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VISION  
 
 
To be a bank which provides quality financial services 
in line with customers’ requirements and is well 
equipped with qualified human resources and world-
class technology and working systems, while 
maintaining its status as a well-established 
international bank and a leading Asian bank. 
 
  



 

 

 
 
WHO WE ARE 
 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, CAMBODIA BRANCH was formed as a 
foreign bank branch of Bangkok Bank Public Company Limited which the headquarters is in 
Bangkok, Thailand. We commenced the commercial banking operations in Phnom Penh on 
30 December 2014 before the official opening announcement on 15 June 2015.  
 
 

SCOPE OF OPERATIONS  
 
We provide a full range of financial services including deposits, corporate and commercial 
lending such as long-term and short-term loans, working capital, trade-related financing 
services, and letters of guarantee, as well as other banking products and services such as 
deposit services, domestic and international fund transfers and foreign currency exchange.  
Our banking products and services cater to Cambodian, Thai and international customers. 
Additionally, we also provide local knowledge and investment advice for a customer interested 
in expanding or investing in Cambodia through many activities such as seminars and business 
trips.  
 
 

INTERNATIONAL BANKING NETWORK  
 
We are part of International Banking of Bangkok Bank Public Company Limited, a pioneer in 
International Banking with the largest network of any Thai bank with  314 international networks  
including three major international subsidiaries, in 14 economies. Bangkok Bank’s coverage of 
international operations spans eight other ASEAN countries, as well as China, Hong Kong, 
Japan, Taiwan, the United Kingdom and the United States.  
 

ABOUT BANGKOK BANK GROUP  
 
Bangkok Bank was founded on 1 December 1944 and became the first Thai bank listed on the 
Stock Exchange of Thailand in 1975.  
 
As at 31 December 2021, the Bank had Baht 4,333,281 million in total assets, Baht 2,588,339 
million in total loans, Baht 3,156,940 million in total deposits and Baht 492,727,066 million in 
total shareholders’ equity.  
 
The Bank provides wide range of financial services for customers both in Thailand and abroad 
under the philosophy of aspiring to be a trusted partner and reliable close friend.  
 



 

 

Our key subsidiaries include locally incorporated banks - Bangkok Bank Berhad, Bangkok Bank 
(China) and PT Bank Permata Tbk, securities business - Bualuang Securities Public Company 
Limited, asset management company (mutual funds, private funds and provident fund products 
in Thailand) - BBL Asset Management Company Limited, and venture capital company - 
Bualuang Ventures Limited. 

 



 

 

MESSAGE FROM MANAGEMENT 

 
While 2021 was a challenging year, our clients in some sectors spent the time to identify new 
opportunities and transform their businesses so they will be able to thrive in the post-pandemic 
environment. This included customers in our regional network who are ready to expand their 
operations overseas, particularly in high-potential markets of Asean. 
 
In keeping with our commitment to be a trusted partner and reliable close friend, we seek to be 
more than a financial services provider and to provide advice and long-term support to all 
stakeholders, support the wellbeing and development of our staff, promote financial inclusion, 
and take a responsible approach to environmental, social and governance issues. Our 
Bangkok Bank Public Company Limited, Cambodia Branch has provided continuous financial 
service and support not only to Thai corporate clients but also to Cambodian and foreign 
corporates investing in Cambodia. 
 
Our thoughts go out to all customers in Cambodia as well as related parties who are facing 
challenges as a result of pandemic. We will strive to help them overcome these difficulties 
according to our committed core values and purpose by helping them emerge stronger. In the 
meantime, we continue to act prudently protect the health and safety of our staff, customers and 
other stakeholders and the viability of our clients’ businesses. 
 
The Bank continued to place importance on prudent risk management, together with 
maintaining financial stability, liquidity and capital at an appropriate level. In 2021 our group net 
profit rose to Baht 26,507 million, an increase of 54.3 percent from 2020. We will continue to 
expand our services and support to our customers and business partners and to create value 
to Cambodia economy, while building on our strong foundations to achieve sustainable growth 
and stability. We will also stay close to our customers to better understand their business and 
financial needs to provide them with the best advice to navigate the crisis, adjust their operations 
and capture new growth opportunities. 
 
We also wish to thank our customers and business partners for their continued trust and 
support. We have prepared for new opportunities in coming years and shall seek to further 
strengthen our relationships and continue creating sustainable value together for the benefit of 
all stakeholders.  
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 Executive Management’s report 
 

The Executive Management has pleasure in submitting their report together with the audited 
financial statements of Bangkok Bank Public Company Limited, Cambodia Branch (“the 
Branch”) for the year ended 31 December 2021. 

Principal activities 

The Branch is principally engaged in all aspects of banking business and the provision of related 
financial services in Cambodia. 

There were no significant changes to these principal activities during the financial year. 

Financial results 

The financial results of the Branch for the year ended 31 December 2021 were as follows: 

 
  2021 2020 2021 2020 

 
 US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 
KHR’000 
(Note 5) 

      
Profit/(Loss) before income 

tax  
601,324 (1,316,065) 2,446,186 (5,365,596) 

Income tax (expense)/benefit  (190,701) 239,864 (775,772) 977,926 

Net profit/(loss) for the year  410,623 (1,076,201) 1,670,414 (4,387,670) 

Dividends 

No dividend was declared or paid and the Executive Management does not recommend any 
dividend to be paid for the year under review. 

Branch capital 

As at 31 December 2021, the Branch’s contributed capital is US$50,000,000 (31 December 
2020: US$50,000,000). 

Reserves and provisions 

There were no other movements to or from reserves and provisions during the financial year 
other than those disclosed in the financial statements. 
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Written off and allowance for financial assets 

Before the financial statements were prepared, the Executive Management took reasonable steps 
to ascertain that action had been taken in relation to write off of financial assets that have no 
reasonable expectations of recovering the contractual cash flows in their entirety or a portion 
thereof and making of allowance for expected credit losses (“ECL”) on financial assets, and 
satisfied themselves that all known financial assets that have no reasonable expectations of 
recovering the contractual cash flows were written off and that adequate allowance for ECL on 
financial assets have been made. 

At the date of this report, the Executive Management are not aware of any circumstances which 
would render the amount of the allowance for expected credit losses on financial assets in the 
financial statements of the Branch inadequate to any material extent. 

Assets 

Before the financial statements of the Branch were prepared, the Executive Management took 
reasonable steps to ensure that any assets, other than debts, which were unlikely to be realised 
in the ordinary course of business at their value as shown in the accounting records of the Branch 
had been written down to an amount which they might be expected to realise. 

At the date of this report, the Executive Management is not aware of any circumstances, which 
would render the values attributed to the assets in the financial statements of the Branch 
misleading. 

Valuation methods 

At the date of this report, the Executive Management is not aware of any circumstances which 
have arisen which render adherence to the existing method of valuation of assets and liabilities 
in the financial statements of the Branch misleading or inappropriate. 

Contingent and other liabilities 

At the date of this report, there does not exist: 

(a)  any charge on the assets of the Branch which has arisen since the end of the financial year 
which secures the liabilities of any other person, or 

(b)  any contingent liability in respect of the Branch that has arisen since the end of the financial 
year other than in the ordinary course of banking business. 

No contingent or other liability of the Branch has become enforceable, or is likely to become 
enforceable within the period of twelve months after the end of the financial year which, in the 
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opinion of the Executive Management, will or may substantially affect the ability of the Branch 
to meet its obligations as and when they fall due. 

Change of circumstances 

At the date of this report, the Executive Management is not aware of any circumstances, not 
otherwise dealt with in this report or the financial statements of the Branch, which would render 
any amount stated in the financial statements misleading.  

Items of unusual nature 

The results of the operations of the Branch for the financial year were not, in the opinion of the 
Executive Management, substantially affected by any item, transaction or event of a material 
and unusual nature, except for impact of coronavirus mentioned below: 

Covid-19 and its impact on ECL 

The ECL was estimated based on a range of forecast economic conditions as at reporting date. 
The Novel Coronavirus (Covid-19) outbreak has spread across the world including Cambodia, 
causing disruption to business and economic activity. The impact on GDP and other key 
indicators has been considered when determining the severity and likelihood of downside 
economic scenarios that are used to estimate ECL in which the calculation of the ECL in this 
current environment is subject to significant uncertainty. Management provides its best estimate 
on the possible outcomes of Covid-19 on the Branch, however, this estimate may move 
materially as events unfold. 

There has not arisen in the interval between the end of the financial year and the date of this 
report any item, transaction or event of a material and unusual nature likely, in the opinion of the 
Executive Management, to affect substantially the results of the operations of the Branch for the 
current period in which this report is made. 

Executive Management  

The Executive Management who served during the year and at the date of this report are: 

Ms. Yiamsri Ubonpong Assistant Vice President and Branch Manager (transferred to 
Head Office on 6 April 2022) 

Ms. Narisa Panumas  Assistant Vice President and Operations Manager 
Ms. Pranee Siriswaspiphat Assistant Vice President and Compliance Manager 
Mr.Wanchat angkhalodom Assistant Credit & Marketing Manager 
Ms. Pisey Kuy Senior Human Resources & General Administration Specialist    

(resigned on 5 January 2022) 
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Executive Management’s interests 

None of the Executive Management held or dealt indirectly in the shares of the Branch during 
the financial year. 

Executive Management’s benefits 

During and at the end of the financial year, no arrangements existed to which the Branch is a 
party with the object of enabling the Executive Management of the Branch to acquire benefits 
by means of the acquisition of shares in or debentures of the Branch or any other body 
corporate. 

During the financial year, none of the Executive Management of the Branch has received or 
become entitled to receive any benefit (other than a benefit included in the aggregate amount 
of emoluments receivable by the Directors as disclosed in the financial statements) by reason 
of a contract made by the Branch or a related corporation with a firm of which the Executive 
Management is a member, or with a bank in which the Executive Management has a substantial 
financial interest other than as disclosed in the financial statements. 

Executive Management’s responsibility in respect of the financial 
statements 

The Executive Management is responsible for ascertaining that the financial statements present 
fairly, in all material respects, the financial position of the Branch as at 31 December 2021, and 
its financial performance and its cash flows for the year then ended. In preparing these financial 
statements, the Executive Management is required to: 

(i) adopt appropriate accounting policies which are supported by reasonable and prudent 
judgments and estimates and then apply them consistently; 

(ii) comply with Cambodian International Financial Reporting Standards (“CIFRSs”) or, if 
there have been any departures in the interest of true and fair presentation, ensure that 
these have been appropriately disclosed, explained and quantified in the financial 
statements; 

(iii) oversee the Branch’s financial reporting process and maintain adequate accounting 
records and an effective system of internal controls; 

(iv) assess the Branch’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 
Executive Management either intends to liquidate the Branch or to cease operations, or 
has no realistic alternative but to do so; and 
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(v) control and direct effectively the Branch in all material decisions affecting the operations 
and performance and ascertain that such have been properly reflected in the financial 
statements. 

The Executive Management confirms that they have complied with the above requirements in 
preparing the financial statements. 

Approval of the financial statements 

I hereby approve the accompanying financial statements together with the notes thereto as set 
out on pages 9 to 93 which in our opinion, present fairly, in all material respects, the financial 
position of the Branch as at 31 December 2021, and its financial performance and its cash flows 
for the year then ended in accordance with CIFRSs. 

 

Signed on behalf of the Branch, 

 

 

 

    

Ms. Narisa Panumas Mr. Wanchat Mangkhalodom 

Assistant Vice President and Operation Manager Assistant Credit & Marketing 
Manager 

Phnom Penh, Kingdom of Cambodia 

12 April 2022
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Report of the Independent Auditors 

To the Head Office of 

Bangkok Bank Public Company Limited, Cambodia Branch                                

Opinion 

We have audited the financial statements of Bangkok Bank Public Company Limited, Cambodia 

Branch (“the Branch”), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2021, the 

statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the 

year then ended, and notes, comprising significant accounting policies and other explanatory 

information as set out on pages 9 to 93 (hereafter referred to as “the financial statements”). 

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

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

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

Standards (“CIFRSs”). 

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 Auditors’ Responsibilities for the 

Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Branch in 

accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in 

Cambodia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these 

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

provide a basis for our opinion. 

Other Information 

Executive Management is responsible for the other information. The other information comprises 
Executive Management’s report as set out on pages 1 to 5, and the annual report but does not 
include the financial statements on our auditors’ report thereon. The annual report is expected to 
made available to us after the date of this auditors’ report. 

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, our responsibility is to read the other 
information identified above when it becomes available 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 obtained prior to the date of this 
auditors’ 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 misstated therein, we are 

required to communicate the matter to those charged with governance. 

Responsibilities of Executive Management and Those Charged with Governance for 
the Financial Statements 

Executive Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial 

statements in accordance with CIFRSs, and for such internal control as Executive Management 

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, Executive Management is responsible for assessing the 

Branch’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 Executive Management either 

intends to liquidate the Branch or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 

Those charged with governance are responsible for overseeing the Branch’s financial reporting 

process. 

Auditors’ 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 auditors’ 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 Branch’s internal control. 
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• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates and related disclosures made by Executive Management.  

• Conclude on the appropriateness of Executive Management’s 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 Branch’s ability to continue 

as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw 

attention in our auditors’ 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 auditors’ report. However, future events or conditions 

may cause the Branch 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 those charged with governance 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. 

 

Phnom Penh, Kingdom of Cambodia 

12 April 2022 
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  31 December 31 December 
  2021 2020 2021 2020 

 
Note US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 
KHR’000 
(Note 5) 

ASSETS      

Cash and cash equivalents – net  6 52,306,470 65,999,118 213,096,559 266,966,432 
Placements with NBC  7 7,088,128 479,101 28,877,033 1,937,964 
Statutory deposits  8 13,683,491 23,683,689 55,746,542 95,800,522 
Loans and advances to         

customers – net 9 30,981,473 14,872,201 126,218,521 60,158,053 
Other assets 10 275,636 303,312 1,122,942 1,226,897 
Intangible assets 11 309,190 246,752 1,259,640 998,112 
Property and equipment 12 267,856 378,625 1,091,245 1,531,538 
Right-of-use assets 13 227,785 363,319 927,996 1,469,625 

Deferred tax assets – net  20B 343,600 534,301 1,399,826 2,161,248 

Total assets  105,483,629 106,860,418 429,740,304 432,250,391 

      
LIABILITIES AND HEAD 

OFFICE’S ACCOUNTS      

Liabilities      

Deposits from customers 14 48,401,393 49,054,055 197,187,275 198,423,652 
Deposits from banks  15 68,595 5,709,437 279,456 23,094,673 
Borrowings 16 5,008,863 447,986 20,406,108 1,812,103 
Subordinated debts 17 3,000,000 3,000,000 12,222,000 12,135,000 
Lease liabilities 18 215,338 348,740 877,287 1,410,653 
Other liabilities 19 126,179 189,880 514,053 768,065 
Provision for off-balance sheet 

commitments 28A 212,784 70,414 866,882 284,825 

Provision for employee benefits  19,256 19,308 78,449 78,101 

Total liabilities  57,052,408 58,839,820 232,431,510 238,007,072 

Head Office’s accounts      

Head Office’s capital contribution 21 50,000,000 50,000,000 200,000,000 200,000,000 
Regulatory reserves 22 - - - - 
Accumulated losses  (1,568,779) (1,979,402) (6,357,070) (8,027,484) 

Currency translation reserves  - - 3,665,864 2,270,803 

Total Head Office’s accounts  48,431,221 48,020,598 197,308,794 194,243,319 

Total liabilities and Head 
Office’s accounts  105,483,629 106,860,418 429,740,304 432,250,391 

 

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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  2021 2020 2021 2020 

 
Note US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 
KHR’000 
(Note 5) 

      
Operating income      

Interest income 23 1,419,187 1,534,606 5,773,253 6,256,589 

Interest expense 24 (738,420) (683,016) (3,003,893) (2,784,656) 

Net interest income  680,767 851,590 2,769,360 3,471,933 

Other operating income  46,489 112,400 189,117 458,255 

Net fee and commission income 25 436,164 477,103 1,774,315 1,945,149 

Total operating income  1,163,420 1,441,093 4,732,792 5,875,337 

Personnel expenses 26 (684,837) (785,711) (2,785,917) (3,203,344) 

Other operating expenses 27 (851,630) (803,857) (3,464,430) (3,277,325) 

Total operating expenses  (1,536,467) (1,589,568) (6,250,347) (6,480,669) 

Operating loss before 
impairment  (373,047) (148,475) (1,517,555) (605,332) 

Impairment gains/(losses) on 
financial instruments 9A(ii) 974,371 (1,167,590) 3,963,741 (4,760,264) 

Profit/(loss) before income tax  601,324 (1,316,065) 2,446,186 (5,365,596) 

Income tax (expense)/benefit 20 (190,701) 239,864 (775,772) 977,926 

Net profit /(loss) for the year  410,623 (1,076,201) 1,670,414 (4,387,670) 

Other comprehensive income/(loss)      

Currency translation difference  - - 1,395,061 (1,438,467) 

Total comprehensive income /(loss) 
for the year 410,623 (1,076,201) 3,065,475 (5,826,137) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 
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Head Office’s capital 

contribution Regulatory reserves Accumulated losses 
Currency translation 

reserves Total 

 

US$ KHR’000  
(Note 5) 

US$ KHR’000  
(Note 5) 

US$ KHR’000  
(Note 5) 

US$ KHR’000  
(Note 5) 

US$ KHR’000  
(Note 5) 

           

At 1 January 2021 50,000,000 200,000,000 - - (1,979,402) (8,027,484) - 2,270,803 48,020,598 194,243,319 

Total comprehensive income           

Net profit for the year - - - - 410,623 1,670,414 - - 410,623 1,670,414 

Currency translation difference - - - - - - - 1,395,061 - 1,395,061 

At 31 December 2021 50,000,000 200,000,000 - - (1,568,779) (6,357,070) - 3,665,864 48,431,221 197,308,794 

           

At 1 January 2020 50,000,000 200,000,000 234,323 949,477 (1,137,524) (4,589,291) - 3,709,270 49,096,799 200,069,456 

Transactions recognised 
directly in equity           

Transfers  - - (234,323) (949,477) 234,323 949,477 - - - - 

Total comprehensive loss           

Net loss for the year - - - - (1,076,201) (4,387,670) - - (1,076,201) (4,387,670) 

Currency translation difference - - - - - - - (1,438,467) - (1,438,467) 

At 31 December 2020 50,000,000 200,000,000 - - (1,979,402) (8,027,484) - 2,270,803 48,020,598 194,243,319 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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 2021 2020 2021 2020 

 

US$ US$ KHR’000 
(Note 5) 

KHR’000 
(Note 5) 

     
Cash flows from operating activities     

Net profit/(loss) for the year 410,623 (1,076,201) 1,670,414 (4,387,670) 

Adjustment for:     

Depreciation and amortisation 418,181 302,168 1,701,161 1,231,939 

Net interest income (680,767) (851,590) (2,769,360) (3,471,933) 
Minimum tax expense 21,890 24,337 89,049 99,222 
Income tax expense/(benefit) 190,701 (239,864) 775,772 (977,926) 
Impairment (gains)/losses on financial 

instruments (974,371) 1,167,590 (3,963,741) 4,760,264 
Provision for employee benefits 987 3,169 4,015 12,920 

 (612,756) (670,391) (2,492,690) (2,733,184) 

     
Changes in:     

Placements with NBC (6,623,000) 323,999 (26,942,364) 1,320,944 

Statutory deposits 10,000,198 (8,525,603) 40,680,805 (34,758,883) 
Loans and advances to customers (16,779,200) (1,859,091) (68,257,786) (7,579,514) 

Other assets 27,676 (48,284) 112,586 (196,854) 
Deposits from customers (5,640,842) 4,648,592 (22,946,945) 18,952,310 
Deposits from banks (580,053) (49,136,687) (2,359,656) (200,330,273) 

Other liabilities (62,001) (4,886,259) (252,220) (19,921,278) 

Cash used in operations (19,657,222) (59,483,333) (79,965,580) (242,513,548) 

Interest received 1,818,681 1,638,094 7,398,394 6,678,509 

Interest paid (702,100) (872,174) (2,856,143) (3,555,853) 
Interest paid for lease liability (12,253) (3,145) (49,845) (12,822) 

Employee benefit paid (1,039) - (4,227) - 

Minimum tax paid (23,590) (23,132) (95,964) (94,309) 

Net cash used in operating activities (19,190,279) (59,414,081) (78,066,055) (242,231,207) 

Cash flows from investing activities     

Purchase of property and equipment 
 and intangible assets (162,531) (308,151) (661,176) (1,256,332) 

Net cash used in investing activities (162,531) (308,151) (661,176) (1,256,332) 
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 2021 2020 2021 2020 

 

US$ US$ KHR’000 
(Note 5) 

KHR’000 
(Note 5) 

Cash flows from financing activities     

Repayments of borrowings (4,372,343) (1,255,971) (17,786,691) (5,120,594) 
Proceeds from borrowings 8,836,544 444,999 35,947,061 1,814,261 

Payment of lease liabilities (205,187) (214,295) (834,701) (873,681) 

Net cash generated from/(used in) 
financing activities 4,259,014 (1,025,267) 17,325,669 (4,180,014) 

Net decrease in cash and cash 
equivalents (15,093,796) (60,747,499) (61,401,562) (247,667,553) 

Cash and cash equivalents                                  
at 1 January  67,712,656 128,460,155 273,897,693 523,475,132 

Currency translation difference - - 1,873,105 (1,909,886) 

Cash and cash equivalents                                   
at 31 December (Note 6) 52,618,860 67,712,656 214,369,236 273,897,693 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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These notes form an integral part of and should be read in conjunction with the accompanying financial 
statements. 

1. Reporting entity 

The Branch is a branch of Bangkok Bank Public Company Limited incorporated in Thailand. The 

Branch registered in Cambodia with the Ministry of Commerce under the Registration No. 

00011981, dated 3 November 2014. The Branch obtained a license from the National Bank of 

Cambodia (the “NBC”) to operate as a commercial branch with effect from 12 November 2014 and 

officially commenced its operations on 30 December 2014.  

The principal activities of the Branch are the provision of commercial banking and related financial 

services in Cambodia. 

The registered office of the Branch is located at No. 344 (1st and 2nd Floor), Mao Tse Toung Boulevard, 

Sangkat Toul Svay Prey I, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, the Kingdom of Cambodia.  

As at 31 December 2021, the Branch had employees 22 (31 December 2020: 22 employees). 

2. Basis of accounting 

The financial statements of the Branch have been prepared in accordance with the Cambodian 

International Financial Reporting Standards (“CIFRSs”). 

Details of the Branch’s accounting policies are included in Note 32. 

The financial statements were authorised for issued by the Branch’s Executive Management on  

12 April 2022.  

3. Functional and presentation currency 

The Branch transacts its business and maintains its accounting records in United States Dollars 

(“US$”).  Executive Management has determined the US$ to be the Branch’s functional and 

presentation currency as it reflects the economic substance of the underlying events and 

circumstances of the Branch. 

These financial statements are presented in US$, which is the Branch’s functional currency. All 

US$ amounts have been rounded to the nearest dollar and translated to thousand Khmer Riel in 

accordance with Note 5, except when otherwise indicated. 
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4. Use of judgments and estimates  

In preparing these financial statements, Executive Management has made judgements, estimates 

and assumptions that affect the application of the Branch’s accounting policies and the reported 

amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates. 

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to estimates 

are recognised prospectively. 

A.  Judgements 

Information about judgements made in applying accounting policies that have the most significant 

effects on the amounts recognised in the financial statements is included in the following notes: 

• Note 32C(ii): classification of financial assets: assessment of the business model within which 

the assets are held and assessment of whether the contractual terms of the financial asset are 

SPPI on the principal amount outstanding. 

• Note 32C(vii): establishing the criteria for determining whether credit risk on the financial asset 

has increased significantly since initial recognition, determining methodology for incorporating 

forward-looking information into measurement of ECL and selection and approval of models 

used to measure ECL. 

• Note 30B(iv): credit quality of gross loans and advances to customers – incorporation of 

forward-looking information. 

B.  Assumptions and estimation uncertainties 

Information about assumptions and estimation uncertainties that have a significant risk of resulting 

in a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities are included in the following 

notes: 

• Note 32C(vi): determination of the fair value of financial instruments with significant 

unobservable inputs. 

• Note 32C(vii): impairment of financial instruments, determining inputs into the ECL 

measurement model, including incorporation of forward-looking information. 

• Note 32C(vii): impairment of financial instruments, key assumptions used in estimating 

recoverable cash flows. 
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5. Translation of United States Dollars into Khmer Riel 

The financial statements are expressed in United States Dollar which is the Branch’s functional 

currency. The translations of United States Dollars amount into Khmer Riel (“KHR”) meets the 

presentation requirements pursuant to Law on Accounting and Auditing and has been done in 

compliance with CIAS 21-The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates. 

Assets and liabilities are translated at the closing rate as at the reporting date and Head office’s 

capital and other equity accounts are translated at the historical rate. The statements of profit or 

loss and other comprehensive income and cash flows are translated into KHR at the average rate 

for the year, which have been deemed to approximate the exchange rates at the date of transaction 

as exchange rates have not fluctuated significantly during the year. Exchange differences arising 

from the translation are recognised as “Currency Translation Reserves” in other comprehensive 

income. 

The Branch uses the following exchange rates: 

  Closing Average 

  rate rate 

31 December 2021 US$1 = KHR 4,074 KHR 4,068 

31 December 2020 US$1 = KHR 4,045 KHR 4,077 
       

These convenience translations should not be construed as representations that the United States 

Dollars amounts have been, could have been, or could in the future be, converted into Khmer Riels 

at this or any other rate of exchange. 

6. Cash and cash equivalents – net  
 

 31 December 31 December 
 2021 2020 2021 2020 

 
US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 
KHR’000 
(Note 5) 

     
Cash equivalents with other banks 25,161,097 38,636,952 102,506,309 156,286,470 
Cash equivalents with NBC 24,758,034 27,680,599 100,864,231 111,968,023 
Cash on hand 2,698,534 1,395,105 10,993,828 5,643,200 

Other cash equivalents 1,195 - 4,868 - 

Cash and cash equivalents on the 
statement of cash flows 52,618,860 67,712,656 214,369,236 273,897,693 

Less: Impairment loss allowance (312,390) (1,713,538) (1,272,677) (6,931,261) 

 52,306,470 65,999,118 213,096,559 266,966,432 
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6. Cash and cash equivalents – net (continued) 

The movements of impairment loss allowance were as follows: 
 

 2021 2020 2021 2020 

 

US$ US$ KHR’000 
(Note 5) 

KHR’000 
(Note 5) 

     

At 1 January 1,713,538 96,383 6,931,261 392,761 
Allowance for the year (Note 9A(ii)) (1,401,148) 1,617,155 (5,699,870) 6,593,141 
Currency translation difference - - 41,286 (54,641) 

At 31 December  312,390 1,713,538 1,272,677 6,931,261 

7. Placements with NBC  
 

 31 December 31 December 
 2021 2020 2021 2020 

 

US$ US$ KHR’000 
(Note 5) 

KHR’000 
(Note 5) 

     

Negotiable Certificate of Deposits 
(“NCD”) 7,088,128 479,101 28,877,033 1,937,964 

During the year, the Branch has pledged the Negotiable Certificate of Deposits (“NCD”) with the 

NBC amounting to US$7,083,000 with maturity 3.5 months and earned interest ranging from 

0.50% to 2.25% per annum (2020: US$460,000 with maturity 6 months and earned interest ranging 

from 0.14% to 0.65% per annum) as collateral for Liquidity Providing Collateralised Operation 

(“LPCO”) (Note 16). The Branch management has applied the low credit exemption and assessed 

that the PD of placements with NBC is almost zero, hence no impairment loss allowance is 

recognised. 

8. Statutory deposits 
 

  31 December 31 December 
  2021 2020 2021 2020 

 
 US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 
KHR’000 
(Note 5) 

      

Statutory capital deposit A 5,000,000 5,000,000 20,370,000 20,225,000 
Reserve requirements on 

customers’ and other 
banks’ deposits B 8,683,491 18,683,689 35,376,542 75,575,522 

  13,683,491 23,683,689 55,746,542 95,800,522 
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8. Statutory deposits (continued) 

A. Statutory capital deposit 

Under the NBC’s Prakas No. B7-01-136 dated 15 October 2001, the Branch is required to maintain 
a statutory deposit 10% of its registered capital. This deposit is not available for use in the Branch’s 
day-to-day operations and is refundable should the Branch voluntarily cease its operations in 
Cambodia.  

B. Reserve requirements on customers’ and other banks’ deposits 

This is a reserve requirement which fluctuates depending on the level of the Branch’s customers’ 
deposits. It is maintained in compliance with the National Bank of Cambodia’s Prakas No. B7-012-
140 dated 27 September 2012 at the rates of 8.00% of daily average deposits from customers in 
KHR and 12.50% in currency other than KHR and bear no interest effective from 29 August 2018. 

The National Bank of Cambodia (“NBC”) issued a Prakas dated 18 March 2020 announcing the 
reduction of the Reserve Requirements Rate (“RRR”) on KHR and foreign currencies to 7% for 
both local and foreign currencies deposits and borrowings in order to help mitigate the impact of 
the Covid-19 pandemic on Cambodia’s economy, which is still applicable for the year ended             
31 December 2021. 

C. By interest rate (per annum): 
 

  2021 2020 

    

Statutory capital deposit  0.02% 0.09% 

Reserve requirements on customers’ 

and other banks’ deposits  N/A N/A 

9. Loans and advances to customers – net  

(A) Analysis by type of loans 
 

 31 December 31 December 
 2021 2020 2021 2020 

 
US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 
KHR’000 
(Note 5) 

Commercial loans:     
 Overdrafts 155,587 520,975 633,861 2,107,344 
 Short-term loans 14,614,074 7,787,053 59,537,737 31,498,629 
 Long-term loans 15,865,463 6,931,175 64,635,896 28,036,603 
 Trust receipts 3,744,184 2,746,426 15,253,807 11,109,293 
 34,379,308 17,985,629 140,061,301 72,751,869 

Less: Impairment loss allowance (3,397,835) (3,113,428) (13,842,780) (12,593,816) 

 30,981,473 14,872,201 126,218,521 60,158,053 
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9. Loans and advances to customers – net (continued) 

(A) Analysis by type of loans (continued) 

(i) The movements of impairment loss allowance for loans and advances to customers were as follows: 
 

 2021 2020 2021 2020 

 

US$ US$ KHR’000 
(Note 5) 

KHR’000 
(Note 5) 

     
At 1 January 3,113,428 3,501,799 12,593,816 14,269,831 
Addition/(Reversal) for the year  
     (Note 9(A)(ii)) 284,407 (388,371) 1,156,968 (1,583,389) 
Currency translation difference - - 91,996 (92,626) 

At 31 December  3,397,835 3,113,428 13,842,780 12,593,816 

(ii) The impairment (gains)/losses on financial instruments that recognised in profit or loss were 
summarised as follows:  
 
 2021 2020 2021 2020 

 

US$ US$ KHR’000 
(Note 5) 

KHR’000 
(Note 5) 

     
Net impairment loss on: 

Cash and cash equivalents   
(Note 6)  (1,401,148) 1,617,155 (5,699,870) 6,593,141 

Loans and advances to 
customers (Note 9(A)(i))  284,407 (388,371) 1,156,968 (1,583,389) 

Off-balance sheet 
commitments (Note 28A) 142,370 (61,194) 579,161 (249,488) 

 (974,371) 1,167,590 (3,963,741) 4,760,264 

(B) Analysis by type of maturity 
 

 31 December 31 December 
 2021 2020 2021 2020 

 
US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 
KHR’000 
(Note 5) 

     
Within 1 month - - - - 
> 1 to 3 months 7,511,972 5,788,381 30,603,774 23,414,001 
> 3 to 6 months 9,078,769 4,730,991 36,986,905 19,136,859 
> 6 to 12 months 1,767,501 - 7,200,799 - 
> 1 to 3 years 1,683,320 - 6,857,846 - 
> 3 to 5 years 752,697 1,091,829 3,066,488 4,416,448 
Over 5 years 13,585,049 6,374,428 55,345,489 25,784,561 

 34,379,308 17,985,629 140,061,301 72,751,869 
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9. Loans and advances to customers – net (continued) 

(C) Analysis by type of customer 
 

 31 December 31 December 

 2021 2020 2021 2020 

 

US$ US$ KHR’000 
(Note 5) 

KHR’000 
(Note 5) 

     
External customers 34,379,308 17,985,629 140,061,301 72,751,869 

(D) Analysis by type of interest rate (per annum) 
 

 2021 2020   
Commercial loans:     
 Overdrafts 7.5% - 9% 6% - 7.5%   
 Short-term loans 2.7% - 6% 6% - 7.5%   
 Long-term loans 2.9% - 5.7% 2.75% - 15%   
 Trust receipts 7.25% 3.4% - 7.5%   

For additional analysis of gross amount of loans and advances to customers, refer to Note 30B. 

10. Other assets 

 
 31 December 31 December 
 2021 2020 2021 2020 

 
US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 
KHR’000 
(Note 5) 

     
     
Refundable deposits 111,347 111,498 453,628 451,009 
Prepayments 90,853 85,955 370,135 347,688 
Others 73,436 105,859 299,179 428,200 

 275,636 303,312 1,122,942 1,226,897 
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11. Intangible assets 
 

 
 

Software 
Work in 
progress Total  

 

US$ US$ US$ KHR’000 
(Note 5) 

2021     

Cost     

At 1 January 2021 33,940 231,064 265,004 1,071,941 
Additions   140,939 - 140,939 573,340 
Transfer 231,064 (231,064) - - 
Currency translation difference - - - 8,531 

At 31 December 2021 405,943 - 405,943 1,653,812 

Less: Accumulated amortisation     

At 1 January 2021 18,252 - 18,252 73,829 
Amortisation  78,501 - 78,501 319,342 
Currency translation difference - - - 1,001 

At 31 December 2021 96,753 - 96,753 394,172 

Carrying amounts     

At 31 December 2021 309,190 - 309,190 1,259,640 

2020     

Cost     

At 1 January 2020 33,940 - 33,940 138,306 
Additions   - 231,064 231,064 942,048 
Currency translation difference - - - (8,413) 

At 31 December 2020 33,940 231,064 265,004 1,071,941 

Less: Accumulated amortisation     

At 1 January 2020 11,449 - 11,449 46,655 
Amortisation  6,803 - 6,803 27,736 
Currency translation difference - - - (562) 

At 31 December 2020 18,252 - 18,252 73,829 

Carrying amounts     

At 31 December 2020 15,688 231,064 246,752 998,112 
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12. Property and equipment 
 

2021 
Leasehold 

improvements 
Computer 
equipment 

Office 
equipment, 
furniture and 

fitting 
Motor 

vehicles 
Work In 
progress Total 

 US$ US$ US$ US$ US$ US$ KHR’000 
       (Note 5)  
Cost        

At 1 January 2021 661,569 306,132 92,343 1,110 12,364 1,073,518 4,342,380 
Additions - 20,694 898 - - 21,592 87,836 
Transfer - 12,364 - - (12,364) - - 
Currency translation difference - - - - - - 31,262 

At 31 December 2021 661,569 339,190 93,241 1,110 - 1,095,110 4,461,478 

        
Less: Accumulated depreciation        

At 1 January 2021 396,542 210,258 86,983 1,110 - 694,893  2,810,842  
Depreciation  66,103 64,931 1,327 - - 132,361  538,445  
Currency translation difference - - - - - - 20,946 

At 31 December 2021 462,645 275,189 88,310 1,110 - 827,254 3,370,233 

        
Carrying amounts        

At 31 December 2021 198,924 64,001 4,931 - - 267,856 1,091,245 
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12. Property and equipment (continued) 
 

2020 
Leasehold 

improvements 
Computer 
equipment 

Office 
equipment, 
furniture and 

fitting 
Motor 

vehicles 
Work In 
progress Total 

 US$ US$ US$ US$ US$ US$ KHR’000 
       (Note 5)  
Cost        

At 1 January 2020 661,569 246,177 87,575 1,110 - 996,431 4,060,457 
Additions - 59,955 4,768 - 12,364 77,087 314,284 
Currency translation difference - - - - - - (32,361) 

At 31 December 2020 661,569 306,132 92,343 1,110 12,364 1,073,518 4,342,380 

        
Less: Accumulated depreciation        

At 1 January 2020 330,259 157,961 85,218 1,051 - 574,489 2,341,043 
Depreciation  66,283 52,297 1,765 59 - 120,404 490,887 
Currency translation difference - - - - - - (21,088) 

At 31 December 2020 396,542 210,258 86,983 1,110 - 694,893 2,810,842 

        
Carrying amounts        

At 31 December 2020 265,027 95,874 5,360 - 12,364 378,625 1,531,538 
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13. Right-of-use assets 

The Branch renew the lease contract of its office space for another 2 years from 15 February 2021 

to 15 August 2022 with an option to extend until 15 February 2023. 

 
 2021 2020 2021 2020 

 
US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 
KHR’000 
(Note 5) 

     

Cost 
     

At 1 January 888,202 539,462 3,592,777 2,167,558 
Addition (*) 71,785 348,740 292,021 1,421,813 
Currency translation difference - - 26,189 3,406 

At 31 December 959,987 888,202 3,910,987 3,592,777 

     
Accumulated depreciation     

At 1 January  524,883 349,922 2,123,152 1,425,932 
Depreciation for the year 207,319 174,961 843,374 713,316 
Currency translation difference - - 16,465 (16,096) 

At 31 December 732,202 524,883 2,982,991 2,123,152 

     

Carrying amounts      
At 31 December 227,785 363,319 927,996 1,469,625 

(*) This addition refers to remeasurement of lease liability due to the extension of lease term. 

14. Deposits from customers 
 

 31 December 31 December 

 2021 2020 2021 2020 

 

US$ US$ KHR’000 
(Note 5) 

KHR’000 
(Note 5) 

     
Saving accounts 33,171,581 31,919,253 135,141,021 129,113,378 
Fixed deposits 9,664,997 8,889,549 39,375,198 35,958,226 

Demand deposits 5,564,815 8,245,253 22,671,056 33,352,048 

 48,401,393 49,054,055 197,187,275 198,423,652 
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14. Deposits from customers (continued) 

Deposits from customers were analysed as follows: 
 
 31 December 31 December 
 2021 2020 2021 2020 

 

US$ US$ KHR’000 
(Note 5) 

KHR’000 
(Note 5) 

     

A. By maturity:     

Within 1 month  38,736,396  40,647,473  157,812,077  164,419,028 
> 1 to 3 months  299,271  53,041  1,219,230  214,551 
> 3 to 6 months  420,685  1,542,679  1,713,871  6,240,137 
> 6 to 12 months  7,577,798  5,738,544  30,871,949  23,212,410 
From 1 to 3 years  1,367,243  1,072,318  5,570,148  4,337,526 

 48,401,393 49,054,055 197,187,275 198,423,652 

     

B. By customer type:     

Individuals  15,614,168  21,537,388  63,612,120  87,118,734 
Business enterprises  32,787,225  27,516,667  133,575,155  111,304,918 

 48,401,393 49,054,055 197,187,275 198,423,652 

     

C. By relationship:     

Related parties   104,374 157,104 425,220     635,486 
Non-related parties   48,297,019 48,896,951 196,762,055 197,788,166 

 48,401,393 49,054,055 197,187,275 198,423,652 

 

D. By residency status:     

Residents  46,222,184  46,923,679  188,309,178  189,806,282 

Non-residents  2,179,209  2,130,376  8,878,097  8,617,370 

 48,401,393 49,054,055 197,187,275 198,423,652 

 

E. By interest rate (per annum):   

 2021 2020 

Saving accounts 0.5% - 1.00% 0.5% - 1.00% 

Fixed deposits 1.00% - 5.00% 1.00% - 4.75% 

Demand deposits Nil Nil 
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15. Deposits from banks 
 
 31 December 31 December 
 2021 2020 2021 2020 

 
US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 
KHR’000 
(Note 5) 

     
Fixed deposits  - 5,640,825  - 22,817,137 
Demand deposits   68,595  68,612  279,456  277,536 

 68,595 5,709,437 279,456 23,094,673 

Deposits from banks were analysed as follows: 
 

 31 December 31 December 
 2021 2020 2021 2020 

 
US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 
KHR’000 
(Note 5) 

A. By maturity:     

Within 1 month   68,595 5,709,437 279,456 23,094,673 

> 1 to 3 months  -    - - - 

 68,595 5,709,437 279,456 23,094,673 

B. By relationship:     

Related parties - 5,047,500 - 20,417,138 

Non-related parties 68,595 661,937 279,456 2,677,535 

 
68,595 5,709,437 279,456 23,094,673 

C. By residency status:     

Residents 68,595 661,937 279,456 2,677,535 
Non-residents - 5,047,500 - 20,417,138 

 
68,595 5,709,437 279,456 23,094,673 

 
D. By interest rate (per annum):   

 2021 2020 
 
Fixed deposits Nil 0.62% -2.00% 

Demand deposits Nil Nil 
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16. Borrowings 
 

 31 December  31 December 

 2021 2020 2021 2020 

 
US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 
KHR’000 
(Note 5) 

Borrowings – Liquidity Providing 
Collateralised Operation 
(“LPCO”) 5,008,863 447,986 20,406,108 1,812,103 

 
 31 December  31 December 
 2021 2020 2021 2020 

 
US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 
KHR’000 
(Note 5) 

By maturity     
     

> 1 to 3 months - - - - 
> 3 to 6 months - - - - 
> 6 to 12 months 5,008,863 447,986 20,406,108 1,812,103 
> 1 to 3 years - - - - 

 5,008,863 447,986 20,406,108 1,812,103 

These refer to borrowings from the National Bank of Cambodia in which the Negotiable Certificate 

of Deposits (Note 7) are collateralised. These borrowings bear interest rate at 3% (2020: 2.50%) 

per annum. 

17. Subordinated debts 

This represents a long-term unsecured borrowing from Head Office and having an outstanding 

amount as at 31 December 2021 of US$3,000,000 (31 December 2020: US$3,000,000) based on 

agreement on 25 July 2018 and the memorandum on 25 June 2021 with the following terms and 

conditions. 

 

Total credit facilities US$3,000,000 

Maturity 7 years starting from 31 July 2018 to 30 June 2025. 

Principal repayment Five equal annual instalments with US$600,000 each and 
have extended the repayment schedule as below: 

- 1st principal repayment on June 30, 2024 

- 2nd principal repayment on June 30, 2025 

- 3rd principal repayment on June 30, 2026 

- 4th principal repayment on June 30, 2027 

- 5th principal repayment on June 30, 2028 

Interest repayment Quarterly based on Head Office’s notice 

Interest rate LIBOR (3 months) + 1.50% 
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17. Subordinated debts (continued) 

The Branch obtained an approval from the NBC allowing to include the above subordinated debts 

in Tier II capital for the purpose of Net Worth calculation on 8 August 2018. 

The movements of subordinated debts were as follows: 

 
 2021 2020 2021 2020 

 
US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 
KHR’000 
(Note 5) 

     
At 1 January 3,000,000 3,000,000 12,135,000 12,225,000 
Currency translation difference - - 87,000 (90,000) 

At 31 December  3,000,000 3,000,000 12,222,000 12,135,000 

18. Lease liabilities 
 

 31 December  31 December 

 2021 2020 2021 2020 

 
US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 
KHR’000 
(Note 5) 

     
Present value of lease liabilities     

Current 215,338 169,291 877,287   684,782  
Non-current  - 179,449  -   725,871  

Total present value of lease 
liabilities 215,338 348,740 877,287 1,410,653 

     
Maturity analysis – contractual 

undiscounted cash flows     

Less than one year 217,440 181,200 885,851  732,954 
One to five years - 181,200 - 732,954 

Total undiscounted lease 
liabilities  217,440 362,400 885,851 1,465,908 
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18. Lease liabilities (continued) 

Amounts recognised in profit or loss 

 

 2021 2020 2021 2020 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

Interest on lease liabilities 12,253 3,145 49,845 12,822 

Expenses relating to leases of low-

value assets, excluding short-

term leases of low-value assets 26,627 24,472 108,319 99,772 

 38,880 27,617 158,164 112,594 

Amounts recognised in the statement of cash flows 

 

 2021 2020 2021 2020 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

Principal portion of lease payment 205,187 214,295 834,701 873,681 

Interest portion of lease payment 12,253 3,145 49,845 12,822 

Total cash outflow for leases 217,440 217,440 884,546 886,503 

19. Other liabilities 
 

 31 December 31 December 

 2021 2020 2021 2020 

 

US$ US$ KHR’000 
(Note 5) 

KHR’000 
(Note 5) 

     
Other tax payables  26,697  112,954  108,764  456,899 
Accruals and other payables  99,482  76,926  405,289  311,166 

  126,179  189,880  514,053  768,065 
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20. Income tax 

A. Current income tax liability 

In accordance with Cambodian Law on Taxation, the Branch has an obligation to pay corporate 

income tax of either the tax on income at the rate of 20% of taxable income or the minimum tax at 

1% of gross revenues, whichever is higher. 

B. Deferred tax assets – net 
 

 31 December 31 December 
 2021 2020 2021 2020 

 
US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 
KHR’000 
(Note 5) 

     

Deferred tax assets 395,311 628,615  1,610,497  2,542,748 
Deferred tax liabilities (51,711) (94,314)  (210,671) (381,500) 

Deferred tax assets – net 343,600 534,301  1,399,826  2,161,248 

Deferred tax assets/(liabilities) were attributable to the following: 
 
 31 December  31 December  
 2021 2020 2021 2020 

 
US$ US$  KHR’000 

(Note 5) 
KHR’000 
(Note 5) 

     

Impairment loss allowance on 
financial instruments 189,383 384,258 771,546 1,554,324 

Right-of-use assets (45,557) (72,664) (185,599) (293,926) 
Lease liabilities 43,068 69,748 175,459 282,131  
Deferred income 23,122 8,229 94,199 33,286  
Depreciation and amortisation (6,154)  (21,650) (25,071)  (87,574) 
Tax losses carried forward 139,738  166,380  569,292  673,007  

Tax assets 343,600  534,301  1,399,826  2,161,248  
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20. Income tax (continued) 

B. Deferred tax assets – net (continued) 

The movements of deferred tax were as follows: 

 
 2021 2020 2021 2020 

 

US$ US$ KHR’000 
(Note 5) 

KHR’000 
(Note 5) 

     
At 1 January   534,301  294,437  2,161,248  1,199,831 
Recognised in profit or loss   (190,701) 239,864  (775,772) 977,926 
Currency translation difference - - 14,350 (16,509) 

At 31 December 343,600 534,301 1,399,826 2,161,248 

C. Income tax (benefit)/expense 

 
 2021 2020 2021 2020 

 

US$ US$ KHR’000 
(Note 5) 

KHR’000 
(Note 5) 

     
Current income tax - - - - 
Deferred tax(income)/expense  (190,701) 239,864 (775,772) 977,926 

 (190,701) 239,864 (775,772) 977,926 

Minimum tax expense (Note 27) 21,890 24,337 89,049 99,222 
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20. Income tax (continued) 

C. Income tax (benefit)/expense (continued) 

The reconciliation of income tax computed at the statutory tax rate to the income tax (benefit)/expense shown in statement of profit or loss and other 

comprehensive income is as follows: 

 

 2021 2020 

 US$ KHR’000 % US$ KHR’000 % 

  (Note 5)   (Note 5)  

       

Profit /(Loss) before income tax 601,324 2,446,186  (1,316,065) (5,365,596)  

       

Income tax using statutory rate at 20% 120,265 489,238 20% (263,213) (1,073,119) 20% 

Non-deductible expenses  11,715   47,657  2% 23,349 95,193 -2% 

Others  58,721   238,877  10% - - - 

Income tax expense/(benefit) 190,701  775,772 32% (239,864) (977,926) 18% 

The calculation of taxable income is subject to the final review and approval of the tax authorities. 
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21. Head Office’s capital contribution 
 
 31 December 31 December 
 2021 2020 2021 2020 

 
US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 
KHR’000 
(Note 5) 

     
Contributed capital 50,000,000 50,000,000 200,000,000 200,000,000 

On 22 March 2016, the NBC issued Prakas B7-016-117 on Minimum Registered Capital of 

Banking and Financial Institutions that commercial banks incorporated as foreign branches, whose 

parent bank is rated “investment grade” shall have a minimum registered capital of at least KHR200 

billion (equivalent to US$50 million). 

On 16 June 2016, the NBC issued Circular No B7-016-003 on Implementation of Prakas on 

minimum registered capital of banking and financial institution, “Investment grade” of the parent 

bank shall be rated by at least one of the international independent rating agencies: Moody’s 

Investors Service, Standard and Poor’s, Fitch or other international independent rating agencies 

acknowledged by the NBC. “Investment grade” refers to any rating equal to or above and rating 

shall not be longer than one year at the date of its reporting to the NBC: 

• Baa3 by Moody’s Investors service 

• BBB- by Standard and Poor’s and 

• BBB- by Fitch 

The Branch’s capital contribution is wholly held in form of Head Office’s capital contribution from 

Bangkok Bank Public Company Limited incorporated in Thailand (“Head Office”).  

On 3 January 2022, the Branch notified to the NBC on the investment grade rated BBB of its Head 

Office rating by Fitch on 1 December 2021 (2020: BBB+ by Standard and Poor’s). 
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22. Regulatory reserves 

Regulatory reserves represented the variance of provision between impairment loss allowance in 

accordance with CIFRSs and regulatory provision in accordance with National Bank of Cambodia. 

 

 

Cash and 

cash 

equivalents 

Loan and 

advances 

Off -balance 

sheet 

commitments 

 

Total 

 

US$ US$ US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

31 December 2021      

Allowance per NBC  243,020   3,291,281   183,870   3,718,171   15,147,829  

Allowance per CIFRSs (*)   312,390   3,397,835   212,784   3,923,009   15,982,339  

31 December 2020      

Allowance per NBC 386,371 3,126,422 188,114 3,700,907 14,970,169 

Allowance per CIFRSs (*) 1,713,538 3,113,428 70,414 4,897,380 19,809,902 

(*)  Due to allowance per CIFRSs is higher than allowance per NBC, therefore no regulatory reserves 

was recognised as at 31 December 2021. However, as at 31 December 2020, there was a transfer 

of US$234,323 from regulatory reserves to accumulated losses during the year. 

23. Interest income 
 

 2021 2020 2021 2020 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

Loans and advances to 

customers 1,242,752 1,010,552 5,055,516 4,120,021 

Placements with other banks 174,947 512,120 711,684 2,087,913 

Placements with the NBC 1,488 11,934 6,053 48,655 

 1,419,187 1,534,606 5,773,253 6,256,589 
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24. Interest expense 
 

 2021 2020 2021 2020 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

Fixed deposits 327,518 346,059  1,332,343  1,410,883 

Saving accounts 186,859 193,107  760,142  787,297 

Borrowing and subordinated debts 211,790 140,705  861,563  573,654 

Interest expense on lease liabilities 12,253 3,145 49,845 12,822 

 738,420 683,016 3,003,893 2,784,656 

25. Net fee and commission income 
 

 2021 2020 2021 2020 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

Fee and commission income     

- Remittance  255,578  307,425   1,039,691   1,253,372 

- Other fees  323,138  248,651 1,314,526 1,013,750 

 578,716 556,076 2,354,217 2,267,122 

Fee and commission expenses     

- Transfer fee (142,552) (78,973) (579,902) (321,973) 

 436,164 477,103 1,774,315 1,945,149 

26. Personnel expenses 
 

 2021 2020 2021 2020 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

Salaries and wages  519,280  568,950   2,112,431   2,319,609 

Fringe benefits – Executive 

Management (Note 29B)  87,636  99,942 356,503 407,464 

Other benefits  77,921  116,819 316,983 476,271 

 684,837 785,711   2,785,917 3,203,344 
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27. Other operating expenses 
 

 2021 2020 2021 2020 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

Depreciation and amortisation 418,181 302,168 1,701,161 1,231,939 

License fees 127,510 107,369 518,711 437,743 

Communication 27,619 49,320 112,354 201,078 

Professional fees 70,056 75,999 284,988 309,848 

Other tax expenses 36,848 79,359 149,898 323,547 

Utilities expenses 36,961 35,837 150,357 146,107 

Minimum tax expense (Note 20C) 21,890 24,337 89,049 99,222 

Travelling and entertainment 11,035 17,312 44,890 70,581 

Rentals 26,627 24,472 108,319 99,772 

Repairs and maintenance 20,315 10,694 82,641 43,599 

Insurance expense 6,358 7,181 25,864 29,277 

Office supplies 4,288 6,513 17,444 26,554 

Public relations, marketing and 

advertising 3,017 2,023 12,273 8,248 

Foreign exchange loss 25,478 23,232 103,645 94,717 

Other expenses 15,447 38,041 62,836 155,093 

 851,630 803,857 3,464,430 3,277,325 

28. Commitments and contingencies 

A. Operations 

In the normal course of business, the Branch makes various commitments and incurs certain 
contingencies with legal recourse to its customers.  No material losses are anticipated from these 
transactions, which consist of: 

 

 31 December 31 December 

 2021 2020 2021 2020 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

Unused portion of credit facilities 12,034,789 3,379,872  49,029,730  13,671,582 

Letters of credits  4,599,059  9,497,823  18,736,566  38,418,694 

Bankers’ guarantees 1,753,162 4,495,740  7,142,382  18,185,268 

 18,387,010 17,373,435 74,908,678 70,275,544 
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28. Commitments and contingencies (continued) 

A. Operations (continued) 

The movements of impairment loss allowance for off-balance sheet commitments were analysed 
as follows: 

 

 2021 2020 2021 2020 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

At 1 January  70,414 131,608  284,825  536,303 

Addition/(Reversal) for the year 

(Note 9A(ii)) 142,370 (61,194)  579,161  (249,488) 

Currency translation difference - -  2,896  (1,990) 

At 31 December 212,784 70,414  866,882  284,825 

B. Tax contingencies 

Taxes are subject to review and investigation by a number of authorities, who are enabled by law 
to impose severe fines, penalties and interest charges. The application of tax laws and regulations 
to many types of transactions are suscaeptible to varying interpsretations. 

These facts may create tax risks in Cambodia substantially more significant than in other countries.  
Executive Management believes that it has adequately provided for tax liabilities based on its 
interpretation of tax legislation.  However, the relevant authorities may have differing interpretations 
and the effects could be significant. 

29. Related parties  

A. Identity of related parties 

For the purposes of these financial statements, parties are considered to be related to the Branch 

if the Branch has the ability, directly or indirectly, to control the party or exercise significant influence 

over the party in making financial and operating decisions, or vice versa, or where the Branch and 

the party are subject to common control or common significant influence. Related parties may be 

individuals or other entities. 

The Branch have related party relationships with its Head Office, Head Office’s substantial 

shareholders, associates and key Executive Management personnel. 
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29. Related parties (continued) 

A. Identity of related parties (continued) 

Key Executive Management personnel are defined as those persons having authority and 

responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Branch either directly or 

indirectly.  The key Executive Management personnel include all the Executive Management team 

of the Branch. 

Key Executive Management have banking relationships with the Branch entities which are entered 

into in the normal course of business and on substantially the same terms, including interest rates 

and security, as for comparable transactions with other persons of a similar standing or, where 

applicable, with other employees. These transactions did not involve more than the normal risk of 

repayment or present other unfavourable features. 

B. Transactions with related parties 

 
 2021 2020 2021 2020 

 
US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 
KHR’000 
(Note 5) 

     

Interest expense     

Bangkok Bank Public Company 
Limited 58,107 114,214 236,370 465,650 

Key management personnel 1,493 1,024 6,073 4,175 

Expenses paid on behalf by 
Head Office      

Bangkok Bank Public Company 
Limited 259,175 - 1,054,324 - 

Executive Management 
remuneration     

Salary for Executive Management 391,794 491,381 1,593,753 2,003,360 
Benefits for Executive 

Management 87,636 99,942 356,503 407,464 

 479,430 591,323 1,950,256 2,410,824 
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29. Related parties (continued) 

C. Balances with related parties 
 

 31 December  31 December  

 2021 2020 2021 2020 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

Key Executive Management 

personnel      

- Saving accounts  30,700  69,948  125,072  282,940 

- Fixed deposits  73,674  87,156  300,148  352,546 

  104,374  157,104  425,220  635,486 

Deposits and placements with 

and from:      

Bangkok Bank Public Company 

 Limited     

- Current accounts 33,927 867,810 138,219 3,510,291 

- Fixed deposits (*) - 5,000,000 - 20,225,000 

- Interest payable of  

subordinated debts - 47,500  - 192,138  

(*) This represented a short-term deposit from Head Office with the interest rate of 0.62% per annum 

and had a maturity of 14 days from 29 December 2020. As at 31 December 2021, there was no 

fixed deposits. 

Subordinated debts     

Bangkok Bank Public Company          

Limited – Head Office 3,000,000 3,000,000 12,222,000 12,135,000 

Refer detailed term and condition to Note 17. 

Capital contribution     

Bangkok Bank Public Company 

Limited 50,000,000 50,000,000 200,000,000 200,000,000 
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30. Financial risk management 

A. Introduction and overview 

The Branch has exposure to the following risks from financial instruments:  

• credit risk; 

• market risk; 

• liquidity risk; and 

• operational risk  

This note presents information about the Branch’s exposure to each of the above risks, the 

Branch’s objectives, policies and processes for measuring and managing risk, and the Branch’s 

management of capital. 

Branch Management Committee 

Branch Management Committee is responsible for monitoring, discussing and deciding any action 

to carry on the business and administration of the Branch properly and efficiently, including but not 

limited to the following: 

- To provide corporate governance, direction and guideline to the Branch’s staff 

- To communicate and oversees the implementation of overall business strategy, policies, 

directives of the Branch and Head Office. 

- To oversee the overall Branch’s operations to ensure that all actions and efforts are 

coordinated, properly resourced and customer-focused. 

- To consider and review Branch’s targets and plan i.e. loans and deposits, development of new 

products and services, treasury, human resources, investment, budgets, etc. 

- To identify, measure, monitor and mitigate the different categories of Business Risk (Market, 

Credit, Liquidity, Operations, Compliance Risk, etc.) 

- To act as Asset and Liability Committee (“ALCO”) to derive the most appropriate strategy of 

the Branch in terms of the mix of assets and liabilities. 

- To consider and monitor the performance results of every unit in the Branch to ensure that the 

targets are met and complied with the plan. 

- To manage internal communications to ensure that they are accurate and receive 

comprehensive coverage in order to promote teamwork. 

Branch Management Committee conduct the meeting at least one time per month.  
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30. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk  

‘Credit risk’ is the risk of financial loss to the Branch if a customer or counterparty to a financial 

instrument fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Branch’s loans 

and advances to customers and other banks, and investment debt securities. For risk management 

reporting purposes, the Branch considers and consolidates all elements of credit risk exposure – 

e.g. individual obligor default risk, country and sector risk. 

Credit risk is the potential loss of revenue and principal losses arising mainly from loans and 

advances and loan commitments as a result of default by the borrowers or counterparties through 

its lending activities. 

(i). Management of credit risk 

 The Branch takes on exposure to credit risk, which is the risk that counterparty will cause a financial 

loss to the Branch by failing to discharge an obligation. Credit risk is the most important risk for the 

Branch’s business. Credit exposure arises principally in lending activities that lead to loans to 

customers. There is also credit risk in off-balance sheet financial instruments, such as loan 

commitments. The credit risk management is carried out by the Loan committee in International 

Banking Group. 

Exposure to credit is managed through regular analysis of the ability of borrowers and potential 

borrowers to meet interest and capital repayment obligations. Exposure to credit risk is also 

managed in part by obtaining collateral and personal guarantees. 

Credit risk measurement 

• The Branch has established the Core Credit Risk Policy which is designed to govern the 

Branch’s risk undertaking activities. Extension of credit is governed by credit programmes that 

set out the plan for a particular product or portfolio, including the target market, terms and 

conditions, documentation and procedures under which a credit product will be offered and 

measured.  

• The Branch also ensures that there is a clear segregation of duties between loan originators, 

evaluators and approving authorities.  

Risk limit control and mitigation policies 

• The Branch operates and provides loans to individuals or enterprises within the Kingdom of 

Cambodia. The Branch 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 individual 

beneficiary which exceeds 10% of the Branch’s net worth.  
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30. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk (continued) 

(i). Management of credit risk (continued) 

Risk limit control and mitigation policies (continued) 

• The Branch is required, under the conditions of Prakas No. B7-06-226 of the NBC, to maintain 

at all times a maximum ratio of 20% between the Branch’s overall credit exposure to any 

beneficiary and the Branch’s net worth. The aggregation of large credit exposure must not 

exceed 25% of the Branch’s net worth. 

• The Branch 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 Branch implements guidelines on the acceptability of specific classes 

of collateral or credit risk mitigation. The principal collateral types to secure for loans to 

customers are: (1) mortgages over residential properties (land, buildings and corporate 

guarantee); and (2) Charges over business assets such as land and buildings. 

Regular audits of Branch Credit processes are undertaken by Internal Audit from Head Office. 

(ii). Concentration of risk 

The Loan committee in International Banking Group are responsible for managing the Branch’s 

credit risk. 

Concentration arises when a number of counterparties are engaged in similar business activities, 

or activities in the same geographic region, or have similar economic features ant would cause their 

ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic, political or 

other conditions. Concentration indicates the relative sensitivity of the Branch’s performance to 

developments affecting a particular industry or geographic location. 

The following table presents the Branch’s maximum exposure to credit risk of on-balance sheet 

and off-balance sheet financial instruments, without taking into account of any collateral held or 

other credit enhancements.  For on-balance sheet assets, the exposure to credit risk equals their 

carrying amounts.  For contingent liabilities, the maximum exposure to credit risk is the maximum 

amount that the Branch would have to pay if the obligations of the instruments issued are called 

upon.  For credit commitments, the maximum exposure to credit risk is the full amount of the 

undrawn credit facilities granted to customers. 
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30. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk (continued) 

(ii). Concentration of risk (continued) 

Type of credit exposure 

 

 
Maximum credit 

exposure 
Maximum credit 

exposure 

Fully subject to 
collateral/credit 
enhancement 

Partially subject to 
collateral/credit 
enhancement 

Unsecured and not 
subject to collateral/ 
credit enhancement 

 
US$ KHR’000 

(Note 5) 
% % % 

31 December 2021      
      
On Balance sheet items      
Cash equivalents with other banks, gross  25,161,097   102,506,309  0% 0% 100% 
Loans and advances to customers, gross  34,379,308   140,061,301  27.01% 54.79% 18.20% 
Other assets  184,783   752,806  0% 0% 100% 

Total   59,725,188   243,320,416     

      
Off-balance sheet items      
Contingent liabilities, gross  4,599,059   18,736,566  99% 1% 0% 
Commitments, gross  13,787,951   56,172,112  10% 8% 82% 

Total  18,387,010   74,908,678     
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30. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk (continued) 

(ii). Concentration of risk (continued) 

Type of credit exposure (continued) 

 
Maximum credit 

exposure 
Maximum credit 

exposure 

Fully subject to 
collateral/credit 
enhancement 

Partially subject to 
collateral/credit 
enhancement 

Unsecured and not 
subject to collateral/ 
credit enhancement 

 
US$ KHR’000 

(Note 5) 
% % % 

31 December 2020      
      
On Balance sheet items      
Cash equivalents with other banks, gross 38,636,952 156,286,470  0% 0% 100% 
Loans and advances to customers, gross 17,985,629 72,751,869 43% 7% 50% 
Other assets 217,357 879,209 0% 0% 100% 

Total   56,839,938   229,917,548     

      
Off-balance sheet items      
Contingent liabilities, gross 9,497,823 38,418,694 95% 5% 0% 
Commitments, gross 7,875,612 31,856,850 6% 3% 91% 

Total 17,373,435 70,275,544    
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30. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk (continued) 

(ii). Concentration of risk (continued) 

Concentration risk by industrial sectors 
 

31 December 2021 

Cash 
equivalent 
with other 

banks, gross 

Loans and 
advances to 
customers, 

gross Other assets Total 
 US$ US$ US$ US$ 

     
Financial institutions 25,161,097 5,511,208 - 30,672,305 
Agriculture - 1,594,757 - 1,594,757 
Service - 1,033,499 - 1,033,499 
Manufacturing - 26,154,806 - 26,154,806 
Import and export - 85,038 - 85,038 

 Others - - 184,783 184,783 

 Total 25,161,097 34,379,308 184,783 59,725,188 

 Total (KHR’000 – Note 5) 102,506,309 140,061,301 752,806 243,320,416 

31 December 2020     

Financial institutions 38,636,952 2,114,023 - 40,750,975 
Agriculture - 669,144 - 669,144 
Service - 1,252,742 - 1,252,742 
Manufacturing - 12,563,839 - 12,563,839 
Import and export - 1,385,881 - 1,385,881 

 Others - - 217,357 217,357 

 Total 38,636,952 17,985,629 217,357 56,839,938 

 Total (KHR’000 – Note 5) 156,286,470 72,751,869 879,209 229,917,548 

Concentration risk by residency and relationship, large-exposures and type of concession for 

loans and advances: 
 

 31 December 31 December 
 2021 2020 2021 2020 

 
US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 
KHR’000 
(Note 5) 

By residency status:     

Residents 34,379,308 17,985,629 140,061,301 72,751,869 

By relationship:     

Non-related parties  34,379,308 17,985,629 140,061,301 72,751,869 
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30. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk (continued) 

(ii). Concentration of risk (continued) 

Concentration risk by residency and relationship, large-exposures and type of concession for 

loans and advances: (continued)  
   
 31 December 31 December 
 2021 2020 2021 2020 

 
US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 
KHR’000 
(Note 5) 

By large exposure:     

Non-large exposures 34,379,308 17,985,629 140,061,301 72,751,869 

By concession:     

Restructure (**) - - - - 

Non-restructured 34,379,308 17,985,629 140,061,301 72,751,869 

 34,379,308 17,985,629    140,061,301 72,751,869 

(*)  A “large exposure” is defined under the NBC’s Prakas as the overall gross exposure of the 
aggregate balance of loans and advances with one single beneficiary, which exceeds 10% of 
the Branch’s net worth. The exposure is the higher of the outstanding loans or commitments 
and the authorised loans or commitments. 

(**)   A “restructured loan” is a loan that original contractual terms have been modified to provide for 
concessions for the borrowers for reasons related to real temporary financial difficulties. 

(iii). Collateral 

Whilst the Branch’s maximum exposure to credit risk is the carrying amounts of the assets or, in 
the case of off-balance sheet instruments, the amount guaranteed, committed, accepted or 
endorsed, the likely exposure may be lower due to offsetting collateral, credit guarantees and other 
actions taken to mitigate the Branch’s exposure. 

The description of collateral for each class of financial asset is set out below. 

Cash equivalents with other banks (including NBC), placement with other banks and other 
assets  

Collateral is generally not sought for these assets. 

Loans and advances to customers, contingent liabilities and commitments 

Certain Loans and advances to customers, contingent liabilities and commitments are typically 
collateralised to a substantial extent. In particular, residential mortgage exposures are generally 
fully secured by properties, fixed assets and movable assets.  
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30. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk (continued) 

(iii). Collateral (continued) 

The table below summarises the Branch’s security coverage of its financial assets: 

 Collateral/credit enhancement Unsecured 
credit exposure 

 
31 December 2021 Properties Floating assets Fixed deposits Others Total 
 US$ US$ US$ US$ US$ US$ 
       
Loan and advances to customers, gross 9,287,284 5,454,927 13,381,766 - 6,255,331 34,379,308 
Contingent liabilities, gross 4,533,539 - 65,520 - - 4,599,059 
Commitments, gross 128,804 2,567,239 1,141,908 - 9,950,000 13,787,951 

 13,949,627 8,022,166 14,589,194 - 16,205,331 52,766,318 

KHR’000 equivalents - Note 5 56,830,780 32,682,305 59,436,376 - 66,020,518 214,969,979 

31 December 2020       
       
Loan and advances to customers, gross 7,819,253 1,268,466 - - 8,897,910 17,985,629 
Contingent liabilities, gross 8,229,372 1,268,451 - - - 9,497,823 
Commitments, gross 302,544 - 120,647 254,570 7,197,851 7,875,612 

 16,351,169 2,536,917 120,647 254,570 16,095,761 35,359,064 

KHR’000 equivalents - Note 5 66,140,478 10,261,829 488,017 1,029,736 65,107,353 143,027,413 
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30. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk (continued) 

(iv). Credit quality of gross loans and advances to customers 

Pursuant to the NBC guideline Prakas B7.017.344, it has defined each credit grading according to 
its credit quality as follows: 

Normal  

Outstanding facility is repaid on timely manner and is not in doubt for the future repayment. 
Repayment is steadily made according with the contractual terms and the facility does not exhibit 
any potential weakness in repayment capability, business, cash flow and financial position of the 
counterparty.  

Special mention 

A facility in this class is currently protected and may not be past due but it exhibits potential 
weaknesses that may adversely affect repayment of the counterparty at the future date, if not 
corrected in a timely manner, and close attention by the Institution.  

Weaknesses include but are not limited to a declining trend in the business operations of the 
counterparty or in its financial position, and adverse economic and market conditions that all might 
affect its profitability and its future repayment capacity, or deteriorating conditions on the collateral. 
This class has clearly its own rational and should not be used as a compromise between Normal 
and Substandard.  

Substandard  

A facility ranked in this class exhibits noticeable weakness and is not adequately protected by the 
current business or financial position and repayment capacity of the counterparty. In essence, the 
primary source of repayment is not sufficient to service the debt, not taking into account the income 
from secondary sources such as the realization of the collateral. 

Factors leading to a substandard classification include: 

- Inability of the counterparty to meet the contractual repayments' terms, 

- Unfavourable economic and market conditions that would adversely affect the business and 
profitability of the counterparty in the future, 

- Weakened financial condition and/or inability of the counterparty to generate enough cash flow 
to service the payments,  

- Difficulties experienced by the counterparty in repaying other facilities granted by the Institution 
or by other institutions when the information is available, and 

- Breach of financial covenants by the counterparty. 
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30. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk (continued) 

(iv). Credit quality of gross loans and advances to customers (continued) 

Doubtful 

A facility classified in this category exhibits more severe weaknesses than one classified 

Substandard such that its full collection on the basis of existing facts, conditions or collateral value 

is highly questionable or improbable. The prospect of loss is high, even if the exact amount remains 

undetermined for now. 

Loss 

A facility is classified Loss when it is not collectable, and little or nothing can be done to recover the 

outstanding amount from the counterparty. 

Recognition of ECL 

The Branch apply a three-stage approach based on the change in credit quality since initial 

recognition: 

 

3-Stage approach 
Stage 1 Stage 2 Stage 3 

Performing Underperforming Nonperforming 

Recognition of expected 
credit losses 

12 months expected credit 
losses 

Lifetime expected credit 
losses 

Lifetime expected credit 
losses 

Criterion No significant increase in 
credit risk 

Credit risk increased 
significantly 

Credit impaired assets 

Basic of calculation of 
interest income 

On gross carrying 
amounts 

On gross carrying amounts On net carrying amounts 

The Branch measured ECL by using the general approach. The general approach consists of 

segregating the customers into three different stages according to the staging criteria by assessing 

the credit risk. 12-month ECL will be computed for stage 1, while lifetime ECL will be computed for 

stage 2 and stage 3. At each reporting date, the Branch will assess credit risk of each account as 

compared to the risk level at origination date.  
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30. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk (continued) 

(iv). Credit quality of gross loans and advances to customers (continued) 

Recognition of ECL (continued) 

Long-term facilities (more than one year) 

Stages Credit Risk Status Grades DPD Default Indicator 

1 No significant increase in credit risk Normal 0 ≤ DPD < 30 Performing 

2 Credit risk increased significantly  Special Mention 30 ≤ DPD < 90 Underperforming 

3 Credit impaired assets 

Substandard 90 ≤ DPD < 180 

Nonperforming Doubtful 180 ≤ DPD <360 

Loss DPD ≥ 360 

Short-term facilities (one year or less) 

Stages Credit Risk Status Grades DPD Default Indicator 

1 No significant increase in credit risk Normal 0 ≤ DPD ≤ 14 Performing 

2 Credit risk increased significantly  Special Mention 15 ≤ DPD ≤ 30 Underperforming 

3 Credit impaired assets 

Substandard 31 ≤ DPD ≤ 60 

Nonperforming Doubtful 61 ≤ DPD ≤ 90 

Loss DPD ≥ 91 

The Branch will use the Day Past Due (“DPD”) information and NBC’s classification for staging 

criteria. Also, the Branch will incorporate credit scoring or more forward looking elements in the 

future when information is more readily available. Upon the implementation of credit scoring 

system, if the risk level drops by two or more notches as compared to the risk level at origination, 

the accounts have to be classified under stage 2. 

As for other financial assets that are short term in nature, simplified approach will be adopted where 

no staging criteria is required. In this case, it will be either performing (stage1) or non-performing. 
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30. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk (continued) 

(iv). Credit quality of gross loans and advances to customers (continued) 

Recognition of ECL (continued) 

Short-term facilities (one year or less) (continued) 

The table below summarises the credit quality of the Branch’s gross financing according to the above 

classifications. 
 

 31 December 2021 

 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 
 US$ US$ US$ US$ 
Loans and advances to 

customers at amortised cost     

Normal 30,034,633 1,368,582 - 31,403,215 
Substandard - - - - 

Loss - - 2,976,093 2,976,093 

 30,034,633 1,368,582 2,976,093 34,379,308 

Less allowance (412,182) (9,560) (2,976,093) (3,397,835) 

Carrying amounts 29,622,451 1,359,022 - 30,981,473 

Carrying amounts (KHR’000 
equivalents - Note 5) 120,681,865 5,536,656 - 126,218,521 

 

 31 December 2020 

 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 
 US$ US$ US$ US$ 
Loans and advances to 

customers at amortised cost     

Normal 12,349,331 2,660,205 - 15,009,536 
Substandard - - - - 

Loss - - 2,976,093 2,976,093 

 12,349,331 2,660,205 2,976,093 17,985,629 

Less allowance (63,821) (73,514) (2,976,093) (3,113,428) 

Carrying amounts 12,285,510 2,586,691 - 14,872,201 

Carrying amounts (KHR’000 
equivalents - Note 5) 49,694,888 10,463,165 - 60,158,053 
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30. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk (continued) 

(iv). Credit quality of gross loans and advances to customers (continued) 

Recognition of ECL (continued) 

Incorporation of forward-looking information 

The Branch incorporates forward-looking information into both the assessment of whether the 

credit risk of an instrument has increased significantly since its initial recognition and the 

measurement of ECL. 

External information considered includes economic data and forecasts published by governmental 

bodies and monetary authorities in the countries where the Branch operates, supranational 

organisations such as the International Monetary Fund, and selected private-sector and academic 

forecasters. 

The Branch uses an analysis of historical data to estimates relationships between macro-economic 

variables and credit risk and credit losses. 

The ECL was estimated based on a range of forecast economic conditions as at reporting date. 

The Novel Coronavirus (Covid-19) outbreak has spread globally including Cambodia, causing 

disruption to business and economic activity. The impact on Gross Domestic Product (“GDP”) and 

other key indicators will be considered when determining the severity and likelihood of downside 

economic scenarios that are used to estimate ECL. 

Additionally, National Bank of Cambodia has issued a circular on loan restructuring during Covid-

19 outbreak which requires the institutions to work constructively with affected borrowers and 

allows for loan restructuring for priority sectors. However as at reporting date, there is no 

outstanding restructured loan. 

The calculation of the ECL in this current environment is subject to significant uncertainty. 

Management provides its best estimate on the possible outcomes of Covid-19 on the Branch; 

however, this estimate may move materially as events unfold. Consequently, this number should 

not be seen as firm guidance or a forecast as to the final financial impacts expected.  In the event 

the impacts are more severe or prolonged than anticipated in the scenarios, this will have a 

corresponding impact on the ECL, the financial position and performance of the Branch. 
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30. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk (continued) 

(v). Amounts arising from ECL 

Impairment Loss allowance 

The following tables show reconciliation from the opening to the closing balance of the loss 

allowance by class of financial instrument.    
 
 2021 

 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 

 US$ US$ US$ US$ 
     
Balance at 1 January 63,821 73,514 2,976,093 3,113,428 
- Transfer to Stage 1 - - - - 
- Transfer to Stage 2 - - - - 
- Transfer to Stage 3 - - - - 
Net remeasurement of loss allowance (521) (36,084) - (36,605) 
New financial assets originated or 

purchased 394,386 5,450 - 399,836 
Financial assets that been derecognised (45,504) (33,320) - (78,824) 

Balance at 31 December  412,182 9,560 2,976,093 3,397,835 

Balance at 31 December (KHR’000 
equivalents - Note 5) 1,679,230 38,947 12,124,603 13,842,780 

 

 2020 

 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 

 US$ US$ US$ US$ 
     
Balance at 1 January 117,158 203,529 3,181,112 3,501,799 
- Transfer to Stage 1 - - - - 
- Transfer to Stage 2 - - - - 
- Transfer to Stage 3 - 153,448 (153,448) - 
Net remeasurement of loss allowance (56,614) (282,861) (40,193) (379,668) 
New financial assets originated or 

purchased 45,734 20,489 - 66,223 
Financial assets that been derecognised (42,457) (21,091) (11,378) (74,926) 

Balance at 31 December  63,821 73,514 2,976,093 3,113,428 

Balance at 31 December (KHR’000 
equivalents - Note 5) 258,156 297,364 12,038,296 12,593,816 
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30. Financial risk management (continued) 

C. Market risk  

Market risk is the risk that changes in market prices – e.g. interest rates, foreign exchange rates 
and equity prices – will affect the Branch’s income or the value of its holdings of financial 
instruments. The objective of market risk management is to manage and control market risk 
exposures within acceptable parameters, while optimising the return. 

As of 31 December 2021, the Branch does not have derivative financial instruments such as 
forward foreign exchange contract to hold its risk exposures. The Branch does not expose to 
securities price risk because it does not hold any investment that is classified in the balance sheet 
either as available-for-sale or at fair value through profit or loss. 

(i). Interest rate risk 

Interest rate risk refers to the volatility in net interest income as a result of changes in the levels of 
interest rate and shifts in the composition of the assets and liabilities. Interest rate risk is managed 
through close monitoring of returns on investment, market pricing and cost of funds. The potential 
reduction in net interest income from an unfavourable interest rate movement is regularly monitored 
against the risk tolerance limits set. 
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30. Financial risk management (continued) 

C. Market risk (continued)  

(i). Interest rate risk (continued) 

The table below summarises the Branch’s exposure to interest rate risk.  The table indicates the periods in which the financial instruments reprice or mature, whichever is earlier. 

As at 31 December 2021 
Up to 1 
month 

> 1-3 
months 

> 3-6 
months 

> 6-12 
months 

> 1 to 5 
years 

Over 5 
years 

Non-
interest 
bearing Total Interest rate 

 US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ % 

Financial assets          
Cash and cash equivalents– gross - 49,919,131 - - - - 2,699,729 52,618,860 0.78%-2.55% 
Placements with NBC – gross - - 7,083,000 - - - 5,128 7,088,128 0.69%-0.83% 
Loans and advances to customers – 

gross 5,077,695 6,124,277 7,273,072 151,416 5,215,042 10,537,806 - 34,379,308 4.4%-15% 

Other assets - - - - - - 184,783 184,783  

 5,077,695 56,043,408 14,356,072 151,416 5,215,042 10,537,806 2,889,640 94,271,079  

Financial liabilities          
Deposits from customers 39,159,169 3,051,882 3,297,497 1,525,602 1,367,243 - - 48,401,393 0.5%-4.75% 
Deposits from banks 68,595 - - - - - - 68,595 2% 
Borrowings - - - 5,008,863 - - - 5,008,863 2.9%-3.05% 
Subordinated debts - - - - 3,000,000 - - 3,000,000 4% 
Lease liabilities - - - 204,138 11,200 - - 215,338 6% 
Provision for employee benefit - - - 6,357 12,899 - - 19,256  
Other liabilities - - - - - - 99,482 99,482  

 39,227,764 3,051,882 3,297,497 6,744,960 4,391,342 - 99,482 56,812,927  

Interest sensitivity gap (34,150,069) 52,991,526 11,058,575 (6,593,544) 823,700 10,537,806 2,790,158 37,458,152  

(KHR’000 equivalents - Note 5) (139,127,381) 215,887,477 45,052,635 (26,862,099) 3,355,753 42,931,022 11,367,104 152,604,511  
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30. Financial risk management (continued) 

C. Market risk (continued)  

(i). Interest rate risk (continued) 

The table below summarises the Branch’s exposure to interest rate risk.  The table indicates the periods in which the financial instruments reprice or mature, whichever is earlier 
(continued). 

As at 31 December 2020 
Up to 1 
month 

> 1-3 
months 

> 3-6 
months 

> 6-12 
months > 1 to 5 years 

Over 5 
years 

Non-interest 
bearing Total Interest rate 

 US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ % 

Financial assets          
Cash and cash equivalents– gross - 66,317,551 - - - - 1,395,105 67,712,656 0.14%-0.65% 
Placements with NBC – gross - - 460,000 - - - 19,101 479,101 0.14%-0.65% 
Loans and advances to customers – gross 5,076,409 3,051,952 2,856,211 96,867 1,091,814 5,812,376 - 17,985,629 2.75%-15% 

Other assets - - - - - - 217,357 217,357  

 5,076,409 69,369,503 3,316,211 96,867 1,091,814 5,812,376 1,631,563 86,394,743  

Financial liabilities          

Deposits from customers 40,873,917 3,932,265 3,197,342 1,047,547 2,984 - - 49,054,055 0.5%-4.75% 
Deposits from banks 5,709,437 - - - - - - 5,709,437 0.62%-2% 
Borrowings - - - 447,986 - - - 447,986 2.5% 
Subordinated debts - - - - 3,000,000 - - 3,000,000 1.74%-3.46% 
Lease liabilities - - - 169,291 179,449 - - 348,740 6% 
Provision for employee benefit - - - 4,910 14,398 - - 19,308  
Other liabilities - - - - - - 76,926 76,926  

 46,583,354 3,932,265 3,197,342 1,669,734 3,196,831 - 76,926 58,656,452  

Interest sensitivity gap (41,506,945) 65,437,238 118,348 (1,572,346) (2,105,002) - 1,554,637 27,738,291  

          
(KHR’000 equivalents - Note 5) (167,895,593) 264,693,628 478,718 (6,360,140) (8,514,733) - 6,288,507 112,201,387  
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C. Market risk (continued)  

(i). Interest rate risk (continued) 

A change of 100 basis points in interest rates at the reporting date would have increased/ (decreased) 

equity and profit or loss by the amounts shown below. The analysis assumes that all other variables, 

in particular foreign currency rates, remain constant. 

 Profit or loss Equity 

 

100 bp  

Increase 

100 bp  

Decrease 

100 bp 

Increase 

100 bp  

Decrease 

 US$ US$ US$ US$ 

     

31 December 2021     

     

Variable rate instruments 313,793 (313,793) 313,793 (313,793) 

KHR’000 – Note 5 1,276,510 (1,276,510) 1,276,510 (1,276,510) 

     

31 December 2020     

     

Variable rate instruments 149,854 (149,854) 149,854 (149,854) 

KHR’000 – Note 5 610,955 (610,955) 610,955 (610,955) 

 Interest rate benchmark reform 

 A fundamental reform of major interest rate benchmarks is being undertaken globally, including the 
replacement of some interbank offered rates (IBORs) with alternative nearly risk-free rates (referred to 
as ‘IBOR reform’). The Branch has several exposure to IBORs on its financial assets instruments that 
will be reformed as part of this market-wide initiative. However, although sterling LIBOR and US dollar 
LIBOR were planned to be discontinued by the end of 2021, consultations and possible regulatory 
changes are in progress. This may mean that some LIBORs continue to be published beyond that 
date. The Branch is in the process of amending or preparing to amend contractual terms in response 
to IBOR reform, and there is still uncertainty over the timing and the methods of transition in some 
jurisdictions that the Branch operates in.  

 The main risks to which the Branch is exposed as a result of IBOR reform are operational. For 

example, the renegotiation of loan and advance contracts through bilateral negotiation with the 

customers, updating of contractual terms, updating of systems that use IBOR curves and revision of 

operational controls related to the reform. Financial risk is predominantly limited to interest rate risk. 
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C. Market risk (continued)  

(i). Interest rate risk (continued) 

Interest rate benchmark reform (continued) 

For existing contracts that are indexed to a LIBOR and mature after the expected cessation of the 

LIBOR rate, the Branch’s credit department has not yet renegotiated with the customers to amend the 

contractual terms of affected contracts and the determination of alternative rates.  

The alternative reference rate for US Dollar (“US$”) LIBOR is the Secured Overnight Financing Rate 

(SOFR). Changes to the contractual terms of financial assets of the Branch indexed to US Dollar 

LIBOR to incorporate new benchmark rates are not yet completed as at 31 December 2021. 

 

 31 December  31 December  
 2021 2020 2021 2020 

 US$ US$ KHR’000 KHR’000 

   (Note 5) (Note 5) 

Financial assets that reference 
US$ LIBOR 

  
  

Loans and advances to 
customers 13,440,422 2,606,148 54,756,279 10,541,869 

Financial liability that reference 
US$ LIBOR     

Subordinated debt 3,000,000 3,000,000 12,222,000 12,135,000 

(ii). Foreign currency exchange risk  

Foreign currency exchange risk is the risk that the value of financial instruments will fluctuate due to 

changes in foreign exchange rates. 

The Branch mainly transacts in US$, which is the Branch’s functional currency. Therefore, no 

sensitivity analysis for foreign currency exchange risk was presented. The management monitors their 

foreign exchange risk against functional currencies. However, the Branch is not required to hedge its 

foreign exchange risk exposure arising from future commercial transactions and recognised assets 

and liabilities using forward contracts. 
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30. Financial risk management (continued) 

C. Market risk (continued)  

(ii). Foreign currency exchange risk (continued) 

Concentration of currency risk  

The amounts of financial assets and liabilities, by currency denomination, are as follows: 

 Denomination 

 US$ equivalents 

31 December 2021 KHR US$ THB Others Total 

      

Financial assets      

Cash and cash equivalents 1,104,129 50,958,014 556,536 181 52,618,860 

Placements with NBC 193 7,087,935 - - 7,088,128 

Loans and advances  

to customers 3,829,601 30,549,707 - - 34,379,308 

Other assets 53,085 128,985 2,713 - 184,783 

 4,987,008 88,724,641 559,249 181 94,271,079 

Financial liabilities      

Deposits from customers 108,554 48,069,092 223,747 - 48,401,393 

Deposits from banks  1,001 67,594 - - 68,595 

Borrowings 5,008,863 - - - 5,008,863 

Subordinated debts - 3,000,000 - - 3,000,000 

Lease liabilities - 215,338 - - 215,338 

Provision for employee 

benefits - 19,256 - - 19,256 

Other liabilities 806 98,676 - - 99,482 

 5,119,224 51,469,956 223,747 - 56,812,927 

Net asset position (132,216) 37,254,685 335,502 181 37,458,152 

KHR’000 – Note 5 (538,648) 151,775,587 1,366,835 737 152,604,511 
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30. Financial risk management (continued) 

C. Market risk (continued)  

(ii). Foreign currency exchange risk (continued) 

Concentration of currency risk (continued) 

The amounts of financial assets and liabilities, by currency denomination, are as follows: (continued)       

 

 Denomination 

 US$ equivalents 

31 December 2020 KHR US$ THB Others Total 

      

Financial assets      

Cash and cash equivalents 85,709 67,421,218 205,051 678 67,712,656 

Placements with NBC - 479,101 - - 479,101 

Loans and advances  

to customers 2,118,870 15,866,759 - - 17,985,629 

Other assets 82,480 131,857 3,020 - 217,357 

 2,287,059 83,898,935 208,071 678 86,394,743 

      

Financial liabilities      

Deposits from customers 39,471 48,844,259 170,325 - 49,054,055 

Deposits from banks  594,333 5,115,104 - - 5,709,437 

Borrowings 447,986 - - - 447,986 

Subordinated debts - 3,000,000 - - 3,000,000 

Lease liabilities - 348,740 - - 348,740 

Provision for employee 

benefits - 19,308 - - 19,308 

Other liabilities - 76,926 - - 76,926 

 1,081,790 57,404,337 170,325 - 58,656,452 

Net asset position 1,205,269 26,494,598 37,746 678 27,738,291 

KHR’000 – Note 5 4,875,313 107,170,649 152,683 2,742 112,201,387 
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30. Financial risk management (continued) 

C. Market risk (continued)  

(ii). Foreign currency exchange risk (continued) 

Sensitivity analysis 

Considering that other risk variables remain constant, the foreign currency revaluation sensitivity for 

the Branch as at reporting date is summarised as follows: 

 

 31 December 2021 31 December 2020 

 

- 1% 

Depreciation 

+ 1% 

Appreciation 

- 1% 

Depreciation 

+ 1% 

Appreciation 

 US$ US$ US$ US$ 

     

KHR 1,479 (1,479) (11,661) 11,661 

THB (3,377) 3,377 (377) 377 

Others (12) 12 (7) 7 

 (1,910) 1,910 (12,045) 12,045 

KHR’000 – Note 5 (7,770) 7,770 (49,107) 49,107 

D. Liquidity risk 

‘Liquidity risk’ is the risk that the Branch will encounter difficulty in meeting obligations associated with 

its financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset.  Liquidity risk arises 

from mismatches in the timing and amounts of cash flows, which is inherent to the Branch’s operations 

and investments. 

Management of liquidity risk 

The management monitors balance sheet liquidity and manages the concentration and profile of debt 

maturities. Monitoring and reporting taking the form of daily cash position and project for the next day, 

week and month respectively, as these are key periods for liquidity management. The management 

monitors movements of main depositors and projection of their withdrawals. 

The Branch’s main sources of liquidities arise from Head Office’s capital contributions and deposits 

from customers. The sources of liquidity are regularly reviewed daily through management’s review of 

maturity of term deposits and key depositors. 
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30. Financial risk management (continued) 

D. Liquidity risk (continued)  

Management of liquidity risk (continued) 

The Branch performs maturity analysis for financial liabilities that shows the remaining contractual 

maturities. However, the Branch monitors the assets held to manage liquidity risk only one month 

ahead as it has short-term borrowing which is called money market from head office and its related 

branches anytime it encounters liquidity problem. 

The table below summarises the Branch’s liabilities based on remaining contractual maturities.  The 

expected cash flows of these liabilities could vary significantly from what is shown in the table. For 

example, deposits from customers are not all expected to be withdrawn immediately. 
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30. Financial risk management (continued) 

D. Liquidity risk (continued) 

Management of liquidity risk (continued) 

As at 31 December 2021 
Up to 1 
month 

> 1-3 
months 

> 3-6 
months 

> 6-12 
months 

> 1-5  
years 

Over 5 
years No maturity Total 

 US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ 
         

Financial liabilities         

Deposits from customers 39,159,169 3,051,882 3,297,497 1,525,602 1,367,243 - - 48,401,393 
Deposits from banks 68,595 - - - - - - 68,595 
Borrowings - - - 5,008,863 - - - 5,008,863 
Subordinated debts - - - - 3,000,000 - - 3,000,000 
Lease liabilities - - - 217,440 - - - 217,440   
Provision for employee benefit - - - 6,357 12,899 - - 19,256 
Other liabilities - - - - - - 99,482 99,482 

 39,227,764 3,051,882 3,297,497 6,758,262 4,380,142 - 99,482 56,815,029 

(KHR’000 equivalents - Note 5) 159,813,911 12,433,367 13,434,003 27,533,159 17,844,698 - 405,290 231,464,428 
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30. Financial risk management (continued) 

D. Liquidity risk (continued) 

Management of liquidity risk (continued) 

 

As at 31 December 2020 
Up to 1 
month 

> 1-3 
months 

> 3-6 
months 

> 6-12 
months 

> 1-5  
years 

Over 5 
years No maturity Total 

 US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ 
         

Financial liabilities         

Deposits from customers 40,873,917 3,932,265 3,197,342 1,047,547 2,984 - - 49,054,055 

Deposits from banks 5,709,437 - - - - - - 5,709,437 

Borrowings - - - 447,986 - - - 447,986 

Subordinated debts - - 600,000 - 2,400,000 - - 3,000,000 

Lease liabilities - - - 169,291 179,449 - - 348,740 

Provision for employee benefit - - - 4,910 14,398 - - 19,308 
Other liabilities - - - - - - 76,926 76,926 

 46,583,354 3,932,265 3,797,342 1,669,734 2,596,831 - 76,926 58,656,452 

(KHR’000 equivalents - Note 5) 188,429,667 15,906,012 15,360,248 6,754,074 10,504,181 - 311,166 237,265,348 
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30. Financial risk management (continued) 

E. Operational risk 

The operational risk is the risk of losses arising from inadequate or failed internal processes, people 

or systems or from external factors. This risk is managed through established operational risk 

management processes, proper monitoring and reporting of the business activities by control and 

oversight provided by the senior Management.  

The operational risk management entails the establishment of clear organisational structures, roles 

and control policies. Various internal control policies and measures have been implemented. These 

include the establishment of signing authorities, defining system parameters controls, streaming 

procedures and documentation ensuring compliance with regulatory and legal requirements. These 

are reviewed continually to address the operational risks of its banking business. 

F. Capital management 

(i). Regulatory capital 

The Branch’s objectives when managing capital, which is a broader concept than the “equity” on the 

face of the statement of financial position, are: 

• To comply with the capital requirements set by the NBC; 

• To safeguard the Branch’s ability to continue as a going concern so that it can continue to provide 

returns for shareholders and benefits for other stakeholders; and 

• To maintain a strong capital base to support the development of the business. 

The Branch’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 Branch 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 above regulated capital is calculated in accordance with the guidance issued by the NBC which 

may be different in some material respects compared to generally accepted principles applied by 

financial institutions in other jurisdiction.  The above regulated capital information is therefore not 

intended for users who are not informed about the guidance issued by the NBC. 

(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. 
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31. Fair values 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 Branch 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. These include investment in subsidiaries and property and equipment. 

The fair value of the Branch’s financial instruments such as cash and short-term funds, balances with 

NBC, deposits and placement with other banks and other financial institutions, deposits from customers 

and banks, other assets, other liabilities and short-term borrowings are not materially sensitive to shifts 

in market profit 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: 

Placements with National Bank of Cambodia and other banks 

The carrying amounts of placements with National Bank of Cambodia and other banks approximate 

their fair values, since these accounts consist mostly of current, savings and short-term deposits. 

Loans and advances to customers 

For fixed rate loans with remaining period to maturity of less than one year, the carrying amounts are 

generally reasonable estimates of their fair values. The fair values of fixed rate loans with remaining 

maturity of more than one year are estimated based on discounted cash flows using prevailing 

market rates for financing with similar credit risks and maturities. 

Deposits from customers and banks 

The fair values of deposits payable on demand (current, savings and demand deposits), or deposits 

with remaining maturity of less than one year are estimated to approximate their carrying amounts. 

The fair values of deposits from customers and banks with remaining maturities of more than one 

year are estimated based on discounted cash flows using prevailing market rates for similar deposits 

from customers and banks. 
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31. Fair values of financial assets and liabilities (continued) 

Borrowings and subordinated debts  

 The fair value of borrowings and subordinated debts are estimated by discounting the expected 

future cash flows using the applicable prevailing market interest rates for borrowings with similar risk 

profiles. On this basis, the fair value of borrowings and subordinated debts approximates their 

carrying values at the reporting date. 

Other financial assets and liabilities 

The carrying amounts of other financial assets and liabilities are assumed to approximate their fair 

values as these items are not materially sensitive to the shift in market interest rates. 

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 Branch’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. 

The Branch’s financial assets and liability are not measured at fair value. As verifiable market prices 

are not available, market prices are not available for a significant proportion of the Branch’s financial 

assets and liabilities, the fair values, therefore, have been based on management assumptions 

according to the profile of the asset and liability base. In the opinion of the management, the carrying 

amounts of the financial assets and liabilities included in the balance sheet are a reasonable 

estimation of their fair values. 
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32. Significant accounting policies  

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in 

these financial statements, unless otherwise stated. 

A. Basis of measurement 

The financial statements have been prepared on a historical cost basis. 

B. Foreign currency transactions 

Transactions in foreign currencies are translated into the functional currency of at the spot exchange 

rates at the date of the transactions. 

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into the functional 

currency at the spot exchange rate at the reporting date. The foreign currency gain or loss on 

monetary items is the difference between the amortised cost in the functional currency at the 

beginning of the year, adjusted for effective interest and payments during the year, and the amortised 

cost in the foreign currency translated at the spot exchange rate at the end of the year. 

Non-monetary assets and liabilities that are measured at fair value in a foreign currency are 

translated into the functional currency at the spot exchange rate at the date on which the fair value is 

determined. Non-monetary items that are measured based on historical cost in a foreign currency 

are translated using the spot exchange rate at the date of the transaction.  

Foreign currency differences arising on translation are generally recognised in profit or loss. 

C. Financial assets and financial liabilities 

(i). Recognition and initial measurement 

The Branch initially recognises loans and advances, borrowings and subordinated debts on the date 

on which they are originated. All other financial instruments are recognised on the trade date, which 

is the date on which the Branch becomes a party to the contractual provisions of the instrument. 

A financial asset or financial liability is measured initially at fair value plus, for an item not at FVTPL, 

transaction costs that are directly attributable to its acquisition or issue.  
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32. Significant accounting policies (continued) 

C. Financial assets and financial liabilities (continued) 

(ii). Classification  

Financial assets  

On initial recognition, a financial asset is classified as measured at amortised cost, FVOCI or FVTPL. 

A financial asset is measured at amortised cost if it meets both of the following conditions and is not 

designated as at FVTPL: 

• the asset is held within a business model whose objective is to hold assets to collect contractual 

cash flows; and 

• the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are 

SPPI. 

A debt instrument is measured at FVOCI only if it meets both of the following conditions and is not 

designated as at FVTPL: 

• the asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting 

contractual cash flows and selling financial assets; and 

• the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are 

SPPI. 

On initial recognition of an equity investment that is not held for trading, the Branch may irrevocably 

elect to present subsequent changes in fair value in OCI. This election is made on an investment-

by-investment basis. 

All other financial assets are classified as measured at FVTPL. 

In addition, on initial recognition, the Branch may irrevocably designate a financial asset that 

otherwise meets the requirements to be measured at amortised cost or at FVOCI as at FVTPL if 

doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch that would otherwise arise. 
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32. Significant accounting policies (continued) 

C. Financial assets and financial liabilities (continued) 

(ii). Classification (continued) 

Business model assessment  

The Branch makes an assessment of the objective of a business model in which an asset is held at 

a portfolio level because this best reflects the way the business is managed and information is 

provided to Executive Management. The information considered includes: 

• the stated policies and objectives for the portfolio and the operation of those policies in practice. 

In particular, whether Executive Management’s strategy focuses on earning contractual interest 

revenue, maintaining a particular interest rate profile, matching the duration of the financial assets 

to the duration of the liabilities that are funding those assets or realising cash flows through the 

sale of the assets; 

• how the performance of the portfolio is evaluated and reported to the Branch’s Executive 

Management; 

• the risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within 

that business model) and its strategy for how those risks are managed; 

• how managers of the business are compensated (e.g. whether compensation is based on the 

fair value of the assets managed or the contractual cash flows collected); and 

• the frequency, volume and timing of sales in prior periods, the reasons for such sales and its 

expectations about future sales activity. However, information about sales activity is not 

considered in isolation, but as part of an overall assessment of how the Branch’s stated objective 

for managing the financial assets is achieved and how cash flows are realised. 

Financial assets that are held for trading or managed and whose performance is evaluated on a fair 

value basis are measured at FVTPL because they are neither held to collect contractual cash flows 

nor held both to collect contractual cash flows and to sell financial assets. 

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest 

For the purposes of this assessment, ‘principal’ is defined as the fair value of the financial asset on 

initial recognition. ‘Interest’ is defined as consideration for the time value of money and for the credit 

risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other 

basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin. 



 

Page 71 – Annual Report 2021 

32. Significant accounting policies (continued) 

C. Financial assets and financial liabilities (continued) 

(ii). Classification (continued) 

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest 
(continued) 

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Branch considers the contractual terms 

of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that 

could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. 

In making the assessment, the Branch considers: 

• contingent events that would change the amount and timing of cash flows; 

• leverage features; 

• prepayment and extension terms; 

• terms that limit the Branch’s claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); 
and 

• features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest 
rates). 

Non-recourse loans 

The Branch typically considers the following information when making this judgement:     

• whether the borrower is an individual or a substantive operating entity or is a special-purpose 
entity; 

• the Branch’s risk of loss on the asset relative to a full-recourse loan; 

• the extent to which the collateral represents all or a substantial portion of the borrower’s assets; 
and 

• whether the Branch will benefit from any upside from the underlying assets. 

Reclassifications 

Financial assets are not reclassified subsequent to their initial recognition, except in the period after 

the Branch changes its business model for managing financial assets. 



 

Page 72 – Annual Report 2021 

32. Significant accounting policies (continued) 

C. Financial assets and financial liabilities (continued) 

(iii). Derecognition 

Financial assets 

The Branch derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the 

financial asset expire, or it transfers the rights to receive the contractual cash flows in a transaction 

in which substantially all of the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred 

or in which the Branch neither transfers nor retains substantially all of the risks and rewards of 

ownership and it does not retain control of the financial asset. 

On derecognition of a financial asset, the difference between the carrying amounts of the asset                 

(or the carrying amounts allocated to the portion of the asset derecognised) and the sum of (i) the 

consideration received (including any new asset obtained less any new liability assumed) and (ii) any 

cumulative gain or loss that had been recognised in OCI is recognised in profit or loss. 

Financial liabilities 

The Branch derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or 

cancelled, or expire. 

(iv) Modifications of financial assets and financial liabilities 

Financial assets 

If the terms of a financial asset are modified, then the Branch evaluates whether the cash flows of 

the modified asset are substantially different. 

If the cash flows are substantially different, then the contractual rights to cash flows from the original 

financial asset are deemed to have expired. In this case, the original financial asset is derecognised 

(see (iii)) and a new financial asset is recognised at fair value plus any eligible transaction costs. Any 

fees received as part of the modification are accounted for as follows: 

• fees that are considered in determining the fair value of the new asset and fees that represent 

reimbursement of eligible transaction costs are included in the initial measurement of the asset; 

and 

• other fees are included in profit or loss as part of the gain or loss on derecognition. 
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32. Significant accounting policies (continued) 

C. Financial assets and financial liabilities (continued) 

(iv). Modifications of financial assets and financial liabilities (continued) 

Financial assets (continued) 

If cash flows are modified when the borrower is in financial difficulties, then the objective of the 

modification is usually to maximise recovery of the original contractual terms rather than to originate 

a new asset with substantially different terms. If the Branch plans to modify a financial asset in a way 

that would result in forgiveness of cash flows, then it first considers whether a portion of the asset 

should be written off before the modification takes place (see below for write-off policy). This 

approach impacts the result of the quantitative evaluation and means that the derecognition criteria 

are not usually met in such cases. 

If the modification of a financial asset measured at amortised cost or FVOCI does not result in 

derecognition of the financial asset, then the Branch first recalculates the gross carrying amounts of 

the financial asset using the original effective interest rate of the asset and recognises the resulting 

adjustment as a modification gain or loss in profit or loss. For floating-rate financial assets, the original 

effective interest rate used to calculate the modification gain or loss is adjusted to reflect current 

market terms at the time of the modification. Any costs or fees incurred and fees received as part of 

the modification adjust the gross carrying amounts of the modified financial asset and are amortised 

over the remaining term of the modified financial asset. 

If such a modification is carried out because of financial difficulties of the borrower, then the gain or 

loss is presented together with impairment losses. In other cases, it is presented as interest income 

calculated using the effective interest rate method. 

Financial liabilities 

The Branch derecognises a financial liability when its terms are modified and the cash flows of the 

modified liability are substantially different. In this case, a new financial liability based on the modified 

terms is recognised at fair value. The difference between the carrying amounts of the financial liability 

derecognised and consideration paid is recognised in profit or loss. Consideration paid includes non-

financial assets transferred, if any, and the assumption of liabilities, including the new modified 

financial liability. 



 

Page 74 – Annual Report 2021 

32. Significant accounting policies (continued) 

C. Financial assets and financial liabilities (continued) 

(iv). Modifications of financial assets and financial liabilities (continued) 

Financial liabilities (continued) 

If the modification of a financial liability is not accounted for as derecognition, then the amortised cost of 
the liability is recalculated by discounting the modified cash flows at the original effective interest rate 
and the resulting gain or loss is recognised in profit or loss. For floating-rate financial liabilities, the 
original effective interest rate used to calculate the modification gain or loss is adjusted to reflect current 
market terms at the time of the modification. Any costs and fees incurred are recognised as an 
adjustment to the carrying amounts of the liability and amortised over the remaining term of the modified 
financial liability by re-computing the effective interest rate on the instrument. 

Interest rate benchmark reform 

If the basis of determining the contractual cash flows of a financial asset or financial liability measured 
at amortised cost changes as a result of interest rate benchmark reform, then the Branch updates the 
effective interest rate of the financial asset or financial liability to reflect the change that is required by 
the reform. A change in the basis for determining the contractual cash flows is required by interest rate 
benchmark reform if the following conditions are met: 

• the change is necessary as a direct consequence of the reform; and 

• the new basis for determining the contractual cash flows is economically equivalent to the 
previous basis – i.e. the basis immediately before the change. 

If changes are made to a financial asset or financial liability in addition to changes to the basis for 
determining the contractual cash flows required by interest rate benchmark reform, then the Branch 
first updates the effective interest rate of the financial asset or financial liability to reflect the change that 
is required by interest rate benchmark reform. After that, the Branch applies the policies on accounting 
for modifications set out above to the additional charges. 

(v). Offsetting 

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of 

financial position when, and only when, the Branch has a legal right to set off the amounts and it intends 

either to settle them on a net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously. 

(vi). Fair value measurement 

‘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 Branch has access at that date. The fair value of a 

liability reflects its non-performance risk. 
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32. Significant accounting policies (continued) 

C. Financial assets and financial liabilities (continued) 

(vi). Fair value measurement (continued) 

When one is available, the Branch measures the fair value of an instrument using the quoted price 

in an active market for that instrument. A market is regarded as ‘active’ if transactions for the asset or 

liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing 

basis. 

If there is no quoted price in an active market, then the Branch uses valuation techniques that 

maximise the use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs. The 

chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into 

account in pricing a transaction. 

The best evidence of the fair value of a financial instrument on initial recognition is normally the 

transaction price – i.e. the fair value of the consideration given or received. If the Branch determines 

that the fair value on initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced 

neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation 

technique for which any unobservable inputs are judged to be insignificant in relation to the 

measurement, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the 

difference between the fair value on initial recognition and the transaction price. Subsequently, that 

difference is recognised in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no 

later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is 

closed out. 

If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Branch 

measures assets and long positions at a bid price and liabilities and short positions at an ask price. 

Portfolios of financial assets and financial liabilities that are exposed to market risk and credit risk that 

are managed by the Branch on the basis of the net exposure to either market or credit risk are 

measured on the basis of a price that would be received to sell a net long position (or paid to transfer 

a net short position) for the particular risk exposure. Portfolio-level adjustments – e.g. bid-ask 

adjustment or credit risk adjustments that reflect the measurement on the basis of the net exposure 

– are allocated to the individual assets and liabilities on the basis of the relative risk adjustment of 

each of the individual instruments in the portfolio. 

The fair value of a financial liability with a demand feature (e.g. a demand deposit) is not less than 

the amount payable on demand, discounted from the first date on which the amount could be 

required to be paid. 

The Branch recognises transfers between levels of the fair value hierarchy as of the end of the 

reporting period during which the change has occurred. 
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32. Significant accounting policies (continued) 

C. Financial assets and financial liabilities (continued) 

(vii). Impairment 

The Branch recognises loss allowances for ECL on the following financial instruments that are not 

measured at FVTPL: 

• financial assets that are debt instruments; 

• financial guarantee contracts issued; and 

• loan commitments issued. 

The Branch measures loss allowances at an amount equal to lifetime ECL, except for the following, 

for which they are measured as 12-month ECL: 

• debt investment securities that are determined to have low credit risk at the reporting date; and 

• other financial instruments (other than lease receivables) on which credit risk has not increased 

significantly since their initial recognition. 

12-month ECL are the portion of ECL that result from default events on a financial instrument that 

are possible within the 12 months after the reporting date. Financial instruments for which a 12-month 

ECL is recognised are referred to as ‘Stage 1 financial instruments’. 

Life-time ECL are the ECL that result from all possible default events over the expected life of the 

financial instrument. Financial instruments for which a lifetime ECL is recognised but which are not 

credit-impaired are referred to as ‘Stage 2 financial instruments’. 

At each reporting date, the Branch assesses whether the credit risk of a financial instrument has 

increased significantly since initial recognition.  When credit risk has increased significantly since 

initial recognition, loss allowance is measured at an amount equal to lifetime ECLs. 

When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial 

recognition and when estimating ECLs, the Branch considers reasonable and supportable 

information that is relevant and available without undue cost or effort. This includes both quantitative 

and qualitative information and analysis, based on the Branch’s historical experience and informed 

credit assessment and includes forward-looking information. 
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32. Significant accounting policies (continued) 

C. Financial assets and financial liabilities (continued) 

(vii). Impairment (continued) 

If credit risk has not increased significantly since initial recognition or if the credit quality of the financial 

instruments improves such that there is no longer a significant increase in credit risk since initial 

recognition, loss allowance is measured at an amount equal to 12-month ECLs. 

The maximum period considered when estimating ECLs is the maximum contractual period over 

which the Branch is exposed to credit risk. 

Determining whether credit risk has increased significantly 

The Branch assesses whether credit risk has increased significantly since initial recognition at each 

reporting date. Determining whether an increase in credit risk is significant depends on the 

characteristics of the financial instrument, borrower’s credit rating, borrower’s financial condition and 

credit obligation fulfillment, and the geographical region.  

The Branch considers that a significant increase in credit risk occurs no later than when an asset is 

more than 30 days past due. Days past due are determined by counting the number of days since 

the earliest elapsed due date in respect of which full payment has not been received. Due dates are 

determined without considering any grace period that might be available to the borrower. 

If there is evidence that there is no longer a significant increase in credit risk relative to initial 

recognition, then the loss allowance on an instrument returns to being measured as 12-month ECL. 

Definition of default 

The Branch considers a financial asset to be in default when: 

• the borrower is unlikely to pay its credit obligations to the Branch in full, without recourse by the 

Branch to actions such as realising security (if any is held); or 

• the borrower is more than or equal to 30 days past due to long-term facilities or more than or 

equal to 14 days past due for short-term facilities on any material obligation to the Branch; or 

• it is becoming probable that the borrower will restructure the asset as a result of bankruptcy due 

to the borrower’s inability to pay its credit obligations. 
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32. Significant accounting policies (continued) 

C. Financial assets and financial liabilities (continued) 

(vii). Impairment (continued) 

Measurement of ECL  

ECL are a probability-weighted estimate of credit losses. They are measured as follows: 

• financial assets that are not credit-impaired at the reporting date: as the present value of all cash 

shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the entity in accordance with the 

contract and the cash flows that the Branch expects to receive); 

• financial assets that are credit-impaired at the reporting date: as the difference between the gross 

carrying amounts and the present value of estimated future cash flows;  

• undrawn loan commitments: as the present value of the difference between the contractual cash 

flows that are due to the Branch if the commitment is drawn down and the cash flows that the 

Branch expects to receive; and 

• financial guarantee contracts: the expected payments to reimburse the holder less any amounts 

that the Branch expects to recover. 

Inputs, assumptions and techniques used for estimating impairment 

The key inputs into the measurement of ECL are the term structure of the following variables: 

• Probability of default (“PD”); 

• Loss given default (“LGD”); and 

• Exposure at default (“EAD”). 

ECL for exposures in Stage 1 is calculated by multiplying the 12-month PD by LGD and EAD. 

Lifetime ECL is calculated by multiplying the lifetime PD by LGD and EAD. 

The statistical model has been employed to analyse data collected and generate estimate of remaining 

lifetime PD of exposure and how these are expected to change as result of passage of time. 

LGD is the magnitude of the likely loss if there is a default. The Branch estimates LGD parameters 

based on the history of recovery rates of claims against defaulted counterparties. The LGD models 

consider the structure, collateral, seniority of the claim, counterparty industry and recovery costs of 

any collateral that is integral to the financial asset. For loans secured by retail property, LTV ratios 

are a key parameter in determining LGD. LGD estimates are recalibrated for different economic 

scenarios and, for real estate lending, to reflect possible changes in property prices. They are 

calculated on a discounted cash flow basis using the effective interest rate as the discounting factor. 
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32. Significant accounting policies (continued) 

C. Financial assets and financial liabilities (continued) 

(vii). Impairment (continued) 

Inputs, assumptions and techniques used for estimating impairment (continued) 

EAD represents the expected exposure in the event of a default. The Branch derives the EAD from 
the current exposure to the counterparty and potential changes to the current amount allowed under 
the contract and arising from amortisation. The EAD of a financial asset is its gross carrying amounts 
at the time of default. For lending commitments, the EADs are potential future amounts that may be 
drawn under the contract, which are estimated based on historical observations and forward-looking 
forecasts. For some financial assets, EAD is determined by modelling the range of possible exposure 
outcomes at various points in time using scenario and statistical techniques. 

As described above, and subject to using a maximum of a 12-month PD for Stage 1 financial assets, 
the Branch measures ECL considering the risk of default over the maximum contractual period 
(including any borrower’s extension options) over which it is exposed to credit risk, even if, for credit 
risk management purposes, the Branch considers a longer period. The maximum contractual period 
extends to the date at which the Branch has the right to require repayment of an advance or terminate 
a loan commitment or guarantee. 

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. 

• 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. 

Credit-impaired financial assets 

At each reporting date, the Branch assesses whether financial assets carried at amortised cost and 
debt financial assets carried at FVOCI are credit-impaired (referred to as ‘Stage 3 financial assets’). 
A financial asset is ‘credit-impaired’ when one or more events that have a detrimental impact on the 
estimated future cash flows of the financial asset have occurred. 
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32. Significant accounting policies (continued) 

C. Financial assets and financial liabilities (continued) 

(vii). Impairment (continued) 

Credit-impaired financial assets (continued) 

Evidence that a financial asset is credit-impaired includes the following observable data: 

• significant financial difficulty of the borrower or issuer; 

• a breach of contract such as a default or past due event; 

• the restructuring of a loan or advance by the Branch on terms that the Branch would not consider 

otherwise; 

• it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganisation; or  

• the disappearance of an active market for a security because of financial difficulties. 

A loan that has been renegotiated due to a deterioration in the borrower’s condition is usually 

considered to be credit-impaired unless there is evidence that the risk of not receiving contractual 

cash flows has reduced significantly and there are no other indicators of impairment. In addition, a 

loan that is overdue for 90 days or more is considered credit-impaired even when the regulatory 

definition of default is different. 

Presentation of allowance for ECL in the statement of financial position 

Loss allowances for ECL are presented in the statement of financial position for financial assets 

measured at amortised cost as a deduction from the gross carrying amounts of the assets. 

Provision for financial guarantee contracts is presented as a separate liability in the statement of 

financial position. 

Write-off 

Loans and advances are written off (either partially or in full) when there is no reasonable expectation 

of recovering a financial asset in its entirety or a portion thereof. This is generally the case when the 

Branch determines that the borrower does not have assets or sources of income that could generate 

sufficient cash flows to repay the amounts subject to the write-off. This assessment is carried out at the 

individual asset level. 

Recoveries of amounts previously written off are included in ‘impairment losses on financial 

instruments’ in the statement of profit or loss and OCI. 

Financial assets that are written off could still be subject to enforcement activities in order to comply 

with the Branch’s procedures for recovery of amounts due. 
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32. Significant accounting policies (continued) 

D. Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalents consist of cash and bank balances, demand deposits and short-term 
highly liquid investments with original maturities of three months or less from the date of acquisition 
that are subject to an insignificant risk of changes in their fair value, and are used by the Branch in 
the management of its short-term commitments. 

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

E. Head Office’s capital contribution 

Head Office’s capital contribution is classified as equity. Incremental costs directly attributable to the 
issue of the ordinary share are recognised as a deduction from equity, net of any tax effects. Other 
shares are classified as equity and/or liability according to the economic substance of the particular 
instrument. Distributions to holders of a financial instrument classified as an equity instrument are 
charged directly to equity. 

F. Regulatory reserves 

Regulatory reserves are set up for the variance of provision between loan impairment on financial 
instrument in accordance with CIFRSs and regulatory provision in accordance with National Bank 
of Cambodia’s Prakas No. B7-017-344 dated 1 December 2017 and Circular No. B7-018-001 Sor 
Ror Chor Nor dated 16 February 2018 on credit risk classification and provision on impairment for 
banks and financial institutions. In accordance with Article 73, the entity is shall compare the provision 
calculated in accordance with Article 49 to 71 and  the provision calculated in accordance with 
Article 72, and the record: 

(i) In case that the regulatory provision calculated in accordance with Article 72 is lower than 
provision calculated in accordance with Article 49 to 71, the entity records the provision 
calculated in accordance with CIFRSs; and  

(ii) In case that the regulatory provision calculated in accordance with Article 72 is higher than 
provision calculated in accordance with Article 49 to 71, the entity records the provision 
calculated in accordance with CIFRSs and transfer the difference from retained earnings or 
accumulated losses account into regulatory reserves in the equity account. 

The regulatory reserves are not an item to be included in the calculated of the Branch’s net worth. 
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32. Significant accounting policies (continued) 

F. Regulatory reserves (continued) 

On 28 December 2021, the NBC issued a new Circular, No. B7-021-2314 CL on Classification and 
Provisioning Requirement on Restructure Loans, which aims at phasing out the forbearance period 
for the existing restructured loans and phasing the classification and provisioning arrangements 
complying with the current regulation, Prakas No.B7-017-344 dated 1 December 2017 on Credit 
Risk Grading and Impairment Provisioning. In this regard, all restructured loans by 31 December 
2021 shall be classified and provisioned based on the requirements under this circular. For loans 
that were still in the assessment period, they shall be kept at the same classification as before the 
restructured terms of contract.   

Following the NBC’s workshop on “the Circular on Classification and Provisioning Requirement for 
Restructured Loans” held on 18 January 2022, the NBC issued a communication on 4 February 
2022 allowing banking and financial institutions (“BFIs”) to defer the implementation of the new 
Circular until January 2022 onward though early adoption is encouraged. The Branch chose to defer 
the implementation of the new Circular in preparing these financial statements for the year ended 31 
December 2021. 

G. Placements with NBC 

Placements with NBC are initially measured at fair value plus incremental direct transaction costs, 
and subsequently at their amortised cost using the effective interest rate method. 

H. Statutory deposits 

Statutory deposits are stated at costs and included balances with the NBC that are maintained in 

compliance with the Cambodian Law on Banking and Financial Institutions and are determined as 

required by NBC as follows:  

• the defined percentage of the minimum share capital as required by the NBC; and 

• 7% for both KHR and other currencies of the total daily average amount of deposits from 

customers and borrowing from banks and financial institution. 

I. Loans and advances to customers 

‘Loans and advances’ captions in the statement of financial position include loans and advances 

measured at amortised cost; they are initially measured at fair value plus incremental direct 

transaction costs, and subsequently at their amortised cost using the effective interest rate method. 
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32. Significant accounting policies (continued) 

J. Other assets 

Other assets are carried at amortised cost using the effective interest rate method. 

K. Property and equipment  

(i) Recognition and measurement 

Items of property and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and any 

accumulated impairment losses. 

Cost includes expenditures that are directly attributable to the acquisition of the asset and any other 

costs directly attributable to bringing the asset to working condition for its intended use, and the costs 

of dismantling and removing the items and restoring the site on which they are located.  The cost of 

self-constructed assets also includes the cost of materials and direct labour.  For qualifying assets, 

borrowing costs are capitalised in accordance with the accounting policy on borrowing costs.  Cost 

also may include transfers from equity of any gain or loss on qualifying cash flow hedges of foreign 

currency purchases of property and equipment. 

Purchased software that is integral to the functionality of the related equipment is capitalised as part 

of that equipment. 

When significant parts of an item of property and equipment have different useful lives, they are 

accounted for as separate items (major components) of property and equipment. 

The gain or loss on disposal of an item of property and equipment is determined by comparing the 

proceeds from disposal with the carrying amounts of property and equipment and is recognised net 

within “other income” and “other expenses” respectively in profit or loss. 

(ii). Subsequent costs  

The cost of replacing a component of an item of property and equipment is recognised in the carrying 

amounts of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the component 

will flow to the Branch, and its cost can be measured reliably.  The carryings of property and 

equipment are recognised in profit or loss as incurred. 
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32. Significant accounting policies (continued) 

K. Property and equipment (continued) 

(iii). Depreciation  

Depreciation is based on the cost of an asset less its residual value.  Significant components of 

individual assets are assessed, and if a component has a useful life that is different from the 

remainder of that asset, then that component is depreciated separately. 

Depreciation is recognised as an expense in profit or loss on a straight-line over the estimated useful 

lives of each component of an item of property and equipment. 

Depreciation is recognised from the date that the property and equipment are installed and are ready 

for use, or in respect of internally constructed assets, from the date that the asset is completed and 

ready for use. 

The estimated useful lives for the current year are as follows: 

 

 Years 

Leasehold improvements 10 

Computer equipment 3 

Office equipment, furniture and fitting 5 

Motor vehicles 5 

Work in progress is not depreciated until such time as the relevant assets are completed and put into 

operational use. 

Depreciation methods, useful lives and residual values are reassessed at end of the reporting period 

and adjusted if appropriate.  
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32. Significant accounting policies (continued) 

L. Intangible assets  

Intangible assets, which comprise acquired computer software licenses and related costs, are stated 

at cost less accumulated amortisation and impairment loss.  Acquired computer software licenses are 

capitalised on the basis of the cost incurred to acquire the specific software and bring it to use. 

Intangible assets are amortised over their estimated useful lives from 5 years using the straight-line 

method. 

Work in progress is not depreciated until such time as the relevant assets are completed and put into 
operational use. 

Costs associated with the development or maintenance of computer software are recognised as 

expenses when incurred. 

Amortisation methods, useful lives and residual values are reassessed at end of the reporting period 

and adjusted if appropriate. 

M. Leases  

At inception of a contract, the Branch assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract 

is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for 

period of time in exchange for consideration.  

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Branch 

assesses whether: 

• the contract involves the use of an identified asset - this may be specified explicitly or implicitly, 

and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically 

distinct asset. If the supplier has a substantive substitution right throughout the period of use, 

then the asset is not identified; 

• the Branch has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset 

throughout the period of use; and 

• the Branch has the right to direct the use of the asset. The Branch has this right when it has the 

decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is 

used. In cases where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are 

predetermined, the Branch has the right to direct the use of the asset if either: 

◼ the Branch has the right to operate the asset; or 

◼ the Branch designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose It will 

be used.’ 
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32. Significant accounting policies (continued) 

M. Leases (continued) 

Leases in which the Branch is a lessee  

At commencement or on modification of a contract that contains a lease component, the Branch 

allocates consideration in the contract to each lease component on the basis of its relative stand-

alone price. However, for leases of branches and office premises the Branch has elected not to 

separate non-lease components and accounts for the lease and non-lease components as a single 

lease component. 

The Branch recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date.  

The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease 

liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial 

direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to 

restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.  

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the 

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 estimated useful lives of right-of-use assets are determined on the same basis 

as those of property and equipment.  In addition, the right-of-use asset is periodically reduced by 

impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability. 

The estimated useful lives for the current period are as follows: 

Office space 2 years 

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid 

at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate 

cannot be readily determined, to the lessee's incremental borrowing rate.  Generally, the Branch 

uses its incremental borrowing rate as the discount rate. 

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise: 

• fixed payments, including in-substance fixed payments; 

• variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index 

or rate as at the commencement date; 

• amounts expected to be payable under a residual value guarantee; and 

• the exercise price under a purchase option that the Branch is reasonably certain to exercise, lease 

payments in an optional renewal period if the Branch is reasonably certain to exercise an 

extension option, and penalties for early termination of a lease unless the Branch is reasonably 

certain not to terminate early. 
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32. Significant accounting policies (continued) 

M. Leases (continued) 

Leases in which the Branch is a lessee (continued) 

The lease liability is measured at amortised cost using the effective interest method. It is remeasured 

when there is a change in the lease term, a change in the assessment of the option to purchase the 

underlying asset, a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, or if 

there is a change in the Branch's estimate of the amount expected to be payable under a residual 

value guarantee. 

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the 

carrying amounts of the right-of-use asset, or is recorded in profit or loss if the carrying amounts of 

the right-of-use asset has been reduced to zero. 

Short-term leases and leases of low-value assets 

The Branch has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases 

of machinery that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets, including 

IT equipment. The Branch recognises the lease payments associated with these leases as an 

expense on a straight-line basis over the lease term. 

N. Borrowings and Subordinated debts 

Borrowings and subordinated debts are initially measured at fair value minus incremental direct 

transaction costs, and subsequently measured at amortised cost using effective interest rate 

method. 

The subordinated debts which are approved by the NBC are included as a Tier II line item in the 

calculation of the Branch’s net worth in accordance with the guidelines of the NBC. 

O. Employee benefits 

(i). Short-term employee benefits 

Short-term employee benefits are expensed as the related service is provided. A liability is 

recognised for the amount expected to be paid if the Branch has a present legal or constructive 

obligation to pay this amount as a result of past service provided by the employee and the obligation 

can be estimated reliably. 
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32. Significant accounting policies (continued) 

O. Employee benefits (continued) 

(ii). Other long-term employee benefits 

The Branch’s net obligation in respect of long-term employee benefits is the amount of the benefit 

that employees have earned in return for their service in the current and prior periods. That benefit is 

discounted to determine its present value. Remeasurements are recognised in profit or loss in the 

period in which they arise. 

P. Provisions 

Provisions are recognised in the statement of financial position when the Branch has a legal or 

constructive obligation as a result of a past event, and it is probable that an outflow of economic 

benefits will be required to settle the obligation. If the effect is material, provisions are determined by 

discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments 

of the time value of money and, where appropriate, the risks specific to the liability. The unwinding of 

the discount is recognised as finance cost. 

Q. Interest   

Effective interest rate  

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 estimated future cash payments or receipts 

through the expected life of the financial instrument to:  

• the gross carrying amounts of the financial asset; or  

• the amortised cost of the financial liability.  

When calculating the effective interest rate for financial instruments other than purchased or 

originated credit-impaired assets, the Branch/the Branch estimates future cash flows considering all 

contractual terms of the financial instrument, but not ECL. For purchased or originated credit-

impaired financial assets, a credit-adjusted effective interest rate is calculated using estimated future 

cash flows including ECL.  

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. 
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32. Significant accounting policies (continued) 

Q. Interest (continued)  

Amortised cost and gross carrying amounts  

The ‘amortised cost’ of a financial asset or financial liability is the amount at which the financial asset 

or financial liability is measured on initial recognition minus the principal repayments, plus or minus 

the cumulative amortisation using the effective interest method of any difference between that initial 

amount and the maturity amount and, for financial assets, adjusted for any expected credit loss 

allowance.  

The ‘gross carrying amounts of a financial asset’ is the amortised cost of a financial asset before 

adjusting for any expected credit loss allowance. 

Calculation of interest income and expense 

The effective interest rate of a financial asset or financial liability is calculated on initial recognition of 

a financial asset or a financial liability. In calculating interest income and expense, the effective 

interest rate is applied to the gross carrying amounts of the asset (when the asset is not credit- 

impaired) or to the amortised cost of the liability. The effective interest rate is revised as a result of 

periodic re-estimation of cash flows of floating rate instruments to reflect movements in market rates 

of interest. The effective interest rate is also revised for fair value hedge adjustments at the date 

amortisation of the hedge adjustment begins. 

However, for financial assets that have become credit-impaired subsequent to initial recognition, 

interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortised cost of the financial 

asset. If the asset is no longer credit-impaired, then the calculation of interest income reverts to the 

gross basis. 

For financial assets that were credit-impaired on initial recognition, interest income is calculated by 

applying the credit-adjusted effective interest rate to the amortised cost of the asset. The calculation 

of interest income does not revert to a gross basis, even if the credit risk of the asset improves. 

Presentation 

Interest income calculated using the effective interest method presented in the statement of profit 

and loss and OCI includes interest on financial assets and financial liabilities measured at amortised 

cost. 

Interest expense calculated using the effective interest method presented in the profit or loss includes 

interest on financial liabilities measured at amortised cost. 
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32. Significant accounting policies (continued) 

R. Fee and commission  

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

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

Other fee and commission income and expense are recognised as the related services are 

performed.  

A contract with a customer that results in a recognised financial instrument in the Branch’s financial 

statements may be partially in the scope of CIFRS 9 and partially in the scope of CIFRS 15. If this is 

the case, then the Branch first applies CIFRS 9 to separate and measure the part of the contract that 

is in the scope of CIFRS 9 and then applies CIFRS 15 to the residual. 

S. Impairment of non-financial assets 

At each reporting date, the Branch reviews the carrying amounts of its non-financial assets (other 

than deferred tax assets) to determine whether there is any indication of impairment. If any such 

indication exists, then the asset’s recoverable amount is estimated.  

For impairment testing, assets are grouped together into the smallest group of assets that generates 

cash inflows from continuing use that is largely independent of the cash inflows of other assets or CGUs.  

The recoverable amount of an asset or CGU is the greater of its value in use and its fair value less 

costs to sell.  In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present 

value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of 

money and the risks specific to the asset or CGU. 

Impairment losses are recognised in profit or loss. They are allocated first to reduce the carrying 

amounts of any goodwill allocated to the CGU, and then to reduce the carrying amounts of the other 

assets in the CGU on a pro rata basis. 

An impairment loss in respect of goodwill is not reversed. For other assets, an impairment loss is 

reversed only to the extent that the asset’s carrying amounts does not exceed the carrying amounts 

that would have been determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been 

recognised. 
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32. Significant accounting policies (continued) 

T. Income tax  

Income tax expense comprises current and deferred tax. It is recognised in profit and loss except 

items recognised directly in equity or in other comprehensive income. 

The Branch has determined that interest and penalties related to income taxes, including uncertain 

tax treatments, do not meet the definition of income taxes, and therefore has accounted for them 

under CAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets and has recognised the 

related expenses in ‘other expenses’. 

(i). Current tax  

Current tax comprises the expected tax payable or receivable on the taxable income for the period 

using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax 

payable in respect of previous period. 

(ii). Deferred tax 

Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of 

assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes.   

A deferred tax asset are recognised for unused tax losses and deductible temporary differences, to 

the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which they can be 

used. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that it 

is no longer probable that the related tax benefit will be realised; such reductions are reversed when 

the probability of future taxable profits improves. 

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences 

when they reverse, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date. 

The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow the manner in 

which the Branch expects, at the reporting date, to recover or settle the carrying amounts of its assets 

and liabilities. 

Deferred tax assets and liabilities are offset only if certain criteria are met. 
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32. Significant accounting policies (continued) 

U. Contingent liabilities 

Where it is not probable that an outflow of economic benefits will be required, or the amount cannot 

be estimated reliably, the obligation is not recognised in the statements of financial position and is 

disclosed as a contingent liability, unless the probability of outflow of economic benefits is remote.  

Possible obligations, whose existence will only be confirmed by the occurrence or non-occurrence 

of one or more future events, are also disclosed as contingent liabilities unless the probability of 

outflow of economic benefits is remote. 

V. Contingent assets 

Where it is not possible that there is an inflow of economic benefits, or the amount cannot be 

estimated reliably, the asset is not recognised in the statements of financial position and is disclosed 

as a contingent asset, unless the probability of inflow of economic benefits is remote.  Possible 

obligations, whose existence will only be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or 

more future events, are also disclosed as contingent assets unless the probability of inflow of 

economic benefits is remote. 

33. Change in significant accounting policies 

Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2 (Amendments to CIFRS 9, CIAS 39, CIFRS 7, CIFRS 

4 and CIFRS 16) (the Phase 2 amendments) became effective on 1 January 2021. 

In accordance with the exceptions permitted in the Phase 2 amendments, the Branch has elected 

not to restate comparatives for the prior periods to reflect the application of these amendments. There 

is no impact on opening equity balances as a result of retrospective application. 

34. New standards, amendments and interpretations not yet adopted 

A number of new standards and amendments to standards are effective for annual periods beginning 
after 1 January 2021 and earlier application is permitted; however, the Branch has not early adopted the 
new and amended standards in preparing these financial statements.  
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34. New standards, amendments and interpretations not yet adopted 

(continued) 

A. Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction (Amendments to 
CIAS 12) 

The amendments narrow the scope of the initial recognition exemption to exclude transactions that 

give rise to equal and offsetting temporary differences – e.g. leases. The amendments apply for 

annual reporting periods beginning on or after 1 January 2023. For leases, the associated deferred 

tax asset and liabilities will need to be recognised from the beginning of the earliest comparative 

period presented, with any cumulative effect recognised as an adjustment to retained earnings or 

other components of equity at that date. For all other transactions, the amendments apply to 

transactions that occur after the beginning of the earliest period presented. 

The Branch accounts for deferred tax on leases applying the ‘integrally linked’ approach, resulting 

in a similar outcome to the amendments, except that the deferred tax impacts are presented net in 

the statement of financial position. There will be no impact on retained earnings on adoption of the 

amendments. 

B. Other standards 

The following new and amended standards are not expected to have a significant impact on the 

financial statements. 

– Onerous Contracts – Cost of Fulfilling a Contract (Amendments to CIAS 37). 

– COVID-19-Related Rent Concessions beyond 30 June 2021 (Amendment to CIFRS 16). 

– Annual Improvements to CIFRS Standards 2018–2020. 

– Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use (Amendments to CIAS 16). 

– Reference to Conceptual Framework (Amendments to CIFRS 3). 

– Classification of Liabilities as Current or Non-current (Amendments to CIAS 1). 

– CIFRS 17 Insurance Contracts and amendments to CIFRS 17 Insurance Contracts. 

– Disclosure of Accounting Policies (Amendments to CIAS 1 and CIFRS Practice Statement 2). 

– Definition of Accounting Estimates (Amendments to CIAS 8). 
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ការយិាល័យកណាា ល Bangkok Bank Public Company Limited, Thailand 
  
  

អនកម្ររប់ម្ររង ច្ោកស្សី Yiamsri Ubonpong អនុម្របធាន និងនាយិកា (ច្ទេរច្ឆញច្ៅការយិាល័យ 
កណាា លច្ៅថ្ងៃទី6 ដែច្មសា ឆ្ន ាំ2022) 

 ច្ោកស្សី Narisa Panumas  ជ្ាំនួយការអនុម្របធាន និងនាយកម្ររប់ម្ររងម្របតិ្បត្ាិការ 
 ច្ោកស្សីPranee Siriswaspiphat ជ្ាំនួយការអនុម្របធាន និងនាយកម្ររប់ម្ររងម្របតិ្បត្ាិ 
 ច្ោក Wanchat Mangkhalodom ជ្ាំនួយការម្របធានឥណទាន និងទីទារ 
 ច្ោកស្សីរុយ ៃិសី ឯកច្ទសធ្នធានមនុសស និងរែឋបាលជាន់ែពស់ 

(ោដលងច្ៅថ្ងៃទី5 ដែមករា ឆ្ន ាំ2022) 
   
   

សវនករ ច្ែភី្អឹមជ្ជី ច្ែមបូឌា  
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1 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

របាយការណ៍របសអ់នកត្រប់ត្រង 

អនកម្ររប់ម្ររង ានច្សឆកដីច្សាមនសសរកីរាយ ច្ធ្ាើការបង្កា ញជូ្ននូវរបាយការណ៍របស់ែលួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របស់ ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្ន ទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា ច្ៅកាត់្ថា (“សាខាធ្នាគារ”) ដែលបានច្ធ្ាើ      
សវនកមមរួឆសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021។ 

សកមមភាៃឆមបង 

សកមមភាៃឆមបងរបស់សាខាធ្នាគារ រួមានការច្ធ្ាើម្របតិ្បត្ាិការច្លើរាល់សកមមភាៃអាជី្វកមមធ្នាគារ និងការទាល់               
ច្សវាកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដែលពាក់ៃ័នធច្ៅកនុងម្រៃុះរាជាណាឆម្រកកមពុជា។ 

ៃុាំានការផ្លល ស់បាូរជាសារវនា ច្លើសកមមភាៃឆមបងរបស់សាខាធ្នាគារ ច្ៅកនុងអាំឡុងការយិបរចិ្ឆេទច្ធ្ាើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះច្ទ។ 

លទធទលហិរញ្ញវត្ថ ុ

លទធទលហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារ សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 

   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     

ឆាំច្ណញ/ (ខាត្) មុនបង់ៃនធ 601,324 (1,316,065) 2,446,186 (5,365,596) 
 (ឆាំណាយ)/អត្ថម្របច្យាជ្ន៍ៃនធច្លើ                     

ម្របាក់ឆាំច្ណញ (190,701) 239,864 (775,772) 977,926 
ម្របាក់ឆាំច្ណញ/(ខាត្)សុទធសម្រាប់

ការយិបរចិ្ឆេទ 410,623 (1,076,201) 1,670,414 (4,387,670) 

ភារោភ្ 

ៃុាំានការម្របកាស ឬការដបងដឆកភារោភ្ច្ទ ច្ហើយអនកម្ររប់ម្ររង ក៏ៃុាំានអនុសាសន៍ឲ្យានការដបងដឆកភារោភ្
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានម្រត្ួត្ៃិនិត្យច្នុះច្ទ។ 

 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

2 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

ច្ែើមទុនសាខា 

ច្ៅថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ច្ែើមទុនដែលសាខាធ្នាគារបានបង់រឺ 50,000,000 ែុោល រអាច្មរកិ (ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020៖
50,000,000 ែុោល រអាច្មរកិ)។ 

ទុនបម្រមងុ និងសាំវធិានធ្ន 

ៃុាំានការដម្របម្របួលជាសារវនាថ្នទុនបម្រមុង និងសាំវធិានធ្នច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទច្នុះច្ទ ច្ម្រៅៃីការបង្កា ញច្ៅកនុង              
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ។ 

ការលុបច្ចល និងសាំវធិានធ្នសម្រាប់ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ 

ច្ៅមុនច្ៃលច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អនកម្ររប់ម្ររងបានចត់្វធិានការែ៏សមស្សបច្ែើមបីបញ្ជជ ក់ៃីសកមមភាៃដែល
ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្ឡើងទាក់ទងនឹងការលុបច្ចលថ្នម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដែលម្រត្ូវបានរ ាំៃឹងទុកថានឹងមិនអាឆម្របមូលបាន
មកវញិនូវលាំហូរទឹកម្របាក់តាមកិឆចសនាទាាំងស្សុង ឬដទនកមួយរបស់វា និងការទាល់សាំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់
ឥណទានដែលរ ាំៃឹងទុកថ្នម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុច្នាុះ ច្ហើយច្ជ្ឿជាក់ថារាល់ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមិនានការ
រ ាំៃឹងទុកនឹងទទួលបានសាឆ់ម្របាក់តាមកិឆចសនាមកវញិ ម្រត្ូវបានលុបច្ចល ច្ហើយសាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់         
ឥណទានដែលរ ាំៃឹងទុកច្លើម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្ឡើងយា៉ៅងម្ររប់ម្រគាន់។ 

រិត្ម្រតឹ្មកាលបរចិ្ឆេទថ្នរបាយកាណ៍ច្នុះ អនកម្ររប់ម្ររងៃុាំបានែឹងៃីច្ហតុ្ការណ៍ណាមួយ ដែលនឹងបណាដ លឲ្យឆាំនួនថ្ន
សាំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឥណទានដែលរ ាំៃឹងទុករបស់ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ កនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់
សាខាធ្នាគារ ានឆាំនួនមិនម្ររប់ម្រគាន់ជាសារវនាច្នាុះច្ឡើយ។ 

ម្រទៃយសកមម 

ច្ៅមុនច្ៃលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ឡើង អនកម្ររប់ម្ររងបានចត់្វធិានការ           
ដែលានមូលដ្ឋឋ នសមរមយច្ែើមបីបញ្ជជ ក់ថា បណាា ម្រទៃយសកមមច្លើកដលងបាំណុល ដែលបានកត់្ម្រតាច្ៅកនុងបញ្ជ ី
រណច្នយយរបស់សាខាធ្នាគារ ច្ហើយដែលសននិដ្ឋឋ នថា ានត្ថ្មលមិនអាឆម្របមូលមកវញិបានច្ៅកនុង ម្របតិ្បត្ាិការ 
អាជី្វកមមធ្មមតា ម្រត្ូវបានកាត់្បនថយឲ្យច្ៅច្សមើនឹងត្ថ្មលដែលរិត្ថា នឹងអាឆម្របមូលបានជាក់ដសាង។ 

រិត្ម្រតឹ្មកាលបរចិ្ឆេទថ្នរបាយកាណ៍ច្នុះ អនកម្ររប់ម្ររងៃុាំបានែឹងៃីច្ហតុ្ការណ៍ណាមួយដែលនឹងច្ធ្ាើឲ្យប៉ៅុះពាល់ែល់
ការកាំណត់្ ត្ថ្មលម្រទៃយសកមម ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារថា ានភាៃមិនម្រតឹ្មម្រត្ូវច្នាុះច្ទ។ 

វធីិ្សាស្តសាកាំណត់្ត្ថ្មល  

រិត្ម្រតឹ្មកាលបរចិ្ឆេទថ្នរបាយកាណ៍ច្នុះ អនកម្ររប់ម្ររងៃុាំបានែឹងៃីច្ហតុ្ការណ៍ណាមួយដែលបានច្កើត្ច្ឡើងច្ធ្ាើឲ្យ    
ប៉ៅុះពាល់ែល់ការអនុវត្ាវធីិ្សាស្តសាដែលានកនលងមក កនុងការវាយត្ថ្មលម្រទៃយសកមម និងបាំណុលច្ៅកនុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារថា ានភាៃមិនម្រតឹ្មម្រត្ូវ ឬមិនសមស្សបច្នាុះច្ទ។ 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

3 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

បាំណុលយថាភាៃ និងបាំណុលច្ទសង ចៗ្ទៀត្ 

រិត្ម្រតឹ្មកាលបរចិ្ឆេទថ្នរបាយកាណ៍ច្នុះ ៃុាំាន៖ 

(ក) ការដ្ឋក់បញ្ជច ាំម្រទៃយសកមមណាមួយរបស់សាខាធ្នាគារ ចប់តាាំងៃីថ្ងៃឆុងការយិបរចិ្ឆេទមក កនុងការធានា 
ឆាំច្ពាុះបាំណុលរបស់បុរាលណាាន ក់ច្ឡើយ ឬ 

(ែ) បាំណុលយថាច្ហតុ្ណាមួយដែលច្កើត្ានច្ឡើងឆាំច្ពាុះសាខាធ្នាគារ ចប់តាាំងៃីឆុងការយិបរចិ្ឆេទមក ច្ម្រៅ        
អាំៃីម្របតិ្បត្ាិការអាជី្វកមមធ្មមតារបស់សាខាធ្នាគារ។ 

ៃុាំានបាំណុលយថាច្ហតុ្ ឬបាំណុលច្ទសងៗច្ទៀត្របស់សាខាធ្នាគារ ដែលសាខាធ្នាគារម្រត្ូវបាំច្ៃញ ឬអាឆនឹងម្រត្ូវ
បាំច្ៃញកនុងអាំឡុងច្ៃលែប់ៃីរដែ បនាេ ប់ៃីថ្ងៃបញ្ច ប់ការយិបរចិ្ឆេទ នឹងានទលប៉ៅុះពាល់ជាសារវនាែល់លទធភាៃរបស់
សាខាធ្នាគារ កនុងការបាំច្ៃញកាត្ៃាកិឆចរបស់ែលួនច្ៅច្ៃលដែលែល់ថ្ងៃកាំណត់្ច្ឡើយ។ 

ការដម្របម្របលួសភាៃការណ៍ 

នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នុះ អនកម្ររប់ម្ររងរបស់សាខាធ្នាគារ ៃុាំបានៃិនិត្យច្ ើញសភាៃការណ៍ណាមួយ ដែលមិន
បានដវកដញកច្ៅកនុងរបាយការណ៍ច្នុះ ឬកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារ ដែលអាឆនឹងបណាា លឲ្យ
ានតួ្ច្លែថ្នឆាំនួនណាមួយច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ានភាៃមិនម្រតឹ្មម្រត្ូវច្នាុះច្ទ។ 

ម្របតិ្បត្ាិការមិនម្របម្រកតី្ 

តាមមតិ្របស់អនកម្ររប់ម្ររង លទធទលថ្នការច្ធ្ាើម្របតិ្បត្ាិការរបស់សាខាធ្នាគារកនុងការយិបរចិ្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ មិនាន
ទលប៉ៅុះពាល់ជាសារវនាច្ដ្ឋយសកមមភាៃម្របតិ្បត្ាិការ ម្រៃឹត្ាិការណ៍ ឬធាតុ្ណាមួយ ដែលានលកខណៈមិនម្របម្រកតី្ច្នាុះ
ច្ទ ច្លើកដលងដត្៖ 

វរីសុកូរ ៉ៅណូា និងទលប៉ៅុះពាល់ច្លើការខាត្បង់ឥណទានរ ាំៃឹងទុក 

ការខាត្បង់ឥណទានរ ាំៃឹងទុក ម្រត្ូវបានបា៉ៅ ន់ម្របាណច្ដ្ឋយដទអកច្ៅច្លើលកខែណឌ ច្សែឋកិឆច ដែលបានៃាករណ៍មួយ
ឆាំនួន ច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទរាយការណ៍។ ការទេុុះច្ឡើងថ្នណូដវលវរីុសកូរ ៉ៅូណា (“កូវែី-19”) បានរកីរាលដ្ឋលជាសកល
ច្ោក រមួទាាំងម្របច្ទសកមពុជា ដែលច្ធ្ាើឲ្យានការរាាំងសេុះែល់សកមមភាៃអាជី្វកមម និងច្សែឋកិឆច។ ទលប៉ៅុះពាល់ច្ៅច្លើ
ទលិត្ទលកនុងស្សុកសរបុ (ទ.ស.ស) និងសូឆនាករសាំខាន់ច្ទសង  ៗម្រត្ូវបានយកមកៃិចរណាកនុងការកាំណត់្ភាៃធ្ៃន់ធ្ៃរ 
និងភ្វនីយភាៃថ្នការធាល ក់ឆុុះថ្នច្សែឋកិឆច ដែលម្រត្ូវបានច្ម្របើម្របាស់កនុងការបា៉ៅ ន់ម្របាណការខាត្បង់ឥណទានរ ាំៃឹងទុក 
ច្ដ្ឋយកនុងច្នាុះការរណនាច្លើការខាត្បង់ឥណទានរ ាំៃឹងទុកច្ៅសាថ នភាៃបឆចុបបនន អាឆានភាៃមិនម្របាកែម្របជាជា
សារវនា។ អនកម្ររប់ម្ររងបានច្ធ្ាើការៃាករណ៍ទលប៉ៅុះពាល់ថ្នជ្ាំងឺកូវែី-19 ច្ៅច្លើសាខាធ្នាគារ ប៉ៅុដនាការៃាករណ៍អាឆ
នឹងានការផ្លល ស់បាូរជាសារវនាច្ៃលានម្រៃឹត្ាិការណ៍ងមីច្កើត្ច្ឡើង។ 

អនកម្ររប់ម្ររង ក៏ានមតិ្ទងដែរថា ច្ៅកនុងឆច្នាល ុះច្ៃលចប់ៃីថ្ងៃឆុងការយិបរចិ្ឆេទែល់ថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នុះ ៃុាំាន
សកមមភាៃម្របតិ្បត្ាិការ ម្រៃឹត្ាិការណ៍ ឬធាតុ្ណាមួយដែលានលកខណៈជាសារវនា និងមិនម្របម្រកតី្ច្កើត្ានច្ឡើង ដែល
អាឆនាាំឲ្យប៉ៅុះពាល់ែល់លទធទលថ្នម្របតិ្បត្ាិការរបស់សាខាធ្នាគារ កនុងការយិបរចិ្ឆេទដែលរបាយការណ៍ច្នុះបាន
ច្រៀបឆាំច្ឡើងច្នាុះច្ទ។ 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

4 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

អនកម្ររប់ម្ររង 

អនកម្ររប់ម្ររងដែលបានបច្ម្រមើការច្ៅកនុងអាំឡុងការយិបរចិ្ឆេទ និងច្ៅថ្ងៃដែលច្ឆញរបាយការណ៍ច្នុះ រួមាន៖ 

ច្ោកស្សី Yiamsri Ubonpong អនុម្របធាន និងនាយិកា (ច្ទេរច្ឆញច្ៅការយិាល័យ 
កណាា លច្ៅថ្ងៃទី6 ដែច្មសា ឆ្ន ាំ2022) 

ច្ោកស្សី Narisa Panumas  ជ្ាំនួយការអនុម្របធាន និងនាយកម្ររប់ម្ររងម្របតិ្បត្ាិការ 
ច្ោកស្សី Pranee Siriswaspiphat ជ្ាំនួយការអនុម្របធាន និងនាយកម្ររប់ម្ររងម្របតិ្បត្ាិ 
ច្ោក Wanchat Mangkhalodom ជ្ាំនួយការម្របធានឥណទាន និងទីទារ 
ច្ោកស្សីរុយ ៃិសី ឯកច្ទសធ្នធានមនុសស និងរែឋបាលជាន់ែពស់  

(ោដលងច្ៅថ្ងៃទី5 ដែមករា ឆ្ន ាំ2022) 

ភារកមមរបស់អនកម្ររប់ម្ររង 

ៃុាំានអនកម្ររប់ម្ររងណាាន ក់កាន់កាប់ ឬានការទាក់ទិនច្ៅកនុងភារហ ុនរបស់សាខាធ្នាគារច្ដ្ឋយម្របច្យាល ច្ៅកនុង
ការយិបរចិ្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុច្នុះច្ទ។ 

អត្ថម្របច្យាជ្ន៍របស់អនកម្ររប់ម្ររង 

ច្ៅកនុងអាំឡុងការយិបរចិ្ឆេទ និងច្ៅឆុងការយិបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ រឺមិនានកិឆចម្រៃមច្ម្រៃៀង             
ណាមួយដែលសាខាធ្នាគារជាភារីាខ ង ដែលកមមវត្ថុថ្នកិឆចម្រៃមច្ម្រៃៀងច្នាុះអាឆទាល់លទធភាៃែល់អនកម្ររប់ម្ររង       
ណាាន ក់ឲ្យទទួលបាននូវអត្ថម្របច្យាជ្ន៍តាមមច្ធ្ាបាយច្ទសងៗ ែូឆជាការទិញភារហ ុន ឬប័ណណបាំណុលរបស់          
សាខាធ្នាគារ ឬសាជី្វកមមែថ្ទ។ 

ច្ៅកនុងអាំឡុងការយិបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ច្នុះ ៃុាំានអនកម្ររប់ម្ររងណាាន ក់របស់សាខាធ្នាគារបានទទួល ឬានសិទធិ
ទទួលបាននូវអត្ថម្របច្យាជ្ន៍ណាមួយ (ច្ម្រៅៃីអត្ថម្របច្យាជ្ន៍ដែលបានរមួបញ្ចូ លច្ៅកនុងបរោិភ្សរបុ ទទួលបាន ឬែល់
កាំណត់្ទទួលបានច្ដ្ឋយអនកម្ររប់ម្ររង ែូឆបានបង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ) តាមរយៈការឆុុះកិឆចសនាច្ធ្ាើច្ឡើង
ច្ដ្ឋយសាខាធ្នាគារ ឬច្ដ្ឋយម្រកុមហ ុនពាក់ៃ័នធជាមួយនឹងសាខាធ្នាគារ ដែលអនកម្ររប់ម្ររងច្នាុះជាសាជិ្ក ឬក៏
ជាមួយសាខាធ្នាគារ ដែលអនកម្ររប់ម្ររងច្នាុះានទលម្របច្យាជ្ន៍ដទនកហិរញ្ញវត្ថុច្ម្រឆើនច្នាុះច្ទ ច្លើកដលងដត្ការបង្កា ញ
ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ការទទួលែុសម្រត្វូរបស់អនកម្ររប់ម្ររងច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

អនកម្ររប់ម្ររងានភារៈច្ធ្ាើការអុះអាងបញ្ជជ ក់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានច្រៀបឆាំច្ឡើងយា៉ៅងម្រតឹ្មម្រត្ូវថ្នសាថ នភាៃ           
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ម្រៃមទាាំងលទធទលហិរញ្ញវត្ថុ និងលាំហូរទឹកម្របាក់ សម្រាប់
ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់។ ច្ៅកនុងការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ អនកម្ររប់ម្ររងចាំបាឆ់ម្រត្ូវ៖ 

(ក) អនុម័ត្នូវច្គាលនច្យាបាយរណច្នយយដែលសមស្សប ច្ដ្ឋយដទអកច្លើការវនិិឆេ័យ និងការបា៉ៅ ន់ម្របាណ           
យា៉ៅងសមច្ហតុ្ទល និងម្របុងម្របយ័ត្ន ច្ហើយច្ធ្ាើការអនុវត្ាម្របកបច្ដ្ឋយសងាតិ្ភាៃ  

(ែ) អនុច្ោមច្ៅតាមសាង់ដ្ឋរបាយការណ៍ទាក់ទងហិរញ្ញវត្ថុអនដរជាតិ្ថ្នកមពុជា (“ស.រ.ទ.ហ.អ.ក”) ឬម្របសិនច្បើាន
ការផ្លល ស់បាូរៃីច្នុះ ច្ែើមបីបង្កា ញនូវភាៃៃិត្ និងម្រតឹ្មម្រត្ូវ រឺម្រត្ូវដត្បង្កា ញ ៃនយល់ និងកាំណត់្បរាិណឲ្យបាន
ឆាស់ោស់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

5 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

ការទទួលែុសម្រត្វូរបស់អនកម្ររប់ម្ររងច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(រ) ម្រត្ួត្ៃិនិត្យម្របៃ័នធែាំច្ណើ រការថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារ និងរកាទុកនូវបញ្ជ ីរណច្នយយ               
ឲ្យបានម្ររប់ម្រគាន់ និងម្របៃ័នធម្ររប់ម្ររងថ្ទេកនុងឲ្យានម្របសិទធភាៃ  

( ) វាយត្ថ្មលនូវលទធភាៃរបស់សាខាធ្នាគារកនុងការបនានិរនារភាៃអាជី្វកមម ទទួលែុសម្រត្ូវច្លើការោត្ម្រត្ដ្ឋង 
ៃ័ត៌្ាន ម្របសិនច្បើពាក់ៃ័នធ នូវបញ្ជា ទាាំងឡាយដែលទាក់ទងច្ៅនឹងនិរនារភាៃអាជី្វកមម និងច្ម្របើម្របាស់                  
មូលដ្ឋឋ ននិរនារភាៃថ្នរណច្នយយ ច្លើកដលងដត្អនកម្ររប់ម្ររងានបាំណងឆង់ជ្ម្រមុះបញ្ជ ីផ្លអ កែាំច្ណើ រការ សាខា
ធ្នាគារ ឬគាម នជ្ច្ម្រមើសសមរមយែថ្ទច្ទៀត្ច្ម្រៅៃីច្ធ្ាើដបបច្នុះ និង 

(ង) ម្រត្ួត្ៃិនិត្យ និងែឹកនាាំសាខាធ្នាគារឲ្យានម្របសិទធភាៃ ច្លើរាល់ច្សឆកដីសច្ម្រមឆដែលានសារៈសាំខាន់ទាាំង
អស់ ដែលប៉ៅុះពាល់ែល់សកមមភាៃម្របតិ្បត្ាិការ និងែាំច្ណើ រការរបស់សាខាធ្នាគារ ច្ហើយម្រត្ូវម្របាកែថា កិឆចការ
ច្នុះម្រត្ូវបានឆលុុះបញ្ជច ាំងយា៉ៅងម្រតឹ្មម្រត្ូវច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

អនកម្ររប់ម្ររងធានាអុះអាងថា អនកម្ររប់ម្ររងបានអនុវត្ានូវរាល់ត្ម្រមូវការ ែូឆានរាយការណ៍ខាងច្លើកនុងការច្រៀបឆាំ  
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារ។ 

ការអនុម័ត្ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

ច្យើងែ្ុាំ សូមច្ធ្ាើការអនុម័ត្ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានភាជ ប់មកជាមួយែូឆដែលបានបង្កា ញច្ៅទាំៃ័រទី10 
ែល់ទី 116 ថាបានបង្កា ញនូវភាៃម្រតឹ្មម្រត្ូវថ្នសាថ នភាៃហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ម្រៃមទាាំង
លទធទលហិរញ្ញវត្ថុ និងលាំហូរទឹកម្របាក់សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ ច្ដ្ឋយអនុច្ោមច្ៅតាមសាង់ដ្ឋ                 
របាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអនដរជាតិ្ថ្នកមពុជា។ 

 

ឆុុះហត្ថច្លខាកនុងនាមសាខាធ្នាគារ៖ 

 

 

 
 

ច្ោកស្សី Narisa Panumas ច្ោក Wanchat Mangkhalodom  
ជ្ាំនួយការអនុម្របធាន និង នាយកម្ររប់ម្ររងម្របតិ្បត្ាិការ ជ្ាំនួយការម្របធានឥណទាន និងទីទារ 

រាជ្ធានីភ្នាំច្ៃញ ម្រៃុះរាជាណាឆម្រកកមពុជា 

ថ្ងៃទី12 ដែច្មសា ឆ្ន ាំ2022 
 



 

6 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

របាយការណ៍របសស់វនករឯករាជយ 
ជូ្នឆាំច្ពាុះការយិាល័យកណាដ លរបស់ 
ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្ន ទទួលែុសម្រត្វូានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា  

មតិ្សវនកមម 

ច្យើងែ្ុាំ បានច្ធ្ាើសវនកមមច្ៅច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្ន ទទួល       
ែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា ច្ៅកាត់្ថា (“សាខាធ្នាគារ”) ដែលរមួាន របាយការណ៍                
សាថ នភាៃហិរញ្ញវត្ថុនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 របាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ និងលទធទលលមអិត្ច្ទសង  ៗ
របាយការណ៍សដីៃីបដម្រមបម្រមួលមូលធ្ន និងរបាយការណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ
ដែលបានបញ្ច ប់ និងកាំណត់្សាា ល់ ដែលរួមានច្គាលនច្យាបាយរណច្នយយសាំខាន់  ៗម្រៃមទាាំង
ៃ៌ត័្ានៃនយល់ច្ទសង  ៗដែលបានបង្កា ញច្ៅទាំៃ័រទី10 ែល់ទី116 (ដែលច្ៅកាត់្ថា “របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ”)។ 

ជាមតិ្របស់ច្យើងែ្ុាំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាសារវនា បានបង្កា ញនូវភាៃម្រតឹ្មម្រត្ូវថ្នសាថ នភាៃ    
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ម្រៃមទាាំងលទធទលហិរញ្ញវត្ថុ និងលាំហូរ        
ទឹកម្របាក់របស់សាខាធ្នាគារ សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ ច្ដ្ឋយអនុច្ោមច្ៅតាម            
សាង់ដ្ឋរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអនដរជាតិ្ថ្នកមពុជា (“ស.រ.ទ.ហ.អ.ក”)។ 

មូលដ្ឋឋ នថ្នមតិ្សវនកមម 

ច្យើងែ្ុាំ បានច្ធ្ាើសវនកមមច្ដ្ឋយអនុច្ោមច្ៅតាមសាង់ដ្ឋសវនកមមអនារជាតិ្ថ្នកមពុជា។ ការទទួល        
ែុសម្រត្ូវរបស់ច្យើងែ្ុាំ ដែលស្សបតាមសាង់ដ្ឋទាាំងច្នាុះ ម្រត្ូវបានច្រៀបរាប់បដនថមច្ទៀត្ច្ៅកនុងកថាែណឌ  
សដីៃី ការទទួលែុសម្រត្ូវរបស់សវនករ សម្រាប់ការច្ធ្ាើសវនកមមច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  ដែលានច្ៅ
កនុងរបាយការណ៍របស់ច្យើងែ្ុាំ។ ច្យើងែ្ុាំ ានភាៃឯករាជ្យៃីសាខាធ្នាគារច្ដ្ឋយស្សបច្ៅតាមត្ម្រមូវការ
ម្រកមសីលធ្ម៌វជិាជ ជី្វៈ ដែលពាក់ៃ័នធនឹងសវនកមមច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្ៅកនុងម្រៃុះរាជាណាឆម្រក
កមពុជា ច្ហើយច្យើងែ្ុាំបានបាំច្ៃញនូវទាំនួលែុសម្រត្ូវច្លើម្រកមសីលធ្ម៌វជិាជ ជី្វៈ ស្សបតាមត្ម្រមូវការរបស់
សាង់ដ្ឋទាាំងច្នាុះ។ ច្យើងែ្ុាំច្ជ្ឿជាក់ថា ភ្សាុតាងសវនកមមដែលច្យើងែ្ុាំម្របមូលបានានលកខណៈ        
ម្ររប់ម្រគាន់ និងសមស្សបសម្រាប់ជាមូលដ្ឋឋ នកនុងការបច្ញ្ចញមតិ្ សវនកមមរបស់ច្យើងែ្ុាំ។ 



 

7 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

ៃ័ត៌្ានច្ទសង  ៗ

អនកម្ររប់ម្ររងានភារៈទទួលែុសម្រត្ូវច្លើៃ័ត៌្ានច្ទសងៗ។ ៃ័ត៌្ានច្ទសង  ៗ រមួានរបាយការណ៍របស់អនកម្ររប់ម្ររង 
ដែលបានបង្កា ញច្ៅទាំៃ័រទី 1 ែល់ទី 5 និងរបាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ប៉ៅុដនាមិនរមួបញ្ចូ លទាាំងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់
សវនករច្យើងច្នាុះច្ទ។ របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ រឺរ ាំៃឹងថានឹងទទួលបានបនាេ ប់ៃីកាលបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍របស់
សវនករច្នុះ។ 

មតិ្សវនកមមរបស់ច្យើងែ្ុាំ ច្ៅច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មិនបានម្ររបែណា ប់ច្លើៃ័ត៌្ានច្ទសង ចៗ្ឡើយ ច្ហើយច្យើង
ែ្ុាំក៏មិនច្ធ្ាើការទដល់នូវអាំណុះអាំណាងណាមួយច្ៅច្លើៃ័ត៌្ានច្ទសង ចៗ្ទ។ 

ពាក់ៃ័នធនឹងការច្ធ្ាើសវនកមមរបស់ច្យើងែ្ុាំច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការទទួលែុសម្រត្ូវរបស់ច្យើងែ្ុាំ រឺម្រត្ូវអាន
ៃ័ត៌្ានច្ទសង ដៗែលអាឆរកបានខាងច្លើ ច្ហើយៃិចរណាថាច្ត្ើៃ័ត៌្ានច្ទសង ចៗ្នុះ ានអសងាតិ្ភាៃជាសារវនា
ជាមួយនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬការយល់ែឹងរបស់ច្យើងែ្ុាំច្ៅកនុងការច្ធ្ាើសវនកមម ឬក៏ៃ័ត៌្ានច្ទសង ចៗ្នុះបង្កា ញ
នូវកាំហុសឆាងជាសារវនាដែរ ឬច្ទ។ 

ម្របសិនច្បើដទអកច្ៅច្លើការអានៃ័ត៌្ានច្ទសង  ៗ ដែលច្យើងែ្ុាំបានទទួលមុនកាលបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍សវនកមម 
អាឆឲ្យច្យើងែ្ុាំសននិដ្ឋឋ នថា ានកាំហុសឆាងជាសារវនាច្កើត្ច្ឡើងច្លើៃ័ត៌្ានច្ទសង ចៗ្នុះ ច្យើងែ្ុាំម្រត្ូវរាយការណ៍ច្ៅ
តាមសាថ នភាៃជាក់ដសាង។ ច្យើងែ្ុាំៃុាំានអាីដែលម្រត្ូវរាយការណ៍ពាក់ៃ័នធនឹងៃ័ត៌្ានច្ទសង ចៗ្នុះច្ទ។ 

ច្ៅច្ៃលដែលច្យើងអានរបាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ម្របសិនច្បើច្យើងែ្ុាំសននិដ្ឋឋ នថា ានកាំហុសឆាងជាសារវនាច្កើត្ច្ឡើង
ច្លើៃ័ត៌្ានច្ទសង ចៗ្នុះ ច្យើងែ្ុាំ ត្ម្រមូវឲ្យរាយការណ៍បញ្ជា ច្នុះច្ៅកាន់អនកទទួលែុសម្រត្ូវច្លើអភិ្បាលកិឆច។ 

ការទួលែុសម្រត្វូច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ របស់អនកម្ររប់ម្ររង និងអនកទទួលែុសម្រត្វូច្លើអភិ្បាលកិឆច 

អនកម្ររប់ម្ររងានភារៈទទួលែុសម្រត្ូវច្លើការច្រៀបឆាំ និងការបង្កា ញនូវភាៃម្រតឹ្មម្រត្ូវថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ច្ដ្ឋយ
អនុច្ោមច្ៅតាមសាង់ដ្ឋរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអនដរជាតិ្ថ្នកមពុជា ច្ហើយនិងទទួលែុសម្រត្ូវច្លើម្របៃ័នធ
ម្រត្ួត្ៃិនិត្យថ្ទេកនុង ដែលអនកម្ររប់ម្ររងកាំណត់្ថាានភាៃចាំបាឆ់សម្រាប់ការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យ         
ច្ជ្ៀសទុត្ៃីការបង្កា ញែុសជាសារវនា ច្ដ្ឋយសារដត្ការដកលងបនលាំ ឬកាំហុសឆាង។  

ច្ៅកនុងការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អនកម្ររប់ម្ររងានភារៈទទួលែុសម្រត្ូវច្លើការវាយត្ថ្មលនូវលទធភាៃរបស់    
សាខាធ្នាគារ កនុងការបនានិរនារភាៃអាជី្វកមម ទទួលែុសម្រត្ូវច្លើការោត្ម្រត្ដ្ឋងៃ័ត៌្ាន ម្របសិនច្បើពាក់ៃ័នធនូវបញ្ជា
ទាាំងឡាយដែលទាក់ទងច្ៅនឹងនិរនារភាៃអាជី្វកមម និងច្ម្របើម្របាស់មូលដ្ឋឋ ននិរនារភាៃថ្នរណច្នយយ ច្លើកដលងដត្
អនកម្ររប់ម្ររងានបាំណងឆង់ជ្ម្រមុះបញ្ជ ី ផ្លអ កែាំច្ណើ រការសាខាធ្នាគារ ឬគាម នជ្ច្ម្រមើសសមរមយែថ្ទច្ទៀត្ច្ម្រៅៃីច្ធ្ាើដបប
ច្នុះ។ 

អនកទទួលែុសម្រត្ូវច្លើអភិ្បាលកិឆចានភារៈទទួលែុសម្រត្ូវកនុងការម្រត្ួត្ៃិនិត្យែាំច្ណើ រការហិរញ្ញវត្ថុ របស់សាខា             
ធ្នាគារ។ 



 

8 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

ការទទួលែុសម្រត្វូរបស់សវនករ សម្រាប់ការច្ធ្ាើសវនកមមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  

ច្គាលច្ៅរបស់ច្យើងែ្ុាំ រឺទដល់នូវអាំណុះអាំណាងសមច្ហតុ្ទលថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងមូលមិនានការ     
បង្កា ញែុសជាសារវនាច្ដ្ឋយសារដត្ការដកលងបនលាំ ឬកាំហុសឆាង និងទដល់នូវរបាយការណ៍របស់សវនករដែលរមួបញ្ចូ ល
មតិ្សវនកមមរបស់ច្យើងែ្ុាំ។ អាំណុះអាំណាងសមច្ហតុ្ទល រឺជាអាំណុះអាំណាងានកម្រមិត្ែពស់មួយ ប៉ៅុដនាវាមិនអាឆ           
ធានាថា ម្ររប់ច្ៃលថ្នការច្ធ្ាើសវនកមមច្ដ្ឋយអនុច្ោមច្ៅតាមសាង់ដ្ឋសវនកមមអនារជាតិ្ថ្នកមពុជាអាឆរកច្ ើញនូវ                 
កាបង្កា ញែុសជាសារវនាដែលបានច្កើត្ច្ឡើងច្នាុះច្ទ។ 

ការបង្កា ញែុសជាសារវនាអាឆច្កើត្ច្ឡើងច្ដ្ឋយសារ ការដកលងបនលាំ ឬកាំហុសឆាង ច្ហើយម្រត្ូវបានចត់្ទុកថាជាសារវនា 
ច្ៅច្ៃលដែលការដកលងបនលាំ ឬកាំហុសឆាងដត្មួយ ឬក៏រមួបញ្ចូ លគាន  ានទលប៉ៅុះពាល់ែល់ការសច្ម្រមឆឆិត្ាដទនក  
ច្សែឋកិឆចរបស់អនកច្ម្របើម្របាស់ ច្ដ្ឋយច្យាងច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ។ 

ជាដទនកមួយថ្នការច្ធ្ាើសវនកមម ច្ដ្ឋយអនុច្ោមតាមសាង់ដ្ឋសវនកមមអនារជាតិ្ថ្នកមពុជា ច្យើងែ្ុាំអនុវត្ានូវ                         
ការវនិិឆេ័យដែលម្របកបច្ៅច្ដ្ឋយវជិាជ ជី្វៈ និងរកានូវមជ្ឈធាតុ្និយម កនុងអាំឡុងច្ៃលសវនកមម។ ច្យើងែ្ុាំក៏៖ 

• ច្ធ្ាើការកាំណត់្ និងវាយត្ថ្មលនូវហានិភ័្យថ្នការបង្កា ញែុសជាសារវនាច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ច្ដ្ឋយសារ
ដត្ការដកលងបនលាំ ឬកាំហុសឆាង និងទទួលែុសម្រត្ូវច្លើការច្រៀបឆាំ និងការអនុវត្ានូវនីតិ្វធីិ្សវនកមម ច្ែើមបីច្ឆលើយត្ប    
ច្ៅនឹងហានិភ័្យទាាំងច្នាុះ និងម្របមូលនូវភ្សាុតាងដែលានលកខណៈម្ររប់ម្រគាន់ និងសមស្សប សម្រាប់ជា             
មូលដ្ឋឋ នកនុងការបច្ញ្ចញមតិ្សវនកមមរបស់ច្យើងែ្ុាំ។ ហានិភ័្យដែលមិនអាឆរកច្ ើញនូវការបង្កា ញែុស         
ជាសារវនា ដែលច្កើត្ច្ឡើងច្ដ្ឋយសារដត្ការដកលងបនលាំានលកខណៈែពស់ជាងការបង្កា ញែុសច្កើត្ច្ឡើងៃី           
កាំហុសឆាង ច្ដ្ឋយសារដត្ការដកលងបនលាំ អាឆរមួបញ្ចូ លទាាំងការ ុប ិត្គាន  ការលួឆបនលាំ ការលុបច្ចលច្ដ្ឋយ
ច្ឆត្នា ការបកស្សាយមិនៃិត្ ឬមិនអនុវត្ាតាមនីតិ្វធីិ្ម្ររប់ម្ររងថ្ទេកនុង។ 

• ទទួលបាននូវការយល់ែឹងអាំៃីការម្ររប់ម្ររងថ្ទេកនុង ដែលពាក់ៃ័នធនឹងការច្ធ្ាើសវនកមម កនុងច្គាលបាំណងច្ែើមបី     
ច្រៀបឆាំនូវនីតិ្វធីិ្សវនកមមដែលសមស្សបច្ៅតាមកាលៈច្ទសៈ ប៉ៅុដនាមិនដមនកនុងច្គាលបាំណងច្ែើមបីបច្ញ្ចញ
មតិ្ច្លើម្របសិទធភាៃថ្នការម្ររប់ម្ររងថ្ទេកនុងរបស់សាខាធ្នាគារច្ឡើយ។ 

• ការវាយត្ថ្មលច្លើភាៃសមស្សប ថ្នច្គាលនច្យាបាយរណច្នយយដែលសាខាធ្នាគារ បានច្ម្របើម្របាស់ និង         
ភាៃសមច្ហតុ្ទលថ្នការបា៉ៅ ន់សាម នរណច្នយយសាំខាន់ៗ ម្រៃមទាាំងការោត្ម្រត្ដ្ឋងៃ័ត៌្ានពាក់ៃ័នធដែល
បានច្ធ្ាើច្ឡើងច្ដ្ឋយអនកម្ររប់ម្ររង។ 

• ច្ធ្ាើការសននិដ្ឋឋ នច្លើភាៃសមស្សបថ្ន ការច្ម្របើម្របាស់មូលដ្ឋឋ ននិរនារភាៃថ្នរណច្នយយរបស់អនកម្ររប់ម្ររង
ច្ហើយច្ដ្ឋយដទអកច្ៅច្លើភ្សាុតាងសវនកមមដែលទទួលបាន ច្ធ្ាើការសននិដ្ឋឋ នថាច្ត្ើភាៃមិនឆាស់ោស់ជា                
សារវនាពាក់ៃ័នធច្ៅនឹងម្រៃឹត្ាិការណ៍ ឬលកខែណឌ ដែលអាឆច្ធ្ាើឲ្យានមនេិលជាសារវនាច្លើលទធភាៃរបស់
សាខាធ្នាគារច្ែើមបីបនានិរនារភាៃអាជី្វកមម។ ម្របសិនច្បើច្យើងែ្ុាំ ច្ធ្ាើការសននិដ្ឋឋ នថាានអត្ថិភាៃថ្នភាៃមិន
ម្របាកែម្របជាជាសារវនា ច្យើងែ្ុាំចាំបាឆ់ម្រត្ូវបញ្ចូ លច្ៅកនុងរបាយការណ៍របស់ច្យើងែ្ុាំ ច្ែើមបីទាញឆាំណាប់
អារមមណ៍ច្លើការោត្ម្រត្ដ្ឋងៃ័ត៌្ានពាក់ៃ័នធច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬម្របសិនច្បើការោត្ម្រត្ដ្ឋង
ៃ័ត៌្ានានលកខណៈមិនម្ររប់ម្រគាន់ ច្យើងែ្ុាំចាំបាឆ់ម្រត្ូវទដល់មតិ្សវនកមមដែលានបញ្ជា ។ ការសននិដ្ឋឋ ន
របស់ច្យើងែ្ុាំ រឺដទអកតាមភ្សាុតាងសវនកមមដែលម្របមូលបានម្រតឹ្មកាលបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍សវនកមម
របស់ច្យើងែ្ុាំ។ យា៉ៅងណាក៏ច្ដ្ឋយម្រៃឹត្ាិការណ៍ ឬលកខែណឌ នាច្ៃលអនារត្ អាឆច្ធ្ាើឲ្យសាខាធ្នាគារ
បញ្ឈប់និរនារភាៃថ្នអាជី្វកមម។ 



 

9 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

• វាយត្ថ្មលច្លើការបង្កា ញថ្នទម្រមង់ និងែលឹមសារថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងមូល ដែលរមួបញ្ចូ លទាាំងការ
ោត្ម្រត្ដ្ឋងៃ័ត៌្ាន និងវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កា ញៃីម្របតិ្បត្ាិការ និងម្រៃឹត្ាិការណ៍
ពាក់ៃ័នធកនុងអត្ថន័យ ដែលអាឆសច្ម្រមឆបាននូវការបង្កា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុែ៏ម្រតឹ្មម្រត្ូវ។ 

ច្យើងែ្ុាំ ទដល់ៃ័ត៌្ាន កនុងឆាំច្ណាមបញ្ជា ច្ទសងៗ ជូ្នអនកទទួលែុសម្រត្ូវច្លើអភិ្បាលកិឆចសដីៃីវសិាលភាៃ និងច្ៃល
ច្វោដែលបានច្ម្រគាងទុកសម្រាប់ការច្ធ្ាើសវនកមម និងការរកច្ ើញបញ្ជា ជាសារវនា ដែលរមួបញ្ចូ លទាាំងឆាំណុឆែាុះ
ខាត្ជាសារវនាកនុងការម្ររប់ម្ររងថ្ទេកនុង ដែលច្យើងែ្ុាំបានរកច្ ើញកនុងអាំឡុងច្ៃលច្ធ្ាើសវនកមម។ 

 

 

 

 

 

 

រាជ្ធានីភ្នាំច្ៃញ ម្រៃុះរាជាណាឆម្រកកមពុជា 

ថ្ងៃទី12 ដែច្មសា ឆ្ន ាំ2022 
 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

របាយការណ៍សាថ នភាៃហិរញ្ញវត្ថុ 
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

10 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

  ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
  ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 
 កាំណត់្ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
 សាា ល់   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
      
ត្ទពយសកមម      

សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សមមូល 6 52,306,470 65,999,118 213,096,559 266,966,432 
ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា 7 7,088,128 479,101 28,877,033 1,937,964 
ម្របាក់ត្មាល់តាមឆាប់ 8 13,683,491 23,683,689 55,746,542 95,800,522 
ឥណទាន និងបុច្រម្របទានទាល់ែល់

អតិ្ងិជ្ន - សុទធ 9 30,981,473 14,872,201 126,218,521 60,158,053 
ម្រទៃយសកមមច្ទសង  ៗ 10 275,636 303,312 1,122,942 1,226,897 
ម្រទៃយសកមមអរបីូ 11 309,190 246,752 1,259,640 998,112 
ម្រទៃយ និងបរកិាខ រ 12 267,856 378,625 1,091,245 1,531,538 
សិទធច្ម្របើម្របាស់ម្រទៃយសកមម 13 227,785 363,319 927,996 1,469,625 
ៃនធៃនារជាម្រទៃយសកមម - សុទធ 20ែ 343,600 534,301 1,399,826 2,161,248 

ត្ទពយសកមមសរបុ  105,483,629 106,860,418 429,740,304 432,250,391 

បំណុល និងរណនីការយិាលយ័កណ្តា ល   
  

បំណុល      

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន 14 48,401,393 49,054,055 197,187,275 198,423,652 
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់ធ្នាគារនានា 15 68,595 5,709,437 279,456 23,094,673 
ម្របាក់កមចី 16 5,008,863 447,986 20,406,108 1,812,103 
អនុបាំណុល 17 3,000,000 3,000,000 12,222,000 12,135,000 
បាំណុលភ្តិ្សនា 18 215,338 348,740 877,287 1,410,653 
បាំណុលច្ទសងៗ 19 126,179 189,880 514,053 768,065 
សាំវធិានធ្នច្លើឱនភាៃថ្នត្ថ្មលថ្ន

ធាតុ្ច្ម្រៅតារាងតុ្លយការ 28ក 212,784 70,414 866,882 284,825 
សាំវធិានធ្នច្លើអត្ថម្របច្យាជ្ន៍

និច្យាជិ្ត្  19,256 19,308 78,449 78,101 

បំណុលសរបុ  57,052,408 58,839,820 232,431,510 238,007,072 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

របាយការណ៍សាថ នភាៃហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

11 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

  ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
  ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 
 កាំណត់្ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
 សាា ល់   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
      
រណនីការយិាលយ័កណ្តា ល      

ច្ែើមទុនសាខាធ្នាគារ 21 50,000,000 50,000,000 200,000,000 200,000,000 
ទុនបម្រមុងតាមបទបបញ្ញត្ាិ 22 - - - - 
ម្របាក់ខាត្បងារ  (1,568,779) (1,979,402) (6,357,070) (8,027,484) 

ទុនបម្រមុងច្លើការបដូររបិូយប័ណណ  - - 3,665,864 2,270,803 

សរបុរណនីការយិាលយ័កណ្តា ល  48,431,221 48,020,598 197,308,794 194,243,319 
សរបុបំណុល និងរណនីការយិាលយ័កណ្តា ល 105,483,629 106,860,418 429,740,304 432,250,391 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កាំណត់្សាា ល់ដែលភាជ ប់ជូ្នច្នុះ រឺជាដទនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

របាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ និងលទធទលលមអិត្ច្ទសង  ៗ
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

12 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

  2021 2020 2021 2020 
 កាំណត់្ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
 សាា ល់   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 

      
ឆាំណូលៃីម្របតិ្បត្ាិការ      
ឆាំណូលៃីការម្របាក់ 23 1,419,187 1,534,606 5,773,253 6,256,589 
ឆាំណាយច្លើការម្របាក់ 24 (738,420) (683,016) (3,003,893) (2,784,656) 
ឆាំណូលៃីការម្របាក់សុទធ  680,767 851,590 2,769,360 3,471,933 
ឆាំណូលច្ទសងច្ទៀត្  46,489 112,400 189,117 458,255 
ឆាំណូលកថ្ម្រម និងច្ជ្ើងសា - សុទធ 25 436,164 477,103 1,774,315 1,945,149 
ឆាំច្ណញៃីម្របតិ្បត្ាិការសរបុ  1,163,420 1,441,093 4,732,792 5,875,337 
ឆាំណាយច្លើបុរាលិក 26 (684,837) (785,711) (2,785,917) (3,203,344) 
ឆាំណាយម្របតិ្បត្ាិការច្ទសងៗ 27 (851,630) (803,857) (3,464,430) (3,277,325) 
ឆាំណាយច្លើម្របតិ្បត្ាិការសរបុ  (1,536,467) (1,589,568) (6,250,347) (6,480,669) 
ម្របាក់ខាត្ៃីម្របតិ្បត្ាិការមុន  

ឱនភាៃថ្នត្ថ្មល  (373,047) (148,475) 
 

(1,517,555) (605,332) 

ឆាំច្ណញ/(ខាត្បង់)ច្លើឱនភាៃត្ថ្មលថ្ន
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 9ក(ii) 974,371 (1,167,590) 

 
3,963,741 (4,760,264) 

ម្របាក់ឆាំច្ណញ/(ខាត្)មុនែកៃនធ  601,324 (1,316,065) 2,446,186 (5,365,596) 
(ឆាំណាយ)/អត្ថម្របច្យាជ្ន៍ៃនធច្លើ                  

ម្របាក់ឆាំច្ណញ 20 (190,701) 239,864 (775,772) 977,926 
ម្របាក់ឆាំច្ណញ/(ខាត្)សុទធសម្រាប់

ការយិបរចិ្ឆេទ  410,623 (1,076,201) 1,670,414 (4,387,670) 

លទធទលលមអិត្ច្ទសង  ៗ      
លច្មអៀងៃីការបាូររបិូយប័ណណ  - - 1,395,061 (1,438,467) 
លទធទលលមអិត្សរបុសម្រាប់

ការយិបរចិ្ឆេទ  410,623 (1,076,201) 3,065,475 (5,826,137) 

 
 
 
 
 
កាំណត់្សាា ល់ដែលភាជ ប់ជូ្នច្នុះ រឺជាដទនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

របាយការណ៍សដៃីីបដម្រមបម្រមលួមូលធ្ន  
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

13 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

 ច្ែើមទុនសាខាធ្នាគារ ទុនបម្រមុងតាមបទបបញ្ញតិ្ា ម្របាក់ខាត្បងារ ទុនបម្រមុងច្លើការបដូររបិូយប័ណណ សរបុ 
 ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 

  (កាំណត់្សាា ល់ 5)  (កាំណត់្សាា ល់ 5)  (កាំណត់្សាា ល់ 5)  (កាំណត់្សាា ល់ 5)  (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
           

នាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2021 50,000,000 200,000,000 - - (1,979,402)  (8,027,484) -  2,270,803   48,020,598   194,243,319  
           

លទធទលលមអិត្សរបុ           
ម្របាក់ឆាំច្ណញសុទធសម្រាប់

ការយិបរចិ្ឆេទ - - - - 410,623 1,670,414 - - 410,623 1,670,414 
លច្មអៀងច្លើការបាូររបិូយប័ណណ - - - - - - - 1,395,061 - 1,395,061 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 50,000,000 200,000,000 - - (1,568,779) (6,357,070) - 3,665,864 48,431,221 197,308,794 

           

នាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2020 50,000,000 200,000,000 234,323 949,477 (1,137,524) (4,589,291) - 3,709,270 49,096,799 200,069,456 
           

ម្របតិ្បត្ាិការដែលបានទទួលសាា ល់
ច្ដ្ឋយផ្លេ ល់ច្ៅកនុងមូលធ្ន           

ការច្ទេរ - - (234,323) (949,477) 234,323 949,477 - - - - 
លទធទលលមអិត្សរបុ           
ម្របាក់ខាត្សុទធសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ - - - - (1,076,201) (4,387,670) - - (1,076,201) (4,387,670) 
លច្មអៀងច្លើការបាូររបិូយប័ណណ - - - - - - - (1,438,467) - (1,438,467 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 50,000,000 200,000,000 - - (1,979,402) (8,027,484) - 2,270,803 48,020,598 194,243,319 

កាំណត់្សាា ល់ដែលភាជ ប់ជូ្នច្នុះ រឺជាដទនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

របាយការណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់ 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

14 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 

   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
លហូំរទឹកត្បាក់ពីសកមមភាពត្បរិបរាិការ     

ម្របាក់ឆាំច្ណញ/(ខាត្)សុទធសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ 410,623 (1,076,201) 1,670,414 (4,387,670) 

និយ័ត្ភាៃច្លើ៖     
រ ាំលស់ 418,181 302,168 1,701,161 1,231,939 
ឆាំណូលការម្របាក់សុទធ (680,767) (851,590) (2,769,360) (3,471,933) 
ឆាំណាយៃនធអបបបរា 21,890 24,337 89,049 99,222 
ឆាំណាយ/(អត្ថម្របច្យាជ្ន៍)ៃនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 190,701 (239,864) 775,772 (977,926) 
ឆាំច្ណញ/(ខាត្) ច្លើឱនភាៃត្ថ្មលថ្ន

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (974,371) 1,167,590 (3,963,741) 4,760,264 
សាំវធិានធ្នច្លើអត្ថម្របច្យាជ្ន៍និច្យាជិ្ត្ 987 3,169 4,015 12,920 
 (612,756) (670,391) (2,492,690) (2,733,184) 
បដម្រមបម្រមួល៖     
ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា (6,623,000) 323,999 (26,942,364) 1,320,944 
ម្របាក់ត្មាល់តាមឆាប់ 10,000,198 (8,525,603) 40,680,805 (34,758,883) 
ឥណទាន និងបុច្រម្របទានទាល់ែល់អតិ្ងិជ្ន  (16,779,200) (1,859,091) (68,257,786) (7,579,514) 
ម្រទៃយសកមមច្ទសង  ៗ 27,676 (48,284) 112,586 (196,854) 
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន (5,640,842) 4,648,592 (22,946,945) 18,952,310 
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់ធ្នាគារនានា (580,053) (49,136,687) (2,359,656) (200,330,273) 
បាំណុលច្ទសង  ៗ (62,001) (4,886,259) (252,220) (19,921,278) 
សាឆ់ម្របាក់ច្ម្របើម្របាស់កនុងម្របតិ្បត្ាិការ (19,657,222) (59,483,333) (79,965,580) (242,513,548) 
ការម្របាក់បានទទួល 1,818,681 1,638,094 7,398,394 6,678,509 
ការម្របាក់បានបង់ (702,100) (872,174) (2,856,143) (3,555,853) 
ការម្របាក់ច្លើបាំណុលភ្តិ្សនា (12,253) (3,145) (49,845) (12,822) 
ម្របាក់អត្ថម្របច្យាជ្ន៍និច្យាជិ្ត្ដែលបានបង់ (1,039) - (4,227) - 
ៃនធអបបបរាបានបង់ (23,590) (23,132) (95,964) (94,309) 
សាឆ់ម្របាក់សុទធច្ម្របើម្របាស់កនុង                      

សកមមភាៃម្របតិ្បត្ាិការ (19,190,279) (59,414,081) (78,066,055) (242,231,207) 
 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

របាយការណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

15 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 

   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 

លហូំរទឹកត្បាក់ពីសកមមភាពវនិិយយារ     

ការទិញម្រទៃយ បរកិាខ រ និងម្រទៃយសកមមអរបីូ (162,531) (308,151) (661,176) (1,256,332) 

សាឆ់ម្របាក់សុទធច្ម្របើម្របាស់កនុង                     
សកមមភាៃវនិិច្យារ (162,531) (308,151) (661,176) (1,256,332) 

លហូំរទឹកត្បាក់ពីសកមមភាពហរិញ្ញបបទាន     

សាឆ់ម្របាក់ទូទាត់្ច្លើម្របាក់កមចី (4,372,343) (1,255,971) (17,786,691) (5,120,594) 

សាឆ់ម្របាក់ទទួលបានៃីម្របាក់កមចី 8,836,544 444,999 35,947,061 1,814,261 

ការទូទាត់្បាំណុលភ្តិ្សនា (205,187) (214,295) (834,701) (873,681) 

សាឆ់ម្របាក់សុទធទទួលបាន/                                       
(ច្ម្របើម្របាស់) កនុងសកមមភាៃហិរញ្ញបបទាន 4,259,014 (1,025,267) 17,325,669 (4,180,014) 

ការថយចុុះ សទុធននសាច់ត្បាក់ និង    
សាច់ត្បាក់សមមូល (15,093,796) (60,747,499) (61,401,562) (247,667,553) 

សាច់ត្បាក់ និងសាច់ត្បាក់សមមូល           
នានថៃទី1 ខខមករា  67,712,656 128,460,155 273,897,693 523,475,132 

លច្មអៀងៃីការបាូររបិូយប័ណណ - - 1,873,105 (1,909,886) 

សាច់ត្បាក់ និងសាច់ត្បាក់សមមូលនា 
នថៃទ3ី1 ខខធន ូ(កាំណត់្សាា ល់ 6) 52,618,860 67,712,656 214,369,236 273,897,693 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កាំណត់្សាា ល់ដែលភាជ ប់ជូ្នច្នុះ រឺជាដទនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
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កាំណត់្សាា ល់ទាាំងច្នុះ រឺជាដទនកមួយែ៏សាំខាន់ ច្ហើយរួរដត្អានច្អាយស្សបគាន ជាមួយនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ដែលភាជ ប់មកជាមួយ។ 

1. ព័រ៌មានអពំីសាខាធនាគារ 

ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្ន ទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា រឺជាសាខាធ្នាគាររបស់ Bangkok Bank 
Public Company Limited ដែលបច្ងាើត្ច្ឡើងច្ៅកនុងម្របច្ទសថ្ង។ សាខាធ្នាគារ បានឆុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកមមច្ៅកនុង
ម្របច្ទសកមពុជា ជាមួយម្រកសួងពាណិជ្ជកមម ច្ម្រកាមអាជ្ាប័ណណឆុុះបញ្ជ ីច្លែ 00011981 ច្ៅថ្ងៃទី3 ដែវឆិេិកា 
ឆ្ន ាំ2014។ សាខាធ្នាគារ បានទទួលអាជ្ាប័ណណៃីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ច្ែើមបីច្ធ្ាើម្របតិ្បត្ាិការ ជាធ្នាគារ
ពាណិជ្ជច្ៅថ្ងៃទី12 ដែវឆិេិកា ឆ្ន ាំ2014 និងបានចប់ច្ទាើមម្របតិ្បត្ាិការជាទលូវការច្ៅថ្ងៃទី30 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2014។  

សកមមភាៃឆមបងរបស់សាខាធ្នាគារ រឺទាល់ច្សវាធ្នាគារពាណិជ្ជ និងច្សវាកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ៃ័នធច្ៅកនុង
ម្របច្ទសកមពុជា។ 

ទីសាន ក់ការឆុុះបញ្ជ ីរបស់សាខាធ្នាគារ ានទីតាាំងសថិត្ច្ៅអគារច្លែ 344 (ជាន់ទី1 និងជាន់ទី2) មហាវងីិ 
ច្ ៉ៅច្សទុង សង្កា ត់្ទួលសាា យថ្ម្រៃ 1 ែណឌ ឆាំការមន រាជ្ធានីភ្នាំច្ៃញ ម្រៃុះរាជាណាឆម្រកកមពុជា។ 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 សាខាធ្នាគារានបុរាលិកឆាំនួន 22 នាក់ (ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020៖ 22នាក់)។ 

2. មូលដ្ឋា នរណយនយយ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារ ម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ឡើងច្ដ្ឋយអនុច្ោមច្ៅតាមសាង់ដ្ឋរបាយការណ៍
ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអនដរជាតិ្ថ្នកមពុជា ច្ៅកាត់្ថា (“ស.រ.ទ.ហ.អ.ក”)។  

ៃ័ត៌្ានលមអិត្ទាក់ទងនឹងច្គាលនច្យាបាយរណច្នយយសាំខាន់  ៗ របស់សាខាធ្នាគារ ម្រត្ូវបានោត្ម្រត្ដ្ឋង
កនុងកាំណត់្សាា ល់ 32។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានអនុម័ត្ឲ្យច្ឆញទាយច្ដ្ឋយសាខាធ្នាគារ ច្ៅថ្ងៃទី12 ដែច្មសា ឆ្ន ាំ2022។ 
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3. របូិយបណ័ណ មខុងារ នងិរបូិយបណ័ណ សត្មាប់កណំរ់បងាា ញ 

សាខាធ្នាគារច្ធ្ាើម្របតិ្បត្ាិការ និងកត់្ម្រតារាល់បញ្ជ ីរណច្នយយរបស់ែលួនជាម្របាក់ែុោល រអាច្មរកិ។ អនកម្ររប់ម្ររង 
ក៏បានកាំណត់្ថា ម្របាក់ែុោល រអាច្មរកិជារបិូយប័ណណមុែង្ករ និងជារបិូយបណណ័ សម្រាប់ច្ធ្ាើការបង្កា ញ ច្ម្រពាុះវា        
ឆលុុះបញ្ជច ាំងៃីសារធាតុ្ច្សែឋកិឆចថ្នម្របភ្ៃម្រៃឹត្ាិការណ៍ និងកាលៈច្ទសៈរបស់សាខាធ្នាគារ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ ម្រត្ូវបានបង្កា ញជាម្របាក់ែុោល រអាច្មរកិ ដែលជារូបិយប័ណណមុែង្កររបស់             
សាខាធ្នាគារ។ តួ្ច្លែទាាំងអស់ម្រត្ូវបានបងាត់្ឆាំនួនមួយែុោល រអាច្មរកិ និងម្រត្ូវបានបង្កា ញជាែេង់ពាន់ច្រៀល
ច្ៅតាមកាំណត់្សាា ល់ 5 ច្បើមិនែូច្ឆនុះច្ទ លុុះម្រតាដត្ានការបង្កា ញច្ទសងៃីច្នាុះ។ 

4. ការបា៉ា ន់សាម ន និងការវនិិចឆ័យ 

ច្ៅកនុងការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ អនកម្ររប់ម្ររងច្ធ្ាើការវនិិឆេ័យ បា៉ៅ ន់សាម ន និងសនមត្ដែលានទល  
ប៉ៅុះពាល់ែល់ការអនុវត្ានូវច្គាលនច្យាបាយរណច្នយយ និងឆាំនួនថ្នម្រទៃយសកមម បាំណុល ឆាំណូល និង    
ឆាំណាយដែលបានរាយការណ៍។ លទធទលជាក់ដសាងអាឆែុសៃីការបា៉ៅ ន់សាម នទាាំងច្នាុះ។  

ការបា៉ៅ ន់សាម ន និងការសនមត្ដែលពាក់ៃ័នធម្រត្ូវបានម្រត្ួត្ៃិនិត្យជាម្របចាំ។ ការដកដម្របច្លើការបា៉ៅ ន់សាម ន ម្រត្ូវបាន
ទទួលសាា ល់តាមវធីិ្សាស្តសាទសសនៈវស័ិយ។ 

ក. ការវនិិឆេ័យ 

ៃ័ត៌្ានអាំៃីការវនិិឆេ័យ ដែលបានច្ធ្ាើច្ឡើងកនុងការអនុវត្ាច្គាលនច្យាបាយរណច្នយយដែលានទលប៉ៅុះពាល់
ជាសារវនដ ច្លើឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានបង្កា ញកនុង
កាំណត់្សាា ល់ែូឆខាងច្ម្រកាម។ 

• កាំណត់្សាា ល់ 32រ(ii)៖ ការចត់្ថាន ក់ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ៖ ការវាយត្ថ្មលរាំរូអាជី្វកមមដែលម្រទៃយទាាំងច្នាុះ
ម្រត្ូវបានកាន់កាប់ និងការវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើលកខែណឌ កិឆចសនាថ្នម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ រឺជាការទូទាត់្ដត្
ម្របាក់ច្ែើម និងការម្របាក់ (“SPPI”) ច្លើឆាំនួនម្របាក់ច្ែើមដែលច្ៅសល់។ 

• កាំណត់្សាា ល់ 32រ(vii)៖ ការបច្ងាើត្លកខណៈវនិិឆេ័យសម្រាប់កាំណត់្ថា ច្ត្ើហានិភ័្យឥណទានច្លើ            
ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបានច្កើនច្ឡើងជាសារវនដ ចប់តាាំងៃីការទទួលសាា ល់ែាំបូង ច្ដ្ឋយកាំណត់្វធីិ្សាស្តសា
សម្រាប់បញ្ចូ លៃ័ត៌្ានម្របច្មើលច្មើលអនារត្ ច្ៅកនុងការវាស់ដវងច្លើការរ ាំៃឹងទុកច្លើការខាត្បង់            
ឥណទាន ("ECL") និងការច្ម្រជ្ើសច្រ ើស និងការអនុម័ត្ច្លើរាំរូដែលច្ម្របើច្ែើមបីវាស់ដវងច្លើការរ ាំៃឹងទុកច្លើការ
ខាត្បង់ឥណទាន។ 

• កាំណត់្សាា ល់ 30ែ(iv)៖ រុណភាៃឥណទានថ្នម្របាក់កមចីែុលនិងបុច្រម្របទានែល់អតិ្ងិជ្ន - ការបញ្ចូ ល
ៃ័ត៌្ានច្លើការម្របច្មើលច្មើលនាច្ៃលអនារត្។ 
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4. ការបា៉ា ន់សាម ន នងិការវនិិចឆ័យ (រ) 

ែ. ការសនមត្និងការបា៉ៅ ន់សាម នភាៃមិនម្របាកែម្របជា 

ៃ័ត៌្ានអាំៃីភាៃមិនម្របាកែម្របជាថ្នការសនមត្ និងការបា៉ៅ ន់សាម ន ដែលានហានិភ័្យជាសារវនដ ដែលអាឆច្ធ្ាើឲ្យ
ាននិយ័ត្ភាៃច្លើត្ថ្មលច្យាងថ្នម្រទៃយសកមម និងបាំណុល ម្រត្ូវបានបញ្ចូ លកនុងកាំណត់្សាា ល់ ែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

• កាំណត់្សាា ល់ 32រ(vi)៖ ការកាំណត់្ច្លើត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនានទិននន័យដែល
អាឆអច្ងាត្បាន។ 

• កាំណត់្សាា ល់ 32រ(vii)៖ ឱនភាៃថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការកាំណត់្សាសធាតុ្ច្ៅកនុងរាំរូថ្នការវាស់ដវង
ច្លើការរ ាំៃឹងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទាន រមួទាាំងការបញ្ចូ លៃ័ត៌្ានថ្នការម្របច្មើលច្មើលនាច្ៃលអនារត្។ 

• កាំណត់្សាា ល់ 32រ(vii)៖ ឱនភាៃថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការសនមត្សាំខាន់  ៗ ដែលច្ម្របើម្របាស់កនុងការ       
បា៉ៅ ន់សាម នលាំហូរទឹកម្របាក់ដែលអាឆម្របមូលមកវញិបាន។ 

5. ការបាូររបូិយបណ័ណ ពីត្បាក់ដុល្លា រអាយមរកិយៅជាត្បាក់យរៀល 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានបង្កា ញជាម្របាក់ែុោល រអាច្មរកិ ដែលម្រត្ូវជារបិូយប័ណណមុែង្កររបស់សាខា           
ធ្នាគារ។ ការបាូររបិូយប័ណណៃីម្របាក់ែុោល រអាច្មរកិ ច្ៅជាម្របាក់ច្រៀលដែមរ បានបាំច្ៃញតាមលកខែណឌ ត្ម្រមូវថ្នការ
បង្កា ញៃត៌្ានច្ដ្ឋយអនុច្ោមតាមឆាប់សាីៃីរណច្នយយ និងសវនកមម ច្ហើយការបដូររបិូយប័ណណច្នុះច្ធ្ាើច្ឡើង
ច្ដ្ឋយអនុច្ោមច្ៅតាម ស.រ.អ.ក 21 – ឥទធិៃលថ្នការដម្របម្របួលអម្រតាបាូ ររបិូយប័ណណបរច្ទស។  

ម្រទៃយសកមម និងបាំណុល ម្រត្ូវបានបាូរតាមអម្រតានាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ ច្ហើយរណនីការយិាល័យកណាា ល 
និងរណនីមូលធ្នច្ទសង ចៗ្ទៀត្ ម្រត្ូវបានបាូរតាមអម្រតាម្របវត្ាិសាស្តសដ។ របាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ និងលទធ
ទលលមអិត្ច្ទសង  ៗនិងរបាយការណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់ ម្រត្ូវបានបាូរច្ៅជាម្របាក់ច្រៀល ច្ដ្ឋយច្ម្របើម្របាស់អម្រតាមធ្យម
ច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទ ដែលអម្រតាច្នុះម្រត្ូវបានចត់្ទុកថាានលកខណៈសមស្សប ៃីច្ម្រពាុះអម្រតាបដូរម្របាក់ច្នុះ មិន
ានការដម្របម្របួលជាសារវនដច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទ។ ភាៃែុសគាន ដែលច្កើត្ច្ឡើងៃីការបាូររូបិយប័ណណ ម្រត្ូវបាន
ទទួលសាា ល់ជា “ទុនបម្រមុងៃីការបាូររបិូយប័ណណ” ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធទលលមអិត្ច្ទសងៗ។ 

 
 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 
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5. ការបាូររបូិយបណ័ណ ពីត្បាក់ដុល្លា រអាយមរកិយៅជាត្បាក់យរៀល (រ) 

សាខាធ្នាគារច្ម្របើម្របាស់អម្រតាបាូររបិូយប័ណណែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

  អម្រតានាកាលបរចិ្ឆេទ 
  រាយការណ៍ អម្រតាមធ្យម 

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 1 ែុោល រអាច្មរកិ =  4,074 ច្រៀល 4,068 ច្រៀល 

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 1 ែុោល រអាច្មរកិ = 4,045 ច្រៀល 4,077 ច្រៀល 
      

តួ្ច្លែជាម្របាក់ច្រៀលច្នុះ រឺសម្រាប់ជាការបង្កា ញដត្ប៉ៅុច្ណាណ ុះ ច្ហើយមិនម្រត្ូវបានយកមកបកស្សាយថាតួ្ច្លែ
ម្របាក់ែុោល រអាច្មរកិច្នុះ ម្រត្ូវបានបដូរច្ៅជាម្របាក់ច្រៀល ឬរួរម្រត្ូវបានបដូរជាម្របាក់ច្រៀល ឬនឹងម្រត្ូវបានបដូរជាម្របាក់
ច្រៀល នាច្ៃលអនារត្តាមអម្រតាបដូរម្របាក់ច្នុះ ឬអម្រតាបដូរម្របាក់ច្ទសងច្ទៀត្ច្នាុះច្ឡើយ។ 

6. សាច់ត្បាក់ នងិសាច់ត្បាក់សមមលូ - សទុធ 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     

សាឆ់ម្របាក់សមមូលច្ៅធ្នាគារនានា 25,161,097 38,636,952 102,506,309 156,286,470 
សាឆ់ម្របាក់សមមូលច្ៅធ្នាគារជាតិ្

ថ្នកមពុជា 24,758,034 27,680,599 100,864,231 111,968,023 
សាឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ 2,698,534 1,395,105 10,993,828 5,643,200 
សាឆ់ម្របាក់សមមូលច្ទសងៗ 1,195 - 4,868 - 
សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សមមូល

កនុងរបាយការណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់ 52,618,860 67,712,656 214,369,236 273,897,693 

ែក៖ សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ៃី
ឱនភាៃថ្នត្ថ្មល (312,390) (1,713,538) (1,272,677) (6,931,261) 

 52,306,470 65,999,118 213,096,559 266,966,432 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

20 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

6. សាច់ត្បាក់ នងិសាច់ត្បាក់សមមលូ - សទុធ (រ) 

បដម្រមបម្រមួលសាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ៃីឱនភាៃថ្នត្ថ្មលសាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សមមូលានែូឆត្ច្ៅ៖ 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
នាថ្ងៃទី1 ដែមករា 1,713,538 96,383 6,931,261 392,761 
សាំវធិានធ្នសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ 

(កាំណត់្សាា ល់ 9ក(ii)) (1,401,148) 1,617,155 (5,699,870) 6,593,141 
លច្មអៀងៃីការបាូររបិូយប័ណណ - - 41,286 (54,641) 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 312,390 1,713,538 1,272,677 6,931,261 

7. ត្បាក់បយញ្ញ ើយៅធនាគារជារិននកមពុជា 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 

 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 

 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 

   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     

មូលបម្រត្អាឆជួ្ញែូរបាន 7,088,128 479,101 28,877,033 1,937,964 

ច្ៅកនុងអាំឡុងឆ្ន ាំ សាខាធ្នាគារ បានដ្ឋក់មូលបម្រត្អាឆជួ្ញែូរបានច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាដែលានឆាំនួន 
7,083,000 ែុោល រអាច្មរកិ និងានកាលកាំណត់្រយៈច្ៃល 3.5ដែ ច្ហើយទទួលបានការម្របាក់ឆច្នាល ុះៃី 0.50% ច្ៅ 
2.25%កនុងមួយឆ្ន ាំ (2020៖ មូលបម្រត្អាឆជួ្ញែូរបានឆាំនួយ 460,000 ែុោល រអាច្មរកិ ដែលានកាលកាំណត់្               
រយៈច្ៃល 6ដែ ច្ហើយទទួលបានការម្របាក់ឆច្នាល ុះៃី 0.14% ច្ៅ 0.65% កនុងមួយឆ្ន ាំ) ច្ែើមបីធានាែល់សនេនីយភាៃ
ច្ដ្ឋយានការធានា (“LPCO”) (កាំណត់្សាា ល់ 16)។ អនកម្ររប់ម្ររងសាខាធ្នាគារបានអនុវត្ាវធីិ្សាស្តសា           
ច្លើកដលងឆាំច្ពាុះឥណទានត្ថ្មលទាប ច្ហើយបានវាយត្ថ្មលថា លទធភាៃថ្នការែកខានសង (PD) ថ្នម្របាក់បច្ញ្ញើ
ជាមួយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា រឺច្សេើរដត្សូនយ ែូច្ឆនុះច្ហើយៃុាំានសាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ឱនភាៃត្ថ្មល        
ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ច្ទ។ 

 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

21 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

8. ត្បាក់រមកលត់ាមចាប ់
  ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
  ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 
  ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
    (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
ម្របាក់ត្មាល់ធានាច្ែើមទុន ក 5,000,000 5,000,000 20,370,000 20,225,000 
ម្របាក់បម្រមុងកាត្ៃាកិឆចច្លើ 

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន
និងធ្នាគារនានា ែ 8,683,491 18,683,689 35,376,542 75,575,522 

  13,683,491 23,683,689 55,746,542 95,800,522 

ក. ម្របាក់ត្មាល់ធានាច្ែើមទុន 

ច្យាងតាមម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ច្លែ ធ្7-01-136 ឆុុះថ្ងៃទី15 ដែតុ្ោ ឆ្ន ាំ2001 សាខាធ្នាគារ 
ត្ម្រមូវឲ្យរកាម្របាក់ត្មាល់តាមឆាប់ឆាំនួន 10% ថ្នច្ែើមទុនរបស់ែលួន។ ម្របាក់ត្មាល់ច្នុះ រឺមិនអាឆច្ម្របើម្របាស់កនុង
ម្របតិ្បត្ាិការម្របចាំថ្ងៃរបស់ែលួនបានច្ឡើយ ប៉ៅុដនាសាខាធ្នាគារអាឆែកវញិបាន ច្ៅច្ៃលដែលសាខាធ្នាគារ
សច្ម្រមឆឆិត្ាឈប់ច្ធ្ាើអាជី្វកមមច្ៅកនុងម្រៃុះរាជាណាឆម្រកកមពុជាច្ដ្ឋយសម័ម្ររឆិត្ា។ 

ែ. ម្របាក់បម្រមងុកាត្ៃាកិឆចច្លើម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ននិងធ្នាគារនានា 

ច្នុះរឺជាទុនបម្រមុងកាត្ៃាកិឆច ដែលដម្របម្របួលអាស្ស័យច្លើកម្រមិត្ថ្នម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្នច្ៅសាខា                
ធ្នាគារ។ វាម្រត្ូវបានរកាទុកច្ដ្ឋយអនុច្ោមតាមម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ច្លែ ធ្7-012-140 ម្រប.ក. 
ឆុុះថ្ងៃទី27 ដែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ2012 កនុងអម្រតា 8.00% ថ្នម្របាក់បច្ញ្ញើជាមធ្យមម្របចាំថ្ងៃរបស់អតិ្ងិជ្នជាម្របាក់ច្រៀល និង 
12.50% ជារបិូយប័ណណច្ម្រៅៃីម្របាក់ច្រៀល ច្ហើយៃុាំទទួលបានការម្របាក់ច្នាុះច្ទ ដែលានសុៃលភាៃចប់ៃីថ្ងៃទី
29 ដែសីហា ឆ្ន ាំ2018។ 

ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា បានច្ឆញច្សឆកដីម្របកាសឆុុះថ្ងៃទី18 ដែមីនា ឆ្ន ាំ2020 សាីៃីការកាត់្បនថយអម្រតា              
ម្របាក់បម្រមុងកាត្ៃាកិឆច (“RRR”) ច្លើម្របាក់ច្រៀល និងរបិូយប័ណណបរច្ទសមកម្រតឹ្មឆាំនួន 7% សម្រាប់ម្របាក់បច្ញ្ញើ និង
កមចីរបិូយប័ណណកនុងស្សុក និងបរច្ទស ច្ែើមបីជួ្យកាត់្បនថយទលប៉ៅុះពាល់ថ្នជ្ាំងឺរាត្ត្ាត្ កូវែី-19 មកច្លើ      
ច្សែឋកិឆចកមពុជា ដែលច្ៅដត្អាឆអនុវត្ាបានរហូត្ែល់ថ្ងៃទី31ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021។ 

រ. តាមអម្រតាការម្របាក់ (ម្របចាំឆ្ន ាំ)៖ 
 2021 2020 
ម្របាក់ត្មាល់ធានាច្ែើមទុន 0.02% 0.09% 
ម្របាក់បម្រមុងកាត្ៃាកិឆចច្លើម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន

និងធ្នាគារនានា គាម ន គាម ន 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

22 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

9. ឥណទាន និងបុយរត្បទានផ្ាលដ់លអ់រថិិជន - សទុធ 

(ក) ការវភិារតាមម្របច្ភ្ទឥណទាន 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
ឥណទានពាណិជ្ជកមម៖     
 ឥណទានវបិារូបន៍ 155,587 520,975 633,861 2,107,344 
 ឥណទានរយៈច្ៃលែលី 14,614,074 7,787,053 59,537,737 31,498,629 
 ឥណទានរយៈច្ៃលដវង 15,865,463 6,931,175 64,635,896 28,036,603 
 វកិាយប័ម្រត្ទាំនុកឆិត្ា 3,744,184 2,746,426 15,253,807 11,109,293 
 34,379,308 17,985,629 140,061,301 72,751,869 
ែក៖ សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់

ឱនភាៃថ្នត្ថ្មល (3,397,835) (3,113,428) (13,842,780) (12,593,816) 
 30,981,473 14,872,201 126,218,521 60,158,053 

(i) បដម្រមបម្រមួលថ្នសាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ឱនភាៃថ្នត្ថ្មលច្លើឥណទាន និងបុច្រម្របទានទដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន ាន
ែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
នាថ្ងៃទី1 ដែមករា 3,113,428 3,501,799 12,593,816 14,269,831 
ការបដនថម/(កត់្ម្រត្ឡប់វញិ) នូវ         

សាំវធិានធ្នកនុងការយិបរចិ្ឆេទ
(កាំណត់្សាា ល់9ក(ii)) 284,407 (388,371) 1,156,968 (1,583,389) 

លច្មអៀងៃីការបដូររបិូយប័ណណ - - 91,996 (92,626) 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 3,397,835 3,113,428 13,842,780 12,593,816 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

23 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

9. ឥណទាន និងបុយរត្បទានផ្ាលដ់លអ់រថិិជន - សទុធ (រ) 

(ក) ការវភិារតាមម្របច្ភ្ទឥណទាន (ត្) 

(ii) ខាត្/(ឆាំច្ណញ)ៃីឱនភាៃថ្នត្ថ្មលច្លើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានទទួលសាា ល់ច្ៅកនុងឆាំច្ណញ ឬខាត្ ាន
សច្ងខបែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
 
 2021 2020 2021 2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
ការខាត្បង់ៃីឱនភាៃថ្នត្ថ្មលសុទធច្លើ៖ 

សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សមមូល
(កាំណត់្សាា ល់ 6) (1,401,148) 1,617,155 (5,699,870) 6,593,141 

ឥណទាន និងបុច្រម្របទានទាល់ែល់
អតិ្ងិជ្ន (កាំណត់្សាា ល់ 9ក(i)) 284,407 (388,371) 1,156,968 (1,583,389) 

កិឆចសនាច្ម្រៅតារាងតុ្លយការ                
(កាំណត់្សាា ល់ 28ក) 142,370 (61,194) 579,161 (249,488) 

 (974,371) 1,167,590 (3,963,741) 4,760,264 

(ែ) ការវភិារតាមកាលកាំណត់្ 
 
 

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 

 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 

 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
រយៈច្ៃល 1ដែ - - - - 
> 1 ច្ៅ 3ដែ 7,511,972 5,788,381 30,603,774 23,414,001 
> 3 ច្ៅ 6ដែ 9,078,769 4,730,991 36,986,905 19,136,859 
> 6 ច្ៅ 12ដែ 1,767,501 - 7,200,799 - 
> 1 ច្ៅ 3ឆ្ន ាំ 1,683,320 - 6,857,846 - 
> 3 ច្ៅ 5ឆ្ន ាំ 752,697 1,091,829 3,066,488 4,416,448 
ច្លើសៃី 5ឆ្ន ាំ 13,585,049 6,374,428 55,345,489 25,784,561 

 34,379,308 17,985,629 140,061,301 72,751,869 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

24 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

9. ឥណទាន និងបុយរត្បទានផ្ាលដ់លអ់រថិិជន - សទុធ (រ) 

(រ) ការវភិារតាមម្របច្ភ្ទអតិ្ងិជ្ន 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 

 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 

     
អតិ្ងិជ្នខាងច្ម្រៅ 34,379,308 17,985,629 140,061,301 72,751,869 

( ) ការវភិារតាមអម្រតាការម្របាក់ (ម្របចាំឆ្ន ាំ) 
 2021 2020 
     
ឥណទានពាណិជ្ជកមម៖     
 ឥណទានវបិារបូន៍ 7.5%  -  9% 6% - 7.5% 
 ឥណទានរយៈច្ៃលែលី 2.7%  -  6% 6% - 7.5% 
 ឥណទានរយៈច្ៃលដវង 2.9%  -  5.7% 2.75% - 15% 
 វកិាយប័ម្រត្ទាំនុកឆិត្ា 7.25% 3.4% - 7.5% 

សម្រាប់ការវភិារបដនថមច្លើឥណទាន និងបុច្រម្របទានទាល់ែល់អតិ្ងិជ្នែុល សូមច្មើលកាំណត់្សាា ល់ 30ែ។ 

10. ត្ទពយសកមមយផ្េង  ៗ
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 

 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 

 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 

   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     

ម្របាក់កក់ដែលនឹងម្រត្ូវទទួល
ម្រត្ឡប់មកវញិ 111,347 111,498 453,628 451,009 

ឆាំណាយបង់មុន 90,853 85,955 370,135 347,688 
ច្ទសង  ៗ 73,436 105,859 299,179 428,200 

 275,636 303,312 1,122,942 1,226,897 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

25 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

11. ត្ទពយសកមមអរបូ ី
 

 ស ូដហារ 
ការង្ករកាំៃុង
ែាំច្ណើ រការ សរបុ 

2021 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
    (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
នថាយដើម     
នាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2021 33,940 231,064 265,004 1,071,941 
ការទិញបដនថម 140,939 - 140,939 573,340 
ការច្ទេរ 231,064 (231,064) - - 
លច្មអៀងៃីការបដូររបិូយប័ណណ - - - 8,531 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 405,943 - 405,943 1,653,812 

ែក៖ រលំសប់ងគរ     
នាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2021 18,252 - 18,252 73,829 
រ ាំលស់ 78,501 - 78,501 319,342 
លច្មអៀងៃីការបដូររបិូយប័ណណ - - - 1,001 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 96,753 - 96,753 394,172 

រនមាយយាង     
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 309,190 - 309,190 1,259,640 

 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

26 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

11. ត្ទពយសកមមអរបូ ី(រ) 
 

 ស ូដហារ 
ការង្ករកាំៃុង
ែាំច្ណើ រការ សរបុ 

2020 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
    (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
នថាយដើម     

នាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2020 33,940 - 33,940 138,306 
ការទិញបដនថម - 231,064 231,064 942,048 
លច្មអៀងៃីការបដូររបិូយប័ណណ - - - (8,413) 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 33,940 231,064 265,004 1,071,941 

ែក៖ រលំសប់ងគរ     
នាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2020 11,449 - 11,449 46,655 
រ ាំលស់ 6,803 - 6,803 27,736 
លច្មអៀងៃីការបដូររបិូយប័ណណ - - - (562) 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 18,252 - 18,252 73,829 

រនមាយយាង     

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 15,688 231,064 246,752 998,112 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

27 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

12. ត្ទពយ និងបរកិាា រ 
 

2021 

ការដកលមអ                
ម្រទៃយជួ្ល បរកិាខ រកុាំៃយូទ័រ  

បរកិាខ រការរយិាល័យ          
និងច្ម្ររឿងសង្កា រមឹ យានយនា 

ការង្ករកាំៃុង 
ែាំច្ណើ រការ សរបុ 

 ែុោល អាច្មរកិ ែុោល អាច្មរកិ ែុោល អាច្មរកិ ែុោល អាច្មរកិ ែុោល អាច្មរកិ ែុោល អាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
 

   
  

 (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
នថាយដើម        
នាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2021 661,569 306,132 92,343 1,110 12,364 1,073,518 4,342,380 
ការទិញបដនថម - 20,694 898 - - 21,592 87,836 
ការច្ទេរ - 12,364 - - (12,364) - - 
លច្មអៀងៃីការបដូររបិូយប័ណណ - - - - - - 31,262 
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 661,569 339,190 93,241 1,110 - 1,095,110  4,461,478 
ែក៖ រលំសប់ងគរ      

  

នាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2021 396,542 210,258 86,983 1,110 - 694,893 2,810,842 
រ ាំលស់ 66,103 64,931 1,327 - - 132,361 538,445 
លច្មអៀងៃីការបដូររបិូយប័ណណ - - - - - - 20,946 
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 462,645 275,189 88,310 1,110 - 827,254 3,370,233 

រនមាយយាង        
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 198,924 64,001 4,931 - - 267,856 1,091,245 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

28 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

12. ត្ទពយ និងបរកិាា រ (រ) 

2020 

ការដកលមអ                
ម្រទៃយជួ្ល បរកិាខ រកុាំៃយូទ័រ  

បរកិាខ រការរយិាល័យ          
និងច្ម្ររឿងសង្កា រមឹ យានយនា 

ការង្ករកាំៃុង 
ែាំច្ណើ រការ សរបុ 

 ែុោល អាច្មរកិ ែុោល អាច្មរកិ ែុោល អាច្មរកិ ែុោល អាច្មរកិ ែុោល អាច្មរកិ ែុោល អាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
 

   
  

 (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
នថាយដើម        
នាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2020 661,569 246,177 87,575 1,110 - 996,431 4,060,457 
ការទិញបដនថម - 59,955 4,768 - 12,364 77,087 314,284 
លច្មអៀងៃីការបដូររបិូយប័ណណ - - - - - - (32,361) 
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 661,569 306,132 92,343 1,110 12,364 1,073,518 4,342,380 
ែក៖ រលំសប់ងគរ    

  
  

នាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2020 330,259 157,961 85,218 1,051 - 574,489 2,341,043 
រ ាំលស់ 66,283 52,297 1,765 59 - 120,404 490,887 
លច្មអៀងៃីការបដូររបិូយប័ណណ - - - - - - (21,088) 
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 396,542 210,258 86,983 1,110 - 694,893 2,810,842 

រនមាយយាង        
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 265,027 95,874 5,360 - 12,364 378,625   1,531,538 

 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

29 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

13. សទិធិយត្បើត្បាសត់្ទពយសកមម 

សាខាធ្នាគារ បានបនាកិឆចសនាជួ្លទីតាាំងការយិាល័យសម្រាប់រយៈច្ៃល 2 ឆ្ន ាំបដនថមច្ទៀត្ចប់ៃីថ្ងៃទី15 ដែកុមភៈ 
ឆ្ន ាំ2021 ែល់ថ្ងៃទី15 ដែសីហា ឆ្ន ាំ2022 ជាមួយនឹងជ្ច្ម្រមើសកនុងការៃនារច្ៃលបដនថមែល់ថ្ងៃទី15 ដែកុមភៈ ឆ្ន ាំ2023។  

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
នថាយដើម     
នាថ្ងៃទី1 ដែមករា  888,202 539,462 3,592,777 2,167,558 
ការជួ្លបដនថម (*) 71,785 348,740 292,021 1,421,813 
លច្មអៀងៃីការបដូររបិូយប័ណណ - - 26,189 3,406 
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 959,987 888,202 3,910,987 3,592,777 

រលំសប់ងគរ     
នាថ្ងៃទី1 ដែមករា 524,883 349,922 2,123,152 1,425,932 
រ ាំលស់កនុងការយិបរចិ្ឆេទ 207,319 174,961 843,374 713,316 
លច្មអៀងៃីការបដូររបិូយប័ណណ - - 16,465 (16,096) 
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 732,202 524,883 2,982,991 2,123,152 

រនមាយយាង     
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 227,785 363,319 927,996 1,469,625 

(*) ការជួ្លបដនថមច្នុះ សាំច្ៅែល់ការវាស់ដវងច្ឡើងវញិនូវបាំណុលភ្តិ្សនា ដែលច្កើត្ច្ឡើងច្ដ្ឋយសារការ
បដនថមនូវ រយៈច្ៃលជួ្ល។ 

14. ត្បាក់បយញ្ញ ើរបសអ់រថិិជន 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
រណនីសនសាំ 33,171,581 31,919,253 135,141,021 129,113,378 
ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ 9,664,997 8,889,549 39,375,198 35,958,226 
ម្របាក់បច្ញ្ញើតាមត្ម្រមូវការ 5,564,815 8,245,253 22,671,056 33,352,048 

 48,401,393 49,054,055 197,187,275 198,423,652 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

30 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

14. ត្បាក់បយញ្ញ ើរបសអ់រថិិជន (រ) 

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្នខាងច្លើច្នុះ ម្រត្ូវបានវភិារែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
(ក) តាមកាលកាំណត់្៖     

រយៈច្ៃល 1ដែ 38,736,396 40,647,473 157,812,077 164,419,028 
> 1 ច្ៅ 3ដែ 299,271 53,041 1,219,230 214,551 
> 3 ច្ៅ 6ដែ 420,685 1,542,679 1,713,871 6,240,137 
> 6 ច្ៅ 12ដែ 7,577,798 5,738,544 30,871,949 23,212,410 
ៃី 1 ច្ៅ 3ឆ្ន ាំ  1,367,243 1,072,318 5,570,148 4,337,526 

 48,401,393 49,054,055 197,187,275 198,423,652 

(ែ) វភិារតាមម្របច្ភ្ទអតិ្ងិជ្ន៖     
ឯកត្ាជ្ន 15,614,168 21,537,388 63,612,120 87,118,734 
សហម្រគាស 32,787,225 27,516,667 133,575,155 111,304,918 

 48,401,393 49,054,055 197,187,275 198,423,652 

(រ) តាមទាំនាក់ទាំនង៖     
សមព័នធញាតិ្   104,374 157,104 425,220     635,486 
មិនដមនសមព័នធញាតិ្   48,297,019 48,896,951 196,762,055 197,788,166 

 48,401,393 49,054,055 197,187,275 198,423,652 

( ) តាមនិវាសនដ្ឋឋ ន៖     
និវាសនជ្ន 46,222,184 46,923,679 188,309,178 189,806,282 
អនិវាសនជ្ន 2,179,209 2,130,376 8,878,097 8,617,370 

 48,401,393 49,054,055 197,187,275 198,423,652 
 

(ង) តាមអម្រតាការម្របាក់ (ម្របចាំឆ្ន ាំ)៖   
 2021 2020 

រណនីសនសាំ 0.5% - 1.00% 0.5% - 1.00% 
ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ 1.00% - 5.00% 1.00% - 4.75% 
ម្របាក់បច្ញ្ញើតាមត្ម្រមូវការ គាម ន គាម ន 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

31 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

15. ត្បាក់បយញ្ញ ើរបសធ់នាគារនានា 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ - 5,640,825 - 22,817,137 
ម្របាក់បច្ញ្ញើតាមត្ម្រមូវការ 68,595 68,612 279,456 277,536 

 68,595 5,709,437 279,456 23,094,673 

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់ធ្នាគារនានា ម្រត្ូវបានវភិារែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 

   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
(ក) តាមកាលកាំណត់្៖     

រយៈច្ៃល 1 ដែ 68,595 5,709,437 279,456 23,094,673 
> 1 ច្ៅ 3 ដែ - - - - 

 68,595 5,709,437 279,456 23,094,673 

(ែ) តាមទាំនាក់ទាំនង៖     
សមព័នធញាតិ្ - 5,047,500 - 20,417,138 
មិនដមនសមព័នធញាតិ្ 68,595 661,937 279,456 2,677,535 
 68,595 5,709,437 279,456 23,094,673 

(រ) តាមនិវាសនដ្ឋឋ ន៖     
និវាសនជ្ន 68,595 661,937 279,456 2,677,535 
មិនដមននិវាសនជ្ន - 5,047,500 - 20,417,138 

 68,595 5,709,437 279,456 23,094,673 

( ) តាមអម្រតាការម្របាក់ (ម្របចាំឆ្ន ាំ)៖   
 2021 2020 

ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ គាម ន 0.62% - 2.00% 
ម្របាក់បច្ញ្ញើតាមត្ម្រមូវការ គាម ន គាម ន 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

32 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

16. ត្បាក់កមច ី
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 

 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 

 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     

កមចី - ម្របតិ្បត្ាិការទាល់សនេនីយភាៃ
ច្ដ្ឋយានការធានា (“LPCO”) 5,008,863 447,986 20,406,108 1,812,103 

 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
តាមកាលកាំណត់្     
> 1 ច្ៅ 3ដែ - - - - 
> 3 ច្ៅ 6ដែ - - - - 
> 6 ច្ៅ 12ដែ 5,008,863 447,986 20,406,108 1,812,103 
> 1 ច្ៅ 3ឆ្ន ាំ - - - - 

 5,008,863 447,986 20,406,108 1,812,103 

ម្របាក់កមចីច្នុះ សាំច្ៅច្ៅច្លើម្របាក់កមចីៃីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ដែលានមូលបម្រត្អាឆជួ្ញែូរបាន (កាំណត់្
សាា ល់ 7) ជាម្រទៃយបញ្ជច ាំ។ ម្របាក់កមចីច្នុះ ានអម្រតាការម្របាក់ 3% (2020៖ 2.50%) កនុងមួយឆ្ន ាំ។ 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

33 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

17. អនុបណុំល 

អនុបាំណុល ត្ាំណាងឲ្យម្របាក់កមចីគាម នការធានា រយៈច្ៃលដវងៃីការយិាល័យកណាា ល និងានសមតុ្លយ            
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ឆាំនួន 3,000,000 ែុោល រអាច្មរកិ (ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020៖ 3,000,000 ែុោល អាច្មរកិ) តាម
កិឆចម្រៃមច្ម្រៃៀង ឆុុះថ្ងៃទី25 ដែកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ2018 និងអនុសសរណៈឆុុះថ្ងៃទី25 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2021 ជាមួយលកខែណឌ ែូឆ
ខាងច្ម្រកាមច្នុះ៖ 

ឥណទានសរបុ 3,000,000 ែុោល រអាច្មរកិ 

កាលកាំណត់្ រយៈច្ៃល 7ឆ្ន ាំ ចប់ៃីថ្ងៃទី31 ដែកកាដ្ឋ ឆ្ន ាំ2018 ែល់ថ្ងៃទី30 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2025។ 

ការទូទាត់្ម្របាក់ច្ែើម ការបង់រ ាំលស់ម្របចាំឆ្ន ាំ ច្ដ្ឋយកនុងមួយឆ្ន ាំៗបង់ឆាំនួយ 600,000 ែុោល រអាច្មរកិ និង
ម្រត្ូវបានៃនារកាលវភិារទូទាត់្ែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
- សាំណងច្ែើមច្លើកទី 1 នាថ្ងៃទី30 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2024 
- សាំណងច្ែើមច្លើកទី 2 នាថ្ងៃទី30 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2025 
- សាំណងច្ែើមច្លើកទី 3 នាថ្ងៃ30 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2026 
- សាំណងច្ែើមច្លើកទី 4 នាថ្ងៃទី30 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2027 
- សាំណងច្ែើមច្លើកទី 5 នាថ្ងៃទី30 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2028 

ការទូទាត់្ការម្របាក់ ការបង់ជាម្រតី្ាសដទអកច្លើច្សឆកាីជូ្នែាំណឹងរបស់ការយិាល័យកណាា ល 

អម្រតាការម្របាក់ LIBOR (3 ដែ) + 1.50% 

សាខាធ្នាគារ ទទួលបានការអនុម័ត្ៃីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ដែលអនុញ្ជញ ត្ឲ្យបញ្ចូ លអនុបាំណុលខាងច្លើ 
ច្ៅកនុងច្ែើមទុនថាន ក់ទី2 សម្រាប់ច្គាលបាំណងរណនាមូលនិធិ្ផ្លេ ល់សុទធ នាថ្ងៃទី8 ដែសីហា ឆ្ន ាំ2018។ 

បដម្រមបម្រមួលថ្នអនុបាំណុលានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 

     
នាថ្ងៃទី1 ដែមករា 3,000,000 3,000,000 12,135,000 12,225,000 
លច្មអៀងៃីការបដូររបិូយប័ណណ - - 87,000 (90,000) 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 3,000,000 3,000,000 12,222,000 12,135,000 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

34 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

18. បំណុលភរសិនា 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     

ត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នបាំណុលភ្តិ្សនា     
រយៈច្ៃលែលី 215,338 169,291 877,287 684,782 
រយៈច្ៃលដវង - 179,449 - 725,871 

ត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នបាំណុលភ្តិ្សនាសរបុ 215,338 348,740 877,287 1,410,653 
     

វភិារតាមកាលកាំណត់្ - លាំហូរទឹកម្របាក់មិន
បានច្ធ្ាើអបបហារតាមកិឆចសនា     

តិ្ឆជាង 1ឆ្ន ាំ 217,440 181,200 885,851 732,954 
1ឆ្ន ាំ ច្ៅ 5ឆ្ន ាំ - 181,200 - 732,954 
សរបុបាំណុលភ្តិ្សនាមិនបាន

ច្ធ្ាើអបបហារ 217,440 362,400 885,851 1,465,908 

ឆាំនួនដែលបានទទួលសាា ល់ជាឆាំច្ណញ ឬខាត្ 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
ឆាំណាយការម្របាក់ច្លើបាំណុលភ្តិ្សនា 12,253 3,145 49,845 12,822 
ឆាំណាយពាក់ៃ័នធភ្តិ្សនាច្លើម្រទៃយសកមម

ានត្ថ្មលទាបច្ដ្ឋយមិនរាប់បញ្ចូ ល             
ភ្តិ្សនាថ្នម្រទៃយសកមម ដែលាន            
ត្ថ្មលទាបច្ហើយរយៈច្ៃលែលី 26,627 24,472 108,319 99,772 

 38,880 27,617 158,164 112,594 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

35 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

18. បំណុលភរសិនា (រ) 

ឆាំនួនដែលបានទទួលសាា ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់ 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់5) 
     
ម្របាក់ច្ែើមច្លើការទូទាត់្ភ្តិ្សនា 205,187 214,295 834,701 873,681 
ការម្របាក់ច្លើការទូទាត់្ភ្តិ្សនា 12,253 3,145 49,845 12,822 

ទឹកម្របាក់បានបង់សម្រាប់ភ្តិ្សនា 217,440 217,440 884,546 886,503 

19. បំណុលយផ្េង  ៗ

 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
បាំណុលៃនធច្ទសង  ៗ 26,697 112,954 108,764 456,899 
ឆាំណាយបងារ និងបាំណុលម្រត្ូវទូទាត់្       

ច្ទសង  ៗ 99,482 76,926 405,289 311,166 

 126,179 189,880 514,053 768,065 

20. ពនធយលើត្បាក់ចំយណញ  

ក. បាំណុលៃនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាំឆ្ន ាំ 
អនុច្ោមតាមឆាប់សារច្ៃើៃនធថ្នម្រៃុះរាជាណាឆម្រកកមពុជា សាខាធ្នាគារានកាត្ៃាកិឆចបង់ៃនធច្លើម្របាក់
ឆាំច្ណញ ច្ដ្ឋយរណនាតាមអម្រតា 20% ថ្នម្របាក់ឆាំច្ណញជាប់ៃនធ ឬក៏បង់ៃនធអបបបរាច្ដ្ឋយរណនាតាម
អម្រតា 1% ថ្នម្របាក់ឆាំណូលច្ៅច្ៃលដែលៃនធមួយណាានឆាំនួនធ្ាំជាង។ 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

36 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

20. ពនធយលើត្បាក់ចំយណញ (រ) 

ែ. ៃនធៃនារជាម្រទៃយសកមម - សុទធ 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
ៃនធៃនារជាម្រទៃយសកមម 395,311 628,615 1,610,497 2,542,748 
ៃនធៃនារជាបាំណុល (51,711) (94,314) (210,671) (381,500) 

ៃនធៃនារជាម្រទៃយសកមម - សុទធ 343,600 534,301 1,399,826 2,161,248 

ៃនធៃនារជាម្រទៃយសកមម/(បាំណុល) រមួានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
សាំវធិានធ្នច្លើឱនភាៃត្ថ្មលថ្ន

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 189,383 384,258 771,546 1,554,324 
សិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទៃយសកមម (45,557) (72,664) (185,599) (293,926) 
បាំណុលភ្តិ្សនា 43,068 69,748 175,459 282,131 
ឆាំណូលៃនារ 23,122 8,229 94,199 33,286 
រ ាំលស់ (6,154) (21,650) (25,071) (87,574) 
ម្របាក់ខាត្ៃនធដែលបានច្យាងច្ៅមុែ 139,738 166,380 569,292 673,007 

ៃនធៃនារជាម្រទៃយសកមម 343,600 534,301 1,399,826 2,161,248 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

37 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

20. ពនធយលើត្បាក់ចំយណញ (រ) 

ែ. ៃនធៃនារជាម្រទៃយសកមម - សុទធ (ត្) 

បដម្រមបម្រមួលថ្នៃនធៃនារានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
 
 2021 2020 2021 2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
នាថ្ងៃទី1 ដែមករា  534,301  294,437  2,161,248  1,199,831 
ទទួលសាា ល់ជាឆាំច្ណញ ឬខាត្   (190,701) 239,864  (775,772) 977,926 
លច្មអៀងៃីការបដូររបិូយប័ណណ - - 14,350 (16,509) 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 343,600 534,301 1,399,826 2,161,248 

រ. (អត្ថម្របច្យាជ្ន៍)/ឆាំណាយៃនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ  
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
ៃនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាំឆ្ន ាំ - - - - 
ៃនធៃនារ (190,701) 239,864 (775,772) 977,926 

 (190,701) 239,864 (775,772) 977,926 

ៃនធអបបបរា (កាំណត់្សាា ល់ 27) 21,890 24,337 89,049 99,222 
 

 

 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

38 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

20. ពនធយលើត្បាក់ចំយណញ (រ) 

រ. (អត្ថម្របច្យាជ្ន៍)/ឆាំណាយៃនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ (ត្) 

ការច្ទេៀងផ្លេ ត់្ៃនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញដែលម្រត្ូវបានរណនាតាមអម្រតាៃនធទលូវការ ឆាំច្ពាុះ(អត្ថម្របច្យាជ្ន៍)/ឆាំណាយៃនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញែូឆបានបង្កា ញខាងច្ម្រកាម៖ 

 2021 2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល % ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល % 
  (កាំណត់្សាា ល់ 5)   (កាំណត់្សាា ល់ 5)  
       
ម្របាក់ឆាំច្ណញ/(ខាត្)មុនបង់ៃនធ 601,324 2,446,186  (1,316,065) (5,365,596)  
       
ៃនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញតាមអម្រតាទលូវការ 20% 120,265 489,238 20% (263,213) (1,073,119) 20% 
ឆាំណាយមិនអាឆកាត់្កងបាន  11,715   47,657  2% 23,349 95,193 -2% 
ច្ទសង  ៗ 58,721 238,877 10% - - - 

(អត្ថម្របច្យាជ្ន៍)/ឆាំណាយៃនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 190,701 775,772 32% (239,864) (977,926) 18% 

ការរណនាម្របាក់ឆាំច្ណញជាប់ៃនធ រឺសថិត្ច្ម្រកាមការម្រត្ួត្ៃិនិត្យ និងវាយត្ថ្មលៃីអាជ្ាធ្រៃនធដ្ឋរ។



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

39 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

21. យដើមទុនសាខាធនាគារ 
 
 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
ច្ែើមទុនសាខាធ្នាគារ 50,000,000 50,000,000 200,000,000 200,000,000 

ច្ៅថ្ងៃទី22 ដែមីនា ឆ្ន ាំ2016 ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាបានច្ឆញម្របកាសច្លែ ធ្7-016-117 ម្រប.ក សដីៃី ច្ែើមទុនឆុុះ
បញ្ជ ីអបបបរារបស់ម្ររឹុះសាថ នធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ  ដែលត្ម្រមូវឲ្យធ្នាគារពាណិជ្ជបច្ងាើត្ច្ឡើងច្ម្រកាមរបូភាៃជា
សាខាធ្នាគារ ដែលានធ្នាគារច្ម ានឆាំណាត់្ថាន ក់វនិិច្យារច្ដ្ឋយភាន ក់ង្ករចត់្ថាន ក់ឯករាជ្យអនារជាតិ្ ម្រត្ូវ
ានច្ែើមទុនឆុុះបញ្ជ ីអបបបរា ច្សមើនឹង 200,000,000,000 ច្រៀល (សមមូលនឹង 50 ោនែុោល រអាច្មរកិ)។ 

ច្ៅថ្ងៃទី16 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2016 ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាបានច្ឆញសារាឆរដណនាាំច្លែ ធ្7-016-003 ស.រ.ឆ.ណ.ន 
សាីៃី ការអនុវត្ាម្របកាសសាីៃីច្ែើមទុនឆុុះបញ្ជ ីអបបបរារបស់ម្ររឹុះសាថ នធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ  ដែលៃនយល់ៃី      
“ឆាំណាត់្ថាន ក់វនិិច្យារ” របស់ធ្នាគារច្ម ចាំបាឆ់ម្រត្ូវបានទាល់ច្ដ្ឋយភាន ក់ង្ករចត់្ថាន ក់រាជ្យអនារជាតិ្ យា៉ៅងតិ្ឆ 
ឆាំនួនមួយកនុងឆាំច្ណាមភាន ក់ង្ករចត់្ថាន ក់ែូឆជា៖ Moody’s Investors Service, Standard and Poor’s, Fitch ឬ
ភាន ក់ង្ករចត់្ថាន ក់អនារជាតិ្ច្ទសងច្ទៀត្ដែលទទួលសាា ល់ច្ដ្ឋយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា។ “ឆាំណាត់្ថាន ក់វនិិច្យារ” 
សាំច្ៅច្លើឆាំណាត់្ថាន ក់ដែលច្សមើ ឬែពស់ជាង ច្ហើយលិែិត្បញ្ជជ ក់ឆាំណាត់្ថាន ក់ ម្រត្ូវានសុៃលភាៃមិនឲ្យ   
ហួសៃីមួយឆ្ន ាំ រិត្មកែល់កាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍មកធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា៖ 

• Baa3 ច្ដ្ឋយ Moody’s Investors service 

• BBB- ច្ដ្ឋយ Standard and Poor’s and 

• BBB- ច្ដ្ឋយ Fitch 

ច្ែើមទុនរបស់សាខាធ្នាគារ ម្រត្ូវបានកាន់កាប់កនុងទម្រមង់ជាច្ែើមទុនរបស់ការយិាល័យកណាដ ល បានមកៃី 
Bangkok Bank Public Company Limited ដែលជាធ្នាគារបច្ងាើត្ច្ឡើងច្ៅម្របច្ទសថ្ង (“ការយិាល័យកណាា ល”)។ 

ច្ៅថ្ងៃទី3 ដែមករា ឆ្ន ាំ2022 សាខាធ្នាគារបានជូ្នែាំណឹងច្ៅកាន់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ច្លើឆាំណាត់្ថាន ក់            
វនិិច្យារ BBB របស់ការយិាល័យកណាា លរបស់ែលួនដែលចត់្ថាន ក់ច្ដ្ឋយ Fitch ច្ៅថ្ងៃទី1 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 (2020៖ 
BBB+ ច្ដ្ឋយ Standard and Poor’s )។ 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

40 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

22. ទុនបត្មងុតាមបទបបញ្ញរិា 

ទុនបម្រមុងតាមបទបបញ្ញត្ាិត្ាំណាងឲ្យភាៃែុសគាន រវាងសាំវធិានធ្នឱនភាៃថ្នត្ថ្មលស្សបតាម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក និង
សាំវធិានធ្នតាមបទបបញ្ញត្ាិច្ដ្ឋយអនុច្ោមតាមបទបបញ្ញត្ាិរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា។ 
 

 
សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់

ម្របាក់សមមូល 
ឥណទាន និង       
បុច្រម្របទាន 

កិឆចសនាច្ម្រៅ
តារាងតុ្លយការ សរបុ 

 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021     (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
សាំវធិានធ្នតាមធ្នាគារជាតិ្

ថ្នកមពុជា 243,020 3,291,281 183,870 3,718,171 15,147,829 

សាំវធិានធ្នតាម              
ស.រ.ទ.ហ.អ.ក (*) 312,390 3,397,835 212,784 3,923,009 15,982,339 

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020      
សាំវធិានធ្នតាមធ្នាគារជាតិ្

ថ្នកមពុជា 386,371 3,126,422 188,114 3,700,907 14,970,169 

សាំវធិានធ្នតាម                         
ស.រ.ទ.ហ.អ.ក (*) 1,713,538 3,113,428 70,414 4,897,380 19,809,902 

(*) ច្ដ្ឋយសារដត្ សាំវធិានធ្នឱនភាៃថ្នត្ថ្មលដែលអនុច្ោមតាម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក ធ្ាំជាង សាំវធិានធ្នតាមបទបបញ្ញត្ាិ
ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ែូច្ឆនុះច្ហើយៃុាំានទុនបម្រមុងតាមបទបបញ្ញត្ាិម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ2021 ច្នាុះច្ទ។  យា៉ៅងណាមិញ នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 ានការច្ទេរៃីទុនបម្រមុងតាមបទបបញ្ញត្ាិ ច្ៅម្របាក់
ខាត្បងារឆាំនួន 234,323 ែុោល រអាច្មរកិ។ 

23. ចំណូលពីការត្បាក ់
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
ឥណទាន និងបុច្រម្របទានទាល់ែល់

អតិ្ងិជ្ន 1,242,752 1,010,552 5,055,516 4,120,021 
ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារនានា 174,947 512,120 711,684 2,087,913 
ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា 1,488 11,934 6,053 48,655 

 1,419,187 1,534,606 5,773,253 6,256,589 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
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24. ចំណ្តយយលើការត្បាក ់
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ 327,518 346,059 1,332,343 1,410,883 
រណនីសនសាំ 186,859 193,107 760,142 787,297 
ម្របាក់កមចី និងអនុបាំណុល 211,790 140,705 861,563 573,654 
ការម្របាក់ច្លើបាំណុលភ្តិ្សនា 12,253 3,145 49,845 12,822 

 738,420 683,016 3,003,893 2,784,656 

25. ចំណូលកនត្ម និងយជើងសា - សទុធ 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
ឆាំណូលច្លើកថ្ម្រម និងច្ជ្ើងសា     

- ច្សវាច្ទេរម្របាក់ច្ឆញឆូល 255,578 307,425 1,039,691   1,253,372 
- កថ្ម្រមច្ទសង  ៗ 323,138 248,651 1,314,526 1,013,750 

 578,716 556,076 2,354,217 2,267,122 
ឆាំណាយច្លើកថ្ម្រម និងច្ជ្ើងសា     

- ច្សវាច្ទេរម្របាក់ច្ឆញឆូល (142,552) (78,973) (579,902) (321,973) 

 436,164 477,103 1,774,315 1,945,149 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
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26. ចំណ្តយយលើបរុគលកិ 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
ម្របាក់ច្បៀវត្សរ ៍និងម្របាក់ឈនួល 519,280 568,950 2,112,431   2,319,609 
អត្ថម្របច្យាជ្ន៍បដនថម - អនកម្ររប់ម្ររង 

(កាំណត់្សាា ល់ 29ែ) 87,636 99,942 356,503 407,464 
អត្ថម្របច្យាជ្ន៍ច្ទសង  ៗ 77,921 116,819 316,983 476,271 

 684,837 785,711 2,785,917 3,203,344 

27. ចំណ្តយត្បរបិរាកិារយផ្េង  ៗ

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
រ ាំលស់ 418,181 302,168 1,701,161 1,231,939 
ឆាំណាយច្លើអាជ្ាប័ណណ 127,510 107,369 518,711 437,743 
ឆាំណាយទាំនាក់ទាំនង 27,619 49,320 112,354 201,078 
ឆាំណាយដទនកវជិាជ ជី្វៈ 70,056 75,999 284,988 309,848 
ឆាំណាយៃនធច្ទសងៗ 36,848 79,359 149,898 323,547 
ឆាំណាយទឹកច្ភ្លើង 36,961 35,837 150,357 146,107 
ឆាំណាយៃនធអបបរា 

(កាំណត់្សាា ល់ 20រ) 21,890 24,337 89,049 99,222 
ឆាំណាយច្ធ្ាើែាំច្ណើ រ និងការកមានា 11,035 17,312 44,890 70,581 
ឆាំណាយច្លើការជួ្ល 26,627 24,472 108,319 99,772 
ឆាំណាយជួ្សជុ្ល និងដងទាាំ 20,315 10,694 82,641 43,599 
ឆាំណាយធានារា៉ៅប់រង 6,358 7,181 25,864 29,277 
ឆាំណាយច្លើការទាត់្ទាង់សាភ រៈ

ការយិាល័យ 4,288 6,513 17,444 26,554 
ឆាំណាយ ទាំនាក់ទាំនងសាធារណៈ 

ទីទារ និងទាយពាណិជ្ជកមម 3,017 2,023 12,273 8,248 
ឆាំច្ណញៃីការបាូររបិូយប័ណណ 25,478 23,232 103,645 94,717 
ឆាំណាយច្ទសងៗ 15,447 38,041 62,836 155,093 

 851,630 803,857 3,464,430 3,277,325 
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28. ការសនា និងយថាភាព 

ក. ម្របតិ្បត្ាិការ 

កនុងការច្ធ្ាើម្របតិ្បត្ាិការអាជី្វកមមធ្មមតា សាខាធ្នាគារានការសនា និងច្កើត្ច្ឡើងនូវយថាភាៃមួយឆាំនួន   
តាមឧបាស្ស័យជាទលូវឆាប់ែល់អតិ្ងិជ្នរបស់ែលួន។ ៃុាំានការខាត្បង់ជាសារវនាដែលម្រត្ូវសាម នទុកជាមុនៃី
ម្របតិ្បត្ាិការទាាំងច្នាុះច្ទ ដែលរមួាន៖ 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី 31 ដែធ្នូ 

 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
ឥណទានមិនបានច្ម្របើម្របាស់ 12,034,789 3,379,872 49,029,730 13,671,582 
លិែិត្ឥណទាន 4,599,059 9,497,823 18,736,566 38,418,694 
លិែិត្ធានារបស់សាខាធ្នាគារ 1,753,162 4,495,740 7,142,382 18,185,268 

 18,387,010 17,373,435 74,908,678 70,275,544 

បដម្រមបម្រមួលសាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ៃីឱនភាៃថ្នត្ថ្មលច្លើធាតុ្ច្ម្រៅតារាងតុ្លយការម្រត្ូវបានវភិារែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
នាថ្ងៃទី1 ដែមករា 70,414 131,608 284,825 536,303 
ការបដនថម/(កត់្ម្រត្ឡប់)នូវសាំវធិានធ្ន 

កនុងការយិបរចិ្ឆេទ                    
(កាំណត់្សាា ល់ 9ក(ii)) 142,370 (61,194)  579,161  (249,488) 

លច្មអៀងច្លើការបដូររបិូយប័ណណ - -  2,896  (1,990) 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 212,784 70,414 866,882 284,825 
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28. ការសនា និងយថាភាព (រ) 

ែ. យថាភាៃច្លើៃនធ 

ៃនធម្រត្ូវបានសថិត្ច្ៅច្ម្រកាមការម្រត្ួត្ៃិនិត្យ និងតាមដ្ឋនអច្ងាត្ច្ដ្ឋយម្រកុមអាជ្ាធ្រ ដែលទាល់សិទធិច្ដ្ឋយឆាប់
កនុងការដ្ឋក់ៃិន័យដ្ឋក់ទណឌ កមម និងរិត្ការម្របាក់។ ការអនុវត្ាឆាប់ និងបទបបញ្ញត្ាិៃនធច្លើម្របតិ្បត្ាិការច្ម្រឆើន
ម្របច្ភ្ទអាឆម្របឈមនឹងបាំណកស្សាយច្ទសងៗ។ 

បញ្ជា ទាាំងច្នុះ អាឆបច្ងាើត្ឲ្យានហានិភ័្យៃនធ ច្ៅកនុងម្រៃុះរាជាណាឆម្រកកមពុជាានលកខណៈធ្ាំជាងច្ៅ    
ម្របច្ទសែថ្ទច្ទៀត្។ អនកម្ររប់ម្ររងច្ជ្ឿជាក់ថា ការច្ធ្ាើសាំវធិានធ្នានលកខណៈម្ររប់ម្រគាន់ ច្ដ្ឋយដទអកច្ៅច្លើការ
បកស្សាយថ្ននីតិ្កមមៃនធ។ ក៏ប៉ៅុដនា អាជ្ាធ្រជាប់ពាក់ៃ័នធអាឆនឹងានបាំណកស្សាយែុសគាន  ច្ហើយទល                      
ប៉ៅុះពាល់អាឆានទាំហាំធ្ាំ។ 

29. សមព័នធញារ ិ

ក. អត្ាសញ្ជញ ណរបស់សមព័នធញាតិ្ 

សម្រាប់ច្គាលបាំណងថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងច្នុះ ភារីទាាំងឡាយម្រត្ូវបានចត់្ទុកជាសមព័នធញាតិ្របស់
សាខាធ្នាគារ ម្របសិនច្បើសាខាធ្នាគារានលទធភាៃច្ដ្ឋយផ្លេ ល់ ឬច្ដ្ឋយម្របច្យាលច្ែើមបីម្ររប់ម្ររងច្លើភារី
ច្នាុះ ឬានឥទធិៃលជាសារវនដ កនុងការសច្ម្រមឆឆិត្ាដទនកហិរញ្ញវត្ថុ និងម្របតិ្បត្ាិការ ឬម្រចសមកវញិ ឬក៏សាខា
ធ្នាគារ និងភារីទាាំងច្នាុះសថិត្ច្ម្រកាមការម្ររប់ម្ររង ឬច្ៅច្ម្រកាមឥទធិៃលជាសារវនដរួមគាន ។ សមព័នធញាតិ្អាឆជា
របូវន័ាបុរាល ឬនីតិ្បុរាលច្ទសង ចៗ្ទៀត្។ 

សាខាធ្នាគារានទាំនាក់ទាំនងជាមួយការយិាល័យកណាដ ល ភារទុនិកសាំខាន់ រៗបស់ការយិាល័យកណាដ ល 
ម្រកុមហ ុនពាក់ៃ័នធ និងអនកម្ររប់ម្ររងសាំខាន់ៗ។ 

អនកម្ររប់ម្ររងសាំខាន់  ៗ ម្រត្ូវបានកាំណត់្ថាជាបុរាលដែលានសិទធិអាំណាឆ និងការទទួលែុសម្រត្ូវកនុងការច្ធ្ាើ
ដទនការ ការែឹកនាាំ និងម្ររប់ម្ររងសកមមភាៃរបស់សាខាធ្នាគារ ច្ដ្ឋយផ្លេ ល់ ឬច្ដ្ឋយម្របច្យាល។ អនកម្ររប់ម្ររង
សាំខាន់  ៗរមួាន សាជិ្ករណៈម្ររប់ម្ររងជាន់ែពស់របស់សាខាធ្នាគារ។ 

អនកម្ររប់ម្ររងសាំខាន់  ៗ ានទាំនាក់ទាំនងម្របតិ្បត្ាិការសាខាធ្នាគារ កនុងលកខែណឌ អាជី្វកមមធ្មមតា និងាន
លកខែណឌ ែូឆគាន  ច្ដ្ឋយរាប់បញ្ចូ លទាាំងអម្រតាការម្របាក់ និងម្រទៃយបញ្ជច ាំ សម្រាប់ម្របតិ្បត្ាិការដែលអាឆច្ម្របៀប
ច្ធ្ៀបបាន ជាមួយបុរាលច្ទសង ចៗ្ទៀត្ ដែលានឋានៈម្របហាក់ម្របដហល ឬអាឆអនុវត្ាបានជាមួយនិច្យាជិ្ត្
ច្ទសងច្ទៀត្។  ម្របតិ្បត្ាិការទាាំងច្នុះមិនានហានិភ័្យច្ម្រឆើនជាងហានិភ័្យធ្មមតាថ្នការទូទាត់្សង ឬបង្កា ញនូវ
លកខណៈមិនអាំច្ណាយទលច្ទសងច្ទៀត្ច្ឡើយ។ 
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29. សមព័នធញារិ (រ) 

ែ. ម្របតិ្បត្ាិការជាមួយសមព័នធញាតិ្ 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
ឆាំណាយការម្របាក់     

Bangkok Bank Public Company Limited 58,107 114,214 236,370 465,650 
អនកម្ររប់ម្ររងសាំខាន់ៗ 1,493 1,024 6,073 4,175 

ឆាំណាយដែលបានទូទាត់្ជ្ាំនួសច្ដ្ឋយ
ការយិាល័យកណាា ល     

Bangkok Bank Public Company Limited 259,175 - 1,054,324 - 

ោភ្ការររបស់អនកម្ររប់ម្ររង     

ម្របាក់ច្បៀវត្សរស៍ម្រាប់អនកម្ររប់ម្ររង 391,794 491,381 1,593,753 2,003,360 
អត្ថម្របច្យាជ្ន៍បដនថមសម្រាប់អនក

ម្ររប់ម្ររង 87,636 99,942 356,503 407,464 

 479,430 591,323 1,950,256 2,410,824 

រ. សមតុ្លយជាមួយសមព័នធញាតិ្ 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
អនកម្ររប់ម្ររងសាំខាន់  ៗ     

- រណនីសនសាំ 30,700 69,948 125,072 282,940 
- ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ 73,674 87,156 300,148 352,546 

 104,374 157,104 425,220 635,486 
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29. សមព័នធញារ ិ(រ) 

រ. សមតុ្លយជាមួយសមព័នធញាតិ្ (ត្) 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្មាល់ជាមួយ និងទទួលបានៃី៖    
Bangkok Bank Public Company 

Limited     
- រណនីឆរនដ 33,927 867,810 138,219 3,510,291 
- ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ (*) - 5,000,000 - 20,225,000 
- ការម្របាក់បងារសម្រាប់                            
អនុបាំណុល - 47,500 - 192,138 

(*)  ច្នុះត្ាំណាងច្អាយម្របាក់បច្ញ្ញើរយៈច្ៃលែលីៃីការយិាល័យកណាា លដែលានអម្រតាការម្របាក់ 0.62% កនុង
មួយឆ្ន ាំនិងានកាលកាំណត់្ 14ថ្ងៃ ចប់ៃីថ្ងៃទី29 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020។ នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 មិនានម្របាក់
បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ច្នាុះច្ទ។ 

អនុបាំណុល     
Bangkok Bank Public Company 

Limited – ការយិាល័យកណាា ល 3,000,000 3,000,000 12,222,000 12,135,000 
     

សម្រាប់ៃត៌្ានលមអិត្ សូមច្មើលកាំណត់្សាា ល់ច្លែ 17។ 
ច្ែើមទុនសាខាធ្នាគារ     
Bangkok Bank Public Company 

Limited 50,000,000 50,000,000 200,000,000 200,000,000 
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30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ

ក. ច្សឆកាីច្ទាើម និងទសសនៈទូច្ៅ 

សាខាធ្នាគារម្របឈមមុែនឹងហានិភ័្យឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុែូឆខាងច្ម្រកាម៖  

• ហានិភ័្យឥណទាន 
• ហានិភ័្យទីទារ 
• ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល និង 
• ហានិភ័្យម្របតិ្បត្ាិការ 

កាំណត់្សាា ល់ច្នុះ បង្កា ញៃីៃ័ត៌្ានសាីៃី ហានិភ័្យនីមួយ  ៗខាងច្លើរបស់សាខាធ្នាគារ ដែលានច្គាលច្ៅ 
ច្គាលការណ៍ដណនាាំ និងវធិានការរបស់សាខាធ្នាគារ ច្ែើមបីវាស់ដវង និងចត់្ដឆងនូវហានិភ័្យដែលច្កើត្ច្ឡើង 
និងការម្ររប់ម្ររងនូវច្ែើមទុនរបស់សាខាធ្នាគារ។ 

រណៈកាម ធិ្ការម្ររប់ម្ររងសាខាធ្នាគារ 

រណៈកាម ធិ្ការម្ររប់ម្ររងសាខាធ្នាគារទទួលែុសម្រត្ូវកនុងការម្រត្ួត្ៃិនិត្យ ៃិភាកា និងសច្ម្រមឆឆិត្ាច្លើ
សកមមភាៃណាមួយច្ែើមបីអនុវត្ាអាជី្វកមមនិងរែឋបាលសាខាឲ្យបានម្រតឹ្មម្រត្ូវ និងានម្របសិទធិភាៃរមួទាាំង៖ 

- ទាល់អភិ្បាលកិឆចសាជី្វកមមទិសច្ៅនិងច្គាលការណ៍ដណនាាំែល់បុរាលិកសាខា។ 

- ទាំនាក់ទាំនង និងម្រត្ួត្ៃិនិត្យ ការអនុវត្ាយុទធសាស្តសាអាជី្វកមម ច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់សាខា និង
ការយិាល័យកណាា ល។ 

- ម្រត្ួត្ៃិនិត្យម្របតិ្បត្ាិការទូច្ៅរបស់សាខា ច្ែើមបីធានាថារាល់សកមមភាៃ និងកិឆចែិត្ែាំម្របឹងដម្របងម្រត្ូវបាន
សម្រមបសម្រមួល បានទាល់នូវធ្នធានម្រតឹ្មម្រត្ូវ និងច្ផ្លា ត្ច្លើអតិ្ងិជ្ន។ 

- ៃិចរណានិងៃិនិត្យច្ឡើងវញិនូវច្គាលច្ៅនិងដទនការរបស់សាខា ច្ពាលរឺម្របាក់កមចី និងម្របាក់បច្ញ្ញើ ការ
អភិ្វឌ្ឍទលិត្ទលនិងច្សវាកមមងមី រត្នាគារ ធ្នធានមនុសស ការវនិិច្យារ ងវកិា។ល។ 

- ច្ែើមបីកាំណត់្វាស់ដវងតាមដ្ឋន និងបនធូរបនថយម្របច្ភ្ទហានិភ័្យច្ទសងៗគាន  ថ្នហានិភ័្យអាជី្វកមម (ទីទារ 
ឥណទាន សាឆ់ម្របាក់ម្របតិ្បត្ាិការ ម្របតិ្បត្ាិការ ហានិភ័្យម្របតិ្បត្ាិតាម។ ល។) 

- ច្ែើរតួ្ជារណៈកាម ធិ្ការម្ររប់ម្ររងម្រទៃយសកមមនិងទាំនួលែុសម្រត្ូវ ("ALCO") ច្ែើមបីទទួលបាននូវយុទធសាស្តសា 
សមស្សបបាំទុត្របស់សាខា ទាក់ទងនឹងការោយបញ្ចូ លគាន រវាងម្រទៃយសកមម និងបាំណុល។ 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

48 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

ក. ច្សឆកាីច្ទាើម និងទសសនៈទូច្ៅ (ត្) 

រណៈកាម ធិ្ការម្ររប់ម្ររងសាខាធ្នាគារ (ត្) 

- ៃិចរណានិងតាមដ្ឋនលទធទលការង្កររបស់អងាភាៃនីមួយៗកនុងសាខាច្ែើមបីធានាថា ច្គាលច្ៅម្រត្ូវបាន
បាំច្ៃញនិងអនុវត្ាតាមដទនការ។ 

- ម្ររប់ម្ររងទាំនាក់ទាំនងថ្ទេកនុងច្ែើមបីធានាថា វាានភាៃម្រតឹ្មម្រត្ូវ និងទទួលបានការម្ររបែណា ប់              
ទូលាំទូោយច្ែើមបីច្លើកកមពស់ការង្ករជាម្រកុម។ 

រណៈកាម ធិ្ការម្ររប់ម្ររងសាខាធ្នាគារែឹកនាាំការម្របជុ្ាំយា៉ៅងច្ហាឆណាស់មាងកនុងមួយដែ។ 

ែ. ហានិភ័្យឥណទាន 

ហានិភ័្យឥណទាន រឺជាហានិភ័្យថ្នការខាត្បង់ដទនកហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារ ម្របសិនច្បើអតិ្ងិជ្ន ឬភារី
ាខ ងច្ទៀត្ មិនានលទធភាៃបាំច្ៃញកាត្ៃាកិឆចច្ៅតាមកិឆចសនា ច្ហើយហានិភ័្យជាឆមបងច្នុះ រឺច្កើត្ច្ឆញតាម
រយៈការទាល់ឥណទាន និងបុច្រម្របទានែល់អតិ្ងិជ្ននិងធ្នាគារនានា និងការវនិិច្យារច្លើបាំណុល។ សម្រាប់
ច្គាលបាំណងរាយការណ៍អាំៃីការម្ររប់ម្ររងហានិភ័្យសាខាធ្នាគារច្ធ្ាើការៃិចរណា និងដ្ឋក់រមួបញ្ចូ លនូវធាតុ្
ទាាំងអស់ថ្នហានិភ័្យឥណទានដែលម្របឈម - ឧទាហរណ៍ ហានិភ័្យតាមកាត្ៃាកិឆចរបស់បុរាលាន ក់  ៗ តាម
ត្ាំបន់ និងហានិភ័្យតាមវស័ិយ។ 

ហានិភ័្យឥណទាន រឺជាការខាត្បង់ឆាំណូលរបស់សាខាធ្នាគារ ម្របសិនច្បើអនកែចី ឬថ្ែរូពាណិជ្ជកមម                    
ែកខានមិនបានបាំច្ៃញកាត្ៃាកិឆចច្លើការបង់ម្របាក់ច្ែើមឆាំច្ពាុះឥណទាន និងបុច្រម្របទាន។ 

(i). ការម្ររប់ម្ររងហានិភ័្យឥណទាន 

សាខាធ្នាគារទទួលយកការប៉ៅុះពាល់ច្ៅនឹងហានិភ័្យឥណទាន ដែលជាហានិភ័្យមួយដែលនឹងបងាឲ្យាន
ការខាត្បង់ដទនកហិរញ្ញវត្ថុែល់សាខាធ្នាគារ ច្ដ្ឋយសារការមិនបានបាំច្ៃញកាត្ៃាកិឆចសងបាំណុល។ ហានិភ័្យ
ឥណទានរឺជាហានិភ័្យសាំខាន់បាំទុត្សម្រាប់អាជី្វកមមរបស់សាខាធ្នាគារ។ ហានិភ័្យឥណទាន ច្កើត្ច្ឡើងជា
ឆមបងច្ៅកនុងសកមមភាៃទាល់ម្របាក់កមចីែល់អតិ្ងិជ្ន។ វាក៏ានហានិភ័្យ ឥណទានទងដែរច្ៅកនុងឧបករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុច្ម្រៅតារាងតុ្លយការែូឆជាកិឆចសនាឥណទាន។ ការម្ររប់ម្ររងហានិភ័្យឥណទាន ម្រត្ូវបានអនុវត្ា
ច្ដ្ឋយរណៈកាម ធិ្ការឥណទានកនុងម្រកុមធ្នាគារអនារជាតិ្។ 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

49 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

ែ. ហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(i). ការម្ររប់ម្ររងហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

 ហានិភ័្យឥណទានម្រត្ូវបានម្ររប់ម្ររងតាមរយៈ ការវភិារជាច្ទៀងទាត់្អាំៃីសមត្ថភាៃរបស់អនកែចី និងសកាា នុៃល
របស់អនកែចីច្ែើមបីបាំច្ៃញតាមការម្របាក់និងកាត្ៃាកិឆចសងច្ែើមទុន។ ការម្របឈមនឹងហានិភ័្យឥណទានក៏ម្រត្ូវ
បានម្ររប់ម្ររងមួយដទនកទងដែរច្ដ្ឋយការធានាៃីម្រទៃយបញ្ជច ាំនិងធានាផ្លេ ល់ែលួន។ 

ការវាស់ដវងហានិភ័្យឥណទាន 

• សាខាធ្នាគារបានបច្ងាើត្ច្គាលការណ៍ហានិភ័្យឥណទានសនូល ដែលម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ឡើងច្ែើមបីម្ររប់ម្ររង
សកមមភាៃម្របតិ្បត្ាិការហានិភ័្យរបស់សាខាធ្នាគារ។ ការៃម្រងីកឥណទានម្រត្ូវបានម្ររប់ម្ររងច្ដ្ឋយកមមវធីិ្
ឥណទានដែលបានដ្ឋក់ច្ឆញ សម្រាប់ដទនការទលិត្ទលឬទលប័ម្រត្ជាក់ោក់មួយ រួមានទីទារ
ច្គាលច្ៅ លកខែណឌ  ឯកសារ និងនីតិ្វធីិ្ដែលទលិត្ទលឥណទាននឹងម្រត្ូវបានទាល់ជូ្ន និងវាស់ដវង។ 

• សាខាធ្នាគារក៏ធានាទងដែរថាានការដបងដឆកកាត្ៃាកិឆចគាន រវាងអនកែចីម្របាក់ អនកវាយត្ថ្មល និងអាជ្ាធ្រ 
ដែលបានយល់ម្រៃម។ 

ច្គាលនច្យាបាយកាំណត់្កម្រមិត្ហានិភ័្យនិងការកាត់្បនថយហានិភ័្យ 

• សាខាធ្នាគារច្ធ្ាើម្របតិ្បត្ាិការ និងទាល់ម្របាក់កមចីែល់បុរាល ឬសហម្រគាសច្ៅកនុងម្រៃុះរាជាណាឆម្រកកមពុជា។ 
សាខាធ្នាគារម្ររប់ម្ររងដែនកាំណត់្ និងម្ររប់ម្ររងការម្របមូលទាុាំថ្នហានិភ័្យឥណទាន ច្ៅច្ៃលដែលវា            
ម្រត្ូវបានកាំណត់្អត្ាសញ្ជញ ណ។ ហានិភ័្យធ្ាំម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ដ្ឋយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាថាជាហានិភ័្យ
ឥណទានទូច្ៅឆាំច្ពាុះអនកទទួលទលជាបុរាលដែលានឆាំនួនច្លើសៃី 10ភាររយ ថ្នមូលនិធិ្ផ្លេ ល់សុទធ
របស់សាខាធ្នាគារ។ 

• សាខាធ្នាគារម្រត្ូវសថិត្ច្ៅច្ម្រកាមលកខែណឌ ថ្នម្របកាសច្លែ 7-06-226 របស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាច្ែើមបីរកា
ឲ្យបាននូវអម្រតាអតិ្បរាិ 20 ភាររយរវាងអម្រតាឥណទានសរុបរបស់សាខាធ្នាគារឆាំច្ពាុះអនកទទួលទលណា
មួយនិងម្រទៃយសមបត្ាិសុទធរបស់សាខាធ្នាគារ។ ការម្របមូលទាុាំឥណទានធ្ាំ  ៗមិនម្រត្ូវច្លើសៃី 25ភាររយ ថ្ន
ម្រទៃយសុទធរបស់សាខាធ្នាគារច្ឡើយ។ 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

50 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

ែ. ហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(i). ការម្ររប់ម្ររងហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

ច្គាលនច្យាបាយកាំណត់្កម្រមិត្ហានិភ័្យនិងការកាត់្បនថយហានិភ័្យ (ត្) 

• សាខាធ្នាគារានច្គាលការណ៍ និងការអនុវត្ាជាច្ម្រឆើនច្ែើមបីកាត់្បនថយហានិភ័្យឥណទាន។ ការអនុវត្ា
តាមលកខណៈម្របថ្ៃណីធ្ាំបាំទុត្ រឺការទទួលបាននូវកាធានាកនុងទម្រមង់ជាវត្ថុបញ្ជច ាំសម្រាប់ម្របាក់កមចីែល់
អតិ្ងិជ្នដែលជាការអនុវត្ាទូច្ៅ។ សាខាធ្នាគារអនុវត្ាច្គាលការណ៍ដណនាាំសាីៃីការទទួល យកបាននូវឆាំ
ណាត់្ថាន ក់ជាក់ោក់ថ្នវត្ថុបញ្ជច ាំឬការកាត់្បនថយហានិភ័្យឥណទាន។ ម្របច្ភ្ទវត្ថុបញ្ជច ាំសាំខាន់ច្ែើមបី
ធានាម្របាក់កមចីែល់អតិ្ងិជ្ន៖ (1) ហីុប៉ៅូដត្កច្លើម្រទៃយសមបត្ាិលាំច្ៅដ្ឋឋ ន (ែីធ្លីអគារ និងការធានារបស់                   
ម្រកុមហ ុន)។ និង (2) ការឆាំណាយច្លើម្រទៃយសមបត្ាិអាជី្វកមមែូឆជាែីធ្លី និងអគារ។ 

សវនកមមថ្ទេកនុងថ្នែាំច្ណើ រការឥណទានរបស់សាខាធ្នាគារ ម្រត្ូវបានអនុវត្ាច្ដ្ឋយសវនកមមថ្ទេកនុងៃីការយិាល័យ
កណាា ល។ 

(ii). ការម្របមូលទដុ ាំហានិភ័្យ 

រណៈកាម ធិ្ការឥណទាន ច្ៅកនុងម្រកុមធ្នាគារអនារជាតិ្ ទទួលែុសម្រត្ូវឆាំច្ពាុះការម្ររប់ម្ររងហានិភ័្យ      
ឥណទានរបស់សាខាធ្នាគាររមួទាាំងឆាំណុឆែូឆខាងច្ម្រកាម។ 

ការម្របមូលទដុាំច្កើត្ច្ឡើង ច្ៅច្ៃលដែលសមភារីមួយឆាំនួនឆូលរមួកនុងសកមមភាៃអាជី្វកមមស្សច្ែៀងគាន  ឬ
សកមមភាៃច្ៅកនុងត្ាំបន់ភូ្មិសាស្តសាែូឆគាន  ឬានលកខណៈច្សែឋកិឆចម្របហាក់ម្របដហលគាន  ច្ហើយដែល               
បណាា លឱយសមត្ថភាៃរបស់ៃួកច្របាំច្ៃញនូវកាត្ៃាកិឆចតាមកិឆចសនាជាមួយគាន វញិច្នាុះ ម្រត្ូវបានរងទល     
ប៉ៅុះពាល់ស្សច្ែៀងគាន ច្ៅនឹងការផ្លល ស់បាូរច្សែឋកិឆចនច្យាបាយ ឬលកខែណឌ ច្ទសងច្ទៀត្។ ការម្របមូលទាុាំបង្កា ញ
ៃីភាៃង្កយដម្របម្របួលនឹងការអនុវត្ារបស់សាខាធ្នាគារឆាំច្ពាុះការអភិ្វឌ្ឍន៍ ដែលប៉ៅុះពាល់ែល់ឧសាហកមម 
ឬទីតាាំងភូ្មិសាស្តសាជាក់ោក់មួយ ។ 

តារាងខាងច្ម្រកាមបង្កា ញៃីការម្របឈមនឹងហានិភ័្យអតិ្បរារបស់សាខាធ្នាគារ ឆាំច្ពាុះហានិភ័្យឥណទាន 
កនុងតារាងតុ្លយការ និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្ម្រៅតារាងតុ្លយការ ច្ដ្ឋយមិនរិត្ៃីម្រទៃយបញ្ជច ាំ ឬការៃម្រងឹងឥណ
ទានែថ្ទច្ទៀត្។ សម្រាប់ម្រទៃយសកមមកនុងតារាងតុ្លយការ ការម្របឈមនឹងហានិភ័្យឥណទាន ច្សមើនឹងត្ថ្មលច្យាង                   
របស់វា។ ឆាំច្ពាុះបាំណុលយថាភាៃ ការម្របឈមនឹងហានិភ័្យឥណទានអតិ្បរា រឺជាឆាំនួនអតិ្បរាិដែល
សាខាធ្នាគារម្រត្ូវបង់ ម្របសិនច្បើកាត្ៃាកិឆចថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានច្សនើសុាំ។ ឆាំច្ពាុះកិឆចសនាឥណទាន 
ការម្របឈមច្ៅនឹងហានិភ័្យឥណទានអតិ្បរា រឺជាឆាំនួនទឹកម្របាក់ទាាំងអស់ថ្នឥណទានដែលមិនទាន់ែក
ច្ឆញច្ដ្ឋយអតិ្ងិជ្ន។ 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

51 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

ែ. ហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(ii). ការម្របមូលទដុ ាំហានិភ័្យ (ត្) 

ម្របច្ភ្ទថ្នហានិភ័្យឥណទាន 

 ឥណទានអតិ្បរា ឥណទានអតិ្បរា 
ការដ្ឋក់ម្រទៃយបញ្ជច ាំ/          
ការៃម្រងឹងឥណទាន 

ដទនកែលុះថ្នម្រទៃយបញ្ជច ាំ/ 
ការៃម្រងឹងឥណទាន 

មិនានការធានានិងគាម នម្រទៃយ 
បញ្ជច ាំ/ ការៃម្រងឹងឥណទាន 

 ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល % % % 
  (កាំណត់្សាា ល់ 5)    
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021      
ធាតុ្នានាកនុងតារាងតុ្លយការ      
សាឆ់ម្របាក់សមមូលច្ៅធ្នាគារនានា, ែុល 25,161,097 102,506,309 0% 0% 100% 
ឥណទាន និងបុច្រម្របទានទដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន, ែុល 34,379,308 140,061,301 27.01% 54.79% 18.20% 
ម្រទៃយសកមមច្ទសង  ៗ 184,783 752,806 0% 0% 100% 

សរបុ 59,725,188 243,320,416    

ធាតុ្នានាច្ម្រៅតារាងតុ្លយការ      
បាំណុលយថាភាៃ, ែុល 4,599,059 18,736,566 99% 1% 0% 

កិឆចសនា, ែុល 13,787,951 56,172,112 10% 8% 82% 

សរបុ 18,387,010 74,908,678    



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

52 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

ែ. ហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(ii). ការម្របមូលទដុ ាំហានិភ័្យ (ត្) 

ម្របច្ភ្ទថ្នហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

 ឥណទានអតិ្បរា ឥណទានអតិ្បរា 
ការដ្ឋក់ម្រទៃយបញ្ជច ាំ/          
ការៃម្រងឹងឥណទាន 

ដទនកែលុះថ្នម្រទៃយបញ្ជច ាំ/ 
ការៃម្រងឹងឥណទាន 

មិនានការធានានិងគាម នម្រទៃយ 
បញ្ជច ាំ/ ការៃម្រងឹងឥណទាន 

 ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល % % % 
  (កាំណត់្សាា ល់ 5)    
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020      
ធាតុ្នានាកនុងតារាងតុ្លយការ      
សាឆ់ម្របាក់សមមូលច្ៅធ្នាគារនានា, ែុល 38,636,952 156,286,470 0% 0% 100% 
ឥណទាន និងបុច្រម្របទានទដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន, ែុល 17,985,629 72,751,869 43% 7% 50% 
ម្រទៃយសកមមច្ទសង  ៗ 217,357 879,209 0% 0% 100% 

សរបុ 56,839,938 229,917,548    

ធាតុ្នានាច្ម្រៅតារាងតុ្លយការ      
បាំណុលយថាភាៃ, ែុល 9,497,823 38,418,694 95% 5% 0% 
កិឆចសនា, ែុល 7,875,612 31,856,850 6% 3% 91% 

សរបុ 17,373,435 70,275,544    

 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

53 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

ែ. ហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(ii). ការម្របមូលទដុ ាំហានិភ័្យ (ត្) 

ការម្របមូលទដុ ាំហានិភ័្យវភិារតាមម្របច្ភ្ទអាជី្វកមម 
 

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

សាឆ់ម្របាក់ 
សមមូលច្ៅធ្នាគារ

នានា, ែុល 
ឥណទាន និង បុច្រម្របទាន
ទដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន, ែុល ម្រទៃយសកមមច្ទសង  ៗ សរបុ 

 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ 
     
ម្ររឹុះសាថ នហិរញ្ញវត្ថុ 25,161,097 5,511,208 - 30,672,305 
កសិកមម - 1,594,757 - 1,594,757 
ច្សវាកមម - 1,033,499 - 1,033,499 
ច្រាងឆម្រក - 26,154,806 - 26,154,806 
ការនាាំច្ឆញ និងនាាំឆូល - 85,038 - 85,038 
ច្ទសង  ៗ - - 184,783 184,783 

 សរបុ  25,161,097 34,379,308 184,783 59,725,188 

សរបុ (ពាន់ច្រៀល –              
កាំណត់្សាា ល់ 5) 102,506,309 140,061,301 752,806 243,320,416 

     
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020     

     
ម្ររឹុះសាថ នហិរញ្ញវត្ថុ 38,636,952 2,114,023 - 40,750,975 
កសិកមម - 669,144 - 669,144 
ច្សវាកមម - 1,252,742 - 1,252,742 
ច្រាងឆម្រក - 12,563,839 - 12,563,839 
ការនាាំច្ឆញ និងនាាំឆូល - 1,385,881 - 1,385,881 
ច្ទសង  ៗ - - 217,357 217,357 

 សរបុ  38,636,952 17,985,629 217,357 56,839,938 

សរបុ (ពាន់ច្រៀល –                    
កាំណត់្សាា ល់ 5) 156,286,470 72,751,869 879,209 229,917,548 

 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

54 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

ែ. ហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(ii). ការម្របមូលទដុ ាំហានិភ័្យ (ត្) 

ការម្របមូលទដុ ាំហានិភ័្យវភិារតាមនិវាសដ្ឋឋ ន ទាំនាក់ទាំនង ទលប៉ៅុះពាល់និងតាមរយៈការច្ធ្ាើសមបទាន ៖ 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់5) (កាំណត់្សាា ល់5) 
     
វភិារតាមនិវាសដ្ឋឋ ន៖     
និវាសជ្ន 34,379,308 17,985,629 140,061,301 72,751,869 

     
វភិារតាមទាំនាក់ទាំនង៖     
មិនដមនសមព័នធញាតិ្ 34,379,308 17,985,629 140,061,301 72,751,869 

     
តាមរយៈទលប៉ៅុះពាល់៖     

ទលប៉ៅុះពាល់ានទាំហាំតូ្ឆ 34,379,308 17,985,629 140,061,301 72,751,869 

     

តាមរយៈការច្ធ្ាើសមបទាន៖     
ការច្រៀបឆាំច្ឡើងវញិ (**) - - - - 
មិនបានច្រៀបឆាំច្ឡើងវញិ 34,379,308 17,985,629 140,061,301 72,751,869 
 34,379,308 17,985,629 140,061,301 72,751,869 

(*)  “ហានិភ័្យទាំហាំធ្ាំ” ម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ដ្ឋយម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ថាជាហានិភ័្យែុលថ្ន                                   
សមតុ្លយសរបុថ្នឥណទាន និងបុច្រម្របទានជាមួយអនកទទួលទលដត្មួយដែលានឆាំនួនច្លើសៃី 10% 
ថ្នមូលធ្នសុទធរបស់សាខាធ្នាគារ។ ទលប៉ៅុះពាល់ច្នុះ រឺែពស់ជាងឥណទាន ឬកិឆចសនាដែលច្ៅសល់ 
និងឥណទាន ឬកិឆចសនាដែលបានអនុម័ត្។ 

(**) “ការច្រៀបឆាំច្ឡើងវញិថ្នឥណទាន” រឺជាម្របាក់ឥណទានដែលរយៈច្ៃលថ្នកិឆចសនាច្ែើមម្រត្ូវបានដកដម្រប
ច្ែើមបីទាល់ជាសមបទានែល់អនកែចី ច្ដ្ឋយដទអកច្លើច្ហតុ្ទលជាក់ដសដងទាក់ទងនឹងទលលាំបាកដទនកហិរញ្ញវត្ថុ
ជាបច្ណាា ុះអាសនន។ 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

55 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

ែ. ហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(iii). ម្រទៃយបញ្ជច ាំ 

ែណៈច្ៃលដែលការម្របឈមនឹងហានិភ័្យអតិ្បរារបស់សាខាធ្នាគារ រឺជាត្ថ្មលច្យាងរបស់ម្រទៃយសកមម ឬ      
កនុងករណីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្ៅច្ម្រៅតារាងតុ្លយការ រឺឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលបានធានា ការសនាទដល់ឲ្យ            
ការទទួលយក ឬការយល់ម្រៃម ហានិភ័្យទាាំងច្នាុះ ទាំនងអាឆទាបជាងច្ដ្ឋយសារដត្ការកាត់្កងម្រទៃយបញ្ជច ាំ 
ការធានាឥណទាន និងសកមមភាៃច្ទសងច្ទៀត្ច្ែើមបីកាត់្បនថយហានិភ័្យ។ 

ការៃិៃណ៌នាអាំៃីម្រទៃយបញ្ជច ាំសម្រាប់ម្របច្ភ្ទថ្នម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុនីមួយ  ៗម្រត្ូវបានបង្កា ញែូឆខាងច្ម្រកាម។ 

សាឆ់ម្របាក់សមមូលជាមួយធ្នាគារនានា (រមួបញ្ចូ លសមតុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា) ម្របាក់បច្ញ្ញើជាមួយ
ធ្នាគារនានា និងម្រទៃយសកមមច្ទសង  ៗ

ម្រទៃយបញ្ជច ាំជាទូច្ៅមិនម្រត្ូវបានដសាងរកសម្រាប់ម្រទៃយសកមមទាាំងច្នុះច្ទ។ 

ឥណទាន និងបុច្រម្របទានទដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន បាំណុលយថាភាៃនិងការសនា 

ឥណទាន និងបុច្រម្របទានទដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន បាំណុលយថាភាៃ និងការសនា ជាធ្មមតាានម្រទៃយបញ្ជច ាំកនុង
កម្រមិត្ណាមួយ។ ជាៃិច្សស ហានិភ័្យច្លើឥណទានច្រហដ្ឋឋ ន ជាទូច្ៅម្រត្ូវបានធានាច្ៃញច្លញច្ដ្ឋយ
ច្រហដ្ឋឋ ន ម្រទៃយបរកិាខ រនិង ម្រទៃយឆល័ត្។ 

  



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

56 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

ែ. ហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(iii). ម្រទៃយបញ្ជច ាំ (ត្) 
តារាងខាងច្ម្រកាមច្នុះសច្ងខបអាំៃីវត្ថុធានាច្លើម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារ៖ 

 ម្រទៃយបញ្ជច ាំ/ការៃម្រងឹងឥណទាន 
ឥណទានៃុាំាន     

ការធានា 

 

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ម្រទៃយ 
ម្រទៃយសកមម
ឆល័ត្ 

ម្របាក់បច្ញ្ញើាន 
កាលកាំណត់្ ច្ទសង  ៗ សរបុ 

 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ 
       

ឥណទាន និងបុច្រម្របទានទដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន, ែុល 9,287,284 5,454,927 13,381,766 - 6,255,331 34,379,308 
បាំណុលយថាភាៃ, ែុល 4,533,539 - 65,520 - - 4,599,059 
កិឆចសនា, ែុល 128,804 2,567,239 1,141,908 - 9,950,000 13,787,951 
 13,949,627 8,022,166 14,589,194 - 16,205,331 52,766,318 
(សមមូលពាន់ច្រៀល - កាំណត់្សាា ល់ 5) 56,830,780 32,682,305 59,436,376 - 66,020,518 214,969,979 
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020       
ឥណទាន និងបុច្រម្របទានទដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន, ែុល 7,819,253 1,268,466 - - 8,897,910 17,985,629 
បាំណុលយថាភាៃ, ែុល 8,229,372 1,268,451 - - - 9,497,823 
កិឆចសនា, ែុល 302,544 - 120,647 254,570 7,197,851 7,875,612 

 16,351,169 2,536,917 120,647 254,570 16,095,761 35,359,064 

(សមមូលពាន់ច្រៀល - កាំណត់្សាា ល់ 5) 66,140,478 10,261,829 488,017 1,029,736 65,107,353 143,027,413 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
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30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

ែ. ហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(iv). រុណភាៃថ្នឥណទាន និង បុច្រម្របទានទដល់ែល់អតិ្ងិជ្នែុល 

ច្ដ្ឋយអនុច្ោមតាមច្សឆកាីដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាច្លែ ធ្7.017.344 ឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទាន 
នីមួយ  ៗច្យាងច្ៅតាមរុណភាៃឥណទានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

ឥណទានធ្មមតា 

ឥណទានដែលច្ៅសល់ ម្រត្ូវបានទូទាត់្សងទាន់ច្ៃលច្វោ និងមិនជាប់សងស័យសម្រាប់ការទូទាត់្សង      
នាច្ៃលអនារត្។ការទូទាត់្សងម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្ឡើងតាមកិឆចសនា ច្ហើយអតិ្ងិជ្នមិនបង្កា ញៃីភាៃទន់ច្ែាយ 
ថ្នលទធភាៃកនុងការទូទាត់្សង អាជី្វកមម លាំហូរទឹកម្របាក់ និងសាថ នភាៃហិរញ្ញវត្ថុច្នាុះច្ឡើយ។ 

ឥណទានឃ្ល ាំច្មើល 

ឥណទានដែលច្ៅកនុងឆាំណាត់្ថាន ក់ច្នុះ ម្រត្ូវបានការពារនាច្ៃលបឆចុបបនន ច្ហើយម្របដហលជាមិនអាឆហួស    
កាលកាំណត់្ច្ទប៉ៅុដនាវាបង្កា ញៃីភាៃទន់ច្ែាយ ដែលអាឆជ្ុះឥទធិៃលយា៉ៅងធ្ៃន់ធ្ៃរែល់ការទូទាត់្សងរបស់កូន
បាំណុលច្ៅកាលបរចិ្ឆេទនាច្ៃលអនារត្ ម្របសិនច្បើមិនបានដកត្ម្រមូវឲ្យបានទាន់ច្ៃលច្វោ និងយកឆិត្ាទុក 
ដ្ឋក់ៃីម្ររឹុះសាថ ន។ 

ភាៃទន់ច្ែាយច្នុះរាប់បញ្ចូ ល ប៉ៅុដនាមិនម្រត្ូវបានកាំណត់្ឆាំច្ពាុះនិនាន ការងយឆុុះថ្នម្របតិ្បត្ាិការអាជី្វកមមរបស់    
ថ្ែរូរភារី ឬសាថ នភាៃហិរញ្ញវត្ថុរបស់ែលួននិងសាថ នភាៃច្សែឋកិឆចនិងលកខែណឌ ទីទារដែលអាឆប៉ៅុះពាល់ែល់
ម្របាក់ឆាំច្ណញនិងលទធភាៃទូទាត់្សងនាច្ៃលអនារត្របស់ែលួន ឬសាថ នភាៃកាន់ដត្យា៉ៅ ប់យឺុនថ្នម្រទៃយបញ្ជច ាំ។  
ឆាំណាត់្ថាន ក់ច្នុះានសនិទានភាៃផ្លេ ល់ែលួនយា៉ៅងឆាស់ោស់ ច្ហើយមិនរួរច្ម្របើជាការសម្រមបសម្រមួលរវាង 
ឥណទានធ្មមតា និងឥណទានច្ម្រកាមសដង់ដ្ឋច្ទ។ 

ឥណទានច្ម្រកាមសដង់ដ្ឋ 

ឥណទានដែលបានចត់្ថាន ក់ច្ៅកនុងឆាំណាត់្ថាន ក់ច្នុះ បង្កា ញៃីភាៃទន់ច្ែាយរួរឲ្យកត់្សាា ល់ច្ហើយមិនម្រត្ូវ
បានការពារម្ររប់ម្រគាន់ច្ដ្ឋយអាជី្វកមមបឆចុបបនន ឬសាថ នភាៃហិរញ្ញវត្ថុ និងលទធភាៃសងរបស់កូនបាំណុលច្ទ។ 
និយាយឲ្យឆាំច្ៅម្របភ្ៃច្ែើមថ្នការសងបាំណុល រឺមិនម្ររប់ម្រគាន់ច្ែើមបីទូទាត់្បាំណុលច្នាុះច្ទច្ដ្ឋយមិនរិត្ៃី
ម្របាក់ឆាំណូលដែលបានមកៃីម្របភ្ៃបនាេ ប់បនសាំែូឆជាលក់ម្រទៃយបញ្ជច ាំជាច្ែើម។ 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

58 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

ែ. ហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(iv). រុណភាៃថ្នឥណទាន និង បុច្រម្របទានទដល់ែល់អតិ្ងិជ្នែុល (ត្) 

ឥណទានច្ម្រកាមសដង់ដ្ឋ (ត្) 

កតាា ដែលនាាំឲ្យានឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទានច្ម្រកាមសដ់ងដ្ឋរួមាន៖ 

- កូនបាំណុលគាម នលទធភាៃច្ែើមបីបាំច្ៃញតាមលកខែណឌ ថ្នការទូទាត់្សងម្របាក់តាមកិឆចសនា 

- សាថ នភាៃច្សែឋកិឆច និងទីទារមិនអាំច្ណាយទល ដែលអាឆជ្ុះឥទធិៃលយា៉ៅងធ្ៃន់ធ្ៃរែល់អាជី្វកមម និង       
ម្របាក់ឆាំច្ណញរបស់ថ្ែរូរភារីនាច្ៃលអនារត្ 

- សាថ នភាៃហិរញ្ញវត្ថុទន់ច្ែាយនិង/ឬអសមត្ថភាៃរបស់ថ្ែរូរភារី ច្ែើមបីបច្ងាើត្លាំហូរទឹកម្របាក់ម្ររប់ម្រគាន់
ច្ែើមបីបាំច្ៃញការទូទាត់្សង 

- ភាៃលាំបាកដែលបានជួ្បម្របទុះច្ដ្ឋយថ្ែរូរភារី កនុងការទូទាត់្សងឥណទានច្ទសងច្ទៀត្ ដែលទាល់ច្ដ្ឋយ
ម្ររឹុះសាថ ន ឬច្ដ្ឋយសាថ ប័នច្ទសង ចៗ្ទៀត្ ច្ៅច្ៃលានៃ័ត៌្ានអាឆច្ម្របើម្របាស់បាន និង 

- ការបាំពានច្លើកិឆចម្រៃមច្ម្រៃៀងហិរញ្ញវត្ថុច្ដ្ឋយថ្ែរូរភារី។ 

ឥណទានជាប់សងសយ័ 

ឥណទានដែលបានចត់្ថាន ក់ច្ៅកនុងម្របច្ភ្ទច្នុះ បង្កា ញៃីភាៃទន់ច្ែាយធ្ៃន់ធ្ៃរជាងឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទាន
ច្ម្រកាមសដង់ដ្ឋ ដែលការម្របមូលបានមកវញិម្ររប់ឆាំនួន ដទអកច្លើមូលដ្ឋឋ នថ្នែាំច្ណើ រច្ហតុ្ដែលានស្សាប់ 
លកខែណឌ  ឬត្ថ្មលថ្នម្រទៃយបញ្ជច ាំានការសងស័យែពស់ ឬមិនអាឆអាឆម្របមូលបានវញិ។ ការរ ាំៃឹងទុកថានឹង
បាត់្បង់រឺែពស់ ច្ទាុះបីជាឆាំនួនៃិត្ម្របាកែច្ៅមិនទាន់បានកាំណត់្សម្រាប់ច្ៃលច្នុះក៏ច្ដ្ឋយ។ 

ឥណទានខាត្បង់ 

ឥណទានដែលម្រត្ូវបានចត់្ថាន ក់ថាជាការបាត់្បង់ រឺច្ៅច្ៃលដែលវាមិនអាឆម្របមូលបានមកវញិ ច្ហើយការ
ទូទាត់្សងវញិអាឆានឆាំនួនតិ្ឆតួ្ឆ ឬម្របមូលមិនបានច្សាុះ។ 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

59 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

ែ. ហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(iv). រុណភាៃថ្នឥណទាន និង បុច្រម្របទានទដល់ែល់អតិ្ងិជ្នែុល (ត្) 

ការទទួលសាា ល់ ECL  

សាខាធ្នាគារអនុវត្ាវធីិ្សាស្តសា 3 ែាំណាក់កាល ច្ដ្ឋយដទអកច្លើការផ្លល ស់បាូររុណភាៃឥណទានចប់តាាំងៃីាន
ការទទួលសាា ល់ែាំបូង៖ 

វធីិ្សាស្តសា3 ែាំណាក់កាល 
ែាំណាក់កាលទី1 ែាំណាក់កាលទី2 ែាំណាក់កាលទី3 

ែាំច្ណើ រការ ច្ម្រកាមែាំច្ណើ រការ មិនែាំច្ណើ រការ 

ការទទួលសាា ល់ឥណទាន
ដែលរ ាំៃឹងថានឹងបាត់្បង់ 

រ ាំៃឹងថានឹងបាត់្បង់រយៈ
ច្ៃល 12ដែ 

រ ាំៃឹងថានឹងបាត់្បង់          
ច្ៃញអាយុកាល 

រ ាំៃឹងថានឹងបាត់្បង់          
ច្ៃញអាយុកាល 

លកខណៈវនិិឆេ័យ មិនានការច្កើនច្ឡើងជា
សារវនដច្លើហានិភ័្យ         
ឥណទានច្ទ 

ហានិភ័្យឥណទានដែល
បានច្កើនច្ឡើងជាសារវនដ 

ឥណទានដែលានឱនភាៃ 

មូលដ្ឋឋ នថ្នការរណនា
ឆាំណូលការម្របាក់ 

ត្ថ្មលច្យាងែុល ត្ថ្មលច្យាងែុល ត្ថ្មលច្យាងសុទធ 

សាខាធ្នាគារនឹងវាស់ ECL ច្ដ្ឋយច្ម្របើវធីិ្សាស្តសាទូច្ៅ។ វធីិ្សាស្តសាទូច្ៅរមួាន ការដញកអតិ្ងិជ្នច្ឆញជា 3 
ែាំណាក់កាលច្ទសងៗគាន  ច្ដ្ឋយច្យាងច្ៅតាមលកខណៈវនិិឆេ័យែាំណាក់កាល ច្ដ្ឋយច្ធ្ាើការវាយត្ថ្មលហានិភ័្យ
ឥណទាន។ ECL រយៈច្ៃល 12ដែ នឹងម្រត្ូវបានរណនាសម្រាប់ែាំណាក់កាលទី1 ែណៈ ECL ច្ៃញអាយុកាល 
នឹងម្រត្ូវបានរណនាសម្រាប់ែាំណាក់កាលទី2 និងែាំណាក់កាលទី3។ នាការយិបរចិ្ឆេទរាយការណ៍នីមួយ  ៗ
សាខាធ្នាគារនឹងវាយត្ថ្មលហានិភ័្យឥណទានច្ៅតាមរណនីនីមួយ  ៗច្បើច្ម្របៀបច្ធ្ៀបនឹងកម្រមិត្ហានិភ័្យច្ៅ
ច្ៃលទដល់ឲ្យែាំបូង។ 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

60 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

ែ. ហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(iv). រុណភាៃថ្នឥណទាន និង បុច្រម្របទានទដល់ែល់អតិ្ងិជ្នែុល (ត្) 

ការទទួលសាា ល់ ECL (ត្) 

ឥណទានរយៈច្ៃលដវង (ច្ម្រឆើនជាងមួយឆ្ន ាំ) 

ែាំណាក់កាល 
សាថ នភាៃ 

ហានិភ័្យឥណទាន ឆាំណាត់្ថាន ក់ 
ឆាំនួនថ្ងៃ 

ហួសកាលកាំណត់្ 
សូឆនាករណ៍ 
ថ្នការយឺត្យា៉ៅវ 

1 
មិនានការច្កើនច្ឡើងជា
សារវនដច្លើហានិភ័្យ         
ឥណទានច្ទ 

ឥណទានធ្មមតា 0 ែល់ 30ថ្ងៃ ែាំច្ណើ រការ 

2 ហានិភ័្យឥណទានបាន
ច្កើនច្ឡើងជាសារវនដ ឥណទានឃ្ល ាំច្មើល 30 ែល់ 90ថ្ងៃ ច្ម្រកាមែាំច្ណើ រការ 

3 ឥណទានានឱនភាៃ 

ឥណទានច្ម្រកាមសដង់ដ្ឋ 90 ែល់ 180ថ្ងៃ 

មិនែាំច្ណើ រការ ឥណទានជាប់សងស័យ 180 ែល់ 360ថ្ងៃ 

ឥណទានខាត្បង់ ចប់ៃី 360ថ្ងៃ 

ឥណទានរយៈច្ៃលែលី (1 ឆ្ន ាំ ឬតិ្ឆជាង) 

ែាំណាក់កាល 
សាថ នភាៃ 

ហានិភ័្យឥណទាន ឆាំណាត់្ថាន ក់ 
ឆាំនួនថ្ងៃ 

ហួសកាលកាំណត់្ 
សូឆនាករណ៍ 
ថ្នការយឺត្យា៉ៅវ 

1 
មិនានការច្កើនច្ឡើងជា
សារវនដច្លើហានិភ័្យ         
ឥណទានច្ទ 

ឥណទានធ្មមតា 0 ែល់ 14  ែាំច្ណើ រការ 

2 ហានិភ័្យឥណទានបាន
ច្កើនច្ឡើងជាសារវនដ ឥណទានឃ្ល ាំច្មើល 15 ែល់ 30ថ្ងៃ ច្ម្រកាមែាំច្ណើ រការ 

3 ឥណទានានឱនភាៃ 

ឥណទានច្ម្រកាមសដង់ដ្ឋ 31 ែល់ 60ថ្ងៃ 

មិនែាំច្ណើ រការ ឥណទានជាប់សងស័យ 61 ែល់ 90ថ្ងៃ 
ឥណទានខាត្បង់ ច្លើសៃី 91ថ្ងៃ 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

61 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

ែ. ហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(iv). រុណភាៃថ្នឥណទាន និង បុច្រម្របទានទដល់ែល់អតិ្ងិជ្នែុល (ត្) 

ការទទួលសាា ល់ ECL (ត្) 

សាខាធ្នាគារនឹងច្ម្របើម្របាស់ឆាំនួនថ្ងៃហួសកាលកាំណត់្សង និងឆាំណាត់្ថាន ក់របស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា 
សម្រាប់លកខណៈវនិិឆេ័យកនុងការដបងដឆកែាំណាក់កាល។ ែូឆគាន ច្នុះទងដែរ សាខាធ្នាគារបានរមួបញ្ចូ ល 
ការដ្ឋក់ៃិនេុឥណទាន ឬធាតុ្ដែលអាឆបា៉ៅ ន់សាម នបាននាច្ៃលអនារត្ ច្ៅច្ៃលានៃ័ត៌្ានកាន់ដត្ង្កយ       
ស្សួលរក។ ច្ៅច្ៃលអនុវត្ាម្របៃ័នធដ្ឋក់ៃិនេុឥណទាន កម្រមិត្ហានិភ័្យធាល ក់ឆុុះច្ទាែង ឬច្ម្រឆើនជាងច្នុះច្បើ
ច្ម្របៀបច្ធ្ៀបច្ៅនឹងកម្រមិត្ហានិភ័្យច្ៅច្ៃលទដល់ឲ្យច្នាុះ រណនីម្រត្ូវចត់្ថាន ក់ច្ៅែាំណាក់កាលទី2។ 

សម្រាប់ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានលកខណៈរយៈច្ៃលែលី វធីិ្សាស្តសាសាមញ្ញនឹងម្រត្ូវបានអនុវត្ា ច្ៅច្ៃល
ដែលវាមិនត្ម្រមូវឲ្យានលកខណៈវនិិឆេ័យជាែាំណាក់កាល។ ច្ៅកនុងករណីច្នុះវានឹងម្រត្ូវបានដបងដឆកជា       
ឥណទានែាំច្ណើ រការ (ែាំណាក់កាលទី1) ឬឥណទានមិនែាំច្ណើ រការ។ 

តារាងខាងច្ម្រកាមសច្ងខបៃីរុណភាៃឥណទានថ្នហិរញ្ញបបទានែុលរបស់សាខាធ្នាគារ ច្ដ្ឋយច្យាងតាម     
ឆាំណាត់្ថាន ក់ខាងច្លើ។ 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 
 ែាំណាក់កាលទី1 ែាំណាក់កាលទី2 ែាំណាក់កាលទី3 សរុប 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ 
ឥណទាន និងបុច្រម្របទានទដល់ែល់       

អតិ្ងិជ្នតាមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម     
     
ឥណទានធ្មមតា 30,034,633 1,368,582 - 31,403,215 
ឥណទានច្ម្រកាមសដង់ដ្ឋ - - - - 
ឥណទានខាត្បង់ - - 2,976,093 2,976,093 

 30,034,633 1,368,582 2,976,093 34,379,308 
ែកសាំវធិានធ្ន (412,182) (9,560) (2,976,093) (3,397,835) 

ត្ថ្មលច្យាង  29,622,451 1,359,022 - 30,981,473 

ត្ថ្មលច្យាង (សមមូលពាន់ច្រៀល - 
កាំណត់្សាា ល់ 5) 120,681,865 5,536,656 - 126,218,521 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

62 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

ែ. ហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(iv). រុណភាៃថ្នឥណទាន និង បុច្រម្របទានទដល់ែល់អតិ្ងិជ្នែុល (ត្) 

ការទទួលសាា ល់ ECL (ត្) 
 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 
 ែាំណាក់កាលទី1 ែាំណាក់កាលទី2 ែាំណាក់កាលទី3 សរុប 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ 
ឥណទាន និងបុច្រម្របទានទដល់ែល់       

អតិ្ងិជ្នតាមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម     
     
ឥណទានធ្មមតា 12,349,331 2,660,205 - 15,009,536 
ឥណទានច្ម្រកាមសដង់ដ្ឋ - - - - 
ឥណទានខាត្បង់ - - 2,976,093 2,976,093 

 12,349,331 2,660,205 2,976,093 17,985,629 
ែកសាំវធិានធ្ន (63,821) (73,514) (2,976,093) (3,113,428) 

ត្ថ្មលច្យាង  12,285,510 2,586,691 - 14,872,201 

ត្ថ្មលច្យាង (សមមូលពាន់ច្រៀល - 
កាំណត់្សាា ល់ 5) 49,694,888 10,463,165 - 60,158,053 

ការដ្ឋក់បញ្ចូ លៃ័ត៌្ានច្លើការម្របច្មើលច្មើលអនារត្ 

សាខាធ្នាគារដ្ឋក់បញ្ចូ លៃ័ត៌្ានច្លើការម្របច្មើលអនារត្ ច្ដ្ឋយវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើ ហានិភ័្យឥណទានរបស់
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានច្កើនច្ឡើងជាសារវនដចប់តាាំងៃីការទទួលសាា ល់ែាំបូង និងការវាស់ដវង ECL។ 

ៃ័ត៌្ានខាងច្ម្រៅដែលម្រត្ូវបានៃិចរណារួមានទិននន័យច្សែឋកិឆច និងការៃាករណ៍ដែលបានច្បាុះៃុមពទាយ
ច្ដ្ឋយសាថ ប័នរដ្ឋឋ ភិ្បាល និងអាជ្ាធ្ររបិូយវត្ថុច្ៅកនុងបណាា ម្របច្ទសដែលសាខាធ្នាគារច្ធ្ាើម្របតិ្បត្ាិការដែល
ានអងាការអនដរជាតិ្ធ្ាំ  ៗែូឆជាមូលនិធិ្របិូយវត្ថុអនដរជាតិ្ និងវស័ិយឯកជ្ន និងការសិការបស់អនកៃាករណ៍។ 

សាខាធ្នាគារច្ធ្ាើការវភិារទិននន័យម្របវត្ាិសាស្តសា សម្រាប់បា៉ៅ ន់សាម នទាំនាក់ទាំនងរវាងអច្ងរា៉ៅ ម្រកូច្សែឋកិឆច និង
ហានិភ័្យឥណទាន និងឥណទានខាត្បង់។ 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

63 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30 ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

ែ. ហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(iv). រុណភាៃថ្នឥណទាន និង បុច្រម្របទានទដល់ែល់អតិ្ងិជ្នែុល (ត្) 

ការដ្ឋក់បញ្ចូ លៃ័ត៌្ានច្លើការម្របច្មើលអនារត្ (ត្) 

ការខាត្បង់ឥណទានរ ាំៃឹងទុក ម្រត្ូវបានបា៉ៅ ន់ម្របាណច្ដ្ឋយដទអកច្ៅច្លើលកខែណឌ ច្សែឋកិឆច ដែលបាន
ៃាករណ៍ទុក ច្ៅកនងការយិបរចិ្ឆេទរាយការណ៍។ ការទេុុះច្ឡើងថ្ន វរីុសកូរ ៉ៅូណា (“កូវែី-19”) បានរាត្ត្ាត្ទូទាាំង
សកលច្ោក រមួបញ្ចូ លទាាំងម្របច្ទសកមពុជា ដែលម្រៃឹត្ាិការណ៍បានច្ធ្ាើឲ្យានការរាាំងសេុះសកមមភាៃអាជី្វកមម 
និងច្សែឋកិឆច ។ ទលប៉ៅុះពាល់ច្ៅច្លើទលិត្ទលកនុងស្សុកសរុប (ទ.ស.ស) និងសូឆនាករសាំខាន់ច្ទសង  ៗម្រត្ូវបាន
យកមកៃិចរណាកនុងការកាំណត់្ភាៃធ្ៃន់ធ្ៃរ និងភ្វនីយភាៃថ្នការធាល ក់ឆុុះថ្នច្សែឋកិឆច ដែលម្រត្ូវបានច្ម្របើម្របាស់
កនុងការបា៉ៅ ន់ម្របាណការខាត្បង់ឥណទានរ ាំៃឹងទុក។ 

ច្លើសៃីច្នុះច្ទៀត្ ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាបានច្ឆញសារាឆរសាីៃីការច្រៀបឆាំរឆនាសមព័នធម្របាក់កមចីច្ឡើងវញិកនុង
អាំឡុងច្ៃលានច្ម្រគាុះមហនារាយ វរីុសកូវែី-19 ដែលទាមទារឲ្យសាថ ប័នច្ធ្ាើការជាមួយអនកែចីដែលរង             
ទលប៉ៅុះពាល់ និងអនុញ្ជញ ត្ឲ្យានការច្រៀបឆាំឥណទានច្ឡើងវញិសម្រាប់វស័ិយអាទិភាៃ។ ប៉ៅុដនា នាថ្ងៃថ្ន         
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ សាខាធ្នាគារៃុាំានឥណទានច្រៀបឆាំច្ឡើងវញិច្ទ។ 

ការរណនា ECL ច្ៅកនុងសាថ នភាៃបឆចុបបនន ជាសារវនាសថិត្ច្ៅច្ម្រកាមភាៃមិនម្របាកែម្របជា។ អនកម្ររប់ម្ររង          
បានទាល់នូវការបា៉ៅ ន់សាម នែ៏លអបាំទុត្សាីៃីលទធទលដែលអាឆច្កើត្ានរបស់វរីុសកូវែី-19 មកច្លើសាខាធ្នាគារ។ 
ច្ទាុះជាយា៉ៅងណា ការបា៉ៅ ន់ម្របាណច្នុះនឹងអាឆដម្របម្របួលជាសារវនាច្ៅច្ៃលដែលម្រៃឹត្ាិការណ៍ច្ទសងៗបានច្កើត្
ច្ឡើងជាក់ដសាង។ ែូច្ឆនុះឆាំនួនច្នុះ មិនរួរម្រត្ូវបានចត់្ទុកជាតួ្ច្លែជាក់ោក់ ឬៃាករណ៍ទុកសម្រាប់ជា               
ការបង្កា ញទលប៉ៅុះពាល់ហិរញ្ញវត្ថុឆុងច្ម្រកាយដែលបានរ ាំៃឹងទុកច្នាុះច្ទ។ កនុងករណីដែលទលប៉ៅុះពាល់ាន                
លកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃរ ឬអូសបនាល យជាងការរ ាំៃឹងទុកច្នុះ ទលប៉ៅុះពាល់ច្នុះនឹងជ្ុះឥទធិៃលមកច្លើ ECL សាថ នភាៃ
ហិរញ្ញវត្ថុ និងម្របតិ្បត្ាិការរបស់សាខាធ្នាគារ។ 

(v). រណនីច្កើត្ច្ឡើងៃី ECL 

សាំវធិានធ្នខាត្បង់ 

តារាងខាងច្ម្រកាមបង្កា ញៃីការច្ទេៀងផ្លេ ត់្ ច្លើសាំវធិានធ្នខាត្បង់តាមការចត់្ថាន ក់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនាច្ែើម 
និងឆុងការយិបរចិ្ឆេទ។ 

 
 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

64 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

ែ. ហានិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(v). រណនីច្កើត្ច្ឡើងៃី ECL (ត្) 

សាំវធិានធ្នខាត្បង់ (ត្) 
 

 2021 
 ែាំណាក់កាលទី1 ែាំណាក់កាលទី2 ែាំណាក់កាលទី3 សរបុ 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ 
     
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា 63,821 73,514 2,976,093 3,113,428 
- ច្ទេរច្ៅែាំណាក់កាលទី1 - - - - 
- ច្ទេរច្ៅែាំណាក់កាលទី2 - - - - 
- ច្ទេរច្ៅែាំណាក់កាលទី3 - - - - 
ការវាស់ដវងច្ឡើងវញិថ្នសាំវធិានធ្នខាត្បង់ (521) (36,084) - (36,605) 
ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុែាំបូង ឬបានទិញងមី 394,386 5,450 - 399,836 
ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលបានឈប់ទទួលសាា ល់ (45,504) (33,320) - (78,824) 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ  412,182 9,560 2,976,093 3,397,835 
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ (សមមូលពាន់ច្រៀល - 

កាំណត់្សាា ល់ 5) 1,679,230 38,947 12,124,603 13,842,780 
 

 2020 
 ែាំណាក់កាលទី1 ែាំណាក់កាលទី2 ែាំណាក់កាលទី3 សរបុ 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ 
     
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា 117,158 203,529 3,181,112 3,501,799 
- ច្ទេរច្ៅែាំណាក់កាលទី1 - - - - 
- ច្ទេរច្ៅែាំណាក់កាលទី2 - - - - 
- ច្ទេរច្ៅែាំណាក់កាលទី3 - 153,448 (153,448) - 
ការវាស់ដវងច្ឡើងវញិថ្នសាំវធិានធ្នខាត្បង់ (56,614) (282,861) (40,193) (379,668) 
ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុែាំបូង ឬបានទិញងមី 45,734 20,489 - 66,223 
ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលបានឈប់ទទួលសាា ល់ (42,457) (21,091) (11,378) (74,926) 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ  63,821 73,514 2,976,093 3,113,428 
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ (សមមូលពាន់ច្រៀល - 

កាំណត់្សាា ល់ 5) 258,156 297,364 12,038,296 12,593,816 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

65 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

រ. ហានិភ័្យទីទារ  

ហានិភ័្យទីទាររឺជាហានិភ័្យដែលានការផ្លល ស់បាូរត្ថ្មលទីទារ - ឧទាហរណ៍ អម្រតាការម្របាក់ អម្រតាបាូររបិូយ        
ប័ណណបរច្ទស និងត្ថ្មលមូលធ្ន - នឹងានទលប៉ៅុះពាល់ែល់ម្របាក់ឆាំណូលរបស់សាខាធ្នាគារ ឬត្ថ្មលថ្នការកាន់
កាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ច្គាលបាំណងថ្នការម្ររប់ម្ររងហានិភ័្យទីទារ រឺច្ែើមបីម្ររប់ម្ររង និងម្រត្ួត្ៃិនិត្យ                  
ហានិភ័្យទីទារតាមបា៉ៅរា៉ៅ ដម៉ៅម្រត្ដែលអាឆទទួលយកបាន ែណៈច្ៃលដែលានការបច្ងាើននូវម្របសិទធភាៃកនុងការ
ទទួលបានឆាំណូលមកវញិ។ 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 សាខាធ្នាគារមិនានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតាមត្ថ្មលសមស្សបច្ទ។ សាខាធ្នាគារមិន
ច្ម្របើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ែូឆជាកិឆចសនាបាូរម្របាក់បរច្ទសច្ែើមបីរកាហានិភ័្យរបស់ែលួនច្ឡើយ។ សាខាធ្នាគារ 
មិនម្រត្ូវម្របឈមនឹងហានិភ័្យត្ថ្មលមូលប័ម្រត្ច្ទ ៃីច្ម្រពាុះសាខាធ្នាគារមិនានការវនិិច្យារណាដែលម្រត្ូវបាន
ចត់្ថាន ក់ច្ៅកនុងតារាងតុ្លយការទាាំងសម្រាប់លក់ ឬកនុងត្ថ្មលសមរមយតាមរយៈម្របាក់ឆាំច្ណញ ឬខាត្។ 

(i). ហានិភ័្យអម្រតាការម្របាក់ 

ហានិភ័្យអម្រតាការម្របាក់ រឺសាំច្ៅច្លើការខាត្បង់នូវម្របាក់ឆាំណូលការម្របាក់សុទធ ច្ដ្ឋយសារដត្ការដម្របម្របួល     
ថ្នកម្រមិត្អម្រតាការម្របាក់ និងការផ្លល ស់បាូរច្ៅកនុងសាសភាៃថ្នម្រទៃយសកមម និងបាំណុល។ ហានិភ័្យអម្រតា    
ការម្របាក់ ម្រត្ូវបានចត់្ដឆងតាមរយៈការម្រត្ួត្ៃិនិត្យយា៉ៅងហមត់្ឆត់្ ច្លើឆាំណូលថ្នការបណាា ក់ទុន ត្ថ្មល           
សមស្សប ត្ថ្មលច្ែើមថ្នមូលនិធិ្ និងតាមរយៈការវភិាររាំោត្ដម្របម្របួលអម្រតាការម្របាក់។ សកាា នុៃលថ្ន          
ការធាល ក់ឆុុះឆាំណូលការម្របាក់សុទធបណាា លមកៃីការដម្របម្របួលអម្រតាការម្របាក់ដែលែុសម្របម្រកតី្បានម្រត្ួត្ៃិនិត្យ 
ច្ដ្ឋយច្ធ្ៀបច្ៅនឹងកម្រមិត្អាឆទទួលយកបានថ្នហានិភ័្យ។



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

66 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

រ. ហានិភ័្យទីទារ (ត្) 

(i). ហានិភ័្យអម្រតាការម្របាក់ (ត្) 

តារាងខាងច្ម្រកាមច្នុះសច្ងខបៃីហានិភ័្យអម្រតាការម្របាក់របស់សាខាធ្នាគារ។ តារាងច្នុះឆងអុលបង្កា ញៃីរយៈច្ៃលដែលឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានកាំណត់្ថ្ងលច្ឡើងវញិ ឬែល់    
កាលកាំណត់្ណាមួយណាដែលច្កើត្ច្ឡើងមុន។ 

 នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 រហូត្ែល់ 1ដែ > 1 - 3ដែ > 3 – 6ដែ > 6 – 12ដែ > 1 - 5ឆ្ន ាំ ច្លើសៃី 5ឆ្ន ាំ ៃុាំានការម្របាក់ សរបុ អម្រតាការម្របាក់ 
  ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ % 
           
 ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ          
 សាឆ់ម្របាក់សមមូល - ែុល - 49,919,131 - - - - 2,699,729 52,618,860 0.78%-2.55% 
 ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារនានា - ែុល - - 7,083,000 - - - 5,128 7,088,128 0.69%-0.83% 
 ឥណទាន និងបុច្រម្របទានទាល់ែល់អតិ្ងិជ្ន - ែុល 5,077,695 6,124,277 7,273,072 151,416 5,215,042 10,537,806 - 34,379,308 4.4%-15% 
 ម្រទៃយសកមមច្ទសងច្ទៀត្ - - - - - - 184,783 184,783  

  5,077,695 56,043,408 14,356,072 151,416 5,215,042 10,537,806 2,889,640 94,271,079  



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

67 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

រ. ហានិភ័្យទីទារ (ត្) 

(i). ហានិភ័្យអម្រតាការម្របាក់ (ត្) 
 
 នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 (ត្) រហូត្ែល់ 1ដែ > 1 - 3ដែ > 3 – 6ដែ > 6 – 12ដែ > 1 - 5ឆ្ន ាំ ច្លើសៃី 5ឆ្ន ាំ ៃុាំានការម្របាក់ សរបុ អម្រតាការម្របាក់ 
  ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ % 
           

 បាំណុលហិរញ្ញវត្ថ ុ          
 ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន 39,159,169 3,051,882 3,297,497 1,525,602 1,367,243 - - 48,401,393 0.5%-4.75% 
 ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់ធ្នាគារនានា 68,595 - - - - - - 68,595 2% 
 ម្របាក់កមចី - - - 5,008,863 - - - 5,008,863 2.9%-3.05% 
 អនុបាំណុល - - - - 3,000,000 - - 3,000,000 4% 
 បាំណុលភ្តិ្សនា - - - 204,138 11,200 - - 215,338 6% 
 សាំវធិានធ្នច្លើអត្ថម្របច្យាជ្ន៍និច្យាជិ្ត្    6,357 12,899   19,256  
 បាំណុលច្ទសង  ៗ - - - - - - 99,482 99,482  

  39,227,764 3,051,882 3,297,497 6,744,960 4,391,342 - 99,482 56,812,927  

 សរបុរាំោត្ការម្របាក់ (34,150,069) 52,991,526 11,058,575 (6,593,544) 823,700 10,537,806 2,790,158 37,458,152  

 (សមមូលពាន់ច្រៀល - កាំណត់្សាា ល់ 5) (139,127,381) 215,887,477 45,052,635 (26,862,099) 3,355,753 42,931,022 11,367,104 152,604,511  



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 
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30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

រ. ហានិភ័្យទីទារ (ត្) 

(i). ហានិភ័្យអម្រតាការម្របាក់ (ត្) 

តារាងខាងច្ម្រកាមច្នុះសច្ងខបៃីហានិភ័្យអម្រតាការម្របាក់របស់សាខាធ្នាគារ។ តារាងច្នុះឆងអុលបង្កា ញៃីរយៈច្ៃលដែលឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានកាំណត់្ថ្ងលច្ឡើងវញិ ឬែល់     
កាលកាំណត់្ណាមួយណាដែលច្កើត្ច្ឡើងមុន។ (ត្) 

 នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 រហូត្ែល់ 1ដែ > 1 - 3ដែ > 3 – 6ដែ > 6 – 12ដែ > 1 - 5ឆ្ន ាំ ច្លើសៃី 5ឆ្ន ាំ ៃុាំានការម្របាក់ សរបុ អម្រតាការម្របាក់ 
  ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ % 
           
 ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថ ុ          
 សាឆ់ម្របាក់សមមូល - ែុល - 66,317,551 - - - - 1,395,105 67,712,656 0.14%-0.65% 
 ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារនានា - ែុល - - 460,000 - - - 19,101 479,101 0.14%-0.65% 
 ឥណទាន និងបុច្រម្របទានទាល់ែល់អតិ្ងិជ្ន - ែុល 5,076,409 3,051,952 2,856,211 96,867 1,091,814 5,812,376 - 17,985,629 2.75%-15% 
 ម្រទៃយសកមមច្ទសងច្ទៀត្ - - - - - - 217,357 217,357  

  5,076,409 69,369,503 3,316,211 96,867 1,091,814 5,812,376 1,631,563 86,394,743  

 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

69 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

រ. ហានិភ័្យទីទារ (ត្) 

(i). ហានិភ័្យអម្រតាការម្របាក់ (ត្) 
 

 នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 (ត្) រហូត្ែល់ 1ដែ > 1 - 3ដែ > 3 – 6ដែ > 6 – 12ដែ > 1 - 5ឆ្ន ាំ ច្លើសៃី 5ឆ្ន ាំ ៃុាំានការម្របាក់ សរបុ អម្រតាការម្របាក់ 
  ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ % 
           
 បាំណុលហិរញ្ញវត្ថ ុ          
 ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន 40,873,917 3,932,265 3,197,342 1,047,547 2,984 - - 49,054,055 0.5%-4.75% 
 ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់ធ្នាគារនានា 5,709,437 - - - - - - 5,709,437 0.62%-2% 
 ម្របាក់កមចី - - - 447,986 - - - 447,986 2.5% 
 អនុបាំណុល - - - - 3,000,000 - - 3,000,000 1.74%-3.46% 
 បាំណុលភ្តិ្សនា - - - 169,291 179,449  - - 348,740 6% 
 សាំវធិានធ្នច្លើអត្ថម្របច្យាជ្ន៍និច្យាជិ្ត្ - - - 4,910 14,398  - 19,308  
 បាំណុលច្ទសង  ៗ - - - - -    -    76,926 76,926  
  46,583,354 3,932,265 3,197,342 1,669,734 3,196,831 - 76,926 58,656,452  
 សរបុរាំោត្ការម្របាក់ (41,506,945) 65,437,238 118,348 (1,572,346) (2,105,002) - 1,554,637 27,738,291  

 
          

 (សមមូលពាន់ច្រៀល - កាំណត់្សាា ល់ 5) (167,895,593) 264,693,628 478,718 (6,360,140) (8,514,733) - 6,288,507 112,201,387  
 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 
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30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

រ. ហានិភ័្យទីទារ (ត្) 

(i). ហានិភ័្យអម្រតាការម្របាក់ (ត្) 

ការដម្របម្របួលៃិនេុមូលដ្ឋឋ ន 100 ច្ៅកនុងអម្រតាការម្របាក់ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ នឹងានការច្កើនច្ឡើង/        
(ងយឆុុះ) មូលធ្ន និងឆាំច្ណញ ឬខាត្តាមឆាំនួនដែលបានបង្កា ញែូឆខាងច្ម្រកាម។ ការវភិារសនមត្ថា រាល់           
បដម្រមបម្រមួលច្ទសងច្ទៀត្ ជាៃិច្សសអម្រតាបាូររបិូយប័ណណបរច្ទស ច្ៅដត្ច្ងរជានិឆច។ 

 ឆាំច្ណញ ឬខាត្ មូលធ្ន 

 
ៃិនេុមូលដ្ឋឋ ន 100  

ច្កើនច្ឡើង 
ៃិនេុមូលដ្ឋឋ ន 100  

ងយឆុុះ 
ៃិនេុមូលដ្ឋឋ ន 100  

ច្កើនច្ឡើង 
ៃិនេុមូលដ្ឋឋ ន 100  

ងយឆុុះ 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ 
     
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021     

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអម្រតាអច្ងរ 313,793 (313,793) 313,793 (313,793) 

ពាន់ច្រៀល – កាំណត់្សាា ល់ 5 1,276,510 (1,276,510) 1,276,510 (1,276,510) 

     
ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2020     

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអម្រតាអច្ងរ 149,854 (149,854) 149,854 (149,854) 

ពាន់ច្រៀល – កាំណត់្សាា ល់ 5 610,955 (610,955) 610,955 (610,955) 

 កាំដណទម្រមង់សាង់ដ្ឋអម្រតាការម្របាក់ 

កាំដណទម្រមង់មូលដ្ឋឋ នថ្នអម្រតាការម្របាក់ច្គាលកាំៃុងម្រត្ូវបានអនុវត្ាជាសកល រមួទាាំងការជ្ាំនួសអម្រតាការម្របាក់
អនារធ្នាគារមួយឆាំនួន (“IBORs”) ជាមួយនឹងអម្រតាច្សេើរដត្គាម នហានិភ័្យ (ដែលច្ៅថា “កាំដណទម្រមង់IBOR”)។ 
សាខាធ្នាគារទទួលរងទលប៉ៅុះពាល់មួយឆាំនួនច្ៅច្លើ IBORs ជាក់ោក់ ច្លើឧបករណ៍ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ 
និងបាំណុលរបស់ែលួនដែលនឹងម្រត្ូវបានដកទម្រមង់ជាដទនកមួយថ្នការទាួឆច្ទដើមទូទាាំងទីទារទាាំងច្នុះ។ ក៏ប៉ៅុដនដ 
ច្ទាុះបីជា LIBOR របស់អង់ច្រលស និង LIBOR របស់អាច្មរកិ ានរច្ម្រាងកនុងការបញ្ឈប់ការច្ឆញទាយច្ៅឆុង
ឆ្ន ាំ2021 ការៃិភាកា និងទាំច្នារថ្នការផ្លល ស់បដូរច្លើបទបបញ្ញត្ាិសថិត្ច្ៅកនុងែាំច្ណើ រការច្ៅច្ឡើយ។ សាខាធ្នាគារ
កាំៃុងសថិត្ច្ៅកនុងែាំណាក់កាលថ្នការច្ធ្ាើវចិ្សាធ្នកមម ឬច្រៀបឆាំច្ធ្ាើវចិ្សាធ្នកមមច្លើលកខែណឌ កិឆចសនា ជាការ
ច្ឆលើយត្បនឹងកាំដណទម្រមង់ IBOR ច្ហើយឆាំច្ពាុះច្ៃលច្វោ និងវធីិ្សាស្តសាកនុងការផ្លល ស់បដូរច្នុះ ច្ហើយវាច្ៅ          
មិនទាន់ានភាៃឆាស់ោស់ច្ៅច្ឡើយច្ទច្ៅកនុងម្របច្ទសមួយឆាំនួន ដែលសាខាធ្នាគារច្ធ្ាើម្របតិ្បត្ាិការ។ 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 
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30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

រ. ហានិភ័្យទីទារ (ត្) 

(i). ហានិភ័្យអម្រតាការម្របាក់ (ត្) 

កាំដណទម្រមង់សាង់ដ្ឋអម្រតាការម្របាក់ (ត្) 

ហានិភ័្យឆមបងដែលសាខាធ្នាគាររងទលប៉ៅុះពាល់ថ្នកាំដណទម្រមង់ IBOR រឺទលប៉ៅុះពាល់ច្លើម្របតិ្បត្ាិការ។ 
ឧទាហរណ៍ ការឆរចច្ឡើងវញិថ្នកិឆចសនាឥណទាន និងបុច្រម្របទានតាមរយៈការឆរចច្ទាភារីជាមួយអតិ្ងិជ្ន 
ការច្ធ្ាើបឆចុបបននភាៃលកខែណឌ កិឆចសនា ការច្ធ្ាើបឆចុបបននភាៃម្របៃ័នធដែលច្ម្របើដែសច្កាង IBOR និងការៃិនិត្យច្ឡើង
វញិនូវការម្ររប់ម្ររងម្របតិ្បត្ាិការដែលទាក់ទងច្ៅនឹងកាំដណទម្រមង់ច្នុះ។ ហានិភ័្យហិរញ្ញវត្ថុភារច្ម្រឆើនម្រត្ូវបាន
កាំណត់្ម្រតឹ្មហានិភ័្យអម្រតាការម្របាក់។ 

សម្រាប់កិឆចសនាដែលានស្សាប់ ដែលពាក់ៃ័នធនឹង LIBOR ច្ហើយម្រត្ូវែល់កាលកាំណត់្បនាេ ប់ៃីថ្ងៃអវសាន
ថ្នអម្រតា LIBOR នាយកដ្ឋឋ នរត្នាគាររបស់សាខាធ្នាគារ មិនទាន់បានច្ធ្ាើការឆរចជាមួយអតិ្ងិជ្ន ច្ែើមបីច្ធ្ាើ
វចិ្សាធ្នកមមច្លើលកខែណឌ កិឆចសនាដែលប៉ៅុះពាល់ និងច្ធ្ាើការកាំណត់្នូវអម្រតាការម្របាក់ជ្ាំនួសច្ទសងច្ទៀត្។ 

អម្រតាច្យាងច្ទសងច្ទៀត្ សម្រាប់ជ្ាំនួសLIBORអាច្មរកិ រឺ Secured Overnight Financing Rate (SOFR)។ ែាំច្ណើ រ
ការច្លើការផ្លល ស់បដូរច្លើលកខែណឌ កិឆចសនាថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារពាក់ៃនធនឹង LIBOR របស់
អាច្មរកិ ច្ែើមបីដ្ឋក់បញ្ចូ លនូវអម្រតាការម្របាក់ច្ម្របៀបច្ធ្ៀបងមី ៃុាំទាន់ឆប់រួឆរាល់ច្ៅច្ឡើយច្ទ នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ2021។ 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2021 ឆ្ន ាំ2020 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលច្យាងតាម

LIBOR ែុោល រអាច្មរកិ      
ឥណទាន និងបុច្រម្របទានទាល់ែល់

អតិ្ងិជ្ន 13,440,422 2,606,148 54,756,279 10,541,869 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលច្យាងតាម
LIBOR ែុោល រអាច្មរកិ      

អនុបាំណុល 3,000,000 3,000,000 12,222,000 12,135,000 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 
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30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

រ. ហានិភ័្យទីទារ (ត្) 

(ii). ហានិភ័្យរបិូយប័ណណបរច្ទស 

ហានិភ័្យរបិូយប័ណណ រឺជាហានិភ័្យដែលត្ថ្មលថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុានការដម្របម្រមួល បណាា លមកៃីការ         
ដម្របម្របួលអម្រតាបាូររបិូយប័ណណបរច្ទស។ 

ម្របតិ្បត្ាិការជាឆាំបងរបស់សាខាធ្នាគាររឺម្របាក់ែុោល រអាច្មរកិ ដែលជារបិូយប័ណណមុែង្កររបស់សាខាធ្នាគារ។ 
ែូច្ឆនុះ ៃុាំានហានិភ័្យធ្ាំកនុងការផ្លល ស់បាូររបិូយប័ណណបរច្ទសម្រត្ូវបានបង្កា ញច្នាុះច្ទ។  

អនកម្ររប់ម្ររងម្រត្ួត្ៃិនិត្យហានិភ័្យបាូរម្របាក់បរច្ទសរបស់ៃួកច្រច្ធ្ៀបនឹងរបិូយប័ណណមុែង្ករ។ ច្ទាុះយា៉ៅងណា
សាខាធ្នាគារ មិនត្ម្រមូវឲ្យានការការពារហានិភ័្យបាូរម្របាក់បរច្ទសដែលច្កើត្ច្ឡើងៃីម្របតិ្បត្ាិការនាច្ៃល
អនារត្ ច្ៅនឹងម្រទៃយសកមម និងបាំណុលច្ដ្ឋយច្ម្របើកិឆចសនាបនា។ 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

73 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

រ. ហានិភ័្យទីទារ (ត្) 

(ii). ហានិភ័្យរបិូយប័ណណបរច្ទស (ត្) 

ការម្របមូលទដុ ាំហានិភ័្យរបិូយប័ណណ 

ឆាំនួនម្រទៃយសកមម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ តាមម្របច្ភ្ទថ្នរបិូយប័ណណានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 ម្របច្ភ្ទថ្នរបិូយប័ណណ 
 សមមូលែុោល រអាច្មរកិ 

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ម្របាក់ច្រៀល ែុោល រអាច្មរកិ ថ្ងបាត្ ច្ទសង  ៗ សរុប 
ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ      
សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សមមូល 1,104,129 50,958,014 556,536 181 52,618,860 
ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារនានា 193 7,087,935 - - 7,088,128 
ឥណទាន និងបុច្រម្របទានទដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន 3,829,601 30,549,707 - - 34,379,308 
ម្រទៃយសកមមច្ទសង  ៗ 53,085 128,985 2,713 - 184,783 

 4,987,008 88,724,641 559,249 181 94,271,079 
 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 
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30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

រ. ហានិភ័្យទីទារ (ត្) 

(ii). ហានិភ័្យរបិូយប័ណណបរច្ទស (ត្) 

ការម្របមូលទដុ ាំហានិភ័្យរបិូយប័ណណ (ត្) 

ឆាំនួនម្រទៃយសកមម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ តាមម្របច្ភ្ទថ្នរបិូយប័ណណានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ (ត្) 

 ម្របច្ភ្ទថ្នរបិូយប័ណណ 
 សមមូលែុោល រអាច្មរកិ 
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 (ត្) ម្របាក់ច្រៀល ែុោល រអាច្មរកិ ថ្ងបាត្ ច្ទសង  ៗ សរុប 
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ      
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន 108,554 48,069,092 223,747 - 48,401,393 
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់ធ្នាគារនានា 1,001 67,594 - - 68,595 
ម្របាក់កមចី 5,008,863 - - - 5,008,863 
អនុបាំណុល - 3,000,000 - - 3,000,000 
បាំណុលភ្តិ្សនា - 215,338 - - 215,338 
សាំវធិានធ្នច្លើអត្ថម្របច្យាជ្ន៍និច្យាជិ្ត្ - 19,256 - - 19,256 
បាំណុលច្ទសង  ៗ 806 98,676 - - 99,482 
 5,119,224 51,469,956 223,747 - 56,812,927 
សាថ នភាៃម្រទៃយសកមមសុទធ  (132,216) 37,254,685 335,502 181 37,458,152 

(សមមូលពាន់ច្រៀល - កាំណត់្សាា ល់ 5) (538,648) 151,775,587 1,366,835 737 152,604,511 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

75 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

រ. ហានិភ័្យទីទារ (ត្) 

(ii). ហានិភ័្យរបិូយប័ណណបរច្ទស (ត្) 

ការម្របមូលទដុ ាំហានិភ័្យរបិូយប័ណណ (ត្) 

ឆាំនួនម្រទៃយសកមម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ តាមម្របច្ភ្ទថ្នរបិូយប័ណណានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ (ត្) 

 ម្របច្ភ្ទថ្នរបិូយប័ណណ 
 សមមូលែុោល រអាច្មរកិ 
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 ម្របាក់ច្រៀល ែុោល រអាច្មរកិ ថ្ងបាត្ ច្ទសង  ៗ សរុប 
      
ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ      
សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សមមូល 85,709 67,421,218 205,051 678 67,712,656 
ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារនានា - 479,101 - - 479,101 
ឥណទាន និងបុច្រម្របទានទដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន 2,118,870 15,866,759 - - 17,985,629 
ម្រទៃយសកមមច្ទសង  ៗ 82,480 131,857 3,020 - 217,357 

 2,287,059 83,898,935 208,071 678 86,394,743 
 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

76 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

រ. ហានិភ័្យទីទារ (ត្) 

(ii). ហានិភ័្យរបិូយប័ណណបរច្ទស (ត្) 

ការម្របមូលទដុ ាំហានិភ័្យរបិូយប័ណណ (ត្) 
ឆាំនួនម្រទៃយសកមម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ តាមម្របច្ភ្ទថ្នរបិូយប័ណណានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ (ត្) 

 ម្របច្ភ្ទថ្នរបិូយប័ណណ 
 សមមូលែុោល រអាច្មរកិ 
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 (ត្) ម្របាក់ច្រៀល ែុោល រអាច្មរកិ ថ្ងបាត្ ច្ទសង  ៗ សរុប 
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ      
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន 39,471 48,844,259 170,325 - 49,054,055 
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់ធ្នាគារនានា 594,333 5,115,104 - - 5,709,437 
ម្របាក់កមចី 447,986 - - - 447,986 
អនុបាំណុល - 3,000,000 - - 3,000,000 
បាំណុលភ្តិ្សនា - 348,740 - - 348,740 
សាំវធិានធ្នច្លើអត្ថម្របច្យាជ្ន៍និច្យាជិ្ត្ - 19,308 - - 19,308 
បាំណុលច្ទសង  ៗ - 76,926 - - 76,926 
 1,081,790 57,404,337 170,325 - 58,656,452 
សាថ នភាៃម្រទៃយសកមមសុទធ  1,205,269 26,494,598 37,746 678 27,738,291 

(សមមូលពាន់ច្រៀល - កាំណត់្សាា ល់ 5) 4,875,313 107,170,649 152,683 2,742 112,201,387 

 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

77 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

រ. ហានិភ័្យទីទារ (ត្) 

(ii). ហានិភ័្យរបិូយប័ណណបរច្ទស (ត្) 

ការវភិាររ ាំច្ញាឆ 

សនមត្ថា ហានិភ័្យអច្ងរច្ទសងច្ទៀត្ច្ៅដត្ច្ងរជានិឆច ការដម្របម្របួលថ្នការបាូររបិូយប័ណណបរច្ទសសម្រាប់           
សាខាធ្នាគារនាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ម្រត្ូវបានសច្ងខបែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

 
- 1% 

ការងយឆុុះ 
+ 1% 

ការច្កើនច្ឡើង 
- 1% 

ការងយឆុុះ 
+ 1% 

ការច្កើនច្ឡើង 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ 
     
ម្របាក់ច្រៀល 1,479 (1,479) (11,661) 11,661 
ថ្ងបាត្ (3,377) 3,377 (377) 377 
ច្ទសង  ៗ (12) 12 (7) 7 

 (1,910) 1,910 (12,045) 12,045 

ពាន់ច្រៀល – កាំណត់្សាា ល់ 5 (7,770) 7,770 (49,107) 49,107 

 . ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល  

“ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល” រឺជាហានិភ័្យដែលសាខាធ្នាគារនឹងជួ្បទលលាំបាកកនុងការបាំច្ៃញ
កាត្ៃាកិឆច ពាក់ៃ័នធនឹងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ែលួន ដែលម្រត្ូវបានទូទាត់្តាមរយៈជាសាឆ់ម្របាក់ ឬម្រទៃយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុច្ទសងច្ទៀត្។ ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល ច្កើត្ច្ឡើងៃីភាៃមិនសីុគាន ច្ៅនឹងច្ៃលច្វោ និង
ឆាំនួនលាំហូរទឹកម្របាក់ដែលានច្ៅកនុងម្របតិ្បត្ាិការ និងការវនិិច្យាររបស់សាខាធ្នាគារ។ 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

78 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

 . ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល (ត្) 

ការម្ររប់ម្ររងហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សលួ 

អនកម្ររប់ម្ររងម្រត្ួត្ៃិនិត្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួលថ្នតារាងតុ្លយភាៃ និងម្ររប់ម្ររងការម្របមូលទាុាំ និងទម្រមង់ថ្ន
បាំណុលរបស់អនកជាប់បាំណុល។ ម្រត្ួត្ៃិនិត្យ និងរាយការណ៍តាមទម្រមង់ដបបបទថ្នទីតាាំងសាឆ់ម្របាក់ម្របចាំថ្ងៃ
សម្រាប់ថ្ងៃបនាេ ប់ សបាា ហ៍បនាេ ប់ និងដែបនាេ ប់ ច្ម្រពាុះទាាំងច្នុះជាកតាា ឆាំបងសម្រាប់ការម្ររប់ម្ររងសាឆ់ម្របាក់
ង្កយស្សួល។ អនកម្រត្ួត្ៃិនិត្យ តាមដ្ឋនឆលនារបស់អនកដ្ឋក់ម្របាក់បច្ញ្ញើសាំខាន់  ៗ និងៃាករណ៍អាំៃីការ               
ែកម្របាក់។ 

ធ្នធានឆមបងរបស់សាខាធ្នាគារ ច្កើត្ច្ឡើងៃីច្ែើមទុនការយិាល័យកណាា ល និងម្របាក់បច្ញ្ញើៃីអតិ្ងិជ្ន។ 
ម្របភ្ៃថ្នសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួលម្រត្ូវបានៃិនិត្យច្ឡើងវញិជាម្របចាំច្រៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈការម្រត្ួត្ៃិនិត្យច្លើ    
កាលកាំណត់្ថ្នម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ និងអនកដ្ឋក់ម្របាក់បច្ញ្ញើសាំខាន់ៗ។ 

សាខាធ្នាគារ ច្ធ្ាើការវភិារច្លើរយៈច្ៃលរបស់បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលបង្កា ញៃីកាលវសានាកិឆចសនាដែលច្ៅ
សល់។ សាខាធ្នាគារ ម្រត្ួត្ៃិនិត្យម្រទៃយសកមមដែលច្ម្របើម្របាស់ ច្ែើមបីម្ររប់ម្ររងហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល 
ម្រតឹ្មដត្មួយដែច្ៅមុែច្ទៀត្ ច្ដ្ឋយសារសាខាធ្នាគារានម្របាក់កមចីរយៈច្ៃលែលីដែលច្ៅថាបច្ញ្ញើទីទារៃី 
ការយិាល័យកណាា ល និងសាខាពាក់ៃ័នធម្ររប់ច្ៃលដែលសាខាធ្នាគារម្របឈមនឹងបញ្ជា សាឆ់ម្របាក់         
ង្កយស្សួល។ 

តារាងខាងច្ម្រកាមសច្ងខបៃីម្រទៃយសកមម និងបាំណុលរបស់សាខាធ្នាគារ ច្ដ្ឋយដទអកច្លើកាលវសានាកិឆចសនា
ដែលច្ៅសល់។ លាំហូរទឹកម្របាក់ដែលបានរ ាំៃឹងទុកច្លើម្រទៃយសកមម និងបាំណុលទាាំងច្នុះ អាឆែុសគាន ជាសារវនដ     
ៃីអាីដែលបានបង្កា ញច្ៅកនុងតារាង។ ឧទាហរណ៍ ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្នមិនម្រត្ូវបានរ ាំៃឹងថានឹងម្រត្ូវែកបាន
ភាល ម ចៗ្នាុះច្ទ។ 

 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

79 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

 . ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល (ត្) 

ការម្ររប់ម្ររងហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សលួ (ត្) 
 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 រហូត្ែល់ 1ដែ > 1 - 3ដែ > 3 – 6ដែ > 6 – 12ដែ > 1 - 5ឆ្ន ាំ ច្លើសៃី 5ឆ្ន ាំ ៃុាំានការម្របាក់ សរបុ 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ 
         
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថ ុ         
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន 39,159,169 3,051,882 3,297,497 1,525,602 1,367,243 - - 48,401,393 
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់ធ្នាគារនានា 68,595 - - - - - - 68,595 
ម្របាក់កមចី - - - 5,008,863 - - - 5,008,863 
អនុបាំណុល - - - - 3,000,000 - - 3,000,000 
បាំណុលភ្តិ្សនា - - - 217,440 - - - 217,440 
សាំវធិានធ្នច្លើអត្ថម្របច្យាជ្ន៍និច្យាជិ្ត្ - - - 6,357 12,899 - - 19,256 
បាំណុលច្ទសង  ៗ - - - - - - 99,482 99,482 

 39,227,764 3,051,882 3,297,497 6,758,262 4,380,142 - 99,482 56,815,029 

(សមមូលពាន់ច្រៀល - កាំណត់្សាា ល់ 5 ) 159,813,911 12,433,367 13,434,003 27,533,159 17,844,698 - 405,290 231,464,428 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

80 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

 . ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល (ត្) 

ការម្ររប់ម្ររងហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សលួ (ត្) 
 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 រហូត្ែល់ 1ដែ > 1 - 3ដែ > 3 – 6ដែ > 6 – 12ដែ > 1 - 5ឆ្ន ាំ ច្លើសៃី 5ឆ្ន ាំ ៃុាំានការម្របាក់ សរបុ 
 ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ ែុោល រអាច្មរកិ 
         
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថ ុ         
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន 40,873,917 3,932,265 3,197,342 1,047,547 2,984 - - 49,054,055 
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់ធ្នាគារនានា 5,709,437 - - - - - - 5,709,437 
ម្របាក់កមចី - - - 447,986 - - - 447,986 
អនុបាំណុល - - 600,000 - 2,400,000 - - 3,000,000 
បាំណុលភ្តិ្សនា - - - 169,291 179,449 - - 348,740 
សាំវធិានធ្នច្លើអត្ថម្របច្យាជ្ន៍និច្យាជិ្ត្ - - - 4,910 14,398 - - 19,308 
បាំណុលច្ទសង  ៗ - - - - - - 76,926 76,926 

 46,583,354 3,932,265 3,797,342 1,669,734 2,596,831 - 76,926 58,656,452 

(សមមូលពាន់ច្រៀល - កាំណត់្សាា ល់ 5 ) 188,429,667 15,906,012 15,360,248 6,754,074 10,504,181 - 311,166 237,265,348 

         
 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

81 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

ង. ហានិភ័្យម្របតិ្បត្ាិការ 

ហានិភ័្យម្របតិ្បត្ាិការ រឺជាហានិភ័្យថ្នការបាត់្បង់ផ្លេ ល់ ឬម្របច្យាលដែលច្កើត្ានច្ឡើងៃីការែាុះខាត្ ឬ     
ការអនុវត្ាមិនានម្របសិទធភាៃនូវនីតិ្វធីិ្ែាំច្ណើ រការថ្ទេកនុង បុរាលិក ឬម្របៃ័នធ ឬៃីកតាា ខាងច្ម្រៅ។ ហានិភ័្យ    
ច្នុះ ម្រត្ូវបានម្ររប់ម្ររងតាមរយៈការបច្ងាើត្ម្របៃ័នធែាំច្ណើ រការម្ររប់ម្ររងម្របតិ្បត្ាិការ ការម្រត្ួត្ៃិនិត្យ និង                  
ការរាយការណ៍ឲ្យបានម្រតឹ្មម្រត្ូវៃីសកមមភាៃអាជី្វកមម តាមរយៈអងាភាៃម្ររប់ម្ររង និងគាាំម្រទ ដែលឯករាជ្យៃី
អងាភាៃអាជី្វកមម និងរណៈម្ររប់ម្ររង។  

ការម្ររប់ម្ររងច្លើហានិភ័្យម្របតិ្បត្ាិការរបស់សាខាធ្នាគារ ត្ម្រមូវឲ្យបច្ងាើត្នូវរឆនាសមព័នធតួ្នាទី និងវធីិ្សាស្តសា
ថ្នការម្ររប់ម្ររងរបស់អងាភាៃឲ្យបានឆាស់ោស់។ ច្គាលការណ៍ និងវធិានការម្រត្ួត្ៃិនិត្យថ្ទេកនុងជាច្ម្រឆើន          
ម្រត្ូវបានអនុវត្ា រមួានការបច្ងាើត្អនកានសិទធិឆុុះហត្ថច្លខា ម្របៃ័នធម្រត្ួត្ៃិនិត្យយា៉ៅងហមត់្ឆត់្ ការច្រៀបឆាំនូវ                 
នីតិ្វធីិ្ និងឯកសារសាំអាងនានា ម្រៃមទាាំងការអនុវត្ាតាមបទបបញ្ញតិ្ា និងត្ម្រមូវការតាមឆាប់នានា។ ែាំច្ណើ រការ
ទាាំងច្នុះម្រត្ូវបានម្រត្ួត្ៃិនិត្យជាម្របចាំឆ្ន ាំ ច្ែើមបីច្ឆលើយត្បច្ៅនឹងហានិភ័្យម្របតិ្បត្ាិការ ដែលអាឆច្កើត្ច្ឡើងច្ៅ
កនុងម្របតិ្បត្ាិការអាជី្វកមមរបស់សាខាធ្នាគារ។ 

ឆ. ការម្ររប់ម្ររងច្ែើមទុន 

(i). បទបបញ្ញត្ាិច្ែើមទុន 

ច្គាលច្ៅរបស់សាខាធ្នាគារកនុងការម្ររប់ម្ររងច្ែើមទុន ានន័យទូលាំទូោយជាង “មូលធ្ន” ដែលបង្កា ញ 
កនុងរបាយការណ៍សាថ នភាៃហិរញ្ញវត្ថុ ។  ការម្ររប់ម្ររងច្ែើមទុនានែូឆខាងច្ម្រកាម៖  

• អនុច្ោមតាមត្ម្រមូវការច្ែើមទុនដែលកាំណត់្ច្ដ្ឋយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា 

• ការពារលទធភាៃរបស់សាខាធ្នាគារច្ែើមបីបនានិរនារភាៃអាជី្វកមម ែូឆច្នុះ សាខាធ្នាគារអាឆបនា                    
ទាល់ទលម្របច្យាជ្ន៍ែល់ភារទុនិក និងអត្ថម្របច្យាជ្ន៍របស់ភារីដែលពាក់ៃ័នធនឹងសាខាធ្នាគារ និង 

• រកាមូលដ្ឋឋ នច្ែើមទុនរងឹាាំ ច្ែើមបីគាាំម្រទែល់ការអភិ្វឌ្ឍអាជី្វកមម។ 

ច្គាលនច្យាបាយរបស់សាខាធ្នាគារ រឺធានាឲ្យបាននូវមូលដ្ឋឋ នច្ែើមទុនរងឹាាំច្ែើមបីរកានូវទាំនុកឆិត្ាទីទារ 
និងច្ែើមបីធានាច្សថរភាៃថ្នការអភិ្វឌ្ឍយូរអដងាងរបស់អាជី្វកមម។ ទលប៉ៅុះពាល់ច្ៅច្លើកម្រមិត្ច្ែើមទុនច្លើភារ
ោភ្របស់ការយិាល័យកណាា ល ក៏ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ ច្ហើយសាខាធ្នាគារបានទទួលសាា ល់នូវត្ម្រមូវការ 
ច្ែើមបីធានាបាននូវតុ្លយភាៃរវាងភារោភ្ែពស់ដែលអាឆនឹងច្កើត្ានច្ឡើងជាមួយនឹងម្របាក់បម្រមុងកម្រមិត្ែពស់
អត្ថម្របច្យាជ្ន៍ និងការធានាដែលទាល់ច្ដ្ឋយសាថ នភាៃច្ែើមទុនលអ។ 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 
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30. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

ឆ. ការម្ររប់ម្ររងច្ែើមទុន (ត្) 

(i). បទបបញ្ញត្ាិច្ែើមទុន (ត្) 

ច្ែើមទុនបង្កា ញខាងច្លើច្នុះ ម្រត្ូវបានរណនាច្ឡើងច្ដ្ឋយដទអកតាមច្សឆកាីដណនាាំដែលច្ឆញទាយ ច្ដ្ឋយ
ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ដែលអាឆានភាៃែុសគាន ច្ៅច្លើច្គាលការណ៍សាំខាន់ែលុះៗ ច្បើច្ម្របៀបច្ធ្ៀបច្ៅនឹង
ច្គាលការណ៍ដែលបានទទួលសាា ល់ជាទូច្ៅ ដែលសាថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុច្ៅម្របច្ទសែ៏ថ្ទបានអនុវត្ា។ ែូច្ឆនុះ 
ៃ័ត៌្ានអាំៃីច្ែើមទុនខាងច្លើ មិនសមស្សបសម្រាប់អនកច្ម្របើម្របាស់ដែលមិនបានទទួលៃត៌្ានអាំៃីច្សឆកាី
ដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា។ 

(ii). ការដបងដឆកច្ែើមទុន 

ការដបងដឆកច្ែើមទុនរវាងម្របតិ្បត្ាិការ និងសកមមភាៃជាក់ោក់ រឺម្រត្ូវបានម្ររប់ម្ររងច្ដ្ឋយកម្រមិត្ភារោភ្     
ដែលទទួលបានៃីការដបងដឆកច្នាុះ។ ច្ែើមទុនដែលបានដបងដឆកច្ៅតាមម្របតិ្បត្ាិការ ឬសកមមភាៃ នីមួយៗ 
ម្រត្ូវដទអកច្ៅតាមច្ែើមទុនដែលកាំណត់្ច្ដ្ឋយឆាប់។ 

31. រនមាសមត្សបននត្ទពយសកមម នងិបណុំលហរិញ្ញវរថ ុ

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួានម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្ម្រៅតារាងតុ្លយការ។  
ត្ថ្មលសមរមយ រឺជាថ្ងលដែលម្រត្ូវទទួលច្ែើមបីលក់ម្រទៃយសកមម ឬបានទូទាត់្ ច្ែើមបីច្ទេរបាំណុលច្ៅតាមលាំដ្ឋប់
លាំច្ដ្ឋយច្ៅកនុងម្របតិ្បត្ាិការ រវាងអនកឆូលរមួកនុងទីទារច្ៅកាលបរចិ្ឆេទថ្នការវាស់ដវងឆមបង ឬម្របសិនអវត្ាាន
ទីទារដែលានការរកីឆច្ម្រមើនបាំទុត្ដែលសាខាធ្នាគារបានទទួលច្ៅកាលបរចិ្ឆេទច្នាុះ។ ៃ័ត៌្ានដែលបាន
បង្កា ញច្ៅទីច្នុះ ត្ាំណាងឲ្យការបា៉ៅ ន់សាម នថ្នត្ថ្មលសមស្សបនាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ថ្នសាថ នភាៃហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ត្ថ្មលទីទារដែលបានែកស្សង់ និងអាឆអច្ងាត្បាន ច្ហើយអាឆរកបាន ម្រត្ូវបានច្ម្របើសម្រាប់វាស់ដវងច្លើត្ថ្មល        
សមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ច្ៅច្ៃលដែលត្ថ្មលទីទារដែលបានែកស្សង់ និងអាឆសច្ងាត្បាន មិនអាឆ
ច្ម្របើម្របាស់បាន ច្នាុះត្ថ្មលសមស្សបម្រត្ូវបានបា៉ៅ ន់សាម នច្ដ្ឋយដទអកច្លើវធីិ្សាស្តសា និងការសនមត្ជាច្ម្រឆើនទាក់ទង
ច្ៅនឹងលកខណៈហានិភ័្យថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្ទសង  ៗ ដែលានអម្រតាអបបហារ ការបា៉ៅ ន់សាម នថ្នលាំហូរ       
ទឹកម្របាក់នាច្ៃលអនារត្ និងកតាា ច្ទសងៗច្ទៀត្។ 



ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

83 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

31. រនមាសមត្សបននត្ទពយសកមម នងិបណុំលហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

ៃ័ត៌្ានថ្នត្ថ្មលសមស្សបសម្រាប់ម្រទៃយសកមម និងបាំណុលមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុ មិនម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លច្ទ ៃីច្ម្រពាុះ
វាមិនសថិត្កនុងវសិាលភាៃថ្ន ស.រ.ហ.អ.ក 7៖ ការបង្កា ញឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  ដែលទាមទារឲ្យានការបង្កា ញ
ៃ័ត៌្ានថ្នត្ថ្មលសមស្សប។ ច្នុះរមួបញ្ចូ លទាាំងការវនិិច្យារច្ៅកនុងបុម្រត្សមព័នធ ម្រទៃយ និងបរកិាខ រ។ 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារ ានែូឆជាសាឆ់ម្របាក់ និងមូលនិធិ្រយៈច្ៃលែលី        
សមតុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ម្របាក់បច្ញ្ញើជាមួយធ្នាគារ និងម្ររឹុះសាថ នហិរញ្ញវត្ថុនានា ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់
អតិ្ងិជ្ន និងធ្នាគារនានា ម្រទៃយសកមមច្ទសង  ៗបាំណុលច្ទសង  ៗ និងម្របាក់កមចីរយៈច្ៃលែលីមិនានលកខណៈជា
សារវនដ ឆាំច្ពាុះការផ្លល ស់បាូរអម្រតាម្របាក់ឆាំច្ណញកនុងទីទារ ច្ដ្ឋយសារដត្ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងច្នុះានរយៈ
ច្ៃលកាំណត់្ជាក់ោក់។  ត្ថ្មលច្យាងថ្នម្រទៃយសកមម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ទាាំងច្នុះ ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទ                                 
រាយការណ៍ានត្ថ្មលម្របហាក់ម្របដហលនឹងត្ថ្មលសមស្សបរបស់វា។ 

ត្ថ្មលសមស្សបរឺដទអកច្លើវធីិ្សាស្តសា និងការសនមត្ែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារជាតិ្និងធ្នាគារនានា 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារជាតិ្និងធ្នាគារនានា រឺម្របហាក់ម្របដហលច្ៅនឹងត្ថ្មលច្យាងរបស់
វា ច្ដ្ឋយសារម្របាក់បច្ញ្ញើទាាំងច្នុះរមួាន រណនីឆរនា ម្របាក់បច្ញ្ញើសនសាំ និងម្របាក់បច្ញ្ញើរយៈច្ៃលែលី។  

ឥណទាន និងបុច្រម្របទានទាល់ែល់អតិ្ងិជ្ន  

ឥណទានដែលានអម្រតាច្ងរ និងានកាលកាំណត់្សងច្ៅសល់រយៈច្ៃលតិ្ឆជាងមួយឆ្ន ាំ ត្ថ្មលច្យាងរបស់
វាជាទូច្ៅ រឺានត្ថ្មលម្របហាក់ម្របដហលនឹងត្ថ្មលសមស្សបរបស់វា។  ត្ថ្មលសមស្សបរបស់ឥណទានដែល
ានអម្រតាច្ងរ និងានកាលកាំណត់្សងច្ៅសល់រយៈច្ៃលច្ម្រឆើនជាងមួយឆ្ន ាំ ម្រត្ូវបានបា៉ៅ ន់សាម នច្ដ្ឋយដទអក
តាមលាំហូរសាឆ់ម្របាក់អបបហារ តាមអម្រតាទីទារ ឆាំច្ពាុះហិរញ្ញបបទានដែលានហានិភ័្យឥណទាន និង
កាលកាំណត់្សងស្សច្ែៀងគាន  ។ 

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន និងធ្នាគារនានា 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់បច្ញ្ញើដែលម្រត្ូវសងតាមត្ម្រមូវការ (រណនីឆរនា រណនីសនសាំ និងបច្ញ្ញើតាមត្ម្រមូវការ)                      
ឬម្របាក់បច្ញ្ញើដែលានកាលកាំណត់្សងច្ៅសល់រយៈច្ៃលតិ្ឆជាងមួយឆ្ន ាំ ម្រត្ូវបានបា៉ៅ ន់សាម នថាានត្ថ្មល               
ម្របហាក់ម្របដហលនឹងត្ថ្មលច្យាងរបស់វា។ ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់បច្ញ្ញើដែលានកាលកាំណត់្សងច្ៅសល់         
រយៈច្ៃលច្លើសមួយឆ្ន ាំ ម្រត្ូវបានបា៉ៅ ន់សាម នច្ដ្ឋយដទអកតាមលាំហូរសាឆ់ម្របាក់អបបហារ តាមអម្រតាទីទារ ឆាំច្ពាុះ
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន និងធ្នាគារនានាដែលានលកខណៈស្សច្ែៀងគាន  ។
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31. រនមាសមត្សបននត្ទពយសកមម នងិបណុំលហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

ម្របាក់កមចី និងអនុបាំណុល 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់កមចី និងអនុបាំណុល ម្រត្ូវបានបា៉ៅ ន់សាម ន ច្ដ្ឋយច្ធ្ាើអបបហារលាំហូរសាឆ់ម្របាក់រ ាំៃឹងទុក          
នាច្ៃលអនារត្ តាមអម្រតាការម្របាក់ច្លើទីទារដែលអនុវត្ាទូច្ៅ ឆាំច្ពាុះម្របាក់កមចី ដែលានទម្រមង់ហានិភ័្យ
ម្របហាក់ម្របដហលគាន ។ តាមមូលដ្ឋឋ នច្នុះ ត្ថ្មលសមស្សបរបស់ម្របាក់កមចី និងអនុបាំណុល ានត្ថ្មលម្របហាក់
ម្របដហលនឹងត្ថ្មលច្យាងរបស់វា នាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍។ 

ម្រទៃយសកមមច្ទសង  ៗនិងបាំណុលច្ទសង  ៗ

ត្ថ្មលច្យាងថ្នម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុច្ទសងៗ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុច្ទសង  ៗ ម្រត្ូវបានសនមត្ថាម្របហាក់ម្របដហល
នឹងត្ថ្មលសមស្សបរបស់វា ច្ដ្ឋយសារធាតុ្ទាាំងច្នុះមិនានត្ថ្មលដម្របម្របួលជាសារវនាច្ៅតាមអម្រតាទីទារច្ទ។ 

ឆាំណាត់្ថាន ក់ត្ថ្មលសមស្សប  

ស.រ.ហ.អ.ក 7 បញ្ជជ ក់ៃីឆាំណាត់្ថាន ក់ថ្នបច្ឆចកច្ទសវាយត្ថ្មលច្ដ្ឋយដទអកច្លើ ថាច្ត្ើទិននន័យថ្នបច្ឆចកច្ទសវាយ
ត្ថ្មលទាាំងច្នាុះអាឆអច្ងាត្បាន ឬមិនអាឆអច្ងាត្បាន។ ទិននន័យដែលអាឆអច្ងាត្បាន ឆលុុះបញ្ជច ាំងៃីទិននន័យ                   
ទីទារដែលទទួលបានៃីម្របភ្ៃឯករាជ្យ និងទិននន័យដែលមិនអាឆអច្ងាត្បាន ឆលុុះបញ្ជច ាំងៃីការសនមត្ទីទារ
របស់សាខាធ្នាគារ។ ឆាំណាត់្ថាន ក់ថ្នត្ថ្មលសមស្សបានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

• កម្រមិត្1 - ត្ថ្មលែកស្សង់ (មិនបានច្ធ្ាើនិយ័ត្ភាៃ) ច្ៅកនុងទីទារសកមម សម្រាប់ម្រទៃយសកមម ឬបាំណុល      
ែូឆគាន ។ កម្រមិត្ច្នុះរាប់បញ្ចូ លទាាំងមូលបម្រត្កមមសិទធិដែលបានឆុុះបញ្ជ ី និងឧបករណ៍បាំណុល។ 

• កម្រមិត្2 - ទិននន័យច្ម្រៅៃីត្ថ្មលដែលបានែកស្សង់រាប់បញ្ចូ លកនុងកម្រមិត្1 ដែលអាឆអច្ងាត្បានឆាំច្ពាុះម្រទៃយ
សកមម ឬបាំណុល ច្ដ្ឋយផ្លេ ល់ (ឧទាហរណ៍ ត្ថ្មល) ឬច្ដ្ឋយម្របច្យាល (ឧទាហរណ៍ ច្កើត្ច្ឆញៃីត្ថ្មល)។ 

• កម្រមិត្3 - ទិននន័យសម្រាប់ម្រទៃយសកមម ឬបាំណុល ដែលមិនដទអកច្លើទិននន័យទីទារដែលអាឆអច្ងាត្បាន              
(ធាតុ្ឆូលដែលមិនអាឆអច្ងាត្បាន)។ កម្រមិត្ច្នុះរួមបញ្ចូ លទាាំងឧបករណ៍មូលធ្ន និងឧបករណ៍
បាំណុល ដែលានសាសធាតុ្មិនអាឆអច្ងាត្បានជាសារវនដ។ 

ម្រទៃយសកមម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធានាគារ មិនម្រត្ូវបានវាស់ដវងតាមត្ថ្មលសមស្សបច្ទ។ ច្ដ្ឋយ
ត្ថ្មលសមស្សបតាមទីទារមិនអាឆវាយត្ថ្មលបាន ែូច្ឆនុះត្ថ្មលសមស្សបមិនានសម្រាប់ម្រទៃយសកមម និងបាំណុល
មួយឆាំដណកធ្ាំរបស់សាខាធ្នាគារច្ឡើយ។ ត្ថ្មលសមស្សប ម្រត្ូវបានសនមត្ច្ដ្ឋយអនកម្ររប់ម្ររងច្យាងតាមទម្រមង់
ថ្នម្រទៃយសកមម និងបាំណុលទាាំងច្នាុះ។ តាមមតិ្របស់អនកម្ររប់ម្ររង ត្ថ្មលច្យាងថ្នម្រទៃយសកមម និងបាំណុល
ហិរញ្ញវត្ថុដែលបង្កា ញកនុងតារាងតុ្លយការ រឺជាត្ថ្មលបា៉ៅ ន់សាម នែ៏សមច្ហតុ្ទលថ្នត្ថ្មលសមស្សប។ 
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32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់  ៗ

ច្គាលនច្យាបាយរណច្នយយសាំខាន់  ៗ ដែលបានបង្កា ញច្ៅខាងច្ម្រកាមច្នុះ ម្រត្ូវបានអនុវត្ាច្ដ្ឋយសងាតិ្ភាៃ
ច្ៅម្ររប់កាលបរចិ្ឆេទដែលបានបង្កា ញកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងច្នុះ លុុះម្រតាដត្ានការបញ្ជជ ក់ច្ទសងៃី
ច្នុះ។ 

ក. មូលដ្ឋឋ នថ្នការវាស់ដវង 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារ ម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ឡើងច្ៅតាមមូលដ្ឋឋ នត្ថ្មលច្ែើមែាំបូង។ 

ែ. របិូយប័ណណបរច្ទស  

រាល់ម្របតិ្បត្ាិការជារបិូយប័ណណបរច្ទសបាន កាំណត់្ជាម្របាក់ែុោល រអាច្មរកិជារបិូយប័ណណច្គាល ថ្នអម្រតាបាូរ
ម្របាក់ច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទរបស់ម្របតិ្បត្ាិការ។ 

ម្រទៃយសកមមរបិូយវត្ថុ និងបាំណុលរបិូយវត្ថុ ដែលជារបិូយប័ណណបរច្ទស ម្រត្ូវបានបាូរច្ៅជារបិូយប័ណណមុែង្ករ 
ច្ដ្ឋយច្ម្របើអម្រតាបាូរម្របាក់នាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍។ ការឆាំច្ណញ ឬការខាត្បង់ៃីការបដូររូបិយប័ណណបរច្ទស រឺ
ជាភាៃែុសគាន រវាងរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើមជារបិូយប័ណណមុែង្ករច្ៅច្ែើមឆ្ន ាំ ដែលម្រត្ូវបានច្ធ្ាើនិយ័ត្កមមសម្រាប់ការម្របាក់
ម្របសិទធភាៃ និងការទូទាត់្កនុងឆ្ន ាំច្ធ្ៀបនិងរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម ជារូបិយប័ណណបរច្ទសដែលបានបាូរច្ដ្ឋយច្ម្របើ អម្រតាបាូរ
ម្របាក់នាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍។ 

ម្រទៃយសកមម និងបាំណុលដែលមិនដមនជារបិូយវត្ថុ ដែលម្រត្ូវបានវាស់ដវងតាមត្ថ្មលសមស្សបជារបិូយប័
ណណបរច្ទស ម្រត្ូវបានបាូរច្ៅជារបិូយប័ណណមុែង្ករច្ៅអម្រតាបាូរម្របាក់ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទដែលត្ថ្មលម្រត្ូវបានកាំណត់្។ 
ធាតុ្មិនដមនជារបិូយវត្ថុ ដែលម្រត្ូវបានវាស់ដវងដទអកច្លើត្ថ្មលម្របវត្ាិសាស្តសាជារបិូយប័ណណបរច្ទស ម្រត្ូវបានបាូរ
ច្ដ្ឋយច្ម្របើអម្រតាបាូរម្របាក់ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទថ្នម្របតិ្បត្ាិការ។ លច្មអៀងថ្នរបិូយប័ណណបរច្ទស ដែលច្កើត្ច្ឡើងៃីការ
បដូរច្នាុះ ជាទូច្ៅម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ជាឆាំច្ណញ ឬខាត្។ 

រ. ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ 

(i). ការទទួលសាា ល់ និងការវាស់ដវងែាំបូង 

សាខាធ្នាគារទទួលសាា ល់ជាច្លើកែាំបូងនូវឥណទាន និងបុច្រម្របទាន ម្របាក់កមចី និងអនុបាំណុលច្ៅកាល
បរចិ្ឆេទដែលច្កើត្ានម្របតិ្បត្ាិការែាំបូង។ ម្រទៃយសកមម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុច្ទសងច្ទៀត្ ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់
ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទដែលសាខាធ្នាគារកាល យជាភារីថ្នកិឆចសនា។ 

ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវាស់ដវងែាំបូងតាមត្ថ្មលសមស្សប (សម្រាប់ឧបករណ៍ដែល
មិនដមនវាស់ដវងតាមត្ថ្មលសមស្សបតាមរយៈឆាំច្ណញ ឬខាត្ (“FVTPL”) បូកនឹងថ្ងលច្ែើមម្របតិ្បត្ាិការ ដែលច្កើត្
មកៃីការទិញ ឬលក់ ម្រទៃយ និងបាំណុលទាាំងច្នាុះច្ដ្ឋយផ្លេ ល់។ 
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32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់  ៗ(រ) 

រ. ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ii). ការចត់្ឆាំណាត់្ថាន ក់ 

ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ 

ច្ៅកនុងការទទួលសាា ល់ែាំបូង ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានចត់្ថាន ក់តាមការវាស់ដវងរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម FVOCI         
ឬ FVTPL។ 

ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវាស់ដវងតាមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម ម្របសិនច្បើវាបាំច្ៃញច្ៅនឹងលកខែណខ ែូឆខាងច្ម្រកាម
ច្ហើយមិនម្រត្ូវបានកាំណត់្ជា FVTPL ច្នាុះច្ទ៖ 

• ម្រទៃយសកមមដែលានច្ៅកនុងរាំរូអាជី្វកមម កនុងច្គាលបាំណងរកាទុកច្ែើមបីការម្របមូលសាឆ់ម្របាក់តាម               
កិឆចសនា និង 

• លកខែណឌ កិឆចសនារបស់ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ទាល់នូវកាលបរចិ្ឆេទជាក់ោក់ឆាំច្ពាុះលាំហូរទឹកម្របាក់        
ដែលសម្រាប់ទូទាត់្ដត្ម្របាក់ច្ែើម និងការម្របាក់ (“SPPI”)។ 

ឧបករណ៍បាំណុល ម្រត្ូវបានវាស់ដវងច្ៅ FVOCI លុុះម្រតាដត្វាបានបាំច្ៃញនឹងលកខែណឌ ទាាំងៃីរែូឆខាងច្ម្រកាម 
ច្ហើយមិនម្រត្ូវបានកាំណត់្ជា FVTPL ច្នាុះច្ទ៖ 

• ម្រទៃយសកមមដែលានច្ៅកនុងរាំរូអាជី្វកមម កនុងច្គាលបាំណងរកាទុកច្ែើមបីការម្របមូលសាឆ់ម្របាក់តាម              
កិឆចសនា និងលក់ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និង 

• លកខែណឌ កិឆចសនារបស់ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ទាល់នូវកាលបរចិ្ឆេទជាក់ោក់ ឆាំច្ពាុះលាំហូរទឹកម្របាក់      
ដែលសម្រាប់ទូទាត់្ដត្ម្របាក់ច្ែើមនិងការម្របាក់ (“SPPI”)។ 

សម្រាប់ការទទួលសាា ល់ការវនិិច្យារច្លើមូលធ្នជាច្លើកែាំបូង ដែលមិនម្រត្ូវបានកាន់កាប់សម្រាប់ជួ្ញែូរ 
សាខាធ្នាគារម្រត្ូវដត្ច្ម្រជ្ើសច្រ ើសការបង្កា ញការដម្របម្របួលនាច្ៃលបនាេ ប់តាមរយៈលទធទលលមអិត្ច្ទសងៗ។ ការ
ច្ម្រជ្ើសច្រ ើសច្នុះច្ធ្ាើច្ឡើងច្ដ្ឋយដទអកច្លើការវនិិច្យារនីមួយៗ។ 

ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុទាាំងអស់ច្ទសងច្ទៀត្ម្រត្ូវបានចត់្ថាន ក់តាមការវាស់ដវងតាម FVTPL។ 

ច្លើសៃីច្នុះ សម្រាប់ការទទួលសាា ល់ជាច្លើកែាំបូង សាខាធ្នាគារអាឆនឹងកាំណត់្ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ     
ដែលបាំច្ៃញតាមលកខែណឌ កនុងការវាស់ដវងតាមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម ឬ FVOCI តាមរយៈ FVTPL ម្របសិនច្បើវាស់ដវង
តាម FVTPL នឹងលុបបាំបាត់្ ឬកាត់្បនថយជាសារវនដនូវភាៃមិនសីុគាន ថ្នរណច្នយយដែលនឹងច្កើត្ច្ឡើង។ 
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32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់  ៗ(រ) 

រ. ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ii). ការចត់្ឆាំណាត់្ថាន ក់ (ត្) 

ការវាយត្ថ្មលរាំរអូាជី្វកមម 

សាខាធ្នាគារ ច្ធ្ាើការវាយត្ថ្មលអាំៃីច្គាលបាំណងថ្នរាំរអូាជី្វកមម ច្លើម្រទៃយសកមមកនុងកម្រមិត្សាំណុាំ ឥណទាន                 
នីមួយៗ ច្ម្រពាុះរាំរចូ្នុះបង្កា ញយា៉ៅងឆាស់ៃីវធីិ្ម្ររប់ម្ររងអាជី្វកមម និងវធីិ្ទាល់ៃ័ត៌្ានច្ៅអនកម្ររប់ម្ររង។  
ៃ័ត៌្ានទាាំងច្នាុះរមួាន៖ 

• ច្គាលនច្យាបាយ និងច្គាលបាំណងដែលបានបញ្ជជ ក់សម្រាប់សាំណុាំ ឥណទាន និងអនុវត្ានូវច្គាល
នច្យាបាយទាាំងច្នាុះ។ ជាៃិច្សសថាច្ត្ើយុទធសាស្តសារបស់អនកម្ររប់ម្ររង ច្ផ្លា ត្ច្លើការដសាងរកឆាំណូល         
ការម្របាក់តាមកិឆចសនា រកានូវទម្រមង់អម្រតាការម្របាក់ជាក់ោក់មួយ ច្ធ្ាើឲ្យសីុសង្កា ក់គាន រវាង រយៈច្ៃលថ្ន
ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ច្ៅនឹងរយៈច្ៃលថ្នបាំណុល ដែលជាហិរញ្ញបបទានរបស់ម្រទៃយសកមមទាាំងច្នាុះ ឬ
ការច្ធ្ាើឲ្យានលាំហូរទឹកម្របាក់តាមរយៈការលក់ម្រទៃយសកមម។ 

• វធីិ្កនុងការវាយត្ថ្មលលទធទលថ្នសាំណុាំ ឥណទាន និងវធីិ្រាយការណ៍ច្ៅអនកម្ររប់ម្ររងរបស់សាខាធ្នាគារ 

• ហានិភ័្យដែលប៉ៅុះពាល់ែល់លទធទលថ្នរាំរូអាជី្វកមម (និងម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានច្ៅកនុងរាំរ ូ           
អាជី្វកមមច្នាុះ) និងយុទធសាស្តសាសម្រាប់ម្ររប់ម្ររងហានិភ័្យទាាំងច្នាុះ 

• រច្បៀបដែលអនកម្ររប់ម្ររងអាជី្វកមមទទួលបានការទូទាត់្ (ឧទាហរណ៍៖ ច្ត្ើការទូទាត់្សាំណងដទអកច្លើត្ថ្មល
សមស្សបថ្នម្រទៃយសកមមដែលបានម្ររប់ម្ររង ឬសាឆ់ម្របាក់តាមកិឆចសនាដែលបានម្របមូល) និង 

• ភាៃញឹកញាប់ បរាិណ និងរយៈច្ៃលថ្នការលក់កនុងម្រគាមុន មូលច្ហតុ្ថ្នការលក់ច្នាុះ និងការរ ាំៃឹងទុកអាំៃី
សកមមភាៃលក់នាច្ៃលអនារត្។ ច្ទាុះជាយា៉ៅងណាក៏ច្ដ្ឋយ ៃ័ត៌្ានអាំៃីសកមមភាៃលក់មិនម្រត្ូវបានចត់្
ទុកថាដ្ឋឆ់ច្ដ្ឋយដឡកច្ឡើយ ប៉ៅុដនាជាដទនកមួយថ្នការវាយត្ថ្មលទូច្ៅ អាំៃីរច្បៀបដែលច្ធ្ាើឲ្យសច្ម្រមឆបាននូវ
ច្គាលបាំណងកនុងការម្ររប់ម្ររងម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងលាំហូរទឹកម្របាក់របស់សាខាធ្នាគារ។ 

ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការជួ្ញែូរ ឬចត់្ដឆង ច្ហើយដែលលទធទលម្រត្ូវបានវាយត្ថ្មលតាមមូលដ្ឋឋ នត្ថ្មល              
សមស្សប ម្រត្ូវបានវាស់ដវងតាម FVTPL ច្ម្រពាុះម្រទៃយសកមមទាាំងច្នាុះមិនដមនសម្រាប់ម្របមូលសាឆ់ម្របាក់តាម        
កិឆចសនា ឬមិនដមនសម្រាប់ទាាំងការម្របមូលសាឆ់ម្របាក់តាមកិឆចសនា និងសម្រាប់លក់ច្ឡើយ។  
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32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់  ៗ(រ) 

រ. ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ii). ការចត់្ឆាំណាត់្ថាន ក់ (ត្) 

ការវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើលាំហូរទឹកម្របាក់តាមកិឆចសនារឺសម្រាប់ទូទាត់្ដត្ម្របាក់ច្ែើម និងការម្របាក់ 

ឆាំច្ពាុះច្គាលបាំណងថ្នការវាយត្ថ្មលច្នុះ “ម្របាក់ច្ែើម” រឺជាត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុច្ៅច្ៃល
ទទួលសាា ល់ជាច្លើកែាំបូង។ “ការម្របាក់” រឺជាត្ថ្មលត្បសនងមួយសម្រាប់ច្ៃលច្វោថ្នការច្ម្របើម្របាស់ទឹកម្របាក់ 
សម្រាប់រយៈច្ៃលណាមួយ និងសម្រាប់ហានិភ័្យដែលពាក់ៃ័នធនឹងបរាិណម្របាក់ច្ែើមច្ៅជាប់ជ្ាំពាក់កនុង
អាំឡុងច្ៃលជាក់ោក់មួយ និងសម្រាប់ការឆាំណាយរមួទាាំងហានិភ័្យកនុងការទាល់កមចីជាមូលដ្ឋឋ នច្ទសង ចៗ្ទៀត្ 
(ែូឆជាហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល និងឆាំណាយរែឋបាល) រមួទាាំងម្របាក់ឆាំច្ណញ។ 

ច្ែើមបីវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើលាំហូរទឹកម្របាក់តាមកិឆចសនារឺសម្រាប់ដត្ទូទាត់្ម្របាក់ច្ែើម និងការម្របាក់ សាខាធ្នាគារ 
ម្រត្ូវៃិចរណាលកខែណឌ កិឆចសនារបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រួមបញ្ចូ លការវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើ ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ 
ានលកខែណឌ កិឆចសនាដែលអាឆផ្លល ស់បាូរច្ៃលច្វោ ឬឆាំនួនលាំហូរទឹកម្របាក់តាមកិឆចសនា ដែលអាឆច្ធ្ាើ         
ឲ្យែុសៃីលកខែណឌ ថ្នការទូទាត់្ម្របាក់ច្ែើម និងការម្របាក់។ 

កនុងការវាយត្ថ្មល សាខាធ្នាគារៃិចរណាច្លើ៖ 

• ម្រៃឹត្ាិការណ៍ជាយថាភាៃដែលអាឆផ្លល ស់បាូរឆាំនួន និងរយៈច្ៃលថ្នលាំហូរទឹកម្របាក់ 

• លកខែណឌ ៃិច្សស 

• លកខែណឌ សងម្របាក់មុនកាលកាំណត់្ និងការៃនាច្ៃលសង 

• លកខែណឌ ដែលកម្រមិត្សាខាធ្នាគារ កនុងការទាមទារមកវញិនូវសាឆ់ម្របាក់ៃីម្រទៃយសកមមជាក់ោក់ (ែូឆជា 
ឥណទានដែលមិនអាឆម្របមូលមកវញិបាន) និង 

• លកខណៈៃិច្សសដែលដកដម្របត្ថ្មលត្បសនងអាំៃីត្ថ្មលម្របាក់តាមច្ៃលច្វោ (ឧទាហរណ៍ ការកាំណត់្អម្រតាការ
ម្របាក់ច្ឡើងវញិតាមកាលកាំណត់្)។ 
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32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់  ៗ(រ) 

រ. ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ii). ការចត់្ឆាំណាត់្ថាន ក់ (ត្) 

ឥណទានដែលមិនអាឆម្របមូលមកវញិបាន 

ជាទូច្ៅសាខាធ្នាគារៃិចរណាច្លើៃ័ត៌្ានខាងច្ម្រកាមកនុងការវនិិឆេ័យ៖ 

• ថាច្ត្ើអនកែចីរឺជាបុរាលឬជាអងាភាៃម្របតិ្បត្ាិការសាំខាន់ឬជាអងាភាៃដែលានច្គាលបាំណងៃិច្សស 

• ហានិភ័្យរបស់សាខាកនុងការខាត្បង់ច្លើម្រទៃយដែលសាាម្រត្ច្ៅនឹងម្របាក់កមចីានសាំណងច្ៃញច្លញ 

• ថាច្ត្ើម្រទៃយដ្ឋក់ធានារឺជាម្រទៃយទាាំងអស់ដែលអតិ្ងិជ្នាន ឬជាដទនកមួយថ្នម្រទៃយសកមមច្ទសងៗច្ទៀត្
របស់អតិ្ងិជ្ន និង 

• ថាច្ត្ើសាខាធ្នាគារទទួលបានអត្ថម្របច្យាជ្ន៍ៃីម្រទៃយសកមមច្នុះ ឬច្ទ។  

ការចត់្ឆាំណាត់្ថាន ក់ច្ឡើងវញិ 

ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុមិនម្រត្ូវបានច្ធ្ាើឆាំណាត់្ថាន ក់ច្ឡើងវញិ បនាេ ប់ៃីការទទួលសាា ល់ត្ថ្មលែាំបូងច្ឡើយ ច្លើក
ដលង ដត្កនុងអាំឡុងច្ៃលដែលសាខាធ្នាគារផ្លល ស់បាូររាំរូអាជី្វកមមរបស់ែលួន កនុងការម្ររប់ម្ររងម្រទៃយសកមម             
ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

(iii). ការឈប់ទទួលសាា ល់ 

ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ 

សាខាធ្នាគារឈប់ទទួលសាា ល់ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ច្ៅច្ៃលដែលសិទធិកនុងកិឆចសនាកនុងការទទួលលាំហូរ
ទឹកម្របាក់ៃីម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុទុត្កាំណត់្ ឬការច្ទេរសិទធិទទួលលាំហូរទឹកម្របាក់តាមកិឆចសនាកនុងម្របតិ្បត្ាិការ 
ដែលហានិភ័្យទាាំងអស់ និងភាៃជាកមមសិទធិថ្នម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានច្ទេរ ឬកនុងករណីដែលសាខា
ធ្នាគារមិនច្ទេរ ឬមិនរកាទុកនូវរាល់ហានិភ័្យ និងភាៃជាកមមសិទធិ ច្ហើយវាមិនរកាការម្ររប់ម្ររងម្រទៃយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុ។ 
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32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់  ៗ(រ) 

រ. ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(iii). ការឈប់ទទួលសាា ល់ (ត្) 

ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ឆាំច្ពាុះការឈប់ទទួលសាា ល់ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ភាៃលច្មអៀងរវាងត្ថ្មលច្យាងរបស់ម្រទៃយសកមម (ឬត្ថ្មលច្យាង
ដែលជាឆាំដណកថ្នម្រទៃយសកមមដែលឈប់ទទួលសាា ល់) និងទលបូកថ្ន (i) ត្ថ្មលត្បសនងដែលទទួលបាន          
(រាប់បញ្ចូ លទាាំងម្រទៃយសកមមងមីដែលទទួលបាន ែកបាំណុលងមីដែលទទួលយក) និង (ii) ឆាំច្ណញ ឬខាត្ដែល
បានទទួលសាា ល់កនុងលទធទលលមអិត្ច្ទសង  ៗម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ច្ៅកនុងឆាំច្ណញ ឬខាត្។ 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ 

សាខាធ្នាគារឈប់ទទួលសាា ល់បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ច្ៅច្ៃលដែលកាត្ៃាកិឆចច្ម្រកាមកិឆចសនាម្រត្ូវបានរ ាំោយ ឬ
លុបច្ចល ឬទុត្អាណត្ាិ។ 

(iv). ការដកដម្របម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ  

ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ 

ម្របសិនច្បើលកខែណឌ ថ្នម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានដកដម្រប ច្នាុះសាខាធ្នាគារវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើលាំហូរទឹកម្របាក់
ថ្នម្រទៃយសកមមដែលបានដកដម្របច្នាុះ ានភាៃែុសគាន ខាល ាំង ឬច្ទ។  

ម្របសិនច្បើលាំហូរទឹកម្របាក់ានភាៃែុសគាន ខាល ាំង ច្នាុះសិទធិតាមកិឆចសនាឆាំច្ពាុះលាំហូរទឹកម្របាក់ៃីម្រទៃយសកមម 
ហិរញ្ញវត្ថុច្ែើម ម្រត្ូវបានចត់្ទុកថាទុត្អាណត្ាិ។ កនុងករណីច្នុះម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុច្ែើម ម្រត្ូវឈប់ទទួលសាា ល់ 
(សូមច្មើល (iii)) ច្ហើយម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុងមី ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់តាមត្ថ្មលសមស្សបបូកនឹងថ្ងលឆាំណាយ
ម្របតិ្បត្ាិការ។ ថ្ងលច្សវានានាដែលទទួលបានជាដទនកថ្នការដកដម្របច្នុះ ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

• ថ្ងលច្សវា ដែលម្រត្ូវបានៃិចរណាកនុងការកាំណត់្ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទៃយសកមមងមី និងថ្ងលច្សវាដែល ទទួល
បានមកវញិច្លើថ្ងលឆាំណាយម្របតិ្បត្ាិការដែលច្កើត្ច្ឡើង ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លកនុងការវាស់ដវងែាំបូងថ្ន         
ម្រទៃយសកមម និង 

• ថ្ងលច្សវាច្ទសងច្ទៀត្ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លកនុងឆាំច្ណញ និងខាត្ ដែលជាដទនកមួយថ្នការឆាំច្ណញ ឬខាត្ច្លើ
ម្រទៃយសកមមដែលឈប់ទទួលសាា ល់។ 
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32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់  ៗ(រ) 

រ. ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(iv). ការដកដម្របម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ម្របសិនច្បើលាំហូរទឹកម្របាក់ម្រត្ូវបានដកដម្របច្ៅច្ៃលដែលអតិ្ងិជ្នជួ្បការលាំបាកដទនកហិរញ្ញវត្ថុ ច្នាុះច្គាល
បាំណងថ្នការដកដម្របជាទូច្ៅ រឺច្ែើមបីទទួលបានមកវញិជាអតិ្បរាច្លើលកខែណឌ ថ្នកិឆចសនាច្ែើម ជាជាង
បច្ងាើត្ម្រទៃយសកមមងមីដែលានលកខែណឌ ែុសគាន ខាល ាំង។ ម្របសិនច្បើសាខាធ្នាគារានរច្ម្រាងដកដម្រប ម្រទៃយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុតាមរច្បៀបមួយ ដែលអាឆនាាំឲ្យានការច្លើកដលងឆាំច្ពាុះលាំហូរទឹកម្របាក់ ម្រទៃយសកមម ច្នាុះ ម្រត្ូវបាន
យកមកៃិចរណាជាមុន ថាច្ត្ើដទនកមួយថ្នម្រទៃយសកមមរួរដត្ម្រត្ូវបានលុបច្ឆញៃីបញ្ជ ីមុនច្ៃលច្ធ្ាើការដកដម្រប 
ឬច្ទ (សូមច្មើលខាងច្ម្រកាមសម្រាប់ច្គាលនច្យាបាយ ការលុបច្ឆញៃីបញ្ជ ី)។ វធីិ្សាស្តសាច្នុះជ្ុះឥទធិៃលែល់
លទធទលថ្នការវាយត្ថ្មលបរាិណ ច្ហើយកនុងករណីច្នុះានន័យថា លកខណៈវនិិឆេ័យថ្នកាឈប់ទទួលសាា ល់
ម្រទៃយ ជាទូច្ៅមិនអាឆអនុវត្ាបានច្នាុះច្ទ។ 

ម្របសិនច្បើការដកត្ម្រមូវម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានវាស់ដវងតាមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម ឬ FVOCI មិនបណាា លឲ្យាន
ការឈប់ទទួលសាា ល់ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុច្ទច្នាុះ ច្នាុះសាខាធ្នាគារនឹងរណនាច្ឡើងវញិនូវត្ថ្មលច្យាងថ្ន
ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុជាមុន ច្ដ្ឋយច្ម្របើអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាៃែាំបូងថ្នម្រទៃយសកមម និងទទួលសាា ល់លទធ
ទលថ្នការដកត្ម្រមូវ ជាឆាំច្ណញ ឬខាត្។ សម្រាប់ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានអម្រតាច្ងរ អម្រតាការម្របាក់
ម្របសិទធភាៃែាំបូងដែលច្ម្របើច្ែើមបីរណនាឆាំច្ណញ ឬខាត្ៃីការដកត្ម្រមូវ ម្រត្ូវបានដកដម្របច្ែើមបីឆលុុះបញ្ជច ាំងៃី
លកខែណឌ ទីទារបឆចុបបនន ច្ៅច្ៃលដែលច្ធ្ាើការដកត្ម្រមូវ ។  រាល់ការឆាំណាយ ឬថ្ងលច្សវាដែលច្កើត្ច្ឡើង និងថ្ងល
ច្សវាទទួលបាន ដែលជាដទនកមួយថ្នការដកត្ម្រមូវទាក់ទងនឹងត្ថ្មលច្យាងែុលថ្នម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែល
បានច្ធ្ាើការដកត្ម្រមូវ ម្រត្ូវបានរ ាំលស់ដទអកច្លើរយៈច្ៃលដែលច្ៅសល់ថ្នម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលបានដកត្ម្រមូវ
ច្នាុះ។ 

ម្របសិនច្បើការដកត្ម្រមូវច្នុះម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្ឡើងច្ដ្ឋយសារដត្អតិ្ងិជ្នជួ្បការលាំបាកដទនកហិរញ្ញវត្ថុច្នាុះឆាំច្ណញ 
ឬខាត្ម្រត្ូវបានបង្កា ញជាមួយគាន នឹងការខាត្បង់ច្លើឱនភាៃថ្នត្ថ្មល ថ្នម្រទៃយសកមម។ កនុងករណីច្ទសងច្ទៀត្                   
វាម្រត្ូវបានបង្កា ញជាឆាំណូលការម្របាក់ ដែលរណនាច្ដ្ឋយច្ម្របើវធីិ្សាស្តសាអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាៃ។ 
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32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់  ៗ(រ) 

រ. ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(iv). ការដកដម្របម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ 

សាខាធ្នាគារ ឈប់ទទួលសាា ល់បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ច្ៅច្ៃលដែលលកខែណឌ របស់វាម្រត្ូវបានដកត្ម្រមូវ ច្ហើយ       
លាំហូរទឹកម្របាក់ថ្នបាំណុលដែលបានដកត្ម្រមូវច្នាុះានភាៃែុសគាន ខាល ាំង។ កនុងករណីច្នុះ បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុងមី      
ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់តាមត្ថ្មលសមស្សប។ ភាៃលច្មអៀងរវាងត្ថ្មលច្យាងថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនម្រត្ូវ           
បានទទួលសាា ល់ និងត្ថ្មលត្បសនង ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ច្ៅកនុងឆាំច្ណញ និងខាត្។ ត្ថ្មលត្បសនងរមួាន                  
ម្រទៃយសកមមមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុដែលបានច្ទេរ (ម្របសិនច្បើាន) និងការទទួលយកបាំណុលរមួទាាំងបាំណុល            
ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានដកត្ម្រមូវងមី។ 

ម្របសិនច្បើ ការដកត្ម្រមូវបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុច្នុះមិនច្ធ្ាើឲ្យានការឈប់ទទួលសាា ល់ច្ទ ច្នាុះរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើមថ្ន 
បាំណុល ម្រត្ូវរណនាច្ឡើងវញិច្ដ្ឋយច្ធ្ាើអបបហារលាំហូរទឹកម្របាក់ដែលបានដកដម្រប តាមអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធ
ភាៃែាំបូង ច្ហើយលទធទលថ្នការឆាំច្ណញ ឬខាត្ ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ច្ៅកនុងឆាំច្ណញ និងខាត្។ សម្រាប់
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុានអម្រតាអច្ងរ អម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាៃែាំបូងដែលច្ម្របើច្ែើមបីរណនាឆាំច្ណញ ឬខាត្ៃីការ
ដកត្ម្រមូវ ម្រត្ូវបានដកដម្របច្ែើមបីឆលុុះបញ្ជច ាំងៃីលកខែណឌ ទីទារបឆចុបបនន ច្ៅច្ៃលដែលច្ធ្ាើការដកត្ម្រមូវ។ រាល់ការ
ឆាំណាយ និងថ្ងលច្សវាដែលច្កើត្ាន ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ជាការដកត្ម្រមូវច្ៅច្លើត្ថ្មលច្យាងថ្នបាំណុល                 
និងរ ាំលស់តាមរយៈច្ៃលដែលច្ៅសល់ថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលបានដកត្ម្រមូវច្ដ្ឋយរណនាអម្រតាការម្របាក់
ម្របសិទធភាៃច្ឡើងវញិច្លើឧបរកណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

មូលដ្ឋឋ នអម្រតាការម្របាក់ដែលម្រត្វូច្ធ្ាើកាំដណទម្រមង់  

ម្របសិនច្បើមូលដ្ឋឋ នកនុងការកាំណត់្លាំហូរសាឆ់ម្របាក់តាមកិឆចសនាថ្នម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ដែលម្រត្ូវវាស់ដវងតាមត្ថ្មលែករ ាំលស់ ផ្លល ស់បាូរច្ដ្ឋយសារមូលដ្ឋឋ នអម្រតាការម្របាក់ដែលម្រត្ូវច្ធ្ាើកាំដណទម្រមង់ ច្នាុះ                      
សាខាធ្នាគារច្ធ្ាើបឆចុបបននភាៃអម្រតាការម្របាក់ានម្របសិទធភាៃថ្នម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ 
ច្ែើមបីឆលុុះបញ្ជច ាំងការផ្លល ស់បាូរត្ម្រមូវច្ដ្ឋយកាំដណទម្រមង់។ ការផ្លល ស់បាូរកនុងមូលដ្ឋឋ នសម្រាប់កាំណត់្លាំហូរសាឆ់
ម្របាក់តាមកិឆចសនាត្ម្រមូវច្ដ្ឋយមូលដ្ឋឋ នអម្រតាការម្របាក់ដែលម្រត្ូវច្ធ្ាើកាំដណទម្រមង់ ម្របសិនច្បើលកខែណឌ ខាង
ច្ម្រកាមម្រត្ូវបានបាំច្ៃញ៖ 

•  ការផ្លល ស់បាូររឺចាំបាឆ់ច្ដ្ឋយសារលទធទលថ្នកាំដណទម្រមង់ 

• មូលដ្ឋឋ នងមីសម្រាប់កាំណត់្លាំហូរសាឆ់ម្របាក់តាមកិឆចសនារឺតាមលកខែណឌ ច្សែឋកិឆចច្សមើនឹងមូលដ្ឋឋ ន
ៃីមុន ឧទាហរណ៍មូលដ្ឋឋ នភាល មៗមុននឹងផ្លល ស់បាូរ។ 
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32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់  ៗ(រ) 

រ. ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(iv). ការដកដម្របម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

មូលដ្ឋឋ នអម្រតាការម្របាក់ដែលម្រត្វូច្ធ្ាើកាំដណទម្រមង់ (ត្) 

 ម្របសិនច្បើការផ្លល ស់បាូរម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្ឡើងឆាំច្ពាុះម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ បដនថមៃីច្លើការផ្លល ស់បាូរ 
ច្លើមូលដ្ឋឋ ន សម្រាប់កាំណត់្លាំហូរសាឆ់ម្របាក់តាមកិឆចសនាដែលត្ម្រមូវច្ដ្ឋយកាំដណទម្រមង់អម្រតាការម្របាក់ ច្នាុះ 
សាខាធ្នាគារ នឹងច្ធ្ាើបឆចុបបននភាៃអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាៃថ្នម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុជាមុន
សិន ច្ែើមបីឆលុុះបញ្ជច ាំងៃីការផ្លល ស់បាូរដែលត្ម្រមូវច្ដ្ឋយកាំដណទម្រមង់អម្រតាការម្របាក់។ បនាេ ប់ៃីច្នាុះ សាខាធ្នាគារ
អនុវត្ា  ច្គាលការណ៍រណច្នយយសម្រាប់ការដកដម្របដែលបានកាំណត់្ខាងច្លើឆាំច្ពាុះឆាំណាយបដនថម។ 

(v). ការកាត់្កង 
ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ អាឆម្រត្ូវកាត់្កងគាន បាន និងម្រត្ូវបង្កា ញជាឆាំនួនសុទធច្ៅកនុង            
របាយការណ៍សាថ នភាៃហិរញ្ញវត្ថុ លុុះម្រតាដត្សាខាធ្នាគារានសិទធិតាមឆាប់ច្ែើមបីច្ធ្ាើការកាត់្កងគាន បាន និង
ានបាំណងច្ធ្ាើការទូទាត់្ច្ដ្ឋយដទអកច្លើមូលដ្ឋឋ នឆាំនួនច្ៅសល់សុទធ ឬក៏ទទួលសាា ល់ម្រទៃយសកមម និងទូទាត់្
បាំណុលកនុងច្ៃលែាំណាលគាន ។  

(vi). ការវាស់ដវងត្ថ្មលសមស្សប 

ត្ថ្មលសមស្សប រឺជាត្ថ្មលដែលនឹងទទួលបានច្ដ្ឋយការលក់ម្រទៃយសកមម ឬត្ថ្មលដែលបានទូទាត់្ឆាំច្ពាុះការច្ទេរ
បាំណុលច្ៅកនុងម្របតិ្បត្ាិការធ្មមតា រវាងអនកឆូលរមួកនុងទីទារ នាកាលបរចិ្ឆេទថ្នការវាស់ដវងច្ៅកនុងទីទារច្គាល 
ឬកនុងករណីមិនានទីទារច្គាល រឺយកទីទារជាអាទិភាៃបាំទុត្ ដែលសាខាធ្នាគារអាឆកាំណត់្រកបានច្ៅ
កាលបរចិ្ឆេទថ្នការវាស់ដវងច្នាុះ។ ត្ថ្មលសមស្សបរបស់បាំណុល ឆលុុះបញ្ជច ាំងៃីហានិភ័្យការមិនែាំច្ណើ រការ
របស់វា។ 

សាខាធ្នាគារអាឆវាស់ដវងត្ថ្មលសមស្សបរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយ ច្ដ្ឋយច្ម្របើសម្រមង់ត្ថ្មលច្ៅកនុងទីទារ
សកមមរបស់ឧបករណ៍ច្នាុះ ម្របសិនច្បើាន។ ទីទារមួយចត់្ទុកជាទីទារសកមម ម្របសិនច្បើម្របតិ្បត្ាិការរបស់         
ម្រទៃយសកមម ឬបាំណុល ច្កើត្ច្ឡើងញឹកញាប់ ច្ហើយទាំហាំម្របតិ្បត្ាិការានភាៃម្ររប់ម្រគាន់កនុងការទាល់ៃ័ត៌្ាន
ត្ថ្មលជាម្របចាំ។ 

ម្របសិនច្បើៃុាំានសម្រមង់ត្ថ្មលច្ៅកនុងទីទារសកមមច្ទ ច្នាុះសាខាធ្នាគារម្រត្ូវច្ម្របើបច្ឆចកច្ទសវាយត្ថ្មលណាដែល
អាឆច្ម្របើម្របាស់ទិននន័យដែលអាឆអច្ងាត្បានជាអតិ្បរា និងកាត់្បនថយនូវការច្ម្របើម្របាស់ទិននន័យដែលមិនអាឆ
អច្ងាត្បាន។ បច្ឆចកច្ទសវាយត្ថ្មលដែលបានច្ម្រជ្ើសច្រ ើស ម្រត្ូវរមួបញ្ចូ លនូវកតាា ទាាំងអស់ដែលអនកឆូលរមួកនុង      
ទីទារនឹងៃិចរណាច្ៅកនុងការកាំណត់្ត្ថ្មល។ 
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32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់  ៗ(រ) 

រ. ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vi). ការវាស់ដវងត្ថ្មលសមស្សប (ត្) 

ភ្សាុតាងែ៏លអបាំទុត្សម្រាប់ត្ថ្មលសមស្សបរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយ ច្ៅច្ៃលទទួលសាា ល់ជាច្លើកែាំបូង 
ជាទូច្ៅរឺជាត្ថ្មលម្របតិ្បត្ាិការ ានន័យថា ជាត្ថ្មលសមស្សបថ្នទលត្បសនងបានទាល់ឲ្យ ឬបានទទួល។ 
ម្របសិនច្បើសាខាធ្នាគារកាំណត់្ថា ត្ថ្មលសមស្សបច្ៅច្ៃលទទួលសាា ល់ជាច្លើកែាំបូង ែុសៃីត្ថ្មលម្របតិ្បត្ាិការ
ច្ហើយត្ថ្មលសមស្សបច្នុះៃុាំានភ្សាុតាងមកបញ្ជជ ក់ តាមរយៈសម្រមង់ត្ថ្មលកនុងទីទារសកមមឆាំច្ពាុះម្រទៃយសកមម ឬ
បាំណុលដែលស្សច្ែៀងគាន  ឬក៏តាមរយៈបច្ឆចកច្ទសវាយត្ថ្មល ដែលកនុងច្នាុះទិននន័យដែលមិនអាឆអច្ងាត្បាន
ពាក់ៃ័នធនឹងការវាស់ដវង ម្រត្ូវបានសនមត្ថាមិនសារវនដ ែូច្ឆនុះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវវាស់ដវងជាច្លើកែាំបូងតាម
ត្ថ្មលសមស្សប ច្ដ្ឋយដកត្ម្រមូវតាមរយៈការៃនារនូវភាៃែុសគាន រវាងត្ថ្មលសមស្សបច្ៅច្ៃលទទួលសាា ល់ជា
ច្លើកែាំបូង និងត្ថ្មលម្របតិ្បត្ាិការ។ បនាេ ប់មកច្ទៀត្ ភាៃែុសគាន ច្នាុះរឺម្រត្ូវទទួលសាា ល់ច្ៅកនុងឆាំច្ណញ ឬខាត្ 
ដទអកច្លើអាយុកាលរបស់ឧបករណ៍ច្នាុះ ក៏ប៉ៅុដនាមិនឲ្យយូរជាងការវាយត្ថ្មលតាមរយៈទិននន័យទីទារដែលអាឆ
អច្ងាត្បាន ឬច្ៅច្ៃលបញ្ច ប់ម្របតិ្បត្ាិការច្នាុះច្ទ។ 

ម្របសិនច្បើម្រទៃយសកមម ឬបាំណុលដែលម្រត្ូវបានវាស់ដវងតាមត្ថ្មលសមស្សប ានត្ថ្មលលក់ និងត្ថ្មលទិញច្នាុះ
សាខាធ្នាគារវាស់ដវងម្រទៃយសកមម និងសាថ នភាៃដវងតាមត្ថ្មលលក់ ច្ហើយវាស់ដវងបាំណុល និងសាថ នភាៃែលីតាម
ត្ថ្មលទិញ។ 

សាំណុាំ ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលានហានិភ័្យទីទារ និងហានិភ័្យឥណទាន ដែលម្រត្ូវ
បានចត់្ដឆងច្ដ្ឋយសាខាធ្នាគារ តាមមូលដ្ឋឋ នឆាំនួនសុទធដែលានហានិភ័្យទីទារ ឬហានិភ័្យឥណទាន 
ម្រត្ូវបានវាស់ដវងតាមមូលដ្ឋឋ នថ្នត្ថ្មល ដែលនឹងទទួលបានច្ដ្ឋយការលក់ម្រទៃយសកមមដែលាន សាថ នភាៃដវង 
(ឬការទូទាត់្សងកនុងការច្ទេរម្រទៃយសកមមសុទធដែលានសាថ នភាៃែលី) សម្រាប់ហានិភ័្យជាក់ោក់។ ការដកត្ម្រមូវ
ម្រតឹ្មកម្រមិត្ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ានន័យថា ការដកត្ម្រមូវត្ថ្មលលក់-ទិញ ឬការដកត្ម្រមូវ
ហានិភ័្យឥណទាន ដែលឆលុុះបញ្ជច ាំងៃីការវាស់ដវងតាមមូលដ្ឋឋ នត្ថ្មលសុទធ រឺម្រត្ូវបានដបងដឆកតាមម្រទៃយសកមម 
និងបាំណុលនីមួយ  ៗ តាមមូលដ្ឋឋ នការដកត្ម្រមូវហានិភ័្យដែលពាក់ៃ័នធ ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗថ្ន                
ម្រទៃយសកមម និងបាំណុលច្នាុះ។  

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុានលកខណៈអាឆទាមទារសងតាមត្ម្រមូវការ (ឧទាហរណ៍ ម្របាក់បច្ញ្ញើឆរនដ) 
រឺមិនម្រត្ូវតិ្ឆជាងឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលម្រត្ូវបង់តាមត្ម្រមូវការច្ទ ច្ដ្ឋយម្រត្ូវច្ធ្ាើអបបហារចប់ៃីថ្ងៃែាំបូងដែលឆាំនួន
ទឹកម្របាក់អាឆម្រត្ូវបានបង់។ 

សាខាធ្នាគារទទួលសាា ល់ការច្ទេររវាងកម្រមិត្ថ្ន ឋានានុម្រកមត្ថ្មលសមស្សប ច្ៅឆុងការយិបរចិ្ឆេទថ្ន                      
របាយការណ៍អាំឡុងច្ៃលដែលការផ្លល ស់បាូរបានច្កើត្ច្ឡើង។ 
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32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

រ. ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាៃថ្នត្ថ្មល 

សាខាធ្នាគារទទួលសាា ល់សាំវធិានធ្នច្លើការបាត់្បង់ ECL ឆាំច្ពាុះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមិនបានវាស់ដវង
តាម FVTPL ែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

• ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ រឺជាឧបករណ៍បាំណុល និង 

• កិឆចសនាធានារា៉ៅប់រងហិរញ្ញវត្ថុច្បាុះទាយ និង 

• កិឆចសនាឥណទានដែលបានច្បាុះទាយ។ 

សាខាធ្នាគារវាស់ដវងសាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ តាមឆាំនួនដែលច្សមើនឹង ECL ច្ៃញអាយុកាល ច្លើកដលង
រណនីខាងច្ម្រកាមដែលម្រត្ូវវាស់ដវងតាម ECL 12 ដែ៖ 

• ការវនិិច្យារច្លើមូលបម្រត្បាំណុល ដែលម្រត្ូវបានកាំណត់្ថាានហានិភ័្យឥណទានទាប នាកាលបរចិ្ឆេទ
រាយការណ៍ និង 

• ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្ទសងច្ទៀត្ (ច្ម្រៅៃីភ្តិ្សនាម្រត្ូវទទួល) ដែលហានិភ័្យឥណទានមិនបានច្កើនច្ឡើង
ជាសារវនដ ចប់តាាំងៃីការទទួលសាា ល់ច្លើកែាំបូង។  

ECL 12ដែ រឺជាដទនកថ្ន ECL ដែលបណាា លមកៃីម្រៃឹត្ាិការណ៍ែកខានសងម្របាក់កនុងរយៈច្ៃល 12ដែ បនាេ ប់ៃី
កាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានទទួលសាា ល់តាម ECL 12ដែ ម្រត្ូវបានចត់្ទុកជា 
“ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសថិត្កនុងែាំណាក់កាលទី1”។ 

ECL មួយអាយុកាល (Life-time ECL) រឺជា ECL ដែលអាឆបណាា លមកៃីម្រៃឹត្ាិការណ៍ែកខានសងម្របាក់ កនុង      
រយៈច្ៃលថ្នអាយុកាលរ ាំៃឹងទុក (expected life) ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានទទួល
សាា ល់តាម ECL ច្ៃញមួយអាយុកាល ប៉ៅុដនាមិនដមនជាឥណទានដែលានឱនភាៃថ្នត្ថ្មល (credit-impaired) 
ម្រត្ូវបានចត់្ទុកជា “ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសថិត្កនុងែាំណាក់កាលទី 2”។  

ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍ សាខាធ្នាគារវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើហានិភ័្យឥណទានថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ     
បានច្កើនច្ឡើងជាសារវនដ ចប់តាាំងៃីការទទួលសាា ល់ច្លើកែាំបូង។ ច្ៅច្ៃលដែលហានិភ័្យឥណទានច្កើន
ច្ឡើងជាសារវនដ ចប់តាាំងៃីការទទួលសាា ល់ច្លើកែាំបូង សាំវធិានធ្នច្លើការបាត់្បង់ម្រត្ូវបានវាស់ដវង តាមត្ថ្មល
ច្សមើនឹងអាយុកាលថ្ន ECL។ 
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32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

រ. ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាៃថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ច្ៅច្ៃលកាំណត់្ថាច្ត្ើហានិភ័្យឥណទានថ្នម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបានច្កើនច្ឡើងជាសារវនដ ចប់តាាំងៃីការ
ទទួលសាា ល់ច្លើកែាំបូង និងច្ៅច្ៃលបា៉ៅ ន់សាម ន ECL ច្នាុះសាខាធ្នាគារៃិចរណាច្លើៃ័ត៌្ានដែលសមច្ហតុ្
សមទល និងៃ័ត៌្ានគាាំម្រទ ដែលពាក់ៃ័នធ និងអាឆរកបាន ច្ដ្ឋយមិនចាំបាឆ់ឆាំណាយ ឬម្របឹងដម្របងែពស់។  
ៃ័ត៌្ានទាាំងច្នុះរមួបញ្ចូ លៃ័ត៌្ានបរាិណ និងៃ័ត៌្ានរុណភាៃ និងការវភិារ ច្ដ្ឋយដទអកច្លើបទៃិច្សាធ្ន៍
របស់សាខាធ្នាគារ និងការវាយត្ថ្មលឥណទាន ម្រៃមទាាំងបញ្ចូ លៃ័ត៌្ានម្របច្មើលអនារត្។ 

ម្របសិនច្បើហានិភ័្យឥណទានមិនបានច្កើនច្ឡើងជាសារវនដ ចប់តាាំងៃីការទទួលសាា ល់ច្លើកែាំបូង ឬ
ម្របសិនច្បើរុណភាៃឥណទានថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុានភាៃម្របច្សើរច្ឡើង ដែលបណាា លឲ្យគាម នការច្កើនច្ឡើង
ជាសារវនដ ថ្នហានិភ័្យឥណទានចប់តាាំងៃីការទទួលសាា ល់ច្លើកែាំបូង សាំវធិានធ្នច្លើការបាត់្បង់ម្រត្ូវបាន
វាស់ដវងតាមត្ថ្មលច្សមើនឹង ECL 12 ដែ។ 

រយៈច្ៃលអតិ្បរាដែលម្រត្ូវយកមកៃិចរណា ច្ៃលច្ធ្ាើការបា៉ៅ ន់សាម ន ECL រឺជារយៈច្ៃលកិឆចសនាអតិ្បរា
ដែលសាខាធ្នាគារម្របឈមនឹងហានិភ័្យឥណទាន។  

ការកាំណត់្ថ្នការច្កើនច្ឡើងជាសារវនដនូវហានិភ័្យឥណទាន 

សាខាធ្នាគារវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើានហានិភ័្យឥណទានបានច្កើនច្ឡើងជាសារវនដ ឬច្ទ ចប់តាាំងៃីការទទួលសាា ល់
ច្លើកែាំបូង ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍។ ការកាំណត់្ៃីការច្កើនច្ឡើងថ្នហានិភ័្យឥណទានដទអកជាសាំខាន់ច្លើ
ឆរតិ្លកខណៈថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងអតិ្ងិជ្ន និងត្ាំបន់ភូ្មិសាស្តសា។ 

សាខាធ្នាគារៃិចរណាថាការច្កើនច្ឡើងថ្នហានិភ័្យឥណទានជាសារវនដ ច្កើត្ច្ឡើងច្ៅច្ៃលម្រទៃយសកមមាន
ការែកខានសងមិនតិ្ឆជាងរយៈច្ៃលឆាំនួន 30ថ្ងៃ។ ឆាំនួនថ្ងៃែកខានសងម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ដ្ឋយការរាប់ឆាំនួនថ្ងៃ 
ចប់តាាំងៃីកាលបរចិ្ឆេទទុត្កាំណត់្ែាំបូងបងអស់ ដែលការបង់សងទាាំងអស់មិនទាន់បានទទួល។ កាលបរចិ្ឆេទ
ទុត្កាំណត់្សង ម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ដ្ឋយមិនៃិចរណាច្ៅច្លើរយៈច្ៃលអនុច្ម្រគាុះណាមួយដែលអាឆានសម្រាប់
អតិ្ងិជ្នច្ឡើយ។  

ម្របសិនច្បើ ានភ្សាុតាងបញ្ជជ ក់ថាមិនានការច្កើនច្ឡើងច្លើហានិភ័្យឥណទានជាសារវនដ ទាក់ទងនឹងការ 
ទទួលសាា ល់ច្លើកែាំបូងច្ទច្នាុះ សាំវធិានធ្នថ្នការបាត់្បង់ច្លើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនឹងម្រត្ូវវាស់ដវងតាម ECL 
12ដែ។ 
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32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់  ៗ(រ) 

រ. ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាៃថ្នត្ថ្មល (ត្) 

និយមន័យថ្នការែកខានសង  

សាខាធ្នាគារចត់្ទុកម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានការែកខានសងច្ៅច្ៃលដែល៖ 

• អនកែចីមិនានលទធភាៃសងឆាំច្ពាុះកាត្ៃាកិឆចឥណទានរបស់ែលួនទាាំងស្សុង ច្ដ្ឋយមិនៃឹងដទអកច្ៅច្លើការ
លក់ម្រទៃយដ្ឋក់ធានាច្ែើមបីទូទាត់្សង (ម្របសិនច្បើានម្រទៃយដ្ឋក់ធានា) ឬ 

• អនកែចីបានហួសកាលកាំណត់្សងច្សមើ ឬច្លើសៃី 30ថ្ងៃ សម្រាប់ឥណទានរយៈច្ៃលដវង ឬច្ម្រឆើនជាងឬច្សមើ 
14ថ្ងៃ សម្រាប់ឥណទានរយៈច្ៃលែលី ច្ៅច្លើកាត្ៃាកិឆចឥណទានឆាំច្ពាុះសាខាធ្នាគារ ឬ 

• វាានភាៃឆាស់ោល់ដែលថាអនកែចី នឹងច្រៀបឆាំម្រទៃយសកមមច្ឡើងវញិច្ម្រកាយៃីកស័យធ្នច្ដ្ឋយសារអនកែចី 
ៃុាំានលទធភាៃសងកាត្ៃាកិឆចឥណទានបាន។ 

ការវាស់ដវង ECL  

ECL រឺជាការបា៉ៅ ន់សាម នម្របូបាប ីលីច្ត្មធ្យមថ្នការបាត់្បង់ឥណទាន។ ECL ម្រត្ូវបានវាស់ដវងែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

• ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនានឱនភាៃថ្នត្ថ្មលនាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍៖ ជាត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នកងាុះ
សាឆ់ម្របាក់ទាាំងអស់ (ច្ពាលរឺភាៃែុសគាន រវាងលាំហូរទឹកម្របាក់ដែលជ្ាំពាក់សាខាធ្នាគារស្សបតាមកិឆចសនា 
និងលាំហូរទឹកម្របាក់ដែលសាខាធ្នាគាររ ាំៃឹងទុកថានឹងទទួលបាន) 

• ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានឱនភាៃថ្នត្ថ្មលនាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍៖ ជាភាៃែុសគាន រវាងត្ថ្មល
ច្យាងែុល និងត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នលាំហូរទឹកម្របាក់ដែលរ ាំៃឹងទុកនាច្ៃលអនារត្ 

• កិឆចសនាឥណទានដែលច្ៅសល់៖ ជាត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នភាៃែុសគាន រវាងលាំហូរទឹកម្របាក់តាមកិឆចសនា
ដែលជ្ាំពាក់សាខាធ្នាគារ ម្របសិនច្បើអនកកាន់កាប់កិឆចសនាឥណទានបានែកឥណទានច្ម្របើ និងលាំហូរ    
ទឹកម្របាក់ដែលសាខាធ្នាគារ រ ាំៃឹងទុកថានឹងទទួលបាន ម្របសិនច្បើឥណទានម្រត្ូវបានែកច្ម្របើ 

• កិឆចសនាធានារា៉ៅប់រងហិរញ្ញវត្ថុបានច្បាុះទាយ៖ អម្រតាដែលឆលុុះបញ្ជច ាំងៃីការវាយត្ថ្មលទីទារបឆចុបបននថ្ន
ត្ថ្មលច្ៃលច្វោថ្នម្របាក់និងហានិភ័្យដែលជាក់ោក់ឆាំច្ពាុះលាំហូរទឹកម្របាក់។ 
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32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

រ. ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាៃថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ការវាស់ដវង ECL (ត្) 

ទិននន័យ ការសនមត្ និងបច្ឆចកច្ទសច្ម្របើសម្រាប់ការវាយត្ថ្មលឱនភាៃថ្នត្ថ្មល 

សាសធាតុ្សាំខាន់ៗ កនុងការវាស់ដវង ECL រឺបានមកៃីអច្ងរែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

• លទធភាៃថ្នការែកខានសង (“PD”); 

• ការបាត់្បង់ដែលបណាា លមកៃីការែកខានសង (“LGD”) និង 

• ទាំហាំថ្នការែកខានសង (“EAD”) 

ECL សម្រាប់សមតុ្លយកនុងែាំណាក់កាលទី1 ម្រត្ូវបានរណនាច្ដ្ឋយទលរុណថ្ន PD 12ដែ នឹង LGD នឹង EAD។ 
ECL ច្ៃញអាយុកាល ម្រត្ូវបានរណនាច្ដ្ឋយទលរុណថ្ន PD ច្ៃញអាយុកាល នឹង LGD នឹង EAD។ 

រាំរសូថិតិ្ម្រត្ូវបានច្ម្របើម្របាស់ច្ែើមបីវភិារទិននន័យម្របមូលបាន រឆួបច្ងាើត្នូវការបា៉ៅ ន់សាម ន PD ច្ៃញអាយុកាល 
ដែលច្ៅសល់ និងថាច្ត្ើសមតុ្លយទាាំងច្នាុះរ ាំៃឹងថាដម្របម្របួលយា៉ៅងណាច្លើរយៈច្ៃលច្នាុះ។ 

LGD រឺជាឥរយិាបទថ្នភាៃអាឆបាត់្បង់ម្របសិនច្បើានការែកខានសង។ សាខាធ្នាគារបា៉ៅ ន់សាម នលកខែណឌ  
LGD ច្យាងតាមម្របវត្ាិថ្នអម្រតាការម្របមូលម្រត្លប់ៃីអតិ្ងិជ្នែកខានសង។ រាំរូ LGD ម្រត្ូវបានៃិចរណាច្លើ      
រឆនាសមព័នធអទិភាៃថ្នការទាមទារសាំណង វស័ិយដែលអតិ្ងិជ្នសថិត្ច្ៅ ឆាំណាយច្លើការម្របមូលៃីម្រទៃយបញ្ជច ាំ 
ដែលជាដទនកមួយថ្នម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ។ សម្រាប់ឥណទានដែលការពារច្ដ្ឋយម្រទៃយអនុបាត្ឥណទានច្ធ្ៀប
នឹងត្ថ្មលម្រទៃយបញ្ជច ាំ (“LTV”) រឺជាលកខែណឌ មួយកនុងការកាំណត់្ LGD។ ការបា៉ៅ ន់សាម ន LGD ម្រត្ូវបានវាស់ដវង
សម្រាប់វស័ិយច្ទសងៗគាន  ច្ហើយសម្រាប់ឥណទានច្រហដ្ឋឋ ន រឺអាស្ស័យច្លើការដម្របម្របួលត្ថ្មលអឆលនម្រទៃយ។  
ត្ថ្មលទាាំងច្នាុះនឹងម្រត្ូវបានរណនាច្ដ្ឋយអបបហារ ច្ដ្ឋយដទអកច្លើអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាៃ។ 



 

99 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

រ. ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាៃថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ការវាស់ដវង ECL (ត្) 

ទិននន័យ ការសនមត្ និងបច្ឆចកច្ទសច្ម្របើសម្រាប់ការវាយត្ថ្មលឱនភាៃថ្នត្ថ្មល (ត្) 

EAD ត្ាំណាងឲ្យត្ថ្មលសមតុ្លយច្ៅច្ៃលានការែកខានសង។ សាខាធ្នាគារទាញយក EAD ៃីសមតុ្លយ
បឆចុបបននរបស់អតិ្ងិជ្ន និងភាៃអាឆដម្របម្របួលច្លើសមតុ្លយបឆចុបបននៃីការបង់សង ដែលអនុញ្ជញ ត្តាម               
កិឆចសនា និងច្កើត្ច្ឆញៃីការបង់រ ាំលស់។ EAD ថ្នម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ រឺត្ថ្មលច្យាងែុលច្ៅច្ៃលានការ                 
ែកខានសង។ សម្រាប់កាត្ៃាកិឆចឲ្យែចី EAD រឺសមតុ្លយអនារត្ដែលអាឆែកច្ម្របើម្របាស់តាមកិឆចសនា ដែល          
ម្រត្ូវបានបា៉ៅ ន់សាម នតាមការសច្ងាត្ៃីម្របវត្ាិ និងការៃាករណ៍នាច្ៃលខាងមុែ។ សម្រាប់ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុែលុះ 
EAD ម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ដ្ឋយរាំរូថ្នសមតុ្លយដែលអាឆច្កើត្ច្ឡើងច្ៅច្ៃលច្វោ ច្ទសងគាន ច្ដ្ឋយច្ម្របើបច្ឆចកច្ទស
សថិតិ្។ 

ែូឆការច្រៀបរាប់ខាងច្លើ ច្ដ្ឋយដទអកច្លើការច្ម្របើម្របាស់ PD 12 ដែ សម្រាប់ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុែាំណាក់កាលទី1 
សាខាធ្នាគារវាស់ដវង ECL ច្ដ្ឋយៃិចរណាច្លើហានិភ័្យថ្នការែូឆខាត្ច្លើរយៈច្ៃលច្ៃញច្លញថ្នកិឆចសនា 
(រមួបញ្ចូ លទាាំងរយៈច្ៃលៃនាម្របសិនច្បើាន) ដែលានហានិភ័្យច្លើឥណទាន ច្ទាុះបីជាកនុងច្គាលបាំណង
ម្ររប់ម្ររងហានិភ័្យឥណទានក៏ច្ដ្ឋយ សាខាធ្នាគារៃិចរណាច្លើរយៈច្ៃលដែលដវងជាង។ រយៈច្ៃល ដែល
ដវងបាំទុត្ រឺរិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃដែលសាខាធ្នាគារានសិទធិច្ែើមបីទាមទារការសងម្រត្ឡប់ថ្នឥណទាន ឬបញ្ច ប់                   
កិឆចសនាទាល់ឥណទាន ឬការធានា។ 

ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានច្រៀបឆាំច្ឡើងវញិ 

ម្របសិនច្បើលកខែណឌ ថ្នម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានឆរច ឬដកត្ម្រមូវ ឬម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានស្សាប់ 
ម្រត្ូវបានជ្ាំនួសច្ដ្ឋយម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុងមី ច្ដ្ឋយសារសាថ នភាៃលាំបាកដទនកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិ្ងិជ្ន ច្នាុះ       
ការវាយត្ថ្មលម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្ឡើង ច្ែើមបីវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុរួរដត្ម្រត្ូវឈប់ទទួលសាា ល់ ឬច្ទ 
ច្ហើយ ECL ម្រត្ូវបានវាស់ដវងែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

• ម្របសិនច្បើការច្រៀបឆាំច្ឡើងវញិ មិននាាំឲ្យឈប់ទទួលសាា ល់ម្រទៃយសកមមដែលានស្សាប់ច្ទ ច្នាុះលាំហូរទឹក
ម្របាក់ដែលរ ាំៃឹងទុកថាច្កើត្ានៃីម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលបានដកត្ម្រមូវ ម្រត្ូវបានបញ្ចូ លច្ៅកនុងការ
រណនាកងាុះខាត្ថ្នសាឆ់ម្របាក់ៃីម្រទៃយសកមមដែលានស្សាប់។ 
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32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

រ. ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាៃថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានច្រៀបឆាំច្ឡើងវញិ (ត្) 

• ម្របសិនច្បើការច្រៀបឆាំច្ឡើងវញិ នាាំឲ្យានការឈប់ទទួលសាា ល់ម្រទៃយសកមមដែលានស្សាប់ ច្នាុះត្ថ្មល      
សមស្សបរ ាំៃឹងទុកថ្នម្រទៃយសកមមងមីច្នាុះ ម្រត្ូវបានចត់្ទុកជាលាំហូរទឹកម្របាក់ឆុងច្ម្រកាយទទួលបានៃី        
ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបឆចុបបនន ច្ៅច្ៃលដែលឈប់ទទួលសាា ល់។ ឆាំនួនទឹកម្របាក់ច្នុះម្រត្ូវបានបញ្ចូ ល         
ច្ៅកនុងការរណនាកងាុះខាត្សាឆ់ម្របាក់ៃីម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបឆចុបបនន ដែលម្រត្ូវបានច្ធ្ាើអបបហារៃី         
កាលបរចិ្ឆេទរ ាំៃឹងទុកថ្នការឈប់ទទួលសាា ល់ ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ ច្ដ្ឋយច្ម្របើអម្រតាការម្របាក់
ម្របសិទធភាៃច្ែើមថ្នម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបឆចុបបនន។ 

ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដែលានឱនភាៃថ្នត្ថ្មល  

ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍នីមួយ  ៗ សាខាធ្នាគារវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលបានកត់្ម្រតាតាម
រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលបានកត់្ម្រតាតាម FVOCI ានឱនភាៃថ្នត្ថ្មល ឬច្ទ (ដែលម្រត្ូវបាន
កាំណត់្ជា “ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុែាំណាក់កាលទី 3”)។ ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានចត់្ទុកថាានឱនភាៃ        
ថ្នត្ថ្មល ច្ៅច្ៃលដែលម្រៃឹត្ាិការណ៍មួយ ឬច្ម្រឆើនបានច្កើត្ច្ឡើង ដែលនាាំឲ្យានទលប៉ៅុះពាល់ជាអវជិ្ជានច្ៅច្លើ
លាំហូរទឹកម្របាក់នាច្ៃលអនារត្ដែលរ ាំៃឹងទុក ថ្នម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ។  

ភ្សាុតាងដែលបញ្ជជ ក់ថាម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុានឱនភាៃថ្នត្ថ្មល រួមានទិននន័យដែលអាឆអច្ងាត្បានែូឆ
ខាងច្ម្រកាម៖ 

• ទលលាំបាកដទនកហិរញ្ញវត្ថុជាសារវនារបស់អតិ្ងិជ្ន ឬអនកច្បាុះទាយ 

• ការបាំពានកិឆចសនា ែូឆជាការែកខានមិនបានសង ឬហួសកាលកាំណត់្ 

• ការច្រៀបឆាំច្ឡើងវញិច្លើលកខែណឌ ថ្នការទាល់ឥណទានែល់អតិ្ងិជ្ន ដែលសាខាធ្នាគារមិនយល់ម្រៃម 

• អតិ្ងិជ្នទាំនងនឹងកស័យធ្ន ឬម្រត្ូវច្រៀបឆាំហិរញ្ញវត្ថុច្ឡើងវញិជាងមី 

• ការបាត់្បង់ទីទារសកមមសម្រាប់មូលបម្រត្ច្ដ្ឋយសារដត្ការលាំបាកដទនកហិរញ្ញវត្ថុ។ 
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32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

រ. ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាៃថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដែលានឱនភាៃថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ឥណទានដែលម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ឡើងវញិ ច្ដ្ឋយសារដត្ភាៃមិនម្របម្រកតី្ច្ៅកនុងលកខែណឌ របស់អតិ្ងិជ្ន ម្រត្ូវបាន
ចត់្ទុកជាឥណទានានឱនភាៃថ្នត្ថ្មល លុុះម្រតាដត្ានភ្សាុតាងបញ្ជជ ក់ថាហានិភ័្យថ្នការមិនទទួលបាន   
លាំហូរទឹកម្របាក់តាមកិឆចសនាបានងយឆុុះជាសារវនដ និងមិនានសូឆនាករច្ទសងច្ទៀត្ដែលនាាំឲ្យានឱនភាៃ
ថ្នត្ថ្មល។ បដនថមច្លើច្នុះ ឥណទានដែលហួសកាលកាំណត់្សង 90ថ្ងៃ ឬច្លើសៃីច្នុះ ម្រត្ូវបានចត់្ទុកជា        
ឥណទានានឱនភាៃថ្នត្ថ្មល ច្ទាុះបីជានិយមន័យថ្នការហួសកាលកាំណត់្សងដែលឆាប់បានកាំណត់្ច្ទសង
គាន ក៏ច្ដ្ឋយ។ 

ការបង្កា ញសាំវធិានធ្នសម្រាប់ ECL ច្ៅកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាៃហិរញ្ញវត្ថុ 

សាំវធិានធ្នថ្នការខាត្បង់ ECL ម្រត្ូវបានបង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាៃហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ម្រទៃយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុដែលវាស់ដវងតាមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម ច្ដ្ឋយច្ធ្ាើការកាត់្កងៃីត្ថ្មលច្យាងែុលថ្នម្រទៃយសកមម។  

សាំវធិានធ្នសម្រាប់កិឆចសនាធានាហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានបង្កា ញដ្ឋឆ់ច្ដ្ឋយដឡកច្ៅកនុងរបាយការណ៍ថ្ន       
សាថ នភាៃហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ការលុបច្ចល 

ឥណទានទាល់ែល់អតិ្ងិជ្នម្រត្ូវបានលុបច្ឆញៃីបញ្ជ ី (មួយដទនក ឬទាាំងស្សុង) ច្ៅច្ៃលមិនានការរ ាំៃឹងទុក
ថាអាឆម្របមូលបានមកវញិនូវម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុច្នាុះទាាំងស្សុង។ ករណីច្នុះានជាទូច្ៅ ច្ៅច្ៃលសាខា
ធ្នាគារកាំណត់្ថាអនកែចីៃុាំានម្រទៃយសកមម ឬម្របភ្ៃឆាំណូលណាដែលអាឆបច្ងាើត្បាននូវលាំហូរទឹកម្របាក់           
ម្ររប់ម្រគាន់ ច្ែើមបីទូទាត់្សងនូវឆាំនួនដែលម្រត្ូវលុបច្ឆញៃីបញ្ជ ី។ ការវាយត្ថ្មលច្នុះ ម្រត្ូវច្ធ្ាើច្ឡើងតាមកម្រមិត្
ម្រទៃយសកមមនីមួយៗ។  

ទឹកម្របាក់ម្របមូលបានមកវញិច្លើឆាំនួនដែលបានលុបច្ឆញៃីបញ្ជ ី ម្រត្ូវបញ្ចូ លច្ៅកនុងែេង់ “ការខាត្បង់សុទធៃី       
ឱនភាៃថ្នត្ថ្មលឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ” ច្ៅកនុងឆាំច្ណញ ឬខាត្ និង លទធទលលមអិត្ច្ទសងៗ។  

ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលបានលុបច្ឆញៃីបញ្ជ ី ច្ៅដត្ត្ម្រមូវឲ្យានសកមមភាៃទាមទារសងមកវញិ ច្ែើមបី
អនុច្ោមតាមនីតិ្វធីិ្របស់សាខាធ្នាគារកនុងការម្របមូលទឹកម្របាក់ដែលច្ៅជ្ាំពាក់។ 
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32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

 . សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សមមូល  

សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សមមូល រមួានសាឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ និងសមតុ្លយសាឆ់ម្របាក់កនុងធ្នាគារ ម្របាក់
បច្ញ្ញើ និងការវនិិច្យាររយៈច្ៃលែលី ដែលានកាលវសានាច្ៅច្ៃលត្មាល់ែាំបូងរយៈច្ៃល 3 ដែ ឬតិ្ឆជាង ចប់
ៃីកាលបរចិ្ឆេទថ្នការទិញ ដែលម្រត្ូវម្របឈមនឹងហានិភ័្យថ្នការផ្លល ស់បាូរត្ថ្មលតិ្ឆតួ្ឆ និងច្ម្របើម្របាស់ច្ដ្ឋយ
សាខាធ្នាគារកនុងការម្ររប់ម្ររងកិឆចសនារយៈច្ៃលែលីរបស់ែលួន។  

សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សមមូល ម្រត្ូវបានរណនាតាមថ្ងលច្ែើមរ ាំលស់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាៃ     
ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ង. ច្ែើមទុនសាខាធ្នាគារ 

ច្ែើមទុនសាខាធ្នាគារ ម្រត្ូវបានចត់្ថាន ក់ជាមូលធ្ន។ ថ្ងលច្ែើមផ្លេ ល់កនុងការច្បាុះទាយភារហ ុន ម្រត្ូវបានទទួល
សាា ល់ច្ដ្ឋយកាត់្ច្ឆញៃីមូលធ្ន បនាេ ប់ៃីែកៃនធរឆួ។ ភារហ ុនែថ្ទច្ទៀត្ម្រត្ូវបានចត់្ថាន ក់ជាមូលធ្ន និង/ឬ 
បាំណុល ដទអកច្លើសាសធាតុ្ច្សែឋកិឆចថ្នឧបករណ៍ទាាំងច្នាុះ។ ការដបងដឆកច្ៅអនកកាន់កាប់ឧបករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុដែលម្រត្ូវបានចត់្ថាន ក់ជាឧបករណ៍មូលធ្ន ម្រត្ូវបានទូទាត់្ច្ដ្ឋយផ្លេ ល់ៃីមូលធ្ន។ 

ឆ. ទុនបម្រមងុតាមបទបបញ្ញត្ាិ  

ទុនបម្រមុងតាមបទបបញ្ញតិ្ាម្រត្ូវបានបច្ងាើត្ច្លើភាៃែុសគាន  រវាងសាំវធិានធ្ន ស្សបតាម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក និង                   
សាំវធិានធ្នតាមបទបបញ្ញត្ាិ ស្សបតាមម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ច្លែ ធ្7-017-344 ឆុុះថ្ងៃទី1 ដែធ្នូ      
ឆ្ន ាំ2017 និងសារាឆរដណនាាំ ច្លែ ធ្7-018-001 ស.រ.ឆ.ណ ឆុុះថ្ងៃទី16 ដែកុមភៈ ឆ្ន ាំ2018 សាីៃីការអនុវត្ាម្របកាស        
ឆាំណាត់្ថាន ក់ហានិភ័្យឥណទាន និងសាំវធិានធ្នច្លើឱនភាៃថ្នត្ថ្មល សម្រាប់ម្ររឹុះសាថ នធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។  
ស្សបតាមម្របការ 73 ម្ររឹុះសាថ នម្រត្ូវច្ម្របៀបច្ធ្ៀបសាំវធិានធ្ន ដែលរណនាតាមម្របការ 49 ែល់ម្របការ 71 ជាមួយនឹង
សាំវធិានធ្នដែលរណនាតាមម្របការ 72 និងម្រត្ូវកត់្ម្រតាែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

(i) កនុងករណីដែលសាំវធិានធ្នតាមបទបបញ្ញត្ាិ ដែលរណនាតាមម្របការ 72 ទាបជាងសាំវធិានធ្នដែល
រណនាតាមម្របការ 49 ែល់ម្របការ 71 ច្នាុះម្ររឹុះសាថ នម្រត្ូវកត់្ម្រតាសាំវធិានធ្ន ដែលម្រត្ូវរណនាអនុច្ោម
តាម ស.រ.ហ.អ.ក និង  

(ii) កនុងករណីដែលសាំវធិានធ្នតាមបទបបញ្ញត្ាិ ដែលរណនាតាមម្របការ 72 ែពស់ជាងសាំវធិានធ្នដែល
រណនាតាមម្របការ 49 ែល់ម្របការ 71 ច្នាុះម្ររឹុះសាថ នម្រត្ូវកត់្ម្រតាសាំវធិានធ្ន ដែលម្រត្ូវរណនាតាម           
ស.រ.ហ.អ.ក និងច្ទេរឆាំនួនលច្មអៀងច្នាុះៃីម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក ឬរណនីខាត្បងារច្ៅទុនបម្រមុងតាម
បទបបញ្ញត្ាិ ច្ៅកនុងមូលធ្នច្ៅកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាៃហិរញ្ញវត្ថុ។  

ទុនបម្រមុងតាមបទបបញ្ញត្ាិមិនម្រត្ូវបានបញ្ចូ លកនុងការរណនាមូលធ្នផ្លេ ល់សុទធរបស់សាខាធ្នាគារច្ឡើយ។ 
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32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

ឆ. ទុនបម្រមងុតាមបទបបញ្ញត្ាិ (ត្) 

 នាថ្ងៃទី28 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា បានច្ឆញសារាឆរដណនាាំច្លែ ធ្7.021.2314.ឆ.ត្ សាីៃី
កាត្ៃាកិឆចច្ធ្ាើឆាំណាត់្ថាន ក់ និងសាំវធិានធ្ន ឆាំច្ពាុះឥណទានច្រៀបឆាំច្ឡើងវញិ កនុងច្គាលបាំណងែកច្ឆញ                         
រយៈច្ៃលអនុច្ម្រគាុះសម្រាប់ឥណទានច្រៀបឆាំច្ឡើងវញិ និងដបងដឆកការច្រៀបឆាំឆាំណាត់្ថាន ក់ និងសាំវធិានធ្ន 
ច្ដ្ឋយអនុច្ោមច្ៅតាមបទបបញ្ញត្ាិបឆចុបបនន ច្ដ្ឋយច្យាងតាមម្របកាសច្លែ ធ្7.017.344 ឆុុះថ្ងៃទី1 ដែធ្នូ                   
ឆ្ន ាំ2017 សាីៃីការច្ធ្ាើឆាំណាត់្ថាន ក់ហានិភ័្យឥណទាន និងសាំវធិានធ្នច្លើអីុមដភ្រមិនជាធ្រាន។ ឥណទាន
ច្រៀបឆាំច្ឡើងវញិទាាំងឡាយរិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ម្រត្ូវច្ធ្ាើឆាំណាត់្ថាន ក់ និងសាំវធិានធ្នច្ឡើងវញិច្ដ្ឋយ
ដទអកច្ៅច្លើសារាឆរដណនាាំច្នុះ។ ឆាំច្ពាុះឥណទានដែលសថិត្កនុងរយៈច្ៃលវាយត្ថ្មល ម្រត្ូវរកាឆាំណាត់្ថាន ក់ែូឆ
ច្ៅមុនច្ៃលដែលានការច្រៀបឆាំច្ឡើងវញិ។ 

 ច្យាងតាមសិកាខ សាោរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា សាីៃី “សារាឆរសាីៃីកាត្ៃាកិឆចច្ធ្ាើឆាំណាត់្ថាន ក់ និង                  
សាំវធិានធ្ន ឆាំច្ពាុះឥណទានច្រៀបឆាំច្ឡើងវញិ” ដែលច្ធ្ាើច្ឡើងច្ៅថ្ងៃទី18 ដែមករា ឆ្ន ាំ2022 ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា 
បានច្ឆញច្សឆកដីជូ្នែាំណឹងមួយច្ៅថ្ងៃទី4 ដែកុមភៈ ឆ្ន ាំ2022 ដែលអនុញ្ជញ ត្ឲ្យម្ររឹុះសាថ នធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ 
(“BFIs”) ច្ែើមបីៃនារច្ៃលការអនុវត្ាសារាឆរដណនាាំងមីច្នុះ រហូត្ែល់ដែមករា ឆ្ន ាំ2022 ត្ច្ៅ ច្ទាុះបីជាការអនុវត្ា
មុនម្រត្ូវបានច្លើកទឹកឆិត្ាក៏ច្ដ្ឋយ។ សាខាធ្នាគារបានច្ម្រជ្ើសច្រ ើសៃនារច្ៃលការអនុវត្ាសារាឆរដណនាាំងមីកនុង
ការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងច្នុះសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ច្ៅថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ច្នុះ។ 

ឆ. ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា 

ការដ្ឋក់ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្មាល់ច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ម្រត្ូវបានវាស់ដវងែាំបូងតាមត្ថ្មលសមស្សប     
បូកនឹង ឆាំណាយម្របតិ្បត្ាិការផ្លេ ល់ច្កើត្ច្ឡើង ច្ហើយបនាេ ប់មកម្រត្ូវបានវាស់ដវងតាមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើមច្ដ្ឋយច្ម្របើ               
វធីិ្សាស្តសាអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាៃ។ 

ជ្. ម្របាក់ត្មាល់តាមឆាប់ 

ម្របាក់ត្មាល់តាមឆាប់ ម្រត្ូវបានរកាទុកច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាស្សបតាមឆាប់សាីៃីម្ររឹុះសាថ នធ្នាគារ និង
ហិរញ្ញវត្ថុថ្នម្រៃុះរាជាណាឆម្រកកមពុជា និងម្រត្ូវបានកាំណត់្ជាភាររយថ្នច្ែើមទុនអបបបរា និងម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់
អតិ្ងិជ្នដែលត្ម្រមូវច្ដ្ឋយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាែូឆខាងច្ម្រកាម: 

•  ភាររយដែលបានកាំណត់្ថ្នច្ែើមទុនភារហ ុនអបបបរាតាមត្ម្រមូវការរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា និង 

•  7% សម្រាប់ម្របាក់ច្រៀល និងរបិូយប័ណណច្ទសងច្ទៀត្ ថ្នឆាំនួនម្របាក់បច្ញ្ញើជាមធ្យមម្របចាំថ្ងៃសរបុៃី                
អតិ្ងិជ្ន និងកមចីៃីធ្នាគារ និងសាថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុ។ 
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32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

ឈ. ឥណទាន និងបុច្រម្របទានទាល់ែល់អតិ្ងិជ្ន  

“ឥណទាន និងបុច្រម្របទាន” ដែលបង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាៃហិរញ្ញវត្ថុ រមួបញ្ចូ លឥណទាន និង               
បុច្រម្របទាន ដែលម្រត្ូវបានវាស់ដវងតាមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម។ ឥណទាន និងបុច្រម្របទានម្រត្ូវបានវាស់ដវងច្លើកែាំបូង
តាមត្ថ្មលសមស្សប បូកឆាំណាយម្របតិ្បត្ាិការដែលច្កើត្ច្ឡើងច្ដ្ឋយផ្លេ ល់ ច្ហើយនាច្ៃលបនាេ ប់ម្រត្ូវកត់្ម្រតាតាម
រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម ច្ដ្ឋយច្ម្របើវធីិ្សាស្តសាអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាៃ។  

ញ. ម្រទៃយសកមមច្ទសងច្ទៀត្ 

ម្រទៃយសកមមច្ទសងច្ទៀត្ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតាតាមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម ច្ដ្ឋយច្ម្របើម្របាស់អម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាៃ។ 

ែ. ម្រទៃយ និងបរកិាខ រ  

(i). ការទទួលសាា ល់ និងការវាស់ដវង 

ដទនកថ្នម្រទៃយ និងបរកិាខ រម្រត្ូវបានវាស់ដវងតាមត្ថ្មលច្ែើម ែករ ាំលស់បងារ និងការខាត្បង់ច្លើឱនភាៃថ្នត្ថ្មលបងារ។ 

ឆាំណាយថ្ងលច្ែើមរមួបញ្ចូ លទាាំងការឆាំណាយច្ដ្ឋយផ្លេ ល់ច្ៅច្លើការទិញម្រទៃយ និងការឆាំណាយច្ដ្ឋយផ្លេ ល់      
ច្ទសងៗច្ទៀត្ កនុងការនាាំយកម្រទៃយសកមមច្ៅកនុងលកខែណឌ ដែលអាឆច្ម្របើម្របាស់ដែលបានច្ម្រគាងទុក និងថ្ងលច្ែើម
ថ្នការរុុះច្រ ើ និងផ្លល ស់បដូរទីកដនលង និងការសាា រទីតាាំងដែលៃួកច្រសថិត្ច្ៅ។ ថ្ងលច្ែើមថ្នម្រទៃយកមមដែលបាន          
សាងសង់ច្ដ្ឋយែលួនឯង ម្រត្ូវរមួបញ្ចូ លទាាំងថ្ងលច្ែើមសាភ រៈ និងកាល ាំងៃលកមមផ្លេ ល់ទងដែរ។ ឆាំច្ពាុះម្រទៃយសកមម      
ដែលានលកខណៈម្ររប់ម្រគាន់ ការឆាំណាយច្លើម្របាក់កមចីម្រត្ូវបានច្ធ្ាើមូលធ្នកមមស្សបតាមច្គាលនច្យាបាយ
រណច្នយយច្លើថ្ងលច្ែើមម្របាក់កមចី។ ថ្ងលច្ែើមក៏អាឆរមួបញ្ចូ លទាាំងការច្ទេរមូលធ្ន ដែលជាឆាំច្ណញ ឬខាត្           
ណាមួយទងដែរ ច្លើការការពារហានិភ័្យលាំហូរសាឆ់ម្របាក់ដែលានលកខណៈសមបត្ាិម្ររប់ម្រគាន់ឆាំច្ពាុះ               
របិូយប័ណណបរច្ទសទាក់ទងនឹងការទិញម្រទៃយ និងបរកិាខ រ។ 

ការទិញស ូដហារដែលានសារៈសាំខាន់ឆាំច្ពាុះមុែង្ករដែលទាក់ទងនឹងបរកិាខ រ ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើមូលធ្នកមមជាដទនក
មួយថ្នបរកិាខ រច្នាុះ។ 

ម្របសិនច្បើដទនកជាសារវនាណាមួយថ្នម្រទៃយ និងបរកិាខ រទាាំងច្នាុះ ានអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ែុសៃីគាន  ដទនកទាាំង
ច្នាុះម្រត្ូវបានដ្ឋក់ជាដទនកច្ដ្ឋយដឡក (សាសធាតុ្ឆមបង) ថ្នម្រទៃយ និងបរកិាខ រ។ 

ឆាំច្ណញ ឬខាត្ៃីការលក់ថ្នម្រទៃយ និងបរកិាខ រណាមួយ ម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ដ្ឋយភាៃែុសគាន រវាងសាឆ់ម្របាក់
ទទួលបានៃីការលក់ និងត្ថ្មលច្យាងថ្នដទនកច្នាុះ ច្ហើយម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ជាឆាំណូលច្ទសង  ៗ “ឆាំណូល           
ច្ទសងៗ” និង “ឆាំណាយច្ទសង ”ៗ ច្ៅកនុងឆាំច្ណញ ឬខាត្ ។ 
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ែ. ម្រទៃយ និងបរកិាខ រ (ត្) 

(ii). ឆាំណាយបនាេ ប់ 

ថ្ងលច្ែើមថ្នការផ្លល ស់បាូរធាតុ្មួយដទនកថ្នម្រទៃយ និងបរកិាខ រ ដែលបានទទួលសាា ល់រឆួមកច្ហើយ ម្រត្ូវបានបូក
បញ្ចូ ល ច្ៅកនុងត្ថ្មលច្យាងថ្នដទនកច្នាុះ ម្របសិនច្បើវាអាឆានលទធភាៃទាល់នូវអត្ថម្របច្យាជ្ន៍ច្សែឋកិឆច នាច្ៃល
អនារត្ែល់សាខាធ្នាគារ ច្ហើយត្ថ្មលរបស់វាអាឆច្ធ្ាើការវាស់ដវងបានច្ដ្ឋយភាៃអាឆច្ជ្ឿជាក់បាន។ ត្ថ្មលច្យាង 
ថ្នធាតុ្ដែលបានជ្ាំនួសច្នាុះ ម្រត្ូវឈប់ទទួលសាា ល់ជាឆាំច្ណញ ឬខាត្។ រាល់ឆាំណាយកនុងការដងទាាំម្របចាំថ្ងៃ 
ច្ទសង  ៗម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ជាឆាំច្ណញ ឬខាត្ ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ កនុងការយិបរចិ្ឆេទដែល
បានច្កើត្ច្ទបើង។ 

(iii). រ ាំលស់ 

រ ាំលស់ រឺដទអកច្ៅច្លើថ្ងលច្ែើមថ្នម្រទៃយសកមម ែកត្ថ្មលសាំណល់របស់វា។ សាសធាតុ្សាំខាន់  ៗ ថ្នម្រទៃយសកមម
នីមួយ  ៗ ម្រត្ូវបានវាយត្ថ្មល ច្ហើយម្របសិនច្បើសាសធាតុ្មួយានអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ែុសគាន ៃីម្រទៃយសកមម
ដែលច្ៅសល់ សាសធាតុ្ច្នាុះម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្ឡើងដ្ឋឆ់ច្ដ្ឋយដឡក។ 

រ ាំលស់ ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ថាជាការឆាំណាយច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ច្លើមូលដ្ឋឋ នរ ាំលស់ច្ងរ  
ច្លើអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ដែលបានបា៉ៅ ន់សាម នថ្នសាសធាតុ្នីមួយ ថៗ្នម្រទៃយ និងបរកិាខ រ។ 

រ ាំលស់ ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ចប់ៃីកាលបរចិ្ឆេទដែលម្រទៃយ និងបរកិាខ រម្រត្ូវបានត្ច្មលើង និងអាឆច្ម្របើម្របាស់បាន ឬ
ម្រទៃយសកមមដែលបានសាងសង់ ចប់ៃីការយិបរចិ្ឆេទដែលម្រទៃយសកមមច្នាុះម្រត្ូវបានបញ្ច ប់ និងអាឆច្ម្របើម្របាស់
បាន។ 

ការបា៉ៅ ន់សាម នអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទបឆចុបបននានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
 ឆ្ន ាំ 
ការដកលមអម្រទៃយជួ្ល 10 
បរកិាខ រកុាំៃយូទ័រ 3 
បរកិាខ រការយិាល័យ និងច្ម្ររឿងសង្កា ររមឹ 5 
យានយនដ 5 

ការង្ករកាំៃុងែាំច្ណើ រការនឹងមិនម្រត្ូវបានរ ាំលស់រហូត្ែល់ច្ៃលច្វោដែលម្រត្ូវបានបញ្ច ប់ និងម្រត្ូវបានដ្ឋក់ឲ្យ
ច្ម្របើម្របាស់។ វធីិ្សាស្តសារ ាំលស់ ច្លើអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ និងត្ថ្មលសាំណល់ ម្រត្ូវបានវាយត្ថ្មលច្ឡើងវញិនាឆុង
ការយិបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍ និងច្ធ្ាើសនិយ័ត្ភាៃម្របសិនច្បើសមស្សប។ 
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ឋ. ម្រទៃយសកមមអរបីូ 

ម្រទៃយសកមមអរបីូ ដែលរួមានថ្ងលច្ែើមអាជ្ាប័ណណកុាំៃយូទ័រដែលបានទិញ និងដងលច្ែើមពាក់ៃ័នធច្ទសងច្ទៀត្ ម្រត្ូវបាន
កត់្ម្រតាតាមថ្ងលច្ែើម ែករ ាំលស់បងារ និងការខាត្បង់ច្លើឱនភាៃថ្នត្ថ្មលបងារ ម្របសិនច្បើាន។ អាជ្ាប័ណណកុាំៃយូទ័រ  
ដែលបានទិញម្រត្ូវបានច្ធ្ាើមូលធ្នកមមតាមមូលដ្ឋឋ នថ្ងលច្ែើម ដែលបានច្កើត្ច្ឡើងកនុងការទិញកមមវធីិ្ជាក់ោក់
ច្នាុះមកច្ម្របើម្របាស់។ 

ម្រទៃយសកមមអរបីូម្រត្ូវបានែករ ាំលស់ច្ៅតាមការបា៉ៅ ន់សាម នអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ចប់ៃី5ឆ្ន ាំ តាមវធីិ្សាស្តសា
រ ាំលស់ច្ងរ។ 

ការង្ករកាំៃុងែាំច្ណើ រការនឹងមិនម្រត្ូវបានរ ាំលស់រហូត្ែល់ច្ៃលច្វោដែលម្រត្ូវបានបញ្ច ប់ និងម្រត្ូវបានដ្ឋក់ឲ្យ
ច្ម្របើម្របាស់។ 

ថ្ងលច្ែើមពាក់ៃ័នធនឹងការបច្ងាើត្ ឬដងទាាំកុាំៃយូទ័រសូហាដវរ ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ជាឆាំណាយច្ៅច្ៃលច្កើត្ច្ឡើង។ 

វធីិ្សាស្តសារ ាំលស់ ច្លើអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ និងត្ថ្មលសាំណល់ ម្រត្ូវបានវាយត្ថ្មលច្ឡើងវញិនាឆុងការយិបរចិ្ឆេទ
ថ្នរបាយការណ៍ និងច្ធ្ាើនិយ័ត្ភាៃម្របសិនច្បើសមស្សប។ 

ឌ្. ភ្តិ្សនា 

ច្ៅច្ៃលចប់ច្ទាើមកិឆចសនា សាខាធ្នាគារច្ធ្ាើការវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើកិឆចសនាមួយានទម្រមង់ជាភ្តិ្សនាដែរ            
ឬច្ទ។ កិឆចសនាជាទម្រមង់ានភ្តិ្សនា ម្របសិនច្បើកិឆចសនាទដល់សិទធិម្ររប់ម្ររងការច្ម្របើម្របាស់ម្រទៃយសកមម         
ជាក់ោក់មួយកនុងរយៈច្ៃលកាំណត់្មួយ ជាងនូរនឹងត្ថ្មលត្បសនង។ 

ច្ែើមបីវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើកិឆចសនាទដល់សិទធិម្ររប់ម្ររងការច្ម្របើម្របាស់ម្រទៃយសកមមជាក់ោក់ សាខាធ្នាគារច្ធ្ាើការ
វាយត្ថ្មល ថាច្ត្ើ៖ 
• កិឆចសនាានជាប់ពាក់ៃ័នធនឹងការច្ម្របើម្របាស់ម្រទៃយសកមមជាក់ោក់ ឬច្ទ ដែលច្នុះអាឆបញ្ជជ ក់យា៉ៅង          

ជាក់ោក់ ឬម្របច្យាល ច្ហើយរួរានលកខណៈរបូវនដច្ដ្ឋយដឡក ឬត្ាំណាងសមត្ថភាៃទលិត្សារវនដរបស់      
ម្រទៃយសកមមច្នាុះ។ ម្របសិនច្បើអនកទាត់្ទាង់ានសិទធិទដល់ម្រទៃយសកមមជ្ាំនួសជាសារវនដកនុងរយៈច្ៃលច្ម្របើម្របាស់ 
ច្នាុះម្រទៃយសកមមមិនដមនានលកខណៈជាម្រទៃយសកមមជាក់ោក់ច្នាុះច្ទ 

• សាខាធ្នាគារ ានសិទធិទទួលបានអត្ថម្របច្យាជ្ន៍ច្សែឋកិឆចជាសារវនដ ៃីការច្ម្របើម្របាស់ម្រទៃយសកមម កនុងរយៈ
ច្ៃលថ្នការច្ម្របើម្របាស់ និង 
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ឌ្. ភ្តិ្សនា (ត្) 

• សាខាធ្នាគារានសិទធិបញ្ជជ ការច្ម្របើម្របាស់ម្រទៃយសកមម។ សាខាធ្នាគារានសិទធិច្នុះ ច្ៅច្ៃលដែល
សាខាធ្នាគារានសិទធិសច្ម្រមឆឆិត្ាដែលពាក់ៃ័នធនឹងការផ្លល ស់បដូរអាំៃីរច្បៀប និងច្គាលបាំណងកនុងការច្ម្របើ
ម្របាស់ម្រទៃយសកមម។ កនុងករណីដែលការសច្ម្រមឆឆិត្ាទាាំងអស់អាំៃីរច្បៀប និងច្គាលបាំណងថ្នការច្ម្របើម្របាស់ 
ម្រទៃយសកមមម្រត្ូវបានកាំណត់្ជាមុន ច្នាុះសាខាធ្នាគារានសិទធិបញ្ជជ ការច្ម្របើម្របាស់ម្រទៃយសកមម ម្របសិនច្បើ៖ 

◼ សាខាធ្នាគារានសិទធិច្ធ្ាើម្របតិ្បត្ាិការច្លើម្រទៃយសកមម ឬ 

◼ សាខាធ្នាគារបានច្រៀបឆាំម្រទៃយសកមមច្ៅតាមវធីិ្ដែលកាំណត់្ជាមុនៃីរច្បៀប និងច្គាលបាំណងដែល
ម្រទៃយសកមម ច្នាុះនឹងម្រត្ូវបានច្ម្របើម្របាស់។ 

ភ្តិ្សនាកនុងករណីដែលសាខាធ្នាគារជាអនកជួ្ល 

ច្ៅច្ៃលចប់ច្ទាើមកិឆចសនា ឬវាយត្ថ្មលច្ឡើងវញិច្លើកិឆចសនាដែលានទម្រមង់ជាភ្តិ្សនា និងសាសធាតុ្ 
ដែលមិនដមនភ្តិ្សនា សាខាធ្នាគារដបងដឆកត្ថ្មលត្បសនងច្ៅកនុងកិឆចសនាឆាំច្ពាុះសាសធាតុ្ថ្នភ្តិ្សនា 
នីមួយ  ៗ និងសាសធាតុ្ដែលមិនដមនភ្តិ្សនា ច្ដ្ឋយដទអកតាមត្ថ្មលឯកតានីមួយៗ។ ក៏ប៉ៅុដនដ ឆាំច្ពាុះការ      
ជួ្លែី និងអគារដែលសាខាធ្នាគារជាអនកជួ្ល សាខាធ្នាគារមិនដបងដឆកសាសធាតុ្មិនដមនភ្តិ្សនា
ច្នាុះច្ទច្ហើយសាសធាតុ្ភ្តិ្សនា និងមិនដមនភ្តិ្សនាម្រត្ូវបានចត់្ទុកថាជាសាសធាតុ្ភ្តិ្សនា។ 

សាខាធ្នាគារទទួលសាា ល់សិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទៃយសកមម និងបាំណុលភ្តិ្សនា ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទចប់ច្ទាើម             
ភ្តិ្សនា។ សិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទៃយសកមមម្រត្ូវបានវាស់ដវងតាមថ្ងលច្ែើម រមួានថ្ងលច្ែើមែាំបូងថ្នបាំណុលភ្តិ្សនា 
និងនិយ័ត្ភាៃសម្រាប់ការឆាំណាយភ្តិ្សនាដែលច្ធ្ាើច្ឡើងច្ៅថ្ងៃចប់ច្ទាើមភ្តិ្សនា ឬមុនថ្ងៃចប់ច្ទាើម       
ភ្តិ្សនា បូកថ្ងលច្ែើមផ្លេ ល់ែាំបូងដែលបានច្កើត្ច្ឡើង និងការបា៉ៅ ន់សាម នឆាំណាយកនុងការរុុះច្រ ើ និងែកច្ឆញ
នូវម្រទៃយសកមម ឬសាដ រច្ឡើងវញិនូវម្រទៃយសកមម ឬទីតាាំង ែកម្របាក់ច្លើកទឹកឆិត្ាភ្តិ្សនាដែលទទួលបាន។  

សិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទៃយសកមមម្រត្ូវបានែករ ាំលស់នាច្ៃល តាមវធីិ្សាស្តសារ ាំលស់ច្ងរ ចប់ៃីកាលបរចិ្ឆេទចប់ច្ទាើម         
ភ្តិ្សនា រហូត្ែល់ឆុងបញ្ច ប់ថ្នអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ថ្នសិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទៃយសកមម ឬច្ៅឆុងកាលបរចិ្ឆេទ          
ថ្នភ្តិ្សនាមួយណាច្កើត្មុន។ អាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ថ្នសិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទៃយសកមម ម្រត្ូវបានកាំណត់្តាម           
មូលដ្ឋឋ នែូឆគាន នឹងម្រទៃយ និងបរកិាខ រ។ បដនថមច្លើច្នុះ សិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទៃយសកមម ម្រត្ូវបានកាត់្បនថយជាម្របចាំ
ច្ៅតាមការខាត្បង់ឱនភាៃថ្នត្ថ្មល និងដកត្ម្រមូវសម្រាប់ការវាស់ដវងច្ឡើងវញិច្លើបាំណុលភ្តិ្សនា។ 
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32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

ឌ្. ភ្តិ្សនា (ត្) 

ភ្តិ្សនាកនុងករណីដែលសាខាធ្នាគារជាអនកជួ្ល (ត្) 

ការបា៉ៅ ន់សាម នអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់សម្រាប់អាំឡុងការយិបរចិ្ឆេទបឆចុបបនន ានែូឆខាងច្ម្រកាម៖  

ការយិាល័យសាខា 2ឆ្ន ាំ 

បាំណុលភ្តិ្សនា ម្រត្ូវបានវាស់ដវងែាំបូងតាមត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នការទូទាត់្ភ្តិ្សនាដែលមិនទាន់បានបង់ ច្ៅ
ច្ៃលចប់ច្ទាើមភ្តិ្សនា និងម្រត្ូវបានច្ធ្ាើអបបហារច្ដ្ឋយច្ម្របើអម្រតាការម្របាក់ជាក់ដសាងច្ៅកនុងភ្តិ្សនា ឬករណី
ដែលអម្រតាការម្របាក់ច្នាុះមិនអាឆកាំណត់្បានភាល ម  ៗម្រត្ូវច្ធ្ាើច្ៅតាមអម្រតាការម្របាក់កមចីបដនថមរបស់អនកជួ្ល។ 

ការទូទាត់្ភ្តិ្សនាដែលបញ្ចូ លច្ៅកនុងការវាស់ដវងបាំណុលភ្តិ្សនារួមាន៖ 

• ការទូទាត់្ភ្តិ្សនាច្ងរ រមួទាាំងការទូទាត់្កនុងទម្រមង់ច្ងរ 

• ការដម្របម្របួលថ្នការទូទាត់្ភ្តិ្សនាអច្ងរ ច្ដ្ឋយដទអកច្លើសនេសសន៍ ឬអម្រតា ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទចប់ច្ទាើម            
ភ្តិ្សនា  

• ឆាំនួនដែលរ ាំៃឹងថានឹងម្រត្ូវទូទាត់្ ច្ម្រកាមការធានាត្ថ្មលច្ៅសល់ និង 

• ត្ថ្មលទិញច្ម្រកាមជ្ច្ម្រមើសថ្នការទិញ ដែលសាខាធ្នាគារានច្ហតុ្ទលជាក់ោក់កនុងការអនុវត្ា។ ការទូទាត់្
ភ្តិ្សនាច្ៅកនុងអាំឡុងច្ៃលដែលានជ្ច្ម្រមើសកនុងការបនា ម្របសិនច្បើសាខាធ្នាគារានច្ហតុ្ទលជាក់
ោក់កនុងការបនា និងការៃិន័យច្លើការបញ្ច ប់ភ្តិ្សនាមុនកាលកាំណត់្ ច្លើកដលងដត្សាខាធ្នាគារាន
ច្ហតុ្ទលឆាស់ោស់ថានឹងមិនបញ្ច ប់ភ្តិ្សនាមុនកាលកាំណត់្។ 

បាំណុលភ្តិ្សនាម្រត្ូវបានវាស់ដវងតាមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម ច្ដ្ឋយច្ម្របើវធីិ្សាស្តសាអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាៃ។ បាំណុល 
ភ្តិ្សនាម្រត្ូវបានវាស់ដវងច្ឡើងវញិច្ៅច្ៃលានការដកដម្របរយៈច្ៃលថ្នភ្តិ្សនា ការផ្លល ស់បាូរច្លើការវាយត្ថ្មល 
សម្រាប់ជ្ច្ម្រមើសកនុងការទិញម្រទៃយសកមម ការដម្របម្របួលការទូទាត់្ភ្តិ្សនានាច្ៃលអនារត្ ដែលច្កើត្ច្ឡើងៃី
ការដម្របម្របួលថ្នសនេសសន៍ ឬអម្រតាណាមួយ ឬម្របសិនច្បើានការដកដម្របឆាំនួនបា៉ៅ ន់សាម នដែលរ ាំៃឹងថានឹងម្រត្ូវ
ទូទាត់្ ច្លើការធានាត្ថ្មលដែលច្ៅសល់។ 

ច្ៅច្ៃលដែលបាំណុលភ្តិ្សនាម្រត្ូវបានវាស់ដវងតាមវធីិ្សាស្តសាច្នុះ ការដកត្ម្រមូវ ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្ឡើងច្លើត្ថ្មល
ច្យាងថ្នសិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទៃយសកមម ឬក៏ទទួលសាា ល់កនុងឆាំច្ណញ ឬខាត្ ច្បើសិនជាសិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទៃយសកមម 
ម្រត្ូវបានបញ្ចុ ុះរហូត្ែល់ានត្ថ្មលសូនយ។ 
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32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

ឌ្. ភ្តិ្សនា (ត្) 

ភ្តិ្សនាានរយៈច្ៃលែលី និងភ្តិ្សនាច្លើម្រទៃយសកមមដែលានត្ថ្មលទាប 

សាខាធ្នាគារ មិនទទួលសាា ល់សិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទៃយសកមម និងបាំណុលភ្តិ្សនារយៈច្ៃលែលីែូឆជា ការជួ្ល
ា៉ៅ សីុនដែលានរយៈច្ៃលតិ្ឆជាង 12ដែ និងភ្តិ្សនាច្លើម្រទៃយសកមមដែលានត្ថ្មលទាប ដែលរមួាន           
បរកិាខ រៃ័ត៌្ានវទិា។ សាខាធ្នាគារទទួលសាា ល់ឆាំណាយច្លើការជួ្លទាាំងច្នុះតាមមូលដ្ឋឋ នរ ាំលស់ច្ងរច្ៅ
តាមរយៈច្ៃលថ្នភ្តិ្សនា។ 

ឍ. ម្របាក់កមចី និងអនុបាំណុល 

ម្របាក់កមចីម្រត្ូវបានវាស់ដវងែាំបូងតាមត្ថ្មលសមស្សប ែកថ្ងលច្ែើមម្របតិ្បត្ាិការបដនថមច្ដ្ឋយផ្លេ ល់ និងវាស់ដវង 
បនាេ ប់តាមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម ច្ដ្ឋយច្ម្របើម្របាស់វធីិ្សាស្តសាការម្របាក់ម្របសិទធភាៃ។ 

អនុបាំណុលម្រត្ូវបានអនុម័ត្ច្ដ្ឋយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាម្រត្ូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ លជាធាតុ្ជួ្រទី2 កនុងការរណនា
មូលនិធិ្ផ្លេ ល់សុទធរបស់សាខាធ្នាគារ ស្សបតាមច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា។ 

ណ. អត្ថម្របច្យាជ្ន៍និច្យាជិ្ត្ 

(i). អត្ថម្របច្យាជ្ន៍និច្យាជិ្ត្រយៈច្ៃលែលី 

អត្ថម្របច្យាជ្ន៍និច្យាជិ្ត្រយៈច្ៃលែលីម្រត្ូវបានឆាំណាយ ច្ៅច្ៃលដែលច្សវាកមមម្រត្ូវបានទាល់ជូ្ន។ ឆាំនួនដែល
រ ាំៃឹងទុកថានឹងម្រត្ូវឆាំណាយ ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ជាបាំណុល ម្របសិនច្បើសាខាធ្នាគារានកាត្ៃាកិឆចតាម          
ទលូវឆាប់ ឬកាត្ៃាកិឆចម្របច្យាលនាច្ៃលបឆចុបបនន កនុងការទូទាត់្ឆាំណាយ ដែលជាលទធទលថ្នការង្ករដែល              
បានបាំច្ៃញរឆួមកច្ហើយច្ដ្ឋយនិច្យាជិ្ត្ ច្ហើយកាត្ៃាកិឆចច្នាុះអាឆច្ធ្ាើការបា៉ៅ ន់សាម នបានច្ដ្ឋយភាៃច្ជ្ឿជាក់។ 

(ii). អត្ថម្របច្យាជ្ន៍និច្យាជិ្ត្រយៈច្ៃលដវង 

កាត្ៃាកិឆចរបស់សាខាធ្នាគារឆាំច្ពាុះអត្ថម្របច្យាជ្ន៍និច្យាជិ្ត្រយៈច្ៃលដវង រឺជាឆាំណាយច្លើអត្ថម្របច្យាជ្ន៍ 
ដែលនិច្យាជិ្ត្ម្រត្ូវទទួលបាន ៃីការបាំច្ៃញការង្ករកនុងការយិបរចិ្ឆេទកនលងទុត្ច្ៅ និងបឆចុបបនន។ អត្ថម្របច្យាជ្ន៍ 
និច្យាជិ្ត្រយៈច្ៃលដវង ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើអបបហារច្ៅត្ថ្មលបឆចុបបនន។ ការវាស់ដវងសារជាងមីម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ជា
ឆាំច្ណញ ឬខាត្ ដែលឆាំណាយច្នុះបានច្កើត្ច្ឡើង។ 
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32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

ត្. សាំវធិានធ្ន 

សាំវធិានធ្នម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាៃរហិរញ្ញវត្ថុ ច្ៅច្ៃលដែលសាខាធ្នាគារាន
កាត្ៃាកិឆចតាមទលូវឆាប់ ឬកាត្ៃាកិឆចម្របច្យាលនាច្ៃលបឆចុបបនន ដែលជាលទធទលថ្នម្រៃឹតិ្ាការណ៍កនលងទុត្ច្ៅ 
ច្ហើយវាានលទធភាៃដែលត្ម្រមូវឲ្យានលាំហូរច្ឆញនូវអត្ថម្របច្យាជ្ន៍ច្សែឋកិឆច កនុងការបាំច្ៃញនូវកាត្ៃាកិឆច
ច្នាុះ។ ម្របសិនច្បើទលប៉ៅុះពាល់ានលកខណៈជាសារវនា សាំវធិានធ្នម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ដ្ឋយអបបហារលាំហូរ          
ទឹកម្របាក់ ដែលរ ាំៃឹងថានឹងម្រត្ូវទូទាត់្នាច្ៃលអនារត្ ច្ដ្ឋយច្ម្របើអម្រតាមុនបង់ៃនធដែលឆលុុះបញ្ជច ាំងៃីការ                   
បា៉ៅ ន់សាម នថ្នត្ថ្មលច្ៃលច្វោ កនុងលកខែណឌ ទីទារបឆចុបបនន និងហានិភ័្យជាក់ោក់ឆាំច្ពាុះបាំណុលទាាំង
ច្នាុះ។ ត្ថ្មលថ្នអបបហារម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ជាឆាំណាយហិរញ្ញបបទាន។ 

ង. ការម្របាក់ 

អម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាៃ 

ឆាំណូលការម្របាក់ និងឆាំណាយការម្របាក់ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ច្ៅកនុងឆាំច្ណញ ឬខាត្ ច្ដ្ឋយច្ម្របើវធីិ្សាស្តសា      
ការម្របាក់ម្របសិទធភាៃ។ “អម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាៃ” រឺជាអម្រតាដែលអាឆច្ធ្ាើអបបហារសាឆ់ម្របាក់ដែលរ ាំៃឹងថា
នឹងទូទាត់្ ឬនឹងម្រត្ូវទទួល តាមរយៈអាយុកាលរ ាំៃឹងទុករបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នាុះឲ្យមកច្សមើនឹង៖ 

• ត្ថ្មលច្យាងែុលរបស់ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬ  

• រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើមរបស់បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ច្ៅច្ៃលរណនាអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាៃសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ច្ម្រៅៃីម្រទៃយដែលបានទិញ ឬ             
ម្រទៃយសកមម ដែលានឱនភាៃថ្នត្ថ្មលច្ៅច្ៃលទិញ សាខាធ្នាគារច្ធ្ាើការបា៉ៅ ន់សាម នច្លើលាំហូរទឹកម្របាក់ នា
ច្ៃលអនារត្ច្ដ្ឋយៃិចរណារាល់លកខែណឌ ទាាំងអស់របស់កិឆចសនាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ៅុដនាមិនរាប់បញ្ចូ ល
នូវការខាត្បង់ឥណទាន ដែលរ ាំៃឹងទុកច្នាុះច្ទ (ECL)។ សម្រាប់ម្រទៃយសកមមដែលទិញ ឬម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ
ដែលានឱនភាៃថ្នត្ថ្មលច្ៅច្ៃលទិញ អម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាៃដែលបានដកត្ម្រមូវហានិភ័្យឥណទាន ម្រត្ូវ
បានរណនា ច្ដ្ឋយច្ម្របើលាំហូរទឹកម្របាក់បា៉ៅ ន់សាម ននាច្ៃលអនារត្ រមួបញ្ចូ លទាាំងការខាត្បង់ឥណទានដែល
រ ាំៃឹងទុក (ECL)។ 

ការរណនាអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាៃ រមួបញ្ចូ លនូវថ្ងលច្ែើមម្របតិ្បត្ាិការ និងៃិនេុដែលជាដទនកសាំខាន់ថ្នអម្រតា
ការម្របាក់ម្របសិទធភាៃ។ ថ្ងលច្ែើមម្របតិ្បត្ាិការរមួានការឆាំណាយបដនថម ដែលម្រត្ូវបានបងាច្ឡើងច្ដ្ឋយផ្លេ ល់ច្ៅ
នឹងការទិញឬលក់ថ្នម្រទៃយហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។ កថ្ម្រមទាាំងអស់ដែលបានបង់ ឬទទួល ដែលជាដទនក
ថ្នអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាៃ។ ថ្ងលច្ែើមម្របតិ្បត្ាិការរមួាន ការឆាំណាយបដនថមដែលពាក់ៃ័នធផ្លេ ល់ច្ៅនឹង                
ការទិញ ឬការច្បាុះទាយម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។ 
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32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

ង. ការម្របាក់ (ត្) 

រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម និងត្ថ្មលច្យាងែុល 

រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើមរបស់ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ រឺជាឆាំនួនដែលម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុល
ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវាស់ដវងច្ៅច្ៃលទទួលសាា ល់ជាច្លើកែាំបូង ែកការទូទាត់្សងម្របាក់ច្ែើម បូក ឬែករ ាំលស់
បងារ ច្ដ្ឋយច្ម្របើអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាៃ ឆាំច្ពាុះភាៃែុសគាន រវាងឆាំនួនដែលទទួលសាា ល់ជាច្លើកែាំបូង និង
ឆាំនួនច្ៅច្ៃលែល់កាលកាំណត់្ និងម្រត្ូវច្ធ្ាើនិយ័ត្ភាៃឆាំច្ពាុះសាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ឥណទានដែលបាន
រ ាំៃឹងទុក ឆាំច្ពាុះម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ។  

ត្ថ្មលច្យាងែុលរបស់ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ រឺជារ ាំលស់ថ្ងលច្ែើមរបស់ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ មុនច្ៃលដកត្ម្រមូវ        
សាំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឥណទានដែលបានរ ាំៃឹងទុក។  

ការរណនាឆាំណូលការម្របាក់ និងឆាំណាយការម្របាក់ 

អម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាៃរបស់ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានរណនាច្ៅច្ៃលទទួល
សាា ល់ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុជាច្លើកែាំបូង។ កនុងការរណនាឆាំណូលការម្របាក់ និង
ឆាំណាយការម្របាក់ អម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាៃម្រត្ូវបានច្ម្របើដទអកច្លើត្ថ្មលច្យាងែុលរបស់ម្រទៃយសកមម (ច្ៅច្ៃល
ដែលម្រទៃយសកមមមិនម្រត្ូវបានចត់្ទុកថាានឱនភាៃថ្នត្ថ្មល) ឬរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើមថ្នបាំណុល។ អម្រតាការម្របាក់
ម្របសិទធភាៃម្រត្ូវច្ធ្ាើការដកដម្របច្ឡើងវញិ ច្ដ្ឋយការបា៉ៅ ន់សាម នច្ឡើងវញិនូវលាំហូរទឹកម្របាក់របស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
ដែលានអម្រតាការម្របាក់ដម្របម្របួល ច្ែើមបីឆលុុះបញ្ជច ាំងៃីការផ្លល ស់បាូររបស់អម្រតាការម្របាក់ទីទារ។ អម្រតាការម្របាក់
ម្របសិទធភាៃក៏ម្រត្ូវច្ធ្ាើការដកដម្របច្ឡើងវញិ សម្រាប់ការដកត្ម្រមូវត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ការពារ ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទ 
ដែលរ ាំលស់ម្រត្ូវបានចប់ច្ទាើមដកត្ម្រមូវ។ 

ឆាំច្ពាុះម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានឱនភាៃថ្នត្ថ្មល បនាេ ប់ៃីបានទទួលសាា ល់ជាច្លើកែាំបូង ឆាំណូលការម្របាក់ 
ម្រត្ូវបានរណនាច្ដ្ឋយច្ម្របើអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាៃ ដទអកច្លើរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម របស់ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ។ 
ម្របសិនច្បើម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដលងានឱនភាៃថ្នត្ថ្មល ច្នាុះការរណនាការម្របាក់ម្រត្ូវដទអកច្លើមូលដ្ឋឋ នត្ថ្មល
ែុលវញិ។ 

ឆាំច្ពាុះម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានឱនភាៃថ្នត្ថ្មល ចប់តាាំងៃីទទួលសាា ល់ជាច្លើកែាំបូង ឆាំណូលការម្របាក់
ម្រត្ូវបានរណនាច្ដ្ឋយច្ម្របើអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាៃដែលម្រត្ូវបានដកត្ម្រមូវនូវហានិភ័្យ ដទអកច្លើរ ាំលស់ថ្ងល
ច្ែើមថ្នម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុច្នាុះ។ ការរណនាឆាំណូលការម្របាក់ច្នុះ មិនម្រត្ូវបាូរច្ៅមូលដ្ឋឋ នត្ថ្មលែុលវញិ  
ច្នាុះច្ទ ច្ទាុះបីជាហានិភ័្យឥណទានរបស់ម្រទៃយសកមមច្នាុះ ានភាៃម្របច្សើរក៏ច្ដ្ឋយ។ 
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32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

ង. ការម្របាក់ (ត្) 

ការបង្កា ញ 

ឆាំណូលការម្របាក់ម្រត្ូវបានរណនាច្ដ្ឋយច្ម្របើវធីិ្សាស្តសាការម្របាក់ម្របសិទធភាៃ ដែលបានបង្កា ញច្ៅកនុងឆាំច្ណញ 
ឬខាត្ និងលទធទលលមអិត្ច្ទសង  ៗរមួបញ្ចូ លការម្របាក់ច្លើម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលបាន
វាស់ដវងតាមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម។  

ឆាំណាយការម្របាក់ម្រត្ូវបានបង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ និងលទធទលលមអិត្ច្ទសងៗ រមួបញ្ចូ ល
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានវាស់ដវងតាមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម។ 

ទ. កថ្ម្រម និងច្ជ្ើងសារ 

ឆាំណូល និងឆាំណាយកថ្ម្រម និងច្ជ្ើងសារ ដែលជាដទនកថ្នអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាៃ របស់ម្រទៃយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ 
និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានរមួបញ្ចូ លច្ៅកនុងអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាៃ។ 

ឆាំណូលកថ្ម្រម និងច្ជ្ើងសារច្ទសងច្ទៀត្ ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ច្ៅច្ៃលបានបាំច្ៃញច្សវាកមម។  

កិឆចសនាជាមួយអតិ្ងិជ្ន ដែលទទួលសាា ល់ជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ របស់   
សាខាធ្នាគារ អាឆានវសិាលភាៃច្ដ្ឋយដទនកច្ៅកនុង ស.រ.ហ.អ.ក 9 និងច្ដ្ឋយដទនកច្ៅកនុង ស.រ.ហ.អ.ក 15។     
កនុងករណីច្នុះ ជាែាំបូងសាខាធ្នាគារម្រត្ូវអនុវត្ា ស.រ.ហ.អ.ក 9 ច្ែើមបីដបងដឆក និងវាស់ដវងដទនកថ្នកិឆចសនា 
ដែលចត់្ឆូលច្ៅកនុងវសិាលភាៃថ្ន ស.រ.ហ.អ.ក 9 ច្ហើយបនាេ ប់មកអនុវត្ា ស.រ.ហ.អ.ក 15 ឆាំច្ពាុះដទនកដែល
ច្ៅច្សសសល់។ 

ធ្. ឱនភាៃថ្នត្ថ្មលរបស់ម្រទៃយសកមមមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុ 

ត្ថ្មលច្យាងថ្នម្រទៃយសកមមមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារ ច្ម្រៅៃីៃនធៃនារជាម្រទៃយសកមម ម្រត្ូវបាន        
ម្រត្ួត្ៃិនិត្យច្ឡើងវញិច្ៅរាល់ការយិបរចិ្ឆេទរាយការណ៍នីមួយ  ៗ ច្ែើមបីកាំណត់្ថាច្ត្ើានសញ្ជញ ណណាមួយ
ដែលបង្កា ញថា ម្រទៃយសកមមទាាំងច្នាុះានឱនភាៃថ្នត្ថ្មល ឬច្ទ។ ម្របសិនច្បើានសញ្ជញ ណច្នាុះច្កើត្ច្ឡើង ច្នាុះ
ការបា៉ៅ ន់សាម នច្លើត្ថ្មលដែលអាឆម្របមូលមកវញិបានរបស់ម្រទៃយសកមមម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្ឡើង។  

សម្រាប់ច្គាលបាំណងថ្នការច្ធ្ាើច្ត្សដច្លើឱនភាៃថ្នត្ថ្មល ម្រទៃយសកមមម្រត្ូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ លគាន ជាម្រកុមតូ្ឆ  ៗដែល
អាឆបច្ងាើត្សាឆ់ម្របាក់បានៃីការបនាការច្ម្របើម្របាស់ ច្ដ្ឋយមិនៃឹងដទអកខាល ាំងច្លើលាំហូរទឹកម្របាក់ថ្នម្រទៃយសកមម         
ឬឯកតាបច្ងាើត្សាឆ់ម្របាក់។ 
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32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

ធ្. ឱនភាៃថ្នត្ថ្មលរបស់ម្រទៃយសកមមមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ត្ថ្មលដែលអាឆម្របមូលមកវញិបានរបស់ម្រទៃយសកមម ឬឯកតាបច្ងាើត្សាឆ់ម្របាក់ រឺជាត្ថ្មលដែលធ្ាំជាងរវាងត្ថ្មល
ច្ម្របើម្របាស់ និងត្ថ្មលសមស្សប ែកឆាំណាយច្ែើមបីលក់ច្ឆញ។ កនុងការបា៉ៅ ន់ម្របាណត្ថ្មលច្ម្របើម្របាស់ ការ              
បា៉ៅ ន់សាម នលាំហូរទឹកម្របាក់នាច្ៃលអនារត្ ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើអបបហារច្ៅនឹងត្ថ្មលបឆចុបបនន ច្ដ្ឋយច្ម្របើអម្រតាការម្របាក់
មុនបង់ៃនធ ដែលឆលុុះបញ្ជច ាំងការបា៉ៅ ន់ម្របាណត្ថ្មលច្ៃលច្វោកនុងលកខែណឌ ទីទារបឆចុបបនន និងហានិភ័្យជាក់
ោក់សម្រាប់ម្រទៃយសកមមទាាំងច្នាុះ ឬឯកតាបច្ងាើត្សាឆ់ម្របាក់។ 

ការខាត្បង់ច្លើឱនភាៃថ្នត្ថ្មល ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ជាឆាំច្ណញ ឬខាត្។ ការខាត្បង់ច្លើឱនភាៃថ្នត្ថ្មល ថ្ន 
ឯកតាបច្ងាើត្សាឆ់ម្របាក់ ម្រត្ូវបានដបងដឆកច្ដ្ឋយ កាត់្បនថយត្ថ្មលច្យាងថ្នមូលនិធិ្ពាណិជ្ជកមមជាមុន ច្ហើយ
បនាេ ប់មកច្ែើមបីកាត់្បនថយត្ថ្មលច្យាងថ្នម្រទៃយសកមម ែថ្ទច្ទៀត្ច្ៅកនុងឯកតាបច្ងាើត្សាឆ់ម្របាក់ (ម្រកុមថ្នឯកតា
បច្ងាើត្សាឆ់ម្របាក់) ច្លើមូលដ្ឋឋ នសាាម្រត្។ 

ការខាត្បង់ច្លើឱនភាៃថ្នត្ថ្មល ម្រត្ូវកត់្ម្រតាម្រត្ឡប់មកវញិ ម្របសិនច្បើានការដម្របម្របួលត្ថ្មលបា៉ៅ ន់សាម នដែល      
ច្ម្របើម្របាស់ច្ែើមបីកាំណត់្ត្ថ្មលដែលអាឆម្របមូលមកវញិបាន។ ការខាត្បង់ច្លើឱនភាៃថ្នត្ថ្មល ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតា       
ម្រត្ឡប់មកវញិ ម្រតឹ្មកម្រមិត្មួយដែលមិនច្ធ្ាើឲ្យត្ថ្មលច្យាងរបស់ម្រទៃយសកមមច្នុះ ច្លើសៃីត្ថ្មលច្យាងដែលម្រត្ូវ
កាំណត់្ (ែករ ាំលស់) កនុងករណីៃុាំានការទទួលសាា ល់ការខាត្បង់ច្លើឱនភាៃថ្នត្ថ្មល។ 

ន. ៃនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 

ឆាំណាយៃនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញរមួានៃនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាំឆ្ន ាំ និងៃនធៃនារ។ ៃនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ
ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ជាឆាំច្ណញ ឬខាត្ ច្លើកដលងដត្ៃនធច្នុះទាក់ទងច្ៅនឹងធាតុ្ដែលម្រត្ូវទទួលសាា ល់
ច្ដ្ឋយផ្លេ ល់ច្ៅកនុងមូលធ្ន ឬលទធទលលមអិត្ច្ទសងៗ។  

សាខាធ្នាគារបានកាំណត់្ថា ការម្របាក់ និងការដ្ឋក់ៃិន័យទាក់ទងនឹងៃនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ រមួបញ្ចូ លបាំណក
ស្សាយៃនធមិនឆាស់ោស់ មិនបាំច្ៃញច្ៅនឹងនិយមន័យថ្នៃនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ ែូច្ឆនុះច្ហើយវាម្រត្ូវបាន        
កត់្ម្រតាច្ម្រកាមសដង់ដ្ឋរណនយយអនដរជាតិ្ថ្នកមពុជា (ស.រ.អ.ក) 37 សាំវធិានធ្ន បាំណុលយថាភាៃ និង             
ម្រទៃយសកមមយថាភាៃ ច្ហើយម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ថាជាការឆាំណាយដែលពាក់ៃ័នធ “ការឆាំណាយច្ទសងច្ទៀត្”។ 

(i). ៃនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាំឆ្ន ាំ 

ៃនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាំឆ្ន ាំ រមួានៃនធដែលម្រត្ូវបង់ ឬទទួល ច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញជាប់ៃនធម្របចាំឆ្ន ាំ ច្ដ្ឋយច្ម្របើ
អម្រតាៃនធដែលបានអនុម័ត្ ឬបានអនុម័ត្ជាអាទិ៍ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ និងនិយ័ត្ភាៃណាមួយច្ៅច្លើ
ៃនធម្រត្ូវបង់ៃីឆ្ន ាំមុនៗ។ 
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32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់  ៗ(រ) 

ន. ៃនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ (ត្) 

(ii). ៃនធៃនារ  

ៃនធៃនារម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ច្ដ្ឋយដទអកច្លើភាៃលច្មអៀងបច្ណាា ុះអាសនន រវាងត្ថ្មលច្យាងរបស់ម្រទៃយសកមម    
និងបាំណុល ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងត្ថ្មលច្យាងសម្រាប់ការរិត្ៃនធ។  

ៃនធៃនារជាម្រទៃយសកមម ម្រត្ូវទទួលសាា ល់ឆាំច្ពាុះការខាត្បង់ៃនធមិនទាន់បានច្ម្របើម្របាស់ និងភាៃលច្មអៀង               
បច្ណាា ុះអាសននដែលអាឆកាត់្កងបាន ម្រតឹ្មកម្រមិត្ដែលម្របាក់ឆាំច្ណញជាប់ៃនធនាច្ៃលអនារត្ អាឆច្ម្របើម្របាស់
សម្រាប់កាត់្កងជាមួយភាៃលច្មអៀងបច្ណាា ុះអាសននច្នាុះបាន។ ៃនធៃនារជាម្រទៃយសកមមម្រត្ូវបានម្រត្ួត្ៃិនិត្យ
ច្ៅច្រៀងរាល់កាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ និងម្រត្ូវបានកាត់្បនថយកនុងករណីមិនអាឆច្ម្របើម្របាស់នូវអត្ថម្របច្យាជ្ន៍ៃនធ
ទាាំងច្នាុះបាន។ ការកាត់្បនថយច្នាុះម្រត្ូវកត់្ម្រតាម្រត្ឡប់មកវញិច្ៅច្ៃលដែលម្របាក់ឆាំច្ណញជាប់ៃនធនាច្ៃល
អនារត្ានលកខណៈម្របច្សើរច្ឡើង។ 

ៃនធៃនារជាម្រទៃយសកមមម្រត្ូវបានវាស់ដវងតាមអម្រតាៃនធ ដែលរ ាំៃឹងថានឹងម្រត្ូវច្ម្របើឆាំច្ពាុះភាៃលច្មអៀងបច្ណាា ុះ
អាសនន ច្ៅច្ៃលដែលវាអាឆច្ម្របើម្របាស់បាន ឬកាត់្កងបាន ច្ដ្ឋយច្ម្របើអម្រតាៃនធច្ៅកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍។  

ការវាស់ដវងៃនធៃនារ ឆលុុះបញ្ជច ាំងនូវៃនធដែលសាខាធ្នាគាររ ាំៃឹងថាអាឆច្ម្របើម្របាស់បាន ឬអាឆកាត់្កងបាននូវ
ត្ថ្មលច្យាងរបស់ម្រទៃយសកមម និងបាំណុល។  

ៃនធៃនារជាម្រទៃយសកមម និងៃនធៃនារជាបាំណុល អាឆកាត់្កងបានដត្កនុងករណីវាបានបាំច្ៃញលកខែណឌ           
ជាក់ោក់ណាមួយ។ 

ប. បាំណុលយថាភាៃ 

កនុងករណីដែលមិនត្ម្រមូវឲ្យានការហូរច្ឆញនូវអត្ថម្របច្យាជ្ន៍ច្សែឋកិឆច ឬឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលមិនអាឆបា៉ៅ ន់
សាម នបាន ច្នាុះកាត្ៃាកិឆចមិនម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាៃហិរញ្ញវត្ថុច្នាុះច្ទ ច្ហើយវា 
ម្រត្ូវបានបង្កា ញថាជាបាំណុលយថាភាៃ ច្លើកដលងដត្ម្របូបាប ីលីច្ត្ថ្នលាំហូរច្ឆញនូវអត្ថម្របច្យាជ្ន៍ច្សែឋកិឆច 
រឺច្សេើដត្គាម ន។ កាត្ៃាកិឆចដែលអាឆច្កើត្ាន ដែលអសថិរភាៃថ្នកាត្ៃាកិឆចនឹងម្រត្ូវបានបញ្ជជ ក់ច្ដ្ឋយការច្កើត្
ច្ឡើង ឬមិនច្កើត្ច្ឡើងថ្នម្រៃឹត្ាិការណ៍នាច្ៃលអនារត្មួយ រចឺ្ម្រឆើន ក៏ម្រត្ូវបានបង្កា ញថាជាបាំណុលយថាភាៃ
ដែលអាឆច្កើត្ានច្ឡើង លុុះម្រតាដត្ម្របូបាប ីលីច្ត្ថ្នការហូរច្ឆញថ្នអត្ថម្របច្យាជ្ន៍ច្សែឋកិឆច រឺច្សេើដត្គាម ន។ 
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32. យគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់  ៗ(រ) 

ទ. ម្រទៃយសកមមយថាភាៃ 

កនុងករណីដែលមិនានលទធភាៃហូរឆូលនូវអត្ថម្របច្យាជ្ន៍ច្សែឋកិឆច ឬឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលមិនអាឆបា៉ៅ ន់សាម ន
បាន ច្នាុះម្រទៃយសកមមមិនម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាៃហិរញ្ញវត្ថុច្ឡើយ ច្ហើយវាម្រត្ូវ    
បានបង្កា ញថាជាម្រទៃយសកមមយថាភាៃ ច្លើកដលងដត្ម្របូបាប ីលីច្ត្ថ្នលាំហូរឆូលនូវអត្ថម្របច្យាជ្ន៍ច្សែឋកិឆច      
រឺច្សេើដត្គាម ន។ កាត្ៃាកិឆចដែលអាឆច្កើត្ាន ដែលអសថិរភាៃថ្នម្រទៃយសកមមនឹងម្រត្ូវបានបញ្ជជ ក់ច្ដ្ឋយការច្កើត្
ច្ឡើង ឬមិនច្កើត្ច្ឡើងថ្នម្រៃឹត្ាិការណ៍នាច្ៃលអនារត្មួយ ឬច្ម្រឆើន ក៏ម្រត្ូវបានបង្កា ញថាជាម្រទៃយសកមមយថាភាៃ
ដែលអាឆច្កើត្ានច្ឡើង លុុះម្រតាដត្ម្របូបាប ីលីច្ត្ថ្នការហូរឆូលថ្នអត្ថម្របច្យាជ្ន៍ច្សែឋកិឆច រឺច្សេើដត្គាម ន។ 

33 ការផ្លា សប់ាូរយគាលនយយាបាយរណយនយយសខំាន់ៗ  

កាំដណទម្រមង់អម្រតាការម្របាក់ – ែាំណាក់កាលទី 2 (វចិ្សាធ្នកមម ស.រ.ហ.អ.ក 9 ស.រ.អ.ក 39 ស.រ.ហ.អ.ក 7             
ស.រ.ហ.អ.ក 4 និង ស.រ.ហ.អ.ក 16) (វចិ្សាធ្នកមមែាំណាក់កាលទី 2) ានម្របសិទធភាៃថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2021។ 

ច្យាងតាមការច្លើកដលងដែលបានអនុញ្ជញ ត្ច្ៅកនុងការដកដម្របែាំណាក់កាលទី2 សាខាធ្នាគារបានច្ម្រជ្ើសច្រ ើស
ការមិនច្ធ្ាើការរាយការណ៍ច្ឡើងវញិនូវៃត៌្ានច្ម្របៀបច្ធ្ៀបកនុងការយិបរចិ្ឆេទមុន ច្ែើមបីឆលុុះបញ្ជច ាំងអាំៃីការអនុវត្ា
ច្លើការដកដម្របច្នុះ។ ៃុាំានទលប៉ៅុះពាល់ច្លើសមតុ្លយមូលធ្នច្ែើមម្រគា ដែលជាលទធទលច្កើត្ច្ឡើងៃីវធីិ្សាស្តសា
ម្របតិ្សកមម។ 

34 សាងដ់្ឋ ការខកខត្ប នងិការបកត្សាយថមីខដលមនិទានប់ានអនុវរា 

សដង់ដ្ឋងមី ការដកដម្រប និងការបកស្សាយងមីមួយឆាំនួន ទាក់ទងនឹងសាង់ដ្ឋដែលានស្សាប់បានឆូលជាធ្រាន 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទចប់ច្ទាើមបនាេ ប់ៃីថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2021 ដែលការអនុវត្ាមុនកាលកាំណត់្ម្រត្ូវបាន                
អនុញ្ជញ ត្។ ប៉ៅុដនាសាខាធ្នាគារមិនទាន់បានអនុវត្ានូវសាង់ដ្ឋងមី ឬសាង់ដ្ឋដែលបានដកដម្របទាាំងច្នុះ កនុងការ
ច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះច្ៅច្ឡើយច្ទ។ 

ក. ៃនធៃនារទាក់ទងនឹងម្រទៃយសកមម និងបាំណុលដែលច្កើត្ច្ឡើងៃីម្របតិ្បត្ាិការដត្មួយ (វចិ្សាធ្នកមមច្លើ 
ស.រ.អ.ក 12) 

វចិ្សាធ្នកមមច្នុះបម្រងួមវសិាលភាៃថ្នការច្លើកដលងការទទួលសាា ល់ែាំបូង ច្ែើមបីែកច្ឆញនូវម្របតិ្បត្ាិការដែលទាល់
នូវភាៃច្សមើគាន  និងកាត់្កងភាៃែុសគាន បច្ណាា ុះអាសនន - ឧទាហរណ៍៖ ភ្តិ្សនា។ វចិ្សាធ្នកមមច្នុះអនុវត្ាសម្រាប់
របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំដែលចប់ច្ទាើមច្ៅច្ែើមឬច្ម្រកាយថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2023។  



 

116 របាយការណ៍ម្របចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

34 សាងដ់្ឋ ការខកខត្ប នងិការបកត្សាយថមីខដលមនិទានប់ានអនុវរា (រ) 

ក. ៃនធៃនារទាក់ទងនឹងម្រទៃយសកមម និងបាំណុលដែលច្កើត្ច្ឡើងៃីម្របតិ្បត្ាិការដត្មួយ (វចិ្សាធ្នកមមច្លើ 
ស.រ.អ.ក 12) (ត្) 

សម្រាប់ភ្តិ្សនាទាក់ទងនឹងៃនធៃនារជាម្រទៃយសកមម និងបាំណុលដែលពាក់ៃ័នធនឹងចាំបាឆ់ម្រត្ូវទទួលសាា ល់តាាំង
ៃីច្ៃលែាំបូងបាំទុត្ថ្នកាលបរចិ្ឆេទច្ម្របៀបច្ធ្ៀបដែលបានបង្កា ញ ច្ដ្ឋយទលប៉ៅុះពាល់បងារម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ថាជា
និយ័ត្ភាៃច្ៅកនុងម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក ឬធាតុ្ច្ទសងច្ទៀត្ថ្នមូលធ្នច្ៅកាលបរចិ្ឆេទច្នាុះ។ សម្រាប់ម្របតិ្បត្ាិការ
ច្ទសងច្ទៀត្ វចិ្សាធ្នកមមច្នុះនឹងអនុវត្ាឆាំច្ពាុះម្របតិ្បត្ាិការដែលច្កើត្ច្ឡើងបនាេ ប់ៃីការចប់ច្ទាើម ថ្នរយៈច្ៃលែាំបូង
បាំទុត្ដែលបានបង្កា ញ។ 

សាខាធ្នាគាររណនាៃនធៃនារច្លើភ្តិ្សនាច្ដ្ឋយអនុវត្ាវធីិ្សាស្តសា “ភាជ ប់បញ្ចូ លគាន ” ដែលជាលទធទលស្សច្ែៀង
គាន ច្ៅនឹងវចិ្សាធ្នកមមខាងច្លើ ច្លើកដលងដត្ទលប៉ៅុះពាល់ថ្នៃនធៃនារម្រត្ូវបានបង្កា ញសុទធច្ៅកនុងរបាយការណ៍
សាថ នភាៃហិរញ្ញវត្ថុ។ មិនានទលប៉ៅុះពាល់ច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុកច្លើការអនុវត្ាវចិ្សាធ្នកមមច្នាុះច្ទ។ 

ែ. សាង់ដ្ឋច្ទសង  ៗ

សាង់ដ្ឋងមី និងដកដម្របមួយឆាំនួនខាងច្ម្រកាម មិនរ ាំៃឹងថានឹងានទលប៉ៅុះពាល់ជាសារវនាច្ៅច្លើរបាយការណ៍       
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារច្នាុះច្ទ។ 

• កិឆចសនាខាត្បង់ – ឆាំណាយកនុងការបាំច្ៃញកិឆចសនា (វចិ្សាធ្នកមមច្លើ ស.រ.អ.ក 37) 

• សមបទានជួ្លដែលពាក់ៃ័នធនឹង កូវែី-19 បនាេ ប់ៃីថ្ងៃទី30 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2021 (ការច្ធ្ាើវចិ្សាធ្នកមមច្លើ                               
ស.រ.ហ.អ.ក 16) 

• ការដកសម្រមួលម្របចាំឆ្ន ាំច្លើសាង់ដ្ឋ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក ឆ្ន ាំ 2018 – 2020 

• ម្រទៃយ ច្រាងឆម្រក និងបរកិាខ រ៖ ឆាំណូលមុនច្គាលបាំណងច្ម្របើម្របាស់ (ការច្ធ្ាើវចិ្សាធ្នកមមច្លើ ស.រ.អ.ក 16) 

• ឯកសារច្យាងឆាំច្ពាុះម្រកបែ័ណឌ ទសសនទាន (ការច្ធ្ាើវចិ្សាធ្នកមមច្លើ ស.រ.ហ.អ.ក 3) 

• ឆាំណាត់្ថាន ក់បាំណុលដែលជាបាំណុលរយៈច្ៃលែលី ឬបាំណុលរយៈច្ៃលដវង (ការច្ធ្ាើវចិ្សាធ្នកមមច្លើ                           
ស.រ.អ.ក 1) 

• កិឆចសនាធានារា៉ៅប់រង ស.រ.ហ.អ.ក 17 និងការដកដម្របឆាំច្ពាុះកិឆចសនាធានារា៉ៅប់រង ស.រ.ហ.អ.ក 17។ 

• វចិ្សាធ្នកមមច្លើការោត្ម្រត្ដ្ឋងៃ័ត៌្ានច្លើច្គាលនច្យាបាយរណច្នយយ (វចិ្សាធ្នកមមច្លើ ស.រ.អ.ក 1 
និងច្សឆកាីដងលងការណ៍ទី2 ច្លើការអនុវត្ាស.រ.ទ.ហ.អ.ក) 

• និយមន័យថ្នការបា៉ៅ ន់សាម នរណច្នយយ (វចិ្សាធ្នកមមច្លើ ស.រ.អ.ក 8)។  
 



 

 

 


