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អំពីធនាគារ ស្ាែនា

ប្រព្យសកម្ម

1.3 ពាន់លានដុលា្លារអាមេរិក

ប្រាក់ចំមេញសុទ្ធ (មប្រោយបង់ពន្ធ)

23.1 លានដុលា្លារអាមេរិក

អតិថិជនដាក់ប្រាក់បម្ញើម�ើសពី

358,000 នាក់

អតិថិជនទទួ�មសវាឥេទាន 

ម�ើសពី 131,000 នាក់

បុគ្គ�ិកបមប្េើរោរងារម�ើសពី

4,000 នាក់
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ធនាគារស្ថាបនា គឺជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមរុខ 
បគមួយបៅកម្ខុជា ផែលមានបទពថាយសកម្មសររុបបលើស 
ពី 1.3 ពាន់លានែរុលា្ថារអាបមរិក និងមានបរុគ្គលិក 
បបបមើការងារបបចើនជាង 4,000 នាក់។

បយើងមានបណ្ថាញសខាធំជាងបគទីពីរបៅកនែខុង 
បបបទសកម្ខុជា ចំនួន 171 សខា និងមា៉ថាសរុីនបអធីអរឹម 
ចំនួន 151 បបគឿង ផែលមានសមត្ភាពទទួលយក 
បកដាសបបាក់ ែកបបាក់ និងបធវើការទូទាត់បបាក់។  
បយើងផ្ល់បសវាកម្មធនាគារែ៏បពញបលញ ែូចជា បសវា 
បបាក់កម្ចី បសវាបបាក់បបញ្ញើ បសវា iBanking បសវា 
ធនាគារតាមទូរស័ពទៃផែ បសវាប័ណ្ណឥណពន្ធនិងប័ណ្ណ 
ឥណទានបបបភទវីស បសវាបផទៃរបបាក់កនែខុងបសរុកនិង 
បបរៅបបបទស បសវាបផទៃរបបាក់ជរុំវិញពិភពបលាក (Western  

Union) ហិរញ្ញវត្ខុពាណិជ្ជកម្ម និងបសវាកម្មបផថាេងៗ 
បទៀតជាបបចើន។

បយើងបានសហការជាមួយបករុមហ៊រុនជាផែគូ បែើមថាបីផ្ល់ 
បសវាកម្មទូទាត់បបាក់ចល័តតាមទូរស័ពទៃផែ Wing  

និង PiPay បែើមថាបីផ្ល់ភាពងាយបសួលែល់អតិ្ិជន 
របស់បយើង។



“ដ�ើម្បីកា្្យជា 
ធនាគារពាណិជ្ជ 

ឈានមុខដេ 
ដៅកម្ពុជា”
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យោកអនៃកអា្យ្វើងបតិបត្តិការ្នាគារ តា្រ�ៈ 
បណ្មាញសខា និងបណ្មាញយអ្រីអឹ្របេ់យ�ើង 
យៅទូទាំងងបយទេ និងបណ្មាញ្នាគារឌរីជរីថ�។

យេវាក្្ម្នាគារយពញយ�ញរបេ់យ�ើងយបើកឱកាេ 
យដើ្មាបរីយ�ើកក្្ពេ់អាជរីវក្្ម យដើ្មាបរីទទួ�បាន 
ភាពយជាគជ័� និងយ្វើឱមាយងបយេើរយ�ើងនូវេ្តង់ដារ 
រេ់យៅរបេ់ងបជាជនក្្ពពុជា។

ដធវើឲ្យជីវិតកាន់តត
បបដសើរដ�ើង



�ទព��សកម�សរុប�នេកើនដល់
ចំនួនមួយ�ន់�នដុ���រ�េមរ�ក

ធ��រ���ប��ក់ឲ��េ�បើ��ស់
���កស���ថ�ីរបស់ខ��ន

អង��រ���ប�សហគមន៍កម��� 
(CCB) �ត�វ�នបេង�ើតេឡើង�

អង��រេ��រ���ភិ�លក��ង�សុកមួយ 1995

CCB �ន���ស់ប��រពី
អង��រេ��រ���ភិ�លេ��
�គឹះ���នមី�ក�ហិរ��វត�� (MFI)

2000

���រ�ូ�ន់ ធ��រ ជប៉ុន �ន
���យ����ស់�គហ៊ុនធំ�ងេគ
របស់���ប�លីមីតធីត

2012
���ប�លីមីតធីត
�នវត��នេ�ទូ�ំង
25 េខត��កុង2013

2003
��គឹះ���នមី�ក�ហិរ��វត��

ដំបូងបង�ស់ែដលទទួល�ន
����ប័ណ�ទទួល��ក់បេ��ើ

ពីធ��រ�តិៃនកម���
2009

2011

ទទួល�ន����ប័ណ��កុមហ៊ុនឯកជន
ពី�កសួង�ណិជ�កម� និង����ប័ណ��គឹះ���ន
មី�ក�ហិរ��វត��ពីធ��រ�តិៃនកម���
ប��រេ���ះេ�����ប� សហ�គិន កម��� 
លីមីតធីត (CEB)

2008

�នប��រេ���ះេ�����ប�
លីមីតធីត េហើយ�នយករូប�ជសីហ៍

ែដល�សត�ចតុ�តមកេធ�ើ�និមិត�
ស���ផ��វ�ររបស់ខ��ន

���រ�ូ�ន់ ធ��រ ជប៉ុន ភីអិលសុី 
�ត�វ�នបេង�ើតេឡើង�ធ��រ�ណិជ�

ែដល�ន����ប័ណ�េពញេលញ

ទទួល�ន�នរ���ន់ 
Chief Security Officer (CSO) 

ASEAN Award (CSO) 
ពីអង��រទិន�ន័យអន�រ�តិ (IDG) 

���ប�លីមីតធីត�នរួមប���ល����មួយ
���រ�ូ�ន់ ធ��រ ជប៉ុន េដើម��ីបេង�ើត�
ធ��រ���ប� ែដល�ន����ប័ណ�
េពញេលញ�ធ��រ�ណិជ�2016 2014

2017 2018

�ន�ក់ដំេណើរ�រេស� េអធីអឹម

ទទួល�ន�រ��គឹះ���ន
មី�ក�ហិរ��វត�����តតូច និងមធ��មេឆ�ើម 

(Outstanding Retail MFI) 

ពីអង��រទិន�ន័យអន�រ�តិ (IDG)

សេ���ធ�ផ��វ�រនូវកម�វ�ធី េស�ធ��រ�មទូរស័ព�ៃដ 
Sathapana Mobile និង�រ�ក់ឲ��េ�បើ��ស់���សុីនេអធីអឹម
ដំេណើរ�រ�ច់��ក់ (�ក់��ក់�ម���សុីនេអធីអឹម)

េបើកដំេណើរ�រប័ណ�ឥណពន�វ�� 

�ប�ស�ព�ៃដគូ�មួយវ�ង, Pipay និង Western Union

�ន�ក់េចញនូវ���សុីនេអធីអឹមដំេណើរ�រ�ច់��ក់ 
(�ក់��ក់�ម���សុីនេអធីអឹម)

��េ�ផ��រទំេនើបអីុអន II �នេបើកដំេណើរ�រ

ការវិវឌ្ឍន៍រែស់ ធនាគារ ស្ាែនា
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ប���ញ��

25
េខត�/�កុង

197
�សុក/ខណ�

1,651
ឃុំ/ស���ត់

14,383
ភូមិ

តំបន់ែដល�គបដណ�ប់

171
��

151 24/7
េអធីអឹម

េស�
ទូរស័ព�ចល័ត

ទំ�ក់ទំនង
សហ�រ�
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តំែន់បែតិែត្ិការ 
គិតងតឹ្ខែយ្ស ឆ្មា2ំ019



1.  សាខ េខត�កំពងធ់ំ  (ក)
2. សាខ ្រស�កកំពងស់ា� យ - ឃុំសានគ់  (ក)
3. សាខ ្រស�កសន�ុក - ឃំុកំពងថ់�  (ក)
4. សាខ ្រស�កសន�ុក - ឃំុតាងំ្រកសំាង  (ក) 
5. សាខ ្រស�កបរយណ៍ - ឃំុ្រកវ៉ា  (ក)
6. សាខ ្រស�កបរយណ៍ - ឃំុេ្រទ�ល  (ក)
7. សាខ ្រស�កបរយណ៍ - ឃំុសូេយង  (ក)
8. សាខ ្រស�កេសា� ង - ឃំុកំពងច់ិនេជើង  (ក)

1.  សាខ  សា� កក់ារការយិល័យកណ� ល (ក)
2. សាខ ចំការមន  (ក)
3. សាខ ភ�េំពញ  (ក)
4. សាខ េពធិ៍ែសនជយ័  (ក)
5. សាខ ឬស្សែីកវ  (ក)
6. សាខ ែ្រពកេព�   (ខ)
7. សាខ ផ្សោរេដើមគរ  (ក) 
8.  សាខ ស�ឹងមនជយ័  (ក)
9. សាខ ចំការដូង  (ក) 

10. សាខ ទួលេគក  (ក)
11. សាខ ្របពីំរមករ  (ក) 
12. សាខ េចមេច (ក)
13. សាខ េ្រជាយចងា� រ  (ក)
14. សាខ ផ្សោរេហងលី  (ក) 
15. សាខ ផ្សោរអុីអនមល៉ ២ (ក)
16. សាខ ច្បោរអំេព (ក)
17. សាខ មតទ់េន� (ក)
18. សាខ ភ�េំពញថ�ី (ក)

េខត�កំពង់ធំ

េខត��ត់ដំបង

1.  សាខ េខត�បតដំ់បង  (ក)
2. សាខ ្រស�កថ�េគល - ឃុំតាមុនឺ  (ក)
3. សាខ ្រស�កបេវល - ឃុំបេវល  (ក) 
4. សាខ ្រស�កេមងឫស្ស ី- ឃុំគរ  (ក)
5. សាខ ្រស�កគស់្រកទ្ប - ឃុំគស់្រកឡ (ខ)
6. សាខ ្រស�កភ�្ំរពឹក - ឃុំេព្រជចិនា�   (ក)
7. សាខ ្រស�កកំេរៀង - ឃុំបឹងរងំ  (ក)
8. សាខ ្រស�កសំេពលូន - ឃុំសន�ិភាព  (ក)
9. សាខ ្រស�ករតនមណ� ល - ឃុំេស�    (ក)
10. សាខ ្រស�កសំឡូត - ឃុំតាសាញ  (ក)
11. សាខ ្រក�ងបតដំ់បង  (ក)

េខត�ក���ល

1.  សាខ េខត�កណ� ល  (ក) 
2. សាខ ្រស�កសា� ង - ឃំុសា� យរលំ   (ខ)
3. សាខ ្រស�កេកាះធំ  -  ឃុំែ្រពកថ�ី   (ក)
4. សាខ ្រស�កេកាះធំ - ឃំុសំេពពូន  (ខ)
5. សាខ ្រស�កេកៀនសា� យ  - ឃំុគគីរ  (ក)
6. សាខ ្រស�កេកៀនសា� យ - ឃុំសំេរងធំ   (ខ)
7. សាខ ្រស�កសា� ង -   ឃុំែ្រពកគយ  (ក)
8. សាខ ្រស�កសា� ង - ឃំុេ្រតើយសា�   (ខ)
9. សាខ ្រស�កអង�ស�ួល - ឃុំែបកចន  (ក)
10. សាខ ្រស�កកណ� លស�ឹង - ឃំុបរគួ   (ក)
11. សាខ ្រស�កកណ� លស�ឹង - ឃំុបឹងខ្យោង  (ខ)
12. សាខ ្រស�កមុខកំពូល - ឃុំែ្រពកអ�� ញ  (ក)
13. សាខ ្រស�កខ្សោចក់ណ� ល - ឃុំវហិារសួគ ៌ (ក)
14. សាខ ្រស�កមុខកំពូល - ឃុំរកាេកាងទី១  (ក)
15. សាខ ្រស�កអង�ស�ួល - ឃុំតំណកអ់ំពិល  (ក)
16. សាខ ្រស�កពញាឮ - ឃុំទំនបធ់ំ  (ខ)
17. សាខ ្រស�កសា� ង - ឃំុែ្រពកអំបិល  (ក)
18. សាខ ្រស�កល� ឯម - ឃំុេកាះរះ  (ក)
19. សាខ ្រស�កពញាឮ - ឃុំវហិារហ�ួង  (ក)

េខត�េសៀម�ប

1.  សាខ េខត�េសៀមរប (ក)
2. សាខ ្រស�កបនា� យ្រសី - ឃុំខ� រសណ� យ  (ខ) 
3. សាខ ្រស�កពួក - ឃុំពួក  (ក)
4. សាខ ្រស�ក្រកឡាញ់ - ឃុំកំពងថ់�ូវ  (ក)
5. សាខ ្រស�កអង�រជំុ - ឃុំចរឈូក  (ក)
6. សាខ ្រស�កសូ្រទនិគម - ឃុំដំែដក  (ក)
7. សាខ  ្រស�កសា� យេលើ - ឃុំសា� យេលើ (ខ)
8. សាខ ្រស�កជីែ្រកង - ឃុំកំពងក់�ី  (ក)
9. សាខ ្រស�ក្របសាទបគង - ឃុំរលួស  (ក)
10. សាខ ្រក�ងេសៀមរប   (ក)
11. សាខ ្រស�កវ៉ារនិ - ឃុំ ែ្រសណូយ  (ក)

េខត�កំពង់�ម

1.  សាខ េខត�កំពងច់ម  (ក)
2. សាខ ្រស�កចំការេលើ - ឃំុសា� យទប  (ក)
3. សាខ ្រស�កស�ឹង្រតង ់- ឃំុេមសរៃ្រជ  (ក)
4. សាខ ្រស�កចំការេលើ - ឃំុបុសខ�ុរ  (ក) 
5. សាខ ្រស�កៃ្រពឈរ - ឃំុៃ្រជេវៀន  (ក)
6. សាខ ្រស�កកងមស   - ឃំុពមជីកង  (ខ)
7. សាខ ្រស�កៃ្រពឈរ - ឃំុ្រក�ច  (ខ)
8. សាខ ្រស�កេជើងៃ្រព - ឃំុសូទិព�  (ក)
9. សាខ  ្រស�កេជើងៃ្រព - ឃំុសំពងជយ័ (ខ)
10. សាខ ្រស�កបធាយ - ឃុំផា� វ (ក)
11. សាខ ្រស�កបធាយ - ឃុំតាងំ្រកាងំ  (ក)
12. សាខ ្រស�កស�ឹង្រតង ់- ឃំុែ្រពកកក ់ (ក)
13. សាខ ្រស�កស�ឹង្រតង ់- ឃំុអារក្សេតា� ត  (ខ)
14. សាខ ្រស�កេកាះសូទិន - ឃំុពម្របេធា� ះ (ខ)
15. សាខ ្រស�កកងមស   - ឃំុេខ�  (ខ)
16. សាខ ្រស�ក្រសីសន�រ - ឃំុែ្រពកេពធិ  (ក)

េខត�ត���ងឃ��ំ

1.  សាខ ្រក�ងសួង (ក) 
2. សាខ ្រស�កត្ូបងឃ�ុ ំ - ឃំុរកាព្រប ំ(ខ) 
3. សាខ ្រស�កអូររងំឪ - ឃំុអំពិលតាពក (ក) 
4. សាខ ្រស�កេមមត ់- ឃំុេមមត ់ (ក)
5. សាខ ្រស�កេមមត ់- ឃំុកំពន ់ (ខ)
6. សាខ ្រស�កតំែបរ - ឃំុតំែបរ (ខ)
7. សាខ ្រស�ក្រក�ចឆា� រ - ឃំុ្រក�ចឆា� រ (ខ)
8. សាខ ្រស�កពញាែ្រកក - ឃំុេកាងកាង (ក)
9. សាខ ្រស�កពញាែ្រកក - ឃំុែ្រកក  (ក)

េខត�ប���យ�នជ័យ

1.  សាខ េខត�បនា� យមនជយ័  (ក)
2. សាខ ្រស�ក្រពះេន្រត្រពះ - ឃុំជបវ់ារ ី (ខ)
3. សាខ ្រស�កមង�លបូរ ី- ឃុំឫស្សេី្រកាក (ក)
4. សាខ ្រក�ងេប៉យែបត៉  (ក) 
5. សាខ ្រក�ងេប៉យែបត៉ - សងា� តនិ់មតិ�  (ខ)
6. សាខ ្រស�កថ�ពួក - ឃុំថ�ពួក  (ក)
7. សាខ ្រស�កម៉ៃឡ - ឃុំម៉ៃឡ (ខ)
8. សាខ ្រស�កសា� យេចក - ឃុំរលួស  (ខ)

េខត��ពះសីហនុ

1.  សាខ េខត�្រពះសីហនុ (ក)
2. សាខ ្រស�កស�ឹងហាវ - ឃំុទំនបរ់លក (ខ)
3. សាខ ្រស�កៃ្រពនប ់- ឃំុវាលេរញ (ក)

េខត��ែកវ

1.  សាខ េខត�តាែកវ (ក)
2. សាខ ្រស�ក្រទងំ - ឃំុេសា� ង (ខ)
3. សាខ ្រស�ក្រតាកំក ់- ឃំុអង�តាេសាម (ក)
4. សាខ ្រស�កគីរវីង ់- ឃំុ្រពះបទជានជំុ់ (ក)
5. សាខ ្រស�កបទី - ឃំុ្រតពងំសាប (ក)
6. សាខ ្រស�កៃ្រពកប្បោស - ឃំុៃ្រពល�  (ក)  

េខត�ៃ�ពែវង

1.  សាខ េខត�ៃ្រពែវង (ក)
2. សាខ ្រស�កសា� យអន�រ - ឃំុសា� យអន�រ (ខ)
3. សាខ ្រស�កពមរក ៍- ឃំុែ្រពកខ្សោយ ខ (ក)
4. សាខ ្រស�កបភ� ំ- ឃំុេឈើកាច ់(ខ) 
5. សាខ ្រស�ក្រពះេស�ច - ឃំុអង�ររជ្យ (ក)
6. សាខ ្រស�កកំពង្់រតែបក - ឃំុ្របសាទ (ក)
7. សាខ ្រស�កេមសាង  -  ឃុំជីផុច (ក)
8. សាខ ្រស�កកំចយមរ - ឃុំេសា� ងខងេជើង (ក)
9. សាខ ្រស�កពរងំ - ឃំុរកា (ក)
10. សាខ ្រស�កកេ��� �ច - ឃំុថ�ពូន (ក) 

េខត����យេរៀង

1.  សាខ េខត�សា� យេរៀង (ក)
2. សាខ ្រក�ងបវតិ -  សងា� ត្់រចកេម�ស (ខ)
3. សាខ ្រស�កកំពងេ់រទិ៍ - ឃំុញរ (ខ)
4. សាខ  ្រស�កសា� យ្រជំ - ឃំុសា� យ្រជំ (ខ) 
5. សាខ ្រស�ករមសែហក - ឃុំកំពង្់រតាច (ក) 
6. សាខ ្រក�ងបវតិ (ក)

េខត��កេចះ

1.  សាខ េខត�្រកេចះ (ក)
2. សាខ ្រស�កឆ�ូង - ឃំុឆ�ូង (ក) 
3. សាខ ្រស�កស�ួល - ឃុំស�ួល (ក)

េខត�រតនគិរ�

1.  សាខ េខត�រតនគិរ ី(ក)
2. សាខ ្រស�កេវ ើនៃស - ឃំុប៉ុង (ខ)
3. សាខ ្រស�កកូនមុ ំ- ឃំុ្រតពងំេ្រចស (ក) 
4. សាខ ្រស�កបរែកវ - ឃំុឡាមញី (ក)
5. សាខ ្រស�កអូរយ៉ដាវ - ឃុំលំជរ័ (ក)

េខត�េ�ះកុង

1.  សាខ េខត�េកាះកុង (ក)
2. សាខ ្រស�កែ្រសអំបិល - ឃុំែ្រសអំបិល (ក) 

េខត�ៃប៉លិន

1.  សាខ េខត�ៃបលិ៉ន  (ក) 

េខត�ស�ឹងែ�តង

1.  សាខ េខត�ស�ឹងែ្រតង (ក)
2. សាខ ្រស�កេសៀមបូក - ឃំុអូរឫស្សកីណ� ល (ខ)

េខត�ឧត�រ�នជ័យ

1.  សាខ េខត�ឧត�រមនជយ័ (ក)
2. សាខ ្រស�កបនា� យអំពិល - ឃុំេគកមន (ខ)
3. សាខ ្រស�កអន�ងែ់វង - ឃុំអន�ងែ់វង (ក) 
4. សាខ ្រស�ក្រតពងំ្របសាទ - ឃុំ្រតពងំ្របសាទ (ក)

េខត�មណ�លគិរ�

1.  សាខ េខត�មណ� លគិរ ី(ក)
2. សាខ ្រស�កែកវសីម - ឃុំែ្រសខ�ុម (ក)

េខត��ពះវ��រ

1.  សាខ េខត�្រពះវហិារ (ក)
2. សាខ ្រស�កគូែលន - ឃំុគូែលនត្ូបង (ក) 
3. សាខ ្រស�ករេវៀង - ឃំុរេបៀប (ក)

េខត�ែកប

1. សាខ េខត�ែកប (ខ)

េខត�កំពង់ស�ឺ

1.  សាខ េខត�កំពងស់�ឺ (ក)
2. សាខ ្រស�កភ�្ំរស�ច - ឃំុគិរវីន� (ខ)
3. សាខ ្រស�កឧដុង� - ឃំុ្រកាងំេចក (ខ)
4. សាខ ្រស�កគងពិសី - ឃំុស�ំ្រកេពើ (ក)
5. សាខ ្រស�កគងពិសី - ឃំុ្រសង ់(ខ) 
6. សាខ ្រស�កបរេសដ� - ឃំុសា� យរពំរ (ក) 
7. សាខ ្រស�កភ�្ំរស�ច - ឃំុែ្រតង្រតយឹង (ក) 

េខត�កំពង់���ំង

1.  សាខ េខត�កំពងឆ់ា� ងំ  (ក)
2. សាខ ្រស�កបរបិូណ៍ - ឃំុពៃន�  (ខ)
3. សាខ ្រស�កទឹកផុស - ឃុំអភវិឌ្ឍន ៍ (ក) 
4. សាខ ្រស�កកំពង្់រតឡាច - ឃំុអូរឬស្ស ី(ក)
5. សាខ ្រស�កសាមគ�ីមនជយ័ - ឃុំសា� យជុក  (ខ) 

េខត�កំពត

1.  សាខ  េខត�កំពត (ក)
2. សាខ ្រស�កឈូក - ឃំុឈូក (ក)
3. សាខ ្រស�កជំុគិរ ី- ឃំុ្រតពងំរងំ (ខ) 
4. សាខ ្រស�កកំពង្់រតាច - ឃំុកំពង្់រតាចខងេកើត (ក)
5. សាខ ្រស�កបនា� យមស  - ឃំុទូកមសខងលិច (ខ)
6. សាខ ្រស�កអង�រជយ័ - ឃុំភ�កុំង (ក)

េខត�េ�ធ��ត់

1.  សាខ េខត�េពធិ៍សាត ់(ក)
2. សាខ ្រស�ក្រកគរ - ឃំុអន�ងេ់តា� ត (ខ)
3. សាខ ្រស�កភ�្ំរកវ៉ាញ - ឃុំលច (ក) 
4. សាខ ្រស�កបកាន - ឃុំបឹងខ� រ (ក)
5. សាខ ្រស�កបកាន - ឃុំ្រតពងំជង (ខ)

ប��ញ��
ធ��រ ��ប�

�� (ក) : ផ�ល់េសវាកម�
ធនាគរេពញេលញេទតាម
តំបន្់របតិបត�ការរបស់ខ�ួន។

�� (ខ) : ស�ិតេ្រកាមការ
្រគប្់រគងរបស់សាខ  (ក) 
និងផ�ល់េសវាកម�ធនាគរ 
ប៉ុែន�េនមនក្រមតិ។

�ជ�នីភ�ំេពញ

ែណ្ាញសាខាធនាគារ ស្ាែនា
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1.  សាខ េខត�កំពងធ់ំ  (ក)
2. សាខ ្រស�កកំពងស់ា� យ - ឃុំសានគ់  (ក)
3. សាខ ្រស�កសន�ុក - ឃំុកំពងថ់�  (ក)
4. សាខ ្រស�កសន�ុក - ឃំុតាងំ្រកសំាង  (ក) 
5. សាខ ្រស�កបរយណ៍ - ឃំុ្រកវ៉ា  (ក)
6. សាខ ្រស�កបរយណ៍ - ឃំុេ្រទ�ល  (ក)
7. សាខ ្រស�កបរយណ៍ - ឃំុសូេយង  (ក)
8. សាខ ្រស�កេសា� ង - ឃំុកំពងច់ិនេជើង  (ក)

1.  សាខ  សា� កក់ារការយិល័យកណ� ល (ក)
2. សាខ ចំការមន  (ក)
3. សាខ ភ�េំពញ  (ក)
4. សាខ េពធិ៍ែសនជយ័  (ក)
5. សាខ ឬស្សែីកវ  (ក)
6. សាខ ែ្រពកេព�   (ខ)
7. សាខ ផ្សោរេដើមគរ  (ក) 
8.  សាខ ស�ឹងមនជយ័  (ក)
9. សាខ ចំការដូង  (ក) 

10. សាខ ទួលេគក  (ក)
11. សាខ ្របពីំរមករ  (ក) 
12. សាខ េចមេច (ក)
13. សាខ េ្រជាយចងា� រ  (ក)
14. សាខ ផ្សោរេហងលី  (ក) 
15. សាខ ផ្សោរអុីអនមល៉ ២ (ក)
16. សាខ ច្បោរអំេព (ក)
17. សាខ មតទ់េន� (ក)
18. សាខ ភ�េំពញថ�ី (ក)

េខត�កំពង់ធំ

េខត��ត់ដំបង

1.  សាខ េខត�បតដំ់បង  (ក)
2. សាខ ្រស�កថ�េគល - ឃុំតាមុនឺ  (ក)
3. សាខ ្រស�កបេវល - ឃុំបេវល  (ក) 
4. សាខ ្រស�កេមងឫស្ស ី- ឃុំគរ  (ក)
5. សាខ ្រស�កគស់្រកទ្ប - ឃុំគស់្រកឡ (ខ)
6. សាខ ្រស�កភ�្ំរពឹក - ឃុំេព្រជចិនា�   (ក)
7. សាខ ្រស�កកំេរៀង - ឃុំបឹងរងំ  (ក)
8. សាខ ្រស�កសំេពលូន - ឃុំសន�ិភាព  (ក)
9. សាខ ្រស�ករតនមណ� ល - ឃុំេស�    (ក)
10. សាខ ្រស�កសំឡូត - ឃុំតាសាញ  (ក)
11. សាខ ្រក�ងបតដំ់បង  (ក)

េខត�ក���ល

1.  សាខ េខត�កណ� ល  (ក) 
2. សាខ ្រស�កសា� ង - ឃំុសា� យរលំ   (ខ)
3. សាខ ្រស�កេកាះធំ  -  ឃុំែ្រពកថ�ី   (ក)
4. សាខ ្រស�កេកាះធំ - ឃំុសំេពពូន  (ខ)
5. សាខ ្រស�កេកៀនសា� យ  - ឃំុគគីរ  (ក)
6. សាខ ្រស�កេកៀនសា� យ - ឃុំសំេរងធំ   (ខ)
7. សាខ ្រស�កសា� ង -   ឃុំែ្រពកគយ  (ក)
8. សាខ ្រស�កសា� ង - ឃំុេ្រតើយសា�   (ខ)
9. សាខ ្រស�កអង�ស�ួល - ឃុំែបកចន  (ក)
10. សាខ ្រស�កកណ� លស�ឹង - ឃំុបរគួ   (ក)
11. សាខ ្រស�កកណ� លស�ឹង - ឃំុបឹងខ្យោង  (ខ)
12. សាខ ្រស�កមុខកំពូល - ឃុំែ្រពកអ�� ញ  (ក)
13. សាខ ្រស�កខ្សោចក់ណ� ល - ឃុំវហិារសួគ ៌ (ក)
14. សាខ ្រស�កមុខកំពូល - ឃុំរកាេកាងទី១  (ក)
15. សាខ ្រស�កអង�ស�ួល - ឃុំតំណកអ់ំពិល  (ក)
16. សាខ ្រស�កពញាឮ - ឃុំទំនបធ់ំ  (ខ)
17. សាខ ្រស�កសា� ង - ឃំុែ្រពកអំបិល  (ក)
18. សាខ ្រស�កល� ឯម - ឃំុេកាះរះ  (ក)
19. សាខ ្រស�កពញាឮ - ឃុំវហិារហ�ួង  (ក)

េខត�េសៀម�ប

1.  សាខ េខត�េសៀមរប (ក)
2. សាខ ្រស�កបនា� យ្រសី - ឃុំខ� រសណ� យ  (ខ) 
3. សាខ ្រស�កពួក - ឃុំពួក  (ក)
4. សាខ ្រស�ក្រកឡាញ់ - ឃុំកំពងថ់�ូវ  (ក)
5. សាខ ្រស�កអង�រជំុ - ឃុំចរឈូក  (ក)
6. សាខ ្រស�កសូ្រទនិគម - ឃុំដំែដក  (ក)
7. សាខ  ្រស�កសា� យេលើ - ឃុំសា� យេលើ (ខ)
8. សាខ ្រស�កជីែ្រកង - ឃុំកំពងក់�ី  (ក)
9. សាខ ្រស�ក្របសាទបគង - ឃុំរលួស  (ក)
10. សាខ ្រក�ងេសៀមរប   (ក)
11. សាខ ្រស�កវ៉ារនិ - ឃុំ ែ្រសណូយ  (ក)

េខត�កំពង់�ម

1.  សាខ េខត�កំពងច់ម  (ក)
2. សាខ ្រស�កចំការេលើ - ឃំុសា� យទប  (ក)
3. សាខ ្រស�កស�ឹង្រតង ់- ឃំុេមសរៃ្រជ  (ក)
4. សាខ ្រស�កចំការេលើ - ឃំុបុសខ�ុរ  (ក) 
5. សាខ ្រស�កៃ្រពឈរ - ឃំុៃ្រជេវៀន  (ក)
6. សាខ ្រស�កកងមស   - ឃំុពមជីកង  (ខ)
7. សាខ ្រស�កៃ្រពឈរ - ឃំុ្រក�ច  (ខ)
8. សាខ ្រស�កេជើងៃ្រព - ឃំុសូទិព�  (ក)
9. សាខ  ្រស�កេជើងៃ្រព - ឃំុសំពងជយ័ (ខ)
10. សាខ ្រស�កបធាយ - ឃុំផា� វ (ក)
11. សាខ ្រស�កបធាយ - ឃុំតាងំ្រកាងំ  (ក)
12. សាខ ្រស�កស�ឹង្រតង ់- ឃំុែ្រពកកក ់ (ក)
13. សាខ ្រស�កស�ឹង្រតង ់- ឃំុអារក្សេតា� ត  (ខ)
14. សាខ ្រស�កេកាះសូទិន - ឃំុពម្របេធា� ះ (ខ)
15. សាខ ្រស�កកងមស   - ឃំុេខ�  (ខ)
16. សាខ ្រស�ក្រសីសន�រ - ឃំុែ្រពកេពធិ  (ក)

េខត�ត���ងឃ��ំ

1.  សាខ ្រក�ងសួង (ក) 
2. សាខ ្រស�កត្ូបងឃ�ុ ំ - ឃំុរកាព្រប ំ(ខ) 
3. សាខ ្រស�កអូររងំឪ - ឃំុអំពិលតាពក (ក) 
4. សាខ ្រស�កេមមត ់- ឃំុេមមត ់ (ក)
5. សាខ ្រស�កេមមត ់- ឃំុកំពន ់ (ខ)
6. សាខ ្រស�កតំែបរ - ឃំុតំែបរ (ខ)
7. សាខ ្រស�ក្រក�ចឆា� រ - ឃំុ្រក�ចឆា� រ (ខ)
8. សាខ ្រស�កពញាែ្រកក - ឃំុេកាងកាង (ក)
9. សាខ ្រស�កពញាែ្រកក - ឃំុែ្រកក  (ក)

េខត�ប���យ�នជ័យ

1.  សាខ េខត�បនា� យមនជយ័  (ក)
2. សាខ ្រស�ក្រពះេន្រត្រពះ - ឃុំជបវ់ារ ី (ខ)
3. សាខ ្រស�កមង�លបូរ ី- ឃុំឫស្សេី្រកាក (ក)
4. សាខ ្រក�ងេប៉យែបត៉  (ក) 
5. សាខ ្រក�ងេប៉យែបត៉ - សងា� តន់ិមតិ�  (ខ)
6. សាខ ្រស�កថ�ពួក - ឃុំថ�ពួក  (ក)
7. សាខ ្រស�កម៉ៃឡ - ឃុំម៉ៃឡ (ខ)
8. សាខ ្រស�កសា� យេចក - ឃុំរលួស  (ខ)

េខត��ពះសីហនុ

1.  សាខ េខត�្រពះសីហនុ (ក)
2. សាខ ្រស�កស�ឹងហាវ - ឃំុទំនបរ់លក (ខ)
3. សាខ ្រស�កៃ្រពនប ់- ឃំុវាលេរញ (ក)

េខត��ែកវ

1.  សាខ េខត�តាែកវ (ក)
2. សាខ ្រស�ក្រទងំ - ឃំុេសា� ង (ខ)
3. សាខ ្រស�ក្រតាកំក ់- ឃំុអង�តាេសាម (ក)
4. សាខ ្រស�កគីរវីង ់- ឃំុ្រពះបទជានជំុ់ (ក)
5. សាខ ្រស�កបទី - ឃំុ្រតពងំសាប (ក)
6. សាខ ្រស�កៃ្រពកប្បោស - ឃំុៃ្រពល�  (ក)  

េខត�ៃ�ពែវង

1.  សាខ េខត�ៃ្រពែវង (ក)
2. សាខ ្រស�កសា� យអន�រ - ឃំុសា� យអន�រ (ខ)
3. សាខ ្រស�កពមរក ៍- ឃំុែ្រពកខ្សោយ ខ (ក)
4. សាខ ្រស�កបភ� ំ- ឃំុេឈើកាច ់(ខ) 
5. សាខ ្រស�ក្រពះេស�ច - ឃំុអង�ររជ្យ (ក)
6. សាខ ្រស�កកំពង្់រតែបក - ឃំុ្របសាទ (ក)
7. សាខ ្រស�កេមសាង  -  ឃុំជីផុច (ក)
8. សាខ ្រស�កកំចយមរ - ឃុំេសា� ងខងេជើង (ក)
9. សាខ ្រស�កពរងំ - ឃំុរកា (ក)
10. សាខ ្រស�កកេ��� �ច - ឃំុថ�ពូន (ក) 

េខត����យេរៀង

1.  សាខ េខត�សា� យេរៀង (ក)
2. សាខ ្រក�ងបវតិ -  សងា� ត្់រចកេម�ស (ខ)
3. សាខ ្រស�កកំពងេ់រទិ៍ - ឃំុញរ (ខ)
4. សាខ  ្រស�កសា� យ្រជំ - ឃំុសា� យ្រជំ (ខ) 
5. សាខ ្រស�ករមសែហក - ឃុំកំពង្់រតាច (ក) 
6. សាខ ្រក�ងបវតិ (ក)

េខត��កេចះ

1.  សាខ េខត�្រកេចះ (ក)
2. សាខ ្រស�កឆ�ូង - ឃំុឆ�ូង (ក) 
3. សាខ ្រស�កស�ួល - ឃុំស�ួល (ក)

េខត�រតនគិរ�

1.  សាខ េខត�រតនគិរ ី(ក)
2. សាខ ្រស�កេវ ើនៃស - ឃំុប៉ុង (ខ)
3. សាខ ្រស�កកូនមុ ំ- ឃំុ្រតពងំេ្រចស (ក) 
4. សាខ ្រស�កបរែកវ - ឃំុឡាមញី (ក)
5. សាខ ្រស�កអូរយ៉ដាវ - ឃុំលំជរ័ (ក)

េខត�េ�ះកុង

1.  សាខ េខត�េកាះកុង (ក)
2. សាខ ្រស�កែ្រសអំបិល - ឃុំែ្រសអំបិល (ក) 

េខត�ៃប៉លិន

1.  សាខ េខត�ៃបលិ៉ន  (ក) 

េខត�ស�ឹងែ�តង

1.  សាខ េខត�ស�ឹងែ្រតង (ក)
2. សាខ ្រស�កេសៀមបូក - ឃំុអូរឫស្សកីណ� ល (ខ)

េខត�ឧត�រ�នជ័យ

1.  សាខ េខត�ឧត�រមនជយ័ (ក)
2. សាខ ្រស�កបនា� យអំពិល - ឃុំេគកមន (ខ)
3. សាខ ្រស�កអន�ងែ់វង - ឃុំអន�ងែ់វង (ក) 
4. សាខ ្រស�ក្រតពងំ្របសាទ - ឃុំ្រតពងំ្របសាទ (ក)

េខត�មណ�លគិរ�

1.  សាខ េខត�មណ� លគិរ ី(ក)
2. សាខ ្រស�កែកវសីម - ឃុំែ្រសខ�ុម (ក)

េខត��ពះវ��រ

1.  សាខ េខត�្រពះវហិារ (ក)
2. សាខ ្រស�កគូែលន - ឃំុគូែលនត្ូបង (ក) 
3. សាខ ្រស�ករេវៀង - ឃំុរេបៀប (ក)

េខត�ែកប

1. សាខ េខត�ែកប (ខ)

េខត�កំពង់ស�ឺ

1.  សាខ េខត�កំពងស់�ឺ (ក)
2. សាខ ្រស�កភ�្ំរស�ច - ឃំុគិរវីន� (ខ)
3. សាខ ្រស�កឧដុង� - ឃំុ្រកាងំេចក (ខ)
4. សាខ ្រស�កគងពិសី - ឃំុស�ំ្រកេពើ (ក)
5. សាខ ្រស�កគងពិសី - ឃំុ្រសង ់(ខ) 
6. សាខ ្រស�កបរេសដ� - ឃំុសា� យរពំរ (ក) 
7. សាខ ្រស�កភ�្ំរស�ច - ឃំុែ្រតង្រតយឹង (ក) 

េខត�កំពង់���ំង

1.  សាខ េខត�កំពងឆ់ា� ងំ  (ក)
2. សាខ ្រស�កបរបិូណ៍ - ឃំុពៃន�  (ខ)
3. សាខ ្រស�កទឹកផុស - ឃុំអភវិឌ្ឍន ៍ (ក) 
4. សាខ ្រស�កកំពង្់រតឡាច - ឃំុអូរឬស្ស ី(ក)
5. សាខ ្រស�កសាមគ�ីមនជយ័ - ឃុំសា� យជុក  (ខ) 

េខត�កំពត

1.  សាខ  េខត�កំពត (ក)
2. សាខ ្រស�កឈូក - ឃំុឈូក (ក)
3. សាខ ្រស�កជុំគិរ ី- ឃំុ្រតពងំរងំ (ខ) 
4. សាខ ្រស�កកំពង្់រតាច - ឃំុកំពង្់រតាចខងេកើត (ក)
5. សាខ ្រស�កបនា� យមស  - ឃំុទូកមសខងលិច (ខ)
6. សាខ ្រស�កអង�រជយ័ - ឃុំភ�កុំង (ក)

េខត�េ�ធ��ត់

1.  សាខ េខត�េពធិ៍សាត ់(ក)
2. សាខ ្រស�ក្រកគរ - ឃំុអន�ងេ់តា� ត (ខ)
3. សាខ ្រស�កភ�្ំរកវ៉ាញ - ឃុំលច (ក) 
4. សាខ ្រស�កបកាន - ឃុំបឹងខ� រ (ក)
5. សាខ ្រស�កបកាន - ឃុំ្រតពងំជង (ខ)

ប��ញ��
ធ��រ ��ប�

�� (ក) : ផ�ល់េសវាកម�
ធនាគរេពញេលញេទតាម
តំបន្់របតិបត�ការរបស់ខ�ួន។

�� (ខ) : ស�ិតេ្រកាមការ
្រគប្់រគងរបស់សាខ  (ក) 
និងផ�ល់េសវាកម�ធនាគរ 
ប៉ុែន�េនមនក្រមតិ។

�ជ�នីភ�ំេពញ
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ចក្ខុវិស័យ 
“ គឺជាធនាគារដែលឈានមុខនគ និងគួរនោយ 

្រុកចិត្ត្រំផុត ក្ននុងការផ្តល់នសវាកម្មធនាគារនពញនលញ 
្រូទាំងបពរះរាជាណាចបកកម្នុជា ”
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បែសកកម្ម
“ ជួយនលើកកម្ស់ោជីវកម្ម និងការរស់នៅរ្រស់ 
ប្រជាជនតាមរយៈការផ្តល់នសវាកម្មធនាគារ 
នពញនលញជាមួយនឹង្រនចចេកវិ្រ្យា្រំននើ្រ្រូទាំង 
ប្រន្រស និងរួមចំដែកែល់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រក្រ 
នោយចីរភាពននបពរះរាជាណាចបកកម្នុជា ”
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យៅឆ្មា2ំ018 យ�ើងបានបន្តការយបដេជ្ាម្ា តិ្តឥតឈប់ឈរកនៃពុងការបយងកើតគុណតច ល្ៃ
ងបកបយដា�និរន្តភាពេងរាប់អតិថិជន ភាគរីពាក់ព័ន្ធ និងេហគ្ន៍យ�ើង។ 
យៅឆ្មាំទរីបរី ចាប់តាំងពរីយ�ើងបានបញ្ចូ�ងកុ្ហ៊ុនជា្ួ�គា្មា យ�ើងេយង្្ 
បានេ្ិទ្ធផ�ដ៏រឹងរំាជាថ្មរ្ី ដេងយទៀតយដា�ទទួ�បានកំយណើន ងបាក់្ំយណញ 
ភាពរឹងរាំខផនៃកហិរញ្ញវត្ពុ និងការរីក្យង្ើនដ៏រឹងរាំ។

ការយងបើងបាេ់កនៃពុងងេុក និងការនាំយ្ញខដ�រានដំយណើរការ�្អបានជំរុញ 
ឱមាយរានកយំណើនយេដ្ឋកិ្្ក្្ពពុជា យទាះបរីយេដ្ឋកិ្្េក�យោករានកំយណើន 
កនៃពុងកង្ិត្្មាយ្ និងរានហានិភ័� យកើនយ�ើងកដេរី។ អងតាកំយណើនងតរូវបាន 
រំពឹងថានឹងយកើនយ�ើងបន្តិ្បនដេដួ្ដ�់ 7.1% យៅឆ្មាំ2018 យបើយ្ៀបជា្ួ� 
កំយណើនយៅឆ្មាំ2017 ខដ�រាន្ំនួន 6.8%។ យៅកនៃពុងវិេ័�ហិរញ្ញវត្ពុ 
ការគំរា្កំខហងរានការខងបងបរួ� យដា�សរខតការខងបងបរួ�ខា្មាំងចនវិេ័� 
េំណង់ និងអ្�នងទពមាយ។

ប៉ុខន្ត យទាះបរីរានហានិភ័�ខាងយងរៅ និងបញ្មាងបឈ្ខផនៃកអាជរីវក្្មយៅ 
កនៃពុងងបយទេកដេរី ក៏្នាគារស្មាបនាទទួ�បានងបាក់្ំយណញេុទ្្ធ នួំន 23 ោន 
ដុោ្មារអាយ្រិកយៅដំណ្់ឆ្មាយំនះ យដា�រានកំយណើនគួរឱមាយកត់េរ្ាមា�់ 24%  
ខដ�កា�ពរីឆ្មាំ្ នុរានខត 18.6 ោនដុោ្មារអាយ្រិកបុ៉យណណមាះ។ ងទពមាយេក ្្ម 
េរុបរានដ�់យៅ 1.304 ពាន់ោនដុោ្មារអាយ្រិក យហើ�ផ�យ�ើ្ូ�្ន  
(ROE) រាន្ំនួន 13.03% ខដ�ែ្ពេ់ជាងឆ្មាំ្ុន 12.05%។

�ទ្ធផ�ហិរញ្ញវត្ពុយ�ើងបានបង្មាញពរីភាពេ្ងេបចន�ុទ្ធសសេ្ត  
ភាពទាក់ទាញចនផ�ិតផ� និងការផដេ�់យេវាក្្មរបេ់យ�ើងងព្ទាំង 
កិ្្ែិតែំងបឹងខងបងយ្វើការ និងកិ្្េហការយៅកនៃពុងងកុ្ការងររបេ់ 
្នាគារស្មាបនាផងខដរ។

យដើ្មាបរីេយង្្យបេកក្្មរបេ់យ�ើងយៅកនៃពុងការយ�ើកក្្ពេ់អាជរីវក្្ម 
និងជរីវភាពរបេ់ងបជាជនក ្្ពពុជា តា្រ�ៈយេវា្នាគារយពញយ�ញ�្អបំផុត 
យដា�យងបើបយ្្កវិទមាយាទំយនើប យ�ើងបានចាប់យផដេើ្ និងែិតែំងបឹងខងបងកនៃពុង 
ការកសងរ៉ាមាកេញ្មាថ្មរី និងការផ្មាេ់បដេចូរងបព័ន្ធឌរីជរីថ�ចន្នាគារស្មាបនា។ 

យ�ើងយជឿជាក់ថា យដើ្មាបរីផដេ�់យេវាកាន់ខតរានងបេិទ្ធភាព និងកាន់ខត�្អ 
ខថ្យទៀតដ�់អតិថិជន ខដ�យ្ះខតរានកំយណើនយកើនយ�ើង យ�ើងងតរូវ
បន្តកិ្្ែិតែំងបឹងខងបងឱមាយបានខា្មាំងកា្មាកនៃពុងការកសង រា៉មាកេញ្មាថ្មរី និង 
អនុវត្តឱមាយបានយពញយ�ញនូវការផ្មាេ់បដេចូរងបព័ន្ធឌរីជរីថ�យៅកនៃពុងរ�ៈយព� 
ប៉ុនា្មានឆ្មាំខាង្ុែយនះ។ បទពិយស្ន៍អតិថិជន និងយេវាក្្មកាន់ខត�្អ 
ងបយេើរនាំឱមាយអតិថិជនកាន់ខតរាន ការ្ូ�រួ្ និងរានភាពយស្មាះេ្ម័ងគ  
្ំយពាះយេវាក្្ម ខដ�យ្វើឱមាយងបាក់្ំយណញរបេ់យ�ើងរានការយកើនយ�ើង។

កនៃពុងដំយណើរយឆពមាះយៅ្ុែ យ�ើង្ិនខដ�យបាះបង់ស្មារតរីខដ�កំណត់ថា 
“អតិថិជនជា្្មាបង” យ�ើ� យហើ�យ�ើងយបដេជា្មា�ក្ិត្តទុកដាក់ ្ំយពាះ 
អតិថិជនរបេ់យ�ើងងបកបយដា�តរា្មាភាព និងភាពងតឹ្ងតរូវជានិ្្។

តាងនា្ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា� ែ្ពុំេូ្ខថលៃងអំណរគុណដ�់អតិថិជន និងភាគរី 
ពាក់ព័ន្ធរបេ់យ�ើង ខដ�រានភាពយស្មាះេ្ម័ងគ និងយជឿជាក់្កយ�ើយេវាក្្ម 
របេ់យ�ើង។ ែ្ពុេូំ្េខ ដ្េងនូវការយកាតេរយេើរអេ់ពរីដួង្ិត្ត ្ យំពាះបុគ្គ�ិក 
្នាគារស្មាបនា្ំនួនជាង 4,000 នាក់ខដ�បាន្ូ�រួ្្ំខណកយ៉មាងេំខាន់ 
យៅកនៃពុងការអភិវឌមាឍ្នាគាររបេ់យ�ើង។

ែ្ពុំយជឿជាក់ថា យ�ើងនឹងទទួ�បាន�ទ្ធផ��្អងបយេើរយៅកនៃពុងឆ្មាំ2019 
យនះក៏ដូ្ជាបណ្មាឆ្មាំខាង្ុែៗ យទៀតផងខដរ។

យដា�ក្តរីយគារពអំពរីែ្ពុំ

្រែ្ិត HAN Chang-Woo

ងបធានងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�
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យេដ្ឋកិ្្េក�យោកប្្ពុបមាបននៃរានការរីកយង្ើនជាបន្តបនា្មាប់ យដា�សរ 
ការរីក្យង្ើនយ៉មាងឆប់រហ័េ ខផនៃកបយ្្កវិទមាយាថ្មរីៗ ជាពិយេេឌរីជរីថ� 
ភាវូបនរី�ក ្្ម យដា�វិេ�័ហរិញ្ញវត្ពុ គឺជាវិេ�័ខដ�បានងបឈ្នឹងបញ្មា 
រំខានពរីបយ្្កវិទមាយាទាំងយនាះ។ បញ្មាងបឈ្ខដ�យកើតយ�ើងយដា�សរ 
បយ្្កវិទមាយាហិរញ្ញវត្ពុ (fintech) បាននំាឱមាយរានភាពចំាបា្់ ខដ�ស្មាប័ននានា  
ដូ្ជា្នាគារងតរូវ្ូ�រួ្យៅកនៃពុងក្្មវិ្រីហិរញ្ញវត្ពុថ្មរីែុេៗគា្មា ខដ�អា្ជួ� 
តង្ង់ទិេយៅកនៃពុងផ្មាេ់បដេចូរងបព័ន្ធឌរីជរីថ�ឱមាយបានកាន់ខតងបយេើរ។ ជាងយនះ 
យៅយទៀតឥរិយបថផ្មាេ់បដេចូរយ៉មាងឆប់រហ័េ យដា�សរការយងបើងបាេ់ 
យ៉មាងទូ�ំទូោ�នូវបយ្្កវិទមាយា និងការងបកួតងបខជងយ៉មាងខា្មាំងកា្មាយៅកនៃពុង 
្ំយណ្្នាគារពាណិជ្ជ បាននំា្កនូវបញ្មាងបឈ្េងរាប់វិេ័�្នាគារ  
និងឱកាេដ៏�្អ េងរាប់ងគឹះស្មានហិរញ្ញវត្ពុ្ំៗ ខដ�រានវត្តរានយៅកនៃពុង 
ងបយទេក្្ពពុជាអេ់រ�ៈយព�ជាង 20 ឆ្មាំកនលៃង្កយនះ ដូ្ជា្នាគារ 
ស្មាបនាជាយដើ្។

អេ់រ�ៈយព�ជាង្ួ�ឆ្មាំយហើ� ខដ�យ�ើងបានចាប់យផដេើ្យ្វើការផ្មាេ់បដេចូរ 
យដើ្មាបរីខក�្្អងគឹះស្មាន្នាគារ និងគំរូអាជរីវក្្មឱមាយកាន់ខតងបយេើរយ�ើង 
យដើ្មាបរីឱមាយយ�ើងអា្យដាះងស�បញ្មាប្្ពុបមាបននៃក៏ដូ្ជា អនាគត។

យៅឆ្មា2ំ018 យ�ើង�ក្ិត្តទុកដាក់យៅយ�ើការវិនិយយគខផនៃកយហដ្ាមារ្នាេ ្្ពន័្ធ 
េំខាន់ៗ យដើ្ មាបរីអភិវឌមាឍេ្ត្ភាពក ្្មវិ រ្ីបយ្្កវិទមាយា ខដ�នឹងបំយពញវិស�ភាព 
ទំាង្ូ�ចនអាជរីវក ្្ម ខដ�រីក្ំជាង្ុនរបេ់យ�ើង។ ្ ណុំ្គួរកត់េរ្ាមា�់ 
ចនការអភិវឌមាឍរបេ់យ�ើង គឺជាការដាក់ឱមាយដំយណើរការនូវក ្្មវិ រ្ី យេវា្នាគារ 
តា្ទូរេ័ព្ទថ្មរី ខដ�រានយគា�បំណងក្ាមា�ជាក ្្មវិ រ្ី េងរាប់ការរេ់យៅខដ� 
្ិនងតឹ្ខតផដេ�់ងបតិបត្តកិារហិរញ្ញវត្ពុកាន់ខតង�ងេួ� និងេុវតិ្ភាពជាង្ុន 
ប៉ុយណណមាះយទ ប៉ុខន្តក៏ផដេ�់ជូនអតិថិជនផងខដរនូវបទពិយស្ន៍យងបើងបាេ់ដ ៏
អស្មារមាយ និងពិយេេជាងយគ។

យងរៅពរីយេវា្នាគារតា្ទូរេ័ព្ទ ្នាគារស្មាបនាបានដាក់ឱមាយយងបើរា៉មាេុរីន 
ដំយណើរការស្់ងបាក់ (CRM) ខដ�អតិថិជនអា្ដាក់ងបាក់ ដកងបាក់ យផ្ទរងបាក់  
ពិនិតមាយេ្តុ�មាយស្់ងបាក់ យផ្ទរងបាក់យៅកាន់ភាគរីទរីបរី បញ្ចូ�ទឹកងបាក់កនៃពុង 
ទូរេ័ព្ទ និងយេវាយផមាេងយទៀត តា្រ�ៈរា៉មាេុរីនយអ្រីអឹ្។

ប្្ពុបមាបននៃយនះ ្នាគារស្មាបនារាន�ទ្ធភាពកាន់ខតែ្ពេ់កនៃពុងការទទួ�ផ� 
យេដ្ឋកិ្្ជាបន្តបនា្មាប់ របេ់ងបយទេក្្ពពុជា។ យយងតា្ងកេួងយេដ្ឋកិ្្ 
និងហិរញ្ញវត្ពុ យេដ្ឋកិ្្ក្្ពពុជាបានយកើនយ�ើង្ំនួន 7.3% យៅ ឆ្មាំ2018  
យហើ�រំពឹងថានឹងរានកំយណើន 7.1% យៅឆ្មាំ2019 ខដ�នឹងរានការគាំងទ 
្ួ�្ំខណក្ំពរីវិេ័�ឧេមាសាហក្្ម និងយេវាក្្ម។ ទន្ទឹ្នឹងយនះខដរ  
អតិផរណរានកង្ិត 2.5% យថរ យៅឆ្មាំ2018 យហើ�្នាគារកណ្មា�រំពឹង 
ថានឹងយកើនយ�ើង 0.1% យៅឆ្មាំ2019។ 

យដា�រានការយបដេជា្មា្ិត្ត និងការែិតែំបំយពញការងរពរីបុគ្គ�ិកងគប់រូប 
រួ្ទាំង�ុទ្ធសសេ្តេ្ងេប យ�ើងេូ្បញ្មាក់ថា្នាគារស្មាបនាទទួ� 
បានកំយណើនងបាក់្ំយណញេុទ្ធ 24% ខដ�រានទឹកងបាក់ 23.1 ោនដុោ្មារ 
អាយ្រិកយៅឆ្មាំ2018 និង 18.6 ោនដុោ្មារអាយ្រិកយៅឆ្មាំ2017។  

ងទពមាយេក្្មេរុបបានយកើនដ�់ 1.3 ពាន់ោនដុោ្មារអាយ្រិក យៅឆ្មាំ2018 
យបើយ្ៀបយៅនឹងឆ្មា2ំ017 រានខត 1.02 ពាន់ោនដុោ្មារអាយ្រិកប៉ុយណណមាះ។ 
យៅឆ្មាំ2018 យ�ើងទទួ�បានអតិថិជនជាយង្ើនបខន្្យទៀតខដ�នាំឱមាយរាន 
កំយណើនដាក់ងបាក់បយញ្ញើពរីអតិថិជន្ំនួន30% ពរី 618.2 ោនដុោ្មារអាយ្រិក 
យៅឆ្មា2ំ017 ដ� ់804.70 ោនដុោ្មារអាយ្រិកយៅឆ្មា2ំ018។ ក្្រីយកើនយ�ើង  
27% រហូតដ�់ 1.02 ពាន់ោនដុោ្មារអាយ្រិកយៅឆ្មាំ2018 ខដ�យៅ 
ឆ្មាំ2017 រានខត 808 ោនដុោ្មារអាយ្រិកប៉ុយណណមាះ។ យ�ើងបានដំយ�ើង 
ផ�យ�ើ្ �ូ្ន (ROE) ពរី 12.05% យៅឆ្មា2ំ017 ដ�់ 13.03% យៅឆ្មា2ំ018។  
ប្្ពុបមាបននៃ ្នាគារស្មាបនារានបណ្មាញ្ំទូោ� ខដ�រានសខា្ំនួន  
171 កខនលៃង រ៉ាមាេុរីនយអ រ្ីអឹ្ 151 ទរីតំាង និងរានបុគ្គ�ិក្ំនួន 4,000 នាក់។

យដា�សរយ�ើងកំពុងបន្តផ្មាេ់បដេចូរងបព័ន្ធឌរីជរីថ� ការពងងរីកបណ្មាញខ្កចា�  
និងកំយណើនភាពជាចដគូជា្ួ�ងគឹះស្មាន ្ និខ្នហិរញ្ញវត្ពុយផមាេងៗយទៀត យ�ើង 
រានជំយនឿយ៉មាង្ុតរាំថា នឹងអា្បំយពញតង្រូវការហិរញ្ញវត្ពុរបេ់អតិថិជន 
យ�ើងតា្រ�ៈយេវាយផតមាតយ�ើអតិថិជនឈាន្ុែយគ ផ�ិតផ� និងយេវាក ្្ម 
ងបកបយដា�ភាពច ន្ៃងបឌិត និងយផដមាតយ�ើគុណតច ល្ៃងព្ទំាងសខា ខដ�េិ្ត 
យៅកនៃពុងទរីតាំង ខដ�ផដេ�់ភាពង�ងេួ�ដ�់អតិថិជនផងខដរ។ យ�ើងក៏ 
នឹងែិតែំរិះរកវិ រ្ីឱមាយកាន់ខតងបយេើរខថ្យទៀត យដើ្ មាបរីផដេ�់យេវា្ូ�រួ្្ំខណក  
និងនាំ្កនូវការរីក្យង្ើនថ្មរីយៅកនៃពុងេហគ្ន៍ ខដ�យ�ើងផដេ�់យេវា។

យ�ើងខតងខតរានការយបដេជ្ាម្ា តិ្តយ៉មាង្ុតរំាកនៃពុងការ្ូ�រួ្បណ្ដះបណ្មា� និង 
បំពាក់បំប៉នដ�់ងកុ្ការងរយ�ើង យដើ្ មាបរីេយង្្បានេកាតមានុភាពយពញយ�ញ
និងយគា�យៅការងររបេ់ែលៃដួន។ យ�ើងទទួ�ស្មា�់ថាយ�ើងងតរូវខតយ វ្ើបដិវត្តន៍ 
គំរូយេវាក ្្មរបេ់យ�ើង យដើ្ មាបរីយងតៀ្ែលៃដួនេងរាប់អនាគតដ៏ែលៃរីខាង្ុែយនះ។ ដូ្
យនះបុគ្គ�ិករបេ់យ�ើងងតរូវយ្ះេង្បែលៃដួនរានភាពស្មាត់ជំនាញ និងងតរូវបំពាក់ 
បំប៉នជំនាញ និង្ំយណះដឹងថ្មរៗី  យដើ្ មាបរីអា្រានភាពរីក្យង ើ្ន�្អងបយេើរយៅ
កនៃពុងពិភពឌរីជរីថ�។

ែ្ពុេូំ្ខថលៃងអំណរគុណយ៉មាងងជា�យងរៅ្ំយពាះស្មាប័ន និងភាគរីពាក់ព័ន្ធនានា 
ដូ្ជា ្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា ខដ�បានដឹកនាំគាំងទ និងផដេ�់ការងបឹកមាសាដ៏ 
ឈ្ាមាេចវ ភាគរីពាក់ព័ន្ធ ចដគូអាជរីវក ្្ម និងអតិថិជន្ំយពាះការបន្តផដេ�់ទំនុក្ិត្ត  
ភាពយជឿជាក់ និងយស្មាះេ្មង័គ្កយ�ើ្ នាគាររបេ់យ�ើង ក៏ដូ្ជាបុគ្គ�ិកទំាង 
អេ់របេ់យ�ើងខដ�បានែិតែំងបឹងខងបងបំយពញការងរ និង្ូ�រួ្្ំខណក 
ដ៏រានតច្លៃផងខដរ។

នោក លឹម អូន
ងបធាននា�កងបតិបត្តិ

យដា�ក្តរីយគារពអំពរីែ្ពុំ
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នោក្រែ្ិត HAN Chang-Woo ជាស្មាបនិក និងជាងបធានងកុ្ហ៊ុន MARUHAN Corporation កនៃពុងងបយទេជប៉ុន 
ខដ�កំពុងយ វ្ើការផ្គត់ផ្គង់ និងយរៀប្ំេរ្ាមារៈកំសន្តជាយង ើ្នងបយភទ។ យោកបានបយងកើតងកុ្ហុ៊ន MARUHAN Corporation  
កនៃពុងឆ្មាំ1957 និងបានយ្វើយអា�អាជរីវក្្ម្ួ�យនះរានការវិវឌមាឍយ៉មាងយ�ឿន ខដ�បានទទួ�្ំណូ�ស្់ងបាក់កនៃពុង 
ការ�ក់េរុបជាង 25ពាន់ោនដុោ្មារ កនៃពុង្ួ�ឆ្មាំ។ ងកុ្ហ៊ុន MARUHAN Corporation ងតរូវបានស្មា�់ថា ជាងកុ្ហ៊ុន 
ឈាន្ុែយគកនៃពុងវិេ័�ឧេមាសាហក្្មកនៃពុងងបយទេជប៉ុន។ អាជរីវក្្មចនងកុ្ហ៊ុនរបេ់យោករានការរីក្ំយរីន�ូតោេ់  
និងទទួ�បានយជាគជ័�ជាបន្តបនា្មាប់ គឺបាន្កពរីការែិតែំអេ់ពរីករា្មាំងកា�្ិត្តរបេ់យោកកនៃពុងការបំយពញតា្តង្រូវ 
ការរបេ់អតិថិជន និងស្មារតរីងបកួតងបខជងែ្ពេ់របេ់យោក។ ប្្ពុបមាបននៃ យោកកំពុង្ូ�រួ្កនៃពុងេរាគ្ន៍្ួ�្ំនួន និង 
កំពុងបយង ើ្ការជាងបធានរដ្ឋបា�របេ់ងកុ្ហុ៊ន Han Chang-Woo Tetsu Cultural Foundation និងជាងបធានេរាគ្ន៍  
Kyoto UNESCO Association ជា្សន្តរីរដ្ឋបា�របេ់េរាគ្ន៍ Kyoto Chapter United Nations Association of Japan  
និងជាងបធាន Tokyo Philharmonic។ យោកបានទទួ�េញ្មាបងតថា្មាក់បរិញ្មាបងតខផនៃកយេដ្ឋកិ្្នយយបា�ពរីសក� 
វិទមាយា�័� HOSEI University កនៃពុងឆ្មា1ំ953។

បក៊មបែរឹក្សាភិបាល

្រែ្ិត HAN CHANG-WOO
ងបធានងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�

នោក HAN Yu ជាងបធាន និងជាងបធាននា�កងបតិបត្តិខផនៃកងបតិបត្តិការងកុ្ហ៊ុន MARUHAN Corporation  
ខដ�បានដឹកនាំបុគ្គ�ិក 15.000នាក់ និងរកមាសាងកុ្ហ៊ុន MARUHAN Corporation ជាងកុ្ហ៊ុនឈាន្ុែយគ កនៃពុង 
វិេ័�យេវាក្្មកំសន្ត�ំដាប់ថា្មាក់ពិភពយោក។ យោកបាន្ូ�បំយរីការងរកនៃពុងងកុ្ហ៊ុន MARUHAN Corporation កនៃពុង 
ឆ្មាំ1990 យដា�បានបំយរីការងរកនៃពុងតួនាទរីេំខាន់ៗ ្ួ�្ំនួនដូ្ជានា�កងបតិបត្តិខផនៃកជំនួញ និងជានា�កងគប់ងគង។  
យោកងតរូវបានខតងតាំងជានា�ករងកនៃពុងឆ្មាំ2006 និងជានា�កកនៃពុងឆ្មាំ2008។ យោកបានទទួ�េញ្មាបងតបរិញ្មាបងត 
ខផនៃកេិ�មាបៈ ពរីសក�វិទមាយា�័� HOSEI កនៃពុងឆ្មាំ1988។

នោក HAN YU
អភិបា�

នោក HAN Ken បាន្ូ�រួ្ជា្ួ�ងកុ្ហ៊ុន MARUHAN Corporation កនៃពុងឆ្មាំ2000។ ចាប់តាំងពរីយោក 
ងតរូវបានខតងតាំងជាអភិបា� កនៃពុងងកុ្ហ៊ុន MARUHAN Corporation កនៃពុងឆ្មាំ2007 និងជានា�កងបតិបត្តិយៅ 
ឆ្មាំ2014 កនលៃង្ក យោកទទួ�បន្ទពុកខផនៃកគណយន�មាយ និងហិរញ្ញវត្ពុរបេ់ងកុ្ហ៊ុន MARUHAN Corporation  
ខដ�បានពងងរីកងបតិបត្តិការរបេ់ែលៃដួន យៅពាេយពញពិភពយោក។ យោកក៏បានបយង្ើការកនៃពុងេក្្មភាព ងកុ្អាជរីវក្្ម  
យៅតា្បណ្មាងបយទេអាស៊មានផងខដរ កនៃពុងតួនាទរីជា អភិបា� និងជាងបធាននា�កងបតិបត្តិរបេ់ងកុ្ហ៊ុន MARUHAN  

INVESTMENT ASIA PTE. LTD., ខដ�រានការិយ�័�កណ្មា�របេ់ MARUHAN Japan ASEAN Financial Group  
េ្ិតយៅកនៃពុងងបយទេ េិង្ហបុរី និងជាអភិបា�របេ់ Sathapana Limited Myanmar និងជាអភិបា� Maruhan Japan  

Bank Lao។ យោកបានបញ្ប់ការេិកមាសាថា្មាក់បរិញ្មាបងតខផនៃក្មាបាប់ ពរីសក�វិទមាយា�័� DOSHISHA កនៃពុងឆ្មា1ំ997។

នោក HAN KEN
អភិបា�
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ឯកឧត្តម SHINOHARA Katsuhiro ធា្មាប់រានងបវត្តិជា្ួ�ងបយទេក្្ពពុជាជាង 40ឆ្មាំកនលៃង្កយហើ�។ ្ុនយព� 
ខដ�យោកបានបយង្ើការជា្សន្តរីយ�ខាទូតងបចាំស្មានទូតជប៉ុនយៅក្្ពពុជា យោកបាន្កដ�់ងបយទេក្្ពពុជា្ុនដំបូង 
យៅឆ្មាំ1967 កនៃពុងនា្ជា ្សន្តរីទូតរបេ់ងបយទេ ជប៉ុន និងបាន្ំណ�យព� 2ឆ្មាំដំបូងកនៃពុងវត្តឧណណមាយោ្ កនៃពុង 
រាជធានរីភនៃំយពញ ខដ�កនៃពុងយនាះ យោកបាន្ំណ�យព� ៧ខែ បួេជាងពះេងមាឃ យដើ្មាបរីេិកមាសាភាស និងវបមាប្្៌ខែ្មរ។  
បនា្មាប់្កយោកបានវិ�ងត�ប់្កកាន់ងបយទេក្្ពពុជា្ំនួន២យ�ើកយទៀត កនៃពុងនា្អគ្គទរីងបឹកមាសាស្មានទូតជប៉ុនកនៃពុង 
រ�ៈយព� 3ឆ្មាំ្្តងៗ (ពរីឆ្មាំ 1991-1994 និង 2001-2004)។ យោកបានបយងកើត្ំណង្ិត្តភាពជា្ួ�ងបយទេក្្ពពុជា 
យ៉មាងរឹងរាំ យដា�បានបយង្ើការជាឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុនងបចាំងបយទេក្្ពពុជាចាប់ពរីឆ្មា ំ2007 រហូតដ�់ឆ្មាំ2009។  
ប្្ពុបមាបននៃ យោកជាអភិបា�ឯករាជមាយរបេ់ រា៉មារ៉ូហាន់ ្នាគារជប៉ុន យហើ�យោកក៏ជាអនុងបធានអង្គការ NGO CIESF  

Japan (Cambodia International Education Support Foundation) ខដ�រានតួនាទរីជាងបធានការិយ�័�តំណង 
ងបចាំងពះរាជាណ្ងកក្្ពពុជា ខដ�រានទរីតាំងយៅរាជធានរីភនៃំយពញ។

នោក ហ៊ុន មុន្នីវែ្ណ បានបញ្ប់បរិញ្មាបងតងគប់ងគងជំនាញគណយន�មាយ ពរីសក�វិទមាយា�័� យវទ្ហាឬេមាេរី (MVU)  
យៅឆ្មាំ1997។ ប្្ពុបមាបននៃ យោក ្ុននៃរីវណ្ណ ជាងបធានគណៈក្្មការ េវនក្្ម និងជាអភិបា�ឯករាជមាយ ចន្នាគារ  
ស្មាបនា ភរីអិ�េុរី (Sathapana Bank Plc.) និងជាេរាជិកចនវិទមាយាស្មានងកុ្ងបឹកមាសាភិបា� ងកុ្ហ៊ុនអូសសតមា�រី (AICD)។  
យោក ្ុននៃរីវណ្ណ រានបទពិយស្ន៍វិជា្មាជរីវៈ្ុរៈកិ្្ជាង20ឆ្មាំ ខដ�កនៃពុងយនាះ ជិត15ឆ្មាំកនលៃង្កយនះ យោកបានបំយពញ 
ការងរជាងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�េំរាប់ងកុ្ហ៊ុនជាតិ និងអន្តរជាតិជាយង្ើន។ យោក ្ុននៃរីវណ្ណ បានចាប់យផ្តើ្អាជរីពការងរ 
របេ់គាត់ជាេវនករ យៅងកុ្ហ៊ុនេវនក្្ម អឺនខអន យុមាំងយែ្បូឌា (E&Y Cambodia) អេ់រ�ៈយព�៣ឆ្មាំ និង 
8ឆ្មាំយទៀត ជានា�កហិរញ្ញវត្ពុ និងជាងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�ងកុ្ហ៊ុនេិបមាបករអង្គរ។ យៅឆ្មាំ2006 យោក ្ុននៃរីវណ្ណ បាន 
ចាប់យផ្តើ្ការងរជាងកុ្ងបឹកមាសាភិបារាជមាយ និងជាងបធានគណៈក្្មការេវនក្្ម ងគឹះស្មាន្រីងករូហិរញ្ញវត្ពុ ស្មាបនា �រី្រីត្រីត 
(Sathapana Limited) ខដ�3ឆ្មាំយងកា�្ក គាត់ងតរូវបានយងជើេតាំងជាងបធានងកុ្ងបឹកមាសាភិបា� ងគឹះស្មាន្រីងករូ 
ហិរញ្ញវត្ពុ ស្មាបនា �រ្ី រីត រ្ីត (SPN) ្ នុយព�ខដ� ស្មាប័ន្ួ�យនះ បានក្ាមា�ជា ្ នាគារ ស្មាបនា ភរីអិ�េុរី (Sathapana  

Bank Plc.) យៅឆ្មាំ2016។ យងរៅពរីយនះ យោក ហ៊ុន ្ុននៃរីវណ្ណ ប្្ពុបមាបននៃ ក៏ជាងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�ឯករាជមាយ និងជាងបធាន 
គណៈក្្មការេវនក្្មកំពង់ខផេវ�័តងកុងងពះេរីហនុ (PAS) ខដ�ជាងកុ្ហ៊ុនយបាះផមាសា�្ូ�ប័ងត យៅយ�ើទរីផមាសារ 
ភាគហ៊ុនក្្ពពុជា ជាងបធានងកុ្ងបឹកមាសាភិបា� ងកុ្ហ៊ុន យ្ហា្មា�រីេុរីង ភរីអិ�េុរី (Mega Leasing Plc.) ជាងបធាន 
ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា� ងកុ្ហ៊ុន យអផលៃឺេែនស�់្រីង (APlus Consulting Co., Ltd.) ជាងបធានងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�ងកុ្ហ៊ុន 
អឹ្វី�ូ អិនយវេយ្ន ភរីអិ�េុរី (MVU Investment Plc.) ជាអនុងបធានងកុ្ងបឹកមាសាភិបា� ងកុ្ហុ៊នេុរីអា�េុរី អិនយវេយ្ន 
ភរីអិ�េុរី (CIC Investment Plc.) និងជាអនុងបធានេភាពាណិជ្ជក្្ម្ណ្ឌ�យេៀ្រាប ឧត្តររានជ័�។

ឯកឧត្តម គិម វា៉្ោ រានបទពិយស្ន៍ការងររ�ៈយព�ជាង37ឆ្មាំ យៅ្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា យដា�ចាប់យផ្តើ្ពរីតំខណង 
ជាងបធានការិយ�័�យៅសខាយែត្តកណ្មា�របេ់្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា រហូតកា្មា�ជាអគ្គនា�កចនអគ្គនា�កដា្មាន 
ងតរួតពិនិតមាយចន្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា។ កនៃពុងអំ�ពុងយព�បំយពញការងរយៅ្នាគារជាតិ ឯកឧត្ត្ បានទទួ�បន្ទពុក និង 
្ុែតំខណងជាថា្មាក់ដឹកនាំជាន់ែ្ពេ់ជាយង្ើនជា្ួ�នឹងបទពិយស្ដ៏ទូ�ំទូោ�កនៃពុងវិេ័�្នាគារ យដា�រួ្បញ្ចូ� 
ទាំងខផនៃកងគប់ងគងហានិភ័� (ហានិភ័�ទរីផមាសារ ឥណទាន េន្ទនរី�ភាព និងងបតិបត្តិការជាយដើ្) អភិបា�កិ្្  
និង�ុទ្ធសសេ្តអាជរីវក្្ម។ ឯកឧត្ត្ បានយដើរតួនាទរីយ៉មាងេំខាន់កនៃពុងការយរៀប្ំងបព័ន្ធ្នាគារយៅក្្ពពុជាយ�ើងវិញ 
យ៉មាងយជាគជ័�កនៃពុងអំ�ពុងទេវតមាេន៍ឆ្មាំ2000 កនៃពុងការបយងកើតឲមាយរានងបព័ន្ធ្នាគារ្ួ� ខដ�រាន�ក្ខណៈងបកួតងបខជង  
និងងបកបយដា�េុវត្ិភាពយងកា្ការងតរួតពិនិតមាយ និងងគប់ងគងបានយ៉មាង�្អ ងព្ទាំងបានបយងកើតឲមាយរានការយកណ្ឌងប្ូ� 
ងបាក់បយញ្ញើយ៉មាងរានងបេិទ្ធភាព េងរាប់ផ្ត�់ហិរញ្ញបមាបទាន យដើ្មាបរីជង្ុញកំយណើនយេដ្ឋកិ្្ក្្ពពុជា។ ឯកឧត្ត្ គិ្ វា៉មាដា 
ទទួ�បានបរិញ្មាបងត្មាបាប់កនៃពុងឆ្មាំ1975 បរិញ្មាបងត្នាគារកនៃពុងឆ្មាំ1985 និងអនុបណ្ឌិត ខផនៃកងគប់ងគង្ុរៈកិ្្ ជំនាញ 
ហិរញ្ញវត្ពុ ពរីសក�វិទមាយា�័�ឆ�េ្ទឺតងបយទេអូសសតមា�រីកនៃពុងឆ្មាំ2003។ ឯកឧត្ត្ គិ្ វា៉មាដា ធា្មាប់យ្វើជាសសសតមាចារមាយ និង 
ជាវាគ្មិន យៅសក�វិទមាយា�័��មាបរីៗ្ួ�្ំនួន យៅងបយទេក្្ពពុជា។ យ�ើេពរីយនះ កនៃពុងអំ�ពុងយព� 10ឆ្មាំ ្ុងយងកា�យនះ  
ឯកឧត្្ត  បាន្ូ�រួ្យ៉មាងេក ្្មកនៃពុងនា្ជាវាគ្មនិកនៃពុងេននៃេិរីទ និងេិក្ាមាសោជាតិ និងអន្តរជាតិជាយង ើ្ន ខដ�ទាក់ទងនឹង 
ងកបែណ្ឌបទបមាបញ្ញត្តងិតរួតពិនិតមាយ និងការងតរួតពិនិតមាយងគឹះស្មាន្នាគារ និងងគឹះស្មាន រ្ីងករូហិរញ្ញវត្ពុ ងព្ទំាងយេវា្នាគារ្�័ត  
ក៏ដូ្ជាបរិយប័ននៃហិរញ្ញវត្ពុ។ ្ំយពាះការងរអន្តរជាតិ ឯកឧត្ត្ បានទទួ�បន្ទពុកជាងបធានងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�ចនេរាគ្ 
ឥណទានកេិក ្្ម និងជនបទតំបន់អាេុរីប៉ាមាេុរីហវកិ (APRACA) ពរីខែកកកដា ឆ្មា2ំ012 ដ�់ ខែ្ិថុនាឆ្មា2ំ014 និងជាេរាជិក 
ងបតិបត្តិចនេហព័ន្ធបរិយប័ននៃហិរញ្ញវត្ពុ (AFI) ពរីខែ្ករា ឆ្មា2ំ015 ដ�់ ខែ្ិថុនា ឆ្មា2ំ017។

ឯកឧត្តម SHINOHARA KATSUHIRO 

អភិបា�ឯករាជមាយ

នោក ហ៊ុន មុន្នីវែ្ណ
អភិបា�ឯករាជមាយ

ឯកឧត្តម គិម វា៉្ោ
  អភិបា�ឯករាជមាយ
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យោក �ឹ្ អូន រានបទពិយស្ន៍ការងរជាង 20ឆ្មាំ ជា្ួ�ងគឹះស្មានហិរញ្ញវត្ពុ និងងកុ្ហ៊ុនេវនក្្មអន្តរជាតិ។ ្ុនយព�្ូ�បំយរីការងរយៅ 
ងគឹះស្មាន រ្ីងករូហិរញ្ញវត្ពុទទួ�ងបាក់បយញ្ញើេនមាេំ ស្មាបនា �រ្ី រីត រ្ីត យោក �ឹ្ អូន ធ្ាមាប់បានបំយរីការងរជាេវនករជាន់ែ្ពេ់ យៅងកុ្ហុ៊ន យែភរីអឹ្ជរី យែ្បូយឌៀ 
(KPMG Cambodia) ចាប់ពរីឆ្មាំ1997 រហូតដ�់ ឆ្មាំ2002 យដា�ទទួ�បានបទពិយស្ន៍ការងរ ខផនៃកេវក្្មយ៉មាងទូ�ំទូោ� និងបានបំយពញការងរ 
យៅងបយទេរ៉ាមាយ�េុរីរ�ៈយព�្ួ�ឆ្មាផំងខដរ។ កនៃពុងឆ្មា2ំ002 យោក �ឹ្ អូន បាន្ូ�បំយរីការងរយៅ្នាគារ វឌមាឍនៈ ខដ�ជា្នាគារពាណិជ្ជកនៃពុងងេុក្ួ� 
យដា�កាន់នូវ្ុែតំខណងជាយង ើ្នដូ្ជា ងបធានសខាជាន់ែ្ពេ់ចនសខាកណ្មា� នា�កនា�កដ្ាមានហិរញ្ញវត្ពុ នា�កនា�កដ្ាមានងបតិបត្តកិារ និង្ុងយងកា� 
ជាអគ្គនា�ករង រហូតដ�់យព�ោខ�ងពរី្នាគារវឌមាឍនៈ កនៃពុងខែវិ្្ិកា ឆ្មា2ំ002។

យោក �ឹ្ អូន បាន្ូ�បំយរីការងរយៅងគឹះស្មាន្រីងករូហិរញ្ញវត្ពុ ស្មាបនា �រី្រីត្រីត កនៃពុងនា្ជានា�កងបតិបត្តិ ងបតិបត្តិការ នាខែ្នៃចូ ឆ្មាំ2012 និងងតរូវបាន 
តយ្លៃើងតំខណងជាអនុងបធាននា�កងបតិបត្តិកនៃពុងខែេរីហា ឆ្មាំ2014 បខន្្យ�ើតំខណងប្្ពុបមាបននៃជានា�កងបតិបត្តិ ងបតិបត្តិការ។ បនា្មាប់ពរីការគួបបញ្ចូ�គា្មា 
រវាងងគឹះស្មាន្រីងករូហិរញ្ញវត្ពុ ស្មាបនា �រី្រីត្រីត និងរា៉មារ៉ូហាន់ ្នាគារ ជប៉ុន កនៃពុងខែយ្ស ឆ្មាំ2016 យោកយៅខតបន្តជាអនុងបធាននា�កងបតិបត្តិ និងជា 
នា�កងបតិបត្តិ ងបតិបត្តិការ ចន្នគារ ស្មាបនា រហូតដ�់ ខែ្ករា ឆ្មាំ2019។ ចាប់ពរីចថងៃទរី01 ខែកុ្្ៈ ឆ្មាំ2019 ្ក យោក �ឹ្ អូន ងតរូវបានខតងតាំងជា
ងបធាននា�កងបតិបត្តិ ចន្នាគារ ស្មាបនា ភរីអិ�េុរី។ យោកបានទទួ�បានបរិញ្មាបងតខផនៃកគណយន�មាយពរីសក�វិទមាយា�័�ជាតិងគប់ងគងកនៃពុងឆ្មា1ំ998។

នោក លឹម អូន 
ងបធាននា�កងបតិបត្តិ

យោក Kuroki រានបទពិយស្ន៍ការងរកនៃពុងវិេ័�្នាគាររ�ៈយព�ជិត 30ឆ្មាំ ចាប់តាំងពរីយព�ខដ�យោកបានចាប់យផ្តើ្អាជរីពជា្ួ�្នាគារ  
The Sumitomo Bank Limited (បនា្មាប់្កងតរូវបានប្តចូរយឈា្មាះយៅជា្នាគារ Sumitomo Mitsui Banking Corporation, a.k.a SMBC) កនៃពុងឆ្មាំ 1989។  
កនៃពុងអំ�ពុងយព�បយង្ើការងរជាយង្ើនឆ្មាំជា្ួ�្នាគារ SMBC យោកបានកាន់តំខណងជានា�ក នា�កដា្មានយរៀប្ំខផនការចន្នាគារ បុងតេ្្ព័ន្ធ 
របេ់ SMBC យៅទរីងកុង ហមាសាកាតា ងបយទេឥណ្ឌឌូយនេុរីចាប់ពរីឆ្មាំ1996 រហូតដ�់ ឆ្មាំ2003 និងជាអគ្គនា�ករងចន្នាគារបុងតេ្្ព័ន្ធ្ួ�យទៀតរបេ់  
SMBC យៅទរីងកុងហូជរី្ិញ ងបយទេយវៀតណ្ ចាប់ពរីឆ្មាំ2008 រហូដ�់ ឆ្មាំ2015។ យោកបានោឈប់ពរី ្នាគារ SMBC កា�ពរីខែឧេភា ឆ្មាំ2018 

និងបាន្ូ�បយង្ើការងរជា្ួ� MARUHAN Corporation ខដ�ជារា្មាេ់ភាគហ៊ុនរបេ់្នាគារស្មាបនាយៅខែ្ិថុនា ឆ្មាំ2018។ បនា្មាប់្ក 
យោកងតរូវបានខតងតាំងជាអនុងបធាននា�កងបតិបត្តិចន្នាគារ ស្មាបនា យៅខែកុ្្ៈ ឆ្មាំ2019។ យោកបានបញ្ប់បរិញ្មាបងតជំនាញ Indochinese  

studies ពរី Tokyo University of Foreign Studies។

នោក KENJI KUROKI
អនុប្រធាននាយកប្រតិ្រត្តិ
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យោក េវឺ� ប៉ុណ្ណរតន៍ រានបទពិយស្ន៍ការងរជាង 16ឆ្មាំ ជា្ួ�ងកុ្ហ៊ុនអន្តរជាតិ និងងគឹះស្មានហិរញ្ញវត្ពុយផមាេងៗ។ ្ុនយព�្ូ�បយង្ើការងរយៅកនៃពុង 
្នាគារ ស្មាបនា យោកធ្ាមាប់ជានា�កចាត់ការទូយៅទទួ�បន្ទពុក ខផនៃកហិរញ្ញវត្ពុ និងពត៌រានវិទមាយាចនងកុ្ហុ៊ន តូ�ូ៉តា (យែ្បូឌា )។ យោកធ្ាមាប់ជានា�កងបតិបត្តិ 
ហិរញ្ញវត្ពុចនងគឹះស្មាន្រីងករូហិរញ្ញវត្ពុ្ួ�កនៃពុងងបយទេក្្ពពុជា ្ុនយព�ខដ�ងតរូវបានខតងតាំងជាងបធាននា�កងបតិបត្តិចនងគឹះស្មានយនាះ។ យោករាន 
បទពិយស្ន៍កនៃពុងការទំនាក់ទំនងជា្ួ�នឹងស្មាប័នហិរញ្ញវត្ពុអន្តរជាតិជាយង្ើន ងព្ទាំងរានបទពិយស្ន៍យ៉មាងទូ�ំទូោ�កនៃពុងការងគប់ងគងគយងរាងយផមាេងៗ  
រួ្រាន ERP, IT, IFRS និង Core Banking យហើ�យោកងតរូវបានទទួ�ស្មា�់ថា ជាអនៃកជំនាញងគប់ងគងគយងរាង (Project Management Professional)  
យដា�ស្មាប័នងគប់ងគងគយងរាង (Project Management Institute) យៅេហរដ្ឋអាយ្រិកកនៃពុងឆ្មា2ំ017 និង ជា Professional Banker ពរី Asian Institute  

of Chartered Bankers យៅងបយទេរា៉មាយ�េុរី យហើ�យោកក៏ជាេរាជិករបេ់ Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
ចន្ងកភពអង់យគលៃេ។ យោកទទួ�បានេញ្មាបងតអនុបណ្ឌិត ខផនៃក្ុរៈកិ្្អន្តរជាតិពរី Audencia Business School យៅងបយទេបារាំងកនៃពុងឆ្មាំ2011។ 
យោក ប៉ុណ្ណរតន៍ បាន្ូ�បយង្ើការងរយៅ្នាគារ ស្មាបនា កនៃពុងតួនាទរីជានា�កងបតិបត្តិហិរញ្ញវត្ពុចាប់ពរី ខែតុោ ឆ្មា2ំ017។

នោក ស្ឺយ ្រ៉ុែ្ណរតន៍
នា�កងបតិបត្តិហិរញ្ញវត្ពុ

យោក រេ់ េុខា រានបទពិយស្ន៍ការងរជាង 17ឆ្មាំ កនៃពុងវិេ័�្នាគារ។ ្ុនយព�យោក្ូ�បយង្ើការងរកនៃពុង្នាគារ ស្មាបនា ជានា�កជាន់ែ្ពេ់  
អភិវឌមាឍន៍ផ�ិតផ� និងបនា្មាប់្កងតរូវបានខតងតាងំជានា�កងបតិបត្តិ្ នាគារ ឌរីជរីថ�។ យោកចាប់យផ្តើ្អាជរីពជាដំបូងយៅេភាពាណជិ្ជក ្្មរាជធានរីភនៃយំពញ  
(Phnom Penh Chamber of Commerce) និងយងកា�្កយោកក៏ចាប់�កអាជរីព យោកជាអនៃកងគប់ងគងយៅ្នាគារ Union Commercial Bank Plc  

កនៃពុងនា�កដ្ាមានប័ណ្ណឥណទានវីសទទួ�បន្ទពុកដំយណើរការបយងកើតប័ណ្ណវីសផ្មាទរីនរ្ី  EMV (Europay, MasterCard, and Visa) ដំបូងបង្អេ់កនៃពុងងបយទេក ្្ពពុជា។  
យោកបានបន្តជង្ុញអាជរីវក្្មប័ណ្ណ និងការទូទាត់្ុនយព�យោក្ូ�រួ្ជា្ួ�្នាគារ ANZ Royal Bank កនៃពុងឆ្មាំ2005 ខដ�យោកបានយ្វើការ 
ជា្ួ�ងកុ្ការងរគយងរាងងបចាំតំបន់ យដើ្មាបរីយរៀប្ំរយបៀបវារ:ងបចាំតំបន់ទាក់ទងនឹងយេវាក្្ម E-Banking កនៃពុងយគា�បំណងផ្មាេ់ប្តចូរ និងយ្វើទំយនើប 
ក្្មស្មានភាព្នាគារយៅកនៃពុងងបយទេនាយព�យនាះ។ យងកា�្កយោកបានបន្តយបេក្្មយៅ្នាគារ ANZ Laos យដើ្មាបរីដឹកនាំ និងផ្មាេ់ប្តចូរយេវាប័ណ្ណ  
និង E-Banking។ យោកក៏ជាវាគ្មិន្ួ�រូបកនៃពុងយវទិកានានាេ្តរីពរីយេវាហិរញ្ញវត្ពុឌរីជរីថ� (Digital Financial Services ) និងទទួ�បានការទទួ�ស្មា�់ និង 
រង្មាន់ពរីស្មាប័ន IDG េងរាប់ស្មាប័នរបេ់យោកជាយង្ើនផងខដរ។ យោក រេ់ េុខា ទទួ�បានបរិញ្មាបងតពាណិជ្ជក្្មពរីសក�វិទមាយា�័�ភូ្ិន្ទនរីតិសសេ្ត 
និងវិទមាយាសសេ្តយេដ្ឋកិ្្ និងទទួ�បានេញ្មាបងតអនុបណ្ឌតិពរីវិទមាយាស្មានបយ្្កវិទមាយាអាេុរី (AIT) ខដ�រានចដគូជា្ួ� EcoleSupérieure De Commerce  

Nantes Atlantique (ESCNA)។

នោក រស់ សុខា
នា�កងបតិបត្តិឌរីជរីថ�
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យោក អិុត ប៊ុនថា រានបទពិយស្ន៍ការងរជាង 15ឆ្មាំ ជា្ួ�្នាគារពាណិជ្ជកនៃពុងងេុក និងតំបន់យៅងបយទេក្្ពពុជាយ�ើខផនៃកជាយង្ើនរានដូ្ជា  
ខផនៃក�ក់ ឥណទាន និងងបតិបត្តិការ។ យោក ប៊ុនថា ប្្ពុបមាបននៃរាន្ុែតំខណងជានា�កងបតិបត្តិងបតិបត្តិការយៅ្នាគារ ស្មាបនា ចាប់ពរីខែកុ្្ៈ ឆ្មាំ2019។  
យោកបានកាន់តំខណងជានា�កនា�កដា្មានអភិវឌមាឍន៍អាជរីវក្្មយៅ្នាគារ ស្មាបនា ចាប់ពរីខែឧេភា ឆ្មាំ2016 ដ�់ខែ្ករា ឆ្មាំ2018។ ្ុនយនះ 
យោកធា្មាប់បានបយង្ើការងរជា្ួ�្នាគារ CIMB រ�ៈយព� 5ឆ្មាំ ចាប់ពរីខែយ្ស ឆ្មាំ2010 ដ�់ខែយ្ស ឆ្មាំ2016 កនៃពុង្ុែតំខណងជានា�ក  
Preferred Banking នា�កខផនៃក�ក់ និងខ្កចា� និងនា�កសខា។ ចាប់ពរីឆ្មាំ2004 ដ�់ឆ្មាំ2009 យោកបានបយង្ើការជា្សន្តរីជាន់ែ្ពេ់យ�ើខផនៃកយផមាេងៗ 
ជាយង្ើនយៅ្នាគារ វឌមាឍនៈ បនា្មាប់្ក យោកបាន្ូ�រួ្ជា្ួ�្នាគារ ABA កនៃពុង្ុែតំខណងជានា�កសខាកនៃពុងឆ្មាំ2009។ យោក ប៊ុនថា បាន 
បញ្ប់បរិញ្មាបងតជាន់ែ្ពេ់ ្ុែជំនាញងគប់ងគងអាជរីវក្្ម ពរីសក�វិទមាយា�័�ន័រតុន ងបយទេក្្ពពុជា និងបានទទួ�បរិញ្មាបងតយេដ្ឋកិ្្ជំនាញ្នាគារ 
និងហិរញ្ញវត្ពុ ពរីសក�វិទមាយា�័�ដខដ�យៅឆ្មាំ2002។ កនៃពុងឆ្មាំ2013 យោកបានជាប់ជាយបក្ខជនឈានដ�់វគ្គផតមា្់ងពាត់ េងរាប់ពានរង្មាន់ Emerald  

Award as Best Middle Manager របេ់្នាគារ CIMB យហើ�យោកក៏បានបញ្ប់ក្្មវិ្រី Middle Manager របេ់្នាគារ CIMB យដា�យជាគជ័�ផងខដរ 
យពា�គឺក ្្មវិ រ្ី Accelerated Universal Banker (AUB) យៅ Nanyang Business School និង Nanyang Technologies University កនៃពុងងបយទេេិង្ហបុរី។

នោក អិុត ្រ៊ុនថា
នា�កងបតិបត្តិ ងបតិបត្តិការ
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របាយការណ៌ហិរញ្ញវត្ខុសប្្ែ

2015 2016 2017 20182014

177.3

2015 2016 2017 20182014

2015 2016 2017 20182014

2015 2016 2017 20182014

2015 2016 2017 20182014

2015 2016 2017 20182014

530.7

694.5

928.7

1,027.8
1,304.6

0.30% 0.25%

1.57%
1.33%

1.62%

86.1
134.4

135.6

154.2

 269.3 

 348.4 

 583.2 
 618.2 

 804.7 

373.1

550.1

611.0
809.0

1,026.0

 9.6 

 18.4 

 8.8 

 18.6 

 23.1 

1. �ទព�សកម�សរុប
 គិត��នដុ���រ�េមរ�ក

4. គុណ�ព�ទព�សកម�
 ឥណ�នមិនដំេណើរ�រ េលើសឬេស�ើ 90 ៃថ� 
 �ចំែណកៃនឥណ�នសរុប

5. ��ក់បេ��ើពីអតិថិជន 
 គិត��នដុ���រ�េមរ�ក

2. មូលធនរបស់�គទុនិក 
 គិត��នដុ���រ�េមរ�ក

6.  ��ក់ចំេណញសុទ� (េ��យបង់ពន�)
 គិត��នដុ���រ�េមរ�ក

3. ឥណ�នផ�ល់ឲ�អតិថិជន 
 គិត��នដុ���រ�េមរ�ក
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2015 2016 2017 20182014 2015 2016 2017 20182014

2015 2016 2017 20182014 2015 2016 2017 20182014

2015 2016 2017 20182014

 99.0 
 113.0 

 121.5 
 125.2 

 131.1 2.64%

0.95%

1.81%

1.81%
1.77%

 89.8 

 131.8 

 213.5 

 294.6 

 358.7 
11.14%

13.66%

6.51%

12.05%
13.03%

23.75%
24.82%

20.66%

18.11%
18.40%

9.  អនុ�ត�ធន�ព

7. អតិថិជនឥណ�ន
 អតិថិជនឥណ�នសរុបគិត��ន់�ក់

10. �របង�ិលចំណ�លេលើ�ទព�សកម�

11. �របង�ិលចំណ�លេលើមូលនិធិ��ស់ហ៊ុន8. អតិថិជន��ក់បេ��ើ
 អតិថិជន��ក់បេ��ើសរុបគិត��ន់�ក់
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កនៃពុងរ�ៈយព�បរីឆ្មាំ្ុងយងកា�បនា្មាប់ពរីរំោ� 
បញ្ចូ�គា្មា ងកុ្ការងររបេ់្នាគារបានអនុវត្ត 
�ុទ្ធសសេ្ត យដើ្ មាបរីេយង្្ឱមាយបាននូវបទពិយស្ន៍ 
យេវាអតិថិជន�្អបំផុតយៅតា្សខារបេ់យ�ើង។  
យ�ើងយជឿជាក់ថា យ�ើងេយង្្បានយជាគជ័�  
បុ៉ខន្តយ�ើងដឹងថា យ�ើងរានការងរជាយង ើ្នខដ� 
ងតរូវអនុវត្ត យដើ្ មាបរីក្ាមា�ជា្នាគារឈាន្ុែយគយ�ើ
គូងបកួតងបខជងរបេ់យ�ើង។

ការផដេ�់ភាពង�ងេួ�្ំយពាះអតិថិជនយ�ើង 
គឺយដើ្ មាបរីអា្ឱមាយពួកគាត់ដកដាក់ងបាក់បាន 24 យរ៉ាមាង 
កនៃពុង្ួ�ចថងៃ និង 7ចថងៃ កនៃពុង្ួ�េបាដមាហ៍។ ដូយ្នៃះ 
យហើ� យ�ើងបានទិញរ៉ាមាេុរីនយអ រ្ីអឹ្ថា្់សេ្គរីនថ្មរី  
្ំនួន 50 យងគឿងខដ�រានេ្ត្ភាពដំយណើរការ 
ស្់ងបាក់�្អ ខដ�េរុបទាំងអេ់រាន្ំនួន 
151 យងគឿងងតរូវបានដាក់ដំយណើរការយៅទូទាំង 
ងបយទេ យដើ្ មាបរីឱមាយអតិថិជនយ�ើងអា្ដកដាក់ងបាក់ 
បានឆប់រហ័េ និងរានេុវតិ្ភាព។ យ�ើង��់ថា 
យព�ែលៃះ អតិថិជនរានភាព្រាញឹកខ្ាមាងំ យហើ�
្ិនអា្្កជួបយ�ើងបានយៅតា្សខាបានយទ។ 
យេវា្នាគារឌរីជរីថ�ថ្មរី ខដ�រានយឈា្មាះថា 
Sathapana Mobile ងតរូវបានដាក់ឱមាយដំយណើរការ 
កា�ពរីខែកញ្មា ឆ្មាំ2018 យដើ្មាបរីអា្ឱមាយអតិថិជន 
្ូ�យៅកាន់គណនរីរបេ់ែលៃដួន និងយ្វើងបតិបត្តិ
ការជាយង្ើនងបយភទបានងគប់យព�យវោ យដា� 
ងគាន់ខតយងបើងរា្ចដ្ុ្ប៉ុយណណមាះ។

យ�ើងរានយរាទនភាពយ៉មាងចងកខ�ង ខដ�បាន 
ជួ�អតិថិជនរបេ់យ�ើង យហើ�អតិថិជនគឺជា  
្ំណុ្យគា�យៅេំខាន់ចនការងររបេ់យ�ើង។  
អតិថិជនរបេ់យ�ើង គឺជាអាទិភាព្្មាបង យហើ�  
យ�ើងរានទំនួ�ែុេងតរូវកនៃពុងការជួ�ពួកគាត់ឱមាយ 
រីក្យង ើ្ន។ កំយណើនយនះអា្រានអត្ន័�យផមាេងៗ  
គ្ាមាយៅតា្ស្មានភាពរេ់យៅរបេ់អតិថិជនរ្ាមាក់ៗ។

្នាគារស្មាបនា ភរីអិ�េុរី រានបំណងកា្មា�ជា្នាគារពាណិជ្ជឈាន្ុែយគដ៏ទុក្ិត្តបំផុតយៅកនៃពុងងបយទេក្្ពពុជា  
យដើ្ មាបរ្ី �ូរួ្្ំខណកយ�ើកក ្្ពេក់ង្ិតជរីវភាពរបេ់ងបជាជន និងការអភិវឌមាឍន៍យេដ្ឋកិ្្ក ្្ពពុជា តា្រ�ៈការផដេ�យ់េវាក ្្ម 
្នាគារយពញយ�ញយៅទូទាំងងបយទេ យដា�ខផ្អកយ�ើ្ូ�ដា្មានហិរញ្ញវត្ពុរឹងរាំ ងបកបយដា�អភិបា�កិ្្សជរីវក្្ម�្អ 

ការអនុវត្តតា្្មាបាប់ និងតរា្មាភាព។

្នាគារនឹងបយងកើតឱមាយរានវបមាប្្៌�ុត្តិ្្៌ យស្មាះងតង់ និងតរា្មាភាពយៅកនៃពុង្នាគារ យហើ�រកមាសាឱមាយបាននូវទំនាក់ទំនង�្អ 
យៅកនៃពុងស្មាប័នទាំង្ូ� ងព្ទាំងយ�ើកទឹក្ិត្តឱមាយរានការ្ូ�រួ្ងបកបយដា�បុយរេក្្មពរីបុគ្គ�ិកទាំងអេ់ផងខដរ។

ភាពងាយបសួល អតិថិជនជាោ្រិភាព
ជួយឱ្យអតិថិជន 
រ្រស់នយើងរីកចនបមើន

ព័ត៌មានសំខាន់ៗ អំពីអាជីវកម្ម ឆ្ា2ំ018

ព័ត៌មានសំខាន់ៗ អំពីអាជីវកម្ម ឆ្្2ំ018
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• គណនីបេ�� ើសន្ស ំ
• គណនីបេ�� ើចរន� 
• គណនីរូបិយបណ័� បរេទស
• គណនីបេ�� ើមនកាលកំណត់
• គណនីសន្សអំាជីវកម�

• ឥណទនអាជីវកម� 
• ឥណទនេគហដា� ន 
• ឥណទនបុគ�ល
• ឥណទនយនយន�
• ឥណទនវបិរូបរ ៍
• ឥណទនទុនបង�ិលរយៈេពលខ�ី
• ហិរ��ប្បទនពណិជ�កម�

• េអធីអឹម express banking 
• េសវាធនាគរតាមទូរសព�ៃដ 
• េសវាធនាគរតាមអុីនធឺេណត
• សាខធនាគរ
• សហការទីំនាកទ់ំនង 24/7 

��ក់បេ��ើ ឥណ�ន

ប���ញែចក�យ

• ការេផ�រ្របកក់�ុង្របេទស និងេ្រក្របេទស 
• េសវាប�ូរ្របក់
• េសវាចតែ់ចងសាច្់របក់
• េសវាហិរ��ប្បទន

េស�កម�

ផលិតផល និងនសវាកម្មរ្រស់នយើងរួមមាន៖
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យៅឆ្មាំ2018 ្នាគារស្មាបនា ភរីអិ�េុរីទទួ�បានកំយណើនេំណុំឥណទាន 
យដា�បាន្ុះបញ្ជរីឥណទាន ខដ�យៅេ�់េរុប្ំនួន 1.026 ពាន់ោន 
ដុោ្មារអាយ្រិក ខដ�រានកំយណើន 27% ពរីឆ្មាំ2017។ 

កំយណើនរឹងរាំអា្េយង្្យៅបាន យដា�សររានកតាតមាេំខាន់ៗដូ្ជា  
ការពងងរីកសខា ខដ�រានការិយ�័�្ំនួន 169 កខនលៃងយៅទូទំាងងបយទេ 
យដា�តង្រូវការរានការយកើនយ�ើងយៅកនៃពុងទរីផមាសារ យដា�សរខតស្មានភាព 
យេដ្ឋកិ្្យៅកនៃពុងឆ្មាំ2018 រានភាព�្អងបយេើរ និង�ក្ខែណ្ឌងបកួតងបខជង 
និងភាពទាក់ទាញចនផ�ិតផ� និងយេវាក្្មយ�ើង យដា�សធារណជន 
កាន់ខតរានទំនុក្ិត្ត្កយ�ើ្នាគារស្មាបនា ភរីអិ�េុរី។

យដើ្មាបរីជួ�ពងងឹងអភិបា�កិ្្សជរីវក្្ម ្ នាគារស្មាបនា ភរីអិ�េុរី បានបន្ត
យគា�ការណ៍ងប�័តនៃងបខ�ងរបេ់ែលៃដួន យៅកនៃពុងការវា�តច្លៃេក្្មភាពផដេ� ់
ឥណទាន ងព្ទាំងេក្្មភាពផដេ�់ក្្រីបុយរេក្្ម យដើ្មាបរីទាក់ទាញអតិថិជន 
ថ្មរីៗ និងជួ�អតិថិជនកនៃពុងការយងបើងបាេ់ទឹកងបាក់របេ់ែលៃដួន ងបកបយដា�ផ� 
្ំយណញផងខដរ។

ការងគប់ងគងហានិភ័�ឥណទានកំពុងរានស្មានភាព�្អងបយេើរ។ ្នាគារ 
ស្មាបនា ភរីអិ�េុរី យជឿជាក់ថានឹងអា្បន្តងគប់ងគង និងរកមាសាបាននូវហានិភ័� 
ឥណទានទាបបំផុត យដា�សរេំណុំឥណទានរបេ់ែលៃដួនយ�ើេពរី 98% 
្ិនងតរូវចាត់ទុកថា បានផុតកា�កំណត់ ឬ្ិនបានេងយ�ើ�។ បខន្្ពរី
យនះ្នាគាររានដំយណើរការយងជើេយរីេ និងងប្ូ�តឹងរុឹងេងរាប់ការពងងរីក 
ឥណទានជូនដ�់អតិថិជន។ 

យដា�សរការ��់ដឹង និងឥរិយបថអតិថិជន្ំយពាះងបាក់បយញ្ញើកាន់ខតរានភាព្មាបាេ់ោេ់ យដា�សរអតិថិជនយ្ើ�យ�ើញអំពរីេកាតមានុព�ចនការ 
ដាក់ងបាក់យៅ្នាគារស្មាបនា ងព្ទាំងការដាក់ឱមាយយងបើងបាេ់នូវផ�ិតផ� និងយេវាក្្មថ្មរី និងទំយនើប ជាពិយេេផ�ិតផ� ងបតិបត្តិការ ្នាគារឌរីជរីថ�  
ឧ. យេវា្នាគារតា្អរីុន្ឺយណត និងយេវា្នាគារតា្ទូរេ័ព្ទ ប័ណ្ណឥណពន្ធ និងប័ណ្ណឥណទានរា៉មាេុរីនទំយនើបបខន្្ ងបាក់បយញ្ញើ រំពឹងថានឹងបន្តយកើនយ�ើង
យៅកនៃពុងរ�ៈយព�ប៉ុនា្មានឆ្មាំខាង្ុែយនះ។ 

ឆ្មាំ2018 គឺជាឆ្មាំដ៏�្អងបយេើរ ខដ�្នាគារស្មាបនា ភរីអិ�េុរី រានការរីកយង្ើនយ៉មាងរឹងរាំយៅដ�់្ំណុ្របត់ថ្មរី្ួ� យដា�េយង្្ 
បានយ�ើេពរីយគា�យៅហិរញ្ញវត្ពុងបចាំឆ្មាំរបេ់ែលៃដួន ជាពិយេេ ឥណទាន និងងបាក់្ំយណញ យដា�រកមាសាបាននូវគុណភាពដ៏រឹងរាំចន 
ការងគប់ងគងដ៏ងបយេើរយ�ើឥណទាន្ិនដំយណើរការ។

សមិទ្ធផលឆ្ា2ំ018

ឥែទាន

ឆ្មាំ2018 រានកំយណើនរឹងរាំចនេំណុំងបាក់បយញ្ញើេងរាប់្ នាគារស្មាបនា ភរីអិ�េុរី ខដ�នាំឱមាយរានស្់ងបាក់ង�ងេួ�យថរ េងរាប់ឆ្មាំ2018។ គិតងតឹ្ 
ចថងៃទរី31 ខែ ន្ៃចូ ឆ្មា2ំ018 បយញ្ញើេរុបរបេ់អតិថិជនងតរូវបាន្ុះបញ្ជរ្ី នួំន 782 ោនដុោ្មារអាយ្រិក ឬរានកំយណើន 32% ពរីឆ្មា2ំ017 យដា�រានការផ្មាេ់បដេចូរកំយណើន 
ចនបយញ្ញើតា្តង្រូវការ និងបយញ្ញើរានកា�កំណត់។ 

រាន្ូ�យហតុបួនខដ�្ូ�រួ្្ំខណកយ្វើឱមាយរានកំយណើនបយញ្ញើយៅកនៃពុង្នាគារ៖

3  យគា�គំនិតយនះបានជួ�្នាគារស្មាបនាឱមាយរកមាសាបានអតិថិជនរាន 
 ងសប់របេ់ែលៃដួន ងព្ទាំងបានទាក់ទាញអតិថិជនថ្មរីៗផងខដរ។

1   បុគ្គ�ិកទាំងអេ់ ខដ�យ្វើការយៅ្នាគារស្មាបនាគិតចាប់ពរីយបឡា 
្ិការ រហូតដ�់អនៃកងគប់ងគង្នាគាររានការចាប់អារ ្្មណ៍ផ្មា�់ែលៃដួន 
កនៃពុងការផដេ�់យេវា្នាគារ�្អងបយេើរ យៅកនៃពុងកង្ិតវិជា្មាជរីវៈ និង 
តរា្មាភាពែ្ពេ់បំផុត។ រា�់ងបតិបត្តិការទាំងអេ់េុទ្ធខតយ្វើយ�ើង 
យដា�រានការយបដេជា្មា្ិត្តែ្ពេ់កនៃពុងការផដេ�់ផ�ិតផ��្អបំផុត ខដ� 
បំយពញតា្តង្រូវការទរីផមាសារ្ុងយងកា� យេវាខដ�អា្ទទួ�បាន 
យដា�ង�ងេួ� និងការងគប់ងគងងបតិបត្តិការ�្អបំផុត យដា�រាន 
ជំនួ�ពរីបយ្្កវិទមាយាថ្មរីបំផុតយៅកនៃពុងេ្័�កា�ឌរីជរីថ�។ 

2   ទេមាេនាទាន “អតិថិជនជាអាទិភាព” បានបងកប់យៅកនៃពុងផនៃត់គំនិតរបេ់ 
ងគប់បុគ្គ�ិក និងងបធានងគប់ងគង្នាគារស្មាបនាទំាងអេ់ ខដ�ជា 
កតាតមាយ្វើឱមាយរានបរិយកាេ�្អកនៃពុងការផដេ�់យេវាជូនអតិថិជន ខដ� 
រីកស�ភា�យៅងគប់សខាទាំងអេ់។

4   កនៃពុងនា្ជា្នាគារពាណិជ្ជ្ំ�ំដាប់ទរីពរីរខផនៃក្ំនួនបណ្មាញសខា 
យៅទូទាំងងបយទេបានជួ�្នាគារស្មាបនាកនៃពុងពងងរីកែលៃដួនកាន់ខត 
ែិតជិតអតិថិជន ជាពិយេេយៅកនៃពុងេហគ្ន៍ដា្់ងេយ៉មា� ខដ� 
ឱមាយតច្លៃយៅយ�ើដាក់ងបាក់យៅ្នាគារខដ�ែលៃដួនអា្ទុក្ិត្តបាន។ 

្រន្ញើ

សមិ្រ្ធផលឆ្្ំ 2018
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ឆ្្ំ 2018 ជាឆ្្ំែ៏ល្អមួយន្រៀតនោយសនបមចបាននូវផលិតផល និងនសវាកម្មសំខាន់ៗ ក៏ែូចជាការចា្រ់នែគូសហការគា្្នែើម្បីផ្ដល់នូវភាពងាយបសួល និង 
សំនែើសុំតនមលៃសបមា្រ់អតិថិជនរ្រស់នយើងផងដែរ។

្នាគារបានដាក់ឱមាយយងបើងបាេ់រា៉មាេុរីនយអ្រីអឹ្ថ្មរី្ំនួន 50 យងគឿងយៅ 
ទូទំាងងបយទេ ខដ�យ វ្ើឱមាយ្ំនួនេរុបចនរ៉ាមាេុរីនយអ រ្ីអឹ្របេ់្នាគារ 
ស្មាបនាយកើនយ�ើងដ� ់150 យងគឿងយៅឆ្មាំ2018។

ការវិនិយយគយៅយ�ើបយ្្កវិទមាយាថ្មរី្ុងយងកា�ទាំងយនះ ដូ្ជារា៉មាេុរីន 
យអ្រីអឹ្ដំយណើរការស្់ងបាក់ នឹងផដេ�់ជូនអតិថិជននូវយេវា និង 
បទពិយស្ន៍យេវា្នាគារង�ងេួ� ឆប់រហ័េ និងរានេុវតិ្ភាព 
យៅទូទាំងងបយទេខដ�អតិថិជនអា្ដាក់ងបាក់បយញ្ញើ្ូ�យៅកនៃពុង 
គណនរីរបេ់ែលៃដួនយៅងគប់យព�យវោរួ្ទំាង្ុន និងយងកា�យរ៉ាមាងយ វ្ើការ 
ចថង្ៃ ងុេបាដមាហ៍ និងចថងៃបុណមាយជាតិផងខដរ។ រ៉ាមាេុរីនថ្មរីយនះអា្ទទួ��ក 
ងកដាេងបាក់្ំនួនយង្ើនបំផុតយដា�យងបើបយ្្កវិទមាយាេុិនេ័រឆ្មាតចវ។ 

យដា�យងបើរ៉ាមាេុរីនយអ រ្ីអឹ្ អតិថិជនពិតជាអា្ដកងបាក់ និងយ វ្ើការទូទាត់ 
ងបាក់ ងព្ទំាងយ វ្ើងបតិបត្តកិារយផមាេងៗយទៀតផងខដរ។ ជា្ួ�គ្ាមាយនះខដរ  
រ៉ាមាេុរីនយអ រ្ីអឹ្ដំយណើរការស្់ងបាក់ ជួ�កាត់បន្�ភាពញឹកញាប់ចន 
ការដាក់បំយពញស្់ងបាក់យ�ើងវិញ ខដ�ជួ�បយងកើនងបេិទ្ធផ�ចន 
ងបតិបត្តិការរបេ់្នាគារ។

ការោក់ឱ្យនប្រើបបាស ់
មា៉្សុីននអធីអឹម 
ោក់បបាក់

កា�ពរីខែ្ិថុនា ឆ្មា2ំ018 ្ នាគារស្មាបនាបានងបកាេផដេ�់យេវាយផ្ទរ 
ងបាក់ជុំវិញពិភពយោកតា្ Western Union ដ�់សខារបេ់ែលៃដួន 
យៅទូទំាងងបយទេ។ យេវាយនះនឹងអា្ឱមាយអតិថិជនយផ្ើ និងទទួ�ងបាក់ 
បានយ៉មាងឆប់រហ័េយៅទូទាំងងបយទេក្្ពពុជា។

តា្រ�ៈកិ្្េហការជា្ួ� Western Union អតិថិជនរបេ់្នាគារ 
ស្មាបនាអា្យ្វើការភា្មាប់ ទំនាក់ទំនងជា្ួ�យេ្ទើរខតងគប់ងបយទេយៅ 
កនៃពុងពិភពយោកបានយ៉មាងឆប់រហេ័ ង�ងេួ� និងរានទំនុក្ិត្តពរី 
យេវារបេ់ Western Union។

កិចចេសហការជាមួយ  
WESTERN UNION

ការអភិវឌ្ឍន៍ោជីវកម្ម

កិចចេសហការជាមួយធនាគារ WING 
សបមា្រ់ PAYMENT ECOSYSTEM
យៅខែ្ិថុនា ឆ្មាំ2018 ្នាគារស្មាបនា និង្នាគារឯកយទេ Wing 
(Cambodia) បានដាក់ឱមាយដំយណើរការជាផលៃចូវការនូវយេវាហិរញ្ញវត្ពុថ្មរី 
េងរាប់អតិថិជនចន្នាគារទាំងពរីរ។ អតិថិជន្នាគារស្មាបនាអា្ 
្ូ�យងបើងបាេ់ក ្្មវិ រ្ីខដ�ផដេ�់ជូនយដា�្នាគារស្មាបនា និង្នាគារ 
Wing យដើ្មាបរីយ្វើការយផ្ទរងបាក់ និងទូទាត់េងឥណទានរបេ់ែលៃដួនបាន 
កាន់ខតង�ងេួ�។ 

ការយផ្ទរងបាក់ពរីគណនរី្នាគារស្មាបនាយៅគណនរី្នាគារ WING 
និងពរីគណនរី្នាគារ WING ្ កគណនរី្នាគារស្មាបនាកាន់ខតរាន 
ភាពង�ងេួ� និងឆប់រហ័េ។ អតិថិជនឥណទានរបេ់្នាគារ 
ស្មាបនាអា្យ្វើការេងឥណទានតា្កាបូបងបាក់ (Wallet) របេ់ 
្នាគារ WING យដា�ងគាន់ខតយ្វើការយផ្ទរងបាក់យៅកាន់គណនរីេនមាេំ 
ឬគណនរី្រន្តរបេ់្នាគារស្មាបនា ខដ�នឹងដំយណើរការយដា�េវ័� 
ងបវត្តិ ្ំយពាះការេងឥណទានយនះ។
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កម្មវិធី SATHAPANA MOBILE

យៅខែកញ្មា ឆ្មា2ំ018 ្ នាគារស្មាបនាបានដាក់ឱមាយដំយណើរការជាផលៃចូវការ 
នូវក ្្មវិ រ្ីយេវា្នាគារតា្ទូរេព្ទចដថ្មរី ខដ�រានយឈ្ាមាះ Sathapana 

Mobile ខដ�ជាយេវា្ុងយងកា�េងរាប់ស្មានភាព ឌរីជរីថ�ខដ� 
កាន់ខតរានការយកើនយ�ើងរបេ់្នាគារ។

ក្្មវិ្រី Sathapana Mobile ខដ�អា្ទាញ�កពរី App Store និង  
Google Play ផដេ�់នូវង្កយេវា្នាគារតា្ទូរេ័ព្ទចដឆប់រហ័េ ង� 
ងេួ� និងរានេុវតិ្ភាពយដា�យងបើ្ ែុងរងបកបយដា�ងបេិទ្ធភាព។  
ក្្មវិ្រីយនះអា្ឱមាយអនៃកយងបើងបាេ់ពិនិតមាយយ្ើ�េ្តុ�មាយគណនរី និង 
យ វ្ើងបតិបត្តិការ គណនរី យបើកគណនរីបយញ្ញើ យផ្ទរងបាក់ បង់វិកក�បងត និង 
បញ្ចូ�ទឹកងបាក់កនៃពុងទូរេ័ព្ទចដ ពិនិតមាយយ ើ្�របា�ការណ៍ប័ណ្ណឥណទាន  
បង់ប័ណ្ណឥណទាន យដា�រាន្ុែងរេំខាន់ៗយផមាេងៗយទៀត បានងគប់ 
យព�យវោ និងងគប់ទរីកខនលៃងយៅកនៃពុងពិភពយោក។

ការន្រើកសាខានៅផ្សារ្រំននើ្រអីុអន II
កា�ពរីខែកកកដា ឆ្មា2ំ018 ្ នាគារស្មាបនាបានយបើកសខាថ្មរីរបេ់ែលៃដួន 
យៅផមាសារទំយនើបអុរីអន ll កនៃពុង ែណ្ឌខេនេុែ ខដ�យ្វើឱមាយសខារបេ់ 
្នាគារស្មាបនាយកើនយ�ើងដ�់្ នួំន 169 កខនលៃងយៅទូទាងំងបយទេ។ 

យនះគឺជាេ្ិទ្ធផិ�ដ៏គួរឱមាយកត់េរ្ាមា�់្ួ�យទៀតរបេ់្នាគារស្មាបនា  
យដា�សរយនះគឺជាសខាដំបូងបង្អេ់យៅកនៃពុងផមាសារទំយនើបកនៃពុងងបយទេ
ក្្ពពុជាខដ�ផ�ិតផ� និងយេវាក្្មងបកួតងបខជងបានផដេ�់ឱមាយរា្មាេ់
អាជរីវក្្មយៅកនៃពុងផមាសារទំយនើបអុរីអន ll និងងបជាជនយៅកនៃពុងតំបន់យនាះ
បានរ�ៈយព�កាន់ខត�ូរ និងរ�ៈយព�ងបាំពរីរចថងៃកនៃពុង្ួ�េបាដមាហ៍។

កិចចេសហការផ្្ច់មុខជាមួយបកុមហ៊ុន 
MANULIFE

យៅខែ្ិថុនា ឆ្មាំ2018 ងកុ្ហ៊ុន Manulife Cambodia និង្នាគារ 
ស្មាបនាបាន្ុះកិ្្ងព្យងពៀងេហការធានារា៉មាប់រងរ�ៈយព� 15 ឆ្មាំ
យៅកនៃពុង្នាគារខដ�នឹងរានផ�ិតផ�ធានារា៉មាប់រងរបេ់ងកុ្ហ៊ុន 
Manulife ផដេ�់ជូនយៅងគប់សខា្នាគារស្មាបនាយៅទូទំាងងបយទេ។ 

កិ្្េហការថ្មរីយនះបានដាក់បញ្ចូ�គា្មានូវបណ្មាញយេវា្នាគារ 
ទូ�ំទូោ�របេ់្នាគារស្មាបនា និងឯកយទេធានារា៉មាប់រងរបេ់ 
ងកុ្ហ៊ុន Manulife យដើ្មាបរីផដេ�់ជូនអតិថិជននូវ្ជមាឈ្ណ្ឌ�ហិរញ្ញវត្ពុ 
ង្កយ្ញខត្ួ�េងរាប់យេវា្នាគារ និងយេវាធានារា៉មាប់រង។ 

“កិ្្េហការរ�ៈយព�ខវងយនះឆលៃពុះបញ្មាំងអំពរីការយបដេជា្មា្ិត្តរួ្របេ់ 
ងកុ្ហ៊ុនទាំងពរីរកនៃពុងការជួ�ការពារអនាគតហិរញ្ញវត្ពុចនងគរួសរ 
ក្្ពពុជាឱមាយបានកាន់ខតយង្ើន យដា�ផដេ�់ការការពារងបាក់្ំណូ�  
កង្ិតពិភពយោកងបាក់េនមាេំងបាក់េងរាប់ការេិកមាសារបេ់កូន  
និងដំយណះងស�យងកា�យព�្ូ�និវត្តន៍។

សមិ្រ្ធផលឆ្្ំ 2018
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កិចចេសហការជាមួយបកុមហ៊ុន Pi Pay

កា�ពរីខែកញ្មា ឆ្មាំ2018 - ្នាគារស្មាបនា ខដ�ជា្នាគារពាណិជ្ជឈាន្ុែយគ្ួ�យៅកនៃពុងងបយទេក្្ពពុជា បានងបកាេអំពរីកិ្្ងព្យងពៀង 
ជា្ួ� Pi Pay ខដ�ជាក ្្មវិ រ្ីទូទាត់គ្ាមានស្់ងបាក់ដំបូងយគយៅកនៃពុងងបយទេក ្្ពពុជា យដើ្ មាបរីផដេ�់យេវាយផ្ទរងបាក់ភ្ាម្ា ៗ និងង�ងេួ�ដ�់អតិថិជន 
រវាងគណនរី្នាគារស្មាបនា និងគណនរីរបេ់ Pi Pay យដា�យងបើក្្មវិ្រី Sathapana Mobile និង Pi Pay។

កិ្្េហការខដ�ងតរូវបានងបកាេ និងយរៀប្ំ្ុះហត្យ�ខាជាផលៃចូវការយៅផមាសារទំយនើបអុរីអន ll កនៃពុង ែណ្ឌខេនេុែ អា្ឱមាយអតិថិជន្នាគារស្មាបនា 
យងបើងបាេ់បានយដា�យពញយ�ញនូវយេវារបេ់ Pi Pay យហើ�អនៃកយងបើងបាេ់យេវា Pi Pay អា្យផ្ទរងបាក់្ូ�យៅកាន់គណនរី្នាគារស្មាបនា
យៅទូទាំងងបយទេបាន។ 

កិ្្េហការជា្ួ� Pi Pay គឺជាជយង ើ្េដ៏ង�ងេួ�្ួ� យដា�សរងកុ្ហុ៊នយនះឈាន្ុែយគយ�ើការអភិវឌមាឍបយ្្កវិទមាយាឌរីជរីថ� េងរាប់យេវា 
ហិរញ្ញវត្ពុ។ ការផដេ�់យេវា Pi Pay ជូនដ�់អតិថិជនរបេ់យ�ើង យដា�ងគាន់ខត្ុ្បូ៊តុងតា្រ�ៈក ្្មវិ រ្ី Sathapana Mobile ខដ�យទើបខតបានដាក់ 
ឱមាយយងបើងបាេ់កា�ពរីយព�ថ្មរីៗយនះ នឹងបង្មាញដ�់អតិថិជនភា្មា្ៗ អំពរីវិ្រីខដ�កាន់ខតង�ងេួ� ឆប់រហ័េ និងកាន់ខតរានេុវត្ិភាពកនៃពុង 
ការយងបើងបាេ់យេវា្នាគារ និងយផ្ទរងបាក់យៅកនៃពុងពិភពឌរីជរីថ�ប្្ពុបមាបននៃយនះ។ យហើ�ការនាំ�កយេវា្នាគារទំយនើបជូនអតិថិជនខដ�យៅក្្ពពុជា 
គឺជា្ំណុ្គនលៃឹះេំខាន់ចនយបេកក្្មរបេ់្នាគារស្មាបនា។

2019
េ�លេ�ស��ប់
���ំ

អភវិឌ្ឍបណ័�
ឥណពន� និងបណ័�
ឥណទន

ការដាកឱ់្យេ្របើ្របស់
នូវ្របពន័�បេង�ើត
ឥណទន (Loan 
Origination System) 
និងការេបើកគណនី 
តាមទូរស័ព�ៃដ

ព្រងីក និងែកលម�
បណ� ញសាខ

ដំេឡើងម៉សីុន 
ATM និង CRM 
ឱ្យបនកាន់
ែតេ្រចើន

ដាកឱ់្យេ្របើ្របស់
ផលិតផលឥណទន 
និងបេ�� ើបែន�ម និង
េសវាតៃម�បែន�ម
េផ្សងៗេទៀត

ATM

អភវិឌ្ឍេសវាធនាគរ
ឌីជីថល ឧ. េសវាធនាគរ
តាមអុីនធឺេណត និងេសវា
ធនាគរតាមទូរស័ព�ៃដ
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ជា្ួ�នឹងបណ្មាញដ៏ទូ�ំទូោ�ចនរា៉មាេុរីនយអ្រីអឹ្ និងរា៉មាេុរីនដាក់ងបាក់ យោកអនៃកអា្យ្វើងបតិបត្តិការយ៉មាងយ�ឿន  
ដូ្ជា ដាក់ងបាក់ ដកងបាក់ បញ្ចូ��ុ�ទូរេ័ព្ទចដ យផ្ទរងបាក់កនៃពុង្នាគារ និងឆលៃង្នាគារ និងយផ្ទរងបាក់យៅអនៃក  
ខដ�្ិនរានគណនរី ទាញ�ក របា�ការណ៍េយង្ខប ប្តចូរយ�ែកូដេំងត់ ពិនិតមាយេ្តុ�មាយ និងយេវាយផមាេងៗ ងគប់យព�យវោ។

យោក អនៃកក៏អា្ដាក់ងបាក់កនៃពុង្ួ�ដង្ំនួន200េនលៃឹក តា្រ�ៈរា៉មាេុរីនដាក់ងបាក់ផងខដរ។

យងរៅពរីភាពង�ងេួ� និងឆប់រហ័េ រា៉មាេុរីនដាក់ងបាក់របេ់យ�ើងបំពាក់យដា�បយ្្កយទេទំយនើប ខដ�អា្ពិនិតមាយ 
ស្់ងបាក់ពិតងបាកដ និងការពារងកដាេងបាក់ខកលៃងកា្មា�។

បខន្្ពរីយនះយៅយទៀត បណ្មាញរា៉មាេុរីនយអ្រីអឹ្អា្យ្វើងបតិបត្តិការនូវកាត ្នាគារ ស្មាបនា និងកាតរបេ់ស្មាប័នដចទយទៀត  
ខដ�រាននិ្ិត្តេញ្មាវីស ងព្ទាំងកាតរបេ់្នាគារយផមាេងៗ ខដ�ជាេរាជិក CSS។

ម៉ាស៊ីនដាក់បបាក់ (ATM Cash Recycling)

លក្ខែៈពិនសស  - កម្មវិធី្រូរស័ព្ទនែ (Features – Mobile App)

នស
វាធ

នា
គា

រ

ពិនិតមាយេ្តុ�មាយ/ងបវត្តិងបតិបត្តិការ/ព័ត៌រានអំពរីគណនរី √

យផ្ទរងបាក់យៅកនៃពុង្នាគារ √

យផ្ទរងបាក់រវាង្នាគារ √

យផ្ទរតា្ FAST √

យផ្ទរងបាក់យៅយងរៅងបយទេ √

យផ្ទរងបាក់យៅកាន់ PSP (Wing/Pi Pay) √

បង់វិកក�បងត √

យេ្កដេរីេយង្ខបប័ណ្ណឥណទាន √

យបើកគណនរី្នាគារ √

រកមាសាទុកទង្ង់ទូទាត់ √

ការបញ្ចូ�ទឹកងបាក់កនៃពុងទូរេ័ព្ទ √

ការងគប់ងគងយេៀវយៅ្ូ�បមាបទានបងត √

នស
វាន

ផ្េ
ងៗ

ឧបករណ៍ខេវងរកទរីតាំងយអ្រីអឹ្/សខា √

រា៉មាេុរីនគិតអងតាបដេចូរងបាក់ √

រា៉មាេុរីនគិតឥណទាន √

រា៉មាេុរីនគិតអងតាការងបាក់ √

យ�ើកក្្ពេ់ការរេ់យៅតា្ទរីតាំង √

មុខ
ងា

រនផ
្េង

ៗ

អា្យងបើងបាេ់ជា្ួ�ទូរេ័ព្ទ iOS និង Android √

យងបើងបាេ់យដា�ឥតគិតចថលៃ √

្ុះយឈា្មាះយដា�ែលៃដួនឯង √

ការ្ូ�យដា�យងបើស្មា្ងកយៅចដ √

ក្្មវិ្រី Sathapana Mobile បង្មាញពរីអត្ងបយយជន ៍
ងបកួតងបខជងខ្ាមាងំក្ាមា។ ក ្្មវិ រ្ី Sathapana Mobile 
យងបើក្្មវិ្រីបណ្មាញ omni េងរាប់ទាំងយេវា្នាគារ 
តា្អរីនុ្ឺណិត និងយេវា្នាគារតា្ទូរេ័ព្ទ យដា� 
រានយ�ែកូដងបភពខត្ួ�រួ្គ្ាមា។ អតិថិជនអា្្ូ� 
បណ្មាញទាំងពរីរយដា�រ�ូន។ អតិថិជនអា្យ្ើ� 
កា�វិភាគេងឥណទាន យបើក/បិទបយញ្ញើរានកា� 
កំណត់ យេវាប័ណ្ណឥណទានយេនៃើេុំយផ្ទរងបាក់អន្តរ 
្នាគារ និងយផ្ទរងបាក់យងរៅងបយទេ និងយេវាយផមាេងៗ 
ជាយង្ើនយទៀត។

បសវាធនាគារឌីជីថល

សមិទ្ធផលឆ្ាំ ២០១៨
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្នាគារស្មាបនាយផដមាតយ�ើការជំរុញេ្ិទ្ធផ� គុណភាព និងការខក�្្អ 
ជាងបចាំ។ យ�ើងផដេ�់តច្លៃដ�់ភាព្ង្ុះយៅកនៃពុងងកុ្ការងរ យហើ�នឹង 
អភិវឌមាឍេ្ត្ភាពរបេ់បុគ្គ�ិកយ�ើង យដើ្មាបរីឱមាយយ�ើងអា្ភា្មាប់ទំនាក់ទំនង 
កាន់ខត�្អងបយេើរជា្ួ�អតិថិជន និងផដេ�់ផ�តិផ� និងយេវាក ្្្ម នាគារ 
ងបកបយដា�យជាគជ័�។

្ំណុ្គនលៃឹះ្ួ� យដើ្មាបរីធានាដ�់ភាពយជាគជ័�របេ់្នាគារស្មាបនា 
គឺអាងេ័�យៅយ�ើ្ នធាន្នុេមាេរបេ់យ�ើង។ ដូយ ន្ៃះ ្ នាគារស្មាបនាខតងខត 
យ វ្ើការយងជើេយរីេ និងអភិវឌមាឍបុគ្គ�ិករ្ាមាក់ៗងេបយៅតា្េកាតមានុព� និងភាព 
េ្ងេបរបេ់ពួកគាត់្ំយពាះការងរ។

យៅដំណ្់ឆ្មាំ2018 បុគ្គ�ិករបេ់យ�ើងបានយកើនយ�ើងដ�់ 4,473 នាក់ 
(1,714 នាក់ជាបុគ្គ�ិកនារី)។ បុគ្គ�ិកថ្មរីខដ�យ�ើងបានយងជើេយរីេរាន 
្ំនួនងបរាណជា 780 នាក់។ ្ុែតំខណងភាគយង្ើន ខដ�បានយងជើេយរីេ 
គឺយៅខតយផដមាតយ�ើបុគ្គ�កិខផនៃក�ក់ និង្ុែតំខណងជួរ្ុែ យដើ្ មាបរីបយងកើន្ំនួន 
បុគ្គ�ិករានងសប់ ឬយដើ្មាបរីជំនួេបុគ្គ�ិកខដ�បានោខ�ង ឬោឈប់ 
ពរី្នាគារស្មាបនា។

យៅឆ្មាំ2018 ខផនៃក្នធាន្នុេមាេបានយផដមាតយ�ើការយរៀប្ំថ្មរី និងការយរៀប្ ំ
ខផនការ្នធាន ក៏ដូ្ជាការអភិវឌមាឍន៍យដើ្ មាបរីធានាថា ការងគប់ងគង្នធាន និង 
ដំយណើរការបន្តការអភិឌមាឍន៍ងបងពឹត្តយិៅបានយដា�រ�ូន។ យ�ើងវិនិយយគ យដើ្ មាបរី 
ជំរុញការរីក្យង ើ្ន និងការអភិវឌមាឍន៍របេ់បុគ្គ�ិកយ�ើង។ យ�ើងរានក ្្មវិ រ្ី និង 
គំនិតផដេដួ្យផដេើ្បណ្ដះបណ្មា� ខដ�អា្ឱមាយយ�ើងកំណត់តួនាទរី និងបុគ្គ� 
រ្ាមាក់ៗ ខដ�រានសរេំខាន់កនៃពុងការគំាងទដ�់ការេយង្្បានយគា�បំណង 
�ុទ្ធសសេ្តរបេ់យ�ើង។ 

យ�ើងផដេ�់ឱកាេយរៀនេូងត និងអភិវឌមាឍែលៃដួនយដើ្ មាបរីគំាងទដ�ង់គប់ដំណក់កា� 
ចនដំយណើរការអភិវឌមាឍន៍ េងរាប់បុគ្គ�ិកយដា�ចាប់យផដេើ្ ពរីថ្ាមាក់ដឹកនំាជាន់ទាប 
រហូតដ�់ថ្ាមាក់ដឹកនំាជាន់ែ្ពេ់ចនអាជរីវក ្្មរបេ់ យ�ើងតា្រ�ៈក ្្មវិ រ្ីបណ្ដះ 
បណ្មា�ងគប់ងជុងយងជា�។ យ�ើងរានវិ្រីសសេ្តកនៃពុងការអភិវឌមាឍន៍បុគ្គ�ិក  
យដា�រួ្បញ្ចូ�បទពិយស្ន៍យៅយព�កំពុងបំយពញការងរ ការ្ុះក ្្មេិកមាសា 
ការយរៀនតា្បុគ្គ�ិកយផមាេងយទៀត និងក្្មវិ្រីបណ្ដះបណ្មា�ខាងកនៃពុង និង 
ខាងយងរៅជាផលៃចូវការ។ យៅឆ្មាំ2018 យ�ើងបានវិនិយយគអេ់ទឹកងបាក់្ំនួន  
2 ្ុឺនដុោ្មារអាយ្រិកយដើ្មាបរីអភិវឌមាឍន៍បុគ្គ�ិក។

យ�ើងនឹងយ្វើការយរៀប្ំក្្មវិ្រីបណ្ដះបណ្មា�្ុះក្្មេិកមាសាេងរាប់បុគ្គ�ិក 
ថ្មរី្ំនួន 520 នាក់ និងក្្មវិ្រីអភិវឌមាឍន៍ជំនាញយផមាេងយទៀត ងព្ទាំងខកខងប 
ក្្មវិ្រីបណ្ដះបណ្មា�ខដ�រួ្រាន ការអភិវឌមាឍបយ្្កយទេ ឥរិយបថ 
ភាពជាអនៃកដឹកនាំដ�់បុគ្គ�ិក្ំនួន 7,907 នាក់ផងខដរ។

យ�ើងបន្តបយងកើនក ្្មវិ រ្ីការងរយងរៅងបយទេ ខដ�ផដេ�់ឱកាេដ�់បុគ្គ�ិករាន 
េកាតមានុព�ែ្ពេ់កនៃពុងការអភិវឌមាឍន៍អាជរីពការងររបេ់ែលៃដួនកនៃពុងតួនាទរីជាអនៃកដឹកនំា 
ជាន់ែ្ពេ់យៅចថងៃអនាគត ដូ្ជា ងបធាននា�កងបតិបត្ត ិនា�កងបតិបត្តហិិរញ្ញវត្ពុ  
នា�កងបតិបត្ត ងបតិបត្តកិារ ងបធាននា�កដ្ាមានព័ត៌រានវិទមាយា និងងបធានតំបន់។  
ប្្ពុបមាបននៃយនះ រានបុគ្គ�ិក្ំនួន 10 នាក់ យហើ�ខដ�ងតរូវបានយងជើេតាំងឱមាយ 
ទទួ��កតួនាទរីជាអនៃកដឹកនំាជាន់ែ្ពេ់យៅ SATHAPANA MFI កនៃពុងងបយទេ 
្រីយ៉មាន់រា៉មា និងយៅ្នាគារ Maruhan Japan Bank កនៃពុងងបយទេឡាវ។

ការអភិវឌ្ឍន៍និបយោជិត
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ភាពយជាគជ័�ចន�ុទ្ធសសេ្តអាជរីវក ្្មអា្េយង្្យៅបាន យដា�សររាន
ការងគប់ងគង�្អយៅយ�ើហានិភ័� និងអភិបា�កិ្្្នាគារងតឹ្ងតរូវ។

�ុទ្ធសសេ្តងគប់ងគងហានិភ័�ចាប់យផដេើ្ពរីងកុ្ងបឹកមាសាភិបា� និងគណៈ 
ក ្្មការ ងកុ្ងបឹកមាសារបេ់យ�ើង ខដ�រួ្រានគណៈក ្្មការងគប់ងគងហានិភ័�  
គណៈក្្មការេវនក្្ម និងគណៈក្្មការខតងតាំងនិងផ្ត�់តច្លៃការ។ 
គណៈក ្្មការងគប់ងគងហានិភ័�ចនងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�បានកំណត់ងកបែណ្ឌ 
ទទួ��កហានិភ័� េងរាប់្នាគារ ខដ�ងតរូវដាក់បញ្ចូ�យៅកនៃពុងងគប់ 
យគា�នយយបា�ងបតិបត្តិការ ការអនុវត្តតា្្មាបាប់ និងឥណទានទាំងអេ ់
របេ់យ�ើង។ ងកបែណ្ឌទទួ��កហានិភ័�កំណត់កតាតមា ខដ�េំខាន់ 
បំផុតយៅយ�ើរយបៀបយ្វើអាជរីវក្្មរបេ់យ�ើង និងដាក់បញ្ចូ�នូវខដនកំណត់ 
យផមាេងៗដូ្ជា ការ្ូ�រួ្ខតកនៃពុងេក្្មភាព ខដ�បានអនុញ្មាតកំណត ់
កង្ិតចាប់យផដេើ្ផ�បងតយៅកនៃពុងវិេ័�ជាក់ោក់ ងគប់ងគងកង្ិត និង 
ការទទួ��កហានិភ័� ងព្ទាំងជួ�ដឹកនាំការងរកនៃពុងការេយង្្ 
យគា�យៅងបកបយដា�្រីរភាព។

យងរៅពរីគណៈក្្មការកំរិតងកុ្ងបឹកមាសាភិបា� ្នាគារ ក៏រានគណៈក្្មការ 
កំរិតងបតិបត្ត ិេងរាប់តា្ដាន និងងតរួតពិនិតមាយ យដើ្ មាបរីងគប់ងគងយ�ើ�ុទ្ធសសេ្ត
ហានិភ័�ផខដរ។ គណៈក ្្មការទំាងយនាះរួ្រាន គណៈក ្្មការងទពមាយេក ្្ម 
និងងទពមាយអក្្ម គណៈក្្មការឥណទាន និងគណៈក្្មការយផមាេងៗយទៀត 
ខដ�ងគប់ងគង និងវាេ់ខវងហានិភ័� ងបតិបត្តិការ និងទរីផមាសារ។

បផ្កម៊ខ្ារហានិភ័យឯករាជ្យ

្នាគារ ស្មាបនា រានខផនៃក្ុែងរហានិភ័�ឯករាជមាយ ខដ�ពមាយាយ្ដាក់ 
បញ្ចូ�ងកបែ័ណ្ឌហានិភ័� និងរ្នាេ ្្ពន័្ធយគា�នយយបា�េ្ងេបយៅ 
កនៃពុងអាជរីវក្្ម។ ខផនៃក្ុែងរងគប់ងគងហានិភ័�ឯករាជមាយ គឺជាេរាេធាតុ 
េខំាន់្ួ�ចនខែមាេការពារទរីពរីរបេ់្ នាគារ។ ្ ែុងរយនះទទួ�ែុេងតរូវកនៃពុង 
ការងតរួតពិនិតមាយេក្្មភាពទទួ��កហានិភ័�យៅកនៃពុង្នាគារទាំង្ូ�។  
ខផនៃក្ុែងរហានិភ័�ឯករាជមាយ រានេិទ្ធិអំណ្យៅកនៃពុង្នាគារ យដើ្មាបរី 
ងតរួតពិនិតមាយយ្ើ�រា�់េក្្មភាពងគប់ងគងហានិភ័�របេ់្នាគារ។  
ខផនៃកងគប់ងគងហានិភ័�ងតរូវរា�ការណ៍ យដា�ផ្មា�់យៅគណៈករា្មា្ិការ 
ងកុ្ងបឹកមាសាហានិភ័� និងេហការជា្ួ�ងកុ្ថា្មាក់ងគប់ងគង យដើ្មាបរីបយងកើត 
ដំយណើរការខដ�រានរ្នាេ្្ព័ន្ធ និងវិន័�កនៃពុងការងគប់ងគង និងវាេ់ខវង 
ហានិភ័�។

្នាគារជួបងបទះហានិភ័�េំខាន់ៗដូ្ខាងយងកា្៖ 

Ã	 ហានិភ័�ងបតិបត្តិការ 

Ã ហានិភ័�ទរីផមាសារ 

Ã	 ហានិភ័�ឥណទាន 

Ã ហានិភ័�ស្់ងបាក់ង�ងេួ�

1. ហានិភ័យបែតិែត្ិការ 

យនះគឺការហានិភ័�ចនការបាត់បង់យដា�ផ្មា�់ ឬយដា�ងបយយ� ខដ� 
បណ្មា�្កពរីការែវះខាត ឬ្ិនដំយណើរការចននរីតិវិ្រីផ្ទកនៃពុង កតាតមា្នុេមាេ  
និងកតាតមាងបព័ន្ធ ឬបណ្មា�្កពរីកតាតមាខាងយងរៅ ខដ�យកើតយ្ញពរី�ក្ខែណ្ឌ 
ផលៃចូវ ម្ាបាប់ និ�័តក ្្ម និងេ្តង់ដារ ខដ�អា្ទទួ��កបានជាទូយៅចនឥរិយបថ 
សជរីវក ្្ម យដា�្ិនរាប់បញ្ចូ�ហានិភ័�ឥណទាន ហានិភ័�ទរីផមាសារ ហានិភ័� 
ស្់ងបាក់ង�ងេួ�។

ការងគប់ងគងហានិភ័�ងបតិបត្តិការយៅកនៃពុង្នាគារនាំឱមាយរានការបយងកើត 
រ្នាេ្្ព័ន្ធ្នាគារ តួនាទរី និងយគា�នយយបា�ងគប់ងគង្មាបាេ់ោេ់។ 
យគា�នយយបា�ងគប់ងគង និងវិធានការនានាងតរូវបានអនុវត្ត ខដ�រួ្រាន 
ការបយងកើតឱមាយរានេិទ្ធិ្ុះហត្យ�ខា ការកំណត់ការងគប់ងគងបា៉មារា៉មាខ្៉ងត 
ងបព័ន្ធការបសញ្មាបនរីតិវិ្រី និងឯកសរ និងការអនុវត្តតា្�ក្ខែណ្ឌតង្រូវ 
និ�័តក្្ម និង�ក្ខែណ្ឌផលៃចូវ្មាបាប់យផមាេងយទៀត។ 

ការងគប់ងគងហានិភ័�ងបតិបត្តិការ្ិនរានយគា�បំណង�ុបបំបាត់រា�់ 
ហានិភ័�ទាំងអេ់យ�ើ� ប៉ុខន្តគឺយដើ្មាបរីធានាថាការងគប់ងគង ខដ�ដាក់ឱមាយ 
បានអនុវត្ត និងហានិភ័�ងបតិបត្តិការយៅយេេេ�់របេ់្នាគារយៅខត 
េ្ិតកនៃពុងកង្ិត្ួ�ខដ�អា្ទទួ��កបាន។

2. ហានិភ័យទីផ្សារ 

្នាគារងបឈ្នឹងហានិភ័�ទរីផមាសារខដ�ហានិភ័�យៅយ�ើតច្លៃេ្ងេប 
ឬ�ំហូរស្់ងបាក់អនាគតចនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ពុនឹងរានការខងបងបរួ�្ុះ
យ�ើងយដា�សរខតការផ្មាេ់បដេចូរតច្លៃទរីផមាសារ។

ហានិភ័�ទរីផមាសារយកើតយ�ើងពរីស្មានភាពយបើក្ំហចនអងតាការងបាក់ រូបិ�ប័ណ្ណ  
និងផ�ិតផ�ងទពមាយរា្មាេ់ ខដ�ទាំងអេ់យនះទទួ�ឥទ្ធិព�ពរី្�នាទរីផមាសារ 
ជាក់ោក់ និងការខងបងបរួ�និងការខងបងបរួ�្ិនយទៀងទាត់ចនអងតា ឬ 
តច្លៃទរីផមាសារដូ្ជា អងតាការងបាក់ វិស�ភាពទូយៅចនឥណទាន អងតាបដេចូរ 
រូបិ�ប័ណ្ណបរយទេ និងតច្លៃងទពមាយរា្មាេ់។

ហានិភ័�អងតាបដេចូររូបិ�ប័ណ្ណបរយទេងតរូវបានពិនិតមាយតា្ដានយ្ៀបនឹង 
រូបិ�ប័ណ្ណ្ុែងរ តា្រ�ៈការតា្ដានហានិភ័�អងតាបដេចូររូបិ�ប័ណ្ណ 
បរយទេយដា�យងបើងបាេ់ហានិភ័�ងេូប�ក្ំនួន 20% ចនតច ល្ៃេុទ្ធ ខដ� 
តង្រូវយដា�្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា។

ហានិភ័�យ�ើអងតាការងបាក់េំយៅដ�់ការខងបងបរួ�្ិនយទៀងទាត់ចន្ំណូ� 
ការងបាក់េុទ្ធ យដា�សរខតការខងបងបរួ�អងតាការងបាក់ និងការផ្មាេ់បដេចូរ 
េរាេភាពងទពមាយេក្្ម និងងទពមាយអេក្្ម។ 

ហានិភ័�យ�ើអងតាការងបាក់អា្ងគប់ងគងបាន តា្រ�ៈការងតរួតពិនិតមាយ 
តា្ដានយ៉មាងហ្មត់្ត់ យៅយ�ើ្ំណូ�ពរីការបណ្មាក់ទុន តច ល្ៃទរីផមាសារ តច្លៃ 
យដើ្ចន្ូ�និ្ិ និងតា្រ�ៈការវិភាគ្យនា្មាះខងបងបរួ�អងតាការងបាក់។  
េកាដមានុព�ចនការធា្មាក់្ុះនូវ្ំណូ�ការងបាក់េុទ្ធពរីការខងបងបរួ�អងតា 
ការងបាក់ែុេងបងកតរីងតរូវបានងតរួតពិនិតមាយ យដា�យ្ៀបយៅនឹងកង្ិតហានិភ័� 
ខដ�កំណត់ថាអា្ទទួ��កបាន។

ការបគែ់បគ្ហានិភ័យ និ្អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម
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3. ហានិភ័យឥណទាន 

ហានិភ័�ឥណទាន គឺជាការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ព្ុ យំពាះ្នាគារ ងបេិនយបើអនៃកែ្រី 
ឬេ្ភាគរ្ី និបំយពញតា្កាតពវកិ្្កនៃពុងកិ្្េនមាយារបេ់ែលៃដួន យហើ�យកើតយ�ើង 
ជា្្មាបង្កពរីក្្រីផដេ�់ជូនអតិថិជន។

េក្្មភាពផដេ�់ក្្រីរបេ់យ�ើងអនុវត្តតា្យេ្កដេរីខថលៃងទទួ��កហានិភ័�  
(Risk Appetite Statement) ខដ�រានកង្ិតចាប់យផដេើ្ផ�បងតកង្ិត 
ែ្ពេយ់ដា�ខផ្អកយ�ើ�ទុ្ធសសេ្តហានិភ័�រួ្។ យេ្កដេរីខថលៃងយនះរួ្រានវិធាន 
ការនានាដូ្ជាការរានការកង្ិតយ�ើការយផដមាតយ�ើឧេមាសាហក ្្ម និងរា៉មាងទរីេ 
អនុវត្តផ�បងត។

្នាគាររានយគា�នយយបា�ផដេ�់ក្្រីងគប់ងជុងយងជា� ខដ�រួ្រានផ�ិត 
ផ�� ្្អតិ និងេ្តង់ដារចនការធានាឥណទាន។ យគា�នយយបា�យនះងតរូវបាន 
អនុ្័តពរីងកុ្ងបឹកមាសាភិបា� យហើ�រានប៉ាមារ៉ាមាខ្៉ងតផ�ិតផ�ជាក់ោក់ ដូ្ជា 
ទរីផមាសារយគា�យៅ និង�ក្ខែណ្ឌឯកសរ និងនរីតិវិ រ្ីខដ�នឹងងតរូវផដេ�់ផ�ិតផ� 
ឥណទានឱមាយ។ យគា�នយយបា�យនះរួ្រានកតាតមាងទពមាយបញ្មាំ និង និងងទពមាយ 
ធានា យហើ�ងបព័ន្ធកំណត់ហានិភ័� ខដ�កំណត់កង្ិតហានិភ័�របេ់ភាគរី 
រា្មាងយទៀត។

េងរាប់ការអនុ្័តក្្រ្ី  ំគណៈករ្ាម្ា កិារឥណទានចន្នាគារខដ�រួ្រាន 
េរាជិក 6 រូប្កពរីខផនៃកឥណទាន និងអាជរីវក ្្ម ងព្ទាងំរានការ្ូ�រួ្ពរី
ខផនៃក្ុែងរហានិភ័�ឯករាជមាយ អនុ្័តយ�ើក្្រី និង�ក្ខែណ្ឌេងរាប់ការផដេ�់ 
ក្្រីពាណិជ្ជក ្្ម និងសជរីវក ្្ម។ ការអនុវត្តយនះ គឺយដើ្ មាបរីធានាឱមាយរានវិ រ្ីសសេ្ត 
រានតុ�មាយភាពកនៃពុងការយ្វើការេយង្្្ិត្តខផនៃកឥណទាន។

4. ហានិភ័យសាច់បបាក់្ាយបសរួល 

ហានិភ័�ស្់ងបាក់ង�ងេួ� គឺជាហានិភ័�របេ់្នាគារខដ�្ិនអា្ 
បំយពញកាតពវកិ្្ទូទាត់របេ់ែលៃដួនបាន ខដ�ពាក់ព័ន្ធយៅនឹងបំណុ�ហិរញ្ញវត្ពុ 
របេ់ែលៃដួន យៅយព�ខដ�បំណុ�ទាំងយនាះដ�់យព�កំណត់ងតរូវេង និង 
ងតរូវដាក់ងបាក់បំយពញវិញ យៅយព�ខដ�ងបាក់ទាំងយនាះងតរូវបានដក។ ផ�
វិបាកចនហានិភ័�យនះអា្ជាការ្ិនបានបំយពញកាតពវកិ្្កនៃពុងការេងអនៃក 
ត្ក�់ងបាក់ (depositors) និងបំយពញតា្ការេនមាយាកនៃពុងការផដេ�់ក្្រី។

ថា្មាក់ងគប់ងគង្នាគារងតរួតពិនិតមាយតា្ដានស្់ងបាក់ង�ងេួ�តារាង
តុ�មាយភាព និងងគប់ងគងបណ្ដំ និងងបរូហា្មា�់ឥណងបតិទានបំណុ� (debt 

maturities)។ ការងតរួតពិនិតមាយតា្ដាន និងការរា�ការណ៍ងតរូវអនុវត្តទង្ង់ 
ចនការងតរួតពិនិតមាយយ�ើជំហស្់ងបាក់ងបចាំចថងៃ និងការពមាយាករណ៍េងរាប់ 
ចថងៃ េបាដមាហ៍ និងខែបនា្មាប់ យដា�សរទាំងយនះ គឺជាឆ្មាំេំខាន់េងរាប់ការ 
ងគប់ងគងស្់ងបាក់ង�ងេួ�។ ថ្ាមាក់ងគប់ងគងងតរួតពិនិតមាយតា្ដានដំយណើរ 
ការរបេ់អនៃកដាក់ងបាក់បយញ្ញើ និងអនៃកផដេ�់ក្្រីេំខាន់ៗ និងការពមាយាករណ៍ពរី
ការដកងបាក់របេ់ពួកគាត់ផងខដរ។
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្នាគារស្មាបនា រានការយប្តជា្មាយ្វើជាចដគូរានទំនួ�ែុេងតរូវកនៃពុងការបយងកើត 
គុណតច្លៃរ�ៈយព�ខវង េងរាប់ភាគរីពាក់ព័ន្ធងបកបយដា�្រីរភាព។ 
យ�ើងទទួ�ស្មា�់ថា ការេយង្្្ិត្តអាជរីវក្្មអា្រានផ�ប៉ះពា�់យៅ 
ជុំវិញេហគ្ន៍ និងបរិស្មាន។ ្នាគារយជឿជាក់ថា ការរកមាសាតុ�មាយភាព 
បរិស្មាន និងេង្គ្ជា្ួ�អាទិភាពហិរញ្ញវត្ពុ គឺជា្ូ�ដា្មានងគឹះចនការ 
ងគប់ងគងហានិភ័�េ្ងេប និងជាខផនៃកេនៃចូ�ដ៏េំខាន់ចនទំនួ�ែុេងតរូវ 
របេ់្នាគារ។ 

ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�រានទំនួ�ែុេងតរូវរួ្កនៃពុងការរកមាសា្រីរភាពយៅ្នាគារ 
ស្មាបនា និងគិតគូរយ�ើបញ្មាបរិស្មាន និងេង្គ្កនៃពុងការបយងកើត�ុទ្ធសសេ្ត 
្នាគារ។ យៅខែវិ្្ិកា ឆ្មាំ2018 ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�បានអនុ្័តការអនុវត្ត 
យគា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុងបកបយដា�្រីរភាពយៅក្្ពពុជា (Cambodian  

Sustainable Finance Principles)។ យ�ើងងគប់ងគងបញ្មា្រីរភាពយដា� 
យងបើេ្តង់ដារដូ្ខាងយងកា្៖

ការផ្ដល់ហិរញ្ញែ្បទានបដោយទទរួលខ៊សបតរូវ 

ការអនុវត្តការផដេ�់ក្្រីរបេ់យ�ើងអា្រានផ�ប៉ះពា�់យ�ើបរិស្មាន និង 
េង្្គ  (“ES”)។ យដើ្ មាបរីយឆលៃើ�តបយៅនឹងបញ្មាយនះ យ�ើងយបដេជា្ម្ា តិ្តយ�ើកក ្្ពេ់ 
ឱមាយរានការអភិវឌមាឍងបកបយដា�្រីរភាព តា្រ�ៈការវា�តច្លៃអតិថិជន 
ែ្រីងបាក់របេ់យ�ើងយដាះងស�បញ្មាេំខាន់ដូ្ជា ការខដ�ពួកយគយ្វើឱមាយ 
ប៉ះពា�់ដ�់បរិស្មាន និងេង្គ្យៅកនៃពុងឧបករណ៍វា�តច្លៃឥណទានរបេ់ 
យ�ើង។ វិ្រីសសេ្តងគប់ងគងហានិភ័� បរិស្មាន និងេង្គ្ងេបរបេ់យ�ើង 
គឺងេបតា្ងក្ងបតិបត្តិ និងងក្េរី�្្៌អាជរីវក្្ម (Code of Conduct 

and Business Ethics) (“ងក្”)។ 

ការយបដេជា្មា្ិត្តយនះរានបង្មាញជូនយៅកនៃពុងយគា�នយយបា�ឥណទានរបេ់ 
យ�ើងេងរាប់ការងគប់ងគងហានិភ័�បរិស្មាន និងេង្គ្កនៃពុងការអនុវត្តផដេ�់ 
ឥណទានរបេ់យ�ើង។ យគា�នយយបា�យនះងតរូវបានបំយពញបខន្្ យដា� 
យគា�នយយបា� េដេរីពរ្ី រីរភាពបរិស្មាន និងេង្្គ ខដ�ដាក់យ្ញនូវេ្តង់ដារ 
អនុវត្ត និងងបតិបត្តហិា្ឃាត់ (បញ្ជរីដកយ្ញ) យដើ្ មាបរីផដេ�់ការខណនំាខដ�កាន់
ខតរានការយរៀប្ំ និង� ្្អតិកនៃពុងការកំណត់ និងវា�តច ល្ៃហានិភ័�បរិស្មាន និង 
េង្គ្ខដ�អា្រានខដ�ជាខផនៃក្ួ�ចនដំយណើរការវា�តច្លៃឥណទាន។

វិ្រីសសេ្តវា�តច្លៃហានិភ័�បរិស្មាន និងេង្គ្ងតរូវ�ក្ិត្តទុកដាក់យៅ 
យងកា្អង្គភាពវា�តច ល្ៃឥណទានចនខផនៃកងបតិបត្តកិារឥណទាន យដើ្ មាបរីធានាថា 
បញ្មាបរិស្មាន និងេង្គ្េំខាន់ៗងតរូវបានយ�ើក្កពិចារណេងរាប់ការ 
យេនៃើេំុឥណទាន និងការងតរួតពិនិតមាយយ ើ្�ជាយទៀងទាត់ទំាងអេ់។ ងបេិនយបើ 
អតិថិជនែ្រីងបាក់ងតរូវបានេងមាេ័�ថា រានអាជរីវក ្្មខដ�ពាក់ព័ន្ធនឹងេក ្្មភាព 
ខដ�អា្នាំឱមាយរានបញ្មាបរិស្មាន និងេង្គ្ ឬងតរូវចាត់្ូ�យៅកនៃពុងបញ្ជរី 
ដកយ្ញ យនាះងកុ្វា�តច្លៃឥណទាននឹងឱមាយ្សន្តរីទទួ�បន្ទពុកខផនៃកបរិស្មាន  
និងេង្គ្របេ់ខផនៃកងគប់ងគងហានិភ័�្ូ�រួ្ភា្មា្ៗ យដើ្មាបរីយ្វើការពិយងគាះ 
យយប�់។ ងបេិនយបើអតិថិជនែ្រីងបាក់្ិនរានបំណងចាត់វិធានការងគប់ងគង 
ឱមាយបានងគប់ងគាន់ និងបន្ធចូរបន្�បញ្មាបរិស្មាន និងេង្្គ ខដ�បានកំណត់យទ  
យនាះយ�ើងនឹង្ិនទទួ��កេំយណើេុំឥណទានយ�ើ� យហើ�នឹងវា�តច ល្ៃ 
យ�ើងវិញនូវទំនាក់ទំនងយេវា្នាគារ ងបេិនយបើរាន។

សូចនាករអន៊វត្ែរិស្ានថាមពល៖

ការនប្រើបបាស់ថាមពល 2016 2017 2018

អគ្គិេនរីគិតជា kwh/FTE 1,033 1,095 1038

យងបងសំង និងយងបងរា៉មាេ៊ូត 
គិតជា L/FTE

102 110 116

ការយងបើងបាេ់អគ្គិេនរីេងរាប់បុគ្គ�ិកយពញយរា៉មាងរា្មាក់បានថ�្ុះ 5.2% 
យៅឆ្មាំ2018 យបើយ្ៀបយៅនឹងឆ្មាំ2017 យដា�សរ្នាគារបានកំណត ់
�ុទ្ធសសេ្តងគប់ងគងការ្ំណ� តា្រ�ៈការអប់រំបុគ្គ�ិកឱមាយ��់ពរី 
រយបៀបេនមាេំេំច្ការយងបើងបាេ់អគ្គិេនរីជាយរៀងរា�់ចថងៃ។ ការយងបើងបាេ់ 
យងបងសំង និងយងបងរា៉មាេ៊ូតបានថ�្ុះ 5.45% កា�ពរីឆ្មាំ2018  
កនលៃងយៅ យដា�សរយ�ើងបានផដេ�់រថ�ន្តដ�់សខា្ួ�្ំនួន យដើ្មាបរី 
ជាជំនួ�ដ�់អាជរីវក្្ម និងងបតិបត្តិការយេវា្នាគារ យហើ�យ�ើងបាន 
ទិញ្៉ូតូបខន្្ េងរាប់ភា្មាក់ងរឥណទានថ្មរីៗ និង SME យៅតា្សខា 
យែត្តផងខដរ ងព្ទាំងយ�ើងបានទិញរា៉មាេុរីនយភលៃើង េងរាប់សខាយៅយព� 
រានការដា្់្រន្តអគ្គិេនរី។

ការបបែើបបាស់បកដាស និ្បកដាសអនាម័យ

ការនប្រើបបាស់បកោស 2016 2017 2018

ងកដាេគិតជា kg/FTE 20.4 29.9          13

ងកដាេអនា្័�គិតជា  
kg/FTE

4.5 5.4       4.47

្នាគារបានបយងកើតខផនការទិននៃន័�្ិនយងបើងកដាេ និងយអ�ិ្ងតរូនិក 
យដើ្មាបរី្ូ�រួ្្ំខណកកនៃពុងការអភិរកមាេបរិស្មាន យដា�យ�ើងបានយរៀប្ំ 
ងបព័ន្ធ e-Appraisal, e-Leave, e-Pay, e-Provident Fund, e-Medical  
និង Intranet យដើ្មាបរីយ្វើការរំខ�កព័ត៌រានរវាងសខាយៅទូទាំងងបយទេ និង 
ទរីស្មាក់ការកណ្មា�។ 

ទរឹក

ការនប្រើបបាស់្រឹក 2016 2017 2018

ទឹកគិតជា m3/FTE 42 40 38

ការយងបើងបាេ់ទឹកបានថ�្ុះបន្តិ្បន្តដួ្្ំនួន 5% យដា�សរ្ិនរានការ 
អនុញ្មាតឱមាយោងេរា្មាតរថ�ន្តយៅកនៃពុងបរិយវណសខា្នាគារ កា�ពរី 
ឆ្មាំ2018 កនលៃងយៅ យហើ�សខា្ួ�្ំនួនយងបើទឹកអណ្ឌូងជំនួេវិញ 
យដើ្មាបរីោងេរា្មាត្៉ូតូ។

ចីរភាពែរិស្ាន និ្ស្្គម

ចីរភាពែរិស្ាន និ្ស្្គម
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្នាគារ ស្មាបនា ខតងខតយប្តជា្មា្ិត្តជួ�េង្គ្ និងេហគ្ន៍ខដ�យ�ើងយ្វើ
ងបតិបត្តិការណ៍ ។ យៅកនៃពុងឆ្មាំ2018 យដា�រានការគាំងទពរី្ជមាឈ្ណ្ឌ�ជាតិ
ផ្ត�់ឈា្ ្នាគារ ស្មាបនា បានយ្វើការយរៀប្ំ�ុទ្ធនាការបរិចា្មាគឈា្។ 
យគា�បំណងចនក ្្មវិ រ្ីយនះ គឺយដើ្ មាបរ្ី �ូរួ្្ំខណកងទងទង់វិេ័�េុខាភិបា� 
យៅក្្ពពុជា តា្រ�ៈេក្្មភាពេ្ម័ងគ្ិត្តរបេ់បុគ្គ�ិកកនៃពុងការបរិចា្មាគឈា្
ជូនដ�់្ជមាឈ្ណ្ឌ�ជាតិផ្ត�់ឈា្។

�ុទ្ធនាការយនះ ពិតជាបានជួ�េយសង្មាះអា�ុជរីវិត្នុេមាេ ខដ�ងតរូវការ 
ឈា្ជាចាំបា្់ និងជួ�បយងកើនបរិរាណឈា្កនៃពុងេ្តពុករបេ់្ជមាឈ្ណ្ឌ�
ជាតិផ្ត�់ឈា្ េងរាប់ទុកយងបើងបាេ់នាយព�អនាគត។

យនះគឺជាយ�ើកទរី11 ខដ�្នាគារ ស្មាបនា បានងបារព្ធក ្្មវិ រ្ីបរិច្ាមាគឈា្។ 
ជា្ួ�នឹងពាកមាយយស្មាក “បរិច្ាមាគឈា្ ជួ�េយសង្មាះជរីវិត” ខដ�ងតរូវបានងបងពឹត្ត 
យ�ើង 4 ទរីតំាងយផមាេងៗ ពរីគ្ាមារួ្រាន ការិយ�័�កណ្មា� សខាយែត្តយេៀ្រាប 
សខាយែត្តកំពង់ចា្ និងសខាយែត្តបាត់ដំបង។ 

យបើយយងតា្ការេិកមាសាឈា្្ួ�យផ្មាកខដ�្នុេមាេរ្ាមាក់បានបរិច្ាមាគ គឺអា្ 
ជួ�េយសង្មាះអា�ុជរីវិត្នុេមាេបាន្ំនួន 3 នាក់។

យងរៅពរីការបរិច្ាមាគឈា្ ្ នាគារ ស្មាបនា ក៏បានរួ្្ំខនកកនៃពុងការគំាងទក ្្មវិ រ្ី
យផមាេងៗយទៀត ដូ្ជា េននៃបិាតបញ្ញវន្តពិភពយោកយ�ើកទរី 4 ពិ រ្ីបុណមាយគរីហមាេចូណ 
និង្យហាងេពបុងអូដូរី ជាយដើ្។

យៅកនៃពុងខែវិ្ិ្កា 2018 ្ នាគារ ស្មាបនា បាន្ូ�រួ្ការងរេង្្គ  គឺគយងរាង 
េរ្ាមាតទរីងកុង យដា�រានការយរៀប្ំយ�ើងយដា�ងកេួងបរិស្មាន េហការណ៍ 
ជា្ួ�ស្មានទូត ជប៉ុន និងសោងកុង។

បុគ្គ�ិកស្មាបនាជាយង្ើននាក់ខដ�រានេញ្មាតិខែ្មរនិងជប៉ុន បានេ្ម័ងគ្ិត្ត 
្ូ�រួ្េំអាតទរីងកុង ខដ�ងបងពឹត្តយៅយៅទរីតាំងយផមាេងៗគា្មា ដូ្ជា ដងវិថរី 
រាត់ទយនលៃ និង្ុែងពះបរ្រាជវាំង យៅខាង្ុែេួន្មាបារនាគបាញ់ទឹក និង 
េួន្មាបារេយ្្ត្្ហាយេនាបតរី យតយជា ហ៊ុន ខេន។

យគា�បំណងចនការ្ូ�រួ្េំអាតទរីងកុងយនះ គឺយដើ្មាបរីយ�ើកេង្េ់ទរីងកុង 
ែមាយ�់បរិេុទ្ធ និងងបជាព�រដ្ឋរេ់យៅងបកបយដា�ផេុែភាព។ យហើ�និង 
ជាការបង្មាញ រឺបញ្មាក់យអា�យ�ើញថា បុគ្គ�ងគប់រូបអា្្ូ�រួ្យ្វើយអា�
ទរីងកុងស្មាត។

ការចូលររួមែរិចា្ចគឈាមពីសំណាក់ែ៊គ្គលិក
�ុទ្ធនាការងបចាំឆ្មាំ យដើ្មាបរីគាំងទដ�់វិេ័�េុខាភិបា� 
យៅក្្ពពុជា

គបបមោ្សំអាតទីបក៊្
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បផ្កសវនកម្ម និ្ការបតរួតពិនិត្យផផទៃក្ខុ្
ខផនៃកេវនក្្មចផ្ទកនៃពុង ជាជំនួ�ការឯករាជមាយចនគណងគប់ងគងរបេ់្នាគារ និងជាជំនួ�ការរបេ់ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�កនៃពុងការបំយពញទំនួ�ែុេងតរូវខផនៃក 
អភិបា�កិ្្ ខដ�ទាក់ទងនឹងការងគប់ងគងហានិភ័� និងងបព័ន្ធងតរួតពិនិតមាយ។ ងកុ្េវនករចផ្ទកនៃពុង រានទំនួ�ែុេងតរូវយ្វើេវនក្្មយ�ើងបតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ពុ  
ងបតិបត្តិការ្នាគារទូយៅខផនៃកអនុវត្តន៍តា្ខផនៃកពត៌រានវិទមាយា ងព្ទាំងខផនៃកដចទយទៀត យដើ្មាបរីឆលៃពុះបញ្មាំងអំពរីបញ្មា និងកងវះខាតខផនៃកងបព័ន្ធងតរួតពិនិតមាយ។  
របា�ការណ៍ចនេវនក្្មនឹងងតរូវយ្ញជូនគណៈងគប់ងគងពាក់ពន្ធ័ និងងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�។

េវនក្្មនិ្ួ�ៗ ងតរូវយផតមាតយ�ើការវា�តំច�ជាបឋ្ថា យតើនិតិវិ្រី និងងបព័ន្្ធងតរួតពិនិតមាយរានភាពងតឹ្ងតរូវរឺយ៉មាងណ៖

ខផនៃកេវនក្្មចផ្ទកនៃពុង ជាភា្មាក់ងរឯករាជមាយខដ�ងតរូវរា�ការណ៍ជូនយដា�ឯករាជមាយយៅគណៈក្្មការេវនក្្មចនងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�។

កនៃពុងឆ្មា2ំ018 ងកុ្េវនករបានអនុវត្តន៍ការងរេវនក ្្មរបេ់ែលៃដួនបាន 116 សខាទូទំាងងបយទេ បាន8នា�កដ្ាមាន និងបាន5េវនក ្្មយ�ើការងរេវនក ្្មយ�ើ
ងបព័ន្ធបយ្្កវិទមាយា។ េវនករបានយ្ញរបា�ការណ៍ជូន ភាគរីពាក់ព័ន្ធ និងគណៈក្្មការេវនក្្ម។

បន្តអភិវឌមាឍេ្ត្ភាព 
បុគ្គ�ិក តា្រ�ៈការបយសញ្ជរៀប 

ពរីេហការីខាងកនៃពុង និង  
ការ្ូ�រួ្េិកមាសាយៅខាងយងរៅ។

បន្តពងងឹងបខន្្ យដើ្មាបរីយអា� 
ងបាកដថាការងរេវនក្្ម  

គឺងេបតា្្មាបាប់ទំោប់ និង  
បទដា្មាននានា។

បន្តបយងកើនងបេិទ្ធភាព 
ការងរេវនក្្មរបេ់ែលៃដួន  

តា្រ�ៈការងតរួតពិនិតមាយនិតិវិ្រី 
យ�ើងវិញជាងបចាំ និងបំយពញ 

បខន្្។

 បន្តទាក់ទាញ និងពងងឹង 
ការ��់ដឹកពរីភាគរីពាក់ព័ន្ធ និង  
បយសញ្ជរៀបការគិតនានាយដា�ភា្មាប់ 

ជា្ួ�ហានិភ័� និងងបព័ន្ធ 
ងតរួតពិនិតមាយជាចាំបា្់។

សំរា្រ់ឆ្្ំ2019 សវនករនយើងនឹងនផត្តការយកចិត្ត្រុកោក់្រដនថែមនលើ៖

នតើែំនែើរការននការអនុវត្ត
មានប្រសិ្រ្ធភាពរឺន្រ

នតើវាបានន្លៃើយត្រនៅនឹង 
វតថែនុ្រំែងននការោក់នចញ

ការអនុវត្តននារះរឺន្រ

នតើបានអនុនោម 
តាម្រ្ញត្តិច្បា្រ់ និង 

នគាលការែ៍រឺន្រ

នតើមានការបាត់្រង់ 
រឺការនប្រើបបាស់ 

ខុសនគាលនៅរឺន្រ

1 42 3

3838

បផ្កសវនកម្ម និ្ការបតរួតពិនិត្យផផទៃក្ខុ្



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ
សបមាែ់ការិយែរិបចឆេទ បដលបានែញ្ចែ់ ផថងៃទី31 បខធ្នូ ឆ្ាំ2018  

និ្របាយការណ៍រែស់សវនករឯករាជ្យ
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របាយការណ៍រែស់បក៊មបែរឹក្សាភិបាល

ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�របេ់្ នាគារ ស្មាបនា ភរីអិ�េុរី (“្នាគារ”) រានយេ្កដេរីយស្នេមាេរីករា�បង្មាញជូនរបា�ការណរ៍បេែ់លៃដួន និងរបា�ការណហ៍រិញ្ញវត្ពុ 
របេ់្នាគារ នាចថងៃទរី31 ខែ្នៃចូ ឆ្មា2ំ018 និងេងរាប់ការិ�បរិយ្្ទបញ្ប់។

ព័ត៌មានអំពីធនាគារ 

ស្មាបនា �រ្ី រីត រ្ីត យៅកាត់ថា (“ងគឹះស្មាន រ្ីងករូហិរញ្ញវត្ពុ”) ងតរូវបានបយងកើតយ�ើង និង្ុះបញ្ជរីពាណិជ្ជក ្្មយៅកនៃពុងងពះរាជាណ្ងកក ្្ពពុជាជា្ួ�ងកេួងពាណិជ្ជក ្្ម 
នាចថងៃទរី19 ខែកុ្្ៈ ឆ្មាំ2003 ខដ�យកើតយ្ញពរី�ក្ខនិ្តកៈ្ុះចថងៃទរី27 ខែ្នៃចូ ឆ្មាំ2002 រវាងងគឹះស្មាន្រីងករូហិរញ្ញវត្ពុ ខដ�ជាអង្គការយងរៅរដា្មាភិបា�កនៃពុងងេុក្ួ�  
ខដ�បានបយងកើតយ�ើងយៅកនៃពុងឆ្មាំ1996 និងបុគ្គ�ិករបេ់្នាគារ។ ងគឹះស្មាន្រីងករូហិរញ្ញវត្ពុទទួ�បានអាជា្មាប័ណ្ណងបតិបត្តិជា្នាគារ្រីងករូហិរញ្ញវត្ពុពរី្នាគារ 
ជាតិចនក្្ពពុជា យៅចថងៃទរី23 ខែយ្ស ឆ្មាំ2003។ យងកា្អាជា្មាប័ណ្ណជាងគឹះស្មាន្រីងករូហិរញ្ញវត្ពុងតរូវបានអនុញ្មាត្តឲមាយផ្ត�់ឥណទាន និងយេវាផ្ត�់ងបាក់េនមាេំដ� ់
ងកុ្ងគរួសរងករីងករាន្ំណូ�ទាប និងេហងគិន្ុនតូ្ ខដ�យ្វើងបតិបត្តិការកនៃពុងងពះរាជាណ្ងកក្្ពពុជា។

្នាគារជាតិចនក្្ពពុជាបានផ្ត�់អាជា្មាប័ណ្ណអ្ិចសន្ត�៍ នាចថងៃទរី19 ខែយ្ស ឆ្មាំ2006។ យៅចថងៃទរី22 ខែ្ករា ឆ្មាំ2009 ងគឹះស្មាន្រីងករូហិរញ្ញវត្ពុបានទទួ� 
អាជា្មាប័ណ្ណពរី្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា យដើ្មាបរីផ្ត�់យេវាក្្មទទួ�ងបាក់បយញ្ញើ។ យៅចថងៃទរី11 ខែកុ្្ៈ ឆ្មាំ2014 ងគឹះស្មាន្រីងករូហិរញ្ញវត្ពុបានទទួ�អាជា្មាប័ណ្ណ 
រ�ៈយព� 3ឆ្មាំ យដើ្មាបរីផ្ត�់យេវាក្្មប្តចូរងបាក់។ 

យៅចថងៃទរី19 ខែតុោ ឆ្មាំ2012 ្នាគារ រា៉មារ៉ូហាន់ ជប៉ុន ភរីអិ�េុរី (“MJB”) បាន្ុះកិ្្េនមាយាទិញ �ក់ ជា្ួ� Stichting Triodos-Doen (“ST”), 

Nederlandse Financierings-Maatschapij Voor Ontwikellingslanden N.V. (“NFVO”) DWM Funds S.C.A - SICAV SIF (“DWM”),  

Cambodia Community Building (CCB) និង Sathapana Employee Investment Limited (“SEI”) យដើ្មាបរីទិញភាគហ៊ុន្ំនួន 95.1% ពរីស្មាបនា  
�រី្រីត្រីត។ ដំយណើរការយនះងតរូវបានអនុ្័តយដា�្នាគារជាតិចនក្្ពពុជាយៅចថងៃទរី5 ខែ្នៃចូ ឆ្មាំ2012។ យ�ើេពរីយនះយៅយទៀត ងកេួងពាណិជ្ជក្្មបានអនុ្័ត 
យៅយ�ើការប្តចូរក្្មេិទ្ធិចនយដើ្ទុនយៅចថងៃទរី17 ខែ្នៃចូ ឆ្មា2ំ012។

យៅចថងៃទរី8 ខែកុ្្ៈ ឆ្មាំ2016 យដា�អនុយោ្យៅតា្កិ្្ងព្យងពៀងជា្ួ� CCB ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�របេ់្នាគារបានេយង្្្ិត្តថា ភាគរីពុំរានងបយយជន ៍
ងគប់ងគង្នាគារ ខដ�បានទិញភាគហ៊ុនយៅេ�់្ំនួន 4.9% ពរី្នាគារ។ ភាគហ៊ុនយនះតំណងយអា�ភាគហ៊ុនរបេ់ភាគរីពុំរានងបយយជន៍ងគប់ងគង 
្នាគារ្ំនួនទឹកងបាក់េរុប 6.02 ោនដុោ្មារអាយ្រិកចន្ំខណកភាគតិ្ចនភាគហុ៊នរបេ់្នាគារ។ ងបតិបតិ្តការងតរូវបានបញ្ប់យៅចថងៃទរី17 ខែ រ្ីនា ឆ្មា2ំ016។ 
  
យៅយដើ្ឆ្មាំ2015 ្នាគារ រា៉មារ៉ូហាន់ ្នាគារ ជប៉ុន ភរីអិ�េុរី និងស្មាបនា �រី្រីត្រីត បាន��់ងព្រួ្បញ្ចូ�្នាគារទាំងពរីរជា្នាគារខត្ួ� យដា�រាន 
យឈ្ាមាះថ្មរីជា្នាគារ ស្មាបនា ភរីអិ�េុរី ខដ�ទទួ�បានការអនុ្័តជាផលៃចូវការពរ្ី នាគារជាតិចនក ្្ពពុជាយៅចថងៃទរី28 ខែ រ្ីនា ឆ្មា2ំ016។ យៅចថងៃទរី29 ខែ រ្ីនា ឆ្មា2ំ016  
្នាគារជាតិបានផ្ត�់អាជា្មាប័ណ្ណ្នាគារអ្ិចសន្ត�៍ដ�់្នាគារស្មាបនាភរីអិ�េុរី។ រា�់ងទពមាយេក្្មនិងបំណុ�ទាំងអេ់របេ់ MJB បានយផ្ទរយៅឲមាយ 
្នាគារ យៅចថងៃទរី1 ខែយ្ស ឆ្មា2ំ016។ 

 

សកម្មភាពចម្ប្

េក្្មភាព្្មាបងរបេ់្នាគាររានដូ្ខាងយងកា្៖

ទីតាំ្

ទរីស្មាក់ការ្ុះបញ្ជរីរបេ់្នាគាររានទរីតាំងេ្ិតយៅអគារយ�ែ 83  

្ហាវិថរីងពះនយរាត្ត្ េង្មាត់ផមាសារថ្មរី ែណ្ឌដូនយពញ រាជធានរីភនៃំយពញ 
ងពះរាជាណ្ងកក្្ពពុជា។ ្នាគារ រានងបតិបត្តិការអាជរីវក្្មរបេ់ែលៃដួន  
កនៃពុង25 យែត្ត ងកុង ខដ�រានបណ្មាញសខា្ំនួន 169 សខា។ 

ែ៊គ្គលិក

យៅចថងៃទរី31 ខែ ន្ៃចូ ឆ្មា2ំ018 ្ នាគាររានបុគ្គ�ិក្ំនួន 4,456 នាក់ (ចថងៃទរី 31 
ខែ្នៃចូ ឆ្មា2ំ017: 4,339 នាក់)។

ផ្ត�់ឥណទាន 
្រីងករូឥណទានខា្មាតតូ្ 

និង្្មាយ្

ផ្ត�់យេវាក្្ម 
ដាក់ងបាក់បយញ្ញើ

ផ្ត�់យេវាក្្មយផ្ទរ�ុ� 
កនៃពុងងេុក និងយងរៅងេុក

ផ្ត�់យេវាក្្ម ATM 

និង យេវា្នាគារ 
តា្ងបព័ន្ធអរីុន្ឺយណត

ផ្ត�់យេវាក្្មទាក់ទង 
នឹង្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ពុ 

យផមាេងៗ យៅកនៃពុង 
ងពះរាជាណ្ងកក្្ពពុជា
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លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ខុ

�ទ្ធផ�ហិរញ្ញវត្ពុរបេ់្នាគារ េងរាប់ការិ�បរិយ្្ទបញ្ប់ចថងៃទរី31 ខែ្នៃចូ ឆ្មា2ំ018 រានដូ្ខាងយងកា្៖

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក

ងបាក់្ំយណញ្ុនបង់ពន្ធ 28,233,400 23,805,608

្ំណ�ពន្ធយ�ើងបាក់្ំយណញ (5,139,203) (5,219,569)

បបាក់ចំនែញសុ្រ្ធសបមា្រ់ការិយ្ររិនចឆេ្រ 23,094,197 18,586,039

បបាក់ចំនែញសុ្រ្ធសបមា្រ់ការិយ្ររិនចឆេ្រ - ពាន់នរៀល 92,792,484 75,031,840

ភាគលាភ

ពុំរានការងបកាេ ឬការខបងខ្កភាគោភយទ យហើ�ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�ក៏្ិនបានយេនៃើឲមាយរានការខបងខ្កភាគោភណ្ួ� េងរាប់ការិ�បរិយ្្ទយ្វើ 
េវនក្្មយនះយទ។

ទ៊នែបម៊្ និ្សំវិធានធន

ពុំរានការខងបងបរួ�ជាសរវន្តចនទុនបង្ុង និងេំវិធាន្នយៅកនៃពុងការិ�បរិយ្្ទយនះយទ យងរៅពរីការបង្មាញយៅកនៃពុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុយនះ។

បដើមទ៊ន

គា្មានការផ្មាេ់ប្តចូរ និងបខន្្យដើ្ទុនរបេ់្នាគារេងរាប់ការិ�បរិយ្្ទយនះយទ។

ឥណទានអាបកក់ និ្ជាែ់ស្្ស័យ

យៅ្ុនយព�ខដ�របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុរបេ់្នាគារងតរូវបានយរៀប្ំយ�ើង ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�បានចាត់វិធានការេ្ងេប យដើ្ មាបរីបញ្មាក់ថាវិធានការទាក់ទងយៅនឹង 
ការ�ុបយចា�យ្ញពរីបញ្ជរីផ្ត�យ់អា�ឥណទានអាងកក់ និងការយ វ្ើេវិំធាន្នយ�ើឥណទានជាប់េងមាេ័�ងតរូវបានយ វ្ើយទមាបើង យហើ�ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�យជឿជាក់ថា 
រា�់ឥណទានអាងកក់ងតរូវបាន�ុបយ្ញពរីបញ្ជរី យហើ�េំវិធាន្នេ្ងេបងតរូវបានយ្វើយ�ើងយ៉មាងងគប់ងគាន់ េងរាប់ឥណទានអាងកក់ និងជាប់េងមាេ័�។

នាចថងៃយ្ញរបា�ការណ៍យនះ ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�ពំុបានដឹងពរីកា�ៈយទេៈណ្ួ� ខដ�អា្នឹងបណ្មា�ឲមាយ្ំនួនចនការ�ុបយ្ញពរីបញ្ជរីឥណទានអាងកក់ ឬ 
្ំនួនចនការយ្វើេំវិធាន្នយ�ើឥណទានជាប់េងមាេ័�កនៃពុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុរបេ់្នាគាររាន្ំនួន្ិនងគប់ងគាន់ជាសរវន្តយនាះយ�ើ�។

បទព្យសកម្ម

្ុនយព�ខដ�របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុរបេ់្នាគារងតរូវបានយរៀប្ំយ�ើង ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�បានចាត់វិធានការ ខដ�រាន្ូ�ដា្មានេ្រ្មាយ យដើ្មាបរីបញ្មាក់ថា 
បណ្មាងទពមាយេក្្មយងរៅពរីបំណុ� ខដ�េននៃិដា្មានថា្ិនអា្ងប្ូ�្កវិញបានតា្តច្លៃ ខដ�បានកត់ងតាយៅកនៃពុងបញ្ជរីយៅកនៃពុងងបតិបត្តិការអាជរីវក្្ម្្្មតា  
ងតរូវបានកាត់បន្�ឲមាយយៅយេ្មើនឹងតច្លៃខដ�គិតថានឹងអា្ងប្ូ�បានជាក់ខេ្តង។

នាចថងៃយ្ញរបា�ការណ៍យនះ ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�ពុំបានដឹងពរីយហតុការណ៍ណ្ួ� ខដ�នឹងប៉ះពា�់ដ�់ការកំណត់តច្លៃងទពមាយេក្្មយៅកនៃពុងរបា�ការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ពុរបេ់្នាគាររានភាពពុំងតឹ្ងតរូវយនាះយទ។

វិធីសាសស្កំណត់តផមលៃ

នាចថងៃយ្ញរបា�ការណ៍យនះ ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�ពំុបានដឹងពរីយហតុការណ៍ណ្ួ� ខដ�បានយកើតយ�ើងយហើ�ប៉ះពា�់ដ�់ការអនុវត្តវិ រ្ីសសេ្ត ខដ�រានកនលៃង្ក  
កនៃពុងការវា�តច្លៃងទពមាយេក្្ម និងបំណុ�យៅកនៃពុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុរបេ់្នាគារថារានភាព្ិនងតឹ្ងតរូវ ឬ្ិនេ្ងេបយនាះយទ។

ែំណ៊លយថាបហត៊ និ្ែំណ៊លបផ្ស្ៗបទៀត

នាចថងៃយ្ញរបា�ការណ៍យនះពុំរាន៖

(ក)   បន្ទពុកណ្ួ�យ�ើងទពមាយេក្្មណ្ួ�របេ់្នាគារ ខដ�យកើតយ�ើងកនៃពុងការធានា្ំយពាះបំណុ�របេ់បុគ្គ�ណរា្មាក់យ�ើ� ចាប់តាំងពរីចថងៃ្ុង 
ការិ�បរិយ្្ទ្ក និង

(ែ)  បំណុ��ថាយហតុណ្ួ�ខដ�យកើតរានយ�ើង្ំយពាះ្នាគារ ចាប់តាំងពរី្ុងការិ�បរិយ្្ទ្កយងរៅអំពរីងបតិបត្តិការអាជរីវក្្ម្្្មតារបេ់្នាគារ។
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ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា���់យ�ើញថា ពុំរានបំណុ��ថាយហតុ ឬបំណុ�យផមាេងៗយទៀតរបេ់្នាគារ ខដ�្នាគារងតរូវបង្ខំឲមាយេង ឬទា្ទារឲមាយេងកនៃពុង 
អំ�ពុងយព� 12ខែ បនា្មាប់ពរីចថងៃបញ្ប់ការិ�បរិយ្្ទ ខដ�នឹងរានផ�ប៉ះពា�់ជាសរវន្តដ�់�ទ្ធភាពរបេ់្នាគារកនៃពុងការបំយពញកាតពវកិ្្របេ់ែលៃដួន 
យៅយព�ខដ�ដ�់ចថងៃកំណត់យ�ើ�។ 

ការបបែបែរួលសភាពការណ៍

នាចថងៃយ្ញរបា�ការណ៍យនះ ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�របេ់្នាគារពុំបានពិនិតមាយយ�ើញេភាពការណ៍ណ្ួ� ខដ�្ិនបានខវកខញកយៅកនៃពុងរបា�ការណ៍យនះ ឬ 
កនៃពុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុរបេ់្នាគារ ខដ�អា្នឹងបណ្មា�ឲមាយរានតួយ�ែណ្ួ� យៅកនៃពុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុរានភាព្ិនងតឹ្ងតរូវយនាះយទ។

ធាត៊មិនបែបកតី

តា្្តិរបេ់ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា��ទ្ធផ�ចនការយ្វើងបតិបត្តិការរបេ់្នាគារកនៃពុងការិ�បរិយ្្ទហិរញ្ញវត្ពុយនះ ្ិនរានផ�ប៉ះពា�់ជាសរវន្តយដា�ធាតុ 
េក្្មភាពងបតិបត្តិការ ឬងពឹត្តិការណ៍ណ្ួ�ខដ�រានតច្លៃជាសវន្ត និងរាន�ក្ខណៈ្ិនងបងកតរីយនាះយទ។

ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�ក៏រាន្តិផងខដរថា យៅ្យនា្មាះយព�ចាប់ពរីចថងៃ្ុងការិ�បរិយ្្ទដ�់ចថងៃយ្ញរបា�ការណ៍យនះពុំរានធាតុេក្្មភាពងបតិបត្តិការ ឬ 
ងពឹត្តិការណ៍ណ្ួ� ខដ�រាន�ក្ខណៈជាសរវន្ត និង្ិនងបងកតរីយកើតរានយ�ើង ខដ�អា្នាំឲមាយប៉ះពា�់ដ�់�ទ្ធផ�ចនងបតិបត្តិការរបេ់្នាគារកនៃពុង 
ការិ�បរិយ្្ទខដ�របា�ការណ៍យនះបានយរៀប្ំយ�ើងយនាះយទ។

បក៊មបែរឹក្សាភិបាល

ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�ខដ�បានបយង្ើការចាប់តាំងពរីចថងៃខដ�យ្ញរបា�ការណ៍្ុន រួ្រាន៖

្រែ្ិត Han Chang-Woo ងបធានងកុ្ងបឹកមាសាភិបា� (្ិនងបតិបត្តិ)

នោក Han Yu អភិបា�្ិនងបតិបត្តិ

នោក Han Ken អភិបា�្ិនងបតិបត្តិ

ឯកឧត្តម Shinohara Katsuhiro អភិបា�ឯករាជមាយ និង្ិនងបតិបត្តិ

ឯកឧត្តម គឹម វា៉្ោ អភិបា�ឯករាជមាយ និង្ិនងបតិបត្តិ

នោក ហ៊ុន មុន្នីវែ្ណ អភិបា�ឯករាជមាយ និង្ិនងបតិបត្តិ

នោក Norihiko Kato អភិបា�ងបតិបត្តិ (ោខ�ងពរីតំខណងយៅចថងៃទរី31 ខែ្នៃចូ ឆ្មា2ំ018) 

 
ចំបណកហ៊៊នរែស់បក៊មបែរឹក្សាភិបាល

្ិនរានេរាជិកងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�ណរា្មាក់កាន់កាប់ ឬរានការទាក់ទិនយៅកនៃពុងភាគហ៊ុនរបេ់្នាគារយដា�ផ្មា�់ ឬយដា�ងបយយ�យៅកនៃពុងការិ�បរិយ្្ទ 
ហិរញ្ញវត្ពុយនាះយទ។

អត្បែបយោជន៍រែស់បក៊មបែរឹក្សាភិបាល

យៅកនៃពុងអំ�ពុងការិ�បរិយ្្ទ និងយៅ្ុងការិ�បរិយ្្ទចនរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុយនះ ្ិនរានកិ្្ងព្យងពៀងណ្ួ�ខដ�្នាគារជាភាគរីរា្មាង ខដ� 
ក្្មវត្ពុចនកិ្្ងព្យងពៀងយនាះអា្ផ្ត�់�ទ្ធភាពដ�់ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�ណរា្មាក់ឲមាយទទួ�បាននូវអត្ងបយយជន៍តា្្យ្មាយាបា�យផមាេងៗ ដូ្ជាការទិញ 
ភាគហ៊ុន ឬប័ណ្ណបំណុ�របេ់្នាគារ ឬសជរីវក្្មដចទ។

ចាប់តាំងពរីចថងៃ្ុងយងកា�ចនការិ�បរិយ្្ទកនលៃងយៅ ពុំរានងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�ណរា្មាក់របេ់្នាគារបានទទួ� ឬរានេិទ្ធិទទួ�បាននូវអត្ងបយយជន៍ 
ណ្ួ� (យងរៅពរីអត្ងបយយជន៍ ខដ�បានរួ្បញ្ចូ�យៅកនៃពុងបរិោភេរុបទទួ�បាន ឬដ�់កំណត់ទទួ�បានយដា�ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា� ដូ្បានបង្មាញ 
យៅកនៃពុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ) តា្រ�ៈការ្ុះកិ្្េនមាយាយ្វើយ�ើងយដា�្នាគារ ឬយដា�ងកុ្ហ៊ុនពាក់ព័ន្ធខដ�ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�យនាះជាេរាជិក ឬក៏ 
ជា្ួ�្នាគារខដ�ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�យនាះរានផ�ងបយយជន៍ខផនៃកហិរញ្ញវត្ពុយង្ើនយនាះ យ�ើកខ�ងខតងតរូវបង្មាញយៅកនៃពុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ។

របាយការណ៍រែស់បក៊មបែរឹក្សាភិបាល (ត)
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ



ការទទរួលខ៊សបតរូវរែស់បក៊មបែរឹក្សាភិបាលបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ

ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�រានភារៈយ វ្ើការអះអាងបញ្មាក់ថា របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុបានយរៀប្ំយ�ើងយ៉មាងងតឹ្ងតរូវចនស្មានភាពហិរញ្ញវត្ពុរបេ់្នាគារ នាចថងៃទរី31 ខែ ន្ៃចូ  
ឆ្មាំ2018 ងព្ទាំង�ទ្ធផ�ហិរញ្ញវត្ពុ និងស្មានភាព�ំហូរស្់ងបាក់ េងរាប់ការិ�បរិយ្្ទខដ�បានបញ្ប់។ យៅកនៃពុងការយរៀប្ំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុយនះ  
ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�ចាំបា្់ងតរូវ៖

(i) អនុ្័តនូវយគា�នយយបា�គណយន�មាយខដ�េ្ងេប យដា�ខផ្អកយ�ើការវិនិ្្័� និងការបា៉មាន់ងបរាណយ៉មាងេ្យហតុផ� និងងបុងងប�័តនៃ យហើ� 
 យ្វើការអនុវត្តងបកបយដា�េង្គតិភាព។

(ii)  យគារពតា្េ្តង់ដារគណយន�មាយក្្ពពុជា និងយគា�ការណ៍ខណនាំរបេ់្នាគារជាតិចនក្្ពពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការយរៀប្ំ និងការកំណត់បង្មាញយៅកនៃពុង 
របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ ឬងបេិនយបើរានការងបាេចាកណ្ួ�កនៃពុងការបង្មាញនូវភាពងតឹ្ងតរូវ ការងបាេចាកទាំងយនះ ងតរូវខតបង្មាញពនមាយ�់ និង 
កំណត់បរិរាណឲមាយបាន្មាបាេ់ោេ់យៅកនៃពុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ។

(iii) ងតរួតពិនិតមាយងបព័ន្ធដំយណើរការចនរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុរបេ់្នាគារ និងរកមាសាទុកនូវកំណត់ងតាគណយន�មាយឲមាយបានងគប់ងគាន់ និងងបព័ន្ធងគប់ងគងចផ្ទកនៃពុង 
 ឲមាយរានងបេិទ្ធភាព។

(iv)  វា�តច្លៃនូវ�ទ្ធភាពរបេ់្នាគារកនៃពុងការបន្តនិរន្តរភាពអាជរីវក្្ម ទទួ�ែុេងតរូវយ�ើការោតងតដាងព័ត៌រាន ងបេិនយបើពាក់ព័ន្ធនូវបញ្មាទាំងឡា� 
ខដ�ទាក់ទងយៅនឹងនិរន្តរភាពអាជរីវក ្្ម និងយងបើងបាេ់្ូ�ដ្ាមាននិរន្តរភាពចនគណយន�មាយយ�ើកខ�ងខតគណៈងគប់ងគងរានបំណង្ង់ជង្ះបញ្ជរី ឬផ្មាក 
ដំយណើរការ្នាគារ ឬគា្មានជយង្ើេេ្រ្មាយដចទយទៀតយងរៅពរីយ្វើខបបយនះ, និង

(v)  ងតរួតពិនិតមាយ និងដឹកនាំ្នាគារឲមាយរានងបេិទ្ធភាពយ�ើរា�់យេ្កដេរីេយង្្េំខាន់ៗទាំងអេ់ ខដ�ប៉ះពា�់ដ�់េក្្មភាពងបតិបត្តិការ និងដំយណើរការ 
របេ់្នាគារ យហើ�ងតរូវងបាកដថាកិ្្ការយនះងតរូវបានឆលៃពុះបញ្មាំងយ៉មាងងតឹ្ងតរូវយៅកនៃពុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ។ 

ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�ធានាអះអាងថា បានអនុវត្តនូវរា�់តង្រូវការ ដូ្រានរា�ការណ៍ខាងយ�ើកនៃពុងការយរៀប្ំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុរបេ់្នាគារ។ 

ការអន៊ម័តបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ

យ�ើងែ្ពុតំំណងឲមាយងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�របេ់្ នាគារ េូ្ យ វ្ើការអនុ្័តយ�ើរបា�ការណ៍ហរិញ្ញវត្ពុ ខដ�បានភ្ាមាប់្កជា្ួ�យនះ ថាបានបង្មាញនូវភាពងតឹ្ងតរូវ 
ចនស្មានភាពហិរញ្ញវត្ពុរបេ់្នាគារនាចថងៃទរី31 ខែ្នៃចូ ឆ្មាំ2018 ងព្ទាំង�ទ្ធផ�ហិរញ្ញវត្ពុ និង�ំហូរស្់ងបាក់ េងរាប់ការិ�បរិយ្្ទខដ�បានបញ្ប់  
យដា�អនុយោ្យៅតា្េ្តង់ដារគណយន�មាយក ្្ពពុជា និងបទបមាបញ្មាត្ត ិនិងយគា�ការណ៍ខណនំារបេ់្នាគារជាតិចនក ្្ពពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការយរៀប្ំ និងការកំណត់ 
បង្មាញយៅកនៃពុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ។

្ុះហត្យ�ខាកនៃពុងនា្ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�

ជូន្ំយពាះភាគទុនិក

នោក លឹម អូន
ងបធាននា�កងបតិបត្ត ិ

រាជធានរីភនៃំយពញ ងពះរាជាណ្ងកក្្ពពុជា 
ចថងៃទរី27 ខែកុ្្ៈ ឆ្មា2ំ019

នោក ស្ឺយ ្រ៉ុែ្ណរតន៍
នា�កងបតិបត្តិហិរញ្ញវត្ពុ
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របាយការណ៍រែស់សវនករឯករាជ្យ

ជូនចំនពារះភាគ្រុនិកននធនាគារ សា្្្រនា ភីអិលសុី

មតិបយោែល់សវនករ
យ�ើងែ្ពុំ បានយ្វើេវនក្្មយៅយ�ើរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុរបេ់ ្នាគារ ស្មាបនា ភរីអិ�េុរី យៅកាត់ថា (“្នាគារ”) ខដ�រួ្រានតារាងតុ�មាយការ នាចថងៃទរី31  
ខែ្នៃចូ ឆ្មាំ2018 របា�ការណ៍�ទ្ធផ� របា�ការណ៍េ្តរីពរីបខង្បង្រួ�្ូ�្ន និងរបា�ការណ៍�ំហូរស្់ងបាក់ េងរាប់ការិ�បរិយ្្ទ ខដ�បានបញ្ប់  
និងកំណត់េរា្មា�់យ�ើរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុខដ�រួ្រានយគា�នយយបា�គណយន�មាយេយង្ខបេំខាន់ៗ។ 

ជា្តិរបេយ់�ើងែ្ពុ ំរបា�ការណហ៍រិញ្ញវត្ពុបានបង្មាញនូវភាពពិតងបាកដ និងងតឹ្ងតរូវចនស្មានភាពហរិញ្ញវត្ពុរបេ់្ នាគារ នាចថងៃទរី31 ខែ ន្ៃចូ ឆ្មា2ំ018  ងព្ទាងំ 
�ទ្ធផ�ហិរញ្ញវត្ពុ និង�ំហូរស្់ងបាក់របេ់្នាគារ េងរាប់ការិ�បរិយ្្ទខដ�បានបញ្ប់ យដា�អនុយោ្យៅតា្េ្តង់ដារគណយន�មាយក្្ពពុជា និង 
យគា�ការណ៍ខណនាំរបេ់្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា។

មូលដ្ានផនមតិសវនកម្ម
យ�ើងែ្ពុំ បានយ្វើេវនក្្មយដា�អនុយោ្យៅតា្េ្តង់ដារេវនក្្មអន្តរជាតិចនក្្ពពុជា។ ការទទួ�ែុេងតរូវរបេ់យ�ើងែ្ពុំងេបតា្េ្តង់ដារទាំងយនាះ  
ងតរូវបានយរៀបរាប់បខន្្យទៀតយៅកនៃពុងកថាែណ្ឌេដេរីពរី ”ការទទួ�ែុេងតរូវរបេ់ េវនករ េងរាប់ការយ្វើេវនក្្មយ�ើរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ ’’ខដ�រាន 
នូវកនៃពុងរបា�ការណ៍របេ់យ�ើងែ្ពុំ។ យ�ើងែ្ពុំ រានភាពឯករាជមាយពរី្នាគារ យដា�អនុយោ្តា្អនុងកឹតេ្តរីពរីងក្េរី�្្៌ េងរាប់គណយន�មាយករវិជា្មាជរីវៈ 
និងេនវករវិជ្ាមាជរីវ ខដ�អនុ្័តយដា�រាជរដ្ាមាភិបា�ក ្្ពពុជា យហើ�យ�ើងែ្ពុបំានបំយពញនូវទំនួ�ែុេងតរូវយ�ើដចទយទៀត ខដ�តង រ្ូវយដា�ងក្េរី�្្៍យនះខដរ។  
យ�ើងែ្ពុំ យជឿជាក់ថាភេ្តពុតាងេវនក្្ម ខដ�យ�ើងែ្ពុំងប្ូ�បានរាន�ក្ខណៈងគប់ងគាន់ និងេ្ងេបេងរាប់ផ្ត�់ជា្ូ�ដា្មានកនៃពុងការបយញ្ញ្តិ 
េវនក្្មរបេ់យ�ើងែ្ពុំ។

ែញ្ាបផ្ស្ៗបទៀត
របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុរបេ់ងកុ្ហ៊ុនេងរាប់ការិ�បរិយ្្ទបញ្ប់ ចថងៃទរី31 ខែ្នៃចូ ឆ្មាំ2017 ងតរូវបានយ្វើេវនក្្មយដា�េវនករដចទយទៀត ខដ�បាន 
បង្មាញគំនិត្ិនទាន់ខកខងបយ�ើរបា�ការណ៍ទាំងយនាះ យៅចថងៃទរី26 ខែ្រីនា ឆ្មា2ំ018។ 

ព័ត៌មាននផ្េងៗនបរៅពីរបាយការែ៍ហិរ្ញវតថែនុ និងសវនកម្ម

គណៈងគប់ងគង រានភារៈទទួ�ែុេងតរូវយ�ើព័ត៌រានយផមាេងៗ។ ព័ត៌រានយផមាេងៗ ខដ�បានទទួ�ងតឹ្កា�បរិយ្្ទចនរបា�ការណ៍េវនក ្្មយនះ គឺរបា�ការណ៍ 
របេ់ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�ខដ�បានបង្មាញ យៅទំព័រទរី40 ដ�់ទរី43។ 

្តិេវនក្្មរបេ់យ�ើងែ្ពុំ យៅយ�ើរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ ្ិនបានងគបដណ្ប់យ�ើព័ត៌រានយផមាេងៗយ�ើ� យហើ�យ�ើងែ្ពុំ ្ិនផដេ�់នូវអំណះអំណង 
េននៃិដា្មានណ្ួ�យៅយ�ើព័ត៌រានយនះយទ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងការយ្វើេវនក្្មរបេ់យ�ើងែ្ពុំយ�ើរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ ការទទួ�ែុេងតរូវរបេ់យ�ើងែ្ពុំ គឺងតរូវអានព័ត៌រានយផមាេងៗ យហើ�ពិចារណថា  
យតើព័ត៌រានយផមាេងៗយនាះរានភាព្ិនងេបគា្មាជាសរវន្តជា្ួ�របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ ឬការ��់ដឹងរបេ់យ�ើងែ្ពុំទទួ�បានយៅកនៃពុងយព�យ្វើេវនក្្ម  
ឬរានបង្មាញនូវកំហុេឆ្គងជាសរវន្ត។ ងបេិនយបើ ខផ្អកយ�ើការអានព័ត៌រានយផមាេងៗ អា្ឲមាយយ�ើងែ្ពុំេននៃិដា្មានថា រានកំហុេឆ្គងជាសរវន្តយកើតយ�ើងយ�ើ 
ព័ត៌រានយផមាេងៗ យ�ើងែ្ពុំងតរូវរា�ការណ៍យៅតា្ស្មានភាពជាក់ខេ្តង។ យ�ើងែ្ពុំពុំរានអវរីខដ�ងតរូវរា�ការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌រានយផមាេងៗយនះយទ។

ការទទរួលខ៊សបតរូវបលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុរែស់គណៈបគែ់បគ្ និ្អ្កទទរួលខ៊សបតរូវបលើអភិបាលកិច្ច
គណៈងគប់ងគងរានភារៈទទួ�ែុេងតរូវយ�ើការយរៀប្ំ និងការបង្មាញនូវភាពពិតងបាកដងតឹ្ងតរូវចនរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ យដា�អនុយោ្យៅតា្ 
េ្តង់ដារគណយន�មាយក្្ពពុជា បទបមាបញ្មាត្តិ និងយគា�ការណ៍ខណនាំរបេ់្នាគារជាតិចនក្្ពពុជាពាក់ព័ន្ធ យហើ�និងទទួ�ែុេងតរូវយ�ើងបព័ន្ធងតរួតពិនិតមាយ 
ចផ្ទកនៃពុង ខដ�គណៈងគប់ងគងកំណត់ថារានភាពចាំបា្់ េងរាប់ការយរៀប្ំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុឲមាយយជៀេផុតពរីការបង្មាញែុេជាសរវន្ត យដា�សរខត 
ការខកលៃងបនលៃំ ឬកំហុេឆ្គង។ 

យៅកនៃពុងការយរៀប្ំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ គណៈងគប់ងគងរានភារៈទទួ�ែុេងតរូវយ�ើការវា�តច ល្ៃនូវ�ទ្ធភាពរបេ់្នាគារ កនៃពុងការបន្តនិរន្តរភាពអាជរីវក្្ម  
និងទទួ�ែុេងតរូវយ�ើការោតងតដាងព័ត៌រាន ងបេិនយបើរានបញ្មាទំាងឡា� ខដ�ពាក់ព័ន្ធនឹងនិរន្តរភាពអាជរីវក ្្ម និងយងបើងបាេ់្ូ�ដ្ាមាននិរន្តរភាពអាជរីវក ្្ម 
យៅកនៃពុងងបព័ន្ធគណយន�មាយយ�ើកខ�ងខតគណៈងគប់ងគងរានបំណង្ង់ជង្ះបញ្ជរី ផ្មាកដំយណើរការ្នាគារ ឬគ្ាមានជយង ើ្េេ្រ ម្ាយដចទយទៀតយងរៅពរីយ វ្ើខបបយនះ។ 
អនៃកទទួ�ែុេងតរូវយ�ើអភិបា�កិ្្ រានភារៈទទួ�ែុេងតរូវកនៃពុងការងតរួតពិនិតមាយនរីតិវិ្រីយរៀប្ំហិរញ្ញវត្ពុរបេ់្នាគារ។

44

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ



ការទទរួលខ៊សបតរូវរែស់សវនករសបមាែ់ការបធវើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ

យគា�យៅរបេ់យ�ើងែ្ពុំ គឺខេវងរកនូវអំណះអំណងេ្យហតុផ�ថារបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុទាំង្ូ� ្ិនរានកំហុេឆ្គងជាសរវន្តយដា�សរខត
ការខកលៃងបនលៃំ ឬការភ័ន្តង្�ំ និងផដេ�់នូវរបា�ការណ៍របេ់េវនករ ខដ�រួ្បញ្ចូ�ទាំង្តិេវនក្្មរបេ់យ�ើងែ្ពុំ។ អំណះអំណងេ្យហតុផ� 
គឺជាអំណះអំណងរានកង្ិតែ្ពេ់្ួ� ប៉ុខន្តវា្ិនអា្ធានាថា ងគប់យព�ចនការយ្វើេវនក្្មយដា�អនុយោ្យៅតា្េ្តង់ដារេវនក្្មអន្តរជាតិចនក្្ពពុជា  
អា្រកយ�ើញនូវកំហុេឆ្គងសរវន្តខដ�បានយកើតយ�ើងយនាះយទ។ កំហុេឆ្គងជាសរវន្តអា្យកើតយ�ើង យដា�សរការខកលៃងបនលៃំ ឬការភ័ន្តង្�ំយហើ� 
ងតរូវបានចាត់ទុកថាជាសរវន្ត យៅយព�ខដ�កំហុេឆ្គងខត្ួ� ឬក៏រួ្បញ្ចូ�គា្មាអា្រានឥទ្ធិព�យ�ើការេយង្្្ិត្តខផនៃកយេដ្ឋកិ្្របេ់អនៃកយងបើងបាេ់  
យដា�យយងយ�ើរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុយនះ។ 

ជាខផនៃក្ួ�ចនការយ្វើេវនក្្ម យដា�អនុយោ្តា្េ្តង់ដារេវនក្្មអន្តរជាតិចនក្្ពពុជា យ�ើងែ្ពុំអនុវត្តនូវការវិនិ្្័�ខដ�ងបកបយៅយដា�វិជា្មាជរីវៈ និង 
រកមាសានូវ្្ងៃ�់និ�្កនៃពុងអំ�ពុងយព�េវនក្្ម។ យ�ើងែ្ពុំក៏៖

 យ្វើការកំណត់ និងវា�តច្លៃនូវហានិភ័�ចនការបង្មាញែុេជាសរវន្តយ�ើរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ យដា�សរខតការខកលៃងបនលៃំ ឬការភ័ន្តង្�ំ និង 
ទទួ�ែុេងតរូវយ�ើការយរៀប្ំ និងការអនុវត្តន៍នូវនរីតិវិ្រីេវនក្្ម យដើ្មាបរីយឆលៃើ�តបយៅនឹងហានិភ័�ទាំងយនាះ និងងប្ូ�នូវភេ្តពុតាងខដ�រាន 
�ក្ខណៈងគប់ងគាន់ និងេ្ងេបេងរាប់ជា្ូ�ដា្មានកនៃពុងការបយញ្ញ្តិេវនក្្មរបេ់យ�ើងែ្ពុំ។ ហានិភ័�ខដ�្ិនអា្រកយ�ើញនូវកំហុេឆ្គង
ែុេជាសរវន្ត ខដ�យកើតយ�ើងយដា�សរខតការខកលៃងបនលៃំរាន�ក្ខណៈែ្ពេ់ជាងការបង្មាញែុេយកើតយ�ើងពរីកំហុេឆ្គង យដា�សរខតការខកលៃងបនលៃំ 
អា្រួ្បញ្ចូ�ទាំងការ�ុប�ិតគា្មា ការ�ួ្បនលៃំ ការ�ុបយចា�យដា�យ្តនា ការរា�ការណ៍្ិនពិត ឬ្ិនអនុវត្តតា្នរីតិវិ្រីងគប់ងគងចផ្ទកនៃពុង។

 ខេវង��់ដឹងអំពរីការងគប់ងគងចផ្ទកនៃពុង ខដ�ពាក់ព័ន្ធនឹងការយ វ្ើេវនក ្្មកនៃពុងយគា�បំណង យដើ្ មាបរីយរៀប្ំនូវនរីតិវិ រ្ីេវនក ្្ម ខដ�េ្ងេបយៅតា្កា�ៈយទេៈ 
ប៉ុខន្ត្ិនខ្នកនៃពុងយគា�បំណង យដើ្មាបរីបយញ្ញ្តិយ�ើងបេិទ្ធភាពចនការងគប់ងគងចផ្ទកនៃពុងរបេ់្នាគារយ�ើ�។

 ការវា�តច្លៃយ�ើភាពេ្ងេបចនយគា�នយយបា�គណយន�មាយ ខដ�្នាគារបានយងបើងបាេ់ និងភាពេ្យហតុផ�ចនការបា៉មាន់ស្មានគណយន�មាយ 
េំខាន់ៗ ងព្ទាំងការោតងតដាងព័ត៌រានពាក់ព័ន្ធ ខដ�បានយ្វើយ�ើងយដា�គណៈងគប់ងគង។

 យ្វើការេននៃិដា្មានយ�ើភាពេ្ងេបចនការយងបើងបាេ់្ូ�ដា្មាននិរន្តរភាព អាជរីរក្្មយៅកនៃពុងងបព័ន្ធគណយន�មាយរបេ់គណៈងគប់ងគង យហើ�យដា�ខផ្អកយៅ 
យ�ើភេ្តពុតាងេវនក្្ម ខដ�ទទួ�បានយ្វើការេននៃិដា្មានថា យតើភាព្ិន្មាបាេ់ោេ់សរវន្តពាក់ព័ន្ធយៅនឹងងពឹត្តិការណ៍ ឬកា�ៈយទេៈខដ�អា្យ វ្ើឲមាយ 
រានការេងមាេ័�ជាសរវន្តយ�ើ�ទ្ធភាពរបេ់្នាគារ យដើ្មាបរីបន្តនិរន្តរភាពអាជរីវក្្ម។ ងបេិនយបើយ�ើងែ្ពុំេននៃិដា្មានថារានភាព្ិន្មាបាេ់ោេ់យកើតយ�ើង 
ជាសរវន្តយនាះ យ�ើងែ្ពុចំំាបា្់ងតរូវទាញ្ំណប់អារ ្្មណ៍យ�ើការោតងតដាងព័ត៌រានពាក់ព័ន្ធយៅកនៃពុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ ឬងបេិនយបើការោតងតដាង 
ព័ត៌រានរាន�ក្ខណៈ្ិនងគប់ងគាន់ យ�ើងែ្ពុំចាំបា្់ងតរូវខកខងប្តិយយប�់របេ់យ�ើងែ្ពុំ។ ការេននៃិដា្មានរបេ់យ�ើងែ្ពុំ គឺខផ្អកតា្ភេ្តពុតាងេវនក្្ម 
ខដ�ងប្ូ�បានងតឹ្កា�បរិយ្្ទចនរបា�ការណ៍េវនក្្មរបេ់យ�ើងែ្ពុំ។ យ៉មាងណក៏យដា� ងពឹត្តិការណ៍ ឬកា�ៈយទេៈនាយព�អនាគតអា្យ្វើឲមាយ 
្នាគារបញមាឈប់និរន្តរភាពចនអាជរីវក្្ម។

 វា�តច្លៃយ�ើការបង្មាញទង្ង់ និងែលៃឹ្សរចនរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុទាំង្ូ� ខដ�រួ្បញ្ចូ�ទាំងការោតងតដាងព័ត៌រាន និងវា�តច្លៃថា យតើ 
របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ បានបង្មាញពរីងបតិបត្តិការ និងងពឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធកនៃពុងអត្ន័� ខដ�អា្េយង្្បាននូវការបង្មាញរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ 
ដ៏ងតឹ្ងតរូវ។

យ�ើងែ្ពុំ ផដេ�់ព័ត៌រានជូនអនៃកទទួ�ែុេងតរូវយ�ើអភិបា�កិ្្េដេរីពរីបញ្មាយផមាេងយទៀតដូ្ជា វិស�ភាព និងយព�យវោ ខដ�បានយងគាងទុកេងរាប់ការយ្វើ 
េវនក្្ម និងការរកយ�ើញេំខាន់ៗជាសរវន្តយផមាេងយទៀត ខដ�រានរួ្បញ្ចូ�ទាំង្ំណុ្ែវះខាតចនការងតរួតពិនិតមាយចផ្ទកនៃពុង ខដ�យ�ើងបានរកយ�ើញកនៃពុង 
អំ�ពុងយព�យ្វើេវនក្្ម។

Maria Cristina M. Calimbas  
Partner
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កំណត់េរ្ាមា�់ ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ប្រព្យសកម្ម

ស្់ងបាក់កនៃពុងចដ 4 67,916,384 272,888,031 43,744,709 176,597,390 

េ្តុ�មាយយៅ្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា 5 168,970,016 678,921,524 124,540,739 502,770,963 

េ្តុ�មាយយៅ្នាគារយផមាេងៗ 6 7,792,978 31,312,186 19,095,480 77,088,453 

ឥណទានផ្ត�់ឲមាយអតិថិជន 7 1,007,139,509 4,046,686,547 794,125,991 3,205,886,626 

ងទពមាយ និងបរិកា្មារ 10 10,238,649 41,138,892 8,016,784 32,363,757 

ងទពមាយេក្្មអរូបរី 11 1,463,686 5,881,090 943,246 3,807,884 

ការវិនិយយគយផមាេងៗ 12 50,000 200,900 50,000 201,850 

ពន្ធពនមាយារជាងទពមាយេក្្ម 17 (ក) 4,903,785 19,703,408 3,048,924 12,308,506 

តច្លៃយករ្តិ៍យឈា្មាះ 9 17,380,030 69,832,961 17,380,030 70,163,181 

ងទពមាយេក្្មយផមាេងៗ 8 18,771,988 75,425,848 16,848,396 68,016,975 

ប្រព្យសកម្មសរុ្រ 1,304,627,025 5,241,991,387 1,027,794,299 4,149,205,585 

្រំែុល និង មូលធនរ្រស ់
ភាគ្រុនិក ្រំែុល

ងបាក់បយញ្ញើរបេ់អតិថិជន 804,699,381 3,233,282,113 618,172,252 2,495,561,381 

ងបាក់ក្្រី 14 253,817,389 1,019,838,269 214,788,333 867,100,500 

បំណុ�បនា្មាប់បនមាេំ 15 30,000,000 120,540,000 13,000,000 52,481,000 

្ូ�និ្ិយស្ននិវន្ត៍ 16 12,923,876 51,928,134 10,378,502 41,898,013 

បំណុ�ពន្ធយ�ើងបាក់្ំយណញ 17 (ែ) 5,705,331 22,924,020 4,444,141 17,940,997 

បំណុ�យផមាេងៗ 18 20,207,444 81,193,510 12,831,664 51,801,428 

្រំែុលសរុ្រ 1,127,353,421 4,529,706,046 873,614,892 3,526,783,319 

មូលធនរ្រស់ភាគ្រុនិក

យដើ្ទុន 19 120,000,000 482,160,000 120,000,000 484,440,000 

ងបាក់្ំយណញរកមាសាទុក 57,273,604 230,125,341 34,179,407 137,982,266 

មូលធនរ្រស់ភាគ្រុនិកសរុ្រ 177,273,604 712,285,341 154,179,407 622,422,266 

្រំែុល និងមូលធនរ្រស់សរុ្រ 
ភាគ្រុនិកសរុ្រ

1,304,627,025 5,241,991,387 1,027,794,299 4,149,205,585 

កំណត់េំគា�់ពរី1 ដ�់ 29 ខដ�ភា្មាប់ជូនយនះ គឺជាខផនៃក្ួ�ចនរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ។
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ



របាយការណ៍លទ្ធផល
សបមា្រ់ការិយ្ររិនចឆេ្រដែលបាន្រ្ចេ្រ់នថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ018

2018 2017

កំណត់េរ្ាមា� ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ចំែូលប្រតិ្រត្តិការ

្ំណូ�ពរីការងបាក់ 20 130,966,956 526,225,229 115,992,555 468,261,945

្ំណ�យ�ើការងបាក់ 21 (51,616,010) (207,393,128) (49,463,241) (199,683,104)

្ំណូ�ពរីការងបាក់េុទ្ធ 79,350,946 318,832,101 66,529,314 268,578,841

្ំណូ�កចង្ និងយជើងសរេុទ្ធ 22 7,444,028 29,910,105 5,370,725 21,681,617

្ំណូ�ងបតិបត្តិការយផមាេងៗ 1,486,694 5,973,536 660,511 2,666,483

ចំនែញពីប្រតិ្រត្តិការ 88,281,668 354,715,742 72,560,550 292,926,941

េំវិធាន្នយ�ើេ្តុ�មាយយៅ្នាគារ 
យផមាេងៗឥណទាននិងបុយរងបទាន  
និងកាតពវកិ្្ឥណទាន/ហិរញ្ញវត្ពុ 
និងការធារនារហិរញ្ញវត្ពុ 
េំវិធាន្នយ�ើេ្តុ�មាយយ�ើ្នគារ 6, 7, 18 (7,626,415) (30,642,935) (4,871,366) (19,665,705)

្ំណ�ងបតិបត្តិការយផមាេងៗ 23 (52,421,853) (210,631,005)  (43,883,576) (177,157,996)

បបាក់ចំនែញមុន្រង់ពន្ធ 28,233,400 113,441,802  23,805,608  96,103,240 

្ំណ�ពន្ធយ�ើងបាក់្ំយណញ 17 (5,139,203) (20,649,318)  (5,219,569)  (21,071,400)

បបាក់ចំនែញសុ្រ្ធសបមា្រ់ការិយ្ររិនចឆេ្រ 23,094,197 92,792,484  18,586,039  75,031,840 

កំណត់េំគា�់ពរី1 ដ�់ 29 ខដ�ភា្មាប់ជូនយនះ គឺជាខផនៃក្ួ�ចនរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ។ 
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ធនាគារ ស្ាែនា  របាយការណ៍បែចាំឆ្ាំ 2018



សបមា្រ់ការិយ្ររិនចឆេ្រដែលបាន្រ្ចេ្រ់នថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ018

របាយការណ៍ស្ីពីែបបមែបមរួលមូលធន

នែើម្រុន 
ែុោ្្រោនមរិក

្រុព្ោភនែើម្រុន 
ែុោ្្រោនមរិក

បបាក់ចំនែញ 
រក្សា្រុក 

ែុោ្្រោនមរិក

សរុ្រ 
ែុោ្្រោនមរិក

នាចថងៃទរី1 ខែ្ករា ឆ្មា2ំ018 120,000,000 - 34,179,407 154,179,407

្ំយណញេុទ្ធេងរាប់ការិ�បរិយ្្ទ - - 23,094,197 23,094,197

នានថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ018 120,000,000 - 57,273,604 177,273,604

(សមមូលពាន់នរៀល - កំែត់សមា្្ល់ 3) 482,160,000 - 230,125,341 712,285,341

នាចថងៃទរី1 ខែ្ករា ឆ្មា2ំ017 120,000,000 - 15,593,368 135,593,368

្ំយណញេុទ្ធេងរាប់ការិ�បរិយ្្ទ - -  18,586,039  18,586,039 

នានថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ017 120,000,000 -  34,179,407  154,179,407 

(សមមូលពាន់នរៀល - កំែត់សមា្្ល់ 3) 484,440,000 -  137,982,266  622,422,266 

កំណត់េំគា�់ពរី1 ដ�់ 29 ខដ�ភា្មាប់ជូនយនះ គឺជាខផនៃក្ួ�ចនរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ។
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ



2018 2017

កំណត់េរា្មា�់ ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់3)

សាច់បបាក់សុ្រ្ធនប្រើបបាស់ក្ននុងសកម្មភាពប្រតិ្រត្តិការ 24 (32,163,814) (129,234,206) (152,091,243)  (613,992,348)

លំហូរសាច់បបាក់ពីសកម្មភាពវិនិនោគ

ការទិញងទពមាយ និងបរិកា្មារ 10 (5,214,074) (20,950,149) (3,647,943) (14,726,746)

ការទិញងទពមាយេក្្មអរូបរី 11 (624,028) (2,507,345) (262,001) (1,057,698)

ស្់ងបាក់ទទួ�បានពរីការ�ក់ងទពមាយ និងបរិកា្មារ 33,416 134,265 454 1,833

េក្្មភាពវិនិយយគ (5,804,686) (23,323,229) (3,909,490) (15,782,611)

លំហូរសាច់បបាក់ពីសកម្មភាពហិរ្ញ្រ្បទាន

ងបាក់ទទួ�បានពរីងបាក់ក្្រី 153,213,539 615,612,000 104,500,000 421,866,500

ការទូទាត់េងងបាក់ក្្រី (95,184,484) (382,451,257) (60,433,015) (243,968,082)

ការទូទាត់េងបំណុ�បនា្មាប់បនមាេំ (2,000,000) (8,036,000) (3,313,217) (13,375,456)

សាច់បបាក់សុ្រ្ធនប្រើបបាស់ក្ននុងសកម្មភាពហិរ្ញ្រ្បទាន 56,029,055 225,124,743 40,753,768 164,522,962

ការនកើនន�ើង/ (ថយចុរះ) សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូល 18,060,555 72,567,308  (115,246,965)  (465,251,997)

ស្់ងបាក់ និងស្់ងបាក់េ្្ូ� នាចថងៃទរី1 ខែ្ករា 78,602,584 315,825,183 193,849,549 782,570,629

សាច់បបាក់ និងសាច់បបាក់សមមូល នានថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ 4 96,663,139 388,392,492  78,602,584  317,318,632 

កំណត់េំគា�់ពរី1 ដ�់ 29 ខដ�ភា្មាប់ជូនយនះ គឺជាខផនៃក្ួ�ចនរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ។

សបមា្រ់ការិយ្ររិនចឆេ្រដែលបាន្រ្ចេ្រ់នថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ018

របាយការណ៍លំហូរសាច់បបាក់
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សបមា្រ់ការិយ្ររិនចឆេ្រដែលបាន្រ្ចេ្រ់នថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ018

កំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ 

១. មូលដ្ានផនការបរៀែចំ 
១.១.  របាយការណ៍អន៊បលោមភាព 

របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុងតរូវបានយរៀប្ំយ�ើង យដា�អនុយោ្យៅ 
តា្េ្តង់ដារគណយន�មាយក្្ពពុជា និងយគា�ការណ៍ខណនាំរបេ់ 
្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា ខដ�ពាក់ព័ន្ធនឹងការយរៀប្ំ និងការកំណត់ 
បង្មាញយៅកនៃពុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ។

របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុរបេ់្នាគារងតរូវបានអនុ្័ត និងផ្ត�់េិទ្ធផិមាសា� 
យដា�ងកុ្ងបឹកមាសាភិបា�យៅចថងៃទរី27 ខែកុ្្ៈ ឆ្មា2ំ019។

១.២. មូលដ្ានផនការវាស់បវ្

របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុរបេ់្នាគារងតរូវបានយរៀប្ំយ�ើងយៅតា្ 
្ូ�ដា្មានតច្លៃយដើ្ដំបូង។

១.៣. រូែិយែ័ណ្ណសបមាែ់ម៊ខ្ារ និ្រូែិយែ័ណ្ណសបមាែ់កំណត់ែ្្ាញ

រូបិ�ប័ណ្ណជាតិចនងពះរាជាណ្ងកក ្្ពពុជា គឺងបាក់យរៀ�។ យដា�សរ 
្នាគារយ្វើងបតិបត្តិការអាជរីវក្្ម និងកត់ងតារា�់បញ្ជរីគណយន�មាយ 
របេ់ែលៃដួន ខផ្អកយ�ើ្ូ�ដា្មានងបាក់ដុោ្មារអាយ្រិក គណៈងគប់ងគងបាន 
កំណត់ងបាក់ដុោ្មារអាយ្រិកជារូបិ�ប័ណ្ណ្ុែងរ និងជារូបិ�ប័ណ្ណ 
េងរាប់កំណត់បង្មាញ យងពាះវាឆលៃពុះបញ្មាងំពរីសរធាតុយេដ្ឋកិ្្ចនងបភព 
ងពឹត្តិការណ៍ និងកា�ៈយទេៈរបេ់្នាគារ។

េក្្មភាពងបតិបត្តិការជារូបិ�ប័ណ្ណយផមាេងៗយទៀត យងរៅពរីងបាក់ 
ដុោ្មារអាយ្រិក ងតរូវបានប្តចូរយៅជាងបាក់ដុោ្មារអាយ្រិក យដា�យងបើអងតា 
ប្តចូរងបាក់យៅចថងៃងបតិបត្តិការយនាះ។ េ្តុ�មាយចនងទពមាយេក្្មរូបិ�វត្ពុ  
និងបំណុ�រូបិ�វត្ពុ ខដ�ជារូបិ�ប័ណ្ណយផមាេងយទៀតយងរៅពរីងបាក់ 
ដុោ្មារអាយ្រិក នាកា�បរិយ្្ទរបា�ការណ៍ ងតរូវបានប្តចូរយៅជាងបាក ់
ដុោ្មារអាយ្រិកយដា�យងបើអងតានាកា�បរិយ្្ទយនាះ។ �យ ្្អរៀងពរីការប្តចូរ 
រូបិ�ប័ណ្ណខដ�យកើត្កពរីការប្តចូរយនាះ ងតរូវបានទទួ�ស្មា�់យៅកនៃពុង 
របា�ការណ៍�ទ្ធផ�។ 

របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុយនះ ងតរូវបានបង្មាញជាងបាក់ដុោ្មារអាយ្រិក 
ខដ�ជារូបិ�ប័ណ្ណ្ុែងររបេ់្នាគារ។ តួយ�ែទាំងអេ់ងតរូវបាន 
កាត់ែ្ទង់្ំនួន្ួ�ដុោ្មារអាយ្រិក ខដ�ជិតបំផុតយបើ្ិនដូយ្នៃះយទ 
�ុះងតាខតរានការបង្មាញយផមាេងពរីយនាះ។

១.៤. ការបា៉ាន់ស្មាន និ្ការវិនិចឆេ័យ

ការយរៀប្ំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ តង្រូវឲមាយគណៈងគប់ងគងយ្វើការ 
វិនិ្័្�ប៉ាមាន់ស្មាន និងេន្មតខដ�រានផ�ប៉ះពា�់ដ�់ការអនុវត្តន៍នូវ 
យគា�នយយបា�គណយន�មាយ និង្ំនួនចនងទពមាយេក ្្មបំណុ� ្ ណូំ�  
និង្ំណ�ខដ�បានរា�ការណ៍។ �ទ្ធផ�ជាក់ខេ្តងអា្ែុេពរី
ការបា៉មាន់ស្មានទាំងយនាះ។ 

ការបា៉មាន់ស្មាន និងការេន្មតខដ�ពាក់ព័ន្ធងតរូវបានងតរួតពិនិតមាយជា 
ងបចាំ។ ការខកខងបយ�ើបា៉មាន់ស្មានចនគណយន�មាយងតរូវបានទទួ�ស្មា�់  
និងកត់ងតាយៅកនៃពុងការិ�បរិយ្្ទ ខដ�ការប៉ាមាន់ស្មានយនាះងតរូវបានខកខងប  
និងនាការិ�បរិយ្្ទអនាគតខដ�ប៉ះពា�់យដា�ការខកខងបយនះ។

ការបា៉មាន់ស្មាន និងការវិនិ្្័�គណយន�មាយ្្មាបងងតរូវបានអនុវត្តយៅ 
កនៃពុងការយរៀប្ំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ រួ្រានការបា៉មាន់ស្មាននូវ្ំនួន 
ខដ�អា្ងប្ូ�បាន្កវិញពរីឥណទានផ្ត�់ឲមាយអតិថិជន ខដ�បាន 

បង្មាញយៅកនៃពុងយគា�នយយបា�គណយន�មាយ យដា�ខ�កកនៃពុងកំណត់ 
េំគា�់ទរី2.7។

២. បគោលនបយោបាយគណបនយ្យសំខាន់ៗ
យគា�នយយបា�គណយន�មាយេំខាន់ៗ ខដ�បានយងបើងបាេ់យដា� 
្នាគារ កនៃពុងការយរៀប្ំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុយនះរានដូ្ខាងយងកា្។  
យគា�នយយបា�ទំាមាងយនះ ងតរូវបានយងបើងបាេ់េងរាប់ងគប់ការិ�បរិយ្្ទ 
ទាំងអេ់ ខដ�បានបង្មាញយៅកនៃពុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុយនះ ងបកប 
យដា�េង្គតិភាព យ�ើកខ�ងខត្ំណុ្ខដ�បានបញ្មាក់។

២.១. មូលដ្ានផនការបែមូលផ្ខុំ

របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុរបេ់្នាគាររួ្រាន របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ 
របេ់ការិយ�័�កណ្មា� និងសខារបេ់្នាគារ។ រា�់េ្តុ�មាយ 
និងងបតិបត្តិការអន្តរសខាងតរូវបាន�ុបយចា�។

២.២. ឧែករណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ

ងទពមាយេក្្ម និងបំណុ�ហិរញ្ញវត្ពុរបេ់្នាគាររួ្រាន ស្់ងបាក់ 
និងស្់ងបាក់េ្្ូ� ការផ្ត�់ឥណទាន និងបុយរងបទាន ងបាក់បយញ្ញើ 
គណនរីងតរូវទទួ�យផមាេងៗ បំណុ� និងគណនរីងតរូវទូទាត់យផមាេងៗ។  
យគា�នយយបា�គណយន�មាយេដេរីពរីការទទួ�ស្មា�់ និងការវា�តច្លៃ 
នូវេរាេធាតុទាំងយនះ ងតរូវបានបង្មាញយៅកនៃពុងយគា�នយយបា� 
គណយន�មាយយដា�ខ�កពរីគា្មា។

២.៣.សាច់បបាក់ និ្សាច់បបាក់សមមូល

ស្់ងបាក់ និងស្់ងបាក់េ្្ូ�រួ្រាន ស្់ងបាក់កនៃពុងចដ និង 
េ្តុ�មាយ្នាគារ យៅ្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា ងបាក់បយញ្ញើ្រន្តយៅ 
្នាគារហិរញ្ញវត្ពុដចទយទៀត និងការវិនិយយគរ�ៈយព�ែលៃរី ខដ�រាន 
កា�វសន្តយៅយព�ត្ក�់ដំបូងរានរ�ៈយព� 3ខែ ឬតិ្ជាង និង 
ខដ�អា្ប្តចូរជាស្់ងបាក់យព�ណក៏បាន យដា�រានហានិភ័�តិ្តួ្ 
្ំយពាះការផ្មាេ់ប្តចូរតច្លៃ។

២.៤. សមត៊ល្យបនៅធនាគារជាតិផនកម្ខុជា

េ្តុ�មាយ្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា ខដ�រួ្រានងបាក់បយញ្ញើត្ក�់ 
តា្្មាបាប់ងតរូវបានកត់ងតាតា្តច្លៃយដើ្។ 

ងបាក់បយញ្ញើត្ក�់តា្្មាបាប់ងតរូវបានរកមាសាទុកយៅ្នាគារជាតិចន 
ក្្ពពុជា ងេបតា្្មាបាប់េ្តរីពរី្នាគារ ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ពុចន 
ងពះរាជាណ្ងកក្្ពពុជា និងងតរូវបានកំណត់ជាភាគរ�ចនយដើ្ទុន 
អបមាបបររារបេ់្នាគារ និងងបាក់បយញ្ញើរបេ់អតិថិជន ខដ�តង្រូវ 
យដា�្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា។ 

២.៥. សមត៊ល្យបនៅធនាគារបផ្ស្ៗ

ងបាក់បយញ្ញើ និងងបាក់ត្ក�់យៅ្នាគារយផមាេងៗ ងតរូវបានកត់ងតា 
តា្តច្លៃយដើ្ ដកឱនភាពតច្លៃ េងរាប់្ំនួនណខដ�្ិនអា្ 
ងប្ូ�វិញបាន។

២.៦. ឥណទានផ្ល់ឲ្យអតិថិជន

ឥណទានផ្ត�់ឲមាយអតិថិជន ងតរូវបានកត់ងតាយៅកនៃពុងតារាងតុ�មាយការ
តា្ងបាក់យដើ្ដកយ្ញ្ំនួនទាំងឡា�ណ ខដ�បានជង្ះបញ្ជរី 
និងេំវិធាន្នយ�ើឥណទានជាក់ោក់ និងទូយៅជាប់េងមាេ័�។

50

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ



ចំណាត់ថា្្ក់ ចំនួននថងៃហួសកាលកំែត់សង សំវិធានធន

ឥែទានរយៈនពលខលៃី( តិចជាង ឬនស្មើ 1ឆ្្ំ)

ឥណទាន្្្មតា/េ្តង់ដារ ≤14 ចថងៃ 1%

ឥណទានឃា្មាំយ្ើ� 15 ចថងៃ - 30 ចថងៃ 3%

ឥណទានយងកា្េ្តង់ដារ 31 ចថងៃ - 60 ចថងៃ 20%

ឥណទានជាប់េងមាេ័�  61ចថងៃ - 90 ចថងៃ 50%

ឥណទានបាត់បង់ ≥ 91 ចថងៃ 100%

ឥែទានរយៈនពលដវង (នបចើនជាង1ឆ្្ំ)

ឥណទាន្្្មតា/េ្តង់ដារ <30 ចថងៃ 1%

ឥណទានឃា្មាំយ្ើ� ≥ 30 ចថងៃ - 89 ចថងៃ 3%

ឥណទានយងកា្េ្តង់ដារ ≥ 90 ចថងៃ - 179 ចថងៃ 20%

ឥណទានជាប់េងមាេ័� ≥ 180 ចថងៃ - 359 ចថងៃ 50%

ឥណទានបាត់បង់ 359ចថងៃ ឬយ�ើេ 100%

២.៧. សំវិធានធនបលើសមត៊ល្យបនៅធនាគារបផ្ស្ៗ, ឥណទាន និ្ែ៊បរបែទាន និ្កាតពវកិច្ចឥណទាន/ហិរញ្ញវត្ខុ និ្ការធារនារហិរញ្ញវត្ខុ

សបមា្រ់ការិយ្ររិនចឆេ្រដែលបាន្រ្ចេ្រ់នថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ018

កំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)

២. បគោលនបយោបាយគណបនយ្យសំខាន់ៗ (ត)

អនុយោ្តា្យគា�ការណ៍ខណនាំរបេ់្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា 
រា�់ហា្មាេុរី�រី្រី ងតរូវបានចាត់្ំណត់ថា្មាក់ យដា�យយងយៅតា្ 
�ទ្ធភាពចនការទូទាត់េងរបេ់បដិភាគរី។ �ទ្ធភាពចនការទូទាត់ 
េងយនះងតរូវបានវា�តច្លៃ យដា�ខផ្អកយៅតា្បទពិយស្ន ៍
ចនការទូទាត់េងពរី្ុន ស្មានភាពហិរញ្ញវត្ពុរបេ់កូនបំណុ� 
ស្មានភាពអាជរីវក្្ម និង�ំហូរស្់ងបាក់ពមាយាករណ៍ �ទ្ធភាព 
និងឆន្ទៈចនេងងត�ប់របេ់កូនបំណុ� បរិយកាេហិរញ្ញវត្ពុ និង 
គុណភាពចនឯកសរ។ 

យ�ើេពរីយនះ យៅចថងៃទរី1 ខែ្នៃចូ ឆ្មាំ2017 ្នាគារជាតិចនក្្ពពុជាបានយ្ញ 
ងបកាេយ�ែ ប7-017-344 េ្តរីពរី្ំណត់ថា្មាក់ហានិភ័�ឥណទាន  
និងេំវិធាន្នយ�ើអរីុ្ខភរ្ិន និងសរា្រខណនាំយ�ែប7-018-001  
្ុះចថងៃទរី16 ខែកុ្្ៈ ឆ្មាំ2018 េ្តរីពរីការអនុវត្តន៍ងបកាេេ្តរីពរី្ំណត់ថា្មាក់ 
ហានិភ័�ឥណទាន និងេំវិធាន្នយ�ើអរីុ្ខភរ្ិន ខដ�តង្រូវឲមាយ្នាគារ 
និងហិរញ្ញវត្ពុ (“្នាគារ”) ទាំងអេ់យ្វើការវាេ់ខវងយ�ើអរីុ្ខភរ្ិន និងផ្ត� ់
េំវិធាន្នងគប់ងគាន់យ�ើហា្មាេុរី�ិ្រីទាំងអេ់ យដា�ខផ្អកយ�ើ្ំណត់ថា្មាក ់
ហានិភ័�ឥណទាន និងេំវិធាន្នថ្មរីរានដូ្ខាងយងកា្៖

ការកំណត់េំវិធាន្នខាងយ�ើយនះ ងតរូវបានយ្វើយ�ើងយដា�្ិនគិតពរី 
តច ល្ៃចនងទពមាយបញ្មាយំទ យ�ើកខ�ងខតងទពមាយបញ្មាជំាស្់ងបាក់ ខដ�បាន 
ត ក្�់យៅ្នាគារ។ កនៃពុងករណរីខដ�ឥណទានងតរូវបានយ វ្ើ្ ណំត់ថ្ាមាក់ 
ជា ”ឥណទានបាត់បង់” ងទពមាយបញ្មាទំំាងអេ់ងតរូវបានយងបើងបាេ់តា្តច ល្ៃ 
ទរីផមាសារ ខដ�អនុ្័តយដា�្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា។

ភាពងគប់ងគាន់ចនេំវិធាន្ន េងរាប់ហា្មាេុរី�រី្រីទាំងអេ់ ងតរូវបាន 
វា�តច្លៃជាយរៀងរា�់ខែ យដា�គណៈងគប់ងគង់។ កតាតមាខដ�ជំរុញកនៃពុង 
ការវា�តច្លៃយ�ើភាពងគប់ងគាន់ចនេំវិធាន្នរួ្រាន ទំហំចនេំពាត 
ឥណទានបទពិយស្ន៍ចនការបាត់បង់ពរី្ុនៗ្ក�ក្ខែណ្ឌយេដ្ឋកិ្្ 
ប្្ពុបមាបននៃ និងផ�ប៉ះពា�់ដ�់ស្មានភាពហិរញ្ញវត្ពុរបេ់អតិថជននឹង 
ស្មានភាពឥណទានយៅតា្�ក្ខែណ្ឌចនយព�កិ្្េនមាយា។

ហា្មាេុរី�រី្រី្ិនអា្ទារបាន ឬ្ំខណកចនហា្មាេុរី�រី្រី ខដ�បានចាត់ 
ថា្មាក់ជាហា្មាេុរី�រី្រីអាងកក់នឹងងតរូវជង្ះបញ្ជរី បនា្មាប់ពរីរានការគិតគូរ 
យៅយ�ើតច្លៃ�ក់បានចនងទពមាយបញ្មាំ យហើ�ងបេិនយបើយៅយព�ខដ� 
គណៈងគប់ងគងវិនិ្័្�យ�ើញថា ពំុរានេងមាឃឹ្នឹងទារបាននូវហ្ាមាេុរី�រ្ី រី 
ទាំងយនាះ្កវិញយទ។

ការងប្ូ�្កវិញនូវហ្ាមាេុរី�រ្ី រីផ្ត�់ឲមាយអតិថិជន ខដ�បានជង្ះបញ្ជរី
និងការបញ្ចូ�្កវិញនូវេំវិធាន្នពរី្ុនងតរូវបានបង្មាញជា្ំណូ� 
យផមាេងៗយៅកនៃពុងរបា�ការណ៍�ទ្ធផ�។

២.៨. ការបបាក់ជាែ់ស្្ស័យ

ការងបាក់ជាប់េងមាេ័� ជាការងបាក់របេ់ឥណទាន ខដ�្ិនរាន 
ដំយណើការ ខដ�ងតរូវបានកត់ងតាជាេំវិធាន្នជាជាង្ំណូ�រហូត 
ដ�់ទទួ�បានជាស្់ងបាក់ពិតងបាកដ។ 

ការងបាក់ជាប់េងមាេ័�ងតរូវបានបង្មាញ យដា�ដកយ្ញពរីការងបាក់ 
ខដ�ងតរូវទទួ�។

២.៩. បទព្យសកម្មបផ្ស្ៗ

ងទពមាយេក្្មយផមាេងៗងតរូវបានកត់ងតាយៅតា្តច្លៃយដើ្ដកេំវិធាន 
្នខាតបង់។

២.១០.បទព្យ និ្ែរិក្ារ  បទព្យអរូែី និ្តផមលៃបករ្តិ៍បឈ្មោះ

(i) ខផនៃកចនងទពមាយ និងបរិកា្មារងតរូវបានកត់ងតាតា្តច្លៃយដើ្ដក 
 រំ�េ់បង្គរ និងការខាតបង់យ�ើឱនភាពតច ល្ៃបង្គរ ងបេិនយបើរាន។  
 យៅយព�ខដ�ធាតុេំខាន់ៗចនងទពមាយ និងបរិកា្មាររានអា�ុកា� 
 យងបើងបាេ់ែុេៗគា្មា ធាតុទាំងយនាះងតរូវបានចាត់ទុកជាខផនៃក 
 យផមាេងគា្មារបេ់ងទពមាយ និងបរិកា្មារ។
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(ii) ការ្ំណ�បនា្មាប់ ខដ�ពាក់ព័ន្ធយៅនឹងខផនៃក្ួ�ចនងទពមាយ និង 
 បរិកា្មារ ខដ�បានទទួ�ស្មា�់រួ្្កយហើ� ងតរូវបានបូកបញ្ចូ� 
 យៅកនៃពុងតច ល្ៃយយងចនខផនៃកយនាះ ងបេិនយបើអា្រាន�ទ្ធភាពផ្ត�់ 
 នូវអត្ងបយយជនយ៍េដ្ឋកិ្្នាយព�អនាគតដ�់្នាគារ យ�ើេ 
 ពរីេ្តង់ដារយដើ្ ។ រា�់ការ្ំណ�បន្ាមាប់យផមាេងយទៀត ងតរូវបានទទួ� 
 ស្មា�់ជា្ំណ�យៅកនៃពុងការិ�បរិយ្្ទខដ�បានយកើតយ�ើង។

(iii) ្ំយណញ ឬខាតពរីការឈប់យងបើ ឬការ�ក់យ្ញខផនៃកចនងទពមាយ និង 
 បរិក្ាមារណ្ួ�ងតរូវបានកំណត់យដា�ភាពែុេគ្ាមារវាងស្់ងបាក់ 
 ទទួ�បានពរីការ�ក់ និងតច្លៃយយងចនខផនៃកយនាះ យហើ�ងតរូវ 
 បានទទួ�ស្មា�់ យៅកនៃពុងរបា�ការណ៍�ទ្ធផ�នាចថងៃឈប់យងបើ  
 ឬ�ក់យ្ញ។

(iv) ងទពមាយ និងបរិកា្មារ ខដ�បានដករំ�េ់អេ់ ងតរូវបានរកមាសាទុកកនៃពុង 
  របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុរហូតដ�់ចថងៃ ខដ�ងទពមាយ និងបរិកា្មារ 
  ទាំងយនាះងតរូវបាន�ក់យ្ញ ឬ�ុបបំបាត់យចា�។

(v) ងទពមាយេក្្មអរូបរី ខដ�រួ្រានអាជា្មាប័ណ្ណក្្មវិ្រីកុំពមាយចូទ័រ និង 
  អាជា្មាប័ណ្ណក្្មវិ្រី្នាគារេនៃចូ�ងតរូវបានរា�ការណ៍តា្ 
  ចថលៃយដើ្ដករំ�េ់បង្គរ និងការខាតខដ�បណ្មា�្កពរីការ 
  ថ�្ុះតច្លៃ ងបេិនយបើរាន។ ការទិញក្្មវិ្រីកុំពមាយចូទ័រ ងតរូវយ្វើ 
  ្ូ�្នក្្មតា្្ូ�ដា្មានចថលៃយដើ្ ខដ�យកើតយ�ើងពាក់ព័ន្ធ 
  យៅនឹងការទិញក្្មវិ្រីកុំពមាយចូទ័រជាក់ោក់ យហើ�ខដ�អា្ដាក ់
  យងបើងបាេ់បាន។

(vi) តច្លៃយករ្តិ៍យឈា្មាះងតរូវបានទិញ យៅយព�រានការរួ្បញ្ចូ�គា្មាចន 
  អាជរីវក្្ម គឺងតរូវបានវាេ់ខវងជាយ�ើកដំបូងតា្តច្លៃយដើ្ ខដ� 
  យ�ើេពរីតច្លៃយដើ្ចនការរួ្បញ្ចូ�ចនអាជរីវក្្មជាងការងបាក់ចន 
  តច្លៃទរីផមាសារេុទ្ធចនងទពមាយេក្្ម បំណុ� និងបំណុ��ថាយហតុ 
   ខដ�អា្កត់េំគា�់បាន យយងតា្ការទទួ�ស្មា�់យ�ើកដំបូង  

តច្លៃយករ្តិ៍យឈា្មាះងតរូវបានវាេ់ខវងយៅតា្ចថលៃយដើ្ចនការបាត់បង ់
ឱនភាព (េូ្យៅយ ើ្�យៅយគា�ការណ៍គណយន�មាយចនឱនភាព
ចនងទពមាយេក្្ម ្ិនខ្នហិរញ្ញវត្ពុ)។

២.១១.ចំនាយរំលស់បទព្យែរិក្ារ និ្បទព្យអរូែី

កនៃពុងឆ្មាំ2018 ្នាគារបានផ្មាេ់ប្តចូរវិ្រីសសេ្តរំ�េ់ងទពមាយ និងបរិកា្មា 
របេ់ែលៃដួនពរីវិ រ្ីសសេ្តរំ�េ់ថ�្ុះយៅវិ រ្ីសសេ្តយថរ។ ការផ្មាេ់ប្តចូរវិ រ្ី 
សសេ្តរំ�េ់យនះ គឺយដើ្ មាបរីឆលៃពុះបញ្មាងំពរី�ំហូរយេដ្ឋកិ្្ចនការយងបើងបាេ់ 
ងទពមាយនិងបរិកា្មារ និងងទពមាយអរូបរីដូ្ខាងយងកា្៖

2018 2017

អា�ុកា� 
ចនវិ្រីសសេ្ត 

រំ�េ់យថរ

ភាគរ�ចន  
វិ្រីសសេ្តរំ�េ់ 

ថ�្ុះ

ងទពមាយអរូបរី 10 10%

បរិក្ារកំុពមាយចូទ័រ និងបរិក្ាមារបន្ាមាប់បនមាេំ 3 50%

បរិកា្មារកុំពមាយចូទ័រ និងរា៉មាេុរីនងពរីន 5 50%

ងបព័ន្ធកុំពមាយចូទ័រយ្ 7 50%

រា៉មាេុរីនដក/ដាក់ងបាក់ 7 50%

បរិកា្មារឧបករណ៍ការិយ�័� 4 25%

យគឿងេង្មារឹ្ការិយ�័� 6 25%

រថ�ន្ត 10 25%

យទា្ងកយន�ន្ត 5 25%

ការខក�្្អយ�ើងទពមាយជួ� 5 20%

បរិកា្មារយផមាេង 4 20%

ការផ្មាេ់ប្តចូរវិ្រីសសេ្តរំ�េ់យនះ ្ិនរានផ�ប៉ះពា�់ជាសរវន្តយទ 
្ំយពាះ្នាគារ។

ងទពមាយ និងបរិកា្មារកំពុងសងេង់ ្ ិនងតរូវបានយ វ្ើរំ�េ់រហូតដ�់យព� 
ខដ�ងទពមាយ និងបរិកា្មារពាក់ព័ន្ធងតរូវបានបញ្ប់ និងដាក់ឱមាយដំយណើរ 
ការយងបើងបាេ់យដា�គណៈងគប់ងគង។ 

២.១២. ឱនភាពផនបទព្យសកម្ម មិនបមនហិរញ្ញវត្ខុ 

តច្លៃយយងចនងទពមាយេក្្ម្ិនខ្នហិរញ្ញវត្ពុ ខដ�រានអា�ុកា� 
្មាបាេ់ោេ់ងតរូវបានងតរួតពិនិតមាយយ�ើងវិញ យៅរា�់កា�បរិយ្្ទ 
រា�ការណ៍នរ្ី �ួៗ យដើ្ មាបរីកំណត់ថាយតើរានេញ្មាណណ្ួ� ខដ� 
បង្មាញថា ងទពមាយេក្្មទាំងយនាះរានឱនភាពចនតច្លៃ។ ងបេិនយបើ 
រានេញ្មាណយនាះយកើតយ�ើង ការប៉ាមាន់ស្មានយ�ើតច ល្ៃ ខដ�អា្ងប្ូ� 
បានវិញរបេ់ងទពមាយេក ្្មងតរូវបានយ វ្ើយ�ើង។ េងរាប់ងទពមាយអរូបរី ខដ� 
រានអា�ុកា�្មាបាេ់ោេ់ ការយតេ្តឱនភាពងបចាំឆ្មាំ គឺងតរូវបាន 
យ្វើយ�ើង។ 

តច្លៃខដ�អា្ងប្ូ�្កវិញបានរបេ់ងទពមាយេក្្ម ឬឯកតាបយងកើត 
ស្់ងបាក់ គឺជាតច្លៃខដ�្ំជាងរវាងតច្លៃយងបើងបាេ់ និងតច្លៃទរីផមាសារ 
ដក្ំណ� យដើ្មាបរី�ក់យ្ញ។ កនៃពុងការបា៉មាន់ងបរាណតច្លៃយងបើងបាេ់  
�ំហូរស្់ងបាក់នាយព�អនាគតងតរូវបានបញ្ពុះយៅតច ល្ៃប្្ពុបមាបននៃ យដា� 
យងបើអងតាការងបាក់្ុនបង់ពន្ធ ខដ�ឆលៃពុះបញ្មាំងការវា�តច្លៃទរីផមាសារ 
ប្្ពុបមាបននៃយ�ើតច្លៃយព�យវោចនស្់ងបាក់ និងហានិភ័�ជាក់ោក់  
េងរាប់ងទពមាយេក ្្មទំាងយនាះ។ េងរាប់យគា�បំណងចនការងតរួតពិនិតមាយ 
យ�ើឱនភាពចនតច្លៃងទពមាយេក្្ម ងតរូវបានចាត់ថា្មាក់ជាងកុ្តូ្ៗចន 
ងទពមាយេក ្្ម ខដ�អា្បយងកើត�ំហូរស្់ងបាក់ពរីការបន្តការយងបើងបាេ់ 
យដា�្ិនពឹងខផ្អកខ្ាមាងំយ�ើ�ំហូរស្់ងបាក់ចនងទពមាយេក ្្មដចទយទៀត ឬ 
ងកុ្ងទពមាយេក ្្មដចទយទៀតយៅកាត់ថា (“ឯកតាបយងកើតស្់ងបាក់”)។

សបមា្រ់ការិយ្ររិនចឆេ្រដែលបាន្រ្ចេ្រ់នថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ018

កំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)

២. បគោលនបយោបាយគណបនយ្យសំខាន់ៗ (ត)
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ការទូទាត់ងបាក់បំណ្់អតរីតភាពការងរ ខដ�យេ្មើនឹងងបាក់ឈនៃដួ� 
របេ់បុគ្គ�ិក្ំនួន 15ចថងៃ កនៃពុង្ួ�ឆ្មាំ ខដ�ងតរូវយបើកឲមាយបុគ្គ�ិក 
យរៀងរា�់ឆ្មាំ កនៃពុងកង្ិតអតិបររា10ឆ្មាំ (្ិនយ�ើេពរី 6ខែ ចន 
ងបាក់ឈនៃដួ�េុទ្ធស្គិតជា្្មាយ្តា្ឆ្មាំនរី្ួ�ៗ) ខដ�យេ្មើ និង 
ចាប់យផ្តើ្ទូទាត់ដូ្ខាងយងកា្៖

 ងបាំពរីរចថងៃកនលៃះងតរូវយបើកចាប់ពរីខែ្ិថុនាយៅឆ្មាំបនា្មាប់ 

 ងបាំពរីរចថងៃកនលៃះងតរូវយបើកចាប់ពរីខែ្នៃចូយៅឆ្មាំបនា្មាប់

្នាគារបានកត់ងតាបង្គរទុកងបាក់បំណ្់អតរីតភាពការងរ ្ំនួន  
2,412,054 ដុោ្មារអាយ្រិក ជាខផនៃកចន្ំណ�បុគ្គ�ិក និង្ំណ� 
ពាក់ព័ន្ធ ខដ�បង្មាញយៅកនៃពុង្ំណ�ងបតិបត្តិការយផមាេងៗ ចន 
របា�ការណ៍�ទ្ធផ�។

២.១៨. មូលនិធិបសោធននិវត្ន៍

្នាគារ បានផ្ត�់អត្ងបយយជន៍ដ�់បុគ្គ�ិកតា្យគា�ការណ៍ 
្ូ�និ្ិយស្ននិវត្តន៍។ បុគ្គ�ិក ខដ�បានបញ្ប់ឆ្មាសំក�មាបង រាន 
ជយង្ើេកនៃពុងការ្ូ�រួ្កនៃពុងគយងរាង្ូ�និ្ិយស្ននិវត្តន៍។  
្ូ�និ្ិយស្ននិវត្តន៍ងតរូវបានផ្ត�់្ូ�និ្ិដូ្ខាងយងកា្៖

  បុគ្គ�ិក្ូ�រួ្្ំខណករហូតដ�់ 5.0% ចនងបាក់យបៀវតមាេ 
  ងបចាំខែរបេ់បុគ្គ�ិក យហើ�្នាគារ្ូ�រួ្្ំខណកពរីរដង 
  ចន្ំនួនយនាះ។ ការ្ូ�រួ្្ំខណកយនាះ ងតរូវបានកត់ងតាកនៃពុង 
  របា�ការណ៍�ទ្ធផ�។

   ្ នាគារ្ូ�រួ្្ំខណកផ្ត�់ការងបាក់យ�ើេ្តុ�មាយ្ូ�និ្ិ 
យស្ននិវត្តន៍បង្គរ យដា�គណនាតា្អងតា 6.5% កនៃពុង្ួ�ឆ្មា។ំ  
ការ្ូ�រួ្្ំខណកយនាះ ងតរូវបានកត់ងតាកនៃពុងរបា�ការណ៍ 
�ទ្ធផ�។ 

្ូ�និ្ិយស្ននិវត្តន៍នឹងបង់ជូនបុគ្គ�ិក (ខដ�បាន្ូ�រួ្្ំខណក) 
យៅយព�ខដ�្ូ�និវត្តន៍ោឈប់ ឬបញ្ប់កិ្្េនមាយាការងរ។

យៅយព�្ូ�និវត្តន៍ ឬោឈប់ការ្ូ�រួ្្ំខណករបេ់បុគ្គ�ិក 
និងការងបាក់ងតរូវយបើកឲមាយទាំងអេ់យ�ើកខ�ងការ្ូ�រួ្្ំខណករបេ់ 
្នាគារ និងការងបាក់ពាក់ព័ន្ធងតរូវយបើកអនុយោ្តា្�ក្ខែណ្ឌដូ្
ខាងយងកា្៖

ចំនួនឆ្្ំដែលបាន្រំនពញ 
នសវាកម្ម

ភាគរយននការចូលរួម 
ពីធនាគារ

យេ្មើនឹង ឬតិ្ជាង 1ឆ្មាំ -

យ៉មាងតិ្ 1ឆ្មាំ 20%

យ៉មាងតិ្ 2ឆ្មាំ 40%

យ៉មាងតិ្ 3ឆ្មាំ 60%

យ៉មាងតិ្ 4ឆ្មាំ 80%

យ៉មាងតិ្ 5ឆ្មាំ 100%

បុគ្គ�ិក ខដ�បានបញមាឈប់យដា�កំហុេវិជា្មាជរីវៈ្ងៃន់្ងៃរ អា្ទទួ� 
បានខតការ្ូ�រួ្្ំខណករបេ់ែលៃដួន និងការងបាក់ខតបុ៉យណណមាះ យទាះបរីជា 
បានបំយពញការងរជា្ួ�្នាគាររ�ៈយព��ូរប៉ុនណក៏យដា�។ 

្ូ�និ្ិយស្ននិវត្តន៍ងតរូវបានបង្មាញកនៃពុងតច្លៃចថលៃយដើ្។

ការខាតបង់យ�ើឱនភាពចនតច្លៃងតរូវបានទទួ�ស្មា�់ ងបេិនយបើតច្លៃ 
យយងចនងទពមាយេក ្្ម្ួ� ឬឯកតាបយងកើតស្់ងបាក់ រាន្ំនួនយ�ើេ 
ពរីតច ល្ៃ ខដ�អា្ងប្ូ�្កបានវិញ។ ការខាតបង់យ�ើឱនភាពចនតច ល្ៃ  
ងតរូវបានទទួ�ស្មា�់យៅកនៃពុងរបា�ការណ៍�ទ្ធផ�។

២.១៣. បបាក់ែបញ្ញើរែស់អតិថិជន និ្ធនាគារហិរញ្ញវត្ខុនានា

ងបាក់បយញ្ញើរបេ់អតិថិជន និង្នាគារហិរញ្ញវត្ពុនានាងតរូវបានបង្មាញ 
កនៃពុងតច្លៃចថលៃយដើ្។

២.១៤. បបាក់កម្ចី

ងបាក់ក្្រីងតរូវបានបង្មាញកនៃពុងតច ល្ៃចថលៃយដើ្ ខដ�យៅេ�់។ កចង្យជើងសរ 
ខដ�បានបង់កនៃពុងដំយណើរការ បយងកើតងបាក់ក្្រីងតរូវយ វ្ើ្ �ូ្នក ្្ម និងយ វ្ើ 
រំ�េ់យថរ តា្រ�ៈយព�ចនងបាក់ក្្រី។

ចថលៃយដើ្ ងបាក់ក្្រី (្ំណ�យ�ើការងបាក់) ងតរូវបានកត់ងតាជា្ំណ� 
យៅយព�ខដ�យកើតយ�ើង យ�ើកខ�ងខតការងបាក់យនាះយកើតយ�ើងពរី 
ការទិញ ការសងេង់ ការផ�ិតងទពមាយេក ្្ម ខដ�ងតរូវយ វ្ើ្ �ូ្នក ្្ម 
ជាខផនៃកចនតច្លៃរបេ់ងទពមាយេក្្មយនាះ។

២.១៥. ែំណ៊លែនទៃាែ់ែន្សំ

បំណុ�បនា្មាប់បនមាេំ ងតរូវបានចាត់ទុកជាបំណុ�ហិរញ្ញវត្ពុយៅយព� 
ខដ�្នាគាររានកាតពវកិ្្តា្កិ្្េនមាយាកនៃពុងការងបគ�់ស្់ងបាក់ 
ឬងទពមាយេក្្មហិរញ្ញវត្ពុដ�់អង្គភាពដចទយទៀត ឬយដើ្មាបរីយដាះដូរងទពមាយ 
េក ្្មហិរញ្ញវត្ពុ ឬបំណុ�ហិរញ្ញវត្ពុជា្ួ�នឹងអង្គភាព្ួ�យទៀត យងកា្ 
�ក្ខែណ្ឌខដ�្ិនេូវអំយណ�ផ�ដ�់្នាគារ។ បំណុ�បន្ាមាប់បនមាេំ 
ខដ�បានអនុ្័ត យដា�្នាគារជាតិចនក្្ពពុជាងតរូវបានដាក់បញ្ចូ� 
ជាយដើ្ទុនថា្មាក់ទរី2 យដើ្មាបរីគណនា្ូ�និ្ិផ្មា�់េុទ្ធ យដា�អនុយោ្
តា្យេ្ក្តរីខណនាំរបេ់្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា។ បំណុ�បនា្មាប់បនមាេំ  
ងតរូវបានបង្មាញកនៃពុងតច្លៃចថលៃយដើ្។

បំណុ�បនា្មាប់បនមាេំងតរូវបានបង្មាញតច្លៃចថលៃយដើ្

២.១៦. សំវិធានធន

េំវិធាន្នងតរូវបានទទួ�ស្មា�់យៅកនៃពុងតារាងតុ�មាយការ យៅយព�
ខដ�្នាគាររានកាតពវកិ្្តា្ផលៃចូវ្មាបាប់ ឬកាតពវកិ្្ងបយយ� 
នាយព�ប្្ពុបមាបននៃ ខដ�ជា�ទ្ធផ�ចនងពឹត្តិការណ៍កនលៃងផុតយៅ  
យហើ�វាទំនងថា រានតង្រូវការ�ំហូរយ្ញនូវអត្ងបយយជន ៍
យេដ្ឋកិ្្កនៃពុងការបំយពញនូវកាតពវកិ្្យនាះ។ ងបេិនយបើផ�ប៉ះពា�់ 
រាន�ក្ខណៈសរវន្ត េំវិធាន្នងតរូវបានកំណត់ យដា�ការបញ្ពុះតច ល្ៃ 
�ំហូរស្់ងបាក់ នាយព�អនាគតតា្អងតា្ុនបង់ពន្ធ យងពាះឆលៃពុះ 
បញ្មាំងការវា�តច្លៃទរីផមាសារប្្ពុបមាបននៃយ�ើតច្លៃយព�យវោចនស្់ងបាក់  
និងហានិភ័�ជាក់ោក់្ំយពាះបំណុ�ទាំងយនាះ។

២.១៧. អត្បែបយោជន៍ែ៊គ្គលិក

ងបាក់យបៀវតមាេ ការឈប់េងរាកងបចាំឆ្មាំ និងយព�ឈឺរានងបាក ់
យងបៀវតមាេ ងបាក់យ�ើកទឹក្ិត្ត និងអត្ងបយយជន៍្ិនខ្នហិរញ្ញវត្ពុ 
ងតរូវបានកត់ងតាបង្គរទុកកនៃពុងការិ�បរិយ្្ទ ខដ�ពាក់ព័ន្ធយេវាក្្ម 
ខដ�បានបំយពញយដា�បុគ្គ�ិកចន្នាគារ។

កនៃពុងឆ្មាំ2018 ្នាគារបានកត់ងតាបង្គរទុកនូវងបាក់បំណ្់អតរីតភាព 
ការងរតា្្មាបាប់តង្រូវេងរាប់ឆ្មាំ2018 និងឆ្មាំកនលៃង្ក យដា� 
អនុយោ្តា្ងបកាេចនងកេួងការងរ និងបណ្ដះបណ្មា�វិជា្មាជរីវៈ 
យ�ែ443 ្ុះចថងៃទរី21 ខែកញ្មា ឆ្មាំ2018 េ្តរីពរីការអនុវត្តចនការទូទាត ់
ងបាក់បំណ្់អតរីតភាពការងរ។ ងបកាេយនះតង្រូវឲមាយងបតិេក្្ម
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២.១៩. ការទទរួលស្គាល់បបាក់ចំណូល

្ំណូ�ការងបាក់ពរីឥណទានដំយណើរការងតរូវបានទទួ�ស្មា�់ យដា� 
ខផ្អកយ�ើ្ �ូដ្ាមានបង្គរជាយរៀងរា�់ចថងៃ។ យៅយព�ខដ�គណនរីងតរូវបាន 
ចាត់ថ្ាមាក់ជាឥណទាន្ិនដំយណើរការយនាះ ការងបាក់នឹងងតរូវបានកត់ងតា 
ជាការងបាក់ជាប់េងមាេ័� �ុះងតាខតទទួ�បានជាស្់ងបាក់េុទ្ធ។ 
្ំណូ�ពរីេក្្មភាពយផមាេងៗ របេ់្នាគារងតរូវបានបង្គរ យដា� 
យងបើងបាេ់្ូ�ដា្មានដូ្ខាងយងកា្៖

 កចង្យ�ើការចាត់ខ្ងផ្ត�់ឥណទាន និងកចង្យជើងសរយ�ើ 
 យេវាក្្ម និងឥណទានខដ�បានផ្ត�់យៅឲមាយអតិថិជនងតរូវបាន 
 ទទួ�ស្មា�់កនៃពុងអំ�ពុងយព�បំយពញយេវាក្្ម និងឥណទាន។

 កចង្យ�ើកិ្្េនមាយា និងកចង្ការធានាយ�ើយេវាក្្មយផមាេងៗ  
 និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ពុនានា ខដ�ផ្ត�់ឲមាយអតិថិជនងតរូវបានទទួ� 
 ស្មា�់ជា្ំណូ�យៅយព�ងបតិបត្តិការយកើតយ�ើង។

 កចង្យេវាក្្ម និងកចង្រត់ការងតរូវបានទទួ�ស្មា�់យៅយព� 
 ខដ�យេវាក្្មងតរូវបានបំយពញ។

២.២០. ចំណាយការបបាក់

្ំណ�យ�ើការងបាក់យៅយ�ើងបាក់បយញ្ញើ ងតរូវបានទទួ�ស្មា�់តា្ 
្ូ�ដា្មានបង្គរ។ 

២.២១. ភតិសន្យាបែតិែតិ្ការ

ចថលៃឈនៃដួ�ខដ�ងតរូវទូទាត់យ�ើភតិេនមាយាងបតិបត្តិការ ងតរូវបានទទួ� 
ស្មា�់កនៃពុងរបា�ការណ៍�ទ្ធផ�តា្វិ្រីសសេ្តរំ�េ់យថរយៅតា្ 
យថរយវោចនភតិេនមាយា។ ការេនមាយាភតិេនមាយា ្ិនងតរូវបានទទួ� 
ស្មា�់ជាបំណុ�យទរហូតដ�់យព� ខដ�្នាគាររានកាតពវកិ្្ 
ងតរូវទូទាត់។

២.២២. ពន្ធបលើបាបក់ចំបណញ

ពន្ធយ�ើងបាក់្ំយណញ ឬខាតកនៃពុងការិ�បរិយ្្ទរួ្រាន ពន្ធយ�ើងបាក់ 
្ំយណញងបចាំឆ្មាំ និងពន្ធពនមាយារ។ ពន្ធយ�ើងបាក់្ំយណញងបចាំឆ្មាំ ងតរូវ 
បានទទួ�ស្មា�់យៅកនៃពុងរបា�ការណ៍�ទ្ធផ� យ�ើកខ�ងខតកនៃពុងករណរី 
ខដ�ទាក់ទងយៅនឹងេរាេធាតុ ខដ�ងតរូវទទួ�ស្មា�់ជាខផនៃក្ួ� 
ចន្ូ�្នភាគទុនិកកនៃពុងករណរីយនះ វាក៏ងតរូវបានកំណត់បង្មាញជាខផនៃក 
្ួ�ចន្ូ�្នភាគទុនិកផងខដរ។

ពន្ធយ�ើងបាក់្ំយណញងបចាំឆ្មាំ គឺជាពន្ធខដ�រំពឹងទុកថាងតរូវបង់យៅ 
យ�ើងបាក់្ំយណញជាប់ពន្ធកនៃពុងការិ�បរិយ្្ទ យដា�យងបើអងតាពន្ធខដ� 
បានអនុ្័ត ឬបានអនុ្័តជាអាទិ៍យៅនាកា�បរិយ្្ទរា�ការណ៍ជា 
្ួ�នឹងនិ�័តក្្មណ្ួ�យៅយ�ើពន្ធងតរូវបង់ពរីឆ្មាំ្ុនៗ។

សបមា្រ់ការិយ្ររិនចឆេ្រដែលបាន្រ្ចេ្រ់នថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ018

កំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)

២. បគោលនបយោបាយគណបនយ្យសំខាន់ៗ (ត)

ពន្ធពនមាយារ ងតរូវបានកត់ងតាតា្វិ្រីសសេ្តតារាងតុ�មាយការយៅយ�ើភាព 
�ំយអៀងជាបយណ្មាះអាេននៃរវាងតច ល្ៃយយងចនងទពមាយេក ្្ម និងបំណុ� 
កនៃពុងយគា�បំណងចនការយ្វើរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ និងតច្លៃយយងយងបើ 
េងរាប់ការគិតពន្ធ។ តច្លៃចនងបាក់ពន្ធពនមាយារ ខដ�បានកំណត់យនាះ 
គឺខផ្អកយ�ើ�ក្ខណៈចនការយជឿជាក់នឹងទទួ�បាន ឬការទូទាត់ខដ� 
នឹងយកើតយ�ើងរវាងតច្លៃយយងចនងទពមាយេក្្ម និងបំណុ�យដា�យងបើ 
អងតាពន្ធកំណត់យៅនាកា�បរិយ្្ទរា�ការណ៍។

ពន្ធពនមាយារជាងទពមាយេក្្មងតរូវបានទទួ�ស្មា�់ យដើ្មាបរីអា្យងបើងបាេ់
ខតកនៃពុងករណរីអា្នឹងយកើតរានយ�ើងយៅយ�ើងបាក់្ំយណញជាប់ពន្ធ 
នាយព�អនាគត ខដ�អា្យងបើងបាេ់ជា្ួ�នឹងងទពមាយេក្្មបាន។  
ពន្ធពនមាយារជាងទពមាយេក្្មងតរូវបានកាត់បន្�កនៃពុងករណរី ខដ�វា្ិន 
អា្យកើតយ�ើងនូវអត្ងបយយជន៍ចនពន្ធ ខដ�ពាក់ព័ន្ធខដ�អា្នឹង 
យងបើងបាេ់បាន។

២.២៣. សម្័ន្ធញាតិ

ភាគរីខដ�ងតរូវបានចាត់ទុកជាេ្្ព័ន្ធញាតិរបេ់្នាគារ ងបេិនយបើ
ភាគរីយនាះរាន�ទ្ធភាពងគប់ងគងយដា�ផ្មា�់ ឬយដា�ងបយយ� 
យ�ើភាគរី្ួ�យទៀត ឬរានឥទ្ធិព�យ៉មាងខា្មាំងយៅយ�ើភាគរីយនះកនៃពុងការ
យ្វើយេ្ក្តរីេយង្្យ�ើខផនៃកហិរញ្ញវត្ពុ និងងបតិបត្តិការ ឬដូ្គា្មាយនះខដរ 
ងបេិនយបើ្នាគារ និងភាគរីយនាះេ្ិតយៅយងកា្ការងគប់ងគងរួ្្ួ� 
ឬក៏រានឥទ្ធពិ�រួ្។ េ ្្ពន័្ធញាតិអា្ជា រូបវន្តបុគ្គ� ឬនរីតិបុគ្គ� និង 
រួ្បញ្ចូ�នូវរូបវន្តបុគ្គ�ណរ្ាមាក់ចនេរាជិកងគរួសរ ខដ�ជិតេនៃទិ្ធក៏ 
ងតរូវបានចាត់ទុកជាេ្្ព័ន្ធញាតិខដរ។ 

យៅយងកា្្មាបាប់េ្តរីពរី្នាគារ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ពុនិ�្ន័�របេ់ 
េ្្ព័ន្ធញាតិ គឺជាភាគរីខដ�កាន់កាប់យដា�ផ្មា�់ ឬយដា�ងបយយ� 
យ៉មាងតិ្ 10% ចនយដើ្ទុន ឬេិទ្ធិយបាះយឆ្មាត ងព្ទាំងរូបវន្តបុគ្គ� 
ណរ្ាមាក់ ខដ�រួ្្ំខណកកនៃពុងការអភិបា� ការដឹកនំា ការងគប់ងគង ឬ 
ការបយងកើត និងការងតរួតពិនិតមាយចផ្ទកនៃពុងរបេ់្នាគារ។ 

៣. ការែ្នូររូែិយែ័ណ្ណពីបបាក់ដ៊លលៃារអាបមរិក 
 បទៅជាបបាក់បរៀល

របា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ ងតរូវបានបង្មាញជាងបាក់ដុោ្មារអាយ្រិក។ ការប្តចូរ 
រូបិ�ប័ណ្ណពរីងបាក់ដុោ្មារអាយ្រិកយៅជាងបាក់យរៀ�ងតរូវបានយ្វើយ�ើង យដើ្មាបរី 
អនុវត្តយៅតា្យគា�ការណ៍ខណនាំរបេ់្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា ពាក់ព័ន្ធ 
នឹងការយរៀប្ំ និងការកំណត់បង្មាញយៅកនៃពុងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ យដា� 
យងបើអងតាប្តចូរងបាក់ជាផលៃចូវការ ងបកាេយដា�្នាគារជាតិចនក ្្ពពុជា នាចថងៃទរី 31  
ខែ្នៃចូ ឆ្មាំ2018 ខដ� 1 ដុោ្មារអាយ្រិក យេ្មើនឹង 4,018 យរៀ� (2017:  

1 ដុោ្មារអាយ្រិក យេ្មើនឹង 4,037 យរៀ�)។ តួយ�ែជាងបាក់យរៀ�យនះ គឺ្ិន 
ងតរូវបាន�ក្កបកងស�ថា តួយ�ែងបាក់ដុោ្មារអាយ្រិក ងតរូវបានប្តចូរយៅ 
ជាងបាក់យរៀ� ឬនឹងងតរូវបានប្តចូរជាងបាក់យរៀ� នាយព�អនាគតតា្អងតាប្តចូរ 
ងបាក់យនះ ឬអងតាប្តចូរងបាក់យផមាេងយទៀតយនាះយ�ើ�។
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៤. សាច់បបាក់ក្ខុ្ផដ

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

សខា 67,916,377 272,888,003 43,744,709 176,597,390

ការិយ�័�កណ្មា� 7 28 - -

67,916,384 272,888,031 43,744,709 176,597,390

 ស្់ ងបាក់កនៃពុងចដតា្រូបិ�ប័ណ្ណរានដូ្ខាងយងកា្៖

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ងបាក់ដុោ្មារអាយ្រិក  46,519,200  186,914,146  29,261,852  118,130,096

ងបាក់ខែ្មរយរៀ�  20,080,024  80,681,536  13,650,000  55,105,050 

ងបាក់ចថបាត  1,250,892  5,026,084  757,241  3,056,982 

ងបាក់អឺរ៉ូ  49,105  197,304  8,124  32,797 

ងបាក់យផន  7,395  29,713  5,782  23,342 

ងបាក់ដុោ្មារអូសសតមា�រី  7,048  28,319  5,919  23,895 

ងបាក់យ�៉នជប៉ុន  1,785  7,172  55,300  223,246 

ងបាក់�៉ន្ិន  825  3,315  491  1,982 

ងបាក់ដុោ្មារេិង្ហបូរី  110  442  -    -   

 67,916,384  272,888,031  43,744,709  176,597,390 

 
 េងរាប់យគា�បំណងចនរបា�ការណ៍�ំហូរស្់ងបាក់ស្់ងបាក់កនៃពុងចដនិងស្់ងបាក់េ្្ូ�រានដូ្ខាងយងកា្៖

 

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ស្់ងបាក់កនៃពុងចដ 67,916,384 272,888,031  43,744,709  176,597,390

េ្តុ�មាយយៅ្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា 20,875,343 83,877,128 15,762,395 63,632,789

េ្តុ�មាយយៅ្នាគារនានា 7,871,412 31,627,333  19,095,480  77,088,453 

96,663,139 388,392,492  78,602,584  317,318,632 
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៥. សមត៊ល្យបនៅធនាគារជាតិផនកម្ខុជា

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

គណនរី្រន្ត 20,875,342 83,877,124 15,762,393 63,632,781

ងបាក់បយញ្ញើរ�ៈយព�ែលៃរី 17,010,000 68,346,180 3,839,485 15,500,001

ងបាក់ត្ក�់ធានាយ�ើយដើ្ទុន 12,000,000 48,216,000 12,000,000 48,444,000

ងបាក់បង្ុងកាតពវកិ្្ 119,084,674 478,482,220 92,938,861 375,194,181

168,970,016 678,921,524 124,540,739 502,770,963

  ងបាក់បយញ្ញើរ�ៈយព�ែលៃរី រានកា�កំណត់ 6ខែ និង 12ខែ រានអងតាការងបាក់ពរី 0.90% យៅ 0.95% និងពរី 1.11% យៅ 1.25% កនៃពុង្ួ�ឆ្មាំ (2017 :  

1.68% កនៃពុង្ួ�ឆ្មាំ)។

 បបាក់តម្កល់ធានាបលើបដើមទ៊ន

  យយងតា្ងបកាេយ�ែ ្7-01-136 ងប.ក ្ុះចថងៃទរី15 ខែតុោ ឆ្មាំ2001 ្នាគារតង្រូវឲមាយត្ក�់ងបាក់បយញ្ញើបង្ុងកាតពវកិ្្្ំនួន 10% ចនយដើ្ទុន 
្ុះបញ្ជរីយៅ្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា។ ងបាក់ត្ក�់ធានាយនះ្ិនេងរាប់យងបើកនៃពុងងបតិបត្តិការងបចាំចថងៃរបេ់្នាគារយទ យហើ�នឹងងតរូវបងវិ�ជូន្នាគារវិញ
យៅយព�្នាគារេ្ម័ងគ្ិត្តបញ្ប់ងបតិបត្តិការអាជរីវក្្មរបេ់ែលៃដួន យៅកនៃពុងងពះរាជាណ្ងកក្្ពពុជា។

 ្នាគារទទួ�បានការងបាក់ងបចាំឆ្មាំកនៃពុងអងតា 0.62% (2017 : 0.36%)។

 បបាក់ែបម៊្កាតពវកិច្ច

  តា្ងបកាេយ�ែ ្ 7-012-140 ងប.ក របេ់្នាគារជាតិចនក ្្ពពុជា ្ ះុចថងៃទរី13 ខែកញ្មា ឆ្មា2ំ012 ្ នាគារតង រ្ូវឲមាយត ក្�់ងបាក់បយញ្ញើបង្ុងកាតពវកិ្្យៅ 
្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា តា្អងតាការងបាក់ 8% និង 12.5% ចនងបាក់បយញ្ញើរបេ់អតិថិជនជាងបាក់យរៀ� និងងបាក់បយញ្ញើរបេ់អតិថិជនជារូបិ�ប័ណ្ណ 
យងរៅពរីងបាក់យរៀ�។ 4.5% ចនងបាក់បយញ្ញើបង្ុងកាតពវកិ្្យនះ ្ំយពាះរូបិ�ប័ណ្ណយផមាេងៗយងរៅពរីងបាក់យរៀ�ទទួ�បានការងបាក់ 1/2 ចនអងតា Libor  
កនៃពុង្ួ�ខែ យហើ�ងបាក់បយញ្ញើបង្ុងកាតពវកិ្្ 8% យផមាេងយទៀត និងងបាក់បយញ្ញើបង្ុងកាតពវកិ្្ជាងបាក់យរៀ�ពុំរានការងបាក់យទ។

  ្ នាគារជាតិចនក្្ពពុជាយ្ញងបកាេយ�ែ ្7-018-282 ្ុះចថងៃទរី29 ខែេរីហា ឆ្មាំ2018 ជំនួេឲមាយងបកាេខាងយ�ើខដ�ផ្ត�់ការងបាក់ 1/2 ចនអងតា  

Libor កនៃពុង្ួ�ខែចនងបាក់បយញ្ញើបង្ុងកាតពវកិ្្។

៦. បបាក់ែបញ្ញើ និ្បបាក់តម្កល់បនៅធនាគារនានា

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

គណនរីេនមាេំ 57,259 230,066 199,131 803,892

គណនរី្រន្ត 7,814,153 31,397,267 8,896,349  35,914,561

ងបាក់បយញ្ញើរ�ៈយព�ែលៃរី -   -   10,000,000 40,370,000

ងបាក់បយញ្ញើ និងងបាក់ត្ក�់យៅ្នាគារនានាដុ� 7,871,412 31,627,333 19,095,480 77,088,453

េំវិធានធានយ�ើងបាក់បយញ្ញើ និងងបាក់ត្ក� ់
យៅ្នាគារនានា

(78,434) (315,147) - -

7,792,978 31,312,186 19,095,480 77,088,453

  គណនរីេនមាេំទទួ�បានអងតាការងបាក់ងបចាំឆ្មាំពរី 1.5% (2017: 0.5% យៅ 1.50% កនៃពុង្ួ�ឆ្មាំ) ្ ំខណកឯគណនរី្រន្ត្ិនទទួ�បានអងតាការងបាក់។ 
កនៃពុងឆ្មាំ2017 ងបាក់បយញ្ញើរ�ៈយព�ែលៃរី ទទួ�បានអងតាការងបាក់ងបចាំឆ្មាំពរីអងតា 3.0% យៅ 5.0%។

សបមា្រ់ការិយ្ររិនចឆេ្រដែលបាន្រ្ចេ្រ់នថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ018

កំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
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៧. ឥណទាន ផ្ល់ឲ្យអតិថិជន

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ឥណទានឯកជន 1,025,992,973 4,122,439,766 808,940,050 3,265,690,982

ឥណទានជាងកុ្ 16,097 64,678 18,743 75,665

ឥែទាន ផ្តល់ឲ្យអតិថិជនែុល 1,026,009,070 4,122,504,444 808,958,793 3,265,766,647

េំវិធាន្នយ�ើឥណទានអាងកក់

ជាក់ោក់ (8,788,273) (35,311,282) (6,910,403) (27,897,296)

ទូយៅ (10,081,288) (40,506,615) (7,922,399) (31,982,725)

(18,869,561) (75,817,897) (14,832,802) (59,880,021)

ឥែទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជនសុ្រ្ធ 1,007,139,509 4,046,686,547 794,125,991 3,205,886,626

 បខង្បង្រួ�េំវិធាន្នយ�ើឥណទានផ្ត�់ឲមាយអតិថិជនអាងកក់ និងជាប់េងមាេ័�រានដូ្ខាងយងកា្៖

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

នាចថងៃទរី1 ខែ្ករា 14,832,802 59,598,198 11,234,730 45,354,605

េំវិធាន្នបខន្្កនៃពុងការិ�បរិយ្្ទ 7,149,332 28,726,016 4,871,366 19,665,705

ឥណទានជង្ះបញ្ជរី (3,117,475) (12,526,015) (1,273,294) (5,140,289)

ការវា�តច្លៃយ�ើងវិញនូវរូបិ�ប័ណ្ណ 4,902 19,698 - -

នានថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ 18,869,561 75,817,897 14,832,802 59,880,021

ការវិភាគបខន្្យៅយ�ើឥណទាន ផ្ត�់ឲមាយអតិថិជនរានដូ្ខាងយងកា្៖
(ក) ប្រនភ្រឥែទាន:

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ឥែទាន ពាែិជ្ជកម្ម

ឥណទានរ�ៈយព�ែលៃរី 11,954,919 48,034,865 8,804,917 35,545,450

ឥណទានវិបារូបណ៍ 3,542,553 14,233,979 1,789,228 7,223,113

ឥណទានរ�ៈយព�ខវង 624,694,240   2,510,021,454 534,481,308 2,157,701,040

ឥែទាន អ្នកនប្រើបបាស់

ឥណទានឯកបុគ្គ� 345,386,591 1,387,763,321 233,770,384 943,731,040

ឥណទានយគហដា្មាន 17,976,177 72,228,281 9,596,119 38,739,532

ឥណទានបុគ្គ�ិក 22,454,590 90,222,543 20,516,837 82,826,472

ឥែទានសរុ្រែុល 1,026,009,070 4,122,504,443 808,958,793 3,265,766,647
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(ខ) ចំណាត់ថា្្ក់ឥែទាន:

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ឥែទានរយៈនពលខលៃី

ឥណទានេដេង់ដារ

រានវត្ពុបញ្មាំ 13,511,454 54,289,022 9,360,093 37,786,695 

គា្មានវត្ពុបញ្មាំ 3,920,050 15,750,761 3,334,257 13,460,396

ឥណទានឃា្មាំយ្ើ�

រានវត្ពុបញ្មាំ 2,031 8,161 161 650

ឥណទានយងកា្េ្តង់ដារ

រានវត្ពុបញ្មាំ - - 989 3,993

ឥណទានជាប់េងមាេ័�

រានវត្ពុបញ្មាំ 332 1,334 98 396

ឥណទានបាត់បង់

រានវត្ពុបញ្មាំ 20,136 80,905 34,194 138,041

សរុ្ររង 17,454,003 70,130,183 12,729,792 51,390,171

ឥែទានរយៈនពលដវង 

ឥណទាន េដេង់ដាររានវត្ពុបញ្មាំ 965,763,220 3,880,436,618 761,078,903 3,072,475,531

គា្មានវត្ពុបញ្មាំ 24,934,051 100,185,017 18,466,719 74,550,145

ឥណទានឃា្មាំយ្ើ�រានវត្ពុបញ្មាំ 1,273,112 5,115,364 5,926,675 23,925,987

គា្មានវត្ពុបញ្មាំ 2,096 8,422 - -

ឥណទានយងកា្េ្តង់ដាររានវត្ពុបញ្មាំ 5,643,769 22,676,664 1,944,385 7,849,482

ឥណទានជាប់េងមាេ័�រានវត្ពុបញ្មាំ 6,675,734 26,823,099 5,006,079 20,209,540

គា្មានវត្ពុបញ្មាំ 103 414 - -

ឥណទានបាត់បង់រានវត្ពុបញ្មាំ 4,262,982 17,128,662 3,806,240 15,365,791

សរុ្ររង 1,008,555,067 4,052,374,260 796,229,001 3,214,376,476

សរុ្រែុល 1,026,009,070 4,122,504,443 808,958,793 3,265,766,647

 (គ) សបមា្រ់ការវិភាគនលើឥែទានតាមកាលវសាន្ត សូមនមើលកំែត់សំគាល់ 27 (iv) ស្ដីពីហានិភ័យសាច់បបាក់ងាយបសួល។

សបមា្រ់ការិយ្ររិនចឆេ្រដែលបាន្រ្ចេ្រ់នថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ018

កំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)

៧ ឥណទាន ផ្ល់ឲ្យអតិថិជន (ត)
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(ឃ) តាមនិវាសនោ្្នៈ

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

និវាសនជន 1,026,009,070 4,122,504,443 808,958,793 3,265,766,647

(ង) តាម្ំរនាក់្រំនងៈ

ឥណទានបុគ្គ�ិក 652,377 2,621,252 702,362 2,835,435

្ិនខ្នេ្្ព័ន្ធញាតិ 1,025,356,693 4,119,883,191 808,256,431 3,262,931,212

1,026,009,070 4,122,504,443 808,958,793 3,265,766,647

(ច) តាមរូ្ិរយ្រ័ែ្ណៈ

ងបាក់ដុោ្មារអាយ្រិក 939,301,141 3,774,111,981 753,605,245 3,042,304,374

ខែ្មរយរៀ� 78,942,127 317,189,468 48,576,279 196,102,438

ចថបាត 7,765,802 31,202,994 6,777,269 27,359,835

1,026,009,070 4,122,504,443 808,958,793 3,265,766,647

(្) តាមប្រនភ្រោជីវកម្ម

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

�ក្ខណៈងគរួសរ 319,052,775 1,281,954,051 205,943,616 831,394,378

ពាណិជ្ជក្្ម 298,037,921 1,197,516,367 241,772,177 976,034,279

កេិក្្ម 185,593,418 745,714,355 166,483,930 672,095,625

យេវាក្្ម 55,352,624 222,406,842 45,299,738 182,875,042

េំណង់ 39,471,096 158,594,863 49,332,396 199,154,883

យផមាេងៗ 128,501,236 516,317,965 100,126,936 404,212,440

1,026,009,070 4,122,504,443 808,958,793 3,265,766,647

អបតាការបបាក់ប្រចាំឆ្្ំ មានែូចតនៅ៖

2018 2017

អតិថិជនខាងយងរៅ 8.0% to 36.0% 8.0% to 36%

បុគ្គ�ិក 6.50% 6.50%

៨. បទព្យសកម្មបផ្ស្ៗ

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ងបាក់បុយរងបទាន 10,329,304 41,503,143  9,431,818  38,076,249

ការងបាក់ងតរូវទទួ� 8,442,684 33,922,705 7,416,578 29,940,726

18,771,988 75,425,848  16,848,396  68,016,975 
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៩. តផមលៃបករិ៍្បឈ្មោះ

តច្លៃយករិ៍្តយឈា្មាះយកើតយ្ញពរីការរួ្បញ្ចូ�គា្មាតា្ផលៃចូវ្មាបាប់រវាង MJB និង ស្មាបនា�រី រ្ីត រ្ីត យៅចថងៃទរី1 ខែយ្ស ឆ្មាំ2016 ខដ�ដំបូងតច ល្ៃយករ្តិ៍យឈា្មាះ 
យកើតយ្ញទិញភាគហ៊ុនចនស្មាបនា �រី្រីត្រីតយៅចថងៃទរី17 ខែ្នៃចូ ឆ្មា2ំ012។

១០. បទព្យ និ្ែរិក្ារ

2018

សងា្្រឹម 
និង្ររិកា្្រ 

ការិោល័យ កុំព្យនូ្រ័រ ោនយន្ដ
ការដក 

នលើប្រព្យជួល

ប្រព្យ 
និង្ររិកា្្រ 

កំពុងសាងសង់ សរុ្រ

ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ�
(កំណត់េរ្ាមា�់3)

តនមលៃនែើម

នាចថងៃទរី1 ខែ្ករា ឆ្មា2ំ018 4,884,048 6,958,823 7,563,150 1,485,201 727,136 21,618,358 86,862,562 

ការទិញបខន្្ 726,969 3,151,657 171,000 145,170 1,019,278 5,214,074 20,950,149 

ការយផ្ទរ 15,593 611,774 - - (670,112) (42,745) (171,749)

ការ�ក់យ្ញ (29,800) - (56,100) (12,760) -  (98,660) (396,416)

ការជង្ះបញ្ជរី (153,152) (211,326) - (20,582) - (385,060) (1,547,171)

នានថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ018 5,443,658 10,510,928 7,678,050 1,597,029 1,076,302 26,305,967 105,697,375 

ែក:រំលស់្រង្គរ

នាចថងៃទរី1 ខែ្ករា ឆ្មា2ំ018 3,007,399 5,469,705 4,510,135 613,405 - 13,600,644 54,647,388 

រំ�េ់កនៃពុងឆ្មាំ 1,073,098 738,163 767,543 319,270 - 2,898,074 11,644,461 

ការ�ក់យ្ញ (16,879) -  (42,390) (10,038) - (69,307) (278,476)

ការជង្ះបញ្ជរី (136,285) (206,352) -  (19,457) - (362,093) (1,454,890)

នានថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ018 3,927,333 6,001,516 5,235,288 903,180 - 16,067,318 64,558,483 

តច្លៃយយង 

នានថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ018 1,516,325 4,509,412 2,442,762 693,849 1,076,302 10,238,649 41,138,892 

សបមា្រ់ការិយ្ររិនចឆេ្រដែលបាន្រ្ចេ្រ់នថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ018

កំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
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2017

សងា្្រឹម 
និង្ររិកា្្រ 

ការិោល័យ កុំព្យនូ្រ័រ ោនយន្ដ
ការដកនលើ
ប្រព្យជួល

ប្រព្យ 
និង្ររិកា្្រ 

កំពុងសាងសង់ សរុ្រ

ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ�
(កំណត់េរ្ាមា�់3)

តនមលៃនែើម

នាចថងៃទរី1 ខែ្ករា ឆ្មា2ំ017 4,073,149 6,653,871 6,646,044 1,157,108 194,062 18,724,234 75,589,733

ការទិញបខន្្ 668,780 897,298 967,050 387,679 727,136 3,647,943 14,726,746

ការយផ្ទរ 23,144 35,988 - 125,000 (194,062) (9,930) (40,087)

ការ�ក់យ្ញ (1,250) - - - - (1,250) (5,046)

ការជង្ះបញ្ជរី (240,918) (292,139) (49,944) (159,811) - (742,812) (2,998,732)

នានថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ017 4,522,905 7,295,018 7,563,150 1,509,976 727,136 21,618,185 87,272,614

ែក: រំលស់្រង្គរ

នាចថងៃទរី1 ខែ្ករា ឆ្មា2ំ017 2,360,713 4,882,369 3,668,106 604,308 - 11,515,496 46,488,057

រំ�េ់កនៃពុងឆ្មាំ  514,707  1,180,954  888,692  180,747 -  2,765,100 11,162,709

ការ�ក់យ្ញ (1,066) - - - - (1,066) (4,303)

ការជង្ះបញ្ជរី (189,420) (283,828) (49,944) (154,937) - (678,129) (2,737,606)

នានថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ017  2,684,934  5,779,495  4,506,854  630,118 -  13,601,401  54,908,857 

តនមលៃនោងសុ្រ្ធ

នានថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ017  1,837,971  1,515,523  3,056,296  879,858  727,136  8,016,784  32,363,757 

១១. បទព្យសកម្មអរូែី
2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

តនមលៃនែើម

នាចថងៃទរី1 ខែ្ករា 4,946,405 19,874,655 4,685,569 18,915,642

ការទិញបខន្្ 624,028 2,507,345 262,001 1,057,698

ការយផ្ទរ 42,746 171,753 9,930 40,087 

ការជង្ះបញ្ជរី (199) (799) (10,922) (44,092)

នថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ 5,612,980 22,552,954 4,946,578 19,969,335

ែក រំលស់្រង្គរ

នាចថងៃទរី1 ខែ្ករា 4,004,088 16,088,426 3,218,708 12,993,924

រំ�េ់កនៃពុងឆ្មាំ 145,385 584,157 795,546 3,211,619

ការជង្ះបញ្ជរី (179) (720) (10,922) (44,092)

នថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ 4,149,294 16,671,864  4,003,332  16,161,451 

តនមលៃនោងសុ្រ្ធ

នថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ 1,463,686 5,881,090  943,246  3,807,884 
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១២. ការវិនិបយោគបផ្ស្ៗ
ការវិនិយយគយផមាេងៗរួ្រាន ្ូ�និ្ិភាគហ៊ុន ខដ�វិនិយយគយៅកនៃពុងេរាគ្ន៍្រីងករូហិរញ្ញវត្ពុក្្ពពុជា (CMA) ទឹកងបាក់ 25,000 ដុោ្មារអាយ្រិក 
និង្ូ�និ្ិភាគហ៊ុន ខដ�វិនិយយគយៅកនៃពុងេរាគ្ន៍្នាគារយៅក្្ពពុជាទឹកងបាក ់25,000 ដុោ្មារអាយ្រិក។ តច្លៃទរីផមាសារចនការវិនិយយគយនះ 
្ិនអា្កំណត់បាន យដា�សរ្ិនអា្កំណត់�ំហូរស្់ងបាក់នាយព�អនាគត និងែវះខាតវិ្រីសសេ្តេ្ងេប យដើ្មាបរីវា�តច្លៃរកតច្លៃទរីផមាសារ ខដ� 
អា្ទុក្ិត្តបាន។ ការវិនិយយគយនះងតរូវទទួ�ស្មា�់ និងកត់ងតាតា្ចថលៃយដើ្។

១៣. បបាក់ែបញ្ញើរែស់អតិថិជន និ្ធនាគារហិរញ្ញវត្ខុបផ្ស្ៗ

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ងបាក់បយញ្ញើេនមាេំ 137,000,496 550,467,993 119,404,226 482,034,860

ងបាក់បយញ្ញើតា្តង្រូវការ 28,780,837 115,641,403 16,829,167 67,939,347

ងបាក់បយញ្ញើរានកា�កំណត់ 638,918,048 2,567,172,717 481,938,859 1,945,587,174

804,699,381 3,233,282,113 618,172,252 2,495,561,381

ងបាក់បយញ្ញើរបេ់អតិថិជនខាងយ�ើយនះ ងតរូវបានវិភាគដូ្ខាងយងកា្៖

(ក) តាមប្រនភ្រអតិថិជន:

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

គែនី្រន្ញើតាមតបមរូវការ

ឯកត្តជន 2,183,804 8,774,524 2,902,268 11,716,456

េហងគាេ 16,865,116 67,764,036 7,262,176 29,317,405

្នាគារហិរញ្ញវត្ពុនានា 9,731,917 39,102,843 6,664,722 26,905,483

គែនីសន្េំ

ឯកត្តជន 92,005,780 369,679,224 74,357,580 300,181,550

េហងគាេ 36,574,150 146,954,935 44,899,350 181,258,676

្នាគារហិរញ្ញវត្ពុនានា 8,420,566 33,833,834 147,297 594,638

គែនីមានកាលកំែត់

ឯកត្តជន 539,075,804 2,166,006,580 422,055,294 1,703,837,222

េហងគាេ 77,558,820 311,631,339 35,845,480 144,708,203

្នាគារហិរញ្ញវត្ពុនានា 22,283,424 89,534,798 24,038,085 97,041,748

804,699,381 3,233,282,113 618,172,252 2,495,561,381
 

សបមា្រ់ការិយ្ររិនចឆេ្រដែលបាន្រ្ចេ្រ់នថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ018

កំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
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(ខ) តាមនិវាសនោ្្នៈ

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

និវាេនជន 729,527,349 2,931,240,888 540,913,759 2,183,668,845

អនិវាេនជន 75,172,032 302,041,225 77,258,493 311,892,536

804,699,381 3,233,282,113 618,172,252 2,495,561,381

 
 (គ) តាមរូ្រិយ្រ័ែ្ណ:

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ងបាក់ដុោ្មារអាយ្រិក 673,903,862 2,707,745,718 513,384,706 2,072,534,058

ងបាក់យរៀ� 98,551,792 395,981,100 72,459,416 292,518,662

ងបាក់បាតចថ 2,823,745 11,345,807 3,696,288 14,921,915

ងបាក់យ�៉នជប៉ុន 29,419,512 118,207,599 28,631,351 115,584,764

យផមាេងៗ 470 1,889 491 1,982

804,699,381 3,233,282,113 618,172,252 2,495,561,381

(ឃ) តាម្ំរនាក់្រំនង:

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

េ្្ព័ន្ធញាតិ 387,213 1,555,822 446,221 1,801,394

្ិនខ្នេ្្ព័ន្ធញាតិ 804,312,168 3,231,726,291 617,726,031 2,493,759,987

804,699,381 3,233,282,113 618,172,252 2,495,561,381

(ង) តាមកាលកំែត់:

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

រ�ៈយព� 1ខែ 184,023,331 739,405,745 149,854,939 604,964,389

្យនា្មាះពរី 1ខែ យៅ 3ខែ 14,912,953 59,920,245 25,063,012 101,179,379

យ�ើេពរី 3ខែ 605,763,097 2,433,956,123 443,254,301 1,789,417,613

804,699,381 3,233,282,113 618,172,252 2,495,561,381
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(ច) តាមអបតាការបបាក់ (ប្រចាំឆ្្ំ):

2018 2017

្នាគារ និង្នាគារ្រីងករូហិរញ្ញវត្ពុ

ងបាក់បយញ្ញើរានកា�កំណត់ 1.25% - 3.25% 1.00% to 3.50%

ឯកត្តជន

ងបាក់បយញ្ញើេនមាេំ 1.00% - 1.50%   1.50% to 2.00%

ងបាក់បយញ្ញើរានកា�កំណត់ 3.00% - 8.00%   3.50% to 8.00%

េហងគាេ

ងបាក់បយញ្ញើេនមាេំ 1.00% - 1.50%   1.00%

ងបាក់បយញ្ញើរានកា�កំណត់ 3.00% - 8.00% 3.00% to 8.00%

១៤. បបាក់កម្ចី

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

េ្្ព័ន្ធញាតិ:

Maruhan Investment Asia (“MIA”) 14,990,000 60,229,820 18,330,000 73,998,210

្ិនខ្នេ្្ព័ន្ធញាតិ:

Nederlandse Financierings – Maatschappij 
voor Ontwik-kelingslanden N.V (‘FMO”) 

 11,250,000  45,202,500  22,500,000  90,832,500 

Symbiotics  4,500,000  18,081,000  8,500,000  34,314,500 

DEG  5,000,000  20,090,000  7,500,000  30,277,500 

Micro-Finance Enhancement  5,500,000  22,099,000  13,500,000  54,499,500 

ResponsAbility SICAV  1,500,000  6,027,000  3,000,000  12,111,000 

ICBC  37,000,000  148,666,000  37,000,000  149,369,000 

Norfund  10,000,000  40,180,000  10,000,000  40,370,000 

Triodos – Doen  -    -    5,250,000  21,194,250 

Cathay United Bank (Cambodia)  
Corporation Limited 

 625,000  2,511,250  875,000  3,532,375 

First Commercial Bank  11,666,667  46,876,668  23,333,333  94,196,665 

DWM Funds S.C.A  15,000,000  60,270,000  15,000,000  60,555,000 

MIZUHO Bank Ltd  95,835,000  385,065,030  50,000,000  201,850,000 

Aozora Bank Ltd  30,000,000  120,540,000  -    -   

NBC (LPCO) 10,950,722  44,000,001  -    -   

 253,817,389 1,019,838,269 214,788,333 867,100,500 

ងបាក់ក្្រី្ិនរានវត្ពុធានា។

សបមា្រ់ការិយ្ររិនចឆេ្រដែលបាន្រ្ចេ្រ់នថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្ំ 2018

កំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)

១៣. បបាក់ែបញ្ញើរែស់អតិថិជន និ្ធនាគារហិរញ្ញវត្ខុបផ្ស្ៗ (ត)
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ងបាក់ក្្រីខាងយ�ើយនះ ងតរូវបានវិភាគដូ្ខាងយងកា្៖ 

(ក) តាមរូ្ិរយ្រ័ែ្ណ:

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ងបាក់ដុោ្មារអាយ្រិក 242,866,667 975,838,268 214,788,333 867,100,500

ងបាក់យរៀ� 10,950,722 44,000,001 - -

253,817,389 1,019,838,269 214,788,333 867,100,500

(ខ) តាមកាលកំែត់:

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

រ�ៈយព� 1ខែ 3,611,561 14,511,252 - -

្យនា្មាះពរី 1ខែ យៅ 3ខែ 8,000,000 32,144,000 3,000,000 12,111,000

្យនា្មាះពរី 3ខែ យៅ 12ខែ 51,880,828 208,457,167 24,250,000 97,897,250

យ�ើេពរី 1ឆ្មាំ ដ�់ 5ឆ្មាំ 190,325,000 764,725,850 187,538,333 757,092,250

253,817,389 1,019,838,269 214,788,333 867,100,500

តាមអបតាការបបាក់ប្រចាំឆ្្ំ:

2018 2017

ងបាក់ដុោ្មារអាយ្រិក 2.6% - 10.65% 3.44% - 10.65%

ងបាក់យរៀ� 2.86% - 3.06% -

១៥. ែំណ៊លែនទៃាែ់ែន្សំ

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

DEG - Deutsche Investitions 6,000,000 24,108,000 8,000,000 32,296,000

Maruhan Investment Asia Pte. Ltd. 5,000,000 20,090,000 5,000,000 20,185,000

Maruhan Corporation 10,000,000 40,180,000 - -

BlueOrchard Microfinance Ltd. 9,000,000 36,162,000 - -

30,000,000 120,540,000 13,000,000 52,481,000

 
DEG 

នាចថងៃទរី31 ខែ្នៃចូ ឆ្មាំ2015 ្ នាគារជាតិចនក្្ពពុជាបានអនុ្័តយ�ើបំណុ�បនា្មាប់បនមាេំរបេ់្នាគារពរី DEG ្ ំនួន 10,000,000 ដុោ្មារអាយ្រិក។ ្ នាគារ  
បានទូទាត់េងបំណុ�បនា្មាប់បនមាេំយ�ើងបាក់យដើ្្ំនួន 2,000,000 ដុោ្មារអាយ្រិក យៅចថងៃទរី15 ខែ្នៃចូ ឆ្មាំ2017។ បំណុ�បនា្មាប់បនមាេំយនះ 
រានកា�កំណត់រ�ៈយព� 7ឆ្មាំ នឹងផុតកំណត់ យៅចថងៃទរី15 ខែ្នៃចូ ឆ្មា2ំ021 និងរានអងតាការងបាក់យថរ 10.65% កនៃពុង្ួ�ឆ្មាំ។
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Maruhan Investment Asia Pte. Ltd

នាចថងៃទរី10 ខែតុោ ឆ្មា2ំ013 ្ នាគារជាតិចនក ្្ពពុជា បានអនុ្័តយ�ើបំណុ�បន្ាមាប់បនមាេំរបេ់្នាគារពរី Maruhan Investment Asia ្ នួំន 5,000,000 
ដុោ្មារអាយ្រិក។ ្នាគារបានដកងបាក់្ំនួន 5,000,000 ដុោ្មារអាយ្រិក យៅចថងៃទរី12 ខែេរីហា ឆ្មាំ2013។ បំណុ�បនា្មាប់បនមាេំយនះ រានកា�កំណត់ 
រ�ៈយព� 7ឆ្មាំ និងផុតកំណត់យៅចថងៃទរី12 ខែេរីហា ឆ្មាំ2020 និងរានអងតាការងបាក់ដុ� 10.4651% កនៃពុង្ួ�ឆ្មាំ។

Maruhan Corporation

នាចថងៃទរី26 ខែ្នៃចូ ឆ្មាំ2018 ្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា បានអនុ្័តយ�ើបំណុ�បនា្មាប់បនមាេំរបេ់្នាគារពរី Maruhan Corporation ្ំនួន 10,000,000 
ដុោ្មារអាយ្រិក។ ្នាគារ បានដកងបាក់យៅចថងៃទរី05 ខែវិ្្ិកា ឆ្មាំ2018 ្ំនួន10,000,000ដុោ្មារអាយ្រិក។ បំណុ�បនា្មាប់បនមាេំយនះ រានកា�កំណត់ 
រ�ៈយព� 7ឆ្មាំ និងផុតកំណត់យៅចថងៃទរី5 ខែវិ្្ិកា ឆ្មា2ំ025 និងរានអងតាការងបាក់ដុ� 10.4651% កនៃពុង្ួ�ឆ្មាំ។

BlueOrchard Microfinance Ltd

នាចថងៃទរី6 ខែេរីហា ឆ្មាំ2018 ្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា បានអនុ្័តយ�ើបំណុ�បនា្មាប់បនមាេំរបេ់្នាគារពរី BlueOrchard Microfinance Ltd ្ំនួន 
9,000,000 ដុោ្មារអាយ្រិក។ ្នាគារ បានដកងបាក់យៅចថងៃទរី23 ខែកកកដា ឆ្មាំ2018 ្ំនួន 9,000,000 ដុោ្មារអាយ្រិក។ បំណុ�បនា្មាប់បនមាេំយនះ 
រានកា�កំណត់រ�ៈយព� 7ឆ្មាំ និងផុតកំណត់យៅចថងៃទរី23 ខែកកកដា ឆ្មាំ2025 និងរានអងតាការងបាក់ដុ� 10.4651% កនៃពុង្ួ�ឆ្មាំ។ 

១៦. មូលនិធិបសោធននិវត្ន៍

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

នាចថងៃទរី1 ខែ ្ករា 10,378,502 41,700,821  7,645,507 30,864,912

ការបខន្្កនៃពុងឆ្មាំ

ការ្ូ�រួ្របេ់និយយជក 2,167,017 8,707,074 1,905,098 7,690,881

ការ្ូ�រួ្របេ់និយយជិត 1,192,322 4,790,750 1,005,252 4,058,203

ការងបាក់ 640,313 2,572,778 501,524 2,024,652

ទូទាត់កនៃពុងឆ្មាំ (1,454,278) (5,843,289) (678,879) (2,740,635)

នានថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ 12,923,876 51,928,134 10,378,502 41,898,013  

សបមា្រ់ការិយ្ររិនចឆេ្រដែលបាន្រ្ចេ្រ់នថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ018

កំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)

១៥. ែំណ៊លែនទៃាែ់ែន្សំ (ត)
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១៧. ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ

(ក)ពន្ធពន្យារ -សុ្រ្ធ

ពន្ធពនមាយារជាងទពមាយេក្្មបាន្កពរី៖

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

្ូ�និ្ិយស្ននិវត្តន៍របេ់និយយជិក 2,238,099 8,992,682 1,417,985 5,724,405

េំវិធាន្នយ�ើឥណទានេងមាេ័� (*) 2,023,921 8,132,115 1,620,041 6,540,106

ងទពមាយ និងបរិកា្មារ 476,824 1,915,879 (71,646) (289,235)

េំវិធាន្នេំរាប់ការេនមាយាយងរៅតារាងតុ�មាយការនិង
ស្់ងបាក់យៅ្នាគារនានា

95,417 383,386 - -

ខាតយ�ើអងតាប្តចូរងបាក់្ិនទាន់ទទួ�ស្មា�់ 66,402 266,802 74,368 300,223

ងបាក់្ំណូ�្ិនទាន់យកើតយ�ើង 3,122 12,544 8,176 33,007

4,903,785 19,703,408 3,048,924 12,308,506

 
(*) ពន្ធពនមាយារជាងទពមាយេក្្មយនះយកើតយ�ើងពរីេំវិធាន្នទូយៅ និងជាក់ោក់យ�ើឥណទានជាប់េងមាេ័�រហូតដ�់ឥណទានឃា្មាំយ្ើ� ខដ�ជា 
្ំណ�្ិនអា្កាត់កងបាន េងរាប់ការគណនាពន្ធយ�ើងបាក់្ំយណញ យដា�អនុយោ្តា្ងបកាេថ្មរីយ�ែ 1535 េហវ ងប.ក របេ់ងកេួងយេដ្ឋកិ្្ 
និងហិរញ្ញវត្ពុ ្ុះចថងៃទរី23 ខែ្នៃចូ ឆ្មា2ំ016។

ការខងបងបរួ�ចនពន្ធពនមាយារជាងទពមាយេក្្មយៅកនៃពុងឆ្មាំដូ្ខាងយងកា្៖

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

នាចថងៃទរី1 ខែ្ករា 3,048,924 12,250,577  2,697,590 10,890,171 

្ំណ�កនៃពុងរបា�ការណ៍�ទ្ធផ� 1,854,861 7,452,831 351,334 1,418,335 

នានថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ 4,903,785 19,703,408 3,048,924 12,308,506 

(ខ) ្រំែុលពន្ធនលើបបាក់ចំនែញ

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

នាចថងៃទរី1 ខែ្ករា 4,444,141 17,856,559 2,783,651 11,237,599

ពន្ធយ�ើងបាក់្ំយណញ 6,994,065 28,102,153 5,570,903 22,489,735

ពន្ធយ�ើងបាក់្ំយណញបានបង់ (5,732,875) (23,034,692) (3,910,413) (15,786,337)

នានថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ 5,705,331 22,924,020 4,444,141 17,940,997
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(គ) ចំណាយនលើពន្ធ បបាក់ចំនែញ

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ពន្ធយ�ើងបាក់្ំយណញងបចាំឆ្មាំ 6,994,065 28,102,153 5,570,903 22,489,735

ពន្ធពនមាយារ (1,854,862) (7,452,835) (351,334) (1,418,335)

5,139,203 20,649,318 5,219,569 21,071,400

អនុយោ្យៅតា្្មាបាប់េ្តរីពរីសយពើពន្ធចនងពះរាជាណ្ងកក្្ពពុជា ្នាគាររានកាតពវកិ្្បង់ពន្ធយ�ើងបាក់្ំយណញ យដា�គណនាតា្អងតា 20% ចន 
ងបាក់្ំយណញជាប់ពន្ធ។

ការយផ្ទរៀងផ្មាត់ពន្ធយ�ើងបាក់្ំយណញ ខដ�គណនាតា្អងតាពន្ធផលៃចូវការ 20% យ្ៀបយៅនឹងពន្ធយ�ើងបាក់្ំយណញ ខដ�បង្មាញកនៃពុងរបា�ការណ៍�ទ្ធផ�
រានដូ្ខាងយងកា្៖

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ចំនែញមុន្រង់ពន្ធ 28,233,400 113,441,801 23,805,608 96,103,240 

ពន្ធយ�ើងបាក់្ំយណញតា្អងតា 20% 5,646,680 22,688,360  4,761,122  19,220,648

្ំណ�្ិនអា្កាត់កងពន្ធ (1.8%) (507,477) (2,039,042)  458,447  1,850,752 

ចំណាយពន្ធនលើបបាក់ចំនែញ 18.2% 5,139,203 20,649,318 5,219,569 21,071,400

ការគណនា្ំណ�ពន្ធយ�ើងបាក់្ំយណញ និងងតរូវបានងតរួតពិនិតមាយ និងវា�តច្លៃយដា�អាជា្មា្រពន្ធដារ។

១៨. ែំណ៊លបផ្ស្ៗ

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ការងបាក់ងតរូវទូទាត់ 12,325,137 49,522,400 9,159,880 36,978,436

បុគ្គ�ិក និង្ំណ�ខដ�ពាក់ព័ន្ធ 5,590,991 22,464,602 1,879,122 7,586,016

បង្គរេងរាប់ពន្ធយផមាេងៗ 553,322 2,223,248  235,411  950,354 

ងបាក់្ំណូ�ខដ�្ិនបានទទួ� 536,385 2,155,195 44,790 180,817

េំវិធាន្នយ�ើការេនមាយាផ្ត�់ឥណទាន / ហិរញ្ញបមាបទាននិ
ងការធានាហិរញ្ញវត្ពុ

398,649 1,601,772 -   -   

គណនរីងតរូវទូទាត់ 393,323 1,580,372  264,280  1,066,898 

គណនរីងតរូវទូទាត់យផមាេងៗ 409,637 1,645,921 1,248,181 5,038,907

20,207,444 81,193,510 12,831,664 51,801,428

សបមា្រ់ការិយ្ររិនចឆេ្រដែលបាន្រ្ចេ្រ់នថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ018

កំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)

១៧. ពន្ធបលើបបាក់ចំបណញ (ត)
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បខង្បង្រួ�េំវិធាន្នយ�ើការេនមាយាផ្ត�់ក្្រី ហិរញ្ញបមាបទាន និងការធានាហិរញ្ញវត្ពុ រានដូ្ខាងយងកា្៖

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

េ្តុ�មាយយៅយដើ្ឆ្មាំ - - - -

េំវិធាន្នកនៃពុងឆ្មាំ 398,649 1,601,773 - -

សមតុល្យនៅចុងឆ្្ំ 398,649 1,601,773 - -

្ំណ�េំវិធាន្នេរុបេងរាប់ការបាត់បង់ងបាក់បយញ្ញើ និងស្់ងបាក់យៅ្នាគារនានា ឥណទាន និងបុយរងបទាន ការេនមាយាផ្ត�់ឥណទាន ហិរញ្ញបមាបទាន 
និងការធានាហិរញ្ញវត្ពុកនៃពុងឆ្មាំ2018 រាន្ំនួន 7,626,415 ដុោ្មារអាយ្រិក(2017: 4,871,366ដុោ្មារអាយ្រិក)។

១៩. បដើមទ៊ន
យដើ្ទុន�្្អិតរានដូ្តយៅ៖

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

MARUHAN Investment Asia Pte. Ltd. 120,000,000 482,160,000 120,000,000 484,440,000

្ំនួនភាគហ៊ុនរបេ់្នាគារ ខដ�បានអនុញ្មាតរាន្ំនួន 1,200,000 ហ៊ុន (2017: 1,200,000) ខដ�រានតច្លៃ 100 ដុោ្មារអាយ្រិក កនៃពុង 1 ហ៊ុន។  
ភាគហ៊ុនទាំងអេ់ខដ�បានយ្ញផមាសា�ងតរូវបានបង់។

២០. ចំណូលបលើការបបាក់
 

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ឥណទានផដេ�់យអា�អតិថិជន 130,480,716 524,271,517 114,930,660 463,975,074

េ្តុ�មាយយៅ្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា 467,916 1,880,086 401,237 1,619,795

ងបាក់បយញ្ញើពរី្នាគារនានា 18,324 73,626 660,658 2,667,076

130,966,956 526,225,229 115,992,555 468,261,945

២១. ចំណាយបលើការបបាក់

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ងបាក់បយញ្ញើពរីអតិថិជន និង្នាគារហិរញ្ញវត្ពុនានា 33,817,986 135,880,668 34,707,619 140,114,658

ងបាក់ក្្រី 15,096,881 60,659,268 12,545,071 50,644,452

បំណុ�បនា្មាប់បនមាេំ 1,975,016 7,935,614 1,665,268 6,722,687

្ូ�និ្ិយស្ននិវត្តន៍ 726,127 2,917,578 545,283 2,201,307

51,616,010 207,393,128 49,463,241 199,683,104
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២២. ចំណូលកផបម និ្បជើ្សារស៊ទ្ធ
 

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

កចង្ដំយណើរការយេវាឥណទាន 7,970,525 32,025,569 6,652,013 26,854,176

កចង្យេវាយផ្ទរងបាក់ 113,990 458,012 64,452 260,193

កចង្ និងយជើងសរយផមាេងៗ 1,467,369 5,895,889 85,163 343,803

9,551,884 38,379,470 6,801,628 27,458,172

្ំណ�កចង្ និងយជើងសរងបាក់ក្្រី (2,107,856) (8,469,365) (1,430,903) (5,776,555)

7,444,028 29,910,105 5,370,725 21,681,617

២៣. ចំណាយបែតិែត្ិការបផ្ស្ៗ

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

្ំណ�បុគ្គ�ិក និង្ំណ�ពាក់ព័ន្ធ 33,406,052 134,225,517 27,205,183 109,827,324

្ំណ�បុគ្គ�ិក និង្ំណ�ពាក់ព័ន្ធ 4,355,549 17,500,596 3,853,234  14,374,328 

្ំណ�រំ�េ់ 3,043,458 12,228,614 3,560,646 15,555,506

្ំណ�យ�ើេរា្មារ និងយបាះពុ្្ព 1,301,330 5,228,744 1,333,329 5,382,649

្ំណ�យ�ើការជួេជុ�ខថទាំ 1,055,552 4,241,208 913,412 3,687,444

្ំណ�ទឹក និងយភលៃើង 1,003,892 4,033,638 953,394 3,848,852

ចថលៃអាជា្មាប័ណ្ណ 943,519 3,791,059 964,753 3,994,707

្ំណ�យ�ើទំនាក់ទំនង 740,253 2,974,337 693,786 3,687,444

្ំណ�យន�ន្ត 686,658 2,758,992 619,555 2,501,144

្ំណ�យ�ើេន្តិេុែ 666,086 2,676,334 442,360 1,785,807

្ំណ�យ�ើយេវាក្្ម្នាគារ 617,916 2,482,786 431,313 1,741,211

្ំណ�ខផនៃក្មាបាប់និងវិជា្មាជរីវៈ 585,588 2,352,893 245,179 989,788

្ំណ�ទរីផមាសារនិងផមាសា�ពាណិជ្ជក្្ម 568,366 2,283,695 1,104,050 4,457,050

្ំណ�ពិន័� 541,907 2,177,382 315,186 1,272,406

្ំណ�បណ្ដះបណ្មា�/េននៃិេរីទបុគ្គ�ិក 373,213 1,499,570 525,614 2,121,903

្ំណ�ដឹកជញ្ជចូន 350,455 1,408,128 340,340 1,373,953

្ំណ�បរិចា្មាគេបមាបពុរេ្្៌ 32,347 129,970 75,950 306,609

្ំណ�យផមាេងៗ 2,149,712 8,637,542 306,292 1,236,501

52,421,853 210,631,005  43,883,576 177,157,996 

សបមា្រ់ការិយ្ររិនចឆេ្រដែលបាន្រ្ចេ្រ់នថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ018

កំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
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២៤. សាច់បបាក់ស៊ទ្ធ (បបែើបបាស់ក្ខុ្)/ទទរួលបានពីសកម្មភាពបែតិែត្ិការ

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

សកម្មភាពប្រតិ្រត្តិការ

្ំយណញ្ុនបង់ពន្ធ 28,233,400 113,441,801 23,805,608 96,103,240

និ�័តក្្មៈ

្ំណ�រំ�េ់ 3,043,458 12,228,614 3,560,646 14,374,328

្ំណ�យ�ើ្ូ�និ្ិយស្ និវត្តន៍ 2,167,017 8,707,074 1,905,098 7,690,881

ការជង្ះបញ្ជរីងទពមាយ 
និងបរិកា្មារនិងងទពមាយេក្្មអរូបរី

22,985 92,354 64,683 261,125

្ំយណញពរីការ�ក់ងទពមាយនិងបរិកា្មារ (4,063) (16,325) (270) (1,090)

្ំណ�េំវិធាន្នេងរាប់ការបាត់បង់ងបាក ់
បយញ្ញើនិងស្់ងបាក់យៅ្នាគារនានាឥណទា
នផ្ត�់ឲមាយអតិថិជន ការេនមាយាផ្ត�់ឥណទាន 
ហិរញ្ញបមាបទាន និងការធានាហិរញ្ញវត្ពុ 7,626,415 30,642,935 4,871,366 19,665,705

បខង្បង្រួ�ៈ

េ្តុ�មាយយៅ្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា (39,316,328) (157,973,006) (11,494,524) (46,403,393)

េ្តុ�មាយយៅ្នាគារនានា -   -   1,000,000 4,037,000

ឥណទានផ្ត�់ឲមាយអតិថជន (220,162,850) (884,614,331) (199,446,599) (805,165,920)

ងទពមាយេក្្មយផមាេងៗ (1,923,591) (7,728,987) (8,629,104) (34,835,693)

ងបាក់បយញ្ញើរបេ់អតិថិជននិង្នាគារហិរញ្ញវត្ពុនានា 186,527,129 749,466,004 34,951,254 141,098,212

្ូ�និ្ិយស្ននិវត្តន៍ 1,832,635 7,363,527 1,506,776 6,082,854

បំណុ�យផមាេងៗ 6,977,131 28,034,111 403,115 1,627,375

សាច់បបាក់សុ្រ្ធ នប្រើបបាស់ក្ននុងសកម្មភាពប្រតិ្រត្តិការ (24,976, 622) (100,356,229) (147,501,951) (595,465,376)

ពន្ធយ�ើងបាក់្ំយណញបានបង់ (5,732,874) (23,034,688) (3,910,413) (15,786,337)

្ូ�និ្ិយស្ននិវត្តន៍បានបង់ (1,454,278) (5,843,289) (678,879) (2,740,635)

ស្់ងបាក់េុទ្ធយងបើងបាេ់កនៃពុងេក្្មភាពងបតិបត្តិការ (32,163,814) (129,234,206) (152,091,243) (613,992,348)
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២៥. សមត៊ល្យ និ្បែតិែត្ិការជាមរួយសម្័ន្ធញាតិ 
 
(ក) ប្រតិ្រត្តិការជាមួយសម្័ន្ធញាតិ

ទំនាក់ទំនងេំខាន់ៗជា្ួ�េ្្ព័ន្ធញាតិកនៃពុងការិ�បរិយ្្ទរានដូ្តយៅ៖

សម្័ន្ធញាតិ ប្រតិ្រត្តិការ 2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

MC បំណុ�បនា្មាប់បនមាេំ 10,000,000 40,180,000 - -

ងបាក់បយញ្ញើ - - 342,318 1,381,938

្ំណ�ការងបាក់ 370,926 1,490,381 -   -

្ំណ�ការងបាក់ 195,223 784,408 898,318 3,626,510

ការដកងបាក់ (9,840,145) (39,537,701) 821,095 3,314,761

MIA ងបាក់ក្្រី 10,000,000 40,180,000 10,000,000 40,370,000

ការទូទាត់េងងបាក់ក្្រី 13,340,000 53,600,120 1,670,000 6,741,790

្ំណ�ការងបាក់ 1,645,758 6,612,654 1,591,377 6,424,389

ការដាក់ងបាក់ 438,676 1,762,601 442,334 1,785,702

MJBL ការដាក់ងបាក់ (83) (335) 5,389 21,755

ោភការចនអនៃកងគប់ងគង 67,184 269,943 538,308 2,173,149

ងគរួសរ Han ការដាក់ងបាក់ 1,540,914 6,191,392 1,888,491 7,623,838

អនៃកងគប់ងគងជាន់ែ្ពេ់ ការដាក់ងបាក់ (59,008) (237,095) 301,781 1,218,290

ឥណទាន (181,551) (729,472) 419,802 2,173,149

 
(ខ) សមតុល្យជាមួយសម្័ន្ធញាតិ

េ្តុ�មាយជា្ួ�េ្្ព័ន្ធញាតិ កនៃពុងការិ�បរិយ្្ទរានដូ្តយៅ៖

សម្័ន្ធញាតិ ្រំនាក់្រំនង 2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

MC បំណុ�បនា្មាប់បនមាេំ 10,000,000 40,180,000 - -

ងបាក់បយញ្ញើ 20,590,484 82,732,566 20,414,046 82,411,504

MCC ងបាក់បយញ្ញើ 11,006,210 44,222,953 20,846,355 84,156,735

MIA បំណុ�បនា្មាប់បនមាេំ 5,000,000 20,090,000 5,000,000 20,185,000

ងបាក់ក្្រី 14,990,000 60,229,820 18,330,000 73,998,210

ងបាក់បយញ្ញើ 1,923,672 7,729,315 1,484,996 5,994,929

MJBL ងបាក់បយញ្ញើ 16,533 66,428 16,616 67,079

ងគរួសរ Han ងបាក់បយញ្ញើ 27,364,336 109,949,902 25,823,422 104,249,155

អនៃកងគប់ងគងជាន់ែ្ពេ់ ងបាក់បយញ្ញើ 387,213 1,555,821 446,221 1,801,394

ឥណទាន 520,811 2,092,618 702,362 2,835,435

សបមា្រ់ការិយ្ររិនចឆេ្រដែលបាន្រ្ចេ្រ់នថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ018

កំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)
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២៦. ការសន្យា និ្យថាភាព

(ក) ភតិសន្យាប្រតិ្រត្តិការ 

្នាគាររានកិ្្េនមាយាភតិេនមាយា ្ំយពាះការជួ�អគារការិយ�័� ខដ�រានកាតពវកិ្្ជួ�អបមាបររាដូ្ខាងយងកា្៖ 

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

កនៃពុងរ�ៈយព� 1ឆ្មាំ 4,071,236 16,358,226 3,741,459 15,104,270

្យនា្មាះពរី 1ឆ្មាំ យៅ 5ឆ្មាំ 10,260,786 41,227,838 10,836,477 43,746,858

យ�ើេពរី 5ឆ្មាំ 4,157,888 16,706,394 5,099,023 20,584,756

18,489,910 74,292,458 19,676,959 79,435,884

(ខ) ភតិសន្យាបបាក់កមចេី

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ប្រព្យសកម្ម

កិ្្េនមាយាប្តចូររូបិ�ប័ណ្ណ 28,411,613 114,157,862 27,716,757 111,892,548

េ្តុ�មាយឥណទានវិបារូបណ៍ខដ�្ិនបានយងបើងបាេ់ 9,382,558 37,699,117 6,025,772 24,326,042

�ិែិតឥណទាន 689,000 2,768,402 57,790 233,298

្រំែុល

េ្តុ�មាយងបាក់ក្្រីខដ� ្ិនបានយងបើងបាេ់ 4,985,002 20,029,740 - -

�ិែិតឥណទាន 1,179,477 4,739,141 226,869 915,870

ប័ណ្ណធានារបេ់្នាគារ 129,125 518,824 511,479 2,064,841

(គ) យថាភាពនលើពន្ធ

ពន្ធងតរូវេ្ិតយៅយងកា្ការងតរួតពិនិតមាយ និងតា្ដានអយងកត យដា�ងកុ្ 
អាជ្ាម្ា រ ខដ�ផ្ត�់េិទ្ធយិដា� ម្ាបាប់កនៃពុងការដាក់ពិន័�ការដាក់ទណ្ឌក ្្ម 
និងការគិតការងបាក់។ ការអនុវត្តន៍ ម្ាបាប់ និងបទបមាបញ្ញតិ្តពន្ធយ�ើងបតិបត្តិ 
ការយង្ើនងបយភទងបឈ្នឹងការបំណកងស�យផមាេងៗ។

បញ្មាទំាងយនះ អា្បយងកើតឲមាយរានហានិភ័�ពន្ធ កនៃពុងងពះរាជាណ្ងកក ្្ពពុជា  
រាន�ក្ខណៈ្ំជាងយៅងបយទេដចទយទៀត។ គណៈងគប់ងគងយជឿជាក់ថា  
ការយ វ្ើេំវិធាន្នរាន�ក្ខណៈងគប់ងគាន់ យដា�ខផ្អកយ�ើការបកងស� 
ចន ម្ាបាប់សរយពើពន្ធ។ ក៏បុ៉ខន្តអាជ្ាម្ា រជាប់ពាក់ព័ន្ធអា្នឹងរានបំណក 
ងស�ែុេគា្មា យហើ�ផ�ប៉ះពា�់អា្រានទំហំ្ំ។

២៧. ការបគែ់បគ្ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ខុ

ធនាគារប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យមានែូចខាងនបកាម៖

 ហានិភ័�ងបតិបត្តិការ

 ហានិភ័�ឥណទាន

 ហានិភ័�ទរីផមាសារ និង

  ហានិភ័�ស្់ងបាក់ង�ងេួ�

្នាគារ ្ិនយងបើងបាេ់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ពុនិទេមាេន៍ (derivative  

financial instrument) ដូ្ជាកិ្្េនមាយាប្តចូររូបិ�ប័ណ្ណ និងការយផតមាះប្តចូរ 
អងតាការងបាក់ (interest rate swaps) យដើ្មាបរីងគប់ងគងហានិភ័� 
ហិរញ្ញវត្ពុរបេ់ែលៃដួនយនាះយទ។
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សបមា្រ់ការិយ្ររិនចឆេ្រដែលបាន្រ្ចេ្រ់នថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ018

កំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)

២៧. ការបគែ់បគ្ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ខុ (ត)

(ក) ហានិភ័យប្រតិ្រត្តិការ

ហានិភ័�ងបតិបត្តកិារ គឺជាហានិភ័�ចនការបាត់បង់ផ្មា�់ ឬងបយយ� 
ខដ�យកើតរានយ�ើងពរីការែវះខាត ឬបរាជ័�ចនដំយណើរការចផ្ទកនៃពុង  
បុគ្គ�ិកបយ្្កវិទមាយា និងយហដា្មារ្នាេ្្ព័ន្ធ និងយកើតយ�ើងពរីកតាតមាខាង 
យងរៅ្ួ�្ំនួនយទៀត ខដ�្ិនខ្នជាហានិភ័�ឥណទាន ហានិភ័� 
ទរីផមាសារ និងហានិភ័�ស្់ងបាក់ង�ងេួ� ដូ្ជា កតាតមាខដ�យកើតរាន 
យ�ើងពរីតង រ្ូវការ ម្ាបាប់ និងបទបមាបញ្ញតិ្តយផមាេងៗ និងេ្តង់ដារខដ�ទទួ� 
ស្មា�់ជាទូយៅយៅកនៃពុងេហងគាេអាជរីវក្្ម។

ការបាត់បង់ពរីហានិភ័�ងបតិបត្តិការងតរូវបានងគប់ងគង តា្រ�ៈការ
បយងកើតដំយណើរការងគប់ងគងហានិភ័�ងបតិបត្តិការការងតរួតពិនិតមាយ និង 
រា�ការណ៍េ្ងេប យ�ើេក ្្មភាពអាជរីវក ្្ម តា្រ�ៈបណ្មាអង្គភាព 
ងតរួតពិនិតមាយ និងគំាងទយផមាេងៗខដ�ឯករាជមាយយ�ើអង្គភាពអាជរីវក ្្ម យហើ� 
និងការងតរួតពិនិតមាយយដា�គណៈងគប់ងគងជាន់ែ្ពេ់របេ់្នាគារ។

ការងគប់ងគងយ�ើហានិភ័�ងបតិបត្តិការរបេ់្នាគារតង្រូវឲមាយបយងកើត 
នូវរ្នាេ្្ព័ន្ធ តួនាទរី និងយគា�នយយបា�ងតរួតពិនិតមាយ និងការ 
ងគប់ងគងរបេ់អង្គភាពឲមាយបាន ម្ាបាេ់ោេ់។ យគា�ការណ៍ និងវិធាន 
ការងតរួតពិនិតមាយចផ្ទកនៃពុងជាយង្ើន ងតរូវបានអនុវត្តរួ្រាន ការបយងកើតអនៃក 
រានេិទ្ធិ្ុះហត្យ�ខា ងបព័ន្ធងតរួត ពិនិតមាយការកំណត់បារា៉មាខ្៉ងត ការ 
យរៀប្ំនូវនរីតិវិ រ្ី និងឯកសរេំអាងនានា ងព្ទំាងអនុយោ្ភាពតា្ 
បទបមាបញ្ញត្តិ និងតង្រូវការតា្្មាបាប់នានា។

(ខ) ហានិភ័យឥែទាន

ហានិភ័�ឥណទាន គឺជាការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ពុរបេ់្នាគារ ងបេិន 
យបើអនៃកែ្រី ឬបដិភាគរីែកខាន្ិនបានបំយពញកាតពវកិ្្តា្កិ្្េនមាយា
យ�ើការបង់ងបាក់យដើ្្ំយពាះឥណទានផ្ត�់ឲមាយអតិថិជន។

ហានិភ័�ឥណទាន គឺជាហានិភ័�េំខាន់បំផុតកនៃពុងអាជរីវក្្មរបេ ់
្នាគារ។ ហានិភ័�ឥណទានជា្្មាបងបណ្មា�្កពរីេក្្មភាពចន 
ការផ្ត�់ឥណទានដ�់អតិថិជន។ យហើ�រានហានិភ័�ឥណទាន 
យ�ើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ពុយងរៅែ្ទង់តារាងតុ�មាយការដូ្ជា ការេនមាយាផ្ត�់ 
ឥណទានជាយដើ្។ ការងគប់ងគងហានិភ័�ឥណទានងតរូវអនុវត្តន ៍
យដា�គណៈក្្មការឥណទានរបេ់្នាគារ។

ហានិភ័�ឥណទាន ងតរូវបានងគប់ងគងតា្រ�ៈការវិភាគជាងបចាំយ�ើ
�ទ្ធភាពរបេ់អនៃកែ្រីងបាក់ និងេកាតមានុព�ចនអនៃកែ្រីងបាក់កនៃពុងការបំយពញ 
កាតពវកិ្្េងងបាក់យដើ្ និងការងបាក់។ ហានិភ័�ឥណទាន ក៏ងតរូវ 
បានងគប់ងគងយដា�ការទទួ�វត្ពុបញ្មា ំនិងការធានាជា�ក្ខណៈបុគ្គ�។ 
គណៈងគប់ងគងយ វ្ើការវា�តច ល្ៃឥណទានយរៀងរា�់ឆ្មា ំបន្ាមាប់ពរីឥណទាន 
ងតរូវបានផ្ត�ឲ់មាយអតិថិជន យដើ្ មាបរីវិភាគតា្ដានស្មានភាពហរិញ្ញវត្ពុ និង 
�ទ្ធភាពេងរបេ់អនៃកែ្រីងបាក់។

ការវាស់ដវងហានិភ័យឥែទាន

្នាគារ បានបយងកើតយគា�ការណ៍ហានិភ័�ឥណទានេនៃចូ� (Core 

Credit Risk Policy) យដើ្មាបរីងគប់ងគងហានិភ័�របេ់្នាគារ។  
ការពនមាយារយព�ចនឥណទានងតរូវបានចាត់ខ្ងយដា�ក្្មវិ្រីឥណទាន  

ខដ�បានយរៀប្ំគយងរាងេងរាប់ផ�ិតផ� ឬេំពាតឥណទានពិយេេ 
រួ្ទំាងយគា�យៅទរីផមាសារងបការ និង�ក្ខែណ្ឌឯកសរេំអាង និងនរីតិវិ រ្ី 
ចនផ�ិតផ�ឥណទាន ខដ�ងតរូវបានវាេ់ខវង និងផ្ត�់ឲមាយ។

្នាគារបានខបងខ្ក្ុែងរ និងការទទួ�ែុងតរូវយ៉មាង ម្ាបាេ់ោេ់រវាង 
អនៃកយេនៃើេំុឥណទាន អនៃកវា�តច ល្ៃឥណទាន និងអនៃកអនុ្័តឥណទាន។

ការបគ្់របគងកបមិតកំែត់ហានិភ័យ និងនគាលការែ៍្រនថែយហានិភ័យ

្នាគារយ្វើងបតិបត្តិការ និងផដេ�់ឥណទានផ្ត�់ឲមាយអតិថិជនទាំង 
អតិថិជនជាបុគ្គ� ឬេហងគាេយៅកនៃពុងងពះរាជាណ្ងកក្្ពពុជា។  
្នាគារងគប់ងគងកង្ិតកំណត់ និងងតរួតពិនិតមាយ ការងប្ូ�ផដេពុហំានិភ័� 
ឥណទាន យៅយព�ខដ�ពួកយគរកយ�ើញ។ ្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា  
បានកំណត់និ�្ន័�ហានិភ័�ឥណទាន្ំថា ជាហានិភ័�ឥណទាន 
ទូយៅ ខដ�ផ្ត�់ឲមាយអនៃកទទួ�ផ�ជាឯកត្តបុគ្គ�រា្មាក់ យហើ�យ�ើេ 
ពរី 10% ចន្ូ�និ្ិផ្មា�់េុទ្ធរបេ់្នាគារ។

យយងតា្�ក្ខែណ្ឌចនងបកាេយ�ែ ្7-06-226 ងប.ក របេ ់
្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា ្នាគារចាំបា្់ងតរូវរកមាសាងគប់យព�យវោនូវ 
អនុបាតអតិបររាចនឥណទានេរុបផ្ត�់ឲមាយអនៃកទទួ�ផ�ជាឯកត្ត 
បុគ្គ�រា្មាក់យ្ៀបនឹង្ូ�និ្ិផ្មា�់េុទ្ធរបេ់្នាគារ្ិនឲមាយយ�ើេ 
ពរី 20%។ ហានិភ័�ឥណទាន្ំៗ េរុប្ិនងតរូវយ�ើេពរី 300% ចន 
្ូ�និ្ិផ្មា�់េុទ្ធរបេ់្នាគារយទ។

្នាគារយងបើងបាេ់យគា�ការណ៍ និងការអនុវត្តន៍ជាយង្ើន យដើ្មាបរីកាត់ 
បន្�ហានិភ័�ឥណទានកនៃពុងយនាះ យគា�ការណ៍ជាងបចពណរី គឺការ 
ដាក់ធានាជាវត្ពុបញ្មាំយ�ើឥណទានដ�់អតិថិជន ខដ�ជាការអនុវត្ត 
ទូយៅ។ ្នាគារអនុវត្តយគា�ការណ៍ខណនាំេដេរីពរីការទទួ��កបាន 
នូវ្ំណត់ថា្មាក់ជាក់ោក់ចនវត្ពុបញ្មាំ ឬការកាត់បន្�ហានិភ័� 
ឥណទាន។

ងបយភទវត្ពុបញ្មាំយដើ្មាបរីធានាឥណទានដ�់អតិថិជនរានដូ្ជា៖

 វត្ពុបញ្មាំយ�ើងទពមាយេ្មាបត្តិេងរាប់តាំងទរី�ំយៅ (រានដរី្លៃរី អគារ  
 និងងទពមាយេ្មាបត្តិយផមាេងៗ)

 បន្ទពុកយផមាេងៗយ�ើងទពមាយេក្្មកនៃពុងអាជរីវក ្្មដូ្ជា ដរី្លៃរី និងអគារ 

 ស្់ងបាក់កនៃពុងទង្ង់ជាងបាក់បយញ្ញើកង្ិតទុក

នគាលននោបាយសំវិធានធននិងអ៊ីមដភរមិន

ចាប់ពរីចថងៃទរី1 ខែ ន្ៃចូ ឆ្មា2ំ017 ្ នាគារតង រ្ូវឲមាយយ វ្ើតា្ការយ វ្ើ្ ណំត់ថ្ាមាក់  
និងេំវិធាន្នយ�ើឥណទាន យដា�អនុយោ្យៅតា្ងបកាេយ�ែ  
ប7-017-344 ងប.ក ្ ះុចថងៃទរី1 ខែ ន្ៃចូ ឆ្មា2ំ017 េ្តរីពរ្ី ណំត់ថ្ាមាក់ហានិភ័� 
ឥណទាន និងេំវិធាន្នយ�ើអុរី្ខភរ្ិន និងសរា្រខណនាំយ�ែ 
ប7-018-001 ្ ះុចថងៃទរី16 ខែកុ្្ៈ ឆ្មា2ំ018 េ្តរីពរីការអនុវត្តងបកាេេ្តរី 
ពរី្ំណត់ថា្មាក់ហានិភ័�ឥណទាន និងេំវិធាន្នយ�ើអរីុ្ខភរ្ិន 
(កំណត់េំគា�់យ�ែ 2.7)។
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ការប្រឈមនឹងហានិភ័យឥែទាន

ហានិភ័�អតិបររាឥណទាន្ុនយព�រានវត្ពុបញ្មាំឬការពងងឹងឥណទានយផមាេងៗ។

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

េ្តុ�មាយយៅ្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា 37,885,342 152,223,304 19,601,878 79,132,782

េ្តុ�មាយ យៅ្នាគារនានា 7,871,412 31,627,333  19,095,480  77,088,453 

ឥណទាន ផ្ត�់ឲមាយអតិថិជន 1,026,009,070 4,122,504,444 808,958,793 3,265,766,647

ងទពមាយេក្្មយផមាេងៗ 8,442,684 33,922,705 7,416,578 29,940,726

1,080,208,508 4,340,277,786 855,072,729 3,451,928,608

េំវិធាន្នេងរាប់ការបាត់បង់ 
ឥណទានផ្ត�់ឲមាយអតិថិជន

(18,947,996) (76,133,044) (14,832,802) (59,880,021)

1,061,260,512 4,264,144,742  840,239,927  3,392,048,587 

តារាងខាងយ�ើយនះបង្មាញពរីស្មានការណ៍ ខដ�អាងកក់បំផុតេងរាប់ហានិភ័�ឥណទានរបេ់្នាគារនាកា�បរិ�បរិយ្្ទរា�ការណ៍ យដា�្ិនគិត 
ពរីវត្ពុបញ្មានំានាខដ�រាន ឬក៏ការពងងឹងឥណទានខដ�រាន។ េងរាប់ងទពមាយេក ្្មយងរៅ តារាងតុ�មាយការ ការងបឈ្ខដ�រានខាងយ�ើគឺ អាងេ័�យៅយ�ើ 
េ្តុ�មាយយយងេុទ្ធ។

ដូ្ខដ�បានបង្មាញខាងយ�ើ 94.98% ចនការងបឈ្អតិបររាេរុបយកើតយ�ើងពរីការផ្ត�់ឥណទានដ�់អតិថិជន (យៅចថងៃទរី31 ខែ ន្ៃចូ ឆ្មា2ំ016 : 94.61%)។

គណៈងគប់ងគងរានទំនុក្ិត្តយៅយ�ើេ្ត្ភាពរបេ់ែលៃដួនឯងកនៃពុងការបន្តការងគបងគង និងរកមាសាការងបឈ្នឹងហានិភ័�ឥណទានតិ្តួ្បំផុត េងរាប់ 
្នាគារ ្ំយពាះឥណទានផ្ត�់ដ�់អតិថិជនរានដូ្តយៅ៖

 98.26% ចនេរាពមា្ឥណទានងតរូវបានចាត់ទុកជាឥណទាន្ិនហួេការកំណត់ និង្ិនខាតបង់ (2017: 97.93%)។
 ្នាគារ រានដំយណើរការចនការយងជើេយរីេវា�តច្លៃ និងការងប្ូ�េំណងឥណទានតឹងរុឹង េងរាប់ផ្ត�់ឥណទានឲមាយអតិថិជន។

ឥែទានដែលបានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន

2018 2017

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរ្ាមា�់ 3)

ដុោ្មារអាយ្រិក ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េរា្មា�់ 3)

ឥណទាន្ិនហួេការកំណត់និង្ិនខាតបង់ 1,005,909,446 4,041,744,154 790,105,856 3,189,657,341

ឥណទានហួេការកំណត់
ខត្ិនខាតបង់

9,140,337 36,725,874 10,006,325 40,395,534

ឥណទានខដ�ខាតបង់ 10,959,287 44,034,416 8,846,612 35,713,772

1,026,009,070 4,122,504,444 808,958,793 3,265,766,647

េងរាប់យគា�បំណងយ្វើេំវិធាន្នយ�ើឥណទានងទពមាយបញ្ ចាំខដ�គិតថានឹងងប្ូ�បាន្កវិញ (យ�ើកខ�ងខតស្់ងបាក់) គឺ្ិនងតរូវបាន 
�ក្កយ្វើការពិចារណ យដា�អនុយោ្យៅតា្តង្រូវការរបេ់្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា។ េំវិធាន្នេរុប េងរាប់ឥណទានអាងកក់ និងជាប់េងមាេ័� 
េរុបរាន 18,869,561 ដុោ្មារអាយ្រិក (2017: 14,832,802 ដុោ្មារអាយ្រិក) ខដ�ជាេំវិធាន្នជាក់ោក់តង្រូវ យដា�្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា  
និងេំវិធាន្នទូយៅបខន្្យទៀតចនឥណទានបាត់បង់។
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សបមា្រ់ការិយ្ររិនចឆេ្រដែលបាន្រ្ចេ្រ់នថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ018

កំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)

២៧. ការបគែ់បគ្ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ខុ (ត)

យដើ្មាបរីអនុយោ្តា្យេ្ក្តរីខណនាំរបេ់្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា  
េំវិធាន្នេងរាប់ឥណទានឲមាយអតិថិជន ខដ�ជាប់េងមាេ័�ងតរូវ 
បានយ្វើយ�ើង េងរាប់ឥណទានខដ��ឺតយ៉មាវកនៃពុងេងងត�ប់យ�ើេ 
ពរី 30 ចថងៃ។ េំវិធាន្នជាក់ោក់កង្ិតអបមាបររា េងរាប់ឱនភាពងតរូវ 
បានយ វ្ើយ�ើង យដា�អាងេ័�យៅយ�ើ្ ណំត់ថ្ាមាក់ ខដ�បានយ វ្ើ�ុះងតាខត 
រានព័ត៌រានយផមាេងយទៀត ខដ�បញ្មាក់ពរីនិរន្តភាពចនេ្ត្ភាពេងងត�ប់ 
របេ់បដិភាគរី។ (កំណត់េំគា�់ 2.7)

ឥែទានមិនទាន់ហួសកាលកំែត់ និងមិនខាត្រង់

ឥណទាន្ិនទាន់ហួេកា�កំណត់ និង្ិនខាតបង់ជាឥណទានរាន 
គុណភាព�្អ ខដ�្ិនរានបទពិយស្ន៍ចនការខាតបង់។ ឥណទាន 
ទាំងយនះងតរូវបានធានា យដា�ងទពមាយបញ្មាំនិងគណៈងគប់ងគង��់ 
យ�ើញថា �ទ្ធភាពខដ�យ្វើឲមាយឥណទានខាតបង់រានកង្ិតទាប។

ឥែទានហួសកាលកំែត់ ដតមិនទាន់ខាត្រង់

ឥណទានហួេកា�កំណត់ និង្ិនទាន់ខាតបង់ជាឥណទានផ្ត�់ឲមាយ 
អតិថិជន ខដ�កិ្្េនមាយាទូទាត់េងការងបាក់ ឬងបាក់យដើ្ហួេកា� 
កំណត់យ�ើេពរី14ចថងៃ ខតតិ្ជាង 30ចថងៃ �ះុងតាខតរានព័ត៌រាន ខដ� 
បញ្មាក់យងរៅពរីយនះ។ ឥណទានហួេកា�កំណតខ់ត្ិនទាន់ខាតបង់  
ជាឥណទាន ខដ�កិ្្េនមាយាទូទាត់ការងបាក់ ឬងបាក់យដើ្ហួេកា� 
កំណត់យ�ើេពរី 30ចថងៃ ខតតិ្ជាង 90ចថងៃ �ុះងតាខតរានព័ត៌រាន 
ខដ�បញ្មាក់យងរៅពរីយនះ។ អនុយោ្យៅតា្យគា�ការណ៍ខណនាំ 
របេ់្នាគារជាតិចនក ្្ពពុជា ឥណទានយនះងតរូវចាត់ថា្មាក់ជាឥណទាន 
ឃា្មាំយ្ើ� យហើ�ងតរូវយ្វើេំវិធាន្នតា្អងតា 3%។ 

ឱនភាពឥែទានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន 

ឥណទានផ្ត�់ឲមាយអតិថិជនខដ�រាឱនភាព ជាឥណទានផ្ត�់ឲមាយ 
អតិថិជន ខដ�្នាគារកំណត់ថារានភេ្តពុតាងជាក់ោក់ថារាន 
ឱនភាព និងកិ្្េនមាយាទូទាត់េងការងបាក់ ឬងបាក់យដើ្ហួេកា� 
កំណត់ ឬរានងបវត្តិហួេកា�កំណត់យ�ើេពរី 90ចថងៃ �ុះងតាខតរាន 
ព័ត៌រានខដ�បញ្មាក់យងរៅពរីយនះ។ 

ងទពមាយបញ្មាំរបេ់អតិថិជនភាគយង្ើនជាដរី ឬក៏ប័ណ្ណក ្្មេិទ្ធិផ្ទះ (ខដ� 
្ិនខ្នជាបលៃង់ដរីជាផលៃចូវការ) យដា�សរ្នាគារជាទូយៅផ្ត�់ឥណទាន 
ដ�់េហងគិនរាន្ំណូ�ទាបយៅតា្យែត្ត។ កនៃពុងអំ�ពុងយព�យ្វើ 
ឥណទាន្នាគារ ្ិនបានយ្វើការវា�តច្លៃយៅយ�ើងទពមាយបញ្មាំទាំង 
ខាងកនៃពុង និងខាងយងរៅ យដា�សរ្ិនបានទទួ�បលៃង់ដរីងេប ម្ាបាប់ផលៃចូវការ  
យហើ�្ិនរានតច្លៃបញ្មាក់ពរីងទពមាយបញ្មាំ ខដ�បញ្មាក់ពរីក្្មេិទ្ធិ។  
យយងយៅតា្បទបមាបញ្ញត្តចិន្នាគារជាតិចនក ្្ពពុជា តច ល្ៃចនងទពមាយបញ្មា ំ
្ិនងតរូវបាន�ក្កយ វ្ើការពិចារណកនៃពុងការកំណត់ឱនភាពចនឥណទាន 
ផ្ត�់ឲមាយអតិថិជន។ 

(ខ) ហានិភ័យឥែទាន (ត)
ឥែទានដែលបានផ្តល់ឲ្យអតិថិជន (ត)

ឥែទាននរៀ្រចំន�ើងវិញ

ឥណទានយរៀប្ំយ�ើងវិញ ជាឥណទានខដ�កិ្្េនមាយាងតរូវបាន 
ពនមាយារយព� ឬបុនហិរញ្ញបមាបទានយៅតា្ងបការ និង�ក្ខែណ្ឌខដ� 
កំណត់កា�វិភាគេងងត�ប់ថ្មរី យដា�ខផ្អកយ�ើរ�ៈយព�ស្មានភាព 
ហិរញ្ញវត្ពុទន់យែមាសា�ចនអនៃកេុំែ្រី និង/ឬអនៃកេុំែ្រីគា្មាន�ទ្ធភាពេង 
ងត�ប់ក្្រីតា្កា�វិភាគចនកិ្្េនមាយាយដើ្ ខដ�បានងព្យងពៀង។ 
ឥណទានយរៀប្ំយ�ើងវិញ ងតរូវវិភាគយ�ើ្ូ�ដា្មាននិទេមាេន៍អាជរីវក្្ម  
និងេ្ត្ភាពេងងត�ប់របេ់អនៃកេុំែ្រីយយងយៅតា្ពមាយាករណ ៍
�ំហូរស្់ងបាក់ថ្មរី ខដ�គាំងទយដា�ស្មានភាពអាជរីវក្្មថ្មរី និង 
�ក្ខែណ្ឌទរីផមាសារជារួ្ យដា�ខផ្អកយ�ើេ្្មតិក្្មជាក់ខេ្តង និង 
ងបុងងប�័តនៃ។ 

បនា្មាប់ពរីឥណទានងតរូវបានយរៀប្ំយ�ើងវិញ ឥណទានយនាះងតរូវរកមាសា 
្ំណត់ថ្ាមាក់ដូ្យដើ្  យដា�្ិនគិតពរីដំយណើរការ�្អបន្ាមាប់ពរីការយរៀប្ំ
ជាថ្មរីយ�ើ�។ ការចាត់ថា្មាក់យនះ្ិនងតរូវឲមាយ�្អជាង្ុនយ�ើ� �ុះងតាខត
គ្ាមានការហួេការកំណត់េងចនការងបាក់ និងងបាក់យដើ្  បរីវគ្គកនៃពុង 1ឆ្មាំ 
និងយ�ើេពរី 3ខែ កនៃពុងរ�ៈ 1ឆ្មាំ។

នគាលននោបាយជបមរះ្រ្្ជី

អនុយោ្តា្យគា�ការណ៍ខណនាំរបេ់្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា  
្នាគារងតរូវជង្ះបញ្ជរីឥណទានបុយរងបទានផ្ត�់ឲមាយអតិថិជនទាងំ្ូ� 
ឬ្ួ�ខផនៃកយ្ញពរីតារាងតុ�មាយការរបេ់ែលៃដួន យៅយព�ខដ�្នាគារ 
បាត់េិទ្ធតិា្កិ្្េនមាយាងគប់ងគងយ�ើឥណទាន ឬយៅយព�ខដ�យ�ើញ 
ថាឥណទាន្ួ�ខផនៃក ឬទាំង្ូ�្ិនអា្ងប្ូ�វិញបាន ឬគា្មាន 
េងមាឃឹ្ថាឥណទានយនះអា្ងប្ូ�បាន្កវិញយទ។

ប្រព្យ្រញ្្ំ

្នាគាររកមាសានូវងទពមាយបញ្មាជំាងទពមាយេ ម្ាបត្ត ិនិងការធានា ្ យំពាះឥណទាន 
ផ្ត�់ឲមាយអតិថិជន។ ការប៉ាមាន់ស្មាននូវតច ល្ៃទរីផមាសារចនងទពមាយបញ្មា ំគឺខផ្អកតា្ 
ការវា�តច្លៃងទពមាយបញ្មាំងបចាំឆ្មាំ។

យៅកនៃពុងការិ�បរិយ្្ទ្នាគារ ្ិនរានទទួ�ងទពមាយេក្្ម្ិនខ្ន 
ហិរញ្ញវត្ពុទុកជាងទពមាយបញ្មាំធានា ្ំយពាះឥណទានបុយរងបទានផ្ត�់ឲមាយ 
អតិថិជន។
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ការប្រមូលផ្តនុំហានិភ័យរ្រស់ប្រព្យសកម្មហិរញវតថែនុជាមួយការប្រឈម
នឹងហានិភ័យឥែទាន

ការងប្ូ�ផ្តពុំយកើតរានយ�ើង យៅយព�ខដ�្ំនួនអនៃកេុំែ្រីងបកប 
អាជរីវក្្មងេយដៀងគា្មា ឬយៅកនៃពុងតំបន់ភូ្ិសសេ្តដូ្គា្មា ឬរាន 
ស្មានភាពយេដ្ឋកិ្្ងេយដៀងគា្មា ខដ�អា្នាំរានផ�ប៉ះពា� ់
ងេយដៀងគា្មាយៅយ�ើ�ទ្ធភាពកនៃពុងការបំយពញកាតពវកិ្្តា្កិ្្េនមាយា  
ខដ�រងផ�ប៉ះពា�់ពរីការផ្មាេ់ប្តចូរចនយេដ្ឋកិ្្នយយបា� ឬ 
�ក្ខែណ្ឌយផមាេងយទៀត។ ការងប្ូ�ផ្តពុ ំបង្មាញពរីបខង្បង្រួ� 
�ទ្ធផ�្្មាយ្របេ់្នាគារ ខដ�រងផ�ប៉ះពា�់ពរីវិេ័� ឬ 
ទរីតាំងភូ្សសេ្តជាក់ោក់ណ្ួ�។

សមតុល្យនៅធនាគារនានា

្នាគារបានដាក់ងបាក់បយញ្ញើរ�ៈយព�ែលៃរី ខដ�យ�ើេពរីស្់ងបាក់ 
ង�ងេួ�យៅ្នាគារនានា ខដ�បណ្មា�ឲមាយរានការងបឈ្ 
ហានិភ័�បដិភាគរី។ ្នាគារងគប់ងគងការងបឈ្ហានិភ័�បដិភាគរី  
យដា�យ្វើការវិភាគរងតរួតពិនិតមាយបដិភាគរីនរី្ួ�ៗ យដា�ដាក់កង្ិត 
កំណត់ងបាក់បយញ្ញើកនៃពុង្នាគារ្ួ� និងដាក់ងបាក់បយញ្ញើយៅ្នាគារ 
យផមាេងៗគា្មា។

(គ) ហានិភ័យ្រីផ្សារ

្នាគារងបឈ្នឹងហានិភ័�ទរីផមាសារ ជាហានិភ័�ខដ�តច្លៃទរីផមាសារ 
ឬ�ំហូរស្់ងបាក់នាយព�អនាគតចនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ នឹង 
ខងបងបរួ�យដា�សរការផ្មាេ់ប្តចូរតច្លៃទរីផមាសារ។

ហានិភ័�ទរីផមាសារយកើតយ�ើង្កពរីស្មានភាព្ំហរចនអងតាការងបាក់  
រូបិ�ប័ណ្ណ និងផ�ិតផ�្ូ�្នខដ�ងបឈ្នឹង្�នាទរីផមាសារ 
ជាក់ោក់និងទូយៅ និងការផ្មាេ់ប្តចូរកនៃពុងកង្ិតង�ចនអងតាទរីផមាសារ 
ឬតច ល្ៃទរីផមាសារ ដូ្ជាអងតាការងបាក់គរ្ាមាត ការងបាក់ចនឥណទាន អងតា 
បដេចូររូបិ�ប័ណ្ណបរយទេ និងតច្លៃ្ូ�្ន។

ហានិភ័យរូ្រិយ្័រែ្ណ្ររន្រស

្នាគារងបកបអាជរីវក្្មយៅងពះរាជាណ្ងកក្្ពពុជា និងងបតិបត្តិការ 
កនៃពុងរូបិ�ប័ណ្ណជាយង ើ្ន យហើ�ងបឈ្នឹងហានិភ័�រូបិ�ប័ណ្ណជាយង ើ្ន 
ជាពិយេេជា្ួ�រូបិ�ប័ណ្ណ ងបាក់យរៀ� ដុោ្មារអាយ្រិក ងបាក់យ�៉ន និង 
ចថបាត។ �។

ហានិភ័�រូបិ�ប័ណ្ណយកើតពរីងបតិបត្តិការពាណិជ្ជក្្មកនៃពុងយព�អនាគត 
និងកត់ងតាងទពមាយេក្្ម និងបំណុ�ជារូបិ�ប័ណ្ណ្ួ� ខដ�្ិនខ្ន 
ជារូបិ�ប័ណ្ណ្ុែងររបេ់្នាគារ។

គណៈងគប់ងគងងតរួតពិនិតមាយហានិភ័�រូបិ�ប័ណ្ណបរយទេជា្ួ� 
រូបិ�ប័ណ្្ណ ែុងរ តា្រ�ៈការងគប់ងគងហានិភ័�រូបិ�ប័ណ្ណបរយទេ 
យដា�្ិនឲមាយយ�ើេ 20% ចន្ូ�និ្ិផ្មា�់េុទ្ធ ខដ�តង្រូវយដា� 
្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា។

យៅចថងៃទរី31 ខែ្នៃចូ ឆ្មាំ2018 េ្តុ�មាយងទពមាយេក្្ម និងបំណុ�ជា 
រូបិ�ប័ណ្ណយផមាេងយទៀត យងរៅពរីដុោ្មារអាយ្រិក្ិនរានផ�ប៉ះពា� ់
អវរីយទ។ ដូ្យនះការវិភាគរូបិ�ប័ណ្ណបរយទេ្ិនងតរូវបានបង្មាញយ�ើ�។

ហានិភ័យអបតាការបបាក់

ហានិភ័�អងតាការងបាក់ គឺេំយៅយ�ើការខងបងបរួ�នូវ្ំណូ�ការ 
ងបាក់េុទ្ធ ខដ�ជា�ទ្ធផ�ចនការផ្មាេ់ប្តចូរកង្ិតអងតាការងបាក់  
និងការផ្មាេ់ប្តចូរយៅកនៃពុងេរាេភាពចនងទពមាយេក្្ម និងបំណុ�។ 
ហានិភ័�អងតាការងបាក់ងតរូវបានងគប់ងគង តា្រ�ៈការងតរួតពិនិតមាយ 
យ៉មាងហ្មត់្ត់យ�ើអនុបាត្ំយណញយ�ើការវិនិយយគ តច ល្ៃទរីផមាសារ ចថលៃយដើ្  
ចន្ូ�និ្ិបំណុ� និងការវិភាគគំោតយវទ�ិតភាពការងបាក់។  
េកាតមានុព�ចនការធា្មាក់្ុះ្ំណូ�ការងបាក់េុទ្ធ បណ្មា�្កពរីការ 
ខងបងបរួ�អងតាការងបាក់ ខដ�ែុេងបងកតរី ងតរូវបានងតរួតពិនិតមាយយដា� 
យ្ៀបយៅនឹងកង្ិតហានិភ័�អា្ទទួ��កបាន។
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 ការវិភាគចនហានិភ័�អងតាការងបាក់យៅនឹងងទពមាយេក្្ម និងបំណុ�របេ់្នាគារបានបង្មាញដូ្ខាងយងកា្៖

រហូតែល់ 1ដខ >1 - 3 ដខ >3 - 12 ដខ >1 - 5 ឆ្្ំ នលើសពី 5 ឆ្្ំ គា្្នការបបាក់ សរុ្រ

ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក

នថងៃ្រ3ី1 ដខ  ធ្ននូ ឆ្្ំ 2018

ងទពមាយេក្្មហិរញ្ញវត្ពុ

ស្់ងបាក់កនៃពុងចដ -   -   -   -   -   67,916,384 67,916,384

េ្តុ�មាយយៅ្នាគារជាតិ 
យៅ្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា

6,950,000 1,900,000 20,160,000 -   -   139,960,016 168,970,016

ងបាក់បយញ្ញើ និងងបាក់ត្ក� ់
យៅ្នាគារនានា

127,759 -   -   -   -   7,743,653 7,871,412

ឥណទានផ្ត�់ឲមាយអតិថិជន 29,030,010 56,883,759 223,460,024 662,176,487 54,458,790 -   1,026,009,070

ការវិនិយយគយផមាេងៗ -   - - - - 50,000 50,000

ងទពមាយេក្្មយផមាេងៗ -   - - - - 8,442,684 8,442,684

ប្រព្យសកម្មហិរ្ញវតថែនុសរុ្រ 36,107,769 58,783,759 243,620,024 662,176,487 54,458,790 224,112,737 1,279,259,566

បំណុ�ហិរញ្ញវត្ពុ

ងបាក់បយញ្ញើរបេ់អតិថិជន
និង្នាគារហិរញ្ញវត្ពុយផមាេងៗ

206,895,315 134,403,530 334,060,806 100,506,563 -   28,833,168 804,699,381

ងបាក់ក្្រី 3,611,560 37,794,333 77,590,495 134,821,000 -   -   253,817,389

បំណុ�បនា្មាប់បនមាេំ -   -   2,000,000 20,400,000 7,600,000 -   30,000,000

្ូ�និ្ិយស្ននិវន្ត៍ 129,026 258,051 1,161,231 6,193,230 5,182,338 -   12,923,876

បំណុ�យផមាេងៗ -   -   -   -   -   20,207,444 20,207,444

្រំែុលហិរ្ញវតថែនុសរុ្រ 210,635,901 172,455,914 414,812,532 261,920,793 12,782,338 49,040,612 1,121,648,090

គំោតការបបាក់សរុ្រ (174,528,132) (113,672,155) (171,192,508) 400,255,694 41,676,452 175,072,125 157,611,476

សមមូល ពាន់នរៀល 
(កំែត់សំគាល់ 3)

(701,254,034) (456,734,719) (687,851,497) 1,608,227,378 167,455,984 703,439,798 633,282,911

សបមា្រ់ការិយ្ររិនចឆេ្រដែលបាន្រ្ចេ្រ់នថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ018

កំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)

២៧. ការបគែ់បគ្ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ខុ (ត)

(គ) ហានិភ័យ្រីផ្សារ (ត)
 ហានិភ័យអបតាការបបាក់ (ត)
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រហូតែល់1ដខ >1 - 3 ដខ >3 - 12 ដខ >1 - 5 ឆ្្ំ នលើសពី 5 ឆ្្ំ គា្្នការបបាក់ សរុ្រ

ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក

នថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ017

ប្រព្យសកម្មហិរ្ញវតថែនុ

ស្់ងបាក់ -   -   -   -   -   43,744,709 43,744,709

េ្តុ�មាយយៅ្នាគារជាតិ 
យៅ្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា

- - 3,839,485 - - 15,762,393 19,601,878

ងបាក់បយញ្ញើ និងងបាក ់
ត្ក�់យៅ្នាគារនានា

9,571,457 700,000 - - - 8,824,023 19,095,480

ឥណទានផ្ត�់ឲមាយអតិថិជន 22,102,738 49,668,856 194,788,018 510,875,138 31,524,043 -   808,958,793

ការវិនិយយគយផមាេងៗ -   - - - - 50,000 50,000

ងទពមាយេក្្មយផមាេងៗ -   - - - - 7,416,578 7,416,578

ប្រព្យសកម្មហិរ្ញវតថែនុសរុ្រ 31,674,195 50,368,856 198,627,503 510,875,138 31,524,043 75,797,703 898,867,438

្រំែុលហិរ្ញវតថែនុ

បំណុ�ហិរញ្ញវត្ពុ 159,692,432 103,138,376 288,855,365 49,656,912 -   16,829,167 618,172,252

ងបាក់បយញ្ញើរបេ់អតិថិជន
និង្នាគារហិរញ្ញវត្ពុយផមាេងៗ

125,000 24,461,667 49,836,666 140,365,000 -   -   214,788,333

ងបាក់ក្្រី -   -   2,000,000 11,000,000 - -   13,000,000

បំណុ�បនា្មាប់បនមាេំ 70,471 140,943 632,241 3,382,620 6,150,227 -   10,378,502

្ូ�និ្ិយស្ននិវន្ត៍ -   -   -   -   -   12,831,664 12,831,664

បំណុ�យផមាេងៗ 159,887,903 127,740,986 341,326,272 204,404,532 6,150,227 29,660,831 869,170,751

គំោតការបបាក់សរុ្រ  (128,213,708) (77,372,130) (142,698,769) 306,470,606 25,373,816 46,136,872 29,696,687

សមមូលពាន់នរៀល 
(កំែត់សំគាល់ 3)

(517,598,739) (312,351,289) (576,074,930) 1,237,221,836 102,434,095 186,254,552 119,885,525
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ការវិភាគគំោតនវ្រយិតភាពតនមលៃសមបស្រ សបមា្់រឧ្រករែ៍ហិរ ញ្វតថែនុ 
ដែលមានអបតាការបបាក់នថរ

្នាគារ្ិនបានកត់ងតាងទពមាយេក្្មហិរញ្ញវត្ពុ និងបំណុ�ហិរញ្ញវត្ពុ 
តា្តច ល្ៃទរីផមាសារេ្ងេប យដា�ភាព�ំយអៀងងតរូវបញ្ចូ�យៅកនៃពុងរបា� 
ការណ៍�ទ្ធផ�។ ដូយ ន្ៃះការផ្មាេ់ប្តចូរអងតាការងបាក់នា្ុងកា�បរិយ្្ទ 
ពុំរានផ�ប៉ះពា�់ដ�់ងបាក់្ំយណញ ឬខាតយនាះយទ។

ការវិភាគគំោតនវ្រយិតភាពលំហូរសាច់បបាក់ សបមា្រ់ឧ្រករែ៍ 
ហិរ្ញវតថែនុដែលមានអបតាការបបាក់អនថរ

្នាគារ ពុំរានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ពុ ខដ�រានអងតាការងបាក់អយថរ។  
ដូយ ន្ៃះការវិភាគគំោតយវទ�ិតភាព�ំហូរស្់ងបាក់ េងរាប់ឧបករណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ពុ ខដ�រានអងតាការងបាក់អយថរ្ិនងតរូវបានបង្មាញយ�ើ�។

(ឃ) ហានិភ័យសាច់បបាក់ងាយបសួល 

ហានិភ័�ស្់ងបាក់ង�ងេួ� គឺជាហានិភ័� ខដ�្នាគារ្ិនរាន 
�ទ្ធភាពបំយពញកាតពវកិ្្េងងបាក់តា្កា�កំណត់េង ្ំយពាះ 
បំណុ�ហិរញ្ញវត្ពុរបេ់ែលៃដួន និងការដក្ូ�និ្ិរបេ់រ្ាមាេ់ងបាក់បយញ្ញើ។  
ជា�ទ្ធផ�យ្វើឲមាយែកខានការបំយពញកាតពវកិ្្េងបំណុ�ឲមាយរា្មាេ ់
ងបាក់បយញ្ញើ និង្ិនអា្បំយពញការេនមាយាផដេ�់ឥណទាន។

ែំនែើរការបគ្រ់បគងហានិភ័យសាច់បបាក់ងាយបសួល

គណៈងគប់ងគង្នាគារ តា្ដានស្់ងបាក់ង�ងេួ�កនៃពុង 
តារាងតុ�មាយការ និងងគប់ងគងការងប្ូ�ផ្តពុំ និងងបវត្តិកា�អវសន្ត 
ចនបំណុ�។ តា្ដាននិងការរា�ការណ៍ងបចាំចថងៃចនស្មានភាពស្ ់
ងបាក់ និងពមាយាករណ៍ស្មានភាពស្់ងបាក់ងបចាំចថងៃេបាតមាហ៍ និងខែជា 
ការិ�បរិយ្្ទគនលៃឹះ េងរាប់ការងគប់ងគងស្់ងបាក់ង�ងេួ�។  
គណៈងគប់ងគងតា្ដានបខង្បង្រួ�ចនរា្មាេ់ងបាក់បយញ្ញើ និង 
បំណុ�េំខាន់ ៗ និងពមាយាករណ៍ការដកងបាក់របេ់ពួកយគ។

មនធ្យាបាយដស្ងរកមូលនិធិ

ងបភព្្មាបងចនស្់ងបាក់ង�ងេួ� គឺបាន្កពរីយដើ្ទុន 
របេ់ភាគទុនិក ងបាក់ក្្រី និងងបាក់បយញ្ញើពរីអតិថិជន។ ងបភពចន 
ស្់ងបាក់ង�ងេួ�ងតរូវបានពិនិតមាយយ៉មាងយទៀតទាត់ តា្រ�ៈ 
ការពិនិតមាយពរីគណៈងគប់ងគងយ�ើកា�កំណត់របេ់ងបាក់បយញ្ញើរាន 
ការកំណត់អនៃកដាក់ងបាក់បយញ្ញើេំខាន់ៗ ងបាក់ក្្រី និងបំណុ� 
បនា្មាប់បនមាេំ។

លំហូរសាច់បបាក់មិនដមននិ្រស្េន៍

តារាងយៅទំព័របនា្មាប់យនះបង្មាញពរី�ំហូរស្់ងបាក់ ខដ�ងតរូវបង ់
យដា�្នាគារខដ�្ិនខ្នជាបំណុ�ហិរញ្ញវត្ពុនិទេមាេន៍ តា្កា� 
កំណត់តា្កិ្្េនមាយាយៅកនៃពុងការិ�បរិយ្្ទ ខដ�រានយៅតារាង 
តុ�មាយការយនាះយទ។ ្ំនួនទឹកងបាក់ខដ�បានបង្មាញយៅកនៃពុងតារាង 
គឺជា�ំហូរស្់ងបាក់តា្កិ្្េនមាយា ខដ�្ិនបញ្ពុះតច ល្ៃ ែណៈខដ� 
្នាគារងគប់ងគងហានិភ័�ស្់ងបាក់ង�ងេួ� យដា�ខផ្អកយ�ើ 
�ំហូរស្់ងបាក់នាយព�អនាគតខដ�្ិនបញ្ពុះតច្លៃ។

សបមា្រ់ការិយ្ររិនចឆេ្រដែលបាន្រ្ចេ្រ់នថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ018

កំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)

២៧. ការបគែ់បគ្ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ខុ (ត)

(គ)  ហានិភ័យ្រីផ្សារ (ត)

 ហានិភ័យអបតាការបបាក់ (ត)
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រហូតែល់1ដខ >1 - 3 ដខ >3 - 12 ដខ >1 - 5 ឆ្្ំ នលើសពី 5 ឆ្្ំ គា្្នការបបាក់ សរុ្រ

ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក

នថងៃ្រី 31 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ018

ប្រព្យសកម្មហិរ្ញវតថែនុ

ស្់ងបាក់កនៃពុងចដ 67,916,384 - - - - - 67,916,384

េ្តុ�មាយយៅ្នាគារជាត ិ
ចនក្្ពពុជា

56,409,306 20,024,617 53,833,855 26,702,238 - 12,000,000 168,970,016

េ្តុ�មាយយៅ្នាគារនានា 7,871,412 -  -  -  -  -  7,871,412

ឥណទាន ផ្ត�់ឲមាយអតិថិជន 29,030,010 56,883,759 223,460,024 662,176,487 54,458,790 - 1,026,009,070

ការវិនិយយគយផមាេងៗ -  -  -  -  50,000 - 50,000

ងទពមាយេក្្មយផមាេងៗ 8,442,684 -  -  -  -  -   8,442,684

ប្រព្យសកម្មហិរ្ញវតថែនុសរុ្រ 169,669,796 76,908,376 277,293,879 688,878,725 54,508,790 12,000,000 1,279,259,566

្រំែុលហិរ្ញវតថែនុ

ងបាក់បយញ្ញើរបេ់អតិថិជន
និង្នាគារហិរញ្ញវត្ពុយផមាេងៗ

235,728,483 134,403,530 334,060,806 100,506,563 - - 804,699,381

ងបាក់ក្្រី 3,611,560 37,794,333 77,590,495 134,821,000 - - 253,817,388

បំណុ�បនា្មាប់បនមាេំ -   -   2,000,000 20,400,000 7,600,000 - 30,000,000

្ូ�និ្ិយស្ននិវន្ត៍ 129,026 258,051 1,161,231 6,193,230 5,182,338 -   12,923,876

បំណុ�យផមាេងៗ 4,290,077 6,166,186 6,420,233 2,478,207 830,639  22,102  20,207,444 

បំណុ�ហិរញ្ញវត្ពុេរុប 243,759,146 178,622,100 421,232,765 264,399,000 13,612,977 22,102 1,121,648,089

គំោតស្់ងបាក់
ង�ងេួ� -េុទ្ធេរុប

(74,089,350) (101,713,724) (149,938,886) 424,479,725 40,895,813 11,977,898 157,611,477

េ្្ូ�ពាន់យរៀ� 
(កំណត់េំគា�់ 3)

(297,691,008) (408,685,743) (578,346,444) 1,705,559,535 164,319,377 48,127,194 633,282,915
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រហូតែល់1ដខ >1 - 3 ដខ >3 - 12 ដខ >1 - 5 ឆ្្ំ នលើសពី 5 ឆ្្ំ គា្្នការបបាក់ សរុ្រ

ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក ដុោ្មារអាយ្រិក

នថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ017

ប្រព្យសកម្មហិរ្ញវតថែនុ

ស្់ងបាក់កនៃពុងចដ 43,744,709 - - - - - 43,744,709

េ្តុ�មាយយៅ្នាគារជាតិ
ចនក្្ពពុជា

15,762,393 - 3,839,485 - - - 19,601,878

េ្តុ�មាយយៅ្នាគារនានា 18,395,480 700,000 - - - - 19,095,480

ឥណទាន ផ្ត�់ឲមាយអតិថិជន 22,102,737 49,668,856 194,788,017 510,875,139 31,524,044 - 808,958,793

ការវិនិយយគយផមាេងៗ - - - - 50,000 - 50,000

ងទពមាយេក្្មយផមាេងៗ 7,416,578 - - - - - 7,416,578

ប្រព្យសកម្មហិរ្ញវតថែនុសរុ្រ 107,421,897 50,368,856 198,627,502 510,875,139 31,574,044 - 898,867,438

្រំែុលហិរ្ញវតថែនុ

ងបាក់បយញ្ញើរបេ់អតិថិជន 
និង្នាគារហិរញ្ញវត្ពុនានា

176,521,599 103,138,376 288,855,365 49,656,912 - - 618,172,252

ងបាក់ក្្រី 125,000 24,461,666 49,836,667 140,365,000 - - 214,788,333

បំណុ�បនា្មាប់បនមាេំ - - 2,000,000  11,000,000 -  - 13,000,000

្ូ�និ្ិយស្ននិវន្ត៍ 70,471 140,943 634,241  3,382,620 6,150,227  - 10,378,502

បំណុ�យផមាេងៗ 7,933,844 3,991,374 35,021  46,695 824,730  - 12,831,664

បំណុ�ហិរញ្ញវត្ពុេរុប 184,650,914 131,732,359 341,361,294 204,451,227 6,974,957 - 869,170,751

គំោតសាច់បបាក់
ងាយបសួល - សុ្រ្ធសរុ្រ

(77,229,017) (81,363,503) (142,733,792) 306,423,912 24,599,087 - 29,696,687

សមមូលពាន់នរៀល 
(កំែត់សំគាល់ 3)

(311,773,542) (328,464,462) (576,216,318) 1,237,033,333 99,306,514 - 119,885,525

សបមា្រ់ការិយ្ររិនចឆេ្រដែលបាន្រ្ចេ្រ់នថងៃ្រ3ី1 ដខធ្ននូ ឆ្្2ំ018

កំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ខុ (ត)

២៧. ការបគែ់បគ្ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ខុ (ត)

(ឃ) ហានិភ័យសាច់បបាក់ងាយបសួល (ត) 

 លំហូរសាច់បបាក់មិនដមននិ្រស្េន៍ (ត)
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(ង) ការបគ្រ់បគង់បបាក់នែើម្រុន

(i) ្រ្រ្រ្បញ្្តិ្តនែើម្រុន

្ក្ខពុវិេ័�របេ់្នាគារកនៃពុងការងគប់ងគងយដើ្ទុន រានន័�ទូ�ំ 
ទូោ�ជាង “្ូ�្ន” ខដ�បង្មាញកនៃពុងតារាងតុ�មាយការ។ ការងគប់ងគង 
យដើ្ទុនរានដូ្ខាងយងកា្៖ 

 អនុយោ្តា្តង រ្ូវការយដើ្ ទុន ខដ�កំណត់យដា�្នាគារជាតិ 
 ចនក ្្ពពុជា

 ការពារ�ទ្ធភាពរបេ់្នាគារ យដើ្មាបរីបន្តនិរន្តរភាពអាជរីវក្្ម  
 ដូ្យនះ ្ នាគារអា្បន្តផ្ត�់ផ�ងបយយជន៍ដ�់ភាគទុនិក និង 
 អត្ងបយយជន៍របេ់ភាគរីខដ�ពាក់ព័ន្ធនឹង្នាគារ និង

 រកមាសា្ូ�ដ្ាមានយដើ្ ទុនរឹងរំា យដើ្ មាបរីគំាងទដ�់ការអភិវឌមាឍន៍អាជរីវក ្្ម។

្នាគារជាតិចនក្្ពពុជា តង្រូវងគប់ស្មាប័ន្នាគារឲមាយបំយពញនូវ 
(i) តង្រូវការយដើ្ទុន្ុះបញ្ជរីអបមាបបររា និង (ii) អនុយោ្តា្ 
អនុបាតស្នភាព អនុបាតស្់ងបាក់ង�ងេួ� និងតង្រូវការ 
យផមាេងៗយទៀត។

(ii) ការដ្រងដចកនែើម្រុន

ការខបងខ្កយដើ្ទុនរវាងងបតិបត្តិការ និងេក ្្មភាពជាក់ោក់ គឺងតរូវ 
បានងគប់ងគងកនៃពុងកង្ិតបយងកើនងបេិទ្ធិភាពអតិបររាងបាក់្ំយណញ 
ពរីយដើ្ទុនខដ�ខបងខ្ក។  យដើ្ទុនខដ�បានខបងខ្កយៅតា្ 
ងបតិបត្តិការ ឬេក្្មភាពនរី្ួ�ៗ ងតរូវខផ្អកយៅតា្យដើ្ទុន ខដ� 
កំណត់យដា�្មាបាប់។

(ច) តនមលៃសមបស្រ

តច្លៃេ្ងេប គឺជាតច្លៃខដ�ងទពមាយេក្្មអា្ប្តចូរបាន ឬជាបំណុ� 
ងតរូវទូទាត់ តា្រ�ៈយគា�ការណ៍ជំយហ៊ាមាងចដ (arms-length-basis)។  
យដា�សរតច ល្ៃេ្ងេប និងតច ល្ៃទរីផមាសារពំុរានេងរាប់វា�តច ល្ៃបាន
ជាសរវន្ត ដូយចា្មាះការវា�តច ល្ៃេ្ងេបចនងទពមាយេក្្ម និងបំណុ� 
របេ់្នាគារ្ិនបានបង្មាញយទ។

២៨. បពរឹត្ិការណ៍ជាែន្ែនទៃាែ់

យៅកា�បរិយ្្ទចនរបា�ការណ៍យនះ ្ិនរានបញ្មាឬកា�ៈយទេៈ 
យផមាេងយទៀត ខដ�យកើតយ�ើងបនា្មាប់ពរីកា�បរិយ្្ទចនតារាងតុ�មាយការ 
ខដ�តង្រូវឲមាយយ្វើនិ�័តក្្ម ឬការោតងតដាងយៅកនៃពុងរបា�ការណ៍
ហិរញ្ញវត្ពុរបេ់្នាគារ។

២៩. បពរឹត្ិការណ៌បបកោយតារា្ត៊ល្យការ

នាកា�បរិ្្ទចនរបា�ការណ៌យនះ ពំុរានងពឹត្តកិារណ៌េំខាន់ណ្ួ� 
យកើតយ�ើង ្ំយពាះកា�បរិយ្្ទចនតារាងតុ�មាយការ ខដ�តង្រូវយអា� 
រានការយ្វើនិ�័តក្្ម ឬក៏បង្មាញកនៃពុងរបា�ការណ៌ហិរញ្ញវត្ពុរបេ់ 
្នាគារយនះយទ។
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