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�តិ�
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/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

 ស្រមាបឆ់ា�  ំ2020 គឺជាឆា� ជួំបវបិត�ែិដលបង�េឡើងេដយេមេរគកូរ ៉ណូាបំែលងថ�ីដស៏ហវ
(“Covid-19”)។ េស�ើរែត្រគបអ់ជីវកម� និង្របេទសមយួចំនួនេនេលើពិភពេលកមានភាពសំុនឹង
វរីសុដក៏ចសហវេនះ ែដលបានឆកយ់កជីវតិមនុស្សរបល់ននាក ់និងចម�ងដល់មនុស្សរបរ់យ
លននាកេ់នទូទងំពិភពេលក។

 េទះបីជាយ៉ាងណា ស្រមាបធ់នាគារ ឌីជីប៊ី

កម�ុជាក�ុងឆា� 2ំ020 គឺជាឆា� ែំដលេធ�ើឲ្យក�ីសុបិន�របស់

េយើងក� យជាករពិត។ េនេពលែដលមានករខិតខំ

្របឹងែ្របងវនិិេយាគនិងធនធានេដើម្បេីរៀបចំ ែផនករ

កមា� យខ�ួនេទជាធនាគារពណិជ�ស្រមាបរ់យៈេពល

មយួឆា� កំន�ះ ធនាគារ ឌីជីប៊ ី្រត�វបានអនុមត័េដយ

ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជាឲ្យកមា� យខ�ួនពីធនាគារឯកេទស

ឌីជីប៊ ីម.ក េទជាធនាគារពណិជ�ែដល មានលក�ណៈ

េពញេលញមានេឈ� ះថា ធនាគារ ឌីជីប៊ ីម.ក េនៃថ�

ទី 30 ែខក��  ឆា� 2ំ020។ ទន�ឹមនឹងេនាះ្របពន័�ស�ូល

ថ�ីរបស់ធនាគារ្រត�វបានអភវិឌ្ឍនេ៍ដើម្ប្ីរទ្រទងអ់ជីវកម�

ជាធនាគារពណិជ�ែដលមានេឈ� ះថា “រដំួល” េហើយ

្រត�វបានទទួលស� ល់ក�ុងករេ្របើ្របាស់េដយធនាគារ

ជាតិ ៃនកម�ុជាេនក�ុងែខមនីា ឆា� 2ំ021។ ចំណុចសំខន់

ទងំពីរេនាះអច សេ្រមចេទបានលុះ្រតែតមានករ

តសូ៊អតធ់�ត ់ករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់បុគ�លិកនិងមា� ស់

ភាគហុ៊ន។

 េទះបីជាមានកររកីរលដលបំផ�ិចបំផា� ញ

េដយសរជំងឺកូវដី19 េពញមយួឆា� 2ំ020 ែត្រទព្យសកម�

របស់ធនាគារបានេកើនេឡើង 47% េស�ើនឹងចំនួន 298,11

លនដុល� រអេមរកិពីចំនួន 202,23 លនដុល� រអេមរកិ

េនក�ុង ឆា�  ំ2019 េហើយចំនួនឥណទនសរបុេនចុង

ឆា� បំានេកើនេឡើង 26% េស�ើនឹងចំនួន241,55 លន

ដុល� រអេមរកិ ពីចំនួន 191,51លនដុល� រអេមរកិ

េនក�ុងឆា�  ំ2019។ េ្រកពីសខចំនួន 8 េនរជធានី
ភ�េំពញេយើងបានេបើកសខេខត� ដំបូងែដលមានទី

តងំេន្រក�ងតេខ�  េខត�កណា� ល។ ចំនួនបុគ�លិក

ធនាគារបានេកើនេឡើងដល់ចំនួន 649នាក ់ពីចំនួន
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�រពី�ប�ន�យក�បតិបត�ិ

 ស្រមាបឆ់ា�  ំ2020 គឺជាឆា� ជួំបវបិត�ែិដលបង�េឡើងេដយេមេរគកូរ ៉ណូាបំែលងថ�ីដស៏ហវ
(“Covid-19”)។ េស�ើរែត្រគបអ់ជីវកម� និង្របេទសមយួចំនួនេនេលើពិភពេលកមានភាពសំុនឹង
វរីសុដក៏ចសហវេនះ ែដលបានឆកយ់កជីវតិមនុស្សរបល់ននាក ់និងចម�ងដល់មនុស្សរបរ់យ
លននាកេ់នទូទងំពិភពេលក។

 េទះបីជាយ៉ាងណា ស្រមាបធ់នាគារ ឌីជីប៊ី

កម�ុជាក�ុងឆា� 2ំ020 គឺជាឆា� ែំដលេធ�ើឲ្យក�ីសុបិន�របស់

េយើងក� យជាករពិត។ េនេពលែដលមានករខិតខំ

្របឹងែ្របងវនិិេយាគនិងធនធានេដើម្បេីរៀបចំ ែផនករ

កមា� យខ�ួនេទជាធនាគារពណិជ�ស្រមាបរ់យៈេពល

មយួឆា� កំន�ះ ធនាគារ ឌីជីប៊ ី្រត�វបានអនុមត័េដយ

ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជាឲ្យកមា� យខ�ួនពីធនាគារឯកេទស

ឌីជីប៊ ីម.ក េទជាធនាគារពណិជ�ែដល មានលក�ណៈ

េពញេលញមានេឈ� ះថា ធនាគារ ឌីជីប៊ ីម.ក េនៃថ�

ទី 30 ែខក��  ឆា� 2ំ020។ ទន�ឹមនឹងេនាះ្របពន័�ស�ូល

ថ�ីរបស់ធនាគារ្រត�វបានអភវិឌ្ឍនេ៍ដើម្ប្ីរទ្រទងអ់ជីវកម�

ជាធនាគារពណិជ�ែដលមានេឈ� ះថា “រដំួល” េហើយ

្រត�វបានទទួលស� ល់ក�ុងករេ្របើ្របាស់េដយធនាគារ

ជាតិ ៃនកម�ុជាេនក�ុងែខមនីា ឆា� 2ំ021។ ចំណុចសំខន់

ទងំពីរេនាះអច សេ្រមចេទបានលុះ្រតែតមានករ

តសូ៊អតធ់�ត ់ករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់បុគ�លិកនិងមា� ស់

ភាគហុ៊ន។

 េទះបីជាមានកររកីរលដលបំផ�ិចបំផា� ញ
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លនដុល� រអេមរកិពីចំនួន 202,23 លនដុល� រអេមរកិ
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509 នាក ់េនក�ុងឆា�  ំ2019 េហើយមានករេ្រជើសេរ ើស

បគុ�លិកបែន�មជាេ្រចើនេទៀតក�ុងឆា�  ំ2021 េទតម

ែផនករែដលបានេ្រគាងទុកេដើម្បធីានាឲ្យបាននូវភាព

រលូន ៃន្របតិបត�ិករជាធនាគារពណិជ�។

 អនុេលមេទតមេសចក�ី្របកសរបស់រដ� -

ភបិាលកម�ុជាែដលេស�ើសំុឲ្យមានកិច�សហ្របតិបត�ិករ

របស់ស� បន័ហិរ�� វត�ុេដើម្បផី�ល់្របាកក់ម�ដីល់អតិថិជន

ែដលរងផលបះ៉ពល់េដយជម�រឺតត្បោត ធនាគារបាន

េរៀបចំឥណទនេឡើងវញិជូនចំេពះអតិថិជនែដល

មានប�� លំហូរសច្់របាក ់ែដលរងផលបះ៉ពល់ជា

បេណា� ះ អសន�ពីជម�រឺតត្បោត។ េយើងកប៏ានផ្សព�

ផ្សោយអជីវកម�ឥណទនសហ្រគាសធុនតូច និង

មធ្យមតមរយៈករផ�ល់ ហិរ��ប្បទនសហករណ៍

ស្រមាបឥ់ណទនសហ្រគាសធុនតូច និងមធ្យមជា

មយួធនាគារសហ្រគាសធុនតូច និងមធ្យម េ្រកមករ

ផ�ួចេផ�ើមរបស់រជរដ� ភបិាល។ ស្រមាបក់រ្រគប្់រគង

ហនិភយ័ក�ុងកំឡុងេពលផ�ុះេឡើងនូវ ជំងឺកូវដី19 ្រគប់

ឥណទនថ�ី និងឥណទនេរៀបចំេឡើងវញិ្រត�វបាន

ព្រងឹងនឹងអនុវត�យ៉ាងតឹងរងឹេដើម្បទីទួលបាននូវគុណ

ភាព ឥណទនស្រមាបធ់នាគារ។ តមរយៈករ្រប�ង

្របយត័�ទងំេនះបានេធ�ើឲ្យអ្រតឥណទនមនិដំេណើ រ

ករ មាន្រតឹមែត 0,3% េនក�ុងឆា� 2ំ020។ ជាថ�ីម�ង

េទៀត ករអនុវត�្របតិបត�ិករដរ៏ងឹមា ំនិងអជា� បណ័�

ធនាគារ មានលទ�ភាពអចេធ�ើេទបានលុះ្រតែតមាន

ឥណទនដំេណើ រករល� និងតមដនយ៉ាងមត៉ច់ត់

េទេលើឥណទនែដល មានប�� េហើយសំខនប់ំផុត

េនាះ គឺករលះបងខ់ិតខំេធ�ើកររបស់បុគ�លិក។

សកម�ភាពទងំេនះបាននាឲំ្យមាន ករអភវិឌ្ឍករងរ

និងកិច�សហ្របតិបត�ិករជា្រក�មបានល�។

 ករបានកមា� យខ�ួនជាធនាគារែដលមាន

េសវកម�េពញេលញេយើងបានកំណតេ់គាលេដេដើម្ប ី

បេង�ើន្រទព្យសកម�រហូតដល់ចំនួន 371 លនដុល� រ

អេមរកិ ឥណទនសរបុរហូតដល់ចំនួន 302 លន

ដុល� រ អេមរកិ នឹងទទួល្របាកប់េ�� ើរចំនួន 20 លន

ដុល� រអេមរកិ ទន�ឹមេនះ ករ្រគប្់រគងឥណទនមនិ

ដំេណើ រ ករមនិឲ្យេលើសពី 1% េនដំណាចឆ់ា� 2ំ021

េនះ។ េយាងេទតមែផនកររយៈ េពល 5ឆា� រំបស់

ធនាគារេយើងនឹង ដកទូ់រេអធីអឹម (ATM) េនតម

សខនីមយួៗ បេង�ើតកម�វធិីធនាគារក�ុងទូរស័ព�

(Mobile Banking App) បេង�ើតកតឥណទន

(Credit Card) ផលិតផលថ�ីៗជាេ្រចើនេទៀតេហើយ

្របតិបត�ិកររបស់ធនាគារនឹងេធ�ើតម្របពន័�ឌីជីថល។

េយើងនឹងេនែតបន�ខិតខំបេ្រមើអតិថិជនរបស់េយើងឲ្យ

បានល�្របេសើរមនិែមន្រតឹមែតផលិតផលមយួមុខេន

ក�ុងទីផ្សោរេទប៉ុែន�េលើករ្របកួត្របែជងៃថ� និងេសវកម�

រហ័សទនច់ិត� េយើងកអ៏ចធានា បាននូវករបំេពញ

ចិត�ជូនដល់អតិថិជនក�ុងក្រមតិយ៉ាងល�បំផុត។

អុ៊ល េដតសុខុម

្របធាននាយក្របតិបត�ិ

 ជាទីប��ប ់េយើងសូមែថ�ងអំណរគុណយ៉ាង

្រជាលេ្រជ បំផុតចំេពះ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់េយើង

ែដលបានខិតខំេដយមនិេចះេនឿយហតក់�ុងករផ�ល់

យុទ�ស�ស�ដល់ធនាគារ េហើយេយើងកសូ៏មែថ�ងអំណរ

គុណចំេពះធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងអតិថិជនដម៏ាន

តៃម�ស្រមាបក់របន�គា្ំរទដល់ធនាគារ។

0303

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

509 នាក ់េនក�ុងឆា�  ំ2019 េហើយមានករេ្រជើសេរ ើស

បគុ�លិកបែន�មជាេ្រចើនេទៀតក�ុងឆា�  ំ2021 េទតម

ែផនករែដលបានេ្រគាងទុកេដើម្បធីានាឲ្យបាននូវភាព

រលូន ៃន្របតិបត�ិករជាធនាគារពណិជ�។

 អនុេលមេទតមេសចក�ី្របកសរបស់រដ� -

ភបិាលកម�ុជាែដលេស�ើសំុឲ្យមានកិច�សហ្របតិបត�ិករ

របស់ស� បន័ហិរ�� វត�ុេដើម្បផី�ល់្របាកក់ម�ដីល់អតិថិជន

ែដលរងផលបះ៉ពល់េដយជម�រឺតត្បោត ធនាគារបាន

េរៀបចំឥណទនេឡើងវញិជូនចំេពះអតិថិជនែដល

មានប�� លំហូរសច្់របាក ់ែដលរងផលបះ៉ពល់ជា

បេណា� ះ អសន�ពីជម�រឺតត្បោត។ េយើងកប៏ានផ្សព�

ផ្សោយអជីវកម�ឥណទនសហ្រគាសធុនតូច និង

មធ្យមតមរយៈករផ�ល់ ហិរ��ប្បទនសហករណ៍

ស្រមាបឥ់ណទនសហ្រគាសធុនតូច និងមធ្យមជា

មយួធនាគារសហ្រគាសធុនតូច និងមធ្យម េ្រកមករ

ផ�ួចេផ�ើមរបស់រជរដ� ភបិាល។ ស្រមាបក់រ្រគប្់រគង

ហនិភយ័ក�ុងកំឡុងេពលផ�ុះេឡើងនូវ ជំងឺកូវដី19 ្រគប់

ឥណទនថ�ី និងឥណទនេរៀបចំេឡើងវញិ្រត�វបាន

ព្រងឹងនឹងអនុវត�យ៉ាងតឹងរងឹេដើម្បទីទួលបាននូវគុណ

ភាព ឥណទនស្រមាបធ់នាគារ។ តមរយៈករ្រប�ង

្របយត័�ទងំេនះបានេធ�ើឲ្យអ្រតឥណទនមនិដំេណើ រ

ករ មាន្រតឹមែត 0,3% េនក�ុងឆា� 2ំ020។ ជាថ�ីម�ង

េទៀត ករអនុវត�្របតិបត�ិករដរ៏ងឹមា ំនិងអជា� បណ័�

ធនាគារ មានលទ�ភាពអចេធ�ើេទបានលុះ្រតែតមាន

ឥណទនដំេណើ រករល� និងតមដនយ៉ាងមត៉ច់ត់

េទេលើឥណទនែដល មានប�� េហើយសំខនប់ំផុត

េនាះ គឺករលះបងខ់ិតខំេធ�ើកររបស់បុគ�លិក។

សកម�ភាពទងំេនះបាននាឲំ្យមាន ករអភវិឌ្ឍករងរ

និងកិច�សហ្របតិបត�ិករជា្រក�មបានល�។

 ករបានកមា� យខ�ួនជាធនាគារែដលមាន

េសវកម�េពញេលញេយើងបានកំណតេ់គាលេដេដើម្ប ី

បេង�ើន្រទព្យសកម�រហូតដល់ចំនួន 371 លនដុល� រ

អេមរកិ ឥណទនសរបុរហូតដល់ចំនួន 302 លន

ដុល� រ អេមរកិ នឹងទទួល្របាកប់េ�� ើរចំនួន 20 លន

ដុល� រអេមរកិ ទន�ឹមេនះ ករ្រគប្់រគងឥណទនមនិ

ដំេណើ រ ករមនិឲ្យេលើសពី 1% េនដំណាចឆ់ា� 2ំ021

េនះ។ េយាងេទតមែផនកររយៈ េពល 5ឆា� រំបស់

ធនាគារេយើងនឹង ដកទូ់រេអធីអឹម (ATM) េនតម

សខនីមយួៗ បេង�ើតកម�វធិីធនាគារក�ុងទូរស័ព�

(Mobile Banking App) បេង�ើតកតឥណទន

(Credit Card) ផលិតផលថ�ីៗជាេ្រចើនេទៀតេហើយ

្របតិបត�ិកររបស់ធនាគារនឹងេធ�ើតម្របពន័�ឌីជីថល។

េយើងនឹងេនែតបន�ខិតខំបេ្រមើអតិថិជនរបស់េយើងឲ្យ

បានល�្របេសើរមនិែមន្រតឹមែតផលិតផលមយួមុខេន

ក�ុងទីផ្សោរេទប៉ុែន�េលើករ្របកួត្របែជងៃថ� និងេសវកម�

រហ័សទនច់ិត� េយើងកអ៏ចធានា បាននូវករបំេពញ

ចិត�ជូនដល់អតិថិជនក�ុងក្រមតិយ៉ាងល�បំផុត។

អុ៊ល េដតសុខុម

្របធាននាយក្របតិបត�ិ

 ជាទីប��ប ់េយើងសូមែថ�ងអំណរគុណយ៉ាង

្រជាលេ្រជ បំផុតចំេពះ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់េយើង

ែដលបានខិតខំេដយមនិេចះេនឿយហតក់�ុងករផ�ល់

យុទ�ស�ស�ដល់ធនាគារ េហើយេយើងកសូ៏មែថ�ងអំណរ

គុណចំេពះធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងអតិថិជនដម៏ាន

តៃម�ស្រមាបក់របន�គា្ំរទដល់ធនាគារ។

0303



ឥណទនទូេទ ផ�ល់េអយអតិថិជនសំរបេ់ធ�ើជាទុនបង�ិល ក�ុងករព្រងឹង និងព្រងីកមុខរបរ និងេ្របើ្របាស់

សំរបេ់គាលបំណងេផ្សងេទៀតេទតម ត្រម�វកររបស់អតិថិជនេដយែផ�កេលើចំណូល លទ�ភាពសង និង

្រទព្យប�� ំ។

ឥណ�នទូេ�ឥណ�នទូេ�

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

0404

ឥណទនទូេទ ផ�ល់េអយអតិថិជនសំរបេ់ធ�ើជាទុនបង�ិល ក�ុងករព្រងឹង និងព្រងីកមុខរបរ និងេ្របើ្របាស់

សំរបេ់គាលបំណងេផ្សងេទៀតេទតម ត្រម�វកររបស់អតិថិជនេដយែផ�កេលើចំណូល លទ�ភាពសង និង

្រទព្យប�� ំ។

ផលិតផលរបស់ធ��រ

ឥណ�នទូេ�ឥណ�នទូេ�

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

0404



ឥណទនសំរបរ់ថយន� ជា្របេភទផលិតផល ែដលបេង�ើតេឡើង សំរបផ់�ល់ជូនអតិថិជន ែដលមានលក�ណៈ

សម្បត�ិ្រគប្់រគាន ់េដើម្បទីិញរថយន� េ្របើ្របាស់ផា� ល់ខ�ួន។

ឥណទនសំរបេ់គហដ� ន ជា្របេភទផលិតផល ែដលបេង�ើតេឡើង  សំរបផ់�ល់ជូនអតិថិជន ែដលមាន

លក�ណៈសម្បតិ�្រគប្់រគានេ់ដើម្បទីិញ ឬសង សងេ់គហដ� នេទតមត្រម�វករ។

ឥណ�នសំ�ប់រថយន�ឥណ�នសំ�ប់រថយន�

ឥណ�នសំ�ប់េគហ���នឥណ�នសំ�ប់េគហ���ន
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ឥណទនសំរបរ់ថយន� ជា្របេភទផលិតផល ែដលបេង�ើតេឡើង សំរបផ់�ល់ជូនអតិថិជន ែដលមានលក�ណៈ

សម្បត�ិ្រគប្់រគាន ់េដើម្បទីិញរថយន� េ្របើ្របាស់ផា� ល់ខ�ួន។

ឥណទនសំរបេ់គហដ� ន ជា្របេភទផលិតផល ែដលបេង�ើតេឡើង  សំរបផ់�ល់ជូនអតិថិជន ែដលមាន

លក�ណៈសម្បតិ�្រគប្់រគានេ់ដើម្បទីិញ ឬសង សងេ់គហដ� នេទតមត្រម�វករ។

ឥណ�នសំ�ប់រថយន�ឥណ�នសំ�ប់រថយន�

ឥណ�នសំ�ប់េគហ���នឥណ�នសំ�ប់េគហ���ន
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�រចូលរួមចំែណកក��ងសង�ម
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2009

2011

2012

2015

2016

2010

2013ទទួលបានលិខិតអនុ�� ត
ជាផ�ូវករពី ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា

ទទួលបានអជា� បណ័� ពី
ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា

ទទួលបានអជា� បណ័� ជា
ធនាគារឯកេទស ពីធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា

្រទព្យសកម�សរបុ: USD5,468,927
ចំណូលពីករ្របាក:់ USD462,625
្របាកច់ំេណញសុទ�: USD13,260

្រទព្យសកម�សរបុ: USD32,146,123
ចំណូលពីករ្របាក:់ USD4,409,025

្របាកច់ំេណញសុទ�: USD814,632

្រទព្យសកម�សរបុ: USD11,933,949
ចំណូលពីករ្របាក:់ USD1,505,050

្របាកច់ំេណញសុទ�: USD229,865

្រទព្យសកម�សរបុ: USD20,930,852
ចំណូលពីករ្របាក:់ USD2,872,392

្របាកច់ំេណញសុទ�: USD516,641

្រទព្យសកម�សរបុ: USD63,851,888
ចំណូលពីករ្របាក:់ USD8,497,007
្របាកច់ំេណញសុទ�: USD1,927,835

្រទព្យសកម�សរបុ: USD86,019,889
ចំណូលពីករ្របាក:់ USD11,473,996
្របាកច់ំេណញសុទ�: USD3,395,256

-េបើកសខផ្សោរេដើមថ�ូវ
- ចុះកម�សិទ�ិប�� េលើស� កស��

ពណិជ�កម� េន្រកសួងពណិជ�កម�

េបើកសខឬស្សែីកវ និង សខបឹងេកងកង
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2009

2011

2012

2015

2016

2010

2013

�ពឹត�ិ�រណ៍សំ�ន់ៗ

ទទួលបានលិខិតអនុ�� ត
ជាផ�ូវករពី ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា

ទទួលបានអជា� បណ័� ពី
ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា

ទទួលបានអជា� បណ័� ជា
ធនាគារឯកេទស ពីធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា

្រទព្យសកម�សរបុ: USD5,468,927
ចំណូលពីករ្របាក:់ USD462,625
្របាកច់ំេណញសុទ�: USD13,260

្រទព្យសកម�សរបុ: USD32,146,123
ចំណូលពីករ្របាក:់ USD4,409,025

្របាកច់ំេណញសុទ�: USD814,632

្រទព្យសកម�សរបុ: USD11,933,949
ចំណូលពីករ្របាក:់ USD1,505,050

្របាកច់ំេណញសុទ�: USD229,865

្រទព្យសកម�សរបុ: USD20,930,852
ចំណូលពីករ្របាក:់ USD2,872,392

្របាកច់ំេណញសុទ�: USD516,641

្រទព្យសកម�សរបុ: USD63,851,888
ចំណូលពីករ្របាក:់ USD8,497,007
្របាកច់ំេណញសុទ�: USD1,927,835

្រទព្យសកម�សរបុ: USD86,019,889
ចំណូលពីករ្របាក:់ USD11,473,996
្របាកច់ំេណញសុទ�: USD3,395,256

-េបើកសខផ្សោរេដើមថ�ូវ
- ចុះកម�សិទ�ិប�� េលើស� កស��

ពណិជ�កម� េន្រកសួងពណិជ�កម�

េបើកសខឬស្សែីកវ និង សខបឹងេកងកង
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2017

2019

2014

2018

2020

េបើកសខេចមេច

- បានផា� ស់ប�ូរភាគទុនិកថ�ី ធនាគារ Daegu កូេរខ៉ងត្បងូ
- េបើកសខអូឡាពិំក និងសខស�ឹងមានជយ័

- េបើកសខតេខ�
- ទទួលបានអជា� បណ័� ជាធនាគារ
ពណិជ�ពី ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា

្រទព្យសកម�សរបុ: USD44,073,316
ចំណូលពីករ្របាក:់ USD6,018,180
្របាកច់ំេណញសុទ�: USD1,785,172

្រទព្យសកម�សរបុ: USD140,516,705
ចំណូលពីករ្របាក:់ USD17,433,225
្របាកច់ំេណញសុទ�: USD6,493,617

្រទព្យសកម�សរបុ: USD298,113,657
ចំណូលពីករ្របាក:់ USD29,663,555
្របាកច់ំេណញសុទ�: (USD 676,834)

្រទព្យសកម�សរបុ: USD106,565,345
ចំណូលពីករ្របាក:់ USD14,087,148
្របាកច់ំេណញសុទ�: USD,281,433

្រទព្យសកម�សរបុ: USD204,761,118
ចំណូលពីករ្របាក:់ USD23,201,471
្របាកច់ំេណញសុទ�: USD10,149,393

- ចុះកម�សិទ�ិប�� េលើស� កស��
ពណិជ�កម� េន្រកសួងពណិជ�កម�
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2017

2019

2014

2018

2020

េបើកសខេចមេច

- បានផា� ស់ប�ូរភាគទុនិកថ�ី ធនាគារ Daegu កូេរខ៉ងត្បងូ
- េបើកសខអូឡាពិំក និងសខស�ឹងមានជយ័

- េបើកសខតេខ�
- ទទួលបានអជា� បណ័� ជាធនាគារ
ពណិជ�ពី ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា

្រទព្យសកម�សរបុ: USD44,073,316
ចំណូលពីករ្របាក:់ USD6,018,180
្របាកច់ំេណញសុទ�: USD1,785,172

្រទព្យសកម�សរបុ: USD140,516,705
ចំណូលពីករ្របាក:់ USD17,433,225
្របាកច់ំេណញសុទ�: USD6,493,617

្រទព្យសកម�សរបុ: USD298,113,657
ចំណូលពីករ្របាក:់ USD29,663,555
្របាកច់ំេណញសុទ�: (USD 676,834)

្រទព្យសកម�សរបុ: USD106,565,345
ចំណូលពីករ្របាក:់ USD14,087,148
្របាកច់ំេណញសុទ�: USD,281,433

្រទព្យសកម�សរបុ: USD204,761,118
ចំណូលពីករ្របាក:់ USD23,201,471
្របាកច់ំេណញសុទ�: USD10,149,393

- ចុះកម�សិទ�ិប�� េលើស� កស��
ពណិជ�កម� េន្រកសួងពណិជ�កម�

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

0909
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DCEO

មា� ស់ភាគហុ៊នមា� ស់ភាគហុ៊ន

គណៈកម�ករ
្រគប្់រគងហនិភយ័

គណៈកម�ករ
្រគប្់រគងហនិភយ័

គណៈកម�ករ
សវនកម�

គណៈកម�ករ
សវនកម�

គណៈកម�ករ
ែតងតងំនិងផ�ល់តៃម�ករ

គណៈកម�ករ
ែតងតងំនិងផ�ល់តៃម�ករ

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

្របធាននាយក
្របតិបត�ិ

្របធាននាយក
្របតិបត�ិ

គណៈកម�ករ្របតិបត�ិគណៈកម�ករ្របតិបត�ិ

នាយកដ� ន
្របតិបត�ិអជីវកម�

នាយកដ� ន
្របតិបត�ិអជីវកម�

នាយកដ� ន
្រគប្់រគងហនិភយ័

នាយកដ� ន
្រគប្់រគងហនិភយ័

នាយកដ� ន
្របតិបត�ិតម
នាយកដ� ន
្របតិបត�ិតម

នាយកដ� ន
រតនាបាល
នាយកដ� ន
រតនាបាល

នាយកដ� ន
រដ�បាលទូេទ
នាយកដ� ន
រដ�បាលទូេទ

នាយកដ� ន
បណ�ុ ះបណា� ល

នាយកដ� ន
បណ�ុ ះបណា� ល

្រក�មសប្បរុធម៌
និងសង�ម

្រក�មសប្បរុធម៌
និងសង�ម

នាយកដ� ន
ឌីជីថល

នាយកដ� ន
ឌីជីថល

្រក�មឥណទន
ចំលង

្រក�មឥណទន
ចំលង

្រក�ម្រគប្់រគង
ឥណទន

្រក�ម្រគប្់រគង
ឥណទន

សខសខ

្រក�មបំេរ ើ
េសវអតិថិជន

្រក�មបំេរ ើ
េសវអតិថិជន

្រក�មទំនាកទ់ំនង
សធារណៈ

្រក�មទំនាកទ់ំនង
សធារណៈ

ែផ�កទំនាកទ់ំនង
កូេរ ៉

ែផ�កទំនាកទ់ំនង
កូេរ ៉

នាយកដ� ន
ែផនករផលិតផល

នាយកដ� ន
ែផនករផលិតផល

នាយកដ� ន
ែផនករយុទ�ស�ស�

នាយកដ� ន
ែផនករយុទ�ស�ស�

នាយកដ� ន
ធនធានមនុស្ស

នាយកដ� ន
ធនធានមនុស្ស

នាយកដ� ន
គណេនយ្យ
នាយកដ� ន
គណេនយ្យ

នាយកដ� ន
ទីផ្សោរ

នាយកដ� ន
ទីផ្សោរ

នាយកដ� ន
ពត័ម៌ានវទិ្យោ
នាយកដ� ន
ពត័ម៌ានវទិ្យោ

នាយកដ� ន
ឥណទន

នាយកដ� ន
ឥណទន

នាយកដ� ន
វយតៃម�ចលន្រទព្យ

នាយកដ� ន
វយតៃម�ចលន្រទព្យ

នាយកដ� ន
េដះ្រសយបំណុល

នាយកដ� ន
េដះ្រសយបំណុល

នាយកដ� ន
សវនកម�ៃផ�ក�ុង

នាយកដ� ន
សវនកម�ៃផ�ក�ុង

នាយកដ� នស្រមប
ស្រម�លែផនករ

នាយកដ� នស្រមប
ស្រម�លែផនករ

នាយកដ� ន
្របតិបត�ិគា្ំរទជីវកម�

នាយកដ� ន
្របតិបត�ិគា្ំរទជីវកម�

នាយកដ� ន
្របតិបត�ិហិរ�� វត�ុ

នាយកដ� ន
្របតិបត�ិហិរ�� វត�ុ

នាយកដ� ន
្របតិបត�ិទីផ្សោរ
នាយកដ� ន

្របតិបត�ិទីផ្សោរ
នាយកដ� ន

្របតិបត�ិពត័ម៌ានវទិ្យោ
នាយកដ� ន

្របតិបត�ិពត័ម៌ានវទិ្យោ
នាយកដ� ន

្របតិបត�ិឥណទន
នាយកដ� ន

្របតិបត�ិឥណទន
នាយកដ� ន

្របតបិត�សិវនកម�
នាយកដ� ន

្របតបិត�សិវនកម�

គណៈកម�ករ
្រគប្់រគង្រទព្យនិងបំណុល

គណៈកម�ករ
្រគប្់រគង្រទព្យនិងបំណុល

អនុ្របធាន
នាយក្របតិបត�ិ

អនុ្របធាន
នាយក្របតិបត�ិ

គណៈកម�ករ
ឥណទន

គណៈកម�ករ
ឥណទន

គណៈកម�ករ
ធនធានមនុស្ស
គណៈកម�ករ

ធនធានមនុស្ស
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DCEO

មា� ស់ភាគហុ៊នមា� ស់ភាគហុ៊ន

គណៈកម�ករ
្រគប្់រគងហនិភយ័

គណៈកម�ករ
្រគប្់រគងហនិភយ័

គណៈកម�ករ
សវនកម�

គណៈកម�ករ
សវនកម�

គណៈកម�ករ
ែតងតងំនិងផ�ល់តៃម�ករ

គណៈកម�ករ
ែតងតងំនិងផ�ល់តៃម�ករ

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

្របធាននាយក
្របតិបត�ិ

្របធាននាយក
្របតិបត�ិ

គណៈកម�ករ្របតិបត�ិគណៈកម�ករ្របតិបត�ិ

នាយកដ� ន
្របតិបត�ិអជីវកម�

នាយកដ� ន
្របតិបត�ិអជីវកម�

នាយកដ� ន
្រគប្់រគងហនិភយ័

នាយកដ� ន
្រគប្់រគងហនិភយ័

នាយកដ� ន
្របតិបត�ិតម
នាយកដ� ន
្របតិបត�ិតម

នាយកដ� ន
រតនាបាល
នាយកដ� ន
រតនាបាល

នាយកដ� ន
រដ�បាលទូេទ
នាយកដ� ន
រដ�បាលទូេទ

នាយកដ� ន
បណ�ុ ះបណា� ល

នាយកដ� ន
បណ�ុ ះបណា� ល

្រក�មសប្បរុធម៌
និងសង�ម

្រក�មសប្បរុធម៌
និងសង�ម

នាយកដ� ន
ឌីជីថល

នាយកដ� ន
ឌីជីថល

្រក�មឥណទន
ចំលង

្រក�មឥណទន
ចំលង

្រក�ម្រគប្់រគង
ឥណទន

្រក�ម្រគប្់រគង
ឥណទន

សខសខ

្រក�មបំេរ ើ
េសវអតិថិជន

្រក�មបំេរ ើ
េសវអតិថិជន

្រក�មទំនាកទ់ំនង
សធារណៈ

្រក�មទំនាកទ់ំនង
សធារណៈ

ែផ�កទំនាកទ់ំនង
កូេរ ៉

ែផ�កទំនាកទ់ំនង
កូេរ ៉

នាយកដ� ន
ែផនករផលិតផល

នាយកដ� ន
ែផនករផលិតផល

នាយកដ� ន
ែផនករយុទ�ស�ស�

នាយកដ� ន
ែផនករយុទ�ស�ស�

នាយកដ� ន
ធនធានមនុស្ស

នាយកដ� ន
ធនធានមនុស្ស

នាយកដ� ន
គណេនយ្យ
នាយកដ� ន
គណេនយ្យ

នាយកដ� ន
ទីផ្សោរ

នាយកដ� ន
ទីផ្សោរ

នាយកដ� ន
ពត័ម៌ានវទិ្យោ
នាយកដ� ន
ពត័ម៌ានវទិ្យោ

នាយកដ� ន
ឥណទន

នាយកដ� ន
ឥណទន

នាយកដ� ន
វយតៃម�ចលន្រទព្យ

នាយកដ� ន
វយតៃម�ចលន្រទព្យ

នាយកដ� ន
េដះ្រសយបំណុល

នាយកដ� ន
េដះ្រសយបំណុល

នាយកដ� ន
សវនកម�ៃផ�ក�ុង

នាយកដ� ន
សវនកម�ៃផ�ក�ុង

នាយកដ� នស្រមប
ស្រម�លែផនករ

នាយកដ� នស្រមប
ស្រម�លែផនករ

នាយកដ� ន
្របតិបត�ិគា្ំរទជីវកម�

នាយកដ� ន
្របតិបត�ិគា្ំរទជីវកម�

នាយកដ� ន
្របតិបត�ិហិរ�� វត�ុ

នាយកដ� ន
្របតិបត�ិហិរ�� វត�ុ

នាយកដ� ន
្របតិបត�ិទីផ្សោរ
នាយកដ� ន

្របតិបត�ិទីផ្សោរ
នាយកដ� ន

្របតិបត�ិពត័ម៌ានវទិ្យោ
នាយកដ� ន

្របតិបត�ិពត័ម៌ានវទិ្យោ
នាយកដ� ន

្របតិបត�ិឥណទន
នាយកដ� ន

្របតិបត�ិឥណទន
នាយកដ� ន

្របតបិត�សិវនកម�
នាយកដ� ន

្របតបិត�សិវនកម�

គណៈកម�ករ
្រគប្់រគង្រទព្យនិងបំណុល

គណៈកម�ករ
្រគប្់រគង្រទព្យនិងបំណុល

អនុ្របធាន
នាយក្របតិបត�ិ

អនុ្របធាន
នាយក្របតិបត�ិ

គណៈកម�ករ
ឥណទន

គណៈកម�ករ
ឥណទន

គណៈកម�ករ
ធនធានមនុស្ស
គណៈកម�ករ

ធនធានមនុស្ស
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ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

• បរ�ិ� ប្រត ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកល
 វទិ្យោល័យ Keimyung សធារណរដ�កូេរ ៉
• បរ�ិ� ប្រត ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកល
 វទិ្យោល័យ Keimyung សធារណរដ�កូេរ ៉

• អគ�នាយក ៃនធនាគារ  DGB Daegu េន
 សធារណរដ�កូេរ ៉(បច�ុប្បន�)
• អគ�នាយក ៃនធនាគារ  DGB Daegu េន
 សធារណរដ�កូេរ ៉(បច�ុប្បន�)

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

• បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�កវទិ្យោស�ស�េសដ�កិច�
 ពីសកលវទិ្យោល័យ Yonsei សធារណរដ�កូេរ ៉
• បរ�ិ� ប្រត ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកល
 វទិ្យោល័យ Hong Kong Polytechnic

• បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�កវទិ្យោស�ស�េសដ�កិច�
 ពីសកលវទិ្យោល័យ Yonsei សធារណរដ�កូេរ ៉
• បរ�ិ� ប្រត ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកល
 វទិ្យោល័យ Hong Kong Polytechnic

• នាយក្របតិបត�ិពត័ម៌ានវទិ្យោ និងនាយក ្របតិបត�ិ
 ហិរ�� វត�ុ ៃន DGB Life Insurance (បច�ុប្បន�)
• នាយកមជ្ឈមណ� លពណិជ�កម�សកល ៃន NH
 Investment and Securities

• នាយក្របតិបត�ិពត័ម៌ានវទិ្យោ និងនាយក ្របតិបត�ិ
 ហិរ�� វត�ុ ៃន DGB Life Insurance (បច�ុប្បន�)
• នាយកមជ្ឈមណ� លពណិជ�កម�សកល ៃន NH
 Investment and Securities
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�កុម�បឹក�ភិ�ល

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

• បរ�ិ� ប្រត ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកល
 វទិ្យោល័យ Keimyung សធារណរដ�កូេរ ៉
• បរ�ិ� ប្រត ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកល
 វទិ្យោល័យ Keimyung សធារណរដ�កូេរ ៉

• អគ�នាយក ៃនធនាគារ  DGB Daegu េន
 សធារណរដ�កូេរ ៉(បច�ុប្បន�)
• អគ�នាយក ៃនធនាគារ  DGB Daegu េន
 សធារណរដ�កូេរ ៉(បច�ុប្បន�)

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

• បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�កវទិ្យោស�ស�េសដ�កិច�
 ពីសកលវទិ្យោល័យ Yonsei សធារណរដ�កូេរ ៉
• បរ�ិ� ប្រត ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកល
 វទិ្យោល័យ Hong Kong Polytechnic

• បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�កវទិ្យោស�ស�េសដ�កិច�
 ពីសកលវទិ្យោល័យ Yonsei សធារណរដ�កូេរ ៉
• បរ�ិ� ប្រត ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកល
 វទិ្យោល័យ Hong Kong Polytechnic

• នាយក្របតិបត�ិពត័ម៌ានវទិ្យោ និងនាយក ្របតិបត�ិ
 ហិរ�� វត�ុ ៃន DGB Life Insurance (បច�ុប្បន�)
• នាយកមជ្ឈមណ� លពណិជ�កម�សកល ៃន NH
 Investment and Securities

• នាយក្របតិបត�ិពត័ម៌ានវទិ្យោ និងនាយក ្របតិបត�ិ
 ហិរ�� វត�ុ ៃន DGB Life Insurance (បច�ុប្បន�)
• នាយកមជ្ឈមណ� លពណិជ�កម�សកល ៃន NH
 Investment and Securities
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PARK HYUNG JOON

CHO SUNG MOON

PARK HYUNG JOONPARK HYUNG JOONPARK HYUNG JOON

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

• បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកល

 វទិ្យោល័យ កូេរ ៉សធារណរដ�កូេរ ៉

• បរ�ិ� ប្រត ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកលវទិ្យោល័យ

 កូេរ ៉សធារណរដ�កូេរ ៉

• បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកល

 វទិ្យោល័យ កូេរ ៉សធារណរដ�កូេរ ៉

• បរ�ិ� ប្រត ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកលវទិ្យោល័យ

 កូេរ ៉សធារណរដ�កូេរ ៉

• នាយក្របតិបត�ិហិរ�� វត�ុ ៃនធនាគារ ជីបម៉ុង

• នាយក្របតិបត�ិសវនករ ៃនធនាគារ ភ�េំពញពណិជ�

• នាយក្របតិបត�ិហិរ�� វត�ុ ៃនធនាគារ ជីបម៉ុង

• នាយក្របតិបត�ិសវនករ ៃនធនាគារ ភ�េំពញពណិជ�

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

• បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកល

 វទិ្យោល័យជាតិ Kyungpook សធារណរដ�កូេរ ៉

• បរ�ិ� ប្រត ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកលវទិ្យោ-

 ល័យ Kyungil សធារណរដ�កូេរ ៉

• បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកល

 វទិ្យោល័យជាតិ Kyungpook សធារណរដ�កូេរ ៉

• បរ�ិ� ប្រត ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកលវទិ្យោ-

 ល័យ Kyungil សធារណរដ�កូេរ ៉

• ស�ស� ចរ្យ ៃនសកលវទិ្យោល័យ Daegu Catholic

 (បច�ុប្បន�)

• ទី្របឹក្សោ ៃន DGB Capital

• ស�ស� ចរ្យ ៃនសកលវទិ្យោល័យ Daegu Catholic

 (បច�ុប្បន�)

• ទី្របឹក្សោ ៃន DGB Capital
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ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

• បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកល

 វទិ្យោល័យ កូេរ ៉សធារណរដ�កូេរ ៉

• បរ�ិ� ប្រត ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកលវទិ្យោល័យ

 កូេរ ៉សធារណរដ�កូេរ ៉

• បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកល

 វទិ្យោល័យ កូេរ ៉សធារណរដ�កូេរ ៉

• បរ�ិ� ប្រត ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកលវទិ្យោល័យ

 កូេរ ៉សធារណរដ�កូេរ ៉

• នាយក្របតិបត�ិហិរ�� វត�ុ ៃនធនាគារ ជីបម៉ុង

 នាយក្របតិបត�ិសវនករ ៃនធនាគារ ភ�េំពញពណិជ�

• នាយក្របតិបត�ិហិរ�� វត�ុ ៃនធនាគារ ជីបម៉ុង

 នាយក្របតិបត�ិសវនករ ៃនធនាគារ ភ�េំពញពណិជ�

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

• បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកល

 វទិ្យោល័យជាតិ Kyungpook សធារណ រដ�កូេរ ៉

• បរ�ិ� ប្រត ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកលវទិ្យោ-

 ល័យ Kyungil សធារណរដ�កូេរ ៉

• បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកល

 វទិ្យោល័យជាតិ Kyungpook សធារណ រដ�កូេរ ៉

• បរ�ិ� ប្រត ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកលវទិ្យោ-

 ល័យ Kyungil សធារណរដ�កូេរ ៉

• ស�ស� ចរ្យ ៃនសកលវទិ្យោល័យ Daegu Catholic

 (បច�ុប្បន�)

• ទី្របឹក្សោ ៃន DGB Capital

• ស�ស� ចរ្យ ៃនសកលវទិ្យោល័យ Daegu Catholic

 (បច�ុប្បន�)

• ទី្របឹក្សោ ៃន DGB Capital
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KUN SOTHY

KIM JONG DOO

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

• បណ�ិ ត ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកលវទិ្យោល័យ

 ជាតិ Kyungpook សធារណរដ�កូេរ ៉

• បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់  ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកល

 វទិ្យោល័យ Kyungpook សធារណរដ�កូេរ ៉

• បណ�ិ ត ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកលវទិ្យោល័យ

 ជាតិ Kyungpook សធារណរដ�កូេរ ៉

• បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់  ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកល

 វទិ្យោល័យ Kyungpook សធារណរដ�កូេរ ៉

• អភបិាលឯករជ្យ ៃន Hi Investment & Securities

 (បច�ុប្បន�)

• អភបិាលឯករជ្យ ៃន DGB Life Insurance

• អភបិាលឯករជ្យ ៃន Hi Investment & Securities

 (បច�ុប្បន�)

• អភបិាលឯករជ្យ ៃន DGB Life Insurance

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

• បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ពីសកលវទិ្យោល័យ Tous-

 louse 1, French (Hanoi University)

• បរ�ិ� ប្រត ែផ�កច្បោប ់ពីសកលវទិ្យោល័យ ភូមនិ� 

 នីតិស�ស� និងវទិ្យោស�ស�េសដ�កិច�

• បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ពីសកលវទិ្យោល័យ Tous-

 louse 1, French (Hanoi University)

• បរ�ិ� ប្រត ែផ�កច្បោប ់ពីសកលវទិ្យោល័យ ភូមនិ� 

 នីតិស�ស� និងវទិ្យោស�ស�េសដ�កិច�

• ស�ស� ចរ្យច្បោប ់ៃនសកលវទិ្យោល័លធនធានមនុស្ស

 (បច�ុប្បន�)

• ម�ន�ីែផ�កច្បោប ់ៃនអង�ជំនំុជ្រមះវសិម��ក�ុងតុលករកម�ុជា

• ស�ស� ចរ្យច្បោប ់ៃនសកលវទិ្យោល័លធនធានមនុស្ស

 (បច�ុប្បន�)

• ម�ន�ីែផ�កច្បោប ់ៃនអង�ជំនំុជ្រមះវសិម��ក�ុងតុលករកម�ុជា
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1414

គន� សុធីរ

KIM JONG DOO

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

• បណ�ិ ត ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកលវទិ្យោល័យ

 ជាតិ Kyungpook សធារណរដ�កូេរ ៉

• បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់  ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកល

 វទិ្យោល័យ Kyungpook សធារណរដ�កូេរ ៉

• បណ�ិ ត ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកលវទិ្យោល័យ

 ជាតិ Kyungpook សធារណរដ�កូេរ ៉

• បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់  ែផ�ក្រគប្់រគងពណិជ�កម� ពីសកល

 វទិ្យោល័យ Kyungpook សធារណរដ�កូេរ ៉

• អភបិាលឯករជ្យ ៃន Hi Investment & Securities

 (បច�ុប្បន�)

• អភបិាលឯករជ្យ ៃន DGB Life Insurance

• អភបិាលឯករជ្យ ៃន Hi Investment & Securities

 (បច�ុប្បន�)

• អភបិាលឯករជ្យ ៃន DGB Life Insurance

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

• បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ពីសកលវទិ្យោល័យ Tous-

 louse 1, French (Hanoi University)

• បរ�ិ� ប្រត ែផ�កច្បោប ់ពីសកលវទិ្យោល័យ ភូមនិ� 

 នីតិស�ស� និងវទិ្យោស�ស�េសដ�កិច�

• បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ពីសកលវទិ្យោល័យ Tous-

 louse 1, French (Hanoi University)

• បរ�ិ� ប្រត ែផ�កច្បោប ់ពីសកលវទិ្យោល័យ ភូមនិ� 

 នីតិស�ស� និងវទិ្យោស�ស�េសដ�កិច�

• ស�ស� ចរ្យច្បោប ់ៃនសកលវទិ្យោល័លធនធានមនុស្ស

 (បច�ុប្បន�)

• ម�ន�ីែផ�កច្បោប ់ៃនអង�ជំនំុជ្រមះវសិម��ក�ុងតុលករកម�ុជា

• ស�ស� ចរ្យច្បោប ់ៃនសកលវទិ្យោល័លធនធានមនុស្ស

 (បច�ុប្បន�)

• ម�ន�ីែផ�កច្បោប ់ៃនអង�ជំនំុជ្រមះវសិម��ក�ុងតុលករកម�ុជា
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ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

អនុ្របធាននាយក្របតិបត�ិអនុ្របធាននាយក្របតិបត�ិ

•    បរ�ិ� ប្រត ែផ�កវទិ្យោស�ស� ពី
      សកលវទិ្យោល័យ Chung-Ang

      សរធារណរដ�កូេរ ៉

•    បរ�ិ� ប្រត ែផ�កវទិ្យោស�ស� ពី
      សកលវទិ្យោល័យ Chung-Ang

      សរធារណរដ�កូេរ ៉

•    ្របធាន្រគប្់រគងទូេទ ៃនធនាគារ

      DGB Daegu សធារណរដ�កូេរ ៉

•    ្របធាន្រគប្់រគងទូេទ ៃនធនាគារ

      DGB Daegu សធារណរដ�កូេរ ៉

ែប៉ត ���វ�ែប៉ត ���វ�

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

នាយក្របតិបត�ិឥណទននាយក្របតិបត�ិឥណទន

•    បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក

      ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុ ពីសកល

      វទិ្យោល័យ ភូមនិ�នីតិស�ស�

       និងវទិ្យោស�ស�េសដ�កិច�

•    បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក

      ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុ ពីសកល

      វទិ្យោល័យ ភូមនិ�នីតិស�ស�

       និងវទិ្យោស�ស�េសដ�កិច�

•    នាយកឥណទន ៃនអង�ករ

      ឥណទនអភវិឌ្ឍនលំ៍េនដ� ន

      ្របជាជន្រកី្រក

•    ្របធានម�ន�ីឥណទន ៃនធនាគារ

      េអសីុលីដ ភអីិលសីុ

•    នាយកឥណទន ៃនអង�ករ

      ឥណទនអភវិឌ្ឍនលំ៍េនដ� ន

      ្របជាជន្រកី្រក

•    ្របធានម�ន�ីឥណទន ៃនធនាគារ

      េអសីុលីដ ភអីិលសីុ

អ៊ុល េដតសុខុមអ៊ុល េដតសុខុម

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

្របធាននាយក្របតិបត�ិ្របធាននាយក្របតិបត�ិ

•    បរ�ិ� ប្រត ែផ�កភាសកូេរ ៉ពី

      សកលវទិ្យោល័យ កូេរ ៉

      សធារណរដ�កូេរ ៉

•    បរ�ិ� ប្រត ែផ�កេទវវទិ្យោ ពី

      សកលវទិ្យោល័យ Hansei

      សធារណរដ�កូេរ ៉

•    បរ�ិ� ប្រត ែផ�កភាសកូេរ ៉ពី

      សកលវទិ្យោល័យ កូេរ ៉

      សធារណរដ�កូេរ ៉

•    បរ�ិ� ប្រត ែផ�កេទវវទិ្យោ ពី

      សកលវទិ្យោល័យ Hansei

      សធារណរដ�កូេរ ៉

•    សមាជិក ៃនគណៈកម�ករ ៃន

      កររមួប��ូ លគា�  រវងធនាគារ

      KB និង PRASAC

•    នាយកសខទឹកថា�  ៃនធនាគារ

      KB

•    សមាជិក ៃនគណៈកម�ករ ៃន

      កររមួប��ូ លគា�  រវងធនាគារ

      KB និង PRASAC

•    នាយកសខទឹកថា�  ៃនធនាគារ

      KB
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ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

អនុ្របធាននាយក្របតិបត�ិអនុ្របធាននាយក្របតិបត�ិ

•    បរ�ិ� ប្រត ែផ�កវទិ្យោស�ស� ពី
      សកលវទិ្យោល័យ Chung-Ang

      សរធារណរដ�កូេរ ៉

•    បរ�ិ� ប្រត ែផ�កវទិ្យោស�ស� ពី
      សកលវទិ្យោល័យ Chung-Ang

      សរធារណរដ�កូេរ ៉

•    ្របធាន្រគប្់រគងទូេទ ៃនធនាគារ

      DGB Daegu សធារណរដ�កូេរ ៉

•    ្របធាន្រគប្់រគងទូេទ ៃនធនាគារ

      DGB Daegu សធារណរដ�កូេរ ៉

ែប៉ត ���វ�ែប៉ត ���វ�

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

នាយក្របតិបត�ិឥណទននាយក្របតិបត�ិឥណទន

•    បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក

      ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុ ពីសកល

      វទិ្យោល័យ ភូមនិ�នីតិស�ស�

       និងវទិ្យោស�ស�េសដ�កិច�

•    បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក

      ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុ ពីសកល

      វទិ្យោល័យ ភូមនិ�នីតិស�ស�

       និងវទិ្យោស�ស�េសដ�កិច�

•    នាយកឥណទន ៃនអង�ករ

      ឥណទនអភវិឌ្ឍនលំ៍េនដ� ន

      ្របជាជន្រកី្រក

•    ្របធានម�ន�ីឥណទន ៃនធនាគារ

      េអសីុលីដ ភអីិលសីុ

•    នាយកឥណទន ៃនអង�ករ

      ឥណទនអភវិឌ្ឍនលំ៍េនដ� ន

      ្របជាជន្រកី្រក

•    ្របធានម�ន�ីឥណទន ៃនធនាគារ

      េអសីុលីដ ភអីិលសីុ

អ៊ុល េដតសុខុមអ៊ុល េដតសុខុម

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

្របធាននាយក្របតិបត�ិ្របធាននាយក្របតិបត�ិ

•    បរ�ិ� ប្រត ែផ�កភាសកូេរ ៉ពី

      សកលវទិ្យោល័យ កូេរ ៉

      សធារណរដ�កូេរ ៉

•    បរ�ិ� ប្រត ែផ�កទស្សនវជិា�  ពី

      សកលវទិ្យោល័យ Hansei

      សធារណរដ�កូេរ ៉

•    បរ�ិ� ប្រត ែផ�កភាសកូេរ ៉ពី

      សកលវទិ្យោល័យ កូេរ ៉

      សធារណរដ�កូេរ ៉

•    បរ�ិ� ប្រត ែផ�កទស្សនវជិា�  ពី

      សកលវទិ្យោល័យ Hansei

      សធារណរដ�កូេរ ៉

•    នាយកសខ ៃនធនាគារ

      គូកមនីកម�ុជា

•    នាយកសខ ៃនធនាគារ

      គូកមនីកម�ុជា

គណៈ�គប់�គង
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បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

យុន សុផលយុន សុផល
នាយក្របតិបត�ហិរ�� វត�ុនាយក្របតិបត�ហិរ�� វត�ុ

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

•    បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប់

      ្រគងសហ្រគាស ពីសកល

      វទិ្យោល័យ HUST ្របេទសចិន

•    បរ�ិ� ប្រត ែផ�កធនាគារ និង

      ហិរ�� វត�ុ ពីសកលវទិ្យោល័យ

      ភូមនិ�នីតិស�ស� និងវទិ្យោស�ស�

      េសដ�កិច�

•    បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប់

      ្រគងសហ្រគាស ពីសកល

      វទិ្យោល័យ HUST ្របេទសចិន

•    បរ�ិ� ប្រត ែផ�កធនាគារ និង

      ហិរ�� វត�ុ ពីសកលវទិ្យោល័យ

      ភូមនិ�នីតិស�ស� និងវទិ្យោស�ស�

      េសដ�កិច�

•    នាយកនាយកដ� នហរ�ិ� វត�ុ
      េន្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ អិលអូ

      អិលសីុ (េខមបូឌ) ភអីិលសីុ

•    ្របធានែផ�កហិរ�� វត�ុ េនធនាគារ

      ANZ Royal

•    អនុ្របធានែផ�កេរៀបចំ និង្រត�ត

      ពិនិត្យែផនករ ថវកិ ៃនធនាគារ

      េអសីុលីដ ភអីិលសីុ

•    នាយកនាយកដ� នហរ�ិ� វត�ុ
      េន្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ អិលអូ

      អិលសីុ (េខមបូឌ) ភអីិលសីុ

•    ្របធានែផ�កហិរ�� វត�ុ េនធនាគារ

      ANZ Royal

•    អនុ្របធានែផ�កេរៀបចំ និង្រត�ត

      ពិនិត្យែផនករ ថវកិ ៃនធនាគារ

      េអសីុលីដ ភអីិលសីុ

េ��� និមលេ��� និមល
នាយិក្របតិបត�ិធនធានមនុស្សនាយិក្របតិបត�ិធនធានមនុស្ស

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

•    បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប្់រគង

      ពីសកល វទិ្យោល័យ ជាតិ្រគប្់រគង

•    បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប្់រគង

      ពីសកល វទិ្យោល័យ ជាតិ្រគប្់រគង

•    េលខ្របតិបត�ិ ៃន្របធាននាយក

      ្របតិបត�ិ និង ម�ន�ីរដ� បាល

      ឥណទន ៃនធនាគារ ភ�េំពញ

      ពណិជ�

•    េលខ្របតិបត�ិ ៃន្របធាននាយក

      ្របតិបត�ិ និង ម�ន�ីរដ� បាល

      ឥណទន ៃនធនាគារ ភ�េំពញ

      ពណិជ�

ែង៉ត បុ៊នេធឿនែង៉ត បុ៊នេធឿន
នាយក្របតិបត�ិ្របតិបត�ិករនាយក្របតិបត�ិ្របតិបត�ិករ

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

•    បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប្់រគង

      ពីសកល វទិ្យោល័យ ជាតិ្រគប្់រគង

•    បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប្់រគង

      ពីសកល វទិ្យោល័យ ជាតិ្រគប្់រគង

•    ម�ន�ីឥណទន ៃនធនាគារ

      េអសីុលីដ ភអីិលសីុ

•    ម�ន�ីឥណទន ៃនធនាគារ

      េអសីុលីដ ភអីិលសីុ
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បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

យុន សុផលយុន សុផល
នាយក្របតិបត�ហិរ�� វត�ុនាយក្របតិបត�ហិរ�� វត�ុ

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

•    បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប់

      ្រគងសហ្រគាស ពីសកលវទិ្យោ

      ល័យ HUST ្របេទសចិន

•    បរ�ិ� ប្រត ែផ�កធនាគារ និង

      ហិរ�� វត�ុ ពីសកលវទិ្យោល័យ

      ភូមនិ�នីតិស�ស� និងវទិ្យោស�ស�

      េសដ�កិច�

•    បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប់

      ្រគងសហ្រគាស ពីសកលវទិ្យោ

      ល័យ HUST ្របេទសចិន

•    បរ�ិ� ប្រត ែផ�កធនាគារ និង

      ហិរ�� វត�ុ ពីសកលវទិ្យោល័យ

      ភូមនិ�នីតិស�ស� និងវទិ្យោស�ស�

      េសដ�កិច�

•    នាយកនាយកដ� នហរ�ិ� វត�ុ
      េន្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ អិលអូ

      អិលសីុ (េខមបូឌ) ភអីិលសីុ

•    ្របធានែផ�កហិរ�� វត�ុ េនធនាគារ

      ANZ Royal

•    អនុ្របធានែផ�កេរៀបចំ និង្រត�ត

      ពិនិត្យែផនករ ថវកិ ៃនធនាគារ

      េអសីុលីដ ភអីិលសីុ

•    នាយកនាយកដ� នហរ�ិ� វត�ុ
      េន្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ អិលអូ

      អិលសីុ (េខមបូឌ) ភអីិលសីុ

•    ្របធានែផ�កហិរ�� វត�ុ េនធនាគារ

      ANZ Royal

•    អនុ្របធានែផ�កេរៀបចំ និង្រត�ត

      ពិនិត្យែផនករ ថវកិ ៃនធនាគារ

      េអសីុលីដ ភអីិលសីុ

េ��� និមលេ��� និមល
នាយិក្របតិបត�ិធនធានមនុស្សនាយិក្របតិបត�ិធនធានមនុស្ស

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

•    បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប្់រគង

      ហិរ�� វត�ុ ពីសកល វទិ្យោល័យ

      ជាត្ិរគប្់រគង

•    បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប្់រគង

      ហិរ�� វត�ុ ពីសកល វទិ្យោល័យ

      ជាត្ិរគប្់រគង

•    េលខ្របតិបត�ិ ៃន្របធាននាយក

      ្របតិបត�ិ និង ម�ន�ីរដ� បាលឥណ-

      ទន ៃនធនាគារ ភ�េំពញ ពណិជ�

•    េលខ្របតិបត�ិ ៃន្របធាននាយក

      ្របតិបត�ិ និង ម�ន�ីរដ� បាលឥណ-

      ទន ៃនធនាគារ ភ�េំពញ ពណិជ�

ែង៉ត បុ៊នេធឿនែង៉ត បុ៊នេធឿន
នាយក្របតិបត�ិ្របតិបត�ិករនាយក្របតិបត�ិ្របតិបត�ិករ

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

•    បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប្់រគង

      ហិរ�� វត�ុ ពីសកល វទិ្យោល័យ

      ជាតិ្រគប្់រគង

•    បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប្់រគង

      ហិរ�� វត�ុ ពីសកល វទិ្យោល័យ

      ជាតិ្រគប្់រគង

•    ម�ន�ីឥណទន ៃនធនាគារ

      េអសីុលីដ ភអីិលសីុ

•    ម�ន�ីឥណទន ៃនធនាគារ

      េអសីុលីដ ភអីិលសីុ
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សុិន សុខសុិន សុខ
នាយក្របតិបត�ិសវនកម�នាយក្របតិបត�ិសវនកម�

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

•    បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប្់រគង

      ហិរ�� វត�ុ ពីសកលវទិ្យោល័យ

      ភូមនិ�នីតិស�ស� និងវទិ្យោស�ស�

      េសដ�កិច�

•    បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប្់រគង

      ហិរ�� វត�ុ ពីសកលវទិ្យោល័យ

      ភូមនិ�នីតិស�ស� និងវទិ្យោស�ស�

      េសដ�កិច�

•    នាយកសវនកម�ៃផ�ក�ុង ៃន្រគឹះ

      ស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ សីលនិធិ

•    នាយកសវនកម�ៃផ�ក�ុង ៃន្រគឹះ

      ស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ សីលនិធិ

KIM KICHEOL
នាយក្របតិបត�ិែផនករយុទ�ស�ស�នាយក្របតិបត�ិែផនករយុទ�ស�ស�

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

•    បរ�ិ� ប្រត ែផ�កភាសជប៉ុន ពី

      សកលវទិ្យោល័យ កូេរ ៉

      សធារណរដ�កូេរ ៉

•    បរ�ិ� ប្រត ែផ�កេសដ�កិច�ពីសកល

      វទិ្យោល័យ កូេរ ៉សរធារណរដ�កូេរ ៉

•    បរ�ិ� ប្រត ែផ�កភាសជប៉ុន ពី

      សកលវទិ្យោល័យ កូេរ ៉

      សធារណរដ�កូេរ ៉

•    បរ�ិ� ប្រត ែផ�កេសដ�កិច�ពីសកល

      វទិ្យោល័យ កូេរ ៉សរធារណរដ�កូេរ ៉

•    នាយកែផនករឥណទន ៃន

      ធនាគារ DGB Daegu

      សធារណរដ�កូេរ ៉

•    នាយកែផនករឥណទន ៃន

      ធនាគារ DGB Daegu

      សធារណរដ�កូេរ ៉
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សុិន សុខសុិន សុខ
នាយក្របតិបត�ិសវនកម�នាយក្របតិបត�ិសវនកម�

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

•    បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប្់រគង

      ហិរ�� វត�ុ ពីសកលវទិ្យោល័យ

      ភូមនិ�នីតិស�ស� និងវទិ្យោស�ស�

      េសដ�កិច�

•    បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប្់រគង

      ហិរ�� វត�ុ ពីសកលវទិ្យោល័យ

      ភូមនិ�នីតិស�ស� និងវទិ្យោស�ស�

      េសដ�កិច�

•    នាយកសវនកម�ៃផ�ក�ុង ៃន្រគឹះ

      ស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ សីលនិធិ

•    នាយកសវនកម�ៃផ�ក�ុង ៃន្រគឹះ

      ស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ សីលនិធិ

KIM KICHEOL
នាយក្របតិបត�ិែផនករយុទ�ស�ស�នាយក្របតិបត�ិែផនករយុទ�ស�ស�

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

•    បរ�ិ� ប្រត ែផ�កភាសជប៉ុន ពី

      សកលវទិ្យោល័យ កូេរ ៉

      សធារណរដ�កូេរ ៉

•    បរ�ិ� ប្រត ែផ�កេសដ�កិច� ពីសកល

      វទិ្យោល័យ កូេរ ៉សរធារណរដ�កូេរ ៉

•    បរ�ិ� ប្រត ែផ�កភាសជប៉ុន ពី

      សកលវទិ្យោល័យ កូេរ ៉

      សធារណរដ�កូេរ ៉

•    បរ�ិ� ប្រត ែផ�កេសដ�កិច� ពីសកល

      វទិ្យោល័យ កូេរ ៉សរធារណរដ�កូេរ ៉

•    នាយកែផនករឥណទន ៃន

      ធនាគារ DGB Daegu

      សធារណរដ�កូេរ ៉

•    នាយកែផនករឥណទន ៃន

      ធនាគារ DGB Daegu

      សធារណរដ�កូេរ ៉
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មួក ���រេដតមួក ���រេដត
នាយក្របតិបត�ិតមនាយក្របតិបត�ិតម

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

•    បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប្់រគង

      ពណិជ�កម� ពីសកល វទិ្យោល័យ

      នរ័តុន

•    បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប្់រគង

      ពណិជ�កម� ពីសកល វទិ្យោល័យ

      នរ័តុន

•    ្របធានែផ�ករបាយករណ៍ និង

      សវនកម� េគាលករណ៍ ៃនធនាគារ

      េអសីុលីដ ភអីិលសីុ

•    ្របធានែផ�ករបាយករណ៍ និង

      សវនកម� េគាលករណ៍ ៃនធនាគារ

      េអសីុលីដ ភអីិលសីុ

�ន ពិសី�ន ពិសី
នាយក្រគប្់រគងហនិភយ័នាយក្រគប្់រគងហនិភយ័

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

•    កំពុងសិក្សោ ACCA តមរយៈ

      CamEd Business School

•    កំពុងសិក្សោបរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់

      ែផ�កនីតិឯកជន ៃនសកល

      វទិ្យោល័យ ភូមនិ�នីតស�ស� និង

      វទិ្យោស�ស�េសដ�កិច�

•    កំពុងសិក្សោ ACCA តមរយៈ

      CamEd Business School

•    កំពុងសិក្សោបរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់

      ែផ�កនីតិឯកជន ៃនសកល

      វទិ្យោល័យ ភូមនិ�នីតស�ស� និង

      វទិ្យោស�ស�េសដ�កិច�

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ
•    ្របធានែផ�ក អភបិាលកិច�សជីវកម�

      និងហនិភយ័ ្របតិបត�ិតម

•    ្របធានែផ�ក អភបិាលកិច�សជីវកម�

      និងហនិភយ័ ្របតិបត�ិតម
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មួក ���រេដតមួក ���រេដត
នាយក្របតិបត�ិតមនាយក្របតិបត�ិតម

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ

•    បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប្់រគង

      ពណិជ�កម� ពីសកល វទិ្យោល័យ

      នរ័តុន

•    បរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់ ែផ�ក្រគប្់រគង

      ពណិជ�កម� ពីសកល វទិ្យោល័យ

      នរ័តុន

•    ្របធានែផ�ករបាយករណ៍ និង

      សវនកម� េគាលករណ៍ ៃនធនាគារ

      េអសីុលីដ ភអីិលសីុ

•    ្របធានែផ�ករបាយករណ៍ និង

      សវនកម� េគាលករណ៍ ៃនធនាគារ

      េអសីុលីដ ភអីិលសីុ

�ន ពិសី�ន ពិសី
នាយក្រគប្់រគងហនិភយ័នាយក្រគប្់រគងហនិភយ័

ក�មិតវប��ធម៌ក�មិតវប��ធម៌

•    កំពុងសិក្សោ ACCA តមរយៈ

      CamEd Business School

•    កំពុងសិក្សោបរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់

      ែផ�កនីតិឯកជន ៃនសកលវទិ្យោ-

      ល័យ ភូមនិ�នីតស�ស� និងវទិ្យោ

      ស�ស�េសដ�កិច�

•    កំពុងសិក្សោ ACCA តមរយៈ

      CamEd Business School

•    កំពុងសិក្សោបរ�ិ� ប្រតជានខ់�ស់

      ែផ�កនីតិឯកជន ៃនសកលវទិ្យោ-

      ល័យ ភូមនិ�នីតស�ស� និងវទិ្យោ

      ស�ស�េសដ�កិច�

បទពិេ�ធន៍�រ�របទពិេ�ធន៍�រ�រ
•    ្របធានែផ�ក អភបិាលកិច�សជីវកម�

      និងហនិភយ័ ្របតិបត�ិតម

•    ្របធានែផ�ក អភបិាលកិច�សជីវកម�

      និងហនិភយ័ ្របតិបត�ិតម
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2020 2019

្របាកច់ំេណញមុនបងព់ន�

្របាកច់ំេណញសុទ�

្រទព្យសកម�សរបុ

ឥណទន និងបុេរ្របទន

បំណុលសរបុ

េដើមទុន

មូលធនសរបុ

ករបង�ិលចំណូលេលើ្រទព្យសកម�

ករបង�ិលចំណូលេលើមូលនិធិមា� ស់ហុ៊ន

ករបង�ិលចំណូលេលើករវនិិេយាគ

អ្រតឥណទនខូច

  (702,555)   12,442,263

  (676,834)   10,149,393

298,113,657   204,761,118

241,553,940   191,283,277

194,137,573   100,108,200

75,000,000   75,000,000

103,976,084   104,652,918

 3.6%    5.5%

 8.5%    9.8%

 6.4%    7.4%

 0.3%    0.2%

រ�យ�រណ៍លទ�ផល (ដុ���រ�េមរ�ក)រ�យ�រណ៍លទ�ផល (ដុ���រ�េមរ�ក)
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2020 2019

្របាកច់ំេណញមុនបងព់ន�

្របាកច់ំេណញសុទ�

្រទព្យសកម�សរបុ

ឥណទន និងបុេរ្របទន

បំណុលសរបុ

េដើមទុន

មូលធនសរបុ

ករបង�ិលចំណូលេលើ្រទព្យសកម�

ករបង�ិលចំណូលេលើមូលនិធិមា� ស់ហុ៊ន

ករបង�ិលចំណូលេលើករវនិិេយាគ

អ្រតឥណទនខូច

  (702,555)   12,442,263

  (676,834)   10,149,393

298,113,657   204,761,118

241,553,940   191,283,277

194,137,573   100,108,200

75,000,000   75,000,000

103,976,084   104,652,918

 3.6%    5.5%

 8.5%    9.8%

 6.4%    7.4%

 0.3%    0.2%អ្រតឥណទនខូចអ្រតឥណទនខូច  0.3%    0.2% 0.3%    0.2% 0.3%    0.2%

រ�យ�រណ៍លទ�ផល (ដុ���រ�េមរ�ក)រ�យ�រណ៍លទ�ផល (ដុ���រ�េមរ�ក)

��ងសេង�បព័ត៌�នហិរ��វត��
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្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានដកជូ់នរបាយករណ៍

េនះ រមួជាមយួនឹងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់

ធនាគារ ឌីជីប៊ ីម.ក (“ធនាគារ”) នាៃថ�ទី31.

ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020 និងស្រមាបក់រយិបរេិច�ទប��ប។់

េទស និងបានប�ូរេឈ� ះជាផ�ូវកររបស់ខ�ួនេទ

ជា ធនាគារឯកេទស េខមខបភ់ថីល ម.ក។

េនៃថ�ទី19 ែខតុល ឆា� 2ំ017 ភាគទុនិករបស់

ធនាគារបានចុះកិច�សន្យោទិញ/លកភ់ាគហុ៊ន

េដយបាន លកភ់ាគហុ៊ន 100% របស់ខ�ួនេទ

ឲ្យ Daegu Bank ែដលជាធនាគារបេង�ើតេន

ទី្រក�ង Daegu ៃនសធារណៈ រដ�កូេរ។៉ េនៃថ�

ទី28 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ017 ធនាគារបានទទួលករ

អនុមត័ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ក�ុងករផា� ស់ប�ូរ

េឈ� ះ្របតិបត�ិករពីធនាគារឯកេទស េខម-

ខបភ់ថីល ម.ក េទជា ធនាគារឯកេទស

ឌីជីប៊ ីម.ក។ េនៃថ�ទី 27 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ017 ធនាគារ

ជាតិ ៃនកម�ុជា បានផ�ល់អជា� បណ�័ ធនាគារ

ឯកេទសដល់ ធនាគារឯកេទស ឌីជីប៊ ីម.ក ។

េនៃថ�ទី30 ែខក��  ឆា� 2ំ020 ធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា បានផ�ល់អជា� បណ�័ ធនាគារពណិជ�

កម�ដល់ ធនាគារ។ ធនាគារទទួលបានករ

អនុមត័ពីធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា េដើម្បបី�ូរេឈ� ះ

ជាផ�ូវកររបស់ខ�ួនពី ធនាគារឯកេទស ឌីជីប៊ ីម.ក

េទជាធនាគារ ឌីជីប៊ ីម.ក។ លក�ន�ិកៈែដលបាន

េធ�ើវេិសធនកម�ក�ុងករ ផា� ស់ប�ូរ ្រត�វបានអនុមត័

េដយ្រកសួងពណិជ�កម� េនៃថ�ទី10 ែខធ�ូ
ឆា� 2ំ020។

ករយិាល័យចុះប�� ីរបស់ធនាគារ មានទីតងំ

េនអគារេលខ 689B មហវថិីកម�ុជាេ្រកម

សង� តទឹ់កល�ក ់1 ខណ� ទួលេគាក រជធានី

ភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។

ធនាគារ ឌីជីប៊ ីម.ក េហកតថ់ា (“ធនាគារ”)

ែដលបេង�ើតអជីវកម�េន្រពះរជាណាច្រក

កម�ុជាដំបូង េ្រកមេឈ� ះ េខមខបភ់ថីល

ខូអិលធីឌី និងបានចុះប�� ី េន្រកសួងពណិ-

ជ�កម�ជាធនាគារមហជន ទទួលខុស្រត�វមាន

ក្រមតិ េ្រកមអជា� បណ័�  េលខ Co. 6364/

09E ចុះៃថ�ទី22 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ009។ ធនាគារ

ទទួលបានអជា� បណ័� ថ�ីេលខ Co-6364E/

2009 ពី្រកសួងពណិជ�កម� េនៃថ�ទី19 ែខមនីា

ឆា� 2ំ012 ។

េនៃថ�ទី17 ែខកុម�ៈ ឆា� 2ំ010  ធនាគារទទួល

បានអជា� បណ័� អចិៃ�ន�យពី៍ ធនាគារជាតិ ៃន

កម�ុជា េដើម្បេីធ�ើ អជីវកម�ជា្រគឹះស� នម្ីរក�

ហិរ�� វត�ុ ។

េនៃថ�ទី28 ែខកុម�ៈ ឆា� 2ំ012 ធនាគារទទួល

បានករអនុមត័ពី ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា េដើម្ប ី
ប�ូរេឈ� ះ ជាផ�ូវកររបស់ខ�ួនពី េខមខបភ់ថីល

ខូអិលធីឌី េទជា េខមខបភ់ថីល ម.ក។ េន

ៃថ�ទី1 ែខសីហ ឆា� 2ំ013 ធនាគារទទួលបាន

ករអនុមត័េចញេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

េដើម្បែី្របក� យជាេទជា ្រគឹះស� ន ធនាគារឯក

ព័ត៌�នអំពីធ��រ

រ�យ�រណ៍របស់�កុម�បឹក�ភិ�ល
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្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានដកជូ់នរបាយករណ៍

េនះ រមួជាមយួនឹងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់

ធនាគារ ឌីជីប៊ ីម.ក (“ធនាគារ”) នាៃថ�ទី31.

ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020 និងស្រមាបក់រយិបរេិច�ទប��ប។់

េទស និងបានប�ូរេឈ� ះជាផ�ូវកររបស់ខ�ួនេទ

ជា ធនាគារឯកេទស េខមខបភ់ថីល ម.ក។

េនៃថ�ទី19 ែខតុល ឆា� 2ំ017 ភាគទុនិករបស់

ធនាគារបានចុះកិច�សន្យោទិញ/លកភ់ាគហុ៊ន

េដយបាន លកភ់ាគហុ៊ន 100% របស់ខ�ួនេទ

ឲ្យ Daegu Bank ែដលជាធនាគារបេង�ើតេន

ទី្រក�ង Daegu ៃនសធារណៈ រដ�កូេរ។៉ េនៃថ�

ទី28 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ017 ធនាគារបានទទួលករ

អនុមត័ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ក�ុងករផា� ស់ប�ូរ

េឈ� ះ្របតិបត�ិករពីធនាគារឯកេទស េខម-

ខបភ់ថីល ម.ក េទជា ធនាគារឯកេទស

ឌីជីប៊ ីម.ក។ េនៃថ�ទី 27 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ017 ធនាគារ

ជាតិ ៃនកម�ុជា បានផ�ល់អជា� បណ�័ ធនាគារ

ឯកេទសដល់ ធនាគារឯកេទស ឌីជីប៊ ីម.ក ។

េនៃថ�ទី30 ែខក��  ឆា� 2ំ020 ធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា បានផ�ល់អជា� បណ�័ ធនាគារពណិជ�

កម�ដល់ ធនាគារ។ ធនាគារទទួលបានករ

អនុមត័ពីធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា េដើម្បបី�ូរេឈ� ះ

ជាផ�ូវកររបស់ខ�ួនពី ធនាគារឯកេទស ឌីជីប៊ ីម.ក

េទជាធនាគារ ឌីជីប៊ ីម.ក។ លក�ន�ិកៈែដលបាន

េធ�ើវេិសធនកម�ក�ុងករ ផា� ស់ប�ូរ ្រត�វបានអនុមត័

េដយ្រកសួងពណិជ�កម� េនៃថ�ទី10 ែខធ�ូ
ឆា� 2ំ020។

ករយិាល័យចុះប�� ីរបស់ធនាគារ មានទីតងំ

េនអគារេលខ 689B មហវថិីកម�ុជាេ្រកម

សង� តទឹ់កល�ក ់1 ខណ� ទួលេគាក រជធានី

ភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។

ធនាគារ ឌីជីប៊ ីម.ក េហកតថ់ា (“ធនាគារ”)

ែដលបេង�ើតអជីវកម�េន្រពះរជាណាច្រក

កម�ុជាដំបូង េ្រកមេឈ� ះ េខមខបភ់ថីល

ខូអិលធីឌី និងបានចុះប�� ី េន្រកសួងពណិ-

ជ�កម�ជាធនាគារមហជន ទទួលខុស្រត�វមាន

ក្រមតិ េ្រកមអជា� បណ័�  េលខ Co. 6364/

09E ចុះៃថ�ទី22 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ009។ ធនាគារ

ទទួលបានអជា� បណ័� ថ�ីេលខ Co-6364E/

2009 ពី្រកសួងពណិជ�កម� េនៃថ�ទី19 ែខមនីា

ឆា� 2ំ012 ។

េនៃថ�ទី17 ែខកុម�ៈ ឆា� 2ំ010  ធនាគារទទួល

បានអជា� បណ័� អចិៃ�ន�យពី៍ ធនាគារជាតិ ៃន

កម�ុជា េដើម្បេីធ�ើ អជីវកម�ជា្រគឹះស� នម្ីរក�

ហិរ�� វត�ុ ។

េនៃថ�ទី28 ែខកុម�ៈ ឆា� 2ំ012 ធនាគារទទួល

បានករអនុមត័ពី ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា េដើម្ប ី
ប�ូរេឈ� ះ ជាផ�ូវកររបស់ខ�ួនពី េខមខបភ់ថីល

ខូអិលធីឌី េទជា េខមខបភ់ថីល ម.ក។ េន

ៃថ�ទី1 ែខសីហ ឆា� 2ំ013 ធនាគារទទួលបាន

ករអនុមត័េចញេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

េដើម្បែី្របក� យជាេទជា ្រគឹះស� ន ធនាគារឯក

ព័ត៌�នអំពីធ��រ
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លទ�ផលហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារស្រមាបក់រយិ

បរេិច�ទប��បេ់នៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020 ្រត�វ

បានបង� ញ េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល

េពញេលញ។

ពំុមានករផា� ស់ប�ូរេដើមទុនែដលបានចុះប�� ី
និងេចញផ្សោយក�ុងអំឡុងករយិបរេិច�ទែដល

បានេធ�ើសវនកម�េទ។

ពំុមានករ្របកស ឬករែបងែចកភាគលភេទ

េហើយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមនិបានេស�ើឲ្យមាន

ករែបងែចក ភាគលភស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ

រយករណ៍េនះេទ។

េនមុនេពលែដលរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់

ធនាគារ្រត�វបានេរៀបចំេឡើង ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

បានចត ់វធិានករសម្រសបនានា េដើម្បធីានា

ថានីតិវធិីពកព់ន័�ជាមយួនឹងករលុបបំបាតេ់ចល

ឥណទន និងបុេរ ្របទនអ្រកក ់និងករេធ�ើសំ

វធិានធនស្រមាបក់រខតបងរ់ពឹំងទុក្រត�វបានេធ�ើ
េឡើងេហើយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល េជឿជាកថ់ា រល់

ឥណទនែដលបានដឹងថាមនិអចទរបាន្រត�វ

បានលុបបំបាតេ់ចលេហើយសំវធិានធន ស្រមាប់

លទ�ផលហិរ��វត��

េដើមទុន

�គ�ភ

ករខតបងរ់ពឹំងទុក្រត�វបានេធ�ើេឡើងយ៉ាង្រគប់

្រគានស់្រមាបឥ់ណទននិងបុេរ្របទនទងំេនាះ។

នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោ

ភបិាលពុំបានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមយួ ែដល

អច បណា� លឲ្យចំនួនទឹក្របាកៃ់នឥណទន

អ្រកក ់ែដលបានជ្រមះេចញពីប�� ី ឬ សំវធិាន

ធនេលើករខតបង ់រពំឹងទុក េនក�ុងរបាយករណ៍

ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារមានភាពមនិ្រគប្់រគាន់

រហូតដល់ក្រមតិជាសរវន� េនាះេទ។

មុនេពលរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ របស់ធនាគារ

្រត�វបានេរៀបចំេឡើង ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានចត់

វធិានករ សម្រសបេដើម្បធីានាថា ្រទព្យសកម�

ចរន�ែដលមនិអចលកប់ានេនក�ុង្របតិបត�ិករ

អជីវកម�ធម�ត តមតៃម�ទីផ្សោរ ែដលបានបង� ញ

េនក�ុងប�� ីគណេនយ្យរបស់ធនាគារ ្រត�វបាន

កតប់ន�យឲ្យេនេស�ើនឹង តៃម� ែដលគិតថានឹង

អចលកប់ានេលើទីផ្សោរ។

នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោ

ភបិាល ពំុបានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមយួែដល

នឹងេធ�ើឲ្យ បះ៉ពល់ដល់ករកំណតត់ៃម�្រទព្យសកម�

េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ ថា

មានភាពមនិ ្រតឹម្រត�វ ឬមនិសម្រសបណាមយួ

េនាះេទ។

�ទព��សកម�

�រ�តបង់ឥណ�នរ�ពឹងទុក េលើ
ឥណ�ន និងបុេរ�ប�ន
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លទ�ផលហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារស្រមាបក់រយិ

បរេិច�ទប��បេ់នៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020 ្រត�វ

បានបង� ញ េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល

េពញេលញ។

ពំុមានករផា� ស់ប�ូរេដើមទុនែដលបានចុះប�� ី
និងេចញផ្សោយក�ុងអំឡុងករយិបរេិច�ទែដល

បានេធ�ើសវនកម�េទ។

ពំុមានករ្របកស ឬករែបងែចកភាគលភេទ

េហើយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមនិបានេស�ើឲ្យមាន

ករែបងែចក ភាគលភស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ

រយករណ៍េនះេទ។

េនមុនេពលែដលរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់

ធនាគារ្រត�វបានេរៀបចំេឡើង ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

បានចត ់វធិានករសម្រសបនានា េដើម្បធីានា

ថានីតិវធិីពកព់ន័�ជាមយួនឹងករលុបបំបាតេ់ចល

ឥណទន និងបុេរ ្របទនអ្រកក ់និងករេធ�ើសំ

វធិានធនស្រមាបក់រខតបងរ់ពឹំងទុក្រត�វបានេធ�ើ
េឡើងេហើយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល េជឿជាកថ់ា រល់

ឥណទនែដលបានដឹងថាមនិអចទរបាន្រត�វ

បានលុបបំបាតេ់ចលេហើយសំវធិានធន ស្រមាប់

លទ�ផលហិរ��វត��

េដើមទុន

�គ�ភ

ករខតបងរ់ពំឹងទុក្រត�វបានេធ�ើេឡើងយ៉ាង្រគប់

្រគានស់្រមាបឥ់ណទននិងបុេរ្របទនទងំេនាះ។

នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោ

ភបិាលពុំបានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមយួ ែដល

អច បណា� លឲ្យចំនួនទឹក្របាកៃ់នឥណទន

អ្រកក ់ែដលបានជ្រមះេចញពីប�� ី ឬ សំវធិាន

ធនេលើករខតបង ់រពំឹងទុក េនក�ុងរបាយករណ៍

ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារមានភាពមនិ្រគប្់រគាន់

រហូតដល់ក្រមតិជាសរវន� េនាះេទ។

មុនេពលរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ របស់ធនាគារ

្រត�វបានេរៀបចំេឡើង ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានចត់

វធិានករ សម្រសបេដើម្បធីានាថា ្រទព្យសកម�

ចរន�ែដលមនិអចលកប់ានេនក�ុង្របតិបត�ិករ

អជីវកម�ធម�ត តមតៃម�ទីផ្សោរ ែដលបានបង� ញ

េនក�ុងប�� ីគណេនយ្យរបស់ធនាគារ ្រត�វបាន

កតប់ន�យឲ្យេនេស�ើនឹង តៃម� ែដលគិតថានឹង

អចលកប់ានេលើទីផ្សោរ។

នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោ

ភបិាល ពំុបានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមយួែដល

នឹងេធ�ើឲ្យ បះ៉ពល់ដល់ករកំណតត់ៃម�្រទព្យសកម�

េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ ថា

មានភាពមនិ ្រតឹម្រត�វ ឬមនិសម្រសបណាមយួ

េនាះេទ។

�ទព��សកម�

�រ�តបង់ឥណ�នរ�ពឹងទុក េលើ
ឥណ�ន និងបុេរ�ប�ន
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នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោ

ពំុបានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមយួែដលេកើតេឡើង

និងេធ�ើ ឲ្យបះ៉ពល់ដល់ករអនុវត�វធិីស�ស�ែដល

មានកន�ងមកក�ុងករវយតៃម� ្រទព្យសកម� និង

្រទព្យអកម�េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់

ធនាគារ មានភាពមនិ្រតឹម្រត�វ ឬ មនិសម្រសប

ណាមយួេនាះេទ។

នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោ

ភបិាលពំុបានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមយួែដល

អច បណា� ល ឲ្យចំនួនទឹក្របាកែ់ដលមានែចង

េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារមនិ

្រគប្់រគានរ់ហូត ដល់ក្រមតិជាសរវន�េនាះេទ។

តមមតិេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល លទ�

ផលហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ

េនះមនិ បាន រងផលបះ៉ពល់េដយធាតុ្របតិ-

បត�ិករ ឬ ្រពឹត�ិករណ៍ណាមយួជាសរវន� និង

មានលក�ណ:មនិ្រប្រកតី រហូតដល់ក្រមតិជាសរ

វន�េនាះេទ។

តមមតិេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល មនិ

មាន្របតិបត�ិករ ឬ ្រពឹត�ិករណ៍សរវន� និងមនិ

្រប្រកតីអច េកើតេឡើងក�ុងចេនា� ះេពលរវងចុង

ករយិបរេិច�ទ និងកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍

ែដលេធ�ើឲ្យបះ៉ពល់យ៉ាង ខ� ងំដល់លទ�ផលៃន

្របតិបត�ិកររបស់ធនាគារ ក�ុងរយៈេពលែដល

របាយករណ៍េនះ្រត�វបានេធ�ើេឡើង។

ពំុមាន្រពឹត�ិករណ៍សំខនណ់ាបានេកើតេឡើង

េ្រកយពីកលបរេិច�ទរយករណ៍ែដលត្រម�វឲ្យ

មានករ បង� ញ ឬ ករេធ�ើនិយត័កម�ចំេពះ

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ េ្រកពី្រពឹត�ិករណ៍ដូច

មានបង� ញក�ុងកំណត ់សមា� ល់ៃនរបាយករណ៍

ហិរ�� វត�ុេនះេទ។

• ពំុមានករដកប់�� ំ្រទព្យសកម�ណាមយួ

 របស់ធនាគារ ែដលេកើតមានេឡើងេនចុង

 ករយិបរេិច�ទស្រមាបធ់ានាចំេពះ្រទព្យ

 អកម�របស់បុគ�លណាមយួ និង

• ពំុមាន្រទព្យអកម�យថាភាពណាមយួេកើត

 មានេឡើងចំេពះធនាគារ ចបត់ងំពីចុង

 ករយិបរេិច�ទ េ្រកពី្របតិបត�ិករអជីវកម�

 ធម�ត។

នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ

តមមតិរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ពុំមាន្រទព្យ

អកម�យថាភាព ឬ ្រទព្យអកម�េផ្សងៗេទៀត របស់

ធនាគារ ែដលអច ឬ ទំនងក� យជាកតព�កិច�

ក�ុងអំឡុងរយៈេពលដបពី់រែខខងមុខ បនា� បពី់

ចុងករយិបរយិេច�ទ េនះែដលនឹងមាន ឬអច

មានឥទ�ិពលជាសរវន�ដល់លទ�ភាពរបស់ធនាគារ

ក�ុងករបំេពញកតព�កិច�របស់ ខ�ួនេនេពល្រទព្យ

អកម�ទងំេនាះដល់កលកំណតស់ងេនាះេទ។

វ�ធី��ស�ៃន�រ�យតៃម� �រ���ស់ប��រ�លៈេទសៈ

�តុ�នលក�ណ:មិន�ប�កតី

�ពឹត�ិ�រណ៍េ��យ�លបរ�េច�ទ�យ�រណ៍

�ទព��អកម�យ��ព និង�ទព��អកម�
េផ��ងៗ
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នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោ

ពំុបានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមយួែដលេកើតេឡើង

និងេធ�ើ ឲ្យបះ៉ពល់ដល់ករអនុវត�វធិីស�ស�ែដល

មានកន�ងមកក�ុងករវយតៃម� ្រទព្យសកម� និង

្រទព្យអកម�េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់

ធនាគារ មានភាពមនិ្រតឹម្រត�វ ឬ មនិសម្រសប

ណាមយួេនាះេទ។

នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោ

ភបិាលពំុបានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមយួែដល

អច បណា� ល ឲ្យចំនួនទឹក្របាកែ់ដលមានែចង

េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារមនិ

្រគប្់រគានរ់ហូត ដល់ក្រមតិជាសរវន�េនាះេទ។

តមមតិេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល លទ�

ផលហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ

េនះមនិ បាន រងផលបះ៉ពល់េដយធាតុ្របតិ-

បត�ិករ ឬ ្រពឹត�ិករណ៍ណាមយួជាសរវន� និង

មានលក�ណ:មនិ្រប្រកតី រហូតដល់ក្រមតិជាសរ

វន�េនាះេទ។

តមមតិេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល មនិ

មាន្របតិបត�ិករ ឬ ្រពឹត�ិករណ៍សរវន� និងមនិ

្រប្រកតីអច េកើតេឡើងក�ុងចេនា� ះេពលរវងចុង

ករយិបរេិច�ទ និងកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍

ែដលេធ�ើឲ្យបះ៉ពល់យ៉ាង ខ� ងំដល់លទ�ផលៃន

្របតិបត�ិកររបស់ធនាគារ ក�ុងរយៈេពលែដល

របាយករណ៍េនះ្រត�វបានេធ�ើេឡើង។

ពំុមាន្រពឹត�ិករណ៍សំខនណ់ាបានេកើតេឡើង

េ្រកយពីកលបរេិច�ទរយករណ៍ែដលត្រម�វឲ្យ

មានករ បង� ញ ឬ ករេធ�ើនិយត័កម�ចំេពះ

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ េ្រកពី្រពឹត�ិករណ៍ដូច

មានបង� ញក�ុងកំណត ់សមា� ល់ៃនរបាយករណ៍

ហិរ�� វត�ុេនះេទ។

• ពំុមានករដកប់�� ំ្រទព្យសកម�ណាមយួ

 របស់ធនាគារ ែដលេកើតមានេឡើងេនចុង

 ករយិបរេិច�ទស្រមាបធ់ានាចំេពះ្រទព្យ

 អកម�របស់បុគ�លណាមយួ និង

• ពំុមាន្រទព្យអកម�យថាភាពណាមយួេកើត

 មានេឡើងចំេពះធនាគារ ចបត់ងំពីចុង

 ករយិបរេិច�ទ េ្រកពី្របតិបត�ិករអជីវកម�

 ធម�ត។

នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ

តមមតិរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ពុំមាន្រទព្យ

អកម�យថាភាព ឬ ្រទព្យអកម�េផ្សងៗេទៀត របស់

ធនាគារ ែដលអច ឬ ទំនងក� យជាកតព�កិច�

ក�ុងអំឡុងរយៈេពលដបពី់រែខខងមុខ បនា� បពី់

ចុងករយិបរយិេច�ទ េនះែដលនឹងមាន ឬអច

មានឥទ�ិពលជាសរវន�ដល់លទ�ភាពរបស់ធនាគារ

ក�ុងករបំេពញកតព�កិច�របស់ ខ�ួនេនេពល្រទព្យ

អកម�ទងំេនាះដល់កលកំណតស់ងេនាះេទ។

វ�ធី��ស�ៃន�រ�យតៃម� �រ���ស់ប��រ�លៈេទសៈ

�តុ�នលក�ណ:មិន�ប�កតី

�ពឹត�ិ�រណ៍េ��យ�លបរ�េច�ទ�យ�រណ៍

�ទព��អកម�យ��ព និង�ទព��អកម�
េផ��ងៗ
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សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល េនក�ុងករយិបរេិច�ទ
មាននាមដូចខងេ្រកម៖

មនិមានសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលណាមា� កក់ន់

កបភ់ាគហុ៊នរបស់ធនាគារេឡើយ។ ពំុមានករ្រពម
េ្រព�ងណាមយួែដលមានធនាគារចូលរមួជាភាគី
មា� ងេទៀត ក�ុងេគាលបំណងជួយដល់្រក�ម ្របឹក្សោ
របស់ធនាគារ េដើម្បទីទួលបាននូវភាគហុ៊នរបស់
ធនាគារ ឬ ពី្រក�មហុ៊នដៃទេទៀតេទ។

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល មានតួនាទីក�ុងករធានាថា
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបានេរៀបចំេឡើងយ៉ាង
្រតឹម្រត�វ េដើម្បបីង� ញនូវទិដ�ភាពពិត្របាកដៃនស� ន
ភាពហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020
និងលទ�ផលហិរ�� វត�ុ េហើយនិងស� នភាពលំហូរ

នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020 និង ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ
ប��បេ់នះ ពំុមានករ្រពមេ្រព�ងណាមយួែដលមាន
ធនាគារចូលរមួជាភាគីមា� ងេទៀត ក�ុងេគាលបំណង
ជួយដល់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល របស់ធនាគារេដើម្បទីទួល
បាននូវអត�្របេយាជនេ៍ដយករទិញយកភាគហុ៊ន
ឬ លិខិត្រទព្យអកម�ពីធនាគារ ឬ ពី្រក�មហុ៊នដៃទ
េទៀត េទ។

ពំុមានសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលណាមយួរបស់ធនាគារ
ែដលបានទទួល ឬ មានសិទ�ិនឹងទទួលបាននូវអត�
្របេយាជនណ៍ាមយួ តមរយៈករចុះកិច�សន្យោែដល
បានេធ�ើេឡើងរវងធនាគារ និង្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬ រវង
្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និង្រក�មហុ៊នពកព់ន័�ជាមយួនឹង
្រក�ម្របឹក្សោភបិាលេនាះ ឬជាមយួនឹង្រក�មហុ៊ន ែដល
្រក�ម្របឹក្សោភបិាល េនាះជាសមាជិក ឬ កជ៏ាមយួ្រក�ម
ហុ៊នែដល្រក�ម្របឹក្សោភបិាលេនាះមានផល ្របេយាជន៍
ែផ�កហិរ�� វត�ុជាសរវន�ជាមយួគា�  េ្រកពី្របតិបត�ិករ
ដូចមានបង� ញក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ េនះ។

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល នាកលបរេិច�ទៃន
របាយករណ៍េនះ មាននាមដូចខងេ្រកម៖

្រក�មហុ៊នសវនកម�ឯករជ្យ Ernst & Young
(Cambodia) Ltd.គឺជាសវនកររបស់ធនាគារ។

្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
(លែលងៃថ�ទី29 ែខមករ ឆា� 2ំ021)

្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
(ែតងតងំេន ៃថ�ទី29 ែខមករ ឆា� 2ំ021)

អភបិាល
(ែតងតងំេន ៃថ�ទី29 ែខមករ ឆា� 2ំ021)

អភបិាលឯករជ្យ
(ែតងតងំេន ៃថ�ទី29 ែខមករ ឆា� 2ំ021)

អភបិាលឯករជ្យ 
ែតងតងំេន ៃថ�ទី29 ែខមករ ឆា� 2ំ021)

អភបិាលឯករជ្យ 
(ែតងតងំេន ៃថ�ទី29 ែខមករ ឆា� 2ំ021)

អភបិាល
(លែលង េនៃថ�ទី31 ែខមករ ឆា� 2ំ021)

អភបិាល
(លែលង េនៃថ�ទី22 ែខវចិ�ិក ឆា� 2ំ020)

អភបិាល
(លែលង េនៃថ�ទី31 ែខមករ ឆា� 2ំ021)

អភបិាលឯករជ្យ 
(លែលង េនៃថ�ទី31 ែខមករ ឆា� 2ំ021)

អភបិាលឯករជ្យ 
(លែលង េនៃថ�ទី31 ែខមករ ឆា� 2ំ021)

�កុម�បឹក��ភិ�ល 

�គហ៊ុន�ន់�ប់េ�យ�កុម�បឹក��ភិ�ល

រ�យ�រណ៍ស�ីពី�រទទួលខុស�ត�វរបស់
�កុម�បឹក��ភិ�លចំេ�ះរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��

អត��បេ�ជន៍របស់�កុម�បឹក��ភិ�ល
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សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល េនក�ុងករយិបរេិច�ទ
មាននាមដូចខងេ្រកម៖

មនិមានសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលណាមា� កក់ន់

កបភ់ាគហុ៊នរបស់ធនាគារេឡើយ។ ពំុមានករ្រពម
េ្រព�ងណាមយួែដលមានធនាគារចូលរមួជាភាគី
មា� ងេទៀត ក�ុងេគាលបំណងជួយដល់្រក�ម ្របឹក្សោ
របស់ធនាគារ េដើម្បទីទួលបាននូវភាគហុ៊នរបស់
ធនាគារ ឬ ពី្រក�មហុ៊នដៃទេទៀតេទ។

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល មានតួនាទីក�ុងករធានាថា
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបានេរៀបចំេឡើងយ៉ាង
្រតឹម្រត�វ េដើម្បបីង� ញនូវទិដ�ភាពពិត្របាកដៃនស� ន
ភាពហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020
និងលទ�ផលហិរ�� វត�ុ េហើយនិងស� នភាពលំហូរ

នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020 និង ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ
ប��បេ់នះ ពំុមានករ្រពមេ្រព�ងណាមយួែដលមាន
ធនាគារចូលរមួជាភាគីមា� ងេទៀត ក�ុងេគាលបំណង
ជួយដល់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល របស់ធនាគារេដើម្បទីទួល
បាននូវអត�្របេយាជនេ៍ដយករទិញយកភាគហុ៊ន
ឬ លិខិត្រទព្យអកម�ពីធនាគារ ឬ ពី្រក�មហុ៊នដៃទ
េទៀត េទ។

ពំុមានសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលណាមយួរបស់ធនាគារ
ែដលបានទទួល ឬ មានសិទ�ិនឹងទទួលបាននូវអត�
្របេយាជនណ៍ាមយួ តមរយៈករចុះកិច�សន្យោែដល
បានេធ�ើេឡើងរវងធនាគារ និង្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬ រវង
្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និង្រក�មហុ៊នពកព់ន័�ជាមយួនឹង
្រក�ម្របឹក្សោភបិាលេនាះ ឬជាមយួនឹង្រក�មហុ៊ន ែដល
្រក�ម្របឹក្សោភបិាល េនាះជាសមាជិក ឬ កជ៏ាមយួ្រក�ម
ហុ៊នែដល្រក�ម្របឹក្សោភបិាលេនាះមានផល ្របេយាជន៍
ែផ�កហិរ�� វត�ុជាសរវន�ជាមយួគា�  េ្រកពី្របតិបត�ិករ
ដូចមានបង� ញក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ េនះ។

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល នាកលបរេិច�ទៃន
របាយករណ៍េនះ មាននាមដូចខងេ្រកម៖

្រក�មហុ៊នសវនកម�ឯករជ្យ Ernst & Young
(Cambodia) Ltd.គឺជាសវនកររបស់ធនាគារ។

្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
(លែលងៃថ�ទី29 ែខមករ ឆា� 2ំ021)

្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
(ែតងតងំេន ៃថ�ទី29 ែខមករ ឆា� 2ំ021)

អភបិាល
(ែតងតងំេន ៃថ�ទី29 ែខមករ ឆា� 2ំ021)

អភបិាលឯករជ្យ
(ែតងតងំេន ៃថ�ទី29 ែខមករ ឆា� 2ំ021)

អភបិាលឯករជ្យ 
ែតងតងំេន ៃថ�ទី29 ែខមករ ឆា� 2ំ021)

អភបិាលឯករជ្យ 
(ែតងតងំេន ៃថ�ទី29 ែខមករ ឆា� 2ំ021)

អភបិាល
(លែលង េនៃថ�ទី31 ែខមករ ឆា� 2ំ021)

អភបិាល
(លែលង េនៃថ�ទី22 ែខវចិ�ិក ឆា� 2ំ020)

អភបិាល
(លែលង េនៃថ�ទី31 ែខមករ ឆា� 2ំ021)

អភបិាលឯករជ្យ 
(លែលង េនៃថ�ទី31 ែខមករ ឆា� 2ំ021)

អភបិាលឯករជ្យ 
(លែលង េនៃថ�ទី31 ែខមករ ឆា� 2ំ021)

�កុម�បឹក��ភិ�ល 

�គហ៊ុន�ន់�ប់េ�យ�កុម�បឹក��ភិ�ល

រ�យ�រណ៍ស�ីពី�រទទួលខុស�ត�វរបស់
�កុម�បឹក��ភិ�លចំេ�ះរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��
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ក)  អនុមត័នូវេគាលនេយាបាយគណេនយ្យសម
 ្រសបែដលែផ�កេលើករវនិិច�យ័ និងករប៉ាន្់រប
 មាណយ៉ាង សមេហតុផល និង្របកបេដយ
 ករ្រប�ង្របយត័� េហើយ្រត�វអនុវត�េគាលនេយា
 បាយទងំេនះយ៉ាងខ� ប ់ខ�ួន។
ខ)  អនុេលមតមត្រម�វករៃនករលត្រតដង និង
 េគាលករណ៍ែណនាែំដល េចញផ្សោយេដយ
 ស�ងដ់រ របាយករណ៍ទកទ់ងនឹងហិរ�� វត�ុអន�រ
 ជាតិៃនកម�ុជា (“CIFRSs”) ឬ ្របសិនេបើមាន
 គំលតៃនករ អនុវត� និងេដើម្បជីា្របេយាជនដ៍ល់
 ករបង� ញនូវភាពពិត និង្រតឹម្រត�វរបស់របាយ-
 ករណ៍ហិរ�� វត�ុ េនាះ គំលតទងំេនាះគួរែត្រត�វ
 បានលត្រតដងជាពត័ម៌ានពន្យល់ និងកំណត់
 ចំនួនទឹក្របាកក់�ុង របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុឲ្យបាន
 សមរម្យ។
គ)  រក្សោទុកនូវប�� ីគណេនយ្យឲ្យបាន្រគប្់រគាន ់និង
 ្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងឲ្យមាន្របសិទ�ភាព។
ឃ) េរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេដយែផ�កេលើមូល
 ដ� ននិរន�រភាពៃនដំេណើ រករអជីវកម� េលើកែលង
 ែតក�ុងករណីមនិសមរម្យ ក�ុងករសន�តថាធនាគារ
 នឹងមនិបន�េធ�ើ្របតិបត�ិករអជីវកម�របស់ខ�ួននា
 េពលអនាគត។

ង) ្រគប្់រគង និងដឹកនាធំនាគារ ្របកបេដយ្រប-
 សិទ�ភាពេលើ ករសេ្រមចចិត�ែដល អចបះ៉ពល់
 ជាសរវន� ដល់្របតិបត�ិករ និងដំេណើ រករអ-
 ជីវកម�របស់ធនាគារ េហើយ្រត�វ្របាកដថាកិច�ករ
 ទងំេនះ ្រត�វបាន បង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍
 ហិរ�� វត�ុ។

សច្់របាកស់្រមាបក់រយិបរេិច�ទប��ប។់ ្រក�ម្របឹក្សោ
ភបិាល ្រត�តពិនិត្យេលើករេរៀបចំរបាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុរបស់គណៈ្រគប្់រគង ែដលត្រម�វឲ្យ៖

េយើងខ�ុ ំ ជា្រក�ម្របឹក្សោភបិាល បានអនុមត័េលើ
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ដូចែដលមានភា� បជ់ា
មយួេនះ ថាបាន បង� ញនូវទិដ�ភាពពិត្របាកដ
និង្រតឹម្រត�វេទេលើស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់
ធនាគារនាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020 និងលទ�ផល
ៃន្របតិបត�ិករហិរ�� វត�ុ េហើយនិងស� នភាព
លំហូរសច្់របាកស់្រមាប ់ករយិបរេិច�ទប��ប់
េដយអនុេលមេទតម CIFRSs ។

ចុះហត�េលខេដយអនុេលមតមេសចក�ី
សេ្រមចរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

រជធានីភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

ៃថ�ទី8 ែខេមស ឆា� 2ំ021គណៈ្រគប្់រគងជាអ�កទទួលខុស្រត�វ េដើម្បធីានា
ថាប�� ីគណេនយ្យ្រតឹម្រត�វ្រត�វបានរក្សោទុក និង

លត ្រតដងបង� ញអំពីស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់
ធនាគារឲ្យបាន្រតឹម្រត�វសមេហតុផល្រគបេ់ពល
េហើយនិង ធានាថាប�� ីគណេនយ្យ្រសបតម
្របពន័�គណេនយ្យែដលបានចុះប�� ី។ ្រក�ម្របឹក្សោ
ភបិាលកជ៏ាអ�ក ទទួល ខុស្រត�វក�ុងករែថរក្សោ
្រទព្យសកម�របស់ធនាគារ េហើយម្យោង៉េទៀតក៏
្រត�វចតវ់ធិានករសម្រសបេដើម្ប ីទបស់� ត ់និង
ែស�ងរកកំហុសេចតនា េហើយនិងភាពមនិ្រប្រកតី
េផ្សងៗ។
្រក�ម្របឹក្សោភបិាលប�� កថ់ា ធនាគារបានអនុវត�
តមលក�ខណ� ត្រម�វចបំាចន់ានា ដូចែដលបាន
ប�� ក ់ខងេលើក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុ។
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ក)  អនុមត័នូវេគាលនេយាបាយគណេនយ្យសម
 ្រសបែដលែផ�កេលើករវនិិច�យ័ និងករប៉ាន្់រប
 មាណយ៉ាង សមេហតុផល និង្របកបេដយ
 ករ្រប�ង្របយត័� េហើយ្រត�វអនុវត�េគាលនេយា
 បាយទងំេនះយ៉ាងខ� ប ់ខ�ួន។
ខ)  អនុេលមតមត្រម�វករៃនករលត្រតដង និង
 េគាលករណ៍ែណនាែំដល េចញផ្សោយេដយ
 ស�ងដ់រ របាយករណ៍ទកទ់ងនឹងហិរ�� វត�ុអន�រ
 ជាតិៃនកម�ុជា (“CIFRSs”) ឬ ្របសិនេបើមាន
 គំលតៃនករ អនុវត� និងេដើម្បជីា្របេយាជនដ៍ល់
 ករបង� ញនូវភាពពិត និង្រតឹម្រត�វរបស់របាយ-
 ករណ៍ហិរ�� វត�ុ េនាះ គំលតទងំេនាះគួរែត្រត�វ
 បានលត្រតដងជាពត័ម៌ានពន្យល់ និងកំណត់
 ចំនួនទឹក្របាកក់�ុង របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុឲ្យបាន
 សមរម្យ។
គ)  រក្សោទុកនូវប�� ីគណេនយ្យឲ្យបាន្រគប្់រគាន ់និង
 ្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងឲ្យមាន្របសិទ�ភាព។
ឃ) េរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេដយែផ�កេលើមូល
 ដ� ននិរន�រភាពៃនដំេណើ រករអជីវកម� េលើកែលង
 ែតក�ុងករណីមនិសមរម្យ ក�ុងករសន�តថាធនាគារ
 នឹងមនិបន�េធ�ើ្របតិបត�ិករអជីវកម�របស់ខ�ួននា
 េពលអនាគត។

ង) ្រគប្់រគង និងដឹកនាធំនាគារ ្របកបេដយ្រប-
 សិទ�ភាពេលើ ករសេ្រមចចិត�ែដល អចបះ៉ពល់
 ជាសរវន� ដល់្របតិបត�ិករ និងដំេណើ រករអ-
 ជីវកម�របស់ធនាគារ េហើយ្រត�វ្របាកដថាកិច�ករ
 ទងំេនះ ្រត�វបាន បង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍
 ហិរ�� វត�ុ។

សច្់របាកស់្រមាបក់រយិបរេិច�ទប��ប។់ ្រក�ម្របឹក្សោ
ភបិាល ្រត�តពិនិត្យេលើករេរៀបចំរបាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុរបស់គណៈ្រគប្់រគង ែដលត្រម�វឲ្យ៖

េយើងខ�ុ ំ ជា្រក�ម្របឹក្សោភបិាល បានអនុមត័េលើ
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ដូចែដលមានភា� បជ់ា
មយួេនះ ថាបាន បង� ញនូវទិដ�ភាពពិត្របាកដ
និង្រតឹម្រត�វេទេលើស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់
ធនាគារនាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020 និងលទ�ផល
ៃន្របតិបត�ិករហិរ�� វត�ុ េហើយនិងស� នភាព
លំហូរសច្់របាកស់្រមាប ់ករយិបរេិច�ទប��ប់
េដយអនុេលមេទតម CIFRSs ។

ចុះហត�េលខេដយអនុេលមតមេសចក�ី
សេ្រមចរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

រជធានីភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

ៃថ�ទី8 ែខេមស ឆា� 2ំ021គណៈ្រគប្់រគងជាអ�កទទួលខុស្រត�វ េដើម្បធីានា
ថាប�� ីគណេនយ្យ្រតឹម្រត�វ្រត�វបានរក្សោទុក និង

លត ្រតដងបង� ញអំពីស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់
ធនាគារឲ្យបាន្រតឹម្រត�វសមេហតុផល្រគបេ់ពល
េហើយនិង ធានាថាប�� ីគណេនយ្យ្រសបតម
្របពន័�គណេនយ្យែដលបានចុះប�� ី។ ្រក�ម្របឹក្សោ
ភបិាលកជ៏ាអ�ក ទទួល ខុស្រត�វក�ុងករែថរក្សោ
្រទព្យសកម�របស់ធនាគារ េហើយម្យោង៉េទៀតក៏
្រត�វចតវ់ធិានករសម្រសបេដើម្ប ីទបស់� ត ់និង
ែស�ងរកកំហុសេចតនា េហើយនិងភាពមនិ្រប្រកតី
េផ្សងៗ។
្រក�ម្របឹក្សោភបិាលប�� កថ់ា ធនាគារបានអនុវត�
តមលក�ខណ� ត្រម�វចបំាចន់ានា ដូចែដលបាន
ប�� ក ់ខងេលើក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុ។
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រ�យ�រណ៍របស់សវនករឯក�ជ�

េយើងខ�ុ ំបានេធ�ើសវនកម�េលើរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ
របស់ ធនាគារ ឌីជបី៊ ីម.ក (“ធនាគារ”) ែដលរមួមាន
របាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុ នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ
ឆា� 2ំ020 របាយករណ៍លទ�ផលេពញេលញ របា-
យករណ៍បែ្រមប្រម�លមូលធន ្រពមទងំរបាយ-
ករណ៍លំហូរសច្់របាក ់ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ
ប��ប ់េហើយនិង កំណត ់សមា� ល់េលើរបាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុ ែដលរមួមានេសចក�ីសេង�បៃនេគាល
នេយាបាយគណេនយ្យសំខន់ៗ ។

ជូនចំេពះ៖ ភាគទុនិក ៃនធនាគារ ឌីជីប៊ ីម.ក (ពីមុនធនាគារឯកេទស ឌីជីប៊ ីម.ក)

តមមតិេយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ របាយករណ៍ហិរ��
វត�ុបង� ញនូវទិដ�ភាពពិត្របាកដ និង្រតឹម្រត�វេលើ
ស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ
ឆា� 2ំ020 ្រពមទងំលទ�ផលហិរ�� វត�ុ េហើយនិងលំ
ហូរសច្់របាក ់ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទប�� ប ់េដយ
អនុេលមេទតមស�ងដ់ររបាយករណ៍ ទកទ់ងនឹង
ហិរ�� វត�ុ អន�រជាតិៃនកម�ុជា (“CIFRSs”)។

េយើងខ�ុ ំបានេធ�ើសវនកម�េដយអនុេលមេទតមស�ង់
ដរអន�រជាតិស�ីពីសវនកម�ៃនកម�ុជា(”CISAs”)។ ករ
ទទួលខុស្រត�វរបស់េយើងខ�ុ ំ េយាងតមស�ងដ់រអន�រ
ជាតិស�ីពីសវនកម�ៃនកម�ុជា ្រត�វបានបរយិាយបែន�ម
េនក�ុងែផ�កៃន “ករទទួលខុស្រត�វរបស់សវនករចំេពះ
ករេធ�ើសវនកម�េលើរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ” ៃនរបាយ
ករណ៍របស់េយើងខ�ុ ំ។ េយើងខ�ុ ំមានភាពឯករជ្យពី
ធនាគារេដយេយាងតម្របកស េទេលើ្រកមសីល
ធម ៌ស្រមាបវ់ជីា� ជីវៈរបស់គណេនយ្យករ និងសវនករ
ជំនាញែដលេចញេដយរជរដ� ភបិាលៃន្រពះរជាណាច្រក
កម�ុជា េហើយេយើងខ�ុ ំកប៏ានបំេពញនូវទំនួលខុស្រត�វ
ដៃទេទៀតេយាងតម្របកសេនះផងែដរ។ េយើងខ�ុ ំ

េជឿជាកថ់ាភស�ុតងសវនកម�ែដលេយើងខ�ុ ំទទួលបាន
មានលក�ណៈ្រគប្់រគាន ់និងសម្រសបេដើម្បផី�ល់ជា
មូលដ� នក�ុងករបេ�� ញមតិេយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ។

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុនាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ019 ្រត�វ
បានេធ�ើសវនកម�េដយសវនករដៃទ ែដលបានបេ�� ញ
មតិេយាបល់មនិមានករែកែ្របេលើរបាយករណ៍ទងំ
េនាះ េនៃថ�ទី21 ែខេមស ឆា� 2ំ021។

ពត័ម៌ានដៃទេផ្សងេទៀត ែដលទទួលបាននាកល
បរេិច�ទៃនរបាយករណ៍របស់សវនករ គឺរបាយករណ៍
របស់ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមានទំ
នួលខុស្រត�វ ចំេពះពត័ម៌ានេផ្សងៗេនះ។
មតិេយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ េលើរបាយករណ៍ហិរ��
វត�ុពំុ្រគបដណ� បេ់លើពត័ម៌ានេផ្សងៗេនះេទ េហើយ
េយើងខ�ុ ំ កម៏និបង� ញេសចក�ីសន�ិដ� នធានាអះអង
ក�ុងទ្រមងណ់ាមយួេទេលើពត័ម៌ានេផ្សងៗេនះែដរ។
ទកទ់ិននឹងករ េធ�ើសវនកម�របស់េយើងខ�ុ ំេលើរបាយ
ករណ៍ហិរ�� វត�ុ ទំនួលខុស្រត�វរបស់េយើងខ�ុ ំ គឺអន
ពត័ម៌ានេផ្សងៗេនះ េហើយេធ�ើករពិចរណាថា េតើ
ពត័ម៌ានេផ្សងៗេនះ មានភាពខុសគា� ជាសរវន�ជាមយួ
នឹង របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ឬចំេណះដឹងរបស់េយើង
ខ�ុ ំែដលទទួលបានេនក�ុងករងរសវនកម� ឬថាេតើ
ពត័ម៌ានេផ្សងៗេនះ មានកំហុសឆ�ង ជាសរវន�ឬេទ។
្របសិនេបើេយើងខ�ុ ំសន�ិដ� នថាមានកំហុសឆ�ងជា
សរវន�េលើពត័ម៌ានេផ្សងៗេនះ េដយែផ�ក េលើករងរ
ែដលបានអនុវត� េយើងខ�ុ ំត្រម�វឲ្យរយករណ៍តមភាព
ជាកែ់ស�ង។ េយើងខ�ុ ំពំុមានអ�ី្រត�វរយករណ៍ ចំេពះ
ពត័ម៌ានេផ្សងៗេនះេទ។

មតិេ�បល់

ប���េផ��ងេទៀត

ព័ត៌�នដៃទេផ��ងេទៀតេ��ពីរ�យ�រណ៍
ហិរ��វត�� និងរ�យ�រណ៍របស់សវនករ 

មូល���នក��ង�រផ�ល់មតិេ�បល់ 
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រ�យ�រណ៍របស់សវនករឯក�ជ�រ�យ�រណ៍របស់សវនករឯក�ជ�

េយើងខ�ុ ំបានេធ�ើសវនកម�េលើរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ
របស់ ធនាគារ ឌីជបី៊ ីម.ក (“ធនាគារ”) ែដលរមួមាន
របាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុ នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ
ឆា� 2ំ020 របាយករណ៍លទ�ផលេពញេលញ របា-
យករណ៍បែ្រមប្រម�លមូលធន ្រពមទងំរបាយ-
ករណ៍លំហូរសច្់របាក ់ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ
ប��ប ់េហើយនិង កំណត ់សមា� ល់េលើរបាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុ ែដលរមួមានេសចក�ីសេង�បៃនេគាល
នេយាបាយគណេនយ្យសំខន់ៗ ។

ជូនចំេពះ៖ ភាគទុនិក ៃនធនាគារ ឌីជីប៊ ីម.ក (ពីមុនធនាគារឯកេទស ឌីជីប៊ ីម.ក)

តមមតិេយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ របាយករណ៍ហិរ��
វត�ុបង� ញនូវទិដ�ភាពពិត្របាកដ និង្រតឹម្រត�វេលើ
ស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ
ឆា� 2ំ020 ្រពមទងំលទ�ផលហិរ�� វត�ុ េហើយនិងលំ
ហូរសច្់របាក ់ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទប�� ប ់េដយ
អនុេលមេទតមស�ងដ់ររបាយករណ៍ ទកទ់ងនឹង
ហិរ�� វត�ុ អន�រជាតិៃនកម�ុជា (“CIFRSs”)។

េយើងខ�ុ ំបានេធ�ើសវនកម�េដយអនុេលមេទតមស�ង់
ដរអន�រជាតិស�ីពីសវនកម�ៃនកម�ុជា(”CISAs”)។ ករ
ទទួលខុស្រត�វរបស់េយើងខ�ុ ំ េយាងតមស�ងដ់រអន�រ
ជាតិស�ីពីសវនកម�ៃនកម�ុជា ្រត�វបានបរយិាយបែន�ម
េនក�ុងែផ�កៃន “ករទទួលខុស្រត�វរបស់សវនករចំេពះ
ករេធ�ើសវនកម�េលើរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ” ៃនរបាយ
ករណ៍របស់េយើងខ�ុ ំ។ េយើងខ�ុ ំមានភាពឯករជ្យពី
ធនាគារេដយេយាងតម្របកស េទេលើ្រកមសីល
ធម ៌ស្រមាបវ់ជីា� ជីវៈរបស់គណេនយ្យករ និងសវនករ
ជំនាញែដលេចញេដយរជរដ� ភបិាលៃន្រពះរជាណាច្រក
កម�ុជា េហើយេយើងខ�ុ ំកប៏ានបំេពញនូវទំនួលខុស្រត�វ
ដៃទេទៀតេយាងតម្របកសេនះផងែដរ។ េយើងខ�ុ ំ

េជឿជាកថ់ាភស�ុតងសវនកម�ែដលេយើងខ�ុ ំទទួលបាន
មានលក�ណៈ្រគប្់រគាន ់និងសម្រសបេដើម្បផី�ល់ជា
មូលដ� នក�ុងករបេ�� ញមតិេយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ។

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុនាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ019 ្រត�វ
បានេធ�ើសវនកម�េដយសវនករដៃទ ែដលបានបេ�� ញ
មតិេយាបល់មនិមានករែកែ្របេលើរបាយករណ៍ទងំ
េនាះ េនៃថ�ទី21 ែខេមស ឆា� 2ំ021។

ពត័ម៌ានដៃទេផ្សងេទៀត ែដលទទួលបាននាកល
បរេិច�ទៃនរបាយករណ៍របស់សវនករ គឺរបាយករណ៍
របស់ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមានទំ
នួលខុស្រត�វ ចំេពះពត័ម៌ានេផ្សងៗេនះ។
មតិេយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ េលើរបាយករណ៍ហិរ��
វត�ុពំុ្រគបដណ� បេ់លើពត័ម៌ានេផ្សងៗេនះេទ េហើយ
េយើងខ�ុ ំ កម៏និបង� ញេសចក�ីសន�ិដ� នធានាអះអង
ក�ុងទ្រមងណ់ាមយួេទេលើពត័ម៌ានេផ្សងៗេនះែដរ។
ទកទ់ិននឹងករ េធ�ើសវនកម�របស់េយើងខ�ុ ំេលើរបាយ
ករណ៍ហិរ�� វត�ុ ទំនួលខុស្រត�វរបស់េយើងខ�ុ ំ គឺអន
ពត័ម៌ានេផ្សងៗេនះ េហើយេធ�ើករពិចរណាថា េតើ
ពត័ម៌ានេផ្សងៗេនះ មានភាពខុសគា� ជាសរវន�ជាមយួ
នឹង របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ឬចំេណះដឹងរបស់េយើង
ខ�ុ ំែដលទទួលបានេនក�ុងករងរសវនកម� ឬថាេតើ
ពត័ម៌ានេផ្សងៗេនះ មានកំហុសឆ�ង ជាសរវន�ឬេទ។
្របសិនេបើេយើងខ�ុ ំសន�ិដ� នថាមានកំហុសឆ�ងជា
សរវន�េលើពត័ម៌ានេផ្សងៗេនះ េដយែផ�ក េលើករងរ
ែដលបានអនុវត� េយើងខ�ុ ំត្រម�វឲ្យរយករណ៍តមភាព
ជាកែ់ស�ង។ េយើងខ�ុ ំពំុមានអ�ី្រត�វរយករណ៍ ចំេពះ
ពត័ម៌ានេផ្សងៗេនះេទ។

មតិេ�បល់

ប���េផ��ងេទៀត

ព័ត៌�នដៃទេផ��ងេទៀតេ��ពីរ�យ�រណ៍
ហិរ��វត�� និងរ�យ�រណ៍របស់សវនករ 

មូល���នក��ង�រផ�ល់មតិេ�បល់ 
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�រទទួលខុស�ត�វរបស់គណៈ�គប់�គង
និងអ�កទទួលបន��កេលើអភិ�លកិច�ចំេ�ះ
រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��

�រទទួលខុស�ត�វរបស់សវនករចំេ�ះ
�រេធ�ើសវនកម�េលើរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��

គណៈ្រគប្់រគងជាអ�កទទួលខុស្រត�វចំេពះករេរៀបចំ
និងករបង� ញទិដ�ភាពពិត្របាកដ និង្រតឹម្រត�វៃន
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេដយអនុេលមេទតមស�ង់
ដររបាយករណ៍ទកទ់ងនឹងហិរ�� វត�ុអន�រជាតិ ៃន
កម�ុជា េហើយនិងទទួលខុស្រត�វផងែដរចំេពះ្របពន័�
្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងែដលគណៈ្រគប្់រគងគិតថាមាន
សរៈ្របេយាជនក៍�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ
ែដលពំុមានកំហុសឆ�ងជាសរវន� ែដលបណា� លមក
ពីករែក�ងបន�ំ ឬ ករភាន្់រចឡំ។

េនក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ គណៈ្រគប់
្រគងជាអ�កទទួលខុស្រត�វក�ុងករវយតៃម�លទ�ភាព
និរន�រភាពអជីវកម�របស់ធនាគារ និងេធ�ើករលត្រតដង
(្របសិនេបើមាន) នូវប�� ទងំឡាយណាែដល ទក់
ទងនឹងនិរន�រភាពអជីវកម� និងករេ្របើ្របាស់មូលដ� ន
និរន�រភាពអជីវកម�េនក�ុង្របពន័�គណេនយ្យរបស់
ធនាគារេលើកែលងែតក�ុងករណីគណៈ្រគប្់រគងមាន
បំណងរលំយ ឬ ប�្ឈប្់របតិបត�ិករធនាគារ ឬ កគ៏ា� ន
មេធ្យោបាយជាកល់កណ់ាមយួេទៀតេ្រកពីេនះ។ 

អ�កទទួលបន�ុកេលើអភបិាលកិច� មានទំនួលខុស្រត�វ
ក�ុងករ្រត�តពិនិត្យេមើលេលើដំេណើ រៃនកររយករណ៍
អំពី ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ។

េគាលបំណងរបស់េយើងខ�ុ ំ គឺេដើម្បទីទួលបាននូវករ
ធានាអះអងែដលសមេហតុផលថា របាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុទងំមូលមនិមានកំហុសឆ�ងជាសរវន�ែដល
បណា� លមកពីករែក�ងបន�ំ ឬករភាន្់រចឡំេហើយេធ�ើករ
េចញផ្សោយរបាយករណ៍របស់សវនករ ែដលរមួមាន

មតិេយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ។ ករធានាអះអងែដល
សមេហតុផលគឺជាករធានាអះអងក្រមតិខ�ស់មយួ
ប៉ុែន�មនិែមនជាករធានាថាករងរសវនកម�ែដល្រប្រពឹត�
េទេដយអនុេលមតម CISAs ែតងែតរកេឃើញ
កំហុសឆ�ងជាសរវន�ែដលមានេនាះេទ។

កំហុសឆ�ងអចេកើតេចញពីករែក�ងបន�ំ ឬ ករភាន់
្រចឡំ និង្រត�វបានចតទុ់កថាជាសរវន�្របសិនេបើ
កំហុស ឆ�ងទងំអស់េនាះ(ែតមយួ ឬ ប��ូ លគា� ជារមួ)
អចមានឥទ�ិពលេលើករស្រមចចិត�ែផ�កេសដ�កិច�
របស់អ�ក េ្របើ្របាស់េដយែផ�កេលើមូលដ� នរបាយ-
ករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំេនះ។

ជាែផ�កមយួៃនករងរសវនកម�ែដលអនុេលមតម
CISAs េយើងខ�ុ ំបានេធ�ើករវនិិច�យ័ និងរក្សោរនូវចម�ល់
្របកបេដយវជិា� ជីវៈក�ុងដំេណើ រករសវនកម�។ េយើង
ខ�ុ ំកប៏ាន៖ 

• កំណត ់និងវយតៃម�ហនិភយ័ៃនកំហុសឆ�ងជា
 សរវន� ៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុែដលបណា� ល
 មកពី ករែក�ងបន�ំ ឬ ករភាន្់រចឡំ បេង�ើត និង
 អនុវត�នីតិវធិីសវនកម�ែដលេឆ�ើយតបេទនឹង
 ហនិភយ័ទងំេនាះ េហើយ្របមូលភស�ុតង
 សវនកម�ឲ្យបាន្រគប្់រគាន ់និងសម្រសបស្រមាប់
 ផ�ល់ជាមូលដ� នក�ុងករបេ��ញ មតិេយាបល់
 របស់េយើងខ�ុ ំ។ ហនិភយ័ែដលមនិអចរកេឃើញ
 កំហុសឆ�ងជាសរវន� ែដលបណា� លមកពី ករ
 ែក�ងបន�ំមានក្រមតិខ�ស់ជាង ហនិភយ័ែដល
 មនិអចរកេឃើញកំហុសឆ�ង ែដលបណា� លមក
 ពីករ ភាន្់រចឡំ េ្រពះថាករែក�ងបន�ំអចពក់
 ពន័�នឹងករឃុបឃិត ករបន�ំ ករលុបេចញេដយ
 េចតនាករ រយករណ៍មនិ្រតឹម្រត�វ ឬ មនិេគារព
 តម្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង។
• ែស�ងយល់អំពី្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងែដលពក់
 ពន័�នឹងករងរសវនកម�េដើម្បបីេង�ើតជានីតិវធិី
 សវនកម� ែដលសម្រសបេទតមកលៈេទសៈ
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�រទទួលខុស�ត�វរបស់គណៈ�គប់�គង
និងអ�កទទួលបន��កេលើអភិ�លកិច�ចំេ�ះ
រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��

�រទទួលខុស�ត�វរបស់សវនករចំេ�ះ
�រេធ�ើសវនកម�េលើរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��

គណៈ្រគប្់រគងជាអ�កទទួលខុស្រត�វចំេពះករេរៀបចំ
និងករបង� ញទិដ�ភាពពិត្របាកដ និង្រតឹម្រត�វៃន
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេដយអនុេលមេទតមស�ង់
ដររបាយករណ៍ទកទ់ងនឹងហិរ�� វត�ុអន�រជាតិ ៃន
កម�ុជា េហើយនិងទទួលខុស្រត�វផងែដរចំេពះ្របពន័�
្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងែដលគណៈ្រគប្់រគងគិតថាមាន
សរៈ្របេយាជនក៍�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ
ែដលពំុមានកំហុសឆ�ងជាសរវន� ែដលបណា� លមក
ពីករែក�ងបន�ំ ឬ ករភាន្់រចឡំ។

េនក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ គណៈ្រគប់
្រគងជាអ�កទទួលខុស្រត�វក�ុងករវយតៃម�លទ�ភាព
និរន�រភាពអជីវកម�របស់ធនាគារ និងេធ�ើករលត្រតដង
(្របសិនេបើមាន) នូវប�� ទងំឡាយណាែដល ទក់
ទងនឹងនិរន�រភាពអជីវកម� និងករេ្របើ្របាស់មូលដ� ន
និរន�រភាពអជីវកម�េនក�ុង្របពន័�គណេនយ្យរបស់
ធនាគារេលើកែលងែតក�ុងករណីគណៈ្រគប្់រគងមាន
បំណងរលំយ ឬ ប�្ឈប្់របតិបត�ិករធនាគារ ឬ កគ៏ា� ន
មេធ្យោបាយជាកល់កណ់ាមយួេទៀតេ្រកពីេនះ។ 

អ�កទទួលបន�ុកេលើអភបិាលកិច� មានទំនួលខុស្រត�វ
ក�ុងករ្រត�តពិនិត្យេមើលេលើដំេណើ រៃនកររយករណ៍
អំពី ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ។

េគាលបំណងរបស់េយើងខ�ុ ំ គឺេដើម្បទីទួលបាននូវករ
ធានាអះអងែដលសមេហតុផលថា របាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុទងំមូលមនិមានកំហុសឆ�ងជាសរវន�ែដល
បណា� លមកពីករែក�ងបន�ំ ឬករភាន្់រចឡំេហើយេធ�ើករ
េចញផ្សោយរបាយករណ៍របស់សវនករ ែដលរមួមាន

មតិេយាបល់របស់េយើងខ�ុ ំ។ ករធានាអះអងែដល
សមេហតុផលគឺជាករធានាអះអងក្រមតិខ�ស់មយួ
ប៉ុែន�មនិែមនជាករធានាថាករងរសវនកម�ែដល្រប្រពឹត�
េទេដយអនុេលមតម CISAs ែតងែតរកេឃើញ
កំហុសឆ�ងជាសរវន�ែដលមានេនាះេទ។

កំហុសឆ�ងអចេកើតេចញពីករែក�ងបន�ំ ឬ ករភាន់
្រចឡំ និង្រត�វបានចតទុ់កថាជាសរវន�្របសិនេបើ
កំហុស ឆ�ងទងំអស់េនាះ(ែតមយួ ឬ ប��ូ លគា� ជារមួ)
អចមានឥទ�ិពលេលើករស្រមចចិត�ែផ�កេសដ�កិច�
របស់អ�ក េ្របើ្របាស់េដយែផ�កេលើមូលដ� នរបាយ-
ករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំេនះ។

ជាែផ�កមយួៃនករងរសវនកម�ែដលអនុេលមតម
CISAs េយើងខ�ុ ំបានេធ�ើករវនិិច�យ័ និងរក្សោរនូវចម�ល់
្របកបេដយវជិា� ជីវៈក�ុងដំេណើ រករសវនកម�។ េយើង
ខ�ុ ំកប៏ាន៖ 

• កំណត ់និងវយតៃម�ហនិភយ័ៃនកំហុសឆ�ងជា
 សរវន� ៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុែដលបណា� ល
 មកពី ករែក�ងបន�ំ ឬ ករភាន្់រចឡំ បេង�ើត និង
 អនុវត�នីតិវធិីសវនកម�ែដលេឆ�ើយតបេទនឹង
 ហនិភយ័ទងំេនាះ េហើយ្របមូលភស�ុតង
 សវនកម�ឲ្យបាន្រគប្់រគាន ់និងសម្រសបស្រមាប់
 ផ�ល់ជាមូលដ� នក�ុងករបេ��ញ មតិេយាបល់
 របស់េយើងខ�ុ ំ។ ហនិភយ័ែដលមនិអចរកេឃើញ
 កំហុសឆ�ងជាសរវន� ែដលបណា� លមកពី ករ
 ែក�ងបន�ំមានក្រមតិខ�ស់ជាង ហនិភយ័ែដល
 មនិអចរកេឃើញកំហុសឆ�ង ែដលបណា� លមក
 ពីករ ភាន្់រចឡំ េ្រពះថាករែក�ងបន�ំអចពក់
 ពន័�នឹងករឃុបឃិត ករបន�ំ ករលុបេចញេដយ
 េចតនាករ រយករណ៍មនិ្រតឹម្រត�វ ឬ មនិេគារព
 តម្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង។
• ែស�ងយល់អំពី្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងែដលពក់
 ពន័�នឹងករងរសវនកម�េដើម្បបីេង�ើតជានីតិវធិី
 សវនកម� ែដលសម្រសបេទតមកលៈេទសៈ

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

2727



 ប៉ុែន�មនិែមនស្រមាបេ់គាលបំណង េដើម្បបីេ��ញ
 មតិេយាបល់េលើ ្របសិទ�ភាពៃនករ្រត�តពិនិត្យៃផ�
 ក�ុងរបស់ធនាគារេទ។
• វយតៃម�ភាពសម្រសបៃនេគាលនេយាបាយ
 គណេនយ្យែដលបានេ្របើ្របាស់ និងភាពសម
 េហតុផល ៃនករប៉ានស់� នគណេនយ្យ និងករ
 បង� ញែដលជាបទ់កទ់ងេផ្សងេទៀតែដលេធ�ើេឡើង
 េដយគណៈ្រគប ់្រគង។
• េធ�ើេសចក�ីសន�ិដ� នេទេលើភាពសម្រសប ៃន
 ករេ្របើ្របាស់មូលដ� ននិរន�រភាពអជីវកម�េន
 ក�ុង្របពន័� គណេនយ្យេដយគណៈ្រគប្់រគង
 និងតមរយៈភស�ុតងសវនកម�ែដលទទួលបាន
 េយើងខ�ុ ំេធ�ើករ សន�ិដ� នថា េតើមានវត�មានៃនភាព
 មនិ្របាកដ្របជាជាសរវន�ទកទ់ងនឹង្រពឹត�ិករណ៍
 ឬកលៈេទសៈ ទងំឡាយណាែដលនាឲំ្យមាន
 ករសង្សយ័ជាសរវន�េទេលើនិរន�រភាព ៃនដំេណើ រ
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 កំណត ់សមា� ល់េផ្សងៗ និងវយតៃម�ថាេតើរបា-
 យករណ៍ហិរ�� វត�ុ តំណាងឲ្យ្របតិបត�ិករណ៍
 និង្រពឹត�ិករណ៍ ែដលជាមូលដ� ន

េដើម្បសីេ្រមចបាននូវករបង� ញដ្៏រតឹម្រត�វ។
ក�ុងចំេណាមប�� ដៃទេទៀត េយើងខ�ុ ំបានេធ�ើករ
ទំនាកទ់ំនងជាមយួអ�កទទួលបន�ុក េលើអភបិាល
កិច�អំពី វសិលភាពែដលបានេ្រគាងទុក និងេពល
េវលៃនករងរសវនកម� និងរបកគំេហើញសំខន់ៗ
រមួប��ូ លផង ែដរនូវកង�ះខតសំខន់ៗ  េទេលើ
្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ែដលេយើងខ�ុ ំរកេឃើញ
ក�ុងេពលេធ�ើសវនកម�។

Ernst & Young (Cambodia) Ltd.
្រក�មហុ៊នគណេនយ្យករជំនាញនិង 
សវនករ្របតិ្រស�ត

រជធានីភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

ៃថ�ទី8 ែខេមស ឆា� 2ំ021

ឡន សីុនរតនា

Partner

ឡន សីុនរតនា
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២៩២៩

មូលធនរបស់���ស់�គទុនិក

រ�យ�រណ៍��ន�ពហិរ��វត�� 
នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020

�ទព��សកម�

�ទព��អកម� និងមូលធន
�ទព��អកម�

�ទព��សកម�សរុប
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កំណត់
ស���ល់
កំណត់

ស���ល់ 20202020 20192019

2929

13

14

15

16

12

17

750,002

176,318,906

2,413,377

12,276,308

2,061,124

317,856

194,137,573

75,000,000

24,780,431

3,000,000

1,195,653

-

103,976,084

298,113,657

300,000,000

100,228,325

12,000,000

4,813,706

3,541,229

420,583,260

1,205,869,742

75,000,000

24,893,836

3,000,000

1,759,082

-

104,652,918

204,761,118

300,000,000

100,690,675

12,000,000

7,110,806

6,659,160

426,460,641

834,401,557

18

19

20

3,033,758

713,209,975

9,762,110

49,657,664

8,337,247

1,285,728

785,286,482

-

95,157,313

2,331,253

316,819

1,972,815

330,000

100,108,200

-

387,766,050

9,499,856

1,291,039

8,039,221

1,344,750

407,940,916

្របាកប់េ�� ើពីអតិថិជន
្របាកក់ម�ី
បំណុលពន�េលើ្របាកចំ់ណូល
្រទព្យអកម�េផ្សងៗ
បំណុលភតិសន្យោ

សំវធិានធនេលើអត�្របេយាជននិ៍េយាជិក
�ទព��អកម�សរុប

េដើមទុន

្របាកច់ំេណញបង�រទុក

ទុនប្រម�ងទូេទ

ទុនប្រម�ងតមបទប្ប��ត�ិ

លេម��ងបង�រពីករែ្របស្រម�លរបូិយបណ័�

មូលធនរបស់���ស់�គហ៊ុន

�ទព��អកម� និងមូលធនរបស់���ស់�គហ៊ុន

9,049,722

20,064,710

12,248,000

241,553,940

1,171,463

2,370,568

6,680,503

1,928,749

3,046,002

298,113,657

36,606,125

81,161,752

49,543,160

977,085,687

4,738,567

9,588,948

27,022,635

7,801,790

12,321,078

1,205,869,742

4,847,194

3,750,000

-

191,283,277

721,512

1,934,337

27,897

1,875,328

321,573

204,761,118

19,752,316

15,281,250

-

779,479,354

2,940,162

7,882,423

113,680

7,641,962

1,310,410

834,401,557

5

6

7

8

9

10

11

12

15

 ដុល� រអេមរកិ  ដុល� រអេមរកិសមមលួពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមលួពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)
(ករេធ�ើចំណាតថ់ា� កេ់ឡើងវញិកំណត់

សមា� ល់េលខ 31)

សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូល
្របាកប់េ�� ើតមបទប្ប��ត�ិ
គណនី Escrow
ឥណទន និងបុេរ្របទន
្រទព្យសកម�េផ្សងៗ
្រទព្យ និងហត�ូបករណ៍
្រទព្យអរបីូ
សិទ�ិេ្របើ្របាស់្រទព្យសកម�
ពន�ពន្យោជា្រទព្យសកម�

មូលធនរបស់���ស់�គទុនិក

រ�យ�រណ៍��ន�ពហិរ��វត�� រ�យ�រណ៍��ន�ពហិរ��វត�� 
នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020

�ទព��សកម�

�ទព��អកម� និងមូលធន
�ទព��អកម�

�ទព��សកម�សរុប
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(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមលួពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)
(ករេធ�ើចំណាតថ់ា� កេ់ឡើងវញិកំណត់

សមា� ល់េលខ 31)

សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូល
្របាកប់េ�� ើតមបទប្ប��ត�ិ
គណនី Escrow
ឥណទន និងបុេរ្របទន
្រទព្យសកម�េផ្សងៗ
្រទព្យ និងហត�ូបករណ៍
្រទព្យអរបីូ
សិទ�ិេ្របើ្របាស់្រទព្យសកម�
ពន�ពន្យោជា្រទព្យសកម�



រ�យ�រណ៍លទ�ផលេពញេលញរ�យ�រណ៍លទ�ផលេពញេលញ
ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទប��ប ់ៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទប��ប ់ៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020

ចំណ�ល�បតិបត�ិ�រ

ចំណ�ល�រ��ក់សុទ�

ចំណូលករ្របាក់

ចំណាយករ្របាក់

ភាពខុសគា� រវងអ្រតប�ូរ្របាក់

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

កំណត់
ស���ល់
កំណត់

ស���ល់ 20202020 20192019

3030

ចំណ�លៃថ�ឈ��ល និងកៃ�មេជើង�រសុទ�

ចំណ�លពី�បតិបត�ិ�រសរុប

(�ត) ចំេណញមុនបង់ពន�

(�ត) ចំេណញសុទ�ស��ប់�រ�យបរ�េច�ទ

(�ត) ចំេណញេពញេលញសរុប

21

22

23

23

29,663,555

(6,765,019)

22,898,536

836,801

(18,536)

818,265

74,843

23,791,644

(10,632,185)

(12,048,000)

(1,814,014)

(702,555)

25,721

(676,834)

-

(676,834)

(3,117,931)

(5,877,381)

-

10,149,393

5,620,137

46,745,478

104,865

(2,759,450)

(2,292,870)

10,149,393

(9,290,709)

41,125,341

(43,347,418)

(49,119,696)

(7,395,735)

(2,864,315)

(8,089,465)

-

(259,832)

12,442,263

(32,778,512)

-

(1,052,839)

50,416,050

305,135

96,998,534

47,679

20,791,560

193,195

84,247,401

3,411,638

(75,571)

3,336,067

827,807

(11,543)

816,264

3,354,274

(46,772)

3,307,502

120,938,314

(27,580,982)

93,357,332

23,201,471

(3,273,854)

19,927,617

94,012,360

(13,265,656)

80,746,704

24

9

25

 ដុល� រអេមរកិ  ដុល� រអេមរកិសមមលួពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមលួពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

ចំណូលៃថ�ឈ�ួល និងកៃ្រមេជើងសរ

ចំណាយៃថ�ឈ�ួល និងកៃ្រមេជើងសរ

ចំណូលពី្របតិបត�ិករេផ្សងៗ

ចំណាយទូេទ និងរដ�បាល

សំវធិានធនដៃ៏ទ

សំវធិានធនស្រមាបក់រខតបង់

ឥណទនរពំឹងទុក

ផល (ចំណាយ) ពន�េលើ្របាកច់ំណូល

រ�យ�រណ៍លទ�ផលេពញេលញ
ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទប��ប ់ៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទប��ប ់ៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020

ចំណ�ល�បតិបត�ិ�រ

ចំណ�ល�រ��ក់សុទ�

ចំណូលករ្របាក់

ចំណាយករ្របាក់

ភាពខុសគា� រវងអ្រតប�ូរ្របាក់

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

កំណត់
ស���ល់
កំណត់

ស���ល់ 20202020 20192019

3030

ចំណ�លៃថ�ឈ��ល និងកៃ�មេជើង�រសុទ�

ចំណ�លពី�បតិបត�ិ�រសរុប

(�ត) ចំេណញមុនបង់ពន�

(�ត) ចំេណញសុទ�ស��ប់�រ�យបរ�េច�ទ

(�ត) ចំេណញេពញេលញសរុប

21

22

23

23

29,663,555

(6,765,019)

22,898,536

836,801

(18,536)

818,265

74,843

23,791,644

(10,632,185)

(12,048,000)

(1,814,014)

(702,555)

25,721

(676,834)

-

(676,834)

(3,117,931)

(5,877,381)

-

10,149,393

5,620,137

46,745,478

104,865

(2,759,450)

(2,292,870)

10,149,393

(9,290,709)

41,125,341

(43,347,418)

(49,119,696)

(7,395,735)

(2,864,315)

(8,089,465)

-

(259,832)

12,442,263

(32,778,512)

-

(1,052,839)

50,416,050

305,135

96,998,534

47,679

20,791,560

193,195

84,247,401

3,411,638

(75,571)

3,336,067

827,807

(11,543)

816,264

3,354,274

(46,772)

3,307,502

120,938,314

(27,580,982)

93,357,332

23,201,471

(3,273,854)

19,927,617

94,012,360

(13,265,656)

80,746,704

24

9

25

 ដុល� រអេមរកិ  ដុល� រអេមរកិសមមលួពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមលួពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

ចំណូលៃថ�ឈ�ួល និងកៃ្រមេជើងសរ

ចំណាយៃថ�ឈ�ួល និងកៃ្រមេជើងសរ

ចំណូលពី្របតិបត�ិករេផ្សងៗ

ចំណាយទូេទ និងរដ�បាល

សំវធិានធនដៃ៏ទ

សំវធិានធនស្រមាបក់រខតបង់

ឥណទនរពំឹងទុក

ផល (ចំណាយ) ពន�េលើ្របាកច់ំណូល



75,000,000

-

-

-

75,000,000

75,000,000

 -

 -

 -

75,000,000

24,893,836

(676,834)

563,429

-

24,780,431

 15,253,103

 10,149,393

 (508,660)

 -

 24,893,836

100,690,675

(2,759,450)

2,297,100

-

100,228,325

 61,626,424

 41,125,341

 (2,061,090)

 -

100,690,675

300,000,000

-

-

-

300,000,000

300,000,000

 -

 -

 -

300,000,000

រ�យ�រណ៍បែ�មប�ម�លមូលធន
ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទប��ប ់ៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទប��ប ់ៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020

�ៃថ�ទី31 ែខធ�� ���ំ2020

�ៃថ�ទី31 ែខធ�� ���ំ2019

 ដុល� រអេមរកិ  ដុល� រអេមរកិសមមលួពនេ់រៀល

(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមលួពនេ់រៀល

(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

េដើមទុនេដើមទុន ��ក់ចំេណញរក��ទុក��ក់ចំេណញរក��ទុក

នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� 2ំ020

ខតសុទ�ក�ុងឆា� ំ

ករេផ�រៃនទុនប្រម�ងបទប្ប�� ត�ិ

េទ្របាកច់ំេណញរក្សោទុក

លេម��ងពីករែ្របស្រម�ល

របិូយបណ័�

នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� 2ំ019

ចំេណញសុទ�ក�ុងឆា� ំ

ករេផ�រៃនទុនប្រម�ងបទប្ប�� ត�ិ

េទ្របាកច់ំេណញរក្សោទុក

លេម��ងពីករែ្របស្រម�ល

របិូយបណ័�

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

3131

75,000,000

-

-

-

75,000,000

75,000,000

 -

 -

 -

75,000,000

24,893,836

(676,834)

563,429

-

24,780,431

 15,253,103

 10,149,393

 (508,660)

 -

 24,893,836

100,690,675

(2,759,450)

2,297,100

-

100,228,325

 61,626,424

 41,125,341

 (2,061,090)

 -

100,690,675

300,000,000

-

-

-

300,000,000

300,000,000

 -

 -

 -

300,000,000

រ�យ�រណ៍បែ�មប�ម�លមូលធនរ�យ�រណ៍បែ�មប�ម�លមូលធន
ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទប��ប ់ៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទប��ប ់ៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020

�ៃថ�ទី31 ែខធ�� ���ំ2020

�ៃថ�ទី31 ែខធ�� ���ំ2019

 ដុល� រអេមរកិ  ដុល� រអេមរកិសមមលួពនេ់រៀល

(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមលួពនេ់រៀល

(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

េដើមទុនេដើមទុន ��ក់ចំេណញរក��ទុក��ក់ចំេណញរក��ទុក

នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� 2ំ020

ខតសុទ�ក�ុងឆា� ំ

ករេផ�រៃនទុនប្រម�ងបទប្ប�� ត�ិ

េទ្របាកច់ំេណញរក្សោទុក

លេម��ងពីករែ្របស្រម�ល

របិូយបណ័�

នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� 2ំ019

ចំេណញសុទ�ក�ុងឆា� ំ

ករេផ�រៃនទុនប្រម�ងបទប្ប�� ត�ិ

េទ្របាកច់ំេណញរក្សោទុក

លេម��ងពីករែ្របស្រម�ល

របិូយបណ័�

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

3131



3,000,000

-

-

-

3,000,000

 3,000,000

 -

 -

 -

 3,000,000

12,000,000

-

-

-

12,000,000

 12,000,000

 -

 -

 -

 12,000,000

7,110,806

-

(2,297,100)

-

4,813,706

 5,049,716

 -

 2,061,090

 -

 7,110,806

6,659,160

-

-

(3,117,931)

3,541,229

 1,039,023

 -

 -

 5,620,137

 6,659,160

104,652,918

(676,834)

-

-

103,976,084

 94,503,525

 10,149,393

 -

 -

104,652,918

426,460,641

(2,759,450)

-

(3,117,931)

420,583,260

 379,715,163

 41,125,341

 -

 5,620,137

 426,460,641

1,759,082

-

(563,429)

-

1,195,653

 1,250,422

 -

 508,660

 -

 1,759,082

 ដុល� រអេមរកិ សមមលួពនេ់រៀល

(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

 ដុល� រអេមរកិ  ដុល� រអេមរកិសមមលួពនេ់រៀល

(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមលួពនេ់រៀល

(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមលួពនេ់រៀល

(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

ទុនប�មុងទូេ�ទុនប�មុងទូេ� ទុនប�មុង�មបទប����ត�ិទុនប�មុង�មបទប����ត�ិ សរុបសរុបលេម��ងបង�រពី�រ
ែ�បស�ម�លរូបិយប័ណ�

លេម��ងបង�រពី�រ
ែ�បស�ម�លរូបិយប័ណ�

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

3232

3,000,000

-

-

-

3,000,000

 3,000,000

 -

 -

 -

 3,000,000

12,000,000

-

-

-

12,000,000

 12,000,000

 -

 -

 -

 12,000,000

7,110,806

-

(2,297,100)

-

4,813,706

 5,049,716

 -

 2,061,090

 -

 7,110,806

6,659,160

-

-

(3,117,931)

3,541,229

 1,039,023

 -

 -

 5,620,137

 6,659,160

104,652,918

(676,834)

-

-

103,976,084

 94,503,525

 10,149,393

 -

 -

104,652,918

426,460,641

(2,759,450)

-

(3,117,931)

420,583,260

 379,715,163

 41,125,341

 -

 5,620,137

 426,460,641

1,759,082

-

(563,429)

-

1,195,653

 1,250,422

 -

 508,660

 -

 1,759,082

 ដុល� រអេមរកិ សមមលួពនេ់រៀល

(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

 ដុល� រអេមរកិ  ដុល� រអេមរកិសមមលួពនេ់រៀល

(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមលួពនេ់រៀល

(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមលួពនេ់រៀល

(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

ទុនប�មុងទូេ�ទុនប�មុងទូេ� ទុនប�មុង�មបទប����ត�ិទុនប�មុង�មបទប����ត�ិ សរុបសរុបលេម��ងបង�រពី�រ
ែ�បស�ម�លរូបិយប័ណ�

លេម��ងបង�រពី�រ
ែ�បស�ម�លរូបិយប័ណ�

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

3232



សកម��ព�បតិបត�ិ�រ

�រែ�ប�ប�លេលើទុនបង�ិល៖

សកម��ពវ�និេ�គ

រ�យ�រណ៍លំហូរ�ច់��ក់
ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទប��ប ់ៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទប��ប ់ៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020

�ច់��ក់េ�បើក��ងសកម��ពវ�និេ�គសុទ�

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

កំណត់
ស���ល់
កំណត់

ស���ល់ 20202020 20192019

3333

24

24

9

25

12

15

10

(702,555)

571,454

616,023

(7,025)

12,048,000

1,814,014

104,656

(12,144)

14,432,423

(51,616,323)

(12,248,000)

(12,497,951)

(16,314,710)

750,002

11,854,132

(65,640,427)

(2,616,584)

(68,257,011)

(974,798)

(6,685,493)

7,025

(7,653,266)

(3,974,251)

(27,256,755)

28,641

(31,202,365)

(1,426,002)

(37,655)

-

(1,463,657)

(5,778,160)

(152,578)

-

(5,930,738)

(10,667,813)

(278,283,832)

(1,829,881)

(44,509,688)

(7,414,678)

(180,353,255)

(210,439,749)

(49,935,096)

(50,954,146)

(66,515,073)

3,057,758

48,329,296

(267,616,019)

(60,194,370)

-

(104,154)

-

-

3,860,360

(42,679,807)

(243,907,587)

-

(422,032)

-

-

15,642,179

(172,938,577)

(2,864,315)

2,329,818

2,511,526

(28,641)

49,119,696

7,395,735

426,683

(49,511)

58,840,991

12,442,263

492,618

470,572

702

-

259,832

92,370

-

13,758,357

50,416,050

1,996,088

1,906,758

2,845

-

1,052,839

374,283

-

55,748,863

 ដុល� រអេមរកិ  ដុល� រអេមរកិសមមលួពនេ់រៀល

(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមលួពនេ់រៀល

(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

(ខត) ចំេណញមុនបងព់ន�

រលំស់េលើ្រទព្យ និងហត�ូបករណ៍

និង្រទព្យអរបិូយ

រលំស់សិទ�ិេ្របើ្របាស់្រទព្យសកម�

(ចំេណញ) ខតេលើករលក់

្រទព្យ និងហត�ូបករណ៍

សំវធិានធនៃនករខតបងេ់លើ
ករទូទតម់ុនេទភា� កង់រ

សំវធិានធនេលើករខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក

ចំណាយករ្របាកេ់លើបំណុលភតិសន្យោ

ករកត្់រតប��� ស់ៃនសំវធិានធនេលើ
អត�្របេយាជននិ៍េយាជិក

ឥណទន និងបុេរ្របទន

គណនីEscrow

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ

្របាកប់េ�� ើរតមបទប្ប��ត�ិ
្របាកប់េ�� ើពីអតិថិជន

្រទព្យអកម�េផ្សងៗ

ករទិញ្រទព្យ និងហត�ូបករណ៍

ករទិញ្រទព្យអរបិូយ

សច្់របាកព់ីករលក្់រទព្យ និងហត�ូបករណ៍

បងព់ន�េលើ្របាកច់ំណូល

�ច់��ក់េ�បើ��ស់ក��ងសកម��ព�បតិបត�ិ�រ

�ច់��ក់េ�បើ��ស់ក��ងសកម��ព�បតិបត�ិ�រសុទ�

សកម��ព�បតិបត�ិ�រ

�រែ�ប�ប�លេលើទុនបង�ិល៖

សកម��ពវ�និេ�គ

រ�យ�រណ៍លំហូរ�ច់��ក់រ�យ�រណ៍លំហូរ�ច់��ក់
ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទប��ប ់ៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទប��ប ់ៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020

�ច់��ក់េ�បើក��ងសកម��ពវ�និេ�គសុទ�

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

កំណត់
ស���ល់
កំណត់

ស���ល់ 20202020 20192019

3333

24

24

9

25

12

15

10

(702,555)

571,454

616,023

(7,025)

12,048,000

1,814,014

104,656

(12,144)

14,432,423

(51,616,323)

(12,248,000)

(12,497,951)

(16,314,710)

750,002

11,854,132

(65,640,427)

(2,616,584)

(68,257,011)

(974,798)

(6,685,493)

7,025

(7,653,266)

(3,974,251)

(27,256,755)

28,641

(31,202,365)

(1,426,002)

(37,655)

-

(1,463,657)

(5,778,160)

(152,578)

-

(5,930,738)

(10,667,813)

(278,283,832)

(1,829,881)

(44,509,688)

(7,414,678)

(180,353,255)

(210,439,749)

(49,935,096)

(50,954,146)

(66,515,073)

3,057,758

48,329,296

(267,616,019)

(60,194,370)

-

(104,154)

-

-

3,860,360

(42,679,807)

(243,907,587)

-

(422,032)

-

-

15,642,179

(172,938,577)

(2,864,315)

2,329,818

2,511,526

(28,641)

49,119,696

7,395,735

426,683

(49,511)

58,840,991

12,442,263

492,618

470,572

702

-

259,832

92,370

-

13,758,357

50,416,050

1,996,088

1,906,758

2,845

-

1,052,839

374,283

-

55,748,863

 ដុល� រអេមរកិ  ដុល� រអេមរកិសមមលួពនេ់រៀល

(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមលួពនេ់រៀល

(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

(ខត) ចំេណញមុនបងព់ន�

រលំស់េលើ្រទព្យ និងហត�ូបករណ៍

និង្រទព្យអរបិូយ

រលំស់សិទ�ិេ្របើ្របាស់្រទព្យសកម�

(ចំេណញ) ខតេលើករលក់

្រទព្យ និងហត�ូបករណ៍

សំវធិានធនៃនករខតបងេ់លើ
ករទូទតម់ុនេទភា� កង់រ

សំវធិានធនេលើករខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក

ចំណាយករ្របាកេ់លើបំណុលភតិសន្យោ

ករកត្់រតប��� ស់ៃនសំវធិានធនេលើ
អត�្របេយាជននិ៍េយាជិក

ឥណទន និងបុេរ្របទន

គណនីEscrow

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ

្របាកប់េ�� ើរតមបទប្ប��ត�ិ
្របាកប់េ�� ើពីអតិថិជន

្រទព្យអកម�េផ្សងៗ

ករទិញ្រទព្យ និងហត�ូបករណ៍

ករទិញ្រទព្យអរបិូយ

សច្់របាកព់ីករលក្់រទព្យ និងហត�ូបករណ៍

បងព់ន�េលើ្របាកច់ំណូល

�ច់��ក់េ�បើ��ស់ក��ងសកម��ព�បតិបត�ិ�រ

�ច់��ក់េ�បើ��ស់ក��ងសកម��ព�បតិបត�ិ�រសុទ�



សកម��ពហិរ��ប���ន

ព័ត៌�នបែន�មអំពី�រ��ក់�នមកពីសកម��ព�បតិបត�ិ�រ៖

 ដុល� រអេមរកិ  ដុល� រអេមរកិសមមលួពនេ់រៀល

(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមលួពនេ់រៀល

(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

14

12

5

80,967,386

(13,151)

(685,791)

80,268,444

4,358,167

4,881,705

-

9,239,872

29,031,455

(6,452,098)

118,361,242

(26,305,204)

26,702,437

(3,083,953)

108,198,275

(12,496,178)

330,104,033

(53,617)

(2,795,970)

327,254,446

17,768,249

19,892,948

(285,914)

37,375,283

51,000,000

-

(515,036)

50,484,964

4,511,619

370,086

-

4,881,705

206,652,000

-

(2,086,926)

204,565,074

18,281,081

1,499,588

112,279

19,892,948

សច្់របាកព់ីកម�ី

សច្់របាកទូ់ទតេ់លើកម�ី

សច្់របាកទូ់ទតភ់តិសន្យោ

�ច់��ក់ទទួល�នពីសកម��ពហិរ��វត��

ករេកើនេឡើងៃនសច្់របាក ់និងសច្់របាក់

សមមូលសុទ�

សច្់របាកន់ិងសច្់របាកស់មមូលេដើម្រគា

លេម��ងពីករែ្របស្រម�លរបូិយបណ័�

�ច់��ក់ និង�ច់��ក់សមមូល ចុង��

ករ្របាកទ់ទួលបាន

ករ្របាកប់ានបង់

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

កំណត់
ស���ល់
កំណត់

ស���ល់ 20202020 20192019

3434

សកម��ពហិរ��ប���ន

ព័ត៌�នបែន�មអំពី�រ��ក់�នមកពីសកម��ព�បតិបត�ិ�រ៖

 ដុល� រអេមរកិ  ដុល� រអេមរកិសមមលួពនេ់រៀល

(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមលួពនេ់រៀល

(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

14

12

5

80,967,386

(13,151)

(685,791)

80,268,444

4,358,167

4,881,705

-

9,239,872

29,031,455

(6,452,098)

118,361,242

(26,305,204)

26,702,437

(3,083,953)

108,198,275

(12,496,178)

330,104,033

(53,617)

(2,795,970)

327,254,446

17,768,249

19,892,948

(285,914)

37,375,283

51,000,000

-

(515,036)

50,484,964

4,511,619

370,086

-

4,881,705

206,652,000

-

(2,086,926)

204,565,074

18,281,081

1,499,588

112,279

19,892,948

សច្់របាកព់ីកម�ី

សច្់របាកទូ់ទតេ់លើកម�ី

សច្់របាកទូ់ទតភ់តិសន្យោ

�ច់��ក់ទទួល�នពីសកម��ពហិរ��វត��

ករេកើនេឡើងៃនសច្់របាក ់និងសច្់របាក់

សមមូលសុទ�

សច្់របាកន់ិងសច្់របាកស់មមូលេដើម្រគា

លេម��ងពីករែ្របស្រម�លរបូិយបណ័�

�ច់��ក់ និង�ច់��ក់សមមូល ចុង��

ករ្របាកទ់ទួលបាន

ករ្របាកប់ានបង់

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

កំណត់
ស���ល់
កំណត់

ស���ល់ 20202020 20192019

3434



1. ព័ត៌�ន�ជីវកម�

និេ�ជិក

កំណត់ស��ល់េលើរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��
នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020 និងស្រមាបក់រយិបរេិច�ទប��ប់នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020 និងស្រមាបក់រយិបរេិច�ទប��ប់

េទឲ្យ Daegu Bank ែដលជាធនាគារបេង�ើត

េនទី្រក�ង Daegu ៃនសធារណៈរដ�កូេរ។៉ េន

ៃថ�ទី28 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ017 ធនាគារបានទទួលករ

អនុមត័ ពីធនាគារ ជាតិ ៃនកម�ុជា ក�ុងករផា� ស់

ប�ូរេឈ� ះ្របតិបត�ិករពីធនាគារឯកេទស េខម

ខបភ់ថីល ម.ក េទជា ធនាគារឯកេទស ឌីជីប៊ ី

ម.ក។ េនៃថ�ទី 27 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ017 ធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា បានផ�ល់ អជា� បណ�័ ធនាគារឯកេទស

ដល់ ធនាគារឯកេទស ឌីជីប៊ ីម.ក។ 

េនៃថ�ទី30 ែខក��  ឆា� 2ំ020 ធនាគារជាតិ ៃន

កម�ុជា បានផ�ល់អជា� បណ�័ ធនាគារពណិជ�កម�

ដល់ ធនាគារ។ធនាគារទទួលបានករអនុមត័

ពីធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា េដើម្បបី�ូរេឈ� ះជាផ�ូវ

កររបស់ ខ�ួនពី ធនាគារឯកេទស ឌីជីប៊ ីម.ក

េទជា ធនាគារ ឌីជីប៊ ីម.ក។ លក�ន�ិកៈែដល

បានេធ�ើ វេិសធនកម�ក�ុងករផា� ស់ប�ូរ្រត�វបាន

អនុមត័េដយ្រកសួងពណិជ�កម� េនៃថ�ទី10

ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020។

ករយិាល័យចុះប�� ីរបស់ធនាគារ មានទីតងំ

េនផ�ះេលខ 689B មហវថិីកម�ុជាេ្រកម សង� ត់

ទឹកល�ក1់ ខណ� ទួលេគាក រជធានីភ�េំពញ ្រពះ

រជាណាច្រកកម�ុជា។

គិត្រតឹមៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020 ធនាគារមាន

បុគ�លិកសរបុចំនួន 589 នាក ់(ឆា� 2ំ019៖ មាន

ចំនួន 509 នាក)់ ។

េនៃថ�ទី19 ែខតុល ឆា� 2ំ017 ភាគទុនិករបស់

ធនាគារបានចុះកិច�សន្យោទិញ/លកភ់ាគហុ៊ន

េដយ បានលកភ់ាគហុ៊ន 100% របស់ខ�ួន

េនៃថ�ទី28 ែខកុម�ៈ ឆា� 2ំ012 ធនាគារទទួល

បានករអនុមត័ពី ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា េដើម្ប ី
ប�ូរេឈ� ះជាផ�ូវកររបស់ខ�ួនពី េខមខបភ់ថីល

ខូអិលធីឌី េទជា េខមខបភ់ថីល ម.ក។ េន

ៃថ�ទី1 ែខសីហ ឆា� 2ំ013 ធនាគារទទួលបាន

ករអនុមត័េចញេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

េដើម្បែី្របក� យ ជាេទជា្រគឹះស� នធនាគារឯក

េទស និងបានប�ូរេឈ� ះជាផ�ូវកររបស់ខ�ួនេទ

ជា ធនាគារឯកេទស េខមខបភ់ថីល ម.ក។

េនៃថ�ទី17 ែខកុម�ៈ ឆា� 2ំ010  ធនាគារទទួល

បានអជា� បណ័� អចិៃ�ន�យពី៍ ធនាគារជាតិ ៃន

កម�ុជា េដើម្បេីធ�ើអជីវកម�ជា្រគឹះស� នម្ីរក�

ហិរ�� វត�ុ។

ធនាគារ ឌីជីប៊ ីម.ក េហកតថ់ា (“ធនាគារ”)

ែដលបេង�ើតអជីវកម�េន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

ដំបូង េ្រកមេឈ� ះ េខមខបភ់ថីល ខូអិលធីឌី
និងបានចុះប�� ី េន្រកសួងពណិជ�កម� ជា

ធនាគារ មហជនទទួលខុស្រត�វមានក្រមតិ

េ្រកមអជា� បណ័� េលខ Co. 6364/09E ចុះ

ៃថ�ទី22 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ009។ ធនាគារទទួលបាន

អជា� បណ័� ថ�ីេលខ Co-6364E/2009 ពី្រកសួង

ពណិជ�កម�េន ៃថ�ទី19 ែខមនីា ឆា� 2ំ012 ។
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1. ព័ត៌�ន�ជីវកម�

និេ�ជិក

កំណត់ស��ល់េលើរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��កំណត់ស��ល់េលើរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��
នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020 និងស្រមាបក់រយិបរេិច�ទប��ប់នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020 និងស្រមាបក់រយិបរេិច�ទប��ប់

េទឲ្យ Daegu Bank ែដលជាធនាគារបេង�ើត

េនទី្រក�ង Daegu ៃនសធារណៈរដ�កូេរ។៉ េន

ៃថ�ទី28 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ017 ធនាគារបានទទួលករ

អនុមត័ ពីធនាគារ ជាតិ ៃនកម�ុជា ក�ុងករផា� ស់

ប�ូរេឈ� ះ្របតិបត�ិករពីធនាគារឯកេទស េខម

ខបភ់ថីល ម.ក េទជា ធនាគារឯកេទស ឌីជីប៊ ី

ម.ក។ េនៃថ�ទី 27 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ017 ធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា បានផ�ល់ អជា� បណ�័ ធនាគារឯកេទស

ដល់ ធនាគារឯកេទស ឌីជីប៊ ីម.ក។ 

េនៃថ�ទី30 ែខក��  ឆា� 2ំ020 ធនាគារជាតិ ៃន

កម�ុជា បានផ�ល់អជា� បណ�័ ធនាគារពណិជ�កម�

ដល់ ធនាគារ។ធនាគារទទួលបានករអនុមត័

ពីធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា េដើម្បបី�ូរេឈ� ះជាផ�ូវ

កររបស់ ខ�ួនពី ធនាគារឯកេទស ឌីជីប៊ ីម.ក

េទជា ធនាគារ ឌីជីប៊ ីម.ក។ លក�ន�ិកៈែដល

បានេធ�ើ វេិសធនកម�ក�ុងករផា� ស់ប�ូរ្រត�វបាន

អនុមត័េដយ្រកសួងពណិជ�កម� េនៃថ�ទី10

ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020។

ករយិាល័យចុះប�� ីរបស់ធនាគារ មានទីតងំ

េនផ�ះេលខ 689B មហវថិីកម�ុជាេ្រកម សង� ត់

ទឹកល�ក1់ ខណ� ទួលេគាក រជធានីភ�េំពញ ្រពះ

រជាណាច្រកកម�ុជា។

គិត្រតឹមៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020 ធនាគារមាន

បុគ�លិកសរបុចំនួន 589 នាក ់(ឆា� 2ំ019៖ មាន

ចំនួន 509 នាក)់ ។

េនៃថ�ទី19 ែខតុល ឆា� 2ំ017 ភាគទុនិករបស់

ធនាគារបានចុះកិច�សន្យោទិញ/លកភ់ាគហុ៊ន

េដយ បានលកភ់ាគហុ៊ន 100% របស់ខ�ួន

េនៃថ�ទី28 ែខកុម�ៈ ឆា� 2ំ012 ធនាគារទទួល

បានករអនុមត័ពី ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា េដើម្ប ី
ប�ូរេឈ� ះជាផ�ូវកររបស់ខ�ួនពី េខមខបភ់ថីល

ខូអិលធីឌី េទជា េខមខបភ់ថីល ម.ក។ េន

ៃថ�ទី1 ែខសីហ ឆា� 2ំ013 ធនាគារទទួលបាន

ករអនុមត័េចញេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

េដើម្បែី្របក� យ ជាេទជា្រគឹះស� នធនាគារឯក

េទស និងបានប�ូរេឈ� ះជាផ�ូវកររបស់ខ�ួនេទ

ជា ធនាគារឯកេទស េខមខបភ់ថីល ម.ក។

េនៃថ�ទី17 ែខកុម�ៈ ឆា� 2ំ010  ធនាគារទទួល

បានអជា� បណ័� អចិៃ�ន�យពី៍ ធនាគារជាតិ ៃន

កម�ុជា េដើម្បេីធ�ើអជីវកម�ជា្រគឹះស� នម្ីរក�

ហិរ�� វត�ុ។

ធនាគារ ឌីជីប៊ ីម.ក េហកតថ់ា (“ធនាគារ”)

ែដលបេង�ើតអជីវកម�េន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

ដំបូង េ្រកមេឈ� ះ េខមខបភ់ថីល ខូអិលធីឌី
និងបានចុះប�� ី េន្រកសួងពណិជ�កម� ជា

ធនាគារ មហជនទទួលខុស្រត�វមានក្រមតិ

េ្រកមអជា� បណ័� េលខ Co. 6364/09E ចុះ

ៃថ�ទី22 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ009។ ធនាគារទទួលបាន

អជា� បណ័� ថ�ីេលខ Co-6364E/2009 ពី្រកសួង

ពណិជ�កម�េន ៃថ�ទី19 ែខមនីា ឆា� 2ំ012 ។
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2. មូល���នៃន�រេរៀបចំរ�យ�រណ៍
     ហិរ��វត��

រូបិយប័ណ�ប���ញ

�បតិបត�ិ�រនិងសមតុល��

�របកែ�បដុ���រ�េមរ�ក���ក់េរៀល

2.1 មូល���នៃន�រេរៀបចំ

�រអនុម័តេលើរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��
របស់ធ��រ

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានអនុ�� តិឱ្យេចញ

េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល េនៃថ�ទី8 ែខេមស

ឆា� 2ំ021 ។

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ ្រត�វបាន

េរៀបចំេឡើងេដយែផ�កតមស�ងដ់ររបាយករណ៍

ទកទ់ងនឹងហិរ�� វត�ុអន�រជាតិៃនកម�ុជា

(“CIFRSs”)។

2.2 �រេពើពន� 

2.3 រូបបិយប័ណ��ស់ែវង និងប���ញ

ឆា� សំរេពើពន�របស់ធនាគារ ចបេ់ផ�ើមេនៃថ�

ទី1 ែខមករ និងប��បេ់នៃថ�ទី31 ែខធ�ូ។

របិូយបណ័� ជាតិរបស់កម�ុជាគឺ្របាកេ់រៀល

(“េរៀល”)។ េទះយ៉ាងណា្របតិបត�ិករ

អជីវកម�របស់ ធនាគាររក្សោកំណត្់រត

គណេនយ្យរបស់ខ�ួនជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ

(“ដុល� រអេមរកិ”) ដូេច�ះ គណៈ្រគប្់រគងបាន

កំណត្់របាកដុ់ល� រជារបូិយបណ័� វស់ែវង

និងរបិូយបណ័� បង� ញរបស់ធនាគារ េ្រពះវឆ�ុះ

ប�� ំងពីខ�ឹមសរេសដ�កិច�ៃន្រពឹត�ិករណ៍មូល

ដ� ន និងស� នភាពរបស់ធនាគារ។

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបានបង� ញជា្របាក់

ដុល� រអេមរកិ ែដលជារបិូយបណ័� មុខងរ និង 

របូបិយបណ័� បង� ញរបស់ធនាគារ ។

្របតិបត�ិករជារបូិយបណ័� េផ្សងេទៀត េ្រកពី
ដុល� រ្រត�វបានប�ូរេទជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិតម

អ្រត ប�ូរ្របាកន់ាកលបរេិច�ទៃន្របតិបត�ិ។

្រទព្យសកម� និង្រទព្យអកម�របិូយវត�ុករែដល

ជារបិូយបណ័�  េ្រកពី្របាកដុ់ល� រអេមរកិែដល

មាននាកលបរេិច�ទរបាយករណ៍្រត�វបានប�ូរេទ

ជា្របាកដុ់ល� រ អេមរកិតមអ្រតប�ូរ្របាកន់ាកល

បរេិច�ទេនាះ។

ករបកែ្រប្របាកដុ់ល� រអេមរកិ ជាពនេ់រៀល

ែដលបានបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��

វត�ុ គឺេដើម្បអីនុេលមតមច្បោបគ់ណេនយ្យ

និងសវនកម� េដយេ្របើអ្រតចុង្រគា និង

អ្រតមធ្យមភាគ ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ

ប��ប។់

្រទព្យសកម�និង្រទព្យអកម�ែដលបានប��ូ ល

ក�ុងរបាយករណ៍អំពីពត័ម៌ានស� នភាព

ហិរ�� វត�ុ ្រត�វ បានបកែ្របតមអ្រតករ្របាក់

ទូេទេនចុងប��បៃ់នកលបរេិច�ទរបាយករណ៍

នីមយួៗចំែណកឯ ចំណូលនិងចំណាយែដល

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ្រត�វបានេរៀប

ចំេឡើងេដយពឹងែផ�កេទេលើមូលដ� នៃថ�េដើម

្របវតិ�ស�ស� េលើកែលងែត្រទព្យសកម� និងបំ

ណុលហិរ�� វត�ុ ែដលបានវស់ែវងេទតមតៃម�

សម្រសប។
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2. មូល���នៃន�រេរៀបចំរ�យ�រណ៍
     ហិរ��វត��

រូបិយប័ណ�ប���ញ

�បតិបត�ិ�រនិងសមតុល��

�របកែ�បដុ���រ�េមរ�ក���ក់េរៀល

2.1 មូល���នៃន�រេរៀបចំ

�រអនុម័តេលើរ�យ�រណ៍ហិរ��វត��
របស់ធ��រ

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានអនុ�� តិឱ្យេចញ

េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល េនៃថ�ទី8 ែខេមស

ឆា� 2ំ021 ។

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ ្រត�វបាន

េរៀបចំេឡើងេដយែផ�កតមស�ងដ់ររបាយករណ៍

ទកទ់ងនឹងហិរ�� វត�ុអន�រជាតិៃនកម�ុជា

(“CIFRSs”)។

2.2 �រេពើពន� 

2.3 រូបបិយប័ណ��ស់ែវង និងប���ញ

ឆា� សំរេពើពន�របស់ធនាគារ ចបេ់ផ�ើមេនៃថ�

ទី1 ែខមករ និងប��បេ់នៃថ�ទី31 ែខធ�ូ។

របិូយបណ័� ជាតិរបស់កម�ុជាគឺ្របាកេ់រៀល

(“េរៀល”)។ េទះយ៉ាងណា្របតិបត�ិករ

អជីវកម�របស់ ធនាគាររក្សោកំណត្់រត

គណេនយ្យរបស់ខ�ួនជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ

(“ដុល� រអេមរកិ”) ដូេច�ះ គណៈ្រគប្់រគងបាន

កំណត្់របាកដុ់ល� រជារបូិយបណ័� វស់ែវង

និងរបិូយបណ័� បង� ញរបស់ធនាគារ េ្រពះវឆ�ុះ

ប�� ំងពីខ�ឹមសរេសដ�កិច�ៃន្រពឹត�ិករណ៍មូល

ដ� ន និងស� នភាពរបស់ធនាគារ។

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបានបង� ញជា្របាក់

ដុល� រអេមរកិ ែដលជារបិូយបណ័� មុខងរ និង 

របូបិយបណ័� បង� ញរបស់ធនាគារ ។

្របតិបត�ិករជារបូិយបណ័� េផ្សងេទៀត េ្រកពី
ដុល� រ្រត�វបានប�ូរេទជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិតម

អ្រត ប�ូរ្របាកន់ាកលបរេិច�ទៃន្របតិបត�ិ។

្រទព្យសកម� និង្រទព្យអកម�របិូយវត�ុករែដល

ជារបិូយបណ័�  េ្រកពី្របាកដុ់ល� រអេមរកិែដល

មាននាកលបរេិច�ទរបាយករណ៍្រត�វបានប�ូរេទ

ជា្របាកដុ់ល� រ អេមរកិតមអ្រតប�ូរ្របាកន់ាកល

បរេិច�ទេនាះ។

ករបកែ្រប្របាកដុ់ល� រអេមរកិ ជាពនេ់រៀល

ែដលបានបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��

វត�ុ គឺេដើម្បអីនុេលមតមច្បោបគ់ណេនយ្យ

និងសវនកម� េដយេ្របើអ្រតចុង្រគា និង

អ្រតមធ្យមភាគ ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ

ប��ប។់

្រទព្យសកម�និង្រទព្យអកម�ែដលបានប��ូ ល

ក�ុងរបាយករណ៍អំពីពត័ម៌ានស� នភាព

ហិរ�� វត�ុ ្រត�វ បានបកែ្របតមអ្រតករ្របាក់

ទូេទេនចុងប��បៃ់នកលបរេិច�ទរបាយករណ៍

នីមយួៗចំែណកឯ ចំណូលនិងចំណាយែដល

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ្រត�វបានេរៀប

ចំេឡើងេដយពឹងែផ�កេទេលើមូលដ� នៃថ�េដើម

្របវតិ�ស�ស� េលើកែលងែត្រទព្យសកម� និងបំ

ណុលហិរ�� វត�ុ ែដលបានវស់ែវងេទតមតៃម�

សម្រសប។
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3. សេង�បេ�លនេ��យគណេនយ��
 សំ�ន់ៗ 

3.1 ឧបករណ៍ហិរ��វត��

3.1.1 ចំ�ត់���ក់

បានបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ចំេណញ

េពញេលញ ្រត�វបានបកែ្របតមអ្រតមធ្យម

ភាគស្រមាបក់រយិបរេិច�ទែដលបានប��ប។់ ធនាគារចតថ់ា� ក្់រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ និង

បំណុលហិរ�� វត�ុទងំអស់ េដយែផ�កេលើ
ម៉ូែឌល អជីវកម�របស់ខ�ួនស្រមាបក់រ្រគប់

្រគងលក�ខណ� ៃនកិច�សន្យោៃន្រទព្យសកម�

ែដល្រត�វបានវស់ តមៃថ�េដើមដករលំស់។

ករេដើមរលំស់ គឺជាចំនួនទឹក្របាកែ់ដល

្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុលហិរ�� វត�ុ្រត�វ

បានវស់ ែវងេនេពលទទួលស� ល់ដំបូង

ដកករសងេដើមបូក ឬដករលំស់បង�រេដយ

េ្របើវធិីស�ស� ករ្របាក ់្របសិទ�ភាពៃនភាព

ខុសគា� រវងចំនួនទឹក្របាកដំ់បូង និងចំនួន

កលកំណត ់និងស្រមាប្់រទព្យសកម�ហិរ��

វត�ុែកសំរលួសំវធិានធនសំរបក់របាតប់ង់

ណាមយួ។

្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ និងបំណុលហិរ��

វត�ុរបស់ធនាគាររមួមានសច្់របាកក់�ុងៃដ

សមតុល្យ ជាមយួធនាគារដៃទ សមតុល្យ

ជាមយួធនាគារជាតិ េ្រកពី្របាកប់េ�� ើ
ប��ត�ិ ឥណទន និង បុេរ្របទនេទ

អតិថិជន ្រទព្យសកម�េផ្សងៗ (េ្រកពី្របាក់

បេ�� ើែដលអចទទួលមកវញិបាន និង

កបង្់របាកមុ់ន) ្របាកប់េ�� ើពីអតិថិជន

កម� ីនិង្រទព្យងកម�ដៃទ (េ្រកពីបំណុល

ពន�) ។ 

ធនាគារ វស់ែវង្រទព្យសកម� េនតៃម�រលំស់

េនេពល្រត�វនឹងលក�ណ័ខងេ្រកម៖

រល់ភាពខុសគា� ៃនលទ�ផលផា� ស់ប�ូរ្រត�វ

បានទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍ចំ

េណញេពញេលញ។ ករបកែ្របរបូិយបណ័�

មនិគួរ្រត�វបានបក្រសយថា ចំនួនដុល� រ

អេមរកិតំណាងឱ្យ ឬអច្រត�វបាន ប�ូរេទ

ជា្របាកេ់រៀលក�ុងអ្រតណាមយួេផ្សងពី
អ្រតែដលបានកំណតេ់នាះេទ។ តៃម�ទងំ

អស់គិតជា្របាកេ់រៀល្រត�វបានបង�តេ់ទជា

ខ�ងព់នេ់រៀលែដលេនជិតបំផុត េលើកែលង

ែត មានករចង�ុលបង� ញ។

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានបង� ញជា

្របាកេ់រៀលេដយែផ�ក េលើអ្រតប�ូរ្របាក់

ែដល្រត�វអនុវត� ក�ុង1ដុល� រអេមរកិដូច

ខងេ្រកម:

េគាលនេយាបាយគណេនយ្យ ែដលបាន

ដកេ់ចញខងេ្រកម្រត�វបានអនុវត�យ៉ាង

ខ� បខ់�ួនក�ុង អំឡុងេពលែដល្រត�វបាន

បង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំ

េនះ េលើកែលងែតមានករ ប�� កេ់ផ្សងពី

េនះ។

2020 2019

4,045

4,077

4,075

4,052

អ្រតចុង្រគា
អ្រតមធ្យមភាគ
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3. សេង�បេ�លនេ��យគណេនយ��
 សំ�ន់ៗ 

3.1 ឧបករណ៍ហិរ��វត��

3.1.1 ចំ�ត់���ក់

បានបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ចំេណញ

េពញេលញ ្រត�វបានបកែ្របតមអ្រតមធ្យម

ភាគស្រមាបក់រយិបរេិច�ទែដលបានប��ប។់ ធនាគារចតថ់ា� ក្់រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ និង

បំណុលហិរ�� វត�ុទងំអស់ េដយែផ�កេលើ
ម៉ូែឌល អជីវកម�របស់ខ�ួនស្រមាបក់រ្រគប់

្រគងលក�ខណ� ៃនកិច�សន្យោៃន្រទព្យសកម�

ែដល្រត�វបានវស់ តមៃថ�េដើមដករលំស់។

ករេដើមរលំស់ គឺជាចំនួនទឹក្របាកែ់ដល

្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬបំណុលហិរ�� វត�ុ្រត�វ

បានវស់ ែវងេនេពលទទួលស� ល់ដំបូង

ដកករសងេដើមបូក ឬដករលំស់បង�រេដយ

េ្របើវធិីស�ស� ករ្របាក ់្របសិទ�ភាពៃនភាព

ខុសគា� រវងចំនួនទឹក្របាកដំ់បូង និងចំនួន

កលកំណត ់និងស្រមាប្់រទព្យសកម�ហិរ��

វត�ុែកសំរលួសំវធិានធនសំរបក់របាតប់ង់

ណាមយួ។

្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ និងបំណុលហិរ��

វត�ុរបស់ធនាគាររមួមានសច្់របាកក់�ុងៃដ

សមតុល្យ ជាមយួធនាគារដៃទ សមតុល្យ

ជាមយួធនាគារជាតិ េ្រកពី្របាកប់េ�� ើ
ប��ត�ិ ឥណទន និង បុេរ្របទនេទ

អតិថិជន ្រទព្យសកម�េផ្សងៗ (េ្រកពី្របាក់

បេ�� ើែដលអចទទួលមកវញិបាន និង

កបង្់របាកមុ់ន) ្របាកប់េ�� ើពីអតិថិជន

កម� ីនិង្រទព្យងកម�ដៃទ (េ្រកពីបំណុល

ពន�) ។ 

ធនាគារ វស់ែវង្រទព្យសកម� េនតៃម�រលំស់

េនេពល្រត�វនឹងលក�ណ័ខងេ្រកម៖

រល់ភាពខុសគា� ៃនលទ�ផលផា� ស់ប�ូរ្រត�វ

បានទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍ចំ

េណញេពញេលញ។ ករបកែ្របរបូិយបណ័�

មនិគួរ្រត�វបានបក្រសយថា ចំនួនដុល� រ

អេមរកិតំណាងឱ្យ ឬអច្រត�វបាន ប�ូរេទ

ជា្របាកេ់រៀលក�ុងអ្រតណាមយួេផ្សងពី
អ្រតែដលបានកំណតេ់នាះេទ។ តៃម�ទងំ

អស់គិតជា្របាកេ់រៀល្រត�វបានបង�តេ់ទជា

ខ�ងព់នេ់រៀលែដលេនជិតបំផុត េលើកែលង

ែត មានករចង�ុលបង� ញ។

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានបង� ញជា

្របាកេ់រៀលេដយែផ�ក េលើអ្រតប�ូរ្របាក់

ែដល្រត�វអនុវត� ក�ុង1ដុល� រអេមរកិដូច

ខងេ្រកម:

េគាលនេយាបាយគណេនយ្យ ែដលបាន

ដកេ់ចញខងេ្រកម្រត�វបានអនុវត�យ៉ាង

ខ� បខ់�ួនក�ុង អំឡុងេពលែដល្រត�វបាន

បង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំ

េនះ េលើកែលងែតមានករ ប�� កេ់ផ្សងពី

េនះ។

2020 2019

4,045

4,077

4,075

4,052

អ្រតចុង្រគា
អ្រតមធ្យមភាគ
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3.1.2 �រ�យតៃម�ម៉ូែឌល�ជីវកម�

• ្រទព្យសកម�ែដលមានេនក�ុងម៉ូែឌល

 អជីវកម� ែដលមានេគាលបំណងរក្សោ

 ្រទព្យសកម�ក�ុងករ្របមូលលំហូរសច់

 ្របាកត់មកិច�សន្យោ។

• រយៈកលរបស់កិច�សន្យោរបស់្រទព្យ

 សកម� មានែចងច្បោស់នូវករបិរេិច�ទ

 ស្រមាបលំ់ហូរសច្់របាកក់�ុងករទូទត់

 នូវ្របាកេ់ដើម និងករ្របាកស់្រមាប់

 សមតុល្យ្របាកេ់ដើមែដលេនសល់។

ធនាគារ េធ�ើករវយតៃម�អំពីេគាលបំណងៃន

ម៉ូែដល អជីវកម�ែដល្រទព្យសកម�្រត�វបាន

កនក់ប ់េនក្រមតិផលប្័រត ែដលឆ�ុះប�� ំង

ពីរេបៀប្រគប្់រគង្រទព្យសកម�បានល�បំផុត។

កត� ែដលបាន ពិចរណារមួមាន៖

• េគាលនេយាបាយ និងេគាលបំណងែដល

 បានប�� កស់្រមាបផ់លប្័រត និង្របតិ-

 បត�ិករ ៃន េគាលនេយាបាយទងំេនាះ

 េនក�ុងករអនុវត�ជាកែ់ស�ង។ ជាពិេសស

 ថាេតើ យុទ�ស�ស�របស់ គណៈ្រគប្់រគង

 េផា� តេលើកររក្របាកចំ់ណូលករ្របាក់

 តមកិច�សន្យោរក្សោទ្រមងអ់្រតករ្របាក់

 ជាកល់កផ់�ូរផ�ងរយៈេពលៃន្រទព្យសកម�

 ហិរ�� វត�ុេទនឹងរយៈេពល ៃនបំណុលែដល

 កំពុង ផ�ល់មូលនិធិដល់្រទព្យសកម�ទងំ

 េនាះ ឬ ករដឹងលំហូរសច្់របាកត់មរយៈ

 ករលក្់រទព្យ សកម�។

• រេបៀបែដលលទ�ផលៃនផលប្័រត្រត�វបាន

 វយតៃម� និងរយករណ៍េទគណ:្រគប-់

 ្រគងធនាគារ។

• ហនិភយ័ែដលបះ៉ពល់ដល់ករអនុវត�

 ម៉ូែឌលអជីវកម� (និង្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ
 ែដលមាន េនក�ុងម៉ូែដលអជីវកម�េនាះ)

 និងយុទ�ស�ស�េដើម្ប្ីរគប្់រគងហនិភយ័ទងំ

 េនាះ។

• រេបៀបែដលគណ:្រគប្់រគងអជីវកម�ទទួល

 បានសំណង (ឧទហរណ៍ ថាេតើសំណង

 គឺែផ�កេលើ តៃម�សម្រសបៃន្រទព្យសកម�ែដល

 បាន្រគប្់រគង ឬលំហូរសច្់របាកត់មកិច�

 សន្យោែដលបាន ្របមូល)

• ភាពញឹកញាប ់បរមិាណនិងេពលេវលៃន

 ករលកក់�ុងរយៈេពលមុន េហតុផលស្រមាប់

 ករ លក ់និងកររពំឹងទុករបស់ខ�ួនអំពីសកម�

 ភាពលកន់ាេពលអនាគត។ េទះយ៉ាងណា

 កេ៏ដយ ពត័ម៌ានអំពីសកម�ភាពលកម់និ

 ្រត�វបានេគគិតដចេ់ដយែឡកេនាះេទ ប៉ុែន�

 ជាែផ�កមយួៃនករ វយតៃម�ជាទូេទអំពី

 េគាលបំណងែដលធនាគារបានែចងស្រមាប់

 ករ្រគប្់រគង្រទព្យសកម� ្រត�វបានសេ្រមច

 និងរេបៀបែដលលំហូរសច្់របាកជ់ាកែ់ស�ង។

• ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុែដលបានកនក់ប់

 ស្រមាបក់រេធ�ើពណិជ�កម�ឬ្រគប្់រគង េហើយ

 ករអនុវត� ្រត�វបានវយតៃម�ែផ�កេលើមូលដ� ន

 តៃម�សម្រសប ្រត�វបានវស់ែវងតម FVTPL

 េដយសរែត ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុមនិ្រត�វបាន

 កនក់បេ់ដើម្ប្ីរបមូលលំហូរសច្់របាកត់ម

 កិច�សន្យោ និងមនិ បានកនក់បេ់ដើម្ប្ីរបមូល

 លំហូរសច្់របាកត់មកិច�សន្យោនិងេដើម្បលីក់

 ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ។
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3.1.2 �រ�យតៃម�ម៉ូែឌល�ជីវកម�

• ្រទព្យសកម�ែដលមានេនក�ុងម៉ូែឌល

 អជីវកម� ែដលមានេគាលបំណងរក្សោ

 ្រទព្យសកម�ក�ុងករ្របមូលលំហូរសច់

 ្របាកត់មកិច�សន្យោ។

• រយៈកលរបស់កិច�សន្យោរបស់្រទព្យ

 សកម� មានែចងច្បោស់នូវករបិរេិច�ទ

 ស្រមាបលំ់ហូរសច្់របាកក់�ុងករទូទត់

 នូវ្របាកេ់ដើម និងករ្របាកស់្រមាប់

 សមតុល្យ្របាកេ់ដើមែដលេនសល់។

ធនាគារ េធ�ើករវយតៃម�អំពីេគាលបំណងៃន

ម៉ូែដល អជីវកម�ែដល្រទព្យសកម�្រត�វបាន

កនក់ប ់េនក្រមតិផលប្័រត ែដលឆ�ុះប�� ំង

ពីរេបៀប្រគប្់រគង្រទព្យសកម�បានល�បំផុត។

កត� ែដលបាន ពិចរណារមួមាន៖

• េគាលនេយាបាយ និងេគាលបំណងែដល

 បានប�� កស់្រមាបផ់លប្័រត និង្របតិ-

 បត�ិករ ៃន េគាលនេយាបាយទងំេនាះ

 េនក�ុងករអនុវត�ជាកែ់ស�ង។ ជាពិេសស

 ថាេតើ យុទ�ស�ស�របស់ គណៈ្រគប្់រគង

 េផា� តេលើកររក្របាកចំ់ណូលករ្របាក់

 តមកិច�សន្យោរក្សោទ្រមងអ់្រតករ្របាក់

 ជាកល់កផ់�ូរផ�ងរយៈេពលៃន្រទព្យសកម�

 ហិរ�� វត�ុេទនឹងរយៈេពល ៃនបំណុលែដល

 កំពុង ផ�ល់មូលនិធិដល់្រទព្យសកម�ទងំ

 េនាះ ឬ ករដឹងលំហូរសច្់របាកត់មរយៈ

 ករលក្់រទព្យ សកម�។

• រេបៀបែដលលទ�ផលៃនផលប្័រត្រត�វបាន

 វយតៃម� និងរយករណ៍េទគណ:្រគប-់

 ្រគងធនាគារ។

• ហនិភយ័ែដលបះ៉ពល់ដល់ករអនុវត�

 ម៉ូែឌលអជីវកម� (និង្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ
 ែដលមាន េនក�ុងម៉ូែដលអជីវកម�េនាះ)

 និងយុទ�ស�ស�េដើម្ប្ីរគប្់រគងហនិភយ័ទងំ

 េនាះ។

• រេបៀបែដលគណ:្រគប្់រគងអជីវកម�ទទួល

 បានសំណង (ឧទហរណ៍ ថាេតើសំណង

 គឺែផ�កេលើ តៃម�សម្រសបៃន្រទព្យសកម�ែដល

 បាន្រគប្់រគង ឬលំហូរសច្់របាកត់មកិច�

 សន្យោែដលបាន ្របមូល)

• ភាពញឹកញាប ់បរមិាណនិងេពលេវលៃន

 ករលកក់�ុងរយៈេពលមុន េហតុផលស្រមាប់

 ករ លក ់និងកររពំឹងទុករបស់ខ�ួនអំពីសកម�

 ភាពលកន់ាេពលអនាគត។ េទះយ៉ាងណា

 កេ៏ដយ ពត័ម៌ានអំពីសកម�ភាពលកម់និ

 ្រត�វបានេគគិតដចេ់ដយែឡកេនាះេទ ប៉ុែន�

 ជាែផ�កមយួៃនករ វយតៃម�ជាទូេទអំពី

 េគាលបំណងែដលធនាគារបានែចងស្រមាប់

 ករ្រគប្់រគង្រទព្យសកម� ្រត�វបានសេ្រមច

 និងរេបៀបែដលលំហូរសច្់របាកជ់ាកែ់ស�ង។

• ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុែដលបានកនក់ប់

 ស្រមាបក់រេធ�ើពណិជ�កម�ឬ្រគប្់រគង េហើយ

 ករអនុវត� ្រត�វបានវយតៃម�ែផ�កេលើមូលដ� ន

 តៃម�សម្រសប ្រត�វបានវស់ែវងតម FVTPL

 េដយសរែត ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុមនិ្រត�វបាន

 កនក់បេ់ដើម្ប្ីរបមូលលំហូរសច្់របាកត់ម

 កិច�សន្យោ និងមនិ បានកនក់បេ់ដើម្ប្ីរបមូល

 លំហូរសច្់របាកត់មកិច�សន្យោនិងេដើម្បលីក់

 ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ។
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ស្រមាបេ់គាលបំណងៃនករវយតៃម�េនះ "្របាក់
េដើម" ្រត�វបានកំណតជ់ាតៃម�សម្រសបៃន្រទព្យ
សកម�ហិរ�� វត�ុេនេលើករទទួលស� ល់ដំបូង។
"ករ្របាក"់ ្រត�វបានកំណតេ់ដយគិតអំពីតៃម�
េពេវលៃន្របាក ់និងស្រមាបហ់និភយ័ឥណទន
ែដលទកទ់ងនឹងចំនួន្របាកេ់ដើម ែដលេនសល់
ក�ុងកំឡុងេពលជាកល់កណ់ាមយួ និងស្រមាប់
ហនិភយ័្របាកក់ម�មូីលដ� នេផ្សងេទៀត និងចំ-
ណាយ (ឧ. ហនិភយ័សច្់របាកង់យនិងចំ-
ណាយរដ�បាល) កដូ៏ចជា្របាកចំ់េណញដុល ។
ក�ុងករវយតៃម�ថាេតើលំហូរសច្់របាកត់មកិច�
សន្យោគឺជា SPPI ែដរឬេទធនាគារពិចរណាេលើ
លក�ខណ� ៃនកិច�សន្យោរបស់ឧបករណ៍។ ទងំេនះ
រមួប��ូ លទងំករវយ តៃម�ថាេតើ្រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុមានរយៈេពលកិច�សន្យោែដលអចផា� ស់
ប�ូរេពលេវល ឬ ចំនួនលំហូរសច្់របាកត់ម កិច�
សន្យោែដល នឹងមនិបំេពញតមលក�ខណ� េនះេទ។

ក�ុងករណីជាេ្រចើន ឥណទន្រត�វបានេធ�ើេឡើង
េដយធនាគារែដល ្រត�វបានធានាេដយវត�ុប�� ំ
ៃន អ�កខ�ីកំណតក់រអះអងរបស់ធនាគារចំេពះ
លំហូរសច្់របាកៃ់នវត�ុប�� ំមូលដ� ន (្របាកក់ម�ី
មនិ ែមនសំណង)។ ធនាគារអនុវត�ករវនិិច�យ័ក�ុង
ករវយតៃម�ថាេតើ្របាកក់ម�មីនិែមនសំណងេឆ�ើយ
តបនឹងលក�ណៈ វនិិច�យ័របស់ SPPI ែដរឬេទ។
ជាធម�តធនាគារពិចរណាពត័ម៌ានដូចខងេ្រកម
េនេពលេធ�ើករ វនិិច�យ័េនះ៖
• ថាេតើករេរៀបចំកិច�សន្យោកំណតយ៉់ាងជាក់
 លកនូ់វចំនួននិងកលបរេិច�ទៃនករទូទត់
 ជាសច្់របាកៃ់នឥណទន។
• តៃម�សម្រសបៃនវត�ុប�� ំទកទ់ងនឹងចំនួន
 ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុែដលបានធានា។
• សមត�ភាពនិងឆន�ៈរបស់អ�កខ�ីក�ុងករទូទត់
 តមកិច�សន្យោ េទះបីជាករធា� កចុ់ះតៃម�វត�ុ
 ប�� ំ
• ថាេតើអ�កខ�ីគឺជាបុគ�ល ឬ ជាអង�ភាព្របតិ-
 បត�ិករសំខន ់ឬ ជាអង�ភាពែដលមានេគាល
 បំណង ពិេសស។
• ហនិភយ័របស់ធនាគារ ក�ុងករខតបងេ់លើ
 ្រទព្យែដលទកទ់ង នឹងឥណទនមានសំណង
 េពញេលញ។
• ទំហំែដលវត�ុប�� ំតំណាងឱ្យទងំអស់ ឬ ែផ�ក
 ណាមយួៃន្រទព្យរបស់អ�កខ�ី និង
• ថាេតើធនាគារនឹងទទួលបានអត�្របេយាជន៍
 ពីករគិតគូរពី្រទព្យសកម�មូលដ� នែដរឬេទ។

ឥណ�នមិនែមនសំណង

ក�ុងករេធ�ើករវយតៃម�ធនាគារបានពិចរណា
េលើកត� េផ្សងៗដូចជា៖
• ្រពឹត�ិករណ៍បន�ែដលអចផា� ស់ប�ូរចំនួននិង
 េពលេវលៃនលំហូរសច្់របាក់
• លក�ណៈពិេសសអនុភាព
• លក�ខណ� បង្់របាកជ់ាមុននិងករពន្យោរេពល
• លក�ខណ� ែដលកំណតក់រអះអងរបស់
 ធនាគារចំេពះលំហូរសច្់របាកព់ី្រទព្យសកម�
 ែដលបានប�� ក ់(ឧទហរណ៍ ឥណទន
 មនិែមនជាសំណង) និង
• លក�ណៈពិេសសែដលែកែ្របករពិចរណា
 អំពីតៃម�េពលេវលៃន្របាក ់(ឧទហរណ៍ករ
 កំណតអ់្រតករ្របាកេ់ឡើងវញិតមកល
 កំណត)់ ។

្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុមនិ្រត�វបានេធ�ើ ចំណាត់
ថា� កប់ន�បនា� បពី់ករទទួលស� ល់ដំបូងេឡើយ

�រេធ�ើចំ�ត់���ក់េឡើងវ�ញ

3.1.3 េតស�េលើ�រទូ�ត់��ក់េដើម
    និង�រ��ក់ែតម៉��ង (SPPI)
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ស្រមាបេ់គាលបំណងៃនករវយតៃម�េនះ "្របាក់
េដើម" ្រត�វបានកំណតជ់ាតៃម�សម្រសបៃន្រទព្យ
សកម�ហិរ�� វត�ុេនេលើករទទួលស� ល់ដំបូង។
"ករ្របាក"់ ្រត�វបានកំណតេ់ដយគិតអំពីតៃម�
េពេវលៃន្របាក ់និងស្រមាបហ់និភយ័ឥណទន
ែដលទកទ់ងនឹងចំនួន្របាកេ់ដើម ែដលេនសល់
ក�ុងកំឡុងេពលជាកល់កណ់ាមយួ និងស្រមាប់
ហនិភយ័្របាកក់ម�មូីលដ� នេផ្សងេទៀត និងចំ-
ណាយ (ឧ. ហនិភយ័សច្់របាកង់យនិងចំ-
ណាយរដ�បាល) កដូ៏ចជា្របាកចំ់េណញដុល ។
ក�ុងករវយតៃម�ថាេតើលំហូរសច្់របាកត់មកិច�
សន្យោគឺជា SPPI ែដរឬេទធនាគារពិចរណាេលើ
លក�ខណ� ៃនកិច�សន្យោរបស់ឧបករណ៍។ ទងំេនះ
រមួប��ូ លទងំករវយ តៃម�ថាេតើ្រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុមានរយៈេពលកិច�សន្យោែដលអចផា� ស់
ប�ូរេពលេវល ឬ ចំនួនលំហូរសច្់របាកត់ម កិច�
សន្យោែដល នឹងមនិបំេពញតមលក�ខណ� េនះេទ។

ក�ុងករណីជាេ្រចើន ឥណទន្រត�វបានេធ�ើេឡើង
េដយធនាគារែដល ្រត�វបានធានាេដយវត�ុប�� ំ
ៃន អ�កខ�ីកំណតក់រអះអងរបស់ធនាគារចំេពះ
លំហូរសច្់របាកៃ់នវត�ុប�� ំមូលដ� ន (្របាកក់ម�ី
មនិ ែមនសំណង)។ ធនាគារអនុវត�ករវនិិច�យ័ក�ុង
ករវយតៃម�ថាេតើ្របាកក់ម�មីនិែមនសំណងេឆ�ើយ
តបនឹងលក�ណៈ វនិិច�យ័របស់ SPPI ែដរឬេទ។
ជាធម�តធនាគារពិចរណាពត័ម៌ានដូចខងេ្រកម
េនេពលេធ�ើករ វនិិច�យ័េនះ៖
• ថាេតើករេរៀបចំកិច�សន្យោកំណតយ៉់ាងជាក់
 លកនូ់វចំនួននិងកលបរេិច�ទៃនករទូទត់
 ជាសច្់របាកៃ់នឥណទន។
• តៃម�សម្រសបៃនវត�ុប�� ំទកទ់ងនឹងចំនួន
 ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុែដលបានធានា។
• សមត�ភាពនិងឆន�ៈរបស់អ�កខ�ីក�ុងករទូទត់
 តមកិច�សន្យោ េទះបីជាករធា� កចុ់ះតៃម�វត�ុ
 ប�� ំ
• ថាេតើអ�កខ�ីគឺជាបុគ�ល ឬ ជាអង�ភាព្របតិ-
 បត�ិករសំខន ់ឬ ជាអង�ភាពែដលមានេគាល
 បំណង ពិេសស។
• ហនិភយ័របស់ធនាគារ ក�ុងករខតបងេ់លើ
 ្រទព្យែដលទកទ់ង នឹងឥណទនមានសំណង
 េពញេលញ។
• ទំហំែដលវត�ុប�� ំតំណាងឱ្យទងំអស់ ឬ ែផ�ក
 ណាមយួៃន្រទព្យរបស់អ�កខ�ី និង
• ថាេតើធនាគារនឹងទទួលបានអត�្របេយាជន៍
 ពីករគិតគូរពី្រទព្យសកម�មូលដ� នែដរឬេទ។

ឥណ�នមិនែមនសំណង

ក�ុងករេធ�ើករវយតៃម�ធនាគារបានពិចរណា
េលើកត� េផ្សងៗដូចជា៖
• ្រពឹត�ិករណ៍បន�ែដលអចផា� ស់ប�ូរចំនួននិង
 េពលេវលៃនលំហូរសច្់របាក់
• លក�ណៈពិេសសអនុភាព
• លក�ខណ� បង្់របាកជ់ាមុននិងករពន្យោរេពល
• លក�ខណ� ែដលកំណតក់រអះអងរបស់
 ធនាគារចំេពះលំហូរសច្់របាកព់ី្រទព្យសកម�
 ែដលបានប�� ក ់(ឧទហរណ៍ ឥណទន
 មនិែមនជាសំណង) និង
• លក�ណៈពិេសសែដលែកែ្របករពិចរណា
 អំពីតៃម�េពលេវលៃន្របាក ់(ឧទហរណ៍ករ
 កំណតអ់្រតករ្របាកេ់ឡើងវញិតមកល
 កំណត)់ ។

្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុមនិ្រត�វបានេធ�ើ ចំណាត់
ថា� កប់ន�បនា� បពី់ករទទួលស� ល់ដំបូងេឡើយ

�រេធ�ើចំ�ត់���ក់េឡើងវ�ញ

3.1.3 េតស�េលើ�រទូ�ត់��ក់េដើម
    និង�រ��ក់ែតម៉��ង (SPPI)
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ធនាគារ មនិទទួលស� ល់នូវ្រទព្យសកម�ហិរ��
វត�ុេនេពលែដលកិច�សន្យោែដលមានសិទ�ិ
ទទួល្របាកសុ់ទ�ពី្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុផុត
កំណត ់ឬ េផ�រសិទ�ិក�ុងករទទួលបានលំហូរ
សច្់របាកត់មកិច�សន្យោក�ុង ្របតិបត�ិករែដល
ហនិភយ័ និងផល្របេយាជនជ៍ាកម�សិទ�ិៃន
្រទព្យសកម� ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានេផ�រ ឬ េនក�ុង
ធនាគារែដលមនិេផ�រ ឬ រក្សោទុកនូវរល់ហនិ
ភយ័និងរង� នៃ់នភាពជាមា� ស់ និងវមនិរក្សោ
ករ្រគប្់រគង្រទព្យសកម�េទ។

េនេលើករមនិទទួលស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ
ភាពខុសគា� រវងតៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម� (ឬ
មនិ ទទួលស� ល់តៃម�េយាងជាចំែណកៃន្រទព្យ
សកម�ែដលបានប្រម�ង) េហើយផលបូកៃន (i)
បរមិាណ ទឹក្របាកេ់លើប�� ីែដលទទួលបាន
(របប់��ូ លទងំ្រទព្យសកម�ថ�ីែដលទទួលបាន
ដកករ្រទព្យអកម� ថ�ីែដលសន�ត)់ និង (ii) រល់
ករចំេណញ ឬ ខតបង�រែដល្រត�វបានទទួល
ស� ល់េនក�ុង OCI ្រត�វ បានទទួលស� ល់េន
ក�ុងរបាយករណ៍្របាកចំ់េណញឬខត។

បំណុលហិរ�� វត�ុ និង្រត�វឈបទ់ទួលស� ល់ េន
េពលែដលកតព�កិច�្រត�វបានរលំយ លុបេចល
ឬផុតកំណត។់ េនេពលែដលបំណុលែដលមាន
្រសប ់្រត�វបានជំនួសេដយបំណុលេផ្សងេទៀតពី

មា� ស់បំណុលែតមយួ ែដលមាន និងលក�ខណ� ខុស
គា� ខ� ងំ ករផា� ស់ប�ូរេនាះ ្រត�វបានចតទុ់កជាករ
ឈបទ់ទួលស� ល់ៃនបំណុលេដើម េហើយជាករ
ទទួលស� ល់ៃនបំណុលថ�ី។ ភាពខុសគា� រវងតៃម�
េយាងរបស់បំណុលេដើម និងតៃម�ែដលបានេដះ
ដូរ ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំេណញ ឬខត។

្របសិនេបើលក�ខណ� ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ្រត�វ
បានែកែ្របបនា� បម់កធនាគារវយតៃម�ថាេតើ
លំហូរ សច្់របាកៃ់ន្រទព្យសកម�ែដលបានែក
ែ្របមានភាពខុសគា� េ្រចើន។

្របសិនេបើលំហូរសច្់របាកម់ានភាពខុសគា� េ្រចើន
បនា� បម់កសិទ�ិក�ុងកិច�សន្យោចំេពះលំហូរសច់
្របាកព់ី្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេដើម្រត�វបានចតទុ់ក
ថាផុតកំណតេ់ហើយ។ ក�ុងករណី្រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុេដើម្រត�វបានឈបទ់ទួលស� ល់ េហើយ
្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុថ�ី្រត�វបានទទួលស� ល់ ក�ុង
តៃម�សម្រសបបូករមួនឹងៃថ�េដើម្របតិបត�ិករ
ែដលមាន។ ៃថ�េសវែដលបានទទួលជាែផ�កៃន
ករែកែ្រប្រត�វបានរបប់��ូ លដូចខងេ្រកមៈ
• ៃថ�េសវ ែដល្រត�វបានគិតក�ុងករកំណត់
 តៃម�្រតឹម្រត�វៃន្រទព្យសកម� និងៃថ�េសវថ�ី
 ែដល តំណាងឱ្យករទូទតៃ់ថ�េដើម្របតិបត�ិ-
 ករែដលមាន ្រត�វបានរបប់��ូ លក�ុងករ
 វស់ែវងដំបូង ៃន្រទព្យសកម� និង
• ៃថ�េសវេផ្សងេទៀត ្រត�វបានរបប់��ូ លទងំ
 ្របាក ់ចំេណញនិងករបាតប់ងែ់ដលជាែផ�ក
 មយួ ៃនករចំេណញឬខត េលើករមនិទទួល
 ស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេនាះ។
• ្របសិនេបើលំហូរសច្់របាក្់រត�វបានែកែ្រប
 េនេពលអ�កខ�ីជួបករលំបាកែផ�កហិរ�� វត�ុ

�ទព��សកម�ហិរ��វត��

បំណ�លហិរ��វត��

េលើក ែលងែតឮក�ុងកំឡុងេពលែដលធនាគារ
ផា� ស់ប�ូរម៉ូែឌលអជីវកម�របស់ខ�ួនស្រមាបក់រ
្រគប្់រគង ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ។

3.1.4 �រមិនទទួល���ល់�ទព��សកម�
     ហិរ��វត��និងបំណ�លហិរ��វត��

3.1.5 �រែកែ�ប និង�រេលើកែលង
    �ទព��សកម�ហិរ��វត��
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ធនាគារ មនិទទួលស� ល់នូវ្រទព្យសកម�ហិរ��
វត�ុេនេពលែដលកិច�សន្យោែដលមានសិទ�ិ
ទទួល្របាកសុ់ទ�ពី្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុផុត
កំណត ់ឬ េផ�រសិទ�ិក�ុងករទទួលបានលំហូរ
សច្់របាកត់មកិច�សន្យោក�ុង ្របតិបត�ិករែដល
ហនិភយ័ និងផល្របេយាជនជ៍ាកម�សិទ�ិៃន
្រទព្យសកម� ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានេផ�រ ឬ េនក�ុង
ធនាគារែដលមនិេផ�រ ឬ រក្សោទុកនូវរល់ហនិ
ភយ័និងរង� នៃ់នភាពជាមា� ស់ និងវមនិរក្សោ
ករ្រគប្់រគង្រទព្យសកម�េទ។

េនេលើករមនិទទួលស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ
ភាពខុសគា� រវងតៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម� (ឬ
មនិ ទទួលស� ល់តៃម�េយាងជាចំែណកៃន្រទព្យ
សកម�ែដលបានប្រម�ង) េហើយផលបូកៃន (i)
បរមិាណ ទឹក្របាកេ់លើប�� ីែដលទទួលបាន
(របប់��ូ លទងំ្រទព្យសកម�ថ�ីែដលទទួលបាន
ដកករ្រទព្យអកម� ថ�ីែដលសន�ត)់ និង (ii) រល់
ករចំេណញ ឬ ខតបង�រែដល្រត�វបានទទួល
ស� ល់េនក�ុង OCI ្រត�វ បានទទួលស� ល់េន
ក�ុងរបាយករណ៍្របាកចំ់េណញឬខត។

បំណុលហិរ�� វត�ុ និង្រត�វឈបទ់ទួលស� ល់ េន
េពលែដលកតព�កិច�្រត�វបានរលំយ លុបេចល
ឬផុតកំណត។់ េនេពលែដលបំណុលែដលមាន
្រសប ់្រត�វបានជំនួសេដយបំណុលេផ្សងេទៀតពី

មា� ស់បំណុលែតមយួ ែដលមាន និងលក�ខណ� ខុស
គា� ខ� ងំ ករផា� ស់ប�ូរេនាះ ្រត�វបានចតទុ់កជាករ
ឈបទ់ទួលស� ល់ៃនបំណុលេដើម េហើយជាករ
ទទួលស� ល់ៃនបំណុលថ�ី។ ភាពខុសគា� រវងតៃម�
េយាងរបស់បំណុលេដើម និងតៃម�ែដលបានេដះ
ដូរ ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំេណញ ឬខត។

្របសិនេបើលក�ខណ� ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ្រត�វ
បានែកែ្របបនា� បម់កធនាគារវយតៃម�ថាេតើ
លំហូរ សច្់របាកៃ់ន្រទព្យសកម�ែដលបានែក
ែ្របមានភាពខុសគា� េ្រចើន។

្របសិនេបើលំហូរសច្់របាកម់ានភាពខុសគា� េ្រចើន
បនា� បម់កសិទ�ិក�ុងកិច�សន្យោចំេពះលំហូរសច់
្របាកព់ី្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេដើម្រត�វបានចតទុ់ក
ថាផុតកំណតេ់ហើយ។ ក�ុងករណី្រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុេដើម្រត�វបានឈបទ់ទួលស� ល់ េហើយ
្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុថ�ី្រត�វបានទទួលស� ល់ ក�ុង
តៃម�សម្រសបបូករមួនឹងៃថ�េដើម្របតិបត�ិករ
ែដលមាន។ ៃថ�េសវែដលបានទទួលជាែផ�កៃន
ករែកែ្រប្រត�វបានរបប់��ូ លដូចខងេ្រកមៈ
• ៃថ�េសវ ែដល្រត�វបានគិតក�ុងករកំណត់
 តៃម�្រតឹម្រត�វៃន្រទព្យសកម� និងៃថ�េសវថ�ី
 ែដល តំណាងឱ្យករទូទតៃ់ថ�េដើម្របតិបត�ិ-
 ករែដលមាន ្រត�វបានរបប់��ូ លក�ុងករ
 វស់ែវងដំបូង ៃន្រទព្យសកម� និង
• ៃថ�េសវេផ្សងេទៀត ្រត�វបានរបប់��ូ លទងំ
 ្របាក ់ចំេណញនិងករបាតប់ងែ់ដលជាែផ�ក
 មយួ ៃនករចំេណញឬខត េលើករមនិទទួល
 ស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេនាះ។
• ្របសិនេបើលំហូរសច្់របាក្់រត�វបានែកែ្រប
 េនេពលអ�កខ�ីជួបករលំបាកែផ�កហិរ�� វត�ុ

�ទព��សកម�ហិរ��វត��

បំណ�លហិរ��វត��

េលើក ែលងែតឮក�ុងកំឡុងេពលែដលធនាគារ
ផា� ស់ប�ូរម៉ូែឌលអជីវកម�របស់ខ�ួនស្រមាបក់រ
្រគប្់រគង ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ។

3.1.4 �រមិនទទួល���ល់�ទព��សកម�
     ហិរ��វត��និងបំណ�លហិរ��វត��

3.1.5 �រែកែ�ប និង�រេលើកែលង
    �ទព��សកម�ហិរ��វត��

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

4040



បនា� ប ់មកេគាលបំណងៃនករែកែ្របធម�ត គឺ
េដើម្បបីេង�ើនករស� រេឡើងវញិនូវ លក�ខណ�  កិច�
សន្យោ េដើមជាជាងបេង�ើត្របភពធនធានថ�ីែដល
មានលក�ខណ� ខុសគា� េ្រចើន។ ្របសិនេបើធនាគារ
មានគេ្រមាងែកែ្រប្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុតមរេបៀប
មយួែដលអចនាឱំ្យ មានករេលើកែលងដល់លំហូរ
សច្់របាក ់បនា� បម់កដំបូង្រត�វពិចរណា ថាេតើែផ�ក
មយួណា ៃន្រទព្យសកម�គួរែត្រត�វបានលុបេចល
មុនេពលករផា� ស់ប�ូរេកើតេឡើង (សូមេមើលខងេ្រកម
ស្រមាបេ់គាលករណ៍លុបេចល)។ វធិីស�ស�េនះ
ជះឥទ�ិពលដល់លទ�ផលៃនករវយតៃម�បរមិាណ
និងមាននយ័ថាលក�ណៈ វនិិច�យ័ៃនករមនិទទួល
ស� ល់ ជាធម�តមនិ្រត�វបានបំេពញក�ុងករណី
ែបបេនះេទ ។
• ្របសិនេបើករែកែ្រប្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ
 ែដល្រត�វបានវស់េដយៃថ�រលំស់ ឬ FVOCI
 មនិ មានលទ�ផលេនក�ុងករមនិទទួល
 ស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេទ បនា� បម់ក
 ដំបូងត្រម�វឲ្យ ធនាគារគណនាេឡើងវញិនូវ
 តៃម�េយាងសរបុៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេដយ
 េ្របើអ្រតករ្របាក ់្របសិទ�ភាពដំបូងៃន្រទព្យ
 និងទទួលស� ល់ករែកត្រម�វលទ�ផលជាករ
 ែកែ្រប ឬ ខតេលើ របាយករណ៍្របាកចំ់េណញ
 ឬខត។ ស្រមាប្់រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេ្របើ
 ្របាស់អ្រតអែណ� ត អ្រតករ្របាក្់របសិទ�ិ
 ភាពេដើមែដល្រត�វបាន េ្របើេដើម្បគីណនាករ
 េកើនេឡើង ឬករបាតប់ង្់រត�វបានែកត្រម�វ
 េដើម្បឆី�ុះប�� ំងពីលក�ខណ� ទីផ្សោរនាេពល
 ៃនករែកែ្រប។ ករចំណាយេផ្សងៗ ឬ ៃថ�
 េសវែដលបានេកើតេឡើង ឬៃថ�េសវ ទទួល
 បានជាែផ�កៃនករែកែ្របចំនួន តៃម�េយាង
 សរបុរបស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុែដលបាន
 ែកែ្រប េហើយ្រត�វបានរលំស់តមរយៈេពល
 េន សល់ៃន្រទព្យសកម�ែដលបានែកែ្រប។

• ្របសិនេបើករែកែ្រប្រត�វបានអនុវត�េដយ
 សរែតករលំបាកែផ�កហិរ�� វត�ុ របស់អ�ក
 ខ�ីបនា� ប ់មកចំេណញ ឬខត្រត�វបានបង� ញ
 រមួគា� ជាមយួនឹងករខតបងេ់លើអុីមែភរមនិ។
 ក�ុងករណី េផ្សងេទៀត្រត�វបានបង� ញជា
 ចំណូលករ្របាក ់ែដលបានគណនាេដយ
 េ្របើវធិីស�ស�អ្រត ករ្របាក្់របសិទ�ភាព។
• ឥណទនេរៀបចំេឡើងវញិក�ុងអំឡុងវបិត�ិ
 Covid 19៖ ក�ុងករេឆើ�យតបេទស� នភាព
 េសដ�កិច� ែដលបណា� លមកពីជំងឺរតត្បោត
 Covid 19 េហើយេដើម្ប ីរក្សោេស�រភាពហិរ��
 វត�ុ និងបន�ូរ បន�ុកបន�ុករបស់អតិថជន ែដល
 ្របភពចំណូលសំខន្់រត�វបានរងផលបះ៉
 ពល់ពីកររតត្បោត ធនាគារជាតិបានេចញ
 សរចរេលខ T07.020.001 ែណនាឱំ្យ្រគឹះ
 ស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ េនកម�ុជាមាន
 ភាពបតែ់បនទកទ់ងនឹងករសងបំណុល
 តមរយៈករេរៀបចំរចនាសម�ន័� ឥណទន
 េឡើងវញិដល់អតិថិជន។ ករេរៀបចំឥណ-
 ទនេឡើងវញិអនុវត�ចំេពះឥណទនែដល
 កំពុងដំេណើ រករ (ឥណទនែដល យឺតយ៉ាវ
 មនិហួសពី30ៃថ�) និង្របាកឥ់ណទនមនិ
 ដំេណើ រករស្រមាបអ់តិថិជនែដលជួបករ
 លំបាកែផ�កហិរ�� វត�ុ ែដលរពឹំងថាជាបេណា� ះ
 អសន�ប៉ុេណា� ះេហើយ មានសុពលភាពរហូត
 ដល់ៃថ�ទី30 ែខមថុិនា ឆា� 2ំ021។ ក�ុងករណី
 ទងំអស់ ចំណាតថ់ា� កស់្រមាបឥ់ណទន
 មនិ ដំេណើ រករេនែតដែដល។

្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុនិងបំណុលហិរ�� វត�ុ ្រត�វ
បានទូទតនិ់ងចំនួនទឹក្របាកសុ់ទ�បង� ញេន
ក�ុង របាយករណ៍អំពីពត័ម៌ានស� នភាពហិរ��
វត�ុេនេពលក�ុងកំឡុងេពលែដលធនាគារមាន

3.1.6 �រទូ�ត់
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បនា� ប ់មកេគាលបំណងៃនករែកែ្របធម�ត គឺ
េដើម្បបីេង�ើនករស� រេឡើងវញិនូវ លក�ខណ�  កិច�
សន្យោ េដើមជាជាងបេង�ើត្របភពធនធានថ�ីែដល
មានលក�ខណ� ខុសគា� េ្រចើន។ ្របសិនេបើធនាគារ
មានគេ្រមាងែកែ្រប្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុតមរេបៀប
មយួែដលអចនាឱំ្យ មានករេលើកែលងដល់លំហូរ
សច្់របាក ់បនា� បម់កដំបូង្រត�វពិចរណា ថាេតើែផ�ក
មយួណា ៃន្រទព្យសកម�គួរែត្រត�វបានលុបេចល
មុនេពលករផា� ស់ប�ូរេកើតេឡើង (សូមេមើលខងេ្រកម
ស្រមាបេ់គាលករណ៍លុបេចល)។ វធិីស�ស�េនះ
ជះឥទ�ិពលដល់លទ�ផលៃនករវយតៃម�បរមិាណ
និងមាននយ័ថាលក�ណៈ វនិិច�យ័ៃនករមនិទទួល
ស� ល់ ជាធម�តមនិ្រត�វបានបំេពញក�ុងករណី
ែបបេនះេទ ។
• ្របសិនេបើករែកែ្រប្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ
 ែដល្រត�វបានវស់េដយៃថ�រលំស់ ឬ FVOCI
 មនិ មានលទ�ផលេនក�ុងករមនិទទួល
 ស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេទ បនា� បម់ក
 ដំបូងត្រម�វឲ្យ ធនាគារគណនាេឡើងវញិនូវ
 តៃម�េយាងសរបុៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេដយ
 េ្របើអ្រតករ្របាក ់្របសិទ�ភាពដំបូងៃន្រទព្យ
 និងទទួលស� ល់ករែកត្រម�វលទ�ផលជាករ
 ែកែ្រប ឬ ខតេលើ របាយករណ៍្របាកចំ់េណញ
 ឬខត។ ស្រមាប្់រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេ្របើ
 ្របាស់អ្រតអែណ� ត អ្រតករ្របាក្់របសិទ�ិ
 ភាពេដើមែដល្រត�វបាន េ្របើេដើម្បគីណនាករ
 េកើនេឡើង ឬករបាតប់ង្់រត�វបានែកត្រម�វ
 េដើម្បឆី�ុះប�� ំងពីលក�ខណ� ទីផ្សោរនាេពល
 ៃនករែកែ្រប។ ករចំណាយេផ្សងៗ ឬ ៃថ�
 េសវែដលបានេកើតេឡើង ឬៃថ�េសវ ទទួល
 បានជាែផ�កៃនករែកែ្របចំនួន តៃម�េយាង
 សរបុរបស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុែដលបាន
 ែកែ្រប េហើយ្រត�វបានរលំស់តមរយៈេពល
 េន សល់ៃន្រទព្យសកម�ែដលបានែកែ្រប។

• ្របសិនេបើករែកែ្រប្រត�វបានអនុវត�េដយ
 សរែតករលំបាកែផ�កហិរ�� វត�ុ របស់អ�ក
 ខ�ីបនា� ប ់មកចំេណញ ឬខត្រត�វបានបង� ញ
 រមួគា� ជាមយួនឹងករខតបងេ់លើអុីមែភរមនិ។
 ក�ុងករណី េផ្សងេទៀត្រត�វបានបង� ញជា
 ចំណូលករ្របាក ់ែដលបានគណនាេដយ
 េ្របើវធិីស�ស�អ្រត ករ្របាក្់របសិទ�ភាព។
• ឥណទនេរៀបចំេឡើងវញិក�ុងអំឡុងវបិត�ិ
 Covid 19៖ ក�ុងករេឆើ�យតបេទស� នភាព
 េសដ�កិច� ែដលបណា� លមកពីជំងឺរតត្បោត
 Covid 19 េហើយេដើម្ប ីរក្សោេស�រភាពហិរ��
 វត�ុ និងបន�ូរ បន�ុកបន�ុករបស់អតិថជន ែដល
 ្របភពចំណូលសំខន្់រត�វបានរងផលបះ៉
 ពល់ពីកររតត្បោត ធនាគារជាតិបានេចញ
 សរចរេលខ T07.020.001 ែណនាឱំ្យ្រគឹះ
 ស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ េនកម�ុជាមាន
 ភាពបតែ់បនទកទ់ងនឹងករសងបំណុល
 តមរយៈករេរៀបចំរចនាសម�ន័� ឥណទន
 េឡើងវញិដល់អតិថិជន។ ករេរៀបចំឥណ-
 ទនេឡើងវញិអនុវត�ចំេពះឥណទនែដល
 កំពុងដំេណើ រករ (ឥណទនែដល យឺតយ៉ាវ
 មនិហួសពី30ៃថ�) និង្របាកឥ់ណទនមនិ
 ដំេណើ រករស្រមាបអ់តិថិជនែដលជួបករ
 លំបាកែផ�កហិរ�� វត�ុ ែដលរពឹំងថាជាបេណា� ះ
 អសន�ប៉ុេណា� ះេហើយ មានសុពលភាពរហូត
 ដល់ៃថ�ទី30 ែខមថុិនា ឆា� 2ំ021។ ក�ុងករណី
 ទងំអស់ ចំណាតថ់ា� កស់្រមាបឥ់ណទន
 មនិ ដំេណើ រករេនែតដែដល។

្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុនិងបំណុលហិរ�� វត�ុ ្រត�វ
បានទូទតនិ់ងចំនួនទឹក្របាកសុ់ទ�បង� ញេន
ក�ុង របាយករណ៍អំពីពត័ម៌ានស� នភាពហិរ��
វត�ុេនេពលក�ុងកំឡុងេពលែដលធនាគារមាន

3.1.6 �រទូ�ត់
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សិទ�ិ្រសប ច្បោបក់�ុងករកំនតចំ់នួនទឹក្របាក់
េហើយមានបំណងទូទតេ់ដយែផ�កេលើមូល
ដ� នសុទ� ឬ េដើម្ប ីដឹង្រទព្យសកម�ជាកែ់ស�ង
និងទូទតបំ់ណុលក�ុងេពលដំណាលគា� ។

តៃម�សម្រសប គឺជាៃថ�ែដល្រត�វបានទទួល
េដើម្បលីក្់រទព្យសកម� ឬ បងេ់ដើម្បេីផ�របំណុល
ក�ុង ្របតិបត�ិកររវងអ�កចូលរមួទីផ្សោរេនកល
បរេិច�ទវស់ែវងក�ុង្របាកេ់ដើម ឬ អវត�មានរបស់
វជាទីផ្សោរែដលមានអត�្របេយាជនបំ៍ផុតែដល
ធនាគារមានេនកលបរេិច�ទេនាះ។ តៃម�សម
្រសបៃនបំណុលឆ�ុះប�� ំងពីហនិភយ័មនិ
ដំេណើ រករ។
េនេពលលក�ខណ� មយួេលចេឡើង ធនាគារ
វស់ែវងតៃម�សម្រសបៃនឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ
េដយ េ្របើតមតៃម�ែដលបានដក្រសងេ់ន
ក�ុងទីផ្សោរសកម�ស្រមាបឧ់បករណ៍េនាះ។
ទីផ្សោរ្រត�វបានចត ់ទុកថា “សកម�” ្របសិន
េបើ្របតិបត�ិករស្រមាប្់រទព្យសកម� ឬ្រទព្យ
អកម�េកើតេឡើងជាមយួនឹង េ្របកងនិ់ងបរ-ិ
មាណ្រគប្់រគានេ់ដើម្បផី�ល់ពត័ម៌ានអំពីតៃម�
ជា្របច។ំ

ភស�ុតងល�បំផុត ៃនតៃម�សម្រសបៃនឧប-
ករណ៍ហិរ�� វត�ុេលើករទទួលស� ល់ដំបូង គឺ
តៃម�្របតិបត�ិករ តៃម�សម្រសបៃនបរមិាណ
ទឹក្របាកេ់លើប�� ីែដលបានផ�ល់ ឬ ទទួល។
្របសិនេបើ ធនាគារកំណតថ់ាតៃម�សម្រសប
េលើករទទួលស� ល់ដំបូងខុសគា� ពីតៃម�្រប-
តិបត�ិករេហើយសម ្រសប មនិ្រត�វបានបង� ញ
េដយតៃម�ែដលបានដក្រសងេ់នក�ុងទីផ្សោរ
សកម� ស្រមាប្់រទព្យសកម� ឬ ្រទព្យអកម�
ដូចគា� េនាះេទ េហើយកម៏និែផ�កេលើបេច�ក
េទសវយតៃម�ែដលធាតុចូលែដលមនិ អច
សេង�ត្រត�វបានវនិិច�យ័ថាមនិសំខនទ់កទ់ង
នឹងករវស់ែវង បនា� បម់កឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ
្រត�វបានវស់ដំបូងេដយតៃម�សម្រសប ែក
សំរលួេដើម្បពីន្យោភាពខុសគា� រវងតៃម�សម
្រសបេលើ ករទទួលស� ល់ដំបូងនិងតៃម�្រប-
តិបត�ិករ។ បនា� បម់កភាពខុសគា� េនាះ្រត�វ
បាន ទទួលស� ល់ េនក�ុងរបាយករណ៍ចំ
េណញនិងខតែផ�កេលើមូលដ� នសម្រសប
តមអយុកលៃនឧបករណ៍ ប៉ុែន�មនិេលើស
ពីេពលែដលករវយតៃម�្រត�វបានែផ�កេលើទងំ
្រស�ងេដយទិន�នយ័ទីផ្សោរែដលអច អេង�ត
បាន ឬ ្របតិបត�ិករ្រត�វបានបិទ។ េបើ្រទព្យ
សកម�ឬបំណុលែដលវស់ែវងតមតៃម�សម
្រសប មានៃថ�ប�� ទិញ និងៃថ�ប�� លក់
បនា� បម់កធនាគារវស់ែវងេលើ្រទព្យសកម�និង
្រទព្យសកម�កនក់បរ់យ:េពលែវង ក�ុងៃថ�
ប�� ទិញ និងបំណុលនិង្រទព្យកនក់ប់
រយ:េពលខ�ីតមៃថ�ប�� លក។់ បណ�ុ ំ ៃន្រទព្យ
សកម�ហិរ�� វត�ុ និង បំណុលហិរ�� វត�ុែដល
្របឈមនឹងហនិភយ័ទីផ្សោរ និងហនិភយ័
ឥណទនែដល្រត�វបាន្រគប្់រគង េដយ
ធនាគារេដយឈរេលើមូលដ� នៃនករបះ៉
ពល់សុទ�េទនឹងហនិភយ័ទីផ្សោរ ឬ ឥណទន

្របសិនេបើមនិមានករដក្រសងត់ៃម�េនក�ុង
ទីផ្សោរសកម�េទ បនា� បម់កធនាគារេ្របើបេច�ក
េទស វយតៃម�ែដលជាករេ្របើ្របាស់អតិបរ-ិ
មាៃនធាតុចូលែដលអចសេង�តបាន និង
កតប់ន�យករេ្របើធាតុ ចូលែដលមនិអច
សេង�តបាន។ បេច�កេទសវយតៃម�ែដល្រត�វ
បានេ្រជើសេរ ើសរមួប��ូ លកត� ទងំអស់ែដល
អ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោរ ពិចរណាេលើករកំណត់
តៃម�្របតិបត�ិករ។

3.1.7 �រ�ស់តៃម�សម�សប
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សិទ�ិ្រសប ច្បោបក់�ុងករកំនតចំ់នួនទឹក្របាក់
េហើយមានបំណងទូទតេ់ដយែផ�កេលើមូល
ដ� នសុទ� ឬ េដើម្ប ីដឹង្រទព្យសកម�ជាកែ់ស�ង
និងទូទតបំ់ណុលក�ុងេពលដំណាលគា� ។

តៃម�សម្រសប គឺជាៃថ�ែដល្រត�វបានទទួល
េដើម្បលីក្់រទព្យសកម� ឬ បងេ់ដើម្បេីផ�របំណុល
ក�ុង ្របតិបត�ិកររវងអ�កចូលរមួទីផ្សោរេនកល
បរេិច�ទវស់ែវងក�ុង្របាកេ់ដើម ឬ អវត�មានរបស់
វជាទីផ្សោរែដលមានអត�្របេយាជនបំ៍ផុតែដល
ធនាគារមានេនកលបរេិច�ទេនាះ។ តៃម�សម
្រសបៃនបំណុលឆ�ុះប�� ំងពីហនិភយ័មនិ
ដំេណើ រករ។
េនេពលលក�ខណ� មយួេលចេឡើង ធនាគារ
វស់ែវងតៃម�សម្រសបៃនឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ
េដយ េ្របើតមតៃម�ែដលបានដក្រសងេ់ន
ក�ុងទីផ្សោរសកម�ស្រមាបឧ់បករណ៍េនាះ។
ទីផ្សោរ្រត�វបានចត ់ទុកថា “សកម�” ្របសិន
េបើ្របតិបត�ិករស្រមាប្់រទព្យសកម� ឬ្រទព្យ
អកម�េកើតេឡើងជាមយួនឹង េ្របកងនិ់ងបរ-ិ
មាណ្រគប្់រគានេ់ដើម្បផី�ល់ពត័ម៌ានអំពីតៃម�
ជា្របច។ំ

ភស�ុតងល�បំផុត ៃនតៃម�សម្រសបៃនឧប-
ករណ៍ហិរ�� វត�ុេលើករទទួលស� ល់ដំបូង គឺ
តៃម�្របតិបត�ិករ តៃម�សម្រសបៃនបរមិាណ
ទឹក្របាកេ់លើប�� ីែដលបានផ�ល់ ឬ ទទួល។
្របសិនេបើ ធនាគារកំណតថ់ាតៃម�សម្រសប
េលើករទទួលស� ល់ដំបូងខុសគា� ពីតៃម�្រប-
តិបត�ិករេហើយសម ្រសប មនិ្រត�វបានបង� ញ
េដយតៃម�ែដលបានដក្រសងេ់នក�ុងទីផ្សោរ
សកម� ស្រមាប្់រទព្យសកម� ឬ ្រទព្យអកម�
ដូចគា� េនាះេទ េហើយកម៏និែផ�កេលើបេច�ក
េទសវយតៃម�ែដលធាតុចូលែដលមនិ អច
សេង�ត្រត�វបានវនិិច�យ័ថាមនិសំខនទ់កទ់ង
នឹងករវស់ែវង បនា� បម់កឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ
្រត�វបានវស់ដំបូងេដយតៃម�សម្រសប ែក
សំរលួេដើម្បពីន្យោភាពខុសគា� រវងតៃម�សម
្រសបេលើ ករទទួលស� ល់ដំបូងនិងតៃម�្រប-
តិបត�ិករ។ បនា� បម់កភាពខុសគា� េនាះ្រត�វ
បាន ទទួលស� ល់ េនក�ុងរបាយករណ៍ចំ
េណញនិងខតែផ�កេលើមូលដ� នសម្រសប
តមអយុកលៃនឧបករណ៍ ប៉ុែន�មនិេលើស
ពីេពលែដលករវយតៃម�្រត�វបានែផ�កេលើទងំ
្រស�ងេដយទិន�នយ័ទីផ្សោរែដលអច អេង�ត
បាន ឬ ្របតិបត�ិករ្រត�វបានបិទ។ េបើ្រទព្យ
សកម�ឬបំណុលែដលវស់ែវងតមតៃម�សម
្រសប មានៃថ�ប�� ទិញ និងៃថ�ប�� លក់
បនា� បម់កធនាគារវស់ែវងេលើ្រទព្យសកម�និង
្រទព្យសកម�កនក់បរ់យ:េពលែវង ក�ុងៃថ�
ប�� ទិញ និងបំណុលនិង្រទព្យកនក់ប់
រយ:េពលខ�ីតមៃថ�ប�� លក។់ បណ�ុ ំ ៃន្រទព្យ
សកម�ហិរ�� វត�ុ និង បំណុលហិរ�� វត�ុែដល
្របឈមនឹងហនិភយ័ទីផ្សោរ និងហនិភយ័
ឥណទនែដល្រត�វបាន្រគប្់រគង េដយ
ធនាគារេដយឈរេលើមូលដ� នៃនករបះ៉
ពល់សុទ�េទនឹងហនិភយ័ទីផ្សោរ ឬ ឥណទន

្របសិនេបើមនិមានករដក្រសងត់ៃម�េនក�ុង
ទីផ្សោរសកម�េទ បនា� បម់កធនាគារេ្របើបេច�ក
េទស វយតៃម�ែដលជាករេ្របើ្របាស់អតិបរ-ិ
មាៃនធាតុចូលែដលអចសេង�តបាន និង
កតប់ន�យករេ្របើធាតុ ចូលែដលមនិអច
សេង�តបាន។ បេច�កេទសវយតៃម�ែដល្រត�វ
បានេ្រជើសេរ ើសរមួប��ូ លកត� ទងំអស់ែដល
អ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោរ ពិចរណាេលើករកំណត់
តៃម�្របតិបត�ិករ។

3.1.7 �រ�ស់តៃម�សម�សប
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្រត�វបានវស់ែវងេដយែផ�កេលើតៃម�ែដលអច
ទទួលបានពីករលក្់រទព្យកនក់បរ់យ:េពល
ែវង សុទ� (ឬ បង្់របាកេ់ដើម្បេីផ�រ្រទព្យកនក់ប់
រយ:េពលខ�ីសុទ�) ស្រមាបក់រ្របឈមហនិ
ភយ័ជាក ់លកណ់ាមយួ។ ករែកត្រម�វក្រមតិ
ផលប្័រត - ឧ ករេដញៃថ�ករែកត្រម�វៃថ�ប��
ទិញ និងៃថ� ប�� លក ់ឬ ករែកត្រម�វហនិ
ភយ័ ឥណទនែដលឆ�ុះប�� ំងពីករវស់ែវង
ែផ�កេលើមូលដ� ន ៃនករបះ៉ពល់សុទ� - ្រត�វ
បានប្រម�ងទុកស្រមាប្់រទព្យ និងបំណុលេដយ
ែឡកៗេដយែផ�កេលើ ករែកត្រម�វហនិភយ័
ទកទ់ងនឹងឧបករណ៍នីមយួៗ េនក�ុងបណ�ុ ំ ។

តៃម�សម្រសបៃនបំណុលហិរ�� វត�ុជាមយួនឹង
លក�ណៈៃនត្រម�វករ (ឧ. បេ�� ើតមត្រម�វករ)
មនិ តិចជាងចំនួនទឹក្របាកែ់ដល្រត�វបងត់ម
ត្រម�វករប��ុ ះតៃម�ពីកលបរេិច�ទដំបូងតម
ចំនួនទឹក ្របាកត់្រម�វឲ្យបង។់

3.1.8 �រ�តបង់ឥណ�នែដលរ�ពឹង
    ទុក("ECL”)

ធនាគារទទួលស� ល់  ករេផ�ររវងក្រមតិៃនឋ
នានុ្រកមតៃម�សម្រសបេនចុងប�� បៃ់នរយៈ
េពល របាយករណ៍កំឡុងេពលែដលករផា� ស់
ប�ូរបានេកើតេឡើង។

ធនាគារ ទទួលស� ល់ករខតបងែ់ដល្រត�វបាន
រពឹំងទុកេលើឥណទននិងបុេរ្របទនអ្រកក ់និង
ជាបស់ង្សយ័ (ECL) េនេលើឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ
ដូចខងេ្រកម ែដលមនិ្រត�វបានវស់ែវងតម
FVTPL:
• ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុែដលជាឧបករណ៍
 បំណុល និង
• ឥណទនកិច�សន្យោែដលបានេបាះផ្សោយ
ធនាគារវស់ែវងសំវធិានធនបាតប់ងត់មចំនួន

ទឹក្របាកេ់ស�ើនឹង ECL េលើអយុកលទងំ្រស�ង
លុះ្រតែតឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀតែដល
មនិមានករេកើនេឡើងគួរឱ្យកតស់មា� ល់នូវហ-
និភយ័ ឥណទនចបត់ងំពីករទទួលស� ល់
ដំបូងេហើយឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ ្រត�វបានវស់
តម ECL 12 ែខ។

ECL 12 ែខ គឺជាែផ�កៃន ECL ែដលជាលទ�ផល
ពី្រពឹត�ិករណ៍ មនិ្រប្រកតីេលើឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ
ែដលអចេធ�ើេទបានក�ុងរយៈេពល 12 ែខបនា� ប់
ពីកលបរេិច�ទរបាយករណ៍។ ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ
ែដលECLមានរយៈេពល12ែខ្រត�វបានេគទទួល
ស� ល់ថាជា“ ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុដំណាកក់ល
ទី1”។

អយុកលរបស់ ECL គឺជា ECL ែដលេកើតេឡើង
ពីលទ�ផលៃន្រពឹត�ិករណ៍ ែដលអចេកើតមាន េលើ
អយុកលរពំឹងទុករបស់ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ។
ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុែដល ECL មយួជីវតិ្រត�វបាន
េគទទួលស� ល់ប៉ុែន�មនិឱនភាពឥណទន្រត�វបាន
េគេហថា“ ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុដំណាកក់លទី 2”។
េនកលបរេិច�ទរបាយករណ៍នីមយួៗ ធនាគារ
វយតៃម�ថា េតើហនិភយ័ឥណទនៃន ឧបករណ៍
ហិរ�� វត�ុបានេកើនេឡើងគួរឱ្យកតស់មា� ល់ចបត់ងំ
ពីករទទួលស� ល់ដំបូង។ េនេពលហនិភយ័
ឥណទនបានេកើនេឡើងគួរឱ្យកតស់មា� ល់ចបត់ងំ
ពីករទទួលស� ល់ដំបូង សំវធិានធនបាតប់ង្់រត�វ
បានវស់ែវងតមចំនួនេស�ើនឹង អយុកលរបស់
ECL។

េនេពលកំណតថ់ាេតើហនិភយ័ឥណទនៃន្រទព្យ
សកម�ហិរ�� វត�ុបានេកើនេឡើងគួរឱ្យកតស់មា� ល់
ចបត់ងំពីករទទួលស� ល់ដំបូងនិងេនេពលប៉ាន់
ស� ន ECL ធនាគារពិចរណាេលើពត័ម៌ាន សម
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្រត�វបានវស់ែវងេដយែផ�កេលើតៃម�ែដលអច
ទទួលបានពីករលក្់រទព្យកនក់បរ់យ:េពល
ែវង សុទ� (ឬ បង្់របាកេ់ដើម្បេីផ�រ្រទព្យកនក់ប់
រយ:េពលខ�ីសុទ�) ស្រមាបក់រ្របឈមហនិ
ភយ័ជាក ់លកណ់ាមយួ។ ករែកត្រម�វក្រមតិ
ផលប្័រត - ឧ ករេដញៃថ�ករែកត្រម�វៃថ�ប��
ទិញ និងៃថ� ប�� លក ់ឬ ករែកត្រម�វហនិ
ភយ័ ឥណទនែដលឆ�ុះប�� ំងពីករវស់ែវង
ែផ�កេលើមូលដ� ន ៃនករបះ៉ពល់សុទ� - ្រត�វ
បានប្រម�ងទុកស្រមាប្់រទព្យ និងបំណុលេដយ
ែឡកៗេដយែផ�កេលើ ករែកត្រម�វហនិភយ័
ទកទ់ងនឹងឧបករណ៍នីមយួៗ េនក�ុងបណ�ុ ំ ។

តៃម�សម្រសបៃនបំណុលហិរ�� វត�ុជាមយួនឹង
លក�ណៈៃនត្រម�វករ (ឧ. បេ�� ើតមត្រម�វករ)
មនិ តិចជាងចំនួនទឹក្របាកែ់ដល្រត�វបងត់ម
ត្រម�វករប��ុ ះតៃម�ពីកលបរេិច�ទដំបូងតម
ចំនួនទឹក ្របាកត់្រម�វឲ្យបង។់

3.1.8 �រ�តបង់ឥណ�នែដលរ�ពឹង
    ទុក("ECL”)

ធនាគារទទួលស� ល់  ករេផ�ររវងក្រមតិៃនឋ
នានុ្រកមតៃម�សម្រសបេនចុងប�� បៃ់នរយៈ
េពល របាយករណ៍កំឡុងេពលែដលករផា� ស់
ប�ូរបានេកើតេឡើង។

ធនាគារ ទទួលស� ល់ករខតបងែ់ដល្រត�វបាន
រពឹំងទុកេលើឥណទននិងបុេរ្របទនអ្រកក ់និង
ជាបស់ង្សយ័ (ECL) េនេលើឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ
ដូចខងេ្រកម ែដលមនិ្រត�វបានវស់ែវងតម
FVTPL:
• ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុែដលជាឧបករណ៍
 បំណុល និង
• ឥណទនកិច�សន្យោែដលបានេបាះផ្សោយ
ធនាគារវស់ែវងសំវធិានធនបាតប់ងត់មចំនួន

ទឹក្របាកេ់ស�ើនឹង ECL េលើអយុកលទងំ្រស�ង
លុះ្រតែតឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀតែដល
មនិមានករេកើនេឡើងគួរឱ្យកតស់មា� ល់នូវហ-
និភយ័ ឥណទនចបត់ងំពីករទទួលស� ល់
ដំបូងេហើយឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ ្រត�វបានវស់
តម ECL 12 ែខ។

ECL 12 ែខ គឺជាែផ�កៃន ECL ែដលជាលទ�ផល
ពី្រពឹត�ិករណ៍ មនិ្រប្រកតីេលើឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ
ែដលអចេធ�ើេទបានក�ុងរយៈេពល 12 ែខបនា� ប់
ពីកលបរេិច�ទរបាយករណ៍។ ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ
ែដលECLមានរយៈេពល12ែខ្រត�វបានេគទទួល
ស� ល់ថាជា“ ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុដំណាកក់ល
ទី1”។

អយុកលរបស់ ECL គឺជា ECL ែដលេកើតេឡើង
ពីលទ�ផលៃន្រពឹត�ិករណ៍ ែដលអចេកើតមាន េលើ
អយុកលរពំឹងទុករបស់ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ។
ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុែដល ECL មយួជីវតិ្រត�វបាន
េគទទួលស� ល់ប៉ុែន�មនិឱនភាពឥណទន្រត�វបាន
េគេហថា“ ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុដំណាកក់លទី 2”។
េនកលបរេិច�ទរបាយករណ៍នីមយួៗ ធនាគារ
វយតៃម�ថា េតើហនិភយ័ឥណទនៃន ឧបករណ៍
ហិរ�� វត�ុបានេកើនេឡើងគួរឱ្យកតស់មា� ល់ចបត់ងំ
ពីករទទួលស� ល់ដំបូង។ េនេពលហនិភយ័
ឥណទនបានេកើនេឡើងគួរឱ្យកតស់មា� ល់ចបត់ងំ
ពីករទទួលស� ល់ដំបូង សំវធិានធនបាតប់ង្់រត�វ
បានវស់ែវងតមចំនួនេស�ើនឹង អយុកលរបស់
ECL។

េនេពលកំណតថ់ាេតើហនិភយ័ឥណទនៃន្រទព្យ
សកម�ហិរ�� វត�ុបានេកើនេឡើងគួរឱ្យកតស់មា� ល់
ចបត់ងំពីករទទួលស� ល់ដំបូងនិងេនេពលប៉ាន់
ស� ន ECL ធនាគារពិចរណាេលើពត័ម៌ាន សម
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េហតុសមផលនិងអចទុកចិត�បានែដលពកព់ន័�
និងអចរកបានេដយមនិចបំាចចំ់ណាយ ឬ ករ
្របឹងែ្របងខ�ស់។ េនះរបប់��ូ លទងំពត័ម៌ាននិង
ករវភិាគបរមិាណនិងគុណភាព ែផ�កេលើបទ ពិ-
េសធនជ៍ា្របវត�ិស�ស�របស់ធនាគារ និងករវយ
តៃម�ឥណទនែដលមាន្រសប ់និងរមួប��ូ ល ពត័៌
មានេនអនាគត។

្របសិនេបើហនិភយ័ឥណទនមនិបានេកើនេឡើង
គួរឱ្យកតស់មា� ល់ ចបត់ងំពីករទទួលស� ល់ ដំ
បូង ឬ ្របសិនេបើគុណភាពឥណទនៃន ឧបករណ៍
ហិរ�� វត�ុមានភាព្របេសើរេឡើងេនាះ វែលង មាន
ករេកើនេឡើងគួរឱ្យកតស់មា� ល់េលើហនិភយ័ឥ-
ណទន ចបត់ងំពីករទទួលស� ល់ដំបូងសំវធិាន
ធនបាតប់ង្់រត�វបានវស់ែវងេនចំនួនទឹក្របាកេ់ស�ើ
នឹង 12 ែខ ECLs។

រយៈេពលអតិបរមិាែដល្រត�វបានពិចរណាេន
េពលប៉ានស់� ន ECLs គឺជារយៈេពលកិច�សន្យោ
អតិបរមាែដលធនាគារ្រត�វ្របឈមនឹងហនិភយ័
ឥណទន។

ធនារគារវយតៃម�ថាេតើហនិភយ័ឥណទនបាន
េកើនេឡើងគួរឱ្យកតស់មា� ល់ ចបត់ងំពីករទទួល
ស� ល់ដំបូងេនកលបរេិច�ទរបាយករណ៍នី-
មយួៗ។ កំណតថ់ា េតើករេកើនេឡើងហនិភយ័
ឥណទនមានសរៈសំខនឬ់អតអ់្រស័យេលើ
លក�ណៈៃនឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ និងអ�កខ�ី និង
តំបន ់ភូមសិ�ស�។ ធនាគារចតទុ់កថាករេកើន
េឡើងគួរឱ្យកតស់មា� ល់ៃនហនិភយ័ឥណទន
េកើតេឡើងមនិេលើសពីេពលែដល្រទព្យសកម�
ហួសកលកំណត ់90 ៃថ�។ ៃថ�ែដលហួសកំណត់

្រត�វបានកំណតេ់ដយរប ់ចំនួនៃថ�ចបត់ងំពី
កលបរេិច�ទផុតកំណតដំ់បូងបំផុតែដលទក់
ទងនឹងករទូទត្់របាកេ់ពញ េលញមនិ្រត�វបាន
ទទួល។ កលបរេិច�ទកំណត្់រត�វបានកំណត់
េដយមនិគិតពីរយៈេពលអនុេ្រគាះណាមយួ
ែដលអចមាន ស្រមាបអ់�កខ�ី។

្របសិនេបើមានភស�ុតងបង� ញថាមនិមានករ
េកើនេឡើងគួរឱ្យកតស់មា� ល់េលើហនិភយ័ឥណ-
ទនទកទ់ង នឹងករទទួលស� ល់ដំបូងេទ
បនា� បម់កសំវធិានធនបាតប់ងេ់លើឧបករណ៍
មយួនឹង្រត�វបានវស់ជា 12ែខ ECLs។
និយមនយ័ៃនករែដលគា� នលទ�ភាពសង(Def-
inition of default) ធនាគារចតទុ់ក្រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុថា មនិមានេនេពលែដល៖
• អ�កខ�ីទំនងជា មនិបងឥ់ណទនកិច�សន្យោ
 របស់ខ�ួនេទធនាគារទងំ្រស�ងេដយមនិ
 មានករ ពិចរណាចំេពះសកម�ភាពធនាគារ
 ដូចជាមូលប្រតជាកល់ក ់(្របសិនេបើមាន
 កនក់ប)់ ។ ឬ
• ធនាគារពិចរណា ថាករេកើនេឡើងនូវហ
 និភយ័ឥណទនេកើតេឡើងមនិេលើសពីេពល
 ែដល្រទព្យសកម�ៃថ�ហួសកលកំណត់
 េលើសពីឬេស�ើនឹង 90 ៃថ�េឡើយ។
• េនេពលគណនីេនះ្រត�វឆ�ងកតក់រេរៀបចំ
 រចនាសម�ន័�មូលប្រត ឬ ករេធ�ើកលវភិាគ
 េឡើងវញិ
• េនេពលគណនីបង� ញពីករឱនភាព ៃន
 ទ្រមងឥ់ណទនប៉ុែន�ភាពមនិច្បោស់លស់
 របស់វមនិេលើសពី 90DPD (គណនីបង�ំ)
• េនេពលគណនី្រត�វបានកតផ់ា� ចេ់ដយ
 កតព�កិច� ៃនអ�កខ�ី្របេភទដូចគា� េនក�ុង
 ្របភពប�� ី ឥណទនែតមយួ

កំណត់�េតើ�និភ័យឥណ�ន�នេកើនេឡើង
គួរឱ��កត់ស���ល់
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េហតុសមផលនិងអចទុកចិត�បានែដលពកព់ន័�
និងអចរកបានេដយមនិចបំាចចំ់ណាយ ឬ ករ
្របឹងែ្របងខ�ស់។ េនះរបប់��ូ លទងំពត័ម៌ាននិង
ករវភិាគបរមិាណនិងគុណភាព ែផ�កេលើបទ ពិ-
េសធនជ៍ា្របវត�ិស�ស�របស់ធនាគារ និងករវយ
តៃម�ឥណទនែដលមាន្រសប ់និងរមួប��ូ ល ពត័៌
មានេនអនាគត។

្របសិនេបើហនិភយ័ឥណទនមនិបានេកើនេឡើង
គួរឱ្យកតស់មា� ល់ ចបត់ងំពីករទទួលស� ល់ ដំ
បូង ឬ ្របសិនេបើគុណភាពឥណទនៃន ឧបករណ៍
ហិរ�� វត�ុមានភាព្របេសើរេឡើងេនាះ វែលង មាន
ករេកើនេឡើងគួរឱ្យកតស់មា� ល់េលើហនិភយ័ឥ-
ណទន ចបត់ងំពីករទទួលស� ល់ដំបូងសំវធិាន
ធនបាតប់ង្់រត�វបានវស់ែវងេនចំនួនទឹក្របាកេ់ស�ើ
នឹង 12 ែខ ECLs។

រយៈេពលអតិបរមិាែដល្រត�វបានពិចរណាេន
េពលប៉ានស់� ន ECLs គឺជារយៈេពលកិច�សន្យោ
អតិបរមាែដលធនាគារ្រត�វ្របឈមនឹងហនិភយ័
ឥណទន។

ធនារគារវយតៃម�ថាេតើហនិភយ័ឥណទនបាន
េកើនេឡើងគួរឱ្យកតស់មា� ល់ ចបត់ងំពីករទទួល
ស� ល់ដំបូងេនកលបរេិច�ទរបាយករណ៍នី-
មយួៗ។ កំណតថ់ា េតើករេកើនេឡើងហនិភយ័
ឥណទនមានសរៈសំខនឬ់អតអ់្រស័យេលើ
លក�ណៈៃនឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ និងអ�កខ�ី និង
តំបន ់ភូមសិ�ស�។ ធនាគារចតទុ់កថាករេកើន
េឡើងគួរឱ្យកតស់មា� ល់ៃនហនិភយ័ឥណទន
េកើតេឡើងមនិេលើសពីេពលែដល្រទព្យសកម�
ហួសកលកំណត ់90 ៃថ�។ ៃថ�ែដលហួសកំណត់

្រត�វបានកំណតេ់ដយរប ់ចំនួនៃថ�ចបត់ងំពី
កលបរេិច�ទផុតកំណតដំ់បូងបំផុតែដលទក់
ទងនឹងករទូទត្់របាកេ់ពញ េលញមនិ្រត�វបាន
ទទួល។ កលបរេិច�ទកំណត្់រត�វបានកំណត់
េដយមនិគិតពីរយៈេពលអនុេ្រគាះណាមយួ
ែដលអចមាន ស្រមាបអ់�កខ�ី។

្របសិនេបើមានភស�ុតងបង� ញថាមនិមានករ
េកើនេឡើងគួរឱ្យកតស់មា� ល់េលើហនិភយ័ឥណ-
ទនទកទ់ង នឹងករទទួលស� ល់ដំបូងេទ
បនា� បម់កសំវធិានធនបាតប់ងេ់លើឧបករណ៍
មយួនឹង្រត�វបានវស់ជា 12ែខ ECLs។
និយមនយ័ៃនករែដលគា� នលទ�ភាពសង(Def-
inition of default) ធនាគារចតទុ់ក្រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុថា មនិមានេនេពលែដល៖
• អ�កខ�ីទំនងជា មនិបងឥ់ណទនកិច�សន្យោ
 របស់ខ�ួនេទធនាគារទងំ្រស�ងេដយមនិ
 មានករ ពិចរណាចំេពះសកម�ភាពធនាគារ
 ដូចជាមូលប្រតជាកល់ក ់(្របសិនេបើមាន
 កនក់ប)់ ។ ឬ
• ធនាគារពិចរណា ថាករេកើនេឡើងនូវហ
 និភយ័ឥណទនេកើតេឡើងមនិេលើសពីេពល
 ែដល្រទព្យសកម�ៃថ�ហួសកលកំណត់
 េលើសពីឬេស�ើនឹង 90 ៃថ�េឡើយ។
• េនេពលគណនីេនះ្រត�វឆ�ងកតក់រេរៀបចំ
 រចនាសម�ន័�មូលប្រត ឬ ករេធ�ើកលវភិាគ
 េឡើងវញិ
• េនេពលគណនីបង� ញពីករឱនភាព ៃន
 ទ្រមងឥ់ណទនប៉ុែន�ភាពមនិច្បោស់លស់
 របស់វមនិេលើសពី 90DPD (គណនីបង�ំ)
• េនេពលគណនី្រត�វបានកតផ់ា� ចេ់ដយ
 កតព�កិច� ៃនអ�កខ�ី្របេភទដូចគា� េនក�ុង
 ្របភពប�� ី ឥណទនែតមយួ

កំណត់�េតើ�និភ័យឥណ�ន�នេកើនេឡើង
គួរឱ��កត់ស���ល់
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ECL គឺជាករប៉ានស់� នេដយែផ�កេលើ្រប�បាប៊-ី
លីេតៃនករបាតប់ងឥ់ណទន។ ECL ្រត�វបាន
វស់ ដូចខងេ្រកមៈ

• ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុែដលមនិមានឱនភាព
 ឥណទនេនកលបរេិច�ទរបាយករណ៍៖
 ជាតៃម�បច�ុប្បន�ៃនកង�ះសច្់របាកទ់ងំអស់
 (េពលគឺភាពខុសគា� រវងលំហូរសច្់របាក់
 េដយ សរែតអង�ភាពបំេពញតមកិច�សន្យោ
 និងលំហូរសច្់របាកែ់ដលធនាគាររពំឹងថា
 នឹងទទួល បាន)
• ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុែដលមានឱនភាព
 ឥណទនេនកលបរេិច�ទរយករណ៍៖
 ដូចជាភាពខុសគា� រវងតៃម�េយាងសរបុនិង
 តៃម�បច�ុប្បន�ៃនលំហូរសច្់របាកអ់នាគត
 និង
• ឥណទនកិច�សន្យោមនិទនទ់មា� ក៖់ ជា
 តៃម�បច�ុប្បន�ៃនភាពខុសគា� រវងលំហូរសច់
 ្របាកក់�ុងកិច�សន្យោែដលេកើតេឡើងេដយ
 សរ ធនាគារ្របសិនេបើករេប�ជា� ចិត�្រត�វបាន
 ដកេចញនិងលំហូរសច្់របាកែ់ដលធនាគារ
 រពឹំងថានឹង ទទួលបាន។

�រ�ស់ែវងៃន ECL

�រប���ល�រសន�ត់និងបេច�កេទសែដល�ត�វ�ន
េ�បើស��ប់�រ���ន់���នពីឱន�ព 
ធាតុចូលសំខន់ៗ  ក�ុងករវស់ែវងរបស់េអសអិល
គឺជារចនាសម�ន័�ពក្យៃនអេថរដូចខងេ្រកមៈ

ECL ស្រមាបក់រលត្រតដងេនក�ុងដំណាកក់ល

ទី 1 ្រត�វបានគណនាេដយគុណនឹង12ែខ PD
េដយ LGD និង EAD។ អយុកល ECL ្រត�វបាន
គណនា្រត�វបានគណនាេដយអយុកល PD
េដយ LGD និង EAD។

ធនាគារអនុមត័ករបំពនែផ�កេលើម៉ា្រទីសផា� ស់
ប�ូរ ម៉ូែឌលអ្រតករខតបងជ់ា្របវត�ិស�ស� និង
ម៉ូែឌល្រប�កសីុេដើម្បប៉ីានស់� ន PD របស់វ។

LGD គឺជាទំហំៃនករបាតប់ងែ់ដលអចេកើតមាន
្របសិនេបើមាន ករែដលគា� នលទ�ភាពសងេកើត
េឡើង។ ធនាគារប៉ានស់� នប៉ារ៉ែម្៉រតរបស់ LGD
ែផ�កេលើ្របវត�ិៃនអ្រត្រសងេ់ឡើងវញិ ែដលទម
ទរបានពីករែដលគា� នលទ�ភាពសងរបស់សម
ភាគី។ ម៉ូែឌល LGD ពិចរណាេលើរចនាសម�ន័�
វត�ុប�� ំអតីតភាពៃនករទមទរឧស្សោហកម�និង,
ករចំណាយេលើករ្រសង ់េឡើងវញិៃនវត�ុប�� ំ
ែដល មានសរៈសំខនចំ់េពះ្រទព្យសកម�ហិរ��
វត�ុ។ LGD ្រត�វបានគណនាែផ�កេលើវធិីស�ស�ស�ីល
សកល្បង។ វធិីស�ស�ៃនស�ីលសកល្បងគឺែផ�ក
េទេលើសំណំុៃនលំហូរសច្់របាកែ់ដលបានប៉ាន់
ស� ន (ឧ. ករ ្របមូលឬលកវ់ត�ុប�� ំ) ក�ុងកំឡុង
េពលសកល្បង និង្រត�វបានប��ុ ះេដយអ្រត
ករ្របាក ់្របសិទ�ភាពរហូតដល់កលបរេិច�ទែដល
គា� នលទ�ភាពសង។

EAD តំណាងឱ្យករបះ៉ពល់ែដលរពំឹងទុកក�ុងករណី
ែដលគា� នលទ�ភាពសង។ ធនាគារទញយក EAD
ពីករបះ៉ពល់បច�ុប្បន�េទនឹងសមភាគី និងករ
ផា� ស់ប�ូរសក� នុពល ៃនចំនួនទឹក្របាក ់បច�ុប្បន�ែដល
បានអនុ�� តេ្រកមកិច�សន្យោនិងេកើតេឡើងពីករ
រលំស់។ EAD ៃន្រទព្យសកម� ហិរ�� វត�ុ គឺជាតៃម�
េយាង្រទព្យសកម�សរបុរបស់វេនេពលែដលគា� ន
លទ�ភាពសង។ ស្រមាប ់ករសន្យោផ�ល់្របាកក់ម�ី
EADs គឺជាចំនួនសក� នុពលនាេពលអនាគត

• ្រប�បាប៊លីីេតៃនករែដលគា� នលទ�ភាពសង
 (“PD”)
• ករខតបងេ់ដយករែដលគា� នលទ�ភាព
 សង (“LGD”) និង
• ករបង� ញករែដលគា� នលទ�ភាពសង
 (“ EAD”)
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ECL គឺជាករប៉ានស់� នេដយែផ�កេលើ្រប�បាប៊-ី
លីេតៃនករបាតប់ងឥ់ណទន។ ECL ្រត�វបាន
វស់ ដូចខងេ្រកមៈ

• ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុែដលមនិមានឱនភាព
 ឥណទនេនកលបរេិច�ទរបាយករណ៍៖
 ជាតៃម�បច�ុប្បន�ៃនកង�ះសច្់របាកទ់ងំអស់
 (េពលគឺភាពខុសគា� រវងលំហូរសច្់របាក់
 េដយ សរែតអង�ភាពបំេពញតមកិច�សន្យោ
 និងលំហូរសច្់របាកែ់ដលធនាគាររពំឹងថា
 នឹងទទួល បាន)
• ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុែដលមានឱនភាព
 ឥណទនេនកលបរេិច�ទរយករណ៍៖
 ដូចជាភាពខុសគា� រវងតៃម�េយាងសរបុនិង
 តៃម�បច�ុប្បន�ៃនលំហូរសច្់របាកអ់នាគត
 និង
• ឥណទនកិច�សន្យោមនិទនទ់មា� ក៖់ ជា
 តៃម�បច�ុប្បន�ៃនភាពខុសគា� រវងលំហូរសច់
 ្របាកក់�ុងកិច�សន្យោែដលេកើតេឡើងេដយ
 សរ ធនាគារ្របសិនេបើករេប�ជា� ចិត�្រត�វបាន
 ដកេចញនិងលំហូរសច្់របាកែ់ដលធនាគារ
 រពឹំងថានឹង ទទួលបាន។

�រ�ស់ែវងៃន ECL

�រប���ល�រសន�ត់និងបេច�កេទសែដល�ត�វ�ន
េ�បើស��ប់�រ���ន់���នពីឱន�ព 
ធាតុចូលសំខន់ៗ  ក�ុងករវស់ែវងរបស់េអសអិល
គឺជារចនាសម�ន័�ពក្យៃនអេថរដូចខងេ្រកមៈ

ECL ស្រមាបក់រលត្រតដងេនក�ុងដំណាកក់ល

ទី 1 ្រត�វបានគណនាេដយគុណនឹង12ែខ PD
េដយ LGD និង EAD។ អយុកល ECL ្រត�វបាន
គណនា្រត�វបានគណនាេដយអយុកល PD
េដយ LGD និង EAD។

ធនាគារអនុមត័ករបំពនែផ�កេលើម៉ា្រទីសផា� ស់
ប�ូរ ម៉ូែឌលអ្រតករខតបងជ់ា្របវត�ិស�ស� និង
ម៉ូែឌល្រប�កសីុេដើម្បប៉ីានស់� ន PD របស់វ។

LGD គឺជាទំហំៃនករបាតប់ងែ់ដលអចេកើតមាន
្របសិនេបើមាន ករែដលគា� នលទ�ភាពសងេកើត
េឡើង។ ធនាគារប៉ានស់� នប៉ារ៉ែម្៉រតរបស់ LGD
ែផ�កេលើ្របវត�ិៃនអ្រត្រសងេ់ឡើងវញិ ែដលទម
ទរបានពីករែដលគា� នលទ�ភាពសងរបស់សម
ភាគី។ ម៉ូែឌល LGD ពិចរណាេលើរចនាសម�ន័�
វត�ុប�� ំអតីតភាពៃនករទមទរឧស្សោហកម�និង,
ករចំណាយេលើករ្រសង ់េឡើងវញិៃនវត�ុប�� ំ
ែដល មានសរៈសំខនចំ់េពះ្រទព្យសកម�ហិរ��
វត�ុ។ LGD ្រត�វបានគណនាែផ�កេលើវធិីស�ស�ស�ីល
សកល្បង។ វធិីស�ស�ៃនស�ីលសកល្បងគឺែផ�ក
េទេលើសំណំុៃនលំហូរសច្់របាកែ់ដលបានប៉ាន់
ស� ន (ឧ. ករ ្របមូលឬលកវ់ត�ុប�� ំ) ក�ុងកំឡុង
េពលសកល្បង និង្រត�វបានប��ុ ះេដយអ្រត
ករ្របាក ់្របសិទ�ភាពរហូតដល់កលបរេិច�ទែដល
គា� នលទ�ភាពសង។

EAD តំណាងឱ្យករបះ៉ពល់ែដលរពំឹងទុកក�ុងករណី
ែដលគា� នលទ�ភាពសង។ ធនាគារទញយក EAD
ពីករបះ៉ពល់បច�ុប្បន�េទនឹងសមភាគី និងករ
ផា� ស់ប�ូរសក� នុពល ៃនចំនួនទឹក្របាក ់បច�ុប្បន�ែដល
បានអនុ�� តេ្រកមកិច�សន្យោនិងេកើតេឡើងពីករ
រលំស់។ EAD ៃន្រទព្យសកម� ហិរ�� វត�ុ គឺជាតៃម�
េយាង្រទព្យសកម�សរបុរបស់វេនេពលែដលគា� ន
លទ�ភាពសង។ ស្រមាប ់ករសន្យោផ�ល់្របាកក់ម�ី
EADs គឺជាចំនួនសក� នុពលនាេពលអនាគត

• ្រប�បាប៊លីីេតៃនករែដលគា� នលទ�ភាពសង
 (“PD”)
• ករខតបងេ់ដយករែដលគា� នលទ�ភាព
 សង (“LGD”) និង
• ករបង� ញករែដលគា� នលទ�ភាពសង
 (“ EAD”)
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ែដលអច្រត�វបានទមា� ក ់េនេ្រកមកិច�សន្យោែដល
្រត�វបានប៉ាន្់របមាណ ែផ�កេលើករសេង�ត្របវត�ិ
ស�ស�និងករព្យោករណ៍ េឆា� ះេទមុខ។

ស្រមាប្់រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុមយួចំនួន EAD ្រត�វ
បានកំណតេ់ដយយកម៉ូែឌលតមក្រមតិៃនលទ�ផល
ែដលអចេកើតមានេនចំណុចេផ្សងៗគា�  ទនេ់ពល
េវលេដយេ្របើេសណារយី៉ូ និង បេច�កេទសស�ិតិ។
ដូចបានេរៀបរបខ់ងេលើ និងអចេ្របើ្របាស់បាន
អតិបរមាចំនួន 12 ែខPD ស្រមាប្់រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុដំណាកក់លទី 1 ធនាគារវស់ែវង ECL
ពិចរណាហនិភយ័ៃនករខកខនក�ុងរយៈេពល
កិច�សន្យោអតិបរមា (របប់��ូ លទងំជេ្រមើសបែន�ម
របស់អ�កខ�ី) ែដលវ្រត�វបានបះ៉ពល់េទនឹងហនិ-
ភយ័ឥណទន េបើេទះបីជាស្រមាបេ់គាលបំណង
្រគប្់រគងហនិភយ័ឥណទន ធនាគារ ពិចរណា
រយៈេពលែវងជាងេនះ។ រយៈេពលកិច�សន្យោអតិបរមា
មានរហូតដល់កលបរេិច�ទែដលធនាគារមានសិទ�ិ
ត្រម�វឱ្យសង្របាកជ់ាមុន ឬ ប�� បឥ់ណទនកិច�
សន្យោ ឬ ករធានា្របាកក់ម�។ី

្របសិនេបើលក�ខណ� ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ្រត�វបាន
ពិភាក្សោេឡើងវញិ ឬ ែកែ្រប ឬ ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ
ែដលមាន្រសប្់រត�វបានជំនួសេដយ្រទព្យថ�ីេដយ
សរែតករលំបាកែផ�កហិរ�� វត�ុ របស់ អ�កខ�ី។ បនា� ប់
មកករវយតៃម�្រត�វបានេធ�ើេឡើងថាេតើ្រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុគួរែត្រត�វបានេគទទួលស� ល់េហើយ ECL
្រត�វបានវស់ដូចខងេ្រកម។

េនកលបរេិច�ទរបាយករណ៍នីមយួៗ ធនាគារវយ
តៃម�ថាេតើ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុែដល្រត�វកនក់បត់ម
ចំណាយរលំស់និង្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុែដលបាន
អនុវត�េន FVOCI មានភាព ឱនភាពឥណទនែដរ
ឬេទ (សំេដេទេលើ '្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុដំណាក់
កល 3')។ ្រទព្យសកម� ហិរ�� វត�ុមាន "ឱនភាព
ឥណទន" េន្រពល្រពឹត�ិករណ៍មយួឬេ្រចើន ែដល
មានផលបះ៉ពល់ យ៉ាងខ� ងំេលើលំហូរសច្់របាក់
ហិរ�� វត�ុនាេពល អនាគតរបស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ
បានេកើត េឡើង។
ភស័�ុតងែដល្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុមានឱនភាព
ឥណទនរមួមានទិន�នយ័ែដលអចសេង�តបាន ដូច
ខងេ្រកម៖

 • ្របសិនេបើ ករេរៀបចំរចនាសម�ន័�ែដលរពំឹង
  ទុកនឹងមនិបណា� ល ឱ្យមានករមនិទទួល
  ស� ល់ ្រទព្យសកម�ែដលមាន្រសប ់បនា� ប់
  មកលំហូរសច្់របាក ់ែដលរពឹំងទុកែដល
  េកើតេឡើងពី ្រទព្យសកម�ែដលបានែកែ្រប

• ករលំបាកែផ�កហិរ�� វត�ុសំខន់ៗ របស់អ�ក
  ខ�ី ឬ អ�កេបាះផ្សោយ

• ្របសិនេបើ ករេរៀបចំរចនាសម�ន័�ែដលរពំឹង
 ទុក នឹងមានលទ�ផលៃនករមនិទទួលស� ល់
 ្រទព្យ សកម�ែដលមាន្រសប ់េនាះតៃម�ែដល
 រពឹំងទុកៃន្រទព្យ សកម�ថ�ី្រត�វបានចតទុ់ក
 ថាជាលំហូរ សច្់របាកចុ់ងេ្រកយពី្រទព្យ
 សកម�ហិរ�� វត�ុែដលមាន្រសបេ់នេពល
 ែដលមនិមានករទទួលស� ល់។ ចំនួនេនះ
 ្រត�វបានរបប់��ូ លក�ុងករគណនាកង�ះខត
 សច្់របាកព់ី្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ែដលមាន
 ្រសបែ់ដល្រត�វបានប��ុ ះពីកលបរេិច�ទៃន
 ករមនិទទួលស� ល់ រហូតដល់ៃថ�រយករណ៍
 េដយេ្របើអ្រតករ្របាកេ់ដើម ែដលមាន្រប
 សិទ�ិភាពៃន ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ែដល
 មាន្រសប។់

្រត�វបានរបប់��ូ លក�ុងករគណនាកង�ះខត
សច្់របាកព់ី្រទព្យ សកម�ែដលមាន្រសប។់
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ែដលអច្រត�វបានទមា� ក ់េនេ្រកមកិច�សន្យោែដល
្រត�វបានប៉ាន្់របមាណ ែផ�កេលើករសេង�ត្របវត�ិ
ស�ស�និងករព្យោករណ៍ េឆា� ះេទមុខ។

ស្រមាប្់រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុមយួចំនួន EAD ្រត�វ
បានកំណតេ់ដយយកម៉ូែឌលតមក្រមតិៃនលទ�ផល
ែដលអចេកើតមានេនចំណុចេផ្សងៗគា�  ទនេ់ពល
េវលេដយេ្របើេសណារយី៉ូ និង បេច�កេទសស�ិតិ។
ដូចបានេរៀបរបខ់ងេលើ និងអចេ្របើ្របាស់បាន
អតិបរមាចំនួន 12 ែខPD ស្រមាប្់រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុដំណាកក់លទី 1 ធនាគារវស់ែវង ECL
ពិចរណាហនិភយ័ៃនករខកខនក�ុងរយៈេពល
កិច�សន្យោអតិបរមា (របប់��ូ លទងំជេ្រមើសបែន�ម
របស់អ�កខ�ី) ែដលវ្រត�វបានបះ៉ពល់េទនឹងហនិ-
ភយ័ឥណទន េបើេទះបីជាស្រមាបេ់គាលបំណង
្រគប្់រគងហនិភយ័ឥណទន ធនាគារ ពិចរណា
រយៈេពលែវងជាងេនះ។ រយៈេពលកិច�សន្យោអតិបរមា
មានរហូតដល់កលបរេិច�ទែដលធនាគារមានសិទ�ិ
ត្រម�វឱ្យសង្របាកជ់ាមុន ឬ ប�� បឥ់ណទនកិច�
សន្យោ ឬ ករធានា្របាកក់ម�។ី

្របសិនេបើលក�ខណ� ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ្រត�វបាន
ពិភាក្សោេឡើងវញិ ឬ ែកែ្រប ឬ ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ
ែដលមាន្រសប្់រត�វបានជំនួសេដយ្រទព្យថ�ីេដយ
សរែតករលំបាកែផ�កហិរ�� វត�ុ របស់ អ�កខ�ី។ បនា� ប់
មកករវយតៃម�្រត�វបានេធ�ើេឡើងថាេតើ្រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុគួរែត្រត�វបានេគទទួលស� ល់េហើយ ECL
្រត�វបានវស់ដូចខងេ្រកម។

េនកលបរេិច�ទរបាយករណ៍នីមយួៗ ធនាគារវយ
តៃម�ថាេតើ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុែដល្រត�វកនក់បត់ម
ចំណាយរលំស់និង្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុែដលបាន
អនុវត�េន FVOCI មានភាព ឱនភាពឥណទនែដរ
ឬេទ (សំេដេទេលើ '្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុដំណាក់
កល 3')។ ្រទព្យសកម� ហិរ�� វត�ុមាន "ឱនភាព
ឥណទន" េន្រពល្រពឹត�ិករណ៍មយួឬេ្រចើន ែដល
មានផលបះ៉ពល់ យ៉ាងខ� ងំេលើលំហូរសច្់របាក់
ហិរ�� វត�ុនាេពល អនាគតរបស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ
បានេកើត េឡើង។
ភស័�ុតងែដល្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុមានឱនភាព
ឥណទនរមួមានទិន�នយ័ែដលអចសេង�តបាន ដូច
ខងេ្រកម៖

 • ្របសិនេបើ ករេរៀបចំរចនាសម�ន័�ែដលរពំឹង
  ទុកនឹងមនិបណា� ល ឱ្យមានករមនិទទួល
  ស� ល់ ្រទព្យសកម�ែដលមាន្រសប ់បនា� ប់
  មកលំហូរសច្់របាក ់ែដលរពឹំងទុកែដល
  េកើតេឡើងពី ្រទព្យសកម�ែដលបានែកែ្រប

• ករលំបាកែផ�កហិរ�� វត�ុសំខន់ៗ របស់អ�ក
  ខ�ី ឬ អ�កេបាះផ្សោយ

• ្របសិនេបើ ករេរៀបចំរចនាសម�ន័�ែដលរពំឹង
 ទុក នឹងមានលទ�ផលៃនករមនិទទួលស� ល់
 ្រទព្យ សកម�ែដលមាន្រសប ់េនាះតៃម�ែដល
 រពឹំងទុកៃន្រទព្យ សកម�ថ�ី្រត�វបានចតទុ់ក
 ថាជាលំហូរ សច្់របាកចុ់ងេ្រកយពី្រទព្យ
 សកម�ហិរ�� វត�ុែដលមាន្រសបេ់នេពល
 ែដលមនិមានករទទួលស� ល់។ ចំនួនេនះ
 ្រត�វបានរបប់��ូ លក�ុងករគណនាកង�ះខត
 សច្់របាកព់ី្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ែដលមាន
 ្រសបែ់ដល្រត�វបានប��ុ ះពីកលបរេិច�ទៃន
 ករមនិទទួលស� ល់ រហូតដល់ៃថ�រយករណ៍
 េដយេ្របើអ្រតករ្របាកេ់ដើម ែដលមាន្រប
 សិទ�ិភាពៃន ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ែដល
 មាន្រសប។់

្រត�វបានរបប់��ូ លក�ុងករគណនាកង�ះខត
សច្់របាកព់ី្រទព្យ សកម�ែដលមាន្រសប។់
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3.4 ��ក់បេ��ើ�មបទប����ត�ិ

បទប���ញៃនសំវ��នធនស��ប់ ECL េ�ក��ងរ�យ
�រណ៍ ���ន�ពហិរ��វត��

�រជំរុះេ�ល

សំវធិានធនេលើករបាតប់ងស់្រមាប ់ECL ្រត�វបាន
បង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ស�ីពីពត័ម៌ាន ស� នភាព
ហិរ�� វត�ុស្រមាប្់រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុែដល្រត�វបាន
វស់េដយៃថ�រលំស់៖ ជាករកតេ់ចញពីតៃម�េយាង
សរបុៃន្រទព្យសកម�។

ឥណទននិងបុេរ្របទន្រត�វបានជំរះុេចល (ទងំ
ែផ�កខ�ះ ឬ ែផ�កេពញេលញ) េនេពលែដល មនិមាន
កររពឹំងទុកែដរសមេហតុផលក�ុងករ្របមូលមកវញិ

នូវ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុទងំមូល ឬ ែផ�កណាមយួ
របស់វ។ ជាទូេទក�ុងករណីេនះ េនេពលែដល
ធនាគារកំណតថ់ាអ�កខ�ីមនិ មាន្រទព្យ សកម� ឬ
្របភពចំណូលែដលអចបេង�ើតជាលំហូរសច្់របាក់
្រគប្់រគានេ់ដើម្បសីងចំនួនទឹក្របាក ់ែដល្រត�វលុប
េចល។ ករវយតៃម�េនះ្រត�វបានអនុវត�េទតម
ក្រមតិៃន្រទព្យសកម�របស់បុគ�លមា� ក់ៗ ។

ករ្របមូលមកវញិេដយលទ�ផលពីសកម�ភាពៃន
ករបង�ំលករ់បស់ធនាគារ នឹងេទជាលទ�ផល ចំ
េណញៃនឱនភាព ែដលនឹងបានបង� ញជា “ខត
បងៃ់នឱនភាពៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុសុទ�/ ចំណូល
េផ្សងៗ” ក�ុងចំេណញ ឫខត។

ស្រមាបេ់គាលបំណងៃនរបាយករណ៍លំហូរសច់
្របាក ់សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូល រមួមាន
សច្់របាកប់េ�� ើជាមយួធនាគារេផ្សងៗ និងករ
វនិិេយាគរយៈេពលខ�ី ែដលមានសច ់្របាកង់យ
្រស�លខ�ស់ជាមយួនឹងកលកំណតេ់ដើមតិចជាង
3ែខ ែដលអចបំែលងេទ ជាបរមិាណ សច្់របាក់
ែដលេគអចដឹងបាន។

្របាកប់េ�� ើ និង ្របាកត់ម�ល់េនធនាគារ្រត�វបានកត់
្រតតមតៃម�េដើម និងដកសំវធិានធនេលើ ករខត
បងឥ់ណទនរពឹំងទុក។

្របាកធ់ានាេលើេដើមទុន និង ទុនប្រម�ងកតព�កិច� ្រត�វ
បានរក្សោទុកជាមយួធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា េដយ
អនុេលមតមច្បោបៃ់ន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ស�ីពី
ស� បន័ធនាគារ និងហិរ�� វត�ុែដលបាន កំណតជ់ា

• កររេំលភកិច�សន្យោដូចជាករណីហួសកល
 កំណត ់ឬ ហួសកលបរេិច�ទកំណត។់
• េរៀបចំរចនាសម�ន័�េឡើងវញិនូវឥណទន ឬ
 បុេរ្របទនេដយធនាគារក�ុងលក�ខណ� ែដល
 ធនាគារនឹងមនិពិចរណាេបើមនិដូេច�ះេទ។
• វអចនឹងេកើតេឡើងែដលថាអ�កខ�ីនឹងក្សយ័
 ធន ឬ ករេរៀបចំហិរ�� វត�ុេឡើងវញិ។ ឬ
• ករបាតខ់�ួនៃនទីផ្សោរសកម�មយួស្រមាបមូ់ល
 ប្រតេដយសរែតករលំបាកែផ�កហិរ�� វត�ុ។

ឥណទនែដល្រត�វបានេគពិចរណាេឡើងវញិ េដយ
សរែតករធា� កចុ់ះេនក�ុងស� នភាពែផ�ក ហិរ�� វត�ុ
របស់អ�កខ�ី្រត�វបានេគចតទុ់កថាជាឱនភាពឥណ-
ទន លុះ្រតែតមានភស័�ុតងែដលបង� ញថា ហ-
និភយ័ៃនករមនិទទួលលំហូរសច្់របាក ់តមកិច�
សន្យោបានថយចុះគួរឱ្យកត ់សមា� ល់េហើយមនិមាន
សូចនាករេផ្សងេទៀតៃនឱនភាព។ េលើសពីេនះេទ
េទៀតឥណទនែដល ហួសកលកំណតរ់យៈេពល
90 ៃថ� ឬេលើសេនះ្រត�វបានេគចតទុ់កថាមានគុណ
វបិត�ិឥណទន េបើេទះបីជានិយមនយ័បទប្ប�� ត�ិៃន
ករែដលគា� នលទ�ភាពសងកំណតខុ់សគា� កេ៏ដយ។
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3.3 ��ក់បេ��ើ និង��ក់តម�ល់េ�
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បទប���ញៃនសំវ��នធនស��ប់ ECL េ�ក��ងរ�យ
�រណ៍ ���ន�ពហិរ��វត��

�រជំរុះេ�ល

សំវធិានធនេលើករបាតប់ងស់្រមាប ់ECL ្រត�វបាន
បង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ស�ីពីពត័ម៌ាន ស� នភាព
ហិរ�� វត�ុស្រមាប្់រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុែដល្រត�វបាន
វស់េដយៃថ�រលំស់៖ ជាករកតេ់ចញពីតៃម�េយាង
សរបុៃន្រទព្យសកម�។

ឥណទននិងបុេរ្របទន្រត�វបានជំរះុេចល (ទងំ
ែផ�កខ�ះ ឬ ែផ�កេពញេលញ) េនេពលែដល មនិមាន
កររពឹំងទុកែដរសមេហតុផលក�ុងករ្របមូលមកវញិ

នូវ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុទងំមូល ឬ ែផ�កណាមយួ
របស់វ។ ជាទូេទក�ុងករណីេនះ េនេពលែដល
ធនាគារកំណតថ់ាអ�កខ�ីមនិ មាន្រទព្យ សកម� ឬ
្របភពចំណូលែដលអចបេង�ើតជាលំហូរសច្់របាក់
្រគប្់រគានេ់ដើម្បសីងចំនួនទឹក្របាក ់ែដល្រត�វលុប
េចល។ ករវយតៃម�េនះ្រត�វបានអនុវត�េទតម
ក្រមតិៃន្រទព្យសកម�របស់បុគ�លមា� ក់ៗ ។

ករ្របមូលមកវញិេដយលទ�ផលពីសកម�ភាពៃន
ករបង�ំលករ់បស់ធនាគារ នឹងេទជាលទ�ផល ចំ
េណញៃនឱនភាព ែដលនឹងបានបង� ញជា “ខត
បងៃ់នឱនភាពៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុសុទ�/ ចំណូល
េផ្សងៗ” ក�ុងចំេណញ ឫខត។

ស្រមាបេ់គាលបំណងៃនរបាយករណ៍លំហូរសច់
្របាក ់សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូល រមួមាន
សច្់របាកប់េ�� ើជាមយួធនាគារេផ្សងៗ និងករ
វនិិេយាគរយៈេពលខ�ី ែដលមានសច ់្របាកង់យ
្រស�លខ�ស់ជាមយួនឹងកលកំណតេ់ដើមតិចជាង
3ែខ ែដលអចបំែលងេទ ជាបរមិាណ សច្់របាក់
ែដលេគអចដឹងបាន។

្របាកប់េ�� ើ និង ្របាកត់ម�ល់េនធនាគារ្រត�វបានកត់
្រតតមតៃម�េដើម និងដកសំវធិានធនេលើ ករខត
បងឥ់ណទនរពឹំងទុក។

្របាកធ់ានាេលើេដើមទុន និង ទុនប្រម�ងកតព�កិច� ្រត�វ
បានរក្សោទុកជាមយួធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា េដយ
អនុេលមតមច្បោបៃ់ន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ស�ីពី
ស� បន័ធនាគារ និងហិរ�� វត�ុែដលបាន កំណតជ់ា

• កររេំលភកិច�សន្យោដូចជាករណីហួសកល
 កំណត ់ឬ ហួសកលបរេិច�ទកំណត។់
• េរៀបចំរចនាសម�ន័�េឡើងវញិនូវឥណទន ឬ
 បុេរ្របទនេដយធនាគារក�ុងលក�ខណ� ែដល
 ធនាគារនឹងមនិពិចរណាេបើមនិដូេច�ះេទ។
• វអចនឹងេកើតេឡើងែដលថាអ�កខ�ីនឹងក្សយ័
 ធន ឬ ករេរៀបចំហិរ�� វត�ុេឡើងវញិ។ ឬ
• ករបាតខ់�ួនៃនទីផ្សោរសកម�មយួស្រមាបមូ់ល
 ប្រតេដយសរែតករលំបាកែផ�កហិរ�� វត�ុ។

ឥណទនែដល្រត�វបានេគពិចរណាេឡើងវញិ េដយ
សរែតករធា� កចុ់ះេនក�ុងស� នភាពែផ�ក ហិរ�� វត�ុ
របស់អ�កខ�ី្រត�វបានេគចតទុ់កថាជាឱនភាពឥណ-
ទន លុះ្រតែតមានភស័�ុតងែដលបង� ញថា ហ-
និភយ័ៃនករមនិទទួលលំហូរសច្់របាក ់តមកិច�
សន្យោបានថយចុះគួរឱ្យកត ់សមា� ល់េហើយមនិមាន
សូចនាករេផ្សងេទៀតៃនឱនភាព។ េលើសពីេនះេទ
េទៀតឥណទនែដល ហួសកលកំណតរ់យៈេពល
90 ៃថ� ឬេលើសេនះ្រត�វបានេគចតទុ់កថាមានគុណ
វបិត�ិឥណទន េបើេទះបីជានិយមនយ័បទប្ប�� ត�ិៃន
ករែដលគា� នលទ�ភាពសងកំណតខុ់សគា� កេ៏ដយ។
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3.6 �ទព��សកម�េផ��ងេទៀត

3.7 �ទព�� និងហត��បករណ៍

ភាគរយៃនេដើមទុនអប្បបរមា និង្របាកប់េ�� ើសរបុពី
អតិថិជន និងកម� ីជា្របាកេ់រៀល និង របិូបណ័� បរេទស
េផ្សងៗ។

ឥណទន និងបុេរ្របទនេនក�ុងរបាយករណ៍ស� ន
ភាពហិរ�� វត�ុ ែដររមួមានឥណទននិង បុេរ្របទន
ែដលបានវស់ែវងតមតៃម�េដើមរលំស់ ដកនិងអុីម-
ែភមនិតម ECL។ ដំបូងពួកេគ្រត�វ បានវស់តម
តៃម�សមរម្យបូកនឹងៃថ�ចំណាយ្របតិបត�ិករផា� ល់
េកើនេឡើងជាបន�បនា� ប ់េហើយនិង តមៃថ�េដើមរលំស់
េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាក្់របសិទ�ភាព។

្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀត ្រត�វបានកត្់រតេយាងតមត
ៃម�េដើម ដកអីុមែភមនិ ្របសិនេបើមាន។

(ក)  ្រទព្យនិងហត�ូបករណ៍្រត�វបានកត្់រតេដយ
 ៃថ�េដើមដកនិងចំណាយរលំស់ និងអុីមែភមនិ
 ្របសិនេបើមាន។ ៃថ�េដើមៃន្រទព្យមយួរមួមាន
 ៃថ�ទិញនិងៃថ�េដើមែដល អចប�� កេ់ដយ
 ផា� ល់ ក�ុងករនាយំក្រទព្យេនាះេទក�ុងស� ន
 ភាពករងរ និងទីតងំរបស់ខ�ួនស្រមាបក់រ
 េ្របើ្របាស់ ែដលបានេ្រគាងទុក។ តៃម�ពិត
 គណេនយ្យ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេឡើងវញិេន
 េរៀងរល់ចុង ករយិបរេិច�ទនីមយួៗ េដើម្ប ី
 វយតៃម�ថាេតើតៃម�ពិតគណេនយ្យេនះ្រត�វ
 បានេគកត្់រតតម តៃម�េលើសពីតៃម�ែដល
 អច្រសងម់កវញិែដរឬេទ េហើយក�ុងករណី
 ែដលតៃម�ពិតគណេនយ្យ េលើសពីតៃម�ែដល
 អច្រសងម់កវញិ្រទព្យសកម� សមា� រៈ្រត�វកត់
 ្រត្រតឹមតៃម�ែដលអច្រសងម់កវញិប៉ុេណា� ះ។

(ខ) រលំស់្រត�វបាន ចតជ់ាចំណាយេទក�ុង
 របាយករណ៍លទ�ផល តមវធិីស�ស� មូល
 ដ� ន រលំស់េថរេលើអយុកលេ្របើ្របាស់ប៉ាន់
 ស� នរបស់្រទព្យ និងហត�ូបករណ៍នីមយួៗ
 ែដលមាន អ្រតរលំស់្របចឆំា� ដូំចខង
 េ្រកម៖

(គ) ចំណាយបន�បនា� ប ់្រត�វបានរមួប��ូ លេទ
ក�ុងតៃម�ពិតគណេនយ្យៃន្រទព្យសកម� ឬ ្រត�វបាន
ទទួលស� ល់ជា្រទព្យសកម�ដចេ់ដយែឡក ក�ុង
ករណីែដលចំណាយបន�បនា� បេ់នាះបង�ឲ្យ មាន
អត�្របេយាជន ៍េសដ�កិច�េកើតេឡើងក�ុងេពល
អនាគត េហើយចំណាយេនាះអចកំណត ់បាន
តមតៃម�ែដលគួរេជឿជាកប់ាន។ រល់ករចំណាយ
ជួសជុល និងែថទេំផ្សងៗេទៀត្រត�វ បានកត្់រត
ជាបន�ុកេនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលក�ុង
ករយិបរេិច�ទែដលវបានេកើតេឡើង។

(ឃ) េនេពលែដល្រទព្យសកម�ណាមយួ្រត�វបាន
លកេ់ចញ ៃថ�េដើម និងរលំស់បង�ររបស់វ្រត�វបាន
ជ្រមះេចញពីប�� ីេហើយចំេណញឬខត មកពី
ករលកេ់នះ្រត�វបានកត្់រតក�ុង របាយករណ៍
លទ�ផល។ ចំេណញឬខតពីករលកេ់ចល្រត�វ
បានកំណត ់េដយភាពខុសគា� រវង្របាក ់ចំណូល
សុទ�ពីករលក ់និងតៃម�ពិតគណេនយ្យៃន្រទព្យ
សកម�េនាះ។ ទងំអស់េនះ្រត�វ កត្់រតេនក�ុង
ែផ�កចំណូល្របតិបត�ិករៃនរបាយករណ៍លទ�
ផល។ ក�ុងករណីែដលមានករ លក្់រទព្យសកម� 

ករែកលម�

េ្រគ�ងសង� រមិ េ្រគ�ងបំពក ់និងបរកិ� រ

កំុព្យទូរ័ និងឧបករណ៍ពត័ម៌ានវទិ្យោ

ម៉ូតូ យានយន�

20%

25%

50%

25%
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3.6 �ទព��សកម�េផ��ងេទៀត

3.7 �ទព�� និងហត��បករណ៍

ភាគរយៃនេដើមទុនអប្បបរមា និង្របាកប់េ�� ើសរបុពី
អតិថិជន និងកម� ីជា្របាកេ់រៀល និង របិូបណ័� បរេទស
េផ្សងៗ។

ឥណទន និងបុេរ្របទនេនក�ុងរបាយករណ៍ស� ន
ភាពហិរ�� វត�ុ ែដររមួមានឥណទននិង បុេរ្របទន
ែដលបានវស់ែវងតមតៃម�េដើមរលំស់ ដកនិងអុីម-
ែភមនិតម ECL។ ដំបូងពួកេគ្រត�វ បានវស់តម
តៃម�សមរម្យបូកនឹងៃថ�ចំណាយ្របតិបត�ិករផា� ល់
េកើនេឡើងជាបន�បនា� ប ់េហើយនិង តមៃថ�េដើមរលំស់
េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាក្់របសិទ�ភាព។

្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀត ្រត�វបានកត្់រតេយាងតមត
ៃម�េដើម ដកអីុមែភមនិ ្របសិនេបើមាន។

(ក)  ្រទព្យនិងហត�ូបករណ៍្រត�វបានកត្់រតេដយ
 ៃថ�េដើមដកនិងចំណាយរលំស់ និងអុីមែភមនិ
 ្របសិនេបើមាន។ ៃថ�េដើមៃន្រទព្យមយួរមួមាន
 ៃថ�ទិញនិងៃថ�េដើមែដល អចប�� កេ់ដយ
 ផា� ល់ ក�ុងករនាយំក្រទព្យេនាះេទក�ុងស� ន
 ភាពករងរ និងទីតងំរបស់ខ�ួនស្រមាបក់រ
 េ្របើ្របាស់ ែដលបានេ្រគាងទុក។ តៃម�ពិត
 គណេនយ្យ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេឡើងវញិេន
 េរៀងរល់ចុង ករយិបរេិច�ទនីមយួៗ េដើម្ប ី
 វយតៃម�ថាេតើតៃម�ពិតគណេនយ្យេនះ្រត�វ
 បានេគកត្់រតតម តៃម�េលើសពីតៃម�ែដល
 អច្រសងម់កវញិែដរឬេទ េហើយក�ុងករណី
 ែដលតៃម�ពិតគណេនយ្យ េលើសពីតៃម�ែដល
 អច្រសងម់កវញិ្រទព្យសកម� សមា� រៈ្រត�វកត់
 ្រត្រតឹមតៃម�ែដលអច្រសងម់កវញិប៉ុេណា� ះ។

(ខ) រលំស់្រត�វបាន ចតជ់ាចំណាយេទក�ុង
 របាយករណ៍លទ�ផល តមវធិីស�ស� មូល
 ដ� ន រលំស់េថរេលើអយុកលេ្របើ្របាស់ប៉ាន់
 ស� នរបស់្រទព្យ និងហត�ូបករណ៍នីមយួៗ
 ែដលមាន អ្រតរលំស់្របចឆំា� ដូំចខង
 េ្រកម៖

(គ) ចំណាយបន�បនា� ប ់្រត�វបានរមួប��ូ លេទ
ក�ុងតៃម�ពិតគណេនយ្យៃន្រទព្យសកម� ឬ ្រត�វបាន
ទទួលស� ល់ជា្រទព្យសកម�ដចេ់ដយែឡក ក�ុង
ករណីែដលចំណាយបន�បនា� បេ់នាះបង�ឲ្យ មាន
អត�្របេយាជន ៍េសដ�កិច�េកើតេឡើងក�ុងេពល
អនាគត េហើយចំណាយេនាះអចកំណត ់បាន
តមតៃម�ែដលគួរេជឿជាកប់ាន។ រល់ករចំណាយ
ជួសជុល និងែថទេំផ្សងៗេទៀត្រត�វ បានកត្់រត
ជាបន�ុកេនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលក�ុង
ករយិបរេិច�ទែដលវបានេកើតេឡើង។

(ឃ) េនេពលែដល្រទព្យសកម�ណាមយួ្រត�វបាន
លកេ់ចញ ៃថ�េដើម និងរលំស់បង�ររបស់វ្រត�វបាន
ជ្រមះេចញពីប�� ីេហើយចំេណញឬខត មកពី
ករលកេ់នះ្រត�វបានកត្់រតក�ុង របាយករណ៍
លទ�ផល។ ចំេណញឬខតពីករលកេ់ចល្រត�វ
បានកំណត ់េដយភាពខុសគា� រវង្របាក ់ចំណូល
សុទ�ពីករលក ់និងតៃម�ពិតគណេនយ្យៃន្រទព្យ
សកម�េនាះ។ ទងំអស់េនះ្រត�វ កត្់រតេនក�ុង
ែផ�កចំណូល្របតិបត�ិករៃនរបាយករណ៍លទ�
ផល។ ក�ុងករណីែដលមានករ លក្់រទព្យសកម� 

ករែកលម�

េ្រគ�ងសង� រមិ េ្រគ�ងបំពក ់និងបរកិ� រ

កំុព្យទូរ័ និងឧបករណ៍ពត័ម៌ានវទិ្យោ

ម៉ូតូ យានយន�

20%

25%

50%

25%
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ែដលបានវយតៃម�េឡើងវញិចំនួនែដលេលើសពីករ
វយតៃម�េឡើងវញិ្រត�វ បានកតចូ់លេទក�ុង្របាកចំ់
េណញរក្សោទុក។

ធនាគារវយតៃម�េនេពលចបេ់ផ�ើមកិច�សន្យោថាេតើ
កិច�សន្យោមាន ឬមានកិច�សន្យោជួល។ េនាះគឺ ្រប
សិនេបើកិច�សន្យោមានសិទ�ិ្រគប្់រគងករេ្របើ្របាស់
្រទព្យសកម�ែដលបានកំណតក់�ុងរយៈេពល មយួជា
ថ�ូរនឹងករទូទត។់

ធនាគារ អនុវត�វធិីស�ស�ទទួលស� ល់ និងវស់ែវង
ែតមយួស្រមាបរ់ល់កិច�សន្យោជួលទងំអស់ េលើក
ែលងែតករជួលរយៈេពលខ�ីនិងករជួល្រទព្យសកម�
មានតៃម�ទប។ ធនាគារទទួលស� ល់បំណុលភតិ
សន្យោ េដើម្បទូីទតក់រជួល និង្រទព្យសកម�ែដលេ្របើ
សិទ�ិ តំណាងឱ្យសិទ�ិេ្របើ្របាស់្រទព្យមូលដ� ន។

ធនាគារទទួលស� ល់សិទ�ិេ្របើ្របាស់្រទព្យសកម� េន
កលបរេិច�ទចបេ់ផ�ើមៃនករជួល (េពលគឺកល
បរេិច�ទែដល្រទព្យសកម�អចេ្របើបាន)។  សិទ�ិេ្របើ
្របាស់្រទព្យសកម� ្រត�វបានវស់ែវង តមៃថ�េដើមដក
រលំស់បង�រ និងករខតបងេ់លើអុីមែភរមនិ និងករ
ែកត្រម�វស្រមាបក់រវស់ែវង េឡើងវញិៃនបំណុល
ភតិសន្សោ។ ៃថ�េដើមៃនសិទ�ិេ្របើ្របាស់្រទព្យសកម�
មានរបប់��ូ លទងំបំណុលភតិសន្យោែដល្រត�វបាន
ទទួលស� ល់ដូចជា ចំណាយផា� ល់ដំបូងែដលេកើត
េឡើង និងករទូទត ់ែដលបានេធ�ើ ឬ មុនកលបរេិច�ទ
ចបេ់ផ�ើមដកេចញអត�្របេយាជនភ៍តិសន្យោែដលបាន
ទទួល។ សិទ�េ្របើ្របាស់្រទព្យសកម� ្រត�វបានរលំស់
េដយែផ�កេលើមូលដ� នេថរក�ុងរយៈេពលែដលខ�ីជាង
រវងរយៈេពលជួល និងអយុកលរបស់្រទព្យ។
្រទព្យសកម�ភតិសន្យោរបស់ធនាគារ គឺជាករជួល
ករយិាល័យស្រមាបធ់នាគារទងំអស់។ ្របសិនេបើ
ភាពជាមា� ស់ៃន្រទព្យសកម�េលើករជួលបាន េផ�រេទ,

(ង) ឧបករណ៍ែដលកតរ់លំស់េពញេលញ ្រត�វបាន
រក្សោទុកេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរហូត ទល់ែត
ពួកេគ្រត�វបានេគជំរះេចញពីបព� ី  ឬ ជំរះុេចល។

្រទព្យអរបីូរមួមាន ករទិញអជា� បណ័� កម�វធីីកំុព្យទូរ័
និងចំណាយទកទ់ង ្រត�វបានកត្់រតេដយ ៃថ�េដើម
ដកនិងករកតរ់លំស់បង�រនិងករបាតប់ងឱ់នភាពៃន
តៃម�។ អជា� បណ័� កម�វធីីកំុព្យទួរ័ ែដល បានទិញ្រត�វ
បានេធ�ើមូលធនកម�ែផ�កេលើៃថ�េដើមែដលបានបង�រ
េដើម្បទីទួលបានកម�វធិីជាកល់ក ់និងនាេំអយេ្របើ
្របាស់បាន។

្រទព្យអរបីូ្រត�វបានេគកតរ់លំស់េដយេ្របើេលើមូល
ដ� នកររលំស់េថរ ៃនអយុកលេ្របើ្របាស់ែដល បាន
ប៉ានស់� នមានរយៈេពល 5 ឆា� ។ំ

កម�វធីីកំុព្យទួរ័ែដលកំពុងស�ិតក�ុងករអភវិឌ្ឍរមួ
ប��ូ លទងំៃថ�េដើមៃនករអភវិឌ្ឍកម�វធិីថ�ី ែដល
មនិបានប�� បេ់ពញេលញនាកលបរេិច�ទៃនករ
រយករណ៍។ 

កម�វធីីកំុព្យទូរ័ែដលកំពុងស�ិតក�ុងករអភវិឌ្ឍមនិ
្រត�វបានរលំស់ រហូតដល់េពលណាែដលកម�វធិី
ែដលពកព់ន័�្រត�វបានប�� បនិ់ងដកឱ់្យេ្របើ្របាស់។

ករចំណាយ ទកទ់ងនឹងករអភវិឌ្ឍ ឬ ករែថ
រក្សោកម�វធិីកំុព្យទូរ័្រត�វបានទទួលស� ល់ថាជាករ
ចំណាយេនេពលេកើតេឡើង។
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ែដលបានវយតៃម�េឡើងវញិចំនួនែដលេលើសពីករ
វយតៃម�េឡើងវញិ្រត�វ បានកតចូ់លេទក�ុង្របាកចំ់
េណញរក្សោទុក។

ធនាគារវយតៃម�េនេពលចបេ់ផ�ើមកិច�សន្យោថាេតើ
កិច�សន្យោមាន ឬមានកិច�សន្យោជួល។ េនាះគឺ ្រប
សិនេបើកិច�សន្យោមានសិទ�ិ្រគប្់រគងករេ្របើ្របាស់
្រទព្យសកម�ែដលបានកំណតក់�ុងរយៈេពល មយួជា
ថ�ូរនឹងករទូទត។់

ធនាគារ អនុវត�វធិីស�ស�ទទួលស� ល់ និងវស់ែវង
ែតមយួស្រមាបរ់ល់កិច�សន្យោជួលទងំអស់ េលើក
ែលងែតករជួលរយៈេពលខ�ីនិងករជួល្រទព្យសកម�
មានតៃម�ទប។ ធនាគារទទួលស� ល់បំណុលភតិ
សន្យោ េដើម្បទូីទតក់រជួល និង្រទព្យសកម�ែដលេ្របើ
សិទ�ិ តំណាងឱ្យសិទ�ិេ្របើ្របាស់្រទព្យមូលដ� ន។

ធនាគារទទួលស� ល់សិទ�ិេ្របើ្របាស់្រទព្យសកម� េន
កលបរេិច�ទចបេ់ផ�ើមៃនករជួល (េពលគឺកល
បរេិច�ទែដល្រទព្យសកម�អចេ្របើបាន)។  សិទ�ិេ្របើ
្របាស់្រទព្យសកម� ្រត�វបានវស់ែវង តមៃថ�េដើមដក
រលំស់បង�រ និងករខតបងេ់លើអុីមែភរមនិ និងករ
ែកត្រម�វស្រមាបក់រវស់ែវង េឡើងវញិៃនបំណុល
ភតិសន្សោ។ ៃថ�េដើមៃនសិទ�ិេ្របើ្របាស់្រទព្យសកម�
មានរបប់��ូ លទងំបំណុលភតិសន្យោែដល្រត�វបាន
ទទួលស� ល់ដូចជា ចំណាយផា� ល់ដំបូងែដលេកើត
េឡើង និងករទូទត ់ែដលបានេធ�ើ ឬ មុនកលបរេិច�ទ
ចបេ់ផ�ើមដកេចញអត�្របេយាជនភ៍តិសន្យោែដលបាន
ទទួល។ សិទ�េ្របើ្របាស់្រទព្យសកម� ្រត�វបានរលំស់
េដយែផ�កេលើមូលដ� នេថរក�ុងរយៈេពលែដលខ�ីជាង
រវងរយៈេពលជួល និងអយុកលរបស់្រទព្យ។
្រទព្យសកម�ភតិសន្យោរបស់ធនាគារ គឺជាករជួល
ករយិាល័យស្រមាបធ់នាគារទងំអស់។ ្របសិនេបើ
ភាពជាមា� ស់ៃន្រទព្យសកម�េលើករជួលបាន េផ�រេទ,

(ង) ឧបករណ៍ែដលកតរ់លំស់េពញេលញ ្រត�វបាន
រក្សោទុកេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរហូត ទល់ែត
ពួកេគ្រត�វបានេគជំរះេចញពីបព� ី  ឬ ជំរះុេចល។

្រទព្យអរបីូរមួមាន ករទិញអជា� បណ័� កម�វធីីកំុព្យទូរ័
និងចំណាយទកទ់ង ្រត�វបានកត្់រតេដយ ៃថ�េដើម
ដកនិងករកតរ់លំស់បង�រនិងករបាតប់ងឱ់នភាពៃន
តៃម�។ អជា� បណ័� កម�វធីីកំុព្យទួរ័ ែដល បានទិញ្រត�វ
បានេធ�ើមូលធនកម�ែផ�កេលើៃថ�េដើមែដលបានបង�រ
េដើម្បទីទួលបានកម�វធិីជាកល់ក ់និងនាេំអយេ្របើ
្របាស់បាន។

្រទព្យអរបីូ្រត�វបានេគកតរ់លំស់េដយេ្របើេលើមូល
ដ� នកររលំស់េថរ ៃនអយុកលេ្របើ្របាស់ែដល បាន
ប៉ានស់� នមានរយៈេពល 5 ឆា� ។ំ

កម�វធីីកំុព្យទួរ័ែដលកំពុងស�ិតក�ុងករអភវិឌ្ឍរមួ
ប��ូ លទងំៃថ�េដើមៃនករអភវិឌ្ឍកម�វធិីថ�ី ែដល
មនិបានប�� បេ់ពញេលញនាកលបរេិច�ទៃនករ
រយករណ៍។ 

កម�វធីីកំុព្យទូរ័ែដលកំពុងស�ិតក�ុងករអភវិឌ្ឍមនិ
្រត�វបានរលំស់ រហូតដល់េពលណាែដលកម�វធិី
ែដលពកព់ន័�្រត�វបានប�� បនិ់ងដកឱ់្យេ្របើ្របាស់។

ករចំណាយ ទកទ់ងនឹងករអភវិឌ្ឍ ឬ ករែថ
រក្សោកម�វធិីកំុព្យទូរ័្រត�វបានទទួលស� ល់ថាជាករ
ចំណាយេនេពលេកើតេឡើង។
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3.10 អត��បេ�ជន៍របស់និេ�ជិក

�រជួលរយៈេពលខ�ីនិង�រជួល�ទព��សកម�
�នតៃម��ប

ឱ្យធនាគារេនចុងប�� បៃ់នរយៈេពលៃនករជួល ឬ
ៃថ�េដើមបានឆ�ុះប�� ំងពីជេ្រមើសទិញ យកករេធ�ើ
រលំស់ ្រត�វបានគណនាេដយេ្របើអយុកល មាន
្របេយាជនប៉៍ាន្់របមាណរបស់្រទព្យ សកម�េនាះ។
សិទ�ិេ្របើ្របាស់េលើ្រទព្យសកម� ក្៏រត�វបានេធ�ើអុីមែភរ
មនិផងែដរ។
េនកលបរេិច�ទចបេ់ផ�ើមៃនករជួលករយិាល័យ
ធនាគារទទួលស� ល់បំណុលជួលែដលបាន វស់
ែវងតមតៃម�បច�ុប្បន�ៃនករទូទតភ់តិសន្យោែដល
្រត�វេធ�ើេឡើងក�ុងរយៈេពលជួល។ ក�ុងករគណនា
តៃម�បច�ុប្បន�ៃនករទូទតភ់តិសន្យោធនាគារ បាន
េ្របើអ្រតករ្របាកកំ់ចីបែន�ម របស់ ខ�ួនេនកល
បរេិច�ទចបេ់ផ�ើមៃនករជួលពីេ្រពះអ្រតករ្របាក់
ជាកែ់ស�ង េនក�ុងកិច�សន្យោ ជួលមនិអចកំណត់
បានភា� មៗ។ បនា� បពី់កលបរេិច�ទចបេ់ផ�ើម ចំនួន
ទឹក្របាកៃ់នបំណុល ភតិសន្យោ្រត�វបានេកើនេឡើង
េដើម្បឆី�ុះប�� ំងពីករទទួលយកករ្របាកន់ិងកត់
បន�យស្រមាបក់របងៃ់ថ�ជួល។ េលើសពីេនះេទៀត
ចំនួនទឹក្របាកែ់ដលទទួលបានៃនបំណុលភតិសន្យោ
្រត�វបាន ជួសជុលេឡើងវញិ្របសិនេបើមានករែកែ្រប
ករផា� ស់ប�ូររយៈេពលជួលករផា� ស់ប�ូរករទូទត់
ករជួល(ឧទហរណ៍ករផា� ស់ប�ូរករទូទតន់ាេពល
អនាគតែដលបណា� លមកពីករផា� ស់ប�ូរអ្រតេ្របើ
េដើម្បកំីណតក់រជួលែបបេនាះ) ឬករផា� ស់ប�ូរករ
វយតៃម� ៃនជេ្រមើសមយួេដើម្បទីិញ្រទព្យសកម�
មូលដ� ន។

ធនាគារ អនុវត�ករេលើកែលងករទទួលស� ល់ករ
ជួលរយៈេពលខ�ី ចំេពះករជួលរយៈេពលខ�ី របស់
ធនាគារ (ឧទហរណ៍កិច�សន្យោជួលទងំេនាះមាន
រយៈេពលជួល 12 ែខឬតិចជាង គិតចប ់ពីៃថ�ចប់

េផ�ើមនិងមនិមានជេ្រមើសក�ុងករទិញ) និងករជួល
្រទព្យែដលមានតៃម�ទប។ ធនាគារ បានជួលែត
ម៉ាសីុនថតចម�ងែដល្រត�វបានចតទុ់កថាមានតៃម�
ទប។ ករទូទតក់រជួលរយៈេពល ខ�ី និងករជួល
្រទព្យសកម�ែដលមានតៃម�ទប ្រត�វបានទទួលស� ល់
ថាជាករចំណាយែផ�កេលើវធិី ស�ស�រលំស់េថក�ុង
រយៈេពលជួល។

្របាកែ់ខ ្របាកឈ់�ួល ករឈបស់្រមាក្របចឆំា� ំ
និងករឈបស់្រមាកឈ ឺ្របាករ់ង� ន ់និងអត�្រប-
េយាជន ៍មនិែមនរបិូយវត�ុ្រត�វបានបង�រក�ុងរយៈេពល
ែដលេសវកម�ពកព់ន័�្រត�វបានផ�ល់ ជូនេដយបុគ�លិក
ៃនធនាគារ។េនៃថ�ទី21 ែខក��  ឆា� 2ំ018 ្រកសួង
ករងរនិងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ (“ ្រកសួងករងរ
និង បណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ”) បានេចញ្របកស
េលខ 443 ស�ីពីករទូទត្់របាកអ់តីតភាពដល់
សហ្រគាស្រគឹះស� ននិងអ�កទងំឡាយណាែដល
មានែចងក�ុងមា្រត 89 (ថ�ី) ៃនច្បោបស់�ីពី ករងរ។
ចំេពះសហ្រគាសេ្រកពីសហ្រគាសវយនភណ�
កតេ់ដរសេម��កបំពកន់ិងែស្បកេជើង ្របកសត្រម�វ
ឱ្យមាន្របាកអ់តីតភាពអតីតកល (មុនេពលេចញ
េសចក�ី្របកស) ែដលេស�ើនឹង ដប្់របាៃំថ� (15) ៃថ�
ៃន្របាកឈ់�ួលរបស់និេយាជិក។ េនៃថ�ទី22 ែខមនីា
ឆា� 2ំ021 ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ
បានេចញេសចក�ីែណនាេំលខ 042/19 េដើម្បពីន្យោរ
េពលករទូទត ់្របាកអ់តីតភាពអតីតកលែដលចប់
េផ�ើមពីែខធ�ូ ឆា� 2ំ021 េហើយ្រត�វបងដូ់ចខងេ្រកម៖
 • េស�ើនឹងបីៃថ�ែដល្រត�វបងេ់រៀងរល់ែខមថុិនា
  និង
 • េស�ើនឹងបីៃថ�ែដលបងេ់រៀងរល់ែខធ�ូ
្របាកអ់តីតភាពករងរែដលមានអតីតកលមនិ្រត�វ
េលើសពី 6ែខ ៃន្របាកឈ់�ួលជាមធ្យមរបស់ និេយា-
ជិកៃនឆា� នីំមយួៗ។ និេយាជិកមនិមានសិទ�ិទទួល
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3.10 អត��បេ�ជន៍របស់និេ�ជិក

�រជួលរយៈេពលខ�ីនិង�រជួល�ទព��សកម�
�នតៃម��ប

ឱ្យធនាគារេនចុងប�� បៃ់នរយៈេពលៃនករជួល ឬ
ៃថ�េដើមបានឆ�ុះប�� ំងពីជេ្រមើសទិញ យកករេធ�ើ
រលំស់ ្រត�វបានគណនាេដយេ្របើអយុកល មាន
្របេយាជនប៉៍ាន្់របមាណរបស់្រទព្យ សកម�េនាះ។
សិទ�ិេ្របើ្របាស់េលើ្រទព្យសកម� ក្៏រត�វបានេធ�ើអុីមែភរ
មនិផងែដរ។
េនកលបរេិច�ទចបេ់ផ�ើមៃនករជួលករយិាល័យ
ធនាគារទទួលស� ល់បំណុលជួលែដលបាន វស់
ែវងតមតៃម�បច�ុប្បន�ៃនករទូទតភ់តិសន្យោែដល
្រត�វេធ�ើេឡើងក�ុងរយៈេពលជួល។ ក�ុងករគណនា
តៃម�បច�ុប្បន�ៃនករទូទតភ់តិសន្យោធនាគារ បាន
េ្របើអ្រតករ្របាកកំ់ចីបែន�ម របស់ ខ�ួនេនកល
បរេិច�ទចបេ់ផ�ើមៃនករជួលពីេ្រពះអ្រតករ្របាក់
ជាកែ់ស�ង េនក�ុងកិច�សន្យោ ជួលមនិអចកំណត់
បានភា� មៗ។ បនា� បពី់កលបរេិច�ទចបេ់ផ�ើម ចំនួន
ទឹក្របាកៃ់នបំណុល ភតិសន្យោ្រត�វបានេកើនេឡើង
េដើម្បឆី�ុះប�� ំងពីករទទួលយកករ្របាកន់ិងកត់
បន�យស្រមាបក់របងៃ់ថ�ជួល។ េលើសពីេនះេទៀត
ចំនួនទឹក្របាកែ់ដលទទួលបានៃនបំណុលភតិសន្យោ
្រត�វបាន ជួសជុលេឡើងវញិ្របសិនេបើមានករែកែ្រប
ករផា� ស់ប�ូររយៈេពលជួលករផា� ស់ប�ូរករទូទត់
ករជួល(ឧទហរណ៍ករផា� ស់ប�ូរករទូទតន់ាេពល
អនាគតែដលបណា� លមកពីករផា� ស់ប�ូរអ្រតេ្របើ
េដើម្បកំីណតក់រជួលែបបេនាះ) ឬករផា� ស់ប�ូរករ
វយតៃម� ៃនជេ្រមើសមយួេដើម្បទីិញ្រទព្យសកម�
មូលដ� ន។

ធនាគារ អនុវត�ករេលើកែលងករទទួលស� ល់ករ
ជួលរយៈេពលខ�ី ចំេពះករជួលរយៈេពលខ�ី របស់
ធនាគារ (ឧទហរណ៍កិច�សន្យោជួលទងំេនាះមាន
រយៈេពលជួល 12 ែខឬតិចជាង គិតចប ់ពីៃថ�ចប់

េផ�ើមនិងមនិមានជេ្រមើសក�ុងករទិញ) និងករជួល
្រទព្យែដលមានតៃម�ទប។ ធនាគារ បានជួលែត
ម៉ាសីុនថតចម�ងែដល្រត�វបានចតទុ់កថាមានតៃម�
ទប។ ករទូទតក់រជួលរយៈេពល ខ�ី និងករជួល
្រទព្យសកម�ែដលមានតៃម�ទប ្រត�វបានទទួលស� ល់
ថាជាករចំណាយែផ�កេលើវធិី ស�ស�រលំស់េថក�ុង
រយៈេពលជួល។

្របាកែ់ខ ្របាកឈ់�ួល ករឈបស់្រមាក្របចឆំា� ំ
និងករឈបស់្រមាកឈ ឺ្របាករ់ង� ន ់និងអត�្រប-
េយាជន ៍មនិែមនរបិូយវត�ុ្រត�វបានបង�រក�ុងរយៈេពល
ែដលេសវកម�ពកព់ន័�្រត�វបានផ�ល់ ជូនេដយបុគ�លិក
ៃនធនាគារ។េនៃថ�ទី21 ែខក��  ឆា� 2ំ018 ្រកសួង
ករងរនិងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ (“ ្រកសួងករងរ
និង បណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ”) បានេចញ្របកស
េលខ 443 ស�ីពីករទូទត្់របាកអ់តីតភាពដល់
សហ្រគាស្រគឹះស� ននិងអ�កទងំឡាយណាែដល
មានែចងក�ុងមា្រត 89 (ថ�ី) ៃនច្បោបស់�ីពី ករងរ។
ចំេពះសហ្រគាសេ្រកពីសហ្រគាសវយនភណ�
កតេ់ដរសេម��កបំពកន់ិងែស្បកេជើង ្របកសត្រម�វ
ឱ្យមាន្របាកអ់តីតភាពអតីតកល (មុនេពលេចញ
េសចក�ី្របកស) ែដលេស�ើនឹង ដប្់របាៃំថ� (15) ៃថ�
ៃន្របាកឈ់�ួលរបស់និេយាជិក។ េនៃថ�ទី22 ែខមនីា
ឆា� 2ំ021 ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ
បានេចញេសចក�ីែណនាេំលខ 042/19 េដើម្បពីន្យោរ
េពលករទូទត ់្របាកអ់តីតភាពអតីតកលែដលចប់
េផ�ើមពីែខធ�ូ ឆា� 2ំ021 េហើយ្រត�វបងដូ់ចខងេ្រកម៖
 • េស�ើនឹងបីៃថ�ែដល្រត�វបងេ់រៀងរល់ែខមថុិនា
  និង
 • េស�ើនឹងបីៃថ�ែដលបងេ់រៀងរល់ែខធ�ូ
្របាកអ់តីតភាពករងរែដលមានអតីតកលមនិ្រត�វ
េលើសពី 6ែខ ៃន្របាកឈ់�ួលជាមធ្យមរបស់ និេយា-
ជិកៃនឆា� នីំមយួៗ។ និេយាជិកមនិមានសិទ�ិទទួល
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3.11 សំវ��នធន

3.12 ទុនប�មុងទូេ�

3.13 ទុនប�មុងបទប����ត�ិ

បាន្របាកឈ់�ួលេទ ្របសិនេបើពួកេគល ែលងមុន
េពលទទួលបាន។
ចំនួនទឹក្របាកែ់ដលបានប៉ានស់� នៃនករទូទត់
អតីតភាពករងរចស់ ្រត�វបានទទួលស� ល់េ្រកម
បំណុលេផ្សងេទៀត (កំណតសំ់គាល់ 16)។

សំវធិានធន្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងេសចក�ី
ែថ�ងករណ៍ស�ីពីជំហរហិរ�� វត�ុ េនេពលែដល ធនាគារ
មានកតព�កិច�្រសបច្បោប ់ឬ ស� បនាែដលជាលទ�
ផលៃន្រពឹត�ិករណ៍កន�ងមកេហើយ វអចេទរចួ
ែដលថាលំហូរេចញៃនអត�្របេយាជនេ៍សដ�កិច�នឹង
្រត�វបានទមទរេដើម្បេីដះ្រសយកតព�កិច�។ ្រប
សិនេបើផលបះ៉ពល់គឺជាសមា� រៈបទប្ប�� ត�ិ្រត�វបាន
កំណតេ់ដយករថយចុះលំហូរសច្់របាកន់ាេពល
អនាគតែដលរពឹំងទុកក�ុងអ្រតពន�បងមុ់នែដលឆ�ុះ
ប�� ំងពីករវយតៃម�ទីផ្សោរបច�ុប្បន�ៃនតៃម�របិូយវត�ុ
តមេពលេវល េហើយក�ុងករណីែដលសម្រសប
ហនិភយ័ជាកល់ក ់ចំេពះបំណុល។ ករមនិប��ុ ះ
តៃម�្រត�វបានទទួលស� ល់ថាជាៃថ�ហិរ�� វត�ុ។

ទុនប្រម�ងទូេទបេង�ើតេឡើង ស្រមាបហ់និភយ័
ទូេទណាមយួ។ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលអចេធ�ើករ
សេ្រមចចិត�អនុវត�េលើករេ្របើ្របាស់ និងរក្សោទុន
ប្រម�ងទូេទ។ ករផ�រពី្របាកចំ់េណញរក្សោទុក
េទជាទុនប្រម�ងទូេទ្រត�វបានអនុមត័េដយ្រក�ម
្របឹក្សោភបិាលៃនធនាគារ។

ទុនប្រម�ងបទប្ប�� ត�ិ ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងស្រមាប់
ភាពខុសគា� រវងសំវធិានធនេលើករខតបង់
ឥណទនែដលបានរពំឹងទុកេដយអនុេលមតម
CIFRS 9 និងបទប្ប�� ត�ិ្រសបតម្របកស

របស់ធនាគាជាតិ ៃនកម�ុជា េលខ ធ7-017-344
ចុះៃថ�ទី1 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ017 និងសរចរេលខ
ធ7-018-001 ចុះៃថ�ទី16 ែខកុម�ៈ ឆា� 2ំ019 ស�ី
ពីចំណាតថ់ា� កៃ់នហនិភយ័ឥណទន និងករ
ផ�ល់សំវធិានធនស្រមាបស់� បន័ធនាគារ និង
ហិរ�� វត�ុ។ ស� បន័្រត�វេ្រប�បេធៀបសំវធិានធន
តមបទប្ប�� ត�ិ ជាមយួនឹងសំវធិានធនែដល
បានគណនា្រសបតម CIFRS 9 េហើយកត្់រត
ដូចខងេ្រកម៖
 (i) ក�ុងករណីសំវធិានធនតមបទប្ប�� ត�ិ
  ទបជាង សំវធិានធនែដលបានគណនា
  ្រសបតម CIFRS 9 ្រគឹះស� នធនាគារ
  កត្់រតសំវធិានធនតមករគណនា្រសប
  តម CIFRS 9
 (ii) ក�ុងករណី សំវធិានធនតមបទប្ប�� ត�ិ
  ខ�ស់ជាង សំវធិានធនែដលបានគណនា
  តម CIFRS 9 ្រគឹះស� នធនាគារកត់
  ្រតសំវធិានធនែដលបានគណនា្រសប
  តម CIFRS និងេផ�រភាពខុសគា�

ពីគណនី្របាកចំ់េណញែដលបានរក្សោទុក េទ
គណនីទុនប្រម�ងតមបទប្ប�� ត�ិ េនក�ុងមូលធន
េនក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុ។
្របកសត្រម�វឱ្យ ្រគឹះស� នធនាគារ និង ហិរ�� វត�ុ
ចតថ់ា� កសំ់េពៀតឥណទនរបស់ខ�ួនជា្របាថំា� ក់
និងផ�ល់សំវធិានធនទូេទ និងជាកល់កេ់ដយែផ�ក
េលើចំណាតថ់ា� កឥ់ណទនដូចខងេ្រកម៖
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ស�ងដ់រ

ឃា� េំមើល

េ្រកមស�ងដ់រ

សង្សយ័

បាតប់ង់

1%

3%

20%

50%

100%

០ ៃថ�ដល់ 14 ៃថ� (រយៈេពលខ�ី)
0 ៃថ�ដល់ 29 ៃថ� (រយៈេពលែវង)

15 ៃថ�ដល់ 30 ៃថ� (រយៈេពលខ�ី)
30 ៃថ�ដល់ 89 ៃថ� (រយៈេពលែវង)

31 ៃថ�ដល់ 60 ៃថ� (រយៈេពលខ�ី)
90 ៃថ�ដល់ 179 ៃថ� (រយៈេពលែវង)

61 ៃថ�ដល់ 90 ៃថ� (រយៈេពលខ�ី)
180 ៃថ�ដល់ 359 ៃថ� (រយៈេពលែវង)

ចបព់ី 91 ៃថ� (រយៈេពលខ�ី)
360 ៃថ�ឬ េ្រចើនជាង ៃថ�ឬ (រយៈេពលែវង)
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3.11 សំវ��នធន

3.12 ទុនប�មុងទូេ�

3.13 ទុនប�មុងបទប����ត�ិ

បាន្របាកឈ់�ួលេទ ្របសិនេបើពួកេគល ែលងមុន
េពលទទួលបាន។
ចំនួនទឹក្របាកែ់ដលបានប៉ានស់� នៃនករទូទត់
អតីតភាពករងរចស់ ្រត�វបានទទួលស� ល់េ្រកម
បំណុលេផ្សងេទៀត (កំណតសំ់គាល់ 16)។

សំវធិានធន្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងេសចក�ី
ែថ�ងករណ៍ស�ីពីជំហរហិរ�� វត�ុ េនេពលែដល ធនាគារ
មានកតព�កិច�្រសបច្បោប ់ឬ ស� បនាែដលជាលទ�
ផលៃន្រពឹត�ិករណ៍កន�ងមកេហើយ វអចេទរចួ
ែដលថាលំហូរេចញៃនអត�្របេយាជនេ៍សដ�កិច�នឹង
្រត�វបានទមទរេដើម្បេីដះ្រសយកតព�កិច�។ ្រប
សិនេបើផលបះ៉ពល់គឺជាសមា� រៈបទប្ប�� ត�ិ្រត�វបាន
កំណតេ់ដយករថយចុះលំហូរសច្់របាកន់ាេពល
អនាគតែដលរពឹំងទុកក�ុងអ្រតពន�បងមុ់នែដលឆ�ុះ
ប�� ំងពីករវយតៃម�ទីផ្សោរបច�ុប្បន�ៃនតៃម�របិូយវត�ុ
តមេពលេវល េហើយក�ុងករណីែដលសម្រសប
ហនិភយ័ជាកល់ក ់ចំេពះបំណុល។ ករមនិប��ុ ះ
តៃម�្រត�វបានទទួលស� ល់ថាជាៃថ�ហិរ�� វត�ុ។

ទុនប្រម�ងទូេទបេង�ើតេឡើង ស្រមាបហ់និភយ័
ទូេទណាមយួ។ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលអចេធ�ើករ
សេ្រមចចិត�អនុវត�េលើករេ្របើ្របាស់ និងរក្សោទុន
ប្រម�ងទូេទ។ ករផ�រពី្របាកចំ់េណញរក្សោទុក
េទជាទុនប្រម�ងទូេទ្រត�វបានអនុមត័េដយ្រក�ម
្របឹក្សោភបិាលៃនធនាគារ។

ទុនប្រម�ងបទប្ប�� ត�ិ ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងស្រមាប់
ភាពខុសគា� រវងសំវធិានធនេលើករខតបង់
ឥណទនែដលបានរពំឹងទុកេដយអនុេលមតម
CIFRS 9 និងបទប្ប�� ត�ិ្រសបតម្របកស

របស់ធនាគាជាតិ ៃនកម�ុជា េលខ ធ7-017-344
ចុះៃថ�ទី1 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ017 និងសរចរេលខ
ធ7-018-001 ចុះៃថ�ទី16 ែខកុម�ៈ ឆា� 2ំ019 ស�ី
ពីចំណាតថ់ា� កៃ់នហនិភយ័ឥណទន និងករ
ផ�ល់សំវធិានធនស្រមាបស់� បន័ធនាគារ និង
ហិរ�� វត�ុ។ ស� បន័្រត�វេ្រប�បេធៀបសំវធិានធន
តមបទប្ប�� ត�ិ ជាមយួនឹងសំវធិានធនែដល
បានគណនា្រសបតម CIFRS 9 េហើយកត្់រត
ដូចខងេ្រកម៖
 (i) ក�ុងករណីសំវធិានធនតមបទប្ប�� ត�ិ
  ទបជាង សំវធិានធនែដលបានគណនា
  ្រសបតម CIFRS 9 ្រគឹះស� នធនាគារ
  កត្់រតសំវធិានធនតមករគណនា្រសប
  តម CIFRS 9
 (ii) ក�ុងករណី សំវធិានធនតមបទប្ប�� ត�ិ
  ខ�ស់ជាង សំវធិានធនែដលបានគណនា
  តម CIFRS 9 ្រគឹះស� នធនាគារកត់
  ្រតសំវធិានធនែដលបានគណនា្រសប
  តម CIFRS និងេផ�រភាពខុសគា�

ពីគណនី្របាកចំ់េណញែដលបានរក្សោទុក េទ
គណនីទុនប្រម�ងតមបទប្ប�� ត�ិ េនក�ុងមូលធន
េនក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុ។
្របកសត្រម�វឱ្យ ្រគឹះស� នធនាគារ និង ហិរ�� វត�ុ
ចតថ់ា� កសំ់េពៀតឥណទនរបស់ខ�ួនជា្របាថំា� ក់
និងផ�ល់សំវធិានធនទូេទ និងជាកល់កេ់ដយែផ�ក
េលើចំណាតថ់ា� កឥ់ណទនដូចខងេ្រកម៖

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

ស�ងដ់រ

ឃា� េំមើល

េ្រកមស�ងដ់រ

សង្សយ័

បាតប់ង់

1%

3%

20%

50%

100%

០ ៃថ�ដល់ 14 ៃថ� (រយៈេពលខ�ី)
0 ៃថ�ដល់ 29 ៃថ� (រយៈេពលែវង)

15 ៃថ�ដល់ 30 ៃថ� (រយៈេពលខ�ី)
30 ៃថ�ដល់ 89 ៃថ� (រយៈេពលែវង)

31 ៃថ�ដល់ 60 ៃថ� (រយៈេពលខ�ី)
90 ៃថ�ដល់ 179 ៃថ� (រយៈេពលែវង)

61 ៃថ�ដល់ 90 ៃថ� (រយៈេពលខ�ី)
180 ៃថ�ដល់ 359 ៃថ� (រយៈេពលែវង)

ចបព់ី 91 ៃថ� (រយៈេពលខ�ី)
360 ៃថ�ឬ េ្រចើនជាង ៃថ�ឬ (រយៈេពលែវង)
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3.14 វ�ធី��ស�អ���រ��ក់�ន
    �បសិទ��ព

ចំណ�ល�រ��ក់

អ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព (“EIR”) គឺជាអ្រត
មយួែដលមានករប��ុ ះ តៃម�យ៉ាងជាកល់ក ់នូវ
ករទូទតស់ច្់របាក ់ឬវកិយ័ប្័រតនាេពលអនាគត
តមរយៈអយុកលែដលរពំឹងទុកៃន ្រទព្យ សកម�
ឬ បំណុលហិរ�� វត�ុចំេពះចំនួនតេម�ើងសរបុៃន្រទព្យ
សកម�ហិរ�� វត�ុ ឬ ករចំណាយ រលំស់ៃនបំណុល
ហិរ�� វត�ុ។

េនេពលគណនាអ្រតករ្របាកែ់ដលមាន្របសិទ�ភាព
ធនាគារប៉ាន្់របមាណលំហូរសច្់របាក ់ែដលរពំឹង
ទុកេដយពិចរណាេលើលក�ខណ� កិច�សន្យោទងំ
អស់ៃនឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ ប៉ុែន�មនិគិត ពីករបាត់
បងឥ់ណទនែដលរពឹំងទុក។ ករគណនារមួមាន
ៃថ�ឈ�ួលនិងពិន�ុទងំអស់ែដលបានបង់

ឬទទួលបានរវងភាគីៃនកិច�សន្យោ ែដលជាែផ�កសំខន់
ៃនអ្រតករ្របាកៃ់ថ�េដើម្របតិបត�ិករ និង ៃថ�ធានារ៉ប់
រងឬករប��ុ ះតៃម�ដៃទេទៀត។ ៃថ�េដើម្របតិបត�ិករគឺជា
ចំណាយបែន�មែដល្រត�វបានបង�េឡើងេដយផា� ល់េទ
នឹង ករទិញយក ឬ ករជំរះបព� ី ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ
ឬបំណុលហិរ�� វត�ុ។ ករចំណាយេកើនេឡើងគឺជាករ
មយួែដល នឹងមនិ្រត�វបានេកើតេឡើង្របសិនេបើអង�ភាព
មនិបានទិញយកឬករជំរះបព� ី ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ។

ចំណូលករ្របាក្់រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុង្របាកចំ់
េណញ និងខតេដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាក ់្របកប
េដយ្របសិទ�ភាព។ វ្រត�វបានគណនាេដយករយក
អ្រតករ្របាកែ់ដលមាន្របសិទ�ភាពេទនឹងចំនួន
ឥវ៉នស់របុៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេលើកែលងែត៖
• ករទិញ ឬ េដើមទុនហិរ�� វត�ុអនថ់យឥណទន។
 ករែកត្រម�វឥណទន EIR ្រត�វបានអនុវត� េទ

 េលើៃថ�េដើមកតរ់លំស់ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ។
• ្រទព្យសម្បតិ�ហិរ�� វត�ុមនិ្រត�វបានទិញ ឬ មានេដើម
 ទុនហិរ�� វត�ុេខ្សោយេនាះេទ ប៉ុែន�េ្រកយ មកក� យ
 ជា្រទព្យហិរ�� វត�ុែដលចុះេខ្សោយឥណទន។ EIR
 ចំេពះៃថ�េដើមែដល្រត�វបានកត ់រលំស់ៃន្រទព្យ
 សកម�ហិរ�� វត�ុេនក�ុងកំឡុងេពលរយករណ៍្រត�វ
 បានអនុវត�។

ចំ�យ�រ��ក់

ចំណាយករ្របាក ់គឺ្រត�វបានគណនាេដយេ្របើវធិីស�ស�
EIR ស្រមាបបំ់ណុលហិរ�� វត�ុទងំអស់ ែដលេយាងតម
តៃម�រលំស់។ ករ្របាកប់ានបង� ញក�ុងរបាយករណ៍លទ�
ផលេពញេលញរមួមានបំណុលហិរ�� វត�ុែដលវស់ែវង
តមតៃម�រលំស់។

ឥណទននិយត័កម�អ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព
គឺជាអ្រតករ្របាក ់ែដលប��ុ ះតៃម�តមករ ប៉ានស� ន
ករបង្់របាកន់ាេពលអនាគត ឬទទួលបានេដយអយុ
កលែដល រពំឹងទុកៃន្រទព្យ សកម�ហិរ�� វត�ុ េទេលើ
តៃម�រលំស់ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុែដលបានទិញ ឬ
ឥណទនឪនភាព ៃន្រទព្យសកម�េដើម។ ចំណូលករ
្របាក្់រត�វបានគណនា េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាកម់ាន
្របសិទ�ភាពែដលបង� ញេន ក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល
េពញេលញ ែដលរមួមានករ្របាកៃ់ន្រទព្យសកម�ហិរ��
វត�ុបានវស់ែវង តមតៃម�រលំស់។
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3.14 វ�ធី��ស�អ���រ��ក់�ន
    �បសិទ��ព

ចំណ�ល�រ��ក់

អ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព (“EIR”) គឺជាអ្រត
មយួែដលមានករប��ុ ះ តៃម�យ៉ាងជាកល់ក ់នូវ
ករទូទតស់ច្់របាក ់ឬវកិយ័ប្័រតនាេពលអនាគត
តមរយៈអយុកលែដលរពំឹងទុកៃន ្រទព្យ សកម�
ឬ បំណុលហិរ�� វត�ុចំេពះចំនួនតេម�ើងសរបុៃន្រទព្យ
សកម�ហិរ�� វត�ុ ឬ ករចំណាយ រលំស់ៃនបំណុល
ហិរ�� វត�ុ។

េនេពលគណនាអ្រតករ្របាកែ់ដលមាន្របសិទ�ភាព
ធនាគារប៉ាន្់របមាណលំហូរសច្់របាក ់ែដលរពំឹង
ទុកេដយពិចរណាេលើលក�ខណ� កិច�សន្យោទងំ
អស់ៃនឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ ប៉ុែន�មនិគិត ពីករបាត់
បងឥ់ណទនែដលរពឹំងទុក។ ករគណនារមួមាន
ៃថ�ឈ�ួលនិងពិន�ុទងំអស់ែដលបានបង់

ឬទទួលបានរវងភាគីៃនកិច�សន្យោ ែដលជាែផ�កសំខន់
ៃនអ្រតករ្របាកៃ់ថ�េដើម្របតិបត�ិករ និង ៃថ�ធានារ៉ប់
រងឬករប��ុ ះតៃម�ដៃទេទៀត។ ៃថ�េដើម្របតិបត�ិករគឺជា
ចំណាយបែន�មែដល្រត�វបានបង�េឡើងេដយផា� ល់េទ
នឹង ករទិញយក ឬ ករជំរះបព� ី ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ
ឬបំណុលហិរ�� វត�ុ។ ករចំណាយេកើនេឡើងគឺជាករ
មយួែដល នឹងមនិ្រត�វបានេកើតេឡើង្របសិនេបើអង�ភាព
មនិបានទិញយកឬករជំរះបព� ី ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ។

ចំណូលករ្របាក្់រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុង្របាកចំ់
េណញ និងខតេដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាក ់្របកប
េដយ្របសិទ�ភាព។ វ្រត�វបានគណនាេដយករយក
អ្រតករ្របាកែ់ដលមាន្របសិទ�ភាពេទនឹងចំនួន
ឥវ៉នស់របុៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុេលើកែលងែត៖
• ករទិញ ឬ េដើមទុនហិរ�� វត�ុអនថ់យឥណទន។
 ករែកត្រម�វឥណទន EIR ្រត�វបានអនុវត� េទ

 េលើៃថ�េដើមកតរ់លំស់ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ។
• ្រទព្យសម្បតិ�ហិរ�� វត�ុមនិ្រត�វបានទិញ ឬ មានេដើម
 ទុនហិរ�� វត�ុេខ្សោយេនាះេទ ប៉ុែន�េ្រកយ មកក� យ
 ជា្រទព្យហិរ�� វត�ុែដលចុះេខ្សោយឥណទន។ EIR
 ចំេពះៃថ�េដើមែដល្រត�វបានកត ់រលំស់ៃន្រទព្យ
 សកម�ហិរ�� វត�ុេនក�ុងកំឡុងេពលរយករណ៍្រត�វ
 បានអនុវត�។

ចំ�យ�រ��ក់

ចំណាយករ្របាក ់គឺ្រត�វបានគណនាេដយេ្របើវធិីស�ស�
EIR ស្រមាបបំ់ណុលហិរ�� វត�ុទងំអស់ ែដលេយាងតម
តៃម�រលំស់។ ករ្របាកប់ានបង� ញក�ុងរបាយករណ៍លទ�
ផលេពញេលញរមួមានបំណុលហិរ�� វត�ុែដលវស់ែវង
តមតៃម�រលំស់។

ឥណទននិយត័កម�អ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព
គឺជាអ្រតករ្របាក ់ែដលប��ុ ះតៃម�តមករ ប៉ានស� ន
ករបង្់របាកន់ាេពលអនាគត ឬទទួលបានេដយអយុ
កលែដល រពំឹងទុកៃន្រទព្យ សកម�ហិរ�� វត�ុ េទេលើ
តៃម�រលំស់ៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុែដលបានទិញ ឬ
ឥណទនឪនភាព ៃន្រទព្យសកម�េដើម។ ចំណូលករ
្របាក្់រត�វបានគណនា េដយេ្របើវធិីស�ស�ករ្របាកម់ាន
្របសិទ�ភាពែដលបង� ញេន ក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល
េពញេលញ ែដលរមួមានករ្របាកៃ់ន្រទព្យសកម�ហិរ��
វត�ុបានវស់ែវង តមតៃម�រលំស់។
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តៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម�របស់ធនាគារ និង្រទព្យ

សកម�េផ្សងេទៀតែដលជា្រទព្យសកម�ក�ុងកិច� សន្យោ

និង្រទព្យសកម�ពន�ពន្យោ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេនកល

បរេិច�ទរយករណ៍នីមយួៗ េដើម្ប ីកំណតថ់ាេតើមាន

ករបង� ញឱនភាពៃនតៃម�។ ្របសិនេបើមានករចង�ុល

បង� ញែបបេនះមានចំនួន ទឹក្របាកែ់ដលអច្របមូល

បានមកវញិៃន្រទព្យសកម�្រត�វបានប៉ាន្់របមាណ។

ចំនួនទឹក្របាកែ់ដលអច្របមូលបានមកវញិៃន

្រទព្យសកម�ឬ CGU គឺជាតៃម�ធំជាងក�ុងករេ្របើ
្របាស់េហើយតៃម�ពិត្របាកដរបស់វ្រត�វចំណាយ

តិចក�ុងករលក។់ ក�ុងករវយតៃម� តៃម�ក�ុងករ

េ្របើ្របាស់លំហូរសច្់របាកន់ាេពលអនាគតែដល

្រត�វបានប៉ាន្់របមាណ្រត�វបានប��ុ ះតៃម�បច�ុប្បន�

េដយេ្របើអ្រតប��ុ ះតៃម�ពន� ែដលឆ�ុះប�� ំងពី

ករវយតៃម�ទីផ្សោរ បច�ុប្បន�អំពីតៃម�េពលេវលៃន

្របាកន់ិងហនិភយ័ជាកល់កចំ់េពះ្រទព្យសកម�

ឬ CGU។ ចំេពះ្រទព្យ អរបីូែដលមានអយុកល

ឥតកំណត ់ឬ ែដលមនិទនម់ានស្រមាបេ់្របើ្របាស់

ចំនួនែដលអច្របមូលបាន្រត�វបាន ប៉ាន្់របមាណ

ជាេរៀងរល់ឆា� កំ�ុងេពលែតមយួ។ ករខតបងេ់លើ
ឱនភាពតៃម� ្រត�វបានទទួលស� ល់្របសិនេបើ តៃម�

េយាងៃន្រទព្យសកម�ឬឯកតបេង�ើតសច្់របាក់

(“ CGU”) េលើសពីចំនួនែដលអច ្របមូលមក

វញិបាន។

ស្រមាបេ់គាលបំណង ៃនករេធ�ើេតស�េលើឱន

ភាពៃនតៃម�ែដលមនិអច្រត�វបានសកល្បងជា

លក�ណៈបុគ�ល្រត�វបានដកជ់ា្រក�មរមួគា� េទ

ជា្រក�មតូចបំផុតៃន្រទព្យែដលបេង�ើតលំហូរសច់

្របាកព់ីករេ្របើ្របាស់បន�ែដលភាគេ្រចើនឯករជ្យ

ពីលំហូរសច្់របាកៃ់ន្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀត ឬ

CGUs។

3.16 អ៊�មែភរមិនៃន�ទព��សកម�មិនែមន
    ហិរ��វត��
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3.15 កៃ�ម និង��ក់េជើង�រ

ចំណូលៃនកៃ្រមនិង្របាកេ់ជើងសរ នឹងចំណាយេលើ
កៃ្រមនិងកៃ្រមេជើងសរែដលមានសរៈសំខន ់ចំេពះ
អ្រតករ្របាក្់របកបេដយ្របសិទ�ភាពេលើ្រទព្យ
សកម� ឬ បំណុលហិរ�� វត�ុ្រត�វបានរប ់ប��ូ លក�ុង
អ្រតករ្របាក្់របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ ្របាកចំ់-
ណូលកៃ្រមេជើងស និងកៃ្រមេជើងសរេផ្សងេទៀតរមួ
មានទងំៃថ�េសវគណនី្រត�វបាន ទទួលស� ល់ថា
េសវកម�ពកព់ន័�្រត�វបានអនុវត�។ កិច�សន្យោជាមយួ
អតិថិជនែដលទទួលបានលទ�ផលជាឧបករណ៍
ហិរ�� វត�ុ ែដល្រត�វបានទទួល ស� ល់េនក�ុងធនាគារ
និងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ អចស�ិត
េនែផ�កខ�ះៃនវសិល ភាពៃន CIFRS 9 និងែផ�កខ�ះ
ៃនវសិលភាពៃន CIFRS 15 ្របសិនេបើមានករណី
េនះធនាគារនិង ដំបូងធនាគារអនុវត� CIFRS 9 េដើម្ប ី
ែញកនិងវស់ែផ�កៃនកិច�សន្យោែដលស�ិតក�ុងវសិល
ភាពៃន CIFRS 9 និងបនា� បម់កយក CIFRS 15
ែដលេនសល់។ធនាគារអនុវត�នូវម៉ូែឌល 5 ជំហ៊ន
ស្រមាបក់រទទួលស� ល់ចំណូលែដលេកើតេឡើងពី
កិច�សន្យោជាមយួអតិថិជនេ្រកម CIFRS 15 ែដល
មានដូចខងេ្រកម៖
 i) កំណតនូ់វកិច�សន្យោជាមយួអតិថិជន
 ii) កំណតនូ់វកតព�កិច�ែដល្រត�វបំេពញតម
  កិច�សន្យ
 iii) កំណតនូ់វតៃម�្របតិបត�ិករ
 iv) ែបងែចកតៃម�្របតិបត�ិករេទតមកតព�កិច�
  ្រត�វបំេពញក�ុងកិច�សន្យោ
 v) ទទួលស� ល់ចំណូលេពឡែដលអង�ភាព
  េពញចិត�នូវកតព�កិច�ែដលបានបំេពញ
កៃ្រម និង្របាកេ់ជើងសរ្រត�វបានទទួលស� ល់តម
េសវកម�ែដលបានបំេពញ។
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តៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម�របស់ធនាគារ និង្រទព្យ

សកម�េផ្សងេទៀតែដលជា្រទព្យសកម�ក�ុងកិច� សន្យោ

និង្រទព្យសកម�ពន�ពន្យោ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេនកល

បរេិច�ទរយករណ៍នីមយួៗ េដើម្ប ីកំណតថ់ាេតើមាន

ករបង� ញឱនភាពៃនតៃម�។ ្របសិនេបើមានករចង�ុល

បង� ញែបបេនះមានចំនួន ទឹក្របាកែ់ដលអច្របមូល

បានមកវញិៃន្រទព្យសកម�្រត�វបានប៉ាន្់របមាណ។

ចំនួនទឹក្របាកែ់ដលអច្របមូលបានមកវញិៃន

្រទព្យសកម�ឬ CGU គឺជាតៃម�ធំជាងក�ុងករេ្របើ
្របាស់េហើយតៃម�ពិត្របាកដរបស់វ្រត�វចំណាយ

តិចក�ុងករលក។់ ក�ុងករវយតៃម� តៃម�ក�ុងករ

េ្របើ្របាស់លំហូរសច្់របាកន់ាេពលអនាគតែដល

្រត�វបានប៉ាន្់របមាណ្រត�វបានប��ុ ះតៃម�បច�ុប្បន�

េដយេ្របើអ្រតប��ុ ះតៃម�ពន� ែដលឆ�ុះប�� ំងពី

ករវយតៃម�ទីផ្សោរ បច�ុប្បន�អំពីតៃម�េពលេវលៃន

្របាកន់ិងហនិភយ័ជាកល់កចំ់េពះ្រទព្យសកម�

ឬ CGU។ ចំេពះ្រទព្យ អរបីូែដលមានអយុកល

ឥតកំណត ់ឬ ែដលមនិទនម់ានស្រមាបេ់្របើ្របាស់

ចំនួនែដលអច្របមូលបាន្រត�វបាន ប៉ាន្់របមាណ

ជាេរៀងរល់ឆា� កំ�ុងេពលែតមយួ។ ករខតបងេ់លើ
ឱនភាពតៃម� ្រត�វបានទទួលស� ល់្របសិនេបើ តៃម�

េយាងៃន្រទព្យសកម�ឬឯកតបេង�ើតសច្់របាក់

(“ CGU”) េលើសពីចំនួនែដលអច ្របមូលមក

វញិបាន។

ស្រមាបេ់គាលបំណង ៃនករេធ�ើេតស�េលើឱន

ភាពៃនតៃម�ែដលមនិអច្រត�វបានសកល្បងជា

លក�ណៈបុគ�ល្រត�វបានដកជ់ា្រក�មរមួគា� េទ

ជា្រក�មតូចបំផុតៃន្រទព្យែដលបេង�ើតលំហូរសច់

្របាកព់ីករេ្របើ្របាស់បន�ែដលភាគេ្រចើនឯករជ្យ

ពីលំហូរសច្់របាកៃ់ន្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀត ឬ

CGUs។

3.16 អ៊�មែភរមិនៃន�ទព��សកម�មិនែមន
    ហិរ��វត��

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

3.15 កៃ�ម និង��ក់េជើង�រ

ចំណូលៃនកៃ្រមនិង្របាកេ់ជើងសរ នឹងចំណាយេលើ
កៃ្រមនិងកៃ្រមេជើងសរែដលមានសរៈសំខន ់ចំេពះ
អ្រតករ្របាក្់របកបេដយ្របសិទ�ភាពេលើ្រទព្យ
សកម� ឬ បំណុលហិរ�� វត�ុ្រត�វបានរប ់ប��ូ លក�ុង
អ្រតករ្របាក្់របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ ្របាកចំ់-
ណូលកៃ្រមេជើងស និងកៃ្រមេជើងសរេផ្សងេទៀតរមួ
មានទងំៃថ�េសវគណនី្រត�វបាន ទទួលស� ល់ថា
េសវកម�ពកព់ន័�្រត�វបានអនុវត�។ កិច�សន្យោជាមយួ
អតិថិជនែដលទទួលបានលទ�ផលជាឧបករណ៍
ហិរ�� វត�ុ ែដល្រត�វបានទទួល ស� ល់េនក�ុងធនាគារ
និងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ អចស�ិត
េនែផ�កខ�ះៃនវសិល ភាពៃន CIFRS 9 និងែផ�កខ�ះ
ៃនវសិលភាពៃន CIFRS 15 ្របសិនេបើមានករណី
េនះធនាគារនិង ដំបូងធនាគារអនុវត� CIFRS 9 េដើម្ប ី
ែញកនិងវស់ែផ�កៃនកិច�សន្យោែដលស�ិតក�ុងវសិល
ភាពៃន CIFRS 9 និងបនា� បម់កយក CIFRS 15
ែដលេនសល់។ធនាគារអនុវត�នូវម៉ូែឌល 5 ជំហ៊ន
ស្រមាបក់រទទួលស� ល់ចំណូលែដលេកើតេឡើងពី
កិច�សន្យោជាមយួអតិថិជនេ្រកម CIFRS 15 ែដល
មានដូចខងេ្រកម៖
 i) កំណតនូ់វកិច�សន្យោជាមយួអតិថិជន
 ii) កំណតនូ់វកតព�កិច�ែដល្រត�វបំេពញតម
  កិច�សន្យ
 iii) កំណតនូ់វតៃម�្របតិបត�ិករ
 iv) ែបងែចកតៃម�្របតិបត�ិករេទតមកតព�កិច�
  ្រត�វបំេពញក�ុងកិច�សន្យោ
 v) ទទួលស� ល់ចំណូលេពឡែដលអង�ភាព
  េពញចិត�នូវកតព�កិច�ែដលបានបំេពញ
កៃ្រម និង្របាកេ់ជើងសរ្រត�វបានទទួលស� ល់តម
េសវកម�ែដលបានបំេពញ។
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ករខតបងេ់លើឱនភាពៃនតៃម� ្រត�វបានទទួល

ស� ល់ក�ុងចំេណញនិងខត។ ករខតបងេ់លើ
ឱនភាពៃនតៃម�បានទទួលស� ល់េលើ CGUs

្រត�វបានែបងែចកមុនេដើម្បកីតប់ន�យតៃម�េយាង

ៃនមូលនិធិពណិជ�កម�បានផ�ល់េទ្រក�ម CGU

(្រក�ម CGUs) េហើយកតប់ន�យតៃម�េយាងរបស់

្រទព្យសកម�េផ្សងៗេទៀតេនក�ុង CGU (្រក�ម

CGUs) តមមូលដ� នសមាមា្រត។ ករខតបង់

េលើឱនភាពៃនតៃម�ែដលបានទទួលស� ល់ក�ុង

អំឡុងេពលមុនៗ ែត្រត�វបានវយតៃម� េនករ

បរេិច�ទរបាយករណ៍នីមយួៗ ែដលបង� ញថា

ករបាតប់ងប់ានថយចុះ ឬ ែលងមានេទៀត។

ករខតបងេ់លើឱនភាពៃនតៃម�្រត�វបានប��� ស់

្របសិនេបើមានករផា� ស់ប�ូរក�ុងករប៉ានស� ន

េដើម្ប ីកំណតចំ់នួនែដលអច្របមូលបានមក

វញិ។ ករខតបងេ់លើឱនភាពៃនតៃម�្រត�វបាន

ប��� ស់េទនឹងទំហំែដលតៃម�េយាងរបស់្រទព្យ

សកម�មនិេអយេលើសពីតៃម�េយាងែដលបាន

កំណតក់រដក កតរ់លំស់ឬរលំស់្របសិនេបើមនិ

មានករខតបងេ់លើឱនភាពតៃម�ណាមយួមនិ

បានទទួលស� ល់។

ករចំណាយពន�េលើ្របាកចំ់ណូលរមួមានពន�

បច�ុប្បន�និងពន្យោ។ វ្រត�វបានទទួលស� ល់េន

ក�ុង្របាកចំ់េណញនិងករខតបងេ់លើកែលងែត

វត�ុ ែដល្រត�វបានទទួល ស� ល់េដយផា� ល់េន

ក�ុងភាគហុ៊ន ឬ េនក�ុង្របាក ់ចំណូលទូលំទូ-

លយេផ្សងេទៀត។

ធនាគារបានកំណតថ់ា ករ្របាក ់និងករដក់

ទណ� កម�ទកទ់ង នឹងពន�េលើ្របាកចំ់ណូលរមួ

ទងំ ករបងព់ន� មនិ្របាកដមនិ្រត�វនឹងនិយម-

នយ័ៃនពន�េលើ្របាកចំ់ណូល េហើយដូេច�ះ្រត�វ

3.17 ពន�េលើ��ក់ចំណ�ល

របប់��ូ ល ក�ុងមា្រត 37 អនុេលមតមបទ

ប្ប�� ត�ិបំណុល បំណុលនិង្រទព្យជាបក់តព�កិច�

េហើយបាន ទទួលស� ល់ពកព់ន័� ករចំណាយ

េនក�ុងករចំណាយេផ្សងេទៀត។

បនា� បពី់ករអនុមត័ CIFRSs អជា� ធរពន�េលើ
្របាកចំ់ណូលមនិបានចង�ុលបង� ញពីករផា� ស់

ប�ូរមូលដ� នពន�ស្រមាបក់រគណនាពន�ចំេពះ

ផលបះ៉ពល់ពន�ៃនករផា� ស់ប�ូរ CIFRSs។

ធនាគារ បានេធ�ើករសន�តថាករ្រគប្់រគងវយ

តៃម�្រត�វមានលក�ណៈសមេហតុផល និង្រប�ង

្របយត័�ក�ុងករ វយតៃម�របស់ខ�ួនចំេពះពន�

ែដល្រត�វបងនិ់ងពន�ពន្យោ។ ករេ្របើ្របាស់ករ

សន�តខុ់សៗគា� អច នាឱំ្យមានផលបះ៉ពល់

ជាធំ េទេលើរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ បំណុល

ពន�ចុងេ្រកយ និងពន�ពន្យោ ៃនធនាគារគឺស�ិត

េនេ្រកមករកំណតន់ិងកិច�្រពមេ្រព�ងជាមយួ

អជា� ធរពន�េលើ្របាកចំ់ណូល។

ពន�បច�ុប្បន�រមួមានពន�ែដល្រត�វបងឬ់ទទួលបាន

េលើ្របាកចំ់ណូលជាបព់ន�ស្រមាបរ់យៈេពល

ែដលេ្របើ្របាស់អ្រតពន�ែដល្រត�វបានអនុមត័

ឬ្រត�វបានអនុមត័ជាធរមានេនកលបរេិច�ទ

របាយករណ៍ និងករែកស្រម�លពន�ែដល្រត�វ

បងគិ់តក�ុងរយៈេពលមុន។

ពន�ពន្យោ ្រត�វបានទទួលស� ល់ចំេពះភាពខុសគា�

បេណា� ះអសន�រវងតំរវូករៃន្រទព្យសកម� និង

បំណុលស្រមាបេ់គាលបំណងរយករណ៍ហិរ��

វត�ុ និងចំនួនទឹក្របាកែ់ដល្រត�វេ្របើស្រមាបេ់គាល

បំណងពន�។ ្រទព្យសកម�ពន�ពន្យោ្រត�វបានទទួល

ស� ល់ចំេពះករបងព់ន�ែដលមនិបានេ្របើ និងភាព

ពន�បច��ប��ន�

ពន�ពន��
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ករខតបងេ់លើឱនភាពៃនតៃម� ្រត�វបានទទួល

ស� ល់ក�ុងចំេណញនិងខត។ ករខតបងេ់លើ
ឱនភាពៃនតៃម�បានទទួលស� ល់េលើ CGUs

្រត�វបានែបងែចកមុនេដើម្បកីតប់ន�យតៃម�េយាង

ៃនមូលនិធិពណិជ�កម�បានផ�ល់េទ្រក�ម CGU

(្រក�ម CGUs) េហើយកតប់ន�យតៃម�េយាងរបស់

្រទព្យសកម�េផ្សងៗេទៀតេនក�ុង CGU (្រក�ម

CGUs) តមមូលដ� នសមាមា្រត។ ករខតបង់

េលើឱនភាពៃនតៃម�ែដលបានទទួលស� ល់ក�ុង

អំឡុងេពលមុនៗ ែត្រត�វបានវយតៃម� េនករ

បរេិច�ទរបាយករណ៍នីមយួៗ ែដលបង� ញថា

ករបាតប់ងប់ានថយចុះ ឬ ែលងមានេទៀត។

ករខតបងេ់លើឱនភាពៃនតៃម�្រត�វបានប��� ស់

្របសិនេបើមានករផា� ស់ប�ូរក�ុងករប៉ានស� ន

េដើម្ប ីកំណតចំ់នួនែដលអច្របមូលបានមក

វញិ។ ករខតបងេ់លើឱនភាពៃនតៃម�្រត�វបាន

ប��� ស់េទនឹងទំហំែដលតៃម�េយាងរបស់្រទព្យ

សកម�មនិេអយេលើសពីតៃម�េយាងែដលបាន

កំណតក់រដក កតរ់លំស់ឬរលំស់្របសិនេបើមនិ

មានករខតបងេ់លើឱនភាពតៃម�ណាមយួមនិ

បានទទួលស� ល់។

ករចំណាយពន�េលើ្របាកចំ់ណូលរមួមានពន�

បច�ុប្បន�និងពន្យោ។ វ្រត�វបានទទួលស� ល់េន

ក�ុង្របាកចំ់េណញនិងករខតបងេ់លើកែលងែត

វត�ុ ែដល្រត�វបានទទួល ស� ល់េដយផា� ល់េន

ក�ុងភាគហុ៊ន ឬ េនក�ុង្របាក ់ចំណូលទូលំទូ-

លយេផ្សងេទៀត។

ធនាគារបានកំណតថ់ា ករ្របាក ់និងករដក់

ទណ� កម�ទកទ់ង នឹងពន�េលើ្របាកចំ់ណូលរមួ

ទងំ ករបងព់ន� មនិ្របាកដមនិ្រត�វនឹងនិយម-

នយ័ៃនពន�េលើ្របាកចំ់ណូល េហើយដូេច�ះ្រត�វ

3.17 ពន�េលើ��ក់ចំណ�ល

របប់��ូ ល ក�ុងមា្រត 37 អនុេលមតមបទ

ប្ប�� ត�ិបំណុល បំណុលនិង្រទព្យជាបក់តព�កិច�

េហើយបាន ទទួលស� ល់ពកព់ន័� ករចំណាយ

េនក�ុងករចំណាយេផ្សងេទៀត។

បនា� បពី់ករអនុមត័ CIFRSs អជា� ធរពន�េលើ
្របាកចំ់ណូលមនិបានចង�ុលបង� ញពីករផា� ស់

ប�ូរមូលដ� នពន�ស្រមាបក់រគណនាពន�ចំេពះ

ផលបះ៉ពល់ពន�ៃនករផា� ស់ប�ូរ CIFRSs។

ធនាគារ បានេធ�ើករសន�តថាករ្រគប្់រគងវយ

តៃម�្រត�វមានលក�ណៈសមេហតុផល និង្រប�ង

្របយត័�ក�ុងករ វយតៃម�របស់ខ�ួនចំេពះពន�

ែដល្រត�វបងនិ់ងពន�ពន្យោ។ ករេ្របើ្របាស់ករ

សន�តខុ់សៗគា� អច នាឱំ្យមានផលបះ៉ពល់

ជាធំ េទេលើរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ បំណុល

ពន�ចុងេ្រកយ និងពន�ពន្យោ ៃនធនាគារគឺស�ិត

េនេ្រកមករកំណតន់ិងកិច�្រពមេ្រព�ងជាមយួ

អជា� ធរពន�េលើ្របាកចំ់ណូល។

ពន�បច�ុប្បន�រមួមានពន�ែដល្រត�វបងឬ់ទទួលបាន

េលើ្របាកចំ់ណូលជាបព់ន�ស្រមាបរ់យៈេពល

ែដលេ្របើ្របាស់អ្រតពន�ែដល្រត�វបានអនុមត័

ឬ្រត�វបានអនុមត័ជាធរមានេនកលបរេិច�ទ

របាយករណ៍ និងករែកស្រម�លពន�ែដល្រត�វ

បងគិ់តក�ុងរយៈេពលមុន។

ពន�ពន្យោ ្រត�វបានទទួលស� ល់ចំេពះភាពខុសគា�

បេណា� ះអសន�រវងតំរវូករៃន្រទព្យសកម� និង

បំណុលស្រមាបេ់គាលបំណងរយករណ៍ហិរ��

វត�ុ និងចំនួនទឹក្របាកែ់ដល្រត�វេ្របើស្រមាបេ់គាល

បំណងពន�។ ្រទព្យសកម�ពន�ពន្យោ្រត�វបានទទួល

ស� ល់ចំេពះករបងព់ន�ែដលមនិបានេ្របើ និងភាព

ពន�បច��ប��ន�

ពន�ពន��
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ជាបំណុលជាបល់បផ់ងែដរ ដរបណា្រប�បា-
ប៊លីីេតៃនលំហូរផល្របេយាជនេ៍សដ�កិច�មនិ
បានរបប់��ូ ល។

ចំនួនទឹក្របាកេ់នក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ
្រត�វបានបង�ត ់ជាដុល� រអេមរកិ និងជាពន់
េរៀល ស្រមាបដុ់ល� រអេមរកិនិងេរៀលេរៀងគា� ។

ករេធ�ើវេិសធនកម� និងករបក្រសយែដល
បានេបាះផ្សោយេលើដំបូងក�ុងឆា� 2ំ020 ប៉ុែន�ពំុ
ទនម់ាន មានផលបះ៉ពល់ខ� ងំេលើស� នភាព
ឬ លទ�ផលហិរ�� វត�ុ របស់ធនាគារេទ ែដល
មានដូចជា៖
 • វេិសធនកម�េលើ CIFRS 3 និយម-
  នយ័អជីវកម�
 • វេិសធនកម�េលើ CIFRS 7, CIFRS
  9,និង CIAS 39 កំែណទ្រមងេ់លើអ្រត
  ករ្របាក់
 • វេិសធនកម�េលើ CIAS 1 និង CIAS
  8 និយមនយ័សរវន�
 • ទស្សនេគាលករណ៍ស្រមាបរ់បាយ-
  ករណ៍ហិរ�� វត�ុែដលេបាះផ្សោយេន
  ៃថ�ទី29ែខមនីា ឆា� 2ំ018
 • វេិសធនកម�េលើ CIFRS 16 ករកត់
  បន�យៃថ�ជួលែដលទកទ់ងនឹង
  Covid -19 
ស�ងដ់រ និងករេធ�ើវេិសធនកម�ែដលបាន
េបាះផ្សោយ ប៉ុែន�ពំុទនម់ាន្របសិទ�ិភាព រហូត
ដល់កល បរេិច�ទៃនរបាយករណ៍របស់ធនាគារ
មានបង� ញដូចខងេ្រកម។ ធនាគារមាន

3.19 �របង�ត់តួេលខ

3.20 ស�ង់�រេ�ះផ��យថ�ី និងស�ង់�រ
     �នវ�េ�ធន និង�របក��យ
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ក�ុងករណីែដលមនិមានលទ�ភាពទមទរនូវលំហូរ

ៃនផល្របេយាជនេ៍សដ�កិច�ឬចំនួនទឹក្របាក ់ែដល

មនិអចប៉ានស់� នបានេនាះកតព�កិច�មនិ្រត�វបាន

ទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍ស� ន ភាពហិរ��

វត�ុនិង្រត�វបានបង� ញថាជាបំណុលយថាេហតុ

េលើកែលងែត្រប�បាប៊លីីេតៃនលំហូរផល ្របេយាជន៍

េសដ�កិច�មនិបានរបប់��ូ ល។ កតព�កិច�ែដលអច

មានែដលអត�ិភាព នឹង្រត�វបាន ប�� កេ់ដយករ

េកើតេឡើង ឬ ករមនិេកើតេឡើងៃន្រពឹត�ិករណ៍នា

េពលអនាគតមយួ ឬ េ្រចើនក ៏្រត�វបានបង� ញថា

ខុសគា� បេណា� ះអសន�ែដលអចដកបានតមកំ

រតិែដលអចមាន្របាកចំ់េណញជាបព់ន�នាេពល

អនាគត ែដលអចេ្របើ្របាស់បាន។ ពន�ពន្យោេលើ
្រទព្យសកម�បានពិនិតេឡើងវញិតមកលបរចិ�ទ

នីមយួៗេហើយ្រត�វបានកតប់ន�យក�ុងទំហំែដល

មនិអចបង� ញពីអត�្របេយាជនព៍ន�ែដលពកព់ន័�។

ករកតប់ន�យែបបេនះ ្រត�វបានប��� ស់េនេពល

ែដល្រប�បាប៊លីីេតៃន្របាកចំ់េណញជាបព់ន�នា

េពលអនាគតមានភាព្របេសើរេឡើង។

ពន�ពន្យោ្រត�វបានវស់តមអ្រតពន�ែដលរពឹំងថា

នឹង្រត�វបានអនុវត�ចំេពះភាពខុសគា� បេណា� ះ

អសន�េនេពលែដលពួកេគផា� ស់ប�ូរ េដយេ្របើ
អ្រតពន�ែដល្រត�វបានអនុមត័ ឬ ្រត�វបានអនុមត័

យ៉ាងខ� ងំេនកលបរេិច�ទរបស់របាយករណ៍។

ករវស់ែវងពន�ពន្យោរឆ�ុះប�� ំងពីផលវបិាកពន�

ែដល នឹងអនុវត�តមលក�ណៈែដលធនាគាររពំឹង

ថានឹងទទួលបានមកវញិ ឬ ទូទតនូ់វចំនួនទឹក

្របាកែ់ដលបានតម�ល់េលើ្រទព្យសកម� និងបំណុល

របស់ខ�ួន។ ភាពខុសគា� រវង្រទព្យសកម�ពន�ពន្យោ

និងបំណុលពន�ពន្យោ្រត�វបានទូទតលុ់ះ្រតែតមាន
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ជាបំណុលជាបល់បផ់ងែដរ ដរបណា្រប�បា-
ប៊លីីេតៃនលំហូរផល្របេយាជនេ៍សដ�កិច�មនិ
បានរបប់��ូ ល។

ចំនួនទឹក្របាកេ់នក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ
្រត�វបានបង�ត ់ជាដុល� រអេមរកិ និងជាពន់
េរៀល ស្រមាបដុ់ល� រអេមរកិនិងេរៀលេរៀងគា� ។

ករេធ�ើវេិសធនកម� និងករបក្រសយែដល
បានេបាះផ្សោយេលើដំបូងក�ុងឆា� 2ំ020 ប៉ុែន�ពំុ
ទនម់ាន មានផលបះ៉ពល់ខ� ងំេលើស� នភាព
ឬ លទ�ផលហិរ�� វត�ុ របស់ធនាគារេទ ែដល
មានដូចជា៖
 • វេិសធនកម�េលើ CIFRS 3 និយម-
  នយ័អជីវកម�
 • វេិសធនកម�េលើ CIFRS 7, CIFRS
  9,និង CIAS 39 កំែណទ្រមងេ់លើអ្រត
  ករ្របាក់
 • វេិសធនកម�េលើ CIAS 1 និង CIAS
  8 និយមនយ័សរវន�
 • ទស្សនេគាលករណ៍ស្រមាបរ់បាយ-
  ករណ៍ហិរ�� វត�ុែដលេបាះផ្សោយេន
  ៃថ�ទី29ែខមនីា ឆា� 2ំ018
 • វេិសធនកម�េលើ CIFRS 16 ករកត់
  បន�យៃថ�ជួលែដលទកទ់ងនឹង
  Covid -19 
ស�ងដ់រ និងករេធ�ើវេិសធនកម�ែដលបាន
េបាះផ្សោយ ប៉ុែន�ពំុទនម់ាន្របសិទ�ិភាព រហូត
ដល់កល បរេិច�ទៃនរបាយករណ៍របស់ធនាគារ
មានបង� ញដូចខងេ្រកម។ ធនាគារមាន

3.19 �របង�ត់តួេលខ

3.20 ស�ង់�រេ�ះផ��យថ�ី និងស�ង់�រ
     �នវ�េ�ធន និង�របក��យ

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

ក�ុងករណីែដលមនិមានលទ�ភាពទមទរនូវលំហូរ

ៃនផល្របេយាជនេ៍សដ�កិច�ឬចំនួនទឹក្របាក ់ែដល

មនិអចប៉ានស់� នបានេនាះកតព�កិច�មនិ្រត�វបាន

ទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍ស� ន ភាពហិរ��

វត�ុនិង្រត�វបានបង� ញថាជាបំណុលយថាេហតុ

េលើកែលងែត្រប�បាប៊លីីេតៃនលំហូរផល ្របេយាជន៍

េសដ�កិច�មនិបានរបប់��ូ ល។ កតព�កិច�ែដលអច

មានែដលអត�ិភាព នឹង្រត�វបាន ប�� កេ់ដយករ

េកើតេឡើង ឬ ករមនិេកើតេឡើងៃន្រពឹត�ិករណ៍នា

េពលអនាគតមយួ ឬ េ្រចើនក ៏្រត�វបានបង� ញថា

ខុសគា� បេណា� ះអសន�ែដលអចដកបានតមកំ

រតិែដលអចមាន្របាកចំ់េណញជាបព់ន�នាេពល

អនាគត ែដលអចេ្របើ្របាស់បាន។ ពន�ពន្យោេលើ
្រទព្យសកម�បានពិនិតេឡើងវញិតមកលបរចិ�ទ

នីមយួៗេហើយ្រត�វបានកតប់ន�យក�ុងទំហំែដល

មនិអចបង� ញពីអត�្របេយាជនព៍ន�ែដលពកព់ន័�។

ករកតប់ន�យែបបេនះ ្រត�វបានប��� ស់េនេពល

ែដល្រប�បាប៊លីីេតៃន្របាកចំ់េណញជាបព់ន�នា

េពលអនាគតមានភាព្របេសើរេឡើង។

ពន�ពន្យោ្រត�វបានវស់តមអ្រតពន�ែដលរពឹំងថា

នឹង្រត�វបានអនុវត�ចំេពះភាពខុសគា� បេណា� ះ

អសន�េនេពលែដលពួកេគផា� ស់ប�ូរ េដយេ្របើ
អ្រតពន�ែដល្រត�វបានអនុមត័ ឬ ្រត�វបានអនុមត័

យ៉ាងខ� ងំេនកលបរេិច�ទរបស់របាយករណ៍។

ករវស់ែវងពន�ពន្យោរឆ�ុះប�� ំងពីផលវបិាកពន�

ែដល នឹងអនុវត�តមលក�ណៈែដលធនាគាររពំឹង

ថានឹងទទួលបានមកវញិ ឬ ទូទតនូ់វចំនួនទឹក

្របាកែ់ដលបានតម�ល់េលើ្រទព្យសកម� និងបំណុល

របស់ខ�ួន។ ភាពខុសគា� រវង្រទព្យសកម�ពន�ពន្យោ

និងបំណុលពន�ពន្យោ្រត�វបានទូទតលុ់ះ្រតែតមាន
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ផា� ស់ប�ូរណាមយួេនក�ុងករ ប៉ានស់� ន្រត�វ
បានឆ�ុះប�� ំងេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ
េនេពលែដលពួកេគអចកំណតប់ានសមរម្យ។
ខងេ្រកមេនះគឺជាករវនិិច�យ័សំខន់ៗ  និង
ករសន�តសំខន់ៗ  ែដលមានហនិភយ័ យ៉ាង
សំខនៃ់នករែកសំរលួសមា� រៈេទនឹងចំនួនទឹក
្របាកែ់ដលបានតម�ល់្រទព្យសកម� និងបំណុល
ក�ុងឆា� ហិំរ�� វត�ុបនា� ប៖់

ក.  ចំ�ត់���ក់�ទព��សកម�ហិរ��វត��
ធនាគារចតថ់ា� ក្់រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុរបស់
ខ�ួន អ្រស័យេលើគំរអូជីវកម�ស្រមាប្់រគប្់រគង
្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុទងំេនាះនិងថាេតើលក�
ខណ� កិច�សន្យោៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុគឺ
SPPI េលើចំនួនទឹក្របាកេ់ដើមែដលេនសល់។
ធនាគារ េធ�ើករវយតៃម�គំរអូជីវកម�េដយ
ែផ�កេលើ កត� ែដលអចសេង�តបានដូចជា៖
 • ករអនុវត�គំរអូជីវកម� និង្រទព្យសកម�
  ហិរ�� វត�ុែដលមានេនក�ុងគំរអូជីវកម�
  េនាះ ្រត�វបាន វយតៃម�និងរយករណ៍
  េទបុគ�លិក្រគប្់រគងសំខនរ់បស់
  ធនាគារ
 • ហនិភយ័ែដលបះ៉ពល់ដល់ករអ-
  នុវត�គំរអូជីវកម� (និង្រទព្យសកម�
  ហិរ�� វត�ុែដលមានេន ក�ុងគំរអូជីវកម�
  េនាះ) និងជាពិេសសវធិីែដលហនិភយ័
  ្រត�វបាន្រគប្់រគង។
 • សំណងដល់អង�ភាពអជីវកម�មនិ
  ថាែផ�កេលើតៃម�្រតឹម្រត�វៃន្រទព្យែដល
  បាន្រគប្់រគង ឬ លំហូរ សច្់របាក់
  តមកិច�សន្យោែដលបាន្របមូល។
 • ភាពញឹកញាបរ់ពឹំងទុក តៃម�និងេពល
  េវលៃនករលក។់

ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្រសបតម
CIFRSs ត្រម�វឱ្យធនាគារេធ�ើករប៉ានស់� ន
និងករ សន�តែដលបះ៉ពល់ដល់ចំនួនទឹក
្របាកៃ់នធនធានបំណុលចំណូលនិងចំណាយ
ែដលបានរយ ករណ៍និងករលត្រតដង
ៃនធនធាននិងបំណុលែដលពកព់ន័�។
្រពឹត�ិករណ៍នាេពលអនាគតអចនឹងេកើត
េឡើង ែដលអចបណា� លឱ្យករសន�ត
ែដល្រត�វបានេ្របើ ក�ុងករេទដល់ករប៉ាន់
ស� នេដើម្បផីា� ស់ប�ូរ។ ផលបះ៉ពល់ៃនករ

បំណងអនុវត� ស�ងដ់រទងំេនះ (េបើអច
អនុវត�បាន) េនេពលែដលវមាន្របសិទ�ិភាព
ស�ងដ់រែដលមាន្របសិទ� ភាពេន ឬេ្រកយ
ៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� 2ំ022
 • ្រទព្យ និងហត�ូបករណ៍: ្របាកចំ់េណញ
  មុនករេ្របើ្របាក ់វេិសធនកម�េទ
  CIAS 16
 • កិច�សន្យោតឹងរងឹ ៃថ�េដើមស្រមាបបំ់
  េពញកិច�សន្យោ វេិសធនកម�េទ
  CIAS 37
 • វេិសធនកម�េលើ CIFRS 9 ឧបករណ៍
  ហិរ�� វត�ុ – ករេតស�ៃថ�ឈ�ួល10%
  ស្រមាបក់រែលង ទទួលស� ល់្រទព្យ
  អកម�ហិរ�� វត�ុ(វេិសធនកម�េនះេបាះ
  ផ្សោយស្រមាបក់រយិបរេិច�ទចបេ់ផ�ើម
  ឬបនា� បពី់ ៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� 2ំ022)
 • CIAS 41 កសិកម� ករអនុវត�ពន�េលើ
  ករវស់ែវងតៃម�សម្រសប
 • េសចកី�សេយាងេទ CIAS 1 ចំណាត់
  ថា� កៃ់ន្រទព្យអកម�ជាចរន� ឬ អចរន�
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ផា� ស់ប�ូរណាមយួេនក�ុងករ ប៉ានស់� ន្រត�វ
បានឆ�ុះប�� ំងេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ
េនេពលែដលពួកេគអចកំណតប់ានសមរម្យ។
ខងេ្រកមេនះគឺជាករវនិិច�យ័សំខន់ៗ  និង
ករសន�តសំខន់ៗ  ែដលមានហនិភយ័ យ៉ាង
សំខនៃ់នករែកសំរលួសមា� រៈេទនឹងចំនួនទឹក
្របាកែ់ដលបានតម�ល់្រទព្យសកម� និងបំណុល
ក�ុងឆា� ហិំរ�� វត�ុបនា� ប៖់

ក.  ចំ�ត់���ក់�ទព��សកម�ហិរ��វត��
ធនាគារចតថ់ា� ក្់រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុរបស់
ខ�ួន អ្រស័យេលើគំរអូជីវកម�ស្រមាប្់រគប្់រគង
្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុទងំេនាះនិងថាេតើលក�
ខណ� កិច�សន្យោៃន្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុគឺ
SPPI េលើចំនួនទឹក្របាកេ់ដើមែដលេនសល់។
ធនាគារ េធ�ើករវយតៃម�គំរអូជីវកម�េដយ
ែផ�កេលើ កត� ែដលអចសេង�តបានដូចជា៖
 • ករអនុវត�គំរអូជីវកម� និង្រទព្យសកម�
  ហិរ�� វត�ុែដលមានេនក�ុងគំរអូជីវកម�
  េនាះ ្រត�វបាន វយតៃម�និងរយករណ៍
  េទបុគ�លិក្រគប្់រគងសំខនរ់បស់
  ធនាគារ
 • ហនិភយ័ែដលបះ៉ពល់ដល់ករអ-
  នុវត�គំរអូជីវកម� (និង្រទព្យសកម�
  ហិរ�� វត�ុែដលមានេន ក�ុងគំរអូជីវកម�
  េនាះ) និងជាពិេសសវធិីែដលហនិភយ័
  ្រត�វបាន្រគប្់រគង។
 • សំណងដល់អង�ភាពអជីវកម�មនិ
  ថាែផ�កេលើតៃម�្រតឹម្រត�វៃន្រទព្យែដល
  បាន្រគប្់រគង ឬ លំហូរ សច្់របាក់
  តមកិច�សន្យោែដលបាន្របមូល។
 • ភាពញឹកញាបរ់ពឹំងទុក តៃម�និងេពល
  េវលៃនករលក។់

ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្រសបតម
CIFRSs ត្រម�វឱ្យធនាគារេធ�ើករប៉ានស់� ន
និងករ សន�តែដលបះ៉ពល់ដល់ចំនួនទឹក
្របាកៃ់នធនធានបំណុលចំណូលនិងចំណាយ
ែដលបានរយ ករណ៍និងករលត្រតដង
ៃនធនធាននិងបំណុលែដលពកព់ន័�។
្រពឹត�ិករណ៍នាេពលអនាគតអចនឹងេកើត
េឡើង ែដលអចបណា� លឱ្យករសន�ត
ែដល្រត�វបានេ្របើ ក�ុងករេទដល់ករប៉ាន់
ស� នេដើម្បផីា� ស់ប�ូរ។ ផលបះ៉ពល់ៃនករ

បំណងអនុវត� ស�ងដ់រទងំេនះ (េបើអច
អនុវត�បាន) េនេពលែដលវមាន្របសិទ�ិភាព
ស�ងដ់រែដលមាន្របសិទ� ភាពេន ឬេ្រកយ
ៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� 2ំ022
 • ្រទព្យ និងហត�ូបករណ៍: ្របាកចំ់េណញ
  មុនករេ្របើ្របាក ់វេិសធនកម�េទ
  CIAS 16
 • កិច�សន្យោតឹងរងឹ ៃថ�េដើមស្រមាបបំ់
  េពញកិច�សន្យោ វេិសធនកម�េទ
  CIAS 37
 • វេិសធនកម�េលើ CIFRS 9 ឧបករណ៍
  ហិរ�� វត�ុ – ករេតស�ៃថ�ឈ�ួល10%
  ស្រមាបក់រែលង ទទួលស� ល់្រទព្យ
  អកម�ហិរ�� វត�ុ(វេិសធនកម�េនះេបាះ
  ផ្សោយស្រមាបក់រយិបរេិច�ទចបេ់ផ�ើម
  ឬបនា� បពី់ ៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� 2ំ022)
 • CIAS 41 កសិកម� ករអនុវត�ពន�េលើ
  ករវស់ែវងតៃម�សម្រសប
 • េសចកី�សេយាងេទ CIAS 1 ចំណាត់
  ថា� កៃ់ន្រទព្យអកម�ជាចរន� ឬ អចរន�
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េដើម្បបី�� បកិ់ច�សន្យោជួល ្របសិនេបើវសម
េហតុផលណាស់ែដលមនិ្រត�វអនុវត�។ ធនាគារ
មានកិច�សន្យោជួលជាេ្រចើនែដលរមួមានជេ្រមើស
បែន�មនិងករប�� ប។់ ធនាគារអនុវត�ករវនិិច�យ័
ក�ុងករវយតៃម�ថាេតើវមានេហតុផលសមរម្យ
ឬ អតេ់ដើម្បអីនុវត�ជេ្រមើសបន� ឬ ប�្ឈបក់រជួល
បន�។ េនាះគឺវចតទុ់កថាកត� ពកព់ន័�ទងំអស់
ដូចជាករែកលំអភតិសន្យោនិងទីតងំែដលបេង�ើត
ជាករេលើកទឹកចិត�េសដ�កិច�ស្រមាបវ់េដើម្បអីនុវត�
ទងំករបន� ឬ ករប�� ប។់ បនា� បពី់កលបរេិច�ទ
ចបេ់ផ�ើមធនាគារអនុ�� តឱ្យជួលរយៈេពល
ជួលវញិ្របសិនេបើមាន្រពឹត�ិករណ៍ ឬ ករផា� ស់
ប�ូរកលៈេទសៈសំខន់ៗ ែដលស�ិតក�ុងករ្រគប្់រគង
របស់ខ�ួន និងបះ៉ពល់ដល់សមត�ភាពក�ុងករេធ�ើ
លំហត្់របាណ ឬ មនិេ្របើជេ្រមើសក�ុងករបន�
ឬ ប�� ប។់

ធនាគារមនិអចកំណតប់ាននូវអ្រតករ្របាក់
ជាកែ់ស�ងែដលមានេនក�ុងភតិសន្យោេឡើយ
ដូេច�ះធនាគារេនះេ្របើ្របាស់ IBR របស់ខ�ួន
េដើម្បវីស់ែវងបំណុលែដលបានជួល។ IBR
ស្រមាបបំ់ណុលភតិសន្យោ គឺជាអ្រតករ្របាក់
ែដលធនាគារនឹង្រត�វបងេ់ដើម្បខី�ីក�ុងរយៈេពល
្រសេដៀងគា� េហើយ េដយមានសុវត�ិភាព្រប-
ហក្់របែហលមូលនិធិចបំាចេ់ដើម្ប ីទទួល
បាន ្រទព្យសកម�ែដលមានតៃម�េស�ើនឹង្រទព្យ
សកម� ROU េនក�ុងបរយិាកសេសដ�កិច�
្រសេដៀង គា� ។ ធនាគារប៉ាន្់របមាណ IBR
ស្រមាបបំ់ណុលភតិសន្យោេដយ េ្របើធាតុ
ចូលែដលអច សេង�តបាន (េដយេយាងេទ
េលើអ្រតគា� នហនិភយ័ទូេទ) ែដល្រត�វបាន
ែកស្រម�លេដើម្ប ីគិតគូរពីហនិភយ័ឥណទន
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ក�ុងករអនុវត�េតស� SPPI ធនាគារធនាគារ
អនុវត�ករវនិិច�យ័ និងពិចរណាេលើកត� ែដល
ពកព់ន័�ដូចជារបូិយបណ័� ែដល្រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានកំណតរ់យៈេពល ែដលអ្រត
ករ ្របាក្់រត�វបានកំណត្់រពឹត�ិករណ៍បន�ែដល
អចផា� ស់ប�ូរចំនួនទឹក្របាក ់និងេពលេវល
ៃនលំហូរ សច្់របាកអ់នុភាព លក�ណៈពិ-
េសសលក�ខណ� ៃនករបង្់របាកជ់ាមុន និង
ករពន្យោេពល និងលក�ណៈពិេសសេផ្សង
េទៀតែដលអចែកែ្របករពិចរណាស្រមាប់
តៃម�េពលេវលៃន្របាក។់

េនេពលែដលតៃម�សមរម្យៃន្រទព្យសកម�និង
បំណុលហិរ�� វត�ុ ្រត�វបានកត្់រតេនក�ុង
េសចក�ីែថ�ងករណ៍ស�ីពីស� នភាពហិរ�� វត�ុ
ឬ្រត�វបានបង� ញេនក�ុងកំណត្់រតេទរបា-
យករណ៍ហិរ�� វត�ុមនិអចទទួលបានពីទី
ផ្សោរសកម�េទទងំេនះ្រត�វបានកំណតេ់ដយ
េ្របើបេច�ក េទសវយតៃម�តៃម�ៃផ�ក�ុងេដយេ្របើ
គំរវូយតៃម�ទីផ្សោរែដល្រត�វបានទទួលយកជា
ទូេទ។ ធាតុចូលៃនម៉ូែឌលទងំេនះ្រត�វបាន
េគយកេចញពីទីផ្សោរែដលអចអេង�តបាន
េនេពលែដល អចេធ�ើេទបាន ប៉ុែន�េនេពល
ែដលមនិអចេធ�ើេទបាន កំរតិៃនករវនិិច�យ័
្រត�វបានទមទរ ក�ុងករបេង�ើតតៃម�្រតឹម្រត�វ។

ធនាគារកំណតរ់យៈេពលជួលជាលក�ខណ� ៃន
ករជួល ែដលមនិអចលុបេចលបានរមួជាមយួ
រយៈេពលែដលមានជំេរ ើសក�ុងករព្រងីកកិច�
សន្យោជួល ្របសិនេបើមានេហតុផលណាមយួ
្រត�វ អនុវត� ឬរយៈេពលណាមយួែដលមានជេ្រមើស

ខ.  តៃម�សមរម��ៃនឧបករណ៍ហិរ��វត��

គ. ភតិសន��

5757
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េដើម្បបី�� បកិ់ច�សន្យោជួល ្របសិនេបើវសម
េហតុផលណាស់ែដលមនិ្រត�វអនុវត�។ ធនាគារ
មានកិច�សន្យោជួលជាេ្រចើនែដលរមួមានជេ្រមើស
បែន�មនិងករប�� ប។់ ធនាគារអនុវត�ករវនិិច�យ័
ក�ុងករវយតៃម�ថាេតើវមានេហតុផលសមរម្យ
ឬ អតេ់ដើម្បអីនុវត�ជេ្រមើសបន� ឬ ប�្ឈបក់រជួល
បន�។ េនាះគឺវចតទុ់កថាកត� ពកព់ន័�ទងំអស់
ដូចជាករែកលំអភតិសន្យោនិងទីតងំែដលបេង�ើត
ជាករេលើកទឹកចិត�េសដ�កិច�ស្រមាបវ់េដើម្បអីនុវត�
ទងំករបន� ឬ ករប�� ប។់ បនា� បពី់កលបរេិច�ទ
ចបេ់ផ�ើមធនាគារអនុ�� តឱ្យជួលរយៈេពល
ជួលវញិ្របសិនេបើមាន្រពឹត�ិករណ៍ ឬ ករផា� ស់
ប�ូរកលៈេទសៈសំខន់ៗ ែដលស�ិតក�ុងករ្រគប្់រគង
របស់ខ�ួន និងបះ៉ពល់ដល់សមត�ភាពក�ុងករេធ�ើ
លំហត្់របាណ ឬ មនិេ្របើជេ្រមើសក�ុងករបន�
ឬ ប�� ប។់

ធនាគារមនិអចកំណតប់ាននូវអ្រតករ្របាក់
ជាកែ់ស�ងែដលមានេនក�ុងភតិសន្យោេឡើយ
ដូេច�ះធនាគារេនះេ្របើ្របាស់ IBR របស់ខ�ួន
េដើម្បវីស់ែវងបំណុលែដលបានជួល។ IBR
ស្រមាបបំ់ណុលភតិសន្យោ គឺជាអ្រតករ្របាក់
ែដលធនាគារនឹង្រត�វបងេ់ដើម្បខី�ីក�ុងរយៈេពល
្រសេដៀងគា� េហើយ េដយមានសុវត�ិភាព្រប-
ហក្់របែហលមូលនិធិចបំាចេ់ដើម្ប ីទទួល
បាន ្រទព្យសកម�ែដលមានតៃម�េស�ើនឹង្រទព្យ
សកម� ROU េនក�ុងបរយិាកសេសដ�កិច�
្រសេដៀង គា� ។ ធនាគារប៉ាន្់របមាណ IBR
ស្រមាបបំ់ណុលភតិសន្យោេដយ េ្របើធាតុ
ចូលែដលអច សេង�តបាន (េដយេយាងេទ
េលើអ្រតគា� នហនិភយ័ទូេទ) ែដល្រត�វបាន
ែកស្រម�លេដើម្ប ីគិតគូរពីហនិភយ័ឥណទន
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ក�ុងករអនុវត�េតស� SPPI ធនាគារធនាគារ
អនុវត�ករវនិិច�យ័ និងពិចរណាេលើកត� ែដល
ពកព់ន័�ដូចជារបូិយបណ័� ែដល្រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានកំណតរ់យៈេពល ែដលអ្រត
ករ ្របាក្់រត�វបានកំណត្់រពឹត�ិករណ៍បន�ែដល
អចផា� ស់ប�ូរចំនួនទឹក្របាក ់និងេពលេវល
ៃនលំហូរ សច្់របាកអ់នុភាព លក�ណៈពិ-
េសសលក�ខណ� ៃនករបង្់របាកជ់ាមុន និង
ករពន្យោេពល និងលក�ណៈពិេសសេផ្សង
េទៀតែដលអចែកែ្របករពិចរណាស្រមាប់
តៃម�េពលេវលៃន្របាក។់

េនេពលែដលតៃម�សមរម្យៃន្រទព្យសកម�និង
បំណុលហិរ�� វត�ុ ្រត�វបានកត្់រតេនក�ុង
េសចក�ីែថ�ងករណ៍ស�ីពីស� នភាពហិរ�� វត�ុ
ឬ្រត�វបានបង� ញេនក�ុងកំណត្់រតេទរបា-
យករណ៍ហិរ�� វត�ុមនិអចទទួលបានពីទី
ផ្សោរសកម�េទទងំេនះ្រត�វបានកំណតេ់ដយ
េ្របើបេច�ក េទសវយតៃម�តៃម�ៃផ�ក�ុងេដយេ្របើ
គំរវូយតៃម�ទីផ្សោរែដល្រត�វបានទទួលយកជា
ទូេទ។ ធាតុចូលៃនម៉ូែឌលទងំេនះ្រត�វបាន
េគយកេចញពីទីផ្សោរែដលអចអេង�តបាន
េនេពលែដល អចេធ�ើេទបាន ប៉ុែន�េនេពល
ែដលមនិអចេធ�ើេទបាន កំរតិៃនករវនិិច�យ័
្រត�វបានទមទរ ក�ុងករបេង�ើតតៃម�្រតឹម្រត�វ។

ធនាគារកំណតរ់យៈេពលជួលជាលក�ខណ� ៃន
ករជួល ែដលមនិអចលុបេចលបានរមួជាមយួ
រយៈេពលែដលមានជំេរ ើសក�ុងករព្រងីកកិច�
សន្យោជួល ្របសិនេបើមានេហតុផលណាមយួ
្រត�វ អនុវត� ឬរយៈេពលណាមយួែដលមានជេ្រមើស

ខ.  តៃម�សមរម��ៃនឧបករណ៍ហិរ��វត��

គ. ភតិសន��
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ង. �រទទួល���ល់ �ទព��សកម�ពន�ពន��
្រទព្យសកម�ពន�ពន្យោ្រត�វបានទទួលស� ល់ចំ
េពះករបាតប់ងព់ន�ែដលមនិបានេ្របើ និងភាព
ខុសគា� បេណា� ះអសន�ែដលអចកតេ់ចញ
បាន ែដលអចថា្របាកចំ់េណញជាបព់ន�នា
េពល អនាគតអចេ្របើបាន េបើេ្រប�បេធៀបនឹង
្របាកចំ់េណញែដលអចេ្របើ្របាស់បាន។ ករ
វនិិច�យ័ ករ្រគប្់រគងមានសរៈសំខន្់រត�វបាន
កំណតេ់ដើម្បកំីណតចំ់នួន ្រទព្យសកម�ពន�
ពន្យោែដល អច្រត�វបានទទួលស� ល់េដយ
ែផ�កេលើេពលេវល និងកំរតិៃន្របាកចំ់ណូល
ជាបព់ន� នាេពល អនាគតរមួជាមយួយុទ�
ស�ស�ែផនករពន�នាេពលអនាគត។

ច. រូបិយប័ណ�មុខ�រ
CIAS 21 ត្រម�វឱ្យអ�ក្រគប្់រគង េ្របើករវនិិច�យ័
របស់ខ�ួនេដើម្បកំីណតរ់បិូយបណ័� មុខងររបស់
អង�ភាព ដូចជាវបង� ញយ៉ាងេស� ះ្រតងនូ់វ
ផលបះ៉ពល់េសដ�កិច�ៃន្របតិបត�ិករមូលដ� ន
្រពឹត�ិករណ៍ និងលក�ខណ� ែដលពកព់ន័�នឹង
អង�ភាព។ ក�ុងករេធ�ើករវនិិច�យ័េនះធនាគារ
ពិចរណាដូចខងេ្រកមៈ
 (i) របិូយបណ័� ែដលជះឥទ�ិពលជាចម្បង
  េលើតៃម�ឧបករណ៍និងេសវកម�ហិរ��
  វត�ុ (េនះជា របិូយបណ័� ែដលៃថ�ស្រមាប់
  ឧបករណ៍និងេសវកម�ហិរ�� វត�ុរបស់
  វ្រត�វបានដកេ់ឈ� ះនិងទូទត)់។
 (ii) របិូយបណ័� ែដលទទួលបានពីសកម�ភាព
  ហិរ�� ប្បទន។ និង
 (iii) របិូយបណ័� ែដលទទួលបានពីសកម�-
  ភាព្របតិបត�ិករជាធម�ត្រត�វបានរក្សោ
  ទុក។

ឃ. �រ�តបង់ឥណ�នរ�ពឹងទុកេលើ�ទព��
 សកម�ហិរ��វត��

របស់អង�ភាព (ឧទហរណ៍កររកីរលដល
ឥណទន)។

ករគណនា ECL របស់ធនាគារគឺជាលទ�ផល
ៃនគំរសូ�ុគស� ញជាមយួនឹងករសន�តមូលដ� ន
ទកទ់ងនឹងជេ្រមើសៃនធាតុប��ូ លអេថរនិង
ភាពអ្រស័យគា� េទវញិេទមក។ ធាតុផ្សៃំន
គំរ ូECL ែដល្រត�វបានេគពិចរណាករវនិិច�យ័
គណេនយ្យនិងករប៉ានស់� នរមួមាន:
 • ករែបងែចកផលប្័រតែដលគំរឬូវធិី
  ស�ស� ECL ្រត�វបានេ្របើ។
 • លក�ណៈវនិិច�យ័ស្រមាបក់រវយតៃម�
  ្របសិនេបើមាន SICR េហើយ្របាក់
  ឧបត�ម�ស្រមាប ់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ
  បំណុលគួរែត្រត�វបានវស់ែវងេលើមូល
  ដ� ន ECL េពញមយួជីវតិ និង ករ
  វយតៃម�គុណភាព។
 • ករែបងែចក្រទព្យសកម�បំណុលេន
  េពល ECL ្រត�វបានវយតៃម�ជាសមូហ
  ភាព
 • ករអភវិឌ្ឍគំរ ូECL រមួទងំរបូមន�
  េផ្សងៗគា� និងជេ្រមើសៃនធាតុចូល
 • ករកំណតស់មាគមរវងេសណារ-ី
  យ៉ូម៉ា្រក�េសដ�កិច�និងធាតុចូលេសដ�
  កិច�និងផលបះ៉ពល់េលើ PDs EADs
  និង LGDs។ 
 • ករេ្រជើសេរ ើសេសណារយី៉ូម៉ា្រក�េសដ�
  កិច�េឆា� ះេទមុខ និងករប៉ានស់� នអំ
  ពី្រប�បាប៊លីីេត របស់វេដើម្បទីញយក
  ធាតុចូលេសដ�កិច�េទក�ុងគំរ ូECL
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ង. �រទទួល���ល់ �ទព��សកម�ពន�ពន��
្រទព្យសកម�ពន�ពន្យោ្រត�វបានទទួលស� ល់ចំ
េពះករបាតប់ងព់ន�ែដលមនិបានេ្របើ និងភាព
ខុសគា� បេណា� ះអសន�ែដលអចកតេ់ចញ
បាន ែដលអចថា្របាកចំ់េណញជាបព់ន�នា
េពល អនាគតអចេ្របើបាន េបើេ្រប�បេធៀបនឹង
្របាកចំ់េណញែដលអចេ្របើ្របាស់បាន។ ករ
វនិិច�យ័ ករ្រគប្់រគងមានសរៈសំខន្់រត�វបាន
កំណតេ់ដើម្បកំីណតចំ់នួន ្រទព្យសកម�ពន�
ពន្យោែដល អច្រត�វបានទទួលស� ល់េដយ
ែផ�កេលើេពលេវល និងកំរតិៃន្របាកចំ់ណូល
ជាបព់ន� នាេពល អនាគតរមួជាមយួយុទ�
ស�ស�ែផនករពន�នាេពលអនាគត។

ច. រូបិយប័ណ�មុខ�រ
CIAS 21 ត្រម�វឱ្យអ�ក្រគប្់រគង េ្របើករវនិិច�យ័
របស់ខ�ួនេដើម្បកំីណតរ់បិូយបណ័� មុខងររបស់
អង�ភាព ដូចជាវបង� ញយ៉ាងេស� ះ្រតងនូ់វ
ផលបះ៉ពល់េសដ�កិច�ៃន្របតិបត�ិករមូលដ� ន
្រពឹត�ិករណ៍ និងលក�ខណ� ែដលពកព់ន័�នឹង
អង�ភាព។ ក�ុងករេធ�ើករវនិិច�យ័េនះធនាគារ
ពិចរណាដូចខងេ្រកមៈ
 (i) របិូយបណ័� ែដលជះឥទ�ិពលជាចម្បង
  េលើតៃម�ឧបករណ៍និងេសវកម�ហិរ��
  វត�ុ (េនះជា របិូយបណ័� ែដលៃថ�ស្រមាប់
  ឧបករណ៍និងេសវកម�ហិរ�� វត�ុរបស់
  វ្រត�វបានដកេ់ឈ� ះនិងទូទត)់។
 (ii) របិូយបណ័� ែដលទទួលបានពីសកម�ភាព
  ហិរ�� ប្បទន។ និង
 (iii) របិូយបណ័� ែដលទទួលបានពីសកម�-
  ភាព្របតិបត�ិករជាធម�ត្រត�វបានរក្សោ
  ទុក។

ឃ. �រ�តបង់ឥណ�នរ�ពឹងទុកេលើ�ទព��
 សកម�ហិរ��វត��

របស់អង�ភាព (ឧទហរណ៍កររកីរលដល
ឥណទន)។

ករគណនា ECL របស់ធនាគារគឺជាលទ�ផល
ៃនគំរសូ�ុគស� ញជាមយួនឹងករសន�តមូលដ� ន
ទកទ់ងនឹងជេ្រមើសៃនធាតុប��ូ លអេថរនិង
ភាពអ្រស័យគា� េទវញិេទមក។ ធាតុផ្សៃំន
គំរ ូECL ែដល្រត�វបានេគពិចរណាករវនិិច�យ័
គណេនយ្យនិងករប៉ានស់� នរមួមាន:
 • ករែបងែចកផលប្័រតែដលគំរឬូវធិី
  ស�ស� ECL ្រត�វបានេ្របើ។
 • លក�ណៈវនិិច�យ័ស្រមាបក់រវយតៃម�
  ្របសិនេបើមាន SICR េហើយ្របាក់
  ឧបត�ម�ស្រមាប ់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ
  បំណុលគួរែត្រត�វបានវស់ែវងេលើមូល
  ដ� ន ECL េពញមយួជីវតិ និង ករ
  វយតៃម�គុណភាព។
 • ករែបងែចក្រទព្យសកម�បំណុលេន
  េពល ECL ្រត�វបានវយតៃម�ជាសមូហ
  ភាព
 • ករអភវិឌ្ឍគំរ ូECL រមួទងំរបូមន�
  េផ្សងៗគា� និងជេ្រមើសៃនធាតុចូល
 • ករកំណតស់មាគមរវងេសណារ-ី
  យ៉ូម៉ា្រក�េសដ�កិច�និងធាតុចូលេសដ�
  កិច�និងផលបះ៉ពល់េលើ PDs EADs
  និង LGDs។ 
 • ករេ្រជើសេរ ើសេសណារយី៉ូម៉ា្រក�េសដ�
  កិច�េឆា� ះេទមុខ និងករប៉ានស់� នអំ
  ពី្រប�បាប៊លីីេត របស់វេដើម្បទីញយក
  ធាតុចូលេសដ�កិច�េទក�ុងគំរ ូECL
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ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិសមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

603,185

5,517,816

64,171

3,054,700

9,239,872

31,108

9,270,980

(221,258)

9,049,722

2,439,883

22,319,566

259,572

12,356,262

37,375,283

125,831

37,501,114

(894,989)

36,606,125

506,440

4,347,292

27,973

-

4,881,705

12,268

4,893,973

(46,779)

4,847,194

2,063,743

17,715,215

113,990

-

19,892,948

49,992

19,942,940

(190,624)

19,752,316

2020 2019

5. �ច់��ក់ និងសមតុល���ច់��ក់

សច្់របាកក់�ុងៃដ

សមតុល្យជាមយួធនាគារេផ្សងៗ

សមតុល្យជាមយួធនាគារជាតិ

គណនីចរន�

មូលប្រតអចជួញដូរបានមានរយៈ

កលេដើម 3ែខ ឬតិចជាង

ករ្របាកប់ង�

សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូល ដុល

សំវធិាធនេលើ ECL

សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូល សុទ�
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ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិសមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

603,185

5,517,816

64,171

3,054,700

9,239,872

31,108

9,270,980

(221,258)

9,049,722

2,439,883

22,319,566

259,572

12,356,262

37,375,283

125,831

37,501,114

(894,989)

36,606,125

506,440

4,347,292

27,973

-

4,881,705

12,268

4,893,973

(46,779)

4,847,194

2,063,743

17,715,215

113,990

-

19,892,948

49,992

19,942,940

(190,624)

19,752,316

2020 2019

5. �ច់��ក់ និងសមតុល���ច់��ក់

សច្់របាកក់�ុងៃដ

សមតុល្យជាមយួធនាគារេផ្សងៗ

សមតុល្យជាមយួធនាគារជាតិ

គណនីចរន�

មូលប្រតអចជួញដូរបានមានរយៈ

កលេដើម 3ែខ ឬតិចជាង

ករ្របាកប់ង�

សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូល ដុល

សំវធិាធនេលើ ECL

សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូល សុទ�
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ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិសមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�

ដុល� រអេមរកិ

ែខ�រេរៀល

្របាកត់ម�ល់ធានាេលើេដើមទុន

េយាងតម្របកសរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេលខ
No. B7-020-230 ចុះៃថ�ទី18 ែខមនីា ឆា� 2ំ020
ធនាគារពណិជ� ្រត�វតម�ល់ទុក្របាកប់្រម�ងមយួចំនួន
េនធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជាក�ុងទ្រមង ់ជា្របាកប់្រម�ង
កតព�កិច�ែដល្រត�វបានគណនា េស�ើនឹង 7.0% ៃន
្របាកប់េ�� ើរបស់អតិថិជននិងកម� ីជា្របាកេ់រៀល និង
របិូយបណ័� េផ្សងេទៀត (2019៖ 8% និង 12.5%
ស្រមាបរ់បិូយបណ័� ្របាកេ់រៀល និង របិូយបណ័� ្របាក់
ដុល� រអេមរកិ េរៀងគា� )។

អ្រតករ្របាក្់របចឆំា� េំលើសមតុល្យជាមយួ ធនាគារ
ជាតិៃនកម�ុជា មានដូចខងេ្រកម:

គណនី Escrow ែដលមានទឹក្របាកច់ំនួន 12,048,00 ដុល� រអេមរកិជាទឹក្របាកែ់ដលធនាគារ បេង�ើតេឡើង
េដើម្បេីធ�ើករទូទតជ់ាមយួ ្រក�មហុ៊ន ឌីជីប៊ ី(េខមបូឌ) ្របផឹធី ឯ.ក តមកិច�្រពម េ្រព�ងេដើម្បទីិញដី ដូចបានលត
្រតដងក�ុងកំណតស់មា� ល់េលខ9 ប៉ុែន�មនិទទួលភាពេជាគជយ័។ គណនីែដល្រត�វបង្់រត�វបានកត្់រតេនក�ុង្រទព្យ
អកម�េផ្សងៗ (កំណតស់មា� ល់េលខ 16)។ គណនី Escrow  ្រត�វបានទូទតស់ងេទ្រក�មហុ៊ន ឌីជីប៊ ី(េខមបូឌ)
្របផឹធី ឯ.ក េនៃថ�ទី28 ែខកុម�ៈ ឆា� 2ំ021។

Nil

0.06%

Nil

0.48%

្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�

្របាកត់ម�ល់ធានាេលើេដើមទុន

េយាងតម្របកសរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេលខ
No. B7-01-136 ចុះៃថ�ទី15 ែខតុល ឆា� 2ំ001
ធនាគារនានា ត្រម�វឱ្យរក្សោករធានានូវេដើមទុន 10%
ៃនេដើមទុនចុះប�� ីជាមយួធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។
្របាកប់េ�� ើេនះមនិែមនស្រមាបេ់្របើ្របាស់ក�ុង្របតិ-
បត�ិករ្របចៃំថ�របស់ធនាគារេទ ប៉ុែន� អចបង�ិលសង
វញិេនេពលធនាគារឈបេ់ធ�ើ្របតិបត�ិករអជីវកម�េន
កម�ុជាេដយស�័្រគចិត�។

11,650,000

914,710

7,500,000

20,064,710

47,124,250

3,700,002

30,337,500

81,161,752

-

-

3,750,000

3,750,000

-

-

15,281,250

15,281,250

6. ��ក់បេ��ើ�មបទប����ត�ិ

7. គណនី Escrow

��ក់ប�មុង�តព�កិច�

អ���រ��ក់

��ក់តម�ល់��េលើេដើមទុន
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្របាកប់េ�� ើតមបទប្ប��ត�ិរមួមាន៖

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិសមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�

ដុល� រអេមរកិ

ែខ�រេរៀល

្របាកត់ម�ល់ធានាេលើេដើមទុន

េយាងតម្របកសរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេលខ
No. B7-020-230 ចុះៃថ�ទី18 ែខមនីា ឆា� 2ំ020
ធនាគារពណិជ� ្រត�វតម�ល់ទុក្របាកប់្រម�ងមយួចំនួន
េនធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជាក�ុងទ្រមង ់ជា្របាកប់្រម�ង
កតព�កិច�ែដល្រត�វបានគណនា េស�ើនឹង 7.0% ៃន
្របាកប់េ�� ើរបស់អតិថិជននិងកម� ីជា្របាកេ់រៀល និង
របិូយបណ័� េផ្សងេទៀត (2019៖ 8% និង 12.5%
ស្រមាបរ់បិូយបណ័� ្របាកេ់រៀល និង របិូយបណ័� ្របាក់
ដុល� រអេមរកិ េរៀងគា� )។

អ្រតករ្របាក្់របចឆំា� េំលើសមតុល្យជាមយួ ធនាគារ
ជាតិៃនកម�ុជា មានដូចខងេ្រកម:

គណនី Escrow ែដលមានទឹក្របាកច់ំនួន 12,048,00 ដុល� រអេមរកិជាទឹក្របាកែ់ដលធនាគារ បេង�ើតេឡើង
េដើម្បេីធ�ើករទូទតជ់ាមយួ ្រក�មហុ៊ន ឌីជីប៊ ី(េខមបូឌ) ្របផឹធី ឯ.ក តមកិច�្រពម េ្រព�ងេដើម្បទីិញដី ដូចបានលត
្រតដងក�ុងកំណតស់មា� ល់េលខ9 ប៉ុែន�មនិទទួលភាពេជាគជយ័។ គណនីែដល្រត�វបង្់រត�វបានកត្់រតេនក�ុង្រទព្យ
អកម�េផ្សងៗ (កំណតស់មា� ល់េលខ 16)។ គណនី Escrow  ្រត�វបានទូទតស់ងេទ្រក�មហុ៊ន ឌីជីប៊ ី(េខមបូឌ)
្របផឹធី ឯ.ក េនៃថ�ទី28 ែខកុម�ៈ ឆា� 2ំ021។

Nil

0.06%

Nil

0.48%

្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�

្របាកត់ម�ល់ធានាេលើេដើមទុន

េយាងតម្របកសរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេលខ
No. B7-01-136 ចុះៃថ�ទី15 ែខតុល ឆា� 2ំ001
ធនាគារនានា ត្រម�វឱ្យរក្សោករធានានូវេដើមទុន 10%
ៃនេដើមទុនចុះប�� ីជាមយួធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។
្របាកប់េ�� ើេនះមនិែមនស្រមាបេ់្របើ្របាស់ក�ុង្របតិ-
បត�ិករ្របចៃំថ�របស់ធនាគារេទ ប៉ុែន� អចបង�ិលសង
វញិេនេពលធនាគារឈបេ់ធ�ើ្របតិបត�ិករអជីវកម�េន
កម�ុជាេដយស�័្រគចិត�។

11,650,000

914,710

7,500,000

20,064,710

47,124,250

3,700,002

30,337,500

81,161,752

-

-

3,750,000

3,750,000

-

-

15,281,250

15,281,250

6. ��ក់បេ��ើ�មបទប����ត�ិ

7. គណនី Escrow

��ក់ប�មុង�តព�កិច�

អ���រ��ក់

��ក់តម�ល់��េលើេដើមទុន

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

2020 2019
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459,794

1,639,733

2,225

-

2,101,752

1,873,661

6,685,191

9,071

(66,336)

8,501,587

245,828

214,260

(294)

-

459,794

987,737

868,182

(1,191)

18,933

1,873,661

240,641,678

2,256,771

242,898,449

1,691,423

244,589,872

(934,180)

243,655,692

(2,101,752)

241,553,940

973,395,588

9,128,638

982,524,226

6,841,806

989,366,032

(3,778,758)

985,587,274

(8,501,587)

977,085,687

189,741,657

1,770,112

191,511,769

1,223,069

192,734,838

(991,767)

191,743,071

(459,794)

191,283,277

773,197,252

7,213,206

780,410,458

4,984,006

785,394,464

(4,041,449)

781,353,015

(1,873,661)

779,479,354

8. ឥណ�ននិងបុេរ�ប�ន

បែ�មប�ម�លសំវ��នធនស��ប់�រ�តបង់�នដូច�ងេ��ម៖

ឥណទន និងបុេរ្របទនរបស់ធនាគារមានដូចខងេ្រកម៖

ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020

ដុល� រអេមរកិ

2019

ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020
ដុល� រអេមរកិ

2019

ឥណទនរយៈេពលែវង

ឥណទនរយៈេពលខ�ី

បង�រករ្របាកែ់ដល្រត�វទទួល

ឥណទននិងបុេរ្របទនសរបុដុល

កៃ្រមដំេណើ រករឥណទនមនិទនរ់លំស់

តៃម�េយាង

សំវធិានធនស្រមាបក់រខតបង់

ឥណទនរពឹំងទុក

ឥណទន និងបុេរ្របទនសុទ�

នាេដើម្រគា 

សំវធិានធនក�ុងឆា� ំ

(ខត)/ចំេណញពីអ្រតប�ូរ្របាក់

លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់

នាចុង្រគា

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី
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459,794

1,639,733

2,225

-

2,101,752

1,873,661

6,685,191

9,071

(66,336)

8,501,587

245,828

214,260

(294)

-

459,794

987,737

868,182

(1,191)

18,933

1,873,661

240,641,678

2,256,771

242,898,449

1,691,423

244,589,872

(934,180)

243,655,692

(2,101,752)

241,553,940

973,395,588

9,128,638

982,524,226

6,841,806

989,366,032

(3,778,758)

985,587,274

(8,501,587)

977,085,687

189,741,657

1,770,112

191,511,769

1,223,069

192,734,838

(991,767)

191,743,071

(459,794)

191,283,277

773,197,252

7,213,206

780,410,458

4,984,006

785,394,464

(4,041,449)

781,353,015

(1,873,661)

779,479,354

8. ឥណ�ននិងបុេរ�ប�ន

បែ�មប�ម�លសំវ��នធនស��ប់�រ�តបង់�នដូច�ងេ��ម៖

ឥណទន និងបុេរ្របទនរបស់ធនាគារមានដូចខងេ្រកម៖

ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020

ដុល� រអេមរកិ

2019

ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020
ដុល� រអេមរកិ

2019

ឥណទនរយៈេពលែវង

ឥណទនរយៈេពលខ�ី

បង�រករ្របាកែ់ដល្រត�វទទួល

ឥណទននិងបុេរ្របទនសរបុដុល

កៃ្រមដំេណើ រករឥណទនមនិទនរ់លំស់

តៃម�េយាង

សំវធិានធនស្រមាបក់រខតបង់

ឥណទនរពឹំងទុក

ឥណទន និងបុេរ្របទនសុទ�

នាេដើម្រគា 

សំវធិានធនក�ុងឆា� ំ

(ខត)/ចំេណញពីអ្រតប�ូរ្របាក់

លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់

នាចុង្រគា

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី
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84,457

 79,490

 -

 (46,780)

96,153

 11,030

 (2,879)

 -

221,471

208,943

 -

 236,908

 (149,590)

1,098,071

 (11,013)

 2,879

 (25,397)

1,360,801

459,794

 79,490

 236,908

 (238,215).

1,563,775

 -

 -

 -

2,101,752

166,394

 -

 -

 (41,845)

369,551

 (17)

 -

 25,397

519,480

216,096,305

27,439,541

1,054,026

244,589,872

874,109,554

110,992,943

4,263,535

989,366,032

164,302,104

28,067,843

364,891

192,734,838

669,531,073

114,376,460

1,486,931

785,394,464

ចំ�ត់ឥណ�ន រួម�ំង�រ��ក់បង�រែដល�ត�វទទួល�នដូច�ងេ��ម៖

�រផ��រផ�ង់ៃនបែ�មប�ម�លេលើសំវ��នធនស��ប់ ECL �មដំ�ក់�លរបស់ឥណ�ន និង
បុេរ�ប�ន ែដល�ស់ែវង�មតៃម�េដើមរ�លស់�នដូច�ងេ��ម៖

ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020

ដុល� រអេមរកិ

ដំណាកក់លទី1
ECL

ដុល� រអេមរកិ

ដំណាកក់លទី2
ចំនួនក�ុងប�� ីដុល

ដុល� រអេមរកិ

ដំណាកក់លទី3
ចំនួនក�ុងប�� ីដុល

ដុល� រអេមរកិ

សរបុ
ECL

ដុល� រអេមរកិ

2019

ECL

ដំណាកក់លទី 1

ដំណាកក់លទី 2

ដំណាកក់លទី 3

នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� 2ំ020

្រទព្យសកម�ទិញថ�ីែដលមានេន

ដំណាកក់លទី1

្រទព្យសកម�ទិញថ�ីែដលេផ�រេទ

ដំណាកក់លទី2 និង

ដំណាកក់លទី3

ករទូទត ់ឬែលងទទួលស� ល់

្រទព្យសកម�

ករវយតៃម�េឡើងវញិៃនសំវធិានធនខត

េផ�រេទដំណាកក់លទី 1

េផ�រេទដំណាកក់លទី 2

េផ�រេទដំណាកក់លទី 3

�ៃថ�ទី31 ែខធ�� ���ំ2020

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

6262

84,457

 79,490

 -

 (46,780)

96,153

 11,030

 (2,879)

 -

221,471

208,943

 -

 236,908

 (149,590)

1,098,071

 (11,013)

 2,879

 (25,397)

1,360,801

459,794

 79,490

 236,908

 (238,215).

1,563,775

 -

 -

 -

2,101,752

166,394

 -

 -

 (41,845)

369,551

 (17)

 -

 25,397

519,480

216,096,305

27,439,541

1,054,026

244,589,872

874,109,554

110,992,943

4,263,535

989,366,032

164,302,104

28,067,843

364,891

192,734,838

669,531,073

114,376,460

1,486,931

785,394,464

ចំ�ត់ឥណ�ន រួម�ំង�រ��ក់បង�រែដល�ត�វទទួល�នដូច�ងេ��ម៖

�រផ��រផ�ង់ៃនបែ�មប�ម�លេលើសំវ��នធនស��ប់ ECL �មដំ�ក់�លរបស់ឥណ�ន និង
បុេរ�ប�ន ែដល�ស់ែវង�មតៃម�េដើមរ�លស់�នដូច�ងេ��ម៖

ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020

ដុល� រអេមរកិ

ដំណាកក់លទី1
ECL

ដុល� រអេមរកិ

ដំណាកក់លទី2
ចំនួនក�ុងប�� ីដុល

ដុល� រអេមរកិ

ដំណាកក់លទី3
ចំនួនក�ុងប�� ីដុល

ដុល� រអេមរកិ

សរបុ
ECL

ដុល� រអេមរកិ

2019

ECL

ដំណាកក់លទី 1

ដំណាកក់លទី 2

ដំណាកក់លទី 3

នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� 2ំ020

្រទព្យសកម�ទិញថ�ីែដលមានេន

ដំណាកក់លទី1

្រទព្យសកម�ទិញថ�ីែដលេផ�រេទ

ដំណាកក់លទី2 និង

ដំណាកក់លទី3

ករទូទត ់ឬែលងទទួលស� ល់

្រទព្យសកម�

ករវយតៃម�េឡើងវញិៃនសំវធិានធនខត

េផ�រេទដំណាកក់លទី 1

េផ�រេទដំណាកក់លទី 2

េផ�រេទដំណាកក់លទី 3

�ៃថ�ទី31 ែខធ�� ���ំ2020
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47,025

65,672

-

(16,804)

(4,245)

(7,191)

-

-

84,457

77,641

-

68,542

(30,144)

88,045

7,191

-

(2,332)

208,943

245,827

65,672

68,542

(111,043)

190,796

-

-

-

459,794

121,161

-

-

(64,095)

106,996

-

-

2,332

166,394

 2,150,955

 540,838

 78,246,224

 141,740,410

 15,017,160

 5,202,862

 242,898,449

 8,700,613

 2,187,690

 316,505,976

 573,339,958

 60,744,412

 21,045,577

 982,524,226

914,347

902,630

61,690,702

112,000,861

12,175,348

3,827,881

 191,511,769

3,725,964

3,678,217

251,389,611

456,403,509

49,614,543

15,598,614

 780,410,458

�រវ��គបែន�មេ�េលើឥណ�ន និងបុេរ�ប�ន�នដូច�ងេ��ម៖
(i) �ម�បេភទ�ជីវកម�

ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020

ដុល� រអេមរកិ

2019

ដំណាកក់លទី1
ECL

ដុល� រអេមរកិ

ដំណាកក់លទី2
ចំនួនក�ុងប�� ីដុល

ដុល� រអេមរកិ

ដំណាកក់លទី3
ចំនួនក�ុងប�� ីដុល

ដុល� រអេមរកិ

សរបុ
ECL

ដុល� រអេមរកិ

ECL

នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� 2ំ019
្រទព្យសកម�ទិញថ�ីែដលមានេន
ដំណាកក់លទី1
្រទព្យសកម�ទិញថ�ីែដលេផ�រេទ
ដំណាកក់លទី2 និង
ដំណាកក់លទី3
ករទូទត ់ឬែលងទទួលស� ល់
្រទព្យសកម�
ករវយតៃម�េឡើងវញិៃនសំវធិាន
ធនខត
េផ�រេទដំណាកក់លទី 1
េផ�រេទដំណាកក់លទី 2
េផ�រេទដំណាកក់លទី 3
�ៃថ�ទី31 ែខធ�� ���ំ2019

កសិកម�

សំណង់

េសវកម�

ជំនួញ និងពណិជ�កម�

ករដឹកជ��ូ ន

េផ្សងៗ

សរុប
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47,025

65,672

-

(16,804)

(4,245)

(7,191)

-

-

84,457

77,641

-

68,542

(30,144)

88,045

7,191

-

(2,332)

208,943

245,827

65,672

68,542

(111,043)

190,796

-

-

-

459,794

121,161

-

-

(64,095)

106,996

-

-

2,332

166,394

 2,150,955

 540,838

 78,246,224

 141,740,410

 15,017,160

 5,202,862

 242,898,449

 8,700,613

 2,187,690

 316,505,976

 573,339,958

 60,744,412

 21,045,577

 982,524,226

914,347

902,630

61,690,702

112,000,861

12,175,348

3,827,881

 191,511,769

3,725,964

3,678,217

251,389,611

456,403,509

49,614,543

15,598,614

 780,410,458

�រវ��គបែន�មេ�េលើឥណ�ន និងបុេរ�ប�ន�នដូច�ងេ��ម៖
(i) �ម�បេភទ�ជីវកម�

ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020

ដុល� រអេមរកិ

2019

ដំណាកក់លទី1
ECL

ដុល� រអេមរកិ

ដំណាកក់លទី2
ចំនួនក�ុងប�� ីដុល

ដុល� រអេមរកិ

ដំណាកក់លទី3
ចំនួនក�ុងប�� ីដុល

ដុល� រអេមរកិ

សរបុ
ECL

ដុល� រអេមរកិ

ECL

នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� 2ំ019
្រទព្យសកម�ទិញថ�ីែដលមានេន
ដំណាកក់លទី1
្រទព្យសកម�ទិញថ�ីែដលេផ�រេទ
ដំណាកក់លទី2 និង
ដំណាកក់លទី3
ករទូទត ់ឬែលងទទួលស� ល់
្រទព្យសកម�
ករវយតៃម�េឡើងវញិៃនសំវធិាន
ធនខត
េផ�រេទដំណាកក់លទី 1
េផ�រេទដំណាកក់លទី 2
េផ�រេទដំណាកក់លទី 3
�ៃថ�ទី31 ែខធ�� ���ំ2019

កសិកម�

សំណង់

េសវកម�

ជំនួញ និងពណិជ�កម�

ករដឹកជ��ូ ន

េផ្សងៗ

សរុប
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និ�សនជន  242,898,449  982,524,226  191,511,769 780,410,458

 794,662

 242,103,787

 242,898,449

 3,214,408

 979,309,818

 982,524,226

 482,094

 191,029,675

191,511,769

 1,964,532

 778,445,926

 780,410,458

242,898,449 982,524,226 191,511,769 780,410,458

 213,996,937

 28,901,512

 242,898,449

 865,617,610

 116,906,616

 982,524,226

179,887,460

11,624,309

191,511,769

733,041,400

47,369,058

780,410,458

2020 2019

8 % - 18%

8 % - 18%

8% - 18%

8% - 18%

(ii) �មរូបិយប័ណ�

(iii) �ម�លវ�ន�

(iv) �មនិ�សន�ព ទំ�ក់ទំនង �និភ័យ និងអ���រ��ក់៖

អ���រ��ក់�ប�ំ���ំ

ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020

ដុល� រអេមរកិ

2019

ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020

ដុល� រអេមរកិ

2019

ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020

ដុល� រអេមរកិ

2019

ដុល� រអេមរកិ

េរៀល

ទំនាកទ់ំនង

ឥណទនបុគ�លិក

េភ��វខងេ្រក

ហនិភយ័

មនិធំ

ឥណទនរយៈេពលែវង

ឥណទនរយៈេពលខ�ី

េយាងេទកំណតស់មា� ល់េលខ 28 ស�ីពីហនិភយ័សច្់របាកង់យ្រស�ល ស្រមាបក់លវសន�ឥណទន។
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និ�សនជន  242,898,449  982,524,226  191,511,769 780,410,458

 794,662

 242,103,787

 242,898,449

 3,214,408

 979,309,818

 982,524,226

 482,094

 191,029,675

191,511,769

 1,964,532

 778,445,926

 780,410,458

242,898,449 982,524,226 191,511,769 780,410,458

 213,996,937

 28,901,512

 242,898,449

 865,617,610

 116,906,616

 982,524,226

179,887,460

11,624,309

191,511,769

733,041,400

47,369,058

780,410,458

8 % - 18%

8 % - 18%

8% - 18%

8% - 18%

(ii) �មរូបិយប័ណ�

(iii) �ម�លវ�ន�

(iv) �មនិ�សន�ព ទំ�ក់ទំនង �និភ័យ និងអ���រ��ក់៖

អ���រ��ក់�ប�ំ���ំ

ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020

ដុល� រអេមរកិ

2019

ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020

ដុល� រអេមរកិ

2019

ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020

ដុល� រអេមរកិ

2019

ដុល� រអេមរកិ

េរៀល

ទំនាកទ់ំនង

ឥណទនបុគ�លិក

េភ��វខងេ្រក

ហនិភយ័

មនិធំ

ឥណទនរយៈេពលែវង

ឥណទនរយៈេពលខ�ី

េយាងេទកំណតស់មា� ល់េលខ 28 ស�ីពីហនិភយ័សច្់របាកង់យ្រស�ល ស្រមាបក់លវសន�ឥណទន។
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9. �ទព��សកម�េផ��ងៗ

(As reclassified- Note 31)

12,048,000

452,876

 310,378

174,031

234,178

13,219,463

(12,048,000)

1,171,463

48,734,160

1,831,883

 1,255,479

703,955

947,250

53,472,727

(48,734,160)

4,738,567

-

405,285

 113,314

150,182

52,731

721,512

-

721,512

-

1,651,536

 461,755

611,992

214,879

2,940,162

-

2,940,162

ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020

ដុល� រអេមរកិ

2019

ករទូទតជ់ាមុនេទភា� កង់រ (*)

ករទូទតជ់ាមុន

ករបង្់របាកជ់ាមុន

សមាជិកវយកូនេហ� ល

្រទព្យសកម្សេផ្សងៗ

សំវធិានធនេលើករទូទតជ់ា

មុនេទភា� កង់រ

(*) ធនាគារបានេធ�ើករទូទតជ់ាមុននូវទឹក្របាកច់ំនួន 12,048,000ដុល� រអេមរកិេទភា� កង់រមា� កែ់ដល ទក់

 ទងេលើគេ្រមាងអចលន្រទព្យមយួកែន�ងេនក�ុង្របេទសកម�ុជា ែដលបានប�្ឈបេ់ដយសរ មូលេហតុជា

 េ្រចើន។ បច�ុប្បន� ធនាគារកំពុងអនុវត�ផ�ូវច្បោបេ់ដយប�ឹងេលើភា� កង់រេដើម្បទីមទរ ្របាកែ់ដលបានទូទតជ់ា

 មុនមកវញិតមែដលអចេធ�ើេទបាន។ េដយសរែតករ្របមូលបាន មកវញិែផ�កេលើ្រពឹត�ិករណ៍នាេពល

 អនាគតសំវធិានធនទងំ្រស�ង្រត�វបានេធ�ើេឡើង។
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9. �ទព��សកម�េផ��ងៗ

(As reclassified- Note 31)

12,048,000

452,876

 310,378

174,031

234,178

13,219,463

(12,048,000)

1,171,463

48,734,160

1,831,883

 1,255,479

703,955

947,250

53,472,727

(48,734,160)

4,738,567

-

405,285

 113,314

150,182

52,731

721,512

-

721,512

-

1,651,536

 461,755

611,992

214,879

2,940,162

-

2,940,162

ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020

ដុល� រអេមរកិ

2019

ករទូទតជ់ាមុនេទភា� កង់រ (*)

ករទូទតជ់ាមុន

ករបង្់របាកជ់ាមុន

សមាជិកវយកូនេហ� ល

្រទព្យសកម្សេផ្សងៗ

សំវធិានធនេលើករទូទតជ់ា

មុនេទភា� កង់រ

(*) ធនាគារបានេធ�ើករទូទតជ់ាមុននូវទឹក្របាកច់ំនួន 12,048,000ដុល� រអេមរកិេទភា� កង់រមា� កែ់ដល ទក់

 ទងេលើគេ្រមាងអចលន្រទព្យមយួកែន�ងេនក�ុង្របេទសកម�ុជា ែដលបានប�្ឈបេ់ដយសរ មូលេហតុជា

 េ្រចើន។ បច�ុប្បន� ធនាគារកំពុងអនុវត�ផ�ូវច្បោបេ់ដយប�ឹងេលើភា� កង់រេដើម្បទីមទរ ្របាកែ់ដលបានទូទតជ់ា

 មុនមកវញិតមែដលអចេធ�ើេទបាន។ េដយសរែតករ្របមូលបាន មកវញិែផ�កេលើ្រពឹត�ិករណ៍នាេពល

 អនាគតសំវធិានធនទងំ្រស�ង្រត�វបានេធ�ើេឡើង។

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

6565



/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

6666

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

6666



ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ

1,145,457

67,215

248,544

-

1,461,216

590,799

209,728

-

800,527

660,689

2,692,307

398,558

81,705

-

(6,285)

473,978

269,758

58,354

(6,285)

321,827

152,151

620,015

1,461,216

254,911

-

1,716,127

800,527

225,434

-

1,025,961

690,166

2,791,721

473,978

46,667

(1,498)

519,147

321,827

56,071

(1,498)

376,400

142,747

577,412

10. �ទព�� និងហត��បករណ៍

េ�គឿងជួសជុល និងែកលម� ស���រ�ម េ�គឿងបំ�ក់ និងបរ����រ

េ�គឿងជួសជុល និងែកលម� ស���រ�ម េ�គឿងបំ�ក់ និងបរ����រ

ៃថ�េដើម

នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� 2ំ020

ករទិញបែន�ម

ករលក់

នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020

រ�លស់បង�រ

េនៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� 2ំ020

រលំស់

ករលក់

នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020

តៃម�ពិតគណេនយ�� 

នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020

សមមូល�ន់េរៀល 

(កំណតស់មា� ល់េលខ 2.3)

ៃថ�េដើម

នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� 2ំ019
ករទិញបែន�ម
ចំណាតថ់ា� កេ់ឡើងវញិ
ករលក់
នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ019
�រដករ�លស់បង�រ

េនៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� 2ំ019
រលំស់
ករលក់
នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ019
តៃម�ពិតគណេនយ�� 

នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ019
សមមូល�ន់េរៀល 

(កំណតស់មា� ល់េលខ 2.3)

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

6767

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ

1,145,457

67,215

248,544

-

1,461,216

590,799

209,728

-

800,527

660,689

2,692,307

398,558

81,705

-

(6,285)

473,978

269,758

58,354

(6,285)

321,827

152,151

620,015

1,461,216

254,911

-

1,716,127

800,527

225,434

-

1,025,961

690,166

2,791,721

473,978

46,667

(1,498)

519,147

321,827

56,071

(1,498)

376,400

142,747

577,412

10. �ទព�� និងហត��បករណ៍

េ�គឿងជួសជុល និងែកលម� ស���រ�ម េ�គឿងបំ�ក់ និងបរ����រ

េ�គឿងជួសជុល និងែកលម� ស���រ�ម េ�គឿងបំ�ក់ និងបរ����រ

ៃថ�េដើម

នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� 2ំ020

ករទិញបែន�ម

ករលក់

នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020

រ�លស់បង�រ

េនៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� 2ំ020

រលំស់

ករលក់

នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020

តៃម�ពិតគណេនយ�� 

នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020

សមមូល�ន់េរៀល 

(កំណតស់មា� ល់េលខ 2.3)

ៃថ�េដើម

នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� 2ំ019
ករទិញបែន�ម
ចំណាតថ់ា� កេ់ឡើងវញិ
ករលក់
នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ019
�រដករ�លស់បង�រ

េនៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� 2ំ019
រលំស់
ករលក់
នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ019
តៃម�ពិតគណេនយ�� 

នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ019
សមមូល�ន់េរៀល 

(កំណតស់មា� ល់េលខ 2.3)

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

6767



ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ

740,124

114,067

-

(3,468)

850,723

639,173

99,267

(2,766)

735,674

115,049

468,825

410,895

183,130

-

(10,800)

583,225

239,293

79,625

(10,800)

308,118

275,107

1,121,061

-

979,885

(248,544)

-

731,341

-

-

-

-

731,341

2,980,215

2,695,034

1,426,002

-

(20,553)

4,100,483

1,739,023

446,974

(19,851)

2,166,146

1,934,337

7,882,423

850,723

163,820

-

1,014,543

735,674

130,896

-

866,570

147,973

598,551

583,225

246,180

(11,800)

817,605

308,118

126,166

(11,800)

422,484

395,121

1,598,264

731,341

263,220

-

994,561

-

-

-

-

994,561

4,022,999

4,100,483

974,798

(13,298)

5,061,983

2,166,146

538,567

(13,298)

2,691,415

2,370,568

9,588,948

ឧបករណ៍ ព័ត៌�នវ�ទ�� �នយន� �រ�ងសង់កំពុងដំេណើរ�រ សរុប

ឧបករណ៍ ព័ត៌�នវ�ទ�� �នយន� �រ�ងសង់កំពុងដំេណើរ�រ សរុប

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

6868

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ

740,124

114,067

-

(3,468)

850,723

639,173

99,267

(2,766)

735,674

115,049

468,825

410,895

183,130

-

(10,800)

583,225

239,293

79,625

(10,800)

308,118

275,107

1,121,061

-

979,885

(248,544)

-

731,341

-

-

-

-

731,341

2,980,215

2,695,034

1,426,002

-

(20,553)

4,100,483

1,739,023

446,974

(19,851)

2,166,146

1,934,337

7,882,423

850,723

163,820

-

1,014,543

735,674

130,896

-

866,570

147,973

598,551

583,225

246,180

(11,800)

817,605

308,118

126,166

(11,800)

422,484

395,121

1,598,264

731,341

263,220

-

994,561

-

-

-

-

994,561

4,022,999

4,100,483

974,798

(13,298)

5,061,983

2,166,146

538,567

(13,298)

2,691,415

2,370,568

9,588,948

ឧបករណ៍ ព័ត៌�នវ�ទ�� �នយន� �រ�ងសង់កំពុងដំេណើរ�រ សរុប

ឧបករណ៍ ព័ត៌�នវ�ទ�� �នយន� �រ�ងសង់កំពុងដំេណើរ�រ សរុប

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

6868



253,452

19,924

273,376

225,555

29,836

255,391

17,985

72,749

11,955

-

11,955

11,955

-

11,955

-

-

-

6,662,518

6,662,518

-

-

-

6,662,518

26,949,885

265,407

6,682,442

6,947,849

237,510

29,836

267,346

6,680,503

27,022,635

241,207

12,245

253,452

182,549

43,006

225,555

27,897

113,680

11,955

-

11,955

11,955

-

11,955

-

-

253,162

12,245

265,407

194,504

43,006

237,510

27,897

113,680

-

-

-

-

-

-

-

-

11. �ទព��សកម�អរូបី

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ

កម�វ�ធីចម��ង
របស់ធ��រ

កម�វ�ធីកំព���ទ័រ សរុប
កម�វ�ធីកំព���ទ័រ ស�ិតេ�

េ��ម �រអភិវឌ��ន៍

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ

កម�វ�ធីចម��ង
របស់ធ��រ

កម�វ�ធីកំព���ទ័រ សរុប
កម�វ�ធីកំព���ទ័រ ស�ិតេ�

េ��ម �រអភិវឌ��ន៍

ៃថ�េដើម

នាៃថ�ទី1 មករ 2020

ករទិញបែន�ម

នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ 2020

�រដករ�លស់បង�រ

នាៃថ�ទី1 មករ 2020

កររលំស់

នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ 2020

តៃម�ពិតគណេនយ��

នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ 2020

សមមូល�ន់េរៀល 

(កំណតស់មា� ល់េលខ 2.3)

ៃថ�េដើម

នាៃថ�ទី1 មករ 2019

ករទិញបែន�ម

នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ 2019

�រដករ�លស់បង�រ

នាៃថ�ទី1 មករ 2019

កររលំស់

នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ 2019

តៃម�ពិតគណេនយ��

នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ 2019

សមមូល�ន់េរៀល

(កំណតស់មា� ល់េលខ 2.3)

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី
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253,452

19,924

273,376

225,555

29,836

255,391

17,985

72,749

11,955

-

11,955

11,955

-

11,955

-

-

-

6,662,518

6,662,518

-

-

-

6,662,518

26,949,885

265,407

6,682,442

6,947,849

237,510

29,836

267,346

6,680,503

27,022,635

241,207

12,245

253,452

182,549

43,006

225,555

27,897

113,680

11,955

-

11,955

11,955

-

11,955

-

-

253,162

12,245

265,407

194,504

43,006

237,510

27,897

113,680

-

-

-

-

-

-

-

-

11. �ទព��សកម�អរូបី

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ

កម�វ�ធីចម��ង
របស់ធ��រ

កម�វ�ធីកំព���ទ័រ សរុប
កម�វ�ធីកំព���ទ័រ ស�ិតេ�

េ��ម �រអភិវឌ��ន៍

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ

កម�វ�ធីចម��ង
របស់ធ��រ

កម�វ�ធីកំព���ទ័រ សរុប
កម�វ�ធីកំព���ទ័រ ស�ិតេ�

េ��ម �រអភិវឌ��ន៍

ៃថ�េដើម

នាៃថ�ទី1 មករ 2020

ករទិញបែន�ម

នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ 2020

�រដករ�លស់បង�រ

នាៃថ�ទី1 មករ 2020

កររលំស់

នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ 2020

តៃម�ពិតគណេនយ��

នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ 2020

សមមូល�ន់េរៀល 

(កំណតស់មា� ល់េលខ 2.3)

ៃថ�េដើម

នាៃថ�ទី1 មករ 2019

ករទិញបែន�ម

នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ 2019

�រដករ�លស់បង�រ

នាៃថ�ទី1 មករ 2019

កររលំស់

នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ 2019

តៃម�ពិតគណេនយ��

នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ 2019

សមមូល�ន់េរៀល

(កំណតស់មា� ល់េលខ 2.3)

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី
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2,714,561

669,444

-

3,384,005

839,233

616,023

-

1,455,256

1,928,749

11,061,836

2,707,901

(81,437)

13,688,300

3,419,874

2,511,526

(44,890)

5,886,510

7,801,790

2,063,186

651,375

-

2,714,561

368,661

470,572

-

839,233

1,875,328

8,289,881

2,654,353

117,602

11,061,836

1,481,280

1,906,758

31,836

3,419,874

7,641,962

12. ភតិសន��

ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

ដុល� រអេមរកិ

ៃថ�េដើម

នាៃថ�ទី1 ែខមករ

ករទិញបែន�ម

លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់

�ៃថ�ទី31 ែខធ��

ដកៈ រ�លស់បង�រ

នាៃថ�ទី1 ែខមករ 

ចំណាយក�ុងឆា� ំ

លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់

�ៃថ�ទី31 ែខធ��

តៃម�េ�ង

ធនាគារជាភតិកៈ
ធនាគារមានកិច�សន្យោជួល អគារករយិាល័យ បន�បអ់ផាតមនិ និងម៉ាសីុនថតចម�ង។ ធនាគារអនុវត�យក
ជេ្រមើស “ភតិសន្យោជួល្រទព្យសកម�រយៈេពលខ�ី និងមានតៃម�ទប“ េហើយ និងទទួល យកករេលើកែលងស្រមាប់
ករជួលបន�បអ់ផាតមនិ និងម៉ាសីុនថតចម�ង េរៀងគា� ។

សិទ�ិេ�បើ��ស់�ទព��សកម�

2020 2019

សិទ�ិក��ង�រេ�បើ��ស់�ទព��សកម� និងបំណ�លភតិសន��

ករកំណតខ់ងេ្រកមេនះបែ្រមប្រម�ល ៃនសិទ�ិេ្របើ្របាស់្រទព្យសកម� និងបំណុលភតិសន្យោ ៖

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី
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2,714,561

669,444

-

3,384,005

839,233

616,023

-

1,455,256

1,928,749

11,061,836

2,707,901

(81,437)

13,688,300

3,419,874

2,511,526

(44,890)

5,886,510

7,801,790

2,063,186

651,375

-

2,714,561

368,661

470,572

-

839,233

1,875,328

8,289,881

2,654,353

117,602

11,061,836

1,481,280

1,906,758

31,836

3,419,874

7,641,962

12. ភតិសន��

ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

ដុល� រអេមរកិ

ៃថ�េដើម

នាៃថ�ទី1 ែខមករ

ករទិញបែន�ម

លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់

�ៃថ�ទី31 ែខធ��

ដកៈ រ�លស់បង�រ

នាៃថ�ទី1 ែខមករ 

ចំណាយក�ុងឆា� ំ

លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់

�ៃថ�ទី31 ែខធ��

តៃម�េ�ង

ធនាគារជាភតិកៈ
ធនាគារមានកិច�សន្យោជួល អគារករយិាល័យ បន�បអ់ផាតមនិ និងម៉ាសីុនថតចម�ង។ ធនាគារអនុវត�យក
ជេ្រមើស “ភតិសន្យោជួល្រទព្យសកម�រយៈេពលខ�ី និងមានតៃម�ទប“ េហើយ និងទទួល យកករេលើកែលងស្រមាប់
ករជួលបន�បអ់ផាតមនិ និងម៉ាសីុនថតចម�ង េរៀងគា� ។

សិទ�ិេ�បើ��ស់�ទព��សកម�

2020 2019

សិទ�ិក��ង�រេ�បើ��ស់�ទព��សកម� និងបំណ�លភតិសន��

ករកំណតខ់ងេ្រកមេនះបែ្រមប្រម�ល ៃនសិទ�ិេ្របើ្របាស់្រទព្យសកម� និងបំណុលភតិសន្យោ ៖

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី
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845,462 3,446,949 721,597 2,923,911

616,023

124,783

104,656

2,511,526

508,740

426,683

470,572

158,655

92,370

1,906,758

642,870

374,283

1,972,815

669,444

104,656

(685,791)

-

2,061,124

142,719

1,918,405

2,061,124

8,039,221

2,707,901

426,683

(2,795,970)

(40,588)

8,337,247

577,298

7,759,949

8,337,247

1,744,106

651,375

92,370

(515,036)

-

1,972,815

441,164

1,531,651

1,972,815

7,107,232

2,634,812

374,283

 (2,086,926)

        9,820 

8,039,221

1,797,743

6,241,478

8,039,221

បំណ�លភតិសន��

ដុល� រអេមរកិ

នាៃថ�ទី1 ែខមករ

ករទិញបែន�ម

ករទទួលស� ល់ៃនករ្របាក់

ករទូទត់

លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់

�ៃថ�ទី31 ែខធ��

ចំែណកចរន�និងអចរន�

ចរន�

អចរន�

រលំស់េលើសិទ�ិេ្របើ្របាស់្រទព្យសកម�

(កំណតស់មា� ល់េលខ 24)

ចំណាយេលើករជួល្រទព្យសកម�តៃម�ទប

(កំណតស់មា� ល់េលខ 22)

ចំណាយហិរ�� វត�ុេលើបំណុលភតិសន្យោ

(កំណតស់មា� ល់េលខ 24)

ចំនួនសរុបែដល�នទទួល���ល់
េ�ក��ងរ�យ�រណ៍លទ�ផល

ចំនួនទឹក្របាកែ់ដល្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលមានដូចខងេ្រកម៖

ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល

(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល

(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

2020 2019

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី
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845,462 3,446,949 721,597 2,923,911

616,023

124,783

104,656

2,511,526

508,740

426,683

470,572

158,655

92,370

1,906,758

642,870

374,283

1,972,815

669,444

104,656

(685,791)

-

2,061,124

142,719

1,918,405

2,061,124

8,039,221

2,707,901

426,683

(2,795,970)

(40,588)

8,337,247

577,298

7,759,949

8,337,247

1,744,106

651,375

92,370

(515,036)

-

1,972,815

441,164

1,531,651

1,972,815

7,107,232

2,634,812

374,283

 (2,086,926)

        9,820 

8,039,221

1,797,743

6,241,478

8,039,221

បំណ�លភតិសន��

ដុល� រអេមរកិ

នាៃថ�ទី1 ែខមករ

ករទិញបែន�ម

ករទទួលស� ល់ៃនករ្របាក់

ករទូទត់

លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់

�ៃថ�ទី31 ែខធ��

ចំែណកចរន�និងអចរន�

ចរន�

អចរន�

រលំស់េលើសិទ�ិេ្របើ្របាស់្រទព្យសកម�

(កំណតស់មា� ល់េលខ 24)

ចំណាយេលើករជួល្រទព្យសកម�តៃម�ទប

(កំណតស់មា� ល់េលខ 22)

ចំណាយហិរ�� វត�ុេលើបំណុលភតិសន្យោ

(កំណតស់មា� ល់េលខ 24)

ចំនួនសរុបែដល�នទទួល���ល់
េ�ក��ងរ�យ�រណ៍លទ�ផល

ចំនួនទឹក្របាកែ់ដល្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលមានដូចខងេ្រកម៖

ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល

(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល

(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

2020 2019

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី
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95,157,313

80,967,386

(13,151)

6,659,456

(6,452,098)

-

176,318,906

387,766,050

330,104,033

(53,617)

27,150,602

(26,305,204)

(5,451,889)

713,209,975

44,059,782

51,000,000

-

3,181,484

(3,083,953)

-

95,157,313

177,032,204

206,652,000

-

12,891,373

(12,496,178)

3,686,651

387,766,050

2,966,625

12,987,610

160,000,000

175,954,235

364,671

176,318,906

11,999,998

52,534,882

647,200,000

711,734,880

1,475,095

713,209,975

-

-

95,000,000

95,000,000

157,313

95,157,313

-

-

387,125,000

387,125,000

641,050

387,766,050

13. ��ក់បេ��ើពីអតិថិជន

14. ��ក់កម�ី

្របាកប់េ�� ើពីអតិថិជនមាន គណនីសន្សែំដលមានទឹក្របាក ់750,002 ដុល� រអេមរកិ (សមមូល 3,003,758
ពនេ់រៀល) ជាមយួអ្រតករ្របាក ់3% ក�ុងមយួឆា�  ំ(2019៖ គា� ន)។

្របាកក់ម� ីរមួមាន៖

បែ្រមប្រម�ល្របាកក់ម�មីានដូចខងេ្រកម៖

្របាកក់ម�ពីីធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា

្របាកក់ម�ពីីធនាគារេផ្សងៗ

្របាកក់ម�ពីីហុ៊ននិក

ករ្របាកប់ង�ែដល្រត�វបងស់ង

តៃម�េ�ង

នាៃថ�ទី1 មករ

្របាកក់ម�បីែន�មក�ុង្រគា

្របាកេ់ដើមសងក�ុង្រគា

បង�ករ្របាកក់�ុង្រគា

ករ្របាកស់ងក�ុង្រគា

លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់

�ៃថ�ទី31 ែខធ��

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019
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95,157,313

80,967,386

(13,151)

6,659,456

(6,452,098)

-

176,318,906

387,766,050

330,104,033

(53,617)

27,150,602

(26,305,204)

(5,451,889)

713,209,975

44,059,782

51,000,000

-

3,181,484

(3,083,953)

-

95,157,313

177,032,204

206,652,000

-

12,891,373

(12,496,178)

3,686,651

387,766,050

2,966,625

12,987,610

160,000,000

175,954,235

364,671

176,318,906

11,999,998

52,534,882

647,200,000

711,734,880

1,475,095

713,209,975

-

-

95,000,000

95,000,000

157,313

95,157,313

-

-

387,125,000

387,125,000

641,050

387,766,050

13. ��ក់បេ��ើពីអតិថិជន

14. ��ក់កម�ី

្របាកប់េ�� ើពីអតិថិជនមាន គណនីសន្សែំដលមានទឹក្របាក ់750,002 ដុល� រអេមរកិ (សមមូល 3,003,758
ពនេ់រៀល) ជាមយួអ្រតករ្របាក ់3% ក�ុងមយួឆា�  ំ(2019៖ គា� ន)។

្របាកក់ម� ីរមួមាន៖

បែ្រមប្រម�ល្របាកក់ម�មីានដូចខងេ្រកម៖

្របាកក់ម�ពីីធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា

្របាកក់ម�ពីីធនាគារេផ្សងៗ

្របាកក់ម�ពីីហុ៊ននិក

ករ្របាកប់ង�ែដល្រត�វបងស់ង

តៃម�េ�ង

នាៃថ�ទី1 មករ

្របាកក់ម�បីែន�មក�ុង្រគា

្របាកេ់ដើមសងក�ុង្រគា

បង�ករ្របាកក់�ុង្រគា

ករ្របាកស់ងក�ុង្រគា

លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់

�ៃថ�ទី31 ែខធ��

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

២០២០ ២០១៩
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2% - 7.8%

2% - 8%

4.4% - 4.8%

 

160,307,663 

 16,011,243 

 176,318,906 

 

 648,444,497 

 64,765,478 

 713,209,975 

 

  95,157,313 

 - 

 95,157,313 

387,766,050 

 - 

 387,766,050 

2,698,708

(2,724,429)

(25,721)

11,002,633

(11,107,498)

(104,865)

2,614,443

(321,573)

2,292,870

10,593,723

(1,303,014)

9,290,709

�រវ��គបែន�មេលើ��ក់កម�ី�នដូច�ងេ��ម៖

15. ពន�េលើ��ក់ចំណ�ល

(i) �រវ��គេលើ�មរូបិយបណ� និងអ���រ��ក់

(ii) �រវ��គ�ម�លអវ�ន

សូមេមើល កំណតស់មា� តេ់លខ 28 ស្រមាបក់រវភិាគតមកលអវសន។

ធាតុសំខន់ៗ  ៃនចំណាយ (ផល) ពន�េលើ្របាកចំ់ណូលមានដូចខងេ្រកម៖

ពន�បច�ុប្បន�

ពន�ពន្យោ

អ្រតករ្របាក្់របចឆំា� កំ�ុង្រគា

កម�ជីា្របាកដុ់ល� រ

កម�ជីា្របាកេ់រៀល គា� ន

ដុល� រអេមរកិ

ែខ�រេរៀល

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019
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2% - 7.8%

2% - 8%

4.4% - 4.8%

 

160,307,663 

 16,011,243 

 176,318,906 

 

 648,444,497 

 64,765,478 

 713,209,975 

 

  95,157,313 

 - 

 95,157,313 

387,766,050 

 - 

 387,766,050 

2,698,708

(2,724,429)

(25,721)

11,002,633

(11,107,498)

(104,865)

2,614,443

(321,573)

2,292,870

10,593,723

(1,303,014)

9,290,709

�រវ��គបែន�មេលើ��ក់កម�ី�នដូច�ងេ��ម៖

15. ពន�េលើ��ក់ចំណ�ល

(i) �រវ��គេលើ�មរូបិយបណ� និងអ���រ��ក់

(ii) �រវ��គ�ម�លអវ�ន

សូមេមើល កំណតស់មា� តេ់លខ 28 ស្រមាបក់រវភិាគតមកលអវសន។

ធាតុសំខន់ៗ  ៃនចំណាយ (ផល) ពន�េលើ្របាកចំ់ណូលមានដូចខងេ្រកម៖

ពន�បច�ុប្បន�

ពន�ពន្យោ

អ្រតករ្របាក្់របចឆំា� កំ�ុង្រគា

កម�ជីា្របាកដុ់ល� រ

កម�ជីា្របាកេ់រៀល គា� ន

ដុល� រអេមរកិ

ែខ�រេរៀល

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019
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15.1 ពន�េលើ��ក់ចំណ�លក��ង��

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

(702,555)

(140,511)

114,790

-

(25,721)

(2,864,315)

(572,863)

467,999

-

(104,865)

12,442,263

2,488,453

2,597

(198,180)

2,292,870

50,416,050

10,083,212

10,523

(803,026)

9,290,709

(�ត) ចំេណញគណេនយ��មុន
ពន�េលើ��ក់ចំណ�ល

(ផល) ចំ�យពន�េលើ��ក់ចំណ�ល
�មអ���បសិទ��ព

ចំណាយពន�េលើ្របាកចំ់ណូល

ក�ុងអ្រតពន� 20%

ចំណាយែដលមនិអចកតក់ងបាន 

ពន�ពន្យោមនិ្រត�វបានទទួលស� ល់ឆា� មុំនៗ

ពត័ម៌ានលំអិតៃនករប៉ានស់� នករចំណាយពន�េលើ្របាកចំ់ណូលក�ុង្រគា មានដូចខងេ្រកម៖

2,331,253

2,698,708

(2,616,584)

-

2,413,377

9,499,856

11,002,633

(10,667,813)

(72,566)

9,762,110

1,546,691

2,614,443

(1,829,881)

-

2,331,253

6,214,604

10,593,723

(7,414,678)

106,207

9,499,856

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

នាៃថ�ទី1 ែខមករ

ចំណាយពន�េលើ្របាកចំ់ណូលក�ុង្រគា

ពន�បានបងក់�ុងករយិបរេិច�ទ

លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់

នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ

ពត័ម៌ានលំអិតអំពីបែ្រមប្រម�លៃនករបងព់ន�េលើ្របាកចំ់ណូលមានដូចខងេ្រកម៖

េយាងតមបទប�� ត�ិសរេពើពន�ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ពន�េលើ្របាកចំ់ណូលក�ុង្រគា ្រត�វបាន គណនា

េដយយកចំនួនខ�ស់ជាងៃន្របាកចំ់េណញជាបព់ន�ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ គុណនឹងអ្រត ពន� 20% និង 1%

ៃនផលរបរ។
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15.1 ពន�េលើ��ក់ចំណ�លក��ង��

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

(702,555)

(140,511)

114,790

-

(25,721)

(2,864,315)

(572,863)

467,999

-

(104,865)

12,442,263

2,488,453

2,597

(198,180)

2,292,870

50,416,050

10,083,212

10,523

(803,026)

9,290,709

(�ត) ចំេណញគណេនយ��មុន
ពន�េលើ��ក់ចំណ�ល

(ផល) ចំ�យពន�េលើ��ក់ចំណ�ល
�មអ���បសិទ��ព

ចំណាយពន�េលើ្របាកចំ់ណូល

ក�ុងអ្រតពន� 20%

ចំណាយែដលមនិអចកតក់ងបាន 

ពន�ពន្យោមនិ្រត�វបានទទួលស� ល់ឆា� មុំនៗ

ពត័ម៌ានលំអិតៃនករប៉ានស់� នករចំណាយពន�េលើ្របាកចំ់ណូលក�ុង្រគា មានដូចខងេ្រកម៖

2,331,253

2,698,708

(2,616,584)

-

2,413,377

9,499,856

11,002,633

(10,667,813)

(72,566)

9,762,110

1,546,691

2,614,443

(1,829,881)

-

2,331,253

6,214,604

10,593,723

(7,414,678)

106,207

9,499,856

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

នាៃថ�ទី1 ែខមករ

ចំណាយពន�េលើ្របាកចំ់ណូលក�ុង្រគា

ពន�បានបងក់�ុងករយិបរេិច�ទ

លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់

នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ

ពត័ម៌ានលំអិតអំពីបែ្រមប្រម�លៃនករបងព់ន�េលើ្របាកចំ់ណូលមានដូចខងេ្រកម៖

េយាងតមបទប�� ត�ិសរេពើពន�ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ពន�េលើ្របាកចំ់ណូលក�ុង្រគា ្រត�វបាន គណនា

េដយយកចំនួនខ�ស់ជាងៃន្របាកចំ់េណញជាបព់ន�ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ គុណនឹងអ្រត ពន� 20% និង 1%

ៃនផលរបរ។
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2,409,600

412,225

344,952

186,836

63,571

32,107

(385,749)

(17,540)

3,046,002

9,746,832

1,667,450

1,395,331

755,752

257,145

129,872

(1,560,355)

(70,949)

12,321,078

-

-

293,143

13,635

66,000

(51,205)

-

-

321,573

-

-

1,194,558

55,562

268,950

(208,660)

-

-

1,310,410

12,048,000

117,545

89,346

19,800

1,617

12,276,308

48,734,160

475,470

361,404

80,090

6,540

49,657,664

-

98,677

35,740

40,700

141,702

316,819

-

402,109

145,641

165,853

577,436

1,291,039

15.2 ពន�ពន���ទព��សកម�

16. �ទព��អកម�េផ��ងៗ

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

សំវធិានធនស្រមាបក់របងទុ់កមុន

បំណុលភតិសន្យោសុទ�

សំវធិានធនស្រមាបក់រខតបងេ់លើ

ឥណទនែដលរពឹំងទុក

កំៃរេលើឥណទនែដលមនិបានរលំស់

សំវធិានធនស្រមាប្់របាកអ់តីតភាព

កររលំស់តមពន�ដរ

សិទ�ិក�ុងករេ្របើ្របាស់្រទព្យសកម�

សមាជិក

គណនីែដល្រត�វបង ់

(កំណតស់មា� ល់េលខ 7)

ពន�្របាកេ់បៀវត្សនិងពន�កតទុ់ក 

ែដល្រត�វបង់

ចំណាយបង�រ

ចំណាយបង�រខងវជិា� ជីវៈ

េផ្សងៗ

លេម��ងជាបេណា� ះអសន�ែដល្រត�វបានទទួលស� ល់ក�ុង្រគា ែដលេធ�ើឱ្យមាននូវពន�ពន្យោ្រទព្យ សកម�ដូចខងេ្រកម៖

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

7575

2,409,600

412,225

344,952

186,836

63,571

32,107

(385,749)

(17,540)

3,046,002

9,746,832

1,667,450

1,395,331

755,752

257,145

129,872

(1,560,355)

(70,949)

12,321,078

-

-

293,143

13,635

66,000

(51,205)

-

-

321,573

-

-

1,194,558

55,562

268,950

(208,660)

-

-

1,310,410

12,048,000

117,545

89,346

19,800

1,617

12,276,308

48,734,160

475,470

361,404

80,090

6,540

49,657,664

-

98,677

35,740

40,700

141,702

316,819

-

402,109

145,641

165,853

577,436

1,291,039

15.2 ពន�ពន���ទព��សកម�

16. �ទព��អកម�េផ��ងៗ

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

សំវធិានធនស្រមាបក់របងទុ់កមុន

បំណុលភតិសន្យោសុទ�

សំវធិានធនស្រមាបក់រខតបងេ់លើ

ឥណទនែដលរពឹំងទុក

កំៃរេលើឥណទនែដលមនិបានរលំស់

សំវធិានធនស្រមាប្់របាកអ់តីតភាព

កររលំស់តមពន�ដរ

សិទ�ិក�ុងករេ្របើ្របាស់្រទព្យសកម�

សមាជិក

គណនីែដល្រត�វបង ់

(កំណតស់មា� ល់េលខ 7)

ពន�្របាកេ់បៀវត្សនិងពន�កតទុ់ក 

ែដល្រត�វបង់

ចំណាយបង�រ

ចំណាយបង�រខងវជិា� ជីវៈ

េផ្សងៗ

លេម��ងជាបេណា� ះអសន�ែដល្រត�វបានទទួលស� ល់ក�ុង្រគា ែដលេធ�ើឱ្យមាននូវពន�ពន្យោ្រទព្យ សកម�ដូចខងេ្រកម៖

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី
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75,000,000 300,000,000 75,000,000 300,000,000

330,000

(12,144)

-

317,856

1,344,750

(49,511)

(9,511)

1,285,728

330,000

-

-

330,000

1,325,940

-

18,810

1,344,750

3,297,405

2,101,752

1,195,653

4,813,706

2,218,875

459,793

1,759,082

7,110,806

17. សំវ��នធនេលើអត��បេ�ជន៍បុគ�លិក

18. េដើមទុន

19. ទុនប�មុងទូេ�

20. ទុនប�មុង�មបទប����ត�ិ

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

ដុល� រអេមរកិ

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ

ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

2020 2019

នាៃថ�ទី1 មករ

ករកត្់រតប��� ស់ៃនសំវធិាធន

លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់

�ៃថ�ទី31 ែខធ��

ចុះប�� ី េចញផ្សោយ និងទូទតេ់ពញ
េលញក�ុងតៃម� 1ដុល� ក�ុង1ភាគហុ៊ន

សំវធិានធនតមបទប្ប�� ត�ិ

សំវធិានធនសំរប ់ECLs តម CIFRSs 9

ទុនប្រម�ងតមបទប្ប�� ត�ិ

សមមូលពនេ់រៀល (កំណតស់មា� ល់េលខ 2.3)

ធនាគារបានេផ�រ្របាកចំ់េណញរក្សោទុកចំនួន 3,000,000 ដុល� រអេមរកិ (12 ពនល់នេរៀល) េទ ទុនប្រម�ងទូេទ

ែដលបានអនុមត័េដយធនាគារជាតិេនៃថ�ទី27 ែខកក�ដ ឆា� 2ំ016។

បែ្រមប្រម�លសំវធិានធនមានដូចខងេ្រកម៖

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

7676

75,000,000 300,000,000 75,000,000 300,000,000

330,000

(12,144)

-

317,856

1,344,750

(49,511)

(9,511)

1,285,728

330,000

-

-

330,000

1,325,940

-

18,810

1,344,750

3,297,405

2,101,752

1,195,653

4,813,706

2,218,875

459,793

1,759,082

7,110,806

17. សំវ��នធនេលើអត��បេ�ជន៍បុគ�លិក

18. េដើមទុន

19. ទុនប�មុងទូេ�

20. ទុនប�មុង�មបទប����ត�ិ

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

ដុល� រអេមរកិ

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ

ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

2020 2019

នាៃថ�ទី1 មករ

ករកត្់រតប��� ស់ៃនសំវធិាធន

លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់

�ៃថ�ទី31 ែខធ��

ចុះប�� ី េចញផ្សោយ និងទូទតេ់ពញ
េលញក�ុងតៃម� 1ដុល� ក�ុង1ភាគហុ៊ន

សំវធិានធនតមបទប្ប�� ត�ិ

សំវធិានធនសំរប ់ECLs តម CIFRSs 9

ទុនប្រម�ងតមបទប្ប�� ត�ិ

សមមូលពនេ់រៀល (កំណតស់មា� ល់េលខ 2.3)

ធនាគារបានេផ�រ្របាកចំ់េណញរក្សោទុកចំនួន 3,000,000 ដុល� រអេមរកិ (12 ពនល់នេរៀល) េទ ទុនប្រម�ងទូេទ

ែដលបានអនុមត័េដយធនាគារជាតិេនៃថ�ទី27 ែខកក�ដ ឆា� 2ំ016។

បែ្រមប្រម�លសំវធិានធនមានដូចខងេ្រកម៖

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

7676



29,499,810

129,479

34,266

29,663,555

120,270,725

527,886

139,703

120,938,314

22,941,500

23,597

236,374

23,201,471

92,958,958

95,615

957,787

94,012,360

6,659,456

104,656

907

6,765,019

27,150,602

426,682

3,698

27,580,982

3,181,484

92,370

-

3,273,854

12,891,373

374,283

-

13,265,656

836,801

-

836,801

(18,536)

818,265

3,411,638

-

3,411,638

(75,571)

3,336,067

827,007

800

827,807

(11,543)

816,264

3,351,033

3,241

3,354,274

(46,772)

3,307,502

21. ចំណ�ល�រ��ក់

22. ចំ�យ�រ��ក់

23. កៃ�មេស� និងកៃ�មេជើង�រសុទ�

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

ឥណទន និងបុេរ្របទន

សមតុល្យជាមយួធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

សមតុល្យជាមយួធនាគារេផ្សងៗ

្របាកក់ម�ី
បំណុលភតិសន្យោ

្របាកប់េ�� ើពីអតិថិជន

ចំណូលកៃ្រមេសវនិងកៃ្រមេជើងសរ

ៃថ�ផាកពិនយ័

ករសងវញិនូវឥណទនបាតប់ង់

ចំណាយកៃ្រមេសវនិងកៃ្រមេជើងសរ

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

7777

29,499,810

129,479

34,266

29,663,555

120,270,725

527,886

139,703

120,938,314

22,941,500

23,597

236,374

23,201,471

92,958,958

95,615

957,787

94,012,360

6,659,456

104,656

907

6,765,019

27,150,602

426,682

3,698

27,580,982

3,181,484

92,370

-

3,273,854

12,891,373

374,283

-

13,265,656

836,801

-

836,801

(18,536)

818,265

3,411,638

-

3,411,638

(75,571)

3,336,067

827,007

800

827,807

(11,543)

816,264

3,351,033

3,241

3,354,274

(46,772)

3,307,502

21. ចំណ�ល�រ��ក់

22. ចំ�យ�រ��ក់

23. កៃ�មេស� និងកៃ�មេជើង�រសុទ�

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

ឥណទន និងបុេរ្របទន

សមតុល្យជាមយួធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

សមតុល្យជាមយួធនាគារេផ្សងៗ

្របាកក់ម�ី
បំណុលភតិសន្យោ

្របាកប់េ�� ើពីអតិថិជន

ចំណូលកៃ្រមេសវនិងកៃ្រមេជើងសរ

ៃថ�ផាកពិនយ័

ករសងវញិនូវឥណទនបាតប់ង់

ចំណាយកៃ្រមេសវនិងកៃ្រមេជើងសរ

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី
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6,632,872

568,403 

616,023

895,437

333,767

192,708

182,330

179,122

174,245

168,127

124,783

121,727

113,200

83,342

65,671

28,263

22,618

129,547

10,632,185

27,042,219

             2,317,379 

2,511,526

3,650,697

1,360,768

785,671

743,359

730,280

710,397

685,454

508,740

496,281

461,516

339,785

267,741

115,228

92,214

528,163

43,347,418

5,024,315

                489,979 

470,572

539,674

298,933

101,963

158,280

151,035

144,351

138,036

158,655

121,281

6,456

66,304

53,468

53,554

20,013

92,596

8,089,465

20,358,524

             1,985,395 

1,906,758

2,186,759

1,211,277

413,154

641,351

611,994

584,910

559,322

642,870

491,431

26,160

268,664

216,652

217,001

81,093

375,197

32,778,512

24. ចំ�យទូេ� និងរដ��ល 

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

្របាកែ់ខ និងចំណាយពកព់ន័�

រលំស់ (កំណតស់មា� ល់េលខ 10, 11)

រលំស់សិទ�ិេ្របើ្របាស់្រទព្យសកម�

(កំណតស់មា� ល់េលខ 12)

ចំណាយផ�ូវច្បោប ់និងវជិា� ជីវៈ

ចំណាយផ្សព�ផ្សោយ

សមា� រៈករយិាល័យ

ចំណាយៃថ�សំង

ជួសជុល និងែថទំ

ទឹកេភ�ើង

ទូរគមនាគមន ៍និងៃ្របសណីយ៍

ចំណាយភតិសន្យោេលើតៃម�ទប

(កំណតស់មា� ល់េលខ 12)

ចំណាយេលើអហរ និងកំសន�

អំេណាយ

សន�ិសុខ

ករធានារ៉បរ់ង

ចំណាយរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

ចំណាយពន�េផ្សងៗ

ចំណាយេផ្សងៗ

រលំស់សិទ�សមាជិកកូនេហ� ល ្រត�វបានដកចូ់លក�ុងបនា� តចំ់ណាយេផ្សងៗ ចំនួន 3,051 ដុល� រ

អេមរកិ ឬ 12,439 ពនេ់រៀល (2019៖ 2,638 ដុល� រអេមរកិ ឬ 10,689 ពនេ់រៀល)។

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី
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6,632,872

568,403 

616,023

895,437

333,767

192,708

182,330

179,122

174,245

168,127

124,783

121,727

113,200

83,342

65,671

28,263

22,618

129,547

10,632,185

27,042,219

             2,317,379 

2,511,526

3,650,697

1,360,768

785,671

743,359

730,280

710,397

685,454

508,740

496,281

461,516

339,785

267,741

115,228

92,214

528,163

43,347,418

5,024,315

                489,979 

470,572

539,674

298,933

101,963

158,280

151,035

144,351

138,036

158,655

121,281

6,456

66,304

53,468

53,554

20,013

92,596

8,089,465

20,358,524

             1,985,395 

1,906,758

2,186,759

1,211,277

413,154

641,351

611,994

584,910

559,322

642,870

491,431

26,160

268,664

216,652

217,001

81,093

375,197

32,778,512

24. ចំ�យទូេ� និងរដ��ល 

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

្របាកែ់ខ និងចំណាយពកព់ន័�

រលំស់ (កំណតស់មា� ល់េលខ 10, 11)

រលំស់សិទ�ិេ្របើ្របាស់្រទព្យសកម�

(កំណតស់មា� ល់េលខ 12)

ចំណាយផ�ូវច្បោប ់និងវជិា� ជីវៈ

ចំណាយផ្សព�ផ្សោយ

សមា� រៈករយិាល័យ

ចំណាយៃថ�សំង

ជួសជុល និងែថទំ

ទឹកេភ�ើង

ទូរគមនាគមន ៍និងៃ្របសណីយ៍

ចំណាយភតិសន្យោេលើតៃម�ទប

(កំណតស់មា� ល់េលខ 12)

ចំណាយេលើអហរ និងកំសន�

អំេណាយ

សន�ិសុខ

ករធានារ៉បរ់ង

ចំណាយរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

ចំណាយពន�េផ្សងៗ

ចំណាយេផ្សងៗ

រលំស់សិទ�សមាជិកកូនេហ� ល ្រត�វបានដកចូ់លក�ុងបនា� តចំ់ណាយេផ្សងៗ ចំនួន 3,051 ដុល� រ

អេមរកិ ឬ 12,439 ពនេ់រៀល (2019៖ 2,638 ដុល� រអេមរកិ ឬ 10,689 ពនេ់រៀល)។

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី
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1,814,014 7,395,735 259,832 1,052,839

1,639,733

143,424

30,857

6,685,191

584,740

125,804

214,258

45,324

250

868,173

183,653

1,013

25. សំវ��នធន ស��ប់�រ�តបង់ឥណ�នរ�ពឹងទុក 

26. សន�� និងយ��ព 

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

ឥណទននិងបុេរ្របទន

សមតុល្យជាមយួធនាគារេផ្សងៗ

សមតុល្យជាមយួធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

(ក) �រ�ម�រ�មផ��វច��ប់

េនក�ុង្រគា ធនាគារបានបន�ករទមទរតមផ�ូវច្បោបជ់ាមយួនឹងអតិថិជនែដលស�ិត ក�ុងឥណទនមនិដំេណើ រករ។

ភាគេ្រចើនៃនករទមទរទងំេនះេនែត្រត�វបានចរចនិង ឬ មាន ករតវ៉ពីអតិថិជន ដូេច�ះមនិមានលទ�ផលចុង

េ្រកយៃនបណ�ឹ ងទងំេនះេទ េហើយចំនួនែដល អច្របមូលបានមកវញិមនិអច្រត�វបានកំណតេ់នេពលេនះេទ។

(ខ) យ��ពៃនពន�

្របពន័�ពន�ដរេនក�ុង្របេទសកម�ុជាបានឆ�ងកតក់រផា� ស់ប�ូរជាេ្រចើន េហើយ្រត�វបានកំណត ់េដយករបក្រសយ

មនិច្បោស់លស់ផ�ុយ និង ឬករបក្រសយខុសគា� ែដលមាន្រសបក់�ុង ចំេណាមអជា� ធរពន�ដរនិងយុត� ធិករជា

េ្រចើន។ ពន�្រត�វបានពិនិត្យនិងេសុើបអេង�តេដយអជា� ធរមយួចំនួនែដល្រត�វបានអនុ�� តេដយច្បោបក់�ុងករពិនយ័

េទសទណ�  និងករគិតករ្របាក។់ អង�េហតុទងំេនះអចបេង�ើតហនិភយ័ពន� េនក�ុង្របេទសកម�ុជាគួរឱ្យកតស់មា� ល់

ជាង្របេទសដៃទេទៀត។ គណៈ្រគប្់រគងេជឿជាកថ់ាខ�ួនបានផ�ល់្រគប្់រគានស់្រមាបបំ់ណុលពន� ែផ�កេលើករបក

្រសយ ច្បោបន់ីតិកម�។ េទះយ៉ាងណាកេ៏ដយអជា� ធរពកព់ន័�អចមានករបក្រសយខុសគា� និងផលបះ៉ពល់

ចប ់តងំពីករដកប់��ូ លធនាគារនិងអនុធនាគាររបស់ខ�ួនអចមានសរៈសំខន។់

សំវធិានធនស្រមាបក់រខតបង់
ឥណទនរពឹំងទុក

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី
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1,814,014 7,395,735 259,832 1,052,839

1,639,733

143,424

30,857

6,685,191

584,740

125,804

214,258

45,324

250

868,173

183,653

1,013

25. សំវ��នធន ស��ប់�រ�តបង់ឥណ�នរ�ពឹងទុក 

26. សន�� និងយ��ព 

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

ឥណទននិងបុេរ្របទន

សមតុល្យជាមយួធនាគារេផ្សងៗ

សមតុល្យជាមយួធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

(ក) �រ�ម�រ�មផ��វច��ប់

េនក�ុង្រគា ធនាគារបានបន�ករទមទរតមផ�ូវច្បោបជ់ាមយួនឹងអតិថិជនែដលស�ិត ក�ុងឥណទនមនិដំេណើ រករ។

ភាគេ្រចើនៃនករទមទរទងំេនះេនែត្រត�វបានចរចនិង ឬ មាន ករតវ៉ពីអតិថិជន ដូេច�ះមនិមានលទ�ផលចុង

េ្រកយៃនបណ�ឹ ងទងំេនះេទ េហើយចំនួនែដល អច្របមូលបានមកវញិមនិអច្រត�វបានកំណតេ់នេពលេនះេទ។

(ខ) យ��ពៃនពន�

្របពន័�ពន�ដរេនក�ុង្របេទសកម�ុជាបានឆ�ងកតក់រផា� ស់ប�ូរជាេ្រចើន េហើយ្រត�វបានកំណត ់េដយករបក្រសយ

មនិច្បោស់លស់ផ�ុយ និង ឬករបក្រសយខុសគា� ែដលមាន្រសបក់�ុង ចំេណាមអជា� ធរពន�ដរនិងយុត� ធិករជា

េ្រចើន។ ពន�្រត�វបានពិនិត្យនិងេសុើបអេង�តេដយអជា� ធរមយួចំនួនែដល្រត�វបានអនុ�� តេដយច្បោបក់�ុងករពិនយ័

េទសទណ�  និងករគិតករ្របាក។់ អង�េហតុទងំេនះអចបេង�ើតហនិភយ័ពន� េនក�ុង្របេទសកម�ុជាគួរឱ្យកតស់មា� ល់

ជាង្របេទសដៃទេទៀត។ គណៈ្រគប្់រគងេជឿជាកថ់ាខ�ួនបានផ�ល់្រគប្់រគានស់្រមាបបំ់ណុលពន� ែផ�កេលើករបក

្រសយ ច្បោបន់ីតិកម�។ េទះយ៉ាងណាកេ៏ដយអជា� ធរពកព់ន័�អចមានករបក្រសយខុសគា� និងផលបះ៉ពល់

ចប ់តងំពីករដកប់��ូ លធនាគារនិងអនុធនាគាររបស់ខ�ួនអចមានសរៈសំខន។់

សំវធិានធនស្រមាបក់រខតបង់
ឥណទនរពឹំងទុក
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65,000,000

6,118,190

4,313,391

525,783

28,263

265,005,000

24,943,861

17,585,695

2,143,617

115,228

51,000,000

3,181,484

3,083,953

354,097

53,554

206,652,000

12,891,373

12,496,178

1,446,957

217,001

Daegu Bank

  ្របាកក់ម�ី

 ករ្របាក្់រត�វបង់

ឌីជីប៊� (េខមបូ�) �បផឹធី ឯ.ក

ធនាគារ Daegu

សច្់របាកព់ីកម�ី

ចំណាយករ្របាក់

ករ្របាកែ់ដលបានបង់

ចំណាយេលើបុគ�លិកថា� ក្់រគប្់រគង

ចំណាយេលើ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

160,000,000

274,182

647,200,000

1,109,066

95,000,000

157,313

387,125,000

641,050

គណនីEscrow និងគណនី
្រត�វបងេ់នក�ុងរបាយករណ៍
ស� នភាពហិរ�� វត�ុ - -12,048,000 49,543,160

27. �រ�ត�ត�ងពី សម�័ន��តិ

27.1 សមតុល��ដក់សល់�មួយសម�័ន��តិ

27.2 �បតិបត�ិ�រសំ�ន់ៗ�មួយសម�័ន��តិ

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019
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65,000,000

6,118,190

4,313,391

525,783

28,263

265,005,000

24,943,861

17,585,695

2,143,617

115,228

51,000,000

3,181,484

3,083,953

354,097

53,554

206,652,000

12,891,373

12,496,178

1,446,957

217,001

Daegu Bank

  ្របាកក់ម�ី

 ករ្របាក្់រត�វបង់

ឌីជីប៊� (េខមបូ�) �បផឹធី ឯ.ក

ធនាគារ Daegu

សច្់របាកព់ីកម�ី

ចំណាយករ្របាក់

ករ្របាកែ់ដលបានបង់

ចំណាយេលើបុគ�លិកថា� ក្់រគប្់រគង

ចំណាយេលើ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

160,000,000

274,182

647,200,000

1,109,066

95,000,000

157,313

387,125,000

641,050

គណនីEscrow និងគណនី
្រត�វបងេ់នក�ុងរបាយករណ៍
ស� នភាពហិរ�� វត�ុ - -12,048,000 49,543,160

27. �រ�ត�ត�ងពី សម�័ន��តិ

27.1 សមតុល��ដក់សល់�មួយសម�័ន��តិ

27.2 �បតិបត�ិ�រសំ�ន់ៗ�មួយសម�័ន��តិ

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019
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9,270,980

12,248,000

6,943,219

687,054

29,149,253

-

-

-

-

996,402

484,409

1,480,811

(463,141)

-

30,166,923

122,025,204

-

-

236,712,473

- 

236,712,473

20,064,710

5,061,983

3,384,005

6,947,849

2,049,600

- 

37,508,147

(1,859,869)

(4,414,017)

267,946,734

1,083,844,538

តរងខងេ្រកមបានបង� ញពីករវភិាគរបស់ ្រទព្យសកម� និង ្រទព្យអសកម� េដើម្បរីពឹំងទុកថាអចនឹងអចរេំកើប

បានមកវញិ ក�ុងរយៈេពល1ឆា�  ំឬ ចបព់ី 1ឆា� េំឡើងេទ របច់បពី់កលបរេិច�ទរបស់ របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ៖

្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ

សច្់របាក ់និងសមតុល្យសច្់របាក់

គណនី Escrow

ឥណទន និង បុេរ្របទន

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ

្រទព្យសកម�មនិែមនហិរ�� វត�ុ

្របាកប់េ�� ើប�� តិ�

្រទព្យ និងហត�ូបករណ៍

សិទ�ិេ្របើ្របាស់្រទព្យសកម�

កម�វធិីកំុព្យទូរ័

ពន�ពន្យោរ្រទព្យសកម�

្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀត

ឥណទននិងបុេរ្របទនអ្រកក់

រលំស់្រទព្យអហិរ�� វត�ុ

�ទព��សកម�សរុប 

សមមូល��ន់េរៀល 

(កំណតស់មា� ល់េលខ 2.3)

28. ទ�មង់ៃន�លកំណត់ �ទព��សកម� និង �ទព��អសកម�

ក�ុងរយៈេពល1ឆា� ំ
ដុល� រអេមរកិ

េលើសពី1ឆា� ំ
ដុល� រអេមរកិ

2020
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9,270,980

12,248,000

6,943,219

687,054

29,149,253

-

-

-

-

996,402

484,409

1,480,811

(463,141)

-

30,166,923

122,025,204

-

-

236,712,473

- 

236,712,473

20,064,710

5,061,983

3,384,005

6,947,849

2,049,600

- 

37,508,147

(1,859,869)

(4,414,017)

267,946,734

1,083,844,538

តរងខងេ្រកមបានបង� ញពីករវភិាគរបស់ ្រទព្យសកម� និង ្រទព្យអសកម� េដើម្បរីពឹំងទុកថាអចនឹងអចរេំកើប

បានមកវញិ ក�ុងរយៈេពល1ឆា�  ំឬ ចបព់ី 1ឆា� េំឡើងេទ របច់បពី់កលបរេិច�ទរបស់ របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ៖

្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ

សច្់របាក ់និងសមតុល្យសច្់របាក់

គណនី Escrow

ឥណទន និង បុេរ្របទន

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ

្រទព្យសកម�មនិែមនហិរ�� វត�ុ

្របាកប់េ�� ើប�� តិ�

្រទព្យ និងហត�ូបករណ៍

សិទ�ិេ្របើ្របាស់្រទព្យសកម�

កម�វធិីកំុព្យទូរ័

ពន�ពន្យោរ្រទព្យសកម�

្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀត

ឥណទននិងបុេរ្របទនអ្រកក់

រលំស់្រទព្យអហិរ�� វត�ុ

�ទព��សកម�សរុប 

សមមូល��ន់េរៀល 

(កំណតស់មា� ល់េលខ 2.3)

28. ទ�មង់ៃន�លកំណត់ �ទព��សកម� និង �ទព��អសកម�

ក�ុងរយៈេពល1ឆា� ំ
ដុល� រអេមរកិ

េលើសពី1ឆា� ំ
ដុល� រអេមរកិ

2020
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9,270,980

12,248,000

243,655,692

687,054

265,861,726

20,064,710

5,061,983

3,384,005

6,947,849

3,046,002

484,409

38,988,958

(2,323,010)

(4,414,017)

298,113,657

1,205,869,742

4,893,973

-

5,633,852

458,016

10,985,841

-

-

-

-

321,573

263,496

585,069

(506,573)

-

11,064,337

44,755,243

-

-

186,109,219

- 

186,109,219

3,750,000

4,100,483

2,714,561

265,407

-

-

10,830,451

- 

(3,242,889)

193,696,781

783,503,479

4,893,973

-

191,743,071

458,016

197,095,060

3,750,000

4,100,483

2,714,561

265,407

321,573

263,496

11,415,520

(506,573)

(3,242,889)

204,761,118

828,258,722

សរបុ
ដុល� រអេមរកិ

ក�ុងរយៈេពល1ឆា� ំ
ដុល� រអេមរកិ

េលើសពី1ឆា� ំ
ដុល� រអេមរកិ

សរបុ
ដុល� រអេមរកិ

2019
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9,270,980

12,248,000

243,655,692

687,054

265,861,726

20,064,710

5,061,983

3,384,005

6,947,849

3,046,002

484,409

38,988,958

(2,323,010)

(4,414,017)

298,113,657

1,205,869,742

4,893,973

-

5,633,852

458,016

10,985,841

-

-

-

-

321,573

263,496

585,069

(506,573)

-

11,064,337

44,755,243

-

-

186,109,219

- 

186,109,219

3,750,000

4,100,483

2,714,561

265,407

-

-

10,830,451

- 

(3,242,889)

193,696,781

783,503,479

4,893,973

-

191,743,071

458,016

197,095,060

3,750,000

4,100,483

2,714,561

265,407

321,573

263,496

11,415,520

(506,573)

(3,242,889)

204,761,118

828,258,722

សរបុ
ដុល� រអេមរកិ

ក�ុងរយៈេពល1ឆា� ំ
ដុល� រអេមរកិ

េលើសពី1ឆា� ំ
ដុល� រអេមរកិ

សរបុ
ដុល� រអេមរកិ

2019
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750,002

163,355,782

164,105,784

12,276,308

-

2,413,377

-

14,689,685

      178,795,469

      

723,227,672

-

12,963,124

12,963,124

-

2,061,124

-

317,856

2,378,980

        15,342,104

        

62,058,810

ក�ុងរយៈេពល1ឆា� ំ

ដុល� រអេមរកិ

�ទព��អកម�ហិរ��វត��

្របាកប់េ�� ើពីអតិថិជន

្របាកក់ម�ី

�ទព��អកម�មិនែមនហិរ��វត��

្រទព្យអកម�េផ្សងៗ

បំណុលភតិសន្យោ

បំណុលពន�េលើ្របាកចំ់ណូល

វធិានធនេលើអត�្របេយាជនរ៍បស់និេយាជិក

�ទព��អកម�សរុប

សមមូល��ន់េរៀល 

(កំណតស់មា� ល់ េលខ 2.3)

េលើសពី1ឆា� ំ

ដុល� រអេមរកិ

2020

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

8383

750,002

163,355,782

164,105,784

12,276,308

-

2,413,377

-

14,689,685

      178,795,469

      

723,227,672

-

12,963,124

12,963,124

-

2,061,124

-

317,856

2,378,980

        15,342,104

        

62,058,810

ក�ុងរយៈេពល1ឆា� ំ

ដុល� រអេមរកិ

�ទព��អកម�ហិរ��វត��

្របាកប់េ�� ើពីអតិថិជន

្របាកក់ម�ី

�ទព��អកម�មិនែមនហិរ��វត��

្រទព្យអកម�េផ្សងៗ

បំណុលភតិសន្យោ

បំណុលពន�េលើ្របាកចំ់ណូល

វធិានធនេលើអត�្របេយាជនរ៍បស់និេយាជិក

�ទព��អកម�សរុប

សមមូល��ន់េរៀល 

(កំណតស់មា� ល់ េលខ 2.3)

េលើសពី1ឆា� ំ

ដុល� រអេមរកិ

2020

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

8383



750,002

176,318,906

177,068,908

12,276,308

2,061,124

2,413,377

317,856

17,068,665

      194,137,573

      

785,286,482

-

157,313

157,313

316,819

-

2,331,253

-

2,648,072

2,805,385

11,431,944

-

95,000,000

95,000,000

-

1,972,815

-

330,000

2,302,815

97,302,815

396,508,971

-

95,157,313

95,157,313

316,819

1,972,815

2,331,253

330,000

4,950,887

100,108,200

407,940,916

សរបុ

ដុល� រអេមរកិ

ក�ុងរយៈេពល1ឆា� ំ

ដុល� រអេមរកិ

េលើសពី1ឆា� ំ

ដុល� រអេមរកិ

សរបុ

ដុល� រអេមរកិ

2019

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

8484

750,002

176,318,906

177,068,908

12,276,308

2,061,124

2,413,377

317,856

17,068,665

      194,137,573

      

785,286,482

-

157,313

157,313

316,819

-

2,331,253

-

2,648,072

2,805,385

11,431,944

-

95,000,000

95,000,000

-

1,972,815

-

330,000

2,302,815

97,302,815

396,508,971

-

95,157,313

95,157,313

316,819

1,972,815

2,331,253

330,000

4,950,887

100,108,200

407,940,916

សរបុ

ដុល� រអេមរកិ

ក�ុងរយៈេពល1ឆា� ំ

ដុល� រអេមរកិ

េលើសពី1ឆា� ំ

ដុល� រអេមរកិ

សរបុ

ដុល� រអេមរកិ

2019

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី
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9,270,980 

12,248,000

243,655,692

657,187 

265,831,859

750,002

176,318,906

177,068,908

88,762,951

37,501,114

49,543,160

985,587,274

2,658,321

1,075,289,869

3,033,758

713,209,975

716,243,733

359,046,136

4,893,973

-

191,743,071

458,016

197,095,060 

-

95,157,313

95,157,313

101,937,747

19,942,940

-

781,353,014

1,866,415

803,162,369

-

387,766,050

387,766,050

415,396,319

29. �រ�គប់�គង�និភ័យហិរ��វត��
ធនាគារមានហនិភយ័ដូចខងេ្រកមពីឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ៖
 • ហនិភយ័្របតិបត�ិករ
 • ហនិភយ័ឥណទន
 • ហនិភយ័ទីផ្សោរ
 • ហនិភយ័សច្់របាកង់យរងេ្រគាះ និង
កំណតសំ់គាល់េនះបង� ញពត័ម៌ានអំពី ករបះ៉ពល់របស់ហនិភយ័ចំេពះហនិភយ័នីមយួៗ របស់ធនាគារខងេលើ
ក�ុងេគាលបំណងេគាលនេយាបាយ និងដំេណើ រកររបស់ធនាគារ ស្រមាបក់រ វស់ែវងនិង្រគប្់រគងហនិភយ័
និងរមួទងំករ្រគប្់រគងមូលធនរបស់ធនាគារ។

សកម�ភាពរបស់ធនាគារ ប��ូ លហនិភយ័ហិរ�� វត�ុជាេ្រចើនរមួមាន៖ ហនិភយ័ឥណទន ហនិភយ័ទីផ្សោរ
(រមួមានហនិភយ័របូិយបណ័� ហនិភយ័អ្រតករ្របាកន់ិងហនិភយ័តៃម�) និងហនិភយ័សច្់របាក្់រស�ល។
ករទទួលយកហនិភយ័គឺជាកត� ចំបងស្រមាបអ់ជីវកម�ហិរ�� វត�ុេហើយហនិភយ័ៃន្របតិបត�ិករគឺ មនិអច
េជៀសផុតក�ុងករេធ�ើជំនួញ។ ធនាគារមនិេ្របើ្របាស់ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ ដូចជាកិច�សន្យោប�ូរ្របាកប់រេទស និង
អ្រតប�ូរករ្របាក ់េដើម្ប្ីរគប្់រគងហនិភយ័របស់ខ�ួនេឡើយ។ េគាលបំណងចំបងរបស់ធនាគារ ក�ុងករ្រគប់
្រគងហនិភយ័ គឺ្រត�វេគារពតមបទប�� ត�ិរបស់ ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា។ ម្៉យោងវញិេទៀត ធនាគារបានទទួល
ស� ល់ពីសរៈសំខនៃ់នករ សេ្រមច បាននូវករអនុវត�ល�ៗ តមអន�រជាតិេលើករ្រគប្់រគងហនិភយ័។ គណៈ
្រគប្់រគងបានបេង�ើតអង� ្របជំុ្រគប្់រគងហនិភយ័និង្របតិបត�ិេដើម្បបីេង�ើតនូវប៉ារ៉ែម្៉រតទូលំទូលយៃនហនិភយ័
ែដលអចទទួលយកបានស្រមាបធ់នាគារ្រត�តពិនិត្យសកម�ភាពែដលផ�ុយនឹងប៉ារ៉ែម្៉រតទងំេនះ។

មុខ�រ�គប់�គង�និភ័យនិងរច�សម�័ន�អភិ�លកិច�

ព័ត៌�នលម�ិតអំពី�ទព��សកម�និងបំណ�លហិរ��វត���នដូច�ងេ��ម៖

ដុល� រអេមរកិ

�ទព��សកម�ហិរ��វត��

សច្់របាក ់និងសមតុល្យសច្់របាក់

គណនី Escrow

ឥណទន និងបុេរ្របទន

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ

�ទព��សកម�ហិរ��វត��សរុប

�ទព��អកម�ហិរ��វត��

្របាកប់េ�� ើពីអតិថិជន

បំណុលភតិសន្យោ

�ទព��អកម�ហិរ��វត��សរុប

�ទព��សកម�ហិរ��វត��សុទ�

ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី
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9,270,980 

12,248,000

243,655,692

657,187 

265,831,859

750,002

176,318,906

177,068,908

88,762,951

37,501,114

49,543,160

985,587,274

2,658,321

1,075,289,869

3,033,758

713,209,975

716,243,733

359,046,136

4,893,973

-

191,743,071

458,016

197,095,060 

-

95,157,313

95,157,313

101,937,747

19,942,940

-

781,353,014

1,866,415

803,162,369

-

387,766,050

387,766,050

415,396,319

29. �រ�គប់�គង�និភ័យហិរ��វត��
ធនាគារមានហនិភយ័ដូចខងេ្រកមពីឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ៖
 • ហនិភយ័្របតិបត�ិករ
 • ហនិភយ័ឥណទន
 • ហនិភយ័ទីផ្សោរ
 • ហនិភយ័សច្់របាកង់យរងេ្រគាះ និង
កំណតសំ់គាល់េនះបង� ញពត័ម៌ានអំពី ករបះ៉ពល់របស់ហនិភយ័ចំេពះហនិភយ័នីមយួៗ របស់ធនាគារខងេលើ
ក�ុងេគាលបំណងេគាលនេយាបាយ និងដំេណើ រកររបស់ធនាគារ ស្រមាបក់រ វស់ែវងនិង្រគប្់រគងហនិភយ័
និងរមួទងំករ្រគប្់រគងមូលធនរបស់ធនាគារ។

សកម�ភាពរបស់ធនាគារ ប��ូ លហនិភយ័ហិរ�� វត�ុជាេ្រចើនរមួមាន៖ ហនិភយ័ឥណទន ហនិភយ័ទីផ្សោរ
(រមួមានហនិភយ័របូិយបណ័� ហនិភយ័អ្រតករ្របាកន់ិងហនិភយ័តៃម�) និងហនិភយ័សច្់របាក្់រស�ល។
ករទទួលយកហនិភយ័គឺជាកត� ចំបងស្រមាបអ់ជីវកម�ហិរ�� វត�ុេហើយហនិភយ័ៃន្របតិបត�ិករគឺ មនិអច
េជៀសផុតក�ុងករេធ�ើជំនួញ។ ធនាគារមនិេ្របើ្របាស់ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ ដូចជាកិច�សន្យោប�ូរ្របាកប់រេទស និង
អ្រតប�ូរករ្របាក ់េដើម្ប្ីរគប្់រគងហនិភយ័របស់ខ�ួនេឡើយ។ េគាលបំណងចំបងរបស់ធនាគារ ក�ុងករ្រគប់
្រគងហនិភយ័ គឺ្រត�វេគារពតមបទប�� ត�ិរបស់ ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា។ ម្៉យោងវញិេទៀត ធនាគារបានទទួល
ស� ល់ពីសរៈសំខនៃ់នករ សេ្រមច បាននូវករអនុវត�ល�ៗ តមអន�រជាតិេលើករ្រគប្់រគងហនិភយ័។ គណៈ
្រគប្់រគងបានបេង�ើតអង� ្របជំុ្រគប្់រគងហនិភយ័និង្របតិបត�ិេដើម្បបីេង�ើតនូវប៉ារ៉ែម្៉រតទូលំទូលយៃនហនិភយ័
ែដលអចទទួលយកបានស្រមាបធ់នាគារ្រត�តពិនិត្យសកម�ភាពែដលផ�ុយនឹងប៉ារ៉ែម្៉រតទងំេនះ។

មុខ�រ�គប់�គង�និភ័យនិងរច�សម�័ន�អភិ�លកិច�

ព័ត៌�នលម�ិតអំពី�ទព��សកម�និងបំណ�លហិរ��វត���នដូច�ងេ��ម៖

ដុល� រអេមរកិ

�ទព��សកម�ហិរ��វត��

សច្់របាក ់និងសមតុល្យសច្់របាក់

គណនី Escrow

ឥណទន និងបុេរ្របទន

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ

�ទព��សកម�ហិរ��វត��សរុប

�ទព��អកម�ហិរ��វត��

្របាកប់េ�� ើពីអតិថិជន

បំណុលភតិសន្យោ

�ទព��អកម�ហិរ��វត��សរុប

�ទព��សកម�ហិរ��វត��សុទ�

ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

8585



29.1 �និភ័យ�បតិបត�ិ�រ 29.2 �និភ័យឥណ�ន
ហនិភយ័្របតិបត�ិករ គឺជាហនិភយ័ៃនករបាតប់ង់
េដយផា� ល់ ឬ ្របេយាលែដលេកើតមានេឡើង េដយ
ករខ�ះខត ឬករមនិបានអនុវត�ជាបល់បៃ់ននីតិវធិី
ៃផ�ក�ុង ផា� ល់ខ�ួន បេច�កវទិ្យោ និងេហដ� រចនាសម�ន័�
និង ករេកើតេឡើងពីខងេ្រកមយួចំនួនេទៀត ែដល
មនិែមនជាហនិភយ័ឥណទន ហនិភយ័ទីផ្សោរ និង
ហនិភយ័សច្់របាកង់យ្រស�ល ដូចជាកត� ែដល
េកើតមានេឡើងពីត្រម�វករច្បោប ់និងបទប្ប�� ត�ិេផ្សងៗ
និងស�ងដ់រែដលទទួលស� ល់ជាទូេទេនក�ុងសហ
្រគាស។ ករខតបងព់ីហនិភយ័្របតិបត�ិករ ្រត�វបាន
្រគប្់រគងតមរយៈដំេណើ រករករ្រគប្់រគងហនិភយ័
្របតិបត�ិករ ករ្រត�តពិនិត្យ និងករេធ�ើរបាយករណ៍
េទេលើសកម�ភាពអជីវកម�ដស៏ម្រសប េដយែផ�ក
េទេលើករ្រត�តពិនិត្យ និងគា្ំរទែដលមានភាពឯករជ្យ
ៃនែផ�កអជីវកម� និងករ្រត�ត ពិនិត្យពីអ�ក្រគប្់រគង
ជានខ់�ស់របស់្រក�មហុ៊ន។ ករ្រគប្់រគងេលើហនិភយ័
្របតិបត�ិកររបស់ធនាគារ ត្រម�វឲ្យបេង�ើតរចនាសម�ន័�
តួនាទី និងវធិីស�ស�ៃនករ្រគប្់រគងឲ្យបានច្បោស់
លស់។ េគាលករណ៍ និងវធិានករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង
េផ្សងៗ ្រត�វបានដកឲ់្យអនុវត�រមួទងំករបេង�ើតដំណាក់
កលៃនករចុះហត�េលខអនុមត័ករបេង�ើតនូវ ្របពន័�
្រត�តពិនិត្យយ៉ាងហ�តច់តក់រេរៀបចំនីតិវធិី និងឯកសរ
សំអងនានារមួទងំករអនុវត�នេ៍ទ តមេគាលករណ៍
និងបទប�� ត�ិេផ្សងៗ។ ករបេង�ើតទងំេនះគឺបន�ករ
្រត�តពិនិត្យេឡើងវញិជា ្របចេំដើម្បកំីណតនូ់វហនិភយ័
ែផ�ក្របតិបត�ិកររបស់ែផ�កអជីវកម�ធនាគារ កដូ៏ចជា
កំណតនូ់វ ដំណាកក់លៃនករអនុេលមេទតម
េគាលករណ៍របស់ធនាគារ ែដលេធ�ើករ្រត�តពិនិត្យ
ជា្របច ំេដយអង�ភាពសវនកម�ៃផ�ក�ុង។ លទ�ផល
ែដលបានមកពីករ្រត�តពិនិត្យរបស់សវនករៃផ�ក�ុង
្រត�វបានពិភាក្សោជាមយួអ�ក្រគប្់រគងៃនែផ�កែដលពក់
ពន័�រចួេធ�ើករដកប់��ូ នេទគណៈកមា� ករសវនកម�
និងអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់របស់ ធនាគារ។

ធនាគារចតវ់ធិានករេលើករេលចេឡើងហនិភយ័
ឥណទន ែដលជាហនិភយ័េធ�ើឲ្យមានករខត បង់
ហិរ�� វត�ុចំេពះធនាគារក�ុងករណីែដលមនិបានអនុវត�
នូវកតព�កិច�។ ហនិភយ័ឥណទនគឺជា ហនិភយ័
សំខនប់ំផុតស្រមាបអ់ជីវកម�របស់ធនាគារ។ ហ-
និភយ័ឥណទនេកើតេឡើងក�ុង សកម� ភាពផ�ល់កម�ី
ដូចជាករផ�ល់ឥណទន និងបុេរ្របទន។ កម៏ានផង
ែដរនូវហនិភយ័ឥណទន ស្រមាបឧ់បករណ៍ហិរ��
វត�ុ េ្រកតរងតុល្យករ ដូចជាកិច�សន្យោឥណទន។
សកម�ភាពផ�ល់ឥណទន្រត�វបានែណនាេំដយេគាល-
ករណ៏ឥណទនរបស់ធនាគារេដើម្បអីះអងធានាថា
េគាល បំណងៃន្របាកឥ់ណទនទងំអស់ទទួលបាន
េជាគជយ័ ឧទហរណ៍ដូចជា សំេពៀតឥណទនមាន
ភាពរងឹមាេំហើយហនិភយ័ឥណទន្រត�វបានែបងែចក
យ៉ាងល�។ េគាលនេយាបាយឥណទន កត្់រតនូវ
េគាលនេយាបាយ្របាកក់ម� ី្រទព្យប�� ំ និងដំេណើ រករ
អនុមត័ឥណទនេដយរមួប��ូ ល ទងំ្របពន័�ចំណាត់
ថា� កៃ់ផ�ក�ុងរបស់ធនាគារ និងនីតិវធិីែដលអនុវត� េដើម្ប ី
ធានាអះអងក�ុងករ េគារពេទតមេគាលករណ៍ែណ
នារំបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។

(ក) �រ�ស់ែវង�និភ័យឥណ�ន

  ធនាគារ វយតៃម�ពីលទ�ភាពៃនករខកខនមនិ
  បំេពញកតព�កិច�របស់អ�កសំុខ�ី េដយេ្របើ្របាស់
  ឧបករណ៍កំណតៃ់ផ�ក�ុង។ គណៈកមា� ករឥណ-
  ទនក�ុង្រស�ក ទទួលខុស្រត�វ ក�ុងករ កំណត់
  ដំណាកក់លហនិភយ័ស្រមាបអ់�កសំុខ�ីមា� ក់ៗ ។
  ដំណាកក់លហនិភយ័្រត�វបានពិនិត្យេឡើងវញិ
  និងេធ�ើបច�ុប្បន�ភាពេរៀងរល់ឆា� េំហើយ និងក�ុង
  ករណី ែដល៖ (1)-មានករផា� ស់ប�ូរលក�ខណ�
  ឥណទនែដលរមួ ប��ូ លផងែដរនូវករពន្យោ។
  (2)-ករទូទតម់និេទៀងទត ់ឬ ករេគចេវសេដយ
  េចតនា និង (3)-ពត័ម៌ានមនិល�ទកទ់ង នឹងអ�ក
  សំុខ�ី ឬ ្របតិបត�ិករ។
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29.1 �និភ័យ�បតិបត�ិ�រ 29.2 �និភ័យឥណ�ន
ហនិភយ័្របតិបត�ិករ គឺជាហនិភយ័ៃនករបាតប់ង់
េដយផា� ល់ ឬ ្របេយាលែដលេកើតមានេឡើង េដយ
ករខ�ះខត ឬករមនិបានអនុវត�ជាបល់បៃ់ននីតិវធិី
ៃផ�ក�ុង ផា� ល់ខ�ួន បេច�កវទិ្យោ និងេហដ� រចនាសម�ន័�
និង ករេកើតេឡើងពីខងេ្រកមយួចំនួនេទៀត ែដល
មនិែមនជាហនិភយ័ឥណទន ហនិភយ័ទីផ្សោរ និង
ហនិភយ័សច្់របាកង់យ្រស�ល ដូចជាកត� ែដល
េកើតមានេឡើងពីត្រម�វករច្បោប ់និងបទប្ប�� ត�ិេផ្សងៗ
និងស�ងដ់រែដលទទួលស� ល់ជាទូេទេនក�ុងសហ
្រគាស។ ករខតបងព់ីហនិភយ័្របតិបត�ិករ ្រត�វបាន
្រគប្់រគងតមរយៈដំេណើ រករករ្រគប្់រគងហនិភយ័
្របតិបត�ិករ ករ្រត�តពិនិត្យ និងករេធ�ើរបាយករណ៍
េទេលើសកម�ភាពអជីវកម�ដស៏ម្រសប េដយែផ�ក
េទេលើករ្រត�តពិនិត្យ និងគា្ំរទែដលមានភាពឯករជ្យ
ៃនែផ�កអជីវកម� និងករ្រត�ត ពិនិត្យពីអ�ក្រគប្់រគង
ជានខ់�ស់របស់្រក�មហុ៊ន។ ករ្រគប្់រគងេលើហនិភយ័
្របតិបត�ិកររបស់ធនាគារ ត្រម�វឲ្យបេង�ើតរចនាសម�ន័�
តួនាទី និងវធិីស�ស�ៃនករ្រគប្់រគងឲ្យបានច្បោស់
លស់។ េគាលករណ៍ និងវធិានករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង
េផ្សងៗ ្រត�វបានដកឲ់្យអនុវត�រមួទងំករបេង�ើតដំណាក់
កលៃនករចុះហត�េលខអនុមត័ករបេង�ើតនូវ ្របពន័�
្រត�តពិនិត្យយ៉ាងហ�តច់តក់រេរៀបចំនីតិវធិី និងឯកសរ
សំអងនានារមួទងំករអនុវត�នេ៍ទ តមេគាលករណ៍
និងបទប�� ត�ិេផ្សងៗ។ ករបេង�ើតទងំេនះគឺបន�ករ
្រត�តពិនិត្យេឡើងវញិជា ្របចេំដើម្បកំីណតនូ់វហនិភយ័
ែផ�ក្របតិបត�ិកររបស់ែផ�កអជីវកម�ធនាគារ កដូ៏ចជា
កំណតនូ់វ ដំណាកក់លៃនករអនុេលមេទតម
េគាលករណ៍របស់ធនាគារ ែដលេធ�ើករ្រត�តពិនិត្យ
ជា្របច ំេដយអង�ភាពសវនកម�ៃផ�ក�ុង។ លទ�ផល
ែដលបានមកពីករ្រត�តពិនិត្យរបស់សវនករៃផ�ក�ុង
្រត�វបានពិភាក្សោជាមយួអ�ក្រគប្់រគងៃនែផ�កែដលពក់
ពន័�រចួេធ�ើករដកប់��ូ នេទគណៈកមា� ករសវនកម�
និងអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់របស់ ធនាគារ។

ធនាគារចតវ់ធិានករេលើករេលចេឡើងហនិភយ័
ឥណទន ែដលជាហនិភយ័េធ�ើឲ្យមានករខត បង់
ហិរ�� វត�ុចំេពះធនាគារក�ុងករណីែដលមនិបានអនុវត�
នូវកតព�កិច�។ ហនិភយ័ឥណទនគឺជា ហនិភយ័
សំខនប់ំផុតស្រមាបអ់ជីវកម�របស់ធនាគារ។ ហ-
និភយ័ឥណទនេកើតេឡើងក�ុង សកម� ភាពផ�ល់កម�ី
ដូចជាករផ�ល់ឥណទន និងបុេរ្របទន។ កម៏ានផង
ែដរនូវហនិភយ័ឥណទន ស្រមាបឧ់បករណ៍ហិរ��
វត�ុ េ្រកតរងតុល្យករ ដូចជាកិច�សន្យោឥណទន។
សកម�ភាពផ�ល់ឥណទន្រត�វបានែណនាេំដយេគាល-
ករណ៏ឥណទនរបស់ធនាគារេដើម្បអីះអងធានាថា
េគាល បំណងៃន្របាកឥ់ណទនទងំអស់ទទួលបាន
េជាគជយ័ ឧទហរណ៍ដូចជា សំេពៀតឥណទនមាន
ភាពរងឹមាេំហើយហនិភយ័ឥណទន្រត�វបានែបងែចក
យ៉ាងល�។ េគាលនេយាបាយឥណទន កត្់រតនូវ
េគាលនេយាបាយ្របាកក់ម� ី្រទព្យប�� ំ និងដំេណើ រករ
អនុមត័ឥណទនេដយរមួប��ូ ល ទងំ្របពន័�ចំណាត់
ថា� កៃ់ផ�ក�ុងរបស់ធនាគារ និងនីតិវធិីែដលអនុវត� េដើម្ប ី
ធានាអះអងក�ុងករ េគារពេទតមេគាលករណ៍ែណ
នារំបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។

(ក) �រ�ស់ែវង�និភ័យឥណ�ន

  ធនាគារ វយតៃម�ពីលទ�ភាពៃនករខកខនមនិ
  បំេពញកតព�កិច�របស់អ�កសំុខ�ី េដយេ្របើ្របាស់
  ឧបករណ៍កំណតៃ់ផ�ក�ុង។ គណៈកមា� ករឥណ-
  ទនក�ុង្រស�ក ទទួលខុស្រត�វ ក�ុងករ កំណត់
  ដំណាកក់លហនិភយ័ស្រមាបអ់�កសំុខ�ីមា� ក់ៗ ។
  ដំណាកក់លហនិភយ័្រត�វបានពិនិត្យេឡើងវញិ
  និងេធ�ើបច�ុប្បន�ភាពេរៀងរល់ឆា� េំហើយ និងក�ុង
  ករណី ែដល៖ (1)-មានករផា� ស់ប�ូរលក�ខណ�
  ឥណទនែដលរមួ ប��ូ លផងែដរនូវករពន្យោ។
  (2)-ករទូទតម់និេទៀងទត ់ឬ ករេគចេវសេដយ
  េចតនា និង (3)-ពត័ម៌ានមនិល�ទកទ់ង នឹងអ�ក
  សំុខ�ី ឬ ្របតិបត�ិករ។
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• ពិនិត្យេឡើងវញិនូវករអនុេលមភាពរបស់អង�ភាព
 អជីវកម�ែដលមានែដនកំណតប់ះ៉ពល់ែដល
 បាន្រពមេ្រព�ងរមួទងំសហ្រគាសែដល្រត�វបាន
 េ្រជើសេរ ើសហនិភយ័ក�ុង្របេទសនិង្របេភទផលិត
 ផល។ រយករណ៍េទៀងទតស់�ីពីគុណភាព
 ឥណទនៃនសំេពៀតក�ុង្រស�ក ្រត�វបានផ�ល់ជូន
 ធនាគារេ្រកឌីតែដលអចត្រម�វឱ្យមានវធិានករ
 ែកត្រម�វសម្រសបែដល្រត�វេធ�ើ។ទងំេនះរមួប��ូ ល
 ទងំរបាយករណ៍ែដលមានករប៉ាន្់របមាណអំពី
 សំវធិានធនៃន ECL។
• ផ�ល់ករែណនាជំំនាញដល់អង�ភាពអជីវកម�េដើ-
 ម្បេីលើកកម�ស់ករអនុវត�ល�បំផុតេន ធនាគារក�ុង
 ករ្រគប្់រគងហនិភយ័ឥណទន។ ធនាគារមាន
 េគាលករណ៍និងករអនុវត�ជាេ្រចើនេដើម្បកីត់
 បន�យហនិភយ័ឥណទន។ ជាទំលបៃ់នករេធ�ើ
 ទងំេនះគឺករទទួលបាននូវសុវត�ិភាពក�ុងទ្រមង់
 ជាវត�ុប�� ំ ស្រមាប ់ឥណទននិងបុេរ្របទន
 ដល់អតិថិជនជាធម�ត។ ធនាគារអនុវត�េគាល
 ករណ៍ែណនាសំ�ីពីករទទួលយកបាននូវចំណាត់
 ថា� កជ់ាកល់កៃ់នវត�ុប�� ំឬករកតប់ន�យហ-
 និភយ័ឥណទន។ ្របេភទវត�ុប�� ំសំខនេ់ដើម្ប ី
 ធានា្របាកក់ម� ីនិងបុេរ្របទនអតិថិជនគឺ៖

 • សច្់របាកជ់ា្របាកប់េ�� ើកកទុ់ក។

• ករអភវិឌ្ឍនិងែថរក្សោដំេណើ រករ របស់ធនាគារ
 ស្រមាបវ់ស់ ECL៖ េនះរមួប��ូ លទងំដំេណើ រ
 ករស្រមាប៖់ 
 - ករអនុមត័ដំបូងករេធ�ើឱ្យមានសុពលភាព
  េទៀងទត ់និងករេធ�ើេតស�្រតឡបម់កវញិៃន
  ម៉ូែដលែដលបានេ្របើ 
 - កំណតនិ់ងតមដនករេកើនេឡើងហនិភយ័
  ឥណទន និង
 - កររមួប��ូ លពតម័ានរពឹំងទុកនាេពល
  អនាគត។

(ខ) េ�លនេ��យ�ត�តពិនិត��វ��ល�ព
 �និភ័យនិង�រទប់���ត់
 ធនាគារេធ�ើ្របតិបត�ិករ និងផ�ល់ឥណទន និង
 បុេរ្របទនចំេពះរបូវន�បុគ�ល ឬ សហ្រគាសេន
 ក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ ធនាគារ្រគប្់រគង
 វសិលភាព និង្រត�តពិនិត្យនូវករ្របមូលផ�ុ ំហ-
 និភយ័ឥណទនេនេពលណា ែដលហនិភយ័
 ទងំេនាះ្រត�វបានកំណតអ់ត�ស�� ណ។ ហនិ-
 ភយ័ធំៗ ែដលកំណតេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា
 គឺជាហនិភយ័ធំៗ ទងំឡាយណាែដលផ�ល់ឲ្យ
 អត�គាហកែតមយួ ែដលមានអនុបាតេលើសពី
 10% ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារ ។
 ធនាគារ្រត�វស�ិតេនេ្រកមលក�ខណ� ៃន្របកស
 របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេលខ B7-06-226
 េដើម្បរីក្សោបាននូវអ្រតអតិបរមិា20% រវងអ្រត
 ឥណទនសរបុរបស់ធនាគារចំេពះអ�កទទួល
 ផលណាមយួនិងមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារ។
 ហនិភយ័ឥណទនសរបុមនិ្រត�វេលើសពី 300%
 ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារេឡើយ។
 ធនាគារេ្របើ្របាស់េគាលនេយាបាយនិងករ
 អនុវត�នជ៍ាេ្រចើនេដើម្បទីបស់� តហ់និភយ័ឥណ-
 ទន។ ជាទំលបក់�ុងចំេណាមេគាលនេយាបាយ
 និងករអនុវត�នទ៍ងំេនះគឺជាករទទួលយក នូវ
 ករធានាក�ុងទ្រមងជ់ា្រទព្យប�� ំេលើឥណទន
និងបុេរ្របទនចំេពះអតិថិជន ែដលជា ករអនុវត�ន៍
ជាទូេទ។ ធនាគារអនុវត�េគាលករណ៍ែណនាេំលើ
ភាពែដលអចទទួលយក បានៃន ្របេភទជាកល់ក់
ៃន្រទព្យដកប់�� ំ ឬ ករទបស់� តហ់និភយ័ឥណ-
ទន។ ្របេភទ ្រទព្យដកប់�� ំសំខន់ៗ  េដើម្បធីានា
េលើឥណទន និងបុេរ្របទនចំេពះអតិថិជនរមួមាន៖
 • ករដកប់�� ំ្រទព្យសម្បត�ិជាទីតងំ ដូចជា
  ដីធ�ី អគារ និង្រទព្យេផ្សងៗ។
 • ករ្រគប្់រគងេលើ្រទព្យសកម�អជីវកម� ដូចជា
  ដីធ�ី និង អគារ និង

(គ) �រ�គប់�គង�និភ័យឥណ�ន
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• ពិនិត្យេឡើងវញិនូវករអនុេលមភាពរបស់អង�ភាព
 អជីវកម�ែដលមានែដនកំណតប់ះ៉ពល់ែដល
 បាន្រពមេ្រព�ងរមួទងំសហ្រគាសែដល្រត�វបាន
 េ្រជើសេរ ើសហនិភយ័ក�ុង្របេទសនិង្របេភទផលិត
 ផល។ រយករណ៍េទៀងទតស់�ីពីគុណភាព
 ឥណទនៃនសំេពៀតក�ុង្រស�ក ្រត�វបានផ�ល់ជូន
 ធនាគារេ្រកឌីតែដលអចត្រម�វឱ្យមានវធិានករ
 ែកត្រម�វសម្រសបែដល្រត�វេធ�ើ។ទងំេនះរមួប��ូ ល
 ទងំរបាយករណ៍ែដលមានករប៉ាន្់របមាណអំពី
 សំវធិានធនៃន ECL។
• ផ�ល់ករែណនាជំំនាញដល់អង�ភាពអជីវកម�េដើ-
 ម្បេីលើកកម�ស់ករអនុវត�ល�បំផុតេន ធនាគារក�ុង
 ករ្រគប្់រគងហនិភយ័ឥណទន។ ធនាគារមាន
 េគាលករណ៍និងករអនុវត�ជាេ្រចើនេដើម្បកីត់
 បន�យហនិភយ័ឥណទន។ ជាទំលបៃ់នករេធ�ើ
 ទងំេនះគឺករទទួលបាននូវសុវត�ិភាពក�ុងទ្រមង់
 ជាវត�ុប�� ំ ស្រមាប ់ឥណទននិងបុេរ្របទន
 ដល់អតិថិជនជាធម�ត។ ធនាគារអនុវត�េគាល
 ករណ៍ែណនាសំ�ីពីករទទួលយកបាននូវចំណាត់
 ថា� កជ់ាកល់កៃ់នវត�ុប�� ំឬករកតប់ន�យហ-
 និភយ័ឥណទន។ ្របេភទវត�ុប�� ំសំខនេ់ដើម្ប ី
 ធានា្របាកក់ម� ីនិងបុេរ្របទនអតិថិជនគឺ៖

 • សច្់របាកជ់ា្របាកប់េ�� ើកកទុ់ក។

• ករអភវិឌ្ឍនិងែថរក្សោដំេណើ រករ របស់ធនាគារ
 ស្រមាបវ់ស់ ECL៖ េនះរមួប��ូ លទងំដំេណើ រ
 ករស្រមាប៖់ 
 - ករអនុមត័ដំបូងករេធ�ើឱ្យមានសុពលភាព
  េទៀងទត ់និងករេធ�ើេតស�្រតឡបម់កវញិៃន
  ម៉ូែដលែដលបានេ្របើ 
 - កំណតនិ់ងតមដនករេកើនេឡើងហនិភយ័
  ឥណទន និង
 - កររមួប��ូ លពតម័ានរពឹំងទុកនាេពល
  អនាគត។

(ខ) េ�លនេ��យ�ត�តពិនិត��វ��ល�ព
 �និភ័យនិង�រទប់���ត់
 ធនាគារេធ�ើ្របតិបត�ិករ និងផ�ល់ឥណទន និង
 បុេរ្របទនចំេពះរបូវន�បុគ�ល ឬ សហ្រគាសេន
 ក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ ធនាគារ្រគប្់រគង
 វសិលភាព និង្រត�តពិនិត្យនូវករ្របមូលផ�ុ ំហ-
 និភយ័ឥណទនេនេពលណា ែដលហនិភយ័
 ទងំេនាះ្រត�វបានកំណតអ់ត�ស�� ណ។ ហនិ-
 ភយ័ធំៗ ែដលកំណតេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា
 គឺជាហនិភយ័ធំៗ ទងំឡាយណាែដលផ�ល់ឲ្យ
 អត�គាហកែតមយួ ែដលមានអនុបាតេលើសពី
 10% ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារ ។
 ធនាគារ្រត�វស�ិតេនេ្រកមលក�ខណ� ៃន្របកស
 របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេលខ B7-06-226
 េដើម្បរីក្សោបាននូវអ្រតអតិបរមិា20% រវងអ្រត
 ឥណទនសរបុរបស់ធនាគារចំេពះអ�កទទួល
 ផលណាមយួនិងមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារ។
 ហនិភយ័ឥណទនសរបុមនិ្រត�វេលើសពី 300%
 ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារេឡើយ។
 ធនាគារេ្របើ្របាស់េគាលនេយាបាយនិងករ
 អនុវត�នជ៍ាេ្រចើនេដើម្បទីបស់� តហ់និភយ័ឥណ-
 ទន។ ជាទំលបក់�ុងចំេណាមេគាលនេយាបាយ
 និងករអនុវត�នទ៍ងំេនះគឺជាករទទួលយក នូវ
 ករធានាក�ុងទ្រមងជ់ា្រទព្យប�� ំេលើឥណទន
និងបុេរ្របទនចំេពះអតិថិជន ែដលជា ករអនុវត�ន៍
ជាទូេទ។ ធនាគារអនុវត�េគាលករណ៍ែណនាេំលើ
ភាពែដលអចទទួលយក បានៃន ្របេភទជាកល់ក់
ៃន្រទព្យដកប់�� ំ ឬ ករទបស់� តហ់និភយ័ឥណ-
ទន។ ្របេភទ ្រទព្យដកប់�� ំសំខន់ៗ  េដើម្បធីានា
េលើឥណទន និងបុេរ្របទនចំេពះអតិថិជនរមួមាន៖
 • ករដកប់�� ំ្រទព្យសម្បត�ិជាទីតងំ ដូចជា
  ដីធ�ី អគារ និង្រទព្យេផ្សងៗ។
 • ករ្រគប្់រគងេលើ្រទព្យសកម�អជីវកម� ដូចជា
  ដីធ�ី និង អគារ និង

(គ) �រ�គប់�គង�និភ័យឥណ�ន
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ករ្របមូលផ�ុ ំហនិភយ័េកើតេឡើងេនេពលែដលសម
ភាគីមយួចំនួន ចូលរមួក�ុងសកម�ភាព អជីវកម�្រស-
េដៀងគា�  ឬ សកម�ភាពេនក�ុងតំបនភូ់មសិ�ស�ដូចគា�
ឬ មានលក�ណៈេសដ�កិច� ្រសេដៀងគា� ែដលបណា� ល
ឱ្យសមត�ភាពរបស់ពួកេគ បំេពញកតព�កិច�តមកិច�
សន្យោ្រត�វបានរងផលបះ៉ពល់្រសេដៀងគា� េទនឹងករ
ផា� ស់ប�ូរេសដ�កិច�នេយាបាយឬលក�ខណ� េផ្សងេទៀត។
ករ្របមូលផ�ុ ំហនិភយ័ បង� ញពីភាពែ្រប្រប�ល ទក់
ទងគា� ៃន្របតិបត�ិកររបស់្របេទស ចំេពះករអភវិឌ្ឍ 

សច្់របាក ់និងសមតុល្យសច្់របាក់

មនិរមួប��ុ លសច្់របាកក់�ុងៃដ

ឥណទន និងបុេរ្របទន

ែដលបះ៉ពល់ដល់ឧស្សោហកម� ជាកល់កឬ់ទីតងំ
ភូមសិ�ស�។ ធនាគារ្រត�តពិនិត្យបណ�ុ ំ ហនិភយ័ឥ-
ណទនរបស់ធនាគារតមវស័ិយឧស្សោហកម�។ ករ
វភិាគបណ�ុ ំ ហនិភយ័ឥណទនេនចុងករយិបរេិច�ទ
រយករណ៍្រត�វបានបង� ញដូចខងេ្រកម៖

ពត័ម៌ានលំអិតៃនករបះ៉ពល់អតិបរមិាេលើហនិភយ័
ឥណទន មុនេពលដកវ់ត�ុប�� ំ ឬ ករព្រងឹងឥណ
ទនមានដូចខងេ្រកម៖

(ឃ) �រ�បមូលផ��ំ�និភ័យ

(ង) �រប៉ះ�ល់អតិបរ��េលើ�និភ័យឥណ�នមុន
 េពល�ក់ប���ំ ឬ �រព�ងឹងឥណ�ន េផ��ងេទៀត

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

8,446,537

241,553,940

250,000,477

34,166,242

977,085,687

1,011,251,929

4,340,754

191,283,277

195,624,031

17,688,573

779,479,354

797,167,927
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ករ្របមូលផ�ុ ំហនិភយ័េកើតេឡើងេនេពលែដលសម
ភាគីមយួចំនួន ចូលរមួក�ុងសកម�ភាព អជីវកម�្រស-
េដៀងគា�  ឬ សកម�ភាពេនក�ុងតំបនភូ់មសិ�ស�ដូចគា�
ឬ មានលក�ណៈេសដ�កិច� ្រសេដៀងគា� ែដលបណា� ល
ឱ្យសមត�ភាពរបស់ពួកេគ បំេពញកតព�កិច�តមកិច�
សន្យោ្រត�វបានរងផលបះ៉ពល់្រសេដៀងគា� េទនឹងករ
ផា� ស់ប�ូរេសដ�កិច�នេយាបាយឬលក�ខណ� េផ្សងេទៀត។
ករ្របមូលផ�ុ ំហនិភយ័ បង� ញពីភាពែ្រប្រប�ល ទក់
ទងគា� ៃន្របតិបត�ិកររបស់្របេទស ចំេពះករអភវិឌ្ឍ 

សច្់របាក ់និងសមតុល្យសច្់របាក់

មនិរមួប��ុ លសច្់របាកក់�ុងៃដ

ឥណទន និងបុេរ្របទន

ែដលបះ៉ពល់ដល់ឧស្សោហកម� ជាកល់កឬ់ទីតងំ
ភូមសិ�ស�។ ធនាគារ្រត�តពិនិត្យបណ�ុ ំ ហនិភយ័ឥ-
ណទនរបស់ធនាគារតមវស័ិយឧស្សោហកម�។ ករ
វភិាគបណ�ុ ំ ហនិភយ័ឥណទនេនចុងករយិបរេិច�ទ
រយករណ៍្រត�វបានបង� ញដូចខងេ្រកម៖

ពត័ម៌ានលំអិតៃនករបះ៉ពល់អតិបរមិាេលើហនិភយ័
ឥណទន មុនេពលដកវ់ត�ុប�� ំ ឬ ករព្រងឹងឥណ
ទនមានដូចខងេ្រកម៖

(ឃ) �រ�បមូលផ��ំ�និភ័យ

(ង) �រប៉ះ�ល់អតិបរ��េលើ�និភ័យឥណ�នមុន
 េពល�ក់ប���ំ ឬ �រព�ងឹងឥណ�ន េផ��ងេទៀត

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

សមមូលពនេ់រៀល
(កំណតស់មា� ល់

េលខ 2.3)

2020 2019

8,446,537

241,553,940

250,000,477

34,166,242

977,085,687

1,011,251,929

4,340,754

191,283,277

195,624,031

17,688,573

779,479,354

797,167,927
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(ច) េ���តេលើ�និភ័យៃន�ទព��សកម�ហិរ��វត���មួយ�និភ័យឥណ�ន 

សច្់របាក ់និង
សមតុល្យសច្់របាក់

ដុល� រអេមរកិ

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ
ដុល� រអេមរកិ

សរបុ
ដុល� រអេមរកិ

ឥណទននិង
បុេរ្របទន

ដុល� រអេមរកិ

2020

សច្់របាក ់និង
សមតុល្យសច្់របាក់

ដុល� រអេមរកិ

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ
ដុល� រអេមរកិ

សរបុ
ដុល� រអេមរកិ

ឥណទននិង
បុេរ្របទន

ដុល� រអេមរកិ

2019

8,636,687

-

-

-

-

-

603,185

9,239,872

-

(221,258)

-

9,018,614

36,480,294

-

2,150,955

540,838

78,246,224

141,740,410

15,017,160

5,202,862

242,898,449

1,691,423

(2,101,752)

(934,180)

241,553,940

977,085,687

-

-

-

-

-

-

657,187

657,187

-

-

-

657,187

2,658,321

8,636,687

2,150,955

540,838

78,246,224

141,740,410

15,017,160

6,463,234

252,795,508

1,691,423

(2,323,010)

(934,180)

 251,229,741

 

1,016,224,302

4,340,754

-

-

-

-

-

506,440

4,847,194

(46,779)

-

4,800,415

19,561,691

-

914,347

902,630

61,690,702

112,000,861

12,175,348

3,827,881

191,511,769

(459,794)

(991,767)

190,060,208

774,495,348

-

-

-

-

-

-

458,016

458,016

-

-

458,016

1,866,415

8,090,754

914,347

902,630

61,690,702

112,000,861

12,175,348

4,792,337

200,566,979

(506,573)

(991,767)

199,068,639

811,204,704

អន�រករហីិរ�� វត�ុ
កសិកម�
សំណង់
េសវកម�
ជំនួញ និងពណិជ�កម�
ករដឹកជ��ូ ន
េផ្សងៗ

ដកសំវធិានធនៃន ECL
កៃ្រមរតក់រមនិទនទ់ទួលស� ល់

សមមូល�ន់េរៀល 
(កំណតស់មា� ល់េលខ 2.3)

អន�រករហីិរ�� វត�ុ
កសិកម�
សំណង់
េសវកម�
ជំនួញ និងពណិជ�កម�
ករដឹកជ��ូ ន
េផ្សងៗ

ដកសំវធិានធនៃន ECL
កៃ្រមរតក់រមនិទនទ់ទួលស� ល់

សមមូល�ន់េរៀល 
(កំណតស់មា� ល់េលខ 2.3)
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(ច) េ���តេលើ�និភ័យៃន�ទព��សកម�ហិរ��វត���មួយ�និភ័យឥណ�ន 

សច្់របាក ់និង
សមតុល្យសច្់របាក់

ដុល� រអេមរកិ

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ
ដុល� រអេមរកិ

សរបុ
ដុល� រអេមរកិ

ឥណទននិង
បុេរ្របទន

ដុល� រអេមរកិ

2020

សច្់របាក ់និង
សមតុល្យសច្់របាក់

ដុល� រអេមរកិ

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ
ដុល� រអេមរកិ

សរបុ
ដុល� រអេមរកិ

ឥណទននិង
បុេរ្របទន

ដុល� រអេមរកិ

2019

8,636,687

-

-

-

-

-

603,185

9,239,872

-

(221,258)

-

9,018,614

36,480,294

-

2,150,955

540,838

78,246,224

141,740,410

15,017,160

5,202,862

242,898,449

1,691,423

(2,101,752)

(934,180)

241,553,940

977,085,687

-

-

-

-

-

-

657,187

657,187

-

-

-

657,187

2,658,321

8,636,687

2,150,955

540,838

78,246,224

141,740,410

15,017,160

6,463,234

252,795,508

1,691,423

(2,323,010)

(934,180)

 251,229,741

 

1,016,224,302

4,340,754

-

-

-

-

-

506,440

4,847,194

(46,779)

-

4,800,415

19,561,691

-

914,347

902,630

61,690,702

112,000,861

12,175,348

3,827,881

191,511,769

(459,794)

(991,767)

190,060,208

774,495,348

-

-

-

-

-

-

458,016

458,016

-

-

458,016

1,866,415

8,090,754

914,347

902,630

61,690,702

112,000,861

12,175,348

4,792,337

200,566,979

(506,573)

(991,767)

199,068,639

811,204,704

អន�រករហីិរ�� វត�ុ
កសិកម�
សំណង់
េសវកម�
ជំនួញ និងពណិជ�កម�
ករដឹកជ��ូ ន
េផ្សងៗ

ដកសំវធិានធនៃន ECL
កៃ្រមរតក់រមនិទនទ់ទួលស� ល់

សមមូល�ន់េរៀល 
(កំណតស់មា� ល់េលខ 2.3)

អន�រករហីិរ�� វត�ុ
កសិកម�
សំណង់
េសវកម�
ជំនួញ និងពណិជ�កម�
ករដឹកជ��ូ ន
េផ្សងៗ

ដកសំវធិានធនៃន ECL
កៃ្រមរតក់រមនិទនទ់ទួលស� ល់

សមមូល�ន់េរៀល 
(កំណតស់មា� ល់េលខ 2.3)
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ដំណាកក់ល 1
ដុល� រអេមរកិ

ដំណាកក់ល 2
ដុល� រអេមរកិ

ដំណាកក់ល 3
ដុល� រអេមរកិ

សរបុ
ដុល� រអេមរកិ

9,270,980

216,096,305 

(934,180)

224,433,105 

(442,729)

223,990,376 

906,041,071

-

27,439,541

- 

27,439,541

(1,360,801)

26,078,740

105,488,503

-

1,054,026

-

1,054,026

(519,480)

534,546

2,162,239

9,270,980

244,589,872

(934,180)

252,926,672

(2,323,010)

250,603,662

1,013,691,813

4,893,973

164,302,104 

(991,767)

168,204,310 

(131,236)

168,073,074 

679,855,584

-

28,067,843

-

28,067,843

(208,943)

27,858,900

112,689,251

-

364,891

-

364,891

(166,394)

198,497

802,920

4,893,973

192,734,838

(991,767)

196,637,044

(506,573)

196,130,471

793,347,755

2020

ដំណាកក់ល 1
ដុល� រអេមរកិ

ដំណាកក់ល 2
ដុល� រអេមរកិ

ដំណាកក់ល 3
ដុល� រអេមរកិ

សរបុ
ដុល� រអេមរកិ

2019

សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូល

ែដលមនិប��ូ លសច្់របាកេ់នៃដ

ឥណទន និងបុេរ្របទន

កៃ្រមដំេណើ រករឥណទនែដល

មនិទនរ់លំស់

សំវធិានធនៃន ECL

សមមូល�ន់េរៀល 

(កំណតស់មា� ល់េលខ 2.3)

សច្់របាក ់និងសមតុល្យសច្់របាក់

េដយមនិរមួប��ូ លសច្់របាកក់�ុងៃដ

ឥណទន និងបុេរ្របទន

កៃ្រមដំេណើ រករឥណទនែដលមនិទន់

រលំស់

សំវធិានធនៃន ECL

សមមូល�ន់េរៀល 

(កំណតស់មា� ល់េលខ 2.3)
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ដំណាកក់ល 1
ដុល� រអេមរកិ

ដំណាកក់ល 2
ដុល� រអេមរកិ

ដំណាកក់ល 3
ដុល� រអេមរកិ

សរបុ
ដុល� រអេមរកិ

9,270,980

216,096,305 

(934,180)

224,433,105 

(442,729)

223,990,376 

906,041,071

-

27,439,541

- 

27,439,541

(1,360,801)

26,078,740

105,488,503

-

1,054,026

-

1,054,026

(519,480)

534,546

2,162,239

9,270,980

244,589,872

(934,180)

252,926,672

(2,323,010)

250,603,662

1,013,691,813

4,893,973

164,302,104 

(991,767)

168,204,310 

(131,236)

168,073,074 

679,855,584

-

28,067,843

-

28,067,843

(208,943)

27,858,900

112,689,251

-

364,891

-

364,891

(166,394)

198,497

802,920

4,893,973

192,734,838

(991,767)

196,637,044

(506,573)

196,130,471

793,347,755

2020

ដំណាកក់ល 1
ដុល� រអេមរកិ

ដំណាកក់ល 2
ដុល� រអេមរកិ

ដំណាកក់ល 3
ដុល� រអេមរកិ

សរបុ
ដុល� រអេមរកិ

2019

សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូល

ែដលមនិប��ូ លសច្់របាកេ់នៃដ

ឥណទន និងបុេរ្របទន

កៃ្រមដំេណើ រករឥណទនែដល

មនិទនរ់លំស់

សំវធិានធនៃន ECL

សមមូល�ន់េរៀល 

(កំណតស់មា� ល់េលខ 2.3)

សច្់របាក ់និងសមតុល្យសច្់របាក់

េដយមនិរមួប��ូ លសច្់របាកក់�ុងៃដ

ឥណទន និងបុេរ្របទន

កៃ្រមដំេណើ រករឥណទនែដលមនិទន់

រលំស់

សំវធិានធនៃន ECL

សមមូល�ន់េរៀល 

(កំណតស់មា� ល់េលខ 2.3)
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1

2

3

ធនាគារអនុវត�វធិីស�ស�បីដំណាកក់ល េដយែផ�ក

េលើករផា� ស់ប�ូរគុណភាពឥណទនចបត់ងំពីមានករ

ទទួលស� ល់ដំបូង៖

សំវធិានធនេលើ ECL នឹង្រត�វេធ�ើេឡើងេដយែផ�កេលើវ ិ
ធីស�ស�បីដំណាកក់ល ដូចខងេ្រកមែដលឆ�ុះប�� ំង

ពីករផា� ស់ប�ូរគុណភាពឥណទនៃនឧបករណ៍ហិរ��

វត�ុ ចបត់ងំពីមានករ ទទួលស� ល់ដំបូង៖

 (i) ដំណាកក់ល 1: 12-ែខ ECL – មនិែមនអន់

  ថយឥណទនចំេពះករបង� ញ េនកែន�ង

  ែដលមនិមានករេកើនេឡើងគួរឱ្យកតស់មា� ល់

  ៃនហនិភយ័ឥណទនចបត់ងំពីករទទួល

  ស� ល់ដំបូងេហើយ ែដលមនិមានករថយចុះ

  ឥណទន អ្រស័យេលើ្របភពេដើម ECLទក់

  ទងនឹង្រប�បាប៊លីីេត ៃន្រពឹត�ិករណ៍ែដលេកើត

  េឡើង ក�ុងរយៈេពល 12 ែខបនា� ប។់

 (ii) ដំណាកក់ល 2: េពញ1ជីវតិៃន ECL – មនិ

  ែមនអនថ់យឥណទនចំេពះករបង� ញេន

  កែន�ងែដលមានករេកើនេឡើងគួរឱ្យកតស់មា� ល់

  ៃនហនិភយ័ ឥណទន ចបត់ងំពីករទទួល

  ស� ល់ដំបូងប៉ុែន�េនាះមនិែមនជាករថយចុះ

  ឥណទនេនាះECLេពញ មយួជីវតិនឹង្រត�វ

  បានទទួលស� ល់។

 (iii) ដំណាកក់ល 3: េពញ1ជីវតិៃន ECL –  អន់

  ថយឥណទន ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ្រត�វបាន

  វយតៃម�ជា អនថ់យឥណទនេនេពលមាន

  ្រពឹត�ិករណ៍ មយួ ឬ េ្រចើនដងេធ�ើឱ្យមានផល

  បះ៉ពល់ធ�នធ់�រដល់ លំហូរសច្់របាកន់ាេពល

  អនាគត របស់្រទព្យសកម�េនាះ។ ចំេពះ្រទព្យ

  សកម�ហិរ�� វត�ុែដលមនិមានករខតបងេ់នាះ

  ECL េពញមយួជីវតិនឹង្រត�វបានទទួលស� ល់។

និយមនយ័ៃនលំនាេំដើមែដល្រត�វបានេ្របើស្រមាបេ់គាល

បំណងទងំេនះ ្រត�វបានអនុវត� ជាបល់បចំ់េពះ្រទព្យ

សកម�ហិរ�� វត�ុទងំអស់ េលើកែលងែតមានពត័ម៌ាន

ែដលអច បង� ញបានែដលបង� ញថានិយមនយ័លំ

នាេំដើម គឺសម្រសបជាងស្រមាបឧ់បករណ៍ ហិរ�� វត�ុ
ជាកល់កម់យួ។

ែផ�កេលើេគាលករណ៍រមួនិងនិយមនយ័របស់ធនាគារ

គណនីែដល្រត�វបានចតចូ់លជា លំនាេំដើមនឹង្រត�វ

បានដកស់� កថា "បាទ / ចស" េនក�ុង្របអបសូ់ច

នាករអនថ់យេន េពល “េហតុផល - លំនាេំដើម”

បង� ញពីេហតុផលមយួក�ុងចំេណាមេហតុផលទងំ

4 ខង េ្រកម។
(ក) ធម�ត: ភាពមនិច្បោស់លស់របស់គណនីមាន

 េលើសពី 90 DPD និងអចអនុវត�បាន ចំេពះ

 ផលិតផលទងំអស់ េលើកែលងែតផលិតផល

 ហិរ�� ប្បទនពណិជ�កម�ែដល មាននិយមនយ័

 ៃនេលខ 31 DPD េដយសរលក�ណៈ រយៈ

 េពលខ�ីៃន ផលិតផល។

(ខ) េរៀបចំនិងកលវភិាគេឡើងវញិ (“R&R”): េន

 េពលែដលគណនីឆ�ងកតក់រេរៀបចំរចនាសម�ន័�

 បំណុល ឬ កំណតេ់ពលេវលេឡើងវញិ;

(គ) បង�ំ: េនេពលគណនីបង� ញពីករេខ្សោយេន

 ក�ុងទ្រមងឥ់ណទនរបស់វ ប៉ុែន�ករ បំពនរបស់

 វមនិេលើសពី 90 DPD និង

ដំណាក់
កល

ស� នភាពៃនហនិភយ័
ឥណទន

12-ែខ ECL – មនិែមន
អនថ់យឥណទន

0 - 29 DPD

េពញ1ជីវតិៃនECL – មនិ
ែមនអនថ់យឥណទន

េពញ1ជីវតិៃនECL –អន់
ថយឥណទន

RELATED DEFAULT

30 - 89 DPD
េ្រចើនជាង 90 DPD
េរៀបចំនិងកលវភិាគ

េឡើងវញិ (R&R)
FORCED DEFAULT

សូចនាករលំនាេំដើម
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ធនាគារអនុវត�វធិីស�ស�បីដំណាកក់ល េដយែផ�ក

េលើករផា� ស់ប�ូរគុណភាពឥណទនចបត់ងំពីមានករ

ទទួលស� ល់ដំបូង៖

សំវធិានធនេលើ ECL នឹង្រត�វេធ�ើេឡើងេដយែផ�កេលើវ ិ
ធីស�ស�បីដំណាកក់ល ដូចខងេ្រកមែដលឆ�ុះប�� ំង

ពីករផា� ស់ប�ូរគុណភាពឥណទនៃនឧបករណ៍ហិរ��

វត�ុ ចបត់ងំពីមានករ ទទួលស� ល់ដំបូង៖

 (i) ដំណាកក់ល 1: 12-ែខ ECL – មនិែមនអន់

  ថយឥណទនចំេពះករបង� ញ េនកែន�ង

  ែដលមនិមានករេកើនេឡើងគួរឱ្យកតស់មា� ល់

  ៃនហនិភយ័ឥណទនចបត់ងំពីករទទួល

  ស� ល់ដំបូងេហើយ ែដលមនិមានករថយចុះ

  ឥណទន អ្រស័យេលើ្របភពេដើម ECLទក់

  ទងនឹង្រប�បាប៊លីីេត ៃន្រពឹត�ិករណ៍ែដលេកើត

  េឡើង ក�ុងរយៈេពល 12 ែខបនា� ប។់

 (ii) ដំណាកក់ល 2: េពញ1ជីវតិៃន ECL – មនិ

  ែមនអនថ់យឥណទនចំេពះករបង� ញេន

  កែន�ងែដលមានករេកើនេឡើងគួរឱ្យកតស់មា� ល់

  ៃនហនិភយ័ ឥណទន ចបត់ងំពីករទទួល

  ស� ល់ដំបូងប៉ុែន�េនាះមនិែមនជាករថយចុះ

  ឥណទនេនាះECLេពញ មយួជីវតិនឹង្រត�វ

  បានទទួលស� ល់។

 (iii) ដំណាកក់ល 3: េពញ1ជីវតិៃន ECL –  អន់

  ថយឥណទន ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ្រត�វបាន

  វយតៃម�ជា អនថ់យឥណទនេនេពលមាន

  ្រពឹត�ិករណ៍ មយួ ឬ េ្រចើនដងេធ�ើឱ្យមានផល

  បះ៉ពល់ធ�នធ់�រដល់ លំហូរសច្់របាកន់ាេពល

  អនាគត របស់្រទព្យសកម�េនាះ។ ចំេពះ្រទព្យ

  សកម�ហិរ�� វត�ុែដលមនិមានករខតបងេ់នាះ

  ECL េពញមយួជីវតិនឹង្រត�វបានទទួលស� ល់។

និយមនយ័ៃនលំនាេំដើមែដល្រត�វបានេ្របើស្រមាបេ់គាល

បំណងទងំេនះ ្រត�វបានអនុវត� ជាបល់បចំ់េពះ្រទព្យ

សកម�ហិរ�� វត�ុទងំអស់ េលើកែលងែតមានពត័ម៌ាន

ែដលអច បង� ញបានែដលបង� ញថានិយមនយ័លំ

នាេំដើម គឺសម្រសបជាងស្រមាបឧ់បករណ៍ ហិរ�� វត�ុ
ជាកល់កម់យួ។

ែផ�កេលើេគាលករណ៍រមួនិងនិយមនយ័របស់ធនាគារ

គណនីែដល្រត�វបានចតចូ់លជា លំនាេំដើមនឹង្រត�វ

បានដកស់� កថា "បាទ / ចស" េនក�ុង្របអបសូ់ច

នាករអនថ់យេន េពល “េហតុផល - លំនាេំដើម”

បង� ញពីេហតុផលមយួក�ុងចំេណាមេហតុផលទងំ

4 ខង េ្រកម។
(ក) ធម�ត: ភាពមនិច្បោស់លស់របស់គណនីមាន

 េលើសពី 90 DPD និងអចអនុវត�បាន ចំេពះ

 ផលិតផលទងំអស់ េលើកែលងែតផលិតផល

 ហិរ�� ប្បទនពណិជ�កម�ែដល មាននិយមនយ័

 ៃនេលខ 31 DPD េដយសរលក�ណៈ រយៈ

 េពលខ�ីៃន ផលិតផល។

(ខ) េរៀបចំនិងកលវភិាគេឡើងវញិ (“R&R”): េន

 េពលែដលគណនីឆ�ងកតក់រេរៀបចំរចនាសម�ន័�

 បំណុល ឬ កំណតេ់ពលេវលេឡើងវញិ;

(គ) បង�ំ: េនេពលគណនីបង� ញពីករេខ្សោយេន

 ក�ុងទ្រមងឥ់ណទនរបស់វ ប៉ុែន�ករ បំពនរបស់

 វមនិេលើសពី 90 DPD និង

ដំណាក់
កល

ស� នភាពៃនហនិភយ័
ឥណទន

12-ែខ ECL – មនិែមន
អនថ់យឥណទន

0 - 29 DPD

េពញ1ជីវតិៃនECL – មនិ
ែមនអនថ់យឥណទន

េពញ1ជីវតិៃនECL –អន់
ថយឥណទន

RELATED DEFAULT

30 - 89 DPD
េ្រចើនជាង 90 DPD
េរៀបចំនិងកលវភិាគ

េឡើងវញិ (R&R)
FORCED DEFAULT

សូចនាករលំនាេំដើម
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29.3 �និភ័យទីផ��រ

(ឆ) �ររ�បអូសវត��ប���ំ

ក�ុងឆា�  ំធនាគារមនិបានរបឹអូសវត�ុប�� ំណាមយួមក

កនក់បេ់ឡើយ។

ធនាគារ្របឈមហនិភយ័ទីផ្សោរ ែដលជាហនិភយ័

េធ�ើឲ្យតៃម�ទីផ្សោរ ឬ លំហូរសច្់របាកអ់នាគត ៃនឧប-

ករណ៍ហិរ�� វត�ុមានករែ្រប្រប�ល េដយសរែតករែ្រប

្រប�លក�ុងៃថ�ទីផ្សោរ។ ហនិភយ័ ទីផ្សោរេកើតេឡើងពីស� ន

ភាពេបើកចំហរក�ុងអ្រតករ្របាក ់របូិយបណ័�  និងផលិត

ផលជាមូលធន ែដលកត� ទងំេនះ្រត�វ្របឈមនឹង

ចលនាទីផ្សោរជាកល់ក ់និងទូេទេហើយនិង ករែ្រប

្រប�លក�ុង ដំណាកក់លអេស�រភាពៃនអ្រត ឬៃថ�ទីផ្សោរ

ដូចជាអ្រតករ្របាក ់ករព្រងីកឥណទនអ្រតប�ូរ

របិូយបណ័� បរេទស និងៃថ�មូលធន។ ធនាគារ មនិេ្របើ
្របាស់ ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ និទស្សន�ដូចជា កិច�សន្យោ

ប�ូររបិូយបណ័� បរេទស និងអ្រតករ្របាកអ់នាគតេដើម្ប ី
បេ�� �សនូវហនិភយ័របស់ខ�ួនេទ។

(ក)�និភ័យ�រប��ររូបិយប័ណ�បរេទស

 ហនិភយ័ករប�ូររបិូយបណ័� បរេទសេកើតេឡើងពី

 ្របតិបត�ិករអជីវកម�អនាគត និងពី្រទព្យ សកម�

 និង្រទព្យអកម�ែដល្រត�វបានទទួលស� ល់ជា

 របិូយបណ័� ែដលមនិែមនជារបិូយបណ័� េគាល

 របស់ធនាគារ។ ធនាគារបានរក្សោទុកេគាលន-

 េយាបាយែដលទបស់� តខ់�ួនឯងពីស� នភាព

 ហនិភយ័ករប�ូររបិូយបណ័� បរេទស។ ស� នភាព

 េបើកចំហរក�ុងអ្រតករ្របាករ់បូិយបណ័� ណាមយួ

 ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យជាមយួនឹងត្រម�វករ្របតិបត�ិករ

 ែដនកំណតៃ់នស� នភាពែដលបានកំណត់ជ់ាមុន

 និងែដនកំណតក់ត ់បន�យករខតបង។់ នាៃថ�

 ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020 សមតុល្យ្រទព្យសកម� និង

 ្រទព្យអកម�របិូយវត�ុជារបិូយបណ័� េផ្សងពី ដុល� រ

 អេមរកិមនិមានទំហំជាសរវន�េទ។ េហតុេនះករ

 វភិាគអំពីហនិភយ័ប�ូររបិូយបណ័� បរេទសពំុ្រត�វ

 បានបង� ញេនាះ។

(ខ) �និភ័យតៃម�

 ធនាគារមនិមានហនិភយ័ៃថ�មូលប្រតេទ ពីេ្រពះ

 ធនាគារមនិមានករវនិិេយាគណាមយួែដល ្រត�វ

 បានចតថ់ា� កេ់លើរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុ
 ជាមូលប្រតែដលអចលកប់ាន។

(គ) ហនិភយ័អ្រតករ្របាក់

  ហនិភយ័អ្រតករ្របាក ់គឺជាហនិភយ័ែដលលំ

 ហូរសច្់របាកអ់នាគតៃនឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ នឹង

 ែ្រប្រប�លេដយសរករែ្រប្រប�លអ្រតករ្របាកទ់ីផ្សោរ។

(ឃ) ពកព់ន័�ៈ សំេដេលើករឆ�ងទេន� េដយអ�កជាប់

 កតព�កិច�ៃន្របេភទអ�កខ�ីដូចគា� េន ក�ុង្របភព

 ប�� ីកំចីដូចគា� ។
(iv) រមួប��ូ លពត័ម៌ាននាេពលអនាគត

 ធនាគារ រមួប��ូ លពត័ម៌ាននាេពលអនាគតទងំ

 ករវយតំៃលថាេតើ ហនិភយ័ឥណទន របស់

 ឧបករណ៍បានេកើនេឡើងគួរឱ្យកតស់មា� ល់ចបត់ងំ

 ពីករទទួលស� ល់ដំបូង និងករ វស់ែវងរបស់ ECL។

 ពត័ម៌ានខងេ្រកែដល្រត�វបានពិចរណារមួមាន

 ទិន�នយ័េសដ�កិច� និងករព្យោករណ៍ែដលេបាះពុម�

 ផ្សោយេដយស� បន័រដ� ភបិាលនិងអជា� ធររបិូយវត�ុ
 េនក�ុងបណា� ្របេទសែដល ធនាគារ និងធនាគារ

 ្របតិបត�ិករអង�ករឈនមុខ ដូចជាមូលនិធិរបិូយ

 វត�ុអន�រជាតិ និងវស័ិយឯកជននិងអ�កព្យោករណ៍ករ

 សិក្សោ។ ធនាគារបានកំណតនិ់ងចង្រកងឯកសរ

 សំខន់ៗ  ៃនហនិភយ័ឥណទន និងករខតបង់

 ឥណទនស្រមាបសំ់េពៀតហិរ�� វត�ុនីមយួៗ្រសប

 តម្របេទសនីមយួៗ េហើយេដយេ្របើ ករវភិាគ

 ទិន�នយ័្របវត�ិស�ស�បានប៉ានស់� នទំនាកទំ់នង

 រវងអេថរម៉ា្រក�េសដ�កិច� និងហនិភយ័ឥណទន

 និងករខតបងឥ់ណទន

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

9292

29.3 �និភ័យទីផ��រ

(ឆ) �ររ�បអូសវត��ប���ំ

ក�ុងឆា�  ំធនាគារមនិបានរបឹអូសវត�ុប�� ំណាមយួមក

កនក់បេ់ឡើយ។

ធនាគារ្របឈមហនិភយ័ទីផ្សោរ ែដលជាហនិភយ័

េធ�ើឲ្យតៃម�ទីផ្សោរ ឬ លំហូរសច្់របាកអ់នាគត ៃនឧប-

ករណ៍ហិរ�� វត�ុមានករែ្រប្រប�ល េដយសរែតករែ្រប

្រប�លក�ុងៃថ�ទីផ្សោរ។ ហនិភយ័ ទីផ្សោរេកើតេឡើងពីស� ន

ភាពេបើកចំហរក�ុងអ្រតករ្របាក ់របូិយបណ័�  និងផលិត

ផលជាមូលធន ែដលកត� ទងំេនះ្រត�វ្របឈមនឹង

ចលនាទីផ្សោរជាកល់ក ់និងទូេទេហើយនិង ករែ្រប

្រប�លក�ុង ដំណាកក់លអេស�រភាពៃនអ្រត ឬៃថ�ទីផ្សោរ

ដូចជាអ្រតករ្របាក ់ករព្រងីកឥណទនអ្រតប�ូរ

របិូយបណ័� បរេទស និងៃថ�មូលធន។ ធនាគារ មនិេ្របើ
្របាស់ ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ និទស្សន�ដូចជា កិច�សន្យោ

ប�ូររបិូយបណ័� បរេទស និងអ្រតករ្របាកអ់នាគតេដើម្ប ី
បេ�� �សនូវហនិភយ័របស់ខ�ួនេទ។

(ក)�និភ័យ�រប��ររូបិយប័ណ�បរេទស

 ហនិភយ័ករប�ូររបិូយបណ័� បរេទសេកើតេឡើងពី

 ្របតិបត�ិករអជីវកម�អនាគត និងពី្រទព្យ សកម�

 និង្រទព្យអកម�ែដល្រត�វបានទទួលស� ល់ជា

 របិូយបណ័� ែដលមនិែមនជារបិូយបណ័� េគាល

 របស់ធនាគារ។ ធនាគារបានរក្សោទុកេគាលន-

 េយាបាយែដលទបស់� តខ់�ួនឯងពីស� នភាព

 ហនិភយ័ករប�ូររបិូយបណ័� បរេទស។ ស� នភាព

 េបើកចំហរក�ុងអ្រតករ្របាករ់បូិយបណ័� ណាមយួ

 ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យជាមយួនឹងត្រម�វករ្របតិបត�ិករ

 ែដនកំណតៃ់នស� នភាពែដលបានកំណត់ជ់ាមុន

 និងែដនកំណតក់ត ់បន�យករខតបង។់ នាៃថ�

 ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020 សមតុល្យ្រទព្យសកម� និង

 ្រទព្យអកម�របិូយវត�ុជារបិូយបណ័� េផ្សងពី ដុល� រ

 អេមរកិមនិមានទំហំជាសរវន�េទ។ េហតុេនះករ

 វភិាគអំពីហនិភយ័ប�ូររបិូយបណ័� បរេទសពំុ្រត�វ

 បានបង� ញេនាះ។

(ខ) �និភ័យតៃម�

 ធនាគារមនិមានហនិភយ័ៃថ�មូលប្រតេទ ពីេ្រពះ

 ធនាគារមនិមានករវនិិេយាគណាមយួែដល ្រត�វ

 បានចតថ់ា� កេ់លើរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុ
 ជាមូលប្រតែដលអចលកប់ាន។

(គ) ហនិភយ័អ្រតករ្របាក់

  ហនិភយ័អ្រតករ្របាក ់គឺជាហនិភយ័ែដលលំ

 ហូរសច្់របាកអ់នាគតៃនឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ នឹង

 ែ្រប្រប�លេដយសរករែ្រប្រប�លអ្រតករ្របាកទ់ីផ្សោរ។

(ឃ) ពកព់ន័�ៈ សំេដេលើករឆ�ងទេន� េដយអ�កជាប់

 កតព�កិច�ៃន្របេភទអ�កខ�ីដូចគា� េន ក�ុង្របភព

 ប�� ីកំចីដូចគា� ។
(iv) រមួប��ូ លពត័ម៌ាននាេពលអនាគត

 ធនាគារ រមួប��ូ លពត័ម៌ាននាេពលអនាគតទងំ

 ករវយតំៃលថាេតើ ហនិភយ័ឥណទន របស់

 ឧបករណ៍បានេកើនេឡើងគួរឱ្យកតស់មា� ល់ចបត់ងំ

 ពីករទទួលស� ល់ដំបូង និងករ វស់ែវងរបស់ ECL។

 ពត័ម៌ានខងេ្រកែដល្រត�វបានពិចរណារមួមាន

 ទិន�នយ័េសដ�កិច� និងករព្យោករណ៍ែដលេបាះពុម�

 ផ្សោយេដយស� បន័រដ� ភបិាលនិងអជា� ធររបិូយវត�ុ
 េនក�ុងបណា� ្របេទសែដល ធនាគារ និងធនាគារ

 ្របតិបត�ិករអង�ករឈនមុខ ដូចជាមូលនិធិរបិូយ

 វត�ុអន�រជាតិ និងវស័ិយឯកជននិងអ�កព្យោករណ៍ករ

 សិក្សោ។ ធនាគារបានកំណតនិ់ងចង្រកងឯកសរ

 សំខន់ៗ  ៃនហនិភយ័ឥណទន និងករខតបង់

 ឥណទនស្រមាបសំ់េពៀតហិរ�� វត�ុនីមយួៗ្រសប

 តម្របេទសនីមយួៗ េហើយេដយេ្របើ ករវភិាគ

 ទិន�នយ័្របវត�ិស�ស�បានប៉ានស់� នទំនាកទំ់នង

 រវងអេថរម៉ា្រក�េសដ�កិច� និងហនិភយ័ឥណទន

 និងករខតបងឥ់ណទន
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29.4 �និភ័យ�ច់��ក់�យ�សួល

29.5 តៃម�សម�សបៃន�ទព��សកម�
   ហិរ��វត�� និង�ទព��អកម�វត��

ដំណាកក់លករ្របាកអ់ចេកើនេឡើងជាលទ�ផល

ៃនករែ្រប្រប�ល ប៉ុែន�អចកតប់ន�យករខតបង់

េនក�ុងករណីែដល្រពឹត�ិករណ៍ឥតរពឹំងទុកបាន

េកើតេឡើង។ គណៈ្រគប្់រគងរបស់ ធនាគារ េន

ដំណាកក់លេនះមានេគាលនេយាបាយណាមយួ

េដើម្បកំីណតដំ់ណាកក់លមនិសីុគា�  ៃនករកំណត់

អ្រតករ្របាកេ់ឡើងវញិ ែដលអច្រគប្់រគងបាន

េហើយបាន្រត�តពិនិត្យជា្របច ំេលើភាពមនិសីុគា�

េនះេដយគណៈ្រគប្់រគងនិងករយិាល័យកណា� ល។

ធនាគារពំុមាន្រទព្យសកម� និង្រទព្យអកម�ែដល

មានករ្របាកែ់្រប្រប�លេនាះេទ។ សមតុល្យជាមយួ

ធនាគារជាតិ និងធនាគារេផ្សងៗ ្របាកប់េ�� ើជា

មយួធនាគារេផ្សងៗ ឥណទន និងបុេរ្របទន

ទទួលបានករ្របាកេ់ថរេហើយ្របាកប់េ�� ើទទួល

បានពីធនាគារ និងអតិថិជនកម៏ាន ករ្របាកេ់ថរ

ផងែដរ។

ហនិភយ័សច្់របាកង់យ្រស�ល គឺជាហនិភយ័ែដល

ធនាគារមនិអចបំេពញកតព�កិច�ទូទត ់្រទព្យអកម�

ហិរ�� វត�ុរបស់ខ�ួនបាន េនេពលដល់កលកំណតស់ង

េហើយនិងមនិអចបំេពញ មូលនិធិេនេពលមូលនិធិទងំ

េនាះ្រត�វបានដក។ ផលវបិាកៃនប�� ទងំេនះអចជា

ករខកខន មនិអចបំេពញកតព�កិច�េដើម្បសីង្រតលប់

េទមា� ស់្របាកប់េ�� ើ និងមនិអចអនុវត�តមកិច�សន្យោ

ផ�ល់្របាកក់ម�។ី គណៈ្រគប្់រគងរបស់ធនាគារ ្រត�តពិនិត្យ

សច្់របាកង់យ្រស�លេលើរបាយករណ៍ស� នភាព

ហិរ�� វត�ុ និង្រគប្់រគងករ្របមូលផ�ុ ំ និងរបាយករណ៍

ៃនកលកំណតស់ង្រទព្យអកម�។ ករ រយករណ៍ជា

្របច ំអំពីបែ្រមប្រម�លៃនឥណទន បេ�� ើអតិថិជន និង

កម� ី្រត�វបានតមដន េហើយត្រម�វករស� នភាពសច់

្របាក្់រត�វបានេ្រត�មទុក េដើម្បធីានានូវភាព្រគប្់រគានៃ់ន

្រទព្យសច ់្របាកង់យ្រស�លេដើម្បបំីេពញនូវកតព�កិច�

និងសន្យោហិរ�� វត�ុ។ ករតមដន និងរយករណ៍មាន

ទំរងជ់ាស� នភាព និងករព្យោករណ៍ៃនសច្់របាកស់្រមាប់

ៃថ�បនា� ប ់សបា� ហ៍បនា� ប ់ែខបនា� ប ់និង6ែខបនា� បេ់រៀង

គា� ែដលជាអំឡុងេពលៃនករ្រគប្់រគងសច្់របាកង់យ

្រស�ល។ េដើម្បធីានា េអយបាននូវស� នភាពសច្់របាក់

ងយ្រស�ល ធនាគារបានចុះកិច�សន្យោឥណទនជាមយួ

្រក�មហុ៊នេម េដើម្បទីទួលបាននូវទុនបង�ិលនូវេពលចំ

បាច។់ កំណតស់មា� ល់េលខ 28 សេង�បពី្រទព្យសកម�

និងអកម�របស់ធនាគារ តមកលកំណតព់កព់ន័�េដយ

ែផ�កេលើរយៈេពលេនសល់នាករយិបរេិច�ទតរងតុល្យ

ករចំេពះកលកំណត ់តមកិច� សន្យោ ឬកលបរេិច�ទ

កលកំណតប៉់ានស់� ន។

តៃម�សម្រសប គឺជាទឹក្របាកែ់ដល្រទព្យសកម� អច្រត�វ

េដះដូរ ឬ ្រទព្យអកម� ្រត�វបានទូទត ់រវងភាគី ែដលមាន

ឆន�ៈ និងយល់ដឹងេនក�ុង្របត�ិបត�ិករេបើកចំហ។ េនេពល

មនិមានតៃម�ទីផ្សោរ ែដលអចេផ��ងផា� តប់ានតៃម�េនទី

ផ្សោរនឹងមនិមានស្រមាបែ់ផ�កសំខនៃ់ន្រទព្យសកម�ហិរ��

វត�ុ និង្រទព្យអកម� ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ។ េហតុេនះតៃម�

ទីផ្សោរ ្រត�វបានែផ�កេលើករសន�តរបស់ អ�ក្រគប្់រគងេដយ

េយាងតមលក�ណៈមូលដ� ន្រទព្យសកម� និង្រទព្យអកម�។

តមទស្សនៈរបស់ អ�ក្រគប្់រគង តៃម�ពិតគណេនយ្យៃន

្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ និង្រទព្យអកម�ហិរ�� វត�ុែដលមាន

ក�ុង របាយកណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុ គឺជាករប៉ានស់� ន

សមេហតុៃនតៃម�ទីផ្សោររបស់ពួកវ។ ក�ុងករ េធ�ើករប៉ាន់

ស� នេនះអ�ក្រគប្់រគងសន�តថា ឥណទន និងបុេរ្របទន

្រត�វបានរក្សោទុកដល់ កលអវសន ជាមយួនឹងតៃម�ទីផ្សោរ

េស�ើនឹងតៃម�ពិតគណេនយ្យ ៃនឥណទនែដលបានេធ�ើ
និយត័ ភាព សំវធិានធនស្រមាបក់របាតប់ង្់របសិនេបើ
មាន។
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29.4 �និភ័យ�ច់��ក់�យ�សួល

29.5 តៃម�សម�សបៃន�ទព��សកម�
   ហិរ��វត�� និង�ទព��អកម�វត��

ដំណាកក់លករ្របាកអ់ចេកើនេឡើងជាលទ�ផល

ៃនករែ្រប្រប�ល ប៉ុែន�អចកតប់ន�យករខតបង់

េនក�ុងករណីែដល្រពឹត�ិករណ៍ឥតរពឹំងទុកបាន

េកើតេឡើង។ គណៈ្រគប្់រគងរបស់ ធនាគារ េន

ដំណាកក់លេនះមានេគាលនេយាបាយណាមយួ

េដើម្បកំីណតដំ់ណាកក់លមនិសីុគា�  ៃនករកំណត់

អ្រតករ្របាកេ់ឡើងវញិ ែដលអច្រគប្់រគងបាន

េហើយបាន្រត�តពិនិត្យជា្របច ំេលើភាពមនិសីុគា�

េនះេដយគណៈ្រគប្់រគងនិងករយិាល័យកណា� ល។

ធនាគារពំុមាន្រទព្យសកម� និង្រទព្យអកម�ែដល

មានករ្របាកែ់្រប្រប�លេនាះេទ។ សមតុល្យជាមយួ

ធនាគារជាតិ និងធនាគារេផ្សងៗ ្របាកប់េ�� ើជា

មយួធនាគារេផ្សងៗ ឥណទន និងបុេរ្របទន

ទទួលបានករ្របាកេ់ថរេហើយ្របាកប់េ�� ើទទួល

បានពីធនាគារ និងអតិថិជនកម៏ាន ករ្របាកេ់ថរ

ផងែដរ។

ហនិភយ័សច្់របាកង់យ្រស�ល គឺជាហនិភយ័ែដល

ធនាគារមនិអចបំេពញកតព�កិច�ទូទត ់្រទព្យអកម�

ហិរ�� វត�ុរបស់ខ�ួនបាន េនេពលដល់កលកំណតស់ង

េហើយនិងមនិអចបំេពញ មូលនិធិេនេពលមូលនិធិទងំ

េនាះ្រត�វបានដក។ ផលវបិាកៃនប�� ទងំេនះអចជា

ករខកខន មនិអចបំេពញកតព�កិច�េដើម្បសីង្រតលប់

េទមា� ស់្របាកប់េ�� ើ និងមនិអចអនុវត�តមកិច�សន្យោ

ផ�ល់្របាកក់ម�។ី គណៈ្រគប្់រគងរបស់ធនាគារ ្រត�តពិនិត្យ

សច្់របាកង់យ្រស�លេលើរបាយករណ៍ស� នភាព

ហិរ�� វត�ុ និង្រគប្់រគងករ្របមូលផ�ុ ំ និងរបាយករណ៍

ៃនកលកំណតស់ង្រទព្យអកម�។ ករ រយករណ៍ជា

្របច ំអំពីបែ្រមប្រម�លៃនឥណទន បេ�� ើអតិថិជន និង

កម� ី្រត�វបានតមដន េហើយត្រម�វករស� នភាពសច់

្របាក្់រត�វបានេ្រត�មទុក េដើម្បធីានានូវភាព្រគប្់រគានៃ់ន

្រទព្យសច ់្របាកង់យ្រស�លេដើម្បបំីេពញនូវកតព�កិច�

និងសន្យោហិរ�� វត�ុ។ ករតមដន និងរយករណ៍មាន

ទំរងជ់ាស� នភាព និងករព្យោករណ៍ៃនសច្់របាកស់្រមាប់

ៃថ�បនា� ប ់សបា� ហ៍បនា� ប ់ែខបនា� ប ់និង6ែខបនា� បេ់រៀង

គា� ែដលជាអំឡុងេពលៃនករ្រគប្់រគងសច្់របាកង់យ

្រស�ល។ េដើម្បធីានា េអយបាននូវស� នភាពសច្់របាក់

ងយ្រស�ល ធនាគារបានចុះកិច�សន្យោឥណទនជាមយួ

្រក�មហុ៊នេម េដើម្បទីទួលបាននូវទុនបង�ិលនូវេពលចំ

បាច។់ កំណតស់មា� ល់េលខ 28 សេង�បពី្រទព្យសកម�

និងអកម�របស់ធនាគារ តមកលកំណតព់កព់ន័�េដយ

ែផ�កេលើរយៈេពលេនសល់នាករយិបរេិច�ទតរងតុល្យ

ករចំេពះកលកំណត ់តមកិច� សន្យោ ឬកលបរេិច�ទ

កលកំណតប៉់ានស់� ន។

តៃម�សម្រសប គឺជាទឹក្របាកែ់ដល្រទព្យសកម� អច្រត�វ

េដះដូរ ឬ ្រទព្យអកម� ្រត�វបានទូទត ់រវងភាគី ែដលមាន

ឆន�ៈ និងយល់ដឹងេនក�ុង្របត�ិបត�ិករេបើកចំហ។ េនេពល

មនិមានតៃម�ទីផ្សោរ ែដលអចេផ��ងផា� តប់ានតៃម�េនទី

ផ្សោរនឹងមនិមានស្រមាបែ់ផ�កសំខនៃ់ន្រទព្យសកម�ហិរ��

វត�ុ និង្រទព្យអកម� ហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ។ េហតុេនះតៃម�

ទីផ្សោរ ្រត�វបានែផ�កេលើករសន�តរបស់ អ�ក្រគប្់រគងេដយ

េយាងតមលក�ណៈមូលដ� ន្រទព្យសកម� និង្រទព្យអកម�។

តមទស្សនៈរបស់ អ�ក្រគប្់រគង តៃម�ពិតគណេនយ្យៃន

្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ និង្រទព្យអកម�ហិរ�� វត�ុែដលមាន

ក�ុង របាយកណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុ គឺជាករប៉ានស់� ន

សមេហតុៃនតៃម�ទីផ្សោររបស់ពួកវ។ ក�ុងករ េធ�ើករប៉ាន់

ស� នេនះអ�ក្រគប្់រគងសន�តថា ឥណទន និងបុេរ្របទន

្រត�វបានរក្សោទុកដល់ កលអវសន ជាមយួនឹងតៃម�ទីផ្សោរ

េស�ើនឹងតៃម�ពិតគណេនយ្យ ៃនឥណទនែដលបានេធ�ើ
និយត័ ភាព សំវធិានធនស្រមាបក់របាតប់ង្់របសិនេបើ
មាន។
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30. �និភ័យ�ច់��ក់�យ�សួល
�ទព��សកម�ហិរ��វត��

�ទព��អកម�ហិរ��វត��

ករវភិាគេលើ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុតម្រក�មកលអវសន�

គឺអ្រស័យេទេលើកលបរេិច�ទរពឹំងថា នឹងទទួលបានករ

ទទួលស� ល់។ ស្រមាប្់រទព្យសកម�េផ្សងេទៀត ករវភិាគ

្រក�មកលអវសន� គឺែផ�កេទេលើេពលេវលែដលេនសល់

ចបព់ីៃថ�ចុងេ្រកយ ៃនរបាយករណ៍ដល់កលអវសន�

ៃន កិច�សន្យោឬកមុ៏នៃថ�ៃនកររពឹំងទុក្របសិនេបើ្រទព្យ

សកម�េនះអចនឹងទទួលស� ល់ជាកល់កប់ាន។

្រក�មកលអវសន�គឺែផ�កេលើរយៈេពលែដលេនសល់

ចបព់ីកលបរេិច�ទរបាយករណ៍ដល់កលវសន�ៃនកិច�

សន្យោ។ េនេពលែដលៃដគូរ ពណិជ�កម�មាន ជេ្រមើស

ក�ុងករទូទតស់ង ្រទព្យអកម�្រត�វបាន ចតចូ់លេទក�ុង

រយៈេពលែដលឆាបបំ់ផុតែដលធនាគារអច្រត�វបានត្រម�វ

ឲ្យទូទតស់ង។

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី
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30. �និភ័យ�ច់��ក់�យ�សួល
�ទព��សកម�ហិរ��វត��

�ទព��អកម�ហិរ��វត��

ករវភិាគេលើ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុតម្រក�មកលអវសន�

គឺអ្រស័យេទេលើកលបរេិច�ទរពឹំងថា នឹងទទួលបានករ

ទទួលស� ល់។ ស្រមាប្់រទព្យសកម�េផ្សងេទៀត ករវភិាគ

្រក�មកលអវសន� គឺែផ�កេទេលើេពលេវលែដលេនសល់

ចបព់ីៃថ�ចុងេ្រកយ ៃនរបាយករណ៍ដល់កលអវសន�

ៃន កិច�សន្យោឬកមុ៏នៃថ�ៃនកររពឹំងទុក្របសិនេបើ្រទព្យ

សកម�េនះអចនឹងទទួលស� ល់ជាកល់កប់ាន។

្រក�មកលអវសន�គឺែផ�កេលើរយៈេពលែដលេនសល់

ចបព់ីកលបរេិច�ទរបាយករណ៍ដល់កលវសន�ៃនកិច�

សន្យោ។ េនេពលែដលៃដគូរ ពណិជ�កម�មាន ជេ្រមើស

ក�ុងករទូទតស់ង ្រទព្យអកម�្រត�វបាន ចតចូ់លេទក�ុង

រយៈេពលែដលឆាបបំ់ផុតែដលធនាគារអច្រត�វបានត្រម�វ

ឲ្យទូទតស់ង។

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

9494



2020

9,270,980

-

2,381,398

-

11,652,378 

750,002

3,333,297

4,083,299

7,569,079

30,616,925

-

12,248,000

605,120

-

12,853,120 

-

4,038

4,038

12,849,082

 

51,974,537

-

-

942,108

-

942,108

-

3,752

3,752

938,356

3,795,650

តមតំរវូករនិង
រហូតដល់ 1 ែខ
ដុល� រអេមរកិ

�ទព��សកម�ហិរ��វត��

សច្់របាក ់និងសមតុល្យសច្់របាក់

គណនីEscrow

ឥណទន និង បុេរ្របទន

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ

�ទព��សកម�ហិរ��វត��សរុប

�ទព��អកម�ហិរ��វត��

្របាកប់េ�� ើពីអតិថិជន

្របាកក់ម�ី

�ទព��អកម�ហិរ��វត��សរុប

�ច់��ក់�យ�សួលេលើសសុទ� (គ���ត) 

សមមូល�ន់េរៀល

(កំណតស់មា� ល់េលខ 2.3)

>1-3 ែខ
ដុល� រអេមរកិ

>3-6 ែខ
ដុល� រអេមរកិ

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី
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2020

9,270,980

-

2,381,398

-

11,652,378 

750,002

3,333,297

4,083,299

7,569,079

30,616,925

-

12,248,000

605,120

-

12,853,120 

-

4,038

4,038

12,849,082

 

51,974,537

-

-

942,108

-

942,108

-

3,752

3,752

938,356

3,795,650

តមតំរវូករនិង
រហូតដល់ 1 ែខ
ដុល� រអេមរកិ

�ទព��សកម�ហិរ��វត��

សច្់របាក ់និងសមតុល្យសច្់របាក់

គណនីEscrow

ឥណទន និង បុេរ្របទន

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ

�ទព��សកម�ហិរ��វត��សរុប

�ទព��អកម�ហិរ��វត��

្របាកប់េ�� ើពីអតិថិជន

្របាកក់ម�ី

�ទព��អកម�ហិរ��វត��សរុប

�ច់��ក់�យ�សួលេលើសសុទ� (គ���ត) 

សមមូល�ន់េរៀល

(កំណតស់មា� ល់េលខ 2.3)

>1-3 ែខ
ដុល� រអេមរកិ

>3-6 ែខ
ដុល� រអេមរកិ

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី
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2020

-

-

3,014,593

-

3,014,593

-

160,014,695

160,014,695

(157,000,102)

(635,065,413)

-

-

183,051,059

-

183,051,059

-

12,963,124

12,963,124

170,087,935

688,005,697

-

-

53,661,414

-

53,661,414

-

-

-

53,661,414

217,060,420

-

-

-

 687,054

687,054

-

-

-

687,054

2,779,133

9,270,980

12,248,000

243,655,692

 687,054

265,861,726

750,002

176,318,906

177,068,908

88,792,818

359,166,949

>6-12 ែខ
ដុល� រអេមរកិ

>1 - 5 ឆា� ំ
ដុល� រអេមរកិ

េលើស 5 ឆា� ំ
ដុល� រអេមរកិ

គា� នកលបរេិច�ទ
កំណត់

ដុល� រអេមរកិ
សរបុ

ដុល� រអេមរកិ

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី
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2020

-

-

3,014,593

-

3,014,593

-

160,014,695

160,014,695

(157,000,102)

(635,065,413)

-

-

183,051,059

-

183,051,059

-

12,963,124

12,963,124

170,087,935

688,005,697

-

-

53,661,414

-

53,661,414

-

-

-

53,661,414

217,060,420

-

-

-

 687,054

687,054

-

-

-

687,054

2,779,133

9,270,980

12,248,000

243,655,692

 687,054

265,861,726

750,002

176,318,906

177,068,908

88,792,818

359,166,949

>6-12 ែខ
ដុល� រអេមរកិ

>1 - 5 ឆា� ំ
ដុល� រអេមរកិ

េលើស 5 ឆា� ំ
ដុល� រអេមរកិ

គា� នកលបរេិច�ទ
កំណត់

ដុល� រអេមរកិ
សរបុ

ដុល� រអេមរកិ

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី
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4,893,973

1,390,053

-

6,284,026

-

-

-

6,284,026

25,607,406

-

1,371,762

-

1,371,762

-

-

-

1,371,762

5,589,930

-

1,568,294

-

1,568,294

-

-

-

1,568,294

6,390,798

កម�ពីី្រក�មហុ៊នេមចំនួន 160លនដុល� អេមរកិនឹងដល់កលកំណតក់�ុងរយៈេពលពី 6 េទ12ែខ។ ជាែផ�កៃន
ករ្រគប្់រគងសច្់របាកង់យ្រស�លរបស់ធនាគារ កម�ទីងំេនះនឹង្រត�វបានបន�មយួឆា� បំែន�មេទៀត ចបពី់ៃថ�
ែដលកម�ទីងំេនះដល់កលកំណត ់េដយែផ�កតមករអនុមត័របស់ភាគទុនិកនាៃថ�ទី31 ែខមនីា ឆា� 2ំ021។

�ទព��សកម�ហិរ��វត��

សច្់របាក ់និងសមតុល្យសច្់របាក់

ឥណទន និង បុេរ្របទន

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ

�ទព��សកម�ហិរ��វត��សរុប

�ទព��អកម�ហិរ��វត��

្របាកប់េ�� ើពីអតិថិជន

្របាកក់ម�ី

�ទព��អកម�ហិរ��វត��សរុប

�ច់��ក់�យ�សួលេលើសសុទ� (គ���ត) 

សមមូល�ន់េរៀល

(កំណតស់មា� ល់េលខ 2.3)

2019

តមតំរវូករនិង
រហូតដល់ 1 ែខ
ដុល� រអេមរកិ

>1-3 ែខ
ដុល� រអេមរកិ

>3-6 ែខ
ដុល� រអេមរកិ

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី
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4,893,973

1,390,053

-

6,284,026

-

-

-

6,284,026

25,607,406

-

1,371,762

-

1,371,762

-

-

-

1,371,762

5,589,930

-

1,568,294

-

1,568,294

-

-

-

1,568,294

6,390,798

កម�ពីី្រក�មហុ៊នេមចំនួន 160លនដុល� អេមរកិនឹងដល់កលកំណតក់�ុងរយៈេពលពី 6 េទ12ែខ។ ជាែផ�កៃន
ករ្រគប្់រគងសច្់របាកង់យ្រស�លរបស់ធនាគារ កម�ទីងំេនះនឹង្រត�វបានបន�មយួឆា� បំែន�មេទៀត ចបពី់ៃថ�
ែដលកម�ទីងំេនះដល់កលកំណត ់េដយែផ�កតមករអនុមត័របស់ភាគទុនិកនាៃថ�ទី31 ែខមនីា ឆា� 2ំ021។

�ទព��សកម�ហិរ��វត��

សច្់របាក ់និងសមតុល្យសច្់របាក់

ឥណទន និង បុេរ្របទន

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ

�ទព��សកម�ហិរ��វត��សរុប

�ទព��អកម�ហិរ��វត��

្របាកប់េ�� ើពីអតិថិជន

្របាកក់ម�ី

�ទព��អកម�ហិរ��វត��សរុប

�ច់��ក់�យ�សួលេលើសសុទ� (គ���ត) 

សមមូល�ន់េរៀល

(កំណតស់មា� ល់េលខ 2.3)

2019

តមតំរវូករនិង
រហូតដល់ 1 ែខ
ដុល� រអេមរកិ

>1-3 ែខ
ដុល� រអេមរកិ

>3-6 ែខ
ដុល� រអេមរកិ

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី
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-

3,545,093

-

3,545,093

-

-

-

3,545,093

14,446,254

-

183,867,869

-

183,867,869

-

95,157,313

95,157,313

88,710,556

361,495,516

-

-

458,016

458,016

-

-

-

458,016

1,866,415

4,893,973

191,743,071

458,016

197,095,060

-

95,157,313

95,157,313

101,937,747

415,396,319

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

>6-12 ែខ
ដុល� រអេមរកិ

>1 - 5 ឆា� ំ
ដុល� រអេមរកិ

េលើស 5 ឆា� ំ
ដុល� រអេមរកិ

គា� នកលបរេិច�ទ
កំណត់

ដុល� រអេមរកិ
សរបុ

ដុល� រអេមរកិ

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី
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-

3,545,093

-

3,545,093

-

-

-

3,545,093

14,446,254

-

183,867,869

-

183,867,869

-

95,157,313

95,157,313

88,710,556

361,495,516

-

-

458,016

458,016

-

-

-

458,016

1,866,415

4,893,973

191,743,071

458,016

197,095,060

-

95,157,313

95,157,313

101,937,747

415,396,319

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

>6-12 ែខ
ដុល� រអេមរកិ

>1 - 5 ឆា� ំ
ដុល� រអេមរកិ

េលើស 5 ឆា� ំ
ដុល� រអេមរកិ

គា� នកលបរេិច�ទ
កំណត់

ដុល� រអេមរកិ
សរបុ

ដុល� រអេមរកិ

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី
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178,079

571,330

(150,182)

150,182

27,897

721,512

31. ចំ�ត់���ក់េឡើងវ�ញ

32. �ពឹត�ិ�រណ៍េ��យរយះេពល�យ�រណ៏

តួេលខេ្រប�បេធៀបៃនតៃម�េយាងសិទ�សមាជិកកូនេហ� ល្រត�វបានេធ�ើចំណាតថ់ា� កេ់ឡើងវញិពី្រទព្យសកម�អរបីូ

េទ ្រទព្យសកម�េផ្សងៗ េដើម្បអីនុេលម ករបង� ញៃនករយិបរេិច�ទេនះ ដូចខងេ្រកម៖

ជាមយួនឹងករផ�ុះេឡើងៃនវរីសុ coronavirus មាន្របេទសជាេ្រចើនបានត្រម�វឱ្យស� បន័នានា កំណតឬ់ប�្ឈប់

្របតិបត�ិករអជីវកម� និងអនុវត�កររតឹបន�ឹងករេធ�ើដំេណើ រ និងវធិានករដច ់េដយែឡក។ វធិានករណ៍និងេគាល

នេយាបាយទងំេនះបានជះឥទ�ិពលយ៉ាងខ� ងំ (ឬ រពឹំងថា នឹងជះឥទ�ិពល) េលើសកម�ភាពរបស់ស� បន័ជាេ្រចើន។

ស� នភាពៃនករផ�ុះេឡើងៃនវរីសុឆ�ងេនះ បានបន�វវិឌ្ឍន ៍និងឆ�ងកតក់លបរេិច�ទៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020។ េលើ
ករផ�ុះេឡើងៃនវរីសុេនះែដរ ្របេទសកម�ុជាកទ៏ទួលរងផលបះ៉ពល់ផងែដរ ចំេពះេសដ�កិច�របស់ខ�ូនេដយសរ

ែតករធា� ក ់ចុះៃនេសដ�កិច�សកល។ េនៃថ�ទី9 ែខមនីា ឆា� 2ំ020 ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជាបានែណនាដំល់ ធនាគារ

និងស� បន័ហិរ�� វត�ុទងំអស់ឱ្យពន្យោេពល ឬ ផា� ករល់ករទូទត្់របាកក់ម�នីិងករ្របាក ់ែដលជាែផ�កមយួៃន

វធិានករណ៍េដើម្បបីន�នឥ់ទ�ិពលដល់េសដ�កិច�ៃនអ�កេកើតជំងឺកូរ ៉ណូាេលើអជីវកម� និងអ�កខ�ីជាលក�ណៈ្រគ�សរ។

ែផ�កេលើករវយតៃម�របស់អ�ក្រគប្់រគងេលើកររពឹំងទុកេពលអនាគតេទឆា� 2ំ021 ផលបះ៉ពល់ៃន ករផ�ុះេឡើង

ៃនជំងឺែដលអចេកើតមានតិចតួចបំផុតេដយសរមានវធិានករណ៍ ករពរ្របាកក់ម� ីក�ុងករ្រគប្់រគងហនិភយ័

ឥណទនៃនផលប្័រត។ គណៈ្រគប្់រគងនឹងយកចិត�ទុកដកជ់ានិច�ចំេពះវរីសុCOVID-19េនក�ុង្របេទសកម�ុជា

្របតិបត�ិករ ឥណទនរបស់អតិថិជនកដូ៏ចជាសមត�ភាពក�ុងករសង បំណុលរបស់អតិថិជន។ េ្រកពីអ�ីែដល

បានបង� ញេនកែន�ងេផ្សងេទៀត េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំេនះ េនកល បរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ

មនិមាន្រពឹត�កិរណ៍ណាមយួែដលបានេកើតេឡើងជាបន�បនា� ប ់បនា� ប ់ពីៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020 ែដលមានឥទ�ិ
ពលគួរឱ្យកតស់មា� ល់េលើស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ ដូចេនៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020។

កររយករណ៍ពីមុន
ដុល� រអេមរកិ

កររយករណ៍ពីមុន
ដុល� រអេមរកិ

្រទព្យសកម�អរបីូ

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ

្រទព្យសកម�អរបីូ

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ

ករេធ�ើចំណាតថ់ា� កេ់ឡើងវញិ
ដុល� រអេមរកិ

ករេធ�ើចំណាតថ់ា� កេ់ឡើងវញិ
ដុល� រអេមរកិ

ករេធ�ើចំណាតថ់ា� កេ់ឡើងវញិ
ដុល� រអេមរកិ

ករេធ�ើចំណាតថ់ា� កេ់ឡើងវញិ
ដុល� រអេមរកិ

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

9999

178,079

571,330

(150,182)

150,182

27,897

721,512

31. ចំ�ត់���ក់េឡើងវ�ញ

32. �ពឹត�ិ�រណ៍េ��យរយះេពល�យ�រណ៏

តួេលខេ្រប�បេធៀបៃនតៃម�េយាងសិទ�សមាជិកកូនេហ� ល្រត�វបានេធ�ើចំណាតថ់ា� កេ់ឡើងវញិពី្រទព្យសកម�អរបីូ

េទ ្រទព្យសកម�េផ្សងៗ េដើម្បអីនុេលម ករបង� ញៃនករយិបរេិច�ទេនះ ដូចខងេ្រកម៖

ជាមយួនឹងករផ�ុះេឡើងៃនវរីសុ coronavirus មាន្របេទសជាេ្រចើនបានត្រម�វឱ្យស� បន័នានា កំណតឬ់ប�្ឈប់

្របតិបត�ិករអជីវកម� និងអនុវត�កររតឹបន�ឹងករេធ�ើដំេណើ រ និងវធិានករដច ់េដយែឡក។ វធិានករណ៍និងេគាល

នេយាបាយទងំេនះបានជះឥទ�ិពលយ៉ាងខ� ងំ (ឬ រពឹំងថា នឹងជះឥទ�ិពល) េលើសកម�ភាពរបស់ស� បន័ជាេ្រចើន។

ស� នភាពៃនករផ�ុះេឡើងៃនវរីសុឆ�ងេនះ បានបន�វវិឌ្ឍន ៍និងឆ�ងកតក់លបរេិច�ទៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020។ េលើ
ករផ�ុះេឡើងៃនវរីសុេនះែដរ ្របេទសកម�ុជាកទ៏ទួលរងផលបះ៉ពល់ផងែដរ ចំេពះេសដ�កិច�របស់ខ�ូនេដយសរ

ែតករធា� ក ់ចុះៃនេសដ�កិច�សកល។ េនៃថ�ទី9 ែខមនីា ឆា� 2ំ020 ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជាបានែណនាដំល់ ធនាគារ

និងស� បន័ហិរ�� វត�ុទងំអស់ឱ្យពន្យោេពល ឬ ផា� ករល់ករទូទត្់របាកក់ម�នីិងករ្របាក ់ែដលជាែផ�កមយួៃន

វធិានករណ៍េដើម្បបីន�នឥ់ទ�ិពលដល់េសដ�កិច�ៃនអ�កេកើតជំងឺកូរ ៉ណូាេលើអជីវកម� និងអ�កខ�ីជាលក�ណៈ្រគ�សរ។

ែផ�កេលើករវយតៃម�របស់អ�ក្រគប្់រគងេលើកររពឹំងទុកេពលអនាគតេទឆា� 2ំ021 ផលបះ៉ពល់ៃន ករផ�ុះេឡើង

ៃនជំងឺែដលអចេកើតមានតិចតួចបំផុតេដយសរមានវធិានករណ៍ ករពរ្របាកក់ម� ីក�ុងករ្រគប្់រគងហនិភយ័

ឥណទនៃនផលប្័រត។ គណៈ្រគប្់រគងនឹងយកចិត�ទុកដកជ់ានិច�ចំេពះវរីសុCOVID-19េនក�ុង្របេទសកម�ុជា

្របតិបត�ិករ ឥណទនរបស់អតិថិជនកដូ៏ចជាសមត�ភាពក�ុងករសង បំណុលរបស់អតិថិជន។ េ្រកពីអ�ីែដល

បានបង� ញេនកែន�ងេផ្សងេទៀត េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុទងំេនះ េនកល បរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ

មនិមាន្រពឹត�កិរណ៍ណាមយួែដលបានេកើតេឡើងជាបន�បនា� ប ់បនា� ប ់ពីៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020 ែដលមានឥទ�ិ
ពលគួរឱ្យកតស់មា� ល់េលើស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ ដូចេនៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020។

កររយករណ៍ពីមុន
ដុល� រអេមរកិ

កររយករណ៍ពីមុន
ដុល� រអេមរកិ

្រទព្យសកម�អរបីូ

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ

្រទព្យសកម�អរបីូ

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ

ករេធ�ើចំណាតថ់ា� កេ់ឡើងវញិ
ដុល� រអេមរកិ

ករេធ�ើចំណាតថ់ា� កេ់ឡើងវញិ
ដុល� រអេមរកិ

ករេធ�ើចំណាតថ់ា� កេ់ឡើងវញិ
ដុល� រអេមរកិ

ករេធ�ើចំណាតថ់ា� កេ់ឡើងវញិ
ដុល� រអេមរកិ

/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី

9999



/ របាយករណ៍្របចឆំា� 2ំ020ធនាគារ ឌីជីប៊ី
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