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ព័ត៌មានរួម
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
Tan Sri Dato' Sri Dr. Teh Hong Piow
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនប្រតិបត្តិមិនឯករាជ្យ
Dato' Mohammed Najeeb bin Abdullah
អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនប្រតិបត្តឯ
ិ ករាជ្យ
Datuk Phan Ying Tong
អភិបាលប្រតិបត្តិ
Dato' Chang Kat Kiam
អភិបាលមិនប្រតិបត្តិមិនឯករាជ្យ
Mr. Quah Poh Keat
អភិបាលមិនប្រតិបត្តិមិនឯករាជ្យ
បណ្ឌិត ឃង្ទី សំ អ័បឌុលឡា
អភិបាលមិនប្រតិបត្តិឯករាជ្យ
លេខារួមរបស់ក្រុមហ៊ុន
Dato' Chia Lee Kee
Mr. Ong Ming Teck
សវនករ
Ernst & Young (Cambodia) Ltd ជាន់ទី 3 មជ្ឈមណ្ឌល SSN
អគារលេខ 66 មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ជ័យជំនះ
ខណ្ឌដូនពេញ 12206រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទីស្នាក់ការកណ្តាល
អគារធនាគារកម្ពុ
អគារលេខ 23 រុក្ខវិថីក្រមួនស (ផ្លូវលេខ 114)
សង្កាត់ផ្សារថ្មី 2 ខណ្ឌដូនពេញ
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 23 222 880 / 222 881 / 222 882
ទូរសារលេខ ៖ (855) 23 222 887
SWIFT

៖ CPBLKHPP

អុីម៉ែល

៖ hoe@campubank.com.kh

គេហទំព័រ
គេហទំព័រ

៖ www.campubank.com.kh
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ធនាគារកម្ពជា
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បណ្តាញសាខា
សាខានៅរាជធានីភ្នំពេញ
ភ្នំពេញ

ជាន់ផ្ទាល់ដី & ជាន់ទី 1 អគារធនាគារកម្ពុ
អគារលេខ 23 រុក្ខវិថីក្រមួនស (ផ្លូវលេខ 114)
សង្កាត់ផ្សារថ្មី 2 ខណ្ឌដូនពេញ
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 23 214 111 / 217 686 / 223 182
ទូរសារលេខ ៖ (855) 23 217 655
អុីម៉ែល

៖ campupnh@campubank.com.kh

បឹងត្របែក

ផ្ទះលេខ 432 មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 23 989 310 / 989 311 / 989 312 / 989 313
ទូរសារលេខ ៖ (855) 23 989 314
អុីម៉ែល

៖ campubtk@campubank.com.kh

បឹងទំពុន

ផ្លូវលេខ 371 ភូមិត្នោតជ្រុំ
សង្កាត់បឹងទំពុន
ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 23 901 140 / 901 141 / 901 142 / 901 143
ទូរសារលេខ ៖ (855) 23 901 144
អុីម៉ែល 

៖ campubtn@campubank.com.kh

ច្បារអំពៅ 

ផ្ទះលេខ 16 ផ្លូវជាតិលេខ 1
សង្កាត់ច្បារអំពៅទី 1 ខណ្ឌច្បារអំពៅ
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 23 997 976 / 997 977 / 997 978
ទូរសារលេខ ៖ (855) 23 997 975
អុីម៉ែល
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បណ្តាញសាខា
ជ្រោយចង្វារ

ផ្ទះលេខ F01 & F02 ផ្លូវជាតិលេខ 6A
សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌឫស្សីកែវ
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 23 432 301 / 432 302 / 432 303 / 432 304
ទូរសារលេខ ៖ (855) 23 432 305

៖ campuccv@campubank.com.kh

អុីម៉ែល

ម៉ៅសេទុង

ផ្ទះលេខ 217 ABCD មហាវិថីម៉ៅសេទុង
សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី 1 ខណ្ឌបឹងកេងកង
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 23 987 293 / 987 294 / 987 295 / 987 297
ទូរសារលេខ ៖ (855) 23 987 296
អុីម៉ែល

 ៖ campumtt@campubank.com.kh

អូឡាំពិក

ផ្ទះលេខ 267 មហាវិថីព្រះសីហនុ
សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ 7 មករា
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 23 222 860 / 222 861 / 222 862
ទូរសារលេខ ៖ (855) 23 222 863
អុីម៉ែល

៖ campuolympic@campubank.com.kh

ផ្សារអូឡាំពិក

ផ្ទះលេខ 370 E០ ផ្លូវលេខ 193
សង្កាត់អូឡាំពិក ខណ្ឌបឹងកេងកង
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 23 988 560 / 988 561 / 988 562
ទូរសារលេខ ៖ (855) 23 988 563
អុីម៉ែល

៖ campuomt@campubank.com.kh
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្រ ឆ
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ំ ំា្ន 2017

បណ្តាញសាខា
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ

ផ្ទះលេខ A2 ផ្លូវជាតិលេខ 4 តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ
សង្កាត់កន្ទោក ខណ្ឌកំបូល
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 23 729 311 / 729 312 / 729 313
ទូរសារលេខ ៖ (855) 23 729 315
អុីម៉ែល

៖ campupez@campubank.com.kh

ផ្សារដើមគ

ផ្ទះលេខ 281 មហាវិថីម៉ៅសេទុង
សង្កាត់ផ្សារដើមគ ខណ្ឌទួលគោក
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 23 996 118 / 996 119
ទូរសារលេខ ៖ (855) 23 996 120
អុីម៉ែល

៖ campupdr@campubank.com.kh

ផ្សារកណ្តាល

ផ្ទះលេខ 129-131-133 ផ្លូវលេខ 144
សង្កាត់ផ្សារកណ្តាល 2ខណ្ឌដូនពេញ
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖(855) 23 988 300 / 988 301 / 988 302 / 988 303
ទូរសារលេខ ៖ (855) 23 988 304
អុីម៉ែល

៖ campupkd@campubank.com.kh

ព្រះមុនីវង្ស

ផ្ទះលេខ 541Eo និង 543Eo
មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងកេងកងទី 2 ខណ្ឌបឹងកេងកង
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 23 992 630 / 992 631 / 992 632
ទូរសារលេខ ៖ (855) 23 992 633
អីុម៉ែល

៖ campumng@campubank.com.kh

មហាវិថីព្រះសីហនុ

ផ្ទះលេខ 128E0 មហាវិថីព្រះសីហនុ (ផ្លូវលេខ 274)
សង្កាត់បឹងកេងកងទី 1 ខណ្ឌបឹងកេងកង
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 23 998 091 / 998 092 / 998 093
ទូរសារលេខ ៖ (855) 23 998 094
អុីម៉ែល
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៖ campupsb@campubank.com.kh

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

បណ្តាញសាខា
សែនសុខ

ផ្ទះលេខ 241, 243, 245 និង 247 ផ្លូវលេខ 1003
សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 23 901380 / 901 381 / 901 382 / 901 383
ទូរសារលេខ ៖ (855) 23 901 384
អុីម៉ែល 

៖ campussh@campubank.com.kh

ស្ទឹងមានជ័យ

ផ្ទះលេខ 61អា 62អា 63អា 64អា និង 65អា មហាវិថីវែងស្រេង
សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី 1 ខណ្ឌមានជ័យ
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 23 969 601 / 969 602 / 969 603 / 969 604
ទូរសារលេខ ៖ (855) 23 969 606
អុីម៉ែល 

៖ campusmy@campubank.com.kh

ផ្លូវ 271

ផ្ទះលេខ 26 ផ្លូវលេខ 271 ភូមិត្រពាំងឈូក
សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 23 969 610 / 969 611 / 969 612 / 969 613
ទូរសារលេខ ៖ (855) 23 969 614
អុីម៉ែល 

៖ campust271@campubank.com.kh

ទឹកថ្លា

ផ្ទះលេខ 7,9,11E0-E4 ផ្លូវលេខ 110A
សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 23 995 202 / 995 203 / 995 204
ទូរសារលេខ ៖ (855) 23 995 205
អុីម៉ែល 

៖ camputta@campubank.com.kh

ទួលគោក

ផ្ទះលេខ 150F2A 150F2B 150F2C ផ្លូវលេខ 289
ក្រុម 52 សង្កាត់បឹងកក់ 1 ខណ្ឌទួលគោក
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 23 992 481 / 992 482 / 992 483
ទូរសារលេខ ៖ (855) 23 992 484
អុីម៉ែល

៖ camputkk@campubank.com.kh

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

បណ្តាញសាខា
ទួលទំពូង

ផ្ទះលេខ 170A&B ផ្លូវលេខ 155
ភូមិ 4 សង្កាត់ទួលទំពូងទី 1 ខណ្ឌចំការមន
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 23 996 940 / 996 941 / 996 942
ទូរសារលេខ ៖ (855) 23 996 943
អុីម៉ែល 

៖ camputtp@campubank.com.kh

សាខានៅតាមបណ្តាខេត្ត
បាត់ដំបង

ផ្ទះលេខ 102 ក្រុមទី 38 ផ្លូវលេខ 3 កន្លះ
ភូមិ 20 ឧសភា សង្កាត់ស្វាយប៉ោ
ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 53 953 801 / 953 802 / 953 803
ទូរសារលេខ ៖ (855) 53 953 804
អុីម៉ែល 

៖ campubtb@campubank.com.kh


បាវិត

ផ្លូវជាតិលេខ 1 ភូមិបាវិតកណ្តាល
សង្កាត់បាវិត ក្រុងបាវិត
ខេត្តស្វាយរៀង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 44 946 100 / 946 101 / 946 104 / 946 105
ទូរសារលេខ ៖ (855) 44 946 103
អុីម៉ែល 

៖ campubvt@campubank.com.kh

កំពង់ចាម

វិថីកុសុមនារី រ័ត,្ន សង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម
ខេត្តកំពង់ចាម ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 42 942 180 / 942 182 / 942 888
ទូរសារលេខ ៖ (855) 42 942 183
អុីម៉ែល 

៖ campukgcham@campubank.com.kh

កំពង់ស្ពឺ

ផ្លូវជាតិលេខ ៤ ភូមិក្រាំងពលទេព
សង្កាត់រការធំ ក្រុងច្បារមន
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 25 987 500 / 987 501 / 987 502 / 987 503
ទូរសារលេខ ៖ (855) 25 987 504
អុីម៉ែល 
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៖ campuksu@campubank.com.kh

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

បណ្តាញសាខា
កំពត
ផ្ទះលេខ 45 ផ្លូវជាតិលេខ 3 ភូមិកំពង់បាយខាងត្បូង
ឃុំកំពង់បាយ ស្រុកកំពង់បាយ
ខេត្តកំពត ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 33 932 760 / 932 761 / 932 762 / 932 763
ទូរសារលេខ ៖ (855) 33 932 764
អុីម៉ែល

៖ campukpt@campubank.com.kh

កោះកុង
ភូមិ 1 សង្កាត់ដងទង់
ក្រុងខេមរភូមិន្ទ
េខត្តកោះកុង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 35936 600 / 936 601 / 936602 / 936 603
ទូរសារលេខ ៖ (855) 23 936 604
អុីម៉ែល 

៖ campukkg@campubank.com.kh

ផ្សារលើ (ខេត្តសៀមរាប)
ផ្លូវជាតិលេខ ៦ ភូមិចុងកៅស៊ូ សង្កាត់ស្លក្រាម
ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 63 962 100 /962 101 / 962 102
ទូរសារលេខ ៖ (855) 63 962 103
អុីម៉ែល

៖ campuplu@campubank.com.kh

ព្រះសីហនុ
ផ្លូវសុភមង្គល សង្កាត់ 2 ក្រុងព្រះសីហនុ
ខេត្តព្រះសីហនុ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 34 934 130 / 934 131 / 934 132
ទូរសារលេខ ៖ (855) 34 934 133
អុីម៉ែល 

៖ campupsk@campubank.com.kh

ប៉ោយប៉ែត
ផ្លូវជាតិលេខ 5 ភូមិអូរជ្រៅ
សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 54 967 356 / 967 357 / 967 358
ទូរសារលេខ ៖ (855) 54 967 359
អុីម៉ែល

៖ campuppt@campubank.com.kh

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

បណ្តាញសាខា
សៀមរាប
ផ្ទះលេខ 39-41 វិថីស៊ីវុត្ថា ភូមិមណ្ឌល 2
សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ក្រុងសៀមរាប
ខេត្តសៀមរាប ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 63 964 777 / 964 889
ទូរសារលេខ ៖ (855) 63 963 899
អុីម៉ែល 

៖ campusrp@campubank.com.kh

សួង

ផ្ទះលេខ 263 ផ្លូវជាតិលេខ 7 ភូមិជើងឡង
សង្កាត់សួង ក្រុងសួង
ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 42 218 380 / 218 381 / 218 382 / 218 383
ទូរសារលេខ ៖ (855) 42 218 384
អុីម៉ែល

៖ campusug@campubank.com.kh

តាខ្មៅ

ផ្លូវលេខ 203 កែងផ្លូវលេខ 106
សង្កាត់តាខ្មៅ ក្រុងតាខ្មៅ
ខេត្តកណ្តាល ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ (855) 24 985 001 / 985 002 / 985 003
ទូរសារលេខ ៖ (855) 24 985 011
អុីម៉ែល 
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៖ camputakhmao@campubank.com.kh

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

ប្រវត្តិធនាគារ
ជីវប្រវត្តិរបស់ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ
ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ (ហៅកាត់ថា "ធនាគារ" ឬ "ធនាគារកម្ពុ") ត្រូវបានបង្កើតឡើងនា
 ថ
 ្ងៃទី20 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ1992 និងចាប់
ផ្តើមប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មដំបូងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាថ្ងៃទី25 ខែឧសភា ឆ្នាំ1992។ ធនាគារមរបស់
េ
ធនាគារកម្ពុ
គឺធនាគារសាធារណៈ ប៊ែហាដ (Public Bank Berhad) ដែលបានបង្កើត និងមានអាជ្ញាប័ណ្ណធនាគារនៅក្នុងប
 ្រទេស
ម៉ាឡេស៊ី។

ធនាគារសាធារណៈ

ជាធនាគារឈានមុខមួយ

និងមានកិត្តិស័ព្ទល្បីល្បាញក្នុងការគ្រប់គ្រងដ៏ប្រុងប្រយ័ត្ន

សេវាកម្មអតិថិជន ការផ្តល់សេវាកម្មស្ដង់ដារដែលគ្មានភាពលម្អៀង អភិបាលកិច្ច និងវប្បធម៌អាជីវកម្មរឹងមាំ។

សកម្មភាពចម្បងរបស់ធនាគារ
ពាក់ព័នន
្ធ ឹងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។

គឺធ្វើប្រតិបត្តិការលើរាល់សកម្មភាពអាជីវកម្មធនាគារ

និងផ្តល់សេវាទាំងឡាយដែល

ធនាគារកម្ពុបានរីកចម្រើនធំធាត់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។

បណ្តាញសាខារបស់ធនាគារបាន

កើនឡើងដល់ 31 សាខា។
ទស្សនវិស័យរួម
ធនាគារកម្ពុយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជនរបស់ខ្លួន
►

ដោយផ្តល់ជូននូវសេវាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងភាពរួសរាយរាក់ទាក់គ្រប់ប្រភេទអាជីវកម្ម។

►

ដោយបង្កើតផលិតផល និងសេវាកម្មធនាគារថ្មីៗ។

ធនាគារកម្ពុយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបុគ្គលិករបស់ខ្លួន
►

ដោយលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់បុគ្គលិកធនាគារតាមរយៈប្រាក់បំណាច់គួរឲ្យទាក់ទាញ

និងផ
 ្តល់ជូនន
 ូវ

អត្ថប្រយោជន៍ប
 ន្ថែមផ្សេងៗទៀត ។
►

ដោយពង្រឹងផ្នែកស្មារតីតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល

និងការអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិក

និងផ្តល់ជូនន
 ូវឱ
 កាសសម្រាប់

ការតំឡើងឋានៈ និងតួនាទី ។
ធនាគារកម្ពុយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសហគមន៍ដែលខ្លួនផ្តល់សេវាជូន
►

ដោយកំណត់តួនាទីរបស់ខ្លួនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមជាលក្ខណៈរូបិយមួយ ។

►

ដោយផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងគោលនយោបាយ

និងគោលបំណងរបស់ប្រទេសជាតិដើម្បីរួមចំណែកក្នុង

ដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិទាំងមូល ។
.... ជាមួយនឹងសុចរិតភាព ។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

ការគូសបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ

2019

2018
រាយការណ៍ឡើងវិញ
(កំណត់សម្គាល់ 2.4)

លទ្ធផលប្រតិបត្តិការ (ពាន់ដុល្លារអាមេរិក)
ប្រាក់ចំណេញមុនដកពន្ធ

82,266

78,575

ប្រាក់ចំណេញក្រោយដកពន្ធ

65,698

63,745

ទ្រព្យសកម្មសរុប

2,676,670

2,457,548

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

1,141,550

1,039,364

ទ្រព្យអកម្មសរុប

2,093,334

1,939,909

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

1,927,748

1,890,378

90,000

90,000

មូលធនភាគទុនិក

583,336

517,638

ការសន្យា និងភាពជាយថាភាព

443,718

406,497

ឥណទានមិនដំណើរការ ធៀបនឹងឥណទាន និងបុរេប្រទានសរុប

0.81

1.33

ផលចំណូលសុទ្ធពីទ្រព្យសកម្ម

2.45

2.59

ផលចំណូលសុទ្ធពីមូលធនសុទ្ធ

11.26

12.31

កម្រិតការប្រាក់ធៀបនឹងចំណូលដុល

64.16

62.32

ចំណាយក្រៅពីការប្រាក់ធៀបនឹងចំណូលដុល

21.05

20.91

អនុបាតសន្ទនីយភាព

113.87

107.21

អនុបាតសោធនភាព

19.12

19.76

អនុបាតឥណទានដុលធៀបនឹងប្រាក់បញ្ញើ

58.25

55.06

ឥណទានដុលធៀបនឹងចំនួនបុគ្គលិក

1,277

1,194

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនធៀបនឹងចំនួនបុគ្គលិក

2,144

2,156

ប្រាក់ចំណេញមុនកាត់ពន្ធធៀបនឹងចំនួនបុគ្គលិក

91.51

89.60

ទិន្នន័យតារាងតុល្យការសំខាន់ៗ (ពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

ដើមទុនបានបង់

អនុបាតហិរញ្ញវត្ថុ (%)

អនុបាតលើផលសម្រេច (ពាន់ដុល្លារអាមេរិក)
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ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

តារាងតុល្យការបំព្រួញរបស់ធនាគារ
ទ្រព្យអកម្ម និងមូលធនរបស់ភាគទុនិក

ទ្រព្យសកម្ម

2019

2018

2019

2018

(រាយការណ៍

(រាយការណ៍

ឡើងវិញ)

ឡើងវិញ)

%

%

%

%

ឥណទាន និងបុរេប្រទានសុទ្ធ

42.6

42.3

ប្រាក់បញ្ញេីរបស់អតិថិជន

72.0

76.9

ប្រាក់បញ្ញេី និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារនានា

35.2

35.4

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

13.2

12.5

ប្រាក់បញ្ញេីកំណត់ដោយច្បាប់

10.3

10.1

ទុនបម្រុងមិនអាចបែងចែកបាន

4.5

4.1

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

0.7

0.8

ដេីមទុន

3.4

3.7

សាច់ប្រាក់ និងសមតុល្យធនាគារ

9.9

10.0

កម្ចីពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

3.0

0.0

ទ្រព្យសកម្មផេ្សងៗ

1.3

1.4

ប្រាក់បញ្ញើធនាគារនានា

1.6

0.4

បំណុលផេ្សងៗ

1.5

1.6

ទុនបម្រុងតាមច្បាប់

0.8

0.0

ទុនបម្រុងផ្សេងៗ

0.0

0.8

សរុប

100

100.0

សរុប

100

100.0

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

ការសង្ខេបទៅលើកំណើនប្រាំឆ្នាំរបស់ធនាគារ
ប្រាក់ចំណេញមុនដកពន្ធ
លានដុល្លារអាមេរិក

មូលធនភាគទុនិក

ទ្រព្យសកម្ម

លានដុល្លារអាមេរិក

លានដុល្លារអាមេរិក

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

លានដុល្លារអាមេរិក

លានដុល្លារអាមេរិក

*រាយការណ៍ឡើងវិញ
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ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

Tan Sri Dato’ Sri Dr. 
Teh Hong Piow

Dato’ Mohammed Najeeb bin
Abdullah

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនប្រតិបត្តិុ

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនប្រតិបត្តិ

Dato’ Chang Kat Kiam

Mr. Quah Poh Keat

មិនឯករាជ្យ

អភិបាលមិនប្រតិបត្តម
ិុ ិនឯករាជ្យ

Datuk Phan Ying Tong
អភិបាលប្រតិបត្តិ

ឯករាជ្យ

អភិបាលមិនប្រតិបត្តម
ិុ ិនឯករាជ្យ

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

បណ្ឌិត ឃង្ទី សំអប
័ ឌុលឡា

អភិបាលមិនប្រតិបត្តឯ
ិុ ករាជ្យ
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

ប្រវត្តិរូបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
Tan Sri Dato' Sri Dr. Teh Hong Piow
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនប្រតិបត្តិមិនឯករាជ្យ
Tan Sri Dato' Sri Dr. Teh Hong Piow មានអាយុ

90 ឆ្នាំ បានចាប់ផ្តើមអាជីពផ្នែកធនាគារនៅឆ្នាំ 1950 និងមា
 ន

បទពិសោធន៍ជាង 70 ឆ្នាំក្នុងវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកបានបង្កើតធនាគារសាធារណៈនៅក្នុងឆ្នា
 ំ1965 នៅពេល
លោកមានអាយុ 35 ឆ្នាំ។ លោកត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលរបស់ធនាគារសាធារណៈនៅថ
 ្ងៃទី30 ខែធ្នូ ឆ្នាំ1965 និង
ជានាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារសាធារណៈចាប់តាំងពីថ្ងៃចាប់ដំណេីរការអាជីវកម្មនៅ
 ខែសីហា
តែងតាំងម្តងទៀតជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារសាធារណៈ

ឆ្នាំ1966។

លោកត្រូវបាន

និងជា
 ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសម្ព័នធ
្ធ នាគារ

សាធារណៈចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2002។ លោកបានចូលនិវត្តន៍ក្នុងតួូនាទីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ធនាគារ
សាធារណៈនៅថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018។ លោកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកិត្ដិយស និងទីប្រឹក្សាធនាគារ
សាធារណៈចាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2019។
Tan Sri Teh ធ្លាប់ទទួលបានការកោតសរសើរទាំងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងលើឆាកអន្តរជាតិចំពោះសមិទ្ធផលដ៏ឆ
 ្នើម
ក្នុងនាមជាធនាគារិក និងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មហ
 ិរញ្ញវត្ថដ
ុ ែលឈានមុខគេ។ រង្វាន់ និងប
 ័ណ្ណសរសើរ
ដែលលោកទទួលបានរួមមាន៖
●●

ធនាគារិកពាណិជ្ជអាស៊ី ឆ្នាំ 1991។

●●

ពាណិជ្ជករអាស៊ាន ឆ្នាំ 1994។

●●

ពាណិជ្ជករជោគជ័យរបស់ម៉ាឡេស៊ី ឆ្នាំ 1997។

●●

នាយកប្រតិបត្តិម៉ាឡេស៊ី ឆ្នាំ 1998។

●●

នាយកប្រតិបត្តិឆ្នើមបំផុតប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឆ្នាំ 2004។

●●

នាយកប្រតិបត្តិ Most PR Savvy ឆ្នាំ 2004។

●●

រង្វាន់ជោគជ័យជាអ្នកដឹកនាំធនាគារិកអាស៊ី ឆ្នាំ 2005 សម្រាប់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

●●

រង្វាន់សម្រាប់វិភាគទានដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍សេវាហិរញ្ញវត្ថុនៅអាស៊ី ឆ្នាំ 2006 ។

●●

រង្វាន់ជោគជ័យក្នុងឆាកជីវិត ឆ្នាំ 2006 ។

●●

រង្វាន់ជោគជ័យក្នុងឆាកជីវិតនៃភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះ រួមទាំងការលះបង់កម្លាំងកាយចិត្ត និងភាពឧស្សាព្យាយាមសម្រាប់ឆ្នាំ
2006 ។

●●

រង្វាន់ធនាគារិកឆ្នើមបំផុតរបស់អាស៊ី ឆ្នាំ 2006 ។

●●

រង្វាន់បុគ្គលិកលក្ខណៈម៉ាក BrandLaureate ឆ្នាំ 2007។

●●

រង្វាន់ធនាគារិកវៃឆ្លាតបំផុតរបស់អាស៊ាន ឆ្នាំ 2007 ។

●●

រង្វាន់ជោគជ័យមួយជីវិតក្នុងភាពជាសហគ្រិនឆ្នាំ 2007។

●●

ប័ណ្ណទទួលស្គាល់ Pila ឆ្នាំ 2007។

●●

រង្វាន់ធនាគារិកឆ្នើមរបស់អាស៊ី ឆ្នាំ 2008។

●●

រង្វាន់នាយកប្រតិបត្តិឆ្នើមបំផុតប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឆ្នាំ 2009 ។

●●

រង្វាន់ឆ្នើមផ្នែកធនាគាររបស់អាស៊ី ឆ្នាំ 2010 ។

●●

រង្វាន់ទទួលស្គាល់ជានាយកក្រុមហ៊ុនអាស៊ី ឆ្នាំ 2010 ប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

●●

អ្នកបង្កើតតម្លៃ នាយកប្រតិបត្តិដ៏ឆ្នើមរបស់ម៉ាឡេស៊ី ឆ្នាំ 2010 ។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

ប្រវត្តិរូបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
●●

រង្វាន់បុរសឆ្នើម Tun Dr. Mahathir Mohamad ពី BrandLaureate សម្រាប់ឆ្នាំ 2010 ដល់ឆ្នាំ 2011 ។

●●

រង្វាន់នាយកប្រតិបត្តិដ៏ឆ្នើម(ទំនាក់ទំនងវិនិយោគិន) ឆ្នាំ 2011 សម្រាប់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ។

●●

រង្វាន់ទទួលស្គាល់ជានាយកក្រុមហ៊ុនអាស៊ី ឆ្នាំ 2011 សម្រាប់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

●●

រង្វាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំឈានមុខគេផ្ដល់ដោយ BrandLaureate Premier Brand Icon ឆ្នា ំ2011 ។

●●

រង្វាន់នាយកប្រតិបត្តិដ៏ឆ្នើម(ទំនាក់ទំនងវិនិយោគិន) ឆ្នាំ 2012 សម្រាប់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ។

●●

រង្វាន់ទទួលស្គាល់ជានាយកក្រុមហ៊ុនប្រចាំអាស៊ី ឆ្នាំ 2012 ។

●●

រង្វាន់នាយកប្រតិបត្តិដ៏ឆ្នើម(ទំនាក់ទំនងវិនិយោគិន) ឆ្នាំ 2013 សម្រាប់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ។

●●

រង្វាន់ទទួលស្គាល់ជានាយកក្រុមហ៊ុនអាស៊ី ឆ្នាំ 2013 ប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

●●

រង្វាន់ធនាគារិកផ្ដល់ដោយ BrandLaureate ឆ្នាំ 2012 ដល់ឆ្នាំ 2013 ។

●●

រង្វាន់នាយកប្រតិបត្តិដ៏ឆ្នើម(ទំនាក់ទំនងវិនិយោគិន) ឆ្នាំ 2014 សម្រាប់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ។

●●

រង្វាន់ទទួលស្គាល់ជានាយកក្រុមហ៊ុនអាស៊ី ឆ្នាំ 2014 ប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

●●

ធនាគាររិកវិសាមញ្ញឆ្នាំ 2015។

●●

រង្វាន់ជោគជ័យមួយជីវិតក្នុងភាពជាសហគ្រិនចិននៅទូទាំងសាកលលោកឆ្នាំ 2015។

●●

រង្វាន់ " Icon of Icons- អធិរាជធនាគារិក" ពី BrandLaureate។

●●

នាយកប្រតិបត្តិដ៏ឆ្នើមប្រចាំតំបន់អាស៊ី (ទំនាក់ទំនងវិនិយោគិន) ប្រចាំឆ្នាំ 2015 របស់ម៉ាឡេស៊ី។

●●

រង្វាន់ជោគជ័យមួយជីវិតពី William "Bills" Seidman ក្្នុងវិស័យសេវាហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ 2015។

●●

រង្វាន់ទទួលស្គាល់អភិបាលក្រុមហ៊ុនឆ្នើមប្រចាំតំបន់អាស៊ីប្រចាំឆ្នាំ 2015 របស់ម៉ាឡេស៊ី។

●●

នាយកប្រតិបត្តិឆ្នើមជាងគេរបស់អាស៊ី (ទំនាក់ទំនងវិនិយោគិន) ប្រចាំឆ្នាំ 2016 របស់ម៉ាឡេស៊ី។

●●

រង្វាន់ទទួលស្គាល់អភិបាលក្រុមហ៊ុនឆ្នើមប្រចាំតំបន់អាស៊ីឆ្នាំ 2016 របស់ម៉ាឡេស៊ី។

●●

នាយកប្រតិបត្តិឆ្នើមរបស់អាស៊ី (ទំនាក់ទំនងវិនិយោគិន) ប្រចាំឆ្នាំ 2017 របស់ម៉ាឡេស៊ី។

●●

រង្វាន់ទទួលស្គាល់អភិបាលក្រុមហ៊ុនឆ្នើមប្រចាំតំបន់អាស៊ីប្រចាំឆ្នាំ 2017 របស់ម៉ាឡេស៊ី។

●●

ធនាគារិកម៉ាឡេស៊ីឆ្នើមគ្រប់ពេល

●●

នាយកប្រតិបត្តិឆ្នើមជាងគេរបស់អាស៊ី (ទំនាក់ទំនងវិនិយោគិន) ប្រចាំឆ្នាំ 2018 របស់ម៉ាឡេស៊ី។

●●

រង្វាន់ BrandLaureate Hall of Fame-Lifetime Achievement Award 2018-Man of the Year

●●

រង្វាន់ Grand Prix D'Excellence Brand Leadership Award in Banking

●●

រង្វាន់ The Best of Best in Brand Leadership Award 2018 - Overall Championship

●●

រង្វាន់ទទួលស្គាល់អភិបាលក្រុមហ៊ុនអាស៊ានប្រចាំឆ្នាំ 2018 របស់ម៉ាឡេស៊ី។

●●

រង្វាន់ទទួលស្គាល់អភិបាលក្រុមហ៊ុនអាស៊ានប្រចាំឆ្នាំ 2019 របស់ម៉ាឡេស៊ី។

●●

រង្វាន់ BrandLaureate Hall of Fame-Lifetime Achievement Award as the Greatest Banking Icon of the
Decade។

Tan Sri Teh បានទទួលមេដាយ "សម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីផ្នែកធនាគារវៀតណាម" ពីធនាគាររដ្ឋវៀតណាមក្នុងឆ
 ្នាំ
2002

ក្នុងការចូលរួ មច
 ំណែកយ
 ៉ាងច្រើនរបស់លោកក្នុងឧស្សាហកម្មធនាគារវៀតណាមក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមក។

Tan Sri Teh ក៏បានទទួលនូវប័ណ្ណទទួលស្គាល់ឆ្នាំ 2007 ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលជា
 សក្ខីភាពនៃភាពជោគជ័យយ៉ាងល្អ
ឥតខ្ចោះ និងការចូលរួមចំណែកដ
 ៏ធំធេងរបស់លោកក្នុងឧស្សាហកម្មធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

ប្រវត្តិរូបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
Tan Sri Teh ត្រូវបានបំពាក់មេដាយមុនីសោរាភ័ណ្ឌថ្នាក់ធិបឌិន្ទដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឆ
 ្នាំ2016
ចំពោះស្នាដៃល្អ និងការចូលរ ួមច
 ំណែកស
 េដ្ឋកិច្ចសង្គមឆ
 ្ពោះទៅរកភាពរីកចម្រើន និងកា
 រអភិវឌ្ឍន៍ប
 ្រទេសកម្ពុជាក្នុងរ
 យៈពេល
25 ឆ្នាំកន្លងទៅ។ លោកជាធនាគាររិកម៉ាឡេស៊ីដំបូងគេបំផុតដែលបានទទួលពានរង្វាន់ និងមេដាយនេះ។
Tan Sri Teh បានទទួលមេដាយអភិវឌ្ឍនឧស្សាហកម្មធនាគារវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ 2017 ពីធនាគាររដ្ឋវ
 ៀតណាមជាការទទួល
ស្គាល់ទៅនឹងការចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនចំពោះការកសាង និងអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មធនាគារវៀតណាម។ Tan Sri Teh គឺជា
ធនាគាររិកបរទេសដំបូងគេបំផុតដែលបានទទួលពានរង្វាន់ និងមេដាយនេះ។
ជាការទទួលស្គាល់អំពីការចូលរួមចំណែករបស់លោកចំពោះសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច លោកបានទទួលសញ្ញាប័តបណ្ឌ
្រ
ិតផ្ន
 ែកច្បាប់
(សញ្ញាប័ត្រកិត្តិយស) ពីសាកលវិទ្យាល័យម៉ាឡេស៊ីក្នុងឆ្នាំ 1989។
Tan Sri Teh ទទួលបានសញ្ញប័ត្របណ្ឌិតកិត្ដិុយសពីសាកលវិទ្យាល័យពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងពី Academic Senate
នៃសាកលវិទ្យាល័យ

Sunway នៅថ្ងៃទី28 ខែមករា ឆ្នាំ2019 ជាការទទួលស្គាល់ភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់លោកក្នុងនាម


ជាធនាគារិកឈានមុខមួយរូបក្នុងចំណោមធនាគាររិកម៉ាឡេស៊ី ដែលបានបង្កើត និងត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃធនាគារសាធារណៈ
ក្លាយជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទំនើប និងជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលធ្វើសមាហរណកម្ម ព្រមទាំងទទួលស្គាល់ចំពោះការចូលរួម
ចំណែកដ
 ៏មហិមារបស់លោកក្នុងកំណើនវិស័យសេវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម៉ាឡេស៊ី។

Tan Sri Teh បានបម្រើការងារនៅតាមបណ្ដាអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។ លោកធ្លាប់
ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកធុរកិច្ចម៉ាឡេស៊ីចាប់ពីឆ្នាំ 1991 ដល់ឆ្្នាំ 1993 ជាសមាជិកបរិធនភិបាលកិច្ចជាតិចាប់ពឆ
ី ្នាំ 1988
ដល់ឆ្នាំ 2001 សមាជិកស្ថាបនិកក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2003 ហើយក៏ជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធជនក្រុមប្រឹក្សាទទួល
ស្គាល់ IPRM (IPRM Accreditation Privy Council)។
លោកគឺជាសមាជិកកិត្តិយសមួយរ ូបនៅវិ
 ទ្យាស្ថានគ្រប់គ្រងម៉ាឡេស៊ី

និងវិទ្យាស្ថានឯកទេសធ
 នាគារិកអា
 ស៊ី

វិទ្យាស្ថាន

ឯកទេសធនាគារិកចក្រភពអង់គ្លេស វិទ្យាស្ថានគ
 ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលចក្រភពអង់គ្លេស និងវ ិទ្យាស្ថានអភិបាលកិចអូ
្ច ស្ត្រាលី ។
ភាពជាអភិបាលរបស់លោកក្នុងក្រុមហ៊ុនមហាជនផ្សេងៗក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារសាធារណៈដែលមានដូចជា

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា

ភិបាល Public Mutual Bhd, Public Financial Holdings Ltd, Public Bank (Hong Kong) Ltd ធនាគារកម្ពុ និងបុត្រសម្ព័ន្ធ
ជាច្រើនផ្សេងទៀតរបស់ធនាគារសាធារណៈ និងជាអភិបាលរបស់ Public Investment Bank Bhd និង Public Islamic
Bank

Bhd

ព្រមទាំងភាពជាអភិបាលក្នុងក្រុមហ៊ុនមហាជនផ្សេងៗទៀត មានដូចជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន

LPI Capital Bhd។

Dato’ Mohammed Najeeb bin Abdullah
អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនប្រតិបត្តិឯករាជ្យ
Dato’ Mohammed Najeeb bin Abdullah

អាយុ 66 ឆ្នាំ ត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនប្រតិបត្តិ

ឯករាជ្យរបស់ធនាគារកម្ពុនាថ្ងៃទី4 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2018។
លោកមានបទពិសោធន៍ខាងវិស័យធនាគារនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសរុបច
 ំនួន 41 ឆ្នាំ។ លោកមានបទពិសោធន៍ 9 ឆ្នាំ ផ្នែក
ប្រតិបត្តកា
ិ រធនាគារនៅតាមសាខាធនាគារធំៗនៅក្នុងប្រ
 ទេសម៉ាឡេស៊ី

មុនព
 េលលោកចូលបម្រើការងារនៅធនាគារ

សាធារណៈក្នុងឆ្នាំ 1983 ក្នុងមុខត
 ំណែងជា
 ម
 ន្រជា
្តី ន់ខ្ពស់ ហើយបន្ទាប់មកលោកត្រូវបានតំឡើងមុខត
 ំណែងទៅ
 ជានា
 យក
សាខានៅក្នុងឆ្នាំ 1985 ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 1995 លោកត្រូវបានតែងតាំងជានាយកជាន់ខ្ពស់ដែលមុខត
 ំណែងនោះតម្រូវឱ្យលោក
ទទួលខុសត្រូវផ្នែកអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចនៅតាមសាខា។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

ប្រវត្តិរូបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
លោកធ្លាប់ជាប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការធនាគារ Islamic របស់ធនាគារសាធារណៈ មុនពេលលោកត្រូវបានផ្ទេរ និងត
 ែងតាំងជា
អគ្គនាយកធនាគារ Public Islamic Bank ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារសាធារណៈក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2008។
លោកបានលាឈប់ពីធនាគារ Public Islamic Bank នៅពេលលោកត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម៉ាឡេស៊ីនៅ
ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ 2010។
លោកបានបញ្ចប់សញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម (គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ) ពីសាកលវិទ្យាល័យ Charles
Darwin ប្រទេសអូស្រ្តាលី។ លោកក៏បានបញ្ចប់សញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទីផ្សារពី Chartered Institute of Marketing
ចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរ។

Datuk Phan Ying Tong
អភិបាលប្រតិបត្តិ
Datuk Phan Ying Tong មានអាយុ 57 ឆ្នាំ លោកទទួលបានសញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មពីសាកល
វិទ្យាល័យនៃទីក្រុងឡុងដ៍ និងត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលប្រតិបត
 ្តិនៃធនាគារកម្ពុនៅថ្ងៃទី15 ខែមីនា ឆ្នាំ2010។
លោកបានបម្រើការងារក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារសាធារណៈចំនួន 38 ឆ្នាំ ។ លោកធ្លាប់បម្រើការងារជាប្រធានសាខាជាច្រើននៅ
ធនាគារសាធារណៈ មុនពេលលោកត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយកនៃធនាគារកម្ពុនៅក្នុងឆ្នាំ 2002។ លោកត្រូវបា
 នតែងតាំង
ជាប្រធានធនាគារប្រចាំប្រទេសនៃធនាគារកម្ពុនាឆ្នាំ 2007 មុនពេលលោកត្រូវបានតែងតាំងជា
 ប្រធានធនាគារប្រចាំតំបន់នៃ
ប្រតិបត្តកា
ិ រឥណ្ឌូចិនក្នុងខែមីនា

ឆ្នាំ2014។

ភាពជាអភិបាលរបស់លោកក្នុងក្រុមហ៊ុនមហាជនផ្សេងៗក្នុងសម្ព័នធ
្ធ នាគារ

សាធារណៈមានដូចជា អភិបាលក្រុមហ៊ុនមូលប័ត្រកម្ពុស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី ក្រុមហ៊ុន CPB Properties Co., Ltd និង
Public Bank Vietnam Ltd។

Dato' Chang Kat Kiam
អភិបាលមិនប្រតិបត្តិមិនឯករាជ្យ
Dato' Chang Kat Kiam មានអាយុ 65 ឆ្នាំ ទទួលបា
 នសញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងត្រូវបានតែងតាំងជា
អភិបាលនៃធនាគារកម្ពុនៅថ្ងៃទី10 ខែមីនា ឆ្នាំ2004។
លោកបានបម្រកា
ើ រងារនៅធនាគារសាធារណៈចាប់តាំងពីឆ្នាំ

1975

ហើយលោកមានបទពិសោធន៍លើការធ្វើប្រតិបត្តិការ

ធនាគារជាច្រើន រួមមានការគ្រប់គ្រងសាខា និងផ
 លប័ត្រពាណិជ្ជកម្មធនាគារនៅទីស្នាក់ការកណ្តាល។ លោកត្រូវបានតែង
តាំងជានាយកប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិការនៃធនាគារសាធារណៈនៅឆ្នាំ

2006

ហើយត្រូវបានតែងតាំងម្តងទៀតជានាយកប្រតិបត្តិ

ប្រតិបត្តកា
ិ រជាន់ខ្ពស់នៅខែតុលា ឆ្នាំ2013 និងមុខដំណែងបច្ចុប្បន្នជានាយករងប្រតិបត្តិក្នុងខែមករា ឆ្នាំ 2016 ។
ភាពជាអភិបាលរបស់លោកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមហាជនផ្សេងៗក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារសាធារណៈ

មានដូចជាអភិបាលក្រុមហ៊ុន

Public Financial Holdings Ltd, Public Bank (Hong Kong) Ltd, Public Finance Ltd, ធនាគារកម្ពុ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងកម្ពុ
ឡុនប៉ាក ភីអិលស៊ី ក្រុមហ៊ុនមូលប័ត្រកម្ពុស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី Public Bank Vietnam Ltd និងក្រុមហ៊ុន AIA PUBLIC Takaful
Bhd។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

ប្រវត្តិរូបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
លោក Quah Poh Keat
អភិបាលមិនប្រតិបត្តិមិនឯករាជ្យ
លោក Quah Poh Keat មានអាយុ 67 ឆ្នាំ ត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលធនាគារកម្ពុនៅថ្ងៃទី11 ខែសីហា ឆ្នាំ 2009 ។
លោកជាអភិបាលមិនប្រតិបត្តិឯករាជ្យនៃធនាគារសាធារណៈដែលជាក្រុមហ៊ុនមេ ចាប់តាំងពីខែកក្កដា ឆ្នាំ2008 រហូតដ
 ល់
លោកត្រូវបានតែងតាំងជានាយករងប្រតិបត្តិទី 2 នៅថ្ងៃទី1 ខែតុលា ឆ្នាំ2013។

លោកត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរតួនាទីមកជា

នាយករងប្រតិបត្តន
ិ ៃធនាគារសាធារណៈនៅថ្ងៃទី28 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2013។ លោកបានចូលនិវត្តជានាយករងប្រតិបត្តិនៃធនាគារ
សាធារណៈនាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2015។
លោកជាសមាជិកមួយរូបនៃវិទ្យាស្ថានពន្ធដារម៉ាេឡសីុ

និងសមាគមគណនេយ្យករជំនាញជាន់ខ្ពស់

(ACCA)

េហីយក៏

ជាសមាជិកមួយរូបនៃវិទ្យាស្ថានគណនេយ្យករម៉ាេឡសុី វិទ្យាស្ថានគណនេយ្យករជំនាញសាធារណៈមា៉េឡសីុ និងវ ិទ្យាស្ថាន
គ្រប់គ្រងគណនេយ្យករជាន់ខ្ពស់ផងដែរ។
លោកធ្លាប់ជាដៃគូសវនកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន KPMG ក្នុងប្រទេសមា៉ឡេសីុចាប់តាំងពីខែតុលា ឆ្នាំ1982 និងត
 ្រូវបា
 នតែងតាំង
ជាដៃគូសវនកម្មជាន់ខ្ពស់ (ឬក៏អាចហៅម៉្យាងទៀតថាដៃគូសវនកម្មប្រតិបត្តិ) ចាប់ពីខែតលា
ុ
ឆ្នាំ 2000 រហូតដល់ថទ
ៃ្ង 3
ី 0
ខែកញ្ញា ឆំ2
្នា 007។
លោកបានចូលនិវត្តពក
ី ម
ុ្រ ហ៊ន
ុ នៅថ្ងទ
ៃ 3
ី 1 ខែធូ្ន ឆ្នា2
ំ 007។ លោកមានបទពិសោធន៍ផ្នែកសនវកម្ម ពន្ធដារ និងការអនុវត្ត
សោធនភាព និងធ្លាប់បម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងចក្រភពអង់គ្លេស បទពិសោធន៍របស់លោក រួមមានការ
ផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន បំបែកក
 ្រុមហ៊ុន និងឯ
 កជនភាវូបនីយកម្មក្រុមហ៊ុន។
ភាពជាអភិបាលរបស់លោកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមហាជនផ្សេងៗក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារសាធារណៈ

មានដូចជាអភិបាលក្រុមហ៊ុន

Public Mutual Bhd, Public Financial Holdings Ltd, Public Bank (Hong Kong) Ltd ធនាគារកម្ពុ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងកម្ពុ
ឡុនប៉ាក ភីអិលស៊ី ក្រុមហ៊ុនមូលប័ត្រកម្ពុស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតរបស់ធនាគារសាធារណៈ។
ភាពជាអភិបាលរបស់លោកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមហាជនផ្សេងៗដែលបានចុះបញ្ជីនៅលើទីផ្សារមូលប័ត្រម៉ាឡេស៊ីដែលក្នុងនោះ
រួមមា
 នក្រុមហ៊ុន Kuala Lumpur Kepong Berhad, Paramount Corporation Berhad និង Malayan Flour Mills
Berhad។

បណ្ឌិត ឃង្ទី សំ អ័ប
 ឌុលឡា
អភិបាលមិនប្រតិបត្តិឯករាជ្យ
បណ្ឌិត ឃង្ទី សំ អ័បឌុលឡា មានអាយុ 79 ឆ្នាំ ត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលរបស់ធនាគារកម្ពុនៅថ្ងៃទី27 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2014។
បណ្ឌិត ឃង្ទី សំ អ័បឌុលឡា មានបទពិសោធន៍ 17 ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រ
ថ្នាក់បណ្ឌិតគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

(អាជីវកម្ម

និងហិរញ្ញវត្ថុអន្ដរជាតិ)

ពីសា
 កលវិទ្យាល័យ

Wisconsin-Madison

(សហរដ្ឋអាមេរិក)។ លោកក៏បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ
 ្រប់គ្រងអា
 ជីវកម្មលើមុខជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ វិនិយោគ និង
ប្រតិបត្តកា
ិ រធនាគារ

ហើយលោកក៏បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តអាជីវកម្ម

និងហិរញ្ញវត្ថអ
ុ ន្ដរជា
 តិពី

សាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin-Madison (សហរដ្ឋអាមេរិក) ផងដែរ។
បច្ចុប្បន្ន លោកគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក) និងជាសមាជិកវិទ្យាស្ថានស
 ភា
កម្ពុជា (the Parliamentary Institute of Cambodia) ហើយជាទីប្រឹក្សារបស់ក
 ្រុមប្រឹក្សាគណនេយ្យជាតិ។

20

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

របាយការណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
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ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនប្រតិបត្តិមិនឯករាជ្យ
ឆ្នាំ 2019 គឺជាឆ្នាំដែលមានបញ្ហាប្រឈមមួយផ្សេងទៀត។ បរិយាកាសប្រតិបត្តិការទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ច
ទន់ខ្សោយ ភាពមិនប្រាកប្រជាកាន់តែច្រើន និងហានិភ័យនៃការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចជាបន្ដបន្ទាប់ទាំងកត្ដាខាងក្នុង និងខាងក្រៅ
ដែលកត្ដាទាំងនេះធ្វើឱ្យប៉ះពាល់លើបរិយាកាសធុរកិច្ច និងកំណើនវិស័យធនាគារ។
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
គិតត្រឹមការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី31
លានដល
ុ រ្លា អាមេរក
ិ

ខែធ្នូ

ពោលគឺកន
ើ ឡើង

3.7

ឆ្នាំ2019

ប្រាកច
់ ណ
ំ
ញ
េ មុនពេលបង់ពន្ធរបស់ធនាគារមានចំនន
ួ

លានដុលរ្លា អាមេរក
ិ

ឬ

4.7%

82.27

បើបៀ្រ បធៀបទៅនឹងការិយបរិចទ
េ្ឆ មុន។

ការកើនឡើងនេះភាគច្រន
ើ គឺដោយសារចណ
ំ ល
ូ ខ្ពសព
់ កា
ី រប្រាកស
់ ទ
ុ ្ធ កម្រៃផស្ ង
េ ៗ និងកម្រៃជង
ើ សារដែលទទួលបាន។
លទ្ធផលអាជីវកម្ម
នៅក្នុងឆ្នាំនេះ ធនាគារកម្ពុបន្ដទទួលបានទំនុកចិត្តពីអតិថិជនដើម្បីពង្រីកទំហំអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបន្ថែម

បើទោះបីជា


បរិយាកាសនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការពោរពេញដោយបញ្ហាប្រឈម។ កម្រិតឥណទាន និងបុរេប្រទានសុទ្ធរបស់ធនាគារកម្ពុ
បានកើនឡើង 101.11 លានដុល្លារអាមេរិក ឬកើនឡើង 9.66% ដល់ 1,148.18 លានដុល្លារអាមេរិក គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ
ឆ្នាំ2019។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
សកម្មភាពហិរញ្ញបប្ ទានត្រវូ បានពង្រក
ី បានយ៉ាងរលូនទៅក្នង
ុ វិសយ
័ ឧស្សាហកម្ម

និងវិសយ
័ សេដក
្ឋ ច
ិ ផ
្ច ស្ ង
េ ៗ

ដោយផត
្តោ ជា

សំខាន់ទៅលើវស
ិ យ
័ លក់ដំុ និងលក់រាយ (28.22%) សំណង់ (16.02%) សេវាកម្ម (13.05%) ទំនញ
ិ បប
ើ្រ ស
្រា ់ (10.78%)
អចលនទ្រពយ្ (9.85%) លំនៅដ្ឋាន (7.11%) និងផលិតកម្ម (4.77%)។
ធនាគារកម្ពស
ុ ម្រេចបានសម្ពៀតឥណទានជាប្រាករ
់ ៀលចំនន
ួ
637.4 ប៊លា
ី នរៀល ឬស្មន
ើ ង
ឹ
156.4 លានដុលរ្លា អាមេរក
ិ
គិតត្រម
ឹ ថ្ងទ
ៃ 3
ី 1 ខែធូ្ន ឆ្នា2
ំ 019 ឬស្មន
ើ ង
ឹ 13.5% ធៀបទៅនឹងសម្ពៀតឥណទានសុរបដែលចំនន
ួ ឥណទានជាប្រាករ
់ ៀលដែល
បានផល
្ដ ន
់ ះេ លើសពីចន
ំ ន
ួ ឥណទានអប្បរមា 10% ដែលកំណត់ដោយធនាគារជាតិនក
ៃ ម្ពជា
ុ សម្រាបធ
់ នាគារពាណិជក
្ជ ម្មទាង
ំ 
អស់ត្រម
ឹ ដំណាច់ឆំ្នា 2019។
ចំពោះអាជីវកម្មប្រាក់បញ្ញើ ធនាគារកម្ពុបានធ្វើប្រតិបត្តិការគួរជាទីពេញចិត្ត បើទោះជាមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំង
ឡើងៗជាបន្ដបន្ទាប់ក្នុងទីផ្សារប្រាក់បញ្ញើក៏ដោយ។ ប្រាក់បញ្ញើអតិថិជនរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 37.37 លាន
ដុល្លារអាមេរិក ឬ 1.98% ស្មើនឹង 1,927.75 លានដុល្លារអាមេរិកគិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 ដោយប្រាក់បញ្ញើភាគច្រើន
ទទួលបានពីគណនីចរន្ដ និងគណនីសន្សំដែលមានថ្លៃដើមទាប។
យុទ្ធសាស្រ្ដអាជីវកម្ម
ដើម្បីអតិថិជនរបស់ខ្លួន ធនាគារកម្ពុបាននឹងកំពុងបន្ដផ្ដល់សេវាកម្មដ៏ល្អប្រសើរបំផុត និងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្ដល់តម្លៃ
សេវាកម្មកាន់តែប្រសើរ យកចិត្តទុកដាក់លើមតិយោបល់របស់អតិថិជន និងខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់
អតិថិជនភ្លាមៗ។

ធនាគារកម្ពុកែលម្អលក្ខណពិសេសនៃផលិតផលរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្ដល់ទៅតាមតម្រូវការគ្រប់ប្រភេទរបស់

អតិថិជន និងជ
 ំរុញនវានុវត្ដន៍ដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួល និងប្រសិទ្ធភាពកាន់តែប្រសើរសម្រាប់តម្រូវការប្រតិបត្តិការធនាគារ
របស់អតិថិជន។ សមត្ថភាពក្នុងការព្យាករណ៍តម្រូវការអតិថិជន និងការឆ្លើយតបតាមតម្រូវការលើសពីការរំពឹងទុកបានបន្ដ
បង្កើតទម្រង់ស្ដង់ដារសេវាកម្មរបស់ធនាគារកម្ពុឈានដល់កម្រិតខ្ពស់មួយកម្រិតទៀតនាពេលបច្ចុប្បន្ន។
ដើម្បីបម្រើដល់សហគមឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ

ធនាគារកម្ពុតែងតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ និង

សង្គម។ ក្នុងឆ្នាំ 2020 បរិយាកាសប្រតិបត្តិការប្រឈមនឹងបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំដែលបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរាលជាសាកលនៃជំងឺ
កូវីដ 19។ ការឆ្លងរាលដាលជាសាកលដោយមិនបានរំពឹងទុកនេះ បានបង្ខំផ្អាកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងពិភពលោកដោយ
ប្រទេសជាច្រើន ក្នុងនោះរួមមានប្រទេសកម្ពុជាបានចាត់វិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលនៃជំងឺនេះ។
បណ្ដាញសាខា
នៅក្នុងឆ្នាំ

2019

ធនាគារមានបណ្ដាញសាខាចំនួន

31

សាខា។

ការប្តេជ្ញារបស់ធនាគារកម្ពុក្នុងការផ្តល់នូវស
 េវាក
 ម្ម

ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងភាពងាយស្រួលក
 ្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារជូនដ
 ល់អ
 តិថិជនរបស់ខ្លួន បានស្តែងឱ្យឃើញតាម
រយៈការតំឡើងម៉ាស៊ីនបង្វិលសាច់ប្រាក់ (Cash Recycling Machines) ចំនួន 4 គ្រឿងបន្ថែមនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលធ្វើឱ្យ
បណ្តាញម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងម៉ាស៊ីនដកដាក់សាច់ប្រាកស
់ រុបមានចំនួន 72 គ្រឿង។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

របាយការណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ការយកចិត្តទុកដាក់ និងការប្តេជ្ញា
បើទោះបីជាលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការមានភាពលំបាក ជាថ្មីម្ដងទៀត ធនាគារកម្ពុបានស្ដែងឱ្យឃើញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការ
ឆ្លងកាត់ពេលវេលាដែលពោរពេញដោយបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំនេះ។
បន្ថម
ែ ជាងនេះទៅទៀត ធនាគារនៅតែរក្សាការប្រកាន់ខប
្ជា ន
់ វូ វប្បធម៌អភិបាលកិចក
្ច ម
ុ្រ ហ៊ន
ុ និងការគ្របគ
់ ង
្រ ហានិភយ
័ រឹងមាំ។
ធនាគារកម្ពព
ុ ង្រង
ឹ ការប្រតប
ិ ត្តតា
ិ ម និងការអនុវត្តការគ្របគ
់ ង
្រ ហានិភយ
័ ក្នង
ុ ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ ររបស់ខន
ួ្ល ជាបន្ដបន្ទាប់ និងទំនាក់ទន
ំ ងជា
មួយបុគល
្គ ក
ិ របស់ខន
ួ្ល អំពកា
ី ររំពង
ឹ ទុករបស់ធនាគារកម្ពល
ុ កា
ើ រប្រតប
ិ ត្តតា
ិ ម

និងការគ្របគ
់ ង
្រ ហានិភយ
័ ។

ធនាគារកម្ពក
ុ បា
៏ ន

ទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយនិយត
័ ករ ដើមប្ ស
ី ង
ែ្វ យល់ឱយ្ កាន់តច
ែ បា
្ ស់អព
ំ កា
ី ររំពង
ឹ ទុករបស់ពក
ួ គេ និងធប
ើ្វ ច្ចប
ុ ប្ ន្នកមជ
្ម ន
ូ នយ
ី ត
័ ករជាប្រចាំ
ជាមួយនឹងការប្រតប
ិ ត្តតា
ិ ម និងការគ្របគ
់ ង
្រ ហានិភយ
័ ដែលផ្ដច
ួ ផ្ដម
ើ ជាបន្ដបន្ទាបដោ
់ យធនាគារកម្ព។
ុ
សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ
ក្នង
ុ រយៈពេលជាច្រន
ើ ឆ្នាំ ធនាគារបានទទួលការគាំទយ
្រ ង
៉ា ច្រន
ើ ពីសណា
ំ
ក់អតិថជ
ិ នរបស់ខន
ួ្ល ហើយយើងខ្ញស
ំុ ម
ូ ថ្លង
ែ អំណរគុណ
យ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អតិថជ
ិ នទាំងអស់។ សូមថ្លង
ែ អំណរគុណដល់គណៈគ្របគ
់ ង
្រ
និងបុគល
្គ ក
ិ ទាំងអស់ចពោ
ំ ះការខិតខំបង
ឹ្រ 
ប្រែងបព
ំ ញ
េ ការងារ និងការលះបង់របស់ពក
ួ គេកង
ុ្ន ការជួយបង្កន
ើ ភាពរីកចម្រន
ើ របស់ធនាគារកាន់តខ
ែ ង
ំ្លា ក្លា។ យើងខ្ញស
ំុ ម
ូ ថ្លង
ែ
អំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ធនាគារជាតិនក
ៃ ម្ពជា
ុ
និងគ្របអា
់ ជ្ញាធរពាក់ពន
័ ទា
្ធ ង
ំ អស់ចពោ
ំ ះដំបន្មា
ូ ន ការណែនាំ និងគាទ
ំ ្រ
ដ៏មានតម្លរៃ បស់ពក
ួ គេ។
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃអភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរៀបចំ

និងពិនិត្យឡើងវិញទៅលើផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ធនាគារជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីឱ្យស្របទៅ
 

នឹងទិសដៅ និងគោលដៅអាជីវកម្មរបស់ធនាគារអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ និងសេដ្ឋកិច្ច។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអនុម័ត
គម្រោងថ
 វិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារ

ហើយធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញទៅលើដ
 ំណើរកា
 រលូតលាស់ជាដ
 ំណាក់កាលដែល

អនុវត្តដោយផ្នែកនានាជាមួយនឹងគម្រោងថវិកា។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក៏ព
 ិនិត្យឡ
 ើងវិញផងដែរលើផែនការសកម្មភាពដែលបាន

អនុវត្តដោយគណៈគ្រប់គ្រងក្នុងការសម្រេចគោលដៅអាជីវកម្ម។
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រកាន់យកស្តង់ដារអប្បបរមា និងបង្កើតគោលនយោបាយស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន និងគន្លឹះ
សំខាន់ផ្សេងៗទៀតនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ។
ភារកិច្ចចម្បងផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
របស់ធនាគារ

រួមមានការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំទៅលើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម

ហើយធានាថារាល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

និងការអនុវត្ត

និងដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យមាន

ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណ និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យអាជីវកម្ម ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផ្សារ
និងហានិភ័យសន្ទនីយភាពដែលត្រូវបានអនុវត្តជាប្រចាំ។
ទៀតអនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអនុវត្តមុខងារ

និងការទទួលខុសត្រូវផ្សេងៗ

និងទិសដៅដែលបានដាក់ចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាពីពេលមួយទៅ

ពេលមួយ ។
គណៈកម្មការឯកទេស
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មការកម្រិតអភិបាលដែលមានដូចខាងក្រោម

ស្របតាមប្រកាសស្តីពីអភិបាលកិច្ចរបស់

គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ៖
●●

គណៈកម្មការសវនកម្ម

●●

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

●●

គណៈកម្មការតែងតាំង និងផ្ដល់តម្លៃការ

សមាសភាពរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

និងគណៈកម្មការតែងតាំង

និងផ្ដល់តម្លៃការ

រួមមា
 ន Dato' Mohammed Najeeb bin Abdullah បណ្ឌិត ឃង្ទី សំ អ័បឌុលឡា និងលោក Quah Poh Keat។
កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងការផ្ដល់ព័ត៌មាន
កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងតិច 4 ដងក្នុងមួយឆ្នាំ។ របាយការណ៍លើដំណើរការរីកចម្រើនន
 ៃប្រតិបត្តិការ
អាជីវកម្មត
 ្រូវបានរៀបចំឡើងដោយគណៈគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារ ហើយដាក់ជូនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដើម្បីធ្វើការពិនិត្យ
ឡើងវិញ។

ក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក៏ធ្វើការវាយតម្លៃលើសំណើអាជីវកម្មដ
 ែលតម្រូវ

ឱ្យមានការយល់ព្រមពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដោយយោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃច្បាប់ ឬឥទ្ធិពលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថល
ុ ើធនាគារ។
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ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃអភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
របៀបវារៈសម្រាប់រាល់កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ព្រមទាំងរបាយការណ៍គណៈគ្រប់គ្រងលម្អិត លិខិតស្នើស
 ុំ និងឯ
 កសារ
ពាក់ព័នផ្
្ធ សេងៗទៀតត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់អភិបាលទាំងអស់ពិនិត្យមុនពេលប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដើម្បីឱ្យអភិបាលមានពេល
គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យសារឡើងវិញ និងអាចពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ និងជាជំនួយដល់កា
 រសម្រេចចិតរ្ត បស់អភិបាល
ទាំងអស់ផងដែរ។
រាល់កំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវបានចែកជូនដល់គ្រប់អភិបាលទាំងអស់

ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យមុនន
 ឹង

បញ្ជាក់ទៅ
 លើកំណត់ហេតុក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកក្រោយ។
អភិបាលទាំងអស់ត្រូវបានជូនដំណឹងជាទៀងទាត់តាមរយៈលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្តីពីច្បាប់ថ្មីៗ

ព្រមទាំងលិខិត

បទដ្ឋាននានាដែ

លទាក់ទងទៅនឹងតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់អភិបាល រួមបញ្ចូលទាំ
 ងគោលការណ៍ណែនាំដែលចេញ
ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ។ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទាំងអស់បានត្រៀមជាស្រេច
ក្នុងការទទួលយកការជូ

នដំណឹងពីលេខាធិការ

ហើយអភិបាលទាំងអស់មានសេរីភាពក្នុងការស្វែងរកការប្រឹក្សាពីខាងក្រៅ

ប្រសិនបើអភិបាលមានតម្រូវការ។
ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង
ការទទួលខុសត្រូវ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារកម្ពុទទួលខុសត្រូវចំពោះតម្រូវការ
ក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ភបា
ិ លធានាឱ្យបានប្រាកដថា

និងប្រសិទ្ធភាពនៃបព
្រ ន
័ ត
្ធ ត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន របស់ធនាគារ។

ប្រពន
័ ន
្ធ ះេ នឹងគ្របគ
់ ង
្រ ផ្នក
ែ សខា
ំ ន់ៗនៃហានិភ័យរបស់ធនាគារក្នុងកម្រិតមួយដើម្បី

បង្កើនឱកាសដែលអាចសម្រេចបាននូវគោលនយោបាយ និងគោ
 លដៅអាជីវកម្មរ បស់ធនាគារ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅបន្ត
ត្រួតពិនិត្យឡើ
 ងវិញលើប្រព័ន្ធនេះដើម្បីធានាឱ្យប្រាកដថា

ប្រព័នត្រ
្ធ ត
ួ ពិនត
ិ យ្ ផក
ៃ្ទ ង
ុ្ន នេះផ្តលន
់ វូ ការធានាដ៏សមរម្យមួយ

ប៉ន
ុ ែ្ត

ពុបា
ំ នធានាទាង
ំ ស្រង
ុ ចំពោះកំហស
ុ ខុសឆ្គងជាសារវ័នរ្ត បស់គណៈគ្រប់គ្រង និងព
 ័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ និងការកត់ត្រា ឬចំពោះការ
ខូចខាត ឬកេងបន្លំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនោះទេ។
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានបង្កើតឡើងនូវដំណើរការបន្តបន្ទាប់ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ
សំខាន់ៗដែលធនាគារបានជួបប្រទះ
ផ្លាស់ប្តូរប
 រិយាកាសអាជីវកម្ម

វាយតម្លៃ

និងគ្រប់គ្រងហា
 និភ័យ

ហើយដំណើរការនេះរួមមានការពង្រឹងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនៅពេលដែលមានការ

ឬការផ្លាស់ប្តូរបទប្បញ្ញត្តិ។

ដំណើរការនេះត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងទៀងទាត់ដោយក្រុម

ប្រឹក្សាភិបាល។
គណៈគ្របគ
់ ង
្រ ជួយដល់កម
ុ្រ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាលក្នង
ុ ការអនុវត្តនវូ គោលនយោបាយ

និងនីតវិ ធ
ិ រី បស់កម
ុ្រ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាលទៅលើ

ហានិភយ
័
និងការត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ ដោយការកំណត់ និងវាយតម្លល
ៃ ហា
ើ និភយ
័ ដែលបានជួបប្រទះ និងជួយក្នង
ុ ការរៀបចំ ការធ្វើ
ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រ និងការតាមដាននូវការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដើម្បីសម្រាល និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យទាំងនេះ។
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពិនិត្យឃើញថា

ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងកំពុងត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ឆ្នាំនេះ

ដែលស្ថិតនៅក្រោមការតត
ួ្រ 

ពិនត
ិ យ្ និងការធ្វប
ើ ច្ចប
ុ ប្ ន្នកម្មនកា
ៃ រចេញផ្សាយរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថមា
ុ នលក្ខណៈគ្របគ
់ ន
្រា ់ និងបស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ពក្នុងការការពារការ
វិនិយោគរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន ផលប្រយោជន៍របស់អតិថិជន និយ័តករនិងនិយោជិត និងទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារ ។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

25

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃអភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
ដំណើរការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងសំខាន់ៗ
ដំណើរការសំខាន់ៗដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីពិនិត្យមើលភាពគ្រប់គ្រាន់

និងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទក្ន
ៃ ុង

មានដូចខាងក្រោម៖
(i)

គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារ

ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ដើម្បគ
ី ្រប់គ្រង

អាជីវកម្មរបស់ធនាគារ និងដើម្បីធានាឱ្យប្រាកដថា ប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារគឺអនុលោមតាមគោលដៅយុទ្ធសាស្រ្ត និង
ថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់សាជីវកម្ម

ក៏ដូចជាគោលនយោបាយ

និងទិសដៅអាជីវកម្មដែលបានអនុម័តដោ
 យក្រុមប្រឹក្សា

ភិបាល។ គណៈកម្មាធិការក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រតិបត្តិអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តដែលបា
 នអនុម័តដោ
 យក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង
ដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងដោយសារការផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសអាជីវកម្មខាងក្រៅ

និងល
 ក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ

ផ្ទៃក្នុង។ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងត្រូវបានបង្កើតដើម្បីបំពេញមុខងារដែលបានចែងខាងលើ ។
(ii)

គណៈកម្មការសវនកម្មរបស់ធនាគារត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវបញ្ហាត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ដែលបានកំណត់ដោយនាយកដ្ឋាន
សវនកម្មផ
 ្ទៃក្នុង សវនករឯករាជ្យ និយ័តកម្មស
 ិទ្ធិអំណាច និងគណៈគ្រប់គ្រង និងវាយតម្លៃលើភា
 ពគ្រប់គ្រាន់

និង

ប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។ កំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការសវនកម្មត
 ្រូវបាន
កំណត់ជារបៀបវារៈសម្រាបដា
់ ក់ជូនក្រុមប
 ្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារជារៀងរាល់ត្រីមាស។
(iii)

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
គ្រងទាំងស្រុងនៃផ្នែកសំខាន់ៗនៃហានិភ័យរបស់ធនាគារ

ដើម្បីជួយពិនិត្យការគ្រប់

និងត្រួតពិនិត្យការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងដែលបានកំណត់ដោយ

នាយកដ្ឋានមុខងារប្រតិបត្តិតាម និងប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់។
(iv) នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងធ្វើសវនកម្មប្រចាំគ្រាដើម្បីវាយតម្លៃសមត្ថភាព

ប្រសិទ្ធភាព

និងភាពត្រឹមត្រូវលើប
 ្រព័ន្ធ

ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងលើកឡើងនូវរបកគំហើញជាសារវន្តពាក់ព័ន្ធនឹងភាពខ្វះចន្លោះ ឬភាពមិនត្រឹមត្រូវ ។ សវនកម្មត
 ្រូវ
បានអនុវត្តតាមសាខា និងនាយកដ្ឋាននៅទីស្នាក់ការកណ្តាល ដែលចំនួនដងនៃការធ្វើសវនកម្មត្រូវបានកំណត់ដោ
 យ
កម្រិតនហានិ
ៃ
ភ័យដែលបានវាយតម្លៃ ដើម្បីផ្តល់របាយការណ៍ដែលមានភាពឯករាជ្យ និងគោលបំណងស្តីពីប្រតិបត្តិការ
និងសកម្មភា
 ពគ្រប់គ្រងនៅនាយកដ្ឋាននៅទីស្នាក់ការកណ្តាល និងគ្រប់សាខាទាំងអស់។ ផែនការសវនកម្មប្រចាំឆ្នាំត្រូវ
បានត្រួតពិនិត្យ

និងអនុម័តដោយគណៈកម្មការសវនកម្មរបស់ធនាគារ ហើយលទ្ធផលនៃការធ្វើសវនកម្មត្រូវដាក់ជូន

គណៈកម្មការសវនកម្មរ បស់ធនាគារដើម្បីពិនិត្យនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំគ្រា។
(v)

នាយកដ្ឋានមុខងារប្រតិបត្តិតាម

និងប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់របស់ធនាគារធ្វើការពិនិត្យលើការអនុវត្តស្របតាមច្បាប់

បទប្បញ្ញត្តិ និងគោលការណ៍ និងនីតិវិធីផ្ទៃក្នុង ហើយលើកឡើងពីរបកគំហើញពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនអនុវត្តតាម ដាក់ជូន
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារសម្រា

ប់ពិនិត្យក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំគ្រា។
(vi) គណៈកម្មការប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងការផ្តល់សិទ្ធិសមស្រប ដើម្បធា
ី នាប្រសិទ្ធភាព
គ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មស្នូលរបស់ធនាគារ។ គណៈកម្មការទាំងនេះរ ួមមា
 ន

គណៈកម្មការ

ឥណទាន និងគណៈកម្មការធនធានមនុស្សនៃសម្ព័ន្ធធនាគារសាធារណៈ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម
និងគ
 ណៈកម្មការដឹកនាំព័ត៌មានវិទ្យា។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃអភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
(vii) ផែនការអាជីវកម្មប្រចាំឆ្នាំ

និងថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ

និងអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភ
 ិបាល។

លទ្ធផលប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារត្រូវបានវាយតម្លៃ ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងថវិកាដែលបានអនុម័ត និងសេចក្តព
ី ន្យល់
ចំពោះភាពខុសគ្នាជាសារវន្តត្រូវបានផ្តល់ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរៀងរាល់ត្រីមាស។
(viii) សេចក្តីណែនាំរបស់ធនាគារសម្រាប់ការជួល និងបញ្ឈប់បុគ្គលិក កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជាផ្លូវការ សម្រាបប
់ ុគ្គលិក
និងការវាយតម្លៃប្រចាំឆមាស ឬប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីលើកកម្ពស់កម្រិតសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកក្នុងការអនុវត្តកា
 តព្វកិច្ច និង
ការទទួលខុសត្រូវ។
(ix)

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទទួល និងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ពីគណៈគ្រប់គ្រងយ៉ាងទៀងទាត់ ។ របាយការណ៍ព័ត៌មានទាំង
នេះរួមមាន របាយការណ៍គណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យដែលអនុវត្តស្របតា
 មច្បាប់

ធនាគារ និងសេចក្តីណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ស្តីពីការផ្តល់កម្ចី ភាពគ្រប់គ្រាន់នៃដើមទុន និងល
 ក្ខខណ្ឌ
តម្រូវនៃបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗទៀត របាយការណ៍ប្រចាំគ្រាស្តីពីប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មដែលត្រូវបានកំណត់ជា
 របៀបវារៈនៅ
កិចប្រ
្ច ជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រចាំត្រីមាស។
(x)

គោលនយោបាយ

និងការកម្រិតសិទ្ធិអំណាចដែលត្រូវបានដាក់ទៅលើគណៈគ្រប់គ្រងនៅក្នុងធនាគារដែលទាក់ទង

នឹងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្មធនាគារប្រចាំថ្ងៃ ការបន្ថែមកម្រិតឥណទាន ការវិនិយោគ ការទិញ និងការលក់
ទ្រព្យសកម្ម។
(xi)

គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីដើម្បីធានាការអនុវត្តស្របតាមការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនិងច្បាប់ និងបទប្បញ្ញតដ
្តិ ែលពាក់ព័
ន្ធត្រូវបានចែងនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំអំពីប្រតិបត្តិការ សេចក្តីណែនាំ និងបង្គាបកា
់ រចេញផ្សាយដោយធនាគារដែលត្រូ
វបានធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មពីពេលមួយទៅពេលមួយ។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
សេចក្តីផ្តើម
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានទំនួលខុសត្រូវរួមចំពោះការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ធនាគារ។
ធនាគារនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ខ្លួន

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រង

ហានិភ័យធំៗរបស់ធនាគារក្នុងក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យសហគ្រាស ដោយមិនត្រឹមត
 ែអនុលោមទៅតា
 មច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែថែមទា
 ំងកែលម្អសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ និងស
 កម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពដើមទុនផងដែរ។
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ធនាគារកម្ពុបានបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដើម្បីជួយសម្រួលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងការបំពេញតួនាទី និងទំនួល
ខុសត្រូវរបស់ខ្លួនចំពោះការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដោយក្នុងនោះរួមមា
 នការធានាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការត្រួតព
 ិនិត្យហា
 និភ័យ
ព្រមទាំងចន្លោះប្រហោងលើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល
ធនាគារកម្ពុបានបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលដើម្បីបង្កើតក្របខ័ណ្ឌ និងកំណត់គោ
 លដៅសម្រាប់មុខ
ងារគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល។ គណៈកម្មការនេះក៏បង្កើតផងដែរនូវដំណើរការ នីតិវិធី និងវ ិធានការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង
ដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យទីផ្សារ ហានិភ័យសន្ទនីយភាព និងហានិភ័យមូលនិធិ។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃអភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ
ធនាគារកម្ពុបានបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ដើម្បីជួយគ
 ណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដែលមានភាព
ខ្វះច
 ន្លោះក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ។ ក្រុមការងារនេះត្រូវបា
 នបង្កើតដើម្បីផ្ដល់ជាវេទិការមួយស
 ម្រាប់ការពិភាក្សា
លម្អិតអំពីការប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ និងកំណត់បញ្ហាជាក់លាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្ម និងជាអង្គភាពគាំទ្ររបស់
ធនាគារកម្ពុ

និងបង្កើនការដោះស្រាយបញ្ហាហានិភ័យប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗ

និងយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងជូនគ
 ណៈកម្មការ

គ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដើម្បីសម្របសម្រួលដល់ការវាយតម្លៃការប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យប
 ្រតិបត្តិការទូទៅរ បស់ធនាគារ ដោយ
ក្នុងនោះរួមមា
 នការវាយតម្លៃពីប្រសិទ្ធភាពនៃការត្រួតពិនិត្យ

ដើម្បីគ្រប់គ្រងហា
 និភ័យប្រតិបត្តិការដែលបានកំណត់។

ក្រុមការងារនេះក៏ត្រូវពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តក
 ្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ និងគោលនយោបាយដែលពាក់ព័នន
្ធ ឹង
ហានិភ័យប្រ
 តិបត្តិការផ្សេងៗរបស់ធនាគារ

ព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងការប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

និងការកំណត់

បញ្ហាជាក់លាក់ក្នុងកម្រិតអាជីវកម្ម/ការគាំទ្រ។
ក្រុមការងារពិនិត្យហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើង
ធនាគារកម្ពុបានបង្កើតក្រុមការងារពិនិត្យហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើង
អាចកើតមានឡើងជាបន្ដបន្ទាប់

ដើម្បីអនុវត្តវ ិធាននៃការកំណត់ហានិភ័យដែល

ដែលអាចកើតចេញពីការវិវឌ្ឍន៍នៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក

ព្រមទាំងចំណុចខ្សោយក្នុងដំណើរការ

និងសាកលលោក

និង/ឬការអនុវត្តផ្ទៃក្នុងដែលបណ្ដាលមកពីការផ្លាស់ប្ដូរដ
 ំណើរការ/ការអនុវត្ត។

ក្រុមការងារនេះត្រូវធានាការឆ្លើយតបសមស្របនានាទៅនឹងហានិភ័យ ហើយរាល់ផែនការសកម្មភាពត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីកាត់
បន្ថយហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើង។ ហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងដែលបានកំណត់ និងផ
 ែនការសកម្មភាពដែល
បានអនុវត្ត/ត្រូវអនុវត្តត្រូវបានដាក់ជូនទៅគណៈគ្រប់គ្រង គណៈកមា្មការឥណទាន គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និង
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។
ក្រមសីលធម៌ ភាពសុចរិតទៀងត្រង់ និងទំនុកចិត្ត
ធនាគារកម្ពុស្ថិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មមួយដែលការជឿទុកចិត្តគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់បំផុត

ដោយសារគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថជា
ុ អ្នកថ
 ែ

រក្សាមូលន
 ិធិសាធារណៈ។ ជំនឿទុកចិត្ត និងភាពជឿជាក់របស់អតិថិជន និងសាធារណ

ជន ចំពោះធនាគារគឺមានសារៈសំខាន់
ខ្លាំងណាស់ចំពោះភាពរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ និងភាពជោគជ័យរបស់ធ
 នាគារ។ ធនាគារបានស្វះស្វែង និងស
 ម្របខ
 ្លួនយ៉ាង
សកម្មប្រកបដោយភាពស្មោះស្ម័គ្រ និងភាពគួរឱ្យជឿទុកចិត្ត ដើម្បីនាំមកនូវភាពជឿជាក់រ បស់អតិថិជនមកលើធនាគារ។
កត្តាចម្បងដែលធ្វើឱ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញ ប្រកបដោយភាពជឿទុកចិត្តគឺអាស្រ័យទៅលើប
 ុគ្គលិក
ទាំងអស់របស់ស្ថាប័នដែលបំពេញនូវភារកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងល្អក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មជូនដល់អតិថិជន

និងសាធារណជន។

ធនាគារបានអនុវត្ត និងកំពុងបន្តតួនាទីជាអ្នកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ដោះស្រាយគ្រប់ស្ថានការណ៍ ដោយធានាថាបុគ្គលិកទា
 ំងអស់
មានតម្លៃ និងមា
 នគោលការណ៍ និងបានប្រតិបត្តិខ្លួនទៅតាមបទដ្ឋានមួយដែលជាក្តីរំពឹងទុករបស់អតិថិជន និងសា
 ធារណជន
ចំពោះគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលគួរជាទីទុកចិត្ត។

ការបង្កើតឡើងជាផ្លូវការនូវអ្វីដែលជាការអនុវត្តអាចទទួលយកបានដែលធនាគារបានរំពឹងទុកពីបុគ្គលិករបស់ខ្លួនក្នុង ទម្រង់
ដ៏ច្បាស់លាស់មួយ និងមានសរសេរជាច្បាប់ និងគោលនយោលបាយគឺជាជំហានមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការកសាងទំនុកច
 ិត្ត និង
ភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការប្រតិបត្តិ

និងចរិតលក្ខណៈរបស់បុគ្គលិក។

ក្រមសីលធម៌ គោលនយោបាយប្រឆាំងការកេងបន្លំ

គោលការណ៍

និងគោលនយោបាយទាំងនោះរួមមាន

គោលនយោបាយ និងនីតិវិធវី ីស្សលប៉្លូវីង គោលនយោបាយស្ដីពី

បណ្ដាញសង្គម គោលនយោបាយសុវត្ថិភាពព័ត៌មាន និងគោលនយោបាយប្រឆាំងកា
 រសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃអភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
ក្រមសីលធម៌
ធនាគារកម្ពុបានបង្កើតក្រមសីលធម៌ដែលមានគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌ជាមូលដ្ឋានចំនួន 5 ដែលកំណត់ប
 ទដ្ឋានស្ដង់ដារ
អាកប្បកិរិយាសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់ក្នុងការប្រព្រឹត្តអាកប្បកិរិយារបស់ខ្លួន និងវិជ្ជាជីវៈ។

គោលការណ៍ក្រមសីលធម៌ជា

មូលដ្ឋានចំនួន 5 មានដូចខាងក្រោម៖
(i)

សមត្ថភាព៖
បង្កើត និងរក្សាចំណេះដឹង ជំនាញ និងអាកប្បកិរិយាពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថាសកម្មភាពនានាត្រូវធ្វើឡើងប្រកបដោយ
វិជ្ជាជីវៈ និងប្រសិទ្ធភាព។

(ii)

ភាពសុចរិតទៀងត្រង៖
់
ស្មោះត្រង់
និងបើកចំហចំពោះការជួញដូរ
និងមានទំនុកចិត្ត។

(iii)

និងទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មប្រកបដោយឥរិយាបទទទួលខ
 ុសត្រួូវ

ស្មើភាព៖
មានការទទួលខុសត្រូវ និងចាត់វិធានការស្មើភាពគ្នានិងតមា្លភាពចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធ។

(iv)

ការក្សាការសម្ងាត់៖
រក្សាការសម្ងាត់ និងព័ត៌មានសំខាន់ ក្នុងនោះរួមមានទំនាក់ទំនងជាក់ស្ដែងរបស់អតិថិជនជាមួយធ
 នាគារ។

(v)

គោលបំណង៖
មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានភាពលម្អៀង ទំនាស់ផលប្រយោជន៍
ជីវៈលើការពិនិត្យអា
 ជីវកម្មដោយមិនមានភាពត្រឹមត្រូវ។

ឬទទួលឥទ្ធិពលពីអ្នកដ៏ទៃក្នុងការវិនិច្ឆ័យប
 ្រកដោយវិជ្ជា

គោលនយោបាយប្រឆាំងការកេងបន្លំ
ធនាគារកម្ពុអនុវត្តវិធីសាស្រ្ដមិនអនុគ្រោះចំពោះការក្លែងបន្លំគ្រប់ទម្រង់។

ធនាគារកម្ពុបន្ដការខិតខំប្រឹងប្រែងធានាថារាល់

សកម្មភាពអាជីវកម្មធ្វើឡើងជាមួយនឹងបទដ្ឋានខ្ពស់នៃភាពបើកចំហ ស្មោះត្រង់ តម្លាភាព និងគណនេយ្យភាពតាមដែលអាច
ធ្វើទៅបាន។ គោលនយោបាយប្រឆាំងការក្លែងបន្លំត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងគោលបំណងស្នូលដូចខាងក្រោម៖
(ក)

ធានាប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ធនាគារស្របតាមច្បាប់

(ខ)

បង្កើតបរិយាកាសមួយដែលពោរពេញដោយភាពស្មោះត្រង់ និងកិត្យានុភាព

(គ)

លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីគោលជំហររបស់ធនាគារកម្ពុលើរាល់ទង្វើដែលមិនសមរម្យ
ភាពមិនស្មោះត្រង់ និងផលវិបាកដែលកើតចេញពីទង្វើទាំងនេះ

ផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់

និង

(ឃ) បង្កើតការយល់ដឹងរបស់បុគ្គលិកអំពីតួនាទី សិទ្ធិ និងការទទួលខុសត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងទង្វើដែលមិនសមរម្យផ្ទុយទៅនឹង
ច្បាប់ និងភាពមិនស្មោះត្រង់

និយមន័យនៃ "ការក្លែងបន្លំ" ក្នុងគោលនយោបាយប្រឆាំងការក្លែងបន្លំមានដូចខាងក្រោម៖
(1)

ការគៃបន្លំទ្រព្យសកម្ម

(2)

ការក្លែងបន្លំរបាយការណ៍/អ្នកតំណាង

(3)

ពុករលួយ

(4)

ទង្វើក្លែងបន្លំ (រាប់បញ្ចូលទាំងការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពេញលេញ) ឬព្យាយាមប្រព្រឹត្តអំពើក្លែងបន្លំទៅលើទ្រព្យសកម្ម

ទិន្នន័យ កំណត់ត្រា ឯកសារ ឬព័ត៌មាន ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ភាគទុនិក អតិថិជន បុគ្គលិក អ្នកផ្គត់ផ្គង់ អ្នកលក់ដូរ
ភ្នាក់ងារ ឬបុគ្គលណាម្នាក់ ដែលមានអាជីវកម្មជាមួយធនាគារ។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃអភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីវីស្សលប៉្លូវីង
គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីវីស្សលប៉្លូវីងត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តដើម្បីលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក និងភាគីទីបី ក្នុងនោះរួមមា
 នអតិថិជន
រាយការណ៍ពីភាពសុចរិតទៀងត្រង់

ការប្រព្រឹត្តអាកប្បកិរិយាគ្មានក្រមសីលធម៌

ការក្លែងបន្លំជាក់ស្ដែង

ឬជាប់សង្ស័យ

ឬការរំលោភបំពានក្រមសីលធម៌របស់ធនាគារ។
គោលដៅនៃគោលនយោបាយនេះរួមមាន៖
(i)

ផ្ដល់ទីកន្លែង និងបណ្ដាញបញ្ជូនបណ្ដឹងសម្រាប់បុគ្គលិក និងភាគីទីបី (មានដូចជានិស្សិត អ្នកម៉ៅការ អ្នកប្រឹក្សា

(ii)

ដាក់ចេញនូវការការពារអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីឱ្យពួកគេអាចបង្ហាញភាពមិនប្រក្រតីដោយសម្ងាត់ដោយមិនមាន

យោបល់ អ្នកលក់ដូរ អ្នកផ្គង់ផ្គង់ និង/ឬអតិថិជន) ដើម្បីរាយការណ៍ផ្ទាល់ទៅគណៈគ្រប់គ្រងបានទាន់ពេលវេលា។
ហានិភ័យចំពោះពួកគេ។

គោលនយោបាយស្ដីពីបណ្ដាញសង្គម
បច្ចុប្បន្ន

បណ្ដាញសង្គមគឺជាឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដែលមានឥទ្ធិពលលើកិតិ្តយសអង្គភាព។

នយោបាយស្ដីពីបណ្ដាញសង្គមរបស់ធនាគារកម្ពុឆ្លុះបញ្ចាំងពីការណែនាំ
បុគ្គលិកទាំងអស់

និងសុជីវធម៌សមរម្យ

គោល

ដែលត្រូវប្រកាន់ខ្ចាប់ដោយ

ខណៈពេលដែលពួកគេចូលរួមសកម្មភាពនានាក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងសមត្ថភាពបុគ្គល

និងវិជ្ជាជីវៈ។

គោលនយោបាយស្ដីពីបណ្ដាញសង្គមត្រូវបានអនុវត្តតាមគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖
- ដាក់ចេញនូវសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ និងក្រមសីលធម៌របស់បុគ្គលិក	
ធនាគារទាំងអស់់។
- ដាក់ចេញនូវផលវិបាកដោយសារការបំពានជាយថាហេតុរបស់បុគ្គលិកមកលើគោលនយោបាយ។
គោលនយោបាយស្ដីពីសុវត្ថិភាពព័ត៌មាន
ការវិវត្ដបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ និងឌីជីថលរូបនីយកម្មនាំមកនូវទម្រង់គម្រាមកំហែងជាច្រើន។ ចំណុចស្នូលនៃសុវត្ថិភាពព័ត៌មាន
គឺជាការធានាព័ត៌មានដែលពង្រឹងការរក្សា និងការពារការសម្ងាត់ សុចរិត និងភាពរកបាននៃទិន្នន័យ។ គោលនយោបាយស្ដីពី
សុវត្ថិភាពព័ត៌មានជួយធានាថា ព័ត៌មានរបស់ធនាគារស្របទៅនឹងគោលការណ៍សម្ងាត់ កិត្យានុភាព និងភាពប្រើប្រាស់បាន។
គោលបំណងនៃគោលនយោបាយនេះមានដូចខាងក្រោម៖
- ការពារព័ត៌មានធនាគារពីការគម្រាមកំហែងជាយថាហេតុ

មិនថាមានប្រភពពីខាងក្រៅ

ឬផ្ទៃក្នុង

ដោយចេតនា

និង

អចេតនា។
- ធានាសុវត្ថិភាពចែករំលែកព័ត៌មាន
- ធានាថាបុគ្គលិកទាំងអស់យល់ដឹងអំពីតួនាទី

និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេក្នុងការគ្រប់គ្រង

និងការពារការសម្ងាត់

និងសុចរិតព
 ័ត៌មានដែលពួកគេគ្រប់គ្រង
- ការពារធនាគារពីការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានមិនសមស្រប
- អនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិដែលមានជាធរមាន
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ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃអភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន
គោលនយោបាយប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម
ធនាគារកម្ពុប្ដេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការពង្រឹងច្បាប់

និងបទប្បញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់

និង

ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។ បុគ្គលិកទាំងអស់មានភារៈកិច្ចធានាថា ធនាគារកម្ពុមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទីតាំងដើម្បីសម្រួលដល់
សកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់។ ធនាគារកម្ពុបានបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងយ៉ាងរឹងមាំដើម្បីការពារ
កិត្យានុភាពរបស់ធ
 នាគារពីការគម្រាមកំហែងការសម្អាតប្រាក់ ឬហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។ គោលនយោបាយប្រឆាំងការសម្អាត
ប្រាក់ និងហ
 ិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មដាក់ចេញនូវគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖
(ក)

ដាក់ចេញនូវលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់

(ខ)

បង្កើតក្របខណ្ឌដើម្បីធានាថារាល់បុគ្គលិកទាំងអស់បានយល់

ធនាគារកម្ពុ។

និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មសម្រាប់ផ្នែកនានាក្នុង
និងអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃការប្រឆាំងការ

សម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។

ឯករាជ្យភាព និងតម្លាភាព
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធនាគារកម្ពុ គាំទ្រគោលនយោបាយនៃការអនុវត្តរួមដ៏សមហេតុផលប្រកបដោយតម្លាភាព និងភាពទទួល
ខុសត្រូវ និងភាពទាន់ពេលវេលាក្នុងការបង្ហាញ និងកា
 ររាយការណ៍ខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្តេជ្ញាផ្តល់ការវាយតម្លៃដោយមិនមានភាពលម្អៀង

ច្បាស់លាស់លើលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

និងទ
 ស្សនវិស័យ

របស់ធនាគារកម្ពុ។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម
ទស្សនទានហិរញ្ញវត្ថុ
បើទោះបី ប្រតិបត្តិការក្នុងឆ្នាំ 2019 ស្ថិតក្នុងបរិយាកាសដែលពោរពេញដោយបញ្ហាប្រឈម ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងប្រាក់
ចំណេញរ បស់ធនាគារកម្ពុរក្សាបាននូវស្ថេរភាពដដែល។
ធនាគារកម្ពុបានទទួលប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធចំនួន 82.27 លានដុល្លារអាមេរិក គិតត្រឹមថ្ងៃទី3
 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ឬខ្ពស់

ជាងឆ្នាំមុន 4.7%។
ឥណទាន និងបុរេប្រទានដុលបានកើនឡើងចំនួន 101.11 លានដុល្លារអាមេរិក ឬស្មើនឹង 9.66% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងដំណាច់
ឆ្នាំ 2018 ខណៈដែលប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនបានកើនឡើងចំនួន 37.37

លានដុល្លារអាមេរិក ឬស្មើនឹង 1.98%

ពោលគឺកើនឡើងពី 1,890.38 លានដុល្លារអាមេរិក គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 ដល់ 1,927.75 លានដុល្លារអា
 មេរិក
គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 019។
ធនាគារនឹងបន្តអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន

ដោយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការផ្នែក

ធនាគារ និងហិ
 រញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន និងអាជីវកម្មលើពាណិជ្ជកម្មទីផ្សារខ្នាតមធ្យម ជាពិសេសសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម
ព្រមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ថាបនាមូលដ្ឋាននៃការផ្តល់មូលធនប្រាក់បញ្ញើ

ដែលមានរយៈពេលវែងដល់អ្នកដា
 ក់ប្រាក់

បញ្ញទាំ
ើ ងឡាយដើម្បីពង្រីកតារាងតុល្យការថែមទៀត និងរក្សាប្រវត្តន
ិ ៃការកើនឡ
 ើងនូវលទ្ធ
 ភាពប្រាក់ចំណេញ។
ទស្សនទានអតិថិជន
កត្តាប្តេជ្ញាចិត្តឆ្ពោះទៅរកភាពល្អឥតខ្ចោះនៃសេវាកម្មអតិថិជន
សារៈសំខាន់នកា
ៃ រផ្តលស
់ វា
េ ដែលល្អឥតខ្ចោះជូនអតិថជ
ិ ននៅក្នង
ុ វិសយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារដែលមានភាពប្រកត
ួ បជ
្រ ង
ែ យ៉ាង
ខ្លាំងនោះ

គឺជាគន្លឹះរបស់ធនាគារក្នុងជំហរមួយឈានមុខគេក្នុងការប្រកួតប្រជែង។

ធនាគារនៅតែបន្តផ្តល់ជូនន
 ូវធ
 នធាន

ដ៏មានសារៈសំខាន់ក
 ្នុងការផ្តល់សេវាជូនអតិថិជនតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ។ ការផ្តល់សេវាជូនអតិថិជនដ៏ល្អឥតខ្ចោះគឺជាវប្បធម៌
មួយដែលបុគ្គលិកគ
 ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់របស់ធនាគារបានដឹង។
ដើម្បីពង្រឹងការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់យើងខ្្ញុំក្នុងការរក្សាបទដ្ឋានសេវាកម្មបម្រើអតិថិជនឱ្យកាន់តែប្រសើរ

និងធ្វើឱ្យមានភាពខុស

ប្លែកពីធនាគារផ្សេង តាមរយៈពង្រឹងការផ្ដល់សេវាកម្មគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ជូនដល់អតិថិជន ធនាគារកម្ពុបានដាក់ឱ្យដំណើរ
ការយុទ្ធនាការយកចិត្តទុកដាក់អតិថិជនដំណាក់កាលទី 4 ក្រោមប្រធានបទសំខាន់គឺ "ធ្វើតម្រូវចិត្តលោកអ្នក" និងអ
 នុប
 ្រធាន
បទ "គុណភាពសេវាកម្មជាអាទិភាព"

សម្រាប់សាខាធនាគារកម្ពុទាំងអស់នៅថ្ងៃទី1 ខែកញ្ញ ឆ្នាំ2019។ ក្នុងយុទ្ធនាការនេះ

អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យធ្វើការវាយតម្លៃសេវាកម្មដែលបានផ្ដល់ដោយបុគ្គលិកជួរមុខទាំងអស់ថាតើបុគ្គលិក
បានអនុវត្តគោលការណ៍
និងអរគុណ)។

G.U.E.S.T

(ការទទួលរាក់ទាក់

ការហៅឈ្មោះ

ការសំឡឹងមើលភ្នែកអតិថិជន

ជាការទទួលស្គាល់ចំពោះការប្ដេជ្ញាចិត្តផ្ដល់សេវាកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះក្នុងប្រតិបត្តិការធនាគារ

ការញញឹម

ធនាគារកម្ពុបានទទួលពានរង្វាន់

"Domestic Retail Bank of the Year-Cambodia for 2019" ផ្ដល់ជូនដោយទស្សនាវដ្ដីធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ី ក្នុងរយៈ

8 ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា ពានរង្វាន់ "US Dollar Straight-Through-Processing Excellence Award" លើសារទូទាត់ដែលមានគុណ
ភាពល្អឥតខ្ចោះក្នុងការទូទាត់ការផ្ទេរប
 ្រាកទៅ
់ កប្រ
្រៅ ទេសដែលផ្ដល់ជូនដោយ Bank of America Merrill Lynch ពានរង្វាន់

Best Bank for SMEs ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំជាប់គ្នាដែលផ្ដល់ជូនដោយ Asiamoney និងពាន់រង្វាន់ Leadership Awards ចំនួន
5 ដែលផ្ដល់ជូនដោយ VISA International ដែលក្នុងនោះរួមមាន "Champion Security Award", "Top Leadership in
Credit Payment Volume Growth", "Top 3 Leadership in Credit Payment Volume", "Top 3 Leadership in Merchant
Sales Volume" និង "Top 3 Leadership in Payment Volume"។
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ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម
ភាពពេញចិត្តរបស់អតិថិជនជាអាទិភាពចម្បងរបស់យើងខ្ញុំ
ធនាគារគោរពតាមវប្បធម៌នៃភាពល្អឥតខ្ចោះក្នុងការបម្រើសេវាដល់អតិថិជនរបស់ធនាគារសាធារណៈដែលជាធនាគារមេ។
គោលការណ៍ចម្បងរបស់ធនាគារដែលថា "ធ្វើតម្រូវចិត្តអតិថិជន" និងអនុប្រធានបទ "តម្រូវការរបស់អតិថិជនគឺជាយកចិត្តទុក
ដាក់របស់យើងខ្ញុំ" មានបំណងអប់រំ និងជួយពង្រឹងបន្ថែមលើឥរិយាបថក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជនដោយបុគ្គលិកធនាគារ

ជួរមុខព្រមទាំងស
 ្វែងយល់ពីគំនិតរបស់អតិថិជនចំពោះកម្រិតគុណភាពសេវាកម្មរបស់ធនាគារ។
ភាពទូលំទូលាយនៃបណ្តាញផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជន
ជាមួយនឹងកំណើនអតិថិជនដែលស្វែងរកភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារ
ផលិតផ
 ល

និងសេវាកម្ម

និងការទទួលបានព័ត៌មានស្តីអព
ំ ី

បណ្តាញផ្តល់សេវាចម្រុះរបស់ធនាគារបានផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនដែលកំពុងស្វែងរក

សេវាក
 ម្មទាំងនេះ។ ធនាគារកម្ពុបានដំឡើងម៉ាស៊ីនដកដាក់ប្រាក់ចំនួន 4 បន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2019 ដោយធ្វើឱ្យចំនួនម៉ាស៊ីន
ដកដាក់ និងម៉ាស៊ីនអេធីអឹមកើនឡើងចំនួន 72 គ្រឿង។
កាលពីថ្ងៃទី1 ខែសីហា ឆ្នាំ2016 ធនាគារកម្ពុបានដាក់ដំណើរការ CPB engage គឺកម្មវិធីធ្វើប្រតិបត្តិការតាមទូរស័ព្ទចល័ត
ដែលជាជម្រើសម្រាប់សេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអុីនធើណិតដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអតិថជនឯកត្តបុគ្គល និងក្រុមហ៊ុនអាចពិនិត្យមើល
ព័ត៌មានអំពីគណនី និងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនៅធនាគារកម្ពុ។
ប្រតិបត្តិការតាមប្រព័ន្ធអីុនធើណិតត្រូវបានពង្រឹងជាបន្ដបន្ទាប់ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនទាំងអស់ធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារ
ផ្សេងនៅក្នុងស្រុកតា
 មប្រព័ន្ធបញ្ជាផ្ទេរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងសេវាបញ្ចូលទឹកប្រាក់សម្រាប់អតិថិជនប្រើប្រាស់
សេវាទូរស័ព្ទ សែលកាត។ បន្ថែមជាងនេះទៅទៀត ធនាគារកម្ពុកាលពីថ្ងៃទី26 ខែឧសភា ឆ្នាំ2017 បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សេវា
"ទូទាត់ផ្ទាល់ពីគណនី" (Direct Debiting of Account) ជាជម្រើសបន្ថែមសម្រាប់សេវាពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច។
ធនាគារកាលពីថទ
្ងៃ 6
ី ខែមនា
ី ឆ្នា2
ំ 019 បានពង្រង
ឹ ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រធនាគារតាមប្រពន
័ អ
្ធ ន
ុី ធើណត
ិ តាមរយៈការអនុញត
្ញា ឱ្យអតិថជ
ិ ន
ជាក្រុមហ៊ុនពិនិត្យមើលគណនីទូទាត់របស់ពួកគេតាមអនឡាញ។ ធនាគារក៏មានគម្រោងពង្រឹងសេវាប្រតិបត្តិការធនាគារតាម
ប្រព័ន្ធអុីនធើណិតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក មកគណនីប្រាក់រៀលខ្មែរ និងផ្ទេរទៅវិញទៅ
មក និងការទូទាត់វិក្កយបត្រទឹកភ្លើង និងពន្ធតាមអនឡាញក្នុងត្រីមាសទី 3 ឆ្នាំ2020។
ទស្សនៈទានព័ត៌មានវិទ្យា
គំនិតផ្តួចផ្តើមខាងបច្ចេកព័ត៌មានវិទ្យារបស់ធនាគារនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 បានបន្តសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការផ្តល់ជូននូវឧត្តមភាពខាង
ផលិតផល និងសេវាកម្មធនាគារដែលល្អប្រសើរ។ បច្ចេកវិទ្យា និងកម្មវិធីថ្មីៗត្រូវបានបំពាក់ និងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ ដើម្បព
ី ង្រឹង
មូលដ្ឋានគ
 ្រឹះនៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាដែលមានស្រាប់របស់ធនាគារ។
ដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃផលិតផល
ប្រតិបត្តកា
ិ រធនាគារក្រៅម៉ោងធ្វើការ

និងសេវាកម្មរបស់ធនាគារ

និងដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការធ្វើ

ធនាគារបានដាក់ឱ្យដំណើរការសេវាកម្មម៉ាសីុនអេធីអឹម

របស់ខ្លួនដោយដាក់ឱ្យដំណើរការប្រភេទប័ណ្ណឥណទានផ្សេងៗមានដូចជាប័ណ្ណឥណទាន
MasterCard

ហើយធនាគារក៏បានចូលរួមក្នុងបណ្តាញដកសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលផងដែរ។

និងសេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអុីនធើណែត

និងសេវាកម្មប
 ័ណ្ណឥណទាន

ប័ណ្ណឥណពន្ធ
សេវា

VISA

Western

និង
Union

ជាសេវាកម្មបន្ថែមពីររបស់ធនាគារសម្រាបផ
់ ្ដល់ជូនអតិថិជនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការ

ធនាគារនៅក្រៅម៉ោងធ្វើការ។
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2016 ធនាគារបានពង្រឹងការអនុវត្តប្រព័ន្ធសន្ដិសុខតាមរយៈការពង្រឹងសុវត្ថិភាពនៃម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងម៉ាស៊ីន
ដកដាក់ប្រាក់ ដែលជាវិធានការការពារ និងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ពីការចូលបំផ្លាញរបស់មនុស្សក្លែងបន្លំដែលអាច
បណ្ដាលឱ្យខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយសារការលួចដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម
ក្នុងនាមជាធនាគារដៃគូអភិវឌ្ឍមួយក្នុងចំណោមធនាគារ/មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍទាំងប្រាំនៃប្រព័ន្ធ FAST (ផ្ទេរមូលនិធិជាប្រាក់
រៀល) ដែលផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី15 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2016 ធនាគារក៏បានចូលរួមជាដៃគូអភិវឌ្ឍក្នុង
ប្រព័ន្ធធនាគារនិងប្រព័ន្ធទូទាត់រាយរងថ្មីស្ថិតក្រោមគម្រោង KOICA និងប្រព័ន្ធទូទាត់ បាគង សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់អន្ដរធនាគារ
(តម្លៃដុល) និងចំនួនការទូទាត់ធំ ដែលគ្រោងនឹងដំណើរការនៅក្នុងត្រីមាសទី 2 ឆ្នាំ 2020។
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៃផលិតផល និងទីផ្សារ
ក្នុងឆ្នាំ 2017 ធនាគារបានដាក់ឱ្យដំណើរការយុទ្ធនាការ "អ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំ អតិថិជនរបស់ខ្ញុំ" ដើម្បីបង្កើនកា
 រយល់ដឹងដល់
សាធារណជន ជាពិសេសអ្នកជិតខាងរបស់ធនាគារអំពីសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវាកម្មរ បស់ធនាគារ
ដើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន និងអា
 ជីវកម្មរបស់ពួកគេ ព្រមទាំងនាំមកនូវប្រតិបត្តិការធនាគារមួយដែលនៅជិតពួកគេបំផុត។
ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទី 2 ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2019បានពង្រីកគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុពីចម្ងាយ1 គីឡូ
ម៉ែត្រ ទៅ 2 គីឡូម៉ែត្រពីទីតាំងសាខា។ ការប្ដេជ្ញាចិត្តរយៈពេលវែងដែលបានបន្ដធ្វើនាំមកនូវឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានក្នុងសហគមន៍


ដែលជាផ្នែកមួយនៃការទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម និងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្មរបស់ធនាគារ។
ធនាគារកម្ពុឈានដល់ឆ្នាំទីបីនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង

េអអាយអេ

(ខេមបូឌា)

ឡាយហ្វ៍

អុិនសួរេន (អេអាយអេ ខេមបូឌា) ក្នុងនាមជាអ្នកណែនាំអតិថិជនផ្ដាច់មុខសម្រាប់ផលិតផលធានារ៉ាប់រងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
ទឹកប្រាកប
់ ុព្វលាភថ្មីប្រចាំឆ្នាំសរុបចំនួន 1.4 លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានប្រមូលនៅក្នុងឆ្នាំ 2019។ ធនាគារកម្ពុនឹងបន្ដធ្វើការ
យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមហ៊ុន អេអាយអេ ខេមបូឌា ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការលក់ និងសកម្មភាពទីផ្សារដើម្បីបង្កើន
កំណើនអា
 ជីវកម្មធានារ៉ាប់រងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី11 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2019 ចេញប័ណ្ណឥណទាន Contactless ដើម្បីពង្រឹងការទូទាត់ Contactless សម្រាប់ការ
ចំណាយដែលមានទឹកប្រាក់អតិប្បរមា
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ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយប្រតិបត្ដិការក្នុងមួយថ្ងៃតាមរយៈមធ្យោបាយទូទាត់

Contactless ដែលក្រោយមកទៀតនឹងបំពាក់ម៉ាស៊ីន ឆូតកាត Contactless ក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ2019 ដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួល
បន្ថែម និងគាំទ្រដៃគូអាជីវកម្មរបស់ធនាគារយើងខ្ញុំ។
ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី26 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2019 បានដាក់ឱ្យដំណើរការ "គណនីសន្សំកុមារ កម្ពុប្រាយស្ដារ ជាប្រាក់រៀល" ដែលជា
ផលិតផលប្រាក់សន្សំថ្មីដើម្បីលើកទឹកចិត្តកុមារកម្ពុជាទាំងអស់ឱ្យសន្សំប្រាក់រៀល

ជាការគាំទ្រទៅនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀល។
ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី22 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2019 បានដាក់ដំណើរការសេវា WeChat pay

និងថ្ងៃទី2 ខែមករា ឆ្នាំ2020

ដាក់ដំណើរការសេវា Alipay នៅតាមម៉ាស៊ីនឆូតកាតរបស់ធនាគារតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបាកូដ និងQR Code។
ធនាគារក៏ជាសមាជិកនៃប្រព័ន្ធ Cambodian Shared Switch (CSS) ដែលផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដើម្បី
ផ្ដល់អន្ដរតភ្ជាប់ និងអន្ដរប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមសមាជិក ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបានធ្វើសមាហរណកម្មសម្រាប់ការទូទាត់
ប័ណ្ណឥណពន្ធដែលដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនអ
 េធីអឹម

និងម៉ាស៊ីនឆូតកាតទូទាំងប្រទេស

និងមធ្យោបាយទូទាត់អន្ដរជាតិ

សម្រាប់កា
 រធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់។
នៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ធនាគារសម្រេចបានឥណទានប្រាក់រៀល 13.5% គឺចំនួន 637.4 ប៊ីលានរៀល ស្មើនឹង 156.4 លានដុល្លារ
អាមេរិក ធៀបនឹងសម្ពៀតឥណទានសរុប ស្របតាមសារាចរណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលតម្រូវឱ្យមានឥណទាន
ប្រាក់រៀលអប្បរមាចំនួន 10% នៃឥណទានសរុប។
បច្ចុប្បន្ន

ធនាគារមានបណ្ដាញសាខាសរុបចំនួន
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ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម
ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស
គន្លឹះដើម្បីឈានទៅរកភាពជោគជ័យ និងលទ្ធផលដ៏គួរឱ្យស្ញប់ស្ញែងរបស់ធនាគារកម្ពុ គឺបា
 នមកពីការរួមចំណែករបស់បុគ្គលិក
ដែលមានការប្តេជ្ញាចិត្ត មានឆន្ទៈ និងប្រកបដោយចំណេះដឹងខ្ពសក្ន
់ ុងកា
 រសម្រេចបាននូវឧត្តមភាពការងារជាបន្ដបន្ទាប់ ។
ធនាគារឱ្យតម្លៃខ្ពស់លើការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ហើយបន្តជំរុញភាពខ្លាំងរបស់បុគ្គលិកតាមរយៈការផ្តល់ជូននូវការបណ្តុះ
បណ្តាលដែលទូលំទូលាយ និងមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន។ ធនាគារកម្ពប
ុ ន្តបណ្តុះធ
 នធាន
មនុស្សរបស់ខ្លួនតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្តល់រង្វាន់លើការបំពេញកិច្ចការងារ

ដែលជាលទ្ធផលបានបង្កើតនូវវប្បធម៌បំពេញកា
 រងារ

មានភាពខ្លាំងក្លាដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលសម្រាប់តម្រូវការអាជីវកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត។
ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សសម្រាប់និរន្តភាពនៃឧត្តមភាព
ចំណេះធ្វើ ជំនាញ និងឯកទេសរបស់បុគ្គលិកបន្តធ្វើជាផ្នែកមួយនៃមូលធនបញ្ញារបស់ធ
 នាគារ។ តាមរយៈការគាំទ្រការសិក្សា
និងការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលវែង ធនាគារបានបង្ហាញពីការទទួលស្គាល់របស់ខ
 ្លួនលើការបណ្តុះប
 ណ្តលជាចលករគន្លឹះមួយដែល
បានជួយដល់ធនាគារក្នុងការសម្រេចនូវលទ្ធផលល្អលើសពីគប
ូ ្រកួតប្រជែង។
ធនាគារបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការផ្តល់ការអប់រំ

និងការអភិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបន្ទាប់លើជំនាញប្រតិបត្តិ

និងគ្រ
 ប់គ្រងដើម្បីលើកកម្ពស់

កម្រិតបំពេញការងាររបស់បុគ្គលិកបន្ថែមទៀត។
ការនេះបានជំរុញភាពខិតខំរបស់បុគ្គលិកនៅក្នុងធនាគារ និងប
 ងេ្កីតក្រុមបុគ្គលិកដែលមានភាពស្មោះត្រង់ ជំនាញ និងច
 ំណេះ
ដឹង។
ក្នុងឆ្នាំ 2019 បុគ្គលិកទាំងអស់បានឆ្លងកាត់ការបណ្តុះបណ្តាលនៅក្នុងធនាគារ និងលើការអនុវត្តការងារជាក់ស្តែង។ ដោយ
ឡែកបគ
ុ ល
្គ ក
ិ ដែលទើបនឹងជ្រស
ើ រើសថ្មត
ី វ្រូ បានបង្ហាតប
់ ង្ហាញតាមរយៈកម្មវធ
ិ ប
ី ណ្តុះបណ្តាល ដែលមានរួមបញ្ចល
ូ នូវគុណតម្លៃ
សាជីវកម្ម ប្រព័នធ
្ធ នាគារ រួមទាំងដំណើរការ និងនីតិវិធីប្រតិបត្តិការ និងកម្មវិធីប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទាន
ភេរវកម្ម

ដើម្បីធានាថាបុគ្គលិកទា
 ំងអស់ត្រូវបានបំពាក់បំប៉នបានយ៉ាងល្អ

ដើម្បីបំពេញតម្រូវការអតិថិជន

និងកាត់បន្ថយ

ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ។
ឱកាសសម្រាប់ ពង្រីកជំនាញ និងចំណេះដឹងប
 ន្ថែមរ បស់បុគ្គលិកក៏បានផ្តល់ជូនផងដែរតាមរយៈមេរៀន និងមុខវិជ្ជាជាច្រើន
មាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមបណ្តាញអុីនធើណែត(
 e-learning) របស់ធនាគារ 24 ម៉ោង។
ការបណ្តុះបណ្តាល និងការអភិវឌ្ឍន៍ក
 ៏ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រៅប្រទេសផងដែរ។ ខណៈពេលដែលបុគ្គលិកត្រូវបានបញ្ជូនទៅ
បណ្តុះបណ្តាលជាពិសេសនៅមជ្ឈមណ្ឌលចំណេះវិជ្ជា

និងសិក្សារបស់ធនាគារសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

គ្រូបង្គោលពី
 ធនាគារសាធារណៈប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងគ្រូបង្គោលផ្សេងទៀតបានធ្វើដំណើរមកមជ្ឈមណ្ឌលចំណេះវិជ្ជា និង
សិក្សារ បស់ធនាគារកម្ពុ ដើម្បប
ី ណ្តុះបណ្តាលដល់បុគ្គលិកដ៏
 ទៃទៀតដើម្បប
ី ំពេញការបំពាក់បំប៉នបន្ថែមក្នុងស្រុកផងដែរ ។
ដោយមានការពង្រីកបន្ថែមសាខា

ធនាគារជឿជាក់ថាធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពពេញលេញគឺជាកម្លាំងចលករ

ដ៏សំខាន់មួយដែលជួយរុញច្រានធនាគារឈានដល់ចំណុចល្អប្រសើរជាងនេះ និងឈានដល់កម្រិតជោគជ័យថ្មីមួយទៀត។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម
បង្កើនការពេញចិត្តទៅលើសេវាកម្ម
ស្របជាមួយនឹងពាក្យស្លោក "ឧត្តមភាពគឺជាការប្ដេជច
្ញា ត
ិ រ្ត បស់យង
ើ " បុគល
្គ ក
ិ ទាំងអស់តវូ្រ បានជំរញ
ុ និងលក
ើ ទឹកចិតឱ
្ត យ្ បំពញ
េ
កាតព្វកច
ិ ល
្ច ស
ើ ពីអដ
ី្វ ល
ែ មានក្នង
ុ កិចស
្ច ន្យាដើមប្ ផ
ី ល
្ត ស
់ វា
េ កម្មដល
ែ ចេញពីទក
ឹ ចិតស
្ត ឡា
្រ ញ់។

ធនាគាររក្សាការសង្កតធ
់ ន
្ង ់

លើការផល
្ត ស
់ វា
េ កម្មអតិថជ
ិ នរបស់ខន
ួ្ល ដែលជាកត្តាជះឥទ្ធព
ិ លដោយផ្ទាលទៅ
់ លើលទ្ធភាពរកប្រាកច
់ ណ
ំ
ញ
េ ។ ការពញ
េ ចិតល
្ត ើ
ឧត្តមភាពនៃសវា
េ កម្មរបស់ធនាគារបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈការធ្វឱ
ើ យ្ ប្រសរើ ឡង
ើ ក្នង
ុ ជំនាញ

និងចណ
ំ
ះេ ដង
ឹ ជាបន្ដ

បន្ទាប។
់
យុទសា
្ធ ស្តធ
្រ នធានមនុសស្ របស់ធនាគារតែងតែតវូ្រ បានតម្រែតម្រង់

ដើមប្ ធ
ី ឱ
ើ្វ យ្ មានប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពលើគោលដៅអាជីវកម្មនានា

ដូចជាកំណើនប្រាក់ចំណូល កំណើនប្រាក់បញ្ញើ ផលិតភាពបុគ្គលិក ការបំពេញតម្រូវការអតិថិជន ការទប់ស្កាតច
់ ំណាយ និង
ការកាត់បន្ថយចំនួនបុគ្គលិកលាឈប់ ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ធនាគារ ។
ធនាគារនឹងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឱ្យមានធនធានមនុស្សល្អលើសគ េដាយធនាគារមានជំនឿថា តាមរយៈបុគ្គលិក
របស់ខ្លួន ធនាគារនឹងកំណត់បាននូវកម្ពស់ថ្មីនៃឧត្តមភាព និងទទួលបាននូវកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
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ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
វិស័យធនាគារ
កម្រិតនៃការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងវិស័យធនាគារត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងឡើង ដោយសារធនាគារមកថ្មី និង
ធនាគារផ្សេងទៀតកំពុងអ
 នុវត្តយុ
 ទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងខ្លាំង ដើម្បីបង្កើនចំណែកទីផ្សាររបស់ខ
 ្លួន។
ប៉ុន្តែបើទោះជាមានការប្រកួតប្រជែងដែលមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លានៅក្នុងវិស័យធនាគារក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ធនាគារកម្ពុ
បានដាក់ឱ្យដំណើរការ
 នូវយ
 ុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្ម ដើម្បីពង្រីកសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូល ជាពិសេសគឺការផ្តល់ប្រាក់កម្ចដ
ី ល់វិស័យ
លក់ដុំនិងរា
 យ វិស័យសេវាកម្ម និងស
 ហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសេសគឺអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម ដោយប្រកាន់ភ្ជាបន
់ ូវ
បទដ្ឋាន និងកា
 រអនុវត្តឥណទានប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ខ្លួន។

ការវិភាគរបាយការណ៍លទ្ធផល
ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ
ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធរបស់ធនាគារបានកើនឡើង 8.36% ស្មើនឹង 84.88 លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ 2019 បើធៀបនឹងឆ
 ្នាំ
2018 មានចំនួន 78.33 លានដុល្លារអាមេរិក។ ការកើនឡើងនេះគឺដោយសារការកើនឡើងពីចំណូលការប្រាក់ពីឥណទាន
និងបុរេប្រទាន និងការដាក់ប្រាកប
់ ញ្ញើជាមួយធនាគារសាធារណៈ ប៊ែហាដ និងធនាគារក្នុងស្រុកផ្សេងទៀត។
ចំណូលសុទ្ធលើកម្រៃជើងសារ និងថ្លៃឈ្នួល
ចំណូលសុទ្ធលើកម្រៃជើងសារ និងថ្លៃឈ្នួលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងចំនួន 8.11% គឺកើនឡើងរហូតដល់ 16.01 លាន
ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ 2019 បើធៀបនឹងឆ្នាំ 2018 មានចំនួន 14.81 លានដុល្លារអាមេរិក។ ការកើនឡើងន
 េះភាគច្រើន
ដោយសារតែចំណូលខ្ពស់ដែលបានមកពីកម្រៃរូបិយាណត្តិ និងការផ្ទេរប្រាក់។
ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល
ចំណាយផ្សេងៗរបស់ធនាគារមានចំនួន 26.98 លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ 2019 ឬ 7.54% ខ្ពស់ជាងការចំណាយផ្សេងៗ
នៅក្នុងឆ្នាំ 2018

ដែលមានចំនួន 25.09 លានដុល្លារអាមេរិក។ ការចំណាយសម្រាប់បុគ្គលិកបានកើនឡើង 5.47%

ពោលគឺកន
ើ ឡើងរហូតដល់ 14.27 លានដុលរ្លា អាមេរក
ិ ។
អត្រាចំណាយទៅលើចំណូលរបស់ធនាគារបានកើនឡើងដល់ 24.39% នៅឆ្នាំ 2019 ពី 23.80% ក្នុងឆ្នាំ 2018។
សំវិធានធនសម្រាប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរេប្រទាន
សំវិធានធនសម្រាប់ការខាតបង់ឥណទាន និងបុរេប្រទានបានធ្លាក់ចុះចំនួន 20.35% ស្មើនឹង 1.37លានដុល្លារអាមេរិក ដែល
ភាគច្រើនដោយសារតែការបន្ថយសំវិធានធនលើការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុកថ្មី។
ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល
ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ឆ្នាំនេះបានកើនឡើង 1.74 លានដុល្លារអាមេរិក ឬ 11.70% ស្មើនឹង 16.57 លានដុល្លារអា
 មេរិក
ដោយសារការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណេញដែលសម្រេចបាន។
ធនាគារបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលនៅអត្រា 20% នៃប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធ។
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

ការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ការវិភាគតារាងតុល្យការ
ទ្រព្យសកម្មសរុប
ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ធនាគារកម្ពុមានចំនួន 2,676.67 លានដុល្លារអាមេរិក គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 ពោលគឺកើនឡើង
8.92% លើសទ្រព្យសកម្មសរុប គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018។ ការកើនឡើងទ្រព្យសកម្មសរុបនៅ
 ក្នុងឆ្នាំ 2019 ភាគច្រើន
ដោយសារកំណើនការដាក់ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារផ្សេង និងឥណទាន និងបុរេប្រទាន។
សមតុល្យមាននៅជាមួយធនាគារផ្សេង
សមតុល្យមាននៅជាមួយធនាគារផ្សេងរបស់ធនាគារកម្ពុបានកើនឡើង 9.64% ស្មើនឹង 1,396.44 លានដុល្លារអាមេរិកគ
 ិតត
 ្រឹម
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។
ឥណទាន និងបុរេប្រទាន
ឥណទាន និងបុរេប្រទានសុទ្ធរបស់ធនាគារបានកើនឡើង 9.83% ឬស្មើនឹង 102.19 លានដុល្លារអាមេរិក ពោលគឺកើន
ឡើងរហូតដល់ទៅ 1,141.55 លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ 2019។
បំណុលសរុប និងមូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុន
បំណុលសរុបរបស់ធនាគារបានកើនឡើងចំនួន 7.91% ឬស្មើនឹង 153.42 លានដុល្លារអាមេរិក ពោលគឺកើនឡើងរហូតដល់
2,093.33 លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ 2019 ដោយសារកំណើននៃការដាក់ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។
មូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុនរបស់ធនាគារមានចំនួន 583.34 លានដុល្លារអាមេរិក។
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនក្នុងធនាគារបានកើនឡើង 1.98% ស្មើនឹង 1,927.75 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ
 ្នាំ 2019។ 
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនានា
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនានាបានកើនឡើង 289.74% គឺកើនឡើង 11.15 លានដុល្លារអាមេរិកនៅ
 ឆ្នាំ 2018 មក 43.46 លាន
ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019។
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របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ ភីអិលស៊ី ("ធនាគារ") សូមបង្ហាញរបាយការណ៍ និងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរួម របស់ធនាគារ និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ (ជារួមហៅថា "សម្ព័ន្ធធនាគារ") និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដាច់ដោយឡែក
របស់ធនាគារ (រួមគ្នាហៅថា "របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ") នាថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 និងក្នុងការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់។
ព័ត៌មានអំពីសម្ព័ន្ធធនាគារ
ធនាគារ
ធនាគារ

គឺជាធនាគារពាណិជ្ជដែលធ្វើប្រតិបត្ដិការអាជីវកម្មតាមច្បាប់ស្ដីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

និងស
 ្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថន
ុ ៃកម្ពុជា

និង

អាជ្ញាប័ណ្ណធនាគារលេខ 08 ដែលចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ធនាគារត្រូវបានធ្វើជាថ្មីនៅថ្ងៃទី28
ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2006 សម្រាប់ពេលវេលាអចិន្ត្រៃយ៍ អនុលោមតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលេខ ធ7-06-207
ចុះថ្ងៃទី13 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2006។
សកម្មភាពចម្បងរបស់ធនាគារ រួមមានការធ្វើប្រតិបត្តិការលើរាល់សកម្មភាពអាជីវកម្មធនាគារ និងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថដ
ុ ែល
ពាក់ព័ន្ធក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ធនាគារនៅរាជធានីភ្នំពេញ

និងសា
 ខានៅតាម

បណ្ដាខេត្តសំខាន់ៗ។
ទីស្នាក់ការចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារមានទីតាំងស្ថិតនៅអគារធនាគារកម្ពុលេខ 23 រុក្ខវិថីក្រមួនស (ផ្លូវលេខ 114) សង្កាត់ផ្សារថ្មី 2
ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ

			

ចំនួនភាគរយដែលមាន

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ

សកម្មភាពចម្បង

ប្រទេសបង្កើតក្រុមហ៊ុន

ប្រសិទ្ធភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងកម្ពុ

ធានារ៉ាប់រងទូទៅ	

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា	

51%

ឡុនប៉ាក ភីអិលស៊ី
កម្ពុស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

មូលបត្រ	
ការធានាទិញ
ការជួញដូរ
និងកម្រៃជើងសារមូលបត្រ

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

100%
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
លទ្ធផលអាជីវកម្ម និងភាគលាភ
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថរុ បស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារមានដច
ូ ខាងក្រោម៖

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ធនាគារ

2019

2019

2018

2018

ប្រាក់ចំណេញមុនដកពន្ធ
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណូល
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ
សមមូលពាន់រៀល
ត្រូវបែងចែកដូចខាងក្រោម៖
ភាគទុនិករបស់ធនាគារ
ភាគកម្មអប្បភាគ

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

83,786,540

80,767,501

82,265,508

78,574,713

(16,692,289)

(14,947,776)

(16,567,854)

(14,829,328)

67,094,251

65,819,725

65,697,654

63,745,385

271,865,906

266,240,787

266,206,894

257,850,082

66,397,267

64,794,685

65,697,654

63,745,385

696,984

1,025,040

-

-

67,094,251

65,819,725

65,697,654

63,745,385

ដើមទុនបានបង់
ពុំមានការប្រែប្រួលទៅលើដើមទុនបានបង់របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារក្នុងអំឡុងឆ្នាំនេះទេ។
ទុនបម្រុង និងសំវិធានធន
ពុំមានការផ្លាស់ប្ដូរជាសារវ័ន្តទៅកាន់

ឬពីគណនីទុនបម្រុង

និងសំវិធានធនក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆេទនេះក្រៅពីអ្វីដែលបាន

បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះទេ។
ឥណទាន និងបុរេប្រទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ
មុនពេលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងរបស់ធនាគារ ក្រុមប
 ្រឹក្សាភិបាលបានចាត់វិធានការសមស្រប
នានាដើម្បីបញ្ជាក់ថា ចំណាត់ការដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលុបឥណទានអាក្រក់ ឬការធ្វើសំវិធានធនលើឥណទាន និងប
 ុរេ
ប្រទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យត្រូវបានអនុវត្ត ហើយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជឿជាក់ថា រាល់ឥណទាន និងបុរេប្រទានដែលបានដឹង
ថាមិនអាចប្រមូលបានត្រូវបានលុបចោល

ហើយថាសំវិធានធនមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឥណទាន

និងបុរេប្រទានអាក្រក់

និងជាប់សង្ស័យ។
នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីហេតុការណ៍ណាមួយដែលអាចបណ្តាលឱ្យចំនួនទឹកប្រាក់នៃ

ឥណទានអាក្រក់ដែលបានលុបចោល ឬចំនួនទឹកប្រាក់សំវិធានធនចំពោះឥណទាន និងបុរេប្រទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យក្នុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារមិនគ្រប់គ្រាន់រហូតដល់កម្រិតណាមួយនោះទេ។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ទ្រព្យសកម្ម
មុនពេលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានចាត់វិធានការសមស្របដើម្បី
ធានាថា

ទ្រព្យសកម្មដែលមិនអាចលក់បាននៅក្នុងប្រតិបត្ដិការអាជីវកម្មធម្មតាតាមតម្លៃទីផ្សារដូចបានបង្ហាញក្នុងបញ្ជី

គណនេយ្យរបស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារត្រូវបានកាត់បន្ថយឱ្យស្មើទៅនឹងតម្លៃដែលគិតថានឹងអាចលក់បានលើទីផ្សារ។
នាកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីហេតុការណ៍ណាមួយដែលនឹងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការ

កំណត់តម្ល
 ៃទ្រព្យសកម្មនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ

និងធនាគារដែលនាំឱ្យមានភាពមិនត
 ្រឹមត្រូវ

ឬមិនសមស្របណាមួយនោះឡើយ។
វិធីសាស្ដ្រនៃការវាយតម្លៃ
នាកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីហេតុការណ៍ណាមួយដែលកើតឡើង និងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់
ការអនុវត្ដវិធីសាស្ដ្រដែលមានកន្លងមកក្នុងការវាយតម្លៃទ្រព្យសកម្ម

និងទ្រព្យអកម្មនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ស
 ម្ពន
័ ្ធ

ធនាគារ និងធនាគារមានភាពមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនសមស្របឡើយ។
ទ្រព្យអកម្មយថាភាព និងបំណុលផ្សេងៗ
នាកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ
•

ពុំមានការដាក់បញ្ចាំទ្រព្យសកម្មណាមួយរបស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ

និងធនាគារដែលកើតមានឡើងនៅដំណាច់ការិយបរិច្ឆេទ

សម្រាប់ធានាចំពោះបំណុលរបស់បុគ្គលណាមួយ និង
•

ពុំមានទ្រព្យអកម្មយថាភាពណាមួយកើតមានឡើងចំពោះសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារចាប់តាំងព
 ីដំណាច់កា
 រិយបរិច្ឆេទក្រៅ
ពីប្រតិបត្ដិការអាជីវកម្មធម្មតារបស់ធនាគារឡើយ។

តាមមតិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំមានទ្រព្យអកម្មយថាភាព ឬទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗទៀតរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងរ បស់ធ
 នាគារ
ដែលអាច ឬទំនងក្លាយជាកាតព្វកិច្ចក្នុរយៈពេលដប់ពីរខែ បន្ទាប់ពីចុងការិយបរិច្ឆេទនេះ ដែលនឹងមាន ឬអាចមានឥទ្ធិពលជា
សារវ័ន្ដដល់លទ្ធភាពរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ

និងធនាគារក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅពេលបំណុលទាំងនោះដល់កា
 ល

កំណត់សងនោះទេ។
ព្រឹត្ដិការណ៍ក្រោយកាលបរិច្ឆេទនៃតារាងតុល្យការ
ពុំមានព្រឹត្ដិការណ៍សំខាន់ៗណាមួយបានកើតឡើងក្រោយកាលបរិច្ឆេទតារាងតុល្យការដែលត្រូវបង្ហាញ

ឬការធ្វន
ើ ិយ័តកម្ម

ចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រៅពីព្រឹត្ដិការណ៍ដូចបានបង្ហាញក្នុងកំណត់សម្គាល់នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថន
ុ េះទ
 េ។
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
សមាជិកក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាលក្នង
ុ ការិយបរិចទ
េ្ឆ និងនាកាលបរិចទ
េ្ឆ នៃរបាយការណ៍នេះមានដូចខាងក្រោម៖
Tan Sri Dato’ Sri Dr. Teh Hong Piow

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនប្រតិបត្តម
ិ ិនឯករាជ្យ

Dato‘ Mohammed Najeeb bin Abdullah

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនប្រតិបត្តិឯករាជ្យ

Datuk Phan Ying Tong

អភិបាលប្រតិបត្តិ

លោក Quah Poh Keat

អភិបាលមិនប្រតិបត្តិមិនឯករាជ្យ

Dato’ Chang Kat Kiam

អភិបាលមិនប្រតិបត្តិមិនឯករាជ្យ

បណ្ឌិត ឃង្ទី សំ អ័បឌុលឡា

អភិបាលមិនប្រតិបត្តឯ
ិ ករាជ្យ

សវនករ
ក្រម
ុ ហ៊ន
ុ សវនកម្មឯករាជ្យ Ernst & Young (Cambodia) Ltd. គឺជាសវនកររបស់ធនាគារ។
ភាគហ៊ុនកាន់កាប់របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ពុមា
ំ នសមាជិកក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាលណាម្នាកមា
់ នផលប្រយោជន៍ពភា
ី គហ៊ន
ុ ក្នង
ុ សម្ពនធ
័ នាគារ និងធនាគារឡយ
ើ ។
អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្នង
ុ អំឡង
ុ និងចុងការិយបរិចទ
េ្ឆ ថ្ងទ
ៃ ី 31 ខែធូ្ន ឆ្នា2
ំ 019 ពុមា
ំ នការព្រមព្រៀងណាមួយដែលមានសម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ
ចូលរួមជាភាគីមង
្ខា ទៀតដើមប្ ជ
ី យ
ួ ដល់កម
ុ្រ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាលរបស់ធនាគារទទួលបានអត្ថបយោ
្រ
ជន៍ តាមរយៈការទិញយកភាគហ៊ន
ុ
ឬលិខត
ិ ទ្រពយ្ អកម្មពសា
ី មីសម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ ឬពីកម
ុ្រ ហ៊ន
ុ ដទៃទៀតទេ។
ពុមា
ំ នសមាជិកក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាលណាមួយរបស់ធនាគារបានទទួល ឬមានសិទទ
ិ្ធ ទួលបានអត្ថបយោ
្រ
ជន៍ណាមួយតាមរយៈការ
ចុះកិចស
្ច ន្យាដែលបានធ្វឡ
ើ ង
ើ រវាងសម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ និងក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាល ឬរវាងធនាគារ និងក្រម
ុ ហ៊ន
ុ ពាក់ពន
័ ្ធ
ជាមួយនឹងក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាល ឬជាមួយនឹងក្រម
ុ ហ៊ន
ុ ដែលក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាលនោះជាសមាជិក ឬជាមួយក្រម
ុ ហ៊ន
ុ ដែលក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ 
ភិបាលនោះមានផលប្រយោជន៍ផក
ែ្ន ហិរញ្ញវត្ថជា
ុ សារវន្ដ ក្រៅពប
ី ត
្រ ប
ិ ត្ដកា
ិ រដូចបានបង្ហាញក្នង
ុ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថន
ុ ះេ ។
របាយការណ៍ស្តីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវដើម្បីបង្ហាញ
ទិដ្ឋភាពពិតប្រាកដនៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារនាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 និងល
 ទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និង
ស្ថានភាពលំហូរសាច់ប្រាក់សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិតយ
្ លើការរៀបចំរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈគ្រប់គ្រងដែលត្រូវបានតម្រូវឱ្យ៖
(ក)

អនុមត
័ គោលនយោបាយគណនេយយ្ ដែលសមស្រប ដោយផ្អក
ែ លើការវិនច
ិ យ
័ ្ឆ និងការប៉ាន់បមា
្រ ណយ៉ាងសមហត
េ ផ
ុ ល
និងប្រកបដោយភាពប្រង
ុ ប្រយត
័ ្ន ហើយត្រវូ អនុវត្ដគោលនយោបាយទាំងនេះជាអចិនយ
្ត ្រៃ ។
៍ 

(ខ)

អនុលោមតាមស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទង
អត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្ហាញ

និងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា

ការប្រែប្រួលទាំងនេះត្រូវបានបង្ហាញ

ពន្យល់

ប្រសិនបើមានការប្រែប្រួលលើ
និងវាស់វែងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
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ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
របាយការណ៍សព
ី្ត កា
ី រទទួលខុសត្រវ
ូ របស់កម
ុ្រ ប្រក
ឹ ្សាភិបាលលើរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ (តពីទព
ំ រ័ មុន)
(គ)

រក្សាបញ្ជីគណនេយ្យឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ។

(ឃ) រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននិរន្តភាពនៃដំណើរការអាជីវកម្ម

លើកលែងតែមា
 នករណីមិន

សមរម្យក
 ្នុងការសន្មតថាសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារនឹងមិនបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរ បស់ខ្លួននា
 ពេលអនាគតនិង
(ង)

គ្រប់គ្រង

និងដឹកនាំសម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ

និងធនាគារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលើការសម្រេចចិត្ដដែលអាចមាន

ប្រសិទ្ធភាពជាសារវ័ន្តដល់ប្រតិបត្ដិការ និងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ធនាគារ ហើយត្រូវប្រាកដថាកិច្ចការទាំងនេះត្រូវ
បានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
គណៈគ្របគ
់ ង
្រ ជាអ្នកទទួលខុសត្រវូ ចំពោះការធានាថាបញ្ជគ
ី ណនេយយ្ ត្រម
ឹ ត្រវូ

និងត្រវូ បានរក្សាទុក

និងបង្ហាញអំពស
ី ន
្ថា 

ភាពហិរញវ្ញ ត្ថរុ បស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារឱ្យបានត្រម
ឹ ត្រវូ គ្របព
់ ល
េ និងធានាថាបញ្ជគ
ី ណនេយយ្ ស្របតាមបព
្រ ន
័ គ
្ធ ណនេយយ្ 
ដែលបានចុះបញ្ជ។
ី គណៈគ្របគ
់ ង
្រ ក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រវូ ក្នង
ុ ការថែរក្សាទ្រពយ្ សកម្មរបស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ ព្រមទាំង
ចាត់វធា
ិ នការសមស្របដើមប្ ទ
ី ប់សត
្កា ់ និងស្វង
ែ រកកំហស
ុ ចេតនា និងភាពមិនប្រកត
្រ ផ
ី ស្ ង
េ ៗផងដែរ។
ក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាលបញ្ជាកថា
់ សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារបានអនុវត្ដតាមលក្ខខណ្ឌតម្រវូ ចាំបាច់នានា ដូចបានបញ្ជាកខា
់ ងលើកង
ុ្ន 
ការរៀបចំរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថ។
ុ
ការអនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
យើងខ្ញុំជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានអនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដូចមានភ្ជាប់ជាមួយនេះថាបានបង្ហាញទិដ្ឋភាពពិតប្រាកដ
និងត្រឹមត្រូវទៅលើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារនាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 និងលទ្ធផលនប្រ
ៃ តិបត្ដិការ
ហិរញ្ញវត្ថុ

និងស្ថានភាពលំហូរសាច់ប្រាក់សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទង

និងហ
 ិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា។

តំណាងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល៖

					
Dato’ Mohammed Najeeb Bin Abdullah

លោក Quah Poh Keat

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនប្រតិបត្តិ្តឯករាជ្យ

អភិបាលមិនប្រតិបត្តិមិនឯករាជ្យ

រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា
ុ
ថ្ងទ
ៃ 2
ី 8 ខែ មករា ឆ្នាំ 2020
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ
ជូនចំពោះភាគទុនិកនៃធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ ភីអិលស៊ី
មតិយោបល់
យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួមរបស់

ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ

ភីអិលស៊ី

ហៅកាត់ថា

("ធនាគារ") និងបុត្រសម្ព័ន្ធ រួមគ្នាហៅថា ("សម្ព័ន្ធធនាគារ") និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដាច់ដោយឡែករបស់


ធនាគារដែលរួមមានតារាងតុល្យការរួម និងដាច់ដោយឡែកគិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 និងរបាយការណ៍លទ្ធផលរួម
និងដាច់ដោយឡែក របាយការណ៍ស្តីពីបម្រែបម្រួលមូលធនរួម និងដាច់ដោយឡែក
សម្រាបកា
់ រិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

ព្រមទាំងរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់

និងកំណត់ស
 ម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលរួមមានសេចក្តីសង្ខេបនៃគោលនយោបាយ

គណនេយ្យសំខាន់ៗ (រួមគ្នាហៅថា "របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ")។
តាមមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម និងដាច់ដោយឡែកនេះបង្ហាញនូវទិដ្ឋភាពពិតប្រាកដ និងត្រឹមត្រូវលើ
ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ គិតត្រឹមថៃ្ងទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 ព្រមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរួម និងដា
 ច់
ដោយឡែក

និងលំហូរសាច់ប្រាក់រួម

និងដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

ដោយអនុលោមតាមស្ដង់ដារ

របាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (CIFRSs)។
មូលដ្ឋានក្នុងការផ្ដល់យោបល់
យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិស្តីពីសវនកម្មនៃកម្ពុជា (CISAs)។ ការទទួលខ
 ុសត្រូវរបស់
យើងខ្ញុំតាមស្តង់ដារទាំងនេះត្រូវបានបរិយាយបន្ថែមនៅក្នុងផ្នែកនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករចំពោះការធ្វើសវនកម្មលើ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៃរបាយការណ៍របស់យើងខ្ញុំ។

យើងខ្ញុំមានភាពឯករាជ្យពីសម្ព័ន្ធធនាគារ

និងធនាគារ

យោងតាម

អនុក្រឹត្យស
 ្ដីពីក្រមសីលធម៌សម្រាប់វិជ្ជាជីវៈរបស់គណនេយ្យករជំនាញ និងសវនករជំនាញដែលចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ហើយយើងខ្ញុំក៏បានបំពេញទំនួលខុសត
 ្រូវដទៃទៀត

ស្របតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវប្រកបដោយ

ក្រមសីលធម៌។ យើងខ្ញជ
ុំ ឿជាក់ថា ភស្ដុតាងសវនកម្មដែលយើងខ្ញុំទទួលបានមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ និងសមស្របធ្វើជា
មូលដ្ឋានក
 ្នុងការបញ្ចេញម
 តិយោបល់របស់យើងខ្ញ។
ុំ 
ព័ត៌មានដ៏ទៃផ្សេងទៀតក្រៅពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍របស់សវនករ
ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលទទួលបាននាកាលបរិច្ឆេទរបាយការណ៍សវនករ
គណៈគ្រប់គ្រងមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះព័ត៌មានផ្សេងៗពីនេះ។
ដណ្តបល
់ ើព័ត៌មានផ្សេងៗនេះទេ

រួមមានរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភ
 ិបាល។

មតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពុំគ្រប

ហើយយើងខ្ញុំក៏មិនបង្ហាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានធានាក្នុងទម្រង់ណាមួយទៅលើព័ត៌មានផ្សេងៗ

នេះដែរ។
ទាក់ទិននឹងការធ្វើសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំគឺការស្វែងយល់ព
 ័ត៌មាន

ផ្សេងៗនេះ និងធ្វើការពិចារណាថាតើព័ត៌មានផ្សេងៗនេះមានសង្គតិភាពជាសារវ័ន្តជាមួយនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឬចំណេះ
ដឹងរបស់យើងខ្ញុំដែលទទួលបាននៅក្នុងការងារសវនកម្ម

បើមិនដូច្នោះទេអាចមានកំហុសឆ្គងជាសារវ័ន្ដ។

យើងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាមានកំហុសឆ្គងជាសារវ័ន្តលើព័ត៌មានផ្សេងៗនេះដោយផ្អែកលើការងារដែលបានអនុវត្ត

ប្រសិនបើ

យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការ

រាយការណ៍តាមភាពជាក់ស្ដែង។ យើងខ្ញុំពុំមានអ្វីត្រូវរាយការណ៍ចំពោះព័ត៌មានផ្សេងៗនេះទេ។
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ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ
ការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈគ្រប់គ្រង និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គណៈគ្របគ
់ ង
្រ ជាអ្នកទទួលខុសត្រវូ ចំពោះការរៀបចំ

និងការបង្ហាញទិដភា
្ឋ ពពិតប្រាកដ និងត្រម
ឹ ត្រវូ នៃរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

ដោយអនុលោមតាមស្ដង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (CIFRSs) និងទទួលខុសត្រវូ ដូចគ្នាផងដែរ
ចំពោះការត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ ផ្ទក
ៃ ង
ុ ្ន ព្រោះគណៈគ្របគ
់ ង
្រ យល់ថាមានភាពចាំបាច់កង
ុ ្ន ការរៀបចរំ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ ដោយពុមា
ំ នកហ
ំ ស
ុ 
ឆ្គងជាសារវ័នដ
្ត ល
ែ បណ្តាលមកពីការក្លង
ែ បន្លំ ឬការភាន់ចឡ
្រ ។
ំ
ក្នង
ុ ការរៀបចំរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

គណៈគ្របគ
់ ង
្រ ទទួលខុសត្រវូ ក្នង
ុ ការវាយតម្លល
ៃ ទ្ធភាព

និងនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម

របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ និងលាតត្រដាង (ប្រសិនបើមាន) បញ្ហាទាំងឡាយណាដែលទាក់ទងនឹងនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម
និងការប្រប
ើ ស
្រា ម
់ ល
ូ ដ្ឋាននរិ ន្តរភាពអាជីវកម្មនៅក្នង
ុ ប្រពន
័ គ
្ធ ណនេយយ្ របស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ

និងធនាគារ

លើកលែងតែកង
ុ ្ន ករណី

គណៈគ្របគ
់ ង
្រ មានបណ
ំ ងរលា
ំ យ ឬបញ្ឈប់ដណ
ំ
រើ ការប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រសម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ ឬគ្មានមធ្យោបាយជាក់លាក់ណាមយ
ួ 
ទៀតកព
្រៅ ន
ី ះេ ។

ក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាលមានទំនល
ួ ខុសត្រវូ ក្នង
ុ ការត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ មើលលើដណ
ំ
រើ នៃការរាយការណ៍អព
ំ ហ
ី រិ ញ្ញវត្ថរុ បស់សម្ពន
័ ្ធ

ធនាគារ និងធនាគារ។
ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករចំពោះការធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គោលបំណងរបស់យង
ើ ខ្ញំុ គឺដម
ើ ប្ ទ
ី ទួលបាននូវការធានាអះអាងដែលសមហេតផ
ុ លថា របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថទា
ុ ង
ំ មូលមិនមាន
កំហស
ុ ឆ្គងជាសារវន្ដ ដែលបណ្ដាលមកពីការក្លង
ែ បន្លំ ឬការភាន់ចឡ
្រ ំ ហើយធ្វកា
ើ រចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់សវនករ
ដែលរួមមានមតិយោបល់របស់យង
ើ ខ្ញ។
ំុ

ការធានាអះអាងដែលសមហេតផ
ុ ល

គជា
ឺ ការធានាអះអាងកម្រត
ិ ខស
្ព ម
់ យ
ួ

ប៉ន
ុ ែ្ត

មិនមែនជាការធានាថាការងារសវនកម្មដល
ែ បានធ្វនោ
ើ ះអនុលោមតាម CISAs ដែលតែងតែរកឃើញកំហស
ុ ឆ្គងជាសារវ័នដ
្ត ល
ែ 
មាននោះទេ។ កំហស
ុ ឆ្គងអាចកើតចេញពីការក្លង
ែ បន្លំ ឬការភាន់ចឡ
្រ ំ នឹងត្រវូ បានចាត់ទក
ុ ថាជាសារវន្ត ប្រសន
ិ បើកហ
ំ ស
ុ ឆង
្គ 
ទាំងអស់នោះ (តែមយ
ួ ឬបញ្ចល
ូ គ្នាជារួម) អាចមានឥទ្ធព
ិ លលើការសម្រេចចិតផ
្ត ក
ែ្ន សេដក
្ឋ ច
ិ រ្ច បស់អក
្ន ប្រប
ើ ស
្រា ដោ
់ យផ្អក
ែ លើ
មូលដ្ឋានរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថទា
ុ ង
ំ នេះ។
ជាផ្នក
ែ មួយនៃការងារសវនកម្មដល
ែ អនុលោមតាម CISAs យើងខ្ញបា
ំុ នធ្វកា
ើ រវិនច
ិ យ
័្ឆ និងរក្សានូវចម្ងលប
់ ក
្រ បដោយវិជជ
្ជា វី ៈកង
ុ្ន 
ដំណរើ ការសវនកម្ម។ យើងខ្ញក
ំុ បា
៏ ន៖

•  កំណត់ និងវាយតម្លហា
ៃ និភយ
័ នៃកហ
ំ ស
ុ ឆ្គងជាសារវ័នន
្ត រៃ បាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថដ
ុ ល
ែ បណ្តាលមកពីការក្លង
ែ បន្លំ ឬការភាន់ចឡ
្រ ំ

បង្កត
ើ និងអនុវត្តនត
ី វិ ធ
ិ ស
ី វនកម្មដល
ែ ឆ្លយ
ើ តបទៅនឹងហានិភយ
័ ទាំងនោះ ហើយប្រមល
ូ ភស្តតា
ុ ងសវនកម្មឱយ្ បានគ្របគ
់ ន
្រា ់ និង
សមសប
្រ សម្រាបផ
់ ល
្ត ជា
់ មូលដ្ឋានក្នង
ុ ការបញ្ចញ
េ មតិយោបល់របស់យង
ើ ខ្ញ។
ំុ

ហានិភយ
័ ដែលមិនអាចរកឃើញកំហស
ុ ឆ្គងជា

សារវ័ន្ត ដែលបណ្តាលមកពីការក្លង
ែ បន្លមា
ំ នកម្រត
ិ ខ្ពសជា
់ ងហានិភយ
័ ដល
ែ មន
ិ អាចរកឃញ
ើ កហ
ំ ស
ុ ឆ្គងដែលបណ្តាលមកពីការ
ភានច
់ ឡ
្រ ំ ព្រោះថាការក្លង
ែ បន្លអា
ំ ចពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ការឃុបឃិត ការបន្លំ ការលប
ុ ចញ
េ ដោយចត
េ នា ការរាយការណ៍មន
ិ ត្រម
ឹ ត្រវូ
ឬមិនគោរពតាមប្រពន
័ ត
្ធ ត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន ។

•

ស្វែងយល់អំពីប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសវនកម្មដើម្បីបង្កើតជានីតិវិធីសវនកម្មសមស្របទៅតាម
កាលៈទេសៈ ប៉ុន្ដែមិនមែនសម្រាប់គោលបំណងដើម្បីបញ្ចេញមតិយោបល់លើប្រសិទ្ធភាពនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់
សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារឡើយ។

•

វាយតម្លៃភាពសមស្របនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យដែលបានប្រើប្រាស់

និងភាពសមហេតុផលនៃការប៉ាន់ស្មាន

គណនេយ្យ និងកា
 របង្ហាញដែលជាប់ទាក់ទងផ្សេងទៀតដែលធ្វើឡើងដោយគណៈគ្រប់គ្រង។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ
ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករចំពោះការធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

•

សន្នដ
ិ ន
្ឋា លើភាពសមស្របនៃការប្រប
ើ ស
្រា ម
់ ល
ូ ដ្ឋានប្រពន
័ គ
្ធ ណនេយយ្ របស់គណៈគ្របគ
់ ង
្រ

ផ្អក
ែ លើភស្តតា
ុ ងសវនកម្ម

ដែលទទួលបានថាតើមានភាពមិនប្រាកដប្រជាទាក់ទងនឹងព្រត
ឹ កា
ិ្ត រណ៍ ឬកាលៈទេសៈទាំងឡាយណាដែលនាំឱយ្ មានការ
សង្សយ
័ ជាសារវ័នល
្ត ន
ើ រិ ន្តរភាពនៃដណ
ំ
រើ ការអាជីវកម្មរបស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ។ ប្រសន
ិ បើ យើងខ្ញស
ំុ ន្នដ
ិ ន
្ឋា ថាមាន
វត្តមាននៃភាពមិនប្រាកដប្រជាជាសារវ័ន្ត

យើងខ្ញន
ំុ ង
ឹ ទាញចំណាប់អារម្មណក
៍ ង
ុ្ន របាយការណ៍សវនករលើការបង្ហាញដែល

ពាក់ពន
័ ដ
្ធ ល
ែ មាននៅក្នង
ុ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ ឬប្រសន
ិ បើការបង្ហាញនេះពុមា
ំ នលក្ខណៈគ្របគ
់ ន
្រា ទ
់ េនោះ យើងខ្ញន
ំុ ង
ឹ ធ្វើ
ការកែបម
្រែ តិយោបល់របស់យង
ើ ខ្ញ។
ំុ ការសន្នដ
ិ ន
្ឋា របស់យង
ើ ខ្ញំុ គឺពង
ឹ ផ្អក
ែ លើភស្តតា
ុ ងសវនកម្មដល
ែ ទទួលបានរហូតដល់
ថ្ងច
ៃ ញ
េ របាយការណ៍សវនករ។ ប៉ន
ុ ែ្ដ ព្រត
ឹ កា
ិ្ត រណ៍ ឬកាលៈទេសៈនាពេលអនាគតអាចបង្កឱយ្ សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ
មិនអាចបន្តនរិ ន្តរភាពរបស់អាជីវកម្ម។

•

វាយតម្លល
ៃ ប
ើ ទបង្ហាញ រចនាសម្ពន
័ ្ធ និងមាតិកាទូទៅនៃរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ រួមបញ្ចល
ូ ទាំងការបង្ហាញផ្សង
េ ៗ និងវាយ
តម្លៃថាតើរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថនោ
ុ ះបង្ហាញឱ្យប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រ

និងព្រត
ឹ កា
ិ្ត រណ៍ដល
ែ ជាមូលដ្ឋានដើមប្ ស
ី ម្រេចបាននូវការ

បង្ហាញដត
៏ ម
ឹ្រ ត្រវូ ។

•

ទទួលបានភស្តុតាងសវនកម្មដែលសមស្រប និងគ្រប់គ្រាន់អំពីព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គភាព ឬសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់
សម្ព័ន្ធធនាគារ ដើម្បីបញ្ចេញមតិយោបល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម។ យើងខ្ញុំទទួលខុសត្រូវចំពោះការដឹកនាំការត្រួត
ពិនិត្យ និងការអនុវត្តន៍នៃក្រុមសវនកម្ម។ យើងខ្ញុំទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះមតិយោបល់សវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។

ក្នង
ុ ចំណោមបញ្ហាដទៃទៀត

យើងខ្ញបា
ំុ នទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយអ្នកទទួលបន្ទក
ុ លើអភិបាលកិចដ
្ច ល
ែ ពាក់ពន
័ វ្ធ សា
ិ លភាពដែល

បានគ្រោងទុក និងពល
េ វេលានៃការងារសវនកម្ម និងរបកគំហញ
ើ សំខាន់ៗដែលក្នង
ុ នោះរួមមានកង្វះខាតសំខាន់ៗលើបព
្រ ន
័ ្ធ
ត្រត
ួ ពន
ិ ត
ិ យ្ ផក
ៃ្ទ ង
ុ្ន ដល
ែ យើងខរំុ្ញ កឃើញក្នង
ុ ពេលធ្វស
ើ វនកម្ម។

ឡន សុន
ី រតនា
ៃដគូសវនកម្ម
Ernst & Young (Cambodia) Ltd.
ក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យករជំនាញ និងសវនករប្រតិស្រុត

រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃទី28 ខែមករា ឆ្នាំ2020

46

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

785,398,533

5

6

សមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងៗ

ឥណទាននិងបុរេប្រទានសុទ្ធ

18,701,425
849,703
2,281,510
15,729,531

9

10

11

15.2

12

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

សិទ្ធក្នុងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ពន្ធលើទ្រព្យសកម្មដែលបានពន្យា

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

ទ្រ
 ព្យសកម្មសរុប
10,887,151,998

64,097,839

9,297,153

3,462,540

33,037,276

76,208,307

15,974

4,651,814,591

3,200,499,022

2,506,241,178

342,478,118

(កំណត់សម្គាល់ 2.1)

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់ 2.1)

ពាន់រៀល

2,448,238,276

11,621,949

2,107,595

797,537

7,101,090

18,697,294

3,920

1,039,364,369

598,098,956

679,075,067

91,370,499

9,837,021,393

46,696,990

8,468,317

3,204,504

28,532,180

75,125,727

15,751

4,176,166,035

2,403,161,605

2,728,523,619

367,126,665

(ការរាយការណ៍ឡើងវិញ-កំណត់ សម្គាល់ 2.4)

ដុល្លារអាមេរិក

ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់ 2.1)

ថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2018

2,113,817,059

10,189,674

2,427,791

323,617

8,348,183

19,652,429

3,920

1,011,831,318

479,820,661

524,551,949

56,667,517

8,533,479,468

41,135,715

9,800,992

1,306,442

33,701,615

79,336,856

15,825

4,084,763,031

1,937,036,008

2,117,616,218

228,766,766

(ការរាយការណ៍ឡើងវិញ-កំណត់សម្គាល់ 2.4)

កំណត់សម្គាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយពីលេខ 1 ដល់លេខ 33 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

2,671,693,742

8,107,307

3,920

សម្ព័ន្ធ

8

ការវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនញាតិ

615,028,510

4

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

1,141,549,593

84,043,710

3

ដុល្លារអាមេរិក

ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

ទ្រព្យសកម្ម

កំណត់
សម្គាល់

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរួម

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

47

48

16

ទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗ

បំណុលសរុប

17

បំណុលភតិសន្យា
8,457,497,479

101,937,600

37,773,783

60,856,136

330,001,650

7,749,831,210

177,097,100

(កំណត់សម្គាល់ 2.1)

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់ 2.1)

ពាន់រៀល

1,919,098,289

21,678,589

8,137,686

12,776,174

-

1,865,354,940

11,150,900

7,710,936,925

87,104,571

32,697,222

51,334,667

-

7,494,996,149

44,804,316

(ការរាយការណ៍ឡើងវិញ-កំណត់សម្គាល់ 2.4)

ដុល្លារអាមេរិក

ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់ 2.1)

ថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018

1,650,496,797

16,654,936

9,242,462

10,665,109

-

1,608,235,897

5,698,393

6,663,055,570

67,235,977

37,311,819

43,055,045

-

6,492,448,316

23,004,413

(ការរាយការណ៍ឡើងវិញ-កំណត់សម្គាល់ 2.4)

កំណត់សម្គាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយពីលេខ 1 ដល់លេខ 33 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

2,075,459,504

25,015,362

9,269,640

14,934,021

15.1

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលត្រូវបង់

1,901,799,070
80,982,000

14

ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន

43,459,411

ដុល្លារអាមេរិក

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ប្រាក់កម្ចីពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

13

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្សេងៗ

បំណុល

បំណុល និងមូលធន

កំណត់
សម្គាល់

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរួម

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

18

18

18

ទុនបម្រុងមិនអាចបែងចែកបាន

ទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

បំណុល និងមូលធនសរុប

មូលធនសរុប

បង្គរលម្អៀងពីអត្រាប្តូរប្រាក់

ភាគកម្មអប្បភាគ

ធនាគារ

មូលធនរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន

18

ដើមទុនបានបង់

មូលធន

កំណត់
សម្គាល់

10,887,151,998

2,429,654,519

18,177,840

35,212,695

2,376,263,984

1,446,542,287

83,021,697

486,700,000

360,000,000

(កំណត់សម្គាល់ 2.1)

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់ 2.1)

ពាន់រៀល

2,448,238,276

529,139,987

-

7,994,168

521,145,819

310,266,095

20,879,724

100,000,000

90,000,000

9,837,021,393

2,126,084,468

(13,526,306)

32,388,516

2,107,222,258

1,257,103,774

84,458,484

405,660,000

360,000,000

(ការរាយការណ៍ឡើងវិញ-កំណត់សម្គាល់ 2.4)

ដុល្លារអាមេរិក

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់ 2.1)

ថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018

2,113,817,059

463,320,262

-

6,969,128

456,351,134

279,697,811

6,653,323

80,000,000

90,000,000

8,533,479,468

1,870,423,898

(2,946,088)

28,242,230

1,845,127,756

1,133,455,063

26,912,693

324,760,000

360,000,000

(ការរាយការណ៍ឡើងវិញ-កំណត់សម្គាល់ 2.4)

កំណត់សម្គាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយពីលេខ 1 ដល់លេខ 33 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

2,671,693,742

596,234,238

-

8,691,152

587,543,086

357,017,949

20,525,137

120,000,000

90,000,000

ដុល្លារអាមេរិក

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរួម

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍លទ្ធផលពេញលេញរួម
កំណត់

2019

សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

2018
ពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់

2.1)

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់

2.1)

(ការរាយការណ៍ឡើងវិញកំណត់សម្គាល់ 2.4)

ចំណូលការប្រាក់

19

105,744,729

428,477,642

97,529,933

394,508,579

ចំណាយការប្រាក់

20

(19,943,143)

(80,809,615)

(18,315,843)

(74,087,585)

85,801,586

347,668,027

79,214,090

320,420,994

ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ
ចំណល
ូ ពីថឈ
ៃ្ល ល
ួ្ន និងកម្រៃជើងសារ

21

16,700,282

67,669,543

15,881,542

64,240,837

ចំណាយថ្លឈ
ៃ ល
ួ្ន និងកម្រៃជើងសារ

21

(869,804)

(3,524,446)

(1,199,367)

(4,851,440)

21

15,830,478

64,145,097

14,682,175

59,389,397

1,584,014

6,418,425

2,017,838

8,162,155

(1,380,389)

(5,593,336)

(1,737,609)

(7,028,628)

9,562,097

38,745,617

12,089,825

48,903,342

111,397,786

451,383,830

106,266,319

429,847,260

(27,611,246)

(111,880,769)

(25,498,818)

(103,142,719)

83,786,540

339,503,061

80,767,501

326,704,541

(16,692,289)

(67,637,155)

(14,947,776)

(60,463,754)

67,094,251

271,865,906

65,819,725

266,240,787

-

31,704,146

-

(10,580,218)

67,094,251

303,570,052

65,819,725

255,660,569

66,397,267

300,745,873

64,794,685

251,514,283

696,984

2,824,179

1,025,040

4,146,286

67,094,251

303,570,052

65,819,725

255,660,569

ចំណូលសុទ្ធពីថ្លៃឈ្នួលនិងក
 ម្រៃ
ជើងសារ
ចំណូលសុទ្ធពីការធានារ៉ាប់រង
សំវិធានធនលើការខាតបង់ឥណទាន
រំពឹងទុក

ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

6, 16
22

ចំណូលពីប្រតិបត្តិការសរុប
ចំណាយទូទៅ និងរដ្ឋបាល

23

ចំណេញមុនបង់ពន្ធ
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
ចំណូលសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

15

ចំណូល(ខាត) លម្អិតផ្សេងទ
 ៀត
ដែលទទួលស្គាល់ដោយផ្ទាល់ក្នុង
មូលធន
លម្អៀងពីអត្រាប្តូរប្រាក់
ចំណេញសុទ្ធ
ចំណេញសុទ្ធសរុបបែងចែកទៅឱ្យ៖

ម្ចាស់មូលធនរបស់ធនាគារ
ភាគកម្មអប្បភាគ
ចំណូលសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

កំណត់សម្គាល់ដូចមានភ្ជាប់មកជាមួយពីលេខ 1 ដល់ 33 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។


50

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

-

ផ្ទេរទៅទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញតិ្ដ

ពាន់
 រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

ការរាយការណ៍ឡើងវិញ
405,660,000

100,000,000

84,458,484

20,879,724

14,226,401

-

20,000,000
-

-

26,912,693

6,653,323

6,653,323

-

-

324,760,000

80,000,000

-

-

-

លេខ 18)

(កំណត់សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

1,257,103,774

310,266,095

(14,226,401)

(20,000,000)

64,794,685

1,133,455,063

279,697,811

(6,653,323)

888,144

285,462,990

លេខ 18)

(កំណត់សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

រក្សាទុក

ប្រាក់ចំណេញ

2,107,222,258

521,145,819

-

-

64,794,685

1,845,127,756

456,351,134

-

888,144

455,462,990

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

32,388,516

7,994,168

-

-

1,025,040

28,242,230

6,969,128

-

(209,089)

7,178,217

ដុល្លារអាមេរិក

ភាគកម្មអប្បភាគ

កំណត់សម្គាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយពីលេខ 1 ដល់លេខ 33 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

360,000,000

90,000,000

-

អភិក្រម

សមតុល្យនាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

-

360,000,000

ការរាយការណ៍ឡើងវិញ

ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

ការរាយការណ៍ឡើងវិញ

90,000,000

-

ផ្ទេរទៅទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ

សមតុល្យនាថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018

-

80,000,000

លេខ 18)

លេខ 18)

90,000,000

(កំណត់សម្គាល់

(កំណត់សម្គាល់

ផលប៉ះពាល់នៃការអនុវត្ត CIFRSs

ដែលរាយការណ៍ពីមុន៖

សមតុល្យនាថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដើមទុនបានបង់ អាចបែងចែកបាន ទុនបម្រុងផ្សេងៗ

ទុនបម្រុងមិន

ចំណែកមូលធនភាគទុនិករបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ

របាយការណ៍ស្តីពីបម្រែបម្រួលមូលធនរួម

(13,526,306)

-

-

-

-

(2,946,088)

-

-

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

ពីអត្រាប្តូរប្រាក់

បង្គរលម្អៀង

2,126,084,468

529,139,987

-

-

65,819,725

1,870,423,898

463,320,262

-

679,055

462,641,207

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

51

52
-

-

ផ្ទេរទៅទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ

405,660,000

20,000,000

360,000,000
-

ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

អភិក្រម

486,700,000

83,021,697

20,525,137

(354,587)

-

84,458,484

20,879,724

14,915,028

-

5,964,696

លេខ 18)

(កំណត់សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

521,145,819

-

9,843,688

511,302,131

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

1,446,542,287

357,017,949

(19,645,413)

66,397,267

-

-

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

35,212,695

8,691,152

587,543,086

696,984

18,177,840

-

-

-

32,388,516 (13,526,306)

7,994,168

-

(230,173)

8,224,341

ដុល្លារអាមេរិក

-

2,376,263,984

បង្គរលម្អៀង
ភាគកម្មអប្បភាគ ពីអត្រាប្តូរប្រាក់

-

66,397,267

1,257,103,774 2,107,222,258

310,266,095

(14,915,028)

9,843,688

315,337,435

លេខ 18)

(កំណត់សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

រក្សាទុក

ប្រាក់ចំណេញ

កំណត់សម្គាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយពីលេខ 1 ដល់លេខ 33 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

360,000,000

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)



90,000,000

សមតុល្យនាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

120,000,000

100,000,000

ការរាយការណ៍ឡើងវិញ

90,000,000

សមតុល្យនាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ដែលរាយការណ៍ពីមុន៖

ផលប៉ះពាល់នៃការអនុវត្ត CIFRSs

លេខ 18)

លេខ 18)

100,000,000

(កំណត់សម្គាល់

(កំណត់សម្គាល់

90,000,000

សមតុល្យនាថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដើមទុនបានបង់ អាចបែងចែកបាន ទុនបម្រុងផ្សេងៗ

ទុនបម្រុងមិន

ចំណែកមូលធនភាគទុនិករបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ

របាយការណ៍ស្តីពីបម្រែបម្រួលមូលធនរួម

2,429,654,519

596,234,238

-

67,094,251

2,126,084,468

529,139,987

-

9,613,515

519,526,472

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់រួម
កំណត់

2019

សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

2018
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល
កំណត់សម្គាល់

2.1)

2.1)

(ការរាយការណ៍ឡើងវិញកំណត់សម្គាល់ 2.4)
សាច់ប្រាក់សុទ្ធទទួលបាន (ប្រើក្នុង)
24

76,355,698

310,992,314

(21,825,585)

(87,514,098)

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

9

(3,837,304)

(15,637,014)

(2,506,622)

(10,071,607)

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

11

(289,056)

(1,177,903)

(693,640)

(2,787,046)

103,135

420,275

42,819

172,047

(4,023,225)

(16,394,642)

(3,157,443)

(12,686,606)

80,982,000

330,001,650

-

-

(907,798)

(3,699,277)

(748,458)

(3,007,304)

80,074,202

326,302,373

(748,458)

(3,007,304)

152,406,675

620,900,045

(25,731,486)

(103,208,008)

សមមូលនាដើមការិយបរិច្ឆេទ

453,231,697

1,821,084,959

478,963,183

1,933,574,370

លម្អៀងពីអត្រាប្ដូរប្រាក់



-

25,991,360

-

(9,281,403)

605,638,372

2,467,976,364

453,231,697

1,821,084,959

ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
លំហូរទឹកប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ
ការទិញ៖

ចំណូលទទួលបានពីការលក់
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ
សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើប្រាស់ក្នុង
សកម្មភាពវិនិយោគ
លំហរូ សាច់ប្រាកព
់ ស
ី កម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ

សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីកម្ចី
ប្រាក់ទូទាត់លើបំណុលភតិសន្យា
សាច់ប្រាក់សុទ្ធបានពី(ប្រើក្នុង)
សកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ
ការកើនឡើងសុទ្ធ/(ថយចុះ) នៃសាច់
ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
នាចុងការិយបរិច្ឆេទ

3

កំណត់សម្គាល់ដូចមានភ្ជាប់មកជាមួយពីលេខ 1 ដល់ 33 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

53

54
10,907,428,619

783,113,777
1,141,549,593
15,570,000
3,920
18,541,683
7,860,998
849,703
2,281,510
9,526,329
2,676,669,600

5

6

7

8

9

10

11

15.2

12

សមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងៗ

ឥណទាន និងបុរេប្រទានសុទ្ធ

វិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ

វិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធញាតិ

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

សិទ្ធក្នុងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ពន្ធពន្យាជាទ្រព្យសកម្ម

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

ទ្រព
 ្យសកម្មសរុប

38,819,791

613,328,510

4

សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

2,457,547,708

9,451,124

2,107,595

797,537

6,707,192

18,510,494

3,920

15,570,000

1,039,364,369

596,290,690

677,375,067

91,369,720

9,874,426,690

37,974,615

8,468,317

3,204,504

26,949,497

74,375,165

15,751

62,560,260

4,176,166,035

2,395,895,992

2,721,693,019

367,123,535

2,122,508,813

7,536,399

2,427,791

323,617

7,806,694

19,428,279

3,920

15,570,000

1,011,831,318

478,062,153

522,851,949

56,666,693

8,568,568,079

30,424,443

9,800,992

1,306,442

31,515,624

78,431,962

15,825

62,856,090

4,084,763,031

1,929,936,912

2,110,753,318

228,763,440

(ការរាយការណ៍ឡើងវិញ-កំណត់សម្គាល់ 2.4)

ពាន់រៀល

(ការរាយការណ៍ឡើងវិញ-កំណត់សម្គាល់ 2.4)

ដុល្លារអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់ 2.1)

ពាន់រៀល

ថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018

(កំណត់សម្គាល់ 2.1)

ដុល្លារអាមេរិក

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

កំណត់សម្គាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយពីលេខ 1 ដល់លេខ 33 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

9,297,153

3,462,540

32,033,567

75,557,358

15,974

63,447,750

4,651,814,591

3,191,188,641

2,499,313,678

84,043,577

342,477,576

(កំណត់សម្គាល់ 2.1)

ពាន់រៀល

3

ដុល្លារអាមេរិក

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

ទ្រព្យសកម្ម

សម្គាល់

កំណត់

របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដាច់ដោយឡែក

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

16

ទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗ

បំណុលសរុ
 ប

17

បំណុលភតិសន្យា
8,530,334,370

70,359,584

36,513,243

60,790,720

330,001,650

7,855,572,073

177,097,100

(កំណត់សម្គាល់ 2.1)

ពាន់រៀល

1,939,909,350

17,945,172

7,668,749

12,766,548

-

1,890,377,981

11,150,900

7,794,555,768

72,103,701

30,813,033

51,295,990

-

7,595,538,728

44,804,316

1,668,615,840

12,541,269

8,637,554

10,634,551

-

1,631,104,073

5,698,393

6,736,202,146

50,629,103

34,869,805

42,931,682

-

6,584,767,143

23,004,413

(ការរាយការណ៍ឡើងវិញ-កំណត់សម្គាល់ 2.4)

ពាន់រៀល

(ការរាយការណ៍ឡើងវិញ-កំណត់សម្គាល់ 2.4)

ដុល្លារអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់ 2.1)

ពាន់រៀល

ថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018

(កំណត់សម្គាល់ 2.1)

ដុល្លារអាមេរិក

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

កំណត់សម្គាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយពីលេខ 1 ដល់លេខ 33 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

2,093,333,588

17,266,156

8,960,305

14,917,968

15.1

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលត្រូវបង់

1,927,747,748
80,982,000

14

ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន

43,459,411

ដុល្លារអាមេរិក

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ប្រាក់កម្ចីពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

13

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្សេងៗ

បំណុល

បំណុល និងមូលធន

សម្គាល់

កំណត់

របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដាច់ដោយឡែក

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

55

56

18

ទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ

 បំណុល និងមូលធនសរុប

សរុបមូលធន

បង្គរលម្អៀងពីអត្រាប្តូរប្រាក់

18

18

ទុនបម្រុងមិនអាចបែងចែកបាន

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

18

ដើមទុនបានបង់

មូលធន

សម្គាល់

កំណត់

10,907,428,619

2,377,094,249

17,868,810

1,429,503,742

83,021,697

486,700,000

360,000,000

(កំណត់សម្គាល់ 2.1)

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់ 2.1)

ពាន់រៀល

2,457,547,708

517,638,358

-

306,758,634

20,879,724

100,000,000

90,000,000

9,874,426,690

2,079,870,922

(13,147,623)

1,242,900,061

84,458,484

405,660,000

360,000,000

(ការរាយការណ៍ឡើងវិញ-កំណត់សម្គាល់ 2.4)

ដុល្លារអាមេរិក

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

កំណត់សម្គាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយពីលេខ 1 ដល់លេខ 33 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

2,676,669,600

583,336,012

-

352,810,875

20,525,137

120,000,000

90,000,000

ដុល្លារអាមេរិក

ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដាច់ដោយឡែក

(កំណត់សម្គាល់ 2.1)

ពាន់រៀល

2,122,508,813

453,892,973

-

277,239,650

6,653,323

80,000,000

90,000,000

8,568,568,079

1,832,365,933

(2,802,530)

1,123,495,770

26,912,693

324,760,000

360,000,000

(ការរាយការណ៍ឡើងវិញ-កំណត់សម្គាល់ 2.4)

ដុល្លារអាមេរិក

ថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

របាយការណ៍ចំណូលលម្អិតដាច់ដោយឡែក
កំណត់
សម្គាល់

2019
ដុល្លារអាមេរិក

2018
ពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

2.1)

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់

2.1)

(ការរាយការណ៍ឡើងវិញកំណត់សម្គាល់ 2.4)
ចំណូលការប្រាក់

19

105,696,970

428,284,122

97,428,993

394,100,277

ចំណាយការប្រាក់

20

(20,811,989)

(84,330,179)

(19,101,776)

(77,266,684)

84,884,981

343,953,943

78,327,217

316,833,593

21

16,883,063

68,410,172

16,014,230

64,777,560

21

(869,804)

(3,524,446)

(1,199,367)

(4,851,440)

21

16,013,259

64,885,726

14,814,863

59,926,120

(1,366,080)

(5,535,356)

(1,722,785)

(6,968,665)

9,713,724

39,360,011

12,241,230

49,515,776

109,245,884

442,664,324

103,660,525

419,306,824

(26,980,377)

(109,324,486)

(25,085,812)

(101,472,110)

82,265,508

333,339,838

78,574,713

317,834,714

(16,567,854)

(67,132,944)

(14,829,328)

(59,984,632)

65,697,654

266,206,894

63,745,385

257,850,082

-

31,016,433

-

(10,345,093)

65,697,654

297,223,327

63,745,385

247,504,989

ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ
ចំណូលពីថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជើង
សារ

ចំណាយលើថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជើង
សារ

ចំណូលសុទ្ធពីថ្លៃឈ្នួលនិងក
 ម្រៃ
ជើងសារ
សំវធា
ិ នធនលើការខាតបង់ឥណទាន
រំពឹងទុក

ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

6, 16
22

ចំណូលពីប្រតិបត្តិការសរុប
ចំណាយទូទៅ និងរដ្ឋបាល

23

ចំណេញមុនបង់ពន្ធ
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ
លម្អៀងពីអត្រាប្តូរប្រាក់
ចំណេញសុទ្ធ

15

កំណត់សម្គាល់ដូចមានភ្ជាប់មកជាមួយពីលេខ 1 ដល់ 33 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

57

58



ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

តាមការរាយការណ៍ឡើងវិញ
405,660,000

84,458,484

20,879,724

14,226,401

-

-

26,912,693

6,653,323

6,653,323

-

-

(កំណត់សម្គាល់ 18)

ដុល្លារអាមេរិក

បទប្បញ្ញាត្តិ

ទុនបម្រុងតាម

1,242,900,061

306,758,634

(14,226,401)

(20,000,000)

63,745,385

1,123,495,770

277,239,650

(6,653,323)

1,127,774

282,765,199

(កំណត់សម្គាល់ 18)

ដុល្លារអាមេរិក

រក្សាទុក

ប្រាក់ចំណេញ

កំណត់សម្គាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយពីលេខ 1 ដល់លេខ 33 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

360,000,000

100,000,000

-

-

ផ្ទេរទៅទុនបម្រុងតាមបទប្បញា្ញត្តិ
90,000,000

20,000,000

-

អភិក្រម

សមតុល្យនាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

-

-

324,760,000

360,000,000

តាមការាយការណ៍ឡើងវិញ

ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

តាមការរាយការណ៍ឡើងវិញ

សមតុល្យនាថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018
80,000,000

-

-

ផ្ទេរទៅទុនបម្រុងតាមបទប្បញា្ញត្តិ

90,000,000

-

-

តាមការរាយការណ៍ពីមុន៖

ផលប៉ះពាល់នៃការអនុវត្ត CIFRSs

(កំណត់សម្គាល់ 18)

(កំណត់សម្គាល់ 18)

80,000,000

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

90,000,000

សមតុល្យនាថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018

អាចបែងចែកបាន

ដើមទុនបានបង់

ទុនបម្រុងមិន

របាយការណ៍ស្តីពីបម្រែបម្រួលមូលធនដាច់ដោយឡែក

(13,147,624)

-

-

-

-

(2,802,530)

-

-

-

-

(កំណត់សម្គាល់ 18)

ដុល្លារអាមេរិក

ពីអត្រាប្តូរប្រាក់

បង្គរលម្អៀង

2,079,870,922

517,638,358

-

-

63,745,385

1,832,365,933

453,892,973

-

1,127,774

452,765,199

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស



ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

តាមការរាយការណ៍ឡើងវិញ
486,700,000

ដុល្លារអាមេរិក

រក្សាទុក

ប្រាក់ចំណេញ

83,021,697

20,525,137

(354,587)

-

-

84,458,484

20,879,724

14,915,028

-

5,964,696

1,429,503,742

352,810,875

354,587

(20,000,000)

65,697,654

1,242,900,061

306,758,634

(14,915,028)

10,098,421

311,575,241

(កំណត់សម្គាល់ 18) (កំណត់សម្គាល់ 18)

ដុល្លារអាមេរិក

បទប្បញ្ញតិ

ទុនបម្រុងតាម

កំណត់សម្គាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយពីលេខ 1 ដល់លេខ 33 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

360,000,000

120,000,000

-

-

ផ្ទេរទៅទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ
90,000,000

20,000,000

-

អភិក្រម

សមតុល្យនាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

-

-

405,660,000

360,000,000

តាមការរាយការណ៍ឡើងវិញ

ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

តាមការរាយការណ៍ឡើងវិញ

សមតុល្យនាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018
100,000,000

-

-

ផ្ទេរទៅទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ

90,000,000

-

-

តាមការរាយការណ៍ពីមុន៖

ផលប៉ះពាល់នៃការអនុវត្ត CIFRSs

(កំណត់សម្គាល់ 18)

(កំណត់សម្គាល់ 18)

100,000,000

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

90,000,000

សមតុល្យនាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

អាចបែងចែកបាន

ដើមទុនបានបង់

ទុនបម្រុងមិន

របាយការណ៍ស្តីពីបម្រែបម្រួលមូលធនដាច់ដោយឡែក

17,868,809

-

-

-

-

(13,147,624)

-

-

-

-

(កំណត់សម្គាល់ 18)

ដុល្លារអាមេរិក

ពីអត្រាប្តូរប្រាក់

បង្គរលម្អៀង

2,377,094,249

583,336,012

-

-

65,697,654

2,079,870,922

517,638,358

-

10,098,421

507,539,937

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

59

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ដាច់ដោយឡែក
កំណត់

2019

សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

2018
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល
កំណត់សម្គាល់

2.1)

2.1)

(ការរាយការណ៍ឡើងវិញកំណត់សម្គាល់ 2.4)
សាច់ប្រាក់សុទ្ធទទួលបាន (ប្រើក្នុង)
24

75,898,229

309,133,468

(23,748,919)

(95,248,123)

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

9

(3,794,156)

(15,461,186)

(2,481,617)

(9,971,137)

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

11

(289,056)

(1,177,903)

(693,640)

(2,787,046)

103,135

420,275

42,819

172,047

(3,980,077)

(16,218,814)

(3,132,438)

(12,586,136)

80,982,000

330,001,650

-

-

(772,221)

(3,146,801)

(645,083)

(2,591,943)

80,209,779

326,854,849

(645,083)

(2,591,943)

152,127,931

619,769,503

(27,526,440)

(110,426,202)

នាដើមការិយបរិច្ឆេទ

451,225,552

1,813,024,268

478,751,992

1,932,721,792

លម្អៀងពីអត្រាប្ដូរប្រាក់



-

25,871,672

-

(9,271,322)

603,353,483

2,458,665,443

451,225,552

1,813,024,268

ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
លំហូរទឹកប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ
ការទិញ៖

ចំណូលទទួលបានពីការលក់
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ
សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើប្រាស់ក្នុង
សកម្មភាពវិនិយោគ
លំហរូ សាច់ប្រាកព
់ ស
ី កម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ

កម្ចីពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
ប្រាក់ទូទាត់លើបំណុលភតិសន្យា
សាច់ប្រាក់សុទ្ធបានពី(ប្រើក្នុង)
សកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ
ការកើនឡើងសុទ្ធ/(ថយចុះ) នៃសាច់
ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
នាចុងការិយបរិច្ឆេទ

3

កំណត់សម្គាល់ដូចមានភ្ជាប់មកជាមួយពីលេខ 1 ដល់ 33 គឺជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

60

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
1.    ព័ត៌មានអំពីសាជីវកម្ម
ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ ភីអិលស៊ី ("ធនាគារ") និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារ(រួមគ្នាហៅថា "សម្ព័ន្ធធនាគារ")
ត្រូវបានបង្កើតឡើង និងចុះបញ្ជីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារនៅក្នុងកាលបរិច្ឆេទនៃតារាងតុល្យការមានដូចខាងក្រោម៖
						
			

			
ចំនួនភាគរយដែលមាន

ឈ្មោះក្រម
ុ ហ៊ន
ុ បុតស
្រ ម្ពន
័ ្ធ

សកម្មភាពចម្បង

ប្រទស
េ បង្កត
ើ ក្រម
ុ ហ៊ន
ុ

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងកម្ពុ

ធានារ៉ាប់រងទូទៅ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

51%

ឡុនប៉ាក ភីអិលស៊ី

	

កម្ពុស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

មូលបត្រ	

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

100%

		

ការធានាទិញ

		

ការជួញដូរ

		

និងកម្រៃជង
ើ សារមូលបត្រ

ប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពជាម្ចាស់កម្មសទ
ិ ្ធិ

ការបង្កើត និងប្រតិបត្តិការ
ធនាគារត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី20
Co-2083/96M

ខែកុម្ភៈ

និងបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅថ្ងៃទី25

ចុងក្រោ
 យបង្អ
 ស់របស់ធនាគារគឺធនាគារ

Public

Bank

និងធ
 ្វើសាជីវកម្មក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

នៅថ្ងៃទី28

Berhad

ខែវិច្ឆិកា

ឆ្នាំ1992

ខែឧសភា
("PBB")
ឆ្នាំ2006

ឆ្នាំ1992។

ក្រោមការចុះបញ្ជីលេខ
ក្រុមហ៊ុនមេ

និង

ជាធនាគារដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានប្រកាស

អាជ្ញាប័ណ្ណធនាគារសាជាថ្មីដល់ធនាគារសម្រាប់អាយុកាលគ្មានកាលកំណត់។
សកម្មភាពចម្បងរបស់ធនាគារ គឺការផ្តល់សេវាកម្មប្រតិបត្តិការធនាគារ និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធជាច្រើនផ្សេងទ
 ៀត
ក្នុងព្រ
 ះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានអនុម័តឱ្យចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនាថ្ងៃទី28 ខែមករា ឆ្នាំ2020។
ទីស្នាក់ការចុះបញ្ជីរបស់ធនាគារមានទីតាំងនៅអគារធនាគារកម្ពុលេខ 23 រុក្ខវិថីក្រមួនស (ផ្លូវលេខ 114)សង្កាត់ផ្សារថ្មី 2
ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ធនាគារមានសាខាសរុបចំនួន 31 សាខានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងតាមបណ្ដាខេត្តសំខាន់ៗក្នុងព្រ
 ះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
(2018៖ 31 សាខា)។
ដើមទុនបានបង់
គិតត្រឹមថ្ងៃទី31

ខែធ្នូ

ឆ្នាំ2019

ដើមទុនរបស់ធនាគារដែលបានបង់មានចំនួន

90,000,000

ដុល្លារអាមេរិក

(ឆ្នាំ 2018៖ 90,000,000 ដុល្លារអាមេរិក)។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
1. 	 ព័ត៌មានអំពីសាជីវកម្ម (តពីទំព័រមុន)
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទមកទល់នឹងកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះមាននាមដូចខាងក្រោម៖
Tan Sri Dato’ Sri Dr. Teh Hong Piow 		 ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនប្រតិបត្តម
ិ ិនឯករាជ្យ
Dato‘ Mohammed Najeeb bin Abdullah		 អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនប្រតិបត្តិឯករាជ្យ
Datuk Phan Ying Tong		 អភិបាលប្រតិបត្តិ
លោក Quah Poh Keat		 អភិបាលមិនប្រតិបត្តិមិនឯករាជ្យ
Dato’ Chang Kat Kiam		 អភិបាលមិនប្រតិបត្តិមិនឯករាជ្យ
បណ្ឌិត ឃង្ទី សំ អ័បឌុលឡា		 អភិបាលមិនប្រតិបត្តឯ
ិ ករាជ្យ
និយោជិក
គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 សម័្ពន្ធធនាគារមាននិយោជិកសរុបចំនួន 961 នាក់(ឆ្នាំ 2018៖ 938 នាក់)។
2.    គោលនយោបាយគណនេយ្យ
គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗដែលប្រើក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម

និងដា
 ច់ដោយឡែកមាន

កំណត់ដូ
 ចខាងក្រោម។ គោលនយោបាយទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្ដយ៉ាងជាប់លាប់នៅគ្រប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបង្ហាញ


លើកលែងតែមានចែងផ្សេងក្រៅពីនេះ។

2.1 មូលដ្ឋាននៃការរៀបចំ
របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថរុ ម
ួ និងដាច់ដោយឡែក (ហៅថា "របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថ"ុ ) ត្រវូ បានរៀបចំតាមស្តងដា
់ ររបាយការណ៍
ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថអ
ុ ន្តរជាតិនក
ៃ ម្ពជា
ុ ("CIFRSs") ចេញដោយក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ស្ដងដា
់ រគណនេយយ្ អន្ដរជាតិ (IASB)។
នៅការិយបរិច្ឆេទដំបូងរហូតដល់បំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី31

ខែធ្នូ

ឆ្នាំ2018

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារត្រូវបានរៀប

ចំឡើងដោយ

អនុលោមតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា ("CAS") និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលការណ៍ណែនាំដែលចេញ
ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (ហៅថា "Previous GAAP")។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
ជាឆ្នាំដំបូងដ
 ែលសម្ព័ន្ធធនាគារបានអនុលោមតាមCIFRSs)។ សូមមើលកំណត់សម្គាល់ 2.4 នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់
ព័ត៌មានអំពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្ដូរការអនុវត្តតាម CIFRSs។
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម

និងដាច់ដោយឡែកត្រូវបានរៀបចំតាមវិធីសាស្រ្តថ្លៃដើមប្រវត្ដិសាស្ដ្រដែលបានបង្ហាញក្នុងកំណត់

សម្គាល់នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ លុះត្រាតែមានការចង្អុលបង្ហាញផ្សេងក្រៅពីនេះ។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.       គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.1

មូលដ្ឋាននៃការរៀបចំ (តពីទំព័រមុន)
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះបង្ហាញតួរលេខជារូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិក។

ការប្ដូរពីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកទៅជាប្រាក់រៀលត្រូវ

បានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ
ចុងគ្រា

និងអត្រាមធ្យមភាគប្រចាំការិយបរិចេ្ឆទបញ្ចប់

និងសវនកម្ម

ដោយប្រើប្រាស់អត្រា

ដោយគោរពតាមសេចក្ដីប្រកាសរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។

ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលសម្រាប់របាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗដែលត្រូវបានបង្ហាញត្រូវបានប្រែសម្រួលតាម

អត្រាចុងគ្រានៅប្រចាំការិយបរិចេ្ឆទបញ្ចប់នីមួយៗ ចំណែកឯចំណូល និងចំណាយសម្រាប់របាយការណ៍លទ្ធផលរួមត្រូវបាន
ប្រែសម្រួលតាមអត្រាមធ្យមភាគសម្រាប់ការិយបរិចេ្ឆទបញ្ចប់។

រាល់ភាពខុសគ្នានៃលទ្ធផលនៃការប្រែសម្រួលតាមអត្រាប្តូរ

ប្រាក់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាសមាសធាតុដាច់ដោយឡែកនៃមូលធនរបស់ធនាគារ។ តួលេខទាំងអស់ត្រូវបានគិតជាប្រាក់
រៀល ហើយបង្គត់ទៅជាសមមូលពាន់រៀល លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះ។
របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថរុ បស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ
គិតក្នុង 1 ដុល្លារអាមេរិក ដូចខាងក្រោម៖

និងរបស់ធនាគារត្រវូ បានបង្ហាញតួលេខជាប្រាករ
់ ៀលផ្អក
ែ លើអត្រាបរ្តូ ប្រាក់

			

2019

អត្រាចុងគ្រា 		

2018

4,075

អត្រាមធ្យម

4,018

4,052

4,045

ឆ្នាំសារពើពន្ធ
ឆ្នាំសារពើពន្ធរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារគឺចាប់ផ្ដើមពីថៃ្ងទី1 ខែមករា និងបញ្ចប់នៅថៃ្ងទី 31 ខែធ្នូ។
2.2

ការវិនិច្ឆ័យ និងការប៉ាន់ស្មានគណនេយ្យសំខាន់ៗ
ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុស្របតាម CIFRSs តម្រូវឱ្យសម្ព័ន្ធធនាគារធ្វើការវិនិច្ឆ័យ និងប៉ាន់ស្មានផលប៉ះពាល់លើ

ធនធានបំណុល ចំណូលនិងចំណាយ និងការបង្ហាញនៃធនធាន និងបំណុលយថាហេតុ។ ព្រឹត្តិការណ៍នាពេលអនាគតអាច
បណ្ដាលឱ្យមានការប្រែប្រួលលើការការវិនិច្ឆ័យ និងការប៉ាន់ស្មាន។ ផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលលើការវិនិច្ឆ័យ និងការប៉ាន់
ស្មានត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព្រោះការប្រែប្រួលនោះអាចត្រូវបានកំណត់ដោយសមហេតុផល។

ការវិនិច្ឆ័យ និងការសន្មតលើចំណុចសំខាន់ៗដែលមានហានិភ័យខ្ពស់លើនិយ័តកម្មជាសារវន្ដទៅនឹងចំនួនទឹកប្រាក់លើទ្រព្យ
សកម្ម និងបំណុលក្នុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាប់មានដូចជា៖
ក.ចំណាត់ថ្នាក់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
		 សម្ព័ន្ធធនាគារចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន

ដោយផ្អែកលើគំរូអាជីវកម្មសម្រាប់គ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម	

		 ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះ ហើយថាតើលក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យានៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាការទូទាត់តែប្រាក់ដើម
		 "SPPI" លើចំនួនទឹកប្រាក់ដើមដែលនៅសល់។

និងការប្រាក់

		 ក្នង
ុ ការធ្វត
ើ ស
េ ្ត SPPI សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារវិនច
ិ យ
្ឆ័ និងពិចារណាលើកត្តាពាក់ពន
័ ្ធ ដូចជារូបយ
ិ ប័ណដ
្ណ ល
ែ ទ្រពយ្ សកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុ
		 ត្រូវបានកំណត់រយៈពេលដែលអត្រាការប្រាក់ត្រូវបាន កំណត់ព្រឹត្តិការណ៍បន្តដែលអាចផ្លាស់ប្តូរចំនួនទឹកប្រាក់ និងពេល

		 វេលានៃលំហូរសាច់ប្រាក់ អានុភាពលក្ខណៈពិសេស លក្ខខណ្ឌនៃការបង់ប្រាក់ជាមុន និងការពន្យាពេល និងលក្ខណៈ	
		 ពិសេសផ្សេងៗទៀតដែលអាចកែប្រែការពិចារណាសម្រាប់តម្លៃពេលវេលានៃប្រាក់។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.       គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.2

ការវិនិច្ឆ័យ និងការប៉ាន់ស្មានគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
ខ. តម្លៃជាក់ស្ដែងនៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

		 នៅពេលដែលតម្លៃសមស្របនៃទ្រព្យសកម្ម
		 ភាពហិរញ្ញវត្ថុ

និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពីស្ថាន

ឬបានបង្ហាញក្នុងកំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មិនអាចទទួលបានពីទីផ្សារសកម្ម ទ្រព្យ

		 សកម្ម និងបំណុលទាំងនោះ ត្រូវបានកំណត់ដោយប្រើបច្ចេកទេសវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុងដែលប្រើគំរូវាយតម្លៃទីផ្សារដែល	
		 ត្រូវបានទទួលយកជាទូទៅ។

ធាតុចូលនៃគំរូវាយតម្លៃទាំងនេះត្រូវបានយកចេញពីទីផ្សារដែលអាចអង្កេតបាននៅ	

		 ពេលដែលអាចធ្វើទៅបាន ប៉ន
ុ ប
ែ្ត ស
្រ ន
ិ បើ មិនអាចធ្វទៅ
ើ បាន នោះកម្រត
ិ នៃការវិនច
ិ យ
័្ឆ តម្រវូ ឱ្យបង្កត
ើ តម្លជាក់
ៃ សង
ែ្ដ ។
គ. អត្រាការប្រាក់ប្រសិទ្ធភាព (EIR)
វិធីសាស្រ្ត EIR របស់សម្ព័ន្ធធនាគារត្រូវបានប្រើដើម្បីទទួលស្គាល់ចំណូលការប្រាក់ ដែលតំណាងឱ្យការប៉ាន់ស្មានល្អ
បំផុតរ បស់អត្រាថេរតាមអាយុកាលរំពឹងទុកនៃឥណទាន និងប្រាក់បញ្ញើ ព្រមទំាងទទួលស្គាល់ការប៉ះពាល់នៃអត
 ្រា
ការប្រាក់ខុសៗគ្នាដែលត្រូវបានគិតនៅដំណាក់កាលផ្សេងៗគ្នា

និងលក្ខណៈផ្សេងទៀតនៃវដ្តរបស់ឧបករណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុ (រួមទាំងកា
 រទូទាត់ជាមុន ការប្រាក់ពិន័យ និងការគិតថ្លៃ)។

តាមការប៉ាន់ស្មាននេះតម្រូវឱ្យមាននៃ

ការវិនិច្ឆ័យទាក់ទងនឹងអាកប្បកិរិយាដែលរំពឹងទុក និងវដ្តរ បស់ឧ
 បករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរដែលរំពឹងទុក
ថាមូលដ្ឋាននៃអត្រាការប្រាក់ និងចំណូល/ចំណាយរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ

ដែលជាផ្នែកសំខាន់នៃឧបករណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុ។
ឃ.ភតិសន្យា
		 សម្ព័ន្ធធនាគារបានកំណត់រយៈពេលនៃកិច្ចសន្យាជួលនេះថាជារយៈពេលនៃការជួលដែលមិនអាចលុបចោលបានរួម
		 ជាមួយនឹងរយៈពេលណាមួយដែលត្រូវបានគ្របដណ្តប់ ដោយជម្រើសដើម្បីបន្តកិច្ចសន្យាជួលប្រសិនបើមានហេតុ	
		 ផលណាមួយត្រូវអនុវត្ត

ឬរយៈពេលណាមួយដែលមានជម្រើសដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជួល

ប្រសិនបើវាជាការ	

		 សមហេតុផលដែលមិនត្រូវអនុវត្ត។
		 ជម្រើសនៃការបន្ត និងបញ្ចប់កិច្ចសន្យា
សម្ព័ន្ធធនាគារមានកិច្ចសន្យាជួលជាច្រើនដែលរួមមានជម្រើសបន្ត និងបញ្ចប់កិច្ចសន្យា។ សម្ព័ន្ធធនាគារអនុវត្តកា
 រ	
វិនិច្ឆ័យល
 ើការវាយតម្លៃថាតើមានហេតុផលស្របណាខ្លះដែលអាចអនុវត្តជម្រើសបន្ត
ការវិនិច្ឆ័យនេះអាចពិនិត្យលើកត្តាពាក់ព័ន្ធនានា រួមមានការកែលំម្អអគារ

ឬបញ្ចប់កិច្ចសន្យា។

និងទីតាំងដែលបង្កើតជាការលើកទឹក

ចិតផ
្ត ្នែកសេដ្ឋកិចដ
្ច ើម្បីកំណត់ការបន្ត ឬការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា។ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម សម្ព័ន្ធធនាគារវាយតម្លៃ
រយៈពេលជួលឡើងវិញ
ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន

ដើម្បីកំណត់ថាតើមានព្រឹត្តិការណ៍

ឬការផ្លាស់ប្តូរតាមកាលៈទេសៈសំខាន់ៗស្ថិតក្នុង

និងថាតើមានផលប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិដល់ការបន្ដ

និងប
 ញ្ចប់

កិច្ចសន្យា ឬប៉ះពាល់ដល់ការមិនកា
 របន្ត ឬបញ្ចប់កិច្ចសន្យា។
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ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.       គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.2

ការវិនិច្ឆ័យ និងការប៉ាន់ស្មានគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
ការប៉ាន់ប្រមាណ IBR សម្រាប់បំណុលភតិសន្យា
សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារមិនអាចកំណត់អត្រាការប្រាកដ
់ ល
ែ មាននៅក្នង
ុ ភតិសន្យាបានទេ ហេតដ
ុ ច
ូ ្នេះ សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារបប
្រើ ស
្រា ់
IBR ដើមប្ វា
ី ស់វង
ែ បំណល
ុ ភតិសន្យា។ IBR សម្រាបប
់ ណ
ំ ល
ុ ភតិសន្យា គឺជាអត្រាការប្រាកដ
់ ល
ែ សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារត្រវូ
បង់ដើ
 ម្បីខ្ចីក្នុងរយៈពេលស្រដៀងគ្នា

រួមជាមួយទ្រព្យធានាប្រហាក់ប្រហែលគ្នា

គឺមូលនិធិចាំបាច់ដើម្បទ
ី ទួលបាន	

ទ្រព្យសកម្មដែលមានតំលៃស្មើនឹងសិទ្ធិប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្មនៅក្នុងបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចស្រដៀងគ្នា។
	ប៉ាន់ប្រមាណ

សម្ព័ន្ធធនាគារ	

IBR សម្រាប់បំណុលភតិសន្យា ដោយប្រើធាតុចូលដែលអាចអង្កេតបាន (ដោយយោងទៅលើអត្រា	

	គ្មានហានិភ័យទូទៅ)

ដែលត្រូវបានកែតម្រូវ ដើម្បីពិនិត្យលើហានិភ័យឥណទានរបស់អង្គភាព (ឧ.ការផ្សព្វផ្សាយ	

ឥណទាន)។
ង. ការខាតបង់លើឥណទាន បុរេប្រទាន និងហិរញ្ញប្បទាន
ការវាស់វែងការខាតបង់លើឥណទាន
	ប៉ាន់ប្រមាណចំនួនទឹកប្រាក់

បុរេប្រទាន

និងហិរញ្ញប្បទានតម្រូវឱ្យធ្វើការវិនិច្ឆ័យ។

និងការកំណត់ពេលវេលាលំហូរសាច់ប្រាក់នាពេលអនាគត

ជាពិសេសការ	

ការវាយតម្លៃកំណើន	

ហានិភ័យឥណទាន និងការបញ្ចូលព័ត៌មានដែលមើលទៅអនាគតក្នុងការវាស់វែងនៃការខាតបង់លើអុីមភែរម
 ិន។

ការប៉ាន់ប្រមាណទាំងនេះត្រូវបានជំរុញដោយកត្តាមួយចំនួន និងការផ្លាស់ប្ដូរអាចបណ្ដាលមានកម្រិតខុសគ្នានៃការ
ខាតបង់លើអុីមភែរមិន។
ការខាតបង់ត្រូវបានគណនាដោយផ្អក
ែ លើគំរូនៃការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក (ECL) គឺជាលទ្ធផលនៃគរំ ភា
ូ ពស្មគ
ុ 	
	ស្មាញដែលការសន្មតមូលដ្ឋានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងជម្រើសនៃធាតុចូល និងផ្អែកលើគ្នាទៅវិញទៅមក។ ការវិនិច្ឆ័យ
សំខាន់ៗមួយចំនួនក៏ត្រូវការក្នុងការអនុវត្លក្ខខណ្ឌតម្រូវគណនេយ្យសម្រាប់វាស់វែងការខាតបង់
លក្ខណវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាលល
់ ហា
ើ និភយ
័ ឥណទាន

ដូចជា
 ការកំណត់

ការជស
ើ្រ រស
ើ មដ
ូ៉ ល
ែ សមស្រប

និងការសន្មតសម្រាបកា
់ រវាស់វង
ែ ការខាតបង់ ការតម្លង
ើ ការបែងចែកឥណទានក្នង
ុ គោលបណ
ំ ងវាស់វង
ែ ការខាតបង់ជា
សមូហភាពផ្អែកលើចំនួនសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច (ឧទាហរណ៍អត្រាកំណើនផ
 លិតផលក្នុងស
 ្រុកសរុប សន្ទស្សន៍
តម្លៃទំនិញ សន្ទស្សន៍តម្លៃផ្ទះ។ល។ ព្រមទាំងផលប៉ះពាល់លើអត្រាខកខានការទូទាត់សង និងអត្រាប្រមូលត្រឡប់
និងការ
 ជ្រើសរើសម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចឆ្ពោះទៅមុខ និងកំណត់ប្រូបាប៊ីលីតេ -ទម្ងន់ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច។
ចំពោះឥណទានអុីមភែរមិន បុរេប្រទាន និងហិរញ្ញប្បទាន ("ឥណទាន") ដែលត្រូវបានវាយតម្លៃជាលក្ខណៈបុគ្គល
ការវិនិច្ឆ័យដោយការគ្រប់គ្រងតម្រូវឱ្យមានការប៉ាន់ប្រមាណចំនួនទឹកប្រាក់
អនាគតដើម្បីការកំណត់ការខាតបង់លើអុីមភែរមិន។

និងពេលវេលានៃលំហូរសាច់ប្រាក់

ក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណលំហូរសាច់ប្រាក់ទាំងនេះ ការវិនិច្ឆ័យ

ត្រូវបានធឡ
្វើ ើងអំពីកំណត់តម្លៃទ្រព្យបញ្ចាំដែលមានការទទួលស្គាល់ និងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកខ
 ្ចី។ ការប៉ាន់
ស្មានទាំងនេះផ្អែកលើការសន្មត ហើយលទ្ធផលជាក់ស្តែងអាចមានភាពខុសគ្នា ហេតុដូច្នេះអាចធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់
ប្តូរការខាតបង់លើអុីមភែរមិន។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.        គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.2

ការវិនិច្ឆ័យ និងការប៉ាន់ស្មានគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
ច. ការទទួលស្គាល់ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម

		 ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្មត្រូវបានទទួលសា្គល់ចំពោះរាល់ការខាតបង់ពន្ធ

ដែលមិនបានប្រើប្រាស់និងភាពខុសគ្នា	

		 បណ្តោះអាសន្នក្នុងទំហំដែលអាចនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណញជាប់ពន្ធនាពេលអនាគតបើធៀបនឹងការខាតបង់ដែល
		 អាចបែងចែកបាន។ ការវិនិច្ឆ័យការគ្រប់គ្រងមានសារៈសំខាន់ត្រូវបានកំណត់ដើម្បីកំណត់ចំនួននៃពន្ធពន្យាជាទ្រព្យ
		 សកម្មដែលអាចត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយផ្អែកលើពេលវេលានិងកំរិតនៃប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធនាពេលអនាគតរួម
		 ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រផែនការពន្ធនាពេលអនាគត។
ឆ. រូបិយប័ណ្ណមុខងារ
ស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា

(CIAS

21)

តម្រូវឱ្យគណៈគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួនដើម្បីកំណត់

រូបិយប័ណ្ណមុខងារដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ពឥ
ី ទ្ធព
ិ លសេដក
្ឋ ច
ិ ន
្ច ប
ៃ ត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រ

ព្រត
ឹ កា
ិ្ត រណ៍

និងលក្ខខណ្ឌ

ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធ នឹងសម្ព័ន្ធធនាគារ។ ដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យ សម្ព័ន្ធធនាគារត្រូវពិនិត្យដូចខាងក្រោម៖
1.		រូបយ
ិ ប័ណដ
្ណ ល
ែ ជះឥទ្ធព
ិ លតម្លៃខង
្លាំ ទៅលើឧបករណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្ម (ជារឿយៗកើតមានឡើងទៅលើ
រូបិយប័ណ្ណដែលតម្លៃសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវានោះត្រូវបានកំណត់ និងទូទាត់)
2.

រូបិយប័ណ្ណដែលមូលនិធិបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានបង្កើតឡើង និង

3.

រូបិយប័ណ្ណដែលចំណូលទទួលបានពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការតែងតែត្រូវបានរក្សាទុក។

ជ. អុីមភែរមិននៃទ្រព្យសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ
អុីមភែរមិនកើតមាននៅពេលតម្លៃយោងទ្រព្យសកម្មឬឯកតាបង្កើតសាច់ប្រាក់លើសពីចំនួនដែលអាចប្រមូលត្រឡប់
ដែលខ្ពស់ជាងតម្លៃជាក់ស្ដែង ដកថ្លៃដើមលក់ចេញ និងតម្លៃប្រើប្រាស់។ ការគណនាតម្លៃប្រើប្រាស់គឺយោងតាម
វិធីអប្បហា
 រលំហូរសាច់ប្រាក់។
ដែលមានព្រឹត្តិការណ៍
ស្រង់វិញបាន។

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃឱនភាពលើទ្រព្យសកម្មរាល់ពេល

ឬបម្រែបម្រួលស្ថានភាពគូសបញ្ជាក់ថា

តម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្មមួយមិនអាចស្រោច

កត្តាដែលធនាគារត្រូវពិចារណាយ៉ាងល្អិតល្អន់លើអ្វីដែលអាចជាគន្លឹះក្នុងកា
 រពិនិត្យលើឱនភាពរួម

មានដូចខាងក្រោម៖
1.

ការបំពេញមុខងារមិនបានល្អជាសារវន្ត ដែលទាក់ទិននឹងលទ្ធផលប្រតិបត្តិការដែលរ ំពឹងទុកជា
 ប្រវត្តិសាស្រ្ដ ឬ
លទ្ធផលប្រតិបត្តិការជាគម្រោងនាពេលអនាគត

2.

បម្រែបម្រួលជាសារវន្តក្នុងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្មដែលបានទិញ

ឬក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់មុខជំនួញទាំង	

មូល និង
3.		ឧស្សាហកម្មអវិជ្ជមានជាសារវន្ត ឬនិន្នាការសេដ្ឋកិច្ច។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.

គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)

2. 2

ការវិនិច្ឆ័យ និងការប៉ាន់ស្មានគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
ឈ. ការប៉ាន់ប្រមាណអាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់ទ្រព្យនិងបរិក្ខារ និងចំណាយកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ
	

សម្ព័ន្ធធនាគារធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណអាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ និងចំណាយកម្មវិធីកុំព្យូទ័ររ បស់
ខ្លួន។ ការប៉ាន់ប្រមាណនេះត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជារឿយៗ

ដើម្បីបញ្ជាក់ថា រយៈពេលនៃការធ្វើរំលស់លើទ្រព្យ	

រូបិយ និងរំលស់ល
 ើទ្រព្យអរូបិយបានសមស្របទៅនឹងលំអាននៃការរំពឹងទុកនៃអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពីទ្រព្យ
និងប
 រិក្ខារ និងក
 ម្មវិធីកុំព្យូទ័រ។
2.3

សេចក្ដីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ
គោលនយោបាយគណនេយ្យដែលបានដាក់ចេញខាងក្រោមត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅគ្រប់ពេលវេលាដែល
បានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះ និងក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុតាម CIFRSs
នៅថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018 សម្រាប់គោលបំណងនៃការផ្លាស់ប្តូរ លើកលែងតែមានការចែងផ្សេងពីនេះ។

2.3.1

មូលដ្ឋាននៃការវាស់វែង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដាច់ដោយឡែក ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាន
ថ្លៃដើមប្រវត្តិសាស្ត្រ លើកលែងតែទព
្រ យ្ សកម្មហរិ ញ្ញវត្ថតា
ុ មចំណល
ូ លម្អត
ិ ដែលត្រវូ បានវាស់វង
ែ តាមតម្លៃជាក់ស្ដែង។

2.3.2

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្តុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
(i) ការទទួលស្គាល ់និងការវាស់វែងដំបូង
សម្ព័ន្ធធនាគារ

និងធនាគារទទួលស្គាល់ឥណទាន

កាលបរិច្ឆេទដើមកើតមាន។

និងបុរេប្រទាន

ប្រាក់កម្ចី

និងអនុបំណុលនៅ
 

សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅពេលដែលសម្ព័ន្ធ

ធនាគារ និងធនាគារក្លាយជាភាគីតាមលក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យា។
នៅក្នុងការទទួលស្គាល់ដំបូង ទ្រព្យសកម្ម ឬបំណុលហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានវាស់វែងតាមតម្លៃជាក់ស្ដែង បូក ឬដក
សម្រាប់ធាតុចូលដែលមិនវាស់វែងតាមតម្លៃជាក់ស្ដែងតាមចំណេញ-ខាត (FVTPL) ចំណាយប្រតិបត្តិការដែល
កើតឡើងដោយផ្ទាល់ពីការទិញ ឬបោះផ្សាយ។
(ii) ចំណាត់ថ្នាក់
		

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
នៅពេលទទួលស្គាល់ដំបូង ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមវិធីសាស្រ្តវាស់វែង ដូចជាតម្លៃរំលស់តាម
តម្លៃជាក់ស្ដែងតាមលទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗ (FVOCI) ឬតម្លៃជាក់ស្ដែងតាមចំណេញ-ខាត (FVTPL)។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	 គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.3

សេចក្ដីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)
(ii) ចំណាត់ថ្នាក់ (តពីទំព័រមុន)
តម្លៃរំលស់
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានវាស់តាមតម្លៃរំលស់

ប្រសិនបើទ្រព្យនោះឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម

និងមិនត្រូវបានកំណត់តាម FVTPL៖
- ទ្រព្យសកម្មត្រូវបានអនុវត្តតាមគំរូអាជីវកម្មដែលមានគោលបំណងកាន់កាប់ទ្រព្យសកម្ម

ដើម្បប
ី ្រមូលលំ
 ហូរ	

សាច់ប្រា
 ក់តាមកិច្ចសន្យា និង
- លក្ខខណ្ឌកច
ិ ស
្ច ន្យានៃទព
្រ យ្ សកម្មហរិ ញ្ញវត្ថផ
ុ ល
្ត ឱ
់ យ្ មានការកើនឡើង

តាមកាលបរិចទ
្ឆេ ជាក់លាក់នល
ៃ ហ
ំ រូ

សាច់ប្រាក់ដែលជា SPPI។
តម្លៃជាក់ស្ដែងតាមលទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗ (FVOCI)

ឧបករណ៍បំណុលត្រូវបានវាស់វែងតាម FVOCI លុះត្រាតែឧបករណ៍នោះបំពេញលក្ខខណ្ឌទាំងពីរដូចខាងក្រោម
និងមិនត
 ្រូវបានកំណត់តាម FVTPL៖
- ទ្រពយ្ សកម្មតវ្រូ បានអនុវត្តតាមគំរអា
ូ ជីវកម្ម ដែលមានគោលដៅក្នង
ុ ការប្រមល
ូ លំហរូ សាច់បក
្រា តា
់ មកិចស
្ច ន្យា
និងការលក់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និង
- លក្ខខណ្ឌកច
ិ ស
្ច ន្យានៃទព
្រ យ្ សកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុ

កើតមាននៅកាលបរិចទ
្ឆេ ជាក់លាក់នល
ៃ ហ
ំ រូ សាច់បក
្រា ដ
់ ល
ែ ជា

SPPI។
នៅពេលទទួលស្គាល់ការវិនិយោគភាគហ៊ុនដំបូង ដែលមិនត្រូវបានកាន់កាប់សម្រាប់ការជួញដូរ សម្ព័ន្ធធនាគារ
និងធ
 នាគារអាចជ្រើសរើសយកការបង្ហាញអំពីការផ្លាស់ប្តូរជាបន្តបន្ទាប់នៃតម្លៃជាក់ស្ដែងក្នុងចំណូលលម្អិត។ ការ
ជ្រើសរើសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការវិនិយោគ។
តម្លៃជាក់ស្ដែងតាមចំណេញ-ខាត (FVTPL)
នៅកម្រិតទទួលស្គាល់ដំបូង សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារអាចបង្កើតទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនឆ្លើយតបទៅនឹង
លក្ខខណ្ឌតម្រូវដែលត្រូវវាស់វែងតាមតម្លៃរំលស់ ឬ FVOCI ដែលត្រូវវាស់វែងតាម FVTPL ប្រសិនបើកា
 រធ្វើដូច្នេះ
ជួយលុបបំបាត់ ឬកាត់បន្ថយភាពមិនស៊ីគ្នានៃគណនេយ្យដែលអាចនឹងកើតមានឡើង។
ការវាយតម្លៃគំរូអាជីវកម្ម
សម្ព័ន្ធធនាគារ

និងធនាគារធ្វើការវាយតម្លៃអំពីគោលបំណងនៃគំរូអាជីវកម្ម

ដែលក្នុងនោះទ្រព្យសកម្មត្រូវបាន

កាន់កាប់នៅដំណាក់កាលសម្ពៀតដែលឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់ពីទិដ្ឋភាពគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

និងកា
 រផ្ដល់ព័ត៌មាន

ជូនគ
 ណៈគ្រប់គ្រង។ ព័ត៌មានដែលត្រូវលើកយកមកពិនិត្យរួមមាន៖
 - គោលនយោបាយ និងគោលបំណងដែលបានបញ្ជាក់សម្រាប់សម្ពៀត

និងការអនុវត្តគោលនយោបាយ ទាំង

នោះតាមភាពជាក់ស្តែង។ ជាពិសេស មិនថាយុទ្ធសាស្រ្ដរបស់គណៈគ្រប់គ្រងផ្ដោតលើចំណូលការប្រាក់ជាប់
កិច្ចស
 ន្យាដោយរក្សានូវអត្រាការប្រាក់ជាក់លាក់មួយ

ដែលត្រូវគ្នានឹងរយៈពេលនៃទ្រព្យសក
 ម្មហ
 ិរញ្ញវត្ថធ
ុ ៀប

ទៅនឹងរ យៈពេលនៃបំណុលដែលកំពុងផ្តល់មូលនិធិដល់ទ្រព្យសកម្មទាំងនោះ

ឬការដឹងលំហូរសា
 ច់ប្រាក់

តាមរយៈការលក់ទ្រព្យស
 កម្មនោះ។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	 គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.3

សេចក្ដីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

2.3.2 ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្តុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
(ii) ចំណាត់ថ្នាក់ (តពីទំព័រមុន)
ការវាយតម្លៃគំរូអាជីវកម្ម (តពីទំព័រមុន)

		

- របៀបដែលលទ្ធផលនៃសម្ពៀតត្រូវបានវាយតម្លៃ
របស់ធនាគារ។

និងរាយការណ៍ទៅសម្ព័ន្ធធនាគារ

និងគ
 ណៈគ្រប់គ្រង	

- ហានិភ័យដែលជះឥទ្ធិពលដល់ការអនុវត្តគំរូអាជីវកម្ម  (និងទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមាននៅក្នុងគំរូអាជីវកម្ម

		នោះ) និងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យទាំងនោះ។
- របៀបដែលអ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មទទួលបានសំណង

(ថាតើសំណងផ្អែកលើតម្លៃជាក់ស្ដែងនៃទ្រព្យសកម្ម	

ដែលបានគ្រប់គ្រង ឬលំហូរសាច់ប្រាក់តាមកិច្ចសន្យាដែលបានប្រមូល) និង

		
		
		

- ភាពញឹកញាប់ បរិមាណ និងពេលវេលានៃការលក់ក្នុងរយៈពេលមុនៗ មូលហេតុសម្រាប់ការលក់ និងការរំពឹង	
ទុករ បស់ខ្លួនអំពីសកម្មភាពលក់នាពេលអនាគត ប៉ុន្ដែ ព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពលក់មិនត្រូវបានពិចារណា និងជា
 
ផ្នែកមួយនៃការវាយតម្លៃរួមមួយអំពីថាតើគោលបំណងរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ

និងធនាគារសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង	

ទ្រព្យសកម្មសម្រេចបានដោយវិធីណា និងថាតើលំហូរសាច់ប្រាក់ត្រូវបានទទួលស្គាល់របៀបណា។

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលត្រូវបានកាន់កាប់សម្រាប់ការជួញដូរត្រូវបានវាយតម្លៃ ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានត
 ម្លៃ


ជាក់ស្ដែងដែលត្រូវបានវាស់វែងតាម FVTPL។
ការវាយតម្លៃអំពីថាតើលំហូរសាច់ប្រាក់តាមកិច្ចសន្យាគឺជាការទូទាត់ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ដែរឬទេ
សម្រាប់គោលបំណងនៃការវាយតម្លៃ "ប្រាក់ដើម" ត្រូវបានកំណត់ជាតម្លៃត្រឹមត្រូវនៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៅលើ
ការទទួលស្គាល់ដំបូង។ "ការប្រាក់" ត្រូវបានកំណត់ជាការពិចារណាសម្រាប់តម្លៃពេលវេលានៃប្រាក ់និងសម្រាប់

ហានិភ័យឥណទានដែលទាក់ទង នឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដើមដែលនៅសល់ ក្នុងកំឡុងពេលជាក់លាក់ណាមួយ និង
សម្រាប់ហានិភ័យ និងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីជាមូលដ្ឋានផ
 ្សេងទៀត (ឧទាហរណ៍ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ និងច
 ំណាយ
រដ្ឋបាល) ក៏ដូចជាកម្រិតចំណេញ។

ក្នុងការវាយតំលៃថាតើលំហូរសាច់ប្រាក់តាមកិច្ចសន្យាគឺជា SPPI សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារពិនិត្យល
 ក្ខខណ្ឌ

កិច្ចសន្យានៃឧបករណ៍។

ការពិត្យនេះរួមបញ្ចូលទាំងការវាយតម្លៃថាតើទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុមានរយៈពេល

កិច្ចសន្យាដែ
 លអាចផ្លាស់ប្ដូរការកំណត់ពេលវេលា

ឬលំហូសាច់ប្រាក់តាមកិច្ចសន្យាដែលនឹងមិនគោរពតាម

លក្ខខណ្ឌ។
ក្នុងការធ្វើការវាយតំលៃ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារពិចារណាលើ៖

- ព្រឹត្តិការណ៍បន្តដែលអាចផ្លាស់ប្តូរចំនួននិងពេលវេលានៃលំហូរសាច់ប្រាក់
- លក្ខណៈពិសេសអានុភាព

- លក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់ជាមុននិងការពន្យាពេល

-		លក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ការអះអាងរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ

និងធនាគារចំពោះលំហូរសាច់ប្រាក់ពីទ្រព្យស
 កម្ម	

		ដែលបានបញ្ជាក់ (ឧទាហរណ៍ ឥណទានមិនមែនឧបាស្រ័យ) និង

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	 គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.3

សេចក្ដីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

2.3.2 ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្តុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
(ii) ចំណាត់ថ្នាក់ (តពីទំព័រមុន)
ការវាយតម្លៃគំរូអាជីវកម្ម (តពីទំព័រមុន)
- លក្ខណៈពិសេសដែលកែប្រែការពិចារណាអំពីតម្លៃពេលវេលានៃប្រាក់
		

(ឧ. ការកំណត់ការប្រាក់តាមកាល

តាមកាលកំណត់កំណត់)
ឥណទានមិនមែនឧបាស្រ័យ
ក្នុងករណីខ្លះ ប្រាក់កម្ចីដែលផ្ដល់ដោយសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារដែលត្រូវបានធានាដោយទ្រព្យបញ្ចាំរបស់អ្នកខ្ចី
កំណត់សិទ្ធិលើបំណុលរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារលើលំហូរសាច់ប្រាក់នៃវត្ថុបញ្ចាំមូលដ្ឋាន(ឥណទានមិន	
មែនឧបាស្រ័យ)។ សម្ព័ន្ធធនាគារ

និងធនាគារអនុវត្តការវិនិច្ឆ័យក្នុងការវាយតម្លៃ ថាតើឥណទានមិនមែន	

ឧបាស្រ័យឆ្លើយតបនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់ SPPI ដែរឬទេ។ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារពិចារណាលើព័ត៌មាន
ដូចខាងក្រោមនៅពេលធ្វើការវិនិច្ឆ័យនេះ៖
-	ថាតើការរៀបចំកិច្ចសន្យាជាក់លាក់កំណត់ចំនួននិងកាលបរិច្ឆេទនៃការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់នៃប្រាក់កម្ចីឬអត់។
- តម្លៃសមស្របនៃប្រាក់កម្ចីទាក់ទងនឹងចំនួនទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធានា។
- សមត្ថភាពនិងឆន្ទៈរបស់អ្នកខ្ចីក្នុងការទូទាត់តាមកិច្ចសន្យា ទោះបីមានការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃបញ្ចាំក៏ដោយ។
-	ថាតើអ្នកខ្ចីគឺជាបុគ្គល ឬជាអង្គភាពប្រតិបត្តិការសំខាន់ ឬជាអង្គភាពដែលមានគោលបំណងពិសេស។
- ហានិភយ
័ របស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារក្នុងការខាតបង់លទ
ើ ព
្រ យ្ សកម្មទាក់ទងនឹងឥណទានមិនមែនឧបាស្រយ
័ 	
		 ពេញលេញ។
- ទំហំដែលវត្ថុបញ្ចាំតំណាងឱ្យទាំងអស់ ឬផ្នែកសំខាន់នៃទ្រព្យរបស់អ្នកខ្ចី និង
-	ថាតើសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការគិតគូរពីទ្រព្យសកម្មមូលដ្ឋាន។
ការកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់ឡើងវិញ
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់ឡើងវិញតែនៅពេលដែលសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារផ្លាស់ប្ដូរគំរូ	
អាជីវកម្មរបស់ខ្លួូនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។
(iii) ការឈប់ទទួលស្គាល់
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
		
សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារឈប់ទទួលស្គាល់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលដែលសិទ្ធិចុះកិច្ចសន្យាជាសាច់ប្រាក់
សុទ្ធពីទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុអស់សុពលភាព

ឬផ្ទេរសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានលំហូរសាច់ប្រាក់តាមកិច្ចសន្យាក្នុង

ប្រតិបត្តិការ ដែលហានិភ័យនិងផលចំនេញទាំងអស់នៃភាពជាម្ចាស់លើទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានផ្ទេរ ឬដែល
សម្ព័ន្ធធនាគារ

និងធនាគារមិនផ្ទេរ

ឬរក្សាទុកនូវរាល់ហានិភ័យ និងផលចំណេញ ហើយមិនរក្សាកា
 រគ្រប់គ
 ្រង

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុបានទេ។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	 គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.3

សេចក្ដីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

2.3.2 ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្តុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
(iii) ការឈប់ទទួលស្គាល់ (តពីទំព័រមុន)
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
		
នៅពេលទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុលែងត្រូវបានទទួលស្គាល់ លម្អៀងរវាងតម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថ(
ុ ឬចំនួន	
ទឹកប្រាក់នៃតម្លៃយោងដែលត្រូវបែងចែកសម្រាប់ផ្នែកខ្លះនៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលលែងទទួូលស្គាល់)

និង	

ផលបូកនៃ
	 (i) ការពិចារណាដែលទទួលបាន (រាប់បញ្ចូលទាំងទ្រព្យសកម្មថ្មីដែលទទួលបានតិចជាងការទទួល	
ខុសត្រូវថ្មីដែលបានសន្មត) និង (ii) ការចំណេញ ឬខាតបង់ដែលទទួលបាននៅក្នុង OCI ត្រូវបានទទួលស្គាល់	
នៅក្នុងប្រាក់ចំណេញខាត។
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារមិនទទួលស្គាល់ចំពោះការទទួលខុសត្រូវណាមួយ ក្នុងករណីកាតព្វកិច្ចតាមកចិ្ចសន្យា	
របស់ខ្លួនត្រូវបានរំលត់ ឬលុបចោល ឬត្រូវបានផុតកំណត់។
(iv)ការកែប្រែឥណទាន
នៅពេលឥណទានបង្ហាញភស្តុតាងនៃភាពទន់ខ្សោយគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃឥណទាន សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ	
ជួនកាលធ្វកា
ើ រចរចាឡើងវិញ ឬកែបល
្រែ ហ
ំ រូ សាច់បក
្រា តា
់ មកិចស
្ច ន្យានៃឥណទានជាជាងការកាន់កាប់ទព
្រ យ្ បញ្ចា។
ំ
ក្នង
ុ ករណីបប
ែ នេះកើតឡើង សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារវាយតម្លៃថាតើលក្ខខណ្ឌថមា
្មី នលក្ខណៈខុសគ្នាចន
្រើ ពី
លក្ខខណ្ឌដើមដែរឬទេ។ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារពិចារណាលើកត្តាដូចខាងក្រោម៖
1. ប្រសិនបើអ្នកខ្ចីមានផលវិបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ គ្រាន់តែកាត់បន្ថយលំហូរសាច់ប្រាក់តាមកិច្ចសន្យាទៅនឹងចំនួន	
អ្នកខ
 ្ចីត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចបង់ប្រាក់បានក៏ដោយ។
2.	ថាតើលក្ខខណ្ឌថ្មីណាមួយដែលត្រូវបានណែនាំដែលជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ទម្រង់ហានិភ័យនៃប្រាក់កម្ចី។
3. ការពង្រីកដ៏សំខាន់នៃរយៈពេលខ្ចី។
4. ការផ្លាស់ប្តូរគួរឱ្យកត់សម្គាល់នូវអត្រាការប្រាក់ និង
5. ការបញ្ចូលវត្ថុបញ្ចាំសុវត្ថិភាពឬការកែលម្អឥណទានផ្សេងៗ

ដែលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ហានិភ័យឥណទាន

ដែលទាក់ទងនឹងឥណទាន។
សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារមិនទទួលបានប្រាក់ឥណទាន នៅពេលដែល ខ និងលក្ខខណ្ឌនានាត្រូវបានពិភាក្សា
ឡើងវិ ញរហូតដល់កម្រត
ិ ដែលក្លាយទៅជាប្រាកឥ
់ ណទានថ្មី ហើយតម្រវូ ឱ្យគណនាការប្រាកថ
់ ស
ី្ម ម្រាបឥ
់ ណទាន។	
កាលបរិច្ឆេទនៃការចរចាឡើងវិញ
បំណងគណនាការថយចុះ

ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកាលបរិច្ឆេទនៃការទទួលស្គាល់ដំបូងសម្រាប់គោល	

រួមទាំងគោលបំណងដើម្បីកំណត់ថាតើការកើនឡើងហានិភ័យឥណទានបានកើត	

ឡើងដែរឬទេ។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	 គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.3

សេចក្ដីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

2.3.2 ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្តុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
(iv) ការកែប្រែឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
ប៉ុន្ដែ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារក៏វាយតម្លៃផងដែរ ថាតើប្រាក់កម្ចីថ្មីដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ត្រូវបានគេចាត់ទុក
ថាមានគុណវិបត្តិឥណទាននៅពេលមានការទទួលស្គាល់ដំបូង

ជាពិសេសនៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលការចរចា

ឡើងវិញត្រូវបានជំរុញដោយកូនបំណុលមិនអាចធ្វើបានការទូទាត់ដែលបានយល់ព្រមពីដំបូង។
ប្រសិនបើ លក្ខខណ្ឌមិនមានលក្ខណៈខុសគ្នាច្រើន ការពិភាក្សាឡើងវិញ ឬការកែប្រែ មិនបណ្តាលឱ្យមានការ
មិនទទួលស្គាល់

និងអុីមភែរមិន

នៅតែត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់ការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃហានិភ័យ

ឥណទានបើប្រៀបធៀបទៅនឹងហានិភ័យឥណទានដំបូង។
(v) ការកាត់កង
		

ទ្រពយ្ សកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុ

និងបំណល
ុ ហិរញ្ញវត្ថត
ុ វ្រូ បានកាត់កង

និងចំនន
ួ ទឹកប្រាកស
់ ទ
ុ ដ
្ធ ល
ែ បានបង្ហាញនៅក្នង
ុ

		

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ តែនៅពេលដែលសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការកំណត់

		

ចំនួនទឹកប្រាក់ ហើយមានបំណងទូទាត់ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានសុទ្ធ ឬដើម្បីទទួលស្គាល់ទ្រព្យសកម្ម និងទ
 ូទាត់	
បំណុលក្នុងពេលដំណាលគ្នា។

(vi) អុីមភែរមិន
		

ក) និយមន័យឥណទានអុីមភែរមិន និងការខកខានមិនបានទូទាត់សង
នៅកាលបរិច្ឆេទរបាយការណ៍នីមួយៗ

សម្ព័ន្ធធនាគារ

និងធនាគារវាយតម្លៃថាតើទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

មានអុីមភែរមិនដែរឬទេ។ ជាទូទៅ ទ្រព្យសម្បត្តិហិរញ្ញវត្ថុមានអុីមភែរមិន នៅពេលព្រឹត្តិការណ៍មួយ ឬច្រើន
ជះឥទ្ធិពលអាក្រក់លើលំហូរសាច់ប្រាក់នាពេលអនាគតពាក់ព័ន្ធទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។
ឥណទាន បុរេប្រទាន និងហិរញ្ញប្បទាន ("ប្រាក់កម្ចី") របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជា
ឥណទានខូចនៅពេលដែលប្រាក់កម្ចីនោះមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យណាមួយដូចខាងក្រោម៖
1. ប្រាក់ដើម ឬការប្រាក់/ប្រាក់ចំណេញ

ឬទាំងពីរហួសកាលកំណត់កៅសិប (90) ថ្ងៃ ឬលើសនេះ ឬ

2. ចំនួនដែលនៅសល់លើសចំនួនកំណត់ដែលបានអនុម័តក្នុងរយៈពេលកៅសិប (90) ថ្ងៃ ឬច្រើនជាងនេះ
		 ក្នុងករណីជាឥណទានបង្វិល ឬ
3. នៅពេលប្រាក់កម្ចីហួសកាលកំណត់

ឬចំនួនប្រាក់បំណុលដែលនៅសល់លើសកម្រិតដែលបានអនុម័ត	

		 រយៈពេលតិចជាងកៅសិប (90) ថ្ងៃ ប្រាក់កម្ចីបង្ហាញភាពខ្សោយនៃឥណទានសំខាន់ៗ ឬ
4. នៅពេលដែលប្រាក់កម្ចីចុះខ្សោយ ឥណទានត្រូវបានកំណត់ពេលវេលា និងរៀបចំឡើងវិញ ("R & R ")
		 ប្រាកក
់ ម្ចន
ី េះនឹងនៅតែជាឥណទានខ្សោយរហូតដល់ការសងប្រាកវ់ ញ
ិ ផ្អក
ែ លើលក្ខខណ្ឌដល
ែ បានកែប្រែ
		 និង/ឬបានរៀបចំឡើងវិញត្រូវបានបង់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិចប្រាម
ំ ួយ (6) ខែ ហើយគ
 ណនី	
		 មានអាយុតិចជាងកៅសិប (90) ថ្ងៃ ដោយសារការអនុលោមតាមរយៈពេលថែទាំដែលត្រូវការ ឬ
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	 គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.3

សេចក្ដីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

2.3.2 ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្តុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
(vi) អុីមភែរមិន (តពីទំព័រមុន)
		

ក) និយមន័យនៃឥណទានអុីមភែរមិន និងការខកខានទូទាត់សង (តពីទំព័រមុន)
5. សម្រាប់ការសងប្រាក់ដែលបានកំណត់នៅចន្លោះពេលកៅសិប (90) ថ្ងៃ

ឬលើសពីនេះរាប់បញ្ចូលទាំង	

ការសងនូវប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់នៅពេលមានបញ្ហាកើតឡើងភ្លាមៗ។
ក្នុងការធ្វើការវាយតម្លៃថាតើការវិនិយោគលើបំណុល
ធនាគារពិនិត្យលើកត្តាមួយចំនួន

ឬបំណុលរដ្ឋមានអន់ថយ

ដូចជាការវាយតម្លៃលើទីផ្សារ

សម្ព័ន្ធធនាគារ

និង

ដូចដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទិន្នផលសញ្ញា

ប័ណ្ណ ការវាយតម្លៃរបស់ភ្នាក់ងារវាយតម្លៃដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន និងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសដើម្បីចូល
ទៅកាន់ទីផ្សារមូលធនសម្រាប់ការចេញបំណុលថ្មី។
ជាផ្នែកមួយនៃការវាយតម្លៃអុីមភែរមិនលើទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

អនុលោមតាមគំរូនៃការបាត់បង់ឥណទាន

រំពឹងទ
 ុក និយមន័យ ការខកខានទូទាត់សង ត្រូវបានអនុវត្តចំពោះគំរូប្រូបាប៊ីលីតេនៃការខកខានទូទាត់សង
ហានិភ័យនៅពេលខកខានទូទាត់សង

និងការខាតបង់ដោយសារការខកខានទូទាត់សង។

និយមន័យ

ការខកខានទូទាត់សងគឺស្របទៅនឹងនិយមន័យអុីមភែរមិនតាមបទប្បញ្ញត្តិ លើកលែងតែហានិភ័យដែលមិន
ពាក់ព័ន្ធនឹងការខកខានទូទាត់សង

ហេតុដូច្នេះ

ការខកខានការទូទាត់សងមិនមែនកើតឡើងដោយសារ

ហានិភ័យឥណទានទេ ហើយហានិភ័យនេះត្រូវបានពិនិត្យនៅពេលមានការខកខានការទូទាត់សង ផ្អែកលើ
វាយតម្លៃគុណភាពឥណទាន។
		

ខ) ការវាស់វែងអុីមភែរមិន-ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក
សម្ព័ន្ធធនាគារ

និងធនាគារវាយតម្លៃដោយផ្អែកលើកាព្យាករណ៍ការខាតបង់ឥណទានដែលរំពឹងទុកជាមួយ

នឹងឧ
 បករណ៍បំណុលរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានគិតតាមតម្លៃរំលស់ និង FVOCI ហើយជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់
ដែលកើតឡើងពីការសន្យាប្រាក់កម្ចី និងកិច្ចសន្យាធានាហិរញ្ញវត្ថុ។ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធ
 នាគារទទួលនូវ
សំវិធានធនលើការខាតបង់នៅកាលបរិច្ឆេទរបាយការណ៍នីមួយៗ។
ទុកឆ
 ្លុះបញ្ចាំងពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមិនលម្អៀង

ការវាស់វែងការខាតបង់ឥណទានរំពឹង

និងមានប្រូបាប៊ីលីតេដែលត្រូវបានកំណត់ដោយការវាយ

តម្លៃលទ្ធផលជាច្រើនដែលអាចធ្វើបាន តម្លៃពេលវេលានៃប្រាក់ និងសមហេតុផល ក៏ដូចជាព័ត៌មានដែល
អាចទទួលយកបានដោយមិនចាំបាច់ចំណាយខ្ពស់
ព្រឹត្តិការណ៍កន្លងមក

លក្ខខណ្ឌបច្ចុប្បន្ន

ឬការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍អំពី
និងការព្យាករណ៍នៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគត។

ការខាតបង់លើអុីមភែរមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់លើការវិនិយោគមូលធន។
សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារវាយតម្លៃថាតើហានិភ័យឥណទានមានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់លើបុគ្គល
ឬសមូហភាពដែរឬទេ។ ដំបូង សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារវាយតម្លៃថាតើភស្តុតាងគោលដៅអំពីអុីមភែរមិន
ចំពោះទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមានលក្ខណៈបុគ្គលដែរឬទេ។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	 គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.3

សេចក្ដីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

2.3.2 ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្តុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
(vi) អុីមភែរមិន (តពីទំព័រមុន)
ខ) ការវាស់វែងអុីមភែរមិន-ការខាតបង់ឥណទានដែលរំពឹងទុក (តពីទំព័រមុន)
ប្រសិនបើ

សម្ព័ន្ធធនាគារ

និងធនាគារកំណត់ថា

ភស្តតា
ុ ងអំពអ
ី ម
ីុ ភែរមិន

គឺឥណទានអុម
ី ភែរមិន

សម្រាប់

ទ្រពយ្ សកម្មដល
ែ បានវាយតម្លជា
ៃ លក្ខណៈបុគ្គល រយៈពេលខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក (Lifetime ECL) នឹងត្រូវ
បានទទួលស្គាល់ចំពោះការខាតបងលើអុីមភែរមិនដែលបានកើតឡើង។ ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវបានវាយ
តម្លៃរួមគ្នាត្រូវបានដាក់ជាក្រុម

ដោយផ្អែកលើលក្ខណៈហានិភ័យឥណទានប្រហាក់ប្រហែល

ដូចជាប្រភេទ

អត្រាហានិភ័យឥណទាន ការប្រើប្រាស់ឥណទាននៃដំណាក់កាលទ្រព្យបញ្ចាំ ប្រភេទទ្រព្យបញ្ចាំ រយៈពេលនៅ
សល់ធៀបនឹងឥណប្រតិទាន និងកត្ដាពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។ ជារួម ការវាយតម្លៃសំវិធានធនជាលក្ខណៈបុគ្គល
និងសមូហភាព បង្កើតជាសំវិធានធនសរុបសម្រាប់អុីមភែរមិនលើឥណទាន បុរេប្រទាន និងហិរញ្ញប្បទាន។
សំវិធានធនសម្រាប់អុីមភែរមិននឹងត្រូវធ្វើឡើង ផ្អែកលើវិធីសាស្រ្តបីដំណាក់កាលដូចខាងក្រោមដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពី
បម្រែបម្រួលគុណភាពឥណទាននៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចាប់តាំងពីមានការទទួលស្គាល់ដំបូង៖
1. ដំណាក់កាលទី 1៖ ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុករយៈពេល 12 ខែ - មិនមែនឥណទានមានអុីមភែរមិន
ចំពោះហានិភ័យឥណទានដែលមិនមានការកើនឡើងគួរឱ្យកំណត់សម្គាល់
ស្គាល់ដំបូង

ហើយមិនម
 ែនឥណទានមានអុីមភែរមិន

ចាប់តាំងពកា
ី រពីមានការទទួល

អាស្រ័យលើប្រភពដើម

ការខាតបង់ឥណទាន

រំពឹងទុកទាក់ទ
 ងនឹងប្រូបាប៊ីលីតេនៃព្រឹត្តិការណ៍ខកខានទូទាត់សងដែលកើតឡើងក្នុងរយៈពេល 12 ខែបន្ទាប់
នឹងត
 ្រូវបានទទួលស្គាល់។
2.ដំណាក់កាលទី 2៖ រយៈពេលនៃការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក-មិនមែនឥណទានមានអុីមភែរមិន
ចំពោះហានិភ័យឥណទានដែលមានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់

ប៉ុន្ដែមិនមែនឥ
 ណទានមានអុីមភែរម
 ិន

ចាប់តាំងពីការទទួលស្គាល់ដំបូង រយៈពេលការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុកនឹងត
 ្រូវបា
 នទទួលស្គាល់។
3.ដំណាក់កាលទី 3៖ រយៈពេលនៃការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក - ឥណទានមានអុីមភែរមិន
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានវាយតម្លៃជាឥណទានមានអុីមភែរមិននៅពេលមានព្រឹត្តិការណ៍មួយ

ឬច្រើន

ដែលធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់លំហូរសាច់ប្រាក់នាពេលអនាគតរបស់ទ្រព្យសកម្មនោះ។ ចំពោះទ្រព្យ
សកម្មហរិ ញ្ញវត្ថដ
ុ ល
ែ ជាឥណទានមានអុម
ី ភែរមិន

រយៈពេលនៃការខាតបង់ឥណទានរំពង
ឹ ទុកនឹងតវូ្រ បានទទួល

ស្គាល។
់
ការកើនឡើងហានិភ័យឥណទានគួរឱ្យកត់សម្គាល់
នៅកាលបរិច្ឆេទនៃការរាយការណ៍នីមួយៗ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារវាយតម្លៃថាតើមានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់
សម្គាល់នៃហានិភ័យឥណទាន ចាប់តាំងពីការទទួលស្គាល់ដំបូង ដើម្បីកំណត់ថាតើមានហានិភ័យស្របទៅនឹង
ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុករយៈពេល 12 ខែ ឬ រយៈពេលខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក។

74

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	 គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.3

សេចក្ដីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

2.3.2 ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្តុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
(vi) អុីមភែរមិន (តពីទំព័រមុន)
ខ) ការវាស់វែងអុីមភែរមិន-ការខាតបង់ឥណទានដែលរំពឹងទុក (តពីទំព័រមុន)
ការកើនឡើងហានិភ័យឥណទានគួរឱ្យកត់សម្គាល់ (តពីទំព័រមុន)
ការកំណត់នេះត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រៀបធៀបហានិភ័យនៃការខកខានការទូទាត់សងដែលកើតឡើងក្នុងរយៈ
ពេលនៅសល់រំពឹងទុក

ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទរ បាយការណ៍

និងកាលបរិច្ឆេទនៃការទទួលស្គាល់ដំបូង។

នៅពេលកំណត់ថាតើហានិភ័យនៃការខកខានទូទាត់សងបានកើនឡើងគួរឱ្យកត់ស
 ម្គាល់

ចាប់តាំងពីការទទួល

ស្គាល់ដំបូង សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារពិនិត្យទាំងបរិមាណ និងគុណភាព និងព
 ័តមា
៌ នផ្អែកលើការវិភាគផ្អែកលើ
បទពិសោធន៍

និងប្រវត្តិ

និងការវាយតម្លៃហានិភ័យឥណទានរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញ

រួមទាំងព
 ័ត៌មានមើលទៅ

អនាគតរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ។
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់កំណត់ថាតើ

ហានិភ័យឥណទានបានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ខុសគ្នាតាមសម្ពៀត

និងរ ួមបញ្ចូលកត្តាបរិមាណ ដូចជាការមិនសងបំណុល ប្រវត្តិនិន្នាការមិនសងបំណុលពីមុន បម្រែបម្រូលចំណាត់
ថ្នាក់ឥណទាន និងកត្តាគុណភាព

ព្រមទាំងមូលនិធិបម្រុងផ្អែកលើមិនសងបំណុល។ សម្រាប់សម្ពៀតរាយរង

ការគួបផ្សំនៃការមិនសងបំណុល ប្រវត្តិនិន្នាការមិនសងបំណុលពីមុន និងកត្តាគុណភាពត្រូវបា
 នប្រើដើម្បីកំណត់
ការកើនឡើងនៃហានិភ័យឥណទាន។

ចំពោះសម្ពៀតដែលមិនមែនរាយរង

ចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានដែល

ទទួលបានពីខាងក្នុងត្រូវបាកំណត់ថាតំណាងឱ្យកត្តាកំណត់ដល
ែ អាចរកបានល្អបផ
ំ ត
ុ

ខណៈដែលមល
ូ ប័ត្រ

បំណល
ុ  ការផ្តលច
់ ណា
ំ
ត់ថ្នាក់ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយទីភ្នាក់ងារខាងក្រៅត្រូវបានប្រើប្រាស់។ សម្ព័ន្ធធនាគារ
និងធនាគារចាត់តាំងសមភាគីនីមួយៗ មូលប័ត្របំណុល និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន
តាមការទទួលស្គាល់ដំបូង

ដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលអាចរកបានអំពីសមភាគីបំណុលមូលប័ត្របំណុល

និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ហានិភ័យឥណទានត្រូវបានចាត់ទុកថាមានការកើនឡើង ប្រសិនបើអត្រាឥណទានបាន
ចុះអន់ថយគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ទាក់ទងនឹងអត្រាឥណទាននៅកាលបរិច្ឆេទនៃការទទួល
ស្គាល់ដំបូង។
ប៉ុន្ដែ ដោយមិនគិតពីការផ្លាស់ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន មូលនិធិបម្រុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ ហើយទ្រព្យសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថត្រ
ុ ូវបានគេចាត់ទុកថាមានហានិភ័យឥណទានកើនឡើង

ប្រសិនបើទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុហួសកាល

កំណត់សង 30 ថ្ងៃ តាមការទូទាត់តាមកិច្ចសន្យា។ លើសពីនេះទៀត សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារអាចកំណត់ថា
ហានិភ័យឥណទានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់
ឥណទានជំនាញ

ហើយបើអាចធ្វើទៅបាន

ផ្អែកលើកត្តាគុណភាពមួយចំនួន

ដោយប្រើការវិនិច្ឆ័យ

ប្រវត្តិឆ្លងកាត់ពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវចាត់ទុកថាជាការបង្ហាញពីការកើន

ឡើងហានិភ័យ ហើយផលប៉ះពាល់អាចមិនត្រូវបា
 នឆ្លុះប
 ញ្ចាំងពេ
 ញលេញនៅក្នុងកត្តាបរិមាណទេ។


របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	 គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.3

សេចក្ដីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

2.3.2 ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្តុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
(vi) អុីមភែរមិន (តពីទំព័រមុន)
ខ) ការវាស់វែងអុីមភែរមិន-ការខាតបង់ឥណទានដែលរំពឹងទុក (តពីទំព័រមុន)
ការកើនឡើងហានិភ័យឥណទានគួរឱ្យកត់សម្គាល់ (តពីទំព័រមុន)
សម្ព័ន្ធធនាគារ

និងធនាគារមិនបានប្រើប្រាស់ការលើកលែងហានិភ័យឥណទានទាបសម្រាប់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញ

វត្ថណា
ុ មួយនៅក្នុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុដែលបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។
ការវាស់វែងការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក
ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុកត្រូវបានវាស់វែងដោយប្រើប្រាស់សមាសធាតុបី
សង

គឺប្រូបាប៊ីលីតេនៃការខានទូទាត់

ការខាតបង់ដោយសារការខកខាតទូទាត់សង និងហានិភ័យនៅពេលខកខានការទូទាត់សង។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ

ទាំងនេះត្រូវបានគេយកចេញពីគំរូស្ថិតិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខាងក្នុង

និងក
 ែតម្រូវដ
 ើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងព
 ី

ព័ត៌មានអនាគតដូចដែលបានពិពណ៌នាខាងក្រោម។
ប្រូបាប៊ីលីតេនៃការខានទូទាត់សងរយៈពេល 12 ខែ និងរយៈពេលនៃការខកខានទូទាត់សងតំណាងឱ្យប្រូបាប៊ីលី
តេនៃការខកខានទូទាត់សងរំពឹងទុកក្នុងរយៈពេល 12 ខែ និងអាយុកាលហិរញ្ញវត្ថុដែលនៅសល់នៃឧបករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរៀងៗ ដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌដែលមានស្រាប់នៅកាលបរិច្ឆេទរបាយការណ៍ និងលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច
នាពេលអនាគតដែលប៉ះពាល់ដល់ហានិភ័យឥណទាន។ ការខាតបង់ដោយសារការខកខានទូទាត់សង តំណាង
ឱ្យការខាតបង់ដែលរំពឹងទុក ប្រសិនបើព្រឹត្តិការណ៍ខកខាតទូទាត់សងកើតឡើងក្នុងពេលវេលាដែលបានកំណត់
ដោយពិនិត្យលើផលប៉ះពាល់នៃទ្រព្យបញ្ចាំដែលជាតម្លៃរំពឹងទុកនៅពេលទទួលស្គាល់
ប្រាក់។

និងត
 ម្លៃពេលវេលាជា

ហានិភ័យនៅពេលខកខានការទូទាត់សងតំណាងហានិភ័យនៅពេលខកខានទូទសង់រំពឹងទុក

ដោយ

ពិនិត្យពី
 ការសងប្រាក់ដើមមុនកាលកំណត់ និងការប្រាក់ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការរាយការណ៍ទៅព្រឹត្តិការណ៍ខក
ខានទូទាត់សង រួមជាការផ្ដល់ឥណទានរំពឹងទុក។ ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុករយៈពេល 12 ខែ ស្មើនឹងការបូក
បន្ថែមការបញ្ចុះក្នុងរយៈពេល
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ខែបន្ទាប់

ប្រូបាប៊ីលីតេនៃការខានទូទាត់សងប្រចាំខែគុណនឹងការខាតបង់

ឥណទានរំពឹងទុក និងហានិភ័យនៅពេលខកខានទូទាត់សង។ រយៈពេលនៃការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុកត្រូវ
បានគណនាដោយប្រើការបូកសរុបនៃប្រូបាប៊ីលីតេនៃការខានទូទាត់សងប្រចាំខែ

លើអាយុកាលនៅសល់គុណ

នឹងកា
 រខាតបង់ដោយសារការខកខានទូទាត់សង និងហានិភ័យនៅពេលខកខានទូទាត់សង។ អត្រាបញ្ចុះតម្លៃ
ដែលត្រូវបានប្រើក្នុងការវាស់វែងការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក គឺអត្រាការប្រាក់មានប្រសិទ្ធភាពដើម ឬប្រហាក់
ប្រហែល។
ព័ត៌មានពេលអនាគត
សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារបានបង្កើតវិធីសាស្រ្តសម្រាប់អនុវត្តអថេរម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច (MEVs) ឆ្ពោះទៅមុខដ
 ែល
មានសូចនាករសេដ្ឋកិច្ច និងស្ថិតិឧស្សាហកម្មក្នុងការវាស់វែងការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក។ ការនេះពាក់ព័ន្ធនឹង
ការបញ្ចូលអថេរម៉ាក្រូសេដ្ឋកិចទៅ
្ច ក្នុងការប៉ាន់ស្មានប្រូបាប៊ីលីតេនៃការខានទូទាត់សង និងការខាតបង់ដោយសារ
ការខកខានទូទាត់សងតាមរយៈការអនុវត្តខ្នាត។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	 គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.3

សេចក្ដីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

2.3.2 ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្តុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
(vi) អុីមភែរមិន (តពីទំព័រមុន)
ខ) ការវាស់វែងអុីមភែរមិន-ការខាតបង់ឥណទានដែលរំពឹងទុក (តពីទំព័រមុន)
ការវាស់វែងការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក (តពីទំព័រមុន)
ដំណើរការនៃការបង្កើតខ្នាតទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍការជាប់ទាក់ទងគ្នានអ
ៃ ថេរម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច
ខានទូទាត់សង

និងអត្រាការងើបឡើងវិញសម្រាប់សម្ពៀតផ្សេងៗនៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

វិភាគប្រវត្តិទិន្នន័យ។

ទៅនឹងអត្រាខក
ដោយផ្អែកលើការ

ការឆ្លើយឆ្លងគ្នានេះត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតប្រសិទ្ធភាពដែលបានព្យាករណ៍

(ឆ្លុះបញ្ចាំង

តាមរយៈ scalar) រវាងអថេរម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងប្រូបាប៊ីលីតេនៃការខកខានទូទាត់ស
 ង និងការខាតបង់ដោយសារ
ការខានទូទាត់សងដោយពិនិត្យពីការព្យាករណ៍អថេរម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច។
្ច
អថេរម៉ាក្រូសេដ្ឋកិចដ
្ច ែលត្រូវពិនិត្យ
សន្ទស្សន៍ថ្លៃផ្ទះ

រួមមានអត្រាកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញ

និងតម្រូវឱ្យមានការវាយតម្លប
ៃ រិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចពេលបច្ចុប្បន្ន

ការព្យាក
 រណ៍អថេរម៉ាក្រូសេដ្ឋកិចត
្ច ្រូវបានធ្វើឡើង

និង

និងការព្យាករណ៍ទៅមុខ។

ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលដែលទំនងកើតឡើងបំផុត

(សេណារីយ៉ូសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន) និងមានអំណោយផល ("ឡើងខ្ពស់") ក៏ដូចជាលទ្ធផលមិនអំណោយផល
("ធ្លាក់ចុះ") បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសេណារីយ៉ូសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន។

សេណារីយ៉ូសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានតំណាងឱ្យ

លទ្ធផលទំនងបំផុតហើយត្រូវបានតម្រឹម ជាមួយព័ត៌មានដែលប្រើដោយសម្ព័ន្ធធនាគារនិងធនាគារសម្រាប់គោល
បំណងផ្សេងទៀត ដូចជាការរៀបចំថវិកា។ ការព្យាករណ៍ផ្អែកលើសេណារីយ៉ូសេដ្ឋកិច្ចនីមួយៗត្រូវបានអនុម័ត
ដោយគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ

និងបំណុលរបស់ធនាគារហើយត្រូវបានផ្តល់ជូនម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ។

ប៉ុន្ដែ ការព្យាករណ៍នឹងត្រូវបា
 នពិនិត្យឡើងវិញ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ប្រសិនបើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមានការផ្លាស់ប្តូរ
គួរឱ្យកត់សម្គាល់។ ការថ្លឹងទម្ងន់សេណារីយ៉ូសម្រាប់សេណារីយ៉ូសេដ្ឋកិច្ចនីមួយៗក៏ត្រូវបានកំណត់ តាមរយៈការ
វិភាគស្ថិតិដោយយោងទៅលើការព្យាករណ៍ខាងក្រៅ។ ការថ្លឹងទម្ងន់សេណារីយ៉ូនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីទទួលបាន
ជញ្ជីងដែលមានទម្ងនប
់ ្រហាក់ប្រហែលសម្រាប់សម្ពៀតនីមួយៗ ដែលនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីកែតម្រូវប្រូបាប៊ីលីតេ
នៃការខានទូទាត់សង និងការខាតបង់ដោយសារការខានទូទាត់សងនៃសម្ពៀតនីមួយៗ។
តម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្ម (ក្រៅពីឧបករណ៍បំណុលដែលវាស់តាម FVOCI) ត្រូវបានកាត់បន្ថយតាមរយៈការប្រើ
គណនីសំវិធានធន ហើយការខាតបង់ត្រូវបានទទួលសា្គល់ជាប្រាក់ចំណេញ ឬខាត។ ប្រសិនបើក្នុងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់
ចំនួនការខាតបង់លើអុីមភែរមិនដែលបានប៉ាន់ស្មានកើនឡើង ឬថយចុះដោយសារព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងបន្ទាប់ពី
មានអុីមភែរមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់

ការខាតបង់លើអុីមភែរមិនដែលបានទទួលស្គាល់ពីមុនត្រូវបានបង្កើន

ឬបន្ថយតា
 មរយៈការកែតម្រូវគណនីសំវិធានធន។ ការខាតបង់លើអុីមភែរមិនសម្រាប់ឧបករណ៍បំណុលដែលត្រូវ
បានវាស់វែងតាម FVOCI ដោយមិនកាត់បន្ថយតម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលស្ថិតក្នុងតម្លៃជាក់ស្ដែង។
ផ្ទុយទៅវិញ

ចំនួនទឹកប្រាក់ស្មើនឹងសំវិធានធនដែលនឹងកើតឡើង

ចំណាយរំលស់

ប្រសិនបើទ្រព្យសកម្មត្រូវបានវាស់វែងតាម

ត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងប្រាក់ចំណូលលម្អិតផ្សេងទៀតជាចំនួនអុីមភែរមិនបង្គរ

ដោយគិត

ជាប្រាក់ចំណេញ ឬខាត។ ការខាតបង់បង្គរដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងប្រាក់ចំណូលលម្អិតផ្សេងទៀតត្រូវ
បានកែច្នៃទៅជាប្រាក់ចំណេញ ឬខាតផ្អែកលើការឈប់ទទួលស្គាល់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	 គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.3

សេចក្ដីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

2.3.2 ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្តុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
(vi) អុីមភែរមិន (តពីទំព័រមុន)
ខ) ការវាស់វែងអុីមភែរមិន-ការខាតបង់ឥណទានដែលរំពឹងទុក (តពីទំព័រមុន)
ការវាស់វែងការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក (តពីទំព័រមុន)
ចំពោះកិច្ចសន្យាប្រាក់កម្ចី

និងកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងហិរញ្ញវត្ថុ

សំវិធានធនលើអុីភែរមិនសម្រាប់កិច្ចសន្យាប្រាក់កម្ចី

សំវិធានធនបាត់បង់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជា

និងការធានាហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវបានរាយការណ៍ក្រោម

"បំណុលផ្សេងទៀត" នៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ។
គ) ការលុបចេញ
ក្នុងករណីឥណទានមិនអាចប្រមូលបាន

ឥណទាននេះនឹងត្រូវបានលុបចោលពីប្រាក់ទាយជ្ជទានដែលពាក់ព័ន្ធ

សម្រាប់ឥណទានអុីមភែរមិន។ ឥណទានបែបនេះត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពីនីតិវិធីចាំបាច់ត្រូវបានបញ្ចប់ ហើយ
បរិមាណនៃការបាត់បង់ត្រូវបានកំណត់។ ការប្រមូលមកវិញនូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានលុបចោ
 លពីមុនត្រូវបាន
ទទួលស្គាល់នៅក្នុងប្រាក់ចំណេញឬខាត។
ឃ) ការកែប្រែឥណទាន
ក្នុងករណីប្រាក់កម្ចីបង្ហាញពីភស្តុតាងនៃភាពទន់ខ្សោយគួរឱ្យកត់សម្គាល់ឥណទាន សម្ព័ន្ធធនាគារនិងធ
 នាគារជួន
កាលធ្វើការចរចាឡើងវិញ ឬកែប្រែលំហូរសាច់ប្រាក់តាមកិច្ចសន្យានៃប្រាក់កម្ចីជាជាងការកាន់កា
 ប់ទ្រព្យបញ្ចាំ។
ប្រសិនបើករណីបែបនេះកើតឡើង សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារវាយតម្លៃថាតើលក្ខខណ្ឌថ្មីមានលក្ខណៈខុសគ្នា
ច្រើនពីលក្ខខណ្ឌដើមដែរឬទេ។ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារពិចារណាលើកត្តាដូចខាងក្រោម៖
1. ប្រសិនបើ អ្នកខ្ចីមានផលវិបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ថាតើគរួ កែតម្រវូ ដើមប្ កា
ី ត់បន្ថយលំហរូ សាច់បក
្រា តា
់ មកច
ិ ស
្ច ន្យា ទៅ
ដល់កម្រិតចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកខ្ចីត្រូវបានរំពឹងទុកថាមានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់។
2. ថាតើលក្ខខណ្ឌថ្មីត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តដែលជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ទម្រង់ហានិភ័យនៃប្រាក់កម្ចី។
3. ពន្យារពេលសំខាន់ៗនៃរយៈពេលខ្ចី។
4.ការផ្លាស់ប្តូរគួរឱ្យកត់សម្គាល់លើអត្រាការប្រាក់ និង
5. ការបញ្ចូលទ្រព្យបញ្ចាំសុវត្ថិភាពផ្សេងទៀត

ឬការកែលម្អឥណទានដែលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ហានិភ័យ

ឥណទានដែលទាក់ទងនឹងប្រាក់កម្ចី។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	 គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.3

សេចក្ដីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

2.3.2 ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្តុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
(vi) អុីមភែរមិន (តពីទំព័រមុន)
ឃ) ការកែប្រែឥណទាន
សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារនឹងមិនទទួលស្គាល់ប្រាក់កម្ចី ប្រសិនបើ ខ និងលក្ខខណ្ឌនានាត្រូវបានចរចាឡើងវិញ
រហូតដល់កម្រិតមួយដែលក្លាយជាប្រាក់កម្ចីថ្មី
កាលបរិច្ឆេទនៃការចរចាឡើងវិញ

ហើយគណនាអត្រាការប្រាក់ថ្មីដែលមានប្រសិទ្ធភាពឡើងវិញ។

ត្រូវចាត់ទុកថាជាកាលបរិច្ឆេទនៃការទទួលស្គាល់ដំបូងសម្រាបកា
់ រគណនា

អុីមភែរមិន ដែលក្នុងនោះរួមមានគោលបំណងកំណត់ថាតើកំណើនហានិភ័យឥណទានកើតឡើងដ
 ែរឬទេ។ ប៉ុន្ដែ
សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារក៏វាយតម្លៃផងដែរ ថាតើប្រាក់កម្ចីថ្មីដែលបានទទួលស្គាល់នោះ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជា
ឥណទានអុីមភែរមិននៅពេលមានការទទួលស្គាល់ដំបូង

ជាពិសេស

ក្នុងកាលៈទេសៈដែលការចរចាឡើងវិញ

ផ្ដើមដោយកូនបំណុលដែលមិនអាចទូទាត់តាមការព្រមព្រៀងពីដំបូង។
ក្នុងករណី

ខ

និងលក្ខខណ្ឌមិនមានភាពខុសគ្នា

ការទទួលស្គាល់

ឬការកែតម្រូវមិនបណ្ដាលឱ្យបាត់បង់ការ

ទទួលស្គាល់ ហើយបន្ដវាយតម្លៃអុីមភែរមិនដើម្បីកំណត់កំណើននៃហានិភ័យឥណទាន ដោយប្រៀបធៀបទៅនឹង
ហានិភ័យឥណទានដែលទទួលស្គាល់ដំបូង។
2.3.3 សាច់ប្រាក់ និងសមមូលសាច់ប្រាក់
សម្រាបគោ
់ លបំណងនៃរបាយការណ៍លហ
ំ រូ សាច់បក
្រា ់ សាច់បក
្រា ់ និងសមមូលសាច់បក
្រា ់ រួមមានសាច់បក
្រា ់ ប្រាកប
់ ញ្ញើ	
នៅធនាគារផ្សេង និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លីមានសន្ទនីយភាពខ្ពស់ រួមជាមួយកាលកំណត់ដើមតិចជាងកៅសិបថ្ងៃ	
ដែលអាចបំលែងទៅជាបរិមាណសាច់ប្រាក់ដែលមានការទទួលស្គាល់។
2.3.4 មូលធន
ភាគហ៊ុនធម្មតាត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាមូលធន។ ការចំណាយកើនឡើង ដែលទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងបញ្ហាភាគហ៊ុន
ធម្មតាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាការកាត់ពីចេញចំណូល។ ការបែងចែកទៅអ្នកកាន់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវចាត់ថ
 ្នាក់
ជាឧបករណ៍មូលធនដែលត្រូវបានគិតថ្លៃដោយផ្ទាល់ចំពោះមូលធន។
2.3.5 ទុនបម្រុងទូទៅ និងទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ
ទុនបម្រុងទូទៅត្រូវបានបង្កើតដើម្បីពង្រឹងស្ថានភាពដើមទុនដើម្បីទ្រទ្រង់កំណើនអាជីវកម្មជាបន្ដបន្ទាប់។
ភិបាលអនុវត្តឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រើប្រាស់ និងរក្សាទុនបម្រុងទូទៅ។

ក្រម
ុ បក
ឹ្រ សា
្ 	

ការផ្ទេរពីប្រាក់ចំណេញរក្សាទុកទៅទុន	

បម្រុងទូទៅត្រូវទទួលបានអនុម័តពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ។
ទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ភាពខុសគ្នានៃការផ្តល់រវាងឥណទានអុីមភែរមិន អនុលោមតាម
CIFRS និងបទប្បញ្ញត្ដិនៃប្រកាសលេខធ7-017-344 ចុះថ្ងៃទី1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2017 និងសារាចរលេខធ7-018-001
ស.រ.ច.ណ

ចុះថ្ងៃទ1ី 6 ខែកម
ុ ្ភៈ ឆ្នា2
ំ 018 ស្តព
ី ច
ី ណា
ំ
ត់ថក
្នា ហា
់ និភយ
័ ឥណទាន និងសំវធា
ិ នធនលើអម
ុី ភែរមិនរបស់

ធនាគារជាតិនក
ៃ ម្ពជា
ុ ។ អនុលោមតាមប្រការ 73 ធនាគារត្រវូ ប្រៀបធៀបសំវធា
ិ នធនដែលបានគណនាស្របតាមប្រការ
49 ដល់ 71 និងសំវធា
ិ នធនដែលបានគណនាស្របតាមប្រការ 72 និងត្រវូ កត់ត៖
្រា

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	 គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.3

សេចក្ដីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

2.3.5 ទុនបម្រុងទូទៅនិងទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ (តពីទំព័រមុន)
(i)		ក្នុងករណី សំវិធានធនតាមបទប្បញ្ញាត្តិ ដែលបានគណនាស្របតាមប្រការ 72 ទាបជាងសំវិធានធនដែលបាន	
				គណនាស្របតាមប្រការ 49 ដល់ 71 ធនាគារត្រូវកត់ត្រាសំវិធានធនដែលបានគណនាតាម CIFRS និង
(ii) ក្នុងករណី សំវិធានធនដែលបានគណនាស្របតាមប្រការ 72 ខ្ពស់ជាងសំវិធានធនដែលបានគណនាស្របតាម	
				មាត្រា 49 ដល់ 71 ធនាគារត្រូវកត់ត្រាសំវិធានធន ដែលបានគណនាតាម CIFRS និងផ្ទេរទឹកប្រាក់លម្អៀងពី	
				ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក ឬគណនីខាតបង្គរទៅប្រាក់បម្រុងតាមបទប្បញ្ញាត្តិ។
ប្រកាសថ្មីនេះតម្រូវឱ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថចា
ុ ត់ថ្នាកស
់ ំពៀតឥណទានជា 5 ថ្នាក់ ហើយផ្ដល់សំវិធានធន	
ទូទៅ និងជាក់លាក់ផ្អែកលើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានដូចខាងក្រោម៖
ចំណាត់ថ្នាក់

ចំនួនថ្ងៃហួសកាលកំណត់

អត្រាសំវិធានធន

ធម្មតា

0 ទៅ 14 ថ្ងៃ(ឥណទានរយៈពេលខ្លី)
0 ទៅ 29 ថ្ងៃ(ឥណទានរយៈពេលវែង)

ឃ្លាំមើល

15 ទៅ 30 ថ្ងៃ(ឥណទានរយៈពេលខ្លី)
30 ទៅ 89 ថ្ងៃ(ឥណទានរយៈពេលវែង)

ក្រោមស្ដង់ដារ

20%

61 ទៅ 90 ថ្ងៃ(ឥណទានរយៈពេលខ្លី)
180 ទៅ 359 ថ្ងៃ(ឥណទានរយៈពេលវែង)

បាត់បង់

3%

31 ទៅ 60 ថ្ងៃ(ឥណទានរយៈពេលខ្លី)
90 ទៅ 179 ថ្ងៃ(ឥណទានរយៈពេលវែង)

សង្ស័យ

1%

50%

ចាប់ពី 91 ថ្ងៃ(ឥណទានរយៈពេលខ្លី)
360 ថ្ងៃ ឬលើសពីនេះ(ឥណទានរយៈពេលវែង)

100%

2.3.6 ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារ
ការដាក់ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារនានាត្រូវបានកត់ត្រាតាមតម្លៃដើម ដកអុីមភែរមិន សម្រាប់ចំនួនប
 ្រាក់	
ដែលមិនអាចប្រមូលបាន។
2.3.7 ឥណទាន និងបុរេប្រទាន
ឥណទាន និងបុរប
េ ទា
្រ នដែលមានក្នង
ុ របាយការណ៍សន
្ថា ភាពហិរញ្ញវត្ថត
ុ វ្រូ បានវាស់ដោយថ្លដ
ៃ ម
ើ រំលស់។ ជាដំបង
ូ
ឥណទាន និងបុរេប្រទានត្រូវបានវាស់វែងតាមតម្លៃជាក់ស្ដែង បូកចំណាយប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ ហើយក្រោយមកវាស់វែង	
តាមថ្លៃដើមរំលស់ដែលប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្ដការប្រាក់មានប្រសិទ្ធភាព។
2.3.8 ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ
ក្រម
ុ ហ៊ន
ុ បុតស
្រ ម្ពន
័ ្ធ គឺជាក្រម
ុ ហ៊ន
ុ ដែលធនាគារមានសមត្ថភាពគ្របគ
់ ង
្រ គោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ
ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន។
សក្តានុពលដែលបច្ចុប្បន្នអាចអនុវត្តបាន

និងប
 ត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រ

អទិភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលមាន	

ឬផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានពិនិត្យនៅពេលវាយតម្លៃថាតើធនាគារមានអំណាចបែប

នេះលើក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែរឬទេ។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	   គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.3

សេចក្ដីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

2.3.8

ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ (តពីទំព័រមុន)

		 នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ ការវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធត្រូវបានបញ្ជាកដោ
់ យការខាតបង់
		 លើឱនភាពនៃតម្លៃ។ នៅពេលលក់ការវិនិយោគ

ភាពខុសគ្នារវាងចំណូលនៃការលក់ដុល

និងតម្លៃយោងមាន

		 បញ្ជូលក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។
2.3.9

មូលដ្ឋាននៃការច្របាច់បញ្ចូលគ្នា

		 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួមមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារ
		 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ

និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី 31
ត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់កាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍

		 ដូចគ្នានឹងធនាគារ។
		 ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនានាត្រូវបានរួមបញ្ចូលចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការទិញយក ហើយក៏ជាកាលបរិចទ
េ្ឆ ដល
ែ ធនាគារ
		 ទទួលបានការគ្រប់គ្រង

និងបន្តរួមបញ្ចូលរហូតដល់កាលបរិច្ឆេទដែលការគ្រប់គ្រងត្រូវបានបញ្ចប់។ ក្នុងកា
 ររៀប	

		 ចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម
		 ចោលទាំងស្រុង។

សមតុល្យក្នុងក្រុមប្រតិបត្តិការ និងចំណេញ ឬខាតដែលមិនបានកំណត់ត
 ្រូវបា
 នលុប

គោលនយោបាយគណនេយ្យឯកភាពត្រូវបានប្រើនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួមសម្រាប់

		 ប្រតិបត្តិការ និងព
 ្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុងកាលៈទេសៈស្រដៀងគ្នា។
		 វិធីសាស្ត្រនៃការទិញគណនេយ្យត្រូវបានប្រើដើម្បីវិនិច្ឆ័យនៃការទិញក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ។

ការពិនិត្យទៅ
 លើការ

		 ទិញយកក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធត្រូវបានវាស់វែងតាមតម្លៃជាក់ស្ដែងនៃទ្រព្យសកម្មបានទទួល

ឧបករណ៍មូលធនភាគ

		 ទុនិកដ
 ែលបានបោះផ្សាយ និងបំណុលដែលបានទូទាត់ឬសន្មតនៅកាលបរិច្ឆេទដោះដូរ ព្រមទាំងការពិនិត្យផ
 ្សេងៗ
		 ទៀត។ ថ្លៃដើមពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញត្រូវបានកាត់កងពីប្រាក់ចំនេញ ឬខាត។

ទ្រព្យសកម្មដែលបានទិញ និងទ
 ្រព្យ

		 អកម្ម និងទ
 ្រព្យអកម្មបន្ទាប់បន្សំដែលបានសន្មតត្រូវបានវាស់វែងជាដំបូងតាមតម្លៃជាក់ស្ដែងនៅកាលបរិច្ឆេទទិញ។
2.3.10

ការរួមបញ្ចូលអាជីវកម្ម

		 ការរួមបញ្ចូលអាជីវកម្មត្រូវបានរាប់បញ្ចូលដោយប្រើវិធីសាស្រ្តទិញ។ ថ្លៃដើមនៃការទិញយកត្រូវបានវាស់វែងជាការ
		 បូកសរុបនៃការពិចារណាដែលបានផ្ទេរវាស់វែងតាមតម្លៃជាក់ស្ដែងក្នុងកាលបរិច្ឆេទនៃការទិញ និងច
 ំនួនទ
 ឹកប្រាក់នៃ
		 ភាគកម្មអប្បភាគក្នុងក្រុមហ៊ុនបត្រសម្ព័ន។
្ធ សម្រាប់ការរួមបញ្ចូលអាជីវកម្មនីមួយៗ

សម្ព័ន្ធធនាគារត្រូវជ្រើសរើស

		ថាតើតវូ្រ វាសវ
់ ង
ែ ភា
 គកម្មអប្បភាគក្នង
ុ ក្រម
ុ ហ៊ន
ុ បុតស
្រ ម្ពន
័ ្ធ ទាំងតាមតម្លជា
ៃ ក់សង
ែ្ដ ឬតាមចំណក
ែ សមាមាត្រនទ
ៃ ព
្រ យ្ 
		 សកម្មសុទ្ធដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាន។ ថ្លដ
ៃ ម
ើ លើការទិញយកត្រវូ បានចំណាយ ហើយត្រូវបានបញ្ចូលទៅ
		 ក្នុងចំណាយរដ្ឋបាល។ នៅពេលសម្ព័ន្ធធនាគារទិញអាជីវកម្ម ខ្លួនត្រូវវាយតម្លៃទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
		 ដែលត្រូវបានសន្មតសម្រាប់ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ និងការរចនាសមស្របតាមលក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច
		 និងលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធដូចកាលបរិច្ឆេទទិញ។

ការនេះរួមបញ្ចូលទាំងការបំបែកឧបករណ៍និស្សន្ទដែលមានចែងក្នុង	

		 កិច្ចសន្យាដើមរបស់ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ។
2.3.11 ទ្រព្យសកម្មផ្សេងទៀត
		 ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ ត្រូវបានកត់ត្រាតាមថ្លៃដើមដកឱនភាពតម្លៃ ប្រសិនបើមាន។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	   គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.3

សេចក្ដីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

2.3.12		 ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ
(i) ការទទួលស្គាល់ និងការវាស់វែង
			

មុខទំនិញ និងបរិកា្ខរត្រូវបានវាស់វែងតាមតម្លៃដករំលស់បង្គរ និងការខាតបង់បង្គរលើអុីមភែរមិន។

			

ថ្លៃដើមរួមបញ្ចូលទាំងការចំណាយដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការទិញទ្រព្យសកម្ម

និងថ្លៃដើមផ
 ្សេងៗ	

			

ទៀតដែលរួមចំណក
ែ ដោយផ្ទាលក
់ ង
្នុ ការនាំយកទ្រពយ្ សកម្មស
 ម្រាបកា
់ រប្រប
ើ ស
្រា តា
់ មលក្ខខណ្ឌនដ
ៃ ណ
ំ
រើ ការ។

			

ថ្លៃដើមនៃការបង្កើតទ្រព្យសកម្មរួមមានថ្លៃដើមលើសម្ភារៈ និងកម្លាំងពលកម្មផ្ទាល់។

			

ការទិញកម្មវិធីដែលមានសារសំខាន់ចំពោះមុខងាររបស់ឧបករណ៍

			

នៃឧបករណ៍នោះ។

			

នៅពេលផ្នែកសំខាន់ៗនៃធាតុនៃទ្រព្យ និងបរិក្ខារមានអាយុកាលប្រើប្រាស់ខុសគ្នា ធាតុនៃទ្រព្យ និងបរិក្ខារ	

			

នឹងត្រូវញ
 ែ៉កដាច់ដោយឡែកពីគ្នា (សមាសធាតុសំខាន់)។

			

ប្រាក់ចំណេញ ឬខាតលើការលក់ទ្រព្យ និងបរិក្ខារត្រូវបានកំណត់ តាមរយៈការប្រៀបធៀបចំណូលពីការលក់	

			

ទ្រព្យ  និងបរិក្ខារទៅនឹងតម្លៃយោងរបស់ទ្រព្យ

			

លទ្ធផលពេញលេញ។

ដែលទាក់ទងត្រូវបានដាក់ទុនជាផ្នែកមួយ

និងបរិក្ខារ ហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរ បាយការណ៍	

(ii) ការចំណាយបន្តបន្ទាប់
			

ថ្លៃដើមនៃការជំនួសធាតុនៃទ្រព្យ និងបរិក្ខារត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមតំរូវការនៃទំនិញ បើអាចថាផលចំណេញ

			

សេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតដែលមាននៅក្នុងសមាសធាតុនឹងហូរចូលក្នុងសម្ព័ន្ធធនាគារ

			

បានគេទទួលស្គាល់ថាចំណេញ ឬខាត។ ថ្លៃដើមនៃការប្រើទ្រព្យ

			
			

ដើមអាចត្រូវបានវាស់វែងដោយជឿទុកចិត្តបា
 ន។

និងធ
 នាគារ ហើយថ
 ្លៃ	

ចំនួនយោងរបស់សមាសធាតុដែលត្រូវបានជំនួសមិនត្រូវ	

និងបរិក្ខារប្រចាំថ្ងៃត្រូវបានទទួលស្គាល់ជា	

ប្រាក់ចំណេញ ឬខាតបង់ដែលបានកើតឡើង។

(iii) ការរំលស់
			

ការរំលស់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាការចំណាយក្នុងចំណេញ ឬខាតលើអាយុកាលមានប្រយោជន៍ដែលបាន	

			

បរិច្ឆេទដែលទ្រព្យ

			

ដំណើរការមិនអាចរំលស់បានទេ។ ការរំលស់លើទ្រព្យ និងហត្ថូបករណ៍ លើកលែងត
 ែអគារត្រូវបានគិតថ្លៃលើ	

			ប៉ាន់ប
 ្រមាណនៃសមាសធាតុនីមួយៗនៃធាតុនៃទ្រព្យ និងបរិក្ខារ។ ការរំលស់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ចាប់ពីកាល	
			
			

និងបរិក្ខារត្រូវបានតំឡើង

និងអា
 ចប្រើ	ប្រាស់ឬពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទ្រព្យដែលបានបង្កើតផ្ទៃ	

ក្នុងគិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដែលទ្រព្យសាងសង់រួូចរាល់ និងអា
 ចប្រើប្រាស់បាន។

ការសាងសង់ដែលកំពុង	

របាយការណ៍នៃប្រាក់ចំណេញ ឬខាតដោយផ្អែកលើសមតុល្យថយចុះក្នុងអត្រា
	
ដូចខាងក្រោម៖

							

អត្រា

			

20%

			
			

ការកែលម្អអគារ

គ្រឿងសង្ហារឹម គ្រឿងបំពាក់ និងហត្ថូបករណ៍
ឧបករណ៍ព័ត៌មានវិទ្យា

			យានយន្ដ
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25%

50%

25%

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	   គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.3

សេចក្ដីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

2.3.12

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ (តពីទំព័រមុន)
(iii)ការរំលស់ (តពីទំព័រមុន)

			
			

អគារត្រូវបានធ្វើរំលស់តាមវិធីសាស្រ្ដរំលស់ថេរតាមអត្រា 5% ក្នុងមួយឆ្នាំ។
វិធីសាស្រ្តរំលស់

អាយុកាលប្រើប្រាស់ និងតម្លៃត្រូវបានវាយតម្លៃនៅដំណាច់រយៈពេលរាយការណ៍ ហើយ	

			

និយ័តកម្មនឹងត្រូវធ្វើឡើង ក្នុងករណីមានការផ្លាស់ប្ដូរការប៉ាន់ស្មានមុនៗ និងលំនាំនៃការសន្មតអត្ថប្រយោជន៍	

			

សេដ្ឋកិច្ចដែលបានរំពឹងទុក ដោយក្នុងនោះរួមមានធាតុនៃទ្រព្យ និងហត្ថូបករណ៍។

2.3.13		 ទ្រព្យសកម្មអរូបី
		 ទ្រព្យសកម្មអរូបី រួមមានអាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែលបានទិញ
		 ដើមដករំលស់បង្គរ និងការខាតបង់លើអុីមភែរមិន។

និងថ្លៃដើមដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយថ្លៃ	

ថ្លៃដើមលើអាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែលបានទិញត្រូវបានធ្វើ

		 មូលធនកម្ម ដោយសារថ្លៃដើមនេះត្រូវបានទូទាត់ដើម្បីនាំយកកំុព្យូទ័រដែលមានសមត្ថភាពធ្វើប្រតិបត្តិការតាមគោល
		 បំណងរបស់គ
 ណៈគ្រប់គ្រង។
		 ទ្រព្យសកម្មអរូបីត្រូវបានធ្វើរំលស់តាមវិធីសាស្រ្ដរំលស់ថេរតាមអត្រារំលស់ 10% ក្នុងមួយឆ្នាំ។
		 ថ្លៃដើមទាក់ទងនឹងការថែរក្សាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាការចំណាយនៅពេលទូទាត់។
2.3.14		 ភតិសន្យា
		 នៅពេលចាប់ផ្តើមកិចស
្ច ន្យា
		 កិចស
្ច ន្យាមា
 នភតិសន្យា

សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ

និងធនាគារវាយតម្លៃថាតើកច
ិ ស
្ច ន្យាមាន

ឬមិនមានភតិសន្យា។

គឺជាកិចស
្ច ន្យាដែលផ្ទរេ សិទគ
្ធិ ប
្រ គ
់ ង
្រ លើការប្រប
ើ ស
្រា ទ
់ ព
្រ យ្ សកម្មដល
ែ បានកំណត់កង
្នុ

		 រយៈពេលកំណត់ជាថ្នូរនឹងការការទូទាត់។
		 ដើម្បីវាយតម្លៃថាតើកិច្ចសន្យាមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យដែលបានកំណត់

សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធ
 នាគារ	

		 វាយតម្លៃថាតើ៖
1.កិច្ចសន្យាបញ្ចូលការប្រើប្រាស់ទ្រព្យដែលបានកំណត់ការនេះអាចត្រូវបានបញ្ជាក់ច្បាស់
តែមានភាពខុសគ្នាខាងរាងកាយ

ឬពេញលេញហើយគួរ

ឬតំណាងឱ្យសមត្ថភាពទាំងអស់នទ
ៃ ព
្រ យ្ សកម្មដល
ែ មានលក្ខណៈរូបវ័ន។
្ត

ប្រសិនបើ អ្នកផ្គត់ផ្គង់មានសិទ្ធិជំនួសក្នុងរយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់បន្ទាប់មកទ្រព្យមិនត្រូវបានកំណត់ទេ។
2. សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងច្រើនពីការប្រើប្រាស់ទ្រព្យក្នុងកំឡុង
		 ពេលប្រើប្រាស់ និង
3. សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារមានសិទ្ធិក្នុងការប្រើទ្រព្យសកម្មដោយផ្ទាល់។ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារមានសិទ្ធិនេះ
		 នៅពេលដែលខ្លួនមានសិទ្ធិធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលពាក់ព័ន្ធបំផុតក្នុងការផ្លាស់ប្តូររបៀប និងគោលបំណងសម្រាប់
		 ទ្រព្យដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់។

ក្នុងករណីដែលការសម្រេចចិត្តទាំងអស់អំពីរបៀប និងសម្រាប់គោលបំណងអ្វី	

		 ដែលទ្រព្យត្រូវបានប្រើប្រាស់ត្រូវបានកំណត់ទុកជាមុន

សម្ព័ន្ធធនាគារនិងធនាគារមានសិទ្ធិដឹកនាំការប្រើប្រាស់	

		 ទ្រព្យ ប្រសិនបើ៖

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	   គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.3

សេចក្ដីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

2.3.14 ភតិសន្យា (តពីទំព័រមុន)
		 ក) សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារមានសិទ្ធិធ្វើប្រតិបត្តិការលើទ្រព្យសកម្ម ឬ
		 ខ) សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារមានសិទរ្ធិ ចនាប្លងទ
់ ព
្រ យ្ តាមរបៀបដែលកំណត់ទក
ុ ជាមុននូវរបៀប និងគោលបណ
ំ ង
			

អ្វីដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់។

			

គោលការណ៍នះេ ត្រវូ បានអនុវត្តចពោ
ំ ះកិចស
្ច ន្យាដែលបានបញ្ចល
ូ ឬផ្លាសប
់ រូ ្ត នៅឬក្រោយថ្ងទ
ៃ 1ី ខែមករា ឆ្នា2
ំ 018។

			

សម្រាប់ការជួលដី និងអ
 គារដែលខ្លួនជាអ្នកជ
 ួលសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារបានជ្រើសរើសមិនបំបែកសមាស

			

ធាតុដែលមិនជួល ហើយត្រូវរាប់បញ្ចូលសមាសធាតុជួល និងមិនជួលជាសមាសធាតុនៃការជួលតែមួយ។

ភតិសន្យាដែលសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារជាអ្នកជួល
		 សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារទទួលស្គាលស
់ ទ
ិ ប
ិ្ធ ប
្រើ ស
្រា ទ
់ ព
្រ យ្ សកម្ម និងបំណល
ុ ភតិសន្យានៅកាលបរិចទ
្ឆេ ចាប់ផម
្ដើ
		 ជួល។ សិទប
ិ្ធ ្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្មត្រូវបានវាស់ដំបូងដោយថ្លៃដើម ដែលរួមមានចំនួនទឹកប្រាក់ដំបូងនៃបំណុលដែល
		 ត្រូវបានកែតម្រូវសម្រាប់ការទូទាត់ភតិសន្យាដែលបានធ្វើឡើងនៅ

ឬមុនកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមបូករួមនឹងថ្លៃដើម	

		 ដំបូងដ
 ែលបានកើតឡើង និងការប៉ាន់ប្រមាណនៃចំណាយដើម្បីរុះរើ និងដកចេញ ទ្រព្យមូលដ្ឋាន ឬដើម្បីស្តារឡើង	
		 វិញនូវទ្រព្យសម្បត្តិមូលដ្ឋាន ឬទីតាំងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតិចជាងការជួលដែលទទួលបាន។
		 សិទ្ធនៃការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម ត្រូវបានរំលស់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តរំលស់ថេរចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទចាប់
		 ផ្តើមរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលជួល។

លើសពីនេះទៀតទ្រព្យសម្បត្តិនៃការប្រើប្រាស់ត្រូវបានកាត់បន្ថយជា

		 ទៀងទាត់ដោយការខាតបង់លើឱនភាពនៃតម្លៃបើមាន

ហើយត្រូវបានកែតម្រូវសម្រាប់ការវាស់វែងជាក់លាក់នៃ	

		 បំណុលភតិសន្យា។
		 បំណុលភតិសន្យាត្រូវបានវាស់ដំបូងតាមតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃការជួល

ដែលមិនត្រូវបានបង់នៅកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម	

		 ដោយបានបញ្ចុះតម្លៃដោយប្រើអត្រាប្រាក់កម្ចីកើនឡើងរបស់ខ្លួន។
		 ការទូទាត់ភតិសន្យាដែលមាននៅក្នុងការវាស់វែងនៃបំណុលភតិសន្យារួមមាន៖
		 - ការទូទាត់ថេររួមទាំងការទូទាត់ជារូបធាតុ
		 - តម្លៃដែលស្ថិតនៅក្រោមជម្រើសនៃការបន្តដែលសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារមានភាពប្រាកដប្រជាដើម្បីអនុវត្តការ
			 ជួលក្នុងរយៈពេលបន្តជាថ្មី ប្រសិនបើ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារជឿជាក់ថាអាចអនុវត្តជម្រើសបន្ថែមបាន។
		 បំណុលភតិសន្យាត្រូវបានវាស់វែងដោយចំណាយរំលស់ ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រការប្រាក់ប្រសិទ្ធភាព។ វាត្រូវបានវាស់	
		 វែងឡើងវិញនៅពេលមានការផ្លាស់ប្តូររយៈពេលជួល

ឬការផ្លាស់ប្តូរការទូទាត់ជួលនាពេលអនាគត នៅពេលដែល

		 ការទទួលខុសត្រូវភតិសន្យាត្រូវបានកែប្រែតាមវិធីនេះការកែតម្រូវដែលត្រូវគ្នាត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះចំនួនទឹកប្រាក់
		 ដែលបានដាក់នៃសិទ្ធិប្រើប្រាស់ ឬត្រូវបានកត់ក្នុងប្រាក់ចំណេញ

និងខាតប្រសិនបើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានកាន់	

		 កាប់នៃទ្រព្យសម្បត្តិប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវត្រូវបានកាត់បន្ថយសូន្យ។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	   គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.3

សេចក្ដីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

2.3.14		 ភតិសន្យា (តពីទំព័រមុន)
ការជួលរយៈពេលខ្លី និងការជួលទ្រព្យសកម្មមានតំលៃទាប
		 សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារបានជ្រើសរើសយកការមិនទទួលស្គាល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម និងភ
 តិសន្យាទ្រព្យ	
		 អកម្មសម្រា

ប់ការជួលម៉ាស៊ីនរយៈពេលខ្លីដែលមានរយៈពេល 12 ខែ ឬតិចជាងនេះ និងការជួលទ្រព្យស
 កម្មមាន	
		 តម្លៃទាបដែលក្នុងនោះរួមមានឧបករណ៍ព័ត៌មានវិទ្យា។ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារទទួលស្គាល់ការទូទាត់ភតិសន្យា
		 ដែលទាក់ទងនឹងការជួលទាំងនេះជាការចំណាយផ្អែកលើមូលដ្ឋានត្រង់ក្នុងរយៈពេលជួល។


ដំណើរផ្លាស់ប្តូរ

		 សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារអនុវត្ត CIFRS 16 ដំបង
ូ នៅថ្ងទ
ៃ 1ី ខែមករា ឆ្នា2
ំ 018 ដោយប្រវើ ធ
ិ សា
ី ស្រក
្ត ប
ែ ឡ
្រែ ង
ើ វិញ។
		 ហេតុដូច្នេះ ផលបូកសរុបនៃការទទួលយក CIFRS 16

នឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាការកែតម្រូវតុល្យភាពបើក	

		 ប្រាកច
់ ំណូលដែលបានរក្សាទុកនៅថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018 ដោយមិនមានការបូកសរុបព័ត៌មានប្រៀបធៀបទេ។
		 សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យមធ្យោបាយណាមួយដើម្បីរួចផុតការកំណត់និយមន័យភតិសន្យា	
		 ដែលមានក្នុងស្ដង់ដារគណនេយ្យកម្មស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរបានទេ។ ការនេះមានន័យថា សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធ
 នាគារនឹង	
		 អនុវត្ត CIFRS 16 សម្រាប់កិច្ចសន្យាទាំងអស់ដែលធ្វើមុនថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018 និងវាយតម្លៃថាតើកិច្ចសន្យា	
		 ទាំងនោះមានកច
ិ ស
្ច ន្យាជួលដែរឬទេ។ ប៉ន
ុ ្ដែ CIFRS 16 ណែនាអ
ំ ព
ំ កា
ី រធ្វវើ សោ
ិ
ធនកម្មដល
ែ មានសារសំខាន់ចពោ
ំ ះ
		 CIFRS 1 ដែលរួមមានជម្រើសសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់លើកដំបូងដើម្បីអនុវត្តនិយមន័យភតិសន្យាថ្មីចំពោះកិច្ចសន្យា	
		 ដែលមានស្រាប់នៅកាលបរិច្ឆេទនៃការផ្លាស់ប្តូរដោយផ្អែកលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈនៅកាលបរិច្ឆេទនោះ។
2.3.15		 សំវិធានធន
		 សំវធា
ិ នធនត្រវូ បានទទួលស្គាលនៅ
់ ក្នង
ុ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ

នៅពេលដែលសម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ

និងធនាគារមាន 	

		 កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ដែលជាលទ្ធផលនៃពត
ឹ្រ កា
ិ្ត រណ៍កន្លងមក ហើយវាអាចទៅរួចដែលថាលំហូរចេញនៃអត្ថប្រយោជន៍	
		 សេដ្ឋកិច្ច នឹងត្រូវបានទាមទារដើម្បីដោះស្រាយកាតព្វកិច្ច។ ប្រសិនបើផលប៉ះពាល់មានភាពជាសារវន្ត សំវិធានធន
		 ត្រូវបានកំណត់ដោយការថយចុះលំហូរសាច់ប្រាក់នាពេលអនាគត ដែលរំពឹងទុកក្នុងអត្រាពន្ធមុនដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពី
		 ការវាយតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននៃតម្លៃពេលវេលានៃប្រាក់ និងនៅពេលដែលសមស្របហានិភ័យជាក់លាក់ចំពោះទំនួល
		 ខុសត្រូវ។ ការមិនបញ្ចុះតម្លៃត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាថ្លៃហិរញ្ញវត្ថុ។
2.3.16		 ចំណូល និងចំណាយការប្រាក់
អត្រាការប្រាក់មានប្រសិទ្ធភាព
		 ចំណូលនិងចំណាយការប្រាក់ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងប្រាក់ចំណេញនិងខាត

ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រការប្រាក់	

		 ប្រសិទ្ធភាព។ "អត្រាការប្រាក់ប្រសិទ្ធិភាព" គឺជាអត្រាដែលបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងជាក់លាក់ដែលប៉ាន់ស្មានការទូទាត់សាច់
		 ប្រាក់នាពេលអនាគតឬវិក័យប័ត្រតាមរយៈអាយុកាលរំពឹងទុករបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដល់៖
		 ក) ចំនួនសរុបដុលនៃ ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
		 ខ) ការចំណាយរំលស់លើបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	   គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.3

សេចក្ដីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

2.3.16		 ចំណូល និងចំណាយការប្រាក់ (តពីទំព័រមុន)
		 នៅពេលគណនាអត្រាការប្រាកដ
់ ល
ែ មានប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពសម្រាបឧ
់ បករណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ ក្រៅពទ
ី ញ
ិ ទ្រពយ្ សកម្មនឥ
ៃ ណទាន	
		 អុីមភែរមិន សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារប៉ាន់ស្មានលំហូរសាច់ប្រាក់អនាគត ដោយពិនិត្យលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យា
		 ទាំងអ
 ស់នៃ
 ឧបករណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ ប៉ន
ុ ម
ែ្ដ ន
ិ មែនការខាតបង់ឥណទានរំពង
ឹ ទុក។ ចំពោះទ្រពយ្ សកម្មហរិ ញ្ញវត្ថដ
ុ ល
ែ បាន
		 ទិញមានឥណទានអុីមភែរមិន

អត្រាការប្រាក់ដែលមានប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពដែលកែតម្រវូ តាមឥណទានត្រវូ បានគណនា	

		 ដោយប្រើលំហូរសាច់ប្រាក់នាពេលអនាគតដែលបានប៉ាន់ស្មាន ក្នុងនោះរួមមានខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក។
		 ការគណនាអត្រាការប្រាក់ដែលមានប្រសិទ្ធិភាព រួមមានថ្លៃប្រតិបត្តិការ និងថ្លឈ
ៃ ល
ួ្ន
និងពិនដ
ុ្ទ ល
ែ បានបង់ ឬទទួល	
		 ដែលជាផ្នែកសំខាន់នៃអត្រាការប្រាក់មានប្រសិទ្ធភាព។ ថ្លៃដើមប្រតិបត្តិការរួមមានការចំណាយបន្ថែមដែលត្រូវបាន
		 បង្កឡើងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការទិញ ឬបញ្ហាទ្រព្យសកម្ម ឬបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។
	 ការបង្ហាញ
		 ចំណូល និងចំណាយការប្រាក់
		 ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ដែលត្រូវបានគណនាដោយប្រើវិធីសាស្រ្តការប្រាក់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់	

និងទ្រព្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដែលត្រូវបានវាស់ដោយចំណាយរំលស់ និងទ្រព្យសកម្ម	

		 ហិរញ្ញវត្ថដ
ុ ែលមានការប្រាក់ដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជា FVTPL និង FVOCI ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែង
		 ការណ៍នៃប្រាក់ចំណូលទូលំទូលាយក្រោម "ចំណូលការប្រាក់" ឬ "ចំណាយការប្រាក់"។
2.3.17		 កម្រៃ និងកម្រៃជើងសារ
		 ចំណូល និងចំណាយលើកម្រៃ

និងកម្រៃជើងសារដែលមានសារសំខាន់ចំពោះអត្រាការប្រាក់មានប្រសិទ្ធភាពលើ	

		 ទ្រព្យសកម្ម ឬទ្រព្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងអត្រាការប្រាក់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ប្រាក់ចំណូល	

		 កម្រៃជើងសារនិងកម្រៃជើងសារផ្សេងទៀត ក្នុងនោះរួមមានថ្លៃសេវាប្រតិបត្តិការត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាសេវាកម្ម	
		 ពាក់ព័ន្ធត្រូវបានអនុវត្ត។
		 កិច្ចសន្យាជាមួយអតិថិជនដែលទទួលបានលទ្ធផលជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
		 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ

ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុង	

និងធនាគារអាចជាផ្នែកខ្លះនៃវិសាលភាពនៃ CIFRS 9 និងផ្នែកខ្លះនៃ	

		 វិសាលភាពនៃ CIFRS 15។ ប្រសិនបើដូចនេះមែន សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារនឹងអនុវត្ត CIFRS 9 ដំបូងដើម្បី	
		 បំបក
ែ និងវាស់ផក
ែ្ន នៃកិចស
្ច ន្យាដល
ែ ស្ថត
ិ ក្នង
ុ វិសាលភាពនៃ CIFRS 9 និងបន្ទាបម
់ កយក CIFRS 15 ដែលនៅសល់។
2.3.18		 ប្រាក់ចំណូលភាគលាភ
		 ប្រាក់ចំណូលភាគលាភត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅពេលសិទ្ធិរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារត្រូវទទួលបានការទូទាត់។
2.3.19		 សកម្មភាពធានារ៉ាប់រង
ប្រាក់ចំណូលបុព្វលាភ
		 ប្រាកច
់ ំណូលបុព្វលាភទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងផ្ទាល់ត្រូវបានទទួលស្គាល់
		 ដោយមិនគិតពីរយៈពេលនៃគោលនយោបាយ។

នៅពេលចាប់ផ្តើមហានិភ័យ

ប្រាក់ចំណូលបុព្វលាភទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងខាងក្នុង	

		 ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅពេលទទួលបានប្រាក់ចំណេញ និងការណែនាំពីក្រុមហ៊ុនចិញ្ចឹម។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	   គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.3

សេចក្ដីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

2.3.19		 សកម្មភាពធានារ៉ាប់រង (តពីទំព័រមុន)
ទុនបម្រុងសម្រាប់បុព្វលាភរ៉ាប់រងមិនទាន់ទទួលស្គាល់ ("UPR")
		 បុព្វលាភមិនទាន់រកបានតំណាងសមាមាត្រនៃកិច្ចសន្យាធានាទិញបុពលា
្វ ភធានារ៉ាប់រងសុទដ
្ធ ល
ែ មិនទាន់ហស
ូួ កាល	
		 ផុតកំណត់នៃកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនៅចុងការិយបរិច្ឆេទ។
		 នាកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ វិធីសាស្រ្ដខាងក្រោមត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់បុព្វលាភមិនទាន់ទទួលស្គាល់៖
		 ក) វិធីសាស្រ្ដ 25% សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមសមុទ្រ ផ្លូវអាកាស និងអាជីវកម្មឆ្លងកាត់ និង
		 ខ) វិធីសាស្រ្ដ 1 / 365 (វិធីសាស្រ្តពន្យារ) សម្រាប់ថ្នាក់ជំនួញដទៃទៀត។
ថ្លៃដើមលើការទិញយក និងថ្លៃដើមធានារ៉ាប់រងពន្យារ ("DAC")
		 ការចំណាយសរុបនៃការទិញ និងបន្តប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងនៃប្រាក់ចំណូលសុទ្ធដែលទទួលបានពីបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង
		 ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាបានកើតឡើង

និងត្រូវបែងចែកឱ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងរយៈពេលដែលអាចបង្កើនប្រាក់	

		 ចំណូល។ ថ្លៃដើមលើការទិញយក ឬការកាត់បក
្រា ច
់ ណ
ំ ល
ូ ដែលមិនអាចប្រមូលបាន ឬមិនត្រូវបង់ក្នុងករណីមានការ
		 បញ្ចប់ប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងពាក់ព័ន្ធ មិនត្រូវបានពន្យារពេលឡើយ ប៉ុន្តែត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលវា
		 កើតឡើង។
		 ការចំណាយបែបនេះ ត្រូវបានពន្យាពេលដល់ដំណាក់កាលដែលថ្លៃទាំងនេះអាចរកបានមកវិញពីបុព្វលាភនាពេល	
		 អនាគត។ រាល់ការចំណាយលើការទទួលបានទាំងអស់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាការចំណាយនៅពេលកើតឡើង។
		 ការពិនិត្យឡើងវិញលើការចុះខ្សោយត្រូវបានអនុវត្តនៅកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍នីមួយៗ

ឬញឹកញាប់ជាងនេះនៅ
 	

		 ពេលដែលការបង្ហាញពីការចុះខ្សោយកើតឡើង។ នៅពេលដែលចំនួនដែលអាចប្រមូលបានមកវិញគឺតិចជាងតម្លៃ	
		 ដែលបានបង់នោះការខាតបង់លើឱនភាពតមៃ្ល ត្រូវបានទទួលសា្គល់ជាផលចំណេញឬខាត។ DAC ត្រូវបានពិនិត្យ	
		 ផងដែរនៅក្នុងការធ្វើតេស្តភាពគ្រប់គ្រាន់នៃការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់រយៈពេលគណនេយ្យនីមួយៗ។
ការវាយតម្លៃលើបំណុលកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង
ទុនបម្រង
ុ សម្រាបប
់ ណ្តង
ឹ ទាមទារសំណងគឺថដ
ៃ្ល ម
ើ ប៉ាន់ស្មាននៃរាល់ការទាមទារ

និងបណ្តឹងទាមទារសំណងដែល	

បានកើតឡើង ប៉ុន្តែមិនទាន់ត្រូវបានរាយការណ៍ ("IBNR") នៅកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ ប្រាកច
់ ំណេញដែល
បានរំពឹងទុកពីអ្នកធានារ៉ាប់រង ដោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវបំផុត។ ការប៉ាន់ប្រមាណការផ្តល់សម្រាប់បណ្តឹង	
ទាមទារសំណងលេចធ្លោពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាករណ៍អំពីបទពិសោធន៍នៃការអះអាង នាពេលអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុន
ដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍នៃពាក្យបណ្តឹងកន្លងមក។

ហេតុដូច្នេះ

បណ្តឹងទាមទារនាពេលអនាគតអាចខុសពី	

បទពិសោធន៍នៃការប្ដឹងទាមទារជាក់ស្តែង ដោយសារដំណាក់កាលនៃភាពមិនប្រាកដប្រជាដែលពាក់ព័នន
្ធ ង
ឹ គម្រោង
បទពិសោធន៍ការអះអាងនាពេលអនាគតផ្អែកលើបទពិសោធន៍ នៃពាក្យបណ្តឹងកន្លងមក។
		 ភាពមិនប្រាកដប្រជាទាំងនេះកើតឡើងពីការផ្លាស់ប្តូរហានិភ័យមូលដ្ឋាន ការផ្លាស់ប្តូរការរីករាលដាលនៃហានិភ័យ
		 ពេលវេលា និងចំនួននៃការដោះស្រាយបណ្តង
ឹ ក៏ដច
ូ ជាភាពមិនប្រាកដប្រជានៅក្នុងគំរូនៃការព្យាករណ៍ និងការសន្មត	
		 មូលដ្ឋាន។
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	   គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.3

សេចក្ដីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

2.3.19		 សកម្មភាពធានារ៉ាប់រង (តពីទំព័រមុន)
ធានារ៉ាប់រង
		 បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងខាងក្រៅត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងធានារ៉ាប់រងបន្ត
		 បញ្ជាកព
់ ីអ្នកធានារ៉ាប់រងផ្នែក

នៅពេលទទួលបានការ	

ហើយក្នុងលក្ខណៈមួយដែលសមស្របទៅនឹងការប្រព្រឹត្តគណនេយ្យសម្រាប់ប្រាក់	

		 ចំណូលប
 ុព្វលាភ។ ការផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងបន្ដ

ដោយមិនសមាមាត្រត្រូវបានចាត់ទុកជាការ

		 ចំណាយស្របតាមគំរូនៃការធានារ៉ាប់រងដែលទទួលបាន។
2.3.20

មូលបត្រ និងឈ្មួញជើងសារមូលបត្រ
ចំណូលពីកម្រៃជើងសារ និងកម្រៃសេវាកម្ម

		 សម្ព័ន្ធធនាគារទទួលស្គាល់ចំណូលពីការផ្ដល់សេវាតាមដំណាក់កាលនៃសេវាកម្ម ដែលបានបំពេញរួចនាកាលបរិច្ឆេទ	
		 រាយការណ៍។ ដំណាក់កាលដែលបានបំពេញរួចនឹងត្រូវបានវាយតម្លៃ ផ្អែកលើការអង្កេតការងារដែលបានអនុវត្ត។
		 ប្រសិនបើ សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារដើរតួនាទីជាភ្នាកងា
់ រក្នុងប្រតិបត្តិការមួយ ចំណូលត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមចំនួននៃកម្រៃជើង	
		 សារសុទ្ធដែលរកបានដោយសម្ព័ន្ធធនាគារ។
2.3.21		 ឱនភាពនៃទ្រព្យសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ
		 តម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារ

និងទ្រព្យសកម្មផ្សេងទៀតដែលជាទ្រព្យសកម្មក្នុងកិច្ចសន្យា និងទ
 ្រព្យសកម្ម	

		 ពន្ធពន្យារ ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនៅកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍នីមួយៗដើម្បីកំណត់ថាតើមានការបង្ហាញឱនភាពនៃតម្លៃ។
		 ប្រសិនបើមានការបញ្ជាក់ណាមួយ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចប្រមូលបានមកវិញពីទ្រព្យសកម្មនឹងត្រូវប៉ាន់ប្រមាណ។
		 ការខាតបង់លឱ
ើ នភាពតមៃត
្ល វ្រូ បានទទួលស្គាល់

ប្រសន
ិ បើតម្លយោ
ៃ
ងនៃទព
្រ យ្ សកម្ម

ឬឯកតាបង្កត
ើ សាច់បក
្រា ់

		 (CGU) លើសពីចំនួនដែលអាចប្រមូលមកវិញបាន។
		 ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចប្រមូលបានមកវិញនៃទ្រព្យសកម្ម ឬ CGU គឺជាតម្លធ
ៃ ជា
ំ ងក្នង
ុ ការប្រើប្រាស់ និងតម្លៃជាក់ស្ដែង	
		 ត្រូវចំណាយតិចក្នុងការលក់។ ក្នុងការវាយតម្លៃតម្លៃក្នុងការប្រើប្រាស់លំហូរសាច់ប្រាក់នាពេលអនាគត ដែលត្រូវបាន
		ប៉ាន់ប្រមាណត្រូវបានបញ្ចុះតម្លៃបច្ចុប្បន្នដោយប្រើអត្រាបញ្ចុះតម្លៃពន្ធ

ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវាយតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន	

		 អំពត
ី ម្លពេ
ៃ លវេលានៃប្រាក់និងហានិភ័យជាក់លាក់ចំពោះទ្រព្យសកម្ម ឬ CGU។
		 សម្រាប់គោលបំណងនៃការធ្វើតេស្តលើឱនភាពតម្លៃដែលមិនអាចត្រូវបានសាកល្បង ជាលក្ខណៈបុគ្គលត្រូវបានដាក់
		 ជាក្រុមរួមគ្នាទៅជាក្រុមតូចបំផុតនៃទ្រព្យដែលបង្កើតលំហូរសាច់ប្រាក់ ពីការប្រើប្រាស់បន្តដែលភាគច្រើនឯករាជ្យពីល
 ំ
		 ហូរសាច់ប្រាក់នៃទ្រព្យសកម្មផ្សេងទៀត ឬ CGUs ។
		 ការខាតបង់លើឱនភាពតម្លៃត្រូវបានទទួលសា្គល់លើចំណញ និងខាត។

ការខាតបង់លើឱនភាពនៃតម្លៃបានទទួល	

		 សា្គល់លើ CGUs ត្រូវបានចាត់បញ្ចូលជាដំបូងដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនបានផ្តល់ជូនដល់ CGU (រួមទាំង CGUs) និង
 	
		 បនា្ទប់មកកាត់បន្ថយចំនួនរបស់ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗទៀតនៅក្នុង CGU (រួមទាំង CGUs) លើមូលដ្ឋានសមាមាត្រ។
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ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	   គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.3

សេចក្ដីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

2.3.21		 ឱនភាពនៃទ្រព្យសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
		 ការខាតបង់លើឱនភាពនៃតម្លៃត្រូវបានកែតម្រូវ ប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរការប៉ាន់សា្មនដែលបានប្រើ ដើម្បីកំណត់
		 ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចប្រមូលបានមកវិញ។

ការខាតបង់លើឱនភាពនៃតម្លៃត្រូវបានកែប្រែរហូតដល់កម្រិតមួយ	

		 ដែលតម្លៃជាក់ស្ដែងនៃទ្រព្យសកម្មមិនលើសពីតម្លៃជាក់ស្ដែងដែលនឹងត្រូវបានកំណត់ដកការរំលស់

ប្រសិនបើមិន

		 មានការខាតបង់លើឱនភាពតម្លៃណាមួយ។
2.3.22

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល

		 ការចំណាយពន្ធលប
ើ ក
្រា ច
់ ណ
ំ ល
ូ រួមមានពន្ធបច្ចប
ុ ប្ ន្ន និងពន្ធពន្យារ។ ពន្ធនេះត្រវូ បានទទួលស្គាលជា
់ ប្រាកច
់ ណ
ំ
ញ
េ
		 និងខាត លើកលែងតែវត្ថុដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងមូលធន ឬនៅក្នុងចំណូលផ្សេងទៀត។
		 សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារបានកំណត់ថា ការប្រាក់ និងទោសទណ្ឌពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល រួមទាំងការ	
		 កំណត់ពន្ធមិនប្រាកដប្រជា មិនត្រូវនឹងនិយមន័យនៃពន្ធលើប្រាក់ចំណូលទេ ហើយហេតុដូច្នេះ ពន្ធន
 េះត
 ្រូវបា
 នរាប់	
		 បញ្ចូលក្នុង IAS 37 សំវិធានធន បំណុលយថាហេតុ និងទ្រព្យសកម្មយថាហេតុបានទទួលស្គាល់ការចំណាយដែល
		 ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការចំណាយផ្សេងទៀត។
		 បន្ទាប់ពីការអនុម័ត CIFRSs អាជ្ញាធរពន្ធលើប្រាក់ចំណូល

មិនបានបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរមូលដ្ឋានពន្ធសម្រាប់ការ	

		 គណនាពន្ធសម្រាប់ផលប៉ះពាល់ពន្ធនៃការផ្លាស់ប្តូរទៅ CIFRSs ទេ។ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារបានធ្វើការសន្មត
		ថាការគ្របគ
់ ង
្រ វាយតម្លត
ៃ វ្រូ មានភាពសមហេតផ
ុ ល និងប្រង
ុ ប្រយត
័ ក
្ន ង
ុ្ន ការវាយតម្លព
ៃ ន្ធដល
ែ ត្រវូ បង់នង
ិ ពន្ធពន្យារ។
		 ការប្រើប្រាស់ការសន្មត់ខុសៗគ្នាអាចនាំឱ្យមានផលប៉ះពាល់ជាសម្ភារៈទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ បំណុលពន្ធ
		 ចុងក្រោយ និងពន្ធពន្យាររបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារត្រូវស្ថិតក្រោមការកំណត់ និងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអាជ្ញា
		 ធរពន្ធដារលើប្រាក់ចំណូល។
(ក) ពន្ធបច្ចុប្បន្ន
			

ពន្ធបច្ចុប្បន្ន រួមមានពន្ធដែលត្រូវបង់ ឬទទួលបានលើប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធសម្រាប់រយៈពេលដែលប្រើប្រាស់	

			

អត្រាពន្ធដែលត្រូវបានអនុម័ត ឬត្រូវបានអនុម័តជាធរមាននៅកាលបរិច្ឆេទរបាយការណ៍ និងការកែសម្រួលពន្ធ

			

ដែលត្រូវបង់គិតក្នុងរយៈពេលមុន។

(ខ) ពន្ធពន្យារ
			

ពន្ធពន្យារត្រូវបានទទួលស្គាល់ចំពោះភាពខុសគ្នាបណ្តោះអាសន្ន

រវាងតម្រូវការនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល	

			

សម្រាបគោ
់ លបំណងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវប្រើសម្រាប់គោលបំណងពន្ធ។

		 ពន្ធពន្យារលើទ្រព្យសកម្មត្រូវបានទទួលស្គាល់ចំពោះការបាត់បង់ពន្ធដែលមិនបានប្រើ និងលម្អៀងប្រាកព
់ ន្ធបណ្ដោះ	
		 អាសន្នដែលអាចកាត់កងបានក្នុងកម្រិតមួយដែលជ្រឿជាក់ថា
		 ប្រាសបា
់ ន។

ប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធនាពេលអនាគតនឹងអាចប្រើ

ពន្ធពន្យារលើទព
្រ យ្ សកម្មតវ្រូ បានពិនត
ិ យ្ ឡើងវិញក្នង
ុ កាលបរិចទ
្ឆ រាយការណ ៍

និងត្រវូ បានកែប្រែ

		 ប្រសិនបើលែងជឿជាក់ថា អត្ថប្រយោជន៍ពាក់ពន្ធនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	   គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.3

សេចក្ដីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

2.3.22

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល (តពីទំព័រមុន)

		 ពន្ធពន្យារត្រូវបានវាស់វែងតាមអត្រាពន្ធដែលរំពឹងថា នឹងត្រវូ បានអនុវត្តកង
ុ្ន រយៈពេលមួយដែលទ្រព្យសកម្មត្រូវបាន	
		 ទទួលស្គាល់ ឬនៅពេលបំណុលត្រូវបានទូទាត់ ដោយប្រើប្រាស់អត្រាពន្ធដល
ែ បានអនុមត
័ ឬត្រវូ បានអនុម័តនាកាល	
		 បរិច្ឆេទរាយការណ៍។
		 ពន្ធពន្យារលើៃទ្រព្យសកម្ម

និងទ្រព្យអកម្ម ត្រូវបានកាត់កង តែក្នុងករណីដែលអាចអនុវត្តសិទ្ធិកាត់កងស្របច្បាប់	

		 ដែលស្ថិតក្រោមអង្គភាព និងអាជ្ញាធរពន្ធដារ។
2.3.23

បំណុលយថាហេតុ

		 ក្នុងករណីដែលមិនមានលទ្ធភាពដែលថាលំហូរនៃផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច

នឹងត្រូវបានទាមទារឬចំនួនទឹកប្រាក់	

		 ដែលមិនអាចប៉ាន់ស្មានបាន នោះកាតព្វកិច្ចមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍នៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និង
		 ត្រូវបានបង្ហាញថា

ជាបំណុលដែលមានទំនល
ួ ខុសត្រវូ លើកលែងតែបបា
ូ្រ ប៊ល
ី ត
ី ន
េ ល
ៃ ហ
ំ រូ ផលប្រយោជន៍សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច

		 គឺនៅឆ្ងាយ។ កាតព្វកិច្ចដែលអាចមានដែលអត្ថិភាពនឹងត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការកើតឡើង

ឬការមិនកើតឡើងនៃ	

		 ព្រឹត្តិការណ៍នាពេលអនាគតមួយ ឬច្រើន ក៏ត្រូវបានបង្ហាញថាជាបំណុលជាប់លាប់ផងដែរដរាបណាប្រូបាប៊ីលីតេនៃ	
		 លំហូរផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្ងាយ។
2.3.24

ទ្រព្យសកម្មយថាហេតុ

		 ក្នង
ុ ករណី មិនមានលទ្ធភាពលំហរូ ចូលនៃផលប្រយោជន៍សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច ឬចំនន
ួ ទឹកប្រាក់ មិនអាចត្រវូ បានប៉ាន់បមា
្រ ណ
		 ហើយទ្រព្យសកម្មមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍នៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងត
 ្រូវបានបង្ហាញជាទ្រព្យ	
		 សកម្មយថាហេតុ លើកលែងតែប្រូបាប៊ីលីតេនៃលំហូរផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្ងាយ។

ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាន

		 ស្រាប់នឹងត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការកើតឡើង ឬការមិនកើតឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍នាពេលអនាគតមួយ ឬច្រើន។
2.4		 ការអនុវត្ត CIFRSs លើកដំបូង
		 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 របាយការណ៍ដប
ំ ង
ូ ដែលសម្ព័ន្ធធនាគារ
		 បានរៀបចំឡង
ើ ស្របតាម CIFRSs។ សម្រាបកា
់ រិយបរិចទ
េ្ឆ មុន និងរួមទាំងការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018
		 សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារបានរៀបចំរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថរុ បស់ខន
្លួ

ដោយអនុលោមទៅតាមស្តងដា
់ រគណនេយយ្ កម្ពជា
ុ

		 ("CAS")។
		 ហេតុដូច្នេះ

សម្ព័ន្ធធនាគារ

និងធនាគារបានរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលស្របតាម CIFRSs សម្រាប់	

		 ការិយបរិច្ឆេទបញ្ច
 ប់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 រួមជាមួយទិន្នន័យរយៈពេលប្រៀបធៀបសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់នៅ
		 ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 ដូចបានរៀបរាប់ក្នុងសេចក្តីសង្ខេបនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ។ ក្នុងការរៀបចំ	
		 របាយការណហ
៍ រិ ញ្ញវត្ថរុ បាយការណ៍សន
្ថា ភាពហិរញ្ញវត្ថប
ុ ក
ើ ចំហររបស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ ត្រវូ បានរៀបចំគត
ិ ត្រម
ឹ ថ្ងទ
ៃ ី1
		 ខែមករា ឆ្នាំ2018 គឺកាលបរិច្ឆេទរួមនៃការផ្លាស់ប្តូរទៅ CIFRSs។ កំណត់សម្គាល់នេះបកស្រាយអំពីការកែសម្រួល	
		 សំខាន់ៗដែលធ្វើឡើងដោយសម្ព័ន្ធធនាគារក្នុងការរាយការណ៍ឡើងវិញនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានរៀបចំ
		 តាម CAS ដែលក្នុងនោះរួមមានរបាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុគិតត្រឹមថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018 និងរ បាយការណ៍	
		 ហិរញ្ញវត្ថុគិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	   គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.4

ការអនុវត្ត CIFRSs លើកដំបូង (តពីទំព័រមុន)

2.4.1		 ការអនុវត្តលើការលើកលែង
		 CIFRS 1 អាចឱ្យអ្នកអនុវត្តលក
ើ ដំបង
ូ ទទួលយកការលើកលែងមួយចំនន
ួ ពីការអនុវត្តបកក្រោយរបស់សង
្ត ដា
់ រ CIFRS
		 មួយចំនួន។ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារបានអនុវត្តការលើកលែងដូចខាងក្រោម៖
ភតិសន្យា
		 CIFRS 16 ណែនាអ
ំ ព
ំ កា
ី រធ្វវើ សោ
ិ
ធនកម្មដល
ែ អាចកើតមានចំពោះ CIFRS 1 ដែលរួមមានជម្រស
ើ សម្រាបអ
់ ក
្ន អនុវត្ត
		 លើកដំបង
ូ ដើមប្ អ
ី នុវត្តនយ
ិ មន័យភតិសន្យាថ្មី ចំពោះកិចស
្ច ន្យាដែលមានស្រាបនៅ
់ កាលបរិចទ
េ្ឆ នៃការផ្លាសប
់ រូ្ត ដោយ
		 ផ្អក
ែ លើអង្គហត
េ ុ និងកាលៈទេសៈនៅកាលបរិចទ
េ្ឆ នោះ។ សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារបានជ្រស
ើ ជម្រស
ើ មិនធ្វកា
ើ រ	
		 វាយតម្លឡ
ៃ ង
ើ វិញថាតើកច
ិ ស
្ច ន្យាមាន ឬគ្មានភតិសន្យានៅការិយបរិចទ
េ្ឆ អនុវត្ត CIFRS 16 លើកដំបង
ូ ។
		 ផ្ទយ
ុ មកវិញ ចំពោះកិចស
្ច ន្យាដែលមានប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពមុនកាលបរិចទ
េ្ឆ ផ្លាសប
់ រូ្ដ សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារពឹងផ្អក
ែ លើ	
		 ការវាយតម្លដ
ៃ ល
ែ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ មុនៗក្នង
ុ CAS សម្រាបកា
់ ររៀបចំភតិសន្យាដែលមានស្រាប។
់ ហេតដ
ុ ច
ូ ះេ្ន និយមន័យ	
		 ភតិសន្យាដែលមានក្នុង CIFRS 16 ត្រូវបានប្រើតែសម្រាប់កិច្ចសន្យាដែលមានប្រសិទ្ធភាព ឬកែប្រែនៅ ឬបន្ទាប់ពី	
		 ថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018។
		 ការលើកលែងជាជម្រើសផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្មុង

CIFRS

1

ដែលមិនត្រូវបានពិភាក្សានៅទីនេះមិនមាន	

		 សារសំខាន់ចំពោះសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារទេ។
2.4.2		 ការលើកលែងចាំបាច់
		 សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារបានប្រើប្រាស់ការលើកលែងចាំបាច់ដូចខាងក្រោម៖
ការប៉ាន់ស្មាន
		 ការប៉ាន់ស្មាននៅថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018 និងនៅថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 ត្រូវបានមានសង្គតិភាពជាមួយនឹងការប៉ាន់	
		ស្មានដែលបានធ្វើឡើងនៅកាលបរិច្ឆេទដូចគ្នាស្របតាមCAS ។
ការឈប់ទទួលស្គាល់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
		 អ្នកអនុវត្តលើកដំបូងត្រូវអនុវត្តលក្ខខណ្ឌតម្រូវឈប់ទទួលស្គាល់ CIFRSs សម្រាបប
់ ត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រដែលកើតឡើងនៅ ឬ	
		 បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែមករាឆ្នាំ2018 គឺកាលបរិចទ
េ្ឆ ផ្លាសប
់ រូ្ដ ទៅ CIFRSs។ ប៉ន
ុ ែ្ដ អង្គភាពអាចអនុវត្តលក្ខខណ្ឌតម្រវូ ឈប់
		 ទទួលស្គាល់ CIFRSs ពីកាលបរិច្ឆេទក្រោយនៃការជ្រើសរើសរបស់អង្គភាពដែលបានផ្តល់ថាព័ត៌មាន ដែលត្រូវការ
		 ដើម្បីធ្វើនេះត្រូវបានទទួលនៅពេលចាប់ផ្តើមគណនេយ្យដំបូងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទាំងនោះ។
		 សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារបានអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌតម្រវូ ឈប់ទទួលស្គាល់ CIFRSs សម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលកើត
		 ឡើងនៅ ឬបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ2018 ។
		 ការពន្យល់អព
ំ ផ
ី លប៉ះពាល់ផក
ែ្ន ហិរញ្ញវត្ថដ
ុ ល
ែ ផ្ដម
ើ ចេញពីការផ្លាសប
់ រូ្ដ ពី CAS ទៅ CIFRSs និងការប្រប
ើ ស
្រា ់ CIFRS 9
		 និង CIFRS 15 លើរបាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារមាន	
		 ដូចខាងក្រោម។
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	 គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.4

ការអនុវត្ត CIFRSs លើកដំបូង (តពីទំព័រមុន)

2.4.2 ការលើកលែងចាំបាច់ (តពីទំព័រមុន)
ការផ្ទៀងផ្ទាត់សេចក្ដីសង្ខេបពីផលប៉ះពាល់លើការអនុវត្តដំបូង

CIFRS

នៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ	

របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារនៅថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018។
សម្ព័ន្ធធនាគារ
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2017

ថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018

ការចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញនិង

Previous GAAP

ការវាស់វែងឡើងវិញ

CIFRSs

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

56,667,517

-

56,667,517

សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

524,551,949

-

524,551,949

សមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងៗ

479,890,610

(69,949)

479,820,661

ការវិនិយោគសម្រាប់លក់

25,000

(25,000)

-

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

1,013,025,671

(1,194,353)

1,011,831,318

3,920

-

3,920

19,652,429

-

19,652,429

-

8,348,183

8,348,183

323,617

-

323,617

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម

2,080,100

347,691

2,427,791

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

5,127,527

5,062,147

10,189,674

2,101,348,340

12,468,719

2,113,817,059

8,483,143,249

50,336,219

8,533,479,468

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

វិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធញាតិ
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ
សិទ្ធក្នុងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ទ្រព្យសកម្មសរុប (ដុល្លារអាមេរិក)
ទ្រព្យសកម្មសរុប (ពាន់រៀល)
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ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	 គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.4

ការអនុវត្ត CIFRSs លើកដំបូង (តពីទំព័រមុន)

2.4.3 ការផ្ទៀងផ្ទាត់របាយកាណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ


សម្ព័ន្ធធនាគារ
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2017
ការចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញនិង

Previous GAAP

ការវាស់វែងឡើងវិញ

CIFRSs

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

1,608,269,014

(33,117)

1,608,235,897

5,698,393

-

5,698,393

10,665,396

(287)

10,665,109

-

9,242,462

9,242,462

14,074,328

2,580,608

16,654,936

1,638,707,131

11,789,666

1,650,496,797

ដើមទុនបានបង់

90,000,000

-

90,000,000

ទុនបម្រុងមិនអាចបែងចែកបាន

80,000,000

-

80,000,000

-

6,653,323*

6,653,323

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

285,462,990

(5,765,179)*

279,697,811

មូលធនមកពីម្ចាស់ភាគហ៊ុនធនាគារ

455,462,990

888,144

456,351,134

7,178,219

(209,091)

6,969,128

462,641,209

679,053

463,320,262

បំណុល និងមូលធនសរុប (ដុល្លារអាមេរិក)

2,101,348,340

12,468,719

2,113,817,059

បំណុល និងមូលធនសរុប (ពាន់រៀល)

8,483,143,249

50,336,219

8,533,479,468

បំណុល និងមូលធន
ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្សេងៗ
ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល
បំណុលភតិសន្យា
បំណុលផ្សេងៗ
បំណុលសរុប
មូលធន

ទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ

ភាគកម្មអប្បភាគ
មូលធនសរុប

*ដើម្បីអនុវត្តតាមប្រកាសលេខធ7-017-344 ចុះថ្ងៃទី1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2017
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	 គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.4

ការអនុវត្ត CIFRSs លើកដំបូង (តពីទំព័រមុន)

2.4.3 ការផ្ទៀងផ្ទាត់របាយកាណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)


ធនាគារ
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2017
ការចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញនិង

Previous GAAP

ការវាស់វែងឡើងវិញ

CIFRSs

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

56,666,693

-

56,666,693

សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

522,851,949

-

522,851,949

សមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងៗ

478,215,030

(152,877)

478,062,153

25,000

(25,000)

-

1,013,025,671

(1,194,353)

1,011,831,318

15,570,000

-

15,570,000

3,920

-

3,920

19,428,279

-

19,428,279

-

7,806,694

7,806,694

323,617

-

323,617

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម

2,080,100

347,691

2,427,791

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

4,553,226

2,983,173

7,536,399

ទ្រពយ្ សកម្មសរុប (ដុលរ្លា អាមេរក
ិ )

2,112,743,485

9,765,328

2,122,508,813

ទ្រព្យសកម្មសរុប (ពាន់រៀល)

8,529,145,449

39,422,633

8,568,568,079

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

ការវិនិយោគសម្រាប់លក់
ឥណទាន និងបុរេប្រទាន
វិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ
វិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធញាតិ
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ
សិទ្ធក្នុងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

*ដើម្បីអនុវត្តតាមប្រកាសលេខធ7-017-344 ចុះថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2017
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	 គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.4

ការអនុវត្ត CIFRSs លើកដំបូង (តពីទំព័រមុន)

2.4.3 ការផ្ទៀងផ្ទាត់របាយកាណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)


ធនាគារ
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2017
ការចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញនិង

Previous GAAP

ការវាស់វែងឡើងវិញ

CIFRSs

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

1,631,104,073

-

1,631,104,073

5,698,393

-

5,698,393

10,634,551

-

10,634,551

-

8,637,554

8,637,554

12,541,269

-

12,541,269

1,659,978,286

8,637,554

1,668,615,840

ដើមទុនបានបង់

90,000,000

-

90,000,000

ទុនបម្រុងមិនអាចបែងចែកបាន

80,000,000

-

80,000,000

-

6,653,323*

6,653,323

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

282,765,199

(5,525,549)*

277,239,650

មូលធនសរុប

452,765,199

1,127,774

453,892,973

បំណល
ុ និងមូលធនសរុប (ដុលរ្លា អាមេរក
ិ )

2,112,743,485

9,765,328

2,122,508,813

បំណុល និងមូលធនសរុប (ពាន់រៀល)

8,529,145,449

39,422,629

8,568,568,079

បំណុល និងមូលធន
ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្សេងៗ
ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលត្រូវបង់
បំណុលភតិសន្យា
បំណុលផ្សេងៗ
បំណុលសរុប
មូលធន

ទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ

*ដើម្បីអនុវត្តតាមប្រកាសលេខធ7-017-344 ចុះថ្ងៃទី1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	 គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.4

ការអនុវត្ត CIFRSs លើកដំបូង (តពីទំព័រមុន)

2.4.3 ការផ្ទៀងផ្ទាត់របាយកាណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
ការផ្ទៀងផ្ទាត់ដូចខាងក្រោមសង្ខេបពីផលប៉ះពាល់លើការអនុវត្តដំបូងរបស់

CIFRS

ក្នុងរបាយការណ៍ស្ថានភាព

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារនៅថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018


សម្ព័ន្ធធនាគារ
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018
ការចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញនិង

Previous GAAP

ការវាស់វែងឡើងវិញ

CIFRSs

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

91,370,499

-

91,370,499

សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

679,075,067

-

679,075,067

សមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងៗ

598,474,931

(375,975)

598,098,956

ការវិនិយោគសម្រាប់លក់

25,000

(25,000)

-

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

1,032,972,361

6,392,008

1,039,364,369

3,920

-

3,920

18,697,294

-

18,697,294

-

7,101,090

7,101,090

797,537

-

797,537

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម

2,784,800

(677,205)

2,107,595

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

6,925,311

4,696,638

11,621,949

ទ្រព្យសកម្មសរុប (ដុល្លារអាមេរិក)

2,431,126,720

17,111,556

2,448,238,276

ទ្រព្យសកម្មសរុប (ពាន់រៀល)

9,768,267,161

68,754,232

9,837,021,393

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

វិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធញាតិ
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ
សិទិ្ធក្នុងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ
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ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	 គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.4

ការអនុវត្ត CIFRSs លើកដំបូង (តពីទំព័រមុន)

2.4.3 ការផ្ទៀងផ្ទាត់របាយកាណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)


សម្ព័ន្ធធនាគារ
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018
ការចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញនិង

Previous GAAP

ការវាស់វែងឡើងវិញ

CIFRSs

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

1,865,675,765

(320,825)

1,865,354,940

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្សេងៗ

11,150,900

-

11,150,900

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលត្រូវបង់

12,776,492

(318)

12,776,174

-

8,137,686

8,137,686

21,997,091

(318,502)

21,678,589

1,911,600,248

7,498,041

1,919,098,289

ដើមទុនបានបង់

90,000,000

-

90,000,000

ទុនបម្រុងមិនអាចបែងចែកបាន

105,964,696

(5,964,696)

100,000,000

-

20,879,724

20,879,724

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

315,358,519

(5,092,424)

310,266,095

មូលធនមកពីម្ចាស់ភាគហ៊ុនធនាគារ

511,323,215

9,822,604

521,145,819

8,203,257

(209,089)

7,994,168

519,526,472

9,613,515

529,139,987

បំណុល និងមូលធនសរុប (ដុល្លារអាមេរិក)

2,431,126,720

17,111,556

2,448,238,276

បំណុល និងមូលធនសរុប (ពាន់រៀល)

9,768,267,161

68,754,232

9,837,021,393

បំណុល និងមូលធន
ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន

បំណុលភតិសន្យា
បំណុលផ្សេងៗ
បំណុលសរុប
មូលធន

ទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ

ភាគកម្មអប្បភាគ
មូលធនសរុប

*ដើម្បីអនុវត្តតាមប្រកាសលេខធ7-017-344 ចុះថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2017
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	 គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.4

ការអនុវត្ត CIFRSs លើកដំបូង (តពីទំព័រមុន)

2.4.3 ការផ្ទៀងផ្ទាត់របាយកាណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)


ធនាគារ
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018
ការចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញនិង

Previous GAAP

ការវាស់វែងឡើងវិញ

CIFRSs

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

91,369,720

-

91,369,720

សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

677,375,067

-

677,375,067

សមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងៗ

596,469,565

(178,875)

596,290,690

ការវិនិយោគសម្រាប់លក់

25,000

(25,000)

-

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

1,032,972,361

6,392,008

1,039,364,369

15,570,000

-

15,570,000

3,920

-

3,920

18,510,494

-

18,510,494

-

6,707,192

6,707,192

797,537

-

797,537

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្មសុទ្ធ

2,784,800

(677,205)

2,107,595

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

6,539,336

2,911,788

9,451,124

ទ្រព្យសកម្មសរុប (ដុល្លារអាមេរិក)

2,442,417,800

15,129,908

2,457,547,708

ទ្រព្យសកម្មសរុប (ពាន់រៀល)

9,813,634,720

60,791,970

9,874,426,690

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

វិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន
វិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធញាតិ
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ
សិទិ្ធក្នុងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ
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ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	 គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.4

ការអនុវត្ត CIFRSs លើកដំបូង (តពីទំព័រមុន)

2.4.3 ការផ្ទៀងផ្ទាត់របាយកាណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)


ធនាគារ
ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018
ការចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញនិង

Previous GAAP

ការវាស់វែងឡើងវិញ

CIFRSs

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

1,890,377,981

-

1,890,377,981

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្សេងៗ

11,150,900

-

11,150,900

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលត្រូវបង់

12,766,548

-

12,766,548

-

7,668,749

7,668,749

20,582,434

(2,637,262)

17,945,172

1,934,877,863

5,031,487

1,939,909,350

90,000,000

-

90,000,000

100,000,000

-

100,000,000

5,964,696

14,915,028

20,879,724

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

311,575,241

(4,816,607)

306,758,634

មូលធនសរុប

507,539,937

10,098,421

517,638,358

បំណុល និងមូលធនសរុប (ដុល្លារអាមេរិក)

2,442,417,800

15,129,908

2,457,547,708

បំណុល និងមូលធនសរុប (ពាន់រៀល)

9,813,634,720

60,791,970

9,874,426,691

បំណុល និងមូលធន
ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន

បំណុលភតិសន្យា
បំណុលផ្សេងៗ
បំណុលសរុប
មូលធន
ដើមទុនបានបង់
ទុនបម្រុងមិនអាចបែងចែកបាន
ទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ

*ដើម្បីអនុវត្តតាមប្រកាសលេខធ7-017-344 ចុះថ្ងៃទី1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2017
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	    គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.4

ការអនុវត្ត CIFRSs លើកដំបូង (តពីទំព័រមុន)

2.4.3		 ការផ្ទៀងផ្ទាត់របាយកាណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
		 សេចក្តស
ី ង្ខប
េ នៃការធ្វច
ើ ណា
ំ
ត់ថក
្នា ឡ
់ ង
ើ វិញ

		 ទៅ CIFRSs ។

និងការធ្វន
ើ យ
ិ តកម្មតារាងតុល្យការដោយសារការផ្លាសប
់ រ្តូ ពី CAS

		 ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
		 ឧបរកណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ CIFRS 9 កំណត់លក្ខខណ្ឌតម្រវូ ថ្មស
ី ម្រាបកា
់ រធ្វើចណា
ំ
ត់ថ្នាក់ និងវាស់វង
ែ ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
		 និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។ ឧបរកណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ CIFRS 9 ក៏បានបង្ហាញគំរូ "ខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក" ន
 ិងគណនេ

យ្យ	
		 ការពារហានិភ័យថ្មីផងដែរ។ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារបានប្រើប្រាស់ CIFRS 9 នៅថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018។
		 ការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយគណនេយ្យដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ CIFRS 9 ត្រូវបានអនុវត្តជាទូទៅដោយ
		 សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ លើកលែងតែចំណុចខាងក្រោម៖
		 ក) ការវាយតម្លៃដែលមានខាងក្រោមត្រូវបានធ្វើឡើង ដោយផ្អក
ែ លើពត
័ មា
៌ នជាក់ស្ដែង និងកា
 លៈទេសៈដែលមាន	
			

គិតត្រឹមថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018 ។

			

- ការកំណត់គំរូអាជីវកម្មដែលទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានកាន់កាប់

			

- កំណត់ថាតើលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យានៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុអាចបង្កើនលំហូរសាច់ប្រាក់ដែលទូទាត់តែប្រាក់	

				 ដើម និងការប្រាក់លើចំនួនប្រាក់ដើមដែលនៅសល់
			

- ការបង្កើតការវិនិយោគមូលធនដែលមិនត្រូវបានកាន់កាប់សម្រាប់ធ្វើការជួញដូរគិតត្រឹម FVOCI និង

		 ខ) ប្រសិនបើការវិនយោ
ិ
គបំណុលមានហានិភយ
័ ឥណទានទាប គិតត្រឹមថ្ងៃទ1ី ខែមករា ឆ្នាំ2018 សម្ពន
័ ្ធធនាគារ
			

និងធនាគារបានសន្មតថា
់
ហានិភយ
័ ឥណទានលើទព
្រ យ្ សកម្មមិនបានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ចា
 ប់តាំងពីកា
 រ	

			

ទទួលស្គាល់ដំបូង។

		 ផលប៉ះពាល់បន្ទាប់ពីការអនុវត្ត CIFRS 9 មានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោម។
		 (i) ការចាត់ថ្នាក់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលអកម្ម
			

អនុលោមតាម CIFRS 9 ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថត
ុ ្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមប្រភេទដូចជា ការវាស់វង
ែ រំលស់ថ្លៃដើម

			

FVOCI - ឧបករណ៍បំណុល FVOCI - ឧបករណ៍មន
ូ ធន ឬ FVTPL។ ការធ្វើចំណាត់ថក
្នា ទ
់ ព
្រ យ្ សកម្មជាទូទៅគឺ	

			

ពឹងផ្អែកលើគំរូអាជីវកម្ម ដែលនៅក្នុងនោះទ្រព្យសកម្ម និងលំហូរសាច់តាមកិច្ចសន្យានៃទ្រព្យសកម្មត្រូវបាន	

			

គ្រប់គ្រង។

			

តារាងខាងក្រោម និងកំណត់សម្គាល់ដែលភ្ជាប់មកពន្យល់ពីប្រភេទនៃការវាស់វែងដើមតាម Previous GAAP

			

និងប្រភទ
េ វាស់វង
ែ ថ្មតា
ី ម CIFRS 9 ស
 ម្រាបច
់ ណា
ំ
ត់ថក
្នា ន
់ ម
ី យ
ួ ៗនៃទព
្រ យ្ សកម្មហរិ ញ្ញវត្ថរុ បស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ

			

និងធ
 នាគារគិតត្រឹមថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018 ។
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ការអនុវត្ត CIFRSs លើកដំបូង (តពីទំព័រមុន)

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

7,303,916,910

4,457,173

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប (ពាន់រៀល)

ថ្លៃដើមដែលបានរំលស់

1,013,025,671

479,890,610

7,298,812,923

1,807,979,421

4,457,173

1,011,831,318

479,820,661

311,870,269

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

311,870,269

CIFRS 9

តម្លៃយោងថ្មីតាម

Previous GAAP

តម្លៃយោងដើមតាម

1,809,243,723

ថ្លៃដើម

ថ្លៃដើមដែលបានរំលស់

ថ្លៃដើមដែលបានរំលស់

ថ្លៃដើមដែលបានរំលស់

CIFRS 9

ចំណាត់ថ្នាក់ថ្មីតាម

ថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប (ដុល្លារអាមេរិក)

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

ថ្លៃយោង

ថ្លៃដើម

សមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងៗ

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

ថ្លៃដើម

(ក)

Previous GAAP

សម្គាល់

សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ចំណាត់ថ្នាក់ដើមតាម

កំណត់



(i) ការចាត់ថ្នាក់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលអកម្ម (តពីទំព័រមុន)

2.4.3 ការផ្ទៀងផ្ទាត់របាយកាណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

2.4

2.    	  គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

101

102

ការអនុវត្ត CIFRSs លើកដំបូង (តពីទំព័រមុន)

(ក)

7,289,638,101

1,805,706,738

3,942,998

1,011,831,318

478,062,153

ទទួលស្គាល់ជាប្រាក់ចំណូលទាំងស្រុង អនុលោមតាម Previous GAAP របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារនៅថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018នៅពេលប្ដូរទៅ CIFRS 9។

ការទទួលស្គាល់ការប្រាក់ត្រូវទទួលបន្ថែមចំនួន 1,260,360 ដុល្លារអាមេរិក និងការទទួលស្គាលក
់ ម្រៃទម្រង់ការមិនទាន់ទទួលបានចំនួន 9,108,036 ដុល្លារអាមេរិកដែលត្រូវបាន

ការធ្លាក់ចុះឥណទាន និងបុរេប្រទានសុទ្ធសម្រាប់អតិថិជនចំនួន 1,194,353 ដុល្លារអាមេរិក គឺដោយសារតែធ្លាក់ចុះសំវិធានធនលើអុីមភែរមិនចំនួន 6,653,323 ដុល្លារអាមេរិក

7,295,076,869

3,942,998

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប (ពាន់រៀល)

ថ្លៃដើមដែលបានរំលស់

1,013,025,671

478,215,030

311,870,269

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក
311,870,269

CIFRS 9

តម្លៃយោងថ្មីតាម
Previous GAAP

តម្លៃយោងដើមតាម

1,807,053,968

ថ្លៃដើម

ថ្លៃដើមដែលបានរំលស់

ថ្លៃដើមដែលបានរំលស់

ថ្លៃដើមដែលបានរំលស់

CIFRS 9

ចំណាត់ថ្នាក់ថ្មីតាម

ថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018

ធនាគារ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប (ដុល្លារអាមេរិក)

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

ថ្លៃយោង

ថ្លៃដើម

សមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងៗ

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

ថ្លៃដើម

(ក)

Previous GAAP

សម្គាល់

សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ចំណាត់ថ្នាក់ដើមតាម

កំណត់

(i)ការចាត់ថ្នាក់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលអកម្ម (តពីទំព័រមុន)

2.4.3 ការផ្ទៀងផ្ទាត់របាយកាណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

2.4

2.    	 គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	 គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.4

ការអនុវត្ត CIFRSs លើកដំបូង (តពីទំព័រមុន)

2.4.3 ការផ្ទៀងផ្ទាត់របាយកាណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
(ii) ឱនភាពនៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
CIFRS 9 ជំនួសគំរូ "ការខាតបង់ដែលបានកើតឡើង "តាម Previous GAAP រួមជាមួយគំរូ " ការខាតបង់	
ឥណទានទានរំពឹងទុក។

អុីមភែរមិនថ្មីអនុវត្តចំពោះទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលត្រូវបានវាស់វែងដោ
 យថ្លៃដើម	

ដែលបានរំលស់ទព
្រ យ្ សកម្មកច
ិ ស
្ច ន្យា ការវិនយោ
ិ
គបំណុលតាម FVOCI និងកិច្ចសន្យាធានាហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុន្តែមិន
មែនសម្រាប់ការវិនិយោគមូលធន។
		

តារាងក្រោមគឺជាការផ្ទៀងផ្ទាតស
់ វំ ធា
ិ នធនលើអម
ុី ភែរមិនចាប់ពស
ី មតុល្យចុងគ ្រាគិតត្រម
ឹ ថ្ងៃទ3
ី 1ខែធ្នូ ឆ្នា2
ំ 017

		

ស្របតាម Previous GAAP រហូតដល់សមតុលយ្ ដើមគ្រាគត
ិ ត្រម
ឹ ថ្ងទ
ៃ 1ី ខែមករា ឆ្នា2
ំ 018 ស្របតាម CIFRS 9៖


សម្ព័ន្ធធនាគារ
ថ្ងទ
ៃ 3
ី 1 ខែធូ្ន ឆ្នា2
ំ 017

ការវាស់វង
ែ ឡើងវិញ ថ្ងទ
ៃ 1ី ខែមករា ឆ្នា2
ំ 018

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

-

158,657

158,657

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

13,552,027

(6,653,323)

6,898,704

សំវធា
ិ នធនលើអម
ីុ ភែរមិនសរុប (ដុលរ្លា អាមេរក
ិ )

13,552,027

(6,494,666)

7,057,361

សំវធា
ិ នធនលើអម
ីុ ភែរមិនសរុប (ពាន់រៀល)

54,709,533

(26,218,966)

28,490,567

សមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងៗ

ធនាគារ
ថ្ងទ
ៃ 3
ី 1 ខែធូ្ន ឆ្នា2
ំ 017

ការវាស់វង
ែ ឡើងវិញ ថ្ងទ
ៃ 1ី ខែមករា ឆ្នា2
ំ 018

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

-

152,877

152,877

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

13,552,027

(6,653,323)

6,898,704

សំវធា
ិ នធនលើអម
ីុ ភែរមិនសរុប (ដុលរ្លា អាមេរក
ិ )

13,552,027

(6,500,446)

7,051,581

សំវិធានធនលើអុីមភែរមិនសរុប (ពាន់រៀល)

54,709,533

(26,242,300)

28,467,233

សមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងៗ

សំវិធានធនខាតបង់សម្រាបទ
់ ព
្រ យ្ សកម្មហរិ ញ្ញវត្ថដ
ុ ល
ែ បានវាស់វែងតាមថ្លៃដើមដែលបានរំលស់ត្រូវបានកាត់ក
 ងពីត
 ម្លៃ	
យោងសុទ្ធនៃទ្រព្យសកម្ម។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

103

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	   គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.4

ការអនុវត្ត CIFRSs លើកដំបូង (តពីទំព័រមុន)

2.4.3		 ការផ្ទៀងផ្ទាត់របាយកាណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
		 (iii) ការប្រាក់
អនុលោមតាម Previous GAAP ការបញ្ចូលថ្លៃសវា
េ ទៅនឹងទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថម
ុ ន
ិ ត្រវូ បានគេ
ចាត់ទុកថាជាការប្រាក់ប្រសិទ្ធភាព និងត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាប្រាក់ចំណូលលើការកើតឡើងនៃប្រតិបត្តិការ	
	នោះទេ។
			

អនុលោមតាម Previous GAAP ការទទួលស្គាល់ចំណូលការប្រាក់ត្រូវបានព្យួរទុកនៅពេលដែលឥណទាន	

			

មិនដំណើរការ។

			

អនុលោមតាម CIFRS ចំណូលការប្រាក់ និងចំណាយត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាប្រាក់ចំណេញនិងខាតដោយប្រើ	

			

វិធីសា
 ស្ត្រការប្រាក់ប្រសិទ្ធភាព។

			

ការគណនាអត្រាការប្រាក់ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពរួមបញ្ចូលទាំងថ្លៃប្រតិបត្តិការនិងថ្លៃសេវា និងប
 ្រាក់ដែលបាន	

			

បង់

			

ចំណាយបន្ថែមដែលត្រូវបានបង្កឡើងដោយផ្ទាល់ទៅនឹង ការទិញ ឬចេញនៃទ្រព្យសកម្ម ឬបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។

ឬទទួលបានដែលជាផ្នែកសំខាន់នៃអត្រាការប្រាក់មានប្រសិទ្ធភាព។

		 ខាងក្រោមនេះ

គឺជាសេចក្តីសង្ខេបនៃការបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីប្រាក់ចំណេញ

ថ្លៃដើមប្រតិបត្តិការរួមមានការ	

ឬការខាតបង់  និងកា
 រកែសម្រួូល	

		 សំខាន់ៗដែលជាលទ្ធផលនៃការផ្លាស់ប្តូរពី Previous GAAP មុនទៅ CIFRSs ។
		 កម្រៃ និងកម្រៃជើងសារ
		 CIFRS 15 បង្កើតក្របខ័ណ្ឌទូលំទូលាយសម្រាប់កំណត់ថាតើត្រូវទទួលស្គាល់ប្រាក់ចំណូលប៉ុន្មាន និងពេលណា។
		 CIFRS 15 ក៏ណនា
ែ ថ
ំ ដ
ៃ្ល ម
ើ ថ្មដ
ី ល
ែ ទាមទារការចំណាយជាក់លាក់កង
ុ្ន ការទទួល និងបំពញ
េ កិចស
្ច ន្យាដល
ែ តវូ្រ ទទួល
		ស្គាលថា
់ ជាទ្រពយ្ ដាច់ដោយឡែកនៅពេលមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់។
សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារបានប្រើប្រាស់ CIFRS 15 នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនដោប្រវើ ិធីសាស្រ្ត
ផ្សង
េ ៗគ្នា។ លក្ខខណ្ឌតម្រវូ ទាំងអស់នៃ CIFRS 15 ត្រវូ បានអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ លើកលែង តែការអនុវត្តជាកស
់ ង
ែ្ត ដែល
មានដូចបានរៀបរាប់

ខាងក្រោម ហើយព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញសម្រាប់ឆ្នាំ 2018 ត្រូវបា
 នរាយការណ៍ឡើងវិញ។
សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារបានអនុវត្តការអនុវត្តជាក់ស្តែងដូចខាងក្រោម តាមការអនុញាតក្រោម CIFRS 1៖
1. កិចស
្ច ន្យាដែលបានបញ្ចបហ
់ យ
ើ ដែលបានចាប់ផម
្តើ

និងបញ្ចបក
់ ង
្នុ រយៈពេលរបាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ដ
្នាំ ច
ូ គ្នាកង
្នុ ឆ្នាំ

2018 ហើយកិច្ចសន្យាដែលបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018 មិនត្រូវបានរាយការណ៍ឡើងវិញទេ។
2. ចំពោះកិច្ចសន្យាដែលបានបញ្ចប់ ដែលមានការពិនិត្យផ្សេងៗគ្នា

សម្ព័នធធនាគារ និងធនាគារបានប្រើប្រាស់ថ្លៃ	

ប្រតិបត្តិការនៅកាលបរិច្ឆេទ ដែលកិច្ចសន្យាត្រូវបានបញ្ចប់ដើម្បីបញ្ជាក់ព័ត៌មានប្រៀបធៀប។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	 គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.4

ការអនុវត្ត CIFRSs លើកដំបូង (តពីទំព័រមុន)

2.4.3 ការផ្ទៀងផ្ទាត់របាយកាណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
(iii) ការប្រាក់ (តពីទំព័រមុន)
		
		

កម្រៃ និងកម្រៃជើងសារ (តពីទំព័រមុន)
3. ចំពោះកិច្ចសន្យាដែលបានកែប្រែមុនថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018 សម្ព័ន្ធធនាគារ

និងធនាគារបានឆ្លុះបញ្ចាំងពី	

				 ឥទ្ធព
ិ លសរុបនៃការកែបទា
្រែ ង
ំ អស់ដែលបានកើតឡើងមុនថ្ងទ
ៃ 1ី ខែមករា ឆ្នា2
ំ 018 នៅពេលកំណត់ការអនុវត្ដ	
				 កាតព្វកិច្ចដ
 ែលពេញចិត្ត និងមិនពេញចិត្ត ការកំណត់តម្លៃប្រតិបត្តិការ និងការបែងចែកតម្លៃប្រតិបត្តិការទៅ	
				 កាតព្វកិចប
្ច ំពេញការងារដែលមិនពេញចិត្តនិងមិនពេញចិត្ត។
			

4. ប្រសិនបើ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារបានជ្រើសរើសមិនអនុវត្តភាពជាក់ស្តែងចំនួនប្រាក់ចំណូលដែលបាន

				 កត់សម្រាប់ឆ្នាំមុននឹងខ្ពស់ជាងនេះ។
			

5. សម្រាប់ឆដ
ំ្នា ល
ែ បញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារមិនចាំបាច់បង្ហាញចំនួនទឹកប
 ្រាក់	

				 នៃប្រតិបត្តិការដែលត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់កាតព្វកិច្ចប្រតិបត្តិការដែលនៅសល់

និងការពន្យល់ថាតើ	

				 ពេលណាដែលសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគាររំពឹងថានឹងទទួលស្គាល់ចំនួននោះជាចំណូលនោះទេ។
2.4.4 ការផ្ទៀងផ្ទាត់របាយការណ៍ចំណូល និងប្រាក់ចំណេញលម្អិត
		 ការផ្ទៀងផ្ទាត់ខាងក្រោមសង្ខេបពីផលប៉ះពាល់លើការអនុវត្តដំបូងនៃ

CIFRSs

លើសម្ព័ន្ធធនាគារ

និងធនាគារ	

		 លើរបាយការណ៍ចំណូល និងប្រាក់ចំណូលលម្អិតសម្រាប់ឆ្នាំបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018។


សម្ព័ន្ធធនាគារ
Previous GAAP

ការវាស់វែងឡើងវិញ

CIFRSs

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

95,966,067

			
1,563,866

97,529,933

(17,875,383)

(440,460)

(18,315,843)

ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ

78,090,684

1,123,406

79,214,090

ចំណូលថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជើងសារ

15,434,524

447,018

15,881,542

ចំណាយថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជើងសារ

(1,199,367)

-

(1,199,367)

14,235,157

447,018

14,682,175

2,027,584

(9,746)

2,017,838

(10,137,367)

8,399,758

(1,737,609)

ចំណូលពីប្រតិបត្ដិការផ្សេងៗ

12,089,825

-

12,089,825

ចំណូលពីប្រតិបត្ដិការសុទ្ធ

96,305,883

9,960,436

106,266,319

		
ចំណូលប្រតិបត្តិការ
			
ចំណូលការប្រាក់
		
ចំណាយការប្រាក់

ចំណូលថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជើងសារសុទ្ធ
ចំណូលសុទ្ធពីសកម្មភាពធានារ៉ាប់រង
សំវធា
ិ នធនសម្រាបកា
់ រខាតបងឥណទាន់រព
ំ ង
ឹ ទុក

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	 គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.4

ការអនុវត្ត CIFRSs លើកដំបូង (តពីទំព័រមុន)

2.4.4 ការផ្ទៀងផ្ទាត់របាយការណ៍ចំណូល និងប្រាក់ចំណេញលម្អិត (តពីទំព័រមុន)


សម្ព័ន្ធធនាគារ
Previous GAAP

ការវាស់វែងឡើងវិញ

CIFRSs

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

(25,497,738)

(1,080)

(25,498,818)

70,808,145

9,959,356

80,767,501

(13,922,880)

(1,024,896)

(14,947,776)

56,885,265

8,934,461

65,819,725

55,860,225

8,934,460

64,794,685

1,025,040

-

1,025,040

56,885,265

8,934,460

65,819,725

ចំណូលប្រតិបត្តិការ (តពីទំព័រមុន)
ចំណាយរដ្ឋបាលនិងចំណាយទូទៅ
ចំណេញមុនបង់ពន្ធ
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណូល
ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ
ចំណេញសុទ្ធបែងចែកទៅឱ្យ៖
ម្ចាស់មូលធនរបស់ធនាគារ
ភាគកម្មអប្បភាគ
ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    	 គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.4

ការអនុវត្ត CIFRSs លើកដំបូង (តពីទំព័រមុន)

2.4.4 ការផ្ទៀងផ្ទាត់របាយការណ៍ចំណូល និងប្រាក់ចំណេញលម្អិត (តពីទំព័រមុន)


		
ធនាគារ

Previous GAAP

ការវាស់វែងឡើងវិញ

CIFRSs

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

95,899,321

1,529,672

97,428,993

(18,693,912)

(407,864)

(19,101,776)

ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ

77,205,409

1,121,808

78,327,217

ចំណូលថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជើងសារ

15,567,212

447,018

16,014,230

ចំណាយថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជើងសារ

(1,199,367)

-

(1,199,367)

14,367,845

447,018

14,814,863

(10,137,367)

8,414,582

(1,722,785)

ចំណូលពីប្រតិបត្ដិការផ្សេងៗ

12,241,230

-

12,241,230

ចំណូលពីប្រតិបត្ដិការសុទ្ធ

93,677,117

9,983,408

103,660,525

(25,097,947)

12,135

(25,085,812)

68,579,170

9,995,543

78,574,713

(13,804,432)

(1,024,896)

(14,829,328)

54,774,738

8,970,647

63,745,385

ចំណូលប្រតិបត្តិការ
ចំណូលការប្រាក់
ចំណាយការប្រាក់

ចំណូលថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជើងសារសុទ្ធ
សំវិធានធនលើការខាតបង់រំពឹងទុក

ចំណាយរដ្ឋបាល និងចំណាយទូទៅ
ចំណេញមុនបង់ពន្ធ
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណូល
ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

ការកែសម្រួលព័ត៌មានរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់សម្រាប់ឆ្នាំ 2018
របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ដែលបង្ហាញក្នុង CIFRSs ប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងរបាយការណ៍លហ
ំ រូ សាច់បក
្រា ដ
់ ល
ែ
បានបង្ហាញនៅក្នុង Previous GAAP។
2.5

ស្តង់ដារបានចេញផ្សាយ ប៉ុន្តែមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាព
ស្តង់ដារ និងការកែប្រែថ្មី ព្រមទាំងការបកស្រាយត្រូវបានចេញ

ប៉ុន្តែមិនទាន់មានប្រសទ
ិ ភា
្ធ ព រហូតដល់កាលបរិច្ឆេទ	

ចេញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារត្រវូ បានបង្ហាញខាងក្រោម។ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធ
 នាគារ
មានគោលបំណងប្រើប្រាស់ស្តង់ដារនិងការកែប្រែ

និងការបកស្រាយថ្មី

ប្រសិនបើអាចអនុវត្តបាននៅពេលមាន

ប្រសិទ្ធភាព។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.5 ស្តង់ដារបានចេញផ្សាយ ប៉ុន្តែមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាព (តពីទំព័រមុន)
កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង CIFRS 17
នៅខែឧសភាឆ្នាំ 2017 IASB បានចេញកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង CIFRS 17 ដែលជាស្តង់ដារគណនេយ្យថ្មីសម្រាប់កិច្ចសន្យា
ធានារ៉ាប់រងរួមមានការទទួលស្គាល់ និងវាស់វែង ការធ្វើបទបង្ហាញ និងការបង្ហាញ។ នៅពេលមានប្រសិទ្ធិភាព CIFRS 17
នឹងជំនួសក
 ិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង CIFRS 4 ដែលបានចេញនៅឆ្នាំ 2005។ CIFRS 17 អនុវត្តចំពោះកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង
គ្រប់ប្រភេទ (ពោលគឺ អាយុជីវិត មិនមែនអាយុជីវិត ការធានារ៉ាប់រងដោយផ្ទាល់ និងធានារ៉ាប់រងឡើងវិញ) ដោយមិនគិត
ពីប្រភេទអង្គភាពដែលចេញធានារ៉ាប់រងនោះ

ព្រមទាំងការធានាជាក់លាក់

និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានលក្ខណៈ

ពិសេសដែលអាចចូលរួមបាន។ ការលើកលែងវិសាលភាពជាក់លាក់នឹងត្រូវអនុវត្ត។ គោលបំណងទូទៅរបស់ CIFRS 17
គឺដើម្បីផ្តល់នូវគំរូគណនេយ្យស
 ម្រាប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងដែលមានអត្ថប្រយោជន៍

និងសមស្របសម្រាប់អ្នកធា
 នារ៉ាប់

រង។ ផ្ទុយពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវក្នុង CIFRS 4 ដែលភាគច្រើនពឹងផ្អែកទៅលើគោលការណ៍គណនេយ្យក្នុងស្រុកពីមុន CIFRS
17

ផ្តល់នូវគំរដ
ូ ៏ទល
ូ ំទូលាយសម្រាប់កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងដែលគ្របដណ្តប់លើទិដ្ឋភាពគណនេយ្យពាក់ព័នទា
្ធ ំងអ
 ស់។

ស្នូល CIFRS 17 គឺជាគ
 ំរូទទៅ
ូ បន្ថែមដោយ៖
ក)		ការប្រើប្រាស់ជាក់លាក់សម្រាប់កិច្ចសន្យាដែលមានលក្ខណៈពិសេសចូលរួមដោយផ្ទាល់ (វិធីគិតតម្លៃអថេរ)
ខ)		វិធីសាស្រ្តសាមញ្ញ (វិធីសាស្រ្តនៃការបែងចែកបុព្វលាភ) ដែលភាគច្រើនសម្រាប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី
CIFRS 17 មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់រយៈពេលរាយការណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែ មករា ឆ្នាំ2021 ដោយតម្រូវឱ្យមា
 នតួល
 េខ
ប្រៀបធៀប។ ការដាក់ពាក្យមុនកាលកំណត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតិឱ្យអង្គភាពអនុវត្ត CIFRS 9 និង CIFRS 15 នៅ ឬមុន
កាលបរិច្ឆេទដែលត្រវូ អនុវត្ត CIFRS 17។ ស្តង់ដារនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តចំពោះសម្ព័ន្ធធនាគារឡើយ។
វិសោធនកម្មលើ IFRS 3៖ និយមន័យនៃអាជីវកម្ម
នៅខែតុលាឆ្នាំ 2018 IASB បានចេញនូវការកែប្រែនិយមន័យនៃអាជីវកម្មនៅក្នុង IFRS 3 ការរួមបញ្ចូលអាជីវកម្មដើម្បីជួយ
អង្គភាពក្នុងការកំណត់ថាតើ សកម្មភាព និងទ្រព្យសម្បត្តិដែលទទួលបានគឺជាអាជីវកម្មឬអត់។ IFRS 3 បញ្ជាក់លក្ខខណ្ឌ
តម្រូវអប្បបរមាសម្រាប់អាជីវកម្ម

ដកការវាយតម្លៃថាតើអ្នកចូលរួមទីផ្សារមានសមត្ថភាពក្នុងការជំនួសធាតុដែលបាត់

ឬបន្ថែមកា
 រណែនាំដើម្បីជួយអង្គភាពវាយតម្លៃថាតើ

ដំណើរការដែលទទួលបានមានសារៈសំខាន់បង្រួមនិយមន័យន
 ៃ

អាជីវកម្ម និងល
 ទ្ធផល និងណែនាំអំពីជម្រើសនៃការផ្ដោតលើការធ្វើតេស្តតម្លៃជាក់ស្ដែង។ ឧទាហរណ៍ថ្មីៗត្រូវបានផ្តល់ជា
មួយការកែប្រែ។
ចាប់តាំងពីការធ្វើវិសោធនកម្មអនុវត្តទៅអនាគត ឬប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងនៅ ឬបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការ
ដាក់ពាក្យលើកដំបូង សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ នឹងមិនទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការធ្វើវិសោធនកម្មទាំងនេះនៅកាល
បរិច្ឆេទផ្លាស់ប្តូរទេ។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
2.    គោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)
2.5 ស្តង់ដារបានចេញផ្សាយ ប៉ុន្តែមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាព (តពីទំព័រមុន)
ការធ្វើវិសោធនកម្មលើ IAS 1 និង IAS 8៖ និយមន័យនៃភាពជាសារវន្ដ
នៅខែតុលាឆ្នាំ 2018 IASB បានចេញការធ្វើវិសោធនកម្មលើរបាយការណ៍ IAS 1 នៃគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ
និងគោលនយោបាយគណនេយ្យ IAS 8 ការផ្លាស់ប្តូរការប៉ាន់ប្រមាណគណនេយ្យនិងកំហុសក្នុងការតំរឹមនិយមន័យ
នៃភាពជាសារវន្តនៅទូទាំងបទដ្ឋាន និងដើម្បីបញ្ជាក់ពីទិដ្ឋភាពជាក់លាក់នៃនិយមន័យ។
និយមន័យថ្មីចែងថា

"ព័ត៌មានគឺជាសាវន្ដ

ប្រសិនបើលុបចោល

បំភាន់

ឬធ្វើឱ្យងងឹតវាអាចត្រូវបានរំពឹងថានឹងមាន

ឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្ត ដែលអ្នកប្រើប្រាស់សំខាន់នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុគោលបំណងទូទៅ ផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះដែលផ្តល់ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុអំពីរបាយការណ៍ជាក់លាក់អង្គភាព"។
ការធ្វើវិសោធនកម្មលើនិយមន័យនៃភាពជាសារវន្តមិនត្រូវបានគេរំពឹងថា

នឹងមានផលប៉ះពាល់គួរឱ្យកត់សម្គាល់លើ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ។

		
			

			

		

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

109

110

ដទៃទៀត
6,886,652

342,478,118

84,043,710

31,100,661

304,490,805

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

91,370,499

4,537,433

4,696,832

82,136,234

367,126,665

18,231,406

18,871,871

330,023,388

2.1)

84,043,577

1,689,976

7,632,064

74,721,537

342,477,576

6,886,652

31,100,661

304,490,263

2.1)

ពាន់រៀល

91,369,720

4,537,433

4,696,832

82,135,455

367,123,535

18,231,406

18,871,871

330,020,258

2.1)

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់

2018

ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារ

(កំណត់សម្គាល់

2019

ពាន់រៀល ដុល្លារអាមេរិក
(កំណត់សម្គាល់

2018

ដុល្លារអាមេរិក

សម្ព័ន្ធធនាគារ

1,689,976

7,632,064

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃជារៀល

សាច់បក
្រា ក
់ ង
ុ្ន ដៃជារូបយ
ិ ប័ណប
្ណ រទេស

74,721,670

ដុល្លារអាមេរិក

2019

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃជាដុល្លារអាមេរិក

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃមានដូចខាងក្រោម៖

3. សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

1,366,022,118

2,467,976,364

335,220,152

605,638,372

សមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងៗ

759,476,128

186,374,510

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

342,478,118

84,043,710

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

ដុល្លារអាមេរិក

2019

311,294,273

1,142,664,021

367,126,665

2.1)

453,231,697 1,821,084,959

77,474,931

284,386,267

91,370,499

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់

2018

ដុល្លារអាមេរិក

សម្ព័ន្ធធនាគារ

សម្រាប់គោលបំណងរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលរួមមាន៖

3. សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

603,353,483

332,935,396

186,374,510

84,043,577

ដុល្លារអាមេរិក

2,458,665,443

1,356,711,739

759,476,128

342,477,576

2.1)

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់

2019

451,225,552

75,469,565

284,386,267

91,369,720

1,813,024,268

303,236,712

1,142,664,021

367,123,535

2.1)

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់

2018

ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារ

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

111

112
2,506,241,178

615,028,510

679,075,067

320,000,000

10,700,000

238,988,800

5,439,087

103,947,180

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

2,728,523,619

1,285,760,000

42,992,600

960,256,998

21,854,252

417,659,769

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2018

613,328,510

230,000,000

9,000,000

265,954,000

23,049,203

85,325,307

ដុល្លារអាមេរិក

2,499,313,678

937,250,000

36,675,000

1,083,762,550

93,925,502

347,700,626

2.1)

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់

2019

2018

677,375,067

320,000,000

9,000,000

238,988,800

5,439,087

103,947,180

ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារ

2,721,693,019

1,285,760,000

36,162,000

960,256,998

21,854,252

417,659,769

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

បញ្ញើកាតព្វកិច្ច គណនាតាមអត្រា 8% និង 12.5% នៃប្រាក់បញ្ញើអតិថិជនជា រូបិយវត្ថុរៀល និងជារូបិយប័ណ្ណបរទេសក្រៅពីរូបិយវត្ថុរៀល រៀងគ្នា។

យោងតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលេខ ធ7-012-140 ចុះ ថ្ងៃទី13 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2012 ធនាគារតម្រូវឱ្យរក្សាចំនួនទឹកប្រាក់បំរុងកាតព្វកិច្ចនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងទម្រង់ជាប្រាក់

ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច

937,250,000

230,000,000

មូលបត្រអាចជួញដូរបាន

43,602,500

10,700,000

1,083,762,550

93,925,502

347,700,626

2.1)

ប្រាក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន

265,954,000

23,049,203

គណនីចរន្ដជាប្រាក់រៀល

ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច

85,325,307

គណនីចរន្ដជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

សម្ព័ន្ធធនាគារ

(កំណត់សម្គាល់

2019

ដុល្លារអាមេរិក

សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា រួមមាន៖

4. សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
4.

សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (តពីទំព័រមុន)
ប្រាក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន
ធនាគារ
យោងតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលេខធ7-01-136 ចុះថ្ងៃទី15 ខែតុលា ឆ្នាំ2001 គ្រប់ធនាគារតម្រូវឱ្យតម្កល់
ប្រាក់ចំនួន 10% នៃដើមទុនចុះបញ្ជីនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ ប្រាក់តម្កល់នេះ គឺមិនអាចប្រើប្រាស់ក្នុងប្រតិបត្ដិការប្រចាំ
ថៃ្ងរបស់ធនាគារបានឡើយ ប៉ុន្ដែធនាគារអាចដកយកវិញបាននៅពេលដែលធនាគារសម្រេចចិត្ដឈប់ធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុង
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ក្រុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រងកម្ពុឡុនប៉ាក ភីអិលស៊ី
អនុលោមតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីការធានារ៉ាប់រង ចុះថ្ងៃទី22 ខែតុលា ឆ្នាំ2001 និងសារាចរលេខ 009 របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ ចុះថ្ងៃទី9 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2002 ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងតម្រូវឱ្យមានប្រាក់បញ្ញើតម្កល់តាមច្បាប់ ស្មើនឹង 10% នៃដើម
ទុនច
 ុះបញ្ជីជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។
ក្រុមហ៊ុន កម្ពុ ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
ប្រាក់បញ្ញើតម្កល់តាមច្បាប់ត្រូវបានរក្សាទុកជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

អនុលោមតាមច្បាប់ស្ដីពីការបោះផ្សាយ

និងការជួញដូរមូលបត្រ ដូចបានបានកំណត់ក្នុងប្រការ 17 នៃប្រកាស លេខ 009 គមក/09 ចុះថ្ងៃទី 18 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ2009
ស្ដីពីការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ និងភ្នាក់ងារមូលបត្រ របស់គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (គ.ម.ក)។
មូលបត្រអាចជួញដូរបាន
មូលបត្រអាចជួញដូរបានទទួលបានការប្រាក់ពី 0.19% ទៅ 1.08% ក្នុងមួយឆ្នាំ(2018៖ 0.22% ទៅ 0.26%)។
អត្រាការប្រាក់
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំលើសមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមានដូចខាងក្រោម៖
		

2019

2018

គណនីចរន្ដ

គ្មាន

គ្មាន

ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច

គ្មាន

គ្មាន

ប្រាក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន

0.54% - 0.72%

0.46% - 0.62%

មូលបត្រអាចជួញដូរបាន

0.19% - 1.08%

0.22% - 0.26%
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114
2,899,714,503

3,200,499,022

785,398,533

291,474,139

9,310,380

711,586,381

71,527,396

2,284,756

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់
2.1)

2018

598,098,956

550,434,267

45,856,423

1,808,266

ដុល្លារអាមេរិក

សម្ព័ន្ធធនាគារ

2,403,161,605

2,211,644,885

184,251,107

7,265,613

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់
2.1)

783,113,777

711,586,381

71,527,396

-

ដុល្លារអាមេរិក

2019

3,191,188,641

2,899,714,503

291,474,138

-

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់
2.1)

ធនាគារ

596,290,690

550,434,267

45,856,423

-

ដុល្លារអាមេរិក

2,395,895,992

2018៖ 40,822 ដុល្លារអាមេរិក និង 25,998 ដុល្លារអាមេរិក)។

នៅឆ្នាំ 2019 សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារបានទទួលស្គាល់ការផ្តល់សម្រាប់ការខាតបង់ឥណទានដែលរំពឹងទុកមានចំនួន 73,086 ដុល្លារអាមេរិក និង 58,778 ដុល្លារអាមេរិក រៀងៗគ្នា (ឆ្នាំ

បញ្ញើទាក់ទងនឹងបញ្ញើមានកាលកំណត់ទទួលបានការប្រាក់ចាប់ពី 1.55% ដល់ 3.70% ក្នុងមួយឆ្នាំ (ឆ្នាំ2018៖ 1.60% - 3.05%)។

2,211,644,884

184,251,108

-

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់
2.1)

2018

គណនីចរន្ត និងគណនីសន្សំមាននៅក្នុងធនាគារក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុកទទួលបានការប្រាក់ក្នុងអត្រាចាប់ពី 0.08% ទៅ 0.52% ក្នុងមួយឆ្នាំ (2018៖ 0.08% ទៅ 0.52%)។

ប្រាក់បញ្ញើ

ធនាគារក្រៅស្រុក

ធនាគារក្នុងស្រុក

គណនីចរន្ដ និងសន្សំជាមួយ៖

2019

ដុល្លារអាមេរិក

សមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងៗរួមមាន៖

5.សមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងៗ

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
6.    ឥណទាន និងបុរេប្រទាន
ឥណទាន និងបុរេប្រទានរបស់ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ មានដូចខាងក្រោម៖
2019

2018

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់
2.1)

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់
2.1)

ឥណទានវិបារូបន៍

289,591,199

1,180,084,136

263,916,015

1,060,414,550

ឥណទានមានការកំណត់

763,167,776

3,109,908,688

714,377,409

2,870,368,429

ឥណទានគេហដ្ឋាន

77,934,749

317,584,100

45,736,541

183,769,422

ឥណទានយានយន្ដ

185,708

756,760

142,179

571,275

សក្ខីបត្រជំនឿទុកចិត្ត

8,339,331

33,982,772

14,865,385

59,729,117

ប័ណ្ណឥណទាន

3,022,582

12,317,022

2,795,595

11,232,700

1,142,241,345

4,654,633,478

1,041,833,124

4,186,085,493

5,418,907

22,082,047

5,239,244

21,051,282

520,000

2,119,000

-

-

1,148,180,252

4,678,834,525

1,047,072,368

4,207,136,775

លើឥណទាន និងបុរេប្រទាន

(6,630,659)

(27,019,934)

(7,707,999)

(30,970,740)

ឥណទាន និងបុរេប្រទានសុទ្ធ

1,141,549,593

4,651,814,591

1,039,364,369

4,176,166,035

ឥណទាន និងបុរេប្រទានដុល
ការប្រាក់ដែលត្រូវទទួល
ប្រាក់ផ្សេងៗដែលត្រូវទទួល
សរុប
សំវិធានធនសម្រាប់អុីមភែរមិន
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
6.    ឥណទាន និងបុរេប្រទាន (តពីទំព័រមុន)
ការវិភាគបន្ថែមលើឥណទាន និងបុរេប្រទានចំពោះអតិថិជនមានដូចខាងក្រោម៖
ក. បម្រែបម្រួលនៃសំវិធានធនសម្រាប់អុីមភែរមិនលើឥណទាន និងបុរេប្រទាន
2019
ដំណាក់កាល 1

ដំណាក់កាល 2

ដំណាក់កាល 3

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

2,056,309

859,202

4,792,488

7,707,999

913,826

-

-

913,826

-

328

130,521

130,849

តុល្យការដែលត្រូវទទួល

(304,699)

(34,653)

(1,211,609)

(1,550,961)

ផ្ទេរទៅដំណាក់កាល 1

2,608,372

(552,166)

(2,056,206)

-

ផ្ទេរទៅ ដំណាក់កាល 2

(35,115)

35,115

-

-

ផ្ទេរទៅដំណាក់កាល 3

(35,492)

-

35,492

-

-

-

(107,840)

(107,840)

(1,728,829)

258,768

1,006,847

(463,214)

3,474,372

566,594

2,589,693

6,630,659

14,158,066

2,308,871

10,552,999

27,019,936

សមតុល្យនាដើមការិយបរិច្ឆេទ
ទ្រព្យសកម្មថ្មី ដំណាក់កាល 1
នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
ទ្រព្យសកម្មថ្មី ដែលបានផ្ទេរទៅ
ដំណាក់កាល

2

និងដំណាក់

កាល 3 នាថ្ងទ
ៃ 3
ី 1 ខែធូ្ន ឆ្នា2
ំ 019
ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូល និង
ចលនាផ្សេងៗនៅក្នុងតា
 រាង

ចំនូនទឹកប្រាក់លុបចោល
ផលប៉ះពាល់លើហានិភ័យ
ខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក
ដែលបានផ្ទេរនៅចន្លោះ
ដំណាក់កា
 ល
សំវិធានធនសម្រាប់អុីមភែរមិន
លើឥណទាន និងប
 ុរេប្រទាន
ពាន់រៀល(កំណត់សម្គាល់ 2.1)
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ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
6.    ឥណទាន និងបុរេប្រទាន (តពីទំព័រមុន)
ក. បម្រែបម្រួលនៃសំវិធានធនសម្រាប់អុីមភែរមិនលើឥណទាន និងបុរេប្រទាន (តពីទំព័រមុន)
2018
ដំណាក់កាល 1

ដំណាក់កាល 2

ដំណាក់កាល 3

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

6,665,462

60,903

172,339

6,898,704

466,360

-

-

466,360

-

695

108,343

109,038

តុល្យការដែលត្រូវទទួល

(1,185,921)

(3,669)

(23,812)

(1,213,402)

ផ្ទេរទៅដំណាក់កាល 1

32,767

(21,246)

(11,521)

-

ផ្ទេរទៅដំណាក់កាល 2

(10,232)

10,232

-

-

ផ្ទេរទៅដំណាក់កាល 3

(18,859)

(31,542)

50,401

-

-

-

(2,524,862)

(2,524,862)

(3,893,268)

843,829

7,021,600

3,972,161

លើឥណទាន និងប
 ុរេប្រទាន

2,056,309

859,202

4,792,488

7,707,999

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

8,262,250

3,452,274

19,256,216

30,970,740

សមតុល្យនាដើមការិយបរិច្ឆេទ
ទ្រព្យសកម្មថ្មី ដំណាក់កាល 1
នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018
ទ្រព្យសកម្មថ្មី ដែលបានផ្ទេរទៅ
ដំណាក់កាល

2

និងដំណាក់

កាល 3 នាថ្ងទ
ៃ 3
ី 1 ខែធូ្ន ឆ្នា2
ំ 018
ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូល និង
ចលនាផ្សេងៗនៅក្នុងតា
 រាង

ចំនូនទឹកប្រាក់លុបចោល
ផលប៉ះពាល់លើហានិភ័យ
ខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក
ដែលបានផ្ទេរនៅចន្លោះ
ដំណាក់កា
 ល
សំវិធានធនសម្រាប់អុីមភែរមិន
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
6.    ឥណទាន និងបុរេប្រទាន (តពីទំព័រមុន)
ខ.ការកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់សម្ពៀតឥណទាន រួមបញ្ចូលទាំងការប្រាកស
់ ុទត
្ធ ្រូវទទួល
2019
ដុល្លារអាមេរិក

2018
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់

(កំណត់សម្គាល់

2.1)

2.1)

ដំណាក់កាល 1

1,137,599,735

4,635,718,919

1,025,666,454

4,121,127,813

ដំណាក់កាល 2

1,231,234

5,017,278

4,869,499

19,565,647

ដំណាក់កាល 3

9,349,283

38,098,328

16,536,415

66,443,315

1,148,180,252

4,678,834,525

1,047,072,368

4,207,136,775

សរុប

សូមមើលកំណត់សម្គាល់ 27.2 ស្ដីពីហានិភ័យឥណទានដើម្បីវិភាគលើគុណភាពឥណទាន។
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ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
6.    ឥណទាន និងបុរេប្រទាន (តពីទំព័រមុន)
គ.ការវិភាគសម្ពៀតឥណទានតាមប្រភេទអាជីវកម្ម
2019
ដុល្លារអាមេរិក

2018
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់

(កំណត់សម្គាល់

2.1)

2.1)

លក់ដុំ និងរាយ

324,048,695

1,320,498,431

324,361,249

1,303,283,498

សេវាកម្ម

149,865,838

610,703,290

157,241,438

631,796,098

សំណង់

183,890,755

749,354,827

111,475,467

447,908,426

អ្នកប្រើប្រាស់

123,731,890

504,207,452

109,188,892

438,720,968

ផ្នែកអចលទ្រព្យ

113,122,715

460,975,064

110,808,051

445,226,749

ផលិតកម្ម

54,723,387

222,997,802

69,210,162

278,086,431

គេហដ្ឋាន

81,656,379

332,749,744

49,045,900

197,066,426

កសិកម្ម

22,014,052

89,707,262

30,615,028

123,011,183

និងទំនាក់ទំនង

35,306,202

143,872,773

31,594,753

126,947,718

អាហរ័ណ

31,243,635

127,317,813

23,461,711

94,269,155

323,328

1,317,562

278,966

1,120,885

28,253,376

115,132,505

29,790,751

119,699,238

1,148,180,252

4,678,834,525

1,047,072,368

4,207,136,775

ផ្នែកដឹកជញ្ជូន ស្តុកទុក

នីហរ័ណ
ផ្សេងៗ
សរុប

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
6.    ឥណទាន និងបុរេប្រទាន (តពីទំព័រមុន)
ឃ. ការវិភាគសម្ពៀតឥណទានតាមឥណប្រតិទាន
សូមមើលកំណត់សម្គាល់លេខ 28 ស្ដីពីហានិភ័យសន្ទនីយភាពសម្រាប់ព័ត៌មានឥណប្រតិទាន។
ង. វិភាគសម្ពៀតឥណទានតាមនិវាសនភាព សម្ព័ន្ធញាតិ ហានិភ័យ និងអត្រាការប្រាក់៖
2019
ដុល្លារអាមេរិក

2018
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់

(កំណត់សម្គាល់

2.1)

2.1)

និវាសនភាព
និវាសនជន
អនិវាសនជន

1,148,180,252

4,678,834,525

1,047,072,368

4,207,136,775

-

-

-

-

1,148,180,252

4,678,834,525

1,047,072,368

4,207,136,775

5,920,524

24,126,135

5,400,524

21,699,305

1,142,259,728

4,654,708,390

1,041,671,844

4,185,437,470

1,148,180,252

4,678,834,525

1,047,072,368

4,207,136,775

-

-

-

-

1,148,180,252

4,678,834,525

1,047,072,368

4,207,136,775

1,148,180,252

4,678,834,525

1,047,072,368

4,207,136,775

ទំនាក់ទំនង
ភាគីពាក់ព័ន្ធ
ភាគីមិនពាក់ព័ន្ធ

ហានិភ័យ
ធំ
មិនធំ

 អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
ឥណទានវិបារូបន៍

4.50% - 12.00%

5.25% - 12.00%

ឥណទានមានការកំណត់

3.00% - 13.20%

3.00% - 14.40%

7.00% - 8.00%

7.00% - 8.00%

ឥណទានគេហដ្ឋាន

3.00% - 12.00%

3.00% - 12.00%

 ឥណទានយានយន្ដ

6.50% - 12.00%

6.50% - 12.00%

សក្ខីបត្រជំនឿទុកចិត្ត
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ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
7.    ការវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ
ការវិនិយោគលើក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ពន្ធ័មិនបញ្ជាក់ភាគហ៊ុនមានដូចខាងក្រោម៖

2019

2018

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់

(កំណត់សម្គាល់

2.1)

2.1)

កម្ពុ ឡុនប៉ាក

3,570,000

14,547,750

3,570,000

14,344,260

កម្ពុ ស៊ីឃ្យួរឹធី

12,000,000

48,900,000

12,000,000

48,216,000

15,570,000

63,447,750

15,570,000

62,560,260

ការវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រង កម្ពុ ឡុនប៉ាក ភីអិលស៊ី
នៅថ្ងៃទី30 ខែ សីហា ឆ្នាំ2007 ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង កម្ពុឡុនប៉ាក ភីអិលស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ
របស់ធនាគារ ដែលធនាគារកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 51% នៃមូលធនរបស់ក្រុមហ៊ុន ។ សកម្មភាពចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុន គឺ
ផ្ដល់សេវាធានារ៉ាប់រងទូទៅនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ការវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុន កម្ពុ ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
នៅថ្ងៃទី 15 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2010 ធនាគារបានបញ្ចូល ក្រុមហ៊ុន កម្ពុ ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី ជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធដែលមាន
កម្មសិទ្ធិទាំងស្រុង។ សកម្មភាពចម្បងរបស់កម្ពុ ស៊ីឃ្យួរឹធី គឺផ្ដល់នូវសកម្មភាពអាជីវកម្មដែលទាក់ទងនឹងមូលបត្រដោយ
មិនក
 ំណត់តែទៅលើការធានាទិញមូលបត្រ អាជីវកម្មជួញដូរមូលបត្រ និងអាជីវកម្មឈ្មួញជើងសារមូលបត្រ។
8.    ការវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធញាតិ
ការវិនិយោគនេះតំណាងឱ្យចំនួន 49% នៃអត្ថប្រយោជន៍មូលធននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CPB Properties Co., Ltd. ដែលជា
ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលសកម្មភាពចម្បងគឺធ្វើការវិនិយោគនិងការជួលដី និងអគារ
ដើម្បីទទួលបានចំណូលពីការជួល។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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9.

18,830,147
15,404,147
62,771,899

នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធនាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

-

2,084,642

រំលស់

ការលក់

16,745,505

34,234,294

-

1,543,809

32,690,485

នាថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2019

ដករំលស់បង្គរ

នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ការលក់

ការទិញបន្ថែម

នាថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2019

តម្លៃដើម

ដុល្លារអាមេរិក

ជួសជុលកែលម្អ

និងឧបករណ៍

6,119,660

1,501,757

5,109,546

(53,696)

517,979

4,645,263

6,611,303

(62,772)

634,668

6,039,407

ដុល្លារអាមេរិក

អគារ និងការ សង្ហារឹម គ្រឿងបំពាក់

ព័ត៌មានលម្អិតរបស់ទ្រព្យ និងបរិក្ខារមានដូចខាងក្រោម៖

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

3,397,515

833,746

5,305,788

(287,357)

814,391

4,778,754

6,139,534

(283,953)

807,427

5,616,060

ដុល្លារអាមេរិក

ព័ត៌មានវិទ្យា

ឧបករណ៍

សម្ព័ន្ធធនាគារ

3,919,233

961,775

1,423,154

(208,669)

332,965

1,298,858

2,384,929

(222,800)

851,400

1,756,329

ដុល្លារអាមេរិក

យានយន្ដ

-

-

-

-

-

-

-

(63,393)

-

63,393

ដុល្លារអាមេរិក

កំពុងសាងសង់

សំណង់

76,208,307

18,701,425

30,668,635

(549,722)

3,749,977

27,468,380

49,370,060

(632,918)

3,837,304

46,165,674

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

9.

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

16,745,505
15,944,980
64,066,930

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធនាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

-

ការលុបចោល

នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

-

1,921,014

រំលស់

ការលក់

14,824,491

នាថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018

ដករំលស់បង្គរ

32,690,485

-

ការលុបចោល

នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

-

780,957

31,909,528

ដុល្លារអាមេរិក

ជួសជុលកែលម្អ

និងឧបករណ៍

5,601,671

1,394,144

4,645,263

(173,578)

(2,383)

490,310

4,330,914

6,039,407

(191,408)

(3,013)

430,343

5,803,485

ដុល្លារអាមេរិក

អគារ និងការ សង្ហារឹម គ្រឿងបំពាក់

ការលក់

ការទិញបន្ថែម

នាថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018

តម្លៃដើម

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ ((តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

3,364,296

837,306

4,778,754

(196,639)

(14,989)

844,891

4,145,491

5,616,060

(196,717)

(17,050)

1,104,060

4,725,767

ដុល្លារអាមេរិក

ព័ត៌មានវិទ្យា

ឧបករណ៍

សម្ព័ន្ធធនាគារ

1,838,118

457,471

1,298,858

-

(116,511)

156,054

1,259,315

1,756,329

-

(145,400)

127,869

1,773,860

ដុល្លារអាមេរិក

យានយន្ដ

254,713

63,393

-

-

-

-

-

63,393

-

-

63,393

-

ដុល្លារអាមេរិក

កំពុងសាងសង់

សំណង់

75,125,727

18,697,294

27,468,380

(370,217)

(133,883)

3,412,269

24,560,211

46,165,674

(388,125)

(165,463)

2,506,622

44,212,640

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

123

124

9.

18,161,590
15,342,335
62,520,015

នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធនាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

-

2,061,911

រំលស់

ការលក់

16,099,679

33,503,925

នាថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2019

ដករំលស់បង្គរ

នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

-

1,543,809

ការទិញបន្ថែម

ការលក់

31,960,116

នាថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2019

តម្លៃដើម

ដុល្លារអាមេរិក

ជួសជុលកែលម្អ

និងឧបករណ៍

6,081,925

1,492,497

4,948,710

(52,507)

512,790

4,488,427

6,441,207

(61,446)

633,698

5,868,955

ដុល្លារអាមេរិក

អគារ និងការ សង្ហារឹម គ្រឿងបំពាក់

ព័ត៌មានលម្អិតរបស់ទ្រព្យ និងបរិក្ខារមានដូចខាងក្រោម៖

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

3,184,066

781,366

5,100,720

(241,767)

794,964

4,547,523

5,882,086

(238,259)

765,248

5,355,097

ដុល្លារអាមេរិក

ព័ត៌មានវិទ្យា

ឧបករណ៍

ធនាគារ

3,771,351

925,485

1,166,141

(208,669)

310,346

1,064,464

2,091,626

(222,800)

851,400

1,463,026

ដុល្លារអាមេរិក

យានយន្ដ

-

-

-

-

-

-

-

(63,393)

-

63,393

ដុល្លារអាមេរិក

កំពុងសាងសង់

សំណង់

75,557,358

18,541,683

29,377,161

(502,943)

3,680,011

26,200,093

47,918,844

(585,898)

3,794,155

44,710,587

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

9.

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

16,099,679
15,860,437
63,727,236

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធនាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

-

ការលុបចោល

នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

-

1,899,829

រំលស់

ការលក់

14,199,850

នាថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018

ដករំលស់បង្គរ

31,960,116

-

ការលុបចោល

នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

-

780,957

31,179,159

ដុល្លារអាមេរិក

ជួសជុលកែលម្អ

និងឧបករណ៍

5,546,962

1,380,528

4,488,427

(173,578)

(2,383)

485,201

4,179,187

5,868,955

(191,408)

(3,013)

429,364

5,634,012

ដុល្លារអាមេរិក

អគារ និងការ សង្ហារឹម គ្រឿងបំពាក់

ការលក់

ការទិញបន្ថែម

នាថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018

តម្លៃដើម

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

3,244,832

807,574

4,547,523

(196,639)

(14,989)

831,299

3,927,852

5,355,097

(196,717)

(17,050)

1,080,034

4,488,830

ដុល្លារអាមេរិក

ព័ត៌មានវិទ្យា

ឧបករណ៍

ធនាគារ

1,601,422

398,562

1,064,464

-

(116,511)

133,585

1,047,390

1,463,026

-

(145,400)

127,869

1,480,557

ដុល្លារអាមេរិក

យានយន្ដ

254,713

63,393

-

-

-

-

-

63,393

-

-

63,393

-

ដុល្លារអាមេរិក

កំពុងសាងសង់

សំណង់

74,375,165

18,510,494

26,200,093

(370,217)

(133,883)

3,349,914

23,354,279

44,710,587

(388,125)

(165,463)

2,481,617

42,782,558

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

125

126

10.

11,733,148

នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

-

3,930,859

7,802,289

នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធ

1,284,764

រំលស់

លម្អៀងពីអត្រាប្តូរប្រាក់

2,646,095

នាថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2019

ដករំលស់បង្គរ

-

លម្អៀងពីអត្រាប្តូរប្រាក់

2,430,908

ការទិញបន្ថែម

305,019

523,519

-

200,722

322,797

828,538

-

60,795

767,743

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

9,302,240

ម៉ាស៊ីន ATM

8,107,307

4,454,379

-

1,485,486

2,968,893

12,561,686

-

2,491,703

10,069,983

33,037,276

18,151,594

203,392

6,019,191

11,929,011

51,188,870

573,989

10,153,690

40,461,191

7,555,980

3,123,877

-

1,137,175

1,986,702

10,679,857

-

2,430,908

8,248,949

305,019

523,519

-

200,722

322,797

828,538

-

60,795

767,743

7,860,998

3,647,397

-

1,337,897

2,309,500

11,508,395

-

2,491,703

9,016,692

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

32,033,567

14,863,142

162,413

5,421,159

9,279,570

46,896,709

513,952

10,153,690

36,229,067

2.1)

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

2.1)

ដុល្លារអាមេរិក

ម៉ាស៊ីន ATM

(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

ការិយាល័យ

ធនាគារ

និងធ
 នាគារជាអ្នកជ
ល
ួ ត
 វូ្រ បា
 នបង្ហាញ

(កំណត់សម្គាល់

សរុប
ដុល្លារអាមេរិក

 សម្ព័ន្ធធនាគារ

ការិយាល័យ

នាថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2019

តម្លៃដើម

ដូចខា
 ងក្រោម៖

សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារបានជួលទ្រពយ្ សកម្មជាច្រន
ើ រួមមានការិយាល័យ និងទីតាង
ំ ម៉ាស៊ន
ី ATM។ ព័តមា
៌ នអំពកា
ី រជួលរបស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ

សិទិ្ធក្នុងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

10.

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

-

9,302,240

លម្អៀងពីអត្រាប្តូរប្រាក់

នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

-

2,646,095

6,656,145

នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធ

1,157,266

រំលស់

លម្អៀងពីអត្រាប្តូរប្រាក់

1,488,829

នាថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018

ដករំលស់បង្គរ

-

9,302,240

444,946

322,797

-

173,969

148,828

767,743

-

84,142

683,601

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ការទិញបន្ថែម

នាថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នាំ2018

តម្លៃដើម

ម៉ាស៊ីន ATM

ការិយាល័យ

7,101,090

2,968,893

-

1,331,235

1,637,658

10,069,983

-

84,142

9,985,841

28,532,180

11,929,011

(67,060)

5,384,846

6,611,225

40,461,191

(189,732)

338,083

40,312,840

6,262,247

1,986,702

-

1,009,675

977,027

8,248,949

-

-

8,248,949

444,946

322,797

-

173,969

148,828

767,743

-

84,142

683,601

6,707,192

2,309,500

-

1,183,644

1,125,856

9,016,692

-

84,142

8,932,550

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

26,949,497

9,279,570

(53,349)

4,787,840

4,545,079

36,229,067

(169,720)

338,083

36,060,704

2.1)

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

2.1)

ដុល្លារអាមេរិក

ម៉ាស៊ីន ATM

(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

ការិយាល័យ

ធនាគារ

(កំណត់សម្គាល់

សរុប
ដុល្លារអាមេរិក

 សម្ព័ន្ធធនាគារ

សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
11.  កម្មវិធីកំព្យូទ័រ
បម្រែបម្រួលកម្មវិធីកុំព្យូទ័ររបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារមានដូចខាងក្រោម៖
2019
ដុល្លារអាមេរិក

2018
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់

(កំណត់សម្គាល់

2.1)

2.1)

តម្លៃដើម
នាថ្ងៃទី 1 ខែមករា
ការទិញបន្ថែម
លម្អៀងពីអត្រាប្តូរប្រាក់
នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ

3,104,839

12,475,243

2,411,199

9,734,010

289,056

1,177,903

693,640

2,787,046

-

176,976

-

(45,813)

3,393,895

13,830,122

3,104,839

12,475,243

2,307,302

9,270,739

2,087,582

8,427,569

236,890

965,326

219,720

882,835

-

131,517

-

(39,665)

2,544,192

10,367,582

2,307,302

9,270,739

849,703

3,462,540

797,537

3,204,504

ដករំលស់បង្គរ
នាថ្ងៃទី1 ខែមករា
រំលស់
លម្អៀងពីអត្រាប្តូរប្រាក់
នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ
តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធ
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

13.

12.

28,567,421
64,097,839

7,010,410
15,729,531

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
11,621,949

4,220,559

3,992,351

3,409,039

ដុល្លារអាមេរិក

46,696,990

16,958,205

16,041,267

13,697,518

2.1)

9,526,329

807,208

4,840,862

3,878,259

38,819,791

3,289,373

19,726,514

15,803,904

2.1)

9,451,124

2,049,734

3,992,351

37,974,615

8,235,830

16,041,267

13,697,518

2.1)

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់

2018

3,409,039

ពាន់រៀល ដុល្លារអាមេរិក
(កំណត់សម្គាល់

2019

ពាន់រៀល ដុល្លារអាមេរិក
(កំណត់សម្គាល់

2018

ធនាគារ

ប្រាក់បញ្ញើពីធនាគារផ្សេងៗមានគណនីចរន្ត និងគណនីគ្មានកាលកំណត់ និងគ្មានការប្រាក់នោះទេ។

ប្រាក់បញ្ញើពីធនាគារផ្សេងៗ

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ រួមមានគណនីដែលត្រូវទទួលពីក្រុមហ៊ុនប័ណ្ណឥណទាន បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវទទួល គណនីដែលត្រូវទទួលផ្សេងៗ គណនីព្យួរទុក និងគណនីអន្តរសាខា។

19,726,514

4,840,862

ការបង់មុន និងបុរេប្រទាន

15,803,904

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

3,878,259

ដុល្លារអាមេរិក

2019

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ធនាគារផ្សេងៗ

ការប្រាក់ត្រូវទទួលពីប្រាក់បញ្ញើនៅ

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម
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130

628,131,977

គណនីសន្សំ

1,159,787

495,131,497

671,188,435

697,875,221

សូមមើលកំណត់សម្គាល់ 26 "ប្រតិបត្ដិការ និងសមតុល្យរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ" ។

ខ) ប្រាក់បញ្ញើពីភាគីពាក់ព័ន្ធ

0.50%-3.25%

ប្រាក់សន្សំមានកាលកំណត់

2019

7,855,572,073

6,707,491

2,297,407,435

2,559,637,806

2,991,819,341

0.15% - 0.50%

1,927,747,748

1,646,010

563,780,966

628,131,977

734,188,795

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

គណនីសន្សំ

7,494,996,149

4,660,024

1,989,438,353

2,696,835,132

2,804,062,640

ដុល្លារអាមេរិក

2019

1,890,377,981

1,159,787

519,780,466

671,188,435

698,249,293

ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារ

0.00% - 0.15%

7,749,831,210 1,865,354,940

6,707,492

2,258,002,977

2,559,637,806

2,925,482,935

2.1)

2.1)

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

2018
(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

 សម្ព័ន្ធធនាគារ

គណនីចរន្ដ

ក) អត្រាការប្រាក់

1,646,010

ផ្សេងៗ

1,901,799,070

554,111,160

កំណត់

ប្រាក់បញ្ញើមានកាល

717,909,923

គណនីចរន្ត

ដុល្លារអាមេរិក

2019

ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន មានដូចខាងក្រោម៖

14.     ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ពាន់រៀល

0.75% - 3.50%

0.15% - 0.50%

0.00% - 0.25%

2018

7,595,538,728

4,660,025

2,088,477,912

2,696,835,132

2,805,565,659

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2018

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

108,943,579

អនិវាសនជន

1,901,799,070

16,213,789

1,232,752,451

543,889,252

ដុល្លារអាមេរិក

522,301,545

94,748,774

16,523,991

7,749,831,210 1,865,354,940

443,945,084

66,071,189

5,023,466,237 1,231,780,630

2,216,348,700

7,494,996,149

380,700,574

66,393,396

4,949,294,571

2,098,607,608

2.1)

ពាន់រៀល

2.1)

ដុល្លារអាមេរិក

2018
(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

 សម្ព័ន្ធធនាគារ

(កំណត់សម្គាល់

2019

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភបា
ិ ល

ឯកត្តបុគ្គល

សហគ្រាសក្នុងស្រុក

ឃ) ប្រភេទអតិថិជន

សូមមើលកំណត់សម្គាល់ 28 "ហានិភ័យសន្ទនីយភាព"។

គ
 ) ការវិភាគតាមឥណប្រតិទាន

14.     ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

1,927,747,748

108,943,578

16,213,789

1,232,752,451

569,837,930

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

7,855,572,073

443,945,080

66,071,190

5,023,466,238

2,322,089,565

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2019

1,890,377,981

1,159,787

519,780,466

671,188,435

698,249,293

ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារ
ពាន់រៀល

7,595,538,728

4,660,025

2,088,477,912

2,696,835,132

2,805,565,659

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2018

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

131

132

15.

(704,705)
67,637,155

(173,915)

16,692,289

ពន្ធពន្យារ

68,341,860

16,866,204

14,947,776

320,196

14,627,580

60,463,754

1,295,193

59,168,561

2.1)

2.1)

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

2018

(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

ពន្ធក្នុងគ្រា

ដុល្លារអាមេរិក

2019

 សម្ព័ន្ធធនាគារ

សមាសធាតុសំខាន់ៗនៃចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណូលមានដូចខាងក្រោម៖

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

16,567,854

(173,915)

16,741,769

ដុល្លារអាមេរិក

2019

67,132,944

(704,705)

67,837,649

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

14,829,328

320,196

14,509,132

ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារ
ពាន់រៀល

59,984,632

1,295,193

58,689,439

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2018

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល (តពីទំព័រមុន)

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

67,637,155

(263,457)

67,900,612

339,503,061

គុណនឹងអត្រាពន្ធ 20% និង 1% នៃផលរបរ។

16,567,854

114,752

16,453,102

82,265,508

ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល

67,132,944

464,976

66,667,968

333,339,838

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2019

14,829,328

(885,615)

15,714,943

78,574,713

ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារ

ពាន់រៀល

59,984,632

(3,582,311)

63,566,943

317,834,714

(កំណត់សម្គាល់ 2.1)

2018

ត្រូវបានគណនាដោយយកចំនន
ួ ខ្ពស់ជាងនៃបក
្រា ច
់ ណ
ំ
ញ
េ ជាប់ពន្ធសម្រាបកា
់ រិយបរិចទ
្ឆេ

60,463,754

(4,877,154)

65,340,908

326,704,541

ពន្ធលប
ើ ក
្រា ច
់ ណ
ំ ល
ូ ក្នង
ុ គ្រា

14,947,776

(1,205,724)

16,153,500

80,767,501

2.1)

2.1)

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

2018

(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

យោងតាមបទប្បញ្ញតសា
្តិ រពើពន្ធនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា
ុ

16,692,289

(65,019)

16,757,308

83,786,540

សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារ

ប្រសិទ្ធភាព

ពន្ធប្រាក់ចំណូលមាន

សកម្មភាពធានារ៉ាប់រង

លើប្រាក់ចំណូលចំពោះ

និងលម្អៀងនៃអត្រាពន្ធ

ភាពខុសគ្នាអចិន្រៃ្តយ៍

ចំណូលតាមអត្រាកំណត់

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់

តាមបញ្ជីគណនេយ្យ

ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

ដុល្លារអាមេរិក

2019

 សម្ព័ន្ធធនាគារ

ព័ត៌មានលម្អិតនៃចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណូលប៉ាន់ស្មាន មានដូចខាងក្រោម៖

15.1 ព
 ន្ធលើប្រាក់ចំណូលបច្ចុប្បន្ន

15.

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

133

134

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលបច្ចុប្បន្ន (តពីទំព័រមុន)

15.1

សមតុល្យនាចុងការិយបរិច្ឆេទ

លម្អៀងអត្រាប្តូរប្រាក់

ពន្ធបានបង់ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ

បច្ចុប្បន្ន

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណូល

សមតុល្យនាដើមការិយបរិច្ឆេទ
68,341,860

51,334,667

14,934,021

60,856,136

1,116,164

12,776,174

-

(12,516,515)

14,627,580

10,665,109

51,334,667

(597,582)

(50,291,357)

59,168,561

43,055,045

2.1)

2.1)

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

2018

(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

14,708,357) (59,936,555)

16,866,204

12,776,174

ដុល្លារអាមេរិក

2019

 សម្ព័ន្ធធនាគារ

ព័ត៌មានលម្អិតពីបម្រែបម្រួលនៃពន្ធលើប្រាក់ចំណូលដែលត្រូវបង់មានដូចខាងក្រោម៖

14,917,968

-

(14,590,349)

16,741,769

12,766,548

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

60,790,720

1,112,754

(59,455,673)

67,837,649

51,295,990

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2019

12,766,548

-

(12,377,135)

14,509,132

10,634,551

51,295,990

(593,803)

(49,731,328)

58,689,439

42,931,682

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2018
ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារ
ពាន់រៀល

ដូចនេះចំនួនប្រាក់ពន្ធដែលបានរាយការណ៍ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអាចប្រែប្រួលនៅការិយបរិច្ឆទបន្ទាប់ពេលដ
 ែលមានការកំណត់ពន្ធជាចុង

ក្រោយដោយអាជ្ញាធរពន្ធដារ។ ប្រាក់ពន្ធរបស់ធនាគារក្នុងឆ្នាំ 2010 ត្រូវបានសម្រេចជាចុងក្រោយដោយពុំមានការកំណត់ពន្ធឡើងវិញជាសារវន្តពីអាជ្ញាធរពន្ធដារទេ។

ច្បាស់លាស់ទៅតាមការបកស្រាយ

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់ធនាគារ គឺជាកម្មវត្ថុនៃការត្រួតពិនិត្យរបស់អាជ្ញាធរពន្ធដារ។ ព្រោះការអនុវត្តតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញតិពន្ធដារ ចំពោះប្រតិបត្តិការប្រភេទ ផ្សេងៗគ្នាមានភាពមិន

មិនមែនជាប្រាក់ចំណេញតាមសកម្មភាពធានារ៉ាប់រង និងសកម្មភាពធានារ៉ាប់រងបន្ត និងចំណូលការប្រាក់ពីធនាគារក្នុងស្រុក និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ។

យោងតាមបទប្បញ្ញត្តិសារពើពន្ធនព
ៃ ះ្រ រាជាណាចក្រកម្ពជា
ុ ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រា ត្រូវបានគណនា 5% នៃបុព្ធលាភធានារ៉ាប់រង និងនៅអត្រា 20% នៃប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធដែល

សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងធានារ៉ាប់រង

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល (តពីទំព័រមុន)

15.

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល (តពីទំព័រមុន)

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

និងប
 ំណុលភតិសន្យា

សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

សំវិធានធនលើអ៊ីមភែរមិនលើ

ចំណូលមិនទាន់ទទួលស្គាល់

895,933
9,297,153

2,281,510

3,850,667

4,550,553

2,107,595

192,312

774,714

1,140,569

8,468,317

772,710

3,112,801

4,582,806

2.1)

2.1)

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

2018

(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

219,861

944,949

1,116,700

ដុល្លារអាមេរិក

2019

 សម្ព័ន្ធធនាគារ

2,281,510

219,861

944,949

1,116,700

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

9,297,153

895,933

3,850,667

4,550,553

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2019

2,107,595

192,312

774,714

1,140,569

ពាន់រៀល

8,468,317

772,710

3,112,801

4,582,806

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2018
ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារ

កិច្ចសន្យាឥណទាន/ហិរញ្ញប្បទាន និងការធានាហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមិនអាចកាត់កងជាចំណាយតាមគោលបំណងពន្ធដារ និងមិនមានកាលបរិច្ឆេទកំណត់។

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម ត្រូវបានទទួលស្គាល់ចំពោះលម្អៀងប្រាក់ពន្ធបណ្តោះអាសន្នដែលផ្ដើមចេញពីភតិសន្យា និងសំវិធានធនសម្រាប់អុីមភែរមិនលើឥណទាន និងបុរេប្រទាន និង

15.2 ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម

15.

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

135

136

16.

ផ្សេងៗ

និងការធានាហិរញ្ញវត្ថុ

ឥណទាន/ហិរញ្ញប្បទាន

សំវិធានធនលើកិច្ចសន្យា

មូលប្បទានបត្ររបស់ធនាគារ

ការប្រាក់បង្គរត្រូវបង់

ទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗ

56,251,869
101,937,600

25,015,362

2,605,688

3,655,522

39,424,521

21,678,589

11,194,084

779,654

3,469,722

6,235,129

87,104,571

44,977,831

3,132,649

13,941,343

25,052,748

2.1)

2.1)

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

2018

(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

13,804,139

639,433

897,061

9,674,729

ដុល្លារអាមេរិក

2019

 សម្ព័ន្ធធនាគារ

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

17,266,156

6,054,933

639,433

897,061

9,674,729

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

70,359,584

24,673,853

2,605,688

3,655,522

39,424,521

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2019

17,945,172

6,855,346

779,654

3,469,722

6,840,450

ពាន់រៀល

72,103,701

27,544,781

3,132,649

13,941,343

27,484,928

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2018
ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារ

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

16.

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

639,433

-

(140,221)

779,654

2,605,688

44,440

(571,401)

3,132,649

779,654

-

779,654

-

3,132,649

-

3,132,649

-

2.1)

2.1)

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

2018

ទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗទៀត ភាគច្រើនរួមមានប្រាក់រង្វាន់បង្គរ ទុនបម្រុងសម្រាប់បុព្វលាភមិនទាន់សម្រេច ទ្រព្យអកម្មធានារ៉ាប់រងត្រូវបង់ និងចំណាយបង្គរផ្សេងៗទៀត។

សមតុល្យនាចុងការិយបរិច្ឆេទ

លម្អៀងអត្រាប្តូរប្រាក់

សំវិធានធនកត់បញ្ច្រាស់ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ

សមតុល្យនាដើមការិយបរិច្ឆេទ

ដុល្លារអាមេរិក

2019

បម្រែបម្រួលនៃសំវិធានធនទៅលើកិច្ចសន្យាឥណទាន និងការធានាហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារមានដូចខាងក្រោម៖

ទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗ (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

137

138

3,358,247

ច្រើនជាងប្រាំឆ្នាំ

32,024,965
37,773,783

1,410,753

7,858,887

9,269,640

រយៈពេលវែង

5,748,818

47,833,545

13,684,857

26,849,564

7,299,124

8,137,686

6,725,274

1,412,412

10,287,370

2,845,394

5,839,754

1,602,222

32,697,222

27,022,151

5,675,071

41,334,653

11,432,793

23,464,132

6,437,728

2.1)

2.1)

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

2018

(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

 សម្ព័ន្ធធនាគារ

រយៈពេលខ្លី

តម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃបំណុលភតិសន្យា

មិនទាន់ធ្វើអប្បហារ

11,738,293

6,588,850

មួយទៅប្រាំឆ្នាំ

បំណុលភតិសន្យាសរុបដែល

1,791,196

ដុល្លារអាមេរិក

2019

តិចជាងមួយឆ្នាំ

ធ្វើអប្បហារ

លើលំហូរសាច់ប្រាក់មិនទាន់

ការវិភាគតាមឥណប្រតិទាន

17. បំណុលភតិសន្យា

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

8,960,305

7,733,790

1,226,515

11,406,939

3,358,247

6,420,059

1,628,633

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

36,513,243

31,515,194

4,998,049

46,483,276

13,684,857

26,161,740

6,636,679

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2019

7,668,749

6,565,671

1,103,078

9,781,304

2,839,294

5,483,631

1,458,379

ពាន់រៀល

30,813,033

26,380,866

4,432,167

39,301,279

11,408,283

22,033,229

5,859,767

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2018
ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារ

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
17.  បំណុលភតិសន្យា (តពីទំព័រមុន)
ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលលម្អិត
សម្ព័ន្ធធនាគារ

ធនាគារ

2019

2018

2019

2018

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

1,485,486

1,331,235

1,337,897

1,183,644

451,951

440,460

427,927

407,864

សរុប

1,937,437

1,771,695

1,765,824

1,591,508

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

7,895,056

7,118,671

7,195,733

6,394,679

រំលស់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម
ការប្រាក់លើបំណុលភតិសន្យា

ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលទទួលស្គាល់ក្នុងរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់
សម្ព័ន្ធធនាគារ

ការទូទាត់នៃបំណុលភតិសន្យា
ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

ធនាគារ

2019

2018

2019

2018

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

907,798

748,458

772,221

645,082

3,699,277

3,007,304

3,146,801

2,591,939

18.  មូលធន
នាកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 ភាគហ៊ុនដែលបានអនុម័តមានចំនួន 90 លានភាគហ៊ុន ជាមួយតម្លៃចារឹក 1 ដុល្លារ
អាមេរិកក្នុងមួយភាគហ៊ុន។ ភាគហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវបានបោះផ្សាយ និងទូទាត់គ្រប់ចំនួន។ មិនមានការប្រែប្រួលទៅលើសិទ្ធិ
របស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆេទទេ។
ភាគទុនិករបស់ធនាគារគឺធនាគារសាធារណៈ ប៊ែហាដ ដែលជាធនាគារដែលមានសាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។
ទុនបម្រុងមិនបែងចែក
		ការបែងចែកទៅទុនបម្រុងក្នុងឆ្នាំមានចំនួន 20 លាន ដុល្លារអាមេរិក ត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅថ្ងៃទី11
ខែមីនា ឆ្នាំ2019 និងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12 ខែមេសា ឆ្នាំ2019។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

139

140
71,541,079
428,477,642

17,655,745

105,744,729

សមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងទៀត

13,293,710

343,642,853

97,529,933

11,816,103

2,645,351

83,068,479

394,508,579

47,796,137

10,700,445

336,011,997

2.1)

2.1)

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

2018

(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

3,280,777

84,808,207

ដុល្លារអាមេរិក

2019

 សម្ព័ន្ធធនាគារ

សមតុលយ្ ជាមួយធនាគារជាតិនក
ៃ ម្ពជា
ុ

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

ចំណូលការប្រាក់ទទួលបានពី៖

19. ចំណូលការប្រាក់

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

105,696,970

17,607,986

3,280,777

84,808,207

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

428,284,122

71,347,560

13,293,709

343,642,853

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2019

97,428,993

10,896,634

2,645,351

83,887,008

ពាន់រៀល

394,100,277

44,076,885

10,700,445

339,322,947

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2018
ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារ

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

1,831,303
80,809,615

451,951
19,943,143

បំណុលភតិសន្យា

2,493,513

6,895,043

615,378

1,701,639

ប្រាកប
់ ញ្ញស
ើ ន្សំ

69,589,756

18,315,843

440,460

597,509

1,877,186

15,400,688

74,087,585

1,781,661

2,416,924

7,593,217

62,295,783

2.1)

2.1)

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

2018

(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

 សម្ព័ន្ធធនាគារ

គណនីចរន្ដ

17,174,175

ដុល្លារអាមេរិក

2019

ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

ចំណាយការប្រាក់ទទួលបានពី៖

20. ចំណាយការប្រាក់

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

20,811,989

427,927

615,378

1,701,639

18,067,045

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

84,330,179

1,733,958

2,493,513

6,895,043

73,207,665

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2019

19,101,776

407,864

597,509

1,877,186

16,219,217

ពាន់រៀល

77,266,684

1,649,810

2,416,924

7,593,217

65,606,733

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2018
ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារ

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

141

142
1,571,963

កាតឥណទាន

6,369,595

8,782,430

(869,804)

15,830,478

ចំណាយថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជើងសារ

ចំណល
ូ ថ្លឈ
ៃ ល
ួ ្ន និងកម្រៃជង
ើ សារសុទ្ធ

64,145,097

(3,524,446)

67,669,543

2,167,431

ចំណូលពីសេវាកម្ម

8,769,630

16,700,282

2,164,272

កម្រៃពីឥណទានមិនទាន់ប្រើប្រាស់

9,293,355

3,489,562

2,293,523

ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម

13,818,799

17,146,172

14,682,175

(1,199,367)

15,881,542

409,833

1,581,469

1,964,131

2,076,837

2,133,055

3,415,275

4,300,942

59,389,397

(4,851,440)

64,240,837

1,657,774

6,397,043

7,944,910

8,400,806

8,628,207

13,814,787

17,397,310

2.1)

2.1)

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

2018

(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

861,195

3,410,365

កម្រៃរត់ការឥណទាន

ផ្សេងៗ

4,231,533

ការផ្ទេរប្រាក់

ថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជើងសារសុទ្ធ

ដុល្លារអាមេរិក

2019

 សម្ព័ន្ធធនាគារ

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជើងសារសុទ្ធមានដូចខាងក្រោម៖

21. ថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជើងសារសុទ្ធ

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

16,013,259

(869,804)

16,883,063

1,043,976

1,571,963

2,167,431

2,164,272

2,293,523

3,410,365

4,231,533

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

64,885,726

(3,524,446)

68,410,172

4,230,192

6,369,594

8,782,430

8,769,630

9,293,355

13,818,799

17,146,172

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2019

14,814,863

(1,199,367)

16,014,230

542,521

1,581,469

1,964,131

2,076,837

2,133,055

3,415,275

4,300,942

ពាន់រៀល

59,926,120

(4,851,440)

64,777,560

2,194,498

6,397,042

7,944,910

8,400,806

8,628,207

13,814,787

17,397,310

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2018
ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារ

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

1,726,999
38,745,617

426,209
9,562,097

ផ្សេងៗ

1,173,188

35,845,430

289,533

8,846,355

ចំណេញពីលម្អៀងអត្រាប្តូរប្រាក់សុទ្ធ

លុបចោល

ការប្រមូលមកវិញនៃឥណទាន

12,089,825

422,827

1,067,014

10,599,984

48,903,342

1,710,335

4,316,072

42,876,935

2.1)

ពាន់រៀល

2.1)

ដុល្លារអាមេរិក

2018
(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

 សម្ព័ន្ធធនាគារ

(កំណត់សម្គាល់

2019

ដុល្លារអាមេរិក

ចំណូលប្រតិបត្ដិការផ្សេងៗមានដូចខាងក្រោម៖

22. ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

9,713,724

577,836

289,533

8,846,355

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

39,360,011

2,341,393

1,173,188

35,845,430

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2019

12,241,230

574,232

1,067,014

10,599,984

ពាន់រៀល

49,515,776

2,322,769

4,316,072

42,876,935

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2018
ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារ

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

143

144
595,984
481,687
520,437
555,707
151,684

ពន្ធផ្សេងៗ

អាជ្ញាប័ណ្ណ

សន្តិសុខ

សម្ភារៈការិយាល័យ និងបោះពុម្ព

សេវាជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

2,231,401

ជួសជុល និងថែទាំ
821,393

5,472,353

រំលស់

ទឹកភ្លើង

15,341,050

ទាក់ទងផ្សេងទៀត

ចំណាយបុគ្គលិក និងចំណាយ

ដុល្លារអាមេរិក

614,624

2,251,725

2,108,811

1,951,796

2,414,927

3,328,284

9,041,637

22,173,974

62,161,935

325,470

399,600

442,190

469,333

850,596

884,475

1,250,425

4,963,224

14,513,841

1,316,526

1,616,382

1,788,659

1,898,452

3,440,661

3,577,701

5,057,969

20,076,241

58,708,487

2.1)

ពាន់រៀល

2.1)

ដុល្លារអាមេរិក

2018
(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

 សម្ព័ន្ធធនាគារ

(កំណត់សម្គាល់

2019

ចំណាយរដ្ឋបាល និងចំណាយទួទៅផ្សេងៗមានដូចខាងក្រោម៖

23. ចំណាយរដ្ឋបាល និងចំណាយទូទៅ

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

98,074

555,707

520,437

456,626

471,590

796,958

2,213,650

5,254,798

14,269,427

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

397,396

2,251,725

2,108,811

1,850,249

1,910,883

3,229,274

8,969,710

21,292,441

57,819,718

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2019

ធនាគារ

299,305

399,600

442,190

441,703

744,788

854,845

1,209,782

4,753,278

13,527,086

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

1,210,689

1,616,382

1,788,659

1,786,689

3,012,667

3,457,848

4,893,568

19,227,010

54,717,063

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2018

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

130,306
108,504

ធ្វើដំណើរ និងដឹកជញ្ជូន

ធានារ៉ាប់រង

3,698,763
111,880,769

912,824
27,611,246

66,323

439,658

528,000

482,382

617,930

25,498,818

863,459

12,782

89,240

120,970

130,213

183,000

103,142,719

3,492,691

51,703

360,976

489,324

526,712

740,235

2.1)

2.1)

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

2018

(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

 សម្ព័ន្ធធនាគារ

26,980,377

887,892

16,368

1,090,778

99,055

96,517

152,500

ពាន់រៀល

ធនាគារ

109,324,486

3,597,736

66,323

4,419,832

401,371

391,087

617,930

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2019
ដុល្លារអាមេរិក

ចំណាយផ្សេងៗភាគច្រើនទាក់ទងនឹងការស្នាក់នៅ ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ទ្រព្យមិនអាចធ្វើមូលធនកម្ម ចំណាយបរិវិសកម្ម។

ផ្សេងៗ

16,368

119,048

ទូរគមនាគមន៍

ការប្រជុំម្ចាស់ភាគហ៊ុន

152,500

លាភការអភិបាល

ដុល្លារអាមេរិក

2019

23. ចំណាយរដ្ឋបាល និងចំណាយទូទៅ (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

25,085,812

887,280

12,782

1,133,872

89,928

106,373

183,000

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

101,472,110

3,589,047

51,703

4,586,512

363,759

430,279

740,235

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2018

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

145

146

និងបំណុល

ប្រតិបត្ដិការ មុនការប្រែប្រួលទ្រព្យសកម្ម

សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីសកម្មភាព
90,619,343

-

(19,939)

ចំណេញពីការលក់ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

ការលុបចោលទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

236,890

5,235,463

1,380,389

83,786,540

រំលស់លើទ្រព្យអរូបិយ

ទ្រព្យសកម្ម

រំលស់ទ្រព្យ និងបរិក្ខារលើសិទិ្ធប្រើប្រាស់

រំពឹងទ
 ុក

សំវិធានធនលើការខាតបង់ឥ
 ណទាន

និយ័តកម្មលើ៖

ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

ដុល្លារអាមេរិក

369,116,668

-

(80,793)

959,878

21,214,096

5,593,336

341,430,151

87,475,003

13,193

(6,524)

219,720

4,743,504

1,737,609

80,767,501

351,655,664

53,366

(26,390)

888,767

19,187,474

7,028,628

324,523,819

2.1)

ពាន់រៀល

2.1)

ដុល្លារអាមេរិក

2018

(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

 សម្ព័ន្ធធនាគារ

(កំណត់សម្គាល់

2019

ចំណាយរដ្ឋបាល និងចំណាយទួទៅផ្សេងៗមានដូចខាងក្រោម៖

24. សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្ដិការ

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

88,866,207

-

(20,179)

236,890

5,017,908

1,366,080

82,265,508

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

361,977,977

-

(81,765)

959,878

20,332,563

5,535,356

335,231,945

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2019

ធនាគារ

85,057,445

13,193

(6,524)

219,720

4,533,558

1,722,785

78,574,713

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

341,935,847

53,366

(26,390)

888,767

18,338,242

6,968,665

315,713,197

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2018

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

(188,194,156)

(24,574,885)

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងទៀត

70,445,644

(33,965,200)

90,619,343

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

សមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងៗ

សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ប្រតិបត្ដិការ៖

(កើនឡើង) ថយចុះនៃទ្រព្យសកម្ម

បំណុល

ការ មុនការប្រែប្រួលទ្រព្យសកម្ម និង

សាច់ប្រាក់បានពីសកម្មភាពប្រតិបត្ដិ

ដុល្លារអាមេរិក

(100,142,656)

(766,891,186)

287,065,999

(138,408,190)

369,116,668

(14,946,224)

(111,225,023)

(211,228,761)

(122,007,120)

87,475,003

(60,053,928)

(446,902,142)

(848,717,162)

(490,224,608)

351,655,664

2.1)

ពាន់រៀល

2.1)

ដុល្លារអាមេរិក
(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

2018

(កំណត់សម្គាល់

2019

 សម្ព័ន្ធធនាគារ

24. សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្ដិការ (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

(20,494,749)

(188,179,847)

70,642,744

(33,965,200)

88,866,207

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

(83,516,102)

(766,832,877)

287,869,182

(138,408,190)

361,977,977

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2019

(14,494,082)

(112,028,728)

(212,974,002)

(122,007,120)

85,057,445

ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារ

2018

(58,237,221)

(450,131,429)

(855,729,540)

(490,224,608)

341,935,847

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

147

148
2,471,751

សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

76,355,698

(14,708,357)

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលបានបង់

សាច់ប្រាក់សុទ្ធបានពី(ប្រើក្នុង)

(16,503,543)

ការប្រាក់បានបង់

105,095,847

9,915,230

19,388,364

ទ្រព្យអកម្មផ្សេងទៀត

ការប្រាក់បានទទួល

79,007,583

36,444,130

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

310,992,314

(59,936,555)

(67,251,938)

428,265,577

148,509,830

32,308,511

131,657,182

94,175,250

1,033,104,315

21,908,173

(21,825,585)

(12,516,515)

(18,855,147)

95,468,312

(87,514,098)

(50,291,357)

(75,759,981)

383,591,678

(85,922,235) (345,054,438)

23,438,340

257,119,043

5,452,507

2.1)

2.1)

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

2018

(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្សេងៗ

(កើនឡើង) ថយចុះនៃបណ
ំ ល
ុ ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រ៖

បំណុល

មុនការប្រែប្រួលទ្រព្យសកម្ម និង

សាច់ប្រាក់បានពីសកម្មភាពប្រតិបត្ដិការ

ដុល្លារអាមេរិក

2019

 សម្ព័ន្ធធនាគារ

24. សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្ដិការ (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

75,898,229

(14,590,349)

(17,977,710)

105,048,088

3,418,200

16,870,767

37,369,767

32,308,511

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

309,133,468

(59,455,672)

(73,259,168)

428,070,959

13,777,349

68,748,376

152,281,801

131,657,182

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2019

(23,748,919)

(12,377,135)

(16,806,801)

95,352,249

(89,917,232)

21,802,840

259,273,908

5,452,507

ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារ

2018

(95,248,123)

(49,731,328)

(67,529,726)

383,125,336

(361,112,405)

87,603,811

1,041,762,562

21,908,173

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
25.  កិច្ចសន្យា និងយថាភាព
(ក) កិច្ចសន្យាលើភតិសន្យា
2019
ដុល្លារអាមេរិក

2018
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់

(កំណត់សម្គាល់

2.1)

2.1)

តិចជាង 1 ឆ្នាំ

1,628,633

6,636,679

1,458,379

5,859,767

ច្រើនជាង 1 ឆ្នាំ តែតិចជាង5 ឆ្នាំ

6,420,059

26,161,740

5,483,631

22,033,229

ច្រើនជាង 5 ឆ្នាំ

3,358,247

13,684,857

2,839,294

11,408,283

11,406,939

46,483,276

9,781,304

39,301,279

សរុប
(ខ) សន្យាលើការផ្តល់ឥណទាន

2019
ដុល្លារអាមេរិក

2018
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់

(កំណត់សម្គាល់

2.1)

2.1)

ផ្នែកដែលមិនប្រើឥណទានវិបារូបន៍

184,625,527

752,349,023

176,056,572

707,395,306

លិខិតឥណទាន

101,236,180

412,537,434

97,179,135

390,465,764

ផ្នែកដែលមិនប្រើរូបិយាណត្ដិ

78,016,282

317,916,349

61,260,565

246,144,950

ការធានារបស់ធនាគារ

28,544,015

116,316,861

30,945,309

124,338,252

ផ្នែកមិនប្រើប័ណ្ណឥណទាន

24,513,041

99,890,642

21,329,979

85,703,856

កិច្ចសន្យាឥណទាន

21,855,232

89,060,070

14,697,712

59,055,407

4,928,060

20,081,845

5,028,035

20,202,645

443,718,337

1,808,152,224

406,497,307

1,633,306,180

ផ្សេងៗ
សរុប
(គ) កិច្ចសន្យាដើមទុន

2019
ដុល្លារអាមេរិក

កិច្ចសន្យាដើមទុន

915,600

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

2018
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់

(កំណត់សម្គាល់

2.1)

2.1)

3,731,070

442,262

1,777,009

149

150

សមតុល្យជាមួយធនាគារ

(ម្ចាស់ភាគហ៊ុន)

ផ្សេង-គណនីចរន្ដ

សមតុល្យជាមួយធនាគារ

ផ្សេង-ប្រាក់បញ្ញើ

ចំណូលពីការប្រាក់

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ

Berhad

Public Bank

ភាគីពាក់ព័ន្ធ

47,045,827

2.1)

កំណត់សម្គាល់

(34,749,946)

(141,606,030)

-

-

8,430,319

ពានរៀល

-

-

33,873,022

2.1)

កំណត់សម្គាល់

2018

ពានរៀល ដុល្លារអាមេរិក

ប្រតិបត្តិការសរុប

(59,790,386) (243,645,823)

11,544,988

ដុល្លារអាមេរិក

2019

-

341,409,614

-

ដុល្លារអាមេរិក

-

-

34,749,946

1,391,244,177 401,200,000

-

2.1)

ពានរៀល

139,625,283

1,612,021,600

-

លេខ 2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2018

ពានរៀល ដុល្លារអាមេរិក

សមតុល្យសល់សុទ្ធ

(កំណត់សម្គាល់

2019

ប្រតិបត្ដិការសំខាន់ៗ ជាមួយញាត្តិសម្ព័ន្ធក្នុងកំឡុងការិយបរិច្ឆេទដែលបានធ្វើឡើងតាម ខ និងលក្ខខណ្ឌអាជីវកម្មធម្មតា ហើយសមតុល្យនៅចុងការិយបរិច្ឆេទមានដូចខាងក្រោម៖

26. ប្រតិបត្ដិការ និងសមតុល្យរវាងញាតិសម្ព័ន្ធ

ក្រោយនកា
ៃ រប្ដង
ឹ ទាមទារ និងចំនន
ួ ទក
ឹ ប្រាកន
់ កា
ៃ រទាមទារមកវិញមិនអាចកំណត់ឱយ្ ច្បាស់នៅពេលនេះបានទេ។

ក្នង
ុ អំឡង
ុ ការិយបរិចទ
េ្ឆ ធនាគារបានប្ដង
ឹ ទាមទារតាមផ្លវូ ច្បាប់ពអ
ី តិថជ
ិ នដែលមិនបានទូទាត់សង។ ភាគច្រន
ើ នការ
ៃ ទាមទារនេះកំពង
ុ ស្ថត
ិ នៅក្នង
ុ ការចរចា និង/ឬជំទាស់ពអ
ី តិថជ
ិ ន ហេតន
ុ ះេ លទ្ធផលចុង

ឃ. ការទាមទារតាមផ្នែកច្បាប់

25. កិច្ចសន្យា និងយថាភាព (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ផ្សេង-ប្រាក់តម្កល់

សមតុល្យជាមួយធនាគារ

ចំណូលពីការប្រាក់



(សម្ព័ន្ធញាតិ)

ផ្សេង-គណនីចរន្ដ

សមតុល្យជាមួយធនាគារ

ផ្សេង-ប្រាក់បញ្ញើ

សមតុល្យជាមួយធនាគារ

ចំណូលពីការប្រាក់

Public Bank Vietnam Limited

(សម្ព័នញាតិ)

Public Bank Berhad-Laos branch

ភាគីពាក់ព័ន្ធ

(149,870)

39,989,714

688,739

(304,757)

493,356

ដុល្លារអាមេរិក

(610,722)

162,958,085

2,806,611

(1,241,885)

2,010,424

2.1)

-

-

222,139

-

562,767

-

-

892,555

-

2,261,198

2.1)

191,297

39,989,714

-

18,495,243

-

779,534

162,958,085

-

75,368,115

-

2.1)

341,167

-

-

18,800,000

-

1,370,809

-

-

75,538,400

-

2.1)

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់

2018

ពាន់រៀល ដុល្លារអាមេរិក

សមតុល្យសល់សុទ្ធ

(កំណត់សម្គាល់

2019

ពាន់រៀល ដុល្លារអាមេរិក
(កំណត់សម្គាល់

2018

ពាន់រៀល ដុល្លារអាមេរិក

ប្រតិបត្តិការសរុប

(កំណត់សម្គាល់

2019

26. ប្រតិបត្ដិការ និងសមតុល្យរវាងសម្ព័ន្ធញាតិ (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

151

152
982,274
965,593

ចំណាយធានារ៉ាប់រង

ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន

308,429
32,791

ចំណាយការប្រាក់

ប្រាក់បញ្ញើអតិថិជន

57,818

584,441

190,390

94,909

ចំណាយការប្រាក់

កម្រៃជើងសារ

ចំណូលថ្លៃឈ្នួល និង

ចំណូលការជួល

-

248,836

ចំណាយថ្លៃជួល

ឥណទាន

161,880

ដុល្លារអាមេរិក

ចំណូលពីការប្រាក់

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ

CSP (បុត្រសម្ព័ន្ធ) ចំណូលការជួល

(បុត្រសម្ព័ន្ធ)

Campu Lonpac

(សម្ព័ន្ធញាតិ)

CPB Poperties

ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ប្រតិបត្តិការសរុប

133,623

1,256,848

235,608

3,934,790

4,002,767

2,381,597

775,839

386,754

-

1,014,008

659,661

-

349,582

57,818

-

1,044,632

468,947

146,026

94,909

-

249,997

-

1,404,620

232,313

-

4,197,331

1,884,229

586,732

381,344

-

1,004,488

652,668
-

-

9,321,949

-

-

16,378,651

-

-

-

-

សមតុល្យសល់សុទ្ធ

37,986,942

-

-

66,743,001

-

-

-

-

22,007,133

-

-

-

-

9,289,158

-

-

15,413,058

-

-

-

-

37,323,835

-

-

61,929,667

-

-

-

-

21,699,305

-

-

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់
2.1)

2018

5,400,524

ពាន់រៀល ដុល្លារអាមេរិក
(កំណត់សម្គាល់
2.1)

2019

5,400,524

ពាន់រៀល ដុល្លារអាមេរិក
(កំណត់សម្គាល់
2.1)

2018

162,436

ពាន់រៀល ដុល្លារអាមេរិក
(កំណត់សម្គាល់
2.1)

2019

26. ប្រតិបត្ដិការ និងសមតុល្យរវាងសម្ព័ន្ធញាតិ (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ឥណទាន

លាភការ និងអត្ថប្រយោជន៍

គណៈគ្រប់គ្រង

សំខាន់ៗ

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

644,432

-

ដុល្លារអាមេរិក

2,626,060

637,914

-

ដុល្លារអាមេរិក

2,563,138

-

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់
2.1)

2018

220,000

4,080

ដុល្លារអាមេរិក

សមតុល្យសល់សុទ្ធ

896,500

16,626

209,056

4,080

ពាន់រៀល ដុល្លារអាមេរិក
(កំណត់សម្គាល់
2.1)

2019

839,987

16,393

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់
2.1)

2018

ការវាស់វែង និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ រួមទាំងការគ្រប់គ្រងមូលធនរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ។

កំណត់សម្គាល់នេះបង្ហាញព័ត៌មានអំពីផលប៉ះពាល់នៃហានិភ័យនីមួយៗខាងលើមកលើសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារ និងបង្ហាញអំពីគោលបំណង គោលនយោបាយ និងដំណើរការរបស់ធនាគារសម្រាប់

- ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

- ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល និង

- ហានិភ័យទីផ្សារ

- ហានិភ័យឥណទាន

-

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់
2.1)

ប្រតិបត្តិការសរុប

សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារមានហានិភ័យដូចខាងក្រោមពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖

27. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ

ភាគីពាក់ព័ន្ធ

2019

26. ប្រតិបត្ដិការ និងសមតុល្យរវាងសម្ព័ន្ធញាតិ (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
27.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
ក) មុខងារគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ច
សកម្មភាពរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារប្រឈមនឹងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនដូចជា ហានិភ័យឥណទាន

ហានិភ័យទីផ្សារ

(រួមមាន ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់ និងហានិភ័យថ្លៃ) និងហានិភ័យសន្ទីយភាព។ ការទទួលយ
 ក
ហានិភ័យ គឺជាស្នូលចំពោះអាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ហើយហានិភ័យប្រតិបត្ដិការ គឺជាផលវិបាកមួយដែលមិនអាចជៀសវាង
បានក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម។
សម្ព័ន្ធធនាគារមិនបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍និទស្សន្ទហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាកិច្ចសន្យាប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស និងអត្រាការប្រាក់
អនាគតដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ខ្លួនឡើយ។
គោលបំណងសំខាន់របស់សម្ព័ន្ធធនាគារក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

គឺកា
 រអនុវត្ដតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ធនាគារជាតិនៃ 

កម្ពុជា។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ធនាគារក៏ទទួលស្គាល់ពីសារសំខាន់នៃភាពជោគជ័យក្នុងការអនុវត្ដល
 ្អបំផុតជាលក្ខណៈអន្ដរជាតិ
លើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល បានបង្កើតគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្មដើម្បី
បង្កើតដែនកំណត់សំខាន់ៗ សម្រាប់ហានិភ័យដែលធ
 នាគារអាចទទួលយកបាន និងត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពនានាដែល
ផ្ទុយនឹងការកំណត់ទាំងនោះ។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

2,042,500,058

16,259,577

ទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗ

សរុបបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

80,982,000

1,901,799,070

43,459,411

2,360,264,742

10,898,396

ប្រាកក
់ ម្ចនៅ
ី ធនាគារជាតិនក
ៃ ម្ពជា
ុ

ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្សេងៗ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

សរុបទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

1,141,549,593

785,398,533

សមតុល្យនៅធនាគារផ្សេងៗ

ឥណទាននិងបុរេប្រទាន

338,374,510

84,043,710

សមតុលយ្ នៅធនាគារជាតិនកម្ព
ៃ ជា
ុ

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

8,323,187,737

66,257,777

330,001,650

7,749,831,210

177,097,100

9,618,078,824

44,410,965

4,651,814,591

3,200,499,022

1,378,876,128

342,478,118

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2019

1,893,068,369

16,562,529

-

1,865,354,940

11,150,900

2,165,834,416

7,614,325

1,039,364,369

598,098,956

429,386,267

91,370,499

ពាន់រៀល

7,606,348,707

66,548,242

-

7,494,996,149

44,804,316

8,702,322,685

30,594,359

4,176,166,035

2,403,161,605

1,725,274,021

367,126,665

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2018
ដុល្លារអាមេរិក

 សម្ព័ន្ធធនាគារ

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុមានដូចខាងក្រោម៖

27. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

2,069,067,316

16,878,157

80,982,000

1,927,747,748

43,459,411

2,351,776,652

4,695,195

1,141,549,593

783,113,777

338,374,510

84,043,577

ដុល្លារអាមេរិក
ពាន់រៀល

8,431,449,313

68,778,490

330,001,650

7,855,572,073

177,097,100

9,583,489,857

19,132,921

4,651,814,591

3,191,188,641

1,378,876,128

342,477,576

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2019

44,804,316

8,686,331,559

21,871,976

4,176,166,035

2,395,895,992

1,725,274,021

367,123,535

2.1)

1,918,102,685

16,573,804

-

7,706,936,588

66,593,544

-

1,890,377,981 7,595,538,728

11,150,900

2,161,854,544

5,443,498

1,039,364,369

596,290,690

429,386,267

91,369,720

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់

2018
ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារ

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
27.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

27.1

ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ
ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

គឺជាហានិភ័យនៃការបាត់បង់ដោយផ្ទាល់

ឬប្រយោលដែលផ្ដើមចេញពីភាពខ្វះខាត

ឬការ

មិនបានអនុ

វត្តជាប់លាប់នៃនិតិវិធីផ្ទៃក្នុង បុគ្គលិក បច្ចេកវិទ្យា និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងផ្ដើមចេញពីកត្តាខាងក្រៅដែល
មិនម
 ែនជាហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផ្សារ

និងហានិភ័យសន្ទនីយភាពដូចជា
 ល
 ក្ខខណ្ឌតម
 ្រូវន
 ៃច្បាប់ និង

បទប្បញ្ញតផ
្តិ ្សេងៗ និងស្តង់ដារដែលទទួលស្គាល់ជាទូទៅនៅក្នុងសហគ្រាសអាជីវកម្ម។
ការខាតបង់ពីហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

ត្រូវបានគ្រប់គ្រងតាមរយៈដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

ការត្រួត

ពិនិត្យ និងកា
 រធរ្វើ បាយការណ៍ទៅលើសកម្មភាពអាជីវកម្មដ៏សមស្រប ដោយផ្អែកទៅលើការត្រួតពិនិត្យ និងអ
 ង្គភាព
គាំទ្រដែលមានភាពឯករាជ្យនៃផ្នែកអាជីវកម្ម និងការត្រួតពិនិត្យពីគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ។
ការគ្រប់គ្រងលើហានិភ័យប្រតិបត្តិការរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារតម្រូវឱ្យបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធ តួនាទី និងវិធីសាស្រ្ដគ្រប់គ្រង
ច្បាស់លាស់។ គោលការណ៍ និងវិធានការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងផ្សេងៗត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្ត រួមទាំងការបង្កើតកម្រិតនៃការ
ចុះហត្ថលេខាអនុម័ត ការបង្កើតប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ ការរៀបចំនីតិវិធី និងឯកសារសម្អាងនានា រួមទាំងការអនុវត្តទៅ
 
តាមគោលការណ៍

និងប
 ទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗ។

ការបង្កើតទា
 ំងនេះគឺបន្តការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជា
 ប្រចាំដើម្បីកំណត់

ហានិភ័យផ្នែកប្រតិបត្តិការរបស់ផ្នែកអាជីវកម្មធនាគារ ក៏ដូចជាកំណត់នូវកម្រិតនៃការអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍
របស់ស
 ម្ព័ន្ធធនាគារដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំដោយអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។

លទ្ធផលដែលបានមកពីការត្រួត

ពិនិត្យរបស់ស
 វនករផ្ទៃក្នុងត្រូវបានពិភាក្សាជា
 មួយគណៈគ្រប់គ្រងនផ្ន
ៃ ែកដែលពាក់ព័ន្ធ

បន្ទាបម
់ កបញ្ជូនទៅ
 

គណៈកមា្មការសវនកម្ម និងគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់សម្ព័ន្ធធនាគារ។
27.2 ហានិភ័យឥណទាន
សម្ព័ន្ធធនាគារចាត់វិធានការលើការលេចឡើងហានិភ័យឥណទាន

ដែលជាហានិភ័យដែលធ្វើឱ្យមានការខាតបង់

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារក្នុងករណីមិនបានអនុវត្ដកាតព្វកិច្ច។

ហានិភ័យឥ
 ណទានគឺជាហានិភ័យសំខាន់បំផុត

សម្រាប់អាជីវកម្មរ បស់សម្ព័ន្ធធនាគារ។

ហានិភ័យឥណទានកើតមានឡើងក្នុងសកម្មភាពផ្តល់កម្ចីដួូចជាការផ្តល់

ឥណទាន និងប
 ុរេប្រទាន។ ធនាគារមានហានិភ័យឥណទានសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្រៅតារាងតុល្យការ ដូចជា
កិច្ចសន្យាផ្ដល់ឥណទាន។ សកម្មភាពផ្តល់ឥណទាន ត្រូវបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍ឥណទានរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ
ដើម្បីធានាថាគោលបំណងនៃប្រាក់កម្ចីទាំងអស់
 ទទួលបានជោគជ័យ
ហើយហានិភ័យឥណទានត្រូវបា
 នបែងចែកយ៉ាងល្អ។

មានន័យថាសំណុំឥណទានត្រូវមានភាពរឹងមាំ

គោលការណ៍ឥណទានកត់ត្រានូវគោលការណ៍ប្រាក់កម្ចីទ្រព្យ

បញ្ចាំ និងដ
 ំណើរកា
 រអនុម័តឥ
 ណទាន ដោយក្នុងនោះរួមមាន ប្រព័នច
្ធ ំណាត់ថ្នាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ និងនីតិវិធី
ដែលអនុវត្តដើម្បីធានាក្នុងកា
 រគោរពតាមការណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។
(ក) ការវាស់វែងហានិភ័យឥណទាន
សម្ព័ន្ធធនាគារវាយតម្លៃពីលទ្ធភាពនៃការមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកសុំខ្ចី
ឧបករណ៍កំណត់ផ
 ្ទៃក្នុង។

តាមរយៈការប្រើប្រាស់

គណៈកម្មាធិការឥណទានក្នុងស្រុកទទួលខុសត្រូវក្នុងការកំណត់ក
 ម្រិតហា
 និភ័យ

អ្នកសុំខ្ចីម្នាក់ៗ។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
27.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

27.2 ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
កម្រិតហានិភ័យត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មរៀងរាល់ឆ្នាំ និងក្នុងករណីដែល៖
1- មានការផ្លាស់ប្ដូរខ និងលក្ខខណ្ឌឥណទាន រួមបញ្ចូលទាំងការពន្យារ
2-ការបង់មិនទៀងទាត់ ឬការគេចវេសដោយចេតនា និង
3-ព័ត៌មានមិនល្អទាក់ទងនឹងអ្នកសុំខ្ចី ឬប្រតិបត្ដិការ។
(ខ) គោលនយោបាយត្រួតពិនិត្យវិសាលភាពហានិភ័យ និងការទប់ស្កាត់
ធនាគារធ្វើប្រតិបត្តិការ

និងផ្ដល់ឥណទាននិងបុរេប្រទានដល់រូបវន្ដបុគ្គល

ឬសហគ្រាសនានានៅក្នុង

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ធនាគារគ្រប់គ្រងវិសាលភាព និងត្រួតពិនិត្យរាល់ការប្រមូលផ
 ្ដុំហានិភ័យឥណទាននៅ
ពេលណាដែលហានិភ័យទាំងនោះត្រូវបានកំណត់អត្ដសញ្ញាណ។ ហានិភ័យធំៗដែលកំណត់ដោយធនាគារជាតិ
នៃកម្ពុជាគឺជាហានិភ័យដែលផ្ដល់ឲ្យអត្ថគាហកតែមួយដែលមានអនុបាតលើសពី

10%

នៃមូលនិធផ
ិ ្ទាល់សុទ្ធ

របស់ធនាគារ។
សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារប្រើគោលនយោបាយ និងការអនុវត្ដជាច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់ហានិភ័យឥណទាន។ ជា
ទម្លាប់ក្នុងច
 ំណោមគោលនយោបាយ និងការអនុវត្ដទាំងនេះ គឺជាការទទួលយកនូវការធានាក្នុងទម្រ
 ង់ជាទ្រព្យ
បញ្ចាំលើឥណទាន

និងបុរេប្រទានចំពោះអតិថិជនដែលជាការអនុវត្ដជាទូទៅ។ សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធ
 នាគារ

អនុវត្ដគោលការណ៍ណែនាំលើភាពដែលអាចទទួលយកបាននៃប្រភេទជាក់លាក់នៃទ្រព្យបញ្ចាំ

ឬការទប់ស្កាត់

ហានិភ័យឥណទាន។ ប្រភេទទ្រព្យបញ្ចាំសំខាន់ៗដ
 ើម្បីធានាលើឥណទាន និងប
 ុរេប្រទានរបស់អតិថិជនរួមមាន៖
- ការដាក់បញ្ចាំទ្រព្យសម្បត្ដិជាទីតាំងដូចជាដី អគារ និងទ្រព្យផ្សេងៗ។
- ការគ្រប់គ្រងលើទ្រព្យសកម្មអាជីវកម្មដូចជាដី និងអគារ និង
- សាច់ប្រាក់ជាប្រាក់បញ្ញើកក់ទុក។
(គ) ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន
1. ការអភិវឌ្ឍ

និងរក្សាដំណរើ ការរបស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ

និងធនាគារសម្រាបវា
់ ស់វង
ែ ឥណទានខាតបង់រព
ំ ង
ឹ ទុក

		 រួមមានដំណើរការដូចខាងក្រោម៖
- ការអនុម័តដំបូងការធ្វើឱ្យមានសុពលភាពទៀងទាត់ និងការធ្វើតេស្តត្រឡប់មកវិញនៃម៉ូដែលដែលបានប្រើ
- កំណត់និងតាមដានការកើនឡើងហានិភ័យឥណទាន និង
- ការរួមបញ្ចូលពត័មានរំពឹងទុកនាពេលអនាគត។
2.ពិនិត្យឡើងវិញលើការអនុលោមភាពរបស់អង្គភាពអាជីវកម្ម
ដោយក្នុងនោះរួមមានកម្រិតហានិភ័យសម្រាប់សហគ្រាស

ជាមួយនឹងកម្រិតហានិភ័យដែលបានព្រមព្រៀង
ហានិភ័យក្នុងប្រទេស

និងប្រភេទផលិតផល។

របាយការណ៍ទៀងទាត់ស្តីពីគុណភាពឥណទាននៃសម្ពៀតក្នុងស្រុកត្រូវបានផ្តល់ជូនធនាគារក្រេឌីតដែលអាច
តម្រូវឱ្យមានវិធានការកែតម្រូវសមស្របដែលត្រូវអនុវត្ត។

របាយការណ៍ទាំងនេះរួមមានការប៉ាន់ប្រមាណអំពី

សំវិធានធនលើឥណទានខាតបង់រំពឹងទុក។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
27.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

27.2 ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
គ. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
3.		ផ្តល់ការណែនាំ

និងជំនាញដល់អង្គភាពអាជីវកម្មដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តល្អបំផុតនៅសម្ព័នធ
្ធ នាគារ

ធនាគារក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន។

ធនាគារមានគោលការណ៍

និង

និងការអនុវត្តជាច្រើនដើម្បីកាត់

បន្ថយហានិភ័យឥណទាន។ ការអនុវត្តជាប្រពៃណីគឺការទទួលបាននូវសុវត្ថិភាពក្នុងទម្រង់ជាវត្ថប
ុ ញ្ចាំសម្រាប់
ប្រាក់កម្ចីនិងបុរេប្រទានដល់អតិថិជនដែលជាទម្លាប់ធម្មតា។

ធនាគារអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការ

ទទួលយកបាននូវចំណាត់ថ្នាក់ជាក់លាក់នៃវត្ថុបញ្ចាំឬការកាត់បន្ថយហានិភ័យឥណទាន។ ប្រភេទទ្រព្យបញ្ចាំ
សំខាន់ដើម្បីធានាប្រាក់កម្ចី និងបុរេប្រទានអតិថិជនគឺ៖
		 - ប្រាក់កម្ចីហ៊ីប៉ូតែកលើទ្រព្យសកម្មលំនៅដ្ឋាន (ដីធ្លី អគារ និងទ្រព្យផ្សេងទៀត)។
		 - ចំណាយលើទ្រព្យសកម្មអាជីវកម្មដូចជាដីធ្លី និងអាគារ និង
		 - សាច់ប្រាក់ជាទម្រង់ប្រាក់បញ្ញើមានកំណត់។
ឃ. ការប្រមូលផ្តុំហានិភ័យ
បណ្តុំហានិភ័យកើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមអ្នកសុំខ្ចីមានសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មស្រដៀងគ្នា ឬសកម្មភាពនៅក្នុង
តំបន់ភូមិសាស្ដ្រដូចគ្នា ឬក៏មានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចដូចគ្នាដែលអាចធឱ
្វើ ្យស
 មត្ថភាពបំពេញកាតព្វកិច្ចសន្យារបស់

ពួកគេទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ស្រដៀងគ្នាដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរនៃសេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ ឬកត្ដាផ្សេងៗទៀត។
បណ្តុំហានិភ័យបង្ហាញទំនាក់ទំនង

រវាងលទ្ធផលរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍

ឧស្សាហកម្ម ឬទីតាំងភូមិសាស្ដ្រជាក់លាក់មួយ។

ដែលអាចប៉ះពាល់លើ

សម្ព័ន្ធធនាគារត្រួតពិនិត្យការផ្តោតអារម្មណ៍នៃហានិភ័យឥណទានរបស់ដៃគូ ដោយឧស្សាហកម្ម។ ការវិភាគនៃការ
ផ្តោតអារម្មណ៍នៃហានិភ័យឥណទានដូចនៅកាលបរិច្ឆេទតារាងតុល្យការត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

158

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

44,410,965
9,275,600,706

10,898,396

2,276,221,032

4,651,814,591

3,200,499,022

1,378,876,128

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

ពាន់រៀល

2,074,463,917

7,614,325

1,039,364,369

598,098,956

429,386,267

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

8,335,196,020

30,594,359

4,176,166,035

2,403,161,605

1,725,274,021

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2018

2,267,733,075

4,695,195

1,141,549,593

783,113,777

338,374,510

ដុល្លារអាមេរិក

9,241,012,281

19,132,921

4,651,814,591

3,191,188,641

1,378,876,128

2.1)

2,070,484,824

5,443,498

1,039,364,369

596,290,690

429,386,267

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

8,319,208,024

21,871,976

4,176,166,035

2,395,895,992

1,725,274,021

2.1)

(កំណត់សម្គាល់

2018

ទំនាក់ទំនងរវាងលទ្ធផលរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ដែលអាចប៉ះពាល់លើឧស្សាហកម្ម ឬទីតាំងភូមិសាស្ដ្រជាក់លាក់មួយ។

ធ្វើឱ្យស
 មត្ថភាពបំពេញកាតព្វកិច្ចសន្យារបស់ពួកគេទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ស្រដៀងគ្នាដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរនៃសេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ ឬកត្ដាផ្សេងៗទៀត។ បណ្តុំហានិភ័យប
 ង្ហាញ

បណ្តុំហានិភ័យកើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមអ្នកសុំខ្ចីមានសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មស្រដៀងគ្នា ឬសកម្មភាពនៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ដ្រដូចគ្នា ឬក៏មានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចដូចគ្នាដែលអាច

(ច) បណ្តុំហានិភ័យនៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាមួយហានិភ័យឥណទាន

ពាន់រៀល

ធនាគារ

(កំណត់សម្គាល់

2019

ហានិភ័យឥណទានដែលទាក់ទងនឹងខ្ទង់ក្រៅតារាងតុល្យការត្រូវបានបង្ហាញក្នុងកំណត់សម្គាល់លេខ 25 ស្តីពី "កិច្ចសន្យា និងយថាភាព"។

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

1,141,549,593

785,398,533

សមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងៗ

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

338,374,510

កម្ពជា
ុ

សមតុលយ្ ជាមួយធនាគារជាតិនៃ

ដុល្លារអាមេរិក

2019

 សម្ព័ន្ធធនាគារ

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីហានិភ័យឥណទានអតិបរមាមុនពេលទ្រព្យបញ្ចាំត្រូវបានកាន់កាប ់ឬការពង្រីកឥណទានផ្សេងៗមានដូចខាងក្រោម៖

(ង) ហានិភ័យឥណទានអតិបរមាមុនពេលទ្រព្យបញ្ចាំត្រូវបានកាន់កាប់ ឬការពង្រីកឥណទានផ្សេងៗ

27.2 ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)

27.

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

159

160
785,639,631

338,374,510

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

ដកសំវិធានធនសម្រាប់អុីមភែរមិន

-

-

ផ្សេងៗ-សហគមន៍ សង្គម និងស
 កម្មភាពបុគ្គល

3,200,499,022

785,398,533

338,374,510
1,378,876,128

(241,098)

-

-

-

អចលនទ្រព្យ

-

785,639,631

-

338,374,510

4,651,814,591

1,141,549,593

(6,630,659)

1,148,180,252

980,334,150

113,122,715

54,723,387

-

សមតុល្យជាមួយ ឥណទាន និងបុរេប្រទាន
ធនាគារផ្សេងៗ
ដុល្លារអាមេរិក
ដុល្លារអាមេរិក

រោងចក្រផលិតកម្ម

អន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុ

2019

សមតុល្យជាមួយ
ធនាគារជាតិ
ដុល្លារអាមេរិក

សម្ព័ន្ធធនាគារ

44,410,965

10,898,396

-

10,898,396

-

-

-

10,898,396

ផ្សេងៗ
ដុល្លារអាមេរិក

សម្ព័ន្ធធនាគារត្រួតពិនិត្យលើបណ្តុំហានិភ័យឥណទានតាមឧស្សាហកម្ម។ ការវិភាគលើបណ្តុំហានិភ័យនាការិយបរិច្ឆេទនៃតារាងតុល្យការមានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

(ច) បណ្តុំហានិភ័យនៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាមួយហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)

27.2 ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)

27. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

9,275,600,706

2,276,221,032

(6,871,757)

2,283,092,789

980,334,150

113,122,715

54,723,387

1,134,912,537

សរុប
ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

598,281,071

429,386,267

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

ដកសំវិធានធនសម្រាប់អុីមភែរមិន

-

-

ផ្សេងៗ-សហគមន៍ សង្គម និងស
 កម្មភាពបុគ្គល

2,403,161,605

598,098,956

429,386,267
1,725,274,021

(182,115)

-

-

-

អចលនទ្រព្យ

-

598,281,071

-

429,386,267

សមតុល្យជាមួយ
ធនាគារផ្សេងៗ
ដុល្លារអាមេរិក

រោងចក្រផលិតកម្ម

អន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុ

2018

សមតុល្យជាមួយ
ធនាគារជាតិ
ដុល្លារអាមេរិក

(ច) បណ្តុំហានិភ័យនៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាមួយហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)

27.2 ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)

27. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

4,176,166,035

1,039,364,369

(7,707,999)

1,047,072,368

867,054,154

110,808,051

69,210,162

-

ឥណទាន
និងបុរេប្រទាន
ដុល្លារអាមេរិក

សម្ព័ន្ធធនាគារ

30,594,359

7,614,325

-

7,614,325

-

-

-

7,614,325

ផ្សេងៗ
ដុល្លារអាមេរិក

8,335,196,020

2,074,463,917

(7,890,114)

2,082,354,031

867,054,155

110,808,051

69,210,162

1,035,281,663

សរុប
ដុល្លារអាមេរិក

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

161

162
783,351,430

338,374,510

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

ដកសំវិធានធនសម្រាប់អុីមភែរមិន

-

-

ផ្សេងៗ-សហគមន៍ សង្គម និងស
 កម្មភាពបុគ្គល

3,191,188,641

783,113,777

338,374,510
1,378,876,128

(237,653)

-

-

-

អចលនទ្រព្យ

-

783,351,430

-

338,374,510

សមតុល្យជាមួយ
ធនាគារផ្សេងៗ
ដុល្លារអាមេរិក

រោងចក្រផលិតកម្ម

អន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុ

2019

សមតុល្យជាមួយ
ធនាគារជាតិ
ដុល្លារអាមេរិក

(ច) បណ្តុំហានិភ័យនៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាមួយហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)

27.2 ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)

27. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

4,651,814,591

1,141,549,593

(6,630,659)

1,148,180,252

980,334,150

113,122,715

54,723,387

-

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន
ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារ

19,132,921

4,695,195

-

4,695,195

-

-

-

4,695,195

ផ្សេងៗ
ដុល្លារអាមេរិក

9,241,012,280

2,267,733,075

(6,868,312)

2,274,601,387

980,334,150

113,122,715

54,723,387

1,126,421,135

សរុប
ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

596,469,565

429,386,267

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

ដកសំវិធានធនសម្រាប់អុីមភែរមិន

-

-

ផ្សេងៗ-សហគមន៍ សង្គម និងស
 កម្មភាពបុគ្គល

2,395,895,992

596,290,690

429,386,267
1,725,274,021

(178,875.00)

-

-

-

អចលនទ្រព្យ

-

596,469,565

-

429,386,267

សមតុល្យជាមួយ
ធនាគារផ្សេងៗ
ដុល្លារអាមេរិក

រោងចក្រផលិតកម្ម

អន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុ

2018

សមតុល្យជាមួយ
ធនាគារជាតិ
ដុល្លារអាមេរិក

(ច) បណ្តុំហានិភ័យនៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាមួយហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)

27.2 ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)

27. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

4,176,166,035

1,039,364,369

(7,707,999)

1,047,072,368

867,054,155

110,808,051

69,210,162

-

ឥណទាន
និងបុរេប្រទាន
ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារ

21,871,976

5,443,498

-

5,443,498

-

-

-

5,443,498

ផ្សេងៗ
ដុល្លារអាមេរិក

8,319,208,025

2,070,484,824

(7,886,874)

2,078,371,698

867,054,155

110,808,051

69,210,162

1,031,299,330

សរុប
ដុល្លារអាមេរិក

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

163

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
27.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

27.2 ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
(ឆ) គុណភាពឥណទាន
គុណភាពឥណទាននៃឥណទាន និងបុរេប្រទានត្រូវបានសង្ខេបដូចខាងក្រោម៖
សម្ព័ន្ធធនាគារ
មិនហួសកាលកំណត់សង និង
គ្មានអុីមភែរមិន
ចំណាត់ថ្នាក់

ចំណាត់ថ្នាក់

ស្តង់ដារ

ក្រោមស្តង់ដារ

ដុល្លារអាមេរិក

ជាតិនកម្ព
ៃ ុជា
សមតុលយ្ ជាមួយធនាគារផស្ ង
េ ៗ

ហួសកាល
កំណត់សង
ប៉ុន្ដែគ្មានអុីមភែរម
 ិន

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

338,374,510

-

-

338,374,510

785,639,631

-

-

785,639,631

1,137,599,735

1,231,234

9,349,283

1,148,180,252

10,898,396

-

-

10,898,396

2,272,512,272

1,231,234

9,349,283

2,283,092,789

(3,715,470)

(374,688)

(2,781,599)

(6,871,757)

2,268,796,802

856,546

6,567,684

2,276,221,032

9,245,346,968

3,490,425

26,763,312

9,275,600,705

2019
សមតុល្យជាមួយធនាគារ

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ដកសំវិធានធនលើអុីមភែរមិន
ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

164

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
27.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

27.2 ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
(ឆ)គុណភាពឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
គុណភាពឥណទាននៃឥណទាន និងបុរេប្រទានត្រូវបានសង្ខេបដូចខាងក្រោម៖
សម្ព័ន្ធធនាគារ
មិនហួសកាលកំណត់សង និង
គ្មានអុីមភែរមិន
ចំណាត់ថ្នាក់
ស្តង់ដារ

ចំណាត់ក្រោម
ស្តង់ដារ

ហួសកាល

កំណត់សង

ប៉ុន្ដែគ្មានអុីមភែរម
 ិន

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ជាតិនៃកម្ពុជា

429,386,267

-

-

429,386,267

សមតុលយ្ ជាមួយធនាគារផ្សង
េ ៗ

598,281,071

-

-

598,281,071

1,025,666,454

4,869,499

16,536,415

1,047,072,368

7,614,325

-

-

7,614,325

2,060,948,117

4,869,499

16,536,415

2,082,354,031

(2,238,423)

(858,737)

(4,792,954)

(7,890,114)

2,058,709,694

4,010,762

11,743,461

2,074,463,917

8,271,895,551

16,115,242

47,185,226

8,335,196,020

2018
សមតុល្យជាមួយធនាគារ

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ដកសំវិធានធនលើអុីមភែរមិន

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)



របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
27.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

27.2 ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
(ឆ)គុណភាពឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
ធនាគារ
មិនហួសកាលកំណត់សង និង
គ្មានអុីមភែរមិន
ចំណាត់ថ្នាក់

ចំណាត់ថ្នាក់

ស្តង់ដារ

ក្រោមស្តង់ដារ

ហួសកាល

កំណត់សង

ប៉ុន្ដែគ្មានអុីមភែរម
 ិន

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ជាតិនកម្ព
ៃ ុជា

338,374,510

-

-

338,374,510

សមតុលយ្ ជាមួយធនាគារផ្សង
េ ៗ

783,351,430

-

-

783,351,430

1,137,599,735

1,231,234

9,349,283

1,148,180,252

4,695,195

-

-

4,695,195

2,264,020,870

1,231,234

9,349,283

2,274,601,387

(3,712,025)

(374,688)

(2,781,599)

(6,868,312)

2,260,308,845

856,546

6,567,684

2,267,733,075

9,210,758,543

3,490,425

26,763,312

9,241,012,280

2019
សមតុល្យជាមួយធនាគារ

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

ដកសំវិធានធនលើអុីមភែរមិន

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
27.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

27.2 ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
(ឆ) គុណភាពឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
ធនាគារ
មិនហួសកាលកំណត់សង និង
គ្មានអុីមភែរមិន
ចំណាត់ថ្នាក់

ចំណាត់ថ្នាក់

ស្តង់ដារ

ក្រោមស្តង់ដារ

ដុល្លារអាមេរិក

ជាតិនកម្ព
ៃ ុជា
សមតុលយ្ ជាមួយធនាគារផ្សង
េ ៗ

ហួសកាល

កំណត់សង

ប៉ុន្ដែគ្មានអុីមភែរម
 ិន

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

429,386,267

-

-

429,386,267

596,469,565

-

-

596,469,565

1,025,666,454

4,869,499

16,536,415

1,047,072,368

5,443,498

-

-

5,443,498

2,056,965,784

4,869,499

16,536,415

2,078,371,698

(2,235,183)

(858,737)

(4,792,954)

(7,886,874)

2,054,730,601

4,010,762

11,743,461

2,070,484,824

8,255,907,555

16,115,242

47,185,226

8,319,208,023

2018
សមតុល្យជាមួយធនាគារ

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

ដកសំវិធានធនលើអុីមភែរមិន

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារអនុវត្តវិធីសាស្រ្តបីដំណាក់កាល ដោយផ្អែកលើការផ្លាស់ប្តូរគុណភាពឥណទានចាប់តាំងពី
មានការទទួលស្គាល់ដំបូង៖
សំវិធានធនសម្រាប់អុីមភែរមិន នឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើវិធីសាស្រ្តបីដំណាក់កាលដូចខាងក្រោមដែលឆ្លុះបញ្ចាំង
ពីការផ្លាស់ប្តូរគុណភាពឥណទាននៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចាប់តាំងពីមានការទទួលស្គាល់ដំបូង៖
(i) ដំណាក់កាល 1៖ ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុករយៈពេល 12 ខែ -មិនមែនឥណទានអុីមភែរមិន
ចំពោះហានិភ័យ ដែលមិនមានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃហានិភ័យឥណទានចាប់តាំងពីការទទួលស្គាល់
ដំបូង ហើយមិនមែនឥណទានអុីមភែរមិន អាស្រ័យលើប្រភពដើម ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុកដែលទា
 ក់ទងនឹង
ការខកខានទូទាត់សងដែលកើតឡើងក្នុងរយៈពេល 12 បន្ទាប់នឹងត្រូវបា
 នទទួលស្គាល់។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

167

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
27.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

27.2 ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
(ឆ) គុណភាពឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
(ii) ដំណាក់កាលទី 2៖ ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុករយៈពេលវែង - មិនមែនឥណទានអុីមភែរមិន
ចំពោះហានិភ័យដែលមានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃហានិភ័យឥណទានចាប់តាំងពីការទទួលស្គាល់ដំបូង
ប៉ុន្តែមិនមែនជាឥណទានអុីមភែរមិន ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុករយៈពេលវែងនឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់។
(iii) ដំណាក់កាលទី 3៖ ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុករយៈពេលវែង - ឥណទានអុីមភែរមិន
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានវាយតម្លៃជាឥណទានអុីមភែរមិននៅពេលមានព្រឹត្តិការណ៍មួយ
ឱ្យមា
 នផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់លំហូរសាច់ប្រាក់នាពេលអនាគតរបស់ទ្រព្យសកម្មនោះ។

ឬច្រើនដងធ្វើ
ចំពោះទ្រព្យសកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថុដែលជាឥណទានអុីមភែរមិន ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុករយៈពេលវែងនឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់។

ដំណាក់កាល
1

ស្ថានភាពនៃហានិភ័យឥណទាន
ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុករយៈពេល 12 ខែ -

សូចនាករនៃការខកខានការទូទាត់សង
ហួសកាលកំណត់សងពី 0 ទៅ 29 ថ្ងៃ

មិនមែនឥណទានអុីមភែរមិន
2

ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុករយៈពេលវែង -

ហួសកាលកំណត់សងពី ៣០ ទៅ 89 ថ្ងៃ

មិនមែនឥណទានអុីមភែរមិន
3

ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុករយៈពេលវែង -

ហួសកាលកំណត់សងលើសពី 90 ថ្ងៃ

ឥណទានអុីមភែរមិន

រៀបចំ និងកំណត់រយៈពេលឡើងវិញ
កំណត់ជាប្រភេទឥណទានមិនដំណើរកា
 រ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឥណទានមិនដំណើរការ

និយមន័យនៃការខកខានទូទាត់សងដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងទាំងនេះ
ចំពោះទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់

ត្រូវបានអនុវត្តជាប់លាប់

លើកលែងតែមានព័ត៌មានដែលអាចបង្ហាញថានិយមន័យនៃការខកខាន

ទូទាត់សងផ្សេងដែលសមស្របបំផុតសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាក់លាក់។
ផ្អក
ែ លើនយ
ិ មន័យការខកខានទូទាត់សងរបស់សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារ គណនីដល
ែ ត្រវូ បានចាត់ចល
ូ ជាប្រភទ
េ 
ខកខានទូទាត់សងត្រូវបានដាក់ស្លាកថា "បាទ/ចាស" នៅក្នុងប្រអប់សូចនាករអុីមភែរមិននៅពេល "មូលហេតុនៃ
ការខកខានទូទាត់សង" បង្ហាញពីមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុទាំង 4 ខាងក្រោម៖
(ក) ធម្មតា៖ ភាពមិនច្បាស់លាស់របស់គណនីដែលហួសកាលកំណត់សង 90 ថ្ងៃ និងអាចអនុវត្តបានចំពោះ
ផលិតផលទាំងអស់ លើកលែងតែផលិតផលហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្មដែលមាននិយមន័យនៃការខកខាន
ទូទាត់សងថាហួសកាលកំណត់សង 31 ថ្ងៃ ដោយសារប្រភេទផលិតផលរយៈពេលខ្លី
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
27.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

27.2 ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
(ឆ) គុណភាពឥណទាន (តពីទំព័រមុន)
(iii) ដំណាក់កាលទី 3៖ ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុករយៈពេលវែង - ឥណទានអុីមភែរមិន (តពីទំព័រមុន)
(ខ) ការរៀបចំ

និងកំណត់រយៈពេលឡើងវិញ("R&R")៖

នៅពេលដែលគណនីឆ្លងកាត់ការរៀបចំបំណុល

ឬកំណត់រយៈពេលឡើងវិញ
(គ) បង្ខំ៖ នៅពេលគណនីបង្ហាញការទូទាត់មិនទៀងទាត់ក្នុងព័ត៌មានឥណទាន ប៉ុន្ដែមិនហួសកាលកំណត់សង
90 ថ្ងៃ និង
(ឃ) ពាក់ព័ន្ធ៖ សំដៅលើការខកខានមិនបានបំពេញកាត្វកិច្ចរបស់ប្រភេទអ្នកខ្ចីប្រាក់តែមួយក្នុងឥណទានដែល
មាននៅក្នុងបញ្ជីប្រភពខ្ចីប្រាក់តែមួយ។
(iv) ការបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីការវិវត្តនាពេលអនាគត
សម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីការវិវត្តនាពេលអនាគតទាំងការវាយតម្លៃថាតើហានិភ័យឥ
 ណទាន
របស់ឧបករណ៍បានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីការទទួលស្គាល់ដំបូង

និងការវាស់វែងការខាតបង់

ឥណទានរំពឹងទុក។
ព័ត៌មានខាងក្រៅដែលត្រូវបានពិចារណារួមមានទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច

និងការព្យាករណ៍ដែលបោះពុម្ពផ្សាយដោយ

ស្ថាប័នរ ដ្ឋាភិបាល និងអាជ្ញាធររូបិយវត្ថុនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសដែលសម្ព័ន្ធធនាគារ និងធនាគារប្រតិបត្តិការ អង្គការ
ឈានមុខដូចជាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ និងវិស័យឯកជន និងអ្នកព្យាករណ៍ការសិក្សា។
សម្ពន
័ ធ
្ធ នាគារ និងធនាគារបានកំណត់ និងចងក្រងឯកសារសំខាន់នហា
ៃ និភយ
័ ឥណទាន និងការខាតបង់ឥណទាន
សម្រាប់សម្ពៀតហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗស្របតាមប្រទេសនីមួយៗ ហើយប្រើការវិភាគទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្រ្ត បានប៉ាន់
ស្មានទំនាក់ទំនងរវាងការប្រែប្រួលម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងហានិភ័យឥណទាន និងការខាតបង់ឥណទាន។
(ជ)ការរឹបអូសទ្រព្យបញ្ចាំ
ក្នុងអំឡុងឆ្នាំនេះ ធនាគារមិនបានរឹបអូសទ្រព្យបញ្ចាំណាមួយដែលបានដាក់ធានាឥណទានឡើយ។
27.3 ហានិភ័យទីផ្សារ
សម្ព័ន្ធធនាគារប្រឈមហានិភ័យទីផ្សារដែលជាហានិភ័យធ្វើឱ្យតម្លៃទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុមានការប្រែប្រួលដោយសារតែការប្រែប្រួលក្នុងថ្លៃទីផ្សារ។

ឬលំហូរសាច់ប្រាក់អនាគតនឧបករណ៍
ៃ


ហានិភ័យទ
 ីផ្សារកើតឡើងពីស្ថានភាពបើកចំហរ

ក្នុងអ
 ត្រាការប្រាក់ និងផលិតផលជាមូលធនដែលកត្ដាទាំងនេះត្រូវប
 ្រឈមនឹងកា
 រប្រែប្រួលទីផ្សារជាក់លាក់ និងទូ
 ទៅ
និងការប្រែប្រួលក្នុងកម្រិតអស្ថេរភាពនៃអត្រា ឬថ្លៃទីផ្សារដូចជា
 អត្រាការប្រាក់ការពង្រីកឥណទាន អត្រាប្ដូររូបិយប័ណ្ណ
បរទេស និងថ្លៃមូលធន។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
27.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

27.3 ហានិភ័យទីផ្សារ (តពីទំព័រមុន)
សម្ព័ន្ធធនាគារមិនប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិទស្សន៍

ដូចជាកិច្ចសន្យាប្ដូររូបិយប័ណ្ណបរទេស

និងអត្រាការប្រាក់

អនាគតដើម្បីបញ្ចៀសហានិភ័យរបស់ខ្លួនទេ។
(1)

ហានិភ័យប្ដូររូបិយប័ណ្ណបរទេស
ហានិភ័យប្ដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសកើតឡើងពីប្រតិបត្ដិការអាជីវកម្មអនាគត និងព
 ីទ្រព្យសកម្ម និងទ
 ព្
្រ យអ
 កម្មដែល
ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជារូបិយប័ណ្ណ ដែលមិនមែនជារូបិយប័ណ្ណគោលរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ។ សម្ព័ន្ធធនាគារបាន
រក្សាទុកគោ
 លនយោបាយដែលបង្ការខ្លួនឯងពីស្ថានភាពហានិភ័យការប្ដូររូបិយប័ណ្ណបរទេស។

ស្ថានភាពបើក

ចំហរក្នុងអត្រាការប្រាក់រូបិយប័ណ្ណណាមួយត្រូវបានត្រួតព
 ិនិត្យជា
 មួយនឹងតម្រូវការប្រតិបត្តិការ ដែនក
 ំណត់នៃ

ស្ថានភាពដែលបានកំណត់់ជាមុន និងដ
 ែនកំណត់កា
 ត់បន្ថយការខាតបង់។
នាថៃ្ងទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 សមតុល្យទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្មរូបិយវត្ថុជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងពីដ
 ុល្លារអាមេរិកម
 ិន
មានទំហំសារវន្តទេ។ ហេតុដូច្នេះ ការវិភាគអំពីហានិភ័យប្ដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសពុំត្រូវបានបង្ហាញនោះទេ។
(2)

ហានិភ័យតម្លៃ
សម្ព័ន្ធធនាគារមិនមានហានិភ័យថ្លៃមូលបត្រទេ ព្រោះធនាគារមិនមានការវិនិយោគណាមួយដែលត
 ្រូវបានចាត់
ថ្នាក់លើតារាងតុល្យការជាមូលបត្រដែលអាចជួញដូរបាន។

(3)

ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់
ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់

គឺជាហានិភ័យដែលលំហូរសាច់ប្រាក់អនាគតនៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនឹងប្រែប្រួល

ដោយសារការប្រែប្រួលអត្រាការប្រាក់ទីផ្សារ។

កម្រិតការប្រាក់អាចកើនឡើងដោយសារការប្រែប្រួល

អាចកាត់បន្ថយការខាតបង់ក្នុងករណីមានការកើនឡើងដោយមិនបានរំពឹងទុក។
សម្ព័ន្ធធនាគារនៅដំណាក់កាលនេះមិនមានគោលនយោបាយណាមួយ

ប៉ុន្ដែ

គណៈគ្រប់គ្រងរបស់

ដើម្បីកំណត់ក
 ម្រិតមិនស៊ីគ្នានៃការ

កំណត់អត្រាការប្រាក់ឡើងវិញដែលអាចគ្រប់គ្រងបាននោះទេ។ ប៉ុន្ដែ គណៈគ្រប់គ្រងបានត្រួតពិនិត្យជា
 ប្រចាំ
លើភាពមិនស៊ីគ្នានេះ។
សម្ព័ន្ធធនាគារពុំមានទ្រព្យសកម្ម

និងទ្រព្យអកម្មដែលមានការប្រាក់ប្រែប្រួលនោះទេ។

សមតុល្យជា
 មួយ

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងធ
 នាគារផ្សេងៗ ប្រាក់បញ្ញើជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឥណទាន និងបុរេប្រទាន
ទទួលបានការប្រាក់ថេរ

ហើយប្រាក់បញ្ញើទទួលបានពីធនាគារ និងអតិថិជនក៏មានការប្រាក់ថេរផ
 ងដែរ។

27.4 ហានិភ័យសន្ទនីយភាព
ហានិភ័យសន្ទនីយភាព

គឺជាហានិភ័យដែលសម្ព័ន្ធធនាគារមិនអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចទូទាត់ទ្រព្យអ
 កម្មហ
 ិរញ្ញវត្ថុរបស់

ខ្លួនបាននៅពេលដល់កាលកំណត់សង និងមិនអាចបំពេញមូលនិធិនៅពេលមូលនិធិទាំងនោះត្រូវបា
 នដក។ ផលវិបាក
នៃបញ្ហាទាំងនេះអាចជាការមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចសងត្រលប់ទៅម្ចាស់ប្រាក់បញ្ញើ និងម
 ិនអា
 ចអនុវត្ដតាមកិច្ចសន្យា
ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចី។
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
27.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

27.4 ហានិភ័យសន្ទនីយភាព (តពីទំព័រមុន)
គណៈគ្រប់គ្រងរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារត្រួតពិនិត្យតារាងតុល្យការសន្ទនីយភាព
របាយការណ៍នៃកាលកំណត់សងបំណុល។

ការត្រួតពិនិត្យ

និងគ្រប់គ្រងការប្រមូលផ្ដុំ

និង

និងការរាយការណ៍ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមស្ថានភាព

សាច់ប្រាក់ប្រចាំថៃ្ង និងរៀបចំគម្រោងសម្រាប់ថ្ងៃបន្ទាប់ សប្ដាហ៍បន្ទាប់ និងខែបន្ទាប់ ព្រោះការិយបរិច្ឆេទទាំងន
 េះ
គឺជាការិយបរិច្ឆេទស
 ំខាន់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសន្ទនីយភាព។

គណៈគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យចលនានៃម្ចាស់ប្រាក់បញ្ញើ

សំខាន់ៗ និងគម្រោងដកប្រាក់របស់ពួកគេ។
កំណត់សម្គាល់

28

គឺជាការវិភាគទ្រព្យសកម្ម

និងបំណុលរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារតាមកាលកំណត់ពាក់ព័នដោយ
្ធ

ផ្អែកលើរយៈពេលនៅសល់នាការិយបរិច្ឆេទតារាងតុល្យការ

ធៀបនឹងកាលកំណត់តាមកិច្ចសន្យា

ឬកាលបរិច្ឆេទ

កាលកំណត់ដែលបានប៉ាន់ស្មាន។
27. 5 តម្លៃជាក់ស្ដែងនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
តម្លៃទីផ្សារគឺជាទឹកប្រាក់ដែលទ្រព្យសកម្មអាចត្រូវដោះដូរ ឬបំណុលត្រូវបានទូទាត់រវាងភាគីដែលមានឆន្ទៈ និងយ
 ល់
ដឹងនៅក្ន

ុងប្រតិបត្ដិការបើកចំហ។ នៅពេលមិនមានតម្លៃជាក់ស្ដែងដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានតម្លៃនៅទ
 ីផ្សារនឹងម
 ិនមាន

សម្រាប់ផ្នែកសំខាន់នៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងទ្រព្យអកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ។ ហេតុដូច្នេះ តម្លៃជាក់ស្ដែង
ត្រូវបានផ្អែកលើការសន្មតរបស់គណៈគ្រប់គ្រង

ដោយយោងតាមលក្ខណៈមូលដ្ឋានទ្រព្យស
 កម្ម

និងទ្រព្យអកម្ម។

តាមទស្សនៈរបស់គណៈគ្រប់គ្រង តម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានក្នុងតារាងតុល្យការគឺជា
ការប៉ាន់ស្មានសមហេតុនៃតម្លៃជាក់ស្ដែង។ ក្នុងការធ្វើការប៉ាន់ស្មាននេះអ្នកគ្របគ
់ ្រងសន្មតថាឥណទាន និងប្រាក់បុរេ
ប្រទានត្រូវបានរក្សាទុកដល់កាលអវសាន្ដជាមួយនឹងតម្លៃជាក់ស្ដែង ស្មើនឹងតម្លៃយោងនៃឥណទានដែលបានធ្វើនិយ័ត
ភាពសំវិធានធនសម្រាប់ការបាត់បង់ឥណទាន ប្រសិនបើមាន។
27.6

ការគ្រប់គ្រងដើមទុន
គោលបំណងចម្បងនៃការគ្រប់គ្រងដើមទុនរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ
ដើមទុនខាងក្រៅ

គឺដើម្បីធានាថាដើមទុននេះស្របទៅនឹងកម្រ
 ិត

និងត្រូវបានរក្សាយ៉ាងរឹងមាំលើរបាយការណ៍លទ្ធផល

និងអ
 នុបាតដើមទុនរ ឹងមា
 ំដើម្បទ
ី ្រទ្រង់

មុខជំនួញពាណិជ្ជកម្ម និងធ្វើអតិបរិមាកម្មលើតម្លៃរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន។
សម្ព័ន្ធធនាគារគ្រប់គ្រងរចនាសម្ព័ន្ធដើមទុន

និងធ្វើនិយ័តភាពទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច
 ្ច

ហានិភ័យនៃ
 សកម្មភាព។ ដើម្បីរក្សា ឬធ្វើនិយ័តកម្មលើរចនាសម្ព័ន្ធដើមទុននេះ

និង

សម្ព័ន្ធធនាគារអាចធ្វើនិយ័តកម្មល
 ើ

ចំនួនភាគលាភដែលបានចែកទៅម្ចាស់ភាគហ៊ុន ប្រគល់ជូនវិញរចនាសម្ព័ន្ធដើមទុន ឬបោះផ្សាយដើមទុនម
 ូលបត្រ។
គោលបំណង គោលនយោបាយ និងដំណើរការពីបណ្ដាឆ្នាំមុនៗមិនមានការប្រែប្រួលទេ។

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស
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28.

គឺអាស្រ័យទៅលើកាលបរិច្ឆេទរំពឹងថានឹងទទួលបានទទួលស្គាល់។

សម្រាប់ទ្រព្យសកម្មផ្សេងទៀត

ការវិភាគក្រុម

84,043,710

138,374,510

213,561,284
69,489,382
10,466,250

515,935,136

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

សមតុល្យនៅធនាគារផ្សេងៗ

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

2019

ដុល្លារអាមេរិក

រហូតដល់ 1 ខែ

375,818,061

432,146

110,477,915

192,908,000

72,000,000

-

472,070,230

-

74,662,230

344,408,000

53,000,000

-

> 3 ទៅ 6 ខែ

ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក

> 1 ទៅ 3 ខែ

315,617,849

-

205,855,502

34,762,347

75,000,000

-

ដុល្លារអាមេរិក

> 6 ទៅ 12 ខែ

493,551,295

-

493,551,295

-

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

> 1 ទៅ 5 ឆ្នាំ

សម្ព័ន្ធធនាគារ

កាលកំណត់របស់ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញវត្ថុផ្អែកលើរយៈពេលនៅសល់រហូតដល់ថ្ងៃសងមានដូចខាងក្រោម៖

បំណុលត្រូវបានចាត់ចូលទៅក្នុងរយៈពេលដែលឆាប់បំផុតដែលសម្ព័ន្ធធនាគារអាចតម្រូវឱ្យទូទាត់សង។

194,143,928

-

194,143,928

-

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

លើសពី 5 ឆ្នាំ

(6,871,757)

-

(6,630,659)

(241,098)

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

គ្មានកាលកំណត់

2,360,264,742

10,898,396

1,141,549,593

785,398,533

338,374,510

84,043,710

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

ក្រុមកាលអវសាន្ដ គឺផ្អែកលើរយៈពេលដែលនៅសល់ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទរបាយការណ៍ដល់កាលអវសាន្ដនៃកិច្ចសន្យា។ នៅពេលដែលដៃគូរពាណិជ្ជកម្មមានជម្រើសក្នុងការទូទាត់ស
 ង

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ទទួលស្គាល់ជាក់លាក់បាន។

កាលអវសាន្ដ គឺផ្អែកទៅលើពេលវេលាដែលនៅសល់ចាប់ពីថ្ងៃចុងក្រោយនៃរបាយការណ៍ដល់កាលអវសាន្ដនៃកិច្ចសន្យា ឬក៏មុនថ្ងៃនៃការរំពឹងទុក ប្រសិនបើទ្រព្យសកម្មនេះអាចនឹង

ការវិភាគលើទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាមក្រុមកាលអវសាន្ដ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ហានិភ័យសន្ទនីយភាព

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

28.

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

(925,421,331)

(3,771,091,924)

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

1,441,356,467

12,151,277

-

1,425,353,339

3,851,851

លើស (កង្វះ) សន្ទនីយភាពសុទ្ធ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប

បំណុលផ្សេងៗ

កម្ចីពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

សមតុល្យនៅធនាគារផ្សេងៗ

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

2019

ដុល្លារអាមេរិក

រហូតដល់ 1 ខែ

ហានិភ័យសន្ទនីយភាព (តពីទំព័រមុន)

288,423,078

183,647,152

-

-

144,039,592

39,607,560

ដុល្លារអាមេរិក

> 3 ទៅ 6 ខែ

931,743,214 1,175,324,042

228,648,641

147,169,420

4,108,300

-

143,061,120

-

ដុល្លារអាមេរិក

> 1 ទៅ 3 ខែ

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

184,560,131

45,290,830

270,327,019

-

80,982,000

189,345,019

-

ដុល្លារអាមេរិក

> 6 ទៅ 12 ខែ

2,011,221,527

493,551,295

-

-

-

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

> 1 ទៅ 5 ឆ្នាំ

សម្ព័ន្ធធនាគារ

791,136,507

194,143,928

-

-

-

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

(28,002,410)

(6,871,757)

-

-

-

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

លើសពី 5 ឆ្នាំ គ្មានកាលកំណត់

1,294,891,087

317,764,684

2,042,500,058

16,259,577

80,982,000

1,901,799,070

43,459,411

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

173

174

28.

7,422,429
3,621,295

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

312,760,436

47,959,946

សមតុល្យនៅធនាគារផ្សេងៗ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

162,386,267

91,370,499

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

2018

ដុល្លារអាមេរិក

រហូតដល់ 1 ខែ

ហានិភ័យសន្ទនីយភាព (តពីទំព័រមុន)

> 3 ទៅ 6 ខែ

374,768,909

1,981,827

170,487,082

80,300,000

122,000,000

-

531,005,312

65,181

70,740,131

315,200,000

145,000,000

-

ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក

> 1 ទៅ 3 ខែ

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

329,300,123

36,287

174,442,711

154,821,125

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

> 6 ទៅ 12 ខែ

454,432,429

6,516

454,425,913

-

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

> 1 ទៅ 5 ឆ្នាំ

សម្ព័ន្ធធនាគារ

169,554,102

-

169,554,102

-

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

លើសពី 5 ឆ្នាំ

(7,884,084)

6,030

(7,707,999)

(182,115)

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

គ្មានកាលកំណត់

2,163,937,227

5,717,136

1,039,364,369

598,098,956

429,386,267

91,370,499

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

28.

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

(1,155,715,164)

(4,643,663,530)

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

1,470,372,789

11,480,410

1,447,741,479

11,150,900

លើស (កង្វះ) សន្ទនីយភាពសុទ្ធ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប

បំណុលផ្សេងៗ

ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្សេងៗ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

2018

ដុល្លារអាមេរិក

រហូតដល់ 1 ខែ

ហានិភ័យសន្ទនីយភាព (តពីទំព័រមុន)

-

408,378,200

122,627,112

604,402

122,022,710

ដុល្លារអាមេរិក

> 3 ទៅ 6 ខែ

943,753,961 1,640,863,608

234,881,523

139,887,386

4,427,724

135,459,662

-

ដុល្លារអាមេរិក

> 1 ទៅ 3 ខែ

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

-

-

-

-

454,432,429

ដុល្លារអាមេរិក

> 1 ទៅ 5 ឆ្នាំ

679,719,032 1,825,909,500

169,168,500

160,131,623

534

160,131,089

-

ដុល្លារអាមេរិក

> 6 ទៅ 12 ខែ

សម្ព័ន្ធធនាគារ

681,268,382

169,554,102

-

-

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

លើសពី 5 ឆ្នាំ

11,150,900

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

272,766,047

(31,876,976) 1,095,973,977

(7,933,543)

49,459 1,893,068,369

16,562,529

- 1,865,354,940

-

49,459

ដុល្លារអាមេរិក

គ្មានកាលកំណត់

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

175

176

28.

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

507,443,601

4,263,049

69,489,382

211,273,083

សមតុល្យនៅធនាគារផ្សេងៗ

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

138,374,510

84,043,577

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

2019

ដុល្លារអាមេរិក

រហូតដល់ 1 ខែ

ហានិភ័យសន្ទនីយភាព (តពីទំព័រមុន)

53,000,000

-

ដុល្លារអាមេរិក

> 3 ទៅ 6 ខែ

-

74,662,230

375,818,061 472,070,230

432,146

110,477,915

192,908,000 344,408,000

72,000,000

-

ដុល្លារអាមេរិក

> 1 ទៅ 3 ខែ

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

315,617,849

-

205,855,502

34,762,347

75,000,000

-

ដុល្លារអាមេរិក

> 6 ទៅ 12 ខែ

-

-

-

493,551,295

-

493,551,295

ដុល្លារអាមេរិក

> 1 ទៅ 5 ឆ្នាំ

ធនាគារ

-

-

-

194,143,928

-

194,143,928

ដុល្លារអាមេរិក

លើសពី 5 ឆ្នាំ

-

-

(6,868,312)

-

(6,630,659)

(237,653)

ដុល្លារអាមេរិក

គ្មានកាលកំណត់

2,351,776,652

4,695,195

1,141,549,593

783,113,777

338,374,510

84,043,577

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

1,467,923,725

(960,480,124)

(3,913,956,505)

លើស (កង្វះ) សន្ទនីយភាពសុទ្ធ

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

12,769,857

-

1,451,302,017

3,851,851

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប

បំណុលផ្សេងៗ

កម្ចីពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្សេងៗ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

2019

ដុល្លារអាមេរិក

រហូតដល់ 1 ខែ

28. ហានិភ័យសន្ទនីយភាព (តពីទំព័រមុន)

189,345,019

ដុល្លារអាមេរិក

> 6 ទៅ 12 ខែ

288,423,078

183,647,152

-

184,560,132

45,290,830

270,327,019

-

-

-

-

-

-

2,011,221,527

493,551,295

ដុល្លារអាមេរិក

> 1 ទៅ 5 ឆ្នាំ

ធនាគារ

- 80,982,000.00

144,039,592

39,607,560

ដុល្លារអាមេរិក

> 3 ទៅ 6 ខែ

931,743,212 1,175,324,043

228,648,641

147,169,420

4,108,300

-

143,061,120

-

ដុល្លារអាមេរិក

> 1 ទៅ 3 ខែ

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

791,136,507

194,143,928

-

-

-

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

លើសពី 5 ឆ្នាំ

-

-

-

-

-

(27,988,371)

(6,868,312)

ដុល្លារអាមេរិក

គ្មានកាលកំណត់

1,152,040,541

282,709,336

2,069,067,316

16,878,157

80,982,000

1,927,747,748

43,459,411

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

177

178
3,621,295

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
310,948,151

7,422,429

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

46,148,440

162,386,267

91,369,720

សមតុល្យនៅធនាគារផ្សេងៗ

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

2018

ដុល្លារអាមេរិក

រហូតដល់ 1 ខែ

28. ហានិភ័យសន្ទនីយភាព (តពីទំព័រមុន)

374,609,285

1,822,203

170,487,082

80,300,000

122,000,000

-

ដុល្លារអាមេរិក

> 1 ទៅ 3 ខែ

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

530,940,131

-

70,740,131

315,200,000

145,000,000

-

ដុល្លារអាមេរិក

> 3 ទៅ 6 ខែ

329,263,836

-

174,442,711

154,821,125

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

> 6 ទៅ 12 ខែ

-

-

-

454,425,913

-

454,425,913

ដុល្លារអាមេរិក

> 1 ទៅ 5 ឆ្នាំ

ធនាគារ

-

-

-

169,554,102

-

169,554,102

ដុល្លារអាមេរិក

លើសពី 5 ឆ្នាំ

-

-

(7,886,874)

-

(7,707,999)

(178,875)

ដុល្លារអាមេរិក

គ្មានកាលកំណត់

2,161,854,544

5,443,498

1,039,364,369

596,290,690

429,386,267

91,369,720

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

(4,664,045,983)

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

-

408,266,715

122,673,416

600,000

122,073,416

ដុល្លារអាមេរិក

> 3 ទៅ 6 ខែ

945,385,669 1,640,415,661

235,287,623

139,321,662

3,862,000

135,459,662

-

ដុល្លារអាមេរិក

> 1 ទៅ 3 ខែ

-

-

-

-

-

454,425,913

ដុល្លារអាមេរិក

> 1 ទៅ 5 ឆ្នាំ

582,177,378 1,825,883,318

144,892,329

184,371,507

-

184,371,507

ដុល្លារអាមេរិក

> 6 ទៅ 12 ខែ

ធនាគារ

-

-

-

-

681,268,382

169,554,102

ដុល្លារអាមេរិក

លើសពី 5 ឆ្នាំ

-

-

-

-

(31,689,460)

(7,886,874)

ដុល្លារអាមេរិក

គ្មានកាលកំណត់

979,394,965

243,751,859

1,918,102,685

16,573,804

1,890,377,981

11,150,900

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ និងសេវាកម្មត្រួតពិនិត្យ។

សេវាកម្មដែលបានផ្ដល់ រួមមានឥណទានរយៈពេលវែង

មានតាំងពីអាជីវកម្មខ្នាតធំៗ

ផលិតផល

និង
ហិរញ្ញប្បទានជំនួញ និងថ្លៃឈ្នួលសេវាកម្ម រួមមានការ

ស្ថាប័នរដ្ឋរហូតដល់ឥណទានបុគ្គល។

ដូចជាគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុឥណទានរយៈពេលខ្លី ឥណទានវិបារូបន៍

វិស័យធនាគារបានផ្ដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងទូលំទូលាយទៅអតិថិជនជាច្រើនប្រភេទ

(1) ធនាគារពាណិជ្ជ

ធនាគារមានផ្នែកអាជីវកម្មដូចជា៖

ព័ត៌មានអំពីផ្នែកត្រូវបានបង្ហាញពីអាជីវកម្មរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ ដោយសារតែធនាគារ និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែមួយគត់។សម្ព័ន្ធ

29.  របាយការណ៍ផ្នែក

(1,160,787,949)

1,471,736,100

12,111,804

1,448,473,396

11,150,900

លើស (កង្វះ) សន្ទនីយភាពសុទ្ធ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប

បំណុលផ្សេងៗ

ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្សេងៗ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

2018

ដុល្លារអាមេរិក

រហូតដល់ 1 ខែ

28. ហានិភ័យសន្ទនីយភាព (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

179

180

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

ផ្សេងៗ

ចំណូល និងកម្រៃជើងសារ

ចំណូលពីខាងក្រៅ

ចំណូល

2,561,670

632,199

132,293,758
536,054,307

-

-

632,199

ដុល្លារអាមេរិក

ការធានារ៉ាប់រង

9,713,725

16,883,063

105,696,970

ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារពាណិជ្ជ

1,285,043

317,138

1,099

7,609

308,430

ដុល្លារអាមេរិក

2019

មូលបត្រ និងជើងសារ

វិស័យមូលបត្ររួមបញ្ចូលអាជីវកម្មនៃការធានាទិញមូលបត្រ ការជួញដូរមូលបត្រនិងជើងសារមូលបត្រ។ 

(3) មូលបត្រ និងឈ្មួញជើងសារមូលបត្រ

វិស័យធានារ៉ាប់រងរួមបញ្ចូលអាជីវកម្មនៃការធានាគ្រប់ប្រភេទទៅលើសេវាធានារ៉ាប់រងទូទៅ។

(2) ធានារ៉ាប់រង

29.     របាយការណ៏ផ្នែក (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

(5,008,219)

(1,235,987)

(152,727)

(190,390)

(892,870)

ដុល្លារអាមេរិក

ការលុបបំបាត់

534,892,802

132,007,108

9,562,097

16,700,282

105,744,729

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស



របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

-

696,984

67,094,251

(16,692,289)

83,786,540

(1,380,389)

(27,611,246)

269,041,726

(25,818)

-

-

-

1,136,922

112,778,175

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

1,422,415

(3,180)

(22,638)

-

(336,561)

(1,136,922)

ដុល្លារអាមេរិក

ការលុបបំបាត់

66,397,267

65,697,654

(121,255)

1,543,670

(14,309)

(1,431,230)

313,923

ដុល្លារអាមេរិក

មូលបត្រ និងជើងសារ

2019

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ម្ចាស់មូលធននៃធនាគារ

ភាគកម្មអប្បភាគ

ប្រាក់ចំណេញ (ខាត) ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ

(16,567,854)

82,265,508

ប្រាក់ចំណេញ (ខាត) មុនបង់ពន្ធ

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

(1,366,080)

(26,980,377)

2,989,209

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

110,611,965

ការធានារ៉ាប់រង

ធនាគារពាណិជ្ជ

បុរេប្រទាន

សំវិធានធនសម្រាប់ការខាតបង់លើឥណទន និង

ចំណាយទូទៅនិងរដ្ឋបាល

ចំណូលពីប្រតិបត្តិការ

លទ្ធផលតាមផ្នែក៖

29. របាយការណ៏ផ្នែក (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

181

182
-

-

-

-

1,199,554

(1,199,554)

65,819,725

(14,947,776)

80,767,501

(1,737,609)

(25,498,818)

108,003,928

507,652,759

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

262,094,501

64,794,685

(17,580)

(3,642)

(13,938)

-

(371,795)

357,857

(4,519,406)

125,501,300

12,089,825

15,881,542

97,529,933

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ម្ចាស់មូលធននៃធនាគារ

2,091,921

(114,806)

2,206,727

(14,824)

(1,240,765)

3,462,316

1,473,367

(1,117,282)

(152,727)

(146,026)

(818,529)

ដុល្លារអាមេរិក

ការលុបបំបាត់

1,025,040

63,745,384

(14,829,328)

78,574,712

(1,722,785)

(25,085,812)

105,383,309

2,305,189

364,244

1,322

13,338

349,584

ដុល្លារអាមេរិក

មូលបត្រ និងជើងសារ

2018

ភាគហ៊ុនអប្បភាគ

ប្រាក់ចំណេញ (ខាត) ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

ប្រាក់ចំណេញ (ខាត) មុនបង់ពន្ធ

សំវិធានធនសម្រាប់ការខាតបង់លើឥណទាន និងបុរទាន

ចំណាយទូទៅនិងរដ្ឋបាល

ចំណូលពីប្រតិបត្តិការ

លទ្ធផលតាមផ្នែក៖

508,393,608

569,886

125,684,452

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

-

12,241,230

ផ្សេងៗ

-

16,014,230

ថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជើងសារ

569,886

ដុល្លារអាមេរិក

ការធានារ៉ាប់រង

97,428,992

ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារពាណិជ្ជ

ចំណូលពីខាងក្រៅ

ចំណូល៖

29.     របាយការណ៏ផ្នែក (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

29.

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ដុល្លារអាមេរិក

ធនាគារពាណិជ្ជ
ដុល្លារអាមេរិក

1,939,909,350

បំណុលតាមផ្នែក
9,874,426,689
7,794,555,766

ទ្រព្យសកម្មតាមផ្នែក

បំណុលតាមផ្នែក

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

2,457,547,708

ទ្រព្យសកម្មតាមផ្នែក

ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល

17,128,907

82,681,090

4,263,043

20,577,673

ការធានារ៉ាប់រង

8,530,334,370

បំណុលតាមផ្នែក

2018

33,802,349

10,907,428,618

106,080,808

8,295,055

ទ្រព្យសកម្មតាមផ្នែក

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

2,093,333,588

បំណុលតាមផ្នែក

26,032,100

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

2,676,669,600

ការធានារ៉ាប់រង

ធនាគារពាណិជ្ជ

ទ្រព្យសកម្មតាមផ្នែក

ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល

2019

របាយការណ៏ផ្នែក (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

2,331,770

45,553,392

580,331

11,337,330

ដុល្លារអាមេរិក

មូលបត្រ និងជើងសារ

1,622,335

45,351,898

398,119

11,129,300

ដុល្លារអាមេរិក

មូលបត្រ និងជើងសារ

(103,079,520)

(165,639,780)

(25,654,435)

(41,224,435)

ដុល្លារអាមេរិក

ការលុបបំបាត់

(108,261,576)

(171,709,326)

(26,567,258)

(42,137,258)

ដុល្លារអាមេរិក

ការលុបបំបាត់

7,710,936,924

9,837,021,392

1,919,098,289

2,448,238,276

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

8,457,497,478

10,887,151,997

2,075,459,504

2,671,693,742

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម
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ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
30. 	 ព្រឹត្ដិការណ៍ក្រោយតារាងតុល្យការ
ក្រៅពីការលាតត្រដាងព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ពុំមានព្រឹត្ដិការណ៍ដែលបានកើតឡើងក្រោយថៃ្ងទី31
ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 ដែលមានឥទ្ធិពលសំខាន់ៗលើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារនៅថៃ្ងទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 ឡើយ។
31.

យថាភាពលើពន្ធ
ប្រព័ន្ធពន្ធដារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរជាញឹកញាប់
ស្ថិតនៅក្រោមការបកស្រាយខុសៗគ្នា
បានត្រួតពិនិត្យ
ពិន័យដា
 ក់ទណ្ឌកម្ម

និងមិនច្បាស់លាស់

ដែលកើតមានឡើងក្នុងចំណោមអាជ្ញាធរពន្ធដារ

និងយុត្តាធិការ។

និង/ឬ
ពន្ធត្រូវ

និងតាមដានអង្កេតដោយអាជ្ញាធរពន្ធដារជាច្រើនដែលផ្តល់លទ្ធភាពតាមច្បាប់ក្នុងការដាក់
និងបង់ការប្រាក់។

កត្តាជាក់ស្តែងទាំងអស់នេះអាចនឹងបង្កើតឲ្យមានហានិភ័យពន្ធបន្ថែម

តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ ការផាកពិន័យ និងការពិន័យជាការប្រាក់ ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈ
ជាសារវ័ន្តជាងប្រទេសដទៃទៀត។
គណៈគ្រប់គ្រងជឿជាក់ថា
ច្បាប់សារពើពន្ធរបស់ខ្លួន។

ការធ្វើសំវិធានធនលើពន្ធ

មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដោយយោងទៅតាមការបកស្រាយ

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ

អាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធអាចមានការបកស្រាយផ្សេងគ្នា

ហើយផលប៉ះពាល់ដល់ធនាគារ និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធអាចមានទំហំជាសារវន្ត ។
32.

តម្លៃជាក់ស្ដែងនៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួមមានទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុនិងឧបករណ៍នៅក្រៅតារាងតុល្យការ។

តម្លៃជាក់

ស្ដែងគឺជាថ្លៃដែលត្រូវទទួលដើម្បីលក់ទ្រព្យ ឬបង់ដើម្បីផ្ទេរបំណុលក្នុងប្រតិបត្តិការ នៅកាលបរិច្ឆេទនៃការវាស់វែងដើម
ឬក្នុងករណីដែលមិនមានទីផ្សារមានអត្ថប្រយោជន៍ ច្រើនបំផុតដែលសម្ព័ន្ធធនាគារ និង ធនាគារបានចូលប្រើនៅកាល
បរិច្ឆេទនោះ។ ព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញនៅទីនេះ តំណាងឱ្យការប៉ាន់ប្រមាណនៃតម្លៃជាក់ស្ដែងគិតត្រឹមកាលបរិច្ឆេទ
នៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ។
តម្លៃជាក់ទីផ្សារដែលអាចដកស្រង់

និងអាចអង្កេត

ដែលអាចរកបាន

ត្រូវបានប្រើដើម្បីវាស់វែងតម្លៃជាក់ស្ដែង

នៃឧបករណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្ថុ។ ក្នុងករណីតម្លៃទីផ្សារដែលត្រូវបានដកស្រង់ និងសង្កេត មិនអាចដឹងបាន តម្លៃជាក់ស្ដែងត្រូវ
បានគេប៉ាន់ប្រមាណដោយផ្អែកលើវិធីសាស្រ្ត

និងការសន្មតទាក់ទងនឹងលក្ខណៈហានិភ័យនៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្សេងៗអត្រាបញ្ចុះតំលៃការប៉ាន់ស្មាននៃលំហូរសាច់ប្រាក់នាពេលអនាគតនិងកត្តាផ្សេងទៀត។
ព័ត៌មានតម្លៃជាក់ស្ដែងសម្រាប់ទ្រព្យសកម្ម

និងបំណុលមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទេពីព្រោះវាមិនស្ថិត

ក្នុងវ ិសាលភាពនៃ CIFRS 7៖ ការបង្ហាញឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលទាមទារឱ្យបង្ហាញព័ត៌មានតម្លៃជាក់ស្ដែង។ ទាំងនេះ
រួមបញ្ចូលទាំងការវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងទ្រព្យសកម្មនិងឧបករណ៍។
វិធីសាស្រ្ត និងការសន្មតដែលប្រើប្រាស់ដោយសម្ព័ន្ធធនាគារ ក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃជាក់ស្ដែងនៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គឺ៖
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របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
32.

តម្លៃជាក់ស្ដែងនៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)
ក. សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងធនាគារផ្សេងៗទៀត
តំរូវការមានតំលៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងតម្លៃសមស្របដោយសាររយៈពេលខ្លីនៃគណនីទាំងនេះ។
ខ. ប្រាក់កម្ចីនិងបុរេប្រទាន
តម្លៃជាក់ស្ដែងត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណ

ដោយការថយចុះលំហូរសាច់ប្រាក់នាពេលអនាគត

ដែលបានប៉ាន់ស្មាន

ដោយប្រើអត្រាទីផ្សារទូទៅនៃហិរញ្ញប្បទានដែលមានហានិភ័យឥណទានស្រដៀងគ្នា និងឥណប្រតិទាន។
ឋានានុក្រមនៃតម្លៃជាក់ស្ដែង
CIFRS 17 បញ្ជាក់ពីឋានានុក្រមនៃបច្ចេកទេសវាយតម្លៃដោយផ្អែកលើថាតើធាតុចូលនៃបច្ចេកទេសវាយតម្លៃទាំងនោះ
អាចត្រូវបានគេសង្កេតឃើញ ឬមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន។ ធាតុចូលដែលអាចអង្កេតបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទិន្នន័យទ
 ីផ្សារដែល
ទទួលបានពីប្រភពឯករាជ្យនិងធាតុចូលដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការសន្មតទីផ្សាររបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ
និងធនាគារ។ ឋានានុក្រមតម្លៃជាក់ស្ដែងមានដូចខាងក្រោម៖
1. កម្រិត 1 - តម្លៃដកស្រង់ (មិនបានធ្វើនិយ័តកម្ម)

នៅក្នុងទីផ្សារសកម្មសម្រាប់ទ្រព្យសកម្ម

ឬបំណុលដូចគ្នា។

ដំណាក់កា
 លនេះរាប់បញ្ចូលទាំងមូលប័ត្រភាគហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជី និងឧបករណ៍បំណុល។
2.កម្រិត 2 - ធាតុចូលក្រៅពីតម្លៃដែលបានដកស្រង់រួមមានក្នុងដំណាក់កាលទី 1 ដែលអាចត្រូវបានគេសង្កេតឃើញ
សម្រាប់ទ្រព្យសកម្ម ឬការទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ (ឧទាហរណ៍តម្លៃ) ឬដោយប្រយោល (ឧទាហរណ៍ពីតម្លៃ)។
3.កម្រិត 3 - ធាតុចូលសម្រាប់ទ្រព្យសកម្មឬការទទួលខុសត្រូវដែលមិនផ្អែកលើទិន្នន័យទីផ្សារដែលអាចអង្កេតបាន
(ធាតុចូលដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន) ។ ដំណាក់កាលនេះរួមបញ្ចូលទាំងឧបករណ៍មូលធន និងឧបករណ៍បំណុល
ដែលមានសមាសធាតុមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន។
តារាងខាងក្រោមសង្ខេបអំពីឋានានុក្រមតម្លៃហិរញ្ញវត្ថុសមរម្យ

ដែលមិនត្រូវបានវាស់វែងតាមតម្លៃសមស្របនៅក្នុង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ 2019 និង 2018 ប៉ុន្តែសម្រាប់តម្លៃដែលត្រូវបានបង្ហាញ។

2019
តម្លៃយោង

2018
តម្លៃជាក់ស្ដែង

តម្លៃយោង

កម្រិត 3

តម្លៃជាក់ស្ដែង
កម្រិត 3

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

អតិថិជន

1,141,549,593

1,158,856,000

1,039,364,369

1,213,360,000

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

4,651,814,591

4,722,338,200

4,176,166,035

4,875,280,480

ឥណទាន និងប
 ុរេប្រទានទៅ

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

185

186
និងបំណុលរបស់សម្ព័ន្ធធនាគារ

687,695,223

1,679,441,276

687,695,223
-

460,485,029

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

-

-

-

លើសពី 1ឆ្នាំ

10,898,396

785,639,631

សមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងៗ

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

338,374,510

84,043,710

សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងរយៈពេល 1ឆ្នាំ

2019

លើបំណុលក្នុងរយៈពេល 1 ឆ្នាំ ឬលើសពី 1 ឆ្នាំ គិតពីកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍សមតុល្យ៖

តារាងខាងក្រោមបានបង្ហាញពីការវិភាគលើទ្រព្យសកម្ម

33. ព័ត៌មាននៃឥណប្រតិទានទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

2,367,136,499

10,898,396

1,148,180,252

785,639,631

338,374,510

84,043,710

សរុប

1,547,834,780

5,704,590

423,092,353

598,281,071

429,386,267

91,370,499

ក្នុងរយៈពេល 1ឆ្នាំ

623,992,561

12,546

623,980,015

-

-

-

លើសពី 1ឆ្នាំ

2018

598,281,071

429,386,267

91,370,499

សរុប

ឬការទូទាត់

2,171,827,341

5,717,136

1,047,072,368

តាមរយៈនៃការរំពឹងទុកលើការប្រមូលបានលើទ្រព្យសកម្ម

សម្ព័ន្ធធនាគារ

និងធនាគារ

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

2,671,693,742
10,887,151,998

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

37,667,206

6,871,757

2,716,232,705

349,096,206

4,831,135

2,281,510

3,393,895

12,561,686

49,370,060

3,920

276,654,000

សរុប

សម្ព័ន្ធធនាគារ

ទ្រព្យសកម្មសរុប

និងរំលស់បង្គរ

ដក៖ សំវិធានធនលើឥណទានខាត់បង់

1,036,783,923

2,281,510

1,679,448,782

-

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម

3,393,895

349,088,700

-

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

12,561,686

7,506

-

សិទិ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម

49,370,060

4,823,629

-

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

3,920

276,654,000

លើសពី 1ឆ្នាំ

7,506

-

វិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

-

សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ទ្រព្យសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងរយៈពេល 1ឆ្នាំ

2019

33.  ព័ត៌មាននៃឥណប្រតិទានទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

1,548,552,551

717,771

717,771

-

-

-

-

-

-

ក្នុងរយៈពេល 1ឆ្នាំ

940,320,414

316,327,853

5,187,042

2,107,595

3,104,839

10,069,983

46,165,674

3,920

249,688,800

លើសពី 1ឆ្នាំ

2018

9,837,021,393

2,448,238,276

32,744,575

7,890,114

2,488,872,965

317,045,624

5,904,813

2,107,595

3,104,839

10,069,983

46,165,674

3,920

249,688,800

សរុប

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

187

188
8,424,779,658

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

24,930,533
2,067,430,591

8,028,913

8,585,759

បំណុលផ្សេងៗ

បំណុលសរុប

170,026

1,410,753

បំណុលភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ

32,717,821

8,028,913

7,858,887

14,934,021

-

-

-

-

-

-

លើសពី 1ឆ្នាំ

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលត្រូវបង់

បំណុលមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ

16,259,577

បំណុលផ្សេងៗ
2,042,500,058

80,982,000

1,901,799,070

43,459,411

កម្ចីពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន

ប្រាក់បញ្ញើពីធនាគារផ្សេង

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងរយៈពេល 1ឆ្នាំ

2019

33. ព័ត៌មាននៃឥណប្រតិទានទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

8,457,497,479

2,075,459,504

32,959,446

8,755,785

9,269,640

14,934,021

2,042,500,058

16,259,577

80,982,000

1,901,799,070

43,459,411

សរុប

សម្ព័ន្ធធនាគារ

7,683,037,006

1,912,154,556

19,135,646

4,947,060

1,412,412

12,776,174

1,893,018,910

16,513,070

-

1,865,354,940

11,150,900

ក្នុងរយៈពេល 1ឆ្នាំ

27,899,919

6,943,733

6,894,274

169,000

6,725,274

-

49,459

49,459

-

-

-

លើសពី 1ឆ្នាំ

2018

7,710,936,925

1,919,098,289

26,029,920

5,116,060

8,137,686

12,776,174

1,893,068,369

16,562,529

-

1,865,354,940

11,150,900

សរុប

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

687,695,223

1,670,949,741

687,695,223
-

460,485,029

ឥណទាន និងបុរេប្រទាន

-

-

-

លើសពី 1ឆ្នាំ

4,695,195

783,351,430

សមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងៗ

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

338,374,510

84,043,577

សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងរយៈពេល 1ឆ្នាំ

2019

33.  ព័ត៌មាននៃឥណប្រតិទានទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

សរុប

2,358,644,964

4,695,195

1,148,180,252

783,351,430

338,374,510

84,043,577

ធនាគារ

1,545,761,403

5,443,498

423,092,353

596,469,565

429,386,267

91,369,720

ក្នុងរយៈពេល 1ឆ្នាំ

623,980,015

-

623,980,015

-

-

-

លើសពី 1ឆ្នាំ

2018

2,169,741,418

5,443,498

1,047,072,368

596,469,565

429,386,267

91,369,720

សរុប

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម

189

190
-

វិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនញាតិសម្ព័ន្ធ

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

ទ្រព្យសកម្មសរុប

និងរំលស់បង្គរ

ដក៖ សំវិធានធនលើឥណទានខាតបង់

4,823,628
360,454,192
1,048,149,415

7,506
1,670,957,247

2,281,510

3,393,895

11,508,395

47,918,844

3,920

15,570,000

274,954,000

លើសពី 1ឆ្នាំ

7,506

-

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

-

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

-

-

វិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ

 សិទិ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម

-

សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ទ្រព្យសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងរយៈពេល 1ឆ្នាំ

2019

33.  ព័ត៌មាននៃឥណប្រតិទានទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

សរុប

10,907,428,619

2,676,669,600

35,568,750

6,868,312

2,719,106,662

360,461,698

4,831,134

2,281,510

3,393,895

11,508,395

47,918,844

3,920

15,570,000

274,954,000

ធនាគារ

1,545,769,781

8,378

8,378

-

-

-

-

-

-

-

ក្នុងរយៈពេល 1ឆ្នាំ

950,481,696

326,501,681

3,999,248

2,107,595

3,104,839

9,016,692

44,710,587

3,920

15,570,000

247,988,800

លើសពី 1ឆ្នាំ

2018

9,874,426,690

2,457,547,708

30,816,895

7,886,874

2,496,251,477

326,510,059

4,007,626

2,107,595

3,104,839

9,016,692

44,710,587

3,920

15,570,000

247,988,800

សរុប

ធនាគារកម្ពជា
ុ សាធារណៈ  របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំា្ន 2019ប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

របាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរនេះ គឺជាការប្រែសម្រួលពីរបាយការណ៍ជាភាសារអង់គេ្លស

8,498,721,096

ពាន់រៀល (កំណត់សម្គាល់ 2.1)

16,508,413
2,085,575,729

7,757,859

363,930

បំណុលផ្សេងៗ

បំណុលសរុប

24,069

1,226,515

បំណុលភតិសន្យា

31,613,274

7,757,859

7,733,790

14,917,968

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលត្រូវបង់

-

-

2,069,067,316

បំណុលមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ

-

16,878,157

បំណុលផ្សេងៗ

-

-

-

80,982,000

1,927,747,748

43,459,411

លើសពី 1ឆ្នាំ

ប្រាក់កម្ចីពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្សេងៗ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងរយៈពេល 1ឆ្នាំ

2019

33.  ព័ត៌មាននៃឥណប្រតិទានទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល (តពីទំព័រមុន)

កំណត់សម្គាល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

សរុប

8,530,334,370

2,093,333,588

24,266,272

387,999

8,960,305

14,917,968

2,069,067,316

16,878,157

80,982,000

1,927,747,748

43,459,411

ធនាគារ

7,764,590,243

1,932,451,529

14,348,844

479,218

1,103,078

12,766,548

1,918,102,685

16,573,804

-

1,890,377,981

11,150,900

ក្នុងរយៈពេល 1ឆ្នាំ

29,965,525

7,457,821

7,457,821

892,150

6,565,671

-

-

-

-

-

-

លើសពី 1ឆ្នាំ

2018

7,794,555,768

1,939,909,350

21,806,665

1,371,368

7,668,749

12,766,548

1,918,102,685

16,573,804

-

1,890,377,981

11,150,900

សរុប

ភាពរឹងមាំក្នុងពេលមានបញ្ហាប្រឈម
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