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សារលខិិតពីប្បធានប្កុមប្ពឹកាភិបាល 

ការត្រួរពិនិរយឆ្ន ាំ២០២១ 
នៅនពលដដលជំងឺរាតតាត កូវដី១៩ បានបនតរហូតដល់ឆ្ន ំ២០២១ វានៅដតជាកត្តត ដរបរបួលដ៏
សំខាន់សរាប់នសដឋកិចចពិភពនោក និងរបនទសកមពុជា នហើយបង្ហា ញពីបញ្ហា របឈមដដលមិន
ធ្លល ប់ានពីមុនមកនៅទូទំងរបនទសទំងអស់។ជំងឺរាតតាតដដលបងកនឡើងនោយកូវដី១៩ បាន
បនតដល់ឆ្ន ំទី២កនុងការរខំានដល់វស័ិយជានរចើននននសដឋកិចចកមពុជា ក៏ដូចជាប ៉ះពាល់ដល់ជីវភាព
រស់នៅ និងសុខុាលភាពរបស់កមពុជា។ 

ខណៈនពលដដលរបនទសកមពុជានៅដតរបឈមមុខនឹងទសសនវស័ិយនសដឋកិចចមិនចាស់ោស់
នៅឆ្ន ំ២០២១ នសដឋកិចចរបស់ខលួននៅដតអាចនងើបនឡើងវញិបាននលឿនជាងការរពឹំងទុក។ 
នោយសារកមមវធីិចាក់វា ក់សំាងរបស់រោឋ ភិបាល ឆនទៈសាធ្លរណៈកនុងការចាក់ថ្ន ំបង្ហក រ តរមវូការ
អនកនរបើរបាស់ ក៏ដូចជាការនងើបនឡើងវញិដ៏រងឹាំននតរមូវការខាងនរៅសរាប់សនមលៀកបំពាក់ 
ដសបកនជើង និងការនំនចញកសិកមម នសដឋកិចចបានសទុ៉ះនងើបនឡើងវញិយ ងខាល ំងជាមួយនឹងអរត្ត
បា ន់សាម ន ៣% បនទ ប់ពីការធ្លល ក់ចុ៉ះនន ៣.១% កនុងឆ្ន ំ២០២០។ 

ការឆ្លើយរបនឹងកូវដី១៩ 
កនុងអំឡុងនពលដ៏រចបូករចបល់នន៉ះ ធនគារនយើងនៅដតបនតតួនទីរបស់នយើងកនុងការឈរនជើង
ជួយអតិថិជនដដលរងផលប ៉ះពាល់នដើមបទីប់ទល់នឹងវបិតតិនន៉ះ។ នយើងានភាពសកមមកនុងការផត
ល់ជំនួយសនគង្ហរ ៉ះនោយការនរៀបចំរចនសមព័នធបំណុលរបស់អតិថិជននឡើងវញិនរកាមរកបខណឌ  
ធនគារជាតិននកមពុជា នដើមបីនរជាមដរជងអតិថិជនរបស់នយើងត្តមរយៈបញ្ហា របឈមដផនកហិរញ្ញ
វតថុដដលមិនធ្លល ប់ានពីមុនមក និងកនុងការរកាអាជីវកមមរបស់ពួកនគឱ្យនៅដដដល។ 

បនទ ប់ពី កូវដី១៩ នយើងបានត្តមោនការវវិតតននសាថ នភាពជានិចច នហើយអនុវតតត្តមបទបបញ្ញតតិ 
និងការដណនំរបស់រោឋ ភិបាលកនុងការទប់សាក ត់ការរកីរាលោលនននមនរាគ។ សុខភាព និង
សុវតថិភាពរបស់និនយជិត អតិថិជន និងនដគូរបស់នយើងនៅដតជាអាទិភាពទីមួយរបស់នយើង 
នហើយនយើងបានខិតខំរបឹងដរបងកាត់បនថយហានិភ័យដដលទក់ទងនឹងការរកីរាលោលនន កូវដី
១៩។ 

និនយជិករបស់នយើងគឺជារទពយសមបតតិដ៏អសាច រយបំផុតរបស់នយើង នហើយនយើងបានខិតខំរបឹង
ដរបងនដើមបីរកាសុវតថិភាពរបជាជនរបស់នយើងនោយការសរមបខលួននៅនឹងវធិ្លនការបង្ហក រ និង
សកមម ដូចជាការនរៀបចំការង្ហរសមស្សបនោយការបំដបករកមុ និងការនរៀបចំគំរកូារង្ហរឆ្ល ស់
នថៃ។ រយៈនពលពីរឆ្ន ំននការរាតតាតរាតតាត បុគរលិក និងអតិថិជនដ៏ានតនមលរបស់នយើងបាន
កាល ហានកនុងដំណាក់កាលដ៏លំបាកនន៉ះជាមួយគាន  នដើមបីនងើបនឡើងកាន់ដតខាល ំងកនុងការទទួល
យកជីវតិននជំងឺរាតតាតដូចការពិតថមី។ 



                                           

2 

 

លទ្ធផលហិរញ្ញវរថុ 
��ឆ្ន ំ២០២១ មិនដមនជាឆ្ន ំដ៏លអសរាប់ ធនគារនយើង នទ។ ការធ្លល ក់ចុ៉ះនសដឋកិចចពីជំងឺរាតតាត 
កូវដី១៩ បាននធវើឱ្យបញ្ហា របឈមជានរចើនសរាប់នយើង និងអតិថិជនរបស់នយើង។ នទ៉ះបីជារោឋ
ភិបាលកមពុជាបានអនុវតតវធិ្លនការសនគង្ហរ ៉ះដដលមិនធ្លល ប់ានពីមុនមក នដើមបកីាត់បនថយផលប ៉ះ
ពាល់នសដឋកិចចនន កូវដី១៩ នលើអាជីវកមម និងបុគរលក៏នោយ ជំងឺរាតតាតបានជ៉ះឥទធិពលយ ង
ចាស់នៅនលើរង្ហវ ស់លទធផលសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់នយើង ដដលនយើងនឃើញការថយចុ៉ះនន
សកមមភាពកមចីរបស់នយើងមករតឹម ១០,៣៦ោនដុោល រ កាត់បនថយរបាក់ចំណូលសុទធរបស់
នយើងមករតឹម ១,១៣ោនដុោល រ ក៏ដូចជាកាត់បនថយរទពយសមបតតិសរបុរបស់នយើងមករតឹម 
១៥,៦២ោនដុោល រ។ 
ជាអកុសល ចំនួនទឹករបាក់ដដលរតវូសងពីអតិថិជន និងរបាក់កមចីទិញផទ៉ះ រមួទំងការរបាក់ដល់
កំណត់ ប ុដនតមិនបានបង់នោយអតិថិជនមួយចំនួនរបស់នយើង បណាត លឱ្យានការផដល់របាក់
ឧបតថមភសរាប់ការបាត់បង់ឥណទនដដលរពឹំងទុក (ECL) ចំនួន ៤៦៣,៦២៤ដុោល រអានមរកិ។ 
នទ៉ះជាយ ងណាក៏នោយ ភាគនរចើនននរបាក់កមចីដដលខកខានទំងនន៉ះកំពុងរតូវបានធ្លន
នោយវតថុបញ្ហច ំននអចលនរទពយ ដូនចន៉ះនហើយនយើងានទំនុកចិតតថ្របាក់កមចីនឹងរតលប់មកវញិ
ជាយថ្នហតុ 
 
ទ្ស្សនៈវ�ស័្យស្ាំរ ាបឆឆ្ន ាំ២០២២ 
នយើងអនុវតតសនទុ៉ះអាជីវកមមដ៏លអនៅឆ្ន ំ២០២២ នហើយនយើងរពឹំងថ្សាព ធរបាក់កមចីរបស់នយើង
នឹងនកើននឡើងបដនថមនទៀតនៅឆ្ន ំ២០២២ នោយសាររបនទសកមពុជាកំពុងសរមបខលួននៅនឹងភាព
ធមមត្តថមី និងនរៀនរស់នៅជាមួយកូវដី១៩។នទ៉ះបីជាជាមួយនឹងការលុកលុយរបស់រសុសុីននពល
ថមីៗនន៉ះននអ ុយដរកន ដផនការរបស់សហព័នធ នដើមបីផតួចនផតើមការដំនឡើងអរត្តការរបាក់ជានរចើន
នៅឆ្ន ំនន៉ះ នដើមបីរគប់រគងអតិផរណាដដលកំពុងនកើននឡើង និងចាប់តឹងរុងឹរបស់របនទសចិន 
នដើមបីទប់សាក ត់កូវដី១៩ ដដលនហៀបនឹងបនញ្ចញរលកននភាពចោចលមួយនទៀតនៅនលើសង្ហវ ក់
ផរត់ផរង់រវាងអាសីុ អានមរកិ និងអឺរ  បុ ដដលអាចប ៉ះពាល់ដល់នសដឋកិចចពិភពនោក។ ប ុដនតនយើង
ានទំនុកចិតតថ្កំនណើ ននៅកមពុជានឹងនកើននឡើងនៅឆ្ន ំ២០២២ ជាមួយនឹងសកមមភាពនសដឋកិចច
នៅដតបនតនកើននឡើង និងវលិមករកភាពរបរកតីវញិ។ នយើងបនតានទីតំ្តងលអនដើមបីគំារទអតិថិ
ជនរបស់នយើងនៅកនុងពិភពនោកដដលផ្លល ស់បតូរយ ងឆ្ប់រហ័ស។ 
 
ការករឆស្ម្គា លឆ 
នៅនពលដដលវាងំននបិទនៅឆ្ន ំ២០២២ ខ្ុំសូមយកឱ្កាសនន៉ះនដើមបីដថលងអំណរគុណ និងដឹង
គុណដល់អតិថិជនរបស់នយើង ក៏ដូចជាគណៈរគប់រគង និងបុគរលិករបស់នយើងសរាប់ការ
ខិតខំរបឹងដរបងយ ងខាល ំងកនុងការខិតខំរបឹងដរបង និងការល៉ះបង់របស់ពួកនគ។ ឆលងជំងឺ
រាតតាតកូវដី១៩ នន៉ះ បុគរលិករបស់នយើងបានគំារទគាន នៅវញិនៅមក នធវើការនោយមិនននឿយ



                                           

3 

 

ហត់នដើមបបីនរមើអតិថិជនរបស់នយើង និងបង្ហា ញពីការនបតជ្ាចិតត និងភាពនសាម ៉ះរតង់ចំនពា៉ះ
ធនគារ ។ សាម រតីននសាមគរីភាពដបបនន៉ះ គឺជាអវីដដលនយើងនៅធនគារ ាននាទនភាព។ 
នយើងនបតជ្ាយ ងនពញនលញកនុងការដឹកនំ ធនគារ ឆលងផុតជំងឺរាតតាតកូវដី១៩ នន៉ះ នៅនពល
ដដលនយើងខិតខំកសាងភាពធន់នឹងធុរកិចចកាន់ដតរងឹាំត្តមរយៈនពលនវោននការរខំាន។ 
 

 
 
Kun Kay Hong 
របធ្លនរកមុរបឹកាភិបាល 
នថៃទី២៧ ដខនមសា ឆ្ន ំ២០២២ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           

4 

 

ព័ត៌មានអពំីធនាគារ 
 
 
ាច �ស់ភាគហ ុន    Kun Swee Tiong Andy 

Kun Swee Yi Diaz 
Kun Kay Hong 

 
នលខចុ៉ះបញ្ជ ីពាណិជជ�កមម  00011446 
 
ទីសាន ក់ការចុ៉ះប��ញ្ជ ី   អគារនលខ 294 មហាវ�ិថីន  នសងទុង (245) 

សង កា�ត់ទំនប់ទឹក ខណឌ �ចំការមន 
រ ាជធ្លនីភនំនពញ រព៉ះរាជាណាចរកកមពុជា 
 

ទីសាន ក់ការធំ    ធន ាគារឯកនទសសាវនធើនដឃភីថល ភីអិលសីុ 
រ ាជធ្លនីភនំនពញ រព៉ះរាជាណាចរកកមពុជា 

 
ធនគារចំបង    ធនគារជាតិននកមពុជា 
     ធនគារ អ នអច ប ី ឥណតូ នឆណា 
     ហត្តថ កសិករ លីមីតធីត 
     អិលអូអិលសីុ (នខមបូឌា) ភីអិលសីុ 
     ធនគារសាថ បន  
 
 
សវនករ    រកូវ (នខនអច) ឯ.ក 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           

5 

 

តារាងរចនាសមព័នធ 
 
 

 
 
 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខច      រក្មុហុ៊នៈ 00011446 
 

របាយការណ៍រកុមរបឹកាភិបាល 

        ១ 

រក្ុមរបឹក្ាភិបាលរបស់ធនាគារឯក្ងទស សាវងធើន ឃឃភីថល ភីអិលសីុ (ពីងនះតងៅងៅថា “ធនាគារ”) សូម
បង្ហា ញរបាយការណ៍ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុឃដលបានងធវើសវនក្មមរចួរបស់ខលួននាការយិបរងិចេទ និងចុង
ការយិបរងិចេទបញ្ច ប់រតឹម ថ្ថៃទី៣១ ឃខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១។ 

អភិបាល 

ង ម្ ះរបស់អភិបាលធនាគារ ឃដលបានបងរមើការង្ហរក្នុងឆ្ន ាំហិរញ្ញវតថុ និងរហូតដល់កាលបរងិចេទថ្ន        
របាយការណ៍ងនះមានដូចខាងងរកាម៖ 

លោក Kun Swee Tiong Andy  អភិបាល         អគ្គ               

លោក Kun Swee Yi Diaz   អភិបាល         អគ្គ      

លោក Kun Kay Hong   របធានរកុមរបឹកាភិបាល    

េំនួលខ សររូវរបសអ់ភិបាលចំទ ោះរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  

អភិបាលជាអនក្ទទួលខុសរតូវងដើមបីធានាថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុផតល់នូវទិដឋភាពពិត និង រតឹមរតូវអាំពី  
សាថ នភាពហិរញ្ញវតថុរបស់ធនាគារនាចុងការយិបរងិចេទថ្ថៃទី ៣១ ឃខ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ និងលទធផលថ្នរបតិបតតិការ 
ងហើយនឹងលាំហូរសាច់របាក់្របស់ធនាគារ សរមាប់ការយិបរងិចេទបញ្ច ប់។ ក្នុងការងរៀបចាំរបាយការណ៍    
ហិរញ្ញវតថុងនះ អភិបាលធនាគារតាំរវូងោយ៖ 
 

ក្)                                                              
      ("CIFRSs")    តរមូវ                                             
            លោលនលោបាយ ទាំងល ោះជាអចិន្ត្នតយ៍ 

 

ខ) អនុវតតតាមស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិន្តនកមពុជា ឬ របសិ្នលបើមានគ្ាំោតពីស្តង់ដារទាំង
លនោះដដលជារបលោជន៍ដល់ការបង្ហា ញនូវភាពពិត និងរតឹមរតូវរបស់្ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ គ្ាំោត
ទាំងល ោះរតូវបានបង្ហា ញ និង ពនយល់លោយបានចាស់្ោស់្ និង កាំណត់ចាំនួនជាទឹករបាក់កនុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 

 

គ) រក្ាទុក្នូវក្ាំណត់រាបញ្ជ ីគណងនយយងោយបានរតឹមរតូវ និង របព័នធរតួតពិនិតយថ្ផទក្នុងងោយមាន
របសិទធិភាព 

 

ឃ) ងរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុឃផែក្ងលើមូលដ្ឋឋ ននិរនតភាពថ្នដាំងណើ រការោជីវក្មម ងលើក្ឃលងឃតក្នុង
ក្រណី ឃដលមានការសនមត់ថាធនាគារនឹងមិនបនតរបតិបតតិការងៅអនាគតដ៏ខលីនិង 

 

 

 
 

 

 

 

 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខច      រក្មុហុ៊នៈ 00011446 
 

របាយការណ៍រកុមរបឹកាភិបាល 

        ២ 

េំនួលខ សររូវរបសអ់ភិបាលចំទ ោះរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រពីេំព័រម ន) 
 

ង) បងងកើតងគាលនងោបាយទូងៅ សរមាប់ធនាគារអនុម័តរាល់ការសាំងរចចិតត និងសក្មមភាពទាំងឡាយ
របស់អភិបាលធនាគារឃដលមានផលប៉ះពាល់ជាសារវនតងលើរបតិបតតិការោជីវក្មម និងលទធផលថ្ន
របតិបតតិការរបស់ធនាគារ ងហើយរតូវធានាថាងគាលនងោបាយ និងការសាំងរចចិតតទាំងអស់ងនាះរតូវ
បានឆលុះបញ្ច ាំង ោ៉ងពិតរបាក្ដក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។  

 

អភិបាល    បានធា អោះោងថា     បានអនុវតតលៅតាមតរមូវការខាងលលើ  កនុងការលរៀបចាំ                      
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។  

 

តាមទស្សនៈរបស់្អភិបាល របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់្ធ ោររតូវបានបលងកើតល ើងលដាយអនុលោមតាម 
ស្តង់ដារ CIFRSs លដើមបីផតល់នូវទិដឋភាពពិត និងយុតតិធម៌ន្តនស្ថថ នភាពហិរញ្ញវតថុរបស់្ធ ោរគិ្តរតឹមន្តថៃទី៣១ 

ដែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១  និងលទធផលន្តនរបតិបតតិការរបស់្ែលួន និងលាំហូរស្ថច់របាក់របស់្វាស្រមាប់កាលបរលិចេទ  
បញ្ច ប់។ 

 

ការទរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  

ក្នុងការងរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុអភិបាលបានយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក់្ងៅងលើបញ្ា ដូចខាងងរកាម៖ 

ក្)  រាល់សារវនតទាំងអស់ងផទរងៅ ឬ ពីទុនប   ង ឬសាំវធិានធនក្នុងឆ្ន ាំហិរញ្ញវតថុរតូវបានបង្ហា ញងៅក្នុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 

 

ខ) របាក់្ឧបតថមភរគាប់រគាន់សរមាប់ ការខាត់បង់ងលើគណនីឃដលរតូវទរ និងរទពយសក្មមបចចុបបនន និង 
រទពយអក្មម ងបើចាំបាច់រតូវបានងធវើងឡើង។ 

 

គ) បាំណុលអសារបង់ រតូវបានលុបងចល របសិនងបើមាន 
 

ឃ) វធីិសាស្រសតថ្នការវាយតាំថ្លរទពយសក្មម ឬ បាំណុល ឃដលមានស្រសាប់គឺមិនខុសឆគងឬមិនសមរមយ។ 
 

ង) មិនមានកាលៈងទសៈណាមួយ ឃដលោចដឹងពីចាំនួនទឹក្របាក់្ណាក៏្ងដ្ឋយឃដលបានបញ្ជ ក់្ងៅក្នុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុឃដលនាាំឱ្យមានការបាំភាន់។ 

 

ច) មិនមានក្នុងចងនាល ះងពលរវាងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុចុងឆ្ន ាំ និងកាលបរងិចេទថ្នរបាយការណ៍ធាតុ 
របតិបតតិការ ឬរពឹតតិការណ៍ណាមួយ ឃដលមានលក្ខណៈមិនធមមា  ឃដលាមទសសនៈរបស់អភិបាល
   ប៉ះពាល់ដល់លទធផលថ្ន របតិបតដិការរបស់ធនាគារសរមាប់របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ឃដល 
របាយការណ៍ងនះរតូវបានងធវើងឡើង។ 

 

ឆ) លទធផលថ្នរបតិបតិតការរបស់ធនាគារក្នុងក្ាំឡុងងពលថ្នឆ្ន ាំហិរញ្ញវតថុ មិនរតូវបានទទួលរងផល     
ប៉ះពាល់ងដ្ឋយវតថុណាមួយ, របតិបតតិការឬរពឹតតិការណ៍ឃដលមានបញ្ា  និងមិនធមមា។ 

 

ជ) គាម នយថាងហតុ    របឺាំណុលងផសងងទៀតរបស់ធនាគារបានកាល យងៅជា របតិបតតិឬោចនឹងរតូវបាន  
 អនុវតតក្នុងរយៈងពល ១២  ឃខ បនាទ ប់ពីបញ្ច ប់ឆ្ន ាំហិរញ្ញវតថុឃដលក្នុងងោបល់ របស់អភិបាលនឹងមានឬ

ោចប៉ះពាល់ដល់សមតថភាពរបស់ធនាគាររតូវបាំងពញកាតពវកិ្ចចរបស់ខលួនងៅងពលឃដលវាធាល ក់្ចុះ។ 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខច      រក្មុហុ៊នៈ 00011446 
 

របាយការណ៍រកុមរបឹកាភិបាល 

        ៣ 

ការអន ម័រទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ   
   

              អនុម័តលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ  ដដលបានភាា ប់ជាមួយរបាយការណ៍លនោះថាពិតជាបង្ហា ញ
ពីទិដឋភាពពិត និង រតឹមរតូវពីស្ថថ នភាពហិរញ្ញវតថុរបស់្     ចុងការយិបរលិចេទន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 
លហើយនឹងលទធផលន្តនរបតិបតតិការ និង លាំហូរស្ថច់របាក់ស្រមាប់ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់លៅតាមស្តង់ដារ      

ហិរញ្ញវតថុ  អនតរជាតិន្តនកមពុជា ។  

 

 

 
 

លោក Kun Swee Tiong Andy   

អភិបាល         អគ្គ              

    

 

 

 

 

 

 



 

        ៤ 

 

 

 

របាយការណ៍របសស់វនករឯករាជ្យសរាប់សាជ្ិក 

  ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បលងកើតកនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា) 
លលែចុោះបញ្ា ីរកុមហ ុនៈ 00011446 
 

 

ការរាយការណ៍ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
ទស្សនៈរបស់្ស្វនករ 
 

លយើងែ្ុាំបានលធវើស្វនកមមលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់្ធ ោរឯកលទស្  ស្ថវលធើន ដែភីថល  ភីអិលសីុ្ 
លៅថា (“    ”) ដដលរួមមានរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវតថុន្តថៃទី ៣១  ដែ ធនូ  ឆ្ន ាំ ២០២១ និង         
របាយការណ៍លទធផលលពញលលញ របាយការណ៍បដរមបរមួលមូលធន និងរបាយការណ៍លាំហូរស្ថច់របាក់
ស្រមាប់ការយិបរលិចេទ      លហើយនឹងលោលការណ៍គ្ណលនយយស្ាំខាន់ៗរពមទាំងកាំណត់ស្មាគ ល់លផសងៗ 
ដដលមានចាប់ពីទាំព័រទី០៩ ដល់ ទាំព័រទី៨០។ 
 

តាមទស្សនៈរបស់្លយើងែ្ុាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុលនោះបង្ហា ញនូវទិដឋភាពពិតរបាកដ និងរតឹមរតូវលលើស្ថថ នភាព
ហិរញ្ញវតថុរបស់្ធ ោរ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១    និងលទធផលន្តនរបតិបតតិការ លហើយនិងលាំហូរ     
ស្ថច់របាក់ស្រមាប់ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ លដាយអនុលោមលៅតាមស្តង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិន្តន 
កមពុជាស្រមាប់ (“CIFRSs”) ។ 
 

មូល  នន្តនទស្សនៈរបស់្ស្វនករ 
 

លយើងែ្ុាំបានលធវើស្វនកមម លដាយអនុលោមលៅតាមស្តង់ដា ស្វនកមមអនតរជាតិ       ។ ការទទួលែុស្រតូវ
របស់្ពួកលយើងគឺ្ស្ថិតលៅលរកាមស្តង់ដា ដដលបានដចង និងលរៀបរាប់លៅកនុងដផនកទាំនួលែុស្រតូវរបស់្ស្វនករ
លៅលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុន្តនរបាយការណ៍ស្វនកមមរបស់្ពួកលយើង។ លយើងលជឿជាក់ថា ការលរៀបចាំដផនការ
បាំលពញការង្ហរស្វនកមម លដើមបីទទួលបាននូវការធា ស្មលហតុផល លដើមបីធា អោះោងថារបាយការណ៍
ហិរញ្ញវតថុពុាំមានកាំហុស្ឆគងជាស្ថរវនតល ើយ។  

 

ទាំនួលែុស្រតវូរបស់្ស្វនករឯករាជយ និងរកមសី្លធម៌ 
 

លយើងបានលធវើការង្ហរស្វនកមម លដាយអនុលោមលៅតាមស្តង់ដា អនតរជាតិស្តីពីស្វនកមមន្តនកមពុជា។ ស្តង់ដា 
ទាំងល ោះតាំរូវ   លោយលយើងអនុវតតតាមត    ការន្តនរកមសី្លធម៌  និងលរៀបចាំដផនការបាំលពញការង្ហរស្វនកមម 
លដើមបីទទួលបាននូវការធា ស្មលហតុផល  លដើមបីធា អោះោងថា  របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុពុាំមានកាំហុស្ឆគង
ជាស្ថរវនតល ើយ។  
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Member Crowe International 

 

Unit 4B, K1 Building (#148), Mao Tse 
Tung Blvd, Sangkat Toul Tumpung II, 
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Kingdom of Cambodia 
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        ៥ 

 
 
 

 

របាយការណ៍របសស់វនករឯករាជ្យសរាប់សាជ្ិក 
ននធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បលងកើតកនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា) 
លលែចុោះបញ្ា ីរកុមហ ុនៈ 00011446 
 

 

 

ព័ត៌មានបដនថមលៅលលើរបាយការណ៍ហរញិ្ញវតដុ និង របាយការណ៍របស់្ស្វនករមានដូចតលៅលនោះ 
 

អភិបាលរបស់្ធ ោរ គឺ្ជាអនកទទួលែុស្រតូវរាល់ព័ត៌មានដដលជាប់ពាក់ព័នធជាមួយនឹងធ ោរ។ ព័ត៌មាន
ល ោះរមួបញ្ចូ លទាំងរបាយការណ៍រកុមអភិបាល ប ុដនតមិនបានរមួបញ្ាូ លជាមួយនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់្
ធ ោរ និងរបាយការណ៍របស់្ស្វនករល ើយ។ 
 

ការបលញ្ចញទស្សនៈរបស់្ពួកលយើងលៅលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់្ធ ោរ គឺ្មិនបានរាប់បញ្ចូ លជាមួយ
របាយការណ៍រកុមអភិបាលល ើយ លហើយពូកលយើងក៏   បលញ្ចញជាលិែិតអោះោងលៅលលើការស្របុមិតិរបស់្
របាយការណ៍ល ោះផងដដរ។ 
 

           ការលធវើស្វនកមមលៅលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់្     ទាំនួលែុស្រតូវរបស់្ស្វនករ គឺ្រោន់
ដត  ពីរបាយការណ៍របស់្រកុមអភិបាល និង             ការណ៍របស់្រកុមអភិបាលមានភាពមិន
                     របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់្     រក៏ឺ                          
                       ឫ    ការណ៍របស់្រកុមអភិបាល                       ។ 

 

         លោងលៅតាមការង្ហរដដលពួកលយើងបានបាំលពញ ពួកលយើងបានស្ននិដាឋ នថា វានិងមានភាពមិន 
រតឹមរតូវទក់ទង ជាមួយរបាយការណ៍របស់្អភិបាល     តរមូវ                     លយើងមិន
មានអវីដដលរតូវរាយការណ៍ពីបញ្ហា លនោះលទៀតល ើយ។ 

 

ទាំនួលែុស្រតវូរបស់្អភិបាលលៅលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ុ
 

 អភិបាលរបស់្    ជាអនកទទួលែុស្រតូវចាំលពាោះការលរៀបចាំ និង ការបង្ហា ញទិដឋភាពពិតរបាកដ ន្តន      
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់្ែលួនលដាយអនុលោមលៅតាមស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ       ន្តនកមពុជា 
CIFRSs លហើយនឹងទទួលែុស្រតូវដូចោន ផងដដរចាំលពាោះរបព័នធរតួតពិនិតយន្តផទកនុងដដលអភិបាល    យល់
ថាមានស្ថរៈរបលោជន៍កនុងការលរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុដដលពុាំមានកាំហុស្ឆគងជាស្ថរវនតដដលបណាត ល 

មកពីការដកលងបនលាំ ឬការភាន់រច ាំ។ 

 

 

 



 

        ៦ 

 

 

 

 

របាយការណ៍របសស់វនករឯករាជ្យសរាប់សាជ្ិក 
ននធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បលងកើតកនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា) 
លលែចុោះបញ្ា ីរកុមហ ុនៈ 00011446 
 

 

ទាំនួលែុស្រតវូរបស់្អភិបាលលៅលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ុ(តពីទាំព័រមុន) 
 

 កនុងការលរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់្     អភិបាលទាំងអស់្រតូវមានការទទួលែុស្រតូវរាល់
ស្កមមភាព របស់្    ដដលធា អោះោងថាោចមានលទធភាពបនតកនុងរយៈលពល១២ដែខាងមុែ និងរាល់
បញ្ហា ដដលមានជាប់ពាក់ព័នធជាមួយនិងលទធភាពោចបនតរបស់្     និងលោលបាំនងដដលោចលធវើលោយ
មានស្កមមភាពលនោះ លកើតល ើងដដលតរមូវលោយលធវើការបង្ហា ញលៅជាស្ថធារណៈ លដាយស្ថរដតវាមានភាព
ចាាំបាច់ លលើកដលងដតអភិបាលមានបាំនងចង់         រ ឺ               ។ 

 

ទាំនួលែុស្រតវូរបស់្ស្វនករឯករាជយ 
 

លោលបាំណងរបស់្លយើង គឺ្លដើមបីទទួលបាននូវការធា ស្មលហតុផលអាំពីរបាយហិរញ្ញវតថុរបស់្ធ ោរទាំង 
មូលមិនមានកាំហុស្ឆគលងជាស្ថរវនតមិនថាលដាយស្ថរការដកលងបនលាំ ឬការភាន់រច ាំ និងការលចញរបាយការណ៍
ស្វនករដដលរាប់បញ្ចូ លទាំងទស្សនៈរបស់្លយើង។ ការធា ស្មលហតុផលគឺ្ជាករមិតែពស់្ន្តនការធា  ប ុដនត
មិនធា ថាស្វនកមម ដដលលធវើល ើងស្ស្បតាមស្តង់ដាអនតរជាតិស្តីពីស្វនកមមន្តនកមពុជា នឹងរកលែើញកាំហុស្ 
ជាស្ថរវនដលៅលពលលកើតល ើងល ោះលទ។ ការបាំភាន់ោចលកើតល ើងពីការដកលងបនលាំ ឬកាំហុស្លហើយរតូវបានលគ្
ចាត់ទុកថាជាស្ថរវនដ របសិ្នលបើជាលកខណៈបុគ្គល ឬជារកុមពួកវាោចជោះឥទធិពលដល់ការស្លរមចចិតតខាង
លស្ដឋកិចចរបស់្អនកលរបើរបាស់្ ដដលដផែកលលើមូលដាឋ នន្តនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុទាំងលនោះ។ 

ជាដផនកមួយន្តនស្វនកមមស្ស្បតាមស្តង់ដាអនតរជាតិស្តីពីស្វនកមមន្តនកមពុជា លយើងអនុវតតការវនិិចេ័យរបកប 
លដាយវជិាា ជីវៈ និងរកាការស្ងស័យដដលមានជាំ ញវជិាា ជីវៈលៅស្វនកមមទាំងមូល។ លយើងក៏: - 

 ). កាំណត់និងវាយតន្តមលហានិភ័យន្តនភាពមិនរតឹមរតូវ ស្ថរវនដ ន្តនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់្ធ ោរ
មិនថាលដាយស្ថរការដកលងបនលាំឬកាំហុស្ លរៀបចាំនិងអនុវតតនីតិវធីិស្វនកមមលឆលើយតបលៅនឹងហានិភ័យ
ទាំងល ោះ និងទទួលបានភស្តុតាងស្វនកមម ដដលមានលកខណៈរគ្ប់រោន់នឹងស្មស្ស្ប លដើមបីផតល់ជា
មូលដាឋ នស្រមាប់ទស្សនៈរបស់្លយើង។                                  
                                            កាំហុស្               
                                                                
              



 

        ៧ 

 
 

 

របាយការណ៍របសស់វនករឯករាជ្យសរាប់សាជ្ិក 
ននធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បលងកើតកនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា) 
លលែចុោះបញ្ា ីរកុមហ ុនៈ 00011446 

 

 

 

ទាំនួលែុស្រតវូរបស់្ស្វនករឯករាជយ(តពីទាំព័រមុន) 
 

 ).                                                                             
                                                                  
                                           

 ).   តន្តមល                                                 
                                                 អនករគ្ប់រគ្ង  

 ).                                       លលើ      និរនតភាព         
                                         ចា  ោ                   
                                             ចាំលពាោះស្មតថភាពរបស់្    
កនុងការបនតនិរនតភាពោជីវកមម។                            ចាស្ោស់្       
លយើងែ្ុាំចាាំបាច់រតូវបញ្ចូ លលៅកនុងរបាយការណ៍របស់្ស្វនកររបស់្លយើង លដើមបីទញចាំណាប់ោរមមណ៍
លលើការោតរតដាងព័ត៌មានហិរញ្ញវតថុ ឫលបើការោតរតដាងព័ត៌មានមានលកខណៈមិនរគ្ប់រោន់ 
លយើងែ្ុាំចាាំបាច់រតូវផតល់មតិស្វកមមដដលមានបញ្ហា ។                                
                                                               
                                             និរនតភាពោជីវកមម  

 ).    តន្តមល      ន្តនទរមង់                                             
                                                                       
                                 រតឹមរតូវ  

 

លយើងបានផតល់ព័    ជូនអនកទទួលែុស្រតូវ លលើអភិបាលកិចចស្តីពីបញ្ហា លផសងៗ វសិ្ថលភាពនិងលពលលវោ 
ដដលបានលរោងទុកស្រមាប់លធវើស្វនកមម និងការរកលែើញបញ្ហា ជាស្ថរវនតលផសងលទៀត ដដលមានរមួបញ្ចូ ល
ទាំងចាំនុចែវោះខាតកនុងការរគ្ប់រគ្ងន្តផទកនុង ដដលបានរកលែើញកនុងអាំ ុងលពលស្វនកមមរបស់្លយើង។ 



 

        ៨ 

 
 
 
 

របាយការណ៍របសស់វនករឯករាជ្យសរាប់សាជ្ិក 

ននធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខច      រក្ុមហុ៊នៈ 00011446 

 

 

 

បញ្ហា លផសងលទៀត 

ការលធវើស្វនកមមរបស់្លយើងែ្ុាំគឺ្កនុងលោលបាំណងបង្ហា ញពីទស្សនៈលៅលលើ មូលដាឋ នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ
ទាំងមូល                       ។ ការបាំដលងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុពីដុោល  ោលមរ ិលៅជាដែមរលរៀល
លដាយលរបើអរតាបិទ និង អរតាមធយមលៅន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ បានបង្ហា ញល ើងកនុងលោលបាំណងវភិាគ្
បដនថមលហើយមិនដមនជាដផនកស្ាំខាន់ន្តនមូលដាឋ នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុល ោះលទ។ ការបាំដលងលនោះមិនរតូវបាន
លធវើស្វនកមមលៅតាមនីតិវធីិដដលបានអនុវតតលៅលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុល ោះលទ លហតុដូលចនោះលយើងែ្ុាំមិនបាន
បលញ្ចញទស្សនៈណាមួយលៅលលើការបាំដលងលនោះល ើយ។ 

 
 
 
 
 

Crowe (KH) Co., Ltd.  

រក្ុមហុ៊នសនងការគណងនយយក្រជាំនាញ 

 
 
 
 
 
 
 
Onn Kien Hoe  

អភិបាល 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បលងកើតកនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា) 
លលែចុោះបញ្ា ីរកុមហ ុនៈ 00011446 
 

របាយការណ៍               

       ៣១            ២០២១ 

        ៩ 

  

  2021  2020  2021  2020 

 កាំណត់
ស្មាគ ល់ 

  
ដុោល  ោលមរកិ 

   
 ដុោល  ោលមរកិ 

  
ដែមរពាន់លរៀល 

  
ដែមរពាន់លរៀល 

រទពយស្កមម         

ស្ថច់របាក់       ៥ 1,180  1,315  4,807  5,319 

                             ៦ 4,163,796  3,517,957  16,963,305  14,230,136 

ឥណទន និងបុ       ៧ 10,360,840  11,240,312  42,210,062  45,467,062 

រទពយស្កមមលផសងៗ ៨ 154,815  162,794  630,716  658,502 

               លៅធ ោរជាតិ ៩ 750,000  750,000  3,055,500  3,033,750 

សិ្ទធកនុងការលរបើរបាស់្រទពយ (“ROU”) ១០ 37,868            6,450  154,274  26,090 

            ១១ 47,457  67,955  193,340  274,878 

ពនធពនារ          ២០( ) 106,335  62,335  433,209  252,145 

         
         
រទពយស្កមម      15,622,291  15,809,118  63,645,213  63,947,882 

         

 

បាំណុល         

បាំណុលលផសងៗ ១២ 43,855  43,204  178,665  174,760 

បាំណុលភតិស្នា ២២( ) 31,506  -  128,355  - 

បាំណុលពនធលលើរបាក់ចាំណូល ២០( ) 7,000  137,163  28,518  554,824 

         

         

បាំណុលស្របុ  82,361  180,367  335,538  729,584 

         

 
         

មូលធន   
 

     
      

        ១៣ 15,000,000  15,000,000  60,000,000  60,000,000 

របាក់ចាំលណញរកាទុក ១៤ 539,930  628,751  2,183,003  2,544,326 

លាំលអៀងពីអរតាបតូររបាក់  -  -  1,126,672  673,972 

                  

ស្របុមូលធន  15,539,930  15,628,751  63,309,675  63,218,298 

                  

បាំណុល និងមូលធនស្របុ  15,622,291  15,809,118  63,645,213  63,947,882 

         

 

 
 

 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បលងកើតកនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា) 
លលែចុោះបញ្ា ីរកុមហ ុនៈ 00011446 
 

របាយការណ៍ចំទណញឬខារ និង ចំណូលលមអិរទផេងៗ 
                           ៣១            ២០២១ 

ក្ាំនត់សាំគាល់ជាឃផនក្សាំខាន់មួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ         ១០ 

 

  2021  2020  2021  2020 

 កាំណត់
ស្មាគ ល់ 

 
  ដុល្លល  ោងមរកិ្ 

    
ដុល្លល  ោងមរកិ្ 

  
ឃខមរពាន់ងរៀល 

  
ឃខមរពាន់ងរៀល 

         

ចាំ  លពីការរបាក់្ ១៥ 1,098,638  1,107,849  4,469,259  4,481,249 

         

ចាំ  លងផសងៗ  31,121  74,999  126,600  303,371 

         
         

ចាំ  លសុទធ  1,129,759  1,182,848  4,595,859  4,784,620 

         

ចាំណាយបុគគលិក្ ១៦ (540,283)  (463,406)  (2,197,871)  (1,874,477) 

         

      ១៧ (29,639)  (40,324)  (120,571)  (163,111) 

         

ចាំណាយរដធបាល និងចាំណាយ
ងផសងៗ 

 
១៨ 

 
 

(240,132) 

  
 

(275,641) 

  
 

(976,857) 

  
 

(1,114,968) 
         

         

ចាំ  ញពីរបតិបតតិការ  319,705  403,477  1,300,560  1,632,064 

         

ចាំណាយឥណទនរ ាំពឹងទុក្
(“ECL”) 

 
១៩ 

 
 

(463,624) 

  
 

416,452 

  
 

(1,886,022) 

  
 

1,684,548 
         

         

(ខាត)/ចាំងណញមុនបង់ពនធ  (143,919)  819,929  (585,462)  3,316,612 

         

ពនធងលើរបាក់្ចាំងណញ ២០(គ) 55,098  (171,752)  224,139  (694,733) 

         
         

(ខាត)/ចាំងណញបនាទ ប់ពីបង់ពនធ  (88,821)  648,177  (361,323)  2,621,879 

         

ចាំណូលងផសងៗងទៀត  -  -  -  - 

         

(ខាត)/ចាំងណញសុទធក្នុងឆ្ន ាំ  (88,821)  648,177  (361,323)  2,621,879 
         

                  
 
 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បលងកើតកនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា) 
លលែចុោះបញ្ា ីរកុមហ ុនៈ 00011446 
 

របាយការណ៍ប        មលូធន 
ស្    ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

ក្ាំនត់សាំគាល់ជាឃផនក្សាំខាន់មួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ         ១១ 

ក្ាំណត់សមាគ ល់         
(ខាតបងគរ)/ 

    ច ងណញ 
       

     

    ដុល្លល  ោងមរកិ្   ដុល្លល  ោងមរកិ្   ដុល្លល  ោងមរកិ្ 

     

សមតុលយថ្ថៃទី 1.1.2020  15,000,000 (19,426) 14,980,574 

     

ចាំណូលសុទធក្នុងឆ្ន ាំ  - 648,177 648,177 
     

     
     សមតុលយថ្ថៃទី 31.12.2020/1.1.2021  15,000,000 628,751 15,628,751 

     

ចាំណូលសុទធក្នុងឆ្ន ាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ  
- (88,821) (88,821) 

     
     សមតុលយថ្ថៃទី 31.12.2021  15,000,000 539,930 15,539,930 

          

 
 

ក្ាំណត់សមាគ ល់         
(ខាតបងគរ)/ 

    ច ងណញ 
       

លាំងអៀងពីអរា
បតូររបាក់្ 

 
     

  ឃខមរពាន់ងរៀល ឃខមរពាន់ងរៀល ឃខមរពាន់ងរៀល ឃខមរពាន់ងរៀល 
      

សមតុលយថ្ថៃទី 1.1.2020  60,000,000 (77,553) 1,123,392 61,045,839 

      

ចាំណូល             
 

- 
 

2,621,879 

 

- 
 

2,621,879 

លាំងអៀងពីអរាបតូររបាក់្  - - (449,420) (449,420) 

      
      សមតុលយថ្ថៃទី 31.12.2020/1.1.2021  60,000,000 2,544,326 673,972 63,218,298 

      

ខាត          ឬ ចាំណាយ         - (361,323) - (361,323) 
      

លាំងអៀងពីអរាបតូររបាក់្  - - 452,700 452,700 
      

      

សមតុលយថ្ថៃទី 31.12.2021  60,000,000 2,183,003 1,126,672 63,309,675 

      
      



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

របាយការណ៍     សាច់របាក់ 
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

ក្ាំនត់សាំគាល់ជាឃផនក្សាំខាន់មួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ         ១២ 

   2021  2020  2021  2020 
 កាំណត់

ស្មាគ ល់ 

  
ដុល្លល រោងមរកិ្ 

  
ដុល្លល រោងមរកិ្ 

  
ឃខមរពាន់ងរៀល 

  
ឃខមរពាន់ងរៀល 

          

លាំហូរសាច់របាក់្ពីសក្មមភាព  
របតិបតតិការ 

         

(ខាត)/ចាំងណញមុនបង់ពនធ   (143,919)  819,929  (585,462)  3,316,612 

          

និយ័តភាព៖          

រ ាំលស់រទពយរបីូនិងអរបីូ ១៧  29,639  40,324  120,5716  163,111 

រង្ហវ ស់សិទធក្នុងការងរបើរបាស់រទពយ   6,450  -  26,239  - 

ចាំណាយឥណទនរ ាំពឹងទុក្ 
(ECL)                       

 
 
 

១៩ 
  

 
463,624 

  
 

(416,452) 

  
 

1,886,022 

  
 

(1,684,548) 

ការចាំណាយការរបាក់្ងលើបាំណុល
ភតិសនា ២២(ក្) 

  
 

1,432 

  
 

1,800 

  
 

5,825 

  
 

7,281                     

ចាំងណញមុនបឃរមបរមួលទុន
បងវិល 

     
 

357,226 

  
 

445,601 

  
 

1,453,195 

  
 

1,802,456 

ការងក្ើនងឡើងនិងការថយចុះថ្ន៖          

-        ង           416,484  (1,715,991)  1,696,756  (6,941,184) 

- រទពយសក្មមងផសងៗ   7,979  13,880  32,506  56,145 

- បាំណុលងផសងៗ   651  4,869  2,652  19,695 

          
          

សាច់របាក់្ឃដលរតវូបានងរបើក្នុង
សក្មមភាពរបតិបតតិការ 

   
 

782,340 

  
 

(1,251,641) 

  
 

3,185,109 

  
 

(5,062,888) 

ពនធងលើរបាក់្ច    ឃដលបានបង់ ២០(ខ)  (119,065)  (22,752)  (484,356)  (92,032) 

                    

សាច់របាក់្ឃដលរតវូបានងរបើក្នុង
សក្មមភាពរបតិបតតិការសុទធ 

   
 

663,275 

  
 

(1,274,393) 

  
 

2,700,753 

  
 

(5,154,920) 
          
          

 

 

 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

របាយការណ៍     សាច់របាក់ 
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

ក្ាំនត់សាំគាល់ជាឃផនក្សាំខាន់មួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ         ១៣ 

 

  2021  2020  2021  2020 
 កាំណត់

ស្មាគ ល់ 

 
ដុល្លល រោងមរកិ្ 

  
ដុល្លល រោងមរកិ្ 

  
ឃខមរពាន់ងរៀល 

  
ឃខមរពាន់ងរៀល 

         

លាំហូរសាច់របាក់្ពីសក្មមភាពវនិិងោគ   
 

 
 

 
 

 

     

ការទិញ  គ ង         
- 

  
(382) 

  
- 

  
(1,545) 

ដក្របាក់្ / (ការដ្ឋក់្) របាក់្បងញ្ញើមាន
កាលក្ាំណត់ឃដលមានរយៈងពល
ងលើសពី ៣ ឃខ 

  
 
 

122,302 

  
 
 

(1,032,302) 

  
 
 

497,525 

  
 
 

(4,175,662) 
         
         

សាច់របាក់្សុទធឃដលរតវូបានក្នុងសក្មម 
ភាពវនិិងោគ 

  
122,302 

  
(1,032,684) 

 
497,525 

  
(4,177,207) 

                  

លាំហូរសាច់របាក់្ពីសក្មមភាពហិរញ្ញ
បបទន 

        

ការសងងលើ            ២២ (ក្) (16,935)  (17,148)  (68,891)  (69,364) 

         

         

លាំហូរសាច់របាក់្សុទធពីសក្មមភាព 
ហិរញ្ញបបទន 

  
(16,935) 

  
(17,148) 

  
(68,891) 

  
(69,364) 

         

         

         

ការ(    ច  )/ងក្ើនងឡើងសាច់របាក់្សុទធ  768,642  (2,324,225)  3,129,387  (9,401,491) 

         

សាច់របាក់្ងៅងដើមការយិបរងិចេទក្នុងឆ្ន ាំ  2,190,420  4,514,645  8,860,249  18,397,178 

         

ផលប៉ះពាល់ថ្ន         អរាបតូរ 
របាក់្ 

 
-  -  65,583  (135,438) 

                  
សាច់របាក់្ចុងរគា ២២ (ខ) 2,959,062  2,190,420  12,055,219  8,860,249 
         



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

                                                                                                                     ១៤ 

១. ព័រ៌ានេូទៅ 

 ធនាគារឯក្ងទស សាវងធើន ឃឃភីថល ភីអិលសីុ (“    ”) រតូ     ង      ង         
ច              26  ខ       2016       ច         ជ      ខ00011446។      
            ណណពីធនាគារជាតិថ្នក្មពុជា ងដើមបីងធវើរបតិបតតិការោជីវក្មមជាធនាគារឯក្ងទស ងៅថ្ថៃទី
28 ឃខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ាំ2016                      ។   

ការរោិល័យចុះបញ្ជ ី: ការរោិល័យ ងលខ294 មហាវថីិង ៉ងសទុង សង្ហក ត់ ទាំនប់ទឹក្ ខណឌ  
ចាំការមន រាជធានីភនាំងពញ។ 

ការរោិល័យសក្មមភាពបចចុបបនន: ការរោិល័យ ងលខ294 មហាវថីិង ៉ងសទុង សង្ហក ត់ ទាំនប់ទឹក្ ខណឌ  
ចាំការមន រាជធានីភនាំងពញ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរតូវបានអនុម័តងោយងបាះផាយ  ងដ្ឋយរក្ុមរបឹក្ាភិបាលងៅថ្ថៃទី28 ឃខមីនា ឆ្ន ាំ
2022។ 

២.  សកមមភាពចមបងរបសធ់នាគារ 

 សក្មមភាពចមបងរបស់ធនាគាររមួមានការងធវើរបតិបតតិការងលើរាល់សក្មមភាព ោជីវក្មម ធនាគារ និងការ  
ផតល់ងសវាក្មមហិរញ្ញវតថុឃដលពាក់្ព័នធ ។ 

 មិនមានការឃរបរបួលងៅងលើសក្មមភាពចមបងរបស់    ងនាះងទ ងៅក្នុងក្ាំឡុងការយិបរងិចេទថ្នរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវតថុងនះ។  

៣.  មូលដ្ឋា នននការទរៀបចំ 

 របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់្     រតូវបានលរៀបចាំល ើង                           ដកស្រមួល
លដាយបញ្ចូ លមូលដាឋ នរគឹ្ោះ     ន្តនការវាយតន្តមលដូចដដលបានបង្ហា ញលៅកនុងដផនកដន្តទលទៀត       
                               ស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិ    
កមពុជា ("CIFRSs") ។ 

 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

                                                                                                                     ១៥ 

៣. មូលដ្ឋា នននការទរៀបចំ (រពីេំព័រម ន)  

 ( ) បទដាឋ ននិងការបកស្ស្ថយដដលមានរបសិ្ទធភាពស្រមាប់ឆ្ន ាំហិរញ្ញវតថុបចចុបបនន 
 កនុងឆ្ន ាំហិរញ្ញវតថុបចចុបបននធ ោរបានអនុម័តនូវស្តង់ដារគ្ណលនយយ និងការបកស្ស្ថយថមីដូច
 ខាងលរកាមៈ - 

CIFRSs និង / ឬការបកស្ស្ថយ IC (រមួទាំងវលិស្ថធនកមមផលប ោះពាល់) 

ការលធវើវលិស្ថធនកមម    CIFRS 16: COVID-19-                  

ការលធវើវលិស្ថធនកមម    CIFRS 9, CIFRS 39, CIFRS 7, CIFRS 4     CIFRS 16: កាំដណទរមង់
ស្តង់ដារអរតាការរបាក់ – ដាំណាក់កាលទី 2 

 

ការអនុម័តបទដាឋ នគ្ណលនយយខាងលលើនិង/ឬការបកស្ស្ថយ (រមួទាំងការដកដរបដដលមាន
លទធផល របសិ្នលបើមិនមាន) មិនមានផលប ោះពាល់ជាស្ថរវនដ លៅលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ
របស់្ធ ោរល ើយ។ 

(ខ) ស្ដង់ដារគ្ណលនយយថមីស្រមាប់ទរមង់ លពលអ គ្ត 
ធ ោរមិនបានអនុវតតជាមុននូវស្ដង់ដារគ្ណលនយយជាបនតប ទ ប់ នឹង/ឬការបកស្ស្ថយ (រមួ
បញ្ចូ លទាំងលទធផលពីការលធវើវលិស្ថធនកមម, របសិ្នលបើមាន) ដដលរតូវបានលចញលដាយរកុម
របឹកាភិបាលស្ដង់ដារគ្ណលនយយជាតិ (NAC) ប ុដនតលៅមិនទន់មានរបសិ្ទធភាពកនុងអាំ ុង
លពលហិរញ្ញវតថុបចចុបបនន។ 

 

 

 

 

 

 

 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

                                                                                                                     ១៦ 

៣. មូលដ្ឋា នននការទរៀបចំ (រពីេំព័រម ន) 

(ខ) ស្ដង់ដារគ្ណលនយយថមីស្រមាប់ទរមង់ លពលអ គ្ត (           ) 
 

CIFRSS និង/ឬ ការបកស្ស្ថយនូវការរគ្ប់រគ្ងន្តផទកនុង   
(រមួបញ្ចូ លនូវលទធផលន្តនការលធវើវលិស្ថធនកមម)                             ការបរលិចេទមានរបសិ្ទធ ព 
CIFRS 7 កិចចស្នាធា រា ប់រង                                 ០១ មករា ២០២៣ 
ការលធវើវលិស្ថធនកមមលលើCIFRS 3: ឯកស្ថរលោងលៅនឹងរកបែ័ណឌ គ្ាំនិ       ០១ មក  ២០២២ 
ការលធវើវលិស្ថធនកមមលលើCIFRS 10 និង CIAS 28: ការលក់ឬការចូលរមួ 
ចាំដណករទពយស្មបតតិរវាងអនកវនិិលោគ្នឹងអនកចូលរមួបណាដ ក់ទុក            ពនាររលពល 
ការលធវើវលិស្ថធនកមម    CIFRS 17 កិចចស្នាធា រា ប់រង        ០១ មករា ២០២៣                
ការលធវើវលិស្ថធនកមម    CIFRS 17:      ដាំបូងន្តន CIFRS 17 និង  
  CIFRS 9 - ព័ត៌មានលរបៀបលធៀប         ០១ មករា ២០២៣ 
ការលធវើវលិស្ថធនកមម    CIAS 1: ការចាត់ចាំណាត់ថាន ក់បាំណុលចរនត  

 ឬ                                   ០១ មករា ២០២៣ 
ការលធវើវលិស្ថធនកមម    CIFRS 1: ការបង្ហា ញពីលោលនលោបាយគ្ណលនយយ   ០១ មករា២០២៣ 
ការលធវើវលិស្ថធនកមមលលើ CIFRS 8: និយមន័យន្តនការបា ន់ស្ថម នគ្ណលនយយ   ០១ មករា ២០២៣ 
ការលធវើវលិស្ថធនកមមលលើ CIFRS 12: ពនធ ពនាររទក់ទងនឹង រទពយស្កមម 

 និងបាំណុល ដដលលកើតលចញពីរបតិបតតិការដតមួយ        ០១ មករា ២០២៣ 
ការលធវើវលិស្ថធនកមម    CIAS 16: រទពយស្មបតតិ          និងឧបករណ៍ 
            - របាក់ចាំលណញមុនការលរបើរបាស់្                 ០១ មករា ២០២២ 
ការលធវើវលិស្ថធនកមម    CIAS 37: កិចចស្នាដ៏លាំបាក - តន្តមលន្តនការ 
     បាំលពញកិចចស្នា           ០១ មករា ២០២២ 
ការដកលមែរបចាាំឆ្ន ាំរបស់្ស្តង់ដារ CIFRS ២០១៨ - ២០២០       ០១ មករា ២០២២ 

 

ការអនុម័តនូវបទដាឋ នគ្ណលនយយខាងលលើនិង/ឬការបកស្ស្ថយ (រមួទាំងការលធវើវលិស្ថធនកមមដដល
មានលទធផលរបសិ្នលបើមាន) រតូវបានរ ាំពឹងថា នឹងមិនមានផលប ោះពាល់ជាស្ថរវនតលលើរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់្    លលើពាកយសុ្ាំដាំបូងរបស់្ពួកលគ្ល ើយ។



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

                                                                                                                     ១៧ 

៤. ទគាលនទោបាយគណទនយយសខំាន់ៗ 

៤.១ សុ្ភវនិិចេ័យស្ាំខាន់ៗ និង ការបា ន់ស្ថម ន 
  

                                       

 

    រគ្ប់រគ្ងលជឿជាក់ថាោម នការស្នមតស្ាំខាន់ៗណាមួយទក់ទងនឹងកងវល់លៅអ គ្ត និងរបភព
គ្នលឹោះលផសងលទៀតន្តនភាពមិន       ន្តនការបា ន់ស្ថម      កាលបរលិចេទន្តនការរាយការណ៍ ដដល
មានហានិភ័យគួ្រឱ្យកត់ស្មាគ ល់កនុងការបងកឱ្យមានការដកស្ាំរួលលៅនឹងតន្តមលលោងន្តនរទពយស្កមម និង
រទពយអកមមកនុងកាំ ុងឆ្ន ាំហិរញ្ញវតថុប ទ ប់ លរៅពីការបង្ហា ញខាងលរកាម: 

 

(ក)  ឱ្នភាពន្តនរបាក់កមចី 
 ស្ាំវធិានធនបាត់បង់ស្រមាប់របាក់កមចីដល់អតិថិជន រតូវបានដផែកលលើ ការស្នមត់អាំពី      ហានិ

ភ័យន្តនការែកខានបង់និងការពាករណ៍អរតាបាត់បង់។ ធ ោរបានលធវើវលិស្ថធនកមមលដាយ
ដផែកលលើទិននន័យន្តនការទូទត់កនលងមក និងលកខែណឌ ន្តនការទូទត់លដើមបីលធវើការគ្ណ លៅ
ចុងបញ្ច ប់ន្តនរយៈលពលរបាយការណ៍នីមួយៗ។ 

 

(ែ) ពនធលលើរបាក់ចាំណូល 
 

មានរបតិបតតិការនិងការគ្ណ ែលោះ ដដល លធវើលោយការកាំណត់ពនធចុងលរកាយោចែុស្ោន ពី
ការបា ន់ស្ថម នដាំបូង។ ធ ោរទទួលស្ថគ ល់បាំណុលពនធដផែកលលើចាំលណោះដឹងរបស្ែលួនអាំពី
ចាប់ពនធ និងលធវើការបា ន់ស្ថម នទឹករបាក់ពនធលៅស្ថថ នភាពធមមតារបស់្ោជីវកមមរបស់្ែលួន។ 
របសិ្នលបើលទធផលចុងលរកាយការបា នស្ថម នែុស្ោន ជាមួយចាំនួនពនធ ដដលទទួលស្ថគ ល់ ពី
ដាំបូង ល ោះវានឹងមានឥទធិពលលលើចាំណាយពនធ និង ពនធពនារលៅកនុងការយិបរលិចេទ ដដល
បា ន់ស្ថម នល ោះ។ លោលការណ៍គ្ណលនយយស្ាំខាន់ដដលរតូវបានអនុម័តកនុងការលរៀបចាំរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវតថុរតូវបានកាំណត់ដូចខាងលរកាម។ 
 

 ងគាលនងោបាយគណងនយយទាំងងនះ រតូវបានអនុវតតោ៉ងខាជ ប់ខជួនងដ្ឋយធនាគារក្នុងឆ្ន ាំ ។ 
 

   ការងធវើវងិសាធនក្មមរតូវបានងធវើងឡើងក្នុងការអនុវតតងគាលនងោបាយគណងនយយ 
 

គ្ណៈរគ្ប់រគ្ងលជឿជាក់ថាមិនមានករណីណាមួយន្តនការអនុវតតការវនិិចេ័យស្ាំខាន់ៗកនុងការ    អនុវតត
លោលនលោបាយគ្ណលនយយរបស់្ធ ោរដដលនឹងជោះឥទធិពលោ ងខាល ាំងលៅលលើចាំនួនទឹករបាក់
ដដលរតូវបានទទួលស្ថគ ល់លៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុល ោះលទ។



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

                                                                                                                      ១៨ 

៤. ទគាលនទោបាយគណទនយយសខំាន់ៗ(រពីេំព័រម ន) 

 ៤.២                                  
  ( )    របិូយប័ណណមុខង្ហរ និង ការបង្ហា ញរបិូយប័ណណ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់្ធ ោររតូវបានបង្ហា ញ លៅកនុងរបិូយប័ណណន្តនបរោិកាស្
លស្ដឋកិចចបឋមដដលធ ោរមានរបតិបតតិការល ោះគឺ្ជារបិូយប័ណណមុែង្ហរ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរតូវបានបង្ហា ញជាដុោល រោលមរកិ ("ដុោល រោលមរកិ") ដដលជា 
របិូយប័ណណមុែង្ហរ និងបង្ហា ញរបស់្    ។ 
លោងតាមការអនុលោមតាមរបកាស្លលែ B៧-០៦-១៦៤ ចុោះន្តថៃទី ១៣ ដែធនូឆ្ន ាំ ២០០៧ 
របស់្ធ ោរជាតិន្តនកមពុជា ការបាំដលងលោយកាល យជារបាក់លរៀលរតូវលធវើល ើងស្រមាប់
របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវតថុ  របាយការណ៍ចាំលណញឬខាតនិងចាំណូលលផសងៗ  
របាយការណ៍បដរមបរមួលមូលធន របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់របាក់ និងកាំណត់ស្មាគ ល់
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុលៅចុងការយិបរលិចេទន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ តរមូវលោយលរបើ
អរតាបតូររបាក់ ដដលលចញលដាយធ ោរជាតិន្តនកមពុជា។ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរតូវបានលគ្បង្ហា ញជាដែមរលរៀលលដាយដផែកលលើអរតាបតូររបាក់កនុង   
១ដុោល   ោលមរកិ ដូចកនុងតារាងខាងលរកាម៖ 

 

 2021  2020 

អរាចុងរគា 4,074  4,045 

អរាមធយម   ង    4,068  4,045 

       
   ចាំនួនទឹករបាក់លៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរតូវបាន         ស្រមាប់    ដុោល រ 

និ         ស្រមាប់    លរៀល   
            
 
 
 
 
 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

                                                                                                                     ១៩ 

៤. ទគាលនទោបាយគណទនយយសខំាន់ៗ(រពីេំព័រម ន) 

 ៤.២                                  (តពីទាំព័រមុន) 
 (ែ)                                             

របតិបតតិការរបិូយប័ណណលផសងលទៀតលរៅពីរបិូយប័ណណ     របស់្ធ ោរ(របិូយប័ណណបរលទស្) 
រតូវបានកត់រតាលរកាយបាំដលងលដាយលរបើអរតាបតូររបាក់ទូលៅលៅកាលបរលិចេទរបតិបតតិការ។ 
លៅចុងបញ្ច ប់ន្តនរបាយការណ៍នីមួយៗរបិូយវតថុដដលជារូបិយប័ណណបរលទស្រតូវបានបាំដលង
តាមអរតាដដលមានលៅចុងរោន្តនរយៈលពលរាយការណ៍នីមួយៗ។ របស់្របរមិនដមនជា  
របិូយវតថុ     តន្តមល របិូយប័ណណបរលទស្ រតូវបាន     តាមអរតាលៅកាលបរលិចេទ  
   ។ របស់្របរមិនដមនជារបិូយវតថុដដល រតូវបានវាស់្ដវងតាមតន្តមលរបវតតិស្ថស្រស្តជា        
របិូយប័ណណបរលទស្មិនតរមូវលោយ     លទ។ 

៤.៣      បរកិាខ រ 

  បរកិាខ រទាំងអស់្រតូវបានវាស់្ដាំបូងលដាយតន្តមលលដើម។ ការចាំណាយរមួមានចាំណាយដដល រតូវបានលផទរ
លដាយផ្ទទ ល់លៅនឹងការទិញរទពយស្កមម និងការចាំណាយលផសងលទៀតលដាយផ្ទទ ល់ដដល ាំឱ្យរទពយ
ស្កមមលៅជាលកខែណឌ ការង្ហរស្រមាប់ការលរបើរបាស់្របស់្ែលួន។ ដីដដលជាកមមសិ្ទធរតូវបានរាយ
ការណ៍លៅតាមតន្តមលលដើមដកនឹងការខាតបង់ឱ្នភាព របសិ្នលបើមានលហើយមិនរតូវលធវើ រ ាំលស់្លទ។ 

  ប ទ ប់ពីកាទទួលស្ថគ ល់ដាំបូង បរកិាខ រទាំងអស់្រតូវបានរាយការណ៍តាមតន្តមលលដើមដករ ាំលស់្បងគរ និង
ការខាតបង់លលើឱ្នភាព។ 

  ន្តថលលដើមបនតប ទ ប់រតូវបានបញ្ចូ លកនុងតន្តមលលោងរបស់្រទពយ ឬរតូវបានទទួលស្ថគ ល់ថាជារទពយស្កមម
ដាច់លដាយដ កលបើសិ្ន ជាោចអតថរបលោជន៍លស្ដឋកិចច លពលអ គ្តដដលជាប់ពាក់ព័នធនឹងធាតុ
ដដលនឹងហូរចូលលៅធ ោរលហើយតន្តមលរបស់្ធាតុោចរតូវបានវាស់្ដវងបាន។ តន្តមលលោងន្តនស្ថច់
របាក់ដដលរតូវបានជាំនួស្រតូវបានលគ្ដលងទទួលស្ថគ ល់។ ការចាំណាយលលើលស្វារបចាាំន្តថៃន្តនបរកិាខ ររតូវ
បានទទួលស្ថគ ល់លៅកនុងចាំលណញឬខាតដដលលកើតល ើង។ 

ការរ ាំលស់្ រតូវបានគិ្តកនុងរបាក់ចាំលណញឬខាត លហើយរតូវបានគ្ណ តាមវធីិស្ថស្រស្ដរ ាំលស់្លថរ 
លដើមបីលុបលចាលតន្តមលន្តនរទពយស្   កនុងរយៈលពល  ដដលមានោយុកាល ដដលបានបា ន់របមាណ។ ការ
រ ាំលស់្រទពយ                     រទពយល ោះបានរ ាំលស់្លពញលលញ                     ឬ
           ។ 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

                                                                                                                     ២០ 

៤. ទគាលនទោបាយគណទនយយសខំាន់ៗ(រពីេំព័រម ន) 
៤.៣   បរកិាខ រ (តពីទាំព័រមុន) 

   ស់្                            ៖  
 

  ការឃក្លាំអោគារ       20% 

  ងរគឿងស  រមឹ                                                                                                 25% 

  កុ្ាំពយូទ័រ  50% 

  ស្ាំភារៈការោិល័យ និងបរកិាខ រងផសងៗ  20% 

  ោនយនត       25% 
 

តន្តមលកាកស្ាំណល់ ោយុកាលន្តនការលរបើរបាស់្     និងវធីិស្ថស្រស្តលធវើរ ាំលស់្រតូវបានពិនិតយល ើង
វញិលៅចុងបញ្ច ប់ន្តនរយៈលពលរបាយការណ៍នីមួយៗលដើមបីធា ថាវធីិស្ថស្រស្ត ន្តនការលធវើរ ាំលស់្
និងរយៈលពលន្តនការរ ាំលស់្គឺ្ស្ស្បលៅនឹងការបា ន់ស្ថម នទុកជាមុន  និងការរ ាំពឹងទុកន្តនការ     
លរបើរបាស់្ស្រមាប់ផលចាំលណញលស្ដឋកិចច លពលអ គ្ត ។ 
ការចាំណាយជាបនតប ទ ប់រតូវបានរាប់បញ្ចូ លកនុងចាំនួនទឹករបាក់ន្តនរទពយស្កមម ឬរតូវបានលគ្
ទទួលស្ថគ ល់ថាជារទពយដាច់លដាយដ កលបើស្មស្ស្បលៅលពលន្តថលលដើមលកើតល ើង   លហើយវាោច
នឹងមានអតថរបលោជន៏លស្ដឋកិចចអ គ្តដដលទក់ទងនឹងរទពយល ោះនឹងហូរចូលធ ោរ    និង
ន្តថលលដើមន្តនរទពយោច រតូវបានវាស់្ដវងនិងលជឿទុកចិតដ។ លស្ថហ ុយដឹករតូវបាន ទទួលស្ថគ ល់។ 
ន្តថលលដើមន្តនការលរបើរបាស់្ឧបករណ៍របចាាំន្តថៃពីមួយន្តថៃលៅមួយន្តថៃ រតូវបានទទួលស្ថគ ល់ជារបាក់
ចាំលណញឬខាតបង់ដដលបានលកើតល ើង។ ការចាំណាយរមួមានការបា ន់របមាណដាំបូងន្តនការ   
រោុះលរ ើនិងលរៀបចាំជួស្ជុលទីតាាំងរបស់្ធ ោរ ដដលធ ោរមានកាតពវកិចចទទួលស្ថគ ល់ចាំណាយ
លៅលពលដដលរទពយស្មបតតិល ោះរតូវបានទទួលស្ថគ ល់ ។  
ឧបករណ៍   រតូវបា លបាោះលចាល  លពល ដដលមិនមានផលរបលោជន៍លស្ដឋកិចច លពល
អ គ្តពីការលរបើរបាស់្ឬការលចាលរបស់្វា    ការចាំលណញ ឬខាត ណាមួយដដលលកើតល ើង
លដាយស្ថរការមិនទទួលស្ថគ ល់រទពយស្មបតតិរតូវបានរាប់បញ្ចូ លជារបាក់ចាំលណញលៅ    

 
 

៤.៤             
រទពយអរបីូតាំណាងឱ្យការចាំណាយ         កមមវធីិ        ស្រមាប់                 
           រទពយអរបីូ               រ ាំលស់្បងគរ និងការខាតបង់លលើឱ្នភាព
      បងគរ  

 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

                                                                                                                    ២១ 

៤. ទគាលនទោបាយគណទនយយសខំាន់ៗ(រពីេំព័រម ន) 
៤.៤             (តពីទាំព័រមុន) 

 រទពយអរបីូរតូវបានលគ្វាយតន្តមលថាមានោយុកាលលរបើរបាស់្មានកាំណត់ និងរតូវបានរ ាំលស់្កនុង      
រយៈលពលោជ្ាប័ណណលដាយលរបើវធីិស្មតុលយថយចុោះ។រទពយអរបីូក៏រតូវបានវាយតន្តមល ស្រមាប់
ការចុោះលែាយដដរលៅលពលមានការចងែុលបង្ហា ញថា               ឬ 
                   ។ រយៈលពលនិងវធីិរ ាំលស់្រតូវបានពិនិតយលៅចុងបញ្ច ប់ន្តនរយៈលពល
របាយការណ៍នីមួយៗ  

 រទពយអរបីូ        រ ាំលស់្         ៖ 
                                                                                                                          ៥០% 

៤.៥   ឧបក្រណ៍ហិរញ្ញវតថុ 

រទពយស្កមមហិរញ្ញវតថុនិងបាំណុលហិរញ្ញវតថុរតូវ បានទទួលស្ថគ ល់លៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 
លៅលពលដដលធ ោរបានកាល យជាភាគី្ន្តនកិចចស្នារបស់្ឧបករណ៍ទាំងលនោះ។ 

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុរតូវបានចាត់ថាន ក់ជារទពយហិរញ្ញវតថុ, ហិរញ្ញវតថុបាំណុល ឬឧបករណ៍មូលធន
ស្ស្បតាមែលឹមស្ថរន្តនការលរៀបចាំកិចចស្នានឹងនិយមន័យលៅកនុងCIAS 32។ ការរបាក់ ភាគ្ោភ 
របាក់ចាំលណញ និងការខាតទក់ទងនឹងឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុ    ដដលរតូវបានចាត់ថាន ក់ជាបាំណុល
ដដលរាយការណ៍ជាការចាំណាយឬចាំណូល។ ការដចកចាយដល់អនកកាន់     ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុ
ដដលរតូវបានចាត់ថាន ក់ជាមូលធនដដលទូទត់លដាយផ្ទទ ល់លៅមូលធន។ 

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុរតូវបានទូទត់លៅលពលដដលធ ោរមានសិ្ទធិអនុវតតតាមចាប់ លដើមបីទូទត់ 
នឹងមានបាំណងលដាោះស្ស្ថយលលើមូលដាឋ នសុ្ទធឬលដើមបីដឹងពីរទពយនឹងទូទត់បាំណុល កនុងលពល 
ដាំណាលោន ។ 

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុរតូវបានទទួលស្ថគ ល់ជា ដាំបូងកនុងតន្តមលស្មស្ស្ប (លរៅពីការទទួលបានពី
ពាណិជាកមមលដាយមិនមានស្មាស្ធាតុហិរញ្ញបបទន  ស្ាំខាន់ដដលរតូវបានវាស់្តាមតន្តមល
របតិបតតិការ ដូចមានដចងកនុង CIFRS15- របាក់ចាំណូលពីកិចចស្នាជាមួយនឹងអតិថិជន លៅ
លពលចាប់លផដើម)។ ន្តថលលដើមរបតិបតតិការដដលបណាដ លមកពីការទិញ  ឬលចញឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុ   
(លរៅពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុកនុងតន្តមលស្មស្ស្បតាមរយៈការចាំលណញ ឬខាត) រតូវបានបដនថម /ដក
ពីតន្តមលបដនថមលលើការទទួលស្ថគ ល់ដាំបូងលបើស្មរមយ។លដើមរបតិបតតិការ លលើឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុកនុង



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

                                                                                                                    ២២ 

៤. ទគាលនទោបាយគណទនយយសខំាន់ៗ(រពីេំព័រម ន) 

៤.៥    ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុ (          ន) 

តន្តមលស្មស្ស្បតាមរយៈរបាក់ចាំលណញ ឬការខាតបង់រតូវបាន ទទួលស្ថគ ល់ភាល មៗលៅកនុងរបាក់
ចាំលណញឬការខាតបង់។ 

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុដដលរតូវបានទទួលស្ថគ ល់ លៅកនុងរបាយការណ៍ន្តនស្ថថ នភាពហិរញ្ញវតថុរតូវ
បានបង្ហា ញលៅកនុងរបាយការណ៍លោលនលោបាយបុគ្គលដដលជាប់ទក់ទងនឹងចាំនុចនីមួយៗ។ 

(ក) រទពយហិរញ្ញវតថុ 

រាល់រទពយស្កមមហិរញ្ញវតថុ ដដលរតូវបានវាស់្ដវងជាបនតប ទ ប់ លៅកនុងការចាំណាយរ ាំល  
តន្តមលបចចុបបននតាមរ  របាក់ចាំលណញ ឬខាត ឬរបាក់ចាំណូលលផសងៗលទៀតោស្ស័្យលលើ
ការចាត់ថាន ក់ន្តនរទពយហិរញ្ញវតថុ។ 

ឧបករណ៍បាំណុល 
(i)              

រទពយស្កមមហិរញ្ញវតថុរតូវបានលធវើល ើង ស្រមាប់ការរបមូលលាំហូរស្ថច់របាក់តាម    
កិចចស្នា ដដលលាំហូរស្ថច់របាក់ទាំងល ោះតាំណាងឱ្យការទូទត់របាក់លដើមនឹងការ
របាក់ដតប ុលណាណ ោះ។ ចាំណូលការរបាក់រតូវបានទទួលស្ថគ ល់ លដាយការយកអរតាការ
របាក់ដដលមានរបសិ្ទធភាពលៅនឹងតន្តមលលោងស្រុបន្តនរទពយហិរញ្ញវតថុ លៅលពលដដល
រទពយស្កមមចុោះលែាយជាបនតប ទ ប់ ចាំណូលការរបាក់រតូវបាន    ទទួលស្ថគ ល់លដាយ
អនុវតតអរតាការរបាក់របកបលដាយ របសិ្ទធភាពលៅនឹងន្តថលរ ាំល  ន្តនរទពយស្កមម  
ហិរញ្ញវតថុ។  

វធីិស្ថស្រស្តការរបាក់ដដលមានរបសិ្ទធភាព គឺ្វធីិស្ថស្រស្តមួយន្តនការគ្ណ ចាំណាយ 
រ ាំល  ន្តនរទពយហិរញ្ញវតថុនឹងដបងដចកចាំណូលការរបាក់កនុងរ  លពលដដលពាក់ព័នធ។ 
អរតាការរបាក់មានរបសិ្ទធភាព គឺ្ជាអរតាដដល discount estimated future cash 
receipts (រមួទាំងន្តថលលស្វានិងពិនទុទាំងអស់្ដដលបានបង់ ឬទទួលបាន ដដលជាដផនក 
ស្ាំខាន់ន្តនអរតាការរបាក់ន្តថលលដើមរបតិបតតិការនឹង other Preminums ឬ discounts) 
លដាយមិនរាប់បញ្ចូ លលការខាតបង់ឥណទន ដដលរ ាំពឹងទុកតាមរយោះោយុកាល      
រ ាំពឹងទុកន្តនរទពយហិរញ្ញវតថុឬរ  លពលែលី(លៅលពលស្មស្ស្ប)។   



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

                                                                                                                    ២៣ 

៤. ទគាលនទោបាយគណទនយយសខំាន់ៗ(រពីេំព័រម ន) 
៤.៥    ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុ (          ន) 

  (ក)  រទពយហិរញ្ញវតថុ (          ន) 
ឧបករណ៍បាំណុល (តពីទាំព័រមុន) 
(ii) តន្តមលបចចុបបននតាមរ  របាក់ចាំណូលលផសងលទៀត  

រទពយស្កមមហិរញ្ញវតថុរតូវបានលធវើល ើង ស្រមាប់ការរបមូលលាំហូរស្ថច់របាក់តាម   កិចច
ស្នានឹងការលក់រទពយហិរញ្ញវតថុ ដដលលាំហូរស្ថច់របាក់របស់្រទពយតាំណាងឱ្យការទូទត់
លដើម និងការរបាក់ដតប ុលណាណ ោះ។  កនុងតន្តមលលោងរតូវបាន លធវើល ើងតាម     រ  របាក់
ចាំណូលលផសងៗ និងបងគរទុកនុងទុនបរមុងតន្តមលបចចុបបនន លលើកដលងដតការទទួលស្ថគ ល់ឱ្
នភាពន្តនតន្តមលចាំណូលការរបាក់ និងអរតាបតូររបាក់បរលទស្ ដដលរតូវបានទទួលស្ថគ ល់
លដាយផ្ទទ ល់នូវរបាក់ចាំលណញឬខាត។ ចាំណូលការរបាក់រតូវបានគ្ណ លដាយលរបើវធីិស្ថ
ស្រស្តអរតាការរបាក់       របសិ្ទធភាព។ 

(iii) តន្តមលបចចុបបននតាមរ  ចាំលណញ ឬ ខាត 
រាល់រទពយស្កមមហិរញ្ញវតថុលផសងៗដដលមិនរតូវ និងលកខ  វនិិ   យស្រមាប់ចាំណាយ
រ ាំលស់្ ឬតន្តមល     តាមរ  របាក់ចាំណូលលផសងៗលទៀត រតូវបានវាស់្ដវងតាមតន្តមល
បចចុបបននតាមរ  របាក់ចាំលណញ ឬ  ។ 

 

ធ ោរកាំណត់ចាំណាត់ថាន ក់ឧបករណ៍បាំណុលល ើងវញិ និងលពលណាគ្ាំរោូជីវកមមរបស់្ែលួន
ស្រមាប់ការរគ្ប់រគ្ងរទពយទាំងល ោះផ្ទល ស់្បតូរ។ 

       ការវនិិលោគ្ 

រាល់ការវនិិលោគ្មូលធនរតូវបានវាស់្ដវងជាបនតប ទ ប លដាយតន្តមលស្មស្ស្បជាមួយ និងការ
ចាំលណញនិងខាតទទួលស្ថគ ល់ជារបាក់ចាំលណញឬខាតលលើកដលងកដនលង ដដលធ ោរបាន
លរជើស្លរ ើស្លដើមបីបង្ហា្ ញការផ្ទល ស់្បតូរជាបនតប ទ ប់ន្តនតន្តមលស្មស្ស្ប លៅកនុងរបាក់ចាំណូលលផសង
លទៀត និងរបមូលបានលៅកនុងទុនបរមុងតន្តមលស្មស្ស្បលៅលពលមានការទទួលស្ថគ ល់  ដាំបូង។ 

ការកាំណត់តន្តមលរតឹមរតូវតាមរយៈរបាក់ចាំណូលលផសងៗលទៀត មិនរតូវបានអនុញ្ហញ តលទរបសិ្នលបើ
ការវនិិលោគ្មូលធនរតូវបានលធវើល ើងស្រមាប់ការលធវើពាណិជាកមម ឬរតូបានកាំនត់លដើមបីលុប
បាំបាត់ ឬកាត់បនថយោ ងខាល ាំងនូវការវាស់្ដវងឬភាពជាប់ោប់ន្តនការទទួលស្ថគ ល់ដដលនិងលកើត
ល ើង។



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

                                                                                                                     ២៤ 

៤. ទគាលនទោបាយគណទនយយសខំាន់ៗ(រពីេំព័រម ន) 
៤.៥     ឧបក្រណ៍ហិរញ្ញវតថុ (          ន) 

(ក)     រទពយហិរញ្ញវតថុ (          ន) 
       ការវនិិលោគ្ (តពីទាំព័រមុន) 
របាក់ចាំណូលភាគ្ោភពីរបលភទរទពយស្កមមហិរញ្ញវតថុរតូវ បានទទួលស្ថគ ល់ជារបាក់    ឬ
ខាតលៅលពលសិ្ទធទទួលបានការទូទត់រតូវបានបលងកើតល ើង     លុោះរតាដតភាគ្ោភ
តាំណាងឱ្យដផនកែលោះន្តថលលដើមវនិិលោគ្រត ប់មកវញិ។ 

         (ខ)     បាំណុលហិរញ្ញវតថុ  

(i)   បាំណុលហិរញ្ញវតថុងៅតថ្មលសមស្រសបាមរយៈរបាក់្ចាំងណញឬខាត  

តន្តមលស្មស្ស្បតាមរយៈរបាក់ចាំលណញ ឬការខាតរមួមានបាំណុលហិរញ្ញវតថុដដលរតូវ
បានលធវើ ល ើងស្រមាប់ការលធវើពាណិជចកមមឬរតូវបានកាំណត់ លដើមបីលុបបាំបាត់ឬកាត់
បនថយការទទួលស្ថគ ល់មិនរតូវោន ដដលោចនិងលកើតល ើង។ ការផ្ទល ស់្បតូរតន្តមល    ស្ម
ស្ស្បន្តនបាំណុលហិរញ្ញវតថុទាំងលនោះរតូវបានទទួលស្ថគ ល់លៅកនុងរបាក់ចាំលណញឬការ
បាត់បង់។ 

(ii)  បាំណុលហិរញ្ញវតថុលផសងៗ 

វធីិស្ថស្រស្តការរបាក់របកបលដាយរបសិ្ទធភាព    គឺ្ជាវធីិស្ថស្រស្តមួយ ន្តនការគ្ណ 
ចាំណាយរាំលស់្ន្តនបាំណុលហិរញ្ញវតថុ និងការដបងដចកចាំណាយការរបាក់កនុងរយៈលពល
ជាក់ោក់ណាមួយ ។  អរតាការរបាក់មាន  របសិ្ទធភាពគឺ្ជាអរតា ដដលមាន discount 
estimated Future cash paymentsជាក់ោក់ (រួមបញ្ចូ លន្តថលលស្វានិងចាំណុចទាំងអស់្
ដដលរតូវបានទូទត់ឬទទួល ដដលជាដផនកស្ាំខាន់ន្តនអរតាការរបាក់របសិ្ទធភាព 
របតិបតតិការចាំណាយនិង other preminums ឬ discounts ) តាម  រយៈោយុកាលរ ាំពឹង
ទុកន្តន ការទទួលែុស្រតូវហិរញ្ញវតថុ ឬរយៈលពលែលី (កនុងករណីដដលស្មរមយ)   

(គ្)    ឧបករណ៍មូលធន  

ឧបករណ៍មូលធន   ដដលរតូវបានចាត់ថាន ក់ជាមូលធនរតូវបានវាស់្ដវងដាំបូងលដាយន្តថលលដើម
លហើយមិនរតូវបានវាស់្ដវងល ើងវញិ   



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

                                                                                                                     ២៥ 

៤. ទគាលនទោបាយគណទនយយសខំាន់ៗ(រពីេំព័រម ន) 
៤.៥    ឧបក្រណ៍ហិរញ្ញវតថុ (តពីទាំព័រមុន) 

(គ្)    ឧបករណ៍មូលធន (តពីទាំព័រមុន) 

ភាគ្ហ ុនធមមតារតូវបានចាត់ថាន ក់ជាភាគ្ហ ុននឹងរតូវបានកត់រតាតាមចាំណូលដដលទទួល
បានសុ្ទធន្តនន្តថលលដើមរបតិបតតិការលដាយផ្ទទ ល់។  

ភាគ្ោភលលើភាគ្ហ ុនធមមតារតូវបានទទួលស្ថគ ល់ថាជាបាំណុលលៅលពលដដលរតូវបាន អនុ
ម័តស្រមាប់ភាពស្មស្ស្ប។ 

( )          ការមិនទទួលស្ថគ ល់ 

រទពយស្   ហិរញ្ញវតថុ ឬដផនកណាមួយរបស់្វាមិនរតូវបានលគ្ទទួលស្ថគ ល់លៅលពល   សិ្ទធិ
ចាំលពាោះស្ថច់របាក់ហូរលចញពីរទពយស្   ហិរញ្ញវតថុ      ផុតកាំណត់ ឬរទពយស្    
ហិរញ្ញវតថុរតូវបានលផទរលៅឱ្យភាគី្លផសងលទៀតលដាយមិនរកាការរគ្ប់រគ្ង  ឬហានិភ័យទាំងអស់្
ន្តនរទពយ    ។  
ការមិនទទួលស្ថគ ល់រទពយស្កមមហិរញ្ញវតថុ គឺ្ជាភាពែុស្ោន រវាងតន្តមលលោងនិងតន្តមលដដល
ទទួលបាន (ស្នមត់ថារាប់បញ្ចូ លទាំងបាំណុលថមី) និងរតូវបានទទួលស្ថគ ល់លៅកនុងរបាក់
ចាំលណញឬខាត។ លលើស្ពីលនោះលទៀត លៅលលើការមិនទទួលស្ថគ ល់ឧបករណ៍បាំណុល ដដល
រតូវបានចាត់ថាន ក់ជាតន្តមលស្មស្ស្បតាមរយៈរបាក់ចាំណូលទូលាំទូោយ លផសងលទៀតការ
ចាំលណញឬខាត ដដលបានរបមូលពីមុនលៅកនុងទុនបរមុងតន្តមលស្មស្ស្បរតូវ បានលធវើចាំណាត់
ថាន ក់ល ើងវញិពីភាគ្ហ ុនលៅរបាក់ចាំលណញឬការបាត់បង់ ។ ផទុយលៅវញិ មិនមានការលធវើចាំ
ណាត់ថាន ក់ល ើងវញិន្តនទុនបរមុងតន្តមលស្មស្ស្បលដើមបីទទួលបានរបាក់ចាំលណញ ឬខាតបង់
ប ទ ប់ពីការមិនទទួលស្ថគ ល់ការវនិិលោគ្មូលធន។  
បាំណុលហិរញ្ញវតថុឬដផនកណាមួយរបស់្វារតូវបានលគ្មិនទទួលស្ថគ ល់ លៅលពលដដល
កាតពវកិចច ដដលបានបញ្ហា ក់លៅកនុងកិចចស្នារតូវបានរ ាំស្ថយលុបលចាលឬផុតកាំណត់។ ការ
ដកដរបោ ងលរចើន ន្តនលកខែណឌ ន្តនបាំណុលហិរញ្ញវតថុ ដដលមានស្ស្ថប់រតូវបានរាប់បញ្ចូ លជា
ការបាំបាត់បាំណុលហិរញ្ញវតថុលដើមនិងការទទួលស្ថគ ល់បាំណុលហិរញ្ញវតថុថមី។ លោងតាមការ
មិនទទួលស្ថគ ល់ន្តនបាំណុលហិរញ្ញវតថុ ភាពែុស្ោន រវាងតន្តមលលោងន្តនបាំណុលហិរញ្ញវតថុដដល
លុបបាំបាត់ ឬលផទរលៅឱ្យភាគី្លផសងលទៀតនិងចាត់ទុកថាជាការចាំណាយ(រមួទាំងរទពយស្កមម
មិនដមនជាស្ថច់របាក់លផទរ ឬបាំណុលដដលបានស្នមត់)រតូវបានទទួលស្ថគ ល់លៅកនុងរបាក់
ចាំលណញ ឬខាត។ 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

                                                                                                                     ២៦ 

៤. ទគាលនទោបាយគណទនយយសខំាន់ៗ(រពីេំព័រម ន) 
៤.៦ សាច់របាក់្និងសាច់របាក់្សមមូល 

 ស្ថច់របាក់និងស្ថច់របាក់ស្មមូលរមួមាន ស្ថច់របាក់ លៅកនុងន្តដ ស្មតុលយ លៅធ ោរ របាក់ 
បលញ្ញើ របាក់បលញ្ញើបានស្នា ជាមួយស្ថថ ប័ន ហិរញ្ញវតថុឥណទន រូបារបូធ ោរ      និងការវនិិលោ
គ្រយៈលពលែលីដដលមានភាពង្ហយស្សួ្លបតូរ លៅជាស្ថច់របាក់ និងការដដលជា   កមមវតថុន្តនការដដល 
មិនមានហានិភ័យកនុងការផ្ទល ស់្បតូរតន្តមលជាមួយរយៈលពលមានកាល     ដាំបូង     ឬតិចជាង។ 

៤.៧ របាក់្តមកល់ាមចាប់ងៅធនាគារជាតិថ្នក្មពុជា 

របាក់បលញ្ញើតាមចាប់តាំណាងលោយរបាក់បលញ្ញើមានកាលកាំណត់ចាាំបាច់ និងស្ថច់របាក់រតូវបានរកា
ទុកលៅធ ោរជាតិន្តនកមពុជាស្ស្បតាមចាប់ស្តីពីស្ថថ ប័នធ ោរ   និងហិរញ្ញវតថុ (“LBFI”) ស្ថច់
របាក់លនោះមិនោចលរបើកនុងហិរញ្ញបបទនដល់របតិបតដិការរបចាាំន្តថៃរបស់្ ធ ោរលទដូលចនោះ  លហើយមិន
រតូវបានចាត់ទុកថាជាដផនកន្តនស្ថច់របាក់ និងស្មមូលស្ថច់របាក់ស្រមាប់លោលបាំណងន្តនលាំហូរ
ស្ថច់របាក់លទ។ 

 

៤.៨ ឱ្នភាព 

 

 (ក្)    ឱ្នភាពថ្នរទពយសក្មមហិរញ្ញវតថុ 

ធ ោរទទួលស្ថគ ល់របាក់ឧបតថមភស្រមាប់ការខាតបង់ឥណទន ដដលរ ាំពឹងទុកលលើ ការវ ិ
និលោគ្លលើឧបករណ៍បាំណុល   ដដលរតូវបានវាស់្ដវងលដាយចាំណាយរាំលស់្     ឬតាមតន្តមល
ស្មស្ស្បតាមរយៈរបាក់ចាំណូលលមែិតលផសងលទៀត ។ 
ការខាតបង់ឥណទនដដលបានរ ាំពឹងទុក រតូវបានបា ន់របមាណថាជាភាពែុស្ោន រវាង    លាំ
ហូរស្ថច់របាក់កិចចស្នាទាំងអស់្ដដលលកើតល ើង លដាយស្ថរធ ោរលោងតាមកិចចស្នា 
និងលាំហូរស្ថច់របាក់ទាំងអស់្ ដដលធ ោររ ាំពឹងថានឹងទទួលបានការបញ្ចុ ោះតន្តមលតាមអរតា
ការរបាក់មានរបសិ្ទធិភាពលដើម។ 
ការបាត់បង់ឥណទន    ដដលរ ាំពឹងទុកកនុងរយៈលពល ១២ ដែគឺ្ជាដផនកមួយន្តនការបាត់បង់
ឥណទន   ដដលបានរ ាំពឹងទុកលពញមួយោយុកាល   ដដលបណាត លមកពីរពឹតតិការណ៍មិន
របរកតីលលើឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុដដលោចលធវើលៅបានកនុងរយៈលពល១២ ដែប ទ ប់ពីកាល
បរលិចេទរាយការណ៍។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុដដលការខាតបង់ ឥណទនដដលរ ាំពឹងទុកកនុង    រ
យៈលពល ១២ ដែរតូវបានទទួលស្ថគ ល់ថាជា“ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុដាំណាក់កាលទី ១” ។ 
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុដដលរតូវបានបរមុងទុកស្រមាប់ដាំណាក់កាលទី ១ មិនបានទទួលរង



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

                                                                                                                     ២៧ 

៤. ទគាលនទោបាយគណទនយយសខំាន់ៗ(រពីេំព័រម ន) 
៤.៨ ឱ្នភាព (តពីទាំព័រមុន) 

 (ក្)     ឱ្នភាពថ្នរទពយសក្មមហិរញ្ញវតថុ (តពីទាំព័រមុន) 

នូវការលកើនល ើងគួ្រឱ្យកត់ស្មាគ ល់នូវហានិភ័យឥណទនចាប់តាាំងពីមានការទទួលស្ថគ ល់ដាំបូង
និងមិនមានបញ្ហា ឥណទន។ 
ការបាត់បង់ឥណទនដដលរ ាំពឹងទុកកនុងរយៈលពលមួយគឺ្ជាការបាត់បង់ឥណទនដដលរ ាំពឹងទុក
ដដលបណាត លមកពីរពឹតតិការណ៍ដដលោចលកើតមានទាំងអស់្លលើោយុកាល  ដដលរ ាំពឹងទុកន្តន
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុឬរយៈលពលន្តនការប ោះពាល់កិចចស្នាអតិបរមា។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុដដល
ការបាត់បង់ឥណទន ដដលរ ាំពឹងទុកកនុងមួយោយុកាលរតូវបានទទួលស្ថគ ល់ ប ុដនតមិនមានការ
ថយចុោះឥណទនរតូវបានលគ្លៅថា“ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុដាំណាក់កាលទី ២” ។ ឧបករណ៍
ហិរញ្ញវតថុដដលរតូវបានបរមុងទុកស្រមាប់ដាំណាក់កាលទី ២ គឺ្ជាឧបករណ៍ដដលបានជួបរបទោះ
នូវការលកើនល ើងគួ្រឱ្យកត់ស្មាគ ល់ន្តនហានិភ័យឥណទន    ចាប់តាាំងពីមានការទទួលស្ថគ ល់
ដាំបូងប ុដនតមិនមានការខាតបង់ឥណទន។  
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុដដលការបាត់បង់ឥណទនដដលរ ាំពឹងទុកលពញមួយ     រតូវបាន
ទទួលស្ថគ ល់ លហើយដដលលែាយឥណទនរតូវបានលគ្ចាត់ទុកថាជា "ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុ
ដាំណាក់កាលទី ៣"   
ចាំនួនទឹករបាក់ន្តនការបាត់បង់ឥណទនដដលរ ាំពឹងទុកនឹងរតូវបានលធវើបចចុបបននភាពលៅកាល
បរលិចេទរាយការណ៍នីមួយៗ លដើមបីឆលុោះបញ្ហច ាំងពីការផ្ទល ស់្បតូរហានិភ័យឥណទនចាប់តាាំងពីការ
ទទួលស្ថគ ល់ដាំបូងន្តនឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុលរៀងៗែលួន។ ធ ោរទទួលស្ថគ ល់ការខាតបង់ឥណ
ទនដដលរ ាំពឹងទុកកនុងោយុកាលលៅលពល  ដដលមានហានិភ័យឥណទនលកើនល ើងចាប់តាាំងពី
មានការទទួលស្ថគ ល់ដាំបូង។ លទោះោ ងណាក៏លដាយរបសិ្នលបើហានិភ័យឥណទនលៅលលើ
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុមិនបានលកើនល ើងគួ្រឱ្យកត់ស្មាគ ល់ ចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថគ ល់ដាំបូង
ធ ោរវាស់្របាក់ឧបតថមភស្រមាប់ការខាតបង់ស្រមាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុល ោះកនុងចាំនួនលស្មើនឹង 
១២ ដែន្តនការខាតបង់ឥណទនដដលរ ាំពឹងទុក។ 
ធ ោរទទួលស្ថគ ល់ឱ្នភាព លលើរបាក់ចាំលណញឬការខាតបង់ស្រមាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុទាំង
អស់្ជាមួយនឹងការដកតរមូវដដលរតូវោន លៅនឹងចាំនួនតមកល់របស់្ពួកលគ្តាមរយៈគ្ណនីស្ាំ
វធិានធនការបាត់បង់ លលើកដលងដតការវនិិលោគ្លលើឧបករណ៍បាំណុលដដលរតូវបានវាស់្ដវង
តាមតន្តមលស្មធម៌តាមរយៈរបាក់ចាំណូលលផសងលទៀតដដល ស្ាំវធិានធនបាត់បង់រតូវបានទទួល
ស្ថគ ល់លៅកនុងរបាក់ចាំណូលលផសងលទៀត   និងរតូវបានបងគរទុកលៅកនុងទុនបរមុងនិងមិនកាត់
បនថយចាំនួនទឹករបាក់ដដលបានលោង ន្តនរទពយស្កមមលៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុល ើយ។



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

                                                                                                                    ២៨ 

៤. ទគាលនទោបាយគណទនយយសខំាន់ៗ(រពីេំព័រម ន) 
៤.៨ ឱ្នភាព (តពីទាំព័រមុន) 

 (ក្)     ឱ្នភាពថ្នរទពយសក្មមហិរញ្ញវតថុ (តពីទាំព័រមុន) 

បទបបញ្ញតតិសរមាប់របាក់្ក្មចីនិងបុងររបទន 

លៅន្តថៃទី ១ ដែធនូឆ្ន ាំ ២០១៧ ធ ោរជាតិន្តនកមពុជាបានលចញរបកាស្លលែ ៧-៧១៧-៣៤៤ 
ស្តីពី ការថយចុោះហានិភ័យ ឥណទន      ដដលបានលុបលចាលនូវរបកាស្លលែ ៧៧-០៩-
០៧៤ ស្តីពីការចាត់ថាន ក់រទពយស្កមម  និងការផតល់របសិ្ទធិភាពពី កាលបរលិចេទន្តនបញ្ហា របស់្
វា។ របកាស្លនោះតរមូវឱ្យធ ោរ  និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវតថុចាត់     ចាំណាត់ថាន ក់ផលប័រតកមចី
របស់្ពួកលគ្ជារបាាំថាន ក់។ ធ ោរជាតិន្តនកមពុជាបានលចញស្ថរាចរលលែ ៧៧-០១៨-០០១ ចុោះ
ន្តថៃទី ១៦ ដែកុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៨     លដើមបីបញ្ហា ក់ពីករមិតចាាំបាច់ន្តនរបាក់ឧបតថមភទូលៅនិងជាក់
ោក់ដដលត    ផតល់ជូន លដាយដផែកលលើ     ចាំណាត់ថាន ក់របាក់កមចីនិងបុលររបទនដូចខាង
លរកាម៖  

 

ចាំណាត់ថាន ក់្ ចាំនួនថ្ថៃហួសក្ាំណត់ ករមិតស្ាំវធិានធន 

   

    រយៈងពលខលី (តិច
ជាង រងឺសមើមួយឆ្ន ាំ):- 

  

ធមមា/ឥណទនសតង់ដ្ឋរ 0 ថ្ថៃ ងៅ 14 ថ្ថៃ 1% 

ឥណទនឃ្ល ាំងមើល 15 ថ្ថៃ ងៅ 30 ថ្ថៃ 3% 

ឥណទនងរកាមសតង់ដ្ឋរ 31 ថ្ថៃ ងៅ 60 ថ្ថៃ 20% 

ឥណទនជាប់សងស័យ 61 ថ្ថៃ ងៅ 90 ថ្ថៃ 50% 

ឥណទនបាត់បង់ ចប់ពី 91 ថ្ថៃ 100% 

   

    រយៈងពលឃវង (ងរចើន
ជាងមួយឆ្ន ាំ):- 

  

ធមមា/ឥណទនសតង់ដ្ឋរ 0  ថ្ថៃ ងៅ 29 ថ្ថៃ 1% 

ឥណទនឃ្ល ាំងមើល 30 ថ្ថៃ ងៅ 89 ថ្ថៃ 3% 

ឥណទនងរកាមសតង់ដ្ឋរ 90 ថ្ថៃ ងៅ179 ថ្ថៃ 20% 

ឥណទនជាប់សងស័យ 180 ថ្ថៃ ងៅ 359 ថ្ថៃ 50% 

ឥណទនបាត់បង់ ចប់ពី 360 ថ្ថៃ 100% 

 

 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

                                                                                                                     ២៩ 

៤. ទគាលនទោបាយគណទនយយសខំាន់ៗ(រពីេំព័រម ន) 
៤.៨ ឱ្នភាព (តពីទាំព័រមុន) 

 (ក្)    ឱ្នភាពថ្នរទពយសក្មមហិរញ្ញវតថុ (តពីទាំព័រមុន) 

បទបបញ្ញតតិសរមាប់របាក់្ក្មចីនិងបុងររបទន 

 បទបបញ្ញតតិឃដលរតូវអនុវតតរតូវបានអនុវតតងៅងលើរគប់ទីក្ឃនលង និងងរៅារាងតុលយការរបស់
ធនាគារនិងសាថ ប័នហិរញ្ញវតថុ។ ឥណទននិងបុរបបទនរតូវបានចត់ថាន ក់្ចួល សញ្ញ ណ
សងស័យ ការសងស័យឬខាតបង់ងដ្ឋយចត់ទុក្ជាឥណទនមិនដាំងណើ រការ ។ 

របកាសងនះតរមូវឱ្យមានការងរបៀបងធៀបបទបបញ្ញតតិ សតីពីការថយចុះតថ្មលងដ្ឋយឃផែក្ងលើ 
CIFRS ។ ក្នុងក្រណីបទបបញ្ញតតិឃដលបានគណនាស្រសបារបកាសមានក្រមិតទបជាងការខាត
បង់ឥណទនឃដលរ ាំពឹងទុក្ងដ្ឋយឃផែក្ងលើ CIFRS ធនាគារនឹងទទួលសាគ ល់ការខាតបង់    

ឥណទនឃដលបានរ ាំពឹងទុក្ស្រសបាមCIFRS។ ក្នុងក្រណីបទបបញ្ញតតិខពស់ជាងការបាត់បង់
ឥណទនឃដលបានរ ាំពឹងទុក្ធនាគារនឹងទទួលសាគ ល់ការបាត់បង់ឥណទនឃដលបានរ ាំពឹង     
ទុក្។  

ស្ស្បតាម CIFRS និងលផទរភាពែុស្ោន ពីរបាក់ចាំណូល ដដលបានរកាទុកលៅជាទុនបរមុង 
បទបបញ្ញតតិ។ ធ ោរបានបង្ហា ញនូវទុនបរមុងបទបបញ្ញតតិលៅកនុងលស្ចកតីដថលងការណ៍អាំពីការ
ផ្ទល ស់្បតូរភាគ្ហ ុន   
របាក់កមចីដដលមិនោច  បានឬចាំដណកន្តនរបាក់កមចី   ដដលរតូវបានចាត់ថាន ក់ថារតូវបាន
លុបលចាល ប ទ ប់ពីពិចារណាលលើតន្តមល ដដលោចស្លរមចបានន្តនវតថុបញ្ហច ាំរបសិ្នលបើមានលៅ
លពលលធវើការវនិិចេ័យពីការរគ្ប់រគ្ងមិនមានលទធភាពន្តនការ  ល ើងវញិ។ ការទទួលបានមក
វញិនូវរបាក់កមចី        ដដលបានលុបលចាលកាលពីលពលមុនរតូវបានបង្ហា ញថាជារបាក់
ចាំណូលលផសងលទៀតលៅកនុងរបាយការណ៍ន្តនរបាក់ចាំលណញឬ  ។ 

(ខ)    ឱ្នភាពថ្នរទពយសក្មម មិនឃមនហិរញ្ញវតថុ 

តន្តមលលោងន្តនរទពយ លរៅពីរទពយស្កមមលៅកនុង CIAS 36 - ឱ្នភាពន្តនរទពយមិនអនុវតតរតូវពិនិ
តយល ើងវញិន្តនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុនីមួយៗ  លៅរយៈលពលចុងរោស្រមាប់ការចុោះអន់ថយ
លៅលពលដដលការវាយតន្តមលលលើឱ្នភាពន្តនតន្តមលរបចាាំឆ្ន ាំមានកាតពវកិចច ឬមានការបង្ហា ញថា
រទពយោចចុោះ។ ការថយចុោះរតូវបានវាស់្ លដាយលរបៀបលធៀបតន្តមលរទពយស្កមមជាមួយបរមិាណ
ដដលោចយកមកវញិបាន។ លៅលពលដដលចាំនួនរទពយស្កមមន្តនរទពយ ស្កមមមានលលើស្ពី
ចាំនួនដដលោចស្នសាំបានរទពយស្កមមរតូវបានកត់រតាទុករហូតដល់ចាំនួនទឹករបាក់ដដលោច
យកមកវញិបានលហើយការខាតបង់លលើភាពចុោះថយរតូវបានទទួលស្ថគ ល់។ ចាំនួនរទពយស្កមម 
ដដលោចស្ថត រល ើងវញិបានគឺ្ែពស់្ជាងតន្តមលរទពយស្កមមរបស់្ការចាំណាយតិចជាងការលក់ 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

                                                                                                                     ៣០ 

៤. ទគាលនទោបាយគណទនយយសខំាន់ៗ(រពីេំព័រម ន) 
៤.៨ ឱ្នភាព (តពីទាំព័រមុន) 

(ខ)   ឱ្នភាពថ្នរទពយសក្មម មិនឃមនហិរញ្ញវតថុ (តពីទាំព័រមុន) 

និងតន្តមលដដលកាំពុងលរបើរបាស់្របស់្ែលួន ដដលរតូវបានវាស់្លដាយលោងលៅលលើលាំហូរស្ថច់
របាក់  លពលអ គ្តលដាយបញ្ចុ ោះ អរតាពនធបញ្ចុ ោះពនធដដលឆលុោះបញ្ហច ាំងពីការ វាយតន្តមលទី
ផារបចចុបបននន្តនទឹករបាក់ និងហានិភ័យជាក់ោក់ ចាំលពាោះរទពយស្កមម។ លៅលពលដដលវា
មិនោចបា ន់ស្ថម នពីចាំនួនដដលោចទញយកបានន្តនរទពយស្កមមនីមួយៗ ធ ោរនឹង
កាំណត់ចាំនួនទឹករបាក់ដដលោចយកមកវញិ បានពីរទពយ ស្កមមដដល    មាន។ 
សុ្ទិដឋិនិយមដដលទទួលបានលៅកនុងការរមួបញ្ចូ ល ោន ន្តនោជីវកមម គឺ្ចាប់ពីកាលបរលិចេទ
ន្តន ការទទួលបានការចរចាលៅកាន់អងគភាពបលងកើតស្ថច់របាក់របស់្ ធ ោរ ដដលរតូវ
បានរ ាំពឹងថានឹងទទួលបានអតថរបលោជន៍ពីការរមួបញ្ចូ លោន ន្តនការ បញ្ចូ លោន លដាយមិន
គិ្តថាលតើរទពយស្កមមលផសងលទៀត ឬបាំណុល របស់្អនកទទួលបានរតូវបានចាត់តាាំង លៅអងគ
ភាពទាំងល ោះ។ 
ការខាតបង់លលើឱ្នភាពរតូវបានកត់រតាលៅកនុងរបាយការណ៍ចាំណញឬខាត។  
លៅលពលមានការផ្ទល ស់្បតូរការ       បា ន់ស្ថម នដដលរតូវបានលរបើ លដើមបីកាំណត់ចាំនួន   ទឹក
របាក់ដដលោចរបមូលបានមកវញិការលកើនល ើងជាបនតប ទ ប់ ន្តនចាំនួនទឹករបាក់ដដលោច
របមូលបានមក វញិន្តនរទពយស្កមមរតូវបានចាត់ទុកថាជាការប្ញ្ហច ស្ន្តនការខាតបង់ន្តនឱ្
នភាពពីមុន និងរតូវបានលគ្ទទួលស្ថគ ល់ជាតន្តមលលោងន្តនរទពយស្កមម ដដលនឹងរតូវបានលគ្
កាំណត់(ដករ ាំលស់្លចញ) ពុាំមានការទទួលស្ថគ ល់លលើការខាតបង់លលើឱ្នភាពលទ។  
ការប្ញ្ហច ស្រតូវបានទទួលស្ថគ ល់លៅកនុងរបាយការណ៍ចាំលណញឬខាតភាល មៗ។  

៤.៩ សាំវធិានធន 

ស្ាំវធិានធននឹងរតូវបានទទួលស្ថគ ល់លៅលពលដដល    មានកាតពវកិចចបចចុបបនន (ស្ស្បចាប់ 
ឬមានលកខណៈស្ថថ ប ) ជាលទធផលន្តនរពឹតតិការណ៍កនលងមកលៅលពល          ដដលោចមានលាំហូរ
លចញ ន្តនរបភពធនធានលស្ដឋកិចច       ដដលទទួលបានផលរបលោជន៍លស្ដឋកិចចនឹងរតូវបាន
ទមទរលដើមបីលដាោះស្ស្ថយកាតពវកិចចល ោះ លហើយលៅលពលដដលការបា ន់ស្ថម នដដលោចទុកចិតត
បាន ន្តនចាំនួនទឹក របាក់ោចរតូវបានលធវើល ើង។         ស្ាំវធិានធនរតូវបានពិនិតយល ើងវញិលៅចុង
បញ្ច ប់ន្តនរយៈលពលរាយការណ៍នីមួយៗនិងរតូវបានដកតរមូវលដើមបីឆលុោះបញ្ហច ាំងពីការបា ន់ស្ថម នដ៏
លែបាំផុត  លពលបចចុបបនន។  



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

                                                                                                                    ៣១ 

៤. ទគាលនទោបាយគណទនយយសខំាន់ៗ(រពីេំព័រម ន) 

៤.៩ សាំវធិានធន(តពីទាំព័រមុន) 

លៅលពលដដលផលប ោះពាល់ន្តនតន្តមលលពលលវោន្តនរបាក់មានស្ថរវនត ស្ាំវធិានធនគឺ្ជាតន្តមល
បចចុបបនន ន្តនការចាំណាយដដលបានបា ន់របមាណដដលរតូវការលដើមបីទូទត់កាតពវកិចច។ អរតា
បញ្ចុ ោះតន្តមល គឺ្ជាអរតាពនធមុនដដលបង្ហា ញពីការវាយតន្តមលទីផារបចចុបបននន្តនតន្តមលលពលលវោន្តន
របាក់ និងហានិភ័យ ជាក់ោក់ចាំលពាោះបាំណុល។ ការដកការបញ្ចុ ោះតន្តមលរតវូបានទទួលស្ថគ ល់ថាជា
ការចាំណាយការរបាក់កនុងរបាក់ចាំលណញ ឬការខាត។ 

៤.១០ អតថរបងោជន៍បុគគលិក្ 

របាក់្ឈនួល របាក់្ងបៀវតស៍ របាក់្រង្ហវ ន់ និង វភិាគទនសនតិសុខសងគមរតូវបានទទួលសាគ ល់ថាជា
ការចាំណាយក្នុងឆ្ន ាំរតូវបានផតល់ជូនដល់និងោជិក្។ ការអវតតមានសាំណងក្នុងរយៈងពលខលីដូច
ជាការឈប់សរមាក្របចាំឆ្ន ាំឃដលមានរបាក់្ឈនួលរតូវបានងគទទួលសាគ ល់ ងៅងពលឃដលងសវា
ក្មមរតូវបានផតល់ជូនងដ្ឋយនិងោជិក្ឃដលបងងកើនសិទធិទទួលបានអវតតមានសាំណងនាងពលអ
នាគត។ អវតតមានសាំណងឃដលមិនមានរយៈងពលខលីដូចជាការឈប់សរមាក្ឈឺរតូវបានងគ
ទទួលសាគ ល់ងៅងពលអវតតមានងក្ើតងឡើង។  

៤.១១ ពនធងលើរបាក់្ចាំងណញ 

(ក្)     ពនធចរនដ 

                                                            
                                        

ពនធចរនដរតូវបានវាស់ឃវងងដ្ឋយងរបើអរាពនធនិងចាប់ពនធឃដលរតូវបានអនុម័ត ឬ អនុម័
តោ៉ងសាំខាន់ងៅចុងបញ្ច ប់ថ្នការយិបរងិចេទរបស់របាយការណ៍ និង រតូវបានទទួល
សាគ ល់ក្នុង របាយការណ៍ចាំងណញឬខាតងលើក្ឃលងឃតពនធឃដលទក់្ទងងៅនឹងធាតុ
ឃដលបានទទួលសាគ ល់ងរៅពីរបាក់្ចាំងណញ ឬខាត(របាយការណ៍លទធផលងពញងលញ 
ឬងៅក្នុងមូលធនងដ្ឋយផ្ទទ ល់)។ 

(ខ)     ពនធពនារ 

 ពនធពនាររតូវបានទទួលសាគ ល់ងដ្ឋយងរបើវធីិសាស្រសតបាំណុលសរមាប់ ភាពខុសគាន    ប
ងណាត ះោសននទាំងអស់ងរៅពីការងក្ើតងឡើងពី ការទទួលសាគ ល់ដាំបូងថ្នរទពយសមបតតិ ឬ
ការទទួល ខុសរតូវក្នុងរបតិបតតិការ ឃដលមិនឃមនជាការរមួបញ្ចូ លគាន ថ្នោជីវក្មម និង
ងៅងពលរបតិបតតិការងនាះមិនប៉ះពាល់ដល់របាក់្ចាំងណញគណងនយយ ក៏្មិនឃមនជា
របាក់្ចាំងណញជាប់ពនធ។ 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

                                                                                                                     ៣២ 

៤. ទគាលនទោបាយគណទនយយសខំាន់ៗ(រពីេំព័រម ន) 

៤.១១ ពនធងលើរបាក់្ចាំងណញ(តពីទាំព័រមុន) 

(ខ)     ពនធ ពនារ(តពីទាំព័រមុន) 

ពនធ ពនារងលើរទពយសក្មម និង រទពយអក្មមរតូវបានក្ាំណត់ងដ្ឋយងរបើអរា ពនធឃដលរ ាំពឹង
ទុក្ងដើមបី អនុវតតន៍ងៅងលើចាំងណញជាប់ពនធងៅក្នុងឆ្ន ាំឃដលភាពខុសគាន ទាំងងនាះរតូវបាន
រ ាំពឹងថានឹងសាត រមក្វញិ ឬ សងវញិឃផែក្ងលើអរាឃដលបានអនុម័ត ឬ រតូវបានអនុម័តងៅ
រាល់ចុងការយិបរងិចេទថ្ន របាយការណ៍។ 

                     ពនធ ពនារសក្មមរតូវបានទទួលសាគ ល់រាល់រគប់ភាពខុសគាន បងណាត ះោសនន ឃដលោច
កាត់ក្ងបានការងោងងៅមុខថ្នការខាតពនធឃដលមិនបានងរបើរបាស់ ក្នុងក្រណីឃដលវា
ទាំនងថា ចាំងណញឃដលបង់ពនធ ោចងរបើរបាស់សរមាប់ទូទត់ភាពខុសគាន បងណាត ះោសនន
ឃដលោចកាត់ក្ងបានការងោងងៅមុខថ្នការខាតពនធឃដលមិនបានងរបើរបាស់ោចយក្ម
ក្ងរបើរបាស់បាន។ តថ្មលងោងរបស់ពនធ ពនាររសក្មម    ឃដលទទួលសាគ ល់រតូវបានពិនិតយ
ងឡើងវញិ                                                  
                                     

        ពនធពនារចរនដបានទទួលសាគ ល់ ងៅក្នុងការជាប់ទក់្ទងងៅនឹងមូលដ្ឋឋ នរបតិបតតិការ  របាក់្
ចាំងណញឬខាត របាក់្ចាំណួលងផសងៗងទៀតឬងដ្ឋយផ្ទទ ល់ក្នុងមូលធន។ ពនធ ពនាររងក្ើតងឡើងពី
ការរមួបញ្ចូ លោជីវក្មមឃដលងធវើវងិសាធនក្មមងៅងលើ goodwill ឬ negative goodwill។  

ពនធងលើរទពយសក្មមនិងបាំណុលពនធចរនត ឬពនធ ពនាររងលើរទពយសក្មម និងបាំណុលរតូវបាន
ទូទត់សងងៅងពលឃដលមានសិទធិអនុវតតាមចាប់ងដើមបីក្ាំណត់រទពយសមបតតិពនធចរនដ របឆ្ាំង
នឹងបាំណុលពនធបចចុបបនន   និងងៅងពលឃដលពនធ ពនាររជាប់ទក់្ទងនឹងអងគភាពជាប់ពនធឃត
មួយ (ឬងលើអងគភាពពនធងផសងៗគាន បុ៉ឃនតពួក្ងគមានងចតនា) ងដើមបីទូទត់រទពយសមបតតិពនធនិង
បាំណុលចរនដាមមូលដ្ឋឋ នសុទធ) ជាមួយនិងោជាា ធរពនធដ្ឋរដូចគាន  ។ 

៤.១២ ថ្ថលងដើមក្មចី  

ន្តថលលដើមន្តនការែចី        លដាយផ្ទទ ល់លៅនឹងការទិញ ការស្ថងស្ង់ ឬការផលិតរទពយស្មបតតិ
ដដលមានលកខណៈស្មបតតិរគ្ប់រោន់               របាក់ចាំលណញ ឬខាតលដាយលរបើវធីិ
ស្ថស្រស្តការរបាក់របកបលដាយរបសិ្ទធភាព។ 
 
 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

                                                                                                                     ៣៣ 

៤. ទគាលនទោបាយគណទនយយសខំាន់ៗ(រពីេំព័រម ន) 
៤.១៣ ភតិស្នា  

ធ ោរវាយតន្តមលថាលតើកិចចស្នាមាន ឬមានកិចចស្នាជួលលៅលពលចាប់លផតើមកិចចស្នា។ 
ធ ោរទទួលស្ថគ ល់សិ្ទធកនុងការលរបើរបាស់្រទពយ និងបាំណុលជួលដដលរតូវោន លៅនឹងការលរៀបចាំ
ភតិស្នាទាំងអស់្ដដលជាអនកជួលលលើកដលងដតរទពយដដលមានតន្តមលទបនិងការជួលរយៈ
លពលែលី លដាយមានរយៈលពល ១២ ដែឬតិចជាងលនោះ។  
ចាំលពាោះភតិស្នាទាំងលនោះ ធ ោរទទួលស្ថគ ល់ការទូទត់ភតិស្នាជាចាំណាយរបតិបតតិការ
តាមវធីិស្ថស្រស្តរតង់កនុងរយៈលពលជួលលុោះរតាដតមានមូលដាឋ នរគឹ្ោះជារបព័នធមួយលទៀតតាំណាង
ឱ្យគ្ាំរូន្តនលពលលវោ ដដលផលរបលោជន៍លស្ដឋកិចចពីរទពយស្មបតតិ ដដលបានជួលរតូវបាន       
លរបើរបាស់្។ 

ធ ោរទទួលស្ថគ ល់សិ្ទធិលរបើរបាស់្រទពយស្កមម និងបាំណុលជួលលៅកាលបរលិចេទចាប់លផតើម     
ជួល។ សិ្ទធិលរបើរបាស់្រទពយស្កមម និងបាំណុលភតិស្នាពាក់ព័នធរតូវបានបង្ហា ញជាធាតុប ទ ត់
ដាច់លដាយដ កលៅកនុងលស្ចកតីដថលងការណ៍ស្តីពីជាំហរហិរញ្ញវតថុ។ 

សិ្ទធិលរបើរបាស់្រទពយស្កមម រតូវបានវាស់្ដាំបូងលដាយន្តថលលដើម។ ន្តថលលដើមរមួបញ្ចូ លទាំងចាំនួនទឹក
របាក់ដាំបូងន្តនបាំណុលភតិស្នាដដលរតូវបានដកតរមូវស្រមាប់ការទូទត់ភតិស្នាណាមួយ
ដដលបានលធវើល ើងលៅ ឬមុនកាលបរលិចេទចាប់លផតើមបូករួមនឹងន្តថលលដើមលដាយផ្ទទ ល់ដាំបូង ដដល
បានលកើតល ើងដកការលលើកទឹកចិតតដដលទទួលបាន។ 
 

សិ្ទធិលរបើរបាស់្រទពយស្មបតតិ រតូវបានវាស់្ជាបនតប ទ ប់លដាយការចាំណាយរ ាំលស់្តិចនិងការខាត
បង់លលើឱ្នភាពន្តនតន្តមលនិងការដកតរមូវចាំលពាោះការវាស់្ដវងលលើបាំណុលភតិស្នា។ ការរ ាំលស់្
ចាប់លផតើមពីកាលបរលិចេទចាប់លផតើមន្តនការជួល។ របសិ្នលបើកិចចស្នាជួលលផទរភាពជាមាច ស់្ន្តន
រទពយ  មូលដាឋ នលៅឱ្យធ ោរ ឬ ន្តថលលដើមន្តនសិ្ទធិលរបើរបាស់្រតឹមរតូវឆលុោះបញ្ហច ាំងថា រកុមហ ុនរ ាំពឹង
ថានឹងលរបើជលរមើស្ទិញរទពយស្មបតតិ ដដលោចលរបើរបាស់្បានរតូវបានរ ាំលស់្លលើោយុកាលមាន
របលោជន៍របស់្ រទពយស្មបតតិមូលដាឋ ន។ លបើមិនដូលចាន ោះលទធ ោរនឹងរ ាំលស់្រទពយស្មបតតិដដល
រតូវលរបើលៅលដើមចុងបញ្ច ប់ន្តនជីវតិដដលមានរបលោជន៍ន្តនរទពយស្មបតតិ   លរបើរបាស់្រតឹមរតូវឬ
ចុងបញ្ច ប់ន្តនរយៈលពលជួល។  
 
 
 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

                                                                                                                     ៣៤ 

៤. ទគាលនទោបាយគណទនយយសខំាន់ៗ(រពីេំព័រម ន) 
៤.១៣ ភតិស្នា (តពីទាំព័រមុន) 

បាំណុលភតិស្នារតូវបានវាស់្ដាំបូងតាមតន្តមលបចចុបបននន្តនការជួល ដដលមិនរតូវបានបង់លៅ
កាលបរលិចេទចាប់លផតើមលដាយរតូវ discounted លដាយលរបើអរតាការរបាក់ជាក់ដស្តងលៅកនុង          
ភតិស្នា។ របសិ្នលបើអរតាលនោះមិនោចរតូវបាន កាំណត់ោ ងង្ហយស្ស្ួលធ ោរនឹង         
លរបើរបាស់្អរតារបាក់កមចីបដនថមរបស់្ែលួន។  

បាំណុលភតិស្នារតូវបានវាស់្ជាបនតប ទ ប់លដាយចាំណាយរ ាំលស់្លដាយលរបើវធីិស្ថស្រស្តការរបាក់
របកបលដាយរបសិ្ទធភាព។ វារតូវបានលគ្     ជួស្ជុលល ើងវញិលៅលពលមានការផ្ទល ស់្បតូរការទូ
ទត់ភតិស្នា លពលអ គ្ត(លរៅពីការផ្ទល ស់្បតូរការជួលដដលមិនរតូវបានលគ្ ចាត់ទុកថាជា
ការជួលដាច់លដាយដ ក) ជាមួយនឹងការដកតរមូវដដលរតូវោន រតូវបានលធវើល ើង ចាំលពាោះចាំនួនទឹក
របាក់ន្តនការលរបើសិ្ទធិលរបើរបាស់្ឬរតូវបានទទួលស្ថគ ល់ចាំលណញ ឬខាតរបសិ្ន លបើចាំនួនតរមូវរតូវ
បានកាត់បនថយមករតឹមសូ្នយ។ 

៤.១៤ ឥណទនលផសងៗលទៀតដដលមានកិចចស្នា 
លៅកនុងដាំលណើ រការោជីវកមមធមមតាធ ោរ បានចុោះកិចចស្នាទក់ទងនឹងឥណទនដន្តទលទៀត
រមួមានកិចចស្នារបាក់កមចីលិែិតឥណទននិងលិែិតធា ។ លោលនលោបាយគ្ណលនយយ 
និង បទបបញ្ញតតិរតូវបានអនុវតតតាមរបកាស្លលែ ៧៧-០១៧-៣៤៤ របស់្ធ ោរជាតិន្តនកមពុជា  
និងស្ថរាចរលលែ ៧៧-០១៨-០០១ ស្ថរារអររក៏ឺលៅកនុងកាំណត់ស្មាគ ល់ ៤.៨ (ក) ខាងលលើ។ 

៤.១៥            តន្តមលស្មស្ស្ប 

  តន្តមលស្មស្ស្ប គឺ្ជាតន្តមលដដលនឹងរតូវទទួលលដើមបីលក់រទពយស្កមមឬ បង់លដើមបីលផទរការទទួលែុស្
រតូវកនុងរបតិបតតិការតាមលាំដាប់លាំលដាយរវាងអនកចូលរមួទីផារ លៅកាលបរលិចេទន្តនការវាស់្ដវង
លដាយមិនគិ្តពីតន្តមលល ោះោចស្លងកតបានលដាយផ្ទទ ល់ឬបា ន់ស្ថម នលដាយលរបើបលចចកលទស្វាយ
តន្តមលលទ។ ការវាស់្ដវងលនោះស្នមតថារបតិបតតិការលនោះលកើតល ើងទាំងលៅកនុងទីផារលោលឬកនុង
ករណីដដលោម នទីផារស្ាំខាន់លៅកនុងទីផារដដលមានគុ្ណស្មបតតិលរចើនបាំផុត។ ចាំលពាោះរទពយ
ស្កមមមិនដមនហិរញ្ញវតថុការវាស់្តន្តមលស្មស្ស្បរតូវ គិ្តគូ្រពីស្មតថភាពរបស់្អនកចូលរមួកនុងទី
ផារកនុងការបលងកើតផលរបលោជន៍លស្ដឋកិចចលដាយលរបើរទពយល ោះ កនុងការលរបើរបាស់្ែពស់្បាំផុត និង
លែបាំផុតឬលដាយលក់វាលៅអនកចូលរមួទីផារលផសងលទៀត     ដដលលរបើរបាស់្រទពយល ោះកនុងការលរបើ
របាស់្ែពស់្  បាំផុតនិងលែបាំផុត។ 

 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
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កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

                                                                                                                     ៣៥ 

៤. ទគាលនទោបាយគណទនយយសខំាន់ៗ(រពីេំព័រម ន) 

៤.១៥ ការវាស់្ដវងលលើតាំន្តលបចចុបបនន (តពីទាំព័រមុន) 

  ស្រមាប់លោលបាំណង លធវើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ការវាស់្តន្តមលបចចុបបននរតូវបានវភិាគ្លៅករមិតទី 

១ ដល់ករមិតទី ៣ ដូចខាងលរកាម៖ 

  ករមិតទី១:  ធាតុចូលកនុងបានលគ្ដកស្ស្ង់តន្តមល (មិនដករស្រមួល) លៅកនុងទីផារស្កមមស្រមាប់
រទពយឬការទទួលែុស្រតូវដដលធ ោរោចទទួលបានលៅកាលបរលិចេទវាស់្ដវ
ង។ 

  ករមិតទី២:   ធាតុចូល  គឺ្ជាធាតុចូលលរៅពីតន្តមល ដដលបានដកស្ស្ង់ដដលរាប់បញ្ចូ លកនុង
ករមិតទី១ ដដលោចរតូវបានលគ្អលងកតលែើញស្រមាប់រទពយឬការទទួលែុស្រតូវ
លដាយផ្ទទ ល់ឬលដាយរបលោល។                                 

  ករមិតទី៣:   ធាតុចូលគឺ្ជាធាតុចូលដដលមិនោចរគ្ប់រគ្ងបានស្រមាប់រទពយឬបាំណុល។ 
  

ការលផទរតន្តមលស្មស្ស្បរវាងករមិតរតូវបានកាំណត់ពីកាលបរលិចេទន្តនរពឹតតិការណ៍ឬការ                                                                   
ផ្ទល ស់្បតូរកាលៈលទស្ៈដដលបណាដ លឱ្យមានការលផទររបាក់។ 

៤.១៦ របាក់ចាំណូលពីកិចចស្នាជាមួយអតិថិជន 

របាក់ចាំណូលពីកិចចស្នា ជាមួយអតិថិជនរតូវបានវាស់្ដវងដផែកលលើការពិចារណា ដដលបាន
បញ្ហា ក់លៅកនុងកិចចស្នាជាមួយអតិថិជនជាថនូរនឹងការលក់លស្វាលៅអតិថិជន និងពនធលលើលស្វា
កមមការបងវល់រត ប់មកវញិ ការបងវិលរបាក់ និងការបញ្ចុ ោះតន្តមល។ ធ ោរទទួលស្ថគ ល់របាក់
ចាំណូលលៅលពលដដលបានបាំលពញលស្វាកមមរចួរាល់លៅអតិថិជន។ លដាយលោងលៅតាមែលឹម
ស្ថរន្តនកិចចស្នារបាក់ចាំណូល រតូវបានទទួលស្ថគ ល់ លៅលពលដដលកាតពវកិចចន្តនការអនុវតតរតូវ
បានលពញចិតត  ដដលោចជាចាំណុចណាមួយន្តនលពលលវោ ឬតាម       លពលលវោ។ 

 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
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កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
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                                                                                                                     ៣៦ 

៤. ទគាលនទោបាយគណទនយយសខំាន់ៗ(រពីេំព័រម ន) 

៤.១៦ ចាំរបាក់ចាំណូលពីកិចចស្នាជាមួយអតិថិជន(តពីទាំព័រមុន) 
(ក)       ចាំនួលការរបាក់ 

ចាំណូលការរបាក់រតូវបានទទួលស្ថគ ល់តាមមូលដាឋ នបងគរលដាយដផែកលលើ វធីិស្ថស្រស្តការ
របាក់របកបលដាយរបសិ្ទធភាព។ ចាំណូលការរបាក់លលើរបាក់កមចី និងបុលររបទនរបាក់
បលញ្ញើ និងរបាក់តមកល់លៅធ ោររតូវបានទទួលស្ថគ ល់ជាមូលដាឋ នបងគររបចាាំន្តថៃ។ ការ
របាក់លលើរបាក់កមចីមិនដាំលណើ រការរតូវបានកត់រតាទុកជាការរបាក់ជាជាងការទទួល
ស្ថគ ល់ជារបាក់ចាំណូលរហូតដល់ទទួលបានរបាក់សុ្ទធ ។ 
ស្រមាប់ព័ត៌មានស្តីពីលៅលពលដដលគ្ណនីរបាក់កមចីរបស់្ អតិថិជនរតូវបានចាត់ថាន ក់
ថាមិនដាំលណើ រការសូ្មលមើលកាំណត់ចាំណាាំ ៤.៨ (ក) ។ លោលនលោបាយស្តីពីការពយួរ
ការរបាក់ គឺ្អនុលោមតាមលោលការណ៍ដណ ាំរបស់្ធ ោរជាតិន្តនកមពុជាស្តីពីការពយួរ
ការរបាក់លលើរបាក់កមចីមិនដាំលណើ រការ និង ស្ាំវធិានធនស្រមាប់ការបាត់បង់របាក់កមចី។ 

 (ែ)      ចាំណូលកន្តរមនិងលជើងស្ថរ 
ន្តថលលស្វាលរៀបចាំកមចីរតូវបានទទួលស្ថគ ល់ លៅកនុងរបាយការណ៍លទធផលលៅលពលដដល
លកខែណឌ ទាំងអស់្រតូវបានបាំលពញ។ 

 

ន្តថលលស្វាកមម ន្តថលដាំលណើ រការនិងរបាក់ចាំណូលរបតិបតតិការលផសងលទៀតរតូវបានទទួល
ស្ថគ ល់លៅលពលសិ្ទធិទទួលបានការទូទត់រតូវបានបលងកើតល ើង។ 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
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កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

 ទាំព័រទី ៣៧ 

៥. សាច់របាក់កន ងនៃ 

 2021  2020  2021  2020 
                            ខ            ខ          

        

    ដុោល រោលមរកិ 
1,180 

 
1,315 

 
4,807 

 
5,319 

         - 
 

- 
 

- 
 

- 
        

        

 1,180  1,315  4,807  5,319 
        

៦. របាក់បទញ្ញ ើ និងរមកលក់ន ងធនាគារនានា 
 

 2021  2020  2021  2020 

                            ខ            ខ          

        

លៅ     ៖ 
 

 
 

 
 

 
 

គ្ណនីចរនត 
1,015 

 
2,051 

 
4,135 

 
8,296 

គ្ណនីស្នសាំ 
2,306,367 

 
2,187,054 

 
9,396,139 

 
8,846,634 

របាក់បលញ្ញើមានកាលកាំណត់ 
1,860,500 

 
1,332,302 

 
7,579,677 

 
5,389,161 

        

        
 4,167,882  3,521,407  16,979,951  14,244,091 
        

  ៖ ការខាតបង់ឥណទនដដល
រ ាំពឹងទុក (ECL) 

(4,086) 

 

(3,450) 

 

(16,646) 

 

(13,955) 
        

        
 

       
  4,163,796  3,517,957  16,963,305  14,230,136 
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(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
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កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
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 ទាំព័រទី ៣៨ 

៦. របាក់បទញ្ញ ើ និងរមកលក់ន ងធនាគារនានា (រពីេំព័រម ន) 

           ងៅក្នុងការ  បង់ឥណទនឃដលរ ាំពឹងទុក្មានដូចខាង៖ 
 

 ការខាតបង់ 
ឥណទនរ ាំពឹងទុក្ 
រយៈងពល ១២ ឃខ 

(ដាំណាក់្កាលទី ១) 

 

     

 ការខាតបង់ 
ឥណទនរ ាំពឹងទុក្ 
រយៈងពល ១២ ឃខ 

(ដាំណាក់្កាលទី ១) 

 

     

                            ខ            ខ          

        

ងៅក្មពុជា៖        

        

      1     2020 (47,902) 
 

(47,902) 
 

(195,201) 
 

(195,201) 
        

       ង               44,452 
 

44,452 
 

179,808 
 

179,808 
        

     ង              - 
 

- 
 

1,438 
 

1,438 
        

        

      31     2020/1     2021 (3,450) 
 

(3,450) 
 

(13,955) 
 

(13,955) 
        

ការវាស់្ដវងល ើងវញិសុ្ទធន្តន 
 ស្ាំវធិានធន 

(636) 

 

(636) 

 

(2,587) 

 

(2,587) 
        

     ង              - 
 

- 
 

(104) 
 

(104) 
        

        

      31     2021 (4,086) 
 

(4,086) 
 

(16,646) 
 

(16,646) 
        

 
 

 បងញ្ញើសនសាំ   ងបងញ្ញើមានកាលក្ាំណត់ គ                 ។ 
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កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

 ទាំព័រទី ៣៩ 

៦. របាក់បទញ្ញ ើ និងរមកលក់ន ងធនាគារនានា (រពីេំព័រម ន) 

 របាក់្បងញ្ញើ និងតមកល់         គ  ច ង      
 2021  2020  2021  2020 
 ដុោល រោលមរកិ  ដុ            ខ            ខ          

        

 )          :-        

ក្នុងរយៈងពល ១ឃខ 2,957,882 
 

2,189,105 
 

12,050,411 
 

8,854,930 

៦    ១២    
1,210,000 

 
1,332,302 

 
4,929,540 

 
5,389,161 

        

        

  4,167,882  3,521,407  16,979,951  14,244,091 
        

 

 

ខ)       យ    :-        

                3,860,957 
 

3,502,531 
 

15,729,537 
 

14,167,738  

         306,925 
 

18,876 
 

1,250,414 
 

76,353 
        

        

  4,167,882  3,521,407  16,979,951  14,244,091 
        

 

គ្) តាមអរតាការរបាក់  
(កនុងមួយឆ្ន ាំ)៖ - 

   

គ្ណនីចរនត 
0.5% - 1% 

 
0.5% - 1% 

គ្ណនីស្នសាំ 
  -  

 
-  

របាក់បលញ្ញើមានកាលកាំណត់ 
4.25% - 5.5% 

 
5.5% 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

 ទាំព័រទី ៤០ 

៧.                   

 
 2021  2020  2021  2020 

 ដុោល រោលមរកិ  ដុោល រោលមរកិ   ខ            ខ          

        

 យ    ខ   1,000,000 
 

1,261,582 
 4,074,000  5,103,098 

 យ      ង 10,493,550 
 

10,648,452 
 42,750,723  43,072,988 

‘        

        

       ង            11,493,550 
 

11,910,034 
 

46,824,723 
 

48,176,086 

  ៖ ការខាតបង់ឥណទនដដល
រ ាំពឹងទុក 

(1,132,710) 

 

(669,722) 

 

(4,614,661)  (2,709,024) 

លាំលអៀងពីអរតាបតូររបាក់ 
  -  

 
  -  

 
  -  

 - 

        

        

     និងបុលររបទនសុ្ទធ 
10,360,840 

 
11,240,312 

 
42,210,062 

 
45,467,062 

        

ចាំណូលការរបាក់ដដលមិន
     ទទួល     

- 

 

- 

 

- 

 - 

        

        

  10,360,840  11,240,312  42,210,062  45,467,062 
        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

 ទាំព័រទី ៤១ 

៧.                   (រពីេំព័រម ន) 

         ងៅក្នុងការបាត់បង់ឥណទនឃដលរ ាំពឹងទុក្មានដូចខាងងរកាម:- 
 ោយុកាលថ្នការ

បាត់បង់ឥណទន
រ ាំពឹងទុក្ បុ៉ឃនតមិន
ទន់ជាសាំវធិានធន
ងលើឥណទន 
(ដាំណាក់្កាលទី ១) 

ោយុកាលថ្នការ
បាត់បង់ឥណទន
រ ាំពឹងទុក្ បុ៉ឃនតមិន
ទន់ជាសាំវធិានធន
ងលើឥណទន 
(ដាំណាក់្កាលទី ២) 

ោយុកាលថ្នការ
បាត់បង់ឥណទន
រ ាំពឹងទុក្ បុ៉ឃនតមិន
ទន់ជាសាំវធិានធន
ងលើឥណទន 
(ដាំណាក់្កាលទី ៣)      

                                                 

     

       1     2020 367,976 - 673,746 1,041,722 
     

           ការខាតបង់ឥណទនឃដលរ ាំពឹង
ទុក្ងដ្ឋយសារការងផទរជាដាំណាក់្កាល៖ -     

                 3 - - - - 

ការវាស់ឃវងសុទធថ្នសាំវធិានធន (370,975) - (440,860) (811,835) 

រទពយហិរញ្ញវតថុថ្ថលងដើម ឬ ទិញបឃនថម 302,932 - 136,903 439,835 
     

     

      31     2020/1     2021 299,933 - 369,789 669,722 

     

           ការខាតបង់ឥណទនឃដលរ ាំពឹង
ទុក្ងដ្ឋយសារការងផទរជាដាំណាក់្កាល៖ - (10,821) 10,821 - - 

                 3 (3,636) - 3,636 - 

ការវាស់ឃវងសុទធថ្នសាំវធិានធន (186,582) 120,684 (123,443) (189,341) 

រទពយហិរញ្ញវតថុថ្ថលងដើម ឬ ទិញបឃនថម 148,566 18,261 485,502 652,329 
     

     

       31     2021 247,460 149,766 735,484 1,132,710 
     

 

 

 

 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

 ទាំព័រទី ៤២ 

៧.                   (រពីេំព័រម ន) 

         ងៅក្នុងការបាត់បង់ឥណទនឃដលរ ាំពឹងទុក្មានដូចខាងងរកាម:- 
 

 ោយុកាលថ្នការ
បាត់បង់ឥណទន
រ ាំពឹងទុក្ បុ៉ឃនតមិន
ទន់ជាសាំវធិានធន
ងលើឥណទន 

(ដាំណាក់្កាលទី ១) 

ោយុកាលថ្នការ
បាត់បង់ឥណទន
រ ាំពឹងទុក្ បុ៉ឃនតមិន
ទន់ជាសាំវធិានធន
ងលើឥណទន 

(ដាំណាក់្កាលទី ២) 

ោយុកាលថ្នការ
បាត់បង់ឥណទន
រ ាំពឹងទុក្ បុ៉ឃនតមិនទន់
ជាសាំវធិានធនងលើ
ឥណទន 

(ដាំណាក់្កាលទី ៣) 

លាំលអៀងពីអរតា  បតូ
ររបាក់      

  ខ           ខ           ខ           ខ           ខ          

      

       1     2020 1,485,194 - 2,711,943 29,029 4,226,166 

      

           ការខាតបង់
ឥណទនឃដលរ ាំពឹងទុក្
ងដ្ឋយសារការងផទរជាដាំណាក់្
កាល៖ -    

 

 

                 3 - - - - - 

ការវាស់ឃវងសុទធថ្នសាំវធិានធន (1,500,594) - (1,783,279) - (3,283,873) 

រទពយហិរញ្ញវតថុថ្ថលងដើម ឬ  
ទិញបឃនថម 

1,225,360 - 553,773 - 1,779,133 

លាំងអៀងពីអរាបតូររបាក់្ - - - (12,402) (12,402) 
      

      

      31     2020/1     2021 1,209,960 - 1,482,437 16,627 2,709,024 

      

           ការខាតបង់
ឥណទនឃដលរ ាំពឹងទុក្
ងដ្ឋយសារការងផទរជាដាំណាក់្
កាល៖ - 

(44,085) 44,085 - - - 

                 3 (14,813) - 14,813 - - 

ការវាស់ឃវងសុទធថ្នសាំវធិានធន (760,135) 491,667 (502,907) - (771,375) 

រទពយហិរញ្ញវតថុថ្ថលងដើម ឬ  
ទិញបឃនថម 

605,258 74,395 1,977,935 - 2,657,588 

លាំងអៀងពីអរាបតូររបាក់្ - - - 19,424 19,424 
      

      

       31     2021 996,185 610,147 2,972,278 36,051 4,614,661 
      

 

 

 

 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

 ទាំព័រទី ៤៣ 

៧.                   (រពីេំព័រម ន) 

        ង                 គ  ច ង      
 2021  2020  2021  2020 

                            ខ            ខ          

        

ក្)ាមកាលក្ាំណត់ៈ        

1    3 ខ 1,113,751 
 

715,000 
 

4,537,422 
 

2,892,175 

4    6 ខ 870,000 
 

2,043,249 
 

3,544,380 
 

8,264,941 

7    12 ខ 2,020,000 
 

1,468,291 
 

8,229,480 
 

5,939,237 

1    5     6,167,521 
 

5,750,357 
 

25,126,481 
 

23,260,194 

       5     1,322,278 
 

1,933,137 
 

5,386,960 
 

7,819,539 
        

        

  11,493,550  11,910,034  46,824,723  48,176,086 
        

 

ខ)        ជ   
   ៖ 

       

 

   ជ        យ 1,196,379 

 

2,809,578 

 

4,874,048 

 

11,364,743 

   ង  1,847,280 
 

2,469,921 
 

7,525,819 
 

9,990,830 

        ង  ជ  យ    3,226,887 
 

1,864,229 
 

13,146,338 
 

7,540,805 

          ង        2,100,049 
 

2,320,742 
 

8,555,600 
 

9,387,402 

ឯ ជ  1,205,772 
 

829,641 
 

4,912,315 
 

3,355,897 

   ជ              410,000 
 

410,000 
 

1,670,340 
 

1,658,450 

       ច        1,010,773 
 

930,106 
 

4,117,889 
 

3,762,279 

   ង  496,410 
 

275,817 
 

2,022,374 
 

1,115,680 
        

        

  11,493,550  11,910,034  46,824,723  48,176,086 
        

 

គ)      យ             

         10,789,816 
 

836,005 
 

43,957,710 
 

3,381,640 

                703,734 
 

11,074,029 
 

2,867,013 
 

44,794,446 
        

        

  11,493,550  11,910,034  46,824,723  48,176,086 
        

   

 

 

 

 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

 ទាំព័រទី ៤៤ 

៧.                   (រពីេំព័រម ន) 
 2021  2020  2021  2020 

                            ខ            ខ          
ឃ)                  

     ជ  11,493,550 
 

11,910,034 
 

46,824,723 
 

48,176,086 

      ជ   
 

- 
 

 
 

- 
        

        

  11,493,550  11,910,034  46,824,723  48,176,086 
        

 

ង)          ង         

     ជ  ង    11,489,550 
 

11,910,034 
 

46,808,427 
 

48,176,086 

      គ     4,000 
 

- 
 

16,296 
 

- 
        

        

  11,493,550  11,910,034  46,824,723  48,176,086 
        

 

ច)                   

    /      ង     
 

 
 

 
 

 

       9,958,161 
 

9,076,858 
 

40,569,548 
 

36,715,891 

        4,000 
 

2,120,832 
 

16,296 
 

8,578,765 

             
 

 
 

 
 

 

       774,121 
 

- 
 

3,153,769 
 

- 

        -    
 

295,817 
 

- 
 

1,196,580 

          ង     
 

 
 

 
 

 

       190,000 
 

49,999 
 

774,060 
 

202,246 

        ង  យ  
 

 
 

 
 

 

       -    
 

29,270 
 

- 
 

118,395 

        ង   
 

 
 

 
 

 

       567,268 
 

288,000 
 

2,311,050 
 

1,164,960 

        -    
 

49,258 
 

- 
 

199,249 
        

        

  11,493,550  11,910,034  46,824,723  48,176,086 
        

 

ឆ)       យ        

      11,493,550 
 

11,910,034 
 

46,824,723 
 

48,176,086 
        

 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

 ទាំព័រទី ៤៥ 

៧.                   (រពីេំព័រម ន) 
 

 2021  2020 

ជ)            (   ង   )    

     យ      ង 7.80% - 11.00%  8.00% - 11.00% 

     យ             ខ        

           ជ  ង    6.00% - 12.00%  6.00% - 11.00% 

      គ     6.00%  គាម ន 
    

 

៨.               
 2021  2020  2021  2020 

                            ខ            ខ          
        

                            
  ង               ង  54,292 

 

40,281 

 

221,186 

 

162,937 

                       
  ង         81,909 

 

122,486 

 

333,697 

 

495,456 

ច  យ ង       ង        18,614 
 

27 
 

75,833 
 

109 
        

        

  154,815  162,794  630,716  658,502 
        

៩.                     ទៅ       ននកមព ជា 
 2021  2020  2021  2020 

                            ខ            ខ          
        

របាក់តមកល់លលើការ  លដើមទុន 
750,000 

 
750,000 

 
3,055,500 

 
3,033,750 

        

        

 750,000  750,000  3,055,500  3,033,750 
        

 
              
ងោងាមរបកាសរបស់ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជាងលខ ៧-០១-១៣៦ ចុះថ្ថៃទី ១៥ ឃខតុល្ល ឆ្ន ាំ២០០១ 
ធនាគារនានាតរមូវឱ្យរក្ាការធានានូវងដើមទុន 5.0% ថ្នងដើមទុនចុះបញ្ជ ីជាមួយធនាគារជាតិថ្នក្មពុជា។ 
របាក់្បងញ្ញើងនះ មិនមានសរមាប់ងរបើរបាស់ក្នុងរបតិបតតិការរបចាំថ្ថៃរបស់ធនាគារងទបុ៉ឃនតោចសងរបាក់្
វញិងៅងពលឃដលធនាគារឈប់របតិបតតិការោជីវក្មមងៅក្មពុជាងដ្ឋយសម័រគចិតត។



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ   

     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

 ទាំព័រទី ៤៦ 

១០.                           
                    
                           ខ           ខ          
      

2021      
      

              

      1     2021 52,890 52,890  213,940 213,940 

ការបឃនថម 47,009 47,009  191,515 191,515 

ការមិនទទួលសាគ ល់ (52,890) (52,890)  (215,474) (215,474) 

     ង              - -  1,534 1,534 

      

      

      31     2021 47,009 47,009  191,515 191,515 

      

      

រ ាំ    ង         

      1     2021 46,440 46,440  187,850 187,850 

ការបឃនថម 9,141 9,141  37,185 37,185 

ការមិនទទួលសាគ ល់ (46,440) (46,440)  (188,918) (188,918) 

     ង              - -  1,124 1,124 

      

      

      31     2021 9,141 9,141  37,241 37,241 

      
      

      ង      

      31     2021 37,868 37,868  154,274 154,274 

      

      

2020      
      

              

      1     2020 52,890 52,890  213,517 213,517 

ការបឃនថម - -  - - 

     ង              - -  423 423 

      

      

      31     2020 52,890 52,890  213,940 213,940 
      
      

រ ាំ    ង        

      1     2020 30,960 30,960  124,152 124,152 

ការបឃនថម 15,480 15,480  62,617 62,617 

     ង              - -  1,081 1,081 
      

      

      31     2020 46,440 46,440  187,850 187,850 
      
      

      ង      

      31     2020 6,450 6,450  
26,090 

 
26,090 

 
      

      



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ   

     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

 ទាំព័រទី ៤៧ 

១១.                     
           គ ង                                   យ 

  ង         ង  
  យ   ក្មមវធីិ  

       ង  គ ង        កុ្ាំពយូទ័រ      
                                                                                     

        

2021        

        

                

នាថ្ថៃទី1 មក្រា 2021 17,497 2,802 5,639 11,015 156,500 30,250 223,703 

ការបឃនថម - - - - - - - 

        

        

នាថ្ថៃទី31     2021 17,497 2,802 5,639 11,015 156,500 30,250 223,703 

        

        

      ង           

នាថ្ថៃទី1 មក្រា 2021 11,763 2,138 5,135 7,655 113,931 15,126 155,748 

ការបឃនថម 1,147 166 252 728 10,642 7,563 20,498 

        

        

នាថ្ថៃទី31     2021 12,910 2,304 5,387 8,383 124,573 22,689 176,246 

        

        

      ង        

នាថ្ថៃទី31     2021 4,587 498 252 2,632 31,927 7,561 47,457 

        

        

2020        
        

                

នាថ្ថៃទី1 មក្រា 2020 17,497 2,802 5,639 10,633 17,497 2,802 223,321 

ការបឃនថម - - - 382 - - 382 
        

        

នាថ្ថៃទី31     2020 17,497 2,802 5,639 11,015 17,497 2,802 223,703 
        

        

      ង          

នាថ្ថៃទី1មក្រា2020 10,330 1,916 4,632 6,721 99,742 7,563 130,904 

ការបឃនថម 1,433 222 503 934 14,189 7,563 24,844 

        

        

នាថ្ថៃទី31     2020 11,763 2,138 5,135 7,655 113,931 15,126 155,748 

        

        

      ង        

នាថ្ថៃទី31     2020 5,734 664 504 3,360 42,569 15,124 67,955 

        

        



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ   

     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

 ទាំព័រទី ៤៨ 

១១.                     (រពីេំព័រម ន) 
 

           គ ង                                   យ 
  ង         ង  

  យ   ក្មមវធីិ  
       ង  គ ង        កុ្ាំពយូទ័រ      
  ខ           ខ           ខ           ខ           ខ           ខ           ខ          
        

2021        

        

                

នាថ្ថៃទី1 មក្រា 2021 70,775 11,334 22,810 44,556 633,043 122,361 904,879 

ការបឃនថម - - - - - - - 

     ង              508 81 163 319 4,538 878 6,487 

        

        

នាថ្ថៃទី31     2021 71,283 11,415 22,973 44,875 637,581 123,239 911,366 

        

        

      ង          

នាថ្ថៃទី1 មក្រា 2021 47,581 8,648 20,771 30,964 460,851 61,186 630,001 

ការបឃនថម 4,666 675 1,025 2,962 43,292 30,766 83,386 

     ង              348 63 151 226 3,367 484 4,639 

        

        

នាថ្ថៃទី31     2021 52,595 9,386 21,947 34,152 507,510 92,436 718,026 

        

        

តថ្មលងោង        

នាថ្ថៃទី31     2021 18,688 2,029 1,026 10,723 130,071 30,803 193,340 

        

        

2020        
        

                

នាថ្ថៃទី1 មក្រា 2020 71,300 11,418 22,979 43,329 637,738 123,269 910,033 

ការបឃនថម - - - 1,545 - - 1,545 

    - - - - - - - 

     ង              (525) (84) (169) (318) (4,695) (908) (6,699) 

        

        

នាថ្ថៃទី31     2020 70,775 11,334 22,810 44,556 633,043 122,361 904,879 
        



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ   

     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

 ទាំព័រទី ៤៩ 

១១.                     (រពីេំព័រម ន) 
           គ ង                                   យ 

  ង         ង  
  យ   ក្មមវធីិ  

       ង  គ ង        កុ្ាំពយូទ័រ      
  ខ           ខ           ខ           ខ           ខ           ខ           ខ          
        

        

រ ាំ    ង           

នាថ្ថៃទី1 មក្រា 2020 42,095 7,808 18,875 27,388 406,449 30,819 533,434 

ការបឃនថម 5,796 898 2,035 3,778 57,395 30,592 100,494 

     ង         
     

 
(310) 

 
(58) 

 
(139) 

 
(202) 

 
(2,993) 

 
(225) 

 
  (3,927) 

        

        

នាថ្ថៃទី31     2020 47,581 8,648 20,771 30,964 460,851 61,186 630,001 
        

        

តថ្មលងោង        

នាថ្ថៃទី31     2020 23,194 2,686 2,039 13,592 172,192 61,175 274,878 
        

        

 
 

១២.            
   2021  2020  2021  2020 

                            ខ            ខ          
        

ច  យ ង   26,860 
 

26,852 
 

109,428 
 

108,616 

   ង  16,995 
 

16,352 
 

69,237 
 

66,144 
 

       

 
       

  43,855  43,204  178,665  174,760 
        

១៣.         
 2021  2020  2021  2020 

                            ខ            ខ          
        

         ច         ងបាន
ទូទត់រចួ គ  ចាំ    

       

        

15,000,000           
1              ង១ គ     15,000,000 

 

15,000,000 

 

60,000,000 

 

60,000,000 
 

 

       

 
 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ   

     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

 ទាំព័រទី ៥០ 

១៤.                 

របាក់្ចាំងណញរក្ាទុក្ោចឃច បានទាំងស្រសុងាមវធីិថ្ន ច ភាគល្លភ។ ងដ្ឋយមានរបសិទធិភាពចប់ពី
ថ្ថៃទី ១ ឃខមក្រាឆ្ន ាំ ២០១២ ការឃបងឃចក្ភាគល្លភដល់មាច ស់ភាគហុ៊នបរងទសគឺរតូវបង់ពនធកាត់ទុក្ក្នុង
អរា ១៤%។ 

 
១៥.               

     ច                ច ង    ងនះ៖ 

 2021  2020  2021  2020 
                            ខ            ខ          

        

       ង         992,739  995,901  4,038,462  4,028,420 

          
  ង        ង       

 
 

105,899 

  
 

111,948 

  
 

430,797 

  
 

452,829 
        

        

 1,098,638  1,107,849  4,469,259  4,481,249 
        

១៦.                     
 2021  2020  2021  2020 
                            ខ            ខ          

        

     ខ            ច    
  ង          536,337 

 

460,328 

 

2,181,819 

 

1,862,027 

   ង  3,946  3,078  16,052  12,450 
        

        

 540,283  463,406  2,197,871  1,874,477 
        

 
 

 

 

 

 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ   

     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

 ទាំព័រទី ៥១ 

១៧.                                 
 2021  2020  2021  2020 
                            ខ            ខ          

        

               ង  គ ង       20,498  24,844  83,386  100,494 

               ង          
    ជ   9,141  15,480  37,185  62,617 

        

        

 29,639  40,324  120,571  163,111 
        

 

១៨.                        

 2021  2020  2021  2020 
                            ខ            ខ          

        

ថ្ថលងសវាចាប់និងវជិាជ ជីវៈ 10,450  10,450  42,511  42,270 

ោជាា ប័ណណនិងថ្ថលសមាជិក្ភាព 17,263  17,220  70,226  69,655 

   ង  212,419  247,966  864,120  1,003,023 
        

        

 240,132  275,636  976,857  1,114,948 
        

១៩. ការខារបង់ឥណទានឃៃលរពំឹងេ ក  
 2021  2020  2021  2020 
                            ខ            ខ          

        

                            

-             បុលររបទន 462,988  (372,000)  1,883,435  (1,504,740) 

- ការដាក់របាក់និងរបាក់តមកល់
លៅធ ោរនិងស្ថថ ប័ន 
ហិរញ្ញវតថុ 

 
636  

 
(44,452)  

 
2,587  

 
(179,808) 

        
        

 463,624  (416,452)  1,886,022  (1,684,548) 
        

 

 
 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ   

     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

 ទាំព័រទី ៥២ 

២០.                 
 )     ពនារ 

 

    ពនារ    ច ង    ៖ 

  

       1 
    2021 

            ង 
  យ     
ច   ញ   

 
       ៣1     

2021 
                                        

2021       

       

       

       

ការ      សរមាប់ការបាត់បង់       
ឥណទនឃដលរ ាំពឹងទុក្ 

 

62,335  44,000  106,335 
       

 

 

  

       1 
    2020 

            ង
  យ     
ច   ញ   

 
       ៣1     

2020 
                                        

2020       

       
       

       

ការ      សរមាប់ការបាត់បង់       
ឥណទនឃដលរ ាំពឹងទុក្ 

  
 

86,335 

  
 

(24,000) 

  
 

62,335 
       

 

 
 
 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ   

     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

 ទាំព័រទី ៥៣ 

២០.                 (រពីេំព័រម ន) 
 )     ពនារ (តពីទាំព័រមុន) 

 

    ពនារ    ច ង    ៖ 

  

       1 
    2021 

            ង
  យ     
ច   ញ   

 
លាំងអៀងពី  អ
រាបតូររបាក់្ 

 
       ៣1 
    2021 

   ខ            ខ              ខ          
2021         

         
         

         

ការ      សរមាប់ការបាត់បង់
ឥណទនឃដលរ ាំពឹងទុក្ 

 

252,145  178,992  2,072 

 

433,209 
         

 

 

  

       1 
    2020 

            ង
  យ     
ច   ញ   

 
លាំងអៀងពី  អ
រាបតូររបាក់្ 

 
       ៣1 
    2020 

   ខ            ខ              ខ          
2020         

         
         

         

ការ      សរមាប់ការបាត់បង់
ឥណទនឃដលរ ាំពឹងទុក្ 

 

351,815  (97,080)  - 

 

252,145 
         

 

 

 

 
 
 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ   

     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

 ទាំព័រទី ៥៤ 

២០.                 (រពីេំព័រម ន) 
ខ)                ច   ញ 
 

 2021  2020  2021  2020 
                            ខ            ខ          

        

       1     137,163  12,163  554,824  49,564 

ច  យ/(       ជ  ) 
          ច   ញ   ង   យ    ច   

 
17,854 

 
 

147,752 

 
 

72,630 

 
 

597,653 

          ច   ញ   ង  (119,065)  (22,752)  (484,356)  (92,032) 

ងរកាមសាំវធិានធន/(ងលើសសាំវធិានធន) 
     ងដ្ឋយងោងពីឆ្ន ាំមុន (28,952) 

 
- 

 
(117,777) 

 
- 

     ង              -  -  3,197  (361) 
        

        

       31     7,000  137,163  28,518  554,824 
        

 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ   

     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

 ទាំព័រទី ៥៥ 

២០.                 (រពីេំព័រម ន) 
គ)           ច   ញ 

 

 2021 2020 2021 2020 
                          ខ           ខ          

ច  យ/(       ជ  )          ច   ញ     

-    ង   យ    ច   17,854 147,752 72,630 
 

597,653 

- ងលើសសាំវធិានធន ងដ្ឋយងោងពីឆ្ន ាំមុន (28,952) - (117,777) - 

     

   ពនារ       (             ខ 
21( )): 

    
    

-    ង   យ    ច   (44,000) 24,000 (178,992) 97,080 
     
     
 (55,098) 171,752 (224,139) 694,733 
     

 

 អនុងល្លមាមចាប់សតីពីពនធដ្ឋររបស់ធនាគារ ធនាគារមានកាតពវកិ្ចចបង់ពនធរបាក់្ចាំណូលសាជីវក្មម
ទាំងពនធងលើរបាក់្ចាំងណញក្នុងអរា ២០% ថ្នរបាក់្ចាំងណញជាប់ពនធឬពនធអបបបរមា ១% ថ្នរបាក់្
ចាំណូលដុលណាមួយខពស់ជាង។ 

 
ការ    ង    ថ្នការចាំណាយពនធងលើរបាក់្ចាំងណញអនុវតត ចាំងពាះរបាក់្ចាំងណញមុនពនធងលើអរាពនធ
        ច   ញ ងៅនឹងការចាំណាយពនធងលើរបាក់្ចាំណូលាមពនធមានរបសិទធិភាពរបស់ធនាគារ
មានដូចខាងងរកាម៖ - 

 

 2021 2020 2021 2020 
                          ខ           ខ          

ច    /(  )       ង  នធ (143,919) 819,929 (585,462) 3,316,612 
     

     

             ច   ញ ២០% (28,784) 163,986 (117,093) 663,322 

ែទង់ចាំណាយមិនោចកាត់កងបានតាមចាប់
ស្ថរលពើពនធ 2,829 - 11,508 - 

ងលើសសាំវធិានធន ងដ្ឋយងោងពីឆ្ន ាំមុន (28,952) - (117,777) - 

   ង  (191) 7,766 (777) 31,411 
     
     
 (55,098) 171,752 (224,139) 694,733 
     

 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ   

     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

 ទាំព័រទី ៥៦ 

២១.               
របព័នធពនធដ្ឋរងៅក្មពុជាមានសភាពថមី ងហើយរតូវបានក្ាំណត់ងដ្ឋយពនធជាងរចើននិងចាប់ ឃដលមានការ
ផ្ទល ស់បតូរជាញឹក្ប់ប់ឃដលជាងរៗយៗមិនចាស់និងសថិតងរកាមការបក្ស្រសាយ។ ការបក្ស្រសាយខុសគាន
ងរចើនមានក្នុងចាំងណាមោជាា ធរពនធដ្ឋរនិងយុាត ធិការជាងរចើន។ ពនធរតូវសថិតងរកាមការរតួតពិនិតយនិង
ងសុើបអងងកតងដ្ឋយោជាា ធរមួយចាំនួនឃដលរតូវបានអនុញ្ញ តងដ្ឋយចាប់ក្នុងការពិន័យ និងការគិតការរបា
ក់្។ 

 អងគងហតុទាំងងនះោចបងងកើតហានិភ័យពនធងៅក្នុងរបងទសក្មពុជាងបើងរបៀបងធៀបងៅនឹងរបងទសដថ្ទងទៀ
ត។ គណៈរគប់រគងងជៗជាក់្ថាបាំណុលពនធរតូវបានផតល់ជូនរគប់រគាន់ ងដ្ឋយឃផែក្ងលើការបក្ស្រសាយចាប់
ពនធរបស់ខលួន។ ងទះោ៉ងណាក៏្ងដ្ឋយោជាា ធរពាក់្ព័នធោចមានការបក្ស្រសាយខុសគាន និងផលប៉ះពាល់
ោចមានសារៈសាំខាន់ចប់ាាំងពីការបក្ស្រសាយរបស់ធនាគារ។  

២២.    ព័រ៌ាន                    

 (ក្)       ង                 ចញ                  ៖ 

 
 2021  2020  2021  2020 
                            ខ            ខ          

        

        

       1     -  15,348  -  62,543 
        

               ច        
                 

      

ការសងរបាក់្ងដើម (15,503)  (17,148)  (63,066)  (69,364) 

ការសង  របាក់្ (1,432)  -  (5,825)  - 
        

        

 (16,935)  (17,148)  (68,891)  (69,364) 
        

ការផ្ទល ស់បតូរ   មិនឃមន សាច់របាក់្        

ការទទួលបានការជួលថមី 47,009     -  191,515  - 

                    ង 
  យ    ច   ញ ឬ    

1,432 
 

1,800 
 

5,825 
 

7,281 

     ង              -  -  (94)  (460) 
        
        

       31     31,506  -  128,355  - 
        

 
 
 
 
 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ   

     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

 ទាំព័រទី ៥៧ 

២២.  ព័រ៌ាន                    (រពីេំព័រម ន) 
 (ខ) សាច់របាក់្និងរបាក់្          មានដូចខាងងរកាម៖ - 

 
 2021 2020 2021 2020 
                          ខ           ខ          

     

 ច        ង    1,180 1,315 4,807 5,319 

របាក់្បងញ្ញើ និងតមកល់ក្នុងធនាគារ
នានា 

4,167,882 3,521,407 16,979,952 14,244,092 

     
     
 4,169,062 3,522,722 16,984,759 14,249,411 
     

ដក្ៈ     តមកល់   ង យ    ៣
ឃខ 1,210,000 1,332,302 4,929,540 5,389,162 

     

 2,959,062 2,190,420 12,055,219 8,860,249 
     

២៣. សមរ    និង  រិប   ការជាមួយនឹងស     ញារិ 
 (ក្) អតតសញ្ញ ណរបស់ភាគីពាក់្ព័នធ 

 ភាគីនានារតូវបានចត់ទុក្ថាមានទាំនាក់្ទាំនងជាមួយរក្ុមហុ៊ន របសិនងបើរក្ុមហុ៊នមានសម តថភាព
ងដ្ឋយផ្ទទ ល់ឬងដ្ឋយរបងោលងដើមបីរគប់រគង ឬរមួគាន រគប់រគង ឬងធវើសក្មមភាពោ៉ងសាំខាន់ងលើការ
សងរមចចិតតឃផនក្ហិរញ្ញវតថុនិងរបតិបតតិការ ឬផទុយងៅវញិ ឬរក្ុមហុ៊ន និងភាគីពាក់្ព័នធ គឺជាក្មមវតថុ
ថ្នការរគប់រគងទូងៅ។ 

 បឃនថមងលើព័ត៌មាន ឃដលបានងរៀបរាប់ងៅក្ឃនលងងផសងងៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរក្ុមហុ៊ន មាន
ទាំនាក់្ទាំនងសមព័នធមិតតជាមួយអភិបាល ឬថាន ក់្ដឹក្នាាំនិងអងគភាពងនាះក្នុងរក្ុមឃតមួយថ្នរក្ុមហុ៊ន។ 

(ែ) របតិបតតិការ និងស្មតុលយរបស់្ញាតិស្មពនធដដលស្ាំខាន់ៗ 

 បានបង្ហា ញងៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុធនាគារបានអនុវតតរបតិបតតិការសាំខាន់ៗ ដូចខាងងរៅពី
អវីឃដលងរកាមជាមួយភាគីពាក់្ព័នធក្នុងឆ្ន ាំហិរញ្ញវតថុងនះ៖ 

 2021 2020 2021 2020 
     ដុល្លល រោងមរកិ្     ដុល្លល រោងមរកិ្ ឃខមរពាន់ងរៀល ឃខមរពាន់ងរៀល 
     

សាំណងបុគគលិក្ឃផនក្រគប់រគងសាំខា
ន់ៗ៖ 

    

អតថរបងោជន៍បុគគលិក្រយៈងពលខលី 386,291 292,400 1,571,431 1,182,758 

ថ្ថលងសវារគប់រគង 120,000 120,000 488,160 485,400 

     

 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ   

     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

 ទាំព័រទី ៥៨ 

២៤.                  
 ហានិភ័យចាំបងៗ  ដដលលកើតល ើងពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុ របស់្ធ ោរកនុងដាំលណើ រការោជីវកមមធមមតាគឺ្
ហានិភ័យរបតិបតតិការ ហានិភ័យឥណទន ហានិភ័យទីផារ និងហានិភ័យស្ថច់របាក់ដដលង្ហយរង
លរោោះ។ ធ ោរមិនមានកិចចស្នាបតូររបាក់បរលទស្ និងអរតាបតូរការរបាក់លដើមបីរគ្ប់រគ្ងហានិភ័យរបស់្
ែលួនល ើយ។ ហានិភ័យទាំងលនោះរតូវបា កាំណត់លដាយលោលនលោបាយ និងការអនុវតតការ 
រគ្ប់រគ្ងហិរញ្ញវតថុរបស់្ធ ោរដដលបានពិពណ៌ ខាងលរកាម។ 

 ២៤.១ ទគាលនទោបាយរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  

 លោលនលោបាយរបស់្ធ ោរទក់ទងនឹងស្កមមភាពស្ាំខាន់ៗន្តនរត ោរមានដូចខាងលរកាម៖ 

  (ក)   ហានិភ័យរបតិបតតិការ 

 ហានិភ័យរបតិបតតិការ គឺ្ជាហានិភ័យន្តនការបាត់បង់លដាយផ្ទទ ល់ ឬលដាយរបលោលដដល
លកើតល ើងពីដាំលណើ រការន្តផទកនុងមិនរគ្ប់រោន់ឬលធវស្របដហស្របស់្បុគ្គលិក បលចចកវទិា លហ
ដាឋ រច ស្មព័នធ និងពីកតាត ខាងលរៅផងដដរ លរៅពីហានិភ័យទាំងលនោះ ហានិភ័យឥណទនទី
ផារនិងស្ថច់របាក់ង្ហយរងលរោោះក៏ជាកតាត ដដលលកើតល ើងពីតរមូវការចាប់ និងបទបបញ្ញតតិ
និងស្តង់ដារដដលទទួលយកជាទូលៅន្តនការអនុវតតន៍របស់្ធ ោរ ។ 

 ការខាតបង់លលើហានិភ័យរបតិបតតិការរតូវបានរគ្ប់រគ្ង តាមរយៈដាំលណើ រការរគ្ប់រគ្ងហានិ
ភ័យរបតិបតតិការដដលបានបលងកើតល ើងលដើមបីរតួតពិនិតយ និងការលធវើរបាយការណ៍ោជីវកមម
ឱ្យបានរតឹមរតូវលដាយអងគភាពរគ្ប់រគ្ង និងជាំនួយការដដលឯករាជយពីអងគភាពោជីវកមមនិង
ការរតួតពិនិតយដដលផតល់លដាយថាន ក់ដឹក ាំជាន់ែពស់្របស់្ធ ោរ។ 

 ការរគ្ប់រគ្ងហានិភ័យរបតិបតតិការរបស់្ធ ោរ តរមូវឱ្យមានការបលងកើតរច ស្មព័នធតួ ទី 

និងលោលនលោបាយរបស់្ធ ោរ។ លោលនលោបាយ និងវធិានការណ៍រតួតពិនិតយន្តផទកនុង
ជាលរចើន រតូវបានអនុវតតរមួមានការបលងកើតោជ្ាធរចុោះហតថលលខា កាំណត់និយមន័យន្តន
របព័នធរតួតពិនិតយនីតិវធីិរតួតពិនិតយ និងលរៀបចាំឯកស្ថរ និងអនុលោមតាម       បទបបញ្ញតតិ
និងតរមូវការដផនកចាប់លផសងលទៀត។ 

(ែ)    ហានិភ័យឥណទន 

ហានិភ័យឥណទន គឺជាការបាត់បង់សកាត នុពលថ្នរបាក់្ចាំណូលនិងការខាតបង់ជាមូល
ដ្ឋឋ នក្នុងទរមង់ថ្នបទបបញ្ញតតិជាក់្ល្លក់្ឃដលជាលទធផលសងរបស់អនក្ខចី ឬថ្ដគូរាមរយៈ
សក្មមភាពផតល់របាក់្ក្មចីនិងវនិិងោគ។ 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ   

     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

 ទាំព័រទី ៥៩ 

២៤.                  (រពីេំព័រម ន) 
 ២៤.១ ទគាលនទោបាយរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រពីេំព័រម ន) 

      (ែ)    ហានិភ័យឥណទន (តពីទាំព័រមុន) 

 កតាត ចាំបងចាំលពាោះហានិភ័យឥណទនលកើតល ើងតាមរយៈរបាក់កមចីរបស់្ែលួនដល់          

អតិថិជន។ ចាំនួនហានិភ័យឥណទនលៅកនុងបញ្ហា  រតូវបានបង្ហា ញលដាយតាំន្តលលោងន្តន
រទពយស្កមមលៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ ស្កមមភាពផតល់របាក់កមចី រតូវបានដឹក ាំ
លដាយលោលការណ៍ឥណទនរបស់្ធ ោរ លដើមបីធា ថាលោលបាំណងរមួលៅកនុងការផត
ល់របាក់កមចីរតូវបានស្លរមច។ ឧទហរណ៍អតិថិជនមានលទធភាព និងរទពយស្ង ដូលចនោះ
ហានិភ័យឥណទនរតូវបានថយចុោះ។ លោលការណ៍ឥណទនកត់រតាលោលការណ៍របាក់
កមចីវតថុបញ្ហច ាំ និងដាំលណើ រការអនុម័តឥណទន និងនីតិវធីិ ដដលរតូវបានអនុវតត លដើមបីធា 
បាននូវការអនុលោមតាមលោលការណ៍ដណ ាំរបស់្ធ ោរជាតិន្តនកមពុជា។ 

ធ ោររការទពយបញ្ហច ាំ ស្រមាប់ធា ដល់របាក់កមចីដល់អតិថិជនកនុងទរមង់ជាផល
របលោជន៍បញ្ហច ាំលលើរទពយស្មបតតិនិងការធា ។ ការបា ន់របមាណតន្តមលស្មរមយ គឺ្ដផែកលលើ
ការវាយតន្តមលន្តនរទពយបញ្ហច ាំដដលរតូវបានវាយតន្តមលលៅលពលែចី លហើយជាទូលៅមិនរតូវបាន
លធវើបចចុបបននភាពល ើយលលើកដលងដតលពល ដដលរបាក់កមចីរតូវបានវាយតន្តមលថាជាកមចីជាប់
ស្ងស័យ។ 

    (១)    ការវាស់្ដវងហានិភ័យឥណទន 

 ការពាករណ៍ន្តនការែកខានស្ង រោឺម នលទធភាពស្ងបាំណុលរបស់្អនកែចីលរកាមវធីិ
ស្ថ ស្រស្តបីដាំណាក់កាលរបស់្ (CIFRSS 9) គឺ្រតូវកត់ស្មាគ ល់លលើរយៈលពលស្ង
ជាមួយនឹងកាលវភិាគ្ស្ងស្រមាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុ ដដលមានការលកើនល ើងគួ្រ
ឱ្យកត់ស្មាគ ល់ន្តនហានិភ័យឥណទន ចាប់តាាំងពីលដើមដាំបូង ឬអន់ថយឥណទន
ដូចកាលបរលិចេទចុោះបញ្ា ី។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុ ដដលគួ្រឱ្យកត់ស្មាគ ល់លៅកនុងហានិ
ភ័យឥណទន រតូវបានទទួលស្ថគ ល់ជាមួយនឹងការបាត់បង់លទធភាពស្ងកនុងរយៈ
លពល ១២ ដែ។ 

 លៅលរកាមវធីិស្ថស្រស្តបីដាំណាក់កាល ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុ រតូវបានបរមុងទុកជាបី
ដាំណាក់កាលលដាយដផែកលលើចល ទក់ទងលៅកនុងហានិភ័យឥណទន។



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ   

     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

 ទាំព័រទី ៦០ 

២៤.                  (រពីេំព័រម ន) 
 ២៤.១ ទគាលនទោបាយរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រពីេំព័រម ន) 

      (ែ)    ហានិភ័យឥណទន (តពីទាំព័រមុន) 
    (១)    ការវាស់្ដវងហានិភ័យឥណទន (តពីទាំព័រមុន) 

 -  ដាំណាក់កាលទី១ រាប់បញ្ចូ លទាំងឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុដដលមិនមានការលកើនល ើង
គួ្រឱ្យកត់ស្មាគ ល់ លលើហានិភ័យឥណទន ចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថគ ល់ដាំបូង និង
ការថយចុោះហានិភ័យឥណទន ដូចកាលបរលិចេទរបាយការណ៍។ ចាំ លពាោះរទពយទាំង
លនោះនឹងរតូវបានទទួលស្ថគ ល់ ជាហានិភ័យឥណទនកនុងករណីមានការែកខាន
ស្ង រោឺម នលទធភាពស្ងឥណទនកនុងរយៈលពល ១២ ដែ។ 

 -  ដាំណាក់កាលទី២ ការទទួលស្ថគ ល់ចាប់តាាំងពីមានការស្ញ្ហញ ណលកើនល ើងគួ្រឱ្យ
កត់ស្មាគ ល់លលើហានិភ័យឥណទនរមួបញ្ចូ លទាំងភស្តុតាងដដលបញ្ហា ក់ពីការចុោះ
លែាយន្តនលទធភាពស្ង។ ចាំលពាោះរទពយទាំងលនោះ ការបាត់បង់ឥណទន រតូវបាន
ទទួលស្ថគ ល់។ 

 -  ដាំណាក់កាលទី៣ រាប់បញ្ចូ លទាំងឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុដដលមានភស្តុតាងបញ្ហា ក់
ពីការចុោះលែាយលៅកាលបរលិចេទន្តនការរាយការណ៍  ចាំលពាោះរទពយទាំងលនោះការ
បាត់បង់ឥ ទនរតូវបានទទួលស្ថគ ល់។ 

 - រទពយដដលមានការថយចុោះឥណទន រតូវបានទទួលស្ថគ ល់កនុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវតថុ។ ការពាករណ៍នូវការថយចុោះលនោះរតូវបានវាស់្ដវងកនុងោយុកាលលពញ
មួយជីវតិរបស់្វា (ដាំណាក់កាលទី ៣) ។ 

 ការវនិិចេ័យ និងការស្នមតស្ាំខាន់ៗដដលធ ោរបានអនុម័តកនុងការលដាោះស្ស្ថយត រមូវ
ការស្តង់ដារលលើការវាស់្ដវងរបាក់ឧបតថមភគឺ្៖  

 (១)     ការលកើនល ើងនូវហានិភ័យឥណទន (“ SICR”) 

 ការវាយតន្តមល SICR គឺ្ជាការវភិាគ្ពហុមុែង្ហរ និងរមួនិងដផែកលលើព័ត៌មានោយ
បញ្ចូ លោន រវាងបរមិាណនិង /ឬគុ្ណភាព។ លដើមបីកាំណត់ថាលតើហានិភ័យន្តនរបាក់
កមចីបានលកើនល ើងគួ្រឱ្យកត់ស្មាគ ល់ ចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថគ ល់ដាំបូងនូវហានិ
ភ័យបចចុ បបននន្តនកាលបរលិចេទ របាយការណ៍រតូវបានលរបៀបលធៀបជាមួយហានិ
ភ័យន្តនការែកខានស្ងលៅលពលមានការទទួលស្ថគ ល់ដាំបូង។ 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ   

     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

 ទាំព័រទី ៦១ 

២៤.                  (រពីេំព័រម ន) 
 ២៤.១ ទគាលនទោបាយរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រពីេំព័រម ន) 

       (ខ)    ហានិភ័យឥណទន (តពីទាំព័រមុន) 
(១)    ការវាស់ឃវងហានិភ័យឥណទន (តពីទាំព័រមុន) 
ការវនិិចេ័យ និងការសនមតសាំខាន់ៗឃដលធនាគារបានអនុម័តក្នុងការងដ្ឋះស្រសាយ
តរមូវការសតង់ដ្ឋរងលើការវាស់ឃវងរបាក់្ឧបតថមភគឺ៖ (តពីទាំព័រមុន) 
(២)  និយមន័យថ្នការថយចុះឥណទន 

   របាក់្ក្មចីនិងបុងររបទន 

ធនាគារចត់ថាន ក់្ឥណទន និងបុងររបទនឃដលអន់ថយងៅងពលឃដលរតូវ
ាមលក្ខណៈវនិិចេ័យមួយឬងរចើនដូចតងៅងនះ៖  
• របាក់្ងដើម ឬការរបាក់្ ឬទាំងរបាក់្ក្មចីបានផុតក្ាំណត់ក្នុងរយៈងពលជាង៣ 
ឃខ សរមាប់របាក់្ក្មចីរយៈងពលខលី និងរយៈងពល ១ឆ្ន ាំសរមាប់របាក់្ក្មចី      
រយៈងពល ឃវង។ 

• របាក់្ក្មចីរតូវបានបងខាំឱ្យចុះងខាយ ងដ្ឋយសារងហតុផលងផសងៗដូចជាការ
ក្ស័យធន។ 

• របាក់្ក្មចីរតូវបានចត់ថាន ក់្ជាការខាតបង់ ាមតរមូវការរបស់ធនាគារជាតិ
ថ្នក្មពុជា។      

   (៣)  និយមន័យថ្នការមិនងគារពាមកិ្ចចសនា 
របាក់្ក្មចីនិងបុងររបទន 

 ធនាគារក្ាំណត់ឧបក្រណ៍ហិរញ្ញវតថុដូចងៅក្នុងងពលឃដលវារតូវនឹងលក្ខណៈ
វនិិចេ័យមួយ ឬងរចើនដូចខាងងរកាមៈ  
• អន់ថយឥណទន 
• លុបងចល 

(៤)  ការវាស់សទង់ ECL - ធាតុចូលការសនមតនិងបងចចក្ងទសប៉ាន់សាម ន 

ECL រតូវបានវាស់ឃវងងដ្ឋយឃផែក្ងលើមូលដ្ឋឋ នរយៈងពល១២ឃខ ឬោយុកាល
មួយោស្រស័យងលើថា ងតើការងក្ើនងឡើងនូវហានិភ័យឥណទនបានងក្ើតងឡើង
ាាំងពីការទទួលសាគ ល់ដាំបូង ឬថាងតើរទពយរតូវបានចត់ទុក្ថាមិនចុះងខាយ
ឥណទន។ ោយុកាល១២ឃខ ឬោយុកាលងពញមួយជីវតិឆលុះបញ្ច ាំងពីងស
ណារយូ៉ីងឆ្ព ះងៅមុខជាងរចើន និងរតូវបានវាយតថ្មលងដ្ឋយឃផែក្ងលើរបូបាបី៊លីងត
ថ្នការងក្ើតងឡើងចាំងពាះងសណារយូ៉ី    យ  ECL ោចរតូវបានវាយតថ្មល និង
វាស់ឃវងងដ្ឋយឃផែក្ងលើមូលដ្ឋឋ នសមូហភាព ឬបុគគល ។ 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

   ទាំព័រទី ៦២ 

២៤.                  (រពីេំព័រម ន) 
 ២៤.១ ទគាលនទោបាយរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រពីេំព័រម ន) 

       (ខ)    ហានិភ័យឥណទន (តពីទាំព័រមុន) 
(១)    ការវាស់ឃវងហានិភ័យឥណទន (តពីទាំព័រមុន) 
ការវនិិចេ័យ និងការសនមតសាំខាន់ៗឃដលធនាគារបានអនុម័តក្នុងការងដ្ឋះស្រសាយ
តរមូវការសតង់ដ្ឋរងលើការវាស់ឃវងរបាក់្ឧបតថមភគឺ៖ (តពីទាំព័រមុន) 
(៤) ការវាស់សទង់ ECL - ធាតុចូលការសនមតនិងបងចចក្ងទសប៉ាន់សាម ន (តពីទាំព័រមុន) 

 ចាំងពាះការវាយតថ្មលសមូហភាព ECL រតូវបានក្ាំណត់ងដ្ឋយការប៉ាន់របមាណលទធ
ភាពថ្នរបូបាបី៊លីងតលាំនាាំងដើម (PD) ការខាតបង់ាមលាំនាាំ(LGD) និងផលប៉ះ
ពាល់ងៅលាំនាាំងដើម (EAD) សរមាប់ឃខអនាគតនិងសរមាប់បុគគលមាន ក់្ៗឬឃផនក្
សមូហភាព។ សមាសធាតុទាំងបីរតូវបានបូក្បញ្ចូ លគាន  ងដើមបីគណនា ECL 
សរមាប់ឃខបនាទ ប់ឃដលបនាទ ប់មក្រតូវបានបញ្ចុ ះរតឡប់ងៅកាលបរងិចេទរាយ
ការណ៍ងហើយសរបុមក្។ អរាបញ្ចុ ះតថ្មល ឃដលរតូវបានងរបើក្នុងការគណ នា ECL 
គឺជាអរាការរបាក់្មានរបសិទធិភាពងដើម ឬរបហាក់្របឃហល។ 

សរមាប់ការវាយតថ្មលបុគគលរបាក់្ឧបតថមភ ECL រតូវបានក្ាំណត់ងដ្ឋយការងរបៀប
ងធៀបភាពងលចងធាល ជាមួយនឹងតថ្មលចរនតលាំហូរសាច់របាក់្ ឃដលរ ាំពឹងថានឹងទទួល
បានពីអនក្ខចី។ 

របូបាបី៊លីងតថ្នលាំនាាំងដើម 
PD បង្ហា ញពីលទធភាពរបស់អនក្ខចីនឹងមិនោចបាំងពញកាតពវកិ្ចចហិរញ្ញវតថុរបស់ខលួន
ក្នុងរយៈងពល១២ឃខបនាទ ប់ (១២ឃខ PD) ឬរយៈងពលមួយជីវតិឃដលងៅសល់ 
(កាត ពវកិ្ចចងពញមួយ PD)។ 

PD រតូវបានយក្មក្ពឹងឃផែក្ងលើវធីិសាស្រសតគាំរ ូ ឃដលការវភិាគសថិតិនិងការវនិិចេ័យ
អនក្ជាំនាញរតូវបានអនុវតត ងដើមបីក្ាំណត់រពាំឃដននិភ័យ ឃដលទក់្ទងនឹងភាពមិន
របរក្តីថ្នរបវតតិសាស្រសតឃដលបានអងងកត។ គាំរូងនះពឹងឃផែក្ងលើតួងលខហានិភ័យ 
និងការជាប់ទក់្ទងរបស់វាជាមួយនឹងភាពមិនរបរក្តីថ្នរបវតតិសាស្រសត ងដើមបី
ពាក្រណ៍ PD រយៈងពល12ឃខ។ PD រតូវបានបងងកើតងឡើងងដ្ឋយងរបើអងថរងសដឋកិ្ចច
ម៉ារក្ូ ឃដលបានពាក្រណ៍ (MEV”) ងដ្ឋយងរបើរបូបាបី៊លីងតថ្នបនតសុពលភាពរហូត
ដល់ោយុកាលក្ាំណត់ថ្នរបាក់្ក្មចី។ 
ការបង្ហា ញងៅលាំនាាំងដើម 

EAD គឺជាចាំនួនទឹក្របាក់្សរុប ឃដលធនាគាររតូវបានប៉ះពាល់ងៅងពលឃដលអនក្ខចី
លាំនាាំងដើម EADs ឃដលមានរយៈងពល១២ឃខ និងងពញមួយជីវតិរតូវបានក្ាំណត់
ងដ្ឋយឃផែក្ងលើទរមង់បង់របាក់្ឃដលរ ាំពឹងទុក្។ ចាំងពាះការរ ាំងល្លះនិងរបាក់្ក្មចីសង
វញិ ងនះឃផែក្ងលើការសងាមកិ្ចចសនា ឃដលជាំពាក់្ក្នុងរយៈងពលខចី១២ឃខ ឬងៅ
សល់កាលក្ាំណត់។ 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

   ទាំព័រទី ៦៣ 

២៤.                  (រពីេំព័រម ន) 
 ២៤.១ ទគាលនទោបាយរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រពីេំព័រម ន) 

        (ខ)    ហានិភ័យឥណទន (តពីទាំព័រមុន) 
(១)    ការវាស់ឃវងហានិភ័យឥណទន (តពីទាំព័រមុន) 
ការវនិិចេ័យ និងការសនមតសាំខាន់ៗឃដលធនាគារបានអនុម័តក្នុងការងដ្ឋះស្រសាយ
តរមូវការសតង់ដ្ឋរងលើការវាស់ឃវងរបាក់្ឧបតថមភគឺ៖ (តពីទាំព័រមុន) 

    (៤)  ការវាស់សទង់ ECL -ធាតុចូលការសនមតនិងបងចចក្ងទសប៉ាន់សាម ន(តពីទាំព័រមុន) 
   ការបាត់បង់ឃដលបានផតល់ឱ្យាមលាំនាាំងដើម 

 LGD តាំណាងឱ្យការរ ាំពឹងទុក្របស់ធនាគារអាំពីវសិាលភាពថ្នការខាតបង់ងលើការប៉ះ
ពាល់។ រក្ុមហុ៊ន LGD ឃរបរបួលងៅាមរបងភទថ្នរបាក់្ឧបតថមភរបងភទនិងអតីត
ភាពថ្នការទមទរ និងលទធភាពថ្នការដ្ឋក់្បញ្ច ាំ ឬការគាាំរទឥណទនងផសងងទៀ
ត។ LGD រតូវបានបង្ហា ញជាការខាតបង់ភាគរយក្នុងមួយឯក្ាថ្នការប៉ះពាល់ងៅ
ងពលមានបញ្ា ។ 

 LGDS ឃដលមានរយៈងពល១២ឃខ និងងពញមួយជីវតិរតូវបានក្ាំណត់ងដ្ឋយឃផែក្
ងលើក្ាត  ឃដលជះឥទធិពលដល់ការសាត រងឡើងវញិ ឃដលបានងធវើរចួជាងស្រសច។ ទាំង
ងនះខុសគាន ាមរបងភទផលិតផល។ 

 •  ចាំងពាះផលិតផល ឃដលបានធានាងនះឃផែក្ងៅងលើរបងភទវតថុបញ្ច ាំនិងតថ្មលវតថុ
បញ្ច ាំ ឃដលបានងរគាងទុក្ ការបញ្ចុ ះតថ្មលជារបវតតិសាស្រសតចាំងពាះតថ្មលទីផារ /តាំ
ថ្លាមងសៀវងៅងដ្ឋយសារការលក់្បងខាំ ងដើមបីយក្មក្វញិនូវការសាត រតថ្មលសាត រ
ងឡើងវញិ។ 

• ចាំងពាះផលិតផលឃដលមិនមានសុវតថិភាព LGD ជាធមមារតូវបានក្ាំណត់ងៅ
ក្រមិតផលិតផល ងដ្ឋយសារឃតភាពខុសគាន តិចតួចថ្នរបាក់្ចាំងណញឃដល
ទទួលបានាមរយៈអនក្ខចីងផសងៗគាន ។ LGDរតូវបានជះឥទធិពលងដ្ឋយយុទធសា
ស្រសតរបមូលរបាក់្រមួទាំងការលក់្បាំណុល ឃដលបានចុះកិ្ចចសនានិងតថ្មល។ 

 ការសនមតឃដលទក់្ទងនឹងការគណនា ECL រតូវបានរតួតពិនិតយនិងពិនិតយងឡើង
វញិជាងទៀងទត់។ មិនមានការផ្ទល ស់បតូរបងចចក្ងទសប៉ាន់សាម នឬការសនមត់សាំខាន់ៗ
ឃដលបានងធវើងឡើងក្នុងក្ាំឡុងងពលរាយការណ៍ងនាះងទ។ 

 

 

 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

 ទាំព័រទី ៦៤ 

២៤.                  (រពីេំព័រម ន) 
 ២៤.១ ទគាលនទោបាយរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រពីេំព័រម ន) 

        (ខ)    ហានិភ័យឥណទន (តពីទាំព័រមុន) 
 (៥)  ព័ត៌មានឃដលងឆ្ព ះងៅរក្ការរួមបញ្ចូ លគាន ក្នុងគាំរ ូECL 

 ការប៉ាន់សាម នរបស់ ECL បានងឆ្ព ះងៅរក្ការរមួបញ្ចូ លពត័មានឃតមួយ។ ធនាគារ
បានងធវើការវភិាគសថិតិឃផែក្ងលើបទពិងសាធន៍ជារបវតតិសាស្រសត និងបានក្ាំ ណត់នូវអ
ងថរងសដឋកិ្ចចសាំខាន់ៗ ឃដលប៉ះពាល់ដល់ហានិភ័យឥណទននិងការខាតបង់ឥណ
ទន ឃដលរ ាំពឹងទុក្សរមាប់ផលប័រតនីមួយៗ។ ទាំនាក់្ទាំនងថ្នអងថរងសដឋកិ្ចចទាំង
ងនះងៅងលើ PD, EAD និង LGD រតូវបានក្ាំណត់ងដ្ឋយអនុវតតការវភិាគតាំឃរតាំរង់សថិតិ 
ងដើមបីឃសវងយល់ពីការផ្ទល ស់បតូរផលប៉ះពាល់ថ្នអងថរទាំងងនះមានជារបវតតិសាស្រសត
ងលើអរាលាំនាាំងដើម និងងលើសមាសធាតុថ្ន PD និង LGD។ LGD ខុសគាន ាម
ឧបក្រណ៍ហិរញ្ញវតថុ ាមការវនិិចេ័យអនក្ជាំនាញក៏្រតូវបានអនុវតតងៅក្នុងដាំងណើ រការ
ងនះឃដរ។ 

 ដូចគាន នឹងការពាក្រណ៍ងសដឋកិ្ចចងនះឃដរការពាក្រណ៍ និងលទធភាពថ្នការងក្ើត
ងឡើងគឺសថិតងៅងរកាមក្រមិតថ្នភាពមិនចាស់ល្លស់ថ្នលទធផល ងហើយដូងចនះ លទធ
ផលជាក់្ឃសតងោចខុសគាន នឹងអវីឃដលបានងរគាងទុក្។ ធនាគារពិចរណាការ
ពាក្រណ៍ទាំងងនះ ងដើមបីបង្ហា ញពីការប៉ាន់សាម នដ៏លែបាំផុតរបស់ខលួនអាំពីលទធផល 
ឃដលោចងក្ើតមាន និងជាអនក្តាំណាងសមស្រសបថ្នសាថ នភាពឃដលោចងក្ើតមាន។ 
ទមៃន់ងសណារយូ៉ីចាំនួនងសណារយូ៉ី និងលក្ខណៈសសមបតតិរបស់ពួក្ងគរតូវបាន
វាយតថ្មលជាងទៀងទត់។ 

    (៦)    ការរបមូលផតុាំថ្នការប៉ះពាល់សរមាប់ ECL វាស់ឃវងជាមូលដ្ឋឋ ន 

   ចាំងពាះបទបបញ្ញតតិថ្នការបាត់បង់ឥណទនរ ាំពឹងទុក្ ឃដលយក្គាំរូាមសមូហភាព
ការ     ដ្ឋក់្ជារក្ុមរតូវបានអនុវតត ងដ្ឋយឃផែក្ងលើលក្ខណៈហានិភ័យរមួដូចជាការ
បង្ហា ញហានិភ័យងៅក្នុងរក្ុមឃតមួយ។ 

 

  ក្នុងការចត់ជារក្ុមងនះ រតូវឃតមានព័ត៌មានរគប់រគាន់សរមាប់រក្ុម ឃដលោចងជៗ
ជាក់្បានាមសថិតិ។ ងៅងពលឃដល មិនមានព័ត៌មានរគប់រគាន់ខាងធនាគាររតូវ
ពិចរណាងលើការបឃនថមទិននន័យទាំងក្នុង និងខាងងដើមបីងរបើរបាស់សរមាប់ងគាល
បាំណងរមួ។ ភាពសមស្រសបថ្នរក្ុមរតូវបានរតួតពិនិតយ និងពិនិតយងឡើងវញិាម
កាលក្ាំណត់។ ធនាគារងធវើរបតិបតតិការ និងផតល់របាក់្ក្មចីនិងបុងររបទនដល់បុគគល
ឬសហរគាសងៅក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា។ ធនាគារក្ាំណត់និងងផ្ទត តងលើការ
រគប់រគងហានិភ័យឥណទន ងៅងពលឃដលអនក្ខចីរតូវបានក្ាំណត់អតតសញ្ញ ណ។



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

 ទាំព័រទី ៦៥ 

២៤.                  (រពីេំព័រម ន) 
 ២៤.១ ទគាលនទោបាយរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រពីេំព័រម ន) 

        (ែ)    ហានិភ័យឥណទន (តពីទាំព័រមុន) 
   (២)    ការរគ្ប់រគ្ងកាំរតិហានិភ័យនិងលោលនលោបាយកាត់បនថយ 

 ធ ោរលរបើលោលការណ៍ និងការអនុវតតជាលរចើនលដើមបីកាត់បនថយហានិភ័យឥណ
ទន។ ទមាល ប់ន្តនការលធវើទាំងលនោះ គឺ្ការទទួលបាននូវសុ្វតថិភាពកនុងទរមង់ជាវតថុបញ្ហច ាំ
ស្ រមាប់របាក់កមចីដល់អតិថិជនដដលជាទមាល ប់ធមមតា។ ធ ោរអនុវតតលោល
ការណ៍ដណ ាំស្តីពី ការទទួលយកបាននូវចាំណាត់ថាន ក់ជាក់ោក់ន្តនវតថុបញ្ហច ាំ ឬការ
កាត់បនថ យហានិភ័យឥណទន។ របលភទវតថុបញ្ហច ាំស្ាំខាន់ៗ ដដលធា សុ្វតថិភាព
ស្រមាប់របាក់កមចីជូនអតិថិជនគឺ្៖  

• របាក់កមចីហីុប ូដតកលលើ រទពយស្មបតតិលាំលៅដាឋ ន (ដីធលីអោរ និងរទពយស្មបតតិ
លផសងលទៀត)។ 

• គិ្តកាំន្តរលលើរទពយស្មបតតិោជីវកមមដូចជាដីធលី និងោោរ 
• ស្ថច់របាក់ជាទរមង់របាក់បលញ្ញើមានកាំណត់ 

  (៣)    ឱ្នភាពនិងការផតល់លោលនលោបាយ 

 ធ ោរតរមូវឱ្យអនុវតតតាមចាំណាត់ថាន ក់ឥណទន និងការផតល់ឥណទនជា
កាតពវកិចចស្ស្បតាមរបកាស្លលែ ៧-០១៧-៣៤៤ និង ៧-០១៨-០០១ ចុោះន្តថៃទី១ 
ដែធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៧ និងន្តថៃទី១៦ ដែកុមភោះ ឆ្ន ាំ២០១៨ តាមចាំណាត់ថាន ក់និងការ   ផតល់
ឥណទន។ លោលការណ៍ន្តនឱ្នភាពរតូវបានកាំណត់លៅកនុងកាំណត់ស្មាគ ល់ ៤.៨ 
(ក)។  

 លៅកាលបរលិចេទរបាយការណ៍នីមួយៗ ធ ោរវាយតាំន្តលថាលតើរទពយស្កមម  ហិរញ្ញ
វតថុណាមួយន្តនន្តថលលដើមរ ាំលស់្ គឺ្ជាឱ្នភាពឥណទនឬលទ។ 

  

 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើន ឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បងងកើតក្នុងរពះរាជាណាចរក្ក្មពុជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់ស    ទលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
     ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ ន្តថៃទី ៣១ ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

 

 ទាំព័រទី ៦៦ 

២៤.                  (រពីេំព័រម ន) 
 ២៤.១ ទគាលនទោបាយរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រពីេំព័រម ន) 

        (ែ)    ហានិភ័យឥណទន (តពីទាំព័រមុន) 
(៣)    ឱ្នភាពនិងការផតល់លោលនលោបាយ (តពីទាំព័រមុន) 

របាក់កមចី និង បុលររបទន  
ធ ោលរបើរបាស់្វធីិស្ថស្រស្តទូលៅដដលមាន ៣ដាំណាក់កាលកនុងការវាស់្ដវងការ
ខាតបង់ឥណទនរ ាំពឹងទុកស្រមាប់របាក់កមចីនិងបុលររបទន។  
ការគ្ណ អរតាន្តនការខាតរ ាំពឹងទុក គឺ្ដផែកលៅលលើបលចចកលទស្បា ន់ស្ថម នដូច ដដល
បាន លរៀបរាប់កនុងកាំណត់ស្មាគ ល់ ២៥.១(ែ) (១)។ ជាទូលៅធ ោរកាំណត់របាក់កមចី 
និង បុលររបទនលៅបុគ្គលដដលពាក់ព័នធមានហានិភ័យឥណទន     ទប។ ធ ោ
ស្នមត់ថាមាន ការលកើនល ើងនូវហានិភ័យឥណទនខាល ាំងលៅលពល ដដលស្ថថ នភាព
ហិរញ្ញវតថុរបស់្បុគ្គល ដដលពាក់ព័នធមានការធាល ក់ចុោះខាល ាំង។ 
 
លដាយស្ថរដតធ ោរោចកាំណត់នូវលពលលវោ ន្តន ស្ាំណងពីបុគ្គលដដលពាក់ព័នធ
បាន ធនោរកាំណត់ថារបាក់កមចីនិងបុលររបទន ែកខាន ទូ ទត់ស្ងលៅលពលដដល
បុរតស្មពនធ មិនោចស្ងបាន លៅលពលដដលរតូវស្ង។ ធ ោរ កាំណត់កមចីពី
បុគ្គលពាក់ព័នធថាជាឥណទន IMPAIRED លៅលពលដដលបុរតស្មពនធ ទាំនង ជាមិន
ោចទូទង់ស្ងបាំណុល ទាំងមូល ឫ បុរតស្មពនធបនតខាត ឫ បុរតស្មពនធមាន នន 
ភាពលលើមូលធនស្របុ។  
 

ធ ោរកាំណត់របូបាប ីលីលតន្តនភាពមិនលទៀងទត់ស្រមាប់របាក់កមចីនិងបុលររបទន
ទាំងលនោះលដាយលរបើរបាស់្ព័ត៌មានន្តផទកនុងនិងខាងលរៅដដលលកើតមាន។ 

 
 
 
 

 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើនឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បទងកើរកន ងរពោះរាជាណាចរកកមព ជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់សគំាលទ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
 សរំាប់ការយិបរទិចេេបញ្ចប់ នថៃេី ៣១ ឃខ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២១ 

   

 ទាំព័រទី ៦៧ 

២៤.                  (រពីេំព័រម ន) 
 ២៤.១ ទគាលនទោបាយរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រពីេំព័រម ន) 

          (ខ)     ហានិភ័យឥណទន  (តពីទាំព័រមុន) 
  (៣)     ឱ្នភាពនិងការផតល់ងគាលនងោបាយ (តពីទាំព័រមុន) 

របាក់្ក្មចី និង បុងររបទន (តពីទាំព័រមុន) 

ព័ត៌មានអាំពីហានិភ័យថ្នឥណទននិងសាំវធិានធនបាត់បង់ឃដលបានគណនាងរកាម CIFRS 9 សរមាប់របាក់្ក្មចីនិងបុងររបទនរតូវបានសងងខប
ដូចខាងងរកាមៈ 

 

         

១២ឃខ-ការខាតបង់
ឥណទនរ ាំពឹងទុក្រ
យៈងពល ១២ ឃខ
(ដាំណាក់្កាលទី ១) 

ការខាតបង់ឥណ
ទនរ ាំពឹងទុក្ក្នុង
ងលើស១២ឃខ - មិន
ឃមនឥណទន ឱ្
នភាព (ដាំណាក់្
កាលទី ២) 

 

ការខាតបង់ឥណ
ទនឃដលរ ាំពឹងទុក្
ងលើស១២ឃខ - ឥណ
ទនឱ្នភាព 

(ដាំណាក់្កាលទី ៣) ចាំនួនទឹក្របាក់្ងោង ចាំនួនទឹក្របាក់្ងោង 

   ដុល្លល រោងមរកិ្     ដុល្លល រោងមរកិ្     ដុល្លល រោងមរកិ្     ដុល្លល រោងមរកិ្   ដុល្លល រោងមរកិ្ 
31.12.2021      
      

1 – 30 ន្តថៃហួស្កាលកាំណត់ 9,712,161 (247,460) - - 9,464,701 

30 – 90 ន្តថៃហួស្កាលកាំណត់ 774,120 - (149,766) - 624,354 

លរចើនជាង 90 ន្តថៃ 1,007,269 - - (735,484) 271,785 
      

      

 11,493,550 (247,460) (149,766) (735,484) 10,360,840 
      

 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើនឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បទងកើរកន ងរពោះរាជាណាចរកកមព ជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់សគំាលទ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
 សរំាប់ការយិបរទិចេេបញ្ចប់ នថៃេី ៣១ ឃខ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២១ 

   

 ទាំព័រទី ៦៨ 

២៤.                  (រពីេំព័រម ន) 
 ២៤.១ ទគាលនទោបាយរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រពីេំព័រម ន) 

        (ខ)    ហានិភ័យឥណទន  (តពីទាំព័រមុន) 
 (៣)     ឱ្នភាពនិងការផតល់ងគាលនងោបាយ (តពីទាំព័រមុន) 

របាក់្ក្មចី និង បុងររបទន (តពីទាំព័រមុន) 

  ព័ត៌មានអាំពីហានិភ័យថ្នឥណទននិងសាំវធិានធនបាត់បង់ឃដលបានគណនាងរកាម CIFRS 9 សរមាប់របាក់្ក្មចីនិងបុងររបទនរតូវបានសងងខបដូច
ខាងងរកាមៈ (តពីទាំព័រមុន) 

 

 

         

12ឃខ-ការខាតបង់
ឥណទនរ ាំពឹងទុក្រ
យៈងពល ១២ ឃខ
(ដាំណាក់្កាលទី ១) 

ការខាតបង់ឥណ
ទនរ ាំពឹងទុក្ក្នុង
ងលើស១២ឃខ - មិន
ឃមនឥណទន ឱ្
នភាព (ដាំណាក់្
កាលទី ២) 

 

ការខាតបង់ឥណ
ទនឃដលរ ាំពឹងទុក្
ងលើស១២ឃខ - ឥណ
ទនឱ្នភាព 

(ដាំណាក់្កាលទី ៣) ចាំនួនទឹក្របាក់្ងោង ចាំនួនទឹក្របាក់្ងោង 
      

   ដុល្លល រោងមរកិ្     ដុល្លល រោងមរកិ្     ដុល្លល រោងមរកិ្     ដុល្លល រោងមរកិ្   ដុល្លល រោងមរកិ្ 
31.12.2020  

    

      

1 – 30 ន្តថៃហួស្កាលកាំណត់  
11,197,689 (299,933) - - 10,897,756 

30 – 90 ន្តថៃហួស្កាលកាំណត់  
295,818 - - - 295,818 

លរចើនជាង 90 ន្តថៃ 
416,527 - - (369,789) 46,738 

      

      

 11,910,034 (299,933) - (369,789) 11,240,312 
      



ធនាគារឯកទេស សាវទធើនឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បទងកើរកន ងរពោះរាជាណាចរកកមព ជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់សគំាលទ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
 សរំាប់ការយិបរទិចេេបញ្ចប់ នថៃេី ៣១ ឃខ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២១ 

   

 ទាំព័រទី ៦៩ 

២៤.                  (រពីេំព័រម ន) 
 ២៤.១ ទគាលនទោបាយរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រពីេំព័រម ន) 

          (ខ)     ហានិភ័យឥណទន  (តពីទាំព័រមុន) 
 (៣)    ឱ្នភាពនិងការផតល់ងគាលនងោបាយ (តពីទាំព័រមុន) 

 ព័ត៌មានអាំពីហានិភ័យថ្នឥណទននិងសាំវធិានធនបាត់បង់ឃដលបានគណនាងរកាម CIFRS 9 សរមាប់របាក់្ក្មចីនិងបុងររបទនរតូវបានសងងខប
ដូចខាងងរកាមៈ (តពីទាំព័រមុន) 

 

         

12ឃខ-ការខាតបង់
ឥណទនរ ាំពឹងទុក្រ
យៈងពល ១២ ឃខ
(ដាំណាក់្កាលទី ១) 

ការខាតបង់ឥណ
ទនរ ាំពឹងទុក្ក្នុង
ងលើស១២ឃខ - មិន
ឃមនឥណទន ឱ្
នភាព (ដាំណាក់្
កាលទី ២) 

 

ការខាតបង់ឥណ
ទនឃដលរ ាំពឹងទុក្
ងលើស១២ឃខ - ឥណ
ទនឱ្នភាព 

(ដាំណាក់្កាលទី ៣) ចាំនួនទឹក្របាក់្ងោង ចាំនួនទឹក្របាក់្ងោង 

 ឃខមរពាន់ងរៀល ឃខមរពាន់ងរៀល ឃខមរពាន់ងរៀល ឃខមរពាន់ងរៀល ឃខមរពាន់ងរៀល 

31.12.2021      
      

1 – 30 ន្តថៃហួស្កាលកាំណត់ 39,567,344 (1,008,152) - - 38,559,192 

30 – 90 ន្តថៃហួស្កាលកាំណត់ 3,153,765 - (610,147) - 2,543,618 

លរចើនជាង 90 ន្តថៃ 4,103,614 - - (2,996,362) 1,107,252 
      

      

 46,824,723 (1,008,152) (610,147) (2,996,362) 42,210,062 
      

      

 

 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើនឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បទងកើរកន ងរពោះរាជាណាចរកកមព ជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់សគំាលទ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
 សរំាប់ការយិបរទិចេេបញ្ចប់ នថៃេី ៣១ ឃខ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២១ 

   

 ទាំព័រទី ៧០ 

២៤.                  (រពីេំព័រម ន) 
 ២៤.១ ទគាលនទោបាយរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រពីេំព័រម ន) 

          (ខ)     ហានិភ័យឥណទន  (តពីទាំព័រមុន) 
 (៣)    ឱ្នភាពនិងការផតល់ងគាលនងោបាយ (តពីទាំព័រមុន) 

 ព័ត៌មានអាំពីហានិភ័យថ្នឥណទននិងសាំវធិានធនបាត់បង់ឃដលបានគណនាងរកាម CIFRS 9 សរមាប់របាក់្ក្មចីនិងបុងររបទនរតូវបានសងងខប
ដូចខាងងរកាមៈ (តពីទាំព័រមុន) 

 

         

12ឃខ-ការខាតបង់
ឥណទនរ ាំពឹងទុក្រ
យៈងពល ១២ ឃខ
(ដាំណាក់្កាលទី ១) 

ការខាតបង់ឥណ
ទនរ ាំពឹងទុក្ក្នុង
ងលើស១២ឃខ - មិន
ឃមនឥណទន ឱ្
នភាព (ដាំណាក់្
កាលទី ២) 

 

ការខាតបង់ឥណ
ទនឃដលរ ាំពឹងទុក្
ងលើស១២ឃខ - ឥណ
ទនឱ្នភាព 

(ដាំណាក់្កាលទី ៣) ចាំនួនទឹក្របាក់្ងោង ចាំនួនទឹក្របាក់្ងោង 

 ឃខមរពាន់ងរៀល ឃខមរពាន់ងរៀល ឃខមរពាន់ងរៀល ឃខមរពាន់ងរៀល ឃខមរពាន់ងរៀល 

31.12.2020      
      

1 – 30 ន្តថៃហួស្កាលកាំណត់ 45,294,652 (1,213,229) - - 44,081,423 

30 – 90 ន្តថៃហួស្កាលកាំណត់ 1,196,584 - - - 1,196,584 

លរចើនជាង 90 ន្តថៃ 1,684,850 - - (1,495,795) 189,055 

      

      

 48,176,086 (1,213,229) - (1,495,795) 45,467,062 
      

      

 

 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើនឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បទងកើរកន ងរពោះរាជាណាចរកកមព ជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់សគំាលទ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
 សរំាប់ការយិបរទិចេេបញ្ចប់ នថៃេី ៣១ ឃខ ធន ូឆ្ន  ំ២០២១ 

   

 ទាំព័រទី ៧១ 

២៤.                  (រពីេពំ័រម ន) 
 ២៤.១ ទគាលនទោបាយរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រពីេំព័រម ន) 

         (ខ)     ហានិភ័យឥណទន  (តពីទាំព័រមុន) 
(៣)    ឱ្នភាពនិងការផតល់ងគាលនងោបាយ (តពីទាំព័រមុន) 

         ងនះ គឺជាសាំវធិានធនការបាត់បង់ទក់្ទងនឹងរបាក់្ក្មចីនិងបុងររបទនរតូវ
បានបង្ហា ញងៅក្នុងក្ាំណត់រា ៧ ។ 

   

គណនីរតូវទរងផសងៗ 
 

គណនីរតូវទរងផសងៗក៏្ជាក្មមវតថុតាំរូវងោយមានការងធវើការឱ្នភាព ថ្នសីុ CIFRS 9 
ការខាតបង់ងលើឱ្នភាពថ្នតឃមលគឺមានលក្ខណៈមិនរតឹមរតូវ ងហើយដូងចនះវាមិនរតូវ
បានផតល់ជូនងទ។   

 

ស្មតុលយស្ថច់របាក់និងធ ោរ 
 

ចល លនោះគឺ្ជាស្ាំវធិានធនការបាត់បង់ទក់ទងនឹងស្ថច់របាក់និងស្មតុលយ
ធ ោររតូវបានបង្ហា ញលៅកនុងកាំណត់ស្មាគ ល់ទី ៦ ។ 

 

(៤)     ការប ោះពាល់អតិបរមាលលើហានិភ័យឥណទនមុនលពលដាក់វតថុបញ្ហច ាំឬការពរងឹង
ឥណទនលផសងលទៀត 

 

ហានិភ័យឥណទនឃដលងក្ើតងឡើងពីសក្មមភាពនិងារាងតុលយការមានដូចខាង
ងរកាម៖ 

 
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

 
  ដុល្លល រោងមរកិ្   ដុល្លល រោងមរកិ្ ឃខមរពាន់ងរៀល ឃខមរពាន់ងរៀល 

  
 

  ហានិភ័យឥណទនទក់្ទងនឹងរទពយ
សក្មមារាងតុលយការ៖     

សមតុលយធនាគារ - ដុល 4,167,882 3,521,407 16,979,951 14,244,092 

របាក់្ក្មចីនិងបុងររបទន - ដុល 11,493,550 11,910,034 46,824,723 48,176,088 

រទពយសមបតតិងផសងងទៀត 136,201 162,767 554,883 658,393 

          

 
15,797,633 15,594,208 64,359,557 63,078,573 

     

 
      

ហានិភ័យឥណទនទក់្ទងនឹងរទពយ
សក្មមារាងតុលយការ៖    

 ឃផនក្ឃដលមិនងរបើថ្នងលើឥណទន - - - - 

     

 
   

 សរបុហានិភ័យឥណទនអតិបរមា 
15,797,633 15,594,208 64,359,557 63,078,573 

 
    

     



ធនាគារឯកទេស សាវទធើនឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បទងកើរកន ងរពោះរាជាណាចរកកមព ជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់សគំាលទ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
 សរំាប់ការយិបរទិចេេបញ្ចប់ នថៃេី ៣១ ឃខ ធន ូឆ្ន  ំ២០២១ 

   

 ទាំព័រទី ៧២ 

២៤.                  (រពីេំព័រម ន) 
 ២៤.១ ទគាលនទោបាយរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រពីេំព័រម ន) 

         (ខ)     ហានិភ័យឥណទន  (តពីទាំព័រមុន) 
   (៥)    ការរបឈមហានិភ័យឥណទន 

 លៅចុងការបិរលិចេទន្តនរបាយការណ៍ ការប ោះពាល់អតិបរមាលៅនឹងហានិភ័យឥណ
ទន រតូវបានតាំណាងលដាយតន្តមលលោងន្តនរទពយស្កមមហិរញ្ញវតថុនីមួយៗ ដដលរតូវ
បានទទួលស្ថគ ល់លៅកនុងលស្ចកតីដថលងការណ៍ ស្តីពីជាំហរហិរញ្ញវតថុរបស់្ធ ោរ 

ប ទ ប់ពីដករបាក់ឧបតថមភណាមួយស្រមាប់ការខាតបង់លលើឱ្នភាពន្តនតន្តមល (លបើោច
អនុវតតបាន)។ 

       

                 របាក់កមចីដដលមានល័កខែ័ណឌ ដដលបានចរចាល ើងវញិ / របាក់កមចីមានរច ស្មព័នធ
ល ើងវញិ 

 របាក់កមចីដដលមានល័កខែ័ណឌ ដដលរតូវបានចរចាល ើងវញិគឺ្ជារបាក់កមចី  ដដលរតូវ
បានកាំណត់លពលលវោឬដកលមែល ើងវញិ លដាយអនុលោមតាមកិចចរពមលរពៀង  

ដដលបានកាំណត់កាលវភិាគ្ស្ងថមីតាមកាលកាំណត់ ដដលលកើតល ើងលដាយភាព
ទន់លែាយលៅកនុងស្ថថ នភាពហិរញ្ញវតថុរបស់្អនកែចី និង /ឬអស្មតថភាពកនុងការស្ង
របាក់កមចីដូច ដដលបានរពមលរពៀងោន ។ របាក់កមចី ដដលរតូវលរៀបចាំរច ស្មព័នធ
ល ើងវញិ បានពឹងដផែកលលើមូលដាឋ នន្តនចកខុវស័ិ្យោជីវកមម និងស្មតថភាពកនុងការ
ស្ងរបាក់របស់្អនកែចី លោងតាមការពាករណ៍លាំហូរស្ថច់របាក់ថមី  ដដលោាំរទ
លដាយទស្សនវស័ិ្យោជីវកមមដដលបានលធវើបចចុបបននភាព និងលកខែណឌ ទីផារទូលៅ 
ដដលដផែកលលើការបា ន់ស្ថម នជាក់ដស្តងលដាយរបុងរបយ័តន។ 

 លៅលពលដដល របាក់កមចីរតូវបានលរៀបចាំល ើងវញិ វាលៅដតស្ថិតកនុងរបលភទដ ដដល
ឯករាជយន្តនការអនុវតតគួ្រជាទីលពញចិតត ប ទ ប់ពីលរៀបចាំរច ស្មព័នធល ើងវញិ។ ការ
ចាត់ចាំណាត់ថាន ក់ មិនរតូវបានដកលមែលទដរាបណាមិនមានបាំណុលហួស្កាល
កាំណត់ស្ងជារបាក់លដើម  និងការរបាក់កនុងរយៈលពល៣ឆ្ន ាំ   និងកនុងរយៈលពលមិន
តិចជាង ៣ ដែ។ 

                   លោលការណ៍លុបលចាល 

 លដាយអនុលោម តាមលោលការណ៍ដណ ាំរបស់្ធ ោរជាតិន្តនកមពុជាធ ោរនឹង
លុបលចាលនូវរបាក់កមចី / របាក់កមចីជាមុន ឬចាំដណកណាមួយន្តនរបាក់កមចីពីតារាង
តុលយការរបស់្ែលួន លៅលពលធ ោរបាត់បង់សិ្ទធិរគ្ប់រគ្ងកិចចស្នាលលើរបាក់កមចី 
ឬលៅលពលដដលរបាក់កមចីទាំងអស់្ឬដផនកែលោះរតូវបានចាត់ទុកថាមិនោចទរបាន 
ឬមិនមានការរ ាំពឹងទុកពិតរបាកដន្តនការស្ងល ើងវញិ។ 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើនឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បទងកើរកន ងរពោះរាជាណាចរកកមព ជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់សគំាលទ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
 សរំាប់ការយិបរទិចេេបញ្ចប់ នថៃេី ៣១ ឃខ ធន ូឆ្ន  ំ២០២១ 

   

 ទាំព័រទី ៧៣ 

២៤.                  (រពីេំព័រម ន) 
 ២៤.១ ទគាលនទោបាយរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រពីេំព័រម ន) 

         (ែ)     ហានិភ័យឥណទន  (តពីទាំព័រមុន) 
   (៥)    ការរបឈមហានិភ័យឥណទន 

  ធ ោររការទពយបញ្ហច ាំចាំលពាោះរបាក់កមចី និងបុលររបទនកនុងទរមង់ន្តនផលរប 
លោជន៍បញ្ហច ាំលលើរទពយស្មបតតិ និង /ឬការធា ។ ការបា ន់របមាណន្តនតន្តមលស្ម
រមយ គឺ្ដផែកលលើតន្តមលន្តនវតថុបញ្ហច ាំ ដដលបានវាយតន្តមលរបចាាំឆ្ន ាំ។ ពុាំមានរទពយស្កមម
មិនដមនហិរញ្ញវតថុ ដដលធ ោរទទួលបានកនុងឆ្ន ាំល ោះលទ វតថុបញ្ហច ាំដដលបានរកា 
លដើមបីធា រាល់ហានិភ័យលលើរបាក់កមចី និងបុលររបទន។ រទពយស្មបតតិ ដដលរតូវរបឹ
អូស្រតូវលក់កនុងរយៈលពលមួយឆ្ន ាំតាមតាំរវូការរបស់្លោលការណ៍ដណ ាំរបស់្
ធ ោរជាតិន្តនកមពុជា និងរតូវបានចាត់ថាន ក់កនុងរបាយការ ណ៍ជាំហរហិរញ្ញវតថុជា
រទពយដដលបានរបឹអូស្។ 

       ការរបមូលផតុាំហានិភ័យឥណទន 
  ការវភិាគ្ន្តនការរបមូលផតុាំហានិភ័យឥណទនពីរបាក់កមចីនិងបុលររបទន លៅចុង

បញ្ច ប់ន្តនរយៈលពលរបាយការណ៍រតូវបានបង្ហា ញលៅកនុងកាំណត់ស្មាគ ល់៧ លៅលលើ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 

    (គ្)     ហានិភ័យទីផារ 

 ហានិភ័យទីផារ គឺ្ជាហានិភ័យន្តនការបាត់បង់ដដលលកើតល ើងពីការផ្ទល ស់្បតូរមិនលែលៅកនុង
ករមិតន្តនតន្តមលឬអរតាទីផារ ដដលស្មាស្ធាតុស្ាំខាន់ពីរគឺ្ហានិភ័យបតូររបិូយប័ណណ
បរលទស្និងហានិភ័យអរតាការរបាក់។ ហានិភ័យទីផារដដលលកើតល ើងពីស្កមមភាពជួញ
ដូរ រតូវបានរគ្ប់រគ្ងលដាយការស្មាគ ល់ទីផារជាំហរពាណិជាកមមរបឆ្ាំងនឹងការកាំ ណត់ហា
និភ័យទីផារ ដដលបានកាំណត់ទុកជាមុន។ 

   (១)  ហានិភ័យរបិូយប័ណណបរលទស្ 
 ហានិភ័យន្តនការបតូររបិូយប័ណណបរលទស្ស្ាំលៅលៅលលើ ការផ្ទល ស់្បតូរអរតាបតូររបាក់រគ្ប់

លពលលៅលពលមានរបតិបតតិការបតូររបិូយប័ណណបរលទស្។ ធ ោររកាលោលការណ៍
មិនបតូររបិូយលៅលពលអរតាដរបរបួលខាល ាំង។ រាល់ការបតូររបិូយប័ណណបរលទ ស្រតូវបាន
រតួតពិនិតយល ើងវញិ លដើមបីកាត់បនថយកាំរតឹន្តនការខាតបង់។ 

 
 

 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើនឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បទងកើរកន ងរពោះរាជាណាចរកកមព ជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់សគំាលទ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
 សរំាប់ការយិបរទិចេេបញ្ចប់ នថៃេី ៣១ ឃខ ធន ូឆ្ន  ំ២០២១ 

   

 ទាំព័រទី ៧៤ 

២៤.                  (រពីេំព័រម ន) 
 ២៤.១ ទគាលនទោបាយរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រពីេំព័រម ន) 

   (គ្)     ហានិភ័យទីផារ (តពីទាំព័រមុន) 
            (១)  ហានិភ័យរូបិយប័ណណបរលទស្ (តពីទាំព័រមុន) 

             ហានិភ័យបតូររបិូយប័ណណ លកើតល ើងពីរបតិបតតិការពាណិជាកមម លពលអ គ្ត រតូវ
បានការទទួលស្ថគ ល់ជារទពយស្មបតតិ និងបាំណុល ដដលរតូវបានទទួលស្ថគ ល់ជា
របិូយប័ណណ ដដលមិនដមនជារូបិយប័ណណ ន្តនដាំលណើ ររបស់្ការរបស់្ធ ោរ។ 

 ហានិភ័យន្តនអរតាបតូររបាក់បរលទស្របស់្ធ ោរ លៅចុងបញ្ច ប់ន្តនរយៈលពល
របាយការណ៍ រតូវបានបង្ហា ញលៅកនុងកាំណត់ស្មាគ ល់លផសងៗោន លៅនឹងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 

 រាល់ការផ្ទល ស់្បតូរអរតាបតូររបាក់បរលទស្ ដដលោចលកើតមានលៅចុងបញ្ច ប់ការ ិ យ
បរលិចេទរបាយការណ៍ ជាមួយនឹងរបិូយប័ណណរបស់្ធ ោរមិនមានផលប ោះពាល់ជា
របាក់ចាំលណញ ឬខាតប ទ ប់ពីការបង់ពនធ និងចាំណូលលផសងៗរបស់្ធ ោរលហតុ
ដូចលនោះមិនមានការវភិាគ្ភាពដរបរបួលរតូវបានបង្ហា ញ។ 

  (២)  ហានិភ័យអរតាការរបាក់ 
 ហានិភ័យអរតាការរបាក់ ស្ាំលៅលៅលលើភាពដរបរបួលន្តនរបាក់ចាំណូលការរបាក់

សុ្ទធ ដដលបណាត លមកពីការផ្ទល ស់្បតូរករមិតអរតាការរបាក់និងការផ្ទល ស់្បតូរស្មាស្
ភាពរទពយស្កមមនិងបាំណុល។ ហានិភ័យអរតាការរបាក់រតូវបានរគ្ប់រគ្ងតាមរ
យៈការរតួតពិនិតយោ ងដិតដល់នូវរបាក់ចាំលណញលលើការវនិិលោគ្ ការកាំណត់
តន្តមលទីផារ ការចាំណាយន្តនមូលនិធិ និងតាមរយៈការវភិាគ្គ្មាល តភាព អរតាការ
របាក់។ ការកាត់បនថយស្កាត នុពលន្តនរបាក់ចាំណូលការរបាក់សុ្ទធពីច ល អរតា
ការរបាក់ រតូវបានរតួតពិនិតយ និងកាំណត់លដើមបីទប់ទល់នឹងហានិភ័យ។ 

 ហានិភ័យន្តនអរតាការរបាក់របស់្ធ ោរ លដាយដផែកលលើតាំរវូការន្តនឧបករណ៍
ហិរញ្ញវតថុលៅចុងការបរលិចេទរបាយការណ៍រតូវបានបង្ហា ញលៅកនុងកាំណត់រតា     
លផសងៗោន លៅនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 

 
 
 
 
 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើនឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បទងកើរកន ងរពោះរាជាណាចរកកមព ជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់សគំាលទ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
 សរំាប់ការយិបរទិចេេបញ្ចប់ នថៃេី ៣១ ឃខ ធន ូឆ្ន  ំ២០២១ 

   

 ទាំព័រទី ៧៥ 

២៤.                  (រពីេំព័រម ន) 
 ២៤.១ ទគាលនទោបាយរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រពីេំព័រម ន) 

   (គ)     ហានិភ័យទីផារ (តពីទាំព័រមុន) 
  (២)  ហានិភ័យអរតាការរបាក់ 
 ធ ោរមិនរាប់បញ្ចូ លបាំណុល ដដលមានអរតាលថរតាមបចចុបបននតាមរយៈរបាក់

ចាំលណញ ឬខាតបង់លទ លហើយធ ោរក៏មិនមាននិស្សនទវតថុដូចលៅដាំណាច់ឆ្ន ាំដដរ។ 
ដូលចនោះការផ្ទល ស់្បតូរអរតាការរបាក់លៅកាលបរលិចេទរបាយការណ៍នឹងមិនប ោះពាល់
ដល់របាក់ចាំលណញឬខាតលទ។ 

 ធ ោរ មិនមានអរតាល ើងចុោះខាល ាំងគួ្រឱ្យកត់ស្មាគ ល់លទ។ រាល់ការផ្ទល ស់្បតូរដដល
ោចលធវើលៅបានកនុងអរតាការរបាក់ ដដលល ើងចុោះខាល ាំងលៅចុងបញ្ច ប់ន្តនរយៈលពល
របាយការណ៍ មិនមានផលប ោះពាល់ដល់របាក់ចាំលណញលរកាយបង់ពនធលទ និង
របាក់ចាំណូលលផសងៗលទៀតរបស់្ធ ោរ មិនមានការវភិាគ្ពីភាពដរបរបួលណា
មួយរតូវបានបង្ហា ញល ើយ។ 

  (៣)  ហានិភ័យន្តនលដើមទុន 
 ធ ោរមិនមានការវនិិលោគ្លលើផារមូលប័រតល ើយ លហតុដូលចនោះលហើយមិនរតូវ

របឈមនឹងហានិភ័យតន្តមលភាគ្ហ ុនលទ។ 

  (ែ) ហានិភ័យស្ថច់របាក់ង្ហយស្ស្លួ 
 ហានិភ័យន្តនស្ថច់របាក់ ង្ហយស្សួ្លទក់ទងនឹងស្មតថភាពកនុងការរការទពយស្មបតតិង្ហយ

ស្ស្ួលឱ្យបានរគ្ប់រោន់ លដើមបីធា កាតពវកិចចហិរញ្ញវតថុរបស់្ពួកលគ្លៅលពលមានកងវោះ ។ 

 បដនថមលលើការអនុលោមភាពលពញលលញន្តនតរមូវការស្ថច់របាក់ង្ហយស្ស្ួល អនករគ្ប់រគ្ង
ធ ោរតាមដានោ ងជិតស្និទធនូវរាល់លាំហូរចូល និងលាំហូរលចញ និងគ្ាំោតន្តន       

របាយការណ៍ជារបចាាំ។ ការផ្ទល ស់្បតូររបាក់កមចីរបស់្អតិថិជន រតូវបានរតួតពិនិតយលលើតាំរវូ
ការស្ថច់របាក់ង្ហយស្ស្ួល លដើមបីធា បាននូវស្ថច់របាក់ង្ហយស្ស្ួលរគ្ប់រោន់លដើមបី
បាំលពញកាតពវកិចចហិរញ្ញវតថុរបស់្ែលួន និងលៅលពលដដលពួកលគ្រតូវបង់។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើនឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បទងកើរកន ងរពោះរាជាណាចរកកមព ជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់សគំាលទ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
 សរំាប់ការយិបរទិចេេបញ្ចប់ នថៃេី ៣១ ឃខ ធន ូឆ្ន  ំ២០២១ 

   

 ទាំព័រទី ៧៦ 

២៤.                  (រពីេំព័រម ន) 
 ២៤.១ ទគាលនទោបាយរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រពីេំព័រម ន) 

   (ែ) ហានិភ័យស្ថច់របាក់ង្ហយស្ស្លួ (តពីទាំព័រមុន) 

 តារាងខាងលរកាម បង្ហា ញពីទរមង់កាលកាំណត់ន្តនបាំណុលហិរញ្ញវតថុលៅចុងការយិបរលិចេទ 
របាយការណ៍លដាយដផែកលលើលាំហូរស្ថច់របាក់កនុងកិចចស្នា (រាប់បញ្ចូ លទាំងការទូទត់ការ
របាក់គ្ណ លដាយលរបើអរតាកិចចស្នា ឬរបសិ្នលបើមានការល ើងចុោះខាល ាំងលដាយដផែកលលើ  
អរតាលៅចុងបញ្ច ប់ន្តនរយៈលពលរបាយការណ៍)៖ 

 

 អរា  កិ្ចចសនា    

 មធយម 
ងលើការ
របាក់្ ចាំនួនងោង 

មិនរាប់បញ្ចូ ល
ក្នុងលាំហូរសាច់
របាក់្ រយៈងពល 1 ឆ្ន ាំ 1 - 5        5 

 %   ដុល្លល រោងមរកិ្   ដុល្លល រោងមរកិ្ ដុល្លល រោងមរកិ្   ដុល្លល រោងមរកិ្   ដុល្លល រោងមរកិ្ 
       

31.12.2021       
       

បាំណុលហិរញ្ញវតថុឃដល 
មិនឃមនជានិសសនទវតថុ     

បាំណុលងផសងងទៀត គាម ន 43,855 43,855 43,855 - - 

បាំណុលជួល     8% 31,506 33,868 16,934 16,934 - 
 

 

     

 

 

     

  75,361 77,723 60,789 16,934 - 
 

 

     

 
       

31.12.2020       

       

បាំណុលហិរញ្ញវតថុឃដល 
មិនឃមនជានិសសនទវតថុ     

បាំណុលងផសងងទៀត គាម ន 43,204 43,204 43,204 - - 

បាំណុលជួល     8% - - - - - 
 

 

     

 

 

     

  43,204 43,204 43,204 - - 
 

 

     

       

 

 

 

 

 

 

 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើនឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បទងកើរកន ងរពោះរាជាណាចរកកមព ជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់សគំាលទ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
 សរំាប់ការយិបរទិចេេបញ្ចប់ នថៃេី ៣១ ឃខ ធន ូឆ្ន  ំ២០២១ 

   

 ទាំព័រទី ៧៧ 

២៤.                  (រពីេំព័រម ន) 
 ២៤.១ ទគាលនទោបាយរគប់រគងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រពីេំព័រម ន) 

   (ែ) ហានិភ័យស្ថច់របាក់ង្ហយស្ស្លួ (តពីទាំព័រមុន) 

 តារាងខាងលរកាមបង្ហា ញពីទរមង់កាលកាំណត់ន្តនបាំណុលហិរញ្ញវតថុលៅចុងការយិបរលិចេទ    
របាយការណ៍លដាយដផែកលលើលាំហូរស្ថច់របាក់កនុងកិចចស្នា (រាប់បញ្ចូ លទាំងការទូទត់ការ
របាក់គ្ណ លដាយលរបើអរតាកិចចស្នាឬរបសិ្នលបើមានការល ើងចុោះខាល ាំងលដាយដផែកលលើអរតា
លៅចុងបញ្ច ប់ន្តនរយៈលពលរបាយការណ៍) :  

 

 

 អរា  កិ្ចចសនា    

 មធយម 
ងលើការ
របាក់្ ចាំនួនងោង 

មិនរាប់បញ្ចូ ល
ក្នុងលាំហូរសាច់
របាក់្ រយៈងពល 1 ឆ្ន ាំ 1 - 5        5 

 % ឃខមរពាន់ងរៀល ឃខមរពាន់ងរៀល ឃខមរពាន់ងរៀល ឃខមរពាន់ងរៀល ឃខមរពាន់ងរៀល 
       

31.12.2021       
       

បាំណុលហិរញ្ញវតថុឃដល 
មិនឃមនជានិសសនទវតថុ     

បាំណុលងផសងងទៀត  គាម ន 178,665 178,665 178,665 - - 

បាំណុលភតិស្នា 8% 128,355 137,978 68,989 68,989 - 
 

 

     

 

 

     

  307,020 316,643 247,654 68,989 - 
 

 

     

 
       

31.12.2020       

       

បាំណុលហិរញ្ញវតថុឃដល 
មិនឃមនជានិសសនទវតថុ     

បាំណុលងផសងងទៀត គាម ន 174,756 174,756 174,756 - - 

បាំណុលភតិស្នា 8% 
- - - - - 

 

 

     

 

 

     

  174,756 174,756 174,756 - - 
 

 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើនឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បទងកើរកន ងរពោះរាជាណាចរកកមព ជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់សគំាលទ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
 សរំាប់ការយិបរទិចេេបញ្ចប់ នថៃេី ៣១ ឃខ ធន ូឆ្ន  ំ២០២១ 

   

 ទាំព័រទី ៧៨ 

២៤.                  (រពីេំព័រម ន) 
 ២៤.២ ការរគប់រគងហានិភ័យមូលធន 
   (ក)  លដើមទុនដដលមានបទបបញ្ញតតិ 

លោលបាំណងរបស់្ធ ោរការរគ្ប់រគ្ងលលើលដើមទុនមមានភាពចាស់្ោស់្ជាង“ មូល
ធនកមម” លៅស្រមាប់របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 
• លដើមបីអនុវតតតាមតរមូវការលដើមទុនដដលកាំណត់លដាយ NBC ។ 
• លដើមបីធា ដល់លទធភាពោជីវកមម របស់្ធ ោរកនុងផតល់របាក់ចាំលណញដល់មាច ស់្ភាគ្

ហ ុននិងអតថរបលោជន៍ស្រមាប់ភាគី្ពាក់ព័នធលផសងលទៀត។  
• លដើមបីដថរកាមូលដាឋ នលដើមទុនដ៏រងឹមាាំ លដើមបីឈានដល់ការអភិវឌឍោជីវកមម។ 

ធ ោរជាតិន្តនកមពុជាតរមូវឱ្យធ ោរទាំងអស់្ (១) បាំលពញនូវតរមូវការលដើមទុនអបបបរមា
និង (២) អនុលោមតាមតរមូវការលស្ថធនភាពស្ថច់របាក់និងតរមូវការលផសងលទៀត។ 

   (ែ)     ការដបងដចកលដើមទុន 
 ការដបងដចកលដើមទុនរវាងរបតិបតដិការ និងស្កមមភាពជាក់ោក់គឺ្មានទាំហាំធាំលធងដដល

ជាំរញុលដាយការបលងកើនរបសិ្ទធិភាពន្តនរបាក់ចាំលណញ ដដលស្លរមចបានលលើលដើមទុនដដល
បានបរមុងទុក។ ចាំនួនលដើមទុនដដលបានបរមុងទុកស្រមាប់របតិបតតិការឬស្កមមភាព
នីមួយៗដផែកលៅលលើលដើមទុនដដលមានបទបបញ្ញតតិ ។ 
មិនមានការផ្ទល ស់្បតូរវធីិស្ថស្រស្តរបស់្ធ ោរកនុងការរគ្ប់រគ្ងលដើមទុនកនុងឆ្ន ាំហិរញ្ញវតថុលទ។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ធនាគារឯកទេស សាវទធើនឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បទងកើរកន ងរពោះរាជាណាចរកកមព ជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់សគំាលទ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
 សរំាប់ការយិបរទិចេេបញ្ចប់ នថៃេី ៣១ ឃខ ធន ូឆ្ន  ំ២០២១ 

   

 ទាំព័រទី ៧៩ 

២៤.                  (រពីេំព័រម ន) 
 ២៤.៣  ថ្នន ក់ននឧបករណ៍ហរិញ្ញវរថ  

 
 2021  2020  2021  2020 
 ដុល្លល រោងមរកិ្  ដុល្លល រោងមរកិ្  ឃខមរពាន់ងរៀល  ឃខមរពាន់ងរៀល 

រទពយហិរញ្ញវតថុ        

        

ថ្ថលរ ាំលស់        

សាច់របាក់្ក្នុងថ្ដ 1,180  1,315  4,807  5,319 

របាក់្បងញ្ញើរ និងតមកល់ក្នុង
ធនាគារនានា 4,163,796 

 

3,517,957 

 

16,963,305 

 

14,230,136 

ឥណទន និងបុងររបទន 10,360,840  11,240,312  42,210,062  45,467,062 

រទពយសក្មមងផសងៗ 136,201  162,767  554,883  658,393 

របាក់្បងញ្ញើាមចាប់ងៅ
ធនាគារជាតិ 750,000 

 

750,000 

 

3,055,500 

 

3,033,750 

  
 

 
 

 
 

 

        

 15,412,017  15,672,351  62,788,557  63,394,660 
        
         
         

បាំណុលហិរញ្ញវតថុ         

         

ថ្ថលរ ាំលស់         

បាំណុលងផសងងទៀត 43,855  43,204  178,665  174,760 

បាំណុលភតិស្នា 31,506  -  128,355  - 

        
        
 75,361  43,204  307,020  174,760 
        
        

  



ធនាគារឯកទេស សាវទធើនឃឃភីថល ភីអិលស  ី
(បទងកើរកន ងរពោះរាជាណាចរកកមព ជា) 
ងលខចុះបញ្ជ ីរក្ុមហុ៊នៈ 00011446 
 

កំណរ់សគំាលទ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
 សរំាប់ការយិបរទិចេេបញ្ចប់ នថៃេី ៣១ ឃខ ធន ូឆ្ន  ំ២០២១ 

   

 ទាំព័រទី ៨០ 

២៤.                  (រពីេំព័រម ន) 
 ២៤.៤ ចំទណញ/ខារពីឧបករណ៍ហរិញ្ញញ វរថ  
 

 2021 2020 2021 2020 
 ដុល្លល រោងមរកិ្ ដុល្លល រោងមរកិ្ ឃខមរពាន់ងរៀល ឃខមរពាន់ងរៀល 

រទពយហិរញ្ញវតថុ     

     

ថ្ថលរ ាំលស់     

ចាំងណញ/ខាតសុទធពីឧបក្រណ៍
ហិរញ្ញវតថុ 

 
 

635,014 

 
 

1,524,296 

 
 

2,583,237 

 
 

6,165,777 
     
     

 
បាំណុលហិរញ្ញវតថុ     

     

ន្តថលរ ាំលស់្     

ការខាតបង់សុ្ទធរតូវបានទទួល
ស្ថគ ល់លៅកនុង       
របាក់ចាំលណញ ឬ    

(1,432) 
 

(52,043) 
 

(5,825) 
 

(210,514) 
     
     

 
 
 ២៤.៥ ព័រ៌ានអំពីរនមលសមរសប 

 ព័ត៌មានអាំពីតន្តមលស្មស្ស្បរទពយស្មបតតិហិរញ្ញវតថុនិងបាំណុលហិរញ្ញវតថុរបស់្ធ ោរ ដដលរតូវ
ធា កនុងរយៈលពល១២ដែ របហាក់ដហលនឹងតន្តមលលោងរបស់្ពួកលគ្លដាយស្ថរោយុកាល           

រយៈលពលែលីទក់ទង      និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថុ ឬស្ងលកខែណឌ តរមូវការ ។ 

  
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

info@scb-bank.com 
 
 
 
 
 

(៨៥៥) ២៣ - ២២ ៦៨ ៦៨ 
 

 
 
 

អគារលេខ២៩៤ មហាវថីិល ៉ៅលេទុង 

រាជធានីភ្នំលេញ 

mailto:info@scb-bank.com
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