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វនិិពោះយា�ិន សហិការ ីនិងសាធារណជូនជាទី្ធពោះគារព�ប់់អាន!

សូមសាើ �មន៍មកិកាន់ការប់ងាា ញជូូនរ�យការណ៍គ្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ២០២១ រប់ស់ធនាគារ វងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) ម.កិ។

ជាប់ឋម ខំ្ញុំ�ំសូមណែថិលងអំណរ��ណដ៏ល់និយ័តិកិរ ភា�ហុិ�និកិ �ណិជូជកិរ និងនៃដ៏�ូរប់ស់ពោះយីងចំំពោះ�ះ
ការប់និគាគំ្រទ្ធមកិពោះលីធនាគារវងី។ ខំ្ញុំ�ំក៏ិសូមណែថិលងអំណរ��ណដ៏ល់អតិិថិិជូន និងប់��គលិកិ ក៏ិដូ៏ចំជា
នៃដ៏�ូររប់ស់ពោះយីងផងណែដ៏រ ណែដ៏ល�នចូំលរមួចំំណែណកិពោះធើីឲ្យ�ធនាគារ វងី ទ្ធទួ្ធល�នពោះជា�ជ័ូយ។

ជាពិពោះសស ខំ្ញុំ�សូំមយកិឱកាសពោះនះ ណែថិលងអំណរ��ណយាា ងពោះសាម ះសម័គ្រ�ចំំពោះ�ះធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា 
(NBC) ជាពិពោះសសចំំពោះ�ះឯកិឧតិិម អ�គពោះទ្ធសាភិិ�ល ជា ចាំន់តូិ។ ការពោះជូឿទ្ធ�កិចិំតិិ រប់ស់ឯកិឧតិិម
�នពោះធើីឲ្យ�ធនាគារ វងី កាល យជាណែផំកិមួយនៃនដំ៏ពោះណីរលូតិ�ស់ណែផំកិពោះសដ៏ឋកិិចំេដ៏៏ �ួរឲ្យ�រំពោះភីិប់បំ់ផ�តិ
រប់ស់គ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា ពោះ�ល��បំ់ណែលងខ្ញុំលួនរប់ស់កិមុ�ជាពោះឆុ្នាំះពោះ�ជាជាតិិមួយដ៏៏ រ �ង� ំ រស់រពោះវកីិ និង
ពោះ�រពោះពញពោះ�យចំំពោះណះដឹ៏ងណែផកំិប់ពោះចំេកិវទិ្ធា។ តាមរយៈការគាគំ្រទ្ធពី ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា ពោះយីងខំ្ញុំ�ំក៏ិ
�នលទ្ធធភាពជំូរ �ញប់រយិាប់នហិំិរញ្ញញវតិុ� តាមរយៈការពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�ឌី្ឍជីូថិលគ្រប់កិប់ពោះ�យ
គ្រប់សិទ្ធធភាព និងគ្រប់សិទ្ធធផលពោះ�កិមុ�ជា ពោះហីិយពោះយីងខំ្ញុំ�ំនឹងប់និជំូរ �ញប់រយិាប់នហិំិរញ្ញញវតិុ� ពោះយនឌ័្ឍរ និង
ឌី្ឍជីូថិល គ្រសប់ពោះពលណែដ៏លពោះយីងឈានចូំលដ៏ល់យ��សម័យថិមីនៃនប់ដិ៏វដ៏ាន៍ឧសាហិកិមម ៤.០ ណែដ៏ល
ជាយ��សម័យ�ួរឲ្យ�រពំោះភីិប់រកីិ�យ។  

ប់ញ្ហាា ជំូង�កូិវដី៏-១៩ ��ជាប់ញ្ហាា ធៃន់ធៃរ និង�នប់ងកជាប់ញ្ហាា គ្រប់ឈមសគ្រ�ប់់ពោះយីង�ងំអស់គំា។ ជំូង�
�តិតិាតិពោះនះ�នប់ាះ�ល់ដ៏ល់វស័ិយជាពោះគ្រចីំន រមួ�ងំវស័ិយធនាគារ និងហិិរញ្ញញវតិុ�ផង។ ពោះ�ះបី់
ជួូប់នឹងប់ញ្ហាា គ្រប់ឈម�ងំពោះនះកិាី ធនាគារ វងី ពោះ�ណែតិឈររ �ង� ំ និងពោះ�ះជំូហានពោះ�ម�ខ្ញុំជានិចំេ។ 
ធនាគារ វងី ជាធនាគារណែដ៏ល�ន�េ ស់ជាជូនជាតិិណែខ្ញុំមរ�ងំគ្រសងុ ពោះហីិយប់ចំេ�ប់ីន�ំ�ជាសុាប័់នដ៏៏ធំ
មួយណែដ៏លផិល់ពោះសវាធនាគារពោះពញពោះលញសគ្រ�ប់់សហិ�មន៍�ំងអស់គំា។

គ្រប់ព័នធពោះអកូិឡូូស�ីឌី្ឍជីូថិល�នផ្លាល ស់ប់ាូររប់ត់ិអំកិពោះគ្របី់គ្រ�ស់យាា ងខាល ងំ ជាពិពោះសសអំឡូ�ងពោះពលផេ�ះជំូង�
�តិតិាតិកូិវដី៏-១៩។  ពោះយីង�នពោះធើីការយាា ងសគ្រសាក់ិសគ្រសាពំោះដី៏មីីធានាថាគ្រប់ជាជូនគ្រ�ប់់របូ់អាចំ
ទ្ធទួ្ធល�នពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�យាា ងសមីរូណែប់ប់ គ្រប់កិប់ពោះ�យស�វតិុិភាព ភាពងាយគ្រសលួ និង�នការ
ការ�រ។

សារឹព័ើក្រុប់ធានក្រុកំមុ្ពុក្រុបឹ់កំាភិិ�ល

វនិិពោះយា�ិន សហិការ ីនិងសាធារណជូនជាទី្ធពោះគារព�ប់់អាន!

សូមសាើ �មន៍មកិកាន់ការប់ងាា ញជូូនរ�យការណ៍គ្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ២០២១ រប់ស់ធនាគារ វងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) ម.កិ។

ជាប់ឋម ខំ្ញុំ�ំសូមណែថិលងអំណរ��ណដ៏ល់និយ័តិកិរ ភា�ហុិ�និកិ �ណិជូជកិរ និងនៃដ៏�ូរប់ស់ពោះយីងចំំពោះ�ះ
ការប់និគាគំ្រទ្ធមកិពោះលីធនាគារវងី។ ខំ្ញុំ�ំក៏ិសូមណែថិលងអំណរ��ណដ៏ល់អតិិថិិជូន និងប់��គលិកិ ក៏ិដូ៏ចំជា
ជាប់ឋម ខំ្ញុំ�ំសូមណែថិលងអំណរ��ណដ៏ល់និយ័តិកិរ ភា�ហុិ�និកិ �ណិជូជកិរ និងនៃដ៏�ូរប់ស់ពោះយីងចំំពោះ�ះ
ការប់និគាគំ្រទ្ធមកិពោះលីធនាគារវងី។ ខំ្ញុំ�ំក៏ិសូមណែថិលងអំណរ��ណដ៏ល់អតិិថិិជូន និងប់��គលិកិ ក៏ិដូ៏ចំជា
ជាប់ឋម ខំ្ញុំ�ំសូមណែថិលងអំណរ��ណដ៏ល់និយ័តិកិរ ភា�ហុិ�និកិ �ណិជូជកិរ និងនៃដ៏�ូរប់ស់ពោះយីងចំំពោះ�ះ

នៃដ៏�ូររប់ស់ពោះយីងផងណែដ៏រ ណែដ៏ល�នចូំលរមួចំំណែណកិពោះធើីឲ្យ�ធនាគារ វងី ទ្ធទួ្ធល�នពោះជា�ជ័ូយ។
ការប់និគាគំ្រទ្ធមកិពោះលីធនាគារវងី។ ខំ្ញុំ�ំក៏ិសូមណែថិលងអំណរ��ណដ៏ល់អតិិថិិជូន និងប់��គលិកិ ក៏ិដូ៏ចំជា
នៃដ៏�ូររប់ស់ពោះយីងផងណែដ៏រ ណែដ៏ល�នចូំលរមួចំំណែណកិពោះធើីឲ្យ�ធនាគារ វងី ទ្ធទួ្ធល�នពោះជា�ជ័ូយ។
ការប់និគាគំ្រទ្ធមកិពោះលីធនាគារវងី។ ខំ្ញុំ�ំក៏ិសូមណែថិលងអំណរ��ណដ៏ល់អតិិថិិជូន និងប់��គលិកិ ក៏ិដូ៏ចំជា

ជាពិពោះសស ខំ្ញុំ�សូំមយកិឱកាសពោះនះ ណែថិលងអំណរ��ណយាា ងពោះសាម ះសម័គ្រ�ចំំពោះ�ះធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា 
) ជាពិពោះសសចំំពោះ�ះឯកិឧតិិម អ�គពោះទ្ធសាភិិ�ល ជា ចាំន់តូិ។ ការពោះជូឿទ្ធ�កិចិំតិិ រប់ស់ឯកិឧតិិម

ជាពិពោះសស ខំ្ញុំ�សូំមយកិឱកាសពោះនះ ណែថិលងអំណរ��ណយាា ងពោះសាម ះសម័គ្រ�ចំំពោះ�ះធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា 
) ជាពិពោះសសចំំពោះ�ះឯកិឧតិិម អ�គពោះទ្ធសាភិិ�ល ជា ចាំន់តូិ។ ការពោះជូឿទ្ធ�កិចិំតិិ រប់ស់ឯកិឧតិិម

ជាពិពោះសស ខំ្ញុំ�សូំមយកិឱកាសពោះនះ ណែថិលងអំណរ��ណយាា ងពោះសាម ះសម័គ្រ�ចំំពោះ�ះធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា 

�នពោះធើីឲ្យ�ធនាគារ វងី កាល យជាណែផំកិមួយនៃនដំ៏ពោះណីរលូតិ�ស់ណែផំកិពោះសដ៏ឋកិិចំេដ៏៏ �ួរឲ្យ�រំពោះភីិប់បំ់ផ�តិ
រប់ស់គ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា ពោះ�ល��បំ់ណែលងខ្ញុំលួនរប់ស់កិមុ�ជាពោះឆុ្នាំះពោះ�ជាជាតិិមួយដ៏៏ រ �ង� ំ រស់រពោះវកីិ និង
ពោះ�រពោះពញពោះ�យចំំពោះណះដឹ៏ងណែផកំិប់ពោះចំេកិវទិ្ធា។ តាមរយៈការគាគំ្រទ្ធពី ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា ពោះយីងខំ្ញុំ�ំក៏ិ
រប់ស់គ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា ពោះ�ល��បំ់ណែលងខ្ញុំលួនរប់ស់កិមុ�ជាពោះឆុ្នាំះពោះ�ជាជាតិិមួយដ៏៏ រ �ង� ំ រស់រពោះវកីិ និង
ពោះ�រពោះពញពោះ�យចំំពោះណះដឹ៏ងណែផកំិប់ពោះចំេកិវទិ្ធា។ តាមរយៈការគាគំ្រទ្ធពី ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា ពោះយីងខំ្ញុំ�ំក៏ិ
រប់ស់គ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា ពោះ�ល��បំ់ណែលងខ្ញុំលួនរប់ស់កិមុ�ជាពោះឆុ្នាំះពោះ�ជាជាតិិមួយដ៏៏ រ �ង� ំ រស់រពោះវកីិ និង

�នលទ្ធធភាពជំូរ �ញប់រយិាប់នហិំិរញ្ញញវតិុ� តាមរយៈការពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�ឌី្ឍជីូថិលគ្រប់កិប់ពោះ�យ
ពោះ�រពោះពញពោះ�យចំំពោះណះដឹ៏ងណែផកំិប់ពោះចំេកិវទិ្ធា។ តាមរយៈការគាគំ្រទ្ធពី ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា ពោះយីងខំ្ញុំ�ំក៏ិ
�នលទ្ធធភាពជំូរ �ញប់រយិាប់នហិំិរញ្ញញវតិុ� តាមរយៈការពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�ឌី្ឍជីូថិលគ្រប់កិប់ពោះ�យ
ពោះ�រពោះពញពោះ�យចំំពោះណះដឹ៏ងណែផកំិប់ពោះចំេកិវទិ្ធា។ តាមរយៈការគាគំ្រទ្ធពី ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា ពោះយីងខំ្ញុំ�ំក៏ិ

គ្រប់សិទ្ធធភាព និងគ្រប់សិទ្ធធផលពោះ�កិមុ�ជា ពោះហីិយពោះយីងខំ្ញុំ�ំនឹងប់និជំូរ �ញប់រយិាប់នហិំិរញ្ញញវតិុ� ពោះយនឌ័្ឍរ និង
�នលទ្ធធភាពជំូរ �ញប់រយិាប់នហិំិរញ្ញញវតិុ� តាមរយៈការពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�ឌី្ឍជីូថិលគ្រប់កិប់ពោះ�យ
គ្រប់សិទ្ធធភាព និងគ្រប់សិទ្ធធផលពោះ�កិមុ�ជា ពោះហីិយពោះយីងខំ្ញុំ�ំនឹងប់និជំូរ �ញប់រយិាប់នហិំិរញ្ញញវតិុ� ពោះយនឌ័្ឍរ និង
�នលទ្ធធភាពជំូរ �ញប់រយិាប់នហិំិរញ្ញញវតិុ� តាមរយៈការពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�ឌី្ឍជីូថិលគ្រប់កិប់ពោះ�យ

ឌី្ឍជីូថិល គ្រសប់ពោះពលណែដ៏លពោះយីងឈានចូំលដ៏ល់យ��សម័យថិមីនៃនប់ដិ៏វដ៏ាន៍ឧសាហិកិមម ៤.០ ណែដ៏ល
គ្រប់សិទ្ធធភាព និងគ្រប់សិទ្ធធផលពោះ�កិមុ�ជា ពោះហីិយពោះយីងខំ្ញុំ�ំនឹងប់និជំូរ �ញប់រយិាប់នហិំិរញ្ញញវតិុ� ពោះយនឌ័្ឍរ និង
ឌី្ឍជីូថិល គ្រសប់ពោះពលណែដ៏លពោះយីងឈានចូំលដ៏ល់យ��សម័យថិមីនៃនប់ដិ៏វដ៏ាន៍ឧសាហិកិមម ៤.០ ណែដ៏ល
គ្រប់សិទ្ធធភាព និងគ្រប់សិទ្ធធផលពោះ�កិមុ�ជា ពោះហីិយពោះយីងខំ្ញុំ�ំនឹងប់និជំូរ �ញប់រយិាប់នហិំិរញ្ញញវតិុ� ពោះយនឌ័្ឍរ និង

ជាយ��សម័យ�ួរឲ្យ�រពំោះភីិប់រកីិ�យ។  

ប់ញ្ហាា ជំូង�កូិវដី៏-១៩ ��ជាប់ញ្ហាា ធៃន់ធៃរ និង�នប់ងកជាប់ញ្ហាា គ្រប់ឈមសគ្រ�ប់់ពោះយីង�ងំអស់គំា។ ជំូង�
�តិតិាតិពោះនះ�នប់ាះ�ល់ដ៏ល់វស័ិយជាពោះគ្រចីំន រមួ�ងំវស័ិយធនាគារ និងហិិរញ្ញញវតិុ�ផង។ ពោះ�ះបី់
ជួូប់នឹងប់ញ្ហាា គ្រប់ឈម�ងំពោះនះកិាី ធនាគារ វងី ពោះ�ណែតិឈររ �ង� ំ និងពោះ�ះជំូហានពោះ�ម�ខ្ញុំជានិចំេ។ 
�តិតិាតិពោះនះ�នប់ាះ�ល់ដ៏ល់វស័ិយជាពោះគ្រចីំន រមួ�ងំវស័ិយធនាគារ និងហិិរញ្ញញវតិុ�ផង។ ពោះ�ះបី់
ជួូប់នឹងប់ញ្ហាា គ្រប់ឈម�ងំពោះនះកិាី ធនាគារ វងី ពោះ�ណែតិឈររ �ង� ំ និងពោះ�ះជំូហានពោះ�ម�ខ្ញុំជានិចំេ។ 
�តិតិាតិពោះនះ�នប់ាះ�ល់ដ៏ល់វស័ិយជាពោះគ្រចីំន រមួ�ងំវស័ិយធនាគារ និងហិិរញ្ញញវតិុ�ផង។ ពោះ�ះបី់

ធនាគារ វងី ជាធនាគារណែដ៏ល�ន�េ ស់ជាជូនជាតិិណែខ្ញុំមរ�ងំគ្រសងុ ពោះហីិយប់ចំេ�ប់ីន�ំ�ជាសុាប័់នដ៏៏ធំ
មួយណែដ៏លផិល់ពោះសវាធនាគារពោះពញពោះលញសគ្រ�ប់់សហិ�មន៍�ំងអស់គំា។
ធនាគារ វងី ជាធនាគារណែដ៏ល�ន�េ ស់ជាជូនជាតិិណែខ្ញុំមរ�ងំគ្រសងុ ពោះហីិយប់ចំេ�ប់ីន�ំ�ជាសុាប័់នដ៏៏ធំ
មួយណែដ៏លផិល់ពោះសវាធនាគារពោះពញពោះលញសគ្រ�ប់់សហិ�មន៍�ំងអស់គំា។
ធនាគារ វងី ជាធនាគារណែដ៏ល�ន�េ ស់ជាជូនជាតិិណែខ្ញុំមរ�ងំគ្រសងុ ពោះហីិយប់ចំេ�ប់ីន�ំ�ជាសុាប័់នដ៏៏ធំ

គ្រប់ព័នធពោះអកូិឡូូស�ីឌី្ឍជីូថិល�នផ្លាល ស់ប់ាូររប់ត់ិអំកិពោះគ្របី់គ្រ�ស់យាា ងខាល ងំ ជាពិពោះសសអំឡូ�ងពោះពលផេ�ះជំូង�
�តិតិាតិកូិវដី៏-១៩។  ពោះយីង�នពោះធើីការយាា ងសគ្រសាក់ិសគ្រសាពំោះដី៏មីីធានាថាគ្រប់ជាជូនគ្រ�ប់់របូ់អាចំ
គ្រប់ព័នធពោះអកូិឡូូស�ីឌី្ឍជីូថិល�នផ្លាល ស់ប់ាូររប់ត់ិអំកិពោះគ្របី់គ្រ�ស់យាា ងខាល ងំ ជាពិពោះសសអំឡូ�ងពោះពលផេ�ះជំូង�
�តិតិាតិកូិវដី៏-១៩។  ពោះយីង�នពោះធើីការយាា ងសគ្រសាក់ិសគ្រសាពំោះដី៏មីីធានាថាគ្រប់ជាជូនគ្រ�ប់់របូ់អាចំ
គ្រប់ព័នធពោះអកូិឡូូស�ីឌី្ឍជីូថិល�នផ្លាល ស់ប់ាូររប់ត់ិអំកិពោះគ្របី់គ្រ�ស់យាា ងខាល ងំ ជាពិពោះសសអំឡូ�ងពោះពលផេ�ះជំូង�

ទ្ធទួ្ធល�នពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�យាា ងសមីរូណែប់ប់ គ្រប់កិប់ពោះ�យស�វតិុិភាព ភាពងាយគ្រសលួ និង�នការ
ការ�រ។

សារឹព័ើក្រុប់ធានក្រុកំមុ្ពុក្រុបឹ់កំាភិិ�ល

វនិិពោះយា�ិន សហិការ ីនិងសាធារណជូនជាទី្ធពោះគារព�ប់់អាន!

សូមសាើ �មន៍មកិកាន់ការប់ងាា ញជូូនរ�យការណ៍គ្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ២០២១ រប់ស់ធនាគារ វងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) ម.កិ។

ជាប់ឋម ខំ្ញុំ�ំសូមណែថិលងអំណរ��ណដ៏ល់និយ័តិកិរ ភា�ហុិ�និកិ �ណិជូជកិរ និងនៃដ៏�ូរប់ស់ពោះយីងចំំពោះ�ះ
ការប់និគាគំ្រទ្ធមកិពោះលីធនាគារវងី។ ខំ្ញុំ�ំក៏ិសូមណែថិលងអំណរ��ណដ៏ល់អតិិថិិជូន និងប់��គលិកិ ក៏ិដូ៏ចំជា
ជាប់ឋម ខំ្ញុំ�ំសូមណែថិលងអំណរ��ណដ៏ល់និយ័តិកិរ ភា�ហុិ�និកិ �ណិជូជកិរ និងនៃដ៏�ូរប់ស់ពោះយីងចំំពោះ�ះ
ការប់និគាគំ្រទ្ធមកិពោះលីធនាគារវងី។ ខំ្ញុំ�ំក៏ិសូមណែថិលងអំណរ��ណដ៏ល់អតិិថិិជូន និងប់��គលិកិ ក៏ិដូ៏ចំជា
ជាប់ឋម ខំ្ញុំ�ំសូមណែថិលងអំណរ��ណដ៏ល់និយ័តិកិរ ភា�ហុិ�និកិ �ណិជូជកិរ និងនៃដ៏�ូរប់ស់ពោះយីងចំំពោះ�ះ

នៃដ៏�ូររប់ស់ពោះយីងផងណែដ៏រ ណែដ៏ល�នចូំលរមួចំំណែណកិពោះធើីឲ្យ�ធនាគារ វងី ទ្ធទួ្ធល�នពោះជា�ជ័ូយ។
ការប់និគាគំ្រទ្ធមកិពោះលីធនាគារវងី។ ខំ្ញុំ�ំក៏ិសូមណែថិលងអំណរ��ណដ៏ល់អតិិថិិជូន និងប់��គលិកិ ក៏ិដូ៏ចំជា
នៃដ៏�ូររប់ស់ពោះយីងផងណែដ៏រ ណែដ៏ល�នចូំលរមួចំំណែណកិពោះធើីឲ្យ�ធនាគារ វងី ទ្ធទួ្ធល�នពោះជា�ជ័ូយ។
ការប់និគាគំ្រទ្ធមកិពោះលីធនាគារវងី។ ខំ្ញុំ�ំក៏ិសូមណែថិលងអំណរ��ណដ៏ល់អតិិថិិជូន និងប់��គលិកិ ក៏ិដូ៏ចំជា

ជាពិពោះសស ខំ្ញុំ�សូំមយកិឱកាសពោះនះ ណែថិលងអំណរ��ណយាា ងពោះសាម ះសម័គ្រ�ចំំពោះ�ះធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា 
(NBC) ជាពិពោះសសចំំពោះ�ះឯកិឧតិិម អ�គពោះទ្ធសាភិិ�ល ជា ចាំន់តូិ។ ការពោះជូឿទ្ធ�កិចិំតិិ រប់ស់ឯកិឧតិិម
ជាពិពោះសស ខំ្ញុំ�សូំមយកិឱកាសពោះនះ ណែថិលងអំណរ��ណយាា ងពោះសាម ះសម័គ្រ�ចំំពោះ�ះធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា 

) ជាពិពោះសសចំំពោះ�ះឯកិឧតិិម អ�គពោះទ្ធសាភិិ�ល ជា ចាំន់តូិ។ ការពោះជូឿទ្ធ�កិចិំតិិ រប់ស់ឯកិឧតិិម
ជាពិពោះសស ខំ្ញុំ�សូំមយកិឱកាសពោះនះ ណែថិលងអំណរ��ណយាា ងពោះសាម ះសម័គ្រ�ចំំពោះ�ះធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា 

�នពោះធើីឲ្យ�ធនាគារ វងី កាល យជាណែផំកិមួយនៃនដំ៏ពោះណីរលូតិ�ស់ណែផំកិពោះសដ៏ឋកិិចំេដ៏៏ �ួរឲ្យ�រំពោះភីិប់បំ់ផ�តិ
រប់ស់គ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា ពោះ�ល��បំ់ណែលងខ្ញុំលួនរប់ស់កិមុ�ជាពោះឆុ្នាំះពោះ�ជាជាតិិមួយដ៏៏ រ �ង� ំ រស់រពោះវកីិ និង
ពោះ�រពោះពញពោះ�យចំំពោះណះដឹ៏ងណែផកំិប់ពោះចំេកិវទិ្ធា។ តាមរយៈការគាគំ្រទ្ធពី ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា ពោះយីងខំ្ញុំ�ំក៏ិ
រប់ស់គ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា ពោះ�ល��បំ់ណែលងខ្ញុំលួនរប់ស់កិមុ�ជាពោះឆុ្នាំះពោះ�ជាជាតិិមួយដ៏៏ រ �ង� ំ រស់រពោះវកីិ និង
ពោះ�រពោះពញពោះ�យចំំពោះណះដឹ៏ងណែផកំិប់ពោះចំេកិវទិ្ធា។ តាមរយៈការគាគំ្រទ្ធពី ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា ពោះយីងខំ្ញុំ�ំក៏ិ
រប់ស់គ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា ពោះ�ល��បំ់ណែលងខ្ញុំលួនរប់ស់កិមុ�ជាពោះឆុ្នាំះពោះ�ជាជាតិិមួយដ៏៏ រ �ង� ំ រស់រពោះវកីិ និង

�នលទ្ធធភាពជំូរ �ញប់រយិាប់នហិំិរញ្ញញវតិុ� តាមរយៈការពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�ឌី្ឍជីូថិលគ្រប់កិប់ពោះ�យ
ពោះ�រពោះពញពោះ�យចំំពោះណះដឹ៏ងណែផកំិប់ពោះចំេកិវទិ្ធា។ តាមរយៈការគាគំ្រទ្ធពី ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា ពោះយីងខំ្ញុំ�ំក៏ិ
�នលទ្ធធភាពជំូរ �ញប់រយិាប់នហិំិរញ្ញញវតិុ� តាមរយៈការពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�ឌី្ឍជីូថិលគ្រប់កិប់ពោះ�យ
ពោះ�រពោះពញពោះ�យចំំពោះណះដឹ៏ងណែផកំិប់ពោះចំេកិវទិ្ធា។ តាមរយៈការគាគំ្រទ្ធពី ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា ពោះយីងខំ្ញុំ�ំក៏ិ

គ្រប់សិទ្ធធភាព និងគ្រប់សិទ្ធធផលពោះ�កិមុ�ជា ពោះហីិយពោះយីងខំ្ញុំ�ំនឹងប់និជំូរ �ញប់រយិាប់នហិំិរញ្ញញវតិុ� ពោះយនឌ័្ឍរ និង
�នលទ្ធធភាពជំូរ �ញប់រយិាប់នហិំិរញ្ញញវតិុ� តាមរយៈការពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�ឌី្ឍជីូថិលគ្រប់កិប់ពោះ�យ
គ្រប់សិទ្ធធភាព និងគ្រប់សិទ្ធធផលពោះ�កិមុ�ជា ពោះហីិយពោះយីងខំ្ញុំ�ំនឹងប់និជំូរ �ញប់រយិាប់នហិំិរញ្ញញវតិុ� ពោះយនឌ័្ឍរ និង
�នលទ្ធធភាពជំូរ �ញប់រយិាប់នហិំិរញ្ញញវតិុ� តាមរយៈការពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�ឌី្ឍជីូថិលគ្រប់កិប់ពោះ�យ

ឌី្ឍជីូថិល គ្រសប់ពោះពលណែដ៏លពោះយីងឈានចូំលដ៏ល់យ��សម័យថិមីនៃនប់ដិ៏វដ៏ាន៍ឧសាហិកិមម ៤.០ ណែដ៏ល
គ្រប់សិទ្ធធភាព និងគ្រប់សិទ្ធធផលពោះ�កិមុ�ជា ពោះហីិយពោះយីងខំ្ញុំ�ំនឹងប់និជំូរ �ញប់រយិាប់នហិំិរញ្ញញវតិុ� ពោះយនឌ័្ឍរ និង
ឌី្ឍជីូថិល គ្រសប់ពោះពលណែដ៏លពោះយីងឈានចូំលដ៏ល់យ��សម័យថិមីនៃនប់ដិ៏វដ៏ាន៍ឧសាហិកិមម ៤.០ ណែដ៏ល
គ្រប់សិទ្ធធភាព និងគ្រប់សិទ្ធធផលពោះ�កិមុ�ជា ពោះហីិយពោះយីងខំ្ញុំ�ំនឹងប់និជំូរ �ញប់រយិាប់នហិំិរញ្ញញវតិុ� ពោះយនឌ័្ឍរ និង

ជាយ��សម័យ�ួរឲ្យ�រពំោះភីិប់រកីិ�យ។  

ប់ញ្ហាា ជំូង�កូិវដី៏-១៩ ��ជាប់ញ្ហាា ធៃន់ធៃរ និង�នប់ងកជាប់ញ្ហាា គ្រប់ឈមសគ្រ�ប់់ពោះយីង�ងំអស់គំា។ ជំូង�
�តិតិាតិពោះនះ�នប់ាះ�ល់ដ៏ល់វស័ិយជាពោះគ្រចីំន រមួ�ងំវស័ិយធនាគារ និងហិិរញ្ញញវតិុ�ផង។ ពោះ�ះបី់
ជួូប់នឹងប់ញ្ហាា គ្រប់ឈម�ងំពោះនះកិាី ធនាគារ វងី ពោះ�ណែតិឈររ �ង� ំ និងពោះ�ះជំូហានពោះ�ម�ខ្ញុំជានិចំេ។ 
�តិតិាតិពោះនះ�នប់ាះ�ល់ដ៏ល់វស័ិយជាពោះគ្រចីំន រមួ�ងំវស័ិយធនាគារ និងហិិរញ្ញញវតិុ�ផង។ ពោះ�ះបី់
ជួូប់នឹងប់ញ្ហាា គ្រប់ឈម�ងំពោះនះកិាី ធនាគារ វងី ពោះ�ណែតិឈររ �ង� ំ និងពោះ�ះជំូហានពោះ�ម�ខ្ញុំជានិចំេ។ 
�តិតិាតិពោះនះ�នប់ាះ�ល់ដ៏ល់វស័ិយជាពោះគ្រចីំន រមួ�ងំវស័ិយធនាគារ និងហិិរញ្ញញវតិុ�ផង។ ពោះ�ះបី់

ធនាគារ វងី ជាធនាគារណែដ៏ល�ន�េ ស់ជាជូនជាតិិណែខ្ញុំមរ�ងំគ្រសងុ ពោះហីិយប់ចំេ�ប់ីន�ំ�ជាសុាប័់នដ៏៏ធំ
មួយណែដ៏លផិល់ពោះសវាធនាគារពោះពញពោះលញសគ្រ�ប់់សហិ�មន៍�ំងអស់គំា។
ធនាគារ វងី ជាធនាគារណែដ៏ល�ន�េ ស់ជាជូនជាតិិណែខ្ញុំមរ�ងំគ្រសងុ ពោះហីិយប់ចំេ�ប់ីន�ំ�ជាសុាប័់នដ៏៏ធំ
មួយណែដ៏លផិល់ពោះសវាធនាគារពោះពញពោះលញសគ្រ�ប់់សហិ�មន៍�ំងអស់គំា។
ធនាគារ វងី ជាធនាគារណែដ៏ល�ន�េ ស់ជាជូនជាតិិណែខ្ញុំមរ�ងំគ្រសងុ ពោះហីិយប់ចំេ�ប់ីន�ំ�ជាសុាប័់នដ៏៏ធំ

គ្រប់ព័នធពោះអកូិឡូូស�ីឌី្ឍជីូថិល�នផ្លាល ស់ប់ាូររប់ត់ិអំកិពោះគ្របី់គ្រ�ស់យាា ងខាល ងំ ជាពិពោះសសអំឡូ�ងពោះពលផេ�ះជំូង�
�តិតិាតិកូិវដី៏-១៩។  ពោះយីង�នពោះធើីការយាា ងសគ្រសាក់ិសគ្រសាពំោះដី៏មីីធានាថាគ្រប់ជាជូនគ្រ�ប់់របូ់អាចំ
គ្រប់ព័នធពោះអកូិឡូូស�ីឌី្ឍជីូថិល�នផ្លាល ស់ប់ាូររប់ត់ិអំកិពោះគ្របី់គ្រ�ស់យាា ងខាល ងំ ជាពិពោះសសអំឡូ�ងពោះពលផេ�ះជំូង�
�តិតិាតិកូិវដី៏-១៩។  ពោះយីង�នពោះធើីការយាា ងសគ្រសាក់ិសគ្រសាពំោះដី៏មីីធានាថាគ្រប់ជាជូនគ្រ�ប់់របូ់អាចំ
គ្រប់ព័នធពោះអកូិឡូូស�ីឌី្ឍជីូថិល�នផ្លាល ស់ប់ាូររប់ត់ិអំកិពោះគ្របី់គ្រ�ស់យាា ងខាល ងំ ជាពិពោះសសអំឡូ�ងពោះពលផេ�ះជំូង�

ទ្ធទួ្ធល�នពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�យាា ងសមីរូណែប់ប់ គ្រប់កិប់ពោះ�យស�វតិុិភាព ភាពងាយគ្រសលួ និង�នការ
ការ�រ។

សារឹព័ើក្រុប់ធានក្រុកំមុ្ពុក្រុបឹ់កំាភិិ�ល

ទ្ធទួ្ធល�នពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�យាា ងសមីរូណែប់ប់ គ្រប់កិប់ពោះ�យស�វតិុិភាព ភាពងាយគ្រសលួ និង�នការ
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ប់នាេ ប់់ពីការគ្រប់កាសអំពីអាជំាប័់ណណធនាគារ�ណិជូជកាលពីណែខ្ញុំ
ពោះមសាឆំ្នាំមំ�ន ធនាគារ វងី ក៏ិ�ន�ក់ិពោះចំញផលិតិផល និងពោះសវា
កាន់ណែតិពោះគ្រចីំនណែថិមពោះទ្ធៀតិ រមួ�ងំពោះសវាឥណ�ន និងគ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញី 
ប់ណែនមុពោះលីផលប័់គ្រតិណែដ៏ល�នគ្រសាប់់រប់ស់ពោះយីង។ ពោះសវាឌី្ឍជីូថិល
�ងំពោះនះគ្រតិវូ�នផិល់ជូូនតាមរយៈកិមមវធីិវងីណែបុ់ងពោះអប់ គ្រប់កិប់ពោះ�យ
ភាពនៃចំគំ្រប់ឌិ្ឍតិ និងផាល់ជូូនតាមឌី្ឍជីូថិលនិងតាមទី្ធតាងំពោះផសងពោះទ្ធៀតិ
រប់ស់ពោះយីងទូ្ធ�ងំគ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា។ 

ជា ណែផំ កិ មួ យ នៃន កិិ ចំេ ខិ្ញុំ តិ ខំ្ញុំ គ្របឹ់ ង ណែគ្រប់ ង ពោះដី៏ មីី ជួូ យ សិា រ ពោះស ដ៏ឋ កិិ ចំេ
កិមុ�ជា ពោះឡូងីវញិពីជំូង��តិតិាតិ កូិវដី៏-១៩ធនាគារវងី�នខិ្ញុំតិខំ្ញុំ
គ្របឹ់ងណែគ្រប់ងជាមួយនៃដ៏�ូពោះផសងៗ ពោះដី៏មីជួីូយគាគំ្រទ្ធដ៏ល់មីគ្រកិ ូសហិ គ្រគាស 
សហិ គ្រគាស ធ�ន តូិចំ  និង មធ�ម (MSMEs) ពោះ�យផិល់ជូូន
នូវជូពោះគ្រមីសហិិរញ្ញញប់ី�នសមគ្រសប់សគ្រ�ប់់ពួកិគាត់ិ។ ពោះ�ពោះពល
ពោះនះ អតិិថិិជូនមីគ្រកិសូហិគ្រគាស សហិគ្រគាធ�នតូិចំ និងមធ�ម រប់ស់
ពោះយីង អាចំ�នទ្ធទួ្ធលនូវពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ� ណែដ៏លគ្រតិវូ�នប់ពោះងកីតិពោះឡូងី
តាមរយៈកិិចំេសហិការជាមួយនឹង សាជីូវកិមមធានាឥណ�នកិមុ�ជា 
(ស.ធ.កិ.)  ធនាគារសហិគ្រគាសធ�នតូិចំ និងមធ�ម កិមុ�ជា ម.កិ 
និង�ពោះគ្រ�ងសហិគ្រ�ិននារសីកិមម (WE Act) ណែដ៏លគាគំ្រទ្ធថិវកិាពោះ�យ
ទី្ធភំាក់ិងារជំូនួយអាពោះមរកិិ USAID និងអន�វតិិពោះ�យអងគការពោះផកិ 
(Pact) ជាពោះដី៏ម។

ពោះលីសពីពោះនះពោះ�ពោះទ្ធៀតិ ប់ចំេ�ប់ីនពំោះនះ ធនាគារវងី ��ជានៃដ៏�ូសគ្រ�ប់់ការ
ទូ្ធ�ត់ិរប់ស់ទី្ធផារ CambodiaTrade រប់ស់គ្រកិសួង�ណិជូជកិមម 
ណែដ៏ល�ន�ក់ិឲ្យ�ដំ៏ពោះណីរការពោះ��ក់ិកិ�ា លណែខ្ញុំមិថិ�នា ឆំ្នាំ ំ២០២១ 
តាមរយៈការផិល់នូវថំាលរមួមួយសគ្រ�ប់់ មីគ្រកិ ូសហិ គ្រគាស សហិ 
គ្រគាស ធ�ន តូិចំ  និង មធ�ម ពោះដី៏មីពីគ្រងីកិវសិាលភាពពោះ�យពោះគ្របី់គ្រ�ស់
សកាា ន�ពលរប់ស់វស័ិយ�ណិជូជកិមមពោះអឡូចិំគ្រតិនិូកិ។ 

ប់ណែនុមពោះលីភាពជានៃដ៏�ូពោះដី៏មីីជួូយគាគំ្រទ្ធដ៏ល់ មីគ្រកិសូហិគ្រគាស 
សហិគ្រគាស ធ�នតូិចំ និងមធ�ម ធនគារ វងី ក៏ិ�នពោះដី៏រតួិនាទី្ធកិំ�ងការ
ពោះបី់កិគ្រ�ក់ិមូលនិធិការ�រសងគម ដ៏ល់គ្រប់ជាជូនកិមុ�ជាណែដ៏លគ្រតិវូការ
ការជួូយគាគំ្រទ្ធផងណែដ៏រ។ ពោះនះជា�ំនិតិផាួចំពោះផាីមសំលូពី�ជូរ�ឋ ភិិ�ល
កិមុ�ជា ណែដ៏លអន�វតិិពោះ�យគ្រកិសួងសងគមកិិចំេ អតីិតិយ�ទ្ធធជូន និង
យ�វនីតិិសមី�។ ពោះ�អំឡូ�ងផេ�ះជំូង��តិតិាតិ ធនាគារ វងី ក៏ិ�ន
ពោះ�ទ្ធនភាពផងណែដ៏រ ណែដ៏ល�នកាល យជានៃដ៏�ូណែដ៏ល�ួរជាទី្ធទ្ធ�កិចិំតិិ

រប់ស់រ�ឋ ភិិ�លពោះដី៏មីីជួូយអន�វតិិពោះគាលនពោះយា�យរប់ស់សពោះមាចំ
អ�គមហាពោះសនាប់តីិ ពោះតិពោះជា ហុិ�ន ណែសន កិំ�ងការជួូយគាគំ្រទ្ធដ៏ល់
គ្រប់ជាពលរដ៏ឋទី្ធទ័្ធលគ្រកិ �ប់់ប់ញ្ញេូល�ងំកិមមកិរ កិមមការនីណែដ៏លគ្រតិវូព�រួ
ពីការងារ គ្រសិី�ននៃផេពោះ�ះ គ្រកិមុគ្រ�សួារណែដ៏ល�នប់ណណគ្រកីិគ្រកិ ១ និង 
២ គ្រប់ជាពលរដ៏ឋរស់ពោះ�កិំ�ងតំិប់ន់បិ់ទ្ធខ្ញុំេប់់ និងស�ជិូកិគ្រកិមុគ្រ�សួារ
គ្រប់ជាពលរដ៏ឋណែដ៏ល�នទ្ធទួ្ធលមរណភាពពោះ�យសារជំូង�កូិវដី៏-១៩។ 

ការគាគំ្រទ្ធរប់ស់ពោះយីងចំំពោះ�ះសហិ�មន៍មិនណែមន�នគ្រតឹិមណែតិពោះ�កិំ�ង
គ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជាប់ា�ពោះ�ណ ះពោះទ្ធ។ ពោះដី៏មីជួីូយដ៏ល់ពលកិរពោះ�ពោះគ្រ�គ្រប់ពោះទ្ធស 
ណែដ៏លគ្រតិូវការពោះផីំគ្រ�ក់ិចំំណូលរប់ស់ខ្ញុំលួនណែដ៏លរកិ�ន�ំងលំ�កិ 
អំឡូ�ងពោះពលផេ�ះជំូង��តិតិាតិ ពោះយីង�នចាំប់់នៃដ៏�ូជាមួយគ្រកិមុហុិ�ន
ផាល់ពោះសវាពោះផេរគ្រ�ក់ិអនិរជាតិិពីរប់ណែនុមពោះទ្ធៀតិចូំលមកិកិំ�ងគ្រប់ព័នធ
ពោះអកូិឡូូស�ីហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ពោះយីង ��គ្រកិមុហុិ�ន City Express Money 

Transfer Japan Co., Ltd និង Ria Money Transfer។ �ំនិតិ
ផាួចំពោះផាីម�ងំអស់ពោះនះ ក៏ិដូ៏ចំជា�ំនិតិផាួចំពោះផាីមពោះផសងៗពោះទ្ធៀតិ �នជួូយ
គាគំ្រទ្ធដ៏ល់ពលរដ៏ឋកិមុ�ជាជាង ១០.០០០ នាក់ិណែដ៏លកំិព�ងពោះធើីការ
កិំ�ងគ្រប់ពោះទ្ធសជូប់ា�ន និង�ប់់�ន់នាក់ិណែដ៏លកំិព�ងពោះធើីការពោះ�ទូ្ធ�ងំ
ពិភិពពោះ�កិ។ ធនាគារ វងី ផាល់លទ្ធធភាពឲ្យ�គ្រប់ជាពលរដ៏ឋកិមុ�ជា
គ្រ�ប់់ទិ្ធសទី្ធកិំ�ងពិភិពពោះ�កិ អាចំពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវាពោះផេរគ្រ�ក់ិអនិរជាតិិ 
ជាមួយហិំឹងពោះសវាឆ្នាំប់់រហ័ិស។  

ការយកិចិំតិិទ្ធ�កិ�ក់ិចំំពោះ�ះសហិ�មន៍ ��ចំំណ� ចំសំខាន់នៃនទ្ធសសនៈ
សាជីូវកិមមពោះយីង ពោះហីិយពោះយីងពាយាមពោះលីកិទឹ្ធកិចិំតិាប់��គលិកិ និង
នៃដ៏�ូអាជីូវកិមមរប់ស់ពោះយីងឲ្យ�ចូំលរមួសកិមមភាពទំ្ធនួលខ្ញុំ�សគ្រតិវូសងគម
ជាពោះគ្រចីំន។ ជាឧ�ហិរណ៍ ធនាគារ វងី �នកំិព�ងជួូយដ៏ល់មនេីរពោះពទ្ធ�
កិ��រអងគរ និងមូលនិធិមនេីរពោះពទ្ធ��នធប់�ប្ផាា  ពោះ�យប់រចិាំេ �ថិវកិារប់ស់
ពោះយីង និងនៃរអងាគ សមូលនិធិប់ណែនមុពីសាធារណជូនសគ្រ�ប់់ការ
ពា�លកិ��រកិមុ�ជាពោះ�យឥតិ�ិតិនៃថិល។

កិំ�ងកាយវកិារសណែមាងការដឹ៏ង��ណចំំពោះ�ះកិិចំេខិ្ញុំតិខំ្ញុំគ្របឹ់ងណែគ្រប់ងពោះ�យ
ឥតិពោះនឿយហិត់ិរប់ស់វរីប់�រសនៃនស��មគ្រ�ពូោះពទ្ធ�សម័ គ្រ�ចិំតិិយ�វជូន
សពោះមាចំពោះតិពោះជា (TYDA) ធនាគារវងី �នប់រចិាំេ �ថិវកិា ១០០.០០០ 
ដ៏��ល រអាពោះមរកិិដ៏ល់ស��ម ពោះហីិយពោះយីងពោះប់ាជំាឧប់តិុមភថិវកិាកិំ�ង
ចំំនួនដូ៏ចំគំាពោះនះកិំ�ងរយៈពោះពល ៥ ឆំ្នាំ។ំ ការប់រចិាំេ �ជាប់និប់នាេ ប់់ពោះនះ
នឹងជួូយគាគំ្រទ្ធដ៏ល់សកិមមភាពមន�សសធម៌រប់ស់ ស��មគ្រ�ពូោះពទ្ធ�
សម័គ្រ�ចិំតិិយ�វជូនសពោះមាចំពោះតិពោះជា  ខ្ញុំណៈណែដ៏លស��មផាល់ពោះសវាគ្រតិតួិ

ពិនិតិ�ស�ខ្ញុំភាព និងការពា�លពោះ�យឥតិ�ិតិនៃថិលដ៏ល់សហិ�មន៍។ 

ជាការខិ្ញុំតិខំ្ញុំគ្របឹ់ងណែគ្រប់ងពោះដី៏មីជួីូយដ៏ល់គ្រកិមុគ្រ�សួារ ណែដ៏លសុិតិកិំ�ង
តំិប់ន់បិ់ទ្ធខ្ញុំេប់់អំឡូ�ងផេ�ះជំូង��តិតិាតិពោះនះ ធនាគារវងី �នប់រចិាំេ �
ថិវកិាចំំនួន ៥០.០០០ ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ ដ៏ល់សា��ជូធានីភិំំពោះពញ 
ពោះគ្រកាមវតិិ�នឯកិឧតិិម �ួង ពោះគ្រសង អភិិ�លនៃន�ណៈអភិិ�ល
�ជូធានីភិំំពោះពញ។

ពោះយីងក៏ិ�នគាគំ្រទ្ធដ៏ល់កិមមវធីិពោះ�ះជំូរ � ំ “យ�វជូន ២១” ណែដ៏លពោះរៀប់ចំំ
ពោះឡូងីពោះ�យគ្រកិសួងអប់់រ ំយ�វជូន និងកីិឡាណែដ៏លពោះលីកិកិមុស់ផត់ំិ�ំនិតិ
សហិគ្រ�ិនកិំ�ងចំំពោះ�មនិសសិតិសាកិលវទិ្ធាល័យណែដ៏ល�នមូល
�ឋ នពោះ�ទី្ធគ្រកិងុភិំំពោះពញ។ ធនាគារ វងី �នប់រចិាំេ �កិ�ំព�ទ័ូ្ធរយួរនៃដ៏ថិមី 
ដ៏ល់អំកិឈះំកិំ�ងកិមមវធីិពោះ�ះជំូរ � ំ ណែដ៏ល�នតិនៃមលគ្រប់�ណ ៨.០០០ 
ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ។

ការរមួចំំណែណកិរប់ស់ពោះយីងចំំពោះ�ះសហិ�មន៍ គ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់
ជាសាធារណៈ ពោះហីិយខំ្ញុំ�ំពិតិជា�នកិាីពោះសាមនសសរកីិ�យពោះ�ពោះពល
ណែដ៏លធនាគារ វងី �នទ្ធទួ្ធល�នរងាើ ន់កិមមវធីិទំ្ធនួលខ្ញុំ�សគ្រតិវូ
សងគមគ្រប់កិប់ពោះ�យឧតិិមភាព (American Chamber of 

Commerce CSR Excellence Award) ពីសភា�ណិជូជកិមម
សហិរដ៏ឋអាពោះមរកិិកិំ�ងឆំ្នាំ ំ២០២១។ 

ពោះ�ះ បី់ ជា ពោះយីង សពោះគ្រម ចំ� ន នូ វសមិ ទ្ធធផ លសំខា ន់ៗជា ពោះគ្រចីំន
រចួំពោះហីិយក៏ិពោះ�យ ក៏ិពោះ��នពោះពលពោះរឿងដ៍៏ឲ្យ�រពំោះភីិប់ជាពោះគ្រចីំនតិពោះ�ម�ខ្ញុំ
ពោះទ្ធៀតិណែដ៏លពោះយីងគ្រតិរូបំ់ពោះពញផងណែដ៏រ។ ពោះយីងខំ្ញុំ�ំនឹងប់និអភិិវឌ្ឍឍន៍
ផលិតិផល និងពោះសវាថិមីៗ ពោះដី៏មីបំី់ពោះពញតិគ្រមវូការរប់ស់សហិ�មន៍
ពោះយីងខំ្ញុំ�ំ�នបំ់ណងពគ្រងីកិសាខាធនាគារ និងប់�ិញភំាក់ិងារ
កាន់ណែតិទូ្ធលំទូ្ធ�យ ពោះ�យប់ពោះងកីតិលទ្ធធភាពកាន់ណែតិពោះគ្រចីំនណែថិមពោះទ្ធៀតិ
សគ្រ�ប់់អតិិថិិជូនរប់ស់ពោះយីង។

ពោះ�យគ្រប់កាន់ខាជ ប់់នូវចំកុិ�វស័ិយកិំ�ងការពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�
ឌី្ឍជីូថិល ពោះដី៏មីពីោះលីកិកិមុស់ជីូវតិិរស់ពោះ�រប់ស់គ្រប់ជាពលរដ៏ឋកិមុ�ជា
�ងំអស់ ធនាគារវងីនឹងប់និអន�វតិិតាមការពោះប់ាជំា និងការតាងំចិំតិិ
រប់ស់ខ្ញុំលួន ពោះ�ល��ការពោះលីកិកិមុស់ប់រយិាប់នពំោះយនឌ័្ឍរ ឌី្ឍជីូថិល និង

ហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះ�ទូ្ធ�ងំគ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា។

ពោះយីងខំ្ញុំ�ំ�នពោះ�ទ្ធនភាពចំំពោះ�ះប់�ា ញភំាក់ិងារដ៏៏ទូ្ធលំទូ្ធ�យ
រប់ស់ពោះយីងខំ្ញុំ�ំ និងវសិាលភាពមិនអាចំពោះគ្រប់ៀប់ផេឹម�នរប់ស់ពោះយីង
ពោះ�កិំ�ងគ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា ពោះហីិយពោះនះក៏ិជាទំ្ធនួលខ្ញុំ�សគ្រតិវូដ៏៏ធំមួយណែដ៏រ។ 
�ងំធនាគារវងី �ងំនៃដ៏�ូ និងសហិការ ីរប់ស់ពោះយីងនឹងប់និផាល់ភាព
ងាយគ្រសលួកិំ�ងការពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ� ប់ពោះចំេកិវទិ្ធា និងទី្ធផារ
ពោះ�កិំ�ងសហិ�មន៍រប់ស់ពោះយីង ពោះហីិយគ្រតិវូពោះលីកិកិមុស់ចំំពោះណះដឹ៏ង
ហិិរញ្ញញវតិុ� និងប់រយិាប់នពំោះយនឌ័្ឍរពោះ�ទូ្ធ�ងំគ្រប់ពោះទ្ធស។ 

សូមអរ��ណចំំពោះ�ះការប់និពោះជូឿទ្ធ�កិចិំតិិមកិពោះលីពោះសវា ផលិតិផល និង
សកិមមភាពពោះផសងៗពោះយីងខំ្ញុំ�ំ និង�នចំកុិ�វស័ិយដូ៏ចំពោះយីងខំ្ញុំ�ំ ណែដ៏លចំង់
�នអនា�តិមួយគ្រប់កិប់ពោះ�យប់រយិាប់នហិំិរញ្ញញវតិុ�។ 

ពោះ�យកិាីពោះគារព�ប់់អានអំពីពោះយីងខំ្ញុំ�ំ!

អាកំឧកំញាះ  គិូត ណើម្ពុះង



98 របាយ ការណ៍៍ ប្រ�ចាំ ំឆំ្នាំ ំ2021របាយ ការណ៍៍ ប្រ�ចាំ ំឆំ្នាំ ំ2021

ជូូនចំំពោះ�ះអតិិថិិជូន និងសាធារណជូនគ្រ�ប់់របូ់!

២០២១ ជាឆំ្នាំដ៏ំ៏មហាប់វរសគ្រ�ប់់របូ់ខំ្ញុំ�ំ ពោះ�យខំ្ញុំ�ំ�នកិិតិិិយស និងឱកាសកិំ�ងការពគ្រងីកិលទ្ធធភាពរប់ស់ខំ្ញុំ�ំ ពោះដី៏មីី
រមួចំំណែណកិជួូយដ៏ល់ការអភិិវឌ្ឍឍឥតិឈប់់ឈរ សគ្រ�ប់់គ្រប់ព័នធពោះអកូិឡូូស�ីប់ពោះចំេកិវទិ្ធាហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ធនាគារវងី 
ពោះ�អំឡូ�ងពោះពលមួយឆំ្នាំដំំ៏បូ់ងនៃនការពោះធើីគ្រប់តិិប់តិិិការកិំ�ងនាមជាធនាគារ�ណិជូជ។ 

តាមរយៈតួិនាទី្ធពោះនះ ខំ្ញុំ�ំ�នឱកាសសហិការជាមួយនឹងតួិអងគសំខាន់ៗកិំ�ងវស័ិយពោះនះ ពោះដី៏មីជួីូយដ៏ល់កិិចំេខិ្ញុំតិខំ្ញុំ
គ្របឹ់ងណែគ្រប់ងពោះងីប់ពោះឡូងីវញិនៃនសហិ�មន៍រប់ស់ពោះយីង តាមរយៈការពោះគ្របី់គ្រ�ស់ផលិតិផល និងពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ� ណែប់ប់
ឌី្ឍជីូថិល។ គ្រសប់ពោះពលណែដ៏លគ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា និងពិភិពពោះ�កិប់និជួូប់គ្រប់ទ្ធះនូវប់ញ្ហាា គ្រប់ឈមពោះកីិតិពោះចំញពី
ពោះ���តិតិាតិកូិវដី៏-១៩ ពោះនាះ ពោះយីង�នបំ់ណងពោះលីកិកិមុស់ប់រយិាប់នហិំិរញ្ញញវតិុ�សគ្រ�ប់់គ្រប់ជាពលរដ៏ឋកិមុ�ជា
គ្រ�ប់់របូ់ ពោះដី៏មីជួីូយគ្រទ្ធគ្រទ្ធង់ និងសាា រពោះសដ៏ឋកិិចំេពោះ�ពោះពលពោះ���តិតិាតិកូិវដី៏-១៩ កិនលងផ�តិពោះ� ។ 

ខំ្ញុំ�ំ�នពោះសចំកីិិពោះសាមនសសរកីិ�យកិំ�ងការណែចំកិរណំែលកិនូវដំ៏ពោះណីរវវិតិិន៍ដ៏៏អសាេ រ�រប់ស់ធនាគារវងី គ្រសប់ពោះពល
ណែដ៏លពោះយីងប់និអភិិវឌ្ឍឍន៍អនា�តិដ៏៏ភិល�សាើ ងសគ្រ�ប់់គ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា។ 

កំំណើ�ើ ន និងលទ្ធធផលដ៏៏រឹឹងមាំជំាប់់ជានិច្ចចរឹប់ស់់ធនាគារឹវីីង

ពោះ�ះបី់ជាជំូង�កូិវដី៏-១៩ �នប់ងកឲ្យ��នប់ញ្ហាា គ្រប់ឈមយាា ងធំពោះធងសគ្រ�ប់់ពោះយីង�ងំអស់គំា ប់ា�ណែនិធនាគារ វងី 
�នទ្ធទួ្ធលពោះជា�ជ័ូយកិំ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង�ល់ហានិភ័ិយ�ងំឡាយ គ្រសប់ពោះពលណែដ៏លគ្រតិវូរមួចំំណែណកិជួូយដ៏ល់
សហិ�មន៍ផងណែដ៏រ។ ធនាគារវងី �នរកីិចំពោះគ្រមីនកាន់ណែតិខាល ងំពោះឡូងីជាពោះរៀង�ល់ឆំ្នាំ ំ �ប់់ប់ញ្ញេូល�ងំឆំ្នាំ២ំ០២១ 
ផងណែដ៏រ។ គ្រ�ក់ិចំំណូល�នពោះកីិនពោះឡូងី ២៥% ពោះធៀប់នឹងមួយឆំ្នាំមំ�ន ខ្ញុំណៈណែដ៏លអំកិពោះគ្របី់គ្រ�ស់�នពោះកីិនពោះឡូងី 
១៣% ពោះធៀប់នឹងរយៈពោះពលដូ៏ចំគំា ។ 

កាលពីឆំ្នាំមំ�ន �ល់អងគភាពអាជីូវកិមមរប់ស់ធនាគារវងី ទ្ធទួ្ធល�នលទ្ធធផលជាទី្ធកិត់ិស�គ ល់។ ណែផំកិ
ដំ៏ពោះ�ះគ្រសាយអាជីូវកិមម�នពោះកីិនពោះឡូងី ១១%។ ការពោះផេរគ្រ�ក់ិអនិរជាតិិ�នពោះកីិនពោះឡូងី ៥០% ពោះហីិយពោះសវា
គ្រប់មូលគ្រ�ក់ិឥណ�ន�នពោះកីិនពោះឡូងី ៤៦% ពោះបី់ពោះធៀប់នឹងមួយឆំ្នាំមំ�ន ពោះ�យកិំ�ងពោះនាះ តិនៃមលសរ �ប់នៃនគ្រប់តិិប់តិិិ
ការសាច់ំគ្រ�ក់ិពោះ�ពោះលីកិមមវធីិ WingPay ជាកិមមវធីិពោះសវាទូ្ធ�ត់ិណែដ៏លកំិព�ង�នកំិពោះណីនពោះនាះ �នពោះកីិនពោះឡូងី 
៤៧%។ 

ពោះ���តិតិាតិកូិវដី៏-១៩ �នជំូរ �ញឲ្យ�សហិ�មន៍ណែសើងរកិជូពោះគ្រមីសថិមីនៃនការទូ្ធ�ត់ិ សគ្រ�ប់់គ្រប់តិិប់តិិិការអាជីូវកិមម 
និងការចំំ�យគ្រប់ចាំនំៃថិៃរប់ស់ខ្ញុំលួន។ ធនាគារវងី �នលទ្ធធភាពផាល់ដំ៏ពោះ�ះគ្រសាយពោះលីការទូ្ធ�ត់ិណែប់ប់ឌី្ឍជីូថិល 
ណែដ៏លកាត់ិប់នយុហានិភ័ិយនៃនការឆ្លលងពោះមពោះ�� ពោះហីិយជាដំ៏ពោះ�ះគ្រសាយណែដ៏លអាចំពោះជូឿទ្ធ�កិចិំតិិ�ន និង�ន
ស�វតិុិភាព។ 

អតិិថិិជូនថិមីសរ �ប់ចំំនួន ១ �ននាក់ិ �នចូំលរមួកិំ�ងគ្រប់ព័នធពោះអកូិឡូូស�ីរប់ស់ធនាគារវងី គ្រសប់ពោះពលណែដ៏ល
ទំ្ធហំិគ្រប់តិិប់តិិិការសាច់ំគ្រ�ក់ិ�នពោះកីិនពោះឡូងី ៣៤% ពោះហីិយតិនៃមលនៃនគ្រប់តិិប់តិិិការសាច់ំគ្រ�ក់ិ�នពោះកីិនពោះឡូងី ២៤% 
ពោះ�កិំ�ងឆំ្នាំ ំ២០២១ ពោះធៀប់នឹងឆំ្នាំ ំ២០២០។ ប់�ា ញទី្ធតាងំផាល់ពោះសវាកិមមក៏ិ�នពោះកីិនពោះឡូងីកាន់ណែតិទូ្ធលំទូ្ធ�យ
ជាងម�នណែថិមពោះទ្ធៀតិ ពោះ�យកិំ�ងពោះនាះ �នភំាក់ិងារជាង ១០.៤០០ ទី្ធតាងំទូ្ធ�ងំគ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា ណែដ៏ល�ន
ប់ពោះគ្រមីពោះសវាដ៏ល់អតិិថិិជូនជាង ១៣ �ននាក់ិកិំ�ងឆំ្នាំ ំ២០២១។  

ការយកិចិំតិិទ្ធ�កិ�ក់ិរប់ស់ពោះយីងពោះលីការជំូរ �ញរបិូ់យប់ណណកិំ�ងគ្រសកុិរប់ស់កិមុ�ជាក៏ិ�នទ្ធទួ្ធលភា��ភិខុ្ញុំស់ផង
ណែដ៏រពោះ�កិំ�ងឆំ្នាំ ំ ២០២១  ពោះ�យកិំ�ងពោះនាះ ៥០% នៃនតិនៃមលគ្រប់តិិប់តិិិការសាច់ំគ្រ�ក់ិតាមធនាគារវងី ��ពោះធើីពោះឡូងីជា
គ្រ�ក់ិពោះរៀល។ ពោះ�ខាងពោះគ្រ��ជូធានីភិំំពោះពញ គ្រប់តិិប់តិិិការជាគ្រ�ក់ិពោះរៀល�នទំ្ធហំិពោះសមីនឹង ៤០% នៃនតិនៃមលគ្រប់តិិប់តិិិ
ការសរ �ប់។ 

ប់នតជួួយកំសាងណើស់ដ៏ឋកិំច្ចចឌីើជួើលណើ�កំមុ្ពុ�ជា

សារពីីអគ្គគនាយ�
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ចាំប់់តាងំពីគ្រតិវូ�នប់ពោះងកីតិពោះឡូងីកិំ�ងឆំ្នាំ ំ ២០០៨ ធនាគារវងី�នពោះធើីគ្រប់តិិប់តិិិការ
យាា ងយកិចិំតិិទ្ធ�កិ�ក់ិពោះដី៏មីីកិសាងពោះសដ៏ឋកិិចំេ និងសងគមឌី្ឍជីូថិលណែដ៏លរស់
រស់រពោះវកីិ តាមរយៈការកិសាងមូល�ឋ នគ្រ�ឹះសគ្រ�ប់់ជំូរ �ញការពោះគ្របី់គ្រ�ស់ និង
ការអភិិវឌ្ឍឍគ្រប់ព័នធឌី្ឍជីូលពោះ�កិំ�ងសហិ�មន៍។ ពោះយីង�នសពោះគ្រមចំកិិចំេការពោះនះតាម
តាមរយៈការជំូរ �ញកំិពោះណីនពោះសដ៏ឋកិិចំេ និងពោះលីកិកិមុស់ស�ខ្ញុំ��លភាពសងគម
រប់ស់គ្រប់ជាពលរដ៏ឋកិមុ�ជា នាពោះពលប់ចំេ�ប់ីន ំ កិំ�ងសម័យពោះគ្រកាយការ�តិតិាតិនៃន
ជំូង�កូិវដី៏-១៩។ ថិមីៗពោះនះ ពោះយីងកំិព�ងជួូយគ្រទ្ធគ្រទ្ធង់ដ៏ល់អាជីូវកិរនៃដ៏�ូជាង ៨0,000 
ទី្ធតាងំ តាមរយៈគ្រប់ព័នធទូ្ធ�ត់ិឌី្ឍជីូថិល ណែដ៏លជួូយដ៏ល់ពួកិគាត់ិកិំ�ងពោះធើីគ្រប់តិិប់តិិិការ
អាជីូវកិមមរប់ស់ខ្ញុំលួន។ 

កាលពីឆំ្នាំមំ�ន គ្រកិមុហុិ�ន Visa និងធនាគារវងី �នសហិការជានៃដ៏�ូ កិំ�ងការ
�ក់ិឲ្យ�ពោះគ្របី់គ្រ�ស់នូវប់ណណ “Wing Bank Virtual Visa Card” ណែដ៏លជា
ប់ណណទូ្ធ�ត់ិតាមអនឡាញសគ្រ�ប់់�ល់អំកិពោះគ្របី់គ្រ�ស់កិមមវធីិទូ្ធ�ត់ិចំល័តិរប់ស់
ធនាគារវងី ណែដ៏លអន�ញ្ហាញ តិឲ្យ�អតិិថិិជូនអាចំពោះធើីការទិ្ធញទំ្ធនិញ និងពោះសវាតាមអន
ឡាញ ពោះ�គ្រ�ប់់ទិ្ធសទី្ធណែដ៏លទ្ធទួ្ធលទូ្ធ�ត់ិជាមួយ Visa។ ប់ណែនមុពោះលីពោះនះ ភាពជា
នៃដ៏�ូពោះនះ ក៏ិ�នជួូយប់ពោះងកីនភាពចំាស់�ស់ពោះលីការចំំ�យ ពោះហីិយល�ប់បំ់�ត់ិ
ការគ្រតិតួិពិនិតិ�ឥណ�ន និងការកំិណត់ិឥណ�នអពោះថិរជាពោះដី៏ម។ 

ពោះដី៏មីរីមួចំំណែណកិដ៏ល់ការកិសាងសហិ�មន៍ធ�រកិិចំេថិមឌីី្ឍជីូថិលរប់ស់កិមុ�ជា ធនា�ន គារវងី 
ជួូយគាគំ្រទ្ធដ៏ល់ “ពពោះនល�នអាជីូវកិមមសហិគ្រគាសធ�នតូិចំ និងមធ�មឌី្ឍជីូថិល”” ណែដ៏ល
ពោះរៀប់ចំំពោះ�យគ្រកិសួងពោះសដ៏ឋកិិចំេ និងហិិរញ្ញញវតិុ� និងមជូ្ឈមណឌ លប់ណិ� ះប់�ិល 
ធ�រកិិចំេថិមី “ពោះតិពោះជា”។ កិមមវធីិពោះនះ �នបំ់ណងផាល់ឱកាសដ៏ល់ធ�រកិិចំេថិមី ឲ្យ�អភិិវឌ្ឍឍន៍
�ំនិតិ និងនវាន�វតិិន៍រប់ស់ខ្ញុំលួនពោះចំញជាការអន�វតិិជាក់ិណែសាង ពោះហីិយក៏ិ�នបំ់ណង
ណែកិលមអគ្រប់ព័នធពោះអកូិឡូូស�ីធ�រកិិចំេថិមីឌី្ឍជីូថិល ឲ្យ��នការអភិិវឌ្ឍឍ និងរកីិលូតិ�ស់
ផងណែដ៏រ។ 

កិំ�ងឆំ្នាំ ំ ២០២១ គ្រកិមុហុិ�នសាជីូវកិមមចំំនួន ៥៦៦ សហិគ្រគាសធ�នតូិចំ និងមធ�ម
ចំំនួន ២.៧៧៧ និងទី្ធភំាក់ិងាររ�ឋ ភិិ�លចំំនួន ១០ �នកំិព�ងពោះគ្របី់គ្រ�ស់
ពោះសវាកិមមពោះបី់កិគ្រ�ក់ិពោះប់ៀវតិសនិងពោះសវាទូ្ធ�ត់ិគ្រ�ក់ិរប់ស់ធនាគារវងីពោះដី៏មីីពពោះនល�ន
�ល់ការទូ្ធ�ត់ិ និងគ្រប់តិិប់តិិិការអាជីូវកិមម។ នៃដ៏�ូ�ងំអស់ពោះនាះ �ប់់ប់ញ្ញេូល
�ងំអាជីូវកិរណែប់ប់អនឡាញ និងពោះគ្រ�គ្រប់ព័នធអ�ីនធ�ណិតិ  ទី្ធផារនានា អងគការ
មន�សសធម៌ គ្រកិមុហុិ�នទូ្ធរ�មនា�មន៍ និងគ្រកិមុហុិ�នប់ពោះចំេកិវទិ្ធា ធនាគារធំៗ 
គ្រកិមុហុិ�នប់ណណឥណ�ន និងសុាប័់នរ�ឋ ភិិ�លជាពោះដី៏ម។ ពោះយីងពោះជូឿជាក់ិថា ពោះយីង
អាចំជួូយភាជ ប់់ទំ្ធនាក់ិទំ្ធនងកិំ�ងចំំពោះ�មអំកិពោះគ្របី់គ្រ�ស់ និងអាជីូវកិរឲ្យ�កាន់ណែតិ
ខាល ងំណែថិមពោះទ្ធៀតិ គ្រប់កិប់ពោះ�យភាពរលូន ណែដ៏លពោះធើីឲ្យ�គ្រប់ជាពលរដ៏ឋកិមុ�ជាគ្រ�ប់់របូ់
�នលទ្ធធភាពពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសដ៏ឋកិិចំេឌី្ឍជីូថិល�នកាន់ណែតិទូ្ធលំទូ្ធ�យជាងម�ន។ 

ធនាគារវងី  ក៏ិ�នចាំប់់ពោះផាីមអន�វតិិសាកិលីង ឥណ�នគាម នការធានា ណែផអកិពោះលី
លកុិណៈវនិិចំេ័យ និងលកុិខ្ញុំណឌ មួយចំំនួន។ អតិិថិិជូនអាចំចូំលពោះ�កាន់ណែផកំិ
ឥណ�ន ពោះ�កិំ�ងកិមមវធីិវងីណែបុ់ងពោះអប់ ពោះហីិយចំ�ចំពោះលី�កិ�ថា “កិមេីរហ័ិស” ឬ “កិមេី
�ន់ចិំតិិ” ពោះហីិយទ្ធទួ្ធល�នការអន�ម័តិពោះលី “កិមេីរហ័ិស” រប់ស់ខ្ញុំលួនកិំ�ងរយៈពោះពល
មិនដ៏ល់ ១០ នាទី្ធពោះនាះពោះឡូយី គ្រប់សិនពោះបី់បំ់ពោះពញនូវលកុិខ្ញុំណឌ គ្រ�ប់់គ្រគាន់។ 
អតិិថិិជូនណែដ៏លព�ំ�នលកុិខ្ញុំណឌ គ្រ�ប់់គ្រគាន់ ក៏ិអាចំពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវាកិមមធនាគារវងី 
ផងណែដ៏រ ពោះដី៏មីកីិសាងគ្រប់វតិិិឥណ�នរប់ស់ខ្ញុំលួន ពោះហីិយទ្ធទួ្ធល�ននូវលកុិខ្ញុំណឌ
សមគ្រសប់នាពោះពលអនា�តិ។ អតិិថិិជូន ណែដ៏លពោះគ្របី់ពោះសវាគ្រ�ក់ិពោះប់ៀវតិសជាមួយធនា
គារវងី នឹងអាចំពោះគ្របី់ “កិមេី�ន់ចិំតិិ” ឬ “កិមេីរហ័ិស” ពោះ�យសើ័យគ្រប់វតិិិ មិនថាពោះ�
តាមសាខារប់ស់ធនាគារវងី ឬជាមួយនៃដ៏�ូពោះនាះពោះទ្ធ ពោះ�យពោះគ្របី់គ្រ�ស់កិមមវធីិវងីណែបុ់ង
ពោះអប់។ ការពោះធើីដូ៏ពោះចំះំ នឹងជួូយផាល់ជាជូពោះគ្រមីសឥណ�នផលូវការសគ្រ�ប់់គ្រប់ជាជូន
កិមុ�ជាគ្រ�ប់់របូ់ ពោះហីិយពួកិគាត់ិមិនសពោះគ្រមចំពោះគ្រជីូសពោះរសីយកិអំកិផាល់គ្រ�ក់ិឥណ�ន
ណែដ៏លគ្រប់ថិ�យគ្រប់ថាន និងមិន�នចំាប់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងអំឡូ�ងគ្រគាអាសន។ំ ធនាគារវងី
ក៏ិផាល់នូវឥណ�នគាម នការធានាពិពោះសស ដ៏ល់មី គ្រកិ ូសហិគ្រគាស សហិគ្រគាស ធ�ន 
តូិចំ និង មធ�មរប់ស់គ្រសិី ពោះដី៏មីជួីូយពោះ�ះគ្រសាយប់ញ្ហាា រប់ស់ពួកិគាត់ិកិំ�ងការទ្ធទួ្ធល

�នហិិរញ្ញញវតិុ� ពោះដី៏មីពីគ្រងីកិអាជីូវកិមមរប់ស់ខ្ញុំលួន ពោះ�យសារណែតិកិងើះគ្រទ្ធព�តិមកល់។ 

ការឹព័ក្រុងឹងនវាន�វីតតន៍ឌីើជួើថ្មីលរឹប់ស់់ណើយើង

ធនាគារវងី�នពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវា Oracle Banking សគ្រ�ប់់កិមមវធីិពោះសវា
ហិិរញ្ញញវតិុ� ពោះដី៏មីជួីូយគាគំ្រទ្ធដ៏ល់អនិរកាលរប់ស់ខ្ញុំលួនពោះ�ជាធនាគារ�ណិជូជឌី្ឍជីូថិល
ណែដ៏ល�នអាជំាប់ណណពោះពញពោះលញ។ ការពោះធើីដូ៏ពោះចំះំ នឹងផាល់លទ្ធធភាពឲ្យ�ធនាគារវងី
អាចំពគ្រងីកិពោះសវារប់ស់ខ្ញុំលួន ឲ្យ�គ្រកិមុហុិ�នសាជីូវកិមម គ្រកិមុលក់ិ�យ អតិិថិិជូនទូ្ធពោះ� 
ផិល់ឥណ�ន និងការ�ក់ិគ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញី ជាពោះដី៏ម។ ធនាគារវងី ណែតិង�នបំ់ណង
ជំូរ �ញប់ដិ៏វដ៏ាន៍ធនាគារឌី្ឍជីូថិល ពោះហីិយពោះលីកិកិមុស់ប់រយិាប់នហិំិរញ្ញញវតិុ�ពោះ�កិមុ�ជា។ 
ការពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវាធនាគារ Oracle Banking អន�ញ្ហាញ តិឲ្យ�ធនាគារវងីនាំ
មកិនូវពោះសវាធនាគារលំ�ប់់ពិភិពពោះ�កិ សគ្រ�ប់់អតិិថិិជូនកាន់ណែតិពោះគ្រចីំន ណែដ៏ល
នឹងឈានពោះ�រកិផលគ្រប់ពោះយាជូន៍កាន់ណែតិពោះគ្រចីំនណែថិមពោះទ្ធៀតិសគ្រ�ប់់សហិ�មន៍ណែដ៏ល
ពោះយីងកំិព�ងប់ពោះគ្រមីពោះសវាជូូន។ 

ការឹស់ម្ពុលឹងណើឆុ្នាំ�ណើ�រឹកំឆ្នាំា  ំ២០២២

លទ្ធធផលរ �ង�រំប់ស់ធនាគារវងីពោះ�ឆំ្នាំ២ំ០២១ �នឆ្លល�ះប់ញ្ហាេ ងំឲ្យ�ពោះ�ីញពីកិិចំេខិ្ញុំតិ
ខំ្ញុំគ្របឹ់ងណែគ្រប់ងជាប់និប់នាេ ប់់រប់ស់ពោះយីង កិំ�ងការផាល់នូវពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល ងាយគ្រសលួ
�នស�វតិុិភាព និង�នការការ�រ ពោះ�ះជា�នប់ញ្ហាា គ្រប់ឈមយាា ង�ក៏ិពោះ�យ។ 
គ្រ�កិដ៏�ស់ថា ពោះជា�ជ័ូយរប់ស់ពោះយីង ជាការរមួចំំណែណកិរប់ស់គ្រ�ប់់ប់��គលិកិ
រប់ស់ធនាគារ វងី ទី្ធភំាក់ិងារ វងីទូ្ធ�ងំគ្រប់ពោះទ្ធស និងនៃដ៏�ូរប់ស់ពោះយីង�ងំអស់�ងំ
ពោះ�កិំ�ងវស័ិយឯកិជូន និងវស័ិយសាធារណៈ។ 

ពោះដី៏មីបី់និជួូយដ៏ល់សហិ�មន៍ និងសិារពោះសដ៏ឋកិិចំេពោះ�ពោះគ្រកាយពោះ���តិតិាតិកូិវដី៏-
១៩ ពោះយីងនឹងពោះ�ះជំូហានឲ្យ�កាន់ណែតិខាល ងំជាងម�ន ពោះ�យ�ក់ិពោះចំញនូវផលិតិផល 
និងពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�ថិមី ណែដ៏លចាំ�ំច់ំពោះដី៏មីីបំ់ពោះពញតិគ្រមវូការភាល មៗរប់ស់អតិិថិិជូន
រប់ស់ពោះយីង ពោះបី់ពោះ�ះបី់ជាគ្រតិវូជួូប់នឹងប់ញ្ហាា គ្រប់ឈមយាា ង�កិាី ។

ពោះយីងណែតិងណែតិណែសើងរកិមពោះធា�យថិមីៗពោះដី៏មីពីគ្រងឹងប់រយិាប់នហិំិរញ្ញញវតិុ�កិំ�ងចំំពោះ�ម
អាជីូវកិរ អតិិថិិជូន នៃដ៏�ូ និងគ្រប់ជាពលរដ៏ឋ ពោះហីិយកំិព�ងប់និវនិិពោះយា� និងពោះធើីការ
យាា ងជិូតិសំិទ្ធធជាមួយនឹង�ជូរ�ឋ ភិិ�ល និយ័តិកិរ ទី្ធភំាក់ិងារអភិិវឌ្ឍឍន៍អនិរជាតិិ  
និងនៃដ៏�ូយ�ទ្ធធសាគ្រសកិិំ�ងគ្រសកុិ ណែដ៏លសុិតិកិំ�ងគ្រ�ប់់ណែផកំិ�ងំអស់នៃនវស័ិយពោះសដ៏ឋកិិចំេ ។ 

សគ្រ�ប់់ពោះសវាកិមមទូ្ធ�ត់ិគ្រ�ក់ិ ពោះយីងកំិព�ងណែតិប់ពោះងកីនការគ្រ�ប់ដ៏ណា ប់់ជាមួយអាជីូវកិរ 
និងនៃដ៏�ូប់ណែនមុពោះទ្ធៀតិឲ្យ�ចូំលមកិពោះគ្របី់ថំាលរប់ស់ពោះយីង កិំ�ងកិិចំេខិ្ញុំតិខំ្ញុំគ្របឹ់ងណែគ្រប់ងពោះដី៏មីី
ជំូរ �ញការទូ្ធ�ត់ិឥតិពោះគ្របី់គ្រកិ�សគ្រ�ក់ិពោះ�កិំ�ងសហិ�មន៍អាជីូវកិមម ។ 

ខ្ញុំណៈណែដ៏លគ្រប់ព័នធពោះអកូិឡូូស�ីរប់ស់វងី ណែដ៏លពោះចំះណែតិពគ្រងីកិខ្ញុំលួនឥតិឈប់់ឈរ អាចំ
អន�ញ្ហាញ តិឲ្យ�អតិិថិិជូនធនាគារវងី រស់ពោះ�កិំ�ងជីូវតិិឌី្ឍជីូថិល ១០០% កិាី ប់ា�ណែនិពោះយីង
ពោះ�ណែតិយល់ថា អតិិថិិជូនមួយចំំនួនពោះ�ណែតិចូំលចិំតិិពោះធើីដំ៏ពោះណីរពោះ�កាន់ សាខាធនាគារ
ពោះ�យផ្លាេ ល់ ពោះដី៏មីពីោះធើីគ្រប់តិិប់តិិិការធនាគារ និងទ្ធទួ្ធល�នដំ៏បូ់នាម នណែផកំិហិិរញ្ញញវតិុ�
ពីប់��គលិកិធនាគាររប់ស់ពោះយីង។ ជាការពោះឆ្លលីយតិប់ ពោះយីងនឹងពោះធើីការពោះបី់កិ�ើ រសាខា
ធនាគារប់ណែនុមពោះទ្ធៀតិទូ្ធ�ងំគ្រប់ពោះទ្ធស ពោះដី៏មីីបំ់ពោះពញតាមតិគ្រមវូការរប់ស់អតិិថិិជូន
រប់ស់ពោះយីង ណែដ៏លចូំលចិំតិិពោះ�ពោះគ្របី់ពោះសវាធនាគារដ៏ល់ទី្ធកិណែនលង ជាជាងពោះសវាឌី្ឍជីូថិល 
។ ធនាគារវងី �នបំ់ណងកាល យជាធនាគារ សគ្រ�ប់់គ្រប់ជាពលរដ៏ឋកិមុ�ជាគ្រ�ប់់របូ់ 
ពោះដី៏មីផីាល់ពោះសវា និងដំ៏ពោះ�ះគ្រសាយធនាគារ ១០០% សគ្រ�ប់់គ្រប់ជាជូនកិមុ�ជា
�ងំអស់ �ងំតាមណែប់ប់ឌី្ឍជីូថិល និងទី្ធតាងំផ្លាេ ល់រប់ស់ធនាគារ។ 

ពោះយីង�នបំ់ណងពោះបី់កិសាខាឲ្យ��នយាា ងតិិចំមួយ កិំ�ងមួយពោះខ្ញុំតិិពោះ�កិំ�ងគ្រប់ពោះទ្ធស
កិមុ�ជា កិំ�ងរយៈកាលបី់ឆំ្នាំពំោះនះ និងពោះ�តាមទី្ធតាងំយ�ទ្ធធសាគ្រសនិានាពោះ�កិំ�ង�ជូធានី
ភិំំពោះពញ ។ ចំកុិ�វស័ិយរប់ស់ពោះយីង��ពោះធើីយាា ង�ផាល់ដ៏ល់គ្រប់ជាពលរដ៏ឋកិមុ�ជា
គ្រ�ប់់របូ់នូវភាពងាយគ្រសលួកិំ�ងការពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវាឌី្ឍជីូថិលណែដ៏លចាំ�ំច់ំសគ្រ�ប់់
ការពោះលីកិកិមុស់ជីូវតិិរស់ពោះ�គ្រប់ចាំនំៃថិៃរប់ស់ខ្ញុំលួន ។ គ្រប់ជាជូនគ្រ�ប់់របូ់ គ្រ�ប់់ទី្ធកិណែនលង 
និងគ្រ�ប់់ពោះពលពោះវ�! 

អរ��ណចំំពោះ�ះការគាគំ្រទ្ធឥតិឈប់់ឈររប់ស់ពោះ�កិអំកិចំំពោះ�ះចំកុិ�វស័ិយរប់ស់
ពោះយីង។ 

ជាចំ�ងពោះគ្រកាយ ជំូនួសម�ខ្ញុំឲ្យ��ណៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងរប់ស់ធនាគារ ខំ្ញុំ�សូំមពោះឆ្លល�តិឱកាសពោះនះ
ណែថិលងអំណរ��ណដ៏ល់គ្រ�ប់់ម�នីិ�ជូការណែដ៏លប់ពោះគ្រមីការពោះ�ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា 
សគ្រ�ប់់ការណែណនា ំការគាគំ្រទ្ធ និងដំ៏បូ់នាម នជាប់និប់នាេ ប់់សគ្រ�ប់់ពោះយីងខំ្ញុំ� ំ�ងំអស់គំា។

ពោះ�យកិាីពោះគារព! 
HAN PENG KWANG

សគ្រ�ប់់ការណែណនា ំការគាគំ្រទ្ធ និងដំ៏បូ់នាម នជាប់និប់នាេ ប់់សគ្រ�ប់់ពោះយីងខំ្ញុំ� ំ�ងំអស់គំា។
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ច្ចកំា�វិីស័់យ ណើប់ស់កំកំមី្ពុ គូ��តដៃម្ពុល
ច្ចកំា� វិីស័់យ
 ផិល់នូវភាពងាយគ្រសលួកិំ�ងការទ្ធទួ្ធល�នដំ៏ពោះ�ះគ្រសាយហិិរញ្ញញវតិុ�ឌី្ឍជីូថិលដ៏ល់គ្រប់ជាជូនកិមុ�ជា ពោះដី៏មីីពោះធើីឲ្យ� ជីូ វភាពគ្រប់ចាំំនៃថិៃ រប់ស់ ពួកិពោះ�
 គ្រប់ពោះសីរពោះឡូងី។

ណើប់ស់កំកំមី្ពុ
អតិថិជ្យនជាអាទិ្ធភាពី 

 ណែសើងយល់ពីតំិរវូការទី្ធផារពោះ�យការផិល់ជូូននូវផលិតិផល និងពោះសវាកិមមណែដ៏លលអបំ់ផ�តិពោះដី៏មីបំី់ពោះពញតំិរវូការអតិិថិិជូន�ន់ពោះពលពោះវ�។

 ��គ្គគលិ�ជាស័ស័រស័រម� 

 ប់ពោះងកីតិពោះអាយ�នប់រយិាកាសការងារលអណែដ៏ល�នការទ្ធទួ្ធលសាគ ល់នូវសំានៃដ៏និងសមិទ្ធធផលការងារលអជាមួយនិងការអន�វតិិ��ណតំិនៃលរប់ស់
 ធនាគារ។

 បេផ្ទារ តបេលីការអភិិវិឌ្ឍឍស័ហិគ្គមន៍ 

 ផិល់ជូូននូវពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�ចំល័តិណែដ៏លងាយគ្រសលួ និងអាចំទ្ធទួ្ធលយកិ�នសំ�ប់់ជួូយសហិ�មន៍ឲ្យ��នជីូវភាពគ្រប់ពោះសីរពោះឡូងី និងកាត់ិប់នយុ
 វសិមភាពសងគមផងណែដ៏រ។

ស័មិទ្ធធផលខ័ុស់័សំ័រា�់ភាគ្គទ្ធ�និ� 

 ប់ពោះងកីតិនូវសង់ិ�អភិិ�លកិិចំេលអមួយ ណែដ៏លរកិាឲ្យ��ននូវអតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍ខុ្ញុំស់ សំ�ប់់ភា�ទ្ធ�និកិកិំ�ងពោះគាលពោះ�អាជីូវកិមមរយៈពោះពលខ្ញុំលី និង
 រយៈពោះពលណែវង ជាមួយនឹងការឈានម�ខ្ញុំពោះ�ជាធនាគារណែដ៏លផិល់នូវពោះសវាកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ចំល័តិ ណែដ៏លងាយគ្រសលួបំ់ផ�តិសំ�ប់់អតិិថិិជូនគ្រ�ប់់របូ់។

ច្ចកំា�វិីស័់យ ណើប់ស់កំកំមី្ពុ គូ��តដៃម្ពុល
 គ្រប់ពោះសីរពោះឡូងី។

ណើប់ស់កំកំមី្ពុ

 ណែសើងយល់ពីតំិរវូការទី្ធផារពោះ�យការផិល់ជូូននូវផលិតិផល និងពោះសវាកិមមណែដ៏លលអបំ់ផ�តិពោះដី៏មីបំី់ពោះពញតំិរវូការអតិិថិិជូន�ន់ពោះពលពោះវ�។

 ��គ្គគលិ�ជាស័ស័រស័រម� 

 ប់ពោះងកីតិពោះអាយ�នប់រយិាកាសការងារលអណែដ៏ល�នការទ្ធទួ្ធលសាគ ល់នូវសំានៃដ៏និងសមិទ្ធធផលការងារលអជាមួយនិងការអន�វតិិ��ណតំិនៃលរប់ស់
 ធនាគារ។

 បេផ្ទារ តបេលីការអភិិវិឌ្ឍឍស័ហិគ្គមន៍ 

 ផិល់ជូូននូវពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�ចំល័តិណែដ៏លងាយគ្រសលួ និងអាចំទ្ធទួ្ធលយកិ�នសំ�ប់់ជួូយសហិ�មន៍ឲ្យ��នជីូវភាពគ្រប់ពោះសីរពោះឡូងី និងកាត់ិប់នយុ
 វសិមភាពសងគមផងណែដ៏រ។
 ផិល់ជូូននូវពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�ចំល័តិណែដ៏លងាយគ្រសលួ និងអាចំទ្ធទួ្ធលយកិ�នសំ�ប់់ជួូយសហិ�មន៍ឲ្យ��នជីូវភាពគ្រប់ពោះសីរពោះឡូងី និងកាត់ិប់នយុ
 វសិមភាពសងគមផងណែដ៏រ។
 ផិល់ជូូននូវពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�ចំល័តិណែដ៏លងាយគ្រសលួ និងអាចំទ្ធទួ្ធលយកិ�នសំ�ប់់ជួូយសហិ�មន៍ឲ្យ��នជីូវភាពគ្រប់ពោះសីរពោះឡូងី និងកាត់ិប់នយុ

 ប់ពោះងកីតិនូវសង់ិ�អភិិ�លកិិចំេលអមួយ ណែដ៏លរកិាឲ្យ��ននូវអតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍ខុ្ញុំស់ សំ�ប់់ភា�ទ្ធ�និកិកិំ�ងពោះគាលពោះ�អាជីូវកិមមរយៈពោះពលខ្ញុំលី និង
 រយៈពោះពលណែវង ជាមួយនឹងការឈានម�ខ្ញុំពោះ�ជាធនាគារណែដ៏លផិល់នូវពោះសវាកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ចំល័តិ ណែដ៏លងាយគ្រសលួបំ់ផ�តិសំ�ប់់អតិិថិិជូនគ្រ�ប់់របូ់។
 ប់ពោះងកីតិនូវសង់ិ�អភិិ�លកិិចំេលអមួយ ណែដ៏លរកិាឲ្យ��ននូវអតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍ខុ្ញុំស់ សំ�ប់់ភា�ទ្ធ�និកិកិំ�ងពោះគាលពោះ�អាជីូវកិមមរយៈពោះពលខ្ញុំលី និង
 រយៈពោះពលណែវង ជាមួយនឹងការឈានម�ខ្ញុំពោះ�ជាធនាគារណែដ៏លផិល់នូវពោះសវាកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ចំល័តិ ណែដ៏លងាយគ្រសលួបំ់ផ�តិសំ�ប់់អតិិថិិជូនគ្រ�ប់់របូ់។
 ប់ពោះងកីតិនូវសង់ិ�អភិិ�លកិិចំេលអមួយ ណែដ៏លរកិាឲ្យ��ននូវអតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍ខុ្ញុំស់ សំ�ប់់ភា�ទ្ធ�និកិកិំ�ងពោះគាលពោះ�អាជីូវកិមមរយៈពោះពលខ្ញុំលី និង

គូ��តដៃម្ពុល
ជ័្យយជំ្យន�
ឆ្លនេៈរប់ស់ពួកិពោះយីង ��ចំង់ទ្ធទួ្ធល�នពោះជា�ជ័ូយពោះលីគ្រ�ប់់ភារកិិចំេ។ ពួកិពោះយីងណែតិងណែតិ�នពោះគាល�ំនិតិថា ពោះយីងអាចំពោះធើី�ន ពោះហីិយពោះធើីការគ្រប់កិប់ពោះ�យ
ស�ចំរតិិភាព និងទំ្ធនួលខ្ញុំ�សគ្រតិវូខុ្ញុំស់។ ឆ្លនេៈ កិំ�ងការផិល់នូវពោះសវាកិមមណែដ៏ល�ន��ណភាពខុ្ញុំស់ និងពោះធើីកិិចំេការងារណែដ៏លឈានម�ខ្ញុំ�ូគ្រប់ណែជូង �នជូគ្រមញុ
ចិំតិិពោះយីងឲ្យ�ពោះផិ្លាតិ ជាសំខាន់ណែតិពោះលីអើី ណែដ៏ល�នអតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍ដ៏ល់អតិិថិិជូន និងនៃដ៏�ូជំូនួញរប់ស់ពោះយីង។

នវាន�វិតរន៍
ពួកិពោះយីងពោះជូឿជាក់ិពោះលីការអភិិវឌ្ឍឍខ្ញុំលួនពោះ�ម�ខ្ញុំ និងប់និណែសើងរកិដំ៏ពោះ�ះគ្រសាយប់ពោះចំេកិវទិ្ធាពោះដី៏មីពីោះឆ្លលីយតិប់នឹងតិគ្រមវូការថិមីៗ។ គ្រ�ប់់ផលិតិផល និង
ពោះសវាកិមមរប់ស់ពោះយីង ស�ទ្ធធណែតិពោះធើីពោះឡូងីពោះដី៏មីឲី្យ�អតិិថិិជូន�នភាពងាយគ្រសលួកិំ�ងការពោះគ្របី់គ្រ�ស់ និងផិល់អតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍ជាពោះគ្រចីំន តាមរយៈពោះសវាកិមម
ណែដ៏លសាមញ្ញញ ណែតិ�ន់សម័យ និង ប់ពោះងកីតិ��ណតិនៃមលខុ្ញុំស់សគ្រ�ប់់ការរស់ពោះ�គ្រប់ចាំនំៃថិៃរប់ស់គ្រប់ជាជូន និងសហិ�មន៍�ងំមូល។

ការ�ណរ� ��ណារ ល
ពួកិពោះយីងយកិចិំតិិទ្ធ�កិ�ក់ិ និងការ�រនិពោះយាជិូកិ អតិិថិិជូន និងនៃដ៏�ូរប់ស់ពោះយីងជានិចំេ ពោះ�យពោះយីងជួូយប់ពោះងកីតិឲ្យ��នប់រយិាកាសមួយណែដ៏លគ្រ�ប់់គំា
អាចំ�ិតិពោះ�យ�នមហិិចំេតាផិល់ និង ទ្ធទួ្ធលកិ�ល ងំចិំតិិក៏ិដូ៏ចំជាចូំលរមួយាា ងសគ្រសាក់ិសគ្រសាកំិំ�ងកិិចំេការអើីមួយ។ មិនគ្រតឹិមណែតិប់ា�ពោះ�ណ ះ ពោះយីងក៏ិ
ពាយាមប់ពោះងកីតិទំ្ធនាក់ិទំ្ធនងលអ និងមិតិិភាព ភាពយូរអណែងើង ជាមួយភា�ី�ក់ិព័នធ អតិិថិិជូន និងសហិ�មន៍ពោះយីងផងណែដ៏រ។ 

ការរ�ីលូតល្លាស់័
�ល់កិិចំេការណែដ៏លពោះយីងពោះធើីមិនថាជាការអភិិវឌ្ឍឍ�ា កិសញ្ហាញ ពោះយីង ឬ ជាការប់ពោះងកីតិផលិតិផល និងពោះសវាកិមមថិមី ពោះនាះពោះទ្ធ ពោះយីងណែតិងណែតិចំង់សពោះគ្រមចំ�ន
ពោះជា�ជ័ូយពោះលីសពីពោះគាលពោះ�ណែដ៏លពោះយីង�នកំិណត់ិ។ ពួកិពោះយីងពោះជូឿជាក់ិពោះលីការរកីិលូតិ�ស់រយៈពោះពលណែវង និងការប់ពោះងកីតិ��ណតិនៃមលគ្រប់កិប់ពោះ�យ
និរនិរភាព ពោះហីិយណែតិងណែតិពោះធើីការពោះ�យ�ិតិពោះ�ដ៏ល់អតិិថិិជូនសហិ�មន៍ និងគ្រប់ពោះទ្ធសជាតិិពោះ�កិំ�ងចិំតិិជានិចំេ។
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ធនាគារ វងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) ម.កិ ជាធនាគារសគ្រ�ប់់គ្រប់ជាជូនកិមុ�ជាគ្រ�ប់់របូ់ គ្រតិវូ�នជំូរ �ញពោះ�យ
ចំកុិ�វស័ិយពោះដី៏មីីផិល់ជូូនគ្រប់ជាជូនកិមុ�ជាគ្រ�ប់់របូ់នូវភាពងាយគ្រសលួកិំ�ងការទ្ធទួ្ធល�នពោះសវាកិមម
ហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏លចាំ�ំច់ំ និងពោះធើីឲ្យ�គ្រប់ពោះសីរពោះឡូងីនូវការរស់ពោះ�គ្រប់ចាំនំៃថិៃរប់ស់ពួកិគាត់ិ។

ចាំប់់តាងំពីគ្រតិវូ�នប់ពោះងកីតិពោះឡូងីកិំ�ងឆំ្នាំ ំ ២០០៨ មកិ ធនាគារវងី �នការរកីិចំពោះគ្រមីនយាា ងឆ្នាំប់់រហ័ិស 
ពោះហីិយ�នជួូយអភិិវឌ្ឍឍន៍ជីូវតិិរស់ពោះ�រប់ស់គ្រប់ជាពលរដ៏ឋកិមុ�ជា តាមរយៈការផាល់ពោះសវាកិមមទូ្ធ�ត់ិ
ចំល័តិពោះ�ទូ្ធ�ងំគ្រប់ពោះទ្ធស។ សមិទ្ធធផល�ងំអស់ពោះនះពោះធើីឱ� ធនាគារ វងីទ្ធទួ្ធល�នការពោះជូឿទ្ធ�កិចិំតិិពី
សហិ�មន៍។ ធនាគារវងី�នអភិិវឌ្ឍឍន៍ខ្ញុំលួនពីអំកិដំ៏ពោះណីរពោះ�យតិតីិយភា�ីពោះ�ជាធនាគារឯកិពោះទ្ធសកិំ�ង
ឆំ្នាំ២ំ០១៤ ពោះហីិយកាលពីពោះពលថិមីៗពោះនះ គ្រតិវូ�នកាល យពោះ�ជាធនាគារ�ណិជូជ។ 

ពោះ�ះបី់�នប់ញ្ហាា គ្រប់ឈមនានាកិាី ធនាគារ វងី �នប់ងាា ញឲ្យ�ពោះ�ីញនូវឆ្លនេៈកិំ�ងការផាល់ពោះសវាកិមម
គ្រប់កិប់ពោះ�យងាយគ្រសលួដ៏ល់អតិិថិិជូនរប់ស់ខ្ញុំលួន។ អាជំាប់ណណធនាគារ�ណិជូជ ណែដ៏លផាល់ជូូនពោះ�យ
ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជាកាលពីនៃថិៃទី្ធ៣១ ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ ំ២០២០ ពោះគ្រកាមពោះឈាម ះជា ធនាគារវងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) ម.កិ 
អន�ញ្ហាញ តិឲ្យ�វងីពគ្រងីកិពោះសវាកិមមធនាគារពោះពញពោះលញពោះ�គ្រ�ប់់ទិ្ធសទី្ធកិំ�ងគ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា។ 

ធនាគារវងី �នអភិិវឌ្ឍឍន៍ពោះ�យចាំប់់ពោះផាីមពោះចំញពីគ្រប់តិិប់តិិិការតូិចំរហិូតិដ៏ល់គ្រប់តិិប់តិិិការគ្រទ្ធង់គ្រ�យ
ធំ តាមរយៈការផាល់ផលិតិផល និងពោះសវាកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ជាពោះគ្រចីំនគ្រប់ពោះភិទ្ធ ពោះដី៏មីជួីូយពោះលីកិកិមុស់ជីូវតិិ
រស់ពោះ�រប់ស់គ្រប់ជាពលរដ៏ឋកិមុ�ជា។

ពោះគ្រកាយពោះពល�ក់ិសពោះ�ុធជាធនាគារ�ណិជូជកាលតាមគ្រប់ព័នធអនឡាញពីឆំ្នាំ ំ ២០២១ ធនាគារ
វងី �នចាំប់់ពោះផាីមផាល់ផលិតិផលហិិរញ្ញញវតិុ�ទំ្ធពោះនីប់ៗជាពោះគ្រចីំន សគ្រ�ប់់អតិិថិិជូនជារបូ់វនិប់��គល និង
សាជីូវកិមមនានា។ ផលិតិផល�ងំពោះនាះរមួ�ន៖ ពោះសវាគ្រ�ក់ិកិមេី ពោះសវាគ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញី ពោះសវាសនសំខំាតិ
តូិចំ ពោះសវាណែណនាឥំណ�ន ពោះសវាពោះផេរគ្រ�ក់ិ ការទូ្ធ�ត់ិនៃថិលទឹ្ធកិពោះភិលីង និងធានា�ាប់់រង ពោះសវាទូ្ធ�ត់ិចំងាើ ក់ិ
ផគត់ិផគង់ ពោះសវាគ្រ�ក់ិពោះប់ៀវតិស និងការប់ញ្ញេូលទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិទូ្ធរស័ពេ។ ពោះលីសពីពោះនះ ធនាគារវងី ផាល់ជូូនពោះសវា
ទូ្ធ�ត់ិតាមរយៈ “WingPay” ផងណែដ៏រ។ 

សពើនៃថិៃ ធនាគារវងីប់ពោះគ្រមីគ្រប់ជាជូនកិមុ�ជាទូ្ធ�ងំគ្រប់ពោះទ្ធស ពោះ�យគ្រ�ប់ដ៏ណិប់់១០០% នៃនគ្រសកុិនានា
កិំ�ងគ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា តាមរយៈកិមមវធីិវងីណែបុ់ងពោះអប់ណែដ៏លគ្រប់កិប់ពោះ�យភាពនៃចំគំ្រប់ឌិ្ឍតិថិមីៗ។ គ្រប់តិិប់តិិិការ
ពោះនះអាចំពោះធើីពោះ��ន តាមរយៈការសហិការជាមួយគ្រកិមុហុិ�នយកិសជាពោះគ្រចីំនកិំ�ងឧសាហិកិមមដូ៏ចំជា៖ 
Mastercard, MoneyGram, AliPay, WeChat Pay, Western Union, Visa, និង
Ria ជាពោះដី៏ម។

តាមរយៈកិមមវធីិវងីណែបុ់ងពោះអប់ ធនាគារវងីផាល់ជូូនដំ៏ពោះ�ះគ្រសាយណែប់ប់ឌី្ឍជីូថិលជាង 100 គ្រប់ពោះភិទ្ធ 
ពោះដី៏មីពីោះ�ះគ្រសាយប់ញ្ហាា ជាក់ិ�ក់ិនានាឲ្យ�ពលរដ៏ឋកិមុ�ជាគ្រ�ប់់គំា។ 

ប់ចំេ�ប់ីនពំោះនះ គ្រកិមុហុិ�នអាជីូវកិមម�ងំតូិចំ �ងំធំ កំិព�ងពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវាកិមមពោះបី់កិគ្រ�ក់ិពោះប់ៀវតិសនិងពោះសវា
ទូ្ធ�ត់ិគ្រ�ក់ិតាមរយៈធនាគារវងីពោះដី៏មីពីពោះនល�នការទូ្ធ�ត់ិពោះផសងៗ។ 

រយៈពោះពលមួយគ្រតឹិមណែតិមួយឆំ្នាំកំិនលងពោះ�ពោះនះ ធនាគារវងី�នផាល់ពោះសវាប់ពោះគ្រមីដ៏ល់អំកិពោះគ្របី់គ្រ�ស់ជាង 

១៣ �ននាក់ិ តាមរយៈគ្រប់ព័នធពោះអកូិឡូូស�ីហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ខ្ញុំលួន។ ប់ចំេ�ប់ីនពំោះនះ �នគ្រកិមុហុិ�ន
ជាង ៥០០ និងទី្ធភំាក់ិងាររ�ឋ ភិិ�លចំំនួន ១០   កំិព�ងពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវាកិមមពោះបី់កិគ្រ�ក់ិពោះប់ៀវតិស 
និងពោះសវាទូ្ធ�ត់ិគ្រ�ក់ិរប់ស់ធនាគារវងី ណែដ៏លជួូយពពោះនល�នការទ្ធទូ្ធ�ត់ិ និងគ្រប់តិិប់តិិិការ
អាជីូវកិមម។ �នអាជីូវកិមមនៃដ៏�ូជាង ៨០.០០០ ទី្ធតាងំ រមួ�ន៖ ពោះភាជូនីយ�ឋ ន ហាងទំ្ធនិញ 
សាឡូន ហាងពោះភិសជូជៈ ហាងលក់ិសពោះមល�កិបំ់�ក់ិ និង អាជីូវកិមមជាពោះគ្រចីំនពោះផសងពោះទ្ធៀតិ កំិព�ង
ពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវាកិមមទូ្ធ�ត់ិរប់ស់ធនាគារវងីណែដ៏លគ្រប់កិប់ពោះ�យស�វតិុិភាព និងអាចំពោះជូឿទ្ធ�កិចិំតិិ
�ន។ 

ធនាគារវងីផាល់អាទិ្ធភាពខុ្ញុំស់ពោះលីកិិចំេការសហិ�មន៍ ពោះហីិយ�នអន�វតិិកិមមវធីិទំ្ធនួលខ្ញុំ�សគ្រតិវូ
សងគមជាពោះគ្រចីំន។ ជាលទ្ធធផល កិំ�ងឆំ្នាំ ំ២០២១ ធនាគារវងី �នឈះំ�នរងាើ ន់ “AmCham 
Cambodia 2021 CSR Excellence Award” តាមរយៈសកិមមភាព�នឥទ្ធធិពល
គ្រប់កិប់ពោះ�យអតិន័ុយ និង�នសារសំខាន់�ន ពោះ�ពោះលីជីូវតិិរស់ពោះ�រប់ស់គ្រប់ជាជូនណែដ៏លជួូប់
ការលំ�កិ �ងំណែផកំិហិិរញ្ញញវតិុ� និងប់ញ្ហាា ពោះផសងពោះទ្ធៀតិ។

ធនាគារវងីពោះបិ់ជំាផិល់នូវប់រយិាប់នំហិិរញ្ញញវតិុ� ពោះយនឌ័្ឍរ និងឌី្ឍជីូថិល។ ធនាគារពោះនះផិល់
អាទិ្ធភាពខុ្ញុំស់ដ៏ល់ការផាល់ពោះសវាកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ដ៏ល់អំកិមិន�ន�ណនីធនាគារ និងមិន
សុិតិកិំ�ងប់�ិញធនាគារណែដ៏លអន�ញ្ហាញ តិឲ្យ� គ្រប់ជាជូនកិមុ�ជាគ្រ�ប់់របូ់ទ្ធទួ្ធល�ននូវភាព
ងាយគ្រសលួ និងស�វតិុិភាពពីពោះសវាកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�នភាពទំ្ធពោះនីប់�ន់សម័យ៕

អំព័ើធនាគារឹវីីង 
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ពោះ�ះបី់ជា�នប់ញ្ហាា គ្រប់ឈមនៃនជំូង��តិតិាតិកូិវដី៏-១៩ យាា ង�កិាី ក៏ិ
ពោះយីង ខំ្ញុំ�ំមិនណែដ៏លពោះ�ះប់ង់ការពោះបិ់ជំាចិំតិិកិំ�ងការនាយំកិពោះសវាកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�
គ្រប់កិប់ពោះ�យនវាន�វតិិន៍ដ៏ល់សហិ�មន៍ពោះឡូីយ។ ឆំ្នាំ២ំ០២១ ��ជាឆំ្នាំណំែដ៏ល
ធនាគារ វងី �ន�ក់ិប់ងាា ញផលិតិផល និងពោះសវាកិមមឌី្ឍជីូថិលកាន់ណែតិ
ពោះគ្រចីំនណែថិមពោះទ្ធៀតិពោះ�កិំ�ងគ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា ពោះដី៏មីីពោះ�ះគ្រសាយប់ញ្ហាា គ្រប់ឈម
គ្រប់ចាំំនៃថិៃ ណែដ៏លអតិិថិិជូនរបូ់ វ និប់��គលនិងគ្រកិមុហុិ�នសាជីូវកិមមនានា។ 
កិិចំេការ ពោះនះសពោះគ្រមចំ�នតាមរយៈការពគ្រងឹងសមតិុភាពរប់ស់ពោះយីង
កិំ�ងនាមជាធនាគារ�ណិជូជ និងតាមរយៈកិិចំេសហិការ ដ៏៏អសាេ រ�ជាមួយ
នៃដ៏�ូកិំ�ងគ្រសកុិ និងអនិរជាតិិ។

ស់ហ៊ុក្រុគិូនចែ�ីរឹ និងធនាគារឹវីីងរឹមួ្ពុគាា គាកំ្រុទ្ធស់ហ៊ុក្រុគាស់ធ�នតូច្ចនិងម្ពុធយម្ពុណើ�កំមុ្ពុ�ជា 

ធនាគារ វងី និងសហិគ្រ�ិនណែខ្ញុំមរ �នសហិការគំាកិំ�ងភាពជានៃដ៏�ូយ�ទ្ធធសាគ្រសពិោះដី៏មីគីាគំ្រទ្ធដ៏ល់ការអភិិវឌ្ឍឍគ្រប់តិិប់តិិិការរប់ស់សហិគ្រគាសធ�នតូិចំ និងមធ�ម រប់ស់កិមុ�ជា។ 
ភាពជានៃដ៏�ូពោះនះពោះលីកិកិមុស់គ្រប់ព័នធពោះអកូិឡូូហិសីគ្រប់កិប់ពោះ�យនិរនិរភាព និងសមគ្រសប់សគ្រ�ប់់សហិគ្រ�ិន ធ�រកិិចំេប់ពោះងកីតិថិមី  និង

សហិគ្រគាសធ�នតូិចំ និងមធ�ម។ តាមរយៈភាពជានៃដ៏�ូពោះនះ សហិគ្រ�ិនណែខ្ញុំមរ និងធនាគារ វងី �នពោះធើីការយាា ងជិូតិសំិទ្ធធពោះដី៏មីបី់ពោះងកីនគ្រប់តិិប់តិិិការសហិគ្រគាសធ�នតូិចំ និង
មធ�ម កិំ�ងវស័ិយអាទិ្ធភាព�ងំបួ់ន �� វស័ិយកិសិកិមម ផលិតិកិមម ពោះសវាកិមម និង ប់ពោះចំេកិវទិ្ធាព័ត៌ិ�នវទិ្ធា ពោះ�យផិល់ឲ្យ�ពួកិពោះ�នូវឱកាសកិំ�ងការទ្ធទួ្ធល�នគ្រ�ក់ិកិមេីពី
ធនាគារ វងី  និងពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រប់ព័នធឌី្ឍជីូថិលហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់វងី។ 

សាជួើវីកំមី្ពុធានាឥ�ទានកំមុ្ពុ�ជា និង ធនាគារឹ វីីង ស់ហ៊ុការឹគាា ណើដ៏ើម្ពុ ើីគាកំ្រុទ្ធដ៏ល់ការឹសាត រឹអាជួើវីកំមី្ពុនានាណើ�ើងវិីញ 

ធនាគារ វងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) ម.កិ និងសាជីូវកិមមធានាឥណ�នកិមុ�ជា (ស.ធ.កិ.) �ន�ក់ិឲ្យ�ដំ៏ពោះណីរការជាផលូវការនូវកិិចំេគ្រពមពោះគ្រពៀងធានាឥណ�ន ពោះដី៏មីសីហិការគំាពោះលី
ការផិល់គ្រ�ក់ិកិមេីដ៏ល់គ្រប់តិិប់តិិិកិរអាជីូវកិមមពោះ�កិមុ�ជា ណែដ៏លអាចំគ្រប់ឈមនឹងការលំ�កិកិំ�ងការទ្ធទួ្ធល�នគ្រ�ក់ិកិមេីពោះ�យសារកិងើះខាតិគ្រទ្ធព�ប់ញ្ហាេ គំ្រ�ប់់គ្រគាន់។ ធនាគារ
វងី និងសាជីូវកិមមធានាឥណ�នកិមុ�ជា (ស.ធ.កិ.) �ន�ក់ិឲ្យ�ដំ៏ពោះណីរការជាផលូវការនូវកិិចំេគ្រពមពោះគ្រពៀងធានាឥណ�នណែដ៏លពោះធើីឲ្យ�កាន់ណែតិងាយគ្រសលួសគ្រ�ប់់គ្រប់តិិប់តិិិកិរ
អាជីូវកិមមពោះ�កិមុ�ជា ណែដ៏លអាចំគ្រប់ឈមនឹងការលំ�កិកិំ�ងការទ្ធទួ្ធល�នគ្រ�ក់ិកិមេីពោះ�យសារកិងើះខាតិគ្រទ្ធព�ប់ញ្ហាេ គំ្រ�ប់់គ្រគាន់។ ឥណ�នណែប់ប់ពោះនះណែដ៏លពោះគ្របី់សគ្រ�ប់់ជា
ទ្ធ�នប់ងើិល ឬការពគ្រងីកិអាជីូវកិមម�នសារៈសំខាន់សគ្រ�ប់់គ្រកិមុហុិ�ននានារប់ស់កិមុ�ជាកិំ�ងអំឡូ�ងពោះពលជំូង��តិតិាតិ ពោះហីិយនឹងគាគំ្រទ្ធដ៏ល់កំិពោះណីនសហិគ្រគាសធ�នតូិចំ និង
មធ�ម នាពោះពលអនា�តិផងណែដ៏រ។ សាជីូវកិមមធានាឥណ�នកិមុ�ជា�នគាគំ្រទ្ធដ៏ល់ធនាគារ វងី កិំ�ងការធានាគ្រ�ក់ិកិមេីដ៏ល់សហិគ្រ�ិនណែដ៏ល�នអាជីូវកិមមណែដ៏លគ្រតិវូ�ន
ចាំត់ិទ្ធ�កិថា�នលទ្ធធភាពសងប់ា�ណែនិ�នវតិុ�ប់ញ្ហាេ តិំិចំតួិចំ។ សាជីូវកិមមធានាឥណ�នកិមុ�ជា�នផិល់ការធានាឥណ�នជាគ្រ�ក់ិធានាប់ណែនមុសគ្រ�ប់់អាជីូវកិមមណែដ៏លពោះសំី
កិមេីដូ៏ពោះចំះំកាត់ិប់នយុភាពចាំ�ំច់ំនៃនតិគ្រមវូការវតិុ�ប់ញ្ហាេ  ំនិងប់នធរូប់នយុប់នេ�កិបំ់ណ� លដ៏ល់អំកិពោះសំីកិមេី។ 

ភាព័ជាដៃដ៏គូូយ�ទ្ធធសាក្រុស់ត



1918 របាយ ការណ៍ ប្រ�ចាំ ំឆ្នាំន  ំ2021របាយ ការណ៍ ប្រ�ចាំ ំឆ្នាំន  ំ2021

ធនាគារឹស់ហ៊ុក្រុគាស់ធ�នតូច្ចនិងម្ពុធយម្ពុ និងធនាគារឹ វីីង ស់ហ៊ុការឹណើលើគូណើក្រុមាំងស់ហ៊ុហិ៊ុរឹ�ើប់ីទានក្រុទ្ធក្រុទ្ធង់
ស់ហ៊ុក្រុគាស់ធ�នតូច្ច និងម្ពុធយម្ពុដំ៏ណាក់ំកាលទ្ធើ ២

ពោះដី៏មីគីាគំ្រទ្ធការសិារពោះឡូងីវញិពោះគ្រកាយជំូង��តិតិាតិ ធនាគារ វងី និងធនាគារសហិគ្រគាសធ�នតូិចំ និងមធ�ម កិមុ�ជា ម.កិ �នចំ�ះហិតិពុោះលខាពោះលីអន�សសរណៈ
នៃនការពោះយា�យល់ពោះដី៏មីផិីល់គ្រ�ក់ិកិមេីសមរម�ដ៏ល់គ្រកិមុហុិ�នអាជីូវកិមមកិមុ�ជាតាមរយៈ�ពោះគ្រ�ងសហិហិិរញ្ញញប់ី�ន គ្រទ្ធគ្រទ្ធង់សហិគ្រគាសធ�នតូិចំ និងមធ�ម
ដំ៏�ក់ិកាលទី្ធ ២ (SCFS II)។ ភាពជានៃដ៏�ូពោះនះ�នអន�ញ្ហាញ តិឱ�សហិគ្រគាសធ�នតូិចំ និងមធ�ម អាចំទ្ធទួ្ធល�នគ្រ�ក់ិកិមេីសមរម�តាមគ្រប់ព័នធឌី្ឍជីូថិល��
កិមមវធីិវងីណែបុ់ងពោះអប់។ �ពោះគ្រ�ងសហិហិិរញ្ញញប់ី�ន គ្រទ្ធគ្រទ្ធង់សហិគ្រគាសធ�នតូិចំ និងមធ�មដំ៏�ក់ិកាលទី្ធ១ (SCFS I) គ្រតិវូ�ន�ក់ិឱ�ដំ៏ពោះណីរការដំ៏បូ់ងកិំ�ង
ឆំ្នាំ ំ ២០២០ ពោះ�យ�ជូរ�ឋ ភិិ�លកិមុ�ជា តាមរយៈការផិល់នូវហិិរញ្ញញប់ី�នណែដ៏លសមរម�និងលកុិខ្ញុំណឌ  អន�ពោះគ្រគាះដ៏ល់សហិគ្រគាសធ�នតូិចំ និងមធ�ម។ 
ជាពិពោះសស �ពោះគ្រ�ងពោះនះគាគំ្រទ្ធដ៏ល់សហិគ្រគាសធ�នតូិចំនិងមធ�មកិំ�ងវស័ិយអាទិ្ធភាពមួយចំំនួនពោះដី៏មីកីាត់ិប់នយុការនាចូំំល បំ់ពោះពញតិគ្រមវូការកិំ�ងគ្រសកុិនិង
ពោះធើីស�ហិរណកិមមកាន់ណែតិគ្រប់ពោះសីរជាមួយណែខ្ញុំសសងាើ ក់ិផគត់ិផគង់រប់ស់សហិគ្រគាសធំៗ។ តាមរយៈភាពពោះជា�ជ័ូយនៃន SCFS I ធនាគារ វងី �នពោះ�ទ្ធនភាពណែដ៏ល
�នកាល យជាណែផកំិមួយនៃន SCFS II ។ 

អតិថិ្មីជួន ណើ�ម្ពុបូ់ឌាណើក្រុតដ៏ អាច្ចណើក្រុប់ើ ក្រុ�ស់់ណើស់វាកំមី្ពុទូ្ធទាត់ក្រុ�ក់ំ វីីង ជាផលូវីការឹ

គ្រកិសួង�ណិជូជកិមម និងធនាគារ វងី �នចំ�ះហិតិុពោះលខាពោះលីអន�សសរណៈនៃនការពោះយា�យល់ កិំ�ងពោះគាលបំ់ណងតិភាជ ប់់គ្រប់ព័នធទូ្ធ�ត់ិគ្រ�ក់ិតាមគ្រប់ព័នធ
ពោះអឡូិចំគ្រតិនិូកិរប់ស់ធនាគារវងី សគ្រ�ប់់ទូ្ធ�ត់ិគ្រប់តិិប់តិិិការពោះលីផារពោះខ្ញុំមបូ់ឌាពោះគ្រតិដ៏រប់ស់គ្រកិសួង�ណិជូជកិមម។ តិភាជ ប់់គ្រប់ព័នធទូ្ធ�ត់ិគ្រ�ក់ិពោះនះ�នពោះធើីឲ្យ�
កាន់ណែតិ�នភាពងាយគ្រសលួ ឆ្នាំប់់រហ័ិស និង�នស�វតិុិភាពសគ្រ�ប់់អតិិថិិជូន និងសហិគ្រគាសធ�នតូិចំ និងមធ�ម កិំ�ងការពោះគ្របី់គ្រ�ស់ផារពោះខ្ញុំមបូ់ឌាពោះគ្រតិដ៏។ 
អន�សសរណៈនៃនការពោះយា�យល់ក៏ិ�នគ្រប់កាសពីការពោះបិ់ជំាចិំតិិរមួគំាកិំ�ងការកិសាងសមតិភុាពកិំ�ងវស័ិយហិិរញ្ញញវតិុ�ឌី្ឍជីូថិលសគ្រ�ប់់សហិគ្រគាសធ�នតូិចំ និង
មធ�ម កិមុ�ជាផងណែដ៏រ។ គ្រកិសួង�ន�ក់ិឲ្យ�ដំ៏ពោះណីរការពោះខ្ញុំមបូ់ឌាពោះគ្រតិដ៏ តាមរយៈការចំ�ះពោះឈាម ះប់ឋមពោះ��ក់ិកិ�ិលណែខ្ញុំមិថិ�នា ឆំ្នាំ២ំ០២១ ពោះ�យផិល់នូវ
ថំាលប់ពោះចំេកិវទិ្ធារមួមួយសគ្រ�ប់់ឲ្យ�សហិគ្រគាសធ�នតូិចំ និងមធ�ម ពគ្រងីកិវសិាលភាពរប់ស់ខ្ញុំលួនពោះ�យការពោះ�ះកូិនពោះសារអំ�ចំនៃន�ណិជូជកិមមតាមគ្រប់ព័នធ
ពោះអឡូចិំគ្រតិនិូកិ។

ក្រុកំមុ្ពុហុ៊ុ�នណើក្រុកំឌីើត ប់យួរឹ � ូ(ណើ�ម្ពុបូ់ឌា) និងធនាគារឹ វីីង ស់ហ៊ុការឹគាា ណើដ៏ើម្ពុ ើីណើលើកំកំមុ្ពុស់់
លទ្ធធភាព័ទ្ធទួ្ធល�នហិ៊ុរឹ�ើវីតថ�ណើ�កំមុ្ពុ�ជា

ធនាគារ វងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) ម.កិ និងគ្រកិមុហុិ�នពោះគ្រកិឌី្ឍតិ ប់�រួ ា ូ(ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) ខូ្ញុំ អិលធីឌី្ឍ (ស�ីបីុ់ស�ី)�នរមួគំាពោះដី៏មីផិីល់ភាពងាយគ្រសលួកិំ�ង
ការទ្ធទួ្ធល�នរ�យការណ៍ឥណ�នសំខាន់ៗតាមរយៈកិមមវធីិវងីណែបុ់ងពោះអប់�ងំអស់។ តាមរយៈភាពជានៃដ៏�ូពោះនះ អំកិពោះគ្របី់គ្រ�ស់
អាចំពោះធើីការពោះសំីស�ំរ�យការណ៍ឥណ�នផ្លាេ ល់ខ្ញុំលួនតាមរយៈសាម តិហិើូនពោះ�យខ្ញុំលួនឯង ពោះ�យចំំពោះណញ�ងំពោះពលពោះវ� និងថិវកិា 
ជាជាងចំំ�យពោះពលកិំ�ងការពោះធើីដំ៏ពោះណីរពោះ�កាន់ការយិាល័យស�ីបីុ់ស�ីឥឡូូវពោះនះការ�ក់ិសំពោះណីចំំ�យពោះពលណែតិពីរបី់នៃថិៃប់ា�ពោះ�ណ ះ 
ពោះហីិយគ្រតិវូ�នអន�វតិិតាមរយៈថំាលឌី្ឍជីូថិលណែដ៏ល�នស�វតិុិភាព សនិិស�ខ្ញុំ និងភាពងាយគ្រសលួរប់ស់ធនាគារ វងី និងស�ីបីុ់ស�ី។

USAID និង ធនាគារឹ វីីង ដាក់ំណើច្ចញយនតការឹកំម្ពុចើខាា តតូច្ច 

ធនាគារវងី និង�ពោះគ្រ�ងសហិគ្រ�ិននារសីកិមម (WE Act) ណែដ៏លគាគំ្រទ្ធថិវកិាពោះ�យទី្ធភំាក់ិងារជំូនួយអាពោះមរកិិ USAID និងអន�វតិិ
ពោះ�យអងគការពោះផកិ (Pact)  �នចំ�ះហិតិពុោះលខាពោះលីអន�សារណៈនៃនការពោះយា�យល់ (MoU) ពោះដី៏មីផិីល់នូវផលិតិផលហិិរញ្ញញវតិុ�
ណែដ៏ល�នតិនៃមលសមរម� និងអាចំពោះគ្របី់គ្រ�ស់�នពោះ�យគ្រតិវូ�នពោះរៀប់ចំំពោះឡូងី សគ្រ�ប់់សហិគ្រ�ិនគ្រសិីវយ័ពោះកិមងរប់ស់កិមុ�ជា ជាពិពោះសស
គ្រប់ជាជូនណែដ៏លមិន�ន់ទ្ធទួ្ធល�នពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�គ្រ�ប់់គ្រគាន់។ សហិគ្រគាសធ�នតូិចំ និងមធ�មណែដ៏លគ្រ�ប់់គ្រ�ងពោះ�យគ្រសិី ជាពោះរឿយ
ៗមិន�នបំ់ពោះពញតាមលកុិណខ្ញុំណឌ  ណែដ៏លកំិណត់ិពោះ�យអំកិផិល់ពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�ផលូវការ ពោះហីិយគ្រតិវូ�នរងផលប់ាះ�ល់ជាពិពោះសស
ពោះ�យជំូង��តិតិាតិកូិវដី៏-១៩។ �ំនិតិផួិចំពោះផីិមពោះនះ�នផិល់ឲ្យ�សហិគ្រ�ិនគ្រសិីវយ័ពោះកិមងនូវលកុិខ្ញុំណឌ កិមេីអន�ពោះគ្រគាះក៏ិដូ៏ចំជាការកិសាង

សមតិភុាពកិំ�ងជំូនាញសំលូ គ្រពម�ងំចំំពោះណះដឹ៏ងណែផកំិហិិរញ្ញញវតិុ�និងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងគ្រប់តិិប់តិិិការជាពោះដី៏ម។ 



2120 របាយ ការណ៍៍ ប្រ�ចាំ ំឆំ្នាំ ំ2021របាយ ការណ៍៍ ប្រ�ចាំ ំឆំ្នាំ ំ2021

ធនាគារឹ វីីង និងក្រុកំមុ្ពុហុ៊ុ�ន City Express  Japan ស់ហ៊ុការឹគាា ណើដ៏ើម្ពុ ើីស់ក្រុម្ពុលួដ៏ល់ការឹណើផេរឹក្រុ�ក់ំចូ្ចល
ម្ពុកំកាន់កំមុ្ពុ�ជា

ធនាគារ វងី និងគ្រកិមុហុិ�ន City Express Money Transfer Japan Co., Ltd. �នប់ពោះងកីតិភាពជានៃដ៏�ូដ៏៏អសាេ រ�ពោះ�ឆំ្នាំ២ំ០២១ ពោះ�យការផិល់
នូវពោះសវាកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�នភាពគ្រប់ពោះសីរជាងម�នដ៏ល់គ្រប់ជាជូនកិមុ�ជា�ងំអស់ណែដ៏លរស់ពោះ�កិំ�ងគ្រប់ពោះទ្ធសជូប់ា�ន។ ចំំនួនគ្រប់ជាជូនណែដ៏លកំិព�ងណែតិពោះកីិនពោះឡូងី
�ងំពោះនះ ឥឡូូវពោះនះពួកិគាត់ិអាចំពោះផីំគ្រ�ក់ិណែដ៏លពួកិគាត់ិរកិ�នយាា ងលំ�កិពោះ�ផេះ�នពោះហីិយពោះដី៏មីផីគត់ិផគង់គ្រ�សួាររប់ស់ខ្ញុំលួន�នភាល មៗ និងពោះ�កាន់គ្រ�ប់់គ្រសកុិ
�ងំអស់កិំ�ងគ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា តាមរយៈធនាគារ វងី ។ ប់ចំេ�ប់ីន ំ�នគ្រប់ជាជូនណែខ្ញុំមរជាងមួយម��ននាក់ិកំិព�ងពោះធើីការពោះ�កិំ�ងគ្រប់ពោះទ្ធសជូប់ា�ន។ តាមរយៈភាពជានៃដ៏�ូ
ពោះនះ អតិិថិិជូនអាចំអពោះញ្ញជីញពោះ�កាន់�ា ស�ីន ATM និងសាខា�មួយរប់ស់គ្រកិមុហុិ�ន City Express Japan ពោះហីិយពោះគ្រជីូសពោះរសីពោះផីំគ្រ�ក់ិតាមរយៈធនាគារ 
វងី �ន។ ប់នាេ ប់់មកិ ពួកិគាត់ិទ្ធទួ្ធល�នពោះលខ្ញុំកូិដ៏ ៨ ខ្ញុំេង់សគ្រ�ប់់ពោះផីំឲ្យ�គ្រ�សួាររប់ស់ពួកិគាត់ិពោះដី៏មីយីកិពោះ�ដ៏កិគ្រ�ក់ិពោះ�កិំ�ងគ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា�ន។

Visa និង ធនាគារឹ វីីង ដាក់ំឲ្យយដំ៏ណើ�ើ រឹការឹកាតទូ្ធទាត់តាម្ពុអនឡាញថី្មីើជាមួ្ពុយអតថក្រុប់ណើ�ជួន៍ជាណើក្រុច្ចើន

វសីា និងធនាគារ វងី �នសហិការគំាពោះដី៏មី�ីក់ិឲ្យ�ដំ៏ពោះណីរការនូវ ‘ Wing Virtual Visa Card ‘ ណែដ៏លជាកាតិទូ្ធ�ត់ិតាមអនឡាញសគ្រ�ប់់អំកិពោះគ្របី់
គ្រ�ស់កិមមវធីិទូ្ធ�ត់ិតាមទូ្ធរស័ពេនៃដ៏�ងំអស់រប់ស់ធនាគារ វងី។ កាតិទូ្ធ�ត់ិគ្រ�ក់ិឌី្ឍជីូថិលពោះនះផិល់នូវអតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍ជាពោះគ្រចីំនដ៏ល់អំកិកំិព�ងពោះគ្របី់គ្រ�ស់កិមមវ ិ
ធីវងីណែបុ់ងពោះអប់  រមួ�ងំលទ្ធធភាពកិំ�ងការទិ្ធញទំ្ធនិញតាមអនឡាញគ្រ�ប់់ទី្ធកិណែនលងណែដ៏លទ្ធទួ្ធលការទូ្ធ�ត់ិតាម Visa កាតិ ណែដ៏លវានឹងប់ពោះងកីនភាពចំាស់�ស់
ពោះលីការចំំ�យ ពោះហីិយល�ប់បំ់�ត់ិការគ្រតិតួិពិនិតិ�ឥណ�ននិងការកំិណត់ិឥណ�នអពោះថិរ។ ភាពជានៃដ៏�ូពោះនះ�ននាមំកិនូវប់ពោះចំេកិវទិ្ធារប់ស់ វសីា កិំ�ងការ
ទូ្ធ�ត់ិគ្រ�ក់ិឌី្ឍជីូថិល និងដំ៏ពោះ�ះគ្រសាយ�ណិជូជកិមមតាមគ្រប់ព័នធពោះអឡូចិំគ្រតិនិូកិ ចូំលមកិដ៏ល់ធនាគារ វងី ណែដ៏លជាធនាគារផិល់នូវពោះសវាទូ្ធ�ត់ិគ្រ�ក់ិតាម
ទូ្ធរស័ពេនៃដ៏ឈានម�ខ្ញុំពោះ�ពោះ�កិមុ�ជា។

ក្រុកំមុ្ពុហុ៊ុ�នណើស់វាណើផេរឹក្រុ�ក់ំ Ria និងធនាគារឹ វីីង ស់ហ៊ុការឹប់ណើងើើនការឹណើផេរឹក្រុ�ក់ំឆ្លលងក្រុប់ណើទ្ធស់

ធនាគារ វងី �នពគ្រងីកិគ្រប់តិិប់តិិិការចូំលមកិកាន់គ្រពះ�ជា�ចំគ្រកិកិមុ�ជាតាមរយៈភាពជានៃដ៏�ូជាមួយគ្រកិមុហុិ�នពោះសវាពោះផេរគ្រ�ក់ិ Ria Money Transfer។ 
ជាមួយនឹងភាពជានៃដ៏�ូពោះនះ ឥឡូូវពោះនះ អតិិថិិជូនអាចំពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវាពោះផេរគ្រ�ក់ិ Ria ពោះដី៏មីពីោះផីំគ្រ�ក់ិចូំលមកិកាន់គ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា�ន ណែដ៏លអំកិទ្ធទួ្ធលគ្រ�ក់ិ
អាចំដ៏កិគ្រ�ក់ិ�នតាមរយៈនៃដ៏�ូធនាគារ វងី ណែដ៏ល�នរបូ់សញ្ហាញ  Ria ។ អំកិទ្ធទួ្ធលគ្រ�ក់ិមិនគ្រតិវូ�ន�ិតិនៃថិលពោះសវាពោះនាះពោះទ្ធ ណែដ៏លផិល់ភាពងាយគ្រសលួ និង
អាចំពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រ�ប់់គំា។ អំកិមកិទ្ធទួ្ធលគ្រ�ក់ិគ្រគាន់ណែតិយកិមកិជាមួយនូវអតិិសញ្ហាញ ណប័់ណណ លិខិ្ញុំតិឆ្លលងណែដ៏ន ឬប័់ណណពោះបី់កិប់រចំាប់់ពោះដី៏ម គ្រពម�ងំពោះលខ្ញុំកូិដ៏ 
១១ ខ្ញុំេង់ ណែដ៏លអំកិពោះផីំ�នផិល់ឲ្យ�ពោះនាះជាការពោះគ្រសចំ។ ពោះ�យ�នឯកិសារ�ងំពោះនះកិំ�ងនៃដ៏ ពួកិគាត់ិអាចំបំ់ពោះពញទ្ធគ្រមង់ណែប់ប់ប់ទ្ធទ្ធទួ្ធលគ្រ�ក់ិរប់ស់ វងី ពោះហីិយអាចំ
ដ៏កិគ្រ�ក់ិ�នយាា ងងាយគ្រសលួ។ 

ធនាគារឹពា�ិជួជ ឈីើហ៊ុវ និងធនាគារឹ វីីង ចាប់់ដៃដ៏គូូផតល់ជួណើក្រុម្ពុើស់កំា�ងការឹទូ្ធទាត់ក្រុ�ក់ំកំម្ពុចើ
តាម្ពុក្រុប់ព័័នធឌីើជួើថ្មីល

ធនាគារ វងី និង ធនាគារ�ណិជូជ ឈីហិើ (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) ម.កិ �នសហិការពោះដី៏មីផិីល់ភាពងាយគ្រសលួដ៏ល់អតិិថិិជូនកិំ�ងការទូ្ធ�ត់ិសង
គ្រ�ក់ិកិមេីតាមរយៈភំាក់ិងារ វងី ឬកិមមវធីិវងីណែបុ់ងពោះអប់ �ន។ ភាពជានៃដ៏�ូពោះនះ�នផិល់ពោះសរភីាពដ៏ល់អតិិថិិជូនរប់ស់ធនាគារ�ណិជូជ 
ឈីហិើ កិំ�ងការទូ្ធ�ត់ិសងគ្រ�ក់ិកិមេី�នយាា ងងាយគ្រសលួពោះ�យគ្រគាន់ណែតិពោះ�កាន់ភំាក់ិងារ វងី ណែដ៏លពោះ�ជិូតិបំ់ផ�តិ សូមីណីែតិពោះ�កិំ�ងតំិប់ន់
�ច់ំគ្រសយាលកិំ�ងគ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជាកីិិ។ ពោះលីសពីពោះនះ អតិិថិិជូនរប់ស់ធនាគារ�ណិជូជ ឈីហិើ គ្រតិវូ�នផិល់នូវជូពោះគ្រមីសកិំ�ងការទូ្ធ�ត់ិគ្រ�ក់ិ
តាមរយៈ កិមមវធីិវងីណែបុ់ងពោះអប់ គ្រប់កិប់ពោះ�យនវាន�វតិិន៍ ក៏ិដូ៏ចំជាការពោះផេរគ្រ�ក់ិ�នយាា ងងាយគ្រសលួតាមរយៈ��ងពោះ�កាន់គ្រប់ព័នធ
ហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ធនាគារ វងី។

ការឹណើក្រុប់ើ ក្រុ�ស់់ Oracle Banking ស់ក្រុមាំប់់ណើស់វាក្រុ�ក់ំកំម្ពុចើ  និងក្រុ�ក់ំប់ណើ�ើើ

ធនាគារ វងី �ន ពោះគ្របី់គ្រ�ស់កិមមវធីិពោះសវាកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ Oracle Banking ពោះដី៏មីគីាគំ្រទ្ធដ៏ល់ការផ្លាល ស់បូិ់ររប់ស់ខ្ញុំលួនពោះ�ជា
ធនាគារ�ណិជូជកិមមឌី្ឍជីូថិលដំ៏បូ់ងពោះ� ពោះហីិយទ្ធទួ្ធល�នអាជំាប័់ណណពោះពញពោះលញ។ ការប់ណែនមុពោះលីផលប់គ្រតិ Oracle Banking ពោះនះ 
�នអន�ញ្ហាញ តិឲ្យ�ធនាគារ វងី នាយំកិពោះសវាកិមមធនាគារលំ�ប់់ពិភិពពោះ�កិឲ្យ�អតិិថិិជូនកាន់ណែតិពោះគ្រចីំន គ្រពម�ងំផិល់អតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍
កាន់ណែតិអសាេ រ�ប់ណែនមុពោះទ្ធៀតិដ៏ល់សហិ�មន៍។
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ទិ្ធនាន័យហិ៊ុរឹ�ើវីតថ�ស់ណើងាប់

148,160,726

193,224,356

20192019

2020

2021

20192019

2020

2021 287,243,129

្រទព្យសកម�សរបុ

20192019

2020

2021

20192019

2020

2021 N/A61,542,515

ឥណទាន និង បុេរ្របទានសរបុ

 30,822,839 

 40,868,315

20192019

2020

2021

20192019

2020

2021 28%52,238,929

ចំណូលដុល

20192019

2020

2021

20192019

2020

2021 N/A54,264,108

្រ�ក់បេ��ី របស់អតិថិជនសរបុ

29,223,493

39,869,781

20192019

2020

2021

20192019

2020

2021 121%87,953,595

មូលនិធិមា� ស់ហុ៊នសរបុ

6,822,080

10,646,288

20192019

2020

2021

20192019

2020

2021 19%12,683,814

ចំេណញសុទ�

49%

2021 N/A61,542,515

201920192019

2020

2019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019

202020202020202020202020

2021

201920192019

2020

2019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019

202020202020202020202020

2021
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ក្រុប់ព័័នធណើអកូំប់ណើច្ចចកំវិីទ្ធា
ហិ៊ុរឹញវី �តថ�ជាឧប់កំរឹ�៍
ស់ក្រុមាំប់់ការឹរីឹកំច្ចណើក្រុម្ពុើន
ក្រុប់កំប់ណើដាយច្ចើរឹភាព័

គូ�នើធនាគារឹ វីីង

ការពោះបី់កិ�ណនីជាមួយធនាគារ វងី ���នភាពងាយគ្រសលួ។ សគ្រ�ប់់អតិិថិិជូនគ្រ�ប់់របូ់ វាក៏ិជាជំូហានដំ៏បូ់ង កិំ�ងការអន�ញ្ហាញ តិ
ឲ្យ�អតិិថិិជូនអាចំពោះគ្របី់គ្រ�ស់ផលិតិផល និងពោះសវា�ងំអស់រប់ស់ពោះយីង រមួជាមួយនឹងឯកិសិទ្ធធិណែដ៏លពួកិគាត់ិ�នកិំ�ងនាមជា�េ ស់
�ណនីធនាគារវងី។

វីីងចែបុ់ងណើអប់

កិមមវធីិវងី ណែបុ់ងពោះអប់ ផិល់ជូូនអតិិថិិជូននូវការចូំលពោះគ្របី់គ្រ�ស់ផលិតិផល និងពោះសវាពោះពញពោះលញរប់ស់វងី។ គ្រប់សិនពោះបី់អតិិថិិជូនមិន
�នពោះពលពោះវ�ពោះ�រកិកាន់ការយិាល័យរប់ស់ធនាគារ វងី ឬសាខារប់ស់ធនាគារ វងី ពោះទ្ធ ពួកិគាត់ិអាចំចាំត់ិណែចំងការងារហិិរញ្ញញវតិុ� 
ដូ៏ចំជា៖ ការពោះផេរគ្រ�ក់ិ ការទូ្ធ�ត់ិពោះ�យមិនពោះគ្របី់សាច់ំគ្រ�ក់ិ និងការប់ង់វកិិកយប់គ្រតិពោះ�យគ្រគាន់ណែតិចំ�ចំពោះលីទូ្ធរស័ពេសាម តិហិើូនរប់ស់
ពួកិគាត់ិពីរបី់ដ៏ងប់ា�ពោះ�ណ ះ។

ទូ្ធទាត់វិីកំើយប់ក្រុត

ការទូ្ធ�ត់ិវកិិកយប់គ្រតិជាមួយ វងី�នភាពងាយគ្រសលួបំ់ផ�តិ។ ភាពជានៃដ៏�ូរប់ស់ពោះយីងជាមួយអាជីូវកិមមជាពោះគ្រចីំន អន�ញ្ហាញ តិឲ្យ�
អតិិថិិជូនអាចំទូ្ធ�ត់ិ នៃថិលពោះគ្របី់គ្រ�ស់ទឹ្ធកិ ពោះភិលីង អ�ីនធ�ណិតិ ការទូ្ធ�ត់ិប័់ណណឥណ�ន ប់ង់គ្រ�ក់ិកិមេី ប់ង់នៃថិលសា�ពោះរៀន និងនៃថិល
ពោះសវារប់ស់រ�ឋ ភិិ�ល នៃថិលអំកិផគត់ិផគង់និងនៃថិលពោះសវាជាពោះគ្រចីំនពោះទ្ធៀតិ។ ពោះពលពោះគ្របី់គ្រ�ស់វងី ពោះ�កិអំកិមិនចាំ�ំច់ំពោះ�តិគ្រមង់ជួូរគំាពោះឡូយី 
គ្រគាន់ណែតិប់ង់គ្រ�ក់ិគ្រប់ចាំណំែខ្ញុំប់ា�ពោះ�ណ ះ។

វីីងណើផ (WINGPAY)

វងីពោះផ (WingPay) ��ជាកិមមវធីិទូ្ធ�ត់ិពោះ�យមិនពោះគ្របី់សាច់ំគ្រ�ក់ិសគ្រ�ប់់ អតិិថិិជូនវងីកិំ�ងការទិ្ធញទំ្ធនិញ និងពោះសវាពីនៃដ៏�ូជាពោះគ្រចីំន
កិណែនលងរមួ�ន៖ ពោះភាជូនីយ�ឋ ន ពោះ�ងភាពយនិ ហាងសពោះមល�កិបំ់�ក់ិ និងហាងជាពោះគ្រចីំនពោះទ្ធៀតិ។ អើីណែដ៏លអំកិពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រតិវូការពោះនាះ��
កិមមវធីិវងីណែបុ់ងពោះអប់ពោះ�កិំ�ងទូ្ធរស័ពេនៃដ៏រប់ស់ពួកិពោះ�ពោះដី៏មីទូី្ធ�ត់ិពោះ�ហាងជានៃដ៏�ូនានា។ កិំ�ងនាមជាអំកិនាមំ�ខ្ញុំពោះ�ណែផកំិពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�
ឌី្ឍជីូថិល វងី��ជាគ្រកិមុហុិ�នដំ៏បូ់ងពោះ�ណែដ៏លណែណនាពំោះសវាទូ្ធ�ត់ិតាម QR ពោះ�យមិនពោះគ្របី់គ្រ�ស់សាច់ំគ្រ�ក់ិពោះ�គ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា និងជា
អំកិចាំប់់នៃដ៏�ូដំ៏បូ់ងពោះ�ជាមួយ Alipay និង WeChat Pay ។

ដ៏កំក្រុ�ក់ំតាម្ពុ QR កូំដ៏

ជួូយសគ្រមលួដ៏ល់ការដ៏កិគ្រ�ក់ិពោះចំញពី�ណនីរប់ស់ពោះ�កិអំកិ សគ្រ�ប់់អតិិថិិជូនធនាគារ វងី កាន់ណែតិ�នស�វតិុិភាព និងភាព
ងាយគ្រសលួ ឥឡូូវពោះនះពួកិគាត់ិអាចំដ៏កិគ្រ�ក់ិពោះចំញពី�ណនីរប់ស់ខ្ញុំលួន�ន ពោះ�យការណែសគន QR កូិដ៏។ មិនចាំ�ំច់ំពោះគ្របី់គ្រ�ស់កាតិ 
ពោះដី៏មីដី៏កិគ្រ�ក់ិ�នភាល មៗពោះនាះពោះទ្ធ។

ការឹណើប់ើកំគូ�នើធនាគារឹ វីីង ភាល ម្ពុៗ (E-KYC)

តាមរយៈម�ខ្ញុំងារចំ�ងពោះគ្រកាយបំ់ផ�តិពោះ�ពោះលីកិមមវធីិ វងីណែបុ់ងពោះអប់ អតិិថិិជូនអាចំពោះបី់កិ�ណនីធនាគារថិមីពោះ�យមិនចាំ�ំច់ំចាំកិពោះចំញពី
ផេះ ឬគ្រពីនឯកិសារ និងចំ�ះហិតិពុោះលខាពោះលីទ្ធគ្រមង់ណែប់ប់ប់ទ្ធជាគ្រកិ�សពោះនាះពោះឡូយី។ អើីណែដ៏លពួកិគាត់ិគ្រតិវូពោះធើីពោះនាះ ���ញយកិកិមមវធីិ
វងីណែបុ់ងពោះអប់ ពោះហីិយណែសគនអតិិសញ្ហាញ ណប់ណណរប់ស់ខ្ញុំលួនជាការពោះគ្រសចំ។ ប់នាេ ប់់ពីពោះនាះ អតិិថិិជូនអាចំចូំលពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវាកិមមនានា
រប់ស់ធនាគារ។ ពោះសវាកិមម�ងំពោះនាះរមួ�ន៖ ការពោះផេរគ្រ�ក់ិ ការទូ្ធ�ត់ិវកិិកយប់គ្រតិ សំពោះណីឥណ�ន និងពោះសវាពោះផសងៗពោះទ្ធៀតិ។

ប់រយិាប់នណំែផកំិហិិរញ្ញញវតិុ� និងវបិ់�លភាពពោះសដ៏ឋកិិចំេសហិ�មន៍រប់ស់គ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា��ជាចំំណ� ចំសំលូនៃន
គ្រ�ប់់កិិចំេការណែដ៏លពោះយីងអន�វតិិពោះ�ធនាគារ វងី។ ពោះយីង�នបំ់ណងផិល់ជូូនអតិិថិិជូនជារបូ់វនិប់��គល 
និងសាជីូវកិមមនានា មិនថាជាអំកិ�ន�ណនីធនាគារ ឬមិន�ន�ណនីធនាគារជាមួយនឹងជូពោះគ្រមីស 
នៃនផលិតិផលនិងពោះសវាកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ដ៏៏សមីរូណែប់ប់ និងអាចំពោះគ្របី់គ្រ�ស់�ន ពោះ�យ�ក់ិប់ញ្ញេូលពោះសវា
ពោះនះពោះ�កិំ�ងគ្រប់ព័នធឌី្ឍជីូថិលកាន់ណែតិទូ្ធលំទូ្ធ�យរប់ស់ពោះយីងខំ្ញុំ�ំ។

ផលិតផល និងណើស់វាកំមី្ពុរឹប់ស់់ណើយើង���ំ

ជាមួយនឹងលទ្ធធភាពទ្ធទួ្ធល�នពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ� គ្រប់ជាជូនកិមុ�ជា�ងំអស់អាចំ�ញយកិ គ្រប់ពោះយាជូន៍
ពីកំិពោះណីនពោះសដ៏ឋកិិចំេយាា ងឆ្នាំប់់រហ័ិសរប់ស់គ្រប់ពោះទ្ធសពោះនះ ពោះហីិយចាំប់់ពោះផីិមពោះ�ះជំូហានពោះឆុ្នាំះពោះ�រកិវបិ់�ល
ភាពណែផកំិហិិរញ្ញញវតិុ�។ ការទ្ធទួ្ធល�នទំ្ធន�កិចិំតិិ និងអាជំាប័់ណណ�ណិជូជកិមមពីធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា 
�នពោះធើីឲ្យ�ពោះយីងខំ្ញុំ�ំអាចំអភិិវឌ្ឍឍន៍ផលិតិផល និងពោះសវាកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ជាពោះគ្រចីំនប់ណែនមុពោះទ្ធៀតិ ពោះដី៏មីបំី់ពោះពញ
ពោះសចំកីិិគ្រតិវូការរប់ស់សហិ�មន៍។ ពោះយីងខំ្ញុំ�ំ�ន�ក់ិប់ញ្ញេូលផលប់គ្រតិប់ណែនមុសគ្រ�ប់់អតិិថិិជូនជារបូ់វនិ
ប់��គល និងសាជីូវកិមមនានា �ងំផលិតិផលគ្រ�ក់ិសនសំ និងឥណ�នជាពោះដី៏ម។ 

របាយ ការណ៍ ប្រ�ចាំ ំឆ្នាំន  ំរបាយ ការណ៍ ប្រ�ចាំ ំឆ្នាំន  ំ2021

គូ�នើធនាគារឹ វីីង

ការពោះបី់កិ�ណនីជាមួយធនាគារ វងី ���នភាពងាយគ្រសលួ។ សគ្រ�ប់់អតិិថិិជូនគ្រ�ប់់របូ់ វាក៏ិជាជំូហានដំ៏បូ់ង កិំ�ងការអន�ញ្ហាញ តិ
ឲ្យ�អតិិថិិជូនអាចំពោះគ្របី់គ្រ�ស់ផលិតិផល និងពោះសវា�ងំអស់រប់ស់ពោះយីង រមួជាមួយនឹងឯកិសិទ្ធធិណែដ៏លពួកិគាត់ិ�នកិំ�ងនាមជា�េ ស់
ការពោះបី់កិ�ណនីជាមួយធនាគារ វងី ���នភាពងាយគ្រសលួ។ សគ្រ�ប់់អតិិថិិជូនគ្រ�ប់់របូ់ វាក៏ិជាជំូហានដំ៏បូ់ង កិំ�ងការអន�ញ្ហាញ តិ
ឲ្យ�អតិិថិិជូនអាចំពោះគ្របី់គ្រ�ស់ផលិតិផល និងពោះសវា�ងំអស់រប់ស់ពោះយីង រមួជាមួយនឹងឯកិសិទ្ធធិណែដ៏លពួកិគាត់ិ�នកិំ�ងនាមជា�េ ស់
ការពោះបី់កិ�ណនីជាមួយធនាគារ វងី ���នភាពងាយគ្រសលួ។ សគ្រ�ប់់អតិិថិិជូនគ្រ�ប់់របូ់ វាក៏ិជាជំូហានដំ៏បូ់ង កិំ�ងការអន�ញ្ហាញ តិ

�ណនីធនាគារវងី។
ឲ្យ�អតិិថិិជូនអាចំពោះគ្របី់គ្រ�ស់ផលិតិផល និងពោះសវា�ងំអស់រប់ស់ពោះយីង រមួជាមួយនឹងឯកិសិទ្ធធិណែដ៏លពួកិគាត់ិ�នកិំ�ងនាមជា�េ ស់
�ណនីធនាគារវងី។
ឲ្យ�អតិិថិិជូនអាចំពោះគ្របី់គ្រ�ស់ផលិតិផល និងពោះសវា�ងំអស់រប់ស់ពោះយីង រមួជាមួយនឹងឯកិសិទ្ធធិណែដ៏លពួកិគាត់ិ�នកិំ�ងនាមជា�េ ស់

វីីងចែបុ់ងណើអប់

កិមមវធីិវងី ណែបុ់ងពោះអប់ ផិល់ជូូនអតិិថិិជូននូវការចូំលពោះគ្របី់គ្រ�ស់ផលិតិផល និងពោះសវាពោះពញពោះលញរប់ស់វងី។ គ្រប់សិនពោះបី់អតិិថិិជូនមិន
�នពោះពលពោះវ�ពោះ�រកិកាន់ការយិាល័យរប់ស់ធនាគារ វងី ឬសាខារប់ស់ធនាគារ វងី ពោះទ្ធ ពួកិគាត់ិអាចំចាំត់ិណែចំងការងារហិិរញ្ញញវតិុ� 
ដូ៏ចំជា៖ ការពោះផេរគ្រ�ក់ិ ការទូ្ធ�ត់ិពោះ�យមិនពោះគ្របី់សាច់ំគ្រ�ក់ិ និងការប់ង់វកិិកយប់គ្រតិពោះ�យគ្រគាន់ណែតិចំ�ចំពោះលីទូ្ធរស័ពេសាម តិហិើូនរប់ស់
�នពោះពលពោះវ�ពោះ�រកិកាន់ការយិាល័យរប់ស់ធនាគារ វងី ឬសាខារប់ស់ធនាគារ វងី ពោះទ្ធ ពួកិគាត់ិអាចំចាំត់ិណែចំងការងារហិិរញ្ញញវតិុ� 
ដូ៏ចំជា៖ ការពោះផេរគ្រ�ក់ិ ការទូ្ធ�ត់ិពោះ�យមិនពោះគ្របី់សាច់ំគ្រ�ក់ិ និងការប់ង់វកិិកយប់គ្រតិពោះ�យគ្រគាន់ណែតិចំ�ចំពោះលីទូ្ធរស័ពេសាម តិហិើូនរប់ស់
�នពោះពលពោះវ�ពោះ�រកិកាន់ការយិាល័យរប់ស់ធនាគារ វងី ឬសាខារប់ស់ធនាគារ វងី ពោះទ្ធ ពួកិគាត់ិអាចំចាំត់ិណែចំងការងារហិិរញ្ញញវតិុ� 

ពួកិគាត់ិពីរបី់ដ៏ងប់ា�ពោះ�ណ ះ។
ដូ៏ចំជា៖ ការពោះផេរគ្រ�ក់ិ ការទូ្ធ�ត់ិពោះ�យមិនពោះគ្របី់សាច់ំគ្រ�ក់ិ និងការប់ង់វកិិកយប់គ្រតិពោះ�យគ្រគាន់ណែតិចំ�ចំពោះលីទូ្ធរស័ពេសាម តិហិើូនរប់ស់
ពួកិគាត់ិពីរបី់ដ៏ងប់ា�ពោះ�ណ ះ។
ដូ៏ចំជា៖ ការពោះផេរគ្រ�ក់ិ ការទូ្ធ�ត់ិពោះ�យមិនពោះគ្របី់សាច់ំគ្រ�ក់ិ និងការប់ង់វកិិកយប់គ្រតិពោះ�យគ្រគាន់ណែតិចំ�ចំពោះលីទូ្ធរស័ពេសាម តិហិើូនរប់ស់

ទូ្ធទាត់វិីកំើយប់ក្រុត

ការទូ្ធ�ត់ិវកិិកយប់គ្រតិជាមួយ វងី�នភាពងាយគ្រសលួបំ់ផ�តិ។ ភាពជានៃដ៏�ូរប់ស់ពោះយីងជាមួយអាជីូវកិមមជាពោះគ្រចីំន អន�ញ្ហាញ តិឲ្យ�
អតិិថិិជូនអាចំទូ្ធ�ត់ិ នៃថិលពោះគ្របី់គ្រ�ស់ទឹ្ធកិ ពោះភិលីង អ�ីនធ�ណិតិ ការទូ្ធ�ត់ិប័់ណណឥណ�ន ប់ង់គ្រ�ក់ិកិមេី ប់ង់នៃថិលសា�ពោះរៀន និងនៃថិល
ពោះសវារប់ស់រ�ឋ ភិិ�ល នៃថិលអំកិផគត់ិផគង់និងនៃថិលពោះសវាជាពោះគ្រចីំនពោះទ្ធៀតិ។ ពោះពលពោះគ្របី់គ្រ�ស់វងី ពោះ�កិអំកិមិនចាំ�ំច់ំពោះ�តិគ្រមង់ជួូរគំាពោះឡូយី 
គ្រគាន់ណែតិប់ង់គ្រ�ក់ិគ្រប់ចាំណំែខ្ញុំប់ា�ពោះ�ណ ះ។

វីីងណើផ

វងីពោះផ (
កិណែនលងរមួ�ន៖ ពោះភាជូនីយ�ឋ ន ពោះ�ងភាពយនិ ហាងសពោះមល�កិបំ់�ក់ិ និងហាងជាពោះគ្រចីំនពោះទ្ធៀតិ។ អើីណែដ៏លអំកិពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រតិវូការពោះនាះ��
កិមមវធីិវងីណែបុ់ងពោះអប់ពោះ�កិំ�ងទូ្ធរស័ពេនៃដ៏រប់ស់ពួកិពោះ�ពោះដី៏មីទូី្ធ�ត់ិពោះ�ហាងជានៃដ៏�ូនានា។ កិំ�ងនាមជាអំកិនាមំ�ខ្ញុំពោះ�ណែផកំិពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�
កិណែនលងរមួ�ន៖ ពោះភាជូនីយ�ឋ ន ពោះ�ងភាពយនិ ហាងសពោះមល�កិបំ់�ក់ិ និងហាងជាពោះគ្រចីំនពោះទ្ធៀតិ។ អើីណែដ៏លអំកិពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រតិវូការពោះនាះ��
កិមមវធីិវងីណែបុ់ងពោះអប់ពោះ�កិំ�ងទូ្ធរស័ពេនៃដ៏រប់ស់ពួកិពោះ�ពោះដី៏មីទូី្ធ�ត់ិពោះ�ហាងជានៃដ៏�ូនានា។ កិំ�ងនាមជាអំកិនាមំ�ខ្ញុំពោះ�ណែផកំិពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�
កិណែនលងរមួ�ន៖ ពោះភាជូនីយ�ឋ ន ពោះ�ងភាពយនិ ហាងសពោះមល�កិបំ់�ក់ិ និងហាងជាពោះគ្រចីំនពោះទ្ធៀតិ។ អើីណែដ៏លអំកិពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រតិវូការពោះនាះ��

ឌី្ឍជីូថិល វងី��ជាគ្រកិមុហុិ�នដំ៏បូ់ងពោះ�ណែដ៏លណែណនាពំោះសវាទូ្ធ�ត់ិតាម 
កិមមវធីិវងីណែបុ់ងពោះអប់ពោះ�កិំ�ងទូ្ធរស័ពេនៃដ៏រប់ស់ពួកិពោះ�ពោះដី៏មីទូី្ធ�ត់ិពោះ�ហាងជានៃដ៏�ូនានា។ កិំ�ងនាមជាអំកិនាមំ�ខ្ញុំពោះ�ណែផកំិពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�
ឌី្ឍជីូថិល វងី��ជាគ្រកិមុហុិ�នដំ៏បូ់ងពោះ�ណែដ៏លណែណនាពំោះសវាទូ្ធ�ត់ិតាម 
កិមមវធីិវងីណែបុ់ងពោះអប់ពោះ�កិំ�ងទូ្ធរស័ពេនៃដ៏រប់ស់ពួកិពោះ�ពោះដី៏មីទូី្ធ�ត់ិពោះ�ហាងជានៃដ៏�ូនានា។ កិំ�ងនាមជាអំកិនាមំ�ខ្ញុំពោះ�ណែផកំិពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�

អំកិចាំប់់នៃដ៏�ូដំ៏បូ់ងពោះ�ជាមួយ 

ដ៏កំក្រុ�ក់ំតាម្ពុ 

ជួូយសគ្រមលួដ៏ល់ការដ៏កិគ្រ�ក់ិពោះចំញពី�ណនីរប់ស់ពោះ�កិអំកិ សគ្រ�ប់់អតិិថិិជូនធនាគារ វងី កាន់ណែតិ�នស�វតិុិភាព និងភាព
ងាយគ្រសលួ ឥឡូូវពោះនះពួកិគាត់ិអាចំដ៏កិគ្រ�ក់ិពោះចំញពី�ណនីរប់ស់ខ្ញុំលួន�ន ពោះ�យការណែសគន 
ពោះដី៏មីដី៏កិគ្រ�ក់ិ�នភាល មៗពោះនាះពោះទ្ធ។
ងាយគ្រសលួ ឥឡូូវពោះនះពួកិគាត់ិអាចំដ៏កិគ្រ�ក់ិពោះចំញពី�ណនីរប់ស់ខ្ញុំលួន�ន ពោះ�យការណែសគន 
ពោះដី៏មីដី៏កិគ្រ�ក់ិ�នភាល មៗពោះនាះពោះទ្ធ។
ងាយគ្រសលួ ឥឡូូវពោះនះពួកិគាត់ិអាចំដ៏កិគ្រ�ក់ិពោះចំញពី�ណនីរប់ស់ខ្ញុំលួន�ន ពោះ�យការណែសគន 

ការឹណើប់ើកំគូ�នើធនាគារឹ វីីង ភាល ម្ពុៗ (

តាមរយៈម�ខ្ញុំងារចំ�ងពោះគ្រកាយបំ់ផ�តិពោះ�ពោះលីកិមមវធីិ វងីណែបុ់ងពោះអប់ អតិិថិិជូនអាចំពោះបី់កិ�ណនីធនាគារថិមីពោះ�យមិនចាំ�ំច់ំចាំកិពោះចំញពី
ផេះ ឬគ្រពីនឯកិសារ និងចំ�ះហិតិពុោះលខាពោះលីទ្ធគ្រមង់ណែប់ប់ប់ទ្ធជាគ្រកិ�សពោះនាះពោះឡូយី។ អើីណែដ៏លពួកិគាត់ិគ្រតិវូពោះធើីពោះនាះ ���ញយកិកិមមវធីិ
វងីណែបុ់ងពោះអប់ ពោះហីិយណែសគនអតិិសញ្ហាញ ណប់ណណរប់ស់ខ្ញុំលួនជាការពោះគ្រសចំ។ ប់នាេ ប់់ពីពោះនាះ អតិិថិិជូនអាចំចូំលពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវាកិមមនានា
រប់ស់ធនាគារ។ ពោះសវាកិមម�ងំពោះនាះរមួ�ន៖ ការពោះផេរគ្រ�ក់ិ ការទូ្ធ�ត់ិវកិិកយប់គ្រតិ សំពោះណីឥណ�ន និងពោះសវាពោះផសងៗពោះទ្ធៀតិ។
វងីណែបុ់ងពោះអប់ ពោះហីិយណែសគនអតិិសញ្ហាញ ណប់ណណរប់ស់ខ្ញុំលួនជាការពោះគ្រសចំ។ ប់នាេ ប់់ពីពោះនាះ អតិិថិិជូនអាចំចូំលពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវាកិមមនានា
រប់ស់ធនាគារ។ ពោះសវាកិមម�ងំពោះនាះរមួ�ន៖ ការពោះផេរគ្រ�ក់ិ ការទូ្ធ�ត់ិវកិិកយប់គ្រតិ សំពោះណីឥណ�ន និងពោះសវាពោះផសងៗពោះទ្ធៀតិ។
វងីណែបុ់ងពោះអប់ ពោះហីិយណែសគនអតិិសញ្ហាញ ណប់ណណរប់ស់ខ្ញុំលួនជាការពោះគ្រសចំ។ ប់នាេ ប់់ពីពោះនាះ អតិិថិិជូនអាចំចូំលពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវាកិមមនានា

ប់រយិាប់នណំែផកំិហិិរញ្ញញវតិុ� និងវបិ់�លភាពពោះសដ៏ឋកិិចំេសហិ�មន៍រប់ស់គ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា��ជាចំំណ� ចំសំលូនៃន
គ្រ�ប់់កិិចំេការណែដ៏លពោះយីងអន�វតិិពោះ�ធនាគារ វងី។ ពោះយីង�នបំ់ណងផិល់ជូូនអតិិថិិជូនជារបូ់វនិប់��គល 
ប់រយិាប់នណំែផកំិហិិរញ្ញញវតិុ� និងវបិ់�លភាពពោះសដ៏ឋកិិចំេសហិ�មន៍រប់ស់គ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា��ជាចំំណ� ចំសំលូនៃន
គ្រ�ប់់កិិចំេការណែដ៏លពោះយីងអន�វតិិពោះ�ធនាគារ វងី។ ពោះយីង�នបំ់ណងផិល់ជូូនអតិិថិិជូនជារបូ់វនិប់��គល 
ប់រយិាប់នណំែផកំិហិិរញ្ញញវតិុ� និងវបិ់�លភាពពោះសដ៏ឋកិិចំេសហិ�មន៍រប់ស់គ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា��ជាចំំណ� ចំសំលូនៃន

និងសាជីូវកិមមនានា មិនថាជាអំកិ�ន�ណនីធនាគារ ឬមិន�ន�ណនីធនាគារជាមួយនឹងជូពោះគ្រមីស 
នៃនផលិតិផលនិងពោះសវាកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ដ៏៏សមីរូណែប់ប់ និងអាចំពោះគ្របី់គ្រ�ស់�ន ពោះ�យ�ក់ិប់ញ្ញេូលពោះសវា

ជាមួយនឹងលទ្ធធភាពទ្ធទួ្ធល�នពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ� គ្រប់ជាជូនកិមុ�ជា�ងំអស់អាចំ�ញយកិ គ្រប់ពោះយាជូន៍
ពីកំិពោះណីនពោះសដ៏ឋកិិចំេយាា ងឆ្នាំប់់រហ័ិសរប់ស់គ្រប់ពោះទ្ធសពោះនះ ពោះហីិយចាំប់់ពោះផីិមពោះ�ះជំូហានពោះឆុ្នាំះពោះ�រកិវបិ់�ល
ជាមួយនឹងលទ្ធធភាពទ្ធទួ្ធល�នពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ� គ្រប់ជាជូនកិមុ�ជា�ងំអស់អាចំ�ញយកិ គ្រប់ពោះយាជូន៍
ពីកំិពោះណីនពោះសដ៏ឋកិិចំេយាា ងឆ្នាំប់់រហ័ិសរប់ស់គ្រប់ពោះទ្ធសពោះនះ ពោះហីិយចាំប់់ពោះផីិមពោះ�ះជំូហានពោះឆុ្នាំះពោះ�រកិវបិ់�ល
ជាមួយនឹងលទ្ធធភាពទ្ធទួ្ធល�នពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ� គ្រប់ជាជូនកិមុ�ជា�ងំអស់អាចំ�ញយកិ គ្រប់ពោះយាជូន៍

ភាពណែផកំិហិិរញ្ញញវតិុ�។ ការទ្ធទួ្ធល�នទំ្ធន�កិចិំតិិ និងអាជំាប័់ណណ�ណិជូជកិមមពីធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា 
�នពោះធើីឲ្យ�ពោះយីងខំ្ញុំ�ំអាចំអភិិវឌ្ឍឍន៍ផលិតិផល និងពោះសវាកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ជាពោះគ្រចីំនប់ណែនមុពោះទ្ធៀតិ ពោះដី៏មីបំី់ពោះពញ
ភាពណែផកំិហិិរញ្ញញវតិុ�។ ការទ្ធទួ្ធល�នទំ្ធន�កិចិំតិិ និងអាជំាប័់ណណ�ណិជូជកិមមពីធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា 
�នពោះធើីឲ្យ�ពោះយីងខំ្ញុំ�ំអាចំអភិិវឌ្ឍឍន៍ផលិតិផល និងពោះសវាកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ជាពោះគ្រចីំនប់ណែនមុពោះទ្ធៀតិ ពោះដី៏មីបំី់ពោះពញ
ភាពណែផកំិហិិរញ្ញញវតិុ�។ ការទ្ធទួ្ធល�នទំ្ធន�កិចិំតិិ និងអាជំាប័់ណណ�ណិជូជកិមមពីធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា 

ពោះសចំកីិិគ្រតិវូការរប់ស់សហិ�មន៍។ ពោះយីងខំ្ញុំ�ំ�ន�ក់ិប់ញ្ញេូលផលប់គ្រតិប់ណែនមុសគ្រ�ប់់អតិិថិិជូនជារបូ់វនិ
�នពោះធើីឲ្យ�ពោះយីងខំ្ញុំ�ំអាចំអភិិវឌ្ឍឍន៍ផលិតិផល និងពោះសវាកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ជាពោះគ្រចីំនប់ណែនមុពោះទ្ធៀតិ ពោះដី៏មីបំី់ពោះពញ
ពោះសចំកីិិគ្រតិវូការរប់ស់សហិ�មន៍។ ពោះយីងខំ្ញុំ�ំ�ន�ក់ិប់ញ្ញេូលផលប់គ្រតិប់ណែនមុសគ្រ�ប់់អតិិថិិជូនជារបូ់វនិ
�នពោះធើីឲ្យ�ពោះយីងខំ្ញុំ�ំអាចំអភិិវឌ្ឍឍន៍ផលិតិផល និងពោះសវាកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ជាពោះគ្រចីំនប់ណែនមុពោះទ្ធៀតិ ពោះដី៏មីបំី់ពោះពញ
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ណើស់វាណើផេរឹក្រុ�ក់ំកំា�ងក្រុប់ណើទ្ធស់

ទំ្ធហំិ និងវសិាលភាពនៃនគ្រប់ព័នធឌី្ឍជីូថិលរប់ស់ធនាគារ វងី ណែដ៏លរមួ�ន�ងំកិមមវធីិវងីណែបុ់ងពោះអប់ និងប់�ិញភំាក់ិងារវងីពោះ�ទូ្ធ�ងំគ្រប់ពោះទ្ធស�នន័យថា
អតិិថិិជូន�នជូពោះគ្រមីសជាពោះគ្រចីំន ពោះ�ពោះពលពោះធើីគ្រប់តិិប់តិិិការហិិរញ្ញញវតិុ�គ្រប់កិប់ពោះ�យស�វតិុិភាព និងរហ័ិស។ 

វិងីបេ�វិងី៖ អតិិថិិជូនវងីអាចំពោះផេរគ្រ�ក់ិពោះ��ណនីវងី�មួយណែដ៏ល�នភាពងាយគ្រសលួកិំ�ងការដ៏កិគ្រ�ក់ិពោះ�តាមភំាក់ិងារវងី�មួយក៏ិ�ន។

វិងីបេវិរល�យ៖ អតិិថិិជូនវងីអាចំពោះផេរគ្រ�ក់ិពោះ�ឲ្យ�មិតិិភិកិិិ និងគ្រកិមុគ្រ�សួារណែដ៏លមិន�ន�ណនីវងីផ្លាេ ល់ខ្ញុំលួន ឬ�ណនីធនាគារ។ ពោះ�កិំ�ងគ្រប់តិិប់តិិិការ�ងំពោះនះ 
អំកិពោះគ្របី់គ្រ�ស់វងីអាចំពោះបី់កិ�ណនីផ្លាេ ល់ខ្ញុំលួន ពោះដី៏មីពីោះផីំគ្រ�ក់ិពោះ�ពោះលខ្ញុំទូ្ធរស័ពេ�មួយពោះ�កិំ�ងគ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជាក៏ិ�ន។ 

ការបេផារប្របា�់ពីីវិងីបេ�ធនាគារ៖ ធនាគារ វងី �នទំ្ធនាក់ិទំ្ធនងជាមួយធនាគារ និងសុាប័់នហិិរញ្ញញវតិុ�ឈានម�ខ្ញុំពោះ�ជាពោះគ្រចីំនពោះ�គ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា។ អតិិថិិជូន 
ណែដ៏លចំង់សងគ្រ�ក់ិកិមេី ឬពោះផេរគ្រ�ក់ិពោះ��ណនីធនាគារ�មួយគ្រគាន់ណែតិគ្រតិវូការកិមមវធីិវងីណែបុ់ងពោះអប់ ឬពោះ�កាន់ភំាក់ិងារវងី�មួយពោះដី៏មីបំី់ពោះពញគ្រប់តិិប់តិិិការ
រប់ស់ពួកិគាត់ិពោះនាះជាការពោះគ្រសចំ។

វិងីបេ�បាគ្គង៖ វងី និង��ង�នពោះធើីស�ហិរណកិមម ពោះ�យអន�ញ្ហាញ តិឲ្យ�អតិិថិិជូនពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវា�ក់ិគ្រ�ក់ិ និងដ៏កិគ្រ�ក់ិពោះ�គ្រ�ប់់ភំាក់ិងារវងី ពោះគ្របី់គ្រ�ស់
QR Pay ពោះ�តាមហាងណែដ៏លជានៃដ៏�ូរប់ស់វងី គ្រពម�ងំពោះផេរគ្រ�ក់ិរវាង វងី និង��ង wallet។ អំកិពោះគ្របី់គ្រ�ស់អាចំពោះផេរគ្រ�ក់ិពោះ�កាន់��ង និងធនាគារ
ណែដ៏លជាស�ជិូកិរប់ស់��ង�នយាា ងងាយគ្រសលួ ពោះ�យពោះគ្របី់កិមមវធីិទូ្ធរស័ពេរប់ស់ធនាគារ វងី។

វីីងអនឡាញ មាំះ ស់េ័រឹកាត

ទូ្ធ�ត់ិតាមអនឡាញពោះ�យគាម នការរខំាន។ គ្រប់សិនពោះបី់�នវងីអនឡាញមាសេ័រកាតិ ពោះ�កិអំកិអាចំទិ្ធញទំ្ធនិញតាមអនឡាញ 
�នពោះ�យមិនចាំ�ំច់ំពោះគ្របី់កាតិឥណ�នពោះនាះពោះឡូយី។ អតិិថិិជូនវងីអាចំពោះគ្របី់គ្រ�ស់ប័់ណណនិមមិតិពោះនះពោះដី៏មីពីោះធើីការទិ្ធញទំ្ធនិញតាម
អនឡាញពោះ�យស�វតិុិភាពពោះ�គ្រ�ប់់ទី្ធកិណែនលងពោះ�ពោះលីពិភិពពោះ�កិ ដូ៏ពោះចំះំ មិនថាអំកិចូំលចិំតិិពោះលងពោះហិគម អំកិចូំលចិំតិិចំំណីអាហារ 
អំកិចូំលចិំតិិទិ្ធញសពោះមល�កិបំ់�ក់ិ អំកិពោះធើីដំ៏ពោះណីរ ឬសហិគ្រ�ិន វងីអនឡាញមាសេ័រកាតិនឹងនាពំោះ�កិអំកិពោះ�រកិអើីៗជាពោះគ្រចីំនពោះទ្ធៀតិ។
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ណើស់វាកំមី្ពុណើផេរឹក្រុ�ក់ំអនតរឹជាតិ

វងី ២ ពោះវលីដ៍៏ (Wing2World) ��ជាពោះសវាពោះផេរគ្រ�ក់ិអនិរជាតិិរប់ស់វងី ណែដ៏លផិល់ជូូនគ្រប់ជាជូនកិមុ�ជា
�ងំកិំ�ងគ្រប់ពោះទ្ធស និងពោះគ្រ�គ្រប់ពោះទ្ធសតាមរយៈពោះសវាកិំ�ងនិងពោះគ្រ�គ្រប់ពោះទ្ធស។ អតិិថិិជូនណែដ៏លរស់ពោះ�ពោះគ្រ�គ្រប់ពោះទ្ធស
កិមុ�ជាអាចំពោះផីំគ្រ�ក់ិមកិគ្រ�ួសារពោះ�យពោះគ្របី់នៃដ៏�ូអនិរជាតិិរប់ស់ពោះយីងណែដ៏ល�នវតិិ�នពោះ�កិំ�ងគ្រប់ពោះទ្ធស 
និងតំិប់ន់ជាង២០០។ មាាងវញិពោះទ្ធៀតិ អំកិទ្ធទួ្ធលអាចំពោះបី់កិគ្រ�ក់ិពោះ�តាមភំាក់ិងារវងី�មួយកិំ�ងចំំពោះ�ម
ភំាក់ិងារ វងីជាពោះគ្រចីំនកិណែនលង ពោះ�គ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា ឬទ្ធទួ្ធលគ្រ�ក់ិតាមគ្រប់ព័នធឌី្ឍជីូថិលភាល មៗតាមរយៈកិមមវធីិវងី
ណែបុ់ងពោះអប់រប់ស់ពួកិគាត់ិ។

ឥឡូូវនះ អតិិថិិជូនធនាគារវងីពោះ�កិំ�ងគ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជាអាចំពោះផីំគ្រ�ក់ិរប់ស់ពួកិគាត់ិពោះ�នៃដ៏�ូវងី�មួយពោះ�
ប់រពោះទ្ធស តាមរយៈកិមមវធីិវងីណែបុ់ងពោះអប់ ឬពោះ�តាមភំាក់ិងារវងី�មួយក៏ិ�ន។

គូ�នើស់នសំ

ពោះបី់កិ�ណនីសនសំកាន់ណែតិងាយគ្រសលួជាមួយធនាគារ វងី។ ពោះ�កិអំកិអាចំទ្ធទួ្ធល�នអគ្រតាការគ្រ�ក់ិខុ្ញុំស់ 
បូ់កិរមួ�ងំអតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍ជាពោះគ្រចីំនប់ណែនមុពោះទ្ធៀតិ។ ការ�ក់ិគ្រ�ក់ិសនសំ��កាន់ណែតិងាយគ្រសលួ ពោះ�យអតិិថិិជូន 
ពោះធើីតាមរយៈកិមមវធីិ វងីណែបុ់ងពោះអប់ ឬពោះ�កាន់សាខាធនាគារ វងី �មួយ។

ឥ�ទានអាជួើវីកំមី្ពុ

សគ្រ�ប់់គ្រកិមុហុិ�នណែដ៏លគ្រតិវូការសាច់ំគ្រ�ក់ិប់ណែនមុខ្ញុំលះៗពោះដី៏មីបី់ណែនមុទ្ធ�នប់ងើិល ពោះហីិយគ្រពយួ�រមភអំពីការព�ំ�នវតិុ��ក់ិធានា�មួយពោះដី៏មីី
គាគំ្រទ្ធការពោះសំីស�ំរប់ស់ខ្ញុំលួនពោះនាះ ធនាគារ វងី �នឥណ�នអាជីូវកិមមពិពោះសសពោះ�យមិនចាំ�ំច់ំ�នវតិុ��ក់ិធានា ពោះដី៏មីជួីូយសគ្រមលួដ៏ល់
សហិគ្រគាស�ងំពោះនះ ជាមួយគំាពោះនះណែដ៏រ ក៏ិ�នជាឥណ�នអាជីូវកិមមណែដ៏លគ្រតិវូការគ្រទ្ធព�ធានាសគ្រ�ប់់គ្រកិមុហុិ�នណែដ៏ល�នគ្រទ្ធព�ពោះហីិយ
អាចំពោះគ្របី់ធានា�ន។ 

�ណនីឥណ�នពោះនះផិល់ឲ្យ�អតិិថិិជូននូវភាពសៃប់់ចិំតិិ�ន ពោះ�ពោះពល�នកិរណីប់នាេ ន់�មួយពោះកីិតិពោះឡូងី អាជីូវកិមមនឹង�នសំ�ញ់
ស�វតិុិភាពហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះដី៏មីអីាចំឆ្លលងកាត់ិគ្រគាលំ�កិ�ន។ ពោះដី៏មីពីោះបី់កិ�ណនីពោះនះ អតិិថិិជូនគ្រគាន់ណែតិពោះ�កាន់ការយិាល័យកិ�ិលរប់ស់
ធនាគារ វងី សាខាធនាគារវងី ឬពោះបី់កិកិមមវធីិវងីពោះអប់ជាការពោះគ្រសចំ។

ឥ�ទានណើគូហ៊ុដាឋ ន

ជាមួយនឹងឥណ�នវនិិពោះយា�ពោះលីពោះ�ហិ�ឋ ន “BrightHome” រប់ស់ធនាគារ វងី អតិិថិិជូនអាចំជួូសជូ�ល តិ�ប់ណែតិងណែកិលមអពោះឡូងីវញិ 
ឬទិ្ធញផេះថិមី។ ឥណ�នពោះ�ហិ�ឋ ន BrightHome អន�ញ្ហាញ តិឲ្យ�អតិិថិិជូនទិ្ធញផេះកិំ�ងកីិិគ្រសនៃមរប់ស់ខ្ញុំលួន ពោះ�យមិនចាំ�ំច់ំប់ង់កិនៃគ្រម
ណែប់ប់ប់ទ្ធឥណ�ន ពោះហីិយពោះធើីការទូ្ធ�ត់ិសងវញិគ្រប់ចាំណំែខ្ញុំពោះ�យតិនៃមលសមរម�។ ជាមួយធនាគារ វងី ការទិ្ធញផេះ�នភាពងាយគ្រសលួជាង
ពោះពល�ៗ�ងំអស់។ អតិិថិិជូនមិនចាំ�ំច់ំចំំ�យពោះពលសនសំគ្រ�ក់ិ�ប់់ទ្ធសវតិសរព៍ោះទ្ធៀតិពោះទ្ធ ��ពួកិគាត់ិអាចំទិ្ធញផេះដ៏៏គ្រប់ណីតិរប់ស់ខ្ញុំលួន 
�នភាល មៗណែតិមាង។ 

កំម្ពុចើរឹហ័៊ុស់

ពោះសំីស�ំឥណ�នពីធនាគារ វងី ពោះ�ពោះលីកិមមវធីិវងីណែបុ់ងពោះអប់ ណែដ៏ល�នឥណ�នពោះគ្រចីំនគ្រប់ពោះភិទ្ធ ពោះហីិយការអន�ម័តិឆ្នាំប់់រហ័ិស។ �នភាព
ងាយគ្រសលួកិំ�ងការទ្ធទួ្ធល�ន “កិមេីរហ័ិស” និង “កិមេីគ្រ�ក់ិពោះប់ៀវតិស” ពីធនាគារ វងី។ អតិិថិិជូនមិនចាំ�ំច់ំពោះធើីដំ៏ពោះណីរពោះ�កាន់សាខា
ធនាគារ�មួយពោះឡូយី។ អតិិថិិជូនអាចំពោះសំីស�ំពោះ�យផ្លាេ ល់តាមរយៈកិមមវធីិ វងីណែបុ់ងពោះអប់ ពោះហីិយឥណ�នពោះនាះនឹងគ្រតិវូ�ន�ក់ិប់ញ្ញេូល
ពោះ�កិំ�ង�ណនីធនាគារ វងី រប់ស់ពួកិគាត់ិ�នភាល មៗ។



3130 របាយ ការណ៍ ប្រ�ចាំ ំឆ្នាំន  ំ2021របាយ ការណ៍ ប្រ�ចាំ ំឆ្នាំន  ំ2021

ទិ្ធនាន័យក្រុប់តិប់តតិការឹស់ណើងាប់ទិ្ធនាន័យក្រុប់តិប់តតិការឹស់ណើងាប់

10,400+

3.1MN+

80,000+

566

2,777

គណនីវ�ងែដល�នចុះេឈា� ះជាង

ៃដគូវ�ក�យប្រតជាជំនួញ
ខា� តតចូ និងមធ្យម

ៃដគូវ�ក�យប្រតជា
សហ្រគាសអាជីវកម�

អាជីវករែដលេ្របី WINGPAY 

ភា� ក់ងារវ�ង



3332 របាយ ការណ៍៍ ប្រ�ចាំ ំឆំ្នាំ ំ2021របាយ ការណ៍៍ ប្រ�ចាំ ំឆំ្នាំ ំ2021

ការឹក្រុគូប់់ក្រុគូង និងការឹ
អភិិវីឌីឍធនធានម្ពុន�ស់ស

ធនាគារវងី ចាំត់ិទ្ធ�កិប់��គលិកិរប់ស់ខ្ញុំលួនជាគ្រទ្ធព�សមីតិិិសំលូ  តិីតិិថាពោះបី់ព�ំ�នប់��គលិកិពោះទ្ធ 
ពោះយីងមិនអាចំផាល់ផលិតិផល និងពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�ន��ណភាពលអបំ់ផ�តិពោះ�ដ៏ល់
អតិិថិិជូន�នពោះឡូយី។ ពោះយីង�នពោះ�ទ្ធនភាពយាា ងខាល ងំកិំ�ងការជួូយផិល់នូវប់ទ្ធពិពោះសាធន៍ 
ចំំពោះណះដឹ៏ង និងសីលធម៌វជិាជ ជីូវៈរប់ស់ប់��គលិកិ។ គ្រសប់ពោះពលណែដ៏លអាជីូវកិមមប់និរកីិចំពោះគ្រមីន 
ពោះយីងក៏ិប់និវនិិពោះយា�ពោះលីការអភិិវឌ្ឍឍចំំពោះណះដឹ៏ង និងជំូនាញរប់ស់ប់��គលិកិពោះយីង�ក់ិទ្ធង
នឹងផលិតិផល ពោះសវាកិមម និងនិនំាការទី្ធផាររប់ស់ពោះយីងផងណែដ៏រ។ ពោះយីងណែតិងផិល់ឱកាស
ជាគ្រប់ចាំសំគ្រ�ប់់ប់��គលិកិពោះដី៏មីបី់ពោះងកីនចំំពោះណះដឹ៏ង ជំូនាញ និងប់ទ្ធ�ឋ នការងាររប់ស់ខ្ញុំលួន។

អភិិក្រុកំម្ពុរឹប់ស់់ណើយើង៖

កិំ�ងឆំ្នាំ ំ ២០២១ ខ្ញុំណៈណែដ៏លជំូង��តិតិាតិ�នប់ាះ�ល់ដ៏ល់គ្រប់ជាជូនគ្រ�ប់់គំា ពោះយីង
�ន�ក់ិពោះចំញនូវយនិការជាពោះគ្រចីំនជាប់និប់នាេ ប់់ពោះដី៏មីីធានាថាប់��គលិកិរប់ស់ពោះយីងអាចំ
បំ់ពោះពញការងារជូូនសហិ�មន៍គ្រប់កិប់ពោះ�យស�វតិុិភាព និងគ្រប់សិទ្ធធផល។ ប់��គលិកិរប់ស់
ពោះយីងភា�ពោះគ្រចីំន គ្រតិវូ�ន អន�ញ្ហាញ តិឲ្យ�បំ់ពោះពញការងារពីពោះ�ហិ�ឋ នរប់ស់ពួកិគាត់ិ។ ប់��គលិកិ
ណែដ៏លតិគ្រមវូឲ្យ�មកិបំ់ពោះពញការងារពោះ� ការយិាល័យ គ្រតិវូពោះគារពតាមពោះគាលការណ៍ណែណនាំ
ស�ខាភិិ�លយាា ងតឹិងរ ��ង ណែដ៏លគ្រតិវូ�នកំិណត់ិពោះ�យអងគការស�ខ្ញុំភាពពិភិពពោះ�កិនិង
គ្រកិសួងស�ខាភិិ�លរប់ស់គ្រពះ�ជា�ចំគ្រកិកិមុ�ជា ណែដ៏ល�ប់់ប់ញ្ញេូល�ងំការពោះធើីពោះតិសរិហ័ិស
រកិពោះមពោះ��កូិវដី៏-១៩ ឲ្យ��នជាគ្រប់ចាំផំងណែដ៏រ។ 

ប់��គលិកិ�ំក់ិៗគ្រតិវូ�នតិគ្រមវូឲ្យ�បំ់ពោះពញរ�យការណ៍តាម�នពីការទំ្ធនាក់ិទំ្ធនងរប់ស់
ខ្ញុំលួន ពោះដី៏មីធីានាការពោះគារពពោះ�តាមពិធីសារសាីពីជំូង�កូិវដី៏-១៩។ ធនាគារវងី តាមរយៈការ
សហិការជាមួយនឹងគ្រកិសួងស�ខាភិិ�ល �នជំូរ �ញទឹ្ធកិចិំតិិប់��គលិកិរប់ស់ខ្ញុំលួន និងគ្រកិមុ
គ្រ�សួារឲ្យ�ទ្ធទួ្ធល�នការចាំក់ិវាាក់ិសាងំរហិតូិដ៏ល់ពោះ�បួ់នដូ៏ស ពោះដី៏មីកីារ�រសហិ�មន៍រប់ស់
ពោះយីង។

ប់ណែនមុពោះលីពោះនះ �ល់កិិចំេគ្រប់ជូ�ំ និងសកិមមភាពជួូប់ជូ�ំពោះ�យផ្លាេ ល់�ងំអស់គ្រតិវូ�នផ្លាល ស់ប់ាូរ
ពោះរៀប់ចំំតាមអនឡាញវញិ។ ពោះយីង�នប់ពោះងកីតិសហិ�មន៍អនឡាញសគ្រ�ប់់ប់��គលិកិ ពោះដី៏មីឲី្យ�
ពួកិគាត់ិ�នដឹ៏ងពីពោះសចំកិាីគ្រប់កាសព័ត៌ិ�នពោះផសងៗរប់ស់�ជូរ�ឋ ភិិ�ល សុានភាពស�ខ្ញុំភាព
រប់ស់ប់��គលិកិ និងការជូូនដំ៏ណឹងថិមីៗពីធនាគារវងី។ 

កិំ�ងអំឡូ�ងឆំ្នាំដំំ៏បូ់ងនៃនគ្រប់តិិប់តិិិការរប់ស់ពោះយីង ប់នាេ ប់់ពីទ្ធទួ្ធល�នអាជំាប័់ណណ
�ណិជូជកិមមរចួំ ធនាគារ វងី �នប់��គលិកិចំំនួន ១.០៧៧នាក់ិ ពោះដី៏មីជួីូយ
សហិ�មន៍ណែដ៏លកំិព�ងគ្រប់ឈមម�ខ្ញុំនឹងប់ញ្ហាា ហិិរញ្ញញវតិុ� ខ្ញុំណៈពោះពល�ន
ជំូង��តិតិាតិជាសកិល។ ធនាគារ វងី �នចំំ�យពោះពលគ្រប់�ណ
ជាង ២៣.០៦៥ ពោះ�ា ងពោះដី៏មីបី់ណិ� ះប់�ិលសមតិភុាពប់��គលិកិថិមី និង
ប់��គលិកិណែដ៏លកំិព�ងបំ់ពោះពញតួិនាទី្ធគ្រសាប់់រប់ស់ពោះយីង។ ការប់ណិ� ះប់�ិល
�ងំអស់គ្រតិវូ�នអន�វតិិតាមគ្រប់ព័នធអនឡាញ ពោះដី៏មីីរកិាស�វតិុិភាព រប់ស់ 
អំកិចូំលរមួ។ ធនាគារ វងី ក៏ិ�នវនិិពោះយា�ពោះលីកិមមវធីិ LinkedIn 
Learning ពោះ�យប់��គលិកិគ្រ�ប់់របូ់អាចំចូំលពោះ�ពោះរៀនពោះដី៏មីអីភិិវឌ្ឍឍន៍ជំូនាញ
រប់ស់ខ្ញុំលួន។ រហិតូិមកិទ្ធល់នឹងពោះពលពោះនះ ប់��គលិកិធនាគារវងី�នប់ញ្ញេប់់
ការពោះរៀនសូគ្រតិពោះ�យពោះជា�ជ័ូយ �នជាង ៣០០ វ�គពោះហីិយ។

ជាពោះរៀង�ល់ឆំ្នាំ ំ ពោះយីង�នផាល់ឱកាសកិមមសិកិាដ៏ល់និសសិតិមកិពីគ្រ�ឹះសុាន
ឧតិិមសិកិា ណែដ៏លជាឱកាសឲ្យ� ពួកិគាត់ិអាចំទ្ធទួ្ធល�នប់ទ្ធពិពោះសាធន៍
ជាក់ិណែសាងដ៏៏�នតិនៃមល ពោះ�តាមនាយកិ�ឋ នពោះផសងៗ។ ពោះយីង�នពោះ�ទ្ធនភាព 
ជាខាល ងំ ពោះ�យអតីិតិអំកិហាត់ិការរប់ស់ពោះយីងភា�ពោះគ្រចីំន ឥឡូូវពោះនះកំិព�ង 
ពោះធើីការពោះ�ធនាគារវងី ពោះហីិយពួកិពោះ�មិនគ្រតឹិមណែតិប់ងាា ញឲ្យ�ពោះ�ីញពីការពោះពញចិំតិិ 
ចំំពោះ�ះប់រយិាកាសការងាររប់ស់ពួកិពោះ�ប់ា�ពោះ�ណ ះពោះទ្ធ ប់ា�ណែនិក៏ិប់ងាា ញឲ្យ�ពោះ�ីញពី
ជំូពោះនឿរប់ស់ពួកិពោះ�ពោះលីចំកុិ�វស័ិយរប់ស់ពោះយីងផងណែដ៏រ។ 

ពោះយីងពោះជូឿជាក់ិថា “សាម រតីិគ្រកិមុ” �នសារ:សំខាន់�ស់ពោះ�កិំ�ងការយិាល័យ
រប់ស់ធនាគារ វងី។ ពោះដី៏មីជំីូរ �ញសាម រតីិពោះនាះ ពោះយីងពោះលីកិទឹ្ធកិចិំតិិប់��គលិកិឲ្យ�
ពោះចំះណែចំកិរណំែលកិ�ំនិតិពោះយាប់ល់រប់ស់ពួកិពោះ� ចូំលរមួកិំ�ង�ំនិតិផួិចំពោះផីិមថិមីៗ 
និងពោះធើីការគ្រ�គ្រស័យ�ក់ិទ្ធងជាមួយថំាក់ិគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់ខុ្ញុំស់។ ពោះយីង�ន
ពោះរៀប់ចំំកិិចំេគ្រប់ជូ�ំរមួជាគ្រប់ចាំ ំ ពោះហីិយចូំលរមួពោះ�កិំ�ងគ្រពឹតិិិការណ៍សហិ�មន៍
នានា  ពោះដី៏មីីជួូយពោះលីកិសេួយសាម រតីិនិងរកិាទំ្ធនាក់ិទំ្ធនងឲ្យ��នរ �ង�។ំ 
សកិមមភាព�ងំពោះនះភា�ពោះគ្រចីំនគ្រតិវូ�នពោះធើីពោះឡូងីជាលកុិណៈអនឡាញ ពោះដី៏មីី
ចូំលរមួទ្ធប់់សាក ត់ិការរកីិ�ល�លនៃនជំូង�កូិវដី៏-១៩។ ពោះគាលពោះ�សំខាន់មួយ
រប់ស់ពោះយីង��ជួូយប់��គលិកិឲ្យ�រកីិចំពោះគ្រមីន និងទ្ធទួ្ធលពោះជា�ជ័ូយជាមួយគំា 
គ្រសប់តាម�វចំនារប់ស់ពោះយីង៖ “ពោះយីងអភិិវឌ្ឍឍន៍” “ពោះយីងណែថិ�”ំ “ពោះយីង
ពោះលីកិទឹ្ធកិចិំតិិ” “ពោះយីងនាមំកិនូវការផ្លាល ស់បូិ់រ” ។

ការពោះប់ាជំាចិំតិិរប់ស់ពោះយីងចំំពោះ�ះការជួូយដ៏ល់គ្រប់ជាជូនណែដ៏លខ្ញុំើះខាតិ �ននា ំ
ឲ្យ�ពោះយីង�នឈះំ�នរងាើ ន់កិមមវធីិទំ្ធនួលខ្ញុំ�សគ្រតិវូសងគម “American 
Chamber of Commerce CSR Excellence Award” កិំ�ង
ឆំ្នាំ ំ ២០២១។ ថិើីតិីតិិណែតិ�នរងាើ ន់�ងំអស់ពោះនះ មិនណែមនជាពោះគាលពោះ�រប់ស់
ពោះយីងកិាី ប់ា�ណែនិពោះនះ��ជាលទ្ធធផលអសាេ រ�ណែដ៏លការពោះប់ាជំាចិំតិិរប់ស់ពោះយីងចំំពោះ�ះ
សហិ�មន៍គ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់។
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ណើលាកំ HAN PENG KWANG
អគូានាយកំ

ពោះ�កិ Han Peng Kwang ជាអ�គនាយកិធនាគារ វងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) ម.កិ។ 

ពោះ�កិ�នប់ញ្ញេប់់ថំាក់ិប់រញិ្ហាញ ប់គ្រតិណែផកំិពោះសដ៏ឋកិិចំេ (កិិតិិិយស) ពីសាកិលវទិ្ធាល័យ Utara Malaysia កិំ�ងឆំ្នាំ១ំ៩៩៥។ ពោះ�កិ��ជាធនាគារកិិ 
Chartered និងជាអំកិជំូនាញណែផកំិឥណ�នពោះ�យទ្ធទួ្ធលសញ្ហាញ ប័់គ្រតិពីវទិ្ធាសុាន Asian Institute of Chartered Bankers (AICB)។ 
ពោះ�កិក៏ិទ្ធទួ្ធលសញ្ហាញ ប័់គ្រតិណែផកំិ Certified ScrumMaster (CSM) និងសញ្ហាញ ប័់គ្រតិ Certified Scrum Product Owner (CSPO) ណែដ៏ល
�នប់ទ្ធពិពោះសាធន៍ណែផកំិធនាគារ�ណិជូជរយៈពោះពលជាង ២៥ ឆំ្នាំ។ំ 

ពោះ�កិ Han �នចាំប់់ពោះផីិមអាជីូពណែផកំិធនាគារពោះ�ឆំ្នាំ ំ១៩៩៥ ពោះ�ធនាគារ Public Bank Berhad ណែដ៏លជាធនាគារ�ណិជូជមួយកិំ�ងចំំពោះ�មធនាគារ
�ណិជូជធំៗកិំ�ងគ្រប់ពោះទ្ធស�ា ពោះឡូស�ីកិំ�ងនាមជាអំកិហាត់ិការ។ ពោះ�យ�នពោះធើីការពោះ�កិំ�ងវស័ិយធនាគារអស់រយៈពោះពល ១៥ ឆំ្នាំ ំ ពោះ�កិ�នប់ទ្ធពិពោះសាធន៍ពោះគ្រចីំន
កិំ�ងណែផកំិពោះសវាកិមមធនាគារ ដូ៏ចំជា៖ គ្រប់តិិប់តិិិការជួូរម�ខ្ញុំ ណែផកំិលក់ិ និងទី្ធផារ ដំ៏ពោះណីរការឥណ�ន មូលប់គ្រតិ និងឯកិសារកិមេី ការគ្រតិតួិពិនិតិ�ឥណ�ន 
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងឥណ�ន ហិិរញ្ញញប់ី�ន�ណិជូជកិមម និងណែផកំិពោះផសងៗពោះទ្ធៀតិ។ តួិនាទី្ធចំ�ងពោះគ្រកាយរប់ស់ពោះ�កិពោះ�កិំ�ងវស័ិយធនាគារ ��ជាគ្រប់ធានសាខាមួយនៃន
សាខាធនាគារកិមុ�ជាសាធារណៈពោះ��ជូធានីភិំំពោះពញ។

ពោះ�កិ Han �នប់ពោះគ្រមីការងារពោះ�ធនាគារ�ណិជូជ ហិើ័ង ឌី្ឍបីុ់ពោះអស (ណែដ៏លឥឡូូវគ្រតិវូ�នពោះ�សាគ ល់ថា ជាធនាគារ ហិើីលីព ភីិអិលស�ី) កិំ�ងឆំ្នាំ ំ២០០៩ ជានា
យកិគ្រ�ប់់គ្រ�ងទូ្ធពោះ� និងទ្ធទួ្ធលខ្ញុំ�សគ្រតិវូកិំ�ងការគ្រតិតួិពិនិតិ�គ្រប់តិិប់តិិិការ�ងំមូលរប់ស់ធនាគារពោះនះ។ ពោះ�កិពោះ�ណែតិជានាយកិគ្រ�ប់់គ្រ�ងទូ្ធពោះ�រប់ស់ធនាគារ 
ហិើីលីព ភីិអិលស�ី ដ៏ណែដ៏លប់នាេ ប់់ពី�នការផ្លាល ស់បូិ់រ�េ ស់ភា�ហុិ�នពោះ�កិំ�ងឆំ្នាំ ំ ២០១៤ ពោះហីិយពោះគ្រកាយមកិពោះ�កិ�នចូំលរមួជាមួយធនាគារ វងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) 
ម.កិ ជាអ�គនាយកិពោះ�ណែខ្ញុំមិថិ�នា ឆំ្នាំ ំ២០២១។ 

ពោះ�កិ Han ជាអំកិ�នជំូពោះនឿពោះជូឿជាក់ិខាល ងំពោះលីកិ�ល ងំផ្លាល ស់បូិ់រប់ពោះចំេកិវទិ្ធាហិិរញ្ញញវតិុ�ឌី្ឍជីូថិល និងសមតិភុាពរប់ស់វាកិំ�ងការបំ់ពោះពញតិគ្រមវូការអតិិថិិជូនកិំ�ង
តិនៃមល�ប់ជាង ពោះលឿនជាង និង�នគ្រប់សិទ្ធធផលជាង។ យ�ទ្ធធសាគ្រស�ិនលឹះសគ្រ�ប់់ភាពពោះជា�ជ័ូយរប់ស់ពោះ�កិ Han ��ការណែសើងរកិប់ទ្ធពិពោះសាធន៍ដ៏៏អសាេ រ�រប់ស់
អតិិថិិជូនពោះ�យឥតិឈប់់ឈរ ណែដ៏លជាពោះប់សកិកិមមសំលូរប់ស់ធនាគារ វងី។

ណើលាកំជំួទាវី ណើ�ះ  ចំ្ចណាន
អគូានាយិកាក្រុប់តិប់តតិការឹ

ពោះ�កិជំូ�វ ពោះ�ា  ចំំ�ន ជាអ�គនាយិកាគ្រប់តិិប់តិិិការនៃនធនាគារវងី។ 

កិំ�ងនាមជាអ�គនាយិកាគ្រប់តិិប់តិិិការ ពោះ�កិជំូ�វ ពោះធើីការយាា ងជិូតិសំិទ្ធធជាមួយអ�គនាយកិពោះដី៏មីីអន�វតិិការពោះធើី ណែផនការ ការចាំត់ិណែចំង និងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង�ល់
សកិមមភាពរប់ស់ធនាគារ វងី។ ពោះ�កិជំូ�វ ទ្ធទួ្ធលប់នេ�កិធានាឲ្យ��នថាគ្រប់តិិប់តិិិការនានាគ្រតិវូ�នអន�វតិិគ្រប់កិប់ពោះ�យគ្រប់សិទ្ធធផល និងពោះដី៏មីជីាផលគ្រប់ពោះយាជូន៍
លអបំ់ផ�តិរប់ស់សាធារណជូន និងភា�ី�ក់ិព័នធរប់ស់គ្រកិមុហុិ�ន ក៏ិដូ៏ចំជាភា�ី�ក់ិព័នធពោះផសងពោះទ្ធៀតិរមួ�ន៖ អតិិថិិជូន ប់��គលិកិ �េ ស់ភា�ហុិ�ន និងគ្រកិមុគ្របឹ់កិា
ភិិ�ល។ 

ពោះ�កិជំូ�វ ចំំ�ន �នចាំប់់ពោះផាីមការងារជាមួយធនាគារ វងី ពោះ�ឆំ្នាំ២ំ០១៦។ ចាំប់់តាងំពីពោះពលពោះនាះមកិ ពោះ�កិជំូ�វ �នជួូយជំូរ �ញធនាគារ វងី ពោះ�
រកិចំំណ� ចំកំិពូលថិមីមួយ ពោះ�យជួូយឲ្យ�គ្រកិមុហុិ�នពោះនះទ្ធទួ្ធល�នការទ្ធទួ្ធលសាគ ល់យាា ងទូ្ធលំទូ្ធ�យពោះ�កិំ�ងដំ៏ពោះណីរការអាជីូវកិមមរប់ស់ខ្ញុំលួន។ ជាឧ�ហិរណ៍ 
កិំ�ងអំឡូ�ងពោះពលបី់ឆំ្នាំដំំ៏បូ់ង ធនាគារ វងី គ្រតិវូ�នផិល់កិិតិិិយជាប់និប់នាេ ប់់ជា ”សហិគ្រ�ិនសងគមគ្រប់កិប់ពោះ�យនិរនិរភាព (Sustainable Social 
Enterprise” ពោះ�កិំ�ងកិមមវធីិគ្រប់�ល់រងាើ ន់គ្រប់ចាំឆំំ្នាំពំោះលីជំូនួញកិំ�ងតំិប់ន់អាសុាន (Asean Business Awards) គ្រប់ចាំឆំំ្នាំ។ំ

ពោះ�កិជំូ�វ ចំំ�ន ក៏ិជាអំកិតិសូុមតិិយាា ងខាល ងំកាល ពោះដី៏មីីឲ្យ��នភាពចំគ្រមះុពោះយនឌ័្ឍរពោះ�កិណែនលងពោះធើីការពោះហីិយ�នពោះធើីការងារជាពោះគ្រចីំនពោះដី៏មីីកិសាងវប់ីធម៌
សាជីូវកិមមគ្រប់កិប់ពោះ�យសមភាព និងការពោះគារពពោះ�វញិពោះ�មកិ។
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ណើលាកំ ណើហា  បុ់�នចែថ្មី 
អគូានាយកំរឹង

ពោះ�កិ ពោះហា បុ់�នណែថិ ជាអ�គនាយកិរងនៃនធនាគារ វងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) ម.កិ។ 

ពោះ�កិ�នចូំលប់ពោះគ្រមីការងារជាមួយពោះយីងកិំ�ងឆំ្នាំ ំ២០០៩ ជាអំកិវភិា� ហិិរញ្ញញវតិុ�
ពោះហីិយគ្រតិវូ�នដំ៏ពោះឡូងីឋានៈកិំ�ងតួិនាទី្ធពោះផសងៗ ណែដ៏លរមួ�ងំជានាយកិណែផកំិ
ហិិរញ្ញញវតិុ� និងចំ�ងពោះគ្រកាយជាអ�គនាយកិរងកិំ�ងឆំ្នាំ ំ២០១៩។

កិំ�ងតួិនាទី្ធពោះនះ គាត់ិ�នពោះធើីការយាា ងជិូតិសំិទ្ធធជាមួយអ�គនាយកិ និងថំាក់ិដឹ៏កិ
នាជំាន់ខុ្ញុំស់ពោះ�យ�នពោះរៀប់ចំំ និងណែកិលមអយ�ទ្ធធសាគ្រសរិប់ស់ធនាគារ វងី ។
គាត់ិក៏ិពោះធើីការយាា ងជិូតិសំិទ្ធធជាមួយថំាក់ិដឹ៏កិនាណំែផកំិ�ណិជូជកិមម ពោះដី៏មី ីសពោះគ្រមចំ
ឲ្យ��ននូវគ្រ�ក់ិចំំណូលពោះគាលពោះ�រប់ស់ធនាគារ វងី និងទ្ធទួ្ធលខ្ញុំ�សគ្រតិវូកិំ�ងការ
ធានានូវកំិពោះណីនអាជីូវកិមម�ងំមូល។ ពោះលីសពីពោះនះ ពោះ�កិក៏ិទ្ធទួ្ធលខ្ញុំ�សគ្រតិវូ
កិំ�ងការកំិណត់ិឱកាសអាជីូវកិមមថិមីៗ និងទ្ធទួ្ធលខ្ញុំ�សគ្រតិវូគ្រ�ប់់គ្រ�ងម�ខ្ញុំងារ
ជំូនួយណែដ៏លគ្រតិវូការចាំ�ំច់ំពោះដី៏មីីផិល់ពោះសវាកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះពញពោះលញរប់ស់
ធនាគារ វងី ដ៏ល់អតិិថិិជូន។

ពោះ�កិ បុ់�នណែថិ �នប់ទ្ធពិពោះសាធន៍រយៈពោះពលជាង ១០ ឆំ្នាំកំិំ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ហិិរញ្ញញវតិុ�កិំ�ងវស័ិយនានាដូ៏ចំជា៖ ធនាគារ ការវនិិពោះយា� ការទូ្ធ�ត់ិចំល័តិ 
និងការនាចូំំល/នាពំោះចំញជាពោះដី៏ម។

គាត់ិ�នប់ញ្ញេប់់ការសិកិាថំាក់ិប់រ ិញ្ហាញ ប់គ្រតិណែផំកិ�ណពោះនយ�ពីសាកិល
វទិ្ធាល័យភូិមិនេនីតិិសាគ្រស ិនិងវទិ្ធាសាគ្រសពិោះសដ៏ឋកិិចំេកិំ�ងឆំ្នាំ ំ២០០៦ ពោះហីិយ
ពោះ�ឆំ្នាំ ំ ២០១៨ ពោះ�កិទ្ធទួ្ធល�នសញ្ហាញ ប័់គ្រតិប់រញិ្ហាញ ប័់គ្រតិជាន់ខុ្ញុំស់ណែផកំិ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងអាជីូវកិមម។

ពោះ�កិទ្ធទួ្ធល�នសញ្ហាញ ប័់គ្រតិ ACCA កិំ�ងឆំ្នាំ២ំ០១១។

ណើលាកំ ស់�ធើ  ស់�វិីតា
នាយកំអភិិវីឌីឍន៍អាជួើវីកំមី្ពុ

ពោះ�កិ ស�ធី  ស�វតិិា ��ជានាយកិអភិិវឌ្ឍឍន៍អាជីូវកិមម រប់ស់ ធនាគារ វងី ។ 
ពោះ�កិគ្រតិវូ�នដំ៏ពោះឡូងីឋានៈឲ្យ�កាន់តួិនាទី្ធពោះនះពោះ�ឆំ្នាំ ំ២០២១។

ពោះ�កិ ស�វតិិា �នចូំលប់ពោះគ្រមីការងារជាមួយជាមួយធនាគារ វងី ដំ៏បូ់ង
កិំ�ងឆំ្នាំ ំ ២០១៤ ជានាយកិសវនកិមមនៃផេកិំ�ងពោះដី៏មីីជួូយដ៏ល់គ្រកិមុហុិ�នកិំ�ង
ការពោះរៀប់ចំំខ្ញុំលួនពោះដី៏មីណីែគ្រប់កាល យជាធនាគារឯកិពោះទ្ធស។ ពោះគ្រកាយមកិ គាត់ិគ្រតិវូ�ន
ណែតិងតាងំជានាយកិគ្រ�ប់់គ្រ�ង់អាជីូវកិមមខំាតិតូិចំ និងមធ�មពោះ�ឆំ្នាំ ំ២០១៦  និង
ជានាយកិអាជីូវកិមមពោះផេរគ្រ�ក់ិអនិរជាតិិពោះ�ឆំ្នាំ២ំ០១៧ ពោះហីិយកាល យជានាយកិ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងអាជីូវកិមមសុាប័់នហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះ�ឆំ្នាំ ំ ២០១៩ ណែដ៏លជួូយធនាគារពោះនះ
កិំ�ងការប់ពោះងកីតិ និងរមួប់ញ្ញេូលគំានូវណែផកំិថិមីៗ�ងំពោះនះ។ 

ពោះ�កិ ស�វតិិា គ្រតិវូ�នដំ៏ពោះឡូងីតួិនាទី្ធជានាយកិអភិិវឌ្ឍឍន៍អាជីូវកិមម រប់ស់
ធនាគារ វងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) ម.កិ ពោះ�ឆំ្នាំ ំ២០២១ ពោះ�យគ្រ�ប់់គ្រ�ងនាយកិ�ឋ ន
ផិល់ឥណ�ន និងគ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញីក៏ិដូ៏ចំជាសាខារប់ស់ធនាគារផងណែដ៏រ។ គាត់ិ
ទ្ធទួ្ធលខ្ញុំ�សគ្រតិវូចំំពោះ�ះដំ៏ពោះណីរការ និងគ្រប់តិិប់តិិិការគ្រប់ចាំំនៃថិៃក៏ិដូ៏ចំជា
យ�ទ្ធធសាគ្រសិរយៈពោះពលណែវងផងណែដ៏រ។ ពោះ�យ�នប់ទ្ធពិពោះសាធន៍ដ៏៏ទូ្ធលំទូ្ធ�យ
ពោះ�កិំ�ងវស័ិយហិិរញ្ញញវតិុ� ជាពិពោះសសពោះ�កិំ�ងវស័ិយធនាគារចំល័តិ គាត់ិ
�នរមួចំំណែណកិជាពោះគ្រចីំនជួូយពោះយីងខំ្ញុំ�ំ កិំ�ងការពោះរៀប់ចំំផ្លាល ស់បូិ់រពីធនាគារ
ឯកិពោះទ្ធសពោះ�ជាធនាគារ�ណិជូជ។ ជាការពិតិ គាត់ិ�នចូំលរមួចំំណែណកិ
កិំ�ងការអភិិវឌ្ឍឍ និងឬការអន�វតិិផលិតិផលឥណ�ន និងគ្រ�ក់ិ ប់ពោះញ្ញញី
ថិមីៗ គ្រពម�ងំពោះរៀប់ចំំដំ៏ពោះណីរការសគ្រ�ប់់នាយកិ�ឋ នថិមីៗ�ងំពោះនះរមួ�ងំ
ការ ពោះរៀប់ចំំសាខាធនាគារថិមីៗជាពោះដី៏មពោះដី៏មីីពោះធើីឲ្យ��នកំិពោះណីនយាា ងឆ្នាំប់់ 
រហ័ិសនៃនផលប់គ្រតិឥណ�ន និងគ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញសីគ្រ�ប់់ធនាគារនាពោះពលខាងម�ខ្ញុំ។ 

ម�នពោះពលពោះ�កិចូំលប់ពោះគ្រមីការងារជាមួយធនាគារ វងី ពោះ�កិ ស�វតិិា
�នប់ពោះគ្រមីការងារពោះ�គ្រកិមុហុិ�នសវនកិមម PwC France និងដឹ៏កិនាសំវនកិមម
ហិិរញ្ញញវតិុ� រប់ស់ធនាគារធំៗមួយចំំនួន។ ពោះគ្រកាយមកិគាត់ិ�នកាល យជា
សវនកិរនៃផេកិំ�ងជាន់ខុ្ញុំស់ពោះ�គ្រកិមុហុិ�ន GE Capital ម�នពោះពលផ្លាល ស់មកិ
កាន់គ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជាកិំ�ងឆំ្នាំ ំ២០១៣ �នកាល យគ្រប់ធានសវនកិមមនៃនគ្រកិមុហុិ�ន 
Sokimex Group ណែដ៏លជាសម័ុនធគ្រកិមុហុិ�នកិំ�ងគ្រសកុិ។

ពោះ�កិ ស�វតិិា �នប់ញ្ញេប់់ការសិកិាថំាក់ិប់រញិ្ហាញ ប់គ្រតិជាន់ខុ្ញុំស់ពីសា� 
ESCP ពោះ�គ្រប់ពោះទ្ធស��ំងជំូនាញណែផកំិហិិរញ្ញញវតិុ� និងសវនកិមម។

ណើលាកំ ណើថ្មីត វី�ណរា�
នាយកំប័់�ណនិងអាជួើវីកំមី្ពុទូ្ធទាត់

ពោះ�កិ ពោះថិតិ វណណ�ា ប់ចំេ�ប់ីនជំានាយកិប័់ណណនិងអាជីូវកិមមទូ្ធ�ត់ិពោះ�ធនាគារ 
វងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) ម.កិ។ 

ពោះ�កិ វ�ណ �ា �ននាយំកិប់ទ្ធពិពោះសាធន៍អាជីូវកិមមពោះចំញកាតិ និងការ
ទូ្ធ�ត់ិរយៈពោះពលជាង២៤ឆំ្នាំ ំ មកិកាន់ធនាគារវងី ណែដ៏លពោះ�កិទ្ធទួ្ធល�ន
ប់ទ្ធពិពោះសាធន៏�នតាមរយៈការបំ់ពោះពញការងារជាមួយធនាគារជាពោះគ្រចីំនកិំ�ង
គ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជារមួ�ន៖ធនាគារពោះម�ងគ ធនាគារកិមុ�ជាសាធារណៈ ធនាគារ
សុាប់នា និងPublic Bank Vietnam ពោះ�គ្រប់ពោះទ្ធសពោះវៀតិ�មជាពោះដី៏ម 
ណែដ៏លកិំ�ងពោះនាះ ពោះ�កិ�នប់ពោះគ្រមីការជា នាយកិនៃនមជូ្ឈមណឌ លប័់ណណនិងការ
ទូ្ធ�ត់ិជាពោះរៀងរហិតូិមកិ។ 

ពោះ�កិ ពោះថិតិ វណណ�ា  �នប់ញ្ញេប់់ការសិកិានិងទ្ធទួ្ធលប់រញិ្ញញប់គ្រតិពីសាកិល
វទិ្ធាល័យភូិមិនេភិំំពោះពញ ណែផកំិអប់់រភំាសា��ំង និងប់រញិ្ហាញ ប់គ្រតិរងណែផកំិ
ធនាគារ ពីមជូ្ឈមណឌ លសគ្រ�ប់់ការសិកិាណែផកំិជំូនាញធនាគារ (ណែដ៏ល
គ្រ�ប់់គ្រ�ងពោះ�យធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា) ។ 

ពោះគ្រ�ពីជានិសសិតិប់ញ្ញេប់់ការសិកិាណែផកំិ “កិមមវធីិពោះលីកិកិមុស់ការប់ណិ� ះប់�ិល
ជំូនាញធនាគារ” ណែដ៏ល�នការប់ញ្ហាជ ក់ិពីធនាគារអភិិវឌ្ឍឍន៍អាស�ី (ADB) ជា
កិមមវធីិណែដ៏លផិល់ពោះ�យ Barents Group LLC, Washington 
DC (USA) ពោះ�កិ វ�ណ �ា ក៏ិទ្ធទួ្ធល�នវញិ្ហាញ ប់នប់គ្រតិជាពោះគ្រចីំនណែដ៏លផិល់
ពោះ�យសា�ធ�រកិិចំេនៃន�ពោះគ្រ�ងកាតិអនិរជាតិិផងណែដ៏រ ដូ៏ចំជា៖ គ្រកិមុហុិ�ន
ទូ្ធ�ត់ិកាតិអនិរជាតិិ Visa និង Mastercard ជាពោះដី៏ម។ 

ណើលាកំ RAJEEV CHINTHAKA MUNASINGHE 
នាយកំព័័ត៌មាំនវិីទ្ធា

ពោះ�កិ Rajeev Munasinghe ��ជានាយកិព័ត៌ិ�នវទិ្ធានៃនធនាគារ វងី 
(ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) ម.កិ។  

ពោះ�កិ Rajeev Munasinghe �នប់ទ្ធពិពោះសាធន៍រយៈពោះពលជាង ២៤ 
ឆំ្នាំពំោះ�កិំ�ងណែផំកិប់ពោះចំេកិវទិ្ធាពោះ�យ�នចាំប់់ពោះផីិមអាជីូពរប់ស់ពោះ�កិជាវសិើកិរ
កិមមវធីិសូហិើណែវពោះ�កិំ�ងឆំ្នាំ ំ១៩៩៨ ជាមួយគ្រកិមុហុិ�ន British Enterprise 
Resource Planning (ERP)។ កិំ�ងខ្ញុំណៈពោះពលពោះនាះ គាត់ិ�ន�ាប់់រង
ការងារជាពោះគ្រចីំននៃនណែផកំិព័ត៌ិ�នវទិ្ធា ពោះ�យគាគំ្រទ្ធដ៏ល់គ្រកិមុហុិ�ននានាពោះ�កិំ�ង
គ្រប់ពោះទ្ធស�ា ពោះឡូស�ី ឥណឌូ ពោះនស�ី និងសិងាប់�រ ីភា�ពោះគ្រចីំនពោះលីណែផកំិកិមមនិសាល។

គាត់ិ�នផ្លាល ស់បូិ់រមកិវស័ិយហិិរញ្ញញវតិុ� ពោះ�យចាំប់់ពោះផីិមជាមួយធនាគារ 
Standard Chartered UAE ជាកិណែនលងណែដ៏លគាត់ិ�នពោះធើីការ
ពោះ�កិំ�ងតំិប់ន់ មជូ្ឈមិបូ់�៌ និងអាស�ីខាងតិីងូ�ងំមូល ប់នាេ ប់់ពីពោះនាះ គាត់ិ
ក៏ិ�នចាំប់់ពោះផីិមពោះធើីការឲ្យ�គ្រកិមុហុិ�នហិិរញ្ញញវតិុ� និងធនាគារពោះ�កិំ�ងគ្រប់ពោះទ្ធស
គ្រសីលងាក ។ សរ �ប់មកិ ពោះ�កិទ្ធទួ្ធល�នប់ទ្ធពិពោះសាធន៍រយៈពោះពលជាង ១៥ 
ឆំ្នាំ ំ ពោះ�កិំ�ងណែផកំិធនាគារ និងហិិរញ្ញញវតិុ� ពោះ�យពោះផិ្លាតិពោះ�ពោះលីការអន�វតិិគ្រប់ព័នធ
ធនាគារសំលូមួយចំំនួន កិំ�ងនាមនាយកិរង ឬក៏ិជាអ�គនាយកិគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ព័ត៌ិ�នវទិ្ធា ។

ពោះ�កិ Rajeev �នពោះកិរ៍ �ពោះឈាម ះកិំ�ងការ�ក់ិឲ្យ�ដំ៏ពោះណីរការជាពោះលីកិដំ៏បូ់ង
ពោះ�យពោះជា�ជ័ូយពោះ�កាន់ទី្ធផារនូវផលិតិផលធនាគារ និងនវាន�វតិិន៍
ឌី្ឍជីូថិល ពោះហីិយគ្រតិវូ�នផិល់�នរងាើ ន់សគ្រ�ប់់ការខិ្ញុំតិខំ្ញុំគ្របឹ់ងណែគ្រប់ងពោះនះកិំ�ង
អំឡូ�ងគ្រប់កាស�នរងាើ ន់ BCS គ្រប់ចាំឆំំ្នាំ។ំ

គាត់ិប់ញ្ញេប់់ប់រញិ្ហាញ ប់គ្រតិជាន់ខុ្ញុំស់ណែផំកិវទិ្ធាសាគ្រសិជំូនាញព័ត៌ិ�នវទិ្ធាពី
សាកិលវទិ្ធាល័យ Keele និងប់រញិ្ហាញ ប់គ្រតិជាន់ខុ្ញុំស់ណែផកំិគ្រ�ប់់គ្រ�ងរដ៏ឋ�ល
ពីសាកិលវទិ្ធាល័យ Bedfordshire ណែដ៏លសាកិលវទិ្ធាល័យ�ងំពីរ
សុិតិពោះ�កិំ�ងចំគ្រកិភិពអង់ពោះ�លស។ ពោះ�កិទ្ធទួ្ធល�នការអប់់រណំែផកំិព័ត៌ិ�ន វទិ្ធា
មូល�ឋ នជាមួយនឹងសញ្ហាញ ប័់គ្រតិពោះពញពោះ�ា ងពីវ ិទ្ធាសុានជាតិិគ្រ�ប់់គ្រ�ង
�ណិជូជកិមមពោះ�គ្រប់ពោះទ្ធសគ្រសីលងាក ។
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កំញ្ចាំើ  ណើហ៊ុង ក្រុស់ើប់ះ�ច្ច
នាយកំក្រុប់តិប់តតិតាម្ពុ

កិញ្ហាញ  ពោះហិង គ្រសីប់ា�ចំ ជានាយកិគ្រប់តិិប់តិិិតាមធនាគារ វងី។ 

កិញ្ហាញ  គ្រសីប់ា�ចំ �នចូំលប់ពោះគ្រមីការងារជាមួយធនាគារ វងី កិំ�ងឆំ្នាំ ំ ២០២១ 
កិំ�ងអំឡូ�ងពោះពលផ្លាល ស់បូិ់រពោះ�ជាធនាគារ�ណិជូជ។ ម�នពោះពលកាន់តួិនាទី្ធ
ថិមីមួយពោះនះ កិញ្ហាញ  គ្រសីប់ា�ចំ �នប់ពោះគ្រមីការងារជាមួយធនាគារ�ណិជូជ
មួយចំំនួនកិំ�ងអំឡូ�ងពោះពល�នគ្រប់តិិប់តិិិការ�ក់ិប់ញ្ញេូលគំានិងការទិ្ធញ
ភា�ហុិ�ន គ្រពម�ងំការបំ់ណែលងពោះ�ជាធនាគារ�ណិជូជអស់រយៈពោះពលជាង
មួយទ្ធសវតិសរក៍ិំ�ងតួិនាទី្ធជានាយិកាគ្រប់តិិប់តិិិតាម ។ 

អំកិជំូនាញណែដ៏ល�នប់ទ្ធពិពោះសាធន៍កិំ�ងណែផកំិនិយតិកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� កិញ្ហាញ  គ្រសី
ប់ា�ចំ ទ្ធទួ្ធល�នវញិ្ហាញ ប់នប់គ្រតិអន�ពោះ�មតាមប់ទ្ធប់ប់ញ្ញញតិិិពីគ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា 
ក៏ិដូ៏ចំជាការហិើឹកិហិើ�នពីធនាគារពោះ�នៃតិវាាន់ និងគ្រប់ពោះទ្ធសនៃថិ ណែដ៏លពោះផិ្លាតិពោះលី
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងនៃផេកិំ�ងរមួ�ន៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិភ័ិយ សវនកិមម គ្រប់តិិប់តិិិ
តាម និងការពោះរៀប់ចំំអន�វតិិណែផនការយ�ទ្ធធសាគ្រសជិាពោះដី៏ម។

ណើលាកំ ណើឌី�កំ តារាវី�ធ
នាយកំក្រុគូប់់ក្រុគូងឥ�ទាន

ពោះ�កិ ពោះឌ្ឍឿកិ តា�វ �ធ  នាយកិគ្រ�ប់់គ្រ�ងឥណ�ន ពោះ�កិ តា�វ �ធ ជានា
យកិគ្រ�ប់់គ្រ�ងឥណ�ននៃនធនាគារ�ណិជូជ វងី ពោះហីិយគាត់ិបំ់ពោះពញការងារ
ពោះនះពោះ�យណែផអកិពោះលីចំកុិ� វស័ិយនៃនការប់ពោះងកីតិដំ៏ពោះណីរការអន�ម័តិឥណ�ន 
មួយណែដ៏លឆ្នាំប់់រហ័ិស និង�នគ្រប់សិទ្ធធផលសគ្រ�ប់់អតិិថិិជូននៃនធនាគារ 
វងី �ងំអស់។ ពោះដី៏មីពីោះធើីដូ៏ពោះចំះំ�ន ពោះ�កិ តា�វ �ធ ពោះគ្របី់នីតិិវធីិពោះធើីពោះសចំកីិិ
សពោះគ្រមចំពោះ�យណែផអកិពោះលីទិ្ធនន័ំយពោះផសងៗ និងការវភិា�អំពីឥរយិាប់ថិរប់ស់
អតិិថិិជូន ពោះដី៏មីសីគ្រមលួដ៏ល់ការអន�ម័តិឥណ�នឲ្យ�កាន់ណែតិរហ័ិស។ ពោះ�កិ 
តា�វ �ធ  �នប់ទ្ធពិពោះសាធន៍ជាពោះគ្រចីំនដូ៏ចំជា៖ ការពោះរៀប់ចំំ�ំរអូន�ម័តិ និង
ប់ពោះញ្ញេញឥណ�ន �ំរកូារសពោះគ្រមចំចិំតិិឥណ�នភាល មៗ ដ៏ល់អតិិថិិជូន និង
គ្រប់ព័នធអន�ម័តិឥណ�នរហ័ិស។ ពោះ�កិ តា�វ �ធ�នប់ពោះងកីតិ�ំរកូិមេីភាល មៗ
ដំ៏បូ់ងពោះ�ពោះ�កិមុ�ជាពោះ�យពោះជា�ជ័ូយចាំប់់ពីឆំ្នាំដំំ៏បូ់ងរប់ស់ពោះ�កិមកិកាន់នៃន
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងឥណ�នពោះនះ។

ពោះ�កិ តា�វ �ធ ��ជាគ្រប់ធាន�ណៈកិ�ម ធិការឥណ�ន ជាស�ជិូកិនៃន
�ណៈកិ�ម ធិការគ្រប់តិិប់តិិិ និងទ្ធទួ្ធលខ្ញុំ�សគ្រតិវូពោះលីការគ្រ�ប់់គ្រ�ងឥណ�ន ការ
គ្រប់មូលគ្រតិលប់់ឥណ�ន ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិភ័ិយ ឥណ�នរដ៏ឋ�ល ការ
គ្រតិតួិពិនិតិ���ណភាពឥណ�ន និងការប់ណិ� ះប់�ិលឥណ�ន។ 

កាលពីដំ៏បូ់ង ពោះ�កិ តា�វ �ធ �នចូំលប់ពោះគ្រមីការងារជាមួយធនាគារ វងី កិំ�ង
ឆំ្នាំ២ំ០១៤ ជានាយកិគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិភ័ិយ និងគ្រប់តិិប់តិិិតាម ពោះ�យពោះធើីការ
គ្រប់កិប់ពោះ�យកិចិំតិិទ្ធ�កិ�ក់ិកិំ�ងការពោះរៀប់ចំំគ្រកិប់ខ័្ញុំណឌ ចំាប់់សគ្រ�ប់់ធនាគារ វងី។ 

ពោះ�កិទ្ធទួ្ធល�នសញ្ហាញ ប់គ្រតិ ACCA កិំ�ងឆំ្នាំ២ំ០១២។

MUHAMMAD SANJID HOSSAIN
នាយកំមាំះ កំនិងសាល កំយើណើហា

ពោះ�កិ Hossain �នចូំលរមួជាមួយធនាគារ វងី កិំ�ងណែខ្ញុំវចិំេិកា ឆំ្នាំ២ំ០២១ 
ជានាយកិ�ា កិនិងសាល កិយីពោះហា។ ពោះ�យកាន់តួិនាទី្ធពោះនះ គាត់ិជាអំកិពោះរៀប់ចំំ
និងជំូរ �ញ�ា កិនិងសាល កិយីពោះហាសគ្រ�ប់់ផលិតិផល និងពោះសវាកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�
រប់ស់ធនាគារ។ 

ពោះ�កិ Hossain �នចំំពោះណះដឹ៏ងចំាស់�ស់កិំ�ងការប់ពោះងកីតិ�ា កិ
ផលិតិផល និងការទំ្ធនាក់ិទំ្ធនង តាមរយៈការប់បំ់ពោះពញការងារឲ្យ�សម័ុនធគ្រកិមុ
ហុិ�នធំៗ និងផលិតិផលនានាកិំ�ងរយៈពោះពល ១៤ ឆំ្នាំកំិនលងមកិពោះនះ រមួ�ន៖ 
ADA, Robi Axiata, Dhaka Bank Limited និងគ្រកិមុហុិ�នពោះផសង
ៗជាពោះគ្រចីំនពោះទ្ធៀតិ។ ពោះ�កិ�នប់ទ្ធពិពោះសាធន៍ពោះគ្រចីំនពោះ�កិំ�ងវស័ិយទំ្ធនាក់ិទំ្ធនង
ទូ្ធរ�មនា�មន៍ និងហិិរញ្ញញវតិុ� ពោះ�យពោះផិ្លាតិសំខាន់ពោះលីទី្ធផារឌី្ឍជីូថិល និង
គ្រប់ព័នធផសពើផាយសងគម ការប់ពោះងកីតិ�ា កិផលិតិផល និងទំ្ធនាក់ិទំ្ធនង 
ការចូំលរមួរប់ស់អតិិថិិជូន និងការអភិិវឌ្ឍឍផលិតិផលជាពោះដី៏ម។ ពោះ�កិ�ន
ពោះដី៏រតួិនាទី្ធសំខាន់ៗជាយ�ទ្ធធសាគ្រស ិ កិំ�ងការវនិិពោះយា�ឌី្ឍជីូថិលជាពោះគ្រចីំនពោះ�
ទូ្ធ�ងំតំិប់ន់អាស�ីអាពោះ�យ៍ំ និងអាស�ីខាងតិីងូ។

ពោះ�កិ�នផត់ំិ�ំនិតិពោះវៀសនៃវនិងពោះផិ្លាតិពោះលីការរកីិចំពោះគ្រមីន �នភាពជាអំកិដឹ៏កិ 
នាណំែប់ប់អនិរជាតិិ និង�នបំ់ណងចំង់ពោះលីកិកិមុស់វប់ីធម៌ពោះសរនិីយម និងជូ
គ្រមញុការចូំលរមួរប់ស់ស�ជិូកិគ្រកិមុ និងនៃដ៏�ូរប់ស់ពោះ�កិ។ 

ពោះ�កិ Hossain ទ្ធទួ្ធល�នប់រញិ្ហាញ ប់គ្រតិណែផកំិវសិើកិមមវទិ្ធាសាគ្រស ិ ព័ត៌ិ�ន 
និងទំ្ធនាក់ិទំ្ធនង គ្រពម�ងំប់រញិ្ហាញ ប់គ្រតិជាន់ខុ្ញុំស់ណែផកំិរដ៏ឋ�ល�ណិជូជកិមម។

ណើលាកំ ជួើវី ដារា� 
នាយកំហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� 

ពោះ�កិ ជីូវ ��ា  �នចូំលប់ពោះគ្រមីការងារជាមួយធនាគារ�ណិជូជ វងី ពោះ�
ណែខ្ញុំកិកិក� ឆំ្នាំ ំ២០២១ កិំ�ងតួិនាទី្ធជានាយកិហិិរញ្ញញវតិុ�។ 

ពោះ�កិ ��ា �នប់ទ្ធពិពោះសាធន៍ណែផកំិធនាគារណែដ៏ល�នជំូនាញវជិាជ ជីូវៈចំគ្រមះុ
កិំ�ងណែផកំិគ្រប់តិិប់តិិិការ ហិិរញ្ញញវតិុ� FX និង រតិនាគារ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងគ្រទ្ធព�សមីតិិិ 
និងបំ់ណ� ល (ALM) ណែផនការថិវកិា សង់ិ�ររ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�
អនិរជាតិិកិមុ�ជា (CIFRS) គ្រពម�ងំណែផកំិពនធ�រផងណែដ៏រ។ ពោះ�កិទ្ធទួ្ធល�ន
ជំូនាញពោះនះ ពោះ�យ�នបំ់ពោះពញការងារភា�ពោះគ្រចីំនជាមួយធនាគារធំៗកិំ�ង
គ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជាកិំ�ងរយៈពោះពលជាង ១៧ ឆំ្នាំ ំមកិពោះនះ។ 

កិំ�ងពោះពលកាន់ដំ៏ណែណងពោះនះ ពោះ�កិទ្ធទួ្ធលខ្ញុំ�សគ្រតិវូពោះលីការគ្រតិតួិពិនិតិ�កិិចំេការ
ហិិរញ្ញញវតិុ� ពនធ�រ រតិនាគារ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងគ្រទ្ធព�សមីតិិិ និងបំ់ណ� ល �ពោះគ្រ�ង 
CIFRS និង�ពោះគ្រ�ងធនាគារសំលូ។ 

ពោះ�កិទ្ធទួ្ធល�នសញ្ហាញ ប់គ្រតិ ACCA កិំ�ងឆំ្នាំ២ំ០១៣។



4342 របាយ ការណ៍៍ ប្រ�ចាំ ំឆំ្នាំ ំ2021របាយ ការណ៍៍ ប្រ�ចាំ ំឆំ្នាំ ំ2021

ផដល់ជំួនួយណើស់ី�ងអាហារឹដ៏ល់ក្រុប់ជាព័លរឹដ៏ឋណើ�កំា�ងណើ�តតណើស់ៀម្ពុរាប់ចំ្ចនួន ១១១ ក្រុគូសួារឹ

ធនាគារ វងី ណែដ៏លជាធនាគារសគ្រ�ប់់គ្រប់ជាជូនកិមុ�ជាគ្រ�ប់់របូ់ �នចាំប់់នៃដ៏�ូជាមួយអងគការ Heartprint ណែដ៏លជាអងគការសប់ី�រសធម៌អូគ្រសិាលី ពោះ�យ�ន
ផាល់ជំូនួយពោះសី�ងអាហារដ៏ល់គ្រ�សួារណែដ៏លងាយរងពោះគ្រគាះកិំ�ងពោះខ្ញុំតិិពោះសៀម�ប់។ សរ �ប់គ្រប់ជាពលរដ៏ឋចំំនួន ១១១ គ្រ�សួារ �នទ្ធទួ្ធលគាគំ្រទ្ធពីកិមមវធីិពោះនះ។ ជាណែផកំិ
មួយនៃនកិិចំេសហិការពោះនះ ធនាគារ វងី �នឧប់តិមុភនូវ អងករ ពោះសី�ងអាហារ និងផលិតិផលរកិាអនាម័យជាពោះដី៏ម។

ចែច្ចកំរំឹចែលកំកំដើក្រុស់លាញ់ ប់រិឹចាច គូឈាម្ពុ

ខ្ញុំណៈណែដ៏លពិភិពពោះ�កិកំិព�ងគ្រ�រពធទិ្ធវានៃនកីិិគ្រសឡាញ់ គ្រកិមុហុិ�ន វងី �នពោះរៀប់ចំំយ�ទ្ធធនាការប់រចិាំេ �ឈាមកិំ�ងចំំពោះ�មប់��គលិកិរប់ស់ខ្ញុំលួនណែដ៏លមកិពីប់�ិញ
អាជីូវកិមមពោះផសងៗរមួ�ន៖ ធនាគារ វងី គ្រកិមុហុិ�នវងីមាល និង គ្រកិមុហុិ�ន វងី�ា ន់នី ពោះគ្រកាមគ្រប់ធានប់ទ្ធ៖ “ណែចំកិរណំែលកិកីិិគ្រស�ញ់ ប់រចិាំេ �ឈាម”។ កិមមវធីិ
ប់រចិាំេ �ឈាមពោះនះ ពោះធើីពោះឡូងីពោះ�ទី្ធសំាក់ិការរប់ស់វងី កិំ�ង�ជូធានីភិំំពោះពញ ពោះ�យអន�វតិិតាមការណែណនាដ៏ំ៏ខុ្ញុំង់ខុ្ញុំស់ពីសពោះមាចំពោះតិពោះជា ហុិ�ន ណែសន �ក់ិទ្ធងនឹង 
វធិានការ “បី់កិ�ំ បី់ការ�រ ” ក៏ិដូ៏ចំជាពោះគាលការណ៍ណែណនារំប់ស់គ្រកិសួងស�ខាភិិ�ល ពោះដី៏មីជួីូយទ្ធប់់សាក ត់ិជំូង��តិតិាតិ។

ប់រិឹចាច គូថ្មីវិីកា ៥០.០០០ ដ៏�លាល រឹអាណើម្ពុរិឹកំដ៏ល់សាលារាជួធានើភិាំណើព័ញ

អំកិឧកិញ៉ាា  �ិតិ ពោះមាង ជាអ�គនាយកិគ្រកិមុហុិ�នរ ាយូាា ល់គ្រ�បុ់ និងគ្រប់ធានគ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�លនៃនធនាគារ វងី និងពោះ�កិជំូ�វ ពោះ�ា  ចំំ�នគ្រពម�ងំគ្រកិមុគ្រ�សួារ
�នឧប់តិមុភគ្រ�ក់ិ ៥០.០០០ ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ ដ៏ល់សា��ជូធានីភិំំពោះពញ។ ពិធីគ្រប់�ល់ថិវកិាឧប់តិមុភ�ន ការចូំលរមួជាអធិប់តីិភាពរប់ស់ឯកិឧតិិម �ួង 
ពោះគ្រសង អភិិ�លនៃន�ណៈអភិិ�ល�ជូធានីភិំំពោះពញ គ្រពម�ងំតំិ�ងនៃនធនាគារ វងី។ ការឧប់តិុមភពោះនះ�នពោះធើី ពោះឡូីងពោះដី៏មីីជួូយគ្រទ្ធគ្រទ្ធង់ដ៏ល់គ្រកិមុគ្រ�សួារ
គ្រប់ជាពលរដ៏ឋណែដ៏លរស់ពោះ�កិំ�ងតំិប់ន់�ំងខ្ញុំេប់់កិំ�ង�ជូធានីភិំំពោះពញអំឡូ�ងផេ�ះពោះមពោះ��កូិវដី៏-១៩។ 

ផដល់អាហារឹ KFC ដ៏ល់ស់មាំគូម្ពុក្រុគូណូើព័ទ្ធយស់ី័ក្រុគូចិ្ចតតយ�វីជួនស់ណើម្ពុដច្ចណើតណើជា 

កិំ�ងកាយវកិារសណែមាងការដឹ៏ង��ណ អំកិឧកិញ៉ាា  �ិតិ ពោះមាង �នពោះរៀប់ចំំឲ្យ� វងីមាល ដឹ៏កិជូញ្ញជូនអាហារ KFC ដ៏៏ឆ្នាំៃ ញ់ពិសារពោះ�យឥតិ�ិតិនៃថិលជូូនដ៏ល់គ្រកិមុគ្រ�ពូោះពទ្ធ�
សម័គ្រ�ចិំតិិដ៏៏កាល ហាន នៃនស��មគ្រ�ពូោះពទ្ធ�សម័គ្រ�ចិំតិិយ�វជូនសពោះមាចំពោះតិពោះជា។ គ្រកិមុអំកិដឹ៏កិជូញ្ញជូនរប់ស់វងីមាល �នដឹ៏កិជូញ្ញជូនមាូប់អាហារពីហាង KFC នានា 
ពោះ�កិំ�ង�ជូធានីភិំំពោះពញ ពោះហីិយ�នគ្រប់�ល់ពោះ�ជូូនស��មគ្រ�ពូោះពទ្ធ�សម័គ្រ�ចិំតិិយ�វជូនសពោះមាចំពោះតិពោះជា �ន់ពោះពលពោះវ�សគ្រ�ប់់អាហារសគ្រមន់ពោះពលរពោះសៀល
នៃថិៃអាទិ្ធតិ�។ ពិធីគ្រប់�ល់គ្រតិវូ�នពោះរៀប់ចំំពោះ�ការយិាល័យ ស��មគ្រ�ពូោះពទ្ធ�សម័គ្រ�ចិំតិិយ�វជូនសពោះមាចំពោះតិពោះជា  ពោះ�កិំ�ងខ្ញុំណឌ ទួ្ធលពោះគាកិ �ជូធានីភិំំពោះពញ ម�នពោះពល
ប់��គលិកិវងីមាល ពោះធើីការណែចំកិអាហារដ៏ល់ អំកិសម័គ្រ�ចិំតិិ ពោះវជូជប់ណឌិ តិ និង�ិ�ន�ប់�ឋ យិការ ពោះ�ទូ្ធ�ងំ�ជូធានី។ 

ការឹដៃរឹអង្គាា ស់មូ្ពុលនិធិស់ក្រុមាំប់់ម្ពុនេើរឹណើព័ទ្ធយគូនធប់�ប្ផាា
ធនាគារ វងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) ម.កិ និងមូលនិធិ�នធប់�ប្ផាា កិមុ�ជា �នសហិការជានៃដ៏�ូពោះដី៏មី ី នៃរអងាគ សមូលនិធិសគ្រ�ប់់មនេីរពោះពទ្ធ�កិ��រដ៏៏សប់ី�រសធម៌មួយពោះ�កិំ�ង
គ្រប់ពោះទ្ធសពោះនះ។ ជាណែផកំិមួយនៃន�ំនិតិផាួចំពោះផាីមពោះនះ ធនាគារវងី �ននៃរអងាគ សមូលនិធិតាមរយៈពោះ�ហិទំ្ធព័រ ប់�ា ញសងគម កិមមវធីិវងីណែបុ់ងពោះអប់ និង�ល់ប់ញ្ញជរ 
ភំាក់ិងារវងី�ងំអស់។ អំកិពោះគ្របី់គ្រ�ស់វងី �នប់រចិាំេ �ថិវកិាជាគ្រ�ក់ិពោះរៀលចូំលពោះ�កិំ�ង�ណនីពោះលខ្ញុំ ៥៥៥៩ និងគ្រ�ក់ិដ៏��ល រពោះ�កិំ�ង�ណនីពោះលខ្ញុំ ៥៥៥៨។ 
ពោះគ្រ�ពីពោះនះពួកិពោះ� �នពោះ�កាន់ភំាក់ិងារវងីទូ្ធ�ងំគ្រប់ពោះទ្ធសពោះដី៏មី ីប់រចិាំេ �ថិវកិារប់ស់ខ្ញុំលួនផងណែដ៏រ។ ធនាគារវងី �នធានាថា ទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិ ១០០% គ្រតិវូ�នប់រចិាំេ �
ពោះ�ដ៏ល់មនេីរពោះពទ្ធ� គ្រពម�ងំ�នល�ប់ពោះចាំល�ល់កិនៃគ្រមពោះសវា�ងំអស់សគ្រ�ប់់គ្រ�ក់ិឧប់តិមុភពោះនះ។

�មមវិធីិទំ្ធនួលខុ�ស័ប្រតវូិស័ងគម

ធនាគារវងី �នអន�វតិិកិមមវធីិទំ្ធនួលខ្ញុំ�សគ្រតិវូសងគមពោះ�យផ្លាេ ល់ ណែដ៏លជាណែផកំិមួយនៃនការពោះបិ់ជំាចិំតិិឥតិឈប់់ឈរ រប់ស់ពោះយីង
កិំ�ងការរមួចំំណែណកិដ៏ល់ការអភិិវឌ្ឍឍសហិ�មន៍មូល�ឋ ន។ កិមមវធីិពោះនះពោះផិ្លាតិពោះលីការពោះលីកិកិមុស់ចំំពោះណះដឹ៏ងណែផកំិហិិរញ្ញញវតិុ� ការ
គាគំ្រទ្ធសហិគ្រ�ិនវយ័ពោះកិមង និងការចូំលរមួកិំ�ង�ពោះគ្រ�ងអភិិវឌ្ឍឍន៍គ្រប់កិប់ពោះ�យនិរនិរភាព�ក់ិទ្ធងនឹងការអភិិវឌ្ឍឍសហិ�មន៍ 
ការអប់់រ ំនិង ពោះយនឌ័្ឍរ។

ធនាគារ វងី �នសហិការជាមួយប់��គលិកិ និងភា�ី�ក់ិព័នធពោះផសងពោះទ្ធៀតិ ពោះដី៏មីីបំ់ពោះពញសកិមមភាពទំ្ធនួលខ្ញុំ�សគ្រតិវូសងគម
ជាពោះគ្រចីំន។ ខាងពោះគ្រកាមពោះនះជាឧ�ហិរណ៍មួយចំំនួននៃនសកិមមភាពនានាកិំ�ងឆំ្នាំ ំ២០២១៖



4544 របាយ ការណ៍ ប្រ�ចាំ ំឆ្នាំន  ំ2021របាយ ការណ៍ ប្រ�ចាំ ំឆ្នាំន  ំ2021

ការឹប់ណើងើើតមូ្ពុលនិធិស់ហ៊ុគូម្ពុន៍ ភាា ក់ំង្គារឹវីីង

ភំាក់ិងារវងី �នប់ពោះងកីតិ”មូលនិធិភំាក់ិងារវងី”ពោះ�កិំ�ងណែខ្ញុំសីហា ឆំ្នាំ២ំ០២១ ពោះដី៏មីនីៃរអងាគ សមូលនិធិសគ្រ�ប់់ប់�ពើពោះហិតិ�សងគមនានា។  ភំាក់ិងារវ ី
ងពោះ�ទូ្ធ�ងំគ្រប់ពោះទ្ធស�ននៃរអងាគ សមូលនិធិ�នគ្រប់�ណ ៤៥.០០០ ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ ពោះដី៏មីជួីូយឧប់តិមុភដ៏ល់មូលនិធិ�នធប់�ប្ផាា កិមុ�ជា និងមនេីរពោះពទ្ធ�
�នធប់�ប្ផាា ។ មនេីរពោះពទ្ធ��នធប់�ប្ផាា  ផាល់ពោះសវាស�ខាភិិ�លពោះ�យឥតិ�ិតិនៃថិលដ៏ល់កិ��រកិមុ�ជាណែដ៏ល�នប់ញ្ហាា ខ្ញុំើះខាតិណែផកំិហិិរញ្ញញវតិុ� អស់រយៈពោះពលជិូតិ 
៣០ ឆំ្នាំមំកិពោះហីិយ។

ការឹដៃរឹអង្គាា ស់មូ្ពុលនិធិស់ក្រុមាំប់់ម្ពុនេើរឹណើព័ទ្ធយកំ�មាំរឹអងារឹ

ធនាគារវងី គ្រកិមុហុិ�នទូ្ធរស័ពេចំល័តិណែសលកាតិ គ្រកិមុហុិ�នរ ាយូាា ល់គ្រ�បុ់ រមួជាមួយ ភំាក់ិងារវងី អតិិថិិជូន និងនៃដ៏�ូពោះផសងពោះទ្ធៀតិ �នរមួគំាជួូយផិល់ និង
នៃរអងាគ សគ្រ�ក់ិជួូយដ៏ល់មនេីរពោះពទ្ធ�កិ��រអងគរណែដ៏លកំិព�ងជួូប់វបិ់តិិិ ណែផកំិហិិរញ្ញញវតិុ�កិំ�ងអំឡូ�ងពោះពលនៃនជំូង�កូិវដី៏១៩។ អំកិឧកិញ៉ាា  �ិតិ ពោះមាង គ្រប់ធាន
គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល នៃនគ្រកិមុហុិ�ន រ ាយូាា ល់គ្រ�បុ់ និងគ្រកិមុហុិ�នប់�គ្រតិសម័ុនធរមួ�ន ធនាគារ វងី និងគ្រកិមុហុិ�នទូ្ធរស័ពេចំល័តិណែសលកាតិ �នសហិការ
ប់ពោះងកីតិយ�ទ្ធធសាគ្រសផិសពើផាយអំពីប់�ណ�ផ្លាក គ្រ�ក់ិមហាសាម�គី និងនៃរអងាគ សថិវកិា ពោះដី៏មីជួីូយដ៏ល់មនេីរពោះពទ្ធ�។ ពោះនះជាពោះលីកិទី្ធ២ពោះហីិយ ណែដ៏ល
ធនាគារវងី�នចូំលរមួគ្រ�រពធពិធីពោះនះ។

គាកំ្រុទ្ធកំមី្ពុវិីធើ “ព័ណើនល�នអាជួើវីកំមី្ពុស់ហ៊ុក្រុគាស់ធ�នតូច្ច និងម្ពុធយម្ពុឌីើជួើថ្មីល”

ធនាគារវងី �នជួូយគាគំ្រទ្ធដ៏ល់ “ពពោះនល�នអាជីូវកិមមសហិគ្រគាសធ�នតូិចំ និងមធ�មឌី្ឍជីូថិល” ណែដ៏លពោះរៀប់ចំំពោះ�យគ្រកិសួងពោះសដ៏ឋកិិចំេ និងហិិរញ្ញញវតិុ� 
និងមជូ្ឈមណឌ លប់ណិ� ះប់�ិល ធ�រកិិចំេថិមី “ពោះតិពោះជា”។ កិមមវធីិពោះនះ�នពោះគាលបំ់ណង ផាល់ឱកាសដ៏ល់�េ ស់ធ�រកិិចំេថិមីវយ័ពោះកិមង ឲ្យ�ណែគ្រប់កាល យ�ំនិតិ 
និងនវាន�វតិិន៍រប់ស់ខ្ញុំលួនកាល យជាការពិតិ។ កិមមវធីិពោះនះ ក៏ិ�នបំ់ណងជួូយពោះលីកិកិមុស់គ្រប់ព័នធពោះអកូិឡូូស�ីធ�រកិិចំេថិមីណែប់ប់ឌី្ឍជីូថិល សគ្រ�ប់់សហិគ្រគាស
ធ�នតូិចំ និងមធ�ម ពោះដី៏មី�ីនការអភិិវឌ្ឍឍ និងលូតិ�ស់ ជាពិពោះសសអំឡូ�ងពោះពល�នការផេ�ះជំូង��តិតិាតិ។ ធ�រកិិចំេថិមី ពោះដី៏រតួិនាទី្ធសំខាន់ពោះ�កិំ�ង
សហិ�មន៍តាមរយៈការប់ពោះងកីតិការងារ ការពោះ�ះគ្រសាយប់ញ្ហាា សងគម និងជំូរ �ញកំិពោះណីនពោះសដ៏ឋកិិចំេ។  

គាកំ្រុទ្ធ“ក្រុពឹ័តតិការឹ�៍ដាកូំំនណើឈីើ និងទ្ធើក្រុកំងុសិាត”

ពោះដី៏មីពីោះលីកិកិមុស់ការយល់ដឹ៏ងជាសាធារណៈអំពីប់រសុិាន និងពោះលីកិទឹ្ធកិចិំតិិយ�វជូនឱ�ចូំលរមួកិំ�ងការការ�រធនធានធមមជាតិិ ធនាគារវងី�នគាគំ្រទ្ធ “គ្រពឹតិិិ
ការណ៍�កូំិនពោះឈី និងទី្ធគ្រកិងុសាអ តិ” ។ �ំនិតិផួិចំពោះផីិមពោះនះគ្រតិវូ�នប់ពោះងកីតិពោះឡូងីពោះ�យមនេីរប់រសុិានពោះខ្ញុំតិិកំិពតិពោះ�ទី្ធគ្រកិងុបូ់កិពោះគា។ ពោះដី៏មពោះឈី�នសារៈសំខាន់
កិំ�ងការប់ពោះងកីនប់រ�ិណអ�កិស�ីណែសុនកិំ�ងប់រយិាកាស ការ�រការសឹកិរចិំរលិនៃនដី៏ និងគ្រទ្ធគ្រទ្ធង់ជីូវតិិជាពោះគ្រចីំនពោះ�ពោះលីណែផនដី៏។ ការចូំលរមួ�ពំោះដី៏មពោះឈីជាការណែថិរកិា
នូវមរតិកិដ៏៏�នតិនៃមលសគ្រ�ប់់ជីូវតិិឲ្យ�យ�វជូនជំូនាន់ពោះគ្រកាយ។

ទិ្ធវាស់ហ៊ុក្រុគិូនភាព័កំមុ្ពុ�ជា២០២១

ធនាគារ វងី �នគាគំ្រទ្ធកិមមវធីិធ�រកិិចំេជាតិិណែដ៏លពោះរៀប់ចំំពោះ�យគ្រកិសួងអប់់រ ំយ�វជូន និងកីិឡា និងអងគការពលកិមមអនិរជាតិិ។ ពោះគាលពោះ�សំខាន់មួយរប់ស់កិមមវធីិ
ពោះនះ��ពោះដី៏មី ី ជំូរ �ញយ�វជូនឲ្យ�កាល យជាសហិគ្រ�ិន។ ធនាគារ វងី រមួចំំណែណកិដ៏ល់ការអភិិវឌ្ឍឍគ្រប់កិប់ពោះ�យនិរនិរភាពនៃនគ្រប់ព័នធពោះអកូិឡូូស�ីសហិគ្រ�ិនពោះ�កិមុ�ជា 
តាមរយៈការផិល់លទ្ធធភាពទ្ធទួ្ធល�នពោះសវាហិិរញ្ញញវតិុ� សគ្រ�ប់់គ្រប់ជាជូនកិមុ�ជាគ្រ�ប់់របូ់។ ជាពោះគ្រចីំនឆំ្នាំមំកិពោះនះ ធនាគារវងី�នចូំលរមួកិំ�ងកិមមវធីិពោះនះ និងកិមមវធីិ
សហិគ្រ�ិនភាពជាពោះគ្រចីំនពោះផសងពោះទ្ធៀតិផងណែដ៏រ។

ជួួយស់ក្រុម្ពុលួដ៏ល់ការឹចាក់ំវា�ក់ំសាងំកូំវីីដ៏-១៩ ដ៏ល់ប់�គូាលិកំ

ពោះដី៏មីទី្ធប់់សាក ត់ិការរកីិ�ល�លនៃនពោះមពោះ��កូិវដី៏-១៩ ធនាគារវងី សហិការជាមួយគ្រកិសួងស�ខាភិិ�ល �នពោះរៀប់ចំំកិណែនលង និងសគ្រមប់សគ្រមលួការចាំក់ិ
វាាក់ិសាងំ កូិវដី៏-១៩ដ៏ល់ប់��គលិកិ និងគ្រកិមុគ្រ�សួាររប់ស់ពួកិពោះ�។ ពោះដី៏មីចូីំលរមួការ�រសហិ�មន៍រប់ស់ពោះយីងពីជំូង�ពោះនះ ពួកិពោះ�ជាពោះគ្រចីំន�នទ្ធទួ្ធលវាាក់ិសាងំកូិ
វដី៏-១៩ រហិតូិដ៏ល់ពោះ�បួ់នដ៏ង។ �នប់��គលិកិគ្រប់ណែហិល ៩៥.៦៤% នៃនប់��គលិកិ�ងំអស់គ្រតិវូ�នចាំក់ិវាាក់ិសាងំ ពោះលីកិណែលងណែតិអំកិណែដ៏ល�នប់ញ្ហាា ស�ខ្ញុំភាព 
និងគ្រសិី�ននៃផេពោះ�ះប់ា�ពោះ�ណ ះ។



4746 របាយ ការណ៍ ប្រ�ចាំ ំឆ្នាំន  ំ2021របាយ ការណ៍ ប្រ�ចាំ ំឆ្នាំន  ំ2021

ពិ័ព័័រឹ�៍ការឹង្គារឹ និងផលិតភាព័ជាតិ ឆ្នាំា ២ំ០២១

ធនាគារ វងី �នចូំលរមួពោះ�កិំ�ង”ពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតិភាពជាតិិ ឆំ្នាំ២ំ០២១” តាមគ្រប់ព័នធអនឡាញ ណែដ៏លពោះរៀប់ចំំពោះ�យទី្ធភំាក់ិងារជាតិិម�ខ្ញុំរប់រ និង
ការងារ នៃនគ្រកិសួងការងារ និងប់ណិ� ះប់�ិលវជិាជ ជីូវៈ។ ពិព័រណ៍ការងារតាមអនឡាញពោះនះគ្រតិវូ�នពោះរៀប់ចំំពោះឡូងី ពោះដី៏មីផិីល់នូវជូពោះគ្រមីសណែដ៏លអាចំប់ត់ិណែប់ន�ន
សគ្រ�ប់់អំកិណែសើងរកិការងារពោះធើី ខ្ញុំណៈពោះពលណែដ៏លគ្រតិវូអន�ពោះ�មតាមពោះគាលការណ៍ណែណនាសំ�ខ្ញុំភាព ពោះដី៏មីកីារ�រការរកីិ�ល�លនៃនជំូង�កូិវដី៏-១៩។ ពិព័រណ៍
ការងារពោះនះ�នផិល់នូវការណែណនា ំ ក៏ិដូ៏ចំជាការគាគំ្រទ្ធដ៏ល់យ�វជូន និងអំកិណែដ៏លកំិព�ងណែសើងរកិការងារ។ អំកិចូំលរមួ�នជួូប់ជាមួយគ្រកិមុហុិ�ននានាតាម
គ្រប់ព័នធអនឡាញ ពោះហីិយគ្រតិវូ�នពោះលីកិទឹ្ធកិចិំតិិឲ្យ��ក់ិ�កិ�ស�ំការងារ និងស�ភ សន៍តាមអនឡាញ។

ការឹគាកំ្រុទ្ធម្ពុនេើរឹណើព័ទ្ធយគូនធប់�ប្ផាា
ធនាគារ វងី �នចូំលរមួកិំ�ង�ំនិតិផួិចំពោះផីិម “រត់ិ ឬពោះដី៏រជាមួយគ្រពដិូ៏នសល ពោះដី៏មី�ីនធប់�ប្ផាា ” រប់ស់គ្រកិមុហុិ�នគ្រពដិូ៏នសលកិមុ�ជា។ តាមរយៈ�ំនិតិផួិចំពោះផីិមពោះនះ 
ទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិចំំនួន ១០០០ ពោះរៀល ($0.25) គ្រតិវូ�នប់រចិាំេ �ដ៏ល់មនេីរពោះពទ្ធ��នធប់�ប្ផាា  ពោះ�ពោះពលណែដ៏លអំកិចូំលរមួ រត់ិឬពោះដី៏រ�នកិំ�ងមួយ�ីឡូូណែមាគ្រតិ ចាំប់់ពីនៃថិៃទី្ធ 
១ដ៏ល់ នៃថិៃទី្ធ៣១ ណែខ្ញុំតិ�� ឆំ្នាំ ំ២០២១។ ធនាគារ វងី �នកិិតិិិយសណែដ៏ល�នចាំប់់នៃដ៏�ូជាមួយគ្រកិមុហុិ�នគ្រពដិូ៏នសលសគ្រ�ប់់�ំនិតិផួិចំពោះផីិមពោះនះ។ សរ �ប់ថិវកិា
ចំំនួន ១៣.០០០ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ គ្រតិវូ�ននៃរអងាគ ស និងប់រចិាំេ �ដ៏ល់មនេីរពោះពទ្ធ�ពោះដី៏មីជួីូយពា�លកិ��រពោះ�កិមុ�ជាពោះ�យឥតិ�ិតិនៃថិល។

ការឹប់រិឹចាច គូថ្មីវិីកា ៦០ លានណើរឹៀល ដ៏ល់ក្រុកំសួ់ងការឹង្គារឹ និងប់�ដ� �ប់ណាដ លវិីជាជ ជួើវីៈ

ថំាក់ិគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់ខុ្ញុំស់រប់ស់ធនាគារ វងី �ននាយំកិអំពោះ�យជាថិវកិាចំំនួន ៦០ �នពោះរៀល រប់ស់អំកិឧកិញ៉ាា  �ិតិ ពោះមាង ជាអ�គនាយកិគ្រកិមុហុិ�នរ ាយូាា ល់
គ្រ�បុ់ និងគ្រប់ធានគ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�លនៃនធនាគារ វងី និងពោះ�កិជំូ�វ ពោះ�ា  ចំំ�នគ្រពម�ងំគ្រកិមុគ្រ�សួារគ្រប់�ល់ជូូនគ្រកិសួងការងារ និង ប់ណិ� ះប់�ិលវជិាជ ជីូវៈ
ពោះ��ជូធានីភិំំពោះពញ។ ពិធីគ្រប់�ល់ពោះនះ �នការចូំលរមួជាអធិប់តីិភាពនៃន ឯកិឧតិិម ពោះហិង សួរ រដ៏ឋពោះលខាធិការ គ្រកិសួងការងារ និងប់ណិ� ះប់�ិលវជិាជ ជីូវៈ 
គ្រពម�ងំតំិ�ងនៃនធនាគារ វងី ។

ទឹ្ធកំក្រុ�ក់ំ ១០០.០០០ ដ៏�លាល រឹអាណើម្ពុរិឹកំ ក្រុតវូី�នឧប់តថម្ពុ�ដ៏ល់ ស់មាំគូម្ពុក្រុគូណូើព័ទ្ធយស័ី់ក្រុគូចិ្ចតតយ�វីជួនស់ណើម្ពុតច្ចណើតណើជា

អំកិឧកិញ៉ាា  �ិតិ ពោះមាង និងពោះ�កិជំូ�វ ពោះ�ា  ចំំ�ន �នឧប់តិមុភថិវកិាចំំនួន៥០.០០០ ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ ដ៏ល់ស��មគ្រ�ពូោះពទ្ធ�សម័គ្រ�ចិំតិិយ�វជូនសពោះមិចំពោះតិពោះជា។ 
ថិវកិាពោះនះ�នជួូយគាគំ្រទ្ធដ៏ល់សកិមមភាពសប់ី�រសរប់ស់ស��ម ណែដ៏លផិល់ការពិនិតិ� និងពា�លជំូង�ពោះ�យឥតិ�ិតិនៃថិលដ៏ល់សហិ�មន៍គ្រកីិគ្រកិ។

គាកំ្រុទ្ធផលិតផលសិ់ប់ីកំមី្ពុកំា�ងក្រុស់កុំម្ពុកំព័ើណើ�តតណើស់ៀម្ពុរាប់

ការតាងំពិព័រណ៍ផលិតិផលពោះខ្ញុំតិិពោះសៀម�ប់ ណែដ៏លពោះរៀប់ចំំពោះ�យ�នការគាគំ្រទ្ធពីគ្រកិមុហុិ�នណែសុលកាតិ និង ធនាគារ វងី ��ជាពិធីពិព័រណ៌ប់ពោះ�ា ះអាសន ំពោះ�កិំ�ង
�ជូធានីភិំំពោះពញ ពោះដី៏មីបី់ងាា ញពីផលិតិផល និង�ំនិតិលអៗ បំ់ផ�តិ ពីពោះខ្ញុំតិិពោះសៀម�ប់។ កិមមវធីិពោះនះ ផាល់ឱកាសដ៏ល់សាធារណជូន�នជួូប់ជាមួយនឹងអំកិរចំនា
មាូតិ និងសហិគ្រ�ិនណែដ៏លពោះធើីផលិតិផលពោះធើីពីនៃដ៏ គ្រប់កិប់ពោះ�យភាពនៃចំគំ្រប់ឌិ្ឍតិ និង�ន��ណភាពខុ្ញុំស់ ណែដ៏លផលិតិផល�ងំពោះនាះ �នពោះគ្រចីំនគ្រប់ពោះភិទ្ធ �នដូ៏ចំជា៖ 
សពោះមល�កិបំ់�ក់ិ ពោះគ្រ�ឿងស�អ ង ពោះគ្រ�ឿងអលងាក រ សងាា រ �ម និងអាហារកិំ�ងគ្រសកុិ។ 
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អភិិ�លកិំច្ចចក្រុកំមុ្ពុហុ៊ុ�ន

ការឹក្រុតតួពិ័និតយដៃផេកំា�ង

គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�លធនាគារវងី ទ្ធទួ្ធលខ្ញុំ�សគ្រតិវូថា គ្រប់ព័នធនៃនការគ្រតិតួិពិនិតិ�នៃផេកិំ�ងរប់ស់ធនាគារវងី �នភាពគ្រ�ប់់គ្រគាន់ 
និងគ្រប់សិទ្ធធភាព ។ គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�លធានាថា គ្រប់ព័នធពោះនាះ គ្រ�ប់់គ្រ�ងពោះលី�ល់ពោះគាលពោះ�សំខាន់ៗនៃនហានិភ័ិយ
រប់ស់ធនាគារវងី ឱ�សុិតិកិំ�ងកិគ្រមិតិហានិភ័ិយណែដ៏លអាចំទ្ធទួ្ធលយកិ�ន ពោះដី៏មីបី់ពោះងកីនឱកាសនៃនការសពោះគ្រមចំ�ននូវ
ពោះប់សកិកិមម ចំកុិ�វស័ិយ និងពោះគាលបំ់ណងអាជីូវកិមមរប់ស់ធនាគារវងី ។ គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�លពិនិតិ�ពោះឡូងីវញិពោះលីគ្រប់ព័នធ
គ្រតិតួិពិនិតិ�នៃផេកិំ�ងពោះនះជាហិរូណែហិរ ពោះដី៏មីធីានាថា គ្រប់ព័នធពោះនះផាល់ការធានាសមគ្រសប់ពោះដី៏មីបី់ងាក រពោះសចំកិាីគ្រប់កាសខ្ញុំ�ស
កិំ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និងព័ត៌ិ�នហិិរញ្ញញវតិុ� ក៏ិដូ៏ចំជាកំិណត់ិគ្រតានានា ឬប់ងាក រការខាតិប់ង់ណែផកំិហិិរញ្ញញវតិុ� ឬការនៃ�ប់នលំ ។ 

គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល�នស�ជិូកិចំំនួន ៥របូ់ ណែដ៏លរមួ�ន គ្រប់ធានអភិិ�ល និងអភិិ�លចំំនួនបី់របូ់ និងអភិិ�ល
ឯកិ�ជូ�ចំំនួនពីររបូ់។ គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល�នប់ពោះងកីតិយនិការណ៏ប់និប់នាេ ប់់សគ្រ�ប់់ការកំិណត់ិ វាយតិនៃមល និង
គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិភ័ិយធំៗ ណែដ៏លធនាគារវងីជួូប់គ្រប់ទ្ធះ ពោះហីិយដំ៏ពោះណីរការពោះនះ  រមួ�នការពគ្រងឹងគ្រប់ព័នធគ្រតិតួិពិនិតិ�នៃផេកិំ�ង 
ពោះ�ពោះពលណែដ៏ល�នការផ្លាល ស់ប់ាូរប់រយិាកាសអាជីូវកិមម ឬពោះគាលការណ៍ណែណនាណំែផកំិនិយ័តិកិរ ។

�ណ:គ្រ�ប់់គ្រ�ងធនាគារវងីចូំល រមួជាមួយគ្របឹ់កិាភិិ�ល កិំ�ងការអន�វតិិពោះគាលនពោះយា�យ និងនីតិិវធីិរប់ស់
គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល �ក់ិទ្ធងនឹងហានិភ័ិយ និងការគ្រតិតួិពិនិតិ� តាមរយៈការកំិណត់ិ និងវាយតិនៃមលពោះលីហានិភ័ិយ
ណែដ៏ល�នជួូប់ និងពោះ�កិំ�ងការពោះរៀប់ចំំ ការពោះធើីគ្រប់តិិប់តិិិការ និងការពិនិតិ�តាម�នពោះលីការគ្រតិតួិពិនិតិ�នៃផេកិំ�ងឱ��ន
សមគ្រសប់ ពោះដី៏មីកីាត់ិប់នយុ និងគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិភ័ិយ�ងំអស់ពោះនះ ។ 

គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�លអាចំ�នពោះយាប់ល់ថាពោះតីិ គ្រប់ព័នធគ្រតិតួិពិនិតិ�នៃផេកិំ�ងប់ចំេ�ប់ីនណំែដ៏លកំិព�ងអន�វតិិពោះនាះ �នភាព
គ្រ�ប់់គ្រគាន់ និងគ្រប់សិទ្ធធភាពណែដ៏រ ឬពោះទ្ធកិំ�ងការការ�រការវនិិពោះយា�រប់ស់ភា�ហុិ�ននិកិ ផលគ្រប់ពោះយាជូន៍រប់ស់ភា�ី
�ក់ិព័នធ អតិិថិិជូន និយតិកិរ ប់��គលិកិ និងគ្រទ្ធព�សកិមមរប់ស់ធនាគារវងី។ ធនាគារវងី ពោះជូឿថាការអន�វតិិអភិិ�លកិិចំេ
គ្រកិមុហុិ�ន�នលអ នឹងផាល់លទ្ធធភាពឱ�ធនាគារកាន់ណែតិ�នតិ�ល ភាព និង�ណពោះនយ�ភាព ក៏ិដូ៏ចំជានាមំកិនូវ
ការប់ពោះងកីតិ��ណតិនៃមលសគ្រ�ប់់ភា�ី�ក់ិព័នធ�ងំអស់រប់ស់ខ្ញុំលួនផងណែដ៏រ។ 

រឹច្ចនាស់ម័ុ្ពុនធអភិិ�លកិំច្ចចក្រុកំមុ្ពុហុ៊ុ�ន

ភា�ហុិ�ននិកិ

អ�គនាយកិ

�ណកិ�ម ធិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិភ័ិយ និង
គ្រប់តិិប់តិិិតាមនៃនគ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល

�ណៈកិ�ម ធិការគ្រប់តិិប់តិិិ

�ណៈកិ�ម ធិការអចិំនៃ�និយ៍
ណែផកំិព័ត៌ិ�នវទិ្ធា

�ណៈកិ�ម ធិការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
គ្រទ្ធព�សកិមម និងបំ់ណ� ល 

គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល 

�ណៈកិ�ម ធិការឥណ�ន

�ណៈកិ�ម ធិការសវនកិមម

�ណៈកិ�ម ធិការ�ភិការ និងណែតិងតាងំ



5150 របាយ ការណ៍៍ ប្រ�ចាំ ំឆំ្នាំ ំ2021របាយ ការណ៍៍ ប្រ�ចាំ ំឆំ្នាំ ំ2021

គូ�ៈកំមីាំធិការឹស់វីនកំមី្ពុ

�ណៈកិ�ម ធិការពោះនះគ្រតិវូ�នប់ពោះងកីតិពោះឡូងីពោះ�យ និងកិំ�ងចំំពោះ�មគ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល ណែដ៏ល�នពោះគាលបំ់ណងចំមីងពោះដី៏មីជួីូយដ៏ល់គ្រកិមុគ្របឹ់កិា

ភិិ�លពោះលីការងារ៖ 

- គ្រតិតួិពិនិតិ�ភាពគ្រតឹិមគ្រតិវូនៃនរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ធនាគារ និងដំ៏ពោះណីរការ�ណពោះនយ� និងរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ធនាគារ និងសវនកិមម 
  រ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�។

- គ្រតិតួិពិនិតិ�អន�ពោះ�មភាពរប់ស់ធនាគារពោះ�តាមលកុិខ្ញុំណឌ តិគ្រមវូនៃនចំាប់់ និងប់ទ្ធប់ីញ្ញញតិិិនានា។

- គ្រតិតួិពិនិតិ�ពោះលីលកុិណៈសមីតិិិ និងឯកិ�ជូ�ភាពរប់ស់គ្រកិមុហុិ�ន�ណពោះនយ�សាធារណៈណែដ៏ល�នចំ�ះប់ញ្ញជី (សវនកិរឯកិ�ជូ�) ។

- គ្រតិតួិពិនិតិ�ការអន�វតិិការងាររប់ស់សវនកិរឯកិ�ជូ� និងម�ខ្ញុំងារសវនកិមមនៃផេកិំ�ងរប់ស់ធនាគារ។

- គ្រតិតួិពិនិតិ�ពោះមីលគ្រប់ព័នធគ្រតិតួិពិនិតិ� និងនីតិិវធីិនៃនការប់ពោះញ្ញេញព័ត៌ិ�ន ការគ្រតិតួិពិនិតិ�នៃផេកិំ�ងពោះលីរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ� និងអន�ពោះ�មភាពតាម 
  ប់ទ្ធ�ឋ នគ្រកិមសីលធម៌ ណែដ៏លធនាគារ�នអន�ម័តិ ។  

គូ�ៈកំមីាំធិការឹក្រុគូប់់ក្រុគូងហានិភ័ិយ និងក្រុប់តិប់តតិតាម្ពុដៃនក្រុកំមុ្ពុក្រុបឹ់កំាភិិ�ល

�ណៈកិ�ម ធិការពោះនះគ្រតិវូ�នប់ពោះងកីតិពោះឡូងីពោះ�យ និងកិំ�ងចំំពោះ�មគ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល ពោះដី៏មីគី្រ�ប់់គ្រ�ង និងគ្រតិតួិពិនិតិ�ពោះលីប់ញ្ហាា ហានិភ័ិយ និងគ្រប់តិិប់តិិិ
តាម ពោះ�កិំ�ងធនាគារ ណែដ៏លតិគ្រមវូឱ��នការចូំលរមួពីគ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល/�ណៈកិ�ម ធិការនាយកិ រហូិតិដ៏ល់ថំាក់ិគ្រ�ប់់គ្រ�ង�ប់បំ់ផ�តិ។ ពោះដី៏មីឱី��នភាព
ដិ៏តិដ៏ល់កិំ�ងការពិនិតិ�តាម�ន គ្រតិតួិពិនិតិ� គ្រ�ប់់គ្រ�ង និងកំិណត់ិរកិហានិភ័ិយ និងប់ញ្ហាា មិន�នអន�ពោះ�មភាព ឱ��ន�ន់ពោះពលពោះវ� និងជាគ្រប់ចាំ ំ
�ណៈកិ�ម ធិការពោះនះ អន�វតិិភារកិិចំេដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖ 

- ធានាថាយ�ទ្ធធសាគ្រសនិានាអន�ពោះ�មតាមណែដ៏នទំ្ធហំិហានិភ័ិយ (Risk Appetite) និងកិគ្រមិតិនៃនការគ្រប់ឈម ដូ៏ចំណែដ៏លកំិណត់ិ និងអន�ម័តិពោះ�យគ្រកិមុ 
 គ្របឹ់កិាភិិ�ល។

- ពិនិតិ�សាពោះឡូងីវញិ និងតាម�នពោះគាលនពោះយា�យ និងគ្រប់ព័នធគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិភ័ិយទូ្ធ�ងំធនាគារ ណែដ៏លគ្រ�ប់ដ៏ណិប់់ពោះលីហានិភ័ិយណែផកំិគ្រប់តិិប់តិិិការ  
 ទី្ធផារ សនេនីយភាព (liquidity) និងឥណ�ន ។

- ពោះដី៏រតួិជាគ្រកិមុពោះគាលពោះ�សគ្រ�ប់់ការប់ពោះងកីតិ និងពិនិតិ�ពោះឡូងីវញិពោះលី�ល់ពោះហិ�ឋ រចំនាសម័ុនធគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិភ័ិយ�ងំអស់រប់ស់ធនាគារ។

- ពិនិតិ�តាម�ន និងពិនិតិ�ពោះឡូងីវញិពោះលីរ�យការណ៍វភិា�ទិ្ធនន័ំយរប់ស់ធនាគារគ្រប់កិប់ពោះ�យលកុិណៈប់�ពោះរសកិមម 

- គ្រតិតួិពិនិតិ�ពោះលីអន�ពោះ�មភាពតាមប់ទ្ធប់ីញ្ញញតិិិកិំ�ងគ្រសកុិ 

- តាមរយៈទំ្ធនួលខ្ញុំ�សគ្រតិវូ�ងំអស់ពោះនះ BRMCC គ្រតិវូ�នប់គ្រញ្ហាជ ប់ពោះ�កិំ�ងដំ៏ពោះណីរការ�ងំមូលនៃនការពោះធើីណែផនការ និងការសពោះគ្រមចំចិំតិិរប់ស់ធនាគារ ។   �ណៈកិ�ម ធិការពោះនះ មិនគ្រតឹិមណែតិគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិភ័ិយរប់ស់សុាប័់នប់ា�ពោះ�ណ ះពោះទ្ធ ប់ា�ណែនិ ក៏ិអភិិវឌ្ឍឍន៍នូវយ�ទ្ធធសាគ្រសណិែដ៏លជួូយប់ពោះងកីនគ្រ�ក់ិចំំពោះណញ ដ៏ល់
  សុាប័់នផងណែដ៏រ ។ 

នាយកំដាឋ នស់វីនកំមី្ពុដៃផេកំា�ង

នាយកិ�ឋ នសវនកិមមនៃផេកិំ�ងអន�វតិិការងារសវនកិមមតាមកាលកំិណត់ិ ពោះដី៏មីវីាយតិនៃមលភាពគ្រ�ប់់គ្រគាន់ គ្រប់សិទ្ធធភាព និងអន�ពោះ�មភាពតាមគ្រប់ព័នធគ្រតិតួិពិនិតិ�
នៃផេកិំ�ង និងឆ្លល�ះប់ញ្ហាេ ងំពីការរកិពោះ�ីញសំខាន់ៗ �ក់ិទ្ធងនឹងភាពមិនគ្រ�ប់់គ្រគាន់ ឬភាពមិនអន�ពោះ�ម។ សវនកិមមគ្រតិវូពោះធើីពោះឡូងីពោះ�តាមសាខា និងនាយកិ�ឋ ន
នានាកិំ�ងការយិាល័យកិ�ា ល ពោះហីិយភាពញឹកិញ៉ាប់់នៃនការពោះធើីសវនកិមមគ្រតិវូ�នកំិណត់ិពោះ�តាមកិគ្រមិតិនៃនហានិភ័ិយណែដ៏ល�នវាយតិនៃមលរចួំ ពោះហីិយការពោះធើីស
វនកិមម�ងំពោះនះ ��ពោះដី៏មីផីាល់ជារ�យការណ៍ឯកិ�ជូ� និងសតិាន�ម័តិ សាីពីសកិមមភាពគ្រប់តិិប់តិិិការ និងគ្រ�ប់់គ្រ�ង ពោះ�តាមសាខា និងនាយកិ�ឋ ននានាកិំ�ង
ការយិាល័យកិ�ា ល។ ណែផនការសវនកិមមគ្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំនិងវសិាលភាពនៃនសវនកិមម គ្រតិវូ�នពិនិតិ� និង អន�ម័តិពោះ�យ�ណៈកិ�ម ធិការសវនកិមមរប់ស់ធនាគារ
វងី ។ លទ្ធធផលសវនកិមមគ្រតិវូប់ញ្ញជូនពោះ�ឱ��ណៈកិ�ម ធិការសវនកិមមរប់ស់ធនាគារវងី ពោះដី៏មីពិីនិតិ� ពោះ�កិំ�ងកិិចំេគ្រប់ជូ�ំតាមកាលកំិណត់ិរប់ស់ខ្ញុំលួន។ 

នាយកំដាឋ នក្រុប់តិប់តតិតាម្ពុ

នាយកិ�ឋ នគ្រប់តិិប់តិិិតាមពិនិតិ�ពោះមីលពោះលីអន�ពោះ�មភាពពោះ�តាមចំាប់់ និង ប់ទ្ធប់ីញ្ញញតិិិ ជាធរ�ន ឧតិិ�ន�វតិិន៍ និងពោះគាលនពោះយា�យ និងនីតិិវធីិនៃផេកិំ�ង ។ 
ប់ណែនមុពោះលីពោះនះ នាយកិ�ឋ នគ្រប់តិិប់តិិិតាម ក៏ិឆ្លល�ះប់ញ្ហាេ ងំពីការរកិពោះ�ីញសំខាន់ៗ�ក់ិទិ្ធននឹងភាពមិនអន�ពោះ�មឱ�តាម�ណៈកិ�ម ធិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិភ័ិយ 
និងគ្រប់តិិប់តិិិតាមរប់ស់ធនាគារ�នដឹ៏ង ពោះដី៏មីពីោះធើីការពិនិតិ�ពោះឡូងីវញិ ពោះ�កិំ�ងកិិចំេគ្រប់ជូ�ំតាមកាលកំិណត់ិរប់ស់ខ្ញុំលួន។ នាយកិ�ឋ នគ្រប់តិិប់តិិិតាម ក៏ិពោះដី៏រតួិជា
អំកិសគ្រមប់សគ្រមលួជាមួយនឹងធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា និងអងគភាពពោះស�ីប់ការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�កិមុ�ជា។

នាយកំដាឋ នក្រុគូប់់ក្រុគូងហានិភ័ិយ

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិភ័ិយសហិគ្រគាស ��ជាដំ៏ពោះណីរការមួយ ណែដ៏លអន�ម័តិពោះ�យគ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល ថំាក់ិគ្រ�ប់់គ្រ�ង និងប់��គលិកិពោះផសងពោះទ្ធៀតិរប់ស់សុាប័់ន ពោះហីិយគ្រតិវូ
�នអន�វតិិពោះ�កិំ�ងការកំិណត់ិយ�ទ្ធធសាគ្រស ិ និងពោះ�កិំ�ងសហិគ្រគាស�ងំមូល ណែដ៏លដំ៏ពោះណីរការពោះនះគ្រតិវូ�នប់ពោះងកីតិពោះឡូងីពោះដី៏មីកំីិណត់ិឱ�ពោះ�ីញពីពោះហិតិ�ការណ៍
សកាា ន�ពលពោះផសងៗ ណែដ៏លអាចំប់ាះ�ល់មកិពោះលីសុាប័់ន ពោះហីិយការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិភ័ិយពោះធើីយាា ង�ឱ�សុិតិកិំ�ងកិគ្រមិតិ Risk Appetite រប់ស់ខ្ញុំលួន ពោះដី៏មីផីាល់
ការធានាសមគ្រសប់�មួយ�ក់ិទិ្ធននឹងការសពោះគ្រមចំ�ននូវវតិុ�បំ់ណងរប់ស់សុាប័់ន ។ 

ស់មាំស់ភាព័ក្រុកំមុ្ពុក្រុបឹ់កំាភិិ�ល    ម្ពុ��តំចែ�ង/ក្រុប់ណើភិទ្ធតួនាទ្ធើ

នាម និងពោះគាតិិនាម      គ្រប់ធានគ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល 
អំកិឧកិញ៉ាា  �ិតិ ពោះមាង       អភិិ�ល 
ពោះ�កិ  Rami Bashir Asa’d Sharaf   អភិិ�ល 
ពោះ�កិ Su Tieng Teck    អភិិ�ល
ពោះ�កិ តាងំ ហាវឌី្ឍ       អភិិ�លឯកិ�ជូ� 
ពោះ�កិ វងស ស�ខាល       អភិិ�លឯកិ�ជូ�

កិំច្ចចក្រុប់ជួ�ំ

គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�លគ្រតិវូជួូប់គ្រប់ជូ�ំពោះរៀង�ល់បី់ (3) ណែខ្ញុំមាង និងពោះ�ពោះពលចាំ�ំច់ំ។ ពោះ�កិំ�ងឆំ្នាំ ំ2021 គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល�នជួូប់គ្រប់ជូ�ំចំំនួន 12 ពោះលីកិ ពោះ�យកិំ�ង
ពោះនាះ �នមួយពោះលីកិពោះធើីពោះឡូងីតាមរយៈការគ្រប់ជូ�ំពោះ�យផ្លាេ ល់ពោះ�ការយិាល័យកិ�ា លរប់ស់ធនាគារវងី ។ 

ទំ្ធនួល��ស់ក្រុតវូីរឹប់ស់់ក្រុកំមុ្ពុក្រុបឹ់កំាភិិ�ល និងគូ�ៈកំមីាំធិការឹក្រុកំមុ្ពុក្រុបឹ់កំាភិិ�ល 

គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល�ក់ិពោះចំញនូវប់ទ្ធ�ឋ ន និងប់ពោះងកីតិពោះគាលនពោះយា�យ និងពោះគាលការណ៍ណែណនាសំាីពីការគ្រ�ប់់គ្រ�ងពោះលីណែផកំិគ្រប់តិិប់តិិិការសំខាន់ៗ រប់ស់
ធនាគារ ។

គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�លគ្រតិវូគ្រ�ប់់គ្រ�ងពោះលីគ្រប់តិិប់តិិិការអាជីូវកិមម និងដំ៏ពោះណីរការរប់ស់ធនាគារជាគ្រប់ចាំ ំពោះហីិយធានាថា ពោះហិ�ឋ រចំនាសម័ុនធ ការគ្រតិតួិពិនិតិ�នៃផេកិំ�ង 
និងដំ៏ពោះណីរការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិភ័ិយ���នគ្រប់សិទ្ធធភាពសគ្រ�ប់់ការពោះគ្របី់គ្រ�ស់ និងគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិភ័ិយអាជីូវកិមមសំខាន់ៗ រមួ�នហានិភ័ិយណែផកំិគ្រប់តិិប់តិិិការ 
ឥណ�ន ទី្ធផារ សនេនីយភាព និងពោះកិរ៍ �ពោះឈាម ះរប់ស់ធនាគារ ។ 

គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�លអន�វតិិម�ខ្ញុំងារ និងទំ្ធនួលខ្ញុំ�សគ្រតិវូពោះផសងៗ ណែដ៏ល�នពោះរៀប់�ប់់ពោះ�តាមពោះគាលការណ៍ណែណនា ំនិងពោះសចំកិាីណែណនាណំែដ៏ល�នគ្រប់កាសពោះ�យ
និយ័តិកិរ មាង�ក ល។ 

គូ�ៈកំមីាំធិការឹដៃនក្រុកំមុ្ពុក្រុបឹ់កំាភិិ�ល

ពោះ�កិគ្រមិតិគ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល �ន�ណៈកិ�ម ធិការបី់ រមួ�ន៖ �ណៈកិ�ម ធិការសវនកិមម �ណៈកិ�ម ធិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិភ័ិយ និងគ្រប់តិិប់តិិិតាមនៃន
គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល �ណៈកិ�ម ធិការ�ភិការ និងណែតិងតាងំ ។

គូ�ៈកំមីាំធិការឹក្រុគូប់់ក្រុគូងក្រុប់តិប់តតិ

�ន�ណៈកិ�ម ធិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងគ្រប់តិិប់តិិិចំំនួន 3 រមួ�ន៖ �ណៈកិ�ម ធិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងគ្រទ្ធព�សកិមម និងបំ់ណ� ល (ALCO) �ណៈកិ�ម ធិការឥណ�ន (CC) 
និង�ណៈកិ�ម ធិការអចិំនៃ�និយ៍ណែផកំិព័ត៌ិ�នវទិ្ធា (ITSC) និង�ណៈកិ�ម ធិការគ្រប់តិិប់តិិិ ។ 



5352 របាយ ការណ៍ ប្រ�ចាំ ំឆ្នាំន  ំ2021របាយ ការណ៍ ប្រ�ចាំ ំឆ្នាំន  ំ2021

អាកំឧកំញាះ  គិូត ណើម្ពុះង ក្រុប់ធានក្រុកំមុ្ពុក្រុបឹ់កំាភិិ�ល

អំកិឧកិញ៉ាា  �នកាល យជាគ្រប់ធានគ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�លនៃនធនាគារវងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) ម.កិ. ចាំប់់តាងំពីឆំ្នាំ ំ២០១៤ មកិពោះមលាះ។

អំកិឧកិញ៉ាា  �នដឹ៏កិនា ំ និងគ្រ�ប់់គ្រ�ងគ្រកិមុហុិ�នពហិ�ផលិតិផលធំបំ់ផ�តិពោះ�គ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជាណែដ៏ល�ក់ិព័នធនឹងវស័ិយទូ្ធរ�មនា�មន៍ 
ធនាគារ ធានា�ាប់់រ ាង ហិិរញ្ញញវតិុ� គ្រប់ព័នធផសពើផាយ អចំលនគ្រទ្ធព� ពោះទ្ធសចំរណ៍ ថិមកំិពោះ�រ អាជីូវកិមមរ �កិរកិណែរ ា ពោះគ្រប់ងនិងឧសម័ន គ្រពម�ងំ
កិសិកិមម។ 

ពោះ�កិំ�ងឆំ្នាំ ំ២០១១ អំកិឧកិញ៉ាា  �នទិ្ធញគ្រកិមុហុិ�នវងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) លីមីតិធីតិពោះដី៏មីផី្លាល ស់បូិ់ររពោះប់ៀប់ណែដ៏លគ្រប់ជាជូនកិមុ�ជាពោះធើីការពោះផេរ និង
ទ្ធទួ្ធលគ្រ�ក់ិតាមរយៈការពោះគ្របី់គ្រ�ស់ទូ្ធរស័ពេចំល័តិ�នយាា ងងាយគ្រសលួ ឆ្នាំប់់រហ័ិស និង�នស�វតិុិភាពណែដ៏លការណ៍ពោះនះ�នជួូយ
ពោះលីកិកិមុស់��ណភាពជីូវតិិរស់ពោះ�រប់ស់ពួកិពោះ�។ 

ជាមួយនឹងប់ទ្ធពិពោះសាធន៍ជាងបី់ទ្ធសវតិសរ៍កិនលងមកិពោះនះ អំកិឧកិញ៉ាា  �នដឹ៏កិនាគំ្រកិមុហុិ�នវងីឲ្យ�កាល យពោះ�ជាគ្រកិមុហុិ�ន ផិល់ពោះសវា
ហិិរញ្ញញវតិុ�តាមទូ្ធរស័ពេចំល័តិឈានម�ខ្ញុំពោះ�ពោះ�កិមុ�ជា សគ្រ�ប់់អំកិមិន�ន�ណនីធនាគារ និងមិនសុិតិកិំ�ងប់�ិញធនាគារ ណែដ៏ល
អន�ញ្ហាញ តិឲ្យ�ពួកិពោះ�អាចំចូំលរមួចំំណែណកិកិំ�ងសកិមមភាពពោះសដ៏ឋកិិចំេរប់ស់គ្រប់ពោះទ្ធសជាតិិ�ន។

ពោះ�កិំ�ងឆំ្នាំ ំ ២០១៤ កិិចំេខិ្ញុំតិខំ្ញុំគ្របឹ់ងណែគ្រប់ងដ៏៏ប់�ិនគ្រប់សពើរប់ស់អំកិឧកិញ៉ាា   �ននាឲំ្យ�ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជាទ្ធទួ្ធលសាគ ល់គ្រកិមុហុិ�នវងីជា
ធនាគារឯកិពោះទ្ធសមួយណែដ៏ល�នពោះគ្របី់គ្រ�ស់ប់ពោះចំេកិវទិ្ធាហិិរញ្ញញវតិុ�ទំ្ធពោះនីប់ពោះដី៏មីលី�ប់បំ់�ត់ិ��ល តិប់រយិាប់នហិំិរញ្ញញវតិុ�ពោះ�កិមុ�ជា។ ពោះ�នៃថិៃទី្ធ 
៣១ ណែខ្ញុំធំ ូ ឆំ្នាំ ំ២០២០ ធនាគារឯកិពោះទ្ធសវងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) លីមីតិធីតិ ទ្ធទួ្ធល�នអាជំាប័់ណណធនាគារ�ណិជូជពីធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា
ឱ�ពោះធើីគ្រប់តិិប់តិិិការជាធនាគារ�ណិជូជ ពោះគ្រកាមពោះឈាម ះ «ធនាគារ វងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) ម.កិ»។

អំកិឧកិញ៉ាា  �នបំ់ណងចំង់ចូំលរមួចំំណែណកិយាា ងខាល ងំដ៏ល់ការអភិិវឌ្ឍឍ និងការលូតិ�ស់នៃនពោះសដ៏ឋកិិចំេជាតិិកិមុ�ជា ពោះ�យពោះធើីការប់ពោះងកីតិ
�ពោះគ្រ�ងអាជីូវកិមមណែដ៏លសមគ្រសប់ពោះដី៏មីបំី់ពោះពញតិគ្រមវូការមូល�ឋ នគ្រប់ចាំនំៃថិៃរប់ស់គ្រប់ជាពលរដ៏ឋ។ 

ចាំប់់តាងំពីឆំ្នាំ ំ២០០៦ មកិ អំកិឧកិញ៉ាា �នកាល យជាគ្រប់ធានគ្រកិមុគ្របឹ់កិាពិពោះគ្រគាះពោះយាប់ល់ធ�រកិិចំេអាសុាន។ ទ្ធនេឹមនឹងពោះនះ អំកិឧកិញ៉ាា  ក៏ិ
គ្រតិវូ�នពោះ�ះពោះឆំ្នាំតិពោះគ្រជីូសតាងំជាគ្រប់ធានសភា�ណិជូជកិមមកិមុ�ជា ណែដ៏លការណ៍ពោះនះ�នពោះធើីឲ្យ�របូ់ពោះ�កិពោះដី៏រតួិនាទី្ធយាា ងសំខាន់កិំ�ងការ
�ក់ិ�ញវនិិពោះយា�ិនប់រពោះទ្ធសមកិកាន់កិមុ�ជា និងកិំ�ងការចូំលរមួចំំណែណកិដ៏ល់កំិពោះណីនពោះសដ៏ឋកិិចំេតំិប់ន់។

ពោះ�កិ�នប់ញ្ញេប់់ការសិកិាថំាក់ិប់រញិ្ហាញ ប់គ្រតិណែផកំិពោះសដ៏ឋកិិចំេ និងវទិ្ធាសាគ្រសនិពោះយា�យពីសាកិលវទិ្ធាល័យជាតិិអូគ្រសិាលី (Australian 
National University)។ 

ណើលាកំ Rami Bahi Asa’d Sharaf អភិិ�ល

ពោះ�កិ�នកាន់តំិណែណងជាអភិិ�លនៃនធនាគារវងីពោះ�ឆំ្នាំ ំ២០២១។

ពោះ�កិ�នប់ទ្ធពិពោះសាធន៍ការងារណែផកំិយ�ទ្ធធសាគ្រស ិ និងធ�រកិិចំេជាពោះគ្រចីំនពោះ�កិំ�ងគ្រកិមុហុិ�នពហិ�ផលិតិផលនានាពោះ�កិំ�ងទី្ធផារណែដ៏ល�ន 
ការគ្រប់កួិតិគ្រប់ណែជូងខាល ងំអស់រយៈពោះពលជាង៣០ឆំ្នាំមំកិពោះហីិយ។ 

ពោះនះរមួប់ញ្ញេូល�ងំការបំ់ពោះពញការងារកិំ�ងតំិណែណងជាថំាក់ិដឹ៏កិនាពំោះ�គ្រកិមុហុិ�ន NovoNordisk កិំ�ងគ្រប់ពោះទ្ធស�ា �ីសុាន និងអាហិើ
ហាគ សនីសុានពោះ�កិំ�ងឆំ្នាំ ំ ១៩៩៤ ម�នពោះពលចាំប់់ពោះផីិមការងាររប់ស់ពោះ�កិពោះ�កិំ�ងគ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជាជាអ�គនាយកិគ្រប់តិិប់តិិិ (CEO) ពោះ�
គ្រកិមុហុិ�ន អ អិម ពោះអ (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) ពោះ�ឆំ្នាំ២ំ០០៩ ពោះហីិយប់និពោះធើីការងារជាអ�គនាយកិគ្រប់តិិប់តិិិ (CEO) ពោះ�គ្រកិមុហុិ�នពោះវលីដ៍៏គ្របីុ់ដ៏គ្រ�បុ់
ពោះ�កិំ�ងឆំ្នាំ ំ២០១៥។

ពោះ�កិ�នចូំលមកិប់ពោះគ្រមីការពោះ�កិំ�ងគ្រកិមុហុិ�នរ ាយូាា ល់គ្រ�បុ់ពោះ�កិំ�ងឆំ្នាំ ំ ២០១៦ កិំ�ងឋានៈជាអន�គ្រប់ធានជាន់ខុ្ញុំស់។ ពោះ�កិក៏ិធាល ប់់ជាទូ្ធតិ
ស�ឆ្លនេៈសាជីូវកិមមដ៏៏�នប់ទ្ធពិពោះសាធន៍មួយរបូ់ណែដ៏ល�នពោះដី៏រតួិនាទី្ធយាា ងសំខាន់ពោះ�កិំ�ងស��មធ�រកិិចំេនានា។

ពោះ�កិ�នចូំលរមួសិកិាវ�គប់ណិ� ះប់�ិលជំូនាញគ្រ�ប់់គ្រ�ងគ្រប់តិិប់តិិិជាពោះគ្រចីំនពោះ�កិំ�ងពោះពញមួយអាជីូពរប់ស់ពោះ�កិ។ ពោះ�កិទ្ធទួ្ធល
�នសញ្ហាញ ប័់គ្រតិថំាក់ិប់រញិ្ហាញ ប់គ្រតិណែផកំិសិលីៈណែដ៏ល�នជំូនាញណែផកំិធ�រកិិចំេពីសាកិលវទិ្ធាល័យ Annajah National University
ពោះ�កិំ�ង�ា ពោះឡូសេីនកិំ�ងឆំ្នាំ១ំ៩៩១។ 

ណើលាកំ Su Tieng Teck អភិិ�ល

ពោះ�កិ�នកាន់តំិណែណងជាអភិិ�លនៃនធនាគារវងីពោះ�កិំ�ងឆំ្នាំ ំ២០២១។

ពោះ�កិ�ននាយំកិមកិជាមួយនូវប់ទ្ធពិពោះសាធន៍ជាង៣០ឆំ្នាំកំិំ�ងវស័ិយធានា�ាប់់រ ាងទូ្ធពោះ�និង�នកាន់តំិណែណងជាអ�គនាយកិគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ពោះ�កិំ�ងគ្រកិមុហុិ�នធានា�ាប់់រ ាងទូ្ធពោះ�ដ៏៏លីីលាញចំំនួនពីរពោះ�កិំ�ងគ្រប់ពោះទ្ធស�ា ពោះឡូស�ីម�នពោះពលពោះ�កិ�នចាំប់់ពោះផីិមអាជីូពរប់ស់ពោះ�កិកិំ�ង
វស័ិយធានា�ាប់់រ ាងពោះ�គ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជាពោះ�កិំ�ងឆំ្នាំ ំ២០២០ពោះនះ។ 

ប់ចំេ�ប់ីនំពោះនះ គាត់ិ��ជាស�ជិូកិគ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�លនៃនគ្រកិមុហុិ�នធានា�ាប់់រងអាយ�ជីូវតិិខំាតិតូិចំកិមុ�ជា ពោះខ្ញុំមនៃឡូហិើ ម.កិ និងជា
អ�គនាយកិគ្រប់តិិប់តិិិនៃនគ្រកិមុហុិ�នធានា�ាប់់រងទូ្ធពោះ� អ�ីនហិើីនីធី ពោះ�កិមុ�ជា ចាំប់់តាងំពីឆំ្នាំ ំ២០២០។

ពោះ�កិទ្ធទួ្ធល�នអន�ប់ណឌិ តិណែផកំិយ�ទ្ធធសាគ្រសកិិំ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងពោះ�ចំគ្រកិភិពអង់ពោះ�លសពោះ�កិំ�ងឆំ្នាំ ំ១៩៩៩។   

ណើលាកំ តាងំ ហាវីឌីើ អភិិ�លឯកំរាជួយ

ពោះ�កិ�នកាល យជាអភិិ�លឯកិ�ជូ�រប់ស់ធនាគារវងី ចាំប់់តាងំពីឆំ្នាំ២ំ០២០។ 

ពោះ�កិ�នផិល់ជំូនាញឯកិពោះទ្ធសរប់ស់ពោះ�កិពោះ�ដ៏ល់ធនាគារវងី ពោះ�យណែផអកិពោះលីការពោះគ្របី់គ្រ�ស់ប់ទ្ធពិពោះសាធន៍ដ៏៏គ្រកាស់ណែគ្រកិលរប់ស់ ពោះ�កិ
ពោះ�កិំ�ងការសរពោះសររ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ� ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសារជីូវកិមម ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិភ័ិយ យ�ទ្ធធសាគ្រស ិ និងវស័ិយ�ក់ិព័នធ
ដ៏នៃទ្ធពោះទ្ធៀតិ។ ពោះ�កិ�នប់ទ្ធពិពោះសាធន៍ការងារយាា ងចំាស់�ស់ និង�ួរឲ្យ�ពោះកាតិសប់ំ់ណែសងំ ពោះ�កិំ�ងវស័ិយពោះសវាកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�។ ពោះ�កិ
�នចំំ�យពោះពលជាង១៥ ឆំ្នាំ ំ ពោះ�កិំ�ងជំូនាញសវនកិមម និងវស័ិយមីគ្រកិហិូិរញ្ញញវតិុ�។ ពោះ�កិ�នកាល យជាណែផកំិមួយនៃនធនាគារវងី 
ចាំប់់តាងំពីនៃថិៃទី្ធ១២ ណែខ្ញុំវចិំេិកា ឆំ្នាំ២ំ០២០។ 

ពោះគ្រ�ពីជាស�ជិូកិនៃនគ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�លរប់ស់ធនាគារវងី ពោះ�កិក៏ិជាអ�គនាយកិគ្រប់តិិប់តិិិរប់ស់គ្រកិមុហុិ�ន Techzone Plus Co., 
Ltd ផងណែដ៏រ។

ពោះ�កិ�នទ្ធទួ្ធលសញ្ហាញ ប់គ្រតិថំាក់ិប់រញិ្ហាញ ប័់គ្រតិណែផកំិរដ៏ឋ�ល�ណិជូជកិមម ណែដ៏ល�នជំូនាញណែផកំិ�ណពោះនយ�ពីសាកិលវទិ្ធាល័យជាតិិ
គ្រ�ប់់គ្រ�ង (NUM) ពោះ�កិំ�ងឆំ្នាំ២ំ០០៦ និងប់ញ្ញេប់់ការសិកិាសញ្ហាញ ប់គ្រតិជំូនាញអំកិប់ពោះចំេកិពោះទ្ធសណែផកំិ�ណពោះនយ� (CAT) ពោះ�ឆំ្នាំ២ំ០០៨ 
គ្រពម�ងំប់ញ្ញេប់់កិមមវធីិសិកិា ACCA ពោះ�ឆំ្នាំ២ំ០១៧ ពីស��ម (ACCA)។ 

ណើលាកំ វីងស ស់�ខាល អភិិ�លឯកំរាជួយ 

ពោះ�កិ�នចូំលកាន់តំិណែណងជាអភិិ�លឯកិ�ជូ�នៃនធនាគារវងីពោះ�ឆំ្នាំ ំ២០២១។ 

ពោះ�កិំ�ងការបំ់ពោះពញតួិនាទី្ធពោះនះ ពោះ�កិ�ននាយំកិមកិនូវជំូនាញ និងប់ទ្ធពិពោះសាធន៍រប់ស់គាត់ិពោះ�កិំ�ងវស័ិយធនាគារ និងហិិរញ្ញញវតិុ�
កិមុ�ជាណែដ៏លពោះ�កិទ្ធទួ្ធល�នកិំ�ងរយៈពោះពលជាង២៣ឆំ្នាំ។ំ ពោះ�កិគ្រតិវូ�នពោះ�ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ថាជាអំកិដឹ៏កិនាដ៏ំ៏�នឥទ្ធធិពលកិំ�ងវស័ិយ
រប់ស់គាត់ិពោះ�យពោះ�កិ�នប់ពោះងកីតិ��ណតិនៃមលជាពោះគ្រចីំនសគ្រ�ប់់សុាប័់នហិិរញ្ញញវតិុ�នានា កិំ�ងនាមជាស�ជិូកិមួយរបូ់នៃនថំាក់ិដឹ៏កិនាំ
គ្រប់តិិប់តិិិ។ សមិទ្ធធផលកិនលងមកិរប់ស់ពោះ�កិរមួ�នទំ្ធនួលខ្ញុំ�សគ្រតិវូ កិំ�ងនាមជាអំកិដឹ៏កិនាកំិំ�ងការពោះរៀប់ចំំ និងអន�វតិិណែផនការយ�ទ្ធធសាគ្រសិ
រប់ស់សុាប័់ន�ងំមូល និងការធានាដ៏ល់ការពោះគ្រជីូសពោះរសីគ្រកិមុការងារ�នគ្រតឹិមគ្រតិវូសគ្រ�ប់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងដំ៏ពោះណីរការគ្រប់ចាំនំៃថិៃរប់ស់ធនាគារ។ 

ពោះ�កិ �នកាន់តំិណែណងជាអំកិដឹ៏កិនាពំោះ�កិំ�ងគ្រកិមុហុិ�ននានា�នដូ៏ចំជា៖ គ្រកិមុហុិ�នវគី្រតាស់ អឹពោះគ្រពហិសល ខូ្ញុំ អិលធីឌី្ឍ គ្រកិមុហុិ�ន ពោះអស 
ពោះអចំ ជីូ ហាើ យណែនន ភីិអិលស�ី គ្រកិមុហុិ�ន Zillennium Co., Ltd និងគ្រកិមុហុិ�នធានា�ាប់់រងអាយ�ជីូវតិិ �យ អ�ិឈិ ឡាយហិើ៍។

ពោះ�កិទ្ធទួ្ធល�នអាហារបូ់កិរណ៍ពោះពញពីរ�ឋ ភិិ�ល��ំង ពោះដី៏មីបី់ញ្ញេប់់ការសិកិាថំាក់ិអន�ប់ណឌិ តិណែផកំិរដ៏ឋ�ល�ណិជូជកិមមពោះ�កិំ�ង
ណែខ្ញុំពោះមសាឆំ្នាំ ំ១៩៩៩ ពោះ�ឯវទិ្ធាសុាន Asian Institute of Technology ពោះ�កិំ�ងគ្រប់ពោះទ្ធសនៃថិ។  

ពោះ�កិ�ននាយំកិមកិជាមួយនូវប់ទ្ធពិពោះសាធន៍ជាង៣០ឆំ្នាំកំិំ�ងវស័ិយធានា�ាប់់រ ាងទូ្ធពោះ�និង�នកាន់តំិណែណងជាអ�គនាយកិគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ក្រុកំមុ្ពុក្រុបឹ់កំាភិិ�ល



5554 របាយ ការណ៍ ប្រ�ចាំ ំឆ្នាំន  ំ2021របាយ ការណ៍ ប្រ�ចាំ ំឆ្នាំន  ំ2021

Muhammad Sanjid Hossain

ភាគទុនិក

្រក �ម្របឹក�ភិ�ល

វ�ន ក�� រា�

េឌ�ក តារារធុ

គណកមា� ធិការ្រគប់្រគង
ហានិភ័យ និង្របតិបត�ិតាម

្របធាន្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់ស�ីទី
ែផ�កហានិភ័យ្របតិបត�ិការ

គណកមា� ធិការ
ឥណទានក្រមិត្របតិបត�ិ

នាយក្រគប់្រគងឥណទាន

ជា ច័ន�រស�ី

្របធាន្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់
្របតិបត�ិការធនាគារ ជីវ ដារា�

នាយកហិរ��វត�ុ
សុធី សុវ�ត�

នាយកអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម�

េ�៉ ចំណាន
អគ�នាយកា្របតិបត�ិ

គណកមា� ធិការ្រគប់្រគង

គណកមា� ធិការ
លាភការ

គណកមា� ធិការសវនកម�

គណកមា� ធិការ្រទព្យសកម� និង បំណុល

គណកមា� ធិការែផ�កព័ត៌មានវ�ទ�

េថត វណា� រា�

នាយកប័ណ�និង
អាជីវកម�ទូទាត់

ផល ប៉ន

្របធាន្រគប់្រគង្របឹក�
េសវាកម�អតិថិជន នាយក ម៉ាក និងសា� កយីេហា

សុ្រត អាមីណាស់

្របធាន្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់
ែផ�កវ�ភាគអាជីវកម�

អុ៊ន នរា�

្របធាន្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់
ែផ�កធនធានមនុស្ស

នាយកព័ត៌មានវ�ទ�

សរ បូរា�

្របធាន្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់
ែផ�ករដ��ល-អចលន្រទព្យ

េហង ្រសីបុ៉ច
នាយក្របតិបត�ិតាម

េហា បុ៊នែថ
អគ�នាយករង

Rajeev Chinthaka 
Munasinghe

Han Peng Kwang
អគ�នាយក

សុផាេរ �ត រស�ី
្របធាន្រគប់្រគងែផ�កគេ្រមាង

ឈិត វ�តា

្របធាន្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់
ែផ�កសវនកម�

រឹច្ចនាស់ម័ុ្ពុនធក្រុកំមុ្ពុហុ៊ុ�ន
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ព័័ត៌មាំនអំព័ើធនាគារឹ

ធនាគារឹ 

 ធនាគារ វងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) ម.កិ (ពីម�នគ្រតិវូ�នពោះ�សាគ ល់ថា “ធនាគារឯកិពោះទ្ធសវងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) លីមីតិធីតិ”)

ណើល�ប់�ជើពា�ិជួជកំមី្ពុ

00005108  

ទ្ធើសាា ក់ំការឹច្ច��ប់�ជើ

 អគារ 721 មហាវថីិិគ្រពះម�នីវងស សងាក ត់ិបឹ់ងពោះកិងកិងទី្ធ3 ខ្ញុំណឌ បឹ់ងពោះកិងកិង �ជូធានីភិំំពោះពញ គ្រពះ�ជា�ចំគ្រកិកិមុ�ជា

ភាគូហ៊ុ�និកំ

 WING Holdings Pte Limited
 អំកិឧកិញ៉ាា  �ិតិ ពោះមាង

  
ក្រុកំមុ្ពុក្រុបឹ់កំាភិិ�ល

 អំកិឧកិញ៉ាា  �ិតិ ពោះមាង     គ្រប់ធានគ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល
 ពោះ�កិ Su Tieng Teck        អភិិ�ល (ណែតិងតាងំពោះ�នៃថិៃទី្ធ20 ណែខ្ញុំកិកិក� ឆំ្នាំ2ំ021) 
 ពោះ�កិ Ian Gordon Watson        អភិិ�ល (�ណែលងពោះ�នៃថិៃទី្ធ15 ណែខ្ញុំកិកិក� ឆំ្នាំ2ំ021)
 ពោះ�កិ  Rami Bashir Asa’d Sharaf    អភិិ�ល 
 ពោះ�កិ វងស ស�ខាល     អភិិ�លឯកិ�ជូ�
 ពោះ�កិ តាងំ ហាវឌី្ឍ     អភិិ�លឯកិ�ជូ�  

អាកំក្រុគូប់់ក្រុគូង 

 ពោះ�កិ Han Peng Kwang    អ�គនាយកិ (ណែតិងតាងំពោះ�នៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមិថិ�នា ឆំ្នាំ2ំ021)
 ពោះ�កិ Manu Rajan    អ�គនាយកិ (�ណែលងពោះ�នៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំឧសភា ឆំ្នាំ2ំ021) 
 ពោះ�កិ ពោះហា បុ់�នណែថិ     អ�គនាយកិរង
 ពោះ�កិជំូ�វ ពោះ�ា  ចំំ�ន    អ�គនាយិកាគ្រប់តិិប់តិិិការ 
 ពោះ�កិ Rajeev Chinthaka Munasinghe   នាយកិគ្រ�ប់់គ្រ�ងព័ត៌ិ�នវទិ្ធា
 ពោះ�កិ ស�ធី ស�វតិិា     នាយកិគ្រ�ប់់គ្រ�ងអភិិវឌ្ឍឍន៍អាជីូវកិមម 
 ពោះ�កិ ពោះឌ្ឍឿកិ តា�វ �ធ     នាយកិគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិភ័ិយ និងឥណ�ន
 កិញ្ហាញ  ពោះហិង គ្រសីប់ា�ចំ     នាយិកាគ្រ�ប់់គ្រ�ងគ្រប់តិិប់តិិិតាម
 ពោះ�កិ ពោះថិតិ វ�ណ �ា     នាយកិគ្រ�ប់់គ្រ�ងប័់ណណ និងអាជីូវកិមមទូ្ធ�ត់ិ
 ពោះ�កិ ជីូវ ��ា     នាយកិគ្រ�ប់់គ្រ�ងហិិរញ្ញញវតិុ�
 ពោះ�កិគ្រសី ឈិតិ វតីា     គ្រប់ធានគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់ខុ្ញុំស់ណែផកំិសវនកិមមនៃផេកិំ�ង
 ពោះ�កិ អុ�ន ន�ា     គ្រប់ធានគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់ខុ្ញុំស់ណែផកំិធនធានមន�សស
 ពោះ�កិ ជា ច័ំនេរសមី     គ្រប់ធានគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាន់ខុ្ញុំស់ណែផកំិគ្រប់តិិប់តិិិការធនាគារ

ស់វីនកំរឹ

 ពោះខ្ញុំភីិអឹមជូជី ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា

ធនាគារ វិងី (បេខុម�ូឌា) ម.�
  (ពីីម�នប្រតវូិបានបេគ្គសាគ ល់ថ្នា “ធនាគារឯ�បេទ្ធស័វិងី 

(បេខុម�ូឌា) លីមីតធីត”)                                       
របាយការណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�

ស័ប្រ��់ការយិ�របិេចេទ្ធម្រែ�លបាន�ញ្ញេ�់
ម្លៃថៃទី្ធ31 ម្រែខុធនូ ឆ្នាំន 2ំ021 និង

របាយការណ៍រ�ស់័ស័វិន�រឯ�រាជ្យយ



5958 របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021

គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល (“អភិិ�ល” ឬ “គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល”) សូមពោះធើីការប់ងាា ញជូូននូវរ�យការណ៍រប់ស់ខ្ញុំលួន និង រ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ ធនាគារ វងី 
(ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) ម.កិ (ពីម�នគ្រតិវូ�នពោះ�សាគ ល់ថា “ធនាគារឯកិពោះទ្ធសវងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា)    លីមីតិធីតិ”) ពោះ�កាត់ិថា (“ធនាគារ”) ណែដ៏ល�នពោះធើីសវនកិមមរចួំសគ្រ�ប់់
ការយិប់រពិោះចំេទ្ធណែដ៏ល�នប់ញ្ញេប់់នៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ021។

ស់កំមី្ពុភាព័ច្ចម្ពុីង

សកិមមភាពចំមីងរប់ស់ធនាគាររមួ�នការផិល់ពោះសវាកិមមទូ្ធ�ត់ិតាមរយៈគ្រប់ព័នធពោះអឡូចិំគ្រតិនិូកិ ការទូ្ធ�ត់ិតាមទូ្ធរស័ពេ ការពោះធើីគ្រប់តិិប់តិិិការពោះលី�ល់សកិមមភាព
អាជីូវកិមមធនាគារ និងការផាល់ពោះសវាកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�ក់ិព័នធពោះ�កិំ�ងគ្រពះ�ជា�ចំគ្រកិកិមុ�ជា។

ពោះ�កិំ�ងអំឡូ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធ ធនាគារ�នពោះសំីស�ំពោះ�ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជាពោះដី៏មីអីភិិវឌ្ឍឍណែគ្រប់កាល យពីធនាគារឯកិពោះទ្ធស ពោះ�ជាធនាគារ�ណិជូជ។ អន�សារណៈ 
និងលកុិនិិកិៈធនាគារ គ្រតិវូ�នពោះធើីប់ចំេ�ប់ីនភំាពពោះដី៏មីឆី្លល�ះប់ញ្ហាេ ងំពីការផ្លាល ស់បូិ់រពីធនាគារឯកិពោះទ្ធសវងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) លីមីតិធីតិ ពោះ�ជា ធនាគារ វងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) 
ម.កិ ពោះហីិយទ្ធទួ្ធល�នការអន�ម័តិពីគ្រកិសួង�ណិជូជកិមមពោះ�នៃថិៃទី្ធ5 ណែខ្ញុំសីហា ឆំ្នាំ2ំ021។ ប់នាេ ប់់ពីការផ្លាល ស់បូិ់រពោះនះ ធនាគារ�នណែខ្ញុំសសងាើ ក់ិអាជីូវកិមមថិមីចំំនួន 2 
��ពោះធើីការផិល់ឥណ�ន និងទ្ធទួ្ធលគ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញីពីអតិិថិិជូន។

លទ្ធធផលហិ៊ុរឹ�ើវីតថ�
លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ធនាគារ �នដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖

2021 2020 2021 2020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់ 5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់ 5)
គ្រ�ក់ិចំំពោះណញម�នដ៏កិពនធ 16,224,802 13,914,465 66,002,495 56,729,274

ចំំ�យពនធពោះលីគ្រ�ក់ិចំំពោះណញ (3,540,988) (3,268,177) (14,404,739) (13,324,358)

គ្រ�ក់ិចំំពោះណញស�ទ្ធធសគ្រ�ប់់ការយិប់រពិោះចំេទ្ធ 12,683,814  10,646,288 51,597,756  43,404,916

ភាគូលាភិ

ព�ំ�នការគ្រប់កាស ឬការណែប់ងណែចំកិភា��ភិពោះទ្ធ ពោះហីិយគ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល ក៏ិព�ំ�នអន�សាសន៍ឲ្យ��នការណែប់ងណែចំកិ ភា��ភិសគ្រ�ប់់ការយិប់រពិោះចំេទ្ធណែដ៏ល�ន
ពោះធើីសវនកិមមពោះនះពោះទ្ធ។

ណើដ៏ើម្ពុទ្ធ�ន

ពោះ�នៃថិៃទី្ធ6 ណែខ្ញុំមកិ� ឆំ្នាំ2ំ021 ធនាគារ�នទ្ធទួ្ធលការអន�ម័តិពីធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា ពោះដី៏មីពីោះធើីគ្រប់តិិប់តិិិការជាធនាគារ�ណិជូជ ពោះហីិយប់ពោះងកីនពោះដី៏មទ្ធ�នរប់ស់
ធនាគារពី 28,958,749 ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ ពោះ�ដ៏ល់ 75,000,000 ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ។ ពោះដី៏មទ្ធ�ន�នការពោះកីិនពោះឡូងីចំំនួន 35,400,000 ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ និង 
10,641,251 ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ តាមរយៈការ�ក់ិប់ណែនមុនូវសាច់ំគ្រ�ក់ិ និងការប់ណែមលងពីគ្រ�ក់ិចំំពោះណញរកិាទ្ធ�កិ ពោះ�នៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំមីនា ឆំ្នាំ2ំ021 និងនៃថិៃទី្ធ31 
ណែខ្ញុំឧសភា ឆំ្នាំ2ំ021ពោះរៀងគំា។ អន�សារណៈ និងលកុិនិិកិៈធនាគារ គ្រតិវូ�នពោះធើីប់ចំេ�ប់ីនភំាពពោះដី៏មីឆី្លល�ះប់ញ្ហាេ ងំពីការផ្លាល ស់បូិ់រពោះនះ ពោះហីិយទ្ធទួ្ធល�នការអន�ម័តិពី
គ្រកិសួង�ណិជូជកិមមពោះ�នៃថិៃទី្ធ5 ណែខ្ញុំសីហា ឆំ្នាំ2ំ021។

រឹ�យការឹ�៍រឹប់ស់់ក្រុកំមុ្ពុក្រុបឹ់កំាភិិ�ល

ទ្ធ�នប់ក្រុម្ពុងុ និងសំ់វិីធានធន

ព�ំ�នការណែគ្រប់គ្រប់លួជាសារវនិនៃនទ្ធ�នប់គ្រមងុ និងសំវធិានធនពោះ�កិំ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធពោះនះពោះទ្ធ ពោះគ្រ�ពីការប់ងាា ញពោះ�កិំ�ងរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះនះ។

ឥ�ទានផតល់ដ៏ល់អតិថិ្មីជួន 

ម�នពោះពលណែដ៏លរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ធនាគារគ្រតិវូ�នពោះរៀប់ចំំពោះឡូងី គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល�នចាំត់ិវធិានការសមគ្រសប់ពោះដី៏មីបី់ញ្ហាជ ក់ិថា វធិានការ�ក់ិទ្ធង
ពោះ�នឹងការល�ប់ពោះចាំលនៃនឥណ�ន និងប់�ពោះរគ្រប់�នអាគ្រកិក់ិ និងការពោះធើីសំវធិានធនពោះលីឥណ�នជាប់់សងស័យគ្រតិវូ�នពោះធើីពោះទ្ធីងី ពោះហីិយគ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល
ពោះជូឿជាក់ិថា �ល់ឥណ�នណែដ៏ល�នដឹ៏ងថាមិនអាចំ�រ�ន គ្រតិវូ�នល�ប់បំ់�ត់ិពោះចាំល ពោះហីិយសំវធិានធនគ្រតិវូ�នពោះធើីពោះឡូងីយាា ងគ្រ�ប់់គ្រគាន់ពោះលីការ�ត់ិប់ង់        
ឥណ�ន និងប់�ពោះរគ្រប់�ន។

�ិតិគ្រតឹិមកាលប់រពិោះចំេទ្ធនៃនរ�យការណ៍ពោះនះ គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�លព�ំ�នដឹ៏ងពីកាលៈពោះទ្ធសៈ�មួយ ណែដ៏លអាចំនឹងប់�ិលឲ្យ�ចំំនួននៃនឥណ�នអាគ្រកិក់ិណែដ៏ល
ល�ប់ពោះចំញពីប់ញ្ញជី ឬចំំនួននៃនសំវធិានធនពោះលីឥណ�នអាគ្រកិក់ិ និងជាប់់សងស័យ ពោះ�កិំ�ងរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ធនាគារ ថា�នចំំនួនមិនគ្រ�ប់់គ្រគាន់ជា
សារវនិពោះនាះពោះឡូយី។

ក្រុទ្ធព័យស់កំមី្ពុ

ពោះ�ម�នពោះពលណែដ៏លរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ធនាគារគ្រតិវូ�នពោះរៀប់ចំំពោះឡូងី អំកិគ្រ�ប់់គ្រ�ង�នចាំត់ិវធិានការ ណែដ៏ល�នមូល�ឋ នសមរម�ពោះដី៏មីបី់ញ្ហាជ ក់ិថា 
ប់�ិគ្រទ្ធព�សកិមម ណែដ៏ល�នកិត់ិគ្រតាពោះ�កិំ�ងប់ញ្ញជី�ណពោះនយ�រប់ស់ធនាគារ ពោះហីិយណែដ៏លសនំិ�ឋ នថា �នតិនៃមលមិនអាចំគ្រប់មូលមកិវញិ�នពោះ�កិំ�ងគ្រប់តិិប់តិិិ
ការអាជីូវកិមមធមមតា គ្រតិវូ�នកាត់ិប់នយុឲ្យ�ពោះ�ពោះសមីនឹងតិនៃមលណែដ៏ល�ិតិថា នឹងអាចំគ្រប់មូល�នជាក់ិណែសងិ។

�ិតិគ្រតឹិមកាលប់រពិោះចំេទ្ធនៃនរ�យការណ៍ពោះនះ គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�លព�ំ�នដឹ៏ងពីពោះហិតិ�ការណ៍�មួយណែដ៏លនឹងពោះធើីឲ្យ�ប់ាះ�ល់ ដ៏ល់ការកំិណត់ិតិនៃមលគ្រទ្ធព�សកិមម
ពោះ�កិំ�ងរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ធនាគារថា �នភាពមិនគ្រតឹិមគ្រតិវូពោះនាះពោះទ្ធ។

វិីធើសាក្រុស់តកំំ�ត់តដៃម្ពុល 

�ិតិគ្រតឹិមកាលប់រពិោះចំេទ្ធនៃនរ�យការណ៍ពោះនះ គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�លព�ំ�នដឹ៏ងពីពោះហិតិ�ការណ៍�មួយណែដ៏ល�នពោះកីិតិពោះឡូងីពោះធើីឲ្យ�ប់ាះ�ល់ដ៏ល់ការអន�វតិិវធីិសាគ្រសិ
ណែដ៏ល�នកិនលងមកិ កិំ�ងការវាយតិនៃមលគ្រទ្ធព�សកិមម និងបំ់ណ� លពោះ�កិំ�ងរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ធនាគារថា �នភាពមិនគ្រតឹិមគ្រតិវូ ឬមិនសមគ្រសប់ពោះនាះពោះទ្ធ។

បំ់�� លយថាភាព័ និងបំ់�� លណើផសងៗណើទ្ធៀត

�ិតិគ្រតឹិមកាលប់រពិោះចំេទ្ធនៃនរ�យការណ៍ពោះនះ ព�ំ�ន៖

(�)  ការ�ក់ិប់ញ្ហាេ គំ្រទ្ធព�សកិមម�មួយរប់ស់ធនាគារ ចាំប់់តាងំពីនៃថិៃចំ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធហិិរញ្ញញវតិុ�មកិ កិំ�ងការធានាចំំពោះ�ះបំ់ណ� លរប់ស់ប់��គល��ំក់ិ
  ពោះឡូយី ឬ

(ខុ)  បំ់ណ� លយថាពោះហិតិ��មួយណែដ៏លពោះកីិតិ�នពោះឡូងីចំំពោះ�ះធនាគារ ចាំប់់តាងំពីចំ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធហិិរញ្ញញវតិុ�មកិពោះគ្រ�អំពីគ្រប់តិិប់តិិិការអាជីូវកិមមធមមតារប់ស់ 
  ធនាគារ។

គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�លយល់ពោះ�ីញថា ព�ំ�នបំ់ណ� លយថាពោះហិតិ� ឬបំ់ណ� លពោះផសងៗពោះទ្ធៀតិរប់ស់ធនាគារ ណែដ៏លធនាគារគ្រតិវូបំ់ពោះពញ ឬអាចំនឹងគ្រតិវូបំ់ពោះពញ
កិំ�ងអំឡូ�ងពោះពលដ៏ប់់ពីរណែខ្ញុំ ប់នាេ ប់់ពីនៃថិៃប់ញ្ញេប់់ការយិប់រពិោះចំេទ្ធ នឹង�នផលប់ាះ�ល់ជាសារវនិដ៏ល់លទ្ធធភាពរប់ស់ធនាគារ កិំ�ងការបំ់ពោះពញកាតិពើកិិចំេរប់ស់ខ្ញុំលួន
ពោះ�ពោះពលណែដ៏លដ៏ល់នៃថិៃកំិណត់ិពោះឡូយី។

ការឹចែក្រុប់ក្រុប់លួស់ភាព័ការឹ�៍

�ិតិគ្រតឹិមកាលប់រពិោះចំេទ្ធនៃនរ�យការណ៍ពោះនះ គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�លរប់ស់ធនាគារ ព�ំ�នពិនិតិ�ពោះ�ីញសភាពការណ៍�មួយ ណែដ៏លមិន�នណែវកិណែញកិពោះ�កិំ�ង
រ�យការណ៍ពោះនះ ឬកិំ�ងរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ធនាគារ ណែដ៏លអាចំនឹងប់�ិលឲ្យ��នតួិពោះលខ្ញុំ�មួយពោះ�កិំ�ងរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ� �នភាពមិន
គ្រតឹិមគ្រតិវូពោះនាះពោះទ្ធ។ 

រឹ�យការឹ�៍រឹប់ស់់ក្រុកំមុ្ពុក្រុបឹ់កំាភិិ�ល (ត)



6160 របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021

ក្រុប់តិប់តតិការឹមិ្ពុនក្រុប់ក្រុកំតើ

តាមមតិិរប់ស់គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល លទ្ធធផលនៃនការពោះធើី គ្រប់តិិប់តិិិការរប់ស់ធនាគារកិំ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះនះ មិន�នផលប់ាះ�ល់ជាសារវនិពោះ�យ
សកិមមភាពគ្រប់តិិប់តិិិការ ឬគ្រពឹតិិិការណ៍�មួយ ណែដ៏ល�នលកុិណៈមិនគ្រប់គ្រកិតីិពោះនាះពោះទ្ធ ពោះគ្រ�ពី៖ 

កូំវីីដ៏-19 និងផលប់ះ�ពាល់ណើលើការឹខាតប់ង់ឥ�ទានរំឹពឹ័ងទ្ធ�កំ (“ECL”)

ECL គ្រតិវូ�ន�ា ន់គ្រប់�ណពោះ�យណែផអកិពោះ�ពោះលីលកុិខ្ញុំណឌ ពោះសដ៏ឋកិិចំេមួយចំំនួនណែដ៏ល�នពាកិរណ៍នាកាលប់រពិោះចំេទ្ធ�យការណ៍។ ការផេ�ះពោះឡូងីនៃនវរី �សណូណែវលកូិរ ាូ
� (“កូិវដី៏-19”) �ន�តិតិាតិទូ្ធ�ងំសកិលពោះ�កិ (រមួប់ញ្ញេូល�ងំ គ្រប់ពោះទ្ធសកិមុ�ជា និងប់�ា គ្រប់ពោះទ្ធសពោះផសងៗពោះទ្ធៀតិ) ណែដ៏ល�នពោះធើីឲ្យ��នការ�ំងសេះពោះលីស
កិមមភាពអាជីូវកិមម និង ពោះសដ៏ឋកិិចំេ។ ផលប់ាះ�ល់ពោះ�ពោះលីផលិតិផលកិំ�ងគ្រសកុិសរ �ប់ (“ផ.ស.ស”) និងសូចំនាកិរសំខាន់ៗពោះផសងពោះទ្ធៀតិ នឹងគ្រតិវូយកិមកិពិចាំរ� 
សគ្រ�ប់់ការកំិណត់ិនូវភាពធៃន់ធៃរ និងភិវនីយភាពនៃនការធាល ក់ិចំ�ះនៃនពោះស�រយីាូពោះសដ៏ឋកិិចំេនានា ណែដ៏លគ្រតិវូ�នយកិមកិពោះគ្របី់កិំ�ងការ�ា នសាម ន ECL។ ការ�ា ន
សាម នរប់ស់អំកិគ្រ�ប់់គ្រ�ង គ្រតិវូ�នកំិណត់ិពោះ�យណែផអកិពោះ�ពោះលីពោះស�រយីាូណែដ៏លអាចំពោះកីិតិពោះឡូងីនាពោះពលអនា�តិ ពោះ�យ�ិតិពីសុានភាពជាក់ិណែសងិ កាលៈពោះទ្ធសៈ 
និងការពាកិរណ៍នៃនសុានភាពពោះសដ៏ឋកិិចំេនាពោះពលអនា�តិ និងព័ត៌ិ�នគាគំ្រទ្ធណែដ៏លអាចំពោះគ្របី់គ្រ�ស់�ននាកាលប់រពិោះចំេទ្ធ�យការណ៍ពោះនះ។

ការ�ណនា ECL ពោះ�សុានភាពប់ចំេ�ប់ីនអំាចំ�នភាពមិនគ្រ�កិដ៏គ្រប់ជាជាសារវនិ។ អំកិគ្រ�ប់់គ្រ�ង�នពោះធើីការពាកិរណ៍ដ៏៏គ្រប់ពោះសីរបំ់ផ�តិ ពោះលីផលប់ាះ�ល់រប់ស់ 
កូិវដី៏-19 មកិពោះលីធនាគារ យាា ង�មិញ ការពាកិរណ៍ពោះនះអាចំនឹងណែគ្រប់គ្រប់លួជាសារវនិពោះ�ពោះពល�នគ្រពឹតិិិការណ៍ថិមីៗពោះកីិតិពោះឡូងីជាក់ិណែសងិ។ ជាលទ្ធធផល 
តួិពោះលខ្ញុំពោះនះ មិន�ួរគ្រតិវូ�នយកិជាការណែណនាជំាក់ិ�ក់ិ ឬជាការពាកិរណ៍នៃនផលប់ាះ�ល់សុានភាពហិិរញ្ញញវតិុ�ចំ�ងពោះគ្រកាយ ណែដ៏ល�នរពឹំងទ្ធ�កិពោះនាះពោះទ្ធ។ 
កិំ�ងកិរណីណែដ៏លផលប់ាះ�ល់ពោះនាះ�នសភាពកាន់ណែតិធៃន់ធៃរ និង�នរយៈពោះពលយូរជាងការរពឹំងទ្ធ�កិ ពោះនាះផលប់ាះ�ល់ទ្ធនេឹមគំានឹងពោះកីិតិ�នពោះឡូងីចំំពោះ�ះ 
ECL មកិពោះលីសុានភាពហិិរញ្ញញវតិុ� និងលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ធនាគារ។

ក្រុពឹ័តតិការឹ�៍ចាប់់តាងំព័ើការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធដៃនរឹ�យការឹ�៍

�ិតិគ្រតឹិមកាលប់រពិោះចំេទ្ធនៃនរ�យការណ៍ពោះនះ មិន�នគ្រពឹតិិិការណ៍�ួរឲ្យ�កិត់ិស�គ ល់�មួយពោះកីិតិពោះឡូងីប់នាេ ប់់ពីកាលប់រពិោះចំេទ្ធនៃនការ�យការណ៍ ណែដ៏លតិគ្រមវូឲ្យ�
�នការណែកិតិគ្រមវូ ឬប់ងាា ញព័ត៌ិ�នប់ណែនមុពោះគ្រ�ពីការប់ងាា ញពោះ�កិំ�ង រ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះនះពោះឡូយី។

ក្រុកំមុ្ពុក្រុបឹ់កំាភិិ�ល

គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�លណែដ៏ល�នប់ពោះគ្រមីការពោះ�កិំ�ងអំឡូ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធ និងពោះ�នៃថិៃណែដ៏លពោះចំញរ�យការណ៍ពោះនះ រមួ�ន៖

អំកិឧកិញ៉ាា  �ិតិ ពោះមាង     គ្រប់ធានគ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល

ពោះ�កិ Su Tieng Teck   អភិិ�ល (ណែតិងតាងំពោះ�នៃថិៃទី្ធ20 ណែខ្ញុំកិកិក� ឆំ្នាំ2ំ021)

ពោះ�កិ Ian Gordon Watson   អភិិ�ល (�ណែលងពោះ�នៃថិៃទី្ធ15 ណែខ្ញុំកិកិក� ឆំ្នាំ2ំ021)

ពោះ�កិ Rami Bashir Asa’d Sharaf    អភិិ�ល

ពោះ�កិ វងស ស�ខាល     អភិិ�លឯកិ�ជូ�

ពោះ�កិ តាងំ ហាវឌី្ឍ     អភិិ�លឯកិ�ជូ�

ភាគូកំមី្ពុរឹប់ស់់ក្រុកំមុ្ពុក្រុបឹ់កំាភិិ�ល

អំកិឧកិញ៉ាា  �ិតិ ពោះមាង កាន់កាប់់ភា�ហុិ�នចំំនួន 20% នៃនចំំនួនភា�ហុិ�នសរ �ប់�ងំអស់ និងចំំនួន 100% នៃនភា�ហុិ�នរប់ស់ WING Holdings Pte 
Limited ណែដ៏លជាគ្រកិមុហុិ�នពោះមរប់ស់ធនាគារ។ អភិិ�លពោះផសងពោះទ្ធៀតិ មិនកាន់កាប់់ ឬ�នការ�ក់ិទិ្ធនពោះ�កិំ�ងភា�ហុិ�នរប់ស់ធនាគារពោះ�យផ្លាេ ល់ ឬ
ពោះ�យគ្រប់ពោះយាលពោះនាះពោះទ្ធ ពោះ�កិំ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះនះពោះទ្ធ។

អតថក្រុប់ណើ�ជួន៍រឹប់ស់់ក្រុកំមុ្ពុក្រុបឹ់កំាភិិ�ល

ពោះ�កិំ�ងអំឡូ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធ និងពោះ�ចំ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធនៃនរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះនះ ��មិន�នកិិចំេគ្រពមពោះគ្រពៀង�មួយណែដ៏លធនាគារជាភា�ី�ុង ណែដ៏ល
កិមមវតិុ�នៃនកិិចំេគ្រពមពោះគ្រពៀងពោះនាះអាចំផិល់លទ្ធធភាពដ៏ល់អភិិ�ល��ំក់ិ ឲ្យ�ទ្ធទួ្ធល�ននូវអតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍តាមមពោះធា�យពោះផសងៗ ដូ៏ចំជាការទិ្ធញភា�ហុិ�ន ឬ
ប័់ណណបំ់ណ� លរប់ស់ធនាគារ ឬសាជីូវកិមមដ៏នៃទ្ធ។ 

ពោះ�កិំ�ងអំឡូ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធ�យការណ៍ពោះនះ ព�ំ�នអភិិ�ល��ំក់ិរប់ស់ធនាគារ�នទ្ធទួ្ធល ឬ�នសិទ្ធធិទ្ធទួ្ធល�ននូវអតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍�មួយ (ពោះគ្រ�ពីអតិុ
គ្រប់ពោះយាជូន៍ណែដ៏ល�នរមួប់ញ្ញេូលពោះ�កិំ�ងប់រ�ិភិសរ �ប់ ទ្ធទួ្ធល�ន ឬដ៏ល់កំិណត់ិទ្ធទួ្ធល�នពោះ�យគ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល ដូ៏ចំ�នប់ងាា ញពោះ�កិំ�ងរ�យការណ៍
ហិិរញ្ញញវតិុ�) តាមរយៈការចំ�ះកិិចំេសនាពោះធើីពោះឡូងីពោះ�យធនាគារ ឬពោះ�យគ្រកិមុហុិ�ន�ក់ិព័នធជាមួយនឹងធនាគារ ណែដ៏លអភិិ�លពោះនាះជាស�ជិូកិ ឬក៏ិជាមួយ
ធនាគារ ណែដ៏លអភិិ�លពោះនាះ�នផលគ្រប់ពោះយាជូន៍ណែផកំិហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះគ្រចីំនពោះនាះពោះទ្ធ ពោះលីកិណែលងណែតិការប់ងាា ញពោះ�កិំ�ងរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�។

ការឹទ្ធទួ្ធល��ស់ក្រុតវូីរឹប់ស់់ក្រុកំមុ្ពុក្រុបឹ់កំាភិិ�លណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ�
គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល�នភារៈពោះធើីការអះអាងប់ញ្ហាជ ក់ិថា រ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ� ប់ងាា ញជាសារវនិនូវភាពគ្រតឹិមគ្រតិវូនៃនសុានភាពហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ធនាគារនានៃថិៃទី្ធ31 
ណែខ្ញុំធំ ូ ឆំ្នាំ2ំ021 គ្រពម�ងំលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវតិុ� និងលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិរប់ស់ធនាគារ សគ្រ�ប់់ការយិប់រពិោះចំេទ្ធណែដ៏ល�នប់ញ្ញេប់់។ ពោះ�កិំ�ងការពោះរៀប់ចំំរ�យការណ៍
ហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះនះ គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�លចាំ�ំច់ំគ្រតិវូ៖

(កិ) អន�ម័តិនូវពោះគាលនពោះយា�យ�ណពោះនយ�ណែដ៏លសមគ្រសប់ ពោះ�យណែផអកិពោះលីការវនិិចំេ័យនិងការ�ា ន់គ្រប់�ណ យាា ងសមពោះហិតិ�ផល និងគ្រប់ងុគ្រប់យ័តិ ំ 
 ពោះហីិយពោះធើីការអន�វតិិគ្រប់កិប់ពោះ�យសងគតិិភាព 

(ខ្ញុំ) អន�ពោះ�មពោះ�តាមសង់ិ�រ�យការណ៍�ក់ិទ្ធងនឹងហិិរញ្ញញវតិុ�អនារជាតិិនៃនកិមុ�ជា (“ស.រ.ទ្ធ.ហិ.អ.កិ”) ឬគ្រប់សិនពោះបី់�នការផ្លាល ស់បូិ់រពីពោះនះ ពោះដី៏មីបី់ងាា ញ
  នូវភាពពិតិ និងគ្រតឹិមគ្រតិវូ ��គ្រតិវូណែតិប់ងាា ញ ពន�ល់ និងកំិណត់ិប់រ�ិណឲ្យ��នចំាស់�ស់ពោះ�កិំ�ងរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ� 

(�) គ្រតិតួិពិនិតិ�គ្រប់ព័នធដំ៏ពោះណីរការនៃនរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ធនាគារ និងរកិាទ្ធ�កិនូវប់ញ្ញជី�ណពោះនយ�ឲ្យ��ន      គ្រ�ប់់គ្រគាន់ និងគ្រប់ព័នធគ្រ�ប់់គ្រ�ងនៃផេកិំ�ង
  ឲ្យ��នគ្រប់សិទ្ធធភាព 

(�) វាយតិនៃមលនូវលទ្ធធភាពរប់ស់ធនាគារកិំ�ងការប់និនិរនិរភាពអាជីូវកិមម ទ្ធទួ្ធលខ្ញុំ�សគ្រតិវូពោះលីការ�តិគ្រតិ�ង ព័ត៌ិ�ន គ្រប់សិនពោះបី់�ក់ិព័នធ នូវប់ញ្ហាា �ងំឡាយ
  ណែដ៏ល�ក់ិទ្ធងពោះ�នឹងនិរនិរភាពអាជីូវកិមម និងពោះគ្របី់គ្រ�ស់មូល�ឋ ននិរនិរភាពនៃន�ណពោះនយ� ពោះលីកិណែលងណែតិគ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល�នបំ់ណងចំង់ជូគ្រមះប់ញ្ញជី  

 ផ្លាអ កិដំ៏ពោះណីរការ ធនាគារ ឬគាម នជូពោះគ្រមីសសមរម�ដ៏នៃទ្ធពោះទ្ធៀតិពោះគ្រ�ពីពោះធើីណែប់ប់ពោះនះ និង

(ង) គ្រតិតួិពិនិតិ� និងដឹ៏កិនាធំនាគារឲ្យ��នគ្រប់សិទ្ធធភាព ពោះលី�ល់ពោះសចំកិាីសពោះគ្រមចំណែដ៏ល�នសារៈសំខាន់�ងំអស់ណែដ៏លប់ាះ�ល់ដ៏ល់សកិមមភាពគ្រប់តិិប់តិិិការ  
 និងដំ៏ពោះណីរការរប់ស់ធនាគារ ពោះហីិយគ្រតិវូគ្រ�កិដ៏ថាកិិចំេការពោះនះគ្រតិវូ�នឆ្លល�ះប់ញ្ហាេ ងំយាា ងគ្រតឹិមគ្រតិវូពោះ�កិំ�ងរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�។

គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�លធានាអះអាងថា គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល�នអន�វតិិនូវ�ល់តិគ្រមវូការ ដូ៏ចំ�ន�យការណ៍ខាងពោះលីកិំ�ងការពោះរៀប់ចំំ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់
 ធនាគារ។

រឹ�យការឹ�៍រឹប់ស់់ក្រុកំមុ្ពុក្រុបឹ់កំាភិិ�ល (ត) រឹ�យការឹ�៍រឹប់ស់់ក្រុកំមុ្ពុក្រុបឹ់កំាភិិ�ល (ត)



6362 របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021

ការឹអន�ម័្ពុតណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ�
ពោះយីងខំ្ញុំ�ំ សូមពោះធើីការអន�ម័តិពោះលីរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ� ណែដ៏ល�នភាជ ប់់មកិជាមួយដូ៏ចំណែដ៏ល�នប់ងាា ញពោះ�ទំ្ធព័រទី្ធ66 ដ៏ល់ទី្ធ143  ថា�នប់ងាា ញជាសារវនិ
នូវភាពគ្រតឹិមគ្រតិវូនៃនសុានភាពហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ធនាគារនានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូ ឆំ្នាំ2ំ021 គ្រពម�ងំលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវតិុ� និងលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិរប់ស់ធនាគារសគ្រ�ប់់ ការយិប់រពិោះចំេទ្ធណែដ៏ល�នប់ញ្ញេប់់ ពោះ�យអន�ពោះ�មពោះ�តាមសង់ិ�រ�យការណ៍�ក់ិទ្ធងនឹងហិិរញ្ញញវតិុ�អនារជាតិិនៃនកិមុ�ជា (“ស.រ.ទ្ធ.ហិ.អ.កិ”)។

ចំ�ះហិតិពុោះលខាកិំ�ងនាមគ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�លពោះ�យអន�ពោះ�មពោះ�តាមពោះសចំកីិិសពោះគ្រមចំរប់ស់គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល៖

ម្ពុតិស់វីនកំមី្ពុ

ពោះយីងខំ្ញុំ�ំ �នពោះធើីសវនកិមមពោះលី រ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ ធនាគារ វងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) ម.កិ (ពីម�នគ្រតិវូ�នពោះ�សាគ ល់ថា “ធនាគារឯកិពោះទ្ធសវងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) លីមីតិ
ធីតិ”) ពោះ�កាត់ិថា (“ធនាគារ”) ណែដ៏លរមួ�នរ�យការណ៍សុានភាពហិិរញ្ញញវតិុ�នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ021 រ�យការណ៍ចំំពោះណញ ឬខាតិ និងលទ្ធធផលលមអិតិ
ពោះផសងៗ រ�យការណ៍សាីពីប់ណែគ្រមប់គ្រមលួមូលធន និងរ�យការណ៍លំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិ សគ្រ�ប់់ការយិប់រពិោះចំេទ្ធណែដ៏ល�នប់ញ្ញេប់់ និងកំិណត់ិស�គ ល់ ណែដ៏លរមួ�ន
ពោះគាលនពោះយា�យ�ណពោះនយ�សំខាន់ៗ គ្រពម�ងំព័ត៌ិ�នពន�ល់ពោះផសងៗ ណែដ៏ល�នប់ងាា ញពោះ�ទំ្ធព័រទី្ធ66 ដ៏ល់ទី្ធ143 (ណែដ៏លពោះ�កាត់ិថា “រ�យការណ៍
ហិិរញ្ញញវតិុ�”)។

ជាមតិិរប់ស់ពោះយីងខំ្ញុំ�ំ រ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�ជាសារវនិ �នប់ងាា ញនូវភាពគ្រតឹិមគ្រតិវូនៃនសុានភាពហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ធនាគារនានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូ ឆំ្នាំ2ំ021 គ្រពម�ងំ
លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវតិុ� និងលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិរប់ស់ធនាគារ សគ្រ�ប់់ការយិប់រពិោះចំេទ្ធណែដ៏ល�នប់ញ្ញេប់់ ពោះ�យអន�ពោះ�មពោះ�តាមសង់ិ�រ�យការណ៍�ក់ិទ្ធងនឹង
ហិិរញ្ញញវតិុ�អនារជាតិិនៃនកិមុ�ជា (“ស.រ.ទ្ធ.ហិ.អ.កិ”)។

មូ្ពុលដាឋ នដៃនម្ពុតិស់វីនកំមី្ពុ

ពោះយីងខំ្ញុំ�ំ�នពោះធើីសវនកិមមពោះ�យអន�ពោះ�មពោះ�តាមសង់ិ�សវនកិមមអនិរជាតិិនៃនកិមុ�ជា។ ការទ្ធទួ្ធលខ្ញុំ�សគ្រតិវូរប់ស់ពោះយីងខំ្ញុំ�ំណែដ៏លគ្រសប់តាមសង់ិ��ងំពោះនាះគ្រតិវូ
 �នពោះរៀប់�ប់់ប់ណែនុមពោះទ្ធៀតិពោះ�កិំ�ងកិថាខ្ញុំណឌ សាីពី ការទ្ធទួ្ធលខ្ញុំ�សគ្រតិវូរប់ស់សវនកិរសគ្រ�ប់់ការពោះធើីសវនកិមមពោះលីរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ� ណែដ៏ល�នពោះ�កិំ�ង

រ�យការណ៍រប់ស់ពោះយីងខំ្ញុំ�។ំ  ពោះយីងខំ្ញុំ��ំនភាពឯកិ�ជូ�ពីធនាគារ ពោះ�យគ្រសប់ពោះ�តាមលកុិខ្ញុំណឌ តិគ្រមវូនៃនគ្រកិមសីលធម៌វជិាជ ជីូវៈពោះ�កិំ�ងគ្រពះ�ជា�ចំគ្រកិកិមុ�ជា 
ណែដ៏ល�ក់ិព័នធនឹងការពោះធើីសវនកិមមពោះលីរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ� ពោះហីិយពោះយីងខំ្ញុំ�ំ �នបំ់ពោះពញនូវទំ្ធនួលខ្ញុំ�សគ្រតិវូគ្រកិមសីលធម៌វជិាជ ជីូវៈ គ្រសប់តាមលកុិខ្ញុំណឌ តិគ្រមវូ
រប់ស់សង់ិ��ងំពោះនាះ។ ពោះយីងខំ្ញុំ�ំពោះជូឿជាក់ិថា ភិសិ�តាងសវនកិមមណែដ៏លពោះយីងខំ្ញុំ�ំគ្រប់មូល�ន�នលកុិណៈគ្រ�ប់់គ្រគាន់ និងសមគ្រសប់ សគ្រ�ប់់ជាមូល�ឋ នកិំ�ងការ
ប់ពោះញ្ញេញមតិិសវនកិមមរប់ស់ពោះយីងខំ្ញុំ�ំ។

ការឹទាញចំ្ចណាប់់អារឹមី្ពុ�៍ – ព័័ត៌មាំនណើក្រុប់ៀប់ណើធៀប់

ពោះយីងខំ្ញុំ�ំសូម�ញចំំ�ប់់អារមមណ៍ពោះ�ពោះលីកំិណត់ិស�គ ល់ 33 នៃនរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ� ណែដ៏លប់ញ្ហាជ ក់ិពីការ�យការណ៍ពោះឡូីងវញិនូវព័ត៌ិ�នពោះគ្រប់ៀប់ពោះធៀប់
ណែដ៏ល�ន�ក់ិប់ងាា ញនានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ020 និងសគ្រ�ប់់ការយិប់រពិោះចំេទ្ធណែដ៏ល�នប់ញ្ញេប់់។ មតិិសវនកិមមរប់ស់ពោះយីងខំ្ញុំ�ំមិនគ្រតិវូ�នណែកិណែគ្រប់ពោះ�យសារប់ញ្ហាា
ពោះនះពោះទ្ធ។

ព័័ត៌មាំនណើផសងៗ

អំកិគ្រ�ប់់គ្រ�ង �នភារៈទ្ធទួ្ធលខ្ញុំ�សគ្រតិវូពោះលីព័ត៌ិ�នពោះផសងៗ។ ព័ត៌ិ�នពោះផសងៗ ណែដ៏ល�នទ្ធទួ្ធលគ្រតឹិមកាលប់រពិោះចំេទ្ធនៃនរ�យការណ៍សវនកិមមពោះនះ ��រ�យការណ៍
រប់ស់គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�លណែដ៏ល�នប់ងាា ញពោះ�ទំ្ធព័រទី្ធ58 ដ៏ល់ទី្ធ62 និងរ�យការណ៍គ្រប់ចំាំឆំ្នាំរំប់ស់ធនាគារ ណែដ៏លរពឹំងថានឹងរចួំ�ល់ ប់នាេ ប់់ពីកាលប់រពិោះចំេទ្ធ
នៃនរ�យការណ៍សវនកិមមពោះនះ។ មតិិសវនកិមមរប់ស់ពោះយីងខំ្ញុំ�ំ ពោះ�ពោះលីរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ� មិន�នគ្រ�ប់ដ៏ណិប់់ពោះលីព័ត៌ិ�នពោះផសងៗពោះឡូយីពោះហីិយពោះយីងខំ្ញុំ�ំមិន
ពោះធើីការផាល់នូវអំណះអំ�ង�មួយពោះ�ពោះលីព័ត៌ិ�នពោះនះពោះទ្ធ។

�ក់ិព័នធនឹងការពោះធើីសវនកិមមរប់ស់ពោះយីងខំ្ញុំ�ំពោះលីរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ� ការទ្ធទួ្ធលខ្ញុំ�សគ្រតិវូរប់ស់ពោះយីងខំ្ញុំ�ំ��គ្រតិវូអានព័ត៌ិ�នពោះផសងៗ ពោះហីិយពិចាំរ�ថាពោះតីិព័ត៌ិ�ន
ពោះផសងៗពោះនាះ �នភាពមិនគ្រសប់គំាជាសារវនិជាមួយរ�យការណ៍ ហិិរញ្ញញវតិុ� ឬការយល់ដឹ៏ងរប់ស់ពោះយីងខំ្ញុំ�ំពោះ�កិំ�ងការពោះធើីសវនកិមម ឬ�នប់ងាា ញនូវកំិហិ�សឆ្លគង
ជាសារវនិ។ គ្រប់សិនពោះបី់ការអានព័ត៌ិ�នពោះផសងៗ ណែដ៏ល�នទ្ធទួ្ធលម�នកាលប់រពិោះចំេទ្ធនៃនរ�យការណ៍សវនកិមមពោះនះ អាចំឲ្យ�ពោះយីងខំ្ញុំ�ំសនំិ�ឋ នថា �នកំិហិ�សឆ្លគង
ជាសារវនិពោះកីិតិពោះឡូងីពោះលីព័ត៌ិ�នពោះផសងៗពោះនះ ពោះយីងខំ្ញុំ�ំគ្រតិវូ�យការណ៍ពោះ�តាមសុានភាពជាក់ិណែសងិ។ ពោះយីងខំ្ញុំ�ំព�ំ�នអើីណែដ៏លគ្រតិវូ�យការណ៍�ក់ិព័នធនឹងព័ត៌ិ�ន
ពោះផសងៗពោះនះពោះទ្ធ។

ការឹទ្ធទួ្ធល��ស់ក្រុតវូីណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ�រឹប់ស់់អាកំក្រុគូប់់ក្រុគូង និងអាកំទ្ធទួ្ធល��ស់ក្រុតវូីណើលើអភិិ�លកិំច្ចច

អំកិគ្រ�ប់់គ្រ�ង�នភារៈទ្ធទួ្ធលខ្ញុំ�សគ្រតិវូពោះលីការពោះរៀប់ចំំ និងការប់ងាា ញនូវភាពគ្រតឹិមគ្រតិវូនៃនរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ� ពោះ�យអន�ពោះ�មពោះ�តាមសង់ិ�រ�យការណ៍
�ក់ិទ្ធងនឹងហិិរញ្ញញវតិុ�អនារជាតិិនៃនកិមុ�ជា ពោះហីិយនិងទ្ធទួ្ធលខ្ញុំ�សគ្រតិវូពោះលីគ្រប់ព័នធគ្រតិតួិពិនិតិ�នៃផេកិំ�ង ណែដ៏លគ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�លកំិណត់ិថា�នភាពចាំ�ំច់ំសគ្រ�ប់់
ការពោះរៀប់ចំំរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�ឲ្យ�ពោះជូៀសផ�តិពីការប់ងាា ញខ្ញុំ�សជាសារវនិ ពោះ�យសារណែតិការណែកិលងប់នលំ ឬកំិហិ�សឆ្លគង។

ពោះ�កិំ�ងការពោះរៀប់ចំំរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ� អំកិគ្រ�ប់់គ្រ�ង�នភារៈទ្ធទួ្ធលខ្ញុំ�សគ្រតិវូពោះលីការវាយតិនៃមលនូវលទ្ធធភាពរប់ស់ធនាគារ កិំ�ងការប់និនិរនិរភាពអាជីូវកិមម 
ទ្ធទួ្ធលខ្ញុំ�សគ្រតិវូពោះលីការ�តិគ្រតិ�ងព័ត៌ិ�ន គ្រប់សិនពោះបី់�ក់ិព័នធនូវប់ញ្ហាា �ងំឡាយណែដ៏ល�ក់ិទ្ធងពោះ�នឹងនិរនិរភាពអាជីូវកិមម និងពោះគ្របី់គ្រ�ស់មូល�ឋ ននិរនិរភាព
នៃន�ណពោះនយ� ពោះលីកិណែលងណែតិអំកិគ្រ�ប់់គ្រ�ង�នបំ់ណងចំង់ជូគ្រមះប់ញ្ញជីផ្លាអ កិដំ៏ពោះណីរការធនាគារ ឬគាម នជូពោះគ្រមីសសមរម�ដ៏នៃទ្ធពោះទ្ធៀតិពោះគ្រ�ពីពោះធើីណែប់ប់ពោះនះ។

អំកិទ្ធទួ្ធលខ្ញុំ�សគ្រតិវូពោះលីអភិិ�លកិិចំេ�នភារៈទ្ធទួ្ធលខ្ញុំ�សគ្រតិវូកិំ�ងការគ្រតិតួិពិនិតិ�ដំ៏ពោះណីរការហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ធនាគារ។

�ជូធានីភិំំពោះពញ គ្រពះ�ជា�ចំគ្រកិកិមុ�ជា
12 ពោះមសា 2022

ពោះ�កិ Han Peng Kwang    ពោះហា បុ់�នណែថិ  
អ�គនាយកិ       អ�គនាយកិរង  

រឹ�យការឹ�៍រឹប់ស់់ក្រុកំមុ្ពុក្រុបឹ់កំាភិិ�ល (ត) រឹ�យការឹ�៍រឹប់ស់់ស់វីនកំរឹឯកំរាជួយ 
ជូួនចំ្ចណើពា�ភាគូទ្ធ�និកំរឹប់ស់់ធនាគារឹ វីីង (ណើ�ម្ពុបូ់ឌា) ម្ពុ.កំ(ព័ើម្ពុ�នក្រុតវូី�នណើគូសាា ល់ថា “ធនាគារឹឯកំណើទ្ធស់វីីង (ណើ�ម្ពុបូ់ឌា) លើម្ពុើតធើត”)
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ការឹទ្ធទួ្ធល��ស់ក្រុតវូីរឹប់ស់់ស់វីនកំរឹ ស់ក្រុមាំប់់ការឹណើធវើស់វីនកំមី្ពុរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ�

ពោះគាលពោះ�រប់ស់ពោះយីងខំ្ញុំ�ំ ��ផាល់នូវអំណះអំ�ងសមពោះហិតិ�ផលថារ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ��ងំមូលមិន�នការប់ងាា ញខ្ញុំ�សជាសារវនិពោះ�យសារណែតិការណែកិលង
ប់នលំ ឬកំិហិ�សឆ្លគង និងផាល់នូវរ�យការណ៍រប់ស់សវនកិរណែដ៏លរមួ ប់ញ្ញេូលមតិិសវនកិមមរប់ស់ពោះយីងខំ្ញុំ�ំ។ អំណះអំ�ងសមពោះហិតិ�ផល ��ជាអំណះអំ�ង
�នកិគ្រមិតិខុ្ញុំស់មួយ ប់ា�ណែនិវាមិនអាចំធានាថា គ្រ�ប់់ពោះពលនៃនការពោះធើីសវនកិមមពោះ�យអន�ពោះ�មពោះ�តាមសង់ិ�រសវនកិមមអនិរជាតិិនៃនកិមុ�ជា    អាចំរកិពោះ�ីញនូវកា
ប់ងាា ញខ្ញុំ�សជាសារវនិណែដ៏ល�នពោះកីិតិពោះឡូងីពោះនាះពោះទ្ធ។ កាប់ងាា ញខ្ញុំ�សជាសារវនិអាចំពោះកីិតិពោះឡូងី ពោះ�យសារ ការណែកិលងប់នលំ ឬកំិហិ�សឆ្លគង ពោះហីិយគ្រតិវូ�នចាំត់ិទ្ធ�កិថា
ជាសារវនិ ពោះ�ពោះពលណែដ៏លការណែកិលងប់នលំ ឬ កំិហិ�សឆ្លគងណែតិមួយ ឬក៏ិរមួប់ញ្ញេូលគំា �នផលប់ាះ�ល់ដ៏ល់ការសពោះគ្រមចំចិំតិិណែផកំិពោះសដ៏ឋកិិចំេរប់ស់អំកិពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះ�យ
ពោះយាងពោះលីរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះនះ។

ជាណែផកំិមួយនៃនការពោះធើីសវនកិមម ពោះ�យអន�ពោះ�មតាមសង់ិ�រសវនកិមមអនិរជាតិិនៃនកិមុ�ជា ពោះយីងខំ្ញុំ�ំអន�វតិិនូវការ វនិិចំេ័យ ណែដ៏លគ្រប់កិប់ពោះ�ពោះ�យវជិាជ ជីូវៈ និង
រកិានូវមជូ្ឈធាតិ�និយមកិំ�ងអំឡូ�ងពោះធើីពោះពលសវនកិមម។ ពោះយីងខំ្ញុំ�ំក៏ិ៖

• ពោះធើីការកំិណត់ិ និងវាយតិនៃមលនូវហានិភ័ិយនៃនការប់ងាា ញខ្ញុំ�សជាសារវនិពោះលីរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ� ពោះ�យសារណែតិការណែកិលងប់នលំ ឬកំិហិ�សឆ្លគង និង
 ទ្ធទួ្ធលខ្ញុំ�សគ្រតិវូពោះលីការពោះរៀប់ចំំ និងការអន�វតិិនូវនីតិិវធីិសវនកិមម ពោះដី៏មីពីោះឆ្លលីយតិប់ពោះ�នឹងហានិភ័ិយ�ងំពោះនាះ និងគ្រប់មូលនូវភិសិ�តាងណែដ៏ល�ន
 លកុិណៈគ្រ�ប់់គ្រគាន់ និងសមគ្រសប់សគ្រ�ប់់ជាមូល�ឋ នកិំ�ងការប់ពោះញ្ញេញមតិិសវនកិមមរប់ស់ពោះយីងខំ្ញុំ�ំ។ ហានិភ័ិយណែដ៏លមិនអាចំរកិពោះ�ីញនូវការ
 ប់ងាា ញខ្ញុំ�សជាសារវនិ ណែដ៏លពោះកីិតិពោះឡូងីពោះ�យសារណែតិការណែកិលងប់នលំ�នលកុិណៈខុ្ញុំស់ជាងការប់ងាា ញខ្ញុំ�សពោះកីិតិពោះឡូងីពីកំិហិ�សឆ្លគង ពោះ�យសារណែតិ
 ការណែកិលងប់នលំ អាចំរមួប់ញ្ញេូល�ងំការ��ប់�ិតិគំា ការលួចំប់នលំ ការល�ប់ពោះចាំលពោះ�យពោះចំតិនា ការប់កិគ្រសាយមិនពិតិ ឬមិនអន�វតិិតាមនីតិិវធីិ
 គ្រ�ប់់គ្រ�ងនៃផេកិំ�ង។

• ទ្ធទួ្ធល�ននូវការយល់ដឹ៏ងអំពីការគ្រ�ប់់គ្រ�ងនៃផេកិំ�ង ណែដ៏ល�ក់ិព័នធនឹងការពោះធើីសវនកិមម កិំ�ងពោះគាលបំ់ណងពោះដី៏មីពីោះរៀប់ចំំនូវនីតិិវធីិសវនកិមមណែដ៏ល
 សមគ្រសប់ពោះ�តាមកាលៈពោះទ្ធសៈ ប់ា�ណែនិមិនណែមនកិំ�ងពោះគាលបំ់ណងពោះដី៏មីបី់ពោះញ្ញេញមតិិពោះលីគ្រប់សិទ្ធធភាពនៃនការគ្រ�ប់់គ្រ�ងនៃផេកិំ�ងរប់ស់ធនាគារពោះឡូយី។

• វាយតិនៃមលពោះលីភាពសមគ្រសប់នៃនពោះគាលនពោះយា�យ�ណពោះនយ�ណែដ៏លធនាគារ �នពោះគ្របី់គ្រ�ស់ និងភាពសមពោះហិតិ�ផលនៃនការ�ា ន់សាម ន
 �ណពោះនយ�សំខាន់ៗ គ្រពម�ងំការ�តិគ្រតិ�ងព័ត៌ិ�ន�ក់ិព័នធណែដ៏ល�នពោះធើីពោះឡូងីពោះ�យគ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល។

• ពោះធើីការសនំិ�ឋ នពោះលីភាពសមគ្រសប់នៃន ការពោះគ្របី់គ្រ�ស់មូល�ឋ ននិរនិរភាពនៃន�ណពោះនយ�រប់ស់គ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�លពោះហីិយពោះ�យណែផអកិពោះ�ពោះលី ភិសិ�តាង
 សវនកិមមណែដ៏លទ្ធទួ្ធល�នពោះធើីការសនំិ�ឋ នថាពោះតីិភាពមិនចំាស់�ស់សារវនិ�ក់ិព័នធពោះ�នឹងគ្រពឹតិិិការណ៍ ឬលកុិខ្ញុំណឌ ណែដ៏លអាចំពោះធើីឲ្យ��ន
 មនេិលជាសារវនិពោះលីលទ្ធធភាពរប់ស់ធនាគារពោះដី៏មីបី់និនិរនិរភាពអាជីូវកិមម។ គ្រប់សិនពោះបី់ពោះយីងខំ្ញុំ�ំ ពោះធើីការសនំិ�ឋ នពោះលីអតិុិភាពនៃនភាពមិនគ្រ�កិដ៏
 គ្រប់ជាជាសារវនិ ពោះយីងខំ្ញុំ�ំចាំ�ំច់ំគ្រតិវូប់ញ្ញេូលពោះ�កិំ�ងរ�យការណ៍រប់ស់ពោះយីងខំ្ញុំ�ំ ពោះដី៏មី�ីញចំំ�ប់់អារមមណ៍ ពោះលីការ�តិគ្រតិ�ង ព័ត៌ិ�ន
 �ក់ិព័នធពោះ�កិំ�ងរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ� ឬគ្រប់សិនពោះបី់ការ�តិគ្រតិ�ងព័ត៌ិ�ន�នលកុិណៈមិនគ្រ�ប់់គ្រគាន់ ពោះយីងខំ្ញុំ�ំចាំ�ំច់ំគ្រតិវូផាល់មតិិ
 សវនកិមមណែដ៏ល�នប់ញ្ហាា ។ ការសនំិ�ឋ នរប់ស់ពោះយីងខំ្ញុំ�ំ ��ណែផអកិតាមភិសិ�តាងសវនកិមមណែដ៏លគ្រប់មូល�នគ្រតឹិមកាលប់រពិោះចំេទ្ធនៃនរ�យការណ៍
 សវនកិមមរប់ស់ពោះយីងខំ្ញុំ�ំ។ យាា ង�ក៏ិពោះ�យគ្រពឹតិិិការណ៍ ឬលកុិខ្ញុំណឌ នាពោះពលអនា�តិ អាចំពោះធើីឲ្យ�ធនាគារប់ញ្ញ្ឈប់់និរនិរភាពនៃនអាជីូវកិមម។

• វាយតិនៃមលពោះលីការប់ងាា ញនៃនទ្ធគ្រមង់ និងខ្ញុំលឹមសារនៃនរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ��ងំមូល ណែដ៏លរមួប់ញ្ញេូល�ងំការ �តិគ្រតិ�ងព័ត៌ិ�ន និងវាយតិនៃមល
 ថាពោះតីិរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ��នប់ងាា ញពីគ្រប់តិិប់តិិិការ និងគ្រពឹតិិិការណ៍�ក់ិព័នធកិំ�ងអតិន័ុយ ណែដ៏លអាចំសពោះគ្រមចំ�ននូវការប់ងាា ញរ�យការណ៍
 ហិិរញ្ញញវតិុ�ដ៏៏គ្រតឹិមគ្រតិវូណែដ៏រ ឬពោះទ្ធ។

ពោះយីងខំ្ញុំ�ំ ផាល់ព័ត៌ិ�ន កិំ�ងចំំពោះ�មប់ញ្ហាា ពោះផសងៗ ជូូនអំកិទ្ធទួ្ធលខ្ញុំ�សគ្រតិវូពោះលីអភិិ�លកិិចំេសាីពីវសិាលភាព និងពោះពលពោះវ�ណែដ៏ល�នពោះគ្រគាងទ្ធ�កិសគ្រ�ប់់ការពោះធើីស
វនកិមម និងការរកិពោះ�ីញប់ញ្ហាា ជាសារវនិ ណែដ៏លរមួប់ញ្ញេូល�ងំចំំណ� ចំខ្ញុំើះខាតិជាសារវនិកិំ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងនៃផេកិំ�ង ណែដ៏លពោះយីងខំ្ញុំ�ំ�នរកិពោះ�ីញកិំ�ងអំឡូ�ងពោះពល
ពោះធើីសវនកិមម។

តំិ�ងគ្រកិមុហុិ�ន ពោះខ្ញុំភីិអឹមជូជី ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា

Lim Chew Teng
Partner

�ជូធានីភិំំពោះពញ គ្រពះ�ជា�ចំគ្រកិកិមុ�ជា
នៃថិៃទី្ធ  12  ណែខ្ញុំ ពោះមសា  ឆំ្នាំ2ំ022

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ
ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ដៃថ្មីៃទ្ធើ1 ចែ�ម្ពុកំរា 2020

�ំណត់
ស័�គ ល់ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ

ពាន់បេរៀល
(�ំណត់ស័�គ ល់5)

ពាន់បេរៀល
(�ំណត់ស័�គ ល់5) ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ

ពាន់បេរៀល
(�ំណត់ស័�គ ល់5)

(�ន�យការណ៍
ពោះឡូងីវញិ)

(�ន�យការណ៍
ពោះឡូងីវញិ)

(�ន�យការណ៍
ពោះឡូងីវញិ)

ប្រទ្ធពីយស័�មម

សាច់ំគ្រ�ក់ិ និងសមតិ�ល�  
   ធនាគារ - ស�ទ្ធធ 6 182,274,494 177,752,697 742,586,289 719,009,660 132,435,556 539,674,891

គ្រ�ក់ិតិមកល់តាមចំាប់់ 7 13,472,754 1,447,937 54,888,000 5,856,905 750,000 3,056,250

ឥណ�ន និងប់�ពោះរគ្រប់�នផិល់ 
   ដ៏ល់អតិិថិិជូន - ស�ទ្ធធ 8 61,542,515 - 250,724,206 - - -

ការវនិិពោះយា�ពោះលីមូលប់គ្រតិ
   បំ់ណ� ល - ស�ទ្ធធ 9 1,992,321 - 8,116,716 - - -

គ្រទ្ធព�សកិមមពោះផសងៗ 10 13,201,307 8,312,954 53,782,125 33,625,897 9,445,914 38,492,099

គ្រទ្ធព�សកិមមអរបីូ់ 11 2,598,857 924,664 10,587,743 3,740,266 902,058 3,675,886

គ្រទ្ធព� និងប់រកុិារ 12 5,175,072 3,930,935 21,083,243 15,900,632 3,412,958 13,907,804

សិទ្ធធិពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រទ្ធព�សកិមម 13 6,196,508 188,525 25,244,574 762,584 471,310 1,920,588

ពនធពនារជាគ្រទ្ធព�សកិមម - 
   ស�ទ្ធធ 14ខ្ញុំ 789,301 666,644 3,215,612 2,696,575 742,930 3,027,440

ប្រទ្ធពីយស័�មមស័រ �� 287,243,129 193,224,356 1,170,228,508 781,592,519 148,160,726 603,754,958

រឹ�យការឹ�៍សាថ នភាព័ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ�
នាដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

រឹ�យការឹ�៍រឹប់ស់់ស់វីនកំរឹឯកំរាជួយ (ត)
ជូួនចំ្ចណើពា�ភាគូទ្ធ�និកំរឹប់ស់់ធនាគារឹ វីីង (ណើ�ម្ពុបូ់ឌា) ម្ពុ.កំ(ព័ើម្ពុ�នក្រុតវូី�នណើគូសាា ល់ថា “ធនាគារឹឯកំណើទ្ធស់វីីង (ណើ�ម្ពុបូ់ឌា) លើម្ពុើតធើត”)



6766 របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021

ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

�ំណត់ 
ស័�គ ល់ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ

ពាន់បេរៀល 
(�ំណត់ស័�គ ល់5)

ពាន់បេរៀល 
(�ំណត់ស័�គ ល់5)

(�ន�យការណ៍ 
ពោះឡូងីវញិ)

(�ន�យការណ៍ 
ពោះឡូងីវញិ)

ចំំណូលកិនៃគ្រម និងពោះជីូងសា 21 48,364,150 38,658,420 196,745,362 157,610,378

ចំំ�យកិនៃគ្រម និងពោះជីូងសា 21 (6,023,416) (4,459,301) (24,503,256) (18,180,570)

ចំណូល�ម្លៃប្រម និងបេជី្យងសាស័�ទ្ធធ 21 42,340,734 34,199,119 172,242,106 139,429,808

ចំំណូលកិនៃគ្រម និងពោះជីូងសាស�ទ្ធធ 22 3,874,779 2,209,895 15,762,601 9,009,742

ចំំ�យការគ្រ�ក់ិ 22 (176,335) (33,663) (717,331) (137,244)

ចំណូលការប្របា�់ស័�ទ្ធធ 22 3,698,444 2,176,232 15,045,270 8,872,498

ការខាតិប់ង់ពោះលីឱនភាពនៃនតិនៃមលនៃន ឧប់កិរណ៍ 
   ហិិរញ្ញញវតិុ�ស�ទ្ធធ 23 1,042,613 (179,806) 4,241,350 (733,069)

ពីីប្រ�តិ�តរិការស័រ �� 47,081,791 36,195,545 191,528,726 147,569,237

ចំំណូលពោះផសងៗ 24 860,842 263,653 3,501,905 1,074,913

ចំំ�យពោះលីប់��គលិកិ 25 (15,127,089) (9,370,509) (61,536,998) (38,203,565)

រលំស់ 26 (2,494,048) (2,194,594) (10,145,787) (8,947,360)

ចំំ�យទូ្ធពោះ� និងរដ៏ធ�ល 27 (14,096,694) (10,979,630) (57,345,351) (44,763,951)

ប្របា�់ចំបេណញម�ន��ពីនធ 16,224,802 13,914,465 66,002,495 56,729,274

ចំំ�យពនធពោះលីគ្រ�ក់ិចំំពោះណញ 14� (3,540,988) (3,268,177) (14,404,739) (13,324,358)

ប្របា�់ចំបេណញស័�ទ្ធធស័ប្រ��់ការយិ�របិេចេទ្ធ 12,683,814 10,646,288 51,597,756 43,404,916

លទ្ធធផលចំបេណញ/(ខាត) លមិិតបេផសងៗ

លពោះមអ�ងពីការបូិ់ររបិូ់យប័់ណណ - - 1,444,726 (1,217,386)

លទ្ធធផលលមិិតស័រ �� ស័ប្រ��់ការយិ�របិេចេទ្ធ 12,683,814 10,646,288 53,042,482 42,187,530

កំិណត់ិស�គ ល់ណែដ៏លភាជ ប់់ជូូនពោះនះ ��ជាណែផកំិមួយនៃនរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�។

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ
ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ដៃថ្មីៃទ្ធើ1 ចែ�ម្ពុកំរា 2020

�ំណត់ 
ស័�គ ល់ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ

ពាន់បេរៀល 
(�ំណត់ស័�គ ល់5)

ពាន់បេរៀល 
(�ំណត់ស័�គ ល់5) ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ

ពាន់បេរៀល 
(�ំណត់ស័�គ ល់5)

(�ន�យការណ៍ 
ពោះឡូងីវញិ)

(�ន�យការណ៍ 
ពោះឡូងីវញិ)

(�ន�យការណ៍ 
ពោះឡូងីវញិ)

�ំណ� ល និង   
   មូលធន

�ំណ� ល

គ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញីរប់ស់អតិិថិិជូន 15 54,264,108 - 221,071,976 - - -

�ណនីគ្រតិវូទូ្ធ�ត់ិ និង 
   បំ់ណ� លពោះផសងៗ 16 10,877,012 6,788,463 44,312,947 27,459,332 6,476,366 26,391,191

បំ់ណ� លពោះលីមូលនិធិរប់ស់ 
   ភំាក់ិងារ 6 123,737,992 143,248,457 504,108,579 579,440,009 109,707,292 447,057,215

បំ់ណ� លភិតិិសនា 17 6,307,212 256,517 25,695,582 1,037,611 562,854 2,293,630

សំវធិានធនពោះលីអតិុ
គ្រប់ពោះយាជូន៍និពោះយាជិូតិ 18 365,995 223,243 1,491,064 903,018 238,136 970,404

បំ់ណ� ល
ពនធពោះលីគ្រ�ក់ិចំំពោះណញ 
   គ្រប់ចាំឆំំ្នាំំ 14កិ 3,737,215 2,837,895 15,225,414 11,479,285 1,952,585 7,956,784

199,289,534 153,354,575 811,905,562 620,319,255 118,937,233 484,669,224

មូលធន

ពោះដី៏មទ្ធ�ន 19 75,000,000 28,958,749 304,205,629 116,909,820 15,000,000 60,000,000

ទ្ធ�នប់គ្រមងុតាមប់ទ្ធប់ីញ្ញញតិិិ 20 1,680,126 128,015 6,826,563 512,575 264,744 1,070,019

គ្រ�ក់ិចំំពោះណញរកិាទ្ធ�កិ 11,273,469 10,783,017 45,592,267 43,597,108 13,958,749 56,544,568

ទ្ធ�នប់គ្រមងុពោះលីការប់ាូរ 
   របិូ់យប័់ណណ - - 1,698,487 253,761 - 1,471,147

87,953,595 39,869,781 358,322,946 161,273,264 29,223,493 119,085,734

�ំណ� ល និង  
   មូលធនស័រ �� 287,243,129 193,224,356 1,170,228,508 781,592,519 148,160,726 603,754,958

កំិណត់ិស�គ ល់ណែដ៏លភាជ ប់់ជូូនពោះនះ ��ជាណែផកំិមួយនៃនរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�។

រឹ�យការឹ�៍សាថ នភាព័ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
នាដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

រឹ�យការឹ�៍ចំ្ចណើ�ញ ឬខាត និងលទ្ធធផលលមិិ្ពុតណើផសងៗ
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ 31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021



6968 របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021

ណើដ៏ើម្ពុទ្ធ�ន ទ្ធ�នប់ក្រុម្ពុងុតាម្ពុប់ទ្ធប់ី�ើតិត ក្រុ�ក់ំចំ្ចណើ�ញរឹកំាទ្ធ�កំ ទ្ធ�នប់ក្រុម្ពុងុព័ើការឹប់ដូរឹរឹបិូ់យប័់�ណ ស់រឹ �ប់

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5) ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5) ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5) ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5) ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

2020

នានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� ឆំ្នាំ2ំ020 15,000,000 60,000,000 264,744 1,070,019 13,958,749 56,544,568 - 1,471,147 29,223,493 119,085,734

ប្រ�តិ�តរិការម្រែ�លបានទ្ធទួ្ធលសាគ ល់បេ�យផ្ទាា ល់                     
   បេ��ន�ងមូលធន

ការប់ណែមលងពីគ្រ�ក់ិចំំពោះណញរកិាទ្ធ�កិពោះ�ពោះដី៏មទ្ធ�ន              
   (កំិណត់ិស�គ ល់ 19) 13,958,749 56,909,820 - - (13,958,749) (56,909,820) - - - -

ការពោះផេរពីទ្ធ�នប់គ្រមងុតាមប់ទ្ធប់ីញ្ញញតិិិពោះ�                              
   គ្រ�ក់ិចំំពោះណញរកិាទ្ធ�កិ

- - (136,729) (557,444) 136,729 557,444 - - - -

13,958,749 56,909,820 (136,729) (557,444) (13,822,020) (56,352,376) - - - -

លទ្ធធផលលមិិតស័រ ��

គ្រ�ក់ិចំំពោះណញស�ទ្ធធសគ្រ�ប់់ការយិប់រពិោះចំេទ្ធ - - - - 10,646,288 43,404,916 - - 10,646,288 43,404,916

លពោះមអ�ងពីការបូិ់ររបិូ់យប័់ណណ - - - - - - (1,217,386) - (1,217,386)

- - - - 10,646,288 43,404,916 - (1,217,386) 10,646,288 42,187,530

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ020 28,958,749 116,909,820 128,015 512,575 10,783,017 43,597,108 - 253,761 39,869,781 161,273,264

2021

នានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� ឆំ្នាំ2ំ021 28,958,749 116,909,820 128,015 512,575 10,783,017 43,597,108 - 253,761 39,869,781 161,273,264

ប្រ�តិ�តរិការម្រែ�លបានទ្ធទួ្ធលសាគ ល់បេ�យផ្ទាា ល់                   
   បេ��ន�ងមូលធន

ការពោះ�ះផាយភា�ហុិ�ន 35,400,000 144,007,200 - - - - - - 35,400,000 144,007,200

ការប់ណែមលងពីគ្រ�ក់ិចំំពោះណញរកិាទ្ធ�កិពោះ�ពោះដី៏មទ្ធ�ន               
   (កំិណត់ិស�គ ល់ 19) 10,641,251 43,288,609 - - (10,641,251) (43,288,609) - - - -

ការពោះផេរពីគ្រ�ក់ិចំំពោះណញរកិាទ្ធ�កិពោះ�ទ្ធ�នប់គ្រមងុតាមប់ទ្ធប់ីញ្ញញតិិិ - - 1,552,111 6,313,988 (1,552,111) (6,313,988) - - - -

46,041,251 187,295,809 1,552,111 6,313,988 (12,193,362) (49,602,597) - - 35,400,000 144,007,200

លទ្ធធផលលមិិតស័រ ��

គ្រ�ក់ិចំំពោះណញស�ទ្ធធសគ្រ�ប់់ការយិប់រពិោះចំេទ្ធ - - - - 12,683,814 51,597,756 - - 12,683,814 51,597,756

លពោះមអ�ងពីការបូិ់ររបិូ់យប័់ណណ - - - - - - 1,444,726 - 1,444,726

- - - - 12,683,814 51,597,756 - 1,444,726 12,683,814 53,042,482

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ021 75,000,000 304,205,629 1,680,126 6,826,563 11,273,469 45,592,267 - 1,698,487 87,953,595 358,322,946

កំិណត់ិស�គ ល់ណែដ៏លភាជ ប់់ជូូនពោះនះ ��ជាណែផកំិមួយនៃនរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�។ 

រឹ�យការឹ�៍ស់ដើព័ើប់ចែក្រុម្ពុប់ក្រុម្ពុលួមូ្ពុលធន
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

រឹ�យការឹ�៍ស់ដើព័ើប់ចែក្រុម្ពុប់ក្រុម្ពុលួមូ្ពុលធន (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021
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ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

�ំណត់ 
ស័�គ ល់ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ

ពាន់បេរៀល 
(�ំណត់ស័�គ ល់5)

ពាន់បេរៀល 
(�ំណត់ស័�គ ល់5)

(�ន�យការណ៍ 
ពោះឡូងីវញិ)

(�ន�យការណ៍ 
ពោះឡូងីវញិ)

លំហូិរទឹ្ធ�ប្របា�់ពីីស័�មមភាពីវិនិិបេ�គ្គ

ការទិ្ធញគ្រទ្ធព�សកិមមអរបីូ់ 11 (2,125,830) (402,826) (8,647,876) (1,642,322)

ការទិ្ធញគ្រទ្ធព� និងប់រកុិារ 12 (2,853,957) (2,049,566) (11,609,897) (8,356,081)

ការទិ្ធញមូលប់គ្រតិបំ់ណ� ល (2,000,000) - (8,136,000) -

គ្រ�ក់ិតិមកល់ធានាពោះដី៏មទ្ធ�ន (6,052,063) (697,937) (24,619,792) (2,845,489)

គ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញី�នកាលកំិណត់ិជាមួយធនាគារនានា 37,352,700 15,781,858 151,950,784 64,342,635

សាច់ំគ្រ�ក់ិ�នពីការវនិិពោះយា�ពោះលី គ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញី 
   �នកាលកំិណត់ិ ជាមួយធនាគារនានា (90,347,296) (37,805,315) (367,532,800) (154,132,269)

សាច់ំគ្រ�ក់ិស�ទ្ធធពោះគ្របី់គ្រ�ស់កិំ�ង 
   សកិមមភាពវនិិពោះយា� (66,026,446) (25,173,786) (268,595,581) (102,633,526)

លំហូិរទឹ្ធ�ប្របា�់ពីីស័�មមភាពីហិិរញ្ញញ�បទាន

ការទូ្ធ�ត់ិបំ់ណ� លភិតិិសនា 17 (502,333) (306,337) (2,043,491) (1,248,936)

សាច់ំគ្រ�ក់ិទ្ធទួ្ធល�នពីការប់ពោះងកីនពោះដី៏មទ្ធ�ន 35,400,000 - 144,007,200 -

សាច់ំគ្រ�ក់ិស�ទ្ធធទ្ធទួ្ធល�នពី/ (ពោះគ្របី់គ្រ�ស់កិំ�ង)  
   សកិមមភាពហិិរញ្ញញប់ី�ន 34,897,667 (306,337) 141,963,709 (1,248,936)

ការ(ថយច��)/បេ�ីនបេ�ីងស័�ទ្ធធម្លៃនសាច់ប្របា�់ និង 
   សាច់ប្របា�់ស័មមូល (49,101,210) 22,968,741 (199,743,721) 93,643,556

សាច់ប្របា�់ និងសាច់ប្របា�់ស័មមូលនាបេ�ីម 
   ការយិ�របិេចេទ្ធ 140,244,196 117,275,455 567,287,772 477,897,479

លពោះមអ�ងពីការបូិ់ររបិូ់យប័់ណណ - - 3,772,474 (4,253,263)

សាច់ប្របា�់ និងសាច់ប្របា�់ស័មមូលនាច�ងការយិ 
   �របិេចេទ្ធ 6 91,142,986 140,244,196 371,316,525 567,287,772

ក្រុប់តិប់តតិការឹសំ់ខាន់ៗចែដ៏លមិ្ពុនចែម្ពុនជាសាច់្ចក្រុ�ក់ំព័ើស់កំមី្ពុភាព័ហិ៊ុរឹ�ើប់ីទាន៖

ពោះ�កិំ�ងអំឡូ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធ គ្រប់តិិប់តិិិការមិនណែមនជាសាច់ំគ្រ�ក់ិសំខាន់ៗដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖

ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

ការប់ណែមលងពីគ្រ�ក់ិចំំពោះណញរកិាទ្ធ�កិពោះ�ជាពោះដី៏មទ្ធ�ន 10,641,251 13,958,749 43,288,609 56,909,820

កំិណត់ិស�គ ល់ណែដ៏លភាជ ប់់ជូូនពោះនះ ��ជាណែផកំិមួយនៃនរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�។ 

ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

�ំណត់ 
ស័�គ ល់ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ

ពាន់បេរៀល 
(�ំណត់ស័�គ ល់5)

ពាន់បេរៀល 
(�ំណត់ស័�គ ល់5)

(�ន�យការណ៍ 
ពោះឡូងីវញិ)

(�ន�យការណ៍ 
ពោះឡូងីវញិ)

លំហូិរទឹ្ធ�ប្របា�់ពីីស័�មមភាពីប្រ�តិ�តរិការ

គ្រ�ក់ិចំំពោះណញស�ទ្ធធសគ្រ�ប់់   ការយិប់រចិំេទ្ធ 12,683,814 10,646,288 51,597,756 43,404,916

និយ័តិកិមមពោះលី៖

រលំស់ 26 2,061,457 1,911,809 8,386,007 7,794,446

រលំស់សិទ្ធធិពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រទ្ធព�សកិមម 26 432,591 282,785 1,759,780 1,152,914

ចំំណូលការគ្រ�ក់ិស�ទ្ធធ 22 (3,698,444) (2,176,232) (15,045,270) (8,872,498)

សំវធិានធនពោះលីអតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍និពោះយាជិូតិ 18 142,752 (14,893) 580,715 (60,719)

ចំំ�យពនធពោះលីគ្រ�ក់ិចំំពោះណញ 14� 3,540,988 3,268,177 14,404,739 13,324,358

ការខាតិប់ង់ពោះលីឱនភាពតិនៃមលនៃនឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�ស�ទ្ធធ (1,042,613) 179,806 (4,241,350) 733,069

14,120,545 14,097,740 57,442,377 57,476,486

�ម្រែប្រម�ប្រមលួនូវិ ៖

គ្រ�ក់ិប់គ្រមងុកាតិពើកិិចំេ (5,972,754) - (24,297,163) -

ឥណ�ន និងប់�ពោះរគ្រប់�នផិល់ 
   ដ៏ល់អតិិថិិជូន (61,673,961) - (250,889,673) -

គ្រទ្ធព�សកិមមពោះផសងៗ (3,491,169) 1,112,523 (14,202,075) 4,535,756

គ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញីរប់ស់អតិិថិិជូន 54,213,800 - 220,541,738 -

បំ់ណ� លពោះលីមូលនិធិរប់ស់ភំាក់ិងារ (19,510,465) 33,541,165 (79,368,572) 136,747,330

�ណនីគ្រតិវូទូ្ធ�ត់ិ និងបំ់ណ� លពោះផសងៗ 4,088,549 312,097 16,632,217 1,272,419

សាច់ំគ្រ�ក់ិ(ពោះគ្របី់គ្រ�ស់កិំ�ង)/ទ្ធទួ្ធល�នពីសកិមមភាព 
   គ្រប់តិិប់តិិិការ (18,225,455) 49,063,525 (74,141,151) 200,031,991

ពនធពោះលីគ្រ�ក់ិចំំពោះណញ�នប់ង់ 14កិ (2,650,316) (2,306,581) (10,781,485) (9,403,931)

ការគ្រ�ក់ិ�នប់ង់ (13,573) (33,663) (55,215) (137,244)

ការគ្រ�ក់ិទ្ធទួ្ធល�ន 2,916,913 1,725,583 11,866,002 7,035,202

សាច់ប្របា�់(បេប្រ�ីប្របាស់័�ន�ង)/ទ្ធទួ្ធល   បានពីី 
   ស័�មមភាពីប្រ�តិ�តរិការស័�ទ្ធធ (17,972,431) 48,448,864 (73,111,849) 197,526,018

រឹ�យការឹ�៍លំហូ៊ុរឹទឹ្ធកំក្រុ�ក់ំ
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

រឹ�យការឹ�៍លំហូ៊ុរឹទឹ្ធកំក្រុ�ក់ំ  (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021



7372 របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021

កំិណត់ិស�គ ល់�ំងពោះនះ��ជាណែផកំិមួយ ពោះហីិយ�ួរណែតិគ្រតិវូ�នអានជាមួយគំានឹងរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏លភាជ ប់់មកិជាមួយ។

1. ព័័ត៌មាំនធនាគារឹ

ធនាគារ វងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) ម.កិ (ពីម�នគ្រតិវូ�នពោះ�សាគ ល់ថា “ធនាគារឯកិពោះទ្ធសវងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) លីមីតិធីតិ”) �នប់ពោះងកីតិពោះឡូងីពោះ�កិំ�ងគ្រពះ�ជា�ចំគ្រកិកិមុ�ជា 
ពោះ�នៃថិៃទី្ធ18 ណែខ្ញុំសីហា ឆំ្នាំ2ំ008 ពោះគ្រកាមការចំ�ះប់ញ្ញជី�ណិជូជកិមមពោះលខ្ញុំ 00005108។ ម�នពោះពលអភិិវឌ្ឍឍណែគ្រប់កាល យពីធនាគារឯកិពោះទ្ធស ពោះ�ជាធនាគារ�ណិជូជ 
ធនាគារឯកិពោះទ្ធស ��ជា ប់�គ្រតិសម័ុនធ�ងំគ្រសងុរប់ស់ WING Holdings Pte Limited ណែដ៏លជាគ្រកិមុហុិ�ន ប់ពោះងកីតិពោះឡូងីពោះ�គ្រប់ពោះទ្ធសសឹងាប់�រ ី កាន់កាប់់
ពោះ�យផ្លាេ ល់ពីសំ�ក់ិភា�ទ្ធ�និកិមួយរបូ់ ណែដ៏លជាសញ្ហាជ តិិណែខ្ញុំមរ ពោះហីិយប់ចំេ�ប់ីន ំក៏ិ�នតួិនាទី្ធជាអភិិ�លពោះ�កិំ�ងធនាគារពោះនះផងណែដ៏រ។ 

ទី្ធសំាក់ិការចំ�ះប់ញ្ញជី�ណិជូជកិមម និងទី្ធកិណែនលងគ្រប់កិប់អាជីូវកិមមរប់ស់ធនាគារ សុិតិពោះ�អគារពោះលខ្ញុំ 721 មហាវថីិិ គ្រពះម�នីវងស ភូិមិ 9 សងាក ត់ិបឹ់ងពោះកិងកិងទី្ធ3 
ខ្ញុំណឌ បឹ់ងពោះកិងកិង �ជូធានីភិំំពោះពញ គ្រពះ�ជា�ចំគ្រកិកិមុ�ជា។

សកិមមភាពចំមីងរប់ស់ធនាគារ ��ផិល់ពោះសវាកិមមទូ្ធ�ត់ិតាមរយៈគ្រប់ព័នធពោះអឡូិចំគ្រតិនិូកិការទូ្ធ�ត់ិតាមទូ្ធរស័ពេ និង គ្រប់តិិប់តិិិការទូ្ធ�ត់ិនានាពោះ�កិំ�ងគ្រពះ�ជា
 �ចំគ្រកិកិមុ�ជា។ ធនាគារ កំិព�ងពោះធើីគ្រប់តិិប់តិិិការ ជាធនាគារឯកិពោះទ្ធស ពោះលីពោះសវាកិមមទូ្ធ�ត់ិ ពោះគ្រកាមអាជំាប់ណណជាធនាគារឯកិពោះទ្ធសទ្ធទួ្ធល�នពីធនាគារ ជាតិិ

នៃនកិមុ�ជា ពោះ�នៃថិៃទី្ធ10 ណែខ្ញុំកិញ្ហាញ  ឆំ្នាំ2ំ014។

ពោះ�កិំ�ងអំឡូ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធ ធនាគារ�នពោះសំីស�ំពោះ�ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា ពោះដី៏មីអីភិិវឌ្ឍឍណែគ្រប់កាល យពីធនាគារ ឯកិពោះទ្ធស ពោះ�ជាធនាគារ�ណិជូជ។ អន�សារ
ណៈ និងលកុិនិិកិៈធនាគារ គ្រតិវូ�នពោះធើីប់ចំេ�ប់ីនភំាពពោះដី៏មីឆី្លល�ះប់ញ្ហាេ ងំពីការផ្លាល ស់បូិ់រពីធនាគារឯកិពោះទ្ធសវងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) លីមីតិធីតិ ពោះ�ជា ធនាគារ វងី (ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា) 
ម.កិ ពោះហីិយទ្ធទួ្ធល�នការអន�ម័តិពីគ្រកិសួង�ណិជូជកិមមពោះ�នៃថិៃទី្ធ5 ណែខ្ញុំសីហា ឆំ្នាំ2ំ021។ ប់នាេ ប់់ពីការផ្លាល ស់បូិ់រពោះនះ ធនាគារ�នណែខ្ញុំសសងាើ ក់ិអាជីូវកិមមថិមីចំំនួន 
2 ��ពោះធើីការផិល់ឥណ�ន និងទ្ធទួ្ធលគ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញីពីអតិិថិិជូន។ 

�ិតិគ្រតឹិមនៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ021 គ្រកិមុហុិ�ន�នប់��គលិកិចំំនួន 1,143 នាក់ិ ) នៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ020៖ ចំំនួន 579 នាក់ិ)។

2. មូ្ពុលដាឋ នដៃនការឹណើរឹៀប់ចំ្ច

រ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ធនាគារ គ្រតិវូ�នពោះរៀប់ចំំពោះឡូងីពោះ�យអន�ពោះ�មពោះ�តាមសង់ិ�រ�យការណ៍�ក់ិទ្ធងនឹងហិិរញ្ញញវតិុ�អនារជាតិិនៃនកិមុ�ជា ពោះ�កាត់ិ
ថា (“ស.រ.ទ្ធ.ហិ.អ.កិ”)។

ពោះគាលនពោះយា�យ�ណពោះនយ� និងវធីិសាគ្រសិនៃនការ�ណនា គ្រតិវូ�នអន�វតិិគ្រប់កិប់ពោះ�យសងគតិិភាពពោះ�គ្រ�ប់់ការយិប់រពិោះចំេទ្ធណែដ៏ល�នប់ងាា ញពោះ�កិំ�ង
រ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ��ងំពោះនះ។

ព័ត៌ិ�នលមអិតិ�ក់ិទ្ធងនឹងពោះគាលនពោះយា�យ�ណពោះនយ�សំខាន់ៗរប់ស់ធនាគារ គ្រតិវូ�ន�តិគ្រតិ�ងកិំ�ងកំិណត់ិស�គ ល់ 32។

រ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិិ�ពោះនះ គ្រតិវូ�នអន�ម័តិពោះ�យគ្រកិមុគ្របឹ់កិាភិិ�ល និងអន�ញ្ហាញ តិឲ្យពោះចំញផាយពោះ�នៃថិៃទី្ធ12 ណែខ្ញុំពោះមសា ឆំ្នាំ2ំ022។

3. រឹបិូ់យប័់�ណម្ពុ��ង្គារឹ

ធនាគារពោះធើី គ្រប់តិិប់តិិិការ និងកិត់ិគ្រតា�ល់ប់ញ្ញជី�ណពោះនយ�រប់ស់ខ្ញុំលួនជាគ្រ�ក់ិដ៏��ល រអាពោះមរកិិ។ អំកិគ្រ�ប់់គ្រ�ងក៏ិ�នកំិណត់ិថា គ្រ�ក់ិដ៏��ល រអាពោះមរកិិជា
របិូ់យប័់ណណម�ខ្ញុំងារ ពោះគ្រ�ះវាឆ្លល�ះប់ញ្ហាេ ងំពីសារធាតិ�ពោះសដ៏ឋកិិចំេនៃនគ្រប់ភិពគ្រពឹតិិិការណ៍ និងកាលៈពោះទ្ធសៈរប់ស់ធនាគារ។

រ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះនះ គ្រតិវូ�នប់ងាា ញជាគ្រ�ក់ិដ៏��ល រអាពោះមរកិិ ណែដ៏លជារបិូ់យប័់ណណម�ខ្ញុំងាររប់ស់ធនាគារ។  តួិពោះលខ្ញុំ�ងំអស់គ្រតិវូ�នប់ងគត់ិចំំនួនមួយ
ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ ណែដ៏លជិូតិបំ់ផ�តិ ពោះបី់មិនដូ៏ពោះចំះំពោះទ្ធល�ះគ្រតាណែតិ�នការប់ងាា ញពោះផសងពីពោះនាះ។

4. ការឹវិីនិច្ចេ័យ និងការឹ�ះ ន់សីាន 

ពោះ�កិំ�ងការពោះរៀប់ចំំរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះនះ អំកិគ្រ�ប់់គ្រ�ងពោះធើីការវនិិចំេ័យ ការ�ា ន់សាម ន និងការសនមតិណែដ៏ល�នផលប់ាះ�ល់ដ៏ល់ការអន�វតិិនូវពោះគាល 
នពោះយា�យ�ណពោះនយ� និងចំំនួននៃនគ្រទ្ធព�សកិមម បំ់ណ� ល ចំំណូល និងចំំ�យណែដ៏ល�ន�យការណ៍។ លទ្ធធផលជាក់ិណែសិងអាចំខ្ញុំ�សពីការ�ា ន់សាម ន
�ងំពោះនាះ។ 

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ�
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

ការ�ា ន់សាម ន និងការសនមតិណែដ៏ល�ក់ិព័នធគ្រតិវូ�នគ្រតិតួិពិនិតិ�ជាគ្រប់ចាំ។ំ ការណែកិណែគ្រប់ពោះលីការ�ា ន់សាម ន គ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់តាមវធីិសាគ្រសទិ្ធសសនៈវស័ិយ។

ព័ត៌ិ�នអំពីការវនិិចំេ័យ ណែដ៏ល�នពោះធើីពោះឡូងីកិំ�ងការអន�វតិិពោះគាលនពោះយា�យ�ណពោះនយ�ណែដ៏ល�នផលប់ាះ�ល់ជាសារវនា ពោះលីចំំនួនទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិណែដ៏លគ្រតិវូ�ន
ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ពោះ�កិំ�ងរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ� គ្រតិវូ�នប់ងាា ញកិំ�ងកំិណត់ិស�គ ល់ដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម។

• កំិណត់ិស�គ ល់ 32�(ii)៖ ការចាំត់ិថំាក់ិគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�៖ ការវាយតិនៃមល�ំរអូាជីូវកិមមណែដ៏លគ្រទ្ធព��ងំពោះនាះគ្រតិវូ�នកាន់កាប់់ និងការវាយតិនៃមលថា  ពោះតីិលកុិខ្ញុំណឌ កិិចំេសនានៃនគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� ��ជាការទូ្ធ�ត់ិណែតិគ្រ�ក់ិពោះដី៏ម និងការគ្រ�ក់ិ (“ SPPI”) ពោះលីចំំនួនគ្រ�ក់ិពោះដី៏មណែដ៏លពោះ�សល់។

• កំិណត់ិស�គ ល់32�(vii)៖ ការប់ពោះងកីតិលកុិណៈវនិិចំេ័យសគ្រ�ប់់កំិណត់ិថាពោះតីិហានិភ័ិយឥណ�នពោះលី គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ��នពោះកីិនពោះឡូងីជា
  សារវនា ចាំប់់តាងំពីការទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ដំ៏បូ់ង ពោះ�យកំិណត់ិវធីិសាគ្រសសិគ្រ�ប់់ប់ញ្ញេូលព័ត៌ិ�នពោះ�កិំ�ងការវាស់ណែវងពោះលីការខាតិប់ង់ឥណ�នរពឹំងទ្ធ�កិ 
  (“ECL”) និងការពោះគ្រជីូសពោះរសី និងការអន�ម័តិពោះលី�ំរណូែដ៏លពោះគ្របី់ពោះដី៏មីវីាស់ណែវងពោះលីការខាតិប់ង់ឥណ�នរពឹំងទ្ធ�កិ។

ព័ត៌ិ�នអំពីភាពមិនចំាស់�ស់នៃនការសនមតិ និងការ�ា ន់សាម ន ណែដ៏ល�នហានិភ័ិយជាសារវនា ណែដ៏លអាចំពោះធើីឲ្យ��ននិយ័តិភាពពោះលីតិនៃមលពោះយាងនៃនគ្រទ្ធព�សកិមម 
និងបំ់ណ� លកិំ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធហិិរញ្ញញវតិុ�នាពោះពលប់ចំេ�ប់ីន ំគ្រតិវូ�នប់ញ្ញេូលកិំ�ងកំិណត់ិស�គ ល់ ដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖

• កំិណត់ិស�គ ល់ 32�(vi) ៖ ការកំិណត់ិពោះលីតិនៃមលសមគ្រសប់នៃនឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏លមិន�នទិ្ធនន័ំយណែដ៏លអាចំអពោះងកតិ�ន។

• កំិណត់ិស�គ ល់ 32�(vii) ៖ ឱនភាពនៃនឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�៖ កំិណត់ិការប់ញ្ញេូលស�សធាតិ�ពោះ�កិំ�ង�ំរនូៃនការវាស់ណែវងពោះលីការរពឹំងទ្ធ�កិពោះលីការខាតិប់ង់
  ឥណ�ន រមួ�ងំការប់ញ្ញេូលព័ត៌ិ�ននៃនការគ្រប់ពោះមីលពោះមីលនាពោះពលអនា�តិ។ 

• កំិណត់ិស�គ ល់ 32�(vii) ៖ ឱនភាពនៃនឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�៖ ការសនមតិសំខាន់ៗ ណែដ៏លពោះគ្របី់កិំ�ងការ�ា ន់សាម ន លំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិណែដ៏លអាចំគ្រប់មូល
  មកិវញិ�ន។

5. ការឹប់តូរឹរឹបិូ់យប័់�ណព័ើក្រុ�ក់ំដ៏�លាល រឹអាណើម្ពុរិឹកំណើ�ជាក្រុ�ក់ំណើរឹៀល

រ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ� គ្រតិវូ�នប់ងាា ញជាគ្រ�ក់ិដ៏��ល រអាពោះមរកិិ ណែដ៏លគ្រតិវូជារបិូ់យប័់ណណម�ខ្ញុំងាររប់ស់ធនាគារ។ ការបូិ់ររបិូ់យប័់ណណពីគ្រ�ក់ិដ៏��ល រអាពោះមរកិិ ពោះ�ជា
គ្រ�ក់ិពោះរៀល �នបំ់ពោះពញតាមលកុិខ្ញុំណឌ តិគ្រមវូនៃនការប់ងាា ញព័ត៌ិ�នពោះ�យអន�ពោះ�មតាមចំាប់់សិីពី�ណពោះនយ� និងសវនកិមម ពោះហីិយការប់ាូររបិូ់យប័់ណណពោះនះ
ពោះធើីពោះឡូងីពោះ�យអន�ពោះ�មពោះ�តាម ស.�.អ.កិ 21 –ឥទ្ធធិពលនៃនការណែគ្រប់គ្រប់លួអគ្រតាបូិ់ររបិូ់យប័់ណណប់រពោះទ្ធស។

គ្រទ្ធព�សកិមម និងបំ់ណ� លគ្រតិវូ�នបូិ់រតាមអគ្រតានាកាលប់រពិោះចំេទ្ធ�យការណ៍ ពោះហីិយពោះដី៏មទ្ធ�ន និង�ណនីមូលធនគ្រតិវូ�នប់ាូរពោះ�យពោះគ្របី់គ្រ�ស់អគ្រតាគ្រប់វតិិិសាគ្រស។ិ 
រ�យការណ៍ចំំពោះណញ ឬខាតិ និងលទ្ធធផលលមអិតិពោះផសងៗ និងរ�យការណ៍លំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិ គ្រតិវូ�នបូិ់រពោះ�ជាគ្រ�ក់ិពោះរៀល ពោះ�យពោះគ្របី់គ្រ�ស់អគ្រតាមធ�មពោះ�កិំ�ង
ការយិប់រពិោះចំេទ្ធ ណែដ៏លអគ្រតាពោះនះគ្រតិវូ�នចាំត់ិទ្ធ�កិថា�នលកុិណៈគ្រប់ហាក់ិគ្រប់ណែហិលពោះ�នឹងអគ្រតាបូិ់ររបិូ់យប័់ណណនានៃថិៃគ្រប់តិិប់តិិិការពីពោះគ្រ�ពោះ�យសារណែតិអគ្រតាប់ាូរ
របិូ់យប័់ណណមិន�នការណែគ្រប់គ្រប់លួជាសារវនា ពោះ�កិំ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធ។ ភាពខ្ញុំ�សគាណំែដ៏លពោះកីិតិពោះឡូងីពីការបូិ់ររបិូ់យប័់ណណ គ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ជា “លពោះមអ�ងពីការបូិ់រ
របិូ់យប័់ណណ” ពោះ�កិំ�ងរ�យការណ៍លទ្ធធផលលមអិតិពោះផសងៗ។

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021



7574 របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021

5.  ការឹប់តូរឹរឹបិូ់យប័់�ណព័ើក្រុ�ក់ំដ៏�លាល រឹអាណើម្ពុរិឹកំណើ�ជាក្រុ�ក់ំណើរឹៀល (ត) 
ធនាគារពោះគ្របី់គ្រ�ស់អគ្រតាបូិ់ររបិូ់យប័់ណណដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖

        អប្រ�នាកាល�របិេចេទ្ធ  
        រាយការណ៍ អគ្រតាមធ�ម 
នៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ021   1 ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ = 4,074 ពោះរៀល 4,068 ពោះរៀល 
នៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ020 1 ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ = 4,045 ពោះរៀល 4,077 ពោះរៀល 
នៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� ឆំ្នាំ2ំ020 1 ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ = 4,075 ពោះរៀល គាម ន

តួិពោះលខ្ញុំជាគ្រ�ក់ិពោះរៀលពោះនះ ��សគ្រ�ប់់ជាការប់ងាា ញណែតិប់ា�ពោះ�ណ ះ ពោះហីិយមិនគ្រតិវូ�នយកិមកិប់កិគ្រសាយថា តួិពោះលខ្ញុំ គ្រ�ក់ិដ៏��ល រអាពោះមរកិិពោះនះគ្រតិវូ�នប់ាូរពោះ�ជា
គ្រ�ក់ិពោះរៀល ឬ�ួរគ្រតិវូ�នប់ាូរជាគ្រ�ក់ិពោះរៀល ឬនឹងគ្រតិវូ�នប់ាូរជា គ្រ�ក់ិពោះរៀល នាពោះពលអនា�តិតាមអគ្រតាប់ាូរគ្រ�ក់ិពោះនះ ឬអគ្រតាប់ាូរគ្រ�ក់ិពោះផសងពោះទ្ធៀតិពោះនាះពោះឡូយី។

6. សាច់្ចក្រុ�ក់ំ និងស់ម្ពុត�លយធនាគារឹ - ស់�ទ្ធធ 

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ
ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

(�ន�យការណ៍ពោះឡូងីវញិ) (�ន�យការណ៍ពោះឡូងីវញិ)

សាច់ំគ្រ�ក់ិកិំ�ងនៃដ៏ 1,285,547 10,887,850 5,237,318 44,041,353

សាច់ំគ្រ�ក់ិពោះ�ធនាគារ

សាច់ំគ្រ�ក់ិសមមូលជាមួយធនាគារនានា 57,658,423 23,913,204 234,900,417 96,728,910

�ណនីអាណតិិិពា�ល (*) 123,737,992 143,248,457 504,108,579 579,440,009

181,396,415 167,161,661 739,008,996 676,168,919

សាច់ំគ្រ�ក់ិ និងសមតិ�ល�ធនាគារ 182,681,962 178,049,511 744,246,314 720,210,272

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ
ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

(�ន�យការណ៍ពោះឡូងីវញិ) (�ន�យការណ៍ពោះឡូងីវញិ)

សាច់ំគ្រ�ក់ិ និងសមតិ�ល�ធនាគារ  182,681,962 178,049,511 744,246,314 720,210,272

ដ៏កិ៖ សំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់ ឱនភាពនៃនតិនៃមល (407,468) (296,814) (1,660,025) (1,200,612)

សាច់ំគ្រ�ក់ិ និងសមតិ�ល�ធនាគារ-ស�ទ្ធធ 182,274,494 177,752,697 742,586,289 719,009,660

បំ់ណ� លពោះលីមូលនិធិរប់ស់ភំាក់ិងារ (*) 123,737,992 143,248,457 504,108,579 579,440,009

6. សាច់្ចក្រុ�ក់ំ និងស់ម្ពុត�លយធនាគារឹ - ស់�ទ្ធធ(ត) 

(*) អន�ពោះ�មតាមគ្រប់កាសពោះលខ្ញុំ ធ14-107-161 រប់ស់ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា ណែដ៏លគ្រតិវូអន�វតិិចំំពោះ�ះគ្រ�ឹះសុាន   ផិល់ពោះសវាកិមមទូ្ធ�ត់ិ ធនាគារគ្រតិវូ
�នតិគ្រមវូឲ្យ�ប់ពោះងកីតិ�ណនី (“�ណនីអាណតិិិពា�ល”) ពោះ�កិំ�ងធនាគារអាណតិិិពា�ល កិំ�ងពោះគាលបំ់ណងរកិាមូលនិធិណែដ៏លទ្ធទួ្ធល�នពីភំាក់ិងារ និង
អំកិពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវាទូ្ធ�ត់ិ។ �ណនីពោះនះ គ្រតិវូ�នប់ពោះងកីតិកិំ�ងរបូ់ភាពជា�ណនីអាណតិិិពា�ល ណែដ៏លគ្រតិវូ�នពោះគ្របី់សគ្រ�ប់់អំកិពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវាកិមមទូ្ធ�ត់ិ និង
មិនពោះគ្របី់ចំំពោះ�ះពោះគាលបំ់ណងគ្រប់តិិប់តិិិការនៃនការផាល់ពោះសវាកិមមពោះផសងពោះនាះពោះទ្ធ។ ធនាគារអាណតិិិពា�ល �នតួិនាទី្ធគ្រតិតួិពិនិតិ��ណនីអាណតិិិពា�លឲ្យ��ន
ពោះទ្ធៀង�ត់ិ និងកិំ�ងកិរណីណែដ៏លធនាគារឈប់់ផិល់ពោះសវា ឬកិស័យធន ធនាគារអាណតិិិពា�ល គ្រតិវូរកិា�ណនីអាណតិិិពា�ល ពោះដី៏មីកីារ�រអតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍
រប់ស់អំកិពោះគ្របី់គ្រ�ស់។

ប់ណែគ្រមប់គ្រមលួនៃនសំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់នៃនឱនភាពនៃនតិនៃមល ពោះលីសមតិ�ល�ជាមួយធនាគារពោះផសងៗ កិំ�ងអំឡូ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធ�នដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ
ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

នានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� 296,814 137,445 1,200,612 560,088

សំវធិានធនសគ្រ�ប់់ការយិប់រពិោះចំេទ្ធ (កំិណត់ិស�គ ល់ 23) 110,654 159,369 450,140 649,747

លពោះមអ�ងពីការប់ាូររបិូ់យប័់ណណ - - 9,273 (9,223)

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំូ 407,468 296,814 1,660,025 1,200,612

សគ្រ�ប់់ពោះគាលបំ់ណងនៃនការពោះរៀប់ចំំរ�យការណ៍លំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិ សាច់ំគ្រ�ក់ិ និងសាច់ំគ្រ�ក់ិសមមូលរមួ�នដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ
ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

(�ន�យការណ៍ពោះឡូងីវញិ) (�ន�យការណ៍ពោះឡូងីវញិ)

សាច់ំគ្រ�ក់ិកិំ�ងនៃដ៏ 1,285,547 10,887,850 5,237,318 44,041,353

សាច់ំគ្រ�ក់ិសមមូលជាមួយធនាគារនានា

�ណនីចំរនិ 36,161,052 17,413,204 147,320,126 70,436,410

�ណនីអាណតិិិពា�ល

�ណនីចំរនិ 53,696,387 111,943,142 218,759,081 452,810,009

91,142,986 140,244,196 371,316,525 567,287,772

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021



7776 របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021

6. សាច់្ចក្រុ�ក់ំ និងស់ម្ពុត�លយធនាគារឹ - ស់�ទ្ធធ(ត) 

សាច់ំគ្រ�ក់ិពោះ�ធនាគារគ្រតិវូ�នវភិា�ដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាមពោះនះ៖

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ
ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

(�ន�យការណ៍ពោះឡូងីវញិ) (�ន�យការណ៍ពោះឡូងីវញិ)

�. �មរ�ិូយ�័ណណ៖

ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ 163,421,157 94,247,452 665,777,794 381,230,943

ណែខ្ញុំមរពោះរៀល 17,975,258 72,914,209 73,231,202 294,937,976

181,396,415 167,161,661 739,008,996 676,168,919

ខុ. �មធនាគារ៖

ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា 5,636,609 7,770,607 22,963,545 31,432,105

ធនាគារនានា 175,759,806 159,391,054 716,045,451 644,736,814

181,396,415 167,161,661 739,008,996 676,168,919

ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

គ្គ. �មអប្រ�ការប្របា�់ (ប្រ�ចាំឆំ្នាំន )ំ៖

ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា គាម ន គាម ន

ធនាគារនានា គាម ន - 6.00% គាម ន- 3.00%

7. ក្រុ�ក់ំប់ក្រុម្ពុងុកាតព័វកិំច្ចច

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ
ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

គ្រ�ក់ិប់គ្រមងុកាតិពើកិិចំេ (កិ) 5,972,754 - 24,333,000 -

គ្រ�ក់ិតិមកល់ធានាពោះលីពោះដី៏មទ្ធ�ន (ខ្ញុំ) 7,500,000 1,447,937 30,555,000 5,856,905

13,472,754 1,447,937 54,888,000 5,856,905

កំ.  ក្រុ�ក់ំប់ក្រុម្ពុងុកាតព័វកិំច្ចច

ពោះយាងតាមគ្រប់កាសរប់ស់ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា ពោះលខ្ញុំ ខ្ញុំ7-020-230 ធនាគារ និងគ្រ�ឹះសុានហិិរញ្ញញវតិុ�គ្រតិវូ�នតិគ្រមវូឲ្យ�រកិាគ្រ�ក់ិប់គ្រមងុកាតិពើកិិចំេ ជាមួយ
ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា កិំ�ងទ្ធគ្រមង់ជាគ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញីតិមកល់ពោះ�យ�ណនាតាមអគ្រតា 7% នៃនគ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញីទ្ធទួ្ធល�នពីអតិិថិិជូន និងគ្រ�ក់ិកិមេីជាគ្រ�ក់ិពោះរៀល និង
របិូ់យប័់ណណពោះផសងៗ។ 

7. ក្រុ�ក់ំប់ក្រុម្ពុងុកាតព័វកិំច្ចច (ត)

�.  ក្រុ�ក់ំតម្ពុើល់ធានាណើលើណើដ៏ើម្ពុទ្ធ�ន

ម�នពោះពលអភិិវឌ្ឍឍណែគ្រប់កាល យពីធនាគារឯកិពោះទ្ធស ពោះ�ជាធនាគារ�ណិជូជ គ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញីពោះនះ ��ជាគ្រ�ក់ិតិមកល់ធានាពោះលីពោះដី៏មទ្ធ�នអប់ីប់រ�ពោះសមីនឹង 5% នៃនពោះដី៏មទ្ធ�ន
ចំ�ះប់ញ្ញជីរប់ស់ធនាគារ គ្រសប់តាមគ្រប់កាសពោះលខ្ញុំ ខ្ញុំ7-00-05គ្រប់.កិ សិីពីអាជំាប់ណណធនាគារឯកិពោះទ្ធស ចំ�ះនៃថិៃទី្ធ11 ណែខ្ញុំមកិ� ឆំ្នាំ2ំ000។ គ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញីពោះនះ គ្រតិវូ�ន
តិមកល់ទ្ធ�កិជាមួយធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជាជាគ្រ�ក់ិដ៏��ល រអាពោះមរកិិ ពោះហីិយគ្រ�ក់ិតិមកល់ពោះនះមិនសគ្រ�ប់់ពោះគ្របី់គ្រ�ស់កិំ�ងគ្រប់តិិប់តិិិការគ្រប់ចាំនំៃថិៃរប់ស់ធនាគារពោះទ្ធ ប់ា�ណែនិ
អាចំដ៏កិមកិវញិ�នពោះ�ពោះពលធនាគារប់ញ្ញេប់់គ្រប់តិិប់តិិិការអាជីូវកិមម ពោះ�កិំ�ងគ្រពះ�ជា�ចំគ្រកិកិមុ�ជាពោះ�យសម័គ្រ�ចិំតិិ។ ពោះ�នៃថិៃទី្ធ5 ណែខ្ញុំកិ�មភៈ ឆំ្នាំ2ំ021 ធនាគារ 
�នប់ពោះងកីនគ្រ�ក់ិតិមកល់ធានាពោះលីពោះដី៏មទ្ធ�នរហិតូិដ៏ល់ 7,500,000 ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ (ឧ�ហិរណ៍ 10% នៃនពោះដី៏មទ្ធ�នចំ�ះប់ញ្ញជីរប់ស់ធនាគារ) ប់នាេ ប់់ពីទ្ធទួ្ធល
�នការអន�ម័តិពីធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា ពោះ�នៃថិៃទី្ធ6 ណែខ្ញុំមកិ� ឆំ្នាំ2ំ021 ពោះលីការប់ពោះងកីនពោះដី៏មទ្ធ�ន ពោះដី៏មីអីន�ពោះ�មពោះ�តាមគ្រប់កាសរប់ស់ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា 
ពោះលខ្ញុំ ធ7-01-136 គ្រប់.កិ ចំ�ះនៃថិៃទី្ធ15 ណែខ្ញុំតិ�� ឆំ្នាំ2ំ001។

ពោះ�កិំ�ងអំឡូ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធ គ្រ�ក់ិតិមកល់តាមចំាប់់ទ្ធទួ្ធល�នការគ្រ�ក់ិ ពោះ�យណែផអកិពោះលីអគ្រតា 3/8 LIBOR (6ណែខ្ញុំ) ពោះ�យ�នអគ្រតាចំពោះនាល ះពី0.04% ដ៏ល់ 
0.06% (2020៖ ពី 0.47% ដ៏ល់ 0.09%) កិំ�ងមួយឆំ្នាំ។ំ

8. ឥ�ទាន និងប់�ណើរឹក្រុប់ទានផតល់ដ៏ល់អតិថិ្មីជួន - ស់�ទ្ធធ

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ
ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

ឥណ�ន និងប់�ពោះរគ្រប់�នផិល់ដ៏ល់អតិិថិិជូនតាម  
   រលំស់នៃថិលពោះដី៏ម 61,892,762 - 252,151,112 -

ដ៏កិ៖សំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់នៃន 
   ឱនភាពនៃនតិនៃមល (350,247) - (1,426,906) -

61,542,515 - 250,724,206 -

ប់ណែគ្រមលប់គ្រមលួនៃនសំវធិានពោះលីការខាតិប់ង់ឱនភាពនៃនតិនៃមលឥណ�ន និងប់�ពោះរគ្រប់�នផាល់ដ៏ល់អតិិថិិជូន   កិំ�ងអំឡូ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធ�នដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម
 

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ
ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

នានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� - - - -

សំវធិានធនសគ្រ�ប់់ការយិប់រពិោះចំេទ្ធ 350,247 - 1,424,805 -

លពោះមអ�ងពីការប់ាូររបិូ់យប័់ណណ - - 2,101 -

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំូ 350,247 - 1,426,906 -

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021
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8. ឥ�ទាន និងប់�ណើរឹក្រុប់ទានផតល់ដ៏ល់អតិថិ្មីជួន - ស់�ទ្ធធ(ត)

កំ.  តាម្ពុក្រុប់ណើភិទ្ធគូ�នើ៖

ឥណ�ន និងប់�ពោះរគ្រប់�នផិល់ដ៏ល់អតិិថិិជូនណែផអកិពោះលីកិិចំេសនាពោះដី៏មគ្រតិវូ�នវភិា�ដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាមពោះនះ៖ 

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ 2021

តដៃម្ពុលណើ�ងដ៏�ល សំ់វិីធានធនណើលើការឹខាតប់ង់ តដៃម្ពុលណើ�ងស់�ទ្ធធ

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

ឥណ�ន�នកាលកំិណត់ិ 53,733,499 (210,669) 53,522,830 218,052,009

ឥណ�នពោះ�ហិ�ឋ ន 5,407,020 (22,384) 5,384,636 21,937,007

ឥណ�នប់��គលិកិ 1,624,439 (13,134) 1,611,305 6,564,457

ឥណ�នផ្លាេ ល់ខ្ញុំលួន 1,127,804 (104,060) 1,023,744 4,170,733

61,892,762 (350,247) 61,542,515 250,724,206

�.  តាម្ពុកាលវីសាន៖

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ
ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

រយៈពោះពល 1ណែខ្ញុំ 43,880 - 178,768 -

> 1ណែខ្ញុំពោះ� 3ណែខ្ញុំ 77,351 - 315,128 -

> 3ណែខ្ញុំ ពោះ� 12ណែខ្ញុំ 25,343,058 - 103,247,618 -

> 1ឆំ្នាំ ំពោះ� 5ឆំ្នាំំ 12,348,560 - 50,308,033 -

ពោះលីសពី 5ឆំ្នាំំ 23,729,666 - 96,674,659 -

61,542,515 - 250,724,206 -

សគ្រ�ប់់ការវភិា�ប់ណែនមុពោះលីតិនៃមលពោះយាងដ៏�លនៃនឥណ�ន និងប់�ពោះរគ្រប់�នផិល់ដ៏ល់អតិិថិិជូន សូមពោះមីលកំិណត់ិស�គ ល់ពោះលខ្ញុំ30កិ(iv)។

9. ការឹវិីនិណើ�គូណើលើមូ្ពុលប់ក្រុតបំ់�� ល - ស់�ទ្ធធ
ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ

ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

ការវិនិិបេ�គ្គបេលីមូល�ប្រត�ំណ� លម្រែ�ល�នការធានា

ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា ណែអុរផតិ អ�ិនពោះវសមិន ឯ.កិ(*) 2,000,000 - 8,148,000 -

ដ៏កិ៖សំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់នៃន 
   ឱនភាពនៃនតិនៃមល (7,679) - (31,284) -

1,992,321 - 8,116,716 -

(*) ពោះ�នៃថិៃទី្ធ30 ណែខ្ញុំវចិំេិកា ឆំ្នាំ2ំ021 ធនាគារ�នទិ្ធញមូលប់គ្រតិបំ់ណ� លណែដ៏ល�នការធានាចំំនួន 2,000,000 ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ ណែដ៏លពោះ�ះផាយពោះ�យ  
 ពោះខ្ញុំមបូ់ឌា ណែអុរផតិ អ�ិនពោះវសមិន ឯ.កិ។ មូលប់គ្រតិបំ់ណ� ល�ន អគ្រតាការគ្រ�ក់ិ 5.5% កិំ�ងមួយឆំ្នាំ ំពោះ�យ�នរយៈពោះពល 3 ឆំ្នាំ ំ(2021 - 2024) ពោះហីិយ 
 �នគ្រប់សិទ្ធធភាពចាំប់់ពីនៃថិៃទី្ធ30 ណែខ្ញុំវចិំេិកា ឆំ្នាំ2ំ021។ ការគ្រ�ក់ិគ្រតិវូ�នទូ្ធ�ត់ិគ្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំពោះ�នៃថិៃទី្ធ29 ណែខ្ញុំវចិំេិកា ជាពោះរៀង�ល់ឆំ្នាំ ំពោះ�យការទូ្ធ�ត់ិពោះលីកិដំ៏បូ់ង  
 នឹងគ្រតិវូ�នពោះធើីពោះឡូងីពោះ�នៃថិៃទី្ធ29 ណែខ្ញុំវចិំេិកា ឆំ្នាំ2ំ022។ ការគ្រ�ក់ិពោះលីមូលប់គ្រតិបំ់ណ� ល គ្រតិវូ�ន�ណនាពោះ�យណែផអកិពោះលីមូល�ឋ ន 365 នៃថិៃ។ 

ប់ណែគ្រមប់គ្រមលួនៃនសំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់ឱនភាពនៃនតិនៃមលពោះលីការវនិិពោះយា�ពោះលីមូលប់គ្រតិបំ់ណ� ល �នដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖

ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

នានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� - - - -

សំវធិានធនសគ្រ�ប់់ការយិប់រពិោះចំេទ្ធ 7,679 - 31,238 -

លពោះមអ�ងពីការប់ាូររបិូ់យប័់ណណ - - 46 -

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំូ 7,679 - 31,284 -

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021
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10. ក្រុទ្ធព័យស់កំមី្ពុណើផសងៗ 

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ
ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

�ណនីគ្រតិវូទ្ធទួ្ធលពីសម័ុនធញ៉ាតិិ (កំិណត់ិស�គ ល់ 29�) 1,888,288 3,061,643 7,692,886 12,384,346

ដ៏កិ៖ សំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់ឱនភាពនៃនតិនៃមល (1,500,000) (3,000,000) (6,111,000) (12,135,000)

�ណនីគ្រតិវូទ្ធទួ្ធលពីសម័ុនធញ៉ាតិិស�ទ្ធធ 388,288 61,643 1,581,886 249,346

ការទូ្ធ�ត់ិជំូនួសពីសម័ុនធញ៉ាតិិ (កំិណត់ិស�គ ល់ 29�) 2,057,681 - 8,382,992 -

គ្រ�ក់ិប់ង់ម�នសគ្រ�ប់់ពោះលខ្ញុំកាតិស�ៃ ត់ិ 1,908,717 2,030,097 7,776,113 8,211,742

ល�យពោះអឡូចិំគ្រតិនិូកិគ្រតិវូទ្ធទួ្ធល 3,923,159 1,651,332 15,982,950 6,679,638

គ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញី និងគ្រ�ក់ិប់ង់ម�ន 4,308,871 2,214,995 17,554,340 8,959,655

កិនៃគ្រម និង�ណនីគ្រតិវូទ្ធទួ្ធល 634,762 2,043,766 2,586,021 8,267,033

�ណនីគ្រតិវូទ្ធទូ្ធលពោះផសងៗ - 342,485 - 1,385,350

សំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់ឱនភាពនៃនតិនៃមល (20,171) (31,364) (82,177) (126,867)

13,201,307 8,312,954 53,782,125 33,625,897

ប់ណែគ្រមប់គ្រមលួនៃនសំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់នៃនឱនភាពនៃនតិនៃមលពោះលីគ្រទ្ធព�សកិមមពោះផសងៗ�នដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖

ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

នានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� 3,031,364 3,010,927 12,261,867 12,179,200

(ការប់ងើិលមកិវញិ)/សំវធិានធនសគ្រ�ប់់ការយិប់រពិោះចំេទ្ធ (1,511,193) 20,437 (6,147,533) 83,322

លពោះមអ�ងពីការប់ាូររបិូ់យប័់ណណ - - 78,843 (655)

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំូ 1,520,171 3,031,364 6,193,177 12,261,867

11. ក្រុទ្ធព័យស់កំមី្ពុអរឹបូ់ើ
ឆ្នាំា 2ំ021

សូ័ហិវម្រែវិវិ��ំពីយូទ័្ធរនិង 
ប្រ�ព័ីនធធនាគារ ប្រទ្ធពីយ�ំពី�ង�បេងើីត ស័រ ��

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

ម្លៃថៃបេ�ីម

នានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� 1,957,129 - 1,957,129 7,916,587

ការទិ្ធញប់ណែនមុ 54,308 2,071,522 2,125,830 8,647,876

លពោះមអ�ងពីការបូិ់ររបិូ់យប័់ណណ - - - 69,512

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំូ 2,011,437 2,071,522 4,082,959 16,633,975

��៖ រំលស់័�ងគរ

នានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� 1,032,465 - 1,032,465 4,176,321

រលំស់កិំ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធ 451,637 - 451,637 1,837,259

លពោះមអ�ងពីការបូិ់ររបិូ់យប័់ណណ - - - 32,652

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំូ 1,484,102 - 1,484,102 6,046,232

តម្លៃមៃបេ�ង

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំូ 527,335 2,071,522 2,598,857 10,587,743

ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

សូ័ហិវម្រែវិវិ��ពំីយូទ័្ធរនិងប្រ�ព័ីនធធនាគារ

ម្លៃថៃបេ�ីម

នានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� 1,554,303 6,333,785

ការទិ្ធញប់ណែនមុ 402,826 1,642,322

លពោះមអ�ងពីការបូិ់ររបិូ់យប័់ណណ - (59,520)

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំូ 1,957,129 7,916,587

ដ៏កិ៖ រលំស់ប់ងគរ

នានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� 652,245 2,657,899

រលំស់កិំ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធ 380,220 1,550,158

លពោះមអ�ងពីការបូិ់ររបិូ់យប័់ណណ - (31,736)

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំូ 1,032,465 4,176,321

តម្លៃមៃបេ�ង

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំូ 924,664 3,740,266

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021
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12. ក្រុទ្ធព័យ និងប់រិឹកាា រឹ
ការម្រែ�លមិ 
ប្រទ្ធពីយជួ្យល

�រកុិារ 
ការ�ិល័យ �រកុិារ��ពំីយូទ័្ធរ

បេប្រគ្គឿងស័ង្ហាា រមឹ  
និងបេប្រគ្គឿង�ំពា�់ �នយនរ ប្រទ្ធពីយ�ំពី�ង�បេងើីត ស័រ ��

2021
��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ

ពាន់បេរៀល 
(�ំណត់ស័�គ ល់5)

ម្លៃថៃបេ�ីម

នានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� ឆំ្នាំ2ំ021 1,583,815 94,041 8,578,125 485,622 75,000 - 10,816,603 43,753,159

ការទិ្ធញប់ណែនមុ 239,433 103,036 695,509 - - 1,815,979 2,853,957 11,609,897

លពោះមអ�ងពីការបូិ់ររបិូ់យប័់ណណ - - - - - - - 330,805

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ021 1,823,248 197,077 9,273,634 485,622 75,000 1,815,979 13,670,560 55,693,861

ដ៏កិ៖ រំលស់័�ងគរ

នានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� ឆំ្នាំ2ំ021 1,470,098 33,972 4,851,520 484,160 45,918 - 6,885,668 27,852,527

រលំស់កិំ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធ 33,834 26,914 1,529,914 790 18,368 - 1,609,820 6,548,748

លពោះមអ�ងពីការបូិ់ររបិូ់យប័់ណណ - - - - - - - 209,343

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ021 1,503,932 60,886 6,381,434 484,950 64,286 - 8,495,488 34,610,618

តម្លៃមៃបេ�ង

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ021 319,316 136,191 2,892,200 672 10,714 1,815,979 5,175,072 21,083,243

2020
ការម្រែ�លមិ 
ប្រទ្ធពីយជួ្យល

�រកុិារ 
ការ�ិល័យ �រកុិារ��ពំីយូទ័្ធរ

បេប្រគ្គឿងស័ង្ហាា រមឹ  
និងបេប្រគ្គឿង�ំពា�់ �នយនរ ស័រ ��

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

ម្លៃថៃបេ�ីម

នានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� ឆំ្នាំ2ំ020 1,474,889 44,431 6,687,491 485,226 75,000 8,767,037 35,725,676

ការទិ្ធញប់ណែនមុ 108,926 49,610 1,890,634 396 - 2,049,566 8,356,081

លពោះមអ�ងពីការបូិ់ររបិូ់យប័់ណណ - - - - - - (328,598)

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ020 1,583,815 94,041 8,578,125 485,622 75,000 10,816,603 43,753,159

ដ៏កិ៖ រំលស់័�ងគរ

នានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� ឆំ្នាំ2ំ020 1,447,165 23,023 3,397,348 458,992 27,551 5,354,079 21,817,872

រលំស់កិំ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធ 22,933 10,949 1,454,172 25,168 18,367 1,531,589 6,244,288

លពោះមអ�ងពីការបូិ់ររបិូ់យប័់ណណ - - - - - - (209,633)

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ020 1,470,098 33,972 4,851,520 484,160 45,918 6,885,668 27,852,527

តម្លៃមៃបេ�ង

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ021 113,717 60,069 3,726,605 1,462 29,082 3,930,935 15,900,632

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021
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13. សិ់ទ្ធធិណើក្រុប់ើ ក្រុ�ស់់ក្រុទ្ធព័យស់កំមី្ពុ

ព័ត៌ិ�នអំពីភិតិិសនារប់ស់ធនាគារគ្រតិវូ�នប់ងាា ញពោះ�កិំ�ងកំិណត់ិស�គ ល់ពោះនះ និងកំិណត់ិស�គ ល់17។

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ
ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

សិទ្ធធិពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រទ្ធព�សកិមម 6,196,508  188,525  25,244,574  762,584 

ធនាគារ �នជួូលការយិាល័យរមួ�នការយិាល័យកិ�ា ល និងសាខាសគ្រ�ប់់ប់ពោះគ្រមីឲ្យ�គ្រប់តិិប់តិិិការរប់ស់ខ្ញុំលនួ។ ព័ត៌ិ�នអំពីការជួូល ណែដ៏លធនាគារជាអំកិជួូលគ្រតិវូ
�នប់ងាា ញដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖ 

អគារ ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

ម្លៃថៃបេ�ីម

នានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� 1,036,880 1,036,880 4,194,180 4,225,286

ការប់ណែនមុ 6,440,574 - 26,200,255

លពោះមអ�ងពីការបូិ់ររបិូ់យប័់ណណ - - 68,713 (31,106)

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំូ 7,477,454 1,036,880 30,463,148 4,194,180

ដ៏កិ៖ រលំស់ប់ងគរ

នានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� 848,355 565,570 3,431,596 2,304,698

រលំស់កិំ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធ 432,591 282,785 1,759,780 1,152,914

លពោះមអ�ងពីការបូិ់ររបិូ់យប័់ណណ - - 27,198 (26,016)

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំូ 1,280,946 848,355 5,218,574 3,431,596

តម្លៃមៃបេ�ង

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំូ 6,196,508 188,525 25,244,574 762,584

14. ព័នធណើលើក្រុ�ក់ំចំ្ចណើ�ញ 

កំ.  បំ់�� លព័នធណើលើក្រុ�ក់ំចំ្ចណើ�ញក្រុប់ចាឆំ្នាំា ំ

ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

នានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� 2,837,895 1,952,585 11,479,285 7,956,784

ទ្ធទូ្ធលសាគ ល់កិំ�ងរ�យការណ៍ចំំពោះណញ ឬខាតិ 3,663,645 3,191,891 14,903,708 13,013,340

ពនធពោះលីគ្រ�ក់ិចំំពោះណញ�នប់ង់ (2,650,316) (2,306,581) (10,781,485) (9,403,931)

ឥណ�នពនធកាត់ិទ្ធ�កិ (114,009) - (463,789) -

លពោះមអ�ងពីការប់ារូរបិូ់យប័់ណណ - - 87,695 (86,908)

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំូ 3,737,215 2,837,895 15,225,414 11,479,285

�.  ព័នធព័នារឹជាក្រុទ្ធព័យស់កំមី្ពុ - ស់�ទ្ធធ 

ពនធពនារជាគ្រទ្ធព�សកិមម និងបំ់ណ� លសកិមម គ្រតិវូ�នទូ្ធ�ត់ិសងពោះ�ពោះពលណែដ៏ល�នចំាប់់អន�ញ្ហាញ តិឲ្យ�ពោះធើីការកាត់ិកិងរវាងគ្រទ្ធព�សកិមមពនធពោះលីគ្រ�ក់ិចំំពោះណញ
គ្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំនិងបំ់ណ� លពនធពោះលីគ្រ�ក់ិចំំពោះណញគ្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំពោះ�ពោះពលណែដ៏លពនធពនារសុិតិពោះ�កិំ�ងឆំ្នាំសំារពោះពីរពនធណែតិមួយ។ ចំំនួនណែដ៏លគ្រតិវូកាត់ិកិង�នដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖

ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

ពនធពនារជាគ្រទ្ធព�សកិមម 905,839 920,559 3,690,387 3,723,661

ពនធពនារជាបំ់ណ� ល (116,538) (253,915) (474,775) (1,027,086)

ពនធពនារជាគ្រទ្ធព�សកិមម - ស�ទ្ធធ 789,301 666,644 3,215,612 2,696,575

ប់ណែគ្រមប់គ្រមលួនៃនពនធពនារជាគ្រទ្ធព�សកិមមស�ទ្ធធ កិំ�ងអំឡូ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធ�នដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖

ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

នានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� 666,644 742,930 2,696,575 3,027,440

ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់កិំ�ងរ�យការណ៍ចំំពោះណញ ឬខាតិ 122,657 (76,286) 498,969 (311,018)

លពោះមអ�ងពីការប់ាូររបិូ់យប័់ណណ - - 20,068 (19,847)

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំូ 789,301 666,644 3,215,612 2,696,575

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021
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14. ព័នធណើលើក្រុ�ក់ំចំ្ចណើ�ញ (ត)

�.  ព័នធព័នារឹជាក្រុទ្ធព័យស់កំមី្ពុ - ស់�ទ្ធធ (ត)

ការឹខាតប់ង់ណើលើ 
ឱនភាព័ដៃនតដៃម្ពុលដៃន ឧប់កំរឹ�៍

ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� ចំ្ច�ូលព័នារឹ ក្រុ�ក់ំរឹង្គាវ ន់ប់ងារឹ

កាតព័វកិំច្ចច                       
អតថក្រុប់ណើ�ជួន៍រឹប់ស់់

និណើ�ជិួត រំឹលស់់ប់ងារឹ ភិតិស់នា
លណើមិ្ពុ�ងព័ើការឹ

ប់ដូរឹក្រុ�ក់ំប់រឹណើទ្ធស់ ស់រឹ�ប់
��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ

2021

នានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� ឆំ្នាំ2ំ021 659,363 82,298 - 165,300 (253,915) 13,598 - 666,644

ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់កិំ�ងរ�យការណ៍ ចំំពោះណញ ឬខាតិ (203,629) 51,370 - 128,997 146,611 8,542 (9,234) 122,657

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ021 455,734 133,668 - 294,297 (107,304) 22,140 (9,234) 789,301

(សមមូល�ន់ពោះរៀល -- កំិណត់ិស�គ ល់ 5) 1,856,660 544,563 - 1,198,966 (437,156) 90,198 (37,619) 3,215,612

2020

នានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� ឆំ្នាំ2ំ020 627,489 53,635 179,431 47,627 (183,561) 18,309 - 742,930

ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់កិំ�ងរ�យការណ៍ ចំំពោះណញ ឬខាតិ 31,874 28,663 (179,431) 117,673 (70,354) (4,711) - (76,286)

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ020 659,363 82,298 - 165,300 (253,915) 13,598 - 666,644

(សមមូល�ន់ពោះរៀល -- កំិណត់ិស�គ ល់ 5) 2,667,123 332,895 - 668,639 (1,027,086) 55,004 - 2,696,575

គូ.  ចំ្ចណាយព័នធណើលើក្រុ�ក់ំចំ្ចណើ�ញ

ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

ពនធពោះលីគ្រ�ក់ិចំំពោះណញគ្រប់ចាំឆំំ្នាំំ 3,663,645 3,191,891 14,903,708 13,013,340

(ចំំណូល)/ចំំ�យពនធពនារ (122,657) 76,286 (498,969) 311,018

3,540,988 3,268,177 14,404,739 13,324,358

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021
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14. ព័នធណើលើក្រុ�ក់ំចំ្ចណើ�ញ (ត)

គូ.  ចំ្ចណាយព័នធណើលើក្រុ�ក់ំចំ្ចណើ�ញ (ត)

ការពោះផេ�ងផ្លាេ ត់ិពនធពោះលីគ្រ�ក់ិចំំពោះណញណែដ៏លគ្រតិវូ�ន�ណនាតាមអគ្រតាពនធផលូវការ 20% ចំំពោះ�ះចំំ�យពនធពោះលីគ្រ�ក់ិចំំពោះណញដូ៏ចំ�នប់ងាា ញពោះ�កិំ�ង
រ�យការណ៍ចំំពោះណញ ឬខាតិ �នដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖

ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5) % ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5) %

គ្រ�ក់ិចំំពោះណញម�នដ៏កិពនធ 16,224,802 66,002,495 13,914,465 56,729,274

ពនធពោះលីគ្រ�ក់ិចំំពោះណញ�ណនាតាមអគ្រតា
ផលូវការ 20% 3,244,960 13,200,497 20% 2,782,893 11,345,855 20%

ចំំ�យមិនអាចំកាត់ិកិង�ន 463,823 1,886,832 3% 248,243 1,012,087 2%

(អតិិពោះរកិ)/ឱនភាពនៃនសំវធិានធនពីការយិ 
   ប់រពិោះចំេទ្ធម�ន

(167,795) (682,590) -1% 237,041 966,416 2%

ចំំ�យពនធពោះលីគ្រ�ក់ិចំំពោះណញ 3,540,988 14,404,739 22% 3,268,177 13,324,358 24%

អន�ពោះ�មតាមចំាប់់សិីពីសារពោះពីពនធកិមុ�ជា ធនាគារ�នកាតិពើកិិចំេប់ង់ពនធគ្រ�ក់ិចំំណូលសាជីូវកិមមពោះលីគ្រ�ក់ិចំំពោះណញកិំ�ងអគ្រតា 20% នៃនគ្រ�ក់ិចំំពោះណញ
ជាប់់ពនធ ឬពនធអប់ីប់រ� 1% នៃនគ្រ�ក់ិចំំណូលដ៏�លណែដ៏លខុ្ញុំស់ជាង។

ការ�ណនាគ្រ�ក់ិចំំណូលណែដ៏លជាប់់ពនធ��គ្រតិវូ�នការគ្រតិតួិពិនិតិ� និងអន�ម័តិពីអាជំាធរពនធ�រ។

15. ក្រុ�ក់ំប់ណើ�ើើ រឹប់ស់់អតិថិ្មីជួន

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ
ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

គ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញីតាមតិគ្រមវូការ 39,226,886 - 159,810,334 -

គ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញីសនសំ 4,556,616 - 18,563,654 -

គ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញី�នកាលកំិណត់ិ 10,480,606 - 42,697,988 -

54,264,108 - 221,071,976 -

15. ក្រុ�ក់ំប់ណើ�ើើ រឹប់ស់់អតិថិ្មីជួន (ត)

គ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញីរប់ស់អតិិថិិជូនគ្រតិវូ�នវភិា�ដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាមពោះនះ៖

កំ.  តាម្ពុកាលវីសាន៖

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ
ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

រយៈពោះពល 1ណែខ្ញុំ 44,015,200 - 179,317,925 -

> 1ណែខ្ញុំ ពោះ� 3ណែខ្ញុំ 60,608 - 246,917 -

> 3ណែខ្ញុំ ពោះ� 12ណែខ្ញុំ 5,203,058 - 21,197,258 -

> 1ឆំ្នាំ ំពោះ� 5ឆំ្នាំំ 4,985,242 - 20,309,876 -

54,264,108 - 221,071,976 -

�.  តាម្ពុនិវាស់នដាឋ ន៖

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ
ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

និវាសនជូន 53,813,708 - 219,237,046 -

អនិវាសនជូន 450,400 - 1,834,930 -

54,264,108 - 221,071,976 -

គូ.  តាម្ពុទំ្ធនាក់ំទំ្ធនង៖

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ
ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

សម័ុនធញ៉ាតិិ 10,754,690 - 43,814,607 -

មិនណែមនសម័ុនធញ៉ាតិិ 43,509,418 - 177,257,369 -

54,264,108 - 221,071,976 -

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021
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15. ក្រុ�ក់ំប់ណើ�ើើ រឹប់ស់់អតិថិ្មីជួន (ត)

ឃ.  តាម្ពុអក្រុតាការឹក្រុ�ក់ំ (ក្រុប់ចាឆំ្នាំា )ំ៖

2021 2020

គ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញីតាមតិគ្រមវូការ គាម ន- 0.55% -

គ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញសីនសំ គាម ន- 1.25% -

គ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញ�ីនកាលកំិណត់ិ គាម ន- 5.50% -

16. គូ�នើក្រុតវូីទូ្ធទាត់ និងបំ់�� លណើផសងៗ 

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ
ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

គ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញីណែដ៏លអាចំដ៏កិវញិ�ន 4,168,050 3,326,050 16,980,636 13,453,872

ចំំណូលពនារ 211,765 411,490 862,731 1,664,477

ការទូ្ធ�ត់ិសំណងអតីិតិភាពការងារប់ចំេ�ប់ីនំ 1,105,490 442,935 4,503,766 1,791,672

�ណនីគ្រតិវូទូ្ធ�ត់ិពោះផសងៗ 1,796,052 931,378 7,317,115 3,767,424

គ្រ�ក់ិពោះអឡូចិំគ្រតិនិូកិគ្រតិវូប់ង់ 1,738,049 304,557 7,080,812 1,231,931

ចំំ�យប់ងគរពោះ�ពោះលីនៃថិលទី្ធផារ និងធនធានមន�សស 45,172 18,700 184,031 75,642

ចំំ�យប់ងគរពោះលីគ្រប់តិិប់តិិិការ 109,850 165,945 447,529 671,248

ចំំ�យប់ងគរពោះលីគ្រប់តិិប់តិិិការ Wing Cash   
   Express (“WCX”) 43,113 7,000 175,642 28,315

ចំំ�យពោះលីគ្រ�ក់ិរងាើ ន់ 1,334,282 887,656 5,435,865 3,590,569

ចំំ�យពោះលីពនធពោះផសងៗ 325,189 292,752 1,324,820 1,184,182

10,877,012 6,788,463 44,312,947 27,459,332

17. បំ់�� លភិតិស់នា

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ
ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

តម្លៃមៃ�ចេ��បននម្លៃន�ំណ� លភិតិស័នា

រយៈពោះពលខ្ញុំលី 668,392 256,517 2,723,029 1,037,611

រយៈពោះពលណែវង 5,638,820 - 22,972,553 -

6,307,212 256,517 25,695,582 1,037,611

ការវិភិាគ្គ�មកាល�ំណត់ - លំហូិរទឹ្ធ�ប្របា�់�ម�ិចេស័នា 
   មិនទាន់បេធវីអ�បហារ

តិិចំជាង1ឆំ្នាំំ 1,141,150 264,000 4,649,045 1,067,880

ចំពោះនាល ះពី 2ឆំ្នាំ ំនិង 5ឆំ្នាំ ំ 3,948,289 - 16,085,330 -

ពោះលីសពី 5ឆំ្នាំំ 3,637,791 - 14,820,361 -

�ំណ� លភិតិស័នាស័រ ��មិនទាន់បេធវីអ�បហារ 8,727,230 264,000 35,554,736 1,067,880

ដ៏កិ៖ការគ្រ�ក់ិពនារ (2,420,018) (7,483) (9,859,154) (30,269)

6,307,212 256,517 25,695,582 1,037,611

(i) ចំនូនម្រែ�លបានទ្ធទួ្ធលសាគ ល់�ន�ងរបាយការណ៍ចំបេណញ ឬខាត

ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

ការគ្រ�ក់ិពោះលីបំ់ណ� លភិតិិសនា 112,454 33,663 457,463 137,244

ចំំ�យពោះលីភិតិិសនាណែដ៏ល�នតិនៃមល�ប់ (កំិណត់ិស�គ ល់ 27) 615,910 397,508 2,505,522 1,620,640

728,364 431,171 2,962,985 1,757,884

(ii) ចំនួនម្រែ�លបានទ្ធទួ្ធលសាគ ល់�ន�ងរបាយការណ៍លំហូិរទឹ្ធ�ប្របា�់

ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

លំហូិរទឹ្ធ�ប្របា�់ពីីស័�មមភាពីហិិរញ្ញញ�បទាន

ការទូ្ធ�ត់ិសាច់ំគ្រ�ក់ិសគ្រ�ប់់គ្រ�ក់ិពោះដី៏មនៃនបំ់ណ� លភិតិិសនា 502,333 306,337 2,043,491 1,248,936

លំហូិរទឹ្ធ�ប្របា�់ពីីស័�មមភាពីប្រ�តិ�តរិការ

ការទូ្ធ�ត់ិសាច់ំគ្រ�ក់ិសគ្រ�ប់់ការគ្រ�ក់ិនៃនបំ់ណ� លភិតិិសនា 112,454 33,663 457,463 137,244

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021



9392 របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021

18. សំ់វិីធានធនណើលើអតថក្រុប់ណើ�ជួន៍និណើ�ជិួត

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ
ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

សំ័វិធិានធនបេលីសំ័ណងអតីតភាពីការង្ហារ 365,995 223,243 1,491,064 903,018

សំវធិានធនពោះលីអតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍និពោះយាជិូតិសំពោះ�ពោះ�ពោះលី សំវធិានធនពោះលីការទូ្ធ�ត់ិសំណងអតីិតិភាពការងារណែដ៏លតិគ្រមវូតាមគ្រប់កាសពោះលខ្ញុំ 443 ពោះចំញពោះ�យ
គ្រកិសួងការងារ និងប់ណិ� ះប់�ិលវជិាជ ជីូវៈនានៃថិៃទី្ធ21 ណែខ្ញុំកិញ្ហាញ  ឆំ្នាំ2ំ018 និងពោះសចំកីិិណែណនាពំោះលខ្ញុំ 042/19 ចំ�ះនៃថិៃទី្ធ22 ណែខ្ញុំមីនា ឆំ្នាំ2ំ019។

និពោះយាជូកិ�ងំអស់តិគ្រមវូឲ្យ�ទូ្ធ�ត់ិសំណងអតីិតិភាពការងារដ៏ល់និពោះយាជិូតិរប់ស់ខ្ញុំលួនដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖

• គ្រ�ក់ិអតីិតិភាពការងារថិមីកិំ�ងឆំ្នាំ៖ំ គ្រតិវូ�នកំិណត់ិយកិចំំនួនពោះសមីនឹង 15នៃថិៃ នៃនគ្រ�ក់ិពោះប់ៀវតិសរ ៍និង អតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍កិំ�ងមួយឆំ្នាំ។ំ

• គ្រ�ក់ិរលឹំកិអតីិតិភាពការងារ៖ គ្រតិវូ�នកំិណត់ិយកិចំំនួនពោះសមីនឹង 6នៃថិៃ នៃនគ្រ�ក់ិពោះប់ៀវតិសរស៍�ទ្ធធកិំ�ងមួយឆំ្នាំ ំ ណែដ៏លនឹងគ្រតិវូទូ្ធ�ត់ិចាំប់់ពីឆំ្នាំ2ំ021 តិពោះ�។  
 សំវធិានធនពោះលីគ្រ�ក់ិអតីិតិភាពការងារ គ្រតិវូ�ន�ណនាមិនឲ្យ�ពោះលីសពីចំំនួន អតិិប់រ�ពោះសមីនឹង 6 ណែខ្ញុំ នៃនគ្រ�ក់ិពោះប់ៀវតិសរស៍�ទ្ធធរប់ស់និពោះយាជិូតិ ណែដ៏ល�ន 
 អតីិតិភាពការងារម�នឆំ្នាំ2ំ019 (អាគ្រស័យតាមរយៈពោះពលប់ពោះគ្រមីការងារប់ស់និពោះយាជិូតិ)។

ការទូ្ធ�ត់ិនឹងគ្រតិវូ�នពោះធើីពោះឡូងីពីរដ៏ងកិំ�ងមួយឆំ្នាំ ំ ��ពោះ�កិំ�ងណែខ្ញុំមិថិ�នា និងណែខ្ញុំធំ ូ ជាពោះរៀង�ល់ឆំ្នាំ។ំ និពោះយាជិូតិព�ំ�នសិទ្ធធិទ្ធទួ្ធល�នសំណងរលឹំកិអតីិតិភាព
ការងារពោះ�សល់ណែដ៏លមិន�ន់�នទូ្ធ�ត់ិពោះនាះពោះទ្ធ គ្រប់សិនពោះបី់គាត់ិ�ណែលង ពីការងារ។

នៃថិៃទី្ធ23 ណែខ្ញុំធំ ូ ឆំ្នាំ2ំ020 �ជូរ�ឋ ភិិ�លនៃនគ្រពះ�ជា�ចំគ្រកិកិមុ�ជា �នផិល់ពោះ�ដ៏ល់ ពោះ�ងចំគ្រកិ សហិគ្រគាស និងគ្រកិមុហុិ�ន គ្រ�ប់់វស័ិយកិំ�ងការពនារការ
ទូ្ធ�ត់ិគ្រ�ក់ិរលឹំកិអតីិតិភាពការងារ ម�នឆំ្នាំ2ំ019 និងគ្រ�ក់ិអតីិតិភាពការងារប់ចំេ�ប់ីនកំិំ�ងឆំ្នាំ2ំ020 និងឆំ្នាំ2ំ021 ពោះ�ឆំ្នាំ2ំ022។ ធនាគារ�នពោះគ្រជីូសពោះរសី
អន�ពោះ�មតាមប់ទ្ធប់ីញ្ញញតិិិពោះនះ ដូ៏ពោះចំះំពោះហីិយការទូ្ធ�ត់ិ�ងំពោះនះនឹងគ្រតិវូពោះធើីពោះឡូងីពោះ�ឆំ្នាំ2ំ022។

ប់ណែគ្រមប់គ្រមលួពោះលីអតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍និពោះយាជិូតិកិំ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធ�នដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖

ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

នានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� 223,243 238,136 903,018 970,404

សំវធិានធនកិំ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធ 142,752 - 580,715 -

ការប់ងើិលមកិវញិកិំ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធ - (14,893) - (60,719)

លពោះមអ�ងពីការប់ាូររបិូ់យប័់ណណ - - 7,331 (6,667)

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំូ 365,995 223,243 1,491,064 903,018

19. ណើដ៏ើម្ពុទ្ធ�ន

ចំនួនភាគ្គហុិ�ន ម្រែ�ល�នតម្លៃមៃចាំរ�ឹ 1 ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ �ន�ងមួយហុិ�ន 
ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

ភាគ្គ�មម ចំនួន ភាគ្គ�មម             ចំនួន
% ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ % ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ

WING Holdings Pte Limited 80 60,000,000 100 28,958,749

អំកិឧកិញ៉ាា  �ិតិ ពោះមាង 20 15,000,000 - -

100 75,000,000 100 28,958,749

សមមូល�ន់ពោះរៀល - កំិណត់ិស�គ ល់ 5) 304,205,629 116,909,820

�ិតិគ្រតឹិមនៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូ ឆំ្នាំ2ំ021 ពោះដី៏មទ្ធ�នណែដ៏ល�នការអន�ញ្ហាញ តិ�នចំំនួន 75,000,000 ហុិ�ន (2020៖ 28,958,749 ហុិ�ន) កិំ�ងតិនៃមលពោះសមី 1 ដ៏��ល រ
អាពោះមរកិិ កិំ�ងមួយហុិ�ន។ �ល់ភា�ហុិ�ន ណែដ៏ល�នអន�ញ្ហាញ តិ គ្រតិវូ�នណែប់ងណែចំកិ និងទូ្ធ�ត់ិគ្រ�ក់ិពោះពញពោះលញ។

ពោះ�នៃថិៃទី្ធ6 ណែខ្ញុំមកិ� ឆំ្នាំ2ំ021 ធនាគារ�នទ្ធទួ្ធលការអន�ម័តិពីធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា ពោះដី៏មីពីោះធើីគ្រប់តិិប់តិិិការជាធនាគារ�ណិជូជ ពោះហីិយប់ពោះងកីនពោះដី៏មទ្ធ�នរប់ស់
ធនាគារពី 28,958,749 ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ ពោះ�ដ៏ល់ 75,000,000 ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ។ ពោះដី៏មទ្ធ�នគ្រតិវូ�នពោះកីិនពោះឡូងីចំំនួន 35,400,000 ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ និង 
10,641,251 ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ តាមរយៈការ�ក់ិប់ណែនមុនូវសាច់ំគ្រ�ក់ិ និងការប់ណែមលងពីគ្រ�ក់ិចំំពោះណញរកិាទ្ធ�កិ ពោះ�នៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំមីនា ឆំ្នាំ2ំ021 និងនៃថិៃទី្ធ31               
ណែខ្ញុំឧសភា ឆំ្នាំ2ំ021ពោះរៀងគំា។ អន�សារណៈ និងលកុិនិិកិៈធនាគារ គ្រតិវូ�នពោះធើីប់ចំេ�ប់ីនភំាពពោះដី៏មីឆី្លល�ះប់ញ្ហាេ ងំពីការផ្លាល ស់បូិ់រពោះនះ ពោះហីិយទ្ធទួ្ធល�នការអន�ម័តិពី
គ្រកិសួង�ណិជូជកិមមពោះ�នៃថិៃទី្ធ5 ណែខ្ញុំសីហា ឆំ្នាំ2ំ021។

20. ទ្ធ�នប់ក្រុម្ពុងុតាម្ពុប់ទ្ធប់ី�ើតិត

ទ្ធ�នប់គ្រមងុតាមប់ទ្ធប់ីញ្ញញតិិិគ្រតិវូ�នប់ពោះងកីតិពោះលីភាពខ្ញុំ�សគំារវាងសំវធិានធនពោះលីឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ� គ្រសប់តាមស.រ.ទ្ធ.ហិ.អ.កិ និងសំវធិានធនតាមប់ទ្ធប់ីញ្ញញតិិិ 
គ្រសប់តាមគ្រប់កាសរប់ស់ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា។

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ021 ធនាគារ �នពោះផេរគ្រ�ក់ិចំំពោះណញរកិាទ្ធ�កិពោះ�ទ្ធ�នប់គ្រមងុតាមប់ទ្ធប់ីញ្ញញតិិិចំំនួន 1,552,111 ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ (ឆំ្នាំ2ំ020៖ �នពោះផេរ
ទ្ធ�នប់គ្រមងុតាមប់ទ្ធប់ីញ្ញញតិិិពោះ�គ្រ�ក់ិចំំពោះណញរកិាទ្ធ�កិចំំនួន 136,729 ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ)។

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021
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21. ចំ្ច�ូលកំដៃក្រុម្ពុ និងណើជួើងសាស់�ទ្ធធ 

ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

ចំណូល�ម្លៃប្រម និងបេជី្យងសា

កិនៃគ្រមគ្រប់តិិប់តិិិការ 46,490,554 37,304,704 189,123,574 152,091,278

កិនៃគ្រមគ្រប់តិិប់តិិិការពោះបី់កិគ្រ�ក់ិពោះប់ៀវតិសរ៍ 1,854,966 1,353,716 7,546,001 5,519,100

កិនៃគ្រមគ្រប់តិិប់តិិិការពោះផសងៗ 18,630 - 75,787 -

48,364,150 38,658,420 196,745,362 157,610,378

ចំណាយ�ម្លៃប្រម និងបេជី្យងសា

កិនៃគ្រមគ្រប់តិិប់តិិិការ 4,572,702 3,214,883 18,601,752 13,107,078

កិនៃគ្រមពោះសវាទូ្ធ�ត់ិ 1,450,714 1,244,418 5,901,504 5,073,492

6,023,416 4,459,301 24,503,256 18,180,570

ចំណូល�ម្លៃប្រម និងបេជី្យងសាស័�ទ្ធធ 42,340,734 34,199,119 172,242,106 139,429,808

22. ចំ្ច�ូលការឹក្រុ�ក់ំស់�ទ្ធធ
ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

(�ន�យការណ៍
ពោះឡូងីវញិ)

(�ន�យការណ៍
ពោះឡូងីវញិ)

ចំណូលការប្របា�់

សាច់ំគ្រ�ក់ិសមមូលពោះ�ធនាគារពោះផសងៗ 3,207,271 2,209,895 13,047,178 9,009,742

ឥណ�ន និងប់�ពោះរគ្រប់�នផិល់ដ៏ល់អតិិថិិជូន 667,508 - 2,715,423 -

3,874,779 2,209,895 15,762,601 9,009,742

ចំណាយការប្របា�់

គ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញីរប់ស់អតិិថិិជូន 63,881 - 259,868 -

បំ់ណ� លភិតិិសនា 112,454 33,663 457,463 137,244

176,335 33,663 717,331 137,244

ចំណូលការប្របា�់ស័�ទ្ធធ 3,698,444 2,176,232 15,045,270 8,872,498

23. ការឹខាតប់ង់ណើលើឱនភាព័ដៃនតដៃម្ពុលដៃន ឧប់កំរឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ�ស់�ទ្ធធ

ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

ប់ណែនមុ/(តិមយុ)៖

សមតិ�ល�ជាមួយធនាគារពោះផសងៗ 110,654 159,369 450,140 649,747

ឥណ�ន និងប់�ពោះរគ្រប់�នផិល់ដ៏ល់អតិិថិិជូន 350,247 - 1,424,805 -

ការវនិិពោះយា�ពោះលីមូលប់គ្រតិបំ់ណ� ល 7,679 - 31,238 -

សមតិ�ល�ជាមួយសម័ុនធញ៉ាតិិ (1,500,000) - (6,102,000) -

�ណនីគ្រតិវូទ្ធទួ្ធលពោះផសងៗ (11,193) 20,437 (45,533) 83,322

(1,042,613) 179,806 (4,241,350) 733,069

24. ចំ្ច�ូលណើផសងៗ

ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

(�ន�យការណ៍
ពោះឡូងីវញិ)

(�ន�យការណ៍
ពោះឡូងីវញិ)

ចំំពោះណញពីការបូិ់ររបិូ់យប័់ណណ 840,193 245,315 3,417,905 1,000,149

ចំំណូលពោះផសងៗ 20,649 18,338 84,000 74,764

860,842 263,653 3,501,905 1,074,913

25. ចំ្ចណាយណើលើប់�គូាលិកំ

ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

គ្រ�ក់ិពោះប់ៀវតិសរ ៍និងគ្រ�ក់ិឈំលួ 11,185,582 7,318,057 45,502,948 29,835,718

គ្រ�ក់ិរងាើ ន់ និងគ្រ�ក់ិពោះលីកិទិ្ធកិចិំតិិនិពោះយាជិូតិ 2,028,275 1,023,694 8,251,023 4,173,600

ចំំ�យពោះលីអតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍និពោះយាជិូតិ 805,307 428,042 3,275,989 1,745,127

ចំំ�យពោះលីការងារពោះលីសពោះ�ា ង 549,184 287,152 2,234,081 1,170,719

ចំំ�យពោះលីធានា�ាប់់រងប់��គលិកិ 219,237 99,979 891,856 407,614

អតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍ពោះផសងៗ 339,504 213,585 1,381,101 870,787

15,127,089 9,370,509 61,536,998 38,203,565

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021
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26. រំឹលស់់ 
ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

រលំស់ពោះលីគ្រទ្ធព� និងប់រកុិារ 1,609,820 1,531,589 6,548,748 6,244,288

រលំស់ពោះលីគ្រទ្ធព�សកិមមអរបីូ់ 451,637 380,220 1,837,259 1,550,158

រលំស់ពោះលីសិទ្ធធិពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រទ្ធព�សកិមម 432,591 282,785 1,759,780 1,152,914

2,494,048 2,194,594 10,145,787 8,947,360

27. ចំ្ចណាយទូ្ធណើ� និងរឹដ៏ឋ�ល
ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

(�ន�យការណ៍
ពោះឡូងីវញិ)

(�ន�យការណ៍
ពោះឡូងីវញិ)

ពោះសវាធនាគារ 3,346,598 2,581,240 13,613,961 10,523,715

ទី្ធផារ និងការផសពើផាយ 2,454,885 3,073,138 9,986,472 12,529,183

សា និងចំំ�យពោះផសងៗ 2,461,717 1,782,036 10,014,265 7,265,361

កិនៃគ្រមពោះសវាវជិាជ ជីូវៈ 321,306 402,156 1,307,073 1,639,590

នៃថិលជួូល (កំិណត់ិស�គ ល់ 17) 615,910 397,508 2,505,522 1,620,640

គ្រប់ព័នធទិ្ធនន័ំយ 476,375 395,010 1,937,894 1,610,456

នៃថិលពោះធើីដំ៏ពោះណីរ 287,814 295,887 1,170,827 1,206,331

នៃថិលប់ណិ� ះប់�ិល 59,305 276,056 241,253 1,125,480

នៃថិលទឹ្ធកិពោះភិលីង 167,861 204,702 682,859 834,570

នៃថិលពោះគ្រជីូសពោះរសីប់��គលិកិ 238,887 90,293 971,792 368,125

នៃថិលសនិិស�ខ្ញុំ 108,543 87,688 441,553 357,504

នៃថិលពោះសវាទំ្ធនាក់ិទំ្ធនង 92,162 71,580 374,915 291,832

ធានា�ាប់់រង 54,606 53,728 222,137 219,049

នៃថិលជួូលជូ�ល និងណែថិ�ំ 82,379 45,573 335,118 185,801

នៃថិលសំប់�គ្រតិ និងស�ភ រពោះផសងៗ 57,620 31,421 234,398 128,103

ពោះផសងៗ 3,270,726 1,191,614 13,305,312 4,858,211

14,096,694 10,979,630 57,345,351 44,763,951

28. ការឹស់នា និងយថាភាព័ 

កំ.  កិំច្ចចស់នាឥ�ទាន

នាការយិប់រពិោះចំេទ្ធនៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ021 ធនាគារមិន�នកិិចំេសនានៃនឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះគ្រ�តា�ងតិ�ល�ការរប់ស់ខ្ញុំលួនណែដ៏លគ្រតិវូផិល់ឥណ�នជូូន
អតិិថិិជូនពោះនាះពោះទ្ធ។

�.  យថាភាព័ណើលើព័នធ

ធនាគារ �នទ្ធទួ្ធលពោះសចំកីិិជូូនដំ៏ណឹងអំពីកាចំ�ះពោះធើីសវនកិមមសារពោះពីពនធពីអ�គនាយកិ�ឋ នពនធ�រ (“អ.ព.ដ៏”) ដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖

• ពោះ�នៃថិៃទី្ធ22 ណែខ្ញុំពោះមសា ឆំ្នាំ2ំ019 ការពោះធើីសវនកិមមពោះពញពោះលញសគ្រ�ប់់ការយិប់រពិោះចំេទ្ធណែដ៏ល�នប់ញ្ញេប់់ឆំ្នាំ2ំ017

• ពោះ�នៃថិៃទី្ធ28 ណែខ្ញុំសីហា ឆំ្នាំ2ំ019 ការពោះធើីសវនកិមមពោះពញពោះលញសគ្រ�ប់់ការយិប់រពិោះចំេទ្ធណែដ៏ល�នប់ញ្ញេប់់ឆំ្នាំ2ំ018 និង

• ពោះ�នៃថិៃទី្ធ20 ណែខ្ញុំពោះមសា ឆំ្នាំ2ំ020 ការពោះធើីសវនកិមមពោះពញពោះលញសគ្រ�ប់់ការយិប់រពិោះចំេទ្ធណែដ៏ល�នប់ញ្ញេប់់ឆំ្នាំ2ំ019។

�ិតិមកិដ៏ល់នៃថិៃពោះនះ មិន�នលទ្ធធផលជាផលូវការ�មួយពីការកំិណត់ិពនធពោះឡូងីវញិ ពីអ�គនាយកិ�ឋ នពនធ�រសគ្រ�ប់់ការពោះធើីសវនកិមមពោះពញពោះលញ ដូ៏ចំណែដ៏ល
�នពោះរៀប់�ប់់ខាងពោះលីពោះនាះពោះទ្ធ ពោះហីិយ�ណៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងគ្រប់តិិប់តិិិយល់ពោះ�ីញថា ផលប់ាះ�ល់ពីសវនកិមមពោះលីការកំិណត់ិពនធពោះឡូងីវញិ ���នលកុិណៈ�ប់ ពោះហីិយ
ទំ្ធនងជាមិនផិល់នូវការខាតិប់ង់ជាសារវនាចំំពោះ�ះធនាគារនាពោះពលអនា�តិពោះនាះពោះទ្ធ។

ពនធគ្រតិវូ�នសុិតិពោះ�ពោះគ្រកាមការគ្រតិតួិពិនិតិ� និងតាម�នអពោះងកតិពោះ�យគ្រកិមុអាជំាធរ ណែដ៏លផិល់សិទ្ធធិពោះ�យចំាប់់កិំ�ងការ�ក់ិពិន័យ �ក់ិទ្ធណឌ កិមម និង�ិតិការ
គ្រ�ក់ិ។ ការអន�វតិិចំាប់់ និងប់ទ្ធប់ីញ្ញញតិិិពនធពោះលីគ្រប់តិិប់តិិិការពោះគ្រចីំនគ្រប់ពោះភិទ្ធអាចំគ្រប់ឈមនឹងបំ់ណកិគ្រសាយពោះផសងៗ។

ប់ញ្ហាា �ងំពោះនះ អាចំប់ពោះងកីតិឲ្យ��នហានិភ័ិយពនធ ពោះ�កិំ�ងគ្រពះ�ជា�ចំគ្រកិកិមុ�ជា�នលកុិណៈជាសារវនិជាងពោះ�    គ្រប់ពោះទ្ធសដ៏នៃទ្ធពោះទ្ធៀតិ។ អំកិគ្រ�ប់់គ្រ�ងពោះជូឿជាក់ិ
ថា ការពោះធើីសំវធិានធន�នលកុិណៈគ្រ�ប់់គ្រគាន់ ពោះ�យណែផអកិពោះ�ពោះលីការប់កិគ្រសាយនៃននីតិិកិមមពនធ។ ក៏ិប់ា�ណែនិអាជំាធរជាប់់�ក់ិព័នធអាចំនឹង�នបំ់ណកិគ្រសាយ
ខ្ញុំ�សគំា ពោះហីិយផលប់ាះ�ល់ពោះលីធនាគារអាចំ�នលកុិណៈជាសារវនិ។

29. ស់ម័ុ្ពុនធញាតិ

កំ.  ស់ម័ុ្ពុនធញាតិ និងទំ្ធនាក់ំទំ្ធនង

ស់ម័ុ្ពុនធញាតិ         ទំ្ធនាក់ំទំ្ធនង

WING Holdings Pte Limited   គ្រកិមុហុិ�នពោះមគ្រ�ប់់គ្រ�ងពោះ�យអំកិឧកិញា �ិតិ ពោះមាង - 100%

ពោះអពោះវ ីរ ីគ្រ�យ រចីំ ពោះគ្រតិឌី្ឍង ខ្ញុំមពោះភិនី អិលធីឌី្ឍ   គ្រកិមុហុិ�នសុិតិពោះ�ពោះគ្រកាមភា�ទ្ធ�និកិធំណែតិមួយ 
មាូ�យល៍ រពីោះគ្រហិើស ខ្ញុំមពោះភិនី លីមីធីតិ  
រ ាយូាា ល់ គ្រ�បុ់ ខូ្ញុំ អិលធីឌី្ឍ  
រ ាយូាា ល់ ពោះរលពោះវ 

អំកិគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំខាន់ៗ      អំកិគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំខាន់ៗ ��ជាអំកិណែដ៏ល�នចូំលរមួកិំ�ងការងាររដ៏ឋ�ល ដឹ៏កិនា ំ         គ្រ�ប់់គ្រ�ង ឬពោះរៀប់ចំំ និងអន�វតិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ង នៃផេកិំ�ងរប់ស់ធនាគារ។

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021



9998 របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021

 29. ស់ម័ុ្ពុនធញាតិ(ត)

�.  យថាភាព័ណើលើព័នធ 

ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

ការទូ្ធ�ត់ិជំូនួស

មាូ�យល៍ រពីោះគ្រហិើស ខ្ញុំមពោះភិនី លីមីធីតិ 3,640,627 200,747 14,810,071 818,444

រ ាយូាា ល់ គ្រ�បុ់ ខូ្ញុំ អិលធីឌី្ឍ 2,057,681 - 8,370,646 -

5,698,308 200,747 23,180,717 818,444

អំកិគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំខាន់ៗ

�ភិការ 2,813,821 1,473,026 11,446,624 6,005,527

គូ.  ស់ម្ពុត�លយជាមួ្ពុយស់ម័ុ្ពុនធញាតិ

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ
ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

គ្គណនីប្រតវូិទ្ធទួ្ធលពីីស័ម័័នធញាតិ (�ំណត់ស័�គ ល់ 10)

មាូ�យល៍ រពីោះគ្រហិើស ខ្ញុំមពោះភិនី លីមីធីតិ 1,610,048 3,061,643 6,559,337 12,384,346

ពោះអពោះវ ីរ ីគ្រ�យ រចីំ ពោះគ្រតិឌី្ឍង ខ្ញុំមពោះភិនី អិលធីឌី្ឍ 150,180 - 611,833 -

រ ាយូាា ល់ ពោះរលពោះវ 128,060 - 521,716 -

1,888,288 3,061,643 7,692,886 12,384,346

ការទូ្ធទាត់ជំ្យនួស័ (�ំណត់ស័�គ ល់ 10)

រ ាយូាា ល់ គ្រ�បុ់ ខូ្ញុំ អិលធីឌី្ឍ 2,057,681 - 8,382,992 -

3,945,969 3,061,643 16,075,878 12,384,346

ប្របា�់�បេញ្ញញីពីីស័ម័័នធញាតិ (�ំណត់ស័�គ ល់ 10)

ណែតិលកូិពោះថិកិ 6,403,944 - 26,089,668 -

ពោះខ្ញុំម ជូជី ពោះអស ពោះអម ណែអលធីឌី្ឍ 2,110,117 - 8,596,617 -

ពោះផសងៗ 2,240,629 - 9,128,322 -

10,754,690 - 43,814,607 -

30. ការឹក្រុគូប់់ក្រុគូងហានិភ័ិយហិ៊ុរឹ�ើវីតថ�
�ណៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងគ្រប់តិិប់តិិិរប់ស់ធនាគារ �នទំ្ធនួលខ្ញុំ�សគ្រតិវូរមួកិំ�ងការប់ពោះងកីតិ និងគ្រតិតួិពិនិតិ�គ្រកិប់ខ័្ញុំណឌ គ្រ�ប់់គ្រ�ង ហានិភ័ិយរប់ស់ធនាគារ។ 

ពោះគាលនពោះយា�យគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិភ័ិយរប់ស់ធនាគារ គ្រតិវូ�នប់ពោះងកីតិពោះឡូងីពោះដី៏មីកំីិណត់ិ និងវភិា�ហានិភ័ិយ ណែដ៏លធនាគារ�នគ្រប់ឈម ពោះដី៏មីកំីិណត់ិពោះ�
កិគ្រមិតិហានិភ័ិយសមគ្រសប់ និងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និងតាម�នហានិភ័ិយ និងការគ្រប់កាន់ខាជ ប់់នូវណែដ៏នកំិណត់ិ។ ពោះគាលនពោះយា�យគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិភ័ិយ និងគ្រប់ព័នធ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិភ័ិយ គ្រតិវូ�នពិនិតិ�ពោះឡូងីវញិជាគ្រប់ចាំ ំពោះដី៏មីឆី្លល�ះប់ញ្ហាេ ងំពីការផ្លាល ស់បូិ់រពោះ�កិំ�ងលកុិខ្ញុំណឌ ទី្ធផារ និងសកិមមភាពរប់ស់ធនាគារ។ 

ពោះគាលនពោះយា�យ និងនីតិិវធីិ ណែដ៏លគ្រតិវូ�នអន�ម័តិពោះ�យធនាគារពោះដី៏មីគី្រ�ប់់គ្រ�ងហានិភ័ិយណែដ៏លពោះកីិតិពោះឡូងីកិំ�ងការពោះធើីសកិមមភាពអាជីូវកិមមរប់ស់ពួកិពោះ� �ន
ដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖

កំ.  ហានិភ័ិយឥ�ទាន

ហានិភ័ិយឥណ�ន សំពោះ�ពោះ�ពោះលីហានិភ័ិយណែដ៏លធនាគារ រងការខាតិប់ង់ណែផកំិហិិរញ្ញញវតិុ� គ្រប់សិនពោះបី់ សមភា�ីខ្ញុំកិខានកិំ�ងការបំ់ពោះពញកាតិពើកិិចំេរប់ស់ខ្ញុំលួន
គ្រសប់តាមលកុិខ្ញុំណឌ ណែដ៏ល�នគ្រពមពោះគ្រពៀងគំា និងការខាតិប់ង់ណែដ៏លពោះកីិតិពោះឡូងីពីឥណ�ន និងប់�ពោះរគ្រប់�នផិល់ដ៏ល់អតិិថិិជូន សមតិ�ល�ជាមួយធនាគារនានា 
និងការវនិិពោះយា�ពោះលីមូលប់គ្រតិបំ់ណ� ល។ សគ្រ�ប់់ពោះគាលបំ់ណង�យការណ៍អំពីការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិភ័ិយ ធនាគារពោះធើីការពិចាំរ� និង�ក់ិរមួប់ញ្ញេូលនូវធាតិ�
�ងំអស់នៃនហានិភ័ិយឥណ�នណែដ៏លគ្រប់ឈម - ឧ�ហិរណ៍ ហានិភ័ិយតាមកាតិពើកិិចំេរប់ស់ប់��គល�ំក់ិៗ តាមតំិប់ន់ និងហានិភ័ិយតាមវស័ិយពោះសដ៏ឋកិិចំេ។

ហានិភ័ិយឥណ�ន ��ជាការខាតិប់ង់គ្រ�ក់ិចំំណូលរប់ស់ធនាគារ គ្រប់សិនពោះបី់អំកិខ្ញុំេី ឬនៃដ៏�ូ�ណិជូជកិមមខ្ញុំកិខានមិន�នបំ់ពោះពញកាតិពើកិិចំេពោះលីការប់ង់គ្រ�ក់ិ
ពោះដី៏មចំំពោះ�ះឥណ�ន និងប់�ពោះរគ្រប់�ន និងកិិចំេសនាឥណ�ន។

(i) ការឹក្រុគូប់់ក្រុគូងហានិភ័ិយឥ�ទាន

ពោះ�កាលប់រពិោះចំេទ្ធ�យការណ៍នីមួយៗ ធនាគារអាចំពោះគ្របី់គ្រ�ស់ការអន�វតិិជាក់ិណែសងិពោះដី៏មីវីាយតិនៃមលហានិភ័ិយឥណ�នដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖ 

• កិរណីពោះលីកិណែលងហានិភ័ិយឥណ�ន�ប់ (គាម នឥណ�នណែដ៏ល�នឱនភាពនៃនតិនៃមលពោះ�កាលប់រពិោះចំេទ្ធចាំប់់ពោះផីិម) និង 

• ការសនមតិណែដ៏លអាចំគ្រប់ណែកិកិ�នថា ហានិភ័ិយឥណ�នពោះលីគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ��នការពោះកីិនពោះឡូងីជាសារវនិចាំប់់តាងំពីការទ្ធទួ្ធលសាគ ល់  
 ដំ៏បូ់ង ពោះ�ពោះពលណែដ៏លការទូ្ធ�ត់ិតាមកិិចំេសនា�នការហិសួកាលកំិណត់ិសងពោះលីសពី 30នៃថិៃ។

 ហានិភ័ិយឥណ�ននៃនឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ��នកិគ្រមិតិ�ប់ គ្រប់សិនពោះបី់៖

• ឧប់កិរណ៍�នហានិភ័ិយ�ប់កិំ�ងការខ្ញុំកិខានសង

• អតិិថិិជូន�នសមតិភុាពខាល ងំកិំ�ងការបំ់ពោះពញកាតិពើកិិចំេលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិ តាមកិិចំេសនាកិំ�ងរយៈពោះពលខ្ញុំលីខាងម�ខ្ញុំពោះនះ ពោះហីិយការផ្លាល ស់បូិ់រ អវជិូជ�ន
  ពោះ�កិំ�ងលកុិខ្ញុំណឌ ពោះសដ៏ឋកិិចំេ និងអាជីូវកិមមកិំ�ងរយៈពោះពលណែវងអាចំ ប់ា�ណែនិនឹងមិនចាំ�ំច់ំកាត់ិប់នយុសមតិភុាពរប់ស់អតិិថិិជូនកិំ�ងការ បំ់ពោះពញកាតិពើកិិចំេ
  រប់ស់ខ្ញុំលួនពោះនាះពោះទ្ធ។

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021
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30. ការឹក្រុគូប់់ក្រុគូងហានិភ័ិយហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត) 
កំ.  ហានិភ័ិយឥ�ទាន (ត)
(ii) ការឹវិីភាគូគូ��ភាព័ឥ�ទាន

តា�ងខាងពោះគ្រកាមពោះនះប់ងាា ញព័ត៌ិ�នអំពី��ណភាពឥណ�ន នៃនគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏លគ្រតិវូ�នវាស់ណែវងតាមរលំស់នៃថិលពោះដី៏ម។ ល�ះគ្រតាណែតិ�នប់ញ្ហាជ ក់ិ
ចំាស់�ស់ ចំំនួនទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិនៃនគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ��ងំអស់ពោះ�កិំ�ងតា�ងខាងពោះគ្រកាមប់ងាា ញជាតិនៃមលដ៏�ល។

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

ដំ៏ណាក់ំកាល
ទ្ធើ1

ដំ៏ណាក់ំកាល
ទ្ធើ2

ដំ៏ណាក់ំកាល
ទ្ធើ3 ស់រឹ�ប់

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

សមតិ�ល�ជាមួយធនាគារនានា៖

   ធមមតា 181,396,415 - - 181,396,415 739,008,996

   សំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់ (407,468) - - (407,468) (1,660,025)

តិនៃមលពោះយាង 180,988,947 - - 180,988,947 737,348,971

ឥណ�ន និងប់�ពោះរគ្រប់�នផិល់ដ៏ល់អតិិថិិជូន៖

   ធមមតា 61,847,078 - - 61,847,078 251,964,996

   ឃ្លាំល ពំោះមីល - - - - -

   ពោះគ្រកាមសង់ិ� - - 26,334 26,334 107,285

   សងស័យ - - 15,993 15,993 65,155

   �ត់ិប់ង់ - - 3,357 3,357 13,676

ឥណ�នដ៏�ល 61,847,078 - 45,684 61,892,762 252,151,112

សំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់ (319,345) - (30,902) (350,247) (1,426,906)

តិនៃមលពោះយាង 61,527,733 - 14,782 61,542,515 250,724,206

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

ដំ៏ណាក់ំកាល
ទ្ធើ1

ដំ៏ណាក់ំកាល
ទ្ធើ2

ដំ៏ណាក់ំកាល
ទ្ធើ3 ស់រឹ�ប់

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

ការវនិិពោះយា�ពោះលីមូលប់គ្រតិបំ់ណ� ល៖

   ធមមតា 2,000,000 - - 2,000,000 8,148,000

   សំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់ (7,679) - - (7,679) (31,284)

តិនៃមលពោះយាង 1,992,321 - - 1,992,321 8,116,716

30. ការឹក្រុគូប់់ក្រុគូងហានិភ័ិយហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត) 
កំ.  ហានិភ័ិយឥ�ទាន (ត) 
 

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ020

ដំ៏ណាក់ំកាល
ទ្ធើ1

ដំ៏ណាក់ំកាល
ទ្ធើ2

ដំ៏ណាក់ំកាល
ទ្ធើ3 ស់រឹ�ប់

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

សមតិ�ល�ជាមួយធនាគារនានា៖

   ធមមតា 167,161,661 - - 167,161,661 676,168,919

   សំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់ (296,814) - - (296,814) (1,200,612)

តិនៃមលពោះយាង 166,864,847 - - 166,864,847 674,968,307

(iii) ក្រុទ្ធព័យប់ញ្ចាំច ំ

ខ្ញុំណៈពោះពលណែដ៏លការគ្រប់ឈមនឹងហានិភ័ិយអតិិប់រ�រប់ស់ធនាគារ ��ជាតិនៃមលពោះយាងរប់ស់គ្រទ្ធព�សកិមម ឬកិំ�ងកិរណីឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះ�ពោះគ្រ�រ�យការណ៍
សុានភាពហិិរញ្ញញវតិុ� ចំំនួនទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិណែដ៏ល�នធានា ការសនាផាល់ឲ្យ� ការទ្ធទួ្ធលយកិ ឬការយល់គ្រពម ហានិភ័ិយ�ងំពោះនាះ ទំ្ធនងអាចំ�ប់ជាងពោះ�យសារណែតិ
ការកាត់ិកិងគ្រទ្ធព�ប់ញ្ហាេ  ំការធានាឥណ�ន និងសកិមមភាពពោះផសងពោះទ្ធៀតិពោះដី៏មីកីាត់ិប់នយុ ហានិភ័ិយរប់ស់ធនាគារ។

ការពិពណ៌នាអំពីគ្រទ្ធព�ប់ញ្ហាេ សំគ្រ�ប់់គ្រប់ពោះភិទ្ធនៃនគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�នីមួយៗ គ្រតិវូ�នប់ងាា ញដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម។

សាច់ប្របា�់ និងសាច់ប្របា�់ស័មមូល ស័មត�លយបេ�ធនាគារនានា ការវិនិិបេ�គ្គបេលីមូល�ប្រត�ំណ� ល និងប្រទ្ធពីយស័�មមបេផសងៗ

គ្រទ្ធព�ប់ញ្ហាេ ជំាទូ្ធពោះ�មិនតិគ្រមវូសគ្រ�ប់់គ្រទ្ធព�សកិមម�ងំពោះនះពោះទ្ធ។

តា�ងខាងពោះគ្រកាមពោះនះសពោះងបុ់អំពីការធានាពោះលីគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ធនាគារ៖ 

ក្រុទ្ធព័យប់ញ្ចាំច /ំការឹព័ក្រុងឹងឥ�ទាន
ហានិភ័ិយ
ឥ�ទាន គីាន
ការឹធានា ស់រឹ�ប់ក្រុទ្ធព័យស់ម្ពុីតិត

ក្រុទ្ធព័យស់កំមី្ពុ
រឹយៈណើព័ល�លើ

ក្រុ�ក់ំប់ណើ�ើើ
មាំន    
កាលកំំ�ត់ ណើផសងៗ

ម្លៃថៃទី្ធ31 ម្រែខុធនូ ឆ្នាំន 2ំ021 ��ល្លាៃ រ 
អាបេមរ�ិ

��ល្លាៃ រ
អាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ

��ល្លាៃ រ
អាបេមរ�ិ

��ល្លាៃ រ 
អាបេមរ�ិ

��ល្លាៃ រ 
អាបេមរ�ិ

ឥណ�ន និងប់�ពោះរគ្រប់�នផាល់ដ៏ល់
អតិិថិិជូន (ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ) 60,706,084 - - - 836,431 61,542,515

សរ �ប់�ន់ពោះរៀល (កំិណត់ិស�គ ល់ 5) 247,316,586 - - - 3,407,620 250,724,206

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021
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30. ការឹក្រុគូប់់ក្រុគូងហានិភ័ិយហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត) 
កំ.  ហានិភ័ិយឥ�ទាន (ត)
(iv) ចំ្ចនួនណើកំើតណើ�ើងព័ើការឹខាតប់ង់ឥ�ទានរំឹពឹ័ងទ្ធ�កំ  (ត)

សំ័វិធិានធនបេលីការខាត�ង់

តា�ងខាងពោះគ្រកាម ប់ងាា ញពីការពោះផេ�ងផ្លាេ ត់ិពោះលីសំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់តាមការចាំត់ិថំាក់ិឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�នាពោះដី៏ម និងចំ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធ។

សំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់ – ឥណ�ន និងប់�ពោះរគ្រប់�នផិល់ដ៏ល់អតិិថិិជូនតាមរលំស់នៃថិលពោះដី៏ម៖

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

ដំ៏ណាក់ំកាលទ្ធើ1
ECL

ដំ៏ណាក់ំកាលទ្ធើ2
ECL

ដំ៏ណាក់ំកាលទ្ធើ3
ECL

ស់រឹ�ប់12 ចែ� ណើព័ញអាយ�កាល ណើព័ញអាយ�កាល

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
��ល្លាៃ រ

អាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

សំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់ 
   នានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� ឆំ្នាំ2ំ021 - - - - -

គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ថិមីណែដ៏ល    
    ពោះកីិតិពោះឡូងី 319,345 - 30,902 350,247 1,424,805

លពោះមអ�ងពីការបូិ់ររបិូ់យប័់ណណ - - - - 2,101

សំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់ 
   នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ021

319,345 - 30,902 350,247 1,426,906

សំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់ – សមតិ�ល�ពោះ�ធនាគារពោះផសងៗ៖

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

ដំ៏ណាក់ំកាលទ្ធើ1
ECL

ដំ៏ណាក់ំកាលទ្ធើ2
ECL

ដំ៏ណាក់ំកាលទ្ធើ3
ECL

ស់រឹ�ប់12 ចែ� ណើព័ញអាយ�កាល ណើព័ញអាយ�កាល

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

សំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់ 
   នានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� ឆំ្នាំ2ំ021 296,814 - - 296,814 1,200,612

គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ថិមីណែដ៏ល 
   ពោះកីិតិពោះឡូងី 110,654 - - 110,654 450,140

លពោះមអ�ងពីការបូិ់ររបិូ់យប័់ណណ - - - - 9,273

សំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់ 
   នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ021

407,468 - - 407,468 1,660,025

30. ការឹក្រុគូប់់ក្រុគូងហានិភ័ិយហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត) 
កំ.  ហានិភ័ិយឥ�ទាន (ត)
(iv) ចំ្ចនួនណើកំើតណើ�ើងព័ើការឹខាតប់ង់ឥ�ទានរំឹពឹ័ងទ្ធ�កំ  (ត) 
 សំ័វិធិានធនបេលីការខាត�ង់ (ត)

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ020

ដំ៏ណាក់ំកាលទ្ធើ1
ECL

ដំ៏ណាក់ំកាលទ្ធើ2
ECL

ដំ៏ណាក់ំកាលទ្ធើ3
ECL

ស់រឹ�ប់12 ចែ� ណើព័ញអាយ�កាល ណើព័ញអាយ�កាល

 
��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ

��ល្លាៃ រ
អាបេមរ�ិ

ពាន់បេរៀល 
(�ំណត់ស័�គ ល់5)

សំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់ 
   នានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� ឆំ្នាំ2ំ020 137,445 - - 137,445 560,088

គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ថិមីណែដ៏លពោះកីិតិពោះឡូងី 159,369 - - 159,369 649,747

លពោះមអ�ងពីការបូិ់ររបិូ់យប័់ណណ - - - - (9,223)

សំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់ 
   នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ020 296,814 - - 296,814 1,200,612

សំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់ – ការវនិិពោះយា�ពោះលីមូលប់គ្រតិបំ់ណ� ល៖

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

ដំ៏ណាក់ំកាលទ្ធើ1
ECL

ដំ៏ណាក់ំកាលទ្ធើ2
ECL

ដំ៏ណាក់ំកាលទ្ធើ3
ECL

ស់រឹ�ប់12 ចែ� ណើព័ញអាយ�កាល ណើព័ញអាយ�កាល

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

សំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់ 
   នានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� ឆំ្នាំ2ំ021 - - - - -

គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ថិមីណែដ៏លពោះកីិតិពោះឡូងី 7,679 - - 7,679 31,238

   លពោះមអ�ងពីការបូិ់ររបិូ់យប័់ណណ - - - - 46

សំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់ 
   នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ020

7,679 - - 7,679 31,284

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021
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30. ការឹក្រុគូប់់ក្រុគូងហានិភ័ិយហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត) 
កំ.  ហានិភ័ិយឥ�ទាន (ត)
(iv) ចំ្ចនួនណើកំើតណើ�ើងព័ើការឹខាតប់ង់ឥ�ទានរំឹពឹ័ងទ្ធ�កំ  (ត) 

សំ័វិធិានធនបេលីការខាត�ង់ (ត)

សំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់ – គ្រទ្ធព�សកិមមពោះផសងៗ៖

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

ដំ៏ណាក់ំកាលទ្ធើ1
ECL

ដំ៏ណាក់ំកាលទ្ធើ2
ECL

ដំ៏ណាក់ំកាលទ្ធើ3
ECL

ស់រឹ�ប់12 ចែ� ណើព័ញអាយ�កាល ណើព័ញអាយ�កាល

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

សំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់ 
   នានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� ឆំ្នាំ2ំ021 3,031,364 - - 3,031,364 12,261,867

ការវាស់ណែវងពោះឡូងីវញិនៃន
សំវធិានធនខាតិប់ង់ស�ទ្ធធ (11,193) - - (11,193) (45,533)

គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�នឈប់់   
   ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ (1,500,000) - - (1,500,000) (6,102,000)

លពោះមអ�ងពីការបូិ់ររបិូ់យប័់ណណ - - - - 78,843

សំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់នា 
   នៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ021

1,520,171 - - 1,520,171 6,193,177

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ020

ដំ៏ណាក់ំកាលទ្ធើ1
ECL

ដំ៏ណាក់ំកាលទ្ធើ2
ECL

ដំ៏ណាក់ំកាលទ្ធើ3
ECL

ស់រឹ�ប់12 ចែ� ណើព័ញអាយ�កាល ណើព័ញអាយ�កាល

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

សំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់ 
   នានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� ឆំ្នាំ2ំ020 3,010,927 - - 3,010,927 12,269,528

ការវាស់ណែវងពោះឡូងីវញិនៃន   
   សំវធិានធនខាតិប់ង់ស�ទ្ធធ 20,437 - - 20,437 83,322

លពោះមអ�ងពីការបូិ់ររបិូ់យប័់ណណ - - - - (90,983)

សំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់នា 
   នៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ020 3,031,364 - - 3,031,364 12,261,867

30. ការឹក្រុគូប់់ក្រុគូងហានិភ័ិយហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត) 
កំ.  ហានិភ័ិយឥ�ទាន (ត)
(iv) ចំ្ចនួនណើកំើតណើ�ើងព័ើការឹខាតប់ង់ឥ�ទានរំឹពឹ័ងទ្ធ�កំ  (ត)

តា�ងខាងពោះគ្រកាម�នព័ត៌ិ�នសិីអំពីការណែគ្រប់គ្រប់លួជាសាវនិកិំ�ងតិនៃមលពោះយាងនៃនគ្រទ្ធព�សកិមម ពោះ�កិំ�ងរយៈពោះពលពោះនះណែដ៏ល�នរមួចំំណែណកិកិំ�ងការណែគ្រប់គ្រប់លួនៃន
ការខាតិប់ង់ឥណ�ន៖

ឥណ�ន និងប់�ពោះរគ្រប់�នផិល់ដ៏ល់អតិិថិិជូនតាមរលំស់នៃថិលពោះដី៏ម៖

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

ដំ៏ណាក់ំកាលទ្ធើ1
ECL

ដំ៏ណាក់ំកាលទ្ធើ2
ECL

ដំ៏ណាក់ំកាលទ្ធើ3
ECL

ស់រឹ�ប់12 ចែ� ណើព័ញអាយ�កាល ណើព័ញអាយ�កាល

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

តិនៃមលពោះយាងដ៏�លនា 
   នៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� ឆំ្នាំ2ំ021 - - - - -

គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ថិមីណែដ៏ល   
   ពោះកីិតិពោះឡូងី 61,847,078 - 45,684 61,892,762 251,779,756

លពោះមអ�ងពីការបូិ់ររបិូ់យប័់ណណ - - - - 371,356

តិនៃមលពោះយាងដ៏�ល 
   នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ021 61,847,078 - 45,684 61,892,762 252,151,112

សំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់ 
   នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ021

(319,345) - (30,902) (350,247) (1,426,906)

តិនៃមលពោះយាងស�ទ្ធធនានៃថិៃ 
   ទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ021

61,527,733 - 14,782 61,542,515 250,724,206

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021
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30. ការឹក្រុគូប់់ក្រុគូងហានិភ័ិយហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត) 
កំ.  ហានិភ័ិយឥ�ទាន (ត)
(v) ការឹក្រុប់មូ្ពុលផដ�ំហានិភ័ិយឥ�ទាន

ការគ្រប់មូលផា�ំហានិភ័ិយតាមវស័ិយអាជីូវកិមម 

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

ស័មត�លយបេ�ធនាគារនានា 
-ស័�ទ្ធធ

ឥណទាន និង��បេរប្រ�ទាន 
ផរល់�ល់អតិថិជ្យន -ស័�ទ្ធធ

ការវិនិិបេ�គ្គបេលីមូល 
�ប្រត�ំណ� ល  - ស័�ទ្ធធ ប្រទ្ធពីយស័�មមបេផសងៗ - ស័�ទ្ធធ ស័រ ��

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

តិនៃមលពោះយាង 180,988,947 61,542,515 1,992,321 11,076,543 255,600,326 1,041,315,729

ការបេផ្ទារ តបេលីហានិភ័ិយ�មវិស័ិ័យ

អតិិថិិជូនខាងពោះគ្រ�

   សុាប័់នតិមកល់គ្រ�ក់ិ 180,988,947 - - - 180,988,947 737,348,970

   កិមេីរហ័ិស - 800,837 - - 800,837 3,262,610

   កិមេីផ្លាេ ល់ខ្ញុំលួន - 18,036,885 - - 18,036,885 73,482,269

   កិមេីជំូនួញ - 30,259,502 - - 30,259,502 123,277,211

   កិមេី�ណិជូជកិមម - 12,445,291 - - 12,445,291 50,702,116

   ពោះផសងៗ - - 1,992,321 11,076,543 13,068,864 53,242,553

180,988,947 61,542,515 1,992,321 11,076,543 255,600,326 1,041,315,729

ការគ្រប់មូលផា�ំហានិភ័ិយវភិា�តាមនិវាសន�ឋ ន និងទំ្ធនាក់ិទំ្ធនង និងផលប់ាះ�ល់នៃនហានិភ័ិយឥណ�ន និង ប់�ពោះរគ្រប់�នធំៗ៖
 

ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020 ឆ្នាំា 2ំ021 ឆ្នាំា 2ំ020

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់5)

តាមនិវាសន�ឋ ន៖

និវាសនជូន 61,542,515 - 250,724,206 -

តាមទំ្ធនាក់ិទំ្ធនង៖

សម័ុនធញ៉ាតិិ 3,691,282 - 15,038,283 -

មិនណែមនសម័ុនធញ៉ាតិិ 57,851,233 - 235,685,923 -

61,542,515 - 250,724,206 -

តាមរយៈផលប់ាះ�ល់៖

ហានិភ័ិយឥណ�នធំ (*) 8,000,000 - 32,592,000 -

ហានិភ័ិយឥណ�នតូិចំ 53,542,515 - 218,132,206 -

61,542,515 - 250,724,206 -

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021
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30. ការឹក្រុគូប់់ក្រុគូងហានិភ័ិយហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត) 
កំ.  ហានិភ័ិយឥ�ទាន (ត)
(v) ការឹក្រុប់មូ្ពុលផដ�ំហានិភ័ិយឥ�ទាន (ត)

(*) “ហានិភ័ិយឥណ�នធំ” គ្រតិវូ�នកំិណត់ិពោះ�យគ្រប់កាសរប់ស់ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា ថាជាហានិភ័ិយដ៏�លនៃនសមតិ�ល�សរ �ប់នៃនឥណ�ន និង
ប់�ពោះរគ្រប់�នជាមួយអំកិទ្ធទួ្ធលផលណែតិមួយណែដ៏ល�នចំំនួនពោះលីសពី 10% នៃនមូលធនស�ទ្ធធរប់ស់ធនាគារ។ ហានិភ័ិយឥណ�នពោះនះ ��សំពោះ�ដ៏ល់ឥណ�ន
ណែដ៏ល�នចំំនួនទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិនៃន ឥណ�ន ឬកិិចំេសនាណែដ៏លពោះ�សល់ និងឥណ�ន ឬកិិចំេសនាណែដ៏ល�នអន�ម័តិ។

�.  ហានិភ័ិយសាច់្ចក្រុ�ក់ំង្គាយក្រុស់លួ

ហានិភ័ិយសាច់ំគ្រ�ក់ិងាយគ្រសលួ ��ជាហានិភ័ិយណែដ៏លធនាគារមិនអាចំបំ់ពោះពញកាតិពើកិិចំេ�ក់ិទ្ធងនឹងបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏លគ្រតិវូទូ្ធ�ត់ិ។ ផលវ�ិកិនៃន
ហានិភ័ិយសាច់ំគ្រ�ក់ិងាយគ្រសលួអាចំជាភាពប់�ជ័ូយកិំ�ងការបំ់ពោះពញកាតិពើកិិចំេពោះដី៏មីទូី្ធ�ត់ិជូូន�េ ស់បំ់ណ� ល។ ធនាគារពោះធើីការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិភ័ិយពោះនះពោះ�យ
ធានាថា�នមូលនិធិគ្រ�ប់់គ្រគាន់ពោះដី៏មីបំី់ពោះពញតិគ្រមវូការសាច់ំគ្រ�ក់ិងាយគ្រសលួរយៈពោះពលខ្ញុំលី។

ពោះគាលបំ់ណងរប់ស់ធនាគារ ��រកិាឲ្យ��ននូវតិ�ល�ភាពរវាងការប់និពោះគ្របី់គ្រ�ស់មូលនិធិ និង�នភាពប់ត់ិណែប់ន។ តិគ្រមវូការនៃនការវនិិពោះយា�រប់ស់ធនាគារ ��ការ
ផិល់មូលនិធិពោះ�យការប់ណែនមុពោះដី៏មទ្ធ�នពីភា�ទ្ធ�និកិ។

ការវិភិាគ្គ�មអាយ�កាលម្លៃន�ំណ� លហិិរញ្ញញវិតុ� និងប្រទ្ធពីយស័�មមហិិរញ្ញញវិតុ�

តា�ងខាងពោះគ្រកាមប់ងាា ញពីអាយ�កាលពោះ�តាមកិិចំេសនាជាក់ិណែសងិណែដ៏លពោះ�សល់ នៃនបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ� និងគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ធនាគារ៖

តដៃម្ពុលណើ�ង តដៃម្ពុលដ៏�លលំហូ៊ុរឹចូ្ចល/(ណើច្ចញ) រឹហូ៊ុតដ៏ល់ 1ចែ� > 1 – 3ចែ� > 3 – 12ចែ� > 1 – 5ឆ្នាំា ំ ណើលើស់ព័ើ 5ឆ្នាំា  ំ មិ្ពុនមាំនអាយ�កាល

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ

នៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ021

�ំណ� លហិិរញ្ញញវិតុ��មប្រ�បេភិទ្ធ

បំ់ណ� លមិនណែមននិសសនេ

គ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញីរប់ស់អតិិថិិជូន 54,264,108 (54,910,218) (4,560,620) (2,801,707) (2,778,336) (5,542,669) - (39,226,886)

�ណនីគ្រតិវូទូ្ធ�ត់ិ និង បំ់ណ� លពោះផសងៗ 10,877,012 (10,877,012) - - - - - (10,877,012)

បំ់ណ� លពោះលីមូលនិធិ រប់ស់ភំាក់ិងារ 123,737,992 (123,737,992) - - - - - (123,737,992)

បំ់ណ� លភិតិិសនា 6,307,212 (8,727,230) (73,333) (249,017) (818,800) (3,948,289) (3,637,791) -

សរ �ប់ជាដ៏��ល រអាពោះមរកិិ 195,186,324 (198,252,452) (4,633,953) (3,050,724) (3,597,136) (9,490,958) (3,637,791) (173,841,890)

សមមូលជា�ន់ពោះរៀល (កំិណត់ិស�គ ល់ 5) 795,189,084 (807,680,489) (18,878,725) (12,428,650) (14,654,732) (38,666,163) (14,820,361) (708,231,858)

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021



111110 របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021

30. ការឹក្រុគូប់់ក្រុគូងហានិភ័ិយហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត) 
�.  ហានិភ័ិយសាច់្ចក្រុ�ក់ំង្គាយក្រុស់លួ (ត)
ការឹវិីភាគូតាម្ពុអាយ�កាលដៃនបំ់�� លហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� និងក្រុទ្ធព័យស់កំមី្ពុហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)

តដៃម្ពុលណើ�ង តដៃម្ពុលដ៏�លលំហូ៊ុរឹចូ្ចល/(ណើច្ចញ) រឹហូ៊ុតដ៏ល់ 1ចែ� > 1 – 3ចែ� > 3 – 12ចែ� > 1 – 5ឆ្នាំា ំ > 1 – 5ឆ្នាំា ំ ណើលើស់ព័ើ 5ឆ្នាំា  ំ
��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ

ម្លៃថៃទី្ធ31 ម្រែខុធនូ ឆ្នាំន 2ំ021

ប្រទ្ធពីយស័�មមហិិរញ្ញញវិតុ��មប្រ�បេភិទ្ធ

គ្រទ្ធព�សកិមមមិនណែមននិសសនេ

សាច់ំគ្រ�ក់ិ និងសមតិ�ល�ធនាគារ - ស�ទ្ធធ 182,274,494 184,398,060 - - 89,543,136 3,711,938 - 91,142,986

ឥណ�ន និងប់�ពោះរគ្រប់�នផិល់ ដ៏ល់អតិិថិិជូន - ស�ទ្ធធ 61,542,515 93,443,337 617,425 44,964 25,015,124 16,348,272 51,417,552 -

ការវនិិពោះយា�ពោះលីមូលប់គ្រតិ បំ់ណ� ល - ស�ទ្ធធ 1,992,321 2,330,000 - - 110,000 2,220,000 -

គ្រទ្ធព�សកិមមពោះផសងៗ - ស�ទ្ធធ 11,076,543 12,596,714 12,596,714 - - - -

សរ �ប់ជាដ៏��ល រអាពោះមរកិិ 256,885,873 292,768,111 13,214,139 44,964 114,668,260 22,280,210 51,417,552 91,142,986

សមមូលជា�ន់ពោះរៀល (កំិណត់ិស�គ ល់ 5) 1,046,553,048 1,192,737,285 53,834,403 183,183 467,158,491 90,769,576 209,475,107 371,316,525

តដៃម្ពុលណើ�ង តដៃម្ពុលដ៏�លលំហូ៊ុរឹចូ្ចល/(ណើច្ចញ) រឹហូ៊ុតដ៏ល់ 1ចែ� > 1 – 3ចែ� > 3 – 12ចែ� > 1 – 5ឆ្នាំា ំ > 1 – 5ឆ្នាំា ំ ណើលើស់ព័ើ 5ឆ្នាំា  ំ
��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ

ម្លៃថៃទី្ធ31 ម្រែខុធនូ ឆ្នាំន 2ំ020

�ំណ� លហិិរញ្ញញវិតុ��មប្រ�បេភិទ្ធ

បំ់ណ� លមិនណែមននិសសនេ

�ណនីគ្រតិវូទូ្ធ�ត់ិ និង បំ់ណ� លពោះផសងៗ 6,788,463 (6,788,463) (6,788,463) - - - - -

បំ់ណ� លពោះលីមូលនិធិ រប់ស់ភំាក់ិងារ 143,248,457 (143,248,457) - - - - - (143,248,457)

បំ់ណ� លភិតិិសនា 256,517 (264,000) (33,000) (99,000) (132,000) - - -

សរ �ប់ជាដ៏��ល រអាពោះមរកិិ 150,293,437 (150,300,920) (6,821,463) (99,000) (132,000) - - (143,248,457)

សមមូលជា�ន់ពោះរៀល (កំិណត់ិស�គ ល់ 5) 612,295,462 (612,325,948) (27,790,640) (403,326) (537,768) - - (583,594,214)

តដៃម្ពុលណើ�ង តដៃម្ពុលដ៏�លលំហូ៊ុរឹចូ្ចល/(ណើច្ចញ) រឹហូ៊ុតដ៏ល់ 1ចែ� > 1 – 3ចែ� > 3 – 12ចែ� > 1 – 5ឆ្នាំា ំ > 1 – 5ឆ្នាំា ំ ណើលើស់ព័ើ 5ឆ្នាំា  ំ
��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ

ម្លៃថៃទី្ធ31 ម្រែខុធនូ ឆ្នាំន 2ំ020

ប្រទ្ធពីយស័�មមហិិរញ្ញញវិតុ��មប្រ�បេភិទ្ធ

បំ់ណ� លមិនណែមននិសសនេ

សាច់ំគ្រ�ក់ិ និងសមតិ�ល�ធនាគារ - ស�ទ្ធធ 177,752,697 178,886,986 5,012,329 3,500,712 30,129,749 - - 140,244,196

គ្រទ្ធព�សកិមមពោះផសងៗ - ស�ទ្ធធ 7,366,209 10,397,573 10,397,573 - - - - -

សរ �ប់ជាដ៏��ល រអាពោះមរកិិ 185,118,906 189,284,559 15,409,902 3,500,712 30,129,749 - - 140,244,196

សមមូលជា�ន់ពោះរៀល (កំិណត់ិស�គ ល់ 5) 754,174,422 771,145,293 62,779,940 14,261,901 122,748,597 - - 571,354,855

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021



113112 របាយការណ៍ប្រ�ចាំឆំ្នាំន  ំ2021របាយការណ៍ប្រ�ចាំឆំ្នាំន  ំ2021

30. ការឹក្រុគូប់់ក្រុគូងហានិភ័ិយហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
�.  ហានិភ័ិយសាច់្ចក្រុ�ក់ំង្គាយក្រុស់លួ (ត)
ការឹវិីភាគូតាម្ពុអាយ�កាលដៃនបំ់�� លហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� និងក្រុទ្ធព័យស់កំមី្ពុហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)

ចំំនួនទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិកិំ�ងតា�ងខាងពោះលីគ្រតិវូ�នចំងគ្រកិងដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖

ប្រ�បេភិទ្ធម្លៃនឧ��រណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� វិធិានម្រែ�ល�រ�ិណប្រតវូិបានចងប្រ�ង

បំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ� និងគ្រទ្ធព�សកិមម
   ហិិរញ្ញញវតិុ�មិនណែមននិសសនេ

លំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិព�ំ�នអប់ីហារ ណែដ៏លរមួប់ញ្ញេូលនូវការគ្រ�ក់ិ�ា ន់សាម នណែដ៏លគ្រតិវូទូ្ធ�ត់ិ

កិិចំេសនាឥណ�ន តាមអាយ�កាលនៃនកិិចំេសនាណែដ៏លនឹងពោះកីិតិ�នយាា ងឆ្នាំប់់បំ់ផ�តិ

ជាណែផំកិមួយនៃនការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិភ័ិយសាច់ំគ្រ�ក់ិងាយគ្រសលួណែដ៏លពោះកីិតិពោះចំញពីបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ�ធនាគារ�នគ្រទ្ធព�សកិមមណែដ៏លអាចំប់ិូរជាសាច់ំគ្រ�ក់ិ
ងាយគ្រសលួ�ន រមួ�នសាច់ំគ្រ�ក់ិ និងសាច់ំគ្រ�ក់ិសមមូល ណែដ៏ល�នភាពងាយគ្រសលួ កិំ�ងការបំ់ពោះពញតាមតិគ្រមវូការ។ ពោះលីសពីពោះនះពោះទ្ធៀតិ ធនាគារ�ន
ចំ�ះកិិចំេគ្រពមពោះគ្រពៀងពោះលីកិគ្រមិតិឥណ�នជាមួយធនាគារនានា។

គូ.  ហានិភ័ិយទ្ធើផារឹ

ហានិភ័ិយទី្ធផារ ��ជាហានិភ័ិយណែដ៏ល�នការផ្លាល ស់បូិ់រតិនៃមលទី្ធផារ - ឧ�ហិរណ៍ អគ្រតាការគ្រ�ក់ិ អគ្រតាបូិ់រ  របិូ់យប័់ណណប់រពោះទ្ធស និងតិនៃមលមូលធន - នឹង
�នផលប់ាះ�ល់ដ៏ល់គ្រ�ក់ិចំំណូលរប់ស់ធនាគារ ឬតិនៃមលនៃនការកាន់កាប់់ឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�។ ពោះគាលបំ់ណងនៃនការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិភ័ិយទី្ធផារ ��ពោះដី៏មីី
គ្រ�ប់់គ្រ�ង និងគ្រតិតួិពិនិតិ�ហានិភ័ិយទី្ធផារតាម�ា �ាណែមាគ្រតិណែដ៏លអាចំទ្ធទួ្ធលយកិ�ន ខ្ញុំណៈពោះពលណែដ៏ល�នការប់ពោះងកីននូវគ្រប់សិទ្ធធភាពកិំ�ងការទ្ធទួ្ធល�ន
ចំំណូលមកិវញិ។

ធនាគារ មិនពោះគ្របី់ឧប់កិរណ៍ប់ណែមលងហិិរញ្ញញវតិុ�ដូ៏ចំជាកិិចំេសនាបូិ់រគ្រ�ក់ិប់រពោះទ្ធស និងអគ្រតាបូិ់រការគ្រ�ក់ិពោះដី៏មីីការ�រហានិភ័ិយរប់ស់ខ្ញុំលួនពោះឡូីយ។

(i). ហានិភ័ិយអក្រុតាការឹក្រុ�ក់ំ

ហានិភ័ិយអគ្រតាការគ្រ�ក់ិ សំពោះ�ពោះលីការខាតិប់ង់នូវចំំណូលការគ្រ�ក់ិស�ទ្ធធ ពោះ�យសារណែតិការណែគ្រប់គ្រប់លួនៃនកិគ្រមិតិអគ្រតាការគ្រ�ក់ិ និងការផ្លាល ស់បូិ់រពោះ�កិំ�ង
ស�សភាពនៃនគ្រទ្ធព�សកិមម និងបំ់ណ� ល។ ហានិភ័ិយអគ្រតាការគ្រ�ក់ិ គ្រតិវូ�នចាំត់ិណែចំងតាមរយៈការគ្រតិតួិពិនិតិ�យាា ងហិមត់ិចំត់ិ ពោះលីចំំណូលនៃនការ
ប់�ិក់ិទ្ធ�ន តិនៃមលទី្ធផារ នៃថិលពោះដី៏មនៃនមូលនិធិ និងតាមរយៈការវភិា���ល តិណែគ្រប់គ្រប់លួអគ្រតាការគ្រ�ក់ិ។ សកិាន�ពលនៃនការធាល ក់ិចំ�ះចំំណូលការគ្រ�ក់ិស�ទ្ធធ 
ប់�ិលមកិពីការណែគ្រប់គ្រប់លួអគ្រតាការគ្រ�ក់ិណែដ៏លខ្ញុំ�សគ្រប់គ្រកិតីិ គ្រតិវូ�នគ្រតិតួិពិនិតិ� ពោះ�យពោះធៀប់ពោះ�នឹងកិគ្រមិតិអាចំទ្ធទួ្ធលយកិ�ននៃនហានិភ័ិយ។

រវិភិាគ្គរំបេញាចតម្លៃមៃស័មប្រស័�ស័ប្រ��់ឧ��រណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�ល�នអប្រ�ការប្របា�់បេថរ

ធនាគារ មិន�នកិត់ិគ្រតាបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�នអគ្រតាការគ្រ�ក់ិពោះថិរតាមតិនៃមលសមគ្រសប់ ពោះ�យភាពលពោះមអ�ង គ្រតិវូ�នប់ញ្ញេូលពោះ�កិំ�ងរ�យការណ៍
ចំំពោះណញ ឬខាតិពោះនាះពោះទ្ធ។ ដូ៏ពោះចំំះការផ្លាល ស់បូិ់រអគ្រតាការគ្រ�ក់ិនាចំ�ងកាលប់រពិោះចំេទ្ធព�ំ�នផលប់ាះ�ល់ដ៏ល់រ�យការណ៍ចំំពោះណញ ឬខាតិពោះនាះពោះទ្ធ។ 

ការវិភិាគ្គរំបេញាចបេលីលំហូិរទឹ្ធ�ប្របា�់ស័ប្រ��់ឧ��រណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�ល�នអប្រ�ការប្របា�់អបេថរ

ធនាគារ ព�ំ�នឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�នអគ្រតាការគ្រ�ក់ិអពោះថិរជាសារវនិពោះនាះពោះទ្ធ។ ដូ៏ពោះចំះំការវភិា�រពំោះញ៉ាចំពោះលីលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិសគ្រ�ប់់ឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�
ណែដ៏ល�នអគ្រតាការគ្រ�ក់ិអពោះថិរ មិនគ្រតិវូ�នប់ងាា ញពោះឡូយី។

WHAT IS A SECURED 

HOUSING LOAN?

SECURED HOUSING
LOAN

BENEFITS 
Obtaining information is straightforward, and approval is 

fast.

The rate of interest is competitive.

The repayment method is flexible.

The loan can be repaid over a period of up to 300 months. 

Using over 10,000 Wing agents across the country via free 

cash in and cash out without having to wait in huge lines.

We also have no restrictions, and we can use and return the 

funds whenever we want.

It is possible to obtain a loan in both USD and KHR.

You don't need to have a collateral in place when applying 

for a loan; however, you can use the house that you buy as 

collateral, with an LTV of up to 80%.

You won't have to memorize the payback schedule for the 

bank loan because a notification will be sent out via

Whats App and Wings App.

Housing loan is a loan given to the borrower to finance the purchase

of residential property for dwelling purpose such as house, shop-house, 

flat-house, condominium or apartment. It is basically a loan on a 

long-term tenor with repayment by monthly instalment comprising 

principal and interest.

LOAN Temporary Commercial Name

Eligible Person/Entities

Age 

Purpose

Loan Size

Currency

Loan Term/Tenor 

Interest Rate p.a

Loan Approval Fee

Late Payment Fee

Default Rate p.a

Prepayment Fee

Prepayment Notice

Fire Insurance

Annual Review Fee

Collateral Type 

LTVR

DSCR  

Repayment Method

Request Channel 

Type of
Housing Loan 

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021



115114 របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021

30. ការឹក្រុគូប់់ក្រុគូងហានិភ័ិយហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត) 
គូ.  ហានិភ័ិយទ្ធើផារឹ (ត) 
(i). ហានិភ័ិយអក្រុតាការឹក្រុ�ក់ំ (ត)

តដៃម្ពុលណើ�ង រឹហូ៊ុតដ៏ល់ 1ចែ� > 1 – 3ចែ� > 3 – 12ចែ� > 1 – 5ឆ្នាំា ំ ណើលើស់ព័ើ 5ឆ្នាំា  ំ ព័�ំមាំនរំឹណើញាច្ចព័ើ ការឹក្រុ�ក់ំ
ម្លៃថៃទី្ធ31 ម្រែខុធនូ ឆ្នាំន 2ំ021 ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ

ប្រទ្ធពីយស័�មមហិិរញ្ញញវិតុ�
សាច់ំគ្រ�ក់ិ និងសមតិ�ល�ធនាគារ - ស�ទ្ធធ 182,274,494 - - 87,419,570 3,711,938 - 91,142,986

ឥណ�ន និងប់�ពោះរគ្រប់�នផិល់ដ៏ល់អតិិថិិជូន - ស�ទ្ធធ 61,542,515 590,059 36,822 22,542,567 13,073,717 25,299,350 -

ការវនិិពោះយា�ពោះលីមូលប់គ្រតិបំ់ណ� ល - ស�ទ្ធធ 1,992,321 - - - 1,992,321 - -

គ្រទ្ធព�សកិមមពោះផសងៗ - ស�ទ្ធធ 11,076,543 - - - - - 11,076,543

256,885,873 590,059 36,822 109,962,137 18,777,976 25,299,350 102,219,529

�ំណ� លហិិរញ្ញញវិតុ�
គ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញីរប់ស់អតិិថិិជូន 54,264,108 4,560,641 2,788,240 2,699,712 4,988,629 - 39,226,886

�ណនីគ្រតិវូទូ្ធ�ត់ិ និងបំ់ណ� លពោះផសងៗ 10,877,012 - - - - - 10,877,012

បំ់ណ� លពោះលីមូលនិធិរប់ស់ភំាក់ិងារ 123,737,992 - - - - - 123,737,992

បំ់ណ� លភិតិិសនា 6,307,212 48,373 147,061 472,958 2,588,792 3,050,028 -

195,186,324 4,609,014 2,935,301 3,172,670 7,577,421 3,050,028 173,841,890

��ល តិរពំោះញ៉ាចំពីការគ្រ�ក់ិ- សរ �ប់ជាដ៏��ល រអាពោះមរកិិ 61,699,549 (4,018,955) (2,898,479) 106,789,467 11,200,555 22,249,322 (71,622,361)

សមមូលជា�ន់ពោះរៀល (កំិណត់ិស�គ ល់ 5) 251,363,964 (16,373,223) (11,808,403) 435,060,289 45,631,061 90,643,738 (291,789,498)

តដៃម្ពុលណើ�ង រឹហូ៊ុតដ៏ល់ 1ចែ� > 1 – 3ចែ� > 3 – 12ចែ� > 1 – 5ឆ្នាំា ំ ណើលើស់ព័ើ 5ឆ្នាំា  ំ ព័�ំមាំនរំឹណើញាច្ចព័ើ ការឹក្រុ�ក់ំ
ម្លៃថៃទី្ធ31 ម្រែខុធនូ ឆ្នាំន 2ំ020 ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ

ប្រទ្ធពីយស័�មមហិិរញ្ញញវិតុ�
សាច់ំគ្រ�ក់ិ និងសមតិ�ល�ធនាគារ - ស�ទ្ធធ 177,752,697 5,012,329 3,500,712 28,995,460 - - 140,244,196

ឥណ�ន និងប់�ពោះរគ្រប់�នផិល់ដ៏ល់អតិិថិិជូន - ស�ទ្ធធ 7,366,209 - - - - - 7,366,209

185,118,906 5,012,329 3,500,712 28,995,460 - - 147,610,405

�ំណ� លហិិរញ្ញញវិតុ�
�ណនីគ្រតិវូទូ្ធ�ត់ិ និងបំ់ណ� លពោះផសងៗ 6,788,463 - - - - - 6,788,463

បំ់ណ� លពោះលីមូលនិធិរប់ស់ភំាក់ិងារ 143,248,457 - - - - - 143,248,457

បំ់ណ� លភិតិិសនា 256,517 31,350 95,264 129,903 - - -

150,293,437 31,350 95,264 129,903 - - 150,036,920

��ល តិរពំោះញ៉ាចំពីការគ្រ�ក់ិ- សរ �ប់ជាដ៏��ល រអាពោះមរកិិ 34,825,469 4,980,979 3,405,448 28,865,557 - - (2,426,515)

សមមូលជា�ន់ពោះរៀល (កំិណត់ិស�គ ល់ 5) 140,869,021 20,148,060 13,775,037 116,761,178 - - (9,815,254)

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021
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30. ការឹក្រុគូប់់ក្រុគូងហានិភ័ិយហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត) 
គូ.  ហានិភ័ិយទ្ធើផារឹ (ត) 
(ii). ហានិភ័ិយព័ើការឹប់ដូរឹរឹបិូ់យប័់�ណប់រឹណើទ្ធស់

ហានិភ័ិយពីការប់ាូររបិូ់យប័់ណណប់រពោះទ្ធស ��ជាហានិភ័ិយណែដ៏លតិនៃមលនៃនឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ��នការណែគ្រប់គ្រប់លួប់�ិលមកិពីការណែគ្រប់គ្រប់លួអគ្រតាបូិ់ររបិូ់យប័់ណណប់រពោះទ្ធស។

ការប្រ�មូលផំ�ំហានិភ័ិយរ�ិូយ�័ណណ

ចំំនួនគ្រទ្ធព�សកិមម និងបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ� តាមគ្រប់ពោះភិទ្ធនៃនរបិូ់យប័់ណណ�នដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖ 

ក្រុប់ណើភិទ្ធដៃនរឹបិូ់យប័់�ណ 
ស់ម្ពុមូ្ពុលដ៏�លាល រឹអាណើម្ពុរិឹកំ

បេរៀល ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ស័រ ��

ម្លៃថៃទី្ធ31 ម្រែខុធនូ ឆ្នាំន 2ំ021

ប្រទ្ធពីយស័�មមហិិរញ្ញញវិតុ�
សាច់ំគ្រ�ក់ិ និងសមតិ�ល�ធនាគារ - ស�ទ្ធធ 18,382,377 163,892,117 182,274,494

ឥណ�ន និងប់�ពោះរគ្រប់�នផិល់ដ៏ល់អតិិថិិជូន - ស�ទ្ធធ 3,845,078 57,697,437 61,542,515

ការវនិិពោះយា�ពោះលីមូលប់គ្រតិបំ់ណ� ល - ស�ទ្ធធ - 1,992,321 1,992,321

គ្រទ្ធព�សកិមមពោះផសងៗ - ស�ទ្ធធ 3,054,436 8,022,107 11,076,543

25,281,891 231,603,982 256,885,873

�ំណ� លហិិរញ្ញញវិតុ�
គ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញីរប់ស់អតិិថិិជូន 14,134,216 40,129,892 54,264,108

�ណនីគ្រតិវូទូ្ធ�ត់ិ និងបំ់ណ� លពោះផសងៗ 8,472,068 2,404,944 123,737,992

បំ់ណ� លពោះលីមូលនិធិរប់ស់ភំាក់ិងារ 55,323,731 68,414,261 10,877,012

បំ់ណ� លភិតិិសនា - 6,307,212 6,307,212

77,930,015 117,256,309 195,186,324

សុានភាពី(�ំណ� ល)/ប្រទ្ធពីយស័�មមស័�ទ្ធធ (52,648,124) 114,347,673 61,699,549

សមមូលជា�ន់ពោះរៀល (កំិណត់ិស�គ ល់ 5) (214,488,457) 465,852,421 251,363,964

30. ការឹក្រុគូប់់ក្រុគូងហានិភ័ិយហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត) 
គូ.  ហានិភ័ិយទ្ធើផារឹ (ត) 
(ii). ហានិភ័ិយព័ើការឹប់ដូរឹរឹបិូ់យប័់�ណប់រឹណើទ្ធស់ (ត)

ការប្រ�មូលផំ�ំហានិភ័ិយរ�ិូយ�័ណណ (ត)

ចំំនួនគ្រទ្ធព�សកិមម និងបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ� តាមគ្រប់ពោះភិទ្ធនៃនរបិូ់យប័់ណណ�នដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖ (តិ)

ក្រុប់ណើភិទ្ធដៃនរឹបិូ់យប័់�ណ 
ស់ម្ពុមូ្ពុលដ៏�លាល រឹអាណើម្ពុរិឹកំ

បេរៀល ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ស័រ ��

ម្លៃថៃទី្ធ31 ម្រែខុធនូ ឆ្នាំន 2ំ020

ប្រទ្ធពីយស័�មមហិិរញ្ញញវិតុ�
សាច់ំគ្រ�ក់ិ និងសមតិ�ល�ធនាគារ - ស�ទ្ធធ 76,174,601 101,578,096 177,752,697

គ្រទ្ធព�សកិមមពោះផសងៗ - ស�ទ្ធធ 744,326 6,621,883 7,366,209

 76,918,927  108,199,979 185,118,906

�ំណ� លហិិរញ្ញញវិតុ�
�ណនីគ្រតិវូទូ្ធ�ត់ិ និងបំ់ណ� លពោះផសងៗ 5,760,709 1,027,754 6,788,463

បំ់ណ� លពោះលីមូលនិធិរប់ស់ភំាក់ិងារ 64,475,079 78,773,378 143,248,457

បំ់ណ� លភិតិិសនា - 256,517 256,517

70,235,788 80,057,649 150,293,437

សុានភាពី(�ំណ� ល)/ប្រទ្ធពីយស័�មមស័�ទ្ធធ  6,683,139  28,142,330 34,825,469

សមមូលជា�ន់ពោះរៀល (កំិណត់ិស�គ ល់ 5)  27,033,297  113,835,724 140,869,021

ការវិភិាគ្គរំបេញាច

សនមតិថា ហានិភ័ិយអពោះថិរពោះផសងពោះទ្ធៀតិពោះ�ពោះថិរជានិចំេ ការណែគ្រប់គ្រប់លួនៃនការបូិ់ររបិូ់យប័់ណណប់រពោះទ្ធសសគ្រ�ប់់ ធនាគារនាកាលប់រពិោះចំេទ្ធ�យការណ៍គ្រតិវូ�នសពោះងុប់ដូ៏ចំ
ខាងពោះគ្រកាម (ពោះ�យប់ងាា ញណែតិរបិូ់យប័់ណណណែដ៏ល�នចំំនួនពោះគ្រចីំនជាង 1% នៃនសុានភាពចំំហិស�ទ្ធធ គ្រតិវូ�នប់ងាា ញជារបិូ់យប័់ណណជាក់ិ�ក់ិរប់ស់វាពោះ�កិំ�ងតា�ង           
ខាងពោះគ្រកាម៖  

31 December 2021 31 December 2020
- 1% 

ការថយច��
+1% 

ការបេ�ីនបេ�ីង
- 1% 

ការថយច��
+1% 

ការបេ�ីនបេ�ីង

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ

ពោះរៀល 526,481 (526,481) (59,388) 59,388

សមមូល�ន់ពោះរៀល (កំិណត់ិស�គ ល់ 5) 2,144,885 (2,144,885) (240,225) 240,225

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021
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30. ការឹក្រុគូប់់ក្រុគូងហានិភ័ិយហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ឃ.  ហានិភ័ិយទ្ធើផារឹ

ហានិភ័ិយគ្រប់តិិប់តិិិការ ��ជាហានិភ័ិយនៃនការ�ត់ិប់ង់ផ្លាេ ល់ ឬគ្រប់ពោះយាលណែដ៏លពោះកីិតិ�នពោះឡូងីពីការខ្ញុំើះខាតិ ឬការអន�វតិិមិន�នគ្រប់សិទ្ធធភាពនូវនីតិិវធីិ
ដំ៏ពោះណីរការនៃផេកិំ�ង ប់��គលិកិ ឬគ្រប់ព័នធ ឬពីកិតិាខាងពោះគ្រ�។ ហានិភ័ិយពោះនះ គ្រតិវូ�នគ្រ�ប់់គ្រ�ងតាមរយៈការប់ពោះងកីតិគ្រប់ព័នធដំ៏ពោះណីរការគ្រ�ប់់គ្រ�ងគ្រប់តិិប់តិិិការ ការ
គ្រតិតួិពិនិតិ� និងការ�យការណ៍ឲ្យ��នគ្រតឹិមគ្រតិវូពីសកិមមភាពអាជីូវកិមម តាមរយៈអងគភាពគ្រ�ប់់គ្រ�ង និងគាគំ្រទ្ធណែដ៏លឯកិ�ជូ�ពីអងគភាពអាជីូវកិមម និង�ណៈ
គ្រ�ប់់គ្រ�ង។ �ងំពោះនះរមួ�ន ហានិភ័ិយខាងណែផកំិចំាប់់ អន�ពោះ�មភាព ហានិភ័ិយពោះលី�ណពោះនយ� និងការណែកិលងប់នលំ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងពោះលីហានិភ័ិយគ្រប់តិិប់តិិិការរប់ស់ធនាគារ តិគ្រមវូឲ្យ�ប់ពោះងកីតិនូវរចំនាសម័ុនធ តួិនាទី្ធ និងវធីិសាគ្រសនិៃនការគ្រ�ប់់គ្រ�ងរប់ស់អងគភាពឲ្យ��នចំាស់�ស់។ 
ពោះគាលការណ៍ និងវធិានការគ្រតិតួិពិនិតិ�នៃផេកិំ�ងជាពោះគ្រចីំនគ្រតិវូ�នអន�វតិិ រមួ�នការប់ពោះងកីតិអំកិ�នសិទ្ធធចិំ�ះហិតិពុោះលខា គ្រប់ព័នធគ្រតិតួិពិនិតិ�យាា ងហិមត់ិចំត់ិ ការពោះរៀប់ចំំ
នូវនីតិិវធីិ និងឯកិសារសំអាងនានា គ្រពម�ងំការអន�វតិិតាមប់ទ្ធប់ីញ៉ាតិិិ និងតិគ្រមវូការតាមចំាប់់នានា។ ដំ៏ពោះណីរការ�ងំពោះនះគ្រតិវូ�នគ្រតិតួិពិនិតិ�ជាគ្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ ពោះដី៏មីី
ពោះឆ្លលីយតិប់ពោះ�នឹងហានិភ័ិយគ្រប់តិិប់តិិិការ ណែដ៏លអាចំពោះកីិតិពោះឡូងីពោះ�កិំ�ងគ្រប់តិិប់តិិិការអាជីូវកិមមរប់ស់ធនាគារ។

ង.  ការឹក្រុគូប់់ក្រុគូងណើដ៏ើម្ពុទ្ធ�ន

សគ្រ�ប់់ពោះគាលបំ់ណងកិំ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងពោះដី៏មទ្ធ�នរប់ស់ធនាគារ ណែដ៏លពោះដី៏មទ្ធ�នរមួប់ញ្ញេូល�ងំ ពោះដី៏មទ្ធ�នណែដ៏ល�នពោះ�ះផាយ និងពោះដី៏មទ្ធ�នណែដ៏ល�នប់ង់។ 
ពោះគាលបំ់ណងចំមីងកិំ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងពោះដី៏មទ្ធ�នរប់ស់ធនាគារ ��ពោះដី៏មីបី់ពោះងកីនតិនៃមលជាអតិិប់រ�ិពោះ�ដ៏ល់ភា�ទ្ធ�និកិ។ ធនាគារ�នពោះធើីការគ្រ�ប់់គ្រ�ងពោះដី៏មទ្ធ�ន និងពោះធើី
និយ័តិភាពពោះដី៏មីពីោះឆ្លលីយតិប់ពោះ�នឹងការផ្លាល ស់បូិ់រនៃនសុានភាពពោះសដ៏ឋកិិចំេ។

31. តដៃម្ពុលស់ម្ពុក្រុស់ប់ដៃនក្រុទ្ធព័យស់កំមី្ពុ និងបំ់�� លហិ៊ុរឹ�ើវីតថ�
ឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�រមួ�នគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� និងបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ�។ តិនៃមលសមគ្រសប់ ��ជានៃថិលណែដ៏លគ្រតិវូទ្ធទួ្ធលពោះដី៏មីលីក់ិគ្រទ្ធព�សកិមម ឬ�នទូ្ធ�ត់ិ ពោះដី៏មីី
ពោះផេរបំ់ណ� លពោះ�តាមលំ�ប់់លំពោះ�យពោះ�កិំ�ងគ្រប់តិិប់តិិិការ រវាងអំកិចូំលរមួកិំ�ងទី្ធផារពោះ�កាលប់រពិោះចំេទ្ធនៃនការវាស់ណែវងចំមីង ឬគ្រប់សិនអវតិិ�នទី្ធផារណែដ៏ល
�នការរកីិចំពោះគ្រមីនបំ់ផ�តិណែដ៏លធនាគារ�នទ្ធទួ្ធលពោះ�កាលប់រពិោះចំេទ្ធពោះនាះ។ ព័ត៌ិ�នណែដ៏ល�នប់ងាា ញពោះ�ទី្ធពោះនះ តំិ�ងឲ្យ�ការ�ា ន់សាម ននៃនតិនៃមលសមគ្រសប់
នាកាលប់រពិោះចំេទ្ធ�យការណ៍នៃនសុានភាពហិិរញ្ញញវតិុ�។

តិនៃមលទី្ធផារណែដ៏ល�នដ៏កិគ្រសង់ និងអាចំអពោះងកតិ�ន ពោះហីិយអាចំរកិ�ន គ្រតិវូ�នពោះគ្របី់សគ្រ�ប់់វាស់ណែវងពោះលីតិនៃមលសមគ្រសប់នៃនឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�។ ពោះ�ពោះពល
ណែដ៏លតិនៃមលទី្ធផារណែដ៏ល�នដ៏កិគ្រសង់ និងអាចំសពោះងកតិ�ន មិនអាចំពោះគ្របី់គ្រ�ស់�ន ពោះនាះតិនៃមលសមគ្រសប់គ្រតិវូ�ន�ា ន់សាម នពោះ�យណែផអកិពោះលីវធីិសាគ្រស ិ និងការ
សនមតិជាពោះគ្រចីំន�ក់ិទ្ធងពោះ�នឹងលកុិណៈហានិភ័ិយនៃនឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះផសងៗ ណែដ៏ល�នអគ្រតាអប់ីហារ ការ�ា ន់សាម ននៃនលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិនាពោះពលអនា�តិ 
និងកិតិាពោះផសងៗពោះទ្ធៀតិ។

ព័ត៌ិ�ននៃនតិនៃមលសមគ្រសប់សគ្រ�ប់់គ្រទ្ធព�សកិមម និងបំ់ណ� លមិនណែមនហិិរញ្ញញវតិុ� មិនគ្រតិវូ�ន�ប់់ប់ញ្ញេូលពោះទ្ធ ពីពោះគ្រ�ះវាមិនសុិតិកិំ�ងវសិាលភាពនៃន ស.រ.ហិ.អ.កិ 7៖ 
ការប់ងាា ញឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�ម�រឲ្យ��នការប់ងាា ញព័ត៌ិ�ននៃនតិនៃមលសមគ្រសប់។

កំ.  ស់ម្ពុត�លយណើ�ធនាគារឹជាតិដៃនកំមុ្ពុ�ជា និងស់ម្ពុត�លយណើ�ធនាគារឹនានា

តិនៃមលសមគ្រសប់នៃនសមតិ�ល�ពោះ�ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា និងសមតិ�ល�ពោះ�ធនាគារ និងគ្រ�ឹះសុានហិិរញ្ញញវតិុ�នានា�នកាលវសានតិិចំជាងមួយឆំ្នាំ ំ �នតិនៃមល
 គ្រប់ហាក់ិគ្រប់ណែហិលនឹងតិនៃមលពោះយាងរប់ស់វា។

�.  ឥ�ទាន និងប់�ណើរឹក្រុប់ទានផតល់ដ៏ល់អតិថិ្មីជួន

ចំំពោះ�ះឥណ�នណែដ៏ល�នអគ្រតាពោះថិរ �នកាលវសានតិិចំជាងមួយឆំ្នាំ ំ ឬពោះគ្រចីំនជាងមួយឆំ្នាំ ំ ជាទូ្ធពោះ�តិនៃមលពោះយាងគ្រតិវូ�ន�ា ន់សាម នថា�នតិនៃមលគ្រប់ហាក់ិ
គ្រប់ណែហិលពោះ�នឹងតិនៃមលសមគ្រសប់រប់ស់ពួកិវា។

គូ.  ក្រុ�ក់ំប់ណើ�ើើ រឹប់ស់់អតិថិ្មីជួន

តិនៃមលសមគ្រសប់នៃនគ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញីតាមតិគ្រមវូការ (�ណនីចំរនិ និង�ណនីសនសំ) ឬគ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញីណែដ៏ល�នកាលវសានពោះ�សល់តិិចំជាងមួយឆំ្នាំ ំគ្រតិវូ�ន�ា ន់សាម ន
គ្រប់ហាក់ិគ្រប់ណែហិលពោះ�នឹងតិនៃមលពោះយាងរប់ស់ពួកិវា។ តិនៃមលសមគ្រសប់នៃនគ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញីណែដ៏ល�នកាលវសានពោះ�សល់ពោះលីសពីមួយឆំ្នាំគំ្រតិវូ�ន�ា ន់សាម ន ពោះ�យ
ណែផអកិពោះលីអប់ីហារពោះលីលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិ ពោះ�យពោះគ្របី់អគ្រតាទី្ធផារគ្រសពោះដ៏ៀងគំាពោះ�នឹងគ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញីពីធនាគារនិងអតិិថិិជូន។

31. តដៃម្ពុលស់ម្ពុក្រុស់ប់ដៃនក្រុទ្ធព័យស់កំមី្ពុ និងបំ់�� លហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)

ឃ.  ក្រុទ្ធព័យស់កំមី្ពុ និងបំ់�� លហិ៊ុរឹ�ើវីតថ�ណើផសងៗ

តិនៃមលពោះយាងនៃនគ្រទ្ធព�សកិមម និងបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះផសងៗ គ្រតិវូ�នសនមតិថាគ្រប់ហាក់ិគ្រប់ណែហិលនឹងតិនៃមលសមគ្រសប់ ពោះ�យសារធាតិ��ងំពោះនះមិន�នលកុិណៈជា
សារវនាចំំពោះ�ះការផ្លាល ស់បូិ់រអគ្រតាការគ្រ�ក់ិកិំ�ងទី្ធផារ។

ង.  ចំ្ចណាត់ថាា ក់ំតដៃម្ពុលស់ម្ពុក្រុស់ប់

ស.រ.ហិ.អ.កិ 7 ប់ញ្ហាជ ក់ិពីចំំ�ត់ិថំាក់ិនៃនប់ពោះចំេកិពោះទ្ធសវាយតិនៃមលពោះ�យណែផអកិពោះលី ថាពោះតីិទិ្ធនន័ំយនៃនប់ពោះចំេកិពោះទ្ធសវាយតិនៃមល�ងំពោះនាះអាចំអពោះងកតិ�ន ឬមិនអាចំ
អពោះងកតិ�ន។ ទិ្ធនន័ំយណែដ៏លអាចំអពោះងកតិ�ន ឆ្លល�ះប់ញ្ហាេ ងំពីទិ្ធនន័ំយទី្ធផារណែដ៏លទ្ធទួ្ធល�នពីគ្រប់ភិពឯកិ�ជូ� និងទិ្ធនន័ំយណែដ៏លមិនអាចំអពោះងកតិ�ន ឆ្លល�ះប់ញ្ហាេ ងំពី
ការសនមតិទី្ធផាររប់ស់ធនាគារ។ ចំំ�ត់ិថំាក់ិនៃនតិនៃមលសមគ្រសប់�នដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖

• កិគ្រមិតិ 1 - តិនៃមលដ៏កិគ្រសង់ (មិន�នពោះធើីនិយ័តិភាព) ពោះ�កិំ�ងទី្ធផារសកិមម សគ្រ�ប់់គ្រទ្ធព�សកិមម ឬបំ់ណ� លដូ៏ចំគំា។ កិគ្រមិតិពោះនះ�ប់់ប់ញ្ញេូល
  �ងំមូលប់គ្រតិកិមមសិទ្ធធិណែដ៏ល�នចំ�ះប់ញ្ញជី និងឧប់កិរណ៍បំ់ណ� ល។

• កិគ្រមិតិ 2 - ទិ្ធនន័ំយពោះគ្រ�ពីតិនៃមលណែដ៏ល�នដ៏កិគ្រសង់�ប់់ប់ញ្ញេូលកិំ�ងកិគ្រមិតិ 1 ណែដ៏លអាចំអពោះងកតិ�នចំំពោះ�ះគ្រទ្ធព�សកិមម ឬបំ់ណ� ល ពោះ�យផ្លាេ ល់  
 (ឧ�ហិរណ៍ តិនៃមល) ឬពោះ�យគ្រប់ពោះយាល (ឧ�ហិរណ៍ ពោះកីិតិពោះចំញពីតិនៃមល)។

• កិគ្រមិតិ 3 - ទិ្ធនន័ំយសគ្រ�ប់់គ្រទ្ធព�សកិមម ឬបំ់ណ� ល ណែដ៏លមិនណែផអកិពោះលីទិ្ធនន័ំយទី្ធផារណែដ៏លអាចំអពោះងកតិ�ន (ធាតិ�ចូំលណែដ៏លមិនអាចំអពោះងកតិ 
 �ន)។ កិគ្រមិតិពោះនះរមួប់ញ្ញេូល�ងំឧប់កិរណ៍មូលធន និងឧប់កិរណ៍បំ់ណ� ល ណែដ៏ល�នស�សធាតិ�មិនអាចំអពោះងកតិ�នជាសារវនា។

តិនៃមលពោះយាង និងតិនៃមលសមគ្រសប់ នៃនគ្រទ្ធព�សកិមម និងបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ� រមួប់ញ្ញេូល�ងំកិគ្រមិតិរប់ស់ពួកិពោះ�ពោះ�កិំ�ងចំំ�ត់ិថំាក់ិតិនៃមលសមគ្រសប់�នដូ៏ចំ
ខាងពោះគ្រកាម។ វាមិន�ន�ប់់ប់ញ្ញេូលព័ត៌ិ�ននៃនតិនៃមលសមគ្រសប់សគ្រ�ប់់គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� និងបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ� ណែដ៏លមិនគ្រតិវូ�នវាស់ណែវងតាមតិនៃមល
សមគ្រសប់ពោះទ្ធ គ្រប់សិនពោះបី់តិនៃមលពោះយាង�នតិនៃមលគ្រប់ហាក់ិគ្រប់ណែហិលនឹងតិនៃមលសមគ្រសប់។ 

32. ណើគាលនណើ��យគូ�ណើនយយសំ់ខាន់ៗ

ពោះគាលនពោះយា�យ�ណពោះនយ�សំខាន់ៗ ណែដ៏ល�នប់ងាា ញពោះ�ខាងពោះគ្រកាមពោះនះ គ្រតិវូ�នអន�វតិិពោះ�យសងគតិិភាពពោះ�គ្រ�ប់់ការយិប់រពិោះចំេទ្ធណែដ៏ល�នប់ងាា ញកិំ�ង
រ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ��ងំពោះនះពោះលីកិណែលងណែតិ�នការប់ងាា ញពោះផសងពីពោះនះ។ 

កំ.  មូ្ពុលដាឋ នដៃនការឹវាស់់ចែវីង

រ�យការណ៏ហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ធនាគារ គ្រតិវូ�នពោះរៀប់ចំំពោះឡូងីពោះ�តាមមូល�ធ ននៃថិលពោះដី៏មដំ៏បូ់ង។

�. ស់កំមី្ពុភាព័ក្រុប់តិប់តតិការឹរឹបិូ់យប័់�ណប់រឹណើទ្ធស់

សកិមមភាពគ្រប់តិិប់តិិិការជារបិូ់យប័់ណណ គ្រតិវូ�នបូិ់រពោះ�ជារបិូ់យប័់ណណម�ខ្ញុំងារ ពោះ�យពោះគ្របី់អគ្រតាបូិ់រគ្រ�ក់ិពោះ�នៃថិៃគ្រប់តិិប់តិិិការពោះនាះ។ 

គ្រទ្ធព�សកិមមរបិូ់យវតិុ� និងបំ់ណ� លរបិូ់យវតិុ� ណែដ៏លជារបិូ់យប័់ណណប់រពោះទ្ធស គ្រតិវូ�នបូិ់រពោះ�ជារបិូ់យប័់ណណម�ខ្ញុំងារ ពោះ�យពោះគ្របី់អគ្រតាបូិ់រគ្រ�ក់ិនាកាលប់រពិោះចំេទ្ធ
�យការណ៍។ ការចំំពោះណញ ឬការខាតិប់ង់ពីការប់ាូររបិូ់យប័់ណណប់រពោះទ្ធស ��ជាភាពខ្ញុំ�សគំារវាងរលំស់នៃថិលពោះដី៏មជារបិូ់យប័់ណណម�ខ្ញុំងារពោះ�ពោះដី៏មឆំ្នាំ ំ ណែដ៏លគ្រតិវូ�ន
ពោះធើីនិយ័តិកិមមសគ្រ�ប់់ការគ្រ�ក់ិគ្រប់សិទ្ធធភាព និងការទូ្ធ�ត់ិកិំ�ងឆំ្នាំពំោះធៀប់នឹងរលំស់នៃថិលពោះដី៏ម ជារបិូ់យប័់ណណប់រពោះទ្ធសណែដ៏ល�នបូិ់រពោះ�យពោះគ្របី់អគ្រតាបូិ់រគ្រ�ក់ិនាកាល
ប់រពិោះចំេទ្ធ�យការណ៍។

គ្រទ្ធព�សកិមមនិងបំ់ណ� លណែដ៏លមិនណែមនជារបិូ់យវតិុ� ណែដ៏លគ្រតិវូ�នវាស់ណែវង តាមតិនៃមលសមគ្រសប់ជារបិូ់យប័់ណណ ប់រពោះទ្ធស គ្រតិវូ�នបូិ់រពោះ�ជារបិូ់យប័់ណណម�ខ្ញុំងារពោះ�
អគ្រតាបូិ់រគ្រ�ក់ិពោះ�កាលប់រពិោះចំេទ្ធណែដ៏លតិនៃមលគ្រតិវូ�នកំិណត់ិ។ ធាតិ�មិនណែមនរបិូ់យវតិុ� ណែដ៏លគ្រតិវូ�នវាស់ណែវងណែផអកិពោះលីតិនៃមលគ្រប់វតិិិសាគ្រសជិារបិូ់យប័់ណណប់រពោះទ្ធសគ្រតិវូ
�នបូិ់រពោះ�យពោះគ្របី់អគ្រតាបូិ់រគ្រ�ក់ិពោះ�កាលប់រពិោះចំេទ្ធនៃនគ្រប់តិិប់តិិិការ។

ភាពលពោះមអ�ងរបិូ់យប់ណណ័ ណែដ៏លពោះកីិតិពីការបូិ់ររបិូ់យប័់ណណ ជាទូ្ធពោះ�គ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ពោះ�កិំ�ងរ�យការណ៍ចំំពោះណញ ឬខាតិ។

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021



121120 របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021

32. ណើគាលនណើ��យគូ�ណើនយយសំ់ខាន់ៗ(ត)
គូ.  ក្រុទ្ធព័យស់កំមី្ពុហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� និងបំ់�� លហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (i)  ការទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ និងការវាស់័ម្រែវិង�ំ�ូង

ធនាគារទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ជាពោះលីកិដំ៏បូ់ងនូវឥណ�ន និងប់�ពោះរគ្រប់�នផិល់ដ៏ល់អតិិថិិជូន  គ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញី មូលប់គ្រតិបំ់ណ� លណែដ៏ល�នពោះ�ះផាយ ពោះ�កាលប់រពិោះចំេទ្ធ
ណែដ៏លគ្រប់តិិប់តិិិការគ្រតិវូ�នពោះកីិតិពោះឡូងី។  �ល់ឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះផសងពោះទ្ធៀតិ (រមួ�ងំការទិ្ធញ និងលក់ិគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ជាគ្រប់ចាំ)ំ គ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់
ពោះ�កាលប់រពិោះចំេទ្ធជួូញដូ៏រ ណែដ៏លជាកាលប់រពិោះចំេទ្ធណែដ៏លធនាគារកាល យជាភា�ីនៃនកិិចំេសនានៃនឧប់កិរណ៍�ងំពោះនះ។

សគ្រ�ប់់ធាតិ�ណែដ៏លមិនណែមនវាស់ណែវងតាមតិនៃមលសមគ្រសប់តាមរយៈរ�យការណ៍ចំំពោះណញ ឬខាតិ គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� ឬបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ� គ្រតិវូ�នវាស់ណែវង
ដំ៏បូ់ងតាមតិនៃមលសមគ្រសប់ បូ់កិនឹងនៃថិលពោះដី៏មគ្រប់តិិប់តិិិការ ណែដ៏លពោះកីិតិមកិពីការទិ្ធញ ឬពោះ�ះផាយនៃនគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� ឬបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ��ងំពោះនាះ។ 
ជាទូ្ធពោះ�តិនៃមលសមគ្រសប់នៃនឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះ�ពោះពលទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ដំ៏បូ់ង ��ជានៃថិលពោះដី៏មគ្រប់តិិប់តិិិការរប់ស់វា។

(ii)   ការចាំត់ចំណាត់ថ្នាន �់

ប្រទ្ធពីយស័�មមហិិរញ្ញញវិតុ�

ពោះ�កិំ�ងការទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ដំ៏បូ់ង គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�គ្រតិវូ�នចាំត់ិថំាក់ិតាមការវាស់ណែវង៖ រលំស់នៃថិលពោះដី៏ម តិនៃមលសមគ្រសប់តាមរយៈរ�យការណ៍លទ្ធធផល
លមអិតិពោះផសងៗ (“FVOCI“) ឬតិនៃមលសមគ្រសប់តាមរយៈរ�យការណ៍ចំំពោះណញ ឬខាតិ (“FVTPL”)។

គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� គ្រតិវូ�នវាស់ណែវងតាមរលំស់នៃថិលពោះដី៏ម គ្រប់សិនពោះបី់វាបំ់ពោះពញពោះ�នឹងលកុិខ្ញុំណុដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាមពោះហីិយមិនគ្រតិវូ�នកំិណត់ិជា FVTPL ពោះនាះ
ពោះទ្ធ៖

• គ្រទ្ធព�សកិមមណែដ៏ល�នពោះ�កិំ�ងមាូណែឌ្ឍលអាជីូវកិមម កិំ�ងពោះគាលបំ់ណងរកិាទ្ធ�កិពោះដី៏មីកីារគ្រប់មូលសាច់ំគ្រ�ក់ិតាមកិិចំេសនា និង

• លកុិខ្ញុំណឌ កិិចំេសនារប់ស់គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� ផិល់នូវកាលប់រពិោះចំេទ្ធជាក់ិ�ក់ិចំំពោះ�ះលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិសគ្រ�ប់់ទូ្ធ�ត់ិណែតិគ្រ�ក់ិពោះដី៏ម និងការគ្រ�ក់ិ 
  (“SPPI”)។

ឧប់កិរណ៍បំ់ណ� ល គ្រតិវូ�នវាស់ណែវងពោះ� FVOCI ល�ះគ្រតាណែតិវា�នបំ់ពោះពញនឹងលកុិខ្ញុំណឌ �ងំពីរដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម ពោះហីិយមិនគ្រតិវូ�នកំិណត់ិជា FVTPL ពោះនាះពោះទ្ធ៖

• គ្រទ្ធព�សកិមមណែដ៏ល�នពោះ�កិំ�ង�ំរអូាជីូវកិមម កិំ�ងពោះគាលបំ់ណងរកិាទ្ធ�កិពោះដី៏មីកីារគ្រប់មូលសាច់ំគ្រ�ក់ិតាមកិិចំេសនា និងលក់ិគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� និង

• លកុិខ្ញុំណឌ កិិចំេសនារប់ស់គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� ផិល់នូវកាលប់រពិោះចំេទ្ធជាក់ិ�ក់ិ ចំំពោះ�ះលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិ ណែដ៏លសគ្រ�ប់់ទូ្ធ�ត់ិណែតិគ្រ�ក់ិពោះដី៏ម និង
  ការគ្រ�ក់ិ (“SPPI”)។

សគ្រ�ប់់ការទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ការវនិិពោះយា�ពោះលីមូលធនជាពោះលីកិដំ៏បូ់ង ណែដ៏លមិនគ្រតិវូ�នកាន់កាប់់សគ្រ�ប់់ជួូញដូ៏រធនាគារ គ្រតិវូណែតិពោះគ្រជីូសពោះរសីការប់ងាា ញ
ការណែគ្រប់គ្រប់លួ នាពោះពលប់នាេ ប់់តាមរយៈលទ្ធធផលលមអិតិពោះផសងៗ។ ការពោះគ្រជីូសពោះរសីពោះនះពោះធើីពោះឡូងីពោះ�យណែផអកិពោះលីការវនិិពោះយា�នីមួយៗ។

គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ��ងំអស់ពោះផសងពោះទ្ធៀតិគ្រតិវូ�នចាំត់ិថាក់ំិតាមការវាស់ណែវងតាម FVTPL។

ពោះលីសពីពោះនះ សគ្រ�ប់់ការទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ជាពោះលីកិដំ៏បូ់ង ធនាគារអាចំនឹងកំិណត់ិគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� ណែដ៏លបំ់ពោះពញតាមលកុិខ្ញុំណឌ កិំ�ងការវាស់ណែវងតាមរលំស់
នៃថិលពោះដី៏ម ឬតាម FVOCI គ្រប់សិនពោះបី់វាស់ណែវងតាម FVTPL នឹងល�ប់បំ់�ត់ិ ឬកាត់ិប់នយុជាសារវនានូវភាពមិនស�ីគំានៃន�ណពោះនយ�ណែដ៏លនឹងពោះកីិតិពោះឡូងី។

ការវាយតម្លៃមៃគំ្គរអូាជី្យវិ�មម

ធនាគារ ពោះធើីការវាយតិនៃមលអំពីកិមមវតិុ�នៃនមាូណែឌ្ឍលអាជីូវកិមម ពោះលីគ្រទ្ធព�សកិមមកិំ�ងកិគ្រមិតិសំណ�ំ ឥណ�ននីមួយៗ ពោះគ្រ�ះ�ំរពូោះនះប់ងាា ញយាា ងចំាស់ពីវធីិគ្រ�ប់់គ្រ�ង
អាជីូវកិមម និងវធីិផិល់ព័ត៌ិ�នពោះ�អំកិគ្រ�ប់់គ្រ�ង។ ព័ត៌ិ�ន�ងំពោះនាះរមួ�ន៖

• ពោះគាលនពោះយា�យ និងពោះគាលបំ់ណងណែដ៏ល�នប់ញ្ហាជ ក់ិសគ្រ�ប់់សំណ�ំ ឥណ�ន និងអន�វតិិនូវពោះគាលនពោះយា�យ�ងំពោះនាះ។ ជាពិពោះសសថាពោះតីិ 
 យ�ទ្ធធសាគ្រសរិប់ស់អំកិគ្រ�ប់់គ្រ�ង ពោះផិ្លាតិពោះលីការណែសើងរកិចំំណូលការគ្រ�ក់ិតាមកិិចំេសនា រកិានូវទ្ធគ្រមង់អគ្រតាការគ្រ�ក់ិជាក់ិ�ក់ិមួយ

32. ណើគាលនណើ��យគូ�ណើនយយសំ់ខាន់ៗ(ត)
គូ.  ក្រុទ្ធព័យស់កំមី្ពុហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� និងបំ់�� លហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ii)   ការចាំត់ចំណាត់ថ្នាន �់ (ត)

ពោះធើីឲ្យ�ស�ីសងាើ ក់ិគំារវាងរយៈពោះពលនៃនគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� ពោះ�នឹងរយៈពោះពលនៃនបំ់ណ� ល ណែដ៏លជាហិិរញ្ញញប់ី�នរប់ស់គ្រទ្ធព�សកិមម�ងំពោះនាះ ឬការពោះធើីឲ្យ�
 �នលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិតាមរយៈការលក់ិគ្រទ្ធព�សកិមម។

• វធីិកិំ�ងការវាយតិនៃមលលទ្ធធផលនៃនសំណ�ំ ឥណ�ន និងវធីិ�យការណ៍ពោះ�អំកិគ្រ�ប់់គ្រ�ងរប់ស់ធនាគារ

• ហានិភ័ិយណែដ៏លប់ាះ�ល់ដ៏ល់លទ្ធធផលនៃន�ំរអូាជីូវកិមម (និងគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�នពោះ�កិំ�ងមាូណែឌ្ឍលអាជីូវកិមមពោះនាះ) និងយ�ទ្ធធសាគ្រសិ
  សគ្រ�ប់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិភ័ិយ�ងំពោះនាះ

• រពោះប់ៀប់ណែដ៏លអំកិគ្រ�ប់់គ្រ�ងអាជីូវកិមមទ្ធទួ្ធល�នការទូ្ធ�ត់ិ (ឧ�ហិរណ៍៖ ពោះតីិការទូ្ធ�ត់ិសំណងណែផអកិពោះលីតិនៃមលសមគ្រសប់នៃនគ្រទ្ធព�សកិមមណែដ៏ល�ន 
 គ្រ�ប់់គ្រ�ង ឬសាច់ំគ្រ�ក់ិតាមកិិចំេសនាណែដ៏ល�នគ្រប់មូល) និង

• ភាពញឹកិញ៉ាប់់ ប់រ�ិណ និងរយៈពោះពលនៃនការលក់ិកិំ�ងគ្រគាម�ន មូលពោះហិតិ�នៃនការលក់ិពោះនាះ និងការរពឹំងទ្ធ�កិអំពីសកិមមភាពលក់ិនាពោះពល
  អនា�តិ។ ពោះ�ះជាយាា ង�ក៏ិពោះ�យ ព័ត៌ិ�នអំពីសកិមមភាពលក់ិមិនគ្រតិវូ�នចាំត់ិទ្ធ�កិថា�ច់ំពោះ�យណែឡូកិពោះឡូយី ប់ា�ណែនិជាណែផកំិមួយនៃន 

 ការវាយតិនៃមលទូ្ធពោះ� អំពីរពោះប់ៀប់ណែដ៏លពោះធើីឲ្យ�សពោះគ្រមចំ�ននូវកិមមវតិុ�រប់ស់ធនាគារកិំ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� និងរពោះប់ៀប់ណែដ៏លលំហិរូ
  ទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិគ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់។

គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�សគ្រ�ប់់ការជួូញដូ៏រ ឬចាំត់ិណែចំង ពោះហីិយណែដ៏លលទ្ធធផលគ្រតិវូ�នវាយតិនៃមលតាមមូល�ឋ នតិនៃមលសមគ្រសប់ គ្រតិវូ�នវាស់ណែវងតាម FVTPL 
ពោះគ្រ�ះគ្រទ្ធព�សកិមម�ងំពោះនាះមិនណែមនសគ្រ�ប់់គ្រប់មូលសាច់ំគ្រ�ក់ិតាម កិិចំេសនា ឬមិនណែមនសគ្រ�ប់់�ងំការគ្រប់មូលសាច់ំគ្រ�ក់ិតាមកិិចំេសនា និងសគ្រ�ប់់លក់ិ
ពោះឡូយី។ 

ការវាយតម្លៃមៃថ្នាបេតីលំហូិរទឹ្ធ�ប្របា�់�ម�ិចេស័នាគឺ្គស័ប្រ��់ទូ្ធទាត់ម្រែតប្របា�់បេ�ីម និងការប្របា�់(“SPPI”) 

ចំំពោះ�ះពោះគាលបំ់ណងនៃនការវាយតិនៃមលពោះនះ “គ្រ�ក់ិពោះដី៏ម” ��ជាតិនៃមលសមគ្រសប់នៃនគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះ�ពោះពលទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ជាពោះលីកិដំ៏បូ់ង។ “ការគ្រ�ក់ិ” ��ជា
តិនៃមលតិប់សងំមួយសគ្រ�ប់់ពោះពលពោះវ�នៃនការពោះគ្របី់គ្រ�ស់ទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិ សគ្រ�ប់់រយៈពោះពល�មួយ និងសគ្រ�ប់់ហានិភ័ិយណែដ៏ល�ក់ិព័នធនឹងប់រ�ិណគ្រ�ក់ិពោះដី៏មពោះ�
ជាប់់ជំូ�ក់ិកិំ�ងអំឡូ�ងពោះពលជាក់ិ�ក់ិមួយ និងសគ្រ�ប់់ការចំំ�យរមួ�ងំហានិភ័ិយកិំ�ងការផិល់កិមេីជាមូល�ឋ នពោះផសងៗពោះទ្ធៀតិ (ដូ៏ចំជាហានិភ័ិយសាច់ំគ្រ�ក់ិ
ងាយគ្រសលួ និងចំំ�យរដ៏ឋ�ល) រមួ�ងំអគ្រតាគ្រ�ក់ិចំំពោះណញ។

ពោះដី៏មីវីាយតិនៃមលថាពោះតីិលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិតាមកិិចំេសនា��សគ្រ�ប់់ណែតិទូ្ធ�ត់ិគ្រ�ក់ិពោះដី៏ម និងការគ្រ�ក់ិ ធនាគារគ្រតិវូពិចាំរ�លកុិខ្ញុំណឌ កិិចំេសនារប់ស់ឧប់កិរណ៍
ហិិរញ្ញញវតិុ� រមួប់ញ្ញេូលការវាយតិនៃមលថាពោះតីិ គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� �នលកុិខ្ញុំណឌ កិិចំេសនាណែដ៏លអាចំផ្លាល ស់បូិ់រពោះពលពោះវ� ឬចំំនួនលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិតាមកិិចំេសនា 
ណែដ៏លអាចំពោះធើីឲ្យ�ខ្ញុំ�សពីលកុិខ្ញុំណឌ នៃនការទូ្ធ�ត់ិគ្រ�ក់ិពោះដី៏ម និងការគ្រ�ក់ិ។

កិំ�ងការវាយតិនៃមល ធនាគារពិចាំរ�ពោះលី៖

• គ្រពឹតិិិការណ៍ជាយថាភាពណែដ៏លអាចំផ្លាល ស់បូិ់រចំំនួន និងរយៈពោះពលនៃនលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិ 
• លកុិខ្ញុំណឌ អាន�ភាព 
• លកុិខ្ញុំណឌ សងគ្រ�ក់ិម�នកាលកំិណត់ិ និងការពនារពោះពលសង 
• លកុិខ្ញុំណឌ ណែដ៏លកិគ្រមិតិធនាគារ កិំ�ងការ�ម�រមកិវញិនូវសាច់ំគ្រ�ក់ិពីគ្រទ្ធព�សកិមមជាក់ិ�ក់ិ (ដូ៏ចំជាឥណ�នណែដ៏លមិនអាចំគ្រប់មូលមកិវញិ�ន) និង 
• លកុិណៈពិពោះសសណែដ៏លណែកិណែគ្រប់តិនៃមលតិប់សងំអំពីតិនៃមលគ្រ�ក់ិតាមពោះពលពោះវ� (ឧ�ហិរណ៍ ការកំិណត់ិអគ្រតាការគ្រ�ក់ិពោះឡូងីវញិតាមកាលកំិណត់ិ)។

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021



123122 របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021

32. ណើគាលនណើ��យគូ�ណើនយយសំ់ខាន់ៗ(ត)
គូ.  ក្រុទ្ធព័យស់កំមី្ពុហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� និងបំ់�� លហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ii)   ការចាំត់ចំណាត់ថ្នាន �់ (ត)

ឥណទានម្រែ�លមិនអាចប្រ�មូលម�វិញិបាន

កិំ�ងកិរណីខ្ញុំលះ ឥណ�នណែដ៏លផិល់ពោះ�យធនាគារ ណែដ៏លគ្រតិវូ�នការ�រពោះ�យគ្រទ្ធព��ក់ិធានារប់ស់អតិិថិិជូនក៏ិ�នកំិហិិតិធនាគារកិំ�ងការ�ម�រសាច់ំគ្រ�ក់ិ
មកិវញិណែដ៏រ (ឥណ�នណែដ៏លមិនអាចំគ្រប់មូលមកិវញិ�ន)។  កិំ�ងកិរណីពោះនះ ធនាគារពោះធើីការវនិិចំេ័យកិំ�ងការវាយតិនៃមលថាពោះតីិឥណ�នពោះនាះអាចំគ្រប់មូលមកិវញិ
�នណែតិគ្រ�ក់ិពោះដី៏ម និងការគ្រ�ក់ិ ឬពោះទ្ធ។ ជាទូ្ធពោះ�ធនាគារពិចាំរ�ពោះលីព័ត៌ិ�នខាងពោះគ្រកាមកិំ�ងការវនិិចំេ័យ៖

• ថាពោះតីិកិិចំេសនា�នប់ញ្ហាជ ក់ិចំាស់ពីចំំនួន និងកាលប់រពិោះចំេទ្ធនៃនការប់ង់សងកិមេីណែដ៏រ ឬពោះទ្ធ

• តិនៃមលសមគ្រសប់នៃនគ្រទ្ធព�ប់ញ្ហាេ �ំក់ិព័នធនឹងចំំនួននៃនគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�នការធានា 

• សមតិភុាព និងឆ្លនេៈរប់ស់អតិិថិិជូន កិំ�ងការទូ្ធ�ត់ិសងតាមកិិចំេសនា ពោះ�ះបី់�នឱនភាពនៃនតិនៃមលគ្រទ្ធព�ប់ញ្ហាេ ក៏ំិពោះ�យ

• ថាពោះតីិអតិិថិិជូន��ជារបូ់វនិប់��គល ឬជាអងគភាពគ្រប់តិិប់តិិិការសំខាន់ ឬជាអងគភាពណែដ៏ល�នពោះគាលបំ់ណងពិពោះសស 

• ហានិភ័ិយរប់ស់ធនាគារកិំ�ងការ�ត់ិប់ង់គ្រទ្ធព�សកិមម �ក់ិទ្ធងនឹងឥណ�នណែដ៏លមិនអាចំគ្រប់មូលមកិវញិ�ន 

• ថាពោះតីិគ្រទ្ធព��ក់ិធានា��ជាគ្រទ្ធព��ងំអស់ណែដ៏លអតិិថិិជូន�ន ឬជាណែផកំិមួយនៃនគ្រទ្ធព�សកិមមពោះផសងៗពោះទ្ធៀតិរប់ស់អតិិថិិជូន និង

• ថាពោះតីិធនាគារទ្ធទួ្ធល�នអតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍ពីគ្រទ្ធព�សកិមមពោះនះ ឬពោះទ្ធ។ 

ការចាំត់ចំណាត់ថ្នាន �់បេ�ីងវិញិ

គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�មិនគ្រតិវូ�នពោះធើីចំំ�ត់ិថំាក់ិពោះឡូងីវញិ ប់នាេ ប់់ពីការទ្ធទួ្ធលសាគល់តិនៃមលដំ៏បូ់ងពោះឡូយី ពោះលីកិណែលងណែតិកិំ�ងអំឡូ�ងពោះពលណែដ៏លធនាគារផ្លាល ស់បូិ់រ�ំរ ូ
អាជីូវកិមមរប់ស់ខ្ញុំលួន កិំ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�។

(iii)   ការឈ�់ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់

ប្រទ្ធពីយស័�មមហិិរញ្ញញវិតុ�

ធនាគារឈប់់ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� ពោះ�ពោះពលណែដ៏លសិទ្ធធិកិំ�ងកិិចំេសនាកិំ�ងការទ្ធទួ្ធលលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិ ពីគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ផ�តិកំិណត់ិ ឬ
ការពោះផេរសិទ្ធធិទ្ធទួ្ធលលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិតាមកិិចំេសនាកិំ�ងគ្រប់តិិប់តិិិការ ណែដ៏លហានិភ័ិយ�ងំអស់ និងភាពជាកិមមសិទ្ធធិនៃនគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� គ្រតិវូ�នពោះផេរ ឬ
កិំ�ងកិរណីណែដ៏លធនាគារមិនពោះផេរ ឬមិនរកិាទ្ធ�កិនូវ�ល់ហានិភ័ិយ និងភាពជាកិមមសិទ្ធធិ ពោះហីិយធនាគារមិនរកិាការគ្រ�ប់់គ្រ�ងគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�។

ចំំពោះ�ះការឈប់់ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� ភាពលពោះមអ�ងរវាងតិនៃមលពោះយាងរប់ស់គ្រទ្ធព�សកិមម (ឬតិនៃមលពោះយាងណែដ៏លជាចំំណែណកិនៃនគ្រទ្ធព�សកិមមណែដ៏លឈប់់
ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់) និងផលបូ់កិនៃន (i) តិនៃមលតិប់សងំណែដ៏លទ្ធទួ្ធល�ន (�ប់់ប់ញ្ញេូល�ងំគ្រទ្ធព�សកិមមថិមីណែដ៏លទ្ធទួ្ធល�ន ដ៏កិបំ់ណ� លថិមីណែដ៏លទ្ធទួ្ធលយកិ) និង (ii) 
ចំំពោះណញ ឬខាតិណែដ៏ល�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់កិំ�ង OCI គ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ពោះ�កិំ�ងរ�យការណ៍ចំំពោះណញ ឬខាតិ។

�ំណ� លហិិរញ្ញញវិតុ�

ធនាគារឈប់់ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់បំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ� ពោះ�ពោះពលណែដ៏លកាតិពើកិិចំេពោះគ្រកាមកិិចំេសនាគ្រតិវូ�នរ�ំយ ឬល�ប់ពោះចាំល ឬផ�តិអាណតិិិ។

32. ណើគាលនណើ��យគូ�ណើនយយសំ់ខាន់ៗ(ត) 
គូ.  ក្រុទ្ធព័យស់កំមី្ពុហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� និងបំ់�� លហិ៊ុរឹ�ើវីតថ�(ត)

 (iv)   ការម្រែ�ម្រែប្រ�ប្រទ្ធពីយស័�មមហិិរញ្ញញវិតុ� និង�ំណ� លហិិរញ្ញញវិតុ�

ប្រទ្ធពីយស័�មមហិិរញ្ញញវិតុ�

គ្រប់សិនពោះបី់លកុិខ្ញុំណឌ នៃនគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�គ្រតិវូ�នណែកិណែគ្រប់ ពោះនាះធនាគារវាយតិនៃមលថាពោះតីិលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិនៃនគ្រទ្ធព�សកិមមណែដ៏ល�នណែកិណែគ្រប់ពោះនាះ �នភាពខ្ញុំ�សគំា
ខាល ងំ ឬពោះទ្ធ។ 

គ្រប់សិនពោះបី់លំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិ�នភាពខ្ញុំ�សគំាខាល ងំ ពោះនាះសិទ្ធធិតាមកិិចំេសនាចំំពោះ�ះលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិពីគ្រទ្ធព�សកិមម ហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះដី៏ម គ្រតិវូ�នចាំត់ិទ្ធ�កិថាផ�តិអាណតិិិ។ 
កិំ�ងកិរណីពោះនះគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះដី៏ម គ្រតិវូឈប់់ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ (សូមពោះមីល (iii)) ពោះហីិយគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ថិមី គ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់តាមតិនៃមលសមគ្រសប់បូ់កិ
នឹងនៃថិលចំំ�យគ្រប់តិិប់តិិិការ។ នៃថិលពោះសវានានាណែដ៏លទ្ធទួ្ធល�នជាណែផកំិនៃនការណែកិណែគ្រប់ពោះនះ គ្រតិវូ�ន�ប់់ប់ញ្ញេូលដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖

• នៃថិលពោះសវាណែដ៏លគ្រតិវូ�នពិចាំរ�កិំ�ងការកំិណត់ិតិនៃមលសមគ្រសប់នៃនគ្រទ្ធព�សកិមមថិមី និងនៃថិលពោះសវាណែដ៏លទ្ធទួ្ធល�នមកិវញិពោះលីនៃថិលចំំ�យគ្រប់តិិប់តិិិ ការណែដ៏ល  ពោះកីិតិពោះឡូងី គ្រតិវូ�ន�ប់់ប់ញ្ញេូលកិំ�ងការវាស់ណែវងដំ៏បូ់ងនៃនគ្រទ្ធព�សកិមម និង

• នៃថិលពោះសវាពោះផសងពោះទ្ធៀតិគ្រតិវូ�ន�ប់់ប់ញ្ញេូលកិំ�ងរ�យការណ៍ចំំពោះណញ ឬខាតិ ណែដ៏លជាណែផកំិមួយនៃនការចំំពោះណញ ឬខាតិពោះលីគ្រទ្ធព�សកិមមណែដ៏លឈប់់ទ្ធទួ្ធល
  សាគ ល់។

គ្រប់សិនពោះបី់លំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិគ្រតិវូ�នណែកិណែគ្រប់ពោះ�ពោះពលណែដ៏លអតិិថិិជូនជួូប់ការលំ�កិណែផកំិហិិរញ្ញញវតិុ� ពោះនាះពោះគាលបំ់ណងនៃនការណែកិណែគ្រប់ជាទូ្ធពោះ� ��ពោះដី៏មីទី្ធទួ្ធល�ន
មកិវញិជាអតិិប់រ�ពោះលីលកុិខ្ញុំណឌ នៃនកិិចំេសនាពោះដី៏ម ជាជាងប់ពោះងកីតិគ្រទ្ធព�សកិមមថិមីណែដ៏ល�នលកុិខ្ញុំណឌ ខ្ញុំ�សគំាខាល ងំ។  គ្រប់សិនពោះបី់ធនាគារ�ន�ពោះគ្រ�ងណែកិណែគ្រប់
គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�តាមរពោះប់ៀប់មួយណែដ៏លអាចំនាឲំ្យ��នការពោះលីកិណែលងចំំពោះ�ះលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិ គ្រទ្ធព�សកិមមពោះនាះ គ្រតិវូ�នយកិមកិពិចាំរ�ជាម�ន ថាពោះតីិណែផកំិ
មួយនៃនគ្រទ្ធព�សកិមម�ួរណែតិគ្រតិវូ�នល�ប់ពោះចំញពីប់ញ្ញជីម�នពោះពលពោះធើីការណែកិណែគ្រប់ ឬពោះទ្ធ (សូមពោះមីលខាងពោះគ្រកាមសគ្រ�ប់់ពោះគាលនពោះយា�យ ការល�ប់ពោះចំញពីប់ញ្ញជី)។  វធីិ
សាគ្រសពិោះនះ ជូះឥទ្ធធិពលដ៏ល់លទ្ធធផលនៃនការវាយតិនៃមលប់រ�ិណ ពោះហីិយកិំ�ងកិរណីពោះនះ�នន័យថា លកុិណៈវនិិចំេ័យនៃនការឈប់់ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់គ្រទ្ធព� ជាទូ្ធពោះ�មិន
អាចំអន�វតិិ�នពោះនាះពោះទ្ធ។ 

គ្រប់សិនពោះបី់ការណែកិតិគ្រមវូគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�គ្រតិវូ�នវាស់ណែវងតាមរលំស់នៃថិលពោះដី៏ម ឬ FVOCI មិនប់�ិលឲ្យ��នការឈប់់ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�
ពោះទ្ធពោះនាះ ពោះនាះធនាគារនឹង�ណនាពោះឡូងីវញិនូវតិនៃមលពោះយាងនៃនគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ជាម�ន ពោះ�យពោះគ្របី់អគ្រតាការគ្រ�ក់ិគ្រប់សិទ្ធធភាពដំ៏បូ់ងនៃនគ្រទ្ធព�សកិមម និង
ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់លទ្ធធផលនៃនការណែកិតិគ្រមវូ កិំ�ងរ�យការណ៍ចំំពោះណញ ឬខាតិ។ សគ្រ�ប់់គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�នអគ្រតាពោះថិរ អគ្រតាការគ្រ�ក់ិគ្រប់សិទ្ធធភាពដំ៏បូ់ង
ណែដ៏លពោះគ្របី់ពោះដី៏មី�ីណនាចំំពោះណញ ឬខាតិពីការណែកិតិគ្រមវូ គ្រតិវូ�នណែកិណែគ្រប់ពោះដី៏មីឆី្លល�ះប់ញ្ហាេ ងំពីលកុិខ្ញុំណឌ ទី្ធផារប់ចំេ�ប់ីន ំ ពោះ�ពោះពលណែដ៏លពោះធើីការណែកិតិគ្រមវូ។ �ល់ការ
ចំំ�យ ឬនៃថិលពោះសវាណែដ៏លពោះកីិតិពោះឡូងី និងនៃថិលពោះសវាទ្ធទួ្ធល�ន ណែដ៏លជាណែផកំិមួយនៃនការណែកិតិគ្រមវូ�ក់ិទ្ធងនឹងតិនៃមលពោះយាងដ៏�លនៃនគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� ណែដ៏ល�ន
ពោះធើីការណែកិតិគ្រមវូ គ្រតិវូ�នរលំស់ណែផអកិពោះលីរយៈពោះពលណែដ៏លពោះ�សល់ នៃនគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�នណែកិតិគ្រមវូពោះនាះ។

គ្រប់សិនពោះបី់ការណែកិតិគ្រមវូពោះនះ គ្រតិវូ�នពោះធើីពោះឡូងីពោះ�យសារណែតិអតិិថិិជូនជួូប់ការលំ�កិណែផកំិហិិរញ្ញញវតិុ� ពោះនាះចំំពោះណញ ឬខាតិគ្រតិវូ�នប់ងាា ញជាមួយគំានឹង
ការខាតិប់ង់ពោះលីឱនភាពនៃនតិនៃមល នៃនគ្រទ្ធព�សកិមម។ កិំ�ងកិរណីពោះផសងពោះទ្ធៀតិ វាគ្រតិវូ�នប់ងាា ញជាចំំណូលការគ្រ�ក់ិ ណែដ៏ល�ណនាពោះ�យពោះគ្របី់វធីិសាគ្រសអិគ្រតា
ការគ្រ�ក់ិគ្រប់សិទ្ធធភាព។ 

�ំណ� លហិិរញ្ញញវិតុ�

ធនាគារ ឈប់់ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់បំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ� ពោះ�ពោះពលណែដ៏លលកុិខ្ញុំណឌ រប់ស់វាគ្រតិវូ�នណែកិតិគ្រមវូ ពោះហីិយលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិនៃនបំ់ណ� លណែដ៏ល�នណែកិតិគ្រមវូពោះនាះ�ន
ភាពខ្ញុំ�សគំាខាល ងំ។ កិំ�ងកិរណីពោះនះ បំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ�ថិមី គ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់តាមតិនៃមលសមគ្រសប់។ ភាពលពោះមអ�ងរវាងតិនៃមលពោះយាងនៃនបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏លមិន
គ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ និងតិនៃមលតិប់សងំ គ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់កិំ�ងរ�យការណ៍ចំំពោះណញ និងខាតិ។ តិនៃមលតិប់សងំរមួ�នគ្រទ្ធព�សកិមមមិនណែមនហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល
�នពោះផេរ (គ្រប់សិនពោះបី់�ន) និងការទ្ធទួ្ធលយកិបំ់ណ� លរមួ�ងំបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�នណែកិតិគ្រមវូថិមី។ 

គ្រប់សិនពោះបី់ការណែកិតិគ្រមវូបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះនះមិនគ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ជាការឈប់់ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ពោះទ្ធ ពោះនាះរលំស់   នៃថិលពោះដី៏មនៃនបំ់ណ� ល គ្រតិវូ�ណនា ពោះឡូងីវញិ
ពោះ�យពោះធើីអប់ីហារលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិណែដ៏ល�នណែកិណែគ្រប់ តាមអគ្រតាការគ្រ�ក់ិគ្រប់សិទ្ធធភាពដំ៏បូ់ង ពោះហីិយលទ្ធធផលនៃនការចំំពោះណញ ឬខាតិ គ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់កិំ�ង
រ�យការណ៍ចំំពោះណញ និងខាតិ។ សគ្រ�ប់់បំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ��នអគ្រតាអពោះថិរ អគ្រតាការគ្រ�ក់ិគ្រប់សិទ្ធធភាពដំ៏បូ់ងណែដ៏លពោះគ្របី់ពោះដី៏មី�ីណនាចំំពោះណញ ឬខាតិពីការ
ណែកិតិគ្រមវូ គ្រតិវូ�នណែកិណែគ្រប់ពោះដី៏មីឆី្លល�ះប់ញ្ហាេ ងំពីលកុិខ្ញុំណឌ ទី្ធផារប់ចំេ�ប់ីន ំ ពោះ�ពោះពលណែដ៏លពោះធើីការណែកិតិគ្រមវូ។ �ល់ការចំំ�យ និងនៃថិលពោះសវាណែដ៏លពោះកីិតិ�ន គ្រតិវូ�ន
ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ជាការណែកិតិគ្រមវូពោះ�ពោះលីតិនៃមលពោះយាងនៃនបំ់ណ� ល និងរលំស់តាមរយៈពោះពលណែដ៏លពោះ�សល់នៃនបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�នណែកិតិគ្រមវូពោះ�យ�ណនាអគ្រតា
ការគ្រ�ក់ិគ្រប់សិទ្ធធភាពពោះឡូងីវញិពោះលីឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�។

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021
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32. ណើគាលនណើ��យគូ�ណើនយយសំ់ខាន់ៗ (ត) 
គូ.  ក្រុទ្ធព័យស់កំមី្ពុហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� និងបំ់�� លហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)

 (v)   ការកាត់�ង

គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� និងបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ� អាចំគ្រតិវូកាត់ិកិងគំា�ន និងគ្រតិវូប់ងាា ញជាចំំនួនស�ទ្ធធពោះ�កិំ�ងរ�យការណ៍សុានភាពហិិរញ្ញញវតិុ� ល�ះគ្រតាណែតិ
ធនាគារ�នសិទ្ធធិតាមចំាប់់ពោះដី៏មីពីោះធើីការកាត់ិកិងគំា�ន និង�នបំ់ណងពោះធើីការទូ្ធ�ត់ិពោះ�យណែផអកិពោះលីមូល�ឋ នចំំនួនពោះ�សល់ស�ទ្ធធ ឬក៏ិទ្ធទួ្ធលសាគ ល់
គ្រទ្ធព�សកិមម និងទូ្ធ�ត់ិបំ់ណ� លកិំ�ងពោះពលដំ៏�លគំា។ 

(vi)   ការវាស់័ម្រែវិងតម្លៃមៃស័មប្រស័� 

តិនៃមលសមគ្រសប់ ��ជាតិនៃមលណែដ៏លនឹងទ្ធទួ្ធល�នពោះ�យការលក់ិគ្រទ្ធព�សកិមម ឬតិនៃមលណែដ៏ល�នទូ្ធ�ត់ិចំំពោះ�ះការពោះផេរបំ់ណ� លពោះ�កិំ�ងគ្រប់តិិប់តិិិការធមមតា រវាង
អំកិចូំលរមួកិំ�ងទី្ធផារ នាកាលប់រពិោះចំេទ្ធនៃនការវាស់ណែវងពោះ�កិំ�ងទី្ធផារពោះគាល ឬកិំ�ងកិរណីមិន�នទី្ធផារពោះគាល ��យកិទី្ធផារជាអាទិ្ធភាពបំ់ផ�តិ ណែដ៏លធនាគារ
អាចំកំិណត់ិរកិ�នពោះ�កាលប់រពិោះចំេទ្ធនៃនការវាស់ណែវងពោះនាះ។ តិនៃមលសមគ្រសប់រប់ស់បំ់ណ� ល ឆ្លល�ះប់ញ្ហាេ ងំពីហានិភ័ិយនៃនការមិនអន�វតិិកាតិពើកិិចំេ។

ធនាគារវាស់ណែវងតិនៃមលសមគ្រសប់រប់ស់ឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�មួយ ពោះ�យពោះគ្របី់សគ្រមង់តិនៃមលពោះ�កិំ�ងទី្ធផារសកិមមរប់ស់ឧប់កិរណ៍ពោះនាះ គ្រប់សិនពោះបី់�ន។ ទី្ធផារមួយ
ចាំត់ិទ្ធ�កិជាទី្ធផារសកិមម គ្រប់សិនពោះបី់គ្រប់តិិប់តិិិការរប់ស់គ្រទ្ធព�សកិមម ឬបំ់ណ� លពោះកីិតិពោះឡូងីញឹកិញ៉ាប់់ ពោះហីិយទំ្ធហំិគ្រប់តិិប់តិិិការ�នភាពគ្រ�ប់់គ្រគាន់កិំ�ងការផិល់
ព័ត៌ិ�នតិនៃមលជាពោះទ្ធៀង�ត់ិ។ 

គ្រប់សិនពោះបី់ព�ំ�នសគ្រមង់តិនៃមលពោះ�កិំ�ងទី្ធផារសកិមមពោះទ្ធ ពោះនាះធនាគារគ្រតិវូពោះគ្របី់ប់ពោះចំេកិពោះទ្ធសវាយតិនៃមល�ណែដ៏លអាចំពោះគ្របី់គ្រ�ស់ទិ្ធនន័ំយណែដ៏លអាចំអពោះងកតិ�នជា
អតិិប់រ� និងកាត់ិប់នយុនូវការពោះគ្របី់គ្រ�ស់ទិ្ធនន័ំយណែដ៏លមិនអាចំអពោះងកតិ�ន។ ប់ពោះចំេកិពោះទ្ធសវាយតិនៃមលណែដ៏ល�នពោះគ្រជីូសពោះរសី គ្រតិវូរមួប់ញ្ញេូលនូវកិតិា�ងំអស់
ណែដ៏លអំកិចូំលរមួកិំ�ងទី្ធផារនឹងពិចាំរ�ពោះ�កិំ�ងការកំិណត់ិតិនៃមលគ្រប់តិិប់តិិិការមួយ។ 

ភិសិ�តាងដ៏៏លអបំ់ផ�តិសគ្រ�ប់់តិនៃមលសមគ្រសប់រប់ស់ឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�មួយ ពោះ�ពោះពលទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ជាពោះលីកិដំ៏បូ់ង ជាទូ្ធពោះ���ជាតិនៃមលគ្រប់តិិប់តិិិការ �នន័យថា 
ជាតិនៃមលសមគ្រសប់នៃនផលតិប់សងំ�នផិល់ឲ្យ� ឬ�នទ្ធទួ្ធល។ គ្រប់សិនពោះបី់ធនាគារកំិណត់ិថា តិនៃមលសមគ្រសប់ពោះ�ពោះពលទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ជាពោះលីកិដំ៏បូ់ង ខ្ញុំ�សពីតិនៃមល
គ្រប់តិិប់តិិិការ   ពោះហីិយតិនៃមលសមគ្រសប់ពោះនះព�ំ�នភិសិ�តាងមកិប់ញ្ហាជ ក់ិ តាមរយៈសគ្រមង់តិនៃមលកិំ�ងទី្ធផារសកិមមចំំពោះ�ះគ្រទ្ធព�សកិមម ឬបំ់ណ� លណែដ៏លគ្រសពោះដ៏ៀងគំា 
ឬក៏ិតាមរយៈប់ពោះចំេកិពោះទ្ធសវាយតិនៃមល ណែដ៏លកិំ�ងពោះនាះទិ្ធនន័ំយណែដ៏លមិនអាចំអពោះងកតិ�ន�ក់ិព័នធនឹងការវាស់ណែវង គ្រតិវូ�នសនមតិថាមិនសារវនា ដូ៏ពោះចំះំឧប់កិរណ៍
ហិិរញ្ញញវតិុ�គ្រតិវូវាស់ណែវងជាពោះលីកិដំ៏បូ់ងតាមតិនៃមលសមគ្រសប់ ពោះ�យណែកិតិគ្រមវូតាមរយៈការពនារនូវភាពខ្ញុំ�សគំារវាងតិនៃមលសមគ្រសប់ពោះ�ពោះពលទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ជាពោះលីកិដំ៏បូ់ង 
និងតិនៃមលគ្រប់តិិប់តិិិការ។ ប់នាេ ប់់មកិពោះទ្ធៀតិ ភាពខ្ញុំ�សគំាពោះនាះ��គ្រតិវូទ្ធទួ្ធលសាគ ល់កិំ�ងរ�យការណ៍ចំំពោះណញ ឬខាតិ ណែផអកិពោះលីអាយ�កាលរប់ស់ឧប់កិរណ៍ពោះនាះ 
ក៏ិប់ា�ណែនិមិនឲ្យ�យូរជាងការវាយតិនៃមលតាមរយៈទិ្ធនន័ំយទី្ធផារណែដ៏លអាចំអពោះងកតិ�ន ឬពោះ�ពោះពលប់ញ្ញេប់់គ្រប់តិិប់តិិិការពោះនាះពោះទ្ធ។ 

គ្រប់សិនពោះបី់គ្រទ្ធព�សកិមម ឬបំ់ណ� លណែដ៏លគ្រតិវូ�នវាស់ណែវងតាមតិនៃមលសមគ្រសប់ �នតិនៃមលលក់ិ និងតិនៃមលទិ្ធញពោះនាះ   ធនាគារវាស់ណែវងគ្រទ្ធព�សកិមម និងសុានភាព
ណែវងតាមតិនៃមលលក់ិ ពោះហីិយវាស់ណែវងបំ់ណ� ល និងសុានភាពខ្ញុំលីតាមតិនៃមលទិ្ធញ។ 

សំណ�ំ គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� និងបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�នហានិភ័ិយទី្ធផារ និងហានិភ័ិយឥណ�ន ណែដ៏លគ្រតិវូ�នចាំត់ិណែចំងពោះ�យធនាគារ តាមមូល�ឋ ន
ចំំនួនស�ទ្ធធណែដ៏ល�នហានិភ័ិយទី្ធផារ ឬហានិភ័ិយឥណ�ន គ្រតិវូ�នវាស់ណែវងតាមមូល�ឋ ននៃនតិនៃមល ណែដ៏លនឹងទ្ធទួ្ធល�នពោះ�យការលក់ិគ្រទ្ធព�សកិមមណែដ៏ល
�ន សុានភាពណែវង (ឬការទូ្ធ�ត់ិសងកិំ�ងការពោះផេរគ្រទ្ធព�សកិមមស�ទ្ធធណែដ៏ល�នសុានភាពខ្ញុំលី) សគ្រ�ប់់ហានិភ័ិយជាក់ិ�ក់ិ។ ការណែកិតិគ្រមវូ គ្រតឹិមកិគ្រមិតិសំណ�ំ
គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� និងបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ� �នន័យថា ការណែកិតិគ្រមវូតិនៃមលលក់ិ-ទិ្ធញ ឬការណែកិតិគ្រមវូហានិភ័ិយឥណ�ន ណែដ៏លឆ្លល�ះប់ញ្ហាេ ងំពីការវាស់ណែវងតាម
មូល�ឋ នតិនៃមលស�ទ្ធធ ��គ្រតិវូ�នណែប់ងណែចំកិតាម គ្រទ្ធព�សកិមម និងបំ់ណ� លនីមួយៗ តាមមូល�ឋ នការណែកិតិគ្រមវូហានិភ័ិយណែដ៏ល�ក់ិព័នធ នៃនឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�នី
មួយៗនៃនគ្រទ្ធព�សកិមម និងបំ់ណ� លពោះនាះ ពោះ�កិំ�ងសំណ�ំ គ្រទ្ធព�ពោះនាះ។ 

តិនៃមលសមគ្រសប់នៃនបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ��នលកុិណៈអាចំ�ម�រសងតាមតិគ្រមវូការ (ឧ�ហិរណ៍ គ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញីចំរនា)   ��មិនគ្រតិវូតិិចំជាងចំំនួនទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិណែដ៏លគ្រតិវូ
ប់ង់តាមតិគ្រមវូការពោះទ្ធ ពោះ�យគ្រតិវូពោះធើីអប់ីហារចាំប់់ពីនៃថិៃដំ៏បូ់ងណែដ៏លចំំនួនទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិអាចំគ្រតិវូ�នប់ង់។

ធនាគារទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ការពោះផេររវាងកិគ្រមិតិនៃនឋានាន�គ្រកិមតិនៃមលសមគ្រសប់ពោះ�ចំ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធនៃនរ�យការណ៍អំឡូ�ងពោះពលណែដ៏លការផ្លាល ស់បូិ់រ�នពោះកីិតិពោះឡូងី។

32. ណើគាលនណើ��យគូ�ណើនយយសំ់ខាន់ៗ (ត) 
គូ.  ក្រុទ្ធព័យស់កំមី្ពុហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� និងបំ់�� លហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)

 (vii)   ឱនភាពីម្លៃនតម្លៃមៃ

ធនាគារទ្ធទួ្ធលសាគ ល់សំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់ឥណ�នរពឹំងទ្ធ�កិ ចំំពោះ�ះឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ� ណែដ៏លមិន�នវាស់ណែវងតាម FVTPL ដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖ 

• គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� ��ជាឧប់កិរណ៍បំ់ណ� ល និង

• កិិចំេសនាឥណ�នណែដ៏ល�នពោះ�ះផាយ។ 

ធនាគារវាស់ណែវងសំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់ តាមចំំនួនណែដ៏លពោះសមីនឹងការខាតិប់ង់ឥណ�នរពឹំងទ្ធ�កិ ពោះពញអាយ�កាល ពោះលីកិណែលង�ណនីខាងពោះគ្រកាម ណែដ៏លគ្រតិវូ
វាស់ណែវងតាមការខាតិប់ង់ឥណ�នរយៈរពឹំងទ្ធ�កិពោះពល 12ណែខ្ញុំ៖ 

• ការវនិិពោះយា�ពោះលីមូលប់គ្រតិបំ់ណ� ល ណែដ៏លគ្រតិវូ�នកំិណត់ិថា�នហានិភ័ិយឥណ�ន�ប់ នាកាលប់រពិោះចំេទ្ធ�យការណ៍ និង

• ឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះផសងពោះទ្ធៀតិ (ពោះគ្រ�ពីភិតិិសនាគ្រតិវូទ្ធទួ្ធល) ណែដ៏លហានិភ័ិយឥណ�នមិន�នពោះកីិនពោះឡូងីជាសារវនា ចាំប់់តាងំពីការទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ពោះលីកិដំ៏បូ់ង។
   

• ការរពឹំងទ្ធ�កិពោះលីការខាតិប់ង់ឥណ�ន 12ណែខ្ញុំ ��ជាណែផកំិនៃនការរពឹំងទ្ធ�កិពោះលីការខាតិប់ង់ឥណ�ន ណែដ៏លប់�ិលមកិពីគ្រពឹតិិិការណ៍ខ្ញុំកិខានសងគ្រ�ក់ិកិំ�ង  រយៈពោះពល 12ណែខ្ញុំ ប់នាេ ប់់ពីកាលប់រពិោះចំេទ្ធ�យការណ៍។ ឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់តាមការរពឹំងទ្ធ�កិពោះលីការខាតិប់ង់ ឥណ�ន 12 ណែខ្ញុំ 
 គ្រតិវូ�នចាំត់ិទ្ធ�កិជា “ឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�សុិតិកិំ�ងដំ៏�ក់ិកាលទី្ធ1”។

• ការខាតិប់ង់ឥណ�នរពឹំងទ្ធ�កិពោះពញមួយអាយ�កាល (Life-time ECL) ��ជា ការខាតិប់ង់ឥណ�នរពឹំងទ្ធ�កិ ណែដ៏លអាចំប់�ិលមកិពី គ្រពឹតិិិការណ៍ 
 ខ្ញុំកិខានសងគ្រ�ក់ិកិំ�ងរយៈពោះពលនៃនអាយ�កាលរពឹំងទ្ធ�កិ (expected life) នៃនឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�។ ឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់

  តាមការខាតិប់ង់ឥណ�នរំពឹងទ្ធ�កិពោះពញមួយអាយ�កាល ប់ា�ណែនិមិនណែមនជាឥណ�នណែដ៏ល�នឱនភាពនៃនតិនៃមល (credit-impaired) គ្រតិវូ�ន 
 ចាំត់ិទ្ធ�កិជា “ឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�សុិតិកិំ�ងដំ៏�ក់ិកាលទី្ធ 2”។ 

• ពោះ�កាលប់រពិោះចំេទ្ធ�យការណ៍ ធនាគារវាយតិនៃមលថាពោះតីិហានិភ័ិយឥណ�ននៃនឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ� �នពោះកីិនពោះឡូងីជាសារវនា ចាំប់់តាងំពីការទ្ធទួ្ធលសាគ ល់
  សាគ ល់ពោះលីកិដំ៏បូ់ង។ ពោះ�ពោះពលណែដ៏លហានិភ័ិយឥណ�នពោះកីិនពោះឡូងីជាសារវនា ចាំប់់តាងំពីការទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ពោះលីកិដំ៏បូ់ង សំវធិានធនពោះលីការ�ត់ិប់ង់គ្រតិវូ 

 �នវាស់ណែវង តាមតិនៃមលពោះសមីនឹងអាយ�កាលនៃនការរពឹំងទ្ធ�កិពោះលីការខាតិប់ង់ឥណ�ន។

ពោះ�ពោះពលកំិណត់ិថាពោះតីិហានិភ័ិយឥណ�ននៃនគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ��នពោះកីិនពោះឡូងីជាសារវនា ចាំប់់តាងំពីការទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ពោះលីកិដំ៏បូ់ង និងពោះ�ពោះពល�ា ន់សាម ន
ពោះលីការខាតិប់ង់ឥណ�នរពឹំងទ្ធ�កិ ពោះនាះធនាគារពិចាំរ�ពោះលីព័ត៌ិ�នណែដ៏លសមពោះហិតិ�សមផល និងព័ត៌ិ�នគាគំ្រទ្ធ ណែដ៏ល�ក់ិព័នធនិងអាចំរកិ�ន ពោះ�យ
មិនចាំ�ំច់ំចំំ�យ ឬគ្របឹ់ងណែគ្រប់ងខុ្ញុំស់។ ព័ត៌ិ�ន�ងំពោះនះរមួប់ញ្ញេូលព័ត៌ិ�នប់រ�ិណ ព័ត៌ិ�ន��ណភាព និងការវភិា� ពោះ�យណែផអកិពោះលីប់ទ្ធពិពោះសាធន៍រប់ស់
ធនាគារ និងការវាយតិនៃមលឥណ�ន គ្រពម�ងំប់ញ្ញេូលព័ត៌ិ�នគ្រប់ពោះមីលអនា�តិ។  

គ្រប់សិនពោះបី់ហានិភ័ិយឥណ�នមិន�នពោះកីិនពោះឡូងីជាសារវនា ចាំប់់តាងំពីការទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ពោះលីកិដំ៏បូ់ង ឬគ្រប់សិនពោះបី់��ណភាពឥណ�ននៃនឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�
�នភាពគ្រប់ពោះសីរពោះឡូងី ណែដ៏លប់�ិលឲ្យ�គាម នការពោះកីិនពោះឡូងីជាសារវនា នៃនហានិភ័ិយឥណ�នចាំប់់តាងំពីការទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ពោះលីកិដំ៏បូ់ង សំវធិានធនពោះលី
ការ�ត់ិប់ង់គ្រតិវូ�នវាស់ណែវង      តាមតិនៃមលពោះសមីនឹងខាតិប់ង់រពឹំងទ្ធ�កិឥណ�ន 12 ណែខ្ញុំ។ 

រយៈពោះពលអតិិប់រ�ណែដ៏លគ្រតិវូយកិមកិពិចាំរ� ពោះពលពោះធើីការ�ា ន់សាម នពោះលីការខាតិប់ង់ឥណ�នរពឹំងទ្ធ�កិ ��ជា               រយៈពោះពលកិិចំេសនាអតិិប់រ�ណែដ៏ល ធនាគារគ្រប់ឈម 
នឹងហានិភ័ិយឥណ�ន។

ការ�ំណត់ម្លៃនការបេ�ីនបេ�ីងជាសារវិនំនូវិហានិភ័ិយឥណទាន

ធនាគារវាយតិនៃមលថាពោះតីិ�នហានិភ័ិយឥណ�ន�នពោះកីិនពោះឡូងីជាសារវនាឬពោះទ្ធ ចាំប់់តាងំពីការទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ពោះលីកិដំ៏បូ់ង ពោះ�កាលប់រពិោះចំេទ្ធ�យការណ៍។ ការកំិណត់ិ 
ពីការពោះកីិនពោះឡូងីនៃនហានិភ័ិយឥណ�នណែផអកិជាសំខាន់ពោះលីចំរតិិលកុិណៈនៃនឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ� អតិិថិិជូន និងតំិប់ន់ភូិមិសាគ្រស។ិ 

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021



127126 របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021

32. ណើគាលនណើ��យគូ�ណើនយយសំ់ខាន់ៗ (ត) 
គូ.  ក្រុទ្ធព័យស់កំមី្ពុហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� និងបំ់�� លហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)

 (vii)   ឱនភាពីម្លៃនតម្លៃមៃ (ត)

ធនាគារពិចាំរ�ថាការពោះកីិនពោះឡូងីនៃនហានិភ័ិយឥណ�នជាសារវនា ពោះកីិតិពោះឡូងីពោះ�ពោះពលគ្រទ្ធព�សកិមម�នការ ខ្ញុំកិខានសងមិនតិិចំជាងរយៈពោះពលចំំនួន 
30នៃថិៃ។ ចំំនួននៃថិៃខ្ញុំកិខានសងគ្រតិវូ�នកំិណត់ិពោះ�យការ�ប់់ចំំនួននៃថិៃចាំប់់តាងំពីកាលប់រពិោះចំេទ្ធផ�តិកំិណត់ិដំ៏បូ់ងប់ងអស់ ណែដ៏លការប់ង់សង�ងំ អស់មិន�ន់
�នទ្ធទួ្ធល។ កាលប់រពិោះចំេទ្ធផ�តិកំិណត់ិសង គ្រតិវូ�នកំិណត់ិពោះ�យមិនពិចាំរ�ពោះ�ពោះលីរយៈពោះពលអន�ពោះគ្រគាះ�មួយណែដ៏លអាចំ�នសគ្រ�ប់់ អតិិថិិជូន
ពោះឡូយី។ 

គ្រប់សិនពោះបី់�នភិសិ�តាងប់ញ្ហាជ ក់ិថាមិន�នការពោះកីិនពោះឡូងីពោះលីហានិភ័ិយឥណ�នជាសារវនា�ក់ិទ្ធងនឹងការទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ពោះលីកិដំ៏បូ់ងពោះទ្ធពោះនាះ សំវធិានធននៃន
ការ�ត់ិប់ង់ពោះលីឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�នឹងគ្រតិវូវាស់ណែវងតាមការខាតិប់ង់ឥណ�នរពឹំងទ្ធ�កិ 12ណែខ្ញុំ។

និយមន័យម្លៃនការខុ�ខានស័ង 

ធនាគារចាំត់ិទ្ធ�កិគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�នការខ្ញុំកិខានសងពោះ�ពោះពលណែដ៏ល៖

• អំកិខ្ញុំេីមិន�នលទ្ធធភាពសងចំំពោះ�ះកាតិពើកិិចំេឥណ�នរប់ស់ខ្ញុំលួន�ងំគ្រសងុ ពោះ�យមិនពឹងណែផអកិពោះ�ពោះលីការលក់ិគ្រទ្ធព��ក់ិធានាពោះដី៏មីីទូ្ធ�ត់ិ សង
  (គ្រប់សិនពោះបី់�នគ្រទ្ធព��ក់ិធានា) ឬ

• ធនាគារពិចាំរ�ថាការពោះកីិនពោះឡូងីជាសារវនានូវហានិភ័ិយឥណ�ន ពោះកីិតិពោះឡូងីមិនពោះលីសពីពោះពលណែដ៏លគ្រទ្ធព�សកិមមហិសួកាលកំិណត់ិសង ពោះសមី ឬពោះលីស 
 ពី 30 នៃថិៃ សគ្រ�ប់់ឥណ�នរយៈពោះពលណែវង ឬពោះគ្រចីំនជាង ឬពោះសមី 15 នៃថិៃ សគ្រ�ប់់ឥណ�នរយៈពោះពលខ្ញុំលី។ 

ការវាស់័ម្រែវិងបេលីការខាត�ង់ឥណទានរំពឹីងទ្ធ�� 

ការខាតិប់ង់ឥណ�នរំពឹងទ្ធ�កិ ��ជាការ�ា ន់សាម នគ្រប់�ូបីុ់លីពោះតិមធ�មនៃនការ�ត់ិប់ង់ឥណ�ន។ ការខាតិប់ង់ឥណ�នរំពឹងទ្ធ�កិ គ្រតិវូ�នវាស់ណែវងដូ៏ចំ
ខាងពោះគ្រកាម៖

• គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏លមិន�នឱនភាពនៃនតិនៃមលនាកាលប់រពិោះចំេទ្ធ�យការណ៍៖ ជាតិនៃមលប់ចំេ�ប់ីននំៃនកិងើះសាច់ំគ្រ�ក់ិ�ងំអស់ (ពោះ�ល��ភាពខ្ញុំ�សគំា
  រវាងលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិណែដ៏លជំូ�ក់ិធនាគារគ្រសប់តាមកិិចំេសនា និងលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិណែដ៏លធនាគាររពឹំងទ្ធ�កិថានឹងទ្ធទួ្ធល�ន)។ និង

• គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�នឱនភាពនៃនតិនៃមលនាកាលប់រពិោះចំេទ្ធ�យការណ៍៖ ជាភាពខ្ញុំ�សគំារវាងតិនៃមលពោះយាងដ៏�ល និងតិនៃមលប់ចំេ�ប់ីននំៃនលំហិរូ ទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិ
  ណែដ៏លរពឹំងទ្ធ�កិនាពោះពលអនា�តិ។ 

ទិ្ធននន័យ ការស័នមត និង�បេចេ�បេទ្ធស័បេប្រ�ីស័ប្រ��់ការវាយតម្លៃមៃឱនភាពីម្លៃនតម្លៃមៃ

ស�សធាតិ�សំខាន់ៗ កិំ�ងការវាស់ណែវងពោះលីការរពឹំងទ្ធ�កិពោះលីការខាតិប់ង់ឥណ�ន ���នមកិពីអពោះថិរដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖

• គ្រប់�ូបីុ់លីពោះតិនៃនការខ្ញុំកិខានសង (“PD”);

• ការ�ត់ិប់ង់ណែដ៏លប់�ិលមកិពីការខ្ញុំកិខានសង (“LGD”) និង

• ទំ្ធហំិនៃនការខ្ញុំកិខានសង (“EAD”)

ECL សគ្រ�ប់់សមតិ�ល�កិំ�ងដំ៏�ក់ិកាលទី្ធ 1 គ្រតិវូ�ន�ណនាពោះ�យផល��ណនៃន PD 12 ណែខ្ញុំ នឹង LGD នឹង EAD។  ECL ពោះពញអាយ�កាល គ្រតិវូ�ន
�ណនាពោះ�យផល��ណនៃន PD ពោះពញអាយ�កាល នឹង LGD នឹង EAD។

�ំរសូុិតិិគ្រតិវូ�នពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះដី៏មីវីភិា�ទិ្ធនន័ំយគ្រប់មូល�ន រចួំប់ពោះងកីតិនូវការ�ា ន់សាម ន PD ពោះពញអាយ�កាល ណែដ៏លពោះ�សល់ និងថាពោះតីិសមតិ�ល��ងំពោះនាះរពឹំង
ថាណែគ្រប់គ្រប់លួយាា ង�ពោះលីរយៈពោះពលពោះនាះ។

32. ណើគាលនណើ��យគូ�ណើនយយសំ់ខាន់ៗ (ត) 
គូ.  ក្រុទ្ធព័យស់កំមី្ពុហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� និងបំ់�� លហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)

 (vii)   ឱនភាពីម្លៃនតម្លៃមៃ (ត)

ទិ្ធននន័យ ការស័នមត និង�បេចេ�បេទ្ធស័បេប្រ�ីស័ប្រ��់ការវាយតម្លៃមៃឱនភាពីម្លៃនតម្លៃមៃ (ត)

LGD ��ជាឥរយិាប់ទ្ធនៃនភាពអាចំ�ត់ិប់ង់គ្រប់សិនពោះបី់�នការខ្ញុំកិខានសង។ ធនាគារ�ា ន់សាម នលកុិខ្ញុំណឌ  LGD ពោះយាងតាមគ្រប់វតិិិនៃនអគ្រតាការគ្រប់មូលគ្រតិលប់់
ពីអតិិថិិជូនខ្ញុំកិខានសង។ �ំរ ូ LGD គ្រតិវូ�នពិចាំរ�ពោះលីរចំនាសម័ុនធអាទិ្ធភាពនៃនការ�ម�រសំណង វស័ិយណែដ៏លអតិិថិិជូនសុិតិពោះ�ចំំ�យពោះលីការ
គ្រប់មូលពីគ្រទ្ធព�ប់ញ្ហាេ  ំ ណែដ៏លជាណែផកំិមួយនៃនគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�។ សគ្រ�ប់់ឥណ�នណែដ៏លការ�រពោះ�យគ្រទ្ធព�អន��តិឥណ�ន ពោះធៀប់នឹងតិនៃមលគ្រទ្ធព�ប់ញ្ហាេ  ំ
(“LTV”) ��ជាលកុិខ្ញុំណឌ មួយកិំ�ងការកំិណត់ិ LGD។ ការ�ា ន់សាម ន LGD គ្រតិវូ�នវាស់ណែវងសគ្រ�ប់់វស័ិយពោះផសងៗគំា ពោះហីិយសគ្រ�ប់់ឥណ�នពោះ�ហិ�ឋ ន ��
អាគ្រស័យពោះលីការណែគ្រប់គ្រប់លួតិនៃមលអចំលនគ្រទ្ធព�។  តិនៃមល�ងំពោះនាះនឹងគ្រតិវូ�ន�ណនាពោះ�យអប់ីហារ ពោះ�យណែផអកិពោះលីអគ្រតាការគ្រ�ក់ិគ្រប់សិទ្ធធភាព។

EAD តំិ�ងឲ្យ�តិនៃមលសមតិ�ល�ពោះ�ពោះពល�នការខ្ញុំកិខានសង។  ធនាគារ�ញយកិ EAD ពីសមតិ�ល�ប់ចំេ�ប់ីនរំប់ស់អតិិថិិជូន និងភាពអាចំណែគ្រប់គ្រប់លួពោះលី
សមតិ�ល�ប់ចំេ�ប់ីនពីំការប់ង់សង ណែដ៏លអន�ញ្ហាញ តិតាមកិិចំេសនា និងពោះកីិតិពោះចំញពីការប់ង់រលំស់។ EAD នៃនគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� ��តិនៃមលពោះយាងដ៏�លពោះ�ពោះពល
�នការខ្ញុំកិខានសង។ សគ្រ�ប់់កាតិពើកិិចំេឲ្យ�ខ្ញុំេី EAD ��សមតិ�ល�អនា�តិណែដ៏លអាចំដ៏កិពោះគ្របី់គ្រ�ស់តាមកិិចំេសនា ណែដ៏លគ្រតិវូ�ន            �ា ន់សាម នតាម ការសពោះងកតិ 
ពីគ្រប់វតិិិ និងការពាកិរណ៍នាពោះពលខាងម�ខ្ញុំ។  សគ្រ�ប់់គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ខ្ញុំលះ EAD គ្រតិវូ�នកំិណត់ិពោះ�យ�ំរនូៃនសមតិ�ល� ណែដ៏លអាចំពោះកីិតិពោះឡូងីពោះ�ពោះពល
ពោះវ�ពោះផសងគំាពោះ�យពោះគ្របី់ប់ពោះចំេកិពោះទ្ធសសុិតិិ។

ដូ៏ចំការពោះរៀប់�ប់់ខាងពោះលី ពោះ�យណែផអកិពោះលីការពោះគ្របី់គ្រ�ស់ PD 12ណែខ្ញុំ សគ្រ�ប់់គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ដំ៏�ក់ិកាលទី្ធ1 ធនាគារវាស់ណែវងពោះលីការខាតិប់ង់ឥណ�ន
រពឹំងទ្ធ�កិ ពោះ�យពិចាំរ�ពោះលីហានិភ័ិយនៃនការខូ្ញុំចំខាតិពោះលីរយៈពោះពលពោះពញពោះលញនៃនកិិចំេសនា (រមួប់ញ្ញេូល�ងំរយៈពោះពលពនាគ្រប់សិនពោះបី់�ន) ណែដ៏ល�ន
ហានិភ័ិយពោះលីឥណ�ន ពោះ�ះបី់ជាកិំ�ងពោះគាលបំ់ណងគ្រ�ប់់គ្រ�ងហានិភ័ិយឥណ�នក៏ិពោះ�យ ធនាគារពិចាំរ�ពោះលីរយៈពោះពលណែដ៏លណែវងជាងពោះ�។  រយៈពោះពល 
ណែដ៏លណែវងបំ់ផ�តិ ���ិតិគ្រតឹិមនៃថិៃណែដ៏លធនាគារ�នសិទ្ធធិពោះដី៏មី�ីម�រការសងគ្រតិឡូប់់នៃនឥណ�ន ឬប់ញ្ញេប់់កិិចំេសនាផិល់ឥណ�ន ឬការធានា។

ប្រទ្ធពីយស័�មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�លបានបេរៀ�ចំបេ�ីងវិញិ

គ្រប់សិនពោះបី់លកុិខ្ញុំណឌ នៃនគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�គ្រតិវូ�នចំរចាំ ឬណែកិតិគ្រមវូ ឬគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�នគ្រសាប់់ គ្រតិវូ�នជំូនួសពោះ�យគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�
ថិមី ពោះ�យសារសុានភាពលំ�កិណែផកំិហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់អតិិថិិជូន ពោះនាះការវាយតិនៃមលគ្រតិវូ�នពោះធើីពោះឡូងី ពោះដី៏មីវីាយតិនៃមលថាពោះតីិគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ��ួរណែតិគ្រតិវូឈប់់
ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ ឬពោះទ្ធ ពោះហីិយ ECL គ្រតិវូ�នវាស់ណែវងដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖

• គ្រប់សិនពោះបី់ការពោះរៀប់ចំំពោះឡូងីវញិណែដ៏លរពឹំងពោះកីិតិពោះឡូងីវញិ មិននាឲំ្យ�ឈប់់ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់គ្រទ្ធព�សកិមមណែដ៏ល�នគ្រសាប់់ពោះទ្ធ ពោះនាះលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិ ណែដ៏លរពឹំងទ្ធ�កិ 
 ទ្ធ�កិថាពោះកីិតិ�នពីគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�នណែកិតិគ្រមវូ គ្រតិវូ�នប់ញ្ញេូលពោះ�កិំ�ងការ�ណនាកិងើះខាតិនៃនសាច់ំគ្រ�ក់ិពីគ្រទ្ធព�សកិមម ណែដ៏ល�នគ្រសាប់់។

 
• គ្រប់សិនពោះបី់ការពោះរៀប់ចំំពោះឡូីងវញិ នាឲំ្យ��នការឈប់់ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់គ្រទ្ធព�សកិមមណែដ៏ល�នគ្រសាប់់ ពោះនាះតិនៃមលសមគ្រសប់រំពឹងទ្ធ�កិនៃនគ្រទ្ធព�សកិមមថិមី ពោះនាះ  
 គ្រតិវូ�នចាំត់ិទ្ធ�កិជាលំហិូរទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិចំ�ងពោះគ្រកាយទ្ធទួ្ធល�នពី គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ប់ចំេ�ប់ីនំ ពោះ�ពោះពលណែដ៏លឈប់់ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់។ ចំំនួនទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិ

  ពោះនះគ្រតិវូ�នប់ញ្ញេូលពោះ�កិំ�ងការ�ណនាកិងើះខាតិសាច់ំគ្រ�ក់ិពីគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ប់ចំេ�ប់ីនំ ណែដ៏លគ្រតិវូ�នពោះធើីអប់ីហារពីកាលប់រពិោះចំេទ្ធ រំពឹងទ្ធ�កិ

  នៃនការឈប់់ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ ពោះ�កាលប់រពិោះចំេទ្ធ�យការណ៍ ពោះ�យពោះគ្របី់អគ្រតាការគ្រ�ក់ិគ្រប់សិទ្ធធភាពពោះដី៏មនៃនគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ប់ចំេ�ប់ីនំ។

ប្រទ្ធពីយស័�មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�ល�នឱនភាពីម្លៃនតម្លៃមៃ 

ពោះ�កាលប់រពិោះចំេទ្ធ�យការណ៍នីមួយៗ ធនាគារវាយតិនៃមលថាពោះតីិគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�នកិត់ិគ្រតាតាមរំលស់នៃថិលពោះដី៏ម និងបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�ន
កិត់ិគ្រតាតាម FVOCI �នឱនភាពនៃនតិនៃមល ឬពោះទ្ធ (ណែដ៏លគ្រតិវូ�នកំិណត់ិជា “គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ដំ៏�ក់ិកាលទី្ធ3”)។ គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�គ្រតិវូ�ន
ចាំត់ិទ្ធ�កិថា�នឱនភាពនៃនតិនៃមល ពោះ�ពោះពលណែដ៏លគ្រពឹតិិិការណ៍មួយ ឬពោះគ្រចីំន�នពោះកីិតិពោះឡូងី ណែដ៏លនាឲំ្យ��នផលប់ាះ�ល់ជាអវជិូជ�នពោះ�ពោះលីលំហិរូ          ទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិ
នាពោះពលអនា�តិណែដ៏លរពឹំងទ្ធ�កិនៃនគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�។ 

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021



129128 របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021

32. ណើគាលនណើ��យគូ�ណើនយយសំ់ខាន់ៗ (ត) 
គូ.  ក្រុទ្ធព័យស់កំមី្ពុហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� និងបំ់�� លហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)

 (vii)   ឱនភាពីម្លៃនតម្លៃមៃ (ត)

ប្រទ្ធពីយស័�មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្រែ�ល�នឱនភាពីម្លៃនតម្លៃមៃ (ត)

ភិសិ�តាងណែដ៏លប់ញ្ហាជ ក់ិថាគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ��នឱនភាពនៃនតិនៃមល រមួ�នទិ្ធនន័ំយណែដ៏លអាចំអពោះងកតិ�នដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖ 

• ការលំ�កិណែផកំិហិិរញ្ញញវតិុ�យាា ងខាល ងំរប់ស់អតិិថិិជូន ឬអំកិពោះ�ះផាយ

• ការបំ់�នកិិចំេសនា ដូ៏ចំជាការខ្ញុំកិខានមិន�នសង ឬហិសួកាលកំិណត់ិ

• ការពោះរៀប់ចំំពោះឡូងីវញិពោះលីលកុិខ្ញុំណឌ នៃនការផិល់ឥណ�នដ៏ល់អតិិថិិជូន ណែដ៏លធនាគារមិនយល់គ្រពម

• អតិិថិិជូនទំ្ធនងនឹងកិស័យធន ឬគ្រតិវូពោះរៀប់ចំំហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះឡូងីវញិជាថិមី

• ការ�ត់ិប់ង់ទី្ធផារសកិមមសគ្រ�ប់់មូលប់គ្រតិពោះ�យសារណែតិការលំ�កិណែផកំិហិិរញ្ញញវតិុ�។ 

ឥណ�ន ឬ�ណនីគ្រតិវូទ្ធទួ្ធលណែដ៏លគ្រតិវូ�នពោះរៀប់ចំំពោះឡូងីវញិ ពោះ�យសារណែតិភាពមិនគ្រប់គ្រកិតីិពោះ�កិំ�ងលកុិខ្ញុំណឌ រប់ស់អតិិថិិជូន គ្រតិវូ�នចាំត់ិទ្ធ�កិជាឥណ�ន
�នឱនភាពនៃនតិនៃមល ល�ះគ្រតាណែតិ�នភិសិ�តាងប់ញ្ហាជ ក់ិថាហានិភ័ិយនៃនការមិនទ្ធទួ្ធល�នលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិតាមកិិចំេសនា�នថិយចំ�ះជាសារវនា និងមិន�ន
សូចំនាកិរពោះផសងពោះទ្ធៀតិណែដ៏លនាឲំ្យ��នឱនភាពនៃនតិនៃមល។  ប់ណែនមុពោះលីពោះនះ ឥណ�នណែដ៏លហិសួកាលកំិណត់ិសង 90 នៃថិៃ ឬពោះលីសពីពោះនះ គ្រតិវូ�នចាំត់ិទ្ធ�កិជា
ឥណ�ន�នឱនភាពនៃនតិនៃមល ពោះ�ះបី់ជានិយមន័យនៃនការហិសួកាលកំិណត់ិសងណែដ៏លចំាប់់�នកំិណត់ិពោះផសងគំាក៏ិពោះ�យ។

ការ�ង្ហាា ញសំ័វិធិានធនស័ប្រ��់ ECL បេ��ន�ងរបាយការណ៍សុានភាពីហិិរញ្ញញវិតុ�

សំវធិានធននៃនការខាតិប់ង់ ECL គ្រតិវូ�នប់ងាា ញពោះ�កិំ�ងរ�យការណ៍សុានភាពហិិរញ្ញញវតិុ� សគ្រ�ប់់គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏លវាស់ណែវងតាមរលំស់នៃថិលពោះដី៏ម 
ពោះ�យពោះធើីការកាត់ិកិងពីតិនៃមលពោះយាងដ៏�លនៃនគ្រទ្ធព�សកិមម។ 

ការល��បេចាំល

ឥណ�ន និងប់�ពោះរគ្រប់�នផិល់ដ៏ល់អតិិថិិជូនគ្រតិវូ�នល�ប់ពោះចំញពីប់ញ្ញជី (មួយណែផកំិ ឬ�ងំគ្រសងុ) ពោះ�ពោះពលមិន�នការរពឹំងទ្ធ�កិថាអាចំគ្រប់មូល�នមកិវញិនូវ
គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះនាះ�ងំគ្រសងុ។ កិរណីពោះនះ�នជាទូ្ធពោះ� ពោះ�ពោះពលធនាគារ កំិណត់ិថាអំកិខ្ញុំេីព�ំ�នគ្រទ្ធព�សកិមម ឬគ្រប់ភិពចំំណូល�ណែដ៏លអាចំប់ពោះងកីតិ
�ននូវលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិគ្រ�ប់់គ្រគាន់ ពោះដី៏មីទូី្ធ�ត់ិសងនូវចំំនួនណែដ៏លគ្រតិវូល�ប់ពោះចំញពីប់ញ្ញជី។ ការវាយតិនៃមលពោះនះ គ្រតិវូពោះធើីពោះឡូងីតាមកិគ្រមិតិគ្រទ្ធព�សកិមមនីមួយៗ។ 

ទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិគ្រប់មូល�នមកិវញិពោះលីចំំនួនណែដ៏ល�នល�ប់ពោះចំញពីប់ញ្ញជី គ្រតិវូប់ញ្ញេូលពោះ�កិំ�ងខ្ញុំេង់ “ការខាតិប់ង់ស�ទ្ធធពីឱនភាពនៃនតិនៃមល ឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�” ពោះ�កិំ�ង
រ�យការណ៍ចំំពោះណញ ឬខាតិ។ 

គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�នល�ប់ពោះចំញពីប់ញ្ញជី ពោះ�ណែតិតិគ្រមវូឲ្យ��នសកិមមភាព�ម�រសងមកិវញិ ពោះដី៏មីអីន�ពោះ�មតាមនីតិិវធីិរប់ស់ធនាគារកិំ�ងការគ្រប់មូល
 ទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិណែដ៏លពោះ�ជំូ�ក់ិ។ 

ឃ. សាច់្ចក្រុ�ក់ំ និងសាច់្ចក្រុ�ក់ំស់ម្ពុមូ្ពុល 

សាច់ំគ្រ�ក់ិ និងសាច់ំគ្រ�ក់ិសមមូល រមួ�នសាច់ំគ្រ�ក់ិកិំ�ងនៃដ៏ និងសមតិ�ល�សាច់ំគ្រ�ក់ិកិំ�ងធនាគារ គ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញី និងការវនិិពោះយា�រយៈពោះពលខ្ញុំលី ណែដ៏ល�ន 
កាលវសានពោះ�ពោះពលតិមកល់ដំ៏បូ់ងរយៈពោះពល 3ណែខ្ញុំ ឬតិិចំជាង ណែដ៏លអាចំបូិ់រជាសាច់ំគ្រ�ក់ិពោះពល�ក៏ិ�ន ពោះ�យ�នហានិភ័ិយតិិចំតួិចំចំំពោះ�ះការផ្លាល ស់បូិ់រ
តិនៃមល។ 

សាច់ំគ្រ�ក់ិ និងសាច់ំគ្រ�ក់ិសមមូល គ្រតិវូ�នកិត់ិគ្រតាតាមរលំស់នៃថិលពោះដី៏មដ៏កិសំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់ពីចំំនូនណែដ៏លមិនអាចំគ្រប់មូលមកិវញិ�ន។ 

32. ណើគាលនណើ��យគូ�ណើនយយសំ់ខាន់ៗ (ត)
ង. គូ�នើអា�តតិព័ា�ល

ពោះ�យអន�ពោះ�មតាមគ្រប់កាសពោះលខ្ញុំ ធ14-107-161 រប់ស់ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា ណែដ៏លគ្រតិវូអន�វតិិចំំពោះ�ះគ្រ�ឹះសុានផិល់ពោះសវាកិមមទូ្ធ�ត់ិ ចំ�ះនៃថិៃទី្ធ14 ណែខ្ញុំមិថិ�នា 
ឆំ្នាំ2ំ017 ណែដ៏លតិគ្រមវូឲ្យ�ធនាគារប់ពោះងកីតិ�ណនីពោះ�ធនាគារពោះ�កិំ�ងគ្រពះ�ជា�ចំគ្រកិកិមុ�ជា ជា�ណនីអាណតិិិពា�ល ឬវនិិពោះយា�ពោះលីគ្រទ្ធព�សកិមមណែដ៏ល�ន
ហានិភ័ិយ�ប់ និងបំ់ពោះពញលកុិណៈវនិិចំេ័យដូ៏ចំ�នកំិណត់ិពោះ�យធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា។ �ណនីពោះនះ គ្រតិវូ�នប់ពោះងកីតិពោះ�យធនាគារ ចំំពោះ�ះគ្រ�ក់ិណែដ៏លទ្ធទួ្ធល
�នពីអំកិពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះសវាកិមមកិំ�ង�ណនីនៃនធនាគារពោះ�កិមុ�ជា ជាមួយនឹងពោះគាលបំ់ណងនៃនការប់ពោះងកីតិគ្រប់តិិប់តិិិការចំំ�យ ដូ៏ចំ�នណែណនាពំោះ�យអំកិពោះគ្របី់
គ្រ�ស់ពោះសវាកិមមទូ្ធ�ត់ិ និងមិនពោះគ្របី់ចំំពោះ�ះពោះគាលបំ់ណងគ្រប់តិិប់តិិិការនៃនការផាល់ពោះសវាកិមមពោះនាះពោះទ្ធ។

ច្ច. ក្រុ�ក់ំតម្ពុើល់តាម្ពុច្ចាប់់

គ្រ�ក់ិតិមកល់តាមចំាប់់ គ្រតិវូ�នរកិាទ្ធ�កិពោះ�ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជាគ្រសប់តាមចំាប់់សិីពីគ្រ�ឹះសុានធនាគារ និងហិិរញ្ញញវតិុ�នៃនគ្រពះ�ជា�ចំគ្រកិកិមុ�ជា និងគ្រតិវូ�ន
កំិណត់ិជាភា�រយនៃនពោះដី៏មទ្ធ�នអប់ីប់រ� ណែដ៏លតិគ្រមវូពោះ�យធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា។ 

ឆ្ល. ឥ�ទាន និងប់�ណើរឹក្រុប់ទាន

“ឥណ�ន និងប់�ពោះរគ្រប់�ន” តំិ�ងឲ្យ�ឥណ�នណែដ៏លគ្រតិវូ�នវាស់ណែវងតាមរលំស់នៃថិលពោះដី៏ម។ ឥណ�ន និង ប់�ពោះរគ្រប់�ន គ្រតិវូ�នវាស់ណែវងពោះលីកិដំ៏បូ់ងតាម
តិនៃមលសមគ្រសប់ បូ់កិចំំ�យគ្រប់តិិប់តិិិការណែដ៏លពោះកីិតិពោះឡូងីពោះ�យផ្លាេ ល់ ពោះហីិយនាពោះពលប់នាេ ប់់គ្រតិវូកិត់ិគ្រតាតាមរលំស់នៃថិលពោះដី៏ម ពោះ�យពោះគ្របី់វធីិសាគ្រសកិារគ្រ�ក់ិ
គ្រប់សិទ្ធធភាព។ 

ជួ. ក្រុទ្ធព័យស់កំមី្ពុណើផសងណើទ្ធៀត

គ្រទ្ធព�សកិមមពោះផសងពោះទ្ធៀតិគ្រតិវូ�នកិត់ិគ្រតាតាមតិនៃមលរលំស់នៃថិលពោះដី៏ម ដ៏កិឱនភាពនៃនតិនៃមល គ្រប់សិនពោះបី់�ន។ 

ឈី. ក្រុទ្ធព័យ និងប់រិឹកាា រឹ  
(i) ការទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ និងការវាស់័ម្រែវិង

ណែផកំិនៃនគ្រទ្ធព� និងប់រកុិារគ្រតិវូ�នវាស់ណែវងតាមតិនៃមលពោះដី៏ម ដ៏កិរលំស់ប់ងគរ និងការខាតិប់ង់ពោះលីឱនភាពនៃនតិនៃមលប់ងគរ គ្រប់សិនពោះបី់�ន។

ចំំ�យនៃថិលពោះដី៏មរមួប់ញ្ញេូល�ងំការចំំ�យពោះ�យផ្លាេ ល់ពោះ�ពោះលីការទិ្ធញគ្រទ្ធព� និងការចំំ�យពោះ�យផ្លាេ ល់      ពោះផសងៗពោះទ្ធៀតិ កិំ�ងការនាយំកិគ្រទ្ធព�សកិមមពោះ�
កិំ�ងលកុិខ្ញុំណឌ ណែដ៏លអាចំពោះគ្របី់គ្រ�ស់ណែដ៏ល�នពោះគ្រគាងទ្ធ�កិ នៃថិលពោះដី៏មនៃនការរ �ះពោះរ ីការផ្លាល ស់ប់ាូរទី្ធកិណែនលង និងការសិារទី្ធតាងំណែដ៏លពួកិពោះ�សុិតិពោះ�។ នៃថិលពោះដី៏មនៃនគ្រទ្ធព�សកិមម
ណែដ៏ល�ន សាងសង់ពោះ�យខ្ញុំលួនឯង គ្រតិវូរមួប់ញ្ញេូល�ងំនៃថិលពោះដី៏មស�ភ រៈ និងកិ�ល ងំពលកិមមផ្លាេ ល់ផងណែដ៏រ។ ចំំពោះ�ះគ្រទ្ធព�សកិមមណែដ៏ល�នលកុិណៈគ្រ�ប់់គ្រគាន់ ការ
ចំំ�យពោះលីគ្រ�ក់ិកិមេីគ្រតិវូ�នពោះធើីមូលធនកិមមគ្រសប់តាមពោះគាលនពោះយា�យ�ណពោះនយ�ពោះលីនៃថិលពោះដី៏មគ្រ�ក់ិកិមេី។ នៃថិលពោះដី៏មក៏ិអាចំរមួប់ញ្ញេូល�ងំការពោះផេរមូលធន 
ណែដ៏លជាចំំពោះណញ ឬខាតិ�មួយផងណែដ៏រ ពោះលីការការ�រហានិភ័ិយលំហិរូសាច់ំគ្រ�ក់ិណែដ៏ល�នលកុិណៈសមីតិិិគ្រ�ប់់គ្រគាន់ចំំពោះ�ះរបិូ់យប័់ណណប់រពោះទ្ធស�ក់ិទ្ធង
នឹងការទិ្ធញគ្រទ្ធព� និងប់រកុិារ។

ការទិ្ធញសូហិើណែវរណែដ៏ល�នសារៈសំខាន់ចំំពោះ�ះម�ខ្ញុំងារណែដ៏ល�ក់ិទ្ធងនឹងប់រកុិារ គ្រតិវូ�នពោះធើីមូលធនកិមមជាណែផកំិមួយនៃនប់រកុិារពោះនាះ។

គ្រប់សិនពោះបី់ណែផកំិជាសារវនិ�មួយនៃនគ្រទ្ធព� និងប់រកុិារ�ងំពោះនាះ �នអាយ�កាលពោះគ្របី់គ្រ�ស់ខ្ញុំ�សពីគំា ណែផកំិ�ងំពោះនាះគ្រតិវូ�ន�ក់ិជាណែផកំិពោះ�យណែឡូកិ (ស�សភាព
ចំមីង) នៃនគ្រទ្ធព� និងប់រកុិារ។

ចំំពោះណញ ឬខាតិពីការលក់ិនៃនគ្រទ្ធព� និងប់រកុិារ�មួយ គ្រតិវូ�នកំិណត់ិពោះ�យភាពខ្ញុំ�សគំារវាងសាច់ំគ្រ�ក់ិទ្ធទួ្ធល�នពីការលក់ិ និងតិនៃមលពោះយាងនៃនណែផកំិពោះនាះ 
ពោះហីិយគ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ស�ទ្ធធពោះ�កិំ�ង “ចំំណូលពោះផសងៗ” និង “ចំំ�យពោះផសងៗ” ពោះ�កិំ�ងរ�យការណ៍ចំំពោះណញ ឬខាតិ។

(ii) ចំណាយ�នាា �់

នៃថិលចំំ�យប់នាេ ប់់គ្រតិវូ�នពោះធើីមូលធនកិមម គ្រប់សិនពោះបី់វាអាចំ�នលទ្ធធភាពផិល់នូវអតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍ពោះសដ៏ឋកិិចំេ          នាពោះពលអនា�តិដ៏ល់ធនាគារ។ តិនៃមល
ពោះយាងនៃនធាតិ�ណែដ៏ល�នជំូនួសពោះនាះ គ្រតិវូឈប់់ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ជាចំំពោះណញ ឬខាតិ។ �ល់ចំំ�យកិំ�ងការណែថិ�គំ្រប់ចាំនំៃថិៃពោះផសងៗ គ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ជា
ចំំពោះណញ ឬខាតិ កិំ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធណែដ៏ល�នពោះកីិតិពោះទ្ធីងី។

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021



131130 របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021

32. ណើគាលនណើ��យគូ�ណើនយយសំ់ខាន់ៗ (ត)
ឈី. ក្រុទ្ធព័យ និងប់រិឹកាា រឹ 
(iii) រំលស់័

រលំស់ ��ណែផអកិពោះ�ពោះលីនៃថិលពោះដី៏មនៃនគ្រទ្ធព�សកិមម ដ៏កិតិនៃមលសំណល់រប់ស់វា។ ស�សធាតិ�សំខាន់ៗនៃនគ្រទ្ធព�សកិមមនីមួយៗ គ្រតិវូ�នវាយតិនៃមល ពោះហីិយគ្រប់សិនពោះបី់
ស�សធាតិ�មួយ�នអាយ�កាលពោះគ្របី់គ្រ�ស់ខ្ញុំ�សគំាពីគ្រទ្ធព�សកិមមណែដ៏លពោះ�សល់ ស�សធាតិ�ពោះនាះគ្រតិវូ�នពោះធើីពោះឡូងី�ច់ំពោះ�យណែឡូកិ។

រលំស់ គ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ថាជាការចំំ�យពោះ�កិំ�ងរ�យការណ៍ចំំពោះណញ ឬខាតិពោះលីមូល�ឋ នរលំស់ពោះថិរ។

រលំស់ គ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ចាំប់់ពីកាលប់រពិោះចំេទ្ធណែដ៏លគ្រទ្ធព� និងប់រកុិារគ្រតិវូ�នតិពោះមលីង និងអាចំពោះគ្របី់គ្រ�ស់�ន ឬគ្រទ្ធព�សកិមមណែដ៏ល�នសាងសង់ ចាំប់់ពី
ការយិប់រពិោះចំេទ្ធណែដ៏លគ្រទ្ធព�សកិមមពោះនាះគ្រតិវូ�នប់ញ្ញេប់់ និងអាចំពោះគ្របី់គ្រ�ស់�ន។

ការ�ា ន់សាម នអាយ�កាលពោះគ្របី់គ្រ�ស់�នដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖

 អក្រុតាក្រុប់ចាឆំ្នាំា ំ

ការណែកិលមអគ្រទ្ធព�ជួូល  រយៈពោះពលភិតិិសនា ឬអាយ�កាលពោះគ្របី់គ្រ�ស់ 
  មូយ�ណែដ៏លខ្ញុំលីជាង

ប់រកុិារការយិាល័យ 4

ប់រកុិារកិ�ំព�ទ័ូ្ធរ 4

ពោះគ្រ�ឿងសងាា រ �ម និងពោះគ្រ�ឿងបំ់�ក់ិ 5

យានយនិ 4

វធីិសាគ្រសរិលំស់ អាយ�កាលពោះគ្របី់គ្រ�ស់ និងតិនៃមលពោះ�សល់ គ្រតិវូពិនិតិ�ពោះឡូងីវញិ និងណែកិតិគ្រមវូឲ្យ��នសមគ្រសប់ ពោះ�ពោះរៀង�ល់កាលប់រពិោះចំេទ្ធ�យការណ៍។

ការងារណែដ៏លកំិព�ងដំ៏ពោះណីរការ មិនគ្រតិវូ�នពោះ�រលំស់ពោះទ្ធរហិតូិដ៏ល់ពោះពលណែដ៏លគ្រទ្ធព�សកិមម�ក់ិព័នធគ្រតិវូ�នប់ញ្ញេប់់ និង�ក់ិឲ្យ�ដំ៏ពោះណីរការ។ 

ញ. ក្រុទ្ធព័យស់កំមី្ពុអរឹបូ់ើ

គ្រទ្ធព�សកិមមអរបីូ់ ណែដ៏លរមួ�ននៃថិលពោះដី៏មអាជំាប់ណណកិ�ំព�ទ័ូ្ធរណែដ៏ល�នទិ្ធញ និងណែថិលពោះដី៏ម�ក់ិព័នធពោះផសងពោះទ្ធៀតិ គ្រតិវូ�នកិត់ិគ្រតាតាមនៃថិលពោះដី៏ម ដ៏កិរលំស់ប់ងគរ និង
ការខាតិប់ង់ពោះលីឱនភាពនៃនតិនៃមលប់ងគរ គ្រប់សិនពោះបី់�ន។ អាជំាប់ណណកិ�ំព�ទ័ូ្ធរណែដ៏ល�នទិ្ធញគ្រតិវូ�នពោះធើីមូលធនកិមមតាមមូល�ឋ ននៃថិលពោះដី៏ម ណែដ៏ល�នពោះកីិតិពោះឡូងី
កិំ�ងការទិ្ធញកិមមវធីិ  ជាក់ិ�ក់ិពោះនាះមកិពោះគ្របី់គ្រ�ស់។ 

គ្រទ្ធព�សកិមមអរបីូ់គ្រតិវូ�នដ៏កិរលំស់ ពោះ�យពោះគ្របី់វធីិសាគ្រសរិលំស់ពោះថិរ កិំ�ងរយៈពោះពល 5 ពោះ� 20 ឆំ្នាំ។ំ

នៃថិលពោះដី៏ម�ក់ិព័នធនឹងការប់ពោះងកីតិ ឬណែថិ�កំិ�ំព�ទ័ូ្ធរសូហិើណែវរ គ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ជាចំំ�យពោះ�ពោះពលពោះកីិតិពោះឡូងី។ ការងារណែដ៏លកំិព�ងដំ៏ពោះណីរការ មិនគ្រតិវូ�នពោះ�
រលំស់ពោះទ្ធរហិតូិដ៏ល់ពោះពលណែដ៏លគ្រទ្ធព�សកិមម�ក់ិព័នធគ្រតិវូ�នប់ញ្ញេប់់ និង�ក់ិឲ្យ�ដំ៏ពោះណីរការ។

ដ៏. ភិតិស់នា

ពោះ�ពោះពលចាំប់់ពោះផីិមកិិចំេសនា ធនាគារពោះធើីការវាយតិនៃមលថាពោះតីិកិិចំេសនាមួយ�នទ្ធគ្រមង់ជាភិតិិសនាណែដ៏រ ឬពោះទ្ធ។  កិិចំេសនាជាទ្ធគ្រមង់�នភិតិិសនា គ្រប់សិនពោះបី់
កិិចំេសនាផាល់សិទ្ធធិគ្រ�ប់់គ្រ�ងការពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រទ្ធព�សកិមមជាក់ិ�ក់ិមួយកិំ�ងរយៈពោះពលកំិណត់ិមួយ ជាថិំរូនឹងតិនៃមលតិប់សងំ។

ពោះដី៏មីវីាយតិនៃមលថាពោះតីិកិិចំេសនាផាល់សិទ្ធធិគ្រ�ប់់គ្រ�ងការពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រទ្ធព�សកិមមជាក់ិ�ក់ិ ធនាគារពោះធើីការវាយតិនៃមល ថាពោះតីិ៖ 

• កិិចំេសនា�នជាប់់�ក់ិព័នធនឹងការពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រទ្ធព�សកិមមជាក់ិ�ក់ិ ឬពោះទ្ធ ណែដ៏លពោះនះអាចំប់ញ្ហាជ ក់ិយាា ងជាក់ិ�ក់ិ ឬគ្រប់ពោះយាល ពោះហីិយ�ួរ�ន លកុិណៈរបូ់វនា 
 ពោះ�យណែឡូកិ ឬតំិ�ងសមតិភុាពផលិតិសារវនារប់ស់គ្រទ្ធព�សកិមមពោះនាះ។ គ្រប់សិនពោះបី់អំកិផគត់ិផគង់�នសិទ្ធធិផាល់គ្រទ្ធព�សកិមមជំូនួសជាសារវនាកិំ�ងរយៈ

  ពោះពលពោះគ្របី់គ្រ�ស់ ពោះនាះគ្រទ្ធព�សកិមមមិនណែមន�នលកុិណៈជាគ្រទ្ធព�សកិមមជាក់ិ�ក់ិពោះនាះពោះទ្ធ

• ធនាគារ �នសិទ្ធធិទ្ធទួ្ធល�នអតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍ពោះសដ៏ឋកិិចំេជាសារវនា ពីការពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រទ្ធព�សកិមម កិំ�ងរយៈពោះពលនៃនការពោះគ្របី់គ្រ�ស់ និង

32. ណើគាលនណើ��យគូ�ណើនយយសំ់ខាន់ៗ (ត)
ដ៏. ភិតិស់នា (ត)

• ធនាគារ �នសិទ្ធធិប់ញ្ហាជ ការពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រទ្ធព�សកិមម។ ធនាគារ�នសិទ្ធធិពោះនះ ពោះ�ពោះពលណែដ៏លធនាគារ�នសិទ្ធធិសពោះគ្រមចំចិំតិិណែដ៏ល�ក់ិព័នធនឹង 
 ការផ្លាល ស់ប់ាូរអំពីរពោះប់ៀប់ និងពោះគាលបំ់ណងកិំ�ងការពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រទ្ធព�សកិមម។ កិំ�ងកិរណីណែដ៏លការសពោះគ្រមចំចិំតិិ�ងំអស់អំពីរពោះប់ៀប់ និងពោះគាលបំ់ណង

  នៃនការពោះគ្របី់គ្រ�ស់ គ្រទ្ធព�សកិមមគ្រតិវូ�នកំិណត់ិជាម�ន ពោះនាះធនាគារ�នសិទ្ធធិប់ញ្ហាជ ការពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រទ្ធព�សកិមម គ្រប់សិនពោះបី់៖

-  ធនាគារ�នសិទ្ធធិពោះធើីគ្រប់តិិប់តិិិការពោះលីគ្រទ្ធព�សកិមម ឬ

-  ធនាគារ�នពោះរៀប់ចំំគ្រទ្ធព�សកិមមពោះ�តាមវធីិណែដ៏លកំិណត់ិជាម�នពីរពោះប់ៀប់ និងពោះគាលបំ់ណងណែដ៏លគ្រទ្ធព�សកិមម ពោះនាះនឹងគ្រតិវូ�នពោះគ្របី់គ្រ�ស់។

ពោះ�ពោះពលចាំប់់ពោះផីិមកិិចំេសនា ឬវាយតិនៃមលពោះឡូងីវញិពោះលីកិិចំេសនាណែដ៏ល�នទ្ធគ្រមង់ជាភិតិិសនា និងស�សធាតិ� ណែដ៏លមិនណែមនភិតិិសនា ធនាគារណែប់ងណែចំកិ
តិនៃមលតិប់សងំពោះ�កិំ�ងកិិចំេសនាចំំពោះ�ះស�សធាតិ�នៃនភិតិិសនានីមួយៗ និងស�សធាតិ�ណែដ៏លមិនណែមនភិតិិសនា ពោះ�យណែផអកិតាមតិនៃមលឯកិតានីមួយៗ។ 
ក៏ិប់ា�ណែនា ចំំពោះ�ះការជួូលដី៏ និងអគារណែដ៏លធនាគារជាភិតិិកិៈ ធនាគារមិនណែប់ងណែចំកិស�សធាតិ�មិនណែមនភិតិិសនាពោះនាះពោះទ្ធ ពោះហីិយស�សធាតិ�ភិតិិសនា 
និងមិនណែមនភិតិិសនាគ្រតិវូ�នចាំត់ិទ្ធ�កិថាជាស�សធាតិ�ភិតិិសនា។

ភិតិិសនាកិំ�ងកិរណីណែដ៏លធនាគារជាភិតិិកិៈ

ការពោះរៀប់ចំំឲ្យ��នសិទ្ធធិកិំ�ងការពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រទ្ធព�សកិមម គ្រប់សិនពោះបី់បំ់ពោះពញតាមលកុិខ្ញុំណឌ មួយកិំ�ងចំំពោះ�មខាងពោះគ្រកាម៖

• អំកិទិ្ធញ�នសមតិភុាព ឬសិទ្ធធិពោះធើីគ្រប់តិិប់តិិិការពោះលីគ្រទ្ធព�សកិមម ខ្ញុំណៈពោះពលណែដ៏លទ្ធទួ្ធល�ន ឬគ្រ�ប់់គ្រ�ងពោះលីសពីប់រ�ិណណែដ៏លមិនសារវនា

• អំកិទិ្ធញ�នសមតិភុាព ឬសិទ្ធធកិិំ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងពោះលីការចូំលពោះ�ដ៏ល់គ្រទ្ធព�សកិមម ខ្ញុំណៈណែដ៏លទ្ធទួ្ធល�ន ឬគ្រ�ប់់គ្រ�ងពោះលីសពីប់រ�ិណណែដ៏លមិនសារវនា ឬ

• ដំ៏ពោះណីរពោះហិតិ� និងកាលៈពោះទ្ធសៈ�នប់ងាា ញថា វា�នលកុិណៈតិិចំតួិចំណែដ៏លភា�ីដ៏នៃទ្ធពោះទ្ធៀតិនឹងទ្ធទួ្ធល�នពោះគ្រចីំនជាងប់រ�ិណណែដ៏លមិនសារវនិ  
 ពោះហីិយតិនៃមលកិំ�ងមួយឯកិតាមិនគ្រតិវូ�នកំិណត់ិកិំ�ងមួយឯកិតានៃន ទិ្ធនផំលពោះទ្ធពោះហីិយក៏ិមិនពោះសមីនឹងតិនៃមលទី្ធផារប់ចំេ�ប់ីន ំកិំ�ងមួយឯកិតានៃនលទ្ធធផលណែដ៏រ។

ធនាគារទ្ធទួ្ធលសាគ ល់សិទ្ធធិពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រទ្ធព�សកិមម និងបំ់ណ� លភិតិិសនា ពោះ�កាលប់រពិោះចំេទ្ធចាំប់់ពោះផីិមភិតិិសនា។  សិទ្ធធិពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រទ្ធព�សកិមមគ្រតិវូ�ន វាស់ណែវងតាមនៃថិលពោះដី៏ម រមួ�ននៃថិលពោះដី៏មដំ៏បូ់ងនៃនបំ់ណ� លភិតិិសនា និង និយ័តិភាពសគ្រ�ប់់ការចំំ�យភិតិិសនាណែដ៏លពោះធើីពោះឡូងីពោះ�នៃថិៃចាំប់់ពោះផីិមភិតិិសនា ឬ
ម�ននៃថិៃចាំប់់ពោះផីិមភិតិិសនា បូ់កិនៃថិលពោះដី៏មផ្លាេ ល់ដំ៏បូ់ងណែដ៏ល�នពោះកីិតិពោះឡូងី និងការ�ា ន់សាម នចំំ�យកិំ�ងការរ �ះពោះរ ីនិងដ៏កិពោះចំញនូវគ្រទ្ធព�សកិមម ឬសាា រពោះឡូងីវញិនូវ
គ្រទ្ធព�សកិមម ឬទី្ធតាងំ ដ៏កិគ្រ�ក់ិពោះលីកិទឹ្ធកិចិំតិិភិតិិសនាណែដ៏លទ្ធទួ្ធល�ន។ 

សិទ្ធធិពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រទ្ធព�សកិមមគ្រតិវូ�នដ៏កិរលំស់នាពោះពលប់នាេ ប់់ តាមវធីិសាគ្រសរិលំស់ពោះថិរ ចាំប់់ពីកាលប់រពិោះចំេទ្ធ  ចាំប់់ពោះផីិមភិតិិសនា រហិតូិដ៏ល់ចំ�ងប់ញ្ញេប់់ នៃនអាយ�កាលពោះគ្របី់គ្រ�ស់នៃនសិទ្ធធិពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រទ្ធព�សកិមម ឬពោះ�ចំ�ង  កាលប់រពិោះចំេទ្ធនៃនភិតិិសនាមួយ�ពោះកីិតិម�ន។ អាយ�កាលពោះគ្របី់គ្រ�ស់នៃនសិទ្ធធិពោះគ្របី់គ្រ�ស់ គ្រទ្ធព�សកិមម គ្រតិវូ�នកំិណត់ិតាមមូល�ឋ នដូ៏ចំគំានឹងគ្រទ្ធព� និងប់រកុិារ។ ប់ណែនមុពោះលីពោះនះ សិទ្ធធិពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រទ្ធព�សកិមម គ្រតិវូ�នកាត់ិប់នយុជាគ្រប់ចាំពំោះ�តាម
ការខាតិប់ង់ឱនភាពនៃនតិនៃមល និងណែកិតិគ្រមវូសគ្រ�ប់់ការវាស់ណែវងពោះឡូងីវញិពោះលីបំ់ណ� លភិតិិសនា។

ការ�ា ន់សាម នអាយ�កាលពោះគ្របី់គ្រ�ស់�នដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖ 

• ទី្ធតាងំការយិាល័យ    3 ពោះ� 10ឆំ្នាំំ

បំ់ណ� លភិតិិសនា គ្រតិវូ�នវាស់ណែវងដំ៏បូ់ងតាមតិនៃមលប់ចំេ�ប់ីននំៃនការទូ្ធ�ត់ិភិតិិសនាណែដ៏លមិន�ន់�នប់ង់ ពោះ�ពោះពលចាំប់់ពោះផីិមភិតិិសនា និងគ្រតិវូ�នពោះធើី
អប់ីហារពោះ�យពោះគ្របី់អគ្រតាការគ្រ�ក់ិជាក់ិណែសងិពោះ�កិំ�ងភិតិិសនា ឬកិរណីណែដ៏លអគ្រតាការគ្រ�ក់ិពោះនាះមិនអាចំកំិណត់ិ�នភាលមៗ គ្រតិវូពោះធើីពោះ�តាមអគ្រតាការគ្រ�ក់ិកិមេី
ប់ណែនមុរប់ស់ភិតិិកិៈ។ ជាទូ្ធពោះ�ធនាគារ ពោះគ្របី់អគ្រតាការគ្រ�ក់ិកិមេីរប់ស់ខ្ញុំលួនជាអគ្រតាអប់ីហារ។

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021



133132 របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021

32. ណើគាលនណើ��យគូ�ណើនយយសំ់ខាន់ៗ (ត)
ដ៏. ភិតិស់នា (ត) 
(iii) រំលស់័

ការទូ្ធទាត់ភិតិស័នាម្រែ�ល�ញ្ញេូលបេ��ន�ងការវាស់័ម្រែវិង�ំណ� លភិតិស័នារមួ�ន៖

• ការទូ្ធ�ត់ិភិតិិសនាពោះថិរ រមួ�ងំការទូ្ធ�ត់ិកិំ�ងទ្ធគ្រមង់ពោះថិរ

• ការណែគ្រប់គ្រប់លួនៃនការទូ្ធ�ត់ិភិតិិសនាអពោះថិរ ពោះ�យណែផអកិពោះលីសនេសសន៍ ឬអគ្រតា ពោះ�កាលប់រពិោះចំេទ្ធចាំប់់ពោះផីិម  ភិតិិសនា 

• ចំំនួនណែដ៏លរពឹំងថានឹងគ្រតិវូទូ្ធ�ត់ិ ពោះគ្រកាមការធានាតិនៃមលពោះ�សល់ និង

• ការអន�វតិិតិនៃមលទិ្ធញពោះគ្រកាមជូពោះគ្រមីសនៃនការទិ្ធញ ណែដ៏លធនាគារ�នពោះហិតិ�ផលជាក់ិ�ក់ិកិំ�ងការអន�វតិិ។  ការទូ្ធ�ត់ិភិតិិសនាពោះ�កិំ�ងអំឡូ�ងពោះពលណែដ៏ល
�នជូពោះគ្រមីសកិំ�ងការប់និ គ្រប់សិនពោះបី់ធនាគារ�នពោះហិតិ�ផលជាក់ិ�ក់ិកិំ�ងការប់និ និងការពិន័យពោះលីការប់ញ្ញេប់់ភិតិិសនាម�នកាលកំិណត់ិ ពោះលីកិណែលងណែតិ
ធនាគារ�នពោះហិតិ�ផលចំាស់�ស់ថានឹងមិនប់ញ្ញេប់់ភិតិិសនាម�នកាលកំិណត់ិ។ 

បំ់ណ� លភិតិិសនាគ្រតិវូ�នវាស់ណែវងតាមរលំស់នៃថិលពោះដី៏ម ពោះ�យពោះគ្របី់វធីិសាគ្រសអិគ្រតាការគ្រ�ក់ិគ្រប់សិទ្ធធភាព។ បំ់ណ� លភិតិិសនាគ្រតិវូ�នវាស់ណែវងពោះឡូងីវញិ
ពោះ�ពោះពល�នការណែកិណែគ្រប់រយៈពោះពលនៃនភិតិិសនា ការផ្លាល ស់បូិ់រពោះលីការវាយតិនៃមលសគ្រ�ប់់ជូពោះគ្រមីសកិំ�ងការទិ្ធញគ្រទ្ធព�សកិមម ការណែគ្រប់គ្រប់លួការទូ្ធ�ត់ិភិតិិសនា
នាពោះពលអនា�តិ ណែដ៏លពោះកីិតិពោះឡូងីពីការណែគ្រប់គ្រប់លួនៃនសនេសសន៍ ឬអគ្រតា�មួយ ឬគ្រប់សិនពោះបី់�នការណែកិណែគ្រប់ចំំនួន�ា ន់សាម នណែដ៏លរពឹំងថានឹងគ្រតិវូទូ្ធ�ត់ិ ពោះលី
ការធានាតិនៃមលណែដ៏លពោះ�សល់។

ពោះ�ពោះពលណែដ៏លបំ់ណ� លភិតិិសនាគ្រតិវូ�នវាស់ណែវងតាមវធីិសាគ្រសពិោះនះ ការណែកិតិគ្រមវូ គ្រតិវូ�នពោះធើីពោះឡូងីពោះលីតិនៃមលពោះយាងនៃនសិទ្ធធិពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រទ្ធព�សកិមម ឬក៏ិ
ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់កិំ�ងរ�យការណ៍ចំំពោះណញ ឬខាតិ ពោះបី់សិនជាសិទ្ធធិពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រទ្ធព�សកិមម គ្រតិវូ�នប់ញ្ញេ�ះរហិតូិដ៏ល់�នតិនៃមលសូន�។ 

ភិតិស័នា�នរយៈបេពីលខុៃី និងភិតិស័នាបេលីប្រទ្ធពីយស័�មមម្រែ�ល�នតម្លៃមៃទា� 

ធនាគារ មិនទ្ធទួ្ធលសាគ ល់សិទ្ធធិពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រទ្ធព�សកិមម និងបំ់ណ� លភិតិិសនារយៈពោះពលខ្ញុំលីដូ៏ចំជា ការជួូល�ា ស�ីនណែដ៏ល�នរយៈពោះពលតិិចំជាង 11ណែខ្ញុំ និង
ភិតិិសនាពោះលីគ្រទ្ធព�សកិមមណែដ៏ល�នតិនៃមល�ប់។ ធនាគារទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ចំំ�យពោះលីការជួូល�ងំពោះនះតាមមូល�ឋ នរលំស់ពោះថិរ ពោះ�តាមរយៈពោះពលនៃនភិតិិសនា។

ឋ. ឱនភាព័ដៃនតដៃម្ពុលរឹប់ស់់ក្រុទ្ធព័យស់កំមី្ពុមិ្ពុនចែម្ពុនហិ៊ុរឹ�ើវីតថ�

តិនៃមលពោះយាងនៃនគ្រទ្ធព�សកិមមមិនណែមនហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ ធនាគារ (ពោះគ្រ�ពីពនធពនារជាគ្រទ្ធព�សកិមម) គ្រតិវូ�នគ្រតិតួិពិនិតិ�ពោះឡូងីវញិពោះ��ល់កាលប់រពិោះចំេទ្ធ�យការណ៍
នីមួយៗ ពោះដី៏មីកំីិណត់ិថាពោះតីិ �នសញ្ហាញ ណ�មួយណែដ៏លប់ងាា ញថា គ្រទ្ធព�សកិមម�ងំពោះនាះ�នឱនភាពនៃនតិនៃមល។ គ្រប់សិនពោះបី់�នសញ្ហាញ ណពោះនាះពោះកីិតិពោះឡូងី 
ការ�ា ន់សាម នពោះលីតិនៃមលណែដ៏លអាចំគ្រប់មូល�នវញិរប់ស់គ្រទ្ធព�សកិមម គ្រតិវូ�នពោះធើីពោះឡូងី។ ចំំពោះ�ះគ្រទ្ធព�សកិមមអរបីូ់ណែដ៏ល�នអាយ�កាលពោះគ្របី់គ្រ�ស់មិនកំិណត់ិ 
ឬមិន�ន់អាចំពោះគ្របី់គ្រ�ស់�ន តិនៃមលណែដ៏លអាចំគ្រប់មូលមកិវញិ�នគ្រតិវូពោះធើីការ�ា ន់សាម នជាពោះរៀង�ល់ឆំ្នាំកំិំ�ងពោះពលណែតិមួយ។ ការខាតិប់ង់ពោះលីឱនភាពនៃនតិនៃមល គ្រតិវូ
�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់គ្រប់សិនពោះបី់តិនៃមលពោះយាងរប់ស់គ្រទ្ធព�សកិមម ឬឯកិតាប់ពោះងកីតិសាច់ំគ្រ�ក់ិ ធំជាងការ�ា ន់សាម នតិនៃមលណែដ៏លអាចំគ្រប់មូលមកិវញិ�ន។ 

តិនៃមលណែដ៏លអាចំគ្រប់មូលមកិវញិ�នរប់ស់គ្រទ្ធព�សកិមម ឬឯកិតាប់ពោះងកីតិសាច់ំគ្រ�ក់ិ ��ជាតិនៃមលណែដ៏លធំជាងរវាងតិនៃមលពោះគ្របី់គ្រ�ស់ និងតិនៃមលសមគ្រសប់ ដ៏កិចំំ�យ
ពោះដី៏មីលីក់ិពោះចំញ។ កិំ�ងការ�ា ន់គ្រប់�ណតិនៃមលពោះគ្របី់គ្រ�ស់ ការ�ា ន់សាម នលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិនាពោះពលអនា�តិ គ្រតិវូ�នពោះធើីអប់ីហារពោះ�នឹងតិនៃមលប់ចំេ�ប់ីន ំ ពោះ�យពោះគ្របី់
អគ្រតាការគ្រ�ក់ិម�នប់ង់ពនធ ណែដ៏លឆ្លល�ះប់ញ្ហាេ ងំការ�ា ន់គ្រប់�ណតិនៃមលពោះពលពោះវ�កិំ�ងលកុិខ្ញុំណឌ ទី្ធផារប់ចំេ�ប់ីន ំ និងហានិភ័ិយជាក់ិ�ក់ិសគ្រ�ប់់គ្រទ្ធព�សកិមម
�ងំពោះនាះ ឬឯកិតាប់ពោះងកីតិសាច់ំគ្រ�ក់ិ។

សគ្រ�ប់់ពោះគាលបំ់ណងនៃនការពោះធើីពោះតិសាពោះលីឱនភាពនៃនតិនៃមល គ្រទ្ធព�សកិមមគ្រតិវូ�ន�ក់ិប់ញ្ញេូលគំាជាគ្រកិមុតូិចំៗ ណែដ៏លអាចំប់ពោះងកីតិសាច់ំគ្រ�ក់ិ�នពីការប់និការពោះគ្របី់
គ្រ�ស់ ពោះ�យមិនពឹងណែផអកិខាល ងំពោះលីលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិនៃនគ្រទ្ធព�សកិមមឬឯកិតាប់ពោះងកីតិសាច់ំគ្រ�ក់ិ។

ការខាតិប់ង់ពោះលីឱនភាពនៃនតិនៃមល គ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់កិំ�ងរ�យកាណ៍ចំំពោះណញ ឬខាតិ។ ការខាតិប់ង់ពោះលីឱនភាពនៃនតិនៃមលនៃនឯកិតាប់ពោះងកីតិសាច់ំគ្រ�ក់ិ គ្រតិវូ
�នណែប់ងណែចំកិពោះ�យ កាត់ិប់នយុតិនៃមលពោះយាងនៃនតិនៃមលពោះកិរ ៍ �ពោះឈាម ះរប់ស់ឯកិតាប់ពោះងកីតិសាច់ំគ្រ�ក់ិ (គ្រកិមុនៃនឯកិតាប់ពោះងកីតិសាច់ំគ្រ�ក់ិ) ជាម�ន ពោះហីិយប់នាេ ប់់មកិពោះដី៏មីី
កាត់ិប់នយុតិនៃមលពោះយាងនៃន គ្រទ្ធព�សកិមម ដ៏នៃទ្ធពោះទ្ធៀតិពោះ�កិំ�ងឯកិតាប់ពោះងកីតិសាច់ំគ្រ�ក់ិ (គ្រកិមុនៃនឯកិតាប់ពោះងកីតិសាច់ំគ្រ�ក់ិ) ពោះលីមូល�ឋ ន ស��គ្រតិ។

32. ណើគាលនណើ��យគូ�ណើនយយសំ់ខាន់ៗ (ត)
ឋ. ឱនភាព័ដៃនតដៃម្ពុលរឹប់ស់់ក្រុទ្ធព័យស់កំមី្ពុមិ្ពុនចែម្ពុនហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)

ការខាតិប់ង់ពោះលីឱនភាពនៃនតិនៃមល ណែដ៏លទ្ធទួ្ធលសាគ ល់កិំ�ងពោះពលកិនលងផ�តិពោះ� គ្រតិវូ�ន�ា ន់គ្រប់�ណ�ល់កាលប់រពិោះចំេទ្ធនៃនការ�យការណ៍ ថាពោះតីិ�នសញ្ហាញ ណ
�មួយណែដ៏លការខាតិប់ង់�នថិយចំ�ះ ឬណែលង�នការខាតិប់ង់   តិពោះ�ពោះទ្ធៀតិ។ ការខាតិប់ង់ពោះលីឱនភាពនៃនតិនៃមល គ្រតិវូកិត់ិគ្រតាគ្រតិឡូប់់មកិវញិ គ្រប់សិនពោះបី់�នការ
ណែគ្រប់គ្រប់លួតិនៃមល �ា ន់សាម នណែដ៏លពោះគ្របី់គ្រ�ស់ពោះដី៏មីកំីិណត់ិតិនៃមលណែដ៏លអាចំគ្រប់មូលមកិវញិ�ន។ ការខាតិប់ង់ពោះលីឱនភាពនៃនតិនៃមល គ្រតិវូ�នកិត់ិគ្រតាគ្រតិឡូប់់មកិវញិ 
គ្រតឹិមកិគ្រមិតិមួយណែដ៏លមិនពោះធើីឲ្យ�តិនៃមលពោះយាងរប់ស់គ្រទ្ធព�សកិមមពោះនះ មិនពោះលីសពី    តិនៃមលពោះយាងណែដ៏លគ្រតិវូកំិណត់ិ (ដ៏កិរលំស់) កិំ�ងកិរណីព�ំ�នការទ្ធទួ្ធលសាគ ល់
ការខាតិប់ង់ពោះលីឱនភាពនៃនតិនៃមល។ 

ឌី. ក្រុ�ក់ំប់ណើ�ើើ រឹប់ស់់អតិថិ្មីជួន

គ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញីរប់ស់អតិិថិិជូន គ្រតិវូ�នវាស់ណែវងដំ៏បូ់ងតាមតិនៃមលសមគ្រសប់ ដ៏កិនៃថិលពោះដី៏មគ្រប់តិិប់តិិិការប់ណែនមុពោះ�យផ្លាេ ល់ និងវាស់ណែវងប់នាេ ប់់តាមរលំស់នៃថិលពោះដី៏ម ពោះ�យ
ពោះគ្របី់គ្រ�ស់វធីិសាគ្រសកិារគ្រ�ក់ិគ្រប់សិទ្ធធភាព។

ឍ. អតថក្រុប់ណើ�ជួន៍និណើ�ជិួត

(i) អតុប្រ�បេ�ជ្យន៍និបេ�ជិ្យតរយៈបេពីលខុៃី

អតិុគ្រប់ពោះយាជូន៍និពោះយាជិូតិរយៈពោះពលខ្ញុំលីគ្រតិវូ�នចំំ�យ ពោះ�ពោះពលណែដ៏លពោះសវាកិមមគ្រតិវូ�នផិល់ជូូន។ ចំំនួនណែដ៏លរំពឹងទ្ធ�កិថានឹងគ្រតិវូចំំ�យ គ្រតិវូ�ន
ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ជាបំ់ណ� ល គ្រប់សិនពោះបី់ធនាគារ�នកាតិពើកិិចំេតាមផលូវចំាប់់ ឬកាតិពើកិិចំេគ្រប់ពោះយាលនាពោះពលប់ចំេ�ប់ីន ំកិំ�ងការទូ្ធ�ត់ិចំំ�យ ណែដ៏លជាលទ្ធធផលនៃន
ការងារណែដ៏ល�នបំ់ពោះពញរចួំមកិពោះហីិយពោះ�យនិពោះយាជិូតិ ពោះហីិយកាតិពើកិិចំេពោះនាះអាចំពោះធើីការ�ា ន់សាម ន�នពោះ�យភាពពោះជូឿរជាក់ិ។

(ii) អតុប្រ�បេ�ជ្យន៍និបេ�ជិ្យតរយៈបេពីលម្រែវិង

កាតិពើកិិចំេរប់ស់ធនាគារចំំពោះ�ះអតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍និពោះយាជិូតិរយៈពោះពលណែវង ��ជាចំំ�យពោះលីអតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍ ណែដ៏លនិពោះយាជិូតិគ្រតិវូទ្ធទួ្ធល�នពីការបំ់ពោះពញការងារ
កិំ�ងការយិប់រពិោះចំេទ្ធកិនលងផ�តិពោះ� និងប់ចំេ�ប់ីន។ំ អតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍ និពោះយាជិូតិរយៈពោះពលណែវង គ្រតិវូ�នពោះធើីអប់ីហារពោះ�តិនៃមលប់ចំេ�ប់ីន។ំ ការវាស់ណែវងសារជាថិមីគ្រតិវូ�ន
ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់កិំ�ងរ�យការណ៍ចំំពោះណញ ឬខាតិ ណែដ៏លចំំ�យពោះនះ�នពោះកីិតិពោះឡូងី។

�. សំ់វិីធានធន

សំវធិានធន គ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ពោះ�កិំ�ងរ�យការណ៍សុានភាពហិិរញ្ញញវតិុ� ពោះ�ពោះពលណែដ៏លធនាគារ�នកាតិពើកិិចំេតាមផលូវចំាប់់ ឬកាតិពើកិិចំេគ្រប់ពោះយាលនា
ពោះពលប់ចំេ�ប់ីន ំ ណែដ៏លជាលទ្ធធផលនៃនគ្រពឹតិិិការណ៍កិនលងផ�តិពោះ� ពោះហីិយវា�នលទ្ធធភាពណែដ៏លតិគ្រមវូឲ្យ��នលំហិរូពោះចំញនូវអតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍ពោះសដ៏ឋកិិចំេ កិំ�ងការបំ់ពោះពញ
នូវកាតិពើកិិចំេពោះនាះ។ គ្រប់សិនពោះបី់ផលប់ាះ�ល់�នលកុិណៈជាសារវនិ សំវធិានធនគ្រតិវូ�នកំិណត់ិពោះ�យអប់ីហារលំហិរូ ទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិ ណែដ៏លរពឹំងថានឹងគ្រតិវូទូ្ធ�ត់ិ
នាពោះពលអនា�តិ ពោះ�យពោះគ្របី់អគ្រតាម�នប់ង់ពនធណែដ៏លឆ្លល�ះប់ញ្ហាេ ងំពីការ�ា ន់សាម ននៃនតិនៃមលពោះពលពោះវ� កិំ�ងលកុិខ្ញុំណឌ ទី្ធផារប់ចំេ�ប់ីន ំ និងហានិភ័ិយជាក់ិ�ក់ិចំំពោះ�ះ
បំ់ណ� ល�ងំពោះនាះ។  អប់ីហារណែដ៏លពោះ�សល់គ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ជានៃថិលហិិរញ្ញញប់ី�ន។

ត. ណើដ៏ើម្ពុទ្ធ�ន

ភា�ហុិ�នធមមតា គ្រតិវូ�នចាំត់ិថំាក់ិជាមូលធន។ នៃថិលពោះដី៏មផ្លាេ ល់កិំ�ងការពោះ�ះផាយភា�ហុិ�ន គ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ពោះ�យកាត់ិពោះចំញពីមូលធនប់នាេ ប់់ពីដ៏កិ
ពនធរចួំ។ ភា�ហុិ�នដ៏នៃទ្ធពោះទ្ធៀតិគ្រតិវូ�នចាំត់ិថំាក់ិជាមូលធន និង/ឬ បំ់ណ� ល ពោះ�យណែផអកិពោះលីស�សធាតិ�ពោះសដ៏ឋកិិចំេនៃនឧប់កិរណ៍�ងំពោះនាះ។ ការណែប់ងណែចំកិពោះ�
អំកិកាន់កាប់់ឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏លគ្រតិវូ�នចាំត់ិថំាក់ិជាឧប់កិរណ៍មូលធន គ្រតិវូ�នទូ្ធ�ត់ិពោះ�យផ្លាេ ល់ពីមូលធន។

ថ្មី. ទ្ធ�នប់ក្រុម្ពុងុតាម្ពុប់ទ្ធប់ី�ើតតិ

ទ្ធ�នប់គ្រមងុតាមប់ទ្ធប់ីញ្ញញតិិិគ្រតិវូ�នប់ពោះងកីតិពោះលីភាពខ្ញុំ�សគំារវាងសំវធិានធន គ្រសប់តាម ស.រ.ទ្ធ.ហិ.អ.កិ និងសំវធិានធនតាមប់ទ្ធប់ីញ្ញញតិិិ គ្រសប់តាមគ្រប់កាស
រប់ស់ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា ពោះលខ្ញុំ ធ7-017-344 ចំ�ះនៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំធំ ូ ឆំ្នាំ2ំ017 និងសា�ចំរណែណនា ំ ពោះលខ្ញុំ ធ7-018-001 ស.រ.ចំ.ណ ចំ�ះនៃថិៃទី្ធ16 ណែខ្ញុំកិ�មភៈ 
ឆំ្នាំ2ំ018 សិីពីចំំ�ត់ិថំាក់ិហាភ័ិយឥណ�ន និងសំវធិានធនពោះលីឱនភាពនៃនតិនៃមលសគ្រ�ប់់គ្រ�ឹះសុានធនាគារ និងហិិរញ្ញញវតិុ�។ គ្រសប់តាមគ្រប់ការ 73 គ្រ�ឹះសុាន
គ្រតិវូពោះគ្រប់ៀប់ពោះធៀប់សំវធិានធន ណែដ៏ល�ណនាតាមគ្រប់ការ 49 ដ៏ល់គ្រប់ការ 71 ជាមួយនឹងសំវធិានធនណែដ៏ល�ណនាតាមគ្រប់ការ 72 និងគ្រតិវូកិត់ិគ្រតាដូ៏ចំ
ខាងពោះគ្រកាម៖

(i) កិំ�ងកិរណីណែដ៏លសំវធិានធនតាមប់ទ្ធប់ីញ្ញញតិិិ ណែដ៏ល�ណនាតាមគ្រប់ការ 72 �ប់ជាងសំវធិានធនណែដ៏ល�ណនាតាមគ្រប់ការ 49 ដ៏ល់គ្រប់ការ 71 
    ពោះនាះគ្រ�ឹះសុានគ្រតិវូកិត់ិគ្រតាសំវធិានធន ណែដ៏លគ្រតិវូ�ណនាអន�ពោះ�មតាម ស.រ.ទ្ធ.ហិ.អ.កិ និង

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021



135134 របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021

32. ណើគាលនណើ��យគូ�ណើនយយសំ់ខាន់ៗ (ត)
ថ្មី. ទ្ធ�នប់ក្រុម្ពុងុតាម្ពុប់ទ្ធប់ី�ើតតិ (ត)

(ii) កិំ�ងកិរណីណែដ៏លសំវធិានធនតាមប់ទ្ធប់ីញ្ញញតិិិ ណែដ៏ល�ណនាតាមគ្រប់ការ 72 ខុ្ញុំស់ជាងសំវធិានធនណែដ៏ល�ណនាតាមគ្រប់ការ 49 ដ៏ល់ គ្រប់ការ 71 
ពោះនាះគ្រ�ឹះសុានគ្រតិវូកិត់ិគ្រតាសំវធិានធន ណែដ៏លគ្រតិវូ�ណនាតាម ស.រ.ទ្ធ.ហិ.អ.កិ និងពោះផេរចំំនួនលពោះមអ�ងពោះនាះពីគ្រ�ក់ិចំំពោះណញរកិាទ្ធ�កិ ឬ�ណនីខាតិប់ងគរពោះ�
ទ្ធ�នប់គ្រមងុតាមប់ទ្ធប់ីញ្ញញតិិិពោះ�កិំ�ងមូលធនពោះ�កិំ�ងរ�យការណ៍សុានភាពហិិរញ្ញញវតិុ�។ 

ទ្ធ�នប់គ្រមងុតាមប់ទ្ធប់ីញ្ញញតិិិ មិនគ្រតិវូ�នប់ញ្ញេូលកិំ�ងការ�ណនាមូលធនផ្លាេ ល់ស�ទ្ធធរប់ស់ធនាគារពោះឡូយី។

ពោះ�នៃថិៃ1 ណែខ្ញុំធំ ូ ឆំ្នាំ2ំ017 ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា�នពោះចំញគ្រប់កាសពោះលខ្ញុំ ធ7-017-344 សិីពីចំំ�ត់ិថំាក់ិហានិភ័ិយឥណ�ន និងសំវធិានធនពោះលីអ�ី
មណែភិរមិន ពោះដី៏មីធីានា�នភាពគ្រតឹិមគ្រតិវូនៃនការទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ ការវាស់ណែវងការពោះធើីសំវធិានធន និងការ�យការណ៍ចំំពោះ�ះហាើ ស�ីលីធីណែដ៏ល�នអ�ីមណែភិរមិនរប់ស់
សុាប័់ន។

ហាើ ស�ីលីធី សំពោះ�ដ៏ល់ឥណ�ន និងឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះផសងពោះទ្ធៀតិ �ងំពោះ�កិំ�ង ឬពោះគ្រ�រ�យការណ៍ សុានភាពហិិរញ្ញញវតិុ� ណែដ៏លគ្រ�ឹះសុាន�នផិល់ពោះ�ឲ្យ�
សមភា�ី ពោះហីិយហាើ ស�ីលីធីពោះនះអាចំប់ងកហានិភ័ិយ ឥណ�នដ៏ល់គ្រ�ឹះសុាន។ 

ពោះយាងតាមគ្រប់កាសពោះនះ ធនាគារគ្រតិវូពោះធើីសំវធិានធនសគ្រ�ប់់ហាើ ស�ីលីធីណែដ៏ល�នអ�ីមណែភិរមិន ពោះ�យអន�ពោះ�ម តាមប់ទ្ធប់ីញ្ញញតិិិ ទ្ធនេឹមគំានឹងការ�ណនា
សំវធិានធនពោះ�យពោះយាងតាម ស.រ.ទ្ធ.ហិ.អ.កិ។ សំវធិានធនណែដ៏ល�ណនាតាម ស.រ.ទ្ធ.ហិ.អ.កិ គ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគល់ និងកិត់ិគ្រតា។ ចំំនួនពោះលីសនៃន
សំវធិានធនណែដ៏ល�នមកិពីការ�ណនាគ្រសប់តាមប់ទ្ធប់ីញ្ញញតិិិ ពោះគ្រប់ៀប់ពោះធៀប់ពោះ�នឹងការ�ណនាតាម ស.រ.ទ្ធ.ហិ.អ.កិ នឹងគ្រតិវូពោះផេរពី�ណនីគ្រ�ក់ិចំំពោះណញ
រកិាទ្ធ�កិ ពោះ�កិំ�ង�ណនីទ្ធ�នប់គ្រមងុតាមប់ទ្ធប់ីញ្ញញតិិិកិំ�ងខ្ញុំេង់មូលធនរប់ស់ភា�ទ្ធ�និកិ។

ពោះ�នៃថិៃ16 ណែខ្ញុំកិ�មភៈ ឆំ្នាំ2ំ018 ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា �នពោះចំញសា�ចំរណែណនាពំោះលខ្ញុំ ធ7-018-001 ពោះដី៏មីបី់ញ្ហាជ ក់ិ ប់ណែនមុ ពោះលីការអន�វតិិគ្រប់កាសសិីពី
ចំំ�ត់ិថំាក់ិហានិភ័ិយឥណ�ន និងសំវធិានធនពោះលីឱនភាព។ ពោះយាងតាមសា�ចំរពោះនះ ធនាគារគ្រតិវូពោះធើីការ�ណនាសំវធិានធនសគ្រ�ប់់ហាើ ស�ីលីធីណែដ៏ល
�នអ�ីមណែភិរមិន ពោះ�យអន�ពោះ�មតាមប់ទ្ធប់ីញ្ញញតិិិ ពោះ�យហាើ ស�ីលីធីគ្រតិវូ�នចាំត់ិជា 5 ថំាក់ិ ណែដ៏ល�នអគ្រតាសំវធិានធន ដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖

ចំណាត់ថ្នាន �់ ចំ្ចនួនដៃថ្មីៃចែដ៏លហួ៊ុស់កាលកំំ�ត់ស់ង អក្រុតាសំ់វិីធានធន

សំ័វិធិានធនទូ្ធបេ�

ហាើ ស�ីលីធីរយៈពោះពលខ្ញុំលី (តិិចំជាងឬពោះសមីមួយឆំ្នាំ)ំ៖

ធមមតា ពី 0 ពោះ� 14 នៃថិៃ 1%

ហាើ ស�ីលីធីរយៈពោះពលណែវង (ពោះលីសពីមួយឆំ្នាំ)ំ៖

ធមមតា ពី 0 ពោះ� 29 នៃថិៃ 1%

សំវធិានធនជាក់ិ�ក់ិ

ហាវ ស័�ីលីធីរយៈបេពីលខុៃី (តិចជាងឬបេស័មីមួយឆ្នាំន )ំ៖

ឃ្លាំល ពំោះមីល ពី 15 ពោះ� 30 នៃថិៃ 3%

ពោះគ្រកាមសង់ិ� ពី 31 ពោះ� 60 នៃថិៃ 20%

សងស័យ ពី 61 ពោះ� 90 នៃថិៃ 50%

�ត់ិប់ង់ ពី 91 នៃថិៃពោះឡូងីពោះ� 100%

សំ័វិធិានធនជា�់ល្លា�់ ហាវ ស័�ីលីធីរយៈបេពីលម្រែវិង (តិចជាងឬបេស័មីមួយឆ្នាំន )ំ៖

ឃ្លាំល ពំោះមីល ពី 30 ពោះ� 89 នៃថិៃ 3%

ពោះគ្រកាមសង់ិ� ពី 90 ពោះ� 179 នៃថិៃ 20%

សងស័យ ពី 180 ពោះ� 359 នៃថិៃ 50%

�ត់ិប់ង់ ពី 360 នៃថិៃពោះឡូងីពោះ� 100%

32. ណើគាលនណើ��យគូ�ណើនយយសំ់ខាន់ៗ (ត) 
ថ្មី.  ទ្ធ�នប់ក្រុម្ពុងុតាម្ពុប់ទ្ធប់ី�ើតតិ  (ត)

ចំំពោះ�ះហាើ ស�ីលីធីណែដ៏ល�នការទូ្ធ�ត់ិសងគ្រប់ចាំគំ្រតីិ�ស គ្រប់ចាំឆំ្ល�សឬយូរជាងពោះនះ នឹងគ្រតិវូ�នចាំត់ិថំាក់ិថា ពោះគ្រកាមសង់ិ� គ្រប់សិនពោះបី់�នការខ្ញុំកិខាន
ទូ្ធ�ត់ិសងចាំប់់ពី 5 នៃថិៃនៃននៃថិៃពោះធើីការ។

នានៃថិៃទី្ធ28 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ021 ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា �នពោះចំញសា�ចំរណែណនាពំោះលខ្ញុំ ធ7.021.2314.ឆ្ល.តិ សិីពីកាតិពើកិិចំេ

ពោះធើីចំំ�ត់ិថំាក់ិ និងសំវធិានធន ចំំពោះ�ះឥណ�នពោះរៀប់ចំំពោះឡូងីវញិ កិំ�ងពោះគាលបំ់ណងដ៏កិពោះចំញរយៈពោះពលអន�ពោះគ្រគាះសគ្រ�ប់់ឥណ�នពោះរៀប់ចំំពោះឡូងីវញិ និង
ណែប់ងណែចំកិការពោះរៀប់ចំំចំំ�ត់ិថំាក់ិ និងសំវធិានធន ពោះ�យអន�ពោះ�មពោះ�តាមប់ទ្ធប់ីញ្ញញតិិិប់ចំេ�ប់ីន ំ ពោះ�យពោះយាងតាមគ្រប់កាសពោះលខ្ញុំ ធ7.017.344 ចំ�ះនៃថិៃ ទី្ធ1 
ណែខ្ញុំធំ ូ ឆំ្នាំ2ំ017 សិីអំពីការពោះធើីចំំ�ត់ិថំាក់ិហានិភ័ិយឥណ�ន និងសំវធិានធនពោះលីអ�ីមណែភិរមិនជាធរ�ន។ ឥណ�នពោះរៀប់ចំំពោះឡូងីវញិ�ងំឡាយ�ិតិគ្រតឹិម
នៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូ ឆំ្នាំ2ំ021 គ្រតិវូពោះធើីចំំ�ត់ិថំាក់ិ និងសំវធិានធនពោះឡូងីវញិពោះ�យណែផអកិពោះ�ពោះលីសា�ចំរណែណនាពំោះនះ។ ចំំពោះ�ះឥណ�នណែដ៏លសុិតិកិំ�ងរយៈពោះពល
វាយតិនៃមល គ្រតិវូរកិាចំំ�ត់ិថំាក់ិដូ៏ចំពោះ�ម�នពោះពលណែដ៏ល�នការពោះរៀប់ចំំពោះឡូងីវញិ។

ប់នាេ ប់់ពីសិកុាសា�រប់ស់ ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា សិីពី “ការអន�វតិិសា�ចំរណែណនាសំិីពីការពោះធើីចំំ�ត់ិថំាក់ិ និងសំវធិានធន ចំំពោះ�ះឥណ�នពោះរៀប់ចំំពោះឡូងីវញិ” 
ណែដ៏ល�នពោះធើីពោះឡូងីពោះ�នៃថិៃទី្ធ18 ណែខ្ញុំមកិ� ឆំ្នាំ2ំ022 ធនាគារជាតិិនៃនកិមុ�ជា �នពោះចំញពោះសចំកីិិជូូនដំ៏ណឹងពោះ�នៃថិៃទី្ធ4 ណែខ្ញុំកិ�មភៈ ឆំ្នាំ2ំ022 ណែដ៏លអន�ញ្ហាញ តិឲ្យ�សុាប័់ន
ធនាគារ និងហិិរញ្ញញវតិុ� ពនារពោះពលអន�វតិិសា�ចំរណែណនាថំិមីរហិតូិដ៏ល់ណែខ្ញុំមកិ� ឆំ្នាំ2ំ022 តិពោះ� ប់ា�ណែនិការអន�វតិិម�នគ្រតិវូ�នពោះលីកិទឹ្ធកិចិំតិិ។ �ិតិគ្រតឹិមការយិ
ប់រពិោះចំេទ្ធណែដ៏ល�នប់ញ្ញេប់់នៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ021ធនាគារគាម នឥណ�នពោះរៀប់ចំំពោះឡូងីវញិពោះនាះពោះទ្ធ។

ទ្ធ. ការឹក្រុ�ក់ំ

អប្រ�ការប្របា�់ប្រ�សិ័ទ្ធធភាពី (EIR)

ចំំណូលការគ្រ�ក់ិ និងចំំ�យការគ្រ�ក់ិគ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ពោះ�កិំ�ងរ�យការណ៍ចំំពោះណញ ឬខាតិ ពោះ�យពោះគ្របី់វធីិសាគ្រសកិារគ្រ�ក់ិគ្រប់សិទ្ធធភាព។ “អគ្រតា
ការគ្រ�ក់ិគ្រប់សិទ្ធធភាព” ��ជាអគ្រតាណែដ៏លអាចំពោះធើីអប់ីហារសាច់ំគ្រ�ក់ិណែដ៏លរពឹំងថានឹងទូ្ធ�ត់ិ ឬនឹងគ្រតិវូទ្ធទួ្ធល តាមរយៈអាយ�កាលរពឹំងទ្ធ�កិរប់ស់ឧប់កិរណ៍
ហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះនាះ ឲ្យ�មកិពោះសមីនឹង៖

• តិនៃមលពោះយាងដ៏�លរប់ស់គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� ឬ 

• រលំស់តិនៃមលពោះដី៏មរប់ស់បំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ�។

ពោះ�ពោះពល�ណនាអគ្រតាការគ្រ�ក់ិគ្រប់សិទ្ធធភាពសគ្រ�ប់់ឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ� ពោះគ្រ�ពីគ្រទ្ធព�ណែដ៏ល�នទិ្ធញ ឬគ្រទ្ធព�សកិមម ណែដ៏ល�នឱនភាពនៃនតិនៃមលពោះ�ពោះពល
ទិ្ធញ ធនាគារពោះធើីការ�ា ន់សាម នពោះលីលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិនាពោះពលអនា�តិពោះ�យពិចាំរ��ល់លកុិខ្ញុំណឌ �ងំអស់រប់ស់កិិចំេសនាឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ� ប់ា�ណែនិមិន�ប់់
ប់ញ្ញេូលនូវការខាតិប់ង់ឥណ�ន រពឹំងទ្ធ�កិពោះនាះពោះទ្ធ (ECL)។ សគ្រ�ប់់គ្រទ្ធព�សកិមមណែដ៏លទិ្ធញ ឬគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�នឱនភាពនៃនតិនៃមលពោះ�ពោះពលទិ្ធញ 
អគ្រតាការគ្រ�ក់ិគ្រប់សិទ្ធធភាពណែដ៏ល�នណែកិតិគ្រមវូហានិភ័ិយឥណ�ន គ្រតិវូ�ន�ណនាពោះ�យពោះគ្របី់លំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិ�ា ន់សាម ននាពោះពលអនា�តិ រមួប់ញ្ញេូល�ងំ
ការខាតិប់ង់ឥណ�នរពឹំងទ្ធ�កិ (ECL)។

ការ�ណនាអគ្រតាការគ្រ�ក់ិគ្រប់សិទ្ធធភាព រមួប់ញ្ញេូលនូវនៃថិលពោះដី៏មគ្រប់តិិប់តិិិការ និងកិនៃគ្រម�ងំអស់ណែដ៏ល�នប់ង់ ឬទ្ធទួ្ធល ណែដ៏លជាណែផកំិនៃនអគ្រតាការគ្រ�ក់ិ
គ្រប់សិទ្ធធភាព។  នៃថិលពោះដី៏មគ្រប់តិិប់តិិិការរមួ�ន ការចំំ�យប់ណែនមុណែដ៏ល �ក់ិព័នធផ្លាេ ល់ពោះ�នឹងការទិ្ធញ ឬការពោះ�ះផាយគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� ឬបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ�។ 

រំលស់័ម្លៃថៃបេ�ីម និងតម្លៃមៃបេ�ង��ល

“រលំស់នៃថិលពោះដី៏ម” រប់ស់គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� ឬបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ� ��ជាចំំនួនណែដ៏លគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� ឬបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ� គ្រតិវូ�នវាស់ណែវងពោះ�ពោះពល
ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ជាពោះលីកិដំ៏បូ់ង ដ៏កិការទូ្ធ�ត់ិសងគ្រ�ក់ិពោះដី៏ម បូ់កិ ឬដ៏កិរលំស់ប់ងគរ ពោះ�យពោះគ្របី់អគ្រតាការគ្រ�ក់ិគ្រប់សិទ្ធធភាព ចំំពោះ�ះភាពខ្ញុំ�សគំារវាងចំំនួនណែដ៏ល
ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ជាពោះលីកិដំ៏បូ់ង និងចំំនួនពោះ�ពោះពលដ៏ល់កាលកំិណត់ិ និងគ្រតិវូពោះធើីនិយ័តិភាពចំំពោះ�ះសំវធិានធនពោះលីការខាតិប់ង់ឥណ�នរំពឹងទ្ធ�កិចំំពោះ�ះ
គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�។ 

“តិនៃមលពោះយាងដ៏�លរប់ស់គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�” ��ជារលំស់នៃថិលពោះដី៏មរប់ស់គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� ម�នពោះពលណែកិតិគ្រមវូ សំវធិានធនសគ្រ�ប់់ការខាតិប់ង់ឥណ�នរពឹំងទ្ធ�កិ។ 

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021
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32. ណើគាលនណើ��យគូ�ណើនយយសំ់ខាន់ៗ (ត) 
ទ្ធ. ការឹក្រុ�ក់ំ (ត)

ការគ្គណនាចំណូលការប្របា�់ និងចំណាយការប្របា�់

អគ្រតាការគ្រ�ក់ិគ្រប់សិទ្ធធភាពរប់ស់គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� ឬបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ� គ្រតិវូ�ន�ណនាពោះ�ពោះពលទ្ធទួ្ធលសាគ ល់គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� ឬបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ�
ជាពោះលីកិដំ៏បូ់ង។ កិំ�ងការ�ណនាចំំណូលការគ្រ�ក់ិ និងចំំ�យការគ្រ�ក់ិ អគ្រតាការគ្រ�ក់ិគ្រប់សិទ្ធធភាពគ្រតិវូ�នពោះគ្របី់ណែផអកិពោះលីតិនៃមលពោះយាងដ៏�លរប់ស់គ្រទ្ធព�
សកិមម (ពោះ�ពោះពលណែដ៏លគ្រទ្ធព�សកិមមមិនគ្រតិវូ�នចាំត់ិទ្ធ�កិថា�នឱនភាពនៃនតិនៃមល) ឬរលំស់នៃថិលពោះដី៏មនៃនបំ់ណ� ល។ អគ្រតាការគ្រ�ក់ិគ្រប់សិទ្ធធភាពគ្រតិវូពោះធើីការណែកិណែគ្រប់
ពោះឡូងីវញិ ពោះ�យការ�ា ន់សាម នពោះឡូងីវញិនូវលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិរប់ស់ឧប់កិរណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ� ណែដ៏ល�នអគ្រតាការគ្រ�ក់ិណែគ្រប់គ្រប់លួ ពោះដី៏មីឆី្លល�ះប់ញ្ហាេ ងំពីការផ្លាល ស់បូិ់ររប់ស់
អគ្រតាការគ្រ�ក់ិទី្ធផារ។ អគ្រតាការគ្រ�ក់ិគ្រប់សិទ្ធធភាពក៏ិគ្រតិវូពោះធើីការណែកិណែគ្រប់ពោះឡូងីវញិ ជាលទ្ធធផលពីការពោះធើីការ�ា ន់សាម នពោះឡូងីវញិគ្រប់ចាំគំ្រគា នៃនលំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិ នៃន
ឧប់កិរណ៍ណែដ៏លពោះគ្របី់អគ្រតាទី្ធផារ ពោះដី៏មីឆី្លល�ះប់ញ្ហាេ ងំពីប់ណែគ្រមប់គ្រមលួនៃនអគ្រតាការគ្រ�ក់ិពោះ�ពោះលីទី្ធផារ។ អគ្រតាការគ្រ�ក់ិគ្រប់សិទ្ធធភាពក៏ិគ្រតិវូពោះធើីការណែកិណែគ្រប់ពោះឡូងីវញិ 
សគ្រ�ប់់ការណែកិតិគ្រមវូតិនៃមលសមគ្រសប់នៃនឧប់កិរណ៍ការ�រ ពោះ�កាលប់រពិោះចំេទ្ធណែដ៏លរលំស់គ្រតិវូ�នចាំប់់ពោះផីិមណែកិតិគ្រមវូ។

ប់ា�ណែនិចំំពោះ�ះគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�នឱនភាពនៃនតិនៃមល ប់នាេ ប់់ពី�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ជាពោះលីកិដំ៏បូ់ង ចំំណូលការគ្រ�ក់ិគ្រតិវូ�ន�ណនា ពោះ�យពោះគ្របី់អគ្រតាការគ្រ�ក់ិ
គ្រប់សិទ្ធធភាព ណែផអកិពោះលីរលំស់នៃថិលពោះដី៏មរប់ស់គ្រទ្ធព�សកិមម ហិិរញ្ញញវតិុ�។ គ្រប់សិនពោះបី់គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ណែលង�នឱនភាពនៃនតិនៃមល ពោះនាះការ�ណនាការគ្រ�ក់ិគ្រតិវូ
ណែផអកិពោះលីមូល�ឋ នតិនៃមលដ៏�លវញិ។ 

ចំំពោះ�ះគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�នឱនភាពនៃនតិនៃមល ចាំប់់តាងំពីទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ជាពោះលីកិដំ៏បូ់ង ចំំណូលការគ្រ�ក់ិគ្រតិវូ�ន�ណនាពោះ�យពោះគ្របី់អគ្រតាការគ្រ�ក់ិ
គ្រប់សិទ្ធធភាពណែដ៏លគ្រតិវូ�នណែកិតិគ្រមវូនូវហានិភ័ិយ ណែផអកិពោះលីរលំស់នៃថិលពោះដី៏មនៃនគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះនាះ។  ការ�ណនាចំំណូលការគ្រ�ក់ិពោះនះ មិនគ្រតិវូបូិ់រពោះ�
មូល�ឋ នតិនៃមលដ៏�លវញិពោះនាះពោះទ្ធ ពោះ�ះបី់ជាហានិភ័ិយឥណ�នរប់ស់គ្រទ្ធព�សកិមមពោះនាះ �នភាពគ្រប់ពោះសីរក៏ិពោះ�យ។ 

ការ�ង្ហាា ញ

ចំំណូលការគ្រ�ក់ិ គ្រតិវូ�ន�ណនាពោះ�យពោះគ្របី់វធីិសាគ្រសកិារគ្រ�ក់ិគ្រប់សិទ្ធធភាព ណែដ៏ល�នប់ងាា ញពោះ�កិំ�ង រ�យការណ៍ចំំពោះណញ ឬខាតិ និង លទ្ធធផលលមអិតិ
ពោះផសងៗ រមួប់ញ្ញេូលការគ្រ�ក់ិពោះលីគ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� និងបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ�ណែដ៏ល�នវាស់ណែវងតាមរលំស់នៃថិលពោះដី៏ម។ 

ចំំ�យការគ្រ�ក់ិគ្រតិវូ�នប់ងាា ញពោះ�កិំ�ងរ�យការណ៍ចំំពោះណញ ឬខាតិ និងលទ្ធធផលលមអិតិពោះផសងៗ រមួប់ញ្ញេូលបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ� ណែដ៏ល�នវាស់ណែវងតាម
រលំស់នៃថិលពោះដី៏ម។

ធ. ក្រុ�ក់ំកំដៃក្រុម្ពុ និងកំដៃក្រុម្ពុណើជួើងសា

ចំំណូល និងចំំ�យពោះលីគ្រ�ក់ិកិនៃគ្រម និងកិនៃគ្រមពោះជីូងសា រមួ�នគ្រ�ក់ិកិនៃគ្រមពោះផសងៗ ពោះគ្រ�អំពីគ្រ�ក់ិកិនៃគ្រម�ណែដ៏លជាណែផកំិនៃនអគ្រតាការគ្រ�ក់ិគ្រប់សិទ្ធធភាព 
រប់ស់គ្រទ្ធព�សកិមមហិិរញ្ញញវតិុ� និងបំ់ណ� លហិិរញ្ញញវតិុ�។

ចំំណូលគ្រ�ក់ិកិនៃគ្រម និងកិនៃគ្រមពោះជីូងសាពោះផសងពោះទ្ធៀតិ រមួប់ញ្ញេូល�ងំនៃថិលពោះសវាកិមមពោះផសងៗគ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ពោះ�ពោះពលណែដ៏លធនាគារ�នបំ់ពោះពញពោះសវាកិមម។

ចំំ�យគ្រ�ក់ិកិនៃគ្រម និងកិនៃគ្រមពោះជីូងសាពោះផសងពោះទ្ធៀតិ គ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ពោះ�ពោះពលណែដ៏ល�នបំ់ពោះពញពោះសវាកិមម។

(i) ពីនធបេលីប្របា�់ចំបេណញប្រ�ចាំឆំ្នាំន ំ

ពនធពោះលីគ្រ�ក់ិចំំពោះណញគ្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ រមួ�នពនធណែដ៏លគ្រតិវូប់ង់ ឬទ្ធទួ្ធល ពោះលីគ្រ�ក់ិចំំពោះណញជាប់់ពនធគ្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ ពោះ�យពោះគ្របី់អគ្រតាពនធណែដ៏ល�នអន�ម័តិ ឬ�នអន�ម័តិ
ជាអាទ្ធ�ពោះ�កាលប់រពិោះចំេទ្ធ�យការណ៍ និងនិយ័តិភាព�មួយពោះ�ពោះលីពនធគ្រតិវូប់ង់ពីឆំ្នាំមំ�នៗ។ ចំំនួនគ្រ�ក់ិពនធប់ចំេ�ប់ីនណំែដ៏លគ្រតិវូប់ង់ឬទ្ធទួ្ធល ��ជាការ
�ា ន់សាម នដ៏៏លអបំ់ផ�តិនៃនចំំនួនគ្រ�ក់ិពនធណែដ៏លរពឹំងថានឹងគ្រតិវូប់ង់ឬទ្ធទួ្ធល ណែដ៏លឆ្លល�ះប់ញ្ហាេ ងំពីភាពមិនគ្រ�កិដ៏គ្រប់ជាណែដ៏ល�ក់ិទ្ធងពោះ�នឹងពនធចំំណូល គ្រប់សិនពោះបី់
�ន។ វាគ្រតិវូ�នវាស់ណែវងពោះ�យពោះគ្របី់អគ្រតាពនធណែដ៏ល�នអន�ម័តិ ឬ�នអន�ម័តិជាអាទ្ធ�ពោះ�កាលប់រពិោះចំេទ្ធ�យការណ៍។

(ii) ពីនធពីនារ 

ពនធពនារគ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ពោះ�យណែផអកិពោះលីភាពលពោះមអ�ងប់ពោះ�ិះអាសន ំ រវាងតិនៃមលពោះយាងរប់ស់គ្រទ្ធព�សកិមម និងបំ់ណ� ល ពោះ�កិំ�ងរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ� 
និងតិនៃមលពោះយាងសគ្រ�ប់់ការ�ិតិពនធ។

32. ណើគាលនណើ��យគូ�ណើនយយសំ់ខាន់ៗ (ត) 
ទ្ធ. ការឹក្រុ�ក់ំ (ត) 
(ii) ពីនធពីនារ (ត)

ភាពលពោះមអ�ងប់ពោះ�ិះអាសន ំ �ក់ិព័នធនឹងសិទ្ធធិពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រទ្ធព�សកិមម និងបំ់ណ� លភិតិិសនាសគ្រ�ប់់ភិតិិសនាជាក់ិ�ក់ិ�មួយ គ្រតិវូ�នចាំត់ិទ្ធ�កិថាជា
កិញ្ញេប់់ស�ទ្ធធ (ភិតិិសនា) កិំ�ងពោះគាលបំ់ណងទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ពនធពនារ។

ពនធពនារជាគ្រទ្ធព�សកិមម គ្រតិវូទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ចំំពោះ�ះការខាតិប់ង់ពនធមិន�ន់�នពោះគ្របី់គ្រ�ស់ និងភាពលពោះមអ�ង ប់ពោះ�ិះអាសនណំែដ៏លអាចំកាត់ិកិង�ន គ្រតឹិមកិគ្រមិតិ
ណែដ៏លគ្រ�ក់ិចំំពោះណញជាប់់ពនធនាពោះពលអនា�តិ អាចំពោះគ្របី់គ្រ�ស់សគ្រ�ប់់កាត់ិកិងជាមួយភាពលពោះមអ�ងប់ពោះ�ិះអាសនពំោះនាះ�ន។ ពនធពនារជាគ្រទ្ធព�សកិមមគ្រតិវូ
�នគ្រតិតួិពិនិតិ�ពោះ�ពោះរៀង�ល់កាលប់រពិោះចំេទ្ធ�យការណ៍ និងគ្រតិវូ�នកាត់ិប់នយុកិំ�ងកិរណីមិនអាចំពោះគ្របី់គ្រ�ស់នូវអតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍ពនធ�ងំពោះនាះ�ន។ ការកាត់ិ 
ប់នយុពោះនាះគ្រតិវូកិត់ិគ្រតាប់គ្រញ្ហាេ សមកិវញិពោះ�ពោះពលណែដ៏លគ្រ�ក់ិចំំពោះណញជាប់់ពនធនាពោះពលអនា�តិ�នលកុិណៈគ្រប់ពោះសីរពោះឡូងី។

ពនធពនារជាគ្រទ្ធព�សកិមម គ្រតិវូ�នវាស់ណែវងតាមអគ្រតាពនធណែដ៏លរពឹំងថានឹងគ្រតិវូពោះគ្របី់ចំំពោះ�ះភាពលពោះមអ�ងប់ពោះ�ា ះអាសន ំ ពោះ�ពោះពលណែដ៏លវាអាចំពោះគ្របី់គ្រ�ស់�ន ឬ
កាត់ិកិង�ន ពោះ�យពោះគ្របី់អគ្រតាពនធពោះ�កាលប់រពិោះចំេទ្ធ�យការណ៍ និងឆ្លល�ះប់ញ្ហាេ ងំពីភាពមិនគ្រ�កិដ៏គ្រប់ជាណែដ៏ល�ក់ិទ្ធងពោះ�នឹងចំំណូលពនធគ្រប់សិនពោះបី់�ន។

ការវាស់ណែវងពនធពនារ ឆ្លល�ះប់ញ្ហាេ ងំនូវពនធណែដ៏លគ្រកិមុហុិ�នរពឹំងថាអាចំពោះគ្របី់គ្រ�ស់�ន ឬអាចំកាត់ិកិង�ននូវតិនៃមលពោះយាងរប់ស់គ្រទ្ធព�សកិមម និងបំ់ណ� ល
កាលប់រពិោះចំេទ្ធ�យការណ៍។ 

ពនធពនារជាគ្រទ្ធព�សកិមម និងពនធពនារជាបំ់ណ� ល អាចំកាត់ិកិង�នណែតិកិំ�ងកិរណីវា�នបំ់ពោះពញលកុិខ្ញុំណឌ ជាក់ិ�ក់ិ�មួយ។

ប់. បំ់�� លយថាភាព័

កិំ�ងកិរណីណែដ៏លមិនតិគ្រមវូឲ្យ��នការហិរូពោះចំញនូវអតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍ពោះសដ៏ឋកិិចំេ ឬចំំនួនទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិណែដ៏លមិនអាចំ �ា ន់សាម ន�ន ពោះនាះកាតិពើកិិចំេមិនគ្រតិវូ�ន
ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ពោះ�កិំ�ងរ�យការណ៍សុានភាពហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះនាះពោះទ្ធ ពោះហីិយវា គ្រតិវូ�នប់ងាា ញថាជាបំ់ណ� លយថាភាព ពោះលីកិណែលងណែតិគ្រប់�ូបីុ់លីពោះតិនៃនលំហិរូពោះចំញនូវ
អតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍ពោះសដ៏ឋកិិចំេ ��ពោះសេីរណែតិគាម ន។ កាតិពើកិិចំេណែដ៏លអាចំពោះកីិតិ�ន ប់ា�ណែនិអតិុិភាពនៃនកាតិពើកិិចំេ នឹងគ្រតិវូ�នប់ញ្ហាជ ក់ិពោះ�យការពោះកីិតិពោះឡូងី ឬមិនពោះកីិតិពោះឡូងី
នៃនគ្រពឹតិិិការណ៍នាពោះពលអនា�តិមួយ ឬពោះគ្រចីំន ក៏ិគ្រតិវូ�នប់ងាា ញថាជាបំ់ណ� លយថាភាពណែដ៏លអាចំពោះកីិតិ�នពោះឡូងី ល�ះគ្រតាណែតិគ្រប់�ូបីុ់លីពោះតិនៃនលំហិរូពោះចំញនៃនអតិុ
គ្រប់ពោះយាជូន៍ពោះសដ៏ឋកិិចំេ ��ពោះសេីរណែតិគាម ន។

ផ. ក្រុទ្ធព័យស់កំមី្ពុយថាភាព័

កិំ�ងកិរណីណែដ៏លមិន�នលទ្ធធភាពហិរូចូំលនូវអតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍ពោះសដ៏ឋកិិចំេ ឬចំំនួនទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិណែដ៏លមិនអាចំ�ា ន់សាម ន�ន ពោះនាះគ្រទ្ធព�សកិមមមិនគ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធល 
សាគ ល់ពោះ�កិំ�ងរ�យការណ៍សុានភាពហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះឡូយី ពោះហីិយវាគ្រតិវូ�នប់ងាា ញថាជាគ្រទ្ធព�សកិមមយថាភាព ពោះលីកិណែលងណែតិគ្រប់�ូបីុ់លីពោះតិនៃនលំហិរូចូំលនូវអតិុ
គ្រប់ពោះយាជូន៍ពោះសដ៏ឋកិិចំេ��ពោះសេីរណែតិគាម ន។ កាតិពើកិិចំេណែដ៏លអាចំពោះកីិតិ�ន ប់ា�ណែនិអតិុិភានៃនគ្រទ្ធព�សកិមមនឹងគ្រតិវូ�នប់ញ្ហាជ ក់ិពោះ�យការពោះកីិតិពោះឡូងី ឬមិនពោះកីិតិពោះឡូងីនៃន
គ្រពឹតិិិការណ៍នាពោះពលអនា�តិមួយ ឬពោះគ្រចីំន ក៏ិគ្រតិវូ�នប់ងាា ញថាជាគ្រទ្ធព�សកិមមយថាភាពណែដ៏លអាចំពោះកីិតិ�នពោះឡូងី ល�ះគ្រតាណែតិគ្រប់�ូបីុ់លីពោះតិនៃនលំហិរូចូំលនៃនអតិុ
គ្រប់ពោះយាជូន៍ពោះសដ៏ឋកិិចំេ ��ពោះសេីរណែតិគាម ន។

ព័. ស់តង់ដាថី្មីើ  វិីណើសាធនកំមី្ពុ និងលកំា��ឌ តក្រុម្ពុវូីនាណើព័លខាងម្ពុ��

វពិោះសាធនកិមមនិងការប់កិគ្រសាយ�ក់ិទ្ធងនឹងសង់ិ�ដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម ណែដ៏ល�នចូំលជាធរ�ន សគ្រ�ប់់ការយិប់រពិោះចំេទ្ធចាំប់់ពោះផីិមប់នាេ ប់់ពីនៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� 
ឆំ្នាំ2ំ021 មិនគ្រតិវូ�នរពឹំងថានឹងជូះឥទ្ធធិពល�ួរឲ្យ�កិត់ិស�គ ល់ពោះលីរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ធនាគារពោះទ្ធ៖

លកុិខ្ញុំណឌ តិគ្រមវូថិមី�នចូំលជាធរ�ននាពោះពលប់ចំេ�ប់ីនំ

- សមី�នជួូលណែដ៏ល�ក់ិព័នធនឹងកូិវដី៏-19 (វពិោះសាធនកិមមពោះលី ស.រ.ទ្ធ.ហិ.អ.កិ 16) 

- កំិណែណទ្ធគ្រមង់ពោះគាលការណ៍អគ្រតាការគ្រ�ក់ិ – ដំ៏�ក់ិកាលទី្ធ2 (វពិោះសាធនកិមមពោះលី ស.រ.ហិ.អ.កិ 9 ស.�.អ.កិ 39 ស.រ.ហិ.អ.កិ 7 ស.រ.ហិ.អ.កិ 4 និង 
 ស.រ.ហិ.អ.កិ 16 )

ធនាគារមិន�នគ្រប់តិិប់តិិិការពោះផសងពោះទ្ធៀតិណែដ៏លគ្រតិវូ�នប់ាះ�ល់ពោះ�យលកុិខ្ញុំណឌ តិគ្រមវូថិមីពោះនាះពោះទ្ធ។

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021
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32. ណើគាលនណើ��យគូ�ណើនយយសំ់ខាន់ៗ (ត)
ព័. ស់តង់ដាថី្មីើ វិីណើសាធនកំមី្ពុ និងលកំា��ឌ តក្រុម្ពុវូីនាណើព័លខាងម្ពុ�� (ត)

លកុិខ្ញុំណឌ តិគ្រមវូថិមី�នចូំលជាធរ�ននាពោះពលប់ចំេ�ប់ីន ំ(តិ)

សង់ិ�ថិមីមួយចំំនួន ណែដ៏ល�នចូំលជាធរ�ន សគ្រ�ប់់ការយិប់រពិោះចំេទ្ធចាំប់់ពោះផីិមប់នាេ ប់់ពីនៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� ឆំ្នាំ2ំ021 ណែដ៏លការអន�វតិិម�នកាលកំិណត់ិគ្រតិវូ�ន
អន�ញ្ហាញ តិ។ យាា ង�មិញ ធនាគារមិន�ន់�នអន�វតិិនូវសង់ិ�ថិមី ឬសង់ិ�ណែដ៏ល�នរងវពិោះសាធនកិមម�ងំពោះនាះកិំ�ងការពោះរៀប់ចំំរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�ពោះនះ
ពោះ�ពោះឡូយីពោះទ្ធ។

ល�ុខុណឌ តប្រមវូិនាបេពីលខាងម�ខុ

(i) ពីនធពីនារទា�់ទិ្ធននឹងប្រទ្ធពីយស័�មម និង�ំណ� ល ម្រែ�លបេ�ីតបេ�ីងពីីប្រ�តិ�តរិការម្រែតមួយ (វិបិេសាធន�មមបេលី ស័.គ្គ.អ.� 12)

ការពោះធើីវពិោះសាធនកិមមពោះនះ ប់គ្រងមួវសិាលភាពនៃនការពោះលីកិណែលងសគ្រ�ប់់ការទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ដំ៏បូ់ង ពោះ�យដ៏កិពោះចំញគ្រប់តិិប់តិិិការ� ណែដ៏លផិល់នូវភាពពោះសមីគំា និង
កាត់ិកិងលពោះមអ�ងប់ពោះ�ិះអាសន ំ - ឧ�ហិរណ៍៖ ភិតិិសនា។ ការពោះធើីវពិោះសាធនកិមមពោះនះអន�វតិិពោះលីការយិប់រពិោះចំេទ្ធរ�យការណ៍គ្រប់ចាំឆំំ្នាំ ំ ណែដ៏លចាំប់់ពោះផីិមពី ឬ
ពោះគ្រកាយនៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� ឆំ្នាំ2ំ023។ សគ្រ�ប់់ភិតិិសនា ពនធពនារជាគ្រទ្ធព�សកិមម និងពនធពនារជាបំ់ណ� ល នឹងចាំ�ំច់ំគ្រតិវូទ្ធទួ្ធលសាគ ល់តាងំពីចាំប់់ពោះផីិម
ដំ៏បូ់ងនៃនរយៈពោះពលពោះគ្រប់ៀប់ពោះធៀប់ដំ៏បូ់ងបំ់ផ�តិណែដ៏ល�នប់ងាា ញណែដ៏លផលប់ាះ�ល់ប់ងគរគ្រតិវូ�នទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ថាជានិយ័តិកិមមពោះ�កិំ�ងគ្រ�ក់ិចំំពោះណញរកិាទ្ធ�កិ ឬ
ធាតិ�ពោះផសងៗ នៃនមូលធនពោះ�កាលប់រពិោះចំេទ្ធពោះនាះ។ សគ្រ�ប់់គ្រប់តិិប់តិិិការពោះផសងៗ�ងំអស់ វពិោះសាធនកិមមអន�វតិិចំំពោះ�ះគ្រប់តិិប់តិិិការ ណែដ៏លពោះកីិតិពោះឡូងីប់នាេ ប់់ពីការ
ចាំប់់ពោះផីិម នៃនរយៈពោះពលដំ៏បូ់ងបំ់ផ�តិណែដ៏ល�នប់ងាា ញ។

ធនាគារកិត់ិគ្រតាពនធពនារពោះលីបំ់ណ� លភិតិិសនាពោះ�យអន�វតិិវធីិសាគ្រស ិ ‘ភាជ ប់់ប់ញ្ញេូលគំា’ ណែដ៏លនាឲំ្យ�ទ្ធទួ្ធល�នលទ្ធធផលគ្រសពោះដ៏ៀងគំាពោះ�នឹងវពិោះសាធនកិមម 
ពោះលីកិណែលងណែតិផលប់ាះ�ល់ពោះលីចំំនួនស�ទ្ធធនៃនពនធពនារ ណែដ៏ល�នប់ងាា ញកិំ�ងរ�យការណ៍សុានភាពហិិរញ្ញញវតិុ�។ ពោះ�ពោះគ្រកាមវពិោះសាធនកិមមពោះនះ គ្រកិមុហុិ�ននឹង
ទ្ធទួ្ធលសាគ ល់ពនធពនារជាគ្រទ្ធព�សកិមម និងពនធពនារជាបំ់ណ� ល �ច់ំពោះ�យណែឡូកិពីគំា។ 

នានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ021 លពោះមអ�ងប់ពោះ�ិះអាសនជំាប់់ពនធ �ក់ិទ្ធងនឹងសិទ្ធធិពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រទ្ធព�សកិមមរប់ស់ធនាគារ�នចំំនួន 6,196,508 ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ 
ពោះហីិយលពោះមអ�ងប់ពោះ�ិះអាសនណំែដ៏លអាចំកាត់ិកិង�ន �ក់ិទិ្ធននឹងបំ់ណ� ល ភិតិិសនារប់ស់ធនាគារ�នចំំនួន 6,307,212 ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ ណែដ៏ល�ងំពោះនះ
ប់�ិលឲ្យ��នពនធពនារស�ទ្ធធជាគ្រទ្ធព�សកិមមរប់ស់ធនាគារ ចំំនួន 22,140 ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ (កំិណត់ិស�គ ល់ 14)។ ពោះគ្រកាមការពោះធើីវពិោះសាធនកិមមពោះនះ ធនាគារ
នឹងប់ងាា ញពនធពនារជាបំ់ណ� លចំំនួន 1,239,302 ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ �ច់ំពោះ�យណែឡូកិពីពនធពនារជាគ្រទ្ធព�សកិមមចំំនួន 1,261,442ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ។ ព�ំ
�នផលប់ាះ�ល់ពោះលីគ្រ�ក់ិចំំពោះណញរកិាទ្ធ�កិពោះឡូយីពោះ�កិំ�ងការអន�វតិិវពិោះសាធនកិមមពោះនះ។

(ii) សំ័ង់�បេផសងៗ

សង់ិ�ថិមី និងការពោះធើីវពិោះសាធនកិមមពោះលីសង់ិ� ដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម មិនគ្រតិវូ�នរពឹំងថានឹង�នផលប់ាះ�ល់ជាសារវនិ ពោះលីរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ�រប់ស់ធនាគារ
ពោះនាះពោះឡូយី៖

- ការណែកិសគ្រមលួគ្រប់ចាំឆំំ្នាំពំោះលីសង់ិ� ស.រ.ទ្ធ.ហិ.អ.កិ ឆំ្នាំ2ំ018 – 2020

- គ្រទ្ធព� ពោះ�ងចំគ្រកិ និងប់រកុិារ៖ ទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិទ្ធទួ្ធល�នម�នពោះពលការ�ក់ិពោះគ្របី់គ្រ�ស់ណែដ៏ល�នកំិណត់ិទ្ធ�កិជាម�ន (វពិោះសាធនកិមមពោះលីស.�.អ.កិ 16)

- ឯកិសារពោះយាងចំំពោះ�ះគ្រកិប់ខ្ញុំណឌ ទ្ធសសន�ន (វពិោះសាធនកិមមពោះលីស.រ.ទ្ធ.ហិ.អ.កិ 3)

- ចំំ�ត់ិថំាក់ិនៃនបំ់ណ� លជាបំ់ណ� លរយៈពោះពលខ្ញុំលី ឬបំ់ណ� លរយៈពោះពលណែវង (វពិោះសាធនកិមមពោះលី ស.�.អ.កិ 1)

- ការ�តិគ្រតិ�ងព័ត៌ិ�នពោះលីពោះគាលនពោះយា�យ�ណពោះនយ� (វពិោះសាធនកិមមពោះលី ស.�.អ.កិ 1 និងពោះសចំកីិិណែថិលងការណ៍ការអន�វតិិ   
 ស.រ.ទ្ធ.ហិ.អ.កិ ពោះលីកិទី្ធ2)

33. ព័័ត៌មាំនណើក្រុប់ៀប់ណើធៀប់

កិំ�ងអំឡូ�ងពោះពលនៃនការពោះរៀប់ចំំរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ� សគ្រ�ប់់ការយិប់រពិោះចំេទ្ធណែដ៏ល�នប់ញ្ញេប់់នៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ021 អំកិគ្រ�ប់់គ្រ�ង �នរកិពោះ�ីញនូវកំិហិ�សឆ្លគង
�ក់ិព័នធនឹងរ�យការណ៍ហិិរញ្ញញវតិុ� សគ្រ�ប់់ការយិប់រពិោះចំេទ្ធពីម�នណែដ៏ល�ក់ិទ្ធងពោះ�នឹងការពោះធើីចំំ�ត់ិថំាក់ិ និងការប់ងាា ញខ្ញុំ�សពោះ�ពោះលីគ្រទ្ធព�សកិមម និងបំ់ណ� ល
ណែដ៏លពោះកីិតិពោះឡូងីពី�ណនីអាណតិិិពា�ល និងបំ់ណ� លពោះលីមូលនិធិរប់ស់ភំាក់ិងារ។ ធនាគារ ពោះធើីចំំ�ត់ិថំាក់ិពោះ�យពោះធើីការកាត់ិកិងរវាង�ណនីអាណតិិិ
ពា�ល និងបំ់ណ� លពោះលីមូលនិធិរប់ស់ភំាក់ិងារពោះ�កិំ�ងសាច់ំគ្រ�ក់ិ និងសមតិ�ល�ធនាគារ។ ជាលទ្ធធផល គ្រទ្ធព�សកិមម និងបំ់ណ� លគ្រតិវូ�ន�យការណ៍ខ្ញុំើះ
ចំំនួន 109,707,292 ដ៏��ល រអាពោះមរកិិនានៃថិៃទី្ធ1 ណែខ្ញុំមកិ� ឆំ្នាំ2ំ020 និង 143,248,457 ដ៏��ល រអាពោះមរកិិនានៃថិៃទី្ធ31 ណែខ្ញុំធំ ូឆំ្នាំ2ំ020។ ការពោះធើីចំំ�ត់ិថំាក់ិ
ខ្ញុំ�សពោះនះ ក៏ិ�នផលប់ាះ�ល់ដ៏ល់ចំំ�ត់ិថំាក់ិនៃនចំំណូលការគ្រ�ក់ិ ចំំណូលពោះផសងៗ និងចំំ�យទូ្ធពោះ� និងរដ៏ឋ�ល ពោះ�ឆំ្នាំ2ំ020។ ជាលទ្ធធផល ចំំណូល
ការគ្រ�ក់ិ និងចំំ�យទូ្ធពោះ� និងរដ៏ឋ�ល�ន�យការណ៍ពោះលីសចំំនួន 2,209,895 ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ និង 904,369 ដ៏��ល រអាពោះមរកិិ ពោះរៀងគំា ពោះហីិយចំំណូល
ពោះផសងៗ�ន�យការណ៍ពោះលីសចំំនួន 1,305,526 ដ៏��ល រអាពោះមរកិិពោះ�ឆំ្នាំ2ំ020។

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021



141140 របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021

33. ព័័ត៌មាំនណើក្រុប់ៀប់ណើធៀប់ (ត)

ការសពោះងបុ់នៃនធាតិ�ណែដ៏លរងផលប់ាះ�ល់ពីនិយ័តិកិមមពោះលីព័ត៌ិ�នពោះគ្រប់ៀប់ពោះធៀប់�នដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖

ដៃថ្មីៃទ្ធើ1 ចែ�ម្ពុកំរា ឆ្នាំា 2ំ020

ចែដ៏ល�ន 
រាយការឹ�៍      
កំនលងណើ� និយ័តកំមី្ពុ ការឹរាយការឹ�៍ណើ�ើងវិីញ

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់ 5)

របាយការណ៍សុានភាពីហិិរញ្ញញវិតុ�
ប្រទ្ធពីយស័�មម

សាច់ំគ្រ�ក់ិ និងសមតិ�ល�ធនាគារ - ស�ទ្ធធ 22,728,264 109,707,292 132,435,556 539,674,891

�ំណ� ល

បំ់ណ� លពោះលីមូលនិធិរប់ស់ភំាក់ិងារ - 109,707,292 109,707,292 447,057,215

ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ020

ចែដ៏ល�ន 
រាយការឹ�៍      
កំនលងណើ� និយ័តកំមី្ពុ ការឹរាយការឹ�៍ណើ�ើងវិីញ

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់ 5)

របាយការណ៍សុានភាពីហិិរញ្ញញវិតុ�
ប្រទ្ធពីយស័�មម

សាច់ំគ្រ�ក់ិ និងសមតិ�ល�ធនាគារ - ស�ទ្ធធ 34,504,240 143,248,457 177,752,697 719,009,660

�ំណ� ល

បំ់ណ� លពោះលីមូលនិធិរប់ស់ភំាក់ិងារ - 143,248,457 143,248,457 579,440,009

2020

ចែដ៏ល�ន
រាយការឹ�៍           
កំនលងណើ�

និយ័តកំមី្ពុ/ 
ចំ្ចណាត់ថាា ក់ំ ការឹរាយការឹ�៍ណើ�ើងវិីញ

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់ 5)

របាយការណ៍សុានភាពីហិិរញ្ញញវិតុ�
ចំំណូលការគ្រ�ក់ិ - 2,209,895 2,209,895 9,009,742

ចំំណូលពោះផសងៗ 1,569,179 (1,305,526) 263,653 1,074,913

ចំំ�យទូ្ធពោះ� និងរដ៏ឋ�ល (10,075,261) (904,369) (10,979,630) (44,763,952)

(8,506,082) - (8,506,082) (34,679,297)

2020

ចែដ៏ល�ន
រាយការឹ�៍           
កំនលងណើ�

និយ័តកំមី្ពុ/ 
ចំ្ចណាត់ថាា ក់ំ ការឹរាយការឹ�៍ណើ�ើងវិីញ

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់ 5)
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់ 5)

របាយការណ៍លំហូិរទឹ្ធ�ប្របា�់ 

លំហិរូទឹ្ធកិគ្រ�ក់ិពីសកិមមភាពគ្រប់តិិប់តិិិការ

គ្រ�ក់ិចំំពោះណញស�ទ្ធធសគ្រ�ប់់ការយិប់រពិោះចំេទ្ធ 10,646,288 - 10,646,288 43,404,916

និយ័តិកិមមពោះលី៖

រលំស់ 1,911,809 - 1,911,809 7,794,446

រលំស់សិទ្ធធិពោះគ្របី់គ្រ�ស់គ្រទ្ធព�សកិមម 282,785 - 282,785 1,152,914

ចំំណូលការគ្រ�ក់ិស�ទ្ធធ 33,663 (2,209,895) (2,176,232) (8,872,498)

សំវធិានធនពោះលីអតិគុ្រប់ពោះយាជូន៍និពោះយាជិូតិ (14,893) - (14,893) (60,719)

ចំំ�យពនធពោះលីគ្រ�ក់ិចំំពោះណញ 3,268,177 - 3,268,177 13,324,358

ការខាតិប់ង់ពោះលីឱនភាពតិនៃមលនៃនឧប់កិរណ៍
ហិិរញ្ញញវតិុ�ស�ទ្ធធ(*) 20,437 159,369 179,806 733,069

16,148,266 (2,050,526) 14,097,740 57,476,486

33. ព័័ត៌មាំនណើក្រុប់ៀប់ណើធៀប់ (ត)

ការសពោះងុប់នៃនធាតិ�ណែដ៏លរងផលប់ាះ�ល់ពីនិយ័តិកិមមពោះលីព័ត៌ិ�នពោះគ្រប់ៀប់ពោះធៀប់�នដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖ (តិ)

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021



143142 របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំឆំំ្នាំ ំ2021

33. ព័័ត៌មាំនណើក្រុប់ៀប់ណើធៀប់ (ត)

ការសពោះងបុ់នៃនធាតិ�ណែដ៏លរងផលប់ាះ�ល់ពីនិយ័តិកិមមពោះលីព័ត៌ិ�នពោះគ្រប់ៀប់ពោះធៀប់�នដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖ (តិ) 

2020

ចែដ៏ល�ន 
រាយការឹ�៍      
កំនលងណើ�

ចំ្ចណាត់ថាា ក់ំ 
 និយ័តកំមី្ពុ ការឹរាយការឹ�៍ណើ�ើងវិីញ

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់ 5)

របាយការណ៍លំហូិរទឹ្ធ�ប្របា�់ (ត)

លំហូិរទឹ្ធ�ប្របា�់ពីីស័�មមភាពីប្រ�តិ�តរិការ (ត)

ប់ណែគ្រមប់គ្រមលួនៃន៖

គ្រទ្ធព�សកិមមពោះផសងៗ 1,112,523 - 1,112,523 4,535,756

គ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញីរប់ស់អតិិថិិជូន - - - -

បំ់ណ� លពោះលីមូលនិធិរប់ស់ភំាក់ិងារ - 33,541,165 33,541,165 136,747,330

�ណនីគ្រតិវូទូ្ធ�ត់ិ និងបំ់ណ� លពោះផសងៗ 312,097 - 312,097 1,272,419

សាច់ំគ្រ�ក់ិទ្ធទួ្ធល�នពី 
   សកិមមភាព គ្រប់តិិប់តិិិការ 17,572,886 31,490,639 49,063,525 200,031,991

ពនធពោះលីគ្រ�ក់ិចំំពោះណញ�នប់ង់ (2,306,581) - (2,306,581) (9,403,931)

ការគ្រ�ក់ិ�នប់ង់ (33,663) - (33,663) (137,244)

ការគ្រ�ក់ិ�នទ្ធទួ្ធល - 1,725,583 1,725,583 7,035,202

សាច់ំគ្រ�ក់ិទ្ធទួ្ធល�នពីសកិមមភាពគ្រប់តិិប់តិិិការ  
   ស�ទ្ធធ

15,232,642 33,216,222 48,448,864 197,526,018

លំហូិរទឹ្ធ�ប្របា�់ពីីស័�មមភាពីវិនិិបេ�គ្គ

ការទិ្ធញគ្រទ្ធព�សកិមមអរបីូ់ (402,826) - (402,826) (1,642,322)

ការទិ្ធញគ្រទ្ធព� និងប់រកុិារ (2,049,566) - (2,049,566) (8,356,081)

គ្រ�ក់ិតិមកល់ធានាពោះដី៏មទ្ធ�ន (*) - (697,937) (697,937) (2,845,489)

សាច់ំគ្រ�ក់ិ�នពីការវនិិពោះយា�ពោះលី            
គ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញី�នកាលកំិណត់ិជាមួយធនាគារ
នានា (*) - 15,781,858 15,781,858 64,342,635

សាច់ំគ្រ�ក់ិ�នពីការវនិិពោះយា�ពោះលី                   
គ្រ�ក់ិប់ពោះញ្ញញី�នកាលកំិណត់ិជាមួយ  
ធនាគារនានា

- (37,805,315) (37,805,315) (154,132,269)

សាច់ំគ្រ�ក់ិស�ទ្ធធពោះគ្របី់គ្រ�ស់កិំ�ងសកិមមភាពវនិិពោះយា� (2,452,392) (22,721,394) (25,173,786) (102,633,526)

33. ព័័ត៌មាំនណើក្រុប់ៀប់ណើធៀប់ (ត)

ការសពោះងុប់នៃនធាតិ�ណែដ៏លរងផលប់ាះ�ល់ពីនិយ័តិកិមមពោះលីព័ត៌ិ�នពោះគ្រប់ៀប់ពោះធៀប់�នដូ៏ចំខាងពោះគ្រកាម៖ (តិ)

2020

ចែដ៏ល�ន 
រាយការឹ�៍      
កំនលងណើ�

ចំ្ចណាត់ថាា ក់ំ 
 និយ័តកំមី្ពុ ការឹរាយការឹ�៍ណើ�ើងវិីញ

��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ ��ល្លាៃ រអាបេមរ�ិ
ពាន់បេរៀល 

(�ំណត់ស័�គ ល់ 5)

របាយការណ៍លំហូិរទឹ្ធ�ប្របា�់ (ត)

លំហូិរទឹ្ធ�ប្របា�់ពីីស័�មមភាពីហិិរញ្ញញ�បទាន

ការទូ្ធ�ត់ិបំ់ណ� លភិតិិសនា (306,337) - (306,337) (1,248,936)

គ្រ�ក់ិតិមកល់តាមចំាប់់ (*) (697,937) 697,937 - -

សាច់ំគ្រ�ក់ិស�ទ្ធធពោះគ្របី់គ្រ�ស់កិំ�ង សកិមមភាព 
   ហិិរញ្ញញប់ី�ន (1,004,274) 697,937 (306,337) (1,248,936)

ការបេ�ីនបេ�ីងស័�ទ្ធធម្លៃនសាច់ប្របា�់ និងសាច់ប្របា�់ 
   ស័មមូល 11,775,976 11,192,765 22,968,741 93,643,556

សាច់ប្របា�់ និងសាច់ប្របា�់ស័មមូល   
   នាបេ�ីមការយិ�របិេចេទ្ធ 22,728,264 94,547,191 117,275,455 477,897,479

លពោះមអ�ងពីការបូិ់ររបិូ់យប័់ណណ - - - (4,253,263)

សាច់ប្របា�់ និងសាច់ប្របា�់ស័មមូល 
   នាច�ងការយិ�របិេចេទ្ធ 34,504,240 105,739,956 140,244,196 567,287,772

(*) ព័ត៌ិ�នពោះគ្រប់ៀប់ពោះធៀប់មួយចំំនួន គ្រតិវូ�នពោះធើីចំំ�ត់ិថំាក់ិពោះឡូងីវញិ ពោះដី៏មីឲី្យ�សមគ្រសប់ពោះ�តាមការពោះធើី ប់ទ្ធប់ងាា ញនាឆំ្នាំបំ់ចំេ�ប់ីន។ំ 

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021

កំំ�ត់ស់មាំា ល់ណើលើរឹ�យការឹ�៍ហិ៊ុរឹ�ើវីតថ� (ត)
ស់ក្រុមាំប់់ការិឹយប់រិឹណើច្ចេទ្ធចែដ៏ល�នប់�ចប់់ដៃថ្មីៃទ្ធើ31 ចែ�ធាូ ឆ្នាំា 2ំ021
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