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ប្រវត្តិ អេ េឹម អេ
របាយការណ៍ប្រធានប្រុមប្រឹ្្សាភតិបាល 
របាយការណ៍ប្រធាននាយ្ប្រតតិ្រត្តិ
េភតិបាល្តិច្ចប្ឹឹះស្្ន 
រចនាសម្ព័ន្ធប្ឹឹះស្្ន
ប្រុមប្រឹ្្សាភតិបាល នតិង្ណៈ្ម្្ធតិការ
្ណៈ្ម្្ធតិការ្បមតិតប្រុមប្រឹ្្សាភតិបាល
្ណៈ្ម្្ធតិការប្រតតិ្រត្តិ
្ណៈប្្រ់ប្ង
្ណៈ្ម្្ធតិការ្បមតិត្ណៈប្្រ់ប្ង
េតតិថតិជន អេ េឹម អេ
្រណីសតិ្្សា - េតតិថតិជនសន្សំ អេ េឹម អេ
្រណីសតិ្្សា - េតតិថតិជន្ម្ចី អេ េឹម អេ
ការប្្រ់ប្ងការងារសង្គម
រ្រ្្ំអ�ើញសំខាន់ៗ ្្នុងការេនរុវត្ការងារសង្គម
ផលតិតផល នតិងអសវា្ម្ម
ទតិដ្ឋភាពទូអៅននការប្រ្ួតប្រជជងអៅ្ម្នុជា
ការប្្រ់ប្ងហានតិភព័យ
របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ  
 របាយការណ៍រ្រស់ប្រុមប្រឹ្្សាភតិបាល
 របាយការណ៍រ្រស់សវនការឯ្រាជ្យ
 របាយការណ៍ស្្នភាព�តិរញ្ញវត្នុ  
 របាយការណ៍ចំណូលលម្តិត
 របាយការណ៍្រជបម្របមរួលមូលធន
 របាយការណ៍លំ�ូរសច់បបា្់
 ្ំណត់សម្្ល់អលើរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ
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សេ�ចក្តីី�

 មាតិិកា

 សង្ខេបសំខាន់ៗ

ពានរង្វាន់ 
និងការទទួលស្វាល់

ក្រមអនុវត្តន៍ របស់ អអ អឹម អេ
អៅ្រ្នុង្រិច្ចការពារអតិថិជន

ទសវាសនវិស័យ
និងអបស្រ្រម្ម

វិសលភាព
កបតិបត្តិការ

វិវឌវាឍន៍សំខាន់ៗ សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ
រយៈអពល ៥ឆ្វាំ
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ទសវាសនវិស័យ បវាស្រ្រម្ម
“ ទស្សនវិសព័យរយៈព្លវ្ងរ្រស់ អ្ េឹម ខ្  
្ឺដើម្បីសង្គម្ម្នុជា ដ្លប្ជាពលរដ្ឋទាំងឡាយ
មនឱកាសគ្្រ់គ្្ន់ នតិងស្មើភាពគ្ន្្្នុងស្ម្មភាព
ស្ដ្ឋ្តិច្ច នតិងសង្គមដើម្បីធ្វើឱ្យប្សើរឡើងនូវ
ជីវភាពរស់នៅរ្រស់ពួ្គ្ ហើយអាចជួយ 
ជាវិភា្ទានដ៏មនប្យោជន៍ចំពោឹះ 
ការេភតិវឌ្ឍប្ទ្សជាតតិ ”

“ ជួយដល់ប្ជាពលរដ្ឋក្ីក្ភា្ច្ើន្្នុង 
គោល្រំណងជួយធ្វើឱ្យប្សើរឡើងនូវជីវភាព 
រស់នៅរ្រស់ពួ្គ្តាមរយៈការផ្ល់ស្វា
មីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុសមស្្រ នតិងឋតិតថ្រ ”

ពានរង្វាន់ និងការទទួលស្វាល់

គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ ត្ូវបានទទួលស្្ល់ជា“គ្ឹឹះស្្ន
មីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុឆ្មើមនៅ្ម្នុជា” ពី្ម្មវិធី Global Business Awards 

2019។  អ្ េឹម ខ្ នៅត្្រន្្តិច្ចេតិតេំប្ឹងប្្ងរ្រស់េ្លួន ដើម្បី
សម្្ចនូវគោលដៅ្្នុងការផ្ល់ជូន “គ្្រ់តម្ូវការស្វា�តិរញ្ញវត្នុ
ត្ូវផ្ល់ជូននៅ្ន្ល្ងត្មួយ” ដល់េតតិថតិជនដ្លមនចំណូលទា្រ 
ជាពតិស្សេ្្ដ្លរស់នៅ្្នុងតំ្រន់ជន្រទដា្់ស្យាល។

គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ បានទទួលវិញ្ញ្្រន្រព័ត្ជាស្្្រព័នដ៏សំខាន់  
“The Leader Milestone”  ដ្លធ្វើឲ្យជីវភាពប្ជាពលរដ្ឋក្ីក្មនភាពប្សើរ 
ឡើងនតិងជាស្្្រព័នដំ្រូងគ្នៅ្្នុងប្ទ្ស្ម្នុជាដ្ល សម្្ចបាននូវភាពជោ្ជព័យ 
ន្ឹះដ្លផ្ល់ដោយ Truelift។ អ្ េឹម ខ្ បានចូលរួមជាមួយគ្ឹឹះស្្ន�តិរញ្ញវត្នុ
េន្រជាតតិចំនួន៦ទៀតជា Truelift Leaders ្្នុងវិសព័យមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ។ វិញ្ញ្្រន្រព័ត ្
ដ្លទទួលបានពី Truelift  ្ឺបាន្រងា្ហ្ញពការប្្ជា្ញ្ចតិត្រ្រស់ អ្ េឹម ខ្ ដើម្ប ី
ធ្វើឲ្យប្សើរឡើងដល់ជីវភាពរស់នៅរ្រស់ប្ជាពលរដ្ឋក្ីក្ទូទាំងប្ទ្ស។

២០១៩

គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ ត្ូវបានទទួល 
ស្្ល់ជាគ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុដ្លេនរុវត្ន៍
យា៉្ងព្ញល្ញ  ទៅតាមគោលការណ៍ការពារ
េតតិថតិជនទាំង៧ ចំណុច។ គោលការណ៍ន្ឹះអាច
ជួយេតតិថតិជនឲ្យជៀសផរុតពី្រំណុលវព័ណ្ឌ្  
ពី SMART CAMPAIGN។

គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ ត្ូវបាន 
ទទួលស្្ល់ជាគ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុដ្លបាន 
ប្ើប្្ស់ប្្្់រៀលច្ើនជាងគ្ពីធនាគរជាតតិ 
ន្្ម្នុជា (NBC) នតិងសម្មស�គ្តិនវព័យក្ម្ង
្ម្នុជា (YEAC)។

អ្ េឹម ខ្ បានជា្រ់ចំណាត់ថ្ន្្់វ្្គសម្្ំង
ចរុងក្្យ ្្នុង្ម្មវិធីប្្ួតប្ជ្ងផ្្្�តិរញ្ញវត្នុ  
ក្្មប្ធាន្រទ “ ពង្ី្វិសលភាពធានារា៉្្រ់រង
សរុេភាពដល់េតតិថតិជនដ្លបានប្ើប្្ស់ស្វា
ប្្្់្ម្ចី អ្ េឹម ខ្ ពី “The Wall Street 

Journal” - សរពព័ត៌មនលំដា្រ់េន្រជាតតិ 
រ្រស់ស�រដ្ឋអាម្រិ្។

២០១៦

អ្ េឹម ខ្ ទទួលបានពានរងា្វ្ន់ ្រង្កើតឡើងដោយេង្គការ 
UNCDF  ្្នុង្ម្មវិធីផ្ល្ស់្រ្ូរ�តិរញ្ញ្រ្បទានរួម្្នុងទម្ង់ជា
ស្្្រព័នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ ដ្ល្រងា្ហ្ញពី្ំរូអាជីវ្ម្មថ្មី នតិង
ប្្្រដោយភាពច្្ប្ឌតិត ្្នុងការលើ្្ម្ស់ការ 
ប្ើប្្ស់ស្វាផ្ទ្រប្្្់ឈានមរុេនៅប្ទ្ស្ម្នុជា 
មីយា៉្ន់ម៉្សធារណៈប្ជាមនតិតឡាវ នតិង/ឬ  
វៀតណាមតាមរយៈ្ម្្ង UNCDF ក្្ម 
ជំនួយគំ្ទ្ពីប្ទ្សេូស្្ាលី។

២០១៧
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បរិយាយ 2005 2010 2015 2020

ចំនួនការិយាលព័យ 5 22 146 149

ចំនួនភូមតិ 912 8,032 12,394 13,009

ចំនួនភូមតិប្តតិ្រត្តិការសររុ្រទូទាំងប្ទ្ស 7% 57% 88% 91%

ចំនួន្ររុ្្គលតិ្សររុ្រ 108 844 2,126 3,176

ចំនួន្ណនីេតតិថតិជនសររុ្រ   73,946 251,636 481,890 962,335

ចំនួន្ណនីប្្្់្ម្ចីស្ម្មសររុ្រ 73,073 250,930 335,837 386,640

សមតរុល្យប្្្់្ម្ចីសររុ្រ (ដរុល្ល្រអាម្រិ្) $10,174,859 $31,715,578 $128,318,669 $366,121,299

ចំនួន្ណនីសន្សំស្ម្មសររុ្រ 0 4,578 163,856 1,451,813

សមតរុល្យប្្្់សន្សំសររុ្រ (ដរុល្លរអាម្រិ្) $0 $1,929,691 $64,660,634 $209,680,482

ចំនួនម៉្សរុីនដ្ នតិងដា្់បបា្់អដាយស្វព័យប្រវត្តិ (ATMs/CDMs) 0 0 54 57

ចំនួនធានារា៉្្រ់រងខា្ន្តតូចស្ម្ម 0 0 127,057 277,363

ប្្្់ចំណ្ញសរុទ្ធ (ក្្យ្រង់ពន្ធ ដរុល្លរអាម្រិ្) $13,980 $935,239 $5,016,174 $7,732,229

េនរុបាតភាពគ្្រ់គ្្ន់ផ្ទ្ល់លើប្តតិ្រត្តិការ (OSS) 103.4% 113.1% 119.6% 114.1%

ប្្្់ចំណ្ញសរុទ្ធ ធៀ្រមធ្យមភា្ទ្ព្យស្ម្ម (RoA) 0.5% 2.3% 3.7% 1.9%

ប្្្់ចំណ្ញសរុទ្ធ ធៀ្រមធ្យមភា្មូលធន (RoE) 0.6% 7.6% 19.2% 10.5%

ទតិន្ផលលើប្្្់្ម្ច ី 36.0% 35.3% 33.9% 20.8%

េនរុបាតថ្ល្ដើមប្តតិ្រត្តិការ 36.9% 21.5% 19.5% 10.7%

េនរុបាតថ្ល្ដើមប្្្់្រំណុលជាមធ្យម 12.6% 10.6% 9.4% 6.1%

េនរុបាត្រំណុលធៀ្រមូលធន 0.3 2.1 4.3  4.6 

ប្្្់្ម្ចីមនហានតិភព័យ ៣០ថ្ង ្ 0.05% 1.57% 0.41% 1.24%

េនរុបាតប្្្់្ម្ចីលរុ្រច្ញពី្រញ្ជី 0.95% 1.14% 0.42% 0.39%

ភា្រយន្្ម្ចីក្្ម ៥០០ដរុល្ល្រអាម្រិ្ 99.0% 98.5% 88.1% 12.4%

មធ្យមប្្្់្ម្ចី ្្នុងេតតិថតិជនម្ន្្់ (ដរុល្លរអាម្រិ្) $139.24 $126.39 $382.09 $914.26

មធ្យមប្្្់សន្សំ ្្នុងមួយ្ណនីសន្សំ (ដរុល្លរអាម្រិ្) N/A $421.51 $394.62 $140.28

ភា្រយន្េតតិថតិជន្ម្ចីជាស្្ ី 86.0% 86.0% 82.1% 80.5%

ភា្រយន្េតតិថតិជន្ម្ចីដ្លនៅជន្រទ 90.0% 92.0% 92.5% 95.4%

េត្្ចា្ច្ញរ្រស់េតតិថតិជន្ម្ច ី 15% 23% 24% 19.2%

វិិវិឌ្ឍឍន៍៍  
 �ខំាន៍់ៗ

ក្មេនរុវត្ន៍ទាំងន្ឹះត្ូវបាន្រញ្ចូលនៅ្្នុងគោលនយោបាយ នតិងនីតតិវិធីប្តតិ្រត្តិការរ្រស់ អ្ េឹម ខ្  

នតិងត្ូវបានត្រួតពតិនតិត្យតាមរយៈសវន្ម្មផ្ទ្្្នុង នតិងមរុេងារគ្្រ់គ្ង្តិច្ចការងារសង្គម។

ការរួម្រញ្ចូល៖ 

  
យើងនឹងផ្ល់ផលតិតផល នតិងស្វា្ម្មរ្រស់ អ្  េឹម  ខ្ ដល់ប្ជាពលរដ្ឋ
ក្ីក្  នតិងប្ជាពលរដ្ឋ ដ្លគ្មតិនសូវយ្ចតិត្ទរុ្ដា្់ឱ្យបានច្ើន្រំផរុត

ការជៀសវាងពី្រំណុលវព័ណ្ឌ្៖   
 
យើងនឹងផ្ល់្ម្ចីដល់េតតិថតិជនទៅតាមលទ្ធភាព ន្ការ្រង់សងត្ឡ្រ់រ្រស់     
េតតិថតិជន នតិងស្វ្ងរ្មធ្យោបាយ  ដើម្បីជៀសវាង្រំណុលវព័ណ្ឌ្តាមដ្ល
អាចធ្វើទៅបាន

ការ្ំណត់តម្្លដ្លមនតម្ល្ភាព៖   
 
យើងនឹងផ្ល់ពព័ត៌មនទៅឱ្យេតតិថតិជនពីគោលការណ៍  តម្្ល  នតិងកាតព្វ្តិច្ច
ព្មទាំងធានាឱ្យមនតម្លភាព្្នុងការ្ំណត់តម្្លផលតិតផល នតិងប្តតិ្រត្តិការ

ក្មសីលធម៌្ររុ្្គលតិ្៖   
 
យើងនឹងធានាឱ្យមនឥរិយា្រថប្្្រដោយក្មសីលធម៌េ្ស់   
នតិងការគោរពចំពោឹះេតតិថតិជនពីសំណា្់្ររុ្្គលតិ្គ្្រ់ជាន់ថ្ន្្់

ស្រីភាពន្ការជ្ើសរីសផលតិតផល នតិងស្វា្ម្ម៖   
 
យើងនឹងសម្្រសម្រួលព្មទាំងលើ្្ម្ស ់
ស្រីភាព្្នុងការជ្ើសរីសរ្រស់េតតិថតិជនទាំងេស់

ការេនរុវត្សមស្្រ្្នុងការទារ្រំណុល៖   
 
ការទារ្រំណុលនឹងប្ព្ឹត្ទៅដោយសមស្្រ នតិងភាព 
ស�ការដោយពរុំមនការរំលោភ្រំពាន ឫការ្ំរាម្ំហ្ងឡើយ

យន្ការឆ្លើយត្រចំពោឹះមតតិយោ្រល់៖ 
  
យើងនឹងផ្ល់យន្ការសមស្្រ នតិងងាយស្ួលដល់េតតិថតិជន   
ដើម្បីផ្ល់   មតតិយោ្រល់ នតិងដំណោឹះស្្យ

ពព័ត៌មនឯ្ជនភាពរ្រស់េតតិថតិជន៖  
 
ពព័ត៌មនឯ្ជនភាពរ្រស់េតតិថតិជននឹងត្ងត្ត្ូវបាន 
គោរពជានតិច្ចកាល  លើ្ល្ងត្មនតម្ូវការផ្្្ច្បា្រ់ 

• អ្  េឹម  ខ្  នឹងផ្ល់ស្វាមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុដល់ប្ជាពលរដ្ឋក្ីក្នៅ្្នុងប្ទ្ស្ម្នុជា ដ្លមនវិនព័យ�តិរញ្ញវត្នុរឹងមំនៅគ្្រ់្ម្តិត
• អ្ េឹម ខ្ ប្្ជា្ញ្បើ្ទូលយ នតិងធ្វើឱ្យមនតម្ល្ភាពគ្្រ់ផ្្្ទាំងេស់ន្ការគ្្រ់គ្ង នតិងប្តតិ្រតតិ្ការ
• អ្ េឹម ខ្ ប្្ជា្ញ្េភតិវឌ្ឍដំណើរការស្វា្ម្ម នតិងប្កាន់ខា្ជ្្រ់នូវេត្ចរិត នតិងស្ង់ដារដើម្បីធានាឱ្យបានការ្រម្ើសង្គម ប្្្រដោយប្សតិទ្ធភាពេ្ស់  
 ដោយរួមទាំងការការពារេតតិថតិជន
• អ្ េឹម ខ្ ្ឺជាគ្ឹឹះស្នរៀនសូត្ដ្លមនការផ្ល្ស់្រ្ូរ នតិងការច្្រំល្្ពព័ត៌មនដ៏សមស្្រ  ដើម្បីរួមចំណ្្ដល់ការេភតិវឌ្ឍ្ររុ្្គលតិ្   
 ការ្រណ្តុឹះ្រណា្ត្ល  ព្មទាំងចូលរួមចំណ្្្្នុងការក្លម្គោលការណ៍  នតិងប្ពព័ន្ធ

គោលការណ៍ណវានាំ

កវាមអនុវត្តន៍របស់ អវា អឹម ខវា នៅ្រ្នុង្រិច្ចការពារអតិថិជន

សេ�លការណ៍៍ណែណ៍នាំ ំនិ៍ងក្រក្តីមអនុ៍វិតីិន៍៍រប� ់ 
 សេអ អឹម សេ� ក្តីុងុក្តីិចចការពារអតិិថិិជន៍
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១៣,០០៩
វ��ល�ព�បតិបត�ិ�រ
ក��ងភូមិចំនួន ៩១%
ៃនចំនួនភូមិសរុបទូ�ំង�បេទស

១០០% ៃនចំនួន�សុក
សរុបទូ�ំង�បេទស

១៤៩
�រ��ល័យ��

៥,៥៥០ 
���ក់�រ

២៧៧,៣៦៣ 
ចំនួនអតិថិជន
�����ប់រ�ង���តតូច

៣៨៦,៦៤០
ចំនួនអតិថិជនកម� ី

១,៤៥១,៨១៣ 
ចំនួនអតិថិជនសន��ំ

ធ�� ២០២០ធ�� ២០១៦ ធ�� ២០១៧ ធ�� ២០១៨ ធ�� ២០១៩

ចំនួនគណនី��ក់កម�ីសកម�សរុប

 ៣៤៥,១ �ន់  ៣៤៤,៨ �ន់

 ៣៥៩,៧ �ន់

 ៣៩៨,៥ �ន់

 ៣៨៦,៦ �ន់

ធ�� ២០២០ធ�� ២០១៦ ធ�� ២០១៧ ធ�� ២០១៨ ធ�� ២០១៩

�ទព��សកម�សរុប�មធ��ម

៣.៦%

២.៣%
២.៥%

២.០%
១.៩%

កម�ី�មទំហំគិត�ដុ���រ ែខធ�� ២០២0

> ៥�ន់
   ២%

១�ន់ 
េ� ៥�ន់

 ២៩%

<១�ន់
  ៦៩%

ធ�� ២០២០ធ�� ២០១៦ ធ�� ២០១៧ ធ�� ២០១៨ ធ�� ២០១៩

ផលប័�ត��ក់កម� ី(�នដុ���រ�េមរ�ក)

 ១៥១,១ មឺុន

 ២០៧,៦ មឺុន

 ២៥០,៥  មឺុន

 ៣២១ មឺុន

 ៣៦៦,១ មឺុន

សមិទ្ធិផលសំខាន់ៗ
 រយៈពេល ៥ឆ្នេំ

អេ អឹម ខេ គឺជាគេឹះស្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ
 ដេលឈានមុខគេលើចំនួនអតិថិជន
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សមិទ្ធិផលសំខាន់ៗ
 រយៈពេល ៥ឆ្នេំ

 
បរិយាយ 2016 2017 2018 2019 2020 
     

III- សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ផ្នែផ្្រសងគម      
      

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ផ្នែផ្្រក�្រ់្រម្ច�

ទំ�ំប្្្់្ម្ចីជាមធ្យម ធៀ្រនឹងប្្្់

ចំណូលថ្ន្្់ជាតតិ (្ម្ចីបាន្រញ្ច្ញ) 54.6% 74.7% 91.7% 84.1% 87.7%

ភា្រយន្ប្្្់្ម្ចី <=៥០០ដរុល្ល្រអាម្រិ្ 84.6% 36.9% 21.5% 17.6% 12.4%

មធ្យមប្្្់្ម្ចី ្្នុងេតតិថតិជនម្ន្្់ (ដរុល្លរអាម្រិ្) $437.95 $601.24 $703.15 $820.24 $914.26

•   េតតិថតិជន្ម្ចីជាក្រុម $344 $470 $518 $571 $625 

•   េតតិថតិជន្ម្ចីជាឯ្ត្ជន $774 $1,005 $1,377 $1,514 $1,912 

មធ្យម្ម្ចីបាន្រញ្ច្ញ (ដរុល្លរអាម្រិ្) $552 $755 $926 $1,206 $1,258

•   េតតិថតិជន្ម្ចីជាក្រុម $418 $570 $662 $798 $809 

•   េតតិថតិជន្ម្ចីឯ្ត្ជន $1,046 $1,342 $1,926 $2,211 $2,759 
 
     

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ផ្នែផ្្រក�្រ់សនវាសំ

មធ្យមសមតរុល្យប្្្់សន្សំធៀ្រនឹងប្្្់ចំណូលថ្ន្្់ជាតតិ 32.0% 20.3% 19.8% 9.2% 9.8%

ភា្រយន្ចំនួនេតតិថតិជនសន្សំ  

មនសមតរុល្យ <=៣០០ដរុល្ល្រអាម្រិ្ 94.0% 96.7% 97.4% 98.4% 98.4%

មធ្យមប្្្់សន្សំ ្្នុងមួយ្ណនីសន្សំ (ដរុល្លរអាម្រិ្) $323.85 $205.28 $200.10 $131.55 $140.28
     
 

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ផ្នែផ្្រអផេរក�្រ ់       

ចំនួនប្រតតិ្រត្តិការអផ្ទរបបា្់រ�ូតដល់ ៣០០ដរុល្ល្រអាអមរិ្  736,217   713,085   525,254   391,903   586,603  

មធ្យមសមតរុល្យអផ្ទរបបា្់ 

ធៀ្រនឹងប្្្់ចំណូលថ្ន្្់ជាតតិ 27.8% 28.8% 30.5% 20.7% 15.0%
     
 

សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ផ្នែផ្្រសងគមអផវាសងៗអទៀត

ភា្រយន្េតតិថតិជន្ម្ចីជាស្្ ី 81.5% 81.5% 81.3% 81.0% 80.5%

ភា្រយន្េតតិថតិជន្ម្ចីដ្លនៅជន្រទ 96.7% 96.7% 93.1% 95.0% 95.4%

េត្្ចា្ច្ញរ្រស់េតតិថតិជន្ម្ច ី 22.6% 26.1% 21.6% 16.7% 19.2%
     

ការពង្ី្វិសលភាព៖ េតតិថតិជនថ្មី(<១ឆ្ន្ំ)      
     

•   ភា្រយចំនួនេតតិថតិជនថ្មីអបកាមជេ្ស 

     ្រនា្ទ្ត់ននភាពប្ីប្អធៀ្រនឹងលទ្ធភាព(PPI@150%) 36% 37% 44% 46% 
      

•   ភា្រយចំនួនេតតិថតិជនថ្មីជដលប្ីប្

      ធៀ្រនឹងេត្សញ្ញ្ណ្ម្មគ្រួសរក្ីក ្ 29% 23% 22% 36%  
     
 

•   ចំនួនេតតិថតិជនថ្មីជដលប្ីប្អធៀ្រនឹង

      េត្សញ្ញ្ណ្ម្មគ្រួសរក្ីក ្  29,988 20,031 14,354 27,548  
     

    

បរិយាយ 2016 2017 2018 2019 2020 
     
 

I- សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ផ្នែផ្្រកបតិបត្តិការ
      
      

ចំនួនសខាខ្ត ្ 33 34 34 34 34

ចំនួនសខាស្រុ្ 118 116 115 115 115 

ចំនួនភូមតិ 12,513 12,560 12,614 12,675 13,009 
 
•   ចំនួនភូមតិប្តតិ្រត្តិការសររុ្រទូទាំងប្ទ្ស 89% 89% 89% 90% 91% 
     
 
ចំនួន្ររុ្្គលតិ្សររុ្រ 2,349 2,494 2,811 3,091 3,176

•   មន្្ីឥណទានធៀ្រនឹង្ររុ្្គលតិ្សររុ្រ 39% 38% 35% 41% 39% 

ចំនួនេតតិថតិជនស្ម្មសររុ្រ 616,271 683,354 765,058 912,113 962,335

ចំនួន្ណនីប្្្់្ម្ចីេតតិថតិជនសររុ្រ 345,126 344,754 359,681 398,465 386,640

•   ្ណនី្ម្ចីជាក្រុម 79% 76% 78% 74% 73% 

•   ្ណនី្ម្ចីឯ្ត្ជន 21% 24% 22% 26% 27% 

សមតរុល្យប្្្់្ម្ចី  (ដរុល្លអាម្រិ្) $151,146,698 $207,585,376 $250,509,882 $321,044,954 $366,121,299
      
•   ្ម្ចីជាក្រុម 62% 60% 52% 51% 47% 
      
•   ្ម្ចីឯ្ត្ជន 38% 40% 48% 49% 53% 

ចំនួន្ណនី្ម្ចីស្ម្មធៀ្រមធ្យមភា្មន្្ីឥណទាន 372 360 359 323 310

សមតរុល្យប្្្់្ម្ច ី

ធៀ្រមធ្យមភា្មន្្ីឥណទាន (ដរុល្លរអាម្រិ្) $161,008 $214,131 $248,204 $265,290 $252,732

ចំនួនេតតិថតិជនសន្សំ នតិងជាេតតិថតិជន្ម្ច ី 28,633 236,871 388,149 380,872 309,946

ចំនួនេតតិថតិជនសន្សំស្ម្ម 271,077 575,471 793,526 1,359,755 1,451,813

សមតរុល្យប្្្់សន្សំសររុ្រ (ដរុល្លរអាម្រិ្) $87,789,295 $120,863,548 $162,381,565 $182,840,456 $209,680,482

ចំនួនម៉្សរុីនដ្ នតិងដា្់ប្្្់ដោយ

ស្វព័យប្វត្តិ (ATM / CDM) 58 61 61 56 57

ចំនួនធានារា៉្្រ់រងខា្ន្តតូចស្ម្ម 182,309 284,957 285,646 328,968 274,010
      
 

II- សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ផ្វា្រហិរញវត្ថនុ
      
      

ប្្្់ចំណ្ញសរុទ្ធ 

(ក្្យ្រង់ពន្ធ ដរុល្លរអាម្រិ្) $6,632,341 $5,277,866 $7,347,355 $7,300,903 $7,732,229

េនរុបាតភាពគ្្រ់គ្្ន់ផ្ទ្ល់លើប្តតិ្រត្តិការ (OSS) 119.4% 114.8% 118.0% 116.5% 114.1%

ប្្្់ចំណ្ញសរុទ្ធ ធៀ្រមធ្យមភា្ទ្ព្យស្ម្ម (RoA) 3.6% 2.3% 2.5% 2.0% 1.9% 

ប្្្់ចំណ្ញសរុទ្ធធៀ្រមធ្យមភា្មូលធន (RoE) 20.9% 13.9% 16.7% 12.5% 10.5%

ទតិន្ផលលើប្្្់្ម្ចី 33.8% 29.2% 22.8% 20.6% 20.8%

េនរុបាតថ្ល្ដើមប្តតិ្រត្តិការ 18.4% 16.4% 13.9% 11.3% 10.7%

េនរុបាតថ្ល្ដើមប្្្់្រំណុលជាមធ្យម 9.5% 7.8% 6.9% 6.5% 6.1%

េនរុបាត្រំណុលធៀ្រមូលធន 4.8 4.5 5.2 4.5 4.6

ប្្្់្ម្ចីមនហានតិភព័យ ៣០ថ្ង ្ 1.24% 1.48% 1.09% 0.86% 1.24%

េនរុបាតប្្្់្ម្ចីលរុ្រច្ញពី្រញ្ជី 0.57% 0.94% 1.14% 0.56% 0.39%
     



12 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ�

1990s
�រ�ប់កំេណើតរបស់�គឹះ���នមី�ក�ហិរ��វត�� េអ អឹម េខ 

ភីអិលសុី វ�វត�មកពីគេ��ងអន��គមន៍ឥណ�ន���តតូច
របស់អង��រ Concern Worldwide េ�ក��ងទសវត��រ�
���ំ១៩៩០។ េ�យ�រ�បតិបតិ��រ�ន�ររ�កចេ�មើនក��ង
���ំ២០0២ អង��រ Concern �នបេង�ើត�កុមហ៊ុនមី�ក�
ហិរ��វត���ច់េ�យែឡក ែដល�នែ�ប���យេ���គឹះ���ន
មី�ក�ហិរ��វត�� េអ អឹម េខ ។ េ��តឹម���ំ ២០0៣ េអ អឹម េខ 

�នេធ�ើ�បតិបត�ិ�រ�ជីវកម�េ�យឯក�ជ��ពីអង��រ 
Concern  ប���ប់មកទទួល�ន����ប័ណ�
ពីធ��រ�តិៃនកម���ក��ង��� ំ២០0៤។

2005
េ� ���ំ២០0៥ េអ អឹម េខ ទទួល�ន��ក់ចំេណញពី
�បតិបត�ិ�រដំបូងរបស់ខ��ន និងទទួល�ន��ក់កម�ីពី
�បភព�ងេ�� �ពម�ំងបេង�ើតយន��រ�គប់�គង�រ�រ
សង�មផងែដរ។ េ����ំបន�ប���ប់ េអ អឹម េខ �នរ�កចេ�មើន
���ង�ប់រហ័សចំេ�ះេស���ក់កម�ី  និង�នព�ងីក
���បតិបត�ិ�រេ�ទូ�ំង�បេទស។

2010
េ� ���ំ២០១០ កំែណទ�មង់�យុទ���ស��ត�វ�ន
�ប់េផ�ើមអនុវត� េ�យេធ�ើ�រ���ស់ប��រ េអ អឹម េខ ពី�រផ�ល់
��ក់កម�ីែតមួយមុខេ��មជនបទ េ���គឹះ���នែដល
ផ�ល់េស�មី�ក�ហិរ��វត��សម���រែបប។ យុទ���ស�េនះ�ត�វ�ន
�ត�ស��យពីត�ម�វ�រក��ង�រផ�ល់េស�មី�ក�ហរ���វត��
េ�ចើន�បេភទេ�ដល់�ប�ពលរដ��កី�ក ក��ងេ�លបំណង
េធ�ើឲ��ជីវ�ពរបស់ពួកេគ�បេសើរេឡើង។

2019

2020

2016   

2018   

េអ អឹម េខ �ត�វ�នទទួល���ល់��គឹះ���នមី�ក�ហិរ��វត��
ែដល�នអនុវត����ងេពញេលញេលើេ�ល�រណ៍�រ�រ
អតិជនពី SMART CAMPAIGN ែដល�អង��រអន�រ�តិជំរុញ
ឲ���ន�រអនុវត�េពញេលញពីេ�ល�រណ៍�រ�រអតិថិជន
�ំង��ំពីរេ�ទូ�ំងសកលេ�ក ក��ង���ំ ២០១៦។ េ�ក��ង
េពល�មួយ���េ�ះែដរ េអ អឹម េខ ក៏�ន�ក់ឲ��ដំេណើរ�រ
េស� Fast Service �មួយធ��រ�តិៃនកម���ផងែដរ។

���ំ២០២០ គឺ����ំ��ល �� អឹម �� �ន�ន�ើងចូលក��ងយុគសម័យឌីជីថល ��លក��ង�ះ��រ 
�� អឹម ��  �ន�ក់ឲ����ើ���ស់�ផ��វ�រនូវកម�វ�ធីធ��រចល័ត។ កម�វ�ធី��ះ�ចជួយឲ��អតិថិជន
��ើ�រ��ប់��ង�ល់���ហិរ��វត�� របស់ពួក����ើទូរស័ព���ដូច� ��រលុយក��ង និង�������ស 
��រលុយ������ង�គង និងធន�រ����ង�ម�គង ប���លលុយទូរស័ព� បង់វ�ក�យប��ទឹក��ើង 
បង់���ក់កម�ី ���តពិនិត��សមតុល��គណនីក៏ដូច����ទូ�ត់�ម QR code ផង��រ។
 
�ក��ង���ំដ��ល��ះផង��រ �� អឹម �� ក៏�នយ�ក់ឲ����ើ���ស់�ផ��វ�រនូវ���ទូ�ត់�ម  QR 

code �មរយៈ AMK Mobile App ��លអតិថិជន�ន�ព�យ��ួលក��ង�រ���នទូ�ត់�ច់���ក់
��ម�ងទំនិញ����ងៗ �ន���ងរហ័ស និង�យ��ួល។ �ង��ះ��ៀត �� អឹម �� ក៏�ន�ក់

2013
ក��ង���ំ ២០១៣ េអ អឹម េខ  �ន�ក់ឲ��ដំេណើរ�រ���សុីន 
ដក��ក់ និង�ក់��ក់េ�យស�័យ�បវត�ិ (ATMs/CDMs) 
�ប���ញ�បតិបត�ិ�របែន�មស��ប់អតិថិជនរបស់ខ��ន 
េដើម��ីឲ���ន់ែត�ន�ព�យ�សួល និង�បេសើរេឡើងក��ង
�រេ�បើ��ស់េស���ក់សន��ំរបស់ខ��នផងែដរ។ េ����ំប���ប់
មកេទៀត ២០១៤ េអ អឹម េខ �នសហ�រ�មួយ�កុមហ៊ុន
�����ប់រងហ�េត េដើម��ីផ�ល់ជូនេស������ប់រងេលើសុខ�ព 
និងេ��ះ���ក់ដល់អតិថិជនកម�ីរបស់ខ��ន។  រហូតមកដល់���ំ
២០១៥ េអ អឹម េខ �ន�ក់ដំេណើរ�រគណនីកូន���ត�
ផ��វ�រ េ�យគណនីេនះ�ចជួយដល់អតិថិជនក��ង�រយក
��ក់មក�ក់សន��ំស��ប់អ�គតកូនៗរបស់ពួកេគ េដើម��ី
��ឲ���ន�េ�ះបី�អតិថិជន�នប���អ�ីមួយែដល
�នេកើតេឡើងេ�យមិន�នដឹងមុន ក៏កូនៗរបស់ពួកេគ
េ�ែត�ចសេ�មចក�ីសុបិន�េពលអ�គត�ន។

�រផ�ល់����ប័ណ�ទទួល��ក់បេ��ើពី��រណជន 
(MDI License) ក��ង���ំ២០១០ �នេដើរតួ�ទី���ង
សំ�ន់ចំេ�ះដំេណើរ�រេនះ និង�នជំរុញឲ�� េអ អឹម េខ 
ផ�ល់នូវផលិតផល និងេស�កម��េ�ចើនេទៀត។ �តឹម�ក់         
ក���ល���ំ២០១១ េស���ក់សន��ំ�ន�ក់ឲ��ដំេណើរ�រ
េ��គប់��ទូ�ំង�បេទស �មួយនឹងេស�េផ�រ��ក់ក��ង
�សុក ែដល�ន�ក់ឲ��ដំេណើរ�រក��ងែខកក�� ���ំដែដល
េនះ។  េស�កម��ំងពីរេនះ �ត�វ�នព�ងីកេ��គប់
�រ��ល័យ���ំង ១១៣ របស់ េអ អឹម េខ 
អំឡ�ង���ំ២០១២។ េអ អឹម េខ �ន�ប់េផ�ើម�ក់
�កល��ងរយៈេពលមួយ���ំេលើេស�ធ��រ
ចល័តក��ង���ំ២០១១ ដល់ ���ំ២០១២។

2011-2012

ក��ង���ំ២០១៨ េអ អឹម េខ �ន��រព�គ�មប់ខួប ១៥���ំៃន
�បតិបត�ិ�ររបស់ខ��ន េហើយក៏�ទព័រសក�ជថ�ីែដល�ន
���គមន៍នូវ���ស់�គហ៊ុនថ�ី និង���យ�ស�ជិកធ��រ
េសៀងៃហ ខមែមសល & េសវវ�ង (Shanghai Commercial & 
Savings Bank)។ េលើសពីេនះេទៀត េអ អឹម េខ �នេធ�ើ�រ���ស់ប��រ 
និង�ក់ឲ��ដំេណើរ�រ�បព័ន�ធ��រស��លថ�ីទទួល�នេ�គជ័យ
����ពរ េហើយ�សបេពល�មួយ���េនះែដរ េអ អឹម េខ ក៏�ន
�ក់ឲ��ដំេណើរ�រ “�គប់ត�ម�វ�រេស�ហិរ��វត��ផ�ល់ជូនេ�
កែន�ងែតមួយ - One-Stop-Shop” េ�ទូ�ំង�បេទសផងែដរ។

��ឹះ���នមី���ហិរ��វត�� �� អឹម �� ���វ�នទទួល���ល់���ឹះ���ន
មី���ហិរ��វត����ើម�កម����យ���ប័ន “Global Business 

Outlook Award 2019”។ �� អឹម �� ���បន�កិច�ខិតខំ
��ឹង���ង�ើម��ីស���ច�ល� និង��ប��ម��សកកម� 
និងទស��នវ�ស័យរបស់ខ��ន  គឺផ�ល់���ហិរ��វត��សម���រ��ប�ដល់
អតិថិជន��ល�ន���ក់ចំណ�ល�ប-មធ��ម  �ពិ��សស���ប់
អ�ក��លរស់�ក��ងតំបន់ជនបទ�ច់���ល។

ថ�ីៗ��ះ ��ឹះ���នមី���ហិរ��វត�� �� អឹម �� �នទទួលវ����បនប�� 
“The Leader Milestone” ����ប័នមួយ��ល��ើឱ��ជីវ�ព
���ពលរដ���ី���ន�ព���ើរ�ើង និង����ប័នដំបូង���
ក��ង����សកម�����លស���ច�ននូវ�ព�គជ័យ��ះ��ល
ផ�ល់�យ Truelift។ �� អឹម �� �នចូលរួម�មួយ��ឹះ���ន
ហិរ��វត��អន�រ�តិចំនួន៦�ៀតក��ងកម�វ�ធី Truelift Leaders �ើ
វ�ស័យមី���ហិរ��វត��។ វ����បនប័����លទទួល�នពី Truelift គឺ
�នប���ញពី�រ������ចិត�របស់ �� អឹម �� �ើម��ី��ើឲ�����ើរ�ើង
ដល់�ររស់�របស់���ពលរដ�  ��ី���ទូ�ំង����ស។

�� អឹម �� �ន�ក់ឲ��ដំ�ើ�រ�ផ��វ�រកម�វ�ធី�ើទូរស័ព�ដ
ៃ��ល�ន���ះ� “ ទ����ប ”  �ើម��ីផ�ល់�ចំ��ះដឹង���ក
កសិកម� និងផលិតផលកសិកម���ើកដំបូងក��ង����សកម���។ 
កម�វ�ធីទូរស័ព���ទ����ប���វ�នរច��ើងក��ង�រផ�ល់�
ចំ��ះដឹងកសិកម�ដល់កសិកររួម�ន ប���ក��សកសិកម�  
��ស�តុ  ព័ត៌�នទីផ��រកសិកម�  គន�ឹះសំ�ន់ៗក��ង�រ�ំ

ដំ�ំ����ទស���រកសិកម� និងប���ក��សចិ��ឹមសត�ផង��រ។ 
កម�វ�ធីទូរស័ព�����ះ�ចឲ��អ�ក��ើ���ស់ទិញផលិតផលកសិកម�
�មអន�ញ ចូល�រកផលិតផលកសិកម�សម���រ��ប និង�ន
ឱ�សជួប�មួយអ�កលក់���ើន�ៀតផង។ ស���ប់កម�វ�ធី
ទូរស័ព��� ទ����បអ�កលក់ ���វ�នប��ើត�ើង�យ���ត
សំ�ន់�ើអ�កលក់ អ�កផ�ល់��� និងអ�កផ�ត់ផ�ង់ផលិតផល
កសិកម���ន់ទីផ��រ។ ក��ង���ំដ��ល��ះ��រ �� អឹម �� 
�ន�ើកឲ��ដំ�ើ�រផលិតផល និង���កម����ើនរួម�ន៖

• �ក់ឲ��ដំ�ើ�រកម�ី�ជីវកម���ល�នទំហំទឹក���ក់
រហូតដល់ ១០មុឺនដុ���រ   �ើម��ីជួយដល់សហ���សធន់តូចនិង
មធ��ម�ចទទួល�ន�ើមទុនយក�ព��ីក�ជីវកម�  �ើម��ី
ប��ើន���ក់ចំ��ញ

• �ក់ឲ��ដំ�ើ�រផលិតផលភតិសន�� (���បង់រ�លស់) 
�ើម��ីជួយឲ��អតិថិជន�ចរ�លស់ ម៉ូតូ កង់បី និងស���រ
កសិកម�����ងៗ�ន

•  �� អឹម ��  រួមសហ�រ�មួយ �រ��ល័យឥណ�នកម��� 
(CBC) �ើម��ីផ�ល់���កម����តពិនិត��សុខ�ពហិរ��វត��  
��លអនុ���តិឲ����រណជន�ច���តពិនិត���
���ន�ពឥណ�នរបស់ខ��ន និងរ�យ�រណ៍
ឥណ�នបុគ�ល��ម�រ��ល័យ 
�� អឹម �� ទូ�ំង����ស

 

�� អឹម �� គឺ���ឹះ���នមី���ហិរ��វត����ល�នមុខ���ើ
វ��ល�ព��តិបត�ិ�រ និងចំនួនអតិថិជន���ក់កម�ី។ គិត��ឹម
���ទី៣១ ��ធ�� ���ំ ២០១៩ ��ះ �� អឹម �� ��ើ��តិបត�ិ�រ��ប
ដណ�ប់ ៩០%��ចំនួនភូមិសរុប�កម��� �ន�រ��ល័យសរុប
ចំនួន ១៤៩ �នបុគ�លិក�នបទពិ�ធន៍�ង ៣.០០០�ក់ 
���សុីនដក/�ក់���ក់ចំនួន៥៦ និង ���ក់�រ�ង ៥.០០០ក���ង 
ទូ�ំង����ស។ �� អឹម �� កំពុងប��ើ���ជូនអតិថិជនចំនួន
�ង ៩០មុឺន�ក់ �មួយផលប័�����ក់កម�ី�ង ៣២៦ �ន
ដុ���រ���រ�ក  និង���ក់ប��ើជិត ១៨០ �នដុ���រ���រ�ក។ 
�� អឹម �� �នផ�ល់��������ប់រង���តតូច�ើសុខ�ព និង
���ះ���ក់ដល់អតិថិជន���ក់កម�ីរបស់ខ��ន�ង ៣២៩.០០០ �ក់
�ទូ�ំង����ស  �ើម��ី�រ�រពួក��ពី�ព�នតឹង���ក
ហិរ��វត����ល�ើន�នយ���តុ។

��ឹះ���នមី���ហិរ��វត��  �� អឹម �� �នផលិតផល និង���កម�
���ើនកំពុងផ�ល់ជូនអតិថិជនដូច� ������ក់កម�ី ���ក់ប��ើ
សន��ំ ������រ���ក់ក��ង និង�������ស ���ទូ�ត់វ�ក�យប�� 
���បង់រ�លស់ �����ប់រង���តតូច ធ��រចល័ត ����ើក
���ក់�ៀវត��រ�  ���ធ��រចល័ត�មទូរស័ព���  ���សុីន
ដក-�ក់���ក់�យស�័យ��វត�ិ (ATMs/CDMs) 
និង��ហិរ��វត������ង�ៀត។

ឲ����ើ���ស់នូវផលិតផល ទុនបង�ិល និងក��ប់���កម�ហិរ��វត��ស���ប់����ស���ក់�ជីវកម� ដល់
បងប��ន និង���ស់�ជីវកម��កម��� ��លផលិតផល�ំង�ះ�នដូច� ទុនបង�ិល ស���ប់ទិញ
វត���តុ�ើម ឬទំនិញ����ងៗ និងស���ប់ព��ីក�ជីវកម�ថ�ី និងទីផ��រ��លពួក�ត់មិន�ន��ព��ប���ំ។

�� អឹម �� ក៏�ន�ក់ឲ����ើ���ស់�ផ��វ�រនូវ������រ���ក់�������ស ��លអតិថិជន�ចទទួលលុយ
ពី����សកូ����ងត���ង និង��រលុយ��ន់����សហ�ីលីពីន និង�ៀត�ម។ �� អឹម �� ក៏�ន���យ�
ស�ជិក�គង ��ល� platform របស់ធ��រ�តិ��កម��� (NBC) ��លអនុ���តិឲ��អតិថិជន
ធ��រ ក៏ដូច�ហិរ��វត�� �ច��ើ�រ���នទូ�ត់���ក់�ន���ង�យ��ួល�យមិន�ច់�ន់
លុយសុទ�។

  
 ក្របវិតិីិ សេអ អឹ ម សេ�
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ឆ្ន្ំ២០២០ ដ្លបាន្ន្លងផរុតទៅ្ឺជាឆ្ន្ំដ្លពតិភពលោ្ជួ្រផលលំបា្ដោយសរការរី្រាលដាលន្ជំងឺ ្ូវីដ១៩ ដ្លបានធ្វើឲ្យ្រញ្ហ្
ប្ឈមនានាជាច្ើនកើតឡើងចំពោឹះ៖ ប្ទ្សជាតតិ អាជីវ្ម្ម គ្រួសរ នតិង្ររុ្្គលផងដ្រទូទាំងពតិភពលោ្។   ការគ្្រ់គ្ងយា៉្ងស្ម្មរ្រស់
រដា្ឋ្ភតិបាល្ម្នុជាន្ ការរី្រាលដាលជំងឺ្ូវីដ១៩ ជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យចំនួនេ្្ឆ្លង្្នុងប្ទ្សមនចំនួនតតិចតួច ត្ទោឹះ្រីយា៉្ងណា្៏មនផល
្រ៉ឹះពាល់េ្លឹះលើស្ដ្ឋ្តិច្ច្ម្នុជាផងដ្រ។ តាមការព្យោ្រណ៍រ្រស់ធនាគរធនាគរពតិភពលោ្បានឲ្យដឹងថផលតិតផល្្នុងស្រុ្សររុ្ររ្រស់្ម្នុជា
អាចនឹងធា្ល្្់ចរុឹះម្ត្ឹមត្២% ្រ៉រុណោ្ណ្ឹះ្្នុងឆ្ន្ំ២០២០ន្ឹះ។ សម្្្រ់ការព្យោ្រណ៍្្នុងឆ្ន្ំ២០២១វិញ្ឺផលតិតផល្្នុងស្រុ្សររុ្ររ្រស់្ម្នុជាអាច
នឹងកើនរ�ូតដល់៤% ឯណោឹះ។ 

នៅ្្នុងសមព័យ្ូវីដ១៩ ន្ឹះ គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ បានចា្រ់ផ្ើមសម្្រេ្លួនរស់នៅ្្នុង្ររិ្រទ្ន្លងប្្រថ្មីមួយទៀត។ សមតរុល្យ្ម្ចី
ប្ហ្លជា១៣% ត្ូវបានក្សម្រួលជូនដល់េតតិថតិជនដ្លរងផល្រ៉ឹះពាល់ដោយសរជំងឺ្ូវីដ១៩ ដើម្បីឱ្យពួ្គ្ទទួលបានឱកាសេភតិវឌ្ឍ
គ្រួសរឡើងវិញ។ េតតិថតិជន អ្ េឹម ខ្ ដ្លនៅ្្នុងវិសព័យ្រដតិសណា្ឋ្រ្តិច្ចបានរងផល្រ៉ឹះពាល់ខា្ល្ំងជាងគ្ដោយសរត្ពួ្គ្ភា្ច្ើនពឹងផ្្្
លើការងាររោងចក្។ េតតិថតិជន អ្ េឹម ខ្ ភា្ច្ើនជា្សតិ្រ ្រ៉រុន្្្ម្ចីរ្រស់យើងត្ូវបាន្រង់សងទាន់ព្លវ្ល។

ទោឹះ្រីមន្រញ្ហ្ប្ឈមដ្លមតិនអាចព្យោ្រណ៍ទរុ្មរុនដោយសរជំងឺ្ូវីដ១៩។ ្្នុងឆ្ន្ំ ២០២០ ន្ឹះ អ្ េឹម ខ្ បានធ្វើការងារច្ើនជាមួយនឹង
ភាពេត់ធ្មត់ នតិងការគ្្រ់គ្ងនូវភាពតានតឹងប្្្រដោយសមត្ភាពេ្ស់្រំផរុត។ ្្នុងកាលៈទ្សៈដ៏លំបា្ន្ឹះធ្វើឲ្យ អ្ េឹម ខ្ កាន់ត្រឹងម ំ
លើប្តតិ្រត្តិការរ្រស់េ្លួន្៏ដូចជាសមតិទ្ធផល�តិរញ្ញវត្នុជាទីគ្រ់ចតិត្រ្រស់េ្លួនផងដ្រ។ ផលតិតផលប្្្់្ម្ចីរ្រស់យើងបានកើនឡើង១៥% 
េតតិថតិជនប្្្់សន្សំកើនឡើង១៧% ចំណ្្ឯប្្្់ចំណ្ញនៅត្មនស្តិរភាពជាមួយ នតិងប្្្់ចំណ្ញសរុទ្ធធៀ្រមធ្យមភាពមូលធនលើស

របាយការណ៍៍
 ក្របធាន៍ក្រក្តីុមក្របឹក្តីាភិិបាល

ពី ១0.៥0%។ ផលតិតផលផ្ស្ងទៀត្៏មនការកើនឡើងផង
ដ្រ្្នុងឆ្ន្ំន្ឹះ ដ្លន្ឹះបាន្រងា្ហ្ញពីតម្ូវការ នតិងស្តិរភាព្្នុង
ប្តតិ្រត្តិការ អ្ េឹម ខ្។ ចំនួនេ្្ដា្់ប្្្់សន្សំបានកើនឡើង 
៥០.០០០្ណនី ចំណ្្ឯចំនួនប្្្់្ម្ចីបានកាត់្រន្យ្រន្តិច 
ម្ងៗ ចំនួន១០.០០០ នា្់ ដ្លន្ឹះ្រងា្ហ្ញពីការធា្ល្្់ចរុឹះន្
ស្ដ្ឋ្តិច្ច្្នុងវិសព័យន្ឹះផងដ្រ។

នៅ្្នុងខ្ស្អាជីវ្ម្ម ផលតិតផលផ្ស្ងទៀត អ្ េឹម ខ្ ្៏មនការ
រី្ចម្ើន្ួឲ្យ្ត់សម្្ល់ផងដ្រដូចជា ផលតិតផលភតតិសន្យោ
(ស្វា្រង់រំលស់) នតិងផលតិតផលធានារា៉្្រ់រងខា្ន្តតូច នតិងទំ�ំ
ប្តតិ្រត្តិដ្លដំណើរការដោយភា្ន្្់ងារ អ្ េឹម ខ្។ ្ម្មវិធ ី
ធនាគរចលព័ត អ្ េឹម ខ្ ន្ឹះ្ំពរុងទទួលបានការចា្រ់អារម្មណ ៍
ពីេតតិថតិជនដ្លមនេតតិថតិជនប្ើប្្ស់ជាង ៥០.០០០ នា្់  
្ម្មវិធីន្ឹះផងដ្រ្៏ត្ូវបានធ្វើ្រច្ចនុ្រ្បន្ភាពជា្រន្្រនា្ទ្្រ់ទៀត 
ផងដ្រដើម្បីទទួលបានការគំទ្ពីសំណា្់េតតិថតិជន អ្ េឹម ខ្។

ទន្ទឹមនឹងន្ឹះ អ្ េឹម ខ្ ្៏បាន្រង្កើត្ំនតិតផ្ួចផ្ើម្្នុងការ្រង្កើត
្ម្មវិធីទូរសព័ព្ទដ្ទន្ល្ស្រ ដ្លជា្ម្មវិធីទីផ្សារេនឡាញដ្លផ្ល់
ជូននៅពព័ត៌មនជាច្ើនទា្់ទងនឹង្សតិ្ម្ម ជាងន្ឹះទៅទៀត្ម្មវិធី
ន្ឹះមនការគំទ្ នតិងចរុឹះឈ្្ឹះប្ើប្្ស់ដល់ទៅ ២៥.០០០នា្់
នតិងមនេ្្ល្់ជាង ៥០០នា្់្ំពរុងត្ល្់នៅលើទីផ្សារ 
េនឡាញន្ឹះផងដ្រ។ សញ្ញ្ន្ឹះបាន្រងា្ហ្ញថ ្ម្មវិធីន្ឹះបាន
្រងា្ហ្ញពីភាពរី្ចម្ើនហើយយើងនឹង្រន្េនរុវត្្រន្្មទៀត 
នាឆ្ន្ំក្្យទៀត។

ក្្ពីភាពរី្ចម្ើននៅមូលដា្ឋ្នគ្ឹឹះ នា្្នុងឆ្ន្ំន្ឹះ្៏មនរឿង
មួយទៀតដ្ល្ួរឲ្យចា្រ់អារម្មណ៍ផងដ្រ ្ឺជាការចា្ច្ញរ្រស់
ម្ច្ស់ភា្�៊រុនចាស់្ឺ គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុអាហ្្រា៉្។ Agora 
្ឺជាភា្ទរុនតិ្ដ៏សំខាន់រ្រស់ អ្ េឹម ខ្ ្្នុងេំឡនុងឆ្ន្ំ២០១០ 
ដល់ ២០១៨ ហើយជាភា្ទរុននតិ្ដ្លមន�៊រុនតតិចជាងគ្្្នុង
អ្ េឹម ខ្។ យោងតាមផ្នការដ្លបានព្មព្ៀងគ្ន្កាលពី
ដំណា្់កាលមរុន Agora នឹងត្ូវផ្ទ្រភា្�៊រុនរ្រស់េ្លួនទាំងស្រុង
ឲ្យទៅធនាគរសៀងហ្ េមម្សសល ប៊្ង ្្នុងឆ្ន្ំ២០២០ន្ឹះ។
្្នុងនាមេ្ញនុំជាក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល អ្ េឹម ខ្ េ្ញនុំសរុំថ្ល្ងេំណរ្រុណ
យា៉្ងជ្្លជ្្ដល់ម្ច្ស់ភា្�៊រុន្ន្លងម្ដ្លបានគំទ្
្៏ដូចជាការប្្ជា្ញ្ចតិត្េ្ស់ដើម្បីជួយឲ្យ អ្ េឹម ខ្ សម្្ច
ផ្នការអាជីវ្ម្មរ្រស់េ្លួនេស់រយៈព្លជាង ១ទស្សវត្សរ ៍
ម្ហើយ។

ស្្រព្លន្ឹះដ្រ េ្ញនុំបាទ្៏សរុំស្វ្្មន៍ម្កាន់ប្ធានក្រុម 
ប្ឹ្្សាភតិបាលថ្មី អ្ េឹម ខ្ ្ឺលោ្ John Yung (លតិេតិតផ្លូវការពី
ធនាគរជាតតិនឹងច្ញឆ្រ់ៗ)។ លោ្ Jonh គត់បានកា្ល្យជា
ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល អ្ េឹម ខ្ េស់រយៈព្ល ២ឆ្ន្ំ្ន្លងម្ហើយ
ជាមួយនឹងមរុេតំណ្ងផ្លូវការមួយន្ឹះ ហើយក្្មការគ្្រ់គ្ង
រ្រស់គត់េ្ញនុំមើលឃើញថ អ្ េឹម ខ្ មនភាពរី្ចម្ើន នតិង
មន្ំនតិតច្្ប្ឌតិតថ្មីៗ លើអាជីវ្ម្មដ្លមនសព្វថ្ង្ន្ឹះ។  
េ្ញនុំ្៏សរុំ្រញ្ច្្់ផងដ្រថេ្ញនុំនឹង្រញ្ច្រ់អាជីពការងាររ្រស់េ្ញនុំ្្នុងនាម 

ជាប្ធានក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល អ្ េឹម ខ្  ដ្លេ្ញនុំបានចា្រ់ផ្ើម 
តាំងពីឆ្ន្ំ២០០៣ នតិង្រន្ការងារ្្នុងមរុេតំណ្ងផ្ស្ង។ ចំណង 
មតិត្ភាពរវាងេ្ញនុំ នតិង អ្ េឹម ខ្ ពតិតជាមនភាពចា្់ស្្ឹះជ្្
ណាស់ដូចជាគ្រួសរេ្ញនុំផ្ទ្ល់ត្ម្ង។

ជាចរុងក្្យ េ្ញនុំសរុំថ្ល្ងេំណរ្រុណដល់ម្ច្ស់ភា្�៊រុន អ្ េឹម ខ្
ទាំងេស់ ្៏ដូចជា េតតិថតិជន ្ររុ្្គលតិ្ ថ្ន្្់គ្្រ់គ្ង ក្រុមប្ឹ្្សា
ភតិបាល នតិងម្ច្ស់ភា្�៊រុនទាំងេស់ ដ្លបាន្រន្េតិតេំប្ឹងប្្ង
ដើម្បីជួយឲ្យ អ្ េឹម ខ្ សម្្ចបាននូវផ្នការអាជីវ្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ
រ្រស់េ្លួន ទោឹះ្រីជាឆ្ន្ំ២០២០ជាឆ្ន្ំដ្លលំបា្្រំផរុត្្នុង 
ប្វត្តិសស្្ផងដ្រ។ ទោឹះ្រីជាយា៉្ងណា្៏ដោយេ្ញនុំនៅត 
ជមនជំនឿចតិត្យា៉្ងមរុតមំថ អ្ េឹម ខ្ នៅត្រី្ចម្ើន 
លូតលត់តទៅមរុេជានតិច្ច។

លោ្ Tanmay Chetan

ប្ធានក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល 
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ឆ្ន្ំ ២០២០ ្ឺជាឆ្ន្ំដ្លលំបា្្រំផរុតសម្្្រ់មនរុស្សទូទៅ្្នុងពតិភពលោ្មតិនថការរស់នៅ ឬការប្្្រអាជីវ្ម្ម។ ការរាលដាលន្ជំងឺ្ូវីដ១៩ 
បាន្រង្កើតនូវ្រញ្ហ្ប្ឈមដ្លមតិនអាចទាយទរុ្ជាមរុនបាន្្នុងប្ទ្ស្ម្នុជា។ ឧស្សា�្ម្មទ្សចរណ៍បានរងផល្រ៉ឹះពាល់យា៉្ងធ្ងន់ធ្ងរ
ជាពតិស្សភ្ញៀវទ្សចរណ៍េន្រជាតតិ។ ឧស្សា�្ម្មដឹ្ជញ្ជូន វិសព័យស្វា្ម្មនានា វិសព័យេ្រ់រំ សណា្ឋ្គរ នតិងភោជនីយដា្ឋ្ន សរុទ្ធត្្ំពរុង
ប្ឈមនឹង្រញ្ហ្ធំៗ ដ្លមតិនធា្ល្្រ់មន។ ផល្រ៉ឹះពាល់លើអាជីវ្ម្មល្់រាយទូទាំងពតិភពលោ្ នតិងការរំខាននៅ្្នុងខ្ស្សងា្វ្្់ផ្គត់ផ្គង់បាន
ជឹះឥទ្ធតិពលជាពតិស្សដល់វិសព័យកាត់ដ្រនៅ្ម្នុជា។ ្ម្ម្រជាងមួយស្នប្្ំមរុឺននា្់បានបាត់្រង់ការងារ ឬត្ូវបាន្រញ្ឈ្រ់ជា្រណោ្ត្ឹះអាសន្
្្នុងេំឡនុងឆ្ន្ំ ២០២០ន្ឹះ។ យោងតាមការព្យោ្រណ៍ចរុងក្្យរ្រស់ធនាគរពតិភពលោ្ ផលតិតផល្្នុងស្រុ្សររុ្ររ្រស់្ម្នុជាត្ូវបានរំពឹងថ
នឹងធា្ល្្់ចរុឹះពីរភា្រយ (-២%) ្្នុងឆ្ន្ំ ២០២០។ មនត្វិសព័យ្សតិ្ម្មទ្ដ្លរំពឹងថនឹង្រន្មន្ំណើនវិជ្ជមន។ ដើម្បីគំទ្ដល់េតតិថតិជន
ប្្្់្ម្ចី វិសព័យ�តិរញ្ញវត្នុនៅ្ម្នុជាបានផ្ល់ការក្ទម្ង់រចនាសម្ព័ន្ធប្្្់្ម្ចីប្មណជា ៤ ពាន់លនដរុល្ល្រដ្លស្មើនឹងប្មណជា ១៣% 
ន្ឥណទានសររុ្រនៅ្្នុងទីផ្សារ។ ន្ឹះជាលើ្ទីមួយហើយដ្លវិសព័យន្ឹះបានធ្វើ។ ្្នុងឆ្ន្ំ២០២០ន្ឹះផងដ្រ រដា្ឋ្ភតិបាលបានចាត់វិធានការ
យា៉្ងស្ម្មដើម្បីទ្រ់ស្ក្ត់ការរី្រាលដាលន្ជំងឺ្ូវីដ១៩ ដ្លបានជួយសង្្្ឹះជីវិតមនរុស្សជាច្ើន នតិងទ្រ់ស្ក្ត់ដើម្បី្រុំឱ្យមនផល្រ៉ឹះពាល់
ធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្ដ្ឋ្តិច្ចជាតតិ។ ជាមួយគ្ន្ន្ឹះផងដ្រ ធនាគរជាតតិន្្ម្នុជាបានដា្់ច្ញនូវ្រទ្រញ្ញត្តិ នតិងស្ច្្ីប្កាសសំខាន់ៗ ដើម្បីធានា
ថវិសព័យ�តិរញ្ញវត្នុនៅត្រឹងមំ នតិងរី្ចម្ើន។ ប្ការន្ឹះបានជួយវិសព័យ�តិរញ្ញវត្នុកាត់្រន្យនូវហានតិភព័យ នតិងរ្្សាបាននូវដើមទរុនដើម្បីទ្ទ្ង់
ស្ដ្ឋ្តិច្ច។ លើសពីន្ឹះទៅទៀត្ំនតិតផ្ួចផ្ើមមួយចំនួនផ្ស្ងទៀតដ្លច្ញដោយក្សួងស្ដ្ឋ្តិច្ច នតិង�តិរញ្ញវត្នុ្៏គំទ្ស�គ្្សធរុនតូច នតិង
មធ្យម្្នុងស្រុ្តាមរយៈ្ម្្ងស��តិរញ្ញ្រ្បទាន្៏ដូចជាការកាត់្រន្យការ្រង់ពន្ធផងដ្រ។ សជីវ្ម្មធានាឥណទាន្ម្នុជា (CGCC) ត្ូវ
បាន្រង្កើតឡើងដើម្បីគំទ្ស�គ្្សធរុនតូច នតិងមធ្យម្រន្្មទៀត្្នុងការទទួលបាន�តិរញ្ញវត្នុ។

ទោឹះ្រីជាឆ្ន្ំន្ឹះពតិបា្យា៉្ងណា្៏ដោយ អ្ េឹម ខ្ បាន្រន្ប្ស្្ម្មរ្រស់េ្លួន្្នុងការផ្ល់ស្វា្ម្មដល់គ្រួសរនៅជន្រទ នតិងគ្រួសរដ្ល
មនប្្្់ចំណូលទា្រ។ ៩៥% ន្េតតិថតិជន អ្ េឹម ខ្ រស់នៅតាមតំ្រន់ជន្រទ។ អ្ េឹម ខ្ នៅត្្រន្ឈានទៅមរុេ នតិងគ្្រដណ្ត្រ់ជាង  
៩១% ន្ចំនួនភូមតិសររុ្រនៅ្្នុងប្ទ្ស្ម្នុជា។ លើសពីន្ឹះទៀតយើង្៏មន្រណា្ត្ញច្្ចាយជាច្ើន រួមមន ្ររុ្្គលតិ្ ការិយាលព័យ  
ភា្ន្្់ងារ នតិង្រណា្ត្ញឌីជីថលផ្ស្ងទៀតជាច្ើនដ្លេតតិថតិជនអាចទទួលបានស្វា្ម្មកាន់ត្ងាយស្ួល នតិងនៅជតិតផ្ទឹះរ្រស់ពួ្គ្។

ដូចដ្លបានរៀ្ររា្រ់រួចម្ហើយ អ្ េឹម ខ្ បាន្រន្រី្ចម្ើន ហើយ្្នុងឆ្ន្ំដដ្លន្ឹះ្៏បានដា្់ឱ្យប្ើប្្ស់នូវផលតិតផលថ្មីៗ មួយចំនួន
រួមមន៖ ការផ្ល់�តិរញ្ញ្រ្បទានខ្ស្សងា្វ្្់ផ្គត់ផ្គង់ផលតិត្ម្ម ្ម្មវិធីធនាគរចលព័ត អ្ េឹម ខ្(AMK Mobile Banking App) ការទូទាត់ថ្ល្ទំនតិញ
ទៅកាន់ដ្្ូអាជីវ្ម្មរ្រស់ អ្ េឹម ខ្ (AMK Pay) ការផ្ទ្រប្្្់ក្្ប្ទ្ស នតិងការធ្វើសម�រណ្ម្មជាមួយប្ពព័ន្ធធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា។ 

របាយការណ៍
 ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

អ្ េឹម ខ្ ្៏បានដា្់ច្ញនូវផលតិតផលដូចជា៖ ្ម្ចីសម្្្រ់
ស�គ្្សខា្ន្តតូច នតិងមធ្យម នតិងភតតិសន្យោ�តិរញ្ញវត្នុ ្រនា្ទ្្រ់ពីបាន
ស្ល្បងផលតិតផលទាំងន្ឹះនៅឆ្ន្ំ ២០១៩ ្រនា្ទ្្រ់ពីបានដា្់ឱ្យ
ប្ើប្្ស់្្នុងឆ្ន្ំ២០២០បានយា៉្ងជោ្ជព័យ។ ដោយសរត្មន
ផលតិតផលសម្បូរប្្រដូចន្ឹះហើយ ទើ្រអាជីវ្ម្មរ្រស់ អ្ េឹម ខ្ 
មតិនមនការ្រ៉ឹះពាល់ខា្ល្ំងពីការរី្រាលដាលន្ជំងឺ្ូវីដ១៩។

ជាទូទៅអាជីវ្ម្មផ្ល់ឥណទានបានប្ឈមនឹងការលំបា្
ជាច្ើន្្នុងឆ្ន្ំ ២០២០ មតិនដោយសរត្ជំងឺ្ូវីដ១៩ ទាំងស្រុង
្រ៉រុណោ្ណ្ឹះទ្ ្រ៉រុន្្្៏ដោយសរ្រញ្ហ្ទឹ្ជំនន់នៅ្្នុងខ្ត្ ដ្លបាន
្រំផ្ល្ញដំណាំរា្រ់រយ�តិចតាដូចជា ដំឡូងមី នតិងស្ូវផងដ្រ។ ជា
លទ្ធផលប្្្់្ម្ចីមតិនដំណើរការ (NPL) រ្រស់យើងបានកើនឡើង
ដល់ ១,២៤% ពី ០,៨៦% កាលពីឆ្ន្ំមរុន។ ការកើនឡើង្ម្ចីមតិន
ដំណើរការ ្ឺភា្ច្ើន្រណា្ត្លម្ពីផល្រ៉ឹះពាល់ពីជំងឺ្ូវីដ១៩ 
នតិងការធា្ល្្់ចរុឹះជាទូទៅន្ស្ដ្ឋ្តិច្ចផងដ្រ។ អ្ េឹម ខ្ ្៏បានរៀ្រចំ
រចនាសម្ព័ន្ធប្្្់្ម្ចីឡើងវិញសររុ្រប្មណ ១៣% ន្សមតរុល្យ
ប្្្់្ម្ចីសររុ្ររ្រស់េ្លួនដល់េតតិថតិជនដ្លមន្រញ្ហ្ប្្្់ចំណូល
ដោយសរត្ជំងឺ្ូវីដ១៩។ ្ម្មវិធីរៀ្រចំរចនាសម្ព័ន្ធប្្្់្ម្ចី
ឡើងវិញជួយកាត់្រន្យ្រន្ទនុ្�តិរញ្ញវត្នុដល់េតតិថតិជន នតិង 
ផ្ល់ព្លវ្លឱ្យេតតិថតិជនដ្លរងផល្រ៉ឹះពាល់ដោយសរ្ូវីដ១៩ 
អាចរ្ប្្្់ចំណូលសជាថ្មី។ ទោឹះជាយា៉្ងណាផល្រត្
ឥណទានបានកើនឡើង ១៥% បើប្ៀ្រធៀ្រទៅនឹងឆ្ន្ំមរុន្ឺ
កើនឡើងរ�ូតដល់ ៣៦៦,១ លនដរុល្ល្រអាម្រិ្។ ្ំណើនន្ឹះ
ត្ូវបានរួមចំណ្្យា៉្ងសំខាន់ដោយវិសព័យ្សតិ្ម្ម ផលតិត្ម្ម
នតិងពាណតិជ្ជ្ម្ម។ ទោឹះជាយា៉្ងណាចំនួនេតតិថតិជនប្្្់្ម្ចីបាន
ធា្ល្្់ចរុឹះ ៣% ម្ត្ឹមត្ ៣៨៦.៤០០ នា្់្រ៉រុណោ្ណ្ឹះ។ ក្្ពីប្្្ ់
្ម្ចីេតតិថតិជនប្មណ ៧៥% ន្េតតិថតិជន អ្ េឹម ខ្ ្៏បានទតិញ
គោលនយោបាយធានារា៉្្រ់រង (គ្្ឹះថ្ន្្់សរុេភាព នតិងគ្្ឹះថ្ន្្់
្ររុ្្គល) តាមរយៈ អ្ េឹម ខ្ ជាមួយដ្្ូធានារា៉្្រ់រងរ្រស់េ្លួន្្នុង
ឆ្ន្ំ ២០២០។ ន្ឹះ្ឺជាការផ្ល់នូវ្រណា្ត្ញសរុវត្តិភាពដល់េតតិថតិជន
្៏ដូចជាក្រុមគ្រួសរនៅព្លពួ្គ្ជួ្រ្រញ្ហ្សរុេភាពនតិង / ឬ
ទទួលរងនូវគ្្ឹះថ្ន្្់ណាមួយ។ េតតិថតិជនដ្លមនស្្្រ់បាន
ធា្ល្្់ចរុឹះដល់ ៨១% ្្នុងឆ្ន្ំ ២០២០ ពី ៨៦% ្្នុងឆ្ន្ំ ២០១៩ ដោយ
ប្ើនតិយមនព័យឧស្សា�្ម្មស្ង់ដារ (ផ្សារ MIX)។
 
្្នុងឆ្ន្ំ ២០២០ ប្្្់្រញ្ញើពីេតតិថតិជនបាន្រន្កើនឡើងរ�ូតដល ់
១៥% ដ្លមនចំនួនទឹ្ប្្្់ ២០៩,៧ លនដរុល្ល្រអាម្រិ្
ស្្រព្លជាមួយគ្ន្ន្ឹះផងដ្រ ចំនួនេតតិថតិជនប្្្់្រញ្ញើ្៏បាន
កើនឡើង ៦ % ្ឺ ៩៦២, ៣៣៥នា្់។ ភា្ច្ើនន្េតតិថតិជនសន្សំ
្ឺជាេតតិថតិជនដ្លមនប្្្់ចំណូលទា្រ (ដ្លមនសមតរុល្យតតិច
ជាង ៣០០ ដរុល្ល្រ) ្រ៉រុន្្្៏មនេតតិថតិជនដ្លមនប្្្់ចំណូល
េ្ស់ផងដ្រ។ ភា្ច្ើនការសន្សំប្្្់រ្រស់ពួ្គ្មនកាល្ំណត់
រយៈព្លវ្ង។ ប្មណជា ៩៤% ន្េតតិថតិជនដា្់ប្្្់នៅ  
អ្ េឹម ខ្ មនសមតរុល្យតតិចជាង ១០០ ដរុល្ល្រនៅចរុងឆ្ន្ំ  
២០២០ ។ 

អ្ េឹម ខ្ បានដា្់ឱ្យដំណើរការស្វាធនាគរចលព័ត (AMK 

Mobile Banking App) នៅដើមឆ្ន្ំ ២០២០។ តាមរយៈ 

្ម្មវិធីធនាគរចលព័ត អ្ េឹម ខ្ េតតិថតិជនគ្្រ់គ្ង្ណនីធនាគរ
រ្រស់ពួ្គ្ នតិងធ្វើប្តតិ្រត្តិការដូចជា៖ ផ្ទ្រប្្្់ទៅ្ណនី ឬ
សច់ប្្្់ ្រញ្ចូលលរុយទូរសព័ព្ទ ផ្ទ្រប្្្់ឆ្លងគ្ឹឹះស្្ន ធនាគរនតិង
�តិរញ្ញវត្នុតាមរយៈប្ពព័ន្ធ FAST រ្រស់ធនាគរជាតតិ នតិងប្ពព័ន្ធបា្ង
ព្មទាំងការផ្ទ្រប្្្់ក្្ប្ទ្សផងដ្រ។ មនេតតិថតិជនប្មណ
ជា ៥ មរុឺននា្់បានចរុឹះឈ្្ឹះប្ើប្្ស់្ម្មវិធីធនាគរចលព័ត  
អ្ េឹម ខ្ នៅ្្នុងឆ្ន្ំ ២០២០។ ចំនួនប្តតិ្រត្តិការតាមរយៈធនាគរ
ចលព័ត អ្ េឹម ខ្ បានកើនដល់ ៨០០.០០០ ប្តតិ្រត្តិការ្្នុង 
រយៈព្ល ១០ខ្្រនា្ទ្្រ់ពីដា្់ឲ្យប្ើប្្ស់្្នុងឆ្ន្ំ ២០២០ ន្ឹះ
ផងដ្រ។ លើសពីន្ឹះទៅទៀត អ្ េឹម ខ្ ្៏បានដា្់ឱ្យប្ើប្្ស់
្ម្មវិធីមួយទៀត្ឺ្ម្មវិធីទូទាត់ (AMK Pay) តាមរយៈ្ម្មវិធីន្ឹះ
 េតតិថតិជនអាចធ្វើការទូទាត់ប្្្់ដោយស្ក្ន QR ្ូដ។ នៅ្រំណាច់
ឆ្ន្ំ ២០២០ អ្ េឹម ខ្ មនដ្្ូពាណតិជ្ជ្ម្មជាង ២៥០០ ដ្ល
ប្ើប្្ស់ QR Code ្្នុងការទូទាត់ទំនតិញនៅទូទាំងប្ទ្ស្ម្នុជា។

្្នុងឆ្ន្ំ២០២០ ភា្ន្្់ងារ អ្ េឹម ខ្ មនភាពប្សើរជាងមរុន 
្រនា្ទ្្រ់ពីបានធា្ល្្់ចរុឹះ្្នុងេំឡនុងឆ្ន្ំ ២០១៩ ្្នុង្ំឡនុងព្លធ្វើការ
តម្លើងប្ពព័ន្ធធនាគរស្ូលថ្មី។ អ្ េឹម ខ្ បានដ្ភា្ន្្់ងារដ្ល
មតិនដំណើរការ នតិងេស្ម្ម្្នុង្ំឡនុងឆ្ន្ំ ២០២០ ្្នុងគោល្រំណង
ដើម្បីពង្ឹង្រុណភាព នតិងស្វា្ម្មរ្រស់ភា្ន្្់ងារ។  េណៈដ្ល
ចំនួនភា្ន្្់ងារសររុ្រនៅត្ស្ដៀងនឹងឆ្ន្ំមរុនដ្លមនចំនួនជាង 
៥.៥០០ ភា្ន្្់ងារ ជាលទ្ធផលចំនួនប្តតិ្រត្តិការបានកើនឡើងយា៉្ង
ខា្ល្ំងនៅឆ្ន្ំ ២០២០ន្ឹះ។ វាបានកើនឡើងរ�ូតដល់ ៧១% ដ្ល
មនជាង ៥.៩ លនប្តតិ្រត្តិការ។ ការរី្ចម្ើនន្ឹះបានម្ពី
ស្វា្ម្មស្ទើរត្ទាំងេស់ដ្លផ្ល់ជូនតាមភា្ន្្់ងារនានារួមមន
ទូទាត់វិ្្កយ្រត្ ្រញ្ចូលលរុយតាមទូរសព័ព្ទ ្រង់ប្្្់្ម្ចី អ្ េឹម ខ្ 
នតិងស្វាដ្សច់ប្្្់ពីេ្្ដា្់ប្្្់សន្សំ។ 

ក្្ពីស្វា្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ បានធ្វើឱ្យប្សើរឡើងនូវ្ម្មវិធី
ទូរសព័ព្ទដ្ទន្ល្ស្រ ដោយ្រន្្មស្វា្ម្មជាច្ើនទៀតរួមមន៖ 
ទូទាត់តាមប្ពព័ន្ធេនឡាញ នតិងស្វាដឹ្ជញ្ជូនដល់គ្�ដា្ឋ្ន។ 
ជាលទ្ធផលចំនួនេ្្ប្ើប្្ស់បានកើនឡើងទ្វ្ដងរ�ូតដល ់
២៥,០០០ នា្់ េណៈដ្លេ្្គំទ្តាមហ្វ្ស្រ៊រុ្រ្រស់េ្លួនបាន
កើនឡើងដល់ ១៥០,០០០ នា្់នៅចរុងឆ្ន្ំ ២០២០ ។ ចំនួនេ្្
ដា្់ផលតិតផលល្់តាម្ម្មវិធីន្ឹះ បានកើនឡើងដល់ជាង ៥០០ 
ហាងដ្លផ្ល់ជូននូវផលតិតផលជាច្ើនប្ភ្ទដូចជា៖ ម្ហូ្រអាហារ
នតិង ឧ្រ្រណ៍ នតិងសម្ភ្រ្សតិ្ម្ម។ លើសពីន្ឹះទៀតេ្្គំទ្ផ្្្
្រច្ច្្ទ្ស្៏បានកើនឡើងទ្វ្ដង រ�ូតដល់ចំនួន ៤៣ នា្់។ 
លទ្ធផលន្ការស្្វជ្្វដ្លធ្វើឡើងដោយ ក្រុម�៊រុន 60dB  
(លើ្ទីពីរដោយម្ច្ស់ជំនួយ SNV) បាន្រញ្ជ្្់ថ “៨៩% 
ន្េ្្ប្ើប្្ស់បានរាយការណ៍ថ ការរស់នៅរ្រស់ពួ្គ្មន
ភាពប្សើរឡើងដោយសរប្ើប្្ស់្ម្មវិថីទូរសព័ព្ទដ្ទន្ល្ស្រ។
ភា្ច្ើននតិយាយថ ្ម្មវិធីន្ឹះបានជួយពួ្គ្ជាច្ើនទា្់ទងទៅ
នឹងពព័ត៌មន ជំនាញ នតិងចំណ្ឹះដឹង នៅ្្នុងវិសព័យ្សតិ្ម្ម”។ 

លទ្ធផល�តិរញ្ញវត្នុនៅឆ្ន្ំ ២០២០ មនស្តិរភាពទោឹះ្រីមនផល
្រ៉ឹះពាល់ពីវិ្រត្តិជំងឺ្ូវីដ១៩ ្៏ដោយ។ ប្្្់ចំណ្ញសរុទ្ធធៀ្រនតិង
មធ្យមភា្មូលធន នតិងប្្្់ចំណ្ញសរុទ្ធធៀ្រនតិងទ្ព្យស្ម្មមន



1918 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ� របាយការណ៍៍គ្រឹះ�ចាំំឆ្នាំំ� ំ ២០២០

កាកើនឡើង ១០,៥% នតិង ១,៩%។ េនរុបាតថ្ល្ដើមប្តតិ្រត្តិការ
ប្សើរជាងមរុន ៦% ដោយថយចរុឹះម្ត្ឹមត្ ១០,៧% សម្្្រ់
ឆ្ន្ំ ២០២០។ ថ្ល្ដើមប្តតិ្រត្តិការធៀ្រនឹងប្្្់ចំណូល្៏មនភាព
ប្សើរឡើង ២,៨% ដោយថយចរុឹះត្ឹមត្ ៤៧% ្រ៉រុណោ្ណ្ឹះសម្្្រ់
ឆ្ន្ំ ២០២០ ។

ស្ដ្ឋ្តិច្ចទាំងមូលត្ូវបានគ្រំពឹងថនឹងមនភាពប្សើរឡើងនៅឆ្ន្ំ 
២០២១។ យោងតាមធនាគរពតិភពលោ្ GDP រ្រស់្ម្នុជាត្ូវបាន
ព្យោ្រណ៍ថនឹងកើនឡើង ៤% ្្នុងឆ្ន្ំ ២០២១ ជាមួយនឹង្ំណើន
ភា្ច្ើនម្ពីឧស្សា�្ម្ម។ ត្ទោឹះ្រីជាយា៉្ងណា ការព្យោ្រណ៍
ត្ូវបានធ្វើឡើងដោយមនភាពមតិនប្្្ដប្ជាច្ើន ដោយសរត្
ការរី្រាលដាលន្ជំងឺ្ូវីដ១៩ នៅទូទាំងពតិភពលោ្។ ចំពោឹះ  
អ្ េឹម ខ្ យើងសង្ឃឹមថ អាជីវ្ម្មរ្រស់យើងនឹងមនការ
កើនឡើងសម្្្រ់ឆ្ន្ំ២០២១ ព្្ឹះយើងបានតាំងចតិត្ចំពោឹះការ
តតាំង នតិងមន្រទពតិសោធនព័សម្្្រ់ប្ឈមនឹងជីងឺ្ូវីដ១៩។ 
នតិយាយជារួម អ្ េឹម ខ្ នឹង្រន្ផ្ត្តលើចំណុចដូចខាងក្្ម៖

១. ធ្វើឲ្យប្សើរឡើងនូវ្រុណភាព នតិងស្វា្ម្មដល់េតតិថតិជន   
 នតិងប្ើប្្ស់ឧ្រ្រណ៍ផ្ល់ពតិន្ទនុឥណទានរ្រស់េ្លួនដើម្បីក្លម្ 
 ដំណើរការេនរុមព័តឥណទាន

២. ្រន្ធ្វើឱ្យមនភាពសម្បូរប្្រផ្្្ផល្រព័ត្ ជាពតិស្សផល្រព័ត្ 
 លើស្វាសងា្វ្្់ផលតិត្ម្ម្សតិ្ម្ម

៣. ពង្ឹង នតិង្រង្កើតផលតិតផលឌីជីថលថ្មីៗ្រន្្មទៀត ដ្លអាច 
 ឲ្យេតតិថតិជនគ្្រ់គ្ង នតិងធ្វើប្តតិ្រត្តិការបានយា៉្ងងាយស្ួល។

៤. ពង្ី្ប្ពព័ន្ធអ្្ូដើម្បីភា្ជ្្រ់េ្្ពា្់ពព័ន្ធ នតិងេតតិថតិជន

៥. ្រន្ធ្វើសម�រណ្ម្ម្រន្្មទៀតជាមួយប្ពព័ន្ធ   
 ធនាគរជាតតិន្្ម្នុជាដើម្បីលើ្្ម្ស់សមត្ភាពសម្្្រ់  
 ប្តតិ្រត្តិកាឆ្លងរស្្្រព័ន

៦. ធ្វើឌីជីថលឲ្យកាន់ត្សរុីជម្្នតិងផ្ត្តលើដំណើរការ 
 ប្តតិ្រត្តិការរ្រស់េ្លួន

៧. ធ្វើសម�រណ្ម្មជាមួយដ្្ូយរុទ្ធសស្្តាមរយៈ្ម្មវិធី  
 ធនាគរ នតិងប្ពព័ន្ធ API sandbox

យើង្៏សូមថ្ល្ងេំណរ្រុណដល់ម្ច្ស់ភា្�៊រុនរ្រស់យើង្ ឺ
ធនាគរសៀងហ្េម្សល នតិងស្វីង (អ្សរុីអ្ស្រ៊ី) ចំពោឹះការ
ប្្ជា្ញ្ចតិត្រ្រស់ពួ្គ្ចំពោឹះប្ទ្ស្ម្នុជា នតិងគំទ្ដល់ អ្ េឹម ខ្
្្នុងឆ្ន្ំ២០២០ ដ្លជាឆ្ន្ំដ៏លំបា្។ យើង្៏សូមថ្ល្ងេំណរ្រុណ
ចំពោឹះម្ច្ស់ភា្�៊រុនរ្រស់យើង្ឺ Agora NV សម្្្រ់ការគំទ្ នតិង
ការណ្នាំរ្រស់ពួ្គ្្្នុងរយៈព្លមួយទសវត្សរ៍ចរុងក្្យន្ឹះ។
  
្្នុងនាមជា្ណៈគ្្រ់គ្ង នតិង្ររុ្្គលតិ្ អ្ េឹម ខ្ េ្ញនុំសូមថ្ល្ង 
េំណរ្រុណដល់ម្ច្ស់ភា្�៊រុន ប្ធានក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល នតិង

សមជតិ្្ណៈ្ម្្ធតិការទាំងេស់ដ្លបានដឹ្នាំ គំទ្ នតិង
ណ្នាំព្ញមួយឆ្ន្ំ។ េ្ញនុំ្៏សូមថ្ល្ងេំណរ្រុណដល់ស�ស្វិ្
ទាំងេស់ ទាំងផ្្្គ្្រ់គ្ង នតិង្ររុ្្គលតិ្ជាពតិស្ស្ររុ្្គលតិ្ជួមរុេ
រ្រស់យើងចំពោឹះការេតិតេំប្ឹងប្្ង ឧស្សា�៍ព្យោយាម នតិងការ
ប្្ជា្ញ្ចតិត្្្នុងការផ្ល់ស្វា្ម្មល្្រំផរុតដល់េតតិថតិជនរ្រស់យើង។
ជាចរុងក្្យេ្ញនុំសូមថ្ល្ងេំណរ្រុណចំពោឹះេ្្ពា្់ពព័ន្ធទាំងេស់
ជាពតិស្សធនាគរជាតតិន្្ម្នុជាដ្លបាន្រន្គំទ្ដល់ អ្ េឹម ខ្ 
នតិង្្នុងការ្សងវិសព័យ�តិរញ្ញវត្នុរួម។

លោ្ គ ្រូរាណ
ប្ធាននាយ្ប្តតិ្រត្តិ

អភិបាលកិច្ច
 គេឹះស្ថេន

AMK’s shareholders appoint the Board of Directors, which is responsible for the overall governance and 
strategic guidance of the institution. The nine-member Board (including the CEO) has broad expertise in 
areas such as finance, risk, treasury, audit, legal, and development, as well as extensive experience in 
microfinance, commercial bank, and investment banking.

The board of Directors appoints the Chief of Executive Officer (CEO), who works with an executive 
committee that consists of C-Suit and other key departments. This committee, in turn, oversees the border 
Management Team composed of the Heads of Department and C-Suit.

The first four committees perform traditional corporate governance functions. The Social Performance 
Committee advises the Board on AMK’s performance in terms of poverty outreach, product suitability, client 
protection, and overall social responsibility.

�កុម�បឹក��ភិ�ល�នគណៈក���ធិ�រអចិៃ�ន�យ៍ រួម�ន៖

�គឹះ���នហិរ��វត��
េអ អឹម េខ �ន���ស់�គហ៊ុន   

គិត�តឹម 
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�� ���ំ២០២០

ធ��រេសៀងៃហ 
ខមែមសល & េសវវ�ង 

ស�គម
បុគ�លិក េអ អឹម េខ

SCSB AMK-SA

គណៈក���ធិ�រ
សវនកម� និងហិរ��វត��  

គណៈក���ធិ�រ
�គប់�គង�និភ័យ BRC

គណៈក���ធិ�រ
�ទព��សកម� និងបំណ�ល B.ALCO

គណៈក���ធិ�រ
�រ�រសង�មSPC

គណៈក���ធិ�រផ�ល់តៃម��រ  
�រែតង�ំង  និងអភិ�លកិច� RNCGAFC

AMK’s shareholders appoint the Board of Directors, which is responsible for the overall governance and 
strategic guidance of the institution. The nine-member Board (including the CEO) has broad expertise in 
areas such as finance, risk, treasury, audit, legal, and development, as well as extensive experience in 
microfinance, commercial bank, and investment banking.

The board of Directors appoints the Chief of Executive Officer (CEO), who works with an executive 
committee that consists of C-Suit and other key departments. This committee, in turn, oversees the border 
Management Team composed of the Heads of Department and C-Suit.

The first four committees perform traditional corporate governance functions. The Social Performance 
Committee advises the Board on AMK’s performance in terms of poverty outreach, product suitability, client 
protection, and overall social responsibility.

�កុម�បឹក��ភិ�ល�នគណៈក���ធិ�រអចិៃ�ន�យ៍ រួម�ន៖

�គឹះ���នហិរ��វត��
េអ អឹម េខ �ន���ស់�គហ៊ុន   

គិត�តឹម 
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�� ���ំ២០២០

ធ��រេសៀងៃហ 
ខមែមសល & េសវវ�ង 

ស�គម
បុគ�លិក េអ អឹម េខ

SCSB AMK-SA

គណៈក���ធិ�រ
សវនកម� និងហិរ��វត��  

គណៈក���ធិ�រ
�គប់�គង�និភ័យ BRC

គណៈក���ធិ�រ
�ទព��សកម� និងបំណ�ល B.ALCO

គណៈក���ធិ�រ
�រ�រសង�មSPC

គណៈក���ធិ�រផ�ល់តៃម��រ  
�រែតង�ំង  និងអភិ�លកិច� RNCGAFC

ម្ច្ស់ភា្�៊រុន អ្ េឹម ខ្ បានត្ងតាំងក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល ដ្លមនភារ្តិច្ចទទួលេរុសត្ូវលើេភតិបាល្តិច្ចទាំងស្រុង នតិងការណ្នាំជា 
យរុទ្ធសស្្សម្្្រ់គ្ឹឹះស្្ន។ សមជតិ្ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលមនចំនួន ប្្ំ្រួនរូ្រ (រួមទាំងប្ធាននាយ្ប្តតិ្រត្តិ) មនជំនាញទូលំទូលយ 
នៅលើវិសព័យ�តិរញ្ញវត្នុ ការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យ រតនាភតិបាល សវន្ម្ម ច្បា្រ់ នតិងការេភតិវឌ្ឍ  ព្មទាំងមន   ្រទពតិសោធន៍ជាច្ើនទៀតលើវិសព័យ
មីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ ធនាគរពាណតិជ្ជ នតិងការវិនតិយោ្លើវិសព័យធនាគរ។

ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលចាត់តាំងប្ធាននាយ្ប្តតិ្រត្តិមួយរូ្រ (CEO) ដ្លធ្វើការជាមួយ្ណៈ្ម្្ធតិការប្តតិ្រត្តិ។ ្ណៈ្ម្្ធតិការន្ឹះមន 
តួនាទីត្រួតពតិនតិត្យមើល្ណៈគ្្រ់គ្ង្រនា្ទ្្រ់  ដោយ្ណៈគ្្រ់គ្ង្រនា្ទ្្រ់មននាយ្/ នាយតិកាប្តតិ្រត្តិនាយ្ដា្ឋ្នជាច្ើន នតិងប្ធាននាយ្
ប្តតិ្រត្តិផ្ស្ងទៀតហៅថ (C-Suit)។

្ណៈ្ម្មការ្រួនេនរុវត្មរុេងារេភតិបាល្តិច្ចសជីវ្ម្មជាទូទៅ។ ្ណៈ្ម្្ធតិការការងារសង្គម ផ្ល់ប្ឹ្្សាដល់ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល ពីការប្ព្ឹត្
ទៅរ្រស់ អ្ េឹម ខ្ ្្នុងល្្ខេណ្ឌឲ្យបានទៅដល់េ្្ក្ីក្ ផលតិតផលសមស្្រតាមតម្ូវការ ការការពារេតតិថតិជន នតិងការទសទួលេរុសត្ូវ
សង្គមទាំ្ងមូល។

ម្ច្ស់ភា្�៊រុន Agora N.V. បាន្រញ្ច្រ់ការងាររ្រស់េ្លួនពី អ្ េឹម ខ្ តាមផ្នការរ្រស់េ្លួន ហើយ្៏បានប្្ល់តួនាទីន្ឹះឲ្យទៅម្ច្ស់ភា្�៊រុន
ធនាគរសៀងហ្ នតិងេមម្សសលប៊្ងកាន់្រន្វិញម្ង នៅ្្នុងឆ្ន្ំ២០២០ ន្ឹះ។



20 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ�

អ�ក�គប់�គង���ល់
អ�ក�គប់�គងមិន���ល់

�ប�ន
�យក�បតិបត�ិ

�កុម�បឹក��ភិ�ល

គណៈក���ធិ�រ
�រ�រសង�ម

គណៈក���ធិ�រ
�គប់�គង�និភ័យ

គណៈក���ធិ�រ
ផ�ល់តៃម��រ �រែតង�ំងអភិ�លកិច�

គណៈក���ធិ�រ
�ទព��សកម� និងអសកម�

គណៈក���ធិ�រ
សវនកម� ហិរ��វត��

គណៈក���ធិ�រ
�គប់�គង�ទព��សកម� 

និងអសកម�

គណៈក���ធិ�រ
បេច�កវ�ទ��ព័ត៌�ន

គណៈក���ធិ�រ
�គប់�គង�និភ័យ

គណៈក���ធិ�រ�បតិបត�ិ

គណៈក���ធិ�រ
ឥណ�ន

�យក���នច��ប់
និង�បតិបត�ិ�ម

�យក���ន�គប់�គង
ប���ញ និង�បតិបត�ិ�រ

�យក���ន
បណ��ះប���ល

�យក���ន
អភិវឌ��ន៍ផលិតផល

�យក���ន��វ��វ

�យក���ន
ទីផ��រ និងទំ�ក់ទំនង

�យក���ន
ទំ�ក់ទំនង និងេស�កម�

ែផ�កសុវត�ិ�ព
បេច�កវ�ទ��ព័ត៌�ន

�យក���ន
ធន�នមនុស��

�យក���ន
�គប់�គង�និភ័យ

�ប�ន�យក
�បតិបត�ិព័ត៌�នវ�ទ��

�ប�ន�យក
�បតិបត�ិន�នុវត�ន៍

�យក���ន�គប់�គង
�បព័ន�ព័ត៌�នវ�ទ��

�យក���នេហ���រច�
សម�័ន� បេច�កវ�ទ��ព័ត៌�ន

�យក���ន�ំ�ទ�បព័ន�
ធ��រស��ល

�យក���ន
សវនកម�ៃផ�ក��ង

�ប�ន�យក
�បតិបត�ិ�ជីវកម�

�ប�ន�យក
�បតិបត�ិ�ជីវកម�

�ប�ន�យក
�បតិបត�ិហិរ��វត��

�យក���ន
ហិរ��វត��

�យក���ន
រត�ភិ�ល

ែផ�ករដ��ល 
និងលទ�កម�

�យក���ន�ជីវកម�
សន��ំ និងេស�កម�

�យក���ន
�ជីវកម�ឥណ�ន

ែផ�ក�����ប់រង
���តតូច

�យក���ន
ភតិសន��ហិរ��វត��

�យក���ន
�ជីវកម�

ែផ�កទំ�ក់ទំនង
�ជីវកម�

�យកភូមិ�គ

�យក��េខត�

រចនាំ�ម័�ន៍ធ  
 ក្រ�ឹ�ស្ថាា ន៍
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លោ្រ  TANMAY CHETAN

បវាធានកវាុមបវាឹ្រវាសាភិ�ល, បវាធាន
គណៈ្រម្មវាធិការវាយតម្លវាការតវាងតាំង
និងអភិ�ល្រិច្ច  និងជាសមជិ្រ
គណៈ្រម្មវាធិការការងរសងគម

លោ្រ JOHN CON-SING YUNG  

បវាធានកវាុមបវាឹ្រវាសាភិ�ល, 
សមជិ្រគណៈ្រម្មវាធិការ AFC 

សមជិ្រគណៈ្រម្មវាធិការ RNCG 
និងជាសមជិ្រគណៈ្រម្មវាធិកា  SPC

លោ្រ គា បូរាណ
កវាុមបវាឹ្រវាសាភិ�ល  
និងជាបវាធាននាយ្របវាតិបត្តិ

លោ្ Tanmay ជាស�ស្្្រនតិ្ន្ក្រុម�៊រុន 
Agora Group  ជា្ន្ល្ងដ្លគត់គ្្រ់គ្ង
ការវិនតិយោ្ទរុនភា្�៊រុនរ្រស់ ក្រុម�៊រុននៅ្្នុង
ទ្វី្រអាសរុី នតិងអាហ្្វតិ្។ លោ្ Tanmay មន
្រទពតិសោធន៍ជាច្ើនរួមមន ការផ្ល់ចំណាត ់
ថ្ន្្់ឥណទាន  មីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ  ការប្ឹ្្សា
យោ្រល់ នតិងប្តតិ្រត្តិការ  រួមទាំងនៅគ្ឹឹះស្្ន
មីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ ដ្លលោ្ជាប្ធាន
នាយ្ប្តតិ្រត្តិ ពីឆ្ន្ំ ២០០៣ ដល់ ២០០៧។ 
លោ្បាន្រញ្ច្រ់ការសតិ្្សាថ្ន្្់េនរុ្រណ្ឌតិតផ្្្
គ្្រ់គ្ងពាណតិជ្ជ្ម្មពី IIFM ប្ទ្សឥណា្ឌ ្
នតិងេនរុ្រណ្ឌតិតផ្្្រដ្ឋបាលសធារណៈព ី
ស្លវិទ្យោលព័យ Harvard Kennedy ។

្រច្ចនុ្រ្បន្ លោ្ John Con-Sing Yung ជាក្រុម 
ប្ឹ្្សាភតិបាលេ្្គនាយ្រងប្តតិ្រត្តិជាន់េ្ស់
នតិងជាប្ធាននាយ្ប្តតិ្រត្តិពព័ត៌មវិទ្យោ ន្
ធនាគរ អ្ស សរុី អ្ស ្រ៊ី  ដ្លទទួល្រន្ទនុ្
ផ្្្្រច្ច្្វិទ្យោពព័ត៌មន ហានតិភព័យ ច្បា្រ់
ប្តតិ្រត្តិការ ការពង្ី្ ប្តតិ្រត្តិការក្្ប្ទ្ស
ពាណតិជ្ជ្ម្មនៅចតិនដីគោ្នតិងធនាគសជីវ្ម្ម 
សៀងហ្ចំនួន្រី។ គត់បានកាន់មរុេតំណ្ង
នៅ្្នុង្ររុត្សម្ព័ន្ធរ្រស់ធនាគរ អ្ស សរុី អ្ស 
្រ៊ី នតិងក្រុម�៊រុនផ្ស្ងៗទៀត។ លោ្ John 

បានចា្រ់ផ្ើមអាជីពការងាររ្រស់គត់នៅ្្នុង
ធនាគរ Chase Manhattan នៅទីក្រុង
�រុង្រុង្្នុងមរុេតំណ្ងជាេ្្ហាត់ការផ្្្
គ្្រ់គ្ង ហើយបាន្រញ្ច្រ់វិញ្្នុង្រីមរុេតំណ្ង
ជាេ្្គ្្រ់គ្ង្្នុងនាយ្ដា្ឋ្នគ្្រ់គ្ង
ហានតិភព័យឥណទាន។ ្រនា្ទ្្រ់ម្គត់្៏បាន
ចំណាយព្លវ្លរ្រស់គត់ដើម្បីចា្រ់ផ្ើម
ដំណើរការក្រុម�៊រុន Shenzhen Concord 

ដ្លជាក្រុម�៊រុនវិនតិយោ្រួមគ្ន្រវាងក្រុម�៊រុន
�តិរញ្ញវត្នុកាណាដាខាងកើតនតិងរដា្ឋ្ភតិបាលក្រុង 
Shenzhen។ ជាច្ើនឆ្ន្ំក្្យម្  
លោ្ John បានផ្ត្តលើការ្សងអាជីវ្ម្ម
្រច្ច្្វិទ្យោពព័ត៌មន នតិងទូរ្មនា្មន៍នៅ្្នុង
តំ្រន់អាសរុីបា៉្សរុី�្វតិ្មរុនព្លចូល្រម្ើការងារ
ជាមួយធនាគរអ្ស សរុី អ្ស ្រ៊ី។ 
លោ្ John បាន្រញ្ច្រ់ថ្ន្្់្ររិញ្ញ្្រព័ត្ នតិង
ថ្ន្្់េនរុ្រណ្ឌតិតផ្្្គ្្រ់គ្ងអាជីវ្ម្ម នៅ
ស្លវិទ្យោលព័យ Chicago  

ពីស�រដ្ឋអាម្រិ្។

លោ្ ្រូរាណ ត្ូវបានត្ងតាំងជាប្ធាន
នាយ្ប្តតិ្រត្តិ គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ  
អ្ េឹម ខ្ ្្នុងឆ្ន្ំ ២០១២។ លោ្បានចូល 
្រម្ើការនៅ អ្ េឹម ខ្ េស់រយៈព្លជាង  
១៥ ឆ្ន្ំម្ហើយ។ ចា្រ់តាំងពីឆ្ន្ំ២០០៤ ម្ 
លោ្បានកាន់តំណ្ងថ្ន្្់ដឹ្នាំជាច្ើន 
ដើម្បីចូលរួមេភតិវឌ្ឍគ្ឹឹះស្្នដូចជា ប្ធានផ្្្
�តិរញ្ញវត្នុ នាយ្ ប្តតិ្រត្តិ�តិរញ្ញវត្នុ (CFO)
េនរុប្ធាន នាយ្ប្តតិ្រត្តិ។ មរុនព្លដ្ល
លោ្ចូលរួមជាមួយ អ្ េឹម ខ្ លោ្បាន
ធ្វើការឱ្យគ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុមួយផ្ស្ងទៀត 
្្នុងតួនាទីជានាយ្�តិរញ្ញវត្នុេស់រយៈព្ល
ជាង ៤ឆ្ន្ំ។ លោ្ ្រូរាណ បានកាន់តំណ្ង
ជាប្ធាននាយ្្្នុងស្្្រព័នផ្ស្ងទៀតដូចជា
សម្មធនាគរ្ម្នុជា សម្មគ្ឹឹះស្្ន
មីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ្ម្នុជា  នតិងការិយាលព័យ
ឥណទាន្ម្នុជា (CBC) ។ លោ្ ្រូរាណបាន

្រញ្ច្រ់ការសតិ្្សាថ្ន្្់្ររិញ្ញ្្រព័ត្�តិរញ្ញវត្នុ នតិង
្ណន្យ្យ។ លោ្ទទួលបានសញ្ញ្្រព័ត្ ជា
្ណន្យ្យ្រអាជីព ACCA (Association of 

Chartered Certified Accountants) ជា
ផ្លូវការ នតិង បានចូលជាសមជតិ្្ណន្យ្យ្រ
អាជីព ACCA ្្នុងឆ្ន្ំ២០០៨។

ក្រក្តីុមក្របឹក្តីាភិិបាល 
 ន៍ិង�ណ៍ៈក្តីមាា ធិិការ

លោ្រ ទិព្វ ច័នេវិបុល 
កវាុមបវាឹ្រវាសាភិ�ល និងជា 
សមជិ្រគណៈ្រម្មវាធិការវាយតម្លវាការ 
ការតវាងតាំង និងអភិ�ល្រិច្ច

លោ្រសវា� ហវាង សិតា
កវាុមបវាឹ្រវាសាភិ�ល,  
បវាធាគណៈ្រម្មវាធិការ AFC និង  
ជាសមជិ្រគណៈ្រម្មវាធិការ BRC

លោ្រ RU-HUNG WEI  

កវាុមបវាឹ្រវាសាភិ�ល  
និងជាបវាធានគណៈ្រម្មវាធិការ B.ALCO 

និងជាសមជិ្រគណៈ្រម្មវាធិការ BRC

លោ្្រណ្ឌតិត ទតិព្វ ចព័ន្ទវិ្ររុល ជាស្្្រនតិ្  
នតិងជាដ្្ូគ្្រ់គ្ងជាន់េ្ស់រ្រស់ក្រុម�៊រុន 
Tip & Partner បាននាំម្នូវ្រទពតិសោធន ៍
ច្បា្រ់រយៈព្ល ២០ ឆ្ន្ំដល់ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល 
អ្ េឹម ខ្ ។ គត់្ឺជាម្ធាវីដ្លមន
អាជា្ញ្្រព័ណ្ណ ហើយជាសមជតិ្្ណៈម្ធាវី
្ម្នុជា។ លោ្្រណ្ឌតិត ទតិព្វ បាននាំឱ្យមនទាំង
ប្តតិ្រត្តិការខា្ន្តតូច នតិងខា្ន្តធំដ្លពា្់ពព័ន្ធ
នឹងេតតិថតិជនជា  ឯ្ត្ជន នតិងក្រុម�៊រុនេណៈ
ព្លដ្លគត់គ្្រ់គ្ង នតិងត្រួតពតិនតិត្យលើ
ការេនរុវត្ច្បា្រ់ នតិង្រញ្ហ្ច្បា្រ់ពា្់ពព័ន្ធនានា។

ពីមរុនលោ្្រណ្ឌតិត ទតិព្វ បានធ្វើការទាំងផ្្្ 
សធារណៈ នតិងឯ្ជន្្នុងនាមជាេ្្ពតិគ្្ឹះ 
យោ្រល់នតិងជាទីប្ឹ្្សាច្បា្រ់សម្្្រ់
ស�គ្្សឯ្ជនស្្្រព័នរដា្ឋ្ភតិបាលភា្ន្្់ងារ
េន្រជាតតិនានារួមទាំង  ្ណៈ្ម្្ធតិការ
េន្រជាតតិសម្្្រ់កា្បាទក្�ម ធនាគរ 
ពតិភពលោ្ នតិងេង្គការស�ប្ជាជាតតិ។

លោ្ទទួលបានសញ្ញ្្រព័ត្្រណ្ឌតិត
ពីស្លវិទ្យោលព័យ California Coast 

University សញ្ញ្្រព័ត្េនរុ្រណ្ឌតិតពីវិទ្យោលព័យ 
Massachusetts ទីក្រុង Lowell នតិង្ររិញ្ញ្្រព័ត ្
ពីស្លវិទ្យោលព័យ Maine Presque Isle 
នតិងវិញ្ញ្្រន្រព័ត្្រណ្តុឹះ្រណា្ត្លច្បា្រ់ជាច្ើន
រួមមន  ្រណ្ឌតិតសភានីតតិេន្រជាតតិន្ទីក្រុង 
ឡាអ្  នតិង្តិច្ចស�ប្តតិ្រត្តិការតរុលការ 
រ្រស់ JICA នតិងេង្គការស�ប្ជាជាតតិ។

លោ្ស្ី សតិតា ជា្ណន្យ្យ្រអាជីព 
ហើយ្៏ជាសមជតិ្ន្វិទ្យោស្្ន្ណន្យ្យ្រ
សធារណៈ នតិងសវន្រ្ម្នុជា (KICPAA) 
នតិងជាសមជតិ្ន្សម្ម្ណន្យ្យ្រ
អាជីព(ACCA) ន្ចក្ភពេង់គ្ល្សហើយ
បានទទួលស្្ល់ជាសវន្រផ្ទ្្្នុងអាជីព
ពីស�រដ្ឋអាម្រិ្។ លោ្ស្ីបាន្រញ្ច្រ់
ការសតិ្្សា្ររិញ្ញ្្រព័ត្ផ្្្្ណន្យ្យ។
លោ្ស្ីមន្រទពតិសោធន៍ជាង១៩ឆ្ន្ំ ្្នុង
ការគ្្រ់គ្ងសវន្ម្ម នតិង�តិរញ្ញវត្នុ។ លោ្ស្ី
្ឺជាេ្្គ្្រ់គ្ងដ្្ូន្ Fii & Associates 

ដ្លទទួលេរុសត្ូវចំពោឹះប្តតិ្រត្តិការទូទៅ
រ្រស់ក្រុម�៊រុន ដើរតួជាដ្្ូចរុឹះ�ត្ល្ខា
នតិងធានានូវ្រុណភាពេ្ស់ន្ស្វា្ម្មដ្ល
ផ្ល់ដោយវិជា្ជ្ជីវៈ។ សតិតាត្ូវបានបោឹះឆ្ន្ត
ជ្ើសរីស ធ្វើជាេនរុប្ធាន នតិងជាប្ធានន្ 
KICPAA ពីឆ្ន្ំ ២០១២-២០១៥ នតិង 
២០១៥ -២០២០ រៀងគ្ន្។  ពីមរុន សតិតាធា្ល្្រ់
ជាេ្្ឯ្ទ្សគ្្រ់គ្ង�តិរញ្ញវត្នុជាមួយ
ធនាគរពតិភពលោ្េស់រយៈព្ល៥ឆ្ន្ំ  នតិងជា
ប្ធានសវន្រនៅ្្នុងក្រុម�៊រុនសវន្ម្មធំមួយ
្្នុងចំណោមក្រុម�៊រុនធំៗទាំង៤ េស់រយៈព្ល 
៦ឆ្ន្ំ  លើការងារសវន្ម្ម នតិងស្វាប្ឹ្្សា
យោ្រល់្្នុងប្ទ្ស្ម្នុជា នតិងម៉្ឡ្សរុី។

្រច្ចនុ្រ្បន្លោ្ Ru-Hung Wei  ្ំពរុង្រម្ើ 
ការ្្នុងមរុេតំណ្ងជា េនរុប្ធានប្តតិ្រត្តិ 
ជាន់េ្ស់ េ្្គ្្រ់គ្ងប្ចាំតំ្រន់នៅធនាគរ 
សៀងហ្ េមម្សល & ស្វវីងហៅកាត់ថ 
អ្ស សរុី អ្ស ្រ៊ី ។  គត់ទទួល្រន្ទនុ្កាន់
សខាជាច្ើនរួមមន សតិង្ហ្រូរី វៀតណាម នតិង
�រុង្រុង។ គត់បាន្រម្ើការងារជាមួយ 
ធនាគរសៀងហ្  េមម្សល & ស្វវីង 
ជាង២៩ឆ្ន្ំម្ហើយជាមួយមរុេតំណ្ង 
ជាច្ើនដូចជា ការនាំចូល ការនាំច្ញ 
ការ្រ្ូររូ្រតិយ្រព័ណ្ណ្ររទ្ស នតិងការវិភា្ 
ឥណទាន។ លោ្ Wei បាន្រញ្ច្រ់ថ្ន្្ ់
្ររិញ្ញ្្រព័ត្ផ្្្គ្្រ់គ្ងពាណតិជ្ជ្ម្ម ព ី
ស្លវិទ្យោលព័យ Soochow នតិងថ្ន្្ ់
េនរុ្រណ្ឌតិតផ្្្គ្្រ់គ្ងពាណតិជ្ជ្ម្មនៅ
ស្លវិទ្យោលព័យ New Haven។
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លោ្រសវា�  Fang-Hui Hsieh 

កវាុមបវាឹ្រវាសាភិ�ល និងជាសមជិ្រ
គណៈ្រម្មវាធិការ BRC និង B.ALCO

លោ្រ WEI-KUO YEN

កវាុមបវាឹ្រវាសាភិ�លបវាធានគណៈ្រម្មវាធិការ 
BRC សមជិ្រគណៈ្រម្មធិការ AFC និង
ជាសមជិ្រគណៈ្រម្មធិការ B.ALCO 

លោ្រសវា� BLANDINE CLAUDIA 
MARIE PONS 

កវាុមបវាឹ្រវាសាភិ�ល  និងជា 
បវាធានគណៈ្រម្មវាធិការការងរសងគម 

លោ្ស្ី Fang-Hui Hsieh ត្ូវបាន
ទទួល្រន្ទនុ្សំខាន់្្នុងការគ្្រ់គ្ង្រំណុល
 ្តិច្ចការច្បា្រ់ នតិងការេនរុលោមភាព នតិង
ទទួលេរុសត្ូវផងដ្រចំពោឹះ AML/CFT តាំងពី
ឆ្ន្ំ ២០១៥។ េស់រយៈព្លមួយទសវត្សរ៍
្ន្លងម្ន្ឹះលោ្ស្ីបានចូលរួមយា៉្ងស្ម្ម
នៅ្្នុង្តិច្ចការរ្រស់សម្មធនាគរិ្ន្
សធារណរដ្ឋចតិន (BAROC) នតិងសម្ម
 Trust ន្សធារណរដ្ឋចតិន (TAROC) ។
 ្រច្ចនុ្រ្បន្លោ្ស្ីជាប្ធាន្ណៈ្ម្្ធតិការ
្រទ្រញ្ជ្ នតិង្ណៈ្ម្្ធតិការផ្្្វិនព័យន្
 TAROC នតិងជាសមជតិ្ន្្រទ្រញ្ជ្�តិរញ្ញវត្នុ 
នតិង្ណៈ្ម្្ធតិការវិនព័យន្្ណៈម្ធាវី។

លោ្  WEI-KUO YEN  បាន្រញ្ច្រ់ថ្ន្្់
្ររិញ្ញ្្រព័ត្ផ្្្ស្ដ្ឋ្តិច្ចពីស្លវិទ្យោលព័យ
កាត់តូលតិ្ Fu Jen នៅឆ្ន្ំ១៩៨៤ ្រនា្ទ្្រ់ម្
គត់បាន្រន្ថ្ន្្់្ររិញ្ញ្្រព័ត្ជាន់េ្ស់ផ្្្
វិទ្យោសស្្ពាណតិជ្ជ្ម្មនៅស្លវិទ្យោលព័យ 
Wisconsin-Madison ទឹ្ដីស�រដ្ឋអាម្រិ្
្រនា្ទ្្រ់ពីគត់បានចូលរួម្្នុងវិសព័យធនាគរបាន 
រយៈព្ល ពីរ ្រី ឆ្ន្ំដំ្រូង។ លោ្ WEI-KUO YEN 

បានចា្រ់ផ្ើមធ្វើការជាមួយធនាគរ អ្ស សរុី 
អ្ស ្រ៊ី េស់រយៈព្លជាង៣០ឆ្ន្ំហើយ
ជាមួយនឹងតំណ្ងថ្ន្្់គ្្រ់គ្ងជាច្ើន
ដូចជា នាយ្ប្តតិ្រត្តិរងផ្្្រតនាគរដ្ល
ទទួល្រន្ទនុ្ផ្្្មូលនតិធតិ នតិងពាណតិជ្ជ្ម្ម នតិង
នាយ្ប្តតិត្រត្តិផ្្្េចលនវត្នុ។ ក្្យម្
គត់ត្ូវបានផ្ទ្រទៅដឹ្នាំនាយ្ដា្ឋ្ន Trust 
នតិងមើលការេរុសត្ូវលើមរុេជំនួញនៅ្្នុង

ធនាគរសៀងហ្េមម្សល& ស្វវីង ហៅ
កាត់ថ អ្ស សរុី អ្ស ្រ៊ី ។ ្្នុងនាមជា
េនរុប្ធានប្តតិ្រត្តិ នតិង ជាប្ធាននាយ្ដា្ឋ្ន 
Trust ទទួល្រន្ទនុ្ត្រួតពតិនតិត្យរាល់អាជីវ្ម្ម
រ្រស់ធនាគរសៀងហ្ េមម្សល & ស្វវីង។ 
្រនា្ទ្្រ់ម្ទៀតគត់ត្ូវបានគ្ផ្ទ្រទៅ 
នាយ្ដា្ឋ្នផ្នការយរុទ្ធសស្្រ្រស់ HQ 
ដោយយ្ចតិត្ទរុ្ដា្់លើ្រញ្ហ្ផ្នការយរុទ្ធ
សស្្្៏ដូចជាការមើលការេរុសត្ូវក្រុម�៊រុន
្ររុត្សម្ព័ន្ធនៅក្្ប្ទ្ស។ ្រច្ចនុ្រ្បន្ន្ឹះ
លោ្្ំពរុង្រម្ើការជាេនរុប្ធានប្តតិ្រត្តិន្
ធនាគរសៀងហ្ េមម្សល & ស្វវីង មន
ការិយាលព័យ្ណា្ត្លនៅត្្ររុតិ កោឹះត្វា៉្ន់
ទទួល្រន្ទនុ្គ្្រ់គ្ងហានតិភព័យ នតិងត្រួតពតិនតិត្យ
ប្តតិ្រត្តិការទាំងេស់នៅទូទាំងប្ទ្ស។ គត់
មន្រទពតិសោធន៍្្នុងវិសព័យធនាគររយៈព្ល
ជាង ៣០ ឆ្ន្ំ ។

លោ្ស្ី Dina ជានាយ្ប្ចាំតំ្រន់អាសរុី 
្រូពា៌្រ្រស់គ្ឹឹះស្្ន Incofin នតិងជាេ្្គ្្រ់គ្ង 
ផ្្្ការងារសង្គមដ្លមនមូលដា្ឋ្ននៅ
រាជធានីភ្ំព្ញប្ទ្ស្ម្នុជា។ លោ្ស្ី
្៏បានឈរឈ្្ឹះនៅ្្នុងក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលន្
ក្រុមការងារេនរុវត្ការងារសង្គម(SPTF) នតិងជា
ស�ប្ធានក្រុមការងារេ្្វិនតិយោ្សង្គម។ 
លោ្ស្ី Dina បានផល្រព័ត្ទំ�ំ ៨០ លន
ដរុល្ល្រដ្លបានផ្ល់ស្វា�តិរញ្ញវត្នុជាងច្ើន
នៅទូទាំងតំ្រន់អាសរុី្រូពា៌្។ មរុនព្ល្រម្ើ 
ការងារជាមួយគ្ឹឹះស្្ន Incofin  
លោ្ស្ី Dina បានរស់នៅ�្វីលីពីន   
ជា្ន្ល្ងដ្លលោ្ស្ីធ្វើការជាេ្្វិភា្ 
ជាន់េ្ស់សម្្្រ់ភា្ន្្់ងារផ្ល់ចំណាត់ថ្ន្្់
មីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់ Planet Rating ។
លោ្ស្ី Dina ធា្ល្្រ់រស់នៅ្្នុងប្ទ្សចតិន  
ដល្នៅទីនោឹះគត់្ជឺាសមជត្ិ នក្្រុមការងារ
រៀ្រចំ្រង្កើត MicroCred Nanchong នៅ
ខ្ត្សរុីឈួន។លោ្ស្ី្៏បានដឹ្នាំ្ម្្ង
្សងសមត្ភាពផងដ្រ។

ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល នតិង្ណៈគ្្រ់គ្ងគ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ 
អ្ េឹម ខ្ បានជឿជា្់យា៉្ងមរុតមំលើការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យ ន្ឹះ 
ពតិតជាមនសរៈសំខាន់ណាស់  សម្្្រ់ជោ្ជព័យលើអាជីវ្ម្ម
្្នុងនាមជាគ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុទទួលប្្្់្រញ្ញើ។ ទស្សនៈរ្រស់
យើង្ឺធានាឱ្យបានថហានតិភព័យទាំងឡាយដ្លយើងទទួលយ្
្ំពរុងជួយឱ្យគ្ឹឹះស្្នសម្្ចបានផ្នការយរុទ្ធសស្្អាជីវ្ម្ម  
នតិងគោលដៅរួមរ្រស់យើង  េណៈព្ល្ម្តិតហានតិភព័យស្តិតក្្ម
ការគ្្រ់គ្ងនតិងសមស្្រ។ ទំនួល េរុសត្ូវេ្ស់្រំផរុតសម្្្រ់
ការ្ំណត់ហានតិភព័យ នតិងការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យប្្្រដោយប្សតិទ្ធតិ
ភាព  ្ឺអាស្ព័យទាំង ស្រុងលើក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល។ 
 
្្នុងតួនាទីដ្លផ្ល់ជូនដោយប្ធានក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល
្ណៈ្ម្្ធតិការហានតិភព័យត្ូវទទួលេរុសត្ូវរាល់ការត្រួតពតិនតិត្យ
ឡើងវិញពីហានតិភព័យស�គ្្សទាំងមូលដោយមតិន្ំណត់ដ្ល
រួមមន  ប្តតិ្រត្តិការអាជីវ្ម្ម នតិងយរុទ្ធសស្្ ការផ្ត្តសំខាន់លើ
្រុណភាពផល្រព័ត្ឥណទាន ការធ្វើផ្នការលើដើមទរុន  សន្ទសនី
ភាព នតិងការផ្ល់មូលនតិធតិ ្រច្ច្្វិទ្យោ ការធ្វើប្តតិ្រត្តិការ ហានតិភព័យ
លើក្រ្តិ៍ឈ្្ឹះស្្្រព័ន នតិងេនរុលោមភាពតាមច្បា្រ់ស្ីពីការប្ឆំង
ការសម្អ្តប្្្់ នតិង�តិរញ្ញ្រ្បទាន   ភ្វរ្ម្ម (AML/CFT) ។ 
្ណៈ្ម្្ធតិការហានតិភព័យ បានត្រួតពតិនតិត្យហានតិភព័យ អ្ េឹម ខ្  
នតិងផ្ល់ជាេនរុសសន៍ទាំងន្ឹះទៅកាន់ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល។ ទំនួល
េរុសត្ូវន្ឹះរួម្រញ្ចូលទាំងការត្រួតពតិនតិត្យភាពត្ឹមត្ូវ នតិងមន
ប្សតិទ្ធតិភាព្រំផរុតន្ប្ពព័ន្ធគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យរ្រស់ អ្ េឹម ខ្
ទាំងមូលដោយពតិចារណាលើផល្រ៉ឹះពាល់ន្ការផ្ល្ស់្រ្ូរ្រទ្រញ្ញតតិ  
នតិង្ំណើនអាជីវ្ម្ម អ្ េឹម ខ្ ្្នុងទីផ្សារដ្ល្ំពរុងមនភាព
ប្្ួតប្ជ្ងន្ឹះ។

នៅ្្នុងឆ្ន្ំ ២០២០ ន្ឹះ ្ណៈ្ម្្ធតិការហានតិភព័យបានជួ្រប្ជរុំ
ចំនួន ៦លើ្ ដើម្បីចាត់វិធានការសំខាន់ៗ្្នុងការ្រង្កើនលើ
ការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យឱ្យកាន់ត្ប្សើរឡើងនៅ្្នុងគ្ឹឹះស្្ន។
សមតិទ្ធតិផលសំខាន់ៗ ដ្ល្ណៈ្ម្្ធតិការហានតិភព័យ សម្្ច 
បាន្្នុងឆ្ន្ំ ២០២០ មនដូចជា៖

ត្រួតពតិនតិត្យលើផលតិតផល/ស្ម្មភាព ធ្វើរបាយការណ៍ នតិង
គោលនយោបាយ នតិតតិវិធី សម្្ចបានខាងក្្ម៖
 

• របាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំស្ីពីការរៀ្រចំ នតិងប្សតិទ្ធភាពន្សវន្ម្ម 
 ផ្ទ្្្នុងសម្្្រ់ឆ្ន្ំ ២០១៩
• ការធ្វើវិសោធន្ម្មលើគោលនយោបាយស្ីពីប្តតិ្រត្តិការរ្រស់ 
 ភា្ីពា្់ពព័ន្ធ

• ការធ្វើវិសោធន្ម្មគោលនយោបាយហានតិភព័យឥណទាន
• ការធ្វើវិសោធន្ម្មគោលនយោបាយហានតិភព័យប្តតិ្រត្តិការ
• ការធ្វើវិសោធន្ម្មលើគោលនយោបាយក្្រេព័ណ្ឌគ្្រ់គ្ង  
 ហានតិភព័យ
• ការធ្វើវិសោធន្ម្មលើគោលនយោបាយ្ម្ចី្ររុ្្គលតិ្
• ការធ្វើវិសោធន្ម្មលើ្ម្ចីទតិញផ្ទឹះសមរម្យ
• គោលនយោបាយ្ណន្យសម្្្រ់ IFRS Adoption

• គោលនយោបាយគ្្រ់គ្ងសរុវត្តិភាព
• គោលនយោបាយចំណាយលើ�តិរញ្ញវត្នុ នតិងរដ្ឋបាល
• ការធ្វើវិសោធន្ម្មគោលនយោបាយ SWITF

• ការធ្វើវិសោធន្ម្មស�ថវិកា Scheme 
• ភាពជាដ្្ូធានារា៉្្រ់រងអាយរុជីវិតសម្្្រ់ឥណទាន នតិង  
 ធានារា៉្្រ់រងអាយរុជីវិតសម្្្រ់ទំ�ំប្្្់្ម្ចី
 ជាង ៥ពាន់ដរុល្ល្រ
• ការលើ្្ម្ស់ ្ម្ចី េឹម អ្ស េឹម េ៊ី / អ្ស េឹម េ៊ី
• ្ំរូ�តិរញ្ញ្រ្បទានខ្ស្សងា្វ្្់ផលតិត្ម្ម
• គោលនយោបាយស្វា្ម្មេតតិថតិជន
• ភាពជាដ្្ូជាមួយ Lightnet ស្វាវ្រប្្្់ក្្ប្ទ្ស  
 នៅប្ទ្សថ្
• ការធ្វើវិសោធន្ម្មលើគោលនយោបាយ AML នតិង CFT

• គោលនយោបាយការរៀ្រចំឯ្សរ
• ការធ្វើវិសោធន្ម្មលើគោលនយោបាយប្្្់សន្ស
• ការធ្វើវិសោធន្ម្មលើគោលនយោបាយ្ម្ចីវបារូ្ររ៍ 
• ការធ្វើវិសោធន្ម្មលើគោលនយោបាយគ្្រ់គ្ងកាត
• ការធ្វើវិសោធន្ម្មគោលនយោបាយគ្្រ់គ្ងពាណតិជ្ជ្រ
• ការធ្វើវិសោធន្ម្មលើគោលនយោបាយស្វាផ្ទ្រប្្្់្្នុង  
 ប្ទ្ស
• ការធ្វើវិសោធន្ម្មលើគោលនយោបាយ Syndicate Loan

• ការជ្ើសរីសដ្្ូធានារា៉្្រ់រងសម្្្រ់ផលតិតផលថ្មី
• ការលើ្្ម្ស់ប្្្់្ម្ចី នតិងធនាគរ Selfie

ត្រួតពតិនតិត្យ នតិងេនរុមព័តគោលនយោបាយ នតិងច្បា្រ់ជាច្ើនដូច
ខាងក្្ម៖
 

• ការធ្វើវិសោធន្ម្មលើធម្មនរុញ្ញ ្ណៈ្ម្្ធតិការ (ITC)

• ការធ្វើវិសោធន្ម្មលើធម្មនរុញ្ញ ្ណៈ្ម្្ធតិការហានតិភព័យ   
 (BRC)

្ណៈ្ម្្ធតិការទ្ព្យស្ម្ម នតិង្រំណុលផ្ល់ការប្ឹ្្សាព ី
យរុទ្ធសស្្ទា្់ទងនឹងការគ្្រ់គ្ងតារាងតរុល្យការរ្រស់ក្រុម�៊រុន

គណៈ្រម្មវាធិការហានិភ័យBRC

គណៈកម្មេធិការ
 កេុមបេឹកេសាភិបាល

គណៈ្រម្មវាធិការ ទវាពវាយស្រម្ម និងបំណុលB.ALCO



2726 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ� របាយការណ៍៍គ្រឹះ�ចាំំឆ្នាំំ� ំ ២០២០

 នតិងបានផ្ល់េនរុសសន៍ដល់ក្រុមបឹ្្្សាភតិបាលនូវយរុទ្ធសស្្  
 កាត់្រន្យផល្រ៉ឹះពាល់លើតារាងតរុល្យការ
• ពតិនតិត្យ នតិងគ្្់រគ្ងសូចនា្រហានតិភព័យ�តិរញ្ញវត្នុសំខាន់ៗ នតិង 
 សច់ប្្្់
• ពតិនតិត្យ នតិងផ្ល់េនរុសសន៍ផលតិតផលតារាងតរុល្យការថ្មីដ្ល 
 ច្ញនៅឆ្ន្ំ ២០២០ ដោយវាយតម្ល្ល្្ខណៈពតិស្សន្  
 ផលតិតផលសំខាន់ដ្លអាចជឹះឥទ្ធតិពលដល់ភាពមតិនត្ូវគ្ន្   
 ការ្ំណត់ភាពមតិនសរុីគ្ន្រូ្រតិយ្រព័ណ្ណ នតិងេត្្ការប្្្់
• ពតិនតិត្យឡើងវិញេំពីយរុទ្ធសស្្ផ្ល់មូលនតិធតិនតិងការ្ំណត់តម្ល្  
 នតិង
• ពតិនតិត្យឡើងវិញនូវថវិកាឆ្ន្ំ ២០២១ ដោយផ្ត្តលើការគ្្រ់គ្ង 
 តារាងតរុល្យការនតិងេនរុមព័តលើក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល។

្ណៈ្ម្្ការន្ឹះមនទំនួលេរុសត្ូវលើចំនរុចដូចខាងក្្ម៖

• សរុចរិតភាពន្ពព័ត៌មនលើរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់គ្ឹឹះស្្ន 
 ត្ូវបានរាយការណ៍ នតិងផ្សព្វផ្សាយ ផ្ល់ពព័ត៌មនជូន 
 សធារណជន នតិងធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា ដោយមនភាព  
 ត្ឹមត្ូវច្បាស់លស់ នតិងជឿជា្់។
• ភាពពា្់ពព័ន្ធន្វិធីសស្្្ណន្យ្យដ្លត្ូវបានប្ើប្្ស់  
 ដើម្បីរៀ្រចំ្ណនី្ររុ្្គល នតិង្ណនីរួម្រញ្ចូលគ្ន្  ប្សតិនបើ 
 មន
• ្រុណភាពន្ប្ពព័ន្ធគ្្រ់គ្ងសវន្ម្មផ្ទ្្្នុងគ្ឹឹះស្្ន  
 (នាយ្ដា្ឋ្នសវន្ម្មផ្ទ្្្នុង) នតិង
• ឯ្រាជ្យភាព នតិងប្តតិ្រត្តិការន្សវន្រខាងក្្រ្រស់គ្ឹឹះស្្ន

្ណៈ្ម្្ធតិការ្៏បានេនរុវត្ការងារមួយចំនួនទៀតជាប្ចាំដូច
ខាងក្្ម៖ 

• ពតិនតិត្យ នតិងពតិភា្្សាជាមួយថ្ន្្់គ្្់រគ្ងពី្រញ្ហ្របាយការណ៍ 
 �តិរញ្ញវត្នុសំខាន់ៗ នតិងការវិនតិច្ឆព័យដ្លបានធ្វើឡើងទា្់ទង  
 នឹងការរៀ្រចំរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់ក្រុម�៊រុនមរុនព្លដា្ ់
 ជូនក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល ស្្្រព័នរដា្ឋ្ភតិបាលឬសធារណៈជន។
• ពតិនតិត្យ នតិងផ្ល់េនរុសសន៍លើគោលនយោបាយ្ណន្យ្យ 
 នតិង�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់ក្រុម�៊រុន នតិងគោលនយោបាយសវន្ម្ម  
 ផ្ទ្្្នុងសម្្្រ់ការេនរុមព័តរ្រស់ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល
• ពតិនតិត្យ នតិងគ្្់រគ្ងភាពត្ឹមត្ូវន្របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់ 
 ក្រុម�៊រុន នតិងផ្ល់េនរុសសន៍លើរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុដ្ល 
 បានធ្វើសវន្ម្មដម្បីឲ្យក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលធ្វើការេនរុមព័ត

គណៈ្រម្មវាធិការសវន្រម្ម និងហិរញ្ញវត្ថនុ AFC

ទាំងមូល នតិងេនរុមព័តទៅលើគោលនយោបាយស្ីពីការប្ឆំងការ 
សម្អ្តប្្្់។ ្ណៈ្ម្្ធតិការន្ឹះ  ទទួលេរុសត្ូវលើយរុទ្ធសស្ ្
ន្ការគ្្រ់គ្ង នតិងសន្ទនីយភាពហានតិភព័យរ្រស់គ្ឹឹះស្្ន្្នុង 
គោល្រំណងដើម្បីរ្្សាបាននូវ្ំណើន នតិងប្្្់ចំណ្ញប្្្រ 
ដោយនតិរន្រភាព នតិងសម្្ចបាននូវតម្ល្ម្ច្ស់ភា្�៊រុនកាន់ត្
ប្សើរ្រំផរុត។ 

្ណៈ្ម្្ធតិការន្ឹះេនរុវត្ភារ្តិច្ចជាប្ចាំដូចខាងក្្ម៖

• ត្រួតពតិនតិត្យឡើងវិញសន្ទនីយភាព នតិងការគ្្រ់គ្ងមូលនតិធតិ  
 រ្រស់គ្ឹឹះស្្ន
• ត្រួតពតិនតិត្យឡើងវិញ នតិងផ្ល់េនរុសសន៍លើយរុទ្ធសស្្  
 មូលនតិធតិ នតិងផ្នការមូលនតិធតិ្រម្រុង
• វាយតម្ល្លើេត្្ការប្្្់ សន្ទនីយភាព នតិង ហានតិភព័យេត្្ 
 ្រ្ូរប្្្់្ររទ្ស រ្រស់គ្ឹឹះស្្ន
• ត្រួតពតិនតិត្យឡើងវិញតាមការ្ំណត់ន្ស្្អសត្ស្ទៅលើទីផ្សារ 
 សំខាន់ៗ នតិងផល្រ៉ឹះពាល់លើយរុទ្ធសស្្ប្ឆំងការសម្អ្ត  
 ប្្្់
• ផ្ល់េនរុសសន៍្្នុងការេនរុមព័តលើនីតតិវិធីទាំងេស់ន្ការគំពារ 
 ការប្ឆំងការសម្អ្តប្្្់
• ត្រួតពតិនតិត្យឡើងវិញការផ្ល់ផលតិតផលថ្មី នតិងការផ្ល្ស់្រ្ូរ  
 ជាមួយនឹងផល្រ៉ឹះពាល់លើប្្្់ចំណ្ញ សន្ទនីយភាព នតិង  
 FX position

• ត្រួតពតិនតិត្យឡើងវិញលើ្ម្្ងថវិការប្ចាំឆ្ន្ំ នតិងផ្នការ 
 យរុទ្ធសស្្ដ្លទា្់ទងទៅនឹងការគ្្រ់គ្ង
 តារាងតរុល្យការ
 
សម្្្រ់ឆ្ន្ំ២០២០ន្ឹះ ្ណៈ្ម្្ធតិការទ្ព្យស្ម្ម នតិង្រំណុល
បានជួ្រប្ជរុំចំនួន ៥លើ្ ដើម្បីពតិភា្្សាលើ្រញ្ហ្យរុទ្ធសស្្
សំខាន់ដ្លទា្់ទងនឹងហានតិភព័យន្ការគ្្រ់គ្ងតារាង 
តរុល្យភាពដូចខាងក្្ម៖ 
  
• បានត្រួតពតិនតិត្យទៅលើផល្រ៉ឹះពាល់្រទ្រញ្ញត្តិថ្មីស្ីពី  
 ការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យន្តារាងតរុល្យការ នតិងបានផ្ល់ជា      
• ត្រួតពតិនតិត្យការេនរុវត្្ម្្ងថវិកា នតិងការប្មើលមើល  
 ឡើងវិញ ្ំណត់ហានតិភព័យ�តិរញ្ញវត្នុ នតិងផ្ល់េនរុសសន៍ ដល់ 
 ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលនូវយរុទ្ធសស្្គ្្រ់គ្ងហានតិភព័យ
• ត្រួតពតិនតិត្យផល្រ៉ឹះពាល់រ្រស់ Covid-19 ចំពោឹះការគ្្រ់គ្ង 
 ទ្ព្យស្ម្ម នតិង្រំណុល នតិងវាយតម្ល្ហានតិភព័យសច់ប្្្ ់
 ងាយស្ួលនតិ ងពតិនតិត្យឡើងវិញព្មទាំងតាមដាន្ំរូ  
 Stress Test ។
• ពតិនតិត្យពីផល្រ៉ឹះពាល់ ្រទ្រញ្ញត្តិថ្មីៗ ត្រួតពតិនតិត្យលើ្រទ្រញ្ញត្តិ 
 ដ្លមនស្្្រ់ស្ីពីការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យលើតារាងតរុល្យការ 

• ផ្ល់េនរុសសន៍ នតិងស្ើថវិកាប្ចាំឆ្ន្ំដ្លបានសរុំជាពតិស្ស 
 លើការចំណាយមូលធន នតិងចំណាយប្តតិ្រត្តិការដល់  
 ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលសម្្្រ់ធ្វើការេនរុមព័ត។
• ពតិភា្្សាជារៀងរាល់ឆ្ន្ំជាមួយសវន្រឯ្រាជ្យ (១) ការវិនតិច្ឆព័យ 
 រ្រស់ពួ្គ្េំពី្រុណភាព ភាពសមស្្រ នតិងភាពអាចទទួល 
 យ្បានន្គោលការណ៍្ណន្យ្យរ្រស់ក្រុម�៊រុន នតិង 
 ការេនរុវត្ពព័ត៌មន�តិរញ្ញវត្នុដ្លត្ូវបានេនរុវត្្្នុង  
 របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់េ្លួន (២) ភាពព្ញល្ញ នតិងភាព 
 ត្ឹមត្ូវន្របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់ក្រុម�៊រុន
• ទទួល នតិងវាយតម្ល្របាយការណ៍ពីការគ្្រ់គ្ងលើប្សតិទ្ធភាព 
 ន្ប្ពព័ន្ធត្រួតពតិនតិត្យផ្ទ្្្នុងរ្រស់ក្រុម�៊រុនដ្លពួ្គ្បាន្រង្កើត 
 ឡើង
• ពតិនតិត្យឡើងវិញជាទៀងទាត់នូវការសន្តិដា្ឋ្នន្ប្ពព័ន្ធស្ល្បង 
 ដ្លេនរុវត្ដោយសវន្រផ្ទ្្្នុង ឬខាងក្្នតិងភាពគ្្រ់គ្្ន់ 
 ន្ស្ម្មភាពដ្លអាចគ្្រ់គ្ងបានដោយផ្្្លើការ  
 សន្តិដា្ឋ្នទាំងនោឹះ
• ពតិចារណា នតិងផ្ល់េនរុសសន៍ដល់ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល 
 ដើម្បីដា្់ទៅម្ច្ស់ភា្�៊រុនសម្្្រ់ការេនរុមព័តនៅ AGM   

 ទា្់ទងនឹងការត្ងតាំងសំណងរ្រស់សវន្រខាងក្្
• ទទួលេរុសត្ូវដោយផ្ទ្ល់ចំពោឹះការត្រួតពតិនតិត្យការងាររ្រស ់
 សវន្រខាងក្្រួមមន ការមតិន្ំណត់ចំពោឹះឯ្រាជ្យភាព   
 ប្សតិទ្ធភាពន្ដំណើរការសវន្ម្ម។ ល។
• ធានាថមរុេងារសវន្ម្មផ្ទ្្្នុងមនធនធានចាំបាច់ នតិង  
 លទ្ធភាពទទួលបានពព័ត៌មនដើម្បីអាច្រំព្ញបានតាមអាណត្តិ 
 រ្រស់េ្លួន
• ត្រួតពតិនតិត្យ នតិងវាយតម្ល្តួនាទី នតិងប្សតិទ្ធភាពន្មរុេងារ  
 សវន្ម្មផ្ទ្្្នុងនៅ្្នុង្ររិ្រទទូទៅន្ប្ពព័ន្ធគ្្រ់គ្ង 
 ហានតិភព័យរ្រស់ក្រុម�៊រុននៅលើមូលដា្ឋ្នប្ចាំត្ីមស ឬ  
 យា៉្ងហចណាស់ពា្់្ណា្ត្លឆ្ន្ំ
• ពតិនតិត្យឡើងវិញ នតិងេនរុមព័តលើផ្នការសវន្ម្មផ្ទ្្្នុងប្ចាំឆ្ន្ំ 
 រួមទាំងថវិកាប្ចាំឆ្ន្ំ ផ្នការ្ររុ្្គលតិ្ ប្ធាន្រទ
 ្រណ្តុឹះ្រណា្ត្ល ប្ស្្ម្ម ផ្នការការងារ យរុទ្ធសស្្  
 ប្តតិ្រត្តិ។ ល។
• ពតិនតិត្យ នតិងវាយតម្ល្ផ្នការការងារផ្ទ្្្នុងប្ចាំឆ្ន្ំ (ពព័ត៌មន  
 លម្តិតអាចទា្់ទងបានពី ្ណៈ្ម្្ធតិការសវ្រ្ម្ម នតិង  
 �តិរញ្ញវត្នុ)

្្នុងឆ្ន្ំ២០២០ ្ណៈ្ម្្ធតិការសវន្ម្ម នតិង�តិរញ្ញវត្នុ  បានជួ្រ 
ប្ជរុំចំនួន៤លើ្ដើម្បីធ្វើការពតិភា្្សាលើ្រញ្ហ្យរុទ្ធសស្្
ខាងក្្ម៖ 

• ពតិនតិត្យឡើងវិញ នតិងផ្ល់េនរុសស្្លើរបាយការណ៍សវន្ម្ម 
 �តិរញ្ញវត្នុ ២០១៩  នតិងសវន្ម្ម្ណនីខ្មតិថរុនា ២០២០   
 សម្្្រ់ការេនរុមព័តពីក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល

• ពតិភា្្សាផ្នការសវន្ម្មខាងក្្ឆ្ន្ំ២០២០ នតិង២០២១   
 ជាមួយសវន្រខាងក្្
• បានពតិភា្្សាេំពីការេនរុវត្ខ្ស្អាជីវ្ម្មត្្កវិជា្ជ្ ការចំណាយ  
 ថ្ល្ដើមផលចំណ្ញ្រនា្ទ្ត់អាជីវ្ម្ម នតិងប្សតិទ្ធភាព
• ពតិនតិត្យវឌ្ឍនភាពប្ឆំងនឹងផ្នការសវន្ម្មផ្ទ្្្នុងឆ្ន្ំ ២០២០ 
 នតិងពតិនតិត្យ នតិងេនរុមព័តលើផ្នការសវន្ម្មផ្ទ្្្នុងឆ្ន្ំ ២០២១  
 នតិងផ្នការថវិកាសវន្ម្មផ្ទ្្្នុង
• ពតិភា្្សាពីការរ្ឃើញសវន្ម្មលើសម្ភ្រ នតិងផ្ល់ជាមតតិ  
 យោ្រល់្្នុងការក្តម្ូវ នតិងក្លម្
• ត្រួតពតិនតិត្យ នតិងេនរុមព័តលើវិធីសស្្សវន្ម្មទទួលយ្ដោយ 
 ផ្្្លើហានតិភព័យដ្លបានស្ើឡើងដោយនាយ្ដា្ឋ្ន  
 សវន្ម្មផ្ទ្្្នុងរ្រស់គ្ឹឹះស្្ន
• ពតិនតិត្យ នតិងេនរុមព័តស្ច្្ីណ្នាំស្ីពីគោលការណ៍ណ្នាំ  
 េភតិវឌ្ឍន៍្ររុ្្គលតិ្សវន្ម្មផ្ទ្្្នុង តារាងពតិន្ទនុហានតិភព័យសវន្ម្ម 
 ផ្ទ្្្នុងគោលការណ៍ណ្នាំហានតិភព័យ
• ត្រួតពតិនតិត្យ នតិងពតិភា្្សាពីផល្រ៉ឹះពាល់លើរបាយការណ៍  
 �តិរញ្ញវត្នុដ្លបានេនរុមព័ត នតិងការេនរុវត្តាមស្ង់ដារ 
 របាយការណ៍ទា្់ទងនឹង�តិរញ្ញវត្នុេន្រជាតតិន្្ម្នុជាថ្មី   
 (CIFRS)

• ពតិភា្្សា នតិងផ្ល់េនរុសសន៍ស្ីពី្ម្្ងថវិកាឆ្ន្ំ២០២១   
 ដើម្បីេនរុមព័តពីក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល

្ណៈ្ម្្ធតិការន្ឹះមនភារ្តិច្ច ត្រួតពតិនតិត្យលើការវាយតម្ល្្ររុ្្គលតិ្
រ្រស់គ្ឹឹះស្្ន នតិងធានាថ្ររុ្្គលតិ្ទាំងេស់ ទទួលប្្្់លើ្ទឹ្
ចតិត្ស្មើៗគ្ន្ ចំពោឹះការរួមចំណ្្រ្រស់ពួ្គ្្្នុងការ្រំព្ញការងារ
ឱ្យគ្ឹឹះស្្ន។ ្ណៈ្ម្្ធតិការន្ឹះ្៏ទទួលេរុសត្ូវ្្នុងកាជ្ើសរីស 
ត្ងតាំងនាយ្ថ្មី  សមជតិ្្ណៈ្ម្្ធតិការក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល នតិង
្ណៈគ្្រ់គ្ងជាន់េ្ស់ផងដ្រ។ 
 
្ណៈ្ម្្ធតិការន្ឹះបាន្ំណត់គោលនយោបាយសំណងសម្្្រ ់
នាយ្  ្ណៈ្ម្្ធតិការ  សមជតិ្្ណៈ្ម្្ធតិការ នតិងថ្ន្្ ់
ដឹ្នាំជាន់េ្ស់រ្រស់គ្ឹឹះស្្ន។ ្ណៈ្ម្្ធតិការន្ឹះមនភារ្តិច្ច
ណ្នាំសមជតិ្ថ្មីៗ  រៀ្រស្ច្្ីសង្្ខ្រ  ដើម្បីឱ្យប្រុមបឹ្្្សាភតិបាល 
ទទួលបានពព័ត៌មនទាន់ព្លវ្ល លើការេភតិវឌ្ឍផ្្្េភតិបាល្តិច្ច
គ្ឹឹះស្្ន ធ្វើ្រច្ចនុ្រ្បន្ភាពតួនាទី នតិងការទទួលេរុសត្ូវរ្រស់
សមជតិ្ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល ទា្់ទងកាតព្វ្តិច្ចផ្លូវច្បា្រ់ជាដើម។ 
ទា្់ទងនឹងេភតិបាល្តិច្ចគ្ឹឹះស្្ន ្ណៈ្ម្្ធតិការន្ឹះ ធានាឱ្យ 
បានថក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលបាន្រំព្ញការងារបានយា៉្ងល្
ប្្្រដោយប្សតិទ្ធភាព ដើម្បីេនរុវត្   ឬសម្្រសម្រួលការវាយ 
តម្ល្េ្លួនឯង នតិងការវាយតម្ល្សមជតិ្្្នុងក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល។

គណៈ្រម្មវាធិការផ្តល់តម្លវាការ  
ការតវាងតាំង និងអភិ�ល្រិច្ច RNCG



2928 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ� របាយការណ៍៍គ្រឹះ�ចាំំឆ្នាំំ� ំ ២០២០

 
នៅ្ម្តិតក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល ្ណៈ្ម្្ធតិការការងារសង្គមជួយ
ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលដើម្បីធានាឲ្យមនការធ្វើយរុទ្ធសស្្ អ្ េឹម ខ្
ឲ្យស្្រជាមួយនឹងប្ស្្ម្មសង្គមរ្រស់េ្លួន។ ្ណៈ្ម្្ធតិការ
្៏ផ្ល់យោ្រល់លើភាពអាចជឿជា្់បានន្ក្្រេព័ណ្ឌវិភា្ នតិង
រាយការណ៍ដ្លត្ូវបានប្ើដើម្បីវាស់ស្ទង់ការេនរុវត្ការងារ
សង្គម។ ្ណៈ្ម្្ធតិការវាយតម្ល្ពីផល្រ៉ឹះពាល់ន្យរុទ្ធសស្្
អាជីវ្ម្មរ្រស់ អ្ េឹម ខ្ ដើម្បីសម្្ចបាននូវប្ស្្ម្មសង្គម
រ្រស់េ្លួន។ ្តិច្ចការសំខាន់រ្រស់នាយ្ដា្ឋ្នស្្វជ្្វ្ឺដើម្បីជួយ
្ណៈ្ម្្ធតិការការងារសង្គម ប្មូល នតិងវិភា្ទតិន្នព័យ ដល់
េតតិថតិជនគ្្រ់្ម្តិត (រា្រ់្រញ្ចូលទាំងភាពក្ីក្ ភាពព្ញចតិត្
ហ្តរុផលចា្ច្ញ ការប្ើប្្ស់ផលតិតផល អា្្រ្ប្តិរិយាន្េ្្ 
ប្ើស្វា�តិរញ្ញវត្នុ សមមត្េ្្រស់នៅតាមជន្រទ ការយល់ដឹង 
េំពីផលតិតផល មតតិយោ្រល់លើឥរិយា្រថរ្រស់្ររុ្្គលតិ្។ ល។) 
ដើម្បីជាជំនួយយរុទ្ធសស្្អាជីវ្ម្មរ្រស់ អ្ េឹម ខ្។ នាយ្ដា្ឋ្ន
ស្្វជ្្វ បានធ្វើការជាមួយនាយ្ដា្ឋ្នផ្ស្ងៗទៀតនៅ អ្ េឹម ខ ្
ដើម្បីធានាឱ្យបានស្ង់ដារ នតិងការគ្្រ់គ្ងការងារសង្គមដ្លមន 
ប្សតិទ្ធភាពេ្ស់។ ទតិន្នព័យដ្លទទួលបានពីនាយ្ដា្ឋ្នស្្វជ្្វ
ត្ូវបានវាយតម្ល្ជារៀងរាល់ឆ្ន្ំតាមរយៈ"របាយការណ៍ក្្រេព័ណ្ឌ
ការងារសង្គម" ដ្លមន្រួនចំណុច្ឺ៖ ការផ្សព្វផ្សាយផលតិតផល
ល្្ខេណៈពតិស្សផលតិតផល តម្ល្ភាព នតិងការការពារេតតិថតិជន
ព្មទាំងទំនួលេរុសត្ូវរ្រស់្ររុ្្គលតិ្។ របាយការណ៍ន្ឹះត្ូវបាន
្រងា្ហ្ញជារៀងរាល់ឆ្ន្ំដោយ្ណៈ្ម្្ធតិការការងារសង្គមដល់
ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលដើម្បីផ្ល់នូវទស្សនៈមួយប្្្រដោយតរុល្យភាព
ន្ការេនរុវត្ការងារ អ្ េឹម ខ្ ដើម្បីេភតិបាល្តិច្ចធ្វើការសម្្ចចតិត ្
បានត្ឹមត្ូវទាំងផ្្្សង្គម នតិង�តិរញ្ញវត្នុ។ ្ណៈ្ម្្ធតិការការងារ
សង្គម (SPC) មនការប្ជរុំយា៉្ងហចណាស់ពីរដង្្នុងមួយឆ្ន្ំ
ដើម្បីពតិនតិត្យមើលរបាយការណ៍ក្្រេព័ណ្ឌការងារសង្គម។

គណៈ្រម្មវាធិការការងរសងគម SPC
នៅ្្នុងឆ្ន្ំ២០១៩ន្ឹះ ្ណៈ្ម្្ធតិការផ្ល់តម្ល្ការ ការត្ងតាំង
នតិងេភតិបាល្តិច្ច  បានជួ្រគ្ន្ នតិងធ្វើ្តិច្ចប្ជរុំចំនួន្រីលើ្ដើម្បីផ្ល់
ជាេនរុសសន៍ទៅកាន់ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលលើលទ្ធផលមួយចំនួនដូច
ខាងក្្ម៖

• ធ្វើការណាត់ជួ្រជាមួយនាយ្ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលថ្មី នតិងធ្វើការ 
 ត្ងតាំងឡើងវិញនាយ្ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលដ្លមនស្្្រ់
• ត្រួតពតិនតិត្យឡើងវិញ នតិងផ្ល់េនរុសសន៍េំពីការក្ប្្  
 ប្្្់បៀវត្សរ៍្ររុ ្្គលតិ្ នតិងថ្ន្្់គ្្់រគ្ង អ្ េឹម ខ្
• ត្រួតពតិនតិត្យ នតិងផ្ល់េនរុសសន៍លើគោលនយោបាយប្្្់  
 លើ្ទឹ្ចតិត្ នតិងេត្ប្យោជន៍ផ្ស្ងៗទៀត
• ត្រួតពតិនតិត្យ នតិងផ្ល់េនរុសសន៍ពីការក្ប្្គោលនយោបាយ 
 ធនធានមនរុស្ស
• ត្រួតពតិនតិត្យ នតិងផ្ល់េនរុសសន៍សម្្្់រការក្ប្្នូវ  
 រចនាសម្ព័ន្ធថ្មី អ្ េឹម ខ្
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លោ្រ គា បូរាណ   
បវាធាននាយ្របវាតិបត្តិ

លោ្រ ហួត សុខា    
បវាធាននាយ្របវាតិបត្តិសជ�វ្រម្ម

លោ្រ សួន ពិស�    
បវាធាននាយ្របវាតិបត្តិអាជ�វ្រម្ម

លោ្ ្រូរាណ ត្ូវបានត្ងតាំងជាប្ធាន
នាយ្ប្តតិ្រត្តិ គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ  
អ្ េឹម ខ្ ្្នុងឆ្ន្ំ ២០១២ ។  លោ្បានចូល
្រម្ើការនៅ អ្ េឹម ខ្ េស់រយៈព្លជាង 
១៥ ឆ្ន្ំម្ហើយ។ ចា្រ់តាំងពីឆ្ន្ំ ២០០៤  
ម្ លោ្បានកាន់តំណ្ងថ្ន្្់ដឹ្នាំជាច្ើន
ដើម្បីចូលរួមេភតិវឌ្ឍគ្ឹឹះស្្នដូចជា ប្ធាន
ផ្្្�តិរញ្ញវត្នុ នាយ្ប្តតិ្រត្តិ�តិរញ្ញវត្នុ (CFO) 
េនរុប្ធាននាយ្ប្តតិ្រត្តិ។ មរុនព្លដ្ល
លោ្ចូលរួមជាមួយ អ្ េឹម ខ្ លោ្បាន
ធ្វើការឱ្យគ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុមួយផ្ស្ងទៀត
្្នុងតួនាទីជានាយ្�តិរញ្ញវត្នុ។ លោ្ ្រូរាណ
បានកាន់តំណ្ងជាប្ធាននាយ្្្នុងស្្្រព័ន
ផ្ស្ងទៀតដូចជា សម្មធនាគរ្ម្នុជា
សម្មគ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ្ម្នុជា  នតិង
ការិយាលព័យឥណទាន្ម្នុជា (CBC) ។ 

លោ្ ្រូរាណ បាន្រញ្ច្រ់ការសតិ្្សាថ្ន្្់

្ររិញ្ញ្្រព័ត្�តិរញ្ញវត្នុ នតិង្ណន្យ្យ។ លោ្
ទទួលបានសញ្ញ្្រព័ត្ ជា្ណន្យ្យ្អាជីព
 ACCA (Association of Chartered 
Certified Accountants) ជាផ្លូវការ នតិង
បានចូលជាសមជតិ្្ណន្យ្យ្រអាជីព 
ACCA ្្នុងឆ្ន្ំ២០០៨។

លោ្ សរុខា បានចូល្រម្ើការងារនៅគ្ឹឹះស្្ន
មីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ ជាប្ធាននាយ្
ប្តតិ្រត្តិអាជីវ្ម្ម្្នុងឆ្ន្ំ ២០១២។ លោ្មន 
្រទពតិសោធន៍ជាង ២០ឆ្ន្ំ ផ្្្ពាណតិជ្ជ្ម្ម
េន្រជាតតិ  វិសព័យមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ នតិងធនាគរ។
មរុននឹងចូលរួមជាមួយ អ្ េឹម ខ្ លោ្សរុខា
ធា្ល្្រ់្រម្ើការងារនៅក្រុម�៊រុនសតិង្ហ្ររុរី (MAYA 
Group) គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុេម្ឹត នតិង
ធនាគរ CIMB ជាប្ធានផ្្្ល្់  នាយ្
ប្តតិ្រត្តិផ្្្ទំនា្់ទំនងទីផ្សារ នតិងជានាយ្
ប្តតិ្រត្តិផ្្្េភតិវឌ្ឍផលតិតផលផងដ្រ។ លោ្
សរុខា ធា្ល្្រ់្រម្ើការងារជាេ្្ប្ឹ្្សាយោ្រល់
លើ្ម្្ងេភតិវឌ្ឍន៍ផលតិតផលមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ
នតិងការប្មូលប្្្់សន្សំ នៅ្្នុងតំ្រន់ជន្រទ
ន្ប្ទ្ស្ម្នុជានៅធនាគរេភតិវឌ្ឍន៍អាសរុីនតិង
្ម្្ងមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ ដ្លគ្្រ់គ្ងដោយ 
េង្គការ GRET/CEDAC ផងដ្រ។

លោ្ សរុខា ្រញ្ច្រ់ថ្ន្្់្ររិញ្ញ្្រព័ត្គ្្រ់គ្ង
នតិងទីផ្សារ ពីស្លវិទ្យោលព័យ MVU ្្នុង
ឆ្ន្ំ១៩៩៧ នតិងេនរុ្រណ្ឌតិតពីស្លវិទ្យោលព័យ 
Charles Sturt រ្រស់ប្ទ្សេូស្្ាលី ្្នុង
ឆ្ន្ំ២០០៤។  លោ្បានសតិ្្សាថ្ន្្់ក្្យ
ឧត្មសតិ្្សា ពី្ម្មវិធីេភតិវឌ្ឍន៍�តិរញ្ញវត្នុ នៅ
ស្លវិទ្យោលព័យ NAROPA  
ស�រដ្ឋអាម្រិ្ផងដ្រ។

លោ្ ពតិសី បានចូល្រម្ើការងារនៅ  
អ្ េឹម ខ្ ្្នុងឆ្ន្ំ២០០៩ ្្នុងតួនាទីជាប្ធាន
ភូមតិភា្ នតិងត្ូវបានត្តាំងជានាយ្ប្តតិ្រត្តិ
ឥណទាននៅឆ្ន្ំ២០១២។ នៅឆ្ន្ំ ២០១៧ 
លោ្ត្ូវបានដំឡើងតំណ្ងជា ប្ធាននាយ្
ប្តតិ្រត្តិអាជីវ្ម្ម  ដ្លលោ្ទទួល្រន្ទនុ្
គ្្រ់គ្ងប្តតិ្រត្តិការអាជីវ្ម្មល្់រាយ ដូចជា
អាជីវ្ម្មឥណទាន ប្្្់សន្សំ ផ្ទ្រប្្្់ នតិង
ធានារា៉្្រ់រងខា្ន្តតូច។ 

លោ្ ពតិសី មន្រទពតិសោធន៍ជាង ១៥ ឆ្ន្ំ
្្នុងវិសព័យមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ ជាមួយនឹងជំនាញ
ច្បាស់លស់ផ្្្ប្តតិ្រត្តិការអាជីវ្ម្ម សវន្ម្ម
េភតិវឌ្ឍន៍ផលតិតផល នតិងគ្្រ់គ្ងសខា។
លោ្បានចូលរួមវ្្គ្រណ្តុឹះ្រណា្ត្លស្ីពី
មីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុជាច្ើនទាំង្្នុងប្ទ្ស នតិង
ក្្ប្ទ្ស។

លោ្ ពតិសី ទទួលបាន្ររិញ្ញ្្រព័ត្ នតិង
េនរុ្រណ្ឌតិតផ្្្គ្្រ់គ្ងអាជីវ្ម្ម ពីស្ល
វិទ្យោលព័យមួយនៅ្្នុងទីក្រុងភ្ំព្ញ។

គណៈកម្ម្រធិការ 

 ប្រតិបត្តិ

លោ្រ សុេ ្រុសល   
បវាធាននាយ្របវាតិបត្តិព័ត៌មនវិទវាយា 

លោ្រ LUCAS R MORO 

បវាធាននាយ្របវាតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថនុ
អ្្រសវា� ពាំង ពិសេ  
នាយិកាបវាតិបត្តិធនធានមនុសវាស

លោ្ ្រុសល បានចូល្រម្ើការងារនៅ 
អ្ េឹម ខ្ នៅខ្ម្ស ឆ្ន្ំ២០១៥ ជាប្ធាន 
នាយ្ប្តតិ្រត្តិពព័ត៌មនវិទ្យោ។ គត់មន 
្រទពតិសោធន៍ជាង១៥ឆ្ន្ំ លើវិសព័យ 
ពព័ត៌មនវិទ្យោ ដោយកាន់តំណ្ងពី មន្្ីគំទ ្
ផ្្្្រច្ច្្វិទ្យោពព័ត៌មនរ�ូតកា្ល្យជា
េ្្គ្្រ់គ្ងជាន់េ្ស់ផ្្្្រច្ច្្វិទ្យោពព័ត៌មន
នៅក្រុម�៊រុនព�រុជាតតិជាច្ើន។ ្្នុងដំណើរដ៏
វ្ងឆ្ង្យដ្លពោរព្ញទៅដោយការប្្ួត
ប្ជ្ង នតិងការផ្ល្ស់្រ្ូរ លោ្បានសម្្រេ្លួន
ទៅនឹងស្្នការទាំងនោឹះប្្្រដោយភាព
ជោ្ជព័យ។

លោ្ ្រុសល បានទទួលសញ្ញ្្រព័ត្
 េនរុ្រណ្ឌតិតផ្្្គ្្រ់គ្ង្រច្ច្្វិទ្យោពព័ត៌មនពី 
INNOTECH-CBAM។

Lucas បានចូល្រម្ើការងារនៅ អ្ េឹម ខ ្
ជាប្ធាននាយ្ប្តតិ្រត្តិ�តិរញ្ញវត្នុ្្នុងឆ្ន្ំ 
២០២០។ លោ្មន្រទពតិសោធន៍ជាង ១៥ឆ្ន្ំ
ផ្្្្ណ្យ្យ នៅក្រុម�៊រុនល្់រាយ រោងចក្
ផលតិត្ម្ម ក្រុម�៊រុនផ្ល់ស្វា្ម្មផ្ស្ងៗ
េង្គការ នតិងេង្គការក្្រដា្ឋ្ភតិបាល។ Lucas 
បានកាន់តួនាទី�តិរញ្ញវត្នុជាន់េ្ស់ទាំងនៅ្្នុង
ប្ទ្សេូស្្ាលីនតិងប្ទ្ស្ម្នុជា 
រួមទាំងជាប្ធានផ្្្រាយការណ៍ក្រុមនៅ
ក្រុម�៊រុនចរុឹះ្រញ្ជី ASX នៅេូស្ត្្លី នតិងជា
ប្ធាននាយ្ប្តតិ្រត្តិ�តិរញ្ញវត្នុ នៅក្រុម�៊រុន
ផលតិតេន្រជាតតិមួយនៅ្ម្នុជា។ Lucas បាន
កា្ល្យជាសមជតិ្ន្្ណន្យ្យ្រជំនាញ
េូស្្ាលី នតិងនូវ្លស្ឡង់ (CA) ចា្រ់តាំងពី
ឆ្ន្ំ ២០១១ នតិងបាន្រញ្ច្រ់្ររិញ្ញ្្រត្ផ្្្
ពាណតិជ្ជ្ម្មពីស្លវិទ្យោលព័យ្រច្ច្្វិទ្យោន្
រដ្ឋឃ្វីនឡ្ន។

េ្្ស្ី ពតិសេ ត្ូវបានត្ងតាំងជានាយតិកា
ប្តតិ្រត្តិធនធានមនរុស្សនៅឆ្ន្ំ ២០១៣។
េ្្ស្ីបានចូល្រម្ើការងារនៅ អ្ េឹម ខ្ជា
ប្ធានផ្្្្រណ្តុឹះ្រណា្ត្លនៅឆ្ន្ំ២០១១ 
នតិងត្ូវបានត្ងតាំងជានាយតិកាប្តតិ្រតតិ្
្រណ្តុឹះ្រណា្ត្ល្្នុងឆ្ន្ំ២០១២។  
េ្្ស្ី ពតិសេ មន្រទពតិសោធន៍ជាង២០ឆ្ន្ំ
នៅ្្នុងវិសព័យផ្ស្ងៗគ្ន្ជាច្ើនរួមមនក្រុម�៊រុន
ឯ្ជន គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ េង្គការជាតតិ
នតិងេន្រជាតតិ ្្នុងតួនាទីជាេ្្្រណ្តុឹះ្រណា្ត្ល
នតិងគ្្រ់គ្ងធនធានមនរុស្ស។ ្រច្ចនុ្រ្បន្ន្ឹះ
េ្្ស្ី ពតិសេត្ូវបានជ្ើសរីសជាសមជតិ្
ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលសម្ម្ររុ្្គលតិ្ អ្ េឹម ខ្
(AMK-SA) នតិងជាប្ធាន្្លឹ្រធនធានមនរុស្ស
រ្រស់សម្មមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ្ម្នុជាផងដ្រ។

េ្្ស្ី ពតិសេ ទទួលបាន្ររិញ្ញ្្រព័ត្ផ្្្
ទីផ្សារ នតិងេនរុ្រណ្ឌតិតផ្្្គ្្រ់គ្ង  

ពីស្លវិទ្យោលព័យជាតតិគ្្រ់គ្ង។
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លោ្រ ជា រតនា    
នាយ្របវាតិបត្តិគវាប់គវាងបណ្តវាញ  
និង បវាតិបត្តិការ

អ្្រសវា� ពុម្ព សុភ�    
នាយិកាបវាតិបត្តិអភិវឌវាឍន៍ផលិតផល

អ្្រសវា� ឡនុង ចនា្ថវា   
នាយិកាបវាតិបត្តិរតនាភិ�ល

មរុនព្លទទួលបានតួរនាទីជានាយ្ប្តតិ្រត្តិ
គ្្រ់គ្ង្រណា្ត្ញ នតិងប្តតិ្រត្តិការ លោ្ រតនា
បាន្រម្ើការងារនៅ អ្ េឹម ខ្ ជាប្ធានផ្្្
គ្្រ់គ្ងធនាគរចលព័ត នៅឆ្ន្ំ២០១០។ លោ្
មន្រទពតិសោធន៍ជាមួយក្រុម�៊រុនជាច្ើន
នៅ្្នុងឧស្សា�្ម្ម MNO នតិង FMCG។

លោ្ រតនា បានទទួលសញ្ញ្្រព័ត្េនរុ្រណ្ឌតិត
ផ្្្ពាណតិជ្ជ្ម្មេន្រជាតតិនៅសល
ពាណតិជ្ជ្ម្ម IAE-Lyon  ន្ស្លវិទ្យោលព័យ 
Jean Moulin Lyon III ន្ប្ទ្សបារាំង។

េ្្ស្ី សរុភី មន្រទពតិសោធន៍ជាង ១០ឆ្ន្ំ
នៅ្្នុងវិសព័យមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ ដោយផ្ត្ត
សំខាន់លើការងារស្្វជ្្វ ទីផ្សារ នតិងេភតិវឌ្ឍ
ផលតិតផល។ េ្្ស្ីបានកាន់មរុេតំណ្ងជា
នាយតិកាប្តតិ្រត្តិស្្វជ្្វពីឆ្ន្ំ ២០១២ ដល់  
២០១៦ ដើម្បីធានាឲ្យបានការស្្វជ្្វផ្្្
សង្គម នតិងទីផ្សារប្្្រដោយ្រុណភាពេ្ស់
្្នុងការចូលរួមេនរុវត្ផ្នការយរុទ្ធសស្្
រយៈព្លេ្លី នតិងវ្ងរ្រស់ អ្ េឹម ខ្។

េ្្ស្ីត្ូវបានត្ងតាំងជានាយតិកាប្តតិ្រត្តិ
េភតិវឌ្ឍន៍ផលតិតផលសន្សំ នតិងធនាគចលព័ត 
នៅពា្់្ណា្ត្ល ឆ្ន្ំ២០១៦។ ្្នុងតួរនាទីថ្មីន្ឹះ
េ្្ស្ីផ្ត្តសំខាន់លើការងារគ្្រ់គ្ងរួម្្នុង
ការេភតិវឌ្ឍផលតិតផល នតិងធ្វើឲ្យ អ្ េឹម ខ្  
ទទួលបានមរុេមត់ថ្មីល្ចធ្ល្នៅ្្នុងទីផ្សារ
មីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុនៅប្ទ្ស្ម្នុជា ដើម្បី្រំព្ញ
តម្ូវការរ្រស់េតតិថតិជន។

េ្្ស្ី សរុភី បានទទួល្ររិញ្ញ្្រព័ត្ផ្្្
វិទ្យោសស្្្សតិ្ម្ម ពីស្លវិទ្យោលព័យភូមតិន្ទ
្សតិ្ម្ម នតិង្ររិញ្ញ្្រព័ត្ជាន់េ្ស់ផ្្្គ្្រ់គ្ង
េភតិវឌ្ឍន៍ជន្រទពីស្លវិទ្យោលព័យ  
KHON KEN ប្ទ្សថ្។

េ្្ស្ី ចនា្្ មន្រទពតិសោធន៍ជាង១០ឆ្ន្ំ
នៅ្្នុងវិសព័យមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ  នតិងការត្រួតពតិនតិត្យ 
្រដា្ឋ្ន្តតិយរុត្តិជាច្ើនឆ្ន្ំ។ គត់បានកាន់មរុេ
តំណ្ងផ្ស្ងៗជាច្ើននៅ អ្ េឹម ខ្។ េ្្ស្ី
បានចូល្រម្ើការងារដំ្រូងនៅ អ្ េឹម ខ ្
្្នុងឆ្ន្ំ២០០៥ នៅនាយដា្ឋ្នសវន្ម្មផ្ទ្្្នុង។ 
្រនា្ទ្្រ់ម្លោ្ស្ីបាន្រ្ូរទៅនាយ្ដា្ឋ្ន
រតនាភតិបាល ដ្លការងារចម្បងរ្រស់លោ្ស្ី
នៅទីនោឹះ ្ឺការត្រួតពតិនតិត្យទៅលើស្ម្មភាព
ប្មូលទរុន នតិងគ្្រ់គ្ងការផ្គូផ្គងរូ្រតិយវត្នុរ្រស់
អ្ េឹម ខ្។ 

មរុនចូល្រម្ើការនៅ    អ្ េឹម ខ្ េ្្ស្ីធា្ល្្រ ់
ធ្វើការងារនៅធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា្្នុង
នាយ្ដា្ឋ្នត្រួតពតិនតិត្យ  រយៈព្ល ៣ឆ្ន្ំ។   
េ្្ស្ី ចនា្្ ទទួលបាន្ររិញ្ញ្្រព័ត ្
្ណន្យ្យ ពីស្លវិទ្យោលព័យជាតតិគ្្រ់គ្ង។

លោ្រ ហៀ្រ ថាវុធ  
នាយ្របវាតិបត្តិសវន្រម្មផេវា្រ្នុង

លោ្រ អ៊ុ្រ ្រុសល   
នាយ្របវាតិបត្តិចវាបាប់ និងបវាតិបត្តិតាម

លោ្រ ប៉វាន វណ្ណដារ៉ុង  
នាយ្របវាតិបត្តិគវាប់គវាងហានិភ័យ

លោ្ ថវរុធ បានចូល្រម្ើការងារនៅ  
អ្ េឹម ខ្ ជាមន្្ីសវន្ម្មផ្ទ្្្នុង  
នៅឆ្ន្ំ ២០០៦ នតិងត្ូវបានត្ងតាំងជាប្ធាន
ក្រុមសវន្រផ្ទ្្្នុង នៅឆ្ន្ំ២០០៨។ ្រនា្ទ្្រ់ម្
លោ្ត្ូវបានត្ងតាំងជា នាយ្ប្តតិ្រត្តិ
សវន្ម្មផ្ទ្្្នុង នៅឆ្ន្ំ២០១២។

លោ្ ថវរុធ ទទួលបាន្ររិញ្ញ្្រព័ត្ផ្្្
�តិរញ្ញវត្នុ នតិង្ណន្យ្យ ពីស្លវិទ្យោលព័យ
ជាតតិគ្្រ់គ្ង នតិងេនរុ្រណ្ឌតិតផ្្្្ណន្យ្យពី
វិទ្យោស្្នវា៉្ន់ដា្ណន្យ្យ។

លោ្្រុសល បានចា្រ់ផ្ើមការងារជាមួយ
គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ ជានាយ្ 
ប្តតិ្រត្តិច្បា្រ់ នតិងប្តតិ្រត្តិតាម នៅខ្ម្ស
ឆ្ន្ំ២០១៨។ មរុននឹងចូល្រម្ើការងារជាមួយ 
អ្  េឹម ខ្ លោ្ ្រុសល ធា្ល្្រ់មន 
្រទពតិសោធន៍ច្ើនជាង៨ឆ្ន្ំ ្្នុងតួនាទីការងារ
ជាមួយគ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ  ធនាគរ
ឯ្ទ្ស នតិងធនាគរពាណតិជ្ជ។

តាមរយៈការ្រំព្ញការងារជាមន្្ីផ្្្ច្បា្រ់
ជាន់េ្ស់  ល្ខាធតិការក្រុម�៊រុន  ប្ធានផ្្្
ច្បា្រ់ នតិងប្តតិ្រត្តិតាម លោ្ ្រុសល ទទួល
បាន្រទពតិសោធន៍ នតិងមនជំនាញវិជា្ជ្ជីវៈ

ទា្់ទងនឹងការចាត់ច្ង្តិច្ចការផ្លូវច្បា្រ់រ្រស់
ក្រុម�៊រុន  ្តិច្ចការល្ខាធតិការក្រុម�៊រុន នតិង
្តិច្ចការពា្់ពព័ន្ធនឹងផ្្្េនរុលោមភាព។

លោ្ ្រុសល បាន្រញ្ច្រ់ការសតិ្្សា
ថ្ន្្់េនរុ្រណ្ឌតិតច្បា្រ់ពាណតិជ្ជ្ម្មេន្រជាតតិព ី
Transnational Laws and Business 
University ្ររិញ្ញ្្រព័ត្នីតតិសស្្ព ី
ស្លវិទ្យោលព័យភូមតិន្ទនីតតិសស្្ នតិង
វិទ្យោសស្្ស្ដ្ឋ្តិច្ច  នតិង្ររិញ្ញ្្រព័ត ្
េ្្សរសស្្េង់គ្ល្សព ី
ស្លវិទ្យោលព័យភ្ំព្ញេន្រជាតតិ។

លោ្ វណ្ណ ដារ៉រុង បានចូល្រម្ើការងារនៅ
គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្  នៅ 
ខ្សីហា  ឆ្ន្ំ២០១៨ ជានាយ្ប្តតិ្រត្តិ
គ្្រ់គ្ងហានតិភព័យ។ ្រនា្ទ្្រ់ពីបាន្រំព្ញ 
ការងារជាច្ើន្្នុងវិសព័យ�តិរញ្ញវត្នុ លោ្បាន
នាំយ្ម្ជាមួយនូវ្រទពតិសោធន៍ នតិងចំណ្ឹះ
ជំនាញ្្នុងការវិភា្ នតិងេនរុមព័តឥណទាន
ការរៀ្រចំរចនាសម្ព័ន្ធឥណទាន ការ្ំណត់ពតិន្ទនុ
ហានតិភព័យឥណទាន    ការគ្្រ់គ្ងផល្រព័ត ្
ឥណទាន នតិងការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យ 
ឥណទាន។ មរុនព្លចូលរួមជាមួយ  
អ្ េឹម ខ្ លោ្ធា្ល្្រ់្រម្ើការងារជាច្ើន
មរុេដំណ្ង រួមទាំងថ្ន្្់គ្្រ់គ្ងជាន់េ្ស់
នៅ្រណា្ត្ធនាគរពាណតិជ្ជ  នតិងស្្្រព័ន
មីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុនានា្្នុងប្ទ្ស្ម្នុជា។

លោ្ វណ្ណដារ៉រុង បាន្រញ្ច្រ់ការសតិ្្សា
ថ្ន្្់េនរុ្រណ្ឌតិតផ្្្ស្ដ្ឋ្តិច្ចពាណតិជ្ជ្ម្ម

េន្រជាតតិពីស្លវិទ្យោលព័យ  
Oxford Brookes នៅចក្ភពេង់គ្ល្ស  នតិង
្ររិញ្ញ្្រព័ត្ផ្្្គ្្រ់គ្ងពាណតិជ្ជ្ម្មព ី
ស្លវិទ្យោលព័យ្ម្នុជា។
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អ្្រសវា� រឿង វីរីន�   
នាយិកាបវាតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថនុ

លោ្រ បវាវាម ចនវា្តាបុត្ត   
នាយ្របវាតិបត្តិគវាប់គវាង 
បវាព័ន្ធព័ត៌មនវិទវាយា

អ្្រសវា� ម៉ុត ចរិយា   
នាយិកាបវាតិបត្តិមណ្ឌលព័ត៌មន

េ្្ស្ី វីរីនី បានចូល្រម្ើការងារនៅ  
អ្ េឹម ខ្ ជាមន្្ីរដ្ឋបាល នតិង្ណន្យ្យ
នៅឆ្ន្ំ ២០០៣ ជាព្លដ្ល អ្ េឹម ខ្បាន
្រង្កើតឡើង។ េ្្ស្ីត្ូវបានត្ងតាំងជា
ប្ធានផ្្្្ណន្យ្យនៅឆ្ន្ំ ២០០៨ 
នតិង្រនា្ទ្្រ់ម្បានកា្ល្យជានាយតិកាប្តតិ្រត្តិ
�តិរញ្ញវត្នុនៅ ឆ្ន្ំ២០១០។ ពីមរុនេ្្ស្ីជា
្ណន្យ្យ្រនៅក្រុម�៊រុនឯ្ជនមួយ។
ជាមួយ្រទពតិសោធន៍ នតិងសមត្ភាព េ្្ស្ី
បាន ជួយ អ្ េឹម ខ្ ្្នុងការគ្្រ់គ្ង
នាយ្ដា្ឋ្ន�តិរញ្ញវត្នុយា៉្ងមនប្សតិទ្ធភាព
ដោយធានាពព័ត៌មន្ណន្យ្យប្្្រដោយ
្រុណភាព ស្្រតាមតម្ូវការរ្រស់  
អ្ េឹម ខ្។

េ្្ស្ី វីរីនីបាន្រញ្ច្រ់ថ្ន្្់្ររិញ្ញ្្រព័ត្ផ្្្
ធនាគរ នតិង�តិរញ្ញវត្នុ ពីស្លវិទ្យោលព័យ
ភូមតិន្ទនីតតិសស្្ នតិងវិទ្យោសស្្ស្ដ្ឋ្តិច្ច នតិង
សញ្ញ្្រព័ត្្រច្ច្្ទ្ស្ណន្យ្យ្រ ហៅកាត់
ថ ACCA ពីចក្ភពេង់គ្ល្ស្្នុងឆ្ន្ំ២០១៥ 
នតិងជាសមជតិ្រ្រស់ KICPAA ផងដ្រនៅ្្នុង
ឆ្ន្ំ២០១៧។

លោ្ ចន្្ា្ររុត្ បានចូល្រម្ើការងារនៅ  
អ្ េឹម ខ្ ្្នុងឆ្ន្ំ ២០០៤ ជាមន្្ី្រច្ច្្វិទ្យោ
ពព័ត៌មន ដ្លធ្វើការស្្វជ្្វេភតិវឌ្ឍ្ម្មវិធី
្រុំព្យូទព័រ។ លោ្ត្ូវបានត្ងតាំងជាវិស្វ្រ
្រច្ច្្វិទ្យោជាន់េ្ស់ឆ្ន្ំ ២០០៧ នតិងកា្ល្យជា
ប្ធានផ្្្េភតិវឌ្ឍន៍ប្ពព័ន្ធពព័ត៌មន នៅ
ឆ្ន្ំ២០០៨។ ្្នុងឆ្ន្ំ២០១១ លោ្ត្ូវបាន
ត្ងតាំងជានាយ្ប្តតិ្រត្តិប្ពព័ន្ធគ្្រ់គ្ង
ពព័ត៌មនវិទ្យោ។

លោ្ ចន្្ា្ររុត្ ទទួលបាន្ររិញ្ញ្្រព័ត្ផ្្្
ប្ពព័ន្ធគ្្រ់គ្ងពព័ត៌មនវិទ្យោ  ្ររិញ្ញ្្រព័ត្

ភាសេង់គ្ល្ស នតិងេនរុ្រណ្ឌតិតផ្្្្រច្ច្្វិទ្យោ
ពព័ត៌មន ពីស្លវិទ្យោលព័យ Sikkim 
Manipal ប្ទ្សឥណា្ឌ្។

េ្្ស្ី ចរិយា បានចូល្រម្ើការងារនៅ  
អ្ េឹម ខ្ ្្នុងឆ្ន្ំ២០១១ ជាេ្្សម្្រសម្រួល
ប្តតិ្រត្តិការធនាគរចលព័ត។ េ្្ស្ីត្ូវបាន 
ត្ងតាំងជាប្ធានមណ្ឌលពព័ត៌មន្្នុង
ឆ្ន្ំ២០១៣ នតិងនាយតិកាប្តតិ្រត្តិមណ្ឌល
ពព័ត៌មន ្្នុងឆ្ន្ំ២០១៥។ មរុនព្លចូល្រម្ើ 
ការងារនៅ អ្ េឹម ខ្ េ្្ស្ីធា្ល្្រ់្រំព្ញ
តួនាទី ជាប្ធានផ្្្ជំនួយការ្រច្ច្្វិទ្យោ
ពព័ត៌មន នៅរោងចក្កាត់ដ្រមួយជាង ៧ឆ្ន្ំ។ 

េ្្ស្ី ចរិយា បានទទួលសញ្ញ្្រព័ត្មធ្យមផ្្្
្ណន្យ្យ ពីវិទ្យោស្្នជាតតិពាណតិជ្ជសស្្  
្ររិញ្ញ្្រព័ត្វិទ្យោសស្្្រុំព្យូទព័រ  
ពីស្លវិទ្យោលព័យភូមតិន្ទភ្ំព្ញ នតិង
េនរុ្រណ្ឌតិតផ្្្្រច្ច្្វិទ្យោពព័ត៌មនព ី
ស្លវិទ្យោលព័យនព័រតរុន្ម្នុជា។

 គណៈគេប់គេង
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លោ្រ អាង លាភហវាង   
នាយ្របវាតិបត្តិគាំទវាបវាព័ន្ធធនាគារស្ូល

លោ្រ ជាង វណ្ណវា    
នាយ្របវាតិបត្តិបណ្តុះបណ្តវាល

លោ្រ រាម កវារ្តិ៍រិទ្ធវា   
នាយ្របវាតិបត្តិហវាដា្ឋវារចនាសម្ព័ន្ធ 
ព័ត៌មនវិទវាយា

លោ្ លភហ្ង បានចូល្រម្ើការងារនៅ 
អ្ េឹម ខ្ នៅឆ្ន្ំ២០១១ ជាេ្្វិភា្ប្ពព័ន្ធ
អាជីវ្ម្មជាន់េ្ស់។ លោ្មន្រទពតិសោធន៍
ជាង១០ឆ្ន្ំ្្នុងវិសព័យមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ។ មរុនព្ល 
្រម្ើការនៅ អ្ េឹម ខ្ លោ្បានកាន់តួនាទ ី
ផ្ស្ងៗគ្ន្ នៅគ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�រិញ្ញវត្នុ ដូចជា 
ប្ឡាធតិការ គ្ូ្រង្្ល នតិងប្ធានផ្្្
្រណ្តុឹះ្រណា្ត្ល។ លោ្បានចូលរួមវ្្គ
្រណ្តុឹះ្រណា្ត្លជាច្ើន ដ្លទា្់ទង
មីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ។ លោ្ត្ូវបានត្ងតាំងជា 
នាយ្ប្តតិ្រត្តិគំទ្ប្ពព័ន្ធធនាគរស្ូល  
្្នុងឆ្ន្ំ២០១៥។

លោ្ លភហ្ង ទទួលបានសញ្ញ្្រព័ត្ចំនួន
ពីរ ្ឺ្ររិញ្ញ្្រព័ត្ នតិងេនរុ្រណ្ឌតិតផ្្្�តិរញ្ញវត្នុ 
នតិងធនាគរ ពីស្លវិទ្យោលព័យបៀលប្្យ។

លោ្ វណា្ណ្ បានចូល្រម្ើការងារនៅ 
អ្ េឹម ខ្ នៅឆ្ន្ំ២០១៣ ជាប្ធានផ្្្
្រណ្តុឹះ្រណា្ត្ល។ លោ្មន្រទពតិសោធន៍ជាង 
១៦ឆ្ន្ំ ្្នុងវិសព័យមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ។ មរុនព្លចូល 
្រម្ើការនៅ អ្ េឹម ខ្ លោ្បានកាន់កា្រ់
តួនាទីផ្ស្ងៗគ្ន្ជាច្ើន នៅគ្ឹឹះស្្ន
មីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុផ្ស្ងទៀតដូចជា មន្្ីឥណទាន
មន្្ីធានារា៉្្រ់រង្រុណភាព ប្ធានសខាខ្ត្
គ្ូ្រណ្តុឹះ្រណា្ត្ល នតិងប្ធានផ្្្េតិវភតិវឌ្ឍន៍
នតិង្រណ្តុឹះ្រណា្ត្ល។ លោ្បានចូលរួមវ្្គ
្រណ្តុឹះ្រណា្ត្លជាច្ើនទា្់ទងនឹងវិសព័យ
មីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុទាំង្្នុង នតិងក្្ប្ទ្ស។
លោ្ត្ូវបានត្ងតាំងជានាយ្ប្តតិ្រត្តិ
្រណ្តុឹះ្រណា្ត្ល្្នុងឆ្ន្ំ២០១៥។

លោ្ វណា្ណ្ បានទទួល្ររិញ្ញ្្រព័ត្ ផ្្្េភតិវឌ្ឍ
ស្ដ្ឋ្តិច្ច នតិងេនរុ្រណ្ឌតិតផ្្្គ្្រ់គ្ងទូទៅ
ពីស្លវិទ្យោលព័យភូមតិន្ទ នីតតិសស្្ នតិង
វិទ្យោសស្្ស្ដ្ឋ្តិច្ច។

លោ្ រិទា្ធ្ បានចូល្រម្ើការងារនៅ អ្ េឹម ខ្
្្នុងតួនាទីជានាយ្ប្តតិ្រត្តិហ្ដា្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ
ពព័ត៌មនវិទ្យោ ្្នុងឆ្ន្ំ២០១៧។ មរុនចូល្រម្ើ 
ការងារនៅ អ្ េឹម ខ្ លោ្រិទា្ធ្ បាន្រម្ើការ
្្នុងមរុេតំណ្ងជាច្ើននៅ្្នុងវិសព័យ ធនាគរ
ទូរ្មនា្មន៍ ប្ពព័ន្ធសម�រណ្ម្ម នតិង
ប្ពព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ដូចជា វិស្វ្រពាណតិជ្ជ្ម្ម
ឆ្ល្តវព័យ វិស្វ្រគំទ្្ម្មវិធីពាណតិជ្ជ្ម្ម វិស្វ្រ
ជាន់េ្ស់គ្្រ់គ្ងម៉្សរុីនម្ វិស្វ្រជាន់េ្ស់
គ្្រ់គ្ង្រណា្ត្ញេនរុប្ធានផ្្្្រច្ច្្វិទ្យោ
ពព័ត៌មន េ្្គ្្រ់គ្ង្រណា្ត្ញ នតិងម៉្សរុីនម្ 
េ្្គ្្រ់គ្ង្ម្្ង្រច្ច្្វិទ្យោពព័ត៌មន។ 
រិទា្ធ្មន្រទពតិសោធន៍ជាង ១០ឆ្ន្ំ ជាមួយ
ក្រុម�៊រុនជាតតិ នតិងេន្រជាតតិ។ គត់បានចូលរួម 
វ្្គ្រណ្តុឹះ្រណា្ត្លជាច្ើនទា្់ទងនឹង
ហ្ដា្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធ្រច្ច្្វិទ្យោពព័ត៌មនទាំង្្នុង
នតិងក្្ប្ទ្ស។

លោ្ រិទា្ធ្ ទទួលបាន្ររិញ្ញ្្រព័ត្គ្្រ់គ្ង
ប្ពព័ន្ធពព័ត៌មនវិទ្យោពីវិទ្យោស្្ន SETEC។

លោ្រ ឡនុង ចំណន   
នាយ្របវាតិបត្តិអាជ�វ្រម្មឥណទន

លោ្រ ទុំ ច័នេដវាត    
នាយ្របវាតិបត្តិសជ�វ្រម្ម

លោ្ ចំណាន បានចូលរួមជាមួយ អ្ េឹម ខ ្
្្នុងឆ្ន្ំ ២០០៦ ជាមន្្ីឥណទាន ហើយមួយឆ្ន្ ំ
ក្្យម្គត់ត្ូវបានត្ងតាំងជាប្ធាន
តំ្រន់។ ដោយសរភាពជោ្ជព័យលើអាជីព
ការងារ នតិងការេភតិវឌ្ឍេ្លួនជា្រន្្រនា្ទ្្រ់ចំណាន 
ត្ូវបានត្ងតាំងជាប្ធានសខា ្្នុង
ឆ្ន្ំ២០០៩ នតិងប្ធានភូមតិភា្្្នុងឆ្ន្ំ២០១៤។ 
តាមរយៈភាពជោ្ជព័យរ្រស់លោ្ គត់ត្ូវ
បានត្ងតាំងជានាយ្ប្តតិ្រត្តិរងឥណទាន
្្នុងឆ្ន្ំ២០១៦ នតិងត្ងតាំងជានាយ្ប្តតិ្រត្តិ
អាជីវ្ម្មឥណទាន្្នុងឆ្ន្ំ២០១៨។

លោ្ ចំណាន ទទួលបាន្ររិញ្ញ្្រព័ត្ផ្្្ 
េភតិវឌ្ឈន៍ជន្រទ ពីសលជាតតិ្សតិ្ម្ម
ព្្្លៀ្រ នតិងេនរុ្រណ្ឌតិតផ្្្ ធនាគរ នតិង
�តិរញ្ញវត្នុ ពីស្លវិទ្យោលព័យជាតតិគ្្រ់គ្ង។

លោ្ ចព័ន្ទដ្ត បានចូលរួមជាមួយ អ្ េឹម ខ្  
្្នុងឆ្ន្ំ ២០១៦ ជានាយ្ប្តតិ្រតតិ្រងឥណទាន
ទទួលលើ្រន្ទនុ្្ម្ចី ស�គ្្សខា្ន្តតូច នតិង
មធ្យម។ លោ្ចព័ន្ទដ្ត មន្រទពតិសោធ៍លើ
វិសព័យ�តិរញ្ញវត្ជាង ១០ ឆ្ន្ំ ជាមួយគ្ឹឹះស្្ន
មីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ ដោយឆ្លងកាត់តួនាទីជាច្ើន
ដូចជា មន្្ីឥណទាន ប្ធានសខារង  
ប្ធានសខា នតិងប្ធានត្រួតពតិនតិត្យឥណទាន
នតិងដោយសរភាពជោ្ជព័យលើអាជីពការងារ
ជា្រន្្រនា្ទ្្រ់ នៅដើមឆ្ន្ំ២០១៨ន្ឹះ លោ្ត្ូវ
បានត្ងតាំងជា នាយ្ប្តតិ្រត្តិសជីវ្ម្ម។

លោ្ ចព័ន្ទដ្ត បាន្រញ្ច្រ់ការសតិ្្សាថ្ន្្់
្ររិញ្ញ្្រព័ត្ផ្្្ធានាគរ នតិងេនរុ្រណ្ឌតិតផ្្្
ធនាគរ នតិង�តិរញ្ញវត្នុ ពីស្លវិទ្យោលព័យ 
បៀលប្្យ នៅទីក្រុងភ្ំព្ញ។

លោ្រ បវាវាវ សុេមុ�    
នាយ្របវាតិបត្តិអាជ�វ្រម្មភតិសនវាយា
ហិរញ្ញវត្ថនុ

លោ្ សរុេមរុី បានចូល្រម្ើការនៅ អ្ េឹម ខ ្
នៅ្្នុងខ្មតិថរុនា ឆ្ន្ំ ២០១៨ ជានាយ្ប្តតិ្រត្តិ
អាជីវ្ម្មភតតិសន្យោ�តិរញ្ញវត្នុ។ មរុនព្លចូលរួម
ជាមួយ អ្ េឹម ខ្ សរុេមរុីមនតួនាទីជាច្ើន
នៅ្្នុងវិសព័យមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ ដូចជា៖ នាយ្
ប្តតិ្រត្តិអាជីវ្ម្ម ដោយទទួលេរុសត្ូវផ្្្
េភតិវឌ្ឍន៍ផលតិតផល ទីផ្សារ នតិងផ្្្ល្់។
លោ្ សរុេមរុី ជាេតីត្ររុ្្គលតិ្ អ្ េឹម ខ្
្្នុងតំណ្ងជាងមន្្ីស្្វជ្្វនតិងេភតិវឌ្ឍ
ផលតិតផល្ំឡនុងឆ្ន្ំ២០១២ ដល់ ២០១៥។
លើសពីន្ឹះទៅទៀត គត់្៏មន្រទពីសោធន ៍
ជាមន្្ីស្្វជ្្វផ្្្ទីផ្សារ នតិងប្ធានផ្្្

ស្្វជ្្វទីផ្សារផងដ្រ។

លោ្ សរុេមរុី បាន្រញ្ច្រ់ថ្ន្្់្ររិញ្ញ្្រព័ត្ផ្្្
ធនាគរនតិង�រញ្ញវត្នុ ពីស្លវិទ្យោលព័យម្្ង្គ
្ម្នុជា នតិង្ររិញ្ញ្្រព័ត្ផ្្្េ្រ់រំេ្្សរសស្្
េង់គ្ល្សពីវិទ្យោស្្នភាស្ររទ្សន ្
ស្លវិទ្យោលព័យភូមតិនភ្ំព្ញ។



3938 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ� របាយការណ៍៍គ្រឹះ�ចាំំឆ្នាំំ� ំ ២០២០

លោ្រ ស្វាយ សុជា  
នាយ្របវាតិបត្តិធានារា៉វាប់រងខា្វាតតូច

ប៊ុន ច័នេភិវឌវាឍន៏
នាយ្របវាតិបត្តិសជ�វ្រម្ម

លោ្ សរុជា បានចូល្រម្ើការងារនៅ  
អ្ េឹម ខ្ ្្នុងតួនាទីជា នាយ្ប្តតិ្រត្តិ
ធានារា៉្្រ់រងខា្ន្តតូច នៅខ្ម្ស ឆ្ន្ំ២០២០។ 
មរុនព្លចូល្រម្ើការងារនៅ អ្ េឹម ខ្  
លោ្សរុជា មន្រទពតិសោធន៍១៩ឆ្ន្ំនៅ្្នុង 
វិសព័យផ្ស្ងៗ ដូចជា េង្គការមតិនម្នរដា្ឋ្ភតិបាល
ប្តតិ្រត្តិ្រឥណទានជន្រទ/មីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ
នតិង ធានារា៉្្រ់រងអាយរុជីវិត ដ្លលោ្បាន
្រម្ើការ្្នុងមរុេតំណ្ងជាច្ើនរួមមន 
េ្្សម្្រសម្រួល្ម្មវិធី េ្្ដឹ្នាំក្រុមការងារ
្ម្្ង នាយ្នាយ្ដា្ឋ្ន្រណ្តុឹះ្រណា្ត្ល
នតិងនាយ្ប្តតិ្រត្តិ។ លោ្ សរុជា ទទួល
បាន្ររិញ្ញ្្រព័ត្ផ្្្េ្្សរសស្្ខ្ម្រពីស្ល

វិទ្យោលព័យភូមតិន្ទភ្ំព្ញ នតិង្ររិញ្ញ្្រព័ត្ជាន់េ្ស់
ផ្្្គ្្រ់គ្ង្ម្្ង នតិងេភតិវឌ្ឍជន្រទ។

លោ្ ចព័ន្ទភតិវឌ្ឍន៏ បានចូលរួម្រម្ើការងារ នៅ
គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ នៅខ្ ម្ស 
ឆ្ន្ំ ២០២០ ជានាយ្ប្តតិ្រត្តិសជីវ្ម្ម។មរុន
ព្ល្រម្ើការងារនៅ អ្ េឹម ខ្ លោ្មន 
្រទពតិសោធន៍ជាង១០ឆ្ន្ំ្្នុងវិសព័យសជីវ្ម្ម
ធនាគរ ជាពតិស្ស្្នុងការវិភា្ឥណទាន
សជីវ្ម្ម ការរៀ្រចំរចនាសម្ព័ន្ធឥណទាន 
ទំនា្់ទំនងេតតិថតិជន ឥណទាន 
Syndication �តិរញ្ញ្រ្បទានពាណតិជ្ជ្ម្ម នតិង
សងា្វ្្់ផលតិត្ម្ម នតិង ប្តតិ្រត្តិការឥណទាន។ 
 
លោ្ បាន្រញ្ច្រ់ការសតិ្្សា ថ្ន្្់្ររិញ្ញ្្រព័ត្
ជាន់េ្ស់ ផ្្្ស�គ្តិនភាព នតិង ការគ្្រ់គ្ង
ដោយឆ្្ប្ឌតិត ពីស្លវិទ្យោលព័យ Lumière 
Lyon 2 នតិង Lille 1 ប្ទ្សបារាំ្ង នតិង
្ររិញ្ញ្្រព័ត្ផ្្្ច្បា្រ់ពីស្លវិទ្យោលព័យ 
្រញ្ញ្សស្្្ម្នុជា។

លោ្រ ឆយ សុេជា  
នាយ្របវាតិបត្តិគវាប់គវាងសខា

លោ្រ ហវាង រមណ� 
នាយ្របវាតិបត្តិបវាវា្រ់សនវាសំ និងសវាវា្រម្ម

លោ្ សរុេជា បានចូល្រម្ើការងារជាមួយ  
អ្ េឹម ខ្ ្្នុងតួនាទីជានាយ្ប្តតិ្រត្តិរង
ប្តតិ្រត្តិការ្្នុងខ្ មីថរុនា ២០២០។  
្្នុងឆ្ន្ំ២០២១ លោ្ត្ូវបានត្ងតាំងជា 
នាយ្ប្តតិ្រត្តិគ្្រ់គ្ងសខា។

មរុនព្លចូល្រម្ើការងារនៅ អ្ េឹម ខ្  
លោ្ សរុេជា មន្រទពតិសោធន៍យូរឆ្ន្ំ្្នុង
វិសព័យមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ នតិង ធនាគរ ្ឺ ៧ឆ្ន្ំនៅ
ប្ទ្ស្ម្នុជា នតិង ៥ឆ្ន្ំនៅប្ទ្សមីយា៉្ន់ម៉្
។្រទពតិសោធន៍រ្រស់លោ្មនដូចជា៖  
ប្តតិ្រត្តិការ ការេភតិវឌ្ឍផលតិតផល  
ការគ្្រ់គ្ងសខា ការគ្្រ់គ្ង្ម្្ង នតិង

ការ្រង្កើតយរុទ្ធសស្្។

សរុេជា បាន្រញ្ច្រ់ការសតិ្្សានៅ 
ស្លវិទ្យោលព័យវ្ទមហាឫសី  
្ររិញ្ញ្្រត្ផ្្្្ណន្យ្យ។

លោ្ រមណី បានចូល្រម្ើការងារនៅ
គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរិញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្  នៅ
ឆ្ន្ំ២០២០ ជានាយ្ប្តតិ្រត្តិប្្្់សន្សំ នតិង
ស្វា្ម្ម។ រមណី មន្រទពតិសោធន៍ជាង២០ 
ជាមួយក្រុម�៊រុនឯ្ជន នតិងគ្ឹឹះស្្ន 
�តិរញ្ញវត្នុ។ លោ្បានចំណាយព្លជាង 
១៧ឆ្ន្ំ នៅ្្នុងវិសព័យ�តិរញ្ញវត្នុ នតិងឧស្សា�្ម្ម
្រច្ច្្វិទ្យោ�តិរញ្ញវត្នុ ដ្លមនមរុេតំណ្ង
ជាច្ើនដូចជា៖ ផ្្្ស្វា្ម្ម ផ្្្ល្់ នតិង
ផ្្្ឥណទាន។ មរុនចូល្រម្ើការងារនៅ 
អ្ េឹម ខ្ លោ្ រមណី ជានាយ្ប្តតិ្រត្តិ
ពាណតិជ្ជ្ម្មនៅស្្្រព័នឧស្សា�្ម្ម្រច្ច្្វិទ្យោ
�តិរញ្ញវត្នុ។  
 
លោ្ រមណី បាន្រញ្ច្រ់ការសតិ្្សា
ថ្ន្្់េនរុ្រណ្ឌតិត នតិង្ររិញ្ញ្្រត្ផ្្្្ណន្យ្យ 
នតិងគ្្រ់គ្ងពីស្លវិទ្យោលព័យ្ម្នុជា។



គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ បាន្រង្កើត្ណៈ្ម្្ធតិការជាច្ើននៅ្ម្តិតថ្ន្្់គ្្រ់គ្ង ដើម្បីដោឹះស្្យ នតិងគ្្រ់គ្ងលើ្រញ្ហ្ផ្ស្ងៗ
ដ្លកើតមននៅ្្នុងប្តតិ្រត្តិការក្រុម�៊រុន យោងទៅតាមល្្ខណៈអាជីវ្ម្ម នតិងហានតិភព័យមួយចំនួនផងដ្រ។ ្ណៈ្ម្្ធតិការទាំងេស់នោឹះ
រួមមន៖

្ណៈ្ម្្ធតិការ្រច្ច្្វិទ្យោពព័ត៌មនមនតួនាទី ផ្ល់ការណ្នាំជា
យរុទ្ធសស្្ សម្្្រ់ការគ្្រ់គ្ងប្ពព័ន្ធ្រច្ច្្វិទ្យោទាំងេស់ នតិងហានតិភព័យ 
្រច្ច្្វិទ្យោពព័ត៌មននៅ អ្ េឹម ខ្។ ការវិនតិយោ្ផ្្្្រច្ច្្ វិទ្យោពព័ត៌មន 
សម្្្់ររយៈព្លេ្ល ីនតិងរយៈព្លវ្ងតូ្វត្ស្្រជាមួយយរុទ្ធសស្្អាជីវ្ម្ម 
រ្រស់ អ្ េឹម ខ្ នតិងឆ្លើយត្រទៅនឹង្ំណើនសមស្្ររ្រស់គ្ឹឹះស្្ន។ 
អាទតិភាពន្ការេភតិវឌ្ឍ នតិងការវិនតិយោ្ប្ពព័ន្ធន្ឹះត្ូវត្្រំព្ញតាមអាទតិភាព 
ន្អាជីវ្ម្មរ្រស់ អ្ េឹម ខ្ នតិងតម្ូវការរ្រស់េ្្ប្ើប្្ស់្្នុគោល្រំណង
ធានាឱ្យបាននូវភាពជឿជា្់ នតិងសរុវត្តិភាពទតិន្នព័យ។

គណៈកម្ម្រធិការ 
បច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មន (ITC)

្ណៈ្ម្្ធតិការេភវិឌ្ឍផលតិតផលមនតួនាទី នតិងធានាថផលតិតផលនតិង 
ស្វា្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់ អ្ េឹម ខ្ ត្ូវបាន្រង្កើតឡើងដោយឆ្លើយត្រទៅ 
នឹងតម្ូវការរ្រស់េតតិថតិជនមនការប្្ួតប្ជ្ងនៅលើទីផ្សារ ការគ្្រ់គ្ង
លើហានតិភព័យផ្ស្ងៗ ធានាថការចំណាយលើប្តតិ្រត្តិការមនប្សតិទ្ធភាព
េ្ស់ ហើយឆ្លើយត្រទៅនឹងច្្ខនុវិសព័យ នតិងប្ស្្ម្មរ្រស់ អ្ េឹម ខ្។ 
្ណៈ្ម្្ធតិការន្ឹះ្៏មនតួនាទីពតិនតិត្យ នតិងសម្្ចទៅលើការ្រង្កើត
ផលតិតផលទាំងរយៈព្លេ្លីនតិងរយៈព្លវ្ង លើ្សំណើផ្ស្ងៗទា្់ទង
នឹងផលតិតផលថ្មីៗ ្រង្កើតគោលនយោបាយ នតិតតិវិធី នតិងយរុទ្ធសស្្សម្្្រ់
ផលតិតផល នតិងស្វា្ម្មមរុនព្លដា្់្រញ្ចូលទៅ ្ណៈ្ម្្ធតិការប្តតិ្រត្តិ 
Exco នតិងក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល BoD ត្រួតពតិនតិត្យ នតិងសម្្ច។ លើសពី
ន្ឹះទៀត្ណៈ្ម្្ធតិការត្ូវតាមដានវឌ្ឍនភាពន្ការេនរុវត្នតិងពង្ឹង
្ម្្ង ធ្វើ្រច្ចនុ្រ្បន្ភាពជាប្ចាំេំពី្ម្្ង ្៏ដូចជារាល់្រញ្ហ្ដ្លមតិន 
ទាន់សម្្ច (្រញ្ហ្ដ្លមតិនអាចសម្្ចបាន្្នុងក្រុម TFT) វាយតម្ល្
ភាពជោ្ជព័យឬ្ររាជព័យ ន្ការដា្់ឱ្យប្ើប្្ស់ស្ល្បង នតិងផ្ល់នូវ
េនរុសសន៍សម្្្រ់ការដា្់ឱ្យប្ើប្្ស់ជាផ្លូវការ។

្ណៈ្ម្្ធតិការប្តតិ្រត្តិ្ (ដឹ្នាំដោយប្ធាននាយ្ប្តតិ្រត្តិ នតិងមនការ 
ប្ជរុំប្ចាំខ្) ទទួលេរុសត្ូវលើអាជីវ្ម្មរ្រស់ អ្ េឹម ខ្ នតិងធានាថគ្្រ ់
ប្តតិ្រត្តិការទាំងេស់ប្្្រដោយប្សតិទ្ធភាព។  ្ណៈ្ម្្ធតិការ មន
តួនាទីត្រួតពតិនតិត្យការងារប្តតិ្រត្តិសំខាន់ៗ ជាច្ើនរួមមន យរុទ្ធសស្្ នតិង
ការេនរុវត្ ការគ្្រ់គ្ងការងារ ្រង្កើតគោលនយោបាយ  នតិងគ្្រ់គ្ង 
ហានតិភព័យផ្ស្ងៗទៀតដ្លអាចកើតឡើង្្នុងេំឡនុងព្លេនរុវត្ផ្នការ
យរុទ្ធសស្្រ្រស់ អ្ េឹម ខ្ រួមទាំងហានតិភព័យលើក្រ្តិ៍ឈ្្ឹះស្្្រព័នផងដ្រ។

គណៈកម្ម្រធិការ 
ប្រតិបត្តិ្ត (EXCO)

គណៈកម្ម្រធិការ
គ្រប់គ្រងហានិភ័យ (MRC)

តួនាទីរ្រស់្ណៈ្ម្្ធតិការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យ ្ឺត្រួតពតិនតិត្យការ
េនរុវត្ន្ការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យរួមរ្រស់ក្រុម�៊រុន។ ហានតិភព័យន្ឹះរួមមន
ហានតិភព័យប្តតិ្រត្តិការ នតិង�តិរញ្ញវត្នុ ការគ្្រ់គ្ងការេនរុលោមតាម
្រទ្្របញ្ញត្តិ នតិងគោលនយោបាយនានា នតិងនីតតិវិធីសី្ពីការប្ឆំងនឹងការ 
សំអាតប្្្់ នតិង�តិរញ្ញ្រ្បទានភ្វរ្ម្ម (AML/CFT)។

ការទទួលេរុសត្ូវចម្បងរ្រស់្ណៈ្ម្្ធតិការគ្្រ់គ្ងទ្ព្យស្ម្ម នតិង
្រំណុល ្ឺគ្្រ់គ្ងទាំងស្រុងទៅលើតារាងតរុល្យការ នតិងត្រួតពតិនតិត្យលើផ្្្
�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់ អ្ េឹម ខ្។ ្ណៈ្ម្្ធតិការន្ឹះធានាលើេត្្ការប្្្់
ការ្ំណត់រូ្រតិយវត្នុ សច់ប្្្់ នតិងហានតិភព័យ�តិរញ្ញវត្នុដទ្ទៀតដ្លអាច
កើតឡើងចំពោឹះភាពមតិនសរុីសងា្វ្្់គ្ន្រវាងទ្ព្យស្ម្ម នតិង្រំណុលរ្រស់  
អ្ េឹម ខ្ ហើយត្ូវបានរាយការណ៍វិភា្ ព្មទាំងគ្្រ់គ្ងយា៉្ងត្ឹមត្ូវ។ 
ទាំងន្ឹះហើយដ្លបានធ្វើឱ្យ អ្ េឹម ខ្ នៅត្្រន្រី្ចម្ើនប្្្រដោយ
នតិរន្រភាព ទន្ទឹមគ្ន្នឹងការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យទាំងឡាយដោយប្សតិទ្ធភាព។

គណៈកម្ម្រធិការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្ម
និងបំណុល (MANAGEMENT ALCO)

្ណៈ្ម្្ធតិការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យឥណទានមនតួនាទី ត្រួតពតិនតិត្យ នតិង
េនរុវត្ការគ្្់រគ្ងហានតិភព័យឥណទានដ្លកើតមនព្លផ្ល់ប្្្់្ម្ចី
រួមមន ការេនរុលោមតាមគោលនយោបាយឥណទាន ការផ្ល់ប្្្់្ម្ចី 
នតិងការត្រួតពតិនតិត្យ្រុណភាពផល្រព័ត្ប្្្់្ម្ចី។ ្ណៈ្ម្្ធតិការន្ឹះ 
្ំណត់្ម្តិតទំ�ំផល្រព័ត្ប្្្់្ម្ចី (តាមរយៈផល្រព័ត្ប្្្់្ម្ចីេតតិថតិជន
តាមវិសព័យ ឬ ផលតិតផល) ដោយធ្វើការវិភា្លើនតិនា្ន្ការ  នតិងមូលហ្តរុន្
ការមតិន្រំព្ញកាតព្វ្តិច្ចរ្រស់េតតិថតិជន្ម្ចី   ព្មទាំងចាត់វិធានការ្រងា្ក្រ
នៅព្លចាំបាច់។

គណៈកម្ម្រធិការគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យឥណទាន (CRC)

គណៈកម្ម្រធិការ 
អភិវឌ្រឍន៍ផលិតផល (PDC)

�ណ៍ៈក្តីមាា ធិិការ
ក្តីក្រមិតិ�ណ៍ៈក្រ�ប់ក្រ�ង

អតិថិជន 
 អ្រ អឹម ខ្រ  

ចំនួនអតិថិជនគិត��គរយ៖ ៩៥%

កម�ីឯកត�ជន៖ ២៤% និង កម�ី��ុម៖ ៧៦% កម�ីឯកត�ជន៖ ៤៦% និង កម�ី��ុម៖ ៥៤%

ចំនួនវគ�កម�ី�មធ��ម៖ ៣

�យុ�មធ��ម: ៤២ ���ំ

ចំនួនអតិថិជនគិត��គរយ៖ ៥%

ចំនួនវគ�កម�ី�មធ��ម៖ ៣

�យុ�មធ��ម៖ ៤១ ���ំ

ជនបទ ទី��ជុំជន

�រ��ង��ក�យុអតិថិជន �� អឹម �� ���ំ ២០២០

��ភព: ឯក�រកម�ី ���ទី 31 ��ធ�� ���ំ 2020 ស���ប់រ�យ�រណ៍ SPC

��ភព: ទិន�ន័យកម�ី ���ទី 31 ��ធ�� ���ំ 2020 ស���ប់រ�យ�រណ៍ SPC

<២៥
២៥-៣០
៣១-៣៥
៣៦-៤០
៤១-៤៥
៤៥-៥០
៥១-៥៥
៥៦-៦០

<៦០

៤.៦០%

១០.០២%

១០.៧១%

១៣.២៦%

៩.៧៦%

៩.៩៣%

៨.៥១%

៧.២៧%

៦.៤៨%

១.៦១%

៣.២៤%

៣.១៣%

៣.៣១%

២.០៦%

១.៨៥%

១.៥៤%

១.៣៩%

១.៣១%

ប្ស្្ម្ម្្នុងការជួយេភតិវឌ្ឍន៍សង្គម្ឺជាផ្្្មួយរ្រស់ អ្ េឹម ខ្ ្្នុងនាមជាក្រុម�៊រុនដ្លមនការទទួលេរុសត្ូវេ្ស់មួយ ដូច្្ឹះហើយ  
អ្ េឹម ខ្ នៅត្្រន្ជួយដល់គ្រួសរដ្លមនជីវភាពក្ីក្ដើម្បីឱ្យពួ្គ្អាចទទួលបាននូវស្វា�តិរញ្ញវត្នុសម្្្រ់លើ្្ម្ស់ជីវភាពរ្រស់
ពួ្គ្។ នៅ្្នុងឆ្ន្ំ ២០១៩ េតតិថតិជន អ្ េឹម ខ្៣៩% ្ឺជាេ្្ដ្លមនជីវភាពក្ីក្ ដ្លតាមការបា៉្ន់ស្្នភាពក្ីក្ប្ជាជន្ម្នុជាថ្ន្្់
ជាតតិមនប្មណ ១៣%។ ន្ឹះ្រងា្ហ្ញឲ្យឃើញថ អ្ េឹម ខ្ នៅត្ប្កាន់ខា្ជ្្រ់នូវ្តិច្ចការងារសង្គមរ្រស់េ្លួន្្នុងការជួយជនក្ីក្ (ឯ្សរ
ស្្វជ្្វ ឆ្ន្ំ២០១៩)។

្តិតត្ឹមថ្ង្ទី ៣១ ខ្ធ្ូ ឆ្ន្ំ ២០២០ អ្ េឹម ខ្ មន្ណនី្ម្ចីសររុ្រចំនួន ៣៨៦,៦២២។ បើទោឹះ្រីជាមនជំងឺរាតត្បាតយា៉្ង្៏ដោយ  
្៏ អ្ េឹម ខ្ នៅត្មនភាពរឹងមំ្្នុងការថ្រ្្សាេតតិថតិជនរ្រស់េ្លួន ហើយបើធៀ្រទៅឆ្ន្ំ២០១៩  មនការធា្ល្្់ចរុឹះ្រន្តិច្រន្ួចត្្រ៉រុណោ្ណ្ឹះ។  
្្នុងចំណោមនោឹះដ្រ ៨០% ន្េតតិថតិជន្ម្ចី ្ឺជាស្្ី។  ទំ�ំ្ម្ចីឯ្ត្ជនជាមធ្យមប្ហ្ល ២,៧៥៩ដរុល្ល្រ  នតិង ទំ�ំ្ម្ចីជាក្រុមជាមធ្យម
ប្មណជា ៨០៩ ដរុល្ល្រ្្នុងម្ន្្់ ។ ជាទូទៅេតតិថតិជនរ្រស់ អ្ េឹម ខ្ ប្ើប្្ស់្ម្ចីជាមួយ អ្ េឹម ខ្ យើងយា៉្ងតតិច្រំផរុត្៏ ៣វ្្គដ្រ  
(ប្ហ្លជា ៦៩% ដ្លនៅត្្រន្នៅជាមួយអ្ េឹម ខ្ ចនោ្ល្ឹះពី ២ ទៅ ១០ វ្្គ)។ ពួ្គ្ម្ពីក្រុមអាយរុផ្ស្ងៗគ្ន្ (អាយរុពី ១៨ឆ្ន្ំ ទៅ 
៧០ឆ្ន្ំ)។ ពីមួយឆ្ន្ំទៅមួយឆ្ន្ំ អ្ េឹម ខ្ បាន្រន្ពង្ី្ស្វា្ម្មរ្រស់េ្លួនទៅដល់ក្រុមេតតិថតិជនដ្លមនអាយរុតតិចជាង (<៤០ឆ្ន្ំ) នតិង ្រន្
រ្្សានូវក្រុមេតតិថតិជនវព័យ្ណា្ត្ល នតិង មនរុស្សចាស់។ េ្វីេស់ទាំងន្ឹះធ្វើឡើងដើម្បីធានាបានថស្វា្ម្ម�រិញ្ញវត្នុអាចប្ើប្្ស់បានគ្្រ់ក្រុម
អាយរុទាំងេស់។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្ំ ២០២០ 4140 ប្ឹឹះស្្នមីប្ូ�តិរញ្ញវត្ នុ អេ េឹម អេ



4342 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ� របាយការណ៍៍គ្រឹះ�ចាំំឆ្នាំំ� ំ ២០២០

អវា អឹម ខវា គឺជាដវាគូហិរញ្ញវត្ថនុដ៏ល្អសមវាវាប់អាជ�វ្រម្ម
អ្ េឹម ខ្ មតិនត្ឹមត្ជា ស្្្រព័នផ្ល់ស្វា�តិរញ្ញវត្នុធម្មតានោឹះទ្ ្រ៉រុន្្្ឺជាដ្្ូ�តិរញ្ញវត្នុដ៏ល្សម្្្រ់អាជីវ្ម្ម 

បាយ័ន ហ្ររីធ្រច ហូលឌីង គ្របុ ខូ អិលធីឌី

អាជីវ្ម្មខា្ន្តតូច នតិង មធ្យម ្ឺជា្ម្ល្ំងចល្រយា៉្ងសំខាន់្្នុង

ការេភតិវឌ្ឍន៍ស្ដ្ឋ្តិច្ច្ម្នុជាតាមរយៈការ្រង្កើតការងារ ្រង្កើនចំណូលរ្រស់

ប្ជាជន នតិងនាំម្នូវការរី្ចម្ើនសន្សឹមៗប្្្រដោយនតិរន្រភាព។ 

គោលដៅមួយ្្នុងចំណោមគោលដៅផ្ស្ងទៀតរ្រស់ អ្ េឹម ខ្ ្ឺជួយ

ជ្្មជ្្ងអាជីវ្ម្មខា្ន្ត តូច នតិង មធ្យម ឲ្យរី្ចម្ើនតាម រយៈការផ្ល ់

្ម្ចីសម្្្រ់ធ្វើទរុនវិនតិយោ្ ្ម្ចីសំរា្រ់ធ្វើទរុន្រង្វតិល នតិង ផ្ស្ងៗ ទៀត

ជាច្ើន។ ្ន្លងម្ អ្ េឹម ខ្ មន្រទពតិសោធន៍ជាច្ើន្្នុងការជួយ

ជ្្មជ្្ងផ្្្�តិរញ្ញវត្នុដល់អាជីវ្ម្មខា្ន្តតូច នតិងមធ្យមនៅ្ម្នុជា។

តួយា៉្ង្រច្ចនុ្រ្បន្ន្ឹះ អ្ េឹម ខ្ ្ំពរុងធ្វើការជាមួយក្រុម�៊រុន បាយព័ន  

ហ្រីធ្ច �ូលឌីង គ្រុ្រ េូ េតិលធីឌី ដ្លជាក្រុម�៊រុនមួយមនឈ្្ឹះបោឹះ

សំឡ្ងខាងផ្្្ច្្ចាយជី្សតិ្ម្មទូទាំង ២៥ ខ្ត្/ក្រុងនៅ្្នុងប្ទ្ស

្ម្នុជា។ ដោយសការរី្លូតលស់ជា្រន្្រនា្ទ្្រ់ នៅ្្នុងឆ្ន្ំ ២០១៩ 

បាយព័ន ហ្រីធ្ច បានជ្ើសរីស អ្ េឹម ខ្ ធ្វើជាដ្្ូ�តិរញ្ញវត្នុដើម្បីជួយ

សម្រួលដល់ការពង្ី្េ្លួនរ្រស់ បាយព័ន ហ្រីធ្ច សំដៅធ្វើយា៉្ងណាឲ្យ

ផលតិតផលរ្រស់េ្លួនបានទៅដល់្សតិ្រគ្្រ់រូ្រនៅ្្នុងប្ទ្ស្ម្នុជា។  

បាយព័ន ហ្រីធ្ច បានធ្វើការច្្ចាយជី្សតិ្ម្មនៅ្្នុងប្ទ្ស្ម្នុជា

តាំងពីឆ្ន្ំ ២០០៧ ម្ម្ល្ឹះ។ ្្នុងរយៈព្លជាង ១០ ឆ្ន្ំ្ន្លងម្ន្ឹះ បាយព័ន 

ហ្រីធ្ច បានសងក្រ្តិ៍ឈ្្ឹះយា៉្ងរឹងមំនៅ្្នុងទីផ្សារ្ម្នុជា ព្មទាំងទទួល

បាននូវទំនរុ្ចតិត្ពីដ្្ូអាជី្ម្ម នតិង េ្្ប្ើប្្ស់ផលតិតផល ដោយសរការ 

ផ្ល់នូវផលតិតផលដ្លមន្រុណភាពពីប្ទ្សជ្រ៉រុន។ ដើម្បីនាំយ្នូវ

ផលតិតផលទាំងនោឹះឲ្យបានទៅដល់ដ្្សតិ្រ បាយព័ន ហ្រីធ្ច បានធ្វើការ

យា៉្ងជតិតស្តិតជាមួយេ្្ច្្ចាយ្រន្ (ដ្្រ៉ូ) ទូទាំងប្ទ្ស តាមរយៈការ 

ច្្ចាយផលតិតផលរ្រស់េ្លួនទៅដ្្រ៉ូ ហើយ្សតិ្រអាចរ្ទតិញផលតិតផល

ជី្សតិ្ម្មនោឹះពីដ្្រ៉ូដ្លនៅជតិតពួ្គត់្រំផរុត។    

ជាធម្មតាការរី្ចម្ើនរ្រស់អាជីវ្ម្មមួយត្ងត្មន្រង្ក្រ់នូវ្រញ្ហ្ប្ឈម

មួយចំនួន។ តួយា៉្ងនៅ្្នុងដំណើរការពង្ី្អាជីវ្ម្មរ្រស់េ្លួន បាយព័ន  

ហ្រីធ្ច នតិង ដ្្រ៉ូច្្ចាយដ្លជាដ្្ូ ្៏ជួ្រប្ទឹះនូវផលលំបា្េ្លឹះៗ 

ដ្រ។ ្រញ្ហ្មួយ្្នុងចំណោម្រញ្ហ្ផ្ស្ងទៀតនោឹះ្ឺដ្្រ៉ូច្្ចាយមួយចំនួន

ប្ឈមនឹង្រញ្ហ្េ្វឹះខាតទរុន្រង្វតិលដ្លនាំឲ្យមនការរអា្់រេួលេ្លឹះ្្នុងការ

្រំព្ញតម្ូវការរ្រស់េតតិថតិជនឲ្យបានគ្្រ់គ្្ន់ នតិង ទាន់ព្លវ្ល។  

ឬស្ល់ពតិតប្្្ដន្្រញ្ហ្ទរុន្រង្វតិលន្ឹះ្ឺកើតឡើងដោយសរ

ការេនរុញ្ញ្តឲយ្្សតិ្រទតិញ្រណា្ត្្ព់ីដ្្រ៉ូ្្នុងគោល្រណំងជួយសម្រួលដល់

្សតិ្រដ្លពរុំសូវមនលទ្ធភាព។ ទោឹះ្រីន្ឹះជា្រញ្ហ្រ្រស់ដ្្រ៉ូច្្ចាយ្្ី  

បាយព័ន ហ្រីធ្ច បានចាត់ទរុ្ថវា្៏ជា្រញ្ហ្រ្រស់ បាយព័ន ហ្រីធ្ច ដ្រ

ដូច្្ឹះហើយ បាយព័ន ហ្រីធ្ច ត្ូវចូលរួមជួយដោឹះស្្យដើម្បីជួយដល ់

ដ្្ូអាជីវ្ម្មរ្រស់េ្លួន។  បាយព័ន ហ្រីធ្ច ្ឺជាដ្្រអាជីវ្ម្មដ្ល

មនការទទួលេរុសត្ូវេ្ស់ ដោយេនរុញ្ញ្តឲ្យដ្្រ៉ូអាចទតិញផលតិតផល

រ្រស់េ្លួន្រណា្ត្្់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ដ្្រ៉ូដ្ល្ំពរុងជួ្រប្ទឹះ្រញ្ហ្

លំ�ូរសច់ប្្្់ ឬ ទរុន្រង្វតិល។ ស្ត្្រ់ទៅហា្់្រីដូចជារឿងធម្មតាទ្ចំពោឹះ

ការទតិញ-ល្់្រណា្ត្្់ ្រ៉រុន្្តាមការពតិត ការធ្វើប្្រន្ឹះមននព័យថ បាយព័ន

ហ្រីធ្ច ត្ូវប្ឈមនឹងការយឺតយា៉្វ្្នុងការ្រង្វតិលទរុនទៅពង្ី្អាជីវ្ម្ម

រ្រស់េ្លួន ហើយ្៏ត្ូវប្ឈមនតិងហានតិភព័យន្ការេូចខាត ប្សតិនបើដ្្រ៉ូមតិន

មនលទ្ធភាពសងត្ឡ្រ់ដោយប្ការណាមួយនោឹះ។

ការប្្ជា្ញ្ចតិត្ធ្វើជាដ្្ូអាជីវ្ម្មដ៏ល្រ្រស់ បាយព័ន ហ្រីធ្ច ចំពោឹះដ្្រ៉ូដ្្ូ

្ឺលើសល្រ់។ បាយព័ន ហ្រីធ្ច មតិនត្ឹមត្េនរុញ្ញ្តឲ្យដ្្រ៉ូទតិញ្រណា្ត្្់

្រ៉រុណោ្ណ្ឹះទ្ ថ្មទាំងផ្ល់នូវការជួយជ្្មជ្្ងផ្ស្ងៗជាច្ើនទៀត។

តួយា៉្ងចា្រ់ពីឆ្ន្ំ ២០១៩ ម្ បាយព័ន ហ្រីធ្ច បានស�ការជាមួយ  

អ្ េឹម ខ្ ដើម្បីជួយសម្្រសម្រួលទរុន្រង្វតិលដល់ដ្្រ៉ូ។ ជាលទ្ធផលធ្វើការ

ជាមួយ អ្ េឹម ខ្ បាននាំម្នូវការជួយសម្រួលលំ�ូរសច់ប្្្់រ្រស់ដ្្រ៉ ូ

ដ្្ូ ព្មទាំងជួយ្រន្ធូរ្រន្យ្រន្ទនុ្រ្រស់ បាយព័ន ហ្រីធ្ច បានមួយ្ម្តិត។ 

្្នុងនព័យន្ឹះ នាយ្ក្រុម�៊រុន បាយព័ន ហ្រីធ្ច មនប្សសន៍ថ  

“ទំនរុ្ចតិត្រ្រស់េតតិថតិជន ្ឺជា្តា្ត្ចម្បងដ្លធ្វើឲ្យ បាយព័ន ហ្រីធ្ច 

រី្ចម្ើនម្ដល់សព្វថ្ង្។ ចំណ្្ឯភាពជាជាដ្្ូ�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់  

អ្ េឹម ខ្ ្ឺជាចំណ្្្រន្្មដ្លជួយសម្រួលដល់ការពង្ី្េ្លួនរ្រស់

បាយព័ន ហ្រីធ្ច។ ឧទា�រណ៍ថ ប្សតិនបើគ្្ន អ្ េឹម ខ្ ជាដ្្ូ

�តិរញ្ញវត្នុ បាយព័ន ហ្រីធ្ច អាចធ្វើបាន ១០ ្រ៉រុន្្នៅព្លដ្លមន

្តិច្ចស�ការពី អ្ េឹម ខ្ បាយព័ន ហ្រីធ្ច អាចធ្វើបានរ�ូតដល់ ១៥.”។

អាចរួមចំណ្្ជួយជ្្មជ្្ងផ្្្�តិរញ្ញវត្នុដ្លនាំម្នូវភាពរី្ចម្ើន

ដល់អាជីវ្ម្ម្្នុងស្រុ្ ្ឺជាភាពជោ្ជព័យដ៏ធំមួយរ្រស់ អ្ េឹម ខ្។

គោលដៅរ្រស់ អ្ េឹម ខ្ ្ឺមតិនម្នត្ឹមត្ជាេ្្ផ្ល់ស្វាផ្្្�តិរញ្ញវត្នុ

ធម្មតានោឹះទ្ យើងប្្ជា្ញ្ធ្វើជាដ្្ូអាជីវ្ម្មដ្លចូលរួមដោឹះស្្យ្រញ្ហ្

�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់អាជីវ្ម្មខា្ន្ត តូច នតិង មធ្យមនៅ្ម្នុជា។ ដោយហ្តរុន្ឹះ

ហើយបានជា្ន្លងម្ អ្ េឹម ខ្ បានេតិតេំេស់ពី្ម្ល្ំងកាយចតិត្ដើម្បីធ្វើ

យា៉្ងណាអាចផ្ល់ស្វា្ម្មល្្រំផរុតដល់ បាយព័ន ហ្រីធ្ច។ ជាលទ្ធផល

បាយព័ន ហ្រីធ្ច បានផ្ល់នូវការព្ញចតិត្េ្ស់ចំពោឹះស្វា្ម្មរ្រស់  

អ្ េឹម ខ្។ អ្ េឹម ខ្ នឹង្រន្េតិតេំប្ឹងប្្ងធ្វើឲ្យបានកាន់ត្ល្នៅ្្នុង

ឆ្ន្ំ្រនា្ទ្្រ់ ដើម្បី្រន្រ្្សា នតិងពង្ឹងភាពជាដ្្ូជាមួយ បាយព័ន ហ្រីធ្ច 

�ូលឌីង គ្រុ្រ េូ េតិលធីឌី។  

លោក ថារី 
អាយរុ ៣០ឆ្ន្ំ េតតិថតិជន អ្ េឹម ខ ្  

ស្្រជាមួយនតិង្ររិ្រទដ៏មមញឹ្្្នុងសង្គម្រច្ចនុ្រ្បន្ េតតិថតិជនកាន់ត្ចង ់

បាននូវភាពងាយស្ួល្្នុងការប្ើប្្ស់ផលតិតផល នតិងស្វា្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ។

្តា្ត្ន្ឹះបានជំររុញឲ្យការផ្ល់ស្វា្ម្មរ្រស់គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ កាន់ត្

មន្រុណភាព នតិង ប្្្រដោយភាពច្្ប្ឌតិតេ្ស់ដើម្បីប្្ួតប្ជ្ង្្នុង

ទីផ្សារ។ ចំពោឹះ អ្ េឹម ខ្ ការផ្ល់ភាពងាយស្ួលដល់េតតិថតិជន្្នុងការ 

ប្ើប្្ស់ស្វា្ម្មរ្រស់េ្លួន ្ឺជាផ្្្ដ៏សំខាន់មួយន្ស្ដង់ដា្រុណភាព

ស្វា្ម្មរ្រស់ អ្ េឹម ខ្ ដ្លមតិនអាចេ្វឹះបាន។ សម្្្រ់ អ្ េឹម ខ្ 

គោល្រំណងធំ្រំផរុតនោឹះ្ឺ៖ នៅព្លេតតិថតិជន្តិតចង់ប្ើប្្ស់ផលតិតផល

ឬ ស្វា្ម្ម�រិញ្ញវត្នុណាមួយ នោឹះេតតិថតិជននឹង្តិតដល់គ្ឹឹះស្្នមីក្ ូ

�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ មរុនគ្។ ចំណុចន្ឹះមននព័យថ៖ គ្្រ់ស្វា្ម្ម

�តិរញ្ញវត្នុស្ទើរត្ទាំងេស់ដ្លជាតម្ូវការរ្រស់េតតិថតិជនគ្្រ់ស្ទា្រ់  

្ឺមននៅ អ្ េឹម ខ្។ ដោយទស្សនៈវិសព័យន្ឹះហើយដ្លជាហ្តរុធ្វើឲ្យ  

អ្ េឹម ខ្ បាន្រង្កើត នូវផលតិតផល នតិង ស្វា្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុជាច្ើនហើយ

បានដា្់ឲ្យប្ើប្្ស់នៅលើទីផ្សារនាព្ល្ន្លងម្។ ជា្់ស្ដ្ង្តិតម្ 

ដល់ឆ្ន្ំ ២០២០ េតតិថតិជន អ្ េឹម ខ្ ទាំងេស់អាចប្ើប្្ស់នូវផលតិតផល

ដូចជា  (១) ្ម្ចី (២) ការេ្ចីប្្្់តាមប្ពព័ន្ធេនឡាញ (៣) ដា្់ប្្្ ់

សន្សំ (៤) ម៉្សរុីនដ្-ដា្់ប្្្់ (៥) ្ម្មវិធីធនាគរចលព័ត  

(៦) ស្វាធានារា៉្្រ់រងសរុេភាព នតិង គ្្ឹះថ្ន្្់ខា្ន្តតូច (៧) ស្វា

ភតតិសន្យោ នតិង (៨) ស្វាវ្រលរុយតាមរយៈភា្ន្្់ងារ អ្ េឹម ខ្។ ជាមួយ

ផលតិតផល នតិង ស្វា្ម្មទាំងន្ឹះ េតតិថតិជនមតិនចាំបាច់ប្ើប្្ស់ស្្្រព័ន

ករណី សិក្រសា 

 ហិរញ្ញប្របទានខ្រស្រចង្វ្រក់ផលិតកម្ម
ករណី សិក្រសា 

 គ្រប់តម្រូវការស្រវាហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានផ្តល់ជូននៅកន្ល្រងត្រមួយ



4544 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ� របាយការណ៍៍គ្រឹះ�ចាំំឆ្នាំំ� ំ ២០២០

ច្ើននោឹះទ្ ពួ្គត់អាចជ្ើសរីសប្ើត្ អ្ េឹម ខ្ មួយ្ត់ដើម្បី្រំព្ញ

នូវតម្ូវការ�តិរញ្ញវត្នុទាំងេស់រ្រស់ពួ្គត់។ ជាមួយ អ្ េឹម ខ្ េតតិថតិជន

អាចធ្វើប្តតិ្រត្តិការ�តិរញ្ញវត្នុនៅផ្ទឹះរ្រស់គត់ ឬ នៅជតិតផ្ទឹះរ្រស់គត់ដោយ

មតិនចាំបាច់ចំណាយព្លច្ើន្្នុងការធ្វើដំណើរ។ ឧទា�រណ៍ ពួ្គត់អាច

ធ្វើការស្ើសរុំប្្្់្ម្ចីបានគ្្រ់ទី្ន្ល្ង នតិង គ្្រ់ព្លវ្លយា៉្ងងាយស្ួល

តាមរយៈ្ម្មវិធីស្ើសរុំ្ម្ចីេនឡាញ (ហ្វ្ស្រ៊រុ្)។  ចំណ្្ឯស្វាធនាគរ

ចលព័ត នតិង ភា្ន្្់ងារវិញ េតតិថតិជនអាចធ្វើការ្រង់វិ្្កយ្រត្ ្រញ្ចូលលរុយ

ទូរសព័ព្ទ ផ្ទ្រប្្្់ទៅកាន់្ណនី អ្ េឹម ខ្ ឬ ធនាគរផ្ស្ងទៀតដ្លជា

ដ្្ូរ្រស់បា្ង (ច្ើនជាង២០ ធនាគរទូទាំងប្ទ្ស្ម្នុជា) ដោយឥត 

្តិតថ្ល្។ ជា្់ស្ដ្ងដូចជា ថរី គត់បានជ្ើសរីស អ្ េឹម ខ្ ជា្ន្ល្ងត ្

មួយ្ត់សម្្្រ់គត់ ្្នុងការប្ើប្្ស់ផលតិតផល ឬ ស្វា្ម្ម�រិញ្ញវត្នុគ្្រ ់

ប្ភ្ទដ្លគត់ត្ូវការ។ គត់បានចា្រ់ផ្ើមជាមួយ អ្ េឹម ខ្ ដោយេ្ច ី

ប្្្់យ្ទៅប្ើប្្ស់្្នុងអាជីវ្ម្មខា្ន្តតូចរ្រស់គត់។ ៤ ឆ្ន្ំក្្យម្

្តិតម្ដល់សព្វថ្ង្ន្ឹះគត់បានប្ើប្្ស់ស្វា្ម្ម នតិងផលតិតផលរ្រស់

អ្ េឹម ខ្ ស្ទើរត្ទាំងេស់ដូចជា ស្វាប្្្់្ម្ចី ដា្់ប្្្់សន្សំ ស្វា

ធានារា៉្្រ់រងសរុេភាព នតិង គ្្ឹះថ្ន្្់ខា្ន្តតូច ស្វាផ្ទ្រប្្្់ជាមួយភា្ន្្់ងារ 

នតិង ្ម្មវិធីធនាគរចលព័ត អ្ េឹម ខ្ ផងដ្រ។  

“េ្ញនុំឃើញថ អ្ េឹម ខ្ បានធ្វើឲ្យការប្ើប្្ស់ស្វា្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ្រច្ចនុ្រ្បន្

កាន់ត្មនភាពងាយស្ួលជាងមរុនច្ើន ដោយសរត្ផលតិតផល នតិង

ស្វា្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុមនភាពប្ទា្់ក្ឡាគ្ន្ជាប្ពព័ន្ធ។ សម្្្រ់ការធ្វើ

ប្តតិ្រត្តិការ�តិរញ្ញវត្នុវិញេ្ញនុំស្ទើរត្មតិនចាំបាច់ទៅដល់សខាដើម្បីធ្វើប្តតិ្រត្តិ

ការនោឹះទ្ - ឧទា�រណ៍៖ េ្ញនុំអាចដា្់ប្្្់ចូល្្នុង្ណនីសន្សំរ្រស់េ្ញនុំ ឬ 

ផ្ទ្រប្្្់ទៅធនាគរផ្ស្ងតាមរយៈភា្ន្្់ងារ អ្ េឹម ខ្ ដ្លនៅជតិតផ្ទឹះរ្រស ់

េ្ញនុំ េ្ញនុំ្៏អាចពតិនតិត្យមើលសមតរុល្យ ឬ ្រញ្ចូលលរុយទូរសព័ព្ទតាមរយៈ្ម្មវិធី

ធនាគរចលព័ត អ្ េឹម ខ្ បានយា៉្ងឆ្រ់រ�ព័ស នតិងងាយស្ួល។ លើស

ពីន្ឹះទៀត េ្ញនុំ្៏អាច្រង់សងប្្្់្ម្ចីរ្រស់េ្ញនុំនៅភា្ន្្់ងារ អ្ េឹម ខ្ ដ្ល

នៅជតិតផ្ទឹះេ្ញនុំ ឬ តាមរយៈ្ម្មវិធីធនាគរចលព័តផងដ្រ។”  - ថរី ។  ្រណី

រ្រស់ថរី គ្្ន់ត្ជាឧទា�រណ៍មួយ្រ៉រុណោ្ណ្ឹះ តាមពតិតទៅ មនេតតិថតិជន  

អ្ េឹម ខ្ ជាច្ើនដ្លមន្រទពតិសោធន៍ដូចថរី ។

សព្វថ្ង្ ថរី មនអាយរុ ៣០ឆ្ន្ំ ហើយមនទីលំនៅ្្នុងខ្ត្មួយន្

ព្ឹះរាជាណាចក្្ម្នុជា។ គត់បានចា្រ់ផ្ដើមប្ើប្្ស់ស្វា្ម្មរ្រស ់

អ្ េឹម ខ្ ្្នុងឆ្ន្ំ ២០១៦ ដោយេ្ចីប្្្់ចំនួន ២,០០០ ដរុល្ល្រអាម្រិ្ យ្ 

ទៅចា្រ់ផ្ើមអាជីវ្ម្មខា្ន្តតូចមួយ្ឺ ចតិញ្ចឹមចង្តិត។ កាលនោឹះ គត់្៏បាន 

ទតិញស្វាធានារា៉្្រ់រងខា្ន្តតូចពី អ្ េឹម ខ្ ជាលើ្ដំ្រូងផងដ្រ។ 

រយៈព្ល ២ឆ្ន្ំ ក្្យម្គត់បានទទួលបានជោ្ជព័យ្្នុងអាជីវ្ម្មរ្រស់

គត់ ដូច្្ឹះហើយនៅឆ្ន្ំ ២០១៨ គត់្៏បានធ្វើការ្រង់ផ្ដ្ច់ប្្្់្ម្ចីវ្្គទី១ 

ហើយ្៏ចា្រ់ផ្ដើមយ្្ម្ចីវ្្គទី២ ្្នុងទំ�ំ្ម្ចី ៥,០០០ ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ដើម្បី

ពង្ី្អាជីវ្ម្មចតិញ្ចឹមចង្តិតនោឹះ នតិង ទតិញសម្ភ្រផ្ស្ងមួយចំនួនទៀតផង 

ដ្រ។ ្រច្ចនុ្រ្បន្ គត់នៅត្្រន្្ម្ចីជាមួយ អ្ េឹម ខ្ ្្នុងទំ�ំទឹ្ប្្្ ់

៦,០០០ដរុល្ល្រអាម្រិ្។ សម្្្រ់គត់ ការទតិញស្វាធានារា៉្្រ់រងផ្ដល់អោយ 

គត់នូវសរុវត្តិភាពផ្លូវចតិត្យា៉្ងច្ើន ហើយគត់យល់ថវា្៏នឹងជួយសម្្ល

្រន្ទនុ្គត់មួយ្ម្តិតផងដ្នៅព្លដ្លគត់មន្រញ្ហ្សរុេភាព ឬគ្្ឹះ 

ថ្ន្្់ណាមួយដោយច្ដន្យ។ ដូច្្ឹះហើយគត់នៅត្្រន្ទតិញស្វាធានា 

រា៉្្រ់រងខា្ន្តតូចជាមួយ អ្ េឹម ខ្ រ�ូតសព្វថ្ង្ បើទោឹះ្រីជាគត់ពរុំដ្លមន 

្រញ្ហ្ដ្លត្ូវទទួលបានសំណងធានារា៉្្រ់រងនៅឡើយ្៏ដោយ។  

    

ថរី មតិនម្នប្ើប្្ស់ត្ផលតិតផល្ម្ចី នតិង ស្វាធានារា៉្្រ់រងខា្ន្តតូច

្រ៉រុណោ្ណ្ឹះទ្ នៅ្្នុងឆ្ន្ំ ២០២០ គត់្៏បានចា្រ់ផ្ដើមបើ្្ណនី នតិងដា្់

ប្្្់សន្សំជាមួយ អ្ េឹម ខ្ ផងដ្។ ្តា្ត្ដ្លនាំឲ្យគត់ដា្់ប្្្់សន្សំ

ជាមួយ អ្ េឹម ខ្ នោឹះ្ឺ (១) គត់ចង់បានសរុវត្តិភាព្្នុងការទរុ្ដា្់

សច់ប្្្់ នតិង អាចទទួលបានការប្្្់ពីប្្្់ដ្លគត់ទរុ្នោឹះ ជាជាង 

ទរុ្លរុយនៅផ្ទឹះដ្លពរុំសូវមនសរុវត្តិភាព នតិង មតិនទទួលបានេត្ប្យោជន ៍

េ្វីនោឹះដ្រ នតិង (២) ផលតិតផលសន្សំដ្លគត់្ំពរុងប្ើប្្ស់នោឹះ្ឺនឹង

ជួយគត់ឲ្យត្ៀមេ្លួនយា៉្ងល្សម្្្រ់ផ្គត់ផ្គង់ដល់ការរៀនសូត្រ្រស់្ូន

គត់នាព្លេនា្ត។

កាលពីមរុន នៅព្លដ្លគត់ចង់្រង់្ម្ចី គត់ត្ូវធ្វើដំណើរប្ហ្លជា 

១០្ីឡូពីផ្ទឹះរ្រស់គត់ទៅកាន់ការិយាលព័យ អ្ េឹម ខ្ ្រ៉រុន្្ចា្រ់តាំងពី

ព្លដ្លមនភា្ន្្់ងារវ្លរុយ អ្ េឹម ខ្ នៅ្្នុងភូមតិគត់ម្ គត់មតិនខាត 

ព្លធ្វើដំណើរឆ្ង្យដូចមរុនទៀតទ្។ ្រច្ចនុ្រ្បន្ន្ឹះគត់មនភាពងាយស្ួល

ខា្ល្ំង ដោយគត់គ្្ន់ត្ដើរពីផ្ទឹះគត់ប្ហ្ល ៥០ម៉្ត្ ្៏ទៅដល់ភា្ន្្់ងារ 

អ្ េឹម ខ្ ហើយនៅទីនោឹះគត់អាចធ្វើការ្រង់្ម្ចី នតិង ដា្់ប្្្់ចូលទៅ 

កាន់្ណនីសន្សំរ្រស់គត់បានផងដ្រ។ នៅចរុងឆ្ន្ំ ២០២០ គត់ទទួល

បានពត៌មនថ អ្ េឹម ខ្ មន្ម្មវិធីធនាគរចលព័ត គត់បានដឹងថតាម

រយៈ្ម្មវិធីធនាគរចលព័ត អ្ េឹម ខ្ គត់អាចធ្វើប្តតិ្រត្តិការបានច្ើន

ប្ភ្ទ ដូច្្ឹះគត់្៏សម្្ចចតិត្ចរុឹះឈ្្ឹះប្ើប្្ស់ស្វាធនាគរចលព័តត ្

ម្ង។ ថរី បានលើ្ឡើងថ៖  “ ឥឡូវន្ឹះេ្ញនុំមតិនចាំបាច់ទៅកាន់ភា្ន្្់ងារ ឬ

ការិយាលព័យ អ្ េឹម ខ្ ដើម្បីពតិនតិត្យសមតរុល្យសច់ប្្្់នៅ្្នុង្ណនី

រ្រស់េ្ញនុំនោឹះទ្ េ្ញនុំអាចពតិនតិត្យតាមរយៈ្ម្មវិធីធនាគរចលព័ត អ្ េឹម ខ្ បាន

គ្្រ់ព្ល នតិងគ្្រ់ទី្ន្ល្ងដោយេ្លួនេ្ញនុំផ្ទ្ល់។ លើសពីន្ឹះទៅទៀតេ្ញនុំអាច

្រញ្ចូលលរុយទូរសព័ព្ទតាមរយៈ្ម្មវិធីធនាគរចលព័ត អ្ េឹម ខ្ បានយា៉្ង

ងាយស្ួល្រំផរុត។ ”

្រណីរ្រស់ថរីបាន្រងា្ហ្ញឲ្យឃើញថ ្រច្ចនុ្រ្បន្ន្ឹះស្វា្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់

អ្ េឹម ខ្ ស្តិតនៅជតិត្រង្កើយសម្្្រ់េតតិថតិជនគ្្រ់រូ្រ។ េតតិថតិជនអាចធ្វើ

ប្តតិ្រត្តិការបានច្ើនប្ភ្ទនៅផ្ទឹះរ្រស់គត់ ឬ នៅ្ន្ល្ងណា្៏បាន នតិង

ព្លណា្៏បាន។ ឧទា�រណ៍ដូចជា៖ ពួ្គត់អាចធ្វើការទូទាត់ប្្្់្ម្ចី  

ទូទាត់វិ្្កយ្រត្ ្រញ្ចូលលរុយទូរសព័ព្ទ នតិង ប្តតិ្រត្តិការផ្ស្ងៗទៀតតាមរយៈ

្ម្មវិធីធនាគរចលព័តដោយមតិនចាំបាច់ច្ញទៅក្្ផ្ទឹះ ឬ អាចធ្វើនៅតាម

ភា្ន្្់ងារ អ្ េឹម ខ្ ដ្លនៅជតិតផ្ទឹះគត់។ មតិនត្ឹមត្្រ៉រុណោ្ណ្ឹះេតតិថតិជន្ ៏

អាចធ្វើការស្ើសរុំ្ម្ចីតាមប្ពព័ន្ធេនឡាន (ហ្វ្ស្រ៊រុ្) ឬ ឲ្យ្ររុ្្គលតិ្ចរុឹះទៅ

ផ្ទ្ល់នៅផ្ទឹះគត់្៏បានដ្រ។ ចំណ្្ឯការផ្ទ្រប្្្់វិញ ពួ្គត់្៏អាចវ្រ

ប្្្់ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសរ មតិត្ភព័្្ ឬ ដ្្ូអាជីវ្ម្មតាមរយៈភា្ន្្់ងារវ្រប្្្់

 អ្ េឹម ខ្ ជាង ៥,០០០ ្ន្ល្ងនៅទូទាំងប្ទ្ស្ម្នុជា។ េតតិថតិជន្៏អាច

វ្រប្្្់ពី្ណនី អ្ េឹម ខ្ ទៅកាន់្ណនីធនាគរផ្ស្ងទៀតតាមរយៈ

បា្ង ដោយប្ើប្្ស់្ម្មវិធីធនាគរចលព័ត អ្ េឹម ខ្។ ហើយេ្វីដ្ល 

កាន់ត្ពតិស្សជាងន្ឹះទៅទៀតនោឹះ ្្នុង្រណីេតតិថតិជនប្ើប្្ស់្ណនី

ជាមួយធនាគរផ្ស្ងក្្ពី អ្ េឹម ខ្ ហើយមតិនមនសខាធនាគរនោឹះ

នៅ្្នុងតំ្រន់ដ្លគត់រស់នៅ គត់្៏អាចដា្់ប្្្់ចូល្្នុង្ណនីធនាគរ

ទាំងនោឹះបានដ្រនៅភា្ន្្់ងារវ្លរុយ អ្ េឹម ខ្ តាមរយៈប្ពព័ន្ធបា្ង។

ដំណើរការគវាប់គវាងការងរសងគម 

គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ បានប្្ជា្ញ្ចតិត្ធ្វើឱ្យមនភាពស្មើគ្ន្រវាងការងារ�តិរញ្ញវត្នុ នតិងការងារសង្គម តាមរយៈការេនរុវត្ជា្់ស្្ងនូវ
ប្ស្្ម្មផ្្្្តិច្ចការសង្គមរ្រស់េ្លួន ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវ្រុណតម្ល្សង្គម នតិង ការទទួលស្្ល់ជាទូទៅ។ ការគ្្រ់គ្ងការងារសង្គម្ឺជា
ដំណើរការមួយន្ការ ដា្់ប្ស្្ម្មរ្រស់គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុទៅជាការេនរុវត្ជា្់ស្្ង។ ន្ឹះ្ឺមននព័យថ អ្ េឹម ខ្ បាន្រងា្ហ្ញពីការ
េតិតេំប្ឹងប្្ងរ្រស់េ្លួន្្នុងការ្រង្កើតគោលដៅសង្គម ្រង្កើតយន្ការត្រួតពតិនតិត្យទៅលើគោលដៅទាំងនោឹះ នតិងការប្ើប្្ស់ពព័ត៌មនដ្លទទួល
បានដើម្បីពង្ឹងការេនរុវត្ប្ស្្ម្មរ្រស់គ្ឹឹះស្្នឱ្យបានល្។ គោលដៅន្ការងារសង្គមរ្រស់ អ្ េឹម ខ្ ត្ូវបាន្រង្កើតឡើងតាមរយៈការ
្រញ្ចូលប្ស្្ម្ម នតិងគោលការណ៍ណ្នាំរ្រស់ អ្ េឹម ខ្ ដ្លមនចំណុចខា្ល្ំងចំនួន ៥ ដូចជា វិសលភាពប្តតិ្រត្តិការ ភាពសមស្្រន្
ផលតិតផល តម្ល្ភាព នតិងគោលការណ៍ការពារេតតិថតិជន ការទទួលេរុសត្ូវចំពោឹះ្ររុ្្គលតិ្ នតិងការផ្ល្ស់្រ្ូរប្្្រដោយប្សតិទ្ធតិភាព។

កវាបេ័ណ្ឌគវាប់គវាងការងរសងគម

ដើម្បីសម្្ចបាននូវតរុល្យភាពរវាងការងារ�តិរញ្ញវត្នុ នតិងការងារសង្គម អ្ េឹម ខ្ បាន្រង្កើតទតិសដៅសង្គម ្៏ដូចជា្រង្កើតយន្ការជា្់ល្់ នតិង
រឹងមំ  ដើម្បីតាមដាន នតិងវាយតម្ល្លទ្ធផលសង្គមរ្រស់ អ្ េឹម ខ្ ដោយ្ណៈ្ម្្ធតិការការងារសង្គម  តាមរយៈឧ្រ្រណ៍គ្្រ់គ្ងការងារ
សង្គម ដ្លហៅថក្្រេព័ណ្ឌន្ការគ្្រ់គ្ងការងារសង្គម ។  
 
ក្្រេព័ណ្ឌន្ការគ្្រ់គ្ងការងារសង្គមន្ឹះត្ូវបានប្ងច្្ជាពីរផ្្្្ឺ មួយសម្្្រ់ថ្ន្្់គ្្រ់គ្ង នតិងមួយទៀតសម្្្រ់្ម្តិតក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល
ហើយវានឹងត្ូវបាន្រំព្ញដោយ្ណៈ្ម្្ធតិការការងារសង្គម  ដើម្បីផ្ញើទៅក្រុមប្ឹ្្សានាយ្ដ្លភា្ជ្្រ់ជាមួយរបាយការណ៍សង្ខ្្រន្្តិច្ចប្ជរុំ
រ្រស់្ណៈ្ម្្ធតិការន្ឹះផងដ្រ ។ 

១. ្រមវាិតគណៈគវាប់គវាង៖  
 
នាយ្ដា្ឋ្នស្្វជ្្វរ្រស់ អ្ េឹម ខ្ ្ឺជាេ្្ដឹ្នាំ នតិង គ្្រ់គ្ងការេនរុវត្ការងារសង្គម្្នុង អ្ េឹម ខ្ ទាំងមូល។ នាយ្ដា្ឋ្នន្ឹះបានធ្វើ 
ការសតិ្្សាស្្វជ្្វជាប្ចាំទាំងផ្្្សង្គម នតិងផ្្្ទីផ្សារ ដើម្បីស្វ្ងយល់េំពី្រញ្ហ្ប្ឈមផ្ស្ងៗរ្រស់េតតិថតិជន នឹង្ររុ្្គលតិ្។ លើសពីន្ឹះ
ទៅទៀត ក្រុមស្្វជ្្វបានធ្វើការស�ការជាមួយនាយ្ដា្ឋ្ន     ផ្ស្ងៗនៅ្្នុង អ្ េឹម ខ្ ដើម្បីធ្វើឲ្យប្្្ដថត្ូវតាមស្ង់ដារ នតិងការ 
េនរុវត្ការងារសង្គមជា្់ស្្ងត្ូវបានេនរុវត្ នតិងេនរុវត្ដោយជោ្ជព័យ។ 

២. ្រមវាិតកវាុមបវាឹ្រវាសាភិ�ល៖  
 
លទ្ធផលន្ការសតិ្្សាស្្វជ្្វត្ូវបានរាយការណ៍ដល់្ណៈគ្្រ់គ្ង នតិង្ណៈ្ម្្ធតិការេនរុវត្ការងារសង្គម។ ្ណៈ្ម្្ធតិការន្ឹះជាេ្្
ផ្ល់េនរុសសន៍ដល់ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល នតិងពតិភា្្សាលើរ្រ្្ំហើញថ្មីៗសម្្្រ់ជាគោលការណ៍្្នុងការ្រង្កើតយរុទ្ធសស្្អាជីវ្ម្ម។ ការផ្ល់
េនរុសសន៍ នតិងការពតិភា្្សាន្ឹះមនគោល្រំណង្រងា្ហ្ញ នតិងវ្្ញ្្ឱ្យបានគ្្រ់ជ្រុងជ្្យពីស្ន្ដ្ នតិងសមតិទ្ធតិផលទាំងឡាយដ្លស្្្រព័ន
សម្្ចបានដើម្បី្រងា្ហ្ញទៅដល់ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល ្្នុងគោល្រំណងរ្្សាឱ្យបាននូវតរុល្យភាពន្ការេនរុវត្ទូទៅ្្នុងគ្ឹឹះស្្ន នតិងដើម្បីឱ្យ
ការសម្្ចចតិត្្្នុងការគ្្រ់គ្ងមនភាពសរុីសងា្វ្្់គ្ន្ទៅនឹងគោល្រំណងទាំងពីររ្រស់ស្្ន្រព័ន្ឺទាំងផ្្្សង្គម នតិងផ្្្�តិរញ្ញវត្នុ។

ក្្រេព័ណ្ឌន្ការគ្្រ់គ្ងការងារសង្គម  ឆ្លនុឹះ្រញ្ច្ំងពីរចនាសម្ព័ន្ធន្របាយការណ៍ពី្ណៈ្ម្្ធតិការសវន្ម្ម ដោយការេនរុវត្ប្ពព័ន្ធវាយតម្ល្តាម
ពណ៌ភ្លើងចរាចរណ៍ "ក្�ម លឿង នតិងប្តង" ពណ៌ក្�មមននព័យថមន្រញ្ហ្ ហើយប្តងមននព័យថេ្វីៗគ្្រ់យា៉្ងមនភាពប្សើរ ជាង
េណៈដ្លពណ៌លឿងមននព័យថ ច្ញធ្វើស្ម្មភាពជា្រនា្ទ្ន់។ ដំ្រូង្ណៈ្ម្្ធតិការការងារសង្គម  ធ្វើការវាយតម្ល្ថតើពព័ត៌មនចាំបាច់
ទាំងេស់ដ្លត្ូវបានផ្ល់ដោយនាយ្ដា្ឋ្នស្្វជ្្វ  ឬេត់? តើវាត្ឹមត្ូវទ្? តើលទ្ធផលទាំងនោឹះស្្រតាមប្ស្្ម្មរ្រស់ អ្ េឹម ខ្ 
ដ្រឬទ្? ្រនា្ទ្្រ់ម្ការពតិពណ៌នាេំពី្រញ្ហ្ណាមួយដ្លត្ូវបាន្ូស្រញ្ជ្្់ដោយពណ៌លឿង ឬក្�ម  ត្ូវបានរៀ្រចំដោយ្ណៈ្ម្្ធតិការ
ការងារសង្គម  នៅ្្នុងជួរដ្្ "្រញ្ហ្សម្្្រ់រាយការណ៍"។ ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលអាចប្ើប្្ស់ក្្រេព័ណ្ឌន្ឹះសម្្្រ់ការេភតិវឌ្ឍយរុទ្ធសស្្រ្រស់
អ្ េឹម ខ្។

ការគេប់គេង
ការងារសង្គម
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រយៈេពលៃន�រ�យតៃម�៖
០១ មក� ដល់ 
៣១ ធ�� ២០២០

ព័ត៌�នប���ញជូនគិត�តឹម៖
ែខ មិ� ���ំ ២០២១

�បភពៃនព័ត៌�ន

សូច�ករ - ប័ណ��កី�ក

- សន�ស��ន៍
�ប��បៃន
�ព�កី�ក [PPI]

វ��ល�ព
ៃន�បតិបត�ិ�រ

- ក�មឹតៃន�ររក��
អតិថិជន

- អ��អតិថិជន
សន��ំអសកម�

- អ��អតិថិជនយក
កម�ីេ�ចើន���ប័ន

- អ��អតិថិជន
�កេចញ ឬ�ត�វ�ន
បដិេសធកម�ី

- �រ�ស់ែវងេលើ
គុណ�ពេស�កម� 
២០២១

- �រយល់ដឹងពី
េករ��េ���ះរបស់
�គឹះ���ន ២០២១

-  អតិថិជន�កី�ក
យកកម�ី��កុម 
និង កម�ីឯកត�ជន

-  េ�ល�រណ៍
�ស់ែវង�ព�កី�កគឺ
ែផ�កេលើប័ណ��កី�ក
���ំ ២០២០ េនះ
េ�យេហតុ� �រ
�ស់ស�ង់�ព�ក
េ�យេ�បើ��ស់ 
PPI គឺមិន�ន់�ន
េធ�ើបច��ប��ន��ព
រួច�ល់ េគរ�ពឹង�
�ចនឹងរួច�ល់េ�
���ំ ២០២១

�ពសម�សប
ៃនផលិតផល

- ផលេធៀបៃន
អតិថិជន
យកកម�ីេ�ចើន
���ប័ន

- �រេ�បើ��ស់កម�ី
របស់អតិជន
េ�េលើ
េ�លបំណង
េផ��ងៗ

- ក�មិតៃន�រយល់ដឹង
របស់អតិថិជនេលើ
ផលិតផល និង
េស�កម�

- ចំនួនៃន�រតិច�ន
ែកលម�រពីសំ�ក់
អតិថិជន

- អ��អតិថិជន
យកកម�ីេ�ចើន���ប័ន

- �រេ�បើ��ស់កម�ី

- �រយល់ដឹងរបស់
អតិថិជនអំពី
ផលិតផលកម�ី

- �រយល់ដឹងរបស់
អតិថិជនអំពី
ផលិតផល
�����ប់រង
���តតូច

- �រយល់ដឹងរបស់
អតិថិជនអំពី
ផលិតផលសន��ំ

- �រតិច�ន
ែករលម�រពី
សំ�ក់អតិថិជន

ត����ព និង
កិច��រ�រ
អតិថិជន

- ចំនួនបុគ�លិកែដល
�ន�ឈប់ និង
មូលេហតុៃន�រ
�ឈប់របស់
បុគ�លិក �ពម�ំង
�រពន��ល់��

- �រឱ��ពិន��េ�េលើ�ព
េពញចិត��មេភទ 
មុខតំែណង 
និង��
 

- មូលេហតុែដល
បុគ�លិកចង់
�កេចញ
ពី េអ អឹម េខ

- រ�យ�រណ៍ស�ីពី
�រ�ឈប់របស់
បុគ�លិក ២០២០

- រ�យ�រណ៍ស�ីពី
�ពេពញចិត�របស់
បុគ�លិក ២០២០

�រទទួលខុស�ត�វ
ចំេ�ះបុគ�លិក

- ពិន��េលើកំរ�ត
ជីវ�ពរបស់
អតិថិជន

- កំរ�តៃន�រ���ស់ប��រ
េលើរបប��រ
ហូបចុក។

- កំរ�តៃន�រ���ស់ប��រេលើ
សូច�ករសង�ម
េផ��ងេទៀត

- �រេ�បើ��ស់វ�ធី��ស�
��វ��វ និង វ��គ
ែបបវ������ស�។

- រ�យ�រ�រសិក��
អំពី�រ���ស់ប��ររបស់
អតិថិជន�េរៀង�ល់ 
៥ ���ំម�ង។

�រ���ស់ប��រ

�រ�ត�តពិនិត����ប�ំ

េអ អឹម េខ - រ�យ�រណ៍ �កបខ័ណ��រ�រគណៈក���ធិ��រ�រសង�ម

ក្្រេព័ណ្ឌន្ការគ្្រ់គ្ងការងារសង្គមត្ូវបានរាយការណ៍ទៅក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលដោយប្ធាន្ណៈ្ម្្ធតិការពតិស្សរ្រស់េ្លួន  នតិងធ្វើការ
្ត់ត្្្្នុងេំឡនុងព្ល្តិច្ចប្ជរុំ្ណៈ្ម្្ធតិការន្ឹះ  ត្ូវបានយ្ម្េនរុវត្ផងដ្រ។
 

���ំៃន�រ�យតៃម�ៈ ២០២០
�រ�យតៃម��រ�រសង�ម - 
រ�យ�រណ៍សេង�ប

េតើេ�កអ�កេពញចិត�
�មួយនឹង�ព�តឹម�ត�វ
ៃនវ�ធី��ស� និង
ដំេណើរ�រែដល�ន
អនុវត�ែដរឬេទ?  

េតើលទ�ផលែដល�ន
ប���ញជូនេនះ សម�សប
�មួយនឹងេបសកកម�
ែដរឬអត់?

េ�ងេ�េលើលទ�ផល
េនះ េតើេ�កអ�ក�ន�ន
េមើលេឃើញទុក�មុននូវ
ប���ែដល�ច
េកើត�នេឡើងេ�ៃថ�
អ�គតែដរឬេទ?

វ��ល�ព
ៃន�បតិបត�ិ�រ

�ពសម�សប
ៃនផលិតផល

ត����ព និង
កិច��រ�រអតិថិជន

�រទទួលខុស�ត�វ
ចំេ�ះបុគ�លិក

�រ���ស់ប��រ

េតើទិន�ន័យ ឬព័ត៌�នេនះ
�ន�ពខ�ះចេ���ះែដរ
ឬេទ?

ប���េលើរ�យ�រណ៍

េផ��ងៗ: ………………………………………….. 

រ�យ�រណ៍�កបខ័ណ��រ�រគណៈក���ធិ�រ�រ�រសង�មេនះ គឺ�ចំែណកសំ�ន់បំផុតសំ�ប់កិច��បជុំគណៈក���ធិ�រ�រ�រសង�ម។
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4948 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ� របាយការណ៍៍គ្រឹះ�ចាំំឆ្នាំំ� ំ ២០២០

ដើម្បីឱ្យប្្្ដថតើគ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ ដើរស្្រទៅនឹងប្ស្្ម្មផ្្្សង្គមរ្រស់េ្លួន អ្ េឹម ខ្ បានធ្វើការស្ទង់មតតិ នតិង 
ប្ើប្្ស់ទតិន្នព័យដ្លេ្លួនមនស្្្រ់នៅ្្នុងប្ពព័ន្ធគ្្រ់គ្ងពព័ត៌មនរ្រស់េ្លួន ដើម្បីធ្វើការវិភា្ព្ញមួយឆ្ន្ំដើម្បីតាមដានសូចនា្រសំខាន់ៗ 
ន្ដំណើរការការងារសង្គមរ្រស់េ្លួន។ លទ្ធផលដ្លបានម្ពីការសតិ្្សាស្្វជ្្វ នតិង ការវិភា្ទតិន្នព័យត្ូវបានចងក្ងដា្់ចូល្្នុង
របាយការណ៍ការងារសង្គម ដ្លពតិនតិត្យ នតិង ពតិភា្្សាដោយ្ណៈ្ម្្ធតិការការងារសង្គម។  របាយការណ៍ទាំងន្ឹះត្ូវបានពតិភា្្សាដោយ
្ណៈ្ម្្ធតិការការងារសង្គម (SPC) នតិង ធ្វើការ្រងា្ហ្ញទៅកាន់ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលវិភា្ដោយឈរលើមូលដា្ឋ្ន ចំណុចសំខាន់ទាំង្រួន  
រួមមន វិសលភាពប្តតិ្រត្តិការ ភាពសមស្្រន្ផលតិតផល តម្ល្ភាពនតិង្តិច្ចការពារេតតិថតិជន នតិងការទទួលេរុសត្ូវចំពោឹះ្ររុ្្គលតិ្។  
លទ្ធផលន្ចំណុចគោលនីមួយៗ ត្ូវបានវាយតម្ល្ដោយប្ើប្្ស់ពណ៌ន្ភ្លើងចរាចរណ៍ដ្លមន ក្�ម លឿង នតិង ប្តង ដ្ល
ពណ៌ក្�មតម្ូវឱ្យធ្វើស្ម្មភាពក្ប្្ជា្រនា្ទ្ន់ ពណ៌លឿង តម្ូវឱ្យមនការចាត់វិធានការ្រន្្មដោយប្រុងប្យព័ត្ នតិងពណ៌ប្តង 
មតិនតម្ូវឱ្យមនការធ្វើស្ម្មភាព្រនា្ទ្ន់្រន្្មនោឹះទ្។
                                                                                                                                                     
វិសលភាពបវាតិបត្តិការ 

ការវិភា្ន្ឹះ្ឺធ្វើឡើងដោយនាយ្ដា្ឋ្នស្្វជ្្វដើម្បីធ្វើការវាស់វ្ងពី្ម្តិតភាពក្ីក្រ្រស់េតតិថតិជន នតិង ជួយឱ្យ អ្ េឹម ខ្ បានយល់
កាន់ត្ច្បាស់េំពីេតតិថតិជនរ្រស់េ្លួន។ វា្៏បានផ្ដល់ជាេំណឹះេំណាងដើម្បី្រញ្ជ្់ថតើ អ្ េឹម ខ្ ពតិតជាបានេនរុវត្ន៍ប្ស្ម្មសង្គមរ្រស់េ្លួន
បានល្ដ្រ ឬ ទ្។ អ្ េឹម ខ្ បានប្ើប្្ស់វិធីសស្្្រឋមពីរដើម្បីវាស់្ម្តិតភាពក្ីក្រ្រស់េតតិថតិជន ហើយ វិធីសស្្ទាំង ពីរនោឹះមនដូច
ខាងក្្ម៖ 

១. ប័ណ្ណកវា�កវា១ (្ម្មវិធីេត្សញ្ញ្ណ្ម្មគ្រួសរក្ីក្) ជា្ម្មវីធីមួយដ្ល្រង្កើតដោយក្សួងផ្នការ។ អ្ េឹម ខ្ បានប្ើប្្ស់្រព័ណ្ណក្ីក្  
 ន្ឹះដើម្បី្ំណត់សំគល់លើេតតិថតិជនក្ីក្រ្រស់េ្លួននៅស្ទើរគ្្រ់តំ្រន់ទូទំាងប្ទ្ស្ម្នុជា។

២. សនេសវាសន៍បវាូ�បនវាភាពកវា�កវា (PPI)២ ជាវិធីសស្្មួយដ្រត្ូវបានប្ើប្្ស់សម្្្រ់ចា្រ់យ្នូវប្ូបា្រន្ភាពក្ីក្រ្រស់ េតតិថតិជន។  
 វាជួយឱ្យយើងដឹងថេតតិថតិជនប្្រណាដ្លប្ហា្់ប្ហ្លជា ក្ីក្។ 
  
មរុនឆ្ន្ំ ២០២០ អ្ េឹម ខ្ បានប្ើប្្ស់វិធីសស្្ស្ទង់មតតិដើម្បីប្មូលទតិន្នព័យយ្ម្ធ្វើការវាស់វ្ងពី្ម្តិតភាពក្ីក្ន្េតតិថតិជន្ម្ចីរ្រស់
េ្លួន។ ដោយឡ្្ ្្នុងឆ្ន្ំ ២០២០ មតិនបានធ្វើការប្មូលទតិន្នព័យនោឹះទ្ ដោយសការរឹតត្បតិត្្នុងការចរុឹះប្មូលទតិន្នព័យ្្នុងមូលដា្ឋ្នដ្ល
្រណា្ត្លម្ពីវីររុស្ូវីដ-19 នតិង ដោយសរ PPI ្ឺស្តិតនៅ្្នុងដំណើរការន្ការធ្វើ្រច្ចនុ្រ្បន្ភាព។ ទោឹះជាយា៉្ងណា្្ី្្នុងរយៈព្ល 8ឆ្ន្ំ ្ន្លងម្
ន្ឹះ អ្ េឹម ខ្ បាន្រន្េនរុវត្ យា៉្ងខា្ជ្្រ់េ្ជួននូវប្ស្្ម្មសង្គមរ្រស់េ្លួន ពោល្ឺ ២២% ទៅ ៣៦% ន្េតតិថតិជនរ្រស់េ្លួន្ឺម្ពីគ្រួសរក្ីក្
ន្ឹះបើងយោ្តាមការប្ើប្្ស់្រព័ណ្ណក្ីកា្ជ្សូចនា្រ ហើយបើផ្្្លើ PPI Gov’t@150 វិញនោឹះ េតតិថតិជនរ្រស់ អ្ េឹម ខ្ប្មណជា ៣៦% 
ទៅ ៤៦% ្ឺប្ហ្លជាគ្រួសរក្ីក្។

១ ្ម្មវិធី េត្ សញ្ញ្ណ ្ ម្ម គ្រួសរ ក្ី ក្  បាន ្រង្កើត ឡើង ្ ្នុង ឆ្ន្ំ ២០០៦ ដោយ ក្សួង ផ្ន ការ  ដ្លន្ឹះ ជា ផ្្្ មួយ ន្ ការ ្រន្ េតិត េំ ប្ឹង ប្្ង  រ្រស់ រាជ រដា្ឋ្ ភតិបាល ្ ម្នុជា ដើម្បី កាត់  ្រន្យ 
ភាព ក្ី ក្  នតិង ជួយ ដល់ ការ េភតិវឌ្ឍស្ដ្ឋ ្ តិច្ច សង្គម ទូទាំង ប្ ទ្ស។ ្ម្ម វិធី ន្ឹះ ផ្ដល់ ជូន ជា ប្ ចាំ ទៅ កាន់ ភា្ន្្់ ងារ ្ ្នុងរដា្ឋ្ ភតិបាល  នតិង ក្្ រដា្ឋ្ ភតិបាល ជា ច្ើន ន្ ការ វិវត្ ន្ ពព័ត៌ មន លើ គ្រួសរ ក្ី 
ក្ ដើម្បី ជួយ ពួ្ គត់ ផ្ដល់  ស្វា្ម្ម ចំគោល ដៅ គ្រួសរ  ក្ី ក្  នតិង គ្រួសរ  ដ្ល ងាយ រង គ្្ឹះ ្រំផរុត ។  គោល ្រំណងសំខាន់ ន្ ្ ម្ម វិធី េត្ សញ្ញ្ណ ្ ម្ម គ្រួសរ ក្ី ក្  ្ ឺ កាត់ ្រន្យ ភាព ស្ទួន ន្ 
កា រ ប្ឹង ប្្ង  នតិង ធន ធាន ដោយស្្្រព័ន ផ្ស្ង ៗ  នតិងេង្គ ការ នានា ្ ្នុង ការ ្ ំណត់ ក្រុម គោល ដៅ សម្្្រ់ ការ ធ្វើ េន្រា្មន៍ លើ ការ កាត់ ្រន្យ ភាព ក្ី ក្  នតិងធានា ឲ្យ បាន ថ ជំនួយ ន្ឹះ នឹង ផ្ដល់ 
ជូន ដល់ គ្រួសរ ដ្ល ត្ូវ ការ ្រំផរុត  ។ HTTP://WWW.IDPOOR.GOV.KH 

២ សន្ទស្សន៍ ប្ូបា្រន្ ភាព ក្ី ក្  (PPI®) ្ឺ ជា វិធី សស្្ ្ ្នុង ការ វាស់ វ្ងភាព ក្ី ក្ សម្្្រ់ េង្គការ  នតិង អាជីវ្ម្ម  ជា មួយ  ប្ស្្ម្ម ្រម្ើ ដល់ ប្ជាពលរដ្ឋ ក្ី ក្។  សន្ទស្សន៍  ប្ូបា្រន្ ភាព 
ក្ី ក្្ឺ ជា ស្តិតតិ  ត្ មន ភាព ងាយ ស្ួល ្ ្នុង ការ ប្ើ ប្្ស់  ដោយ ផ្ដល់  ចម្លើយ ទៅ នឹង សំនួរ ទាំង ១០ េំពី ឥរិយា្រទ នៅ ្ ្នុង គ្រួសរ  ហើយ ទ្ព្យ សម្បត្តិ រ្រស់ ម្ច្ស់ ្ ម្ម សតិទ្ទតិ ្ ឺ ត្ូវ បាន ដា្់ ពតិន្ទនុ 
ដើម្បី ្ ណ នា លទ្ធ ភាព ដ្ល អាច នឹង ក្ី ក្  ដ្ល គ្រួ សរ នោឹះ រស់ នៅ ក្្ម   ឬលើ ្រន្តិច ្រន្ូច ន្ ្រនា្ទ្ត់ ភាព ក្ី ក្ ។ HTTPS://WWW.POVERTYINDEX.ORG/ABOUT-US 

របកគំហើញសំខាន់ៗ
ក្នុងការអនុវត្តការងារសង្គម

ប��ក់: ទិន�ន័យស���ប់���ំ ២០២០ មិន�ន់ដំ�ើរ�រ�ក��ង�រគណ�របស់ PPI �� ��រពិត�ស់�យ�រ��បច��ប��ន���ះ PPI កំពុង��ស�ិត�ក��ងដំ�ក់�ល��ើបច��ប��ន��ព

ចំនួន�គ��រ�កី�កែដលអតិថិជនរបស់ េអ អឹម េខ 
េ�ជនបទ និង ទី�បជុំជន (២០១៨ - ២០១៩)

Poor (1+2) PPI-Gov@150% PPI-WB@150%
2018 2019 2018 2019 2018 2019

18%

27%

38% 41%

7%

16%
20%

30%

37%

16%

40%

28%

ជនបទ ទី�បជុំជន

បែ�មប�ម�លៃន�រ�គបដណ�ប់
អតិថិជន�កុមថ�ី�កី�ក (២០១២ -  ២០១៩)

លទ�ផលពី�រស�ង់មតិ៖  ចំនួនអតិថិជនថ� ី��ល�នប័ណ���ី�� (ប័ណ���ី��១ និងប័ណ���ី��២)

លទ�ផលពី�រស�ង់មតិ៖  ចំនួនអតិថិជនថ�ី��ល����ល�មកពី����រ��ី��រ  - PPI Government definition @ 150%

លទ�ផលពី�រស�ង់មតិ៖  ចំនួនអតិថិជនថ�ី��ល����ល�មកពី����រ��ី��រ - PPI World Bank definition @ 150%

ប���ក:់ ទិន�ន័យស���ប់���ំ ២០២០ មិន�ន់ដំ�ើរ�រ�ក��ង�រគណ�របស់ PPI �� ��រពិត�ស់�យ�រ��បច��ប��ន���ះ PPI កំពុង��ស�ិត�ក��ងដំ�ក់�ល��ើបច��ប��ន��ព

2012

29%

37% 37%
32%

36% 37%
44%

44%
38%37%

45%

45%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

46%

46%

22%23%

36%



5150 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ� របាយការណ៍៍គ្រឹះ�ចាំំឆ្នាំំ� ំ ២០២០

ភាពសមសវាបនវាផលិតផល 
 
ដោយសរតម្ូវការរ្រស់េតតិថតិជន្្នុងការប្ើប្្ស់ស្វា�តិញ្ញវត្នុមនការផ្ល្ស់្រ្ូរយា៉្ងឆ្រ់រ�ព័សនៅ្្នុងទីផ្សារ អ្ េឹម ខ្ បានេតិតេំយា៉្ងខា្ល្ំង
ដើម្បី្រង្កើតផលតិតផល/ស្វា្ម្មថ្មីៗដ្លអាចឆ្លើយត្រទៅនឹងតម្ូវការ នតិង ចំណូលចតិត្រ្រស់េតតិថតិជន។ មរុនឆ្ន្ំ ២០២០ នាយ្ដា្ឋ្នស្្វជ្្វ
នតិង នាយ្ដា្ឋ្នទំនា្់ទំនង េតតិថតិជនរ្រស់ អ្ េឹម ខ្ បានធ្វើការសតិ្្សាជាប្ចាំេំពីភាពព្ញចតិត្រ្រស់េតតិថតិជនម្លើផលតិតផល នតិងស្វា្ម្ម
រ្រស់ អ្ េឹម ខ្ ្៏ដូចជាធ្វើការសតិ្្សាតាមដានេំពីមូលហ្តរុដ្លនាំឱ្យេតតិថតិជនឈ្រ់ប្ើ អ្ េឹម ខ្។ ដោយឡ្្នៅ្្នុងឆ្ន្ំ ២០២០  
អ្ េឹម ខ្ បានពន្យោព្ល្្នុងការស្ទង់មតតិទាំងន្ឹះ ដោយសរវិធីសស្្ទាំងនោឹះ្ំពរុងស្តិត្្នុងការក្លម្ នតិង ធ្វើ្រច្ចនុ្រ្បន្ភាព។

ការសតិ្្សាទាំងន្ឹះ្ឺដើម្បីជួយដល់ថ្ន្្់គ្្រ់គ្ង្្នុងការរិឹះរ្យរុទ្ធសស្្ធ្វើយា៉្ងណាឱ្យ អ្ េឹម ខ្ នៅត្ជាជម្ើសដ៏ល្សម្្្រ់េតតិថតិជន
គោលដៅ នតិង នៅត្អាចប្្ួតប្ជ្ងនៅលើទីផ្សារបានគ្្រ់ព្លវ្ល។ ទោឹះ្រីជាពតិដានការប្្្់អាចជា្តា្ត្មួយដ្លរារាំងស្្្រព័នផ្ស្ង
មួយចំនួនមតិនអាចផ្ល់្ម្ចីទំ�ំតូចទៅដល់គ្រួសរក្ីក្នៅជន្រទបាន្៏ដោយ អ្ េឹម ខ្ នៅត្្រន្ច្្ខនុវិសព័យ នតិង ប្ស្្ម្មរ្រស់េ្លួន្្នុងការ
ផ្ល់នូវផលតិតផលសមស្្រទៅដល់េតតិថតិជនគ្្រ់ស្ទា្រ់នៅ្្នុងប្ទ្ស្ម្នុជា។ អ្ េឹម ខ្ ធ្វើដូច្្ឹះ្ឺដើម្បីឱ្យប្្្ដថគ្្រ់គ្ន្ ជាពតិស្ស
គ្រួសរក្ីក្មនលទ្ធភាពទទួលបាននូវ�តិរញ្ញវត្នុសម្្្រ់្រំព្ញតម្ូវការរ្រស់ពួ្គ្ ។

តម្លវាភាព និង ្រិច្ចការពារអតិថិជន
 
ចរុងឆ្ន្ំ ២០១៦ គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ បានទទួល្រព័ណ្ណសរសើរស្ីពី្តិច្ចការពារេតតិថតិជន ពីស្្តខ្មផ្ញ (Smart Campaign) 
ដ្ល្រព័ណ្ណសរសើរន្ឹះ្រងា្ហ្ញពីការេតិតេំប្ឹងប្្ងរ្រស់្ររុ្្គលតិ្គ្្រ់ជាន់ថ្ន្្់។ ្្នុងឆ្ន្ំ ២០១៨ អ្ េឹម ខ្ ្៏ទទួលបានការទទួលស្្ល់ពី
ការេនរុវត្លើគោលការការពារេតតិថតិជនយា៉្ងព្ញល្ញពីសវន្រឯ្រាជ្យផងដ្រ។ អ្ េឹមខ្ េនរុវត្គោលការណ៍ន្ឹះ្្នុងគោល្រំណងការពារ
េតតិថតិជន្៏ដូចជា្រម្ើពួ្គត់ប្្្រដោយតម្ល្ភាព នតិងភាពទទួលេរុសត្ូវ។ នាយ្ដា្ឋ្នស្្វជ្្វបានធ្វើការតាមដាន នតិងសតិ្្សាស្្វជ្្វលើ
្ម្្ងផ្ស្ងៗ ដើម្បីធានាឱ្យបានថេតតិថតិជន អ្ េឹម ខ្ គ្្រ់រូ្រទទួលបានការ្រម្ើស្វា្ម្មដូចៗគ្ន្ នតិងស្មើភាពគ្ន្។
 
អ្ េឹម ខ្ បានធ្វើការសតិ្្សាលើេតតិថតិជនដ្លមន្ម្ចីច្ើនស្្្រព័ន ដោយប្ើវិធីសស្្ន្ការប្មូលពព័ត៌មនប្្រ្ររិមណនតិង ប្្រ្រុណភាព
ដើម្បីស្វ្ងយល់ពីអា្្រ្ប្តិរិយារ្រស់េតតិថតិជន្្នុងការប្ើប្្ស់្ម្ចីរ្រស់ពួ្គ្ដ្លេនរុញ្ញ្តឱ្យថ្ន្្់គ្្រ់គ្ងអាចដា្់ច្ញជាយរុទ្ធសស្្្្នុង 
ការ្រញ្ចៀសេតតិថតិជនពីការធា្ល្្់ចូល្្នុងស្្នភាព្ម្ចីវព័ណ្ឌ្។ ក្្ពីន្ឹះ ការវាស់ស្ទង់មតតិលើេតតិថតិជនដ្លត្ូវបាន្រដតិស្ធ្ម្ចី្៏បាន
ឆ្លនុឹះ្រញ្ច្ំងផងដ្រថ អ្ េឹម ខ្ មនការប្្ជា្ញ្ចតិត្ នតិងប្ឹងប្្ងយា៉្ងខា្ល្ំង្្នុងការវិភា្លើលទ្ធភាព្រង់សងត្ល្រ់រ្រស់េតតិថតិជន ដើម្បីធ្វើឱ្យ
ប្្្ដថពួ្គ្នឹងមតិនធា្ល្្់ចូល្្នុងស្្នភាព្រំណុលវព័ណ្ឌ្ឡើយ។ លើសពីន្ឹះទៀត ការសតិ្្សាពីការយល់ដឹងរ្រស់ េតតិថតិជនសន្សំ េតតិថតិជន
្ម្ចី នតិង េតតិថតិជនដ្របានប្ើប្្ស់ស្វាធានារា៉្្រ់រងខា្ន្តតូច ត្ូវបានប្ើប្្ស់ដើម្បី ថ្លឹងថ្ល្ងេំពី្ម្តិតយល់ដឹងរ្រស់ពួ្គ្ទៅលើស្វា្ម្មដ្រ
គ្្ំពរុងប្ើប្្ស់ ហើយលទ្ធផលន្ឹះដ្របានជួយដល់ឱ្យ្ណៈគ្្រ់គ្ងបានយល់ដឹងនូវេ្វីដ្ល អ្ េឹម ខ្ ្ួរត្ធ្វើ្រន្្មដើម្បីធ្វើយា៉្ងណាឱ្យ 
េតតិថតិជនយល់ច្បាស់េំពីផលតិផលដ្លពួ្គត់្ំពរុងប្ើប្្ស់ ។ អ្ េឹម ខ្ ្៏បាន្រង្កើតឱ្យមនផងដ្រនូវយន្ការទទួលពព័ត៌មនត្ឡ្រ់តាម 
រយៈប្េ្រ់សំ្ររុត្ផ្ល់មតតិយោ្រល់ នតិងប្ពព័ន្ធទូរសព័ព្ទមតិន្តិត្ម្្ស្វាសម្្្រ់េតតិថតិជនធ្វើការទូរសព័ព្ទម្កាន់ អ្ េឹម ខ្។

ទំនួលេុសតវាូវចំពោះបុគគលិ្រ

ការជ្ើសរីស នតិងថ្រ្្សាឱ្យបាននូវ្ររុ្្គលតិ្ល្ដើម្បី្រម្ើការងារ្្នុងគ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ ពតិតជាមនសរៈសំខាន់ណាស់ ហើយន្ឹះ
ជាការងារអាទតិភាព ព្្ឹះ្ររុ្្គលតិ្្ឺជាទ្ព្យដ៏សំខាន់្រំផរុតសម្្្រ់ អ្ េឹម ខ្។ នៅដើមឆ្ន្ំ ២០២១ អ្ េឹម ខ្ ទទួលបានពានរងា្វ្ន់ នតិយោជ្
ឆ្ើម ប្ចាំប្ទ្ស្ម្នុជាដ្រទទួលស្្ល់េំពីការវិនតិយោ្ នតិងការយ្ចតិត្ទរុ្ដា្់ចំពោឹះ្ររុ្្គលតិ្។ អ្ េឹម ខ្ ចាត់ទរុ្ការព្ញចតិត្រ្រស់
្ររុ្្គលតិ្លើ្ររិយាកាសការងារ  គោលនយោបាយធនធានមនរុស្ស  ការផ្ល់េត្ប្យោជន៍ផ្ស្ងៗ ការេភតិវឌ្ឍអាជីពរ្រស់្ររុ្្គលតិ្ នតិង  
មូលហ្តរុដ្លអាចនាំឱ្យ្ររុ្្គលតិ្លឈ្រ់ពី អ្ េឹម ខ្ ថជារឿងសំខាន់្រំផរុតដ្លត្ូវតាមដាន នតិង ក្លម្ជាប្ចាំ។ នាយ្ដា្ឋ្នធនធាន 
មនរុស្ស រួមជាមួយនាយ្ដា្ឋ្នស្្វជ្្វ បានស�ការគ្ន្យា៉្ងជតិតស្តិទ្ធលើការសតិ្្សាេំពីវិធីសស្្ធ្វើយា៉្ងណាឱ្យ្ររុ្្គលតិ្មនការព្ញចតិត្េ្ស់
ចំពោឹះ អ្ េឹម ខ្។ ដូច្្ឹះហើយបានជា របាយការណ៍ន្ការចា្ច្ញរ្រស់្ររុ្្គលតិ្ នតិង របាយការណ៍ស្ដីពីការការព្ញចតិត្រ្រស់្ររុ្្គលតិ្ ត្ូវ
បានធ្វើឡើងជាប្ចាំជារាងរាល់ឆ្ន្ំ។ តួយា៉្ង នៅឆ្ន្ំ ២០២០ បាន្រងា្ហ្ញឱ្យឃើញថពតិន្ទនុជាមធ្យមន្ការព្ញចតិត្រ្រស់្ររុ្្គលតិ្ម្លើ  
អ្ េឹម ខ្ ្ឺ ៤ លើពតិន្ទនុសររុ្រ ៥ ហើយតួល្េន្ឹះដ្រវាប្ហា្់ប្ហ្ល ទៅនតិង្ម្តិតពតិន្ទនុកាលពីឆ្ន្ំមរុនៗ។ ន្ឹះ្រញ្ជ្្់ថ្ររុ្្គលតិ្  
ជាទូទៅ្ឺមនភាពព្ញចតិត្ខា្ល្ំងចំពោញ អ្ េឹម ខ្។

្រច្ចនុ្រ្បន្ន្ឹះ គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ ផ្ល់ជូនផលតិតផល នតិងស្វា�តិរញ្ញវត្នុសម្បូរប្្ររួមមន៖ ្ម្ចីជាក្រុម នតិង្ម្ចីឯ្ត្ជន   
ស្វាប្្្់សន្សំ  ស្វាផ្ទ្រប្្្់  ស្វាធានារា៉្្រ់រងខា្ន្តតូច  ស្វាទូទាត់ នតិងស្វាធនាគរចលព័ត  ព្មទាំងស្វា�តិរញ្ញវត្នុផ្ស្ងៗទៀត។ 
 
 
្រ. ផលិតផល្រម្ច�ជាកវាុម

ផលតិតផល្ម្ចីជាក្រុម ឬ្ម្ចីធនាគរភូមតិ ្ឺជាប្ភ្ទផលតិតផល ដ្លប្ើប្្ស់វិធីសស្្្្នុងការផ្ល់្ម្ចីដ្លមនការធានាជាក្រុម។  វិធីសស្្
ន្ឹះ្ឺផ្ល់អាទតិភាពឲ្យេតតិថតិជន្្នុងការជ្ើសរីសក្រុមដោយេ្លួនឯង ដោយមនការធានារួមមួយដ្លមនសមជតិ្ចា្រ់ពី ២ ទៅ ៦នា្់ ហើយ
្រង្កើតបានជាធនាគរភូមតិ ដ្លមនចំនួន ២០ក្រុម ឬមនសមជតិ្ក្រុមរ�ូតដល់ ១០០នា្់។ ប្ធានធនាគរភូមតិ (VBP) ត្ូវបានបោឹះឆ្ន្ត
ជ្ើសរីសដោយសមជតិ្ក្រុម ដើម្បីធ្វើជាេ្្តំណាងឲ្យធនាគរភូមតិ។ េតតិថតិជនមនសតិទ្ធតិសម្្ចដោយេ្លួនឯង្្នុងការជ្ើសរីសផលតិតផល
ណាមួយដ្លល្្រំផរុតសម្្្រ់ពួ្គ្ អាស្ព័យលើលំ�ូរប្្្់ចំណូលរ្រស់ពួ្គ្។

ការ្ររិយាយ ្ម្ចីសងដើមចរុងវ្្គ–ធនាគរភូមតិ ្ម្ចីសងរំលស់–ធនាគរភូមតិ ្ម្ចីសង្រណា្ត្្–់ធនាគរភូមតិ

េតតិថតិជនគោលដៅ សមជតិ្ក្រុមដ្លមនលំ�ូរ 
សច់ប្្្់តាមរដូវកាល

សមជតិ្ក្រុមដ្ល មនលំ�ូរ
សច់ប្្្់ទៀងទាត់

សមជតិ្ក្រុមដ្លបាន 
្រញ្ច្រ់វ្្គទីមួយ ឬ ១២ ខ្

ប្ភ្ទរូ្រតិយ្រព័ណ្ណ រៀល នតិង បាត រៀល នតិង បាត រៀល នតិង បាត

ទំ�ំ្ម្ចីេតតិ្ររម ៤.០០០.០០០ រៀល ឬ រូ្រតិយ្រព័ណ្ណសមមូល

រយៈព្លេតតិ្ររម ១២ ខ្ ១៨ ខ្ ២៤ ខ្

េត្្ការប្្្់ (ប្ចាំខ្) ១,៥០%

បញ្ជវា្រ់៖ ថ្ល្ស្វាដំណើរការឯ្សរ្ម្ចី នតិងរដ្ឋបាល  ត្ូវបានេនរុវត្ទៅតាមល្្ខេណ្ឌផលតិតផលនីមួយៗ

របៀ្រន្ការទូទាត់សង • ្រង់ប្្្់ដើមនៅចរុងវ្្គ  
   នតិងការប្្្់ប្ចាំខ្

• ្រង់ការប្្្់ នតិង  
    ប្្្់ដើមរៀងរាល់ខ ្

• ្រង់ការប្្្់ជារៀងរាល់ខ ្

• ការដ្ប្្្់មនភាព្រត់ប្ន  
   នតិងដ្បានច្ើនដង ហើយ      
   ការប្្្់្តិតទៅតាមចំនួនប្្្ ់
   ដ្លបានដ្្្នុងេំឡនុងព្ល 
   ្តិច្ចសន្យោ 

• មតិនមនការពតិនព័យប្សតិនបើ 
   េតតិថតិជនមតិនប្ើប្្ស់្ម្ចី

ផលិតផល
និង សេវាកម្ម



5352 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ� របាយការណ៍៍គ្រឹះ�ចាំំឆ្នាំំ� ំ ២០២០

េ. ផលិតផល្រម្ច�ឯ្រត្តជន

ផលតិតផល្ម្ចីឯ្ត្ជន ្រង្កើតឡើងដើម្បីផ្ល់ជូនទាំងេតតិថតិជនថ្មី នតិងេតតិថតិជនចាស់ ដ្លមន្រំណង្រង្កើនដើមទរុន ឬពង្ី្អាជីវ្ម្ម
រ្រស់ពួ្គ្។ េតតិថតិជនអាចយ្្ម្ចីឯ្ត្ជនន្ឹះយ្ទៅប្្្រអាជីវ្ម្ម ឬយ្ទៅប្ើប្្ស់្្នុងគោល្រំណងផ្ទ្ល់េ្លួន្៏បាន  អាស្ព័យលើ
តម្ូវការន្ផ្នការអាជីវ្ម្មេតតិថតិជន នតិងលំ�ូរសច់ប្្្់រ្រស់គត់។ េតតិថតិជនអាចជ្ើសរីសផលតិតផលមួយ្្នុងចំណោមផលតិតផលជាច្ើន
ខាងក្្ម៖

្រម្ច�ទូទៅ និង្រម្ច�សង្វាះបនា្ទវាន់

ការ្ររិយាយ ្ម្ចីទូទៅ ្ម្ចីសង្្្ឹះ្រនា្ទ្ន់

អតិថិជនគោលដៅ សម្្្រ់េតតិថតិជនឯ្ត្ជនដ្លត្ូវការដើមទរុន
សម្្្រ់ស្ម្មភាពអាជីវ្ម្មផ្ស្ងៗ

េតតិថតិជនឯ្ត្ជន ឬេតតិថតិជនជាក្រុម ដ្ល
មនប្វត្តិល្ហើយនៅជាមួយ អ្ េឹម ខ្
្្នុងរយៈព្ល៦ខ្។ េតតិថតិជននឹងទទួល 
បាន្ម្ចី្្នុងរយៈព្ល៤ម៉្ង្្នុងព្ល 
ធ្វើការន្ការស្ើសរុំ។ 

បវាភវាទរូបិយប័ណ្ណ រៀល បាត នតិងដរុល្ល្រ ខ្ម្រ នតិង បាត

ទំហំ្រម្ច�អតិបរម ៥.0០០ ដរុល្ល្រ ៤0០.០០០ រៀល ឬ រូ្រតិយ្រព័ណ្ណសមមូល

រយៈពវាលអតិបរម រ�ូតដល់ ៣៦ខ្ ១០ខ្

អតវាវាការបវាវា្រ់ (បវាចាំខវា) ១,៥%

បញ្ជវា្រ់៖ ថ្ល្ស្វាដំណើរការឯ្សរ្ម្ចី នតិង 
រដ្ឋបាល  ត្ូវបានេនរុវត្ទៅតាមល្្ខេណ្ឌ
ផលតិតផលនីមួយៗ

គ្្ន

របៀបនវាការទូទត់សង ១- ្រង់ប្្្់ដើមតាមដំណា្់កាល នតិងការប្្្់
     ប្ចាំខ្
២- ្រង់រំលស់ថ្រប្ចាំខ្ (ប្្្់ដើម  
     នតិងការប្្្់ថ្រ)
៣- ្រង់ប្្្់ដើមថ្រ នតិងការប្្្់ប្ចាំខ្ 
៤- ្រង់ប្្្់ដើមនៅចរុងវ្្គ នតិងការប្្្់ប្ចាំខ្
៥- ្រង់ការប្្្់ជារៀងរាល់ខ្

្រង់ប្្្់ដើមនៅចរុងវ្្គ  
នតិងការប្្្់ប្ចាំខ្

្រម្ច�កវាលម្អគវាហដា្ឋវាន

ការ្ររិយាយ ្ម្ចីក្លម្គ្�ដា្ឋ្ន

អតិថិជនគោលដៅ សម្្្រ់េតតិថតិជនត្ូវការលរុយជួសជរុលផ្ទឹះ ឬ្៏ធ្វើផ្ទឹះថ្មី

បវាភវាទរូបិយប័ណ្ណ រៀល នតិងដរុល្ល្រ

ទំហំ្រម្ច�អតិបរម រ�ូតដល់ ៥0.០០0 ដរុល្ល្រ

រយៈពវាលេ្ច� រយៈព្ល ១២០ខ្ 

អតវាវាការបវាវា្រ់បវាចាំខវា ១,១% រ�ូតដល់ ១,៥%

្រញ្ជ្្់៖ ថ្ល្ស្វាដំណើរការឯ្សរ្ម្ចី នតិងរដ្ឋបាល  ត្ូវបានេនរុវត្ទៅតាមល្្ខេណ្ឌផលតិតផលនីមួយៗ

របៀបនវាការទូទត់សង ១-្រង់ប្្្់ដើមតាមដំណា្់កាល នតិងការប្្្់ប្ចាំខ្
២-្រង់រំលស់ថ្រប្ចាំខ្ (ប្្្់ដើម នតិងការប្្្់ថ្រ)

្រម្ច�អាជ�វ្រម្មខា្វាតតូចបំផុត-ខា្វាតតូច និងមធវាយម

ការ្ររិយាយ អាជីវ្ម្មខា្ន្តតូច្រំផរុតសម្្្រ់វិនតិយោ្ អាជីវ្ម្មខា្ន្តតូច្រំផរុតត្ូវការ្រង្វតិលទរុន

អតិថិជនគោលដៅ ផលតិតផលន្ឹះសម្្្រ់ឯ្ត្ជន ឬស�គ្្សខា្ន្តតូច 
្រំផរុត-ខា្ន្តតូច នតិងមធ្យម (MSME) ដ្លត្ូវការទរុន្្នុង
ការពង្ី្អាជីវ្ម្ម ឫ្រង្កើតអាជីវ្ម្មថ្មី  ផលតិតភាព  
នតិងធ្វើស្្ចំការរ្រស់ពួ្គ្  

ផលតិតផលន្ឹះសម្្្រ់អាជីវ្រ ឬស�គ្តិន ដ្លត្ូវការ
ដើមទរុន្្នុងការធ្វើប្តតិ្រត្តិការអាជីវ្ម្ម ទាំងការចំណាយ
ទូទៅ នតិងទតិញសម្ភ្រ

បវាភវាទរូបិយប័ណ្ណ ដរុល្ល្រ

ទំហំ្រម្ច�អតិបរម រ�ូតដល់ ២០.០០០ ដរុល្ល្រ

រយៈពវាលអតិបរម រ�ូតដល់ ៦០ ខ្ ១២ ខ្

អតវាវាការបវាវា្រ់  
(បវាចាំខវា)

១,១% - ១,៥%
បញ្ជវា្រ់៖ ថ្ល្ស្វាដំណើរការឯ្សរ្ម្ចី នតិងរដ្ឋបាល  ត្ូវបានេនរុវត្ទៅតាមល្្ខេណ្ឌផលតិតផលនីមួយៗ

របៀបនវាការ
ទូទត់សង

១.  ្រង់ប្្្់ដើមតាមដំណា្់កាល នតិងការប្្្់ប្ចាំខ្
២.  ្រង់រំលស់ថ្រប្ចាំខ្ (ប្្្់ដើម នតិងការប្្្់ថ្រ)
៣. ្រង់ប្្្់ដើមថ្រ នតិងការប្្្់ប្ចាំខ្

្រង់ប្្្់ដើមនៅចរុងវ្្គ នតិងការប្្្់ប្ចាំខ្ 

្រម្ច�អាជ�វ្រម្មខា្វាតតូច និងមធវាយម

ការ្ររិយាយ អាជីវ្ម្មខា្ន្តតូចមធ្យមសម្្្រ់វិនតិយោ្ អាជីវ្ម្មខា្ន្តតូច នតិងមធ្យមត្ូវការ្រង្វតិលទរុន

អតិថិជនគោលដៅ ផលតិតផលន្ឹះសម្្្រ់ឯ្ត្ជន ឬស�គ្្សខា្ន្ត
តូច នតិងមធ្យម (SME) ដ្លត្ូវការដើមទរុនពង្ី្
អាជីវ្ម្មដ្លមនស្្្រ់ ឬ្រង្កើតអាជីវ្ម្មថ្ម ី

ផលតិតផលន្ឹះសម្្្រ់ឯ្ត្ជន ស�គ្្ស ឬសម្ម ដ្ល
ត្ូវការដើមទរុន្្នុងរយៈព្លេ្លី ឬស្ម្មភាពអាជីវ្ម្មជា្់ល្់
ណាមួយ

បវាភវាទរូបិយប័ណ្ណ ដរុល្ល្រ នតិងប្្្់រៀល

ទំហំ្រម្ច�អតិបរម រ�ូតដល់ ១០០.០០០ ដរុល្ល្រ

រយៈពវាលអតិបរម រ�ូតដល់ ៧២ ខ្ ១២ ខ្

អតវាវាការបវាវា្រ់  
(បវាចាំខវា)

១% - ១,៣%
បញ្ជវា្រ់៖ ថ្ល្ស្វាដំណើរការឯ្សរ្ម្ចី នតិងរដ្ឋបាល  ត្ូវបានេនរុវត្ទៅតាមល្្ខេណ្ឌផលតិតផលនីមួយៗ

របៀបនវាការ
ទូទត់សង

១.  ្រង់ប្្្់ដើមតាមដំណា្់កាល នតិងការប្្្់
      ប្ចាំខ្
២.  ្រង់រំលស់ថ្រប្ចាំខ្ (ប្្្់ដើម  
      នតិង ការប្្្់ថ្រ)
៣. ្រង់ប្្្់ដើមថ្រ នតិងការប្្្់ប្ចាំខ្

្រង់ប្្្់ដើមនៅចរុងវ្្គ នតិងការប្្្់ប្ចាំខ្ 



5554 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ� របាយការណ៍៍គ្រឹះ�ចាំំឆ្នាំំ� ំ ២០២០

គ. សវាវាភតិសនវាយាហិរញ្ញវត្ថនុ (បង់រំលស់)

គោល្រំណងន្ការ្រង្កើតស្វា្ម្មភតតិសន្យោ�តិរញ្ញវត្នុ ្ឺដើម្បីផ្ល់នូវជម្ើសន្ស្វា្រង់រំលស់ដ៏ប្សើរដល់េតតិថតិជនដ្លស្ម្ម្្នុងស្ដ្ឋ្តិច្ច
ដ្លមនតម្ូវវការលើការទតិញទ្ព្យសម្បត្តិសម្្្រ់ការប្ើប្្ស់ផ្ទ្ល់េ្លួនឬ / នតិងការប្ើប្្ស់អាជីវ្ម្ម។ 

ផលតិតផលន្ឹះត្ូវបានរចនាឡើងយា៉្ងពតិស្សដើម្បី្រំព្ញតាមលទ្ធភាពេតតិថតិជនគោលដៅ នតិង្្នុងល្្ខណៈប្្ួតប្ជ្ងនៅលើទីផ្សារ។
ការរចនាផ្ល់ជូនេតតិថតិជននូវវិធីសស្្្ំណត់តម្ល្ត្ឹមត្ូវតម្ូវការដំណើរការងាយស្ួល នតិងទំ�ំសមរម្យន្ភតតិសន្យោ។ ការ្រញ្ជ្្់លម្តិត
មននៅ្្នុងតារាងខាងក្្ម។

ប្ភ្ទផលតិតផល ម៉ូតូ  ម៉ូតូ្ង់្រី សម្ភ្រ្សតិ្ម្ម

អតិថិជនគោលដៅ ្ររុ្្គលដ្លស្ម្ម្្នុងផ្្្ស្ដ្ឋ្តិច្ច ្ររុ្្គលដ្លស្ម្ម្្នុងផ្្្ស្ដ្ឋ្តិច្ច ្សតិ្រ / េ្្ធ្វើអាជីវ្ម្ម 
ទា្់ទងនឹង្សតិ្ម្ម

បវាភវាទរូបិយប័ណ្ណ ដរុល្ល្រ ដរុល្ល្រ ដរុល្ល្រ

ទំហំ្រម្ច�អតិបរម (ដុលា្លវារ) រ�ូតដល់់ ៣,០០០ ដរុល្ល្រ រ�ូតដល់់ ៥,០០០ ដរុល្ល្រ រ�ូតដល់់ ៣០,០០០ ដរុល្ល្រ

រយៈពវាលអតិបរម រ�ូតដល់់ ៣៦ខ្ រ�ូតដល់់ ៣៦ខ្ រ�ូតដល់់ ៤៨ខ្

អតវាវាការបវាវា្រ់ (បវាចាំខវា) ១,៥%

បញ្ជវា្រ់៖ ថ្ល្ស្វាដំណើរការឯ្សរ្ម្ចី នតិងរដ្ឋបាល  ត្ូវបានេនរុវត្ទៅតាមល្្ខេណ្ឌផលតិតផលនីមួយៗ

ល្រ្ខណនវាការបង់សង ្រង់ប្្្់ដើមតាមដំណា្់កាល  
នតិងការប្្្់ ប្ចាំខ្

្រង់ប្្្់ដើមតាមដំណា្់កាល 
នតិងការប្្្់ ប្ចាំខ្

្រង់ប្្្់ដើមតាមដំណា្់កាល  
នតិងការប្្្់ ប្ចាំខ្

 
ឃ. ហិរញ្ញបវាបទនខវាសវាចង្វា្រ់ផលិត្រម្ម

�តិរញ្ញ្រ្បទានខ្ស្សងា្វ្្់ផលតិត្ម្មត្ូវបាន្រង្កើតឡើង ដើម្បីផ្ល់ជូន្ញ្ច្រ់�តិរញ្ញវត្នុដល់េតតិថតិជន្្នុងចងា្វ្្់អាជីវ្ម្មដល់េតតិថតិជនគោលដៅ
ជាអាទតិភាពសម្្្រ់ស�គ្្សធរុនតូច នតិងមធ្យមដ្លមនសកា្ត្នរុពលត្ូវការស្វា្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុជាពតិស្សប្្្់្ម្ចី នតិងស្វា្ម្ម្រន្្ម
ដទ្ទៀតដើម្បីគំទ្ដល់ប្តតិ្រត្តិការអាជីវ្ម្មរ្រស់ពួ្គ្។ 

អ្ េឹម ខ្ ផ្ល់ជូន�តិរញ្ញ្រ្បទានសម្្្រ់ខ្ស្សងា្វ្្់ផលតិត្ម្មផ្ស្ងៗគ្ន្ ដ្លមនភាព្រត់ប្ន ហើយត្ូវគ្ន្ជាមួយនឹងផលតិតផល្ម្ចី  
អ្ េឹម ខ្ ដូចជា៖ ដើមទរុនអាជីវម្ម នតិង្ម្ចីស�គ្្សខា្ន្តតូច នតិងមធ្យម ្ម្ចីរយៈព្លេ្លី នតិង្ម្ចីវិបារូ្ររ៍ដ្លផ្ល់ជូនេតតិថតិជននូវភាព 
្រត់ប្ន នតិងភាពងាយស្ួលន្ដំណោឹះស្្យ�តិរញ្ញវត្នុសម្្្រ់អាជីវ្ម្ម។

ប្ភ្ទផលតិតផល �តិរញ្ញ្រ្បទាំនខ្ស្ចងា្វ្្់ផលតិត្ម្ម

អតិថិជនគោលដៅ ផលតិតផលន្ឹះ ត្ូវបាន្រង្កើតឡើងសម្្្រ់េតតិថតិជនឯ្ត្ជន  
ឬ្៏េតតិថតិជនដ្លត្ូវការដំណោឹះស្្យផ្្្�តិរញ្ញវត្នុជាសម្ម
 

បវាភវាទរូបិយប័ណ្ណ ប្្្់រៀល នតិងដរុល្ល្រ

ទំហំ្រម្ច�អតិបរម (ដុលា្លវារ) រ�ូតដល់ ៣០០,០០០ ដរុល្ល្រ

រយៈពវាលអតិបរម រ�ូតដល់ ៩៦ ដរុល្ល្រ 

អតវាវាការបវាវា្រ់ (បវាចាំខវា) ០.៧%-១.២០%

ល្រ្ខណនវាការបង់សង ការ្រង់សងមនភាព្រត់ប្ន

ង. ឥណទនវិ�រូបរ៍

ឥណទានវិបារូ្ររ៍ ្ឺជាមធ្យោបាយ�តិរញ្ញវត្នុដ្លអាចឱ្យេតតិថតិជនសកា្ត្នរុពលរ្រស់យើងដ្ប្្្់ពី្ណនីសន្សំនៅ អ្ េឹម ខ្ នៅព្លដ្ល
ពួ្គ្េ្វឹះដើមទរុន។ គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ ផ្ល់ឥណទាននឹងរ្្សាអាជីវ្ម្មរ្រស់េតតិថតិជនឱ្យរី្ចម្ើនតាមរយៈការទទួលបាន
សច់ប្្្់្រន្្មដើម្បីវិនតិយោ្ដោយមតិនចាំបាច់បារម្ភ ឬត្ូវការការវាយតម្ល្ប្្្់្ម្ចី្រន្្ម។

ប្ភ្ទផលតិតផល ឥណទានវិបារូ្ររ៍

អតិថិជនគោលដៅ ផលតិតផលន្ឹះត្ូវបាន្រង្កើតឡើងសម្្្រ់េតតិថតិជនឯ្ត្ជន ឬ្៏េតតិថតិជនដ្លត្ូវការ្រង្វតិលទរុនសម្្្រ់អាជីវ្ម្មប្ចាំថ្ង ្

បវាភវាទរូបិយប័ណ្ណ រៀល ដរុល្ល្រ នតិងថ្បាត

ទំហំ្រម្ច�អតិបរម (ដុលា្លវារ) រ�ូតដល់ ១០០,០០០ ដរុល្ល្រ

រយៈពវាលអតិបរម រ�ូតដល់ ១២ខ្ 

អតវាវាការបវាវា្រ់ (បវាចាំខវា) ១% - ១.៥០% 

ល្រ្ខណនវាការបង់សង ការ្រង់សងមនភាព្រត់ប្ន

ច. ផលិតផលសនវាស ំ

គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ បាន្រង្កើតផលតិតផលសន្សំសម្បូរប្្រដ្លមនភាព្រត់ប្នន្ឹះដើម្បី្រំព្ញតម្ូវការេតតិថតិជន្្នុងការ 
ដា្់ប្្្់សន្សំ។ ផលតិតផលន្ឹះេនរុញ្ញ្តតិឲ្យេតតិថតិជនសន្សំប្្្់ ដ្ប្្្់ តាមរយៈ្រណា្ត្ញប្តតិ្រត្តិការជាច្ើនដូចជា៖ ម៉្សរុីដ្-ដា្់ប្្្ ់
(ATM/CDM) ការិយាលព័យ នតិង្រណា្ត្ញភា្ន្្់ងារ អ្ េឺម ខ្។ ្រច្ចនុ្រ្បន្ន្ឹះ អ្ េឹម ខ្ បានផ្ល់ជូននូវផលតិតផលប្្្់សន្សំចំនួន៤ផ្ស្ង 
ទៀតមនដូចជា៖ ្ណនីសន្សំងាយស្ួល  ្ណនីសំណាង   ្ណនីសន្សំមនកាល្ំណត់ នតិង្ណនីេនា្ត។

ការ្ររិយាយ ្ណនីសន្សំ
ងាយស្ួល ្ណនីសំណាង ្ណនី្ូនឆ្ល្ត ្ណន ី

សោធនតិវត្ន៍ ្ណនីេនា្ត ្ណនីមន 
កាល្ំណត់

អតិថិជនគោលដៅ សម្្្រ់េតតិថតិជន

ដ្លត្ូវការ
ផលតិតផលសន្សំ
ដ្លមនភាព
្រត់ប្នបាន្្នុងការ
ដា្់ នតិងដ្ប្្្់
សម្្្រ់ប្តតិ្រត្តិការ
ប្ចាំថ្ង្

សម្្្រ់េតតិថតិជន

ដ្លត្ូវការ
ផលតិតផលសន្សំ
ដ្លទទួលបានការ
ប្្្់េ្ស់ នតិងមន
ភាព្រត់ប្ន្្នុងការ
ដា្់ នតិងដ្ប្្្់
សម្្្រ់ប្តតិ្រត្តិការ
ប្ចាំថ្ង្

សម្្្រ់េតតិថតិជន

សន្សំដ្ល
សន្សំប្្្ ់
សម្្្រ់េនា្ត្ូន

សម្្្រ់េតតិថតិជន

សន្សំរៀ្រចំផ្នការ
គ្្រ់គ្ងសច់ប្្្់
ផ្ទ្ល់េ្លួន មរុនព្ល
ចូលនតិវត្ន៍

សម្្្រ់េតតិថតិជន

ដ្ល មន្រំណង
សន្សំប្្្់
ជាទៀងទាត់
្្នុងរយៈព្ល
្ំណត់ណាមួយ

សម្្្រ់េតតិថតិជន

ដ្លមន្រំណង
ដា្់ប្្្់សន្សំ
្្នុងរយៈព្ល
ជា្់ល្់
ណាមួយដើម្បី
ទទួលបានេត្្
ការប្្្់េ្ស់

បវាភវាទរូបិយប័ណ្ណ រៀល បាត ដរុល្ល្រ រៀល បាត ដរុល្ល្រ រៀល បាត ដរុល្ល្រ រៀល បាត ដរុល្ល្រ រៀល បាត ដរុល្ល្រ រៀល បាត ដរុល្ល្រ

សមតុលវាយអបវាបបរម មតិន្ំណត់ ២.0០0.០០០ រៀល ១.០0០ រៀល ១0.០0០ រៀល ២0.០0០ រៀល ១00.០0០ រៀល

រយៈពវាល មតិន្ំណត់ មតិន្ំណត់ មតិន្ំណត់ 60 ខ្ ៣-៣៦ ខ្ ១-៣៦ ខ្

អតវាវាការបវាវា្រ់ 
(បវាចាំឆ្វាំ)

រ�ូតដល់  
៣,៥% 

រ�ូតដល់  
៤,២៥%

• ៣%
• នតិងេត្ប្យោជន៍      
   ្រន្្មទៀត

• ២%
• នតិងេត្ប្យោជន៍      
   ្រន្្មទៀត

រ�ូតដល់  
៧%  

 

រ�ូតដល់ 
៨,៥0% 
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ឆ. សវាវាផេវារបវាវា្់រ  

គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ បានផ្ល់ជូនស្វាផ្ទ្រប្្្់្្នុង នតិងក្្ប្ទ្ស  ជូនដល់េតតិថតិជនរ្រស់េ្លួន។ ជាមួយនឹងឯ្សរងាយៗ
េតតិថតិជនមនភាពងាយស្ួល្្នុងការផ្ទ្រប្្្់ទៅកាន់សមជតិ្ក្រុមគ្រួសរ សច់ញាតតិ ដ្្ូអាជីវ្ម្ម នតិងេ្្ទទួលផលផ្ស្ងទៀត តាមរយៈ
ការិយាលព័យ ម៉្សរុីនអ្ធីេឹម នតិងភា្ន្្់ងារគ្្រ់ទី្ន្ល្ងទូទាំងប្ទ្ស។ េតតិថតិជនអាចផ្ទ្រ នតិងទទួលប្្្់ ពី/ទៅ ្ណនី ឬជាសច់ប្្្់ ពីគ្្រ់
្រណា្ត្ញប្តតិ្រត្តិការរ្រស់ អ្ េឹម ខ្។

អ្ េឹម ខ្ បានចូលជាសមជតិ្ (Fast Payment) ដ្ល្រង្កើតឡើងដោយធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា ដោយេនរុញ្ញ្តឱ្យេតតិថតិជនអាចផ្ទ្រ ឬទទួល
សច់ប្្្់ពីគ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ ឬធនាគរពាណតិជ្ជផ្ស្ងៗទៀត តាមរយៈ្ណនីសន្សំ ដ្លមនភាពរ�ព័ស សរុវត្តិភាព ប្សតិទ្ធតិភាព នតិង
ទំនរុ្ចតិត្េ្ស់។

ជ. �គង 

បា្ងត្ូវបាន្រង្កើតឡើងដោយធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា ដ្លអាចឲ្យេតតិថតិជនដ្លប្ើប្្ស់ស្វា�តិរញ្ញវត្នុអាចទូទាត់ នតិងផ្ទ្រប្្្់ឲ្យគ្ន្
ទៅវិញទៅម្ដោយមតិនបាច់កាន់ក្ដាសប្្្់។

ឈ. បវាព័ន្ធ (CSS)

ប្ពព័ន្ធ (CSS) ន្ឹះ្៏បាន្រង្កើតឡើងដោយធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា ដ្លអាចឲ្យេតតិថតិជនន្គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ នតិងធនាគរអាចដ្ប្្្់ឆ្លង
ធនាគរឬគ្ឹឹះស្្នបានតាមរយៈប្ពព័ន្ធ (CSS) េតតិថតិជន្៏អាចដ្ប្្្់ ផ្ទ្រប្្្់ ត្រួតពតិនតិត្យសមតរុល្យ តាមរយៈទូអ្ធីេឹម នតិងម៉្សរុីន POS។

ញ. សវាវាទូទត់វិ្រ្កយបតវា

អ្ េឹម ខ្ ផ្ល់ជូនស្វាទូទាត់វិ្្កយ្រត្ផ្ស្ង ទៅកាន់េតតិថតិជនរ្រស់េ្លួនជាសច់ប្្្់ ឬរវាង្ណនីនតិង្ណនី នៅទូទាំងការិយាលព័យ នតិង
ភា្ន្្់ងារ អ្ េឹម ខ្ ទូទាំងប្ទ្ស។

ដ. សវាវាបើ្របវាវា្រ់បៀវតវាស 

អ្ េឹម ខ្ ផ្ល់ជូនស្វាបើ្ប្្្់បៀវត្ស ដ្លមនទំនរុ្ចតិត្ នតិងភាពងាយស្ួលដល់េតតិថតិជនរ្រស់េ្លួន។ ស្វាន្ឹះេនរុញ្ញ្តឱ្យ ក្រុម�៊រុន
ឯ្ជន េង្គការក្្រដា្ឋ្ភតិបាលនានា ដើម្បីសម្្រសម្រួលការបើ្ប្្្់បៀវត្សដល់្ររុ្្គលតិ្រ្រស់ពួ្គ្កាន់ត្មនភាពងាយស្ួល។ លើសន្ឹះ
ទៀតពួ្គ្្៏ទទួលបានេត្ប្យោជន៍ជាច្ើនទៀតដូចជា េត្្ការប្្្់េ្ស់ អាចធ្វើប្តតិ្រត្តិការសច់ប្្្់នៅតាម ម៉្សរុីនដ្ប្្្់នតិងដា្់
ប្្្់ដោយស្វព័យប្វត្ នតិងភា្ន្្់ងារ អ្ េឹម ខ្ នៅទូទាំងប្ទ្សដោយឥត្តិតថ្ល្។ កាន់ត្ពតិស្សជាងន្ឹះទៅទៀត ពួ្គ្រី្រាយជាមួយនឹង
ការ្រញ្ចនុឹះតម្ល្ពីដ្្ូអាជីវ្ម្មនៅទូទាំងប្ទ្សដោយគ្្ន់ត្្រងា្ហ្ញកាតអ្ធីេឹមត្្រ៉រុណោ្ណ្ឹះ។

ឋ. សវាវាធនាគារចល័ត 

គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ បានដា្់ឲ្យប្ើប្្ស់នូវ្រណា្ត្ញ្រន្្មជាច្ើននៅចរុងឆ្ន្ំ២០១១ ជាពតិស្សស្វាភា្ន្្់ងារ។ ស្វា 
ភា្ន្្់ងារន្ឹះ ជា្រណា្ត្ញ្រន្្មសម្្្រ់េតតិថតិជនដ្លរស់នៅតំ្រន់ដាច់ស្យាល ដ្លមន្រំណងធ្វើប្តតិ្រត្តិការ ដ្ប្្្់ ដា្់ប្្្់  
ផ្ទ្រប្្្់ ្រង់ប្្្់្ម្ចី ឬប្តតិ្រត្តិការ�តិរញ្ញវត្នុដទ្ទៀត តាមរយៈភា្ន្្់ងារ អ្ េឹម ខ្ នៅ្្នុងតំ្រន់រ្រស់ពួ្គ្។ ជាមួយស្វាភា្ន្្់ងារ 
ន្ឹះ អ្ េឹម ខ្ បានផ្ល់ស្វាដល់េតតិថតិជនកាន់ត្ទូលំទូលយជាងមរុន សម្្្រ់េតតិថតិជនដ្លមតិនធា្ល្្រ់ធ្វើប្តតិ្រត្តិការនៅតាម 
គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុផ្លូវការ្ន្លងម្។ 

ជាមួយគ្ន្ន្ឹះផងដ្រ ស្វាម៉្សរុីដ្ នតិងដា្់ប្្្់ដោយស្វព័យប្វត្តិ ត្ូវបានរៀ្រចំដា្់ឲ្យប្ើប្្ស់នៅទូទាំងប្ទ្ស។  
ស្វាទាំងន្ឹះរួមមន ដ្ប្្្់ ផ្ទ្រប្្្់ ត្រួតពតិនតិត្យសមតរុល្យ ត្រួតពតិនតិត្យរបាយការណ៍សង្ខ្្រ ្រ្ូរល្េសម្ង្ត់ ដ្ប្្្់ នតិងដា្់ប្្្់។ 

នៅខ្្រុម្ភឹះ ឆ្ន្ំ២០២០ ស្វាធនាគរចលព័ត អ្ េឹម ខ្ បានដា្់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការដ្លអាចឲ្យេតតិថតិជនធ្វើប្តតិ្រត្តិការ 
តាមរយៈ្ម្មវិធីធនាគរចលព័ត អ្ េឹម ខ្ ដ្លដំណើការលើ្ម្មវិធីទូរសព័ព្ទដ្ស្្ត�្វូន។

ឌ. សវាវាធានារា៉វាប់រងខា្វាតតូច

គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ នតិងក្រុម�៊រុនធានារា៉្្រ់រង�្វត្ (Forte) បានចរុឹះ្តិច្ចព្មព្ៀង្្នុងការផ្ល់ជូនផលតិតផលធានារា៉្្រ់រង្្នុង
្រណា្ត្ញប្តតិ្រត្តិការ អ្ េឹម ខ្។ ្្នុងឆ្ន្ំ២០១៨ អ្ េឹម ខ្ បានល្់ផលតិតផលធានារា៉្្រ់រងខា្ន្តតូចលើសរុេភាព នតិងគ្្ឹះថ្ន្្់ចំនួន 
២៨៥.៦៤៦ គោលការណ៍ទៅកាន់េតតិថតិជនរ្រស់េ្លួន។ េតតិថតិជនអាចទតិញផលតិតផលធានារា៉្្រ់រងបាននៅតាមការិយាលព័យ  
ឬមន្្ីឥណទាន អ្ េឹម ខ្ ដ្ល្ំពរុងត្ផ្ល់ជូនស្វាប្្្់្ម្ចីតាម ភូមតិ។ 
 
អ្ េឹម ខ្ ផ្ល់ជូនផលតិតផលន្ឹះ្្នុងគោល្រំណងជួយការពារេតតិថតិជននៅព្លដ្លមន្រញ្ហ្ខាងក្្ម  ដើម្បីជួយ ្រំព្ញតម្ូវការ
�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់ពួ្គ្៖

ធានារា៉វាប់រងលើសុេភាព និងគវាវាះថា្វា្រ់៖ ជាមួយនឹងតម្ល្ត្ឹមត្ ៧,៥០ ដរុល្ល្រ ្្នុង១ឆ្ន្ំ េតតិថតិជនអាចទតិញផលតិតផលន្ឹះ 
ដើម្បីជួយការពារគ្រួសរ នតិងសមជតិ្្្នុងគ្រួសរពួ្គ្។

ធានារា៉វាប់រងលើម៉ូតូ៖ ផលតិតផលន្ឹះ្រង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យេតតិថតិជនអាចធានាលើទ្ព្យសម្បត្តិឥណទានម៉ូតូ  
ហើយជួយកាត់្រន្យហានតិភព័យឥណទានេតតិថតិជន។

ធានារា៉វាប់រងបុគគល៖ េតតិថតិជនគោលដៅន្ការធានារា៉្្រ់រងគ្្ឹះថ្ន្្់ផ្ទ្ល់េ្លួនរួមមនេតតិថតិជន នតិងេតតិថតិជនសធារណៈដ្លត្ូវការស្វា្ម្មន្ឹះ
ដើម្បីការពារនតិងកាត់្រន្យហានតិភព័យដ្លមតិនបានដឹងមរុនដ្លអាចកើតឡើងចំពោឹះគ្រួសរ។ ការធានារា៉្្រ់រងគ្្ឹះថ្ន្្់ផ្ទ្ល់េ្លួនផ្ល់ជូនចំនួន 
៣្ញ្ច្រ់ដល់េតតិថតិជន។ េតតិថតិជនអាចជ្ើសរីសជម្ើសណាមួយដ្លសមស្្រ្រំផរុតជាមួយនឹងផ្នការ�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់ពួ្គ្ ៥ដរុល្ល្រ  
ឬ១០ដរុល្ល្រអាម្រិ្ឬ ១៩ ដរុល្ល្រ្្នុងមួយឆ្ន្ំ។

ទោឹះ្រី អ្ េឹម ខ្ បានស្ល្បងផលតិតផលសន្ទស្សន៍អាកាសធាតរុ ផលតិតផលធានារា៉្្រ់រងសម្្្រ់ការធ្វើស្្ដើម្បីកាត់្រន្យហានតិភព័យដ្ល
្រណា្ត្លម្ពីគ្្ឹះម�ន្រាយធម្មជាតតិដូចជាទឹ្ជំនន់ នតិងគ្្ឹះរាំងស្ងួត។
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ចំនួនធនាគរ គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ ្រន្កើនឡើងពីមួយឆ្ន្ំទៅមួយឆ្ន្ំ ហើយគ្្រ់គ្ន្ បានេតិតេំប្ឹងប្្ងនាំម្នូវភាពឆ្្ប្ឌតិតថ្មីៗ ដើម្បី
ប្្ួតប្ជ្ង្្នុងទីផ្សារ។ យោងតាមតួល្េរ្រស់សម្មមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ្ម្នុជា (សរុី េឹម អ្) ្្នុងឆ្ន្ំ២០២០ មនគ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ
ចំនួន ៧៥ (មន៧៣ ្្នុងឆ្ន្ំ ២០១៩) នតិងមនគ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុទទួលប្្្់្រញ្ញើចំនួន ៦ (មន ៧ ្្នុងឆ្ន្ំ ២០១៩ ហើយគ្ឹឹះស្្ន
មីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុមួយចំនួនបានផ្ល្ស់្រ្ូរទៅជាធនាគរនៅ្្នុងឆ្ន្ំ ២០២០) ដ្លជាសមជតិ្រ្រស់សម្មមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ្ម្នុជា។ ស្្្រព័ន 
ទាំងន្ឹះ្ឺជាតួេង្គសំខាន់្្នុងការជំររុញស្ដ្ឋ្តិច្ច្ម្នុជា។ 

ដើម្បីជួយឱ្យប្ជាជន្ម្នុជាអាចមនលទ្ធភាពទទួលបាននូវស្វា្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុដ្លមនតម្ល្សមរម្យ ្៏ដូចជាការពារ្រុំឱ្យប្ជាជនធា្ល្្់្្នុង
ស្្នភាព្រំណុលវព័ណ្ឌ្ ធនាគរជាតតិន្្ម្នុជាដា្់ច្ញនូវគោលនយោបាយ្ំណត់ពតិដានេត្្ការប្្្់ត្ឹម ១៨% ្្នុងមួយឆ្ន្ំ ដ្លច្ញឱ្យ
គ្្រ់ ធនាគរ នតិង គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុទាំងេស់េនរុវត្ ចា្រ់តាំងពីខ្ ម្សឆ្ន្ំ ២០១៧ ។ ការដា្់ច្ញន្ឹះបានធ្វើឱ្យគ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ
ជាច្ើន ជួ្រប្ទឹះការលំបា្្្នុងការក្តម្ូវផលតិតផល នតិង ស្វា្ម្មរ្រស់េ្លួនឱ្យស្្រទៅតាមគោលនយោបាយន្ឹះ ហើយនៅត្អាច្រំព្ញ
តម្ូវការរ្រស់េតតិថតិជនរ្រស់េ្លួនដរដ្ល។ 
 
្រ៉រុន្្បើទោឹះ្រីជាមន្ំណត់ពតិដានេត្្ការប្្្់យា៉្ងណា្្ី ផល្រព័ត្្ម្ចីនៅត្្រន្កើនឡើងពីមួយឆ្ន្ំទៅមួយឆ្ន្ំ។ ន្ឹះអាចដោយសរត្
តម្ូវការរ្រស់េតតិថតិជនមនការកើនឡើងដោយសរត្េត្្ការប្្្់ទា្រជាងមរុន។ ្រន្្មពីលើន្ឹះទៅទៀត ្រុណភាពឥណទានរ្រស់គ្ឹឹះស្្ន
មីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុទទួលប្្្់្រញ្ញើទាំង ៦ (របាយការណ៍រ្រស់ សម្មមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ្ម្នុជា ្តិតត្ឹមថ្ង្ទី ៣១ ខ្ធ្ូ ឆ្ន្ំ២០២០) ្ឺនៅត្ស្តិតនៅ
្្នុង្ម្តិតដ្លអាចគ្្រ់គ្ងបាន ផល្រព័ត្មនហានតិភព័យ្្នុងរយៈព្លលើសពី ៣០ថ្ង្ នៅ្្នុងឆ្ន្ំ ២០២០ មនចំនួនត្ឹមត្ ០.៨៣% ្រ៉រុណោ្ណ្ឹះ
 (គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ្ឺេ្ស់ជាងគ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុទទួលប្្្់្រញ្ញើ)។ របាយការណ៍រ្រស់ សម្មមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ្ម្នុជា  ឆ្ន្ំ ២០២០
 ្៏បាន្រងា្ហ្ញពីស្្នភាពសមជតិ្រ្រស់េ្លួន្តិតត្ឹមថ្ង្ទី ៣១ ខ្ធ្ូ ឆ្ន្ំ ២០២០ ដូចខាងក្្មន្ឹះដ្រ (រា្រ់្រញ្ចូលត្គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ
ទទួលប្្្់្រញ្ញើ, គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ នតិង គ្ឹឹះស្្នឥណទានជន្រទ ដ្លជាសមជតិ្រ្រស់សម្មមីក្ូ�តិរញវត្នុត្្រ៉រុណោ្ណ្ឹះ)៖

សម្វាល់៖ តួល្េទាំងន្ឹះមតិនរា្រ់្រញ្ចូល លី�ួរ (ធនាគរ អ្ស ្រ៊ី អាយ លី�ួរ) ក្្ឌីត (ធនាគរ �្វីលីព) នតិង �តា្្្សតិ្រ  
(ធនាគរ�តា្្) ដ្លបានកា្ល្យេ្លួនជាធនាគរនៅ្្នុងឆ្ន្ំ ២០២០ ។

ចំនួនេតតិថតិជន្ម្ចីសររុ្រ៖ 
១,៩៣២,៧៤៥ នា្រ់

ចំនួនេតតិថតិជនដា្់ប្្្់សន្សំ៖ 
២,៦៩៤,៣៨៦ នា្រ់

ចំនួនផល្រព័ត្ឥណទានសររុ្រ៖ 
៦,៨៦៨.២៩ លានដុលា្លវារអាមវារិ្រ

សមតរុល្យប្្្់្រញ្ញើសររុ្រ៖ 
៣,៥៧៧.០១ លានដុលា្លវារអាមវារិ្រ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
នេការបេកួតបេជេងនៅកម្ពុជា

ទោឹះ្រីជាជួ្រប្ទឹះនូវ្រញ្ហ្មួយចំនួននៅ្្នុងឆ្ន្ំ ២០១៩ នតិង ឆ្ន្ំ ២០២០ អ្ េឹម ខ្ នៅត្េតិតេំយា៉្ងខា្ល្ំងដើម្បីរ្្សានូវប្ស្្ម្មសង្គមរ្រស ់
េ្លួន ្ឺការលើ្្ម្ស់ជីវភាពរ្រស់េតតិថតិជន ជាពតិស្សប្ជាជនក្ីក្នៅតាមជន្រទ។ ជាលទ្ធផលនៅ្្នុងឆ្ន្ំ ២០២០ េតតិថតិជន អ្ េឹម ខ្  
៩៥% ្ឺនៅជន្រទ។ លើសពីន្ឹះទៅទៀត នៅឆ្ន្ំ ២០១៩ យោងតាមលទ្ធផលន្ការស្ទង់មតតិដ្លធ្វើឡើងដោយ អ្ េឹម ខ្ េតតិថតិជន 
ប្មណជា ២៦% រ្រស់ អ្ េឹម ខ្ ្ឺម្ពីគ្រួសរក្ីក្ (កាន់េត្សញ្ញ្ណ្រព័ណ្ណក្ីក្ ១ ឬ ២)។ នៅ្្នុងឆ្ន្ំដដ្លនោឹះ ការស្ទង់មតតិ្៏បាន
្រងា្ហ្ញផងដ្រថ េតតិថតិជន អ្ េឹម ខ្ ៣៩% ្ឺប្ហ្លជាស្តិត្្នុងភាពក្ីក្ (ផ្្្លើវិធីសស្្សន្ទស្សន៍ភាពក្ីក្ @Gov’t 150%)។
ចំនួនន្ឹះ្ឺេ្ស់ជាងចំនួនចំនួនបា៉្ន់ស្្នភាពក្ីក្ថ្ន្្់ជាតតិ។ សម្្ល់៖ យើងមតិនបានធ្វើការស្ទ្្រស្ទង់មតតិនៅឆ្ន្ំ ២០២០ ទ្ ដោយវិធីសស្្
សន្ទស្សន៍ប្ូបា្រន្ភាពក្ីក្្ំពរុងត្ស្តិត្្នុងដំណើរការន្ការធ្វើ្រច្ចនុ្រ្បន្ភាព។ ការស្ទង់មតតិន្ឹះអាចនឹងធ្វើឡើងវិញ្រនា្ទ្្រ់ពីការធ្វើ្រច្ចនុ្រ្បន្ភាព
ត្ូវបាន្រញ្ច្រ់។ 
 
ខាងក្្មន្ឹះ ជា្រម្្្រម្រួលវិសព័យមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ្្នុងរយៈព្ល ១៣ ឆ្ន្ំ្ន្លងម្ន្ឹះ៖

ឆ្វាំ១
ចំនួន 

អតិថិជន្រម្ច�

ចំនួនទឹ្របវាវា្រ ់
ដវាលនៅជំពា្រ់  

(គិតជាលានដុលា្លវារ)

ទំហំ្រម្ច� 
ជាមធវាយម  

(គិតជាដុលា្លវារ)

ចំនួន 
បវាវា្រ់បញ្ញើ

ទំហំទឹ្របវាវា្រ ់
សនវាសំ (គិតជាលាន

ដុលា្លវារ)

ទំហំទឹ្របវាវា្រ់សនវាសំ
ជាមធវាយម (គិតជា

លានដុលា្លវារ)

២០០៨ ៨២៥,២៣៨ ២៧៧.០៦ ៣៣៥.៧៣ ១០៨,២៦៦ ៤.៩១ ៤៥.៣៥

២០០៩ ៨៧៨,៥៥៩ ២៩៩.៣០ ៣៤០.៦៧ ១២៦,០៩៩ ៩.៧០ ៧៦.៩៦

២០១០ ៩៩២,៤៥២ ៤២៥.៩២ ៤២៩.១៦ ១៩០,០២៣ ៤០.៨៩ ២១៥.២០

២០១១ ១,១៥១,៣៤០ ៦៤៤.៦៤ ៥៥៩.៩១ ២៨០,៥៣៨ ១១៤.៦១ ៤០៨.៥២

២០១២ ១,៣១៦,១៨៥ ៨៩២.៤៩ ៦៧៨.០៩ ៧៥៣,១១៣ ២៧៩.៦៣ ៣៧១.៣០

២០១៣ ១,៥៦៥,៥២៦ ១,៣២៥.២០ ៨៤៦.៤៩ ៨៩៩,៨២៩ ៤៤៤.៩៨ ៤៤២.០០

២០១៤ ១,៧៧៩,១៧១ ២,០២៨.៥៦ ១,១៤០.១៧ ១,១២២,៦៣០ ៨៩៦.៩២ ៧៩៨.៩៤

២០១៥ ២,០២២,២៣៥ ២,៩៥១.៧២ ១,៤៥៩.៦៣ ១,៤១៨,៧៣២ ១,៣១៧.៨២ ៩២៨.៨៧

២០១៦ ២,០៣៨,៧៤៩ ៣,៦៣៦.៤៤ ១,៧៨៣.៦៦ ១,៧៩០,៩៨៩ ២,០៤៥.០១ ១,១៤១.៨៣

២០១៧ ១,៨៤៩,២៤៦ ៤,២៥៦.៥១ ២,៣០១.៧៥ ១,៩៥៥,៥៧៥ ១,៩៩៩.០១ ១,០២២.២១

២០១៨ ១,៩៥២,៥០៦ ៥,៥១៩.៦៥ ២,៨២៦.៩៦ ២,១៧០,៦៦៦ ២,៨១៩.៤៩ ១,២៩៨.៩១

២០១៩ ២,២៤៩,៦៥០ ៧,៣៤១.៤១ ៣,២៦៣.៣៥ ២,៨០៩,២១៨ ៣,៧៨១.០០ ១,៣៤៥.៩២

២០២០ ១,៩៣២,៧៤៥ ៦,៨៦៨.២៩ ៣,៥៥៤.៦៤ ២,៦៩៤,៣៨៦ ៣,៥៧៧.០១ ១,៣២៨.៥៨

ប្ភព៖ NIX- ទតិន្ព័យពីសម្មមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ្ម្នុជា (២០០៨-២០២០)

១ តួល្េនៅ្្នុងតារាងន្ឹះ ្ឺជាពព័ត៌មនរ្រស់មីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ (គ្ឹឹះស្្មមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ), គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុទទួលប្្្់្រញ្ញើ, នតិង គ្ឹឹះស្្នឥណទានជន្រទ ដ្លបានចរុឹះឈ្្ឹះ

ជាមួយសម្មមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ្ម្នុជាត្្រ៉ណោ្ណ្ឹះ។ ទតិន្នព័យ្្នុងឆ្ន្ំ ២០១៦ នតិងមរុនន្ឹះ ្ឺរា្រ់្រញ្ចូលទាំង ធនាគរស្្្រនា ្រ៉រុន្្ត្ូវបានដ្ច្ញពីឆ្ន្ំ ២០១៧ ្រនា្ទ្្រ់ពីគ្ឹឹះស្្នន្ឹះបាន

កា្ល្យជាធនាគរស្្្រនា។  ធនាគរ�តា្្ ធនាគរ អ្ ្រ៊ី អាយ លី�ួរ នតិង ធនាគរ�្វីលីព (េតីត ក្្ឌីត) មតិនត្ូវបានដ្ច្ញ្្នុងឆ្ន្ំ ២០២០ ន្ឹះ្៏ព្្ឹះត្ស្្្រព័នទាំងនោឹះកា្ល្យជា

ធនាគរនៅឆ្ន្ំ ២០២០ ។ 



6160 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ� របាយការណ៍៍គ្រឹះ�ចាំំឆ្នាំំ� ំ ២០២០

យរុទ្ធសស្្ នតិងប្តតិ្រត្តិការអាជីវ្ម្មរ្រស់គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ ្ឺផ្សារភា្ជ្្រ់ជាមួយនឹងការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យ ហ្តរុដូច្្ឹះហើយ អ្ េឹម ខ្ ទទួល 
ស្្ល់ថ ការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យដ៏មនប្សតិទ្ធភាព ផ្ល់នូវសរៈសំខាន់យា៉្ងខា្ល្ំងចំពោឹះភាពជោ្ជព័យលើស្ម្មភាពអាជីវ្ម្មរ្រស់េ្លួន។

នៅ្្នុងឆ្ន្ំ ២០២០ អ្ េឹម ខ្ បាន្រន្ពង្ឹងវ្រ្បធម៌ នតិងការយល់ដឹងរ្រស់្ររុ្្គលតិ្ទាំងេស់្រន្្មទៀតស្ីពីក្្រេព័ណ្ឌន្ការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យ្្នុងស្្្រព័ន
ទាំងមូល តាមរយៈការេនរុវត្យា៉្ងព្ញល្ញលើក្្រេព័ណ្ឌន្ការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យ (ERMF) សម្្្រ់គ្្រ់មរុេងារន្នាយ្ដា្ឋ្នទាំងេស់។ ក្្រេព័ណ្ឌន្ឹះ
ត្ងត្ត្ូវបានធ្វើការវាយតម្ល្ជាប្ចាំ ដើម្បីធានាថវានៅត្្រន្ឆ្លើយត្រទៅនឹងតម្ូវការទីផ្សារ ្រទដា្ឋ្ន្តតិយរុត្តិ្រញ្ហ្ប្ឈមដ្ល អ្ េឹម ខ្ ជួ្រប្ទឹះ ្ម្តិត
ហានតិភព័យផ្ស្ងៗ នតិងការ  េនរុវត្ដ៏ប្សើរនានា្្នុងវិសព័យទាំងមូល។ ក្្រេព័ណ្ឌន្ការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យ្្នុង អ្ េឹម ខ្ ត្ូវបានប្កាន់យ្វិធីសស្្ចា្រ់ពី
ថ្ន្្់លើដល់ក្្ម ្្នុងគោល្រំណងដើម្បីឱ្យយល់ច្បាស់ នតិងសរុីសងា្វ្្់គ្ន្ចា្រ់ពីថ្ន្្់គ្្រ់គ្ង្ំពូលរ�ូតដល់្ររុ្្គលតិ្ថ្ន្្់ក្្មទូទាំងស្្្រព័នទាំងមូល ។
ក្្រេព័ណ្ឌន្ឹះ ត្ូវបានយល់ច្បាស់ នតិង ចាត់ទរុ្ថជាការទទួលេរុសត្ូវរ្រស់្ររុ្្គលតិ្គ្្រ់រូ្រ ហើយវ្រ្បធម៌ន្ឹះត្ូវបាន្រណ្តុឹះតាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធេភតិបាល
ហានតិភព័យដូចខាងក្្ម១ ៖

១ BRC: ្ណៈ្ម្្ធតិការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យ្ម្តិតក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល B.ALCO: ្ណៈ្ម្្ធតិការគ្្រ់គ្ងទ្ព្យស្ម្ម នតិង ្រំណុល្ម្តិតក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល  
  AFC: ្ណៈ្ម្្ធតិការសវន្ម្ម នតិង�តិរញ្ញវត្នុ្ម្តិតក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល

�ប�ន�យក�បតិបត�ិ
គណកម��រ�បតិបត�ិ និងគណៈ�គប់�គង�ន់ខ�ស់

ែខ���រ�រទី ១ ែខ���រ�រទី ២ ែខ���រ�រទី ៣ 

��ប់��ងយុទ����� 
�រអនុវត��ជីវកម� 

និង��ប់��ង�និភ័យ

�យក���ន អង��ព ��

កំណត់ និង ��ប់��ង      
�និភ័យ ក��ង���ក�ជីវកម�

ប��ើត�លន��យ 
និង�រ���តពិនិត��

�អ�ក��ប់��ង�រួម
�ើមុខ�រ�ជីវកម�

កំណត់��បខ័ណ� ��នកំណត់
�និភ័យ  និងរ�យ�រណ៍�ក់ព័ន�

អ�ក��ឯក�ជ��

សវនកម����ក��ង

អ�ក���តពិនិត��ឯក�ជ���ើ �ព
��ឹម���វ និង��សិទ��ព��នីតិវ�ធី 

និង�រ��ប់��ង���ក��ង����ងៗ

�កុម�បឹក��ភិ�ល

គណៈក���ធិ�រ
�និភ័យ

គណៈក���ធិ�រ
�ទព��សកម� និងបំណ�ល 

គណៈក���ធិ�រ
សវនកម� និងហិរ��វត��

�អ�ក�គប់�គង និងពិនិត��េលើ�រ�រ�រ�និភ័យ�ំង ៣ ែខ��

ការគេប់គេង

ហានិភ័យ

តាមរយៈការស�ការដោយផ្ទ្ល់ជាមួយផ្្្គំទ្ផ្ស្ងៗ្្នុងស្្្រព័ន  ខ្ស្ការពារទី ១ ្ឺការិយាលព័យឬ្ររុ្្គលតិ្ជួរមរុេ ពួ្គត់មនការទទួលេរុសត្ូវចំពោឹះ
ហានតិភព័យ ្្នុងការ្ំណត់ហានតិភព័យ ដើម្បីធ្វើការរាយេំពីហានតិភព័យន្ឹះទៅតាមអាជីវ្ម្មរៀងៗ េ្លួន។

្្នុងនាមជាខ្ស្ការពារទី២ មរុេងារប្តតិ្រត្តិតាម នតិងហានតិភព័យមនតួនាទី្រង្កើត ត្រួតពតិនតិត្យ នតិងផ្ល់របាយការណ៍ផ្ស្ងៗទា្់ទតិននឹងក្្រេព័ណ្ឌហានតិភព័យ។ ្រន្្ម
លើន្ឹះទៀត ក្រុមការងារនាយ្ដា្ឋ្នហានតិភព័យមនទំនួលេរុសត្ូវ្្នុងការ្ំណត់្ម្តិតហានតិភព័យលើផល្រព័ត្ឥណទាន េនរុមព័តប្តតិ្រត្តិការនានា ត្រួតពតិនតិត្យលើ
របាយការណ៍ នតិងផល្រព័ត្្្នុងឥណទាន       ស្្្រព័ន  ព្មទាំងធានាថ្ម្តិតេនរុមព័ត ឬផល្រព័ត្ឥណទានទាំងនោឹះស្តិត្្នុងដ្ន្ំណត់មួយដ្លសមស្្រទៅ
នឹង្ររិ្រថហានតិភព័យ នតិងសកា្ត្នរុពលន្ការរី្ចម្ើនរ្រស់អាជីវ្ម្ម អ្ េឹម ខ្ ទាំង្្នុងព្ល្រច្ចនុ្រ្បន្ នតិងេនា្ត ។

ជាចរុងក្្យ ក្រុមសវន្ម្មផ្ទ្្្នុង  ្ឺជាខ្ស្ការពារទី ៣ មនតួនាទីជាេ្្ត្រួតពតិនតិត្យដោយឯ្រាជ្យ ដើម្បីធានាថ នីតតិវិធី នតិងគោលនយោបាយទាំងឡាយដ្ល
បានេនរុមព័តរួច ត្ូវបានេនរុវត្ន៍យា៉្ងមនប្សតិទ្ធភាព។

្្នុងចំណោមហានតិភព័យទាំងឡាយដ្លបាន្ំណត់ទូទាំងស្្្រព័ន ហានតិភព័យមួយចំនួន ត្ូវបានស្្ល់ច្បាស់ថជាការកើតឡើងដោយសរការ្រំរ្្រំរួលនូវ្រទ្រញ្ញត្តិ
ច្បា្រ់ ្រទដា្ឋ្ន្តតិយរុត្ ្្ីបារម្ភរ្រស់េ្្ពា្់ពព័ន្ធផ្ស្ងៗ នតិងការវិវឌ្ឍ ឬការប្ពឹត្ទៅន្ល្្ខេណ្ឌប្្ួតប្ជ្ងដ្លគ្ឹឹះស្្ន្ំពរុងជួ្រប្ទឹះ ។ ហានតិភព័យទាំងេស់
នោឹះ ទោឹះជាហានតិភព័យដ្លមនស្្្រ់ ឬ ហានតិភព័យដ្លកើតមនថ្មីៗ្្ី សរុទ្ធត្ត្ូវបានចាត់ទរុ្ថជាហានតិភព័យចំ្រងៗ  មនសរៈសំខាន់សម្្្រ់ អ្ េឹម ខ្ ។

គណៈកម��រ
�និភ័យឥណ�ន

គណៈកម��រ
��តិបត�ិ
 

គណៈកម��រ
��ព័ន�ពត៌�ន
ប���កវ�ទ�� 

គណៈកម��រ
��ប់��ង��ព��
សកម� និង បំណ�ល

គណៈកម��រ
��ប់��ង�និភ័យ

គណៈកម��រ��ប់��ង
��ព��សកម� និងបំណ�ល 

គណៈកម��រ
��ប់��ង�និភ័យ

• �និភ័យ��តិបត�ិ�រ
• �រ��តិបត�ិ�ម

• �និភ័យ�ើ�ជីវកម� និង យុទ�����
• �និភ័យ�ើ��រ�����ះ

• �និភ័យ�ើប���កវ�ទ��
• សុវត�ិ�ពព័ត៌�ន
• គ���ង�រ���រមហន��យព័ត៌�នប���កវ�ទ��

• �និភ័យឥណ�ន
• �និភ័យ�ើ��គូ�ជីវកម���
• �និភ័យ�ើផលប័��

• �និភ័យអ����រ���ក់
• �និភ័យ�ច់���ក់�យ��ួល និង��ភពទុន
• �និភ័យ�ើអ���ប��រ���ក់
• �រ��ប់��ងរច�សម�័ន���ងតុល���រ
• �រ��ប់��ងមូលធន

ក��ិត��ុម
��ឹក��ភិ�ល

ក��ិត���ក់��ប់��ង

ស្តិតនៅ្្នុងក្្រេព័ណ្ឌដ្លសូចនាការ នតិង គោលនយោបាយត្ូវបាន្ំណត់   មរុេងារសំខាន់រ្រស់្ណៈគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យ អ្ េឹម ខ្ នៅត្្រន្ប្ការេនរុវត្
វិធីសស្្នានា  ្្នុងការទទួលបានពព័ត៌មនឆ្លើយត្រត្ឡ្រ់ពីក្រុមការងារដ្លពា្់ពព័ន្ធ សម្្្រ់្រន្ការក្លម្នូវប្ពព័ន្ធ នតិងនីតតិវិធីដ្លមនស្្្រ់ ។ ប្ពព័ន្ធន្ការ
ទទួលពព័ត៌មនត្ឡ្រ់ទាំងនោឹះរួមមន៖ ការពតិនតិត្យមើលឡើងវិញជាប្ចាំន្្រញ្ជីហានតិភព័យរ្រស់នាយ្ដា្ឋ្ន ឬអាជីវ្ម្មនីមួយៗ ឧ្រ្បត្តិហ្តរុហានតិភព័យដ្លបាន
កើតឡើងទាំងខាង្្នុង នតិងខាងក្្ អ្ េឹម ខ្ ព្មទាំងរបាយការណ៍សវន្ម្មផ្ទ្្្នុង។ ជាលទ្ធផល  ការលើ្ម្ស់លើគោលនយោបាយ នតិងនីតតិវិធីជាច្ើនត្ូវ
បានធ្វើឡើងទូទាំង អ្ េឹម ខ្ ។



6362 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ� របាយការណ៍៍គ្រឹះ�ចាំំឆ្នាំំ� ំ ២០២០

សម្្្រ់ឆ្ន្ំ២០២១ ខាងមរុេ ការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យរ្រស់គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ នឹងផ្ត្តទៅលើចំនរុចសំខាន់ៗ ដូចខាងក្្ម៖
   
 •  ហានិភ័យឥណទន៖ ទីផ្សារឥណទាន្្នុងប្ទ្ស្ម្នុជាកាន់ត្មនភាពចាស់ទរុំ នតិងប្ឈមទៅនឹងស្្នភាព ប្្ួតប្ជ្ងខា្ល្ំងឡើងជាលំដា្រ់។  
  ្រំណុលវព័ណ្ឌ្នតិង្ំណើនឥណទាន�ួស្ម្តិតនៅត្ជា្្ី្ង្វល់មួយនៅ្្នុង    វិសព័យ�តិរញ្ញវត្នុនៅ្ម្នុជា។ ស្ដ្ឋ្តិច្ច្ម្នុជា្្នុងឆ្ន្ំន្ឹះមនភាព 
  លំបា្ខា្ល្ំងដោយសរត្្រញ្ហ្ជំងឺ្ូវីដ១៩ ជាមួយគ្ន្ន្ឹះផងដ្រ ស្ដ្ឋ្តិច្ចពតិភពលោ្្៏មនការធា្ល្្់ចរុឹះផងដ្រ ជាពតិស្ស្្នុងវិសព័យ ទ្សចរណ៍  
  កាត់ដ្រ សងសង់ នតិងវិសព័យេចលនទ្ព្យ។ ទោឹះ្រីជាយា៉្ងណា្្ី អ្ េឹម ខ្ នៅត្្រន្ប្ស្្ម្មរ្រស់េ្លួន្រម្ើប្ជាពលរដ្ឋនៅតាមជន្រទ នតិង 
  ស�គ្្សខា្ន្តតូច្រំផរុត ខា្ន្តតូច  នតិងមធ្យម (MSME) េណៈព្លដ្លស�គ្្សទាំងន្ឹះ្ំពរុងត្មនការរី្ចម្ើនខា្ល្ំងនៅ្្នុងប្ទ្ស្ម្នុជា។  
  ជាងន្ឹះទៅទៀត អ្ េឹម ខ្ ្៏បានផ្ល់ជូននូវឥណទានសងា្វ្្់ផលតិត្ម្មដើម្បីជួយជម្រុញ នតិងគំទ្ដល់ស�គ្្សខា្ន្តតូច្រំផរុត ខា្ន្តតូច នតិង 
  មធ្យម (MSME) ដើម្បីជួយឲ្យគត់អាចទទួលបានស្វា�តិរញ្ញវត្នុ។ ដូច្្ឹះការពង្ឹងដំណើរការផ្ល់ប្្្់្ម្ចីនតិងការេនរុវត្ការ្ណនា / ការត្រួតពតិនតិត្យ 
  ហានតិភព័យឥណទាន្រន្  ្ឺជាផ្្្សំខាន់្រំផរុតន្ការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យឥណទានរ្រស់ អ្ េឹម ខ្។

 • ហានិភ័យបវាតិបត្តកិារ៖ យរុទ្ធសស្ស្ខំាន់្្នុងការគ្្រគ់ង្ហានតិភព័យលើបត្តិ្រត្តិការ  ្លឺើ្ ្មស្ក់ារគ្្រគ់ង្  ហានតិភព័យ។ ផន្ការលើ្ ្មស្ន់្ឹះ  
  ត្ូវបានធ្វើឡើង្្នុង្រំណងរួម្រញ្ចូលគ្្រ់មរុេងារទាំងឡាយរួមមន ប្តតិ្រត្តិការឥណទាន ប្តតិ្រត្តិការប្្្់្រញ្ញើ ប្តតិ្រត្តិកាគ្្រ់គ្ង្រណា្ត្ញ នតិង 
  មរុេងារជំនួយប្តតិ្រត្តិការផ្ស្ងៗទៀត។ ទតិសដៅន្ការលើ្ម្ស់ន្ឹះ  ្ឺដើម្បី្រង្កើនប្សតិទ្ធភាពេ្ស់ន្ការគ្្រ់គ្ងប្ពព័ន្ធដ្លមនស្្្រ់  ដើម្បីធានា 
  ថប្តតិ្រត្តិការរ្រស់គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ ដំណើរការបានល្ដោយរលូន។

 • ហានិភ័យបច្ចវា្រវិទវាយា និងសុវត្ថិភាពព័ត៌មន៖ ដោយសរត្ការរី្ចម្ើន នតិងការពង្ី្្រណា្ត្ញស្វា្ម្មជា្រន្្រនា្ទ្្រ់រ្រស់ អ្ េឹម ខ្ ហានតិភព័យ្៏ 
  មនការកើនឡើងផងដ្រ។ អ្ េឹម ខ្ បានពតិនតិត្យមើល លើហានតិភព័យទាំងនោឹះដោយប្រុងប្យព័ត្ នតិងបានេនរុវត្វិធានការណ៍ត្រួតពតិនតិត្យជាច្ើន ដើម្បី 
  ការពារ្រុំឱ្យមនការ្ំរាម្ំហ្ងចំពោឹះ    េតតិថតិជន នតិងអាជីវ្ម្មរ្រស់ អ្ េឹម ខ្ ផ្ទ្ល់។ ហានតិភព័យ នតិងឧ្រ្បត្តិហ្តរុល្ចធ្ល្្រំផរុតនៅឆ្ន្ំ២០២០ ត្ូវ 
  បានយ្ម្ពតិភា្្សាគ្ន្រួចទៅហើយនៅ្្នុងថ្ន្្់គ្្រ់គ្ងជាន់េ្ស់លើប្តតិ្រត្តិការ  ព្មទាំងបាន្ំណត់នូវផ្នការច្បាស់លស់្្នុងការពង្ឹង  
  ្រច្ច្្វិទ្យោប្ពព័ន្ធពព័ត៌មនវិទ្យោ ការគ្្រ់គ្ងប្ពព័ន្ធពព័ត៌មនវិទ្យោ ប្្្រដោយសរុវត្តិភាព ដ្លនឹងត្ូវដា្់ឱ្យដំណើរការព្ញល្ញ្្នុងឆ្ន្ំ២០២១ ។
 
 • ការអភិវឌវាឍនវាបទដា្ឋវានគតិយុត្តិ៖ ការវិវឌ្ឍថ្មីៗន្្រទ្រញ្ញត្តិច្បា្រ់តម្ូវឱ្យ អ្ េឹម ខ្ ្រន្ការតាមដានដោយប្រុងប្យព័ត្លើ្រទដា្ឋ្ន្តតិយរុត្តិផ្ស្ងៗទាំង 
  ្្នុងស្រុ្ នតិងច្បា្រ់េន្រជាតតិដ្លមន។ តម្ូវការ្តតិយរុត្តិថ្មីៗ ត្ូវបានវិភា្ នតិងផ្សព្វផ្សាយដល់ភា្ីទាំងឡាយដ្លពា្់ពព័ន្ធ នតិងដា្់្រញ្ចូល្្នុង 
  ដំណើរការ នតិងប្ពព័ន្ធទាំងឡាយដ្លមនស្្្រ់។

 • ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថនុ៖ ្្នុងគោល្រំណងឱ្យស្្រទៅតាមក្្រេព័ណ្ឌន្ការគ្្រ់គ្ងសន្ទនីយភាពរ្រស់ធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា ការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យ  
  សន្ទនីយភាព នៅត្ជាចំណុចសំខាន់្្នុងចំណោមហានតិភព័យ�តិរញ្ញវត្នុផ្ស្ងៗទៀត ។ យរុទ្ធសស្្រ្រស់គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ ្ឺប្្ជា្ញ ្
  េនរុវត្យា៉្ង ព្ញល្ញរាល់ការដា្់ច្ញគោលនយោបាយផ្ស្ងៗរ្រស់ធនាគជាតតិន្្ម្នុជា  ទាំងរយៈព្លេ្លី នតិងរយៈព្លវ្ងរ្រស់េ្លួនត្ូវបាន 
  ្រំព្ញសម្្ច  ហើយ អ្ េឹម ខ្ បានត្ៀមរៀ្រចំេ្លួនឱ្យស្្ចយា៉្ងល្សម្្្រ់រាល់ការផ្ល្ស់្រ្ូរដ្លមនសកា្ត្នរុពលទាំងឡាយ។  ការធ្វើស្្្ស 
  ត្ស្លើសន្ទនីយភាព នតិងការពង្ឹងនីតតិវិធីន្ដំណើរការគ្្រ់គ្ងសច់ប្្្់ ជាគោល្រំណងសំខាន់ដ្លក្រុមការងារគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យចង់សម្្ច 
  ឱ្យបាន្្នុងឆ្ន្ំ២០២១ ខាងមរុេ។

អ្ េឹម ខ្ ត្ូវបានទទួលស្្ល់ជាស្្្រព័នដ្លជា្រ់ចំណាត់ថ្ន្្់ទី៥១ ្្នុងការ្រង់ពព័ន្ធជូនរាជរដា្ឋ្ភតិបាល្្នុងឆ្ន្ំ២០២០ ដោយេ្្គនាយ្ដា្ឋ្នពន្ធដារ។ តារាង
ខាងក្្ម្រងា្ហ្ញពីរបាយការណ៍្រង់ពន្ធ រ្រស់ អ្ េឹម ខ្្្នុងរយៈព្ល ៥ឆ្ន្ំចរុងក្្យ៖

ឯ្រតាគិតជាដុលា្លវារអាមវារិ្រ 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ពន្ធលើប្្្ ់
ចំណ្ញប្ចាំឆ្ន្ំ 1,409,144 1,914,542 2,324,327 2,520,556 2,962,631 2,863,956

ពន្ធលើប្្្់ខ ្
នតិងេត្ប្យោជន៍ 414,556 578,869 461,883 808,848 699,146 697,412

ពន្ធកាត់ទរុ្ (ការប្្្់) 854,726 1,091,217 1,216,512 1,090,147 1,382,991 1,062,217

ពន្ធកាត់ទរុ្ (ផ្ស្ងៗ) 452,901 741,603 641,144 3,041,908 1,554,152 1,712,942

ពន្ធផ្ស្ងៗ 51,201 61,617 69,857 64,460 65,750 109,225

ពន្ធសរុប 3,182,527 4,387,849 4,713,723 7,525,918 6,664,670 6,445,753

របាយការណ៍

របាយការណ៍បង់ពន្ធសង្ខេប

ហិរញ្ញវត្ថុ

ពីឆ្នេំ២០១៥ ដល់ឆ្នេំ២០២០



6564 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ� របាយការណ៍៍គ្រឹះ�ចាំំឆ្នាំំ� ំ ២០២០

ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល (“េភតិបាល”) សូមធ្វើការ្រងា្ហ្ញនូវ របាយការណ៍
រ្រស់គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ ភីេតិលសរុី  (“ក្រុម�៊រុន”) សម្្្រ់
ដំណាច់ឆ្ន្ំ ថ្ង្ទី ៣១ ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ ២០២០។

ស្រម្មភាពសំខាន់ៗ
 
ស្ម្មភាពចំ្រងរ្រស់ក្រុម�៊រុន្ឺផ្ល់ឥណទាន ប្្្់សន្សំនតិងស្វា្ម្ម
�តិរញ្ញវត្នុពា្់ពព័ន្ធផ្ស្ងទៀតតាមរយៈការិយាលព័យ្ណា្ត្លរ្រស់េ្លួននៅ
រាជធានីភ្ំព្ញ នតិងការិយាលព័យផ្ស្ងៗទៀតនៅ្្នុងព្ឹះរាជាណាចក ្
្ម្នុជា។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត ្នុ
 
លទ្ធផល�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់ក្រុម�៊រុន្្នុងការិយ្ររិច្ឆ្ទថ្ង្ទី ៣១ ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 
២០២០ ត្ូវបាន្រងា្ហ្ញនៅ្្នុងរបាយការណ៍ចំណូលលម្តិតនៅទំពព័រទី ៧០។ 

ទុនបមវាុង និងសំវិធានធន 
 
ពរុំមន្រម្្្រម្រួលជាសរវន្លើទរុន្រម្រុង នតិង សំវិធានធននៅ្្នុងការិយ
្ររិច្ឆ្ទន្ឹះទ្   លើ្ល្ងត្្រម្្្រម្រួល ដ្លត្ូវបាន្រងា្ហ្ញ្្នុង
របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ។
 
ភាគលាភ
 
ពរុំមនភា្លភបានប្កាសឬបាន្រង់នៅ្្នុងេំឡនុងការិយ្ររិច្ឆ្ទន្ឹះទ្  
(ឆ្ន្ំ ២០១៩៖ គ្្ន)។
 

ដើមទុន

 31 ធ្ូ្ូ 2020
 

  KHR’000 US$ 
  159,174,950 39,351,038 

              2019    

  KHR’000 US$ 
  159,174,950 39,061,337 

ឥណទនអាកវា្រ់ និងជាប់សងវាស័យ 

មរុនព្លដ្លរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់ក្រុម�៊រុនត្ូវបានរៀ្រចំឡើង
ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល បានចាត់វិធានការសមស្្រ ដើម្បីឈានដល់ការេឹះអាង
ថ នីតតិវិធីពា្់ពព័ន្ធជាមួយនឹង ការលរុ្រច្ញពី្រញ្ជីនូវឥណទានអាក្្់ នតិង
ការធ្វើសំវិធានធនលើឥណទានអាក្្់ នតិងជា្រ់សង្សព័យ ត្ូវបានយ្ម្
េនរុវត្ដ ហើយជឿជា្់ថ រាល់ឥណទានអាក្្់ត្ូវបានលរុ្រច្ញពី្រញ្ជី      
នតិង សំវិធានធនមនភាពគ្្រ់គ្្ន់ចំពោឹះឥណទានជា្រ់សង្សព័យ។

ទវាពវាយស្រម្ម

មរុនព្លដ្លរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ រ្រស់ក្រុម�៊រុនត្ូវបានរៀ្រចំឡើង
ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលបានចាត់វិធានការសមស្្រ ដើម្បីឈានដល់ការេឹះអាង
ថ នីតតិវិធីពា្់ពព័ន្ធជាមួយទ្ព្យស្ម្ម ដ្លទំនងជាមតិនអាចទទួលស្្ល់
្្នុងតម្ល្ដើម្្នុងប្តតិ្រត្តិការអាជីវ្ម្មធម្មតា ដូចដ្លបាន្ត់ត្្្្នុង្រញ្ជី
្ណន្យ្យរ្រស់ក្រុម�៊រុននោឹះ ត្ូវបានកាត់្រន្យតម្ល្ត្ឹមតម្ល្ដ្ល្ 
អរំពឹងទរុ្ថអាចល្់យ្បាន។ 

នាកាល្ររិច្ឆ្ទន្របាយកាណ៍ន្ឹះ ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលពរុំបានដឹងពី
ព្ឹត្ដតិការណ៍ណាមួយដ្លអាច ្រណា្ត្លឲ្យការ្ំណត់តម្ល្ន្ទ្ព្យស្ម្ម
ចរន្នៅ្្នុងរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់ក្រុម�៊រុនមនការយល់ច្ឡំ ឬមន
ភាពមតិនសមស្្រជាសរវន្ដនោឹះទ្។

វិធ�សស្ដវា្រំណត់តម្លវា

នាកាល្ររិច្ឆ្ទន្របាយការណ៍ន្ឹះ ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលពរុំបានដឹងពី
ហ្តរុការណ៍ណាមួយដ្លបានកើតឡើង ដ្លធ្វើឲ្យ្រ៉ឹះពាល់ដល់ 
វិធីសស្ដ្វាយតម្ល្ទ្ព្យស្ម្ម នតិង្រំណុលនៅ្្នុងរបាយការណ ៍
�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់ក្រុម�៊រុន ដ្លនាំឲ្យមនការយល់ច្ឡំ ឬ មន 
ភាពមតិនសមស្្រជាសរវន្ដនោឹះទ្។

បំណុលយថាហវាតុ និងបំណុលផវាសវាងៗ

នាកាល្ររិច្ឆ្ទន្របាយការណ៍ន្ឹះ៖

(្) ពរុំមនការដា្់្រន្ទនុ្ លើទ្ព្យស្ម្មណាមួយរ្រស់ក្រុម�៊រុន   

  បានកើតមនឡើងចា្រ់ទាំងពីចរុងការិយ្ររិច្ឆ្ទន្�តិរញ្ញវត្នុ   
  សម្្្រ់ការធានា្រំណុលរ្រស់្ររុ្្គលណាមួយ នតិង

(េ) ពរុំមន្រំណុលយថហ្តរុណាមួយកើតមនឡើងចំពោឹះ  
  ក្រុម�៊រុនតាំ្ងពីថ្ង្ចរុងការិយ្ររិច្ឆ្ទន្�តិរញ្ញវត្នុ ក្្ពីប្តតិ្រត្តិ 
  ការអាជីវ្ម្មធម្មតារ្រស់ក្រុម�៊រុនទ្។

ផ្្្តាមទស្សនៈរ្រស់ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល ពរុំមន្រំណុលថហ្តរុ ឬ ្រំណុល
ផ្ស្ងៗរ្រស់ក្រុម�៊រុន ដ្លអាច ឬទំនងកា្ល្យជាកាតព្វ្តិច្ច្្នុងេំឡនុង 
ការិយ្ររិច្ឆ្ទ ១២ ខ្ ខាងមរុេ     ្រនា្ទ្្រ់ពីការ្រញ្ច្រ់ការិយ្ររិច្ឆ្ទ�តិរញ្ញវត្នុ 
ដ្លនឹងមន ឬអាចមនឥទ្ធតិពលជាសរវន្ដដល់លទ្ធភាព រ្រស់ក្រុម�៊រុន្្នុង
ការ្រំព្ញកាតព្វ្តិច្ចរ្រស់េ្លួននៅព្ល្រំណុលនោឹះដល់កាល្ំណត់សង។ 

ការបវាវាបវាួលនវាហវាតុការណ៍

នាកាល្ររិច្ឆ្ទន្របាយការណ៍ន្ឹះ ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល ពរុំបានដឹងពី
ហ្តរុការណ៍ណាមួយ (លើ្ល្ងត្ ហ្តរុការណ៍ ដ្លបានលើ្ឡើង
នៅ្្នុងរបាយកាណ៍ន្ឹះ ឬ្៏របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់ក្រុម�៊រុន) ដ្ល
បានកើតឡើង ហើយធ្វើឲ្យមនការយល់ច្ឡំជាសរវន្ដ លើរបាយការណ៍
�តិរញ្ញវត្នុនោឹះទ្។

របាយការណ៍
របស់កេុមបេឹកេសាភិបាល

ធាតុដវាលមនល្រ្ខណៈមិនបវាកវាត�

ផ្្្តាមទស្សនៈរ្រស់ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល លទ្ធផលន្ប្តតិ្រត្តិការរ្រស់
ក្រុម�៊រុន សម្្្រ់របាយការណ៍ �តិរញ្ញវត្នុប្ចាំឆ្ន្ំមតិនបានទទួលរងឥទ្ធតិពល
ពីធាតរុប្តតិ្រត្តិការ ឬ្៏ព្ឹត្តិការណ៍ ទាំ្ងឡាយណាដ្លមនល្្ខណៈ 

មតិនប្ក្តី។

ផ្្្តាមទស្សនៈរ្រស់ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល ពរុំមនធាតរុណាមួយ ប្តតិ្រត្តិ
ការ ឬ្៏ ព្ឹត្តិការណ៍ទាំ្ងឡាយណា ដ្លមនល្្ខណៈមតិនប្ក្តី បាន
កើតឡើងចនោ្ល្ឹះការិយ្ររិច្ឆ្ទ្រញ្ច្រ់ន្ឆ្ន្ំ�តិរញ្ញវត្នុ នតិងការិយ្ររិច្ឆ្ទន្
របាយការណ៍ន្ឹះដ្លទំនង ជាមនផល្រ៉ឹះពាល់យា៉្ងខា្ល្ំងទៅលើលទ្ធផល
ន្ប្តតិ្រត្តិការ រ្រស់ក្រុម�៊រុនសម្្្រ់ឆ្ន្ំ�តិរញ្ញវត្នុ្រច្ចនុ្រ្បន្ដ្លរបាយការណ៍
ន្ឹះត្ូវបានរៀ្រចំឡើង។ 

ពវាឹត្តិការណ៍កវាវាយការិយបរិច្ឆវាទរ�យការណ៍
 
មតិនមនព្ឹត្តិការណ៍្ួរឱ្យ្ត់សម្្ល់ណាមួយកើតឡើងទ្ ្រនា្ទ្្រ់ពី
របាយការណ៍ន្កាល្ររិច្ឆ្ទ�តិរញ្ញវត្នុដ្លតម្ូវឱ្យមនការ្រងា្ហ្ញឬក្តម្ូវ 
ក្្ពីេ្វីដ្លបាន្រងា្ហ្ញនៅ្្នុងរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុប្សតិនបើមន។

កវាុមបវាឹ្រវាសាភិ�ល
 
សមសភាពន្ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលនៅ្្នុងេំឡនុងការិយ្ររិច្ឆ្ទ នតិងនាកាល
្ររិច្ឆ្ទន្របាយការណ៍ន្ឹះរួមមន

លោ្ Tanmay Chetan   ប្ធានក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល
លោ្ គា បូរាណ   េភតិបាល
លោ្ John Con-Sing Yung  េភតិបាល
លោ្ Ru-Hung Wei  េភតិបាល
លោ្ Wei-Kuo Yen   េភតិបាល 
្ញ្ញ្ Fang-Hui Hsieh  េភតិបាល
      (ត្ូវបានត្ងតាំងនៅថ្ង្ទី  
     ២២ ខ្ធ្ូ ឆ្ន្ំ ២០២០)
លោ្ Chin-Kang Liu  េភតិបាល (ត្ូវបាន  
     លល្ងតំណ្ងនៅថ្ង្ទី  
     ២២ ខ្ធ្ូ ឆ្ន្ំ ២០២០)
លោ្ ទិព្វ ច័នេវិបុល    េភតិបាល ឯ្រាជ្យ
្ញ្ញ្ ហវាង  សិតា    េភតិបាល ឯ្រាជ្យ
្ញ្ញ ្Blandine Claudia Marie Pons  េភតិបាល ឯ្រាជ្យ
  
ភាគហ៊ុនរបស់កវាុមបវាឹ្រវាសាភិ�ល

ពរុំមនសមជតិ្ន្ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលណាម្ន្្់ មនចំណ្្ភា្�៊រុនដោយ
ផ្ទ្ល់នៅ្្នុងក្រុម�៊រុននោឹះទ្។ ពរុំមនការរៀ្រចំដ្លកើតឡើងដោយក្រុម
�៊រុនជាភា្ីមួយ ្្នុងគោល្រំណងធ្វើឲ្យេភតិបាលទទួលបានភា្�៊រុន

នៅ្្នុងក្រុម�៊រុន ឬេង្គភាពសជីវ្ម្មឡើយ។

អត្ថបវាយោជន៍របស់កវាុមបវាឹ្រវាសាភិ�ល

នៅចរុងការិយ្ររិច្ឆ្ទ ឬនៅ្្នុងេំឡនុងការិយ្ររិច្ឆ្ទ�តិរញ្ញវត្នុន្ឹះ ពរុំមន 
ការរៀ្រចំណាមួយដ្លមនក្រុម�៊រុនជា្ូភា្ីមួយ ្្នុងគោល្រំណងជួយ
ដល់សមជតិ្ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល ដើម្បីទទួលបាននូវេត្ប្យោជន៍ដោយ 
មធ្យោបាយទតិញយ្ភា្�៊រុន ។ 

ចា្រ់តាំងពីដើមការិយ្ររិច្ឆ្ទ�តិរញ្ញវត្នុ ពរុំមនសមជតិ្ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល
ណាម្ន្្់បានទទួល ឬមនសតិទ្ធតិទទួលបាននូវេត្ប្យោជន៍ណាមួយ  
(ក្្ពីេត្ប្យោជន៍ដ្លបានទទួល ដូចបាន្រងា្ហ្ញនៅ្្នុងរបាយការណ៍
�តិរញ្ញវត្នុ) តាមរយៈការចរុឹះ្តិច្ចសន្យោធ្វើឡើងដោយក្រុម�៊រុន ឬដោយក្រុម
�៊រុនពា្់ពព័ន្ធមួយ ជាមួយនឹងក្រុម�៊រុន ដ្លសមជតិ្ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលនោឹះ 
ជាសមជតិ្ ឬ្៏ជាមួយក្រុម�៊រុនដ្លសមជតិ្ ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលនោឹះ មន 
ផលប្យោជន៍ ផ្្្�តិរញ្ញវត្នុច្ើនជាមួយនោឹះទ្ លើ្ល្ងត្ការ្រងា្ហ្ញ
នៅ្្នុងរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ។

រ�យការណ៍ស្ដ�ព�ការទទួលេុសតវាូវរបស់កវាុម 
បវាឹ្រវាសាភិ�លចំពោះរ�យការណ៍ហិរញ្ញវត្ថនុ

ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល ជាេ្្ទទួលេរុសត្ូវដើម្បីធានាថរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ
ផ្ដល់នូវទតិដ្ឋភាពពតិត នតិងត្ឹមត្ូវេំពីស្្នភាព�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់ក្រុម�៊រុន  
នាការិយ្ររិច្ឆ្ទថ្ង្ទី ៣១ ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ ២០២០ នតិងលទ្ធផល�តិរញ្ញវត្នុ ហើយ 
នតិងលំ�ូរសច់ប្្្់រ្រស់ក្រុម�៊រុន សម្្្រ់ការិយ្ររិច្ឆ្ទ្រញ្ច្រ់។ 
ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល ត្រួតពតិនតិត្យលើការរៀ្រចំរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុទាំងន្ឹះ
ដ្លធ្វើឡើងដោយ្ណៈគ្្រ់គ្ងដ្លត្ូវបានតម្ូវឲ្យ៖

• េនរុមព័ត គោលនយោបាយ្ណនយ្យ្សមស្្រដោយមនការវនិតិច្ឆព័យ         
 នតិងការបា៉្ន់ស្្នដោយសមហ្តរុផល នតិងប្រុងប្យព័ត្ ហើយធ្វើការ  
 េនរុវត្ដប្្្រដោយសង្គតតិភាព។

• េនរុវត្ដតាម តាមការតម្ូវន្ស្ង់ដាររបាយការណ៍ទា្់ទងនឹង  
 �តិរញ្ញវត្នុេន្រជាតតិន្្ម្នុជា (“CIFRSs”)  ឬប្សតិនបើមន  
 ្ម្ល្តន្ការេនរុវត្ស្ដង់ដារ ដ្លដើម្បីជាប្យោជន៍ដល់ការ 
 ្រងា្ហ្ញនូវភាពពតិត នតិងត្ឹមត្ូវរ្រស់របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុនោឹះ   
 ្ម្ល្តទាំងនោឹះ្ួរត្ត្ូវបាន្រងា្ហ្ញ ពន្យល់ នតិង្ំណត់ចំនួន  
 ទឹ្ប្្្់្្នុងរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ ឲ្យបានសមរម្យ។

• រ្្សាទរុ្្រញ្ជី្ណន្យ្យឲ្យបានគ្្រ់គ្្ន់ នតិងធានាថប្ពព័ន្ធន្  
 ការគ្្រ់គ្ងផ្ទ្្្នុងមនប្សតិទ្ធភាព។

• រៀ្រចំរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុដោយឈរលើ មូលដា្ឋ្ននតិរន្ដរភាព   
 លើ្ល្ងត្្្នុង្រណីដ្លក្រុម�៊រុន មតិនអាច្រន្ដស្ម្មភាពអាជីវ្ម្ម 
 រ្រស់េ្លួននាព្លេនា្ត។

• ្រង្កើតគោលនយោបាយទូទៅសម្្្រ់ក្រុម�៊រុន េនរុមព័តរាល់ការសម្្ច 



6766 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ� របាយការណ៍៍គ្រឹះ�ចាំំឆ្នាំំ� ំ ២០២០

 ចតិត្ដ នតិងស្ម្មភាពទាំងឡាយរ្រស់ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលដ្លមន  
 ឥទ្ធតិពលលើប្តតិ្រត្ដតិការអាជីវ្ម្ម នតិងលទ្ធផលនប្ត្តិ្រត្ដតិការរ្រស ់            
 ក្រុម�៊រុន នតិងធានាថគោល នយោបាយនតិងការសម្្ចចតិត្ដទាំងនោឹះ  

 ត្ូវបានឆ្លនុឹះ្រញ្ច្ំងយា៉្ងសមស្្រ្្នុងរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ។

ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល្រញ្ជ្្់ថ ក្រុម�៊រុនបានេនរុវត្ដតាមល្្ខេណ្ឌតម្ូវចាំបាច់

នានា ដូចដ្លបាន្រញ្ជ្្់ខាងលើ ្្នុងការរៀ្រចំរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ។
 
សវាច្រ្ត�ថ្លវាងការណ៍របស់កវាុមបវាឹ្រវាសាភិ�ល 

របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ បាន្រងា្ហ្ញនូវភាពត្ឹមត្ូវន្ស្្នភាព�តិរញ្ញវត្នុ
រ្រស់គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ ភីេតិលសរុី នាថ្ង្ទី ៣១ ខ្ ធ្ូ  
ឆ្ន្ំ ២០២០ ព្មទាំងលទ្ធផល�តិរញ្ញវត្នុ នតិងលំ�ូរសច់ប្្្់សម្្្រ់
ដំណាច់ឆ្ន្ំ ដោយេនរុលោមទៅតាម ស្ង់ដាររបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ
េន្រជាតតិន្្ម្នុជា ហើយ្តិតត្ឹមកាល្ររិច្ឆ្ទច្ញផ្សាយរបាយការណ៍ន្ឹះ 
ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលជឿជា្់ថ  ក្រុម�៊រុនមនលទ្ធភាពគ្្រ់គ្្ន់្្នុងការ

ទូទាត់្រំណុលនៅព្លដល់្ំណត់សង។

តំណាងក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល

លោ្រ Tanmay Chetan
បវាធានកវាុមបវាឹ្រវាសាភិ�ល

ធ្វើនៅ រាជធានីភ្ំព្ញ ព្ឹះរាជាណាចក្្ម្នុជា

កាល្ររិច្ឆ្ទ៖ ១៩ ម្ស ២០២១

ជូនចំពោឹះ ភា្ទរុនតិ្ន្ គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ ភីេតិលសរុី

មតិយោបល់

យើងេ្ញនុំបានធ្វើសវន្ម្មទៅលើរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់ គ្ឹឹះស្្ន
មីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ  អ្ េឹម ខ្ ភីេតិលសរុី (“ក្រុម�៊រុន”) ដ្លរួមមន
របាយការណ៍ស្្នភាព�តិរញ្ញវត្នុ នាថ្ង្ទី ៣១ ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ ២០២០ នតិង
របាយការណ៍លទ្ធផលលម្តិត របាយការណ៍្រម្្្រម្រួលមូលធន  នតិង
របាយការណ៍លំ�ូរសច់ប្្្់សម្្្រ់ការិយ្ររិច្ឆ្ទដ្លបាន្រញ្ច្រ់
នតិង្ំណត់សម្្ល់លើរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ   នតិងស្ច្្ីសង្ខ្្រន្
គោលនយោបាយ្ណន្យ្យសំខាន់ៗដ្លបានច្ងនៅទំពព័រទី  
៦៩ ដល់ ១២៧។

តាមមតតិយោ្រល់រ្រស់យើងេ្ញនុំ របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុដ្លភា្ជ្្រ់ជាមួយ
្រងា្ហ្ញនូវភាពត្ឹមត្ូវជាសរវន្ន្ស្្នភាព�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់ក្រុម�៊រុន  
នាថ្្ងទី ៣១ ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ ២០២០ ព្មទាំងលទ្ធផល�តិរញ្ញវត្នុ នតិងលំ�ូរ 
សច់ប្្្់សម្្្រ់ការិយ្ររិច្ឆ្ទដ្លបាន្រញ្ច្រ់ ដោយេនរុលោម 
ទៅតាមស្ដង់ដាររបាយការណ៍ទា្់ទងនឹង�តិរញ្ញវត្នុេន្រជាតតិន្្ម្នុជា  
(ហៅកាត់ថ ”CIFRSs”)។

មូលដា្ឋវានសមវាវាប់ការផ្តល់មតិយោបល់

យើងេ្ញនុំបានធ្វើសវន្ម្មដោយេនរុលោមទៅតាមស្ង់ដារសវន្ម្ម
េន្រជាតតិន្្ម្នុជា (ហៅកាត់ថ “CISAs”)។ ការទទួលេរុសត្ូវរ្រស់
យើងេ្ញនុំដោយេនរុលោមទៅតាមស្ង់ដារទាំងន្ឹះ ្ឺត្ូវបានរៀ្ររា្រ់
នៅ្្នុងផ្្្ ការទទួលេរុសត្ូវរ្រស់សវន្រចំពោឹះការធ្វើសវន្ម្មលើ
របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ ន្របាយការណ៍ន្ឹះ។     យើងេ្ញនុំឯ្រាជ្យពីក្រុម�៊រុន       
ដោយេនរុលោមទៅតាមការតម្ូវក្មសីលធម៌ ដ្លពា្់ពព័ន្ធនឹងការធ្វើស
វន្ម្មលើរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុនៅប្ទ្ស្ម្នុជា ព្មទាំងបាន្រំព្ញនូវ
ការទទួលេរុសត្ូវលើក្មសីលធម៌ផ្ស្ងៗទៀត ដោយេនរុលោមទៅតាមការ
តម្ូវទាំងន្ឹះ។ យើងេ្ញនុំជឿជា្់ថភស្នុតាងសវន្ម្មដ្លយើងបានទទួល
 ្ឺមនភាពគ្្រ់គ្្ន់ នតិងសមរម្យ ដើម្បីធ្វើជាមូលដា្ឋ្នសម្្្រ់ការផ្ល់

មតតិយោ្រល់រ្រស់យើងេ្ញនុំ។

ព័ត៌មនកវាវាព�រ�យការណ៍ហិរញ្ញវត្ថនុ 
និងរ�យការណ៍របស់សវន្ររ

្ណៈគ្្រ់គ្ង ទទួលេរុសត្ូវទៅលើពព័ត៌មនផ្ស្ងៗ។ ពព័ត៌មនផ្ស្ងៗ 
រ្រស់ក្រុម�៊រុនរួមមន   របាយការណ៍រ្រស់ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលនៅទំពព័រទី១ 
ដល់ ទំពព័រទី៥ ្រ៉រុន្្ពរុំបានរួម្រញ្ចូលរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ នតិងរបាយការណ៍

រ្រស់សវន្រទ្។

មតតិយោ្រល់រ្រស់យើងេ្ញនុំលើរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ មតិនគ្្រដណ្ត្រ់លើ
ពព័ត៌មនផ្ស្ងៗទ្ ហើយយើងេ្ញនុំ្៏មតិន្រងា្ហ្ញស្ច្្ីសន្តិដា្ឋ្នធានា 

េឹះអាង្្នុងទម្ង់ណាមួយទៅលើពព័ត៌មនផ្ស្ងៗន្ឹះដ្រ។

ទា្់ទតិននឹងការធ្វើសវន្ម្មរលើបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ យើងេ្ញនុំទទួលេរុសត្ូវ
្្នុងការអានពព័ត៌មន ផ្ស្ងៗ ដើម្បីពតិចារណាថតើពព័ត៌មនផ្ស្ងៗទាំងន្ឹះ

មនភាពផ្ទនុយគ្ន្ជាសរវន្ពីរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ ឬផ្ទនុយពីការយល់ដឹង
រ្រស់យើងេ្ញនុំដ្លទទួលបានពីការធ្វើសវន្ម្ម  ឬមន្ំ�រុសឆ្គងជាសរវន្
ដ្លបានកើតឡើង។ ប្សតិនបើផ្្្ទៅលើការធ្វើសវន្ម្ម យើងេ្ញនុំសន្តិដា្ឋ្ន
ថមន្ំ�រុសឆ្គងជាសរវន្េំពីពព័ត៌មនផ្ស្ងៗ យើងេ្ញនុំនឹងរាយការណ៍នូវ

ភាពជា្់ស្្ងនោឹះ។ យើងេ្ញនុំពរុំមនេ្វីត្ូវរាយការណ៍ឡើយ។
 

ការទទួលេុសតវាូវរបស់គណៈគវាប់គវាង និង
កវាុមបវាឹ្រវាសាភិ�លចំពោះរ�យការណ៍ហិរញ្ញវត្ថនុ

្ណៈគ្្រ់គ្ង ជាេ្្ទទួលេរុសត្ូវលើការរៀ្រចំនតិងការ្រងា្ហ្ញ
របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុឲ្យបានត្ឹមត្ូវដោយេនរុលោមទៅតាម CIFRSs   
នតិងទទួលេរុសត្ូវលើប្ពព័ន្ធត្រួតពតិនតិត្យផ្ទ្្្នុងដ្ល ្ណៈគ្្រ់គ្ង្ំណត់
ថមនភាពចាំបាច់សម្្្រ់ការរៀ្រចំរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុឲ្យជៀសផរុតពី
្ំ�រុសឆ្គងជាសរវន្ដ្ល្រណា្ត្លម្ពីការក្ល្ង្រន្លំ ឬការភាន់ច្ឡំ។

នៅ្្នុងការរៀ្រចំរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ ្ណៈគ្្រ់គ្ងទទួលេរុសត្ូវ្្នុង
ការវាយតម្ល្លើលទ្ធភាពរ្រស់ក្រុម�៊រុន្្នុងការ្រន្នតិរន្រភាពអាជីវ្ម្ម 
នតិងត្ូវ្រងា្ហ្ញ្រញ្ហ្ដ្លពា្់ពព័ន្ធនឹងការ្រន្នតិរន្រភាពប្សតិនបើមន ដោយ
ការប្ើប្្ស់មូលដា្ឋ្ននតិរន្រភាព្ណន្យ្យ លើ្ល្ងត្្ណៈគ្្រ់គ្ង
មន្រំណងរំលយក្រុម�៊រុន ឬ្រពា្ឈ្រ់អាជីវ្ម្ម ឬពរុំមនជម្ើសជា្់ស្្ង
ណាមួយក្្ពីេនរុវត្ដូច្្ឹះ។

ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលមនទទួលេរុសត្ូវលើការត្រួតពតិនតិត្យលើដំណើរការន 
នការរាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់ក្រុម�៊រុន។

ការទទួលេុសតវាូវរបស់សវន្ររចំពោះ 
ការធ្វើសវន្រម្មលើរ�យការណ៍ហិរញ្ញវត្ថនុ 

គោល្រំណងរ្រស់យើងេ្ញនុំ ្ឺដើម្បីទទួលបានេំណឹះេំណាងដ្លសម
ហ្តរុផល ថតើរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុទាំងមូល ្ឺពរុំមន្ំ�រុសឆ្គងជា
សរវន្ ដ្លអាច្រណា្ត្លម្ពីការក្ល្ង្រន្លំ ឬការភាន់ច្ឡំ នតិងដើម្បី
ច្ញរបាយការណ៍សវន្រដ្លរួម្រញ្ចូលមតតិយោ្រល់រ្រស់យើងេ្ញនុំ។
េំណឹះេំណាងដ្លសមហ្តរុផល ្ឺជាេំណឹះេំណាង្ម្តិតេ្ស់ ្រ៉រុន្្
ពរុំម្នជាការធានាថការធ្វើសវន្ម្មដ្លេនរុលោមតាម CISAs នឹងត្ងត ្
រ្ឃើញជានតិច្ចនូវ្ំ�រុសឆ្គងជាសរវន្ដ្លបានកើតឡើងនោឹះទ្។ ្ំ�រុស 
ឆ្គងអាចកើតឡើងពីការក្ល្ង្រន្លំ ឬការភាន់ច្ឡំ ហើយត្ូវបានពតិចារណាជា
្ំ�រុសឆ្គងជាសរវន្ ប្សតិនបើ្ំ�រុសឆ្គងនីមួយៗ ឬរួម្រញ្ចូលគ្ន្ ត្ូវគ ្
រំពឹងថមនឥទ្ធតិពលដល់ការសម្ចចតិត្ស្ដ្ឋ្តិច្ចរ្រស់េ្្ប្ើប្្ស់

របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុជាមូលដា្ឋ្ន។

ជាផ្្្មួយន្ការធ្វើសវន្ម្មដោយេនរុលោមតាម CISAs យើងបានធ្វើការ
វិនតិច្ឆព័យ នតិង រ្្សាភាពងឿងឆ្ងល់ប្្្រដោយវិជា្ជ្ជីវៈ ្្នុងការ្រំព្ញការងារ

សវន្ម្មរ្រស់យើងេ្ញនុំ។ ហើយយើងេ្ញនុំបាន៖

• ្ំណត់ នតិងវាយតម្ល្លើហានតិភព័យន្្ំ�រុសឆ្គងជាសរវន្ន្  
 របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុដ្លអាច្រណា្ត្លម្ពីការក្ល្ង្រន្លំ ឬ  
 ការភាន់ច្ឡំ ដោយរៀ្រចំ នតិងេនរុវត្នីតតិវិធីសវន្ម្ម ដ្ល  

របាយការណ៍
របស់សវនករឯករាជេយ



6968 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ� របាយការណ៍៍គ្រឹះ�ចាំំឆ្នាំំ� ំ ២០២០

 ឆ្លើយត្រទៅនឹងហានតិភព័យទាំងនោឹះ នតិងដើម្បីទទួលបានភស្នុតាង 
 សវន្ម្មគ្្រ់គ្្ន់នតិងសមរម្យ សម្្្់រជាមូលដា្ឋ្ន្្នុងការផ្ល់  
 មតតិយោ្រល់រ្រស់យើងេ្ញនុំ។ ហានតិភព័យដ្លពរុំបានរ្ឃើញ្ំ�រុសឆ្គង 
 ជាសរវន្ដ្ល្រណា្ត្លម្ពីការក្ល្ង្រន្លំ ្ឺធំជាងហានតិភព័យដ្ល  
 ្រណា្ត្លម្ពីការភាន់ច្ឡំ ដោយសរត្ការក្ល្ង្រន្លំអាច្រណា្ត្លម្ 
 ពីការឃរុ្រឃតិត ការក្ល្ងឯ្សរ ការលរុ្រចោលដោយច្តនា ការថ្ល្ង 
 េរុស ឬការ្រំពានលើប្ពព័ន្ធត្រួតពតិនតិត្យផ្ទ្្្នុង។

• ទទួលបានការយល់ដឹងពីប្ពព័ន្ធត្រួតពតិនតិត្យផ្ទ្្្នុងដ្លពា្់ពព័ន្ធនឹង  
 ការធ្វើសវន្ម្ម ដើម្បីរៀ្រចំនតិតតិវិធីសវន្ម្មដ្លសមស្្រទៅតាម  
 កាលៈទ្សៈ ្រ៉រុន្្ពរុំម្នដើម្បី្រញ្ច្ញមតតិយោ្រល់ទៅលើប្សតិទ្ធភាព 
 ន្ប្ពព័ន្ធត្រួតពតិនតិត្យផ្ទ្្្នុងរ្រស់ក្រុម�៊រុនឡើយ។

• វាយតម្ល្ភាពត្ឹមត្ូវន្គោលនយោបាយ្ណន្យ្យដ្លបាន  
 ប្ើប្្ស់ ភាពសមហ្តរុផលន្ការបា៉្ន់ស្្ន្ណន្យ្យ នតិង  
 ការ្រងា្ហ្ញដ្លពា្់ពព័ន្ធនានាដោយ្ណៈគ្្រ់គ្ង។

• សន្តិដា្ឋ្នលើភាពសមស្្រន្ការប្ើប្្ស់មូលដា្ឋ្ន្ណន្យ្យ  
 នតិរន្រភាពអាជីវ្ម្ម រ្រស់្ណៈគ្្រ់គ្ង នតិងផ្្្ទៅលើភស្នុតាង 
 សវន្ម្មដ្លបានទទួល ថតើមនភាពមតិនប្្្ដប្ជាជាសរវន ្
 ដ្លពា្់ពព័ន្ធនឹងព្ឹត្តិការណ៍ ឬល្្ខេណ្ឌដ្លអាចមនការសង្សព័យ 
 ជាសរវនទ្ៅលើលទ្ធភាពរ្រស់ក្រុម�៊រុន ដើមប្ី្រនន្តិរនរ្ភាពអាជវី្ម្ម។  
 ប្សតិនបើយើងេ្ញនុំសន្តិដា្ឋ្នថ មនភាពមតិនប្្្ដប្ជា ជាសរវន្  
 នោឹះយើងេ្ញនុំត្ូវធ្វើការ្រងា្ហ្ញនៅ្្នុងរបាយការណ៍សវន្រ ដើម្បីទាញ 
 ចំណា្រ់អារម្មណ៍េ្្ប្ើប្្ស់របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ ទៅលើការ 
 ្រងា្ហ្ញពព័ត៌មននៅ្្នុងរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ ឬប្សតិនបើការ្រងា្ហ្ញ 
 ពព័ត៌មនមតិនគ្្រ់គ្្ន់ យើងេ្ញនុំត្ូវធ្វើការក្ប្្នៅ្្នុងមតតិយោ្រល ់

 រ្រស់យើងេ្ញនុំ។  ស្ច្្ីសន្តិដា្ឋ្នរ្រស់យើងេ្ញនុំ ផ្្្ទៅលើភស្នុតាង 
 សវន្ម្មដ្លទទួលបានរ�ូតដល់កាល្ររិច្ឆ្ទន្របាយការណ៍ 
 សវន្ររ្រស់យើងេ្ញនុំ។ ទោឹះជាយា៉្ងណា្៏ដោយ ព្ឹត្តិការណ៍ ឬ  
 ល្្ខេណ្ឌនាព្លេនា្ត អាច្រណា្ត្លអោយក្រុម�៊រុន្រញ្ឈ្រ ់
 ការ្រន្នតិរន្រភាពអាជីវ្ម្ម។

• វាយតម្ល្ការ្រងា្ហ្ញជាទូទៅ រចនាសម្ព័ន្ធ នតិងេ្លឹមសរ ្្នុងរបាយការណ៍ 
 �តិរញ្ញវត្នុ     រួមទាំងការលតត្ដាង នតិងថតើរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ  
 ្រងា្ហ្ញពីប្តតិ្រត្តិការ នតិងព្ឹត្តិការណ៍ដ្លពា្់ពព័ន្ធ ដើម្បីសម្្ចបាន 
 នូវការ្រងា្ហ្ញដ្លត្ឹមត្ូវ។
 
យើងេ្ញនុំទា្់ទងជាមួយេ្្ទទួល្រន្ទនុ្ខាងេភតិបាល្តិច្ច ពា្់ពព័ន្ធទៅនឹង
្រញ្ហ្ផ្ស្ងៗ វិសលភាព នតិងព្លវ្លន្ការធ្វើសវន្ម្ម នតិងការរ្ឃើញ
ពីសវន្ម្ម រួមទាំង្ង្វឹះខាតសំខាន់ៗន្ការត្រួតពតិនតិត្យផ្ទ្្្នុងដ្លបានរ្
ឃើញនៅ្្នុងេំឡនុងព្លធ្វើសវន្ម្មរ្រស់យើងេ្ញនុំ។
 
តំណាងក្រុម�៊រុន ឌីឡព័យធ៍ (ខ្ម្រូឌា) េូ េតិលធីឌី 

 

លោ្រ េូយ គ�មលវាង
ដវាគូសហការ

រាជធានីភ្ំព្ញ ព្ឹះរាជាណាចក្្ម្នុជា

កាល្ររិច្ឆ្ទ៖ ១៩ ម្ស ២០២១

         ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

       ្ំណត់សម្្ល់            ពាន់រៀល            ដរុល្ល្រអាម្រិ្  ពាន់រៀល       ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ទវាពវាយស្រម្ម      

សច់ប្្្់្្នុងដ ្   4 84,341,791 20,850,875 75,272,199 18,471,705 

សមតរុល្យនៅធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា   5 200,436,299 49,551,619 253,329,817 62,166,826
សមតរុល្យនៅធនាគរផ្ស្ងៗ   6 57,888,034 14,311,010 17,720,965  4,348,703

ឥណទានផ្ល់ដល់េតតិថតិជន   7 1,444,415,039 357,086,536 1,291,295,261 316,882,273 
ទ្ព្យសម្បត្តិ នតិង្ររិកា្ខ្រ   8 15,340,193 3,792,384 18,619,359  4,569,168

្ម្មវិធី្រុំព្យូទព័រ    9 10,916,425 2,698,745 12,061,266  2,959,820

សតិទ្ធតិ្្នុងការប្ើប្្ស់ទ្ព្យស្ម្ម   10 22,952,396 5,674,264 22,711,329  5,573,332

ទ្ព្យស្ម្មពន្ធពន្យោរ   13 14,159,188 3,500,417 10,919,476  2,679,626

ទ្ព្យស្ម្មផ្ស្ងៗ   11 13,728,161 3,393,859 13,474,618  3,306,655

ទវាពវាយស្រម្មសរុប    1,864,177,526 460,859,709 1,715,404,290 420,958,108

បំណុល និងមូលធន

បំណុល
ប្្្់្រញ្ញើរ្រស់េតតិថតិជន   12 848,157,548 209,680,482 745,074,858 182,840,456

្រំណុលពន្ធចរន ្   13 8,054,864 1,991,314 9,570,336  2,348,549

្រំណុលភតតិសន្យោ   14 22,456,954 5,551,781 23,525,054  5,773,019

ប្្្់្ម្ច ី   15 623,015,769 154,021,204 602,027,292 147,736,759 

េនរុ្រំណុល   16 17,282,453 4,272,547 26,557,835  6,517,260
សំវិធានធនសម្្្រ ់
េត្ប្យោជន៍ ្ររុ្្គលតិ្   18 16,033,903 3,963,882 11,058,210  2,713,671

្រំណុលផ្ស្ងៗ   19 15,880,524 3,925,965 15,819,490  3,882,084

បំណុលសរុប    1,550,882,015 383,407,175 1,433,633,075 351,811,798

មូលធន

ដើមទរុន   20 159,174,950 39,351,038 159,174,950 39,061,337

្ររុព្វលភភា្�៊រុន   21 22,425,355 5,543,968 22,425,355  5,503,155

ទរុន្រម្រុង   22 23,372,788 5,778,192 27,398,999  6,723,681

ប្្្់ចំណ្ញរ្្សាទរុ្    108,322,418 26,779,336 72,771,911 17,858,137

មូលធនសរុប    313,295,511 77,452,534 281,771,215 69,146,310

បំណុល និងមូលធនសរុប    1,864,177,526 460,859,709 1,715,404,290 420,958,108

្ំណត់សំគល់ដ្លភា្ជ្្រ់ម្ជាមួយពីទំពព័រ ៧៤ ដល់ ១២៧ ជាផ្្្សំខាន់មួយន្របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុទាំងន្ឹះ។ 

របាយការណ៍
ស្ថេនភាពហិរញ្ញវត្ថុ



7170 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ� របាយការណ៍៍គ្រឹះ�ចាំំឆ្នាំំ� ំ ២០២០

 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020                 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

            ្ំណត់សម្្ល់               ពាន់រៀល                         ដរុល្ល្រអាម្រិ្      ពាន់រៀល                      ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ចំណូលការប្្្់ 23 297,896,608  73,067,601  242,087,092  59,745,087  

ចំណាយការប្្្់ 24 (89,525,478) (21,958,665) (84,985,114) (20,973,621)

ចំណូលព�ការបវាវា្រ់សុទ្ធ 208,371,130   51,108,936  157,101,978  38,771,466  

ចំណាយ្ម្្ជើងសរ 25 (13,979,172) (3,428,789) (10,429,798) (2,573,988)

ចំណូលផ្ស្ងៗ 26 18,109,749  4,441,930  27,541,545  6,797,025  

ចំណូលព�បវាតិបត្ដិការ  212,501,707  52,122,077  174,213,725  42,994,503  

ប្្្់ជំនួយ 27 811,433   199,027  832,417  205,434  

ចំណាយ្ររុ្្គលតិ្ នតិង 
្រន្ទនុ្ពា្់ពព័ន្ធផ្ស្ងៗ 28 (94,991,388) (23,299,335) (81,892,682) (20,210,435)

ចំណាយរំលស់លើទ្ព្យរូ្រី  
នតិង ទ្ព្យេរូ្រី 29 (16,366,819) (4,014,427) (16,317,180) (4,026,945)

ចំណាយប្តតិ្រត្តិការផ្ស្ងៗ 30 (37,389,861) (9,170,925) (32,035,610) (7,906,123)

ការខាត្រង់សរុទ្ធលើឱនភាពតម្ល្ន្
ឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុ 31 (25,387,708) (6,227,056) (6,551,004) (1,616,733)

បវាវា្រ់ចំណវាញមុនដ្រពន្ធ  39,177,364   9,609,361   38,249,666   9,439,701 

ចំណាយពន្ធលើប្្្់ចំណូល 13 (7,653,068) (1,877,132) (8,666,410) (2,138,798)

បវាវា្រ់ចំណវាញសុទ្ធសមវាវាប់ការិយបរិច្ឆវាទ 31,524,296   7,732,229   29,583,256   7,300,903  

ចំណូលលម្តិតផ្ស្ងៗ

ធាតរុដ្លមតិនបានប្ងច្្ឡើង  
វិញទៅ្្នុងប្្្់ចំណ្ញ ឬខាត     

លម្ៀងពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រព័ណ្ណ - 573,995 - (791,496)

- 573,995 - (791,496)

ចំណូលលម្អិតផវាសវាងៗសរុប 
សមវាវាប់ការិយបរិច្ឆវាទ 31,524,296 8,306,224 29,583,256 6,509,407

ប្្្់ចំណ្ញសម្្្រ់             
ម្ច្ស់ក្រុម�៊រុន 31,524,296 7,732,229 29,583,256 7,300,903

ចំណូលលម្តិតសររុ្រសម្្្រ់      
ម្ច្ស់ក្រុម�៊រុន 31,524,296 8,306,224 29,583,256 6,509,407

្ំណត់សំគល់ដ្លភា្ជ្្រ់ម្ជាមួយពីទំពព័រ ៧៤ ដល់ ១២៧ ជាផ្្្សំខាន់មួយន្របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុទាំងន្ឹះ។

របាយការណ៍
ចំណូលលម្អិត

ដើមទរុន ្ររុព្វលភ 
ភា្�៊រុន ទរុន្រម្រុង ប្្្់ចំណ្ញ

រ្្សាទរុ្ សររុ្រ សររុ្រ

ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ការិយបរិច្ឆវាទបញ្ចប់ ថ្ងវាទ� 31 ខវា ធ្ូ ឆ្វាំ 2020

សមតរុល្យនាថ្ង្ទី 1 ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ 2020  159,174,950  22,425,355  27,398,999  72,771,911  281,771,215  69,146,310  

ប្្្់ចំណ្ញសរុទ្ធប្ចាំឆ្ន្ំ - - - 31,524,296  31,524,296  7,732,229  

ការផ្ទ្រពីទរុន្រម្រុង - (4,026,211) 4,026,211 - - 

លម្ៀងន្ការ្រ្ូររូ្រតិយ្រព័ណ្ណ - - - - - 573,995 

សមតុលវាយនាថ្ងវាទ� 31 ខវា ធ្ូ ឆ្វាំ 2020 159,174,950  22,425,355  23,372,788  108,322,418  313,295,511 77,452,534  

សមមូលដុលា្លវារអាមវារិ្រ 39,351,038  5,543,968  5,778,192  26,779,336  77,452,534  

ការិយបរិច្ឆវាទបញ្ចប់ ថ្ងវាទ� 31 ខវា ធ្ូ ឆ្វាំ 2019

សមតរុល្យនាថ្ង្ទី 1 ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ 2019 120,327,300 149,505 25,647,692 44,939,962 191,064,459 47,552,130 

ប្្្់ចំណ្ញសរុទ្ធប្ចាំឆ្ន្ំ - - - 29,583,256 29,583,256 7,300,903 

ការ្រម្ល្ងប្្្់ចំណ្ញរ្្សាទរុ្ទៅជាដើមទរុន 38,847,650 22,275,850 - - 61,123,500 15,084,773

ការផ្ទ្រទៅទរុន្រម្រុង - - 1,751,307 (1,751,307) - - 

លម្ៀងន្ការ្រ្ូររូ្រតិយ្រព័ណ្ណ - - - - - (791,496) 

សមតុលវាយនាថ្ងវាទ� 31 ខវា ធ្ូ ឆ្វាំ 2019 159,174,950 22,425,355 27,398,999 72,771,911 281,771,215 69,146,310

សមមូលដុលា្លវារអាមវារិ្រ 39,061,337 5,503,155 6,723,681 17,858,137 69,146,310 

្ំណត់សំគល់ដ្លភា្ជ្្រ់ម្ជាមួយពីទំពព័រ ៧៤ ដល់ ១២៧ ជាផ្្្សំខាន់មួយន្របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុទាំងន្ឹះ។

របាយការណ៍
ចំណូលបមេេបមេួលមូលធន
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ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

 ្ំណត់ 
សម្្ល់   ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល  ដរុល្ល្រអាម្រិ្

លំហូរសច់បវាវា្រ់ព� 
ស្រម្មភាពបវាតិបត្ដិការ

ប្្្់ចំណ្ញមរុនដ្ពន្ធ  39,177,364   9,609,361   38,249,666   9,439,701  

យព័ត្ម្ម៖

ចំណាយរំលស់លើទ្ព្យរូ្រី នតិង ទ្ព្យេរូ្រី 29  16,366,819   4,014,427   16,317,180  4,026,945 

ការខាត្រង់សរុទ្ធលើឱនភាពតម្ល្ឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុ     31  25,387,708   6,227,056   6,551,004  1,616,733 

ការកើនសំវិធានធន សម្្្រ់កាតព្វ្តិច្ច េត្ប្យោជន៍រ្រស់នតិយោជតិត  4,195,280   1,029,012  740,804 182,824

ខាត/(ចំណ្ញ)សរុទ្ធលើឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុផ្ស្ងៗ្ត់ត្្តាម FVTPL 289,239 70,944  (1,343,738)  (331,623) 

ខាតពីការល្់ទ្ព្យសម្បត្តិនតិង្ររិកា្ខ្រ   85,556   20,984  3,432 847

ខាតពីការល្់្ម្មវិធី្រុំព្យូទព័រ 27,899 6,844 - -

លម្ៀងន្ការ្រ្ូររូ្រតិយ្រព័ណ្ណ (1,878,915) (460,857)  (199,043)  (49,122) 

ចំណូលការប្្្់ 23 (297,896,608) (73,067,601) (242,087,092) (59,745,087)

ចំណាយការប្្្់ 24  89,525,478   21,958,665   84,985,114  20,973,621 

(124,720,180) (30,591,165) (96,782,673) (23,885,161)

្រម្្្រម្រួលន្ដើមទរុនចលព័ត៖

សមតរុល្យនៅធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា 79,148,135 19,413,327 (72,177,455) (17,812,797)

សមតរុល្យតម្កល់ជាទ្ព្យធានានៅធនាគរផ្ស្ងៗ (20,224,999) (4,960,755) - -

ឥណទានផ្ល់ដល់េតតិថតិជន (185,196,441) (45,424,685) (321,752,859) (79,405,938)

ទ្ព្យស្ម្មផ្ស្ងៗ (253,543) (62,189) (4,989,370) (1,231,335)

ប្្្់្រញ្ញើសន្សំពីេតតិថតិជន 101,484,618  24,891,984 90,779,915 22,403,730

្រំណុលផ្ស្ងៗ (228,205) (55,974) (12,650,589) (3,122,060)

សច់ប្្្់្្នុងស្ម្មភាពប្តតិ្រត្ដតិការ (149,990,615) (36,789,457) (417,573,031) (103,053,561)

ការប្្្់ទទួលបាន  305,239,749   74,868,715   255,845,554  62,784,185 

ការប្្្់បាន្រង់ (91,877,075) (22,535,461) (81,658,256) (20,038,836)

ពន្ធលើប្្្់ចំណូលបាន្រង់ 13 (12,408,252) (3,043,476) (10,007,704) (2,455,878)

សច់បវាវា្រ់សុទ្ធទទួល�នព�/(បវាើ្រ្នុង) ស្រម្មភាពបវាតិបត្ដិការ 50,963,807 12,500,321 (253,393,437)  (62,764,090) 

លំហូរសច់បវាវា្រ់ព� ស្រម្មភាពវិនិយោគ

ការទតិញទ្ព្យ នតិង្ររិកា្ខ្រ 8 (4,942,556) (1,212,302) (5,491,407) (1,347,585)

ការទតិញ្ម្មវិធី្រុំព្យូទព័រ 9 (1,748,736) (428,927) (4,361,198) (1,070,233)

សច់ប្្្់ទទួលបានពីការល្់ទ្ព្យ នតិង្ររិកា្ខ្រ 2,317,532 568,441 14,326 3,516

សច់បវាវា្រ់សុទ្ធ បវាើ្រ្នុងស្រម្មភាពវិនិយោគ (4,373,760) (1,072,788) (9,838,279) (2,414,302)

របាយការណ៍
លំហូរសច់បេេក់

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

 ្ំណត់ 
សម្្ល់   ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល  ដរុល្ល្រអាម្រិ្

លំហូរសច់បវាវា្រ់ព� ស្រម្មភាព    ហិរញ្ញបវាបទន

សច់ប្្្់ទទួលបានពីប្្្់្ម្ចី  366,378,460    89,864,719    366,057,131   89,829,971  

ការទូទាត់សងប្្្់្ម្ចី (339,160,968) (83,188,857) (245,653,170) (60,282,987)

ការទូទាត់សងេនរុ្រំណុល  (8,895,400)   (2,181,849)  (8,645,400) (2,121,571) 

ការទូទាត់ភតតិសន្យោ 10  (8,991,673)   (2,205,463)   (5,755,503)  (1,412,393) 

សច់ប្្្់ទទួលបានពីការបោឹះផ្សាយភា្�៊រុនថ្មី  -   -  61,123,500 14,999,632

សច់បវាវា្រ់សុទ្ធ�នបវាើ្រ្នុងស្រម្មភាពហិរញ្ញបវាបទន 9,330,419   2,288,550   167,126,558  41,012,652 

ការកើនទវាបើង/(ថយចុះ) សុទ្ធនវាសច់បវាវា្រ់ និងសច់បវាវា្រ់សមមូល   55,920,466    13,716,083   (96,105,158) (24,165,740)

សច់ប្្្់ នតិងសច់ប្្្់សមមូលនាដើមការិយ្ររិច្ឆ្ទ 142,683,566 35,014,372 238,788,725 59,429,747

លម្ៀងន្ការ្រ្ដូររូ្រតិយ្រព័ណ្ណ - 368,193  -  (249,635) 

សច់បវាវា្រ់ និងសច់បវាវា្រ់សមមូលនាចុងការិយបរិច្ឆវាទ 32 198,604,032 49,098,648 142,683,567 35,014,372

្ំណត់សំគល់ដ្លភា្ជ្្រ់ម្ជាមួយពីទំពព័រ ៧៤ ដល់ ១២៧ ជាផ្្្សំខាន់មួយន្របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុទាំងន្ឹះ។
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1.  អំព�កវាុមហ៊ុន

គ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ ភីេតិលសរុី (“ក្រុម�៊រុន”) បានទទួល
អាជា្ញ្្រព័ណ្ណជាស្្្រព័ន មីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុដ្លមនទីតាំង នតិងចរុឹះ្រញ្ជី្្នុង
ព្ឹះរាជាណាចក្្ម្នុជា។

ក្រុម�៊រុនត្ូវបាន្រង្កើតឡើងដំ្រូង្្នុងឆ្ន្ំ ១៩៩៩ មនឈ្្ឹះថ ធនាគរ  
ពន្លឺថ្មី (“TPT”) ដ្លជា្ម្មវិធីរ្រស់ Concern Worldwide Cambodia 

(“CWC”)។ រាល់ទ្ព្យស្ម្ម ្រំណុល នតិងវិភា្ទាន្រង្គរទាំងេស់រ្រស ់
TPT ត្ូវបានផ្ទ្រទៅកាន់ក្រុម�៊រុន នាថ្ង្ទី ១ ខ្ ្្្កដា ឆ្ន្ំ ២០០៣ ដោយ
្រ្ូរជាមួយនឹងការបោឹះផ្សាយភា្�៊រុន។ ក្រុម�៊រុនបានចា្រ់ផ្ើមអាជីវ្ម្មនា
ថ្ង្ដ្លទ្ព្យស្ម្មបានផ្ទ្រ។ នាថ្ង្ទី ២៩ ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ ២០១០ ក្រុម�៊រុន
បានទទួលនូវអាជា្ញ្្រព័ណ្ណ ជាគ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុទទួលបាប្់្រញ្ញើ
(“MDI”) ពីធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា (“NBC”) ្្នុងការធ្វើអាជីវ្ម្មទទួល
ប្្្់្រញ្ញើ។នាថ្ង្ទី ៧ ខ្ ្្្កដា ឆ្ន្ំ ២០១៤ ក្សួងពាណតិជ្ជ្ម្មបាន
េនរុមព័ត្្នុងការផ្ល្ស់្រ្ូរ ពាណតិជ្ជនាមរ្រស់ក្រុម�៊រុនពី េង្គរ មីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ  
(្ម្នុជា) េូ េតិលធីឌី ទៅជាគ្ឹឹះស្្នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ អ្ េឹម ខ្ ភីេតិលសរុី។

ការិយាលព័យចរុឹះ្រញ្ជីរ្រស់ ក្រុម�៊រុន្រច្ចនុ្រ្បន្មនទីតាំងនៅ េគរល្េ ២៨៥
 មហាវិថីយរុទ្ធពលខ្មរៈភូមតិន្ទ (ផ្លូវ ២៧១) សងា្ក្ត់ទំន្រ់ទឹ្ េណ្ឌចំការមន
រាជធានីភ្ំព្ញ ព្ឹះរាជាណាចក្្ម្នុជា។ ក្រុម�៊រុនធ្វើប្តតិ្រត្តិការអាជីវ្ម្ម
តាមរយៈការិយាលព័យចំនួន ១៤៩ ទីតាំង (២០១៩៖ ១៤៩ ការិយាលព័យ)។

ស្ម្មភាពចំ្រងរ្រស់ក្រុម�៊រុន្ឺផ្ល់ឥណទាន ប្្្់សន្សំ នតិងស្វា្ម្ម
�តិរញ្ញវត្នុពា្់ពព័ន្ធផ្ស្ងទៀត តាមរយៈការិយាលព័យ្ណា្ត្លរ្រស់េ្លួននៅ
រាជធានីភ្ំព្ញ នតិងការិយាលព័យផ្ស្ងៗទៀតនៅ្្នុង ព្ឹះរាជាណាចក ្
្ម្នុជា។

របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុត្ូវបានេនរុញ្ញ្តឱ្យច្ញផ្សាយដោយក្រុម 

ប្ឹ្្សាភតិបាលនៅថ្ង្ទី ១៩ ខ្ ម្ស ឆ្ន្ំ ២០២១។

 2.  សវាច្រ្ដ�សង្ខវាបនវាគោលនយោ�យ   
   គណនវាយវាយសំខាន់ៗ

គោលនយោបាយ្ណន្យ្យសំខាន់ៗដ្លត្ូវបាន េនរុមព័ត្្នុងការរៀ្រច ំ
របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុទាំងន្ឹះត្ូវបាន្ំណត់ដូចខាងក្្ម។ គោល 
នយោបាយទាំងន្ឹះត្ូវបានេនរុវត្ជា្រ់ល្រ់នៅគ្្រ់ឆ្ន្ំដ្ល 

បាន្រងា្ហ្ញលើ្ល្ងត្មនការ្រញ្ជ្្់ផ្ស្ងពីន្ឹះ។

2.1  មូលដា្ឋវានគណនវាយវាយ

របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុត្ូវបានរៀ្រចំ ដោយេនរុលោមតាមស្ង់ដារ
របាយការណ៍ទា្់ទងនឹង�តិរញ្ញវត្នុេន្រជាតតិន្្ម្នុជា (“ CIFRSs”) ។

របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុត្ូវបានរៀ្រចំឡើងដោយផ្្្លើមូលដា្ឋ្នថ្ល្ដើម
លើ្ល្ងត្ឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុដ្លត្ូវបានវាស់វ្ងតាមចំនួនទឹ្ប្្្់

ដ្លត្ូវបានវាយតម្ល្ទ្បើងវិញឫតម្ល្ទីផ្សារនៅចរុង្រញ្ច្រ់ន្ការិយ្ររិច្ឆ្ទ
របាយការណ៍នីមួយៗដូចដ្លបានពន្យល់នៅ្្នុង គោលនយោបាយ
្ណន្យ្យខាងក្្ម។ ថ្ល្ដើមជាទូទៅផ្្្លើតម្ល្ទីផ្សារ ដ្លជា 
ថ្ូរ្្នុងការដោឹះដូរទំនតិញនតិងស្វា្ម្ម។

2.2 និរន្តរភាពអាជ�វ្រម្ម

នៅព្លេនរុមព័តរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ ក្រុមេភតិបាលមនការរំពឹងទរុ្ដ ៏
សមហ្តរុផលថក្រុម�៊រុនមនធនធានគ្្រ់គ្្ន់ដើម្បី្រន្ប្តតិ្រត្តិការទៅថ្ង្
េនា្ត។ ដូច្្ឹះក្រុមេភតិបាលបាន្រន្េនរុវត្មូលដា្ឋ្ន្ណន្យ្យនតិរន្រភាព

អាជីវ្ម្មនៅ្្នុងការរៀ្រចំរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ។

2.3 មូលដា្ឋវាននវាការសរុបរួម

របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ រួមមនរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់ទីស្ន្្់ការ
្ណា្ត្ល នតិងសខារ្រស់េ្លួន្រនា្ទ្្រ់ពីលរុ្រ្រំបាត់សមតរុល្យ នតិងប្តតិ្រត្តិការ

េន្រសខាសំខាន់ៗ ទាំងេស់។

2.4 ការផ្លវាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទវាស

(i) រូបិយប័ណ្ណគោល និងរូបិយប័ណ្ណសមវាវាប់្រំណត់បង្ហវាញ  

្ណនីទាំងេស់ ដ្លមននៅ្្នុងរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់ក្រុម�៊រុន
ត្ូវបានវាស់វ្ង ដោយប្ើប្្ស់រូ្រតិយ្រព័ណ្ណន្្ររិយាកាសស្ដ្ឋ្តិច្ចចម្បង
ដ្លក្រុម�៊រុនធ្វើប្តតិ្រត្ដតិការ (ហៅកាត់ថ “រូ្រតិយ្រព័ណ្ណគោល”)។ ្ណៈ
គ្្រ់គ្ងបាន្ំណត់យ្ប្្្់រៀលខ្ម្រ (“រៀល”) ជារូ្រតិយ្រព័ណ្ណគោល
រ្រស់ក្រុម�៊រុន ដោយសរវាមនឥទ្ធតិពលជាសរវន្លើប្តតិ្រត្តិការរ្រស់
ក្រុម�៊រុន។ របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុន្ឹះ ត្ូវបាន្រងា្ហ្ញជាប្្្់រៀលខ្ម្រដ្ល

ជារូ្រតិយ្រព័ណ្ណគោល នតិងរូ្រតិយ្រព័ណ្ណសម្្្រ់្ំណត់្រងា្ហ្ញរ្រស់ក្រុម�៊រុន។

(ii) រូបិយប័ណ្ណបរទវាស

នៅ្្នុងការរៀ្រចំរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់ក្រុម�៊រុន ប្តតិ្រតតិ្ដការជារូ្រតិយ
្រព័ណ្ណផ្ស្ងៗ    ក្្ពីរូ្រតិយ្រព័ណ្ណគោលរ្រស់ក្រុម�៊រុនត្ូវបានទទួលស្្ល់
តាមេត្្្រ្ដូរប្្្់នាកាល្ររិច្ឆ្ទន្ប្តតិ្រតតិ្ដការនោឹះ។ នៅកាល្ររិច្ឆ្ទ
រាយការណ៍នីមួយៗ រូ្រតិយវត្នុជាទ្ព្យស្ម្ម នតិង ្រំណុលដ្លជារូ្រតិយ្រព័ណ្ណ
្ររទ្ស ត្ូវបាន្រ្ូរឡើងវិញនៅេត្្ដ្លមននៅថ្ង្នោឹះ។ ធាតរុមតិនម្ន
រូ្រតិយវត្នុត្ូវបានវាស់វ្ងប្ើប្្ស់តំល្ប្វត្តិសស្្ជារូ្រតិយ្រព័ណ្ណ្ររទ្ស
មតិនត្ូវបាន្រ្ូរឡើងវិញទ្។ ការចំណ្ញ នតិងការខាត លើការ្រ្ូររូ្រតិយ្រព័ណ្ណ
ត្ូវបាន្ត់ត្្នៅ្្នុងរបាយការណ៍ចំន្ញ ឬ ខាតនៅ្្នុងព្លដ្លការ

ចំណ្ញ នតិងការខាតនោឹះកើតឡើង។

(iii) ការបង្ហវាញជាដុលា្លវារអាមវារិ្រ 

សម្្្រ់គោល្រំណងរាយការណ៍ជូនចំពោឹះភា្ទរុនតិ្ របាយការណ៍
�តិរញ្ញវត្នុត្ូវបាន្រងា្ហ្ញជាដរុល្ល្រអាម្រិ្។ ទ្ព្យស្ម្មនតិង្រំណុលសម្្្រ់
របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ នីមួយៗដ្ល្រងា្ហ្ញត្ូវបាន្រ្ដូរតាមេត្្ចរុង 
ការិយ្ររិច្ឆ្ទនីមួយៗ ចំណ្្ឯធាតរុចំណូលនតិងចំណាយសម្្្រ់
របាយការណ៍នីមួយៗន្ប្្្់ចំណូល នតិងចំណាយលំ�ូរសច់ប្្្់ដ្ល

កំណត់សម្គេល់លើ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បាន្រងា្ហ្ញត្ូវបាន្រ្ដូរតាមេត្្ជាមធ្យមសម្្្រ់ឆ្ន្ំ។ រាល់ភាពេរុសគ្ន្ន្
លទ្ធផលផ្ល្ស់្រ្ូរត្ូវបានទទួលស្្ល់នៅ្្នុងប្្្់ចំណូលលម្តិត 

ផ្ស្ងទៀត ។

របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុដ្ល្រងា្ហ្ញជា ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ផ្្្លើ េត្្្រ្ូរប្្្់
េនរុវត្្្នុង ១ ដរុល្ល្រអាម្រិ្ដូចខាងក្្ម៖

        
ថ្ង្ទី31 ខ្ធ្ូ ឆ្ន្ំ2020 ថ្ង្ទី31 ខ្ធ្ូ ឆ្ន្ំ2019

េត្្ចរុង 
ការិយ្ររិច្ឆ្ទ

4,045 4,075

េត្្មធ្យម 4,077 4,052

របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុដ្លបាន្រងា្ហ្ញជាប្្្់ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ជាតម្ល្ 
មតិនទាន់ធ្វើសវន្ម្មនតិងមតិន្ួរយ្ធ្វើជាតំណាងដ្លចំនួនប្្្់រៀល បាន 
អាចបាន ឬ អាចនឹងនៅថ្ង្េនា្ត ្រ្ូរទៅជា ដរុល្ល្រអាម្រិ្្្នុងេត្្្រ្ូរ

ប្្្់ន្ឹះ ឬេត្្្រ្ូរប្្្់ផ្ស្ងៗណាមួយទ្បើយ។

2.5 ការបងគត់ចំនួន

តួល្េនៅ្្នុងរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុត្ូវបាន្រង្គត់ជាេ្ទង់ពាន់សម្្្រ់ប្្្់

រៀល នតិង្រង្គត់សម្្្រ់ប្្្់ដរុល្ល្រអាម្រិ្។ 

2.6 ឧប្ររណ៍ហិរញ្ញវត្ថនុ  

ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ នតិង្រំណុល�តិរញ្ញវត្នុត្ូវបានទទួលស្្ល់លើ
របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុនៅព្លដ្លក្រុម�៊រុនកា្ល្យជាភា្ីមួយន្ 

្តិច្ចសន្យោរ្រស់ឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុ។

ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ  នតិង្រំណុល�តិរញ្ញវត្នុត្ូវបានវាស់វ្ងដំ្រូងតាមតម្ល្
សមស្្រ។ ថ្ល្ប្តតិ្រត្តិការ ដ្ល ្រណា្ត្លម្ពីការទតិញ ឬបោឹះផ្សាយន្
ទ្ព្យស្ម្ម នតិង្រំណុល�តិរញ្ញវត្នុ (ក្្ពីទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ នតិង្រំណុល 
�តិរញ្ញវត្នុនៅតម្ល្សមស្្រ   តាមរយៈប្្្់ចំណ្ញឬខាត)  ត្ូវបាន្រន្្ម
ឬដ្ពី តម្ល្សមស្្រន្ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុឬ្រំណុល�តិរញ្ញវត្នុ នៅលើ
ការទទួលស្្ល់ដំ្រូងតាមការ្ួរ។ ថ្ល្ប្តតិ្រត្តិការ្រណា្ត្ល ម្ពីការទតិញ
ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុឬ្រំណុល�តិរញ្ញវត្នុ្ត់ត្្តាមតម្ល្សមស្្រតាមរយៈ

ចំណ្ញឬខាត ត្ូវបានទទួលស្្ល់ភា្ល្មៗនៅ្្នុងប្្្់ចំណ្ញឬខាត។

(i) ទវាពវាយស្រម្មហិរញ្ញវត្ថនុ

រាល់ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុទាំងេស់ត្ូវបានទទួលស្្ល់ នតិងល្ងទទួល 
ស្្ល់លើមូលដា្ឋ្នកាល្ររិច្ឆ្ទន្ការធ្វើពាណតិជ្ជ្ម្មដ្លការទតិញឬល្់
ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ ្ឺស្តិតនៅក្្ម្តិច្ចសន្យោដ្លល្្ខេណ្ឌតម្ូវឱ្យ
មនការ្រញ្ជូនទ្ព្យស្ម្ម្្នុងេំទ្បនុងព្ល្ំណត់ដ្លបាន្រង្កើតឡើង
ដោយទីផ្សារដ្លពា្់ពព័ន្ធ។

រាល់ទ្ព្យ្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុដ្លបានទទួលស្ល់ ត្ូវបានវាស់វ្ងទាំងស្រុង
ជា្រន្្រនា្ទ្្រ់ដោយប្ើវិធីសស្្តម្ល្ដ្រំលស់ រឺ តម្ល្សមស្្រអាស្ព័យលើ

ការចាត់ថ្ន្់ន្ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ។

a. ការចាត់ថ្ន្្់ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ

ឧ្រ្រណ៍្រំណុលដ្លមនល្្ខេណ្ឌដូចខាងក្្ម ត្ូវបានវាស់វ្ងជា្រន ្

្រនា្ទ្្រ់តាមតម្ល្ដ្រំលស់ ៖

• ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុត្ូវបានរ្្សាទរុ្តាម្ំរូអាជីវ្ម្ម ដ្លមន  
 គោល្រំណងកាន់កា្រ់ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុដើម្បីប្មូលលំ�ូរ  
 សច់ប្្្់តាម ត្ិច្ចសន្យោ នតិង 

• ល្្ខេណ្ឌ្តិច្ចសន្យោន្ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ ្ំណត់កាល្ររិច្ឆ្ទ  
 ជា្់ល្់ន្លំ�ូរសច់ប្្្់ដ្លជាការទូទាត់ជាប្្្់ដើម នតិង  

 ការប្្្់ទៅតាមចំនួនប្្្់ដើមដ្លនៅសល់(“SPPI”)។

ឧ្រ្រណ៍្រំណុលដ្ល្រំព្ញតាមល្្ខេណ្ឌដូចខាងក្្ម ត្ូវបានវាស ់
វ្ងជា្រន្្រនា្ទ្្រ់ដោយតម្ល្សមស្្រតាមរយៈប្្្់ចំណូលលម្តិតផ្ស្ងៗ

ទៀត (“FVTOCI”)៖

• ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុត្ូវបានរ្្សាទរុ្តាម្ំរូអាជីវ្ម្ម ដ្លមន  
 គោល្រំណងប្មូលលំ�ូរសច់ប្្្់តាម្តិច្ចសន្យោនតិងល្់  

 ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ នតិង

• ល្្ខេណ្ឌ្តិច្ចសន្យោន្ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ្ំណត់កាល្ររិច្ឆ្ទ  

 ជា្់ល្់ន្លំ�ូរសច់ប្្្់ដ្លជា SPPI។

រាល់ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុផ្ស្ងៗទៀតត្ូវបានវាស់ជា្រន្្រនា្ទ្្រ់ដោយតម្ល្

សមស្្រតាមរយៈប្្្់ចំណ្ញឬខាត (“FVTPL”)។

ទោឹះ្រីជាមនការលើ្ឡើងខាងលើ្៏ដោយ ្៏ក្រុម�៊រុនអាចធ្វើការជ្ើស 

រីសដ្លមតិនអាច្រ្ូរវិញបាន នៅ ព្លមនការទទួលស្្ល់ដំ្រូងន្ទ្ព្យ 

ស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ៖

• ក្រុម�៊រុនអាចជ្ើសរីសដ្លមតិនអាច្ូ្ររវិញបាន ដើម្បី្រងា្ហ្ញការ  
 ផ្ល្ស់្រ្ូរជា្រន្្រនា្ទ្្រ់ន្តម្ល្ សមស្្រន្ការវិនតិយោ្ភា្�៊រុន  
 ្្នុងប្្្់ចំណូលលម្តិតផ្ស្ងៗ ប្សតិនបើល្្ខេណ្ឌេ្លឹះ  

 ត្ូវបាន្រំព្ញ នតិង

• ក្រុម�៊រុនអាចជ្ើសរីស ្ត់ត្្ការវិនតិយោ្្រំណុលដ្ល តម្ូវអោយ 
 ្ត់ត្្តាមតម្ល្ដ្រំលស់ ឬ ការ្ត់ត្្តាម FVTOCI  តាម FVTPL  
 ប្សតិនបើការធ្វើដូច្្ឹះ អាចលរុ្រ្រំបាត់ ឬកាត់្រន្យជា   

 សរវន្នូវភាពមតិនសរុីចងា្វ្្់គ្ន្រ្រស់្ណន្យ្យ។

ឧ្រ្រណ៍្រំណុល្ត់ត្្តាមតម្ល្ដ្រំលស់ឬនៅ FVTOCI

ក្រុម�៊រុនវាយតម្ល្ចំណាត់ថ្ន្្់ នតិងវាស់វ្ងទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុដោយ
ផ្្្លើល្្ខណៈន្លំ�ូរសច់ប្្្់តាម្តិច្ចសន្យោន្ទ្ព្យស្ម្ម នតិង្ំរូ

អាជីវ្ម្មរ្រស់ក្រុម�៊រុនសម្្្រ់ការគ្្រ់គ្ងទ្ព្យស្ម្ម។

ចំពោឹះទ្ព្យស្ម្មដ្លត្ូវបានចាត់ថ្ន្្់នតិងវាស់វ្ងតាមតម្ល្ដ្រំលស់ ឬ 
FVTOCI ល្្ខេណ្ឌ្តិច្ចសន្យោរ្រស់វា្ួរត្្រង្កើតឱ្យមនលំ�ូរសច់ប្្្់

ដ្លជា SPPI។
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សម្្្រ់គោល្រំណងន្ការធ្វើត្ស្ SPPI ប្្្់ដើម្ឺជាតម្ល្សមស្្រ
រ្រស់ទ្ព្យស្ម្មនៅព្លមនការទទួលស្្ល់ដំ្រូង។ ចំនួនទឹ្ប្្្់
ដើមនោឹះអាចផ្ល្ស់្រ្ូរ្្នុងរយៈព្លន្ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ (ឧទា�រណ៍
ប្សតិនបើមនការសងប្្្់ដើម) ។ ការប្្្់រួមមនការពតិចារណាលើតម្ល្
ព្លវ្លន្ទឹ្ប្្្់ ការពតិចារណាលើហានតិភព័យឥណទាន ដ្លទា្់ទង
នឹងចំនួនទឹ្ប្្្់ដើមដ្លនៅសល់្្នុង្ំឡនុងព្លជា្់ល្់ណាមួយ
នតិង ការពតិចារណាលើហានតិភព័យជាមូលដា្ឋ្នផ្ស្ងទៀតន្ការផ្ល់ប្្្់្ម្ចី     
នតិងចំណាយ ្៏ដូចជាប្្្់ចំណ្ញ។ ការវាយតម្ល្ SPPI ត្ូវធ្វើឡើងតាម

រូ្រតិយ្រព័ណ្ណដ្លជារូ្រតិយ្រព័ណ្ណរ្រស់ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុនោឹះ។ 

លំ�ូរសច់ប្្្់តាម្តិច្ចសន្យោដ្លជា SPPI ត្ូវមនសង្គតតិភាពជាមួយនឹង
ការរៀ្រចំឥណទានជាមូលដា្ឋ្ន។   ល្្ខេណ្ឌ្តិច្ចសន្យោដ្លនាំអោយមន 
ការប្ឈមនឹងហានតិភព័យឬភាពប្្ប្រួល ន្លំ�ូរសច់ប្្្់តាម្តិច្ចសន្យោ    
ដ្លមតិនទា្់ទងនឹងការរៀ្រចំឥណទាន ជាមូលដា្ឋ្ន ដូចជាការហានតិភព័យ

នឹងការផ្ល្ស់្រ្ូរតម្ល្ន្មូលធនឬតម្ល្ទំនតិញ មតិនម្នជាលំ�ូរសច់ប្្្់
តាម្តិច្ចសន្យោដ្លជា SPPI ទ្។ ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុដ្ល្រង្កើត ឬទតិញ
អាចជាការរៀ្រចំឥណទានមូលដា្ឋ្នដោយមតិន្តិតថតើវាជាឥណទាន្្នុង

ទម្ង់ស្្រច្បា្រ់រ្រស់វាឬទ្។ 

ការវាយតម្ល្ន្្ំរូអាជីវ្ម្មសម្្្រ់ការគ្្រ់គ្ងទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ្ឺជា
មូលដា្ឋ្នគ្ឹឹះន្ការធ្វើចំណាត់ថ្ន្្់ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ។ ក្រុម�៊រុន្ំណត់
្ំរូអាជីវ្ម្មនៅ្ម្តិតមួយដ្លឆ្លនុឹះ្រញ្ច្ំងពីរបៀ្រដ្លក្រុមន្ទ្ព្យស្ម្ម
�តិរញ្ញវត្នុត្ូវបានគ្្រ់គ្ងជាមួយគ្ន្ដើម្បីសម្្ចបាននូវគោលដៅអាជីវ្ម្ម
ជា្់ល្់។ ្ំរូអាជីវ្ម្មរ្រស់ក្រុម�៊រុនមតិនពឹងផ្្្លើច្តនាគ្្រ់គ្ងរ្រស់
្ណៈគ្្រ់គ្ងទៅលើឧ្រ្រណ៍នីមួយៗទ្ ដូច្្ឹះការវាយតម្ល្្ំរូអាជីវ្ម្ម
ត្ូវបានេនរុវត្្្នុង្ម្តិតន្ការប្មូលផ្នុំជាជាងផ្្្លើមូលដា្ឋ្នឧ្រ្រណ៍

�តិរញ្ញវត្នុនីមួយៗ។

ក្រុម�៊រុនពតិចារណារាល់ពព័ត៌មនពា្់ពព័ន្ធទាំងេស់ដ្លមននៅព្លធ្វើការ
វាយតម្ល្្ំរូអាជីវ្ម្ម។ ទោឹះជាយា៉្ងណា ការវាយតម្ល្ន្ឹះមតិនត្ូវបានេនរុវត ្
ដោយផ្្្លើស្្នភាពដ្លក្រុម�៊រុន  មតិនរំពឹងថនឹងកើតឡើងនោឹះទ្  
ដូចជាស្្នភាព ‘្រណីអាក្្់្រំផរុត’ ឬ  ‘្រណីស្្្ស’ ជាដើម។ 

ក្រុម�៊រុនត្ូវពតិចារណាលើរាល់ភព័ស្នុតាងពា្់ពព័ន្ធដ្លមនដូចជា៖
 

• របៀ្រដ្លការេនរុវត្្ំរូអាជីវ្ម្ម នតិងទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុដ្លមននៅ 
 ្្នុង្ំរូអាជីវ្ម្មនោឹះត្ូវបានវាយតម្ល្នតិងរាយការណ៍ទៅ្ណៈគ្្រ់គ្ង 

 សំខាន់រ្រស់ក្រុម�៊រុន

• ហានតិភព័យដ្ល្រ៉ឹះពាល់ដល់ការេនរុវត្្ំរូអាជីវ្ម្ម (នតិងទ្ព្យស្ម្ម  
 �តិរញ្ញវត្នុដ្លមននៅ្្នុង្ំរូ   អាជីវ្ម្ម) នតិងនៅ្្នុងវិធីមួយដ្ល 

 ហានតិភព័យត្ូវបានគ្្រ់គ្ង នតិង

• របៀ្រដ្លេ្្គ្្រ់គ្ងអាជីវ្ម្មទទួលបានសំណង (ឧទា�រណ៍   
 ថតើសំណង្ឺផ្្្លើតម្ល្សមស្្រន្ទ្ព្យដ្លបានគ្្រ់គ្ងឬ  

 លំ�ូរសច់ប្្្់តាម្តិច្ចសន្យោដ្លបានប្មូល)។

នៅព្លមនការទទួលស្្ល់ដំ្រូងន្ទ្ព្យស្ម្ម ក្រុម�៊រុន្ំណត់ថ
តើទ្ព្យសម្បត្តិ�តិរញ្ញវត្នុដ្លត្ូវបានទទួលស្្ល់ថ្មីៗជាផ្្្មួយន្្ំរូ

អាជីវ្ម្មដ្លមនស្្្រ់ឬថតើពួ្គ្ឆ្លនុឹះ្រញ្ច្ំងពីការចា្រ់ផ្ើម  ន្្ំរ ូ
អាជីវ្ម្មថ្មី។ ក្រុម�៊រុនវាយតំល្ឡើងវិញនូវ្ំរូអាជីវ្ម្មរ្រស់េ្លួននៅ
កាល្ររិច្ឆ្ទន្ការរាយការណ៍នីមួយៗដើម្បី្ំណត់ថតើ្ំរូអាជីវ្ម្ម 
បានផ្ល្ស់្រ្ូរតាំងពីេំឡនុងព្លមរុន។ សម្្្រ់របាយការណ៍្រច្ចនុ្រ្បន្ នតិង
ពីមរុនក្រុម�៊រុនមតិនបានផ្ល្ស់្រ្ូរ្ំរូអាជីវ្ម្មរ្រស់េ្លួនទ្។

នៅព្លដ្លឧ្រ្រណ៍្រំណុលបានវាស់តាម FVTOCI ត្ូវបានគ្ល្ង 
ទទួលស្្ល់ ការចំណ្ញ / ខាត្រង្គរដ្លបានទទួលស្្ល់ពីមរុននៅ្្នុង 
OCI ត្ូវ្ត់ត្្ ឡើងវិញពីមូលធនទៅប្្្់ចំណ្ញ ឬខាត។ ផ្ទនុយទៅវិញ
ចំពោឹះការវិនតិយោ្មូលធនដ្ល្ំណត់ថ្ត់ត្្ តាម FVTOCI ការ
ចំណ្ញ / ខាត្រង្គរដ្លបានទទួលស្្ល់ពីមរុននៅ្្នុង OCI មតិនត្ូវបាន

ចាត់ថ្ន្្់ជា្រន្្រនា្ទ្្រ់ទៅ្្នុងចំណ្ញឬខាតទ្្រ៉រុន្្ត្ូវផ្ទ្រជាមូលធន។

ឧ្រ្រណ៍្រំណុលដ្លត្ូវបានវាស់ជា្រន្្រនា្ទ្្រ់តាមតម្ល្ដ្រំលស់ ឬ 

FVTOCI ្ឺត្ូវវាយតំល្ឱនភាព។ 

ឧ្រ្រណ៍មូលធនដ្ល្ត់ត្្តាម FVTOCI

នៅព្ល្ត់ត្្ដំ្រូង ក្រុម�៊រុនអាចធ្វើការជ្ើសរីស ដ្លមតិនអាច្រ្ូរវិញ   
(ផ្្្លើមូលដា្ឋ្នឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុនីមួយៗ) ដើម្បី្ំណត់ថការវិនតិយោ្
លើឧ្រ្រណ៍មូលធនដ្លបាន្ំណត់ជា FVTOCI។ ការ្ំណត់ជា 

FVTOCI មតិនត្ូវបានេនរុញ្ញ្តទ្ប្សតិនបើការវិនតិយោ្មូលធនត្ូវបាន
ធ្វើឡើងសម្្្រ់ការធ្វើពាណតិជ្ជ្ម្ម ឬប្សតិនបើវាមនការទូរទាត់យថភាព 

ដោយេ្្ទតិញ្្នុងការរួម្រញ្ចូលអាជីវ្ម្មដ្ល CIFRS 3 ត្ូវេនរុវត្។

ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុត្ូវបានធ្វើឡើងសម្្្រ់ជួញដូរ ប្សតិនបើ៖

• វាត្ូវបានគ្ទតិញ្្នុង គោល្រំណងន្ការល្់វានៅ្្នុងរយៈព្លេ្លី  

 ខាងមរុេឬ

• នៅព្ល្ត់ត្្ដំ្រូងវា្ឺជាផ្្្មួយន្ផល្រព័ត្ឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុ  
 ដ្លក្រុម�៊រុនគ្្រ់គ្ងរួមគ្ន្ នតិងមនភស្នុតាងជា្ំរូជា្់ស្្ងន្ការ 

 ល្់យ្ ប្្្់ចំណ្ញ្្នុងរយៈព្លេ្លី ឬ

• វា្ឺជានតិស្សន្ទ (លើ្ល្ងត្នតិស្សន្ទ ដ្លជា្តិច្ចសន្យោធានា�តិរញ្ញវត្នុ  

 ឬឧ្រ្រណ៍ការពារហានតិភព័យដ្លបាន្ំណត់ នតិង មនប្សតិទ្ធតិភាព)។

ការវិនតិយោ្លើឧ្រ្រណ៍មូលធនតាម FVTOCI ត្ូវបានវាស់វ្ងដំ្រូងតាម 
តម្ល្សមស្្រ្រូ្នឹងចំណាយ ប្តតិ្រត្តិការ។ ការ្ត់ត្្្រនា្ទ្រ់ត្ូវបានវាស ់
វ្ងតាមតម្ល្ទីផ្សារជាមួយនឹងការចំណ្ញនតិងការខាត្រង់ដ្លកើតឡើងពី
ការប្្ប្រួលតម្ល្សមស្្រត្ូវទទួលស្ល់នៅចំណូលលម្តិតផ្ស្ងៗ   នតិង
្រង្គរនៅ្្នុងទរុន្រម្រុងវាយតម្ល្ទ្បើងវិញន្ការវិនតិយោ្។ ផលចំណ្ញ
ឬ ខាតយោងនឹងមតិនត្ូវបានចាត់ថ្ន្្់ទ្បើងវិញទៅ្្នុងចំណ្ញ ឬខាត
នៅព្លជម្ឹះច្ញពី្រញ្ជីន្ការវិនតិយោ្មូលធន ផ្ទនុយទៅវិញពួ្គ ្

នឹងត្ូវផ្ទ្រទៅ្្នុងប្្្់ចំណ្ញរ្្សាទរុ្។

ក្រុម�៊រុនបាន្ំណត់ការវិនតិយោ្ មូលធនដ្លទាំងេស់មតិន សម្្្រ់ការធ្វើ

ពាណតិជ្ជ្ម្មតាម FVTOCI លើការេនរុវត្ដំ្រូងន្ CIFRS 9 ។

ភា្លភលើការវិនតិយោ្ទាំងន្ឹះនៅ្្នុងឧ្រ្រណ៍មូលធនត្ូវបានទទួល 
ស្្ល់នៅ្្នុងចំណ្ញខាតស្្រតាម CIFRS 9 លើ្ល្ងត្ភា្លភជា

ការទទួលបានម្វិញន្ផ្្្េ្លឹះន្ថ្ល្ដើមន្ការវិនតិយោ្។

ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុដ្ល្ត់ត្្តាម FVTPL

ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុដ្លមតិនត្ូវតាមល្្ខណៈវិនតិច្ឆព័យសម្្្រ់ការវាស់វ្ង

តាមតម្ល្ដ្រំលស់ឬ FVTOCI ត្ូវ្ត់ត្្តាម FVTPL។ ជាពតិស្ស៖ 

• ការវិនតិយោ្លើឧ្រ្រណ៍មូលធន្ឺតូ្វបានចាត់ថ្ន្្់តាម FVTPL   
 លើ្ល្ងត្ក្រុម�៊រុនបាន្ំណត់ការវិនតិយោ្លើឧ្រ្រណ៍មូលធន 
 ដ្លវាមតិនត្ូវបានធ្វើឡើងសម្្្រ់ការធ្វើពាណតិជ្ជ្ម្ម ឬការទូទាត់  
 ជាយថភាព ដ្លកើតឡើងពីការរួម្រញ្ចូលគ្ន្ន្អាជីវ្ម្មតាម   
 FVTOCI នៅព្លទទួលស្្ល់ដំ្រូង

• ឧ្រ្រណ៍្រំណុលដ្លមតិនត្ូវតាមល ្្ខណៈវិនតិច្ឆព័យតម្ល្ដ្រំលស់ ឬ  
 ល្្ខណៈ FVTOCI ត្ូវបានចាត់ថ្ន្្់តាម FVTPL។ លើសពីន្ឹះទៀត 
  ឧ្រ្រណ៍្រំណុលដ្លត្ូវតាមល្្ខណៈវិនតិច្ឆព័យតម្ល្ដ្រំលស់ឬ  
 FVTOCI អាចត្ូវបាន្ំណត់យ្តាម FVTPL នៅព្លមនការ  
 ទទួលស្្ល់ដំ្រូងប្សតិនបើការ្ត់ត្្ប្្រន្ឹះ លរុ្រ្រំបាត់ ឬកាត ់
 ្រន្យជាសវន្នូវការវាស់ស្ទង់ឬការទទួលស្្ល់មតិនសរុីចងា្វ្្់គ្ន្ដ្ល 
 អាចកើតឡើងពីការវាស់វ្ងទ្ព្យស្ម្ម ឬ្រំណុល ឬការទទួលស្្ល់ 
 ការចំណ្ញ នតិងការខាត្រង់ នៅលើមូលដា្ឋ្នផ្ស្ងគ្ន្។ ក្រុម�៊រុន  

 មតិនបាន្ំណត់ឧ្រ្រណ៍្រំណុលណាមួយតាម FVTPL ឡើយ។

ការចាត់ថ្ន្្់ឡើងវិញ

ប្សតិនបើ្ំរូអាជីវ្ម្មដ្លក្រុម�៊រុនគ្្រ់គ្ងទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុមនការ
ផ្ល្ស់្រ្ូរនោឹះ ទ្ព្យស្ម្ម �តិរញ្ញវត្នុដ្លរងផល្រ៉ឹះពាល់ត្ូវបានចាត់ថ្ន្្់
ឡើងវិញ។ ការតម្ូវចំពោឹះការចាត់ថ្ន្្់នតិងការវាស់វ្ងទា្់ទងនឹងប្ភ្ទថ្ម ី
េនរុវត្ប្្្រដោយប្សតិទ្ធភាពចា្រ់ពីថ្ង្ដំ្រូងន្ការិយ្ររិច្ឆ្ទរាយការណ៍
ដំ្រូង្រនា្ទ្្រ់ពីការផ្ល្ស់្រ្ូរ្ំរូអាជីវ្ម្មដ្ល្រណា្ត្លឱ្យចំណាត់ថ្ន្្់ធនធាន
�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់ក្រុម�៊រុនឡើងវិញ។ ្្នុងកាល្ររិច្ឆ្ទឆ្ន្ំ�តិរញ្ញវត្នុ្រច្ចនុ្រ្បន្ នតិង
ការិយ្ររិច្ឆ្ទ្ណន្យ្យមរុន មតិនមនការផ្ល្ស់្រ្ូរ្ំរូអាជីវ្ម្មដ្លក្រុម�៊រុន
កាន់កា្រ់ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុទ្ ដូច្្ឹះមតិនមនការធ្វើចំណាត់ថ្ន្្់ឡើង 

វិញទ្។

b. ចំណ្ញ / ខាតពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រព័ណ្ណ្ររទ្ស

តម្ល្យោងន្ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុដ្លជារូ្រតិយ្រព័ណ្ណ្ររទ្ស ត្ូវបាន
្ំណត់ជារូ្រតិយ្រព័ណ្ណ្ររទ្សនោឹះហើយត្ូវបាន្រ្ូរតាមេត្្ដូចនៅ
កាល្ររិច្ឆ្ទរាយការណ៍នីមួយៗ។ ជាពតិស្សសម្្្រ់ ទ្ព្យស្ម្ម  
�តិរញ្ញវត្នុត្ូវបានវាស់វ្ងតាមតម្ល្ដ្រំលស់ដ្លមតិនម្នជាផ្្្ដ្ល
ទា្់ទងនឹងការការពារហានតិភព័យភាពេរុសគ្ន្ន្ការេត្្្រ្ូរប្្្់ត្ូវបាន

ទទួលស្ល់ជាប្្្់ចំណ្ញឬខាត្រង់នៅ្្នុងជួរ "ចំណូលផ្ស្ងៗ"។

c. ឱនភាពន្ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ

ក្រុម�៊រុនទទួលស្្ល់សំវិធានធនខាត្រង់ ECL ទៅលើឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុ

ខាងក្្មដ្លមតិនត្ូវបានវាស់វ្ងតាម FVTPL៖ 

• ឥណទានផ្ដល់ដល់េតតិថតិជន នតិង 

• សមតរុល្យនៅធនាគរផ្ស្ងៗ។
 
ពរុំមនការតម្ូវឲ្យមនការខាត្រង់លើឱនភាពន្តម្ល្ សម្្្រ់ការ

វិនតិយោ្មូលធនដ្ល្ត់ត្្តាម FVTOCI។  

លើ្ល្ងត្ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុដ្លមនឱនភាពដើមឬបានទតិញ ECLs 
តម្ូវឱ្យធ្វើតាមរយៈសំវិធានធនខាត្រង់នូវចំនួនទឹ្ប្្្់ស្មើនឹង៖
 

• ECL 12 ខ្ ្ឺជា ECL មួយផ្្្ន្ ECL មួយអាយរុកាល ដ្ល្រណា្ត្ល 
 ម្ពីព្ឹត្តិការណ៍េ្ខានសង  ដ្លអាចកើតឡើង្្នុងរយៈព្ល  
 ១២ ខ្ ្រនា្ទ្្រ់ពីកាល្ររិច្ឆ្ទរាយការណ៍ (សំដៅទៅលើ 
 ដំណា្់កាលទី១) ឬ 

 

• ECL ព្ញមួយអាយរុកាល ្ឹជា ECL មួយអាយរុកាលដ្ល្រណា្ត្ល  
 ម្ពីព្ឹត្តិការណ៍េ្ខានសង ដ្លអាចកើតមននៅ្្នុងអាយរុកាលន្ 
 ឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុ (សំដៅទៅលើដំណា្់កាលទី២ នតិងដំណា្់កាល 
 ទី៣)។ 

សំវិធានធនខាត្រង់សម្្្រ់ ECL ព្ញមួយអាយរុកាល ចាំបាច់សម្្្រ់
ឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុប្សតិនបើ  ហានតិភព័យឥណទាននៅលើឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុ
នោឹះមនការកើនឡើងជាសរវន្ ចា្រ់តាំងពីមនការទទួលស្្ល់ដំ្រូង។
 ចំពោឹះឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុផ្ស្ងទៀតទាំងេស់ ECLs ត្ូវបានវាស់វ្ង្្នុង
ចំនួនទឹ្ប្្្់ស្មើនឹង ECL 12 ខ្។ ពព័ត៌មនលំេតិត្រន្្មស្ីពី   ការ្ំណត់
ន្ការកើនឡើង    ហានតិភព័យឥណទានសរវន្    ត្ូវបានរាយការណ៍

នៅ្្នុង្ំណត់សម្្ល់ន្ឹះ។

ECLs ្ឺជាការបា៉្ន់ស្្នដោយផ្្្លើប្ូបា្រ៊ីលីត្មធ្យមភា្ន្តម្ល្
្រច្ចនុ្រ្បន្ន្ការបាត់្រង់ឥណទាន។ ទាំងន្ឹះត្ូវបានវាស់វ្ងជាតម្ល្្រច្ចនុ្រ្បន្
ន្ភាពេរុសគ្ន្រវាងលំ�ូរសច់ប្្្់តាម្តិច្ចសន្យោ នតិងលំ�ូរសច់ប្្្់
ដ្លក្រុម�៊រុនរំពឹងថ នឹងទទួលបានពីមធ្យមភា្ន្ស្ណារីយ៉ូស្្នភាព
ស្ដ្ឋ្តិច្ចជាច្ើននាព្លេនា្តដ្លត្ូវធ្វើេ្រ្បហាដោយប្ើការប្្្់

ប្សតិទ្ធភាព (ហៅកាត់ថ “EIR”)។  

ក្រុម�៊រុនវាស់វ្ង ECL លើមូលដា្ឋ្នឯ្្ភាពឬផ្្្លើមូលដា្ឋ្នសមូ�ភាព
សម្្្រ់ផល្រព័ត្ឥណទានដ្លមនល្្ខណៈហានតិភព័យលើស្ដ្ឋ្តិច្ច
ស្ដៀងគ្ន្។ ការវាស់វ្ងសំវិធានធនន្ការខាត្រង់ ្ឺផ្្្លើតម្ល្្រច្ចនុ្រ្បន្

ន្លំ�ូរសច់ប្្្់ដ្លរំពឹងទរុ្រ្រស់ទ្ព្យដោយប្ើ EIR ដើមរ្រស់ទ្ព្យ
ស្ម្មដោយមតិន្តិតថតើវាត្ូវបានវាស់ដោយផ្្្លើមូលដា្ឋ្នឯ្ត្ភាព 

ឬតាមមូលដា្ឋ្នផល្រព័ត្ឥណទានរួម។ 

ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុដ្លមនឱនភាព

ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុមួយ្ឺជា ‘ឥណទានខាត្រង’់ នៅព្លព្ឹត្តិការណ៍
មួយ ឬច្ើនដ្លមនផល្រ៉ឹះពាល់អាក្្់ដល់លំ�ូរសច់ប្្្់ដ្លបាន
បា៉្ន់ប្មណនាព្លេនា្ត ន្ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុបានកើតឡើង។ ទ្ព្យ 
ស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុដ្លមនឱនភាព ត្ូវបានគ្ចាត់ទរុ្ថជាទ្ព្យស្ម្មថ្ន្្់
ទី៣។ ភស្នុតាងន្ឥណទានខាត្រង់រួមមនទតិន្នព័យដ្លអាចេង្ក្តបាន

េំពីព្ឹត្តិការណ៍ដូចខាងក្្ម៖



7978 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ� របាយការណ៍៍គ្រឹះ�ចាំំឆ្នាំំ� ំ ២០២០

 

• ការលំបា្ផ្្្�តិរញ្ញវត្នុជាសនវន្រ្រស់េ្្េ្ចីឬេ្្ច្ញផ្សាយ   

• ការរំលោភ្តិច្ចសន្យោដូចជា្រណីេ្ខាន្រង់ ឬ�ួសកាល្ររិច្ឆ្ទ  

 ្ំណត់ 
 

• សម្្្រ់ហ្តរុផលស្ដ្ឋ្តិច្ចឬ្តិច្ចសន្យោទា្់ទងនឹងភាពលំបា្ផ្្្  
 �តិរញ្ញវត្នុរ្រស់េ្្េ្ចី េ្្ផ្ល់្ម្ចីបានផ្ល់សម្បទានដល់េ្្េ្ចីដ្លេ្្ 

 ផ្ល់្ម្ចីមតិនពតិចារណា្្នុង្រណីផ្ស្ង 

• ការបាត់្រង់ន្ទីផ្សារស្ម្មមួយសម្្្់រមូល្រត្ ដោយសរការលំបា្ 

 ផ្្្�តិរញ្ញវត្នុ ឬ 
 

• ការទតិញទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ្្នុងការ្រញ្ចនុឹះតម្ល្យា៉្ងច្ើន ដ្ល  

 ឆ្លនុឹះ្រញ្ច្ំងពីការបាត់្រង់ឥណទានដ្លបានកើតឡើង។ 

វានឹងមតិនទៅរួច្្នុងការ្ំណត់ព្ឹត្តិការណ៍ដាច់ពីគ្ន្ត្មួយ ផ្ទនុយទៅវិញ
ឥទ្ធតិពលរួមគ្ន្ន្ព្ឹត្តិការណ៍មួយចំនួនអាច្រណា្ត្លឱ្យទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ
កា្ល្យមនឱនភាព ។ ក្រុម�៊រុនវាយតម្ល្តើឧ្រ្រណ៍្រំណុលដ្លជា
ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុត្ូវបានវាស់វ្ងដោយតម្ល្ដ្រំលស់ ឬ FVTOCI 
ជាការខាត្រង់ឥណទាននៅកាល្ររិច្ឆ្ទរបាយការណ៍នីមួយៗ។ ដើម្បី
វាយតម្ល្ថឧ្រ្រណ៍្រំណុលសជីវ្ម្មជា   ខាត្រង់ក្រុម�៊រុនពតិចារណា
លើ្តា្ត្ដូចជាទតិន្ផលសញ្ញ្្រព័ណ្ណ ការវាយតម្ល្ឥណទាន នតិងលទ្ធភាព
រ្រស់េ្្េ្ចី្្នុងការប្មូលមូលនតិធតិ។ 

ឥណទានមួយត្ូវបានចាត់ទរុ្ជាឥណទានមនឱនភាពនៅព្លដ្ល
សម្បទានត្ូវបានផ្ល់ដល់ េ្្េ្ចីដោយសរត្ការេ្វឹះខាតខាងជីវភាព្្នុង 
ស្្នភាព�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់េ្្េ្ចី លើ្ល្ងត្មនភស្នុតាង្រងា្ហ្ញថជា
លទ្ធផលន្ការផ្ល់សម្បទាន ហានតិភព័យន្ការមតិនទទួលបានលំ�ូរសច់ 
ប្្្់តាម្តិច្ចសន្យោបានថយចរុឹះជាសរវន្ នតិង មតិនមនសូចនា្រផ្ស្ងទៀត
ន្ឱនភាព។ ចំពោឹះទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុដ្លសម្បទានត្ូវបានពតិចារណា
្រ៉រុន្្មតិនបានផ្ល់ឱ្យនោឹះ ទ្ព្យនោឹះត្ូវបានគ្ចាត់ទរុ្ថជាឥណទានមន
ឱនភាព នៅព្លមនភស្នុតាងដ្លអាចសង្ក្តពីឱនភាពឥណទានរួមទាំង 
ការខាត់្រង់ដ្លត្ូវតាមនតិយមនព័យន្ការេ្ខានសង។ នតិយមនព័យន្ការ
េ្ខានសង (សូមមើលខាងក្្ម) រួម្រញ្ចូលទាំងសូចនា្រ្រងា្ហ្ញពីភាព 
មតិនអាចទៅរួច្្នុងការ្រង់ប្្្់ នតិងការ�ួសកាល្ំណត់សងសម្្្រ់

រយៈព្ល 90 ថ្ង្ឬច្ើនជាងន្ឹះជាគោល។ 

ការ្ំណត់នតិយមនព័យន្ការេ្ខានសង  

ភាពសំខាន់ចំពោឹះការ្ំណត់ ECL ្ឺជានតិយមនព័យន្ការេ្ខានសង។
 នតិយមនព័យន្ការេ្ខានសងត្ូវបានប្ើ្្នុងការវាស់វ្ង្ររិមណ ECL  
នតិង្្នុងការ្ំណត់ថតើការខាត្រង់សំវិធានធនអាស្ព័យលើ ECL 12 ខ្
 ឬ ECLមួយអាយរុកាល ដោយសរការេ្ខានសងជាសមសភាពន្
ប្ូបា្រ៊ីលីត្ន្ការេ្ខានសង(’’PD’’)ដ្លមនផល្រ៉ឹះពាល់ទៅលើទាំង
ការវាស់វ្ង ECL នតិងការ្ំណត់េត្សញ្ញ្ណន្ការកើនឡើងហានតិភព័យ
ឥណទានជាសរវន្។

ក្រុម�៊រុនចាត់ទរុ្ខាងក្្មន្ឹះ ថជាព្ឹត្តិការណ៍ន្ការេ្ខាន្រង់៖
 

• េ្្េ្ចី�ួសកាល្ំណត់សងស្មើឬលើស 90ថ្ង្លើកាតព្វ្តិច្ចឥណទាន 

 ណាមួយចំពោឹះក្រុម�៊រុន ឬ

• េ្្េ្ចីទំនងជាមតិនអាច្រង់កាតព្វ្តិច្ចឥណទានទាំងមូលរ្រស់េ្លួនដល់ 

 ក្រុម�៊រុនទ្។

នតិយមនព័យន្ការេ្ខានសងន្ឹះត្ូវបានប្ើដោយក្រុម�៊រុនសម្្្រ់
គោល្រំណង្ណន្យ្យ ្៏ដូចជាសម្្្រ់គោល្រំណងគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យ
ឥណទានផ្ទ្្្នុង នតិងត្ូវបានប្ើយា៉្ងទូលំទូលយដោយសរុីសងា្វ្្់គ្ន្
ទៅនឹងនតិយមនព័យន្ការេ្ខានសងតាម្រទ្រញ្ញត្តិ។ នតិយមនព័យន្ការ
េ្ខានសងត្ូវបានរៀ្រចំយា៉្ងត្ឹមត្ូវដើម្បីឆ្លនុឹះ្រញ្ច្ំងពីល្្ខណៈផ្ស្ងៗ
គ្ន្ន្ប្ភ្ទទ្ព្យស្ម្មេរុសៗគ្ន្។ ឥណទានវិបារូ្រន៍លើសកាល្ំណត់
ត្ូវបានចាត់ទរុ្ថ�ួសកាល្ររិច្ឆ្ទ្ំណត់នៅព្លេតតិថតិជនបានរំលោភ
លើដ្ន្ំណត់ ដ្លបានណ្នាំ ឬត្ូវបានណ្នាំេំពីដ្ន្ំណត់តូចជាង

ចំនួនទឹ្ប្្្់ដ្លនៅសល់្រច្ចនុ្រ្បន្។

នៅព្លវាយតម្ល្ថេ្្េ្ចីទំនងជាមតិន្រង់កាតព្វ្តិច្ចឥណទានរ្រស់េ្លួន
ក្រុម�៊រុនត្ូវ្តិត្ូរទាំងសូចនា្រ   ្រុណភាពនតិង្ររិមណ។ សូចនា្រ
្ររិមណដូចជាស្្នភាព�ួសកាល្ំណត់នតិងការមតិន្រង់ប្្្់លើ
កាតព្វ្តិច្ចមួយទៀតន្សមភា្ីត្មូយ្ឺជាធាតរុចូលសំខាន់នៅ្្នុងការវិភា្ 
ន្ឹះ។ ក្រុម�៊រុនប្ើប្្ស់ប្ភពពព័ត៌មនជាច្ើនប្ភ្ទ ដើម្បីវាយតម្ល្ភាព 
មតិនប្ក្តីដ្លត្ូវបាន្រង្កើតឡើងនៅខាង្្នុង ឬទទួលបានពីប្ភពខាង 
ក្្។  ដូចដ្លបាន្ត់សម្្ល់នៅ្្នុងនតិយមនព័យន្ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ 
ន្ការខាត្រង់ឥណទាន ការេ្ខានសង្ឺជាភស្ដនុតាងដ្ល្រងា្ហ្ញថ
ទ្ព្យស្ម្ម្ឺជាឥណទានមនឱនភាព។ ដូច្្ឹះទ្ព្យស្ម្មជាឥណទាន

មនឱនភាពរួម្រញ្ចូលនូវទ្ព្យដ្លេ្ខានសង ្រ៉រុន្្្៏នឹងរួម្រញ្ចូលនូវ
ទ្ព្យបាត់្រង់ផ្ស្ងទៀតដោយហ្តរុថនតិយមនព័យន្ការខាត្រង់ឥណទាន

មនល្្ខណៈទូលំទូលយជាងនតិយមនព័យន្ការេ្ខាន្្នុងការសង។

ការកើនឡើងហានតិភព័យឥណទានជាសរវន ្

ក្រុម�៊រុនត្រួតពតិនតិត្យរាល់ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុទាំងេស់ នតិងបានច្ញ្តិច្ច 
សន្យោឥណទាន ដ្លជា្ម្មវត្នុដ្លតម្ូវអោយមនការវាយតម្ល្ ថតើមន
ការកើនឡើងហានតិភព័យឥណទានជាសរវន្ ចា្រ់តាំងពីមនការទទួលស្្ល់
ដំ្រូង។ ប្សតិនបើមនការកើនឡើងន្ហានតិភព័យឥណទានជាសរវន្
ក្រុម�៊រុននឹងធ្វើការវាស់វ្ងសំវិធានធនខាត្រង់ដោយផ្្្លើ ECL មួយ
អាយរុកាលជាជាង ECL រយៈព្ល ១២ខ្។ គោលនយោបាយ្ណនីរ្រស់
ក្រុម�៊រុន ្ឺមតិនត្ូវប្ើយរុទ្ធសស្្ងាយស្ួលដ្លទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ
ដ្លមនហានតិភព័យ ឥណទាន 'ទា្រ' នៅកាល្ររិច្ឆ្ទរាយការណ៍ត្ូវបាន
ចាត់ទរុ្ថមតិនមនការកើនឡើង្ួរឲ្យ្ត់សម្្ល់ន្ ហានតិភព័យឥណទាន
ឡើយ។ ជាលទ្ធផល ក្រុម�៊រុនត្រួតពតិនតិត្យទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុទាំងេស់ នតិង
្តិច្ចសន្យោឥណទានដ្លបានច្ញ ដ្លស្តិតក្្មការឱនភាពសំរា្រ់ការ

កើនឡើងហានតិភព័យឥណទានជាសរវន្។ 

្្នុងការវាយតម្ល្ថ តើហានតិភព័យឥណទាននៅលើឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុបាន

កើនឡើងជាសរវន្ ចា្រ់តាំងពីការទទួលស្្ល់ដំ្រូង ក្រុម�៊រុនប្ៀ្រធៀ្រ
ហានតិភព័យន្ការេ្ខានសងដ្លកើតឡើងជាប្ចាំលើឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុ
នៅកាល្ររិច្ឆ្ទរបាយការណ៍ដោយផ្្្លើកាល្ំណត់ន្ឧ្រ្រណ៍ដ្ល
នៅសល់ ជាមួយនឹងហានតិភព័យន្ការេ្ខានសងដ្លកើតឡើង ត្ូវបាន
គ្រំពឹងទរុ្សម្្្រ់កាល្ំណត់ដ្លនៅសល់នៅកាល្ររិច្ឆ្ទរបាយការណ៍
្រច្ចនុ្រ្បន្ នៅព្លដ្លឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុត្ូវបានទទួលស្្ល់ជាលើ្ 
ដំ្រូង។ ្្នុងការធ្វើការវាយតម្ល្ន្ឹះក្រុម�៊រុនពតិចារណាទាំងពព័ត៌មន្ររិមណ
 នតិង្រុណភាពដ្លសមហ្តរុផល នតិងអាចគំទ្បានរួមទាំង្រទពតិសោធន៍
ដ្លធា្ល្្រ់មន នតិងពព័ត៌មនព្យោ្រណ៍នាព្លេនា្តដ្លអាចរ្បាន
ដោយមតិនចាំបាច់ចំណាយ ឬការប្ឹងប្្ងលើសល្រ់ដោយផ្្្លើ
្រទពតិសោធន៍ដ្លធា្ល្្រ់មនរ្រស់ក្រុម�៊រុននតិងការវាយតម្ល្ឥណទាន 
រ្រស់េ្្ជំនាញរួមទាំងពព័ត៌មនព្យោ្រណ៍ពីេនា្ត។

ស្ណារីយ៉ូស្ដ្ឋ្តិច្ចជាច្ើន្រង្កើតបាន ជាមូលដា្ឋ្នន្ការ្ំណត់ PD នៅ

ការទទួលស្្ល់ដំ្រូង នតិងនៅកាល្ររិច្ឆ្ទរាយការណ៍ជា្រន្្រនា្ទ្្រ់។  
ស្ណារីយ៉ូស្ដ្ឋ្តិច្ចេរុសគ្ន្នឹងនាំឱ្យមន PD េរុសគ្ន្។ វា្ឺជាការថ្លឹងថ្ល្ងព ី
ស្ណារីយ៉ូផ្ស្ងៗគ្ន្ទាំងន្ឹះ ដ្ល្រង្កើតជាមូលដា្ឋ្នន្ប្ូបា្រ៊ីលីត្មធ្យម 
ន្ទំងន់ដ្លត្ូវបានប្ើ ដើម្បី្ំណត់ថតើហានតិភព័យឥណទានបានកើន 

ឡើងជាសរវន្។ 

ពព័ត៌មនព្យោ្រណ៍ពីេនា្តរួមមនការរំពឹងទរុ្នាព្លេនា្តន្
ឧស្សា�្ម្មដ្លសមភា្ីរ្រស់ក្រុម�៊រុនធ្វើប្តតិ្រត្តិការដោយទទួលបាន
ពីរបាយការណ៍េ្្វាយតម្ល្ឥណទាន េង្គភាពរាជរដា្ឋ្ភតិបាលនតិងេង្គការ   
ស្ដៀងគ្ន្ផ្ស្ងទៀត្៏ដូចជាការពតិចារណាលើប្ភពជាច្ើនទាំងខាង្្នុង
នតិងខាងក្្ន្ពព័ត៌មនស្ដ្ឋ្តិច្ចជា្់ស្្ងនតិងព្យោ្រណ៍។ ជាពតិស្ស
ពព័ត៌មនសម្្្រ់តំ្រន់ដ្លមនការផ្ត្តអារម្មណ៍ទៅលើឧស្សា�្ម្ម
ជា្់ល្់្៏ដូចជាពព័ត៌មនដ្លមននៅខាង្្នុង េំពីឥរិយា្រថទូទាត់ប្្្់
រ្រស់េតតិថតិជន។ ក្រុម�៊រុនប្ងច្្ដ្្ូរ្រស់េ្លួនទៅតាមថ្ន្្់ហានតិភព័យ
ឥណទានផ្ទ្្្នុងដ្លពា្ព់ព័ន្ធអាស្ព័យលើ្ រុណភាពឥណទានរ្រស់ពួ្គ្។ 
ពព័ត៌មនេំពី្ររិមណ្ឺជាសូចនា្រចម្បងមួយន្ការកើនឡើងហានតិភព័យ
ឥណទានជាសរវន្នតិងផ្្្លើការផ្ល្ស់្រ្ូរ PD មួយអាយរុកាលដោយ

ការប្ៀ្រធៀ្រ៖
 

• PD មួយអាយរុកាលដ្លនៅសល់នៅកាល្ររិច្ឆ្ទរាយការណ៍   

 ជាមួយនឹង 
 

• PD មួយអាយរុកាល ដ្លនៅសល់សម្្្រ់ចំណុចន្ព្លវ្លន្ឹះ  

 ដ្លត្ូវបានគ្ប្៉ាន់ស្្នដោយផ្្្លើេង្គហ្តរុនតិងកាលៈទ្សៈ  

 នៅព្លន្ការទទួលស្្ល់ដំ្រូងន្ហានតិភព័យ។ 

PDs ដ្លត្ូវបានប្ើ្ឺមនល្្ខណៈមើលទៅមរុេហើយក្រុម�៊រុនប្ើវិធី

សស្្នតិងទតិន្នព័យដូចគ្ន្ដើម្បីវាស់សំវិធានធនការខាត្រង់សម្្្រ់ ECL។
 
្តា្ត្្រុណភាពដ្ល្រងា្ហ្ញពីការកើនឡើង ហានតិភព័យជាសរវន្ឥណទាន
ត្ូវបានឆ្លនុឹះ្រញ្ច្ំងនៅ្្នុង្ំរូ PDs ឱ្យបានទាន់ព្លវ្ល។ ទោឹះយា៉្ងណា
ក្រុម�៊រុននៅត្ពតិចារណាដាច់ដោយឡ្្ពី្តា្ត្្រុណភាពមួយចំនួនដើម្បី
វាយតម្ល្ប្សតិនបើហានតិភព័យឥណទានកើនឡើងជាសរវន្។

 

ដោយសរការកើនឡើង នូវហានតិភព័យឥណទានចា្រ់តាំងពីការទទួលស្្ល់
ដំ្រូង្ឺជាវិធានការដ្លទា្់ទងការផ្ល្ស់្រ្ូរ PD ជា្់ស្្ង នឹងកាន់ត្មន
ចំនួនធំជាង សម្្្រ់ឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុដ្លមន PD ទា្រនៅព្ល្ត់ត្្
ដំ្រូងបើប្ៀ្រធៀ្រទៅនឹងឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុដ្លមន PD េ្ស់ជាងន្ឹះ
នៅព្ល្ត់ត្្។ 

ជាគោលនៅព្លដ្លទ្ព្យស្ម្មបានផរុត្ំណត់សង ៣០ថ្ង្ ក្រុម�៊រុន
ចាត់ទរុ្ថ  មនការកើនឡើងន្ហានតិភព័យឥណទានជាសរវន្ ហើយទ្ព្យ 
ស្ម្មស្តិត្្នុងដំណា្់កាលទី ២ ន្្ំរូឱនភាព ពោល្ឺ សំវិធានធនខាត 
្រង់ត្ូវបានវាស់វ្ងជា ECL ព្ញមួយអាយរុកាល។ ្រន្្មលើឥណទាន 
ដ្លត្ូវបានវាយតម្ល្ជាល្្ខណៈ្ររុ្្គលនតិងត្ូវបាន្រញ្ចូល្្នុង្រញ្ជីឃ្ល្ ំ
មើល្ឺស្តិត្្នុងដំណា្់កាលទី ២ ន្្ំរូឱនភាព ។ ដូចបាន្ត់សម្្ល់
ប្សតិនបើមនភស្នុតាង្រងា្ហ្ញពីឱនភាពឥណទានទ្ព្យស្ម្មស្តិត្្នុង

ដំណា្់កាលទី ៣ ន្្ំរូឱនភាព។ 

ការក្ប្្នតិងការល្ងទទួលស្្ល់ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ 

ការក្ប្្ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុកើតឡើងនៅព្លល្្ខេណ្ឌ្រុងត្្ទា្់ទង
នឹងលំ�ូរសច់ប្្្់រ្រស់ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុត្ូវបានធ្វើការចរចាឡើងវិញ 
ឬ ផ្ល្ស់្រ្ូរជាថ្មីរវាងការទទួលស្ល់ដំ្រូង នតិងកាល្ំណត់សងន្ទ្ព្យ 
ស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ។ ការក្ប្្មនឥទ្ធតិពលទៅលើចំនួនទឹ្ប្្្់នតិង / ឬព្ល 
វល្នល្�ំរូសច់ប្្្ ់្ ្នុង ត្ិច្ចសន្យោដល្អាចធ្វើទៅបានភា្លម្ៗឬនៅព្ល
េនា្ត។ លើសពីន្ឹះទៀត ការណ្នាំឬការក្សម្រួល្តិច្ចព្មព្ៀងដ្ល
មនស្្្រ់ន្ឥណទានអាច្រង្កើតបានជាការក្ប្្ ទោឹះ្រីជា្តិច្ចព្មព្ៀង
ថ្មឬីការកត្ម្វូទាំងន្ឹះមតិនទាន្់រ៉ឹះពាល់ដល់លំ�ូរសច់ប្្្ ភ់ា្ល្មៗ្៏ដោយ
្រ៉រុន្្អាច្រ៉ឹះពាល់ដល់លំ�ូរសច់ប្្្់ដ្លអាស្ព័យលើ្តិច្ចព្មព្ៀងត្ូវ 
បាន្រំព្ញ ឬ េត់ (ឧទា�រណ៍ ការផ្ល្ស់្រ្ូរន្ការកើនឡើងេត្្ការប្្្់

ដ្លកើតឡើងនៅព្លដ្លមនការរំលោភលើ្តិច្ចព្មព្ៀង)។ 

ក្រុម�៊រុនល្ងទទួលស្្ល់ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ លរុឹះត្្ត្សតិទ្ធតិ្្នុង្តិច្ច 
សន្យោទទួលសច់ប្្្់ផរុត្ំណត់ (រា្រ់្រញ្ចូលទាំងការផរុត្ំណត់ដ្ល
កើតឡើងពីការក្ប្្ដោយមនល្្ខេណ្ឌេរុសគ្ន្) ឬនៅព្លដ្លទ្ព្យ 
ស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុនតិងហានតិភព័យ នតិងរងា្វ្ន់ជា ្ម្មសតិទ្ធតិទាំងេស់ន្ទ្ព្យស្ម្ម
ត្ូវបានផ្ទ្រទៅ េង្គភាពផ្ស្ងទៀត។ ប្សតិនបើក្រុម�៊រុនមតិនផ្ទ្រឬរ្្សាទរុ្
នូវរាល់ហានតិភព័យនតិងរងា្វ្ន់ជា្ម្មសតិទ្ធតិហើយនៅត្្រន្គ្្រ់គ្ងទ្ព្យស្ម្ម
ដ្លបានផ្ទ្រ ក្រុម�៊រុន្ត់ត្្ ្ម្មសតិទ្ធតិដ្លនៅសល់ចំពោឹះទ្ព្យស្ម្ម
នតិងចំនួន្រំណុលដ្លពា្់ពព័ន្ធអាចនឹងត្ូវ្រង់។ ប្សតិនបើក្រុម�៊រុនរ្្សានូវ
រាល់ហានតិភព័យនតិងរងា្វ្ន់ជា្ម្មសតិទ្ធតិន្ទ្ព្យស្ម្ម   �តិរញ្ញវត្នុដ្លបានផ្ទ្រ
ក្រុម�៊រុននៅត្្រន្ទទួលស្្ល់ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ ហើយ្៏ទទួលស្្ល់

ការេ្ចីប្្្់មនទ្ព្យ្រញ្ច្ំសម្្្រ់ប្្្់ដ្លទទួលបាន។ 
 
នៅព្លល្ងទទួលស្្ល់ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុទាំងមូលភាពេរុសគ្ន្រវាង
ចំនួនទឹ្ប្្្់នៅសល់រ្រស់  ទ្ព្យស្ម្មនតិងផល្រូ្សររុ្រន្ការទូទាត ់
ដ្លទទួលបាននតិងត្ូវទទួលបាននតិងចំណ្ញ / ខាតដ្លត្ូវបានទទួល 
ស្្ល់នៅ្្នុង OCI នតិង្រង្គរនៅ្្នុងមូលធន ត្ូវបានទទួលស្្ល់នៅ្្នុង
ចំណ្ញ ឬខាតលើ្ល្ងត្ការវិនតិយោ្មូលធនដ្លបាន្ំណត់ការ 
វាស់វ្ងតាម FVTOCI ដ្លការចំណ្ញ / ខាតដ្លបានទទួលស្្ល់ 
ពីមរុននៅ្្នុង OCI មតិនត្ូវបានចាត់ថ្ន្្់ជា្រន្្រនា្ទ្្រ់ទៅនឹងប្្្ ់
ចំណ្ញ ឬការខាត្រង់ទ្។ 



8180 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ� របាយការណ៍៍គ្រឹះ�ចាំំឆ្នាំំ� ំ ២០២០

ការល្ងទទួលស្្ល់ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុមតិន ទាំងេស់ (ឧទា�រណ៍
 នៅព្លដ្លក្រុម�៊រុនរ្្សាជំរីស្្នុងការទតិញផ្្្ណាមួយន្ទ្ព្យស្ម្ម
ដ្លបានផ្ទ្រម្វិញ) ក្រុម�៊រុនប្ងច្្តម្ល្ដ្លនៅសល់ដ្លពីមរុនន្
ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុរវាងផ្្្ដ្លេ្លួន្រន្ទទួលស្្ល់ក្្មការចូលរួមជា
្រន្ នតិងផ្្្ដ្លល្ងទទួលស្្ល់នៅលើមូលដា្ឋ្នន្តម្ល្សមរម្យន្ផ្្្
ទាំងនោឹះ នៅកាល្ររិច្ឆ្ទន្ការផ្ទ្រប្្្់។ ភាពេរុសគ្ន្រវាងចំនួនតម្ល្ដ្ល
នៅសល់សម្្្រ់ផ្្្ដ្លល្ងត្ូវបានគ្ទទួលស្្ល់ នតិងផល្រូ្សររុ្រ
ន្ការទូទាត់ដ្លទទួលបានសម្្្រ់ផ្្្ដ្លល្ងត្ូវបានគ្ទទួលស្្ល់
ហើយចំណ្ញ / ខាត្រង្គរដ្លត្ូវបានទទួលស្្ល់នៅ្្នុង OCI រួចហើយ 
ត្ូវបានទទួលស្្ល់នៅ្្នុងចំណ្ញ ឬ ខាត។  

ចំណ្ញ / ខាតដ្លត្ូវបានគ្ទទួលស្្ល់នៅ្្នុង OCI ត្ូវបានប្ងច្្
រវាងផ្្្ដ្លនៅត្្រន្ត្ូវបានទទួលស្្ល់នតិងផ្្្ដ្លមតិនត្ូវបាន
ទទួលស្្ល់នៅលើមូលដា្ឋ្នន្តម្ល្សមស្្រន្ផ្្្ទាំងនោឹះ។ ន្ឹះមតិនត្ូវ

បានេនរុវត្សម្្្រ់ការវិនតិយោ្លើមូលធនដ្លបាន្ំណត់ឱ្យវាស់វ្ងតាម 
FVTOCI ដោយសរត្ចំណ្ញ/ខាតដ្លបានទទួលស្្ល់ពីមរុននៅ្្នុង 

OCI មតិនត្ូវបានចាត់ថ្ន្្់ទ្បើងវិញជា្រន្្រនា្ទ្្រ់ទៅ្្នុង ចំណ្ញឬខាតទ្។

ការលរុ្រច្ញពី្រញ្ជី 

ឥណទាន នតិងមូល្រត្្រំណុលត្ូវបានលរុ្រចោលនៅព្លដ្លក្រុម�៊រុន
មតិនមនការរំពឹងទរុ្សមហ្តរុផល្្នុងការប្មូលម្វិញនូវទ្ព្យស្ម្ម
�តិរញ្ញវត្នុ (ទាំងផ្្្ទាំងមូលឬតាមផ្្្រ្រស់វា)។ ន្ឹះជា្រណីដ្ល
ក្រុម�៊រុន្ំណត់ថ េ្្េ្ចីមតិនមនទ្ព្យស្ម្ម ឬប្ភពចំណូលដ្លអាច 
្រង្កើតលំ�ូរសច់ប្្្់គ្្រ់គ្្ន់ដើម្បីសងចំនួនទឹ្ប្្្់ដ្លត្ូវលរុ្រ 
ចោល។ ការលរុ្រច្ញពី្រញ្ជីមួយ្រង្កើតបានជាព្ឹត្តិការណ៍ដ្លគ្ល្ង
ទទួលស្្ល់។ ក្រុម�៊រុនអាចេនរុវត្ស្ម្មភាពពង្ឹងច្បា្រ់ចំពោឹះទ្ព្យ 
ស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុដ្លបានលរុ្រចោល។ ការប្មូលប្្្់ជាលទ្ធផលន្
ស្ម្មភាពពង្ឹងច្បា្រ់រ្រស់ក្រុម�៊រុននឹងនាំឱ្យមនចំណ្ញលើឱនភាព 
តម្ល្ដ្លនឹងត្ូវបាន្រងា្ហ្ញជាប្្្់ចំណូលផ្ស្ងទៀតនៅ្្នុង 

របាយការណ៍ចំណ្ញ ឬខាត។  

ការ្រងា្ហ្ញន្សំវិធានធនសម្្្រ់ ECL នៅ្្នុងរបាយការណ៍ស្្នភាព
�តិរញ្ញវត្នុ  

សំវិធានធនខាត្រង់សម្្្រ់ ECL ត្ូវបាន្រងា្ហ្ញនៅ្្នុង របាយការណ៍

ស្្នភាព�តិរញ្ញវត្នុដូចខាងក្្ម៖

• សម្្្រ់ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុត្ូវបានវាស់វ្ងតាមតម្ល្ដ្រំលស់៖ ជា 

 ការកាត់ច្ញពីតម្ល្នៅសល់ដរុលន្ទ្ព្យស្ម្ម នតិង  

• នៅព្លដ្លឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុរួម្រញ្ចូលទាំងធាតរុផ្សំដ្លត្ូវបាន 
 ដ្យ្  នតិងមតិនដ្យ្(ដោយេតតិថតិជន) ហើយក្រុម�៊រុនមតិនអាច 
 ្ំណត់េត្សញ្ញ្ណ ECL លើធាតរុផ្សំន្្តិច្ចសន្យោឥណទានដោយ 
 ឡ្្ពីគ្ន្រវាងសមសធាតរុដ្លបានដ្យ្៖ ក្រុម�៊រុន្រងា្ហ្ញពី  
 សំវិធានធនខាត្រង់រួមគ្ន្សម្្្រ់សមសធាតរុទាំងពីរ។ ចំនួនទឹ្ប្្្ ់
 រួម្រញ្ចូលគ្ន្ត្ូវបាន្រងា្ហ្ញជាការកាត់ច្ញពីតម្ល្នៅសល់ដរុលន្  
 សមសធាតរុដ្លបានដ្។ រាល់សំវិធានធនខាត្រង់ដ្លលើសពី  

 ចំនួនដរុលសររុ្រន្សមសធាតរុដ្លបានដ្ត្ូវបាន្រងា្ហ្ញជា  

 សំវិធានធន។  

(ii) បំណុលហិរញ្ញវត្ថនុ និង មូលធន

ឧ្រ្រណ៍្រំណុលនតិងមូលធនដ្លបានច្ញផ្សាយត្ូវបានចាត់ថ្ន្្់ជា

្រំណុល�តិរញ្ញវត្នុ ឬមូលធនស្្រតាមេ្លឹមសរន្ការរៀ្រចំ្តិច្ចសន្យោ។  

្រំណុល�តិរញ្ញវត្នុ្ឺជាកាតព្វ្តិច្ចតាម្តិច្ចសន្យោ ្្នុងការប្្ល់សច់ប្្្់
ឬទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុផ្ស្ងទៀតឬដើម្បី្រ្ូរទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុឬ្រំណុល
�តិរញ្ញវត្នុជាមួយ េង្គភាពផ្ស្ងទៀតក្្មល្្ខេណ្ឌដ្លមតិនេំណោយផល
ដល់ក្រុម�៊រុនឬ្តិច្ចសន្យោដ្លនឹងឬអាចត្ូវបានទូទាត់ជា ភា្�៊រុនផ្ទ្ល់
រ្រស់ក្រុម�៊រុន នតិង ្ឺជា្តិច្ចសន្យោដ្លមតិនម្នជានតិស្សន្ទ ដ្លក្រុម�៊រុន
មនឬត្ូវមនកាតព្វ្តិច្ចផ្ល់នូវចំនួនេថ្រន្ភា្�៊រុនផ្ទ្ល់រ្រស់េ្លួនឬ្តិច្ច
សន្យោចម្លងពីភា្�៊រុនផ្ទ្ល់ដ្ល  នឹងត្ូវបានទូទាត់ក្្ពីការដោឹះដូរចំនួន
ទឹ្ប្្្់ថ្រន្សច់ប្្្់ (ឬទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុមួយផ្ស្ងទៀត) សម្្្រ់

ចំនួនថ្រន្ឧ្រ្រណ៍ទ្ព្យមូលធនផ្ទ្ល់េ្លួនរ្រស់ក្រុម�៊រុន។  

្រំណុល�តិរញ្ញវត្នុទាំងេស់ត្ូវបានវាស់ជា្រន្្រនា្ទ្្រ់តាមតម្ល្ដ្រំលស់
ដោយប្ើវិធីសស្្ការប្្្់ ប្សតិទ្ធភាព។ រាល់្រំណុល�តិរញ្ញវត្នុចំនួន
ទឹ្ប្្្់ដ្លត្ូវ្រងា្ហ្ញលើរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុតំណាងឱ្យចំនួន
ទឹ្ប្្្់ដ្លត្ូវ្រង់រួមទាំងការប្្្់្រង្គរ ។

្រំណុល�តិរញ្ញវត្នុដទ្ទៀត រា្រ់្រញ្ចូលទាំងប្្្់្រញ្ញើនតិងប្្្់្ម្ចី ត្ូវបាន
្ត់ត្្ដំ្រូងដោយប្ើតម្ល្    សមស្្រដ្ថ្ល្ដើមប្តតិ្រត្តិការ។ ្រំណុល 
�តិរញ្ញវត្នុដទ្ទៀតត្ូវបាន ្ត់ត្្្រន្្រនា្ទ្្រ់ម្ទៀតតាមតម្ល្ដ្រំលស់
ដោយប្ើវិធីសស្្ការប្្្់ប្សតិទ្ធតិភាព។

វិធីសស្្ការប្្្់ប្សតិទ្ធភាព្ឺជាវិធីសស្្្ណនាតម្ល្ដ្រំលស់ន្
្រំណុល�តិរញ្ញវត្នុ នតិងការប្ងច្្ចំណាយការប្្្់្្នុង្ំឡនុងព្លដ្ល
ពា្់ពព័ន្ធ។ េត្្ការប្្្់ប្សតិទ្ធតិភាព្ឺជាេត្្មួយដ្លធ្វើេ្រ្បហាការ
ទូទាត់សច់ប្្្់នាព្លេនា្តដ្លរំពឹងទរុ្្្នុងអាយរុកាលន្្រំណុល
�តិរញ្ញវត្នុឬេ្លីជាង អោយស្មើនឹងចំនួនទឹ្ប្្្់យោងសរុទ្ធព្លទទួលស្្ល់

ដំ្រូង។ សម្្្រ់ពព័ត៌មនលម្តិតស្ីពី EIR សូមមើល “ចំណូលការប្្្់សរុទ្ធ” 

នៅ្្នុង្ំណត់សម្្ល់ ២.១៦។

(iii) ការរៀបចំការកាត់្រង 

ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុនតិង្រំណុល�តិរញ្ញវត្នុត្ូវបានកាត់្ង ហើយចំនួនសរុទ្ធ 
ត្ូវបាន្រងា្ហញនៅ្្នុងរបាយការណ៍ស្្នភាព�តិរញ្ញវត្នុ នៅព្លក្រុម�៊រុន 
មនសតិទ្ធតិេនរុវត្តាមផ្លូវច្បា្រ់  ្្នុងការកាត់្ង្ររិមណដ្លបានទទួល 
ស្្ល់ នតិងមន្រំណងដើម្បីទូទាត់នៅលើមូលដា្ឋ្នសរុទ្ធ ឬដើម្បីទទួលស្្ល់
ទ្ព្យស្ម្មនតិងទូទាត់្រំណុល្្នុងព្លដំណាលគ្ន្។ សតិទ្ធតិ្្នុងការកាត់្ង
ត្ូវត្មននៅថ្ង្ន្ឹះជាជាងការពឹងផ្្្លើព្ឹត្តិការណ៍នាព្លេនា្ត
ហើយត្ូវត្េនរុវត្បានដោយសមភា្ីណាមួយទាំង្្នុងដំណើរជំនួញ 
ធម្មតា នតិង មតិនមនលទ្ធភាពសង្រំណុលឬ្្សព័យធន្្នុង្រណីមន 

ការេ្ខានសង។

2.7 ទុនបមវាុងតាមបទបវាបញ្ញត្ត ិ 

ធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា(NBC) បានច្ញស្ច្្ីប្កាសល្េ ធ៧-០១៧-៣៤៤  ចរុឹះថ្ង្ទី១ ខ្ធ្ូ ឆ្ន្ំ២០១៧ ស្ីពីចំណាត់ថ្ន្្់ហានតិភព័យឥណទាន នតិងសំវិធានធន 
លើេ៊ីមភ្រមតិន នតិងសរាចរណ្នាំល្េ ធ៧-០១៨-០០១ ចរុឹះថ្ង្ទី១៦ ខ្្រុម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០១៨ ស្ីពីការេនរុវត្ប្កាសស្ីពីចំណាត់ថ្ន្្់ហានតិភព័យឥណទាននតិងសំវិធាន 

ធនលើេ៊ីមភ្រមតិន ដ្លតម្ូវអោយធនាគរ នតិងស្្្រព័ន�តិរញ្ញវត្នុធ្វើសំវិធានធនលើឱនភាពតម្ល្សម្្្រ់ហា្វ្សរុីលីធីរយៈព្លេ្លី នតិងរយៈព្លវ្ងដូចខាងក្្ម៖

   ចំណាត់ថ្ន្្់ ចំនួនថ្ង្ផរុត្ំណត់ េត្្សំវិធានធន

   រយៈព្លេ្លី (មួយឆ្ន្ំឬតតិចជាង) រយៈព្លវ្ង (ច្ើនជាងមួយឆ្ន្ំ)

  សំវិធានធនទូទៅ៖

  ធម្មតា ១៤ ថ្ង្ ឬតតិចជាងន្ឹះ តតិចជាង ៣០ ថ្ង្ ១%

  សំវិធានធនជា្់ល្់៖

  ឃ្ល្ំមើល ១៥ ថ្ង្ - ៣០ ថ្ង្ ៣០ ថ្ង្ - ៨៩ ថ្ង្ ៣%

  ក្្មស្ង់ដា ៣១ ថ្ង្ - ៦០ ថ្ង្ ៩០ ថ្ង្ - ១៧៩ ថ្ង្ ២០%

  សង្សព័យ ៦១ ថ្ង្ - ៩០ ថ្ង្ ១៨០ ថ្ង្ - ៣៥៩ ថ្ង្ ៥០%

  បាត់្រង់ ៩១ ថ្ង្ ឬច្ើនជាង ៣៦០ ថ្ង្ ឬច្ើនជាង ១០០%

ហា្វ្សរុីលីធីយោងតាមប្កាសន្ឹះត្ូវបាន្ំណត់ថ ជាឥណទាន នតិងផលតិតផល�តិរញ្ញវត្នុដទ្ទៀត មតិនថត្ូវបានរាយការណ៍លើរបាយការណ៍ស្្នភាព�តិរញ្ញវត្នុ 
ឬក្្របាយការណ៍ស្្នភាព�តិរញ្ញវត្នុ ដ្លត្ូវបានផ្ល់ជូនដោយក្រុម�៊រុនទៅ ឱ្យសមភា្ីដ្លនាំឲ្យកើនឡើងនូវហានតិភព័យឥណទានដល់ក្រុម�៊រុន។

ក្រុម�៊រុន្ណនាសំវិធានធនខាត្រង់ន្ឱនភាពតម្ល្ សម្្្រ់ឥណទានដោយ េនរុលោមតាមសំវិធានធនតាម្រទ្រញ្ញ្ត្តិ្្នុងព្លដំណាលគ្ន្ជាមួយនឹងការ
្ណនាដោយេនរុលោមទៅតាម CIFRSs។    សំវិធានធនខាត្រង់ន្ឱនភាពតម្ល្បាន្ណនាតាម CIFRSs តម្ូវអោយទទួលស្្ល់ នតិង្ត់ត្្នៅ្្នុងចំណ្ញ
ឬខាតនតិងរបាយការណ៍ស្្នភាព�តិរញ្ញវត្នុ។ នៅព្លសំវិធានធនខាត្រង់លើឱនភាព្ណនាតាម្រទ្រ្បញ្ញត្តិធំជាងធៀ្រនឹងសំវិធានធនដ្លបាន្ណនាតាម 

CIFRSs ចំនួនលើសត្ូវផ្ទ្រពីប្្្់ចំណ្ញរ្្សាទរុ្ ទៅជាទរុន្រម្រុងតាម្រទ្រញ្ញត្តិដូចមន្រងា្ហ្ញនៅ្្នុង្ំណត់សំគល់ ២២។

ការ្ត់ត្ល្រ់វិញន្ទរុន្រម្រុងតាម្រទ្រ្បញ្ញត្តិ

នៅព្លដ្លសំវិធានធនឱនភាពតម្ល្បាន្ណនាស្្រតាម្រទ្រ្បញ្ញត្តិមនចំនួន តតិចជាងការ្ណនាតាម CIFRs ទរុន្រម្រុងតាម្រទ្រ្បញ្ញត្តិត្ូវបាន្ត់ត្ល្រ់

វិញតាមចំនួនដោយមតិនឲ្យលើសពីចំនួនដ្លត្ូវបាន្ត់ត្្ បើមតិនមនទរុន្រម្រុងតាម្រទ្រ្បញ្ញត្តិត្ូវបានទទួលស្្ល់នៅ្្នុងឆ្ន្ំមរុនៗទ្។

2.8 និសវាសនេកាន់ទុ្រសមវាវាប់ការគវាប់គវាងហានិភ័យ

នតិស្សន្ទកាន់ទរុ្សម្្្រ់ការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យរួមមនទ្ព្យស្ម្មនតិស្សន្ទ នតិង្រំណុលនតិស្សន្ទទាំងេស់ ដ្លមតិនត្ូវបានចាត់ទរុ្ថជាទ្ព្យស្ម្មជួញដូរ ឬ 
្រំណុលជួញដូរ នតិងមតិនត្ូវបាន្ំណត់នៅ្្នុងទំនា្់ទំនងការការពារហានតិភព័យដ្លសមស្្រ។ 

នតិស្សន្ទកាន់ទរុ្សម្្្រ់ការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យត្ូវបានវាស់ដោយតម្ល្សមស្្រ នៅ្្នុងរបាយការណ៍ស្្នភាព�តិរញ្ញវត្នុនៅព្លទទួលស្្ល់ដំ្រូង។ រាល់ការ
ផ្ល្ស់្រ្ូរន្តម្ល្ស្រស្មរ្រស់េ្លួនត្ូវបានទទួល ស្្ល់ភា្ល្មៗ ្្នុងប្្្់ចំណ្ញឬខាត ជាសមសភា្ន្ចំណ្ញ/ខាតពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រព័ណ្ណ្ររទ្សក្្ម          ' 

ចំណូលផ្ស្ងៗ' ។

2.9 ភតិសនវាយា

a. ក្រុម�៊រុនដ្លជាភតតិ្ៈ
 
ក្រុម�៊រុនវាយតម្ល្ថ្តិច្ចសន្យោមួយ្ឺជា ឬ មនភតតិសន្យោនៅថ្ង្ចា្រ់ផ្ើមដំ្រូងន្្តិច្ចសន្យោ។ក្រុម�៊រុនទទួលស្្ល់សតិទ្ធតិ្្នុងការប្ើប្្ស់ទ្ព្យស្ម្ម នតិង្រំណុល
ភតតិសន្យោដ្លត្ូវគ្ន្នឹងការរៀ្រចំភតតិសន្យោ ទាំងេស់ដ្លជាភតតិ្ៈ លើ្ល្ង ត្ការជួលរយៈព្លេ្លី (្ំណត់ជាភតតិសន្យោជាមួយរយៈព្លជួល 12 ខ្ ឬតតិច 
ជាងន្ឹះ) នតិងការជួលន្ទ្ព្យសម្បត្តិដ្លមនតម្ល្ទា្រ ( ដូចជា ថ្ប្ល្ត ម៉ូតូ នតិងសម្ភ្រៈន្គ្ឿងសងា្ហ្រឹមការិយាលព័យ)។ ចំពោឹះភតតិសន្យោទាំងន្ឹះក្រុម�៊រុន 
ទទួលស្្ល់ការទូទាត់ភតតិសន្យោជាចំណាយប្តតិ្រត្តិការដោយឈរលើមូលដា្ឋ្នថ្រ្្នុង រយៈព្លន្ការជួលលរុឹះត្្ត្មនមូលដា្ឋ្នគ្ឹឹះជាប្ពព័ន្ធមួយទៀតំណាង



8382 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ� របាយការណ៍៍គ្រឹះ�ចាំំឆ្នាំំ� ំ ២០២០

ឱ្យ ្ំរូន្ព្លវ្លដ្លផលប្យោជន៍ស្ដ្ឋ្តិច្ចពីទ្ព្យស្ម្មដ្លបាន

ជួលត្ូវបានប្ើប្្ស់។

្រំណុលភតតិសន្យោត្ូវបានវាស់តាមតម្ល្្រច្ចនុ្រ្បន្ន្ការទូទាត់ដ្លមតិនត្ូវ
បាន្រង់ នៅកាល្ររិច្ឆ្ទន្ការចា្រ់ផ្ើមដោយបានធ្វើេ្រ្បហាតម្ល្ដោយ
ប្ើេត្្ការប្្្់្រង្ក្រ់្្នុងភតតិសន្យោ។ ប្សតិនបើេត្្ន្ឹះមតិនមនភាព
ងាយស្ួល្្នុងការ្ំណត់  ក្រុម�៊រុននឹងប្ើប្្ស់េត្្ប្្្់្ម្ចីកើន 

រ្រស់េ្លួន។
 
ការទូទាត់ភតតិសន្យោដ្លមននៅ្្នុងការវាស់វ្ងន្្រំណុលភតតិសន្យោ

រួមមន៖ 
 

• ការទូទាត់ភតតិសន្យោថ្រ (រួមទាំងការទូទាត់ជាធាតរុថ្រ) ដ្ច្ញប្្្់ 
 លើ្ទឹ្ចតិត្ដ្លអាចទទួលបាន
 

• ការទូទាត់ភតតិសន្យោេថ្រដ្លអាស្ព័យលើសន្ទស្សន៍ឬេត្្ដ្ល  
 វាស់វ្ងដំ្រូងដោយប្ើសន្ទស្សន៍ ឬេត្្នៅកាល្ររិច្ឆ្ទចា្រ់ផ្ើម
 

• ចំនួនទឹ្ប្្្់ដ្លរំពឹងថនឹងត្ូវ្រង់ដោយភតតិ្: ក្្មការធានាតម្ល្ 
 នៅសល់
 

• ការេនរុវត្ទៅលើជម្ើសទតិញ ប្សតិនបើភតតិ្: មនហ្តរុផលសមរម្យ 
 ្្នុងការជ្ើសរីសជម្ើស នតិង
 

• ការ្រង់ប្្្់ពតិនព័យសម្្្រ់ការ្រញ្ច្រ់ ត្ិច្ចសន្យោជួលប្សតិនបើរយៈព្ល 

 ជួលនោឹះឆ្លនុឹះ្រញ្ច្ំងពីការេនរុវត្ជម្ើសដើម្បី្រញ្ច្រ់្តិច្ចសន្យោជួល។ 

្រំណុលភតតិសន្យោត្ូវបាន្រងា្ហ្ញដាច់ដោយឡ្្នៅ្្នុងរបាយការណ៍

ស្្នភាព�តិរញ្ញវត្នុ។  

្រំណុលភតតិសន្យោត្ូវបានវាស់ជា្រន្្រនា្ទ្្រ់ដោយការ្រង្កើនចំនួនទឹ្ប្្្់
យោង ដើម្បីឆ្លនុឹះ្រញ្ច្ំងពីការប្្្់លើ្រំណុលភតតិសន្យោ (ដោយប្ើវិធ ី
សស្្ការប្្្់ ប្សតិទ្ធភាព) នតិងដោយកាត់្រន្យចំនួនទឹ្ប្្្់យោង 

ដើម្បីឆ្លនុឹះ្រញ្ច្ំងពីការទូទាត់ភតតិសន្យោ។ 

ក្រុម�៊រុនវាស់វ្ងឡើងវិញនូវ្រំណុលភតតិសន្យោ(នតិងធ្វើនតិយព័ត្ម្មលើសតិទ្ធតិ

ប្ើប្្ស់ទ្ព្យស្ម្ម) នៅព្ល៖ 

 

• រយៈព្លជួលត្ូវបានផ្ល្ស់្រ្ូរ ឬនៅព្លមនការផ្ល្ស់្រ្ូរព្ឹត្តិការណ៍ 
  ដ្ល្រណា្ត្លអោយមនការផ្ល្ស់្រ្ូរការវាយតម្ល្ន្ជម្ើសទតិញ  
  ្្នុង្រណីដ្ល្ំរណុលភតតិសន្យោត្ូវបានវាស់វ្ងជាថ្មីដោយធ្វើ  
 េ្រ្បហារទៅលើថ្ល្ជួលដ្លបានក្សម្រួល ដោយប្ើេត្្េ្រ្បហារ 
 ដ្លបានក្សម្រួលឡើង វិញ។
 

• ការទូទាត់ការជួលត្ូវបានផ្ល្ស់្រ្ូរដោយសរត្ការផ្ល្ស់្រ្ូរសន្ទស្សន៍  
 ឬេត្្្រ្ូរប្្្់ឬការផ្ល្ស់្រ្ូរប្្្់សំណងដ្លរំពឹងទរុ្ក្្មតម្ល ្
 នៅសល់ ដ្លធានា្្នុង្រណីដ្ល្រំណុលជួលត្ូវបានជួសដោយ  

 ការេ្រ្បហារថ្ល្ជួលដ្លបានក្សម្រួល ដោយប្ើេត្្េ្រ្បហារដ្ល 
 មតិនមនការក្ប្្ (លើ្ល្ងត្ការទូទាត់ការជួល ្ឺដោយសរត្ការ 
 ផ្ល្ស់្រ្ូរេត្្ការប្្្់ប្្ប្រួលមួយ្្នុង្រណីដ្ល      េត្្េ្រ្បហារ 
 ត្ូវបានប្ើ)។ 

• ្តិច្ចសន្យោភតតិសន្យោត្ូវបានក្ប្្ ហើយការក្ប្្ន្ភតតិសន្យោមតិន  
 ត្ូវបានចាត់ទរុ្ជាភតតិសន្យោដាច់ដោយឡ្្ទ្ ្្នុង្រណីន្ឹះ  
 ្ំរណុលភតតិសន្យោត្ូវបានវាស់ឡើងវិញដោយផ្្្លើរយៈព្លន ្
 ការជួលន្ភតតិសន្យោក្ប្្ដោយធ្វើេ្្របហារទៅលើការ្រង់ថ្ល្ជួល 
  ដោយ ប្ើេត្្េ្រ្បហារដ្លបានក្សម្រួលឡើងវិញទៅតាម  

 កាល្ររិច្ឆ្ទន្ការក្ប្្។ 

ក្រុម�៊រុនមតិនបានធ្វើការក្សម្រួលប្្រន្ឹះទ្ ្្នុងេំឡនុងការិយ្ររិច្ឆ្ទដ្ល
បាន្រងា្ហ្ញ។ 

សតិទ្ធតិ្្នុងការប្ើទ្ព្យស្ម្មរួមមន ការវាស់វ្ងដំ្រូងន្្រំណុលភតតិសន្យោ
ឈមការទូទាត់ភតតិសន្យោដ្លបានធ្វើឡើងនៅថ្ង្ ឬមរុនថ្ង្ចា្រ់ផ្ើម ដោយ
ដ្ច្ញនូវេត្ប្យោជន៍លើ្ទឹ្ចតិត្ន្ភតតិសន្យោដ្លទទួលបាន នតិងថ្ល្
ចំណាយដំ្រូង។ វាត្ូវបានវាស់វ្ង្រន្្រនា្ទ្្រ់ ដោយយ្ថ្ល្ដើមដ្ច្ញការ
រំលស់្រង្គរនតិងការខាត្រង់លើឱនភាពតម្ល្។

នៅព្លណាដ្លក្រុម�៊រុនមនកាតព្វ្តិច្ច្រង់ចំណាយ្្នុងការររុឹះរី នតិង
យ្ច្ញទ្ព្យសម្បត្តិដ្លបានជួល ហើយត្ូវស្ត្រទីតាំងដ្លវាស្តិតនៅ
ឬស្ត្រឡើងវិញនូវទ្ព្យស្ម្មជាមូលដា្ឋ្នអោយដូចទៅនឹងល្្ខេណ្ឌដ្ល
បាន្ំណត់នៅ្្នុងភតតិសន្យោ សំវិធានធនត្ូវបានទទួលស្្ល់នតិងវាស់វ្ង
តាម CIAS 37។ ចំពោឹះការចំណាយទា្់ទងនឹងសតិទ្ធតិ្្នុងការប្ើប្្ស់ទ្ព្យ 
ស្ម្ម ការចំណាយនោឹះត្ូវ្ត់ត្្្រញ្ចូល្្នុងសតិទ្ធតិ្្នុងការប្ើប្្ស់ទ្ព្យ 
ស្ម្មដ្លពា្់ពព័ន្ធ។ 

សតិទ្ធតិ្្នុងការប្ើទ្ព្យស្ម្មត្ូវធ្វើរំលស់្្នុងរយៈព្លន្ការជួល។ ប្សតិនបើ
ភតតិសន្យោផ្ទ្រ្ម្មសតិទ្ធតិន្ទ្ព្យស្ម្មឬថ្ល្ដើមន្សតិទ្ធតិ្្នុងការប្ើទ្ព្យស្ម្ម
ឆ្លនុឹះ្រញ្ច្ំងថក្រុម�៊រុនរំពឹងនឹងប្ើសតិទ្ធតិជម្ើសទតិញ សតិទ្ធតិ្្នុងការប្ើទ្ព្យ 
ស្ម្មដ្លពា្់ពព័ន្ធត្ូវធ្វើរំលស់លើ អាយរុកាលន្ទ្ព្យស្ម្ម។ រំលស់

ចា្រ់ផ្ើមពីកាល្ររិច្ឆ្ទចា្រ់ផ្ើមន្ភតតិសន្យោ។

សតិទ្ធតិ្្នុងការប្ើទ្ព្យស្ម្ម ត្ូវបាន្រងា្ហ្ញជាជួរដាច់ដោយឡ្្នៅ្្នុង
របាយការណ៍ស្្នភាព�តិរញ្ញវត្នុ។ 

ក្រុម�៊រុនេនរុវត្ CIAS 36 ដើម្បី្ំណត់ថសតិទ្ធតិ្្នុងការប្ើប្្ស់ទ្ព្យស្ម្ម
មនឱនភាពតម្ល្ នតិង្ត់ត្្ការខាត្រង់ន្ឱនភាពតម្ល្ដ្លបានរ្ឃើញ
ដូចបាន្ររិយាយនៅ្្នុង្ំណត់សម្្ល់ ២.១២។ 
 
ជាយរុទ្ធសស្្សម្រួល CIFRS 16 េនរុញ្ញ្តឲ្យភតតិ្ៈមតិន្រំប្្ 
សមសភា្ដ្លមតិនម្នជាភតតិសន្យោ ហើយ រៀ្រចំសមសភា្ភតតិសន្យោ
នតិងសមសភា្ដ្លមតិនម្នជាភតតិសន្យណាមួយជាមួយគ្ន្។ ក្រុម�៊រុន
មតិន បានប្ើយរុទ្ធសស្្សម្រួលន្ឹះទ្។ សម្្្រ់្តិច្ចសន្យោដ្លមន
សមសភា្ភតតិសន្យោ នតិងសមសភា្ភតតិសន្យោថ្មមួយឬលើសមួយ

ឬសមសភា្ដ្លមតិនម្នជាភតតិសន្យោក្រុម�៊រុនប្ងច្្ថ្ូរនៅ្្នុង
្តិច្ចសន្យោទៅសមសភា្ភតតិសន្យោនីមួយៗដោយផ្្្លើតម្ល្ឯ្ជន 
រ្រស់សមសភា្ភតតិសន្យោ នតិងតម្ល្ឯ្ជនសររុ្ររួមន្សមសភា្ 

ដ្លមតិនម្នជាភតតិសន្យោ។

2.10 ទវាពវាយសមវាបត្តិនិងបរិកា្ខវារ

ទ្ព្យសម្បត្តិ នតិង្ររិកា្ខ្រត្ូវ ្ត់ត្្តាមតម្ល្ដើមដ្ច្ញនូវរំលស់្រង្គរ
នតិងការខាត្រង់លើឱនភាពតម្ល្បើ  មន។ ចំណាយន្ទ្ព្យសម្បត្តិនតិង
្ររិកា្ខ្ររួមមនថ្ល្ទតិញ នតិងថ្ល្្្នុងការនាំយ្ទ្ព្យនោឹះទៅទីតាំងរ្រស់េ្លួន
សម្្្រ់ការប្ើប្្ស់ដ្លបានគ្្ងទរុ្។ នៅព្លដ្លធាតរុណាមួយន្
ទ្ព្យសម្បត្តិ នតិង្ររិកា្ខ្រមនទំ�ំធំដ្លមនអាយរុកាលេរុសគ្ន្ សមសធាតរុ

នោឹះត្ូវចាត់ទរុ្ជាធាតរុដាច់ដោយឡ្្ពីគ្ន្ន្ទ្ព្យសម្បត្តិ នតិង្ររិកា្ខ្រ។
 
ចំណាយជា្រន្្រនា្ទ្្រ់ទា្់ទងនឹងធាតរុន្ទ្ព្យសម្បត្តិ នតិង្ររិកា្ខ្រដ្លត្ូវ
បានគ្ទទួលស្្ល់រួចហើយត្ូវ្ត់្រន្្មទៅនឹងតម្ល្យោង ទ្ព្យស្ម្ម
នៅព្លដ្លផលប្យោជន៍ស្ដ្ឋ្តិច្ចនាព្លេនា្តនឹងមន លើសពី
ស្ង់ដារដ្លបានវាយតម្ល្ន្ការេនរុវត្ទ្ព្យស្ម្មដ្លមនស្្្រ់សំរា្រ់
ក្រុម�៊រុន។ រាល់ការចំណាយជា្រន្្រនា្ទ្្រ់ផ្ស្ងទៀតត្ូវបានទទួលស្្ល ់
ថជាការចំណាយ្្នុង ្ំឡនុងព្លដ្លកើតឡើង។

ចំណ្ញឬខាតដ្លកើតឡើងពីការដល់អាយរុកាលឬការល្់ច្ញន្ទ្ព្យ 
សម្បត្តិ នតិង្ររិកា្ខ្រត្ូវបាន្ំណត់ដោយភាពេរុសគ្ន្រវាង ចំណូលពីការល្ ់
សរុទ្ធដ្លបានបា៉្ន់ស្្ន នតិងតម្ល្យោងន្ទ្ព្យស្ម្ម ហើយត្ូវបាន
ទទួលស្្ល់ជាប្្្់ចំណ្ញឬខាត្រង់នៅកាល្ររិច្ឆ្ទន្ការដល ់
អាយរុកាល ឬការល្់ច្ញ។

រំលស់ត្ូវបាន្ណនាតាមមូលដា្ឋ្នរំលស់ថ្រលើអាយរុកាលរ្រស់ទ្ព្យ

ស្ម្មដ្លបានបា៉្ន់ស្្ន មនដូចខាងក្្ម៖

ការក្លម្េគរជួល
៤ ឆ្ន្ំ ឬរយៈព្ល 

ន្ភតតិសន្យោបើតតិចជាង

យានយន្ ៨ ឆ្ន្ំ 

ម៉ូតូ ៥ ឆ្ន្ំ

្រុំព្យូទព័រ នតិងគ្ឿង្ររិកា្ខ្រការិយាលព័យ ៣ ទៅ ៤ ឆ្ន្ំ

ការសងសង់ដ្ល្ំពរុងដំណើរការមតិនត្ូវបានរំលស់ទ្ រ�ូតដល់ព្ល
ដ្លទ្ព្យសម្បត្តិពា្់ពព័ន្ធត្ូវបាន្រញ្ច្រ់នតិងដា្់ឱ្យប្ើប្្ស់។ 

ទ្ព្យស្ម្មដ្លបានរំលស់េស់ទាំងស្រុងត្ូវបានរ្្សាទរុ្នៅ្្នុងរបាយ 
ការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ រ�ូតដល់ល្ងប្ើហើយមតិនមនការរំលស់ដ្លត្ូវបាន
ធ្វើឡើងទា្់ទងនឹងទ្ព្យស្ម្មទាំងន្ឹះទ្។ ប្សតិនបើមនសូចនា្រថ
មនការផ្ល្ស់្រ្ូរជាសរវន្នូវេត្្រំលស់ អាយរុកាល ឬតម្ល្នៅសល់ន្
ទ្ព្យស្ម្មនោឹះ ការរំលស់ទ្ព្យស្ម្មនោឹះត្ូវបានក្ប្្ឡើងវិញដោយ

េនរុវត្ទៅមរុេ (Prospective) ដើម្បីឆ្លនុឹះ្រញ្ច្ំងពីការរំពឹងទរុ្ថ្មី។

2.11 ្រម្មវិធ�្រុំពវាយូទ័រ  

្ម្មវិធី្រុំព្យូទព័រត្ូវបាន្ណនាតាមថ្ល្ដើមដ្រំលស់្រង្គរ នតិងការខាត្រង់លើ
ឱនភាពតម្ល្្រង្គរបើមន។ វាត្ូវបានរំលស់ដោយផ្្្លើមូលដា្ឋ្នរំលស់ថ្រ
តាមេត្្ ២០% ្្នុងមួយឆ្ន្ំ។ ប្សតិនបើមនការចង្នុល្រងា្ហ្ញថមនការ
ផ្ល្ស់្រ្ូរ្ួរជាសរវន្ ន្េត្្រំលស់ អាយរុកាល ឬ តម្ល្នៅសល់ន្្ម្មវិធី
្រុំព្យូទព័រ ការរំលស់ត្ូវបានពតិនតិត្យឡើងវិញដោយេនរុវត្ទៅមរុេ ដើម្បីឆ្លនុឹះ 
្រញ្ច្ំងពីការរំពឹងទរុ្ថ្មី។ 

ការងារដ្ល្ំពរុងដំណើរការមតិនត្ូវបានធ្វើការរំលស់នោឹះទ្   រ�ូតដល់
ព្លដ្លទ្ព្យស្ម្មដ្ល្ម្មវិធី្រុំព្យូទព័រពា្់ពព័ន្ធត្ូវបាន្រញ្ច្រ់នតិងដា្់ឱ្យ
ប្ើប្្ស់។

2.12 ឱនភាពតម្លវានវាទវាពវាយស្រម្ម និងបរិកា្ខវារ្រម្មវិធ�្រុំពវាយូរទ័រ 
  និងសិទ្ធ្រ្នុងការបវាើ�កស់ទវាពវាយស្រម្ម

នៅកាល្ររិច្ឆ្ទរាយការណ៍នីមួយៗ ក្រុម�៊រុនត្រួតពតិនតិត្យឡើងវិញនូវតម្ល ្
យោងទ្ព្យស្ម្ម នតិង្ររិកា្ខ្រ្ម្មវិធី្រុំព្យូទព័ររ្រស់េ្លួននតិងសតិទ្ធ្្នុងការប្ើ 
ប្្ស់ទ្ព្យស្ម្ម ដើម្បី្ំណត់ថតើមនសូចនា្រណាមួយដ្លទ្ព្យ 
ស្ម្មទាំងនោឹះបានទទួលរងនូវការ ខាតពីឱនភាពតម្ល្ឬទ្។ ប្សតិនបើ
មនសូចនា្រប្្រន្ឹះ ចំនួនទឹ្ប្្្់ដ្លអាចប្មូលម្វិញរ្រស់ទ្ព្យ
ស្ម្មត្ូវបានបា៉្ន់ស្្នថនឹង្ំណត់ទំ�ំន្ការខាតពីឱនភាពតម្ល្ ប្សតិន 
បើមន។ នៅព្លដ្លទ្ព្យស្ម្មមតិន្រង្កើតលំ�ូរសច់ប្្្់ដ្លឯ្រាជ្យ
ពីទ្ព្យស្ម្មផ្ស្ងទៀត ក្រុម�៊រុនបានបា៉្ន់ស្្ន ចំនួនទឹ្ប្្្់ដ្លអាច
ប្មូលម្ន្េង្គភាពផលតិតសច់ប្្្់ដ្លទ្ព្យស្ម្មនៅក្្ម្ម្មសតិទ្ធតិ។ 
នៅព្លដ្លអាចរ្ឃើញមូលដា្ឋ្នសមហ្តរុផលនតិងមនសង្គតតិភាពទ្ព្យ 
ស្ម្មសជីវ្ម្ម្៏ត្ូវបានប្ងច្្ទៅេង្គភាពផលតិតសច់ប្្្់នីមួយៗ ឬ 
បើពរុំនោឹះទ្ពួ្គ្ត្ូវបានប្ងច្្ទៅក្រុមតូច្រំផរុតន្េង្គភាពផលតិតសច ់

ប្្្់ដ្លមូលដា្ឋ្នសមហ្តរុផលនតិងមនសង្គតតិភាពអាចបានរ្ឃើញ។

ចំនួនទឹ្ប្្្់ដ្លអាចប្មូលម្្ឺជាចំនួនដ្លេ្ស់ជាងគ្រវាងតម្ល ្
សមស្្រ នតិងតម្ល្ប្ើប្្ស់។ ្្នុង ការវាយតម្ល្ប្ើប្្ស់ លំ�ូរសច់ប្្្ ់
នាព្លេនា្តដ្លបានបា៉្ន់ស្្នត្ូវបាន្រញ្ចនុឹះថ្ល្ទៅនឹងតម្ល្្រច្ចនុ្រ្បន ្
រ្រស់ពួ្គ្ ដោយប្ើេត្្្រញ្ចនុឹះថ្ល្មរុន្រង់ពន្ធដ្លឆ្លនុឹះ្រញ្ច្ំងពីការវាយ 
តម្ល្ទីផ្សារ្រច្ចនុ្រ្បន្ ន្តម្ល្ លរុយនតិងហានតិភព័យជា្់ល្់ទៅនឹងទ្ព្យ 
ស្ម្មដ្លការបា៉្ន់ស្្នន្លំ�ូរសច់ប្្្់នាព្លេនា្តមតិនត្ូវ 

បានក្សម្រួលឡើយ ។

ប្សតិនបើចំនួនទឹ្ប្្្់ដ្លអាចប្មូលម្រ្រស់ទ្ព្យស្ម្ម (ឬេង្គភាព
ផលតិតសច់ប្្្់) ត្ូវបានបា៉្ន់ស្្នថតតិចជាងតម្ល្យោងរ្រស់វា តម្ល្
យោងរ្រស់ទ្ព្យស្ម្ម(ឬេង្គភាពផលតិតសច់ប្្្់) ត្ូវបាន កាត់្រន្យ
ទៅជា ចំនួនទឹ្ប្្្់ដ្លអាចប្មូលម្រ្រស់វា។ ការខាតពីឱនភាព 
តម្ល្ត្ូវបានទទួលស្្ល់ភា្ល្មៗ្្នុងប្្្់ចំណ្ញឬខាត។

នៅព្លដ្លការខាតពីឱនភាពតម្ល្ត្ូវបាន្ត់ត្ឡ្រ់វិញនៅព្ល្រនា្ទ្្រ់
 តម្ល្យោងន្ទ្ព្យស្ម្ម (ឬេង្គភាពផលតិតសច់ប្្្់) ត្ូវបានកើនឡើង
ទៅជាតម្ល្បា៉្ន់ស្្នរ្រស់ចំនួនទឹ្ប្្្់ដ្លអាចប្មូលម្រ្រស់វា ្រ៉រុន្្



8584 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ� របាយការណ៍៍គ្រឹះ�ចាំំឆ្នាំំ� ំ ២០២០

ការកើនឡើងន្តម្ល្យោងន្ឹះ មតិនលើសចំនួនទឹ្ប្្្់ដ្លអាចប្មូល
ម្ដ្លនឹងត្ូវបាន្ំណត់បើគ្្នទទួលស្្ល់ការខាតពីឱនភាពតម្ល្
សំរា្រ់ទ្ព្យស្ម្ម (ឬេង្គភាពផលតិតសច់ប្្្់) ្្នុងឆ្ន្ំមរុនៗឡើយ។
ការ្ំណត់ត្ឡ្រ់វិញន្ការខាតពីឱនភាពតម្ល្ ត្ូវបានទទួលស្្ល់ភា្ល្មៗ
នៅ្្នុងចំណ្ញឬខាត្្នុង្ម្តិតដ្លវាលរុ្រ្រំបាត់ការខាតពីឱនភាពតម្ល្
ដ្លត្ូវបានទទួលស្្ល់សំរា្រ់ទ្ព្យ ស្ម្ម្្នុងឆ្ន្ំមរុនៗ។

2.13 ការបណ្តវា្រ់ទុន្រ្នុងសមគត

សម្ត ្ឺជាេង្គភាពដ្លក្រុម�៊រុនមនឥទ្ធតិពលជាសំខាន់ទៅលើ នតិង
មតិនម្នជា្ររុត្សម្ព័ន្ធ ឬមនភា្�៊រុននៅ្្នុងក្រុម�៊រុនរួមទរុន។ ឥទ្ធតិពល
ជាសរវន្ ្ឺជាេំណាចនៅ្្នុងការចូលរួមនៅ្្នុងការសម្្ចចតិត្ទៅលើ
គោលនយោបាយ�តិរញ្ញវត្នុ នតិងប្តតិ្រត្តិការរ្រស់ភា្ីទទួលការវិនតិយោ្ 
្រ៉រុន្្មតិនម្នជាការគ្្រ់គ្ង ឬការគ្្រ់គ្ងរួមទៅលើគោលការណ ៍

ទាំងនោឹះទ្។

លទ្ធផល នតិង ទ្ព្យស្ម្ម នតិង្រំណុលន្សម្តត្ូវ្ត់ត្្ទៅ្្នុងរបាយ 
ការណ៍�តិរញ្ញវត្នុទាំងន្ឹះតាមរយៈវិធីសស្្មូលធនរ្រស់្ណន្យ្យ។

តាមវិធីសស្្មូលធន ការវិនតិយោ្នៅ្្នុងសម្ត្ឺត្រួវ្ត់ត្្នៅ្្នុង
របាយការណ៍ស្្នភាព�តិរញ្ញវត្នុនៅព្លដំ្រូងតាមថ្ល្ដើម នតិង ក្តម្ូវ
នៅព្ល្រនា្ទ្្រ់ដើម្បី្ត់ត្្ចំណ្្រ្រស់ក្រុម�៊រុននូវ្ណនីចំណ្ញ ឬខាត
នតិងចំណូលលម្តិតផ្ស្ងៗរ្រស់សម្ត។ នៅព្លចំណ្្ខាត្រង់រ្រស់
ក្រុម�៊រុននៅ្្នុងសម្តមនចំនួនលើសពីចំនួនភា្�៊រុនរ្រស់ក្រុម�៊រុន
នៅ្្នុងសម្ត (រួមមនការវិនតិយោ្រយៈព្លវ្ងដ្លធាតរុពតិតជាផ្្្
មួយនៅ្្នុងការវិនតិយោ្សរុទ្ធរ្រស់ក្រុម�៊រុននៅ្្នុងសម្ត) ក្រុម�៊រុននឹង
្រញ្ឈ្រ់ទទួលស្្ល់នួវការខាត្រង់្រនា្ទ្្រ់ពីន្ឹះ។ការខាត្រង់្រន្្មទៀត  

នឹងត្ូវបានទទួលស្្ល លរុឹះត្្ត្ក្រុម�៊រុនមនកាតព្វ្តិច្ច តាមផ្លួវច្បា្រ់ ឬ
ដោយប្យោល ឬ ក្រុម�៊រុនបានធ្វើការទូទាត់ជំនួសសម្ត។

ការវិនតិយោ្្្នុងសម្តត្ូវបាន្ត់ត្្ដោយប្ើប្្ស់វិធីសស្្មូលធន
ចា្រ់ពីថ្ង្ដ្លភា្ីទទួលការវិនតិយោ្កា្ល្យជាសម្ត។ នៅព្លវិនតិយោ្
្្នុងសម្តចំនួនដ្លថ្ល្ដើមន្ការវិនតិយោ្លើសចំណ្្រ្រស់ក្រុម�៊រុន
្្នុងតម្ល្សមស្្រសរុទ្ធន្ទ្ព្យស្ម្ម នតិង្រំណុលរ្រស់ភា្ីទទួលការ
វិនតិយោ្ ត្ូវបានទទួលស្្ល់ថជាក្រ្តិ៍ឈ្្ឹះពាណតិជ្ជ្ម្មដ្លបាន 
្ត់ត្្នៅ្្នុងតម្ល្យោងន្ការវិនតិយោ្។ ចំនួនដ្លចំណ្្រ្រស ់
ក្រុម�៊រុន្្នុងតម្ល្សមស្្រសរុទ្ធន្ទ្ព្យស្ម្ម នតិង្រំណុល លើសថ្ល្ដើម 
ន្ការវិនតិយោ្ក្្យព្លធ្វើការវាយតម្ល្ឡើងវិញ នឹងត្ូវបានទទួល
ស្្ល់ភា្ល្មៗនៅ្្នុងរបាយការណ៍ចំណ្ញ ឬខាត្្នុងការិយ្ររិច្ឆ្ទ  

ដ្លការវិនតិយោ្បានកើតឡើង។

2.14 សំវិធានធន

សំវិធានធនត្ូវបានទទួលស្្ល់ នៅព្លដ្លក្រុម�៊រុនមនកាតព្វ្តិច្ច
្រច្ចនុ្រ្បន្ (តាមផ្លូវច្បា្រ់ ឬ ដោយប្យោល) ដ្លជាលទ្ធផលន ្
ព្ឹត្តិការណ៍ពីេតីតកាល ហើយវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមនលំ�ូរច្ញនូវធនធាន
ជា្រ់ពា្់ពព័ន្ធនឹងេត្ប្យោជន៍ស្ដ្ឋ្តិច្ច ដ្លនឹងតម្ូវឲ្យមនការទូទាត់

សងកាតព្វ្តិច្ចនោឹះនតិងការព្យោ្រណ៍ដ្ល្ួរឲ្យជឿជា្់ បានទៅលើ្ររិមណ
ន្កាតព្វ្តិច្ចនោឹះ។  

នៅព្លដ្លមនកាតព្ច្តិច្ចដ្លប្ហា្់ប្ហ្លគ្ន្ច្ើន ្ម្តិតន្លំ�ូរ 
ច្ញនូវធនធានដើម្បីទូទាត់កាតព្វ្តិច្ចនោឹះត្ូវបាន្ំណត់ដោយ្តិតទៅលើ
ចំណាត់ថ្ន្្់ ន្កាតព្វ្តិច្ចនោឹះទាំងមូល។  សំវិធានធន ្ឺត្ូវបានទទួល 
ស្្ល់ ទោឹះ្រីជា្ម្តិតលំ�ូរច្ញន្ធាតរុណាមួយនៅ្្នុងចំណាត់ថ្ន្្់
កាតព្វ្តិច្ចដូចគ្ន្នោឹះ មនចំនួនតូច្៏ដោយ។

សំវិធានធន ត្ូវបានវាស់វ្ងនៅតម្ល្្រច្ចនុ្រ្បន្ន្ការចំណាយ ដ្លបាន
រំពឹងទរុ្ថនឹងត្ូវការ្្នុងការទូទាត់កាតព្វ្តិច្ច ដោយប្ើេត្្ការប្្្់មរុន
្រង់ពន្ធ ដ្ល្រងា្ហ្ញពីការវាយតម្ល្ទីផ្សារ្រច្ចនុ្រ្បន្ន្តម្ល្ព្លវ្លរ្រស់
ទឹ្ប្្្់ នតិងហានតិភព័យជា្់ល្់ផ្ស្ងៗន្កាតព្វ្តិច្ចនោឹះ។ ការកើនឡើង
ន្សំវិធានធន ្ឺដោយសរព្លវ្ល ត្ូវបានទទួលស្្ល់ជាចំណាយ

ការប្្្់។

2.15 អត្ថបវាយោជន៍និយោជិត

សំវិធានធនសម្្្់រមូលនតិធតិសោធននតិវត្ន៍

ក្រុម�៊រុនផ្ល់េត្ប្យោជន៍ដល់ នតិយោជតិតរ្រស់េ្លួនតាមគោលការណ៍
មូលនតិធតិសោធននតិវត្ន៍។ នតិយោជតិតទាំងឡាយណាដ្លបាន្រញ្ច្រ់
រយៈព្លស្ល្បង្រីខ្ជាមួយក្រុម�៊រុន នឹងមនសតិទ្ធតិចូលរួម្្នុង             
មូលនតិធតិសោធននតិវត្ន៍ន្ឹះ។ មូលនតិធតិន្ឹះមនប្ភពដូចខាងក្្ម៖

នតិយោជតិតចូលរួមវិភា្ទានចំនួន ៣%ន្ប្្្់បៀវត្សរ៍ប្ចាំខ្រ្រស់ពួ្គត់
ហើយក្រុម�៊រុនចូលរួមវិភា្ទាន ៦%សម្្្រ់្ររុ្្គលតិ្ដ្ល្រម្ើការងារតតិច 
ជាង ឬស្មើ្រីឆ្ំា នតិង ៧% សម្្្រ់្ររុ្្គលតិ្ដ្ល្រម្ើការងារចា្រ់ពី ្រីឆ្ន្ ំ
ឡើង។ការចូលរួមវិភា្ទានរ្រស់ក្រុម�៊រុនត្ូវបាន្ត់ត្្នៅ្្នុង
របាយការណ៍លទ្ធផលដោយផ្្្លើមូលដា្ឋ្ន្រង្គរ។

ក្រុម�៊រុនផ្ល់ការប្្្់ទៅលើសមតរុល្យ្រូ្យោងន្មូលនតិធតិសោធននតិវត្ន៍
តាមេត្្ទីផ្សារដ្លក្រុម�៊រុនផ្ល់ឲ្យេតតិថតិជនដា្់ប្្្់្រញ្ញើ។ ការប្្្់
ន្ឹះត្ូវបាន្ត់ត្្នៅ្្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលដោយផ្្្លើ 
មូលដា្ឋ្ន្រង្គរ។

មូលនតិធតិសោធននតិវត្ន៍នឹងត្រួវបានផ្ល់ទៅឲ្យនតិយោជតិត(េ្្ដ្លបានចូល 
រួមវិភា្ទាន្្នុងមូលនតិធតិ)នៅព្លដ្លពួ្គត់ចូលនតិវត្ន៍ ឬលល្ង ឬ្៏
ត្ូវបាន្រញ្ឈ្រ់ពីការងារ។ ចំនួនដ្លនតិយោជតិតបានរួមចំណ្្ នតិងទាំងការ 
ប្្្ត្ូវបានទូទាត់ជូនយា៉្ងព្ញល្ញដោយក្រុម�៊រុន។ នតិយោជតិតទាំង 
ឡាយណាដ្លត្ូវបាន្រណ្ត្ញច្ញ ដោយសរត្ការេនរុវត្េរុសធ្ងន់ធ្ងរ
នឹងទទួលបានមូលនតិធតិន្ឹះត្ឹមចំណ្្ដ្លគត់បានចូលរួម ដោយ្រូ្ 
នឹងការប្្្់ត្្រ៉រុណោ្ណ្ឹះ ដោយមតិន្តិតពីេតីតភាពការងាររ្រស់នតិយោជតិត 
រូ្រនោឹះឡើយ។

ការទូទាត់ប្្្់េតីតភាពការងារ 

ក្សួងការងារ នតិង្រណ្តុឹះ្រណា្ត្លវិជា្ជ្ជីវៈបានច្ញប្កាសល្េ ៤៤៣ 
ស្ដីពីការទូទាត់ប្្្់្រំណាច់េតីតភាពការងារនៅថ្ង្ទី ២១ ខ្ ្ញ្ញ្
ឆ្ន្ំ២០១៨ នតិងស្ច្្ីណ្នាំល្េ ០៤២/១៩ ស្ីពីការបើ្ប្្្់្រំណាច់
េតីតភាពការងារដ្លមនមរុនឆ្ន្ំ ២០១៩ សម្្្រ់ស�គ្្ស គ្ឹឹះស្្ន
ក្្ពីផ្្្វាយនភណ្ឌ កាត់ដ្រ នតិងផលតិតផលស្ប្្ជើង ចរុឹះថ្ង្ទី ២២  
ខ្ មីនា ឆ្ន្ំ ២០១៩ ដ្លតម្ូវឲ្យក្រុម�៊រុនទូទាត់រំលឹ្ប្្្់្រំណាច់
េតីតភាពការងារទៅដល់នតិយោជតិត ដ្លមន្តិច្ចសន្យោការងារ មនថតិរវ្ល
មតិន្ំណត់។ គ្្រ់្ម្ម្រនតិយោជតិតដ្លចា្រ់ផ្ដើម្រម្ើការងារមរុនថ្ង្ទី ១  
ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ ២០១៩ ហើយនៅ្រន្្រម្ើការងារមនសតិទ្ធតិទទួលបាននូវប្្្់
រំលឹ្េតីតភាពការងារដ្លមនចំនួនស្មើនឹងប្្ំមួយ (៦) ថ្ង្្្នុង ១ឆ្ន្ំ ន្
ប្្្់ឈ្ួលជាមធ្យម ដ្លនតិយោជតិតទទួលបាន្្នុងឆ្ន្ំនីមួយៗដ្លបាន
្រម្ើការងារ ដោយការបើ្រំលឹ្ន្ឹះមតិនអាចលើសពី ៦ខ្  នតិងត្ូវ្ំណត ់

ឲ្យទូទាត់ជារៀងរាល់ឆ្ន្ំ ចា្រ់ផ្ដើមពីខ្ធ្ូ ឆ្ន្ំ ២០២១ ដូចខាងក្្ម៖

• ចំនួន ៣ ថ្ង្ នៅ្្នុងខ្ មតិថរុនា ន្ឆ្ន្ំ នីមួយៗ នតិង

• ចំនួន ៣ ថ្ង្ នៅ្្នុងខ្ ធ្ូ ន្ឆ្ន្ំ នីមួយៗ។  

ចំពោឹះ្ម្ម្រនតិយោជតិតដ្លបានលឈ្រ់ពីការងារ ឬការ្រញ្ឈ្រ់ដោយការ 
ប្ព្ឹត្េរុសដ្លធ្ងន់ធ្ងរ នឹងមតិន ទទួលបាននូវប្្្់រំលឹ្េតីតភាពការងារ
ដ្លនៅសល់នោឹះទ្។

ប្្្់រំលឹ្េតីតភាពការងារ ត្ូវបានវាស់តាមតម្ល្្រច្ចនុ្រ្បន្ន្លំ�ូរសច ់
ប្្្់នាព្លេនា្តដ្លក្រុម�៊រុនបានរំពឹងទរុ្មរុនទា្់ទងនឹងស្វា្ម្ម
ដ្លនតិយោជតិតបានផ្ល់រ�ូតដល់ថ្ង្ទី ៣១ ខ្ ធ្ូ ២០១៨។ ប្្្់រំលឹ្
េតីតភាពការងារ ត្ូវបានទទួលស្្ល់ព្ញល្ញនៅឆ្ន្ំ ២០១៨។ 

ប្កាសន្ឹះ ្៏តម្ូវឲ្យក្រុម�៊រុនទូទាត់ប្្្់្រំណាច់េតីតភាពការងារទៅ 
ដល់្ម្ម្រនតិយោជតិតសម្្្រ់ការ្រម្ើការងារចា្រ់ពីឆ្ន្ំ ២០១៩ តទៅ ដោយ
ការទូទាត់នោឹះមនចំនួនស្មើនឹង ១៥ថ្ង្្្នុង ១ឆ្ន្ំ ន្ប្្្់ឈ្ួល នតិងប្្្់
្រនា្ទ្្រ់្រន្សំ ហើយត្ូវទូទាត់្្នុងចំនួន ៧.៥ថ្ង្ នៅ្្នុងខ្ មតិថរុនា នតិងខ្ធ្ូ  
ន្ឆ្ន្ំនីមួយៗ។ េតីតភាពការងារន្ឹះ ត្ូវបាន្ត់ត្្្្នុង្ំឡនុងព្ល  

ដ្លនតិយោជតិត្រម្ើការងារផ្្្តាមមូលដា្ឋ្ន្រង្គរ។

សតិទ្ធតិឈ្រ់សម្្្រ្រស់នតិយោជតិត

សតិទ្ធតិ្្នុងការទទួលបានការឈ្រ់សម្្្ប្ចាំឆ្ន្ំរ្រស់នតិយោជតិតត្ូវបាន 
គ្ទទួលស្្ល់នៅព្លដ្លពួ្គ្បាន្រំរីការងារ។ សំវិធានធនត្ូវបាន
ធ្វើឡើងសម្្្រ់្រំណុលដ្លបានបា៉្ន់ប្មណសម្្្រ់ការឈ្រ់សម្្្
ប្ចាំឆ្ន្ំដ្លជាលទ្ធផលន្ស្វា្ម្មដ្លផ្ល់ដោយ នតិយោជតិតរ�ូតដល់

ចរុង្រញ្ច្រ់ន្ការិយ្ររិច្ឆ្ទរាយការណ៍។ 

2.16 ចំណូលការបវាវា្រ់សុទ្ធ

ចំណូលនតិងចំណាយការប្្្់សម្្្រ់ឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុទាំងេស់
 លើ្ល្ងត្ប្ភ្ទដ្លត្ូវបានចាត់ថ្ន្្់សម្្្រ់ការធ្វើពាណតិជ្ជ្ម្ម ឬ
ដ្លត្ូវបានវាស់វ្ងឬ្ំណត់តាម FVTPL ត្ូវបានទទួលស្្ល់នៅ្្នុង  

‘ចំណូលការប្្្់សរុទ្ធ’ ជា ‘ចំណូលការប្្្’់ នតិង ‘ចំណាយការប្្្’់ 

នៅ្្នុង្ណនីចំណ្ញឬខាតដោយប្ើ វិធីសស្្ការប្្្់ប្សតិទ្ធភាព។
ការប្្្់លើឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុដ្លត្ូវបានវាស់ដូចតាម FVTPL ត្ូវបាន
រា្រ់្រញ្ចូល្្នុងចលនាតម្ល្សមស្្រ្្នុងេំឡនុងការិយ្ររិច្ឆ្ទន្ឹះ។ 

េត្្ការប្្្់ប្សតិទ្ធតិភាព(“EIR”) ្ឺជាេត្្មួយដ្ល ធ្វើេ្រ្បហាការ
ទូទាត់សច់ប្្្់នាព្លេនា្តដ្លរំពឹងទរុ្ ្្នុងអាយរុកាលរ្រស់
ឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុឬេ្លីជាងអោយស្មើនឹងចំនួនទឹ្ប្្្់យោងសរុទ្ធព្ល
ទទួលស្្ល់ដំ្រូង។ លំ�ូរសច់ប្្្់នាព្លេនា្តត្ូវបានបា៉្ន់ស្្ន
ដោយ្តិត្ូរពីល្្ខេណ្ឌ្តិច្ចសន្យោទាំងេស់ន្ឧ្រ្រណ៍។ 

ការ្ណនា EIR រួម្រញ្ចូល្ម្្ទាំងេស់ដ្លបាន្រង់ឬទទួលបាន
រវាងភា្ីន្្តិច្ចសន្យោដ្លមនចំនួន្រន្្ម នតិងកើតឡើងដោយផ្ទ្ល់
្្នុងការរៀ្រចំប្្្់្ម្ចីជា្់ល្់ ចំណាយប្តតិ្រត្តិការនតិង្ររុព្វលភឬការ

្រញ្ចនុឹះតម្ល្ផ្ស្ងទៀត។ ចំពោឹះទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ្ត់ត្្តាម FVTPL 
ចំណាយប្តតិ្រត្តិការ ត្ូវបានទទួលស្្ល់្្នុងចំណ្ញឬខាតនៅព្ល
មនការទទួលស្្ល់ដំ្រូង។

ចំណូលការប្្្់នតិងចំណាយការប្្្់ត្ូវបាន្ណនាដោយេនរុវត្ EIR 
ទៅលើតម្ល្យោងដរុលន្ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុដ្លមតិនមនការខាត្រង់
ឥណទាន (ពោល្ឺ តម្ល្ដ្រំលស់ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ មរុនព្លធ្វើការ
នតិយព័ត្ម្មលើសំវិធានធន ECL ណាមួយ) ឬទៅលើតម្ល្ដ្រំលស់ន្
្រំណុល�តិរញ្ញវត្នុ។ ចំពោឹះទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុដ្លមនឱនភាពឥណទាន
ចំណូលការប្្្់ត្ូវបាន្ណនាដោយេនរុវត្ EIR ទៅលើតម្ល្ដ្រំលស់ន្
ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុដ្លមនឱនភាពឥណទាន (ឧទា�រណ៍្ឺ តម្ល្យោង

ដរុលដ្សំវិធានធនសម្្្រ់ ECLs)។ 

2.17 ចំណូល និងចំណយផវាសវាងៗ

ចំណូលនតិងចំណាយផ្ស្ងៗ រួមមនថ្ល្ស្វាផ្ស្ងៗទៀតក្្ពីផ្្្មួយ
រ្រស់ EIR (សូមមើលខាងលើ) ។ ្ម្្ដ្លបានរួម្រញ្ចូលនៅ្្នុងផ្្្
របាយការណ៍ចំណ្ញឬខាតរ្រស់ក្រុម�៊រុន រួមមនស្វា្ម្មជាច្ើនប្ភ្ទ
ដ្លផ្ល់ជូនេតតិថតិជនរ្រស់េ្លួនដូចជា ្ម្្ស្វាសម្្្រ់ផ្ដល់ស្វា្ម្ម
ឥណទាន។ 

ចំណាយស្វានតិង្ម្្ជើងសរទា្់ទងនឹងស្វា្ម្មត្ូវបានគ្្ត់ត្្នៅ 

ព្លដ្លស្វា្ម្មត្ូវបានទទួល។

2.18 បវាវា្រ់ជំនួយ

ជំនួយដ្លទទួលបានពីតតីយជនដើម្បីឧ្រត្ម្ភធនការចំណាយប្តតិ្រត្តិការ
រ្រស់ក្រុម�៊រុន ត្ូវ្ត់ត្្្្នុង របាយការណ៍ចំណ្ញឬខាត តាមល្្ខណៈ

ជាប្ពព័ន្ធ នតិងសមហ្តរុផលដ្លត្ូវនឹងថ្ល្ដើមដ្លពា្់ពព័ន្ធ។

ជំនួយដ្លទទួលបានពីតតីយជនសម្្្រ់ការទតិញទ្ព្យសម្បត្តិនតិង្ររិកា្ខ្រ
ត្ូវបានគ្ធ្វើរំលស់ទៅ្្នុងរបាយការណ៍ចំណ្ញ   ឬខាតដោយផ្្្លើ
ល្្ខណៈជាប្ពព័ន្ធ នតិងសមហ្តរុផលលើអាយរុកាលន្ទ្ព្យសម្បត្តិ។  

ជំនួយមតិនទាន់រំលស់េស់ ត្ូវបាន្រងា្ហ្ញជាប្្្់ជំនួយពន្យោរ។



8786 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ� របាយការណ៍៍គ្រឹះ�ចាំំឆ្នាំំ� ំ ២០២០

2.19 ពន្ធលើបវាវា្រ់ចំណូល

ការចំណាយពន្ធលើប្្្់ចំណូល តំណាងឲ្យចំនួនសររុ្រន្ពន្ធចរន្ នតិងពន្ធ

ពន្យោរ។

ពន្ធចរន្

ពន្ធចរន្ដ្លត្ូវ្រង់្ឺផ្្្លើប្្្់ចំណ្ញជា្រ់ពន្ធប្ចាំឆ្ន្ំ។
ប្្្់ចំណ្ញជា្រ់ពន្ធេរុសគ្ន្ពីប្្្់ចំណ្ញសរុទ្ធដូចដ្ល បាន
រាយការណ៍នៅ្្នុងប្្្់ចំណ្ញឬខាតពីព្្ឹះវាមតិនរា្រ់្រញ្ចូលធាតរុន្
ប្្្់ចំណូលឬចំណាយដ្លត្ូវយ្ពន្ធឬកាត់្ងនៅ្្នុងឆ្ន្ំផ្ស្ងទៀត
ហើយវាមតិនរា្រ់្រញ្ចូលធាតរុដ្លមតិនត្ូវបានគ្យ្ពន្ធឬកាត់្ងទ្។
្រំណុលរ្រស់ក្រុម�៊រុនចំពោឹះពន្ធចរន្ត្ូវបាន្ណនាដោយប្ើេត្្ពន្ធ
ដ្លត្ូវបានេនរុមព័តឬត្ូវបានេនរុមព័តមួយផ្្្ធំនៅចរុង្រញ្ច្រ់ន្ការិយ
្ររិច្ឆ្ទរបាយការណ៍។
 
សំវិធានធនត្ូវបានទទួលស្្ល់ចំពោឹះ្រញ្ហ្ ទាំងឡាយណាដ្ល
ការ្ំណត់ពន្ធមនភាពមតិនច្បាស់លស់ ្រ៉រុន្្វាត្ូវបានគ្្តិតថអាចនឹង
មនលំ�ូរច្ញន្ថវិការទៅឱ្យអាជា្ញ្ធរពន្ធនាព្លេនា្ត។ សំវិធានធន
ត្ូវបានវាស់វ្ងតាមការបា៉្ន់ស្្នដ៏ល្្រំផរុតន្ចំនួនទឹ្ប្្្់ដ្លរំពឹងថ
នឹងត្ូវ្រង់។ ការបា៉្ន់ស្្ន្ឺផ្្្លើការវិនតិច្ឆព័យរ្រស់េ្្ជំនាញពន្ធនៅ្្នុង
ក្រុម�៊រុន ដ្លមន្រទពតិសោធន៍ពីមរុនទា្់ទងនឹងស្ម្មភាពប្្រន្ឹះនតិង

្្នុង្រណីេ្លឹះទៀតដោយផ្្្លើដំ្រូនា្្នេ្្ជំនាញពន្ធឯ្រាជ្យ។

ពន្ធពន្យោរ

ពន្ធពន្យោរ្ឺជាពន្ធដ្លរំពឹងថ នឹងត្ូវ្រង់ឬអាចប្មូលម្វិញបានលើ
ភាពេរុសគ្ន្រវាងតម្ល្យោងន្ទ្ព្យស្ម្មនតិង្រំណុលនៅ្្នុងរបាយការណ៍
�តិរញ្ញវត្នុ នតិងមូលដា្ឋ្នពន្ធដ្លត្ូវបានប្ើ្្នុងការ្ណនាប្្្់ចំណ្ញ
ជា្រ់ពន្ធ នតិងត្ូវបានរា្រ់្រញ្ចូលដោយប្ើវិធីសស្្្រំណុល។ ពន្ធពន្យោរ 
ត្ូវបានគ្ទទួលស្្ល់ជាទូទៅចំពោឹះរាល់ភាពេរុសគ្ន្្រណោ្ត្ឹះអាសន្ដ្ល
អាចជា្រ់ពន្ធបាន ហើយទ្ព្យស្ម្មពន្ធពន្យោរ ត្ូវបានគ្ទទួលស្្ល់នូវ
ចំនួនដ្លអាចមនប្្្់ចំណ្ញជា្រ់ពន្ធ សម្្្រ់កាត់្ងជាមួយនឹង
ភាពេរុសគ្ន្្រណោ្ត្ឹះអាសន្ដ្លអាចដ្បាន។ ទ្ព្យស្ម្ម នតិង្រំណុល
ប្្រន្ឹះមតិនត្ូវបានគ្ទទួលស្្ល់ទ្ប្សតិនបើភាពេរុសគ្ន្្រណោ្ត្ឹះអាសន្
កើតឡើងពីការ្ត់ត្្ក្រ្តិ៍ឈ្្ឹះពាណតិជ្ជ្ម្ម ឬពីការទទួលស្្ល់ដំ្រូង  
(ក្្ពីការរួម្រញ្ចូលគ្ន្ន្អាជីវ្ម្ម) ន្ទ្ព្យស្ម្មនតិង្រំណុលផ្ស្ងទៀត
នៅ្្នុងប្តតិ្រត្តិការដ្លមតិន្រ៉ឹះពាល់ដល់ប្្្់ចំណ្ញជា្រ់ពន្ធ នតិងប្្្ ់
ចំណ្ញ្ណន្យ្យ។ 

តម្ល្យោងន្ទ្ព្យស្ម្មពន្ធពន្យោរត្ូវគ្ត្រួតពតិនតិត្យនៅកាល្ររិច្ឆ្ទ
រាយការណ៍នីមួយៗ នតិងកាត់្រន្យដល់្ម្តិតមួយ ដ្លអាចនឹងមតិនមន 
ប្្្់ចំណ្ញជា្រ់ពន្ធគ្្រ់គ្្ន់ ដើម្បីេនរុញ្ញ្តឱ្យប្មូលម្វិញនូវទ្ព្យ 
ស្ម្មទាំងេស់ ឬផ្្្េ្លឹះ។ 

្រំណុលពន្ធពន្យោរត្ូវបាន្ណនាតាមេត្្ពន្ធដ្លត្ូវបានរំពឹង ថនឹង
េនរុវត្្្នុងរយៈព្លដ្ល្រំណុលត្ូវបានទូទាត់ឬទ្ព្យស្ម្មត្ូវបានទទួល 

ស្្ល់ដោយផ្្្លើច្បា្រ់ពន្ធ នតិងេត្្ដ្លត្ូវបានេនរុមព័ត ឬត្ូវបាន

េនរុមព័តមួយផ្្្ធំនៅកាល្ររិច្ឆ្ទរបាយការណ៍។

ការវាស់វ្ងន្្រំណុល នតិងទ្ព្យស្ម្មពន្ធពន្យោរឆ្លនុឹះ្រញ្ច្ំងពីលទ្ធផល
ពន្ធដ្លនឹងេនរុវត្តាមល្្ខណៈដ្លក្រុម�៊រុនរំពឹងទរុ្នៅចរុង្រញ្ច្រ់ន្
ការិយ្ររិច្ឆ្ទរបាយការណ៍ ដើម្បីប្មូលម្វិញឬទូទាត់នូវតម្ល្យោងន្
ទ្ព្យស្ម្ម នតិង្រំណុលរ្រស់េ្លួន។  

ទ្ព្យស្ម្មនតិង្រំណុលពន្ធពន្យោរ ត្ូវបានកាត់្ងនៅព្លក្រុម�៊រុនមន
សតិទ្ធតិេនរុវត្តាមច្បា្រ់ ដើម្បីកាត់្ងទ្ព្យស្ម្មពន្ធចរន្នឹង្រំណុលពន្ធចរន ្
ហើយនៅព្លដ្លវាពា្់ពព័ន្ធនឹងពន្ធលើប្្្់ចំណូលដ្លប្មូលដោយ
អាជា្ញ្ធរពន្ធត្មួយ ហើយក្រុម�៊រុនមន្រំណងទូទាត់ទ្ព្យស្ម្ម នតិង

្រំណុលពន្ធចរន្តាមមូលដា្ឋ្នសរុទ្ធ។ 

ពន្ធចរន្នតិងពន្ធពន្យោរសម្្្រ់ការិយ្ររិច្ឆ្ទ

ពន្ធចរន្នតិងពន្ធពន្យោរត្ូវបានទទួលស្្ល់្្នុងប្្្់ចំណ្ញ ឬខាតលើ្ 
ល្ងត្នៅព្លដ្លពន្ធទាំង នោឹះទា្់ទងទៅនឹងវត្នុដ្លត្ូវបានទទួល 
ស្្ល់្្នុងចំណូលលម្តិតផ្ស្ងៗ ឬដោយផ្ទ្ល់្្នុងមូលធន ្្នុង ្រណីន្ឹះ
ពន្ធចរន្នតិងពន្ធពន្យោរ្៏ត្ូវបានទទួលស្្ល់្្នុងចំណូលលម្តិតផ្ស្ងៗ ឬ

ដោយផ្ទ្ល់្្នុងមូលធនរៀងៗ េ្លួន។  

3.  ការវិនិច្ឆ័យគណនវាយវាយសំខាន់ៗ និងបវាភព  
   ចមវាបងៗនវាការ�៉វាន់ស្មវានដវាលមនភាពមិន  
   បវាវា្រដបវាជា

្្នុងការេនរុវត្គោលនយោបាយ្ណន្យ្យរ្រស់ក្រុម�៊រុន តម្ូវឱ្យក្រុម 
ប្ឹ្្សាភតិបាលធ្វើការវិនតិច្ឆព័យ (ក្្ពីការពា្់ពព័ន្ធនឹងការបា៉្ន់ស្្ន) ដ្ល

មនផល្រ៉ឹះពាល់យា៉្ងខា្ល្ំងទៅលើចំនួនទឹ្ប្្្់ដ្លបានទទួលស្្ល ់
នតិងធ្វើការបា៉្ន់ស្្ន ្៏ដូចជាការសន្មតេំពីតម្ល្យោងន្ទ្ព្យស្ម្ម នតិង
្រំណុលដ្លមតិនមនការ្រងា្ហ្ញពីប្ភពផ្ស្ងដ្លច្បាស់លស់។ ការ
បា៉្ន់ស្្ន នតិងការសន្មតដ្លពា្់ពព័ន្ធ្ឺផ្្្លើ្រទពតិសោធន៍ដ្លធា្ល្្រ់
មនពីមរុននតិង្តា្ត្ផ្ស្ងទៀតដ្លត្ូវបានគ្ចាត់ទរុ្ថសមស្្រ។ 
លទ្ធផលជា្់ស្្ងអាចេរុសគ្ន្ពីការបា៉្ន់ស្្នទាំងន្ឹះ។ 

ការបា៉្ន់ស្្ន នតិងការសន្មតត្ូវបានពតិនតិត្យឡើងវិញជាប្ចាំ។ ការពតិនតិត្យ
ឡើងវិញចំពោឹះការបា៉្ន់ប្មណ្ណន្យ្យត្ូវបានទទួលស្្ល់្្នុងព្ល
ដ្លការបា៉្ន់ប្មណត្ូវបានក្សំរួល ប្សតិនបើការក្សម្រួលន្ឹះ្រ៉ឹះពាល់
ត្្្នុងរយៈព្លនោឹះ រឺ្៏្្នុងរយៈព្លក្សំរួល នតិងរយៈព្លនាព្ល
េនា្តប្សតិនបើការក្សម្រួលន្ឹះ្រ៉ឹះពាល់ទាំងព្ល្រច្ចនុ្រ្បន្ នតិងព្ល

េនា្ត។

3.1 ការវិនិច្ឆ័យសំខាន់ៗ ្រ្នុងការអនុវត្តគោលនយោ�យ 
  គណនវាយវាយ

ខាងក្្មន្ឹះ្ឺជាការវិនតិច្ឆព័យសំខាន់ៗ ក្្ពីការវិនតិច្ឆព័យបា៉្ន់ស្្ន (ដ្ល
ត្ូវបាន្រងា្ហ្ញដាច់ដោយឡ្្ខាងក្្ម) ដ្លក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលបាន
្ំណត់នៅ្្នុងដំណើរការន្ការេនរុវត្គោលនយោបាយ្ណន្យ្យរ្រស់

ក្រុម�៊រុនហើយមនឥទ្ធតិពលយា៉្ងខា្ល្ំងទៅលើចំនួនទឹ្ប្្្ដ្លត្ូវបាន

ទទួលស្្ល់នៅ្្នុងរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ។

(i) រូបិយប័ណ្ណគោល

ផ្្្លើេ្លឹមសរស្ដ្ឋ្តិច្ចន្កាលៈទ្សៈដ្លទា្់ទងនឹងក្រុម�៊រុន ្ណៈ
គ្្រ់គ្ង្ំណត់រូ្រតិយ្រព័ណ្ណគោលរ្រស់ក្រុម�៊រុនជាប្្្់រៀល។ ប្្្់រៀល
្ឺជារូ្រតិយ្រព័ណ្ណន្្ររិយាកាសស្ដ្ឋ្តិច្ចចម្បងដ្លក្រុម�៊រុនធ្វើប្តតិ្រត្តិការ
ហើយវាជារូ្រតិយ្រព័ណ្ណដ្លមនឥទ្ធតិពលលើឥណទានដល់េតតិថតិជននតិង

ចំណូលការប្្្់។

(ii) ឥទ្ធិពលជាសរវន្តទៅលើសមគតរបស់កវាុមហ៊ុន គឺកវាុមហ៊ុន

ធានារា៉វាប់រងអាយុជ�វិត ហ្វតតវា ឡាយហ្វ៍  អឹសួរិនស៍ (ខវាមបូឌា) ម.្រ

ក្រុម�៊រុនធានារា៉្្រ់រងអាយរុជីវិត �្វតត្ ឡាយ�្វ៍  េឹសួរិនស៍ (ខ្ម្រូឌា) 

ម.្្ឺជាសម្តរ្រស់ក្រុម�៊រុន ទោឹះ្រីក្រុម�៊រុនមនភា្�៊រុនត្ ៥.៧% 
នៅ្្នុងក្រុម�៊រុនធានារា៉្្រ់រងអាយរុជីវិត  �្វតត្ ឡាយ�្វ៍  េឹសួរិនស៍ (ខ្ម
្រូឌា) ម.្ ្៏ដោយ (្ំណត់សម្្ល់១១)។ ក្រុម�៊រុនមនឥទ្ធតិពលយា៉្ង
ខា្ល្ំងទៅលើក្រុម�៊រុនធានារា៉្្រ់រង�្វតត្ ឡាយ�្វ៍  េឹសួរិនស៍ (ខ្ម្រូឌា) 
ម.្ ដោយសរសតិទ្ធតិតាម្តិច្ចសន្យោរ្រស់េ្លួន្្នុងការត្ងតាំងេភតិបាលពីររូ្រ

្្នុងចំណោមប្្ំមួយរូ្រជាសមជតិ្ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលន្ក្រុម�៊រុននោឹះ។

(iii) ការវាយតម្លវាគំរូអាជ�វ្រម្ម

ចំណាត់ថ្ន្្់នតិងការវាស់វ្ងន្ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុអាស្ព័យលើលទ្ធផលន្
 SPPI នតិងការធ្វើត្ស្្ំរូ   អាជីវ្ម្ម។ ក្រុម�៊រុន្ំណត់្ំរូអាជីវ្ម្មនៅ្ម្តិត
មួយដ្លឆ្លនុឹះ្រញ្ច្ំងពីរបៀ្រគ្្រ់គ្ងទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ ដើម្បីសម្្ចបាន
នូវគោលដៅអាជីវ្ម្មជា្់ល្់។ ការវាយតម្ល្ន្ឹះរួម្រញ្ចូលទាំងការវិនតិច្ឆព័យ
ដ្លឆ្លនុឹះ្រញ្ច្ំងពីភស្នុតាងពា្់ពព័ន្ធទាំងេស់ រួមទាំងវិធីដ្លលទ្ធផលន ្
ទ្ព្យស្ម្មត្ូវបានវាយតម្ល្ នតិងការវាស់វ្ងលទ្ធផលេនរុវត្រ្រស់វា
ហានតិភព័យដ្ល្រ៉ឹះពាល់ដល់ការេនរុវត្ទ្ព្យស្ម្ម នតិងរបៀ្រន ្
ការគ្្រ់គ្ងលើទ្ព្យទាំងន្ឹះ។ ក្រុម�៊រុនត្រួតពតិនតិត្យទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ
ដ្លបានវាស់វ្ងតាមតម្ល្ដ្រំលស់ ឬ FVOCI  ដ្លត្ូវបានគ្ល្ង
ទទួលស្្ល់មរុនកាល្ំណត់ ដើម្បីយល់ពីហ្តរុផលន្ការលរុ្រចោល 
រ្រស់ពួ្គ្ នតិងភាពសមស្្រន្ហ្តរុផលទៅនឹងគោល្រំណងន ្
អាជីវ្ម្មដ្លទ្ព្យស្ម្មនោឹះត្ូវបានកាន់កា្រ់។ ការត្រួតពតិនតិត្យ្ឺជាផ្្្
មួយន្ការវាយតម្ល្ជា្រន្្រនា្ទ្្រ់រ្រស់ក្រុម�៊រុន ថតើ្ំរូអាជីវ្ម្មដ្ល
ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុដ្លនៅសល់ត្ូវបានរ្្សា្រន្ មនល្្ខណៈសមរម្យ 
ឬេត់ ហើយប្សតិនបើវាមតិនសមរម្យថ តើមនការផ្ល្ស់្រ្ូរ្ំរូអាជីវ្ម្ម    
ដូច្្ឹះមនការផ្ល្ស់្រ្ូរដ្លេនរុវត្ទៅមរុេចំពោឹះចំណាត់ថ្ន្្់រ្រស ់

ទ្ព្យស្ម្មទាំងនោឹះ។

(iv) ការកើនឡើងជាសរវន្តនវាហានិភ័យឥណទន

ដូចដ្លបានពន្យល់នៅ្្នុង្ំណត់សំគល់ 2 ECL ត្ូវបានវាស់វ្ង
ជាសំវិធានធនដ្លមនរយៈព្លស្មើនឹង ១២ ខ្ ន្ ECL សម្្្រ់
ទ្ព្យស្ម្មដំណា្់កាលទី ១ ឬ ECL មួយអាយរុកាល សម្្្រ់ទ្ព្យស្ម្ម
ដំណា្់កាលទី ២ ឬ ដំណា្់កាលទី ៣ ។ ទ្ព្យស្ម្មឈានដល់
ដំណា្់កាលទី ២ នៅព្លដ្លហានតិភព័យឥណទានរ្រស់វា បានកើនឡើង

ជាសរវន្ចា្រ់តាំងពីព្លទទួលស្្ល់ដំ្រូង។ CIFRS 9 មតិនបាន្ំណត់
នូវេ្វីដ្លជាការកើនឡើងជាសរវន្នូវហានតិភព័យឥណទាននោឹះទ្។ ្្នុង
ការវាយតម្ល្ថតើហានតិភព័យឥណទានន្ទ្ព្យស្ម្មបានកើនឡើងជា
សរវន្ ក្រុម�៊រុនត្ូវ្តិតពតិចារណាេំពី្រុណភាព នតិង្ររិមណ នតិងពព័ត៌មន 
ព្យោ្រណ៍ពីេនា្តដ្លសមហ្តរុសមផល នតិងមនភស្នុតាង។

(v) ការបង្កើតកវាុមនវាទវាពវាយស្រម្មដវាលមនល្រ្ខណៈ 

 ហានិភ័យឥណទនសវាដៀងគា្វា

នៅព្លដ្ល ECLs ត្ូវបានវាស់វ្ងតាមមូលដា្ឋ្នសមូ�ភាព ឧ្រ្រណ៍
�តិរញ្ញវត្នុត្ូវបានដា្់ជាក្រុមផ្្្លើមូលដា្ឋ្នល្្ខណៈហានតិភព័យរួម។
ក្រុម�៊រុនត្រួតពតិនតិត្យភាពសមស្្រន្ល្្ខណៈហានតិភព័យឥណទានដោយ
ឈរលើមូលដា្ឋ្នដ្លសន្មតថក្រុម�៊រុននឹង្រន្ដំណើរការ ដើម្បីវាយតម្ល ្
ថតើវាមនភាពស្ដៀងគ្ន្ឬេត់។ ន្ឹះត្ូវបានទាមទារដើម្បីធានាថ  
បើមនការផ្ល្ស់្រ្ូរល្្ខណៈហានតិភព័យន្ឥណទាន នឹងមនការប្ងច្្
ឡើងវិញសមស្្រចំពោឹះទ្ព្យស្ម្ម។ ន្ឹះអាច្រណា្ត្លឱ្យមនការ្រង្កើត
ផល្រព័ត្ថ្មី ឬទ្ព្យស្ម្មផ្ល្ស់ទៅផល្រព័ត្ដ្លមនស្្្រ់ ដ្លឆ្លនុឹះ្រញ្ច្ំង
ឱ្យកាន់ត្ច្បាស់នូវល្្ខណៈហានតិភព័យឥណទានស្ដៀងគ្ន្ន្ក្រុមទ្ព្យ 
ស្ម្មនោឹះ។ ការប្ងច្្ផ្្្ផល្រព័ត្ឡើងវិញនតិងចលនារវាងផល្រព័ត្ជា
ការធម្មតានៅព្លមនការកើនឡើងហានតិភព័យឥណទានជាសរវន្ (ឬនៅ 
ព្លដ្លការកើនឡើងជាសរវន្នោឹះមនភាព្រញ្ច្្ស់) ហើយដូច្្ឹះ
ទ្ព្យស្ម្មផ្ល្ស់ពី ECL12 ខ្ ទៅ ECL មួយអាយរុកាល  ឬផ្ទនុយទៅវិញ
្រ៉រុន្្វា្៏អាចកើតឡើងបានដ្រនៅ្្នុងផល្រព័ត្ ដ្លត្ូវ្រន្ការវាស់ដោយ
ផ្្្លើមូលដា្ឋ្នដដ្លន្រយៈព្ល១២ ខ្ ឬព្ញមួយអាយរុកាល ្រ៉រុន្ ្
ចំនួន ECL មនការផ្ល្ស់្រ្ូរព្្ឹះត្ហានតិភព័យឥណទានរ្រស់ផល្រព័ត ្

មនល្្ខណៈេរុសគ្ន្។  

(vi) គំរូ និងការសន្មតដវាល�នបវាើ

ក្រុម�៊រុនប្ើ្ំរូ នតិងការសន្មតជាច្ើនផ្ស្ងគ្ន្្្នុងការបា៉្ន់ស្្ន ECL។ 
ការវិនតិច្ឆព័យត្ូវបានេនរុវត្្្នុងការ្ំណត់្ំរូសមស្្រសម្្្រ់ប្ភ្ទទ្ព្យ 
ស្ម្មនីមួយៗ ្៏ដូចជាសម្្្រ់្ំណត់ការសន្មតដ្លបានប្ើនៅ្្នុង្ំរូ

ទាំងន្ឹះ រួមទាំងការសន្មតដ្លទា្់ទងនឹង្តា្ត្ជំររុញហានតិភព័យឥណទាន។  

3.2 បវាភពចមវាបងៗ នវាការ�៉វានស្មវានដវាលមនភាពមិន 
  បវាវា្រដបវាជា

(i) ការគណនាសំវិធានធនខាតបង់

នៅព្លវាស់វ្ង ECLs ក្រុម�៊រុនប្ើប្្ស់ពព័ត៌មនព្យោ្រណ៍ពីេនា្ត 
ដ្លមនហ្តរុផលច្បាស់លស់ នតិង មនភស្នុតាង ដោយផ្្្លើការ 
សន្មត់សម្្្រ់ការប្្ប្រួលនាព្លេនា្តន្្តា្ត្ស្ដ្ឋ្តិច្ចផ្ស្ងៗ នតិង 
របៀ្រដ្ល្តា្ត្ ទាំងន្ឹះមនផល្រ៉ឹះពាល់ចំពោឹះគ្ន្។ 

េត្្ខាត្រង់ព្លេ្ខានសង (“LGD’’) ជាការបា៉្ន់ប្មណន្ការ 
ខាត្រង់ដ្លកើតឡើងព្លមនការេ្ខាន្្នុងការសង។ វាត្ូវបានផ្្្ 
លើភាពេរុសគ្ន្រវាងលំ�ូរសច់ប្្្់្្នុង្តិច្ចសន្យោដ្លបាន្ំណត់នតិង
េ្្អោយេ្ចីរំពឹងទទួលបានដោយរា្រ់្រញ្ចូលនូវទ្ព្យ្រញ្ច្ំ នតិងការធ្វើអោយ
ប្សើរឡើងនូវឥណទានទាំងមូល។ 



8988 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ� របាយការណ៍៍គ្រឹះ�ចាំំឆ្នាំំ� ំ ២០២០

PD ្ឺជាធាតរុចូលដ៏សំខាន់្្នុងការវាស់វ្ង ECL។ PD ្ឺជាការបា៉្ន់ប្មណន្លទ្ធភាពន្ការេ្ខានលើ ព្លវ្លណាមួយ ដ្លការ្ណនាដ្លរួមមន

ទតិន្នព័យប្វត្តិសស្្ ការសន្មត់នតិងការរំពឹងទរុ្ន្ល្្ខេណ្ឌនាព្លេនា្ត។ 

(ii) ភាពមិនបវាវា្រដបវាជាទ្រ់ទងនឹងជំងឺ្រូវីដ19 

ជំងឺ្ូវីដ១៩ ្ឺជាជំងឺផ្លូវដង្ហើមដ្ល្រណា្ត្លម្ពី្ូរ៉ូណាវីររុស នតិងបានប្កាសជាជម្ងឺរាតត្បាតព្ញពតិភពលោ្ដោយេង្គការសរុេភាពពតិភពលោ្ ថ្ង្ទី១១  
ខ្មីនាឆ្ន្ំ២០២០។ ការឆ្លងរាលដាល នតិងការប្ឹងប្្ងជាព្ញពតិភពលោ្ដើម្បីទ្រ់ស្ក្ត់ការឆ្លង ជំងឺ្ូវីដ១៩  បាននាំឲ្យមនផល្រ៉ឹះពាល់ជាសរវន្ទៅលើ
្ររិស្្ន អាជីវ្ម្មរ្រស់ពតិភពលោ្ ស្ដ្ឋ្តិច្ច្ម្នុជា េ្្េ្ចីនតិងប្តតិ្រត្តិការរ្រស់ក្រុម�៊រុន។ ជាលទ្ធផលន្ភាព មតិនប្្្ដប្ជាកាន់ត្ខា្ល្ំងដ្លទា្់ទង
នឹងល្្ខណៈដ្លមតិនធា្ល្្រ់មនពីមរុនម្ន្ជំងឺរាតត្បាត ជំងឺ្ូវីដ19 ធ្វើអោយការេភតិវឌ្ឍការបា៉្ន់ស្្ន្ួរឲ្យទរុ្ចតិត្ នតិងការេនរុវត្ការវិនតិច្ឆព័យកាន់ត្លំបា្។
ការវាស់វ្ងន្ ECL បានកា្ល្យជាការលំបា្ជាពតិស្សនៅ្្នុងកាលៈទ្សៈ្រច្ចនុ្រ្បន្ នតិងតម្ូវឲ្យមនការវិនតិច្ឆព័យជាសរវន្។ ្ំរូ ECL ្ឺជា្ំរូដ្លសម្លឹងមើល 
ទៅមរុេ ហើយផ្្្លើវិធីសស្្រថ្លឹងថ្ល្ងប្ូបា្រ៊ីលីត្។ ការវាស់វ្ងន្ ECLs នៅ្្នុងការិយ្ររិច្ឆ្ទរាយការណ៍នីមួយៗឆ្លនុឹះ្រញ្ច្ំងពីពព័ត៌មនសមហ្តរុផលេំព ី
ព្ឹត្តិការណ៍ចាស់ ល្្ខេណ្ឌ្រច្ចនុ្រ្បន្ នតិង ការព្យោ្រណ៍ព្ឹត្តិការណ៍នាព្លេនា្ត នតិង ល្្ខេណ្ឌស្ដ្ឋ្តិច្ច។ ្្នុងេំឡនុងព្លដ្លភាពមតិនប្្្ដប្ជាន្
ស្ដ្ឋ្តិច្ចកើនកាន់ត្ខា្ល្ំង ្រង្កើតអោយមនភាពលំបា្ខា្ល្ំង្្នុងការព្យោ្រណ៍ព្ឹត្តិការណ៍ នាព្លេនា្ត នតិង ធាតរុម៉្ក្ូស្ដ្ឋ្តិច្ចដ្លប្ើនៅ្្នុង្ំរូ ECL។ 
ការ្ំណត់ស្ណារីយ៉ូម៉្ក្ូស្ដ្ឋ្តិច្ចនតិង ការប្ងច្្ប្ូបា្រ៊ីលីធីទៅស្ណារីយ៉ូទាំងន្ឹះតម្ូវឲ្យមនការវិនតិច្ឆព័យជាសរវន្។ ការពតិចារណាត្ូវបាន្តិត្ូរទាំង 
ផល្រ៉ឹះពាល់ន្ជំងឺ្ូវីដ១៩ នតិងវិធានការសំខាន់ៗរ្រស់រាជរដា្ឋ្ភតិបាល។ ជាលទ្ធផលន្្ូវីដ១៩  នតិងការធា្ល្្់ចរុឹះន្ស្ដ្ឋ្តិច្ចនាព្លថ្មីៗន្ឹះមនភាពមតិន

ប្្្ដប្ជាន្ការវាស់វ្ងជាសរវន្្្នុងការ្ំណត់ ECLs ហើយការវាស់វ្ង្ឺស្តិតនៅក្្មការវិនតិច្ឆព័យជាសរវន្។

(iii) ពន្ធលើបវាវា្រ់ចំណវាញ

ប្ពព័ន្ធពន្ធនៅ្្នុងព្ឹះរាជាណាចក្្ម្នុជា ត្ូវបានប្ងច្្ជាច្ើនប្ភ្ទ នតិងមនការផ្ល្ស់្រ្ូរច្បា្រ់ជារឿយៗ ដ្លជាទូទៅមនល្្ខណៈមតិនច្បាស់លស់ផ្ទនុយគ្ន្ 
នតិងអាស្ព័យទៅលើការ្រ្ស្្យ។ ពន្ធអាស្ព័យទៅលើការត្រួតពតិនតិត្យដោយអាជា្ញ្ធរពន្ធដារជាច្ើន ដ្លមនសតិទ្ធតិស្្រច្បា្រ់្្នុងការ្ំណត់ប្្្់ពតិនព័យទណ្ឌ្ម្ម
 នតិងការប្្្់លើ្រំណុលពន្ធ។ 

្តា្ត្ទាំងន្ឹះ អាចធ្វើឲ្យមនហានតិភព័យពន្ធសម្្្រ់ក្រុម�៊រុន។ ្ណៈគ្្រ់គ្ង ជឿជា្់ថពួ្គ្បានយល់ដឹងពីច្បា្រ់ពន្ធដ្លពា្់ពព័ន្ធ នតិងបានធ្វើការ្តិត្រំណុល
ពន្ធដោយផ្្្លើការយល់ឃើញរ្រស់ពួ្គ្ ស្្រតាមច្បា្រ់ពន្ធ្រច្ចនុ្រ្បន្។ ទោឹះ្រីជាយា៉្ងណា្្ី ប្សតិនបើលទ្ធផលពន្ធចរុងក្្យន្្រណីន្ឹះមនភាពេរុសគ្ន្ពី
ការ្ត់ត្្ដំ្រូង ភាពេរុសគ្ន្ប្្រន្ឹះនឹងមនផល្រ៉ឹះពាល់ដល់សំវិធានធនពន្ធលើប្្្់ចំណ្ញ នតិងពន្ធពន្យោរ នៅ្្នុង្ំទ្បនុងការិយ្ររិច្ឆ្ទដ្លការសម្្ចន្ឹះត្ូវ
បានធ្វើឡើង។

4.  សច់បវាវា្រ់្រ្នុងដវា

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ប្្្់ខ្ម្ររៀល (“ពាន់រៀល”) 35,082,261 8,672,994 29,136,214 7,149,991

ប្្្់ដរុល្ល្រអាម្រិ្ (“ដរុល្ល្រអាម្រិ្”) 38,420,150 9,498,183 39,838,724 9,776,374

ប្្្់ថ្បាត (“បាត”) 10,839,380 2,679,698 6,297,261 1,545,340

84,341,791 20,850,875 75,272,199 18,471,705
 

5.  សមតុលវាយនៅធនាគារជាតិនវា្រម្ពនុជា

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

្ណនីចរន្ 76,160,280 18,828,252 49,221,345 12,078,858

ប្្្់តម្កល់ធានាលើដើមទរុន (i) 15,917,495 3,935,104 15,917,495 3,906,134

មូល្រត្អាចជួញដូរបាន(“NCD”) (ii) 45,313,021 11,202,230 133,438,714 32,745,697

ប្្្់្រម្រុងកាតព្វ្តិច្ច (iii) 63,045,503 15,586,033 54,752,263 13,436,137

200,436,299 49,551,619 253,329,817 62,166,826

(i) យោងតាងប្កាសល្េ ធ៧-០៧-១៦៣ ប្.្ ស្ីពីការផ្ល់អាជា្ញ្្រព័ណ្ណដល់ស្្្រព័នទទួលប្្្់្រញ្ញើមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ ក្រុម�៊រុន តម្ូវឲ្យរ្្សាទរុ្ប្្្់តម្កល ់
 ធានាលើដើមទរុនស្មើនឹង ១០% ន្ដើមទរុនដ្លបានចរុឹះ្រញ្ជីជាមួយនឹងធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា។ ប្្្់តម្កល់ន្ឹះ ្ឺមតិនអាចប្ើប្្ស់្្នុងប្តតិ្រត្ដតិការប្ចាំថ្ង្ 
 រ្រស់ក្រុម�៊រុនបានឡើយ ្រ៉រុន្ដ្ក្រុម�៊រុនអាចដ្យ្វិញបាន នៅព្លដ្លក្រុម�៊រុនស្មព័គ្ចតិត្្រញ្ច្រ់អាជីវ្ម្មរ្រស់េ្លួន នៅ្្នុងព្ឹះរាជាណាចក្្ម្នុជា។ 

ការដា្់ប្្្់តម្កល់លើដើមទរុនដ្លបានចរុឹះ្រញ្ជីជាមួយនឹងធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា ទទួលបានការប្្្់តាមឣត្្ ៣% (២០១៩: ៣%) ្្នុងមួយឆ្ន្ំ ។

(ii) មូល្រត្អាចជួញដូរបាន ដ្លមនទឹ្ប្្្់ ២០០ លនរៀល ត្ូវបានប្ើជាវត្នុ្រញ្ច្ំ ទៅលើឥណទានវិបារូ្រន៍ ជាមួយនឹងធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា   
  សម្្្រ់ទំនា្់ទំនងជាមួយនឹងស្វាទូទាត់រ�ព័ស Fast and secure Transfer (“FAST”)។ ស្វា្ម្ម FAST ផ្ដល់ជូននូវការផ្ទ្រមូលនតិធតិភា្ល្មៗជា 
   រូ្រតិយ្រណ្ណព័រៀលរវាងស្្្រព័នធនាគរ។ នាថ្ង្ទី ៣១ ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ ២០២០ ឥណទានវិបារូ្រ៏ មតិនត្ូវបានប្ើប្្ស់ទ្។ មូល្រត្អាចជួញដូរបាន ចំនួន  
   ៤៥.១០ ពាន់លនរៀល (២០១៩៖ ១៣២.៧៤ ពាន់លនរៀល) ត្ូវបានប្ើជាវត្នុ្រញ្ច្ំ (សម្្្រ់គោល្រំណងការពារហានតិភព័យរូ្រតិយ្រព័ណ្ណទៅលើ្ម្ច ី

  ជាមួយនឹងធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា។

មូល្រត្អាចជួញដូរបាន (“NDC”) ទទួលបានការប្្្់តាមេត្្ពី ០.០៧% ដល់ ១.៩៥% ្្នុងមួយឆ្ន្ំ (២០១៩៖ ០.៦០% - ១.០៨% ្្នុងមួយឆ្ន្ំ) ។

(iii) ប្្្់្រម្រុងកាតព្វ្តិច្ច ្រងា្ហ្ញពីប្្្់្រម្រុងកាតព្វ្តិច្ចេ្រ្បរម ដ្លត្ូវបាន្ណនាតាមេត្្ 8% ន្សមតរុល្យប្្្់្រញ្ញើពីេតតិថតិជនសររុ្រ ស្្រតាម  
    ប្កាសល្េ ធ៧-០៧-១៦៣ ប្.្ េំពីការផ្ល់អាជា្ញ្្រព័ណ្ណចំពោឹះ ស្្្រព័នមីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុទទួលប្្្់្រញ្ញើ។ ប្្្់្រម្រុងកាតព្វ្តិច្ចអាចប្្ប្រួល អាស្ព័យ 
    តាម្ម្តិតន្ប្្្់្រញ្ញើរ្រស់េតតិថតិជន នតិងមតិនទទួលបានការប្្្់នោឹះទ្។

មតិនមនសំវិធានធនបាត់្រង់ឱនភាពត្ូវបាន្រង្កើត លើតរុល្យការជាមួយធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា ដោយ្ណៈគ្្រ់គ្ង្ំណត់ថហានតិភព័យឥណទានលើស្្្រព័នន្ឹះ

មនតតិចតួច្រំផរុត។ 
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6.  សមតុលវាយនៅធនាគារផវាសវាងៗ

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

្ណនីចរន្ 29,323,633 7,249,353 13,405,366 3,289,661

្ណនីសន្សំ 8,778,328 2,170,168 4,584,657 1,125,069

្ណនីប្្្់្រញ្ញើមនកាល្ំណត់ 20,294,903 5,017,281 - -

58,396,864 14,436,802 17,990,023 4,414,730

ដ្៖ ការខាត្រង់ដោយសរឱនភាពតម្ល្ (508,830) (125,792) (269,058) (66,027)

សមតរុល្យនៅធនាគរផ្ស្ងៗ, សរុទ្ធ 57,888,034 14,311,010 17,720,965 4,348,703

្ណនីចរន្ទទួលបានការប្្្់ ០.០% - ១.០% ្្នុងមួយឆ្ន្ំ (២០១៩: គ្្ន)។ ្ណនីសន្សំទទួលបានការប្្្់នៅេត្្ ០.១% - ១.៥% ្្នុងមួយឆ្ន្ំ  
(២០១៩៖ ០.១% - ១.៥០%)។ ្ណនីប្្្់្រញ្ញើមនកាល្ំណត់ទទួលបានការប្្្់នៅេត្្ ៥.៥% ្្នុងមួយឆ្ន្ំ នតិងត្ូវបានដា្់ជាទ្ព្យធានាសម្្្រ់្ម្ចី  

(្ំណត់សម្្ល់ល្េ១៥)។

7.  ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ឥណទានផ្ល់ដល់េតតិថតិជន 
តាមតម្ល្ដ្រំលស់ 1,480,960,650 366,121,298 1,308,258,187 321,044,954 

ដ្៖ ឱនភាពលើ 
សំវិធានធនខាត្រង់ (36,545,611) (9,034,762)  (16,962,926) (4,162,681)

ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន, សុទ្ធ 1,444,415,039 357,086,536 1,291,295,261 316,882,273 

ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន្រត់តវាវាតាមតម្លវាដ្ររំលស់

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

តម្ល្យោង សំវិធានធន ECL តម្ល្យោង តម្ល្យោងដរុល សំវិធានធន ECL តម្ល្យោង

ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល

ឥណទានធនាគរភូមតិ 688,437,129 16,700,767 671,736,362 664,480,048 8,872,591 655,607,457

ឥណទានឯ្ត្ជន 792,523,521 19,844,844 772,678,677 643,778,139 8,090,335 635,687,804

ខ្មវាររៀល 1,480,960,650 36,545,611 1,444,415,039 1,308,258,187 16,962,926 1,291,295,261

ដុលា្លវារអាមវារិ្រ 366,121,298 9,034,762 357,086,536 321,044,954 4,162,681 316,882,273

8.  ទវាពវាយសមវាបត្តិ និងបរិកា្ខវារ

ការក្ 
លម្េគរ យានយន ្ ម៉ូតូ

្រុំព្យូទព័រ
 នតិងសម្ភ្រៈ

ការិយាលព័យ 

សំណង់ 
្ំពរុង

សងសង ់ សររុ្រ

ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល

តម្លវាដើម

នាថ្ង្1 ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ 2020 4,213,221 5,000,707 17,719,584 24,265,462 38,845 51,237,819

ការទតិញ្រន្្ម 13,062 610,500 484,064 2,109,149 1,725,781 4,942,556

ការល្់ (190,831) (489,080) (7,364,189) (1,916,387) - (9,960,487)

ការផ្ទ្រ 90,595 - - 1,225,370 (1,315,965) -

នាថ្ងវាទ� 31 ខវា ធ្ូ ឆ្វាំ 2020 4,126,047 5,122,127 10,839,459 25,683,594 448,661 46,219,888

រំលស់បងគរ

នាថ្ង្1 ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ 2020 3,527,863 2,731,495 9,078,205 17,280,897 - 32,618,460

រំលស់្្នុងគ្្ 373,856 351,118 1,558,162 3,535,498 - 5,818,634

ការល្់ (188,600) (391,264) (5,069,080) (1,908,455) - (7,557,399)

នាថ្ងវាទ� 31 ខវា ធ្ូ ឆ្វាំ 2020 3,713,119 2,691,349 5,567,287 18,907,940 - 30,879,695

តម្លវាយោង

នាថ្ង្1 ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ 2020 685,358 2,269,212 8,641,379 6,984,565 38,845 18,619,359

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 412,928 2,430,778 5,272,172 6,775,654 448,661 15,340,193

តម្លវាយោងជាដុលា្លវារអាមវារិ្រ

នាថ្ង្ទី 1 ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ 2020 168,186 556,862 2,120,584 1,714,004 9,532 4,569,168

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 102,084 600,934 1,303,380 1,675,069 110,917 3,792,384 
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ការក្ 
លម្េគរ យានយន ្ ម៉ូតូ

្រុំព្យូទព័រ
 នតិងសម្ភ្រៈ

ការិយាលព័យ 

សំណង់ 
្ំពរុង

សងសង ់ សររុ្រ

ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល

តម្លវាដើម

នាថ្ង្1 ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ 2019 4,077,642 5,000,707 14,439,734 18,911,494 2,094,956 44,524,533

ការទតិញ្រន្្ម 107,555 - 3,338,355 1,819,579 225,918 5,491,407

ការល្់ (63,705) - (58,505) (98,343) - (220,553)

ការផ្ទ្រ 91,729 - - 2,188,209 (2,279,938) -

ការក្សម្រួល - - -   1,444,523 -   1,444,523

លម្ៀងពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រព័ណ្ណ                  -                    -                      
-   

                       
-   

            
(2,091)

            
(2,091)

នាថ្ងវាទ� 31 ខវា ធ្ូ ឆ្វាំ 2019 4,213,221 5,000,707 17,719,584 24,265,462 38,845 51,237,819

រំលស់បងគរ

នាថ្ង្1 ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ 2019 3,013,339 2,376,104 7,380,069 13,758,354 - 26,527,866

រំលស់្្នុងគ្្ 578,070 355,391 1,741,866 3,618,063 - 6,293,390

ការល្់ (63,546) - (43,730) (95,520) - (202,796)

នាថ្ង្ទី31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019 3,527,863 2,731,495 9,078,205 17,280,897 - 32,618,460

តម្លវាយោង

នាថ្ង្1 ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ 2019 1,064,303 2,624,603 7,059,665 5,153,140 2,094,956 17,996,667

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019 685,358 2,269,212 8,641,379 6,984,565 38,845 18,619,359

តម្លវាយោងជាដុលា្លវារអាមវារិ្រ

នាថ្ង្ទី 1 ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ 2019 264,884 653,211 1,757,009 1,282,514 521,393 4,479,011

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019 168,186 556,862 2,120,584 1,714,004 9,532 4,569,168

9.  ្រម្មវិធ�្រុំពវាយូទ័រ

្ម្មវិធី្រុំព្យូទព័រ ការងារ្ំពរុងធ្វើ សររុ្រ

ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល

តម្លវាដើម

នាថ្ង្1 ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ 2020     14,541,460 1,285,649 15,827,109 

ការទតិញ្រន្្ម          219,598       1,529,138       1,748,736 

ការល្់          (28,372)                 -            (28,372)

ការផ្ទ្រ          324,685        (324,685)                 -   

នាថ្ងវាទ� 31 ខវា ធ្ូ ឆ្វាំ 2020 15,057,371 2,490,102 17,547,473 

រំលស់បងគរ

នាថ្ង្1 ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ 2020       3,765,843 -       3,765,843 

រំលស់្្នុងគ្្       2,865,678 -       2,865,678 

ការល្់/ការកាត់្ង              (473) -              (473)

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020       6,631,048 -       6,631,048  

តម្លវាយោង

នាថ្ង្1 ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ 2020     10,775,617       1,285,649     12,061,266 

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020       8,426,323       2,490,102     10,916,425 

តម្លវាយោងជាដុលា្លវារអាមវារិ្រ

នាថ្ងវា1 ខវា ម្ររា ឆ្វាំ 2020       2,644,323          315,497       2,959,820 

នាថ្ងវាទ� 31 ខវា ធ្ូ ឆ្វាំ 2020       2,083,145          615,600       2,698,745 
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្ម្មវិធី្រុំព្យូទព័រ ការងារ្ំពរុងធ្វើ សររុ្រ

ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល

តម្លវាដើម

នាថ្ង្1 ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ 2019 9,220,432 9,008,568 18,229,000

ការទតិញ្រន្្ម 787,673 3,573,525 4,361,198

ការល្់ (5,315,809) - (5,315,809)

ការផ្ទ្រ 9,849,164 (9,849,164) -

ការក្តម្ូវ - (1,444,523) (1,444,523)

លម្ៀងពីការ្រ្ូររ្រតិយ្រព័ណ្ណ - (2,757) (2,757)

នាថ្ងវាទ� 31 ខវា ធ្ូ ឆ្វាំ 2019 14,541,460 1,285,649 15,827,109

រំលស់បងគរ

នាថ្ង្1 ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ 2019 6,479,762 - 6,479,762

រំលស់្្នុងគ្្ 2,601,889 - 2,601,889

ការល្់/ការកាត់្ង (5,315,808) - (5,315,808)

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019 3,765,843 - 3,765,843 

តម្លវាយោង

នាថ្ង្1 ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ 2019 2,740,670 9,008,568 11,749,238

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019 10,775,617 1,285,649 12,061,266

តម្លវាយោងជាដុលា្លវារអាមវារិ្រ

នាថ្ងវា1 ខវា ម្ររា ឆ្វាំ 2019 682,098 2,242,053 2,924,151

នាថ្ងវាទ� 31 ខវា ធ្ូ ឆ្វាំ 2019 2,644,323 315,497 2,959,820

   

10.  ភតិសនវាយា 

(i) សិទ្ធិ្រ្នុងការបវាើបវាវាស់ទវាពវាយស្រម្ម (“ROUA”)

េគរ ម៉្សរុីនអ្ធីេឹម ចំណតយានយន្ សររុ្រ

ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល

តម្លវាដើម

នាថ្ង្1 ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ 2020 30,412,779 4,920,538 779,785 36,113,102

ការទតិញ្រន្្ម 7,909,767 - 13,807 7,923,574

ការល្់ (3,007,599) - - (3,007,599)

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 35,314,947 4,920,538 793,592 41,029,077

រំលស់បងគរ

នាថ្ង្1 ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ 2020 10,477,418 2,815,567 108,788 13,401,773

រំលស់្្នុងគ្្ 6,071,784 1,416,955 193,768 7,682,507

ការល្់ (3,007,599) - - (3,007,599)

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 13,541,603 4,232,522 302,556 18,076,681

តម្លវាយោង

នាថ្ង្1 ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ 2020 19,935,361 2,104,971 670,997 22,711,329

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 21,773,344 688,016 491,036 22,952,396

តម្លវាយោងជាដុលា្លវារអាមវារិ្រ 

នាថ្ង្1 ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ 2020 4,892,113 516,557 164,662 5,573,332

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 5,382,780 170,090 121,394 5,674,264
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េគរ ម៉្សរុីនអ្ធីេឹម ចំណតយានយន្ សររុ្រ

ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល

តម្លវាដើម

នាថ្ង្1 ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ 2019 28,089,254 4,920,538 103,681 33,113,473

ការទតិញ្រន្្ម 3,017,242 - 780,761 3,798,003

ការល្់ (693,717) - (104,657) (798,374)

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019 30,412,779 4,920,538 779,785 36,113,102

រំលស់បងគរ

នាថ្ង្1 ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ 2019 5,305,452 1,399,799 72,995 6,778,246

រំលស់្្នុងគ្្ 5,865,683 1,415,768 140,450 7,421,901

ការល្់ (693,717) - (104,657) (798,374)

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019 10,477,418 2,815,567 108,788 13,401,773

តម្លវាយោង

នាថ្ង្1 ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ 2019 22,783,802 3,520,739 30,686 26,335,227

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019 19,935,361 2,104,971 670,997 22,711,329

តម្លវាយោងជាដុលា្លវារអាមវារិ្រ

នាថ្ង្ទី 1 ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ 2019 5,670,433 876,242 7,637 6,554,312 

នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019 4,892,113 516,557 164,662 5,573,332 

ក្រុម�៊រុនបានជួលទ្ព្យសម្បត្តិជាច្ើនរួមមនេគរម៉្សរុីនអ្ធីេឹមស្វព័យប្វត្តិ នតិង្ន្ល្ងចតរថយន្។ រយៈព្លជួលជាមធ្យម្ឺ ៥ ឆ្ន្ំ (ឆ្ន្ំ ២០១៩៖ ៥ ឆ្ន្ំ) ។
ក្រុម�៊រុនមនជម្ើស្្នុងការទតិញម៉្សរុីនអ្ធីេឹម្្នុងតម្ល្ទឹ្ប្្្់តតិចតួច នៅចរុង្រញ្ច្រ់ន្រយៈព្លជួល។

ប្មណជា ១ ភា្ ៦ (២០១៩: ១ ភា្ ៥) ន្ការជួលេគរដ្លផរុត្ំណត់្្នុងឆ្ន្ំ�តិរញ្ញវត្នុ្រច្ចនុ្រ្បន្។ ្តិច្ចសន្យោដ្លផរុត្ំណត់ត្ូវបានជំនួសដោយភតតិសន្យោ
ថ្មីសម្្្រ់ទ្ព្យសម្បត្តិមូលដា្ឋ្នដូចគ្ន្។ លទ្ធផលន្ឹះ្រណា្ត្លឱ្យមនការ្រន្្មលើសតិទ្ធតិប្ើប្្ស់ទ្ព្យស្ម្ម ៦,៤៤២,០៥៩ ពាន់រៀល ្្នុងឆ្ន្ំ ២០២០  
(ឆ្ន្ំ២០១៩៖ ២,៩៩៩,៦២៩ ពាន់រៀល)។

ការវិភា្រយៈព្លដល់្ំណត់រ្រស់្រំណុលភតតិសន្យោត្ូវបាន្រងា្ហ្ញ្្នុង្ំណត់សម្្ល់ ១៤។
នៅព្លវាស់វ្ង្រំណុលភតតិសន្យោសម្្្រ់ភតតិសន្យោ ដ្លត្ូវបានចាត់ថ្ន្្់ជាភតតិសន្យោប្តតិ្រត្តិការពីមរុន  
ក្រុម�៊រុនធ្វើេ្រ្បហារតាមេត្្ការប្្្់្ម្ចីកើន នតិងេត្្មធ្យមភា្ដ្លបានេនរុវត្មនេត្្ ៧.៥៦% (២០១៩: ៧.៨១%)។

(ii) ចំនួនទឹ្របវាវា្រ់ដវាលតវាូវ�នទទួលស្វាល់នៅ្រ្នុងចំណវាញឬខាត

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ចំណាយរំលស់លើសតិទ្ធ្្នុងការប្ើប្្ស់ទ្ព្យស្ម្ម (ចំណាំ ២៩) 7,682,507 1,884,353 7,421,901 1,831,664

ចំណាយការប្្្់លើ្រំណុលភតតិសន្យោ (ចំណាំ ២៤) 263,967 64,745 2,978,741 735,129

ចំណាយទា្់ទងនឹងការជួលរយៈព្លេ្លី (ចំណាំ ៣០) 137,956 33,837 302,211 74,583

ចំណាយទា្់ទងនឹងការជួលតម្ល្ទា្រ (ចំណាំ ៣០) 3,376,990 828,303 670,241 165,410

លំ�ូរសច់ប្្្់សររុ្រសម្្្រ់ការជួលមតិនរា្រ់្រញ្ចូលការប្្្់មនចំនួន ៨,៩៩១,៦៧៣ ពាន់រៀល (២០១៩: ៥,៧៥៥,៥០៣ ពាន់រៀល)។

11.  ទវាពវាយស្រម្មផវាសវាងៗ 
ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ការ្រង់ប្្្់ជាមរុន 9,958,203 2,461,855 6,907,282 1,695,039 

ការវិនតិយោ្(*) 1,759,575 435,000  1,772,625  435,000 

្ររុរ្ប្ទាន នតិងប្្្់្រញ្ញើ 1,308,683 323,531  1,272,046  312,159 

ផ្ស្ងៗ 701,700 173,473 3,522,665 864,457 

13,728,161 3,393,859 13,474,618 3,306,655
 
*  រួម្រញ្ចូលទាំងការវិនតិយោ្មនចំនួន ១,៦១៨,០០០,០០០ រៀល (ឆ្ន្ំ ២០១៩: ១,៦៣០,០០០,០០០ រៀល) ដ្លតំណាងឱ្យភា្�៊រុន មូលធន ៥.៧%   

 នៅ្្នុងក្រុម�៊រុនធានារា៉្្រ់រងអាយរុជីវិត �្វតត្ ឡាយ�្វ៍  េឹសួរិនស៍ (ខ្ម្រូឌា) ម.្ ។

12.  បវាវា្រ់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ប្្្់្រញ្ញើសន្សំ 379,912,443 93,921,494 278,494,879 68,342,301

ប្្្់្រញ្ញើមនកាល្ំណត់ 468,245,105 115,758,988 466,579,979 114,498,155 

848,157,548 209,680,482 745,074,858 182,840,456

ប្្្់្រញ្ញើរ្រស់េតតិថតិជនត្ូវបានពណ៌នា្រន្្មនៅខាងក្្ម៖

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

តាមប្ភ្ទេតតិថតិជន:   

្ររុ្្គលភា្ីទី្រី 774,934,791 191,578,441 703,444,406 172,624,394

ក្រុម�៊រុន 41,344,160 10,221,053 23,388,843 5,739,593

ស្្្រព័ន�តិរញ្ញវត្នុផ្ស្ងៗ 23,990,124 5,930,809 9,335,967 2,291,035

សម្ព័ន្ធញាតតិ 7,888,473 1,950,179 8,905,642 2,185,434

848,157,548 209,680,482 745,074,858 182,840,456

13.  ពន្ធលើបវាវា្រ់ចំណូល

ការប្កាសពន្ធរ្រស់ក្រុម�៊រុន ស្តិតនៅក្្មការត្រួតពតិនតិត្យរ្រស់េ្្គនាយ្ដា្ឋ្នពន្ធដារ (“GDT”)។ ដោយការេនរុវត្ច្បា្រ់ នតិង្រទ្រញ្ញត្តិពន្ធចំពោឹះប្តតិ្រត្តិការ
ជាច្ើនប្ភ្ទ អាចមនការ្រ្ស្្យេរុសៗគ្ន្ ចំនួនដ្លបានរាយការណ៍នៅ្្នុងរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ អាចនឹងមនការប្្ប្រួលនាព្លក្្យ រ�ូតទាល់ 

ត្មនការ្ំណត់ជាចរុងក្្យពីេ្្គនាយ្ដា្ឋ្នពន្ធដារ។

13.1 ចំណយពន្ធលើបវាវា្រ់ចំណូល

ដោយេនរុលោមតាមច្បា្រ់ពន្ធដារន្ប្ទ្ស្ម្នុជា ក្រុម�៊រុនមនកាតព្វ្តិច្ច្្នុងការ្រង់ពន្ធលើប្្្់ចំណូល (“ToI”) នូវចំនួនណាមួយដ្លេ្ស់ជាងរវាងេត្្ 

២០% ន្ប្្្់ចំណូលដ្លជា្រ់ពន្ធ ឬ្៏ពន្ធេ្រ្ប្ររមដ្លមនេត្្ ១% ន្ចំណូលសររុ្រដោយរួម្រញ្ចូលពន្ធទាំងេស់ លើ្ល្ងត្អា្រលើតម្ល្្រន្្ម។
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ចំណាយពន្ធលើប្្្់ចំណូលរួមមន៖

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ពន្ធលើប្្្់ចំណូល្្នុងគ្្ 11,284,720 2,767,898 12,276,847 3,029,824

ពន្ធពន្យោរលើប្្្់ចំណ្ញ (3,239,712) (794,631) (4,546,173) (1,121,958)

សំវិធានធន(លើស)/េ្វឹះន្ពន្ធលើ 
ប្្្់ចំណូល្្នុងឆ្ន្ំចាស់ (*) (391,940) (96,135) 935,736 230,932

7,653,068 1,877,132 8,666,410 2,138,798

*  េ្្គនាយ្ដា្ឋ្នពន្ធដារ (“GDT”) ដឹ្នាំនតិង ធ្វើសវន្ម្មពន្ធព្ញល្ញលើ្ណនីរ្រស់ក្រុម�៊រុនសម្្្រ់ការិយ្ររិច្ឆ្ទឆ្ន្ំ ២០១៨ ហើយ ក្រុម�៊រុនបានទទួល 
 វិញ្ញ្្រន្រត្ន្ សវន្ម្មពន្ធសម្្្រ់ឆ្ន្ំនោឹះ។ ្រំណុលពន្ធដ្ល្រណា្ត្លម្ពីការធ្វើសវន្ម្មពន្ធ ន្ឹះត្ូវបានទូទាត់រួចជាស្្ច្្នុងឆ្ន្ំ។ 

ការផ្ទៀងផ្ទ្ត់ន្ចំណាយពន្ធលើប្្្់ចំណូលត្ូវបាន្រងា្ហ្ញនៅ្្នុងចំណ្ញ ឬខាត្រង់ដូចខាងក្្ម៖ 

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ប្្្់ចំណ្ញមរុនដ្ពន្ធ 39,177,364 9,609,361 38,249,666 9,439,701

ចំណាយពន្ធលើប្្្់ចំណូលតាម េត្្ពន្ធេនរុវត្ 20% 7,835,473 1,921,872 7,649,933 1,887,940

នតិយព័ត្ម្ម៖

ចំណាយដ្លមតិនអាចកាត់្ងបាន 775,838 190,296 560,830 138,408

សំវិធានធនពន្ធលើប្្្់ចំណ្ញេ្វឹះពីឆ្ន្ំមរុន (391,940) (96,134) - -
ភាពលម្ៀង្រណោ្ណ្ឹះអាសន្ដ្លមតិនត្ូវបានទទួលស្្ល់ (566,303) (138,902) 455,647 112,450

7,653,068 1,877,132 8,666,410 2,138,798

13.2 បំណុលពន្ធចរន្ត

្រម្្្រម្រួល្រំណុលពន្ធចរន្មនដូចខាងក្្ម៖

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

សមតរុល្យនាដើមការិយ្ររិច្ឆ្ទ 9,570,336 2,348,549 6,365,457 1,584,235

ពន្ធលើប្្្់ចំណូល្្នុងគ្្ 10,892,780 2,671,763 13,212,583 3,260,756

ពន្ធលើប្្្់ចំណូលបាន្រង់ (12,408,252) (3,043,476) (10,007,704) (2,469,818)

លម្ៀងពីេត្្្រ្ូរប្្្់ - 14,478 - (26,624)

8,054,864 1,991,314 9,570,336 2,348,549

13.3 ពន្ធពនវាយារ

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ទ្ព្យស្ម្មពន្ធពន្យោរ 14,655,596 3,623,138 11,856,229 2,909,504

្រំណុលពន្ធពន្យោរ (496,408) (122,721) (936,753) (229,878)

14,159,188 3,500,417 10,919,476 2,679,626

្រម្្្រម្រួលទ្ព្យស្ម្មពន្ធពន្យោរសរុទ្ធ្្នុងឆ្ន្ំមនដូចខាងក្្ម៖

សវំធិានធនលើ
ការខាត្រង់

ឥណទាន

សំវិធានធន
សម្្្រ់ប្្្់

េត្ប្យោជន៍
នតិយោជតិត  

្ម្្ជើងសរ
លើដំណើរការ

ឥណទានដ្ល
មតិនទាន់រំលស់ ្ណនី្រង្គរ

ទ្ព្យ  
នតិង្ររិកា្ខ្រ

ចំណ្ញ
េត្្្រ្ូរប្្្់
មតិនទាន់បាន សររុ្រ

ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល

្តិតត្ឹម 
ថ្ង្ទី 1 ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ 2020 2,004,344 1,660,064 7,011,218 1,180,603 (623,641) (313,112) 10,919,476

ការដ្ច្ញពី/(ដា្់្រញ្ចលូ្្នុង) 
របាយការណ៍ចំណ្ញ ឬខាត 1,333,511 (799,360) 1,607,159 658,057 348,027 92,318 3,239,712

្តិតត្ឹម 
ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 3,337,855 860,704 8,618,377 1,838,660 (275,614) (220,794) 14,159,188

្តិតត្ឹម 
ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020  
ជាដរុល្ល្រអាម្រិ្ 825,180 212,782 2,130,625 454,551 (68,137) (54,584) 3,500,417

សវំធិានធនលើ
ការខាត្រង់

ឥណទាន

សំវិធានធន
សម្្្រ់ប្្្់

េត្ប្យោជន៍
នតិយោជតិត  

្ម្្ជើងសរ
លើដំណើរការ

ឥណទានដ្ល
មតិនទាន់រំលស់ ្ណនី្រង្គរ

ទ្ព្យ  
នតិង្ររិកា្ខ្រ

ចំណ្ញ
េត្្្រ្ូរប្្្់
មតិនទាន់បាន សររុ្រ

ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល

្តិតត្ឹម 
ថ្ង្ទី 1 ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ 2019 1,346,700 622,322 3,871,430 1,064,166 (531,315) - 6,373,303

ការដ្ច្ញពី/(ដា្់្រញ្ចលូ្្នុង) 
របាយការណ៍ចំណ្ញ ឬខាត 657,644 1,037,742 3,139,788 116,437 (92,326) (313,112) 4,546,173

្តិតត្ឹម 
ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019 2,004,344 1,660,064 7,011,218 1,180,603 (623,641) (313,112) 10,919,476

្តិតត្ឹម 
ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019 
ជាដរុល្ល្រអាម្រិ្ 491,864 407,378 1,720,544 289,719 (153,041) (76,838) 2,679,626
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14.  បំណុលភតិសនវាយា 

ការវិភា្តាមកាល្ំណត់- លំ�ូរសច់ប្្្់តាម្តិច្ចសន្យោដោយមតិនធ្វើេ្រ្បហារ

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ឆ្ន្ំទី 1          7,553,870        1,867,458  7,820,042  1,919,029 

ឆ្ន្ំទី 2          5,880,942        1,453,880  6,022,801  1,477,988 

ឆ្ន្ំទី 3          4,888,395        1,208,503  4,363,858  1,070,885 

ឆ្ន្ំទី 4          3,250,040           803,471  3,547,096  870,453 

ឆ្ន្ំទី 5          1,956,426           483,665  2,083,198  511,214 

លើសពី 5ឆ្ន្ំ          3,077,520           760,821  3,103,535  761,604 

26,607,193 6,577,798 26,940,530  6,611,173 

ដ្៖ ការប្្្់ដ្លមតិនទាន់ទទួលបាន          4,150,239        1,026,017  3,415,476  838,154 

បំណុលភតិសនវាយា        22,456,954        5,551,781 23,525,054 5,773,019

វិភា្តាម៖
រយៈព្លេ្លី          7,553,870        1,867,458 7,820,042 1,919,029

រយៈព្លវ្ង        14,903,084        3,684,323 15,705,012 3,853,990
 

15.  បវាវា្រ់្រម្ច�

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ប្្្់្ម្ចី្ត់ត្្តាមតម្ល្ដ្រំលស់

មនរ្រស់្រញ្ច្ំ (*) 65,330,000 16,150,803 128,000,000 31,411,043 

មតិនមនរ្រស់្រញ្ច្ំ (**) 557,685,769 137,870,401 474,027,292 116,325,716 

623,015,769 154,021,204 602,027,292 147,736,759 

* ទាំងន្ឹះតំណាងឲ្យរូ្រតិយ្រព័ណ្ណចំនួន ៤៥,៣៣០,០០០ពាន់រៀល (២០១៩: ១២៨,០០០,០០០ ពាន់រៀល) ដ្លទតិញពីធនាគរជាតតិតាមរយៈប្តតិ្រត្តិការ្រញ្ច្ំ 
 សច់ប្្្់ងាយស្ួល (“LPCO”) ដោយប្ើ NCD នតិងចំនួន ២០,០០០,០០០ ពាន់រៀល (២០១៩៖ គ្្ន) ជា្ម្ចីដ្លមនប្្្់្រញ្ញើមនកាល្ំណត់ជា 

 ទ្ព្យធានា។

** ទាំងន្ឹះតំណាងឲ្យ្ម្ចីធនាគរដ្លបានម្ពីធនាគរនានា មនរយៈព្លពី មួយ ទៅ ប្្ំពីរឆ្ន្ំ (២០១៩៖ មួយ ទៅ ប្្ំមួយឆ្ន្ំ )នតិងមនេត្្ការប្្្់ពី  

  ២.០០% ដល់ ៩.៦៥% (២០១៩: ៤.០០% ដល់ ១០.០០%) ។

16.  អនុបំណុល 

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

េនរុ្រំណុល្ត់ត្្តាមតម្ល្ដ្រំលស់

BlueOrchard (*) 12,191,442 3,013,953 16,375,814 4,018,605 

PROPACO (**) 5,091,011 1,258,594 10,182,021 2,498,655 

17,282,453 4,272,547 26,557,835  6,517,260  

* ជាេនរុ្រណំលុ្រនា្ទ្្រ្់រន្ស ំដល្ទទួលបានម្ពីក្រុម�៊រុន BlueOrchard Microfinance Fund ដ្លបានចរុឹះ ត្ិច្ចសន្យោនៅថ្ងទី្១៥ ខម្តិថរុនា ឆ្ន្២ំ០១៨           
 នតិងេនរុមព័តដោយធនាគរជាតតិន្្ម្នុជានៅថ្ង្ទី២៥ ខ្្្្កដា ឆ្ន្ំ២០១៨ អោយដា្់ជាដើមទរុនថ្ន្្់ទី2។ េនរុ្រំណុលន្ឹះ នឹងត្ូវសងត្ល្រ់ទម្ច្ស់្រំណុល 

 ទៅតាមតារាងសងដ្លមន្្នុង្តិច្ចសន្យោ្ម្ចី។េនរុ្រំណុលន្ឹះ មនកាល្ំណត់រយៈព្ល ៥ឆ្ន្ំ នតិងមនកាលេវសននៅថ្ង្ទី១៥ ខ្មតិថរុនា ឆ្ន្ំ២០២៣។

** ជាេនរុ្រំណុល្រនា្ទ្្រ់្រន្សំ ដ្លទទួលបានម្ពីក្រុម�៊រុន Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique (“PROP- 

 ARCO”) នតិងេនរុមព័តដោយធនាគរជាតតិន្្ម្នុជានៅថ្ង្ទី១៤ ខ្មតិថរុនា ឆ្ន្ំ២០១៦ អោយដា្់ ដើមទរុនថ្ន្្់ទី2 ដ្លនឹងត្ូវសងត្ល្រ់ទៅម្ច្ស់្រំណុល  

 ទៅតាមតារាងសងដ្លមន្្នុង្តិច្ចសន្យោ្ម្ចី។ េនរុ្រំណុលន្ឹះមនកាល្ំណត់រយៈព្ល 5ឆ្ន្ំនតិងមនកាលេវសននៅថ្ង្ទី១៥ ខ្្ញ្ញ្ឆ្ន្ំ២០២១។

17.  ការផេៀងផ្ទវាត់បំណុលដវាលកើតទវាបើងព�ស្រម្មភាពហិរញ្ញបវាបទន

ការផ្ល្ស់្រ្ូរដ្លមតិនម្នជាសច់ប្្្់

1 ម្រា 2020
លំ�ូរសច់ប្្្់

�តិរញ្ញវត្នុ (i) ភតតិសន្យោថ្មី
ការផ្ល្ស់្រ្ូរ
ផ្ស្ងៗ (ii) 31 ធ្ូ 2020

ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល

ប្្្់្ម្ចី 602,027,292 27,217,492 -   (6,229,015) 623,015,769

េនរុ្រំណុល 26,557,835 (8,895,400) -   (379,982) 17,282,453

្រំណុលភតតិសន្យោ 23,525,054 (8,991,673) 7,923,573 - 22,456,954

 

សមតុលវាយបំណុល 
ព�ស្រម្មភាពហិរញ្ញបវាបទន 652,110,181 9,330,419 7,923,573 (6,608,997) 662,755,176 

ការផ្ល្ស់្រ្ូរដ្លមតិនម្នជាសច់ប្្្់

1 ម្រា 2019
លំ�ូរសច់ប្្្់

�តិរញ្ញវត្នុ (i) ភតតិសន្យោថ្មី
ការផ្ល្ស់្រ្ូរ
ផ្ស្ងៗ (ii) 31 ធ្ូ 2020

ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល

ប្្្់្ម្ចី 480,541,581 120,403,961 - 1,081,750 602,027,292 

េនរុ្រំណុល 35,461,497 (8,645,400) - (258,262) 26,557,835 

្រំណុលភតតិសន្យោ 25,482,554 (5,755,503) 3,798,003 - 23,525,054 

 

សមតុលវាយបំណុល 
ព�ស្រម្មភាពហិរញ្ញបវាបទន 541,485,632  106,003,058  3,798,003  823,488 652,110,181 

(i) លំ�ូរសច់ប្្្់ម្ពីប្្្់្ម្ចី េនរុ្រំណុល នតិង ភតតិសន្យោជាចំនួនសច់ប្្្់សរុទ្ធដ្លទទទួលបាន  នតិង ការសងត្ល្រ់ប្្្់្ម្ចី នតិង េនរុ្រំណុល នតិង  

 ្ំរណុលភាតតិសន្យោនៅ្្នុងរបាយការណ៍លំ�ូរសច់ប្្្់។ 
(ii) ការផ្ល្ស់្រ្ូរដ្លមតិនម្នជាសច់ប្្្់ទា្់ទងទៅនឹងការប្្្់្រង្គរ នតិង ការប្្្់បាន្រង់។
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18.  សំវិធានធនសមវាវាប់កាតព្វ្រិច្ចលើអត្ថបវាយោជន៍បុគគលិ្រ

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

សមតរុល្យនាដើមឆ្ន្ំ 11,058,210 2,713,671 9,863,741 2,454,888

ការ្រន្្ម្្នុងការិយ្ររិច្ឆ្ទ

     វិភា្ទានរ្រស់នតិយោជ្ 3,838,433 941,485 3,432,586 842,352

     វិភា្ទានរ្រស់នតិយោជតិត 1,825,533 447,764 1,624,776 398,718

    សំវិធានធនលើេតីតភាពការងារ - - 1,824,593 447,753

ការប្្្់ 780,413 191,418 453,665 111,329

ការទូទាត់្្នុងេំឡនុងឆ្ន្ំ (1,206,156) (295,844) (2,785,804) (683,633)

ការ្ត់ត្្ត្ល្រ់វិញ (*) (262,530) (64,393) (3,355,347) (823,398)

លម្ៀងពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រព័ណ្ណ - 29,781 - (34,338)

16,033,903 3,963,882 11,058,210 2,713,671

*  ការដ្ច្ញន្សំវិធានធនកើតឡើងពីស្ច្្ីណ្នាំល្េ ០៤២/១៩ ដ្លច្ញប្កាសដោយ ក្សួងការងារ នតិង្រណ្តុឹះ្រណា្ត្លវិជា្ជ្ជីវៈ នៅថ្ង្ទី ២២  
 ខ្ មីនា ឆ្ន្ំ ២០១៩ ស្ីពីការបើ្រំលឹ្ប្្្់្រំណាច់េតីតភាពការងារដ្លមនមរុនឆ្ន្ំ ២០១៩ សម្្្រ់ស�គ្្ស   គ្ឹឹះស្្ន   ក្្ពីផ្្្វាយនភណ្ឌ  
 កាត់ដ្រ នតិងផលតិតស្ប្្ជើង ដ្លបានក្តម្ូវការទូទាត់ន្ការបើ្រំលឹ្ប្្្់្រំណាច់េតីតភាពចា្រ់ពី 7.5 ថ្ង្ទៅ 3 ថ្ង្ នៅ្្នុងខ្ មតិថរុនា នតិង ធ្ ូ
 ន្ឆ្ន្ំនីមួយៗ នតិងការពន្យោរន្ការទួទាត់ប្្្់ (ចា្រ់ផ្ើមពីខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ ២០២១ ដ្លផ្ទនុយពីការ្ំណត់ពីមរុនដ្លតម្ូវឲ្យចា្រ់ផ្ើមទូទាត់ប្្្់្រំណាច់  

 េតីតភាពការងារពីខ្ មតិថរុនា ឆ្ន្ំ ២០១៩)។

19.  បំណុលផវាសវាងៗ

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

្ណនី្រង្គរ នតិង្រំណុលផ្ស្ងៗ 4,207,647 1,040,210 5,663,651 1,389,853 

្រង្គរេត្ប្យោជន៍្ររុ្្គលតិ្ផ្ស្ងៗ 9,633,591 2,381,605 8,943,048 2,194,613 

ពន្ធផ្ស្ងៗត្ូវទូទាត់ 1,744,341 431,234 1,032,828 253,455 

ការខាត្រង់តម្ល្ទីផ្សារលើនតិស្សន្ទ 

     ឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុ 294,945 72,916 179,963 44,163 

15,880,524 3,925,965 15,819,490 3,882,084 

20.  ដើមទុន

(i) ចំនួនភា្�៊រុនធម្មតាមនដូចខាងក្្ម៖

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

្តិតត្ឹមថ្ង្ទី 1 ខ្ម្រា 6,366,998 4,813,092

ភា្�៊រុន្រន្្ម - 1,553,906

្តិតត្ឹមថ្ង្ទី 31 ខ្ធ្ូ 6,366,998 6,366,998

(ii) ភា្�៊រុនធម្មតាត្ូវបានចរុឹះ្រញ្ជី បោឹះផ្សាយ នតិងទូទាត់្្នុងតម្ល្ចារឹ្ ២៥,០០០រៀល ្្នុង ១ភា្�៊រុន។

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ដើមទរុន 159,174,950 39,351,038 159,174,950 39,061,337

ពព័ត៌មនលម្តិតន្ភា្ទរុនតិ្មនដូចខាងក្្ម៖

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ តម្កល់ % ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ តម្កល់ %

SCSB 159,174,925 39,351,032 99.999% 135,121,500 33,158,650 84.89%

Agora Microfinance N.V - - - 24,053,425 5,902,681 15.11%

សម្ម្ររុ្្គលតិ្ អ្ េឹម ខ្ 25 6 0.001% 25 6 0.001%

159,174,950 39,351,038 100.00% 159,174,950 39,061,337 100.00%

នាថ្ង្ទី ១៦ ខ្្្្កដា ឆ្ន្ំ ២០១៩  ធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា បានេនរុមតព័្្នុងការតំឡើងភា្�៊រុនដ្លបានចរុឹះ្រញ្ជីពី ១២០,៣២៧,៣០០,០០០ រៀល ទៅ 
១៥៩,១៧៤,៩៥០,០០០ រៀល ដ្លមនចំនួន ៦,៣៦៦,៩៩៨ ភា្�៊រុន ្្នុងតម្ល្ចារឹ្ ២៥,០០០រៀល ្្នុង ១ភា្�៊រុន។ នៅថ្ង្ទី ៣០ ខ្ ្្្កដា ឆ្ន្ំ ២០១៩ 
ក្សួងពាណតិជ្ជ្ម្មបានចរុឹះ្រញ្ជីនតិងេនរុមព័តលើការ្រង្កើនដើមទរុនដ្លបានរៀ្ររា្រ់ខាងលើ នតិងវិសោធន្ម្មេនរុស្សរណៈ នតិងមត្្ក្រុម�៊រុន។

នាថ្ង្ទី ១៦ ខ្ មតិថរុនា ឆ្ន្ំ ២០២០ ធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា បានេនរុមតព័លើប្តតិ្រត្តិការទតិញភា្�៊រុន ដោយក្រុម�៊រុនThe Shanghai Commercial and Savings 

Bank Limited (“SCSB”) ចំនួន ១៥.១១% ន្ភា្�៊រុនសររុ្រ។ Agora Microfinance N.V. នតិងសម្ម្ររុ្្គលតិ្ អ្ េឹម ខ្ នឹង្រន្ធ្វើជាម្ច្ស់ភា្�៊រុនផ្ស្ង 
ទៀត្រនា្ទ្្រ់ពីការផ្ល្ស់្រ្ូរត្ូវបាន្រញ្ច្រ់។ ការក្សម្រួលេនរុស្សរណៈនតិងល្្ខន្តិ្ៈរ្រស់ក្រុម�៊រុន ត្ូវបានេនរុមព័តដោយធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា នតិងក្សួង

ពាណតិជ្ជ្ម្ម នាថ្ង្ទី ១៦ ខ្ មតិថរុនា នតិង ថ្ង្ទី ៥ ខ្ សីហា ឆ្ន្ំ ២០២០ រៀងគ្ន្។ 

21.  បុព្វលាភភាគហ៊ុន

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

្តិតត្ឹមថ្ង្ទី 1 ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ 2020 22,425,355 5,503,155 149,505 37,209

្ររុព្វលភដ្លបានម្ពីការបោឹះ ភា្�៊រុនមូលធន - - 22,275,850 5,497,495

លម្ៀងពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រព័ណ្ណ - 40,813 - (31,549)

ថ្ង្ទី 31 ខ្ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 22,425,355 5,543,968 22,425,355 5,503,155

22.  ទុនបមវាុង

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ទរុន្រម្រុងផ្ស្ងៗ (i) 23,372,788 5,778,192 22,295,749 5,471,349

ទរុន្រម្រុងតាម្រទ្រ្បញ្ញត្តិ (ii) - - 5,103,250 1,252,332

23,372,788 5,778,192 27,398,999 6,723,681

(i) ក្្ម្តិច្ចព្មព្ៀងឥណទានព ីInstituto De Crédito Oficial of The Kingdom of Spain (ICO), ក្រុម�៊រុនត្ូវបានតម្ូវឲ្យផ្ទ្រទរុន្រម្រុងចំនូន ៣.៥%  
 ន្ប្្្់្ម្ចីនៅសល់ជាមួយ ICO ពីប្្្់ចំណ្ញជារៀងរាល់ចរុងឆ្ន្ំ ដើម្បី្រញ្ចូលទៅ្្នុង្ណនីទរុន្រម្រុង សម្្្រ់ការពង្ឹងមូលធន។ ICO ពរុំមនសតិទតិ្ធ្្នុង 

 ការទទួលផលពីទរុន្រម្រុងន្ឹះទ្។
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(ii) ទរុន្រម្រុងតាម្រទ្រ្បញ្ញត្តិ៖

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

្តិតត្ឹមពីដើមការិយ្ររិច្ឆ្ទ 5,103,250 1,252,332 4,883,022 1,215,287

ឱនភាពតម្ល្ន្ឧ្រ្រណ៍ឥណទាន 
តម្ូវដោយធនាគរជាតតិ 

       - តរុល្យការនៅធនាគរផ្ស្ងៗ 643,357 159,050 179,900 44,147

        - ឥណទានផ្ល់ដល់េតតិថតិជន 35,574,832 8,794,767 22,155,333 5,436,892

ឱនភាពលើទ្ព្យ�តិរញ្ញវត្នុតម្ូវដោយធនាគរជាតតិ 36,218,189 8,953,817 22,335,233 5,481,039

ឱនភាពលើទ្ព្យ�តិរញ្ញវត្នុតាម CIFRSs 
(្ំណត់សម្្ល់ 6 នតិង 7) 37,054,440 9,160,554 17,231,983 4,228,707

ការផ្ទ្ររវាងប្្្់ចំន្ញនតិងទរុន្រម្រុងដ្លទា្់ទង
នឹងឱនភាពនៅ្្នុងឆ្ន្ំ (5,103,250) (1,251,717) 220,228 54,350

លម្ៀងពីការ្រ្ូររូ្រតិយ្រព័ណ្ណ - (615) - (17,305)

នាចរុងការិយ្ររិច្ឆ្ទ - - 5,103,250 1,252,332

 

23.  ចំណូលការបវាវា្រ់

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ឥណទានផ្ល់ដល់េតតិថតិជន 296,461,997 72,715,722 240,158,280 59,269,072 

ប្្្់្រញ្ញើនៅធនាគរផ្ស្ងៗ 1,434,611 351,879 1,928,812 476,015 

297,896,608 73,067,601 242,087,092 59,745,087 

24.  ចំណយការបវាវា្រ់

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ប្្្់្រញ្ញើរ្រស់េតតិថតិជន 42,246,116 10,362,060 41,721,143 10,296,431

្រំណុលមនអាទតិភាពេ្ស់ 43,330,097 10,627,936 35,695,848 8,809,439

េនរុ្រំណុល 2,904,885 712,506 4,135,717 1,020,661

មូលនតិធតិសោធននតិវត្ន៍្ររុ្្គលតិ្ 780,413 191,418 453,665 111,961

ភតតិសន្យោ 263,967 64,745 2,978,741 735,129

89,525,478 21,958,665 84,985,114 20,973,621

25.  ចំណយ្រមវាវាជើងសរ

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ប្្្់លើ្ទឹ្ចតិត្ភា្ន្្់ងារធនាគរចលព័ត 4,658,662 1,142,669 3,236,294 798,691

្ម្្ភា្ន្្់ងារធនាគរភូមតិ 4,305,752 1,056,108 4,834,752 1,193,176

្ររុ្លភធានារា៉្្រ់រងលើផលតិតផល 4,051,457 993,735 1,874,614 462,639

្ម្្លើប្្្់្ម្ចី នតិង្តិច្ចសន្យោការដោឹះដូរ 963,301 236,277 484,138 119,482

13,979,172 3,428,789 10,429,798 2,573,988 

 
26.  ចំណូលផវាសវាងៗ

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

្ម្្ជើងសរធានារា៉្្រ់រងខា្ន្តតូច 2,665,029 653,674 2,991,904 738,377

្ម្្ស្វាឥណទាន 2,545,706 624,406 11,394,753 2,812,131

្ម្្ផ្ទ្រប្្្់ 2,310,954 566,827 2,076,510 512,465

្ម្្ស្វាបើ្ប្្្់បៀវត្សរ៍ 2,266,639 555,958 1,409,678 347,897

្ម្្្ណនីផ្ស្ងៗ 2,113,590 518,418 458,938 113,262

្ម្្ស្វាធនាគរចលព័ត 1,904,708 467,184 2,313,942 571,062

ការពតិនព័យលើឥណទាន 1,486,419 364,586 859,381 212,088

ឥណទានដ្លប្មូលបានវិញ 844,451 207,126 917,058 226,322

ចំណូលពីេត្្្រ្ូរប្្្់ (សរុទ្ធ) 847,856 207,961 840,459 207,418

ចំណ្ញពីការល្់ទ្ព្យសម្បត្តិ នតិង្ររិកា្ខ្រ 419,540 102,904 - -

ចំណូលផ្ស្ងៗ 704,857 172,886 871,621 215,109

ការសងត្ល្រ់វិញពីម្ច្ស់ភា្�៊រុន - - 3,407,301 840,894

18,109,749 4,441,930 27,541,545 6,797,025 
 
27.  បវាវា្រ់ជំនួយ
  
ទាំងន្ឹះ្រងា្ហ្ញពីជំនួយដ្លបានផ្ល់ដោយ Water.org សម្្្រ់្ម្មវិធីគ្្រ់គ្ងដោយក្រុម�៊រុន ដូចដ្លបានច្ង្្នុង្តិច្ចព្មព្ៀង។

28.  ចំណយបុគគលិ្រ និងបនេនុ្រពា្រ់ព័ន្ធផវាសវាងៗ

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ប្្្់បៀរវត្សរ៍ នតិងប្្្់ឈ្ួល 84,073,751 20,621,474 72,759,759 17,956,505

ប្្្់េត្ប្យោជន៍ព្លចូលនតិវត្ន ៍
នតិងប្្្់េតីតភាពការងារ 3,838,433 941,485 3,432,586 847,134

ធានារា៉្្រ់រង 3,351,849 822,136 3,336,886 823,516

ប្្្់េត្ប្យោជន៍្ររុ្្គលតិ្ផ្ស្ងៗ 3,727,355 914,240 2,363,451 583,280

94,991,388 23,299,335 81,892,682 20,210,435 
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29.  ចំណយរំលស់

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

រំលស់ន្សតិទ្ធ្្នុងការប្ើប្្ស់ទ្ព្យស្ម្ម 7,682,507 1,884,353 7,421,901 1,831,664

រំលស់ន្ទ្ព្យសម្បត្តិ នតិង្ររិកា្ខ្រ 5,818,634 1,427,185 6,293,390 1,553,156

រំលស់ន្្ម្មវិធី្រុំព្យូទព័រ 2,865,678 702,889 2,601,889 642,125

16,366,819 4,014,427 16,317,180 4,026,945 

30.  ចំណយបវាតិបត្តិការផវាសវាងៗ

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ចំណាយផ្្្វិជា្ជជីវៈ 7,763,352 1,904,182 7,120,345 1,757,242

ចំណាយលើគ្ឿងសងា្ហ្រឹម ដ្លមតិនម្នមូលធន្ម្ម 4,811,761 1,180,221 3,808,435 939,890

ចំណាយលើការដឹ្ជញ្ជូន 4,127,048 1,012,276 6,583,877 1,624,846

ថ្ល្ជួលរយៈព្លេ្លី នតិង តម្ល្ទា្រ 3,514,946 862,140 972,452 239,993

ចំណាយលើស្វាសន្តិសរុេ 3,063,214 751,340 2,636,349 650,629

ចំណាយលើការផ្សព្វផ្សាយ 2,052,241 503,370 1,259,756 310,897

ចំណាយទឹ្ភ្លើង 1,850,978 454,005 2,050,164 505,963

ចំណាយទំនា្់ទំនង 1,667,178 408,923 1,368,421 337,715

ចំណាយសម្ភ្រៈការិយាលព័យ 1,480,996 363,256 1,616,598 398,963

ចំណាយអាជា្ញ្្រព័ណ្ណធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា 1,497,099 367,206 1,478,177 364,802

្ម្្ធនាគរ 786,107 192,815 616,069 152,041

ចំណាយលើការជួសជរុល នតិងថ្ទាំ 364,557 89,418 689,625 170,194

ចំណាយពន្ធផ្ស្ងៗ 2,123,618 520,878 498,311 122,979

ខាតពីការល្់ទ្ព្យស្ម្មថ្រ 85,556 20,984 3,432 847

ចំណាយផ្ស្ងៗ 2,201,210 539,911 1,333,599 329,122

37,389,861 9,170,925 32,035,610 7,906,123 

31.  ការខាតបង់សុទ្ធលើឱនភាពតម្លវានវាឧប្ររណ៍ហិរញ្ញវត្ថនុ

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ការខាត្រង់លើឱនភាពឥណទានផ្ល់ដល់េតតិថតិជន 25,147,936 6,168,245 6,517,507 1,608,467

ការខាត្រង់លើឱនភាពន ្
សមតរុល្យនៅធនាគរផ្ស្ងៗ 239,772 58,811 33,497 8,266

25,387,708 6,227,056 6,551,004 1,616,733

32.   សច់បវាវា្រ់ និង សច់បវាវា្រ់សមមូល

្្នុងគោល្រំណងន្របាយការណ៍លំ�ូរសច់ប្្្់ នតិង សច់ប្្្់សមមូលរួមមន៖

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

សច់ប្្្់្្នុងដ្   84,341,791   20,850,875  75,272,199  18,471,705 

សមតរុល្យនៅធនាគរជាតតិ   76,160,280   18,828,252  49,421,345  12,127,937 

សមតរុល្យនៅធនាគរផ្ស្ងៗ   38,101,961   9,419,521   17,990,023   4,414,730

198,604,032 49,098,648 142,683,567 35,014,372
 
33.  ការសនវាយា

ការសន្យោន្ចំណាយមូលធន  

ការសន្យោន្ចំណាយមូលធនទា្់ទងនឹងការទតិញឧ្រ្រណ៍ពព័ត៌មន្រច្ច្្វិទ្យោនតិង្ម្មវិធី្រុំព្យូទព័រ នតិងការក្លម្េគរមនដូចខាងក្្ម៖

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

េំឡនុងព្លមួយឆ្ន្ំ 2,394,647   592,002 2,204,160 540,898 

ច្ើនជាង 1 ឆ្ន្ំទៅ 5 ឆ្ន្ំ   848,074   209,660 - - 

ច្ើនជាង 5 ឆ្ន្ំ   - - -  - 

3,242,721 801,662 2,204,160 540,898 

34.  សមតុលវាយ និងបវាតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ 

a) បវាតិបត្តិការសំខាន់ៗ ជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ ្រ្នុងការអំឡនុងឆ្វាំមនដូចជា៖

សម្ព័ន្ធញាតតិ ប្ភ្ទន្ប្តតិ្រត្ដតិការ ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល លភការ 286,374 70,241  356,473 87,975

ចំណាយការប្្្់ 270,123 66,255  1,219 301

្ណៈគ្្រ់គ្ងជាន់េ្ស់ លភការ 2,135,857 523,880  2,404,931 593,517

ចំណាយការប្្្់ 74,488 18,270  80,098 19,767

ចំណូលការប្្្់ 7,659 1,879  5,362 1,323

Agora មីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ N.V ចំណាយការប្្្់ 61,603 15,110 188,203 46,447

សំណងលើពន្ធ្ំណត់ឡើងវិញ - - 1,541,987 380,550

សម្ម្ររុ្្គលតិ្-អ្ េឹម ខ្ ចំណាយការប្្្់ 620 152  2,128   525 
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b) សមតុលវាយជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ នាការិយបរិច្ឆវាទ មនដូចខាងកវាវាម៖ 

សម្ព័ន្ធញាតតិ ប្ភ្ទន្ប្តតិ្រត្ដតិការ ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាល ប្្្់្រញ្ញើ 5,859,845 1,448,664  1,368,878 335,921 

្ណៈគ្្រ់គ្ងជាន់េ្ស់ ប្្្់្រញ្ញើ 1,882,906 465,490 2,541,418 623,661 

ឥណទាន 36,709 9,075 371,431 91,149 

Agora មីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុ N.V ប្្្់្រញ្ញើ - - 4,837,758 1,187,180 

Moringaway ប្្្់្រញ្ញើ - -  408  100 

សម្ម្ររុ្្គលតិ្-អ្ េឹម ខ្ ប្្្់្រញ្ញើ 145,722 36,025 157,180 38,572

35.  ការគវាប់គវាងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថនុ  

ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលរ្រស់ក្រុម�៊រុនមនទំនួលេរុសត្ូវរួម ្្នុងការ្រង្កើត នតិងត្រួតពតិនតិត្យក្្រេព័ណ្ឌគ្្រ់គ្ង     ហានតិភព័យរ្រស់ក្រុម�៊រុន។ ក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលបាន 
្រង្កើត្ណៈ្ម្មការគ្្រ់គ្ងទ្ព្យស្ម្ម នតិង្រំណុល (ALCO) ដ្លមនទំនួលេរុសត្ូវ្្នុងការេនរុមព័ត នតិងត្រួតពតិនតិត្យគោលនយោបាយគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យ 
រ្រស់ក្រុម�៊រុន។

គោលនយោបាយគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យរ្រស់ក្រុម�៊រុនត្ូវបាន្រង្កើតឡើងដើម្បី្ំណត់ នតិងវិភា្ហានតិភព័យដ្លក្រុម�៊រុនត្ូវបានប្ឈមមរុេ ដើម្បី្ំណត់ហានតិភព័យ
នតិងការគ្្រ់គ្ងដោយភាពសមស្្រ នតិងតាមដានហានតិភព័យ នតិងការប្កាន់ខា្ជ្្រ់នូវដ្ន្ំណត់។ គោលនយោបាយគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យ នតិងប្ពព័ន្ធគ្្រ់គ្ង     
ហានតិភព័យត្ូវបានពតិនតិត្យឡើងវិញជាប្ចាំដើម្បីឆ្លនុឹះ្រញ្ច្ំងរាល់ការផ្ល្ស់្រ្ូរ្្នុងល្្ខេណ្ឌទីផ្សារ នតិងស្ម្មភាពរ្រស់ក្រុម�៊រុន។ 

គោលនយោបាយ នតិងនីតតិវិធីដ្លត្ូវបានេនរុមព័តដោយក្រុម�៊រុនដើម្បីគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យដ្លកើតឡើង្្នុងការធ្វើស្ម្មភាពអាជីវ្ម្មរ្រស់ពួ្គ ្

មនដូចខាងក្្ម៖

35.1 ហានិភ័យឥណទន

ហានតិភព័យឥណទាន ្ឺជាហានតិភព័យដ្លេតតិថតិជន ឬសមភា្ីនឹងេ្ខានចំពោឹះកាតព្វ្តិច្ច្្នុង្តិច្ចសន្យោ ដ្ល្រណា្ត្លឱ្យមនការខាត្រង់�តិរញ្ញវត្នុដល ់
ក្រុម�៊រុន។ ស្ម្មភាពចម្បងន្ការ្រង្កើតប្្្់ចំណូលរ្រស់ក្រុម�៊រុន ្ឺផ្ល់ឥណទានដល់េតតិថតិជន ដូច្្ឹះហានតិភព័យឥណទាន ្ឺជាហានតិភព័យចម្បង។ ហានតិភព័យ

ឥណទានកើតឡើងជាចម្បង ពីឥណទានផ្ល់ដល់េតតិថតិជននតិងធនាគរផ្ស្ងៗទៀត។ ក្រុម�៊រុនបាន្តិត្ូររាល់ធាតរុន្ការប្ឈមនឹងហានតិភព័យឥណទាន

ទាំងេស់ម្ធ្វើការពតិចារណា រួមមនហានតិភព័យសមភា្ីេ្ខាន្្នុងការសង នតិងហានតិភព័យតាមវិសព័យ សម្្្រ់គោល្រំណងគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យ។

a. ការគវាប់គវាងហានិភ័យឥណទន

្ណៈ្ម្្ធតិការឥណទានរ្រស់ក្រុម�៊រុនទទួលេរុសត្ូវចំពោឹះការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យឥណទានក្រុម�៊រុនដោយ៖ 

• ធ្វើឲ្យប្្្ដថក្រុម�៊រុនមនការេនរុវត្ហានតិភព័យឥណទានសមស្្រ រួមទាំងប្ពព័ន្ធត្រួតពតិនតិត្យផ្ទ្្្នុងប្្្រដោយប្សតិទ្ធភាព ដើម្បី្ំណត់ប្្្់សំវិធានធន 
 គ្្រ់គ្្ន់ស្្រតាមគោលនយោបាយ នតិង   នីតតិវិធីដ្លបានច្ងរ្រស់ក្រុម�៊រុន នតិងការណ្នាំត្រួតពតិនតិត្យដ្លពា្់ពព័ន្ធព្មទាំងស្ង់ដារCIFRSs។
 

• ្ំណត់េត្សញ្ញ្ណ វាយតម្ល្ នតិងវាស់ហានតិភព័យឥណទានរ្រស់ក្រុម�៊រុន ចា្រ់ពីឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុនីមួយៗ រ�ូតដល់្ំរិតផល្រព័ត្។
 
• ្រង្កើតគោលនយោបាយឥណទាន ដើម្បីការពារក្រុម�៊រុនពីហានតិភព័យដ្លបាន្ំណត់ រួមទាំងតម្ូវការដើម្បីទទួលបានវត្នុ្រញ្ច្ំពីេ្្េ្ចី ដើម្បីេនរុវត្  
 ការវាយតម្ល្ឥណទានរ្រស់េ្្េ្ចី នតិងដើម្បីតាមដានត្រួតពតិនតិត្យការប្ឈមនឹងហានតិភព័យខាង្្នុងជា្រន្្រនា្ទ្្រ់។
 

• ្ំណត់ការ្រ៉ឹះពាល់ទៅតាមប្ភ្ទន្ទ្ព្យស្ម្ម សមភា្ី វិសព័យ ការវាយតម្ល្ឥណទានទីតាំងភូមតិសស្្។ 

• ្រង្កើតក្្រេព័ណ្ឌត្រួតពតិនតិត្យដ៏រឹងមំ ទា្់ទងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធេនរុញ្ញ្តសម្្្រ់ការេនរុមព័ត នតិងការ្រន្ផ្ល់ឥណទានហា្វ្សរុីលីធី។ 

• េភតិវឌ្ឍ នតិងថ្រ្្សានូវការចាត់ចំណាត់ថ្ន្្់ហានតិភព័យដើម្បីច្្ប្ភ្ទន្ការប្ឈមនឹងហានតិភព័យទៅតាម្ម្តិតន្ហានតិភព័យន្ការេ្ខាន្្នុងការសង។  
 ចំណាត់ថ្ន្្់ហានតិភព័យ ្ឺត្ូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពតិនតិត្យជាប្ចាំ។ 
 
• េភតិវឌ្ឍ នតិងថ្រ្្សាដំណើរការរ្រស់ក្រុម�៊រុន្្នុងការវាស់ ECL រួមមនការត្រួតពតិនតិត្យហានតិភព័យ       ឥណទាន ការដា្់្រញ្ចូលនូវពព័ត៌មនព្យោ្រណ៍នាព្ល 
 ខាងមរុេ នតិងវិធីសស្្ប្ើប្្ស់្្នុងការវាស់ ECL។ 
 
• ធ្វើឲ្យប្្្ដថក្រុម�៊រុនមនគោលនយោបាយ នតិងនីតតិវិធី្្នុងការថ្រ្្សា នតិងធ្វើឱ្យបានត្ឹមត្ូវនូវ្ំរូដ្លត្ូវបានប្ើដើម្បីវាយតម្ល្ នតិងវាសE់CL។ 

• ្រង្កើតការវាយតម្ល្្ណន្យ្យ នតិងដំណើរការវាស់វ្ងហានតិភព័យឥណទានដ្លផ្ល់នូវមូលដា្ឋ្នរឹងមំសំរា្រ់ប្ពព័ន្ធរួម ឧ្រ្រណ៍នតិងទតិន្នព័យដើម្បីវាយតម្ល្  
 ហានតិភព័យឥណទាន  នតិងចរុឹះ្ណន្យ្យរ្រស់ ECL។ ការផ្ល់យោ្រល់ នតិងការណ្នាំព្មទាំងជំនាញឯ្ទ្សដល់េង្គភាពអាជីវ្ម្មដើម្បីលើ្្ម្ស់  

 ការេនរុវត្ល្្រំផរុតនៅទូទាំងក្រុម�៊រុន្្នុងការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យឥណទាន។

សវន្ម្មផ្ទ្្្នុងមនមរុេងារធ្វើសវន្ម្មទៀងទាត់ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្្្ដថការគ្្រ់គ្ង នតិងនីតតិវិធីដ្លបាន្រង្កើតឡើងត្ូវបានរៀ្រចំ នតិងេនរុវត្ឱ្យត្ឹមត្ូវ។

ដូចដ្លបានពន្យល់នៅ្្នុង្ំណត់សំគល់ ២ ក្រុម�៊រុនត្រួតពតិនតិត្យរាល់ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុទាំងេស់ ដ្លជា្ម្មវត្នុន្ការតម្ូវឱនភាព ដើម្បីវាយតម្ល្ថតើមន 
ការកើនឡើងនូវហានតិភព័យឥណទានជាសរវន្ ចា្រ់តាំងពីមនការទទួលស្្ល់ដំ្រូង។ ប្សតិនបើមនការកើនឡើង្ួរអោយ្ត់សំគល់នៅ្្នុងហានតិភព័យ     
ឥណទាន ក្រុម�៊រុននឹងធ្វើការវាស់វ្ងសំវិធានធនខាត្រង់ដោយផ្្្លើមួយអាយរុកាលរ្រស់វាជាជាង ECL 12 ខ្។

ក្រុម�៊រុនប្ើប្្ស់ចំណាត់ថ្ន្្់ហានតិភព័យឥណទានជា ធាតរុចូល្រឋម្្នុងការ្ំណត់រចនាសម្ព័ន្ធព្លវ្លន្ការ្រងា្ហ្ញរ្រស់ PD។ ក្រុម�៊រុនប្មូលលទ្ធផលន្
ហានតិភព័យឥណទាន នតិងពព័ត៌មនេ្ខាន្្នុងការសងេំពីការប្ឈមនឹងហានតិភព័យឥណទាន បានធ្វើការវិភា្ដោយផ្្្លើប្ភ្ទផលតិតផល នតិងេ្្េ្ចី ្៏ដូចជា
ដោយការវាស់្ម្តិតហានតិភព័យឥណទាន។ ពព័ត៌មនដ្លបានប្ើ ្ឺជាពព័ត៌មនទាំងខាង្្នុងនតិងក្្ អាស្ព័យលើផល្រព័ត្ដ្លបានវាយតម្ល្។ តារាងខាងក្្ម

ផ្ល់នូវស្ច្្ីសង្ខ្្រន្ចំណាត់ថ្ន្្់ហានតិភព័យឥណទានផ្ទ្្្នុងរ្រស់ក្រុម�៊រុន។

b. ការកើនឡើងហានិភ័យឥណទនជាសរវន្ត

ល្េរៀង ចំណាត់ថ្ន្្់ឥណទាន ្ម្ល្ត PD ថ្ង្31 ខ្ធ្ូ ឆ្ន្ំ2020 ្ម្ល្ត PD ថ្ង្31 ខ្ធ្ូ ឆ្ន្ំ2019

1 ធម្មតា 0.29% - 100.00% 0.20% - 60.00%

2 ឃ្ល្ំមើល 0.29% - 100.00% 0.20% - 60.00%

3 ក្្មស្ង់ដារ 16.83% - 100.00% 10.90% - 77.80%

4 សង្សព័យ 16.83% - 100.00% 100.00%

5 បាត់្រង់ 100.00% 100.00%

ក្រុម�៊រុនសន្មតថហានតិភព័យឥណទានលើទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុបានកើនឡើងជាសរវន្ចា្រ់តាំងពីការទទួលស្ល់ដំ្រូង នៅព្លការទូទាត់តាម្តិច្ចសន្យោលើសពី 
៣០ ថ្ង្ន្កាល្ំណត់ លរុឹះត្្ត្ក្រុម�៊រុនមនមូលហ្តរុសមហ្តរុផល នតិងពព័ត៌មនអាចទរុ្ចតិត្បានដ្ល្រងា្ហ្ញផ្ស្ងពីន្ឹះ។

ក្រុម�៊រុនមននីតតិវិធីត្រួតពតិនតិត្យ ដើម្បីឱ្យប្្្ដថល្្ខណៈវិនតិច្ឆព័យបានប្ើ ដើម្បី្ំណត់ការកើនឡើងន្ឥណទានមនប្សតិទ្ធតិភាព មននព័យថការកើនឡើងនូវ
ហានតិភព័យឥណទានត្ូវបាន្ំណត់មរុនព្លវាត្ូវបានេ្ខានសង ឬនៅព្លដ្លទ្ព្យស្ម្មនោឹះផរុត្ំណត់រយៈព្ល ៣០ ថ្ង្។ 

ក្រុម�៊រុនមនការគ្្រ់គ្ង នតិងនីតតិវិធីដើម្បី្ំណត់នៅព្លដ្លហានតិភព័យឥណទានន្ទ្ព្យស្ម្មមនភាពប្សើរឡើង ហើយនតិយមនព័យន្ការកើនឡើងជា
សរវន្ន្ហានតិភព័យឥណទានមតិនត្ូវបានេនរុវត្ទៀតទ្។ នៅ្្នុង្រណីន្ឹះ ទ្ព្យស្ម្មអាចនឹងវិលត្ឡ្រ់ពីដំណា្់កាលទី ២ ទៅដំណា្់កាលទី ១ ដ្ល 

ជាត្ូវធ្វើការទូទាត់ទាន់ព្ល្ំណត់ នតិងសមត្ភាពរ្រស់េ្្េ្ចី្្នុងការទូទាត់ប្្្់នាព្លេនា្តទាន់ព្លវ្ល។

ជំងឺ្ូវីដ១៩  នតិង ការកើនឡើងន្ហានតិភព័យឥណទានជាសរវន្

ជាផ្្្មួយន្ការឆ្លើយត្ររ្រស់េ្លួនទៅនឹងជំងឺ្ូវីដ19  ធនាគរជាតតិបានច្ញផ្សាយសរាចរ ធ៧-០២០-០០១ នៅ ថ្ង្ទី ២៧ ខ្ មីនា ឆ្ន្ំ ២០២០ នតិងផ្ល់
ការណ្នាំដ្លបានក្សម្រួលនៅថ្ង្ទី ១៨ ខ្វិច្ឆតិកា ឆ្ន្ំ ២០២០ ដើម្បីរ្្សាស្តិរភាព�តិរញ្ញវត្នុ គំទ្ស្ម្មភាពស្ដ្ឋ្តិច្ចនតិងកាត់្រន្យ្រន្ទនុ្រ្រស់េ្្េ្ចី ដ្ល្ំពរុង

ប្ឈមមរុេនឹងការលំបា្ផ្្្�តិរញ្ញវត្នុ្រណោ្ត្ឹះអាសន្ ដោយសរត្ផល្រ៉ឹះពាល់ន្ជំងឺរាតត្បាតពតិភពលោ្។



111110 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ� របាយការណ៍៍គ្រឹះ�ចាំំឆ្នាំំ� ំ ២០២០

សរាចរន្ឹះ តម្ូវឲ្យធនាគរនតិងស្្្រព័ន�តិរញ្ញវត្នុធ្វើការប្្្រដោយស្្្រនាជាមួយេ្្េ្ចី ដ្លរងផល្រ៉ឹះពាល់ នតិងជួយ្្នុងការរៀ្រចំរចនាសម្ព័ន្ធប្្្់្ម្ចីឡើងវិញ 

ដើម្បីផ្ដល់ជំនួយដល់េ្្េ្ចីដ្លរងផល្រ៉ឹះពាល់ដោយជំងឺ្ូវីដ១៩  ក្្មគោលការណ៍ណ្នាំដូចខាងក្្ម ៖

i. េនរុញ្ញ្តឲ្យមនការរៀ្រចំឥណទានឡើងវិញ សម្្្រ់គ្្រ់វិសព័យដ្ល្រ៉ឹះពាល់ដោយជំងឺរាតត្បាត ជំងឺ្ូវីដ19  នតិងទឹ្ជំនន់ដោយផ្្្លើការវាយតម្ល្ផ្ទ្ល់ 
 រ្រស់ធនាគរ នតិងស្្្រព័ន�តិរញ្ញវត្នុ។ ការរៀ្រចំឡើងវិញ ្ួរត្ផ្្្លើការយោ្យល់គ្ន្រវាងធនាគរ នតិងស្្្រព័ន�តិរញ្ញវត្នុនតិងេតតិថតិជនរ្រស់ពួ្គ្ រួមទាំង 
 ្្នុងការកាត់្រន្យេត្្ការប្្្់នតិងលរុ្រចោល្ម្្្រន្្មផ្ស្ងទៀត
ii. េនរុញ្ញ្តឲ្យធនាគរ នតិងស្្្រព័ន�តិរញ្ញវត្នុធ្វើការរៀ្រចំឥណទានឡើងវិញរ�ូតដល់ថ្ង្ទី ៣០ ខ្ មតិថរុនា ឆ្ន្ំ ២០២១ នតិង 

iii. េនរុញ្ញ្តឲ្យមនការរៀ្រចំរចនាសម្ព័ន្ធឥណទានឡើងវិញរ�ូតដល់្រីដង ដោយមតិន្រ៉ឹះពាល់ដល់ការចាត់ថ្ន្្់ឥណទាន្្នុងេំឡនុងព្លនោឹះ។

ក្រុម�៊រុនបានវាយតម្ល្ដោយប្រុងប្យព័ត្នូវផល្រ៉ឹះពាល់ន្ជំងឺ្ូវីដ១៩ នៅព្លពតិចារណាពីគោលជំ�ររ្រស់ហានតិភព័យឥណទាន ។

ការ្រន្ធូរ្រន្យការ្រង់ប្្្់ដោយសរជំងឺ្ូវីដ១៩  ដ្លជាទូទៅអាចរ្បានសម្្្រ់ទីផ្សារ ឬ ឧស្សា�្ម្មទាំងមូល ហើយមតិនម្នជាេ្្េ្ចីល្្ខណៈជា្់ល្់
នោឹះទ្ មតិនបាននាំឲ្យមនការផ្ល្ស់្រ្ូរដោយស្វព័យប្វត្តិន្ដំណា្់កាលឥណទានដោយេ្លួនឯងទ្។  កាលៈទ្សៈន្ឹះ្ឺ្ម្ពីព្្ឹះ ឥណទានពន្យោរជាច្ើនបាន
ដំណើរការមរុនព្លជំងឺ្ូវីដ១៩  នតិង្រន្ដំណើរការ ឬមនលទ្ធភាពពតិតប្្្ដន្ការស្ត្រឡើងវិញនៅព្លដ្លការរឹត្រន្ឹងេន្រជាតតិត្ូវបាន្រន្ធូរ នតិងការ្រតិទេ្ទ្រ់
ត្ូវបាន្រញ្ឈ្រ់ ។

ទោឹះជាយា៉្ងណា្៏ដោយ     ក្រុម�៊រុនបានេនរុវត្ការវាយតម្ល្ហានតិភព័យឥណទានផ្ទ្្្នុង្រន្្មទៀត    រ្រស់្ររុ្្គលេ្្េ្ចីដ្លបានទទួល ឬ្ំពរុងទទួលការរៀ្រចំ
ឥណទានឡើងវិញ នតិងការ្រន្ធូរ្រន្យ្រង់ប្្្់។  ការវាយ តម្ល្ន្ឹះអាចនាំឲ្យមនការ្រនា្ទ្្រពីដំណា្់កាលទី1ទៅដំណា្់កាលទី ២ ឬ ៣ ដ្ល្រណា្ត្លឲ្យមន

្ម្ល្ត PD កាន់ត្ទូលំទូលយចំពោឹះថ្ន្្់ឥណទាន។  

c. ការបញ្ចូលព័ត៌មនពវាយា្ររណ៍ព�ពវាលអនាគត

ក្រុម�៊រុនវិភា្ពព័ត៌មនព្យោ្រណ៍នាព្លេនា្តដោយ ប្ើ្ំរូនតិនា្ន្ការស្តិតតិនាព្លេនា្ត្្នុងការវាយតម្ល្ថតើហានតិភព័យឥណទានលើឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុបាន
កើនឡើងជាសរវន្ ដើម្បីធ្វើការវាស់វ្ង ECL។

ផល្រ៉ឹះពាល់ដ្លមតិនធា្ល្្រ់មនពីមរុនម្នតិងការរី្រាលដាលន្ជំងឺ្ូវីដ19  ផ្គួ្រនតិងការេភតិវឌ្ឍយា៉្ងលឿនន្ ការផ្ទនុឹះឡើងនៅតំ្រន់ផ្ស្ងៗ បាន្រង្កើនភាពមតិន
ប្្្ដប្ជាន្ការបា៉្នស្្ន  ្្នុងការរៀ្រចំរបាយការណ៍ �តិរញ្ញវត្នុទាំងន្ឹះ រួមទាំងការ្ណនា ECL ផងដ្រ។

នៅខ្ មតិនា ឆ្ន្ំ ២០២០ IASB បានច្ញផ្សាយ ' IFRS 9 នតិង ជំងឺ្ូវីដ19  ' ដ្ល្ូស្រញ្ជ្្់ពីការតម្ូវនៅ្្នុង ស្ង់ដារ CIFRS 9 ឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុ ដ្លទា្់ទង
ទៅនឹងផល្រ៉ឹះពាល់ន្ ជំងឺ្ូវីដ19 ទៅលើការទទួលស្្ល់ពីការខាត្រង់រ្រស់ឥណទានដ្លបានរំពឹងទរុ្។ ការច្ញផ្សាយន្ឹះពង្ឹងការពតិតដ្ល CIFRS 9 មតិន 
បាន ផ្ល់នូវវិធីសស្្ម្កានតិច្្នុងការពតិចារណាេំពីសំវិធានធនន្ឱនភាពតម្ល្នោឹះទ្។

្ររិស្្ន្រច្ចនុ្រ្បន្្ំពរុងស្តិតក្្មការផ្ល្ស់្រ្ូរយា៉្ងលឿន នតិងដល់្ម្តិតដ្លផល្រ៉ឹះពាល់ជា្់ល្់ន្ជំងឺ្ូវីដ១៩ មតិនត្ូវបាន្រញ្ចូលទាំងស្រុងទៅ្្នុងការ
្ណនា្ំរូ ការក្តម្ូវ្ររិមណនតិង្រុណភាព្រណោ្ត្ឹះអាសន្ ត្ូវបានពតិចារណា។  ក្រុម�៊រុនបានេនរុវត្្រន្្មនូវការវាយតម្ល្ផល្រត្នតិង្ម្តិតឥណទានដ្ល
មនការកើនឡើងន្ហានតិភព័យឥណទានជាសរវន្ ។

្្នុងការទទួលស្្ល់ភាពមតិនប្្្ដប្ជាជាសរវន្ ្ណៈគ្្រ់គ្ងបានធ្វើ្រច្ចនុ្រ្បន្ភាពនតិងក្តម្ូវការព្យោ្រណ៍ ម៉្ក្ូស្ដ្ឋ្តិច្ចរ្រស់េ្លួនឡើងវិញ នតិងបាន
ក្សម្រួលេត្្ប្ូបា្រ៊ីលីត្ទំងន់មធ្យម នៅ្្នុងប្ូបា្រ៊ីលីត្ទំងន់មធ្យមនាព្លេនា្តរ្រស់ប្ូបា្រ៊ីលីត្ន្ការេ្ខានសង ( " PD " ) ដើម្បីផ្ល់ទម្ងន់ធ្ងន ់
ជាងមរុនទៅលើស្ណារីយ៉ូអាក្្់្រំផរុត នតិងទម្ងន់ស្្លជាងមរុនទៅលើស្ណារីយ៉ូល្នតិងស្ណារីយ៉ូមូលដា្ឋ្ន ។

តារាងខាងក្្មន្ឹះ្រងា្ហ្ញពីប្ូបា្រ៊ីលីត្ទំងន់មធ្យមរ្រស់ស្ណារីយ៉ូ នៅ ថ្ង្ទី ៣១ ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ ២០២០ នតិង ថ្ង្ទី ៣១ ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ ២០១៩។

ស្ណារីយ៉ូន្ប្ូបា្រ៊ីលីត្ទំងន់មធ្យម ស្ណារីយ៉ូល្្រំផរុត ស្ណារីយ៉ូមូលដា្ឌ្ន ស្ណារីយ៉ូអាក្្់្រំផរុត

នៅថ្ង្ទី ៣១ ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ ២០២០ 15% 55% 30%

នៅថ្ង្ទី ៣១ ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ ២០១៩ 20% 60% 20%

ប្ូបា្រ៊ីលីត្ទម្ងន់ដ្លបានក្សម្រួល រួមជាមួយ្ំរូម៉្ក្ូស្ដ្ឋ្តិច្ចនតិងការព្យោ្រណ៍ដ្លជា្រច្ចនុ្រ្បន្្រំផរុត នាំឲ្យ មនការ្ណនា ECL ប្្រេភតិរ្្ស្្នុងការទទួល 
ស្្ល់ភាពមតិនប្្្ដប្ជាជាសរវន្នៅ្្នុងទ្សភាពស្ដ្ឋ្តិច្ច ពតិភពលោ្។ ក្រុម�៊រុននឹង្រន្តាមដានស្្នភាពន្ឹះនតិងកាត់្រន្យហានតិភព័យយា៉្ងស្ម្មទៅ 
លើស្្នភាព �តិរញ្ញវត្នុនតិងលទ្ធផលប្តតិ្រត្តិការរ្រស់ក្រុម�៊រុន។

ពព័ត៌មនខាងក្្ដ្លបានពតិចារណារួមមនទតិន្នព័យស្ដ្ឋ្តិច្ចនតិងការព្យោ្រណ៍ដ្លបានបោឹះពរុម្ផ្សាយដោយ េង្គការរដា្ឋ្ភតិបាល នតិង អាជា្ញ្ធររូ្រតិយ្រព័ណ្ណនៅ្្នុង

ប្ទ្សដ្លក្រុម�៊រុនប្តតិ្រត្តិការេង្គការដូចជាមូលនតិធតិរូ្រតិយ វត្នុេន្រជាតតិ(IMF) នតិង ធនាគរពតិភពលោ្(World Bank)។

ក្រុម�៊រុនបាន្ំណត់េត្សញ្ញ្ណ នតិងបាន្ត់ត្្្តា្ត្សំខាន់ៗ ន្ហានតិភព័យឥណទាន នតិងការខាត្រង់ឥណទាន សំរា្រ់ផល្រត្នីមួយៗន្ឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុ
នតិងបានបា៉្ន់ស្្នទំនា្់ទំនងរវាងេថ្រស្ដ្ឋ្តិច្ចម៉្ក្ូ នតិងហានតិភព័យឥណទាននតិងការខាត្រង់ឥណទានដោយប្ើការវិភា្ទតិន្នព័យប្វត្តិសស្្។

្តា្ត្សំខាន់ៗសម្្្រ់ហានតិភព័យឥណទាន្្នុងផល្រត្ឥណទាន្ឺ ៖ ផលតិតផល្្នុងស្រុ្សររុ្រ (GDP) រ្រស់្ម្នុជា្្នុងតម្ល្ថ្រ ២០០០ ការគ្្នការងារធ្វើ នតិង
េត្្្រ្ូរប្្្់ ដរុល្ល្រអាម្រិ្-រៀលខ្ម្រ។ 

d. ការវាស់វវាងនវា ECL 

ទតិន្នព័យសំខាន់ៗដ្លត្ូវបានប្ើសំរា្រ់វាស់វ្ង ECL មនដូចជា៖

• ប្ូបា្រ៊ីលីត្ន្ការេ្ខានសង (“PD”); 
• េត្្ខាត្រង់ព្លេ្ខានសង (“LGD”); នតិង 
• ទំ�ំ្រ៉ឹះពាល់ព្លេ្ខានសង (“EAD”)។

តួល្េទាំងន្ឹះជាទូទៅត្ូវបានគ្យ្ច្ញពី្ំរូស្តិតតិដ្លត្ូវបាន្រង្កើត នតិងទតិន្នព័យពីមរុនផ្ស្ងទៀត។

PD ្ឺជាការបា៉្ន់ប្មណន្លទ្ធភាពន្ការេ្ខានសង ្្នុង្ំទ្បនុងព្លណាមួយ។ វាត្ូវបានគ្បា៉្ន់ស្្ន  ដូចនៅចំណុចមួយនៅ្្នុងព្លវ្លណាមួយ។  
ការ្ណនា ្ឺផ្្្លើ្ំរូវាយតម្ល្ស្តិតតិ នតិងដោយប្ើឧ្រ្រណ៍វាយតម្ល្ទៅតាមប្ភ្ទផ្ស្ងៗ រ្រស់សមភា្ីនតិងការប្ឈមមរុេនឹងការបាត់្រង់។្ំរូស្តិតតិទាំងន្ឹះ
ផ្្្លើទតិន្នព័យទីផ្សារ (បើមន) ្៏ដូចជាទតិន្នព័យផ្ទ្្្នុង ដ្លមនទាំង្តា្ត្្ររិមណនតិង្រុណភាព។ PDs ត្ូវបានគ្បា៉្ន់ប្មណដោយ្តិតេំពីកាល្ំណត់

សងតាម្តិច្ចសន្យោនតិងេត្្ការទូទាត់ដ្លបានបា៉្ន់ស្្ន។ ការបា៉្ន់ស្្ន ្ឺផ្្្លើស្្នភាព្រច្ចនុ្រ្បន្ ដ្លត្ូវបានក្សម្រួលដើម្បី្តិត្រញ្ចូលនូវស្្នភាព 
នាព្លេនា្តដ្លនឹងមនផល្រ៉ឹះពាល់ដល់ PD។

LGD ្ឺជាការបា៉្ន់ស្្នន្ការបាត់្រង់ដ្លកើតឡើងពីការេ្ខាត្្នុងការសង។ វាផ្្្លើភាពេរុសគ្ន្រវាងលំ�ូរសច់ប្្្់នៅ្្នុង្តិច្ចសន្យោដ្លដល់ព្ល
្ំណត់ នតិងេ្វីដ្លេ្្ឲ្យេ្ចីរំពឹងថនឹងបានម្វិញ ដោយ្តិត្រញ្ចូលទាំងលំ�ូរសច់ប្្្់ពីទ្ព្យ្រញ្ច្ំ។ ្ំរូ LGD សម្្្រ់ទ្ព្យស្ម្មដ្លគ្្នការធានាត្ូវបាន
ពតិចារណានូវរយៈព្លន្ការបានម្វិញ េត្្ន្ការបានម្វិញ នតិង េតីតភាពការទាមទារប្្្់។ ការ្ណនា្ឹផ្្្តាមមូលដា្ឋ្នន្លំ�ូរសច់ប្្្់េ្រ្បហារ 
ដ្លលំ�ូរសច់ប្្្់ត្ូវបានធ្វើេ្រ្បហារដោយប្ើ EIR ដើមន្ឥណទាន។ 

EAD ្ឺជាការបា៉្ន់ស្្នន្ការប្ឈមមរុេនៅកាល្ររិច្ឆ្ទន្ការេ្ខាន្្នុងការសងនាព្លេនា្ត ដោយ្តិត្រញ្ចូលការផ្ល្ស់្រ្ូរដ្លបានរំពឹងទរុ្នៅ្្នុងការ
ប្ឈមមរុេក្្យកាល្ររិច្ឆ្ទរាយការណ៍ ដោយរួម្រញ្ចូលទាំងការសងប្្្់ដើម នតិងការប្្្់ នតិងការដ្ប្្្់ដ្លបានរំពឹងទរុ្លើហា្វ្សរុីលីធីដ្លបាន 
សន្យោ។ ្ំរូវិធីសស្្រ្រស់ក្រុម�៊រុនសម្្្រ់ EAD ឆ្លនុឹះ្រញ្ច្ំងពីការផ្ល្ស់្រ្ូរដ្លរំពឹងទរុ្ន្សមតរុល្យនៅសល់លើអាយរុកាលន្ផល្រ៉ឹះពាល់ឥណទាន ដ្លត្ូវ
បានេនរុញ្ញ្តដោយល្្ខេណ្ឌ្តិច្ចសន្យោ្រច្ចនុ្រ្បន្ ដូចជាទម្ង់តម្ល្ដ្រំលស់ ការទូទាត់សងមរុនព្ល្ំណត់ ឬការទូទាត់សងច្ើនជាង ការផ្ល្ស់្រ្ូរ្្នុងការប្ើ
ប្្ស់ន្ការសន្យោមតិនទាន់ដ្ នតិងស្ម្មភាពកាត់្រន្យឥណទានត្ូវបានធ្វើឡើងមរុនព្លការេ្ខានសង។ ក្រុម�៊រុនប្ើ្ំរូ EAD ដ្លឆ្លនុឹះ្រញ្ច្ំងពីល្្ខណៈ 

ន្ផល្រព័ត្។

ក្រុម�៊រុនវាស់វ្ង ECL ដោយ្តិតពីហានតិភព័យន្ការេ្ខាន្្នុងការសង្្នុងរយៈព្ល្តិច្ចសន្យោេតតិ្ររមដ្លេង្គភាពត្ូវប្ឈមនឹងហានតិភព័យឥណទានដោយ
មតិន្តិតរយៈព្លវ្ងជាងន្ឹះទ្។ ទោឹះយា៉្ងណា្៏ដោយ សម្្្រ់ឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុ ដូចជាការផ្ល់ឧ្រ្រណ៍ឥណទានវិល  ដ្លរួមមនទាំងឥណទាន នតិង
សមសធាតរុសន្យោមតិនទាន់ដ្ដ្លមតិនអាចដ្បាន លទ្ធតិភាព្តិច្ចសន្យោរ្រស់ក្រុម�៊រុន្្នុងការទាមទារសំណង នតិងលរុ្រចោលសន្យោមតិនទាន់ដ្ មតិនមន 
្ំណត់ការប្ឈមនឹងការបាត់្រង់ឥណទានរ្រស់ក្រុម�៊រុនចំពោឹះរយៈព្លជូនដំណឹង្តិច្ចសន្យោ។ ចំពោឹះឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុប្្រន្ឹះ ក្រុម�៊រុនវាស់វ្ង ECL 
្្នុងរយៈព្ល ដ្លវាត្ូវបានប្ឈមនឹងហានតិភព័យឥណទាន ហើយ ECL នឹងមតិនត្ូវបានកាត់្រន្យដោយស្ម្មភាពគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យឥណទានទ្ ទោឹះ្រី
រយៈព្លនោឹះ�ួសពីរយៈព្ល្តិច្ចសន្យោេតតិ្ររម្៏ដោយ។ ឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុទាំងន្ឹះមតិនមនរយៈព្ល្ំណត់ច្បាស់លស់ ឬរចនាសម្ព័ន្ធសងប្្្់ទ្ហើយ
មនរយៈព្លលរុ្រចោល្តិច្ចសន្យោេ្លី។ ទោឹះយា៉្ងណា ក្រុម�៊រុនមតិនេនរុវត្នៅ្្នុងការគ្្រ់គ្ងតាមធម្មតាពីមួយថ្ង្ទៅមួយថ្ង្នូវសតិទ្ធតិ្្នុងការលរុ្រចោលឧ្រ្រណ៍
�តិរញ្ញវត្នុទាំងន្ឹះឡើយ។ ន្ឹះដោយសរត្ឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុទាំងន្ឹះត្ូវបានគ្្រ់គ្ង្្នុងមូលដា្ឋ្នសមូ�ភាព ហើយត្ូវបានលរុ្រចោល លរុឹះត្្ត្ក្រុម�៊រុនដឹង
េំពីការកើនឡើងហានតិភព័យឥណទាននៅ្ម្តិតហា្វ្សរុីលីធី។ រយៈព្លវ្ងជាងន្ឹះ ត្ូវបានបា៉្ន់ប្មណដោយ្តិត្ូរពីស្ម្មភាពគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យឥណទាន 
ដ្លក្រុម�៊រុនរំពឹងថនឹងេនរុវត ្ដើម្បីកាត់្រន្យ ECL ឧទា�រណ៍ការកាត់្រន្យការ្ំណត់ ឬការលរុ្រចោលសន្យោឥណទាន។

ការ្ណនា ECL សម្្្រ់គោល្រំណង្ណន្យ្យ ្ឺេរុសគ្ន្នឹងការ្ណនា ECL សម្្្រ់គោល្រំណង    ្រទ្រ្បញ្ញត្តិ ទោឹះ្រីជាធាតរុចូល្្នុងការប្ើជាច្ើន
ស្ដៀងគ្ន្។ ក្រុម�៊រុនបានប្្្ដថវិធីសស្្សមស្្រត្ូវបានប្ើនៅព្ល្ណនា ECL សម្្្រ់ទាំង្ណន្យ្យនតិងគោល្រំណង្រទ្រ្បញ្ញត្តិ។ ភាពេរុសគ្ន្
សំខាន់រវាងវិធីសស្្ដ្លត្ូវបានប្ើដើម្បីវាស់  ECL ស្្រតាម CIFRS 9 ធៀ្រនឹងគោលការណ៍ដ្លត្ូវបាន   េនរុវត្សម្្្រ់គោល្រំណង្រទ្រ្បញ្ញត្តិ្ឺ៖ 
  
• ភា្រយន្សំវិធានធនដោយផ្្្ទៅតាមរយៈព្លឥណទានេ្លី / វ្ង។
• ចំនួនថ្ង្�ួសកាល្ំណត់។
• ការព្យោ្រណ៍នាព្លេនា្តន្្តា្ត្ម៉្ក្ូស្ដ្ឋ្តិច្ច។
• PD នតិងប្វត្តិន្េត្្ការប្មូលម្វិញ។



113112 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ� របាយការណ៍៍គ្រឹះ�ចាំំឆ្នាំំ� ំ ២០២០

ការវាស់វ្ងន្ ECL ្ឺផ្្្លើប្ូបា្រ៊ីលីត្ទំងន់មធ្យមន្ឥណទានបាត់្រង់។ ជាលទ្ធផលការវាស់វ្ងន្សំវិធានធនខាត្រង់្ួរត្ដូចគ្ន្ ដោយមតិន្តិតពីការវាស់
ផ្្្លើមូលដា្ឋ្នទោល ឬមូលដា្ឋ្នសមូ�ភាពនោឹះទ្ (ទោឹះ្រីជាការវាស់វ្ងលើមូលដា្ឋ្នសមូ�ភាពមនភាពេនរុវត្ជា្់ស្្ងសម្្្រ់ផល្រព័ត្ធំៗ)។ ទា្់ទង
នឹងការវាយតម្ល្ថតើមនការកើនឡើងន្ហានតិភព័យឥណទានជាសរវន្ វាចាំបាច់ត្ូវេនរុវត្ការវាយតម្ល្ផ្្្លើមូលដា្ឋ្នសមូ�ភាពដូចដ្លបាន្ត់សម្្ល់

ខាងក្្ម។

e. ការដា្រ់ជាកវាុមផ្អវា្រលើល្រ្ខណៈហានិភ័យបវាហា្រ់បវាហវាលគា្វា

ក្រុម�៊រុនបាន្ំណត់នូវផ្្្សំខាន់ៗ ចំនួន ៤ សម្្្រ់ការ្ណនា PD ដ្លមនល្្ខណៈហានតិភព័យប្ហា្់ប្ហ្លគ្ន្ ដោយផ្្្លើការវិភា្េត្្វិល 

ដូចដ្លបាន្រងា្ហ្ញ្្នុងតារាងខាងក្្ម។ ផ្្្ទាំងន្ឹះ្ឺ៖ 

វិធីសស្្ទូទាត់សងប្្្់ដើម ប្ភ្ទឥណទាន ផ្្្

ចរុងកាល្ររិច្ឆ្ទ្ំណត់ ក្រុម EOT-ឥណទានជាក្រុម

ចរុងកាល្ររិច្ឆ្ទ្ំណត់ ឯ្ត្ជន EOT-ឥណទានជាឯត្្ររុ្្គល

ការសង្រណា្ត្្់ ក្រុម ការសង្រណា្ត្្់ -ឥណទានជាក្រុម

ការសង្រណា្ត្្់ ឯ្ត្ជន ការសង្រណា្ត្្់-ឥណទានជាឯត្្ររុ្្គល

ការដា្់ជាក្រុមត្ូវបានពតិនតិត្យឡើងវិញជាប្ចាំ ដើម្បីធានាថក្រុមនីមួយៗ មនការហានតិភព័យដូចគ្ន្។

f. ការបវាមូលផ្ដនុំលើហានិភ័យឥណទន

ការវិភា្ន្ការប្មូលផ្ដនុំលើហានតិភព័យឥណទានរ្រស់ក្រុម�៊រុនទៅតាមថ្ន្្់នីមួយៗ ន្ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ ត្ូវបានផ្ល់ជូន្្នុងតារាងខាងក្្ម។ លើ្ល្ងត្

មនការចង្នុល្រងា្ហ្ញផ្ស្ងពីន្ឹះ ចំពោឹះទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ ចំនួនទឹ្ប្្្់នៅ្្នុងតារាងន្ឹះ្រងា្ហ្ញពីតម្ល្យោងដរុល។

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

សមតរុល្យនៅធនាគរ្តិតតាមតម្ល្ដ្រំលស់

ការបវាមូលផ្ដនុំតាមវិស័យ៖

ស្្្រព័ន�តិរញ្ញវត្នុ 58,396,864 14,436,802 17,990,023 4,414,730

ឥណទានផ្ល់ដល់េតតិថតិជន្តិតតាមតម្ល្ដ្រំលស់ 

ការបវាមូលផ្ដនុំតាមវិស័យ៖

្សតិ្ម្ម 453,389,717 112,086,457 361,564,415 88,727,464 

ល្្ខណៈគ្រួសរ 450,874,235 111,464,582 476,386,667 116,904,704 

ការជួញដូរ នតិងពាណតិជ្ជ្ម្ម 347,966,373 86,023,825 245,427,707 60,227,658 

ស្វា្ម្ម 158,466,412 39,175,875 112,688,156 27,653,535 

ការដឹ្ជញ្ជូន 38,068,395 9,411,222 20,893,669 5,127,281 

សំណង់ 31,482,457 7,783,055 86,326,512 21,184,420 

ផ្ស្ងៗ 713,061 176,282 4,971,061 1,219,892 

1,480,960,650 366,121,298 1,308,258,187 321,044,954 

g. ការវិភាគគុណភាពឥណទន

ការវិភា្ន្ការប្ឈមមរុេ នឹងហានតិភព័យឥណទានរ្រស់ក្រុម�៊រុនទៅតាមថ្ន្្់នីមួយៗ ន្ទ្ព្យស្ម្ម �តិរញ្ញវត្នុ ការវាយតម្ល្ផ្ទ្្្នុង នតិង “ដំណា្់កាល” ដោយ
មតិន្តិតពីផល្រ៉ឹះពាល់ន្ទ្ព្យ្រញ្ច្ំ ឬការពង្ឹង  ឥណទានផ្ស្ងទៀតត្ូវបានផ្ល់ជូន្្នុងតារាងខាងក្្ម។ លើ្ល្ងត្មនការចង្នុល្រងា្ហ្ញផ្ស្ងពីន្ឹះ 
ចំពោឹះទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ ចំនួនទឹ្ប្្្់នៅ្្នុងតារាងន្ឹះ្រងា្ហ្ញពីតម្ល្យោងដរុល។

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020

ដំណា្់កាលទី1 ដំណា្់កាលទី2 ដំណា្់កាលទី3 សររុ្រ

ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

សមតុលវាយនៅធនាគារផវាសវាងៗ៖

 ធម្មតា 58,396,864 - - 58,396,864 14,436,802

 សំវិធានធនបាត់្រង់ (508,830) - - (508,830) (125,792)

 តម្ល្យោង 57,888,034 - - 57,888,034 14,311,010

ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន៖

ធម្មតា 1,440,532,733 12,714,754 239,993 1,453,487,480 359,329,414

ឃ្ល្ំមើល 763,663   6,823,569 23,321 7,610,553 1,881,472

ក្្មស្ង់ដារ -   208,629 3,941,589 4,150,218 1,026,012

សង្សព័យ - 158,626 5,615,412 5,774,038 1,427,451

បាត់្រង់ - - 9,938,361 9,938,361 2,456,949

1,441,296,396 19,905,578 19,758,676 1,480,960,650 366,121,298 

សំវិធានធនបាត់្រង់ (10,746,762) (10,216,144) (15,582,705) (36,545,611) (9,034,762)

តម្ល្យោង 1,430,549,634 9,689,434 4,175,971 1,444,415,039 357,086,536

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ដំណា្់កាលទី1 ដំណា្់កាលទី2 ដំណា្់កាលទី3 សររុ្រ

ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

សមតុលវាយនៅធនាគារផវាសវាងៗ៖

 ធម្មតា 17,990,023 - - 17,990,023 4,414,730

 សំវិធានធនបាត់្រង់ (269,058) - - (269,058) (66,027)

 តម្ល្យោង 17,720,965 - - 17,720,965 4,348,703

ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន៖

ធម្មតា 1,287,054,870 - - 1,287,054,870 315,841,686

ឃ្ល្ំមើល 1,800,932 4,112,746 - 5,913,678 1,451,209

ក្្មស្ង់ដារ - 3,310,145 1,986,375 5,296,520 1,299,760

សង្សព័យ - 236,934 2,731,163 2,968,097 728,367

បាត់្រង់ - - 7,025,022 7,025,022 1,723,932

1,288,855,802 7,659,825 11,742,560 1,308,258,187 321,044,954

សំវិធានធនបាត់្រង់ (6,890,263) (1,456,813) (8,615,850) (16,962,926) (4,162,681)

តម្ល្យោង 1,281,965,539 6,203,012 3,126,710 1,291,295,261 316,882,273



115114 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ� របាយការណ៍៍គ្រឹះ�ចាំំឆ្នាំំ� ំ ២០២០

ការ្រ្ូររូ្រតិយ្រព័ណ្ណ្ររទ្ស
នតិងចលនាផ្ស្ងៗ - - - - 68,872

សំវិធានធនខាតបង់គិតតវាឹម
ថ្ងវាទ� 31 ខវា ធ្ូ ឆ្វាំ 2020 10,746,762 10,216,144 15,582,705 36,545,611 9,034,762

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ដំណា្់កាលទី1 ដំណា្់កាលទី2 ដំណា្់កាលទី3 សររុ្រ

ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

សំវិធានធនខាត្រង–់សមតរុល្យនៅ 
ធនាគរផ្ស្ងៗ

សំវិធានធនខាតបង់គិតតវាឹម
ថ្ងវាទ� 1 ខវា ម្ររា ឆ្វាំ 2019 235,561 - - 235,561 58,626

ការផ្ល្ស់្រ្ូរន្សំវិធានធនខាត្រង់៖

 ការថយចរុឹះដោយសរការផ្ល្ស់្រ្ូរ
ន្ហានតិភព័យឥណទាន 33,497 - - 33,497 8,220

ការ្រ្ូររូ្រតិយ្រព័ណ្ណ្ររទ្ស 

នតិងចលនាផ្ស្ងៗ                                - - - - (819)

សំវិធានធនខាតបង់គិតតវាឹម 
ថ្ងវាទ� 31 ខវា ធ្ូ ឆ្វាំ 2019 269,058 - - 269,058 66,027

សំវិធានធនខាត្រង់-ឥណទាន
ផ្ល់ដល់េតតិថតិជនតាមតម្ល្ដ្រំលស់

សំវិធានធនខាតបង់គិតតវាឹម   
ថ្ងវាទ� 1 ខវា ម្ររា ឆ្វាំ 2019 8,091,869 2,570,420 6,123,587 16,785,876 4,177,669

ការផ្ល្ស់្រ្ូរន្សំវិធានធនខាត្រង់

    ការផ្ទ្រទៅដំណា្់កាលទី 1 15,620 (15,544) (76) - -

    ការផ្ទ្រ្រ្ូរទៅដំណា្់កាលទី 2 (500,763) 500,763 - - -

    ការផ្ទ្រ្រ្ូរទៅដំណា្់កាលទី 3 (4,150,384) (855,951) 5,006,335 - -

    ការកើនឡើងដោយសរការ 
    ផ្ល្ស់្រ្ូរន្ហានតិភព័យឥណទាន - - 3,216,964 3,216,964 789,439

    ការថយចរុឹះដោយសរការផ្ល្ស់
    ្រ្ូរន្ហានតិភព័យឥណទាន (923,670) (1,163,916) - (2,087,586) (512,291)

    ការលរុ្រច្ញពី្រញ្ជី - - (6,538,350) (6,538,350) (1,604,503)

ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុថ្ម ី
ដ្លបាន្រង្កើតឬទតិញ 5,624,099 938,927 807,390 7,370,416 1,808,691

ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុដ្ល     
ល្ងទទួលស្្ល់ (1,266,508) (517,886) - (1,784,394) (437,888)

ការ្រ្ូររូ្រតិយ្រព័ណ្ណ្ររទ្ស
នតិងចលនាផ្ស្ងៗ - - - - (58,436)

សំវិធានធនខាតបង់គិតតវាឹម
ថ្ងវាទ� 31 ខវា ធ្ូ ឆ្វាំ 2019 6,890,263 1,456,813 8,615,850 16,962,926 4,162,681

តារាងន្ឹះសង្ខ្្រពីសំវិធានធនការខាត្រង់នាចរុងការិយ្ររិច្ឆ្ទតាមថ្ន្្់ន្ការ្រ៉ឹះពាល់ទ្ព្យស្ម្ម។

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

សំវិធានធនខាត្រង់តាមថ្ន្្់

សមតរុល្យនៅធនាគរផ្ស្ងៗ ្តិតតាមតម្ល្ដ្រំលស់ 508,830 125,792 269,058 66,027

ឥណទានផ្ល់ដល់េតតិថតិជន្តិតតាមតម្ល្ដ្រំលស់ 36,545,611 9,034,762 16,962,926 4,162,681

37,054,441 9,160,554 17,231,984 4,228,708

តារាងខាងក្្មវិភា្ពីចលនាន្សំវិធានធនខាត្រង់្្នុងឆ្ន្ំតាមថ្ន្្់ទ្ព្យស្ម្ម៖

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020

ដំណា្់កាលទី1 ដំណា្់កាលទី2 ដំណា្់កាលទី3 សររុ្រ

ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

សំវិធានធនខាត្រង–់សមតរុល្យនៅ 
ធនាគរផ្ស្ងៗ

សំវិធានធនខាតបង់គិតតវាឹម
ថ្ងវាទ� 1 ខវា ម្ររា ឆ្វាំ 2020 269,058 - - 269,058 66,027

ការផ្ល្ស់្រ្ូរន្សំវិធានធនខាត្រង់៖

 ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុថ្មីដ្ល
បាន្រង្កើតឬទតិញ 239,772 - - 239,772 58,811

ការ្រ្ូររូ្រតិយ្រព័ណ្ណ្ររទ្ស  
នតិងចលនាផ្ស្ងៗ - - - - 954

សំវិធានធនខាតបង់គិតតវាឹម
ថ្ងវាទ� 31 ខវា ធ្ូ ឆ្វាំ 2020 508,830 - - 508,830 125,792

សំវិធានធនខាត្រង់-ឥណទានផ្ល់
ដល់េតតិថតិជនតាមតម្ល្ដ្រំលស់

សំវិធានធនខាតបង់គិតតវាឹម
ថ្ងវាទ� 1 ខវា ម្ររា ឆ្វាំ 2020 6,890,263 1,456,813 8,615,850 16,962,926 4,162,681

ការផ្ល្ស់្រ្ូរន្សំវិធានធនខាត្រង់

    ការផ្ទ្រទៅដំណា្់កាលទី 1 372,504 (266,302) (106,202) - -

    ការផ្ទ្រ្រ្ូរទៅដំណា្់កាលទី 2 (106,395) 106,395 - - -

    ការផ្ទ្រ្រ្ូរទៅដំណា្់កាលទី 3 (147,720) (515,955) 663,675 - -

    ការកើនឡើងដោយសរការផ្ល្ស់
     ្រ្ូរន្ហានតិភព័យឥណទាន 964,737 6,429,889 10,271,939 17,666,565   4,333,227

    ការថយចរុឹះដោយសរការផ្ល្ស់        
     ្រ្ូរន្ហានតិភព័យឥណទាន (1,218,373) (18,709) (98,653) (1,335,735) (327,627)

    ការលរុ្រច្ញពី្រញ្ជី - (52,260) (3,998,723) (4,050,983) (993,619)

ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុថ្មី
ដ្លបាន្រង្កើត ឬទតិញ 7,870,691 3,659,214 1,196,993 12,726,898   3,121,633

ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុដ្ល 
ល្ងទទួលស្្ល់ (3,878,945) (582,941) (962,174) (5,424,060) (1,330,405)
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ពព័ត៌មនផ្ស្ងទៀតស្ីពីការផ្ល្ស់្រ្ូរសំខាន់ៗ លើតម្ល្យោងដរុលន្ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុ្្នុងឆ្ន្ំ ដ្លរួមចំណ្្ទៅលើការផ្ល្ស់្រ្ូរសំវិធានធនខាត្រង់ ត្ូវបាន

ផ្ល់្្នុងតារាងខាងក្្ម៖

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020

ដំណា្់កាលទី1 ដំណា្់កាលទី2 ដំណា្់កាលទី3 សររុ្រ

ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ឥណទានផ្ល់ដល់េតតិថតិជន 
តាមតម្ល្ដ្រំលស់

តម្លវាយោងដុលគិតតវាឹម
ថ្ងវាទ� 1 ខវា  ម្ររា ឆ្វាំ 2020 1,288,855,802 7,659,825 11,742,560 1,308,258,187 321,044,954

ការផ្ល្ស់្រ្ូរន្តម្ល្យោងដរុល

     ការផ្ទ្រទៅដំណា្់កាលទី 1 1,004,627 (862,775) (141,852) - -

     ការផ្ទ្រ្រ្ូរទៅដំណា្់កាលទី 2 (19,040,346) 19,040,346 - - -

     ការផ្ទ្រ្រ្ូរទៅដំណា្់កាលទី 3 (12,408,271) (2,183,487) 14,591,758 - -

ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុថ្ម ី
ដ្លបាន្រង្កើត ឬទតិញ 1,065,782,754 6,354,406 1,201,929 1,073,339,089 263,266,885

ទ្ព្យ្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុដ្លមតិនបាន
ទទួលស្្ល់ (882,898,170) (9,906,953) (2,266,252) (895,071,375) (219,541,667)

ការលរុ្រច្ញពី្រញ្ជី - (195,784) (5,369,467) (5,565,251) (1,365,036)

ការផ្ល្ស់្រ្ូរផ្ស្ងៗ - - - - 2,716,162

តម្លវាយោងដុលគិតតវាឺម

ថ្ងវាទ� 31 ខវា ធ្ូ ឆ្វាំ 2020 1,441,296,396 19,905,578 19,758,676 1,480,960,650 366,121,298

សំវិធានធនខាតបង់គិតតវាឹម
ថ្ងវាទ� 31 ខវា ធ្ូ ឆ្វាំ 2020 (10,746,762) (10,216,144) (15,582,705) (36,545,611) (9,034,762)

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

ដំណា្់កាលទី1 ដំណា្់កាលទី2 ដំណា្់កាលទី3 សររុ្រ

ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ឥណទានផ្ល់ដល់េតតិថតិជន 
តាមតម្ល្ដ្រំលស់

តម្លវាយោងដុលគិតតវាឹម
ថ្ងវាទ� 1 ខវា ម្ររា ឆ្វាំ 2019 992,307,896 5,180,131 9,060,682 1,006,548,709 250,509,882

ការផ្ល្ស់្រ្ូរន្តម្ល្យោងដរុល

     ការផ្ទ្រទៅដំណា្់កាលទី 1 758,972 (746,376) (12,596) - -

      ការផ្ទ្រ្រ្ូរទៅដំណា្់កាលទី 2 (2,083,864) 2,083,864 - - -

      ការផ្ទ្រ្រ្ូរទៅដំណា្់កាលទី 3 (5,814,736) (1,154,715) 6,969,451 - -

ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុថ្ម ី
ដ្លបាន្រង្កើត ឬទតិញ - - (1,654,621) (1,654,621) (406,042)

ទ្ព្យ្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុដ្ល 
មតិនបានទទួលស្្ល់ 1,073,902,360 5,528,144 3,917,994 1,083,348,498 265,852,392

ការលរុ្រច្ញពី្រញ្ជី (770,214,826) (3,231,223) - (773,446,049) (189,802,711)

ការផ្ល្ស់្រ្ូរផ្ស្ងៗ - - (6,538,350) (6,538,350) (1,604,503)

ការផ្ល្ស់្រ្ូរផ្ស្ងៗ - - - - (3,504,064)

តម្លវាយោងដុលគិតតវាឺម
ថ្ងវាទ� 31 ខវា ធ្ូ ឆ្វាំ 2019 1,288,855,802 7,659,825 11,742,560 1,308,258,187 321,044,954

សំវិធានធនខាតបង់គិតតវាឹម
ថ្ងវាទ� 31 ខវា ធ្ូ ឆ្វាំ 2019 (6,890,263) (1,456,813) (8,615,850) (16,962,926) (4,162,681)

នៅក្្មនីតតិវិធីត្រួតពតិនតិត្យរ្រស់ក្រុម�៊រុន ការកើនឡើងន្ហានតិភព័យឥណទានជាសរវន្ត្ូវបាន្ំណត់មរុនព្លការ្រ៉ឹះពាល់បានកើតឡើង ហើយយា៉្ងយូរ្រំផរុត
នៅព្លដ្លការឥណទានបានលើស ៣០ ថ្ង្ន្កាល្ំណត់សង។ ន្ឹះជា្រណីចម្បងសម្្្រ់ឥណទានផ្ល់ដល់េតតិថតិជន។ តារាងខាងក្្មផ្ល់ជូននូវ

ការវិភា្តម្ល្យោងដរុលន្ឥណទានផ្ល់ដល់េតតិថតិជនតាមស្្នភាព�ួសកាល្ំណត់។

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

តម្ល្យោងដរុល សំវិធានធនខាត្រង់ តម្ល្យោងដរុល សំវិធានធនខាត្រង់

ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល

ឥណទានផ្ល់ដល់េតតិថតិជន៖ 

  0-29 ថ្ង្ 1,453,906,943 17,646,415 1,288,855,802 6,890,263

  30-59 ថ្ង្ 4,161,292 2,164,203 6,418,657 1,065,434

  60-89 ថ្ង្ 3,063,151 1,363,570 1,241,168 391,380

  90-180 ថ្ង្ 4,462,935 3,595,526 2,612,045 1,896,363

  ច្ើនជាង 180 ថ្ង្ 15,366,329 11,775,897 9,130,515 6,719,486

សរុប 1,480,960,650 36,545,611 1,308,258,187 16,962,926 

សមមួលដុលា្លវារអាមវារិ្រ 366,121,298 9,034,762 321,044,954 4,162,681 
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h. វត្ថនុបញ្ចវាំរ្រវាសាទុ្រជាទវាពវាយធានា និងការពងវាឹងឥណទនផវាសវាងទៀត

ក្រុម�៊រុនកាន់កា្រ់ទ្ព្យ្រញ្ច្ំជាលំនៅដា្ឋ្នសម្្្រ់ឥណទានភា្ច្ើន ហើយទ្ព្យ្រញ្ច្ំរួមមនដីធ្លី ផ្ទឹះ េគរ នតិងេចលនវត្នុផ្ស្ងៗទៀត។ គោលការណ៍រ្រស់

ក្រុម�៊រុន ្ឺផ្ល់មូលនតិធតិរ�ូតដល់ ៧០ ភា្រយន្តម្ល្រ្រស់ទ្ព្យ្រញ្ច្ំ។ មតិនមនការផ្ល្ស់្រ្ូរនៅ្្នុងគោលការណ៍្រញ្ច្ំរ្រស់ក្រុម្្នុង្ំឡនុងឆ្ន្ំនោឹះទ្។ 

35.2 ហានិភ័យទ�ផវាសារ

ក្រុម�៊រុនប្ឈមនឹងហានតិភព័យទីផ្សារ ដ្លជាហានតិភព័យធ្វើឲ្យតម្ល្សមស្្រ ឬ លំ�ូរសច់ប្្្់នាព្លេនា្តរ្រស់ឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុមនការប្្ប្រួល
ដោយសរត្ការប្្ប្រួលតម្ល្្្នុងទីផ្សារ។ ហានតិភព័យទីផ្សារកើតឡើងពី េត្្ការប្្្់បើ្ចំ� នតិងរូ្រតិយ្រព័ណ្ណ នតិងផលតិតផលមូលធនដ្លទាំងេស់ន្ឹះត្ូវ
ប្ឈមនឹង្រម្្្រម្រួលទីផ្សារទូទៅ នតិងជា្់ល្់ នតិងជា្រម្្្រម្រួល្្នុង្ម្តិតេស្តិរភាពន្េត្្ទីផ្សារ ឬតម្ល្ទីផ្សារដូចជា េត្្ការប្្្់ ្ម្ល្តឥណទាន  

េត្្្រ្ដូររូ្រតិយ្រព័ណ្ណ្ររទ្ស នតិងតម្ល្មូលធន។

(i) ការគវាប់គវាងហានិភ័យទ�ផវាសារ

គោល្រំណងន្ហានតិភព័យន្ទីផ្សាររ្រស់ក្រុម�៊រុន ្ឺដើម្បីគ្្រ់គ្ង នតិងត្រួតពតិនតិត្យការប្ឈមនឹងហានតិភព័យ   ទីផ្សារដើម្បី្រង្កើនផលចំណ្ញលើហានតិភព័យ ស្្រ
ព្លធ្វើឲ្យប្្្ដថមនលទ្ធភាពសង្រំណុល ។ 

ទន្ទឹមនឹងហានតិភព័យសន្ទនីយភាពន្ឹះ ALCO ទទួលេរុសត្ូវ្្នុងការធ្វើឲ្យប្្្ដនូវការគ្្រ់គ្ងប្្្រដោយប្សតិទ្ធភាពនូវហានតិភព័យទីផ្សារទូទាំងក្រុម�៊រុន។ ្ម្តិត

ជា្់ល្់ន្សតិទ្ធតិ នតិងការទទួលេរុសត្ូវទា្់ទងនឹងការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យទីផ្សារត្ូវបានចាត់តាំងឱ្យ្ណៈ្ម្្ធតិការហានតិភព័យទីផ្សារតាមការសមស្្រ។

ស្ម្មភាពគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យទីផ្សារសំខាន់ៗ ្ឺ៖ 

 
• ការ្ំណត់េត្សញ្ញ្ណហានតិភព័យទីផ្សារសំខាន់ៗ នតិង្តា្ត្ជំររុញរ្រស់វា; 
• ការវាស់វ្ងឯ្រាជ្យ នតិងវាយតម្ល្លើហានតិភព័យទីផ្សារសំខាន់ៗ នតិង្តា្ត្ជំររុញរ្រស់វា; 
• ការប្ើប្្ស់លទ្ធផល នតិងការបា៉្ន់ស្្នជាមូលដា្ឋ្នសម្្្រ់ការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យ / ផលទទួលបានម្វិញរ្រស់ក្រុម�៊រុន; នតិង 

• តាមដានហានតិភព័យនតិងការរាយការណ៍េំពី្រញ្ហ្ទាំងនោឹះ។

ក្រុម�៊រុនប្ើឧ្រ្រណ៍្ររិមណ នតិង្រុណភាពជាច្ើន ដើម្បីគ្្រ់គ្ង នតិងតាមដានហានតិភព័យទីផ្សារ។ ដ្ន្ំណត់្ររិមណសម្្្រ់តម្ល្សមស្្រ នតិងភាព
ប្្ប្រួលលើប្្្់ចំណូលសរុទ្ធ ការធ្វើត្ស្ភាពតានតឹង ការវិភា្ស្ណារីយ៉ូ នតិងសមមត្លើដើមទរុនស្ដ្ឋ្តិច្ចត្ូវបានប្ើដើម្បីពង្ឹងចំណង់ហានតិភព័យទីផ្សារ
រ្រស់ក្រុម�៊រុន។ ្តា្ត្្ររិមណ នតិង្រុណភាពដ្ល្ំណត់ហានតិភព័យតម្ល្ទីផ្សារ ត្ូវបាន្ំណត់ដោយ្ណៈគ្្រ់គ្ង ALCO ដោយយោងទៅលើការគ្្រ់គ្ង
មូលធនស្ដ្ឋ្តិច្ចរ្រស់ក្រុម�៊រុន។ ផ្្្លើការវិភា្្រុណភាព នតិងសមមត្្ររិមណ មរុេងារហានតិភព័យទីផ្សារ្ំណត់ហានតិភព័យនាព្លេនា្ត រំពឹងទរុ្ ដោយ
ស�ការជាមួយមរុេងារ�តិរញ្ញវត្នុ ការបាត់្រង់�តិរញ្ញវត្នុសកា្ត្នរុពល នតិង្ំណត់សំណើរសម្្្រ់ស្ម្មភាព្រន្្មទៀតដ្លត្ូវបានពតិភា្្សាជាមួយេង្គភាពទីផ្សារ។ 
ការផ្ត្តលើហានតិភព័យត្ូវបានដា្់្ំ�តិតដោយផ្ទ្ល់ជាមួយនឹងដ្ន្ំណត់ជា្់ល្់ ឬត្ូវបានជៀសវាងដោយប្យោល ដោយប្ើរចនាសម្ព័ន្ធដ្ន្ំណត់
ដូចបានពតិពណ៌នាខាងលើ។ របាយការណ៍ហានតិភព័យទីផ្សារដ្លឆ្លនុឹះ្រញ្ច្ំងពីហានតិភព័យរ្រស់ក្រុម�៊រុន ការផ្ត្តលើហានតិភព័យលទ្ធផលត្ស្ភាពតានតឹងត្ូវបាន
ពតិនតិត្យឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ង្។ ស្ម្មភាពសមស្្រត្ូវបានធ្វើឡើងនៅព្លចាំបាច់ រួមទាំងការពតិនតិត្យឡើងវិញនូវគោលនយោបាយគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យទីផ្សារ នតិង

ដ្ន្ំណត់ដ្លពា្់ពព័ន្ធដើម្បីធានាថគោល្រំណងន្ការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យទីផ្សារត្ូវបានឆ្លើយត្រ។

ក្រុម�៊រុន្៏មនធ្វើការដោឹះដូររូ្រតិយ្រព័ណ្ណមួយចំនួន ដើម្បីគ្្រ់គ្ងការប្ឈមនឹងហានតិភព័យរូ្រតិយ្រព័ណ្ណ្ររទ្សរ្រស់េ្លួន។

ការប្ឈមមរុេរ្រស់ក្រុម�៊រុនចំពោឹះហានតិភព័យទីផ្សារ ទា្់ទងទៅនឹង ផល្រព័ត្ដ្លមតិនម្នជាពាណតិជ្ជ្ម្ម។

មតិនមនការផ្ល្ស់្រ្ូរទៅ លើការប្ឈមរ្រស់ក្រុម�៊រុនចំពោឹះហានតិភព័យទីផ្សារ ឬល្្ខណៈដ្លហានតិភព័យទាំងន្ឹះត្ូវបានគ្្រ់គ្ង នតិងវាស់វ្ងទ្។ 

(ii) ហានិភ័យប្ដូររូបិយប័ណ្ណបរទវាស

ក្រុម�៊រុន ធ្វើអាជីវ្ម្ម្្នុងព្ឹះរាជាណាចក្្ម្នុជា នតិងធ្វើប្តតិ្រត្ដតិការរូ្រតិយ្រព័ណ្ណជាប្្្់ដរុល្ល្រអាម្រិ្ រៀលខ្ម្រ (“រៀល”) នតិង បាតថ្ (“បាត”)។ ហានតិភព័យ្រ្ដូរ
រូ្រតិយ្រព័ណ្ណ្ររទ្ស កើតឡើងពីប្តតិ្រត្ដតិការពាណតិជ្ជ្ម្មេនា្ត នតិងការទទួលស្្ល់ទ្ព្យស្ម្ម នតិង្រំណុលដ្លជារូ្រតិយ្រព័ណ្ណមួយ ដ្លមតិនម្នជារូ្រតិយ្រព័ណ្ណ

គោលរ្រស់ក្រុម�៊រុន។

សមតរុល្យរូ្រតិយវត្នុជាទ្ព្យស្ម្ម នតិង្រំណុល ត្ូវបាន្រ្ូរទៅជាប្្្់រៀល សមមូលន្រូ្រតិយ្រព័ណ្ណដើមផ្ស្ងគ្ន្ មនដូចខាងក្្ម៖

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020

រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ បាត សររុ្រ សររុ្រ

ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ធាតុនៅ្រ្នុងតារាងតុលវាយការ

ទវាពវាយស្រម្មហិរញ្ញវត្ថនុ

សច់ប្្្់្្នុងដ្ 35,082,261 38,420,150 10,839,380 84,341,791 20,850,875

សមតរុល្យនៅធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា 61,993,206 138,443,093 - 200,436,299 49,551,619

សមតរុល្យនៅធនាគរផ្ស្ងៗ (*)   5,057,018   53,339,846 -   58,396,864   14,436,802

ឥណទានផ្ល់ដល់េតតិថតិជន (*) 901,113,851 514,277,648 65,569,151 1,480,960,650 366,121,298

ទ្ព្យស្ម្មផ្ស្ងៗ - 1,759,575 - 1,759,575 435,000

ទវាពវាយស្រម្មហិរញ្ញវត្ថនុសរុប 1,003,246,336 746,240,312 76,408,531 1,825,895,179 451,395,594

បំណុលហិរញ្ញវត្ថនុ

ប្្្់្រញ្ញើរ្រស់េតតិថតិជន 259,024,485 569,692,365 19,440,698 848,157,548 209,680,482

្រំណុលភតតិសន្យោ - 22,456,954 - 22,456,954 5,551,781

ប្្្់្ម្ចី 364,911,568 204,804,791 53,299,411 623,015,770 154,021,204

េនរុ្រំណុល 5,091,011 12,191,442 - 17,282,453 4,272,547

្រំណុលផ្ស្ងៗ 6,932,877 8,733,862 213,785 15,880,524 3,925,964

បំណុលហិរញ្ញវត្ថនុសរុប 635,959,941 817,879,414 72,953,894  1,526,793,249  377,451,978 

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្ បាត សររុ្រ សររុ្រ

ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ធាតុនៅ្រ្នុងតារាងតុលវាយការ

ទវាពវាយស្រម្មហិរញ្ញវត្ថនុ

សច់ប្្្់្្នុងដ្ 29,136,214 39,838,724 6,297,261 75,272,199 18,471,705

សមតរុល្យនៅធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា 66,453,350  186,876,467 - 253,329,817 62,166,826

សមតរុល្យនៅធនាគរផ្ស្ងៗ (*) 8,299,680 9,690,343 - 17,990,023 4,414,730

ឥណទានផ្ល់ដល់េតតិថតិជន (*) 819,237,383  442,429,080 46,591,724 1,308,258,187 321,044,954

ទ្ព្យស្ម្មផ្ស្ងៗ - 1,772,625 - 1,772,625 435,000

ទវាពវាយស្រម្មហិរញ្ញវត្ថនុសរុប 923,126,627 680,607,239 52,888,985 1,656,622,851 406,533,215

បំណុលហិរញ្ញវត្ថនុ

ប្្្់្រញ្ញើរ្រស់េតតិថតិជន  297,647,625  433,011,744  14,415,489 745,074,858 182,840,456

្រំណុលភតតិសន្យោ - 23,525,054 - 23,525,054 5,773,019

ប្្្់្ម្ចី  359,964,933  187,338,144  54,724,215 602,027,292 147,736,759

េនរុ្រំណុល 10,182,021 16,375,814 - 26,557,835 6,517,260

្រំណុលផ្ស្ងៗ 2,417,587 11,710,725  478,387 14,606,699  3,584,466 

បំណុលហិរញ្ញវត្ថនុសរុប  670,212,166   671,961,481  69,618,091  1,411,791,738    346,451,960 

* មតិនរួម្រញ្ចូលសំវិធានធនខាត្រង់។
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ការដោឹះដូររូ្រតិយ្រព័ណ្ណ

ក្រុម�៊រុនមន្តិច្ចសន្យោដោឹះដូររូ្រតិយ្រព័ណ្ណ្ររទ្សចំនួន ២ (២០១៩: ១២ ្តិច្ចសន្យោ) ជាមួយធនាគរពាណតិជ្ជ្ម្មមួយចំនួន នៅកាល្ររិច្ឆ្ទទី ៣១ ខ្ ធ្ូ  
ឆ្ន្ំ ២០២០ ្្នុងការ្រ្ូររូ្រតិយ្រព័ណ្ណប្្្់រៀលជាមួយរូ្រតិយ្រព័ណ្ណដរុល្ល្រអាម្រិ្ ដើម្បីគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យ្រ្ូររូ្រតិយ្រព័ណ្ណ្ររទ្ស។ ដោយ្ណៈគ្្រ់គ្ងបានពតិនតិត្យថ

ការប្ឈមមរុេនឹងហានតិភព័យ្រ្ូររូ្រតិយ្រព័ណ្ណមន្ម្តិតទា្រ ដូច្្ឹះគ្្នការ្រងា្ហ្ញការវិភា្ន្វ្ទយតិតភាពសម្្្រ់ហានតិភព័យ្រ្ូររូ្រតិយ្រព័ណ្ណទ្។

(iii) ហានិភ័យអតវាវាការបវាវា្រ់

ហានតិភព័យេត្្ការប្្្់ ្ឺជាហានតិភព័យដ្លលំ�ូរសច់ប្្្់នាព្លេនា្តន្ឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុនឹងប្្ប្រួលដោយសរត្ការផ្ល្ស់្រ្ូរេត្្ការប្្្់ទីផ្សារ។
ហានតិភព័យេត្្ការប្្្់តម្ល្សមស្្រ្ឺជាហានតិភព័យដ្លតម្ល្ឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុនឹងប្្ប្រួលដោយសរត្ការផ្ល្ស់្រ្ូរេត្្ការប្្្់ទីផ្សារ។ ្ំរិតការប្្្់អាច
នឹងកើនឡើងដោយសរលទ្ធផលន្ការផ្ល្ស់្រ្ូរ ហើយអាចកាត់្រន្យការខាត្រង់្្នុង្រណីដ្លចលនាមតិននឹ្ស្្នដល់កើតឡើង។ ការគ្្រ់គ្ងរ្រស់ក្រុម�៊រុន
នៅដំណា្់កាលន្ឹះមតិនមនគោលនយោបាយ្ំណត់   ្ំរិតន្ភាពមតិនត្ូវគ្ន្ន្ការ្ំណត់េត្្ការប្្្់ឡើងវិញដ្លអាចត្ូវបានេនរុវត្ ទោឹះជាយា៉្ងណា 
្ណៈគ្្រ់គ្ងត្រួតពតិនតិត្យជាទៀងទាត់នូវភាពមតិនសរុីគ្ន្។

ហានតិភព័យេត្្ការប្្្់កើតឡើងពីលទ្ធភាពដ្លការផ្ល្ស់្រ្ូរេត្្ការប្្្់ នឹងជឹះឥទ្ធតិពលដល់ប្្្់ចំណ្ញនាព្លេនា្ត ឬតម្ល្សមស្្រន្ឧ្រ្រណ៍
�តិរញ្ញវត្នុ។ ក្រុម�៊រុនត្ូវប្ឈមនឹងហានតិភព័យេត្្ការប្្្់ដ្ល្រណា្ត្លម្ពីភាពមតិនសរុីគ្ន្ន្ការ្ំណត់េត្្ការប្្្់ឡើងវិញន្ទ្ព្យស្ម្ម នតិង្រំណុល។ 
ក្រុម�៊រុនគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យន្ឹះដោយផ្គូរផ្គងការ្ំណត់តម្ល្ឡើងវិញន្ទ្ព្យស្ម្ម នតិង្រំណុលតាមរយៈ  យរុទ្ធសស្្គ្្រ់គ្ងហានតិភព័យ។

ក្រុម�៊រុនមតិនមនទ្ព្យស្ម្ម នតិង្រំណុល�តិរញ្ញវត្នុសំខាន់ៗជាមួយនឹងេត្្ការប្្្់ប្្ប្រួលឡើយ។ សមតរុល្យនៅធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា នតិងនៅធនាគរ ទទួល
បានការប្្្់ថ្រសម្្្រ់រយៈព្លន្ប្្្់្រញ្ញើនតិងការដា្់ប្្្់តម្កល់ ហើយឥណទានដល់េតតិថតិជនទទួលបានការប្្្់ថ្រដោយផ្្្លើសមតរុល្យដ្លនៅ 

សល់្្នុងរយៈព្លដ្លបានព្មព្ៀង។ ដូច្្ឹះការវិភា្ន្វ្ទយតិតភាពេំពីហានតិភព័យេត្្ការប្្្់មតិនត្ូវបាន្រងា្ហ្ញឡើយ។

ខាងក្្មន្ឹះ ្ឺជាស្ច្្ីសង្ខ្្រន្ទីតាំង្ម្ល្តេត្្ការប្្្់រ្រស់ក្រុម�៊រុនលើផល្រព័ត្មតិនម្នពាណតិជ្ជ្ម្ម។ តារាង្ម្ល្តការ្រ្ដូរតម្ល្ការប្្្់វិភា្លើភាព

មតិនសរុីគ្ន្ន្េត្្ការប្្្់នៅ្្នុងរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់ក្រុម�៊រុនដោយផ្្្លើកាល្ររិច្ឆ្ទដល់កាល្ំណត់ប្សតិនបើេត្្ថ្រ។

រ�ូតដល់ > 1 ដល់ >3 ដល់ 1 ដល់ លើស ពរុំមន

1 ខ្ 3 ខ្  12  ខ្ 5 ឆ្ន្ំ 5 ឆ្ន្ំ ការប្្្់ សររុ្រ

ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល

គិតតវាឹម 
ថ្ងវាទ� 31 ខវា ធ្ូ ឆ្វាំ 2020  
ទវាពវាយស្រម្មហិរញ្ញវត្ថនុ

សច់ប្្្់្្នុងដ្ - - - - - 84,341,791 84,341,791

សមតរុល្យនៅ
ធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា 28,144,666 7,281,000 25,804,850 - - 139,205,783 200,436,299

សមតរុល្យនៅធនាគរ (*)   38,101,961   20,294,903 - - - 58,396,864

ឥណទានផ្ល ់
ដល់េតតិថតិជន (*) 287,572 570,361 190,167,853 1,145,015,157 144,919,707 - 1,480,960,650

ទ្ព្យស្ម្មផ្ស្ងៗ - - - - -   1,759,575 1,759,575

66,534,199 7,851,361 236,267,606 1,145,015,157 144,919,707 225,307,149 1,825,895,179 

បំណុលហិរញ្ញវត្ថនុ

ប្្្់្រញ្ញើរ្រស់េតតិថតិជន 406,566,433 71,197,493 306,817,119 63,576,503 - - 848,157,548

្រំណុលភតតិសន្យោ - - - - - 22,456,954 22,456,954

ប្្្់្ម្ចី 30,832,717 48,430,739 216,295,162 327,256,032 201,120 - 623,015,770

េនរុ្រំណុល - - 5,091,011 12,191,442 - - 17,282,453

្រំណុលផ្ស្ងៗ - - - - - 15,880,524 15,880,524

437,399,150 119,628,232 528,203,292 403,023,977 201,120   38,337,478 1,526,793,249 

គម្លវាតការប្ដូរតម្លវា 
ការបវាវា្រ់សរុប (370,864,951) (111,776,871) (291,935,686) 741,991,180 144,718,587 186,969,671 299,101,930 

សមមូលជាដុលា្លវារអាមវារិ្រ (91,684,784) (27,633,343) (72,171,987) 183,434,161 35,777,154 46,222,416 73,943,617 

រ�ូតដល់ > 1 ដល់ >3 ដល់ 1 ដល់ លើស ពរុំមន

1 ខ្ 3 ខ្  12  ខ្ 5 ឆ្ន្ំ 5 ឆ្ន្ំ ការប្្្់ សររុ្រ

ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល

គិតតវាឹម 
ថ្ងវាទ� 31 ខវា ធ្ូ ឆ្វាំ 2019 
ទវាពវាយស្រម្មហិរញ្ញវត្ថនុ

សច់ប្្្់្្នុងដ្ - - - - - 75,272,199 75,272,199 

សមតរុល្យនៅ
ធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា 120,386,692 200,000 62,073,367 - 15,917,495 54,752,263 253,329,817 

សមតរុល្យនៅធនាគរ (*) 17,990,023 - - - - - 17,990,023 

ឥណទានផ្ល ់
ដល់េតតិថតិជន (*) 26,571,726 68,956,206 449,737,726 721,032,305 41,960,224 - 1,308,258,187 

ទ្ព្យស្ម្មផ្ស្ងៗ - - - - - 1,772,625 1,772,625 

164,948,441 69,156,206  511,811,093  721,032,305  57,877,719 131,797,087  1,656,622,851  

បំណុលហិរញ្ញវត្ថនុ

ប្្្់្រញ្ញើរ្រស់េតតិថតិជន 306,840,559 78,874,981 285,647,526 73,711,792 - - 745,074,858 

្រំណុលភតតិសន្យោ - - - - - 23,525,054 23,525,054 

ប្្្់្ម្ចី 16,498,405 35,227,429 284,782,846 265,518,612 - - 602,027,292 

េនរុ្រំណុល - - 9,482,435 17,075,400 - - 26,557,835 

្រំណុលផ្ស្ងៗ - - - - - 14,606,699 14,606,699 

323,338,964 114,102,410 579,912,807 356,305,804 - 38,131,753 1,411,791,738 

គម្លវាតការប្ដូរតម្លវា 
ការបវាវា្រ់សរុប (158,390,523) (44,946,204) (68,101,714) 364,726,501 57,877,719 93,665,334 244,831,113 

សមមូលជាដុលា្លវារអាមវារិ្រ (38,868,840) (11,029,743) (16,712,077) 89,503,436  14,203,121  22,985,358  60,081,255 

*  មតិនរួម្រញ្ចូលសំវិធានធនខាត្រង់។

35.3 ហានិភ័យសនេន�យភាព ហានិភ័យសនេន�យភាព 

ហានតិភព័យសន្ទនីយភាព ្ឺជាហានតិភព័យ ដ្លក្រុម�៊រុនពរុំមនលទ្ធភាពសង្រំណុលកាតព្វ្តិច្ចរ្រស់េ្លួន ដ្លពា្់ពព័ន្ធនឹង្រំណុល�តិរញ្ញវត្នុ នៅព្លវាដល់កាល 
្ំណត់សង នតិងពរុំមនប្្្់្រង្វតិល នៅព្លគ្ដ្ប្្្់។ ផលវិបា្ទាំងន្ឹះអាច ធ្វើឲ្យក្រុម�៊រុនេ្ខាន្្នុងការ្រំព្ញកាតព្វ្តិច្ចសងប្្្់្រញ្ញើជូនេតតិថតិជន
ឲ្យបានទាន់ព្លវ្ល នតិងេ្ខាន្្នុងការ្រំព្ញ្តិច្ចសន្យោផ្ល់ប្្្់្ម្ចី។

្ណៈគ្្រ់គ្ង ត្រួតពតិនតិត្យសច់ប្្្់ងាយស្ួល នតិងគ្្រ់គ្ងការប្មូលផ្នុំ ហើយនតិងពព័ត៌មនន្កាលេវសនរ្រស់្រំណុល។ ការត្រួតពតិនតិត្យ នតិងការរាយការណ៍
 មនល្្ខណៈ ជាស្្នភាព សច់ប្្្់ប្ចាំថ្ង្ នតិងរៀ្រចំ្ម្្ងសម្្្រ់ថ្ង្្រនា្ទ្្រ់ សបា្ដ្�៍្រនា្ទ្្រ់ នតិងខ្្រនា្ទ្្រ់ ពីព្្ឹះរយៈព្លទាំងន្ឹះជាការិយ្ររិច្ឆ្ទ្ន្លឹឹះ
ដ៏សំខាន់សម្្្រ់ការគ្្រ់គ្ងសច់ប្្្់ងាយស្ួល។ ្ណៈគ្្រ់គ្ង ត្រួតពតិនតិត្យពី្រម្្្រម្រួលលើម្ច្ស់ប្្្់្រញ្ញើសំខាន់ៗ នតិងធ្វើការបា៉្ន់ស្្នពីការដ្ប្្្់
រ្រស់ពួ្គ្។

តារាង្្នុងទំពព័រ្រនា្ទ្្រ់ ្ឺជាការវិភា្ពី្រំណុលរ្រស់ក្រុម�៊រុនតាមកាលេវសនដ្លពា្់ពព័ន្ធ ដោយផ្្្លើការិយ្ររិច្ឆ្ទនៅសល់នាកាល្ររិច្ឆ្ទរបាយការណ៍
ស្្នភាព�តិរញ្ញវត្នុ ទៅនឹងកាលេវសន្្នុង្តិច្ចសន្យោឬតាមការបា៉្ន់ស្្នកាលេវសន។
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រ�ូតដល់ > 1 ដល់ >3 ដល់ 1 ដល់ លើស

1 ខ្ 3 ខ្  12  ខ្ 5 ឆ្ន្ំ 5 ឆ្ន្ំ សររុ្រ

ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល

គិតតវាឹម 
ថ្ងវាទ� 31 ខវា ធ្ូ ឆ្វាំ 2020

បំណុលហិរញ្ញវត្ថនុ

ប្្្់្រញ្ញើរ្រស់េតតិថតិជន 409,339,697 80,549,949 316,532,638 65,182,248 - 871,604,532

្រំណុលភតតិសន្យោ 738,582 1,447,665 5,367,623 15,975,804 3,077,520 26,607,194

ប្្្់្ម្ចី 41,281,562 54,815,960 229,528,857 353,837,210 202,663 679,666,252

េនរុ្រំណុល 173,289 346,579 10,141,943 9,038,707 - 19,700,518

្រំណុលផ្ស្ងៗ 352 5,700,780 8,665,801 967,439 711,090 16,045,462

បំណុលហិរញ្ញវត្ថនុសរុប 451,533,482 142,860,933 570,236,862 445,001,408 3,991,273 1,613,623,958

សមមូលជាដុលា្លវារអាមវារិ្រ 111,627,560 35,317,907 140,973,266 110,012,709 986,717 398,918,159

គិតតវាឹម 
ថ្ងវាទ� 31 ខវា ធ្ូ ឆ្វាំ 2019

បំណុលហិរញ្ញវត្ថនុ

ប្្្់្រញ្ញើរ្រស់េតតិថតិជន 310,214,546 80,027,021 297,303,780 79,460,183 - 767,005,530 

្រំណុលភតតិសន្យោ 702,011 1,367,891 5,750,140 16,016,953 3,103,535 26,940,530 

ប្្្់្ម្ចី 11,424,338 41,579,786 308,673,698 307,880,689 - 669,558,511 

េនរុ្រំណុល 277,073 554,146 11,976,093 22,392,689 - 35,200,001 

្រំណុលផ្ស្ងៗ 3,573 11,363,631 1,225,866 2,013,629 - 14,606,699 

បំណុលហិរញ្ញវត្ថនុសរុប 322,621,541 134,892,475 624,929,577 427,764,143 3,103,535 1,513,311,271 

សមមូលជាដុលា្លវារអាមវារិ្រ  79,170,930 33,102,448 153,356,951 104,972,796 761,604 371,364,729 

ក្រុម�៊រុនធ្វើការវិភា្ពីកាលេវសនចំពោឹះ្រំណុល�តិរញ្ញវត្នុដ្ល្រងា្ហ្ញ     ពីកាលេវសន្តិច្ចសន្យោនៅ    សល់។ ទោឹះយា៉្ងណាក្រុម�៊រុនឃ្ល្ំមើលទ្ព្យសម្បត្តិ
ដ្លមនដើម្បីគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យសច់ប្្្់ងាយស្ួលជាប្ចាំ ហើយក្រុម�៊រុនអាចទទួលបានមូលនតិធតិ្រណោ្ត្ឹះអាសន្ពីឥណទានវិបារូ្រន៍ជាមួយធនាគរ
ផ្ស្ងទៀតគ្្រ់ព្លដ្លក្រុម�៊រុនប្ឈមនឹង្រញ្ហ្សន្ទនីយភាព។

ទរុន្រម្រុងសន្ទនីយភាព 

ក្រុម�៊រុនរ្្សាទរុ្ ទ្ព្យស្ម្មដ្លអាច្រ្ូរជាសច់ប្្្់បាន ដ្លជាប្ភពចម្បងន្សច់ប្្្់ងាយស្ួលនៅ្្នុង ស្ណារីយ៉ូស្្្ស។ សមសភាពរ្រស់វា្ឺ
អាស្ព័យលើដ្ន្ំណត់ដ្លត្ូវបានរចនាឡើងដើម្បីកាត់្រន្យហានតិភព័យប្មូលផ្ដនុំ ដ្លត្ូវបានត្រួតពតិនតិត្យជាប្ចាំ។ ទរុន្រម្រុងសច់ប្្្់ងាយស្ួលរ្រស់
ក្រុម�៊រុនត្ូវបានវិភា្ខាងក្្ម៖

ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2020 ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្ូ ឆ្ន្ំ 2019

តម្ល្យោង តម្ល្សមស្្រ តម្ល្យោង តម្ល្សមស្្រ

ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល

សច់ប្្្់្្នុងដ្ 84,341,791 84,341,791 75,272,199 75,272,199

សមតរុល្យនៅធនាគរផ្ស្ងៗ 38,101,960 38,101,960 17,990,023 17,990,023

សមតរុល្យនៅធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា 155,123,278 155,123,278 253,329,817 253,329,817

្ម្តិតឥណទានមតិនទាន់ដ្ 4,049,401 4,049,401 7,366,058 7,366,058

281,616,430 281,616,430 353,958,097 353,958,097

សមមូលជាដុលា្លវារអាមវារិ្រ 69,620,873 69,620,873 86,860,883 86,860,883

ទ្ព្យស្ម្ម�តិរញ្ញវត្នុដើម្បីគំទ្ដល់មូលនតិធតិនាព្លេនា្ត

បានដា្់្រន្ទនុ្ មតិនបានដា្់្រន្ទនុ្

ត្ូវបានដា្់ជា
ទ្ព្យ្រញ្ច្ ំ(i) ផ្ស្ងៗ (ii)

អាចជា 
វត្នុ្រញ្ច្ ំ(iii) ផ្ស្ងៗ (iv) តំល្យោង តំល្យោង

ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ពាន់រៀល ដរុល្ល្រអាម្រិ្

ថ្ងវាទ� 31 ខវា ធ្ូ ឆ្វាំ 2020

សច់ប្្្់្្នុងដ្ - - - 84,341,791 84,341,791 20,850,875

សមតរុល្យនៅ 
ធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា 45,313,021 70,669,758 - 76,160,280 200,436,299 49,551,619

សមតរុល្យនៅធនាគរផ្ស្ងៗ 20,294,903 - - 38,101,961        58,396,864   14,436,802

ឥណទានផ្ដល់ដល់េតតិថតិជន - - - 1,444,415,039 1,444,415,039 357,086,536

ទ្ព្យស្ម្មផ្ស្ងៗ - - - 1,759,575 1,759,575 435,000

65,607,924 78,962,998 - 1,644,778,646 1,789,349,568 442,360,832

ថ្ងវាទ� 31 ខវា ធ្ូ ឆ្វាំ 2019

សច់ប្្្់្្នុងដ្ - - - 75,272,199 75,272,199 18,471,705

សមតរុល្យនៅ 
ធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា 132,943,125 70,669,758 - 49,221,345 252,834,228 62,045,209

សមតរុល្យនៅធនាគរផ្ស្ងៗ - - - 17,810,123 17,810,123 4,370,582

ឥណទានផ្ដល់ដល់េតតិថតិជន - - - 1,291,295,261 1,291,295,261 316,882,273

ទ្ព្យស្ម្មផ្ស្ងៗ - - - 1,772,625 1,772,625 435,000

132,943,125 70,669,758 - 1,435,371,553 1,638,984,436 402,204,769

(i) ន្ឹះតំណាងឱ្យការទតិញរូ្រតិយ្រព័ណ្ណពីធនាគរជាតតិន្្ម្នុជាតាមរយៈយន្ការ LPCO រ្រស់េ្លួនដោយប្ើ NCD។

(ii)  ន្ឹះតំណាងឱ្យទ្ព្យស្ម្មដ្លមតិនត្ូវបានដា្់្រញ្ច្ំ ្រ៉រុន្្ក្រុម�៊រុនជឿជា្់ថវាត្ូវបានហាមឃត់មតិន  ឱ្យប្ើប្្ស់ដើម្បីទទួលបានមូលនតិធតិសម្្្រ់  
 ហ្តរុផលស្្រច្បា្រ់ឬហ្តរុផលផ្ស្ងទៀត។ ន្ឹះរួម្រញ្ចូលទាំងការធានាដើមទរុននតិង ការតម្ូវទរុន្រម្រុង។

(iii) ន្ឹះតំណាងឱ្យទ្ព្យស្ម្មដ្លអាចប្ើជាវត្នុ្រញ្ច្ំដើម្បីទទួលបានមូលនតិធតិដ្លមនទ្ព្យធានា។
 
(iv) ន្ឹះតំណាងឱ្យទ្ព្យស្ម្មដ្លមតិនត្ូវបានហាមឃត់សម្្្រ់ប្ើប្្ស់ជាទ្ព្យ្រញ្ច្ំ ្រ៉រុន្្ក្រុម�៊រុននឹងមតិនពតិចារណាថអាចយ្បានភា្ល្មៗដើម្បីធានា 

 មូលនតិធតិនៅ្្នុងដំណើរការអាជីវ្ម្មធម្មតានោឹះទ្។

35.4 ហានិភ័យដើមទុន 

ហានតិភព័យដើមទរុន ្ឹជាហានតិភព័យដ្លក្រុម�៊រុនមតិនមនធនធានដើមទរុនគ្្រ់គ្្ន់សម្្្រ់្រំព្ញតាមការតម្ូវការេ្រ្ប្ររម ដើម្បីគំទ្ដល់ការវាយតំល្
ចំណាត់ថ្ន្្់ឥណទានរ្រស់េ្លួននតិងដើម្បីគំទ្ដល់្ំណើននតិងជម្ើសយរុទ្ធសស្្រ្រស់េ្លួន។

យរុទ្ធសស្្រ្រស់ក្រុម�៊រុន ្ឺដើម្បីរ្្សាមូលដា្ឋ្នមូលធនដ៏រឹងមំដើម្បីរ្្សាទំនរុ្ចតិត្ទីផ្សារ នតិងទ្ទ្ង់ការេភតិវឌ្ឍន៍អាជីវ្ម្ម្រន្ទៀត។ ផល្រ៉ឹះពាល់ន្្ម្តិត
ដើមទរុនលើផលដ្លបានម្វិញរ្រស់ម្ច្ស់ភា្�៊រុន ្ឺត្ូវបានទទួលស្្ល់ ហើយក្រុម�៊រុន្៏បានទទួលស្្ល់ពីការតម្ូវន្ការរ្្សាតរុល្យភាពរវាងប្្្ ់
ចំណ្ញេ្ស់ដ្លអាចម្ពីេត្្ជំពា្់ធំជាង នតិងសរៈប្យោជន៍ នតិងសរុវត្តិភាពដ្លទទួលបានដោយមនជំ�រដើមទរុនសមរម្យ។ 
 

នតិយព័ត្រនាំមរុេរ្រស់ក្រុម�៊រុន្ឺធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា ជាេ្្្ំណត់នតិងត្រួតពតិនតិត្យការតម្ូវដើមទរុនសម្្្រ់ក្រុម�៊រុនទាំងមូល។ 



125124 គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នមីីគ្រឹះ�ូហិិរញ្ញញវត្ថុុ � អេ� �ះមី អេ� របាយការណ៍៍គ្រឹះ�ចាំំឆ្នាំំ� ំ ២០២០

ការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យដើមទរុន

ដូចគ្ន្នឹងសច់ប្្្់ងាយស្ួល នតិងហានតិភព័យទីផ្សារក្រុម�៊រុន ALCO ទទួលេរុសត្ូវ្្នុងការប្្្ដថការគ្្រ់គ្ងប្្្រដោយប្សតិទ្ធភាពន្ហានតិភព័យមូលធន

ទូទាំងក្រុម�៊រុន។

ហានតិភព័យដើមទរុនត្ូវបានវាស់វ្ង នតិងត្រួតពតិនតិត្យដោយប្ើប្្ស់ការ្ំណត់ ដ្លបាន្ណនាស្្រតាមការតម្ូវរ្រស់ធនាគរជាតតិន្្ម្នុជា។
 
នៅថ្ង្ទី ២២ ខ្ ្រុម្ភៈឆ្ន្ំ ២០១៨ ធនាគរជាតតិន្្ម្នុជាបានច្ញស្ច្្ីប្កាសស្ីពីប្្្់ដើម្រំររុង នៅតាមស្្្រព័នធនាគរ នតិង�តិរញ្ញវត្នុ។ យោងតាមមត្្២២ 
ន្ប្កាសន្ឹះ ស្្្រព័នត្ូវេនរុវត្តាមសំវិធានធនទា្់ទងនឹងប្្្់ដើមទរុន្រម្រុង ន្ការេភតិរ្្សទ្នា្រ់ដើមទរុនយា៉្ងតតិច ៥០ភា្រយន្ប្្្់ទ្នា្រ់ដើមទរុន 
េភតិរ្្សត្ឹមថ្ង្ទី ១ ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ ២០១៩ នតិងេនរុវត្ឱ្យបានព្ញល្ញត្ឹមថ្ង្ទី ១ ខ្ ម្រាឆ្ន្ំ ២០២០។

នៅថ្ង្ទី ៧ ខ្ មីនា ឆ្ន្ំ ២០១៨ ធនាគរជាតតិន្្ម្នុជាបានច្ញសរាចរស្ីពីការេនរុវត្ប្កាសស្ីពីទ្នា្រ់ដើមទរុននៅតាមស្្្រព័នធនាគរ នតិង�តិរញ្ញវត្នុដ្ល
្ំណត់នូវទ្នា្រ់ដើមទរុនខោនធើសរុីឃ្លីេល ្្នុង្ម្តិត ០% រ�ូតដល់មនស្ច្្ីប្កាសថ្មីច្ញ។

នៅថ្ង្ទី ១៧ ខ្ មីនា ឆ្ន្ំ ២០២០ ធនាគរជាតតិន្្ម្នុជាបានច្ញផ្សាយស្ច្្ីប្កាសល្េ ធ១៣-០២០-០០២ ដ្លេនរុញ្ញ្តឲ្យធនាគរនតិងស្្្រព័ន�តិរញ្ញវត្នុ
ពន្យោរនតិងរ្្សាប្្្់ដើមទរុន្រម្រុងន្ការេភតិរ្្សទ្នា្រ់ដើមទរុននៅ ៥០% ដើម្បីកាត់្រន្យផល្រ៉ឹះពាល់ពី ជំងឺ្ូវីដ១៩  ទៅលើស្ដ្ឋ្តិច្ច្ម្នុជាស្្រតាម
គោលនយោបាយរដា្ឋ្ភតិបាល។  

ក្រុម�៊រុនបានេនរុវត្តាមការតម្ូវដើមទរុនមូលនតិធតិដ្លបានដា្់ពីខាងក្្ទាំងេស់ព្ញមួយឆ្ន្ំ ។

35.5 តម្លវាសមសវាបនវាទវាពវាយស្រម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថនុ

តម្ល្សមស្្រ្រងា្ហ្ញពីចំនួនទឹ្ប្្្់ដ្លទ្ព្យស្ម្ម អាចត្ូវបាន្រ្ដូរ ឬ្រំណុលត្ូវបានទូទាត់តាមមូលដា្ឋ្នធម្មតា។ ដោយតម្ល្ទីផ្សារមតិនអាចផ្ទៀងផ្ទ្ត់
បាន ដូច្្ឹះតម្ល្ទីផ្សារ មតិនអាចរ្បានសម្្្រ់ផ្្្សំខាន់ន្ទ្ព្យស្ម្ម នតិង្រំណុលនោឹះទ្។ ហ្តរុន្ឹះតម្ល្ទីផ្សារ ត្ូវផ្្្លើការសន្មតរ្រស់្ណៈគ្្រ់គ្ង
ដោយយោងតាមប្ភ្ទន្ទ្ព្យស្ម្ម នតិង្រំណុលទាំងនោឹះ។ តាមទស្សនៈរ្រស់្ណៈគ្្រ់គ្ង តម្ល្យោងន្ទ្ព្យស្ម្ម នតិង្រំណុល�តិរញ្ញវត្នុដ្លមន្្នុង
របាយការណ៍ស្្នភាព�តិរញ្ញវត្នុ មនតម្ល្ប្ហា្់ប្ហ្លនឹងតម្ល្សមស្្រ។ ្្នុងការធ្វើការវាយតម្ល្ន្ឹះ  ្ណៈគ្្រ់គ្ងសន្មតថឥណទានផ្ល់ដល់េតតិថតិជន
ត្ូវបានកាន់កា្រ់ដល់កាលេវសនជាមួយនឹងតម្ល្សមស្្រ ស្មើនឹងតម្ល្យោងន្ឥណទានផ្ល់ដល់េតតិថតិជន ដ្លត្ូវបានធ្វើនតិយព័ត្ម្មលើសំវិធានធនសម្្្រ់

ឥណទានបាត់្រង់ ប្សតិនបើមន។
 

36.  រយៈពវាលេ្ល� និងរយៈពវាលវវាង

្ណៈគ្្រ់គ្ង្រងា្ហ្ញរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុដោយផ្្្លើសន្ទនីយភាព។ ពព័ត៌មនេំពីទ្ព្យស្ម្ម នតិង្រំណុល រយៈព្លេ្លី នតិងរយៈព្លវ្ងត្ូវបាន្រងា្ហ្ញ
នៅ្្នុងផ្្្ការគ្្រ់គ្ងហានតិភព័យ�តិរញ្ញវត្នុ។ ទ្ព្យ នតិង្ររិកា្ខ្រ ្ម្មវិធី្រុំព្យូទព័រ សតិទ្ធតិ្្នុងការប្ើប្្ស់ទ្ព្យស្ម្ម នតិងទ្ព្យស្ម្មពន្ធពន្យោរ ្ឺជាទ្ព្យស្ម្មរយៈព្ល

វ្ង។  ្រំណុលលើពន្ធចរន្ ្ឺជា្រំណុលរយៈព្លេ្លី ចំណ្្ឯសំវិធានធនសំរា្រ់េត្ប្យោជន៍នតិយោជតិត ្ឺជា្រំណុលរយៈព្លវ្ង។

37.   ស្តង់ដារ CIFRS ថ្ម� និង �នកវាសមវាួលដវាលមនបវាសិទ្ធិភាពសមវាវាប់ឆ្វាំបច្ចនុបវាបន្

នៅ្្នុងឆ្ន្ំ្រច្ចនុ្រ្បន្ន្ឹះ ក្រុម�៊រុនបានេនរុវត្វិសោធន្ម្មខាងក្្មទៅលើស្ង់ដារនតិងការ្រំណ្ស្្យ CIFRS ដ្លមនប្សតិទ្ធតិភាពសម្្្រ់រយៈព្លឆ្ន្ំ ដ្ល

ចា្រ់ផ្ើមនៅ ថ្ង្ទី ១ ខ្ ម្រា ឆ្ន្ំ ២០២០ ឬ្រនា្ទ្្រ់ពីថ្ង្នោឹះ។ ការេនរុវត្រ្រស់ក្រុម�៊រុនសមតិនមនផល្រ៉ឹះពាល់ជាសរវន្ណាមួយទៅលើការលតត្ដាង ឬ 

ចំនួន ដ្លបានរាយការណ៍នៅ្្នុងរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុទាំងន្ឹះទ្ ។

វិសោធន្រម្ម
លើសវាច្រ្ដ�យោង
លើកវាបេ័ណ្ឌ្រ្នុងស្តង់ដារ
IFRS

ក្រុម�៊រុនបានេនរុមព័តវិសោធន្ម្មដ្លរួម្រញ្ចូល្្នុងវិសោធន្ម្មលើស្ច្្ដីយោងទៅលើក្្រេព័ណ្ឌ្្នុងស្ង់ដារ 
CIFRS ជាលើ្ដំ្រូងនៅ្្នុងឆ្ន្ំចរន្ន្ឹះ។ វិសោធន្ម្មន្ឹះរួមមនការធ្វើវិសោធន្ម្មត្រនា្ទ្្រ់ទៅ នឹង ស្ង់ដារដ្ល
រងផល្រ៉ឹះពាល់ ដើម្បីអោយពួ្គ្សំដៅទៅលើក្្រេណ្ឌថ្មី។ ទោឹះ ជាយា៉្ងណា្៏ដោយ មតិនម្នវិសោធន្ម្ម
ទាំងេស់នោឹះទ្ធ្វើ្រច្ចនុ្រ្បន្ភាពលើការប្កាសទាំងនោឹះ ដ្លទា្់ទងទៅនឹងស្ច្្ដីយោងនតិងឃ្ល្ពី ក្្រេព័ណ្ឌ
ដើម្បីឲ្យពួ្គ្សំដៅទៅលើក្្រេព័ណ្ឌដ្លត្ូវបានក្សម្រួល ឡើងវិញ។ ការប្កាសេ្លឹះបានធ្វើ្រច្ចនុ្រ្បន្ភាព ដើម្បី
្រងា្ហ្ញថតើ្ំណ្ន្ ក្្រេព័ណ្ឌណាដ្លពួ្គ្សំដៅទៅ (ក្្រេព័ណ្ឌ IASC ដ្លបានេនរុមព័ត ដោយ IASB ្្នុង
ឆ្ន្ំ ២០០១ ក្្រេព័ណ្ឌ IASB ន្ ឆ្ន្ំ ២០១០ ឬ ក្្រេព័ណ្ឌថ្មីដ្ល បានក្សម្រួល ន្ឆ្ន្ំ ២០១៨) ឬដើម្បី្រងា្ហ្ញថ
នតិយមនព័យនៅ្្នុងស្ង់ដារមតិនត្ូវបានធ្វើ្រច្ចនុ្រ្បន្ភាពជាមួយនឹងនតិយមនព័យថ្មីដ្លបាន្រង្កើតឡើងនៅ្្នុងក្្រេព័ណ្ឌ

ដ្លបានក្សម្រួលនោឹះទ្។

ស្ង់ដារដ្លត្ូវបានធ្វើវិសោធន្ម្ម្ ឺCIFRS 2, CIFRS 3, CIFRS 6, CIFRS 14, CIAS 1, CIAS 8, CIAS 

34, CIAS 37, CIAS 38, CIFRIC 12, CRIC 19, CIFRIC 20, CIFRIC 22, នតិង SIC-32 ។

38.  ស្តង់ដារ CIFRSs ថ្ម� និងស្ដង់ដារ CIFRSs   
     ដវាលកវាសមវាួលប៉ុន្តវាមិនទន់ចូលជាធរមន

នៅកាល្ររិច្ឆ្ទន្ការេនរុញ្ញ្តឱ្យច្ញផ្សាយរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ
ទាំងន្ឹះ ក្រុម�៊រុនមតិនទាន់បានេនរុវត្តាមស្ង់ដារ CIFRS ថ្មី នតិង ដ្ល
បានក្សម្រួលដូចខាងក្្មដ្លបានច្ញផ្សាយត្មតិនទាន់មន

ចូលជាធរមននៅឡើយទ្៖

វិសោធន្រម្មលើ CIAS 1 ការចាត់ថ្ន្្់ន្្រំណុល 

ជារយៈព្លេ្លីនតិងរយៈព្លវ្ង

វិសោធន្រម្មលើ CIAS 16 ទ្ព្យសម្បត្តិ នតិង្ររិកា្ខ្រ -ចំណូល

មរុននឹងប្ើប្្ស់តាម្រំណង

វិសោធន្រម្មលើ CIAS 37 ្តិច្ចសន្យោខាត –  

តម្ល្ន្ការ្រំព្ញ្តិច្ចសន្យោ

កវាលម្អបវាចាំឆ្វាំដល់ស្តង់ដារ 
CIFRS ឆ្វាំ២០១៨-២០២០

វិសោធន្ម្មទៅលើ CIFRS 1  
ការេនរុមព័តជាលើ្ដំ្រូងនូវស្ង់ដារ

របាយការណ៍ទា្់ទងនឹង�តិរញ្ញវត្នុ
េន្រជាតតិ CIFRS 9 ឧ្រ្រណ៍
�តិរញ្ញវត្នុ CIFRS 16 ភតតិសន្យោ  
នតិង CIAS 41 ្សតិ្ម្ម

្ណៈគ្្រ់គ្ងមតិនរំពឹងថ ការេនរុវត្ស្ង់ដារដ្លបានរាយខាងលើនឹង
មនផល្រ៉ឹះពាល់ជាសរវន្ទៅលើ របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់ក្រុម�៊រុន

នៅ្្នុងរយៈព្លេនា្តទ្។

វិសោធន្រម្មលើ CIAS 1 - ការចាត់ថា្វា្រ់នវាបំណុល 

រយៈពវាលេ្ល� ឬ រយៈពវាលវវាង

វិសោធន្ម្មទៅលើ CIAS 1 ្រ៉ឹះពាល់ត្ការ្រងា្ហ្ញ្រំណុលជារយៈព្លេ្លី
ឬ រយៈព្លវ្ង្្នុងរបាយការណ៍ស្្នភាព�តិរញ្ញវត្នុ នតិងមតិនម្នតួល្េ ឬ 
ព្លន្ការទទួលស្្ល់ទ្ព្យស្ម្ម ្រំណុល ចំណូល ឬ ចំណាយណាមួយ 
ឬ ពព័ត៌មនដ្លបាន្រងា្ហ្ញលំេតិតេំពីធាតរុទាំងនោឹះទ្។

វិសោធន្ម្មន្ឹះ្រញ្ជ្្់ថការចាត់ថ្ន្្់ន្្រំណុលជារយៈព្លេ្លី ឬ
រយៈព្លវ្ង ្ឺផ្្្លើសតិទ្ធតិដ្ល មននៅចរុងគ្្ន្ការរាយការណ៍ ដ្ល
្រញ្ជ្្់ថការចាត់ថ្ន្្់្ឺគ្្នការ្រ៉ឹះពាល់ដោយការរំពឹងទរុ្ថតើ េង្គភាព

មួយនឹងេនរុវត្សតិទ្ធតិរ្រស់េ្លួន្្នុងការពន្យោរការទូទាត់្រំណុល ពន្យល់ពីសតិទ្ធតិ
ដ្លមន ប្សតិនបើល្្ខេណ្ឌត្ូវបានេនរុវត្ព្លរាយការណ៍នៅចរុងគ្្ 
នតិងណ្នាំេ្លឹមសរន្ 'ការទូទាត់' ដើម្បីឱ្យច្បាស់ថការទូទាត់្ឺសំដៅទៅ 
លើការផ្ទ្រទៅឲ្យសមភា្ីនូវសច់ប្្្់ ឧ្រ្រណ៍មូលធន ទ្ព្យស្ម្ម 
ឬស្វា្ម្មផ្ស្ងទៀត។

វិសោធន្ម្មន្ឹះត្ូវបានេនរុវត្ត្ល្រ់ក្្យឡើងវិញសំរា្រ់ឆ្ន្ំដ្ល
ចា្រ់ផ្ើម ឬ ្រនា្ទ្្រ់ពីថ្ង្ទី ០១ ខ្ម្រា ឆ្ន្ំ ២០២៣ ជាមួយការេនរុវត ្

មរុនត្ូវបានេនរុញ្ញ្ត។

វិសោធន្រម្មលើ CIAS 16- ទវាពវាយសមវាបត្តិ រោងចកវា និងបរិកា្ខវារ  

-ចំណូលមុនបវាើបវាវាស់

វិសោធន្ម្មន្ឹះហាមឃត់ការដ្ពីតំល្ដើម ន្ទ្ព្យសម្បត្តិ រោងចក្  
នតិង្ររិកា្ខ្រ ចំណូលពីការល្់ធាតរុដ្លផលតិតមរុនព្លទ្ព្យស្ម្មនោឹះអាច
ប្ើប្្ស់បាន ឧទា�រណ៍៖ ចំណូលនៅព្លដ្លនាំទ្ព្យស្ម្មទៅកាន់
ទីតាំង នតិង្រំព្ញល្្ខេណ្ឌ ដ្លចាំបាច់សំរា្រ់ប្តតិ្រត្តិការតាម្រំណង
រ្រស់្ណៈគ្្រ់គ្ង។ ជាលទ្ធផល េង្គភាពទទួលស្្ល់ប្្្់ចំណូលពី
ការល្់ នតិងថ្ល្ដើមដ្លទា្់ទងនៅ្្នុងប្្្់ចំណ្ញ  ឬខាត។ េង្គភាព
វាស់វ្ងតំល្ដើមន្វត្នុទាំងនោឹះ េនរុលោមតាមស្ដង់ដារ CIAS 2 ស្ីព ី
សតិនតិ្ធតិ។

វិសោធន្ម្មន្ឹះ្៏បាន្រញ្ជ្្់ពីេត្នព័យន្ ការធ្វើត្ស្ថតើទ្ព្យស្ម្ម
្ំពរុងដំណើរការបានត្ឹមត្ូវ។ CIAS 16 ្រច្ចនុ្រ្បន្្រញ្ជ្្់ថវាជាការវាយ 
តម្ល្ថតើ្រច្ច្្ទ្ស     នតិង ទ្ង់ទ្្យរ្រស់ទ្ព្យស្ម្មមនសមត្ភាព
ដើម្បីប្ើប្្ស់្្នុងផលតិត្ម្ម ឬការផ្គត់ផ្គង់ទំនតិញឬស្វា្ម្ម សម្្្រ់ការ 
ជួលដល់េ្្ដទ្ ឬសម្្្រ់គោល្រំណងរដ្ឋបាល។

ប្សតិនបើមតិនត្ូវបាន្រងា្ហ្ញដាច់ដោយឡ្្ពីគ្ន្នៅ្្នុងរបាយការណ៍
លទ្ធផលលម្តិតរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ្ួរត្្រងា្ហ្ញពីចំនួនទឹ្ប្្្់ន្
ចំណូល នតិងថ្ល្ដើមដ្លបានរួម្រញ្ចូល្្នុងចំណ្ញខាត ដ្លទា្់ទង
ទៅនឹងវត្នុដ្លផលតិត ដ្លមតិនម្នជាលទ្ធផលន្ស្ម្មភាពធម្មតារ្រស់
េង្គភាពនោឹះទ្ ហើយធាតរុរ្រស់របាយការណ៍លទ្ធផលលម្តិតដ្លរួម 

្រញ្ចូលចំណូលនតិងថ្ល្ដើមនោឹះ។

វិសោធន្ម្មន្ឹះត្ូវបានេនរុវត្ត្ឡ្រ់ថយក្្យឡើងវិញ ្រ៉រុន្្សម្្្រ់ត្
ធាតរុន្ទ្ព្យសម្បត្តិរោងចក្ នតិង្ររិកា្ខ្រដ្លបាននាំម្ដល់ទីតាំង នតិងបាន
្រំព្ញល្្ខេណ្ឌចាំបាច់ សម្្្រ់ឲ្យធាតរុទ្ព្យសម្បត្តិ រោងចក្ នតិង្ររិកា្ខ្រ
ទាំងនោឹះអាចដំណើរការតាម្រំណងរ្រស់្ណៈគ្្រ់គ្ងនៅ ឬ ្រនា្ទ្្រ់ពីការ
ចា្រ់ផ្ើម ការិយ្ររិច្ឆ្ទដំ្រូងដ្លបាន្រងា្ហ្ញនៅ្្នុងរបាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុ 
ដ្លេង្គភាពបានេនរុវត្វិសោធន្ម្មន្ឹះជាលើ្ដំ្រូង។

វិសោធន្រម្ម
លើ CIAS 1 និង
CIAS 8 និយមន័យ 
របស់សរវន្ត

ក្រុម�៊រុនបានេនរុមព័តវិសោធន្ម្មទៅលើ CIAS 1 នតិង CIAS 8 ជា លើ្ ដំ្រូង នៅ្្នុងឆ្ន្ំចរន្ន្ឹះ។ វិសោធន្ម្ម
ន្ឹះធ្វើឲ្យនតិយមនព័យន្សរវន្នៅ្្នុង CIAS 1 កាន់ត្ងាយស្ួលយល់ នតិងមតិនមន្រំណងផ្ល្ស់្រ្ូរ្ំនតិត្ូស 
្រញ្ជ្្់ន្សរវន្នៅ្្នុងស្ង់ដារ CIFRS ឡើយ។ ្ំនតិតន្ពព័ត៌មនសរវន្  ដ្ល្ួរឲ្យេ្វល់ខា្វ្យជាមួយ 
នឹងពព័ត៌មនមតិនសរវន្ត្ូវបាន្រញ្ចូលជាផ្្្ មួយន្នតិយមនព័យថ្មីន្ឹះ ។ 

្ម្តិតសម្្្រ់េ្្ប្ើប្្ស់ដ្លបាន្រ៉ឹះពាល់ដោយសរវន្ត្ូវបានផ្ល្ស់្រ្ូរពី 'អាចមនឥទ្ធតិពល' ទៅជា 'អាច
រំពឹងថនឹងមនឥទ្ធតិពលដោយសមហ្តរុផល'។ នតិយមនព័យន្សរវន្នៅ្្នុង CIAS 8 ត្ូវបានជំនួសដោយស្ច្្ី
យោងទៅលើ នតិយមនព័យន្សរវន្នៅ្្នុង CIAS 1។ លើសពីន្ឹះ ទៀត IASB បានធ្វើវិសោធន្ម្មទៅលើស្ង់ដារ
ផ្ស្ងទៀត នតិងក្្រេព័ណ្ឌ ដ្លមននតិយមនព័យន្ 'សរវន្' ឬដ្លសំដៅទៅលើពា្្យ 'សរវន្' ដើម្បីធានាភាព
ខា្ជ្្រ់េ្ជួន។
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េង្គភាពត្ូវទទួលស្្ល់ការ្រូ្យោងសររុ្រពីការេនរុវត្វិសោធន្ម្មដំ្រូង
ជាការក្សម្រួលទៅនឹង តរុល្យភាពដើមគ្្ន្ប្្្់ចំណ្ញរ្្សាទរុ្ (ឬ
សមសធាតរុផ្ស្ងទៀតន្មូលធន ដ្លសមស្្រ) នៅការ្រងា្ហ្ញនៅ 
ដើមគ្្ដំ្រូង្រំផរុត។

វិសោធន្ម្មន្ឹះមនប្សតិទ្ធតិភាពសម្្្រ់ឆ្ន្ំចា្រ់ផ្ើមឬ្រនា្ទ្្រ់ពីថ្ង្ទី ០១ 

ខ្ម្រា ឆ្ន្ំ ២០២២ ដោយមនការេនរុញ្ញ្តអោយេនរុវត្មរុន។

វិសោធន្រម្មលើ CIAS 37- ្រិច្ចសនវាយាខាត–ថ្លវាដើម 

នវាការបំពវាញ្រិច្ចសនវាយា

វិសោធន្ម្មន្ឹះ្រញ្ជ្្់ថ    'ថ្ល្ដើមន្ការ្រំព្ញ'   ្តិច្ចសន្យោរួមមន 
'ថ្ល្ដើមដ្លទា្់ទងផ្ទ្ល់ទៅនឹង្តិច្ចសន្យោ'។ ថ្ល្ដើមដ្លទា្់ទងផ្ទ្ល់
ទៅនឹង្តិច្ចសន្យោនោឹះមនទាំងថ្ល្ដើមកើនឡើងន្ការ្រំព្ញ្តិច្ចសន្យោនោឹះ 
(ឧទា�រណ៍ដូចជា ថ្ល្ដើមពល្ម្មផ្ទ្ល់ ឬ ថ្ល្ដើមសម្ភ្រៈផ្ទ្ល់) 
នតិងការប្ងច្្ថ្ល្ដើមផ្ស្ងទៀតដ្លទា្់ទងផ្ទ្ល់ទៅនឹងការ្រំព្ញ
្តិច្ចសន្យោ (ឧទា�រណ៍ដូចជាការប្ងច្្ន្ចំណាយរំលស់រ្រស់វត្នុ
ទ្ព្យសម្បត្តិ រោងចក្ នតិង្ររិកា្ខ្រដ្លប្ើ្្នុងការ្រំព្ញ្តិច្ចសន្យោ)។

វិសោធន្ម្មន្ឹះ េនរុវត្ចំពោឹះ្តិច្ចសន្យោដ្លេង្គភាពមតិនទាន់បាន្រំព្ញ
កាតព្វ្តិច្ចទាំងេស់រ្រស់េ្លួននៅដើមគ្្ដ្លរាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំហើយ
េង្គភាពន្ឹះេនរុវត្វិសោធន្ម្មន្ឹះជាលើ្ដំ្រូង។ តួល្េប្ៀ្រធៀ្រមតិន
ត្ូវបានក្សម្រួលឡើងវិញទ្។ ជំនួសវិញេង្គភាពត្ូវទទួលស្្ល់ផល
្រ៉ឹះពាល់ន្ការេនរុវត្វិសោធន្ម្មដំ្រូង ជាការក្សម្រួលទៅនឹងសមតរុល្យ
ដើមគ្្ន្ប្្្់ចំណ្ញរ្្សាទរុ្  ឬសមសធាតរុផ្ស្ងទៀតន្មូលធន 
ដ្លសមស្្រនៅថ្ង្េនរុវត្ដំ្រូង។
 
វិសោធន្ម្មន្ឹះមនប្សតិទ្ធតិភាព សម្្្រ់ឆ្ន្ំចា្រ់ផ្ើម ឬ្រនា្ទ្្រ់ព ី

ថ្ង្ទី ០១ ខ្ម្រា ឆ្ន្ំ ២០២២ ដោយមនការេនរុញ្ញ្តអោយេនរុវត្មរុន។ 

ការធ្វើកវាតមវាូវបវាចាំឆ្វាំនវាស្ដង់ដា CIFRS 2018-2020

CIFRS 9 ឧ្រ្រណ៍�តិរញ្ញវត្នុ

ការធ្វើវិសោធន្ម្ម្រញ្ជ្្់ពីការេនរុវត្ “១០ ភា្រយ” ន្ការវាយតម្ល្
ដើម្បីឲ្យដឹងថតើ្រំណុល�តិរញ្ញវត្នុណាមួយត្ូវល្ងទទួលស្្ល់េង្គភាព
រួម្រញ្ចូលត្ថ្ល្ឈ្ួលដ្លបាន្រង់ ឬទទួលរវាងេង្គភាព (េ្្េ្ចី) នតិងេ្្
ឱ្យេ្ចីរួមទាំងថ្ល្ដ្លបាន្រង់ ឬ ទទួលដោយេង្គភាពណាមួយ ឬ េ្្អោយ
េ្ចី្្នុងនាមភា្ីមួយទៀត។

ការធ្វើវិសោធន្ម្មត្ូវេនរុវត្ទៅមរុេទៅលើការក្ប្្ នតិងការផ្ល្ស់្រ្ូរដ្ល
កើតឡើងនៅព្ល ឬ្រនា្ទ្្រ់ពីកាល្ររិច្ឆ្ទដ្លេង្គភាពេនរុវត្ដំ្រូងន្ការ
ធ្វើវិសោធន្ម្ម។

ការធ្វើវិសោធន្ម្មន្ឹះមនប្សតិទ្ធតិភាពសម្្្រ់ឆ្ន្ំដ្លចា្រ់ផ្ើមឬក្្យ

ថ្ង្ទី ០១ ខ្ម្រា ឆ្ន្ំ ២០២២ ដោយមនការេនរុញ្ញ្តឲ្យេនរុវត្មរុន។

CIFRS 16 ភតតិសន្យោ 

ការធ្វើវិសោធន្ម្មន្ឹះ ដ្ច្ញនូវការសងត្ឡ្រ់សម្្្រ់ការក្លំេ
ភតតិសន្យោ។ ដោយការធ្វើវិសោធន្ម្មលើ CIFRS 16 ទា្់ទងនឹងការស្្យ

្រងា្ហ្ញជាឧទា�រណ៍ មតិនមនថ្ង្ចូលជាធរមនត្ូវបាន្ំណត់ទ្។
 

39.  ពន្ធថាហវាតុ

ការិយ្ររិច្ឆ្ទចា្រ់ពីឆ្ន្ំ ២០១៩ រ�ូតដល់កាល្ររិច្ឆ្ទន្របាយការណ៍ន្ឹះ
មតិនត្ូវបានធ្វើសវន្ម្ម ដោយេ្្កនាយ្ដា្ឋ្នពន្ធដារនៅឡើយទ្។ ្ណៈ
គ្្រ់គ្ងជឿជា្់ថពួ្គ្បានយល់ពី្រទ្រ្បញ្ញត្តិពន្ធដ្លពា្់ពព័ន្ធ នតិងបាន
្ត់ត្្្រំណុលពន្ធគ្្រ់គ្្ន់ ដោយផ្្្លើការយល់រ្រស់ពួ្គ្ន្ច្បា្រ់
ពន្ធ្រច្ចនុ្រ្បន្។ យា៉្ងណាវិញអាជា្ញ្ធរពន្ធអាចមនការយល់ផ្ស្ងគ្ន្ ដូច្្ឹះ

លទ្ធផលអាចេរុសគ្ន្ជាសរវន្។

40.  ពវាឹត្តិការណ៍បនា្ទវាប់ព�ការិយបរិច្ឆវាទ   
     រ�យការណ៍

ការផ្អ្្ន្ការប្ងច្្ភា្លភ 

នៅថ្ង្ទី ១១ ខ្ ្រុម្ភៈ ឆ្ន្ំ ២០២១ ធនាគរជាតតិន្្ម្នុជាបានជម្្្រទៅ
ធនាគរនតិងស្្្រព័ន�តិរញ្ញវត្នុឲ្យផ្អ្្ការប្ងច្្ភា្លភ្រនា្ទ្្រ់ពីការធ្វើស
វន្ម្មការិយ្ររិច្ឆ្ទដ្លបាន្រញ្ច្រ់ ២០២០ ។

ការទទួលបាន្ររុរ្ប្ទានសម្្្រ់ដំឡើងដើមទរុន 

នៅថ្ង្ទី ២៥ ខ្ម្រា ឆ្ន្ំ ២០២១ ក្រុម�៊រុនទទួលបានប្្្់ចំនួន 
២២,៨០០,០០០ ពាន់រៀល ឬ ប្មណ ៥,៦៣៦,៥៨៨ ដរុល្ល្រអាម្រិ្ ព ី
SCSB ្្នុងគោល្រំណងន្ការស្ើសរុំនូវការកើនឡើងន្ដើមទរុនចរុឹះ្រញ្ជី
ដោយអាស្ព័យទៅតាមការេនរុមព័តពីធនាគរជាតតិន្្ម្នុជានតិងសមត្្តិច្ច

ដ្លពា្់ពព័ន្ធ។

រ្រ្រសន្តិសរុេសង្គមផ្្្ប្្្់សោធន 

នៅថ្ង្ទី ៤ ខ្មីនា ឆ្ន្ំ ២០២១ រាជរដា្ឋ្ភតិបាលបានច្ញេនរុក្ឹត្យស្ីពីរ្រ្រ
សន្តិសរុេសង្គមផ្្្ប្្្់សោធនសម្្្រ់្ររុ្្គលទាំងឡាយដ្លស្តិតនៅ
ក្្ម្រទ្រ្បញ្ញត្តិន្ច្បា្រ់ស្ីពីការងារ។ ភា្ទានផ្្្ប្្្់សោធនដ្ល
ត្ូវបានប្កាសថ្មី ជា្រន្ទនុ្រួមគ្ន្រ្រស់នតិយោជ្ឬម្ច្ស់ស�គ្្ស នតិង
នតិយោជតិត ។ សម្្្រ់រយៈព្ល ៥ ឆ្ន្ំដំ្រូង ភា្ទានន្ឹះត្ូវ្ំណត់េត្្
ស្មើនឹង ៤% ន្ប្្្់ឈ្ួលជា្រ់ភា្ទាន ដោយប្ងច្្ ២% ជា្រន្ទនុ្
នតិយោជ្ នតិង២%ទៀតជា្រន្ទនុ្នតិយោជតិត។ 

សមសភាពន្ប្្្់ឈ្ួលជា្រ់ភា្ទាន ត្ូវ្ំណត់ដោយេនរុក្ឹត្យ

ដោយឡ្្ ។ ការ្រង់ប្្្់សោធនត្ូវធ្វើឡើងជារៀងរាល់ខ្៖ ស�គ្្ស
ទាំងេស់ត្ូវមនកាតព្វ្តិច្ចប្មូលភា្ទានពីនតិយោជតិត ហើយផ្ទ្រប្្្់
ភា្ទានរួម្រញ្ចូលចំណ្្រ្រស់េ្លួន ទៅ្្នុង្ណនីធនាគររ្រស់ ប្ឡា
ជាតតិសន្តិសរុេសង្គម (“្រ.ស.ស”) ្្នុងរយៈព្ល ១៥ ថ្ង្ន្ខ្្រនា្ទ្្រ់ ។

កាល្ររិច្ឆ្ទចា្រ់ផ្ើមសម្្្រ់ការចូលរួមវិភា្ទានស្មព័គ្ចតិត្នតិងកាតព្វ្តិច្ច
ដល់្ម្្ងប្្្់សោធនថ្មីន្ឹះនឹងត្ូវ្ំណត់ដោយ ប្កាស ដ្លច្ញ
ដោយរដ្ឋមន្្ី ក្សួងការងារ នតិង្រណ្តុឹះ្រណា្ត្លវិជា្ជ្ជីវៈ្រនា្ទ្្រ់ពីមនការ

ស្ើសរុំពីក្រុមប្ឹ្្សាភតិបាលន្ប្ឡាជាតតិរ្រ្រសន្តិសរុេសង្គម។

េត្្ការចូលរួមវិភា្ទាន នឹងត្ូវបាន្ំណត់ដោយផ្្្លើវិធីសស្្
កើនឡើងជាជំហានៗដូចខាងក្្ម៖ 

• ដំណា្់កាលទី ១៖  ៤% ន្ប្្្់ខ្ផ្្្លើការរួមចំណ្្ឬ 
 ចំនួនទឹ្ប្្្់ដ្លបានស្ើសរុំសម្្្រ់រយៈព្ល ៥ ឆ្ន្ំដំ្រូង្តិត 
 ចា្រ់ពីថ្ង្ចា្់រផ្ើម។

• ដំណា្់កាលទី ២៖ ៨% ន្ប្្្់ខ្ផ្្្លើការរួមចំណ្្ឬចំនួន 
 ទឹ្ប្្្់ដ្លបានស្ើរសរុំវិភា្ទានសម្្្រ់រយៈព្ល ៥ ឆ្ន្ំ្រនា្ទ្្រ់ 
 ពីតំណា្់កាលទី ១; នតិង

• ដំណា្់កាលទី ៣៖ ការកើនឡើង ២,៧៥% ន្ប្្្់ខ្ផ្្្លើ 
 ការចូលរួមវិភា្ទានឬចំនួនទឹ្ប្្្់ដ្លបានស្ើរសរុំវិភា្ទាន 
 រៀងរាល់ ១០ឆ្ន្ំម្ងនឹងចា្រ់ផ្ើម្រនា្ទ្្រ់ពីដំណា្់កាលទី ២ ។

ការរាលដាលរ្រស់ ជំងឺ្ូវីដ 19  នៅ្្នុងស�្មន៍

នៅថ្ង្ទី ២០ ខ្ ្រុម្ភៈ ឆ្ន្ំ ២០២១ មនការផ្ទនុឹះឡើងន្ការរី្រាលដាល
នៅ្្នុងស�្មន៍នៅប្ទ្ស្ម្នុជាហើយ ស្ម្មភាពមួយចំនួននតិងការ
រឹត្រន្ឹងផ្ស្ងៗត្ូវបានេនរុវត្ដោយរាជរដា្ឋ្ភតិបាល រួមទាំងការរឹត្រន្ឹង
ការច្ញចូលនៅ្្នុងទីក្រុងភ្ំព្ញនតិងខ្ត្្ណា្ត្ល។ នាកាល្ររិច្ឆ្ទ
រាយការណ៍ ការរី្រាលដាលនៅ្្នុងស�្មន៍នតិងការរឹត្រន្ឹង្ំពរុង្រន្នៅ
មន ធ្វើឱ្យ្រ៉ឹះពាល់ដល់ឧស្សា�្ម្មមួយចំនួនដូចជា ្រដតិសណា្ឋ្រ្តិច្ច ការ
ដឹ្ជញ្ជូន ការល្់រាយ នតិងរោងចក្ផលតិតសំលៀ្្រំពា្់ ។

នៅថ្ង្ទី ៧ ខ្ ម្ស ឆ្ន្ំ ២០២១ សម្មធនាគរនៅ្ម្នុជា (ហៅកាត់
ថ “ABC”) នតិងសម្មន៍មីក្ូ�តិរញ្ញវត្នុន្្ម្នុជា (ហៅកាត់ថ “CMA”) 
បានប្កាសផ្ល់ការ្រន្ធូរ្រន្យ�តិរញ្ញវត្នុ្រន្្ម ហើយរួមមនវិធានការដូច

ខាងក្្ម ដ្លបានធ្វើឲ្យប្សើរឡើងនៅថ្ង្ទី ១២ ខ្ ម្ស ឆ្ន្ំ ២០២១៖

• លើ្ល្ងឱ្យេតតិថតិជនដ្លឆ្លងជំងឺ្ូវីដ១៩ នតិងេតតិថតិជនដ្លជា្រ់ 
 ចតា្ត្ឡីសព័្ ពីការ្រង់ការប្្្់នតិងបាប្់ពតិនព័យយា៉្ងហចណាស់ 
 រយៈព្លពីរខ្ នតិងរៀ្រចំឥណទានឡើងវិញដោយ ស្វព័យប្វត្តិ  
 (ដោយមនការយល់ព្មពីេតតិថតិជន) ដើម្បីពន្យោរការ្រង់ប្្្់ 
 ដើមរយៈព្ល្រីខ្។

• ្រន្ធ្វើការផ្ដល់ជូនការរៀ្រចំឥណទានឡើងវិញឲ្យបានឆ្រ់រ�ព័ស  
 នតិង្រង្កល្្ខណៈងាយស្ួលសម្្្រ់េតតិថតិជនដ្លរងផល្រ៉ឹះពាល់ 
 ដោយជំងឺរាតត្បាតន្ឹះ។

• ្រញ្ច្ញឥណទានសង្្គោឹះ្រនា្ទ្ន់ ឬ្រន្្ម ដោយ្រន្ធូរ្រន្យ 
 ល្្ខេណ្ឌ ព្មទាំងកាត់្រន្យេត្្ការប្្្់ ដើម្បីជួយ្រន្ នតិង 
 ស្ដ្រឡើងវិញនូវស្ដ្ឋ្តិច្ចគ្រួសរ នតិងអាជីវ្្ម្មមរុន នតិងក្្យព្ល 
 មនវិ្រត្តិ។

• ធ្វើការរៀ្រចំឥណទានឡើវងវិញ ព្មទាំងលើ្ល្ងរាល់ការ 
 ផ្ពតិនព័យទាំងេស់ សម្្្រ់េតតិថតិជនដ្លទតិញផ្ទឹះផ្ទ្ល់េ្លួនទីមួយ 
 សម្្្រ់រស់នៅ (First Home Owner)។

• ផ្ដល់នូវការេនរុគ្្ឹះសម្្្រ់េតតិថតិជនដ្លទទួលមរណភាព 
 ដោយសរជំងឺ្ូវីដ១៩ តាមលទ្ធភាពជា្់ស្ដ្ងរ្រស់គ្ឹឹះស្្ន 

 នីមួយៗ។

នៅថ្ង្ទី ១៤ ខ្ ម្ស ឆ្ន្ំ ២០២១ រាជរដា្ឋ្ភតិបាលន្ព្ឹះជាណាចក្
្ម្នុជាបានច្ញ្រទ្រញ្ជ្ឲ្យមនការ្រតិទេ្ទ្រ់ ជា្រណោ្ត្ឹះអាសន្នៅទីក្រុង
ភ្ំព្ញនតិងខ្ត្្ណា្ត្លដើម្បីទ្រ់ស្ក្ត់ការរី្រាលដាលន្្ូវីដ១៩ ដ្ល
បានហាមឃត់ការធ្វើដំណើរច្ញក្្ផ្ទឹះ លើ្ល្ងត្មនធរុរៈចាំបាច់
 ដូចជាការធ្វើដំណើរទៅទតិញទំនតិញសម្្្រ់ប្ើប្្ស់  ការថ្ទាំសរុេភាព
នតិងអាជីវ្ម្មដ្លមនការេនរុញ្ញ្ត។  ស្វាធនាគរនតិង�តិរញ្ញវត្នុត្ូវបាន
លើ្ល្ងពីការរឹត្រន្ឹងទាំងន្ឹះ ្រ៉រុន្្ទោឹះជាយា៉្ងណា្៏ដោយដើម្បី
សរុេភាពសធារណៈ នៅថ្ង្ទី ១៩ ខ្ ម្ស ឆ្ន្ំ ២០២១  ក្រុម�៊រុន បាន
ផ្អ្្ប្ត្តិ្រត្តិការនៅសខាទាំងប្្ំ្រួននៅទីក្រុងភ្ំព្ញ នតិងខ្ត្តាខ្្ជា
្រណោ្ត្ឹះអាសន្សម្្្រ់រយៈព្លពីរសបា្ដ្�៍។  ស្ម្មភាពផ្ស្ងៗ 
ទាំងេស់នៅត្្រន្ប្តតិ្រត្តិការ   រួមមនស្វាធនាគរតាមេនឡាញ ATMs 
នតិងភា្ន្្់ងារ នតិងប្តតិ្រត្តិការន្្រណា្ត្ញសខានតិងការិយាលព័យផ្ស្ងទៀត

្្នុងចំណោម សខា  នតិងការិយាលព័យរ្រស់ក្រុម�៊រុនទាំង ១៤៩ ដោយមន
ការការពារសរុេភាពសធារណៈកាន់ត្ប្សើរជាងមរុន។

ការរាលដាលរ្រស់្ូវីដ១៩ នៅ្្នុងស�្មន៍ នតិងការរឹត្រន្ឹងជា្រន្្រនា្ទ្្រ់
អាចមនសកា្ត្នរុពលន្ការកើន ឡើងជាសរវន្ន្ហានតិភព័យឥណទាន 
ដ្លអាចមនផល្រ៉ឹះពាល់ដល់របាយការណ៍�តិរញ្ញវត្នុរ្រស់ក្រុម�៊រុន។ 
្ណៈគ្្រ់គ្ងបានចាត់ទរុ្ការរាលដាលរ្រស់ជំងឺ្ូវីដ19 នៅ្្នុង
ស�្មន៍   នតិងការរឹត្រន្ឹងជាព្ឹត្តិការណ ៍្រនា្ទ្្រ់ពីការិយ្ររិច្ឆ្ទន្
របាយការណ៍ ហើយបានវាយតម្ល្ថវាមតិនម្នជាព្ឹត្តិការណ៍តម្ូវឲ្យ
មនការក្សម្រួលនោឹះទ្។ ្ណៈគ្្រ់គ្ង ្ំពរុងវាយតម្ល្ផល្រ៉ឹះពាល់
ន្ការរី្រាលដាលរ្រស់ជំងឺ្ូវីដ១៩ នៅ្្នុងស�្មន៍ នតិងការរឹត្រន្ឹង
ជា្រន្្រនា្ទ្្រ់ទៅលើ ផល្រព័ត្រ្រស់េ្លួន ដ្លការវាយតម្ល្ន្ឹះមតិនទាន ់
បាន្រញ្ច្រ់នៅកាល្ររិយច្ឆ្ទន្របាយការណ៍ន្ឹះ។ 
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ការិយាល័យ្រណ្តវាល
េគរអលេ២៨៥ មហាវិថី យរុទ្ធពលអេមរៈភូមតិន្ទ (២៧១) 

សងា្ក្ត់ទំន្់រទឹ្ េណ្ឌ្ឹរងអ្ង្ង រាជធានីភ្ំអពញ

(៨៥៥) ២៣ ៨៦ ១៤ ៦១ | (៨៥៥) ២៣ ៩៩ ៣០ ៦២

info@amkcambodia.com

www.amkcambodia.com




