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យយើងខ្ញុំមានយេចក្តីយោមនេ្សរីក្រាយ នងិក្ិត្តិយេក្រក្លែង េូមររកាេជនូដុំណឹងជាោធារណៈ នូវការ
ផ្ល្េ់រតូរនាមក្រណ ៍នងិមា ្ក្េញ្ញ្ថ្មីររេ់ធនាគារ ជនូដែ់អត្ិថ្ិជន ក្ដគូអាជីវក្មម េហការី ររមទុំងអាជាញ្
ធរមានេមត្ថក្ចិចទុំងអេ់។ ការផ្ល្េ់រតូរយនេះ គឺជាលនែក្មយួក្នដុំយណើរវិវឌ្ឍថ្មី ក្ែញងការយធវើក្ុំលណទរមង់ធនាគារ 
យដើម្បីឲ្យរួក្យយើងអាចនតែ់ជនូអត្ិថ្ជិន នូវយេវាក្មមហិរញ្ញវត្ថញដ៏ទូែុំទលូាយ។ 
 
ជាការយ្លើយត្រយៅនឹងេុំយណើេ ុំររេ់រួក្យយើង ធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា បានអន ម័ត្ និងនតែ់អាជាញ្រណណយធវើ
ររត្ិរត្តិការធនាគារឯក្យទេ យរកាមនាមក្រណ៍ថ្មី " ធនាគារឯក្បេស ដូនបពញ ម្.ក្ " តាមរយៈែិខិត្យែខ 
ធឯ-០៩ ច េះក្ថ្ៃទី២៧ លខយមោ ឆ្្ុំ ២០២០ ( អាជាញ្រណណយធវើររត្ិរត្តិការធនាគារឯក្យទេ មានភ្ជ្រ់ជូនយៅលនែក្
ខាងយរកាយក្នរបាយការណ៍ររចុំឆ្្ុំ )។  
  
រចចញរ្បនែយនេះ ធនាគារក្ុំរ ងដុំយណើការច េះរញ្ជីនាមក្រណថ៍្មី " ធនាគារឯក្បេស ដនូបពញ ម្.ក្ " ជាមួយរក្េួង
ពាណិជជក្មម។ យៅយរែលដែការច េះរញ្ជីរត្ូវបានអន មត័្រួច រាែ់ែិខិត្រទដ្ឋន្ ឯក្ោរគត្ិយ ត្ត លរររទរដឋបាែ 
ឧរក្រណ ៍ និងេមាភ្រន្សរវនា្យទីន្ារ យគហទុំរ័រ(យវរោយ) ររមទុំងរណ្ត្ញន្សរវន្ាយរ័ត្៌មានទុំង 
ឡាយររេ់ធនាគារនឹងរត្ូវជុំនួេយដ្យនាមក្រណ ៍ឡូយ្គ្ ឬមា ្ក្េញ្ញ្ថ្មី។ 
 
ខាងយរកាមយនេះ ជាការយររៀរយធៀរនាមក្រណ៍ ឡូយ្គ្ ឬមា ្ក្េញ្ញ្លដែក្ុំរ ងយររើរបាេ់ ជាមួយនាមក្រណ៍ 
ឡូយ្គ្ ឬមា ក្្េញ្ញថ្្មីររេធ់នាគារ៖ 

  

នាមក្រណ៍ចេ់ មា ្ក្េញ្ញ្ចេ់ 

យ ្្េះលខមរ ធនាគារ ឯកទេស ទេមេូ ម.ក 

 
យ ្្េះឡាតាុំង CAMKO Specialized Bank Plc. 

 

ធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា នតែអ់ាជាញ្រណណយធវើររត្រិត្តិការធនាគារឯក្យទេ យរកាមនាមក្រណ៍ថ្ម ី
" ធនាគារឯក្យទេ ដនូយរញ ម.ក្ " ែិខិត្យែខ ធឯ-០៩ ច េះក្ថ្ៃទ២ី៧ លខយមោ ឆ្្ុំ២០២០ 

យ ្្េះលខមរ ធនាគារឯកទទស ដូនទពញ ម.ក 
យ ្្េះឡាតាុំង 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ម្ នក្សញ្ញនថមី រេស់ធនាគារឯក្បេសដនូបពញ ម្.ក្ 

ឬម្ នក្សញ្ញន 

ឬ ម្ នក្សញ្ញន 
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 ចកខវុសិយ័ ទរសកកមម នងិគុណតម្មៃសនលូ ១ 
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ទុំរ័រទី ២ 
 

   
ចាំណចុសាំខាន់ៗ ររសធ់នាគារកនុងឆ្នាំ២០១៩ 
-  នែរ័រត្ក្មចីេរ រ បានយក្ើនយឡើង ២២៥% ដែ់ ១៨,៣៥ លានដ លាល្រ  

-  ចុំណូែររត្រិត្តិការ បានយក្ើនយឡើង ៤៤៧% ដែ់ ១,៣៥ លានដ លាល្រ  

-  ធនាគារទទួែរបាក្់ចុំយណញយរកាយរង់រនធចុំនួន ០,៣៨ លានដ លាល្រ  

-  អរតាឥណទនមិនដុំយណើរការយធៀរនឹងរបាក្់ក្មចីេរ របានរនតរក្្ាយៅ ១.១៦%  

-  អន បាត្ោធនភ្រ (Solvency Ratio) មានការថ្យច េះគួរឱ្យក្ត្់េមាគ្ែ់មក្រត្ឹម ៦៤,១១%  

-  ការដ្ក្់ឲ្យយររើរបាេ់នូវចក្ខញវិេ័យ យរេក្ក្មម និងគ ណត្ក្មលេែូែថ្មី  

-  បានផ្ល្េ់រតូររចនាេមព័នធអងគភ្រ យដើម្បីយ្លើយត្រយៅនឹងក្ុំយណើន និងការរីក្ែូត្លាេ់ 

-  ដ្ក្់ឲ្យយររើរបាេ់នូវរររ័នធធនាគារថ្មី 

-  បានអន វត្តន៍េតង់ដ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញអនតរជាត្ិ-ក្មពញជា (CIFRS)តាមត្រមូវការររេ់និយត្ក្រ 

-  យរៀរចុំរចនាជាថ្មីនូវមា ្ក្យីយ្រក្ មហ  ន និងដុំយណើរការយេែើេ ុំផ្ល្េ់រតូរនាមក្រណ៍ថ្មី 

 
 
 
 
 
 
 
 

២ 
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ទុំរ័រទី ៣ 

 

   
 សារពបី្រធានប្រមុប្ររឹស្ាភបិាល  

េិដឋភាពេូបៅម្នវិស័យធនាគារបៅក្ម្ពុជាក្នុងឆ្នំ ២០១៩ 
ការរីក្ចយរមើនយែើរគរ់វិេ័យយេដឋក្ិចច និងេថិរភ្រនយោបាយ គឺជាក្តាត្
ចម្បងក្ែញងការយែើក្ក្មពេ់ទុំន ក្ចិត្ត ររេ់វិនិយោគនិោធារណៈ និង
ររយទេ ក្៏ដូចជាការររងឹងភ្ររឹងមាុំ និងេ ខ មាែភ្រក្នរររ័នធធនាគារ
យៅក្មពញជា។ យៅច ងឆ្្ុំ២០១៩ រររន័ធធនាគារយៅក្មពញជាមានធនាគារ
ពាណិជជក្មមចុំននួ៤៧ (ធនាគារក្ែញងរេ ក្ចុំនួន១៧ រក្ មហ  នរ រត្េមព័នធ
ចុំនួន១៧ នងិោខាធនាគារររយទេចុំនួន១៣) ធ ឯក្នាគារ យទេចុំនួន១៥
រគឹេះោថ្នមីរក្ូហិរញ្ញវត្ថញទទួែរបាក្់រយញ្ញើរីោធារណជនចុំនួន៧ រគឹេះោថ្ន 
មីរក្ូហិរញ្ញវត្ថញមិនទទួែរបាក្រ់យញ្ញើចុំនួន៧៦ រគឹេះោថ្នឥណទនជនរទ
ចុំនួន២៤៥ រក្ មហ  នភត្ិេន្ាហិរញ្ញវត្ថញចុំនួន១៥ អែក្ដុំយណើរការត្ត្ិយ
ភ្គីចុំនួន៤ រគឹេះោថ្ននតែ់យេវាទូទត្់េងរបាក្ច់ុំនួន២១ រក្ មហ  នលចក្

រំលែក្រ័ត្៌មានឥណទនចុំននួ១ ការិោែ័យត្ុំណ្ងធនាគារររយទេចុំនួន៦ នងិអាជីវក្មមរតូររបាក្់ចុំនួន២.៩១៣។ 
 
រររ័នធធនាគារ យៅររយទេក្មពញជារនតរីក្ចយរមើនទុំងវិោែភ្រ និងទុំហុំ យដ្យមានរទរ្យេក្មមេរ រយក្ើនយឡើង 
២៣,៤% ដែ់ ៥១,៤ ពានល់ានដ លាល្រ ក្ែញងយនាេះរបាក្់ក្មចីមានចុំននួ ៣២,៥ ពាន់លានដ លាល្រ។ ក្ុំយណើនយនេះគាុំរទ
យដ្យមូែនិធិភ្គទ និក្ ៩,៩ ពានល់ានដ លាល្រ របាក្់រយញ្ញើអត្ិថ្ិជន ២៩,៣ ពាន់លានដ លាល្រ នងិមូែនធិិក្មច ី៤,២ 
ពាន់លានដ លាល្រ។  
 
វិេ័យធនាគារយៅលត្រនតមានក្ុំយណើនគួរឱ្យក្ត្់េមាគ្ែ់ យដ្យរគឹេះោថ្នធនាគារមានចុំលណក្រទរ្យេក្មមរហូត្ដែ ់
៨២,២% ក្នរទរ្យេក្មមេរ រររេ់រររ័នធធនាគារយៅក្មពញជា។ រទរ្យេក្មមេរ រររេ់រគឹេះោថ្នធនាគារបានយក្ើន
យឡើង ២៣.២ % យេមើនឹង ៤២,២ ពានល់ានដ លាល្រ លដែរត្ូវបានគាុំរទយដ្យរបាក្់រយញ្ញើររេ់អត្ិថ្ិជនចុំននួ ២៥,៤ 
ពាន់លានដ លាល្រ មែូនិធិភ្គទ និក្ចុំនួន ៨,១ ពានល់ានដ លាល្រ នងិមូែនិធិក្មចីចុំននួ ១,១ ពានល់ានដ លាល្រ។ ឥណទន 
ដ ែលដែជាររភរចម្បងក្ែញងការគាុំរទេក្មមភ្រយេដឋក្ិចចបានយក្ើនយឡើងដែ់ ២៦,៤ ពាន់លានដ លាល្រ លដែក្ែញង
យនាេះឥណទនររេអ់ត្ិថ្ជិនយក្ើនយឡើង ២៥,៦% យេមើនងឹ ២៥,១ ពាន់លានដ លាល្រ និងបាននតែ់ដែ់ររយភទជុំនួញ
េុំខាន់ៗដូចជា ការជួញដូររាយ ១៥,៤% ការជួញដូរដ ុំ ១១,០% ការទិញែុំយៅដ្ឋ្នជាក្មមេិទធិផ្ទ្ែ់ខលនួ ១១,៤% 
ក្េិក្មម រ កាខ្ររមាញ់ និងយនោទ ៧,៣% េុំណង ់៩,៥% ត្រមូវការផ្ទ្ែ់ខលួន ៨.៧% ការជួញដូរអចែនរទរ្យ ៨,៤% 
យេវាក្មមមិនលមនហិរញ្ញវត្ថញយន្សងៗយទៀត្ ៥.៩% ក្មមនតោែក្មម ៤.៤% េណ្ឋ្គារ នងិយភ្ជនីយដ្ឋ្ន ៤.៤%   នងិ  
វិេ័យយន្សងយទៀត្ ១៣,៦%។

៣ 



  

    

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៤ 
 

ចក្ខុវិស័យបសដឋក្ិចចក្ម្ពុជា  
 
យៅឆ្្ុំ២០១៩ យទេះរីជាក្ុំយណើនយេដឋក្ចិចមានការថ្យច េះរនតិចក្៏យដ្យ ក្៏ក្ុំយណើនយៅលត្រឹងមាុំដលដែ ខណៈលដែ 
យរាងចរក្កាត្់យដរ េុំណង ់ នងិយទេចរណ៍យៅលត្រនតររងីក្។ ឱនភ្រគណនចីរនតបានរីក្ធុំគួរឱ្យក្ត្់េមាគ្ែ់។ 
ក្ុំយណើនោ ្ងឆរ់រហ័េក្នការនតែ់របាក្់ក្មចបីានយធវើឱ្យឥណទនវិេ័យឯក្ជនយក្ើនរី ៨២,៨% ក្ន ន.េ.េ ក្ែញងឆ្្ុំ
២០១៨ ដែ ់៩៤,៧%។ 
 
ក្ុំយណើនយេដឋក្ចិច រត្ូវបានយគរំរឹងថានឹងថ្យច េះោ ្ងគុំហ ក្ដែ់ -១,៩% ក្ែញងឆ្្ុំ២០២០ យដ្យោរែទធនែយដ្យ
ផ្ទ្ែ់ក្នការរីក្រាែដ្ែជាោក្ែជុំងឺ COVID-19 ក្ុំយណើនយេដឋក្ចិចទរយៅក្ែញងររយទេចិន និងការធាល្ក្់យៅក្ែញង
ររយទេមានយេដឋក្ិចចរីក្ែូត្លាេ់ធុំៗ និងការកាត្់រនថយការ នចូែយៅកាន់ទីន្ារនាុំយចញ ម នយរែេ្ញេះយងើរ
យឡើងដែ់ ៣,៥% យៅឆ្្ុំ២០២១ យនេះយរើយោងតាមការយរៀរចុំលននការយ ទធោស្រេតថ្វិកាជាត្ិឆ្្ុំ២០២១-២០២៣ 
ររេ់រាជរដ្ឋ្ភិបាែ។ COVID-19 នឹងរ េះពាែ់ដែ់យេវាក្មមោ ្ងខាល្ុំងយដ្យកាត្រ់នថយការមក្ដែ់ររេ់យភ្ៀវ
យទេចរររយទេ យហើយរត្ូវបានយគរំរឹងថានឹងរ េះពាែ់ដែ់វិេ័យេុំណង់ នងិក្មមនតោែក្មម តាមរយៈការរំខាន
ដែ់ចង្វ្ក្់នគត្់នគង ់ និងការកាត្់រនថយត្រមូវការ។ វិេ័យយេវាក្មមរត្ូវបានរា្ក្រណ៍ថានឹងធាល្ក្់ច េះរត្ឹម ១,៧% យៅ
ឆ្្ុំ២០២០ យដ្យោរយទេចរណ៍ធាល្ក្់ច េះ និងក្ុំយណើនយឺត្ៗក្នវិេ័យអចែនរទរ្យ។ ក្ុំយណើនយែើវិេ័យឧេ្ាហក្មម 
រត្ូវបានយគរ្ាក្រណ៍ថានឹងធាល្ក្់ច េះដែ ់ ៦,៥% ក្ែញងឆ្្ុំ២០២០ ជាមួយនឹងការថ្យច េះនែិត្ក្មមវិេ័យកាត្់យដរ
េរមារ់ការនាុំយចញ និងក្ែញងវិេ័យេុំណង់ រេរជាមួយនងឹយេដឋក្ិចចមនិមានក្ុំយណើនយៅក្ែញងររយទេមានយេដឋក្ចិច
រីក្ែូត្លាេ់ធុៗំ  នងិការធាល្ក្់ច េះោ ្ងគុំហ ក្យៅក្ែញងររយទេចិន ជារិយេេការរ្យួររររ័នធអន យរគាេះ EBA ររេ់
េហគមន៍អឺរ  រ លដែចរ់យនតើមរីលខេី្ ឆ្្ុំ២០២០។  ក្ុំយណើនវិេ័យក្េិក្មមរត្ូវបានយគរំរឹងថានឹងមានក្រមិត្ទរ 
រត្ឹម ០.៥% ឬគា្ន្ក្ុំយណើនយៅឆ្្ុំ២០២០ ្លញេះរញ្្្ុំងតាមរយៈការរ្ាក្រណ៍អាកាេធាត្ យ ត្្លដែនឹងរនាល្យយរែ
ក្ែញងឆ្្ុំយនេះ នងិការលណនាុំររេ់អាជាញ្ធរក្ែញងការដ្ុំដ េះដុំណ្ុំរេូវលត្មតងក្ែញងរដូវរបាុំង។ 
  
ការប្ៃើយតេផ្ផនក្ហិរញ្ញវតថុរេសរ់ាជរដ្ឋនភិបាល 
ជាការយ្លើយត្រយៅនឹងការរីក្រាែដ្ែក្នជុំងឺ COVID-19 រដ្ឋ្ភិបាែបានក្ុំរ ងរិចរណ្នតែ់របាក្់ក្មចីលដែមាន
ការរបាក្់ទររីថ្វិការរម ងររេ់ខលួន តាមរយៈធនាគារររេ់រដឋ យដ្យមានក្ិចចេហការរីោថ្រ័នហិរញ្ញវត្ថញលដែចូែ
រួម (PFIs) យដើម្បីឱ្យធនាគារទុំងយនាេះអាចរនតនតែ់ឥណទន លដែមានការរបាក្់ទរជូនដែ់អត្ថិ្ិជនបាន។ 
ធនាគារ និងរគឹេះោថ្នមីរក្ូហិរញ្ញវត្ថញ រត្ូវបានយេែើយដ្យទទូច ឱ្យរន្ារយរែការទទូត្់របាក្់ក្មចីតាមកាែររិយចេទ
ក្ុំណត្់យហើយយចៀេវាងការរឹរអូេរទរ្យេម្បត្តិររេ់អែក្ខចីលដែរងនែរ េះពាែ់ក្ែញងអុំឡញងយរែយនេះ។ រេរយរែ
យនេះលដរ ធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា បានររកាេចត្់វិធានការេុំខាន់ៗមួយចុំនួនយដើមបី្េរមួែយែើរញ្ហ្ោច់របាក្ ់
ង្យរេួែ (Liquidity) ដែ់ធនាគារ និងរគឹេះោថ្នហិរញ្ញវត្ថញយៅក្មពញជា ររយោជនជ៍យួកាត្់រនថយនែរ េះពាែ់។ 
យែើេរីយនេះយទៀត្ ធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា បានយចញោរាចរ េតីរីការយរៀរចុំឥណទនយឡើងវិញេរមារ់អត្ិថ្ិជនក្ែញង 
វិេ័យអាទិភ្រចុំនួន៤ ក្ែញងយគាែរុំណងរក្ា្េថិរភ្រហិរញ្ញវត្ថញ គាុំរទដែ់េក្មមភ្រយេដឋក្ិចច និងរនធូររន្ញក្យែើក្នូ
រុំណុែលដែក្ុំរ ងររឈមនងឹរបាក្់ចុំណូែថ្យច េះយដ្យោរការរីក្រាែដ្ែក្នជុំងឺ COVID-19។



  

    

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៥ 
 

 
សម្ិេធផលសបប្ម្ចបានរេសធ់នាគារ បេម្េ ូក្នុងឆ្ន២ំ០១៩ 
ឆ្្ុំ២០១៩ គឺជាឆ្្ុំផ្ល្េ់រតូរមយួេរមារ់ធនាគារក្ែញងការចែូយៅក្ែញងទីន្ារយឡើងវិញ ជារិយេេយដើម្បីរយងកើននែរ័រត្
ឥណទន នងិការយរជើេយរីេនូវធនធានមន េ្សលដែមានរទរិយោធន។៍ ចក្ខញវិេ័យ យរេក្ក្មម នងិគ ណត្ក្មលេែែូ
ថ្មីរត្ូវបានអន មត័្ និងបានន្សរវន្ាយដែ់ថ្្ាក្់ដឹក្នាុំ និងរ គគែិក្ទុំងអេ់។ រយរៀរដកឹ្នាុំ និងរគរ់រគងថ្មីរត្ូវបាន
យក្មក្អន វត្តន៍យដើម្បីរយងកើនររេិទធភ្រ និងយដើម្បីេយរមចយគាែយៅររេ់អងគភ្រ។ ការផ្ល្េ់រតូរេុំខាន់ៗរួមមាន៖ 

១. ការផ្ល្េ់រតូររចនាេមព័នធអងគភ្រយដើម្បីយ្លើយត្រយៅនឹងក្ុំយណើន និងការរីក្ែូត្លាេន់ាយរែអនាគត្។ 

២. រក្្ា និងយរជើេយរីេរលនថម ថ្្ាក្់រគរ់រគង និងរ គគែិក្  លដែមានរទរិយោធន៍  យដើម្បីគាុំរទដែ់ការផ្ល្េ់រតូរររេ់  
 ធនាគារ។ 
៣. លក្េរមួែយគាែនយោបាយ នីត្ិវិធ ី និងដុំយណើរការការង្រ យដើម្បីធានាបាននូវភ្រោមញ្ញ យែឿនរហ័េ និង

អាចទ ក្ចតិ្តបានេរមារ់អត្ថិ្ិជនររក្រយដ្យររេិទធភ្រ នងិររេិទធនែេរមារធ់នាគារ។ 
៤. ដ្ក្់ឲ្យយររើរបាេ់នូវរររ័នធធនាគារថ្មី៖ អនឡាញ ទន់យរែយវលា រហ រូរិយរណ័ណ និងរបាយការណ៍េរ ររួម។ 
៥. យនតើមអន វត្តន៍េតង់ដ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញអនតរជាត្ិ-ក្មពញជា (CIFRS) តាមត្រមូវការររេ់និយត្ក្រ។ 
៦. យរៀរចុំរចនាមា ្ក្យីយ្រក្ មហ  នថ្មី ក្ែញងយគាែរុំណងជរមេះទេ្សនៈយែ់យ ើញរីម នររេ់អែក្ពាក្រ់័នធ ចុំយពាេះ

ធនាគារ លដែបានផ្ល្េ់រតូរម្្ាេ់ភ្គហ  នថ្ម ីនិងយដើម្បីក្ោងេកាត្ន រែររេ់ខលួនយឡើងវិញ។ 
៧. បានយក្ៀងគរមូែនិធិភ្គទ នកិ្ នងិឥណទនរោីថ្រន័ខាងយរ្ជារលនថម យដើម្បីគាុំរទដែ់ក្ុំយណើនរបាក្់ក្មចី។ 
 
លេធផលហិរញ្ញវតថកុ្នុងឆ្ន២ំ០១៩ 
េរមារ់ឆ្្ុំោរយរើរនធ២០១៩ ធនាគាររនតររត្ិរត្តិការនតែ់របាក្់ក្មចី ជាែទធនែ រ័រត្ក្មចីេរ របានយក្ើនយឡើង 
២២៥% ដែ់ ១៨,៣៥ លានដ លាល្រ (២០១៨៖ ៨,១៣ លានដ លាល្រ) និងចុំណូែររត្ិរត្តិការបានយក្ើនយឡើង
៤៤៧% ដែ ់១,៣៥ លានដ លាល្រ (២០១៨៖ ០,៣០ លានដ លាល្រ)។ ធនាគារទទួែរបាក្់ចុំយណញយរកាយរង់រនធ 
ចុំនួន ០,៣៨ លានដ លាល្រ (២០១៨៖ ០,៤២ លានដ លាល្រ)។  អរតាឥណទនមិនដុំយណើរការយធៀរនឹងរបាក្់ក្មចីេរ រ
បានរនតរក្្ាយៅ ១.១៦% (២០១៨៖ ១,៦៩%)។ យៅឆ្្ុំ២០១៩ ធនាគារបានចរ់យនតើមទញយក្ររយោជន៍រកីារ
យររើរបាេ់មូែនិធិរបាក្់ក្មចីរោីថ្រ័នខាងយរ្ (Borrowing Fund) យហើយបានរនថយការយររើរបាេ់មូែនិធិភ្គទ និក្ 
យដើម្បីនគត្់នគងដ់ែរ់រត្ិរត្តិការររេ់ខលួន ជាែទធនែអន បាត្ោធនភ្រ (Solvency Ratio) មានការថ្យច េះគួរឱ្យក្ត្់
េមាគែ់្មក្រត្ឹម ៦៤,១១% (២០១៨៖១៣៨.៥៦%) ។ 
 
ផ្ផនការឆ្ន២ំ០២០ 
ធនាគារ នឹងរនតយផ្ត្ត្ការយក្ចិត្តទ ក្ដ្ក្់យែើការន្សរវនា្យមា ្ក្យីយ្រក្ មហ  នថ្មី យ ទធោស្រេត និងវរ្បធម៌ការង្រ
ថ្មីដែ់រ គគែិក្ររេ់យយើងយដើម្បីទទួែបាននូវការយែើក្ក្មពេ់វរ្បធម៌រក្ មហ  នដ៏រិត្របាក្ដមួយ តាមរយៈ គ ណត្ក្មល
រួមររេ់យយើងទុំងអេ់គ្្ា។ យៅលខយមោ ឆ្្ុំ២០២០ ធនាគារយទើរលត្ទទែួបានការយែ់ររមរ ីធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា 
យែើការផ្ល្េ់រតូរនាមក្រណ៍ថ្មីររេ់ខលួនជា ធនាគារឯក្បេស ដូនបពញ ម្.ក្ លដែរេរយៅនឹងនាមក្រណ៍ររេ់ភ្គទ និក្  
ថ្មី។  ខណៈដុំយណើរក្នការផ្ល្េ់រតូរយទើរលត្បានចរ់យនតើម ដូយចែេះធនាគាររត្ូវការក្មាល្ុំងធនធាន លដែមានយទរយកាេែ្យ



  

    

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៦ 
 

 
រគរ់ែុំដ្រ់ថា្្ក្់យៅក្ែញងធនាគារ។ គុំនិត្នតចួយនតើមជាយរចើន   រត្ូវបានរយងកើត្យឡើងយដើម្បីរណ្តេះយឡើង  នូវយទរយកាេែ្យ
រយងកើនររេិទធនែ ររេិទធភ្រ នែិត្ភ្រ និងការក្ចែរយងកើត្ថ្មី ក្ដ៏ូចជាការរុំន េោ្្រត្ ី យដើម្បីយធវើឲ្យអត្ិថ្ជិនទទួែ
បាននូវរទរិយោធនដ៍៏ែអរុំន ត្។ គុំនតិ្នតួចយនតើមទុំងអេ់យនេះ លនអក្េុំខាន់យែើការទទែួោគ្ែ់ថា ក្មមក្រនិយោជតិ្
ររេ់យយើងមា្្ក្់ៗ គឺជាធនធានដ៏េុំខាន់មួយ លដែមានចុំលណក្ក្ែញងអនាគត្ររក្រយដ្យនិរនតរភ្ររយៈយរែលវងររេ់
យយើង។ ទិេយៅជាយ ទធោស្រេតររេ់ធនាគារ គឺយដើម្បីលក្ែមអចុំណចុេុំខាន់ៗេរមារ់គាុំរទក្ុំយណើនររក្រយដ្យចីរភ្រ 
រួមមាន៖ 
១.  រីក្ែូត្លាេ់ជាមួយយ ទធោស្រេតមិនយររើរបាេ់ោខា ឬយររើរបាេ់ោខាត្ិច យដ្យការយររើរបាេ់ភ្រចរម េះក្ន  

រណ្ត្ញលចក្ចយទុំងឡាយលដែមានរោរ។់ 
២. យធវើការលក្ែមអដុំយណើរការចរនតការង្រយឡើងវិញ យដើម្បីជួយកាត្់រនថយនូវចុំណ្យរលនថមនង និងជុំរ ញយែ្បឿនក្ន

ដុំយណើរការការង្រនង។ 
៣. យនតើមន្សរវនា្យមា ្ក្យីយ្រក្ មហ  នថ្ម ី យដើម្បីរយងកើនវត្តមាន ម ខមាត្ ់ យក្រតិ៍យ ្្េះមា ក្្េញ្ញ ្ និងរយងកើត្វរ្បធម៌

រក្ មហ  នដ៏រឹងមាុំមួយ។ 
៤. យរជើេយរីេរលនថម រ គគែិក្លដែេក្មម នងិមានរទរិយោធន៍ លដែអាចនតែ់ជូននូវការរយរមើយេវាតាមការរំរឹង

ទ ក្ររេ់អត្ថិ្ិជន នងិអាចចត្់លចងយដ្េះរោយជាមួយនឹងត្រមូវការយន្សងៗររេ់អត្ថិ្ិជន។ 
៥. រីក្ែូត្លាេរឹ់ងមាុំជាមួយនងឹការនតែ់របាក្់ក្មចីលដែនតែទ់ិនែនែខពេ់ នងិមានគ ណភ្រ។ 
៦. រយងកើនការែក្់រលនថម តាមរយៈការរយងកើត្នែិត្នែថ្មីៗ លដែជាយេវាហិរញ្ញវត្ថញលនអក្យែើរទរ្យេក្មម យដើម្បី

រុំយរញគមាល្ត្ហិរញ្ញវត្ថញររេអ់ត្ិថ្ិជន។ 
៧. រគរ់រគងអរតាលថ្រក្្ាអត្ិថ្ិជន ឲ្យេថិត្យៅក្រមិត្ខពេ់ នងិរនតរីក្ចយរមើនជាមួយអត្ិថ្ជិន។ 
៨. យធវើឱ្យររយេើរយឡើងនូវនែិត្នែលដែមានរោរ ់យដើម្បីគាុំរទដែ់ការអភិវឌ្ឍន ៍រីក្ចយរមើនររេ់អត្ិថ្ជិន។ 
៩. រក្្ាគ ណភ្ររទរ្យេម្បត្ត ិនិងយក្ៀងគរមូែនធិិភ្គទ នកិ្ យដើម្បីគាុំរទក្ុំយណើនរទរ្យេក្មម។ 
 
ការប្គេ់ប្គងធនាគារក្នុងក្ំឡងុបពលម្នការរីក្រាលដ្លជងំឺជាសក្ល 
យៅច ងលខយមោឆ្្ុំ២០២០ រដ្ឋ្ភិបាែបានររកាេថាគ្្ានអែក្ោល្រ់យដ្យោរ COVID-19 យហើយអរតាក្នការជា
េេះយេ្បើយយឡើងវិញគឺ ១០០%។ យទេះជាោ ង្ណ្ នែរ េះពាែ់ដែ់អាជីវក្មមទូយៅយៅលត្មាន ជារិយេេ ក្មមក្រ
កាត្់យដរ ក្៏ដូចជាអាជីវក្មមលដែពាក្់រ័នធដែ់ការរយរមើ ឬនតែ់ជូនដែ់ក្មមក្រទុំងយនាេះ។ រែក្ទីរីរក្នការន្ញេះយឡើងនូវ 
COVID-19 គឺមិនទន់មានភ្ររបាក្ដ។ ដូយចែេះ យដើម្បីយ្លើយត្រនឹងការរីក្រាែដ្ែជុំងឺជាេក្ែយនេះ ធនាគារនឹង៖ 
១. រនតនតែ់របាក្់ក្មចី ជាមួយែក្ខខណឌវិនចិេ័យលដែបានលក្េរមួែថ្មី រេរតាមយគាែការណ៍អន យរគាេះយែើការេង

របាក្់យដើម និងែក្ខខណឌររ ងររយ័ត្ែរលនថមយទៀត្ក្ែញងការយរជើេយរីេអត្ិថ្ិជន លដែមានររភរចុំណូែចរម េះក្ែញង
ការនតែ់ក្មចី ។ 

២. រក្្ារចចញរ្បនែភ្រជាយទៀងទត្់ជាមួយនិយត្ក្រ ររត្រិត្តិក្ររួមអាជីរ នងិេមាគមនានា។ 
៣. ថ្្ាក្់រគរ់រគងយធវើការច េះរត្ួត្រនិិត្្យ យៅតាមត្ុំរន់ររត្ិរត្តកិារជាញឹក្ញារ់យដើម្បីេិក្្ាលេវងយែ់រីការរីក្ចយរមើន 

ឬភ្រធៃនធ់ៃរ ឬការថ្មថ្យក្ននែរ េះពាែ់ យៅក្រមិត្អែក្យររើរបាេ់ ឬអត្ិថ្ជិន។



  

    

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៧  
 

 
៤. ការរគរ់រគងយរគាេះមហនតរាយ ជារន្ញក្ររេ់គណៈក្មា្្ធកិារររត្ិរត្តិ – ការទុំនាក្់ទុំនង នងិតាមដ្នែទធនែ

េយរមចបានជាទូយៅររេ់ធនាគារ និងក្ែញងវិេ័យទុំងមូែ។ ការយធវើរចចញរ្បនែភ្ររ័ត្៌មានេយងខរររចុំក្ថ្ៃរី
ររភររ័ត្៌មានលដែអាចយជឿទ ក្ចិត្តបានគឺមានោរៈេុំខាន់រួមរញ្ចូែទុំងការវិវត្តន៍ជាេក្ែនងលដរ។ 

 
បសចក្តីផ្ថៃងអណំរគុណ  
តាងនាមឲ្យរក្ មររឹក្្ាភិបាែ ខ្ញុំេមូលថ្លងអុំណរគ ណោ ្ងរជាែយរៅ ចុំយពាេះការចែូរួម ែេះរង់អេរ់ីក្មាល្ុំងកាយ
ចិត្ត ររេ់ក្មមក្រនិយោជតិ្ទុំងអេ់ និងភក្តីភ្រររេអ់ត្ថិ្ិជន ការយជឿទ ក្ចតិ្តរីក្ដគូ និងេហការីររេ់យយើង ររម
ទុំងការគាុំរទរី ធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា និងអាជាញធ្រមានេមត្ថក្ិចចដក្ទយទៀត្ លដែបាននតែ់ការលណនាុំ និងគាុំរទដែ់
យយើងខ្ញុំ អេ់រយៈយរែជាយរចើនឆ្្ុំក្នលងមក្យនេះ ជារិយេេ ក្ែញងអុំឡញងយរែអនតរកាែក្ែញងឆ្្ុំ២០១៩។ ដូចគ្្ាយនេះលដរ 
ខ្ញុំេូមលថ្លងអុំណរគ ណដែ់េហការីជាថ្្ាក្់រគរ់រគងទុំងអេច់ុំយពាេះការគាុំរទ នងិការយរតជាញ្ចិត្តររេ់រួក្យគ ក្ែញងការ
ដឹក្នាុំធនាគារយឆ្្េះយៅម ខក្ែញងដុំយណើរផ្ល្េ់រតូរនាយរែខាងម ខ។  

 



 

 

  

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៨ 
 

 សសចរតសីសខេរអពំធីនាគារឯរសេស សេមេ ូម.រ  
ធនាគារឯក្យទេ យខមខូ ម.ក្ ជារក្ មហ  នម្ជនទទួែខ េរត្ូវមានក្រមិត្ រយងកើត្យឡើងយរកាមច្ារ់ េតីរីរគឹេះោថ្ន
ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថញ ក្នររេះរាជាណ្ចរក្ក្មពញជា។ រចចញរ្បនែ ធនាគារក្ុំរ ងេថិត្យៅក្ែញងដុំណ្ក្់កាែផ្ល្េ់រតូរទុំងការដឹក្នាុំ 
ការយរៀរចុំរចនាេមព័នធ និងររត្ិរត្តិការ យដើម្បីក្ោងយឡើងវិញនូវមូែដ្ឋ្នរគឹេះដ៏រឹងមាុំលដែគាុំរទដែ់ភ្ររីក្ចយរមើន និងការ
ររងីក្ខលួនឲ្យកាន់លត្វិវឌ្ឍយៅម ខរេរតាមចក្ខញវិេ័យររេ់ភ្គទ និក្ថ្មី។ ធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា បានអន ម័ត្យែើេុំយណើេ ុំ
ររេធ់នាគារក្ែញងការផ្ល្េ់រតូរនាមក្រណ៍ថ្មីជា " ធនាគារឯក្បេស ដូនបពញ ម្.ក្ " តាមរយៈ ការនតែ់អាជាញរ្ណណយធវើររត្ិរត្តិការ 
ធនាគារឯក្យទេ យែខ ធឯ-០៩ ច េះក្ថ្ៃទី២៧ លខយមោ ឆ្្ុំ២០២០។ 
ប្េវតតិសបងខេរេស់ធនាគារ  
យៅក្ថ្ៃទី២៣ លខមក្រា ឆ្្ុំ២០០៧ ធនាគាររត្ូវបានរយងកើត្យឡើងយដ្យភ្គទ និក្ក្ូយរ  យរកាមការច េះរញ្ជីពាណិជជក្មមយែខ           
Co. 3374/07E ។  យៅក្ថ្ៃទី២៣ លខឧេភ្ ឆ្្ុំ២០០៧ ធនាគារទទួែបានអាជាញ្រណណរី ធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា យធវើររត្ិរត្តិការ
ធនាគារពាណិជជ យដ្យចរ់យនតើមដុំយណើរការជានលូវការនាក្ថ្ៃទី០១ លខមិថ្ នា ឆ្្ុំ២០០៧។ រនាទ្រ់មក្ ធនាគារបានេយរមចចិត្ត
កាត្់រនថយទុំហុំររត្ិរត្តិការររេ់ខលួនមក្ជាធនាគារឯក្យទេវិញយដ្យទទួែបានអាជាញ្រណណោរជាថ្មីរ ីធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា 
យរកាមែិខិត្យែខ ធឯ-០៩  លដែមានររេិទធភ្រចរ់រីក្ថ្ៃទី០១ លខក្ក្កដ្ ឆ្្ុំ២០១១។ 
នាច ងឆ្្ុំ២០១៨ ភ្គទ និក្ររេ់ធនាគារឯក្យទេ យខមខូ ម.ក្ បានច េះក្ិចចេន្ាទិញ-ែក្់ភ្គហ  នទុំងរេ ងជាមួយនឹង        
រក្ មហ  នដូនយរញលែន ខូអិែធីឌី។ ររត្ិរត្តិការទិញ-ែក្់យនេះអន ម័ត្យដ្យ ធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា នាក្ថ្ៃទី០៥ លខមិថ្ នា ឆ្្ុំ២០១៨ 
និងបាននតែ់េច្្ន ម័ត្យែើអន េ្សរណៈ និងែក្ខនតិក្ៈលដែបានយធវើវិយោធនក្មមនាក្ថ្ៃទី២២ លខក្ក្កដ្ ឆ្្ុំ២០១៨។ រចចញរ្បនែ 
ភ្គហ  នររេ់ធនាគារ ១០០%  កាន់ការ់យដ្យភ្គទ និក្ក្ែញងរេ ក្យ ្្េះ " រក្ មហ  នដូនយរញលែន ខូអិែធីឌី "។  
 
ធនាគារយធវើររត្ិរត្តិការ តាមរយៈការិោែ័យោខាររេ់ខលួនក្ែញងរក្ ងភែុំយរញ និងយខត្តក្ណ្ត្ែ។ យែើេរីយនេះ ធនាគារយរតជាញ្
ចិត្តយែើការររងីក្ររត្ិរត្តិការធនាគារររេ់ខលួន តាមរយៈរណ្ត្ញររត្ិរត្តិការជុំនួេយន្សងៗក្ែញងទរមង់ម ូលដែអាជីវក្មមជាយរចើន 
លដែេមរេរក្ែញងយគាែរុំណងយដើម្បីនតែ់ជូននូវរទរិយោធន៍ដ៏ែអររយេើរេរមារ់អត្ិថ្ិជន និងយដើម្បីររងីក្ការន្សរវន្ាយឱ្យ
កាន់លត្ទូែុំទូលាយ។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

៤ 
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អតថិជិនររស់ពរួស ើខ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ធនាគារឯក្យទេ យខមខូ ម.ក្ មាននតែ់ឥណទនជាយរចើនររយភទ ដែ់
អត្ិថិ្ជន យដ្យលនអក្យែើត្រមូវការ និងែុំហូរោច់របាក្ជ់ាក្់លេតងររេ់
អត្ិថិ្ជន។ ជាែទធនែ ធនាគារទទួែបាននូវការគាុំរទជារនតរនាទ្រ់រ ី     
អត្ិថិ្ជនលដែក្ុំរ ងយររើរបាេន់ែិត្នែរោរ ់ និងអត្ិថិ្ជនថ្មីៗ ជាយរចើន     
តាមរយៈការលណនាុំរនតរីអត្ិថិ្ជន លដែទទួែបានយជាគជ័យរីក្មចីររេ់
ធនាគារ រួមជាមួយនឹងការខិត្ខុំររឹងលររងររេ់ក្មមក្រនិយោជិត្ររក្រយដ្យ 
ជុំនាញវជិាជ្ជីវៈរិត្របាក្ដ។ អត្ិថិ្ជនអាចទទួែបានរបាក្់ក្មចីរីធនាគារ 
យដើម្បីយររើរបាេ់តាមយគាែរុំណងដូចខាងយរកាម៖ 
- ឥណទនអាជីវក្មម (រយងកើត្ថ្ម ីររងីក្រលនថម និងទ នរងវិែ) 
- ឥណទនយគហដ្ឋ្ន (រួមទុំងការោងេងន់្េះយែើដកី្មមេិទធ)ិ 
- ឥណទនជួេជ ែ-លក្ែមអយគហដ្ឋ្ន  
- ឥណទនោនយនត 
- ឥណទនយររើរបាេ់ផ្ទ្ែ់ខលួន 
 

 

 

 

េេួលបានទេហដ្ឋា នកនងុកតីសបុិន 
ពីកមចីឥណទានទេហដ្ឋា ន  

របសធ់នាគារឯកទេស ទេមេូ ម.ក 
  

ធនាគារ រិត្ជាមានយេចក្តីរីក្រាយ យដើម្បីគាុំរទរាែ់
ការេយរមចក្តីេ រិនររេ់អត្ិថ្ិជន។ រូរថ្ត្យៅខាង
យ្វងក្ដ គឺជារូរភ្រររេ់អត្ិថ្ិជន លដែទទួែក្មចី
ឥណទនយគហដ្ឋ្នរីធនាគារ។ 

 

យលាក្ យទៀង ណុរ មានម ខរររជាជាងលដក្ និង
ភរិោររេ់យលាក្គឺអែក្រេី យេឿង យជឿន មានម ខរររ
ជាជាងកាត្់យដរេយមលៀក្រុំពាក្់។ រួក្គាត្់បានទទួែ
ក្មចីរីធនាគារចុំនួន ២៥,០០០ ដ លាល្រអាយមរិក្ យដើម្បី
ោងេង់យគហដ្ឋ្ន ក្ែញងក្តីេ រិន លដែមាន 
អាេយដ្ឋ្នយៅ េង្ក្ត្់រកាុំងធែង់ ខណឌលេនេ ខ 
រាជធានីភែុំយរញ។ 

 

រួក្គាត្់ រិត្ជាមានការយរញចិត្តចុំយពាេះធនាគាលដែ 
បាននតែ់ជូនែក្ខខណឌក្មចីេមរម្យយែើ(i)ទុំហុំឥណទន 
(ii)រយៈយរែក្មចី និង(iii) អរតាការរបាក្់ ដូយចែេះ 
រួក្គាត្់រិត្ជាអាចក្ែែក្ក្ែញងការរង់េងក្មចី និង
រគរ់រគងែុំហូរោច់របាក្់ផ្ទ្ែ់ខលួនបានោ ្ងែអររយេើរ។ 
 

៥ 



 

 

  

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ១០ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ផលិតផលររស់ធនាគារ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឥណេានអាជវីរមម 

 

ឥណេានសគហដ្ឋាន 

 

 រូរិយរ័ណណ ៖ យរៀែ / ដ លាល្រ
 ទុំហុំឥណទន ៖

  រ ៊ីលាន យរៀែ
  ដ លាល្រអាយមរិក្ 

 អរតាការរបាក្់ចរ់រី ៖
  ក្ែញងមួយលខ

  រយៈយរែក្មចីរហូត្ដែ់ ឆ្្ុំ 

 រូរិយរ័ណណ ៖ យរៀែ / ដ លាល្រ
 ទុំហុំឥណទន ៖

  រ ៊ីលាន យរៀែ
  ដ លាល្រអាយមរិក្ 

 អរតាការរបាក្់ចរ់រី ៖  
 ក្ែញងមួយលខ 

  រយៈយរែក្មចីរហូត្ដែ់ ឆ្្ុំ

៦ 



 

 

  

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ១១ 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ទយើងខ្ុាំរទប្មើជូនទោកអ្នក ៖ 
  ទសវាកមមទលឿន រហ័សទាន់ចិតត  
  រៃង់ទន់ ក៏អាចទទួលកមចីបាន  
 ទពលសងផ្តនច់ មិនគិតប្បាក់ពិន័យ  

 

  ការប្បាក់ទារ និងកមចីបានទប្ចើនឆ្នាំ  
  ឯកសារ និងលកខខណឌងាយប្សួល  
 ជួយផ្តល់ប្រឹកនាទោរល់ទលើកមចី 
 

 អាចរង់សងប្បាក់កមចី តាមរយៈភ្្នក់ងារប្ទូមា នន់នី ទូទាាំងប្រទទស ទោយឥតគិតម្លៃ 

 

  
 

 

ឥណេាន ាន នត 

 

ឥណេានជុសជុល - 
ករលមអសគហដ្ឋាន 

  រូរិយរ័ណណ ៖ យរៀែ / ដ លាល្រ
 ទុំហុំឥណទន ៖

 រ ៊ីលាន យរៀែ
 ដ លាល្រអាយមរិក្ 

 អរតាការរបាក្់ចរ់រី ៖  
 ក្ែញងមួយលខ 

 រយៈយរែក្មចីរហូត្ដែ់ ឆ្្ុំ 

 រូរិយរ័ណណ ៖ យរៀែ / ដ លាល្រ
 ទុំហុំឥណទន

 ម្ ូតូ ៖
 លានយរៀែ 

ដ លាល្រអាយមរិក្ 
  ឡាន ៖

លានយរៀែ  
ដ លាល្រអាយមរិក្  

 អរតាការរបាក្់ចរ់រី
ក្ែញងមួយលខ (ម ូតូ្)  
ក្ែញងមួយលខ (ឡាន) 

  រយៈយរែក្មចីរហូត្ដែ់
 ឆ្នំ ម្ ូតូ
ឆ្នំ ឡាន



 

 

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ១២ 
 

 រចនាសមពន័ធររស់ធនាគារ 
 
 

 
  

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

នាយក្ដ្ឋនន  
សវនក្ម្មម្ផៃក្នងុ 

នាយក្ដ្ឋនន  
ប្េតិេតតតិាម្ 

នាយក្សាខា 

នាយក្ដ្ឋនន 
េីផនារ នងិអភិវឌនឍន៍ផលិតផល 

នាយក្ដ្ឋនន             
ប្គេ់ប្គងគបប្ម្ង 

នាយក្ដ្ឋនន 
អនុម្តិឥណទាន 

នាយក្ដ្ឋនន 
ប្េតិេតតកិារ 

នាយក្ដ្ឋនន 
ហិរញ្ញវតថ ុ

នាយក្ដ្ឋនន 
ធនធានម្នុសនស នងិរដឋបាល 

នាយក្ដ្ឋនន             
ព័ត៌ម្នវេិនា 

ប្បធាននាយកប្បតបិតត ិ

នាយកប្បតបិតតបិ្បតបិតតកិារ នាយកប្បតបិតតអិាជវីកមម 

គណៈក្ម្មនធកិារ 
ឥណទាន 

គណៈក្ម្មនធកិារ            
ប្េពនយសក្ម្ម និងេណំលុ 

គណៈក្ម្មនធកិារ 
ប្េតិេតត ិ

ប្កុមប្បកឹាភបិាល 

គណៈក្ម្មនធកិារឥណទាន  
ម្នប្ក្មុ្ប្េកឹ្នាភិបាល 

គណៈក្ម្មនធកិារហានភិ័យ ប្េពនយសក្ម្ម 
និងេណំលុ ម្នប្ក្មុ្ប្េឹក្នាភិបាល 

គណៈក្ម្មនធកិារសវនក្ម្ម 
ម្នប្ក្មុ្ប្េកឹ្នាភិបាល 

៧ 



 

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ១៣ 
 

 

  ក្រមុក្ររឹសាភបិាល 
 
រក្ មររឹក្្ាភិបាែ រត្ូវលត្ងតាុំងយដ្យភ្គទ និក្ និងរត្ូវបានអន មត័្យដ្យអាជាញ្ធរពាក្់រ័នធ យដើម្បីរត្ួត្រិនិត្្យររត្រិត្តិ
ការទូយៅររេ់ធនាគារ។ េិទធិអុំណ្ចច ងយរកាយរុំន ត្ េរមារ់ការលត្ងតាុំង នងិ/ឬការដក្អភិបាែ រត្ូវររគែ់យៅ
ឱ្យភ្គទ និក្ជាអែក្េយរមច យដ្យអន វត្តតាមែិខតិ្លត្ងតាុំងជាអភិបាែ។ 
 
េមាជិក្រក្ មររឹក្ា្ភិបាែ នឹងរត្ូវយបាេះយឆ្្ត្យរជើេយរីេ និងយបាេះយឆ្្ត្យរជើេយរីេជាថ្មីេរមារ់អាណត្ត ិ ០៣ ឆ្្ុំ។ 
រក្ មររឹក្្ាភិបាែរត្ូវយរជើេយរីេ/ ឬយរជើេយរីេជាថ្មី ររធាន ០១រូរ រីេមាជិក្រក្ មររកឹ្្ាភិបាែ យដើម្បីរុំយរញត្ួនាទី 
និងទុំនួែខ េរត្ូវដ្ច់យដ្យលឡក្មួយចុំនួនក្ែញងនាមជាររធានរក្ មររឹក្្ាភិបាែ។ 
 
រក្ មររឹក្្ាភិបាែរត្ូវលត្មានគណយនយ្យភ្រចុំយពាេះភ្រក្ចិចររេ់ខលួន និងលរងលចក្យរែយវលាឲ្យបានរគរ់រគាន់យដើម្បី
រុំយរញភ្រក្ិចចររេ់ខលួនររក្រយដ្យររេិទធភ្រ ក្ដ៏ូចជាមានឯក្រាជ្យភ្រក្ែញងការយធវើការេយរមចចិត្ត យរកាមច្ារ ់និង
រទរញ្ញត្តិពាក្់រ័នធ។ ជារលនថមយែើអុំណ្ចលដែក្ុំណត្់យដ្យច្ារ ់ និងរទរ្បញ្ញត្តិរក្ មររឹក្្ាភិបាែរត្ូវលត្ទទែួ
ោគ្ែ់ និងគាុំរទនែររយោជន៍ររេ់ធនាគារ រួមទុំងអែក្ពាក្់រ័នធ ក្ដ៏ូចជារុំយរញភ្រក្ិចចយដ្យយោ្្េះរត្ង់ក្ែញងការ
រត្ួត្រិនិត្្យយែើការរគរ់រគងធនាគារ ដូចមានលចង (កាត្រវក្ិចច “COLD”) ខាងយរកាម ៖ 
 
ក្)  កាត្រវក្ិចចយមើែលថ្ទុំ (Care) ៖ លដែទមទរឲ្យអភិបាែ មានការយក្ចិត្តទ ក្ដ្ក្ ់ និងររ ងររយ័ត្ែក្ែញងការ

រគរ់រគងក្ិចចការធ រក្ចិចររេធ់នាគារ។ 
ខ)  កាត្រវក្ិចចក្នការយគាររររត្ិរត្តិតាម (Obedience) ៖ លដែត្រមូវឱ្យអភិបាែអន វត្តតាមច្ារ់រទរ្បញ្ញត្តិ យគាែយៅ

អាជីវក្មម អន េ្សរណៈ នងិែក្ខនតិក្ៈររេ់រក្ មហ  ន យេចក្តីេយរមចទុំងឡាយររេ់រក្ មររឹក្្ាភិបាែ និងយេចក្តី
េយរមចទុំងឡាយររេ់ភ្គទ និក្។ 

គ) កាត្រវក្ិចចក្នភ្រយោ្្េះរត្ង ់(Loyalty) ៖ លដែក្ុំណត្់ថា អភិបាែរត្ូវលត្យធវើេក្មមភ្រយដ្យយោ្្េះរត្ង ់និងមិន
រត្ូវយក្នែររយោជន៍ផ្ទ្ែ់ខលួនធុំជាងនែររយោជន៍ររេ់ធនាគារបានយឡើយ។ 

 ) កាត្រវក្ិចចន្សរវនា្យឲ្យដឹង (Disclosure) ៖ លដែត្រមូវឱយ្អភិបាែ រត្ូវរង្ហ្ញរ័ត្៌មានលដែមានភ្ររត្ឹមរត្ូវ 
រគរ់រគាន់ត្មាល្ភ្រ និងទន់យរែយវលា។ 

 
រក្ មររឹក្្ាភិបាែររេធ់នាគារ នឹងរយងកើត្គណៈក្មា្្ធកិារក្នរក្ មររឹក្្ាភិបាែ យៅតាមត្ុំរូវការររេ់អាជាញ្ធរលដែ
ពាក្់រ័នធ យហើយអាចរយងកើត្គណៈក្មា្្ធិការក្នរក្ មររកឹ្្ាភិបាែរលនថមណ្មួយបាន យរើចុំបាច់។ 
 
រក្ មររឹក្ា្ភិបាែ នងឹជរួររជ ុំជាយទៀងទត្ ់និងោ ង្យ្ចណ្េ់ ០៤ ដងក្ែញងមយួឆ្្ុំ យែើក្លែងលត្កាែៈយទេៈចុំ 
បាច់រុំន ត្ណ្មួយ។ 
    
 
 
 
 
 
 

៨ 



  

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ១៤ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ទោក សម ភកតី 
ប្រធានប្កុមប្រឹកនាភិបាល  
យលាក្បានចែូរួមក្ែញងរក្ មររកឹ្្ាភបិាែររេ ់ធនាគារឯក្យទេ យខមខ ូ ម.ក្ ចរត់ាុំងរីលខត្ លា 
ឆ្្ុំ២០១៨ រហតូ្មក្ដែរ់ចចញរ្បនែ។ 
 
រចចញរប្នែ យលាក្មានម ខត្ុំលណងជា នាយក្ររតិ្រត្តិហិរញ្ញវត្ថញ ( CFO ) ក្នរក្ មហ  ន ដូនយរញ  
(យខមរឌូា) រគ រ ។  
 
យលាក្មានរទរយិោធន៍ក្ែញងការង្រេវនក្មម គណយនយយ្ នងិហរិញ្ញវត្ថញ ជាង១៩ឆ្្ុំមក្យហើយ ។ 
យលាក្ធាល្ររ់យរមើការជាររធានេវនក្រ ជុំនយួការនាយក្ររត្រិត្តហិរិញ្ញវត្ថញ និងម ខង្រមួយចុំនួន
យទៀត្ យៅក្ែញងរក្ មហ  នជាត្ ិនងិអនតរជាត្ជិាយរចើន។  
  
យលាក្បានរញ្ចរថ់ា្ក្្់ររិញ្ញ្រ័រត្ ជុំនាញគណយនយយ្ និងហរិញ្ញវត្ថញ រវីិទា្ោថន្ជាត្រិគរ់រគង យៅ
ឆ្្ុំ២០០១, រញ្្្រវ់គគេកិ្្ាជុំនាញវជិាជជ្ីវៈ អែក្រយចចក្យទេគណយនយយ្ ( CAT ) យៅឆ្្ុំ២០០៧, 
គណយនយ្យធ រក្ិចច ( CIMA ) រីវិទ្ាោថ្ន FTMS យៅឆ្្ុំ២០២០ និងបានចែូរួមវគគរណ្តេះរណ្ត្ែ 
និងេកិាខោ្លាថា្ក្្ជ់ាត្ិ និងអនតរជាត្ ិជាយរចើនយន្សងយទៀត្ ។ 

                                     រណឌិត ម្ផ្ ទូច-FIPA/FFA/CACD 
                                                                      អ្ភិបាលឯករាជនយ  

យលាក្រណឌតិ្ បានចែូរួមក្ែញងរក្ មររឹក្្ាភបិាែររេ់ ធនាគារឯក្យទេ យខមខូ ម.ក្ ចរត់ាុំងរី
លខត្ លា ឆ្្ុំ២០១៨ រហូត្មក្ដែ់រចចញរប្នែ។ 
 
យលាក្រណឌតិ្មានរទរិយោធនក៍ារង្រ ៣០ ឆ្្ុំ ជាមយួអងគការមិនលេវងរក្របាក្់ចុំយណញ និង
លេវងរក្របាក្់ចុំយណញ អងគការេហររជាជាត្ ិោថន្ទូត្ រក្ មហ  នរហ ជាត្ិោេន ៍ ររមទុំង
រក្ មហ  នឯក្ជនជាយរចើន។ យលាក្រណឌិត្បានចុំណ្យយរែយវលាជាង១៤ឆ្្ុំ ក្ែញងម ខង្រជា 
រក្ មររឹក្ា្ភបិាែររេ់ រគឹេះោថន្មរីក្ហូិរញ្ញវត្ថញលដែទទែួរបាក្់រយញ្ញើនាុំម ខ ដូចជា៖ ោថ្រនា 
របាោក្ ់" និង រក្ មហ  នធានារា ្ររ់ង ភភីែ & ផ្ត្យនើរ អ ិ នេយួរន ភីអែិេ ី នងលដរ។   
 
យលាក្រណឌិត្ទទួែេញ្ញ្រ័រត្ថា្្ក្់រណឌិត្ ជុំនាញរគរ់រគងពាណិជជក្មម រីោក្ែវិទ្ាែ័
យ អឺរ  រ ររយទេេវេី ក្ែញងឆ្្ុំ២០១៥ េញ្ញ្រ័រត្ថា្្ក្់រណឌិត្ ជុំនាញរគរ់រគងពាណិជជក្មម រ ី
ោក្ែវទិ្ាែយ័លររេេតញន ក្ែញងឆ្្ុំ២០០៦ ថា្ក្្់អន រណឌិត្ ជុំនាញគណយនយ្យ រោីក្ែ- 
វិទ្ាែយ័ រគរ់រគងមា ្្រេី  ី(MUM-MIU) េហរដឋអាយមរិក្ យៅក្ែញងឆ្្ុំ២០០៩  ថា្្ក្់អន 
រណឌិត្ ជុំនាញហរិញ្ញវត្ថញ រេីក្ែវទិ្ាែយ័ឆែេ្ឺត្ ររយទេអូស្រោតែ្ ីក្ែញងឆ្្ុំ២០០៤ េភ្-
ពាណជិជក្មម និងឧេ្ាហក្មមទីរក្ ងឡញងដ ៍ក្ែញងឆ្្ុំ១៩៩៩។  
 

សលោរ លាខ គីមហួត 
អភិបាល 
 
យលាក្បានចែូរួមក្ែញងរក្ មររឹក្្ាភិបាែររេ់ ធនាគារឯក្យទេ យខមខ ូម.ក្ ចរត់ាុំងរីលខត្ លា 
ឆ្្ុំ២០១៨ រហតូ្មក្ដែរ់ចចញរប្នែ។ 
 
រចចញរ្បនែ យលាក្មានម ខត្ុំលណងជា នាយក្ររត្ិរត្តិររត្ិរត្តិការ ក្នធនាគារ ឯក្យទេ យខមខ ូម.ក្ ។ 
  
យលាក្មានរទរយិោធនក៍ារង្រក្ែញងរគឹេះោថន្មីរក្ហូរិញ្ញវត្ថញ លដែទទែួរបាក្់រយញ្ញើ ជាង១៤ឆ្្ុំ
មក្យហើយ យែើម ខត្ុំលណងេុំខាន់ៗ ជាយរចើន ដូចជា៖ នាយក្នាយក្ដ្ឋ្នក្មចេីហរគាេខា្្ត្
ត្ូច និងមធ្យម   នាយក្នាយក្ដ្ឋន្ររមែូរុំណុែ   នាយក្នាយក្ដ្ឋន្ររេទិធភ្រោខា    
និងជានាយក្នាយក្ដ្ឋ្ន្និភយ័ឥណទន ។  
  
យលាក្បានរញ្ចរថ់ា្ក្្់អន រណឌិត្រគររ់គងពាណិជជក្មម ជុំនាញរគររ់គងទយូៅរោីក្ែវិទ្ាែយ័ 
យរៀែរបាយ និងបានចូែរួមវគគរណ្តេះរណ្ត្ែ និងេិកាខ្ោលាថ្្ាក្់ជាត្ិ និងអនតរជាត្ិជាយរចើន ។ 

 

រចចញរ្បនែ យលាក្រណឌតិ្ជាេមាជិក្ររេ់ វទិ្ាោថ្នគណយនយយ្ោធារណៈ ( អូស្រោតែ្ី ) វិទ្ាោថ្នគណយនយយ្ និងហរិញ្ញវត្ថញ (អងយ់គលេ) និងនាយក្            
គណៈក្មា្្ធកិារេវនក្មមឆយធើរ វិទ្ាោថ្នេវនក្រក្ន្ក្ែញង (មា ្យឡេ ី)។ យលាក្រណឌតិ្ បានចែូរួមវគគរណ្តេះរណ្តែ្ និងេកិាខោ្លាថា្្ក្ជ់ាត្ ិនងិអនតរ-
ជាត្ ិជាយរចើនយនស្ងយទៀត្ ។ 



  

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ១៥ 
 

 រចិចប្រជុបំ្រមុប្ររឹស្ាភបិាល 
    

េក្មមភ្រេុំខាន់ៗ ររេ់រក្ មររឹក្្ាភិបាែក្ែញងឆ្្ុំ២០១៩ រួមមាន៖ 
- បានអន មត័្យរជើេយរីេរររ័នធធនាគារថ្មី េរមារ់ធនាគារយររើរបាេ់  
- បានអន មត័្យដើម្បីចូែជាេមាជិក្ SME Finance Forum-IFC  

- បានអន មត័្យែើ ចក្ខញវិេ័យ យរេក្ក្មម និងគ ណត្ក្មលេែូែ ររេ់ធនាគារ  
- បានអន មត័្យែើរក្មររត្ិរត្តកិារង្រថ្មី ររេ់ធនាគារ 
- បានអន មត័្ក្ែញងការេហការជាមួយ រក្ មហ  ន រទ ូមា ្ន់នី (យខមរូឌា) ម.ក្ យដើម្បីេរមែួដែ់អត្ិថ្ជិន

ក្ែញងការរង់េងរបាក្ក់្មចីមក្ធនាគារ  
- បានអន ម័ត្យដើម្បីយធវើការផ្ល្េ់រតូរយ ្្េះរី ធនាគារឯក្យទេ យខមខូ ម.ក្ យៅជា ធនាគារឯក្យទេ ដូនយរញ ម.ក្  
- បានអន មត័្ នងិរនតនតែ់អន ោេន៍ដែ់ភ្គទ នកិ្យែើេុំយណើដុំយឡើងយដើមទ នរលនថម ចុំនួន ៣ លាន

ដ លាល្រអាយមរិក្ 
- បានអន មត័្យរជើេយរីេ និងលត្ងតាុំង រក្ មហ  ន រ ៊ីឌីអ ូយខមរូឌា ជារក្ មហ  នេវនក្មមខាងយរ្ េរមារ់

ររត្ិរត្តិការររេ់ធនាគារក្ែញងឆ្្ុំ២០១៩ និងជាទីររកឹ្្ារយចចក្យទេយែើគយរមាង ដ្ក្់ឲ្យអន វត្តន៍េតង់ដ្ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញអនតរជាត្ិ-ក្មពញជា (CIFRS) 

- បានអន មត័្យៅយែើលននការថ្វិកាេរមារ់ឆ្្ុំ២០២០  
- បានរិនិត្្យ នតែ់អន ោោន៍ នងិអន ម័ត្យែើយគាែការណ៍ជាយរចើន លដែបានយេែើយឡើងយដ្យថ្្ាក្់

ដឹក្នាុំជាន់ខពេ ់ររេ់ធនាគារ 
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ទុំរ័រទី ១៦ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

គណៈរមមាធរិារប្រតរិតត ិ
ទោក រដឋ សារុណ  
ប្រធាននាយកប្រតិរតតិ 
 
យលាក្បានចរ់យនតើមការង្រជាមួយ ធនាគារឯក្យទេ យខមខ ូម.ក្ ក្ែញងម ខត្ុំលណងជា ររធាននាយក្ររត្ិរត្ត ិ
ចរ់តាុំងរីលខមក្រា ឆ្្ុំ២០១៩ រហូត្មក្ដែ់រចចញរ្បនែយនេះ។  
 
យលាក្មានរទរិយោធន៍ការង្រ យៅក្ែញងធនាគារពាណិជជ និងរគឹេះោថ្នមីរក្ូហិរញ្ញវត្ថញ លដែទទួែរបាក្់
រយញ្ញើ ជាង២០ឆ្្ុំមក្យហើយ យដ្យមានត្ួនាទីទទួែខ េរត្ូវចម្បងៗ  ក្ែញងម ខត្ុំលណងជាថ្្ាក្់ដឹក្នាុំជាន់
ខពេ់រុំន ត្ជាយរចើន យែើក្ិចចការ៖ គណយនយ្យ ហិរញ្ញវត្ថញ រត្នាភិបាែ រយចចក្វិទ្ារ័ត្៌មាន ធនធានមន េ្ស 
រដឋបាែ ឥណទន របាក្់រយញ្ញើេន្សុំ និងក្ិចចការែក្់។ ជារលនថម យលាក្ទទួែរន្ញក្ជាយែខាធិការររេ់
រក្ មររឹក្្ាភិបាែ និងភ្គទ និក្ ជាយរចើនឆ្្ុំ។  ម ននឹងចក្យចញមក្ដកឹ្នាុំធនាគារឯក្យទេ យខមខូ ម.ក្ 
យលាក្មានម ខត្ុំលណង ជាអគគនាយក្រណ្ត្ញលចក្ចយែក្់ ក្ែញងរគឹេះោថ្នមីរក្ូហិរញ្ញវត្ថញទទួែរបាក្់រយញ្ញើ 
លដែក្ុំរ ងនាុំម ខមួយយៅក្ែញងររយទេក្មពញជា។ យលាក្គឺជាេមាជិក្រក្ មររឹក្្ាភិបាែឯក្រាជ្យររេ់រក្ មហ  ន 
ធានារា ្រ់រង ភីភែ & ផ្ត្យនើរ អិ  នេួយរន ភីអិែេ ី ចរ់តាុំងរីលខក្ញ្ញ្ ឆ្្ុំ២០១៨ រហូត្មក្ដែ់រចចញរ្បនែយនេះ ។ 
 
យលាក្បានរញ្ចរ់ថ្្ាក្់ររិញ្ញ្រ័រត្ ជុំនាញគណយនយ្យ ក្ែញងឆ្្ុំ១៩៩៩ និងបានរញ្ចរ់ថ្្ាក្់អន រណឌិត្
រគរ់រគងពាណិជជក្មម យែើជុំនាញហិរញ្ញវត្ថញ(ក្មមវិធីអនតរជាត្ិយររើរបាេ់ភ្ោអង់យគលេ)រីោក្ែវិទ្ាែ័យ 
រញ្ញ្ោស្រេតក្មពញជាយៅក្ែញងឆ្្ុំ២០០៧។ យលាក្បានចូែរួមវគគរណ្តេះរណ្ត្ែ និងេិកាខ្ោលាថ្្ាក្់ជាត្ិ 
និងអនតរជាត្ិយែើររធានរទពាក្់រ័នធជាយរចើន ។ 

សលោរ លាខ គីមហួត 
នា រប្រតិរតតិប្រតិរតតិរារ 
 
យលាក្បានចរ់យនតើមការង្រជាមួយ ធនាគារឯក្យទេយខមខូ ម.ក្ ក្ែញងម ខត្ុំលណងជា នាយក្ររត្ិរត្តិ
ររត្ិរត្តិការ ចរ់តាុំងរីលខត្ លា ឆ្្ុំ២០១៨ រហូត្មក្ដែ់រចចញរ្បនែយនេះ។  
 
យលាក្មានរទរិយោធន៍ការង្រ ក្ែញងរគឹ ឹ េះោថ្នមីរក្ូហិរញ្ញវត្ថញ លដែទទួែរបាក្់រយញ្ញើ ជាង១៤ឆ្្ុំមក្
យហើយ យដ្យទទួែខ េរត្ូវចម្បងយៅយែើក្ិចចការឥណទន ក្ែញងម ខត្ុំលណងេុំខាន់ៗជាយរចើនដូចជា៖ 
នាយក្នាយក្ដ្ឋ្នក្មចីេហរគាេខ្្ាត្ត្ូច និងមធ្យម   នាយក្នាយក្ដ្ឋ្នររមូែរុំណុែ   នាយក្
នាយក្ដ្ឋ្នររេិទធភ្រោខា    និងជានាយក្នាយក្ដ្ឋ្ន្និភ័យឥណទន ។   
 
យលាក្បានរញ្ចរ់ ថ្្ាក្់អន រណឌិត្រគរ់រគងពាណិជជក្មម ជុំនាញរគរ់រគងទូយៅរីោក្ែវិទ្ាែ័យយរៀែ 
របាយ និងបានចូែរួមវគគរណ្តេះរណ្ត្ែ និងេិកាខ្ោលាថ្្ាក្់ជាត្ិ និងអនតរជាត្ិជាយរចើនពាក្់រ័នធនឹង
ររធានរទមួយចុំនួន ដូចជា ក្មចីេហរគាេខ្្ាត្ត្ូច និងមធ្យម ការរគរ់រគង្និភ័យឥណទន ការ
រគរ់រគង និងភ្រជាអែក្ដឹក្នាុំ ជាយដើម។ែ។ 

    សលោរ ឆន ពនលឺ 
        នា រប្រតិរតតិអាជីវរមម 
 
យលាក្បានចរ់យនតើមការង្រជាមួយ ធនាគារឯក្យទេ យខមខូ ម.ក្ ក្ែញងម ខត្ុំលណងជា នាយក្ររត្ិរត្តិអាជីវក្មម 
ចរ់តាុំងរីលខក្ មភៈ ឆ្្ុំ២០១៩ រហូត្មក្ដែ់រចចញរ្បនែយនេះ។  
 
យលាក្បានយនតើមរយរមើការង្រ ក្ែញងវិេ័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថញ ចរ់តាុំងរីឆ្្ុំ១៩៩៩ រហូត្មក្ ក្ែញងម ខ
ត្ុំលណងជាយរចើន ដូចជា៖ ររធានគណយនយ្យក្រ ររធានភ្្្ក្់ង្រទីន្ារ នាយក្ោខា នាយក្គយរមាង
អគគនាយក្មជ្ឈមណឌែហវឹក្ហវឺន នាយក្រងវិទ្ាោថ្ន (រគឹេះោថ្នឧត្តមេិក្្ា)។ ម ននឹងចក្យចញមក្ចូែ
រួមជាមួយ ធនាគារឯក្យទេ យខមខូ ម.ក្ យលាក្មានម ខត្ុំលណង ជានាយក្ររត្ិរត្តិរង ក្ននាយក្ដ្ឋ្នយេវា
ហិរញ្ញវត្ថញ ររេ់ធនាគារពាណិជជនាុំម ខមួយ យៅក្ែញងររយទេក្មពញជា ។   
 
យៅក្ែញងឆ្្ុំ១៩៩៩ យលាក្បានរញ្ចរ់ថ្្ាក្់ររិញ្ញ្ររត្ រគរ់រគងពាណិជជក្មម ជុំនាញទីន្ារ រីម្វិទ្ាែ័យ
ពាណិជជោស្រេត លដែេហការក្មមវិធីេិក្្ាជាមួយ  University of San Francisco និង Georgetown 

University និងបានរញ្ចរ់ថ្្ាក្់អន រណឌិត្រគរ់រគងពាណិជជក្មមរីោក្ែវិទ្ាែ័យជាត្ិរគរ់រគង យៅក្ែញង
ឆ្្ុំ២០០៥។  យលាក្បានចូែរួមវគគរណ្តេះរណ្ត្ែ និងេិកាខ្ោលាថ្្ាក្់ជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ យែើររធានរទ
លដែពាក្់រ័នធជាយរចើន េរមារ់គាុំរទដែ់ការរីក្ចយរមើនក្នអាជីរការង្រររេ់យលាក្ ។ 

១០ 
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កញ្ញន នា អ្ងាគនររសមី 
នាយិកានាយកោឋននហិរញ្ញវតថុ 
 
ក្ញ្ញ្ នា អង្គ្ររេមី បានចរ់យនតើមការង្រយៅ ធនាគារឯក្យទេ យខមខូ ម.ក្ ក្ែញងម ខត្ុំលណង ជានាយិកា
នាយក្ដ្ឋ្នហិរញ្ញវត្ថញ ចរ់រីលខធែូ ឆ្្ុំ ២០១៨ រហូត្មក្ដែ់រចចញរ្បនែយនេះ។  
 
ក្ញ្ញ្មានរទរិយោធន៍ជាមួយរគឹេះោថ្នមីរក្ូហិរញ្ញវត្ថញលដែទទួែរបាក្់រយញ្ញើ អេ់រយៈយរែជាង១២្ែុំំា 
ក្ែញងម ខត្ុំលណងមួយចុំនួនដូចជា៖ គណយនយ្យក្រ ររធានគណយនយ្យក្រ និងម ខត្ុំលណងច ងយរកាយ ជា 
នាយិការងនាយក្ដ្ឋ្នហិរញ្ញវត្ថញ។ ក្ញ្ញ្ទទួែបាននូវរទរិយោធន៍ ចុំយណេះជុំនាញ ជាយរចើនពាក្់រ័នធនឹងការ
វិភ្គយែើររត្ិរត្តិការហិរញ្ញវត្ថញ េតង់ដ្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ ការរគរ់រគងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ និងការ
ជួយគាុំ្រទយែើគណយនយ្យោខា ។ែ។  
 
ក្ញ្ញ្បានរញ្ចរ់ថ្្ាក្់ររិញ្ញ្ររត្ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថញ ក្ែញងឆ្្ុំ២០០៥ និងថ្្ាក្់អន រណឌិត្ ជុំនាញហិរញ្ញវត្ថញ 
រីោក្ែវិទ្ាែ័យជាត្ិរគរ់រគង យៅក្ែញងឆ្្ុំ២០១១។  ក្ញ្ញ្បានចូែរួមវគគរណ្តេះរណ្ត្ែមាន ដូចជា៖ 
ភ្្្ក្់ង្រយេវាក្មមរនធដ្ របាយការណ៍េតង់ដ្រហិរញ្ញវត្ថញអនតជាត្ិ ការរគរ់រគងយរែយវលា នងិលននការឲ្យ
មានររេិទធភ្រ និងច្ារ់ការង្រក្មពញជា ជាយដើម។ែ។ 

អនរប្សី រុ  ឡខ់ឌីណា 
នា ិរានា រដ្ឋានប្រតិរតតិតាម 
 
អែក្រេី ក្ យ ឡង់ឌីណ្ បានចរ់យនតើមការង្រ ជាមួយ ធនាគារឯក្យទេ យខមខូ ម.ក្ ក្ែញងម ខត្ុំលណងជានា
យិកានាយក្ដ្ឋ្នររត្ិរត្តិតាមចរ់រីលខមីនា ឆ្្ុំ២០១៩ រហូត្មក្ដែ់រចចញរ្បនែយនេះ។ 
 
អែក្រេីធាល្រ់បានរយរមើការ ជាមួយធនាគារពាណិជជនាុំម ខមួយ យៅក្ែញងររយទេក្មពញជា ចរ់រីឆ្្ុំ២០០៤ 
រហូត្ដែ់ឆ្្ុំ២០១៩ ក្ែញងម ខត្ុំលណងជារនតរនាទ្រ់ ដូចជា៖ យរឡាធិការ ររធានយរឡាធិការោខា រ គគែិក្
លនែក្របាយការណ៍ររត្ិរត្តិ រ គគែិក្លនែក្ររត្ិរត្តិតាមច្ារ់ អន ររធានលនែក្ររត្រិត្តិតាមចា្រ់ និងម ខ
ត្ុំលណងច ងយរកាយក្ែញងឆ្្ុំ២០១៩ ជាររធានលនែក្ររត្ិរត្តិតាមចា្រ់ ក្ននាយក្ដ្ឋ្នអន យលាមរប្ញ្ញត្តិ ។ 
 
អែក្រេីបានរញ្ចរ់ថ្្ាក្់ររិញ្ញ្រ័រត្ពាណិជជោស្រេត ជុំនាញហិរញ្ញវត្ថញ និងធនាគារ រីោក្ែវិទ្ាែ័យជាត្ិ
រគរ់រគង ក្ែញងឆ្្ុំ២០០៤ និងបានរញ្ចរ់ការេិក្្ាក្រមិត្ General English Program រីមជ្ឍមណឌែ
អូស្រោត្ែី េរមារ់ការរណ្តេះរណ្ត្ែ ក្ែញងឆ្្ុំ២០១៧ យហើយក្៏ជាជ័យលាភី ក្នវគគរណ្តេះរណ្ត្ែលនែក្
ររត្ិរត្តិតាម រីវិទា្ោថ្នធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថញ ក្ែញងឆ្្ុំ២០១៩ ។ 

                                      សលោរ ជូ រ ុនហុី 
                                                       នា រនា រដ្ឋានសវនរមមផ្ផៃរនុខ 
 
យលាក្បានចរ់យនតើមការង្រជាមួយ ធនាគារឯក្យទេយខមខូ ម.ក្ ក្ែញងម ខត្ុំលណងជានាយក្ នាយក្ដ្ឋ្ន
េវនក្មមក្ន្ក្ែញង ចរ់រីលខមិថ្ នា ឆ្្ុំ២០១៩ រហូត្មក្ដែ់រចចញរ្បនែយនេះ។  
 
យលាក្បានចរ់យនតើមអាជីរដុំរូងក្ែញងវិេ័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថញ ចរ់រីឆ្្ុំ២០០៧ ជាមួយធនាគារពាណិជជ
នាុំម ខមួយ និងបានរយរមើការង្រ ក្ែញងម ខត្ុំលណងជារនតរនាទ្រ់ ដូចជា៖ ភ្្្ក្់ង្រឥណទន េវនក្រក្ន្ក្ែញង 
និងអន ររធានេវនក្រក្ន្ក្ែញង។ រនាទ្រ់មក្ យលាក្បានរនតអាជីរររេ់យលាក្ជាមួយរគឹេះោថ្នមីរក្ូហិរញ្ញវត្ថញ
មួយ ក្ែញងត្ុំលណងជាររធាននាយក្ដ្ឋ្នេវនក្មមក្ន្ក្ែញង ចរ់រីឆ្្ុំ២០១៤ រហូត្ដែ់ឆ្្ុំ២០១៩ ។  
  
យលាក្បានរញ្ចរ់ថ្្ាក្់អន រណឌិត្ ជុំនាញធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថញ យៅក្ែញងឆ្្ុំ២០១០ និងបានរញ្ចរ់ ថ្្ាក្់
ររិញ្ញ្ររត្យេដឋក្ិចចពាណិជជ ក្មម យៅក្ែញងឆ្្ុំ២០០៦ រីោក្ែវិទ្ាែ័យជាត្ិរគរ់រគង។  យរ្រីយនេះ យលាក្
បានចូែរួមវគគរណ្តេះរណ្ត្ែជាយរចើន ទុំងក្ែញង និងយរ្ររយទេ ពាក្់រ័នធនឹង ររធានរទមយួចុំនួនដូចជា 
គណយនយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថញ ការរគរ់រគង្និភ័យ ការរត្ួត្រិនិត្្យក្ន្ក្ែញង ការយេ ើរអយងកត្ការក្គរនលុំ និងការ
ររត្ិរត្តិតាម  ជាយដើម។ ែ។ 
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ទុំរ័រទី ១៨ 
 

 របា រារណ៍ររស់ប្រមុប្ររឹស្ាភបិាល 
រក្ មររឹក្្ាភិបាែេូមដ្ក្់នវូរបាយការណ៍ររចុំឆ្្ុំររេ់ខលួន ររមទុំងរបាយការណហិ៍រញ្ញវត្ថញលដែបាន
យធវើេវនក្មមរួចររេ ់ធនាគារ ឯក្យទេ យខមខ ូម.ក្ យៅកាត្់ថា (“ធនាគារ”) េរមារក់ារិយររិយចេទចរ់
រីក្ថ្ៃទី៣១ លខធែ ូឆ្្ុំ ២០១៩។ 

 
សក្ម្មភាពចម្នបង 
េក្មមភ្រចម្បងររេ់ ធនាគារ គឺការយធវើររត្ិរត្តិការអាជីវក្មមយែើេក្មមភ្រឥណទនក្ែញងយនាេះរួមមាន 
ក្ិចចេន្ាជួែធានា និងក្ចិចេន្ាខចីរបាក្ ់ យៅក្ែញងររយទេក្មពញជា។ រ ុំមានការផ្លេ់្រតូរជាោរវនតយែើ
េក្មមភ្រអាជីវក្មមចម្បងររេ់ធនាគារក្ែញងក្ុំឡញងការិយររិយចេទយនេះយទ។ 

 
លេធផលម្នប្េតិេតតិការ 

 
 ២០១៩ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល 
    របាក្់ចុំយណញេរមារ់ការិយររិយចេទ ៣៨៤.៧៩៣  ១.៥៦៨.០៣១ 

 
ភាគល្ភ 
រក្ មររឹក្្ាភិបាែរ ុំបានលណនាុំឱ្យមានការលរងលចក្ភ្គលាភេរមារ់ក្ុំឡញងការិយររិយចេទយនេះយទ។  

 
េុនេប្ម្ុង នងិសំវិធានធន 
រ ុំមានការលររររួែជាោរវនតយៅយែើទ នររម ង និងេុំវិធានធនយៅក្ែញងក្ុំឡញងការិយររិយចេទយនេះយទ។ 

 
ឥណទានអាប្ក្ក្់ និង ឥណទានជាេ់សងនស័យ 
យៅម នយរែលដែរបាយការណ៍ចុំយណញ ឬខាត្  និងចុំណូែយន្សងៗ របាយការណ៍ោថ្នភ្រហិរញ្ញវត្ថញ រត្ូវ
បានយរៀរចុំយឡើង រក្ មររឹក្្ាភិបាែបានចត្់វិធានការ លដែមានមូែដ្ឋ្នេមរម្យ យដើម្បីរញ្ជ្ក្់ថាវិធានការ
ទក្់ទងយៅនឹងការែ រយចែនូវឥណទនអារក្ក្ ់ នងិការយធវើេុំវិធានធន ចុំយពាេះឥណទនជារ់េង្ស័យរត្ូវ
បានយធវើយឡើង យហើយយជឿជាក្់ថាមិនមានឥណទនអារក្ក្់ និងរ ុំមានភ្រចុំបាច ់ យដើម្បីយធវើេុំវិធានធន
េរមារ់ឥណទនេង្ស័យ។  

 
យៅក្ថ្ៃការិយររិយចេទ ក្នរបាយការណ៍យនេះ រក្ មររឹក្ា្ភិបាែ រ ុំបានដឹងរីយហត្ ការណណ៍្មួយ   លដែនងឹ  
រណ្ត្ែឱ្យមានភ្រចុំបាច់យដើម្បីែ រយចែនូវឥណទនអារក្ក្់ ឬក្៏េុំវិធានធនចុំយពាេះឥណទនជារ់
េង្ស័យយៅក្ែញងរបាយការណហិ៍រញ្ញវត្ថញររេធ់នាគារយឡើយ។ 

 
ប្េពនយសក្ម្មចរនត 
យៅម នយរែលដែរបាយការណ៍ចុំយណញ ឬខាត្ និងចុំណែូយន្សងៗ នងិរបាយការណោ៍ថ្នភ្រហិរញ្ញវត្ថញ
រត្ូវបានយរៀរចុំយឡើង   រក្ មររឹក្ា្ភិបាែបានចត្់វិធានការ លដែមានមូែដ្ឋ្នេមរម្យ យដើម្បីរញ្ជ្ក់្ថា 
រណ្ត្រទរ្យេក្មមចរនត លដែមិនមានត្ក្មលយេមើនងឹត្ក្មលទនី្ារ យៅក្ែញងររត្ិរត្តិការអាជីវក្មមធមមតា លដែ
បានក្ត្់រតាយៅក្ែញងរញ្ជគីណយនយ្យររេ់ធនាគារ រត្ូវបានកាត្់រនថយត្ក្មលឱ្យយៅរត្ឹមត្ក្មលលដែរំរឹងទ ក្ 
និងអាចែក្់យែើទនី្ារ ។

១១ 
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ទុំរ័រទី ១៩ 
 

 
របាយការណ៍របសប់្កមុប្បកឹាភបិាល (ត) 
 
យៅក្ថ្ៃការិយររិយចេទក្នរបាយការណ៍យនេះ រក្ មររឹក្្ាភិបាែរ ុំបានដឹងរីយហត្ ការណណ៍្មួយ   លដែនងឹ 
រណ្ត្ែឱ្យមានការភ័នតរចែុំដែ់ការក្ុំណត្់ត្ក្មលរទរ្យេក្មមចរនតយៅក្ែញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញររេ់ធនាគារ 
ថាមានភ្រមិនរត្មឹរត្ូវយឡើយ។ 
 
វិធីសាស្រសតក្ំណត់តម្ម្ៃ 
យៅក្ថ្ៃការិយររិយចេទក្នរបាយការណ៍យនេះ រក្ មររឹក្ា្ភិបាែរ ុំបានដឹងរីយហត្ ការណណ៍្មួយលដែបាន
យក្ើត្យឡើងរណ្ត្ែឱ្យមានការភ័នតរចឡុំ ឬមានភ្រមិនរត្ឹមរត្ូវដែ់វិធីោស្រេតក្ុំណត្់ត្ក្មល លដែបានអន វត្ត
ក្នលងមក្យែើរទរ្យេក្មម និងរុំណុែយៅក្ែញងរបាយការណហិ៍រញ្ញវត្ថញររេ់ធនាគារយឡើយ។ 
 
េំណុលយថាបហត ុនិងេំណលុបផនសងៗ 
យៅក្ថ្ៃការិយររិយចេទក្នរបាយការណ៍យនេះរ ុំមាន៖ 
(១) រន្ញក្ណ្មួយយែើរទរ្យេក្មមររេ់ធនាគារ លដែបានយក្ើត្យឡើងយដ្យោរការដ្ក្រ់ញ្្្ុំេរមារ់ការ

ធានាចុំយពាេះរុំណុែររេ់រ គគែណ្ម្្ាក្់យឡើយចរ់តាុំងរដីុំណ្ច់ឆ្្ុំក្នរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថញយនេះ ឬ 
(២) រុំណុែយថាយហត្ ណ្មួយររេ់ធនាគារ លដែបានយក្ើត្យឡើងតាុំងរីដុំណ្ច់ឆ្្ុំក្នរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថញយនេះ។ 
 
តាមយោរែ់ររេ់រក្ មររកឹ្ា្ភិបាែ រ ុំមានរុំណុែយថាយហត្  ឬរុំណុែយន្សងៗលដែរត្ូវបានទមទរ
ឱ្យេងក្ែញងក្ុំឡញងយរែ១២លខ យរកាយរីក្ថ្ៃការិយររិយចេទរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញយនេះ លដែនឹង ឬអាចមាន
ការរ េះពាែ់ជាោរវនតដែ់ែទធភ្រររេ់ធនាគារ ក្ែញងការរុំយរញកាត្រវក្ិចចររេខ់លនួយៅក្ថ្ៃក្ុំណត្់េង
យនាេះយទ។ 
 
ការផ្លនស់េដូរម្នបហតុការណ៍ 

យៅក្ថ្ៃការិយររិយចេទក្នរបាយការណ៍យនេះ រក្ មររឹក្ា្ភិបាែរ ុំបានដឹងរីយហត្ ការណណ៍្មួយ លដែបាន
យក្ើត្យឡើង ពាក្រ់័នធនងឹរបាយការណ៍យនេះ ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញររេ់ធនាគារ លដែអាចរណ្ត្ែឱ្យ
មានចុំនួនទឹក្របាក្់លដែបានរង្ហ្ញក្ែញងរបាយការណ៍ររេ់ធនាគារមានក្ុំហ េ្គងធៃន់ធៃរយនាេះយទ។ 
 
ប្េតិេតតិការម្ិនប្េប្ក្ត ី
តាមយោរែ់ររេ់រក្ មររឹក្្ាភិបាែ ែទធនែក្នររត្ិរត្តិការអាជីវក្មមររេ់ធនាគារក្ែញងការិយររិយចេទយនេះ 
មិនបានទទួែរងនូវនែរ េះពាែ់ជាោរវនត លដែយក្ើត្យចញរីក្តាត្យន្សងៗ ររត្រិត្តកិារ ឬររឹត្តិការណ៍
ទុំងឡាយលដែមានែក្ខណៈជាោរវនត និងមិនរររក្ត្ីយនាេះយឡើយ។ 
            
តាមយោរែ់ររេ់រក្ មររឹក្្ាភិបាែ យៅចយនាល្េះច ងការិយររិយចេទក្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ រហូត្មក្ទែ់ 
នឹងក្ថ្ៃយចញរបាយការណ៍យនេះរ ុំមានររត្ិរត្តិការ ឬររឹត្តិការណ៍ខ េរររក្ត្ណី្មួយ លដែអាចជេះឥទធិរែ
ជាោរវនតដែែ់ទធនែក្នររត្ិរត្តិការររេ់ធនាគារក្ែញងការិយររិយចេទយនេះយទ។ 
 
បដើម្េុន 
ធនាគាររ ុំមានការយបាេះន្ាយភ្គហ  នយៅក្ែញងការិយររិយចេទក្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញយនេះយទ។



  

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ២០ 
 

 
របាយការណ៍របសប់្កមុប្បកឹាភបិាល (ត) 
 
ធនាគាររ ុំមានក្ិចចេន្ានតែ់ភ្គហ  នមិនទន់យបាេះន្ាយ និងមិនមានភ្គហ  នយរកាមក្ិចចេន្ានតែ់េិទធិ
ជាភ្គហ  នក្នធនាគារនាច ងការិយររិយចេទយនេះយទ។ 
 
សម្ជិក្ប្ក្ុម្ប្េឹក្នាភិបាល 
េមាជិក្រក្ មររឹក្ា្ភិបាែលដែយៅរយរមើការចរ់តាុំងរីរបាយការណ៍ច ងយរកាយរួមមាន៖ 
- យលាក្ េម ភក្ត ី
- យលាក្ ក្ន ទូច 
- យលាក្ លាង គីមហតួ្ 
  
អតថប្េបោជន៍រេស់ប្ក្ុម្ប្េឹក្នាភិបាល 
យៅក្ែញង និងច ងការិយររិយចេទហិរញ្ញវត្ថញយនេះ ធនាគារមិនបានចូែរួមជាភ្គីក្ែញងការយរៀរចុំណ្មួយក្ែញងយគាែ 
រុំណងជួយដែ់េមាជិក្រក្ មររឹក្្ាភិបាែររេ់ធនាគារឲ្យទទួែបាននូវនែររយោជន៍យន្សងៗតាមរយៈ 
ការទិញភ្គហ  ន ឬរណ័ណរុំណុែរោីមីធនាគារ ឬរគឹេះោថ្នដក្ទយទៀត្យឡើយ។ 
 
ចរ់តាុំងរីច ងការិយររិយចេទហិរញ្ញវត្ថញក្នឆ្្ុំក្នលងយៅ រក្ មររឹក្្ាភិបាែរ ុំបានទទួែ ឬមានេិទធិទទួែនូវ
អត្ថររយោជន៍ណ្មួយតាមរយៈការច េះក្ិចចេន្ា លដែបានយធវើយឡើងរវាងធនាគារ ឬរវាងរគេឹះោថ្នមាន
លដែមានេមាជិក្រក្ មររឹក្្ាភិបាែយនាេះជាេមាជិក្ ឬក្៏រវាងធនាគារលដែេមាជិក្រក្ មររឹក្្ាភិបាែ 
យនាេះមាននែររយោជន៍លនែក្ហិរញ្ញវត្ថញជាោរវនតយនាេះយទ យែើក្លែងលត្អត្ថររយោជន៍ដក្ទយទៀត្លដែ
អាចយក្ើត្យឡើងរីររត្រិត្តិការទុំងយនាេះ ដចូលដែមានរង្ហញ្យៅក្ែញងក្ុំណត្់េុំគាែ់ទី២៦ក្នរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថញ។ 

 
ការេេួលេុសប្តូវរេស់ប្ក្ុម្ប្េឹក្នាភិបាលក្នុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 
រក្ មររឹក្្ាភិបាែមានភ្រក្ចិចយធវើការរញ្ជ្ក្អ់េះអាងថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញរត្ូវបានយរៀរចុំយឡើង យដើម្បី
រង្ហ្ញនូវទិដឋភ្ររិត្ និងរត្មឹរត្ូវក្នោថ្នភ្រហិរញ្ញវត្ថញររេ់ធនាគារ េរមារ់ការិយររិយចេទគិត្រត្ឹមក្ថ្ៃ
ទ៣ី១ លខធែូ ឆ្្ុំ២០១៩ ររមទុំងែទធនែក្នររត្ិរត្តិការអាជីវក្មម និងោថ្នភ្រែុំហូរោច់របាក្់េរមារ់ 
ការិយររិយចេទយនេះ។ ក្ែញងការយរៀរចុំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញទុំងយនេះរក្ មររឹក្ា្ភិបាែរត្វូ៖ 
ក្. យរជើេយរីេយគាែការណ៍គណយនយ្យេមរេរ យដ្យលនអក្យែើការវិនិចេ័យ និងការបា ្ន់ោ្្នោ ង្េម

យហត្ នែ និងររក្រយដ្យការររ ងររយ័ត្ែ ររមទុំងអន វត្តតាមយគាែការណ៍ទុំងយនេះ ឱ្យបានជារ់លារ់។ 
ខ. អន យលាមយៅតាមយគាែការណ៍េតង់ដ្ររបាយការណ៍ទក្ទ់ងនឹងហិរញ្ញវត្ថញអនតរជាត្ិក្នក្មពញជា នងិយគាែ 

ការណ៍លណនាុំររេ់ធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា ឬររេិនយរើមានការរបាេចក្ណ្មួយក្ែញងការរង្ហ្ញនូវ
ភ្ររិត្ និងរត្ឹមរត្ូវ រក្ មររឹក្្ាភិបាែរត្ូវរបាក្ដថាការរបាេចក្ទុំងយនេះរត្ូវបានលាត្រត្ដ្ង 
រន្យែ់ នងិក្ុំណត្់ររិមាណឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវយៅក្ែញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ។ 

គ. រក្្ាទ ក្ក្ុំណត្់រតាគណយនយ្យឱ្យបានរគរ់រគាន ់នងិរររន័ធរត្ួត្រិនតិ្្យក្ន្ក្ែញងររក្រយដ្យររេិទធភ្រ។ 
 . យរៀរចុំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញយដ្យលនអក្យែើមូែដ្ឋ្ននិរនតរភ្រ ក្នដុំយណើរការអាជីវក្មម យែើក្លែងលត្

ក្ែញងក្រណីេនមត្ោ ្ងេមរមយ្ថា ធនាគារនឹងមិនអាចរនតយធវើររត្ិរត្តិការអាជីវក្មមររេខ់លួន នាយរែ
អនាគត្ដខ៏លី និង



  

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ២១ 
 

 
របាយការណ៍របសប់្កមុប្បកឹាភបិាល (ត) 

 
ង. រត្ួត្រិនិត្្យ និងដកឹ្នាុំធនាគារឱ្យមានររេិទធភ្រ នងិចូែរួមក្ែញងការេយរមចចិត្តេុំខាន់ៗទុំងអេ ់

លដែមានឥទធិរែជាោរវនតយែើររត្ិរត្តិការ យហើយរត្ូវរបាក្ដថាការេយរមចចិត្តយែើក្ិចចការទុំងយនេះ
រត្ូវបាន្លញេះរញ្្្ុំងោ ្ងរត្ឹមរត្ូវយៅក្ែញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ។ 

 
រក្ មររឹក្្ាភិបាែអេះអាងថា ធនាគារបានអន វត្តតាមរាែ់ែក្ខខណឌត្រមូវខាងយែើ ក្ែញងការយរៀរចុំរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ។ 

 
ប្េតិេតដិការសំខាន់ៗេនាទនេ់ពកីារេញ្ចេ់រយៈបពលម្នរបាយការណ៍ 
ររត្ិរត្តិការេុំខាន់ៗ រនាទ្រ់រីការរញ្ចរ់រយៈយរែក្នរបាយការណ៍រត្ូវបានរង្ហ្ញយៅក្ែញងក្ុំណត្់េមាគ្ែ់ទី
២៩ យៅក្ែញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ។ 

 
បសចក្តីផ្ថៃងការណ៍រេស់ប្ក្ុម្ប្េឹក្នាភិបាល 
តាមទេ្សនៈររេ់រក្ មររឹក្្ាភិបាែ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញលដែបានភ្ជ្រ់ចរ់រីទុំរ័រទី ១០ ដែ់ ៤៤ 
បានរង្ហ្ញនូវទិដឋភ្ររិត្ និងរត្ឹមរត្ូវក្នោថ្នភ្រហិរញ្ញវត្ថញររេ់ធនាគារនាក្ថ្ៃទី៣១ លខធែូ ឆ្្ុំ២០១៩ 
និងែទធនែក្នររត្ិរត្តិការ ររមទុំងោថ្នភ្រែុំហូរោច់របាក់្ ររេ់ធនាគារេរមារ់ការិយររិយចេទ
យនេះ យដ្យអន យលាមយៅតាមេតង់ដ្ររបាយការណ៍ទក្់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថញអនតរជាត្ិក្នក្មពញជា និងយគាែ
ការណ៍លណនាុំ ររេ់ធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា។ 

  
 តាងនាមឱ្យរក្ មររឹក្្ាភិបាែ 
 
 
  េម ភក្តី  
 ររធានរក្ មររឹក្្ាភិបាែ  
 រាជធានីភែុំយរញ ររេះរាជាណ្ចរក្ក្មពញជា 
 ក្ថ្ៃទី៣០ លខមីនា ឆ្្ុំ២០២០

 



  

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ២២ 
 

 

 របា រារណ៍ររស់សវនររឯររាជយ្  
ទសចកតរីាយការណ៍ទលើសវនកមមននរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
ម្តិបោេល់ 
យយើងខ្ញុំបានយធវើេវនក្មមយៅយែើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញររេ់ ធនាគារឯក្យទេ យខមខ ូ ម.ក្ យៅកាត្់ថា 
(“ធនាគារ”) រួមមាន របាយការណ៍ោថ្នភ្រហិរញ្ញវត្ថញនាក្ថ្ៃទី៣១ លខធែូ ឆ្្ុំ២០១៩ ររមទុំង របាយ
ការណ៍ចុំយណញ ឬខាត្ នងិចុំណូែយន្សងៗ របាយការណ៍រលរមររមួែមូែធន និងរបាយការណ៍ែុំហូរ
ោច់របាក្់ េរមារ់ការិយររិយចេទក្ថ្ៃទី៣១ លខធែ ូ ឆ្្ុំ២០១៩ ររមទុំងយេចក្តីេយងខរក្នយគាែការណ៍
គណយនយ្យេុំខាន់ៗ នងិក្ុំណត្់េមាគ្ែ់យន្សងៗយទៀត្ លដែមានរង្ហ្ញចររ់ីទុំរ័រទ ី១០ ដែ់ ៤៤។ 
 
តាមមត្ិយោរែ់ររេ់យយើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញរង្ហ្ញនូវទិដឋភ្ររតិ្ នងិរត្មឹរត្ូវក្នោថ្នភ្រ
ហិរញ្ញវត្ថញររេរ់គឹេះោថ្ននាក្ថ្ៃទី៣១ លខធែូ ឆ្្ុំ២០១៩ ររមទុំងែទធនែក្នររត្ិរត្តិការអាជីវក្មម នងិោថន្
ភ្រែុំហូរោច់របាក្់ររេ់រគេឹះោថន្េរមារ់ដុំណ្ច់ឆ្្ុំយនេះ យដ្យអន យលាមយៅតាមេតងដ់្ររបាយការណ៍
ទក្់ទងនងឹហិរញ្ញវត្ថញអនតរជាត្កិ្នក្មពញជាយៅកាត្់ថា (“េ.រ.ហ.អ.ក្”) និងយគាែការណ៍លណនាុំររេ់
ធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា។ 
 
ម្ូលដ្ឋននក្នុងការេបញ្ចញម្តិបោេល់ 
យយើងខ្ញុំបានយធវើេវនក្មមយដ្យអន យលាមយៅតាមេតង់ដ្រេវនក្មមអនតរជាត្ិក្នក្មពញជា (“េ.គ.អ.ក្”)។ កាត្រវក្ិចច 
ររេ់យយើងខ្ញុំបានយធវើតាមេតង់ដ្រ រត្ូវបានរណ៌នារលនថមក្ែញងក្ថាខណឌ ទុំនួែខ េរត្វូររេ់េវនក្រឯក្
រាជ្យយែើការយធវើេវនក្មមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ ក្នរបាយការណ៍ររេ់យយើងខ្ញុំ។ យយើងខ្ញុំយជឿជាក្់ថាភេតញតាង 
េវនក្មម លដែយយើងខ្ញុំររមូែបានមានភ្ររគរ់រគាន់ និងេមរេរេរមារ់ជាមូែដ្ឋ្នក្ែញងការរយញ្ចញ
មត្ិររេ់យយើងខ្ញុំ។ 
 
េំនួលេុសប្តូវឯក្រាជនយភាព និងប្ក្ម្សីលធម្ ៌
យយើងខ្ញុំ គឺជាេវនក្រឯក្រាជ្យររេ់ធនាគារយដ្យអន យលាមតាម រក្មេីែធម៌េរមារ់គណយនយ្យក្រ 
ជុំនាញ នងិេវនក្រក្នវិទ្ាោថ្នគណយនយ្យក្រជុំនាញ និងេវនក្រក្មពញជា ("រក្មេែីធម៌វិជាជ្ជីវៈ") នងិ
រក្មេីែធម៌អនតរជាត្ ិេរមារ់រក្មេីែធមគ៌ណយនយយ្ក្រ េរមារ់រក្មេីែធម៌គណយនយ្យក្រជុំនាញ
("រក្មេីែធម ៌ IESBA") យហើយយយើងខ្ញុំបានរុំយរញនូវទុំនួែខ េរត្ូវរក្មេីែធម៌យដ្យអន យលាមតាម
រក្មេីែធម៌វិជាជ្ជីវៈ នងិរក្មេីែធម៌ IESBA។ 
 
ព័ត៌ម្នបប្ៅពីរបាយការណហិ៍រញ្ញវតថុ និងរបាយការណ៍រេស់សវនក្រ 
រក្ មររឹក្្ាភិបាែក្នធនាគារ មានទទួែខ េរត្ូវនូវរ័ត្ម៌ានយន្សងយទៀត្។ រត័្៌មានយន្សងៗរួមរត័្៌មាន
លដែមានក្ែញងរបាយការណ៍ររេ់រក្ មររឹក្្ាភិបាែ រ  លនតមិនរួមរញ្ចូែនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញររេ់
ធនាគារ និងរបាយការណ៍ររេ់េវនក្រឯក្រាជ្យយយើងខ្ញុំយទ។ 
 
តាមមត្ិយោរែ់ររេ់យយើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញររេ់ធនាគារ មិនបានរង្ហ្ញក្ែញងរបាយការណ៍ររេ់         
រក្ មររឹក្្ាភិបាែ យហើយយយើងមិនបានរង្ហ្ញរីទរមង់ក្នការេនែិដ្ឋ្នយែើការធានាណ្មួយយឡើយ។

១២ 



  

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ២៣ 
 

 
ទសចកតរីាយការណ៍ទលើសវនកមមននរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
ព័ត៌ម្នបប្ៅពីរបាយការណហិ៍រញ្ញវតថុ និងរបាយការណ៍រេស់សវនក្រ (ត) 
 
ទក្់ទងជាមួយនឹងការយធវើេវនក្មមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញររេ់ធនាគារ យយើងខ្ញុំមានកាត្រវក្ិចចក្ែញងការ
តាមដ្នរបាយការណ៍ររេ់រក្ មររឹក្្ាភិបាែ និងរិចរណ្ថាយត្ើរបាយការណ៍ររេ់រក្ មររឹក្្ាភិបាែ គឺ
មានភ្រមិនរេរគ្្ាជាោរវនត ជាមួយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញររេ់ធនាគារ ឬការយែ់ដឹងររេ់យយើងខ្ញុំ
ទទួែបានរីេវនក្មម ឬមនិដូយច្្េះយទ យែចយឡើងមានក្ុំហ េ្គងជាោរវនត។ 
 
ររេិនយរើលនអក្យែើការង្រលដែយយើងខ្ញុំបានអន វត្ត យយើងខ្ញុំេនែិដ្ឋ្នថា របាយការណ៍ររេ់រក្ មររឹក្្ាភិបាែ 
មានក្ុំហ េ្គងជាោរវនត យយើងខ្ញុំត្រមូវឱ្យរាយការណរ៍កីាររិត្ លត្យយើងខ្ញុំមិនមានអវីយដើម្បីរាយការណ៍ក្ែញង
ក្រណីយនេះយទ។  
 
េំនួលេុសប្តូវរេស់ប្ក្ុម្ប្េឹក្នាភិបាលបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 
រក្ មររឹក្្ាភិបាែ ជាអែក្ទទួែការខ េរត្ូវក្ែញងការយរៀរចុំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញលដែរង្ហ្ញនូវទិដឋភ្ររិត្ 
និងរត្ឹមរត្ូវ យដ្យអន យលាមយៅតាមេតង់ដ្ររបាយការណ៍ទក្់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថញអនតរជាត្ិក្នក្មពញជា និង
យគាែការណ៍លណនាុំររេ់ធនាគារជាត្កិ្នក្មពញជា។ ការរក្្ានូវរររ័នធរត្តួ្រិនតិ្្យក្ន្ក្ែញងេុំខាន់ៗ លដែ
រក្ មររឹក្្ាភិបាែក្ុំណត្់ថាមានភ្រចុំបាច់ក្ែញងការយរៀរចុំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ ឱ្យយជៀេន ត្រីក្ុំហ េ
្គងជាោរវនតលដែរណ្ត្ែមក្រីការលក្លងរនលុំ ឬការភ័នតរចឡុំ។ 
 
ក្ែញងការយរៀរចុំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញររេ់ធនាគារ រក្ មររឹក្្ាភិបាែ មានភ្រក្ិចចយធវើការវាយត្ក្មលរីែទធ
នែក្នេមត្ថភ្រររេ់ធនាគារក្ែញងការរនតនិរនតភ្រ ការលាត្រត្ដ្ង ដូចលដែមានរញ្ហ្ទក្់ទងយៅនឹង
ការរនតនិរនតភ្រ និងការយររើរបាេ់មូែដ្ឋ្ននិរនតភ្រគណយនយ្យ ែ េះរតាលត្រក្ មររឹក្្ាភិបាែមានរុំណង
រំលាយធនាគារ  ឬរញ្្ឈរ់ររត្ិរត្តិការ ឬមិនមានជយរមើេរបាក្ដណ្មួយ រ  លនតរត្ូវលត្យធវើដូយចែេះ។ 
 
េំនួលេុសប្តូវរេស់សវនក្រឯក្រាជនយបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 
យគាែរុំណងររេ់យយើងខ្ញុំ គឺយដើម្បីទទួែបានអុំណេះអុំណ្ងោ ្ងេមយហត្ នែ ថាយត្ើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថញរ ុំមានក្ុំហ េ្គងជាោរវនតលដែរណ្ត្ែមក្រីការលក្លងរនលុំ ឬការភ័នតរចឡុំ និងយចញនូវរបាយ
ការណ៍ររេ់េវនក្រឯក្រាជ្យលដែមានការរយញ្ចញមត្ិយោរែ់រេ់យយើងខ្ញុំ។ អុំណេះអុំណ្ងោ ្ងេម
យហត្ នែ គឺជាអុំណេះអុំណ្ងក្រមិត្ខពេ ់ រ  លនតមិនអាចធានាថាមត្ិយោរែ់ររេ់េវនក្មមអន យលាមយៅ
តាមេតង់ដ្រេវនក្មមអនតរជាត្ិក្នក្មពញជា លត្ងលត្ការពារនូវក្ុំហ េ្គងជាោរវនត យៅយរែយក្ើត្មានយឡើង
យនាេះយទ។ ភ្រខ េ្គងលដែរណ្ត្ែមក្រីការលក្លងរនលុំ ឬការភ័នតរចឡុំរត្ូវបានរិចរណ្ថាជាក្ុំហ េ្គង
ជាោរវនត ររេិនយរើជាែក្ខណៈរ គគែ ឬជារក្ ម រួក្យគអាចនឹងរត្ូវបានយគរំរឹងថាយររើរបាេ់ឥទធិរែយេដឋ
ក្ិចចក្ែញងការរគរ់រគងយែើការេយរមចចិត្តររេ់អែក្យររើរបាេ់យៅយែើមូែដ្ឋ្នក្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញយនេះ។ 
 
យយើងខ្ញុំបានយធវើេវនក្មមយដ្យអន យលាមយៅតាមេតង់ដ្រេវនក្មមអនតរជាត្ិក្នក្មពញជា យយើងអន វត្តការវិនិចេ័យ 
យដ្យជុំនាញវិជាជ្ជីវៈ និងរក្្ាបាននូវការេង្ស័យយដ្យជុំនាញវិជាជ្ជីវៈតាមរយៈការយធវើេវនក្មម។ យយើង
បានយធវើ៖



  

    

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ២៤ 
 

 
ទសចកតរីាយការណ៍ទលើសវនកមមននរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
េំនួលេុសប្តូវរេស់សវនក្រឯក្រាជនយបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ (ត) 
 
 ក្ុំណត្ ់នងិការវាយត្ក្មល្ និភ័យក្ុំហ េ្គងជាោរវនតក្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញររេ់ធនាគារ ថា

យត្ើការលក្លងរនលុំ ឬការភ័នតរចឡុំ យរៀរចុំ និងអន វត្តតាមនីត្ិវិធេីវនក្មមអាចយ្លើយត្រយៅនងឹ្នភិ័យ
ទុំងយនាេះ នងិទទួែបាននូវភេតញតាងេវនក្មមរគរ់រគាន ់ និងេមរេរយដើម្បីនតែ់នូវមូែដ្ឋ្នក្ែញង
ការរយញ្ចញមត្ិយោរែ់ររេ់យយើងខ្ញុំ។ ្និភ័យក្នការមិនរក្យ ើញក្ុំហ េ្គងជាោរវនត ជាែទធ
នែរណ្ត្ែមក្រីការលក្លងរនលុំយរចើនជាងការភ័នតរចឡុំ ការលក្លងរនលុំ អាចពាក្់រ័នធនឹងការគរ់គិត្គ្្ា 
ការលក្លងរនលុំ ការែ រយចែយដ្យយចត្នា ការរក្រោយខ េ ឬការរដិយេធ ក្នការរត្ួត្រិនតិ្្យក្ន្ក្ែញង។ 

 ទទួែយក្ការយែ់ដឹងរីការរត្ួត្រិនិត្្យក្ន្ក្ែញង លដែពាក្រ់័នធយៅនឹងការយធវើេវនក្មមមួយក្ែញងយគាែ
រុំណងយដើម្បីយរៀរចុំនីត្ិវិធីេវនក្មមលដែរត្ឹមរត្ូវយៅតាមោថ្នភ្រ រ  លនតមិនលមនក្ែញងយគាែរុំណង
ក្នការរង្ហ្ញមត្ិយោរែ់យែើររេិទធភ្រក្នការរត្ួត្រិនិត្្យក្ន្ក្ែញងររេ់ធនាគារយនាេះយទ។ 

 វាយត្ក្មលនូវភ្រេមរេរ ក្នយគាែនយោបាយគណយនយ្យលដែបានអន វត្ត និងការបា ្ន់ោ្្ន
គណយនយ្យេមយហត្ នែ និងរង្ហ្ញការទក្់ទងលដែយធវើយឡើងយដ្យរក្ មររឹក្្ាភិបាែ។ 

 យេចក្តីេនែិដ្ឋ្ន យែើភ្រេមរេរក្នការរគរ់រគងយែើការយររើរបាេ់មូែដ្ឋ្ននិរនតរភ្រ ក្ន
គណយនយ្យ និងយដ្យលនអក្យែើភេតញតាងេវនក្មមលដែទទួែបាន ថាយត្ើជាភ្រជាោរវនតមិនមាន
ច្ាេ់លាេ ់ លដែទក្់ទងយៅនឹងររឹត្តិការណ ៍ឬែក្ខខណឌលដែអាចេង្ស័យោ ្ងខាល្ុំងយែើេមត្ថ
ភ្រររេ់ធនាគារក្ែញងការរនតនិរនតរភ្រ។ ររេិនយរើយយើងខ្ញុំេនែិដ្ឋ្នថាជាភ្រជាោរវនតមិនមាន
ច្ាេ់លាេ ់ យយើងខ្ញុំរត្ូវបានទមទរការយក្ចិត្តទ ក្ដ្ក្់យៅក្ែញងរបាយការណ៍េវនក្រឯក្រាជ្យ
ររេ់យយើងខ្ញុំ រង្ហ្ញការទក្ទ់ងយៅក្ែញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញររេ់ធនាគារ ឬយរើការរង្ហ្ញលររ
យនេះ គមឺិនរគរ់រគាន់យដើម្បីលក្លររមត្ិយោរែ់ររេ់យយើងខ្ញុំយទ។ ការេនែិដ្ឋ្នររេ់យយើងខ្ញុំ គឺលនអក្
យែើភេតញតាងេវនក្មមលដែទទួែបានរហូត្ដែ់កាែររិយចេទ ក្នការរនតនិរនតរភ្ររបាយការណ៍
េវនក្រឯក្រាជ្យររេ់យយើងខ្ញុំ។ 

 ការវាយត្ក្មលយែើភ្ររគរ់រគាន់ក្នការរង្ហ្ញទុំងឡាយ រចនាេមព័នធ និងមាត្ិកាយៅក្ែញងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញររេ់ធនាគារ រួមមានក្ុំណត្់រង្ហ្ញរត័្ម៌ាន ថាយត្ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញររេ់
ធនាគាររង្ហ្ញរីររត្ិរត្តិការមូែដ្ឋ្ន និងររឹត្តិការណ៍ររក្រយដ្យយេចក្តីេយរមចក្ែញងការរង្ហ្ញ
នូវភ្ររត្ឹមរត្ូវ។ 

 
យយើងខ្ញុំទក្់ទងជាមួយរក្ មររឹក្្ាភិបាែពាក្់រ័នធនឹងរញ្ហ្ដក្ទយទៀត្ វិោែភ្រលដែបានយរគាងទ ក្ 
និងការក្ុំណត្់យរែយវលាក្នការយធវើេវនក្មម និងការលេវងរក្ការយធវើេវនក្មមោ ្ងេុំខាន់ រួមមានក្ងវេះខាត្
យៅក្ែញងការរត្ួត្រិនិត្្យក្ន្ក្ែញងលដែយយើងខ្ញុំបានរក្យ ើញក្ែញងក្ុំឡញងយរែយធវើេវនក្មមររេ់យយើងខ្ញុំ។



  

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ២៥ 
 

 
ទសចកតរីាយការណ៍ទលើសវនកមមននរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
េំនួលេុសប្តូវរេស់សវនក្រឯក្រាជនយបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ (ត) 
 
េញ្ហនបផនសងៗ 
របាយការណ៍យនេះរត្ូវបានយធវើយឡើង េរមារ់ភ្គទ និក្ររេ់ធនាគារលត្រ  យណ្្្េះ។ យយើងខ្ញុំមិនទទួែខ េ
រត្ូវចុំយពាេះខលឹមោរក្នរបាយការណ៏យនេះ េរមាររ់ គគែយនស្ងយទៀត្យឡើយ។ 
 
 
 រ ៊ី ឌី អូ (យខមរូឌា) ែីមីធីត្  
 
 រាជធានីភែុំយរញ 
 ររេះរាជាណ្ចរក្ក្មពញជា 
 ក្ថ្ៃទី៣០ លខមីនា ឆ្្ុំ២០២០ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ២៦ 
 

 
របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវតថ ុ
នាក្ថ្ៃទី៣១ លខធែូ ឆ្្ុំ២០១៩ 

 ក្ំណត់ ៣១.១២.២០១៩  ៣១.១២.២០១៨  ១.១.២០១៨ 

 សម្គនល់ ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
      (ក្ំណត់បឡើងវិញ)  (ក្ំណត់បឡើងវិញ) 
ប្េពនយសក្ម្ម         ោច់របាក្់ក្ែញងក្ដ ៥  ១៤៣.២១១    ៥៨៣.៥៨៥   ៧៣.៣០៣  ៤.៩៦៨ 
េមត្ ែ្យយៅធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា ៦  ៨៣៨.៤៤៤    ៣.៤១៦.៦៥៩    ៧៨០.៧៤២    ៦៧៨.១៥៤  
េមត្ ែ្យយៅធនាគារយន្សងៗ ៧  ៣.៥៣៧.៩៨០   ១៤.៤១៧.២៦៩    ១៨២.៩៥៨    ៤០៦.២៩០  
របាក្់រយញ្ញើជាមួយធនាគារយន្សងៗ ៨  -      -      ៣.៤៣០.០០០    ៤០៣.៣៨១  
ឥណទនយៅអត្ិថ្ិជន ៩ ១៨.៣៥៨.៤៧៥   ៧៤.៨១០.៧៨៦    ៨.១៣៧.៨១៨   ៦.២៣៤.០០០ 
គណនីរត្ូវទទួែយន្សងៗ ១០ ២៥១.២៧៨  ១.០២៣.៩៥៩   ១៣៩.០៦៤    ២.៥៧០.៤៨៥  
រទរ្យេក្មមរនធរន្ារ ១១ ៨.៦១៦  ៣៥.១១០   -      -    
រទរ្យេម្បត្តិ និងររិកាខ្រ ១២  ២០២.៦៨៥    ៨២៥.៩៤១    ៨៤.២២៥    ៦.៦២៧  
េិទធក្ែញងការយររើរបាេ់រទរ្យេក្មម  ១៣  ១៩៧.៤១១    ៨០៤.៤៥០   ១៧២.៤៥៤   -    
         រទរ្យេក្មមេរ រ  ២៣.៥៣៨.១០០  ៩៥.៩១៧.៧៥៩  ១៣.០០០.៥៦៤  ១០.៣០៣.៩០៥ 
         
រុំណុែ និងមូែធន         
រុំណុែ         
ក្មចី ១៤  ៩.៩៣០.០១៦   ៤០.៤៦៤.៨១៥    -      -    
គណនីរត្ូវរង់យន្សងៗ ១៥ ៨៥.៤៧៩  ៣៤៨.៣២៧   ៦៣.០២៦   ២៩.៦៤០ 
ចុំណូែរន្ារ ១៦ ១៥៩.១៥៦  ៦៤៨.៥៦១   ៥៩.៦៤៤   ៧៧០ 
រុំណុែភត្ិេន្ា ១៣  ២០៥.៤៤៩    ៨៣៧.២០៥    ១៧៨.១០៨    -    
រនធយែើរបាក្់ចុំយណញរត្ូវរង់  ៧៣.៤២១  ២៩៩.១៩១   -      -    
         
រុំណុែេរ រ  ១០.៤៥៣.៥២១  ៤២.៥៩៨.០៩៩   ៣០០.៧៧៨   ៣០.៤១០ 
         
មូែធន         
មូែធនររេ់មា្្េ់ភ្គទ និក្         
យដើមទ ន ១៧  ១៥.០០០.០០០   ៦១.១២៥.០០០   ១៥.០០០.០០០   ១៣.០០០.០០០  
ទ នររម ងតាមច្ារ់ ១៨ ២៥០.២៣៨  ១.០១៩.៧២០   ៩៥.៤២៥    -    
ខាត្រងគរ  (២.១៦៥.៦៥៩)  (៨.៨២៥.០៦០)  (២.៣៩៥.៦៣៩)  (២.៧២៦.៥០៥) 
         
មូែធនេរ រ  ១៣.០៨៤.៥៧៩  ៥៣.៣១៩.៦៦០  ១២.៦៩៩.៧៨៦  ១០.២៧៣.៤៩៥  
         
រុំណុែ និងមូែធនេរ រ  ២៣.៥៣៨.១០០  ៩៥.៩១៧.៧៥៩  ១៣.០០០.៥៦៤  ១០.៣០៣.៩០៥  



  

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ២៧ 
 

 
របាយការណ៍ចំទណញ ឬខាត និងចំណូលទសេងៗ 
េរមារក់ារិយររិយចេទក្ថ្ៃទី៣១ លខធែ ូឆ្្ុំ២០១៩ 
 

 ក្ំណត់ ២០១៩  ២០១៨ 
 សម្គនល់ ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
      (ក្ំណត់បឡើងវិញ) 
       
ចុំណូែការរបាក្់ ១៩ ១.៣៧៣.៩១០  ៥.៥៩៨.៦៨៣  ៥៧៨.០៩៦ 

ចុំណ្យការរបាក្់  ២០ 
 

(១៣៤.២០៩)   (៥៤៦.៩០២)   -    
       
ចុំណូែការរបាក្់េ ទធ  ១.២៣៩.៧០១  ៥.០៥១.៧៨១  ៥៧៨.០៩៦ 

       
ឱនភ្រេរមារ់ឥណទនយៅអត្ិថ្ិជន ៩ ១២.៤៧៥  ៥០.៨៣៦   ៧៥.១០១  
ចុំណូែររត្ិរត្តិការយន្សងៗ ២១  ៦១៤.៨២៧    ២.៥០៥.៤២០   ៥៦៩.៨៤៣ 

របាក្់យរៀវត្្ស និងចុំណ្យយន្សងៗ ២២ 
 

(៩៥៨.០២៤)  
 

(៣.៩០៣.៩៤៨)   (១៧៧.៦៣៥) 
       
ចុំណ្យរំែេ់ ២៣ (១៣៥.៦៦៣)  (៥៥២.៨២៧)   (៩៦.៣០០) 
ចុំណ្យទូយៅ និងចុំណ្យរដឋបាែ ២៤ (៣០៥.៧១០)  (១.២៤៥.៧៦៨)   (៥១០.៦៤០) 
       
ចុំយណញម នដក្ចុំណ្យរនធ  ៤៦៧.៦០៦  ១.៩០៥.៤៩៤  ៤៣៨.៤៦៥ 
ចុំណ្យរនធ ២៥ (៨២.៨១៣)  (៣៣៧.៤៦៣)   (១២.១៧៤) 
        
ចុំយណញេ ទធេរមារ់ការិយររិយចេទ  ៣៨៤.៧៩៣  ១.៥៦៨.០៣១  ៤២៦.២៩១ 
       
ចុំណូែែមអិត្យន្សងៗ រនាទ្រ់រីគិត្រនធរួច  -  -  - 
       
ចុំណូែយន្សងៗេរ រការិយររិយចេទ  ៣៨៤.៧៩៣  ១.៥៦៨.០៣១  ៤២៦.២៩១ 



  

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ២៨ 
 

 
របាយការណ៍បម្ប្មបប្មលួមលូធន 
េរមារក់ារិយររិយចេទក្ថ្ៃទី៣១ លខធែ ូឆ្្ុំ២០១៩ 

 ក្ំណត់ បដើម្េុន  
េុនេប្ម្ុងតាម្

ចនាេ់  ខាតេងគរ  សរុេ 
 សម្គនល់ ដុល្លនរអាបម្រិក្  ដុល្លនរអាបម្រិក្  ដុល្លនរអាបម្រិក្  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
         
សម្តុលនយនាម្ថៃេី១ ផ្េម្ក្រា ឆ្នំ 
២០១៨ ដូចរបាយការណ៍ម្ុន  ១៣.០០០.០០០  -     (២.៦៦៥.៨៩៨)  ១០.៣៣៤.១០២  
នែរ េះពាែ់ក្នការអន វត្ត េ.រ.ហ.អ.ក្ ៣០ -     -     (៦០.៦០៧)   (៦០.៦០៧) 
         
សម្តុលនយនាម្ថៃេី១ ផ្េម្ក្រា ឆ្នំ 
២០១៨ ក្ំណត់បឡើងវិញ  ១៣.០០០.០០០  -     (២.៧២៦.៥០៥)  ១០.២៧៣.៤៩៥  
         
ចុំយណញក្ែញងការិយររិយចេទ                 
ត្ុំណ្ងឱ្យចុំណូែយន្សងៗេរ រ  -     -     ៤២៦.២៩១  ៤២៦.២៩១ 
         
ប្េតិេតតិការជាម្ួយម្ចនស់ភាគហ ុន         
ភ្គហ  នយបាេះន្ាយ ១៧ ២.០០០.០០០  -      -      ២.០០០.០០០  
         
ការយន្រយៅទ នររម ង  -     ៩៥.៤២៥   (៩៥.៤២៥)   -    
         
ររត្ិរត្តិការេរ រជាមួយមា្្េ់ភ្គហ  ន  ២.០០០.០០០  ៩៥.៤២៥   (៩៥.៤២៥)   ២.០០០.០០០  
         
សម្តុលនយនាម្ថៃេី៣១ ផ្េធនូ ឆ្ន ំ
២០១៨/ម្ថៃេី១ ផ្េម្ក្រា ឆ្នំ២០១៩ 
ក្ំណត់បឡើងវិញ  ១៥.០០០.០០០  ៩៥.៤២៥  (២.៣៩៥.៦៣៩)  ១២.៦៩៩.៧៨៦ 
         
ចុំយណញក្ែញងការិយររិយចេទ ត្ុំណ្ងឱ្យ
ចុំណូែយន្សងៗេរ រ  -     -     ៣៨៤.៧៩៣  ៣៨៤.៧៩៣ 
         
ប្េតិេតតិការជាម្ួយម្ចនស់ភាគហ ុន         
ការយន្រយៅទ នររម ង ត្ុំណ្ងឱ្យ
ររត្ិរត្តិការជាមួយមា្្េ់ភ្គហ  នេរ រ  -     ១៥៤.៨១៣  (១៥៤.៨១៣)   -    
         
សម្តុលនយនាម្ថៃេី៣១ ផ្េធនូ ឆ្ន ំ២០១៩  ១៥.០០០.០០០  ២៥០.២៣៨  (២.១៦៥.៦៥៩)  ១៣.០៨៤.៥៧៩ 
         
(គិត្ជាពាន់យរៀែ)  ៦១.១២៥.០០០  ១.០១៩.៧២០  (៨.៨២៥.០៦០)  ៥៣.៣១៩.៦៦០ 



  

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ២៩ 
 

 
របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ប្បាក ់
េរមារក់ារិយររិយចេទក្ថ្ៃទី៣១ លខធែ ូឆ្្ុំ២០១៩ 
 

 ក្ំណត់ ២០១៩  ២០១៨ 
 សម្គនល់ ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
      (ក្ំណត់បឡើងវិញ) 
       លំហូរសាច់ប្បាក្់ពីសក្ម្មភាពប្េតិេតតិការ       
របាក្់ចុំយណញេ ទធម នរង់រនធ  ៤៦៧.៦០៦  ១.៩០៥.៤៩៤  ៤៣៨.៤៦៥ 
និយត្ក្មម៖       
រំែេ់រទរ្យេម្បត្តិ និងររិកាខ្រ ១០  ៤៧.២១៥    ១៩២.៤០១   ២០.៤០៨ 
រំែេ់េ ទធក្ែញងការយររើរបាេ់រទរ្យេក្មម ១៣ ៨៨.៤៤៨  ៣៦០.៤២៦  ៧៥.៨៨០ 
ចុំណ្យហិរញ្ញរ្បទន   ១៤.៣៣៦    ៥៨.៤១៩   ១៤.៤៧៤ 
ចុំយណញរីការែក្់រទរ្យេម្បត្តិ និងររិកាខ្រ   -      -     (៨.៥៦៧) 
ចុំណ្យការរបាក្់ ២០  ១៣៤.២០៩    ៥៤៦.៩០២    -    
       
ការលរររត្ែរ់ក្នឱនភ្រយែើឥណទនយៅ
អត្ិថ្ិជន ៩  (១២.៤៧៥)   (៥០.៨៣៦)  (៧៥.១០១) 
        
ចុំណូែររត្ិរត្តិការម នយរែរលរមររមួែ
យដើមទ នរងវិែ  ៧៣៩.៣៣៩  ៣.០១២.៨០៦  ៤៦៥.៥៥៩ 
        
រលរមររមួែយដើមទ នរងវិែ៖       
ឥណទនយៅអត្ិថ្ិជន  (១០.២០៨.១៨២)  (៤១.៥៩៨.៣៤១)  (៥.៤៩២.២៣២) 
គណនីរត្ូវទទួែយន្សងៗ  (១១២.២១៥)  (៤៥៧.២៧៦)  ២៦៤.៣១៧ 
គណនីរត្ូវរង់យន្សងៗ  ១០៩.៧៧២  ៤៤៧.៣២២   ៩២.២៦០  
        
ោច់របាក្់យររើក្ែញងេក្មមភ្រររត្ិរត្តិការ  (៩.៤៧១.២៨៦)  (៣៨.៥៩៥.៤៨៩)  (៤.៦៧០.០៩៦) 
រនធលដែបានរង់   (១៨.០០៧)   (៧៣.៣៧៩)  (១២.១៧៤) 
ការរបាក្់បានរង់   (១២២.០១៦)   (៤៩៧.២១៥)   -    
របាក្់ត្មកែ់តាមច្ារ់   (៤០.០០០)   (១៦៣.០០០)  (១០០.០០០) 
        
ោច់របាក្់េ ទធយររើក្ែញងេក្មមភ្រររត្ិរត្តិការ  (៩.៦៥១.៣០៩)  (៣៩.៣២៩.០៨៣)  (៤.៧៨២.២៧០) 
        
ែុំហូរោច់របាក្់រីេក្មមភ្រវិនិយោគ       
ការទិញរទរ្យេម្បត្តិ និងររិកាខ្រ ១២  (១៦៥.៦៧៥)   (៦៧៥.១២៦)  (១០២.៩៣៩) 
ចុំណូែរីការែក្់រទរ្យេម្បត្តិ និងររិកាខ្រ   -      -     ១៣.៥០០ 
       
ោច់របាក្់េ ទធយររើក្ែញងេក្មមភ្រវិនិយោគ   (១៦៥.៦៧៥)   (៦៧៥.១២៦)  (៨៩.៤៣៩) 



  

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៣០ 
 

 
របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ប្បាក់ (ត) 
េរមារក់ារិយររិយចេទក្ថ្ៃទី៣១ លខធែ ូឆ្្ុំ២០១៩ 
 
 

 ក្ំណត់ ២០១៩  ២០១៨ 
 សម្គនល់ ដុល្លនរអាបម្រិក្  ពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
      (ក្ំណត់បឡើងវិញ) 
       
លំហូរសាច់ប្បាក្់ពីសក្ម្មភាពហិរញ្ញេនបទាន       
ោច់របាក្់ទទួែបានរីការយបាេះន្ាយភ្គហ  ន ១៧  -      -     ២.០០០.០០០ 
ោច់របាក្់ដក្របាក្់រីរយញ្ញើជាមួយធនាគារយន្សងៗ   ៣.៤៣០.០០០    ១៣.៩៧៧.២៥០   ២.៨០៤.០០០ 
ោច់របាក្់ទទួែបានរីក្មចី  ១០.០៣០.០១៦    ៤០.៨៧២.៣១៥    -    
ការរង់េងរបាក្់ក្មចី   (១០០.០០០)   (៤០៧.៥០០)   -    
ការរង់េងរុំណុែភត្ិេន្ា   (១០០.៤០០)   (៤០៩.១៣០)  (៨៤.៧០០) 
       
ោច់របាក្់េ ទធរីេក្មមភ្រហិរញ្ញរ្បទន  ១៣.២៥៩.៦១៦    ៥៤.០៣២.៩៣៥   ៤.៧១៩.៣០០ 
       
ក្ំបណើន/(តំហយ)ម្នសាច់ប្បាក្់ និងសាច់ប្បាក្់
សម្ម្ូល   ៣.៤៤២.៦៣២    ១៤.០២៨.៧២៦   (១៥២.៤០៩) 
សាច់ប្បាក្់ និងសាច់ប្បាក្់សម្ម្ូលបៅបដើម្
ការិយេរិបចេេ   ២៧២.៨០៣    ១.១១១.៦៧២   ៤២៥.២១២ 
       
សាច់ប្បាក្់ និងសាច់ប្បាក្់សម្ម្ូលបៅចុង
ការិយេរិបចេេ   ៣.៧១៥.៤៣៥    ១៥.១៤០.៣៩៨   ២៧២.៨០៣ 

 

ោច់របាក្់ និងោច់របាក្់េមមូែរួមមាន៖ 
 ក្ំណត់ ២០១៨  ២០១៧ 
 សម្គនល់ ដុល្លនរអាបម្រិក្  ពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
       
ោច់របាក្់ក្ែញងក្ដ ៥ ១៤៣.២១១  ៥៨៣.៥៨៥  ៧៣.៣០៣ 
េមត្ ែ្យយៅធនាគារជាត្ិ (មិនរួមរញ្ចូែរបាក្់
ត្មកែ់តាមច្ារ់) ៦  ៣៤.២៤៤    ១៣៩.៥៤៤    ១៦.៥៤២  
េមត្ ែ្យយៅធនាគារយន្សងៗ ៧  ៣.៥៣៧.៩៨០    ១៤.៤១៧.២៦៩    ១៨២.៩៥៨  
       
  ៣.៧១៥.៤៣៥   ១៥.១៤០.៣៩៨    ២៧២.៨០៣  
       



  

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៣១ 
 

 
របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ប្បាក់ (ត) 
េរមារក់ារិយររិយចេទក្ថ្ៃទី៣១ លខធែ ូឆ្្ុំ២០១៩ 
ការបផៃៀងផ្ទនតម់្នេំណុលផ្ដលបានម្ក្ពីសក្ម្មភាពហិរញ្ញេនបទាន 
 
 

 

ក្ម្ចី(ក្ំណត់    
សម្គនល់េី១៤) 

េណុំលពីការជួល 
(ក្ំណត់សម្គនល់េី១៣) 

 
ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ 

   

នាម្ថៃេី១ ផ្េម្ក្រា  ឆ្នំ២០១៨ -    -    
   
ែុំហូរោច់របាក្់   
- ការរង់េងរុំណុែមានែក្ខណៈជាភត្ិេន្ា - (៨៤.៧០០) 
   
ែុំហូរមិនលមនោច់របាក្់៖   
- ការយក្ើត្យទ្បើងនូវរុំណុែភត្ិេន្ា - ២៤៨.៣៣៤ 
- នែរ េះពាែ់ក្នការរបាក្់ - ១៤.៤៧៤ 
   
នាម្ថៃេី៣១ ផ្េធនូ ឆ្នំ២០១៨/ម្ថៃេី១ ផ្េម្ក្រា  ឆ្នំ២០១៩ - ១៧៨.១០៨ 
   
ែុំហូរោច់របាក្់   
- ោច់របាក្់ទទួែបានរីក្មចី  ១០.០៣០.០១៦  - 
- ការរង់េងរបាក្់ក្មចី  (១០០.០០០) - 
- ការរង់េងរុំណុែភត្ិេន្ា - (១០០.៤០០) 
   
ែុំហូរមិនលមនោច់របាក្់៖   
- ការយក្ើត្យទ្បើងនូវរុំណុែភត្ិេន្ា - ១១៣.៤០៥ 
- នែរ េះពាែ់ក្នអរតាការរបាក្់ - ១៤.៣៣៦ 
   
នាម្ថៃេី៣១ ផ្េធនូ ឆ្នំ២០១៩ ៩.៩៣០.០១៦ ២០៥.៤៤៩ 
   
(គិត្ជាពាន់យរៀែ) ៤០.៤៦៤.៨១៥ ៨៣៧.២០៥ 

 



  

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៣២ 
 

 
កំណត់សម្គា លទ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
ក្ថ្ៃទី ៣១ លខធែ ូឆ្្ុំ២០១៩ 
 
១ . ព័ត៌ម្គនអំពីប្េឹឹះស្ថថ ន 

ធនាគារឯក្យទេ យខមខូ ម.ក្ យៅកាត្់ថា (“ ធនាគារ” ) ជារគឹេះោថ្នម្ជនទទួែខ េរត្ូវមានក្រមិត្ 
ក្នររេះរាជាណ្ចរក្ក្មពញជា។  
 
ធនាគារ បានទទួែអាជាញ្រណណរីធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា (“ NBC” ) យដើម្បីយធវើអាជីវក្មមជាធនាគារពាណិជជ 
យៅក្ថ្ៃទី១ លខមិថ្ នា ឆ្្ុំ២០០៧។ យៅក្ថ្ៃទី៦ លខក្ក្កដ្ ឆ្្ុំ២០១១ ធនាគារបានទទួែអាជាញ្រណណរី
ធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា យដើម្បីយធវើអាជីវក្មមជាធនាគារឯក្យទេចរ់រីក្ថ្ៃទី១ លខក្ក្កដ្ ឆ្្ុំ២០១១។ 
  
ធនាគារមានការិោែ័យក្ណ្ត្ែ យៅន្េះយែខ យអេ២-២១ និងយអេ២-២២ នលូវររេះម នីយរ ត្ េង្ក្ត្់វាែ
វង់ ខណឌ៧មក្រា រាជធានីភែុំយរញ ររេះរាជាណ្ចរក្ក្មពញជា។ 
 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញររេ់ធនាគារ រត្ូវបានរង្ហ្ញជារបាក្់ដ លាល្អាយមរិក្ (“US$”) លដែជារូរិយរ័ណណ 
យគាែររេ់ធនាគារ។ 
 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញយនេះ រត្ូវបានអន ម័ត្ឱ្យយចញន្ាយយដ្យរក្ មររឹក្្ាភិបាែយៅក្ថ្ៃទី៣០ លខមីនា ឆ្្ុំ
២០២០។ 
 

២.  សកមមភាពចមបង 
េក្មមភ្រចម្បងររេ ់ ធនាគារ គឺការយធវើររត្ិរត្តិការអាជីវក្មមយែើេក្មមភ្រឥណទន ក្ែញងយនាេះរួមមាន           
ក្ិចចេន្ាជួែធានា និងក្ិចចេន្ាខចីរបាក្់យៅក្ែញងររយទេក្មពញជា។ រ ុំមានការផ្ល្េ់រតូរជាោរវនតេរមារ់
េក្មមភ្រអាជីវក្មមចម្បងររេ់ធនាគារក្ែញងក្ុំឡញងការិយររិយចេទយនេះយទ។ 
 

៣. មូលដ្ឋា នននការទរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញររេ់ធនាគារ រត្ូវបានយរៀរចុំយឡើងអន យលាមយៅតាមេតង់ដ្របាយការណ៍ទក្់ទង
នឹងហិរញ្ញវត្ថញអនតរជាត្ិក្នក្មពញជា (“ េ.រ.ហ.អ.ក្” ) លដែបានយចញន្ាយយដ្យរក្ មររឹក្្ាគណយនយ្យ

ជាត្ិក្នរក្េួងយេដឋក្ិចច និងហិរញ្ញវត្ថញ និងយគាែការណ៍លណនាុំររេ់ធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា ក្ែញងការយរៀរចុំ 
និងការរង្ហ្ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ។ 
 

៤ . ទគាលការណ៍េណទនយយសខំាន់ៗ 
េ.រ.ហ.អ.ក្ ថ្មីលដែបានអន យលាមក្ុំឡញងការិយររិយចេទ លដែមានរង្ហ្ញយៅក្ែញងក្ុំណត្់េុំមាគ្ែ់ទី៣១ ក្ន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ។ 
 
 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញររេ់ធនាគាររត្ូវបានយរៀរចុំយឡើងយដ្យ យររើរបាេ់វិធីោស្រេតេនមត្ក្ថ្លយដើមយែើក្
លែងនូវអវី លដែបានរញ្ជ្ក្់ក្ែញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញយនេះ។ 
 
អន យលាមយៅតាមត្រមូវការររេ់ធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា រាែ់រទរ្យេក្មម រុំណុែ និង របាយការណ៍ចុំណូែ
ចុំណ្យ លដែយររើរូរិយរ័ណណររយទេយៅក្ែញងរបាយការណ៍នាដុំណ្ច់ឆ្្ុំ រត្ូវរុំលរលងយៅជារូរិយរ័ណណជាត្ិ 
គិត្ជាពាន់យរៀែ (“ ពាន់យរៀែ” ) យដ្យយររើរបាេ់អរតារតូររបាក្់ជានលូវការ លដែយចញន្ាយយដ្យធនាគារ
ជាត្ិក្នក្មពញជា នាការិយររិយចេទក្ថ្ៃយចញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញយនាេះលដែ ១ដ លាល្រអាយមរិក្ =  ៤.០៧៥ យរៀែ 
(២០១៨៖ ១ដ លាល្រអាយមរិក្ = ៤.០១៨ យរៀែ)។ ការរុំលរលងលររយនេះ មិនអាចរក្រោយ បានថាត្ុំណ្ង
ត្ក្មលែ យយរៀែទុំងរចចញរ្បនែ រឺនាអនាគត្ លដែអាចរុំលរលង ជារបាក្់ដ លាល្រអាយមរិក្   តាមអរតារតូររបាក្់យនេះ រឺ  
អរតារតូររបាក្់ដក្ទយទៀត្។



  

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៣៣ 
 

 
៥.  ស្ថច់ប្បាក់កនងុនៃ 

 
  ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
      ោច់របាក្់ក្ែញងក្ដ  ១៤៣.២១១    ៥៨៣.៥៨៥    ៧៣.៣០៣  
 
ក្)ោច់របាក្់ក្ែញងក្ដ រត្ូវបានចត្់ថា្្ក្់ជា រទរ្យេក្មមហិរញ្ញវត្ថញ វាេ់លវងតាមក្ថ្លយដើមលដែបានរំែេ់។ 
ខ)ការលាត្រត្ដ្ងទរមង់រូរិយរ័ណណក្នោច់របាក្់ក្ែញងក្ដមានដូចខាងយរកាម៖ 
  ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
      
ដ លាល្រអាយមរិក្  ១៣៨.២១៧    ៥៦៣.២៣៤    ៧៣.២២០  
លខមរយរៀែ  ៤.៩៩៤    ២០.៣៥១    ៨៣  
        ១៤៣.២១១    ៥៨៣.៥៨៥    ៧៣.៣០៣  
 

៦.  សមតុលយទៅធនាគារជាតិននកមពុជា 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
      
របាក្់ត្មកែ់តាមច្ារ់  ៨០៤.២០០   ៣.២៧៧.១១៥    ៧៦៤.២០០  
គណនីចរនដ  ៣៤.២៤៤    ១៣៩.៥៤៤    ១៦.៥៤២  
        ៨៣៨.៤៤៤   ៣.៤១៦.៦៥៩    ៧៨០.៧៤២  
 
ក្) េមត្ ែ្យយៅធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា រត្ូវបានចត្់ថា្្ក្់ជា រទរ្យេក្មមហិរញ្ញវត្ថញ វាេ់លវងតាមក្ថ្លយដើម
លដែបានរំែេ់( amortised cost )។ អន យលាមតាមច្ារ់េតីរី រគឹេះោថ្នធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថញ េមត្ ែ្យ
យៅធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា ជាទ នររម ងរក្្ាទ ក្ និងរបាក្់ត្មកែ់ រត្ូវរក្្ាទ ក្យៅធនាគារជាត្ិ។ 
ខ) របាក្់ត្មកែ់តាមច្ារ់ 
 (១)របាក្់ត្មកែ់ធានាយែើក្យដើមទ ន 

 អន យលាមតាមររកាេយែខធ៧-០៦-២០៨ររ.ក្ ច េះលថ្ៃទី១៣ លខក្ញ្ញ ្ ឆ្្ុំ២០០៦ េតីរី
វិយោធនក្មម យែើមារតា១៣ ក្នររកាេយែខធ៧-០០-០៥ររ.ក្ យែើការនតែ់អាជាញរ្ណណក្នធនាគារ
ឯក្យទេត្រមូវឱ្យធនាគារត្មកែ់ទឹក្របាក្់លដែយេមើនឹង ៥% ក្នយដើមទ នបានរង់ររេ់ខលួនយៅក្ែញង
គណនីអចិក្ស្រនតយ៍យៅធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា។ របាក្់ត្មកែ់យនេះមិនេរមារ់យររើរបាេ់ក្ែញងររត្ិរត្តិការ
ររចុំក្ថ្ៃររេ់ធនាគារយទ យហើយនឹងរត្ូវររគែ់ឱ្យធនាគារវិញ យៅយរែលដែធនាគារេម័រគចិត្តរញ្្ឈរ់
ររត្ិរត្តិការររេ់ខលួនយៅក្ែញងររេះរាជាណ្ចរក្ក្មពញជា។ 

 (២)របាក្់រុំរ ងកាត្រវក្ិចច 
 របាក្់រុំរ ងកាត្រវក្ិចច យែើរបាក្់រយញ្ញើយៅធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា រត្ូវរេរយៅនឹងរទរ្បញ្ញត្តិររេ់
ធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា យែខធ៧-០១២-១៤០ររ.ក្ ច េះក្ថ្ៃទី១៣ លខក្ញ្ញ្ ឆ្្ុំ២០១២។ ររកាេខាង
យែើត្រមូវឱ្យធនាគាររក្្ាទ ក្យៅធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា នូវរបាក្់ររម ងកាត្រវក្ិចចយែើរបាក្់រយញ្ញើអត្ិថ្ិជន 
គិត្ជាមធ្យមភ្គររចុំក្ថ្ៃរត្ូវមាន ៨% ជារបាក្់យរៀែ និង ១២.៥% ជារូរិយរ័ណណររយទេ។



  

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៣៤ 
 

 
៦.  សមតុលយទៅធនាគារជាតិននកមពុជា (ត) 
 

គ) ការលាត្រត្ដ្ងទរមង់រូរិយរ័ណណក្នេមត្ ែ្យយៅធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជាមានដូចខាងយរកាម៖ 
  ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
      ដ លាល្រអាយមរិក្  ៨២៥.៥០២   ៣.៣៦៣.៩២០    ៧៨០.៤៧៩  
លខមរយរៀែ  ១២.៩៤២    ៥២.៧៣៩    ២៦៣  
      
  ៨៣៨.៤៤៤    ៣.៤១៦.៦៥៩    ៧៨០.៧៤២  
 
 )  អរតាការរបាក្់ររេិទធភ្រជាមធ្យមក្នេមត្ ែ្យយៅធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជាគិត្រត្ឹមច ងការិយររិយចេទ
ក្នរបាយការណ៍មានដូចខាងយរកាម៖  
   ២០១៩  ២០១៨ 
   %  % 
      
អរតាយថ្រ    ០,៧      ០,៦    
 

៧.  សមតុលយទៅធនាគារទសេងៗ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
      
ធនាគារ យអេ ីែីដ្ ភីអិែេ ី  ១៨៨.៩៥២    ៧៦៩.៩៧៩    ១.១៨១  
រគឹេះោថ្នមីរក្ូហិរញ្ញវត្ថញ អរមឹត្ ១.០៧៩.៩៧០    ៤.៤០០.៨៧៩    ៤.១១៤  
ធនាគារ កាយថ្ យូក្ណធីត្  ១៩៣    ៧៨៦    -    
ធនាគារពាណិជចក្មមយរ្ររយទេ ក្នក្មពញជា  ២.២៤៦.៤៨៥    ៩.១៥៤.៤២៦    -    
ធនាគារគូក្មីន  -      -      ១៣.៣៨៧  
អិែអូអិែេ ី (យខមរូឌា) ម.ក្.  ៤៨    ១៩៦    ៣.២១៧  
ធនាគារ ភែុំយរញ ពាណិជជ  ២២.៣៣២    ៩១.០០៣    ១៥៩.៨៥៧  
ធនាគារ េ ិន្នលខមរ  -      -      ១.២០២  
       ៣.៥៣៧.៩៨០   ១៤.៤១៧.២៦៩    ១៨២.៩៥៨  
 
ក្) េមត្ ែ្យយៅធនាគារយន្សងៗរត្ូវបានចត្់ថា្្ក្់ជា រទរ្យេក្មមហិរញ្ញវត្ថញ វាេ់លវងតាមក្ថ្លយដើម

លដែបានរំែេ់ (amortised cost)។ 
ខ) ការលាត្រត្ដ្ងទរមង់រូរិយរ័ណណក្នេមត្ ែ្យយៅធនាគារយន្សងៗមានដូចខាងយរកាម៖ 
  ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
      ដ លាល្រអាយមរិក្ ១.៣៨៦.៦១០    ៥.៦៥០.៤៣៦    -    
លខមរយរៀែ ២.១៥១.៣៧០    ៨.៧៦៦.៨៣៣    ១៨២.៩៥៨  
       ៣.៥៣៧.៩៨០   ១៤.៤១៧.២៦៩    ១៨២.៩៥៨  
 
  
 



  

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៣៥ 
 

 
៧.  សមតុលយទៅធនាគារទសេងៗ (ត) 
 

គ)   អរតាការរបាក្់ររេិទធភ្រជាមធ្យមក្នេមត្ ែ្យយៅធនាគារយន្សងៗ គិត្រត្ឹមច ងការិយររិយចេទក្ន           
របាយការណ៍មានដូចខាងយរកាម៖  

   ២០១៩  ២០១៨ 
   %  % 
      អរតាយថ្រ    ០,២      ០,៦    
 

៨.  ប្បាក់បទញ្ញ ើជាមួយធនាគារទសេងៗ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
      
រគឹេះោថ្នមីរក្ូហិរញ្ញវត្ថញ អរមឹត្  -      -      ៩៥០.០០០  
អិែអូអិែេ ី (យខមរូឌា) ម.ក្.  -      -     ១.៦៨០.០០០  
ដ្រ់លរ ែយូរ ៊ី វ្្យលនន  -      -      ៨០០.០០០  
  -      -     ៣.៤៣០.០០០  
 
ក្) របាក្់រយញ្ញើជាមួយធនាគារយន្សងៗរត្ូវបានចត្់ថា្្ក្់ជា រទរ្យេក្មមហិរញ្ញវត្ថញ វាេ់លវងតាមក្ថ្លយដើម

លដែបានរំែេ់ (amortised cost)។ 
ខ) របាក្់រយញ្ញើជាមួយធនាគារយន្សងៗក្នធនាគារ  មានរក្កភ្រជាមធ្យមរី ៦លខ យៅ ១ឆ្្ុំ។ 
គ) របាក្់រយញ្ញើជាមួយធនាគារយន្សងៗរត្ូវបានយធវើយទ្បើងជារបាក្់ដ លាល្រអាយមរិក្។ 
 ) អរតាការរបាក្់ររេិទធភ្រជាមធ្យមក្នរបាក្់រយញ្ញើជាមួយធនាគារយន្សងៗគិត្រត្ឹមច ង

ការិយររិយចេទក្នរបាយការណ៍មានដូចខាងយរកាម៖   
   ២០១៩  ២០១៨ 
   %  % 
អរតាយថ្រ    -     ៤,៦ 
 

៩. ឥណទានទៅអតិថិជន 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
      ឥណទនរ គគែ  ១៧.៣៦៨.៣០៦   ៧០.៧៧៥.៨៤៧    ៥.៣០០.៤៧៤  
ឥណទនរក្ មហ  ន ១.០០០.០០០  ៤.០៧៥.០០០   ៣.០០០.០០០  
ឱនភ្រេរមារ់ឥណទនយៅអត្ិថ្ិជន  (៩.៨៣១)   (៤០.០៦១)   (១៦២.៦៥៦) 
      
  ១៨.៣៥៨.៤៧៥   ៧៤.៨១០.៧៨៦    ៨.១៣៧.៨១៨  
 
ក្) ឥណទនយៅអត្ិថ្ិជនរត្ូវបានចត្់ថា្្ក្់ជា រទរ្យេក្មមហិរញ្ញវត្ថញ វាេ់លវងតាមក្ថ្លយដើមលដែបាន

រំែេ់(amortised cost)។ 
ខ) ឥណទនយៅអត្ិថ្ិជន ទទួែបានការរបាក្់ និងែក្ខខណឌឥណទនពាណិជជធមមតា លដែនតែ់

យដ្យធនាគារគឺមានរយៈយរែ ៣០ក្ថ្ៃ (២០១៨៖ ៣០ក្ថ្ៃ)។ ឥណទនយៅអត្ិថ្ិជន រត្ូវបាន
ទទួែោគ្ែ់តាមត្ក្មលទីន្ាររូក្រួមនឹងរន្ញក្ររត្ិរត្តិការ លដែរួមចុំលណក្យៅនឹងការទិញ ឬយបាេះ
ន្ាយយែើការទទួែោគ្ែ់ដុំរូង។



  

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៣៦ 
 

 
៩. ឥណទានទៅអតិថិជន (ត) 
 
 គ) ឱនភ្រេរមារ់ឥណទនយៅអត្ិថ្ិជន រត្ូវបានទទួែោគ្ែ់តាមវិធីោស្រេតទូយៅ (“General approach”) 

ររេ់ េ.រ.ហ.អ.ក្ ៩ លដែយររើគុំរូក្នការខាត្រង់ឥណទនរំរឹងទ ក្យៅខាងម ខ។ វិធីោស្រេតយនេះរត្ូវបានយររើ
យដើម្បីក្ុំណត្់ចុំនួនឱនភ្រ យដ្យលនអក្ថាយត្ើវាមានគួរឱ្យក្ត្់េមាគ្ែ់ក្ែញង្និភ័យឥណទន ចរ់តាុំងរីការ
ទទួែោគ្ែ់ដុំរូងក្នរទរ្យេក្មមហិរញ្ញវត្ថញលដរ ឬយទ។ ចុំយពាេះ្និភ័យទុំងឡាយលដែ្និភ័យឥណទនមិន
បានយក្ើនយឡើងខាល្ុំងចរ់តាុំងរីការទទួែោគ្ែ់ដុំរូងក្នរទរ្យេក្មមហិរញ្ញវត្ថញយនាេះយទ ការខាត្រង់ឥណទនរំរឹង 
ទ ក្ក្ែញងរយៈយរែ ១២លខ រួមជាមួយចុំណូែការរបាក្់ដ ែរត្ូវបានទទួែោគ្ែ់។ េរមារ់្និភ័យឥណទន 
លដែបានយក្ើនយឡើងគួរឱ្យក្ត្់េមាគ្ែ់យនាេះ ការខាត្រង់ឥណទនលដែរំរឹងទ ក្រយៈយរែលវងរួមជាមួយចុំណូែ
ការរបាក្់ដ ែរត្ូវបានទទួែោគ្ែ់។ ចុំយពាេះ្និភ័យឥណទនលដែរត្ូវបានក្ុំណត្់ថាជាឱនភ្រឥណទន 
ការរំរឹងទ ក្ថានឹងខាត្រង់ឥណទនរួមជាមួយរបាក្់ចុំយណញយែើមូែដ្ឋ្នេ ទធ រត្ូវបានយគទទួែោគ្ែ់។ 

 
 េុំវិធានធនការខាត្រង់ឥណទនលដែរំរឹងទ ក្រយៈយរែលវង េរមារ់ឥណទនយៅអត្ិថ្ិជនមានដូចខាងយរកាម៖  

 

 
 

ដំណាក្់កាលេី១ 
១២-monh ECL 

ដំណាក្់កាលេី
២ Lifetime 

ECLគាមននឥណ-
ទានឱនភាព 

ដំណាក្់កាលេី
៣ Lifetime  

ECLម្នឥណ-
ទានឱនភាព សរុេ 

ម្ថៃេី៣១ ផ្េធនូ ឆ្នំ២០១៩     
ត្ក្មលរិត្គណយនយ្យដ ែ (ដ លាល្រអាយមរិក្) ១៨.១៥៥.៨២ -    ២១២.៤៤៤ ១៨.៣៦៨.៣០៦ 
ឱនភ្រ (ដ លាល្រអាយមរិក្) (៩.៨៣១) -    -    (៩.៨៣១) 
ក្ថ្ៃទី៣១ លខធែូ ឆ្្ុំ២០១៨     
ត្ក្មលរិត្គណយនយ្យដ ែ (ដ លាល្រអាយមរិក្) ៨.១៦០.១២៤ -    ១៤០.៣៥០ ៨.៣០០.៤៧៤  
ឱនភ្រ (ដ លាល្រអាយមរិក្) (២២.៣០៦) -    (១៤០.៣៥០)  (១៦២.៦៥៦) 
 ធនាគារយរែខលេះនតែ់ឥណទនយឡើងវិញ ឬយរើមិនដូយចែេះយទលក្លររែុំហូរោច់របាក្់តាមក្ិចចេន្ាក្នឥណទន

យៅអត្ិថ្ិជន។ យៅយរែមានយរឿងយនេះយក្ើត្យឡើង ធនាគារវាយត្ក្មលថាយត្ើ ឬមិនលមនជាែក្ខខណឌថ្មី លដែរ េះ
ពាែ់ខាល្ុំងនងឹែក្ខខណឌយដើម។ ធនាគារយធវើយនេះយដ្យរិចរណ្យែើក្តាត្ដូចខាងយរកាម៖ 

 (១) ររេិនយរើអែក្ខចី េថិត្យៅក្ែញងោថ្នការែុំបាក្លនែក្ហិរញ្ញវត្ថញ ថាយត្ើការលក្លររយនេះរគាន់លត្កាត្់រនថយែុំហូរ
ោច់របាក្់តាមក្ិចចេន្ាយៅនឹងចុំនួនទឹក្របាក្់លដែអែក្ខចីរត្ូវបានយគរំរឹងថានឹងអាចរង់។ 

 (២) ថាយត្ើែក្ខខណឌថ្មីណ្មួយ បានលណនាុំគួរឱ្យក្ត្់េមាគ្ែ់ដូចជា ការលចក្រំលែក្របាក្់ចុំយណញ/ របាក្់
ចុំយណញលនអក្យែើមូែធនលដែជេះឥទធិរែោ ្ងខាល្ុំងដែ់ទរមង់្និភ័យក្នរបាក្់ក្មចី។ 

 (៣) ការររងីក្គួរឱ្យក្ត្់េមាគ្ែ់ក្នែក្ខខណឌឥណទន យៅយរែលដែអែក្ខចីមិនមានការែុំបាក្លនែក្ហិរញ្ញវត្ថញ។ 
 (៤) ការរញ្ចូែវត្ថញរញ្្្ុំ អែក្ធានាថ្មី េនែិចច័យយន្សងៗ ឬការយធវើឱ្យររយេើរយឡើងវិញក្នឥណទនលដែមាន  
  ឥទធិរែរ េះពាែ់ខាល្ុំងដែ់្និភ័យឥណទនលដែជារ់ជាមួយឥណទន។ 

 
 ្និភ័យក្នភ្រមិនរររក្ត្ីក្នឥណទន រនាទ្រ់រីការលក្លរររត្ូវបានវាយត្ក្មលយៅការិយររិយចេទក្នរបាយការណ៍ 

យហើយយររៀរយធៀរជាមួយ្និភ័យយរកាមែក្ខខណឌយដើមយៅយរែទទួែោគ្ែ់ដុំរូង។ យៅយរែការលក្លររមិន
មានអវីគួរឱ្យក្ត្់េមាគ្ែ់យហើយមិនមានែទធនែជាការមិនទទួែោគ្ែ់យៅែក្ខខណឌយដើមក្នឥណទន។ ធនាគារ 
រត្ួត្រិនិត្្យការអន វត្តរនាទ្រ់យទៀត្ក្នការលក្លរររទរ្យេក្មម។ ធនាគារអាចក្ុំណត្់ថា្និភ័យឥណទនមាន
ឥទធិរែក្ែញងការរីក្ចយរមើនរនាទ្រ់រីការយរៀរចុំរចនាេមព័នធយឡើងវិញ ដូយចែេះរទរ្យរត្ូវបានផ្ល្េ់រតូររីដុំណ្ក្់កាែទី 
៣ ឬដុំណ្ក្់កាែទី ២ (Lifetime ECL) យៅដុំណ្ក្់កាែទី១ (១២-month ECL)។ យនេះជាក្រណីលត្មួយ
ររេ់រទរ្យលដែបានអន វត្តរេរតាមែក្ខខណឌថ្មីក្ែញងរយៈយរែ ៦ លខជារ់គា្្ឬយរចើនជាងយនេះ។



  

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៣៧ 
 

 
៩. ឥណទានទៅអតិថិជន (ត) 
 

  ) រុំលាេ់រតូរេុំវិធានធនយែើឱនភ្រេរមារ់ឥណទនយៅអត្ិថ្ិជន មានដូចខាងយរកាម៖ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 

េមត្ ែ្យយដើមការិយររិយចេទ  ១៦២.៦៥៦    ៦៦២.៨២៣    ២៣៧.៧៥៧  
ការលរររត្ែរ់េរមារ់ការិយររិយចេទហិរញ្ញវត្ថញ  (១២.៤៧៥)   (៥០.៨៣៦)   (៧៥.១០១) 
ការជរមេះរញ្ជី  (១៤០.៣៥០)   (៥៧១.៩២៦)   -    
េមត្ ែ្យច ងការិយររិយចេទ  ៩.៨៣១    ៤០.០៦១    ១៦២.៦៥៦  

 
 ង) ការលាត្រត្ដ្ងទរមង់រូរិយរ័ណណក្នឥណទនយៅអត្ិថ្ិជនមានដូចខាងយរកាម៖ 

  ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
ដ លាល្រអាយមរិក្ ១៥.០៩៤.១៦៨   ៦១.៥០៨.៧៣៥   ៨.៣០០.៤៧៤  
លខមរយរៀែ  ៣.២៧៤.១៣៨   ១៣.៣៤២.១១២    -    
      
 ១៨.៣៦៨.៣០៦   ៧៤.៨៥០.៨៤៧   ៨.៣០០.៤៧៤  

 
 ច) ឥណទនយៅអត្ិថ្ិជនចត្់ថា្្ក្់រលនថមយទៀត្មានដូចខាងយរកាម៖ 

  ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
វិភាគតាម្កាលវសានត      
ត្ិចជាង ១ ឆ្្ុំ  ១.០០២.១០៩    ៤.០៨៣.៥៩៥    ៤៣០.៨៧០  
រី ១ឆ្្ុំ យៅ ៥ឆ្្ុំ  ២.៦៤៩.៣៦៥   ១០.៧៩៦.១៦២   ៣.២០៨.៦៦៤  
យរចើនជាង ៥ឆ្្ុំ ១៤.៧១៦.៨៣២   ៥៩.៩៧១.០៩០    ៤.៦៦០.៩៤០  
      
 ១៨.៣៦៨.៣០៦   ៧៤.៨៥០.៨៤៧   ៨.៣០០.៤៧៤  
      

វិភាគតាម្ក្តាតនបសដឋក្ិចច      
ោងេង់ និងនែិត្ក្មម  ៥.៣៨២.០២៤   ២១.៩៣១.៧៤៨    ៩៥៧.៧៧០  
ក្តាត្យន្សងយទៀត្  ៧០៩.៤៨១    ២.៨៩១.១៣៥   ៤.៣៤២.៧០៤  
ជុំនួញ និងពាណិជជក្មម ១២.២៧៦.៨០១   ៥០.០២៧.៩៦៤   ៣.០០០.០០០  
      

 ១៨.៣៦៨.៣០៦   ៧៤.៨៥០.៨៤៧   ៨.៣០០.៤៧៤  
      

វិភាគតាម្េំនាក្់េំនង      
ឥណទនយៅអត្ិថ្ិជនខាងយរ្ ១៧.១៦៤.១៦១   ៦៩.៩៤៣.៩៥៦   ៨.៣០០.៤៧៤  
ឥណទនយៅរ គគែិក្  ១.២០៤.១៤៥    ៤.៩០៦.៨៩១    -    

      

 ១៨.៣៦៨.៣០៦   ៧៤.៨៥០.៨៤៧   ៨.៣០០.៤៧៤  



  

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៣៨ 
 

 
៩. ឥណទានទៅអតិថិជន (ត) 
 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
វិភាគតាម្ការអនុវតតន៍      
ឥណទនធមមតា៖      
មានវត្ថញធានា ១៧.១៥៥.៨៦២   ៦៩.៩១០.១៣៨    ៤.៨៦៩.៦០៤  

គា្្នវត្ថញធានា  ១.០០០.០០០    ៤.០៧៥.០០០   
 

៣.២៩០.៥២០  
      ឥណទនយរកាមេតង់ដ្រ ៖      
មានវត្ថញធានា ២១២.៤៤៤  ៨៦៥.៧០៩  -    
      ឥណទនបាត្់រង់ ៖      
គា្្នវត្ថញធានា -     -     ១៤០.៣៥០ 
       ១៨.៣៦៨.៣០៦  ៧៤.៨៥០.៨៤៧  ៨.៣០០.៤៧៤ 
      
វិភាគតាម្ហានិភ័យ      
មិនលមន្និភ័យធុំៗ ១៨.៣៦៨.៣០៦  ៧៤.៨៥០.៨៤៧  ៨.៣០០.៤៧៤ 
 
្និភ័យធុំៗ រត្ូវបាននតែ់និយមន័យយៅក្ែញងយគាែការណ៍ លណនាុំររេ់ធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា ថាជា      
េមត្ ែ្យេរ រក្នឥណទន និងរ យរររទនលដែនតែ់ដែ់អត្ិថ្ិជនមា្្ក្់យែើេរី ១០%ផ្ទ្ែ់េ ទធររេ់  
មូែធនររេ់ធនាគារ។ ្និភ័យយនេះេុំយៅយែើភ្រខពេ់ជាងក្នចុំនួនទឹក្របាក្់ឥណទនលដែយៅេែ់ ឬ
ទយជជទន និងឥណទនលដែបានអន ម័ត្ ឬទយជជទន។ 
្) អរតាការរបាក្់ររេិទធភ្រជាមធ្យមក្នឥណទនយៅអត្ិថ្ិជនគិត្រត្ឹមច ងការិយររិយចេទ ក្នរបាយការណ៍
មានដូចខាងយរកាម៖   

   ២០១៩  ២០១៨ 
   %  % 
      
អរតាយថ្រ    ១០,៤      ៨,៩    

 

១០.  េណនីប្តូវេេួលទសេងៗ 
  ២០១៨   ២០១៧ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
គណនីប្តូវេេួលបផនសងៗ      
ការរបាក្់រត្ូវទទួែ ៨៩.៧៧០  ៣៦៥.៨១៣   ៧៣.៧៩៥  
រ យរររទន  ៣៦.២២២    ១៤៧.៦០៥    ៣៩.៣០៩  
គណនីទទួែយន្សងៗ  ៣៤.៤៣៧   ១៤០.៣៣១   ២១.១៧០  

      
គណនីប្តូវេេួលបផនសងៗសរុេ ១៦០.៤២៩  ៦៥៣.៧៤៩   ១៣៤.២៧៤  
      
ការទូទត្់ម ន  ៩០.៨៤៩    ៣៧០.២១០    ៤.៧៩០  
 ២៥១.២៧៨  ១.០២៣.៩៥៩   ១៣៩.០៦៤  



  

  

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៣៩ 
 

 
១០.  េណនីប្តូវេេួលទសេងៗ (ត) 
 

ក្) គណនីរត្ូវទទួែយន្សងៗរត្ូវបានចត្់ថា្្ក្់ជា រទរ្យេក្មមហិរញ្ញវត្ថញ វាេ់លវងតាមក្ថ្លយដើម លដែបាន
រំែេ់(amortised cost)។ 

ខ) ការលាត្រត្ដ្ងទរមង់រូរិយរ័ណណក្នគណនីរត្ូវទទួែយន្សងៗមានដូចខាងយរកាម៖ 
  ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
      

ដ លាល្រអាយមរិក្ ១៤៧.០៧៦  ៥៩៩.៣៣៥   ១២៨.៨៨៤  
លខមរយរៀែ  ១០៤.២០២   ៤២៤.៦២៤   ១០.១៨០  

      
 ២៥១.២៧៨  ១.០២៣.៩៥៩   ១៣៩.០៦៤  
 
គ) ឱនភ្រេរមារ់ឥណទនយៅអត្ិថ្ិជន រត្ូវបានទទួែោគ្ែ់តាមវិធីោស្រេតទូយៅ (“General approach”) 

ររេ់ េ.រ.ហ.អ.ក្ ៩ លដែយររើគុំរូក្នការខាត្រង់ឥណទនរំរឹងទ ក្យៅខាងម ខ។ វិធីោស្រេតយនេះរត្ូវបាន
យររើយដើម្បីក្ុំណត្់ចុំនួនឱនភ្រ យដ្យលនអក្ថាយត្ើវាមានគួរឱ្យក្ត្់េមាគ្ែ់ក្ែញង្និភ័យឥណទន ចរ់តាុំង
រីការទទួែោគ្ែ់ដុំរូងក្នរទរ្យេក្មមហិរញ្ញវត្ថញលដរ ឬយទ។ ចុំយពាេះ្និភ័យទុំងឡាយ លដែ្និភ័យ
ឥណទនមិនបានយក្ើនយឡើងខាល្ុំងចរ់តាុំងរីការទទួែោគ្ែ់ដុំរូង ក្នរទរ្យេក្មមហិរញ្ញវត្ថញយនាេះយទ ការ
ខាត្រង់ឥណទនរំរឹងទ ក្ក្ែញងរយៈយរែ ១២លខ រួមជាមួយចុំណូែការរបាក្់ដ ែរត្ូវបានទទួែោគ្ែ់។ 
េរមារ់្និភ័យឥណទនលដែបានយក្ើនយឡើងគួរឱ្យក្ត្់េមាគ្ែ់យនាេះ ការខាត្រង់ឥណទនលដែរំរឹង
ទ ក្រយៈយរែលវង រួមជាមួយចុំណូែការរបាក្់ដ ែរត្ូវបានទទួែោគ្ែ់។ ចុំយពាេះ្និភ័យឥណទនលដែ
រត្ូវបានក្ុំណត្់ថាជាឱនភ្រឥណទន ការរំរឹងទ ក្ថានឹងខាត្រង់ឥណទនរួមជាមួយរបាក្់ចុំយណញយែើ
មែូដ្ឋ្នេ ទធ រត្ូវបានទទួែោគ្ែ់។ 

 
១១.  ប្េពយសកមមពនធពនារ 

េមាេធាត្  និងរលរមររមួែគណនីរនធរន្ារមានដូចខាងយរកាម៖ 

 

គិតប្តឹម្ម្ថៃេី 
១ ម្ក្រា២០១៩  

េេួលសាគនល់ក្នុង  
របាយការណ៍ចំបណញ ឬ ខាត

(ក្ំណត់សម្គនល់េី២៥) 
គិតប្តឹម្ម្ថៃេី 

៣១ ធនូ ២០១៩ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
    រទរ្យេម្បត្តិ យរាងចរក្ និង ររិកាខ្រ  -     ៣.៧២៨   ៣.៧២៨  
ភ្រខ េគា្្េ ទធរីការរតូររូរិយរ័ណណ
លដែមិនទន់ទទួែោគ្ែ់  -     ១.៦១៨   ១.៦១៨  
ចុំណូែមិនទទួែោគ្ែ់  -     (៣១.៨៣១) (៣១.៨៣១) 
ការទូទត្់ម ន  -    ១៧.៨៦៩ ១៧.៨៦៩ 
      -    (៨.៦១៦) (៨.៦១៦) 
    (គិត្ជាពាន់យរៀែ)  -    (៣៥.១១០) (៣៥.១១០) 



 

  

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៤០ 
 

 
១២.  ប្េពយសមបតតិ និងបរកិាា រ 
 

 បប្គឿងសង្ហនរឹម្  េរិកាខនរ  ការសាងសង់  
 និងេរិកាខនរភាជនេ់ ោនយនដ ការិោល័យ ក្ំពនយូេ័រ ក្ំពុងដំបណើរការ សរុេ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
ម្ថៃបដើម្       
សម្តុលនយនា ម្ថៃេី១ ផ្េម្ក្រា ឆ្នំ២០១៨  ២៨៤.០៧៣   ២៦.៣៩២   ៤៥.៣៧៧   ១២៨.២៦៥   -     ៤៨៤.១០៧  
ការទិញរលនថម  ៥២.២៧៩   ៣៦.៧៤០   ៦.៧៩៩  ៧១២១  -     ១០២.៩៣៩  
ការែក្់  -     (២៦.៣៩២)  -     -     -     (២៦.៣៩២) 
       
សម្តុលនយនា ម្ថៃេី៣១ ផ្េធនូ ឆ្នំ២០១៨  ៣៣៦.៣៥២   ៣៦.៧៤០   ៥២.១៧៦   ១៣៥.៣៨៦   -     ៥៦០.៦៥៤  
ការទិញរលនថម  ៦៨.៩៤៩   ២.៤២០   ១១.៨៣០   ៦៩.៤១៤   ១៣.០៦២   ១៦៥.៦៧៥  
       
សម្តុលនយនា ម្ថៃេី៣១ ផ្េធនូ ឆ្នំ២០១៩  ៤០៥.៣០១   ៣៩.១៦០   ៦៤.០០៦   ២០៤.៨០០   ១៣.០៦២  ៧២៦.៣២៩ 
       រំលស់េងគរ       
សម្តុលនយនា ម្ថៃេី១ ផ្េម្ក្រា ឆ្នំ២០១៨  ២៨៤.០៧៣   ២០.៩២៣   ៤៥.១០០   ១២៧.៣៨៤   -     ៤៧៧.៤៨០  
រំែេ់ក្ែញងការិយររិយចេទ  ១៣.០៨៦   ៥.០៨០   ៦៩៣   ១.៥៤៩   -     ២០.៤០៨  
ការែក្់  -     (២១.៤៥៩)  -     -     -     (២១.៤៥៩) 
       
សម្តុលនយនា ម្ថៃេី៣១ ផ្េធនូ ឆ្នំ២០១៨  ២៩៧.១៥៩   ៤.៥៤៤   ៤៥.៧៩៣   ១២៨.៩៣៣   -     ៤៧៦.៤២៩  
រំែេ់ក្ែញងការិយររិយចេទ  ១៩.០៤៥   ៧.៤០០   ៣.៦៥៩   ១៧.១១១   -     ៤៧.២១៥  
       សម្តុលនយនា ម្ថៃេី៣១ ផ្េធនូ ឆ្នំ២០១៩  ៣១៦.២០៤   ១១.៩៤៤   ៤៩.៤៥២   ១៤៦.០៤៤   -     ៥២៣.៦៤៤  



 

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៤១ 
 

 

 
១២.  ប្េពយសមបតតិ និងបរកិាា រ (ត) 
 

 បប្គឿងសង្ហនរឹម្  េរិកាខនរ  ការសាងសង់ក្ំពុង  
 និងេរិកាខនរភាជនេ់ ោនយនដ ការិោល័យ ក្ំពនយូេ័រ ដំបណើរការ សរុេ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
តម្ម្ៃពិតគណបនយនយ       
សម្តុលនយនាម្ថៃេី៣១ ផ្េធនូ ឆ្នំ២០១៩  ៨៩.០៩៧   ២៧.២១៦   ១៤.៥៥៤   ៥៨.៧៥៦   ១៣.០៦២   ២០២.៦៨៥  

       
(គិត្ជាពាន់យរៀែ)  ៣៦៣.០៧០   ១១០.៩០៥   ៥៩.៣០៨   ២៣៩.៤៣០   ៥៣.២២៨   ៨២៥.៩៤១  
       
េមត្ ែ្យនាក្ថ្ៃទី៣១ លខធែូ ឆ្្ុំ២០១៨  ៣៩.១៩៣   ៣២.១៩៦   ៦.៣៨៣   ៦.៤៥៣   -     ៨៤.២២៥  

រទរ្យេម្បត្តិ យរាងចរក្នងិ ររិកាខ្រទុំងអេ់រត្ូវបានក្ត្់រតាតាមត្ក្មលយដើម។ យរកាយការទទួែោគ្ែ់ជាយែើក្ដុំរងូ រទរ្យេក្មមរត្ូវបានក្ត្់រតាតាមក្ថ្លយដើមដក្រំែេ់រងគរ 
និងការខាត្រង់យែើការថ្យច េះត្ុំក្ែក្នរទរ្យេម្បត្តិយន្សងៗ។ 
រំែេ់យៅយែើរទរ្យេម្បត្តិ យរាងចរក្ នងិររិកាខ្ររត្ូវបានគណនា យដ្យលរងលចក្ក្ថ្លយដើម ក្នរទរ្យទុំងយនាេះ ដក្ត្ក្មលកាក្េុំណែ់តាមអាយ កាែយររើរបាេ់ររេ់រទរ្យ
េក្មមទុំងយនាេះ។ អាយ កាែក្នយគាែការណ៍រំែេ់មានដូចខាងយរកាម៖ 

យរគឿងេង្ហ្រឹម និងររិកាខ្រភ្ជ្រ់ ៣ - ៥ឆ្្ុំ 
ោនយនត ៥ឆ្្ុំ 
ររិកាខ្រការិោែ័យ ៣ឆ្្ុំ 
ក្ុំរ្យូទ័រ ៣ឆ្្ុំ 

 
ការោងេង់ក្ុំរ ងដុំយណើរការ គឺការជួេជ ែក្ុំរ ងដុំយណើរការ។ ការោងេង់ក្ុំរ ងដុំយណើរការមិនរត្ូវបានយធវើរំែេ់យទ រហូត្ដែ់រទរ្យេម្បត្តិរួចរាែ់េរមារ់យររើរបាេ់។



 

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៤២ 
 

 
១៣. ភតិសនា 
 ធនាគារជាអនក្ជួល 
 

សិេធិបប្េើប្បាស់ប្េពនយសក្ម្ម  
តម្ម្ៃពិតគណបនយនយ អគារ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
  
សម្តុលនយម្ថៃេី១ ផ្េម្ក្រា ឆ្នំ២០១៨ - 
នែរ េះពាែ់ក្នការអន វត្ត េ.រ.ហ.អ.ក្ (ក្ុំណត្់េមាគ្ែ់ទី៣០)  ២៤៨.៣៣៤  
រំែេ់ក្ែញងការិយររិយចេទ  (៧៥.៨៨០) 
  
សម្តុលនយម្ថៃេី៣១ ផ្េធនូ ឆ្នំ២០១៨ ១៧២.៤៥៤ 
ការយក្ើនយទ្បើងនូវេិទធិក្ែញងការយររើរបាេ់រទរ្យេក្មម  ១១៣.៤០៥  
រំែេ់ក្ែញងការិយររិយចេទ (៨៨.៤៤៨) 
  
សម្តុលនយម្ថៃេី៣១ ផ្េធនូ ឆ្នំ២០១៨ ១៩៧.៤១១ 
  
(គិត្ជាពាន់យរៀែ) ៨០៤.៤៥០ 
  
េំណុលភតិសននា  
តម្ម្ៃពិតគណបនយនយ អគារ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
  
សម្តុលនយម្ថៃេី១ ផ្េម្ក្រា ឆ្នំ២០១៨ - 
នែរ េះពាែ់ក្នការអន វត្ត េ.រ.ហ.អ.ក្ (ក្ុំណត្់េមាគ្ែ់ទី៣០) ២៤៨.៣៣៤ 
ចុំណ្យការរបាក្់  ១៤.៤៧៤  
ការរង់េងរុំណុែភត្ិេន្ា  (៨៤.៧០០) 
  
សម្តុលនយម្ថៃេី៣១ ផ្េធនូ ឆ្នំ២០១៨ ១៧៨.១០៨ 
ការយក្ើនយទ្បើងនូវរុំណុែភត្ិេន្ា  ១១៣.៤០៥  
ចុំណ្យការរបាក្់  ១៤.៣៣៦  
ការរង់េងរុំណុែភត្ិេន្ា  (១០០.៤០០) 
  
សម្តុលនយម្ថៃេី៣១ ផ្េធនូ ឆ្នំ២០១៩  ២០៥.៤៤៩  
  
(គិត្ជាពាន់យរៀែ)  ៨៣៧.២០៥  



 

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៤៣ 
 

 
១៣. ភតិសនា (ត) 
 ធនាគារជាអនក្ជួល (ត) 

(ក្)  េិទធិក្ែញងការយររើរបាេ់រទរ្យេក្មម រត្ូវបានក្ុំណត្់យដ្យក្ថ្លយដើម លដែរួមរញ្ចូែយៅត្ក្មលយដើមក្ន
រុំណុែរីការជួែ រនាទ្រ់រីការកាត្់ក្ងនូវការទូទត្់ចុំយពាេះការជួែលដែបានយធវើយទ្បើងម ន ឬ
យរកាយយរែចរ់យនដើមក្នកាែររិយចេទក្នការជួែ។ 

 
 យរកាយរីការទទួែោគ្ែ់ជាយែើក្ដុំរូង េិទធិក្ែញងការយររើរបាេ់រទរ្យេក្មម រត្ូវបានក្ត្់រតាតាម
ក្ថ្លយដើមដក្រំែេ់រងគរ និងការខាត្រង់យែើការថ្យច េះត្ក្មលក្នរទរ្យេម្បត្តិយន្សងៗ និងការលក្
ត្រមូវក្នការក្ុំណត្់ត្ក្មលយឡើងវិញក្នរុំណុែរីការជួែ។ 

 
េិទធិក្ែញងការយររើរបាេ់រទរ្យេក្មមរត្ូវបានយគយធវើការរំែេ់ យដ្យយររើវិធីោស្រេដរំែេ់យថ្រ លនអក្
យែើរយៈយរែមួយណ្លដែរញ្ចរ់ម នយគ រវាងអាយ កាែយររើរបាេ់ររេ់េិទធិក្ែញងការយររើរបាេ់
រទរ្យេក្មម ឬរយៈយរែច ងរញ្ចរ់ក្នការជួែ។ រយៈយរែក្នភត្ិេន្ាក្នរទរ្យេក្មមមានដូច
ខាងយរកាម៖ 

អគារ ២ យៅ ១០ ឆ្្ុំ 
 

(ខ)  េិទធិក្ែញងការយររើរបាេ់រទរ្យេក្មមក្នធនាគារ គឺជាអគារមានត្ក្មលយោងចុំនួន ១៩៧.៤១១
ដ លាល្រអាយមរិក្ លដែជាក្មមវត្ថញក្នការគិត្ក្ថ្លយថ្រលដែរត្ូវបានរយងកើត្យឡើងយដើម្បីធានារុំណុែភត្ិ
េន្ាររេ់ធនាគារ។ 

 
(គ) ខាងយរកាមយនេះជាចុំនួនលដែបានទទួែោគ្ែ់យៅក្ែញងរបាយការណ៍ចុំយណញ ឬខាត្៖ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្ គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 

     
ចុំណ្យរំែេ់េ ទធក្ែញងការយររើរបាេ់រទរ្យេក្មម ៨៨.៤៤៨ ៣៦០.៤២៦   ៧៥.៨៨០  
ចុំណ្យការរបាក្់យែើរុំណុែភត្ិេន្ា  ១៤.៣៣៦   ៥៨.៤១៩    ១៤.៤៧៤  
      ១០២.៧៨៤ ៤១៨.៨៤៥   ៩០.៣៥៤  

 
( ) យៅច ងការិយររិយចេទហិរញ្ញវត្ថញ ធនាគារបានទូទត្់នូវោច់របាក្់ចុំយពាេះរុំណុែភត្ិេន្ា ចុំនួន 

១០០.៤០០ដ លាល្រអាយមរិក្ (២០១៨៖ ៨៤.៧០០ដ លាល្រអាយមរិក្)។ 
 

(ង) តារាងខាងយរកាមយនេះ រង្ហ្ញរីត្ក្មលរិត្ក្នគណយនយ្យ អរតាក្មចីយក្ើនយទ្បើងជាមធ្យម និងកាែវោនដ 
យៅេែ់ក្នរុំណុែភត្ិេន្ាររេ់ធនាគារលដែររឈមយៅនឹង្និភ័យអរតាការរបាក្់៖ 

 អប្តាក្ម្ចី
បក្ើនបេនបើង
ជាម្ធនយម្ តិចជាង  ១ - ២ ២ - ៥  បប្ចើនជាង  

៣១ ធនូ ២០១៩ ក្នុងមួ្យឆ្នំ ១ឆ្នំ ឆ្នំ ឆ្នំ ៥ឆ្នំ សរុេ 
 % ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ 

       
េំណុលភតិសននា       
អរតាយថ្រ ៧,៣  ៩៦.៦២០   ១៦.៥៧៩   ៣១.០១៥   ៦១.២៣៥   ២០៥.៤៤៩  
       
       (គិត្ជាពាន់យរៀែ) ៣៩៣.៧២៧   ៦៧.៥៥៩  ១២៦.៣៨៦   ២៤៩.៥៣៣  ៨៣៧.២០៥ 



 

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៤៤ 
 

 
១៣. ភតិសនា (ត) 

ធនាគារជាអនក្ជួល (ត) 
(ង) តារាងខាងយរកាមយនេះរង្ហ្ញ រីត្ក្មលរិត្ក្នគណយនយ្យ អរតាក្មចីយក្ើនយទ្បើងជាមធ្យម និងកាែវោនដ 

យៅេែ់ក្នរុំណុែភត្ិេន្ាររេ់ ធនាគារ លដែររឈមយៅនឹង្និភ័យអរតាការរបាក្់៖ (ត្) 
 អប្តាក្ម្ចី
បក្ើនបេនបើង
ជាម្ធនយម្ តិចជាង  ១ - ២ ២ - ៥  បប្ចើនជាង  

៣១ ធនូ ២០១៨ ក្នុងមួ្យឆ្នំ ១ឆ្នំ ឆ្នំ ឆ្នំ ៥ឆ្នំ សរុេ 
  ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
       
េំណុលភតិសននា       
អរតាយថ្រ ៧,៣ ៨២.១៣៤ ៨៨.៣២០ ៧.៦៥៤ - ១៧៨.១០៨ 

 
(ច) តារាងខាងយរកាមេយងខរទរមង់កាែក្ុំណត្់ក្នការខចីរបាក្់ររេ់ធនាគារ យៅច ងការិយររិយចេទក្ន

របាយការណ៍នីមួយៗ យដ្យលនអក្យៅយែើកាត្រវក្ិចចទូទត្់េងតាមក្ិចចេន្ាលដែមិនបានយធវើ
អរ្ប្រដូចខាងយរកាម៖ 

 
 តាម្តប្មូ្វការ ឬ    
 តិចជាង  ១ - ៥  បប្ចើនជាង  
 ១ឆ្នំ ឆ្នំ ៥ឆ្នំ សរុេ 
៣១ ធនូ ២០១៩ ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
     
រុំណុែភតិ្េន្ា  ១០៨.៤០០   ៧១.៧០០   ៧២.០០០   ២៥២.១០០  
     
(គិត្ជាពាន់យរៀែ)  ៤៤១.៧៣០  ២៩២.១៧៨   ២៩៣.៤០០  ១.០២៧.៣០៨  
     
៣១ ធនូ ២០១៨     
     
រុំណុែភតិ្េន្ា ៩២.៤០០ ១០០.១០០ - ១៩២.៥០០ 

 
១៤. កមច ី  
 

  ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
      
ក្មចីមានែក្ខខណឌទី១  ៣.០២២.០៤១   ១២.៣១៤.៨១៧    -    
ក្មចីមានែក្ខខណឌទី២  ២.០០០.០០០    ៨.១៥០.០០០    -    
ក្មចីមានែក្ខខណឌទី៣  ៤.៩០៧.៩៧៥    ១៩.៩៩៩.៩៩៨    -    
      
  ៩.៩៣០.០១៦    ៤០.៤៦៤.៨១៥    -    



 

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៤៥ 
 

 
១៤. កមច ី(ត) 

(ក្) ក្មចីរត្ូវបានចត្់ថា្្ក្់ជា រទរ្យេក្មមរុំណុែ វាេ់លវងតាមក្ថ្លយដើមលដែបានរំែេ់(amortised cost)។ 
(ខ)  ក្មចីមានែក្ខខណឌទី១គឺជាក្មចីរីដូនយរញលែន លដែជាភ្គទ និក្ក្នធនាគារ ។ ក្មចីយនេះគឺជាក្មចី

មិនមានការធានា យហើយនឹងរត្ូវយធវើការទូទត្់េងក្ែញងរយៈយរែ ៥ឆ្្ុំ គិត្ចរ់រីក្ថ្ៃទទួែបាន
របាក្់។ 

(គ) ក្មចីមានែក្ខខណឌទី២ គឺជាក្មចីរីធនាគារ កាយថ្ យូក្ណធីត្។ ក្មចីយនេះគឺជាក្មចីមានការធានា
យដ្យដីររេ់ភ្គទ និក្ យហើយនឹងរត្ូវយធវើការទូទត្់េងក្ែញងរយៈយរែ ៣ឆ្្ុំ គិត្ចរ់រីក្ថ្ៃទទួែ
បានរបាក្់។ 

( ) ក្មចីមានែក្ខខណឌទី៣ គឺជាក្មចីរីធនាគារពាណិជចក្មមយរ្ររយទេ ក្នក្មពញជា។ ក្មចីយនេះគឺជាក្មចី
មានការធានាយដ្យដីររេ់ភ្គទ និក្ យហើយនឹងរត្ូវយធវើការទូទត្់េងក្ែញងរយៈយរែ ៣ឆ្្ុំ គិត្
ចរ់រីក្ថ្ៃទទួែបានរបាក្់។ 

(ង) ក្មចីមានែក្ខខណឌមានអរតាការរបាក្់ក្ុំណត្់រី ៥,៨៨% យៅ៨,២៥% (២០១៨៖ គា្្ន) ក្ែញង
មួយឆ្្ុំ។ 

(ច) ត្ក្មលទីន្ារ ក្នក្មចីររេ់ធនាគារ ជាក្រមិត្២ យៅក្ែញងឋានាន រក្មត្ក្មលទីន្ារ។ មិនមានការយន្រ
រវាងក្រមិត្យៅក្ែញងឋានាន រក្មក្ែញងក្ុំឡញងយរែក្នឆ្្ុំហិរញ្ញវត្ថញយទ។ 

(្) ក្មចីលដែមិនរត្ូវបានយធវើយឡើងយដ្យត្ក្មលទីន្ារនិងចុំនួនលដែរត្ូវបានយគចត្់ទ ក្ជាត្ក្មលររ្ក្់ 
ររលហែក្នត្ក្មលទីន្ារមានដូចខាងយរកាម៖ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ចំនួនបៅសល់  តម្ម្ៃេីផនារ  ចំនួនបៅសល់  តម្ម្ៃេីផនារ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  ដុល្លនរអាបម្រិក្  ដុល្លនរអាបម្រិក្  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
        ក្មច ី(អរតាយថ្រ)  ៩.៩៣០.០១៦    ៨.១៣៤.២៨៧    -      -    

        
(គិត្ជាពាន់យរៀែ)  ៤០.៤៦៤.៨១៥   ៣៣.១៤៧.២២០    -      -    

 
ត្ក្មលទីន្ារ ក្នរបាក្់ក្មចីរត្ូវបានបា ្ន់ោ្្នយដ្យអរ្ប្រែុំហូរោច់របាក្់ លដែបានច េះក្ិចច
េន្ានាយរែអនាគត្តាមអរតាការរបាក្់ទីន្ាររចចញរ្បនែ លដែធនាគារនតែ់ជូនេរមារ់
ឧរក្រណ៍ហិរញ្ញវត្ថញរេយដៀងគា្្។ 

(្) តារាងខាងយរកាមយនេះ រង្ហ្ញរីត្ក្មលរិត្គណយនយ្យររេ់ក្មចី យដ្យរង្ហ្ញរីអរតាការរបាក្់
ររេិទធភ្រជាមធ្យមគិត្រត្ឹមច ងការិយររិយចេទក្នរបាយការណ៍នីមួយៗ និងកាែក្ុំណត្់លដែ
យៅេែ់ក្នក្មចីររេ់ធនាគារ លដែរត្ូវបានរ េះពាែ់នឹង្និភ័យអរតាការរបាក្់៖ 

 អប្តាការប្បាក្់ផ្ដល
ម្នប្េសិេធភាពអាប្តា តិចជាង  ១ - ២ ២ - ៥  

 

៣១ ធនូ ២០១៩ ក្នុងមួ្យឆ្នំ ១ឆ្នំ ឆ្នំ ឆ្នំ សរុេ 
 % ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ 

      
ក្ម្ចី      
(អរតាយថ្រ) ៦,៩ -    ៣.៤៥៣.៩៨៨ ៦.៤៧៦.០២៨ ៩.៩៣០.០១៦ 
      
(គិត្ជាពាន់យរៀែ)  -    ១៤.០៧៥.០០១ ២៦.៣៨៩.៨១៤ ៤០.៤៦៤.៨១៥ 



 

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៤៦ 
 

 
១៤. កមច ី(ត) 

(ញ) តារាងខាងយរកាមេយងខរទរមង់កាែក្ុំណត្់ក្នការខចីរបាក្់ររេ់ធនាគារ យៅច ងការិយររិយចេទរបាយ 
ការណ៍នីមួយ  ៗយដ្យលនអក្យៅយែើកាត្រវក្ិចចទូទត្់េងតាមក្ិចចេន្ាលដែមិនបានយធវើអរ្ប្ រដូចខាងយរកាម៖ 

 តាម្តប្មូ្វការឬ 
ក្នុងរយៈបពលម្ួយឆ្នំ ពីមួ្យបៅប្បាំឆ្ន ំ សរុេ 

    ៣១ ធនូ ២០១៩ ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
    

ក្មចី ៦៥២.៣៤១ ១១.១៣៩.១៩៤ ១១.៧៩១.៥៣៩ 
    (គិត្ជាពាន់យរៀែ) ២.៦៥៨.២៩០ ៤៥.៣៩២.២៣២ ៤៨.០៥០.៥២២ 

 
(ជ) ការលាត្រត្ដ្ងទរមង់រូរិយរ័ណណក្នក្មចីមានដូចខាងយរកាម៖ 
  ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
      ដ លាល្រអាយមរិក្ ៥.០២២.០៤១   ២០.៤៦៤.៨១៧    -    

លខមរយរៀែ ៤.៩០៧.៩៧៥   ១៩.៩៩៩.៩៩៨    -    
       ៩.៩៣០.០១៦   ៤០.៤៦៤.៨១៥    -    
 

១៥. េណនីប្តូវបង់ទសេងៗ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
      គណនីរងគរ  ៣៨.៨០៩    ១៥៨.១៤៧    ១០.៧៤៩  
រុំណុែអត្ថររយោជន៍រ គគែិក្រត្ូវរង ់  ៣.៣៥១    ១៣.៦៥៥    ៣៧.២០៦  
ចុំណ្យការរបាក្់រងគរ  ១២.១៩៣    ៤៩.៦៨៦    -    
រនធរត្ូវរង់យន្សងៗ  ៧.៧៧១    ៣១.៦៦៧    ១.៧៤១  
រុំណុែរត្ូវរង់យន្សងៗ ២៣.៣៥៥  ៩៥.១៧២   ១៣.៣៣០  

       ៨៥.៤៧៩  ៣៤៨.៣២៧   ៦៣.០២៦  
 
(ក្) គណនីរត្ូវរង់យន្សងៗរត្ូវបានចត្់ថា្្ក្់ជា រទរ្យេក្មមហិរញ្ញវត្ថញ វាេ់លវងតាមក្ថ្លយដើមលដែបាន

រំែេ់ (amortised cost)។ 
(ខ) ការលាត្រត្ដ្ងទរមង់រូរិយរ័ណណក្នគណនីរត្ូវរង់យន្សងៗមានដូចខាងយរកាម៖ 
  ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
      

ដ លាល្រអាយមរិក្ ៤៦.១៩២  ១៨៨.២៣២   ៥៩.៣៧៥  
លខមរយរៀែ  ៣៩.២៨៧    ១៦០.០៩៥   ៣.៦៥១ 

      
 ៨៥.៤៧៩  ៣៤៨.៣២៧   ៦៣.០២៦  

 



 

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៤៧ 
 

 
១៥. េណនីប្តូវបង់ទសេងៗ (ត) 
 

(គ) ទរមង់ក្នគណនីរត្ូវរង់យន្សងៗ ររេ់ធនាគារយៅច ងការិយររិយចេទក្នរបាយការណ៍យដ្យលនអក្
យៅកាត្រវក្ិចចទូទត្់េងតាមក្ិចចេន្ាលដែមិនបានយធវើអរ្ប្រ គឺអាចេងតាមត្រមូវការ ឬ
ក្ែញងរយៈយរែ ១ ឆ្្ុំ។ 

 
១៦.  ចំណូលពនារ 

 ចុំណូែរន្ារ គឺជាចុំណូែការរបាក្់ លដែជាលនែក្មួយក្នអរតាការរបាក្់ររេិទធភ្រ ក្នឧរក្រណ៍         
ហិរញ្ញវត្ថញ។ ចុំណូែរន្ាររត្ូវបានទទួែោគ្ែ់ថាជាការលក្ត្រមូវយៅនឹងអរតាការរបាក្់ររេិទធភ្រ និង
ក្ត្់រតាជាលនែក្មួយក្នចុំណូែការរបាក្់ ក្ែញងរបាយការណ៍ចុំយណញឬខាត្ និងចុំណូែយន្សងៗ។ 

 
១៧.  ទៃើមេុន  

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ចំនួន ដុល្លនរអាបម្រិក្  ចំនួន ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
ភ្គហ  នធមមតា(១ដ លាល្រអាយមរិក្
ក្ែញងមួយភ្គហ  ន)      
បានច េះរញ្ជី ១៥.០០០.០០០   ១៥.០០០.០០០   ១៥.០០០.០០០  ១៥.០០០.០០០  

      
បានច េះរញ្ជី និងយបាេះន្ាយ      
នាក្ថ្ៃទី១ លខមក្រា   ១៥.០០០.០០០   ១៥.០០០.០០០   ១៣.០០០.០០០  ១៣.០០០.០០០  
យបាេះន្ាយយដ្យអន យលាមតាម៖      

- ភ្គហ  នថ្មី  -     -      ២.០០០.០០០   ២.០០០.០០០  
      
យៅក្ថ្ៃទី៣១ លខធែូ  ១៥.០០០.០០០   ១៥.០០០.០០០    ១៥.០០០.០០០  ១៥.០០០.០០០  
      
(គិត្ជាពាន់យរៀែ)  ៦១.១២៥.០០០    

  
យៅការិយររិយចេទឆ្្ុំចេ់ ភ្គហ  នធមមតាបានច េះរញ្ជី និងបានយបាេះន្ាយររេ់ធនាគារបានយក្ើនយឡើង
រី ១៣.០០០.០០០ដ លាល្រអាយមរិក្ យៅ ១៥.០០០.០០០ដ លាល្រអាយមរិក្ យដ្យការយបាេះន្ាយយៅភ្គ
ហ  នថ្មីចុំនួន ២.០០០.០០០ដ លាល្រអាយមរិក្ក្ន ១ដ លាល្រអាយមរិក្ ក្ែញងមួយភ្គហ  ន យដើម្បីយធវើជាទ នរងវិ
ែ។ 
 មា្្េ់ធនាគារ រត្ូវបានររគែ់េិទធិក្ែញងការទទួែភ្គលាភយៅយរែលដែ ធនាគារររកាេភ្គ
លាភ យហើយនិងនដែ់េិទធិក្ែញងការយបាេះយឆ្្ត្ យៅក្ែញងក្ិចចររជ ុំក្ុំរូែររចុំឆ្្ុំររេ់ធនាគារ។ ភ្គហ  នធមមតា 
ទុំងអេ់មានចុំណ្ត្់ថា្្ក់្ដូចគា្្ជាមួយនឹងរទរ្យេក្មមលដែយៅេែ់ររេ់ធនាគារ។ 

 
១៨.  េុនបប្មុងតាមចាប់ 

ទ នររម ងតាមច្ារ់ រត្ូវរក្្ាទ ក្រលនថមយៅយែើេុំវិធានធនេរមារ់ឥណទនជារ់េង្ស័យ 
លដែរត្ូវបានវាយត្ក្មល និងទទួែោគ្ែ់យដ្យអន យលាមយៅតាម េ.រ.ហ.អ.ក្ និងលដែរត្ូវបានយន្ររី
ចុំយណញរក្្ាទ ក្យដ្យអន យលាមយៅតាម ររកាេររេ់ធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជាយែខ ធ៧-០១៧-៣៤៤
ររ.ក្ ច េះក្ថ្ៃទី១ លខធែូ ឆ្្ុំ២០១៧ និងោរាចរលណនាុំយែខ ធ៧-០១៨-០០១ ច េះក្ថ្ៃទី១៦ លខក្ មភៈ ឆ្្ុំ
២០១៨។ 



 

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៤៨ 
 

 
១៨.  េុនបប្មុងតាមចាប់ (ត) 
 

យគាែការណ៍លណនាុំររេ់ធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា ត្រមូវឱ្យរគឹេះោថ្នហិរញ្ញវត្ថញទុំងឡាយយធវើចុំ
ណ្ត្់ថា្្ក្់ឥណទនររេ់ខលួនជារបាុំថា្្ក្់ យហើយរត្ូវរបាក្ដថា ធនាគារររេ់ខលួនបានរុំយរញកាត្រវក្ិចច
េុំវិធានធនជាក្់លាក្់អរ្បររមាដូចខាងយរកាម៖ 

 
ចំណាត់ថា្នក្់ ចំនួនម្ថៃផ្ដលផុតក្ំណត់ សំវិធានធន 
   ឥណទនរយៈយរែខលី (ត្ិចជាង១ឆ្្ុំ)   
ធម្មតា   
េតង់ដ្រ រី ០ក្ថ្ៃ យៅ ១៤ក្ថ្ៃ ១% 
   ជាក្់ល្ក្់   
ឃល្ុំយមើែ រី ១៥ក្ថ្ៃ យៅ ៣០ក្ថ្ៃ ៣% 
យរកាមេតង់ដ្រ រី ៣១ក្ថ្ៃ យៅ ៦០ក្ថ្ៃ ២០% 
ជារ់េង្ស័យ រី ៦១ក្ថ្ៃ យៅ៩០ក្ថ្ៃ ៥០% 
បាត្់រង់ ៩១ក្ថ្ៃ ឬ យរចើនជាង ១០០% 
 
 

  
   

ឥណទានរយៈបពលផ្វង (បលើសពី១ឆ្ន)ំ   
ធម្មតា   
េតង់ដ្រ រី ០ក្ថ្ៃ យៅ ២៩ក្ថ្ៃ ១% 
   
ជាក្់ល្ក្់   
ឃល្ុំយមើែ រី ៣០ក្ថ្ៃ យៅ ៨៩ក្ថ្ៃ ៣% 
យរកាមេតង់ដ្រ រី ៩០ក្ថ្ៃ យៅ ១៧៩ក្ថ្ៃ ២០% 
ជារ់េង្ស័យ រី ១៨០ក្ថ្ៃ យៅ ៣៥៩ក្ថ្ៃ ៥០% 
បាត្់រង់ ៣៦០ក្ថ្ៃ ឬ យរចើនជាង ១០០% 
   
យដ្យអន យលាមយៅតាម មារតា៧៣ ក្នររកាេយែខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ររ.ក្ ច េះក្ថ្ៃទី១ លខធែូ ឆ្្ុំ
២០១៧ ធនាគាររត្ូវយររៀរយធៀរេុំវិធានធនលដែគណនាតាមយគាែការណ៍ខាងយែើ និងេុំវិធានធន
ររេ់ធនាគារលដែបានក្ត្់រតាតាម 
(ក្)  ររេិនយរើេុំវិធានធនតាមច្ារ់ត្ិចជាង ធនាគាររត្ូវក្ត្់រតាេុំវិធានធនយដ្យអន យលាមយៅ

តាម េ.រ.ហ.អ.ក្ និង 
(ខ)  ររេិនយរើេុំវិធានធនតាមច្ារ់យរចើនជាងធនាគាររត្ូវក្ត្់រតាេុំវិធានធនយដ្យអន យលាមយៅ 

តាម េ.រ.ហ.អ.ក្ និងរត្ូវយន្រភ្រខ េគា្្រីចុំយណញរក្្ាទ ក្មក្ទ នររម ងតាមចា្រ់យៅក្ែញង
មូែធន។ 



 

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៤៩ 
 

១៩. ចំណូលការប្បាក់ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 

      
ឥណទនយៅអត្ិថ្ិជន ១.៣៥៣.៩២៦  ៥.៥១៧.២៤៨   ៣០៣.០៩៦  
របាក្់រយញ្ញើយៅធនាគារ  ១៩.៩៨៤    ៨១.៤៣៥    ២៧៥.០០០  

      
 ១.៣៧៣.៩១០  ៥.៥៩៨.៦៨៣   ៥៧៨.០៩៦  

 
ចុំណូែការរបាក្់រត្ូវបានទទួែោគ្ែ់យដ្យវិធីោស្រេតគណនាការរបាក្់ររេិទធភ្រ។ យៅយរែ

គណនីរត្ូវបានក្ុំណត្់ជាឥណទនខាត្រង់ ឱនភ្រឥណទន លដែរំរឹងទ ក្ថានឹងខាត្រង់ឥណទន 
រួមជាមួយរបាក្់ចុំយណញយែើមូែដ្ឋ្នេ ទធរត្ូវបានទទួែោគ្ែ់។ 

២០. ចំណាយការប្បាក់ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
      
ក្មចី  ១៣៤.២០៩    ៥៤៦.៩០២    -    

 

២១. ចំណូលប្បតិបតតិការទសេងៗ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
      
ក្ក្រមបានរីការរិន័យ  ១៣.៣៦៩    ៥៤.៤៧៩    ២.៧០៤  
ការទទួែបានវិញរីឥណទន  ៥៦១.០០០   ២.២៨៦.០៧៥    ៥៥១.០០០  
ចុំណូែយន្សងៗ  ៤០.៤៥៨    ១៦៤.៨៦៦    ១៦.១៣៩  

      
  ៦១៤.៨២៧   ២.៥០៥.៤២០    ៥៦៩.៨៤៣  

 
២២. ចំណាយបុេាលកិ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
      
របាក្់យរៀវត្្ស និងនែររយោជន៍  ៩៤៨.៨៧១    ៣.៨៦៦.៦៥០    ១៤៥.៤២៩  
ចុំណ្យយន្សងៗ  ៩.១៥៣    ៣៧.២៩៨    ៣២.២០៦  

      
  ៩៥៨.០២៤    ៣.៩០៣.៩៤៨    ១៧៧.៦៣៥  

 



 

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៥០ 
 

២៣. ចំណាយរលំស ់
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
      
រំែេ់រទរ្យេម្បត្តិ និងររិកាខ្រ  ៤៧.២១៥    ១៩២.៤០១    ២០.៤២០  
រំែេ់េ ទធក្ែញងការយររើរបាេ់រទរ្យេក្មម  ៨៨.៤៤៨    ៣៦០.៤២៦   ៧៥.៨៨០ 

      
  ១៣៥.៦៦៣    ៥៥២.៨២៧    ៩៦.៣០០  

  
២៤. ចំណាយប្បតិបតតិការទសេងៗ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 

      
ចុំណ្យយែើេមាភ្រៈការិោែ័យ  ១៨.៨៥៨    ៧៦.៨៤៦    ១៤.០៦០  
ក្ក្រមធនាគារ  ១៤.៣៣៦    ៥៨.៤១៩    ១៤.៤៧៤  
ចុំណ្យយែើទីន្ារ និងការន្សរវន្ាយពាណិជជក្មម  ១.២៦៩    ៥.១៧១    ២.៧២៥  
យន្សងៗ ៩០.១៣៧  ៣៦៧.៣០៨   ៦៤.៨៥៥  
ចុំណ្យររត្ិរត្តិការោនយនត  ៤៨.៤២៦    ១៩៧.៣៣៦    ៦.០២៣  
ចុំណ្យយែើយេវាក្មមវិជាជ្ជីវៈ  ៦៦.៣៥៤    ២៧០.៣៩៣    ៣៤៧.១២៥  
ចុំណ្យយែើការជួេជ ែ និងការលថ្ទុំ  ៣.២៥២    ១៣.២៥២    ៣.០១៥  
ចុំណ្យេនតិេ ខ  ៩.៦៨១    ៣៩.៤៥០    ១១.២១៨  
ចុំណ្យក្ែញងការយធវើដុំយណើរ និងក្ុំោនត  ១៤.០៧៩    ៥៧.៣៧២    ១១.៧៥៩  
ចុំណ្យទឹក្យភលើង  ១៧.០៣៨    ៦៩.៤៣០    ១១.៩១៩  
ចុំណ្យយន្សងៗ  ២២.២៨០    ៩០.៧៩១    ២៣.៤៦៧  

      
 ៣០៥.៧១០  ១.២៤៥.៧៦៨  ៥១០.៦៤០ 

 
២៥. ចំណាយពនធ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
      
ចុំណ្យរនធយែើរបាក្់ចុំយណញ៖      
ក្ែញងការិយររិយចេទ ៩១.៤២៩  ៣៧២.៥៧៣   ១២.១៧៤  
      
រនធរន្ារ (ក្ុំណត្់េមាគ្ែ់ទី១១)៖      
ភ្រខ េគា្្រយណ្ត្េះអាេនែ ១.២២៣  ៤.៩៨៤   -    
ខវេះការទទួែោគ្ែ់ចុំណូែរនធកាែរីឆ្្ុំម ន  (៩.៨៣៩)   (៤០.០៩៤)   -    
 
 
 

     
 (៨.៦១៦)  (៣៥.១១០)   -    
      
ចុំណ្យរនធេរ រ ៨២.៨១៣  ៣៣៧.៤៦៣   ១២.១៧៤  
  



 

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៥១ 
 

២៥. ចំណាយពនធ (ត) 
លនអក្យែើច្ារ់េតីរីោរយរើរនធររេ់ររេះរាជាណ្ចរក្ក្មពញជា ធនាគារមានកាត្រវក្ិចច ក្ែញងការរង់រនធយែើ
របាក្់ចុំណូែក្ែញងអរតា ២០% (២០១៨៖ ២០%) ក្នរបាក្់ចុំណូែជារ់រនធ ឬរនធអរ្បររមា ១% 
(២០១៨៖ ១%) ក្នរបាក្់ចុំណូែេរ រររេិនយរើមួយណ្មានត្ក្មលយរចើនជាង។ 
 
ត្ួយែខេរមារ់នគូនគងរវាងចុំណ្យរនធ និងនែគ ណក្នចុំយណញគណយនយ្យ និងអរតារនធដ្រររេ់
ធនាគារ មានដូចខាងយរកាម៖ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 

      
របាក្់ចុំយណញម នរង់រនធ ៤៦៧.៦០៦  ១.៩០៥.៤៩៤  ៤៣៨.៤៦៥ 

      
រនធគណនាតាមអរតារនធរេរច្ារ់២០% (២០១៨៖ 
២០%) ៩៣.៥២១  ៣៨១.០៩៩  ៨៧.៦៩៣ 

      
ឥទធិរែរនធដ្រយៅយែើ៖      
      
ចុំណ្យលដែមិនអាចកាត្់ក្ងរនធ ១៩.២១១  ៧៨.២៨៤   ១៥.៣០៣  

ការយែើក្ទឹក្ចិត្តរនធដ្រនិងរបាក្់ឧរត្ថមភ 
 

(២០.០៨០)   (៨១.៨២៦)  (១០.៩២១) 
ការយររើរបាេ់រនធរន្ារក្នរទរ្យេក្មមមិនរត្ូវបានទទួោគ្ែ់  -      -     (៩២.០៧៥) 
រនធអរ្បររមា  -      -      ១២.១៧៤  
       ៩២.៦៥២  ៣៧៧.៥៥៧   ១២.១៧៤  
ខវេះការទទួែោគ្ែ់ចុំណូែរនធរន្ារកាែរីឆ្្ុំម ន  (៩.៨៣៩)   (៤០.០៩៤)   -    
      
ចុំណ្យរនធេរ រ ៨២.៨១៣  ៣៣៧.៤៦៣   ១២.១៧៤  

 
ចុំនួនទឹក្របាក្់ក្នភ្រខ េគា្្រយណ្ត្េះអាេនែ លដែរទរ្យេក្មមរនធរន្ារមិនរត្ូវបានទទួែោគ្ែ់យៅក្ែញង  
របាយការណ៍ោថ្នភ្រហិរញ្ញវត្ថញដូចខាងយរកាម៖ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
រនធ ខាត្យោងមិនទន់យររើរបាេ់      
ន ត្ក្ុំណត្់យៅក្ថ្ៃទី៣១ លខធែូ ឆ្្ុំ២០១៩  -      -     ៣៦.៩៩៦ 
ន ត្ក្ុំណត្់យៅក្ថ្ៃទី៣១ លខធែូ ឆ្្ុំ២០២០  -      -     ១៩៤.៣៦៤ 
      
  -      -     ២៣១.៣៦០ 

រនធខាត្យោងមិនទន់បានយររើរបាេ់ចុំនួន ២៣១.៣៦០ដ លាល្រអាយមរិក្ រត្ូវបានន ត្យដ្យោរ
ការរដូរភ្គទ និក្។ 

រនធខាត្យោងមិនទន់យររើរបាេ់ រត្ូវរត្ួត្រិនិត្្យ និងយែ់ររមយដ្យអគគនាយក្ដ្ឋ្នរនធដ្រ។



 

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៥២ 
 

២៦.  ប្បតិបតតិការភាេីពាក់ព័នធ 
(ក្) ធនាគារមានររត្ិរត្តិការជាមួយភ្គីពាក្់រ័នធក្ែញងក្ុំឡញងការិយររិយចេទដូចខាងយរកាម៖ 
 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្  គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
ភ្គទ និក្      
ដូនយរញលែន      

ោច់របាក្់ទទួែបានរីក្មចី ៣.១២២.០៤១   ១២.៧២២.៣១៧   - 
ការរង់េងរបាក្់ក្មចី  ១០០.០០០    ៤០៧.៥០០    -    
ចុំណ្យការរបាក្់  ៦៤.៩៣៦    ២៦៤.៦១៤    -    

  
េមត្ ែ្យជាមួយភ្គីពាក្់រ័នធយៅច ងក្ុំឡញងការិយររិយចេទក្នរបាយការណ៍យនេះលដែមាន រង្ហ្ញយៅក្ែញង
ក្ុំណត្់េមាគ្ែ់យែខ ១៤ ក្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ។ 
 
ររត្ិរត្តិការជាមួយភ្គីពាក្់រ័នធលដែរង្ហ្ញខាងយែើរត្ូវបានយធវើយឡើងតាមែក្ខខណឌពាណិជជក្មម។ 
 
(ខ) ការចុំណ្យយែើរ គគែិក្លដែជាគណៈរគរ់រគងេុំខាន់ៗ៖ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្ គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
អត្ថររយោជន៍រ គគែិក្រយៈយរែខលី ៩៦.៧៩៨ ៣៩៤.៤៥២   ១៩.៥០០  

 
២៧.  ការប្េប់ប្េងមូលធន និងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ 
 (ក្) ការរគរ់រគងមូែធន 

ក្មមវត្ថញចម្បងររេ់ធនាគារក្ែញងការរគរ់រគងមូែធន គឺយដើម្បីអន យលាមតាមត្រមូវការររេ់ធនាគារ
ជាត្ិ និងរនតនិរនតភ្រអាជីវក្មម ររមទុំងគាុំរទដែ់ការអភិវឌ្ឍអាជីវក្មមតាមរយៈការរក្្ាមូែធនយដើមទ នឱ្យ
រឹងមាុំ។ 

ធនាគារបានយរៀរចុំរចនាេមព័នធ និងយធវើនិយត្ក្មមយែើមូែធនររេ់ខលួន យដើម្បីយ្លើយត្រយៅនឹងការ
ផ្ល្េ់រតូរក្នែក្ខខណឌយេដឋក្ិចច។ យដើម្បីរក្្ា ឬយធវើនិយត្ក្មមយែើរចនាេមព័នធមូែធនធនាគារអាចយធវើនិយត្ក្មម 
យែើការចុំណ្យភ្គលាភយៅយែើភ្គទ និក្ រងវិែភ្គហ  នឱ្យយៅភ្គទ និក្ ឬយបាេះន្ាយភ្គហ  នថ្មី។ រ ុំ
មានការលររររួែយែើក្មមវត្ថញយគាែនយោបាយ ឬដុំយណើរការយន្សងៗយទ យៅក្ែញងការិយររិយចេទគិត្រត្ឹមក្ថ្ៃទី
៣១ លខធែូ ឆ្្ុំ២០១៩ និងក្ថ្ៃទី៣១ លខធែូ ឆ្្ុំ២០១៨។ 

ធនាគាររគរ់រគង និងលថ្រក្្ា យដ្យររ ងររយ័ត្ែនូវរុំណុែេរ រ និងធានាឱ្យបាននូវអន យលាម
ភ្រក្នត្រមូវការមូែធនលនែក្ខាងយរ្។ 

 តារាងខាងយរកាមយនេះ េយងខររីេមាេភ្រយដើមទ នតាមច្ារ់៖ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លនរអាបម្រិក្ គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
     
យដើមទ ន ១៥.០០០.០០០   ៦១.១២៥.០០០    ១៥.០០០.០០០  
ទ នររម ងតាមច្ារ់ ២៥០.២៣៨ ១.០១៩.៧២០   ៩៥.៤២៥  
ខាត្រងគរ (២.១៦៥.៦៥៩) (៨.៨២៥.០៦០)  (២.៣៩៥.៦៣៩) 
     
 ១៣.០៨៤.៥៧៩ ៥៣.៣១៩.៦៦០  ១២.៦៩៩.៧៨៦ 



 

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៥៣ 
 

២៧.  ការប្េប់ប្េងមូលធន និងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
 (ខ) ការរគរ់រគង្និភ័យហិរញ្ញវត្ថញ 

ក្មមវត្ថញក្នការរគរ់រគង្និភ័យហិរញ្ញវត្ថញររេ់ ធនាគារ គឺយដើម្បីរយងកើនររេិទធភ្រត្ក្មលេរមារ់   
ភ្គទ និក្ យហើយទន្ឹមគា្្យនេះក្៏យដើម្បីកាត្់រនថយេកាដ្ន រែក្ននែរ េះពាែ់មិនែអ លដែអាចយក្ើត្យឡើង
យដ្យោរការលររររួែក្នទីន្ារហិរញ្ញវត្ថញ។ 
 

រក្ មររឹក្្ាភិបាែ មានទុំនួែខ េរត្ូវយែើការក្ុំណត្់ក្មមវត្ថញយនេះ និងយគាែការណ៍មូែដ្ឋ្នក្ន
ការរគរ់រគង្និភ័យហិរញ្ញវត្ថញររេ់ធនាគារ។ យហត្ យនេះគណៈរគរ់រគងរយងកើត្យគាែការណ៍ែមអិត្ដូច
ជាក្រមិត្េិទធិអុំណ្ចរត្ួត្រិនិត្្យការក្ុំណត្់ការទទួែខ េរត្ូវ និងវាេ់លវងអត្តេញ្ញ្ណ្និភ័យ និង
ក្ុំណត្ន់ែរ េះពាែ់យដ្យអន យលាមតាមក្មមវត្ថញ និងយគាែការណ៍មូែដ្ឋ្នលដែបានអន ម័ត្យដ្យរក្ ម
ររឹក្្ាភិបាែ។ 
 

ធនាគារ រត្ូវបានន្ារភ្ជ្រ់ោ ្ងចម្បងយៅនឹង ្និភ័យរូរិយរ័ណណររយទេ ្និភ័យអរតាការ
របាក្់ ្និភ័យឥណទន និង្និភ័យោច់របាក្់ង្យរេួែ និងែុំហូរោច់របាក្់។ រ័ត្៌មានេតីរីការ
រគរ់រគង្និភ័យលដែពាក្់រ័នធមានដូចខាងយរកាម៖ 
 

(១)  ្និភ័យរូរិយរ័ណណររយទេ 
្និភ័យរូរិយរ័ណណររយទេ គឺ្និភ័យលដែត្ក្មលេមរម្យ ឬែុំហូរោច់របាក្់នា

យរែអនាគត្ ឧរក្រណ៍ហិរញ្ញវត្ថញមានការផ្ល្េ់រតូរយៅក្ែញងអរតារតូររបាក្់ររយទេ។ 
ធនាគាររគររ់គងោច់របាក្់ និងោច់របាក្់េមមូែ រួមទុំងការវិនិយោគរយៈយរែខលី

លដែជារូរិយរ័ណណររយទេ។ យៅច ងការិយររិយចេទក្នរបាយការណ៍េមត្ ែ្យ ក្នរូរិយរ័ណណ
ររយទេជាដ លាល្រមានររេ់ោច់របាក្់ និងោច់របាក្់េមមូែេរ រចុំនួន២.១៦៩.៣០៦
ដ លាល្រអាយមរិក្ (២០១៨៖ ១៨៣.៣០៤ដ លាល្រអាយមរិក្) េរមារ់ធនាគារ។ 

ការលវក្លញក្យែើការលររររួែ យៅយែើ្និភ័យរូរិយរ័ណណររយទេមិនរត្ូវបានរង្ហ្ញ 
យរពាេះការរ េះពាែ់មានទុំហុំត្ូចមិនមានអវីគួរឱ្យក្ត្់េមាគ្ែ់។ 

 
(២) ្និភ័យអរតាការរបាក្់ 

្និភ័យអរតាការរបាក្់ គឺជា្និភ័យលដែត្ក្មលទីន្ារ ឬែុំហូរោច់របាក្់នាយរែ
អនាគត្ក្នឧរក្រណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ ររេធ់នាគារ អាចនឹងលររររួែយដ្យោរលត្ការលររររួែក្នអរតា
ការរបាក្់ទីន្ារ។ 

ការររឈមររេ់ធនាគារ យៅនឹង្និភ័យអរតាការរបាក្់ គឺទក្់ទងយៅនឹងឥណទន 
និងក្មចី។ ធនាគាររគរ់រគង្និភ័យអរតាការរបាក្់ររេ់ខលួន យដ្យរត្ួត្រិនិត្្យោ ្ងយក្ចិត្ត
ទ ក្ដ្ក្់យែើអរតាការរបាក្់ទីន្ារ។ ធនាគាររ ុំបានយររើរបាេ់ឧរក្រណ៍និទេ្សន៍ហិរញ្ញវត្ថញ យដើម្បី
កាត្់រនថយ្និភ័យររេ់កាត្រវក្ិចចរុំណុែលដែរត្ូវេងយនាេះយទ។ 

ការលវក្លញក្យែើការលររររួែយៅយែើ្និភ័យអរតាការរបាក្់មិនរត្ូវបានរង្ហ្ញ
យរពាេះការរ េះពាែ់មានទុំហុំត្ូចមិនមានអវីគួរឱ្យក្ត្់េមាគ្ែ់។



 

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៥៤ 
 

២៧.  ទគាលទៅ និងទគាលការណ៍ននការប្េប់ប្េងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
 (ខ) ការរគរ់រគង្និភ័យហិរញ្ញវត្ថញ (ត្) 

(៣) ្និភ័យឥណទន  
ធនាគារេនមត្្និភ័យយែើឥណទនលដែរត្ូវបានក្ុំណត្់ថាជា្និភ័យ ក្ែញងក្រណីលដែអែក្

េ ុំខចីមិនអាចេងរុំណុែរគរ់ចុំនួនយៅយរែដែ់ក្ថ្ៃកាែក្ុំណត្់។ ធនាគារយធវើការចត្់ថា្្ក្់ក្រមិត្្និភ័យ 
យែើឥណទនលដែខលួនអាចរា ្រ់រងយដ្យដ្ក្់ក្រមិត្្និភ័យ ជាទឹក្របាក្់លដែអាចនតែ់យៅអែក្េ ុំខចីណ្
មួយរក្ មអែក្េ ុំខចីណ្មួយ និងយែើត្ុំរន់ភូមិោស្រេត និងយែើលនែក្យេដឋក្ិចច។ នីត្ិវិធីយដើម្បីដ្ក្់ក្រមិត្យែើ 
្និភ័យការរត្ួត្រិនិត្្យ ការយររើរបាេ់ និងការរគរ់រគង រត្ូវបានយធវើយឡើងយដ្យលនអក្យៅយែើរទរញ្ជ្ក្ន្ 
ក្ែញង។ ្និភ័យទុំងយនេះរត្ូវបានតាមដ្ន រត្ួត្រិនិត្្យជាយទៀងទត្់។ 

្និភ័យយែើឥណទន រត្ូវបានចត្់លចងតាមរយៈការវិភ្គយទៀងទត្់យែើេមត្ថភ្រេងររេ់ 
អែក្េ ុំខចី និងអែក្លដែរំរឹងថាជាអែក្េ ុំខចី យដើម្បីេងការរបាក្់ និងរបាក្់យដើម និងតាមរយៈការរិនិត្្យយឡើង
វិញនូវក្រមិត្ក្នរបាក្់ឱ្យខចីក្ែញងក្រណីេមរេរ។ ្និភ័យយែើឥណទន ក្៏រត្ូវបានរគរ់រគងយដ្យទម 
ទរនូវវត្ថញរញ្្្ុំ និងការធានាជាែក្ខណៈរគឹេះោថ្ន ឬរ គគែ ក្៏ដូចជាេរមារ់ឥណទនបាត្់រង់។  

ធនាគារក្ុំណត្់រទរ្យេក្មមហិរញ្ញវត្ថញ លដែមានយៅក្ែញងែុំនាុំយដើម យៅយរែលដែការេន្ា
ទូទត្់មិនបានអន វត្ដ និងយរែលដែមានរ័ត្៌មានរីខាងក្ែញង និងខាងយរ្ រញ្ជ្ក្់ថារទរ្យេក្មមយនាេះមិន
អាចទទួែបានមក្វិញ។ រទរ្យេក្មមហិរញ្ញវត្ថញ រត្ូវបានែ រយចែយៅយរែលដែគា្្នការរំរឹងទ ក្េម
យហត្ នែក្នការទទួែនូវោច់របាក្់តាមក្ិចចេន្ា។ 

ក្. ការរគរ់រគងក្រមិត្្និភ័យ និងយគាែនយោបាយកាត្់រនថយ្និភ័យ 
ធនាគារយធវើររត្ិរត្តិការ និងនតែ់ឥណទនយៅឱ្យឯក្ត្តជន ឬេហរគាេធ នត្ូច និងមធ្យម

យៅក្ែញងររេះរាជាណ្ចរក្ក្មពញជា។ ធនាគាររគរ់រគងក្រមិត្ និងរត្ួត្រិនិត្្យការររមូែនតញ   ុំ្និភ័យ 
ឥណទន យៅយរែលដែវារត្ូវបានរក្យ ើញ។ 

ធនាគារយររើរបាេ់យគាែការណ៍ និងការអន វត្តជាយរចើន យដើម្បីរនថយ្និភ័យឥណទន។ 
យគាែការណ៍លដែមានររេិទធភ្ររុំន ត្ ក្ែញងចុំយណ្មយគាែការណ៍ទុំងអេ់យនេះគឺការធានា 
យដ្យដ្ក្់វត្ថញរញ្្្ុំចុំយពាេះឥណទននតែ់ជូនអត្ិថ្ិជនលដែជាការអន វត្តទូយៅ។ ធនាគារអន វត្ត
យគាែការណ៍េតីរីការ ទទួែយក្នូវចុំណ្ត្់ថា្្ក្់ជាក្់លាក្់ក្នវត្ថញរញ្្្ុំ ឬការរនថយ្និភ័យ
ឥណទន។ ររយភទក្នវត្ថញរញ្្្ុំេុំខាន់ៗលដែបានធានាយែើឥណទន  នតែ់ជូនអត្ិថ្ិជនមាន
ដូចជា វត្ថញរញ្្្ុំជារទរ្យេម្បត្តិ (ដី អគារ និងរទរ្យេម្បត្តិយន្សងៗ)។ 
ខ. ្និភ័យឥណទនអត្ិររមាយដ្យមិនគិត្វត្ថញរញ្្្ុំ ឬការររងីក្ឥណទនយន្សងៗ 
 កំ្ណត់ ២០១៩  ២០១៨ 
 សម្គនល់ ដុល្លនរអាបម្រិក្ គិតជាពាន់បរៀល  ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
      
ហានិភ័យឥណទានទាក់្េងនឹង
ប្េពនយសក្ម្មក្នងុតារាងតុលនយការ 

 
    

េមត្ ែ្យយៅធនាគារយន្សងៗ ៧ ៣.៥៣៧.៩៨០   ១៤.៤១៧.២៦៩    ១៨២.៩៥៨  
របាក្់រយញ្ញើជាមួយធនាគារយន្សងៗ ៨  -     -     ៣.៤៣០.០០០  
ឥណទនយៅអតិ្ថិ្ជន ៩ ១៨.៣៦៨.៣០៦  ៧៤.៨៥០.៨៤៧   ៨.៣០០.៤៧៤  
គណនីរតូ្វទទួែយន្សងៗ ១០ ១៦០.៤២៩ ៦៥៣.៧៤៩   ១៣៤.២៧៤  

      
  ២១.០៦៦.៧១៥ ៨៥.៨៤៦.៨៦៥  ១២.០៤៧.៧០៦  



 

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៥៥ 
 

 
២៧.  ទគាលទៅ និងទគាលការណ៍ននការប្េប់ប្េងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
 (ខ) ការរគរ់រគង្និភ័យហិរញ្ញវត្ថញ (ត្) 

(៣) ្និភ័យឥណទន (ត្) 
ខ. ្និភ័យឥណទនអត្ិររមាយដ្យមិនគិត្វត្ថញរញ្្្ុំ ឬការររងីក្ឥណទនយន្សងៗ (ត្) 
 តារាងខាងយែើយនេះរង្ហ្ញរី ោថ្នភ្រអារក្ក្់រុំន ត្ក្ន្និភ័យឥណទនររេ់ធនាគារ 
គិត្រត្ឹមក្ថ្ៃទី៣១ លខធែូ ឆ្្ុំ២០១៩ យដ្យមិនគិត្យែើវត្ថញរញ្្្ុំ ឬការររងីក្ឥណទនយន្សងៗ។ 
ចុំយពាេះរទរ្យេក្មមក្ែញងរបាយការណ៍ោថ្នភ្រហិរញ្ញវត្ថញ ្និភ័យលដែបានរង្ហ្ញខាងយែើ គឺ
លនអក្យៅយែើត្ក្មលរិត្គណយនយ្យេ ទធ។ 
គ. ការរឹរអូេវត្ថញរញ្្្ុំ 
 ក្ែញងក្ុំឡញងការិយររិយចេទក្ថ្ៃទី៣១ លខធែូ ឆ្្ុំ២០១៩ ធនាគារមិនបានរឹរអូេរទរ្យេក្មមយន្សងៗ 
លដែបានដ្ក្់រញ្្្ុំយនាេះយទ។ 
 

(គ) ហានិភ័យបលើសាច់ប្បាក្់ង្យប្សួល 
 ្និភ័យោច់របាក្់ង្យរេួែ និងែុំហូរោច់របាក្់ យក្ើត្យឡើងរីការរគរ់រគងររេ់
ធនាគារ យៅយែើមូែធនរងវិែ។   វាគឺជា្និភ័យមួយ លដែធនាគារនឹងជួរររទេះនែែុំបាក្
ក្ែញងការរុំយរញនូវកាត្រវក្ិចចហិរញ្ញវត្ថញយៅយរែលដែដែ់កាែក្ុំណត្់រត្ូវេង។ 

ធនាគាររគរ់រគងែុំហូរោច់របាក្់រីររត្ិរត្តិការ និងភ្រមានរោរ់ក្នមូែនិធិោ ្ងេក្មម 
យដើម្បីធានាបាននូវរាែ់ត្រមូវការររត្ិរត្តិការ វិនិយោគ និងហិរញ្ញរ្បទន។ យៅក្ែញងយ ទធោស្រេតក្ន
ការរគរ់រគង្និភ័យោច់របាក្់ង្យរេួែធនាគារ រក្្ានូវក្រមិត្ោច់របាក្់ និងោច់របាក្់
េមមូែរគរ់រគាន់េរមារ់គាុំរទដែ់េក្មមភ្រររត្ិរត្តិការររេ់ធនាគារ។ 

 
២៨. ពនធជាយថាភាព 

រររ័នធរនធក្ែញងររេះរាជាណ្ចរក្ក្មពញជាគឺជារររ័នធថ្មី និងមានចរិក្ែក្ខណៈរនធជាយរចើន និងឧេ្ាហ៍
ផ្ល្េ់រតូរច្ារ់លដែមិនច្ាេ ់ន្ញយមក្វិញ អាចររឈមម ខយៅនឹងការរក្លររខ េៗគា្្។ ជាយរឿយៗការរក្
លររយន្សងៗ យក្ើត្មានយឡើងយៅក្ែញងចុំយណ្មអាជាញ្ធររនធដ្រ និងយ តាថ្ធិការច្ារ់។ រនធរត្ូវររឈមនឹងការ
រត្ួត្រិនិត្្យ និងយធវើការយេ ើរអយងកត្យដ្យអាជាញ្ធររនធដ្រលដែនតែ់យដ្យច្ារ់ យដើម្បីដ្ក្់ការផ្ក្រិន័យដ៏
ធៃន់ធៃរ និងការរិន័យអរតាការរបាក្់។ ទិដឋភ្រទុំងយនេះអាចរយងកើត្្និភ័យរនធក្ែញងររេះរាជាណ្ចរក្ក្មពញជា
ោ ្ងខាល្ុំងយរើយររៀរយធៀរយៅនឹងររយទេដក្ទ។ អែក្រគរ់រគងយជឿជាក្់ថា ខលួនបាននតែ់េុំវិធានធនរគរ់រគាន់
យៅនឹងរុំណុែរនធដ្រ យដ្យលនអក្យែើ មូែដ្ឋ្នយៅយែើការរក្រោយលនែក្ច្ារ់រនធដ្រ។  

 
២៩. ប្ពឹតដិការណ៍សខំាន់ៗបនាា ប់ពីការបញ្ចប់រយៈទពលននរបាយការណ៏ 

(ក្) យៅក្ថ្ៃទី២៤ លខក្ មភៈ ឆ្្ុំ២០២០ ធនាគារបានទទួែការអន ញ្ញ្ត្រីធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា ក្ែញង
ការយក្ើនយឡើងក្នភ្គហ  នរីចុំនួន ១៥.០០០.០០០ដ លាល្រអាយមរិក្ យៅ ១៨.០០០.០០០ដ លាល្រអាយមរិក្ 
យដ្យមូែធនីយក្មមក្មចីរីភ្គទ និក្លដែមានចុំនួន ៣.០០០.០០០ដ លាល្រអាយមរិក្។ 

 

 

 



 

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៥៦ 
 

២៩. ប្ពឹតដិការណ៍សខំាន់ៗបនាា ប់ពីការបញ្ចប់រយៈទពលននរបាយការណ៏ (ត) 
 (ខ) អងគការេ ខភ្ររិភរយលាក្បានររកាេថាជុំងឺ្លងវីរ េណូលវែក្ូរ ូណ្ (‘ ក្ូវីដ-១៩’ ) ជាជុំងឺរាត្ត្្ាត្យៅ 
ក្ថ្ៃទី១១ លខមីនា ឆ្្ុំ២០២០។ យដ្យការវិវឌ្ឍន៍យក្ើត្យឡើងរនាទ្រ់រីរយៈយរែរបាយការណ៍ជុំងឺរាត្ត្្ាត្ ក្ូវីដ-១៩ 
រត្ូវបានចត្់ទ ក្ជាររឹត្តិការណ៍មិនមានការលក្ត្រមូវ យដ្យអន យលាមតាម េ.គ.អ.ក្ ១០ ររឹត្តិការណ៍យរកាយរយៈ
យរែរបាយការណ៍។ ដូយចែេះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញេរមារ់នាក្ថ្ៃទី៣១ លខធែូ ឆ្្ុំ២០១៩ មិនមាននែរ េះពាែ់
លដែយក្ើត្យឡើងរីររឹត្តិការណ៍យនេះយទ។ 

  ធនាគារក្ុំរ ងេថិត្ក្ែញងការវាយត្ក្មលថាយត្ើជុំងឺរាត្ត្្ាត្ ក្ូវីដ-១៩ មាននែរ េះពាែ់យៅយែើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថញ ឬយទ  យដ្យោរការវិវឌ្ឍន៍ររេ់វាមិនទន់មានភ្ររបាក្ដររជា និងមិនអាចរ្ាក្របានយដ្យេម
យហត្ នែ នាក្ថ្ៃលដែរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញរត្ូវបានអន ម័ត្។ 

  ធនាគារបានរំរឹងទ ក្ថានែរ េះពាែ់យៅយែើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញក្នជុំងឺរាត្ត្្ាត្ ក្ូវីដ-១៩ អាចនឹងរត្ូវ
បានទទួែោគ្ែ់យៅក្ែញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញររេ់ធនាគារនាក្ថ្ៃទី៣១ លខធែូ ឆ្្ុំ២០២០។ 

៣០. ការពនយលព់ីការផ្លា សប់តូរមក  
  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញររេ់ធនាគារេរមារ់ការិយររិយចេទក្ថ្ៃទី៣១ លខធែូ ឆ្្ុំ២០១៩ ជារបាយការណ៍លដែ
យរៀរចុំតាម េ.រ.ហ.អ.ក្ ជាយែើក្ដុំរូង។ កាែររិយយចេទអនតរកាែររេ់ធនាគារគឺក្ថ្ៃទី១ លខមក្រា ឆ្្ុំ២០១៨ 
យហើយរបាយការណ៍ោថ្នភ្រហិរញ្ញវត្ថញ យរៀរចុំតាម េ.រ.ហ.អ.ក្ ក្៏រត្ូវបានយរៀរចុំយៅក្ថ្ៃយនាេះលដែ។ 

  យដើម្បីឱ្យអន យលាមយៅតាម េ.រ.ហ.អ.ក្ យគាែការណ៍គណយនយ្យរត្ូវបានផ្ល្េ់រតូរ និងអន វត្តររត្ិេក្មម
ដូចខាងយរកាម៖ 

 (ក្) ឱនភ្រយែើឥណទនអត្ិថ្ិជន 
  ធនាគាររត្ូវបានត្រមូវឱ្យក្ត្់រតាេុំវិធានធនេរមារ់ឥណទនខាត្រង់រំរឹងទ ក្ េរមារ់រគរ់រទរ្យេក្មម
ហិរញ្ញវត្ថញ លដែមិនទទួែោគ្ែ់តាមត្ក្មលទីន្ារយដ្យការលររររួែក្នត្ក្មល រត្ូវក្ត្់រតាក្ែញងរបាយការណ៍ចុំយណញ       
ឬខាត្។ ឥណទនខាត្រង់ គឺភ្រខ េគា្្រវាងែុំហូរោច់របាក្់តាមក្ិចចេន្ា និងែុំហូរោច់របាក្់ទុំងអេ់ 
លដែធនាគាររំរឹងថានឹងទទួែបាន។ ការបា ្ន់ោ្្នក្នការរំរឹងទ ក្ការខវេះខាត្ោច់របាក្់ ្លញេះរញ្្្ុំងរីែុំហូរោច់ 
របាក្់លដែរំរឹងទ ក្រីវត្ថញរញ្្្ុំ និងការររងឹងឥណទនយន្សងៗ លដែជាលនែក្មួយក្នែក្ខខណឌក្ិចចេន្ា។ ការខាត្
រង់នឹងរត្ូវបានយធវើអរ្ប្រយៅអរតាបា ្ន់ោ្្នយៅនឹងអរតាការរបាក្់យដើមមានររេិទធភ្រររេ់រទរ្យេក្មម។ 

  ក្ែញងក្ុំឡញងយរែដុំយណើរការយនេះ ភវនីយភ្រក្នការមិនេងយដ្យឥណទនរត្ូវទទួែ រត្ូវលក្ត្រមូវយដ្យ
ការយររើរបាេ់រ័ត្៌មាននាយរែអនាគត្ គ ណជាមួយនឹងចុំនួនទឹក្របាក្់ក្នការខាត្រង់រំរឹងទ ក្ យក្ើត្យឡើងរីភ្រ
មិនអាចក្ុំណត្់ទ ក្ររេ់អាយ កាែខាត្រង់រំរឹងទ ក្ររេ់ឥណទនរត្ូវទទួែ។ យៅយែើការរញ្ជ្ក្់ ថាឥណទន
រត្ូវទទួែមិនអាចររមូែបានតាមត្ក្មលយោងដ ែក្នរទរ្យេក្មមអាចនឹងែ រយចែយធៀរនឹងឱនភ្រពាក្់រ័នធ។ 

  ក្ែញងការិយររិយចេទម ន ធនាគារទទួែោគ្ែ់ការខាត្រង់រីឱនភ្រយែើឥណទនររេ់អត្ិថ្ិជន យដ្យលនអក្ 
អរតាលដែបានក្ុំណត្់ទ ក្ យដ្យអន យលាមយៅតាមយេចក្តីលណនាុំររេ់ធនាគារជាត្ិក្នក្មពញជា។ 

 (ខ) ក្ថ្លររត្ិរត្តិការ និងការរបាក្់ 
  រទរ្យេក្មមហិរញ្ញវត្ថញ ឬរុំណុែរត្ូវបានទទួែោគ្ែ់ជារឋមយៅត្ក្មលររត្ិរត្តិការ។ រនាទ្រ់រីយនាេះ វា
រត្ូវបានវាេ់លវងយៅក្ថ្លយដើមរំែេ់ (amortised cost) យដ្យយររើរបាេ់វិធីោស្រេតអរតាការរបាក្់ររេិទធភ្រ។ 
ក្ក្រម និងចុំណ្យ ឬក្ក្រមយជើងោរគឺជាលនែក្េុំខាន់ក្នរទរ្យេក្មមហិរញ្ញវត្ថញ ឬរុំណុែរត្ូវបានរួមរញ្ចូែក្ែញង
ការគណនាអរតាការរបាក្់ររេិទធភ្រ។ ក្ែញងការិយររិយចេទម ន ក្ក្រម និងក្ក្រមយជើងោរ ឬចុំណ្យយជើងោរ
លដែជាលនែក្េុំខាន់ក្នរទរ្យេក្មមហិរញ្ញវត្ថញ ឬរុំណុែ មិនរត្ូវបានរួមរញ្ចូែជាការរបាក្់ររេិទធភ្រ និង
ទទួែោគ្ែ់ជាចុំណូែ ឬចុំណ្យយន្សងៗនាក្ថ្ៃយធវើររត្ិរត្តិការយឡើយ។



 

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៥៧ 
 

៣០. ការពនយលព់ីការផ្លា សប់តូរមក (ត) 

 (គ) េ.រ.ហ.អ.ក្ ១៦ ភត្ិេន្ា 
  ក្ែញងការការអន ម័ត្ក្ន េ.រ.ហ.អ.ក្ ១៦ ធនាគារបានក្ត្់រតារុំណុែភត្ិេន្ា និងេិទធិក្ែញងការយររើ
របាេ់រទរ្យេក្មមលដែទក្់ទងយៅនឹងភត្ិេន្ា។ រុំណុែយនេះរត្ូវបានវាេ់លវងតាមត្ក្មលរចចញរ្បនែក្នការ
ទូទត្់យែើ  ភត្ិេន្ាយដ្យយធវើអរ្ប្រ យដ្យយររើអរតាការរបាក្់ក្ុំយណើនក្នក្មចីររេ់ធនាគារយៅក្ថ្ៃយធវើ 
ររត្ិរត្តិការ។ ក្ែញងការិយររិយចេទម នការទូទត្់យធវើយឡើងយរកាមភត្ិេន្ាររត្ិរត្តិការ គឺក្ត្់រតាក្ែញងរបាយការណ៍ 
ចុំយណញ ឬខាត្តាមមូែដ្ឋ្នដក្រំែេ់យថ្រយៅតាមរយៈយរែក្នភត្ិេន្ា។ 

  នែរ េះពាែ់ក្នការផ្ល្េ់រតូរទុំងយនេះយៅយែើយគាែការណ៍គណយនយ្យមានដូចខាងយរកាម៖ 
 (ក្) ការយន្ៀងផ្ទ្ត្់របាយការណ៍ោថ្នភ្រហិរញ្ញវត្ថញនាក្ថ្ៃទី១ លខមក្រា ឆ្្ុំ២០១៨ 

   ផលេ ៉ះពាល់ម្នការ ក្ំណត់បឡើងវិញតាម្ 
  របាយការណ៍ម្ុន អនុវតត ស.រ.ហ.អ.ក្ ស.រ.ហ.អ.ក្ 
  ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
     

ឥណទនយៅអត្ិថ្ិជន   ២.៦៣០.៣២២   (៥៩.៨៣៧) 
 ២.៥៧០.៤៨៥  

 
ចុំណូែរន្ារ   -     ៧៧០   ៧៧០  
ខាត្រងគរ   (២.៦៦៥.៨៩៨)  (៦០.៦០៧)  (២.៧២៦.៥០៥) 

 
  (ខ) ការយន្ៀងផ្ទ្ត្់របាយការណ៍ោថ្នភ្រហិរញ្ញវត្ថញនាក្ថ្ៃទី៣១ លខធែូ ឆ្្ុំ២០១៨ 

   ផលេ ៉ះពាល់ម្នការ ក្ំណត់បឡើងវិញតាម្ 
  របាយការណ៍ម្ុន អនុវតត ស.រ.ហ.អ.ក្ ស.រ.ហ.អ.ក្ 
  ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
     
ចុំណូែរន្ារ   -     ៥៩.៦៤៤   ៥៩.៦៤៤  
ឥណទនយៅអត្ិថ្ិជន   ៨.០៧៨.៥២៣   ៥៩.២៩៥   ៨.១៣៧.៨១៨  
រុំណុែភត្ិេន្ា   -    ១៧៨.១០៨ ១៧៨.១០៨ 
េិទធិក្ែញងការយររើរបាេ់រទរ្យេក្មម   -    (១៧២.៤៥៤) (១៧២.៤៥៤) 
ខាត្រងគរ   (២.២៩៤.២១១) (១០១.៤២៨) (២.៣៩៥.៦៣៩) 

 
 (គ) ការយន្ៀងផ្ទ្ត្់របាយការណ៍ចុំយណញ ឬខាត្ និងចុំណូែយន្សងៗនាក្ថ្ៃទី៣១ លខធែូ ឆ្្ុំ២០១៨ 

   ផលេ ៉ះពាល់ម្នការ ក្ំណត់បឡើងវិញតាម្ 
  របាយការណ៍ម្ុន អនុវតត ស.រ.ហ.អ.ក្ ស.រ.ហ.អ.ក្ 
  ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ ដុល្លនរអាបម្រិក្ 
     
ឱនភ្រររេ់ឥណទនយៅអត្ិថ្ិជន   (៤៤.០៣០)  ១១៩.១៣១   ៧៥.១០១  
ចុំណូែការរបាក្់  ៦៣៦.៩៧០  (៥៨.៨៧៤) ៥៧៨.០៩៦ 

 



 

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៥៨ 
 

  
៣១. ការអនុវតតនូវសតង់ដ្ឋររបាយការណ៍ទាក់េងនឹងហរិញ្ញវតថុអនតរជាតិននកមពុជា 

(“ស.រ.ហ.អ.ក”) ថម ី
៣១.១ ការអនុវតតនូវ ស.រ.ហ.អ.ក ថម ីកនងុការយិបរទិចេេ 
េ.រ.ហ.អ.ក្ ១ ការអន វត្តដុំរូងេតងដ្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញជាយែើក្ដុំរូង 
េ.រ.ហ.អ.ក្ ២ ការទូទត្់លនអក្យែើភ្គហ  ន 
េ.រ.ហ.អ.ក្ ៣ ការរញ្ចូែគា្្ក្នអាជីវក្មម 
េ.រ.ហ.អ.ក្ ៤ ក្ិចចេន្ាធានារា ្រ់រង 
េ.រ.ហ.អ.ក្ ៥ រទរ្យេក្មមមិនមានរយៈយរែលវងទ ក្េរមារ់ែក្់ និងររត្ិរត្តិការមិនរនត 
េ.រ.ហ.អ.ក្ ៦ ការរោវរជាវរ ក្រក្ និងការវាយត្ក្មលធនធានលរ  
េ.រ.ហ.អ.ក្ ៧ ឧរក្រណ៍ហរិញ្ញវត្ថញ៖ ការលាត្រត្ដ្ងរ័ត្៌មាន 
េ.រ.ហ.អ.ក្ ៨ ចុំលណក្ក្នររត្ិរត្តិការណ៍ 
េ.រ.ហ.អ.ក្ ៩ ឧរក្រណ៍ហរិញ្ញវត្ថញ (យចញន្ាយយដ្យ ក្.រ.េ.គ.អ យៅលខក្ក្កដ្ ឆ្្ុំ២០១៤) 
េ.រ.ហ.អ.ក្ ១០ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញរួម 
េ.រ.ហ.អ.ក្ ១១ ការយរៀរចុំរួមគា្្ 
េ.រ.ហ.អ.ក្ ១២ ការលាត្រត្ដ្ងភ្គក្មមក្ែញងអងគភ្រយន្សងៗ 
េ.រ.ហ.អ.ក្ ១៣ ការវាេ់លវងត្ក្មលទីន្ារ 
េ.រ.ហ.អ.ក្ ១៤ គណនីរន្ាររញ្ញត្តិ 
េ.រ.ហ.អ.ក្ ១៥ ចុំណូែរីក្ិចចេន្ាជាមួយអត្ិថ្ិជន 
េ.រ.ហ.អ.ក្ ១៦ ការជួែ 
េ.គ.អ.ក្ ១ ការរង្ហ្ញក្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ 
េ.គ.អ.ក្ ២ េនែិធិ 
េ.គ.អ.ក្ ៧ របាយការណ៍ែុំហូរោច់របាក្់ 
េ.គ.អ.ក្ ៨ យគាែនយោបាយគណយនយ្យ ការផ្ល្េ់រតូរយែើការបា ្ន់ោ្្នគណយនយ្យ និងការភ្ន់រចែុំនានា 
េ.គ.អ.ក្ ១០ ររឹត្តិការណ៍យរកាយរយៈយរែរបាយការណ៍ 
េ.គ.អ.ក្ ១២ រនធយែើរបាក្់ចុំយនញ 
េ.គ.អ.ក្ ១៦ រទរ្យេម្បត្តិ យរាងចរក្ និងររិកាខ្រ 
េ.គ.អ.ក្ ១៩ អត្តររយោជន៍និយោជិត្ 
េ.គ.អ.ក្ ២០ គណយនយ្យេរមារ់ក្មចីរដ្ឋ្ភិបាែ និងការលាត្រត្ដ្ងរ័ត្ម៌ានជុំនួយរដ្ឋ្ភិបាែ 
េ.គ.អ.ក្ ២១ នែរ េះពាែ់ក្នការលររររួែអរតារដូររបាក្់ររយទេ 
េ.គ.អ.ក្ ២៣ រន្ញក្យែើរបាក្់ក្មចី 
េ.គ.អ.ក្ ២៤ ការលាត្រត្ដ្ងក្នភ្គីពាក្់រ័នធ 
េ.គ.អ.ក្ ២៦ ការក្ត្់រតា និងការរាយការណ៍គយរមាងអត្ថររយោជន៍យោធននិវត្តន៍ 
េ.គ.អ.ក្ ២៨ ការវិនិយោគក្ែញងរក្ មហ  នញាត្ិេមព័នធ និងរក្ មហ  នរួមទ ន 
េ.គ.អ.ក្ ២៩ របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថញយៅយេដឋក្ិចចលដែមានអត្ិនរណ្យលាត្យផ្ល្េះ 
េ.គ.អ.ក្ ៣២ ឧរក្រណ៍ហរិញ្ញវត្ថញ៖ ការរង្ហ្ញ 
េ.គ.អ.ក្ ៣៣ របាក្់ចុំយណញក្ែញងមួយភ្គហ  ន 
េ.គ.អ.ក្ ៣៤ ការរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថញក្ែញងចយនាល្េះយរែ 



 

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៥៩ 
 

៣១. ការអនុវតតនូវសតង់ដ្ឋររបាយការណ៍ទាក់េងនឹងហរិញ្ញវតថុអនតរជាតិននកមពុជា 
(“ស.រ.ហ.អ.ក”) ថមី (ត) 

៣១.១ ការអនុវតតនូវ ស.រ.ហ.អ.ក ថម ីកនងុការយិបរទិចេេ (ត) 
េ.គ.អ.ក្ ៣៦ ការខូត្ខាត្ក្នរទរ្យេក្មម 
េ.គ.អ.ក្ ៣៧ ត្ក្មលរយណ្្្េះអាេនែ 
េ.គ.អ.ក្ ៣៨ រទរ្យេក្មមអរូរី 
េ.គ.អ.ក្ ៤០ រទរ្យវិនិយោគ 
េ.គ.អ.ក្ ៤១ ក្េិក្មម 
វិយោធនក្មមយែើ េ.រ.ហ.អ.ក្ ១ ការររងឹងររចុំឆ្្ុំ (ខួរ២០១៤ ដែ់ ២០១៦) 
វិយោធនក្មមយែើ េ.រ.ហ.អ.ក្ ២ ការចត្់ថា្ក្់ និងការវាេ់លវង ក្នការទូទត្់លនអក្យែើភ្គហ  ន 
វិយោធនក្មមយែើ េ.រ.ហ.អ.ក្ ៤ ការអន វត្ត េ.រ.ហ.អ.ក្ ៩ ឧរក្រណ៍ហរិញ្ញវត្ថញ ជាមួយេ.រ.ហ.អ.ក្ ៤ ក្ិចច
េន្ាធានារា ្រ់រង 
វដតការររងឹងររចុំឆ្្ុំយែើេ.រ.ហ.អ.ក្ ឆ្្ុំ២០១២-ឆ្្ុំ២០១៤ 
វិយោធនក្មមយែើ េ.គ.អ.ក្ ១ ការរង្ហ្ញក្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ - ការលាត្រត្ដ្ងនតួចយនតើម 
វិយោធនក្មមយែើ េ.គ.អ.ក្ ៧ របាយការណ៍ែុំហូរោច់របាក្់- ការលាត្រតាដ្ងនតួចយនតើម 
វិយោធនក្មមយែើ េ.គ.អ.ក្ ១០ ១២ និង២៨ អងគភ្រវិនិយោគ- ការអន វត្តការយែើក្លែងក្នការរួមរញ្ចូែ 
វិយោធនក្មមយែើ េ.រ.ហ.អ.ក្ ១១ ការយរៀរចុំរួមគា្្ - គណយនយ្យេរមារ់ភ្គក្មមក្ែញងការររត្ិរត្តិរួមគា្្ ក្នការទិញ 
វិយោធនក្មមយែើ េ.គ.អ.ក្ ១២ រនធយែើរបាក្់ចុំយនញ - ការទទួែោគ្ែ់ក្នរទរ្យេក្មមជារនធរន្ារក្នការខាត្មិន
ទន់េយរមច 
វិយោធនក្មមយែើ េ.គ.អ.ក្ ១២ ការលាត្រត្ដ្ង ក្នភ្គក្មមក្ែញងអងគភ្រយន្សង - ការររងឹងររចុំឆ្្ុំយែើេតង់ដ្      
េ.រ.ហ.អ.ក្ ខួរ២០១២ ដែ់ ឆ្្ុំ២០១៤ 
វិយោធនក្មមយែើ េ.គ.អ.ក្ ១៦ និងេ.គ.អ.ក្ ៤១ ក្េិក្មម៖ រ ក្ខជាត្ិ 
វិយោធនក្មមយែើ េ.គ.អ.ក្ ១៦ និងេ.គ.អ.ក្ ៣៨ ការចត្់ថា្្ក្់រីវិធីោស្រេតក្នការរំែេ់ - ការររងឹងររចុំឆ្្ុំ
យែើេតង់ដ្ េ.រ.ហ.អ.ក្ ខួរ២០១២ ដែ់ ឆ្្ុំ២០១៤ 
វិយោធនក្មមយែើ េ.គ.អ.ក្ ២៧ វិធីោស្រេតមូែធនក្មម ក្ែញងការលរងលចក្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ 
វិយោធនក្មមយែើ េ.គ.អ.ក្ ២៨ ការររងឹងររចុំឆ្្ុំយែើេតង់ដ្ េ.រ.ហ.អ.ក្ ខួរ២០១២ ដែ់ ឆ្្ុំ២០១៤ 
វិយោធនក្មមយែើ េ.គ.អ.ក្ ៤០ ការយន្ររទរ្យវិនិយោគ 
ការរញ្ជ្ក្់រី េ.រ.ហ.អ.ក្ ១៥ 
ការរក្រោយ ១ ការលររររួែក្នការរ េះយរីឱ្យររត្ិរត្ិតការរចចញរ្បនែ ការោដ្រយឡើងវិញនិងរុំណុែរេយដៀងគា្្ 
ការរក្រោយ ២ ភ្គហ  នររេ់េមាជិក្យៅអងគភ្រេហក្រណ៍ និងឧរក្រណ៍រេយដៀងគា្្ 
ការរក្រោយ ៥ េិទិធមានចុំយពាេះភ្គក្មចីលដែយក្ើត្យចញរីរញ្្ឈរ់ការររីរបាេ់ ការោថ្រយឡើងវិញនិងមូែនិធិ 
េរមារ់់ការររិោថ្នយឡើងវិញ 
ការរក្រោយ ៦ រុំណុែលដែយក្ើត្យឡើងយដ្យោរការចូែរួមក្ែញងេក្មមភ្រទីន្ារជាក្់លាក្់មួយ ការរគរ់រគង 
កាក្េុំណែ់ 
ការរក្រោយ ៧ អន វត្តការរង្ហ្ញយរកាម េ.រ.ហ.អ.ក្ ២៩ របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថញយៅយេដឋក្ិចចលដែមាន 
អត្ិនរណ្យលាត្យផ្ល្េះ 
ការរក្រោយ ៩ ការបា ្ន់ោ្្នយឡើងវិញនូវនិេ្សន្វត្ថញរងករ់ 



 

   

២០១៩របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 
 

ទុំរ័រទី ៦០ 
 

៣១. ការអនុវតតនូវសតង់ដ្ឋររបាយការណ៍ទាក់េងនឹងហរិញ្ញវតថុអនតរជាតិននកមពុជា 
(“ស.រ.ហ.អ.ក”) ថមី (ត) 

៣១.១ ការអនុវតតនូវ ស.រ.ហ.អ.ក ថម ីកនងុការយិបរទិចេេ (ត) 
ការរក្រោយ ១០ ការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញរយណ្ត្េះអាេនែ និងការខូត្ខាត្ 
ការរក្រោយ ១២ ការលាត្រត្ដ្ងរ័ត្៌មាន ក្ិចចររមយររៀងេម្បទនយេវាក្មម 
ការរក្រោយ ១៤ េ.គ.អ.ក្ ១៩ អត្ថររយោជន៍និយោជិត្ - ក្ុំរិត្ក្ុំណត្់អុំរីរទរ្យេក្មមលដែមានអត្ថររយោជន៍ 
ត្ុំរូវការទ នអរ្បររមា និង អនតរក្មមភ្រ 
ការរក្រោយ ១៦ ការទរ់ោក្ត្់្និភ័យ ក្នការវិនិយោគដ ែចុំយពាេះររត្ិរត្តិការយរ្ររយទេ 
ការរក្រោយ ១៧ ការលរងលចក្រទរ្យេក្មមមិនលមនោច់របាក្់ឱ្យយៅមា្្េ់អាជីវក្មម 
ការរក្រោយ ១៩ រញ្្ឈរ់រុំណុែហិរញ្ញវត្ថញ និងឧរក្រណ៍មូែធន 
ការរក្រោយ ២០ ការកាត្់រនថយការចុំណ្យក្ែញងដុំណ្ក្់កាែនែិត្ក្មមលរ  
ការរក្រោយ ២១ រនធ 
ការរក្រោយ ២២ ររត្ិរត្តិការរូរិយរ័ណណររយទេ និងរ យរររទនក្នត្ក្មលត្រេែង 
ការរក្រោយ ២៣ ភ្រមិនច្ាេ់លាេ់យែើវិធីោស្រេតរនធយែើរបាក្់ចុំយនញ 
ការរក្រោយ ៧ ការដ្ក្់ឱ្យយររើែ យអឺរ ូ 
ការរក្រោយ ១០ ជុំនួយរដ្ឋ្ភិបាែ - មិនមានទុំនាក្់ទុំនងជាមួយេក្មមភ្រអាជីវក្មម 
ការរក្រោយ ២៥ រនធយែើរបាក្់ចុំយនញ - ការលររររួែក្នោថ្នភ្ររនធររេ់េហរគាេមួយ ឬររេ់មា្្េ់ហ  ន 
ការរក្រោយ ២៩ ក្ិចចររមយររៀងេម្បទនយេវក្មម 
ការរក្រោយ ៣២ រទរ្យេក្មមអរូរិយ - ក្ថ្លយដើមយគហទុំរ័រ 
 
៣១.២ ស.រ.ហ.អ.ក ថមីម្ៃលបានទចញសាយ ប ុម្នតនឹងចូលជាធរម្គនសប្ម្គប់ការយិបរទិចេេ

ចាប់ពី ឬបនាា ប់ពី នថៃេី១ ម្េមករា  ឆ្ន ២ំ០២០ 
 
ខាងយរកាមយនេះគឺជាេតង់ដ្រគណយនយ្យ វិយោធនក្មម និងការរក្រោយ លដែបានយចញន្ាយរួច   រ  លនតរ ុំទន់បាន
អន វត្តយដ្យធនាគារ។ 

  ម្ថៃចូលជាធរម្ន 
វិយោធនក្មមយែើ យេចក្តីរពាងយែើរក្រខណឌទេ្សនទនក្ែញងេតង់ដ្រ េ.រ.ហ.អ.ក្ ១ មក្រា ២០២០ 
វិយោធនក្មមយែើ េ.រ.ហ.អ.ក្ ៣ និយមន័យក្នអាជីវក្មមមួយ  ១ មក្រា ២០២០ 
វិយោធនក្មមយែើ េ.គ.អ.ក្ ១ និង េ.គ.អ.ក្ ៨ និយមន័យក្នោរវនត ១ មក្រា ២០២០ 
វិយោធនក្មមយែើ េ.រ.ហ.អ.ក្ ៩ េ.គ.អ.ក្ ៣៩ និង េ.រ.ហ.អ.ក្ ៧ លក្ទរមង់េតង់ដ្អរតា
ការរបាក្់ 

១ មក្រា ២០២០ 

េ.រ.ហ.អ.ក្ ១៧ ក្ិចចេន្ាធានារា ្រ់រង ១ មក្រា ២០២១ 
វិយោធនក្មមយែើ េ.រ.ហ.អ.ក្ ១០ និង េ.គ.អ.ក្ ២៨ ការែក្់ ឬការលចក្ចយក្នរទរ្យ រវាង
អែក្វិនិយោគ និងញាត្ិេមព័នធររេ់យគ និងការរក្េ ីរួមគ្្ា 
 

រន្ារ 

ធនាគារ ក្ុំរ ងវិភ្គយែើនែរ េះពាែ់រីការអន វត្តេតង់ដ្រគណយនយ្យ វិយោធនក្មម      និងការរក្រោយទុំងយនេះ 
យហត្ ដូចយនេះរក្ មររឹក្្ាភិបាែមិនទន់េថិត្ក្ែញងោថ្នភ្រលដែក្ុំណត្់រីនែរ េះពាែ់លដែអាចយក្ើត្មានយៅយែើ
ែទធនែ និងោថ្នភ្រហរិញ្ញវត្ថញររេ់ធនាគារយៅយឡើយយទ។



 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

010 87 96 87 

012 70 28 57 

        Daun Penh Specialized Bank 

        info@dpbank.com.kh 

        www.dpbank.com.kh 

 

 

ផ្ទះលេខលេស២-២១ និងលេស២-២២ មហាវថីិហ្សាដឺលហាោ េ (ផ្លូវលេខ២១៧) សង្កា ត់វាេវង់ 
ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំលេញ 

 

រាររិ ាល័ រណតាល 

ផ្ទះលេខ១៩៤ និង១៩៦ ផ្លូវជាតិលេខ៤ ភូ្មិត្តពំងគេ់ សង្កា ត់កលទទ ក ខណ្ឌ កំបូេរាជធានីភ្នំលេញ 

010 87 32 87 

077 64 58 51 

 

Daun Penh Specialized Bank 

kbl@dpbank.com.kh 

www.dpbank.com.kh 

 

 

សាេារំរូល 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អាជីវក្ម្ម 

ម្ដ
គូ 

រេ
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សូមផ្តេ់េ័ត៌មានជូនភ្នន ក់ង្ករ ត្រមូា៉ា ន់នី ៖ 

ក. េ័ត៌មានធទគារ  ៖ ធទគារឯកលរស លខមខូ ( លេខកូដ 8787 ) 

ខ .េ័ត៌មានេតិថិជន ៖ . ត្បលភ្រត្ាក់ .លេខគណ្នី  .ល ម្ ះេតិថិជន 

 លោកេនកអាចលធវើការបង់សងត្ាក់កមចី តាមរយៈភ្នន ក់ង្ករត្រមូា៉ា ន់នី រូទំងត្បលរស 

ទោយឥតគិតម្លៃ 

 

ទោយឥតគិតម្លៃ 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

   

 


