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ថ្នែក្ទ ីI 

១.ស្ថា នភាពទូសៅ 
 
ធនាគារឯក្សទេ ភ ីសអច ថ្អេ អុឹម អុី ចំកាត ់(PHSME SPECIALIZED BANK LTD.) សប្កាម អាជ្ាបណ័ណ សលែ 
ធឯ.០៣ ចុឹះម្លៃទី២៣ ថ្ែសមស្ថ ឆ្ា ២ំ០០៩ ថ្ែលបានសរៀបចំបសងាើតស ើងក្ាុងប្េុក្ ចាបព់ីម្លៃទី២១ ថ្ែ មនីា ឆ្ា ំ
២០០១ េប្បតាមចាប ់និងបទបបញ្ញតតិនានារបេ់ ប្ពឹះរាជាណាចប្ក្ ក្មពុជា ។ ធនាគារបានទទួលអាជ្ាបណ័ណ ពី
ធនាគារជាតិ ម្នក្មពុជា ជាធនាគារឯក្ទសេ តាមបប្កាេសលែ ធ៧-០០-០៥ ចុឹះម្លៃទ២ី១ ថ្ែមនីា ឆ្ា ២ំ០០១ និង
បានចាបស់ផដើមប្បតបិតតិការតាងំពីសពលសនាឹះមក្ ។ 
អាជ្ាបណ័ណ របេ់ធនាគារក្ណំតថ់ា ធនាគារឯក្សទេ សធវើបប្តិបតតិការផតល់ឥណទនែល់ េិបបក្មម  ណិជជក្មម 
ក្េិក្មម នងិអាជីវក្មមខាា តតូច និងមធយម សចញពីបប្ភពសែើមទុនផ្្ទល់ែែួន ។ ធនាគារឯក្ទសេ ភ ីសអច ថ្អេ អុឹម 
អុី ចំកាត ់្ឺជាថ្ផាក្មយួម្នធនាគារទងំអេ់សៅក្ាុង ប្បសទេក្មពុជា ។ ្ំសរាងថ្ផការជំនញួជាយុទធស្ថស្រេត ថ្ផនការ
េក្មមភាព បានដាក្ស់ចញសដាយប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាល ។ ថាា ក្ែ់ឹក្នា ំ និងបុ្ ាលិក្ ប្បក្បសដាយការហវឹក្ហវឺនលអក្ាុង
ប្្ឹឹះស្ថា នហិរញ្ញ វតាុ ។ ធនាគារឯក្ទសេ ភ ីសអច ថ្អេ អុឹម អុី ចំកាត ់សពលសនឹះ និងអនា្ត ក្ំពុងសែើរតួនាទោី៉ា ង
េំខានក់្ាុងវេ័ិយឥណទន និងហិរញ្ញ វតាុ ។ 
បចចុបបនាធនាគារក្ពុំងបនតប្បតិបតតិការជំរុញការផតល់ឥណទនជាមយួនិងការប្បក្តួប្បថ្ជងសៅសលើទីផារោ៉ា ងពិត
ប្បាក្ែ សែើមបសីែើរតួនាទ ីេំខានន់ាមំុែស្ក្ាុងវេ័ិយឧេាហក្មមហិរញ្ញ វតាុ ។ ធនាគារក្ំពុងពនិិតយលទធភាពក្ាុងការ
សបើក្ស្ថខាសៅតាមបណាដ សែតតសផសងៗសែើមបពីប្ងកី្េក្មម ភាពនិងម្គនភាពង្ហយប្េួលក្ាុងការផដល់ឥណទន 
សប្ ឹះម្គនអតិលិជនសប្ចើនមក្ពីបណាដ ែសតតទងំសនាឹះ ។ ថ្ផាក្េំខានស់ៅក្ាុង ថ្ផនការជំនញួសនឹះ បង្ហា ញអពំីរូបភាព
ទូសៅរបេ់ធនាគារក្ាុងអំ ុងសពលជាង២០ឆ្ា កំ្នែងមក្សៅការោិល័យក្ណាដ លរាជធានីភាពំសញ ។ 
 
១.១. ទីតាងំ និងសែើមទុនរបេ់ធនាគារ 
 ប្ក្ុមហ៊ាុន  ធនាគារឯក្ទសេ ភ ីអសច អថ្េ អុឹម អុី ចំកាត ់
 ការោិល័យ  អគារលសែ ៧២ មហាវលិីប្ពឹះនសរាតតម េង្ហា តជ់យ័ជនំឹះ ែណឌ ែូនសពញ រាជធានី

ភាពំសញ  
េក្មមភាពអាជីវក្មម  សធវើបប្តិបតតិការផតល់ឥណទនែល់ េិបបក្រ  ណិជជក្រ ក្េិក្រ និង
អាជីវក្រ ខាា តតូច និងមធយម 

 
១.២. សែើមទុនរបេ់ធនាគារ 
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សឈាម ឹះ                         ភា្ហ៊ាុន 
 សលាក្ប្េី  ជុន ថ្នលលី            ៥៤.២៨% 
 សលាក្            ជុន ហស៊ាុេតាងំ   ៤៥.៧២% 
         េរុបៈ ១០០% 
 
សែើមទុនចុឹះបញ្ជ ីអបបបរម្គេរុប ១០០% ប្តូវបានអនុមត័បងប់ថ្នាមបស្រងាប ់សដាយប្ក្ុមប្បកឹ្ាភបិាល និងភា្ទុនកិ្ 
សៅក្ាុងឆ្ា ២ំ០១០ ប្េប តាមប្បកាេសលែ ធ៧-០៨-១៩៣ ប្បក្ របេ់ធនាគារជាត ិ ម្នក្មពុជា ចុឹះម្លៃទ១ី៩ ថ្ែ
ក្ញ្ញញ  ឆ្ា ២ំ០០៨ ។ 
ធនាគារបានែំសណើ រការបប្ក្បសដាយសជា្ជយ័ក្ាុងអំ ុងសពល ជាងែបឆ់្ា កំ្នែងមក្សហើយ។ អាប្េ័យសដាយការ
ចាតថ់្ចងការក្ំណតត់ម្មែនងិការប្តួតពិនិតយសលើការអនុវតតរបេ់ធនាគារបានប្តឹមប្តូវ សធវើឱ្យម្គនការសក្ើនស ើងនូវប
ប្ភពសែើមទុនបថ្នាមេប្ម្គបព់ប្ងីក្បប្តិបតតិការបាន មយួក្ប្មតិសទៀត ។ 
 
២. សគាលនសោបាយប្្ឹឹះស្ថា ន ្នែឹឹះសលើអភបិាលកិ្ចចអាជីវក្មម 
ែូចប្តូវបានសធវើការ្ូេបញ្ញជ ក្ ់ សដាយរាជរដាឋ ភបិាលក្មពុជា  “ឥណទន” ្ឺជាយនតការនាចូំលេំរាបក់ារអភវិឌ្ឍ
ជនបទ ថ្ែលម្គនតួនាទ ី ្ឺសែើមបបីសងាើតស ើង នងិសធវើសអាយម្គនឱ្កាេការង្ហរ ក្ែូ៏ចជាការសលើក្ក្មពេ់ផលិតក្មម 
និងបសងាើតប្បាក្ច់នូំល សែើមបឱី្យក្ប្មតិជីវភាពរេ់សៅ របេ់ប្បជាពលរែឋម្គនការសក្ើនស ើង ។ ធនាគារឯក្សទេ ភ ី
សអច ថ្អេ អុឹម អុី ចំកាត ់ បានក្ណំតច់ាេ់នូវយុទធស្ថស្រេតរបេ់ែែួន និងបសងាើត ស ើងនូវប្ក្បែណឌ សគាល
នសោបាយេំរាបអ់ភបិាលក្ចិចអាជីវក្មម ែូចខាងប្សកាម ៖ 
 
២.១ រចនាេមពន័ធធនាគារៈ 
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២.២ ឯក្រាជយភាព ម្នប្ក្មុប្បឹក្ាភបិាល 
ប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាល ្ឺជាអងាភាពឯក្រាជយ អពាប្ក្ឹតយ សហើយនឹងម្គនទេសនៈភែថឺាែ េំរាបប់្ក្ុមហ៊ាុន ។ ប្ក្មុ
ប្បឹក្ាភបិាលបានេសប្មច និងអនុវតតក្ិចចការ សដាយប្បងុប្បយត័ាបំផុត ។ េម្គេភាព ម្នប្ក្ុម
ប្បឹក្ាភបិាលម្គនប្បារូំប ។ ខាងប្សកាមសនឹះជាប្បវតតិរូបេសងខប ម្នេម្គេភាពប្ក្ុមប្បកឹ្ាភបិាល ៖ 
• សលាក្ប្េី ជុន ថ្នលលី ជាអាក្ម្គនភា្ហ៊ាុនធំលំដាបទ់មីយួសៅក្ាុងធនាគារ ។ សលាក្ប្េីម្គន 
េញ្ញញ បប្ត បរញិ្ញញ បប្តប្្ប្ប់្ ប្ង ថ្ផាក្ហរញិ្ញ វតាុ ថ្ែលចសញសដាយមហាវទិាល័យជានែ់ពេ់ ថ្ផាក្េសែឋក្ចិច

ក្រុមក្រឹរាភិបាល 

-ក្រធាន 

-អនុក្រធាន 

គណៈរម្មា ធិការក្រុមក្រឹរាភិបាល 

-ភាគទុននិរទី (១) 
-ភាគទុននិរទី (២) 
-សម្មជិរឯររាជយ(១) 
-សម្មជិរទី(១) 
-សម្មជិរទី(២) 

 

ក្រធាន 

អនុក្រធាន 

នាយរ 

នាយររង 

ផ្នែររដ្ឋបាល និង 

ធនធានមនុសស 
ផ្នែរឥណទាន ផ្នែរបរឡាធិការ ផ្នែររគណបនយយ ផ្នែរព័តម្មនវទិា 

ក្រតិរតតិតាម សវនរមាផ្នៃរែុង សវនរមាឯររាជយ 

គណៈរម្មា ធិការ 
ហានិភ័យ 

 

គណៈរម្មា ធិការ 
សវនរមាផ្នៃរែុង 

 

សវនរមាផ្នៃរែុង 

គណៈរម្មា ធិការ 
ក្គរ់ក្គង 

 

គណៈរម្មា ធិការ 
ឥណទាន 

 

ជំនួយការក្រធាន 

ជំនួយការអនុក្រធាន 
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ពីទីប្ក្ុង ម៉ាុលសប្តអាល់ ប្បសទេកាណាដា ។ សលាក្ប្េី ជុន ថ្នលលី ម្គនបទពិសស្ថធនជ៍ាប្សចើនឆ្ា ខំាង
ថ្ផាក្ធនាគារ និងហិរញ្ញ វតាុ ។ 
• សលាក្ ជុន ហស៊ាុេតាងំ ជាអាក្ម្គនភា្ហ៊ាុនធំលំដាបទ់ីពីរសៅក្ាុងធនាគារ ។ សលាក្ម្គន េញ្ញញ ប
ប្តបរញិ្ញញ បប្តប្្បប់្្ង ថ្ផាក្្ណសនយយ ថ្ែលសចញសដាយមហាវទិាល័យជានែ់ពេ់ ថ្ផាក្សេែឋក្ិចចពទីី
ប្ក្ុង ម៉ាុលសប្តអាល់ ប្បសទេកាណាដា ។ សលាក្ ជុន ហស៊ាុេតាងំ ម្គនបទពិសស្ថធនជ៍ាប្សចើនឆ្ា ខំាងថ្ផាក្
ធនាគារ និងហិរញ្ញ វតាុ ។ 
• សលាក្ ហុក្ តូនីន ជាអភបិាល និងជានាយក្រងធនាគារ ។ សលាក្ម្គន បរញិ្ញញ បប្ត្ណសនយយពី
វទីយស្ថា នវទិាស្ថស្រេតប្្បប់្្ង ឆ្ា  ំ ២០០៤ សៅសែតតក្ពំងច់ាម ប្ពឹះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា ។ ឆ្ា ២ំ០០៨ 
សលាក្ ហុក្ តូនីន ម្គន េញ្ញញ បប្តថាា ក្អ់នុបណឌិ ត ថ្ផាក្ហិរញ្ញ វតាុ សៅស្ថក្លជាតិប្្បប់្្ង។ សលាក្ ហុក្ 
តូនីន ម្គន បទពិសស្ថធនជ៍ាង ០៥ ឆ្ា  ំថ្ែលម្គនតួនាទជីាប្បធាន្ណសនយយក្រស្ថខា ម្នធនាគារ សអេីុ
លីដា ភអីិលេីុ  បទពិសស្ថធនជ៍ាង ០៦ ឆ្ា ជំាប្បធាន្ណសនយយក្រ ម្នធនាគារ ឯក្ទសេ ភ ីអសច អថ្េ 
អុឹម អុី ចំកាត ់នងិ ០៥ ថ្ែជាប្បធានប្ក្ុមប្តួតពនិិតយហិរញ្ញ វតាុ សៅធនាគារ សអេ ប៊ា ីអាយ លីហ៊ាួរ។ 
• សលាក្ប្េី សមឿន ចន័្េុសរ ៉ាន ជាអភបិាល និងជាបប្ធានសបឡាធិការ។ សលាក្ប្េីម្គន េញ្ញញ បប្ត 
បរញិ្ញញ បប្តប្្បប់្្ងថ្ផាក្្ណសនយយ សៅរាជធានភីាពំសញ ប្ពឹះរាជាណាចក្ប្ក្មពុជា សលាក្ប្េីម្គនបទ
ពិសស្ថធនជ៍ាង ៣០ ឆ្ា  ំថ្ផាក្ធនាគារ សហើយបានសធវើការសៅ ធនាគារឯក្សទេភ ីសអច ថ្អេ អុឹម អុី ចំកាត ់
ជាង ២០ ឆ្ា  ំមក្សហើយ ។ 
• សលាក្ េំ េុែុម ជាបណឌិ តថ្ផាក្ចាបម់ក្ពបីប្ទសេបារាងំ ។ សលាក្ធាែ បប់ានសធវើជានាយក្
ធនាគារឯក្សទេ សប៉ាង សហង ថ្អេ អុឹម អុី ធនាគារ ចំកាត ់បានរយៈសពល ២ ឆ្ា  ំ។ សហើយឥ ូវសនឹះ សលាក្
ម្គនមុែែំថ្ណងជាេម្គជកិ្ ប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាលឯក្រាជយ ។ 
 
េម្គេភាព ម្នប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាល ប្តូវបានប្សជើេសរ ើេតាមលក្ខណៈេមបតតិែូចតសៅ៖ 
• ប្តូវម្គនេញ្ញញ បប្តោ៉ា ងតចិ បរញិ្ញញ បប្តអនតរជាតិ ឬក្េ៏ញ្ញញ បប្តអនុបណឌិ តអនតរជាតិ ឬក្ាុង
ប្បសទេ ។ 
• េញ្ញញ បតប្អនុបណឌិ ត ឬ បរញិ្ញញ បប្តថ្ផាក្ហិរញ្ញ វតាុ,្ណនសយយ,្ប្ប់្ ប្ង ឬ បទពិសស្ថធន ៍ថ្ែល
អាចម្គនតម្មែប្បហាក្ប់្បថ្ហល ។  
• ម្គនបទពិសស្ថធនប៍្្បប់្្ងបុ្ ាលិក្ និងជំនួញក្ាុងអាជីវក្មមធំៗ 
• ម្គនបទពិសស្ថធនោ៍៉ា ងតិច ៣ ឆ្ា  ំក្ាុងថ្ផាក្ធនាគារហិរញ្ញ វតាុ រតនាគារ ឬ ម្គនចំសណឹះ និងការ
យល់ែឹងបានចាេ់លាេ់អពំី វេ័ិយធនាគារ និងវេ័ិយប្បហាក្ប់្បថ្ហលសផសងៗសទៀត 
• ម្គនេមបទភាព និងចរកិ្លក្ខណៈជាអាក្ែឹក្នា ំម្គនអតតចរកិ្លអ សស្ថម ឹះតប្ង ់ 
• ម្គនេមតាភាពរងឹម្គកំ្ាុងការទំនាក្ទ់ំនងជាមយួបុ្ ាលិក្,អតិលិជន និងស្ថា បន័ ក្ព់ន័ធ  
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កិ្ចចបប្ជុំប្ក្មុប្បឹក្ាភបិាល 
ក្ិចចបប្ជុំប្ក្ុមប្បកឹ្ាភបិាលប្តវូបានសធវើស ើងមតងក្ាុងមយួេបាដ ហ៍ សែើមបុ ី
• ពិភាក្ា នងិអនុមត័សលើប្បាក្ក់្មច ីថ្ែលម្គនចនំួនចាបព់ី ១០,០០០ ែុលាែ រ ស ើងសៅ 
• ពិភាក្ានូវប្ពឹតតិការណ៍បប្ចាេំបាដ ហ៍ និងសែើមបសីដាឹះប្ស្ថយនូវបញ្ញា សេេេល់ម្ផ្ក្ាុង និងខាង
ប្សរ 
• ពិភាក្ានូវបញ្ញា ធនធានមនុេស សៅក្ាុងសពលថ្ែលទទួលឲ្យបំសរ ើការ,បញ្ឈបប់ុ្ាលិក្េំខានណ់ា
មយួ ។ 
• ពិភាក្ាសចញបទបញ្ញជ  នងិដាក្ឲ់្យអនុវតតនូវអនុស្ថេនស៍ផសងៗ,េវនក្មម ខាងប្សរ របឺ្បកាេ 
របេ់ធនាគារជាតិ ម្នក្មពុជា ឬ របាយការណ៍េវនក្មមធនាគារជាតិ ម្នក្មពុជា  
• បសងាើត និងសដាឹះប្ស្ថយនូវសគាលនសោបាយលមីៗ ។ល។ 

២.៣ ប្បធាន 
ប្បធាន និងអនុប្បធាន ម្គនតួនាទីសមើលការែុេប្តូវទូសៅនូវសគាលនសោបាយម្ផ្ក្ាុង និងខាងសប្ររបេ់
ធនាគារ រមួទងំការផតល់នូវសេចក្ដី េសប្មចចុងប្សកាយសៅសលើទិេសៅណាមយួ ថ្ែលប្តូវសែើរក្ាុងក្រណី 
ថ្ែលបញ្ញា មនិទនប់្តូវបានសដាឹះប្ស្ថយចបេ់ពវប្្ប ់។ ពនិិតយសមើល រាល់ប្្បប់្តិបតតិការរបេ់ធនាគារ ។ 

២.៤ េវនក្មមម្ផក្្ាុង 
េវនក្រម្ផក្្ាុង ម្គនតួនាទីប្តតួពិនិតយេក្មមភាពក្ាុងធនាគារ និងសធវើក្ណំតប់្តាឲ្យបានប្តឹមប្តូវ នងិទន់
សពលសវលា ម្នអាជីវក្មមរបេ់ែែួន និងអនុសលាមសៅតាមចាប ់ និងបទបញ្ញជ  និងស្ថរាចរថ្ណនាកំ្ាុងការ
ប្្បប់្្ងអាជីវក្មមធនាគារ សៅក្ាុងប្ពឹះរាជាណាចក្ប្ក្មពុជា ។ េវនក្មមម្ផក្្ាុង ្ឺសែើមបរីក្ឲ្យស ើញនូវរាល់
បទសលមើេទងំឡាយ និងសរៀបចំរបាយការណ៍ ថ្ែលបញ្ញជ ក្ថ់ា សតើបទសលមើេសនាឹះសធវើសដាយការ ភានច់ប្ ំ 
ឬ សដាយការសធវេប្បថ្ហេ ។ មនិថ្តប៉ាុសណាណ ឹះ េវនក្មមម្ផ្ក្ាុងប្តូវសរៀបចំ និងផតល់អនុស្ថេន ៍សែើមបចីាត់
វធិានការថ្ក្តប្មូវសលើ េក្មមភាពសផសងៗ ។ 

២.៥ ្ណៈក្ម្គម ធិការប្្បប់្្ង 
្ណៈក្ម្គម ធិការប្្បប់្្ងម្គនតួនាទីសរៀបចំ និងសធវើការបប្ជុំសរៀងរាល់េបាដ ហ៍សៅសលើបញ្ញា  និងក្តីក្ងវល់សផស
ងៗ ថ្ែលសក្ើតម្គនស ើងកាលពី េបាដ ហ៍ក្នែងមក្ប្ពមទងំសរៀបចំថ្ផនការេំរាបេ់បាដ ហ៍សៅមុែសទៀត។ 
ក្ាុងអំ ុងសពល ម្នក្ិចចពិភាក្ាសនាឹះអងាប្បជុ ំបានពាោម សដាឹះប្ស្ថយនូវរាល់បញ្ញា ថ្ែលសៅសេេេល់
ថ្លមសទៀតផង ។ 

៣. ផលិតផល និងសេវាក្មម 
តាងំពីែំបងូរហូតមក្ែល់សពលសនឹះ ធនាគារបានបសងាើត និងផដល់ផលិតផលឥណទន ែល់អតិលជិន
ប្សកាមរូបភាពឥណទនប្សចើនប្បសភទ ប្េបតាមតំរូវការរបេ់អតិលជិន។ ផលិតផល្ណនីប្បាក្ប់សញ្ញ ើ
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គាម នការប្បាក្ ់ក្ប៏្តូវបានែំសណើ រការប្ពមគាា ផងថ្ែរ េំរាបេំ់រលួែល់ ប្បតិបតតិការស្ថចប់្បាក្ ់និងការេង
ឥណទន។ 
 

៣.១  ផលិតផលឥណទន 
ធនាគារផតល់ឥណទនពីរបប្ភសទជាចំបង្ឺ៖ 
ឥណទនម្គនការក្ំណត ់(Fixed Loan) ថ្ែលការវភិា្េងរលំេ់ម្គន៖ 
• រយៈសពលែែី ៦ ថ្ែ 
• រយៈសពលមធយម ១២ ថ្ែ ែល់ ៣៦ ថ្ែ នងិ 
• រយៈសពលថ្វង ៣៦ ថ្ែ ែល់ ១២០ ថ្ែ 
ឥណទនសលើេេមតុលយ (Overdraft) េំរាបេ់ក្មមភាពអាជីវក្មមជាចបំងែូចជា៖ 
• ឥណទនេំរាបេ់ហប្គាេខាា តតូច 
• ឥណទនេំរាបេ់ហប្គាេខាា តធមយម នងិ 
• ឥណទនេំរាបម់បី្ក្ជូនបទ 
ការេប្មបេប្មួលលមី្ឺការផតល់រយៈសពលអនុសប្គាឹះម្គននយ័ថាអតិលិជនបងថ់្តការប្បាក្ក់្ាុងរយៈសពល
ក្ំណតម់យួចាបព់ ី២ ថ្ែសៅ ១២ ថ្ែសដាយអតិលិជនពុំម្គនលទធភាព្ប្បប់្គានក់្ាុងបងប់្បាក្ស់ែើម។ សហើយ
ចាបព់ីសពលសនាឹះសទើបចាបស់ផតើមបងទ់ងំសែើមរហូត ែល់ចបេ់ពវ្ប្ប ់។ 
៣.២ សេវាក្មមប្បាក្ប់សញ្ញ ើចរនត 
ចំថ្ណក្ឯផលិតផលប្បាក្ប់សញ្ញ ើគាម នការប្បាក្វ់ញិ ធនាគារផតល់ជា្ណនចីរនតគាម នការប្បាក្ជ់ាពិេសេ
ចំស ឹះបុ្ាលិក្របេ់ធនាគារេំរាប ់ ការសបើក្ប្បាក្ថ់្ែ នងិ ចំស ឹះអតិលជិនថ្ែលបានទទួលឥណទន 
សែើមបជីួយ េំរលួក្ាុងការទូទត ់។ មនិម្គនការបងប់្បាក្ស់ទចំស ឹះេមតុលយ ថ្ែលសៅេល់ក្ាុង្ណនីទងំ
សនាឹះ ែូចថ្ែលបានក្ណំតក់្ាុងអាជ្ាបណ័ណ ថ្ែលសចញសដាយធនាគារជាតិ ម្នក្មពុជា មនិប្តូវបានអនុញ្ញញ ត
ឲ្យ ទទួលប្បាក្ប់សញ្ញ ើពីអតិលជិនស ើយ ។ 
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ថ្នែក្ទី II 

១. សបេក្ក្មម និង ទេសនៈវេ័ិយ 
សបេក្ក្មមរបេ់ធនាគារ្ឺៈ “សែើមបសីធវើប្បតិបតតិការជាធនាគារឯក្សទេសអាយបានទូលំទូលាយបប្ក្ប
សដាយភាពជំនាញ និងម្គន្ុណភាព ែពេ់ក្ាុងសគាលបណំងបពំសញតប្មូវការេហប្គាេខាា តតូច នងិ
ខាា តមធយម និងសែើមបរីមួចំថ្ណក្ក្ាុងការអភវិឌ្ឍនស៍េែឋក្ចិចរបេ់ប្បសទេ” ។ សហតុែូសចាឹះ សហើយសយើងម្គន
ទិេសៅែូចខាងសប្កាម “សធវើប្បតិបតតិការផតល់ឥណទនក្ាុងប្េុក្ក្ាុងនាមជាធនាគារឯក្សទេមយួឲ្យប្េប
សៅ តាមចាប ់េដីពីធនាគារ និងស្ថា បន័ហិរញ្ញ វតាុរបេ់ធនាគារជាតិ ម្នក្មពុជា” ។ 

២. យុទធស្ថស្រេត និង សគាលនសោបាយ 
ធនាគារបានទទួលស្ថា ល់អលភិាពជាចំបងក្ាុងការទទួលសជា្ជយ័ នងិក្ំសណើ នប្បក្ួតប្បថ្ជង្ឺជាយុទធ
ស្ថស្រេតេំរាបស់ធវើឲ្យប្បសេើរស ើងនូវ្ុណភាព ម្នប្ទពយេក្មមែម៏្គនស្ថរៈប្បសោជនជ៍ាពិេសេ ្ឺផលប័
ប្ត (ចំននួ ឬ បណតុ ំ ប្បាក្ក់្មច)ី ផ្្ទល់របេ់ធនាគារ ។ សប្កាយពីបានសធវើ ការេិក្ាមក្ធនាគារបានរក្ស ើញ
នូវយុទធស្ថស្រេតមយួចនំួនថ្ែលប្តូវថ្តបនតពប្ងឹង និងមយួចំនួនែែឹះសទៀតប្តូវបានអនុមត័ ថ្ែលរមួម្គន ែូចត
សៅ៖ 

២.១ យុទធស្ថស្រេតហិរញ្ញ វតាុ 
ធនាគារសប្បើយុទធស្ថស្រេតសធវើឲ្យប្បភពមូលនធិិេំរាបេ់ក្មមភាពផតល់ហិរញ្ញបបទនម្គនលក្ខណៈែុេៗគាា ។ 
ការ្ប្ប់្ ប្ង នងិការកាតប់នាយ ជាអបបបរម្គនូវក្ំរតិប្បាក្ក់្មចសីលមើេតាមរយៈការវាយតម្មែពីហានិភយ័
ោ៉ា ងប្បុងប្បយត័ានិងសធវើឲ្យកានថ់្តលអស ើងនូវការហូរចូលស្ថច ់ប្បាក្ ់នងិការថ្លររក្ាស្ថចប់្បាក្ក់្ាុងម្ែឲ្យ
ម្គនសេារភាពលអ ។ 

២.២ យុទធស្ថស្រេតផលិតផល និង សេវាក្មម 
ធនាគារផតល់ជូននូវជសប្មើេផលិតផល និងសេវាក្មមហិរញ្ញ វតាុថ្ែលេ័ក្តិេមសៅនឹងតរូំវការរបេ់បណាត
អតិលិជនទងំអេ់ នងិសែើមបទីក្ទ់ញបណាត អតិលិជនលមីៗ សដាយសផ្ទត តសៅសលើអតិលិជន ថ្ែលម្គនជនំួញ
ខាា តតូច ក្េិក្មម នងិឧេាហក្មម ខាា តតូច ក្ែូ៏ចជាសេវាហិរញ្ញ វតាុែម៏្ទសទៀតថ្ែលប្តូវបាន្ិតថា អតលិិ
ជនប្តូវម្គនចណូំលសទៀងទតផ់តល់លទធភាព្ប្បប់្គានក់្ាុងការបងរ់លំេ់ប្បចាថំ្ែ ទងំប្បាក្ក់ារ និងទងំ
ប្បាក្ស់ែើម ។ 

២.៣ យុទធស្ថស្រេតកំ្ណតត់ម្មែ និង ផសពវផាយ (ទីផារ) 
ធនាគារសធវើការអសងាតជាប្បចាសំៅសលើការក្ំណតត់ម្មែឥណទន ម្នស្ថា បន័ហិរញ្ញ វតាុសផសងៗសទៀត ។ 
ធនាគារផតល់ជូននូវអប្តាការប្បាក្ ់ ថ្ែលម្គនលក្ខណៈប្បក្ួតប្បថ្ជងសៅែល់បណាត អតលិិជនទងំអេ់ ។ 
ធនាគារប្សបើប្បាេ់វធិីស្ថស្រេតបនាយចុឹះ េំរាបក់ារ្ណនាអប្តាការប្បាក្។់ ធនាគារជំរុញការផសពវផាយ
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ផលិតផលតាមរយៈប្បពន័ធសោេនា និង ជាពិសេេជាងសនឹះសៅសទៀត ្ ឺតាមរយៈការទំនាក្ទ់ំនងមនុេស 
វធិីចុងសប្កាយបងអេ់ ្ឺការចុឹះែល់ទីក្ថ្នែងផ្្ទល់ថ្តមតង ។ 

២.៤ ការប្្បប់្្ងហានិភយ័ឥណទន 
ជាមយួនឹងវធិសី្ថស្រេត ថ្ែលបានអនុមត័ធនាគារអនុវតតនូវការេសប្មចចិតត របេ់ថាា ក្ប់្្បប់្្ងសដាយប្បុង
ប្បយត័ាថ្ែលថ្ផអក្ជាចមបងសលើ ពត័ម៌្គនម្គន្ុណភាព ការវភិា្ និងការយល់ែឹងពជីំនួញរបេ់អតលិិជន 
ការទទួលែុេប្តូវ នងិ ្ណសនយយភាពចាេ់លាេ់ ។ ធនាគារផតល់ឥណទនឲ្យអតលិិជន សដាយវាយ
តម្មែសលើការសធវើ្ំសរាង ចំណូល ចំណាយ និងេមតាភាពរបេ់អាក្ែចី ក្ាុងការទូទតេ់ងរលំេ់ សដាយម្គន
ក្ិចចេនាភាជ បជ់ាមយួ ។ ធនាគារអាចែឹងពហីានិភយ័ឥណទន សដាយថ្ផអក្សលើលទធភាពរបេ់អតិលជិន
ក្ាុងេងបណុំល (វភិា្ លំហូរស្ថចប់្បាក្)់ ក្ែូ៏ចជាេុពលភាព ម្នក្ិចចេនាថ្ែល ក្ព់ន័ធ ។ បថ្នាមសលើ
សនឹះសៅសទៀតធនាគារក្អ៏សងាតផងថ្ែរពីស្ថា នភាពប្្សួ្ថរ នងិេម្គជិក្ប្្សួ្ថររបេ់ពួក្ស្។ ក្ាុងកាលៈសទ
េៈែែឹះ ធនាគារចុឹះសៅពិនតិយែល់ក្ថ្នែងរបេ់អតិលិជន ថ្ែលធនាគារម្គនការបារមមណ៍ សែើមបសីលើក្ទឹក្ចតិត
ែល់អតិលជិន រមួទងំការផតល់នូវពត័ម៌្គន ម្គនបសប្ោជនម៍យួចំននួសទៀតផង ។ លវីសបើការវាយតម្មែឥណ
ទនប្តូវបានអនុវតតក្ាុងប្ក្បែណ័ឌ មយួម្នការប្្បប់្្ងហានភិយ័ឥណទនែត៏ងឹរុងឹ ធនាគារក្ម៏និថ្ែល
ប្ពសងើយក្សនតើយពីការសធវើឲ្យសជឿនសលឿននូវសេវាអតិលិជនផងថ្ែរ ។ ធនាគារបសងាើត និងអនុវតត ក្មមវធិី
ហវឹក្ហវឺនែទូ៏លំទូលាយ សែើមបជីួយ ឲ្យបុ្ាលិក្របេ់ែែួនបនតអភវិឌ្ឍេមតាភាពរបេ់ពួក្ស្ក្ាុងការប្្បប់្្ង
ហានិភយ័ឥណទន ។ 

២.៥ ធនធានមនុេស 
ធនាគារបានចាតទុ់ក្ធនធានមនុេស ថ្ែលរមួម្គនទងំអាក្ប្្បប់្្ង និង បុ្ាលិក្ជាធនធានែម៏្គនតម្មែ។ 
ម្គនបុ្ាលិក្ ថ្ែលបានទទលួ ការហវឹក្ហវឺន និងម្គនចសំណឹះែឹងសធវើការប្្បប់្្ងថ្ផាក្ក្ាុងបប្តិបតតិការរមួ
ក្ាុងធនាគារ ែូចជាឥណទន រែឋបាល ការទរឥណទន និងបសឡាធិការ ការនិី,អាក្ទទួលសភ្ៀវ និង សបើក្
ប្បាក្ក់្ែូ៏ចជាបសចចក្វទិាពត័ម៌្គន ។ រូបរាងែស៏្ថអ តម្គនរសបៀបរបេ់បុ្ាលិក្ ក្ថ្នែងសធវើការ និង ការសចឹះ្ួរ
េម ចំស ឹះអតលិិជន ្ឺេុទធថ្តម្គនលក្ខណៈេំខានែូ់ចគាា  ។ សែើមបសីដាឹះប្ស្ថយ និងការប្បឈមមុែលមីៗ
ធនាគារេូមថ្ណនានូំវ្ំនូេបញ្ញជ ក្ល់មី ពីវបបធមរ៌បេ់ស្ថា បន័ថ្ែលរមួម្គន៖ ការអភវិឌ្ឍនប៍ុ្ាលិក្ ថ្ែល
បានសប្ជើេសរ ើេយក្មក្សធវើការ សែើមបបីសងាើនេមតាភាព នងិការទទួលែុេប្តូវរបេ់ពួក្ស្ តាមក្មមវធិីផែូវ
ការ និងក្មមវធិីអភវិឌ្ឍនែ៍ែួនឯង ។ តម្មែរបេ់ធនាគារទក្ទ់ងសៅនឹងរសបៀបប្្បប់្្ង របេ់មនុេសែូចជាៈ 
តម្គែ ភាព េមតាភាព ការង្ហរជាប្ក្ុម និងការសលើក្ក្មពេ់រូបភាពធនាគារ ។ ធនាគារបានប្សជើេសរ ើេឯក្
េណាឋ នមយួេំរាបប់ុ្ាលិក្ ។ ធនាគារសផ្ទត តសលើការសគារពបុ្ាល និងក្មមវធិីហវឹក្ហវនឺបថ្នាម និងជំរុញឲ្យ
ម្គនការអភវិឌ្ឍនស៍ប្ចើនជំនាញក្ាុងថ្ផាក្ជាក្ល់ាក្ណ់ាមយួ សែើមបសីធវើឲ្យបុ្ាលិក្ កានថ់្តម្គនភាពបតថ់្បន
កានថ់្តខាែ ងំស ើងក្ាុងការបតូរទកី្ថ្នែង និងតួនាទី ។ 

២.៦ បសចចក្វទិាពត័ម៌្គន 



ធនាគារ ឯកទេស ភី ទេច អេស េ ៊ឹម េ ី ចំកាត់ 
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សែើមបចូីលសៅប្បក្ួតប្បថ្ជងសលើទីផារអនតរជាតិ ថ្ែលបសចចក្វទិាពត័ម៌្គនជាឧបក្រណ៍ចាបំាចធ់នាគារបាន
បំ ក្នូ់វឧបក្រណ៍ ែូចជា កុ្ំពយូទរ័ បណាដ ញអុីនធឺសណត ការអនុវតតនក៍្មមវធិីបថ្នាម នងិប្បពន័ធប្្បប់្្ង
ទិនានយ័សៅក្ាុងបប្តិបតតិការអាជីវក្មម ។ 
ធនាគារសជឿជាក្ថ់ាបសចចក្វទិាជួយ េំរលួការង្ហរមនុេសឲ្យង្ហយប្េួលបសងាើនសលបឿនប្បតិបតតិការអាជីវ
ក្មម សែើមបឲី្យេសប្មចែល់ក្ប្មតិមយួ ថ្ែលម្គនេុប្ក្ឹតយភាព ម្គនការប្បក្ួតប្បថ្ជងសៅក្ាុងែំសណើ រការ
ពត័ម៌្គន ថ្ែលទក្ទ់ងសៅវញិសៅមក្ ការផ្ទែ េ់បតូរពត័ម៌្គន និងទំនាក្ទ់នំង ជាស្ថក្ល ។ បសចចក្វទិា
ពត័ម៌្គនជួយ េំរលួែល់ក្ិចចប្បតិបតតិការរបេ់ធនាគារទងំអេ់ែូចជា ក្ិចចែំសណើ រការប្បាក្ក់្មច ី ការែក្
ស្ថចប់្បាក្ ់និងប្បាក្ប់សញ្ញ ើ ការតាមដានវាយតម្មែនងិការទរប្បាក្ក់្មច ីរបាយការណ៍ប្្បប់្្ង ការ្ណនា
្ណនសយយ និងពនធអាក្រ ទនំាក្ទ់ំនងតាម ប្បពន័ធសអ ិចប្តូនិចរវាងស្ថា បន័ និងស្ថា បន័ និងរវាងនាយក្
ដាឋ ន និងនាយក្ដាឋ ន ។ សបើគាម នបសចចក្វទិាពត័ម៌្គនធនាគារនឹងមនិអាចប្បក្ួតប្បថ្ជង សដាយសជា្ជយ័សៅ
ក្ាុងេមយ័ពត័ម៌្គនវទិាទំសនើបសនឹះបានសទ។ 

២.៧ ការប្្បប់្្ងម្ផក្្ាុង 
សែើមបធីានាការេសប្មចបាននូវទិេសៅយុទធស្ថស្រេតរបេ់ែែួនធនាគារ បានអនុវតតេវនក្មមម្ផ្ក្ាុង។ សនឹះ្ឺ
សែើមបធីានាថាបានសគារពសៅតាម ចាបត់ប្មូវការេប្ម្គបក់ារសធវើបទបញ្ញជ  សដាយប្បុងប្បយត័ារបេ់ធនាគារ 
និងេប្ម្គបក់ារសធវើសគាលនសោបាយម្ផ្ក្ាុង ។ 
េវនក្មមម្ផក្្ាុង ថ្ែលខាែ ងំជយួ ឲ្យ ការ រប្ទពយេក្មម និងតារាងតុលយការធនាគារធានាឲ្យបាននូវការ
សគារពចាប ់បទបញ្ញជ  និងការប្្បប់្្ងម្ផ្ក្ាុងសលើក្ក្មពេ់ប្បេិទធភាព នងិេមតាភាព នងិធានាឲ្យបាននូវ
តម្គែ ភាពសៅក្ាុងស្ថា បន័ ។ 

៣. ការតាមដានវាយតម្មែនិងការបប្មលូបំណុល 
វធិីស្ថស្រេតម្នការតាមដានវាយតម្មែក្មច ីនងិការបប្មូលបណុំលៈ 
ធនាគារម្គនបុ្ាលិក្ ថ្ែលសធវើការក្ាុងថ្ផាក្ប្បមូលឥណទន ថ្ែលប្្បប់្្ងរាល់ការទូទតប់្បាក្ក់្មចទីងំ
អេ់ នងិការអភវិឌ្ឍនជ៍នំួញរបេ់ អតិលិជន ក្ែូ៏ចជាការសប្បើប្បាេ់មូលនិធ ិ។ សយើងសធវើការទំនាក្ទ់ំនងជា
មយួអតិលជិន សែើមបបី្បមូលការទូទតប់្បាក្ ់ប្បេិនសបើប្បាក្ក់្មចមី្គន ការយឺតោ៉ា វព១ី ថ្ែសៅ ២ ថ្ែ។ ការ
សធវើរបាយការណ៍ម្នកាលវភិា្ទូទតប់្បាក្ក់្មចកី្ណំតប់្តាប្្បក់ាលបរសិចេទ ម្នការទូទតេ់ង ចុឹះសៅែល់
ទីថ្នែងផ្្ទល់សែើមបសីមើលថាសតើឥណទនសនាឹះប្តូវបាន សប្បើប្បាេ់ែូចថ្ែលបានបញ្ញជ ក្ស់ៅក្ាុង ក្យេំុែចីប្បា
ក្ ់ និងក្តេំ់គាល់នូវរាល់ការផ្ទែ េ់បតូរទងំអេ់ ម្នមែុជំនញួសនាឹះ ។ សផ្ើលិែិតសែើមបរីលឹំក្សៅអាក្ែចីេដីពី
ការទូទតយឺ់ត នោិយសដាយផ្្ទល់សៅអាក្ែចីេដីពីការទូទត ់ យឺត និងជូនែណឹំងសៅអាជ្ាធរេដីពីការ
ទូទតយឺ់ត ។ល។ ធនាគារពាោមសធវើោ៉ា ងណាសជៀេវាងដាចខ់ាតមនិសអាយម្គនេំណំុសរឿងទក្ទ់ង 
ជាមយួអតិលជិន ថ្ែលម្គនការពិបាក្ទរបំណុលបតងឹផតល់សៅតុលាការស ើយ។ ធនាគារអនុមត័យក្ថ្តវធិី
ស្ថស្រេតទនភ់ែនម់ក្ចរចាក្ាុង ការបប្មូលបំណុល ។ 
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ថ្នែក្ទី III 

១. ទីផារសគាលសៅថ្ែលកំ្ណតយ់ក្ 
ធនាគារឯក្សទេ ភ ីសអច ថ្អេ អុឹម អុ ីចំកាត ់បានប្បសមើលសមើលទុក្ជាមុននូវបរសិ្ថា នេងាម និង សេែឋ
ក្ិចចជាវជិជម្គនក្ាុងការពប្ងីក្េក្មម-ភាពរបេ់ែែួនសៅឆ្ា ខំាងមុែ។ ធនាគារបានក្ណំតយ់ក្សែតតសេៀមរាប
ថាជាទីផារែម៏្គនេកាត នុពលបំផុត សែើមបសីធវើការពប្ងីក្សៅអំ ុងឆ្ា ខំាងមុែ សប្ ឹះសែតតសេៀមរាបជាទី
ក្ថ្នែងថ្ែលការផតតផ់ាងហិ់រញ្ញ វតាុសៅម្គនក្ំរតិទប នងិតំរូវការែពេ់។ សនឹះក្ស៏ប្ ឹះថ្តម្គនការសក្ើនស ើងនូវ 
ការអភវិឌ្ឍនវ៍េ័ិយសទេចរណ៍។ តប្មូវការម្នការផាតផ់ាងហិ់រញ្ញ វតាុ សែើមបអីភវិឌ្ឍេណាឋ គារ សភាជនីយ
ដាឋ ន ទីផារ វតាុអនុេាវរយី ៍និងមជឈមណឌ ល លំថ្ហរកាយ ក្ំស្ថនតសៅថ្តម្គនក្ំរតិែពេ់។ ជាមយួនិងការ
អភវិឌ្ឍនម៍្នវេ័ិយសនឹះ វេ័ិយឯសទៀតៗក្ន៏ងឹរកី្លូតលាេ់ជាបនតបន្ាបស់ៅក្ាុង សែតតសេៀមរាបសនឹះថ្ែរ។ 
សហតុែូសចាឹះសហើយធនាគារអាចផតល់ជាប្បាក្ក់្មចមីនិប្តឹមថ្តែល់វេ័ិយសទេចរណ៍ប៉ាុសណាណ ឹះសទ ថ្លមទងំ
ែល់វេ័ិយសផសងៗសទៀតផង។ សប្រពី្សប្ម្គងពប្ងីក្សៅក្ាុងែសតតសេៀមរាបសនឹះ អតិលិជនសគាលសៅរបេ់
ធនាគារ ្ឺជាម្គច េ់េហប្គាេធុនតូច និងធុនមធយម និង ណិជជក្រ ក្េិក្រ សៅបណាត សែតតសផសងៗទូទងំ
ប្បសទេ។ សទឹះជាោ៉ា ងណាក្ស៏ដាយអតិលជិនសៅប្ក្ងុភាសំពញប្តូវបានចាតទុ់ក្ ថាជាសគាលសៅែម៏្គន
េកាត នុពលភាពមយួ ពីប្ស ឹះជាភេតុតាងថ្ែលសចញពបីទពិសស្ថធនធ៍នាគារមូលនធិិ ថ្ែលបានបា៉ា ន់
ប្បម្គណប្តូវ បានសមើលស ើញថាផតល់សអាយអតិលិជនភា្ប្សចើន្ឺសៅរាជធានភីាពំសញ សហើយចំនួនថ្ែល
សៅសេេេល់ ្ឺសៅតាមបណាត សែតត។ ធនាគារ ក្ម៏្គន្សប្ម្គងពប្ងីក្ស្ថខារបេ់ែែួនក្ាុងសែតតជាប្សចើន
សទៀតសៅរវាងពីរសៅបីឆ្ា ខំាងមុែ ។ 

២. និនាា ការ និងទំហំទីផារ 
ការលូតលាេ់ ម្នតប្មូវការទីផារផលិតផល និងសេវាក្មមរបេ់ធនាគារក្ំពុងថ្តសក្ើនស ើង ។ សនឹះប្តូវ
បានបង្ហា ញឲ្យស ើញចាេ់លាេ់ សដាយការសក្ើនស ើង ម្នផលបប័្តប្បាក្ក់្មចរីបេ់ធនាគារតាងំពីែំបងូ
មក្ ។ ធនាគារបានក្ស្ថងនូវទំនាក្ទ់ំនងលអជាមយួប្ក្ុមហ៊ាុនជាប្សចើន ចាបត់ាងំពជីំនញួថ្ែលប្បក្បមុែ
របរសដាយែែួនឯងរហូតែល់មែុជំនួញខាា តមធយមសែើមបសីធវើឲ្យអតិលិជនសជឿជាក្ម់ក្សលើធនាគារ។ សោង
តាមលទធផលម្គនមុែជនំួញមយួចំនួនបានទំនាក្ទ់ំនងមក្សែើមបទីទួលបានប្បាក្ក់្មចេីប្ម្គប ់ ការពប្ងីក្
មុែជំនួញរបេ់ពួក្ស្។ សនឹះម្គននយ័ថា និនាា ការ នងិទហំំទីផារប្តូវបានពប្ងីក្ជាបនតបន្ាប ់។ 

៣. ការប្បក្តួប្បថ្ជង 
ធនាគារក្ំពុងថ្តសែើរតួនាទោី៉ា ងេំខានស់ៅក្ាុងការប្បក្តួប្បថ្ជងទីផារ សដាយចងចាទុំក្ក្ាុងចតិតនូវ
្សប្ម្គងបសងាើនជាអតបិរម្គនូវប្បាក្ច់ំសនញ និងពប្ងីក្នូវតម្មែម្គច េ់ភា្ហ៊ាុនក្ាុងរយៈសពលថ្វង ។ ធនាគារ
ថ្តងថ្តក្តប់្តាអំពីការផ្ទែ េ់បតូរអប្តាការប្បាក្ស់ៅសលើទីផារ និងរក្ឲ្យស ើញ នូវមសធាបាយែថ្លសធវើឲ្យប
សប្េើរស ើង ក្ាុងការបសប្មើអតិលិជនរបេ់ែែួន សដាយប្សបើប្បាេ់នូវយុទធស្ថស្រេតសផសងៗ សែើមបសី្ែើយតបនឹងត
ប្មូវការ ទីផារ ។ អាក្ប្បក្ួតប្បថ្ជងទងំអេ់ថ្ផាក្ហិរញ្ញ វតាុបចចុបបនា ្ឺម្គនធនាគារ ណិជជក្មម ធនាគារ
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ឯក្សទេ និងប្្ឹឹះស្ថា នមបី្ក្ហិូរញ្ញ វតាុ សផសងៗសទៀត ។ ធនាគារបានក្ំណតនូ់វអាក្ប្បក្ួតប្បថ្ជងសៅក្ាុង
ថ្ផាក្ធនាគារឯក្សទេជំនាញ ។ ការប្បក្ួតប្បថ្ជងតម្មែម្នប្ក្ុម ណិជជក្មម នងិស្ថា បន័ហិរញ្ញ វតាុម្គនការ
ែុេថ្បែក្គាា ពីមយួសៅមយួ ។ 

៤. ការបា៉ា នស់្ថម ននូវបំថ្ណក្ទីផារ 
បំថ្ណក្ទផីារឥណទនរបេ់ធនាគារឯក្សទេ ភ ីសអច ថ្អេ អុឹម អុ ីចំកាត ់សបើប្សបៀបសធៀបសៅនឹងទំហំ
ឥណទន ម្នការចាបយ់ក្ចំថ្ណក្ ទីផារេរុប ម្នប្្ឹឹះស្ថា នធនាគារឯក្សទេទងំអេ់ក្ាុងប្បសទេក្មពុជា
ក្ាុងឆ្ា  ំ២០២១ ស ើញថាម្គនអប្តា ២.១៤% និងចំថ្ណក្ទីផារ សធៀបជាមយួធនាគារ ណិជជទងំអេ់
ម្គនអប្តា ០.០៤% ។ 
របាយការណ៍របេ់ប្ក្មុប្បឹក្ាភបិាល 
ប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាលម្គនក្តីសស្ថមនេសរកី្រាយសធវើការដាក្ប់ង្ហា ញជូននូវរបាយការណ៍របេ់ប្ក្ុម
ប្បឹក្ាភបិាល នងិ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុរបេ់ ធនាគារឯក្ទសេ ភ ីសអច ថ្អេ អុមឹ អុ ីចំកាត ់សៅកាត់
ថា (“ធនាគារ”) ថ្ែលបានសធវើេវនក្មមរចួេប្ម្គបក់ារយិបរចិេសទ ថ្ែលបានបញ្ចប ់      ម្លៃទី ៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា  ំ
២០២១ ។ 
ក្រមុហ ុន 

ធនាគារឯក្សទេ ភ ី សអច ថ្អេ អុឹម អុ ីចំកាត ់(“ធនាគារ”) ប្តូវបានចុឹះបញ្ជ ីក្ាុងប្ពឹះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា
សៅម្លៃទី០១ ថ្ែក្ញ្ញញ  ឆ្ា ២ំ០០០ ប្សកាម   ការចុឹះបញ្ជ ីសលែ Co. ៥២៩៤/០០Pសដាយ ប្ក្េួង ណិជជ
ក្មម ចុឹះម្លៃទី០១ ថ្ែក្ញ្ញញ  ឆ្ា ២ំ០០០ ។ សៅម្លៃទី៣០ ថ្ែមលុិនា ឆ្ា ២ំ០១៧ ធនាគារបានទទួលសលែចុឹះ
បញ្ជ ីលមីសលែៈ០០០០៣១៥៩ ពីក្ប្េួង ណិជជក្មមបន្ាបព់ីបានបញ្ចបក់ារចុឹះសឈាម ឹះជាលមីមដងសទៀត ។ 
ធនាគារបានទទួលអាជ្ាបណ័ណ ធនាគារឯក្សទេពីធនាគារជាតិ ម្នក្មពុជា សែើមបសីធវើប្បតិបតតិការជាធនាគារ
ឯក្សទេ ថ្ែលម្គនេុពលភាពអចិម្ស្រនតយ ៍សៅម្លៃទី០១ ថ្ែមនីា ឆ្ា ២ំ០០៧ ។  
សប្កាមអាជ្ាបណ័ណ ធនាគារឯក្សទេ ធនាគារប្តូវបានអនុញ្ញញ តឱ្យផតល់ឥណទនេប្ម្គបេ់ហប្គាេធុន
តូច និង មធយមថ្ែលក្ំពុងបប្តិបតតិការសៅក្ាុងប្ពឹះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា ។ 
សរមាភាពចមបង 

េក្មមភាពចមបងរបេ់ធនាគារ រមួម្គនការសធវើប្បតិបតតកិារសលើេក្មមភាពអាជីវក្មមធនាគារឯក្សទេ និង
ការផតល់នូវសេវាក្មមហិរញ្ញ វតាុ ថ្ែល ក្ព់ន័ធសផសងៗសទៀតសៅក្ាុងប្ពឹះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា ។ 
ពុំម្គនការផ្ទែ េ់បតូរជាស្ថរវនតសលើេក្មមភាពចមបងរបេ់ធនាគារសៅក្ាុងការយិបរចិេសទហិរញ្ញ វតាុសនឹះសទ។ 
លទធនលហិរញ្ញវតថុ និង ភាគលាភ 

លទធផលម្នប្បតិបតតិការរបេ់ធនាគារេប្ម្គបចុ់ងការយិបរសិចេទ ម្លៃទី៣១ ថ្ែ ធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ និង ស្ថា ន
ភាពម្នប្បតិបតតិការរបេ់ធនាគារនាកាលបរសិចេទសនាឹះ ប្តូវបានក្ំណតស់ៅក្ាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ
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ថ្ែលបានបង្ហា ញខាងប្សកាមសនឹះ។ពុំម្គនការប្បកាេ ការថ្បងថ្ចក្ ឬការប្បកាេថ្ចក្ភា្លាភសដាយ
ធនាគារ ចាបត់ាងំពីចុងការយិបរសិចេទមុន។ 
 

បដ្ើមទុន 

ពុំម្គនការផ្ទែ េ់បតូរនូវសែើមទុនចុឹះបញ្ជ ីរបេ់ធនាគារេប្ម្គបក់ារយិបរសិចេទសនឹះសទ។ 
សៅម្លៃទី១៥ ថ្ែធាូ ឆ្ា  ំ ២០១៦ ភា្ទុនិក្បានសធវើការប្បជុំេសប្មចែំស ើងភា្ហ៊ាុនរបេ់ធនាគារ សែើមបី
អនុសលាមសៅតាម  ប្បកាេរបេ់ធនាគារជាតិនម្ក្មពុជាសលែ ធ៧.១១៧ ប្ប-០១៦-ក្ េតីពីសែើមទុនចុឹះ
បញ្ជ ីអបបបរម្គរបេ់ប្្ឹឹះស្ថា នធនាគារ និងហិរញ្ញ វតាុ ចុឹះម្លៃទី ២២ ថ្ែមនីា ឆ្ា  ំ២០១៦ និងស្ថរាចរថ្ណនាំ
េតីពីការអនុវតតប្បកាេេតីពីសែើមទុនចុឹះបញ្ជ ីអបបបរម្គ  របេ់ប្្ឹឹះស្ថា នធនាគារនងិហិរញ្ញ វតាុ សលែ
ធ៧.០០៣ ចុឹះម្លៃទី ១៦ ថ្ែមលុិនា ឆ្ា  ំ២០១៦ ។ ប្បកាេលមីសនឹះតប្មូវឲ្យ ធនាគារឯក្ទសេ ថ្ែលប្តូវបាន
បសងាើតស ើងសប្កាមរូបភាពជាប្ក្ុមហ៊ាុនក្ាុងប្េុក្ ប្តូវម្គនសែើមទុនចុឹះបញ្ជ ីអបបបរម្គសេមើនឹង 
៦០.០០០.០០០ . ០០០សរៀល េមមូលនឹង ១៥,០០០, ០០០. ែុលាែ រអាសមរកិ្្ត ់ ។ 
ធនាគារបានសេាើរសៅធនាគារជាតិនម្ក្មពុជា នូវបប្តបិតតិការែូចខាងប្សកាម៖ 
• សៅម្លៃទី ៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា  ំ ២០១៦៖ សធវើការបសងាើនសែើមទុនព៧ី,៧៤៥,០០០ ែុលាែ រអាសមរកិ្ សៅ 
៩,០៩៦,៤៥២ ែុលាែ រ អាសមរកិ្សដាយសផ្រសចញពីប្បាក្ច់ំសណញរក្ាទុក្នាម្លៃទី ៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា  ំ២០១៥ 
ចំនួន ១,៣៥១,៤៥៣ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ។ 
• សៅម្លៃទី ១៥ ថ្ែកុ្មភៈ ឆ្ា  ំ ២០១៧៖ សធវើការបសងាើនសែើមទុន សេមើនឹងប្បាក្ច់ំសណញេុទធេប្ម្គប់
ការយិបរសិចេទ ម្លៃទី ៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា  ំ២០១៦ ។ 
• សៅម្លៃទី១៥ ថ្ែមនីា ឆ្ា  ំ ២០១៧៖ សធវើការបសងាើនសែើមទុនថ្ែលសៅេល់ សៅតាមេមម្គប្តជា
ភា្រយម្នចំនួនភា្ទុននកិ្ទងំពីរ សែើមបសីគារពតាមតប្មូវការម្នការបសងាើនសែើមទុនចុឹះបញ្ជ ីអបបបរម្គឲ្យ
បានោ៉ា ងតិច ក្ក់្ណាត ល ម្នសែើមទុនែថ្លប្តូវបំសពញបថ្នាមោ៉ា ងយូរបំផុតប្តមឹែំណាចថ់្ែមនីា ឆ្ា  ំ
២០១៧ ។  
• សៅម្លៃទី ២៣ ថ្ែមនីា ឆ្ា  ំ២០១៨ ធនាគារបានសធវើេំសណើ រសៅកានធ់នាគារជាតិ ម្នក្មពុជាសែើមបី
េំុការពនារ សពលនូវ        ការដាក្ប់ញ្ចូ លនូវសែើមទុនលមី សដាយសហតុថាធនាគារក្ំពុងសធចើការរងច់ាវំនិិសោ្
្ិនលមី ។ សៅម្លៃទី៤ ថ្ែក្ក្ាដា ឆ្ា  ំ២០១៨ ធនាគារបានសធវើការរាយការណ៍ជូនធនាគារជាតិ ម្នក្មពុជាអពំី
វឌ្ឍនភាពម្នប្បតិបតតិការសនឹះ ។ 
ភា្ទុនិក្ និងថាា ក្ែ់ឹក្នាជំានែ់ពេ់របេ់ធនាគារ បានជួបពិភាក្ាជាមយួតំណាងធនាគារជាតិ ម្នក្មពុជា
អំពី វឌ្ឍនភាពម្នការបសងាើនសែើមទុន ។ បចចុបបនាភា្ទុនកិ្ធនាគារក្ំពុងសធវើការ ពិភាក្ាជាមយួវនិិសោ្ិន 
េកាត នុពលេប្ម្គបក់ារលក្ភ់ា្ហ៊ាុនមយួថ្ផាក្របេ់ធនាគារ ។ ភា្ទុនកិ្ធនាគារ មនិទនប់ាន បញ្ចប់
ប្បតិបតតិការលក្ន់ាកាលបរសិចេទម្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុសនឹះសៅស ើយសទ។ ថាា ក្ែ់ឹក្នាធំនាគារេងឃមឹ
ថាែំសណើ រការ លក្ ់ភា្ហ៊ាុននឹងអាចែងឹលទធផលក្ាុងសពលឆ្ប់ៗ សនឹះ ។ 
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• រហូតមក្ែល់ឆ្ា ២ំ០១៩-២០២១សនឹះថាា ក្ែ់ឹក្នាធំនាគារបនតពិភាក្ាជាមយួធនាគារជាតិសែមបី
សេាើេំុបថ្ងវរប្បាក្ច់ំសណញរក្ាទុក្សៅជាសែើមទុន នងិ ថ្េវងរក្ម្ែ្ូវសិោ្សលើសែើមទុនថ្ែលសៅែវឹះខាត
សែើមប ីអនុសលាមតាមប្បកាេ របេ់ធនាគារជាតិ ម្នក្មពុជាសលែធ៧.១១៧ ប្ប-០១៦-ក្ េតីពីសែើមទុនចុឹះ
បញ្ជ ីអបបបរម្គរបេ់ប្្ឹឹះស្ថា នធនាគារ និងហិរញ្ញ វតាុ ចុឹះម្លៃទី ២២ ថ្ែមនីា ឆ្ា  ំ២០១៦ និងស្ថរាចរថ្ណនាំ
េតីពីការអនុវតតប្បកាេេតីពីសែើមទុនចុឹះបញ្ជ ីអបបបរម្គ  របេ់ប្្ឹឹះស្ថា នធនាគារនងិហិរញ្ញ វតាុ សលែ
ធ៧.០០៣ ចុឹះម្លៃទី ១៦ ថ្ែមលុិនា ឆ្ា  ំ២០១៦ េតីពីសែើមទុនអបបរម្គ េប្ម្គបធ់នាគារឯក្សទេ ចំននួ 
១៥,០០០,០០០ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ។ 
ប្ក្មុប្បឹក្ាភបិាល 
េម្គជិក្ប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាលថ្ែលបានបំសប្មើការចាបព់ីកាលបរសិចេទរបាយការណ៍សនឹះរមួម្គន ៖ 
សឈាម ឹះ មុែតំថ្ណង  

សលាក្ប្េី ជុន ថ្នលលី 
 

ប្បធានប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាល  

សលាក្ ជុន ហស៊ាុេតាងំ 
 

អនុប្បធានប្ក្ុមប្បកឹ្ាភបិាល 
 

សលាក្ េំ េុែុម េម្គជិក្មនិប្បតិបតត ិ
 
 
 
 
 
 

 

សលាក្ប្េី សមឿន ចន័្េុសរ ៉ាន េម្គជិក្ 
 

សលាក្ ហុក្ តូនីន េម្គជិក្  

 

េវនក្រ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុរបេ់ធនាគារេប្ម្គបចុ់ងការយិបរសិចេទម្លៃទី៣១ថ្ែធាូ ឆ្ា  ំ ២០២១ ប្តូវបានសធវើ
េវនក្មម សដាយប្ក្ុមហ៊ាុន សស្រហាន េនលុន (សែមបូឌា) លីមតីធីត ។ 
 

អតាប្បសោជនរ៍បេ់នាយក្ប្បតិបតតិ 
សៅអំ ុងសពលសនឹះសៅចុងឆ្ា ហិំរញ្ញ វតាុ មនិម្គនការសរៀបចំ ឱ្យនាយក្ប្បតិបតតិរបេ់ប្ក្មុហ៊ាុនជាភា្ីទទួល
បានអតាប្បសោជនត៍ាមរយៈការទិញភា្ហ៊ាុន ឬបណ័ណ បណុំលរបេ់ប្ក្ុមហ៊ាុន ឬ ប្ក្ុមហ៊ាុនសផសងៗសទៀត។ 
ចាបត់ាងំពីកាលបរសិចេទមុនហិរញ្ញ វតតុមុនមនិម្គនេម្គជកិ្ប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាលណាមយួទទួល ឬម្គនេិទធិ
ទទួលបានអតាប្បសោជនណ៍ាមយួ (សប្រពីអតាប្បសោជនថ៍្ែលបានរមួបញ្ចូ លសៅក្ាុងចំននួេរុបម្នឯក្
េិទធិថ្ែលទទួលបានសដាយនាយក្ថ្ែលប្តូវបានបង្ហា ញសៅក្ាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ)សដាយសហតុផល
ម្នក្ិចចេនាថ្ែលសធវើស ើងសដាយប្ក្ុមហ៊ាុន ឬស្ថជីវក្មមថ្ែល ក្ព់ន័ធជាមយួនាយក្ប្បតិបតត ិ ឬជាមយួ
ប្ក្ុមហ៊ាុនថ្ែលនាយក្ប្បតបិតតិជាេម្គជិក្ ឬជាមយួប្ក្ុមហ៊ាុនថ្ែលក្ាុងសនាឹះនាយក្ប្បតិបតតិម្គនផល
ប្បសោជនថ៍្ផាក្ហិរញ្ញ វតាុសប្ចើនសលើក្ថ្លងថ្តទទួលបានផលប្បសោជនថ៍្ែលបានបង្ហា ញសៅក្ាុងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ។ 
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ការទទលួែុេប្តវូរបេ់ប្ក្មុប្បឹក្ាភបិាលសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ 
ប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាល ម្គនទំនលួែុេប្តូវក្ាុងការសរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុទងំសនឹះ សែើមបបីង្ហា ញទិែឋភាព
ពិត និង ប្តឹមប្តូវ និង ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតាុនាកាលបរសិចេទម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ប្ពមទងំលទធផលម្ន
ប្បតិបតតិការអាជីវក្មម និងស្ថា នភាពលំហូរស្ថចប់្បាក្េ់ប្ម្គបចុ់ងការយិបរសិចេទសនឹះ។ ក្ាុងការសរៀបចំរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតាុទងំសនឹះប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាលតប្មូវឲ្យ៖ 
(ក្) អនុមត័សគាលនសោបាយ្ណសនយយប្េបតាមេតងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុអនតរជាតិក្មពុជា 
(“CIFRS”)នងិសគាលការណ៍ថ្ណនារំបេ់ធនាគារជាតិម្នក្មពុជាថ្ែលគាបំ្ទសដាយការវនិិចេយ័និងការបា៉ា ន់
ស្ថម នថ្ែលេមសហតុផលនិងប្បុងប្បយត័ា សហើយបន្ាបម់ក្អនុវតតសគាលនសោបាយទងំសនឹះសដាយជាប់
លាប។់ 
(ែ) អនុសលាមតាមតប្មូវការម្នការលាតប្តដាងរបេ់ CIFRS ឬប្បេិនសបើម្គន    ការប្បាេចាក្ពីេត
ងដ់ារទងំសនឹះក្ាុងការបង្ហា ញនូវទិែឋភាពពតិ នងិប្តឹមប្តួវ ប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាលប្តូវប្បាក្ែថាការប្បាេចាក្
ទងំសនឹះប្តូវបានលាតប្តដាងពនយល់ នងិក្ណំតប់រមិ្គណសអាយបានប្តឹមប្តូវសៅក្ាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ
វតាុ។ 
(្) ធានាឲ្យបាននូវភាពប្្បប់្គានម់្នការក្តប់្តា្ណសនយយ និងប្បពន័ធប្្បប់្្ងម្ផក្្ាុងឲ្យម្គន
ប្បេិទធភាព។ 
( ) សរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ សដាយថ្ផអក្សលើមូលដាឋ ននរិនតភាពម្នែំសណើ រការអាជីវក្មម លុឹះ
ប្តាថ្តម្គនក្រណីមនិេមរមយក្ាុងការេនមតថា ធនាគារនងឹបនតសធវើប្បតបិតតិការអាជីវក្មម នាសពលអនា្ត
ថ្ែលអាចរពំឹងទុក្បាន។ 
(ង) ប្តួតពិនិតយ នងិែឹក្នាធំនាគារ ឲ្យម្គនប្បេិទធភាពសលើរាល់សេចក្តីេសប្មចចិតតេំខាន់ៗ  ថ្ែលប៉ាឹះ
 ល់ែល់ប្បតិបតតិការ និងែសំណើ រការរបេ់ធនាគារ សហើយប្តូវប្បាក្ែថា ក្ិចចការសនឹះប្តូវបាន្ែុឹះបញ្ញច ំង
ោ៉ា ងប្តឹមប្តូវសៅក្ាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ។ 
ប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាល ក្ម៏្គនទំនលួែុេប្តូវក្ាុងការថ្លរក្ាប្ទពយេមបតតិរបេ់ធនាគារ សហើយក្ប៏្តូវចាតវ់ធិាន
ការឲ្យេមប្េប សែើមបទីបស់្ថា ត ់នងិរក្ឲ្យស ើញការថ្ក្ែងបនែំ នងិភាពមនិប្បប្ក្តីសផសងៗ។ 
ប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាល ធានាអឹះអាងថា ធនាគារ បានអនុវតតតាមរាល់តប្មូវការខាងសលើក្ាុងការសរៀបចំរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ។ 
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សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេ់ប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាល 
តាមមតិសោបល់របេ់ប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាល របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុថ្ែលរមួម្គនរបាយការណ៍ស្ថា នភាព
ហិរញ្ញ វតាុ របាយការណ៍ចំសណញ ឬខាត នងិចណូំលសពញសលញ របាយការណ៍បថ្ប្មបប្មួលមូលធន 
របាយការណ៍លំហូរស្ថចប់្បាក្ប់្ពមជាមយួក្ណំតេ់ម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ ប្តូវបានសរៀបចំសទបើង
ោ៉ា ងេមរមយ និងបង្ហា ញទិែឋភាពពិត និងប្តមឹប្តូវសៅតាមស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតាុ របេ់ធនាគារនា្ិតប្តមឹ 
ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ប្ពមទងំលទធផលប្បតិបតតកិារ និងលំហូរស្ថចប់្បាក្រ់បេ់ធនាគារេប្ម្គប់
ការយិបរសិចេទថ្ែលបានបញ្ចប ់សដាយអនុសលាមសៅតាមេតងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតតុអនតជាតនិិងសគាល
ការណ៍ថ្ណនារំបេ់ 
ធនាគារជាតិម្នក្មពុជា។ 
 
ជំនួេឲ្យប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាល 
 
___________________________ 
អាក្ប្េី ជុន ថ្នលលី 
ប្បធានប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាល 
រាជធានីភាសំពញ ប្ពឹះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា 
ម្លៃទី៣១ ថ្ែមនីា ឆ្ា ២ំ០២២ 
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របាយការណ៍របេ់េវនក្រឯក្រាជយ 
ជូនចសម្គព ឹះភា្ទុនិក្ម្នធនាគារឯក្សទេ ភ ីសអច ថ្អេ អឹុម អីុ ចំកាត ់
មតិយបល់ 
សយើងបានសធវើេវនក្មមសៅសលើ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ របេ់ធនាគារឯក្សទេ ភ ីសអច ថ្អេ អុឹម អុី ចំកាត់
សៅកាតថ់ា (“ធនាគារ”) ថ្ែលរមួម្គន របាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតាុនាកាលបរសិចេទ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ំ
២០២១ របាយការណ៍ចណូំលសពញសលញ របាយការណ៍បថ្ប្មបប្មួលមូលធន របាយការណ៍លំហូរស្ថច់
ប្បាក្ន់ាចុងការយិបរសិចេទ នងិសេចក្តីេសងខបក្ណំតេ់ម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុសផសងៗរមួទងំសគាល
នសោបាយ្ណសនយយេសងខបេំខាន់ៗ ។ 
 
តាមមតិរបេ់សយើងែ្ុ ំ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុបានបង្ហា ញនូវទិែឋភាពពតិ និងប្តមឹប្តូវម្នស្ថា នភាពហិរញ្ញ
វតាុ របេ់ធនាគារនាកាលបរសិចេទ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ប្ពមទងំលទធផលម្នប្បតិបតតិការអាជីវក្មម 
និង ស្ថា នភាពលំហូរស្ថចប់្បាក្រ់បេ់ធនាគារ េប្ម្គបក់ារយិបរសិចេទសនឹះ តាមេតងដ់ាររបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វតាុអនតរជាតិម្នក្មពុជា។ 
 

មូលដាឋ នម្នការបសញ្ចញមតិសោបល់ 
សយើងែ្ុ ំបានសធវើេវនក្មមសដាយអនុសលាមសៅតាមេតងដ់ារេវនក្មមអនតរជាតិម្នក្មពុជា(“ CISAs”)។ ការ
ទទួលែុេប្តូវរបេ់សយើងែ្ុេំាិតសប្កាមេដងដ់ារទងំសនាឹះ ប្តូវបានសរៀបរាបប់ថ្នាមសទៀតសៅក្ាុងថ្ផាក្ម្នការ
ទទួលែុេប្តូវរបេ់េវនក្រសៅសលើការសធវើេវនក្មមរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ។ សយើងម្គនឯក្រាជយភាព សលើ
ធនាគារ សហើយអនុសលាមតាមេតងដ់ារម្នវជិាជ ជីវៈ្ណសនយយអនតរជាតិ“ប្ក្មេីលធម ៌របេ់្ណសនយយក្រ
ជំនាញ” រមួជាមយួនងិតប្មូវការប្ក្មេីលធម ៌ ថ្ែល ក្ព់ន័ធសៅនឹងការសធវើេវនក្មមរបេ់សយើងែ្ុ ំ សៅសលើ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុក្ាុងប្បសទេក្មពុជា សហើយសយើងបានបំសពញការទទួលែុេប្តវូសៅតាមតប្មូវការ 
និង ប្ក្មេីលធមទ៌ងំសនាឹះ។ សយើងែ្ុ ំសជឿជាក្ថ់ា ភេតុតាងេវនក្មមទងំឡាយថ្ែលសយើងទទួលបាន្ឺ
ប្្បប់្គានន់ិងេមរមយសែើមបផីតល់ជូនជាមូលដាឋ នេប្ម្គបក់ារបសញ្ចញមតិរបេ់សយើង។  
ភាពមនិប្បាក្ែប្បជាជាស្ថរវនដទក្ទ់ងសៅនឹងនិរនតភាព 
សយើងទញចំណាបអ់ារមមណ៍សៅសលើក្ំណតេំ់គាល់ទី ៦ ម្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុថ្ែលបង្ហា ញថារបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតាុប្តូវបានសរៀបចំសដាយថ្ផអក្សលើមូលដាឋ ននិរនដភាពែណៈធនាគារមនិអាចបំសពញតាមតប្មូវ
ការសែើមទុនលមីែូចថ្ែលបានក្ណំតស់ដាយប្បកាេសលែ B៧-០១៦-១១៧ ថ្ែលសចញ សដាយធនាគារ
ជាតិម្នក្មពុជាសៅម្លៃទី២២ ថ្ែមនីា ឆ្ា ២ំ០១៦។ េុពលភាពម្នការេនមតម្ន  និរនដភាពពងឹថ្ផអក្ជាេំខាន់
សៅសលើេមតាភាពរបេ់ធនាគារក្ាុងការទទួលបានសែើមទុនបថ្នាមថ្ែលប្តូវការសែើមបបីំសពញតាមតប្មូវការ
សែើមទុនអបបបរម្គ។ ម្គច េ់ភា្ហ៊ាុនថ្ែលម្គនប្ស្ថបក់្ំពុងេាិតសៅក្ាុងែំសណើ រការចរចាសែើមបលីក្ភ់ា្ហ៊ាុន
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របេ់ែែួនសៅឱ្យវនិិសោ្ិនេកាត នុពលលមីប៉ាុថ្នតមនិអាចទញសេចក្តីេនាិដាឋ នសលើប្បតិបតតកិារែូចកាល
បរសិចេទម្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុសទ។ប្ពឹតតិការណ៍ នងិលក្ខែណឌ ទងំសនឹះែូចថ្ែលបានពិពណ៌នាបថ្នាម
សៅក្ាុងក្ំណតេំ់គាល់ទី ៦ បង្ហា ញថាភាពមនិប្បាក្ែប្បជាជាស្ថរវនដអាចបងា ឱ្យម្គនការេងសយ័អំពី
េមតាភាពរបេ់ធនាគារក្ាុងការបនតនិរនដភាព។ សយើងែ្ុ ំមនិបានក្ណំតថ់ាប្ពឹតតិការណ៍សលើក្ស ើងខាងសលើ
សនឹះជាបញ្ញា ក្ាុងការបសញ្ចញមតិេវនក្មមរបេ់សយើងែ្ុ។ំ 
ពត័ម៌្គនសផសងៗ 
ប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាល ម្គនភារក្ិចចទទួលែុេប្តូវសលើពត័ម៌្គនសផសងៗ។ ពត័ម៌្គនសផសងសទៀតរមួម្គនពត័ម៌្គន
ថ្ែលម្គនសៅក្ាុងរបាយការណ៍ប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាលនងិរបាយការណ៍ប្បចាឆំ្ា ថំ្ែលប្តូវបានរពំឹងថានឹង
រចួរាល់េប្ម្គបស់យើងបន្ាបព់កីាលបរសិចេទម្នរបាយការណ៍សនឹះប៉ាុថ្នតមនិរាបប់ញ្ចូ លរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ
និងរបាយការណ៍េវនក្ររបេ់សយើងសទ។ 
មតិរបេ់សយើងែ្ុ ំ សៅសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ មនិបានប្្បែណដ បស់លើពត័ម៌្គនសផសងៗស ើយថ្ែល
សរៀបចំស ើងសដាយប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាល សហើយសយើងែ្ុ ំមនិសធវើការផដល់នូវអំណឹះអំណាងណាមយួសៅសលើ
ពត័ម៌្គនសនឹះសទ។ ក្ព់ន័ធនងឹការសធវើេវនក្មមរបេ់សយើងែ្ុ ំសលើរបាយការណ៍ហរញិ្ញ វតាុ ការទទួលែុេប្តូវ
របេ់សយើងែ្ុ ំ្ឺ ប្តូវអានពត័ម៌្គនសផសងៗ សហើយពិចារណាថាសតើពត័ម៌្គនសផសងៗសនាឹះ ម្គនភាពមនិប្េបគាា
ជាស្ថរវនដជាមយួរបាយការណ៍ហរញិ្ញ វតាុ ឬការយល់ែងឹរបេ់សយើងែ្ុ ំសៅក្ាុងការសធវើេវនក្មម ឬម្គន
បង្ហា ញនូវក្ំហុេ្ាងជាស្ថរវនដ។ប្បេិនសបើការអានពត័ម៌្គនសផសងៗសនឹះអាចឲ្យសយើងែ្ុេំនាិដាឋ នថា ម្គន
ក្ំហុេ្ាងជាស្ថរវនដសក្ើតស ើងសលើពត៍ម៌្គនសផសងៗសនឹះ សយើងែ្ុ ំប្តូវរាយការណ៍សៅតាមស្ថា នភាពជាក្ថ់្េដ
ង។ សយើងែ្ុពុំំម្គនអវីថ្ែលប្តូវរាយការណ៍ ក្ព់ន័ធនឹងពត័ម៌្គនសផសងៗសនឹះសទ។ 
ការទទលួែុេប្តវូរបេ់ប្ក្មុប្បឹក្ាភបិាលសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ 
ប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាលទទួលែុេប្តូវក្ាុងការសរៀបចំនិងការបង្ហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុទងំសនឹះឲ្យបានប្តឹម
ប្តូវសដាយអនុសលាមសៅតាមេតងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុអនតរជាតិក្មពុជា នងិទទលួែុេប្តូវសលើការ
ប្តួតពិនិតយម្ផ្ក្ាុង ថ្ែលប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាលក្ំណតថ់ា វាម្គនភាពចាបំាចក់្ាុងការសរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ
វតាុ មនិឲ្យម្គនការរាយការណ៍ែុេជាស្ថរវនត ថ្ែលបណាត លមក្ពីការថ្ក្ែងបនែំ ឬក្ហុំេ្ាងសផសងៗ។ 
ក្ាុងការសរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ ប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាលម្គនទំនួលែុេប្តូវចំស ឹះការវាយតម្មែេមតា
ភាពរបេ់ធនាគារក្ាុងការបនតប្បតិបតតិការសដាយថ្ផអក្សលើមលូដាឋ ននិរនតភាពការលាប្តដាង និងសប្បើប្បាេ់
មូលដាឋ ននិរនតភាពជាមូលដាឋ ន្ណសនយយ លុឹះប្តាថ្តប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាលម្គនសគាលបំណងរសំ្ថយ
ធនាគារ ឬបញ្ឈបប់្បតិបតតិការ ឬក្គ៏ាម នជសប្មើេសផសង ប៉ាុថ្នតចាបំាចប់្តូវសធវើ។ 
ការទទលួែុេប្តវូរបេ់េវនក្រសៅសលើការសធវើេវនក្មមរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ 
សគាលបំណងរបេ់សយើងែ្ុ ំ ្ឺសែើមបទីទួលបាននូវការធានាអឹះអាងែេ៏មសហតុផល សៅសលើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វតាុសដាយពុំម្គនលក្ខណៈែុេ្ាងជាស្ថរវនត បណាត លមក្ពីការថ្ក្ែងបនែំ ឬក្ហុំេ្ាង សហើយនិងការ
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បសញ្ចញមតិសោបល់សលើរបាយការណ៍េវនក្មមរបេ់សយើងែ្ុ ំ។ ការធានាអឹះអាងថ្ែលេមសហតុផល ្ ឺជា
ការធានាមយួែែ៏ពេ់ ប៉ាុថ្នតវាមនិបានធានាថា ការសធវើេវនក្មមសដាយថ្ផអក្សៅសលើេតងដ់ារេវនក្មមអនតរជាតិ
ម្នក្មពុជា នឹងថ្តងថ្តរក្ស ើញនូវការរាយការណ៍ែុេជាស្ថរវនដថ្ែលម្គនស ើយ។ ការរាយការណ៍ែុេ
អាចសក្ើតម្គនស ើងពីការថ្ក្ែងបនែំ ឬក្ំហុេ្ាងថ្ែលអាចចាតទុ់ក្ថាជាស្ថរវនដសៅសពលថ្ែលក្ំហុេមយួ 
ឬក្ំហុេរមួគាា  បានសធវើឲ្យប៉ាឹះ ល់ែល់សេចក្ដីេប្មចចិតតថ្ផាក្សេែឋក្ិចចរបេ់អាក្សប្បើប្បាេ់របាយការណ៍
ហិរញ្ញ វតាុសនឹះ។ ជាថ្ផាក្មយួម្នការសធវើេវនក្មមសដាយសោងសៅតាមេតងដ់ារេវនក្មមអនតរជាតិម្នក្មពុជា 
សយើងអនុវតតនូវវជិាជ ជីវៈវនិិចេយ័ និងការេងសយ័ថ្ែលម្គនវជិាជ ជីវៈសៅសលើការសធវើេវនក្មម។ សយើងែ្ុ ំក្៖៏ 
ក្. ក្ំណតអ់តតេញ្ញញ ណ និងវាយតម្មែនូវហានភិយ័ពីការរាយការណ៍ែុេជាស្ថរវនដម្នរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វតាុ ថាសតើវាសក្ើតស ើងសដាយការថ្ក្ែងបនែំ ឬក្ំហុេ្ាងសដាយអសចតនា សរៀបចំនិងអនុវតតនិតិវធិីេវន
ក្មមថ្ែលស្ែើយតបសៅនងឹ ហានិភយ័ទងំសនាឹះ រមួទងំការប្បមូលយក្ភេតុតាងេវនក្មមឲ្យបានប្្បប់្គាន ់
និងេមប្េប សែើមបគីាបំ្ទជាមូលដាឋ នេប្ម្គបប់សញ្ចញមតសិោបល់របេ់សយើង។ ហានភិយ័ថ្ែលមនិអាច
រក្ស ើញសដាយការរាយការណ៍ែុេជា ស្ថរវនត ថ្ែលបណាត លមក្ពីការថ្ក្ែងបនែំ ្ឺធំជាងក្ំហុេ្ាង
សដាយអសចតនា សដាយស្ថរថ្តការថ្ក្ែងបនែំរមួបញ្ជូ លទងំការរមួ្ំនិត ការថ្ក្ែងបនែំសដាយសចតនា ការលុប
សចាលសដាយសចតនា ការបង្ហា ញែុេ ឬ ការសលើេលបស់ៅសលើការប្តួតពិនិតយម្ផ្ក្ាុង។ 
ែ. សធវើការថ្េវងយល់អំពីការប្្បប់្្ងម់្ផ្ក្ាុង ថ្ែលទក្ទ់ងសៅនឹងការសធវើេវនក្មម សែើមបបីសងាើតនូវនិតិ
វធិីេវនក្មមថ្ែលេមប្េបសៅនឹងកាលៈសទេៈ ប៉ាុថ្នតមនិថ្មនជាសគាលបណំងក្ាុងការបង្ហា ញនូវមតិ
សោបល់សលើប្បេិទធភាពប្្បប់្្ងម្ផ្ក្ាុងរបេ់ធនាគារសនាឹះស ើយ ។ 
្. សធវើការវាយតម្មែភាពេមប្េបសលើសគាលនសោបាយ្ណសនយយថ្ែលបានសប្បើប្បាេ់ និងភាព
េមសហតុផលម្ន្ណសនយយបា៉ា នស់្ថម ន ក្ែូ៏ចជាការបង្ហា ញនានាថ្ែលសធវើស ើងសដាយប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាល។ 
 . េនាិដាឋ នែេ៏មប្េបមយួសៅសលើការសប្បើប្បាេ់របេ់ប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាល សលើមូលដាឋ ននិរនតភាព
្ណសនយយ ថ្ផអក្សៅសលើភេតុតាងេវនក្មមថ្ែលទទួលបាន ថាសតើភាពមនិប្បាក្ែប្បជាជាស្ថរវនដបាន
សក្ើតស ើងទក្ទ់ិននឹងប្ពឹតតិការណ៍ ឬលក្ខែណឌ ថ្ែលសធវើឲ្យម្គនមន្ិលេងសយ័ខាែ ងំសៅសលើលទធភាពការបនត
និរនតភាពរបេ់ធនាគារ។ប្បេិនសបើសយើងេនាិដាឋ នថា ភាពមនិប្បាក្ែប្បជាជាស្ថរវនដនឹងសក្ើតម្គនស ើង 
សយើងតប្មូវឲ្យសធវើការលាតប្តដាងពត័ម៌្គនចាបំាចស់ែើមបទីញការយក្ចិតតទុក្ដាក្ស់ៅក្ាុងរបាយការណ៍
េវនក្មមរបេ់សយើង សៅនងឹការលាតប្តដាងសៅក្ាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ ឬក្ប៏្បេិនសបើការលាត
ប្តដាងសនាឹះមនិប្្បប់្គាន ់ សនាឹះមតិសោបល់មនិប្តមឹប្តូវ ប្តូវបានបសញ្ចញ។ការេនាដិាឋ នរបេ់សយើងែ្ុ ំ ្ឺ
ថ្ផអក្សៅសលើភេតុតាងេវនក្មមថ្ែលទទួលបាន ្ិតប្តមឹម្លៃម្នការសចញរបាយការណ៍េវនក្មមរបេ់សយើង
ែ្ុ ំ។ ក្ប៏៉ាុថ្នតស្ថា នភាព ឬក្ប៏្ពតឹតិការណ៍នាសពលអនា្តអាចបណាត លឲ្យធនាគារមនិអាចបនតប្បតបិតតិការជា
និរនតភាពបាន។ 
ង. វាយតម្មែការបង្ហា ញទូសៅ ទប្មង ់ និងអតានយ័របេ់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ រមួបញ្ចូ លទងំការ
លាតប្តដាងនានាថាសតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុបង្ហា ញនូវប្បតិបតិតការ និងប្ពឹតតិការណ៍នានា សែើមបបីង្ហា ញ
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នូវភាពប្តឹមប្តូវ េមប្េបរបេ់វា។សយើងែ្ុ ំប្បាប្េ័យទក្ទ់ងជាមយួនងឹប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាល សៅសលើបញ្ញា
សផសងៗ ការសរៀបចំថ្ែនក្ំណត ់និងសពលសវលាក្ាុងការសធវើេវនក្មម និងរបប្ំសហើញេវនក្មមេំខាន់ៗ  រមួ
បញ្ចូ លទងំក្ងវឹះខាតធំៗ មយួចំនួនសៅសលើការប្្បប់្្ងម្ផក្្ាុងថ្ែលពួក្សយើងរក្ស ើញអ ុំងសពលសធវើេវ
ក្មម។ 

 
សស្រហាន េនលុន សែមបូឌា លីមតីធីត 
្ណសនយយក្រជំនាញ 
េវនក្រប្បតិប្េុតចុឹះបញ្ជ ី 

 
Ronald C. Almera 
នាយក្េវនក្រជំនាញ 

 
រាជធានីភាសំពញ ប្ពឹះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា 
ម្លៃទី៣១ ថ្ែមនីា ឆ្ា ២ំ០២២ 
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របាយការណ៍ស្ថា នភាពហរិញ្ញ វតាុ 
  

កំ្ណត ់ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 

 េម្គា ល់ ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
   (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២)  (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ 

៤.២)      ការបង្ហា ញស ើងវញិ 
ប្ទពយេក្មម      
ស្ថចប់្បាក្ ់និងស្ថចប់្បាក្េ់មមូល ៧  ៣.៤២៨.៥៤២   ១៣.៩៦៧.៨៨០  ៣.២៣០.១៤៧ ១៣.០៦៥.៩៤៥ 
ឥណទន និងបុសរទនសៅអតិលិជន ៨  ៧.៦៨៤.៥៤៧   ៣១.៣០៦.៨៤៤  ៨.២៨២.៩៨១ ៣៣.៥០៤.៦៥៨ 
ប្ទពយេក្មមសផសងៗ   ១១.៨២៥   ៤៨.១៧៥  ២.៨៥០ ១១.៥២៨ 
ប្បាក្ប់សញ្ញ ើតាមចាប ់ ៩  ៤១៧.២៥០   ១.៦៩៩.៨៧៧  ៤១៧.២៥០ ១.៦៨៧.៧៧៦ 
ការវនិិសោ្ ១០  ១២.៥០០   ៥០.៩២៥  ១២.៥០០ ៥០.៥៦៣ 
េិទធិក្ាុងការសប្បើប្បាេ់ប្ទពយេក្មម ១១  ១៦៥.០៧៩   ៦៧២.៥៣២  ៤០៥៨៩ ១៦៤.១៨៣ 
ប្ទពយ និងបរកិាខ រ ១២  ៤៣.៣៦៥   ១៧៦.៦៦៩  ៥៨.០០៤ ២៣៤.៦២៦ 
ពនធពនាររម្នប្ទពយេក្មម ១៥(ែ)  ៣៦៥.១២១ 

១៩៤២២៩ 
 ១.៤៨៧.៥០៣ 
៧៩១២៨៩ 

១៩៤.២២៩ ៧៨៥.៦៥៦ 
ប្ទពយេក្មមេរុប   ១២.១២៨.២២៩ 

១១៩៥៧៣៣៧ 
 ៤៩.៤១០.៤០៥ 
៤៨៧១៤១៩១ 

១២.២៣៨.៥៥០ ៤៩.៥០៤.៩៣៥ 
      
មូលធន និងបំណុល      
បំណុល      
ប្បាក្ប់សញ្ញ ើរអតិលិជន ១៣  ១៦៤.១៦៥   ៦៦៨.៨០៨  ១៧០.០១៩ ៦៨៧.៧២៧ 
្ណនី ណិជជក្មម និង្ណនីបំណុលសផសងៗ ១៤  ១៣១.១៩៥   ៥៣៤.៤៨៨  ១១៧.១១០ ៤៧៣.៧១០ 
បំណុលពនធសលើប្បាក្ចំ់ណូល ១៥(្)  ៦៦.១៧១  ២៦៩.៥៨១  ២៣៨.៩៧៧ ៩៦៦.៦៦២ 
បំណុលភតិេនា ១១  ១៦៨.៥០៣ 

១៦៨៥០៣ 
 ៦៨៦.៤៨១ 
៦៨៦៤៨១ 

៥៨.៥៦៦ ២៣៦.៨៩៩ 
បំណុលេរុប   ៥៣០.០៣៤ 

៤៦៤៦៦៥ 
 ២.១៥៩.៣៥៨ 
១៨៩៣០៤៤ 

៥៨៤.៦៧២ ២.៣៦៤.៩៩៨ 
      
មូលធន      
សែើមទុនភា្លាភ ១៦ ៧.៧៤៥.០០០ 

7.745.000  
៣០.៩៨០.០០០ ៧.៧៤៥.០០០ ៣០.៩៨០.០០០ 

សែើមទុនបថ្នាម   ៣.៨៥៣.១៩៥ 
3.853.195  

១៥.៧០៣.៩១៧
15.703.917  

៣.៩០៨.៨៧៨ ១៥.៩៣០.៤៣៥ 

 
លសមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័ណ     - ៥៦៧.១៣០ - ២២៩.៥០២ 
មូលធនេរុប  ១១.៥៩៨.១៩៥ ៤៧.២៥១.០៤៧ ១១.៦៥៣.៨៧៨ ៤៧.១៣៩.៩៣៧ 
មូលធន និង បំណុលេរុប  ១២.១២៨.២២៩ ៤៩.៤១០.៤០៦ ១២.២៣៨.៥៥០ ៤៩.៥០៤.៩៣៥ 
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របាយការណ៍ចំសណញឬខាត និង ចំណូលសពញសលញសផសងៗ 
 

 កំ្ណត ់
េប្ម្គបចុ់ងការយិបរសិចេទ 
ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ 

េប្ម្គបចុ់ងការយិបរសិចេទ 
ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 

 េម្គា ល់ ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
   (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២)  (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 
     ការបង្ហា ញស ើងវញិ 
      
ចំណូលពីការប្បាក្ ់ ១៨  ១.២៥០.៨១៦   ៥.០៨៨.៣១៩  ១.២៤០.៨៧០ ៥.០៥៩.០២៧ 
ចំណាយពីការប្បាក្ ់   (១២.២៥៥)  (៤៩.៨៥៣) (១២.៣០៦) (៥០.១៧២) 
ចំណូលពីការប្បាក្េុ់ទធ   ១.២៣៨.៥៦១   ៥.០៣៨.៤៦៦  ១.២២៨.៥៦៤ ៥.០០៨.៨៥៥ 
ចំណូលប្បតិបតតិការសផសងៗ ១៩ ៦០.៧៩០ ២៤៧.២៩៤ ៦៣.៦២០ ២៥៩.៣៧៩ 
ចំណូលពីប្បតិបតតិការ   ១.២៩៩.៣៥១ ៥.២៨៥.៧៦០ ១.២៩២.១៨៤ ៥.២៦៨.២៣៤ 
ចំណាយទូសៅ និងរែឋបាល ២០  (៥០១.៧៤០)  (២.០៤១.០៧៨) (៥៦.៦៧៦) (២.២៨៥.៨៧៦) 
េំវធិានធនេប្ម្គបឥ់ណទន និង
បុសរប្បទន ៨ 

(៩៤៧.៧២៦) (៣.៨៥៥.៣៤៩) (៤១៥.២៧៣) (១.៦៩៣.០៦៨) 

ប្បាក្ចំ់សណញមុនបងព់នធ  (១៥០.១១៥) (៦១០.៦៦៧) ៣១៦.២៣៥ ១.២៨៩.២៩០ 
ចំណាយពនធសលើប្បាក្ចំ់ណូល ១៥(ក្)   ៩៤.៤៣២  ៣៨៤.១៤៩  (៨៧.១៥៧) (៣៥៥.៣៣៩) 
ចំសណញេុទធ    (៥៥.៦៨៣)  (២២៦.៥១៨) ២២៩.០៧៨ ៩៣៣.៩៥១ 
ចំណូល/ខាតលមអតិសផសងៗ      
លសមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័ណ   - ៣៣៦៩៩៦  -    (៣៥១.៣៧៣) 
ចំណូលសពញសលញេរុបេប្ម្គប់
ការយិបរសិចេទ 

 (៥៥.៦៨៣)  ៣១៨៧៩០ ២២៩.០៧៨ ៥៨២.៥៧៨ 
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របាយការណ៍បថ្ប្មបប្មលួមូលធន 
 

 

 

 
 សែើមទុន ខាតបងារ ការដាក្ស់ែើមទុនបថ្នាម 

លសមអៀងបងារព ី

ការបតូររូបយិបណ័ណ  មូលធនេរុប 

 
េម្គា ល់ ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 

  
(ក្ំណតេ់ម្គា ល់៤.២) (ក្ំណតេ់ម្គា ល់៤.២) (ក្ំណតេ់ម្គា ល់៤.២) (ក្ំណតេ់ម្គា ល់៤.២)  (ក្ំណតេ់ម្គា ល់៤.២) 

េមតុលយនាម្លៃទ១ី ថ្ែមក្រា ឆ្ា ២ំ០២១ ៧.៧៤៥.០០០   ៣០.៩៨០.០០០   ៣.៩០៨.៨៧៨   ១៥.៩៣០.៤៣៥   -     -     ២២៩.៥០២  
 

១១.៦៥៣.៨៧៨   ៤៧.១៣៩.៩៣៧  

ខាតេប្ម្គបក់ារយិបរសិចេទ   -     -     (៥៥.៦៨៣)  (២២៦.៥១៨)  -     -     -     (៥៥.៦៨៣)  (២២៦.៥១៨) 

លសមអៀងពកីារបក្ថ្ប្បរបូិយបណ័ណ    -     -     -     -     -     -     ៣៣៧.៦២៨   -    ៣៣៧.៦២៨ 

េមតុលយនាម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១  ៧.៧៤៥.០០០   ៣០.៩៨០.០០០   ៣.៨៥៣.១៩៥   ១៥.៧០៣.៩១៧   -     -     ៥៦៧.១៣០   ១១.៥៩៨.១៩៥   ៤៧.២៥១.0៤៧  

  
         

េមតុលយនាម្លៃទ១ី ថ្ែមក្រា ឆ្ា ២ំ០២០  ៧.៧៤៥.០០០   ៣០.៩៨០.០០០   ៣.០៣0.៤៧៧   ១២.៣៤៩.១9៩   ៦៤៩.៣២៣   ២.៦៤៥.៩៩២   ៥៨០.៨៧៥  ១១.៤២៤.៨០០   ៤៦.៥៥៦.០៦១  

ចំសណញេប្ម្គបក់ារយិបរសិចេទ   -     -     ២២៩.០៧៨   ៩៣៣.៩៥៩   -     -     -     ២២៩.០៧៨   ៩៣៣.៩៥១  

ផលប៉ាឹះ ល់េុទធម្នការថ្ក្តប្មូវ
ប្បចាឆំ្ា មំនុ ១៧  -     -     ៦៤៩.៣២៣   ២.៦៤៧.២9៩០  

 
(៦៤៩.៣២៣) 

 
(២.៦៤៧.២៩០)  -     -     -    

លសមអៀងពកីារបក្ថ្ប្បរបូិយបណ័ណ    -     -     -     -     -     ១.២៩៨   (៣៥១.៣៧៣)  -     (៣៥០.០៧៥) 

េមតុលយនាម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០  ៧.៧៤៥.០០០   ៣០.៩៨០.០០០   ៣.៩០៨.៨៧៨   ១៥.៩៣០.៤៣៥   -     -     ២២៩.៥០២   ១១.៦៥៣.៨៧៨   ៤៧.១៣៩.៩៣៧  
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របាយការណ៍លំហូរស្ថចប់្បាក្ ់

  
េប្ម្គបចុ់ងការយិបរសិចេទ 
ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ 

េប្ម្គបចុ់ងការយិបរសិចេទ 
ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 

 កំ្ណត ់ ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
 េម្គា ល់  (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២)  (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 
     ការបង្ហា ញស ើងវញិ 
េក្មមភាពប្បតិបតតិការ 
 

     
ខាត/ប្បាក្ចំ់សណញមុនបងព់នធ   (១៥០.១១៥)  (៦១០.៦៦៧) ៣១៦.២៣៥ ១.២៨៩.២៩០ 
និយ័តក្មមេប្ម្គប៖់      
ចំណាយរលំេ់ ១១. ១២  ១១០.៩១៤   ៤៥១.១៩៧  ១២៨.២៩៥ ៥២៣.០៥៩ 
ចំណាយការប្បាក្ ់   ១២.២៥៥   ៤៩.៨៥៣  ៩៤ ៣៨៣ 
ការលុបសចាលប្ទពយ និងបរកិាខ រ   -     -    ១២.៣០៦ ៥០.១៧២ 
េំវធិានធនសលើឥណទនអាប្ក្ក្ ់ 
និងជាបេ់ងសយ័ ៨  ៩៤៧.៧២៦   ៣.៨៥៥.៣៤៩  ៤១៥.២៧៣ ១.៦៩៣.០៦៨ 
ចំសណញប្បតិបតតិការមុនបថ្ប្មបប្មលួទុនបងវិល  ៩២០.៧៨០   ៣.៧៤៥.៧៣២  ៨៧២.២០៣ ៣.៥៥៥.៩៧២ 
បថ្ប្មបប្មួលក្ាុង៖      
ឥណទន និងបុសរប្បទន   (៣៤៩.២៩២)  (១.៤២០.៩២០) ២៤០.៩៦២ ៩៨២.៤០២ 
ប្ទពយេក្មមសផសងៗ   (៨.៩៧៥)  (៣៦.៥១០) ៨.៧៣៩ ៣៥.៦២៩ 
ប្បាក្ប់សញ្ញ ើពិអតិលិជន   (៥.៨៥៤)  (២៣.៨១៤) ៨៨.៣៣៩ ៣៦០.១៥៨ 
បំណុលសផសងៗ   ១៤.៩៨៥   ៥៧.២៩៨  ៥៧៤៧១ ២៣៤.៣០៩ 
ស្ថចប់្បាក្េុ់ទធទទួលបានពីប្បតិបតតិការ   ៥៧០.៧៤៤   ២.៣២១.៧៨៦  ១.២៦៧.៧១៤ ៥.១៦៨.៤៧០ 
ពនធសលើប្បាក្ចំ់ណូលថ្ែលបានបង ់
 

  (២៤៩.២៦៦)  (១.០១៤.០១៤) (៣៣.៨២៧) (១៣៧.៩១៣) 
ស្ថចប់្បាក្េុ់ទធទទលួក្ាុងេក្មមភាពប្បតិបតតិការ  ៣២១.៤៧៨   ១.៣០៧.៧៧២  ១.២៣៣.៨៨៧ ៥.០៣០.៥៥៧ 
      
េក្មមភាពវនិិសោ្      
ការទិញប្ទពយ និងបរកិាខ រ ១២  (៦៦០)  (២.៦៨៤) (១.៧៥០) (៧.១៣៥) 
ស្ថចប់្បាក្ប់ានមក្ពីក្ាុងេក្មមភាពវនិិសោ្  (៦៦០)  (២.៦៨៤) (១.៧៥០) (៧.១៣៥) 
      
េក្មមមភាពហរញិ្ញ វតតុ      
ការបង ់នូវបំណុលភតិេនា   (១១០.១៦៨)  (៤៤៨.១៦៣) (១១០.០៦៨) (៤៤៨.៧៤៧) 
ការប្បាក្ប់ានបង ់   (១២.២៥៥)  (៤៩.៨៥៣) (១២.៣០៦) (៥០.១៧២) 
ស្ថចប់្បាក្េុ់ទធសប្បើក្ាុងេក្មមភាពហរញិ្ញ វតតុ  (១២២.៤២៣)  (៤៩៨.០១៦) (១២២.៣៧៤) (៤៩៨.៩១៩) 
      
បថ្ប្មបប្មលួស្ថចប់្បាក្ ់និងស្ថចប់្បាក្េ់មមូល
មូលេុទធ 

 ១៩៨.៣៩៥   ៨០៧.០៧១  ១.១០៩.៧៦៣ ៤.៥២៤.៥០៤ 
ស្ថចប់្បាក្ ់និងស្ថចប់្បាក្េ់មមូលនា
សែើមប្គា 

  ៣.២៣០.១៤៧   ១៣.០៦៥.៩៤៥  ២.១២០.៣៨៤ ៨.៦៤០.៥៦៥ 
លសមអៀងពីការបក្ថ្ប្បរូបិយបណ័ណ    -     ៩៤.៨៦៤   -    (៩៩១២៣) 
ស្ថចប់្បាក្ ់និងស្ថចប់្បាក្េ់មមូលនា
ចុងប្គា ៧  ៣.៤២៨.៥៤២   ១៣.៩៦៧.៨៨០  ៣.២៣០.១៤៧ ១៣.០៦៥.៩៤៥ 
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កំ្ណតេ់ម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ 
១. ពត័ម៌្គនទូសៅ 
ធនាគារឯក្សទេ ភ ីសអច ថ្អេ អុឹម អុី ចំកាត(់“ធនាគារ”) ប្តូវបានចុឹះបញ្ជ ីក្ាុងប្ពឹះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជាម្លៃ
ទី ១ ថ្ែក្ញ្ញញ ឆ្ា  ំ២០០០ សប្កាមការចុឹះបញ្ជ ីសលែ Co.៥២៩៤/០០P សដាយប្ក្េួង ណិជជក្មមចុឹះម្លៃទី ១ 
ថ្ែក្ញ្ញញ ឆ្ា  ំ ២០០០។ សៅម្លៃទី ៣០ ថ្ែមលុិនា ឆ្ា  ំ ២០១៧ ធនាគារបានទទួលសលែចុឹះបញ្ជ ីលមីសលែ 
០០០០៣១៥៩ ពីប្ក្េួង ណិជជក្មមបន្ាបព់ីបានបញ្ចបក់ារចុឹះសឈាម ឹះជាលមមីដងសទៀត។ 
 
ធនាគារបានទទួលអាជ្ាបណ័ណ ជាធនាគារឯក្សទេ ពីធនាគារជាតិម្នក្មពុជា សែើមបសីធវើប្បតិបតតិការអាជីវក្មម
ជាធនាគារឯក្សទេ ថ្ែលម្គនេុពលភាពអចិម្ស្រនដយស៍ៅម្លៃទី១ ថ្ែមនីា ឆ្ា ២ំ០០៧។ សប្កាមអាជ្ាបណ័ណ
ជាធនាគារឯក្សទេ ធនាគារម្គនេិទធិផដល់ឥណទនែល់េហប្គាេខាា តតូច និងមធយម ថ្ែលសធវើ
ប្បតិបតតិការអាជីវក្មមសៅក្ាុងប្ពឹះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា។  
 
ការោិល័យក្ណាដ លម្គនទតីាងំេាិតសៅផ្ឹះសលែ ៧២ មហាវលិីប្ពឹះនសរាតតម េង្ហា តជ់យ័ជំនឹះ ែណឌ ែូន
សពញ រាជធានីភាសំពញ ប្ពឹះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា។ 
 
ធនាគារម្គនបុ្ាលិក្ចំនួន ៣៧នាក្ ់នាម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ (២០២០៖ ៤០នាក្)់។ 
 
២. មូលដាឋ នប្្ឹឹះម្នការសរៀបចំនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ម្នការអនុសលាមតាមCIFRS 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុរបេ់ធនាគារ ប្តូវបានសរៀបចំស ើង សដាយអនុសលាមសៅតាមេតងដ់ាររបាយការណ៍
ទក្ទ់ងនងឹហិរញ្ញ វតាុអនតរជាតិម្នក្មពុជា។ 
 
ប្ក្ុមប្បឹក្ា្ណសនយយជាតិម្នក្មពុជាថ្ែលបានក្ំណតស់ដាយប្បកាេសលែ ០៦៨- េហវ-ប្បក្ ចុឹះម្លៃទ៨ី 
ថ្ែមក្រាឆ្ា  ំ ២០០៩ សចញសដាយប្ក្េួងសេែឋក្ិចច និងហិរញ្ញ វតាុម្នក្មពុជាេតីពីការអនុមត័េតងដ់ាររបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតាុម្នក្មពុជាបានេសប្មចអនុមត័ជាអនតរជាត ិ េតងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ (“ IFRS”) 
សចញសដាយប្ក្ុមប្បឹក្ាេតងដ់ារ្ណសនយយអនតរជាតិ (“IASB”) សដាយគាម នការថ្ក្ថ្ប្ប។េតងដ់ារលមីប្តូវបាន
ស្សៅថា“ េតងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុអនតរជាតិម្នក្មពុជា” (“ CIFRSs)”។ 

 

 
 
 



ធនាគារ ឯកទេស ភី ទេច អេស េ ៊ឹម េ ី ចំកាត់ 
 

របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ប្រចឆំ្ន ២ំ០២១                                                      25 

៣. េតងដ់ារលមី ឬ បានសធវើវសិស្ថធនក្មម និងការបក្ប្ស្ថយ 
៣.១ េតងដ់ារ វសិស្ថធនក្មម និងការបក្ប្ស្ថយសៅសលើេតងដ់ារម្គនប្ស្ថបថ់្ែលប្តវូបានអនុមត័
សដាយធនាគារ 
នាកាលបរសិចេទម្នការអនុមត័របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុសនឹះ េតងដ់ារលមីមយួចំននួ ការសធវើវសិស្ថធនក្មម និង
បំណក្ប្ស្ថយេតងដារថ្ែលម្គនប្ស្ថប ់ ប្តូវបានសបាឹះពុមពផាយសដាយប្ក្ុមប្បកឹ្ាេតងដ់ារ្ណសនយយ
អនតរជាតិ ថ្តមនិទនម់្គនប្បេិទធភាពសៅស ើយប្ពមទងំមនិទនប់្តូវបានអនុវតតសដាយធនាគារ។ 
 
ការសធវើវសិស្ថធនក្មមទងំសនឹះមនិប្តូវបានស្រពំឹងថានឹងម្គនផលប៉ាឹះ ល់្ួរឱ្យក្តេ់ម្គា ល់សលើរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតាុក្ាុងរយៈសពលម្នការដាក្ ់ក្យែំបូងសទែូសចាឹះការបង្ហា ញមនិប្តូវបានសធវើស ើងសទ។ 

 

៤. សគាលនសោបាយ្ណសនយយេំខាន់ៗ  
៤.១ ការពិចារណាជារមួនិងការអនុមត័ជាសលើក្ែំបូងម្ន CIFRS 
សគាលនសោបាយ្ណសនយយេំខាន់ៗ ថ្ែលប្តូវបានសប្បើក្ាុងការសរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុទងំសនឹះ
ប្តូវបានេសងខបែូចខាងសប្កាម។ សគាលនសោបាយ្ណសនយយទងំសនឹះប្តូវបានសប្បើប្បាេ់ប្្បស់ពល
សវលាថ្ែលបានបង្ហា ញសៅក្ាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុទងំសនឹះសលើក្ថ្លងថ្តម្គនការបញ្ញជ ក្ស់ផសងពីសនឹះ។ 

 

៤.២ រូបិយបណ័ណ សគាល និងរូបិយបណ័ណ េប្ម្គបប់ង្ហា ញ 
រូបិយបណ័ណ ជាតិម្នប្ពឹះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា្ឺថ្ែមរសរៀល។ ប៉ាុថ្នតសដាយស្ថរ ប្ក្ុមហ៊ាុនម្គនប្បតិបតតិការអាជីវ
ក្មមនិងរក្ាក្ណំតប់្តា្ណសនយយ បឋមជាែុលាែ រអាសមរកិ្ ្ណៈប្្បប់្្ងបានក្ណំតែុ់លាែ រអាសមរកិ្ 
រូបិយបណ័ណ សគាលរបេ់ប្ក្ុមហ៊ាុន េប្ម្គបស់គាលបំណងម្នការវាេ់ថ្វង និងបង្ហា ញ សប្ ឹះវាបាន្ែុឹះបញ្ញច ំង
ពីែែឹមស្ថរសេែឋក្ិចចម្នប្ពឹតតិការណ៍ និងកាលៈសទេៈរបេ់ប្ក្ុមហ៊ាុន។ 
 
ប្បតិបតិតការជារូបិយបណ័ណ បរសទេ សប្រពីែុលាែ រអាសមរកិ្ប្តវូបានបតូរសៅជាែុលាែ រអាសមរកិ្ សដាយសប្បើប្បាេ់
អប្តាបតូរប្បាក្ទូ់សៅសៅកាលបរសិចេទម្នប្បតិបតិតការសនាឹះ។ ប្ទពយេក្មម និងបណុំលថ្ែលជារូបិយប័
ណណ សផសង សប្រពីែុលាែ រអាសមរកិ្ សៅកាលបរសិចេទរបាយការណ៍ ប្តូវបានបតូរសៅជាែុលាែ រអាសមរកិ្ សដាយសប្បើ
ប្បាេ់អប្តាបតូរប្បាក្ទូ់សៅនាកាលបរសិចេទម្នប្បតិបតតិការ ភាពលសមអៀងពីការបតូររូបិយបណ័ណ បរសទេប្តូវបាន
ទទួលស្ថា ល់ក្ាុងរបាយការណ៍ចណូំលសពញសលញ។ 
 
ការបតូរចំនួនទឹក្ប្បាក្ព់ីែុលាែ រអាសមរកិ្ សៅជាថ្ែមរសរៀល បានបង្ហា ញសៅក្ាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ្ឺក្ាុង
សគាលបំណង សែើមបអីនុសលាមតាមចាបេ់តីពី្ណសនយយ និងេវនក្មមម្នក្មពុជា (ថ្ែសមស្ថ ឆ្ា ២ំ០១៦) 
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ប្ពមទងំប្តូវបានសធវើស ើង សដាយសប្បើប្បាេ់អប្តាបតូរប្បាក្ជ់ាផែូវការថ្ែលបានបង្ហា ញជាប្បាក្ស់រៀលសដាយ
សោងសៅតាមអប្តាបតូរប្បាក្ក់្ាុង ១ែុលាែ រែូចថ្ែលបានប្បកាេសដាយធនារគារជាតិម្នក្មពុជា៖ 

 
 ២០២១ ២០២០ 

អប្តាមធយមក្ាុង
អំ ុងសពល ៤.០៦៨* ៤.០៧៧ 
អប្តាចុងប្គា ៤.០៧៤ ៤.០៤៥ 

 
*អប្តាបតូរប្បាក្ម់ធយមប្តូវបាន្ណនាសៅតាមអប្តាបតូរប្បាក្ប់ិទសៅក្ាុងឆ្ា  ំ
 
បរមិ្គណបក្ថ្ប្បថ្បបសនឹះមនិប្តូវបានស្យក្មក្ពិចារណាសហើយមនិ្ួរប្តូវបានបក្ប្ស្ថយថាជាតំណាង
ថ្ែលចំនួនែុលាែ រតំណាងឱ្យ 
ឬអាចប្តូវបានបំថ្លងជាប្បាក្ស់រៀលក្ាុងអប្តាមយួសផសងសទៀត។ 
៤.៣ ស្ថចប់្បាក្ ់និងស្ថចប់្បាក្េ់មមូល 
ស្ថចប់្បាក្ ់និងស្ថចប់្បាក្េមមូល រមួម្គនេមតុលយស្ថចប់្បាក្ ់នងិេមតុលយធនាគារ ថ្ែលអាចបដូរជា
ស្ថចប់្បាក្ស់ពលណាក្ប៏ាន សដាយម្គនហានភិយ័តិចតួចចសំ ឹះការផ្ទែ េ់បដូរតម្មែ។ 

 

៤.៤ ឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុ 
ការទទលួស្ថា ល់ និងការឈបទ់ទលួស្ថា ល់ 
ប្ទពយេក្មមហិរញវតាុ និងបណុំលហិរញ្ញ វតាុ ប្តូវបានទទលួស្ថា ល់ សៅសពលថ្ែលធនាគារកាែ យជាភា្ីម្ន
ក្ិចចេនាឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុ។ 
ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ ប្តូវបានឈបទ់ទួលស្ថា ល់ សៅសពលថ្ែលេិទធិទទួលបានស្ថចប់្បាក្ត់ាមក្ិចចេនា
ម្នប្ទពយេក្មមសនាឹះផុក្ណំត ់ ឬសៅសពលហានភិយ័ នងិតម្មែតបេាងពីក្មមេិទធិភាពជាស្ថរវនដម្នប្ទពយ
េក្មមហិរញ្ញ វតាុ ប្តូវបានសផ្រ។បណុំលហិរញ្ញ វតាុនឹងឈបទ់ទួលស្ថា ល់ សៅសពលថ្ែលក្ិចចេនាបាន
បញ្ចប ់លុបសចាល ឬផុតកាលក្ំណត។់ 

 

ចំណាតថ់ាា ក្ ់និងការវាយតម្មែែំបូងម្នប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ 
ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុទងំអេ់ប្តូវបានវាេ់ថ្វងែំបូងតាមតម្មែេមប្េបថ្ែលប្តូវបានថ្ក្តប្មូវេប្ម្គបម់្លែ
ប្បតិបតតិការ(ប្បេិនសបើម្គន)។ 
ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុសផសងសទៀតថ្ែលមនិថ្មនជា ឧបក្រណ៍ទបស់្ថា តហ់ានភិយ័ ប្តវូបានចាតថ់ាា ក្ជ់ា
ប្បសភទ ែូចខាងសប្កាម៖ 
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• រលំេ់ម្លែសែើម 
• តម្មែទីផារេមប្េបតាមរយ:ប្បាក្ច់ំសណញ ឬខាត 
• តម្មែទីផារេមប្េបតាមរយ:ប្បាក្ច់ណូំលសពញសលញសផសងៗ 
ចំណាតថ់ាា ក្ប់្តូវបានក្ំណតជ់ារមួសដាយ: 
• ្ំរូអាជីវក្មមរបេ់អងាភាពេប្ម្គបប់្្បប់្្ងប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ 
• លក្ខណ:លំហូរស្ថចប់្បាក្ត់ាមក្ិចចេនាម្នប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ។ 

 
រាល់ចំណូល និងចំណាយទងំអេ់ថ្ែលទក្ទ់ងសៅនងឹប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុថ្ែលប្តូវបានទទួលស្ថា ល់
សៅក្ាុងរបាយការណ៍ចំសណញ ឬខាត ប្តូវបានបង្ហា ញសៅក្ាុងចំណាយហិរញ្ញ វតាុ ចណូំលហិរញ្ញ វតាុ ឬ
ហិរញ្ញ វតាុសផសងៗ។ 

 

ការវាយតម្មែជាបនតបន្ាបម់្នប្ទពយេមបតតិហិរញ្ញ វតាុ 
ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុម្នរលំេ់ម្លែសែើម ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ ប្តូវបានវាេ់ថ្វងតាមរលំេ់ម្លែសែើម 
ប្បេិនសបើប្ទពយេក្មមម្គនលក្ខែណឌ ែូចខាងសប្កាម (និងមនិប្តូវបានក្ំណតជ់ាតម្មែទផីារេបប្េបតាមរ
យៈប្បាក្ច់ំសណញឬខាត): 
• ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុប្តូវបានសប្បើប្បាេ់្ំរូរអាជីវក្មមក្ាុងសគាលបំណងកានក់ាបប់្ទពយេក្មម
ហិរញ្ញ វតាុ និងប្បមូលលំហូរ ស្ថចប់្បាក្ត់ាមក្ិចចេនាលក្ខែណឌ ក្ិចចេនាម្នប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ ផតល់
ការសក្ើនស ើងនូវលំហូរស្ថចប់្បាក្ ់ ចំស ឹះថ្តការទូទតេ់ងម្នប្បាក្ស់ែើម និងការប្បាក្ស់ៅសលើចំនួនសែើម
ថ្ែលសៅេល់។ 
 
ចំណាតថ់ាា ក្ស់នឹះ រមួបញ្ចូ លទងំប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុមនិថ្ប្បប្បួលែូចជាឥណទន នងិ្ណនីទទួលបាន
ជាមយួការទូរទតស់លរ ឬ ការទូទតអ់ាចក្ណំតប់ាន ថ្ែលមនិប្តូវបានសបាឹះផាយក្ាុងទីផារេក្មម។ 
បន្ាបព់ីការទទួលស្ថា ល់ែបំងូ ឧបក្រណ៍ទងំសនាឹះប្តូវបានវាេ់ថ្វងតាមរលំេ់ម្លែសែើម សដាយសប្បើវធិីស្ថ
ស្រេតការប្បាក្ប់្បេិទធភាព។ អបបហារតម្មែប្តូវបានលុបសចាល សៅសពលថ្ែលប្បេិទធភាពម្នអបបហារមនិ
ម្គនភាពជាស្ថរវនត។ េមតុលយស្ថចប់្បាក្ ់និងេមតុលយធនាគារ ឥណទន និងបុសរប្បទន ប្ទពយេក្មម
សផសងៗ ប្តូវបានចាតក់្ាុងប្បសភទម្នឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុ។ 
ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុម្នតម្មែទីផារេមប្េបតាមរយៈចំសណញ ឬខាត  
ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុថ្ែលសប្បើប្បាេ់អាជីវក្មមសប្រពី ‘កានក់ាបេ់ប្ម្គបក់ារប្បមូល’ ឬ ‘កានក់ាបេ់ប្ម្គប់
ការប្បមូលនិងលក្’់ និង ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ ថ្ែលលំហូរស្ថចប់្បាក្ត់ាមក្ចិចេនា ្ឺមនិថ្មនជាការ
ទូទតថ់្តមយួ្តម់្នសែើមទុននិងការប្បាក្ ់ ្ឺប្តូវបាន្ណនាតាមតម្មែេមប្េបតាមរយៈចំសណញ ឬខា
ត។ ពុំម្គនឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុណាមយួរបេ់ធនាគារ េាិតក្ាុងប្បសភទសនឹះសទ។ 
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ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុម្នតម្មែទីផារេមប្េបត់ាមរយៈចំណូលសពញសលញសផសងៗ  
ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុម្នតម្មែទីផារេមប្េបតាមរយៈធនាគារ ្ណនាប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុសៅតាម 
FVOCI ប្បេិនសបើប្ទពយេក្មមសនាឹះ េាិតក្ាុងលក្ខែណឌ ែូចខាងសប្កាម៖ 
• ប្ទពយេក្មមសនាឹះប្តូវបានកានក់ាបស់ៅក្ាុង្ំរូអាជីវក្មមក្ាុងសគាលបំណងប្បមូលលំហូរស្ថចប់្បាក្់
ថ្ែល ក្ព់ន័ធនងឹលក្ ់
• លក្ខែណឌ ក្ិចចេនាម្នប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ ផតល់ការសក្ើនស ើងនូវលំហូរស្ថចប់្បាក្ ់ ចំស ឹះថ្ត
ការទូទតេ់ងម្នប្បាក្ស់ែើម និងការប្បាក្ស់ៅសលើចំនួនសែើមថ្ែលសៅេល់។ 
 
ចំសណញ ឬខាតបងថ់្ែលទទួលស្ថា ល់សៅក្ាុងចំណូលសពញសលញសផសងៗ នងឹប្តូវបានថ្ក្េប្មួលស ើង
វញិសៅសពលម្គនការឈបទ់ទួលស្ថា ល់ប្ទពយេក្មម។ ឧបក្រណ៍ទងំសនឹះ រមួបញ្ចូ លមូលបប្តថ្ែលបាន
ចុឹះបញ្ជ ី និងបណ័ណ ឥណពនធ។ ពុំម្គនឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុណាមយួរបេ់ធនាគារ េាិតក្ាុងប្បសភទសនឹះសទ។ 
ឱ្នភាពម្នប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ 
តប្មូវការលមីម្នឱ្នភាពរបេ់ េតងដ់ារទក្ទ់ងនងឹរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុអនតរជាតិម្នក្មពុជាសលែ ៩ សប្បើ
ប្បាេ់ពត័ម៌្គនសៅសពលខាងមុែ សែើមបទីទួលស្ថា ល់នូវឥណទនខាតបងថ់្ែលរពំឹងទុក្ ការខាតបងឥ់ណ
ទនថ្ែលរពំឹងទុក្ ‘ECL’។ ឧបក្រណ៍ថ្ែលេាិតសៅក្ាុង វសិ្ថលភាពម្នតប្មូវការលមីរមួម្គន ឥណទន និង
ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ ថ្ែលម្គនលក្ខណៈជាបំណុលសផសងសទៀត ថ្ែលប្តូវបានវាេ់ថ្វងតាមរលំេ់ម្លែសែើម 
និង FVOCI ្ណនីទទួល ណិជជក្មម ប្ទពយេក្មមក្ិចចេនា ថ្ែលប្តូវបានទទួលស្ថា ល់ និងវាេ់ថ្វង
តាមេតងដ់ារទក្ទ់ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុអនតរជាតិម្នក្មពុជាសលែ ១៥ និងក្ិចចេនាឥណទន 
(េប្ម្គបអ់ាក្បសញ្ចញក្ិចចេនា) ថ្ែលមនិបានវាេ់ថ្វងតាមតម្មែេមប្េបតាមរយ:ចំសណញ ឬខាតសទ។ 
 
ការទទួលស្ថា ល់ការខាតបងឥ់ណទនមនិពងឹថ្ផអក្សលើការក្ំណតែ់ំបូងម្នការខាតបងឥ់ណទនរបេ់
ធនាគារសទៀតស ើយ។ផ្ុយសៅវញិ ធនាគារពិចារណាសលើពត័ម៌្គនទូលំទូលាយ សៅសពលវាយតម្មែហានិ
ភយ័ឥណទន នងិវាេ់ថ្វងECL រមួទងំប្ពឹតតិការណ៍ពីមនុ បចចុបបនា និងការពាក្រណ៍ែេ៏មសហតុផល 
និងអាចសជឿជាក្ប់ាន ថ្ែលប៉ាឹះ ល់ែល់លទធភាពម្នការប្បមូលម្នលំហូរស្ថចប់្បាក្ន់ាសពលអនា្តម្ន
ឧបក្រណ៍ទងំសនាឹះ។ 
សែើមបអីនុវតតវធិីស្ថស្រេតសនឹះ ការថ្វក្ថ្ញក្ប្តូវបានសធវើស ើងរវាង: 
• ឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុ ថ្ែលមនិបានធាែ ក្ចុ់ឹះោ៉ា ងខាែ ងំនូវ្ុណភាពឥណទនចាបត់ាងំពកីារទទួល
ស្ថា ល់ែំបងូ ឬថ្ែលម្គន ហានិភយ័ឥណទនទប (ែណំាក្ក់ាលទី១) នងិ 
• ឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុថ្ែលបានធាែ ក្ចុ់ឹះោ៉ា ងខាែ ងំនូវ្ុណភាពឥណទនចាបត់ាងំពីការទទួល
ស្ថា ល់ែំបងូ និងពុំម្គនហានភិយ័ឥណទនទប (ែំណាក្ក់ាលទី២)។ 
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ែំណាក្ក់ាលទី៣ ប្្បែណត បប់្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ ថ្ែលម្គនភេតុតាងជាក្ថ់្េតងម្នឱ្នភាពនាកាល
បរសិចេទម្នរបាយការណ៍។ សទឹះជាោ៉ា ងណា ពុំម្គនប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុរបេ់ធនាគារណាមយួ េាិតក្ាុង
ប្បសភទសនឹះសទ។  
ECL េប្ម្គបរ់យ:សពល១២ថ្ែ ប្តូវបានស្ទទួលស្ថា ល់េប្ម្គបប់្បសភទទី១ ថ្ែល ‘ECL េប្ម្គបម់យួវ
ែតជីវតិ’ ប្តូវបានទទួលស្ថា ល់េប្ម្គបប់្បសភទទី២។  
ការវាេ់ថ្វងសលើECL ប្តូវបានក្ំណតស់ដាយការបា៉ា នប់្បម្គណតាមប្បូបាប៊ាលីីសតេមប្េប ម្នការខាតបង់
ឥណទនសលើវែតជីវតិម្នឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុ ថ្ែលរពំឹងទុក្។ 
៤.៥ ប្បាក្ប់សញ្ញ ើធានាសលើសែើមទុន 
ប្បាក្ប់សញ្ញ ើធានាសលើសែើមទុន ប្តូវបានរក្ាទុក្សៅធនាគារជាតិម្នក្មពុជា សដាយប្េបតាមចាបេ់ដីពី
ប្្ឹឹះស្ថា នធនាគារ និងហិរញ្ញ វតាុម្នប្ពឹះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា និងប្តូវបានក្ំណតត់ាមភា្រយម្នសែើមទុន
អបបបរម្គរបេ់ធនាគារ ថ្ែលតប្មូវសដាយធនាគារជាតិម្នក្មពុជា។ 

 

៤.៦ ភតិេនាជលួ 
ធនាគារក្ាុ ងនាមជាអាក្ជលួ 
ចំស ឹះក្ិចចេនាលមីណាមយួថ្ែលបានចូលឬសៅម្លៃទី ១ ថ្ែមក្រាឆ្ា  ំ២០១៩ ធនាគារពិចារណាថាសតើក្ិចច
េនាម្គនឬម្គនក្ិចចេនាជលួ។ភតិេនាប្តូវបានក្ណំតថ់ាជា“ក្ិចចេនាឬថ្ផាក្មយួម្នក្ិចចេនា
ថ្ែលម្គនប្បេិទធភាព”េិទធកិ្ាុងការសប្បើប្ទពយេមបតតិ 
(ប្ទពយេក្មមមូលដាឋ ន) ក្ាុងរយៈសពលមយួជាលាូរនឹងការពចិារណា។ 

 
ធនាគារម្គនេិទធិចាតថ់្ចងការសប្បើប្បាេ់ប្ទពយេមបតតិថ្ែលបានក្ំណតស់ៅក្ាុងរយៈសពលម្នការសប្បើប្បា
េ់។ ធនាគារវាយតំម្លថាសតើែែួនម្គនេិទធិចាតថ់្ចងប្ទពយេមបតតិ "រសបៀបនងិេប្ម្គបស់គាលបំណងអវ"ី 
ថ្ែលប្ទពយេមបតតិប្តូវបានសប្បើប្បាេ់ក្ាុងអំ ុងសពលសប្បើប្បាេ់។ 

 

ការវាេ់ថ្វងនិងការទទលួស្ថា ល់ភតិេនាក្ាុងនាមជាអាក្ជលួ 
កាលបរសិចេទចាបស់ផតើមភតិេនាធនាគារទទួលស្ថា ល់ប្ទពយេមបតតិសប្បើប្បាេ់ប្តឹមប្តូវនិងបំណុលភតិ
េនាសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ។ ប្ទពយេក្មមសប្បើប្បាេ់ប្តូវបានវាេ់ថ្វងតាមម្លែសែើមថ្ែលប្តូវបាន
បសងាើតស ើងសដាយការវាេ់ថ្វងែំបូងម្នបំណុលភតិេនាការចំណាយសដាយផ្្ទល់ែំបងូថ្ែលសក្ើតស ើង
សដាយធនាគារការបា៉ា នស់្ថម នម្នការចំណាយណាមយួក្ាុងការរុឹះសរ ើនិងែក្ប្ទពយេមបតតិសៅចុងបញ្ចបម់្ន
បំណុល។ ការជួលនិងការទូទតជ់ួលណាមយួថ្ែលបានសធវើស ើងមុនកាលបរសិចេទចាបស់ផតើមម្នការជលួ 
(េុទធម្នការសលើក្ទឹក្ចិតតថ្ែលទទួលបាន) ។ 
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ធនាគាររលំេ់េិទធក្ាុងការសប្បើប្បាេ់ប្ទពយេមបតតិសដាយវធិីស្ថស្រេតរលំេ់សលរ្ិតចាបព់មី្លៃចាបស់ផតើមក្ិចច
េនាជួលរហូតែល់អាយុកាលសប្បើប្បាេ់ចុងសប្កាយម្នប្ទពយេមបតតិ ឬចុងបញ្ចបម់្នរយៈសពលជួលមយួ
ណាថ្ែលឆ្បរ់ហ័េជាង។ ធនាគារវាយតម្មែសលើការលយចុឹះ ម្នតម្មែេិទធកិ្ាុងការសប្បើប្បាេ់ប្ទពយេមបតតិ
សៅសពលថ្ែលម្គនេូចនាក្រ។ 
 
កាលបរសិចេទចាបស់ផតើមធនាគារវាេ់ថ្វងបំណុលថ្ែលប្តូវបងត់ាមតម្មែបចចុបបនាម្នការជលួថ្ែលមនិបាន
បងស់ៅកាលបរសិចេទសនាឹះប្តូវបានកាតប់នាយសដាយសប្បើអប្តាការប្បាក្ជ់ាក្ថ់្េតងក្ាុងការជួលប្បេិនសបើអ
ប្តាសនាឹះអាចម្គនឬអប្តាការប្បាក្ក់្មចសីក្ើនស ើងរបេ់ធនាគារ។ 

 
បន្ាបព់ីការវាេ់ថ្វងែំបងូការទទួលែុេប្តូវនឹងប្តូវបានកាតប់នាយេប្ម្គបក់ារទូទតន់ងិបសងាើនេប្ម្គប់
ការប្បាក្។់ វាប្តូវបានវាេ់ថ្វងស ើងវញិសែើមបី្ ែុឹះបញ្ញច ងំពកីារវាយតម្មែស ើងវញិឬការថ្ក្ថ្ប្បឬប្បេិនសបើ
ម្គនការផ្ទែ េ់បតូរការទូទតស់លរក្ាុងរូបធាតុ។ 
 
សៅសពលថ្ែលចំណូលភតិេនាប្តូវបានវាេ់ថ្វងស ើងវញិការថ្ក្តប្មូវថ្ែលប្តូវគាា ប្តូវបាន្ែុឹះបញ្ញច ំងសៅ
ក្ាុងតម្មែេិទធកិ្ាុងការសប្បើប្បាេ់ប្ទពយេមបតិត ឬចំសណញនងិខាតប្បេិនសបើតម្មែេិទធិក្ាុងការសប្បើប្បាេ់ប្ទពយ
េមបតតិបានបនាយែល់តម្មែេូនយ។ 
 
េិទធសៅក្ាុងការសប្បើប្បាេ់ប្ទពយេមបតតិ នងិបណុំលភតិេនាប្តូវបានបង្ហា ញសដាយថ្ ក្ សរៀងគាា សៅក្ាុង
របាយការណ៍ស្ថា នភាព 
ហិរញ្ញ វតាុ។ 
 
៤.៧ ប្ទពយេមបតតិ និងសប្្ឿងបរកិាខ រ 
ប្ទពយេមបតតិនិងបរកិាខ រប្តូវបានក្តត់ាមតម្មែសែើមែក្រលំេ់បងារនិងការខាតបងស់លើឱ្នភាពតម្មែ។ម្លែសែើម
រមួបញ្ចូ លទងំការចំណាយថ្ែលប្តូវបានបងាស ើងសដាយផ្្ទល់សៅនឹងការទទួលបានប្ទពយេមបតតិ។ 
 
ការចំណាយជាបនតបន្ាបប់្តូវបានរាបប់ញ្ចូ លក្ាុងចនំួនទកឹ្ប្បាក្ម់្នការកានក់ាបប់្ទពយេមបតតិឬប្តូវបានស្
ទទួលស្ថា ល់ថាជាប្ទពយេមបតតិដាចស់ដាយថ្ ក្សបើេមប្េបសៅសពលចំណាយប្តូវបានសក្ើតស ើងសហើយ
វាអាចនឹងម្គនអតាប្បសោជនខ៍ាងសេែឋក្ិចចនាសពលអនា្តថ្ែលទក្ទ់ងនឹងប្ទពយសនាឹះនឹងហូរចូល
ធនាគារនិងម្លែសែើមម្នប្ទពយេក្មម។ អាចប្តូវបានវាេ់ថ្វងទុក្ចតិដ។ 
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ការរលំេ់ប្តូវបានទទួលស្ថា ល់សដាយវធីីស្ថស្រេតរលំេ់សលរសដាយអាប្េ័យសលើអាយុកាលសប្បើប្បាេ់បា៉ា ន់
ស្ថម នែូចខាងសប្កាម៖ 
 

 អាយុកាលប្បីប្បាេ់ 
សប្្ឿងេង្ហា រមឹ និងសប្្ឿងបំ ក្ ់ ៤ឆ្ា  ំ
េម្គភ រៈ ២ឆ្ា  ំ
កុ្ំពយូទរ័ និងបរកិាខ រ ២ឆ្ា  ំ
ោនយនត ៥ឆ្ា  ំ

 
តម្មែសៅេល់ជីវតិម្គនប្បសោជន ៍ និងវធិីរលំេ់ប្ទពយេក្មមប្តូវបានពិនតិយស ើងវញិនិងថ្ក្តំរូវតាមកាលៈ
សទេៈសបើេមរមយប្បេិនសបើម្គនការបង្ហា ញពីការផ្ទែ េ់បតូរ្ួរឱ្យក្តេ់ម្គា ល់ចាបត់ាងំពកីាលបរសិចេទរាយ
ការណ៍ចុងសប្កាយ។ការខាតបងន់ិងការខាតបងស់លើការសបាឹះសចាលប្តូវបានក្ំណតស់ដាយការសប្បៀបសធៀប
ផលទុននងិតំរូវការថ្ែលបានទទួលសហើយប្តូវបានទទួលស្ថា ល់សៅក្ាុងរបាយការណ៍លទធផលប្បាក្់
ចំសណញឬខាតនិងប្បាក្ច់ណូំលទូលំទូលាយសផសងសទៀត។ 

 

៤.៨ មូលធន និងប្បាក្ចំ់សណញរក្ាទុក្ 
សែើមទុនប្តូវបានបង្ហា ញសៅក្ាុងតម្មែម្នភា្ហ៊ាុនថ្ែលបានសបាឹះផាយ។ប្បាក្ច់ំសណញរក្ាទុក្រមួបញ្ចូ ល
ប្បាក្ច់ំសណញសៅក្ាុងប្គា នងិក្ាុងកាលបរសិចេទមុន នងិខាតសៅក្ាុងប្គា និងក្ាុងកាលបរសិចេទមុនៗ។ 

 

៤.៩ វធិានធនបទបញ្ញតតិ 
ការចាតថ់ាា ក្ឥ់ណទន និងការសធវើេំវធិានធន ែល់ប្្ឹឹះស្ថា នហិរញ្ញ វតាុសដាយអនុសលាមតាមប្បកាេសលែ 
ធ៧-០១៧-៣៤៤ចុឹះម្លៃទី១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០១៧ ថ្ែលសចញសដាយធនាគារជាតិម្នក្មពុជា ផតល់ការថ្ណនាំ
អំពីការសធវើចំណាតថ់ាា ក្ឥ់ណទន នងិការសធវើេំវធិានធនតាមបទបញ្ញតតិេប្ម្គបប់្្ឹឹះស្ថា នហិរញ្ញ វតាុសៅក្មពុ
ជា ថ្ែលបានេសងខបែូចខាងសប្កាម៖  

ចំណាតថ់ាា ក្ ់ ចំននួម្លៃហួេកាលកំ្ណត ់ េំវធិានធន 
ឥណទនរយៈសពលថ្វង (សប្ចើនជាងមយួឆ្ា )ំ   
ឥណទនធមមតា/េតងដ់ារ ០ - ២៩ ម្លៃ ១% 
ឥណទនោែ សំមើល  ៣០ - ៨៩ម្លៃ ៣% 
ឥណទនសប្កាមេតងដ់ារ ៩០ - ១៧៩ម្លៃ ២០% 
ឥណទនជាបេ់ងសយ័ ១៨០ - ៣៥៩ម្លៃ ៥០% 
ឥណទនបាតប់ង ់  សប្ចើនជាង ៣៥៩ម្លៃ  ១០០% 
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ចំណាតថ់ាា ក្ ់
ចំនួនម្លៃហួេកាល
ក្ំណត ់

េំវធិាន
ធន 

ឥណទនរយៈសពលែែី (តចិជាងមយួឆ្ា )ំ   
ឥណទនធមមតា/េតងដ់ារ ០ - ១៤ ម្លៃ ១% 
ឥណទនោែ សំមើល  ១៥ - ៣០ម្លៃ ៣% 
ឥណទនសប្កាមេតងដ់ារ ៣១ - ៦០ម្លៃ ២០% 
ឥណទនជាបេ់ងសយ័ ៦១ - ៩០ម្លៃ ៥០% 
ឥណទនបាតប់ង ់ សប្ចើនជាង ៩០ម្លៃ ១០០% 

 
ម្គប្តា ៧៣ ម្នប្បកាេេតីពីចំណាតថ់ាា ក្ហ់ានិភយ័ឥណទន និងេំវធិានធន តប្មូវឱ្យធនាគារសធវើការ
សប្បៀបសធៀបេំវធិានធនថ្ែលប្តូវបាន្ណនាប្េបតាម េតងដ់ារទក្ទ់ងនងឹរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុអនតរ
ជាតិម្នក្មពុជា នងិប្បកាេសលែ ធ៧-០១៧-៣៤៤ សហើយក្ំណតថ់ា៖ 
១. ក្ាុងក្រណីថ្ែលេំវធិានធនតាមបទបញ្ញតតិថ្ែលប្តូវបាន្ណនាប្េបតាមប្បកាេ ម្គនក្ប្មតិ
ទបជាងECL ថ្ែលប្តូវបាន្ណនាប្េបតាម េតងដ់ារទក្ទ់ងនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុអនតរជាតិម្ន
ក្មពុជាសលែ ៩ ធនាគារប្តូវក្តប់្តាេំវធិានធានថ្ែលប្តូវបាន្ណនា សដាយអនុសលាមតាម េតងដ់ារ
ទក្ទ់ងនងឹរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុអនតរជាតិម្នក្មពុជាសលែ ៩។ 
២. ក្ាុងក្រណីថ្ែលេំវធិានធនតាមបទបញ្ញតតិ ថ្ែលប្តូវបាន្ណនាប្េបតាមប្បកាេ ម្គនក្ប្មតិ
ែពេ់ជាងECL ថ្ែលប្តូវបាន្ណនាប្េបតាម េតងដ់ារទក្ទ់ងនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុអនតរជាតិម្ន
ក្មពុជាសលែ ៩ ធនាគារប្តូវក្តប់្តាេំវធិានធាន ថ្ែលប្តូវបាន្ណនា សដាយអនុសលាមតាម េតងដ់ារ
ទក្ទ់ងនងឹរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុអនតរជាតិម្នក្មពុជាសលែ ៩ សហើយសផ្រភាពែុេគាា ពីប្បាក្ច់ំសណញរក្ា
ទុក្ ឬ ខាតបងារ សៅក្ាុងប្បាក្ប់ប្មុងតាមបទបញ្ញតិត សៅរបាយការណ៍បថ្ប្មបប្មួល  មូលធន ឬ របាយ
ការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតាុ។ 
៤.១០ េំវធិានធន បំណុលយថាភាព និងប្ទពយេក្មមយថាភាព 
េំវធិានធនប្តូវបានទទួលស្ថា ល់សៅសពលថ្ែលធនាគារម្គនកាតពវក្ចិចផែូវចាបឬ់កាតពវក្ិចចថ្ែលបសងាើត
ស ើងថ្ែលជាលទធផលពីប្ពឹតតកិារណ៍អតីតកាល វាអាចសៅរចួថាលំហូរសចញ និងធនធានសេែឋក្ិចចថ្ែល
ប្តូវបានតប្មូវពីធនាគារ និងបរមិ្គណថ្ែលអាចបា៉ា នស់្ថម នបាន។ សពលសវលា នងិបរមិ្គណម្នលំហូរសចញ
ថ្ែលសៅថ្តមនិពិតប្បាក្ែ។ កាតពវក្ិចចបចចុបបនាសក្ើតស ើងពីវតតម្គនម្នថ្ផាក្ចាប ់ ឬក្ិចចេនាថ្ែលបសងាើត
ស ើង ថាម្គនលទធផលពីប្ពឹតតកិារណ៍អតីតកាល ឧទហរណ៍ ការធានាសលើផលិតផលថ្ែលបានផដល់ជូន
វវិាទផែូវចាប ់ឬក្ប៏ញ្ញា ម្នក្ចិចេនា។ 
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េំវធិានធនប្តូវបានវាេ់ថ្វងតាមការបា៉ា នស់្ថម នចំណាយថ្ែលប្តូវការសែើមបសីដាឹះប្ស្ថយសលើកាតពវក្ិចច
បចចុបបនាសដាយថ្ផអក្សលើភេតុតាងថ្ែលអាចសជឿជាក្ប់ានសៅកាលបរសិចេទម្នរបាយការណ៍ សដាយរមួបញ្ចូ ល
នូវហានិភយ័ នងិភាពមនិចាេ់លាេ់ទក្ទ់ងនងឹជាមយួកាតពវក្ិចច។ សទឹះបីជាម្គនកាតពវក្ចិចប្េសែៀង
គាា មយួចំនួន លទធភាពថ្ែលថាលំហូរសចញប្តូវបានទមទរសៅក្ាុងការសដាឹះប្ស្ថយថ្ែលបានក្ំណត់
សដាយពិចារណាថាា ក្ម់្នកាតពវក្ិចចទងំមូល។ េំវធិានធនប្តូវសធវើអបបហាមក្ជាតម្មែបចចុបបនាប្បេិនសបើ
តម្មែសនាឹះម្គនភាពជាស្ថរវនត។ 
 
េំណងណាមយួថ្ែលធនាគារអាចម្គនភាពប្បាក្ែប្បជាក្ាុងការប្បមូលបានមក្ពភីា្ីទី៣ សដាយសគារព
សៅតាមកាតពវក្ិចច ប្តូវបានទទួលស្ថា ល់ថាជាប្ទពយេក្មមដាចស់ដាយថ្ ក្។ សទឹះបីជាោ៉ា ងណាក្ស៏ដាយ
ប្ទពយេក្មមទងំសនឹះមនិអាចទទួលបានចនំួនទកឹ្ប្បាក្ម់្ន 
េំវធិានធនថ្ែល ក្ព់ន័ធ។ 
សៅក្ាុងក្រណីទងំសនាឹះ ថ្ែលជាលំហូរសចញម្នធនធានសេែឋក្ិចចថ្ែលអាចម្គន ថ្ែលជាលទធផលម្ន
កាតពវក្ិចចបចចុបបនាប្តូវបានចាតទុ់ក្ថាមនិអាចអនុវតតបាន ឬពីចម្គៃ យ មនិម្គនបណុំលប្តូវបានទទួលស្ថា
ល់។ 
 
លំហូរចូលម្នអតាប្បសោជនថ៍្ែលអាចម្គន ធនាគារមនិទនប់ានបំសពញតាមលក្ខណៈវនិិចេយ័ម្នប្ទពយ
េក្មម ប្តូវបានទទួលស្ថា ល់ថាជាប្ទពយេក្មម។ 
៤.១១ ការទទលួស្ថា ល់ចំណូល និងចំណាយ 
ចំណូលការប្បាក្ ់ និងចណំាយការប្បាក្ ់ ប្តូវបានទទួលស្ថា ល់ក្ាុងរបាយការណ៍ចំសណញ ឬខាត សដាយ
សប្បើប្បាេ់វធិីស្ថស្រេដអប្តាការប្បាក្ប់្បេិទធភាព។ វធិសី្ថស្រេដអប្តាការប្បាក្ប់្បេិទធភាព ្ឺជាអប្តាេប្ម្គប់
សធវើអបបហារក្ាុងការទូទត ់ នងិការទទួលស្ថចប់្បាក្ថ់្ែលបានបា៉ា នស់្ថម ននាសពលអនា្ត តាមរយៈអាយុ
កាលថ្ែលបានរពំឹងទុក្ម្នប្ទពយេក្មម ឬបណុំលហិរញ្ញ វតាុ (ឬក្ាុងរយៈសពលែែីជាងសនាឹះ) សធៀបនឹងតម្មែ
សោងពីប្ទពយេក្មម ឬបណុំលហិរញ្ញ វតាុ។ សៅសពល្ណនាអប្តាការប្បាក្ប់្បេិទធភាព ធនាគារបា៉ា ន់
ស្ថម នលំហូរទឹក្ប្បាក្ន់ាសពលអនា្តសដាយពិចារណាសលើប្្បល់ក្ខែណឌ តាមក្ិចចេនាទងំអេ់ម្ន
ឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុសនាឹះប៉ាុថ្នដមនិថ្មនជាការខាតបងឥ់ណទននាសពលអនា្តសទ។ 
ការ្ណនាអប្តាការប្បាក្ម់្គនប្បេិទធភាព ្ឺរមួបញ្ចូ ល ចំណាយប្បតិតបតតិការ និងចំនួនថ្ែលប្តូវបង ់
ឬទទួល ថ្ែលជាថ្ផាក្រមួមយួម្ន អប្តាការប្បាក្ប់្បេិទធភាព។ ចណំាយសលើការប្បតិតបតតកិារ រមួបញ្ចូ លទងំ
ការតសមែើងម្លែថ្ែលអាចស្ថម នទុក្ជាមុនសដាយផ្្ទល់សៅសលើការទិញ ឬលក្ម់្នប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ ឬ
បំណុលហិរញ្ញ វតាុ។ 
ចំណូលការប្បាក្ ់ និងចណំាយការប្បាក្ ់ ្ឺបង្ហា ញសៅក្ាុងរបាយការណ៍ចំសណញ ឬខាត និង របាយ
ការណ៍ចំណូលសពញសលញសផសងៗថ្ែលរមួបញ្ចូ ល ការប្បាក្ស់លើប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ ឬបណុំលហិរញ្ញ វតាុ
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ថ្ែលវាយតម្មែសោងសៅតាមតម្មែរលំេ់ សហើយ្ណនាតាមមូលដាឋ នអប្តាការប្បាក្ម់្គនប្បេិទធភាព។
ចំណាយ និងចំណូលបានមក្ពកី្ម្ប្មសជើងស្ថរថ្ែលជាថ្ផាក្មយួម្នអប្តាការប្បាក្ប់្បេិទធភាពសៅក្ាុង
ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ ឬបណុំលហិរញ្ញ វតាុ ្ឺប្តូវបានរមួបញ្ចូ លសៅក្ាុងកាវាយតម្មែអប្តាការប្បាក្ប់្បេិទធ
ភាព។ 
៤.១២ ពនធសលើប្បាក្ចំ់ណូល 
ពនធសលើប្បាក្ច់ំណូលសៅ របាយការណ៍ចំសណញ ឬខាត រមួម្គនពនធសលើប្បាក្ច់ណូំលប្បចាឆំ្ា  ំ និងពនធព
នារ។ ពនធសលើប្បាក្ច់ណូំលប្តូវបានទទួលស្ថា ល់ សៅក្ាុងរបាយការណ៍ចំសណញ ឬខាត សលើក្ថ្លងថ្ត
ធាតុណា ថ្ែលបានទទួលស្ថា ល់សដាយផ្្ទល់ក្ាុងមូលធនក្ាុងក្រណីថ្ែលទទួលស្ថា ល់ក្ាុងមូលធនក្ាុង។  
 
ពនធសលើប្បាក្ច់ំណូលប្បចាឆំ្ា  ំ ្ឺជាពនធថ្ែលរពំងឹថាប្តូវបងស់លើប្បាក្ច់ំណូលជាបព់នធប្បចាឆំ្ា សំដាយសប្បើអ
ប្តាពនធថ្ែលបានអនុមត័ ឬអនុមត័នាកាលបរសិចេទម្នតារាងតុលយការ និងនិយត័ក្មមណាមយួ សលើពនធ
ថ្ែលនឹងប្តូវបងព់ីការយិបរសិចេទ មុនៗ។  
ពនធពនារ ប្តូវបានក្ណំតស់ដាយសប្បើប្បាេ់វធិីស្ថស្រេដរបាយការណ៍តុលយការ ថ្ែលផដល់សៅសលើភាព
លសមអៀងបសណាដ ឹះ អាេនា រវាងតម្មែសោងម្នប្ទពយេក្មម និងបំណុលក្ាុងសគាលបណំងម្នការសធវើរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ និងតម្មែសោងេប្ម្គបក់ារ្ិតពនធ។ ពនធពនារ ប្តូវបានក្ណំតស់ដាយការ្ែុឹះបញ្ញច ងំពី
លទធផល ថ្ែលធនាគាររពំឹងទុក្ថានឹងបានទទួលមក្វញិ ឬការកាតក់្ងតម្មែសោងម្នប្ទពយេក្មម និង
បំណុលសដាយសប្បើប្បាេ់អប្តាពនធ ថ្ែលបានអនុមត័នាកាលបរសិចេទម្នរបាយការណ៍។ 
ពនធពនារជាប្ទពយេក្មមប្តូវបានទទួលស្ថា ល់ថ្តក្ាុងក្រណីថ្ែលវាអាចនឹងសក្ើតម្គនស ើងសលើប្បាក្់
ចំណូលជាបព់នធនាសពលអនា្ថ្ែលប្ទពយេក្មមអាចសប្បើប្បាេ់បានថ្តប៉ាុសណាណ ឹះ។ពនធពនារជាប្ទពយ
េក្មមប្តូវបានប្តួតពនិិតយសៅសរៀងរាល់កាលបរចិេទម្នរបាយការណ៍ សហើយប្តូវបានកាតប់នាយក្ាុងក្រណី 
ថ្ែលអតាប្បសោជនព៍នធ ក្ព់ន័ធ នឹងមនិអាចសប្បើប្បាេ់បាន។ 
៤.១៣ ភា្ីេមពន័ធញ្ញញ តតិ 
ភា្ីេមពន័ធញ្ញញ តិ្ឺជាបុ្ាលឬអងាភាពថ្ែល ក្ព់ន័ធជាមយួធនាគារ។ ប្បតបិតតិការជាមយួភា្ីេមពន័ធញ្ញញ ត ិ
្ឺជាការសផ្រធនធានសេវាក្មម ឬកាតពវក្ិចចរវាងប្ក្ុមហ៊ាុន និងភា្ីេមពន័ធញ្ញញ តិរបេ់ែែួនសដាយមនិ្តិពី
តម្មែថ្ែលប្តូវបានទទួលពីភា្ីេមពន័ធញ្ញញ ត។ិ 
ក្. បុ្ាលម្គា ក្ឬ់េម្គជិក្ជតិេាិទធម្នប្្ួស្ថររបេ់បុ្ាលសនាឹះម្គនទំនាក្ទ់នំងជាមយួធនាគារ
ប្បេិនសបើបុ្ាលសនាឹះ៖ 
(i) ម្គនការប្្បប់្្ងឬចូលរមួក្ាុងការប្្បប់្្ងរមួសលើធនាគារ 
(ii) ម្គនឥទធិពលខាែ ងំសលើធនាគារឬ 
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(iii) ្ឺជាេម្គជិក្ម្ន្ណៈប្្បប់្្ងេំខាន់ៗ របេ់ប្ក្មុហ៊ាុនសមចុងសប្កាយរបេ់ធនាគារ ឬរបេ់
ធនាគារ 
ែ. អងាភាពម្គនទំនាក្ទ់នំងជាមយួធនាគារប្បេិនសបើម្គនលក្ខែណ័ឌ ែូចខាងសប្កាមៈ 
(i) អងាភាពនងិធនាគារ្ឺជាេម្គជិក្ម្នប្ក្ុមថ្តមយួ។ 
(ii) អងាភាពមយួ្ឺជាញាតិេមពន័ធ ឬការបណាត ក្ទុ់នរមួគាា ម្នអងាភាពសផសងសទៀត។ 
(iii) អងាភាពទងំពីរបណាត ក្ទុ់នរមួគាា សៅសលើភា្ីទីបីែូចគាា ។ 
(iv) អងាភាពមយួបណាត ក្ទុ់នរមួគាា សៅអងាភាពទីបីសហើយអងាភាពសផសងសទៀត្ឺជាញាតិេមពន័ធ ម្នអងា
ភាពទីប។ី 
(v) អងាភាព ្ឺជាថ្ផនការអតាប្បសោជនស៍ប្កាយការង្ហរេប្ម្គបផ់លប្បសោជនរ៍បេ់និសោជិក្ទងំ
ធនាគារ ឬអងាភាពថ្ែលទក្ទ់ងនឹងធនាគារ។ 
(vi) អងាភាពប្តូវបានប្្បប់្្ង ឬរបួរមួគាា ប្្បប់្្ងសដាយបុ្ាលម្គា ក្ប់ានក្ណំតស់ៅក្ាុងចណុំច(ក្)
ខាងសលើ 
(vii) បុ្ាលម្គា ក្ប់ានក្ំណតស់ៅក្ាុងចំណុច (ក្) (i) ខាងសលើម្គនឥទធិពលសលើអងាភាព ឬជាេម្គជិក្ម្ន 
 ្ណៈប្្បប់្្ងរបេ់ញាតិេមពន័ធប្ក្ុមហ៊ាុនសមចុងសប្កាយ ឬរបេ់អងាភាព។  
(viii) អងាភាព ឬេម្គជិក្សៅក្ាុងេមពន័ធមយួផដល់សេវាប្្បប់្្ងសៅសអាយប្ក្ុមហ៊ាុនរបឺ្ក្ុមហ៊ាុនសម។ 
 
៥. ការវនិិចេយ័េំខាន់ៗ ក្ាុងការអនុវតតនស៍គាលនសោបាយ្ណសនយយនិងភាពមនិ
ចាេ់លាេ់ម្នការបា៉ា នស់្ថម ន 
ធនាគារបានសធវើការបា៉ា នស់្ថម នការេនមតនិងការវនិិចេយ័ទក្ទ់ងនឹងប្បតិបតតិការនាសពលអនា្តថ្ែលម្គន
ភាពមនិសេមើនឹងលទធផលជាក្ថ់្េតង។ ការបា៉ា នប់្បម្គណ្ណសនយយការេនមត និងការវនិិចេយ័ថ្ែលអាចប
ណាត លឱ្យម្គនផលប៉ាឹះ ល់ោ៉ា ងខាែ ងំសៅសលើការទទួលស្ថា ល់និងវាេ់ថ្វងសលើប្ទពយេមបតតិ បណុំល
ចំណូលនងិចំណាយប្តូវបានេសងខបែូចខាងសប្កាមៈ 
៥. ១ ការបា៉ា នប់្បម្គណនិងការេនមត្ណសនយយេំខាន់ៗ  
ការវាេ់ថ្វងម្នការបាតប់ងឥ់ណទនថ្ែលបានរពឹំងទុក្ 
ការខាតបងឥ់ណទន្ឺជាភាពែុេគាា រវាងលំហូរស្ថចប់្បាក្ក់្ិចចេនាទងំអេ់ថ្ែលធនាគារបានសប្គាង
ទុក្នឹងទទួលបានលំហូរ ស្ថចប់្បាក្ស់នាឹះនងិលំហូរស្ថចប់្បាក្ថ់្ែលែែួនរពំឹងទុក្ថានងឹទទួលបាន។ការ
ខាតបងឥ់ណទនថ្ែលបានរពំឹងទុក្្ឺជាការបា៉ា នប់្បម្គណសដាយថ្ផអក្សលើប្បួបាប៊ាលីីសតម្នការបាតប់ង់
ឥណទនថ្ែលទមទរសអាយធនាគារសធវើការបា៉ា នស់្ថម ននងិេនមត។ការខាតបងឥ់ណទនថ្ែលបានរពឹង
ទុក្នឹងប្តូវបានបញ្ចុ ឹះអប្តាការប្បាក្ប់្បេិទធភាពសែើម។ 
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អាយុកាលសប្បើប្បាេ់ម្នប្ទពយេក្មមថ្ែលបានរលំេ់ 
ធនាគារពិនិតយសមើលស ើងវញិម្នការបា៉ា នស់្ថម នអាយុកាលសប្បើប្បាេ់ម្នប្ទពយេក្មមថ្ែលបានរលំេ់រាល់
កាលបរសិចេទរបាយការណ៍នមីយួៗ សដាយថ្ផអក្សលើឧបក្រណ៍សប្បើប្បាេ់រពំឹងទុក្សលើប្ទពយេក្មម។ 
ការចំណាយពនធសលើប្បាក្ចំ់ណូល 
 
ការវនិិចេយ័េំខាន់្ ឺ ក្ព់ន័ធនឹងការក្ំណតប់ទបញ្ញតតិរបេ់ធនាគារេប្ម្គបព់នធសលើប្បាក្ច់ំណូល។
ធនាគារទទួលស្ថា ល់បំណុលេប្ម្គបក់ារបា៉ា នស់្ថម នចណំាយបងព់នធអាប្េ័យសលើការពាក្រណ៍ថាសតើពនធ
ថ្ែលប្តូវែល់។ការប្្បប់្្ងម្នការបក្ប្ស្ថយចាបព់នធសផសងនាសពលបចចុបបនា ថ្ែលជាក្មមវតាុម្នការផ្ទែ េ់
បតូរតាមកាលក្ំណត។់ សហើយការេសប្មចជាចុងសប្កាយសលើចំនួនចណំាយពនធនឹងសធើវស ើង បន្ាបព់ីការ
វាយតម្មែសដាយអ្ានាយក្ដាឋ នពនធដារ។ សៅសពលពនធចុងសប្កាយសចញមក្បញ្ញា សនឹះម្គនភាពលសមអៀងពី
ចំនួនទកឹ្ប្បាក្ថ់្ែលបានទទលួស្ថា ល់ពីែបំូង ភាពែុេគាា ថ្បបសនឹះនឹងប៉ាឹះ ល់ែល់េំវធិានធនពនធរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតាុក្ាុងឆ្ា  ំថ្ែលការេសប្មចថ្បបសនឹះនឹងប្តូវបានសក្ើតស ើង។ 
 
ភតិេនា - ការបា៉ា នប់្បម្គណអប្តាប្បាក្ក់្មចសីក្ើនស ើង 
ធនាគារមនិអាចក្ណំតប់ាននូវអប្តាការប្បាក្ជ់ាក្ថ់្េតងសៅក្ាុងភតិេនាស ើយែូសចាឹះការសប្បើអប្តាការ
ប្បាក្ប់ថ្នាមរបេ់ែែួនសែើមបវីាេ់ថ្វងបំណុលថ្ែលអាចែចីបាន (“IBR”)។ IBR ្ឺជាអប្តាការប្បាក្ថ់្ែល
ធនាគារប្តូវចំណាយសលើក្ំចីថ្ែលម្គនរយឹះសពលែូចគាា  និងម្គនហានិភយ័ែូចគាា ប្ទពយចាបំាចថ់្ែលប្តូវ
យក្ប្តូវម្គនតំម្លប្បហាក្ប់្បថ្ហលនឹងប្ទពយេក្មមសប្បើប្បាេ់ក្ាុងសេែឋក្ិចច។ធនាគារបា៉ា នប់្បម្គណ IBR 
សដាយសប្បើអប្តាការប្បាក្ែ់ចីជាមធយមសៅក្មពុជា។ 
៥.២ ការវនិិចេយ័្ណសនយយេំខាន់ៗ  
ប្ក្ុមប្បិក្ាភបិាលមនិបាន្ណៈប្្បប់្្ងមនិម្គនការរវនិចិេយ័េំខាន់ៗ ណាមយួថ្ែលប្តូវបង្ហា ញ
ទក្ទ់ងសៅនឹងចំនួនទឹក្ប្បាក្ស់ៅក្ាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុស ើយ។ 

 

៦. និរនដភាពម្នែំសណើ រការអាជីវក្មម 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុប្តូវបានសរៀបចំស ើងសដាយថ្ផអក្សលើមូលដាឋ ននិរនដភាពែណៈធនាគារមនិអាច
បំសពញតាមតប្មូវការសែើមទុនលមីែូចថ្ែលបានក្ំណតស់ដាយប្បកាេសលែ B៧-០១៦-១១៧ ថ្ែលសចញ
សដាយធនាគារជាតិម្នក្មពុជា សៅម្លៃទី២២ ថ្ែមនីា ឆ្ា ២ំ០១៦ សលើ ការចុឹះសឈាម ឹះអបបបរម្គ សែើមទុនម្នស្ថា
បន័ធនាគារនិងហិរញ្ញ វតាុ។ 
សោងតាមប្បកាេសនឹះធនាគារឯក្សទេថ្ែលបានដាក្ប់ញ្ចូ លជាប្ក្ុមហ៊ាុនក្ាុងប្េុក្ប្តវូម្គនសែើមទុនចុឹះ
បញ្ជ ីអបបបរម្គចំននួ៦០ នល់ានសរៀល (សេមើនឹង ១៥ លានែុលាែ រអាសមរកិ្) ។ ធនាគារតំរូវសអាយបសងាើន
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សែើមទុនអបបបរម្គរបេ់ែែួនសអាយបាន ក្ក់្ណាត លម្នប្បាក្ស់ែើមទុនថ្ែលបានចុឹះបញ្ជ ីបចចុបបនានងិសែើម
ទុនអបបបរម្គថ្ែលបានចុឹះបញ្ជ ីលមីបំផុតសៅចុងថ្ែមនីាឆ្ា ២ំ០១៧ និង សពញសលញសៅចុងម្លៃទី ២២ ថ្ែមី
នាឆ្ា  ំ២០១៨ ។  
 
សៅម្លៃទី ១៦ ថ្ែធាូឆ្ា  ំ ២០១៦ ធនាគារបានដាក្លិ់ែិតមយួសៅធនាគារជាតិម្នក្មពុជាជូនែណឹំងែល់
ថ្ផនការេក្មមភាពរបេ់ធនាគារសែើមបសី្ែើយតបនឹងតប្មូវការសែើមទុនែូចខាងសប្កាម៖ 
សៅម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូឆ្ា  ំ២០១៦ ៖ បសងាើនសែើមទុនពី ៧.៧៤៥.០០០ ែុលាែ រអាសមរកិ្ែល់ 
៩.០៩៦.៤៥២ែុលាែ រអាសមរកិ្សដាយបតូរពីប្បាក្ច់ំសណញថ្ែលបានរក្ាទុក្ែូចសៅម្លៃទ ី ៣១ ថ្ែធាូឆ្ា ំ
២០១៥ ម្គនចំននួ ១.៣៥១.៤៥៣ែុលាែ រអាសមរកិ្។ 
សៅម្លៃទី១៥ ថ្ែកុ្មភៈឆ្ា  ំ២០១៧ ៖ បសងាើនសែើមទុនចនំួនទកឹ្ប្បាក្ស់េមើនឹងប្បាក្ច់ំសណញេុទធេប្ម្គបឆ់្ា ំ
ថ្ែលបញ្ចបស់ៅម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូឆ្ា  ំ២០១៦ ។ 
សៅម្លៃទី១៥ ថ្ែមនីាឆ្ា  ំ ២០១៧ ៖ចាក្ប់ញ្ចូ លចំនួនសែើមទុនលមីថ្ែលសៅេល់សដាយថ្ផអក្សលើភា្ហ៊ាុនេ
ម្គម្គប្តសែើមបសី្ែើយតបសៅនងឹការបសងាើនសែើមទុនអបបបរម្គថ្ែលប្តូវការសដាយ ក្ក់្ណាត លម្នភាពែុេ
គាា រវាងសែើមទុនចុឹះបញ្ជ ីបចចុបបនានិង សែើមទុនអបបបរម្គថ្ែលប្តូវចុឹះបញ្ជ ីលមីបផុំត ចុងថ្ែមនីាឆ្ា  ំ២០១៧។ 
សៅម្លៃទី២៣ ថ្ែមនីាឆ្ា  ំ ២០១៨ ៖ធនាគារបានសេាើេំុសៅធនាគារជាតិម្នក្មពុជាសែើមបពីនារសពលចាក្់
សែើមទុនសដាយស្ថរថ្តធនាគារក្ំពុងរងច់ាវំនិិសោ្និលម។ី  
សៅម្លៃទី៤ ថ្ែក្ក្ាដា ឆ្ា ២ំ០១៨ ភា្ទុនិក្របេ់ធនាគារនិងថាា ក្ប់្្បប់្្ងជានែ់ពេ់បានជួបជាមយួ
តំណាងធនាគារជាតិសែើមបជូីនែំណឹងនិងពិភាក្ាអំពីវឌ្ឍនភាពម្នថ្ផនការេក្មមភាពខាងសលើ។ នាកាល
បរសិចេទ ៣១ ថ្ែធាូឆ្ា  ំ ២០១៨ ម្គច េ់ភា្ហ៊ាុនរបេ់ធនាគារក្ំពុងេាិតសៅក្ាុងែំសណើ រការចរចាសែើមបលីក្់
ភា្ហ៊ាុនមយួចនំួនសៅឱ្យវនិិសោ្ិនេកាត នុពល។ 
ក្ាុងឆ្ា  ំ ២០២១ ធនាគារបនតការពិសប្គាឹះជាមយួធនាគារជាតិម្នក្មពុជាសេាើេំុពនារសពលការអនុសលាម
តាមតប្មូវការសែើមទុនអបបបរម្គពីសប្ ឹះរហូតមក្ែល់សពលសនឹះម្គច េ់ភា្ហ៊ាុនរបេ់ធនាគារមនិអាចទញ
សេចក្តីេនាិដាឋ នសលើប្បតិបតតកិារបានសទ។នាកាលបរសិចេទរបាយការណ៍សនឹះ ធនាគារជាតិម្នក្មពុជាពុំទន់
ស្ែើយតបជាផែូវការសៅសលើេំសណើ ររបេ់ធនាគារស ើយ។ ក្ាុងក្រណីថ្ែលធនាគារជាតិម្នក្មពុជាមនិបាន
អនុមត័ចំស ឹះេំសណើ រពនាសពលសនឹះ ធនាគារនងឹពិចារណាចំស ឹះការទំលាក្ក់្ំរតិ អាជ្ាបណ័ណ ថ្ែល
ធនាគារសៅថ្តអាចបនតប្បតិបតតិការបាន។ 
្ិតប្តឹមម្លៃទ ី ៣១ ថ្ែធាូឆ្ា  ំ ២០២១ ធនាគារបានចុឹះបញ្ជ ីសែើមទុនចនំួន ៣០.៩៨០.០០០  នស់រៀលឬ 
៧.៧៤៥.០០០ ែុលាែ រអាសមរកិ្ (ឆ្ា  ំ២០២០៖ ៣០.៩៨០.០០០  នស់រៀលឬ ៧.៧៤៥.០០០ ែុលាែ រអា
សមរកិ្) ។ េុពលភាពម្នការេនមតម្ននិរនដភាពជាមូលដាឋ នអាប្េ័យសលើេមតាភាពរបេ់ធនាគារក្ាុងការ
ទទួលបានសែើមទុនបថ្នាមថ្ែលប្តូវការសែើមបបីំសពញតាមតប្មូវការសែើមទុនអបបបរម្គ។ 
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ប្ពឹតតិការណ៍ឬលក្ខែណឌ ទងំសនឹះ បសងាើតសអាយម្គនភាពមន្ិលជាស្ថរវនតសៅសលើនិរនតភាពម្នែំសណើ រការ
អាជីវក្មមរបេ់ធនាគារ។ 
 
៧.  ស្ថចប់្បាក្ឬ់ស្ថចប់្បាក្េ់មមូល 
 

 ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 
 ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
  (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២)  (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 
     
ស្ថចប់្បាក្ក់្ាុងម្ែ៖ ៣.៣៧៦.៦១៥ ១៣.៧៥៦.៣៣០ ២.០៤៥.៧៧៥ ៨.២៧៥.១៦០ 
ស្ថចប់្បាក្ក់្ាុងធនាគារ៖     
្ណនីចរនត៖     
ធនាគារជាតិម្នក្មពុជា ៤៤.៤៤៩ ១៨១.០៨៥ ១.១៧៦.៨៦៤ ៤.៧៦០.៤១៥ 
ធនាគារសផសងៗ ៧.៤៧៨ ៣០.៤៦៥ ៧.៥០៨ ៣០.៣៧០ 

 ៣.៤២៨.៥៤២ ១៣.៩៦៧.៨៨០ ៣.២៣០.១៤៧ ១៣.០៦៥.៩៤៥ 
ការវភិា្ជារូបិយបណ័ណ ម្គនែូចខាងសប្កាម៖ 
 ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 
 ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
  (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២)  (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 
ែុលាែ រអាសមរកិ្ ៣.៣៣៤.៨៧០ ១៣.៥៨៦.២៦០ ៣.១៦៨.៣៦៦ ១២.៨១៦.០៤០ 
ថ្ែមរសរៀល ៩៣.៦៧២ ៣៨១.៦២០ ៦១.៧៨១ ២៤៩.៩០៥ 
 ៣.៤២៨.៥៤២ ១៣.៩៦៧.៨៨០ ៣.២៣០.១៤៧ ១៣.០៦៥.៩៤៥ 
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៨. ឥណទន និងបុសរប្បទនសៅអតិលិជនេុទធ 
 

 ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 
 ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 

 (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 
    (បានបង្ហា ញស ើងវញិ) 
ឥណទនរយៈសពលែែ ី  ៥.៧០៥.០០០   ២៣.២៤២.១៧០  ៤.៥០៥.០០០ ១៨.២២២.៧២៥ 
ឥណទនរយៈសពលថ្វង  ១.៥៩០.១៨៦   ៦.៤៧៨.៤១៨  ១.៥៧០.៤៨១ ៦.៣៥២.៥៩៦ 
ឥណទនរូបារូប  ៩១៧.៦១៧   ៣.៧៣៨.៣៧២  ២.១៤៥.០៩២ ៨.៦៧៦.៨៩៧ 
ឥណទន និងបុសរប្បទន - ែុល  ៨.២១២.៨០៣   ៣៣.៤៥៨.៩៦០  ៨.២២០.៥៧៣ ៣៣.២៥២.២១៨ 
បងារការប្បាក្ថ់្ែលទទួលបាន  ២.០២២.២៥៦   ៨.២៣៨.៦៧១  ១.៦៦៥.១៩៤ ៦.៧៣៥.៧១០ 
  ១០.២៣៥.០៥៩   ៤១.៦៩៧.៦៣១  ៩.៨៨៥.៧៦៧ ៣៩.៩៨៧.៩២៨ 
ECL / េំវធិានធនេប្ម្គបប់្បាក្ក់្មចនិីងបុសរ
ប្បទនអាប្ក្ក្និ់ងជាបេ់ងសយ័  (២.៥៥០.៥១២)  (១០.៣៩០.៧៨៧) 

(១.៦០២.៧៨៦) (៦.៤៨៣.២៧០) 

ឥណទន និងបុសរប្បទន - េុទធ  ៧.៦៨៤.៥៤៧   ៣១.៣០៦.៨៤៤  ៨.២៨២.៩៨១ ៣៣.៥០៤.៦៥៨ 
បថ្ប្មបប្មួលម្ន ECL ឬ េំវធិានធន និងបុសរប្បទនអាប្ក្ក្ ់និងជាបេ់ងសយ័ ម្គនែូចខាងសប្កាម៖ 

 ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 
 ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
 (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 
    (បានបង្ហា ញស ើងវញិ) 
ម្លៃទី១ ថ្ែមក្រា  ១.៦០២.៧៨៦   ៦.៤៨៣.២៧០  ១.១៨៧.៥១៣ ៤.៨០៣.៤៩០ 
េមវធិានធនក្ាុងការយិបរសិចេទ  ៩៤៧.៧២៦   ៣.៨៥៥.៣៤៩  ៤១៥.២៧៣ ១.៦៩៣.០៦៨ 
លសមអៀងពីអប្តាបតូរប្បាក្ ់  -   ៥២.១៦៨  - (១៣.២៨៨) 
ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ  ២.៥៥០.៥១២   ១០.៣៩០.៧៨៧  ១.៦០២.៧៨៦ ៦.៤៨៣.២៧០ 

របាយការណ៍លំហូរស្ថចប់្បាក្ ់

  
េប្ម្គបចុ់ងការយិបរសិចេទ 
ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ 

េប្ម្គបចុ់ងការយិបរសិចេទ 
ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 

 កំ្ណត ់ ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
 េម្គា ល់  (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២)  (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 
     ការបង្ហា ញស ើងវញិ 
េក្មមភាពប្បតិបតតិការ 
 

     
ខាត/ប្បាក្ចំ់សណញមុនបងព់នធ   (១៥០.១១៥)  (៦១០.៦៦៧) ៣១៦.២៣៥ ១.២៨៩.២៩០ 
និយ័តក្មមេប្ម្គប៖់      
ចំណាយរលំេ់ ១១. ១២  ១១០.៩១៤   ៤៥១.១៩៧  ១២៨.២៩៥ ៥២៣.០៥៩ 
ចំណាយការប្បាក្ ់   ១២.២៥៥   ៤៩.៨៥៣  ៩៤ ៣៨៣ 
ការលុបសចាលប្ទពយ និងបរកិាខ រ   -     -    ១២.៣០៦ ៥០.១៧២ 
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េំវធិានធនសលើឥណទនអាប្ក្ក្ ់ 
និងជាបេ់ងសយ័ ៨  ៩៤៧.៧២៦   ៣.៨៥៥.៣៤៩  ៤១៥.២៧៣ ១.៦៩៣.០៦៨ 
ចំសណញប្បតិបតតិការមុនបថ្ប្មបប្មលួទុនបងវិល  ៩២០.៧៨០   ៣.៧៤៥.៧៣២  ៨៧២.២០៣ ៣.៥៥៥.៩៧២ 
បថ្ប្មបប្មួលក្ាុង៖      
ឥណទន និងបុសរប្បទន   (៣៤៩.២៩២)  (១.៤២០.៩២០) ២៤០.៩៦២ ៩៨២.៤០២ 
ប្ទពយេក្មមសផសងៗ   (៨.៩៧៥)  (៣៦.៥១០) ៨.៧៣៩ ៣៥.៦២៩ 
ប្បាក្ប់សញ្ញ ើពិអតិលិជន   (៥.៨៥៤)  (២៣.៨១៤) ៨៨.៣៣៩ ៣៦០.១៥៨ 
បំណុលសផសងៗ   ១៤.៩៨៥   ៥៧.២៩៨  ៥៧៤៧១ ២៣៤.៣០៩ 
ស្ថចប់្បាក្េុ់ទធទទួលបានពីប្បតិបតតិការ   ៥៧០.៧៤៤   ២.៣២១.៧៨៦  ១.២៦៧.៧១៤ ៥.១៦៨.៤៧០ 
ពនធសលើប្បាក្ចំ់ណូលថ្ែលបានបង ់
 

  (២៤៩.២៦៦)  (១.០១៤.០១៤) (៣៣.៨២៧) (១៣៧.៩១៣) 
ស្ថចប់្បាក្េុ់ទធទទលួក្ាុងេក្មមភាពប្បតិបតតិការ  ៣២១.៤៧៨   ១.៣០៧.៧៧២  ១.២៣៣.៨៨៧ ៥.០៣០.៥៥៧ 
      
េក្មមភាពវនិិសោ្      
ការទិញប្ទពយ និងបរកិាខ រ ១២  (៦៦០)  (២.៦៨៤) (១.៧៥០) (៧.១៣៥) 
ស្ថចប់្បាក្ប់ានមក្ពីក្ាុងេក្មមភាពវនិិសោ្  (៦៦០)  (២.៦៨៤) (១.៧៥០) (៧.១៣៥) 
      
េក្មមមភាពហរញិ្ញ វតតុ      
ការបង ់នូវបំណុលភតិេនា   (១១០.១៦៨)  (៤៤៨.១៦៣) (១១០.០៦៨) (៤៤៨.៧៤៧) 
ការប្បាក្ប់ានបង ់   (១២.២៥៥)  (៤៩.៨៥៣) (១២.៣០៦) (៥០.១៧២) 
ស្ថចប់្បាក្េុ់ទធសប្បើក្ាុងេក្មមភាពហរញិ្ញ វតតុ  (១២២.៤២៣)  (៤៩៨.០១៦) (១២២.៣៧៤) (៤៩៨.៩១៩) 
      
បថ្ប្មបប្មលួស្ថចប់្បាក្ ់និងស្ថចប់្បាក្េ់មមូល
មូលេុទធ 

 ១៩៨.៣៩៥   ៨០៧.០៧១  ១.១០៩.៧៦៣ ៤.៥២៤.៥០៤ 
ស្ថចប់្បាក្ ់និងស្ថចប់្បាក្េ់មមូលនា
សែើមប្គា 

  ៣.២៣០.១៤៧   ១៣.០៦៥.៩៤៥  ២.១២០.៣៨៤ ៨.៦៤០.៥៦៥ 
លសមអៀងពីការបក្ថ្ប្បរូបិយបណ័ណ    -     ៩៤.៨៦៤   -    (៩៩១២៣) 
ស្ថចប់្បាក្ ់និងស្ថចប់្បាក្េ់មមូលនា
ចុងប្គា ៧  ៣.៤២៨.៥៤២   ១៣.៩៦៧.៨៨០  ៣.២៣០.១៤៧ ១៣.០៦៥.៩៤៥ 
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កំ្ណតេ់ម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ 
១. ពត័ម៌្គនទូសៅ 
ធនាគារឯក្សទេ ភ ីសអច ថ្អេ អុឹម អុី ចំកាត(់“ធនាគារ”) ប្តូវបានចុឹះបញ្ជ ីក្ាុងប្ពឹះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជាម្លៃ
ទី ១ ថ្ែក្ញ្ញញ ឆ្ា  ំ២០០០ សប្កាមការចុឹះបញ្ជ ីសលែ Co.៥២៩៤/០០P សដាយប្ក្េួង ណិជជក្មមចុឹះម្លៃទី ១ 
ថ្ែក្ញ្ញញ ឆ្ា  ំ ២០០០។ សៅម្លៃទី ៣០ ថ្ែមលុិនា ឆ្ា  ំ ២០១៧ ធនាគារបានទទួលសលែចុឹះបញ្ជ ីលមីសលែ 
០០០០៣១៥៩ ពីប្ក្េួង ណិជជក្មមបន្ាបព់ីបានបញ្ចបក់ារចុឹះសឈាម ឹះជាលមមីដងសទៀត។ 
 
ធនាគារបានទទួលអាជ្ាបណ័ណ ជាធនាគារឯក្សទេ ពីធនាគារជាតិម្នក្មពុជា សែើមបសីធវើប្បតិបតតិការអាជីវក្មម
ជាធនាគារឯក្សទេ ថ្ែលម្គនេុពលភាពអចិម្ស្រនដយស៍ៅម្លៃទី១ ថ្ែមនីា ឆ្ា ២ំ០០៧។ សប្កាមអាជ្ាបណ័ណ
ជាធនាគារឯក្សទេ ធនាគារម្គនេិទធិផដល់ឥណទនែល់េហប្គាេខាា តតូច និងមធយម ថ្ែលសធវើ
ប្បតិបតតិការអាជីវក្មមសៅក្ាុងប្ពឹះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា។  
 
ការោិល័យក្ណាដ លម្គនទតីាងំេាិតសៅផ្ឹះសលែ ៧២ មហាវលិីប្ពឹះនសរាតតម េង្ហា តជ់យ័ជំនឹះ ែណឌ ែូន
សពញ រាជធានីភាសំពញ ប្ពឹះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា។ 
 
ធនាគារម្គនបុ្ាលិក្ចំនួន ៣៧នាក្ ់នាម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ (២០២០៖ ៤០នាក្)់។ 
 
២. មូលដាឋ នប្្ឹឹះម្នការសរៀបចំនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ម្នការអនុសលាមតាមCIFRS 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុរបេ់ធនាគារ ប្តូវបានសរៀបចំស ើង សដាយអនុសលាមសៅតាមេតងដ់ាររបាយការណ៍
ទក្ទ់ងនងឹហិរញ្ញ វតាុអនតរជាតិម្នក្មពុជា។ 
 
ប្ក្ុមប្បឹក្ា្ណសនយយជាតិម្នក្មពុជាថ្ែលបានក្ំណតស់ដាយប្បកាេសលែ ០៦៨- េហវ-ប្បក្ ចុឹះម្លៃទ៨ី 
ថ្ែមក្រាឆ្ា  ំ ២០០៩ សចញសដាយប្ក្េួងសេែឋក្ិចច និងហិរញ្ញ វតាុម្នក្មពុជាេតីពីការអនុមត័េតងដ់ាររបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតាុម្នក្មពុជាបានេសប្មចអនុមត័ជាអនតរជាត ិ េតងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ (“ IFRS”) 
សចញសដាយប្ក្ុមប្បឹក្ាេតងដ់ារ្ណសនយយអនតរជាតិ (“IASB”) សដាយគាម នការថ្ក្ថ្ប្ប។េតងដ់ារលមីប្តូវបាន
ស្សៅថា“ េតងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុអនតរជាតិម្នក្មពុជា” (“ CIFRSs)”។ 
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៣. េតងដ់ារលមី ឬ បានសធវើវសិស្ថធនក្មម និងការបក្ប្ស្ថយ 
៣.១ េតងដ់ារ វសិស្ថធនក្មម និងការបក្ប្ស្ថយសៅសលើេតងដ់ារម្គនប្ស្ថបថ់្ែលប្តវូបានអនុមត័
សដាយធនាគារ 
នាកាលបរសិចេទម្នការអនុមត័របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុសនឹះ េតងដ់ារលមីមយួចំននួ ការសធវើវសិស្ថធនក្មម និង
បំណក្ប្ស្ថយេតងដារថ្ែលម្គនប្ស្ថប ់ ប្តូវបានសបាឹះពុមពផាយសដាយប្ក្ុមប្បកឹ្ាេតងដ់ារ្ណសនយយ
អនតរជាតិ ថ្តមនិទនម់្គនប្បេិទធភាពសៅស ើយប្ពមទងំមនិទនប់្តូវបានអនុវតតសដាយធនាគារ។ 
 
ការសធវើវសិស្ថធនក្មមទងំសនឹះមនិប្តូវបានស្រពំឹងថានឹងម្គនផលប៉ាឹះ ល់្ួរឱ្យក្តេ់ម្គា ល់សលើរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតាុក្ាុងរយៈសពលម្នការដាក្ ់ក្យែំបូងសទែូសចាឹះការបង្ហា ញមនិប្តូវបានសធវើស ើងសទ។ 

 

៤. សគាលនសោបាយ្ណសនយយេំខាន់ៗ  
៤.១ ការពិចារណាជារមួនិងការអនុមត័ជាសលើក្ែំបូងម្ន CIFRS 
សគាលនសោបាយ្ណសនយយេំខាន់ៗ ថ្ែលប្តូវបានសប្បើក្ាុងការសរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុទងំសនឹះ
ប្តូវបានេសងខបែូចខាងសប្កាម។ សគាលនសោបាយ្ណសនយយទងំសនឹះប្តូវបានសប្បើប្បាេ់ប្្បស់ពល
សវលាថ្ែលបានបង្ហា ញសៅក្ាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុទងំសនឹះសលើក្ថ្លងថ្តម្គនការបញ្ញជ ក្ស់ផសងពីសនឹះ។ 

 

៤.២ រូបិយបណ័ណ សគាល និងរូបិយបណ័ណ េប្ម្គបប់ង្ហា ញ 
រូបិយបណ័ណ ជាតិម្នប្ពឹះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា្ឺថ្ែមរសរៀល។ ប៉ាុថ្នតសដាយស្ថរ ប្ក្ុមហ៊ាុនម្គនប្បតិបតតិការអាជីវ
ក្មមនិងរក្ាក្ណំតប់្តា្ណសនយយ បឋមជាែុលាែ រអាសមរកិ្ ្ណៈប្្បប់្្ងបានក្ណំតែុ់លាែ រអាសមរកិ្ 
រូបិយបណ័ណ សគាលរបេ់ប្ក្ុមហ៊ាុន េប្ម្គបស់គាលបំណងម្នការវាេ់ថ្វង និងបង្ហា ញ សប្ ឹះវាបាន្ែុឹះបញ្ញច ំង
ពីែែឹមស្ថរសេែឋក្ិចចម្នប្ពឹតតិការណ៍ និងកាលៈសទេៈរបេ់ប្ក្ុមហ៊ាុន។ 
 
ប្បតិបតិតការជារូបិយបណ័ណ បរសទេ សប្រពីែុលាែ រអាសមរកិ្ប្តវូបានបតូរសៅជាែុលាែ រអាសមរកិ្ សដាយសប្បើប្បាេ់
អប្តាបតូរប្បាក្ទូ់សៅសៅកាលបរសិចេទម្នប្បតិបតិតការសនាឹះ។ ប្ទពយេក្មម និងបណុំលថ្ែលជារូបិយប័
ណណ សផសង សប្រពីែុលាែ រអាសមរកិ្ សៅកាលបរសិចេទរបាយការណ៍ ប្តូវបានបតូរសៅជាែុលាែ រអាសមរកិ្ សដាយសប្បើ
ប្បាេ់អប្តាបតូរប្បាក្ទូ់សៅនាកាលបរសិចេទម្នប្បតិបតតិការ ភាពលសមអៀងពីការបតូររូបិយបណ័ណ បរសទេប្តូវបាន
ទទួលស្ថា ល់ក្ាុងរបាយការណ៍ចណូំលសពញសលញ។ 
 
ការបតូរចំនួនទឹក្ប្បាក្ព់ីែុលាែ រអាសមរកិ្ សៅជាថ្ែមរសរៀល បានបង្ហា ញសៅក្ាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ្ឺក្ាុង
សគាលបំណង សែើមបអីនុសលាមតាមចាបេ់តីពី្ណសនយយ និងេវនក្មមម្នក្មពុជា (ថ្ែសមស្ថ ឆ្ា ២ំ០១៦) 
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ប្ពមទងំប្តូវបានសធវើស ើង សដាយសប្បើប្បាេ់អប្តាបតូរប្បាក្ជ់ាផែូវការថ្ែលបានបង្ហា ញជាប្បាក្ស់រៀលសដាយ
សោងសៅតាមអប្តាបតូរប្បាក្ក់្ាុង ១ែុលាែ រែូចថ្ែលបានប្បកាេសដាយធនារគារជាតិម្នក្មពុជា៖ 

 
 ២០២១ ២០២០ 

អប្តាមធយមក្ាុង
អំ ុងសពល ៤.០៦៨* ៤.០៧៧ 
អប្តាចុងប្គា ៤.០៧៤ ៤.០៤៥ 

 
*អប្តាបតូរប្បាក្ម់ធយមប្តូវបាន្ណនាសៅតាមអប្តាបតូរប្បាក្ប់ិទសៅក្ាុងឆ្ា  ំ
 
បរមិ្គណបក្ថ្ប្បថ្បបសនឹះមនិប្តូវបានស្យក្មក្ពិចារណាសហើយមនិ្ួរប្តូវបានបក្ប្ស្ថយថាជាតំណាង
ថ្ែលចំនួនែុលាែ រតំណាងឱ្យ 
ឬអាចប្តូវបានបំថ្លងជាប្បាក្ស់រៀលក្ាុងអប្តាមយួសផសងសទៀត។ 
៤.៣ ស្ថចប់្បាក្ ់និងស្ថចប់្បាក្េ់មមូល 
ស្ថចប់្បាក្ ់និងស្ថចប់្បាក្េមមូល រមួម្គនេមតុលយស្ថចប់្បាក្ ់នងិេមតុលយធនាគារ ថ្ែលអាចបដូរជា
ស្ថចប់្បាក្ស់ពលណាក្ប៏ាន សដាយម្គនហានភិយ័តិចតួចចសំ ឹះការផ្ទែ េ់បដូរតម្មែ។ 

 

៤.៤ ឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុ 
ការទទលួស្ថា ល់ និងការឈបទ់ទលួស្ថា ល់ 
ប្ទពយេក្មមហិរញវតាុ និងបណុំលហិរញ្ញ វតាុ ប្តូវបានទទលួស្ថា ល់ សៅសពលថ្ែលធនាគារកាែ យជាភា្ីម្ន
ក្ិចចេនាឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុ។ 
ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ ប្តូវបានឈបទ់ទួលស្ថា ល់ សៅសពលថ្ែលេិទធិទទួលបានស្ថចប់្បាក្ត់ាមក្ិចចេនា
ម្នប្ទពយេក្មមសនាឹះផុក្ណំត ់ ឬសៅសពលហានភិយ័ នងិតម្មែតបេាងពីក្មមេិទធិភាពជាស្ថរវនដម្នប្ទពយ
េក្មមហិរញ្ញ វតាុ ប្តូវបានសផ្រ។បណុំលហិរញ្ញ វតាុនឹងឈបទ់ទួលស្ថា ល់ សៅសពលថ្ែលក្ិចចេនាបាន
បញ្ចប ់លុបសចាល ឬផុតកាលក្ំណត។់ 

 

ចំណាតថ់ាា ក្ ់និងការវាយតម្មែែំបូងម្នប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ 
ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុទងំអេ់ប្តូវបានវាេ់ថ្វងែំបូងតាមតម្មែេមប្េបថ្ែលប្តូវបានថ្ក្តប្មូវេប្ម្គបម់្លែ
ប្បតិបតតិការ(ប្បេិនសបើម្គន)។ 
ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុសផសងសទៀតថ្ែលមនិថ្មនជា ឧបក្រណ៍ទបស់្ថា តហ់ានភិយ័ ប្តវូបានចាតថ់ាា ក្ជ់ា
ប្បសភទ ែូចខាងសប្កាម៖ 
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• រលំេ់ម្លែសែើម 
• តម្មែទីផារេមប្េបតាមរយ:ប្បាក្ច់ំសណញ ឬខាត 
• តម្មែទីផារេមប្េបតាមរយ:ប្បាក្ច់ណូំលសពញសលញសផសងៗ 
ចំណាតថ់ាា ក្ប់្តូវបានក្ំណតជ់ារមួសដាយ: 
• ្ំរូអាជីវក្មមរបេ់អងាភាពេប្ម្គបប់្្បប់្្ងប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ 
• លក្ខណ:លំហូរស្ថចប់្បាក្ត់ាមក្ិចចេនាម្នប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ។ 

 
រាល់ចំណូល និងចំណាយទងំអេ់ថ្ែលទក្ទ់ងសៅនងឹប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុថ្ែលប្តូវបានទទួលស្ថា ល់
សៅក្ាុងរបាយការណ៍ចំសណញ ឬខាត ប្តូវបានបង្ហា ញសៅក្ាុងចំណាយហិរញ្ញ វតាុ ចណូំលហិរញ្ញ វតាុ ឬ
ហិរញ្ញ វតាុសផសងៗ។ 

 

ការវាយតម្មែជាបនតបន្ាបម់្នប្ទពយេមបតតិហិរញ្ញ វតាុ 
ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុម្នរលំេ់ម្លែសែើម ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ ប្តូវបានវាេ់ថ្វងតាមរលំេ់ម្លែសែើម 
ប្បេិនសបើប្ទពយេក្មមម្គនលក្ខែណឌ ែូចខាងសប្កាម (និងមនិប្តូវបានក្ំណតជ់ាតម្មែទផីារេបប្េបតាមរ
យៈប្បាក្ច់ំសណញឬខាត): 
• ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុប្តូវបានសប្បើប្បាេ់្ំរូរអាជីវក្មមក្ាុងសគាលបំណងកានក់ាបប់្ទពយេក្មម
ហិរញ្ញ វតាុ និងប្បមូលលំហូរ ស្ថចប់្បាក្ត់ាមក្ិចចេនាលក្ខែណឌ ក្ិចចេនាម្នប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ ផតល់
ការសក្ើនស ើងនូវលំហូរស្ថចប់្បាក្ ់ ចំស ឹះថ្តការទូទតេ់ងម្នប្បាក្ស់ែើម និងការប្បាក្ស់ៅសលើចំនួនសែើម
ថ្ែលសៅេល់។ 
 
ចំណាតថ់ាា ក្ស់នឹះ រមួបញ្ចូ លទងំប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុមនិថ្ប្បប្បួលែូចជាឥណទន នងិ្ណនីទទួលបាន
ជាមយួការទូរទតស់លរ ឬ ការទូទតអ់ាចក្ណំតប់ាន ថ្ែលមនិប្តូវបានសបាឹះផាយក្ាុងទីផារេក្មម។ 
បន្ាបព់ីការទទួលស្ថា ល់ែបំងូ ឧបក្រណ៍ទងំសនាឹះប្តូវបានវាេ់ថ្វងតាមរលំេ់ម្លែសែើម សដាយសប្បើវធិីស្ថ
ស្រេតការប្បាក្ប់្បេិទធភាព។ អបបហារតម្មែប្តូវបានលុបសចាល សៅសពលថ្ែលប្បេិទធភាពម្នអបបហារមនិ
ម្គនភាពជាស្ថរវនត។ េមតុលយស្ថចប់្បាក្ ់និងេមតុលយធនាគារ ឥណទន និងបុសរប្បទន ប្ទពយេក្មម
សផសងៗ ប្តូវបានចាតក់្ាុងប្បសភទម្នឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុ។ 
ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុម្នតម្មែទីផារេមប្េបតាមរយៈចំសណញ ឬខាត  
ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុថ្ែលសប្បើប្បាេ់អាជីវក្មមសប្រពី ‘កានក់ាបេ់ប្ម្គបក់ារប្បមូល’ ឬ ‘កានក់ាបេ់ប្ម្គប់
ការប្បមូលនិងលក្’់ និង ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ ថ្ែលលំហូរស្ថចប់្បាក្ត់ាមក្ចិចេនា ្ឺមនិថ្មនជាការ
ទូទតថ់្តមយួ្តម់្នសែើមទុននិងការប្បាក្ ់ ្ឺប្តូវបាន្ណនាតាមតម្មែេមប្េបតាមរយៈចំសណញ ឬខា
ត។ ពុំម្គនឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុណាមយួរបេ់ធនាគារ េាិតក្ាុងប្បសភទសនឹះសទ។ 
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ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុម្នតម្មែទីផារេមប្េបត់ាមរយៈចំណូលសពញសលញសផសងៗ  
ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុម្នតម្មែទីផារេមប្េបតាមរយៈធនាគារ ្ណនាប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុសៅតាម 
FVOCI ប្បេិនសបើប្ទពយេក្មមសនាឹះ េាិតក្ាុងលក្ខែណឌ ែូចខាងសប្កាម៖ 
• ប្ទពយេក្មមសនាឹះប្តូវបានកានក់ាបស់ៅក្ាុង្ំរូអាជីវក្មមក្ាុងសគាលបំណងប្បមូលលំហូរស្ថចប់្បាក្់
ថ្ែល ក្ព់ន័ធនងឹលក្ ់
• លក្ខែណឌ ក្ិចចេនាម្នប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ ផតល់ការសក្ើនស ើងនូវលំហូរស្ថចប់្បាក្ ់ ចំស ឹះថ្ត
ការទូទតេ់ងម្នប្បាក្ស់ែើម និងការប្បាក្ស់ៅសលើចំនួនសែើមថ្ែលសៅេល់។ 
 
ចំសណញ ឬខាតបងថ់្ែលទទួលស្ថា ល់សៅក្ាុងចំណូលសពញសលញសផសងៗ នងឹប្តូវបានថ្ក្េប្មួលស ើង
វញិសៅសពលម្គនការឈបទ់ទួលស្ថា ល់ប្ទពយេក្មម។ ឧបក្រណ៍ទងំសនឹះ រមួបញ្ចូ លមូលបប្តថ្ែលបាន
ចុឹះបញ្ជ ី និងបណ័ណ ឥណពនធ។ ពុំម្គនឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុណាមយួរបេ់ធនាគារ េាិតក្ាុងប្បសភទសនឹះសទ។ 

 
ឱ្នភាពម្នប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ 
តប្មូវការលមីម្នឱ្នភាពរបេ់ េតងដ់ារទក្ទ់ងនងឹរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុអនតរជាតិម្នក្មពុជាសលែ ៩ សប្បើ
ប្បាេ់ពត័ម៌្គនសៅសពលខាងមុែ សែើមបទីទួលស្ថា ល់នូវឥណទនខាតបងថ់្ែលរពំឹងទុក្ ការខាតបងឥ់ណ
ទនថ្ែលរពំឹងទុក្ ‘ECL’។ ឧបក្រណ៍ថ្ែលេាិតសៅក្ាុង វសិ្ថលភាពម្នតប្មូវការលមីរមួម្គន ឥណទន និង
ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ ថ្ែលម្គនលក្ខណៈជាបំណុលសផសងសទៀត ថ្ែលប្តូវបានវាេ់ថ្វងតាមរលំេ់ម្លែសែើម 
និង FVOCI ្ណនីទទួល ណិជជក្មម ប្ទពយេក្មមក្ិចចេនា ថ្ែលប្តូវបានទទួលស្ថា ល់ និងវាេ់ថ្វង
តាមេតងដ់ារទក្ទ់ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុអនតរជាតិម្នក្មពុជាសលែ ១៥ និងក្ិចចេនាឥណទន 
(េប្ម្គបអ់ាក្បសញ្ចញក្ិចចេនា) ថ្ែលមនិបានវាេ់ថ្វងតាមតម្មែេមប្េបតាមរយ:ចំសណញ ឬខាតសទ។ 
 
ការទទួលស្ថា ល់ការខាតបងឥ់ណទនមនិពងឹថ្ផអក្សលើការក្ំណតែ់ំបូងម្នការខាតបងឥ់ណទនរបេ់
ធនាគារសទៀតស ើយ។ផ្ុយសៅវញិ ធនាគារពិចារណាសលើពត័ម៌្គនទូលំទូលាយ សៅសពលវាយតម្មែហានិ
ភយ័ឥណទន នងិវាេ់ថ្វងECL រមួទងំប្ពឹតតិការណ៍ពីមនុ បចចុបបនា និងការពាក្រណ៍ែេ៏មសហតុផល 
និងអាចសជឿជាក្ប់ាន ថ្ែលប៉ាឹះ ល់ែល់លទធភាពម្នការប្បមូលម្នលំហូរស្ថចប់្បាក្ន់ាសពលអនា្តម្ន
ឧបក្រណ៍ទងំសនាឹះ។ 
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សែើមបអីនុវតតវធិីស្ថស្រេតសនឹះ ការថ្វក្ថ្ញក្ប្តូវបានសធវើស ើងរវាង: 
• ឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុ ថ្ែលមនិបានធាែ ក្ចុ់ឹះោ៉ា ងខាែ ងំនូវ្ុណភាពឥណទនចាបត់ាងំពកីារទទួល
ស្ថា ល់ែំបងូ ឬថ្ែលម្គន ហានិភយ័ឥណទនទប (ែណំាក្ក់ាលទី១) នងិ 
• ឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុថ្ែលបានធាែ ក្ចុ់ឹះោ៉ា ងខាែ ងំនូវ្ុណភាពឥណទនចាបត់ាងំពីការទទួល
ស្ថា ល់ែំបងូ និងពុំម្គនហានភិយ័ឥណទនទប (ែំណាក្ក់ាលទី២)។ 
ែំណាក្ក់ាលទី៣ ប្្បែណត បប់្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ ថ្ែលម្គនភេតុតាងជាក្ថ់្េតងម្នឱ្នភាពនាកាល
បរសិចេទម្នរបាយការណ៍។ សទឹះជាោ៉ា ងណា ពុំម្គនប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុរបេ់ធនាគារណាមយួ េាិតក្ាុង
ប្បសភទសនឹះសទ។  
ECL េប្ម្គបរ់យ:សពល១២ថ្ែ ប្តូវបានស្ទទួលស្ថា ល់េប្ម្គបប់្បសភទទី១ ថ្ែល ‘ECL េប្ម្គបម់យួវ
ែតជីវតិ’ ប្តូវបានទទួលស្ថា ល់េប្ម្គបប់្បសភទទី២។  
ការវាេ់ថ្វងសលើECL ប្តូវបានក្ំណតស់ដាយការបា៉ា នប់្បម្គណតាមប្បូបាប៊ាលីីសតេមប្េប ម្នការខាតបង់
ឥណទនសលើវែតជីវតិម្នឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុ ថ្ែលរពំឹងទុក្។ 
៤.៥ ប្បាក្ប់សញ្ញ ើធានាសលើសែើមទុន 
ប្បាក្ប់សញ្ញ ើធានាសលើសែើមទុន ប្តូវបានរក្ាទុក្សៅធនាគារជាតិម្នក្មពុជា សដាយប្េបតាមចាបេ់ដីពី
ប្្ឹឹះស្ថា នធនាគារ និងហិរញ្ញ វតាុម្នប្ពឹះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា និងប្តូវបានក្ំណតត់ាមភា្រយម្នសែើមទុន
អបបបរម្គរបេ់ធនាគារ ថ្ែលតប្មូវសដាយធនាគារជាតិម្នក្មពុជា។ 

 

៤.៦ ភតិេនាជលួ 
ធនាគារក្ាុ ងនាមជាអាក្ជលួ 
ចំស ឹះក្ិចចេនាលមីណាមយួថ្ែលបានចូលឬសៅម្លៃទី ១ ថ្ែមក្រាឆ្ា  ំ២០១៩ ធនាគារពិចារណាថាសតើក្ិចច
េនាម្គនឬម្គនក្ិចចេនាជលួ។ភតិេនាប្តូវបានក្ណំតថ់ាជា“ក្ិចចេនាឬថ្ផាក្មយួម្នក្ិចចេនា
ថ្ែលម្គនប្បេិទធភាព”េិទធកិ្ាុងការសប្បើប្ទពយេមបតតិ 
(ប្ទពយេក្មមមូលដាឋ ន) ក្ាុងរយៈសពលមយួជាលាូរនឹងការពចិារណា។ 

 
ធនាគារម្គនេិទធិចាតថ់្ចងការសប្បើប្បាេ់ប្ទពយេមបតតិថ្ែលបានក្ំណតស់ៅក្ាុងរយៈសពលម្នការសប្បើប្បា
េ់។ ធនាគារវាយតំម្លថាសតើែែួនម្គនេិទធិចាតថ់្ចងប្ទពយេមបតតិ "រសបៀបនងិេប្ម្គបស់គាលបំណងអវ"ី 
ថ្ែលប្ទពយេមបតតិប្តូវបានសប្បើប្បាេ់ក្ាុងអំ ុងសពលសប្បើប្បាេ់។ 

 

ការវាេ់ថ្វងនិងការទទលួស្ថា ល់ភតិេនាក្ាុងនាមជាអាក្ជលួ 
កាលបរសិចេទចាបស់ផតើមភតិេនាធនាគារទទួលស្ថា ល់ប្ទពយេមបតតិសប្បើប្បាេ់ប្តឹមប្តូវនិងបំណុលភតិ
េនាសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ។ ប្ទពយេក្មមសប្បើប្បាេ់ប្តូវបានវាេ់ថ្វងតាមម្លែសែើមថ្ែលប្តូវបាន
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បសងាើតស ើងសដាយការវាេ់ថ្វងែំបូងម្នបំណុលភតិេនាការចំណាយសដាយផ្្ទល់ែំបងូថ្ែលសក្ើតស ើង
សដាយធនាគារការបា៉ា នស់្ថម នម្នការចំណាយណាមយួក្ាុងការរុឹះសរ ើនិងែក្ប្ទពយេមបតតិសៅចុងបញ្ចបម់្ន
បំណុល។ ការជួលនិងការទូទតជ់ួលណាមយួថ្ែលបានសធវើស ើងមុនកាលបរសិចេទចាបស់ផតើមម្នការជលួ 
(េុទធម្នការសលើក្ទឹក្ចិតតថ្ែលទទួលបាន) ។ 

 
ធនាគាររលំេ់េិទធក្ាុងការសប្បើប្បាេ់ប្ទពយេមបតតិសដាយវធិីស្ថស្រេតរលំេ់សលរ្ិតចាបព់មី្លៃចាបស់ផតើមក្ិចច
េនាជួលរហូតែល់អាយុកាលសប្បើប្បាេ់ចុងសប្កាយម្នប្ទពយេមបតតិ ឬចុងបញ្ចបម់្នរយៈសពលជួលមយួ
ណាថ្ែលឆ្បរ់ហ័េជាង។ ធនាគារវាយតម្មែសលើការលយចុឹះ ម្នតម្មែេិទធកិ្ាុងការសប្បើប្បាេ់ប្ទពយេមបតតិ
សៅសពលថ្ែលម្គនេូចនាក្រ។ 
 
កាលបរសិចេទចាបស់ផតើមធនាគារវាេ់ថ្វងបំណុលថ្ែលប្តូវបងត់ាមតម្មែបចចុបបនាម្នការជលួថ្ែលមនិបាន
បងស់ៅកាលបរសិចេទសនាឹះប្តូវបានកាតប់នាយសដាយសប្បើអប្តាការប្បាក្ជ់ាក្ថ់្េតងក្ាុងការជួលប្បេិនសបើអ
ប្តាសនាឹះអាចម្គនឬអប្តាការប្បាក្ក់្មចសីក្ើនស ើងរបេ់ធនាគារ។ 

 
បន្ាបព់ីការវាេ់ថ្វងែំបងូការទទួលែុេប្តូវនឹងប្តូវបានកាតប់នាយេប្ម្គបក់ារទូទតន់ងិបសងាើនេប្ម្គប់
ការប្បាក្។់ វាប្តូវបានវាេ់ថ្វងស ើងវញិសែើមបី្ ែុឹះបញ្ញច ងំពកីារវាយតម្មែស ើងវញិឬការថ្ក្ថ្ប្បឬប្បេិនសបើ
ម្គនការផ្ទែ េ់បតូរការទូទតស់លរក្ាុងរូបធាតុ។ 
 
សៅសពលថ្ែលចំណូលភតិេនាប្តូវបានវាេ់ថ្វងស ើងវញិការថ្ក្តប្មូវថ្ែលប្តូវគាា ប្តូវបាន្ែុឹះបញ្ញច ំងសៅ
ក្ាុងតម្មែេិទធកិ្ាុងការសប្បើប្បាេ់ប្ទពយេមបតិត ឬចំសណញនងិខាតប្បេិនសបើតម្មែេិទធិក្ាុងការសប្បើប្បាេ់ប្ទពយ
េមបតតិបានបនាយែល់តម្មែេូនយ។ 
 
េិទធសៅក្ាុងការសប្បើប្បាេ់ប្ទពយេមបតតិ នងិបណុំលភតិេនាប្តូវបានបង្ហា ញសដាយថ្ ក្ សរៀងគាា សៅក្ាុង
របាយការណ៍ស្ថា នភាព 
ហិរញ្ញ វតាុ។ 
 
៤.៧ ប្ទពយេមបតតិ និងសប្្ឿងបរកិាខ រ 
ប្ទពយេមបតតិនិងបរកិាខ រប្តូវបានក្តត់ាមតម្មែសែើមែក្រលំេ់បងារនិងការខាតបងស់លើឱ្នភាពតម្មែ។ម្លែសែើម
រមួបញ្ចូ លទងំការចំណាយថ្ែលប្តូវបានបងាស ើងសដាយផ្្ទល់សៅនឹងការទទួលបានប្ទពយេមបតតិ។ 
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ការចំណាយជាបនតបន្ាបប់្តូវបានរាបប់ញ្ចូ លក្ាុងចនំួនទកឹ្ប្បាក្ម់្នការកានក់ាបប់្ទពយេមបតតិឬប្តូវបានស្
ទទួលស្ថា ល់ថាជាប្ទពយេមបតតិដាចស់ដាយថ្ ក្សបើេមប្េបសៅសពលចំណាយប្តូវបានសក្ើតស ើងសហើយ
វាអាចនឹងម្គនអតាប្បសោជនខ៍ាងសេែឋក្ិចចនាសពលអនា្តថ្ែលទក្ទ់ងនឹងប្ទពយសនាឹះនឹងហូរចូល
ធនាគារនិងម្លែសែើមម្នប្ទពយេក្មម។ អាចប្តូវបានវាេ់ថ្វងទុក្ចតិដ។ 
ការរលំេ់ប្តូវបានទទួលស្ថា ល់សដាយវធីីស្ថស្រេតរលំេ់សលរសដាយអាប្េ័យសលើអាយុកាលសប្បើប្បាេ់បា៉ា ន់
ស្ថម នែូចខាងសប្កាម៖ 
 
 

 អាយុកាលប្បីប្បាេ់ 
សប្្ឿងេង្ហា រមឹ និងសប្្ឿងបំ ក្ ់ ៤ឆ្ា  ំ
េម្គភ រៈ ២ឆ្ា  ំ
កុ្ំពយូទរ័ និងបរកិាខ រ ២ឆ្ា  ំ
ោនយនត ៥ឆ្ា  ំ

 
តម្មែសៅេល់ជីវតិម្គនប្បសោជន ៍ និងវធិីរលំេ់ប្ទពយេក្មមប្តូវបានពិនតិយស ើងវញិនិងថ្ក្តំរូវតាមកាលៈ
សទេៈសបើេមរមយប្បេិនសបើម្គនការបង្ហា ញពីការផ្ទែ េ់បតូរ្ួរឱ្យក្តេ់ម្គា ល់ចាបត់ាងំពកីាលបរសិចេទរាយ
ការណ៍ចុងសប្កាយ។ការខាតបងន់ិងការខាតបងស់លើការសបាឹះសចាលប្តូវបានក្ំណតស់ដាយការសប្បៀបសធៀប
ផលទុននងិតំរូវការថ្ែលបានទទួលសហើយប្តូវបានទទួលស្ថា ល់សៅក្ាុងរបាយការណ៍លទធផលប្បាក្់
ចំសណញឬខាតនិងប្បាក្ច់ណូំលទូលំទូលាយសផសងសទៀត។ 

 

៤.៨ មូលធន និងប្បាក្ចំ់សណញរក្ាទុក្ 
សែើមទុនប្តូវបានបង្ហា ញសៅក្ាុងតម្មែម្នភា្ហ៊ាុនថ្ែលបានសបាឹះផាយ។ប្បាក្ច់ំសណញរក្ាទុក្រមួបញ្ចូ ល
ប្បាក្ច់ំសណញសៅក្ាុងប្គា នងិក្ាុងកាលបរសិចេទមុន នងិខាតសៅក្ាុងប្គា និងក្ាុងកាលបរសិចេទមុនៗ។ 

 

៤.៩ វធិានធនបទបញ្ញតតិ 
ការចាតថ់ាា ក្ឥ់ណទន និងការសធវើេំវធិានធន ែល់ប្្ឹឹះស្ថា នហិរញ្ញ វតាុសដាយអនុសលាមតាមប្បកាេសលែ 
ធ៧-០១៧-៣៤៤ចុឹះម្លៃទី១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០១៧ ថ្ែលសចញសដាយធនាគារជាតិម្នក្មពុជា ផតល់ការថ្ណនាំ
អំពីការសធវើចំណាតថ់ាា ក្ឥ់ណទន នងិការសធវើេំវធិានធនតាមបទបញ្ញតតិេប្ម្គបប់្្ឹឹះស្ថា នហិរញ្ញ វតាុសៅក្មពុ
ជា ថ្ែលបានេសងខបែូចខាងសប្កាម៖ 
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ចំណាតថ់ាា ក្ ់ ចំននួម្លៃហួេកាលកំ្ណត ់ េំវធិានធន 
ឥណទនរយៈសពលថ្វង (សប្ចើនជាងមយួឆ្ា )ំ   
ឥណទនធមមតា/េតងដ់ារ ០ - ២៩ ម្លៃ ១% 
ឥណទនោែ សំមើល  ៣០ - ៨៩ម្លៃ ៣% 
ឥណទនសប្កាមេតងដ់ារ ៩០ - ១៧៩ម្លៃ ២០% 
ឥណទនជាបេ់ងសយ័ ១៨០ - ៣៥៩ម្លៃ ៥០% 
ឥណទនបាតប់ង ់  សប្ចើនជាង ៣៥៩ម្លៃ  ១០០% 

ចំណាតថ់ាា ក្ ់
ចំនួនម្លៃហួេកាល
ក្ំណត ់

េំវធិាន
ធន 

ឥណទនរយៈសពលែែី (តចិជាងមយួឆ្ា )ំ   
ឥណទនធមមតា/េតងដ់ារ ០ - ១៤ ម្លៃ ១% 
ឥណទនោែ សំមើល  ១៥ - ៣០ម្លៃ ៣% 
ឥណទនសប្កាមេតងដ់ារ ៣១ - ៦០ម្លៃ ២០% 
ឥណទនជាបេ់ងសយ័ ៦១ - ៩០ម្លៃ ៥០% 
ឥណទនបាតប់ង ់ សប្ចើនជាង ៩០ម្លៃ ១០០% 

 
ម្គប្តា ៧៣ ម្នប្បកាេេតីពីចំណាតថ់ាា ក្ហ់ានិភយ័ឥណទន និងេំវធិានធន តប្មូវឱ្យធនាគារសធវើការ
សប្បៀបសធៀបេំវធិានធនថ្ែលប្តូវបាន្ណនាប្េបតាម េតងដ់ារទក្ទ់ងនងឹរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុអនតរ
ជាតិម្នក្មពុជា នងិប្បកាេសលែ ធ៧-០១៧-៣៤៤ សហើយក្ំណតថ់ា៖ 
១. ក្ាុងក្រណីថ្ែលេំវធិានធនតាមបទបញ្ញតតិថ្ែលប្តូវបាន្ណនាប្េបតាមប្បកាេ ម្គនក្ប្មតិ
ទបជាងECL ថ្ែលប្តូវបាន្ណនាប្េបតាម េតងដ់ារទក្ទ់ងនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុអនតរជាតិម្ន
ក្មពុជាសលែ ៩ ធនាគារប្តូវក្តប់្តាេំវធិានធានថ្ែលប្តូវបាន្ណនា សដាយអនុសលាមតាម េតងដ់ារ
ទក្ទ់ងនងឹរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុអនតរជាតិម្នក្មពុជាសលែ ៩។ 
២. ក្ាុងក្រណីថ្ែលេំវធិានធនតាមបទបញ្ញតតិ ថ្ែលប្តូវបាន្ណនាប្េបតាមប្បកាេ ម្គនក្ប្មតិ
ែពេ់ជាងECL ថ្ែលប្តូវបាន្ណនាប្េបតាម េតងដ់ារទក្ទ់ងនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុអនតរជាតិម្ន
ក្មពុជាសលែ ៩ ធនាគារប្តូវក្តប់្តាេំវធិានធាន ថ្ែលប្តូវបាន្ណនា សដាយអនុសលាមតាម េតងដ់ារ
ទក្ទ់ងនងឹរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុអនតរជាតិម្នក្មពុជាសលែ ៩ សហើយសផ្រភាពែុេគាា ពីប្បាក្ច់ំសណញរក្ា
ទុក្ ឬ ខាតបងារ សៅក្ាុងប្បាក្ប់ប្មុងតាមបទបញ្ញតិត សៅរបាយការណ៍បថ្ប្មបប្មួល  មូលធន ឬ របាយ
ការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតាុ។ 
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៤.១០ េំវធិានធន បំណុលយថាភាព និងប្ទពយេក្មមយថាភាព 
េំវធិានធនប្តូវបានទទួលស្ថា ល់សៅសពលថ្ែលធនាគារម្គនកាតពវក្ចិចផែូវចាបឬ់កាតពវក្ិចចថ្ែលបសងាើត
ស ើងថ្ែលជាលទធផលពីប្ពឹតតកិារណ៍អតីតកាល វាអាចសៅរចួថាលំហូរសចញ និងធនធានសេែឋក្ិចចថ្ែល
ប្តូវបានតប្មូវពីធនាគារ និងបរមិ្គណថ្ែលអាចបា៉ា នស់្ថម នបាន។ សពលសវលា នងិបរមិ្គណម្នលំហូរសចញ
ថ្ែលសៅថ្តមនិពិតប្បាក្ែ។ កាតពវក្ិចចបចចុបបនាសក្ើតស ើងពីវតតម្គនម្នថ្ផាក្ចាប ់ ឬក្ិចចេនាថ្ែលបសងាើត
ស ើង ថាម្គនលទធផលពីប្ពឹតតកិារណ៍អតីតកាល ឧទហរណ៍ ការធានាសលើផលិតផលថ្ែលបានផដល់ជូន
វវិាទផែូវចាប ់ឬក្ប៏ញ្ញា ម្នក្ចិចេនា។ 
េំវធិានធនប្តូវបានវាេ់ថ្វងតាមការបា៉ា នស់្ថម នចំណាយថ្ែលប្តូវការសែើមបសីដាឹះប្ស្ថយសលើកាតពវក្ិចច
បចចុបបនាសដាយថ្ផអក្សលើភេតុតាងថ្ែលអាចសជឿជាក្ប់ានសៅកាលបរសិចេទម្នរបាយការណ៍ សដាយរមួបញ្ចូ ល
នូវហានិភយ័ នងិភាពមនិចាេ់លាេ់ទក្ទ់ងនងឹជាមយួកាតពវក្ិចច។ សទឹះបីជាម្គនកាតពវក្ចិចប្េសែៀង
គាា មយួចំនួន លទធភាពថ្ែលថាលំហូរសចញប្តូវបានទមទរសៅក្ាុងការសដាឹះប្ស្ថយថ្ែលបានក្ំណត់
សដាយពិចារណាថាា ក្ម់្នកាតពវក្ិចចទងំមូល។ េំវធិានធនប្តូវសធវើអបបហាមក្ជាតម្មែបចចុបបនាប្បេិនសបើ
តម្មែសនាឹះម្គនភាពជាស្ថរវនត។ 
 
េំណងណាមយួថ្ែលធនាគារអាចម្គនភាពប្បាក្ែប្បជាក្ាុងការប្បមូលបានមក្ពភីា្ីទី៣ សដាយសគារព
សៅតាមកាតពវក្ិចច ប្តូវបានទទួលស្ថា ល់ថាជាប្ទពយេក្មមដាចស់ដាយថ្ ក្។ សទឹះបីជាោ៉ា ងណាក្ស៏ដាយ
ប្ទពយេក្មមទងំសនឹះមនិអាចទទួលបានចនំួនទកឹ្ប្បាក្ម់្ន 
េំវធិានធនថ្ែល ក្ព់ន័ធ។ 
សៅក្ាុងក្រណីទងំសនាឹះ ថ្ែលជាលំហូរសចញម្នធនធានសេែឋក្ិចចថ្ែលអាចម្គន ថ្ែលជាលទធផលម្ន
កាតពវក្ិចចបចចុបបនាប្តូវបានចាតទុ់ក្ថាមនិអាចអនុវតតបាន ឬពីចម្គៃ យ មនិម្គនបណុំលប្តូវបានទទួលស្ថា
ល់។ 
 
លំហូរចូលម្នអតាប្បសោជនថ៍្ែលអាចម្គន ធនាគារមនិទនប់ានបំសពញតាមលក្ខណៈវនិិចេយ័ម្នប្ទពយ
េក្មម ប្តូវបានទទួលស្ថា ល់ថាជាប្ទពយេក្មម។ 
៤.១១ ការទទលួស្ថា ល់ចំណូល និងចំណាយ 
ចំណូលការប្បាក្ ់ និងចណំាយការប្បាក្ ់ ប្តូវបានទទួលស្ថា ល់ក្ាុងរបាយការណ៍ចំសណញ ឬខាត សដាយ
សប្បើប្បាេ់វធិីស្ថស្រេដអប្តាការប្បាក្ប់្បេិទធភាព។ វធិសី្ថស្រេដអប្តាការប្បាក្ប់្បេិទធភាព ្ឺជាអប្តាេប្ម្គប់
សធវើអបបហារក្ាុងការទូទត ់ នងិការទទួលស្ថចប់្បាក្ថ់្ែលបានបា៉ា នស់្ថម ននាសពលអនា្ត តាមរយៈអាយុ
កាលថ្ែលបានរពំឹងទុក្ម្នប្ទពយេក្មម ឬបណុំលហិរញ្ញ វតាុ (ឬក្ាុងរយៈសពលែែីជាងសនាឹះ) សធៀបនឹងតម្មែ
សោងពីប្ទពយេក្មម ឬបណុំលហិរញ្ញ វតាុ។ សៅសពល្ណនាអប្តាការប្បាក្ប់្បេិទធភាព ធនាគារបា៉ា ន់
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ស្ថម នលំហូរទឹក្ប្បាក្ន់ាសពលអនា្តសដាយពិចារណាសលើប្្បល់ក្ខែណឌ តាមក្ិចចេនាទងំអេ់ម្ន
ឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុសនាឹះប៉ាុថ្នដមនិថ្មនជាការខាតបងឥ់ណទននាសពលអនា្តសទ។ 
ការ្ណនាអប្តាការប្បាក្ម់្គនប្បេិទធភាព ្ឺរមួបញ្ចូ ល ចំណាយប្បតិតបតតិការ និងចំនួនថ្ែលប្តូវបង ់
ឬទទួល ថ្ែលជាថ្ផាក្រមួមយួម្ន អប្តាការប្បាក្ប់្បេិទធភាព។ ចណំាយសលើការប្បតិតបតតកិារ រមួបញ្ចូ លទងំ
ការតសមែើងម្លែថ្ែលអាចស្ថម នទុក្ជាមុនសដាយផ្្ទល់សៅសលើការទិញ ឬលក្ម់្នប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ ឬ
បំណុលហិរញ្ញ វតាុ។ 
ចំណូលការប្បាក្ ់ និងចណំាយការប្បាក្ ់ ្ឺបង្ហា ញសៅក្ាុងរបាយការណ៍ចំសណញ ឬខាត និង របាយ
ការណ៍ចំណូលសពញសលញសផសងៗថ្ែលរមួបញ្ចូ ល ការប្បាក្ស់លើប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ ឬបណុំលហិរញ្ញ វតាុ
ថ្ែលវាយតម្មែសោងសៅតាមតម្មែរលំេ់ សហើយ្ណនាតាមមូលដាឋ នអប្តាការប្បាក្ម់្គនប្បេិទធភាព។
ចំណាយ និងចំណូលបានមក្ពកី្ម្ប្មសជើងស្ថរថ្ែលជាថ្ផាក្មយួម្នអប្តាការប្បាក្ប់្បេិទធភាពសៅក្ាុង
ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ ឬបណុំលហិរញ្ញ វតាុ ្ឺប្តូវបានរមួបញ្ចូ លសៅក្ាុងកាវាយតម្មែអប្តាការប្បាក្ប់្បេិទធ
ភាព។ 
៤.១២ ពនធសលើប្បាក្ចំ់ណូល 
ពនធសលើប្បាក្ច់ំណូលសៅ របាយការណ៍ចំសណញ ឬខាត រមួម្គនពនធសលើប្បាក្ច់ណូំលប្បចាឆំ្ា  ំ និងពនធព
នារ។ ពនធសលើប្បាក្ច់ណូំលប្តូវបានទទួលស្ថា ល់ សៅក្ាុងរបាយការណ៍ចំសណញ ឬខាត សលើក្ថ្លងថ្ត
ធាតុណា ថ្ែលបានទទួលស្ថា ល់សដាយផ្្ទល់ក្ាុងមូលធនក្ាុងក្រណីថ្ែលទទួលស្ថា ល់ក្ាុងមូលធនក្ាុង។  
 
ពនធសលើប្បាក្ច់ំណូលប្បចាឆំ្ា  ំ ្ឺជាពនធថ្ែលរពំងឹថាប្តូវបងស់លើប្បាក្ច់ំណូលជាបព់នធប្បចាឆំ្ា សំដាយសប្បើអ
ប្តាពនធថ្ែលបានអនុមត័ ឬអនុមត័នាកាលបរសិចេទម្នតារាងតុលយការ និងនិយត័ក្មមណាមយួ សលើពនធ
ថ្ែលនឹងប្តូវបងព់ីការយិបរសិចេទ មុនៗ។  
ពនធពនារ ប្តូវបានក្ណំតស់ដាយសប្បើប្បាេ់វធិីស្ថស្រេដរបាយការណ៍តុលយការ ថ្ែលផដល់សៅសលើភាព
លសមអៀងបសណាដ ឹះ អាេនា រវាងតម្មែសោងម្នប្ទពយេក្មម និងបំណុលក្ាុងសគាលបណំងម្នការសធវើរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ និងតម្មែសោងេប្ម្គបក់ារ្ិតពនធ។ ពនធពនារ ប្តូវបានក្ណំតស់ដាយការ្ែុឹះបញ្ញច ងំពី
លទធផល ថ្ែលធនាគាររពំឹងទុក្ថានឹងបានទទួលមក្វញិ ឬការកាតក់្ងតម្មែសោងម្នប្ទពយេក្មម និង
បំណុលសដាយសប្បើប្បាេ់អប្តាពនធ ថ្ែលបានអនុមត័នាកាលបរសិចេទម្នរបាយការណ៍។ 
ពនធពនារជាប្ទពយេក្មមប្តូវបានទទួលស្ថា ល់ថ្តក្ាុងក្រណីថ្ែលវាអាចនឹងសក្ើតម្គនស ើងសលើប្បាក្់
ចំណូលជាបព់នធនាសពលអនា្ថ្ែលប្ទពយេក្មមអាចសប្បើប្បាេ់បានថ្តប៉ាុសណាណ ឹះ។ពនធពនារជាប្ទពយ
េក្មមប្តូវបានប្តួតពនិិតយសៅសរៀងរាល់កាលបរចិេទម្នរបាយការណ៍ សហើយប្តូវបានកាតប់នាយក្ាុងក្រណី 
ថ្ែលអតាប្បសោជនព៍នធ ក្ព់ន័ធ នឹងមនិអាចសប្បើប្បាេ់បាន។ 
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៤.១៣ ភា្ីេមពន័ធញ្ញញ តតិ 
ភា្ីេមពន័ធញ្ញញ តិ្ឺជាបុ្ាលឬអងាភាពថ្ែល ក្ព់ន័ធជាមយួធនាគារ។ ប្បតបិតតិការជាមយួភា្ីេមពន័ធញ្ញញ ត ិ
្ឺជាការសផ្រធនធានសេវាក្មម ឬកាតពវក្ិចចរវាងប្ក្ុមហ៊ាុន និងភា្ីេមពន័ធញ្ញញ តិរបេ់ែែួនសដាយមនិ្តិពី
តម្មែថ្ែលប្តូវបានទទួលពីភា្ីេមពន័ធញ្ញញ ត។ិ 
ក្. បុ្ាលម្គា ក្ឬ់េម្គជិក្ជតិេាិទធម្នប្្ួស្ថររបេ់បុ្ាលសនាឹះម្គនទំនាក្ទ់នំងជាមយួធនាគារ
ប្បេិនសបើបុ្ាលសនាឹះ៖ 
(i) ម្គនការប្្បប់្្ងឬចូលរមួក្ាុងការប្្បប់្្ងរមួសលើធនាគារ 
(ii) ម្គនឥទធិពលខាែ ងំសលើធនាគារឬ 
(iii) ្ឺជាេម្គជិក្ម្ន្ណៈប្្បប់្្ងេំខាន់ៗ របេ់ប្ក្មុហ៊ាុនសមចុងសប្កាយរបេ់ធនាគារ ឬរបេ់
ធនាគារ 
ែ. អងាភាពម្គនទំនាក្ទ់នំងជាមយួធនាគារប្បេិនសបើម្គនលក្ខែណ័ឌ ែូចខាងសប្កាមៈ 
(i) អងាភាពនងិធនាគារ្ឺជាេម្គជិក្ម្នប្ក្ុមថ្តមយួ។ 
(ii) អងាភាពមយួ្ឺជាញាតិេមពន័ធ ឬការបណាត ក្ទុ់នរមួគាា ម្នអងាភាពសផសងសទៀត។ 
(iii) អងាភាពទងំពីរបណាត ក្ទុ់នរមួគាា សៅសលើភា្ីទីបីែូចគាា ។ 
(iv) អងាភាពមយួបណាត ក្ទុ់នរមួគាា សៅអងាភាពទីបីសហើយអងាភាពសផសងសទៀត្ឺជាញាតិេមពន័ធ ម្នអងា
ភាពទីប។ី 
(v) អងាភាព ្ឺជាថ្ផនការអតាប្បសោជនស៍ប្កាយការង្ហរេប្ម្គបផ់លប្បសោជនរ៍បេ់និសោជិក្ទងំ
ធនាគារ ឬអងាភាពថ្ែលទក្ទ់ងនឹងធនាគារ។ 
(vi) អងាភាពប្តូវបានប្្បប់្្ង ឬរបួរមួគាា ប្្បប់្្ងសដាយបុ្ាលម្គា ក្ប់ានក្ណំតស់ៅក្ាុងចណុំច(ក្)
ខាងសលើ 
(vii) បុ្ាលម្គា ក្ប់ានក្ំណតស់ៅក្ាុងចំណុច (ក្) (i) ខាងសលើម្គនឥទធិពលសលើអងាភាព ឬជាេម្គជិក្ម្ន 
 ្ណៈប្្បប់្្ងរបេ់ញាតិេមពន័ធប្ក្ុមហ៊ាុនសមចុងសប្កាយ ឬរបេ់អងាភាព។  
(viii) អងាភាព ឬេម្គជិក្សៅក្ាុងេមពន័ធមយួផដល់សេវាប្្បប់្្ងសៅសអាយប្ក្ុមហ៊ាុនរបឺ្ក្ុមហ៊ាុនសម។ 
 
៥. ការវនិិចេយ័េំខាន់ៗ ក្ាុងការអនុវតតនស៍គាលនសោបាយ្ណសនយយនិងភាពមនិ
ចាេ់លាេ់ម្នការបា៉ា នស់្ថម ន 
ធនាគារបានសធវើការបា៉ា នស់្ថម នការេនមតនិងការវនិិចេយ័ទក្ទ់ងនឹងប្បតិបតតិការនាសពលអនា្តថ្ែលម្គន
ភាពមនិសេមើនឹងលទធផលជាក្ថ់្េតង។ ការបា៉ា នប់្បម្គណ្ណសនយយការេនមត និងការវនិិចេយ័ថ្ែលអាចប
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ណាត លឱ្យម្គនផលប៉ាឹះ ល់ោ៉ា ងខាែ ងំសៅសលើការទទួលស្ថា ល់និងវាេ់ថ្វងសលើប្ទពយេមបតតិ បណុំល
ចំណូលនងិចំណាយប្តូវបានេសងខបែូចខាងសប្កាមៈ 
៥. ១ ការបា៉ា នប់្បម្គណនិងការេនមត្ណសនយយេំខាន់ៗ  
ការវាេ់ថ្វងម្នការបាតប់ងឥ់ណទនថ្ែលបានរពឹំងទុក្ 
ការខាតបងឥ់ណទន្ឺជាភាពែុេគាា រវាងលំហូរស្ថចប់្បាក្ក់្ិចចេនាទងំអេ់ថ្ែលធនាគារបានសប្គាង
ទុក្នឹងទទួលបានលំហូរ ស្ថចប់្បាក្ស់នាឹះនងិលំហូរស្ថចប់្បាក្ថ់្ែលែែួនរពំឹងទុក្ថានងឹទទួលបាន។ការ
ខាតបងឥ់ណទនថ្ែលបានរពំឹងទុក្្ឺជាការបា៉ា នប់្បម្គណសដាយថ្ផអក្សលើប្បួបាប៊ាលីីសតម្នការបាតប់ង់
ឥណទនថ្ែលទមទរសអាយធនាគារសធវើការបា៉ា នស់្ថម ននងិេនមត។ការខាតបងឥ់ណទនថ្ែលបានរពឹង
ទុក្នឹងប្តូវបានបញ្ចុ ឹះអប្តាការប្បាក្ប់្បេិទធភាពសែើម។ 
 
អាយុកាលសប្បើប្បាេ់ម្នប្ទពយេក្មមថ្ែលបានរលំេ់ 
ធនាគារពិនិតយសមើលស ើងវញិម្នការបា៉ា នស់្ថម នអាយុកាលសប្បើប្បាេ់ម្នប្ទពយេក្មមថ្ែលបានរលំេ់រាល់
កាលបរសិចេទរបាយការណ៍នមីយួៗ សដាយថ្ផអក្សលើឧបក្រណ៍សប្បើប្បាេ់រពំឹងទុក្សលើប្ទពយេក្មម។ 
ការចំណាយពនធសលើប្បាក្ចំ់ណូល 
 
ការវនិិចេយ័េំខាន់្ ឺ ក្ព់ន័ធនឹងការក្ំណតប់ទបញ្ញតតិរបេ់ធនាគារេប្ម្គបព់នធសលើប្បាក្ច់ំណូល។
ធនាគារទទួលស្ថា ល់បំណុលេប្ម្គបក់ារបា៉ា នស់្ថម នចណំាយបងព់នធអាប្េ័យសលើការពាក្រណ៍ថាសតើពនធ
ថ្ែលប្តូវែល់។ការប្្បប់្្ងម្នការបក្ប្ស្ថយចាបព់នធសផសងនាសពលបចចុបបនា ថ្ែលជាក្មមវតាុម្នការផ្ទែ េ់
បតូរតាមកាលក្ំណត។់ សហើយការេសប្មចជាចុងសប្កាយសលើចំនួនចណំាយពនធនឹងសធើវស ើង បន្ាបព់ីការ
វាយតម្មែសដាយអ្ានាយក្ដាឋ នពនធដារ។ សៅសពលពនធចុងសប្កាយសចញមក្បញ្ញា សនឹះម្គនភាពលសមអៀងពី
ចំនួនទកឹ្ប្បាក្ថ់្ែលបានទទលួស្ថា ល់ពីែបំូង ភាពែុេគាា ថ្បបសនឹះនឹងប៉ាឹះ ល់ែល់េំវធិានធនពនធរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតាុក្ាុងឆ្ា  ំថ្ែលការេសប្មចថ្បបសនឹះនឹងប្តូវបានសក្ើតស ើង។ 
 
ភតិេនា - ការបា៉ា នប់្បម្គណអប្តាប្បាក្ក់្មចសីក្ើនស ើង 
ធនាគារមនិអាចក្ណំតប់ាននូវអប្តាការប្បាក្ជ់ាក្ថ់្េតងសៅក្ាុងភតិេនាស ើយែូសចាឹះការសប្បើអប្តាការ
ប្បាក្ប់ថ្នាមរបេ់ែែួនសែើមបវីាេ់ថ្វងបំណុលថ្ែលអាចែចីបាន (“IBR”)។ IBR ្ឺជាអប្តាការប្បាក្ថ់្ែល
ធនាគារប្តូវចំណាយសលើក្ំចីថ្ែលម្គនរយឹះសពលែូចគាា  និងម្គនហានិភយ័ែូចគាា ប្ទពយចាបំាចថ់្ែលប្តូវ
យក្ប្តូវម្គនតំម្លប្បហាក្ប់្បថ្ហលនឹងប្ទពយេក្មមសប្បើប្បាេ់ក្ាុងសេែឋក្ិចច។ធនាគារបា៉ា នប់្បម្គណ IBR 
សដាយសប្បើអប្តាការប្បាក្ែ់ចីជាមធយមសៅក្មពុជា។ 
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៥.២ ការវនិិចេយ័្ណសនយយេំខាន់ៗ  
ប្ក្ុមប្បិក្ាភបិាលមនិបាន្ណៈប្្បប់្្ងមនិម្គនការរវនិចិេយ័េំខាន់ៗ ណាមយួថ្ែលប្តូវបង្ហា ញ
ទក្ទ់ងសៅនឹងចំនួនទឹក្ប្បាក្ស់ៅក្ាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុស ើយ។ 

 

៦. និរនដភាពម្នែំសណើ រការអាជីវក្មម 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុប្តូវបានសរៀបចំស ើងសដាយថ្ផអក្សលើមូលដាឋ ននិរនដភាពែណៈធនាគារមនិអាច
បំសពញតាមតប្មូវការសែើមទុនលមីែូចថ្ែលបានក្ំណតស់ដាយប្បកាេសលែ B៧-០១៦-១១៧ ថ្ែលសចញ
សដាយធនាគារជាតិម្នក្មពុជា សៅម្លៃទី២២ ថ្ែមនីា ឆ្ា ២ំ០១៦ សលើ ការចុឹះសឈាម ឹះអបបបរម្គ សែើមទុនម្នស្ថា
បន័ធនាគារនិងហិរញ្ញ វតាុ។ 
សោងតាមប្បកាេសនឹះធនាគារឯក្សទេថ្ែលបានដាក្ប់ញ្ចូ លជាប្ក្ុមហ៊ាុនក្ាុងប្េុក្ប្តវូម្គនសែើមទុនចុឹះ
បញ្ជ ីអបបបរម្គចំននួ៦០ នល់ានសរៀល (សេមើនឹង ១៥ លានែុលាែ រអាសមរកិ្) ។ ធនាគារតំរូវសអាយបសងាើន
សែើមទុនអបបបរម្គរបេ់ែែួនសអាយបាន ក្ក់្ណាត លម្នប្បាក្ស់ែើមទុនថ្ែលបានចុឹះបញ្ជ ីបចចុបបនានងិសែើម
ទុនអបបបរម្គថ្ែលបានចុឹះបញ្ជ ីលមីបំផុតសៅចុងថ្ែមនីាឆ្ា ២ំ០១៧ និង សពញសលញសៅចុងម្លៃទី ២២ ថ្ែមី
នាឆ្ា  ំ២០១៨ ។  
 
សៅម្លៃទី ១៦ ថ្ែធាូឆ្ា  ំ ២០១៦ ធនាគារបានដាក្លិ់ែិតមយួសៅធនាគារជាតិម្នក្មពុជាជូនែណឹំងែល់
ថ្ផនការេក្មមភាពរបេ់ធនាគារសែើមបសី្ែើយតបនឹងតប្មូវការសែើមទុនែូចខាងសប្កាម៖ 
សៅម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូឆ្ា  ំ២០១៦ ៖ បសងាើនសែើមទុនពី ៧.៧៤៥.០០០ ែុលាែ រអាសមរកិ្ែល់ 
៩.០៩៦.៤៥២ែុលាែ រអាសមរកិ្សដាយបតូរពីប្បាក្ច់ំសណញថ្ែលបានរក្ាទុក្ែូចសៅម្លៃទ ី ៣១ ថ្ែធាូឆ្ា ំ
២០១៥ ម្គនចំននួ ១.៣៥១.៤៥៣ែុលាែ រអាសមរកិ្។ 
សៅម្លៃទី១៥ ថ្ែកុ្មភៈឆ្ា  ំ២០១៧ ៖ បសងាើនសែើមទុនចនំួនទកឹ្ប្បាក្ស់េមើនឹងប្បាក្ច់ំសណញេុទធេប្ម្គបឆ់្ា ំ
ថ្ែលបញ្ចបស់ៅម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូឆ្ា  ំ២០១៦ ។ 
សៅម្លៃទី១៥ ថ្ែមនីាឆ្ា  ំ ២០១៧ ៖ចាក្ប់ញ្ចូ លចំនួនសែើមទុនលមីថ្ែលសៅេល់សដាយថ្ផអក្សលើភា្ហ៊ាុនេ
ម្គម្គប្តសែើមបសី្ែើយតបសៅនងឹការបសងាើនសែើមទុនអបបបរម្គថ្ែលប្តូវការសដាយ ក្ក់្ណាត លម្នភាពែុេ
គាា រវាងសែើមទុនចុឹះបញ្ជ ីបចចុបបនានិង សែើមទុនអបបបរម្គថ្ែលប្តូវចុឹះបញ្ជ ីលមីបផុំត ចុងថ្ែមនីាឆ្ា  ំ២០១៧។ 
សៅម្លៃទី២៣ ថ្ែមនីាឆ្ា  ំ ២០១៨ ៖ធនាគារបានសេាើេំុសៅធនាគារជាតិម្នក្មពុជាសែើមបពីនារសពលចាក្់
សែើមទុនសដាយស្ថរថ្តធនាគារក្ំពុងរងច់ាវំនិិសោ្និលម។ី  
សៅម្លៃទី៤ ថ្ែក្ក្ាដា ឆ្ា ២ំ០១៨ ភា្ទុនិក្របេ់ធនាគារនិងថាា ក្ប់្្បប់្្ងជានែ់ពេ់បានជួបជាមយួ
តំណាងធនាគារជាតិសែើមបជូីនែំណឹងនិងពិភាក្ាអំពីវឌ្ឍនភាពម្នថ្ផនការេក្មមភាពខាងសលើ។ នាកាល
បរសិចេទ ៣១ ថ្ែធាូឆ្ា  ំ ២០១៨ ម្គច េ់ភា្ហ៊ាុនរបេ់ធនាគារក្ំពុងេាិតសៅក្ាុងែំសណើ រការចរចាសែើមបលីក្់
ភា្ហ៊ាុនមយួចនំួនសៅឱ្យវនិិសោ្ិនេកាត នុពល។ 
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ក្ាុងឆ្ា  ំ ២០២១ ធនាគារបនតការពិសប្គាឹះជាមយួធនាគារជាតិម្នក្មពុជាសេាើេំុពនារសពលការអនុសលាម
តាមតប្មូវការសែើមទុនអបបបរម្គពីសប្ ឹះរហូតមក្ែល់សពលសនឹះម្គច េ់ភា្ហ៊ាុនរបេ់ធនាគារមនិអាចទញ
សេចក្តីេនាិដាឋ នសលើប្បតិបតតកិារបានសទ។នាកាលបរសិចេទរបាយការណ៍សនឹះ ធនាគារជាតិម្នក្មពុជាពុំទន់
ស្ែើយតបជាផែូវការសៅសលើេំសណើ ររបេ់ធនាគារស ើយ។ ក្ាុងក្រណីថ្ែលធនាគារជាតិម្នក្មពុជាមនិបាន
អនុមត័ចំស ឹះេំសណើ រពនាសពលសនឹះ ធនាគារនងឹពិចារណាចំស ឹះការទំលាក្ក់្ំរតិ អាជ្ាបណ័ណ ថ្ែល
ធនាគារសៅថ្តអាចបនតប្បតិបតតិការបាន។ 
្ិតប្តឹមម្លៃទ ី ៣១ ថ្ែធាូឆ្ា  ំ ២០២១ ធនាគារបានចុឹះបញ្ជ ីសែើមទុនចនំួន ៣០.៩៨០.០០០  នស់រៀលឬ 
៧.៧៤៥.០០០ ែុលាែ រអាសមរកិ្ (ឆ្ា  ំ២០២០៖ ៣០.៩៨០.០០០  នស់រៀលឬ ៧.៧៤៥.០០០ ែុលាែ រអា
សមរកិ្) ។ េុពលភាពម្នការេនមតម្ននិរនដភាពជាមូលដាឋ នអាប្េ័យសលើេមតាភាពរបេ់ធនាគារក្ាុងការ
ទទួលបានសែើមទុនបថ្នាមថ្ែលប្តូវការសែើមបបីំសពញតាមតប្មូវការសែើមទុនអបបបរម្គ។ 
ប្ពឹតតិការណ៍ឬលក្ខែណឌ ទងំសនឹះ បសងាើតសអាយម្គនភាពមន្ិលជាស្ថរវនតសៅសលើនិរនតភាពម្នែំសណើ រការ
អាជីវក្មមរបេ់ធនាគារ។ 
 
៧.  ស្ថចប់្បាក្ឬ់ស្ថចប់្បាក្េ់មមូល 
 

 ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 
 ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
  (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២)  (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 
     
ស្ថចប់្បាក្ក់្ាុងម្ែ៖ ៣.៣៧៦.៦១៥ ១៣.៧៥៦.៣៣០ ២.០៤៥.៧៧៥ ៨.២៧៥.១៦០ 
ស្ថចប់្បាក្ក់្ាុងធនាគារ៖     
្ណនីចរនត៖     
ធនាគារជាតិម្នក្មពុជា ៤៤.៤៤៩ ១៨១.០៨៥ ១.១៧៦.៨៦៤ ៤.៧៦០.៤១៥ 
ធនាគារសផសងៗ ៧.៤៧៨ ៣០.៤៦៥ ៧.៥០៨ ៣០.៣៧០ 

 ៣.៤២៨.៥៤២ ១៣.៩៦៧.៨៨០ ៣.២៣០.១៤៧ ១៣.០៦៥.៩៤៥ 
ការវភិា្ជារូបិយបណ័ណ ម្គនែូចខាងសប្កាម៖ 
 ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 
 ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
  (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២)  (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 
ែុលាែ រអាសមរកិ្ ៣.៣៣៤.៨៧០ ១៣.៥៨៦.២៦០ ៣.១៦៨.៣៦៦ ១២.៨១៦.០៤០ 
ថ្ែមរសរៀល ៩៣.៦៧២ ៣៨១.៦២០ ៦១.៧៨១ ២៤៩.៩០៥ 
 ៣.៤២៨.៥៤២ ១៣.៩៦៧.៨៨០ ៣.២៣០.១៤៧ ១៣.០៦៥.៩៤៥ 
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៨. ឥណទន និងបុសរប្បទនសៅអតិលិជនេុទធ 
 

 ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 
 ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 

 (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 
    (បានបង្ហា ញស ើងវញិ) 
ឥណទនរយៈសពលែែ ី  ៥.៧០៥.០០០   ២៣.២៤២.១៧០  ៤.៥០៥.០០០ ១៨.២២២.៧២៥ 
ឥណទនរយៈសពលថ្វង  ១.៥៩០.១៨៦   ៦.៤៧៨.៤១៨  ១.៥៧០.៤៨១ ៦.៣៥២.៥៩៦ 
ឥណទនរូបារូប  ៩១៧.៦១៧   ៣.៧៣៨.៣៧២  ២.១៤៥.០៩២ ៨.៦៧៦.៨៩៧ 
ឥណទន និងបុសរប្បទន - ែុល  ៨.២១២.៨០៣   ៣៣.៤៥៨.៩៦០  ៨.២២០.៥៧៣ ៣៣.២៥២.២១៨ 
បងារការប្បាក្ថ់្ែលទទួលបាន  ២.០២២.២៥៦   ៨.២៣៨.៦៧១  ១.៦៦៥.១៩៤ ៦.៧៣៥.៧១០ 
  ១០.២៣៥.០៥៩   ៤១.៦៩៧.៦៣១  ៩.៨៨៥.៧៦៧ ៣៩.៩៨៧.៩២៨ 
ECL / េំវធិានធនេប្ម្គបប់្បាក្ក់្មចនិីងបុសរ
ប្បទនអាប្ក្ក្និ់ងជាបេ់ងសយ័  (២.៥៥០.៥១២)  (១០.៣៩០.៧៨៧) 

(១.៦០២.៧៨៦) (៦.៤៨៣.២៧០) 

ឥណទន និងបុសរប្បទន - េុទធ  ៧.៦៨៤.៥៤៧   ៣១.៣០៦.៨៤៤  ៨.២៨២.៩៨១ ៣៣.៥០៤.៦៥៨ 
បថ្ប្មបប្មួលម្ន ECL ឬ េំវធិានធន និងបុសរប្បទនអាប្ក្ក្ ់និងជាបេ់ងសយ័ ម្គនែូចខាងសប្កាម៖ 

 ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 
 ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
 (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 
    (បានបង្ហា ញស ើងវញិ) 
ម្លៃទី១ ថ្ែមក្រា  ១.៦០២.៧៨៦   ៦.៤៨៣.២៧០  ១.១៨៧.៥១៣ ៤.៨០៣.៤៩០ 
េមវធិានធនក្ាុងការយិបរសិចេទ  ៩៤៧.៧២៦   ៣.៨៥៥.៣៤៩  ៤១៥.២៧៣ ១.៦៩៣.០៦៨ 
លសមអៀងពីអប្តាបតូរប្បាក្ ់  -   ៥២.១៦៨  - (១៣.២៨៨) 
ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ  ២.៥៥០.៥១២   ១០.៣៩០.៧៨៧  ១.៦០២.៧៨៦ ៦.៤៨៣.២៧០ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ធនាគារ ឯកទេស ភី ទេច អេស េ ៊ឹម េ ី ចំកាត់ 
 

របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ប្រចឆំ្ន ២ំ០២១                                                      57 

ឥណទន និងបុសរប្បទនសៅអតិលិជនប្តូវបានវភិា្បថ្នាមែូចខាងសប្កាម៖ 
 ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 
 ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
 (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 
(ក្) តាមកាលក្ំណត៖់     
១ ឆ្ា  ំ  ៦.៨៦៨.៨៣៨   ២៧.៩៨៣.៦៤៦  ៦.៦៩៥.៩៣៣ ២៧.០៨៥.០៤៩ 
ពី ១ឆ្ា  ំសៅ ៥ ឆ្ា  ំ  ៦៩៥.៨៤៤   ២.៨៣៤.៨៦៨  ៩៩០.២៨១ ៤.០០៥.៦៨៧ 
សប្ចើនជាង ៥ ឆ្ា  ំ  ៦៤៨.១២១  ២.៦៤០.៤៤៦  ៥៣៤.៣៥៩ ២.១៦១.៤៨២ 
  ៨.២១២.៨០៣   ៣៣.៤៥៨.៩៦០  ៨.២២០.៥៧៣ ៣៣.២៥២.២១៨ 
 
(ែ) តាមរូបិយបណ័ណ ៖     
ែុលាែ រអាសមរកិ្  ៧.៥៣៥.០៤១   ៣០.៦៩៧.៧៥៨  ៧.៦៧៧.៦៧១ ៣១.០៥៦.១៧៩ 
សរៀល  ៦៧៧.៧៦២   ២.៧៦១.២០២  ៥៤២.៩០២ ២.១៩៦.០៣៩ 
  ៨.២១២.៨០៣   ៣៣.៤៥៨.៩៦០  ៨.២២០.៥៧៣ ៣៣.២៥២.២១៨ 
     
 (្) តាមប្បសភទអាជីវក្មម៖     
ក្េិក្មម  ៣.២៨៦.២៦៣   ១៣.៣៨៨.២៣៥  ៣.៩៤៨.៦៤២ ១៥.៩៧២.២៥៧ 
លក្ែំុ់ និងរាយ  ២.១២៨.១៦២   ៨.៦៧០.១៣២  ១.២៩១.០៧៩ ៥.២២២.៤១៥ 
សេវាក្មម  ៨៥៧.៣៤៤   ៣.៤៩២.៨២០  ៩២៩.៣៣២ ៣៧៥៩១៤៨ 
អចលនប្ទពយ  ៥០៦.២៦៣   ២.០៦២.៥១៥  ៧១៩.៤៥៤ ២៩១០១៩១ 
ប្កុ្មហ៊ាុនមនិថ្មនសេវាក្មមហិរញ្ញ វតាុ  ១៧៨.០០០   ៧២៥.១៧២  ៦១.៦៧២ ២៤៩.៤៦៣ 
សរាងចប្ក្  ១៨.៧១២   ៧៦.២៣៤  ១៨៧១២ ៧៥៦៩០ 
េំណង ់  -     -    ៤.០០០ ១៦១៨០ 
សផសងៗ  ១.២៣៨.០៥៩   ៥.០៤៣.៨៥២ ១.២៤៧.៦៨២ ៥០៤៦៨៧៤ 
  ៨.២១២.៨០៣   ៣៣.៤៥៨.៩៦០  ៨.២២០.៥៧៣ ៣៣.២៥២.២១៨ 
     
( ) តាមនិវាេនដាឋ ន៖     
និវាេនជន ៨.២១២.៨០៣ ៣៣.៤៥៨.៩៦០ ៨.២២០.៥៧៣ ៣៣.២៥២.២១៨ 
     
(ង) តាមទំនាក្ទំ់នង៖     
េមពន័ធញាតិ  ២០០.០០០   ៨១៤.៨០០  ២០០.០០០ ៨០៩.០០០ 
មនិថ្មនេមពន័ធញាតិ  ៨.០១២.៨០៣   ៣២.៦៤៤.១៦០  ៨.០២០.៥៧៣ ៣២.៤៤៣.២១៨ 
  ៨.០១២.៨០៣   33.458.960  ៨.២២០.៥៧៣ ៣៣.២៥២.២១៨ 
     

 
  



ធនាគារ ឯកទេស ភី ទេច អេស េ ៊ឹម េ ី ចំកាត់ 
 

របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ប្រចឆំ្ន ២ំ០២១                                                      58 

(ច) តាមេមតាភាព៖     
ឥណទនេតងដ់ារ     
ម្គនវតាុបញ្ញច  ំ  ៦.៣៩៦.១៧២   ២៦.០៥៨.០០៥  ៧.២០១.២៤៤ ២៩.១២៩.០៣២ 
គាម នវតាុបញ្ញច  ំ  ២០០.០០០   ៨១៤.៨០០  ២០០.០០០ ៨០៩.០០០ 
ឥណទនោែ សំមើល     
ម្គនវតាុបញ្ញច  ំ  ៣៩៥.២៧៣   ១.៦១០.៣៤២  ១២៦.០៦០ ៥០៩.៩១៣ 
ឥណទនសប្កាមេតងដ់ារ     
ម្គនវតាុបញ្ញច  ំ  ៥១៦.៣៧៧   ២.១០៣.៧២០  - - 
ឥណទនេងសយ័     
ម្គនវតាុបញ្ញច  ំ  ២១.៧១២   ៨៨.៤៥៥  - - 
ឥណទនបាតប់ង់     
ម្គនវតាុបញ្ញច  ំ  ៦៦៤.៥៥៧   ២.៧០៧.៤០៥  ៦៧៤.៥៥៧ ២.៧២៨.៥៨៣ 
គាម នវតាុបញ្ញច  ំ  ១៨.៧១២   ៧៦.២៣៣  ១៨.៧១២ ៧៥.៦៩០ 

  ៨.២១២.៨០៣   ៣៣.៤៥៨.៩៦០  ៨.២២០.៥៧៣ ៣៣.២៥២.២១៨ 
 (្) តាមហានិភយ័៖     
ហានិភយ័ធំៗ  -     -    ១៣៤០២២០ ៥៤២១១៩០ 
មនិថ្មនជាហានិភយ័ធំៗ  ៨.២១២.៨០៣   ៣៣.៤៥៨.៩៦០  ៦៨៨០៣៥៣ ២៧៨៣១០២៨ 
  ៨.២១២.៨០៣   ៣៣.៤៥៨.៩៦០  ៨២២០៥៧៣ ៣៣២៥២២១៨ 
(ជ) តាមអប្តាការប្បាក្ ់(ក្ាុងមយួឆ្ា )ំ   
ឥណទនរូបារូបន ៍ ១២% - ១៨% ១២% - ១៨% 
ឥណទនម្គនកាលក្ំណត ់ ៩% - ២៤% ៩% - ២៤% 
 
ហានិភយ័ធំៗប្តូវបានកំ្ណតស់ប្កាមប្បកាេរបេ់ធនាគារជាតិម្នក្មពុជាថាជាហានិភយ័េរុបម្នេមតុលយេរុបម្នប្បាក្ក់្មចនិីងបុសរប្បទន
ថ្ែលផតល់ែល់អតិជនម្គា ក្ស់លើេពី ១8 ភា្រយម្នមូលនិធិផ្្ទល់េុទធរបេ់ធនាគារ។ ហានិភយ័សនឹះេំសៅសលើឥណទនថ្ែលម្គនចំនួនទឹក្
ប្បាក្ែ់ពេ់បំផុតរវាងេមតុលយម្នឥណទននិងកិ្ចចេនាថ្ែលសៅេល់ ឬ ឥណទននិងកិ្ចចេនាថ្ែលបានអនុមត័។ 
 

៩. ប្បាក្ប់សញ្ញ ើតមាល់តាមចាប ់
 

 ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 
 ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
  (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២)  (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 

     
ប្បាក្ប់សញ្ញ ើតមាល់តាមចាប៖់     
សែើមទុនអបបបរម្គ ៣៨៧.២៥០  ១.៥៧៧.៦៥៧  ៣៨៧.២៥០ ១.៥៦៦.៤២៦ 
ប្បាក្ប់សញ្ញ ើអតិលិជន ៣០.០០០  ១២២.២២០  ៣០.០០០ ១២១.៣៥០ 

 ៤១៧.២៥០  ១.៦៩៩.៨៧៧  ៤១៧.២៥០ ១.៦៨៧.៧៧៦ 
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ក្. ប្បាក្ត់មាល់តាមចាបស់ែើមទុនអបបបរម្គ 
្ណនីសនឹះតំណាងឱ្យប្បាក្ស់ែើមទុនសេមើ ៥% ម្នសែើមទុនថ្ែលបានចុឹះបញ្ជ ីរបេ់ធនាគារតាមតប្មូវការ
សលែ B៧-០០-០៥  េតីពីការផតល់អាជ្ាបណ័ណ ែល់ធនាគារឯក្សទេចុឹះម្លៃទី ១១ ថ្ែមក្រាឆ្ា  ំ២០០០ និង
ប្បកាេសលែ B៧-០០-២៨ ចុឹះម្លៃទី ១៣ ថ្ែក្ញ្ញញ  ឆ្ា  ំ២០០៦ េតីពីការសធវើវសិស្ថធនក្មមម្គប្តា ៩ នងិ 
១៣ ម្នប្បកាេសលែ B៧-០០-០៥។ 
 
ប្បាក្ប់សញ្ញ ើសនឹះប្តូវបានតមាល់ទុក្ជាមយួធនាគារជាតិម្នក្មពុជាជាប្បាក្ែុ់លាែ រអាសមរកិ្សហើយមនិម្គន
េប្ម្គបស់ប្បើប្បាេ់ក្ាុងប្បតិបតតិការប្បចាមំ្លៃរបេ់ធនាគារសទប៉ាុថ្នតអាចេងវញិសៅសពលធនាគារបញ្ឈប់
ប្បតិបតតិការរបេ់ែែួនសៅក្មពុជាសដាយេម័ប្្ចិតត។ ក្ាុងមយួឆ្ា ធំនាគារទទួលបានសដាយថ្ផអក្សលើការប្បាក្ ់
៣/៨ LIBOR (ប្បាមំយួថ្ែ) ចសនាែ ឹះព ី ០.១៨% សៅ ០.២០% ក្ាុងមយួឆ្ា  ំ (២០២០៖ ០.១៨% សៅ 
០.២០% ក្ាុងមយួឆ្ា )ំ។ 

 

ែ. ប្បាក្ប់សញ្ញ ើតមាល់តាមចាបស់លើប្បាក្ប់សញ្ញ ើអតិលិជន 

ប្បាក្ប់សញ្ញ ើតាមចាប ់ ៥% ម្នប្បាក្ត់មាល់របេ់អតលិជិនសៅធនាគារជាតិម្នក្មពុជាប្តូវអនុសលាមតាម
ប្បការសលែែ B៧-០០-០៥ចុឹះម្លៃទ១ី១ ថ្ែមក្រា ឆ្ា ២ំ០០០ សលើតប្មូវការបប្មុង។ សនឹះ្ឺជាតំរូវការបំរុង
មយួថ្ែលថ្ប្បប្បួលអាប្េ័យសលើក្ប្មតិម្នប្បាក្ប់សញ្ញ ើរបេ់អតិលិជនរបេ់ធនាគារ។ តប្មូវការបប្មុងសនឹះ
មនិទទួលបានការប្បាក្ស់ទ។ 

 

១០. ការវនិិសោ្ 
សនឹះតំណាងសអាយការវនិិសោ្សៅក្ាុងការោិល័យឥណទនក្មពុជា (CBHC) លីមធីីតតាមរយៈ
េម្គ្មធនាគារសៅក្ាុងក្មពុជា (ABC) ។ CBHC ្ឺជាភា្ទុននកិ្មយួរបេ់ការោិល័យឥណទនក្មពុ
ជា ថ្ែលជាប្ក្ុមហ៊ាុនប្បតិបតតិការជាអាក្ផដល់ពត័ម៌្គន ឧបក្រណ៍វភិា្នងិជាសេវាក្មមរាយការណ៍ឥណ
ទនឈានមែុស្ នងិជាស្ថា បន័មបី្ក្ូហិរញ្ញ វតាុ នងិអាក្សប្បើប្បាេ់សៅក្ាុងប្បសទេក្មពុជា។ ធនាគារបានវនិិ
សោ្ទឹក្ប្បាក្ច់ំនួន ២.៥០០ែុលាែ រអាសមរកិ្ នាម្លៃទ ី ១៨ ថ្ែវចិេិកា ឆ្ា ២ំ០១០ និងចំនួន ១០.០០០
ែុលាែ រអាសមរ ិសៅម្លៃទី១៦ ថ្ែក្ញ្ញញ  ឆ្ា ២ំ០១១។ 
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១១. េិទធិក្ាុងការសប្បើប្បាេ់ប្ទពយេក្មម និង បំណុលភតិេនា 
ធនាគារជាអាក្ជលួ 
ធនាគារជាអាក្ជួលអគារថ្ែលប្តូវបានសប្បើជាការោិល័យរបេ់ែែួនក្ាុងរយៈសពល ១០ ឆ្ា សំហើយម្គន
ជសប្មើេក្ាុងការបនតជួលបនតបន្ាបព់ីបញ្ចបរ់យៈសពលម្នការជួល។ ធនាគារប្តូវបានរតឹតបតិសលើការ
ចាតថ់្ចងនិងជួលបនតប្ទពយេក្មម។ 
តម្មែសោងម្នការសប្បើប្បាេ់ប្ទពយប្តូវបានទទួលស្ថា ល់ និងម្គនបថ្ប្មបប្មួលក្ាុងឆ្ា ែូំចថ្ែលបានបង្ហា ញ
ខាងសប្កាម៖ 

  ឆ្ា ២ំ០២១  ឆ្ា ២ំ០២០ 
 ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
  (កំ្ណតេំ់គាល់៤.២)  (កំ្ណតេំ់គាល់៤.២) 
អគារ     
ម្លៃទី០១ ថ្ែមក្រា   ៤០.៥៨៩   ១៦៤.១៨៣  ១២១.៧៦៨ ៤៩៦.២០៥ 
ការបថ្នាម  ២២០.១០៥   ៨៩៥.៣៨៧  - - 
រលំេ់  (៩៥.៦១៥)  (៣៨៨.៩៦១) (១.១៧៩) (៣៣០.៩៦៧) 
លសមអៀងម្នការបតូររបិូយបណ័ណ   -   ១.៩២៣   -  (១.០៥៥) 
េមតុលយម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ  ១៦៥.០៧៩   ៦៧២.៥៣២  ១២១.៧៦៨ ៤៩៦.២០៥ 

ខាងសប្កាមសនឹះ្ឺជាចំននួទឹក្ប្បាក្ស់ោងម្នបណុំលភតិេនា និងបថ្ប្មបប្មួលសៅក្ាុងឆ្ា ៖ំ 
 
 

   ឆ្ា ២ំ០២១  ឆ្ា ២ំ០២០ 
 ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
 (កំ្ណតេំ់គាល់៤.២) (កំ្ណតេំ់គាល់៤.២) 
ម្លៃទី១ ថ្ែមក្រា  ៥៨.៥៦៦   ២៣៦.៨៩៩  ១៦៨.៦៣៤ ៦៨៧.១៨៤ 
ការបថ្នាម  ២២០.១០៥   ៨៩៥.៣៨៧   -     -    
ការសក្ើនស ើងម្នការប្បាក្ ់  ៩.៨៣២   ៣៩.៩៩៧  ៩.៩៣២ ៤០.៤៩៣ 
ចំណាយ  (១២០.០០០)  (៤៨៨.១៦០) (១២០.០០០) (៤៨៩.២៤០) 
លសមអៀងម្នការបតូររូបិយបណ័ណ   -   ២.៣៥៨   -  (១.៥៣៨) 
េមតុលយម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ  ១៦៨.៥០៣   ៦៨៦.៤៨១  ៥៨.៥៦៦ ២៣៦.៨៩៩ 

 
ការវភិា្បថ្នាមម្នកាលក្ំណតភ់តិេនាប្តូវបានបង្ហា ញសៅក្ាុងក្ណំតេ់ម្គា ល់ ២៣។ 
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១២. ប្ទពយ និងបរកិាខ រ 

 

សប្្ឿងេង្ហា រមឹ  
និងសប្្ឿងបំ ក្ ់ ប្ទពយបរកិាខ រ កំុ្ពយូរទរ័ និងបរកិាខ រ ោនយនត េរុប 

 ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
      (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 
តម្មែសោងែុល      

 

េមតុលយនាម្លៃទី១ ថ្ែមក្រា ឆ្ា ២ំ០២១  ២៤.៩២០   -     ១៦.៥២៣   ៣៤៩.៨៥០   ៣៩១.២៩៣   ១.៥៨២.៧៨០  
ការទិញបថ្នាម  -     ៦៦០   -     -     ៦៦០   ២.៦៨៤  
លសមអៀងពីការបតូររូបិយបណ័ណ   -   -   -   -   -     ១១.៣៥៣  
េមតុលយនាម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ២៤.៩២០ ៦៦០ ១៦.៥២៣ ៣៤៩.៨៥០  ៣៩១.៩៥៣   ១.៥៩៦.៨១៧  

       
រលំេ់បងារ       
េមតុលយនាម្លៃទី១ ថ្ែមក្រា ឆ្ា ២ំ០២១  (២២.៤៧៣)  -     (១៣.៣៤២)  (២៩៧.៤៧៤)  (៣៣៣.២៨៩)  (១.៣៤៨.១៥៤) 
រលំេ់ក្ាុងការយិបរសិចេទ  (១.១៦៥)  (៣៣០)  (២.១៨៤)  (១១.៦២០)  (១៥.២៩៩)  (៦២.២៣៦) 
លសមអៀងពីការបតូររូបិយបណ័ណ   -   -   -   -   -     (៩.៧៥៨) 
េមតុលយនាម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១  (២៣.៦៣៨)  (៣៣០)  (១៥.៥២៦)  (៣០៩.០៩៤)  (៣៤៨.៥៨៨)  (១.៤២០.១៤៨) 
តម្មែសោងនាម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១  ១.២៨២   ៣៣០   ៩៩៧   ៤០.៧៥៦   ៤៣.៣៦៥   ១៧៦.៦៦៩  
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សប្្ឿងេង្ហា រមឹ  
និងសប្្ឿងបំ ក្ ់ ប្ទពយបរកិាខ រ កំុ្ពយូរទរ័ និងបរកិាខ រ ោនយនត េរុប 

 ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
      (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 
តម្មែសោងែុល       
េមតុលយនាម្លៃទី១ ថ្ែមក្រា ឆ្ា ២ំ០២០ ២៤.៩២០ ១៥.៦៥៣ ៣៤៩.៨៥០ ៣៩០.៤២៣ ១.៥៩០.៩៧៤ ២៤.៩២០ 
ការទិញបថ្នាម  -    ១.៧៥០  -    ១.៧៥០ ៧.១៣៥  -    
ការលុបសចាល  -    (៨៨០)  -    (៨៨០) (៣.៥៨៨)  -    
លសមអៀងពីការបតូររូបិយបណ័ណ   -   -   -   -    (១១.៧៤១)  -  
េមតុលយនាម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ ២៤.៩២០ ១៦.៥២៣ ៣៤៩.៨៥០ ៣៩១.២៩៣ ១.៥៨២.៧៨០ ២៤.៩២០ 

       
រលំេ់បងារ       
េមតុលយនាម្លៃទី១ ថ្ែមក្រា ឆ្ា ២ំ០២០ (១៩.១៨៦) (៩.៥៦៦) (២៥៨.២០៧) (២៨៦.៩៥៩) (១.១៦៩.៣៥៨) (១៩.១៨៦) 
រលំេ់ក្ាុងការយិបរសិចេទ (៣.២៨៧) (៤.៥៦២) (៣៩.២៦៧) (៤៧.១១៦) (១៩២.០៩២) (៣.២៨៧) 
ការលុបសចាល  -    ៧៨៦  -    ៧៨៦ ៣.២០៥  -    
លសមអៀងពីការបតូររូបិយបណ័ណ   -   -   -   -    ១០.០៩១  -  
េមតុលយនាម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ (២២.៤៧៣) (១៣.៣៤២) (២៩៧.៤៧៤) (៣៣៣.២៨៩) (១.៣៤៨.១៥៤) (២២.៤៧៣) 
តម្មែសោងនាម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ ២.៤៤៧ ៣.១៨១ ៥២.៣៧៦ ៥៨.០០៤ ២៣៤.៦២៦ ២.៤៤៧ 
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១៣. ប្បាក្ប់សញ្ញ ើរអតិលិជន 
 ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 
  ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
 (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២)  (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 

     
្ណនីចរនត  ១៦៤.១៦៥   ៦៦៨.៨០៨  ១៧០.០១៩ ៦៨៧.៧២៧ 

 
១៤. ្ណនី ណិជជក្មម និង ្ណនីបំណុលសផសងៗ 
 

 ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 
  ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
  (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២)  (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 

     
េំវធិានធនប្បាក្បំ់ណាចអ់តីតភាព
ការង្ហរ 

 ៧៥.៥០២   ៣០៧.៥៩៥  
៦៥.៨៧៦ ២៦៦.៤៦៨ 

ចំណាយបងារ  ៣១.៧៧៥   ១២៩.៤៥១  ២៧.៦៥៣ ១១១.៨៥៦ 
ប្បាក្ក់្មច ី  ១៩.៩១៣   ៨១.១២៦  ១៩.៩១៣ ៨០.៥៤៨ 
ពនធប្តូវបងស់ផសងៗ  ៣.៥៩៩   ១៤.៦៦២  ៣.២៦០ ១៣.១៨៧ 
្ណនីប្តូវបងស់ផសងៗ  ៤០៦   ១.៦៥៤  ៤០៨ ១.៦៥១ 
  ១៣១.១៩៥   ៥៣៤.៤៨៨  ១១៧.១១០ ៤៧៣.៧១០ 

 
ប្បាក្ក់្មចពីីភា្ីថ្ែលមនិថ្មនជាបុ្ាលទក្ទ់និ ្ឺមនិម្គនប្ទពយធានាសនាឹះសទ ក្ាុងអប្តាការប្បាក្ ់ ១២% 
ក្ាុងមយួឆ្ា  ំសហើយកាលក្ណំតត់ាមតប្មូវការ។ 

 

១៥.  ពនធសលើប្បាក្ចំ់ណូល 
១៥.ក្.  ចំណាយពនធសលើប្បាក្ចំ់ណូល 
ធនាគារម្គនកាតពវក្ចិចបងព់នធសលើប្បាក្ច់ំណូលចនំួន ២០% ម្នប្បាក្ច់ណូំលជាបព់នធឬពនធអបបបរម្គ 
១% ម្នចំណូលប្បចាឆំ្ា រំមួបញ្ចូ លពនធទងំអេ់សលើក្ថ្លងពនធអាក្រសលើតម្មែណាមយួែពេ់ជាង។ 
ចំណាយពនធសលើប្បាក្ច់ណូំលប្បចាឆំ្ា បំ្តូវបានបក្ប្ស្ថយែូចខាងសប្កាម៖ 
 
 
 
 



ធនាគារ ឯកទេស ភី ទេច អេស េ ៊ឹម េ ី ចំកាត់ 
 

របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ប្រចឆំ្ន ២ំ០២១                                                      64 

 េប្ម្គបចុ់ងការយិបរសិចេទ េប្ម្គបចុ់ងការយិបរសិចេទ 
 ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 
 ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
 (កំ្ណតេ់ម្គា ល់៤.២) (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 

     
ពនវសលើប្បាក្ចំ់ណូល  ៧៦.៤៦០   ៣១១.០៤០  ២៧២.៨០៤ ១.១១២.២២២ 
ពនវសលើប្បាក្ចំ់ណូលប្តូវពនារ  (១៧០.៨៩២)  (៦៩៥.១៨៩) (១៨៥.៦៤៧) (៧៥៦.៨៨៣) 
  (៩៤.៤៣២)  (៣៨៤.១៤៩) ៨៧.១៥៧ ៣៥៥.៣៣៩ 

 
តួសលែផាូរផាងរវាងប្បាក្ច់ំសណញមុនបងព់នធតាម្ណសនយយនិងប្បាក្ច់ំសណញជាបព់នធបា៉ា នស់្ថម ន 
តួសលែផាូរផាងរវាង ប្បាក្ច់ំសណញមុនបងព់នធតាម្ណសនយយ  និង ប្បាក្ច់ំសណញជាបព់នធបា៉ា នស់្ថម ន 
របេ់ធនាគារេប្ម្គបចុ់ងការយិបរសិចេទ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្គនែូចខាងសប្កាម៖ 
 

 េប្ម្គបចុ់ងការយិបរសិចេទ 
ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ 

េប្ម្គបចុ់ងការយិបរសិចេទ 
ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 

 ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
 (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 
     
ប្បាក្ចំ់សណញមុនបងព់នធ (១៥០.១១៥) (៦១០.៦៦៧) ៣១៦.២៣៥ ១.២៨៩.២៩០ 
បូក្៖ ចំណាយមិនអាចកាតក់្ងបាន ៥៣២.៤១៥ ២.១៦៥.៨៦៤ ១.០៤៧.៧៨៥ ៤.២៧១.៨១៩ 
បថ្ប្មបប្មួលពនធពនាររមនិបានទទួល
ស្ថា ល់ ៣៨២.៣០០ ១.៥៥៥.១៩៧  -     -    
ការបា៉ា នប់្បម្គណម្នចំណូលជាបព់នធ ៧៦.៤៦០ ៣១១.០៤០ ១.៣៦៤.០២០ ៥.៥២៧.០០៩ 
ចំណូលជាបព់នធ ២០%(ក្) (១៥០.១១៥) (៦១០.៦៦៧) ២៧២.៨០៤ ១.១១២.២២២ 
ពនធអបបបរម្គ១%ម្នចំណូល (ែ) ១៣.១១៦ ៥៣.៣៥៦ ១៣.០៤៥ ៥៣.១៨៤ 
ការបា៉ា នប់្បម្គណចំណាយពនធសលើប្បាក្់
ចំណូលប្តូវបងក់្ាុងប្គា (រវាង(ក្) និង
(ែ) មយួណាថ្ែលែពេ់ជាង) ៧៦.៤៦០ ៣១១.០៤០ ២៧២.៨០៤ ១.១១២.២២២ 

 
លិែិតបងព់នធរបេ់ធនាគារប្តូវ្ែងកាតក់ារប្តួតពនិិតយសដាយអ្ានាយក្ដាឋ នពនធដារ។ សដាយស្ថរថ្តការ
អនុវតតចាបព់នធនិងបទបញ្ញតតសិលើប្បតិបតតិការជាសប្ចើនប្បសភទថ្ែលម្គនការការបង្ហា ញពចីំនួនែុេគាា ៗ
សៅក្ាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុអាចប្តូវបានផ្ទែ េ់បតូរសៅសពលសប្កាយតាមការក្ំណតចុ់ងសប្កាយសដាយអ្ា
នាយក្ដាឋ នពនធដារ។ 
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ប្បពន័ធពនធដារសៅប្បសទេក្មពុជាម្គនលក្ខណៈលមី និងប្តូវបានថ្បងថ្ចក្ជាសប្ចើនប្បសភទ សហើយបទបញ្ញតតិ
ម្គនការផ្ទែ េ់បតូរញឹក្ញាបថ់្ែលជាធមមតាពុំម្គនភាពចាេ់លាេ់ នងិ ពឹងថ្ផអក្សលើការបក្ប្ស្ថយ ។ ជា
ញឹក្ញាប ់ ការបក្ប្ស្ថយែុេគាា ជាសប្ចើនសក្ើតម្គនស ើងក្ាុងចំសណាមអាជ្ាធរពនធដារ និងយុតាា ធិការ។ 
ពនធដារ ្ឺជាក្មមវតាុម្នការពនិិតយស ើងវញិ និងការសេុើបអសងាតសដាយភាា ក្ង់្ហរពនធដារជាសប្ចើន ថ្ែលម្គន
ថ្ែនេមតាក្ចិចក្ាុងការផ្ទក្ពនិយ័ ការដាក្ទ់ណឌ ក្មម និងការ្ិតការប្បាក្។់ ក្តាត ទងំសនឹះសហើយ ថ្ែលអាច
សធវើឲ្យម្គនហានិភយ័ពនធដារសៅក្ាុងប្ពឹះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជាធំជាងប្បសទេែម្ទសទៀត។   ្ណៈប្្បប់្្ង
ម្គនការសជឿជាក្ថ់ា បំណុលពនធ ប្តូវបានក្តប់្តាប្្បប់្គានស់ដាយថ្ផអក្សលើការបក្ប្ស្ថយបទបញ្ញតតពិនធដារ
របេ់ែែួន។ សទឹះបោី៉ា ងសនឹះក្ដី អាជ្ាធរ ក្ព់ន័ធអាចម្គនការបក្ប្ស្ថយែុេៗគាា សហើយអាចសធវើឲ្យម្គន
ផលប៉ាឹះ ល់ជាស្ថរវនត។ 
១៥.ែ  ពនធពនារប្ទពយេក្មម 
 

 ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 
 ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
 (ក្ំណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) (ក្ំណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 
     
នាម្លៃទី១ ថ្ែមក្រា  ១៩៤.២២៩   ៧៨៥.៦៥៦  ៨.៥៨២ ៣៤.៩៧២ 
ពនវសលើប្បាក្ច់ំណូលប្តូវពនារ  ១៧០.៨៩២   ៦៩៥.១៨៩  ១៨៥.៦៤៧ ៧៥៦.៨៨៣ 
លសមអៀងស្ថចប់្បាក្ ់  -     ៦.៦៥៨   -    (៦.១៩៩) 

នាម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ 
 ៣៦៥.១២១  

១.៤៨៧.៥០៣  
១៩៤.២២៩ ៧៨៥.៦៥៦ 

ការបា៉ា នស់្ថម នសលើពនធពនាសលើប្ទពយេក្មមថ្ែលបានទទលួស្ថា ល់សក្ើតស ើងពីភាពែុេគាា បសណាដ ឹះអាេនា
ម្គនែូចខាងសប្កាម៖ 

 ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 
 ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 

 (ក្ំណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) (ក្ំណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 
     
េំវធិានធនេប្ម្គបប់្បាក្ក់្មចនីិងបុសរប្បទនអាប្ក្ក្ន់ិង
ជាបេ់ងសយ័ 

 ៣៥០.៦២២   ១.៤២៨.៤៣៤  
១៨១.៩០៣ ៧៣៥.៧៩៧ 

េំវធិានធនេំរាបផ់លប្បសោជនន៍ិសោជិក្  ១៥.១០០   ៦១.៥១៧  ១៣.១៧៥ ៥៣.២៩៣ 
លុបសចាលេំវធិានធនេំរាបផ់លប្បសោជនន៍ិសោជិក្  (៦០១)  (២.៤៤៨) (៨៤៩) (៣.៤៣៤) 
ពនចពនារប្ទពយេក្មម  ៣៦៥.១២១  ១.៤៨៧.៥០៣  ១៩៤.២២៩ ៧៨៥.៦៥៦ 
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១៥.្  បំណុលពនធសលើប្បាក្ចំ់ណូល 
 

 
 

េប្ម្គបចុ់ងការយិបរសិចេទ 
ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ 

េប្ម្គបចុ់ងការយិបរសិចេទ 
ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 

 ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
 

 
(ក្ំណតេ់ម្គា ល់ 

៤.២)  
(ក្ំណតេ់ម្គា ល់ 

៤.២) 
     
នាម្លៃទី១ ថ្ែមក្រា  ២៣៨.៩៧៧  ៩៧៤.៣០៩   -     -    
ការផ្ទែ េ់ផដូរក្ាុងឆ្ា  ំ  7៧៦.៤៦០   ៣១១.០៤០  ២៧២.៨០៤ ១១១.២២២២ 
ពនធសលើប្បាក្ច់ំណូលថ្ែលបានបង ់  (២៤៩.២៦៦)  (១.០១៦.២៥៧) (៣៣.៨២៧) (១៣៧.៩១៣) 
លសមអៀងពីអប្តាបតូរប្បាក្ ់ -    ៤៨៩  ៤៨៩  - (៧.៦៤៧) 
នាម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ  ៦៦.១៧១   ២៦៩.៥៨១  ២៣៨.៩៧៧ ៩៦៦.៦៦២ 

 
១៦ សែើមទុន 

អនុេសរណៈនងិលក្ខនតកិ្ៈរបេ់ធនាគារចុងសប្កាយប្តូវបានអនុមត័សដាយធនាគារជាតិម្នក្មពុជាសៅម្លៃទី ៣ ថ្ែវចិេិ
កាឆ្ា  ំ២០១១ និងប្ក្េួង ណិជជក្មមសៅម្លៃទី ៦ ថ្ែកុ្មភៈឆ្ា  ំ២០១២ ។ 
ចំនួនេរុបភា្ហ៊ាុនថ្ែលបានចុឹះបញ្ជ ីនិងបានទូទតេ់រុបម្គនចំនួន ៧.៧៤៥ ហ៊ាុនថ្ែលម្គនតម្មែសេមើ ១.០០០ 
ែុលាែ រអាសមរកិ្ ក្ាុងមយួហ៊ាុន។ 
 

 

 

 

 ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 
 % ចំនួន តម្មែ % ចំនួន តម្មែ 

 ក្មមេិទធិ ភា្ហ៊ាុន ែុលាែ រអាសមរកិ្ ក្មមេិទធិ ភា្ហ៊ាុន ែុលាែ រអាសមរកិ្ 
សលាក្ប្េី ជុន ថ្នលលី ៥៤.២៨ ៤.២០៤ ៤.២០៤.០០០ ៥៤.២៨ ៤.២០៤ ៤.២០៤.០០០ 
សលាក្ ជុន ហស៊ាុលតាងំ ៤៥.៧២ ៣.៥៤១ ៣.៥៤១.០០០ ៤៥.៧២ ៣.៥៤១ ៣.៥៤១.០០០ 

 ១០០ ៧.៧៤៥ ៧.៧៤៥.០០០ ១០០ ៧.៧៤៥ ៧.៧៤៥.០០០ 
ទឹក្ប្បាក្់េរុបសែើមទុនជា ន់
សរៀល  ) ក្ំណតេំ់គាល់ ៤.២ 

 
 ៣០.៩៨០.០០០   ៣០.៩៨០.០០០ 
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១៧. ប្បាក្ប់ប្មុងតាមបទបញ្ញតតិ 
្ិតប្តឹមម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូឆ្ា  ំ ២០២១ វធិានធនតាមបទបញ្ញតត ិ ថ្ែលប្តូវបាន្ណនា ម្គនចំននួ 
៨៧៥.២២០ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែពេ់ជាង ការ្ណនាតាមCIFRS ៩ សដាយសប្បើវធិីស្ថស្រេត ECL។ សហតុ
ែូសចាឹះសោងតាមប្បកាេសលែ ៧-០១៧-៣៤៤ ម្គប្តា ៧៣ (ែ) ចនំួន ១.៦៧៥.២៩២ែុលាែ រអាសមរកិ្ 
បានសផ្រសចញពីប្បាក្ច់ំសណញបងារសែើមប្គាសៅក្ាុងប្បាក្ប់ំរុងតាមបទបញ្ញតតិ សហើយចនំួន ១.៦៧៥.២៩២ 
ែុលាែ រអាសមរកិ្បានសផ្រពីប្បាក្ប់ំរុងតាមបទបញ្ញតតចូិលសៅប្បាក្ច់ំសណញបងារចុងប្គា។ 

 

១៨. ចំណូលការប្បាក្ ់
 េប្ម្គបចុ់ងការយិបរសិចេទ 

ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ 
េប្ម្គបចុ់ងការយិបរសិចេទ 
ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 

 ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
 (ក្ំណតេ់ម្គា ល់ ៤.២)  (ក្ំណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 
    (ការបង្ហា ញស ើងវញី) 
     
ឥណទន និងបុសរប្បទនសៅឲ្យអតិលិជន  ១.២៥០.៧៣៨  ៥.០៨៨.០០២ ១.២៣៨.៨៩២ ៥.០៥០.៩៦៣ 
ប្បាក្ប់សញ្ញ ើ និងប្បាក្ត់មាល់សៅធនាគារ  ៧៨  ៣១៧ ១.៩៧៨ ៨.០៦៤ 
 ១.២៥០.៨១៦ ៥.០៨៨.៣១៩ ១.២៤០.៨៧០ ៥.០៥៩.០២៧ 

 
១៩. ចំណូលប្បតិបតតិការសផសងៗ 
 

 េប្ម្គបចុ់ងការយិបរសិចេទ 
ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ 

េប្ម្គបចុ់ងការយិបរសិចេទ 
ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 

 ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
 (ក្ំណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) (ក្ំណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 
     
ក្ម្ប្មសជើងស្ថរ ២៥.១២០ ១០២.១៨៨ ២២.១៨៥ ៩០.៤៤៨ 
ម្លែសេវា ១៥.៤២៥ ៦២.៧៤៩ ១៦.២៧៧ ៦៦.៣៦១ 
ចំណូលភា្លាភ ១០.០០៨ ៤០.៧១៣ ១៤.៥៤០ ៥៩.២៨០ 
ការផ្ទក្ពិនយ័ឥណទន ៥.៣២៧ ២១.៦៧០ ៤.៣២៩ ១៧.៦៤៩ 
ចំណូលសផសងៗ ៤.៩១០ ១៩.៩៧៤ ៦.២៨៩ ២៥.៦៤១ 
 ៦០.៧៩០ ២៤៧.២៩៤ ៦៣.៦២០ ២៥៩.៣៧៩ 
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២០. ចំណាយទូសៅ និងរែខបាល 
 

 េប្ម្គបចុ់ងការយិបរសិចេទ 
ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ 

េប្ម្គបចុ់ងការយិបរសិចេទ 
ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 

 ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
  (ក្ំណតេ់ម្គា ល់ ៤.២)  (ក្ំណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 

     
ចំណាយសលើបុ្ាលិក្ ២៥៥៨៣៣ ១,០៤០,៧២៩ ២៤៣,០០៣ ៩៩០,៧២៣ 
ចំណាយរលំេ់ 

១១០៩១៤ 
           

៤៥១,១៩៧  
១២៨,២៩៥ ៥២៣,០៥៩  

អតាប្បសោជនប៍ុ្ាលិក្ ៩៦៦២             ៣៩,៣០៥  ៥៥,៩៩៧ ២២៨,៣០០  
ក្ម្ប្មវជិាជ ជីវៈ ៤៩៣០០           ២០០,៥៥២  ៤៣,៦៥៣ ១៧៧,៩៧៣  
ចំណាយសលើម្លែសធវើែំសណើ រ និងោនយនត ១៧៥១៣             ៧១,២៤៣  ២១,២១៧ ៨៦,៥០២  
ចំណាយសលើទឹក្សភែើង 

១២២៤៤ 
              

៤៩,៨០៩  
១៤,៧០៩ ៥៩,៩៦៩  

ចំណាយសលើបរកិាខ រការោិល័យ ៧៤៦៧             ៣០,៣៧៦  ៩,៥៣៣ ៣៨,៨៦៦  
ចំណាយសលើការបរចិាច ្ និងេបបុរេធម ៌ ២៧៤២        ១១,១៥៤  ៧,០០០ ២៨,៥៣៩  
ក្ម្ប្មទំនាក្ទ់ំនង ៦៥៤០           ២៦,៦០៥  ៦,៥៩១ ២៦,៨៧២  
ចំណាយបងព់នធសផសងៗ ២៨៤៣         ១១,៥៦៥  ២,១១០ ៨,៦០២  
ចំណាយសលើការជួេជុល និងការថ្លទ ំ ១៨៦២ ៧,៥៧៥  ១,០៤៥ ៤,២៦០  
ការលុបសចាលប្ទពយេក្មម  
និងបរកិាខ រការោិល័យ - - ៩៤ ៣៨៣  
ចំណាយសផសងៗ ២៤៨២០ ១០០,៩៦៨ ២៧,៤២៩ ១១,៨២៨ 

 ៥០១៧៤០ ២,០៤១,០៧៨ ៥៦០,៦៧៦ ២,២៨៥,៨៧៦ 

 
២១. ការសផ្ៀងផ្្ទតបំ់ណុលថ្ែលបានសក្ើនស ើងពីេក្មមភាពហិរញ្ញ វតាុ 
ការថ្ប្បប្បួលសៅក្ាុងការសក្ើនស ើងបំណុលរបេ់ធនាគារពេីក្មមភាពហិរញ្ញ វតាុអាចប្តូវបានចាតថ់ាា ក្ែូ់ច
ខាងសប្កាម៖ 
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 បំណុលភតិេនា េរុប 
   
ម្លៃទី១ ថ្ែមក្រា ឆ្ា ២ំ០២១  ៥៨.៥៦៦   ៥៨.៥៦៦  
មនិថ្មន-លំហូរស្ថចប់្បាក្:់   
បថ្នាម  ២២០.១០៥   ២២០.១០៥  
លំហូរស្ថចប់្បាក្ ់   
ការេងប្តលប ់  (១១០.១៦៨)  (១១០.១៦៨) 
ប្តឹមម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១  ១៦៨.៥០៣   ១៦៨.៥០៣  
ប្តឹមម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ (្ិតជា នស់រៀល) (ក្ំណតេ់ម្គា ល់ ៤.២)  ៦៨៦.៤៨១   ៦៨៦.៤៨១  

 
២២. េមតុលយ និងប្បតិបតតិការជាមយួេមពន័ធញាតិ 
ធនាគារម្គនេមតុលយសៅេល់ជាមយួេមពន័ធញាតតិែូចខាងសប្កាម៖ 
 

 ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 
 ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 

 (ក្ំណតេ់ម្គា ល់ ៤.២)  (ក្ំណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 
ជាមយួេម្គជិក្ប្្សួ្ថររបេ់ម្គច េ់ភា្ហ៊ាុន     
ឥណទន និងបុសរប្បទន ២០០.០០០ ៨០៩.០០០ ២០០.០០០ ៨១៥.០០០ 
 

ឥណទន និងបុសរប្បទនជាមយួនឹងេម្គជកិ្ប្្ួស្ថររបេ់ម្គច េ់ភា្ហ៊ាុនម្គនកាលក្ណំតព់ ី១ឆ្ា  ំក្ាុងអ
ប្តាការប្បាក្ ់ ៩% ក្ាុងមយួឆ្ា ។ំធនាគារម្គនប្បតបិតតកិារជាមយួេមពន័ធញាតតិក្ាុងការយិបរសិចេទែូចខាង
សប្កាម៖ 
 

 េប្ម្គបចុ់ងការយិបរសិចេទ 
ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ 

េប្ម្គបចុ់ងការយិបរសិចេទ 
ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 

 ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
  (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 

     
ក្ម្ប្មប្កុ្មប្បឹក្ាភបិាល និងអតាប្បសោជនស៍ផសងៗ ១០២.០០០ ៤១៥.៨៥៤ ១០២.០០០ ៤១៥.៦៥០ 
ចំណាយសលើការជួលការោិល័យ ១២០.០០០ ៤៨៩.២៤០ ១២០.០០០ ៤៨៩.០០០ 
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២៣. ប្បតិបតតិការជាមយួបុ្ាលិក្ប្្បប់្្ងេំខាន់ៗ  
បុ្ាលិក្ប្្បប់្្ងេំខាន់ៗ  ប្តូវបានក្ំណតថ់ាជាបុ្ាលថ្ែលម្គនេិទធិអំណាច និងទនំលួែុេប្តូវក្ាុងការ
សធវើថ្ផនការ ែឹក្នា ំ និងប្្បប់្្ងសៅសលើេក្មមភាពរបេ់ធនាគារទងំសដាយផ្្ទល់ និងសដាយប្បសោល។ 
បុ្ាលិក្ប្្បប់្្ងេំខានរ់មួម្គនប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាល របេ់ប្ក្ុមហ៊ាុន។ 
២៤. ប្បសភទម្នឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុ 
តារាងខាងសប្កាម ផតល់នូវការវភិា្អំពីឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុ ថ្ែលប្តូវបានចាតថ់ាា ក្ជ់ារលំេ់ម្លែសែើម សោង
តាមេតងដ់ាររបាយការណ៍ទក្ទ់ងនងឹហិរញ្ញ វតាុអនតរជាតិម្នក្មពុជាសលែ ៩ (ឥណទន និង្ណនីប្តូវ
ទទួល ប្តូវបានវាេ់ថ្វងតាមរលំេ់តាម CIAS ៣៩ មនុសពលអនុវតតេតងដ់ាររបាយការណ៍ទក្ទ់ងនឹង
ហិរញ្ញ វតាុអនតរជាតិម្នក្មពុជាសលែ ៩) នងិបណុំលហិរញ្ញ វតាុ ថ្ែលបានចាតថ់ាា ក្ជ់ាបណុំល ប្តូវបានវាេ់
ថ្វងតាមរលំេ់ម្លែសែើម៖ 
 

 ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 
 ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
  (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២)  (កំ្ណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 

ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ     
រលំេ់ម្លែសែើម       
ស្ថចប់្បាក្ ់និង ស្ថចប់្បាក្េ់មមូល  ៣,៤២៨,៥៤២   ១៣,៩៦៧,៨៨០   ៣,២៣០,១៤៧   ១៣,០៦៥,៩៤៥  
ប្បាក្ប់សញ្ញ ើតាមចាប ់  ៤១៧,២៥០   ១,៦៩៩,៨៧៧   ៤១៧,២៥០   ១,៦៨៧,៧៧៦  
ឥណទន និង បុសរប្បទន - េុទធ  ៧,៦៨៤,៥៤៧   ៣១,៣០៦,៨៤៤   ៨,២៨២,៩៨១   ៣៣,៥០៤,៦៥៨  
ការវនិិសោ្   ១២,៥០០   ៥០,៩២៥   ១២,៥០០   ៥០,៥៦៣  
  ១១,៥៤២,៨៣៩   ៤៧,០២៥,៥២៦   ១១,៩៤២,៨៧៨   ៤៨,៣០៨,៩៤២  

 
បំណុលហិរញ្ញ វតាុ     
រលំេ់ម្លែសែើម     
្ណនី ណិជជក្មម និង ្ណនីជំ ក្ ់(*) 

 ១៦៤,១៦៥   ៦៦៨,៨០៨  ១៧០.០១៩ ៦៨៧.៧២៧ 
ប្បាក្ប់សញ្ញ ើរពីអតិលិជន  ១២៧,៥៩៦   ៥១៩,៨២៦  ១១៣.៨៥០ ៤៦០.៥២៣ 
បំណុលភតិេនា  ១៦៨,៥០៣   ៦៨៦,៤៨១   ៥៨,៥៦៦   ២៣៦,៨៩៩  
  ៤៦០,២៦៤   ១,៨៧៥,១១៥   ៣៤២,៤៣៥   ១,៣៨៥,១៤៩  

 
(*) មនិរមួបញ្ជូ លេំវធិានធន 
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២៥. សគាលបំណង និងសគាលនសោបាយម្នការប្្បប់្្ងហានិភយ័ហិរញ្ញ វតាុ 
េក្មមភាពរបេ់ធនាគារ បានបង្ហា ញហានិភយ័ហិរញ្ញ វតាុជាសប្ចើនែូចជា ហានភិយ័ឥណទន ហានិភយ័ទី
ផារ (រមួម្គនហានិភយ័   រូបិយបណ័ណ  ហានភិយ័អប្តាការប្បាក្ ់និងហានភិយ័តម្មែ) នងិហានភិយ័ស្ថច់
ប្បាក្ង់្ហយប្េួល។ ការទទលួយក្ហានភិយ័ ្ឺជាេាូលម្នអាជីវក្មមហិរញ្ញ វតាុ សហើយហានិភយ័ប្បតិបតតិ
ការ ្ឺជាផលវបិាក្ថ្ែលមនិអាចសជៀេផុតពីការសធវើជំនួញបាន។ 
ប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាល ម្គនភារៈក្ិចចទទួលែុេប្តូវជាទូសៅក្ាុងការបសងាើត នងិប្តួតពនិិតយសលើប្បពន័ធប្្បប់្្ង
ហានិភយ័របេ់ធនាគារ។ តនួាទីអភវិឌ្ឍ នងិប្តួតពនិិតយសលើសគាលនសោបាយម្នការប្្បប់្្ងហានិភយ័
របេ់ធនាគារប្តូវបានទទួលែុេប្តូវសដាយ       នាយក្ប្បតិបតតិការ សែើមបរីាយការណ៍ជាប្បចាែំល់ប្ក្ុម
ប្បឹក្ាភបិាលអពំីេក្មមភាពរបេ់ែែួន។ធនាគារម្គនសគាលការណ៍ថ្ណនាកំ្ាុងការប្្បប់្្ងហានភិយ័
សែើមបកី្ំណត ់នងិវភិា្ហានភិយ័ថ្ែលប្បឈម សដាយធនាគារក្ំណតក់្ប្មតិហានិភយ័ និងការប្តូតពិនិតយ 
និងសែើមបតីាមដានហានភិយ័ និងការអនុវតដនស៍ៅតាមហានភិយ័។ សគាលការណ៍ទងំសនឹះប្តូវបានប្តួតពិនិ
តយជាប្បចាសំដាយអាក្ប្្បប់្្ង សែើមបធីានាថាសគាលការណ៍ទងំសនាឹះ្ែុឹះបញ្ញច ំងពីការផ្ទែ េ់បដូរទីផារ នងិ
េក្មមភាពរបេ់   ធនាគារ។ តាមរយៈការបណដុ ឹះបណាដ លនីតិវធិី ម្គនសគាលសៅសែើមបរីក្ានូវបរោិកាេ
ប្្បប់្្ង ថ្ែលម្គនវនិយ័ នងិក្ាុងលក្ខណៈ    ស្ថា បនាថ្ែលនិសោជតិទងំអេ់យល់ែឹងអំពតីួនាទី នងិ
កាតពវក្ិចចរបេ់ពួក្ស្។ 
២៥.១ ហានិភយ័ឥណទន 
ហានិភយ័ឥណទន សក្ើតស ើងសដាយស្ថរលទធផលម្នការបរាជយ័របេ់អតិលិជន និងម្ែ្ូក្ាុងការបំសពញ
កាតពវក្ិចច   ហិរញ្ញ វតាុ និង     ឬ ក្ិចចេនារបេ់ពួក្ស្ សៅសពលថ្ែលែល់ក្ណំត។់ ការប្បឈមនឹងហានិ
ភយ័ឥណទន ជាចមបងសក្ើតស ើងតាមរយៈការផដល់     ឥណទនរបេ់ែែួនែល់អតិលិជន។ 
តម្មែសោងពីប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុសៅក្ាុងរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតាុ តណំាងឲ្យការប្បឈមនងឹហា
និភយ័ឥណទនជាអតិបរម្គរបេ់ធនាគារសនឹះ មុនសពលែក្តម្មែប្ទពយបញ្ញច ំ។ េក្មមភាពផដល់ឥណទន
សនឹះ ប្តូវបានែឹក្នាសំដាយសគាលការណ៍ឥណទនរបេ់ធនាគារ សែើមបធីានាឲ្យបានថាសគាលសៅទងំអេ់ 
ថ្ែលម្គនសៅក្ាុងការផដល់ឥណទន ប្តូវអាចេសប្មចបាននូវភាពសជា្ជយ័។ ឧទហរណ៍ េំណំុឥណ
ទនមយួម្គនភាពរងឹម្គ ំ និងម្គនលក្ខណៈលអ សហើយហានិភយ័ឥណទនប្តូវបានលយចុឹះផងថ្ែរ។         
សគាលនសោបាយឥណទនបានក្តប់្តា រមួម្គនសគាលការណ៍ផដល់ឥណទនសគាលការណ៍ម្នការបញ្ញច  ំ
និងការអនុមត័ឥណទនែំសណើ រការរបេ់វតាុបញ្ញច  ំ និងនតីិវធិីអនុវតដ សែើមបធីានាថាបានប្េបតាមេដងដ់ារ
របាយការណ៍ទក្ទ់ងនងឹហិរញ្ញ វតាុអនដរជាតិម្នក្មពុជា។ ធនាគារ ទទួលនូវវតាុបញ្ញច ំជាអចលនប្ទពយ និង
ការធានា សែើមបផីដល់ឥណទនែល់អតលិិជនសៅតាមេំណំុថ្បបបទឥណទន។       ការបា៉ា នប់្បម្គណពី
តម្មែេមប្េប ប្តូវបានថ្ផអក្សលើតម្មែម្នវតាុបញ្ញច ំ ថ្ែលបានវាយតម្មែ សៅសពលថ្ែលសេាើេំុឥណទន 
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សហើយជាទូសៅ្ឺមនិប្តូវបានសធវើការវាយតម្មែមដងសទៀតសនាឹះសទ សលើក្ថ្លងថ្ត សៅសពលថ្ែលឥណទន
សនាឹះប្តូវបានរក្ស ើញថាម្គនឱ្នភាពតម្មែ។ 

(i) ការវាេ់ថ្វងហានិភយ័ឥណទន 
ធនាគារបា៉ា នប់្បម្គណនូវក្ប្មតិប្បថ្ហលម្នការែក្ខានមនិទូទតេ់ងបណុំលរបេ់អាក្ែចីម្គា ក្់ៗ  សដាយ
សផ្ទត តសលើការពាក្រណ៍ប្បាក្ច់ំសនញ និងលំហូរទឹក្ប្បាក្រ់បេ់អាក្ែច។ី  

(ii) ការប្្បប់្្ងក្ប្មតិហានិភយ័ និងសគាការណ៍បសញ្ជ ៀេហានិភយ័  
ធនាគារ សធវើប្បតិបតតិការ និងផតល់ឥណទនសៅសអាយឯក្តតជន ឬេហប្គាេធុនតូច និងមធយម សៅក្ាុង 
ប្ពឹះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា។ ធនាគារប្្បប់្្ងក្ប្មតិ នងិ ប្តួតពិនតិយ ការប្បមូលផតុ ំហានភិយ័ឥណទនសៅ
សពល ថ្ែលវាប្តូវបានរក្ស ើញ។ ធនាគារជាតិម្នក្មពុជាបានក្ំណតន់ិយមនយ័ហានិភយ័ធំថាជាហានិ
ភយ័ឥណទនទូសៅចំស ឹះអាក្ទទួលផលជាឯក្តតបុ្ាលថ្ែលសលើេពី១០% ម្នមូលនិធិផ្្ទល់េុទធរបេ់
ធនាគារ។  

 

សោងតាមលក្ខែណឌ ម្នប្បកាេសលែ ធ៧-០៦-២២៦ ប្ប.ក្ របេ់ធនាគារជាតិម្នក្មពុជាធនាគារចាបំាច់
ប្តូវរក្ាប្្បស់ពលសវលានូវអនុបាទអតបិរម្គចំនួន ២០% រវាងហានភិយ័ឥណទនទូសៅរបេ់ធនាគារ 
សធៀបនឹងអាក្ទទួលផល   ឯក្តតជនណាមយួ និងមូលនិធផ្ិ្ទល់េុទធរបេ់ធនាគារ។ ហានិភយ័ឥណទន
ធំៗ េរុបមនិប្តូវសលើេពី៣០% ម្នមូលនិធិផ្្ទល់េុទធរបេ់ធនាគារសទ។ 
 
ធនាគារសប្បើប្បាេ់សគាលនសោបាយ និងការអនុវតតនជ៍ាសប្ចើនសែើមបបីនាយហានិភយ័ឥណទន។ សគាល
នសោបាយសប្បើសប្ចើនបំផុតក្ាុងចំសណាមសគាលនសោបាយទងំសនឹះ ្ឺការធានាសដាយយក្វតាុបញ្ញច ពំីអតលិិ
ជនថ្ែលជាការអនុវតតនទូ៍សៅមយួ។ ធនាគារអនុវតតតាមសគាលការនណ៍ថ្ណនាេំតីពីការទទួលយក្បាននូវ
ប្បសភទវតាុបញ្ញច  ំ ឬការបសញ្ច ៀេហានិភយ័ឥណទន។ ប្បសភទម្នវតាុបញ្ញច ំេំខាន់ៗ ថ្ែលបានធានាសលើ
ឥណទនផតល់ែល់អតិលិជនម្គនែូចជា៖  

• វតាុបញ្ញច ំជាប្ទពយេមបតតិទក្ទ់ិននឹងលំសៅដាឋ ន (ម្គនែី អគារ និង ប្ទពយសផសងៗ) 
• ការដាក្ប់ញ្ញច ំនូវប្ទពយេក្មមភាពអាជីវក្មមសផសងៗែូចជា ែី និង អគារជាសែើម និង  
• ស្ថចប់្បាក្ក់្ាុងទប្មងជ់ាប្បាក្ប់សញ្ញ ើម្គនក្ប្មតិ។  
(iii) ការវាេ់ថ្វង ECL 
ធនាគារបានបសងាើតសគាលនសោបាយ សែើមបអីនុវតតការវាយតម្មែសៅចុងការយិបរសិចេទម្នរបាយការណ៍
នីមយួៗថាសតើហានិភយ័ឥណទនរបេ់ឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុ បានសក្ើនស ើង្ួរសអាយក្តេ់ម្គា ល់ ចាប់
តាងំពីការទទួលស្ថា ល់ែំបងូ សដាយពិចារណាសលើការផ្ទែ េ់បតូរហានិភយ័ម្នការខាតបង ់ ថ្ែលសក្ើត
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ម្គនសលើឧបក្រណ៍បំណុល ប្តូវបានវាយតម្មែេប្ម្គប ់  ឱ្នភាពតម្មែ សដាយថ្ផអក្សលើែណំាក្ក់ាលែូច
ខាងសប្កាម: 

ែំណាក្ក់ាលទី ១៖  សៅសពលថ្ែលឧបក្រណ៍បណុំល ប្តូវបានទទួលស្ថា ល់ជាសលើក្ែំបូង ធនាគារ
ទទួលស្ថា ល់ ECL េប្ម្គបរ់យៈសពល ១២ ថ្ែ។ ែំណាក្ក់ាលទី ១ឧបក្រណ៍បណុំល រមួបញ្ចូ លសប្្ឿង
បរកិាខ រថ្ែល       ហានិភយ័ឥណទនបានប្បសេើរស ើង នងិឧបក្រណ៍ប្តូវបានស្ចាតថ់ាា ក្ព់ីែំណាក្ក់ាល
ទី ២។ 
ែំណាក្ក់ាលទី ២៖  សៅសពលឧបក្រណ៍បណុំល បានបង្ហា ញពីការសក្ើនស ើងោ៉ា ងខាែ ងំម្នហានភិយ័
ឥណទនចាបត់ាងំពីសែើមមក្ ធនាគារបានទទួលស្ថា ល់េំវធិានធន ECL េប្ម្គបម់យួវែតជីវតិ។ ែំណាក្់
កាលទី ២ ឧបក្រណ៍បណុំលក្រ៏មួបញ្ចូ លទងំក្តាត សផសងៗ ថ្ែលសធវើសអាយហានិភយ័ឥណទនបានប្បសេើរ
ស ើង និងឧបក្រណ៍សនឹះប្តូវបានស្ចាតថ់ាា ក្ព់ែីំណាក្ក់ាលទី ៣។ 
ែំណាក្ក់ាលទី ៣៖  សៅសពលថ្ែលឧបក្រណ៍បណុំលប្តូវបានចាតទុ់ក្ថាជាឥណទនថ្ែលម្គនឱ្
នភាពធនាគារទទួលស្ថា ល់ និងផតល់េំធានធន ECL េប្ម្គបម់យួវែតជីវតិ។ 

េម្គេធាតុ្នែឹឹះ ថ្ែលបានសប្បើប្បាេ់ក្ាុងការ្ណនា ECL ម្គនែូចខាងសប្កាម: 
• ប្បូបាប៊ាលីីសតម្នការែក្ខានេង ‘PD’ ្ឺជាការបា៉ា នប់្បម្គណម្នការសក្ើតស ើងម្នការែក្ខានេង
ថ្ែលអាចសក្ើតសទបើង ក្ាុងរយៈសពលក្ំណតណ់ាមយួ។ ការែក្ខានេង អាចសក្ើតស ើងថ្តក្ាុង  រយៈ
សពលជាក្ល់ាក្ណ់ាមយួក្ាុងការយិបរសិចេទ ថ្ែលបានវាយតម្មែ ប្បេិនសបើឧបក្រណ៍សនឹះមនិប្តូវបាន
ឈបទ់ទួលស្ថា ល់ពីមុន សហើយសៅថ្តេាិតក្ាុងេំសពៀតឥណទន។ 

• ការបាតប់ង ់ ថ្ែលបណាត លមក្ពីការែក្ខានេង ‘LGD’  - ជាការបា៉ា នស់្ថម នម្នការបាតប់ងថ់្ែល
សក្ើតស ើងក្ាុងក្រណីថ្ែល ការែក្ខានេងសក្ើតស ើងក្ាុងរយៈសពលណាមយួជាក្ល់ាក្។់        វា
អាប្េ័យសលើភាពែុេគាា រវាងលំហូរស្ថចប់្បាក្ត់ាមក្ចិចេនាម្នឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុថ្ែលបានមក្ពី
ម្ែ្ូ និងលំហូរស្ថចប់្បាក្ ់ថ្ែលធនាគាររពំឹងថានឹងទទលួបាន រមួទងំ វតាុបញ្ញច ។ំ 

• ផលប៉ាឹះ ល់ពីការែក្ខានេង ‘EAD’ - តណំាងឱ្យតម្មែសោងេរុបម្នឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុថ្ែលជា
ក្មមវតាុម្នការ្ណនាឱ្នភាពតម្មែ។ 

ការសក្ើនស ើង្ួរឲ្យក្តេំ់គាល់នូវហានិភយ័ឥណទន 
ធនាគារ ពិចារណាសលើឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុមយួ ថ្ែលបានទទួលរងនូវការសក្ើនស ើង្រួឱ្យក្តេ់ម្គា ល់នូវ 
ហានិភយ័ឥណទន សៅសពលលក្ខណៈវនិិចេយ័បរមិ្គណ និង្ុណភាពមយួ ឬសប្ចើនបានបំសពញែូចខាង
សប្កាម។ 



ធនាគារ ឯកទេស ភី ទេច អេស េ ៊ឹម េ ី ចំកាត់ 
 

របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ប្រចឆំ្ន ២ំ០២១                                                      74 

តារាងខាងសប្កាម្ឺ ជាលក្ខណៈវនិិចេយ័បរមិ្គណរបេ់ធនាគារ ក្ាុងការសធវើចំណាតថ់ាា ក្ស់្ថា នភាពឥណ
ទន៖ 

 
ចំនួនផ្ងៃផ្ដ្លមិនបានរង់

ក្បារ់ ឬ  
ការខរខានទូទាត់ ចំណាត់ថ្នែ រ់ ដំ្ណារ់កាល 

០ - ២៩ ផ្ងៃ ដំ្បណើ រការ ១ 

៣០ - ៨៩ ផ្ងៃ បក្កាមដំ្បណើ រការ ២ 
បក្ចើនជាង ៩០ ផ្ងៃ មិនដំ្បណើ រការ ៣ 

 
ការថ្បងថ្ចក្ជាប្ក្ុមេប្ម្គបក់ារវាយតម្មែេមូហភាព ប្តវូបានសធវើស ើងសដាយថ្ផអក្សលើលក្ខណៈហានិភយ័
ឥណទនថ្ែលបានថ្ចក្រថំ្លក្ ថ្ែលផលប៉ាឹះ ល់ម្នហានភិយ័សនាឹះ េាិតក្ាុងប្ក្ុមថ្តមយួ។ នាម្លៃទី៣១ 
ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ធនាគារ បាន វាយតម្មែហានិភយ័ឥណទនម្នឥណទនរយៈពលែែី និងឥណទនរយៈ
សពលថ្វង ដាចស់ដាយថ្ ក្ពីគាា ។ 
លក្ខណៈវនិិចេយ័្ុណភាពមយួចំនួន ប្តូវបានពិចារណាផងថ្ែរសដាយធនាគារក្ាុងការវាយតម្មែ នូវការ
សក្ើនសទបើង្ួរឲ្យ     ក្តេ់ម្គា ល់នូវហានិភយ័ឥណទន។ ប៉ាុថ្នតពុំម្គនការក្ណំតច់ំស ឹះ៖ ការរពំឹងទុក្ម្ន
ការរារាងំ និងការបងប់្បាក្ថ់្ែល          ចំម្លៃឈបេ់ប្ម្គក្ ឬការមនិសគារពតាមលក្ខែណឌ ក្ិចចេនា 
ប្ពឹតតិការណ៍ែូចជាការស្ថែ ប ់ ភាពអតក់ារង្ហរសធវើ ការក្សយ័ធន ឬការថ្លងលឹះ នងិការផ្ទែ េ់បតូរភាព
អវជិជម្គនសៅក្ាុងស្ថា នភាពអាជីវក្មម លក្ខែណឌ ហិរញ្ញ វតាុ និងឬ សេែឋក្ិចចថ្ែលអាក្ែចីសធវើប្បតិបតតិការ 
(ឧទហរណ៍ សប្គាឹះមហនតរាយ) និងេូចនាក្រសផសងសទៀត។ 
 
ការវាយតម្មែម្នការសក្ើនសទបើង្ួរសអាយក្តេ់ម្គា ល់នូវហានភិយ័ឥណទន រមួបញ្ចូលពត័ម៌្គននាសពល
អនា្ត សហើយប្តូវបានអនុវតតសដាយឈរសលើមូលដាឋ នប្បចាឆំ្ា សំៅក្ប្មតិវនិិសោ្។ លក្ខណៈវនិិចេយ័ 
ថ្ែលប្តូវបានសប្បើប្បាេ់ សែើមបកី្ំណត ់       អតតេញ្ញញ ណអំពីការសក្ើនសទបើង្ួរឲ្យក្តេ់ម្គា ល់ម្នហានិភយ័
ឥណទន ប្តូវបានសរៀបចំនងិពិនិតយស ើងវញិជាសទៀងទត ់ េប្ម្គបភ់ាពេមប្េបសដាយប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិា
លរបេ់ធនាគារ និងនាយក្ប្បតិបតតិថ្ែលបានថ្ណនាសំដាយសគាលការណ៍    ហានិភយ័។ 
ធាតុចូល ការេនមត និងបសចចក្សទេបា៉ា នស់្ថម ន៖ 
ECL  ប្តូវបានវាេ់ថ្វងេប្ម្គបរ់យៈសពល ១២ ថ្ែ ឬ មយួវែតជីវតិ សដាយអាប្េ័យសលើថាសតើការសក្ើនសទបើង
្ួរឲ្យក្តេ់ម្គា ល់នូវហានភិយ័ឥណទន បានសក្ើតម្គនស ើង ចាបត់ាងំពីការទទួលស្ថា ល់ែំបងូ ឬថាសតើ
ប្ទពយេក្មមប្តូវបានចាតទុ់ក្ថាជាឱ្នភាពឥណទន។ ECL ្ឺជាផលិតផលអបបហារម្ន PD EAD និង 
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LGD។ ECL ប្តូវបានក្ំណតស់ដាយការពាក្រណ៍ PD LGD និង EAD េប្ម្គបក់ារយិបរសិចេទនីមយួៗ 
និងេប្ម្គបធ់ាតុជាេមូហភាព នីមយួៗ។ ធាតុទងំបីសនឹះ ប្តូវបាន្ុណបញ្ចូលនងឹគាា  និងបានថ្ក្
េប្មួលេប្ម្គបល់ទធភាពម្នការរេ់រានម្គនជីវតិ (ឧទហរណ៍ ផលប៉ាឹះ ល់ មនិប្តូវបានទូទតជ់ាមនុ ឬ
ែក្ខានទូទតេ់ងសៅសែើមថ្ែ)។ 
PD េប្ម្គបេំ់សពៀតឥណទនរបេ់ធនាគារ ប្តូវបានបា៉ា នស់្ថម នតាមរយៈអប្តាឥណទនខាតបង ់ សដាយ
សប្បើប្បាេ់ពត័ម៌្គន ម្នចនំួនម្លៃថ្ែលមនិបានទូទតេ់ងរបេ់អាក្ែច ី នងិបថ្ប្មបប្មួលឥណទនខាតបង់
ប្បចាឆំ្ា ។ំ បថ្ប្មបប្មួលឥណទនខាតបងម់្ន្ណនី ប្តូវបានតាមដានោ៉ា ងប្តឹមប្តូវ សែើមបបីា៉ា នស់្ថម នការ
ផ្ទែ េ់បតូរម្នការែក្ខានេងរបេ់អាក្ែច។ី 
LGD ប្តូវបានក្ណំត ់ សដាយថ្ផអក្សលើក្តាត  ថ្ែលប៉ាឹះ ល់ែល់ការប្បមូលមក្វញិពកីារែក្ខានេង។ 
LGD ្ឺពឹងថ្ផអក្ជាចមបងសលើប្បសភទវតាុបញ្ញច  ំ នងិការពាក្រណ៍សលើតម្មែវតាុបញ្ញច  ំ ការសធវើអបបហារតម្មែ
ចំស ឹះតម្មែទីផារសដាយស្ថរថ្តសពលសវលាម្នការរបឹអូេ នងិចំណាយសលើការរបឹអូេ។ 
 
ពត័ម៌្គនសេែឋក្ចិចនាសពលអនា្ត ក្ប៏្តូវបានរមួបញ្ចូ លផងថ្ែរក្ាុងការក្ណំត ់ PD EAD និង LGD 
េប្ម្គបរ់យៈសពល ១១ថ្ែ នងិមយួវែតជីវតិ។ សទឹះបីជាោ៉ា ងណាក្ស៏ដាយ សដាយស្ថរថ្តក្ងវឹះទំនាក្ទ់ំនង
រវាង ECL និងក្តាត ម្គ៉ា ប្ក្ូសេែឋក្ិចចផលប៉ាឹះ ល់ម្នក្តាត ម្គ៉ា ប្ក្ូសេែឋក្ិចចមនិប្តូវបានចាតទុ់ក្ថាម្គនស្ថរៈ
េំខានក់្ាុងការយិបរសិចេទម្នរបាយការណ៍សនឹះសទ។ ការេនមតថ្ែលក្ណំតក់ារ្ណនា ECL ប្តូវបានតាម
ដាន និងប្តួតពិនិតយស ើងវញិជាសរៀងរាល់ឆ្ា ។ំ 

(iv) ្ុណភាពម្នឥណទន និងបសុរប្បទនេរបុ 
ឥណទននិងបុសរប្បទនែុល ប្តូវបានចាតថ់ាា ក្ែូ់ចខាងសប្កាម៖ 
• ឥណទន និងបុសរប្បទន មនិទនហួ់េកាលក្ណំត ់នងិមនិទនម់្គនឱ្នភាព 
ឥណទន និងបុសរប្បទន ថ្ែលអតិលិជនមនិថ្ែលែក្ខានក្ាុងការទូទតេ់ងតាមក្ចិចេនា (ការ
ប្បាក្ ់ ឬប្បាក្ស់ែើម) និងពុំប្តវូបានសធវើឱ្នភាពតម្មែ សដាយស្ថរថ្តគាម នភេតុតាងណាមយួបញ្ញជ ក្អ់ំពីឱ្
នភាពតម្មែ។ 

• ឥណទន និងបុសរប្បទនហួេកាលក្ំណត ់ប៉ាុថ្នតមនិទនម់្គនឱ្នភាព 
ឥណទន នងិបុសរប្បទនថ្ែលការទូទតេ់ងការប្បាក្ ់ ឬប្បាក្ស់ែើមតាមក្ចិចេនា បានហួេកាល
ក្ំណត ់ប៉ាុថ្នដធនាគារសជឿជាក្ថ់ា ពុំម្គនឱ្នភាពតម្មែ សក្ើតស ើងសដាយថ្ផអក្សលើមូលដាឋ នម្នប្ទពយបញ្ញច  ំ
និងឬ ែណំាក្ក់ាលម្ន       ការទូទតេ់ងសៅកានធ់នាគារ។ 

• ឥណទន និងបុសរប្បទនេរុបថ្ែលបានសធវើឱ្នភាព 
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ឥណទន នងិបុសរប្បទន ប្តូវបានចាតថ់ាា ក្ជ់ាឱ្នភាព សៅសពលថ្ែលប្បាក្ស់ែើម ឬការប្បាក្ ់ឬទងំ
ពីរ ្ឺហួេកាលក្ណំតរ់យៈសពល ១ថ្ែ ឬ តចិជាង ១ថ្ែ ប៉ាុថ្នដឥណទន បានបង្ហា ញេញ្ញញ ណម្ន
ភាពទនស់ែាយម្នឥណទនជា    ស្ថរវនដ។ 

តារាងខាងសប្កាមេសងខបពី្ ុណភាពម្នឥណទន និងបុសរប្បទនេរុបរបេ់ធនាគារ សដាយសោងតាមចំ
ណាតថ់ាា ក្ខ់ាងសលើ៖ 

 ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 
 ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
 (ក្ំណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) (ក្ំណតេ់ម្គា ល់ ៤.២) 
     

ឥណទន និងបុសរប្បទន     
មនិហួេកាលក្ំណត ់និង 
មនិម្គនឱ្នភាព ៦,៥០៦,៦៧៣ ២៦,៥០៨,១៨៥ ៧.៤០៨.៧១៥ ២៩.៩៦៨.២៥២ 
ហួេកាលក្ំណត ់ថ្តមនិម្គនឱ្នភាព ៣៩៨,៣៧៩ ១,៦២២,៩៩៦ ១២៧.៧៩២ ៥១៦.៩១៩ 
ការសធវើឱ្នភាពដាចស់ដាយថ្ ក្ ៧៧៩,៤៩៥ ៣,១៧៥,៦៦៣ ៧៤៦.៤៧៤ ៣.០១៩.៤៨៧ 
 ៧,៦៨៤,៥៤៧ ៣១,៣០៦,៨៤៤ ៨.២៨២.៩៨១ ៣៣.៥០៤.៦៥៨ 

 
២៥.២ ហានិភយ័ទីផារ 
ហានិភយ័ទីផារ្ឺជាភាពមនិចាេ់លាេ់ម្នតម្មែទីផារម្នតម្មែទីផារនងិប្បាក្ច់ំសណញពីការផ្ទែ េ់អប្តា
បដូរប្បាក្ ់អប្តាការប្បាក្ ់   តម្មែទីផារ និងការថ្ប្បប្បួលសផសងៗ។ ធនាគារសផ្ទត តសលើហានិភយ័ទីផារថ្ែល
ជាហានិភយ័ថ្ែលតម្មែឬលំហូរស្ថចប់្បាក្ន់ាសពលអនា្តម្នឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុនឹងថ្ប្បប្បួលសដាយស្ថរ
ការផ្ទែ េ់បតូរម្នតម្មែទីផារ។ 
 
ហានិភយ័ទីផារសក្ើតស ើងសដាយស្ថរការផ្ទែ េ់បតូរអប្តាការប្បាក្រូ់បិយបណ័ណ និងតម្មែមូលនិធិទងំអេ់សនឹះ
ប្តូវបានប៉ាឹះ ល់នឹងចលនា  ទីផារទូសៅនិងជាក្ល់ាក្ន់ិងការផ្ទែ េ់បតូរក្ប្មតិម្នភាពធាែ ក្ចុ់ឹះម្នអប្តាទី
ផារឬតម្មែថ្ែលម្គនែូចជាអប្តាការប្បាក្ ់ អប្តាឥណទន     អប្តាបតូរប្បាក្ប់រសទេនងិ តម្មែមូលធន។ 
 
ធនាគារមនិសប្បើឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុនិទេសន ៍ ែូចជាក្ចិចេនាបតូររូបិយវតាុ និងការសផ្ទត ឹះបតូរអប្តាការប្បាក្់
សែើមបបី្្បប់្្ងហានិភយ័ហិរញ្ញ វតាុរបេ់ែែួនសនាឹះសទ។ 
រូបិយបណ័ណ បរសទេជាប្ទពយេក្មមនិងបំណុលហិរញ្ញ វតាុថ្ែលសធវើឱ្យធនាគារប្បឈមនងឹហានភិយ័រូបិយប័
ណណ ថ្ែលម្គនែូចខាងសប្កាម។ ចំននួប្បាក្ស់រៀលថ្ែលបង្ហា ញជាប្បាក្ែុ់លាែ រអាសមរកិ្្ឺជារបាយការណ៍
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ថ្ែលប្តូវបានរាយការណ៍សៅថាា ក្ែ់ឹក្នាេំំខាន់ៗ ។ ចនំួនប្បាក្ស់រៀលប្តូវបានបតូរសៅជាែុលាែ រអាសមរកិ្
តាមអប្តាចុងសប្កាយ៖ 

 
(i) ហានិភយ័ការបដូររបូិយបណ័ណ បរសទេ 

ហានិភយ័រូបិយបណ័ណ បរសទេរបេ់ធនាគារសនឹះ សក្ើតស ើងពីប្បតិបតតិការថ្ែលម្គនរូបិយបណ័ណ បរសទេ។ 
 
ក្ាុងអំ ុងការយិបរសិចេទសនឹះ ហានិភយ័រូបិយបណ័ណ បរសទេរបេ់ធនាគារ ម្គនតិចតចួ ពីសប្ ឹះភា្សប្ចើនម្ន
ប្បតិបតតិការរបេ់ែែួន ប្តូវបានសធវើស ើងជាែុលាែ រអាសមរកិ្។ 
 

(ii) ហានិភយ័អប្តាការប្បាក្ ់
ហានិភយ័អប្តាការប្បាក្ ់ េំសៅែល់ការថ្ប្បប្បួលសៅក្ាុងការប្បាក្េុ់ទធ ថ្ែលជាលទធផលម្នការផ្ទែ េ់បដូរ
សៅក្ាុងក្ប្មតិម្នអប្តាការប្បាក្ ់ នងិការផ្ទែ េ់បដូរេម្គេភាពម្នប្ទពយេក្មម និងបណុំល។ ការប្បឈម
នឹងហានិភយ័    អប្តាការប្បាក្ ់ទក្ទ់ងជាចមបងក្ាុងការផដល់ឥណទន និងប្បាក្ប់សញ្ញ ើសៅធនាគារ។ 
 
សដាយស្ថរថ្តភា្សប្ចើនម្នប្ទពយេក្មមហិរញ្ញក្មមវតាុ ម្គនរយៈសពលែែី និងអប្តាការប្បាក្ ់ ម្គនភាពថ្ប្ប
ប្បួលសៅតាមអប្តាទីផារ ធនាគារមនិសប្បើ ឧបក្រណ៍ហរញិ្ញ វតាុសែើមបទីបស់្ថា តហ់ានិភយ័ថ្បបសនឹះសទ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ធនាគារ ឯកទេស ភី ទេច អេស េ ៊ឹម េ ី ចំកាត់ 
 

របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ប្រចឆំ្ន ២ំ០២១                                                      78 

តារាងបង្ហា ញពអីប្តាការប្បាក្វ់ាេ់ថ្វងតាមការបិរសិចេទរបេ់របាយការណ៍ ថ្ែលឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុក្ំណតត់ម្មែស ើងវញិ ឬ បំថ្របំរលួថ្ែលបានសក្ើតស ើង៖ 

 

 
រហូតែល់១ ថ្ែ ១-៣ ថ្ែ ៣-១២ថ្ែ ១-៥ឆ្ា  ំ សលើេពី ៥ឆ្ា  ំ ពំុម្គនការប្បាក្ ់ េរុប 

អប្តាការប្បាក្់
ប្បេិទធភាព (%) 

 ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្  
នាថ្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១         
ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ         
ស្ថចប់្បាក្ ់និងេមមូលស្ថចប់្បាក្ ់  -     -     -     -     -     ៣,៤២៨,៥៤២   ៣,៤២៨,៥៤២   
ឥណទន និងបុសរប្បទន  -     -     -     -     ៣៨៧,២៥០   ៣០,០០០   ៤១៧,២៥០  ០.១៨ – ០.២ 
ែំសណើ រការ  ៧៤០,០៨៦   ១,៤១៧,៥១៣   ៤,២៨០,៥០០   ៧៣១,៧៤១   ៥១៤,៧០៧   -     ៧,៦៨៤,៥៤៧  ៩ – ២៤ 
មនិែំសណើ រការ  -     -     -     -     -     ១២,៥០០   ១២,៥០០   
ការប្បាក្ប់្តូវទទួលបាន  -     -     -     -     -     ៣,៤២៨,៥៤២   ៣,៤២៨,៥៤២   
ការវនិិសោ្  -     -     -     -     ៣៨៧,២៥០   ៣០,០០០   ៤១៧,២៥០   
ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុេរុប  ៧៤០,០៨៦   ១,៤១៧,៥១៣   ៤,២៨០,៥០០   ៧៣១,៧៤១   ៩០១,៩៥៧   ៣,៤៧១,០៤២   ១១,៥៤២,៨៣៩   
         
បំណុលហិរញ្ញ វតាុ         
ប្បាក្ប់សញ្ញ ើពីអតិលិជន  -     -     -     -     -     ១២៧,៥៩៦   ១២៧,៥៩៦   
្ណនី ណិជជក្មម និងបំណុលផសង(*)  -     -     -     -     -     ១៦៤,១៦៥   ១៦៤,១៦៥   
បំណុលភតិេនា  ៨,៨១៣   ១៧,៨១៤   ៧៣,៨០៨   ៦៨,០៦៨   -     -     ១៦៨,៥០៣  ៨ 
បំណុលហិរញ្ញ វតាុេរុប  ៨,៨១៣   ១៧,៨១៤   ៧៣,៨០៨   ៦៨,០៦៨   -     ២៩១,៧៦១   ៤៦០,២៦៤   
្ម្គែ តតម្មែការប្បាក្េ់រុប  ៧៣១,២៧៣   ១,៣៩៩,៦៩៩   ៤,២០៦,៦៩២   ៦៦៣,៦៧៣   ៩០១,៩៥៧   ៣,១៧៩,២៨១   ១១,០៨២,៥៧៥   
េមមូល្ិតជា នស់រៀល  
(កំ្ណតេំ់គាល់ ៤.២) 

 ២,៩៧៩,២០៦   ៥,៧០២,៣៧៤  ១៧,១៣៨,០៦៣   ២,៧០៣,៨០៤   ៣,៦៧៤,៥៧៣   ១២,៩៥២,៣៩១   ៤៥,១៥០,៤១១  
 

(*) មនិរមួបញ្ជូ លេំវធិានធន 
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រហូតែល់១ ថ្ែ ១-៣ ថ្ែ ៣-១២ថ្ែ ១-៥ឆ្ា  ំ សលើេពី ៥ឆ្ា  ំ ពំុម្គនការប្បាក្ ់ េរុប 

អប្តាការប្បាក្់
ប្បេិទធភាព 

(%) 
 ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្  
នាថ្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០         
ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ         
ស្ថចប់្បាក្ ់និងេមមូលស្ថចប់្បាក្ ់  -     -     -     -     -    ៣.២៣០.១៤៧ ៣.២៣០.១៤៧  
ឥណទន និងបុសរប្បទន  -     -     -     -    ៣៨៧.២៥០ ៣០.០០០ ៤១៧.២៥០ ០.១៨ – ០.២ 
ែំសណើ រការ ៩៩៥.២៦២ ២.៥១៤.៥០៧ ៣.២១០.៦៥៦ ១.០២១.៦៣២ ៥៤០.៩២៤  -    ៨.២៨២.៩៨១ ៩ – ២៤ 
មនិែំសណើ រការ  -     -     -     -     -    ១២.៥០០ ១២.៥០០  
ការប្បាក្ប់្តូវទទួលបាន ៩៩៥.២៦២ ២.៥១៤.៥០៧ ៣.២១០.៦៥៦ ១.០២១.៦៣២ ៩២៨.១៧៤ ៣.២៧២.៦៤៧ ១១.៩៤២.៨៧៨  
ការវនិិសោ្         
ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុេរុប         
  -     -     -     -     -    ១១៣.៨៥០ ១១៣.៨៥០  
បំណុលហិរញ្ញ វតាុ  -     -     -     -     -    ១៧០០១៩ ១៧០.០១៩  
ប្បាក្ប់សញ្ញ ើពីអតិលិជន ៩.៥៩២ ១៩.៣៨៦ ២៩.៥៨៨  -     -     -    ៥៨.៥៦៦ ៨ 
្ណនី ណិជជក្មម និងបំណុលផសង(*) ៩.៥៩២ ១៩.៣៨៦ ២៩.៥៨៨  -     -    ២៨៣.៨៦៩ ៣៤២.៤៣៥  
បំណុលភតិេនា         
បំណុលហិរញ្ញ វតាុេរុប ៩៨៥.៦៧០ ២.៤៩៥.១២១ ៣.១៨១.០៦៨ ១.០២១.៦៣២ ៩២៨.១៧៤ ២.៩៨៨.៧៧៨ ១១.៦០០.៤៤៣  
្ម្គែ តតម្មែការប្បាក្េ់រុប ៤.០១៦.៦០៥ ១០.១៦៧.៦១៨ ១២.៩៦២.៨៥២ ៤.១៦៣.១៥០ ៣.៧៨២.៣០៩ ១២.១៧៩.២៧០ ៤៧.២៧១.៨០៥  
េមមូល្ិតជា នស់រៀល  
(កំ្ណតេំ់គាល់ ៤.២) 

 -     -     -     -     -    ៣.២៣០.១៤៧ ៣.២៣០.១៤៧  

 

(*)មនិរមួបញ្ជូ លេំវធិានធន 



ធនាគារ ឯកទេស ភី ទេច អេស េ ៊ឹម េ ី ចំកាត់ 
 

របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ប្រចឆំ្ន ២ំ០២១                                                      80 

២៥.៣ ហានិភយ័ស្ថចប់្បាក្ង់្ហយប្េលួ 
ហានិភយ័ស្ថចប់្បាក្ង់្ហយប្េួល ទក្ទ់ងនងឹលទធភាពរក្ាស្ថចប់្បាក្ង់្ហយប្េួលឲ្យបានប្្បប់្គាន ់
សែើមបបីំសពញក្ិចចេនា និងកាតពវក្ិចច  ហិរញ្ញ វតាុ សៅសពលែល់ការក្ំណតេ់ងនូវតម្មែេមសហតុផលរមួ។ 

បថ្នាមពីសលើការអនុវតតនោ៍៉ា ងសពញសលញតាមតប្មូវការម្នស្ថចប់្បាក្ង់្ហយប្េួល ្ ណៈប្្បប់្្ងធនាគារ 
បានប្តួតពិនតិយោ៉ា ងហមតច់តស់ៅសលើលំហូរស្ថចប់្បាក្ចូ់ល និងលំហូរស្ថចប់្បាក្ស់ចញ ក្ាុង្ម្គែ តម្នអាយុ
កាលតាមរយៈការយិបរសិចេទរាយការណ៍។ ការថ្ប្បប្បួលម្នឥណទន នងិប្បាក្បសញ្ញ ើរបេ់អតិលជិន ប្តូវ
បានប្តួតពិនតិយ តាមដាន សហើយតប្មូវការស្ថចប់្បាក្ង់្ហយប្េួល ប្តូវបានសធវើការថ្ក្តប្មូវ សែើមបកី្ំណតឲ់្យ
ចាេ់នូវប្ទពយេក្មមជាស្ថចប់្បាក្ង់្ហយប្េួលឲ្យបានប្្បប់្គាន ់ សែើមបបីំសពញក្ិចចេនា និងកាតពវក្ចិច
ហិរញ្ញ វតាុរបេ់ែែួន សៅសពលែល់កាលក្ំណត។់ 

តារាងខាងសប្កាម ្ឺការវភិា្ម្នប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ និងបំណុលហិរញ្ញ វតាុម្នធនាគារ សៅតាមប្ក្ុមថ្ែល
 ក្ព់ន័ធ រមួបញ្ចូ លទងំការទូទតែ់ល់សពលក្ណំតេ់ង។ 

២៥.៤ ហានិភយ័ប្បតិបតតិការ 
ហានិភយ័ប្បតិបតតិការសនឹះ ្ជឺាហានិភយ័ម្នការខាតបងស់ដាយផ្្ទល់ ឬសដាយប្បសោល ថ្ែលអាចជាលទធ
ផលពីែំសណើ រការម្ផ្ក្ាុងមនិប្្បប់្គាន ់ឬអាចជាបុ្ាល និងប្បពន័ធ ឬពីក្តាត ខាងសប្រ ប្តូវបានប្្បប់្្ងតាម
រយៈែំសណើ រការប្្បប់្្ង   ហានិភយ័ប្បតិបតតិការ ថ្ែលបានបសងាើតការប្តួតពនិិតយ នងិការរាយការណ៍ឲ្យ
បានប្តឹមប្តូវពីេក្មមភាពអាជីវក្មមតាមរយៈការប្្បប់្្ង និងគាបំ្ទថ្ែលជាឯក្រាជយម្នអងាភាពអាជីវក្មម 
និងការប្តួតពិនតិយថ្ែលបានផដល់សដាយ្ណៈប្្បប់្្ង។ 

 

ការប្្បប់្្ងហានភិយ័ប្បតិបតតិការរបេ់ធនាគារ តប្មូវឲ្យបសងាើតនូវរចនាេមពន័ធ តួនាទ ី និងវធិសី្ថស្រេដម្ន
ការប្្បប់្្ងរបេ់អងាភាពឲ្យបានចាេ់លាេ់។ សគាលការណ៍ និងវធិានការប្្បប់្្ងម្ផ្ក្ាុងជាសប្ចើនប្តូវ
បានអនុវតតរមួម្គនការបសងាើតេិទធិក្ាុងការអនុមត័ ប្បពន័ធ ប្តួតពិនតិយោ៉ា ងហមតច់ត ់ការសរៀបចំនូវនីតិវធិីនិង 
ឯក្ស្ថរេម្គអ ងនានា ប្ពមទងំការអនុវតដតាមបទបញ្ញតតិ នងិតប្មូវការតាមចាបន់ានា។ 
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 រហូតែល់១ ថ្ែ ១-៣ ថ្ែ ៣-១២ថ្ែ ១-៥ឆ្ា  ំ សលើេពី ៥ឆ្ា  ំ ពំុម្គនកាលកំ្ណត ់ េរុប 
 ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ 
នាថ្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១        
ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ        
ស្ថចប់្បាក្ក់្ាុងម្ែ ៣.៤២៨.៥៤២  -     -     -     -     -    ៣.៤២៨.៥៤២ 
ឥណទននិងបុសរប្បទនសៅសអាយអតិលិជន -     -    -     -     -     4១7.២50   4១7.២50  
ការប្បាក្ប់្តូវទទួលបាន ២.៩៤០.៧៥៨ ១.៤៤៩.៤៧៦  ៤.៤២៧.៩០៧  ៧២០.៧៤៩   696.១69   -     ១0.២35.059  
ការវនិិសោ្  -     -     -     -     -     ១២.500   ១២.500  
ប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុេរុប ៦.៣៦៩.៣០០  ១.៤៤៩.៤៧៦ ៤.៤២៧.៩០៧ ៧២០.៧៤៩  696.១69   4២9.750   ១4.093.35១  
        
បំណុលហិរញ្ញ វតាុ        
Trade and other payables*  ១២៧.៥៩៦   -     -     -     -     -     ១២៧.៥៩៦  
ប្បាក្ប់សញ្ញ ើពីអតិលិជន  ១៦៤.១៦៥   -     -     -     -     -     ១៦៤.១៦៥  
្ណនី ណិជជក្មម និងបំណុលសផសងៗ (*)  ៨.៨១៣   ១៧.៨១៤   ៧៣.៨០៨   ៦៨.០៦៨     ១៦៨.៥០៣  
បំណុលភតិេនា  ៣០០.៥៧៤   ១៧.៨១៤   ៧៣.៨០៨   ៦៨.០៦៨   -     -     ៤៦០.២៦៤  
បំណុលហិរញ្ញ វតាុេរុប  ១២៧.៥៩៦   -     -     -     -     -     ១២៧.៥៩៦  
្ម្គែ តតម្មែការប្បាក្េ់រុប  ៦.០៦៨.៧២៦   ១.៤៣១.៦៦២   ៤.៣៥៤.០៩៩   ៦៥២.៦៨១   ៦៩៦.១៦៩   ៤២៩.៧៥០   ១៣.៦៣៣.០៨៧  
េមមូល្ិតជា នស់រៀល  
(កំ្ណតេំ់គាល់ ៤.២) ២៤.៧២៣.៩៩០   ៥.៨៣២.៥៩១   ១៧.៧៣៨.៥៩៩  ២.៦៥៩.០២២   ២.៨៣៦.១៩៣   ១.៧៥០.៨០២   ៥៥.៥៤១.១៩៦  

 
(*) មនិរមួបញ្ជូ លេំវធិានធន 
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 រហូតដ្ល់១ ផ្ខ ១-៣ ផ្ខ ៣-១២ផ្ខ ១-៥ឆ្ែ ំ បលើសពី ៥ឆ្ែ ំ 
ពំុម្មនកាល

រំណត់ សរុរ 
 ដុ្លាា រអាបមររិ ដុ្លាា រអាបមររិ ដុ្លាា រអាបមររិ ដុ្លាា រអាបមររិ ដុ្លាា រអាបមររិ ដុ្លាា រអាបមររិ ដុ្លាា រអាបមររិ 

នាផ្ងៃទី៣១ ផ្ខធែូ ឆ្ែ ំ២០២០        

ក្ទពយសរមាហិរញ្ញវតថុ        

សាច់ក្បារ់រែុងផ្ដ្ ៣.២៣០.១៤៧  -     -     -     -     -    ៣.២៣០.១៤៧ 

ឥណទានបៅបអាយអតិងិជន  -     -     -     -     -    ៤១៧.២៥០ ៤១៧.២៥០ 

ការក្បារ់ក្តូវទទួលបាន ៩៩៥.២៦២ ២.៥១៤.៥០៧ ៣.២១០.៦៥៦ ១.០២១.៦៣២ ៥៤០.៩២៤  -    ៨.២៨២.៩៨១ 

ការវនិិបោគ  -     -     -     -     -    ១២.៥០០ ១២.៥០០ 

ក្ទពយសរមាហិរញ្ញវតថុសរុរ ៤.២២៥.៤០៩ ២.៥១៤.៥០៧ ៣.២១០.៦៥៦ ១.០២១.៦៣២ ៥៤០.៩២៤ ៤២៩.៧៥០ ១១.៩៤២.៨៧៨ 

        

រំណុលហិរញ្ញវតថុ        

ក្បារ់របញ្ញើពីអតិងិជន ១១៣.៨៥០  -     -     -     -     -    ១១៣.៨៥០ 

គណនីពាណិជជរមា និងរំណុលបនសងៗ (*) ១៧០.០១៩  -     -     -     -     -    ១៧០.០១៩ 

រំណុលភតិសនា ៩.៥៩២ ១៩.៣៨៦ ២៩.៥៨៨  -     -     -    ៥៨.៥៦៦ 

រំណុលហិរញ្ញវតថុសរុរ ២៩៣.៤៦១ ១៩.៣៨៦ ២៩.៥៨៨  -     -     -    ៣.៤២.៤៣៥ 

គម្មា តតផ្មាការក្បារ់សរុរ ៣.៩៣១.៩៤៨ ២.៤៩៥.១២១ ៣.១៨១.០៦៨ ១.០២១.៦៣២ ៥៤០.៩២៤ ៤២៩.៧៥០ ១១.៦០០.៤៤៣ 

សមមូលគិតជាពាន់បរៀល (រំណត់សំគាល់ 
៤.២) 

១៦.០២២.៦៨៨ ១០.១៦៧.៦១៨ ១២.៩៦២.៨៥២ ៤.១៦៣.១៥០ ២.២០៤.២៦៥ ១.៧៥១.២៣១ ៤៧.២៧១.៨០៥ 

(*) មនិរមួបញ្ជូ លេំវធិានធន 
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២៦. តម្មែេមប្េបម្នប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុនិងបំណុលហិរញ្ញ វតាុ 
ឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុ រមួម្គនប្ទពយេក្មមហិរញ្ញ វតាុ បណុំលហិរញ្ញ វតាុ និងឧបក្រណ៍សប្រតារាងតុលយការ។ 
តម្មែេមប្េបជាតម្មែថ្ែលទទួលបានពីការលក្ប់្ទពយេក្មម ឬប្បតិបតតិការសផ្របណុំលរវាងភា្ីសៅក្ាុងទី
ផារេាិតក្ាុងការយិបរសិចេទថ្ែលអាចវាេ់ថ្វងបាន ឬសៅការយិបរសិចេទ ថ្ែលធនាគារអាចសធវើេប្ម្គបស់ប្បើ
ប្បាេ់ពត័ម៌្គនក្ាុងទីផារបានសប្ចើនជាងស្។ ពត័ម៌្គនថ្ែលបានបង្ហា ញ ្ឺជាការបា៉ា នប់្បម្គណពីតម្មែេម
ប្េបសៅកាលបរសិចេទម្នរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតាុ។ 

េប្មងត់ម្មែ និងការអសងាតតម្មែេមប្េបថ្ែលអាចសប្បើប្បាេ់បាន ប្តូវបានសប្បើេប្ម្គបក់ារវាេ់ថ្វងម្ន
តម្មែេមប្េបម្នឧបក្រណ៍ហរញិ្ញ វតាុ។ េប្ម្គបេ់ប្មងត់ម្មែ នងិការអសងាតតម្មែេមប្េបថ្ែលមនិអាច
សប្បើប្បាេ់ តម្មែេមប្េបប្តូវបានបា៉ា នស់្ថម នសដាយថ្ផអក្សលើមូលដាឋ នម្នវធិីស្ថស្រេដ និងការេនមតមយួចំននួ
ថ្ែលទក្ទ់ងនងឹចរតិលក្ខណៈហានិភយ័ម្នឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុនានា អប្តាអបាហារ ការបា៉ា នប់្បម្គណ
ម្នលំហូរទឹក្ប្បាក្ន់ាសពលអនា្ត និងក្តាត សផសងសទៀត។ 

ពត័ម៌្គនេមប្េបេប្ម្គបប់្ទពយេក្មម និងបំណុលមនិថ្មនហិរញ្ញ វតាុមនិប្តូវបានបញ្ចូលក្ាុង េតងដ់ារ
របាយការណ៍   ទក្ទ់ងនឹងហិរញ្ញ វតាុ     អនតរជាតិម្នក្មពុជាសលែ ៧៖ ការបង្ហា ញឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុតាម
តម្មែតាមេមប្េប ប្តូវបានបង្ហា ញែូចខាងសប្កាម៖ 

តម្មែេមប្េបម្នឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វតាុរបេ់ធនាគារម្គនែូចជាស្ថចប់្បាក្ ់ និងស្ថចប់្បាក្េ់មមូល ប្បាក្់
បសញ្ញ ើ និងប្បាក្ត់មាល់សៅធនាគារជាតិម្នក្មពុជា ប្បាក្ប់សញ្ញ ើ និងប្បាក្ត់មាល់សៅធនាគារនានា ប្ទពយេក្មម
និងបណុំលសផសងសទៀត ្ឺពុមំ្គនស្ថរៈេំខានក់្ាុងការផ្ទែ េ់បដូរម្នអប្តាការប្បាក្ទ់ីផារ សដាយស្ថរថ្តអាយុ
កាលក្ំណតម់្នឧបក្រណ៍ទងំសនឹះសទ។ សហតុសនឹះ តម្មែសោងម្នប្ទពយេក្មម និងបណុំលហិរញ្ញ វតាុទងំ
សនឹះ្ឺម្គនតម្មែប្បហាក្ប់្បថ្ហលនឹងតម្មែេមប្េបសៅកាលបរសិចេទម្នរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតាុ។ 
តម្មែេមប្េប ប្តូវបានថ្ផអក្សលើវធិីស្ថស្រេដ និងការេនមតែូចខាងសប្កាមសនឹះ៖ 
ឥណទន បុសរប្បទន និងសផសងសទៀត 
តម្មែេមប្េប ប្តូវបានបា៉ា នប់្បម្គណសដាយសធវើការ្ណនាលំហូរស្ថចប់្បាក្ ់ នាសពលអនា្តសដាយសប្បើ
ប្បាេ់អប្តាការប្បាក្ទ់ីផារម្នឥណទនថ្ែលម្គននភិយ័ឥណទន និងកាលក្ណំត ់ថ្ែលប្េសែៀងគាា ។ 
ឋានានុប្ក្មម្នតម្មែេមប្េប 
េតងដ់ាររបាយការណ៍ទក្ទ់ងនឹងហិរញ្ញ វតាុអនតរជាតិម្នក្មពុជាសលែ ៧ បញ្ញជ ក្ឋ់ានានុប្ក្មសដាយថ្ផអក្សលើ
បសចចក្សទេវាយតម្មែថាសតើធាតុចូលម្នបសចចក្សទេវាយតម្មែទងំសនាឹះ អាចសធវើការអសងាតបាន ឬមនិបាន។ 
ធាតុចូលថ្ែលអាចសធវើការអសងាត បាន ្ែុឹះបញ្ញច ំងពទីិនានយ័ម្នទីផារទទួលបានពីប្បភពឯក្រាជយ និងធាតុ
ចូលថ្ែលមនិអាចសធវើការអសងាត បាន្ែុឹះបញ្ញច ំងពីការេនមតទីផាររបេ់ធនាគារ។ ឋានានុប្ក្មតម្មែេម
ប្េប ្ឺម្គនែូចខាងសប្កាម៖ 
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• ក្ប្មតិទ១ី ការប្េងត់ម្មែ (មនិថ្ក្តប្មូវ) សៅក្ាុងទផីារេក្មមម្នការថ្បក្ថ្ចក្ប្ទពយេក្មម ឬបំណុល។ 
ក្ប្មតិសនឹះរមួបញ្ចូ លទងំការរាយបញ្ជ ីមូលបប្តក្មមេិទិធ នងិឧបក្រណ៍បណុំល។ 

• ក្ប្មតិទី២ ធាតុចូលថ្ែលមនិបានប្េងត់ម្មែ ប្តូវបានបញ្ចូលសៅក្ាុងក្ប្មតិទ១ី ថ្ែលអាចអសងាតបាន
េប្ម្គបប់្ទពយេក្មម ឬបណុំលអាចសដាយផ្្ទល់ (ឧទហរណ៍ែូចជា តម្មែ) ឬសដាយប្បសោល 
(ឧទហរណ៍ែូចជាការថ្ប្បប្បួលតម្មែ) 

• ក្ប្មតិទី៣ ធាតុចូលរបេ់ប្ទពយេក្មម ឬបណុំល ថ្ែលមនិប្តូវបានថ្ផអក្សលើទិនានយ័ទផីារថ្ែលអាច
អសងាតបាន (ធាតុចូលថ្ែលមនិអាចអសងាតបាន)។ ក្ប្មតិសនឹះ រមួបញ្ចូ លនូវឧបក្រណ៍មូលធន នងិ
បំណុលជាមយួនឹងេម្គេភាពថ្ែលមនិអាចអសងាតោ៉ា ងេខាន។់ 

២៧ ការប្្បប់្្ងមូលធន 

២៧.១ សែើមទុនតាមបទបញ្ញតតិ 

និយត័ក្ររបេ់ធនាគារ ្ឺធនាគារជាតិម្នក្មពុជាថ្ែលបានក្ំណត ់ និងតាមដានតប្មូវការមូលធនេប្ម្គប់
ធនាគារទងំអេ់។ 

សគាលការណ៍របេ់ធនាគារ ្ឺប្តូវរក្ាមូលដាឋ នសែើមទុនរងឹម្គ ំសែើមបរីក្ាទំនុក្ចិតតទផីារ និងសែើមបបី្ទប្ទង់
ែល់ការអភវិឌ្ឍន ៍ណិក្មម          បថ្នាមសទៀត។ ផលប៉ាឹះ ល់សលើការប្ត បម់ក្វញិម្នក្ប្មតិសែើមទុន
របេ់ម្គច េ់ភា្ហ៊ាុនប្តូវបានទទួលស្ថា ល់ សហើយធនាគារបានទទួលស្ថា ល់នូវតំរូវការ សែើមបរីក្ាតុលយភាព
រវាងប្បាក្ច់ំសណញថ្ែលែពេ់ជាងសនឹះថ្ែលអាចសធវើសៅបាន ជាមយួនឹងការបសងាើននិងអតាប្បសោជនម៍ូល
បប្តថ្ែល  ផតល់សដាយស្ថា នភាពសែើមទុន។ 

ធនាគារ និងប្បតិបតិតការតាមបទបញ្ញតតិនីមយួៗរបេ់ែែួន ប្តូវបានអនុសលាមសៅតាមតប្មូវការមូលធន
ទងំអេ់ថ្ែលបានក្ណំតព់ខីាងសប្រេប្ម្គបរ់យៈសពលសនឹះ។ 

២៧.២ ការថ្បងថ្ចក្មូលធន 

ការថ្បងថ្ចក្មូលធនរវាងប្បតិបតដិការជាក្ល់ាក្ ់ នងិេក្មមភាព ្ឺម្គនទំហំធំសធងថ្ែលជំរុញែល់ការ
បសងាើនប្បេិទធភាពម្នប្បាក្ច់ំសណញថ្ែលេសប្មចបានសលើសែើមទុនថ្ែលបានបប្មុងទុក្។ ចំនួនសែើមទុន
ថ្ែលបានបប្មុងទុក្េប្ម្គបប់្បតិបតដិការ ឬេក្មមភាពនីមយួៗថ្ផអក្សលើសែើមទុនតាមបទបញ្ញតតិ។ 
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២៨. កាតពវកិ្ចច 

២៨.១ កាតពវកិ្ចចឥណទន 

សៅក្ាុងែំសណើ រការអាជីវក្មមធមមតាធនាគារសធវើក្ិចចេនាសផសងៗគាា ឬបណុំលថ្ែលជាបទ់ក្ទ់ងជាក្ល់ាក្់
ជាមយួេំណងប្េបចាបែ់ល់អតិលិជនរបេ់ែែួន។ ពុំម្គនការបាតប់ងធ់ៃនធ់ៃរសក្ើតស ើងសដាយស្ថរ
ប្បតិបតតិការសនឹះស ើយ។ 

ែូចកាលបរសិចេទរបាយការណ៍ការក្ិចចេនារបេ់ធនាគារសលើថ្ផាក្ថ្ែលមនិប្តូវបានបែិសេធម្នការផតល់
ឥណទនសលើេ្ឺ ៥២ ៣៨៣ ែុលាែ រ  

អាសមរកិ្ (ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០៖  ២៤.៩០៨ ែុលាែ រអាសមរកិ្) 

២៩. ប្ពឹតតិការណ៍បន្ាបពី់ការរាយការណ៍ចុងប្គា 

សៅម្លៃទី១១ ថ្ែមនីា ឆ្ា ២ំ០២០ អងារការេុែភាពពិភពសលាក្ បានប្បកាេជាផែូវការអំពីជំងឺកូ្វតី១៩ 
ថ្ែលសក្ើតសចញពីសមសរា្កូ្រ ៉ាណូាលមីថ្ែលជាជំងរឺាតតាត។ ប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាលក្ំពុងតាមដានោ៉ា ងែិតែល់
នូវការវវិឌ្ឍនម៍្នជំងឺរាតតាតសនឹះរមួម្គន រសបៀបថ្ែលវាអាចជឹះឥទធិពលែល់ស្ថា នភាពសេែឋក្ិចចរបេ់
ធនាគារ និងប្បជាជនទូសៅ។ ប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាលមនិទនក់្ណំតព់ផីលប៉ាឹះ ល់ខាតហិរញ្ញ វតាុថ្ែលសក្ើតពី
ប្ពឹតតិកាណ៍សនឹះចំស ឹះធនាគារ។ 

៣០. ការអនុមត័ម្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុនាកាលបរសិចេទ និងេប្ម្គបចុ់ងការយិបរសិចេទម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ សនឹះប្តូវ
បានអនុមត័សដាយប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាលសៅម្លៃទី៣១ ថ្ែមនីា ឆ្ា ២ំ០២២។ 
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ពត័ម៌្គនហិរញ្ញ វតាុបថ្នាម 
១.ថ្ែនកំ្ណត ់

ពត័ម៌្គនហិរញ្ញ វតាុបថ្នាមសនឹះប្តូវបានសរៀបចំស ើងសដាយ្ណៈប្្បប់្្ងម្ន ធនាគារឯក្សទេ ភ ីសអច ថ្អេ 
អុឹម អុី ចំកាត ់ សៅកាតថ់ា (”ធនាគារ”) ្ឺេប្ម្គបថ់្តតប្មូវការប្បីប្បាេ់របេ់ធនាគារជាតិម្នក្មពុជា
ប៉ាុសណាណ ឹះ។ ពត័ម៌្គនសនឹះមនិប្តូវបានសប្បើប្បាេ់េប្ម្គបស់គាលបំណងសផសងសដាយគាម នការអនុញ្ញញ តជា
លាយលក្ខណ៍អក្សរពីេំណាក្់្ ណៈប្្បប់្្ងធនាគារសនាឹះសទ។ 

 

ការ្ណនាពត័ម៌្គនហិរញ្ញ វតាុបថ្នាមខាងសប្កាម ប្តូវបានសធវើស ើងសដាយសោងសៅតាមនិយមនយ័ម្ន
ប្បកាេ និងសេចក្តីថ្ណនាទំងំទាយថ្ែក្បានដាក្ស់ចញសដាយធនាគារជាតិម្នក្មពុជា។ តារាងនីមយួៗ
ខាងសប្កាមបានដាក្ស់ចញបង្ហា ញពីបតិដាឋ នបទម្នពត័ម៌្គនហិរញ្ញ វតាុបថ្នាម សហើយប្តូវបានសោងសៅក្ាុង
ពត័ម៌្គនហិរញ្ញ វតាុបថ្នាមទងំអេ់ែូចខាងសប្កាម។ 

 

២.ការបតូររូបិយបណ័ណ  

េប្ម្គបស់គាលបំណងម្នការសរៀបចំពត័ម៌្គនហិរញ្ញ វតាុបថ្នាមសនឹះ ប្បាក្ែុ់លាែ រអាសមរកិ្ប្តូវបានសប្បើជារូបិយ
បណ័ណ  សលើក្ថ្លងថ្តម្គនការបញ្ញជ ក្ប់ថ្នាមសៅក្ាុងពត័ម៌្គនហិរញ្ញ វតាុបថ្នាមសនឹះ។ េមមូលថ្ែមរសរៀល 
(“KHR”) ថ្ែលបានបង្ហា ញសៅក្ាុងសគាលបំណងេប្ម្គបថ់្ត បទបង្ហា ញថ្តប៉ាុសណាណ ឹះ សហើយការសប្បើប្បាេ់អ
ប្តាបតូរប្បាក្ផ់ែូវការថ្ែលបានប្បកាេ សដាយធនាគារជាតិម្នក្មពុជាសៅ ម្លៃទី ៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា  ំ២០២១ ថ្ែល 
១ែុលាែ រអាសមរកិ្សេមើនិង ៤.០៧៤ សរៀល (ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ ថ្ែល ១ែុលាែ រអាសមរចិសេមើនងិ 
៤.០៤៥)។ តួសលែជាប្បាក្ស់រៀលសនឹះ ្ឺេំរាបជ់ាការបង្ហា ញថ្តប៉ាុសណាណ ឹះ សហើយមនិប្តូវបានយក្មក្បក្
ប្ស្ថយថាតួសលែជាប្បាក្ែុ់លាែ រអាសមរកិ្ប្តូវបានបតូរសៅជាប្បាក្ស់រៀលនាសពលអនា្តតាមអាប្តាបតូរប្បាក្់
សនឹះឬអាប្តាបតូរប្បាក្ស់ផសងសទៀតសនាឹះ។ 

៣.ពត័ម៌្គនហិរញ្ញ វតាុេំខាន ់

តារាងខាងប្កាមសនឹះ ្ ឺជាការេសងខបសៅសលើពត័ម៌្គនហិរញ្ញ វតាុេំខាន់ៗ របេ់ធនាគារ នាកាលបរសិចេទម្លៃទី
៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ សៅតាមតប្មូវការរបេ់ធនាគារជាតិម្នក្មពុជាសលើសេចក្តីប្បកាេនានាថ្ែល ក្់
ពន័ធ៖ 
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(*) ្តិប្តឹមម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូឆ្ា  ំ ២០២១ វធិានធនតាមបទបបញ្ញតតិ ថ្ែលប្តូវបាន្ណនា ម្គនចំនួន 
៨៦៤.៨០៦ (២០២០: ៧៧១.០៦៣) ែុលាែ រអាសមរកិ្ ទបជាង ការផតល់ជូនក្ាុង េំវធិានធនថ្ែលប្តូវ
ការ ក្ាុង CIFRS ម្គនចនំួន ២.៥៥០.៥១១ ។ 

តារាង
សោង ពត័ម៌្គនហិរញ្ញ វតាុ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 

  ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 

  
(ប្បេិនសបើមនិថ្មន

ជាភា្រយ) 
(ប្បេិនសបើមនិថ្មន

ជាភា្រយ) 
(ប្បេិនសបើមនិថ្មន

ជាភា្រយ) 
(ប្បេិនសបើមនិ
ថ្មនជាភា្រយ) 

១ អនុបាតស្ថចប់្បាក្ង់្ហយប្េូល >១០០% >១០០% >១០០% >១០០% 
២ សែើមទុនអបបបរម្គ ៧.៧៤៥.០០០ ៣១.៥៥៣.១៣០  ៧.៧៤៥.០០០   ៣១.៣២៨.៥២៥  
៣ អនុបាតស្ថធភាព ១៣៨.០៦% ១៣៨.០៦% ១៣៣.៨៤% ១៣៣.៨៤% 
៤ មូលនិធិផ្្ទល់េុទធ ១១.៤៥១.៦៥៧ ៤៦.៦៥៤.០៥០  ១១.៥១៥.៣៩០   ៤៦.៥៧៩.៧៥៥  
៥ ស្ថា នភាពចំហេុទធម្នរូបិយបណ័ណ      
 ប្បាក្ែុ់លាែ រអាសមរកិ្ -៦.៣១% -៦.៣១% -៤.៣២% -៤.៣២% 
 ប្បាក្ស់រៀល -៦.៣១% -៦.៣១% ៤.៣២% ៤.៣២% 
៦ ចំណាតថ់ាា ក្ឥ់ណទន     
 ឥណទនេតងដ់ារ ៦.៥៩៦.១៧២ ២៦.៨៧២.៨០៥  ៧.៤០១.២៤៤   ២៩.៩៣៨.០៣២  
 ឥណទនោែ សំមើល ៣៩៥.២៧៣ ១.៦១០.៣៤២  ១២៦.០៦០   ៥០៩.៩១៣  
 ឥណទនសប្កាមេតងដ់ារ ៥១៦.៣៧៧ ២.១០៣.៧២០  -     -    
 ឥណទនជាបេ់ងសយ័ ២១.៧១២ ៨៨.៤៥៥  -     -    
 ឥណទនខាតបង់ ៦៨៣.២៦៩ ២.៧៨៣.៦៣៨  ៦៩៣.២៦៩   ២.៨០៤.២៧៣  

  ៨.២១២.៨០៣ ៣៣.៤៥៨.៩៦០  ៨.២២០.៥៧៣   ៣៣.២៥២.២១៨  

 

េំវធិានធនេប្ម្គបឥ់ណទន  
និង បុសរប្បទនអាប្ក្ក្និ់ងជាប់
េងសយ័     

 
េំវធិានធនតាមទិេសៅក្ប្មតិ
របេ់ធនាគារជាតិម្នក្មពុជា ៨៧៥.២២០ ៣.៥៦៥.៦៤៧  ៧៧១.០៦៣   ៣.១១៨.៩៥០  

 
េំវធិានធនតាមទិេសៅក្ប្មតិ
របេ់ធនាគារ (*) ២.៥៥០.៥១២ ១០.៣៩០.៧៨៧  ១.៦០២.៧៨៦   ៦.៤៨៣.២៧០  

   (១.៦៨៥.៧០៥)  (៦.៨៩២.៦៤០)  (៨៣១.៧២៣)  (៣.៣៦៤.៣២០) 
      

៧ ហានិភយ័ធំៗ (េរុប) ១១.៧០% ១១.៧០% ១១.៦៤% ១១.៦៤% 
៨ ឥណទនចំស ឹះេមពន័ធញាតិ ១.៧៥% ១.៧៥% ១.៧៤% ១.៧៤% 
៩ ឥនទនជារូបិយបណ័ណ ជាតិ ៨.២៥% ៨.២៥% ៦.៦០% ៦.៦០% 
១០ ប្ទពយ និងសប្្ឿងបរកិាខ រ ០.៣៨% ០.៣៨% ០.៥០% ០.៥០% 
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(២០២០: ១.៦០២.៧៨៦)។ សហតុែូសចាឹះសោងតាមប្បកាេសលែ ៧-០១៧-៣៤៤ ម្គប្តា ៧៣ (ែ) 
ចំននួ ១.៦៨៥.៧០៥ តណំាងឱ្យេំវធិានធនបថ្នាមថ្ែលប្តូវការសហើយ ៨៣១.៧២៣ ែុលាែ រអាសមរកិ្ 
(២០២០៖ ៦៤៩.៣២៣ ែុលាែ រអាសមរកិ្) ប្តូវបានសផ្រពីប្បាក្ប់ប្មុងកាតពវក្ិចចសៅនងឹតុលយភាពបិទម្ន
ប្បាក្ច់ំណូលថ្ែលបានរក្ាទុក្។ 

៤.អនុបាតសផសងៗ 

អនុបាតម្គនែូចខាងសប្កាម្ថឺ្ផអក្ សៅសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុរបេ់ធនាគារថ្ែលបានសធវើេវនក្មមរចួ
នាចុងការយិបរសិចេទ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ នងិប្តូវបានបង្ហា ញតាមតប្មូវការរបេ់ធនាគារជាតិម្នក្មពុ
ជាតាមរយៈប្បកាេសលែ ធ៧-០៤-២០៤ ប្ប.ក្ចុឹះម្លៃទ២ី៩ ថ្ែធាូ ឆ្ា  ំ២០០៤។ 

  ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 
 សែើមទុន   
១ មូលនិធិម្គច េ់ហ៊ាុនសធៀបនិងប្ទពយេក្មមេរុប ៩៥.៦៣% ៩៥.២២% 
២ សែើមទុនថាា ក្ទី់១សធៀបនិងប្ទពយេក្មមេរុប ៩៣.៩៨% ៩៣.៥៩% 
៣ សែើមទុនថាា ក្ទី់១សធៀបនិងប្ទពយេក្មមថ្ែលលែឹងហានិភយ័រចួ ១៣៧.៤១% ១៣៣.១៣% 
៤ សែើមទុនថាា ក្ទី់១+២សធៀបនិងប្ទពយេក្មមថ្ែលលែឹងហានិភយ័រចួ ១៣៨.០៦% ១៣៣.៨៤% 
៥ មូលនិធិផ្្ទល់េុទធសធៀបនិងប្ទពយេក្មមេរុប ៩៤.៤២% ៩៤.០៩% 
៦ អនុបាតស្ថធនភាព ១៣៨.០៦% ១៣៣.៨៤% 
៧ បំណុលសធៀបនិងប្ទពយេក្មមេរុប ៤.៣៧% ៤.៧៨% 
៨ បំណុលសធៀបមូលនិធិម្គច េ់ហ៊ាុន ៤.៥៧% ៥.០២% 
៩ ភា្លាភសធៀបនិងប្បាក្ចំ់សនញេុទធ ០.០០% ០.០០% 

    
 ្ុណភាពប្ទពយេក្មម   

១០ ទុនបប្មុងេប្ម្គបហ់ានិភយ័ធនាគារសធៀបនិងឥណទនេរុប ០.០០% ០.០០% 
១១ ទុនបប្មុងេប្ម្គបហ់ានិភយ័ធនាគារសធៀបនិងប្ទពយេក្មមេរុប ០.០០% ០.០០% 
១២ ឥណទនមនិែំសណើ រសធៀបនិងឥណទនេរុប ១៤.៨៧% ៨.៤៣% 
១៣ ឥណទនមនិែំសណើ រការសធៀបនិងប្ទពយេក្មមេរុប ១០.០៧% ៥.៦៦% 
១៤ ប្ទពយេក្មមថ្ែលបានចាតថ់ាា ក្ស់ធៀបនិងឥណទនេរុប ១៩.៦៨% ៩.៩៧% 
១៥ ប្ទពយេក្មមថ្ែលបានចាតថ់ាា ក្ស់ធៀបនិងប្ទពយេក្មមេរុប ១៣.៣៣% ៦.៦៩% 
១៦ ប្ទពយេក្មមថ្ែលបានចាតថ់ាា ក្ស់ធៀបនិងមូលនិធិម្គច េ់ហ៊ាុន

េរុប 
១៣.៩៤% ៧.០៣% 

១៧ ឥណទនចំស ឹះេម័ពនធញាតិសធៀបនិងឥណទនេរុប ២.៤៤% ២.៤៣% 
១៨ ហានិភយ័ធំៗសធៀបនិងឥណទនេរុប ០.០០% ១៦.៣០% 
១៩ ឥណទនចំស ឹះេម័ពនធញាតិសធៀបនិងតំម្លប្ទពយេមបតិតេុទធ ១.៧៥% ១.៧៤% 
២០ ហានិភយ័ធំៗសធៀបនិងតំម្លប្ទពយេមបតិតេុទធ ០.០០% ១១.៦៤% 
២១ េំវធិានធនទូសៅសធៀបនិងឥណទនេរុប ០.៨០% ០.៩០% 
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ការ្ណនានូវអនុបាតសផសងៗខាងសលើ ្ឺប្តូវបានបង្ហា ញសៅក្ាុង ឧបេមពន័ធ ក្។ 

តារាងទី១ អនុបាតស្ថចប់្បាក្ង់្ហយប្េលួ 

អនុបាតស្ថចប់្បាក្ង់្ហយប្េួលរបេ់ធនាគារ និងធនាគារប្តូវបាន្ណនាតាមប្បកាេ ធ៧-០០-៣៨ 
ប្បកាេ និង ប្បកាេធ៧-០៤-២០៧ ែូចខាងប្កាម៖ 

 

 

 

២២ េំវធិានធនជាក្ល់ាក្ស់ធៀបនិងឥណទនេរុប ៩.៨៥% ៨.៤៨% 
២៣ េំវធិានធនជាក្ល់ាក្ស់ធៀបនិងឥណទនមនិែំសណើ រការ ៦៦.២៦% ១០០.៥៥% 
២៤ េំវធិានធនទងំអេ់សធៀបនិងប្ទពយេក្មមេរុប ៧.២២% ៦.៣០% 
២៥ ឥណទនសធៀបនិងប្បាក្ប់សញ្ញ ើ ៥០០២.៧៧% ៤៨៣៥.០៩% 

 ប្បាក្ចំ់ណូល   
២៦ ការបងវិលចំណូលសលើប្ទពយេក្មម -០.៤៦% ១.៨៧% 
២៧ ការបងវិលចំណូលសលើមូលនិធិម្គច េ់ហ៊ាុន -០.៤៨% ១.៩៧% 
២៨ ទិនាផលែុលេរុប ១០.៣១% ១០.១៤% 
២៩ ក្ប្មតិការប្បាក្េុ់ទធសធៀបនិងប្ទពយេក្មមេរុប ១០.២១% ១០.០៤% 
៣០ ចំណូលសផសងៗសធៀបនិងប្ទពយេក្មមេរុប ០.៥០% ០.៥២% 
៣១ េំវធិានធនសធៀបនិងប្ទពយេក្មមេរុប ៧.៨១% ៣.៣៩% 
៣២ ចំណាយសលើប្បតិបតិតការសធៀបនិងប្ទពយេក្មមេរុប ៤.១៤% ៤.៥៨% 
៣៣ ចំណូលេុទធមុនបងព់នធសធៀបនិងប្ទពយេក្មមេរុប -១.២៤% ២.៥៨% 
៣៤ ចំណាយពនធសធៀបនិងប្ទពយេក្មមេរុប -០.៧៨% ០.៧១% 
៣៥ ក្ប្មតិការប្បាក្ស់ធៀបនិងចំណូលែុល ៩៤.៤៣% ៩៤.១៨% 
៣៦ ចំណូលសប្រពីការប្បាក្ស់ធៀបនិងចំណូលែុល ៤.៦៣% ៤.៨៨% 
៣៧ ចំណាយសប្រពីការប្បាក្ស់ធៀបនិងចំណូលែុល ៤.៦៣% ៤.៨៨% 
៣៨ ចំណូលការប្បាក្ត់ាមសពលសវលា -១១២៤.៩៣% ២៦៦៩.៧៦% 

    
 ស្ថចប់្បាក្ង់្ហយប្េលូ   

៣៩ ប្ទពយេក្មមង្ហយប្េួល ២៨.២៧% ២៦.៣៩% 
៤០ បំណុលរយៈសពលែែី ៤.៣៧% ៤.៧៨% 
៤១ ប្ទពយេក្មមង្ហយប្េួលេុទធ ៥៤៦.៨៥% ៤៥២.៤៧% 
៤២ អនុបាតរហ័េ ៦៤៦.៨៥% ៥៥២.៤៧% 
៤៣ ប្បាក្ប់សញ្ញ ើសធៀបនឹងឥណទនេរុប ២.០៧% ២.០៧% 
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 ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 

 ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 

ែ្ងក់្ាុងចំណាតថ់ាា ក្ ់“ក្”     

ស្ថចប់្បាក្ក់្ាុងម្ែ ៣.៣៧៦.៦១៥ ១៣.៧៥៦.៣៣០ ២.០៤៥.៧៧៥ ៨.២៧៥.១៦០ 
ប្បាក្ប់សញ្ញ ើសៅធនាគារសផសងៗ ៧.៤៧៨ ៣០.៤៦៥ ៧.៥០៨ ៣០.៣៧០ 
ប្បាក្ប់សញ្ញ ើសៅធនាគារជាតិក្មពុជា(សដាយមនិរូម
បញ្ចូ លនូវប្បាក្ប់សញ្ញ ើធានាសលើសែើមទុន) ៤៤.៤៤៩ ១៨១.០៨៥ ១.១៧៦.៨៦៤ ៤.៧៦០.៤១៥ 
ឥណទនផតល់ឲ្យធនាគារនិងប្្ឹឹះស្ថា នហិរញ្ញ វតាុ
សផសងម្គនកាលកំ្ណតតិ់ចជាងមយួថ្ែ - - - - 

 ៣.៤២៨.៥៤២ ១៣.៩៦៧.៨៨០ ៣.២៣០.១៤៧ ១៣.០៦៥.៩៤៥ 
ភា្យក្     
េមតុលយស្ថចប់្បាក្-់តំណាងឲ្យអាក្ឲ្យែចី ៣.៤២៨.៥៤២ ១៣.៩៦៧.៨៨០ ៣.២៣០.១៤៧ ១៣.០៦៥.៩៤៥ 
ឥណទនថ្ែលម្គនរយឹះសពលតូចជាងមយួថ្ែសលើក្
ថ្លងថ្តឥណទនថ្ែលគាម នកាលក្ំណតេ់ង - - - - 
 ៣.៤២៨.៥៤២ ១៣.៩៦៧.៨៨០ ៣.២៣០.១៤៧ ១៣.០៦៥.៩៤៥ 
     
ភា្ថ្បង     
១០០ភា្រយម្នស្ថា នភាពអាក្ែច-ីេមតុលយរតនាគារ - - - - 
៨០ភា្រយម្នប្បាក្ប់សញ្ញ ើម្គនកាលកំ្ណតតិ់ចជាង
មយួថ្ែ - - - - 
៥០ភា្រយម្នប្បាក្ប់សញ្ញ ើម្គនកាលកំ្ណតស់លើេ
មយួថ្ែ - - - - 
៥០ភា្រយម្នប្បាក្ប់សញ្ញ ើេនស ំ - - - - 
៦០ភា្រយម្នប្បាក្ប់សញ្ញ ើចរនត - - - - 
 - - - - 
អនុបាតស្ថចប់្បាក្ង់្ហយប្េលួ-ភា្យក្សលើ 
ភា្ថ្បង >១០០% >១០០% >១០០% >១០០% 

 

តារាង ទី២ សែើមទុនអបបបរម្គ 

្ិតប្តឹមម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ធនាគារបានចណំាយសែើមទុនចនំួន ៣១.៥៥៣.១៣០.០០០   ន់
សរៀលឬ ៧.៧៤៥.០០០ ែុលាែ រអាសមរកិ្ (២០២០៖ ៣១.៣២៨.៥២៥.០០០  នស់រៀលឬ 
៧.៧៤៥.០០០ ែុលាែ រអាសមរកិ្)។ 

សោងតាមប្បកាេសលែ B៧-០១៦-១១៧ ថ្ែលសចញសដាយធនាគារជាតិម្នក្មពុជា សៅម្លៃទី២២ ថ្ែមនីា 
ឆ្ា ២ំ០១៦ សលើ ការចុឹះសឈាម ឹះអបបបរម្គ សែើមទុនម្នស្ថា បន័ធនាគារនិងហិរញ្ញ វតាុ។ សោងតាមប្បកាេ
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សនឹះធនាគារឯក្សទេថ្ែលបានដាក្ប់ញ្ចូ លជាប្ក្ុមហ៊ាុនក្ាុងប្េុក្ប្តូវម្គនសែើមទុនចុឹះបញ្ជ ីអបបបរម្គចំនួន 
៦០  នល់ានសរៀល (សេមើនងឹ ១៥ លានែុលាែ រអាសមរកិ្) ។ ធនាគារតំរូវសអាយបសងាើនសែើមទុនអបបបរម្គ
របេ់ែែួនសអាយបាន ក្ក់្ណាត លម្នប្បាក្ស់ែើមទុនថ្ែលបានចុឹះបញ្ជ ីបចចុបបនានិងសែើមទុនអបបបរម្គថ្ែល
បានចុឹះបញ្ជ ីលមីបំផុតសៅចុងថ្ែមនីា ឆ្ា ២ំ០១៧ និងសពញសលញសៅចុងម្លៃទី ២២ ថ្ែមនីាឆ្ា ២ំ០១៨ ។  

សៅម្លៃទី ១៦ ថ្ែធាូឆ្ា  ំ ២០១៦ ធនាគារបានដាក្លិ់ែិតមយួសៅធនាគារជាតិម្នក្មពុជាជូនែណឹំងែល់
ថ្ផនការេក្មមភាពរបេ់ធនាគារសែើមបសី្ែើយតបនឹងតប្មូវការសែើមទុនែូចខាងសប្កាម៖ 

•សៅម្លៃទី ៣១ ថ្ែធាូឆ្ា  ំ២០១៦៖ បសងាើនសែើមទុនព ី៧.៧៤៥.០០០ ែុលាែ រអាសមរកិ្ែល់ ៩.០៩៦.៤៥២ 
ែុលាែ រអាសមរកិ្សដាយបតូរពីប្បាក្ច់ំសណញថ្ែលបានរក្ាទុក្ែូចសៅម្លៃទី ៣១ ថ្ែធាូឆ្ា ២ំ០១៥ ម្គនចំននួ 
១.៣៥១.៤៥៣ែុលាែ រអាសមរកិ្។ 

•សៅម្លៃទី ១៥ ថ្ែកុ្មភៈឆ្ា  ំ២០១៧៖ បសងាើនសែើមទុនចំននួទឹក្ប្បាក្ស់េមើនឹងប្បាក្ច់ំសណញេុទធេប្ម្គបឆ់្ា ំ
ថ្ែលបញ្ចបស់ៅម្លៃទី ៣១ ថ្ែធាូឆ្ា  ំ២០១៦ ។ 

•សៅម្លៃទី ១៥ ថ្ែមនីាឆ្ា  ំ២០១៧៖ចាក្ប់ញ្ចូ លចនំួនសែើមទុនលមីថ្ែលសៅេល់សដាយថ្ផអក្សលើភា្ហ៊ាុនេ
ម្គម្គប្តសែើមប ី   ស្ែើយតបសៅនឹងការបសងាើនសែើមទុនអបបបរម្គថ្ែលប្តូវការសដាយ ក្ក់្ណាត លម្នភាព
ែុេគាា រវាងសែើមទុនចុឹះបញ្ជ ីបចចុបបនានិង សែើមទុនអបបបរម្គថ្ែលប្តូវចុឹះបញ្ជ ីលមីបំផុត ចុងថ្ែមនីាឆ្ា  ំ
២០១៧។ 

សៅម្លៃទី ២៣ ថ្ែមនីាឆ្ា  ំ ២០១៨ ៖ធនាគារបានសេាើេំុសៅធនាគារជាតិម្នក្មពុជាសែើមបពីនារសពលចាក្់
សែើមទុនសដាយស្ថរថ្តធនាគារក្ំពុងរងច់ាវំនិិសោ្និលម។ី  

សៅម្លៃទី ៤ ថ្ែក្ក្ាដា ឆ្ា ២ំ០១៨ ភា្ទុនិក្របេ់ធនាគារនិងថាា ក្ប់្្បប់្្ងជានែ់ពេ់បានជួបជាមយួ
តំណាងធនាគារជាតិសែើមបជូីនែំណឹងនិងពិភាក្ាអំពីវឌ្ឍនភាពម្នថ្ផនការេក្មមភាពខាងសលើ។ នាកាល
បរសិចេទ ៣១ ថ្ែធាូឆ្ា  ំ ២០១៨ ម្គច េ់ភា្ហ៊ាុនរបេ់ធនាគារក្ំពុងេាិតសៅក្ាុងែំសណើ រការចរចាសែើមបលីក្់
ភា្ហ៊ាុនមយួចនំួនសៅឱ្យវនិិសោ្ិនេកាត នុពល។ 

ក្ាុងឆ្ា  ំ ២០២១ ធនាគារបនតការពិសប្គាឹះជាមយួធនាគារជាតិម្នក្មពុជាសេាើេំុពនារសពលការអនុសលាម
តាមតប្មូវការសែើមទុនអបបបរម្គពីសប្ ឹះរហូតមក្ែល់សពលសនឹះម្គច េ់ភា្ហ៊ាុនរបេ់ធនាគារ មនិអាច
ទញសេចក្តីេនាិដាឋ នសលើប្បតិបតតិការបានសទ។  នាកាលបរសិចេទរបាយការណ៍សនឹះ ធនាគារជាតិម្នក្មពុជា
ពុំទនស់្ែើយតបជាផែូវការសៅសលើេំសណើ ររបេ់ធនាគារស ើយ។ ក្ាុងក្រណីថ្ែលធនាគារជាតិម្នក្មពុជាមនិ
បានអនុមត័ចំស ឹះេំសណើ រពនាសពលសនឹះ ធនាគារនឹងពចិារណាចំស ឹះការទំលាក្ក់្ំរតិ អាជ្ាបណ័ណ ថ្ែល
ធនាគារសៅថ្តអាចបនតប្បតិបតតិការបាន។ 
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តារាង ទី៣ អនុបាតស្ថធនភាព  

អនុបាតស្ថធនភាពរបេ់ធនាគារប្តូវបាន្ណនាតាមប្បកាេ ធ៧-០០-៤៦ ថ្ែលសចញផាយសៅម្លៃទី
៦ ថ្ែកុ្មភៈ ឆ្ា ២ំ០០០  ែូចខាងសប្កាយ៖ 

  ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 
 ការលែឹង ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
ភា្យក្      
មូលនិធិផ្្ទល់េុទធរបេ់ធនាគារ (តារាងទី៤)  ៣.៨៤៥.៧៩២ ១៥.៦៦៧.៧៥៧ ១១.៥១៥.៣៩០ ៤៦.៥៧៩.៧៥៥ 
      
ភា្ថ្បង      
ការរមួបញ្ចូ លប្ទពយេក្មមេរុប      
ស្ថចប់្បាក្ ់ ម្គេ និងឥណសទយយសលើ
ធនាគារជាតិម្នក្មពុជា ០% ៣.៨៤៥.៧៩២ ១៥.៦៦៧.៧៥៧ ៣.៦៤៧.៣៩៧ ១៤.៧៥៣.៧២១ 
ប្ទពយេក្មមថ្ែលបានធានាសដាយប្បាក្ប់សញ្ញ ើ ០% - - - - 
ឥណសទយយសលើស្ថា បន័អធិបសតយយថ្ែលម្គន 
ចំណាតថ់ាា ក្ពី់ AAAសៅAA- ០% - - - - 
ឥណសទយយសលើស្ថា បន័អធិបសតយយថ្ែលម្គន 
ចំណាតថ់ាា ក្ពី់A+សៅ A- ២០% - - - - 
ឥណសទយយសលើធនាគារថ្ែលម្គនចំណាត់
ថាា ក្ពី់AAAសៅAA- ២០% - - - - 
ឥណសទយយសលើស្ថា នបន័អធិបសតយយថ្ែ 
ម្គនចំណាតថ់ាា ក្ពី់BBB+សៅBBB- ៥០% - - - - 
ឥណសទយយសលើធនាគារថ្ែលម្គនចំណាត់
ថាា ក្ពី់A+សៅA- ៥០% - - - - 
ប្ទពយេក្មមសផសងៗ ១០០% ៨.២៨២.៤៣៧ ៣៣.៧៤២.៦៤៨ ៨.៥៩១.១៥៣ ៣៤.៧៥១.២១៤ 
ែ្ងស់ប្រតារាងតុលយការ      
ហានិភយ័ទងំប្េុង ១០០%    -     -    
ហានិភយ័ក្ប្មតិមធយម ៥០% ២៤.៩០៨ ១០១.៤៧៥  ២៤.៩០៨   ១០០.៧៥៣  
ហានិភយ័ធុនលមម ២០%  -     -     -     -    
   ៨.២៩៤.៨៩១ ៣៣.៧៩៣.៣៨៦  ៨.៦០៣.៦០៧   ៣៤.៨០១.៥៩០  
អនុបាតស្ថធនភាព-ភា្យក្សលើភា្ថ្បង  ១៣៨.០៦% ១៣៨.០៦% ១៣៣.៨៤% ១៣៣.៨៤% 
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តារាង ទី៤ មូលនិធិផ្្ទល់េុទធ 

មូលនិធិផ្្ទល់េុទធធនាគារ ប្តូវបាន្ណនាតាមប្បកាេសលែ ធ៧-០១០-១៨២ ចុឹះម្លៃទី១៥ ថ្ែតុលា 
ឆ្ា ២ំ០១០ ម្គនែូចខាងសប្កាម៖ 

 ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 
 ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
សែើមទុនថាា ក្ទី់១-សែើមទុនេាូល     
េរុបរង “ក្”     
សែើមទុន ៧.៧៤៥.០០០ ៣១.៥៥៣.១៣១ ៧.៧៤៥.០០០ ៣១.៣២៨.៥២៥ 
ទុនបប្មុងមនិថ្មនបានពីការវាយតម្មែស ើងវញិ - - - - 
បុពវលាភទក្ទ់ងនិងសែើមទុន - - - - 
ខាតេុទធថ្ែលបានសធវើេវនក្មមេប្ម្គបឆ់្ា ហំិរញ្ញ វតាុ (៥៥.៦៨៣) (២២៦.៨៥៣) ២២៩.០៧៨ ៩២៦.៦២១ 
ប្បាក្ចំ់សណញរក្ាទុក្ ៣.៩០៨.៨៧៨ ១៥.៩២៤.៧៦៩ ៣.៦៧៩.៨០០ ១៤.៨៨៤.៧៩១ 
ែ្ងស់ផសងៗសទៀតថ្ែលអនុញ្ញញ តសដាយធនាគារជាតិម្ន
ក្មពុជា - - - - 

 ១១.៥៩៨.១៩៥ ៤៧.២៥១.០៤៧ ១១.៦៥៣.៨៧៨ ៤៧.១៣៩.៩៣៧ 
     
ក្ប្មតិកំ្ណតស់លើប្បាក្ចំ់សណញរក្ាទុក្(អបបបរម្គ
២០ភា្រយ ម្នេរុបរង “A”) ៣៣.៧០% ៣៣.៧០% ៣១.៥៨% ៣១.៥៨% 
េរុបរង “ែ”     
ភា្ហ៊ាុនផ្្ទល់ថ្ែលកានក់ាបស់ដាយធនាគារ  

(តាមតម្មែចុឹះបញ្ជ ី) - - - - 
ខាតេុទធថ្ែលបានសធវើេវនក្មមសហើយេប្ម្គបឆ់្ា  ំ
ហិរញ្ញ វតាុមុន - - - - 
ការខាតបងារសៅសែើមឆ្ា ហំិរញ្ញ វតាុ - - - - 
ប្ទពយេក្មមអរូបី - - - - 
ភា្ទុនិក្ ្ណៈនាយក្ និងភា្ីេម័ពនធញាតិ - - - - 
ចំថ្ណក្សែើមទុនថ្ែលមនិទនប់ាត់បង់ - - - - 
 

ប្បាក្ក់្មច ីឥណទនវបិារូបន ៍និងបុសរប្បទន ២០០.០០០ ៨១៤.៨០០ ២០០.០០០ ៨០៩.០០០ 
ឧបក្រណ៍បំណុលថ្ែលកានក់ាបស់ដាយធនាគារម្គន
ហតាសលខារបេ់ភា្ទុនិក្ ្ណៈនាយក្ និងភា្ី 
េមពន័ធញាតិត - - - - 
ខាតផសងៗ - - - - 
 ២០០.០០០ ៨១៤.៨០០ ២០០.០០០ ៨០៩.០០០ 
េរុបសែើមទុនថាា ក្ទី់១-សែើមទុនេាូល(ក្-ែ) ១១.៣៩៨.១៩៥ ៤៦.៤៣៦.២៤៧ ១១.៤៥៣.៨៧៨ ៤៦.៣៣០.៩៣៧ 
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តារាង ទី៤ មូលនិធិផ្្ទល់េុទធ(ត) 
 ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 

 ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
សែើមទុនថាា ក្ទី់២-សែើមទុនបំសពញបថ្នាម     
េរុបរង “្”     
ទុនបប្មុងពីការវាយតម្មែស ើងវញិសដាយម្គនការ
យល់ប្ពមជាមុនពីធនាគារជាតិម្នក្មពុជា - - - - 
េំវធិានធនេប្ម្គបហ់ានិភយ័ទូសៅសដាយម្គនការ
យល់ប្ពមជាមុនពីធនាគារជាតិម្នក្មពុជា - - - - 
េំវធិានធនទូសៅ១ភា្រយែូចថ្ចងក្ាុងប្បកាេេតី
ពីការសធវើចំណ់ាតថាា ក្និ់ងេំវធិានធនសលើប្ទពយ
េក្មមរបេ់ប្្ឹឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ញ វតាុ ៦៥.៩៦២ ២៦៨.៧២៨ ៧៤.០១២ ២៩៩.៣៨០ 
បំណុលបន្ាបប់នសសំដាយម្គនការយល់ប្ពមពី
ធនាគារជាតិម្នក្មពុជា - - - - 
ែ្ងស់ផសងៗសទៀតថ្ែលបានអនុញ្ញញ តសដាយធនាគារ
ជាតិម្នក្មពុជា - - - - 

 ៦៥.៩៦២ ២៦៨.៧២៨ ៧៤.០១២ ២៩៩.៣៨០ 
     
ក្ប្មតិកំ្ណតស់លើបំណុលបន្ាបប់នស ំ ០% ០% ០% ០% 
េរុបរង “ ”     
ការចូលភា្ក្មមតាមតម្មែេុទធបសញ្ញ ើក្ាុងធនាគារឬ
ប្្ឺឹះស្ថា នហិរញ្ញ វតាុ ១២.៥០០ ៥០.៩២៥ ១២.៥០០ ៥០.៥៦៣ 
ែ្ងស់ផសងៗ - - - - 
 ១២.៥០០ ៥០.៩២៥ ១២.៥០០ ៥០.៥៦៣ 
េរុបសែើមទុនថាា ក្ទី់២ (្- ) ៥៣.៤៦២ ២១៧.៨០៣ ៦១.៥១២ ២៤៨.៨១៧ 
     
ក្ប្មតិកំ្ណតស់លើសែើមទុនថាា ក្ទី់២ (អតិបរម្គ១០០ 
ភា្រយម្នសែើមទុនថាា ក្ទី់១)   ០.៤៧% ០.៤៧% ០.៥៤% ០.៥៤% 
មូលនិធិផ្្ទល់េុទធរបេ់ធនាគារ (សែើមទុនថាា ក្ទី់
១+សែើមទុនថាា ក្ទី់២) ១១.៤៥១.៦៥៧ ៤៦.៦៥៤.០៥០ 

 
១១.៥១៥.៣៩០ 

 
៤៦.៥៧៩.៧៥៤ 
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តារាង ទី៥ ស្ថា នភាពចំហេុទធម្នរូបិយបណ័ណ  

ស្ថា នភាពចំហម្នរូបិយបណ័ណ ថ្ែលប្តូវបាន្ណនាតាមមលូនិធិផ្្ទល់េុទធម្គនខាងសប្កាម៖ 
 

រូបិយបណ័ណ  

ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ 

ែ្ងស់ផសងៗបន្ាបពី់ែក្សចញេំវធិានធន 
ស្ថា នភាពរូបិយបណ័ណ

ចំហេុទធ 

រូបិយបណ័ណ ចំហេុទធ/
មូលនិធិផ្្ទល់េុទធ 

ក្ប្មតិកំ្ណត ់ ភាពសលើេ 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 

ប្ទពយេក្មម បំណុលនិងមូលធន 
រូបិយបណ័ណ ប្តវូទទលួ 

រូបិយបណ័ណ ប្តវូ
ចំណាយ  

ថ្វង ឬ ែែី ែ្ងស់ប្រតារាង
តុលយការ 

ែ្ងស់ប្រតារាង
តុលយការ 

+ - + - (១+២+៣+៤) 
ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ % %  

         
ប្បាក្ែុ់លាែ រអាសមរកិ្ ១១.៣៣៤.០៥១ (១២.០៥៦.៩៥៧) - - (៧២២.៩០៦) -៦.៣១% ២០% មនិម្គន 
ប្បាក្ស់រៀលថ្ែមរ ៧៩៤.១៧៨ (៧១.២៧២) - - ៧២២.៩០៦ -៦.៣១% ២០% មនិម្គន 
េរុប ១២.១២៨.២២៩ (១២.១២៨.២២៩) - - -    
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តារាង ទី៥ ស្ថា នភាពចំហេុទធម្នរូបិយបណ័ណ (ត) 

ស្ថា នភាពចំហម្នរូបិយបណ័ណ ថ្ែលប្តូវបាន្ណនាតាមមលូនិធិផ្្ទល់េុទធម្គនខាងសប្កាម៖ 

រូបិយបណ័ណ  

ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 

ែ្ងស់ផសងៗបន្ាបពី់ែក្សចញេំវធិានធន 
ស្ថា នភាពរូបិយបណ័ណ

ចំហេុទធ 

រូបិយបណ័ណ ចំហេុទធ/
មូលនិធិផ្្ទល់េុទធ 

ក្ប្មតិកំ្ណត់ ភាពសលើេ 

១ ២ ៣ ៤ ៥ 

ប្ទពយេក្មម បំណុលនិងមូលធន 
រូបិយបណ័ណ ប្តូវទទួល 

រូបិយបណ័ណ ប្តូវ
ចំណាយ  

ថ្វង ឬ ែែី ែ្ងស់ប្រតារាង
តុលយការ 

ែ្ងស់ប្រតារាង
តុលយការ 

+ - + - (១+២+៣+៤) 
ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ % %  

ប្បាក្ែុ់លាែ រអាសមរកិ្  ១១.៦៣០.២៨៨   (១២.១២៧.៦៦៩)  -     -     (៤៩៧.៣៨១) -៤.៣២% ២០% មនិម្គន 
ប្បាក្ស់រៀលថ្ែមរ  ៦០៨.២៦២   (១១០.៨៨១)  -     -     ៤៩៧.៣៨១  ៤.៣២% ២០% មនិម្គន 
េរុប  ១២.២៣៨.៥៥០   (១២.២៣៨.៥៥០)  -     -    - - - - 
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តារាងទី៦ ចំណាតថ់ាា ក្ឥ់ណទន និងេំវធិានធនសលើឥណទន និងបុសរប្បទនអាប្ក្ក្ ់និងជាបេ់ងសយ័៖ 

 
ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 

 េរុប  ទិេសៅក្ប្មតិរបេ់ធនាគារជាតិម្នក្មពុជា េំវធិានធនរបេ់ធនាគារ លំសអៀង 
 ែុលាែ រអាសមរកិ្ ប្បាក្ស់រៀល % ែុលាែ រអាសមរកិ្ ប្បាក្ស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្ ប្បាក្ស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្ 

         
ឥណទនេតងដ់ារ  ៧.៤០១.២៤៤   ២៩.៩៣៨.០៣២  ១%  ៧៤.០១២   ២៩៩.៣៨០   ៣៦.០៦៣   ១៤៥.៨៧៥   ៣៧.៩៤៩  
ឥណទនោែ សំមើល  ១២៦.០៦០   ៥០៩.៩១៣  ៣%  ៣.៧៨០.៨០   ១៥.២៩៣   -     -     ៣.៧៨១  
ឥណទនសប្កាមេតងដ់ារ  -     -    ២០%  -     -     -     -     -    
ឥណទនជាបេ់ងសយ័  -     -    ៥០%  -     -     -     -     -    
ឥណទនខាតបង ់(ម្គននិងមនិម្គន 
ការធានា) 

 ៦៩៣.២៦៩   ២.៨០៤.២៧៣  
១០០% 

 ៦៩៣.២៧០   ២.៨០៤.២៧៧   ១.៥៦៦.៧២៣   ៦.៣៣៧.៣៩៥   (៨៧៣.៤៥៣) 

  ៨.២២០.៥៧៣   ៣៣.២៥២.២១៨    ៧៧១.០៦៣   ៣.១១៨.៩៥០   ១.៦០២.៧៨៦   ៦.៤៨៣.២៧០   (៨៣១.៧២៣) 
         
អប្តាការប្បាក្ប់ងារថ្ែលប្តូវទទួល  ១.៦៦៥.១៩៤   ៦.៧៣៥.៧១០        
េំវធិានធនសលើឥណទននិង 
បុសរប្បទនអាប្ក្ក្និ់ងជាបេ់ងសយ័ 

 (១.៦០២.៧៨៦)  (៦.៤៨៣.២៧០) 
      

  ៨.២៨២.៩៨១   ៣៣.៥០៤.៦៥៨        
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តារាងទី៧ហានិភយ័ធំៗ 

ធនាគារម្គនហានភិយ័ធំៗថ្ែលហានិភយ័នីមយួៗសលើេព ី១០% ម្នមូលនិធិផ្្ទល់េុទធរបេ់ធនាគារនាម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១។ ហានភិយ័ ្កឺ្ំណតស់លើអតិប
រមិ្គរវាង ឥណទននិងទយជជទនថ្ែលសៅេល់ និងបានអនុមត័។      ហានិភយ័ ប្តវូបាន្ណនាតាមប្បកាេសលែ ធ៧-០៦-២២៦ ប្ប.ក្ របេ់ធនាគារជាតិ
ម្នក្មពុជា ចុឹះម្លៃទី៣១ ថ្ែវចិេកិា ឆ្ា ២ំ០០៦ ម្គនែូចខាងសប្កាម៖ 

ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ 

 សឈាម ឹះអតិលិ
ជន 

ការយិ 
បរសិចេទទទលួ
ការអនុញ្ញញ តពី
ធនាគារជាត ិ
ម្នក្មពុជា 

ក្ប្មតិឥណ
ទនថ្ែលបាន 

អនុមត័ 

េមតុលយ 
សៅេល់ 

ឥណទន 
វបិារូបន ៍ ឥណទន 

 
 
 
 

បង្ហា នម់្ែ 
ទំនុក្ចិតត 

ែ្ងស់ប្រតារាង
តុលយការ 

េរុប 
ហានភិយ័ែុល ការលែងឹ 

េរុបហានភិយ័
ថ្ែលលែឹងរចួ 

េរុប 
ហានភិយ័
ថ្ែលលែឹង

រចួ/ មូលនិធិ
ផ្្ទល់េុទធ 
(ធនាគារ) អតិបរមិ្គ 

ភាព
សលើេ 

 ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ % ែុលាែ រអាសមរកិ្ % %  

        -     -    - ១០០% - ០% ២០% មនិម្គន   

  
      -     -    -  - ០%       

 

 

 

 

 

 

 



ធនាគារ ឯកទេស ភី ទេច អេស េ ៊ឹម េ ី ចំកាត់ 
 

របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ប្រចឆំ្ន ២ំ០២១                                                      99 

តារាងទី៨ឥណទនចំស ឹះេមពន័ធញាតិ 

ធនាគារ បានផតល់នូវឥណទនសៅឲ្យេមពន័ធញាតិរបេ់ែែួន ែូចខាងសប្កាម៖ 

  ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 
  ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
      
ឥណទនសៅប្្ួស្ថរម្គច េ់ភា្ហ៊ាុន ក្ ២០០.០០០ ៨១៤.៨០០ ២០០.០០០ ៨០៩.០០០ 
មូលនិធិផ្្ទល់េុទធរបេ់ធនាគារ ែ ១១.៤៥១.៦៥៧ ៤៦.៦៥៤.០៥០ ១១.២៧៧.២៨៧ ៤៦.៥៧៩.៧៥៤ 
អនុបាតចំស ឹះឥណទន ក្/ែ ១.៧៥% ១.៧៥% ១.៧៤% ១.៧៤% 

តារាងទី៩ ឥណទនជារូបិយបណ័ណ ជាតិ 

ធនាគារ ប្តូវផតល់ឥណទនរូបិយបណ័ណ ជាតិោ៉ា ងតិច ១០% ម្នេមតុលយឥណទនេរុបរបេ់ធនាគារ 
តាមប្បកាេ ធ៧-០១៦-៣៣៤     ចុឹះម្លៃទ១ី ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០១៦ ថ្ែលប្តូវអនុវតតសពញសលញប្តឹមម្លៃទី៣១ 
ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០១៩។ 

  ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 
  ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 
      
ឥណទន និងបុសរប្បទនជាប្បាក្ស់រៀល ក្ ៦៧៧.៧៦២ ២.៧៦១.២០២ ៥៤២.៩០២ ២.១៩៦.០៣៩ 
ឥណទន និងបុសរប្បទនេរុប ែ ៨.២១២.៨០៣ ៣៣.៤៥៨.៩៦០ ៨.២២០.៥៧៣ ៣៣.២៥២.២១៨ 
ឥណទនជារូបិយបណ័ណ ជាតិ ក្/ែ ៨.២៥% ៨.២៥% ៦.៦០% ៦.៦០% 

តារាងទី១០ ប្ទពយ និង សប្្ឿងបរកិាខ រ 

អនុបាតម្នប្ទពយ និងបរកិាខ រ របេ់ធនាគារថ្ែលសប្បើប្បាេ់ េប្ម្គបែ់ំសណើ រការធនាគារសធៀបនឹងមូលនិធិ
ផ្្ទល់ ម្គនែូចខាងសប្កាម៖ 

  ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ម្លៃទី៣១ ថ្ែធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 
  ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល ែុលាែ រអាសមរកិ្  នស់រៀល 

      
តាមរយៈរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វវតាុថ្ែល 
បានសធវើេវនក្មមប្ទពយ និង សប្្ឿងបរកិាខ រ ក្ ៤៣.៣៦៥ ១៧៦.៦៦៩ ៥៨.០០៤ ២៣៤.៦២៦ 
មូលនិធិផ្្ទល់េុទធរបេ់ធនាគារ 
(តារាងទី ៤) ែ ១១.៤៥១.៦៥៧ ៤៦.៦៥៤.០៥០ ១១.៥១៥.៣៩០ ៤៦.៥៧៩.៧៥៤ 
អនុបាតប្ទពយ និងបរកិាខ រ ក្/ែ ០.៣៨% ០.៣៨% ០.៥០% ០.៥០% 
ថ្ផអក្សលើតប្មូវការរបេ់ធនាគារជាតិម្នក្មពុជា
មនិសលើេពី ៣០% ម្នមូលនិធិផ្្ទល់េុទធ  ៣០% ៣០% ៣០% ៣០% 



ធនាគារ ឯកទេស ភី ទេច អេស េ ៊ឹម េ ី ចំកាត់ 
 

របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ប្រចឆំ្ន ២ំ០២១                                                      100 

ឧបេមពនធ ័ក្ៈ អនុបាតសផសងៗ 

ការ្ណនាអនុបាតសផសងៗខាងសប្កាមសនឹះ  ្ឺថ្ផអក្សលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតតុរបេ់ធនាគារថ្ែលបានសធវើេវនក្មម និងប្តូវបានដាក្ប់ង្ហា ញតាមតប្មូវ
ការរបេ់ធនាគារជាតិម្នក្មពុជា តាមរយៈប្បកាេសលែ ធ៧-០៤-២០៤  ប្ប.ក្ចុឹះម្លៃទ២ី៩ ថ្ែធាូ ឆ្ា  ំ២០០៤។ 

ល.រ ពិពណ៏នា 

រូបមនតសដាយធនាគារជាតិម្នក្មពុជា ២០២១ ២០២០ 

ភា្យក្ ភា្ថ្បង 
ការ្ណនា អនុបាត អនុបាត 

ភា្យក្ (ក្) ភា្ថ្បង (ែ) ក្/ែ ក្/ែ 

  ក្ ែ ែុលាែ រអាសមរកិ្ ែុលាែ រអាសមរកិ្ % % 

 សែើមទុន       

១ មូលនធិមិ្គច េ់ហ៊ាុនសធៀបនឹងប្ទពយេក្មមេរុប មូលនធិមិ្គច េ់ហ៊ាុន ប្ទពយេក្មមេរុប ១១.៥៩៨.១៩៥ ១២.១២៨.២២៩ ៩៥.៦៣% ៩៥.២២% 
២ សែើមទុនថាា ក្ទ់១ីសធៀបនឹងប្ទពយេក្មមេរុប សែើមទុនថាា ក្ទ់១ី ប្ទពយេក្មមេរុប ១១.៣៩៨.១៩៥ ១២.១២៨.២២៩ ៩៣.៩៨% ៩៣.៥៩% 

៣ 
សែើមទុនថាា ក្ទ់១ីសធៀបនឹងប្ទពយេក្មមេរុប 
ថ្ែលបានលែឹងហានភិយ័រចួ 

សែើមទុនថាា ក្ទ់១ី ប្ទពយេក្មមថ្ែលបានលែឹងហានភិយ័រចួ ១១.៣៩៨.១៩៥ ៨.២៩៤.៨៩១ ១៣៧.៤១% ១៣៣.១៣% 

៤ 
សែើមទុនថាា ក្ទ់១ីបកូ្សែើមទុនថាា ក្ទ់២ីសធៀបនឹង 
ប្ទពយេក្មមេរុបថ្ែលបានលែឹងហានភិយ័រចួ 

សែើមទុនថាា ក្ទ់១ីបកូ្សែើមទុនថាា ក្ទ់ី២ ប្ទពយេក្មមថ្ែលបានលែឹងហានភិយ័រចួ ១១.៤៥១.៦៥៧ ៨.២៩៤.៨៩១ ១៣៨.០៦% ១៣៣.៨៤% 
៥ មូលនធិផ្ិ្ទល់េុទធសធៀបនឹងប្ទពយេក្មមេរុប មូលនធិផ្ិ្ទល់េុទធ ប្ទពយេក្មមេរុប ១១.៤៥១.៦៥៧ ១២.១២៨.២២៩ ៩៤.៤២.% ៩៤.០៩% 
៦ អនុបាតស្ថធនភាព មូលនធិផ្ិ្ទល់េុទធ ប្ទពយេក្មមថ្ែលបានលែឹងហានភិយ័រចួ ១១.៤៥១.៦៥៧ ៨.២៩៤.៨៩១ ១៣៨.០៦% ១៣៣.៨៤% 
៧ បំណុលសធៀបនឹងប្ទពយេក្មមេរុប បំណុលេរុប ប្ទពយេក្មមេរុប ៥៣០.០៣៤ ១២.១២៨.២២៩ ៤.៣៧% ៤.៧៨% 
៨ បំណុលសធៀបនឹងមលូនិធមិ្គច េ់ហ៊ាុន បំណុលេរុប មូលនធិមិ្គច េ់ហ៊ាុន ៥៣០.០៣៤ ១១.៥៩៨.១៩៥ ៤.៥៧% ៥.០២% 
៩ ភា្លាភសធៀបនឹងប្បាក្ច់ំសណញេុទធ ភា្លាភ ប្បាក្ច់ំសណញេុទធ - (៥៥.៦៨៣) ០.០០% ០.០០% 
 ្ុណភាពប្ទពយេក្មម       
១០ ទុនបប្មុងេប្ម្គបហ់ានិភយ័ធនាគារសធៀបនឹងឥណទនេរបុ ទុនបប្មុងេប្ម្គបហ់ានិភយ័ធនាគារ ឥណទនេរបុ(ែុល) - ៨.២១២.៨០៣ ០.០០% ០.០០% 
១១ ទុនបប្មុងេប្ម្គបហ់ានិភយ័ធនាគារសធៀបនឹងប្ទពយេក្មមេរុប ទុនបប្មុងេប្ម្គបហ់ានិភយ័ធនាគារ ប្ទពយេក្មមេរុប - ១២.១២៨.២២៩ ០.០០% ០.០០% 
១២ ឥណទនមនិែំសណើ រការសធៀបនងឹឥណទនេរុប ឥណទនមនិែំសណើ រការ ឥណទនេរបុ ១.២២១.៣៥៨ ៨.២១២.៨០៣ ១៤.៨៧% ៨.៤៣% 
១៣ ឥណទនមនិែំសណើ រការសធៀបនងឹប្ទពយេក្មមេរបុ ឥណទនមនិែំសណើ រការ ប្ទពយេក្មមេរុប ១.២២១.៣៥៨ ១២.១២៨.២២៩ ១០.០៧% ៥.៦៦% 
១៤ ប្ទពយេក្មមថ្ែលបានចាតថ់ាា ក្ស់ធៀបនឹងឥណទនេរបុ ប្ទពយេក្មមថ្ែលបានចាតថ់ាា ក្ ់ ឥណទនេរបុ(ែុល) ១.៦១៦.៦៣១ ៨.២១២.៨០៣ ១៩.៦៨% ៩.៩៧% 
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ល.រ ពិពណ៏នា 

រូបមនតសដាយធនាគារជាតិម្នក្មពុជា ២០២១ ២០២០ 

ភា្យក្ ភា្ថ្បង 

ការ្ណនា អនុបាត អនុបាត 

ភា្យក្ (ក្) ភា្ថ្បង (ែ) ក្/ែ ក្/ែ 

១៥ ប្ទពយេក្មមថ្ែលបានចាតថ់ាា ក្ស់ធៀបនឹងប្ទពយេក្មមេរុប ប្ទពយេក្មមថ្ែលបានចាតថ់ាា ក្ ់ ប្ទពយេក្មមេរុប ១.៦១៦.៦៣១ ១២.១២៨.២២៩ ១៣.៣៣% ៦.៦៩% 
១៦ ប្ទពយេក្មមថ្ែលបានចាតថ់ាា ក្ស់ធៀបនឹងមូលនធិមិ្គច េ់ភា្ហ៊ាុន ប្ទពយេក្មមថ្ែលបានចាតថ់ាា ក្ ់ មូលនធិមិ្គច េ់ភា្ហ៊ាុន ១.៦១៦.៦៣១ ១១.៥៩៨.១៩៥ ១៣.៩៤% ៧.០៣% 
១៧ ឥណទនចំស ឹះេមពន័ធញាតសិធៀបនងឹឥណទនេរុប ឥណទនចំស ឹះេមពន័ធញាត ិ ឥណទនេរបុ(ែុល) ២០០.០០០ ៨.២១២.៨០៣ ២.៤៤% ២.៤៣% 
១៨ ហានភិយ័ធំៗ ធនាគារសធៀបនងឹឥណទនេរបុ ហានភិយ័ធំៗ ឥណទនេរបុ(ែុល) - ៨.២១២.៨០៣ ០.០០% ១៦.៣០% 
១៩ ឥណទនចំស ឹះេមពន័ញ្ាតសិធៀបនងឹមលូនិធផ្ិ្ទេ់េុទធ ឥណទនចំស ឹះេមពន័ធញាត ិ មូលនធិមិ្គច េ់ហ៊ាុន ២០០.០០០ ១១.៤១៥.៦៥៧ ១.៧៥% ១.៧៤% 
២០ ហានភិយ័ធំៗ សធៀបនងឹមលូនធិិផ្្ទេ់េុទធ ហានភិយ័ធំៗ មូលនធិផ្ិ្ទល់េុទធ - ១១.៤១៥.៦៥៧ ០.០០% ១១.៦៤% 
២១ េំវធិានទូសៅសធៀបនឹងឥណទនេរបុ េំវធិានទូសៅ ឥណទនេរបុ(ែុល) ៦៥.៩៦២ ៨.២១២.៨០៣ ០.៨០% ០.៩០% 
២២ េំវធិានធនជាក្ល់ាក្ស់ធៀបនឹងឥណទនេរបុ េំវធិានធនជាក្ល់ាក្ ់ ឥណទនេរបុ(ែុល) ៨០៩.២៥៩ ៨.២១២.៨០៣ ៩.៨៥% ៨.៤៨% 
២៣ េំវធិានធនជាក្ល់ាក្ស់ធៀបនឹងឥណទនមនិែំសណើ រការ េំវធិានធនជាក្ល់ាក្ ់ ឥណទនមនិែំសណើ រការ ៨០៩.២៥៩ ១.២២១.៣៥៨ ៦៦.២៦% ១០០.៥៥% 
២៤ េំវធិានធនទងំអេ់សធៀបនឹងប្ទពយេក្មមេរបុ េំវធិានធនទងំអេ់េរុប ប្ទពយេក្មមេរុប ៨៧៥.២២០ ១២.១២៨.២២៩ ៧.២២% ៦.៣០% 

២៥ ឥណទនសធៀបនឹងប្បាក្ប់សញ្ញ ើ 
ឥណទនេរបុចំស ឹះ 
អតិលជិនមនិថ្មនធនាគារ(ែុល) 

ប្បាក្ប់សញ្ញ ើរបេ់អតិលជិន ៨.២១២.៨០៣ ១៦៤.១៦៥ ៥០០២.៧៧% ៤៨៣៥.០៩% 
 ប្បាក្ច់ំណូល       
២៦ ការបងវិលចណូំលសលើប្ទពយេក្មម ប្បាក្ច់ំសណញេុទធ ប្ទពយេក្មមេរុប (៥៥.៦៨៣) ១២.១២៨.២២៩ -០.៤៦% ១.៨៧% 
២៧ ការបងវិលចណូំលសលើមូលនិធមិ្គច េ់ហ៊ាុន ប្បាក្ច់ំសណញេុទធ មូលនធិមិ្គច េ់ហ៊ាុន (៥៥.៦៨៣) ១១.៥៩៨.១៩៥ -០.៤៨% ១.៩៧% 
២៨ ទិនាផលែុលេរុប ចំណូលការប្បាក្ ់ ប្ទពយេក្មមេរុប ១.២៥០.៥៦១ ១២.១២៨.២២៩ ១០.៣១% ១០.១៤% 

២៩ ក្ប្មតិការប្បាក្េុ់ទធសធៀបនងឹប្ទពយេក្មមេរបុ 
ចំណូលការប្បាក្ែ់ក្ចណំាយការ
ប្បាក្ ់

ប្ទពយេក្មមេរុប ១.២៣៨.៥៦១ ១២.១២៨.២២៩ ១០.២១% ១០.០៤% 
៣០ ចំណូលសផសងៗសធៀបនឹងប្ទពយេក្មមេរបុ ចំណូលសផសងៗ ប្ទពយេក្មមេរុប ៦០.៧៩០ ១២.១២៨.២២៩ ០.៥០% ០.៥២% 
៣១ េំវធិានធនសធៀបនងឹប្ទពយេក្មមេរបុ េំវធិានធន ប្ទពយេក្មមេរុប ៩៤៧.៧២៦ ១២.១២៨.២២៩ ៧.៨១% ៣.៣៩% 
៣២ ចំណាយសលើប្បតិបតតកិារសធៀបនងឹប្ទពយេក្មមេរបុ ចំណាយសប្រពីការប្បាក្ ់ ប្ទពយេក្មមេរុប ៥០១.៧៤០ ១២.១២៨.២២៩ ៤.១៤% ៤.៥៨% 
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៣៣ ចំណូលេុទធមនុបងព់នធសធៀបនងឹប្ទពយេក្មមេរបុ ចំណូលេុទធមនុបងព់នធ ប្ទពយេក្មមេរុប (១៥០.១១៥) ១២.១២៨.២២៩ -១.២៤% ២.៥៨% 
៣៤ ចំណាយបងព់នធសធៀបនឹងប្ទពយេក្មមេរុប ចំណាយពនធ ប្ទពយេក្មមេរុប (៩៤.៤៣២) ១២.១២៨.២២៩ -០.៧៨% ០.៧១% 

៣៥ ក្ប្មតិការប្បាក្ស់ធៀបនងឹចណូំលែុល 
ចំណូលការប្បាក្ែ់ក្ចណំាយសលើការ
ប្បាក្ ់

ចំណូលែុល ១.២៣៨.៥៦១ ១.៣១១.៦០៦ ៩៤.៤៣% ៩៤.១៨% 
៣៦ ចំណូលសប្រពកីារប្បាក្ស់ធៀបនងឹចណូំលែុល ចំណូលសប្រពកីារប្បាក្ ់ ចំណូលែុល ៦០.៧៩០ ១.៣១១.៦០៦ ៤.៦៣% ៤.៨៨% 
៣៧ ចំណាយសប្រពីការប្បាក្ស់ធៀបនងឹចណូំលែុល ចំណាយសប្រពីការប្បាក្ ់ ចំណូលែុល ៦០.៧៩០ ១.៣១១.៦០៦ ៤.៦៣% ៤.៨៨% 

៣៨ ចំណូលតាមសពលសវលា 
ចំណូលមនុបងព់នធបូក្ចណំាយការ
ប្បាក្ ់

ចំណាយការប្បាក្ ់ (១៣៧.៨៦០) ១២.២៥៥ -១១២៤.៩៣% ២៦៦៩.៧៦% 
 ស្ថចប់្បាក្ង់្ហយប្េលួ       
៣៩ ប្ទពយេក្មមង្ហយប្េលួ ប្ទពយេក្មមង្ហយប្េលួ ប្ទពយេក្មមេរុប ៣.៤២៨.៥៤២ ១២.១២៨.២២៩ ២៨.២៧% ២៦.៣៩% 
៤០ បំណុលរយៈសពលែែ ី បំណុលរយៈសពលែែីជាងមយួឆ្ា  ំ ប្ទពយេក្មមេរុប ៥៣០.០៣៤ ១២.១២៨.២២៩ ៤.៣៧% ៤.៧៨% 

៤១ ប្ទពយេក្មមង្ហយប្េលួេុទធ 
ប្ទពយេក្មមង្ហយប្េលួែក្បណុំលរ
យៈសពលែែ ី

បំណុលេរុប ២.៨៩៨.៥០៨ ៥៣០.០៣៤ ៥៤៦.៨៥% ៤៥២.៤៧% 

៤២ អនុបាតរហ័េ 
ប្ទពយេក្មមថ្ែលអាចបងវលិជាស្ថច់
ប្បាក្រ់ហ័េ 

បំណុលរយៈសពល ៣.៤២៨.៥៤២ ៥៣០.០៣៤ ៦៤៦.៨៥% ៥៥២.៤៧% 

៤៣ ប្បាក្ប់សញ្ញ ើសធៀបនងឹឥណទនេរុប ប្បាក្ប់សញ្ញ ើរបេ់អតិលជិន 
ឥណទនេរបុចំស ឹះអតិលិ
ជនមនិថ្មនធនាគារ(ែុល) ១៧០.០១៩ ៨.២១២.៨០៣ ២.០៧% ២.០៧% 
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Section  I 
 

1- Overall business environment 

  

PHSME SPECIALIZED BANK LTD. was incorporated locally on 21 March 2001 under the laws 

and regulations of the Kingdom of Cambodia. The Bank was licensed by the National Bank 

of Cambodia as a Specialized Bank under Parkas B 7-00-05 on 21 March 2001, and started 

its operations the following months. 

  

Bank’s license states that the Bank can engage in “Loans to small and medium enterprises, 

trade, agriculture and small businesses from its capital resources, and offer other cash services 

related to its main activities”. PHSME Specialized Bank Ltd. is an integral part of Cambodian 

banking sector. Through the initiative outlined in its business plan, the action plan put forth 

by the management team and its well trained staff in the financial institutions, the Bank is now 

positioned itself to play an important role in this sector. 

 

The Bank is now in the progress of operation on commercial principles with pure competition 

to take a leading role in its industry and the bank is looking forward to opening up a branch at 

other provinces to expand its activities. The respective section in this business plan 

demonstrates how the bank will be projected during twelve years within its head office and 

branch.  

 

1.1- Bank’s location and its shareholders 

 

Company     :  PHSME SPECIALIZED BANK LTD. 

Registered Office : 72 Norodom Boulevard, Khan Daun Penh, Phnom Penh,   

Cambodia 

Financial Service  :  Specialized Bank for small, medium enterprises and 

agriculture 
  

1.2- Shareholders’ percentage  

  

Name     Shares  

  

Mrs. CHUN NELLY   54.28%  

Mr. CHUN JUSTIN   45.72%  

  

Total   100%  
  

The bank had its own capital 100% was approved to additional amount by Board of Director 

in the year of 2010 follow the Prakas No.Th 7-08-193 of National Bank of Cambodia date 

September 19th, 2008.  

 

The Bank has been in service for the past twelve years successful. Due to its risk management, 

pricing and control the bank performance has resulted in the increase of its capital to an 

appreciated amount which distributed to the same shareholders at the same percentagepoints 
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2- Key Institutional Policies on Corporate Governance 

 

As has been emphasized by the government of Cambodia: “credit is an import mechanism for rural 

development whose role is to create and diversify employment as well as to enhance productivity 

and generate income, so that the standard of living of the people is improved”, PHSME Specialized 

Bank Ltd. has identified its strategies and developed its policies framework on corporate governance 

as follow: 

 

 

 2.1- Organizational Chart: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Independence of Board of Directors:  

 

The board of directors is an independent, neutral and a fair body of the corporation. It must 

practice discretion when carrying out their duties and responsibilities. 

 

Board of directors composed of 5 members. Followings are their brief profiles:  

 

o Mrs. Chun Nelly, president of the bank since Feb 6th 2012 and she’s the main shareholder 

of the bank. She holds a BBA from Montreal, Canada. She has money and banking 

experience for many years. 

 

Board  

President 

General Manager 

Deputy Manager 

Credit 

Department 
I.T. 

Department 

Internal Audit External Audit 

Vice President Assistant 

Credit 

Committee 
Management 

Committee 

Vice President 

Board Committee 

President Assistant 

Compliance 

Audit 

Committee 

Risk 

Committee 

Accounting 

Department 

Admin & HR 

Department 
Cash 

Department 
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o Mr. Chun Justin, vice-president of the bank since Feb 6th 2012 and he’s second shareholder 

of the bank. He holds a BBA of accounting from Montreal, Canada. He has money and 

banking experience for many years. 

o Mr. Hok Tonin: Member of BOD and he’s the Deputy General Manager of the bank. He 

holds a BBA from IMS (Institute of Management Sciences) of Kampong Cham in 2004 and 

now he’s graduated MBA from National University of Management major in Finance in 

2008. He has 13 years experiences as Branch Accounting Manager from ACLEDA Bank 

Plc., as Chief Accountant for PHSME Specialized Bank Ltd., and Chief Financial Controller 

for SBI-LYHOUR Bank. 

o Mrs. Moeun Chansoren: Chief cashier department. She holds a BBA in Accounting, Phnom 

Penh Cambodia and she has 30 years experiences related to banking sector till now she had 

been working as chief cashier with PHSME for 20 years. 

o Dr. Sam Sokhom: PhD in Law from France, he has ever worked for PHSME Specialized 

Bank Ltd as directors for 2 years. 

 

The Directors are selected according to the following criterias: 

 

o Hold at least a bachelor degree internationally known or a master degree (local or 

international) 

o Bachelor or Master degree in Finance/Accounting/Management 

o Has experience in managing staff in a large corporation. 

o At least 3 years of banking experience and/or very good knowledge and understanding about 

the banking sector and its departments  

o Leadership aptitudes 

o Ability to deal with employees and customers 

o Honest 

 

Board meetings: The board meeting is conducted once a week: 

 

• To discuss and approve loans which amount is greater than USD$10,000  

• To discuss events of the week and to resolve internal / external outstanding issues 

• To discuss human resources issues when hiring / laying off any key personnel  

• To discuss, regulate and put to practice issues brought about by either recommendations of 

external audit or the National Bank of Cambodia Prakas or the National Bank of Cambodia 

audit report 

• To establish or settle any new policies etc… 

 

2.3- Chairman:  

 

 Looks after the overall internal and external policies of the Bank as well as gives a final decision 

on which direction to take in the case of unresolved issues. 
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2.4- Internal Audit:  

 

To ensure that the Bank maintains up-to-date and accurate records of its business and is in 

compliance with the laws and regulations that governs banks and banking business in Cambodia. 

Internal Audit identifies all infractions and prepares reports stating whether or not the infractions 

are by error, negligence or design and recommends remedial action.   

 

2.5- Management Committee:  

 

Prepares and conducts a weekly meeting on issues and concerns gathered from past weeks and 

planned for future weeks. During the discussion, the difficulties or obstacles can be found, and 

the meeting tried to solve the remaining problems. 

  

2.6- Credit Committee:  

 

Examines loan applications already assessed by Credit Department, approves loan amounts 

which are less than that of the Board of Directors’ approval. 

 

3- Products and Services 

 

The Bank currently offers both credit and deposit services and is planning to open a mutual credit 

saving option line: 

  

3.1- Credit Services 

 

The Bank provides two main types of loan products:  

a. Short and long term fixed loans 

- Short Term: 6 months 

- Medium Term: 12-36 months 

- Long Term: 36-180 months 

 b. Over Draft loans to its three main types of financial categories: 

   - Small Enterprise credit; 

              - Medium Enterprise credit; and 

              - Rural micro credit 

  

3.2- Deposit Services 

 

In terms of deposit services, the Bank offers only current accounts essentially to its staff, for 

salary payment, and to its borrowers to facilitate loan repayment. No interest is paid on the 

balance left in these accounts. As defined by license given by the National Bank of Cambodia, 

no customer deposits are allowed to accept. 
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Section II 

 

1- Mission and overview 

 

The mission of the Bank is to: 

  

“Conduct the extensive operations of specialized Bank with highly professional and qualified service, 

aimed at filling the needs of small and medium enterprises and contributing to the economic 

development of the country”. 

 

Therefore, the objectives are to:  

  

“Conduct and provide loans services locally as a specialized bank in line with Law on Banking and 

Financial Institutions of the National Bank of Cambodia”. 

 

2- Strategy and policy 

 

The Bank recognized that a key priority for success and competitive growth is the strategy for 

improvement of the quality of its productive assets, particularly in its loan portfolios.   

 

After a study has been conducted, the Bank has identified a number of strategies that must be further 

strengthened and some have been adopted, which include the following: 

  

2.1-   Financial strategy:  

The Bank utilizes the strategy to diversify the sources of fund for financing its activities. Manage and 

minimize the level of delinquency loan through careful risk assessment. Improve cash flow and 

maintain the optimal cash on hand.  

 

2.2-   Products and Services strategy:  

 

The Bank offers financial products and services options that suit the needs of its customers and attract 

new clients. Focus on customer in small business, agriculture, micro and small scale industries and 

other financial services that considered being more profitable customer segment. 

  

2.3-   Pricing and Promotion (Marketing) strategy:  

 

The Bank performs regular observation on credit pricing of different-financial institutions. It offers 

a competitive interest rate to the clients. It uses declining method for interest rate calculation.  

The Bank promotes the products through publications, media and more importantly through human 

relation. The latest is done by visiting the fields. 
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2.4- Credit risk management:  

 

With an adopted methodology, the Bank applies prudent management decision, which relies 

primarily upon quality information, knowledge of the customer’s business, clear responsibilities and 

accountabilities. 

  

The Bank lends to customers on the assessment of cash flow projection and borrower capacity to 

repayment, supported by collateral. It accesses credit risk based on the ability of the customer to 

repay the loan (cash flow analysis) as well as the validity of collateral involved. Needless to say the 

Bank observes also the situation of the family and its members.  

 

On certain circumstances, the Bank makes an irregular visit, afterward, to the concerned client’s site 

for  moral support. Even though the credit rating is applied within a framework of a strict credit risk 

management, the speediness of the service to the customer is ever neglected. 

  

The Bank establishes and conducts an extensive training program to enable staff to further develop 

their  

credit risk management competencies. 

  

2-5.   Human resources:  

 

The Bank regards its people, both management and staff, as its most valuable resources. There are 

trained and knowledgeable staffs in all areas of Bank’s operations such as credit, administration, 

credit recovery and cashiers / tellers as well as information technology.  

  

The cleanliness of the staff’s appearance, its work place and on the courtesy toward clients are equally 

important.  

  

To cope with new challenges, the Bank introduces a new emphasis on the institution culture, which 

includes: 

  

● Development recruited staff to improve their competencies and responsibility formal program 

and self-development program 

● The Bank values relating to people management: transparency, equality, team work and 

promote its corporate image, the Bank has selected a uniform for its staff. The Bank 

emphasizes on respect for individuals; and 

● Tailored training program and encouraging multi-skill development in some particular areas 

to provide more flexibility for staff relocation/redeployment. 

  

2- 6.   Information Technology:  
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To compete in the global arena where the information technology is a necessity tool, the Bank has 

equipped its business operations with computers, network, internet, software, tailored program 

application and databases.  

  

The Bank believes that the technology helps facilitate human labor, speeds up business operations to 

reach a level of accuracy, business competitiveness in the inter-related information processing, 

information exchange and global communication. 

  

I.T. facilitates all banking transactions such as loan processing, loan re-payments, cash withdrawals 

and deposits, loan monitoring and recovery, management reports, accounting and taxation 

calculations, inter-departmental and inter-institutional electronic communications. 

  

Without I.T. the Bank would not be able to compete successfully in the information age. 

  

2-7.   Internal control:  

 

To ensure in achieving its strategic objective, the Bank puts in place an internal audit. This also 

ensures the compliance with legal, prudential banking regulatory and internal policy requirements. 

Strong internal audit helps:  

● Safeguard the Bank assets and balance sheet; 

● Ensure the compliance with legal, regulatory and internal control; 

● Promote effectiveness and efficiency; and 

● Ensure the transparency in the institution. 

 

3- Monitoring & Collection 
 

Methods of loan monitoring & debt collection: 
 

We have employees who work in credit collection department that monitor all loan re-payments and 

the customer’s business development as well as the use of funds. We get in touch with the customer 

for payment collection if a loan is late 1 to 2 months. Today there is about 3% late loan re-payment: 
 

Produce report of loan payment schedule, record all repayment dates, occasional site visit to see if 

loan is being used as stated in loan application and notice all changes in the business. Send reminded 

letter toborrower on late repayment, directly talk to borrower on late repayment and notify the 

authority on late repayment etc…   

 

At all cost, we try to avoid the involving of court cases with the customer on bad loan. We adopt a 

soft approach on debt collection technique (negotiation). This method is successful so far. 

 

 

Section III 
 

1- Target market identified 
 

PHSME Specialized Bank Ltd foresees a positive economic and social environment to expand its 

activities in the next year. The bank has identified Siem Reap as the most potential one to be expanded 
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in mid 2006 where the financial supply is lower and demand is higher. This is because of the 

increasing the development of tourism sector. The needs for financial supply of the hotel and 

hospitality development are relatively high. With the development of the sector, the other sectors will  

 

also grow consistently in Siem Reap. Therefore, the bank would be able to provide loans to not only 

tourism sector development but also others. 

 

Besides the expansion plan in Siem Reap, the target customers of the bank are those who deal with 

small and medium enterprises are farmers from the various provinces of the country. However the 

customers in Phnom Penh are considered as potential ones because as evidenced by our experiences, 

most customers assessed funds from the Bank are in Phnom Penh and the rest are in the provinces.  

 

The Bank also plans to expand our branches in many provinces in the next few years. 

 

2- Market size and trends 

 

Growth of market demand for the Bank services is increasing. This is evidenced by the increase in 

loan portfolio of the Bank since the establishment. The bank has built up good relationship with many 

companies, ranging from self-employed business to medium business in order to entrust them on the 

Bank services. As a result a number of businesses have approached to us to access for fund in the 

expansion of their business. This means that the market size and trend are enlarged from time to time.  
  

3- Competition 
 

The Bank is playing a role in market competition by bearing in the mind with goal of profit and long-

term shareholder value maximization. the Bank always keep track about the interest change in the 

market and find the better way to serve its customers by using the different strategies responding to 

the market needs. 

 

The total competitors on the financial sector presently are 36 commercial banks, 12 specialized banks 

and other micro credit operators. The Bank has identified competitors in the part of specialized banks. 

 

The pricing competition of commercial bands and financial institutions varies from one to the others.  

  

4- Estimated market share 
 

The bank market share of PHSME Specialized Bank Ltd compared to all specialized banks in 

Cambodia equal by 2.14% and if compared to market shares of Commercial Banks equal by 0.04%.   

The Bank 

PHSME Specialized Bank Ltd was incorporated in the Kingdom of Cambodia on 1 September 2000 

under registration number Co. 5294/00P issued by the Ministry of Commerce dated 1 September 

2000. On  

30 June 2017, the Bank obtained a new registration number 00003159 from the Ministry of 

Commerce upon completion of its re-registration. 

 

The Bank obtained its specialized banking license from the National bank of Cambodia to operate as 

a specialized bank with permanent validity on 1 March 2007. Under the specialized banking license, 

the Bank is authorised to grant credit for small and medium enterprises operating in the Kingdom of 

Cambodia. 

 

The registered office and principal place of business of the Bank is at No. 72, Norodom Boulevard, 

Khan Daun Penh, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia. 
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As at 31 December 2021, the Bank had 37 employees (2020: 40 employees). 

Principal activities 

The Bank is principally engaged in the specialized banking business and the provision of related financial 

services in the Kingdom of Cambodia.  

 

There have been no significant changes in the nature of these principal activities during the financial year. 

 

Results of operations 

The results of the Bank’s operations for the year ended 31 December 2021, and the state of its affairs as at that 

date are set out in the accompanying financial statements. 

 

The Board of Directors does not recommend the payment of any dividends in respect of the year ended  

31 December 2021. 

Board of Directors 

The members of the Board of Directors of the Bank during the year and to the date of this report are as follows: 

Name    Position    Date of appointment 

Mrs. Chun Nelly Chairperson    25 January 2012  

Mr. Chun Justin Vice Chairman   25 January 2012  

Mr. Sam Sokhom Member, Non-Executive 25 January 2012  

Ms. Moeun Chansoren Member    10 November 2004 

Mr. Hok Tonin Member   31 August 2020 

Auditor 

The financial statements as at 31 December 2021 and for the year then ended have been audited by Grant Thornton 

(Cambodia) Limited. 

Directors’ benefits 

During and at the end of the financial year, no arrangements existed to which the Bank is a party with the objective of 

enabling the directors of the Bank to acquire benefits by means of the acquisition of shares in or debentures of the Bank 

or any other corporate body. 

Since the end of the previous financial year, no members of the Board of Directors of the Bank have received or became 

entitled to receive any benefit (other than a benefit included in the aggregate amount of emoluments received or due and 

receivable by the Board of Directors as disclosed in the financial statements) by reason of a contract made by the Bank 

or a related corporation with a firm of which a director is a member, or with a company in which the director has 

substantial financial interest other than as disclosed in the financial statements. 

Board of Directors’ responsibility in respect of the financial statements 

The Board of Directors is responsible for ensuring that the financial statements are properly drawn up so as 

to present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as at 31 December 2021 and  

its financial performance and its cash flows for the year then ended. In preparing these financial statements, 

the Board of Directors is required to: 
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i. adopt appropriate accounting policies in accordance with Cambodian International Financial 

Reporting Standards (“CIFRSs”) and guidelines of the National Bank of Cambodia, which are 

supported by reasonable and prudent judgements and estimates, and then apply them consistently; 

 

ii. comply with the disclosure requirements of the CIFRSs or, if there has been any departure from 

such requirements in the interest of true and fair presentation, ensure that these have been 

appropriately disclosed, explained and quantified in the financial statements; 

 

iii. maintain adequate accounting records and an effective system of internal controls; 

 

iv. prepare the financial statements on a going concern basis unless it is inappropriate to assume that the 

Bank will continue its operations in the foreseeable future; and, 

 

v. control and direct effectively the Bank in all material decisions affecting its operations and 

performance and ascertain that such decisions and/ or instructions have been properly reflected in 

the financial statements. 

 

The Board of Directors is also responsible for safeguarding the assets of the Bank and hence for taking 

reasonable steps for the prevention and detection of fraud and other irregularities. 

 

Statement by the Board of Directors 

In the opinion of the Board of Directors, the accompanying statements of financial position, profit or loss 

and other comprehensive income, changes in equity and cash flows, together with the notes thereto, have 

been properly drawn up and, present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as at  

31 December 2021, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended, in 

accordance with CIFRSs and guidelines of the National Bank of Cambodia. 

 

On behalf of the Board of Directors: 

 

 

__________________________   

Mrs. Nelly Chun 

Chairwoman  

Phnom Penh, Kingdom of Cambodia 

31 March 2022 
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Opinion 
We have audited the financial statements of PHSME Specialized Bank Ltd (“the Bank”), which 

comprise the statement of financial position as at 31 December 2021, statement of profit or loss and 

other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the 

year then ended, and notes to financial statements, including a summary of significant accounting 

policies and other explanatory information. 

 

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the 

financial position of the Bank as at 31 December 2021, and of its financial performance and its cash 

flows for the year then ended, in accordance with Cambodian International Financial Reporting 

Standards (“CIFRSs”) and guidelines of the National Bank of Cambodia (“NBC”). 

Basis for Opinion 
We conducted our audit in accordance with Cambodian International Standards on Auditing 

(“CISAs”).  

Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s responsibilities for 

the audit of the financial statements section of our report. We are independent of the Bank in 

accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ International Code of 

Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (“IESBA 

Code”) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial 

statements in the Kingdom of Cambodia, and  

we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the 

IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to 

provide a basis for our opinion. 

 

Material Uncertainty Related to Going Concern 
We draw attention to note 6 of the financial statements, which indicates that the financial statements 

have been prepared on a going concern basis while the Bank has not been able to meet the minimum 

share capital requirement as imposed by the NBC in its Prakas B7-016-117 dated 22 March 2016. 

The validity of the going concern assumption fundamentally depends on the ability of the Bank to 

obtain the required additional share capital to meet the minimum share capital requirement. 

 

The existing shareholders are in the process of negotiations to sell part of the Bank’s shares to a new 

potential investor but has not been able to draw a conclusion on the transaction as at the date of the 

financial statements. These events and conditions, as further described in note 6, indicate that a 

material uncertainty exists which may cast doubt about the Bank’s ability to continue as a going 

concern. Our opinion is not modified in respect of this matter. 

Other information 
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Report of 

the Board of Directors, but does not include the financial statements and our auditor’s report 

thereon, which we obtained prior to the date of this auditor’s report, and the annual report, which is 

expected to be made available to us after that date. 

 

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express 

any form of assurance conclusion thereon. 
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In connection with our audit of the financial statements of the Bank, our responsibility is to read the 

other information above and, in doing so, consider whether the other information is materially 

inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise 

appears to be materially misstated. 

 

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date 

of this auditor’s report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, 

we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.  

 

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are 

required to communicate the matter to the Board of Directors and respond to that matter in 

accordance with the requirements of CISA 720 (revised). 

Responsibilities of Board of Directors for the financial statements  
 

The Board of Directors of the Bank is responsible for the preparation and fair presentation of the 

financial statements in accordance with CIFRSs and guidelines of the NBC, and for such internal 

control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of financial 

statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

 

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Bank’s 

ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and 

using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate 

the Bank or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so. 

Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements 
 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole 

are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report 

that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee 

that an audit conducted in accordance with CISAs will always detect a material misstatement when 

it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or 

in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users 

taken on the basis of these financial statements.  

 

As part of an audit in accordance with CISAs, we exercise professional judgment and maintain 

professional skepticism throughout the audit. We also:  

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether 

due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and 

obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. 

The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one 

resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, 

misrepresentations, or the override of internal control.  

 

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 

procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing 

an opinion on the effectiveness of the Bank’s internal control.  

 

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 

accounting estimates and related disclosures made by the directors. 
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• Conclude on the appropriateness of the directors’ use of the going concern basis of 

accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists 

related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank’s ability to 

continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are 

required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the financial 

statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions 

are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, 

future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.  

 

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, 

including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying 

transactions and events in a manner that achieves fair presentation. 

We communicate with the Board of Directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of 

the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify 

during our audit.  

We also provide the Board of Directors with a statement that we have complied with relevant ethical 

requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that 

may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.  

GRANT THORNTON (CAMBODIA) LIMITED 

Certified Public Accountants 

Registered Auditors 

 

Ronald C. Almera 

Partner – Audit and assurance 

 

Phnom Penh, Kingdom of Cambodia 

31 March 2022



PHSME Specialized Bank Ltd. 

 Statement of financial position 
As at 31 December 2021 

Annual Report 2021 Page 14 

  31 December 2021 31 December 2020 

 Note USD KHR’000 USD KHR’000 

   (Note 4.2)  (Note 4.2) 

Assets      

Cash and cash equivalents 7  3,428,542   13,967,880   3,230,147   13,065,945  

Loans and advances - net 8  7,684,547   31,306,844   8,282,981   33,504,658  

Other assets   11,825   48,175   2,850   11,528  

Statutory deposits 9  417,250   1,699,877   417,250   1,687,776  

Investment 10  12,500   50,925   12,500   50,563  

Right-of-use assets 11  165,079   672,532   40,589   164,183  

Property and equipment 12  43,365   176,669   58,004   234,626  

Deferred tax assets 15(b)  194,229   791,289   194,229   785,656  

Total assets   11,957,337   48,714,191   12,238,550   49,504,935  

      

Liabilities and equity      

Liabilities      

Deposits from customers 13  164,165   668,808   170,019   687,727  

Trade and other payables 14  131,195   534,488   117,110   473,710  

Income tax payable 15(c)  802   3,267   238,977   966,662  

Lease liabilities 11  168,503   686,481   58,566   236,899  

Total liabilities   464,665   1,893,044   584,672   2,364,998  

      

Equity      

Share capital  16  7,745,000   30,980,000   7,745,000   30,980,000  

Retained earnings   3,747,672   15,274,649   3,908,878   15,930,435  

Cumulative translation difference  -  566,498  -     229,502  

Total equity   11,492,672   46,821,147   11,653,878   47,139,937  

Total liabilities and equity   11,957,337   48,714,191   12,238,550   49,504,935  

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 
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  For the year ended For the year ended 

 Note 31 December 2021 31 December 2020 

  USD KHR’000 USD KHR’000 

   (Note 4.2)  (Note 4.2) 

      

Interest income 18  1,250,816   5,088,319   1,240,870   5,059,027  

Interest expense   (12,255)  (49,853)  (12,306)  (50,172) 

Net interest income   1,238,561   5,038,466   1,228,564   5,008,855  

Other operating income 19  59,961   243,921   63,620   259,379  

Total operating income   1,298,522   5,282,387   1,292,184   5,268,234  

General and administrative expenses 20  (501,740)  (2,041,078)  (560,676)  (2,285,876) 

Allowance for bad and doubtful loans and 

advances 8  (947,726)  (3,855,349)  (415,273)  (1,693,068) 

(Loss)/profit before income tax   (150,944)  (614,040)  316,235   1,289,290  

Income tax expense 15(a)  (10,262)  (41,746)  (87,157)  (355,339) 

Net (loss)/profit for the year   (161,206)  (655,786)  229,078   933,951  

Other comprehensive income/(loss) -      

Currency translation difference   -     336,996   -     (351,373) 

Total comprehensive (loss)/income for 

the year 

 

 (161,206)  (318,790)  229,078   582,578  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 
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  Share capital Retained earnings Regulatory reserve  

Cumulative 

translation 

difference Total 

 Note USD KHR'000 USD KHR'000 USD KHR'000 KHR'000 USD KHR'000 

   (Note 4.2)  (Note 4.2)  (Note 4.2) (Note 4.2)  (Note 4.2) 

           

Balance at 1 January 2021   7,745,000   30,980,000   3,908,878   15,930,435   -     -     229,502   11,653,878   47,139,937  

Net loss for the year   -     -     (161,206)  (655,786)  -     -     -     (161,206)  (655,786) 

Currency translation difference   -     -     -     -     -     -     336,996   -     336,996  

Balance at 31 December 2021   7,745,000   30,980,000   3,747,672   15,274,649   -     -     566,498   11,492,672   46,821,147  

           

           

Balance at 1 January 2020   7,745,000   30,980,000   3,030,477   12,349,194   649,323   2,645,992   580,875   11,424,800   46,556,061  

Net profit for the year   -     -     229,078   933,951   -     -     -     229,078   933,951  

Change in regulatory reserve 17  -     -     649,323   2,647,290   (649,323)  (2,647,290)  -     -     -    

Currency translation difference   -     -     -     -     -     1,298   (351,373)  -     (350,075) 

Balance at 31 December 2020   7,745,000   30,980,000   3,908,878   15,930,435   -     -     229,502   11,653,878   47,139,937  
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For the year ended 

31 December 2021 

For the year ended 

31 December 2020 

 Note USD  KHR’000  USD  KHR’000 

   (Note 4.2)  (Note 4.2) 

      

Operating activities      

(Loss)/profit before income tax   (150,944) (614,040)  316,235   1,289,290  

Adjustments for:      

Depreciation 11 and 12  110,914   451,197   128,295   523,059  

Interest expense   12,255   49,853   12,306   50,172  

Write-off of property and equipment   -     -     94   383  

Provision for bad and doubtful loans 8  947,726   3,855,349   415,273   1,693,068  

Operating profit before working capital changes  919,951   3,742,359   872,203   3,555,972  

Changes in working capital      

Net changes in:      

Loans and advances   (349,292)  (1,420,920)  240,962   982,402  

Other assets   (8,975)  (36,510)  8,739   35,629  

Deposits from customers   (5,854)  (23,814)  88,339   360,158  

Trade and other payables   14,085   57,298   57,471   234,309  

Cash generated from operations   569,915   2,318,413   1,267,714   5,168,470  

Income tax paid   (248,437)  (1,010,642)  (33,827)  (137,913) 

Net cash from operating activities   321,478   1,307,771   1,233,887   5,030,557  

      

Investing activity      

Acquisitions of property and equipment 12  (660)  (2,684)  (1,750)  (7,135) 

      

Financing activities      

Repayment of lease liabilities   (110,168)  (448,163)  (110,068)  (448,747) 

Interest paid   (12,255)  (49,853)  (12,306)  (50,172) 

Net cash used in financing activities   (122,423)  (498,016)  (122,374)  (498,919) 

      

Net change in cash and cash equivalents  198,395   807,071   1,109,763   4,524,503  

Cash and cash equivalents, beginning of year  3,230,147   13,065,945   2,120,384   8,640,565  

Currency translation difference      -     94,864   -     (99,123) 

Cash and cash equivalents, end of year 7  3,428,542   13,967,880   3,230,147   13,065,945  
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1. General information 
PHSME Specialized Bank Ltd (“the Bank”) was incorporated in the Kingdom of Cambodia on 1 

September 2000 under registration number Co. 5294/00P issued by the Ministry of Commerce dated 

1 September 2000. On  

30 June 2017, the Bank obtained a new registration number 00003159 from the Ministry of 

Commerce upon completion of its re-registration. 

 

The Bank obtained its specialized banking license from the National bank of Cambodia to operate as 

a specialized bank with permanent validity on 1 March 2007. Under the specialized banking license, 

the Bank is authorised to grant credit for small and medium enterprises operating in the Kingdom of 

Cambodia. 

 

The registered office and principal place of business of the Bank is at No. 72, Norodom Boulevard, 

Khan Daun Penh, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia. 

 

As at 31 December 2021, the Bank had 37 employees (2020: 40 employees). 
 

2. Statement of compliance with Cambodian International Financial Reporting 

Standards (“CIFRSs) 
The financial statements of the Bank have been prepared in accordance with the Cambodian 

International Financial Reporting Standards (“CIFRSs”).  

 

The National Accounting Council of Cambodia, now the Accounting and Auditing Regulator, as 

mandated by Prakas (Circular) No. 068-MEF-Pr dated 8 January 2009 issued by the Ministry of 

Economy and Finance of Cambodia on the adoption of Cambodian Financial Reporting Standards, 

has fully adopted International Financial Reporting Standards (“IFRSs”) issued by the International 

Accounting Standards Board (“IASB”) without modifications. The new standards are referred to as 

CIFRSs. 
 

3  New or revised standards and interpretations 

3.1 New standards adopted as at 1 January 2021 
 

At the beginning of the current financial year, the Bank adopted new amendments to CIFRSs which are 

mandatory for the financial periods beginning on or after 1 January 2021.  

 

The Management assessed that the adoption of the following amendments to CIFRSs have no material 

impact on the financial statements of the Bank. 

 

• COVID-19-Related Rent Concessions beyond 31 December 2021 (Amendment to CIFRS 

16, Leases)  

• Interest Rate Benchmark Reform — Phase 2 (Amendments to CIFRS 9, Financial 

Instruments,  

• CIAS 39, Financial Instruments, CIFRS 7, Financial Instruments, CIFRS 4, Insurance 

Contracts, and CIFRS 16) 

 

3.2 Standards, amendments and interpretations to existing standards that are not 

yet effective and have not been adopted early by the Bank 
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The new and amended standards and interpretations that are issued, but not yet effective, up to the date 

of issuance of the financial statements of the Bank are disclosed below. The Bank intends to adopt these 

new and amended standards and interpretations, if applicable, when they become effective. 
 

Other Standards and amendments that are not yet effective and have not been adopted early by the Bank 

include: 

• CIFRS 17, Insurance Contracts 

• Prohibition of deducting proceeds from items produced on property and equipment  

(Amendments to CIAS 16) 

• Costs to include when assessing contract is onerous (Amendments to CIAS 37) 

• Classification of liabilities (Amendments to CIAS 1) 

• Reference to the Conceptual Framework (Amendments to CIFRS 3) 

• Annual Improvements to CIFRSs 2018–2020 

• Deferred tax related to assets and liabilities arising from a single transaction  

(Amendments to CIAS 12) 
 

The Management does not expect that the adoption of the accounting standards and amendments listed 

above will not have a material impact on the financial statements of the Bank in future periods. 



PHSME Specialized Bank Ltd. 

Notes to the financial statements  

for the year ended 31 December 2021 

Annual Report 2021 Page 20 

4 Summary of significant accounting policies 

4.1 Overall considerations and first-time adoption of CIFRS 
The Bank’s financial statements have been prepared on an accrual’s basis and under the historical cost 

convention and drawn up in accordance with CIFRSs, which are expressed in United States Dollars 

(“USD”). 
. 
 

4.2 Functional and presentation currency 
The national currency of Cambodia is the Khmer Riel (“KHR”). However, as the Bank transacts its 

business and maintains its accounting records primarily in USD, Management has determined the USD 

to be the Bank’s currency for measurement and presentation purposes as it reflects the economic 

substance of the underlying events and circumstances of the Bank. 

 

Transactions in foreign currencies, other than USD, are translated to USD at the foreign exchange rate 

ruling at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in currencies other 

than USD at the reporting date are translated into USD at the rates of exchange ruling at that date. 

Exchange differences arising on translation are recognised in other comprehensive income. 

 

The translations of USD amounts into KHR as presented in the financial statements are included solely 

to comply with the requirement pursuant to the Law on Accounting and Auditing dated 11 April 2016, 

and have been made using the prescribed official exchange rate based on the following applicable 

exchange rate per USD1 as announced by the NBC. 

 

   2021   2020 

Average rate* 4,068 4,077 

Closing rate 4,074 4,045 
 
 

*Average rates are calculated based on daily closing rate during the year 

 

Such translated amounts are unaudited and should not be construed as representations that the USD 

amounts represent, or have been or could be, converted into KHR at that or any other rate of exchange. 
 

4.3 Cash and cash equivalents 
For statement of cash flows purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand, balances with 

other banks, and highly-liquid short-term investments with an original maturity of less than ninety days 

that are readily convertible to known amounts of cash and subject to an insignificant risk of changes in 

value. 

 

Cash and cash equivalents are carried at amortised cost in the statement of financial position. 
 

4.4 Financial instruments 
Recognition and derecognition 

Financial assets and financial liabilities are recognised when the Bank becomes a party to the 

contractual provisions of the financial instrument. 

Financial assets are derecognised when the contractual rights to the cash flows from the financial asset 

expire, or when the financial asset and all substantially all risks and rewards are transferred. A financial 

liability is derecognised when it is extinguished, discharged, cancelled or expired. 
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Classification and initial measurement of financial assets 

All financial assets are initially measured at fair value adjusted for transaction costs (where 

applicable). 

 

Financial assets, other than those designated and effective as hedging instruments, are classified into 

the following categories: 

•  amortised cost; 

• fair value through profit or loss (“FVTPL”); or, 

• fair value through other comprehensive income (“FVOCI”). 

 

The classification is determined by both: 

•  the entity’s business model for managing the financial asset; and, 

• the contractual cash flow characteristics of the financial asset. 

 

All income and expenses relating to financial assets that are recognised in profit or loss are presented 

within interest costs, interest income or other financial items. 

 

Subsequent measurement of financial assets 

Financial assets at amortised cost 

Financial assets are measured at amortised cost if the assets meet the following conditions (and are 

not designated as FVTPL): 

•  they are held within a business model whose objectives is to hold the financial assets and 

collect its contractual cash flows; and, 

• the contractual terms of the financial assets give rise to cash flows that are solely payments of 

principal and interest on the principal amount outstanding. 

 

This category includes non-derivative financial assets like loans and receivables with fixed or 

determinable payments that are not quoted in an active market. After initial recognition, these are 

measured at amortised cost using the effective interest method. Discounting is omitted where the 

effect of discounting is immaterial. The Bank’s cash and bank balances, loans and advances - net and 

other assets fall into this category of financial instruments. 

 

Financial assets at fair value through profit or loss  

Financial assets that are held within a different business model than ‘hold to collect’ or ‘hold to 

collect and sell’, and financial assets whose contractual cash flows are not solely payments of 

principal and interest are accounted for at FVTPL. None of the Bank’s financial instruments fall into 

this category. 

CIFRS 9’s impairment requirements use forward-looking information to recognise expected credit 

losses – the ‘expected credit loss’ (ECL) model. Instruments within the scope of the new 

requirements included loans and other debt-type financial assets measured at amortised cost and 

FVOCI, trade receivables, contract assets recognised and measured under CIFRS 15 and loan 

commitments and some financial guarantee contracts (for the issuer) that are not measured at fair 

value through profit or loss. 

 

Recognition of credit losses is no longer dependent on the Bank first identifying a credit loss event. 

Instead the Bank considers a broader range of information when assessing credit risk and measuring 

expected credit losses, including past events, current conditions, reasonable and supportable forecasts 

that affect the expected collectability of the future cash flows of the instrument. 
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In applying this forward-looking approach, a distinction is made between: 

•  financial instruments that have not deteriorated significantly in credit quality since initial 

recognition or that have low credit risk (‘Stage 1’) and 

• financial instruments that have deteriorated significantly in credit quality since initial 

recognition and whose credit risk is not low (‘Stage 2’). 

‘Stage 3’ would cover financial assets that have objective evidence of impairment at the reporting 

date. However, none of the Bank’s financial assets fall into this category. 

 

Financial assets at fair value through other comprehensive income  

The Bank accounts for financial assets at FVOCI if the assets meet the following conditions: 

• they are held under a business model whose objectives is hold to collect the associated cash 

flows and sell; 

• the contractual terms of the financial assets give rise to cash flows that are solely payments of 

principal and interest on the principal amount outstanding. 

  

Any gains or losses recognised in OCI will be recycled upon derecognition of the asset. This category 

includes listed securities and debentures. Investment falls into this category. 

 

Impairment of financial assets 

CIFRS 9’s impairment requirements use forward-looking information to recognise expected credit 

losses – the ‘expected credit loss’ (“ECL”) model. Instruments within the scope of the requirements 

included loans and other debt-type financial assets measured at amortised cost and FVOCI, trade 

receivables, contract assets recognised and measured under CIFRS 15 and loan commitments and 

some financial guarantee contracts (for the issuer) that are not measured at fair value through profit or 

loss. 

 

The Bank considers a broader range of information when assessing credit risk and measuring 

expected credit losses, including past events, current conditions, reasonable and supportable forecasts 

that affect the expected collectability of the future cash flows of the instrument. 

 

In applying this forward-looking approach, a distinction is made between: 

•  financial instruments that have not deteriorated significantly in credit quality since initial 

recognition or that have low credit risk (‘Stage 1’) and 

• financial instruments that have deteriorated significantly in credit quality since initial 

recognition and whose credit risk is not low (‘Stage 2’). 

 

‘Stage 3’ would cover financial assets that have objective evidence of impairment at the reporting 

date. 

 

’12-month expected credit losses’ are recognised for the first category while ‘lifetime expected credit 

losses’ are recognised for the second category. 

 

Measurement of the expected credit losses is determined by a profitability-weighted estimate of the 

credit losses over the expected life of the financial instrument. 

 

Restructured financial assets 

If the terms of a financial asset are renegotiated or modified or an existing financial asset is replaced 

with a new one due to financial difficulties of the borrower, then an assessment is made of whether 

the financial asset should be derecognised and ECL are measured as follows. 
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• If the expected restructuring will not result in derecognition of the existing asset, then the 

expected cash flows arising from the modified financial asset are included in calculating the 

cash shortfalls from the existing asset. 

 

• If the expected restructuring will result in derecognition of the existing asset, then the 

expected fair value of the new asset is treated as the final cash flow from the existing 

financial asset at the time of its derecognition. This amount is included in calculating the cash 

shortfalls from the existing financial asset that are discounted from the expected date of 

derecognition to the reporting date using the original effective interest rate of the existing 

financial asset. 

 

On 28 December 2021, the NBC issued Circular No. B7.021.2314 on Classification and Provisioning 

Requirements on Restructured Loans. On 18 January 2022, a workshop between all banks and 

financial institutions (“BFIs”) under the Association of Banks in Cambodia and the NBC was held to 

assist BFIs in their application of the Circular and to discuss other related practical issues. Following 

this workshop, the NBC informed BFIs through letter No. B7.022.167 dated 20 January 2022, the 

deferment of monthly report submission to 10 February 2022, and the change in financial data to be 

used for reporting purposes to January 2022, among others. 

 

Classification and measurement of financial liabilities 

The Bank’s financial liabilities include deposits from customers and trade and other payables. 

Financial liabilities are initially measured at fair value, and, where applicable, adjusted for transaction 

costs unless the Bank designated a financial liability at fair value through profit or loss. 

 

Subsequently, financial liabilities are measured at amortised cost using the effective interest method 

except for derivatives and financial liabilities designated at FVTPL, which are carried subsequently at 

fair value with gains or losses recognised in profit or loss (other than derivative financial instruments 

that are designated and effective as hedging instruments). 

 

All interest-related charges and, if applicable, changes in an instrument’s fair value that are reported 

in profit or loss are included within interest income or interest expense. 

 
 

4.5 Deposits and placements with the NBC 
Deposits and placements with the NBC, including statutory deposits, are stated at cost. A statutory 

deposit is maintained with the NBC in compliance with the Cambodian Law on Banking and 

Financial Institutions and is determined by defined percentages of minimum share capital as required 

by the NBC and are not available to finance the Bank’s day-to-day operations.  Hence, statutory 

deposit is not considered as part of cash and cash equivalents for the purpose of the statement of cash 

flows. 
 

4.6 Lease 
The Bank as a lessee 

The Bank makes use of leasing arrangements principally for the provision of the office space. The 

rental contract for office is typically negotiated for terms of from 2 to 10 years and some of these 

have extension terms. The Bank does not enter into sale and leaseback arrangements. All the lease is 

negotiated on an individual basis and contain a wide variety of different terms and conditions such as 

an option to renew the lease after the end of the tenancy period and restriction from assigning and 

subleasing the leased asset. 
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The Bank assesses whether a contract is or contains a lease at inception of the contract. A lease 

conveys the right to direct the use and obtain substantially all of the economic benefits of an 

identified asset for a period of time in exchange for consideration. 

 

Measurement and recognition of leases as a lessee 

At lease commencement date, the Bank recognises a right-of-use assets and a lease liability on the 

statement of financial position. The right-of-use asset is measured at cost, which is made up of the 

initial measurement of the lease liability, any initial direct costs incurred by the Bank, an estimate of 

any costs to dismantle and remove the asset at the end of the lease, and any lease payments made in 

advance of the lease commencement date (net of any incentives received). 

 

The Bank depreciates the right-of-use assets on a straight-line basis from the lease commencement 

date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. 

The Bank also assesses the right-of-use asset for impairment when such indicators exist. 

 

At the commencement date, the Bank measures the lease liability at the present value of the lease 

payments unpaid at that date, discounted using the interest rate implicit in the lease if that rate is 

readily available or the Bank’s incremental borrowing rate. The lease liability was discounted at an 

incremental borrowing rate of 8% per annum. 

 

Subsequent to initial measurement, the liability will be reduced by lease payments that are allocated 

between repayments of principal and finance costs. The finance cost is the amount that produces a 

constant periodic rate of interest on the remaining balance of the lease liability. 

 

The remeasurement of the lease liability is dealt with by a reduction in the carrying amount of the 

right-of-use asset to reflect the full or partial termination of the lease for lease modifications that 

reduce the scope of the lease. Any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease is 

recognised in profit or loss. The right-of-use asset is adjusted for all other lease modifications. 

 

Right-of-use assets and lease liabilities have been individually disclosed on the statement of financial 

position. 
 
 
4.7 Property and equipment 
 

Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. 

Historical cost includes expenditure that is directly attributable to bringing the assets to the location 

and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by Management. 

 

The Bank adds the cost of replacement to the carrying amount of an item of property and equipment 

when that cost incurred is expected to provide incremental future benefits to the Bank, and the 

carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged 

to profit or loss during the period in which they are incurred. 

 

Depreciation 

Depreciation is calculated to write off the cost of items of property and equipment less the estimated 

residual value on a declining basis over their respective estimated useful lives, as follows: 
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Furniture and fitting 4 years 

Equipment 2 years 

Computer equipment 2 years 

Motor vehicles 5 years 
 

The residual values, useful life and depreciation method are reviewed at each financial year to ensure 

that the amount, method and years of depreciation are consistent with previous estimates and the 

expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the items of property 

and equipment. 

 

Fully depreciated property and equipment are retained in the financial statements until they are 

disposed of or written off. 
 

Impairment of non-financial assets 

For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are 

largely independent cash inflows (cash-generating units). As a result, some assets are tested 

individually for impairment and some are tested at the cash-generating unit level. 

 

An impairment loss is recognised for the amount by which the asset or cash-generating unit’s 

carrying amount exceeds its recoverable amount, which is the higher of fair value less costs to sell 

and value-in-use. To determine the value-in-use, Management estimates expected future cash flows 

from each cash-generating unit and determines a suitable interest rate in order to calculate the present 

value of those cash flows. The data used for impairment testing procedures are directly linked to the 

Bank’s latest approved budget, adjusted as necessary to exclude the effects of future reorganisations 

and asset enhancements. Discount factors are determined individually for each cash-generating unit 

and reflect their respective risk profiles as assessed by Management. 

 

Assets that are subject to depreciation or amortisation are assessed at each reporting date to determine 

whether there is any indication that the assets are impaired. Where there is any indication that an asset 

may be impaired, the carrying value of the asset (or cash-generating unit) to which the asset has been 

allocated) is tested for impairment. An impairment loss is recognised for the amount by which the 

asset’s carrying amount exceeds its recoverable amount.  

 

The recoverable amount is the higher of an asset’s (or cash-generating unit’s) fair value less costs to 

sell and its value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest 

levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generating units). Non-financial 

assets other than goodwill that suffered impairment are reviewed for possible reversal of the 

impairment at each reporting date. 

 

All assets are periodically reassessed for indications that an impairment loss previously recognised may 

no longer exist. An impairment charge would be reversed if the cash-generating unit’s recoverable 

amount exceeded its carrying amount. 
 

4.8 Equity and retained earnings  
 

Share capital represents the nominal value of shares that have been issued. Retained earnings include 

all current and prior years’ profits. 
 

4.9 Regulatory provision 
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The Bank follows the credit classification and provisioning for financial institutions in 

accordance with Prakas No. 7-017-344, dated 1 December 2017 as issued by the NBC 

providing guidance on credit classification and regulatory provisioning for financial 

institutions in Cambodia, as summarised below: 
 

Classification Number of days past due Provision rate 

Long-term loans (more than one year)  

Standard 0 – 29 days 1% 

Special mention 30 – 89 days 3% 

Substandard 90 – 179 days 20% 

Doubtful 180 – 359 days 50% 

Loss Over 359 days 100% 

   

Short-term loans (less than one year)  

Normal 0 – 14 days 1% 

Special mention 15 – 30 days 3% 

Substandard 31 – 60 days 20% 

Doubtful 61 – 90 days 50% 

Loss Over 90 days 100% 
 

Article 73 of the Prakas on Credit Risk Grading and Impairment Provisioning requires the Bank to 

compare the provision calculated in accordance with CIFRSs and Prakas No. 7-017-344 and, 

accordingly: 

 

1. In case the regulatory provision calculated in accordance with the said Prakas is lower than 

the provision calculated in accordance with CIFRSs, the Bank shall record the provision 

calculated in accordance with CIFRSs. 

2. In case the regulatory provision calculated in accordance with the said Prakas is higher than 

the provision calculated in accordance with CIFRSs, the Bank shall record the provision 

calculated in accordance with CIFRSs and transfer the difference, which represents the 

additional provision required, from retained earnings or accumulated loss account into 

regulatory reserve in the equity section of the statement or financial position. 

 

4.10 Income and expense recognition 

 

Provisions are recognised when the Bank has a present legal or constructive obligation as a result of a 

past event, it is probable that an outflow of economic resources will be required from the Bank and 

amounts can be estimated reliably. The timing or amount of the outflow may still be uncertain. A 

present obligation arises from the presence of a legal or constructive commitment that has resulted 

from past events, for example, product warranties granted, legal disputes or onerous contracts. 

 

Provisions are measured at the estimated expenditure required to settle the present obligation, based 

on the most reliable evidence available at the reporting date, including the risks and uncertainties 

associated with the present obligation. Where there are a number of similar obligations, the likelihood 

that an outflow will be required in settlement is determined by considering the class of obligations as 

a whole. Provisions are discounted to their present values, where the time value of money is material. 

 

Any reimbursement that the Bank can be virtually certain to collect from a third party with respect to 

the obligation is recognised as a separate asset. However, this asset may not exceed the amount of the 
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related provision. All provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current 

best estimate. 

 

In those cases, where the possible outflow of economic resources as a result of present obligations is 

considered improbable or remote, no liability is recognised. 

 

Possible inflows of economic benefits to the Bank that do not yet meet the recognition criteria of an 

asset are considered contingent assets. 

 

4.11 Income and expense recognition 

 

Interest income and expense are recognised in profit or loss using the effective interest method. The 

‘effective interest rate’ is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments and 

receipts through the expected life of the financial asset or financial liability (or, where appropriate, a 

shorter period) to the carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating 

the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of 

the financial instrument, but not future credit losses. 

 

The calculation of the effective interest rate includes transaction costs and fees and points paid or 

received that are an integral part of the effective interest rate. Transaction costs include incremental 

costs that are directly attributable to the acquisition or issue of a financial asset or financial liability. 

 

Interest income and expense presented in the statement of profit or loss and other comprehensive 

income include interest on financial assets and financial liabilities measured at amortised cost 

calculated on an effective interest basis. 

 

Fees and commission income and expense that are integral to the effective interest rate on a financial 

asset or financial liability are included in the measurement of the effective interest rate. 

 

4.12 Income taxes 

Tax expense recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income comprises 

the sum of deferred tax and current tax not recognised directly in equity. 

 

Current income tax assets and/or liabilities comprise those obligations to, or claims from, fiscal 

authorities relating to the current or prior reporting periods, that are unpaid at the reporting date. 

Current tax is payable on taxable profit, which differs from profit or loss in the financial statements. 

Calculation of current tax is based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively 

enacted by the end of the reporting period.  

 

Deferred income taxes are calculated using the liability method on temporary differences between the 

carrying amounts of assets and liabilities and their tax bases. Deferred tax assets and liabilities are 

calculated, without discounting, at tax rates that are expected to apply to their respective period of 

realisation, provided those rates are enacted or substantively enacted by the end of the reporting 

period. 

 

Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that the underlying tax loss or 

deductible temporary difference will be able to be utilised against future taxable income. This is 

assessed based on the Bank’s forecast of future operating results, adjusted for significant non-taxable 
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income and expenses and specific limits on the use of any unused tax loss or credit.  Deferred tax 

liabilities are generally provided for in full.  

 

Deferred tax assets and liabilities are offset only when the Bank has a right and intention to set off 

current tax assets and liabilities from the same taxation authority. Changes in deferred tax assets or 

liabilities are recognised as a component of tax income or expense in profit or loss, except where they 

relate to items that are recognised in other comprehensive income (such as revaluation of land) or 

directly in equity, in which case the related deferred tax is also recognised in other comprehensive 

income or equity, respectively. 

 

4.13 Related parties 

A related party is a person or entity that is related to the Bank. A related party transaction is a transfer 

of resources, services or obligations between the Bank and its related party, regardless of whether a 

price is charged. 

  

(a) A person or a close member of that person’s family is related to the Bank if that person:  

i. Has control or joint control over the Bank; 

ii. Has significant influence over the Bank; or 

iii. Is a member of the key management personnel of the Bank. 

(b) An entity is related to the Bank if any of the following conditions applies: 

i. The Bank are members of the same group. 

ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity. 

iii. Both entities are joint ventures of the same third party. 

iv. On entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third 

entity. 

v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefits of employees of the Bank. 

vi. The entity is controlled or jointly-controlled by a person identified in (a) above. 

vii. A person identified in (a)i above has significant influence over the entity or is a member of 

the key management personnel of the ultimate holding company or the entity. 

 

5. Significant accounting estimates, assumptions and judgments  

The Bank makes estimates, assumptions and judgments concerning future transactions which may not 

equal actual results.  The accounting estimates, assumptions and judgments which may cause 

significant impact on the current recognition and measurement of assets, liabilities, income and 

expenses are summarised below:  

 

5.1 Significant accounting estimates and assumptions 

Measurement of expected credit losses 

Credit losses are the difference between all contractual cash flows the Bank is due to receive and the 

cash flows that it actually expects to receive. An expected credit loss is the probability-weighted 

estimate of credit losses which requires the Bank’s estimates and assumptions. The expected credit 

losses are discounted at the original effective interest rate. 

 

Useful life of depreciable assets 

The Bank reviews its estimate of the useful life of depreciable assets at each reporting date, based on 

the expected utility of the assets.  
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Income tax expense 

Significant judgement is involved in determining the Bank’s provision for income taxes. The Bank 

will recognise liabilities for expected tax expenses based on an estimate of whether the taxes are due 

through Management’s interpretation of the various tax legislations. When the final tax outcome of 

these matters is different from the amount that were initially recognised, such differences will impact 

the tax provision in the financial year in which such determination is made. 

 

Recognition of deferred tax assets 

The extent to which deferred tax assets can be recognised is based on an assessment of the probability 

that future taxable income will be available against which the deductible temporary differences and 

tax loss carry forward can be utilised. In addition, significant judgment is required in assessing the 

impact of any legal or economic limits or uncertainties in various tax jurisdictions. 

 

Leases – Estimating the incremental borrowing rate 

The Bank cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its 

incremental borrowing rate (“IBR”) to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the 

Bank would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds 

necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic 

environment. The Bank estimates the IBR using the average borrowing rate in Cambodia. 

 

5.2 Significant accounting judgment 

 

The directors are not aware of any critical judgments in relation to the amounts in the financial 

statements. 

 

6 Going concern 

 

The financial statements have been prepared on a going concern basis while the Bank has not been 

able to meet the new share capital requirement as imposed by the NBC in its Prakas No. B7-016-117 

issued on 22 March 2016,   “ the minimum registered capital of banking and financial institution”.  

According to the Prakas, specialized banks incorporated as local company shall have a minimum 

registered capital of KHR60 billion (equivalent to USD15 million) by 22 March 2018. The Bank is 

required to increase its minimum registered capital by half of the difference between the current 

registered capital and new minimum registered capital at the latest by end of March 2017, and in full, 

at the latest, by 22 March 2018.  

 

On 16 December 2016, the Bank submitted a letter to the NBC to inform them of the following action 

plans of the Bank to meet the minimum share capital requirement: 

 

• On 31 December 2016: Increase the share capital from USD7,745,000 to USD9,096,452 by 

converting the amount of USD1,351,453 from the retained earnings as at 31 December 2015 

to share capital. 

• On 15 February 2017: Increase the share capital by an amount equal to the net profit for the 

year ended 31 December 2016. 

• On 15 March 2017: Inject new capital amount for the remaining balance based on the 

shareholders’ proportionate ownership equal to half of the difference between the current 

registered capital and the new minimum registered capital, at the latest by end of March 

2017.  
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On 23 March 2018, the Bank requested to the NBC to delay the injection of capital due to the Bank 

was waiting for the new investors.  

 

On 4 July 2018, the Bank’s shareholders and the senior management met with NBC representatives 

to inform and discuss with them the progress of the above action plans. As at 31 December 2020, the 

Bank’s shareholders were still in the negotiation process to sell part of the Bank’s shares to potential 

investors.  

 

During 2021, the Bank has continuously discussed with the NBC requesting to delay the compliance 

with the minimum capital requirement because the shareholders have not been able to draw a 

conclusion on the transaction. As at the date of these financial statements, the NBC has not formally 

replied to the Bank’s request. Should the NBC do not approve its request for further extension, the 

Bank is in the consideration to downgrade their license which will still allow it to operate. 
 

As at 31 December 2021, the Bank has paid up share capital of KHR30,980,000,000 or USD7,745,000  

(2020: KHR30,980,000,000 or USD7,745,000). The validity of the going concern assumption 

fundamentally depends on the ability of the Bank to obtain the required additional share capital to meet 

the minimum share capital requirement specified in the Prakas. 

 

These events or conditions indicate that a material uncertainty exists which may cast doubt about the 

Bank’s ability to continue as a going concern or operate with its existing license as a specialized bank. 
 

7. Cash on cash equivalents 
 31 December 2021 31 December 2020 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 4.2)  (Note 4.2) 

     

Cash on hand 3,376,615 13,756,330 2,045,775 8,275,160 

Cash in banks:     

Current accounts:     

     National Bank of Cambodia 44,449 181,085 1,176,864 4,760,415 

     Other banks 7,478 30,465 7,508 30,370 

 3,428,542 13,967,880 3,230,147 13,065,945 

 

Analysis by currency is as follows: 

By currency:     

US Dollars 3,334,870 13,586,260 3,168,366 12,816,040 

Khmer Riels 93,672 381,620 61,781 249,905 

 3,428,542 13,967,880 3,230,147 13,065,945 

  

8. Loans and advances to customers 
 31 December 2021 31 December 2020 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 4.2)  (Note 4.2) 

     

Short-term loans  5,705,000   23,242,170   4,505,000  18,222,725  

Long-term loans  1,590,186   6,478,418   1,570,481   6,352,596  

Overdrafts  917,617   3,738,372   2,145,092   8,676,897  

Loans and advances - gross  8,212,803   33,458,960   8,220,573  33,252,218  
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Accrued interest receivable  2,022,256   8,238,671   1,665,194   6,735,710  

  10,235,059   41,697,631   9,885,767  39,987,928  

ECL/allowance for bad and doubtful loans  

and advances  (2,550,512)  (10,390,787) 

 

(1,602,786) 

 

(6,483,270) 

Loans and advances - net  7,684,547   31,306,844   8,282,981  33,504,658  

 

The movements in ECL/provision for bad and doubtful loans and advances to customers are as 

follows: 

 2021 2020 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 4.2)  (Note 4.2) 

     

At 1 January  1,602,786   6,483,270   1,187,513   4,803,490  

Provision for the year  947,726   3,855,349   415,273   1,693,068  

Currency translation difference  -   52,168   -   (13,288) 

At 31 December  2,550,512   10,390,787   1,602,786   6,483,270  

 

Loans and advances to customers are analyzed as follows: 
 

 31 December 2021 31 December 2020 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 4.2)  (Note 4.2) 

     

By maturity:     

Within one year  6,868,838   27,983,646   6,695,933  27,085,049  

From one to five years  695,844   2,834,868   990,281   4,005,687  

Over five years  648,121   2,640,446   534,359   2,161,482  

  8,212,803   33,458,960   8,220,573  33,252,218  

     

By currency:     

US Dollars  7,535,041   30,697,758   7,677,671  31,056,179  

Khmer riel  677,762   2,761,202   542,902   2,196,039  

  8,212,803   33,458,960   8,220,573  33,252,218  

     

By economic sector:     

Agriculture   3,286,263   13,388,235   3,948,642  15,972,257  

Wholesale and retail  2,128,162   8,670,132   1,291,079   5,222,415  

Services  857,344   3,492,820   929,332   3,759,148  

Real Estate  506,263   2,062,515   719,454   2,910,191  

Non-financial services  178,000   725,172   61,672   249,463  

Manufacturing  18,712   76,234   18,712   75,690  

Construction  -     -     4,000   16,180  

Others  1,238,059   5,043,852   1,247,682   5,046,874  

  8,212,803   33,458,960   8,220,573  33,252,218  

     

By residency status:     

Residents  8,212,803   33,458,960   8,220,573  33,252,218  

     

By relationship:     
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Related parties  200,000   814,800   200,000   809,000  

Non-related parties  8,012,803   32,644,160   8,020,573  32,443,218  

  8,212,803   33,458,960   8,220,573  33,252,218  

     

By performance:     

Standard loans     

Secured  6,450,982   26,281,301   7,201,244  29,129,032  

Unsecured  200,000   814,800   200,000   809,000  

Special mention loans     

Secured  395,273   1,610,342   126,060   509,913  

Sub-standard loans     

Secured  461,567   1,880,424   -     -    

Doubtful loans     

Secured  21,712   88,455   -     -    

Loss loans     

Secured  664,557   2,707,405   674,557   2,728,583  

Unsecured  18,712   76,233   18,712   75,690  

  8,212,803   33,458,960   8,220,573  33,252,218  

     

By exposures:     

Large exposures  -     -     1,340,220   5,421,190  

Non-large exposures  8,212,803   33,458,960   6,880,353  27,831,028  

  8,212,803   33,458,960   8,220,573  33,252,218  

     

By interest rate (per annum):    

Term loans  9% - 24%  9% - 24% 

Overdraft 12% - 18% 12% - 18%  

 

Article 4 of the Prakas on Interest Rate Ceiling on Loan requires the Bank to set its interest rates to 

not exceed 18% per annum for any loan. The Bank has issued loans exceeding 18% before the 

effectivity of Prakas dated 1 April 2017. 
 

9. Statutory deposits 
 31 December 2021 31 December 2020 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 4.2)  (Note 4.2) 

     

Statutory deposits on:     

Capital guarantee (i)  387,250   1,577,657   387,250   1,566,426  

Customer deposits (ii)  30,000   122,220   30,000   121,350  

  417,250   1,699,877   417,250   1,687,776  

 
 

(i) Statutory deposit on minimum capital 

This account represents the capital guarantee deposit equivalent to 5% of the registered share capital 

of the Bank as required under Prakas No. B7-00-05 on licensing of specialized banks dated 11 

January 2000 and Prakas No. B7-00-28 dated 13 September 2006 on the amendment to Articles 9 and 

13 of Prakas No. B7-00-05.  
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This capital guarantee is placed with the NBC in USD, and is not available for use in the Bank’s day to 

day operations but is refundable when the Bank voluntarily ceases its operations in Cambodia. During 

the year, the interest earned at 3/8 LIBOR (six months) ranged from 0.18% to 0.20% per annum (2018: 

0.18% to 0.20% per annum) 

 

(ii) Statutory deposit on customers’ deposits 

The statutory deposit of 5% of customers’ deposit with the NBC is to comply with Prakas No. B7-00-

05 dated  

11 January 2000 on the reserve requirement. This is a reserve requirement which fluctuate depending 

on the level of the Bank’s customers’ deposits. This reserve requirement does not earn interest.  

 

10. Investment 

This represents the investment in Credit Bureau Holding (Cambodia) (“CBHC”) Ltd through the 

Association of Banks in Cambodia (“ABC”). CBHC is one of the shareholders of Credit Bureau 

(Cambodia) Co., Ltd which is a Company operates as the leading provider of information, analytical 

tools and credit reporting services and Micro-finance Institutions and consumers in Cambodia. The 

Bank invested USD2,500 on 18 November 2010 and USD10,000 on 16 September 2011 respectively. 

 

11. Right-of-use assets and lease liabilities 

Bank as a lessee 
 

The Bank has a lease contract for the building that is used as its office for a period of 2 years, with an 

option to renew the lease after the end of the tenancy period. The Bank is restricted from assigning 

and subleasing the leased asset.  
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The carrying amounts of right-of-use assets recognised and the movements during the year are as 

follows: 
 

 2021 2020 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 4.2)  (Note 4.2) 

     

Building     

At 1 January  40,589   164,183   121,768   496,205  

Addition  220,105   895,387   -     -    

Depreciation  (95,615)  (388,961)  (81,179)  (330,967) 

Currency translation difference  -   1,923   -     (1,055) 

At 31 December  165,079   672,532   40,589   164,183  
 

Set out below are the carrying amounts of lease liabilities and the movements during the year: 
 

 2021 2020 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 4.2)  (Note 4.2) 

     

At 1 January  58,566   236,899   168,634   687,184  

Addition  220,105   895,387   -     -    

Accretion of interest  9,832   39,997   9,932   40,493  

Payments  (120,000)  (488,160)  (120,000)  (489,240) 

Currency translation difference  -   2,358   -   (1,538) 

At 31 December  168,503   686,481   58,566   236,899  

 

The maturity analysis of lease liabilities is disclosed in note 24. 
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12. Property and equipment 

 

Furniture and  

fitting Equipment 

Computer  

equipment Motor vehicles Total 

 USD USD USD USD USD KHR’000 

      (Note 4.2) 

       

Gross carrying amount       

Balance as at 1 January 2021  24,920   -     16,523   349,850   391,293   1,582,780  

Addition  -     660   -     -     660   2,684  

Currency translation difference  -   -   -   -   -     11,353  

Balance as at 31 December 2021  24,920   660   16,523   349,850   391,953   1,596,817  

       

Accumulated depreciation       

Balance as at 1 January 2021  (22,473)  -     (13,342)  (297,474)  (333,289)  (1,348,154) 

Depreciation  (1,165)  (330)  (2,184)  (11,620)  (15,299)  (62,236) 

Currency translation difference  -   -   -   -   -     (9,758) 

Balance as at 31 December 2021  (23,638)  (330)  (15,526)  (309,094)  (348,588)  (1,420,148) 

Carrying amounts as at 31 December 2021  1,282   330   997   40,756   43,365   176,669  
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Furniture and  

fitting Equipment 

Computer  

equipment Motor vehicles Total 

 USD USD USD USD USD KHR’000 

      (Note 4.2) 

       

Gross carrying amount       

Balance as at 1 January 2020  24,920   -     15,653   349,850   390,423   1,590,974  

Additions  -    -   1,750   -     1,750   7,135  

Written-off  -     -     (880)  -     (880)  (3,588) 

Currency translation difference  -   -   -   -   -     (11,741) 

Balance as at 31 December 2020  24,920  -   16,523   349,850   391,293   1,582,780  

       

Accumulated depreciation       

Balance as at 1 January 2020  (19,186)  -     (9,566)  (258,207)  (286,959)  (1,169,358) 

Depreciation  (3,287) -  (4,562)  (39,267)  (47,116)  (192,092) 

Written-off  -     -     786   -     786   3,205  

Currency translation difference  -   -   -   -   -     10,091  

Balance as at 31 December 2020  (22,473) -  (13,342)  (297,474)  (333,289)  (1,348,154) 

Carrying amounts as at 31 December 2020  2,447  -  3,181   52,376   58,004   234,626  
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13. Deposits from customers 
 31 December 2021 31 December 2020 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 4.2)  (Note 4.2) 

     

Current accounts  164,165   668,808   170,019   687,727  
 
 

14. Trade and other payables 
 31 December 2021 31 December 2020 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 4.2)  (Note 4.2) 

     

Provision for seniority indemnity  75,502   307,595   65,876   266,468  

Accruals  31,775   129,451   27,653   111,856  

Borrowing  19,913   81,126   19,913   80,548  

Other taxes payable  3,599   14,662   3,260   13,187  

Other payables  406   1,654   408   1,651  

  131,195   534,488   117,110   473,710  

 

The borrowing from a non-related party is unsecured, bear interest at the rate of 12% per annum and 

repayable on maturity date on 6 September 2021. 

 

15. Income tax 

a. Income tax expense 

In accordance with Cambodia’s tax regulations, the Bank has an obligation to pay tax on income at the 

rate of 20% of taxable income or a minimum tax at 1% of annual turnover inclusive of all taxes, except 

value-added tax, whichever is higher. 

 

Income tax expense for the year is summarized as follows: 
 

 For the year ended For the year ended 

 31 December 2021 31 December 2020 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 4.2)  (Note 4.2) 

     

Current income tax    272,804   1,112,222  

Deferred income tax    (185,647)  (756,883) 

    87,157   355,339  
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Reconciliation between profit before income tax and estimated taxable income  

A reconciliation between accounting profit before income tax and estimated taxable income for the 

year ended 31 December 2021 is shown below: 

 

 For the year ended For the year ended 

 31 December 2021 31 December 2020 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 4.2)  (Note 4.2) 

     

(Loss)/profit before income tax    316,235   1,289,290  

Add non-deductible expenses    1,047,785   4,271,819  

Movement of deferred tax not 

recognised    -     -    

Estimated taxable income    1,364,020   5,527,009  

Income tax at 20% (A)    272,804   1,112,222  

Minimum tax at 1% of revenue (B)    13,045   53,184  

Estimated current income tax expense 

(higher of A or B)    272,804   1,112,222  

 

The Bank’s tax returns are subject to examination by the GDT. Because the application of tax laws and 

regulations on many types of transactions is susceptible to varying interpretations, the amounts reported in 

the financial statements could be changed at a later date upon final determination by the GDT. 

 

The taxation system in Cambodia is relatively new and is characterised by numerous taxes and frequently 

changing legislation which is often unclear and subject to interpretation. Often different interpretations exist 

among numerous taxation authorities and jurisdictions. Taxes are subject to reviews and investigations by a 

number of authorities that are enabled by law to impose severe fines, penalties and interest charges. 

 

These facts may create tax risks in Cambodia, substantially greater than in other countries. Management 

believes that tax liabilities have been adequately provided for based on its interpretation of tax legislation. 

However, the relevant authorities may have differing interpretations and the effects could be significant. 

 

b. Deferred tax assets 

 2021 2020 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 4.2)  (Note 4.2) 

     

At 1 January    8,582   34,972  

Deferred income tax    185,647   756,883  

Currency translation difference    -     (6,199) 

At 31 December    194,229   785,656  

 

Estimated recognised deferred tax assets arising from temporary differences are summarised as 

follows: 
 

 31 December 2021 31 December 2020 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 4.2)  (Note 4.2) 
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Allowance for bad and doubtful loans    181,903   735,797  

Provision for employee benefits    13,175   53,293  

Depreciation    (849)  (3,434) 

Net deferred tax assets    194,229   785,656  

 

c. Current income tax liability 

 31 December 2021 31 December 2020 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 4.2)  (Note 4.2) 

     

As at 1 January    -     -    

Charge during the year    272,804   1,112,222  

Income tax paid    (33,827)  (137,913) 

Prepayments    -     -    

Currency translation difference     (7,647) 

As at 31 December    238,977   966,662  

 

16. Share capital 
The latest Memorandum and Articles of Association of the Bank were approved by the NBC on 3 November 

2011 and the Ministry of Commerce on 30 June 2017. 

 

The total number of shares registered and paid up is 7,745 shares with a par value of USD1,000 per share.  

 

The Bank’s share capital structure and the details of authorized and registered shareholdings are as follows: 

 

 31 December 2021  31 December 2020  

 % of Number of Amount % of Number of Amount 

 ownership shares USD ownership shares USD 

       

Mrs. Nelly Chun  54.28 4,204 4,204,000 54.28 4,204 4,204,000 

Mr. Justin Chun  45.72 3,541 3.541,000 45.72 3,541 3.541,000 

 100 7,745 7,745,000 100 7,745 7,745,000 

       

Equivalent in KHR’000 (Note 4.2)  30,980,000   30,980,000 

 
 

17. Regulatory reserve 
 

As at 31 December 2021, the regulatory provision calculation is USD875,220 (2020: USD771,062) which is 

USD1,675,292 lower (2020: USD831,724 lower) than the provision per CIFRSs of USD2,550,512 (2020: 

USD1,602,786). As such, in compliance with Prakas No. 7-017-344 Article 73 (b), USD1,675,292 represents 

the additional provision required. 
 

18. Interest income 

 

For the year ended  

31 December 2021 

For the year ended  

31 December 2020 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 4.2)  (Note 4.2) 
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Loans and advances to customers  1,250,738  5,088,002 1,238,892 5,050,963 

Deposits and placements with banks  78  317 1,978 8,064 

 1,250,816 5,088,319 1,240,870 5,059,027 
 

19. Other operating income 

 

For the year ended  

31 December 2021 

For the year ended  

31 December 2020 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 4.2)  (Note 4.2) 

     

Commission fees 25,120 102,188 22,185 90,448 

Service charges 15,425 62,749 16,277 66,361 

Dividend income 10,008 40,713 14,540 59,280 

Loan penalties 5,327 21,670 4,329 17,649 

Others 4,081 16,601 6,289 25,641 

 59,961 243,921 63,620 259,379 
 
 

20. General and administrative expenses 
 

 

For the year ended  

31 December 2021 

For the year ended  

31 December 2020 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 4.2)  (Note 4.2) 

     

Personnel costs 255,833 1,040,729 243,003 990,723 

Depreciation 110,914  451,197   128,295   523,059  

Professional fees 49,300  200,552   43,653   177,973  

Traveling and vehicle 17,513  71,243   21,217   86,502  

Utilities 12,244  49,809   14,709   59,969  

Employee benefits 9,662  39,305   55,997   228,300  

Office supplies 7,467  30,376   9,533   38,866  

Communications 6,540  26,605   6,591   26,872  

Other taxes 2,843  11,565   2,110   8,602  

Charitable donations 2,742  11,154   7,000   28,539  

Repairs and maintenance 1,862  7,575   1,045   4,260  

Write-off of property and 

equipment 

 -     -     94   383  

Others 24,820  100,968   27,429   111,828  

  501,740   2,041,078   560,676   2,285,876  

 

21. Reconciliation of liabilities arising from financing activities 
 

The changes in the Bank’s liabilities arising from financing activities can be summarized as follows: 

 2021 2020 

 

Lease 

liabilities Total 

Lease 

liabilities Total 

 USD USD USD USD 
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At 1 January  58,566   58,566   168,634   168,634  

Non-cash flows:     

Addition  220,105   220,105  - - 

Cash flows:     

Repayment  (110,168)  (110,168)  (110,068)  (110,068) 

At 31 December  168,503   168,503   58,566   58,566  

Equivalent in KHR’000 (Note 4.2)  686,481   686,481  236,899  236,899  
 

 
 

22. Related party balances and transactions 
The following balance is outstanding with a related party: 

 31 December 2021 31 December 2020 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 4.2)  (Note 4.2) 

     

With family member of 

shareholders: 

    

Loans and advances  200,000   814,800  200,000 809,000 

 

Loans and advances with family member of shareholders is repayable within one year and bears interest at 

the rate of 9% per annum. 

During the year, the following transactions are entered with related parties: 

 

  For the year ended  For the year ended  

 Relationship 31 December 2021 31 December 2020 

  USD KHR’000 USD KHR’000 

   (Note 4.2)  (Note 4.2) 

      

Director’s remuneration Shareholders 102,000 414,936 102,000 415,854 

Office rentals Family member 120,000 488,160 120,000 489,240 

 
 

23. Transactions with key management personnel 
 

Key management personnel are defined as those persons having authority and responsibility for planning, 

directing and controlling the activities of the Company either directly or indirectly. Key management includes 

the directors of the Company. 

 

24. Catagories of financial instruments 
 

Note 4.4 provides a description of each category of financial assets and financial liabilities and the related 

accounting policies. The carrying amounts of financial assets and financial liabilities in each category are as 

follows: 

 31 December 2021 31 December 2020 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 4.2)  (Note 4.2) 

Financial assets     

Amortised cost     
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Cash and cash equivalents 
 3,428,542   13,967,880   3,230,147   

13,065,945  

Statutory deposits  417,250   1,699,877   417,250   1,687,776  

Loans and advances - net 
 7,684,547   31,306,844   8,282,981   

33,504,658  

Fair value through other comprehensive income    

Investment  12,500   50,925   12,500   50,563  

 

 11,542,839   47,025,526   

11,942,87

8  

 

48,308,942  

     

Financial liabilities     

Amortised cost     

Deposits from customers  164,165   668,808   170,019   687,727  

Trade and other payables*  127,596   519,826   113,850   460,523  

Not in scope of CIFRS 9     

Lease liabilities  168,503   686,481   58,566   236,899  

  460,264   1,875,115   342,435   1,385,149  

* Excludes other taxes payable 
 

25. Financial risk management objectives and policies 
 

The Bank’s activities expose it to a variety of financial risks: credit risk, market risk (including foreign 

currency exchange risk and interest rate risk), liquidity risk and operational risk. Taking risks is the core of 

the financial business, and the operational risks are inevitable consequences of being in business. 

 

The Board of Directors has overall responsibility for the establishment and oversight of the Bank’s risk 

management framework. The role for developing and monitoring the Bank’s risk management policies is 

carried out by the General Manager to reports regularly to the Board of Directors on its activities. 

 

The Bank’s risk management policies are established to identify and analyse the risks faced by the Bank, to 

set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits. Risk management 

policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the Bank’s activities. 

The Bank, through its training and management standards and procedures, aims to develop a disciplined and 

constructive control environment in which all employees understand their roles and obligations. 

a.Credit risk 

Credit risk is the potential loss of revenue and principal losses in the form of specific allowances as a result 

of defaults by the borrowers or counterparties through its lending and investing activities. The primary 

exposure to credit risk arises through its loans and advances to customers. The amount of credit exposure in 

this regard is represented by the carrying amounts of the assets on the statement of financial position. The 

lending activities are guided by the Bank’s credit policy to ensure that the overall objectives in the area of 

lending are achieved; i.e., that the loans portfolio is strong and healthy and credit risks are well diversified. 

The credit policy documents the lending policy, collateral policy and credit approval processes and 

procedures implemented to ensure compliance with NBC Guidelines. 

 

The Bank holds collateral against loans and advances to customers in the form of mortgage interests over 

property and guarantees. Estimates of fair value are based on the value of collateral assessed at the time of 

borrowing, and generally are not updated except when a loan is individually assessed as doubtful. 
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i. Credit risk measurement 

The Bank assesses the probability of default of individual counterparties by focusing on a borrowers’ 

forecasted profit and cash flows. 

 

ii. Risk limit control and mitigation policies 

The Bank operates and provides loans and advances to individuals or enterprise within the Kingdom of 

Cambodia.  

The Bank manages limits and controls concentration of credit risk whenever they are identified. Large 

exposure is defined by the NBC as overall credit exposure to any single beneficiary which exceeds 10% of 

the Bank’s net worth. 

 

The Bank is required, under the conditions of NBC Prakas No. B7-06-226, to maintain at all times a 

maximum ratio of 20% between the Bank’s overall credit exposure to any single beneficiary and Bank’s 

net worth. The aggregation of large credit exposure must not exceed 300% of the Bank’s net worth. 

 

The Bank employs a range of policies and practices to mitigate credit risk. The most traditional of these is 

the taking of security in the form of collateral for loans to customers, which is common practice. The Bank 

implements guidelines on the acceptability of specific classes of collateral or credit risk mitigation. The 

principal collateral types secured for loans to customers are: 

• Mortgages over residential properties (land, building and other properties); and 

• Charges over business assets such as land and buildings. 

 

iii. ECL measurement 

The Bank has established a policy to perform an assessment, at the end of each reporting period, whether a 

financial instrument’s credit risk has increased significantly since initial recognition, by considering the 

change in the risk of default occurring over a debt instrument is assessed for impairment based on the 

following stages: 

 

Stage 1: When a debt instrument is first recognized, the Bank recognizes credit losses based on the twelve-

month ECL. Stage 1 debt security also includes facilities where the credit risk has improved and 

security has been reclassified from Stage 2. 

Stage 2: When a debt instrument has shown a significant increase in credit risk since origination, the Bank 

recognizes an allowance for the lifetime ECL. Stage 2 debt instrument also includes facilities where 

the credit risk has improved and the instrument has been reclassified from stage 3. 

Stage 3: When a debt instrument is considered as credit impaired, the Bank recognizes and allowance for 

the lifetime ECL. 

 

The key elements used in the calculation of ECL are as follows: 

• Probability of default (“PD”) – is an estimate of likelihood of default over a given time horizon. A 

default may only happen at a certain time over the assessed period, if the instrument has not been 

previously derecognized and is still in the portfolio. 

• Loss given default (“LGD”) – is an estimate of loss arising in case where a default occurs at a given 

time. It is based on the difference between the contractual cash flows of a financial instrument due 

from a counterparty and those that the Bank would expect to receive, including the realization of 

any collateral. 

• Exposure at default (“EAD”) – represents the gross carrying amount of the financial instruments 

subject to the impairment calculation. 

 

Significant increase in credit risk 
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The Bank considers a financial instrument to have experienced a significant increase in credit risk (“SICR”) 

when one or more of the following quantitative and qualitative criteria have been met. 

Below table is the Bank’s quantitative criteria in classifying the status of loans: 

 

Days unpaid/with 

missed payment Classification Stage 

0-29 days Performing 1 

30-89 days Underperforming 2 

Over 90 days Non-performing 3 

 

A grouping of exposures for collective assessment is performed on the basis of shared credit risk 

characteristics, such that risk exposures within a group are homogeneous. As of 31 December 2021, the 

Bank assessed the credit risk of short-term loans and long-term loans separately. 

Certain qualitative criteria are also being considered by the Bank in assessing SICR. These are but not 

limited to: expectations of forbearance and payment holidays, or covenant breaches; event such as death, 

unemployment, bankruptcy, or divorce; significant adverse change in business, financial and/or economic 

conditions in which the borrowers operate (e.g., calamities); and other backstop indicators. 

 

The assessment of SICR incorporates forward-looking information and is performed on an annual basis at a 

portfolio level. The criteria used to identify SIRC are monitored and reviewed periodically for 

appropriateness by the Bank’s Board of Directors guided by its risk manual. 

 

Inputs, assumptions and estimation techniques 

The ECL is measured on either a 12-months or lifetime basis depending on whether a SICR has occurred 

since initial recognition or whether an asset is considered to be credit impaired. ECL are the discounted 

product of PD, EAD and LGD. The ECL is determined by projecting the PD, LGD and EAD for each 

future period and for each collective segment. These three components are multiplied together and adjusted 

for the likelihood of survival (i.e., the exposure has not prepaid or defaulted in the earlier month). 

 

PD for the Bank’s loan portfolio was estimated through delinquency loss rate (“DLR”) using the 

borrower’s days past due (“DPD”) information and annual delinquency bucket movement. The delinquency 

bucket movement of the accounts was properly traced in order to estimate the changes of a borrower to 

default. 

 

The LGD is determined based on the factors which impact the recoveries made post default. LGD is 

primarily based on collateral type and projected collateral values, historical discount to market value due to 

repossession, time of repossession and recovery costs observed. 

 

Forward-looking economic information is also included in determining the 12-month and lifetime PD, EAD 

and LGD. However, given the lack of correlation between ECL and available macroeconomic factors, the 

impact of macroeconomic factors has not been considered significant within the reporting period. The 

assumptions underlying the ECL calculations are monitored and reviewed on an annual basis. 

 

iv. Exposure to credit risk with regards to loans and advances to customers 
 

 31 December 2021 31 December 2020 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

  (Note 4.2)  (Note 4.2) 
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Loans and advances - net     

Neither past due nor impaired 

 6,506,673   

26,508,185  

 7,408,715   29,968,252  

Past due but not impaired  398,379   1,622,996   127,792   516,919  

Individually impaired  779,495   3,175,663   746,474   3,019,487  

 

 7,684,547   

31,306,844  

 8,282,981   33,504,658  

 
 

Neither past due nor impaired loans and advances 

Neither past due nor impaired loans and advances to customers are good quality loans to customers for which 

there is no experience of default. These loans are supported by collaterals and Management views that 

likelihood of default is relatively low. 

 

Past due but not impaired loans and advances 

Past due but not impaired loans and advances to customers are those for which contractual interest or principal 

payments are past due less than 30 days for short-term loans and 90 days for long-term loans, unless other 

information is available to indicate otherwise. 

 

Impaired loans and advances 

Individually impaired loans and advances to customers are loans and advances to customers for which the 
Bank determines that there is objective evidence of impairment and it does not expect to collect all 
principal and interest due according to the contractual terms of the loans and advances to customers. 
 
In compliance with NBC Guidelines, an allowance for doubtful loans to customers is made for loans and 

advances to customers with payment overdue more than 30 days for short-term loans and 89 days for long-

term loans.  A minimum level of specific allowance for impairment is made depending on the classification 

concerned, unless other information is available to substantiate the repayment capacity of the counterparty. 

b. Market risk 

Market risk is the risk of loss arising from adverse movement in the level of market prices or rates, the two 

key components being foreign currency exchange risk and interest rate risk. 

 

i. Foreign currency exchange risk 

The Bank’s revenue is principally earned in USD. The Bank’s expenditure is principally paid in USD. 

Monetary assets and liability are significantly dominated in USD. The Bank does not therefore have 

significant exposure to foreign currency risk. 

 

ii. Interest rate risk  

Interest rate risk refers to the volatility in net interest income as a result of changes in the levels of interest 

rates and shifts in the composition of the assets and liabilities. The exposure to interest rate risk relate 

primarily to its loans and advances, and bank deposits. 

 

Since the majority of financial assets are not subject to significant change with the market rates, the Bank 

does not use derivative financial instruments to hedge such risk.  
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The table below summarises the Bank’s exposure to interest rate risks. It includes the Bank’s financial instruments at carrying amounts, categorised 

by the earlier of contractual re-pricing or maturity dates. 

         

 Up to 1 >1 – 3 >3 – 12 >1 – 5 Over 5 

Non-

interest   

2021 month months months years years bearing Total Interest  

 USD USD USD USD USD USD USD rates  

Financial assets         

Cash and cash equivalents  -     -     -     -     -     3,428,542   3,428,542   

Statutory deposits 

 -     -     -     -     387,250   30,000   417,250  0.18% – 

0.20% 

Loans and advances - net  740,086   1,417,513   4,280,500   731,741   514,707   -     7,684,547  9% – 24% 

Investment  -     -     -     -     -     12,500   12,500   

Total financial assets  740,086   1,417,513   4,280,500   731,741   901,957   3,471,042   11,542,839   

         

Financial liabilities         

Trade and other payables*  -     -     -     -     -     127,596   127,596   

Deposit from customers  -     -     -     -     -     164,165   164,165   

Lease liabilities  8,813   17,814   73,808   68,068   -     -     168,503  8% 

Total financial liabilities  8,813   17,814   73,808   68,068   -     291,761   460,264   

         

Total interest pricing gap  731,273   1,399,699   4,206,692   663,673   901,957   3,179,281   11,082,575   

Equivalent to KHR’000 (Note 4.2)  2,979,206   5,702,374   17,138,063   2,703,804   3,674,573   12,952,391   45,150,411   

* Excludes provisions 
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 Up to 1 >1 – 3 >3 – 12 >1 – 5 Over 5 

Non-

interest   

2020 month months months years years bearing Total Interest  

 USD USD USD USD USD USD USD rates  

Financial assets         

Cash and cash equivalents  -     -     -     -     -     3,230,147   3,230,147   

Statutory deposits 

 -     -     -     -     387,250   30,000   417,250  0.18% – 

0.2% 

Loans and advances - net  995,262   2,514,507   3,210,656   1,021,632   540,924   -     8,282,981  9% – 24% 

Investment  -     -     -     -     -     12,500   12,500   

Total financial assets  995,262   2,514,507   3,210,656   1,021,632   928,174   3,272,647   11,942,878   

         

Financial liabilities         

Trade and other payables*  -     -     -     -     -     113,850   113,850   

Deposit from customers  -     -     -     -     -     170,019   170,019   

Lease liabilities  9,592   19,386   29,588   -     -     -     58,566  8% 

Total financial liabilities  9,592   19,386   29,588   -     -     283,869   342,435   

         

Total interest pricing gap  985,670   2,495,121   3,181,068   1,021,632   928,174   2,988,778   11,600,443   

Equivalent to KHR’000 (Note 4.2)  4,016,605  10,167,618   12,962,852   4,163,150   3,782,309   12,179,270   47,271,805   
* Excludes provisions 
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C. Liquidity risk 
Liquidity risk relates to the ability to maintain sufficient liquid assets to meet its financial commitments 

and obligations when they fall due at a reasonable cost. 

In addition to full compliance of all liquidity requirements, the Management of the Bank closely 

monitors all inflows and outflows and the maturity gaps through periodical reporting.  Movements in 

loans and customers’ deposits are monitored and liquidity requirements adjusted to ensure sufficient 

liquid assets to meet its financial commitments and obligations as and when they fall due. 
 

D. Operational risk 
 

The operational risk losses which would result from inadequate or failed internal processes, people and 

systems or from external factors is managed through established operational risk management 

processes, proper monitoring and reporting of the business activities by control and support units which 

are independent of the business units and oversight provided by the Management. 

 

The operational risk management entail the establishment of clear organisational structure, roles and 

control policies. Various internal control policies and measures have been implemented. These include 

the establishment of signing authorities, defining system parameters controls, streamlining procedures 

and documentation.  These are reviewed continually to address the operational risks of its specialized 

banking business. 
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The following table provides an analysis of the financial assets and liabilities of the Bank into relevant maturity groupings, including instalments 

due. 

        

 Up to 1 >1 – 3 >3 – 12 >1 – 5 Over 5 No fixed  

2021 month months months years years 

maturity 

date Total 

 USD USD USD USD USD USD USD 

Financial assets        

Cash and cash equivalents  3,428,542   -     -     -     -     -     3,428,542  

Statutory deposits  -     -     -     -     -     417,250   417,250  

Loans and advances  2,940,758   1,449,476   4,427,907   720,749   696,169   -     10,235,059  

Investment  -     -     -     -     -     12,500   12,500  

Total financial assets  6,369,300   1,449,476   4,427,907   720,749   696,169   429,750   14,093,351  

        

Financial liabilities        

Trade and other payables*  127,596   -     -     -     -     -     127,596  

Deposit from customers  164,165   -     -     -     -     -     164,165  

Lease liabilities  8,813   17,814   73,808   68,068     168,503  

Total financial liabilities  300,574   17,814   73,808   68,068   -     -     460,264  

        

Net liquidity surplus  6,068,726   1,431,662   4,354,099   652,681   696,169   429,750   13,633,087  

Equivalent to KHR’000 (Note 4.2) 

 

24,723,990  

 5,832,591   17,738,599   2,659,022   2,836,193   1,750,802   55,541,196  

* Excludes other taxes payable 
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 Up to 1 >1 – 3 >3 – 12 >1 – 5 Over 5 No fixed  

2020 month months months years years maturity date Total 

 USD USD USD USD USD USD USD 

Financial assets        

Cash and cash equivalents  3,230,147   -     -     -     -     -     3,230,147  

Statutory deposits  -     -     -     -     -     417,250   417,250  

Loans and advances  995,262   2,514,507   3,210,656   1,021,632   540,924   -     8,282,981  

Investment  -     -     -     -     -     12,500   12,500  

Total financial assets  4,225,409   2,514,507   3,210,656   1,021,632   540,924   429,750   11,942,878  

        

Financial liabilities        

Trade and other payables *  113,850   -     -     -     -     -     113,850  

Deposit from customers  170,019   -     -     -     -     -     170,019  

Lease liabilities  9,592   19,386   29,588   -     -     -     58,566  

Total financial liabilities  293,461   19,386   29,588   -     -     -     342,435  

        

Net liquidity surplus  3,931,948   2,495,121   3,181,068   1,021,632   540,924   429,750   11,600,443  

Equivalent to KHR’000 (Note 4.2)  16,022,688   10,167,618   12,962,852   4,163,150   2,204,265   1,751,231   47,271,805  

* Excludes other taxes payable 
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26. Fair value of financial assets and liabilities 

Financial instruments comprise financial assets, financial liabilities and off-balance sheet instruments. 

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly 

transaction between market participants at the measurement date in the principal or, in its absence, the 

most advantageous market to which the Bank has access at that date. The information presented herein 

represents the estimates of fair values as at the financial position date. 

 

Quoted and observable market prices, where available, are used as the measure of fair values of the 

financial instruments. Where such quoted and observable market prices are not available, fair values 

are estimated based on a range of methodologies and assumptions regarding risk characteristics of 

various financial instruments, discount rates, estimates of future cash flows and other factors. 

 

Fair value information for non-financial assets and liabilities are excluded as they do not fall within the 

scope of CIFRS 7: Financial Instruments Disclosures which requires the fair value information to be 

disclosed. 

 

The fair value of the Bank’s financial instruments such as cash and cash equivalents, deposits and 

placements with National Bank of Cambodia, deposits and placements with banks, other assets, and 

other liabilities are not materially sensitive to shifts in market interest rate because of the limited term 

to maturity of these instruments. As such, the carrying value of these financial assets and liabilities at 

financial position date approximate their fair values. 

 

The fair values are based on the following methodologies and assumptions: 

 

Loans, advances and others 

The fair value is estimated by discounting the estimated future cash flows using the prevailing market 

rates of loans with similar credit risks and maturities. 

 

Fair value hierarchy 

CIFRS 7 specifies a hierarchy of valuation techniques based on whether the inputs to those valuation 

techniques are observable or unobservable. Observable inputs reflect market data obtained from 

independent sources and unobservable inputs reflect the Bank’s market assumptions. The fair value 

hierarchy is as follows: 

• Level 1 – Quoted price (unadjusted) in active markets for the identical assets or liabilities. This 

level includes listed equity securities and debt instruments. 

• Level 2 – Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset 

or liability, either directly (i.e., as prices) or indirectly (i.e., derived from prices). 

• Level 3 – Inputs for asset or liability that are not based on observable market data (unobservable 

inputs). This level includes equity instruments and debt instruments with significant unobservable 

components. 
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27. Capital management 

i. Regulatory capital 

The Bank’s lead regulator, the NBC, sets and monitors capital requirements for the Bank as a 

whole. 

 

The Bank’s policy is to maintain a strong capital base so as to maintain market confidence and 

to sustain further development of the business. The impact of the level of capital on 

shareholders’ return is also recognised and the Bank recognised the need to maintain a balance 

between the higher returns that might be possible with greater gearing and advantages and 

security afforded by a sound capital position. 

 

The Bank has complied with all externally imposed capital requirements throughout the year. 

ii. Capital allocation 

The allocation of capital between specific operations and activities is, to a large extent, driven 

by optimisation of the return achieved on the capital allocated. The amount of capital allocated 

to each operation or activity is based primarily upon the regulatory capital. 

 

28. Commitment 

Credit commitments 

In the normal course of business, the Bank make various commitments or incurs certain contingent 

liabilities with legal recourse to its customers. No material losses are anticipated as a result of these 

transactions.  

As at reporting date, the commitment of the Bank on the undisbursed portion of overdraft is USD24,908  

(31 December 2019: USD1,288,123).  

 

29. Events after the reporting date 

The Bank considers the events surrounding the COVID-19 (coronavirus) pandemic as non-adjusting 

subsequent events, which do not impact its financial position and performance as at 31 December 2020 

and for the year then ended. The Board of Directors is closely monitoring the evolution of this pandemic, 

including how it may affect the Bank, the economy and the general population. 

 

30. Authorization of financial statements 

The financial statements as at 31 December 2021 and for the year then ended were approved for issue by 

the Board of Directors on 31 March 2022.
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1. Limitation 

This Supplementary financial information is prepared by the Management of PHSME Specialized Bank 

Ltd (“the Bank”) solely for the National Bank of Cambodia (“NBC”). It is not to be used for any other 

purpose without the written consent of the Management of the Bank. 

 

The computations of the Supplementary financial information are in accordance with the definitions of 

the relevant Prakas and applicable notices. The respective schedules as set out below form an integral 

part of the Supplementary financial information and should be referred together with the Supplementary 

financial information. 

 

2. Translation 

For the purpose of this Supplementary financial information, unless otherwise stated, the United States 

Dollar (“USD”) is the reporting currency. The Khmer Riel (“KHR”) equivalent where shown is for 

presentation purpose only and utilizes the prescribed official exchange rate announced by NBC as at 

31 December 2021, 1USD= KHR4,074  

(31 December 2020: 1USD= KHR4,045). Such conversion should not be constructed as representations 

that the KHR amounts have been, could be, could in the future be, converted into USD at this or any 

other rate of exchange. 

 

3. Significant financial information 

The following summarizes the significant financial information of the Bank as at 31 December 2021 

as required by the NBC in its relevant Prakas and applicable notices. 

 

Schedule 

Reference 

Financial 

information 31 December 2021 31 December 2020 

  USD KHR’000 USD KHR’000 

  (if not in %) (if not in %) (if applicable) (if applicable) 

I Liquidity ratio >100% >100% >100% >100% 

II Minimum capital  7,745,000   31,553,130   7,745,000   31,328,525  

III Solvency ratio 138.06% 138.06% 133.84% 133.84% 

IV Net worth  11,451,657   46,654,050   11,515,390   46,579,755  

V 

Foreign currency net 

open 

  

  

 US Dollar (USD) -6.31% -6.31% -4.32% -4.32% 

 

Khmer Riel 

(KHR) 

6.31% 6.31% 4.32% 4.32% 

VI Loan classification     

 

Normal/standard 

loans 

 6,596,172   26,872,805  

 7,401,244   29,938,032  

 Special mention  395,273   1,610,342   126,060   509,913  

 Sub-standard loans  516,377   2,103,720   -     -    

 Doubtful loans  21,712   88,455   -     -    

 Loss loans  683,269   2,783,638   693,269   2,804,273  

   8,212,803   33,458,960   8,220,573   33,252,218  
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(*) As at 31 December 2021, the regulatory provision calculation is USD864,806 (2020: USD771,063) 

which is USD1,685,705 (2020: USD831,723 higher) lower than the required provision per CIFRS of 

USD2,550,511 (2020: USD1,602,786). As such, in compliance with Prakas No. 7-017-344 Article 73 

(b), USD1,685,705 represents the additional provision required and USD831,723 (2020: USD649,323) 

is transferred from regulatory reserve to the closing balance of retained earnings. 

 

4. Other ratios 

The ratios set out below are based on the audited financial statements of the Bank as at 31 December 

2021 and for the year then ended and are presented as required by the NBC’s Prakas No. B7-04-204 

dated 2004. 
 

  31 December 2021 31 December 2020 

 Capital   

1 Equity to total asset 95.63% 95.22% 

2 Capital tier I to total asset  93.98% 93.59% 

3 Capital tier I to risk weighted assets 137.41% 133.13% 

4 

Capital tier 1+ tier 2 to risk weighted 

assets 

138.06% 133.84% 

5 Net worth to total assets 94.42% 94.09% 

6 Solvency ratio 138.06% 133.84% 

7 Debts to total asset 4.37% 4.78% 

8 Debt to equity 4.57% 5.02% 

9 Dividend to net profit 0.00% 0.00% 

    

 Asset Quality   

10 Banking reserve to total loans 0.00% 0.00% 

11 Banking reserves to total assets 0.00% 0.00% 

12 NPL to total loans 14.87% 8.43% 

13 NPL to total assets 10.07% 5.66% 

14 Classified assets to total loan 19.68% 9.97% 

15 Classified assets to total asset 13.33% 6.69% 

16 Classified assets to equity 13.94% 7.03% 

17 Loan to related parties to total loans 2.44% 2.43% 

18 Large exposure to total loans 0.00% 16.30% 

19 Loan to related parties to net worth 1.75% 1.74% 

 

Allowance for bad 

and doubtful debts     

 NBC’s benchmark  875,220   3,565,647   771,063   3,118,950  

 Bank’s provision (*)  2,550,512   10,390,787   1,602,786   6,483,270  

   (1,685,705)  (6,892,640)  (831,723)  (3,364,320) 

      

VII 

Large exposures 

(total) 11.70% 11.70% 

11.64% 11.64% 

VIII 

Loans to related 

parties 1.75% 1.75% 

1.74% 1.74% 

IX 

Provision of credit in 

national currency 8.25% 8.25% 6.60% 6.60% 

X 

Property and 

equipment 0.38% 0.38% 0.50% 0.50% 
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20 Large exposure to net worth 0.00% 11.64% 

21 General provision to total loans 0.80% 0.90% 

22 Specific provision to total loans 9.85% 8.48% 

23 Specific provision to NPL 66.26% 100.55% 

24 All allowances to total assets 7.22% 6.30% 

25 Loans to deposits 5002.77% 4835.09% 

    

 Earning   

26 Return on assets -0.46% 1.87% 

27 Return on equity -0.48% 1.97% 

28 Gross yield 10.31% 10.14% 

29 Net interest margin (NIM) to total assets 10.21% 10.04% 

30 Other income to total assets 0.50% 0.52% 

31 Provision to total assets 7.81% 3.39% 

32 Overhead to total assets 4.14% 4.58% 

33 Net income before tax to total assets -1.24% 2.58% 

34 Tax to total assets -0.78% 0.71% 

35 Interest margin to gross income 94.43% 94.18% 

36 Non-interest income to gross income 4.63% 4.88% 

37 Non-interest expense to gross income 4.63% 4.88% 

38 Times interest earned -1124.93% 2669.76% 

    

    

    

 Liquidity   

39 Liquid asset 28.27% 26.39% 

40 Short-term liabilities 4.37% 4.78% 

41 Net liquid assets 546.85% 452.47% 

42 Quick ratio 646.85% 552.47% 

43 Deposits to total loans 2.07% 2.07% 
 

 

The above calculation of the other ratios is presented in the Appendix A. 

 

Schedule I – Liquidity ratio 

The liquidity ratio of the Bank was calculated based on Prakas B7-00-38 and B7-04-207 as follows: 

 

 31 December 2021 31 December 2020 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

     

Category “A” items     

Cash on hand        3,376,615       13,756,330   2,045,775   8,275,160  

Deposits and placements with banks               7,478              30,465   7,508   30,370  

Deposits with the Central Bank (excluding 

statutory deposits)             44,449            181,085  
 1,176,864   4,760,415  

Loans to banks and financial institutions less 

than one month                     -                        -     -     -    

        3,428,542       13,967,880   3,230,147  13,065,945  

     

Numerator     
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Treasury balance – lender position        3,428,542       13,967,880   3,230,147  13,065,945  

Loans less than one month excluding those 

without maturity date                     -                        -    - - 

        3,428,542       13,967,880   3,230,147  13,065,945  

   

Denominator     

Treasury balance – borrower position at 

100% 
- - - - 

Fixed deposits less than one month at 80% - - - - 

Fixed deposits more than one month at 

50% 
- - - - 

Saving deposits at 50% - - - - 

Demand deposits at 60% - - - - 

 - - - - 

Liquidity ratio – Numerator/Denominator >100% >100% >100% >100% 

 

Schedule II – Minimum capital 

As at 31 December 2021, the Bank has paid up share capital of KHR31,553,130,000 or 

USD7,745,000  

(2020: KHR31,328,525,000 or USD7,745,000). 

 

According to the Prakas No. B7-016-117 issued by the National Bank of Cambodia (“NBC”) on 22 

March 2016 on the “minimum registered capital of banking and financial institution”, the specailised 

banks incorporated as a local company shall have minimum registered capital of KHR60 billion 

(equivalent to US$15 million). The Bank is required to increase its minimum registered capital by half 

of the difference between their current registered capital and new minimum registered capital at the 

latest by end of March 2017, and in full at the latest 22 March 2018. 
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On 16 December 2016, the Bank submitted a letter to the NBC to inform them of the following action 

plans of the Bank to meet the minimum share capital requirement: 

 

• On 31 December 2016: Increase the share capital from USD7,745,000 to USD9,096,452 by 

converting the amount of USD1,351,453 from the retained earnings as at 31 December 2015 

to share capital. 

• On 15 February 2017: Increase the share capital by an amount equal to the net profit for the 

year ended  

31 December 2016. 

• On 15 March 2017: Inject new capital amount for the remaining balance based on the 

shareholders’ proportionate ownership equal to half of the difference between the current 

registered capital and the new minimum registered capital, at the latest by end of March 2017.  

 

On 23 March 2018, the Bank requested to the NBC to delay the injection of capital due to the Bank 

was waiting for the new investors.  

 

On 4 July 2018, the Bank’s shareholders and the senior management met with NBC representatives to 

inform and discuss with them the progress of the above action plans. As at 31 December 2021, the 

Bank’s shareholders were still in the negotiation process to sell part of the Bank’s shares to potential 

investors.  

 

During 2021, the Bank has continuously discussed with the NBC requesting to delay the compliance 

with the minimum capital requirement because the shareholders have not been able to draw a 

conclusion on the transaction. As at the date of these financial statements, the NBC has not formally 

replied to the Bank’s request. Should the NBC do not approve its request for further extension, the 

Bank is in the consideration to downgrade their license which will still allow it to operate. 

 

Schedule III – Solvency ratio 

The solvency ratio of the Bank was calculated based on Prakas B7-00-46 issued on 16 February 2000 

as follows: 

 

  31 December 2021 31 December 2020 

 Weighting USD KHR’000 USD KHR’000 

Numerator      

Bank’s net worth – (Schedule IV) 

  11,451,657   46,654,050   

11,515,390  

 46,579,754  

      

Denominator      

Total aggregate assets      

Cash, gold and claims on NBC 0%  3,845,792   15,667,757   3,647,397   14,753,721  

Assets collateralized by deposits 0%  -     -     -     -    

Claim on sovereign rated AAA to 

AA- 0% 

 -     -     -     -    

Claims on sovereign rated A+ to A- 20%  -     -     -     -    

Claims on banks rated AAA to AA- 20%  -     -     -     -    

Claims on sovereign rated BBB+ to 

BBB- 50% 

 -     -     -     -    

Claims on banks rated A+ to A- 50%  -     -     -     -    

Other assets 100%  8,282,437   33,742,648   8,591,153   34,751,214  
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Off-balance sheet items      

Full risk 100%  -     -     -     -    

Medium risk 50%  24,908   101,475   24,908   100,753  

Moderate risk 20%  -     -     -     -    

   8,294,891   33,793,386   8,603,607   34,801,590  

Solvency ratio – 

Numerator/Denominator 

 138.06% 138.06% 133.84% 133.84% 

 

Schedule IV – Net worth 

The Bank’s net worth was calculated based on Prakas No. B7-010-182 dated 15 October 2010 as 

follows: 

 

Tier 1 (Core Capital) 31 December 2021 31 December 2020 

 USD KHR’000 USD KHR’000 

Sub-total A:     

Paid- in Capital 

       

7,745,000  

     

31,553,131   7,745,000   31,328,525  

Reserves other than revaluation                     -    

                    

-     -     -    

Premiums related to capital  - - - - 

Audited net profit for the financial year  (55,683)  (226,853)  229,078   926,621  

Retained earnings  3,908,878   15,924,769   3,679,800   14,884,791  

Other items approved by NBC - -  -     -    

  11,598,195   47,251,047   11,653,878   47,139,937  

     

Limit check on retained earnings (minimum 

20% of Sub-total A) 33.70% 33.70% 31.58% 31.58% 

     

Sub-total B:     

Own shares held (at book value) - - - - 

Audited net loss for the last financial year - - - - 

Accumulated losses from the beginning of 

the financial year - - - - 

Intangible assets - - - - 

Shareholders, Directors, and Related parties:     

    Unpaid portion(s) of capital - - - - 

    Loans, overdrafts and other advances 200,000          814,800  200,000   809,000  

Debt instruments held bearing signature of  

shareholders, directors and related parties                         -     -     -     -    

Other loss  -     -     -     -    

 200,000  814,800   200,000   809,000  

Total Tier 1 Capital (A-B)  11,398,195   46,436,247   11,453,878   46,330,937  

     

Tier 2 (Complementary Capital)     

Sub-total C:     
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Revaluation reserves approved by NBC - - - - 

Provisions for general banking risks 

approved by NBC - - - - 

General provision of 1% foreseen in Prakas 

on  

asset classification and provisioning in 

banking and financial institution  65,962   268,728   74,012   299,380  

Subordinated debts approved by NBC    -     -    

Other items approved by NBC    -     -    

  65,962   268,728   74,012   299,380  

     

Limited check on subordinated debts 0% 0% 0% 0% 
     

Sub-total D:     

Equity participation in banking or financial 

institutions 

12,500 50,925 12,500 50,563 

Other items    -     -    

 12,500 50,925 12,500 50,563 

Total tier 2 Capital (C-D)  53,462   217,803   61,512   248,817  

     

Limited check on Tier 2 Capital (maximum 

100% of Tier 1 Capital) 

0.47% 0.47% 0.54% 0.54% 

Bank’s net worth (Capital Tier 1 + Tier 2)  11,451,657   46,654,050   11,515,390   46,579,754  
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Schedule V – Foreign currency net open position 

The foreign currency net open position computed based on net worth is as follows: 

 

Currency 

31 December 2021 

Element after deduction of affected provision 

Net open 

position 
Net open 

position/ne

t worth 

Limit Excess 
1 2 3 4 5 

Assets 
Liabilities and 

Equity 
Currency receivable Currency payables 

Long or (short) 
Off-balance sheet Off-balance sheet 

+ - + - (1+2+3+4) 

USD USD USD USD USD % %  

         

USD 11,334,051 (12,056,957) - - (722,906) -6.31% 20% No 

KHR 794,178 (71,272) - - 722,906 6.31% 20% No 

Total  12,128,229   (12,128,229) - - -    

 

Currency 

31 December 2020 

Element after deduction of affected provision Net open position 

Net open 

position/net 

worth 

Limit Excess 

1 2 3 4 5 

Assets 
Liabilities and 

Equity 

Currency receivable Currency payables 
Long or (short) 

Off-balance sheet Off-balance sheet 

+ - + - (1+2+3+4) 

USD USD USD USD USD % %  

         

USD  11,630,288   (12,127,669)  -     -     (497,381) -4.32% 20% No 

KHR  608,262   (110,881)  -     -     497,381  4.32% 20% No 

Total  12,238,550   (12,238,550)  -     -     -       
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Schedule VI – Loan classification and allowance for bad and doubtful loans 

The NBC issued Prakas No. B7-017-344 dated 1 December 2017 on Credit Risk Grading and Provision on Impairment and Circular No. B7-018-001 

dated 16 February 2018 on the Implementation of Prakas on Credit Risk Grading and Provision on Impairment, which require all banks and financial 

institutions (“Institution”) to measure the impairment and provide sufficient allowance for bad and doubtful loans based on the new credit risk grading 

and provision. 

 

As at 31 December 2021, the regulatory provision calculation is USD864,806 (2020: USD771,063) which is USD1,685,705 (2020: USD831,723 higher) 

lower than the required provision per CIFRS of USD2,550,511 (2020: USD1,602,786). As such, in compliance with Prakas No. 7-017-344 Article 73 

(b), USD1,685,705 represents the additional provision required and USD831,723 (2020: USD649,323) is transferred from regulatory reserve to the 

closing balance of retained earnings. 

 

 31 December 2021 

 Total % NBC’s benchmark Bank’s provision (*) Variance 

 USD KHR’000  USD KHR’000 USD KHR’000 USD 

         

Standard loans  6,596,172   26,872,805  1%  65,962   268,728   191,713   781,039   (125,751) 

Special mention loans  395,273   1,610,342  3%  11,857.19   48,306   2,328   9,484   9,529  

Sub-standard loans  516,377   2,103,720  20%  103,275   420,744   237,400   967,168   (134,125) 

Doubtful loans  21,712   88,455  50%  10,856   44,227   2,597   10,580   8,259  

Loss loans (Secured + 

unsecured) 

 683,269   2,783,638  

100% 

 683,270   2,783,642   2,116,474   8,622,516  (1,433,204) 

  8,212,803   33,458,960  

 

 875,220   3,565,647   2,550,512   10,390,787  (1,675,292) 

         

Accrued interest receivable  2,022,256   8,238,671        

Allowance for bad and 

doubtful loans 

 (2,550,512)  (10,390,787) 

      

  7,684,547   31,306,844        
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 31 December 2020 

 Total % NBC’s benchmark Bank’s provision (*) Variance 

 USD KHR’000  USD KHR’000 USD KHR’000 USD 

         

Standard loans  7,401,244   29,938,032  1%  74,012   299,379   36,063   145,875   37,949  

Special mention loans  126,060   509,913  3%  3,780   15,290   -     -     3,780  

Sub-standard loans  -     -    20%  -     -     -     -     -    

Doubtful loans  -     -    50%  -     -     -     -     -    

Loss loans (Secured + unsecured)  693,269   2,804,273  100%  693,270   2,804,277   1,566,723   6,337,395   (873,453) 

  8,220,573   33,252,218    771,062   3,118,946   1,602,786   6,483,270   (831,724) 

         

Accrued interest receivable  1,665,194   6,735,710        

Allowance for bad and doubtful loans  (1,602,786)  (6,483,270)       

  8,282,981   33,504,658        
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Schedule VII-Large Exposures 

The Bank has no large exposure individually exceeding 10% of the Bank’s net worth as at 31 December 2021. The exposure is higher of the outstanding 

loans commitment and the authorized loans or commitments, the calculation based on NBC’s Prakas No. B7-06-226 dates 31 November 2006 was as 

follows: 
31 December 2021 

Borrower’s 

Name 

Date of 

NBC’s 

approval Approved Limit 

Outstanding 

Balance Overdraft Loans 

Trust 

Receipt 

Off 

balance 

sheet Total Gross Weighting 

Total 

weighted 

Exposure 

Total 

weighted 

Exposure% Max Excess 

  USD USD USD USD USD USD USD % USD %   

              

       -     -    - 100% - 0% 20%  No  

       -     -    -  - 0%       

31 December 2020 

Borrower’s Name 

Date of 

NBC’s 

approval 

Approved 

Limit 

Outstanding 

Balance Overdraft Loans 

Trust 

Receipt 

Off 

balance 

sheet 

Total 

Gross Weighting 

Total 

weighted 

Exposure 

Total 

weighted 

Exposure/ Max Excess 

  USD USD USD USD USD USD USD % USD %   

              

Mrs. Khieu Sar Sileap 30 Aug 19 1,350,000   1,340,220   -     1,340,220   -     -    1,340,220  100%  1,340,220  11.64% 20% No 

    1,340,220   -     1,340,220   -     -     1,340,220  100%  1,340,220  11.64%   
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Schedule VIII - Loans to related parties 

The Bank has loans to related parties as follows: 

 

  31 December 2021 31 December 2020 

  USD KHR’000 USD KHR’000 

      

Loan to related parties A 200,000 814,800 200,000 809,000 

Bank net worth (Schedule IV) B 

11,451,657 46,654,050 11,515,390 46,579,75

4 

Loan to related party ratio A/B 1.75% 1.75% 1.74% 1.74% 

 

Schedule IX - Provision of credit in national currency 

The Bank is required to have its loans in national currency at least 10% of the total loan portfolio based on 

Prakas B7-016-334 issued on 1 December 2016 which shall be fully implemented by 31 December 2019. 

 

  31 December 2021 31 December 2020 

  USD KHR’000 USD KHR’000 

      

Loans and advances in KHR A 677,762 2,761,202 542,902 2,196,039 

Total loans and advances B 

8,212,803 33,458,960 8,220,573 33,252,21

8 

Provision of credit in national currency A/B 8.25% 8.25% 6.60% 6.60% 

 

Schedule X - Property and equipment 

The ratio of the Bank’s property and equipment used for the bank to the net worth was follow: 

  31 December 2021 31 December 2020 

  USD KHR’000 USD KHR’000 

As per audited financial statement:      

Property and equipment A 43,365 176,669 58,004 234,626 

Bank’s net worth (schedule IV) B 

11,451,657 46,654,050 11,515,390 46,579,75

4 

Property and equipment ratio A/B 0.38% 0.38% 0.50% 0.50% 

Per NBC requirement-not exceed 30% of total net 

worth 30% 30% 30% 30% 
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Appendix A: Other ratio 

The following calculation of other ratios are based on the audited financial statement of the bank and are presented as required by NBC in their Prakas 

No 

 B7-04-204 dated 29 December 2004. 

No

. 
Description 

NBC formula 2021 2020 

Numerator Denominator 

Basic of calculation Ratio Ratio 

Numerator 

(A) 

Denominator 

(B) A/B A/B 

  A B USD USD % % 

 Capital       

1 Equity to total asset Equity Total asset  11,598,195   12,128,229  95.63% 95.22% 

2 Capital tier I to total asset Capital tier I Total asset  11,398,195   12,128,229  93.98% 93.59% 

3 Capital tier I to risk weighted assets Capital tier I Risk weighted assets  11,398,195   8,294,891  137.41% 133.13% 

4 
Capital tier 1+tier 2 to risk weighted 

asset Capital tier 1+tier 2 Risk weighted assets 

 11,451,657   8,294,891  138.06% 

133.84% 

5 Net worth to total asset Net worth Totals assets  11,451,657   12,128,229  94.42% 94.09% 

6 Solvency ratio Net worth Risk weighted assets  11,451,657   8,294,891  138.06% 133.84% 

7 Debts to total asset Total liabilities Total asset  530,034   12,128,229  4.37% 4.78% 

8 Debt to equity Total liabilities Equity  530,034   11,598,195  4.57% 5.02% 

9 Dividend to net profit Dividend Net profit  -     (55,683) 0.00% 0.00% 

        

 Asset quality       

10 Banking reserve to total loans Banking reserves Totals loans (gross)  -     8,212,803  0.00% 0.00% 

11 Banking reserves to totals asset Banking reserves Total assets  -     12,128,229  0.00% 0.00% 

12 NPL to total loans NPL Total loans (gross)  1,221,358   8,212,803  14.87% 8.43% 

13 NPL to total asset NPL Total asset  1,221,358   12,128,229  10.07% 5.66% 

14 Classified assets to total loan Classified asset Total loans (gross)  1,616,631   8,212,803  19.68% 9.97% 

15 Classified assets to total asset Classified asset Total asset  1,616,631   12,128,229  13.33% 6.69% 
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16 Classified assets to equity Classified asset Equity  1,616,631   11,598,195  13.94% 7.03% 

17 Loan to related parties to total loan 

Loan to related 

parties Total loans (gross)  200,000   8,212,803  2.44% 2.43% 

18 Large exposure to total loans Large exposure Total loans (gross)  -     8,212,803  0.00% 16.30% 

19 Loan to related parties to net worth Loan to related party Net worth  200,000   11,451,657  1.75% 1.74% 

20 Large exposure to net worth Large exposure  Net worth  -     11,451,657  0.00% 11.64% 

21 General provision to total loans General provision Total loan (gross)  65,962   8,212,803  0.80% 0.90% 

22 Specific provision to total loan Specific provision Total loan (gross)  809,259   8,212,803  9.85% 8.48% 

23 Specific provision to NPL Specific provision NPL  809,259   1,221,358  66.26% 100.55% 

24 All allowances to totals asset Total all allowance  Total asset  875,220   12,128,229  7.22% 6.30% 

25 Loan to deposits 

Totals loan to non-

bank customer 

(gross) Customer’s deposit  8,212,803   164,165  5002.77% 

4835.09

% 

        

 Earning       

26 Return on assets Net profit Total assets  (55,683)  12,128,229  -0.46% 1.87% 

27 Return on equity Net profit Equity  (55,683)  11,598,195  -0.48% 1.97% 

28 Gross yield  Interest income Total asset  1,250,816   12,128,229  10.31% 10.14% 

29 

Net interest margin (NIM) to total 

asset 

Interest income-

interest expense Total asset  1,238,561   12,128,229  10.21% 10.04% 

30 Other income to total asset Other income Total asset  60,790   12,128,229  0.50% 0.52% 

31 Provision to total asset Provision Total asset  947,726   12,128,229  7.81% 3.39% 

32 Overhead to total assets  Non-interest expense Total asset  501,740   12,128,229  4.14% 4.58% 

33 Net income before tax to total asset Net income before tax Total asset  (150,115)  12,128,229  -1.24% 2.58% 

34 Tax to total asset Tax Total asset  (94,432)  12,128,229  -0.78% 0.71% 

35 Interest margin to gross income 

Interest income - 

interest expense Gross income  1,238,561   1,311,606  94.43% 94.18% 

36 Non-interest  income to gross income Non-interest income Gross income  60,790   1,311,606  4.63% 4.88% 

37 Non-interest expense to gross income Non-interest expense Gross income  60,790   1,311,606  4.63% 4.88% 
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38 Times interest earned 

Income before tax + 

interest expense Interest expense  (137,860)  12,255  -1124.93% 

2669.76

% 

        

 Liquidity       

39 Liquid asset Liquid asset Total asset  3,428,542   12,128,229  28.27% 26.39% 

40 Short term liabilities 

Short-term liability  

(less than one year) Totals asset  530,034   12,128,229  4.37% 4.78% 

41 Net liquid asset 

Liquid asset –  

short-term liability Total liabilities   2,898,508   530,034  546.85% 452.47% 

42 Quick ratio Quick asset Current liability  3,428,542   530,034  646.85% 552.47% 

43 Deposits to total loans 

Totals customer’s 

deposit 

Total loans to non-

bank 

customer(gross)  170,019   8,212,803  2.07% 2.07% 

 




