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សេចក្តីសផតើម 
កមពុជាកំពុងស្ថិតលលើវធិានការស្តត រលស្ដឋកិច្ចរបស់្ខ្លួនកនុងការលលើកកមពស់្កំល ើ នហិរញ្ញ វតថុរបស់្របលេស្

លោយការអនុវតតផផនការលស្ដឋកិច្ចរបស់្ខ្លួន និង ចាបល់ផតើមជំហានលៅឆ្ន លំនេះលៅមុខ្។ វារមួបញ្ចូ ល ការលងើបល ើង
វញិលស្ដឋកិច្ច កំផ េរមង ់ និង ការកស្តងភាពធន ់ លោេះរស្តយកងវល់លរកាយជំងតឺតតត ត ផដលនបនប ំង
កំល ើ នរត បល់ៅអរាស្កាត នុពលរបស់្ខ្លួន ពរងងឹនរិនតរភាព និង ការអភវិឌ្ឍនស៍្ងគមកនុងរយៈលពលផវង។
ជាមយួនឹងច្កខុវស័ិ្យ និង លបស្កកមមនាលពលអនាគតលនេះស្រនបបស់្តថ នភាពជំងឺកូវដី វារតូវបានលគរពំឹងថា កំល ើ ន
របស់្របលេស្នឹងបនតលកើនល ើងកនុងប ុនាម នឆ្ន ខំាងមខុ្។ ឧស្ាហកមមធនាគារជាមូលោឋ នរគឹេះមយួផដលគារំេរោឋ ភិ
បាលលលើផផនការស្តត រល ើងវញិរបស់្ខ្លួនបានលរៀបច្ំលៅកនុងការលបើកដំល ើ រការល ើងវញិរបស់្របលេស្កមពុជាកនុង
ដំណាកក់ាលធមមាថ្ម។ី

ធនាគារឯកលេស្ អានកូ គឺជារគឹេះស្តថ នហិរញ្ញ វតថុកនុងរសុ្កដយូ៏រអផងវងមយួ ផដលផច្ករផំលកផផនករបស់្ខ្លួន
លលើវស័ិ្យលនេះ លដើមបផីតល់លស្វាកមមអាជីវកមមរបស់្ខ្លួនលោយការលបតជាា ច្ិតតខ្ពស់្ និង រការបតិបតតិការរបស់្ខ្លួនលោយ
សុ្ច្រតិភាពជានិច្ច។ ធនាគារលតត តលលើស្កមមភាពអាជីវកមមស្នូលរបស់្ខ្លួនកនុងការផតល់របាកក់មច ី និង របតិបតតិការ
របកបលោយេំនុកច្ិតតកនុងការពរងីកលស្វាកមមហិរញ្ញ វតថុរបកបលោយគុ ភាព និង សុ្វតថិភាព។ ធនាគារបនតរកា
ការលបតជាា ច្ិតតរបស់្ខ្លួនលដើមបផីកលមអមលធោបាយរបស់្ខ្លួនឱ្យរស្បាមលគាលលៅ, ច្កខុវស័ិ្យរបស់្ខ្លួនកនុងការជយួ  
និង ការពារស្ហគមនក៍មពុជា។ ឆ្ន លំនេះបង្ហា ញពីសំ្ល ើ របស់្ធនាគារ និងវធិីស្តស្រស្តស្តីពីកំល ើ នសុ្វតថិភាព និង
បញ្ហា របឈមលលើលស្ដឋកិច្ចវធិសី្តស្រស្តផដលបានរច្នាល ើងស្រនបបដ់ំល ើ រការ និង លស្វាកមមផដលរបលស្ើរល ើង



 

លឆ្ព េះលៅរករបតិបតតិការហិរញ្ញ វតថុកានផ់តរបលស្ើរពរងីកេីផារលគាលលៅ និង ការពរងីកលៅកនុងតំបនអ់ាជីវកមម។ កនុង
ករមតិលនេះ ធនាគារបានពរងងឹស្កមមភាព និង ការស្ហការគាន កនុងការរគបរ់គងហានភិយ័អាជីវកមមផដលពាកព់ន័ធ
លៅកនុងលស្ដឋកិច្ចកមពុជាផដលកំពុងរកីច្លរមើន។ លៅឆ្ន លំនេះ ធនាគារផតល់ជូនស្តធារ ជននូវលស្ច្កតីរបកាស្
ពត័ន៌បនច្ ស់្លាស់្ាមរយៈលនេះ លបាេះពុមពផាយកនុងកចិ្ចស្ហរបតិបតតិការ និង ការគារំេពីធនាគារជាតិននកមពុជា 
លដើមបលីលើកកមពស់្ការយល់ដងឹ, ការយល់ដឹងកនុងវស័ិ្យធនាគារ និង ផតល់ផលរបលោជនល៍ស្មើគាន ។ ជាងលនេះលៅ
លេៀត លោយនបនរបាយការ ៍លនេះជាឧបករ ៍ ធនាគារឯកលេស្ អានកូ ស្ងឃមឹ និងរពំឹងថានងឹបលងកើតេំនាក់
េំនងរបកបលោយសុ្ខ្ដុមរមនាជាមយួអតិថ្ជិន ពរងឹងលោយេំនុកច្តិត នងិ េំនុកច្ិតត ថាលយើងនឹងបលរមើលស្វាកមម
ហិរញ្ញ វតថុរបកបលោយគុ ភាព មនិរតឹមផតស្រនបបន់ថ្ងលនេះ នងិ អនាគតខាងមខុ្ប ុលណាណ េះលេ!



 

មាតិកា
១-របាយការណ៍សមាជិកក្កុមក្រកឹាភិបាល ០១

បរយិាកាសអាជីវកមមទូទៅ ០១ 
ក.     ទបសកកមមធនាគារ ០១ 
ខ.      ចកខុវស័ិយរកុមរបឹកាភបិាល ០១ 
គ.     សកមមភាពចមបងរបសុ់ធនាគារ ០១ 

២-គំនូេតាងធនាគារ ០២ 

៣-ព័ត៌មានមាា េភ់ាគហ ៊ុន ០៣ 

៤-គោលការណណ៍ណនាំ នងិ គោលនគោបាយសក្មារអ់ភបិាលកចិ្ចសាជវីកមម ០៣ 

ក.  សមាសភាពរកុមរបឹកាភបិាល ០៣ 
ខ.  ការរបជុុំរកុមរបឹកាភបិាល ០៣ 
គ.  គណុៈកមាម ធិការធនាគារ  ០៤ 

៥-ការពពិណ៏នអាជវីកមម ០៤ 

ក.  ការទតត តការយកចិតតទុក និង ការទបតជ្ញា ចិតតរបសុ់រកុមរបឹកាភបិាល ០៤ 

  ខ. ជុំហានរតូវបានអនុវតតទដើមបពីរងឹងជុំហរ និង ដុំទណើ រការធនាគារ ០៥ 

៦-ណនែកសាំខាន់ៗននហិរញ្ញវត្ថុ(ការច្ងអុលរង្ហាញការអនុវត្តន៍) ០៦ 

ក.  រកាហវិកហិរញ្ញ វតថុ ០៦ 

ខ.  ការបង្ហា ញការអនុវតតនុ៍សុំខានុៗ់  ០៧ 



 

៧-សគាលសៅរបតិបតតកិារអាជីវក្មម  ០៨ 

ក.  ទសសនុៈវស័ិយហិរញ្ញ វតថុ ០៨ 

ខ.  ទសសនុៈរបសុ់អតិថិជន ០៨ 

គ.  ទសសនុៈវស័ិយននដុំទណើ រការនផទកនុង ០៩ 

ឃ.  ការអភវិឌ្ឍធនធានមនុសស  ០៩ 

ង.  ផផនការរបតិបតតិការសុំខានុៗ់ សរមាបុ់ឆ្ន ុំបនាទ បុ់ ១០ 

៨-គោលនគោបាយក្ររ់ក្រងហានិភ័យហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ ១១

ក. ហានិភយ័ឥណទាន  ១១

ខ. ហានិភយ័របតិបតតិការ  ១៣

គ. ហានិភយ័អាជីវកមម និង ទីផារ ១៤

៩-ការេសរមចរបេគ់ណៈរគប់រគងសលើរបាយការណ៏ហរិញ្ញវតថ៊ុ ១៦

១០-របាយការណ៍របេរ់ក្ុមរបឹក្ាេវនក្មមឯក្រាជយ ១៦

របាយការណុ៍ សវនកមមឯករាជយ  
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១-របាយការណ៍េមាជិក្រក្ុមរបកឹ្ាភិបាល 

 បរយិាកាសអាជីវកមមទូទៅ 

 ធនាគារឯកទទសអានកូរតូវបានចុុះបញ្ជ ីកនុងរបទទសកមពុជ្ញទៅនថងទី ១១ ផខមករាឆ្ន ុំ ២០០៦ និង
បានចាបុ់ទផតើមរបតិបតតិការទៅផខកកកដាឆ្ន ុំ ២០០៦ ទដាយមានភាគហុ៊ុនតទ លុ់របសុ់រកុមរបឹការគបុ់រគង
ធនាគារនិងទោកឧកញុ៉ កុកអានជ្ញរបធាន។ 

ពត័ុ៌មានអាជីវកមមធនាគារ៖ 

ទីតុំង: ជ្ញនុ់តទ លុ់ដីអគារ តយ ទផ អគារទលខ ២០ សង្ហក តុ់វាលវងុ់ ខណឌ  ៧ មករា រាជធានីភនុំទពញ រពុះ
រាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ។ 

ទលខទូរស័ពទទុំនាកុ់ទុំនង: (+855) 070-330-011     អីុផមុ៉ល: asb@ancogroup.com

ក.  ទបសកមមធនាគារ 

 ទបសកកមមរបសុ់ធនាគារគឺ បទងកើតលទធភាពទទលួបានទសវាកមមហិរញ្ញ វតថុរបកបទដាយនិរនតរភាព
សរមាបុ់របជ្ញជនជនបទសហរគាសធុនតូច, មធយម និង របជ្ញជនកមពុជ្ញទាុំងអសុ់។ 

ខ.  ចកខុវស័ិយធនាគារ 

 ចកខុវស័ិយរបសុ់ធនាគារគឺ ទដើមបកីាល យជ្ញធនាគារឯកទទសផដលមានសកាត នុពលផផនកហិរញ្ញ វតថុ 
ផដលទទលួបានអាជ្ញា បណ័ណ ជ្ញធនាគារឯកទទស ផដលរមួចុំផណកដលុ់ការអភវិឌ្ឍទសដឋកិចចរបកបទដាយចីរ
ភាពជ្ញពិទសសទៅតុំបនុ់ជនបទ និង ទលើកកមពសុ់កុំរតិជីវភាពរសុ់ទៅរបសុ់របជ្ញជនកមពុជ្ញ។ 

គ.  សកមមភាពចមបងរបសុ់ធនាគារ  

ធនាគារឯកទទសអានកូគឺជ្ញធនាគារផដលមានទសវាកមមទពញទលញផដលផតលុ់ជូននូវុៈ 

 របាកក់មចនីបនកាលកំ ត់
 របាកុ់កមចរីយុៈទពលខលី
 របាកុ់កមចរីយុៈទពលផវង
 ឥណទានអតិថជិន
 របាកុ់កមចរីបសុ់បុគគលិក

mailto:asb@ancogroup.com
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២-គំនូេតារាងធនាគារ 

របធានផផនកនីមយួៗគរួផតទទលួខុសរតូវរាលុ់កាតពវកិចចនិងភារកិចចពាកុ់ពន័ធទហើយរតូវបញ្ជូ នរបាយ
ការណុ៍ ទៅរបធានរតួតពិនិតយរបសុ់ខលួនជ្ញបនាទ នុ់ទបើចាុំបាចុ់។ 

 

 

        

បចចុបបននធនាគារឯកទទសអានកូមានរបតិបតតកិារទៅទីតុំងដូចខាងទរកាម៖ 

 ការយិាល័យកណាត ល: ភនុំទពញ
 សាខាទាុំង ៦:

- សាខា ឬសសផីកវ 
- សាខា ទខតតកុំពងុ់ឆ្ន ុំង 
- សាខា ទខតតបាតុ់ដុំបង 
- សាខា រកងុទបាុ៉ យផបុ៉ត 
- សាខា ទខតតកុំពត 
- សាខា រពុះសីហនុ 

របធាន 

រកុមរបឹកាភបិាល 

គណុៈកមាម ការ
ឥណទាន នាយករគបុ់រគងទូទៅ 

រដឋបាល និង 
ធនធានមនុសស 

ពតុ៌មានវទិា 

ជុំនយួការរដឋបាល 

អនកទបើកបរ 
អនកសមាា ត 

អនករគបុ់រគងឥណ
ទាន

អនករគបុ់រគងឥណ
ទានជ្ញនុ់ខពសុ់

អនករគបុ់រគងឥណទាន 

របធានរកមុឥណទាន 

មន្រនតីឥណទាន 

របធាន គណទនយយ

គណទនយយជ្ញនុ់ខពសុ់

គណទនយយ 

របធាន ទបឡា 

ទបឡា  

របធានសវនកមម 

មន្រនតីអនុទោមភាព 

គណុៈកមាម ការ
សវនកមម 
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៣-ព័ត៌មានមាា េភ់ាគហ ៊ុន 
ទដើមទុន និង មាច សុ់ភាគហុ៊ុនសុំខានុៗ់  

ទដើមទុន ៣០,០០០,០០០.០០ ដុោល រ 

មាច សុ់ភាគហុ៊ុន៖ 

១.  ទោកឧកញុ៉ កុក អាន ៧០ ភាគរយ 

២.  ទោកជុំទាវ សុខ អីុម ៣០ ភាគរយ 

៤-សគាលការណ៍ និង សគាលនសោបាយេរមាប់អភិបាលក្ិចាសាជីវក្មម 

ក.  សមាសភាពរកមុរបឹកាភបិាល 

សមាជិក ៥ របូផដលមានថ្នន កុ់រគបុ់រគងកុំពូលនន ធនាគារឯកទទសអានកូ 

 រកុមរបឹកាភបិាល
-  ទោកឧកញុ៉ កុក អាន របធានរកុមរបឹកាភបិាល 
-  ទោកជុំទាវ សុខ អីុម អនុរបធានរកុមរបឹកាភបិាល 
-  ទោករសី ខលុងគីតចាកន ភូឈាលីន សមាជិករកុមរបឹកាភបិាល 
-  ទោក ឡាង ហាវ   សមាជិករកុមរបឹកាភបិាល 

 ការរគបុ់រគងរបតិបតតិ
-  ទោករសី សីុវ ហាុ៊ ង អគគនាយក 
ខ.  ការរបជុុំរកមុរបឹកាភបិាល

រកុមរបឹកាអភបិាលរតូវមានការរបជុុំ ៤ ដងកនុងមយួឆ្ន ុំសរមាបុ់របតិបតតិការ៖

-  ពិភាកា, អនុមត័សុំទណើ របាកុ់កមច,ី ឯកសារសកមមភាព និង របតិបតតិការ។ 

-  ពិភាកាពីការវវិឌ្ឍនុ៍សុំខានុៗ់ របចាុំផខទៅកនុងរបតិបតតិការធនាគារ និង ឧសាហកមម។ 

-  ពិភាកាអុំពីនីតិវធីិ និង ទរមងុ់ផដលបានទសនើទឡើងទដើមបទីធវើឱ្យរបទសើរទឡើងកនុងរបតិបតតិការ។ 

-  ពិភាកាពីការសទរមចចិតតសុំខានុៗ់ ផដលរតូវទធវើសរមាបុ់របតិបតតិការធនាគារសុំខានុៗ់ ។ 
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  -  ពិភាកាពីទគាលនទយាបាយ និង វធិានថមី / របកាសផដលបទងកើតទឡើងសរមាបុ់សាថ បន័
ហិរញ្ញ វតថុផផនការសរមាបុ់កុំទណើ នធនាគារ។ 

គ.  គណុៈកមាម ធិការធនាគារ 

 គណុៈកមាម ធិការឥណទាន និង ហានិភយ័
 គណុៈកមាម ធិការ សវនកមម

៥-ការពិពណ៌នាអាជីវក្មម 

     ក.  ការទតត តការយកចិតតទុកដាកុ់ និង ការទបតជ្ញា ចិតតរបសុ់រកមុរបឹកាភបិាល 

ធនាគារឯកទទស អានកូ មានទគាលបុំណងបទងកើនរបាកុ់ចុំណូល និង ចុំផណកទីផារកនុងរយុៈទពលយូរតមរ
យុៈការផតលុ់នូវសកមមភាពអាជីវកមមសនូលននទសវាកមមកមចទីផសងៗដលុ់អាជីវកមមខាន តតូច និង មធយម សរមាបុ់
ភាពលារបទសើរននរបតិបតតិការនាទពលអនាគត និង ទលើកកមពសុ់ការយលុ់ដឹងផផនកហិរញ្ញ វតថុសាធារណុៈ
សរមាបុ់របជ្ញជនកមពុជ្ញ។ រកុមរបឹកាភបិាលទរគាងនឹងទធវើពិពិធកមមអាជីវកមមរបសុ់ខលួនជ្ញមយួនឹងការតល សុ់
បតូរទៅជ្ញធនាគារពាណិជជនាទពលអនាគត ផដលជ្ញទគាលទៅរយុៈទពលផវងរបសុ់ខលួន ដូទចនុះទហើយការ
ពរងីករបតិបតតិការរបសុ់ខលួនទៅរគបុ់វស័ិយទាុំងអសុ់ននរបទទសកមពុជ្ញ។ ធនាគារឯកទទស អានកូ បានទបតជ្ញា
ខលួនឯងថ្ននឹងទគារពតមចាបុ់ សតងុ់ដារ និង ទសចកតីរបកាសនានារបសុ់ធនាគារជ្ញតិននកមពុជ្ញ ផដលពាកុ់
ពន័ធទាុំងអសុ់ ទដើមបឲី្យទសវាកមមរបសុ់ខលួនឈានដលុ់ករមតិសតងុ់ដារអនតរជ្ញតិ សរមាបុ់វឌ្ឍនភាពនាទពលអ
នាគត។ 
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  ខ. ជុំហានរតវូបានអនុវតតទដើមបពីរងឹងជុំហរ និង ដុំទណើ រការធនាគារ 

វស័ិយហិរញ្ញ វតថុទដើរតនួាទីយាុ៉ ងសុំខានុ់កនុងការជយួ ដលុ់ទសដឋកិចចរបសុ់របទទស តមរយុៈការផគតុ់ផគងុ់ជុំនយួ
សុំខានុៗ់  ជ្ញពិទសសឥណទានដលុ់វស័ិយសាជីវកមម និងរគួសារ។ ធនាគារឯកទទស អានកូ ជ្ញរគឹុះសាថ ន
មយួកនុងរបទទសកមពុជ្ញ កុំពុងរបឈមមុខនឹងបញ្ហា មយួចុំននួ ផដលទសដឋកិចចធនាគារមានការរពួយបារមភ
ទាកុ់ទងនឹងសុវតថិភាពសាធារណុៈ និង សថិរភាពហិរញ្ញ វតថុ។ ធនាគារទគារពយាុ៉ ងមុងឺមាុ៉ តុ់នូវរាលុ់បទបបញ្ញ តតិ
ផដលបានកុំណតុ់ និងរបកាសរបសុ់ធនាគារជ្ញតិននកមពុជ្ញ និងអនុវតតតមវធិានផដលផណនាុំទដាយរកសួង
សុខាភបិាល ទដើមបពីរងឹងសុវតថិភាពរបតិបតតិការធនាគារ។ ធនាគារទជឿជ្ញកុ់ថ្នរាលុ់ចាបុ់ និង បទដាឋ ន
ផដលរតូវបានអនុវតតគឺ ជ្ញសញ្ហញ នាុំផលូវទដើមបបីង្ហា ញនូវរបូភាពថមីៗផដលដុំទណើ រការទដាយ        ធនាគារ។ 
ទទាុះបីជ្ញ ធនាគារឯកទទសអានកូ របឈមមុខនឹងបញ្ហា ផដលមនិអាចទជៀសវាងបានបុ៉ុផនតធនាគារទៅផត
មានភាពវជិជមានទដើមបជីុំរញុការទធវើឱ្យរបទសើរទឡើងនូវទសវាកមមរបសុ់ខលួន។ ការពរងឹង ការទតត តអារមមណុ៍
របសុ់ខលួនទលើការរគបុ់រគង និង សុវតថិភាពអតិថិជនគឺ ជ្ញទគាលទៅសុំខានុ់របសុ់ធនាគារ។ ពកួទយើងទជឿ
ជ្ញកុ់ថ្នទៅទពលអតិថិជនទពញចិតតធនាគារនឹងរកាភាពទសាម ុះរតងុ់របសុ់ពកួទយើងទហើយផដលនឹងទធវើឱ្យ
ធនាគារសថិតកនុងសាថ នភាពរងឹមាុំទៅកនុងទសដឋកិចច។ ទយើងកម៏ានទគាលបុំណងទដើមបបីទងកើនរបសិទធភាពរបសុ់
ទយើងទលើការទជឿនទលឿនននបទចចកវទិា និង ទរៀបចុំផផនការទដើមបផីកលមាដុំទណើ រការរបសុ់ពកួទយើងតម  រយុៈ
របពន័ធ។ ទដើមបរីកាកុំទណើ នរបាកុ់ចុំទណញធនាគារទធវើឱ្យរបទសើរទឡើងនូវទសវាកមមរបសុ់ខលួន ទដាយពរងឹង
ភាពសថិតទសថរ, របសិទធភាពទលើទសវាកមមរបាកុ់កមច ី កុំណតុ់ និង រតឹបនតឹងយុទធសាន្រសតសរមាបុ់ផលបរ័តផលិ
តផល។ ធនាគារឯកទទសអានកូ ដឹងថ្នទដើមបសីុំទរចទគាលទៅនិងទទលួបាននូវរបាកុ់ចុំទណញ ការសរមប
ខលួន និង ការទឆលើយតបចុំទពាុះការតល សុ់បតូរនិងការនចនរបឌិ្តគឺ ជ្ញគនលឹុះកនុងការរកានូវបទដាឋ នផដលបានបទងកើត
ទឡើងនននិយតករ។  
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៦-ផ្ផែក្េខំាន់ៗននហរិញ្ញវតថ៊ុ(ការចងអ៊ុលបង្ហា ញការអន៊ុវតតន៍) 

ក.  រកាហវកិហរិញ្ញ វតថុ 
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ខ.  ការបង្ហា ញការអនុវតតនុ៍សុំខានុៗ់  

 របាយការណ៏របាកុ់ចុំទណញ
គិតជ្ញដុោល រ 

ចុំណូលសរបុ   ៣.៥៦៨.៨៣១.០០ ដុោល រ 

ចុំណាយសរបុ   ១.៧២០.៧២៩.០០ ដុោល រ 

ចុំទណញ / ខាត ១.៨៤៨.១០៣.០០ ដុោល រ 

របាយការណុ៍ តុលយការ 

រទពយសកមមសរបុ ៤២.០០៨.៨៦២ ដុោល រ 

បុំណុលសរបុ   ៣៧៨.៨២៥.០០ ដុោល រ 

ទដើមទុនសរបុ   ៤១.៦៣០.០៣៧.០០  ដុោល រ 

អនុបាតហិរញ្ញ វតថុ 

ទដើមទុនទធៀបនឹង រទពយសមបតតិសរបុ ៩៩,១០ ភាគរយ 

បុំណុលទធៀបនឹង រទពយសមបតតិសរបុ ០,៩០ ភាគរយ 

អនុបាតសាធនភាព   ១២៧,៩៨  ភាគរយ 

អនុបាតរបាកុ់សុំណង  ៣៦,១៨ ភាគរយ 

អនុបាតរហ័ស   ៨៦៣០,៩៥ ភាគរយ 
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៧-សគាលសៅរបតិបតតកិារអាជីវក្មម 

 ធនាគារឯកទទស អានកូ មានសុទិដឋិនិយមថ្ន តមរយុៈការផសវងរកភាពរបទសើរទឡើងទលើផផនករបតិបតតិ
ការអាជីវកមមទផសងៗ នឹងនាុំឱ្យកាល យជ្ញរគឹុះសាថ នហិរញ្ញ វតថុរកីចទរមើនមយួ ជ្ញមយួនឹងការតល សុ់បតូរទសដឋកិចច
កមពុជ្ញ។ ការបទងកើតសមតុលយ និង ការជ្ញបុ់ទាកុ់ទងគាន រវាងទសសនវស័ិយខាងទរកាមនឹងជយួ ឱ្យសទរមច
បាននូវទគាលទៅ និងកុំណតុ់ទគាលទៅននអនាគតរបសុ់ធនាគារ។ 

ក.  ទសសនវស័ិយហរិញ្ញ វតថុ 

 ទសសនវស័ិយហិរញ្ញ វតថុរបសុ់ធនាគារឯកទទស អានកូ ទតត តទលើការបទងកើតរបាកុ់ចុំទណញ និង ការ
អភវិឌ្ឍនុ៍ផលិតផលថមី ជ្ញមយួនឹងពត័ុ៌មានលមាតិអុំពីរបាកុ់កមចកីានុ់ផតរបទសើរទឡើង ធានាការទពញចិតតរបសុ់
អតិថិជន។ ទដើមបបីទងកើនរបាកុ់ចុំណូលទៅកនុងទីផារទគាលទៅតមរយុៈការអភវិឌ្ឍផលបរ័តកមចជី្ញមយួនឹង
ទីផារទគាលទៅថមកីនុងតុំបនុ់រសបទពលជ្ញមយួការកាតុ់បនថយបុំណុលអារកកុ់ និង ចុំណាយរបតិបតតិការ 
ផដលទកើតទឡើងទដាយគាម នទធវើឱ្យខូចដលុ់កុំរតិទសវាកមមរបសុ់ធនាគារ។ ធនាគារខិតខុំបទងកើតចុំណាតុ់ថ្នន កុ់
ឥណទាន និង ទគាលនទយាបាយឥណទាន, កដូ៏ចជ្ញបទងកើនតនមលទីផាររបសុ់ខលួនទៅកនុងវស័ិយធនាគារ 
និង ទលើកកមពសុ់ការទពញចិតតដលុ់អតិថិជនរបសុ់ខលួន។ ទគាលទៅរបសុ់ធនាគារអាចរតូវបានសទរមចទដាយ
ការបុំទពញនូវតរមូវការននការរបកួតរបផជងផដលពាកុ់ពន័ធនឹងអាជីវកមមដូចជ្ញមាច សុ់ភាគហុ៊ុន និង អតិថិជ
ន។  

  ខ.  ទសសនរបសុ់អតិថិជន 

កនុងដុំណាកុ់កាលធមមតថមីផដលបណាត លមកពីជុំងឺរាតតាត ធនាគារទៅផតមានបុំណងអភវិឌ្ឍ និង 
ផសពវផាយផលិតផលថមី ទដើមបបីុំទពញតរមូវការរបសុ់អតិថិជនកដូ៏ចជ្ញផផាកទលើតរមូវការរបសុ់ទសដឋកិចចផដល
ធានានូវទសវាធនាគារសុវតថិភាព ខណុៈទពលផដលពរងីកទីផារទគាលទៅរបសុ់ខលួន។ ទដើមបទីធវើឱ្យរបទសើរ
ទឡើងនូវបទពិទសាធនុ៍របសុ់អតិថិជនគឺរតូវអភវិឌ្ឍទសវាកមមកានុ់ផតង្ហយរសួលសរមាបុ់អតិថិជន និង ផតលុ់
នូវវធីិសាន្រសតដម៏ានរបសិទធភាពមយួទដាយការទធវើឱ្យរបទសើរទឡើងនូវទគាលនទយាបាយឥណទាន។ បុ៉ុនាម ន
ឆ្ន ុំកនលងមកទនុះ បានរតួសរតយផលូវទដើមបរីបកានុ់ខាជ បុ់នូវធនាគារផដលមានសុវតថិភាពជ្ញងមុន ទាុំងរបូរាង
កាយ និងទសទើរផតទាុំងអសុ់។ ធនាគារអានកូ រមួជ្ញមយួនឹងនិយតករធានាថ្នអតិថិជនគឺ ជ្ញអាទិភាព
កុំពូលរមួជ្ញមយួនឹងបុគគលិកទៅកនុងយុគសមយ័ធមមតថមីផដលរបយុទធរបឆ្ុំងនឹងឥទធិពលននជុំងឺរាតតាត។ 
ធនាគារខិតខុំអភវិឌ្ឍអាទរននផលបរ័តផលិតផលផដលនឹងបុំទពញតរមូវការននផផនកអតិថិជននីមយួៗ។ តម
រយុៈអនតរកមមតទ លុ់ខលួន និង ញឹកញបុ់ជ្ញមយួអតិថិជនតមរយុៈអីុនធឺណិត និង ការជបួមុខគាន ទដាយសុវតថិ
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ភាព ធនាគារនឹងទទលួបានការយលុ់ដឹងអុំពីផផនកណាផដលរតូវផកលមា និង អភវិឌ្ឍ។ ការផាយពាណិជជ
កមម និងការផសពវផាយផបបទនុះនឹងរតូវបានទធវើឱ្យរបទសើរទឡើងកនុងទគាលបុំណងពរងឹងការផតលុ់ជូនពិទសស 
និងរសបតមវបិតតិសុខភាព។ ធនាគារឯកទទស អានកូ បានទធវើការផកតរមូវទលើនថលទសវា និង អរតការរបាកុ់
ទលើផលិតផលរបសុ់ខលួន ទដើមបពីរងីកជុំនយួជ្ញសាធារណុៈ ទដើមបបីទងកើនចុំផណកទីផារពីវស័ិយឧសាហកមម
កមចរីបសុ់របទទស។ 

គ.  ទសសនវស័ិយននដុំទណើ រការនផទកនុង

 ធនាគាររបកានុ់ខាជ បុ់យាុ៉ ងមុតមាុំថ្នដុំទណើ រការនផទកនុងដរ៏ងឹមាុំគឺ ជ្ញគនលឹុះននអាជីវកមមទជ្ញគជយ័។ ការ
យលុ់ដឹង, ការផកផរបទលើដុំទណើ រការនផទកនុងការទធវើបចចុបបននភាព និង ការផកលមារតូវទធវើកនុងទគាលបុំណងកាល យ
ជ្ញសាថ បន័ហិរញ្ញ វតថុមយួផដលទទលួបានទជ្ញគជយ័។ ធនាគារតរមូវឱ្យមានសវនកមមជ្ញបនតបនាទ បុ់សរមាបុ់
ទាុំងផផនកខាងកនុង និង ខាងទរៅកនុងរយុៈទពលញឹកញបុ់ទរៀងរាលុ់ឆ្ន ុំទដើមបទីទួលបាននូវការរតួតពិនិតយ និង 
តុលយភាពផដលមានគុណភាពនិង របតិបតតិការ និង ទសវាកមមរបកបទដាយតមាល ភាពនិងមានទុំនុកចិតត។
ការអនុទោមតមទគាលនទយាបាយផដលអនុវតតទដាយធនាគារជ្ញតិននកមពុជ្ញរតូវបានរកានិងបទងកើតទឡើង
ទដើមបទីលើកកមពសុ់ទសវាកមមហិរញ្ញ វតថុ។ ទនុះរមួបញ្ចូ លទាុំងការផតលុ់ជូនលារបទសើរ, យុតតិធមុ៌ និង ទសវាកមម។
របពន័ធធនាគារផដលបានទធវើបចចុបបននភាពបានទរបើទដើមបទីធវើឱ្យរបតិបតតិការរបសុ់ខលួនមានភាពរបទសើរទឡើង និង 
មានទិនននយ័ហិរញ្ញ វតថុរតឹមរតូវទដើមបទីមើលទឃើញអាជីវកមមផដលកុំពុងឈរទជើង។ ធនាគារអានកូអនុវតតតម
សតងុ់ដារគណទនយយ CAS និង CIFRS ទដើមបទីទលួបាននូវរបាយការណុ៍ ហិរញ្ញ វតថុរបសុ់ខលួន។ ការតល សុ់បតូរ
រតូវបានអនុវតតបនាទ បុ់ពីរដាឋ ភបិាលរបកានុ់ខាជ បុ់យាុ៉ ងតឹងរងឹចុំទពាុះពិធីសារសុវតថិភាពកនុងការរបយុទធរបឆ្ុំង
នឹងការរាតតាត។ វធិានការណុ៍ សុវតថិភាពទនុះរតូវបានអនុវតតយាុ៉ ងតឹងរងឹទដាយធនាគារទហើយរតូវបាន
បផនថមទៅកនុងទគាលនទយាបាយនផទកនុងរបសុ់ខលួនផដលរតូវអនុវតតកនុងការគាុំរទជ្ញមយួរបទទសទដើមបជីុំនុះវបិតតិ
ទសដឋកិចចពិភពទោក។ 

ឃ.  ការអភវិឌ្ឍធនធានមនុសស 

 ធនធានមនុសសរបសុ់ធនាគារគឺ ជ្ញគនលឹុះមយួកនុងការអភវិឌ្ឍរកុមការង្ហរផដលនឹងធានាបាននូវវឌ្ឍន
ភាពននទគាលទៅរបសុ់រកុមហុ៊ុន។ បទងកើនរបសិទធភាពធនធានមនុសសតមរយុៈការពរងឹងជុំនាញបុគគលិក 
និង បទងកើនចុំទណុះដឹងទដាយចូលរមួជ្ញមយួពកួទគទៅកនុងវគគបណតុ ុះបណាត ល និង សិកាខ សាោទផសងៗ
ផដលនឹងជយួ កនុងការកសាងនិងបទងកើនជុំនាញរបសុ់ពួកទគទដើមបទីទលួបាននិទយាជិកផដលមានទុំនុកចិតត 
និង ទុំនលួខុសរតូវ។ ផតលុ់នូវការសិកា និង បទចចកទទសធនាគារ របកបទដាយតុលយភាពទដាយមានជុំនយួ 
និង ការគាុំរទពី ធនាគារជ្ញតិននកមពុជ្ញ និង សមាគមធនាគារទៅកមពុជ្ញ ទដើមបទីលើកទឹកចិតតបុគគលិកឱ្យ
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បុំទពញការង្ហរបានលាទៅកនុងឧសាហកមមធនាគារ។ ធនាគារមនិរតឹមផតទតត តទលើជុំនាញរបសុ់ពកួទគ
បុ៉ុទណាណ ុះទទ បុ៉ុផនតផថមទាុំងទលើការផថរកាបុគគលិកឱ្យមានសុខភាពលា ទដាយធានាថ្នពកួទគទាុំងអសុ់រតូវ
បានចាកុ់វាុ៉កុ់សាុំងរសបតមការផណនាុំរបសុ់រកសួង។ ការដាកុ់បញ្ចូ លនូវភាពជ្ញអនកដឹកនាុំដល៏ា ទដើមប ី
ទលើកកមពសុ់គុំនិតផតួចទផតើមរបសុ់ធនាគារកនុងការមានរកុមរបកួតរបផជងផដលនឹងទលើកតទមកើងចកខុវស័ិយ និង
ទបសកកមមរបសុ់រកុមហុ៊ុនចុំទពាុះអតិថិជនរបសុ់ខលួន និង ផចករ ុំផលកទៅកានុ់សហគមនុ៍របសុ់កមពុជ្ញ។ រកុម
ធនធានមនុសសទធវើឱ្យរបាកដថ្នសាថ បន័រតូវបានទធវើបចចុបបននភាពទលើការទឆលើយតបរបសុ់រដាឋ ភបិាលលពត័ុ៌មាន
ជុំងឺរាតតាត ធនាគារទធវើឱ្យរបាកដថ្នបុគគលិករតូវបានការពារតមរយុៈការចាកុ់វាុ៉កុ់សាុំង និង អនុវតតវធិាន
ការសុវតថិភាពជ្ញរបចាុំ។

ង.  ផផនការរបតិបតតកិារសុំខានុៗ់ សរមាបុ់ឆ្ន ុំបនាទ បុ់ 

 ធនាគារឯកទទស អានកូ របកានុ់ខាជ បុ់ជ្ញរគឹុះសាថ នហិរញ្ញ វតថុដរ៏ងឹមាុំ និង យូរអផងវងមយួ ទដើមបជី្ញ
របទយាជនុ៍ដលុ់របជ្ញជនកមពុជ្ញ ទដើមបទីធវើដូទចនុះបាន វាមានសារុៈសុំខានុ់ណាសុ់កនុងការមានផផនការសីុ
ជទរៅ ទដើមបទីលើកកមពសុ់ទសវាកមមរបសុ់ខលួន។ ការរកីរាលដាលននទមទរាគកូវតី១៩ បានជុះឥទធិពលយាុ៉ ង
ធងនុ់ធងរដលុ់អាជីវកមមទៅកនុងរបទទសកមពុជ្ញ ទបើទទាុះបីជ្ញនាយករបតិបតតិកទ៏ដាយបានវាយតនមល និង
សននិដាឋ នថ្ន ផលបុ៉ុះពាលុ់ទលើសាថ បន័ហិរញ្ញ វតថុមានតិចតចួ ផដលធនាគារបានចាតុ់វធិានការទដើមបផីកផរប
ទគាលនទយាបាយ និង ទសវាកមមរបសុ់ខលួនផដលផតលុ់ជូនទដើមបងី្ហយរសួលធានាដលុ់ទីផារទគាលទៅរបសុ់
ខលួន ធានាសុវតថិភាពកនុងដុំណាកុ់កាលទនុះ។ ផលបុ៉ុះពាលុ់ននជុំងឺរាតតាតគឺ មនិអាចរបផកកបានទាុំង
របតិបតតិការ និងហិរញ្ញ វតថុ ទទាុះយាុ៉ ងណាកទ៏ដាយ ផផនការយុទធសាន្រសតឆ្ន ុំបនាទ បុ់របសុ់ធនាគារទតត តទលើការ
កសាងទីផារទគាលទៅបផនថមទទៀត និង បនតជ្ញអាជីវកមមផដលពាកុ់ពន័ធ។ មាច សុ់ភាគហុ៊ុនរបសុ់ធនាគារ
បទងកើនទដើមទុនទធវើការរបសុ់ខលួនកនុងទគាលបុំណងពរងឹងលុំហូរសាចុ់របាកុ់ននការពរងីកជុំនយួដលុ់ជីវភាពរសុ់
ទៅរបសុ់របជ្ញជនផដលភាគទរចើនរងផលបុ៉ុះពាលុ់ទដាយជុំងឺរាតតាតតមរយុៈការផតលុ់របាកុ់កមចបីផនថម
ទទៀត ដូទចនុះការបទងកើនចុំផណកទីផាររបសុ់ខលួន។ ជ្ញមយួនឹងលកខខណឌ ផដលបានផកផរបសរមាបុ់អតិថិជន
មានភាពង្ហយរសលួនិងអនុទោមតមចាបុ់របសុ់ធនាគារជ្ញតិននកមពុជ្ញទដើមបរីកាការរកីចទរមើន។ ធនាគារ
នឹងផតលុ់ការសងកតុ់ធងនុ់បផនថមទទៀតទលើការទកើនទឡើងចុំននួរបាកុ់កមចមីនិដុំទណើ រការបផនថមផដលជ្ញលទធផល
ននវបិតតិ។ ការទរៀបចុំឥទានសារទឡើងវញិផបបទនុះនឹងរតូវបានបទងកើតទឡើងយាុ៉ ងង្ហយរសួលសរមាបុ់អតិថិ
ជនតមការយលុ់រពមពីទគាលការណុ៍ ផណនាុំរបសុ់ ធនាគារជ្ញតិននកមពុជ្ញ។ សុវតថិភាពនឹងរតូវបានអនុវតត
និង ទលើកកមពសុ់យាុ៉ ងតឹងរងឹទដាយធានាដលុ់បុគគលិក និង សុខុមាលភាពរបសុ់អតិថិជនផដលគាុំរទដលុ់រ
ដាឋ ភបិាលកនុងការរបយុទធរបឆ្ុំងនឹងវបិតតិសុខភាព។ និរនតរភាពននអាជីវកមមនឹងទនទឹងរងុ់ចាុំយាុ៉ ងខាល ុំងទដើមប ី
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ទដាុះរសាយបញ្ហា ផដលរបឈមមុខកនុងកុំឡុងទពលមានជុំងឺរាតតាត។ លទធភាពផដលវបិតតិទសដឋកិចច
សកលទនុះនឹងបងកផលបុ៉ុះពាលុ់រយុៈទពលផវងផដលជុះឥទធិពលយាុ៉ ងខាល ុំងដលុ់ទសដឋកិចច។ ធនាគារនឹងខិតខុំ
ទធវើឱ្យអសុ់ពីសមតថភាពទដើមបទីរៀបចុំផផនការជ្ញមុនទដើមបទីរៀបចុំសាថ បន័ទលើការរពួយបារមភទនុះទហើយសងឃមឹថ្ន
ជុំងឺរាតតាតនឹងរតូវបញ្ច បុ់ទៅទពលណាមយួឆ្បុៗ់ ទនុះ។

៨-សគាលនសោបាយរគប់រគងហានិភ័យហានិភ័យហរិញ្ញវតថ៊ុ 

 ធនាគារឯកទទសអានកូ រតូវបានបទងកើតទឡើងទដាយមានរបតិបតតិការធនាគារជ្ញងមយួទសវតសរ ុ៍។ កនុង
នាមជ្ញសាថ បន័ហិរញ្ញ វតថុដយូ៏រអផងវងមយួផដលកុំពុងរបតិបតតិការកនុងរសុកទៅរបទទសកមពុជ្ញ និង ផតលុ់ទសវា
កមមរបាកុ់កមចជី្ញសកមមភាពចមបងរបសុ់ខលួនធនាគារបានដឹងពីហានិភយ័ផដលទជៀសមនិរចួដូទចនុះវាគួរផត
អាចរគបុ់រគងបាន។ ហានិភយ័ហិរញ្ញ វតថុរបសុ់ធនាគារគឺ ទដាយសារផតការតល សុ់បតូរទីផារ និង កតត មយួ
ចុំននួដូចជ្ញផលបុ៉ុះពាលុ់ននវបិតតិសុខភាពផដលជ្ញចុំណុចទលចទធាល របចាុំឆ្ន ុំ។ ការអនុវតតហិរញ្ញ វតថុផដលបាន
ពរងឹងទទាុះបីបង្ហា ញពីដុំទណើ រការទាបកនុងឆ្ន ុំទដាយជបួរបទុះនូវចុំនួនហានិភយ័កនុងការផារភាជ បុ់ទៅនឹង
សុវតថិភាពពិភពទោករបឆ្ុំងនឹង ជមងកូឺវដី ១៩ ។ ធនាគារបានបទងកើនការរគបុ់រគងរបសុ់ខលួនទលើហានិភយ័
ទដើមបតីមដាននូវទិដឋភាពផដលជុះឥទធិពលយាុ៉ ងខាល ុំងដលុ់របតិបតតិការរបសុ់ធនាគារ និង បទងកើតយុទធសាន្រសត
ជ្ញទរចើនទដើមបផីតលុ់ដុំទណាុះរសាយកនុងការពរងឹងទគាលនទយាបាយផដលបានកុំណតុ់ទដើមបរីគបុ់រគងការ
គុំរាមកុំផហង។

ក. ហានិភយ័ឥណទាន

 សកមមភាពអាជីវកមមផតមយួគតុ់របសុ់ធនាគារឯកទទសអានកូ កុំពុងផតលុ់របាកុ់កមចផីដលផតងផតនាុំមក
នូវហានិភយ័ឥណទានផដលនឹងទកើតទឡើងទៅទពលអតិថិជនមកទទលួការទូទាតុ់តមលុំនាុំទដើម។
ទដាយសារជុំងឺរាតតាតរាតតាត ធនាគាររតូវបានជុះឥទធិពលទលើការទកើនទឡើងននចុំនួនរបាកុ់កមចមីនិ
ដុំទណើ រការ បុ៉ុផនតអាចកុំណតុ់ និងរគបុ់រគងហានិភយ័ផដលទាកុ់ទងនឹងរបាកុ់កមច ី ទទាុះបីជ្ញវាទកើតទឡើង
ទដាយការលុំបាកកទ៏ដាយ តមលទធផលននរបតិបតតិការរបសុ់ខលួនជ្ញទរៀងរាលុ់ឆ្ន ុំ។ ធនាគារទដាុះរសាយ
បញ្ហា ទដាយទចតនា និងការថយចុុះចុំននួ NPL ទដាយចូលរមួកនុងដុំទណើ រការអនតរកមមបផនថមទទៀត ទដើមបជីយួ 
សរមួលដលុ់ការលុំបាករបសុ់អតិថិជនកនុងការទូទាតុ់។ ធនាគាររគបុ់រគងរបតិបតតិការរបសុ់ខលួនទតត តទលើ
របាកុ់កមចរីបសុ់អតិថិជនផដលរងផលបុ៉ុះពាលុ់ភាគទរចើនពីវបិតតិសុខភាពនិងផតលុ់ការសងកតុ់ធងនុ់ផងផដរទលើ
របាកុ់កមចមីនិដុំទណើ រការទដើមបបីទងកើតសកមមភាពចាសុ់ោសុ់តមការទាកុ់ទងតមទូរស័ពទ និង តមអីុនធឺ
ណិត ទៅកនុងមទធាបាយទុំនាកុ់ទុំនង និង វតតមានតុំណាងធនាគារទដាយអនុវតតវធិានការណុ៍ សុវតថិភាព។
ធនាគាររបកានុ់ខាជ បុ់នូវវធិានការណុ៍ តឹងរងឹទលើរបាកុ់កមចរីបសុ់ខលួនទដើមបរីគបុ់រគងហានិភយ័ផដលអាចទកើត
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ទឡើងនាទពលអនាគត។ ទទាុះយាុ៉ ងណាសរមាបុ់របាកុ់កមចទីាុំងទនាុះផដលរងផលបុ៉ុះពាលុ់ទដាយជុំងឺកូវតី១៩ 
ការទរៀបចុំកមចសីារទឡើងវញិជ្ញទរចើនរតូវបានអនុញ្ហញ តរបសិនទបើចាុំបាចុ់។ ទទាុះយាុ៉ ងណាកទ៏ដាយការផតលុ់
របាកុ់កមចរីតូវបានពិនិតយពិចារណាជុំនសួវញិរតូវបានតា កជ្ញបទណាត ុះអាសននតមទសចកតីសុំទរចរបសុ់ថ្នន កុ់
ដឹកនាុំធនាគារទដើមបទីតត តទលើផលបរ័តកមចបីចចុបបនន។ សរមាបុ់របាកុ់កមចមីនិលាទាុំងទនាុះផដលធាល កុ់កនុងទស
ណារយីុ៉ូដអ៏ារកកុ់បុំផុតធនាគារបានសទរមចចិតតទដាុះរសាយបញ្ហា ទនុះទដាយរសបចាបុ់។ ធនាគារកុំណតុ់
ទគាលនទយាបាយតឹងរងឹ និង ចាសុ់ោសុ់ទតត តទលើសុវតថិភាពទលើទគាលនទយាបាយឥណទានរបសុ់ខលួន
មុនទពលអនុមត័របាកុ់កមច។ី ការទសុើបអទងកត និង ការពិនិតយហមតុ់ចតុ់ទលើ រទពយបញ្ហច ុំ ឯកសារ និង របវតតិ
របសុ់អតិថិជនមុនទពលទទួលយកការសទរមចផតលុ់កមច ី ទបើទទាុះបីជ្ញឆ្ន ុំទនុះរបតិបតតិការភាគទរចើនមនិបាន
ទដាយតទ លុ់ជ្ញមយួអតិថិជន បានរតឹមផតរតួតពិនិតយឯកសារ ទដាយសារតុំរវូទអាយមានគុំោតសងគម។
តមរទបៀបដូចគាន មុនការសទរមចចិតតផតលុ់របាកុ់កមចដីលុ់អតិថិជនភាន កុ់ង្ហររបាកុ់កមច ី និង ភាន កុ់ង្ហរវាយតនមល
អចលនរទពយនិងមន្រនតីឥណទានបានទធវើការវាយតនមលយាុ៉ ងលាឥតទខាច ុះចុំទពាុះតនមលននរទពយសមបតតិផដលចូល
រមួកនុងការពិចារណាទលើតនមលសមរសបនឹងទីផារ។ ធនាគារបានរកាសតងុ់ដារខពសុ់ទលើការសិកាអតិថិជន
យាុ៉ ងហមតុ់ចតុ់។ ឯកសារផដលបានទសនើសុុំដូចជ្ញលុំហូរសាចុ់របាកុ់ឆលុុះបញ្ហច ុំងពីលទធភាពរបសុ់អតិថិជនកនុង
ការសងធនាគារ រតូវមានឯកសាររតឹមរតូវ និង ទពញទលញ។ បនាទ បុ់ពីការវភិាគសីុជទរៅទដាយការវាយតុំ
នលរបសុ់ភាន កុ់ង្ហររបាកុ់កមចភីាន កុ់ង្ហរឥណទានរមួជ្ញមយួអនករគបុ់រគងឥណទានការអនុមត័របាកុ់កមចទីៅផត
រតូវការការសិកាបផនថមពីធនាគារនិងការសទរមចចិតតទដាយគណុៈកមាម ធិការឥណទានរបសុ់ធនាគារផដល
ជ្ញផផនកមយួននទគាលនទយាបាយអភបិាលកិចចរបសុ់ធនាគារទឆ្ព ុះទៅរកការរគបុ់រគងការបាតុ់បងុ់ឥណទា
ន។ ការយលុ់រពមដរ៏តឹមរតូវបុំផុតមយួបានផតលុ់ឱ្យទដាយមានជុំនយួពីគណុៈកមាម ធិការធនាគារ។ 
ទទាុះបីជ្ញការអនុទោមភាព និង តរមូវការតឹងរងឹទាុំងទនុះទសវាកមមអាចរតូវការទពលទវោខលុះបុ៉ុផនតធនាគារ
ទមើលទឃើញការអនុវតតទនុះជ្ញមទធាបាយមយួទដើមបទីបុ់ទលុ់នឹងការធាល កុ់ចុុះននការអនុវតត និង ដុំទណាុះ
រសាយទដើមបរីគបុ់រគងករមតិហានិភយ័ឥណទានទៅករមតិផដលអាចទទលួយកបាន ខណុៈទពលផដល
ធនាគារធានាចុំទពាុះ អតិថិជនរបសុ់ខលួនថ្នខលួននឹងបនតផសវងរកជុំទរ ើស និង ការអនុវតតនុ៍ផដលបានកុំណតុ់
បផនថមទទៀតទដើមបទីធវើឱ្យរបទសើរទឡើងនូវទសវាកមមរបសុ់ខលួនផដលនឹង  ផតលុ់ផលរបទយាជនុ៍ទៅវញិទៅមកទលើ
ដុំទណើ រការឥណទានវជិជមាន។ ធនាគារបានបនតខិតខុំរបឹងផរបងយាុ៉ ងទពញទលញ ទដើមបកីាតុ់បនថយរបាកុ់
កមចមីនិដុំទណើ រការរបសុ់ខលួន និងកាតុ់បនថយហានិភយ័ឥណទានផដលពាកុ់ពន័ធជ្ញមយួនឹងពត័ុ៌មាន និង
ចុំទណុះដឹងផដលបានពរងីកពីការទទលួយកនូវសតងុ់ដារ និងនីតិវធីិសមរសប និងទពញទលញ ទដើមប ី
រគបុ់រគងការទកើនទឡើងយាុ៉ ងសុំខានុ់ននហានិភយ័ឥណទាន មុនទពលធនាគារបាតុ់បងុ់ការរគបុ់រគងសរបុ
របសុ់ខលួនសរមាបុ់ផលបរ័តកមចទីាុំងអសុ់របសុ់ខលួន។
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ខ. ហានិភយ័របតិបតតកិារ

 ធនាគាអានកូ បនតរគបុ់រគង និង បានរគបុ់រគងហានិភយ័របតិបតតិការផដលពាកុ់ពន័ធទៅកនុងរបតិបតតិ
ការរបសុ់ខលួន ជ្ញពិទសសទលើរបាកុ់កមចមីនិដុំទណើ រការផដលបានទលើកទឡើងកនុងអុំឡុងទពលមានវបិតតិសុខភា
ព។ ជ្ញមយួនឹងបញ្ហា របឈមដធ៏ងនុ់ធងរផដលនាុំមកទដាយជុំងឺរាតតាតសកល ការផកផរបទគាលនទយាបាយ
ធនាគារទហើយការអនុវតតរបសុ់វាទដើរតនួាទីយាុ៉ ងសុំខានុ់កនុងការធានាសុវតថិភាព ទដើមបផីកលមាដុំទណើ រការនផទ
កនុងរបសុ់ខលួន កដូ៏ចជ្ញនីតិវធីិ និង ការអនុវតតទលើរបតិបតតិការធនាគាររបចាុំនថងរបសុ់ខលួន។ ដុំទណើ រការនានា
កុំពុងរតូវបានរតួតពិនិតយយាុ៉ ងតឹងរុងឹ និងយកទៅអនុវតតជ្ញលកខណុៈអនតរជ្ញតិ រសបតមធនាគារជ្ញតិ និង
រកសួងសុខាភបិាល ទដើមបបីុំទពញតរមូវការទីផារ និងអនុទោមតមវធិានធនាគារផដលបានកុំណតុ់ថមី
សរមាបុ់ទសដឋកិចចផដលទងើបទឡើងវញិរបសុ់របទទស។ ការផតលុ់ទអាយនូវគុំោតសុវតតិភាព ជ្ញអាទិភាពបុំផុត
ធនាគារជបួរបទុះនូវការលុំបាកទផសងៗជ្ញពិទសសទាកុ់ទងនឹងអតិថិជនជ្ញមយួនឹងការគុំរាមកុំផហងននជមងឺ
កូវដី ១៩ ។ សាថ នភាពរបាកុ់កមចមីនិដុំទណើ រការកាលពីឆ្ន ុំមុនគឺ ជ្ញការខកចិតតផដលបណាត លឱ្យបាតុ់បងុ់
របាកុ់ចុំណូលផដលបង្ហា ញយាុ៉ ងចាសុ់អុំពីខាតបងុ់ចុំណូល។ ជ្ញមយួនឹងរកុមការង្ហរ និង យុទធសាន្រសតដ៏
តឹងរងឹរបសុ់ធនាគារជ្ញមយួនឹងការអនុវតតវធិានការណុ៍ សុវតថិភាពផដលរដាឋ ភបិាលបានដាកុ់ទចញ ទទាុះយាុ៉ ង
ណាធនាគារបានទដាុះរសាយជ្ញមយួនឹងការពុុះពារកនុងការរបារស័យទាកុ់ទងនិងការបាតុ់បងុ់ពីអតីតកាល
បុ៉ុផនតរកុមការង្ហរបានខិតខុំរបឹងផរបងរបកបទដាយលទធផលយាុ៉ ងលា។ សមយ័កាលរកីរាលជុំងឺកូវតី ១៩ គឺ
មនិអាចទាយទុកជ្ញមុនបាន និង ការទទលួរងផលលុំបាកនានាទដាយការទកើនទឡើងននជុំងឺកូវតីផដល
ឈានដលុ់ការបិទខទបុ់ និងមយួចុំននួទទៀតបិទរបតិបតតិកបទណាត ុះអាសននផដលផតលុ់ របាកុ់ចុំណូលទាប និង
មានកុំណតុ់ ផដលទធវើឱ្យរបតិបតតិការយឺតបណាត លឱ្យមានការ    ពនាទពលកនុងដុំទណើ រការ។ កតត ទាុំងទនុះ
បានរមួចុំផណកដលុ់ហានិភយ័របតិបតតិការខពសុ់របសុ់ធនាគារកនុងឆ្ន ុំនិងរ ុំពឹងថ្ននឹងបនតសរមាបុ់ឆ្ន ុំទរកាយ
របសិនទបើមនិបានរគបុ់រគង។ ទបើនិយាយពីដុំទណើ រការអាជីវកមមទដើមបកីារពារការធាល កុ់ចុុះននហានិភយ័
ធនាគារទៅផតបនតរបតិបតតិការជ្ញមយួរបពន័ធធនាគារទដើមបទីទលួបានការទជឿទុកចិតតពីអតិថិជនកានុ់ផត
ទរចើនទដាយផតលុ់ឱ្យពកួទគនូវរបតិបតតិការរបកបទដាយរបសិទធភាព។ ធនាគារទៅផតបនតអនុវតតតមសតងុ់ដារ
ហិរញ្ញ វតថុននរបាយការណុ៍ ហិរញ្ញ វតថុទាុំងពីរទយាងតមទគាលការណុ៍ ផណនាុំ និង ការគាុំរទរបសុ់ធនាគារជ្ញតិ
ននកមពុជ្ញ។ ការទតត តទៅទលើទគាលការណុ៍ ថិតទថរ កមាល ុំងពលកមមខាល ុំង និង របពន័ធរបសិទធភាពរតូវបានផតលុ់
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សារុៈសុំខានុ់កនុងការរគបុ់រគងហានិភយ័របតិបតតិការផដលបងកការគុំរាមកុំផហងដលុ់ទសថរភាពហិរញ្ញ វតថុរបសុ់
ធនាគារ។ ទសដឋកិចចកមពុជ្ញកុំពុងរបឈមនឹងបញ្ហា សុខភាព និងសុវតថិភាពផដលកុំពុងទកើតទឡើងទដាយ
រទបៀបណាខលុះ បុ៉ុផនតទដាយសកមមភាពដឆ៏្បុ់រហ័សរបសុ់រដាឋ ភបិាល របទទសទនុះកុំពុងសថិតទៅទលើផលូវទឆ្ព ុះ
ទៅរកការទងើបទឡើងវញិកនុងទពលឆ្បុៗ់ ខាងមុខ។ ខណុៈទពលផដលធនាគារទៅផតមានសុទិដឋិនិយមថ្ន
ទទាុះបីជ្ញមានការលុំបាកទកើតទឡើងកទ៏ដាយ ផដលអាចបុ៉ុះពាលុ់ដលុ់របតិបតតិការរបសុ់ខលួន ធនាគារនឹងរកវធីិ
ផកតរមូវ និង បនតអាជីវកមមរបសុ់ខលួន។ ធនាគារកុំពុងចាតុ់វធិានការធនាគាររបសុ់ខលួនឱ្យកានុ់ផតខាល ុំងកាល ទឡើង
ទដើមបផីរបកាល យសាថ នការណុ៍ ឱ្យរតឡបុ់ទៅជ្ញរទបៀបរបតិបតតិការទដាយរលូន។

គ.     ហានិភយ័អាជីវកមម និង ទីផារ

បរយិាកាសផដលអាជីវកមមដុំទណើ រការគឺជ្ញកតត សុំខានុ់មយួទាកុ់ទងនឹងភាពទជ្ញគជយ័របសុ់រកុម
ហុ៊ុន។ ធនាគារទនុះដុំទណើ រការទៅទពលទនុះទៅកនុងទសដឋកិចចផដលកុំពុងរកីចទរមើនផដលមានការរបកតួ
របផជងទរចើន ទហើយទិដឋភាពនីមយួៗរតូវបានបុ៉ុះពាលុ់ទៅនឹងអវីផដលកុំពុងទកើតទឡើងទៅកនុងរបទទស។

ឥឡូវទនុះធនាគារដុំទណើ រការទៅកនុងទសដឋកិចចលូតោសុ់មយួផដលមានការរបកតួរបផជងជ្ញទរចើន
កុំពុងទកើតទឡើង។ ការទដើរទនទឹមគាន  អាជីវកមម និង ទីផារ ផដលបងកជ្ញរហានិភយ័    គរមាមកុំផហងមយួទឆ្ព ុះ
ទៅរកអាជីវកមមផដលកុំពុងមានកតីបារមភ។ ធនាគារអានកូ អាចកុំណតុ់   ហានិភយ័ទនុះជ្ញពិទសសការរកី
រាលដាលជុំងឺនិងការទកើនទឡើងននការរបកតួរបផជងទលើអាជីវកមមដូចគាន ផដលសពវនថងមានចុំននួធនាគារ និង
រគឹុះសាថ នមរីកូហិរញ្ញ វតថុទកើតទឡើង ចុំណងុ់ចុំណូលចិតតរបសុ់អតិថិជនចុំទពាុះទសវាកមមហិរញ្ញ វតថុ ការតល សុ់បតូ
រទគាលនទយាបាយសាថ បន័រគបុ់រគងថមីៗ      បទបបញ្ញ តតិផដលបានដាកុ់ទចញ។ ល។ ផដលអាចនាុំឱ្យមាន
ភាពមនិរបាកដរបជ្ញននរបាកុ់ចុំទណញនាទពលអនាគត ផដលអាចជ្ញលទធផលននភាពបរាជយ័ និង អតុ់ធនុ់ 
របសុ់ធនាគារ               សុខភាពសាធារណុះ និង សុវតថិភាពគឺកតីបារមភរបសុ់សងគមទាុំងមូល។ ខណុៈ
ទពលផដលការរបកួតរបផជងទាមទារកញ្ច បុ់របាកុ់កមច ី និងការផតលុ់ជូនទសវាកមមកានុ់ផតរបទសើរ ធនាគារ
ពាយាមអសុ់ពីសមតថភាពទដើមបរីគបុ់រគងហានិភយ័ផដលពាកុ់ពន័ធទដាយការទដាុះរសាយដុំណាកុ់កាលដូច
គាន ជ្ញមយួនឹងភាពរតឹមរតូវននទសវាកមមខពសុ់។ ធនាគារចាុំបាចុ់រតូវរបកានុ់ខាជ បុ់យាុ៉ ងតឹងរងឹនូវវធិានការណុ៍
សុវតថិភាពផដលរដាឋ ភបិាលបានកុំណតុ់ទដើមបរីគបុ់រគងការរកីរាលដាលននជមងកូឺវដី ១៩ ទៅកនុងរបទទស។



15 

ដូទចាន ុះសកមមភាពចមបងរបសុ់ធនាគារគឺផតលុ់របាកុ់កមច ីផតហានិភយ័អាជីវកមមទកើតទឡើងចុំទពាុះ ការដាកុ់កុំរតិ
កនុងការជបួតទ លុ់ និង ទុំនាកុ់ទុំនង កុំណតុ់     ហានិភយ័ទលើអរតការរបាកុ់កជ៏្ញកងវលុ់របសុ់ធនាគារផង
ផដរពីទរពាុះវាបងកការតល សុ់បតូរតនមលឧបករណុ៍ ហិរញ្ញ វតថុនាទពលអនាគត    ដូទចនុះវាបុ៉ុះពាលុ់ទាុំងរបតិបតតិការ
ធនាគារនិងលុំហូរសាចុ់របាកុ់។ ការទកើនទឡើងននការរបកតួរបផជងរបសុ់សាថ បន័ហិរញ្ញ វតថុផដលផតលុ់ទសវាកមម
របាកុ់កមចដូីចគាន  និង ផលិតផលរបាកុ់កមចទីផសងៗគាន គឺជ្ញបញ្ហា របឈមធុំផដលធនាគារកុំពុងជបួរបទុះ។  
ទនុះបងកហានិភយ័ទលើរបាកុ់ចុំណូល និង ទសថរភាពរបសុ់ធនាគារនាទពលអនាគត។ ទទាុះបីហានិភយ័ទនុះ
មានទាុំងផផនកខាងកនុង និង ខាងទរៅកទ៏ដាយធនាគារខិតខុំរកាការវាយតុំនលរបតិបតតិការធនាគារទាុំងអសុ់
ទដាយវភិាគទលើសាថ នភាពទតត តទលើបញ្ហា នីមយួៗ និង ការទធវើបចចុបបននភាពរសបតមការតល សុ់បតូរផដលបាន
អនុវតតទដាយរដាឋ ភបិាល និង អាជ្ញា ធរផដលរគបុ់រគងឧសាហកមមធនាគារ ។ការអនុវតតនុ៍សតងដារអនតរជ្ញតិ
ទលើរបាយការណុ៍ ផដលបងកជ្ញហានិភយ័ទលើអាជីវកមម គឺទដាយសារផតធនាគារចុំណាយទរចើនទដើមបអីនុវតត
និងទធវើបចចុបបននភាពរបតិបតតិការនិងដុំទណើ រការបចចុបបននរបសុ់ខលួនទៅ CIFRS។ តរមូវទនុះឱ្យធនាគារជលួ
អនកជុំនាញ និង ទពលទវោទទវដងទដើមបទីដាុះរសាយរបតិបតតិការបចចុបបននខណុៈទពលផដលកុំពុងរកីចទរមើននន
ការតល សុ់បតូរទគាលនទយាបាយ និង ការ   អនុវតតអាជីវកមម។ ទៅទពលមានការតល សុ់បតូរបទដាឋ នសាថ បន័
រគបុ់រគងរសបតមការយលុ់ទឃើញ និង តុំបនុ់  ផដលបានបផនថមសមាព ធរបតិបតតិការរបសុ់ធនាគារទលើការ
ទឆលើយតបតមទពលទវោកុំណតុ់របសុ់គណុះរគបុ់រគង។ការទលើកទឹកចិតតសរមាបុ់ការទរបើរបាសុ់របិូយបណ័ណ
កនុងរសុករបាកុ់ទរៀល។ ភាពខុសគាន ននរបិូយបណ័ណ ផដលអាចបងកឱ្យមានហានិភយ័ដូចជ្ញអរតអតិផរណាកនុង
របទទស នាទពលបចចុបបននរបទទសកុំពុងពរងឹងការទរបើរបាសុ់របាកុ់ទរៀល។ការអនុវតតទនុះបងកហានិភយ័ទលើការ
តល សុ់បតូរចុុះទឡើងផដលជ្ញបញ្ហា របឈមមយួផដរជ្ញលទធភាពរបសុ់ធនាគារទដើមបទីអាយអតិថិជនទរបើរបាសុ់
របាកុ់ទរៀល ពីទរពាុះទៅតុំបនុ់ទីរកុងរបិូយបណ័ណ បរទទសអាចមានចរាចរណុ៍ ទរចើនទដាយអនកទរបើរបាសុ់។
ធនាគារយលុ់ទឃើញថ្នវាពិបាកបនតិចកនុងការអនុវតតតម បុ៉ុផនតអាចធានាដលុ់អតិថិជនថ្នការបណាត កុ់ទុនថមី
ទនុះនឹងលាកនុងការពរងឹងរបិូយបណ័ណ  និងទសដឋកិចចរបសុ់របទទស។ ទៅកនុងកុំណតុ់សមាគ លុ់ចុងទរកាយ 
របតិបតតិការកនុងដុំណាកុ់កាលធមមតថមី និង ការទដាុះរសាយវបិតតិសុខភាពផដលពិភពទោកកុំពុងជបួរបទុះ 
ទដាយដឹងថ្នផលបុ៉ុះពាលុ់យាុ៉ ងធងនុ់ធងរបុ៉ុះពាលុ់ដលុ់ទសដឋកិចចកនុងរយុៈទពលផវង ធនាគារទៅផតសថិតកនុង
ដុំណាកុ់កាលសុទិដឋិនិយមននអាជីវកមម។ ទទាុះបីជ្ញបញ្ហា របឈម និងការតល សុ់បតូររតូវបានទឆលើយតបតមវធីិ
ទនុះកទ៏ដាយ ផដលដឹកនាុំទដាយរាជរដាឋ ភបិាលកមពុជ្ញ និង ធនាគារជ្ញតិបានជយួ ធនាគារកនុងការរគបុ់រគង
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ហានិភយ័ទាុំងទនុះទៅកនុងឧសាហកមមធនាគារ។ ធនាគារឯកទទស អានកូ មានទុំនុកចិតតទលើជុំហររបសុ់
ខលួនកនុងការទទលួបនទុកទលើហានិភយ័ផដលបានកុំណតុ់ ទដាយទតត តទលើដុំទណាុះរសាយ បទងកើតការអនុវតត 
និង ដុំទណើ រការកានុ់ផតរបទសើរទឡើង ទដើមបរីគបុ់រគងផលបុ៉ុះពាលុ់ផដលមនិអាចទជៀសវាងបាន និង ទដាុះ
រសាយទដាយមនិទធវើឱ្យអនាគតរបសុ់ធនាគារសថិតកនុងទរគាុះថ្នន កុ់។

៩-ការេសរមចរបេគ់ណៈរគប់រគងសលើរបាយការណ៏ហរិញ្ញវតថ៊ុ 

សមាជិករកុមរបឹកាភបិាលទទលួបនទុកធានាថ្នរបាយការណុ៍ ហិរញ្ញ វតថុសរមាបុ់ឆ្ន ុំហិរញ្ញ វតថុនីមយួៗ
រតូវបានទរៀបចុំទឡើងយាុ៉ ងរតឹមរតូវទដើមបផីតលុ់នូវទសសនុៈពិត និង រតឹមរតូវអុំពីសាថ នភាពកិចចការរបសុ់ធនាគារ 
និង លទធផលននរបតិបតតិការលុំហូរសាចុ់របាកុ់សរមាបុ់ឆ្ន ុំបានបញ្ច បុ់។ កនុងការទរៀបចុំរបាយការណុ៍ ហិរញ្ញ
វតថុទាុំងទនាុះសមាជិករកុមរបឹកាភបិាលរតូវ៖

  ក.  របកានុ់ខាជ បុ់នូវទគាលការណុ៍ គណទនយយរតឹមរតូវផដលមានភាពចាសុ់ោសុ់ និង វនិិចឆយ័
របុងរបយត័ន, ការបាុ៉ នុ់សាម ន ទហើយបនាទ បុ់មកអនុវតតវាឱ្យបានជ្ញបុ់ោបុ់។

  ខ.  អនុទោមតមសតងុ់ដាររបាយការណុ៍ ហិរញ្ញ វតថុអនតរជ្ញតិកមពុជ្ញ (CIFRS) ឬរបសិនទបើ
មានការអនុវតតនុ៍ណាមយួផដរមនិបានរតឹមរតូវ ឬ ការទធវើបទបង្ហា ញមនិចាសុ់ោសុ់, ទាុំងទនុះរតូវបាន
បង្ហា ញ និង ពនយលុ់ កនុងរបាយការណុ៍ ហិរញ្ញ វតថុ។

  គ.  រតួតពិនិតយដុំទណើ រការរបាយការណុ៍ ហិរញ្ញ វតថុរបសុ់ធនាគារ, រកាកុំណតុ់រតគណទនយយឱ្យ
បានរគបុ់រគានុ់ និង របពន័ធរតួតពិនិតយនផទកនុងរបកបទដាយរបសិទធភាព។

  ឃ.  វាយតុំនលសមតថភាពរបសុ់ធនាគារកនុងការបនតការរពួយបារមភ និង ទរៀបចុំរបាយការណុ៍
ហិរញ្ញ វតថុទៅទលើមូលដាឋ នននកតីបារមភផដលកុំពុងទកើតមានដរាបណាវាមនិសមរមយ កនុងការសនមតថ្នធនាគារ
នឹងបនតរបតិបតតិការផដលអាចទមើលទឃើញទុកជ្ញមុននាទពលអនាគត។ 

  ង. របសិទធភាពរគបុ់រគង និង ដឹកនាុំធនាគារជ្ញធាតុផសុ ុំកនុងការទធវើទសចកតីសទរមចចិតត ផដលជុះ
ឥទធិពលដលុ់របតិបតតិការ, ការអនុវតតនុ៍ និងការដឹងចាសុ់ថ្នរបាយការណុ៍ ទនាុះរតូវបានឆលុុះបញ្ហច ុំងឱ្យទឃើញ
យាុ៉ ងរតឹមរតូវទៅកនុងរបាយការណុ៍ ហិរញ្ញ វតថុ។

 រកុមរបឹកាភបិាលបញ្ហជ កុ់ថ្នធនាគារបានទគារពតមតរមូវការខាងទលើកនុងការទរៀបចុំរបាយការណុ៍
ហិរញ្ញ វតថុ។



៣ 

១០-របាយការណ៍របេរ់ក្ុមរបឹក្ាេវនក្មមឯក្រាជយ 

 របាយការណុ៍ សវនកមមឯករាជយ៖ មុ៉ូរសុីន កាកុ់ អឹមទខទអ 

  

 

 



 

 
 
 
 
 
 

ធនគរ ឯកេទស នក ូ
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និង របយករណ៍របសស់វនករឯក ជយ 
សំ ប់ករយិបរេិចឆទចប់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2021 
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ព័ត៌មនរបសធ់នគរ 
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េលខចុះបញជ ី   : Co. 8323/06P 
 
ករយិល័យចុះបញជ ី  : េលខ 20 ផ្លូវេលខ 217 
     សងក ត់ លវង ់ខណ្ឌ  7 មក  

ជធនីភនេំពញ 
 
មច ស់ភគហុ៊ន   : េ កឧកញ៉ កកុ ន 
     េ ក្រសី សខុ អីុម 
 
្រកុម្របឹក ភបិល  : េ កឧកញ៉ កកុ ន 
     េ ក្រសី សខុ អីុម 
     េ ក្រសី ខ្លុងគីតចកន ភូឈលនី 
     េ ក ង វ 
 
អនក្រគប្់រគង   : េ ក្រសី សុវី ៊ ង 
 
សវនករ    : ម៉ូរសុីនកក ់អិមេខេអ 
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របយករណ៍របស្់រកុម្របឹក ភិបល  
 

្រកុម្របឹក ភបិល មនកិត្ដិយស កជូ់នពិនិតយនូវរបយករណ៍្របចឆំន  ំនិង របយករណ៍ហិរញញ វតថុបនទ បពី់ បន
េធ្វើសវនកមមរបស់ ធនគរ ឯកេទស នក ូ (លំ បេ់នះតេទ េ កតថ់ “ធនគរ”) សំ បក់រយិបរេិចឆទ
ចបៃ់ថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2021 ។ 
 

សកមមភពចំបង 
 

សកមមភពចបំងរបស់ធនគរ រមួមនករេធ្វើ្របតបិត្ដកិរ ជវីកមមេលើ ល់សកមមភពធនគរ និងករផ្ដល់េស កមម
ហិរញញ វតថុែដលពកព់ន័ធេផ ងៗេទៀត ។ មនិមនករផ្ល ស់ប្តូរលកខណៈៃនសកមមភពចបំងរបស់ធនគរ កនុងឆន េំនះេទ។ 
 

លទធផល និង ភករ 
 

លទធផលហិរញញ វតថុ សំ បក់រយិបរេិចឆទចបៃ់ថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ 2021 ្រតូវបនបង្ហ ញកនុងរបយករណ៍លទធផល
លំអិត េនទំពរ័ទ ី10 ។  
 

ធនគរពុំមន្របកសឬបនបង់ ភករសំ បក់រយិបរេិចឆទចបៃ់ថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2021 េនះេទ។ 
 
េដើមទុនលកខន្ដិកៈ  
 

េនកនុងករយិបរេិចឆទចបៃ់ថងទ ី31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2021 ធនគរបនតេំឡើងេដើមទុនដល់ 30,000,000 ដុ ្ល េមរកិ 
ែដលមនតំៃល 100 ដុ ្ល េមរកិ កនុងមយួហុ៊ន (នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2020 : 20,000,000 ដុ ្ល េមរកិ)។ 
 
ឥណទនជប់សង យ័ និង ពិបកទរ 
 

េនមុនេពលែដលរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង  ្រកុម្របកឹ ភបិលបនចតវ់ធិនករ
ែដលមនមូល ្ឋ នសមរមយទកទ់ងេទនឹងករលុបេចលឥណទនមនិល្អ ឬករធ្វីសំវធិនធនចំេពះឥណទន
ែដលជបស់ង យ័ និងមនករេជឿជកថ់ ឥណទន ្រកក្់រតូវបនលុបេចល និងសំវធិនធន្រគប្់រគន្់រតូវបន
កំណតេ់ឡើងចំេពះឥណទនែដលជបស់ង យ័ ។ មកដល់ៃថងេចញរបយករណ៍េនះ   ្រកុម្របកឹ ភបិលពំុបនដឹង
ពីេហតុករណ៍ មយួ  ែដលនឹងប ្ដ លេ យចំនួនៃនឥណទនមនិល្អែដលបនលុបេចល  ឬសំវធិនធន
ចំេពះឥណទនជបស់ង យ័ េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ មនភពមនិ្រគប្់រគនរ់ហូតដល់កំរតិទឹក
្របកជ់ រវន្ដ័ មយួេនះេទ។ 
 
្រទពយសកមម 
 

េនមុនេពលែដលរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង ្រកុម្របកឹ ភបិលបនចតវ់ធិនករ
ែដលមនមូល ្ឋ នសមរមយេដើមបធីនថ ប ្ដ ្រទពយសកមម  េ្រកពឥីណទន ែដលទំនងជមនិ ចលកប់នេន
កនុង្របតិបត្ដិករ ជីវកមមធមម  េ យបនេសមើនឹងតៃម្លកត្់រ េនកនុងបញជ ីគណេនយយរបស់ធនគរ ្រតូវបនកត់
បនថយេ យេនេសមើនងឹតៃម្លែដលគតិថនឹង ចលកប់នេលើទីផ រ។ មកដល់ៃថងេចញរបយករណ៍េនះ ្រកុម្របឹក
ភបិលពុំបនដងឹពេីហតុករណ៍ មយួែដលនងឹេធ្វើេ យបះ៉ពល់ដល់ករកំណតត់ៃម្ល្រទពយសកមម េនកនុងរបយ
ករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរមនភពមនិ្រតឹម្រតូវជ រវន្ដេ័ឡើយ។  
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វិធី ្រស្ដៃនករ យតៃម្ល 
 

មកដល់ៃថងេចញរបយករណ៍េនះ ្រកុម្របកឹ ភបិលពុំបនដឹងពីេហតុករណ៍ មយួ ែដលបនេកើតេឡើងែដល
េធ្វើេ យបះ៉ពល់ដល់ករអនុវត្ដវធិី ្រស្ដ ែដលមនកន្លងមកកនុងករ យតៃម្ល្រទពយសកមម និង ្រទពយអកមម េន
កនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរមនភពមនិ្រតមឹ្រតូវ  ឬមនិសម្រសបជ រវន្ដ័ មយួេនះេទ។ 
 
ែផន្រទពយអកមម និង្រទពយអកមមេផ ងៗេទៀត  
 

មកដល់ៃថងេចញរបយករណ៍េនះ គឺពុំមន ៖ 
 

(ក) ករ កប់ញច ំ្រទពយសកមម មយួរបស់ធនគរ ែដលេកើតមនេឡើងេនដំ ចក់រយិបរេិចឆទសំ ប់
ធនចេំពះបំណុលរបស់បុគគល មយួ  ឬ

(ខ) ែផន្រទពយអកមម មយួេកើតមនេឡើងចំេពះធនគរចប់ ងំពីដំ ចក់រយិបរេិចឆទ េ្រកព្ីរបតិបត្ដិ
ករ ជីវកមមធមម របស់ធនគរ។

 

 

មេយបល់របស់្រកុម្របឹក ភបិល    គឺពុំមនែផន្រទពយអកមមយថភព    ឬ្រទពយអកមមេផ ងៗេទៀតរបស់ 
ធនគរ ្រតូវបនទមទរេ យសង  ឬ ចនឹង្រតូវទមទរេ យសងកនុងរយៈេពល 12 ែខ បនទ បពី់ៃថងបញចបប់ញជ ី
ៃនករយិបរេិចឆទ   ែដលនងឹមនករបះ៉ពល់   ឬ ចនឹងមនករបះ៉ពល់ធដំុំដល់លទធភពរបស់ធនគរកនុងករ
បំេពញកតព្វកចិចរបស់ខ្លួនេនៃថងដល់កំណត។់ 
 
ករផ្ល សប់្ដូ្ដរៃនេហតុករណ៍ 
 

មកដល់ៃថងេចញរបយករណ៍េនះ ្រកុម្របកឹ ភបិលពំុបនដឹងពីេហតុករណ៍ មយួែដលមនិបនែវកែញក េន
កនុងរបយករណ៍េនះ  ឬកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ   ែដលនងឹប ្ដ លេ យមនតួេលខ មយួ   
ែដលបនបង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុមនចនួំនមនិ្រតឹម្រតូវជ រវន្ដ័ មយួេនះេឡើយ។ 
 
្របករមិនធមម  
 

មេយបល់របស់្រកុម្របកឹ ភបិល លទធផលហិរញញវតថរុបស់ធនគរកនងុករយិបរេិចឆទ ពុមំនករបះ៉ពល់ធដំុំ
េ យ្របករ  ឬកចិចករជំនួញ   ឬ្រពឹត្ដិករណ៍ មយួែដលមនលកខណៈជ រវន្ដ ័និងមនិធមម េនះេទ។ 
 

្រកុម្របកឹ ភបិលមនមតិថ ពំុមន្របករ កិចចករជំនួញ ឬ្រពឹត្ដិករណ៍ មយួែដលមនលកខណៈជ រវន្ដ ័និង
មនិធមម បនេកើតមនេឡើងេនកនុងចេន្ល ះេពល រ ងៃថងបិទបញជ ីៃនករយិបរេិចឆទ   និងៃថងេចញរបយករណ៍េនះ    
ែដល ចនេំ យបះ៉ពល់ជ រវន្ដដ័ល់លទធផលៃន្របតិបត្ដិកររបស់ធនគរកនុងឆន ែំដលបន យករណ៍។ 
 
្រកុម្របក ភបិល និងគណៈ្រគប់្រគង្របតិបត្តិ 
 

្រកុម្របកឹ ភបិលែដលបនបេំរ ើករកនុងករយិបរេិចឆទ និងនៃថងេចញរបយករណ៍េនះរមួមន ៖ 
 

្រកុម្របកឹ ភបិល 
េ កឧកញ៉ កកុ ន           ្របធន្រកុម្របឹក ភបិល 
េ ក្រសី សខុ អីុម   អនុ្របធន្រកុម្របកឹ ភបិល 
េ ក្រសី ខ្លុងគីតចកន ភូឈលនី សមជិក្រកុម្របឹក ភបិល 
េ ក ង វ   សមជិក្រកុម្របឹក ភបិល 
 

គណៈ្រគប្់រគង្របតិបត្តិ 
េ ក្រសី សុវី ៊ ង   នយកទូេទ 
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ភគហ៊ុនកន់កប់េ យអភិបល 
 

សមជកិ្រកុម្របឹក ភបិល ែដលកនក់បភ់គហុ៊នរបស់ធនគរ កនុងឆន នំិងកលបរេិចឆទៃនរបយករណ៍េនះមន
ដូចខងេ្រកម៖  
 

មច សភ់គហ៊ុន កន់កប់ ចំនួនភគហ៊ុន
 % 100 ដុ ្ល រ េមរកិ

កនុងមយួហុ៊ន
 

េ កឧកញ៉ កកុ ន 70 210,000
េ ក្រសី សខុ អីុម 30 90,000
 

 100 300,000
 
ករទទួលខុស្រតូវរបស្់រកុម្របឹក ភិបលកនងុករេរៀបចំរបយករណ៍ហរិញញវតថុ 
 

្រកុម្របកឹ ភបិលមនភរៈកចិចេធ្វើករបញជ កថ់ របយករណ៍ហិរញញ វតថុកនុងករយិបរេិចឆទ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងយ៉ង
្រតឹម្រតូវ េដើមបចីង្អុលបង្ហ ញនូវទិដ្ឋភពពិត្របកដៃន ថ នភពហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ េនៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2021 
និងលទធផលហិរញញ វតថុ និង ថ នភពចរន្ដ ច្់របកសំ់ បក់រយិបរេិចឆទែដលបនបិទបញជ ី ។ ករេរៀបចំរបយ
ករណ៍ហិរញញ វតថុេនះតរូំវេ យ្រកុម្របឹក ភបិល ៖ 
 

ក)  អនុវត្ដនូវេគលករណ៍គណេនយយសម្រសបែដលែផ្អកេលើករវនិចិឆយ័ និងករប៉ន្់របមណយ៉ងសមេហតុ
ផល និង្របកបេ យករ្របុង្របយត្ត ័  េហើយបនទ បេ់នះេធ្វើករអនុវត្ដេគលករណ៍ទងំេនះជនិចចកល 

 

ខ)  េគរព មេគលករណ៍ ស្តង់ ររបយករណ៍ហិរញញ វតថុអន្តរជតិៃនកមពុជ (CIFRSs) េហើយ្របសិនេបើករ
ែស្វងរកទិដ្ឋភពពតិ្របកដតំរូវេ យេ្របើវធិនដៃទេទៀតែដលខុសពវីធិនមុនៗ វធិនថមេីនះ្រតូវបនបង្ហ ញ 
និង ពនយល់េ យបនចបស់ ស់ និង កំណតប់រមិណៃនករែ្រប្របួលេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ 

 

គ)  ្រតួតពនិិតយដំេណើ រកររបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ និងរក ទុកនូវបញជ ីគណេនយយេ យបន្រតឹម
្រតូវ និង ្របពនធ្័រគប្់រគងៃផទកនុងេ យមន្របសិទធិភព 

 

ឃ) យតៃម្លសមតថភពរបស់ធនគរ កនុងករបន្តនរិន្តរភពៃនដំេណើ រករ ជីវកមម និងេរៀបចំរបយករណ៍
ហិរញញ វតថុេ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ ននិរន្ដរភពៃនដេំណើ រករ ជីវកមម េលើកែលងែតកនុងករណីមនិសមរមយកនុង
ករសនមតថ់ ធនគរនឹងបន្ដេធ្វើ្របតិបត្ដិករ ជីវកមមរបស់ខ្លួននេពលអនគត  និង 

 

ង) ្រតួតពិនិតយ និង ដឹកនធំនគរេ យមន្របសិទធិភព េលើ ល់ករសំេរចចិត្ដ និងចតវ់ធិនករែដលមន 
រៈសំខនែ់ដលបះ៉ពល់ដល់្របតិបត្ដិករ និងដំេណើ រករធនគរ េហើយ្រតូវ្របកដថកចិចករេនះ្រតូវបន
បង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។   

 

្រកុម្របកឹ ភបិលធនអះ ងកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុថ ធនគរបនអនុវត្ដនូវ ល់តំរូវករដូចមន
ែចងខងេលើ។ 
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របយករណ៍ ថ នភពហរិញញវតថុ 
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 កណំត ់
សំគល់ 

31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020
្រទពយសកមម ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល
    

ច្់របកក់នុងៃដ 4 1,819,462 7,412,488 1,401,038  5,667,199
សមតុលយជមយួធនគរក ្ត ល 5 9,925,323 40,435,766 4,724,948  19,112,415
សមតុលយជមយួធនគរេផ ងេទៀត 6 3,453,018 14,067,595 1,435,420  5,806,274
្របកត់កំល់េដើមទុនេនធនគរ 
    ក ្ដ ល 7 1,500,000 6,111,000 1,000,000  4,045,000
ឥណទន ចំេពះអតថិិជន 8 25,137,327 102,409,470 21,308,895  86,194,482
ករវនិេិយគ  12,500 50,925 12,500  50,563
អចលន្រទពយ នងិបរកិខ រ 9 13,656 55,635 20,098  81,296
សិទធិេ្របើ្របស់អចលនៈ្រទពយ 10 - - 26,164  105,832
ពនធពនយសកមម 23 38,869 158,352 46,904  189,727
្រទពយសកមមេផ ងេទៀត 11 108,707 442,873 109,493  442,898
   

សរបុ្រទពយសកមម 42,008,862 171,144,104 30,085,460  121,695,686
    

្រទពយអកមម និង មូលធន    
    

្រទពយអកមម   
បំណុលភតិសនយ 12 - - 28,571  115,570
បំណុលពនធចរន្ត 23 2,074 8,449 1,803  7,293
្រទពយអកមមេផ ងៗ 13 376,751 1,534,884 277,560  1,122,731
    

សរបុ្រទពយអកមម 378,825 1,543,333 307,934  1,245,594
  







ធនគរ ឯកេទស នក ូ
 

របយករណ៍បែ្រមប្រមួលមូលធន  
ករយិបរេិចឆទៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2021   
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េដើមទុន ទុនប្រមុង មបទបបញញត្ត ិ លទធផលបងគរ 

ករបកែ្រប
រូបយិបណ័្ណ  សរុប 

 ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល 
                  

សមតុលយេនៃថងទី 1 មក  ឆន  ំ2020 15,000,000  61,125,000 2,989,756 12,183,257 5,521,779 22,501,248 - 23,511,535 95,809,505 
េដើមទុនបែនថម 5,000,000  20,400,000 - - - - - 5,000,000 20,400,000 
លទធផលៃនករយិបរេិចឆទ -  - - - 1,265,991 5,165,241 - 1,265,991 5,165,241 
ែ្របល្របួលទុនប្រមុង មបទ 
   បបញញត្តិ -  - 1,964,003 8,013,131 (1,964,003) (8,013,131) - - - 
ករបកែ្របរូបិយបណ័្ណ  -  (625,000) - (158,434) - - (141,220) - (924,654) 
សមតុលយេនៃថងទ ី31 ធនូ ឆន  ំ2020 20,000,000  80,900,000 4,953,759 20,037,954 4,823,767 19,653,358 (141,220) 29,777,526 120,450,092 
 

សមតុលយេនៃថងទី 1 មក  ឆន  ំ2021 20,000,000  80,900,000 4,953,759 20,037,954 4,823,767 19,653,358 (141,220) 29,777,526 120,450,092 
ករែករតំរូវ្របកេ់ ធនភព 
   អតតីកល -  - - - 4,407 17,929 - 4,407 17,929 
េដើមទុនបែនថម 10,000,000  40,680,000 - - - - - 10,000,000 40,680,000 
លទធផលៃនករយិបរេិចឆទ -  - - - 1,848,103 7,518,083 - 1,848,103 7,518,083 
ែ្របល្របួលទុនប្រមុង មបទ 
   បបញញត្តិ -  - 2,825,981 11,496,089 (2,825,981) (11,496,089) - - - 
ករបកែ្របរូបិយបណ័្ណ  -  640,000 - 160,616 - - 134,051 - 934,667 
សមតុលយេនៃថងទ ី31 ធនូ ឆន  ំ2021 30,000,000  122,220,000 7,779,740 31,694,659 3,850,297 15,693,281 (7,169) 41,630,037 169,600,771 

 

កំណតស់ំគល់ភជ ប្រតូវ នជមយួរបយករណ៍េនះ។ 
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ករយិបរេិចឆទៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2021 
 

12 

 កណំត់
សំគល់

31 ធនូ 2021  31 ធនូ 2020
ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល

ចរន្ត ច្់របកព់សីកមមភព្របតបិត្តកិរ   
្របកច់ំេណញមុនបងព់នធ 1,878,950 7,643,568  1,287,757 5,254,049
និយត័កមមៈ   
រលំស់្រទពយសមបត្តិ នងិ បរកិខ រ 20 34,948 142,168  71,227 290,606
សំវធិនធនស្រមប្់រទពយហរិញញ វតថុ 22 475,885 1,935,900  465,878 1,900,782
ចំ យេលើករ្របក ់ 1,429 5,813  5,511 22,485
ករែករតំរូវ្របកេ់ ធនភពអតីតកល 4,407 17,928  - -
បំណុលភតិសនយែដលបនលុបេចល - -  (3,407) (13,901)

 2,395,619 9,745,377  1,826,966 7,454,021
បែ្រមប្រមួលកនុង្រទពយសកមម នងិ អសកមម្របតិបត្តកិរ   

ឥណទន ចំេពះអតិថជិន (4,304,317) (17,509,960)  (2,799,105) (11,420,350)
្របកត់ំកល់ មចបបេ់នធនគរក ្ដ ល (500,000) (2,034,000)  (250,000) (1,020,000)
្រទពយសកមមេផ ង  ៗ 786 3,197  (29,067) (118,593)
បំណុលេផ ង  ៗ 99,191 403,509  18,026 73,546

ចំ យករ្របក ់ (1,429) (5,813)  (5,511) (22,485)
ចំ យបងព់នធេលើ្របកច់ំណូល 23 (22,541) (91,697)  (392,359) (1,600,825)
 

ច្់របកសុ់ទធេ្របើកនុងសកមមភព្របតបិត្តកិរ (2,332,691) (9,489,387)  (1,631,050) (6,654,686)
   

ចរន្ត ច្់របកព់សីកមមភពវនិេិយគ   
ករទិញ្រទពយសមបត្តិ និង បរកិខ រ 9 (2,341) (9,521)  (10,348) (42,219)
ច្់របកសុ់ទធេ្របើកនុងសកមមភពវនិេិយគ  (2,341) (9,521)  (10,348) (42,219)

   

ចរន្ដ ច្់របកព់សីកមមភពហិរញញ វតថុ    

ករទូទតបំ់ណុលជួល 12 (28,571) (116,225)  (56,282) (229,631)
ករសង្របកក់មច ី - -  - -
េដើមទុនបនបង ់ 10,000,000 40,680,000  5,000,000 20,400,000
ច្់របកសុ់ទធបនពសីកមមភពហរិញញ វតថុ  9,971,429 40,563,775  4,943,718 20,170,369

   

បំែរបរំលួ ច្់របក ់នងិ ច្់របកស់មមលូ  7,636,397 31,064,867  3,302,320 13,473,464
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 កណំត់
សំគល់

31 ធនូ 2021  31 ធនូ 2020
ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល

   

ច្់របក ់និង ច្់របកស់មមូលេនេដើមករយិបរេិចឆទ 7,561,406 30,585,888  4,259,086 17,355,775
ករបកែ្របរូបិយបណ័្ណ  - 265,094  - (243,351)
         

ច្់របក ់និង ច្់របកស់មមូលេនចុងករយិបរេិចឆទ 15,197,803 61,915,849  7,561,406 30,585,888
តំ ងេ យ៖   

ច្់របក ់ 4 1,819,462 7,412,488  1,401,038 5,667,199
សមតុលយជមយួធនគរ 5, 6 13,378,341 54,503,361  6,160,368 24,918,689

   

  15,197,803 61,915,849  7,561,406 30,585,888
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កំណតសំ់គល់ភជ ប្់រតូវ នជមយួរបយករណ៍េនះ។  
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1. លកខណៈទូេទ 
 

ធនគរ ឯកេទស នក ូ(េ កតថ់ “ធនគរ”) បនចុះបញជ ីពណិជជកមម  េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
េនៃថងទី 11 ែខ មក  ឆន  ំ2006 េ្រកមវញិញ បនប្រតចុះបញជ ីេលខ Co.8323/06P ពី្រកសួងពណិជជកមម។ ធនគរ
បនទទួល ជញ បណ័្ណ ពីធនគរជតិៃនកមពុជ េដើមបេីធ្វើ្របតិបត្តិករជធនគរឯកេទស ែដល ជញ បណ័្ណ េនះមន
្របសិទធភព ចបព់ីៃថងទី 07 ែខ មថុិន ឆន  ំ2002 តេទ េហើយធនគរបនចបេ់ផ្តើមេធ្វើ ជីវកមមជផ្លូវករ េនៃថងទី 
01 ែខ កកក  ឆន  ំ2006។ 
 

សកមមភព ជវីកមមចមបងរបស់ធនគរ គឺករផ្តល់េស ធនគរ និងេស កមមេផ ងៗ ែដលពកព់ន័ធនឹងវស័ិយ
ហិរញញ វតថុេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។   
 

ករយិល័យចុះបញជ ីរបស់ធនគរ មនទី ងំបចចុបបននសថិតេនផទះេលខ 20 ផ្លូវេលខ 217 សងក ត់ លវង ់ខណ័្ឌ  7 
មក  ជធនីភនេំពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ 
 

គិត្រតមឹៃថងទ ី31 ែខធនូ ឆន  ំ2021 ធនគរមនបុគគលិកចំននួ 94 នក ់(2020 ៖ 117 នក)់ ។ 
 

របយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ្រតូវបនអនុញញ តេ យេចញផ ព្វផ យេ យ្រកុម្របឹក ភបិល េនៃថងទី 29 
ែខ មនី ឆន  ំ2022។ ្រកុម្របកឹ ភបិលមនអំ ចកនុងករែកែ្រប និងេចញរបយករណ៍ហិរញញ វតថុេឡើងវញិ។ 
 

2. េគលករណ៍គណេនយយសេងខបសខំន់ៗ 
 

េគលករណ៍គណេនយយជចបំង្រតូវបនកំណត ់ និងអនុវត្ដេនកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ មនដូច 
ខងេ្រកម។ េគលករណ៍ទងំេនះ្រតូវបនេគអនុវត្ដដូចៗគន ចំេពះ្រគបក់រយិបរេិចឆទទងំអស់ ែដលបន 
បង្ហ ញេលើកែលងែតមនលកខខណ្ឌ ត្រមូវ មយួែចងផទុយពីេនះ។ 
 

2.1 មូល ្ឋ នៃនករេរៀបចំ 
 

របយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង្រសប មស្តង់ ររបយករណ៍ហិរញញ វតថុអន្តរជតិៃន កមពុ
ជ (CIFRSs) ែដលែផ្អកេលើស្តង់ ររបយករណ៍ហិរញញ វតថុអន្តរជតិទងំ្រសុង ។ 
 

របយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង មសមមតិកមមតៃម្លេដើម េលើកែលងែតឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ
ែដល្រតូវបន ស់ែវង មតៃម្លសម្រសប។ សមមតិកមមតៃម្លេដើមជទូេទែផ្អកេលើតៃម្លទីផ រៃនថនូរែដលទទលួបន ឬ
ែដល្រតូវទទួល ជករេ ះដូរទនិំញនងិេស កមម។ 
  



ធនគរ ឯកេទស នក ូ
 

កំណត់សគំលេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ  
ករយិបរេិចឆទៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2021 
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2.2 មូល ្ឋ នៃនករសរបុ 
 

របយករណ៍ហិរញញ វតថុ រមួបញចូ លទងំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ករយិល័យក ្ត ល និង ខរបស់ខ្លួន
បនទ បព់ីេធ្វើករលុបបំបតៃ់នសមតុលយ និង្របតិបត្តិករអន្តរ ខសំខន់ៗ ។   
 

2.3 ្របតិបត្ដិករជរបិូយប័ណ្ណ បរេទស 
 

(ក) រូបិយបណ័្ណ មុខងរ និង ករបង្ហ ញ 
 

ធតុទងំអស់េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ ្រតូវបនេគ ស់ែវង េ យេ្របើ្របស់រូបិយបណ័្ណ ៃន
េសដ្ឋកិចចជចំបង ែដលធនគរ្របតិបត្ដិ (“រូបិយបណ័្ណ មុខងរ”)។ ធនគរមន្របតិបត្ដិករភគេ្រចើនជ្របក់
ដុ ្ល រ េមរកិ និងេធ្វើករកត្់រ បញជ ីគណេនយយរបស់ខ្លួនជ្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ ែដលជរូបិយបណ័្ណ មុខងរ និង
ជរូបិយបណ័្ណ ែដល្រតូវបង្ហ ញ ពីេ្រពះរូបិយបណ័្ណ េនះឆ្លុះបញច ំងភពជកែ់ស្ដងៃនសកមមភពេសដ្ឋកិចចេទ ម
្របតិបត្ដិករ និង កលៈេទសៈរបស់ធនគរ ។ 
 

(ខ) ្របតបិត្ដិករ និងសមតុលយ 
 

ល់្របតិបត្ដិករចំណូល-ចំ យជរូបិយបណ័្ណ បរេទសេ្រកពី្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ ្រតូវបនប្ដូរេទជ រូបិយបណ័្ណ
មុខងរ េ យេ្របើអ្រ ប្ដូរ្របកេ់នៃថង្របតិបត្ដិករ ។ ភពខុសគន ៃនអ្រ ប្ដូរ្របកច់េំពះ្របតិបត្ដិករ និងករបក
ែ្របេនអ្រ ប្តរូ្របកេ់នដំ ចក់រយិបរេិចឆទ ចេំពះសមតុលយ្រទពយសកមម និងអកមម ជរូបិយបណ័្ណ បរេទសេ្រក
ពី្របកដុ់ ្ល េមរកិ ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍លទធផលលំអិត ។  
 

2.4 ករបង្ហ ញជ្របក់េរៀល 
 

អនុេ មេទ មបទបញញត្ដិ ៃនចបបស់្ដីពីគណេនយយ និងសវនកមម មនត្រមូវឱយបកែ្របរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ពី
ដុ ្ល រ េមរកិេទជ្របកេ់រៀល។ របយករណ៍លទធផលលំអតិ និងរបយករណ៍លំហូរ ច្់របកត់្រមូវឱយមន
ករបកែ្របេទជ្របកេ់រៀលេ យេ្របើអ្រ ប្ដូរ្របកម់ធយមភគ។ ្រទពយសកមម និង្រទពយអកមម ៃនរបយករណ៍
ថ នភពហិរញញ វតថុ ត្រមូវឱយមនករបកែ្របេទជ្របកេ់រៀលេ យេ្របើអ្រ ប្ដូរ្របកចុ់ងឆន  ំ េនចុងករយិបរេិចឆ

ទ។ ភពខុសគន ៃនអ្រ ប្ដូរ្របក្់រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងគណនីលទធផល។ ធនគរ េ្របើអ្រ ប្ដូរ្របកជ់ផ្លូវ
ករែដលបន្របកសេ យធនគរជតិៃនកមពុជដូចខងេ្រកម ៖ 
 

ករយិបរេិចឆៃនរបយករណ៍ អ្រ ប្ដូរ្របកចុ់ងឆន  ំ អ្រ ប្ដូរ្របកម់ធយមភគ 
31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2021 1 ដុ ្ល រ េមរកិ = 4,074 េរៀល 1 ដុ ្ល រ េមរកិ = 4,068 េរៀល 
31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2020 1 ដុ ្ល រ េមរកិ = 4,045 េរៀល 1 ដុ ្ល រ េមរកិ = 4,080 េរៀល 
ករបក្រ យមនិ្រតូវយកមកសនមតថតួេលខជដុ ្ល រ េមរកិែដល្រតូវបន  ឬ ច្រតូវបន ឬនេពលអនគត
នឹង្រតូវបនប្ដូរេទជ្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ មអ្រ ប្ដូរ្របកេ់នះ  ឬអ្រ េផ ងៗេទៀតបនេឡើយ ។ 



ធនគរ ឯកេទស នក ូ
 

កំណត់សគំលេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ  
ករយិបរេិចឆទៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2021 
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2.5 ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល 
 

ច្់របក ់និង ច្់របកស់មមូល រមួមន ច្់របកក់នុងៃដ  សមតុលយមនិមនកំហិតេនធនគរជតិៃនកមពុជ 
និងសមតុលយេនធនគរនន ែដលងយ្រសួលបំែលងជ ច្់របកប់នកនុងរយៈេពលកំណតត់ិចជងរយៈ
េពល បី ែខ េហើយមន និភយ័តិចតួចចេំពះករផ្ល ស់ប្តូរៃនតៃម្លរបស់ ។ 
 
2.6 ្របក់តំកលេ់ដើមទុនេនធនគរក ្ដ ល  
 

្របកតំ់កល់ មចបប ់ រមួមនមូលនិធបំិរុង និង្របកត់ំកល់េនធនគរជតិៃនកមពុជ េ យអនុេ មេទ ម
ចបបស់្ដីពី្រគឹះ ថ នធនគរនងិហិរញញ វតថុ ។ ្របកត់កំល់ មចបបម់និ ចយកមកេ្របើ្របស់សំ ប្់របតិបត្ដិករ
្របចៃំថងេទេហើយពំុ្រតូវបនចតទុ់កជចំែណកៃន ច្់របក ់ និង ច្់របកស់មមូលកនុងករគណនរបយ
ករណ៍លំហូរ ច្់របក។់  
 
2.7 ឧបករណ៍ហរិញញវត្ 
 

ធនគរបនអនុវត្ត CIFRS 9 ចបព់ីៃថងទី 1 ែខមក  ឆន  ំ2019 េ យអនុវត្ត មេគលករណ៍ខងេ្រកមទកទ់ង
នឹងឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ៖ 
 

(i) វធិី ្រស្ត ស់ែវង 
 

ៃថ្លេដើមរលំស់ នងិអ្រ ករ្របក្់របសិទធភិព 
 

ៃថ្លេដើមរលំស់ គឺជចំនួនទឹក្របកែ់ដល្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ឬបំណុលហិរញញ វតថុ្រតូវបន ស់ែវងេ យករទទួល
គ ល់ដំបូង េ យដកេចញករសងជ្របកេ់ដើម បូកឬដក រលំស់បងគរ េ យេ្របើវធិី ្រស្តករ្របក្់របសិទធិភព

ៃនភពខុសគន រ ងចំនួនទឹក្របកដ់ំបូង និងចំនួនដល់កលកំណត ់េហើយស្រមប្់រទពយសកមមហិរញញ វតថុ េធ្វើករែក
ស្រមួលសំវធិនធនសំ បក់របតប់ង់ មយួ។ 
 

អ្រ ករ្របក្់របសិទធភិព គជឺអ្រ ែដលមនករបញចុ ះតៃម្លពិត្របកដចេំពះករប៉ន់ ម នករទូទត់ ច់
្របក ់ឬចំណូលនេពលអនគត មរយៈ យុកលរពឹំងទុក ៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ឬបំណុលហិរញញ វតថុចំេពះ
ចំននួដុលេយងសរុប ៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ )ឧទហរណ៍ ៖ ៃថ្លេដើមរេំ ះមុនេពលសំវធិនធនអនថ់យ (ឬ
ចំេពះរលំស់ៃថ្លេដើមៃនបំណុលហិរញញ វតថុ។ ករគណនមនិគិតពីករខតបងឥ់ណទនែដលរពំងឹទុក និង ប់
បញចូ លៃថ្ល្របតិបត្តកិរ បុព្វ ភ ឬករបញចុ ះតៃម្ល នងិៃថ្លេស  និងពនិទុែដលបនបងឬ់ទទួល ែដលមន រៈ
សំខន ់ចំេពះអ្រ ករ្របក្់របសិទធិភព ដូចជៃថ្លេដើមដំបូង។ 
 

េនេពលធនគរែកែ្របករប៉ន្់របមណៃនលំហូរ ច្់របកន់េពលអនគត ចំននួទកឹ្របកេ់យងៃន្រទពយ
សកមមឬបំណុលហិរញញ វតថុ ្រតូវបនែកស្រមួលេដើមបឆី្លុះបញច ងំពីករប៉ន់ ម នថមី ែដលបនបញចុ ះតៃម្ល េ យេ្របើអ
្រ ករ្របក្់របសិទធិភពដំបូង។ ករផ្ល ស់ប្តូរ មយួ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍លទធផល។ 
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2. េគលករណ៍គណេនយយសេងខបសខំន់ៗ (តពទីំពរ័មុន) 
 

2.7 ឧបករណ៍ហរិញញវតថុ (តពទំីពរ័មុន) 
 

(i) វធិី ្រស្ត ស់ែវង (តពទំីពរ័មុន) 
 

តៃម្លសម្រសប 
 

តៃម្លសម្រសប គឺជតៃម្លែដលនងឹ្រតូវទទួលេដើមបលីក្់រទពយសមបត្តិ ឬបងេ់ដើមបេីផទរបំណុលកនុង្របតិបត្តិករែដល
មនស ្ត បធ់ន បរ់ ងអនកទិញនិងអនកលក ់ )អនកចូលរមួទីផ រ (េនកលបរេិចឆទ ែដលបន ស់ែវង។ ធនគរអនុ
វត្តតៃម្លទីផ រែដលបនដក្រសងេ់នកនុងទីផ រសកមម េដើមបី ស់ែវង្រទពយសកមមនងិបំណុលរបស់ខ្លួនែដលត្រមូវ
ឱយ ស់ែវង មតៃម្លសម្រសប េ យស្តង់ ររបយករណ៍ហិរញញ វតថុពកព់ន័ធ។ េលើកែលងែតកនុងករណីែដលគម ន
ទីផ រសកមមៃន្រទពយសកមម ឬបំណុលដូចគន  ឬេនេពលែដលតៃម្លទីផ រមនិទនម់នេនេឡើយ ធនគរ ស់ែវង
សម្រសប េ យេ្របើបេចចកេទស យតៃម្លែដលសម្រសប មកលៈេទសៈ េហើយបេងកើនករេ្របើ្របស់ធតុចូល
ែដល ចសេងកតបន ពកព់ន័ធនឹង្រទពយសកមម និងបំណុល ែដល្រតូវបនទមទរឱយ ស់ែវងេ យតៃម្លសម្រសប ។ 
 

ល់តែម្លៃន្រទពយសកមម និងបំណុល ែដល្រតូវបន ស់ែវង ឬបង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ្រតូវបនចត់
ថន ក់ ម ននុ្រកមតៃម្លសម្រសប ជបីក្រមតិ េ យែផ្អកេលើ្របេភទៃនធតុចូល ែដល្រតូវេ្របើកនុងករ ស់ែវង
តៃម្លសម្រសប ដូចតេទ៖ 
 

ក្រមតិទី 1  -  តៃម្លទីផ រែដលបនដក្រសងេ់នករេ្របើ្របស់ ករេ្របើ្របស់ទីផ រសកមមែដល ចសេងកតបន
ស្រមប្់រទពយសកមម ឬបំណុលេនះ 

ក្រមតិទី 2 -  ករេ្របើ្របស់ធតុចូលែដល ចសេងកតបនេផ ងេទៀតស្រមប្់រទពយសកមម ឬបំណុលេនះ មនិថ
េ យផទ ល់ឬេ យ្របេយល 

ក្រមតិទី 3 -   ករេ្របើ្របស់ធតុចូលែដលមនិ ចសេងកតបន  ដូចជករប៉ន់ ម នៃនលំហូរ ច្់របកន់េពល
អនគត។ 

 

េនចុងករយិបរេិចឆទៃនរបយករណ៍នីមយួៗ ធនគរកំណតថ់េតើករេផទរបនេកើតេឡើងរ ងក្រមតិ េនកនុង
ននុ្រកមតៃម្លសម្រសប ចំេពះ្រទពយសកមម និងបំណុល ែដលមនេនចុងករយិបរេិចឆទៃនរបយករណ៍ែដល

្រតូវបន ស់ែវងេ យតៃម្លសម្រសប ែផ្អកេលើមូល ្ឋ នែដលេកើតេឡើងដែដលៗ។ 
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2. េគលករណ៍គណេនយយសេងខបសខំន់ៗ (តពទីំពរ័មុន) 
 

2.7 ឧបករណ៍ហរិញញវតថុ (តពទំីពរ័មុន) 
 

(ii) ករទទលួ គ ល់នងិករ ស់ែវងដំបងូ 
 

្រទពយសកមមហិរញញ វតថុនិងបំណុលហិរញញ វតថុ ្រតូវបនទទួល គ ល់េលើរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញ វតថុ េនេពល
ែដលធនគរក្ល យជភគីកនុងកិចចសនយ ៃនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ។ ករទិញនិងលក្់រទពយសកមមហិរញញ វតថុជេទៀង
ទត ់្រតូវបនទទួល គ ល់េនកលបរេិចឆទពណិជជកមម ែដលជកលបរេិចឆទែដលធនគរេប្តជញ ចិត្តកនុងករទិញឬ
លក្់រទពយសមបត្តិ។ 
 

កនុងករណី្រទពយសកមម ឬបំណុលហិរញញ វតថុមនិ ស់ែវង មតំៃលសម្រសប មរយៈ្របកច់ំេណញឬខត េនេពល
ទទួល គ ល់ដំបូង ធនគរ ស់ែវង្រទពយសកមម ឬបំណុលហិរញញ វតថុ មតៃម្លសម្រសប បូកឬដក ៃថ្លេដើម្របតិបត្តិ
ករែដល្រតូវបនបេងកើន និងទកទ់ងេ យផទ ល់ ពីករទិញឬករេចញ្រទពយសកមម ឬបំណុលហិរញញ វតថុ ដូចជៃថ្ល
េស នងិកៃ្រមេជើង រ។ ៃថ្លេដើម្របតិបត្តិករៃន្រទពយសកមម និងបំណុលហិរញញ វតថុ ស់ែវង មតំៃលសម្រសប 
មរយៈ្របកច់ំេណញឬខត ្រតូវបនទទួល គ ល់កនុង្របកចំ់េណញឬខតភ្ល មៗបនទ បព់ីករទទួល គ ល់ដបូំង 

សំវធិនធនេលើករបតប់ងឥ់ណទនែដលរពំឹងទុក (ECL) ្រតូវបនទទួល គ ល់ចំេពះ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ែដល
បន ស់ែវង មៃថ្លេដើមរលំស់ និងករវនិិេយគេលើឧបករណ៍បំណុលែដល ស់ែវង មតៃម្លសម្រសប មរយៈ
លទធផលលំអិតេផ ងៗ េហើយប ្ត លឱយមនករបតប់ងគ់ណេនយយ ែដល្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុង្របក់
ចំេណញឬខត េនេពលែដល្រទពយសកមម្រតូវបនបេងកើតថមី។ 
 

(iii) ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ 
 

ល់្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដលបនទទួល គ ល់ ្រតូវបន ស់ែវងទងំមូលជបន្តបនទ ប ់ មៃថ្លេដើមរលំស់ ឬតៃម្ល
សម្រសប ្រស័យេលើករចតថ់ន ក ់ៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុេនះ។ 
 

ក) ចំ តថ់ន ក ់និងករ ស់ែវងជបន្តបនទ ប ់
 

ឧបករណ៍បំណុលែដលបំេពញ មល័កខខណ័្ឌ ដូចខងេ្រកម្រតូវបន ស់ជបន្តបនទ ប់ មៃថ្លេដើមរលំស់ ៖ 
 ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដលកនក់ប់ មគំរូ ជីវកមម ែដលមនេគលបំណងកនក់ប្់រទពយសកមមហិរញញ វតថុ

េដើមប្ីរបមូលលំហូរ ច្់របក់ មកចិចសនយ និង 
 ល័កខខណ័្ឌ កិចចសនយៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ផ្តល់នូវករេកើនេឡើងលំហូរ ច្់របក ់ មកលបរេិចឆទជក់

ក ់ែដលជករទូទតជ់្របកេ់ដើម និងករ្របក ់េទេលើចនំួន្របកេ់ដើមែដលេនសល់ (SPPI) ។ 
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2. េគលករណ៍គណេនយយសេងខបសខំន់ៗ (តពទីំពរ័មុន) 
 

2.7 ឧបករណ៍ហរិញញវតថុ (តពទំីពរ័មុន) 
 

(iii) ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ (តពទំីពរ័មុន) 
 

ក) ចំ តថ់ន ក ់និងករ ស់ែវងជបន្តបនទ ប ់(តពីទំពរ័មុន) 
 

ឧបករណ៍បំណុលែដលបំេពញ មល័កខខណ័្ឌ ដូចខងេ្រកម្រតូវបន ស់ែវងជបន្តបនទ ប់ មតៃម្លសម្រសប មរ
យៈលទធផលលំអិតេផ ងៗ (FVTOCI)៖ 
 ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដលកនក់ប់ មគំរូ ជីវកមម កនុងេគលបំណងសំេរចបនទងំករ្របមូលលំហូរ ច់

្របក់ មកិចចសនយ និងករលក្់រទពយសកមមហិរញញ វតថុ និង 
 ល័កខខណ័្ឌ កិចចសនយៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ផ្តល់នូវករេកើនេឡើងលំហូរ ច្់របក ់ មកលបរេិចឆទជក់

ក ់ែដលជករទូទតជ់្របកេ់ដើម និងករ្របក ់េទេលើចនំួន្របកេ់ដើមែដលេនសល់ (SPPI) ។ 
 

មលំនេំដើម ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុេផ ងេទៀតទងំអស់្រតូវបន ស់ជបន្តបនទ ប់ មតៃម្លសម្រសប មរយៈ
ចំេណញឬខត (FVTPL) ។ 
 
ឧបករណ៍បណុំល ស់ែវង មៃថ្លេដើមរលំស់ ឬតៃម្លសម្រសប មរយៈលទធផលលំអតិេផ ងៗ (FVTOCI) 
 

ធនគរ យតំៃលចំ តថ់ន កន់ងិករ ស់ែវងឧបករណ៍បំណុលជបន្តបនទ ប ់ េ យែផ្អកេលើលកខណៈលំហូរ
ច្់របក់ មកិចចសនយៃន្រទពយសកមម និងគំរូ ជីវកមមរបស់ធនគរស្រមបក់រ្រគប្់រគង្រទពយសកមម។ 

 

ចំេពះ្រទពយសកមមែដល្រតូវបនចតថ់ន កន់ងិ ស់ែវង មៃថ្លេដើមរលំស់ ឬតៃម្លសម្រសប មរយៈលទធផល
លំអិតេផ ងៗ (FVTOCI) លកខខណ្ឌ កិចចសនយរបស់ គួរែតបេងកើតឱយមនលំហូរ ច្់របកែ់ដលជ SPPI ។ 
 

ធនគរចតថ់ន កឧ់បករណ៍បំណុលរបស់ខ្លួន មៃថ្លេដើមរលំស់ ។ ្រទពយសកមមែដលកនក់បស់្រមបក់រ្របមូល
លំហូរ ច្់របក់ មកិចចសនយ ែដលលំហូរ ច្់របកទ់ងំេនះតំ ងឱយករទូទតៃ់ន្របកេ់ដើមនិងករ្របក់
ែតប៉ុេ ្ណ ះ (SPPI) េហើយែដលមនិ្រតូវបនកំណត់ ម FVTPL ្រតូវបន ស់ែវង មៃថ្លេដើមរលំស់ ។ តៃម្ល
េយងៃន្រទពយសកមមទងំេនះ្រតូវែកត្រមូវ មសំវធិនធនឥណទនបតប់ងែ់ដលរពំឹងទុកែដលបនទទួល គ
ល់។ ចំណូលករ្របកព់្ីរទពយសកមមហិរញញ វតថុទងំេនះ ្រតូវបន កប់ញចូ លេទកនុងចំណូលករ្របក ់េ យេ្របើវធិី

្រស្តអ្រ ករ្របក្់របសិទធិភព។ 
 

SPPI ៖ េនេពលគំរូ ជវីកមម គកឺនក់ប្់រទពយសកមមេដើមប្ីរបមូលលំហូរ ច្់របក់ មកិចចសនយ ឬេដើមប្ីរបមូល
លំហូរ ច្់របក់ មកិចចសនយនិងលក ់ធនគរ យតៃម្លថេតើលំហូរ ច្់របករ់បស់ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុតំ ង
ឱយករទូទត្់របកេ់ដើមនិងករ្របក ់ (េតស្តSPPI)។ កនុងករេធ្វើករ យតៃម្លេនះ ធនគរពិចរ ថេតើលំហូរ

ច្់របក់ មកិចចសនយមនភពសីុចង្វ កន់ងឹករេរៀបច្ំរបកក់មចជីមូល ្ឋ ន មននយ័ថ ករ្របក់ បប់ញចូ ល
ែតករពិចរ េលើតៃម្លេពលេវ ៃន្របក ់ និភយ័ឥណទន និភយ័្របកក់មចមីូល ្ឋ នេផ ងេទៀតនិង្របក់
ចំេណញែដល្រតូវគន នឹងករេរៀបចំ្របកក់មចមូីល ្ឋ ន។ េនេពលែដលលកខខណ្ឌ កិចចសនយបង្ហ ញពីសំពធ និ
ភយ័ ឬភពែ្រប្របួលែដលមនិ្រតូវគន នឹងករេរៀបចំ្របកក់មចជីមូល ្ឋ ន ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដលពកព់ន័ធ ្រតូវ
បនចតថ់ន កន់ងិ ស់ែវង មតៃម្លសម្រសប មរយៈចំេណញឬខត។ 
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2. េគលករណ៍គណេនយយសេងខបសខំន់ៗ (តពទីំពរ័មុន) 
 

2.7 ឧបករណ៍ហរិញញវតថុ (តពទំីពរ័មុន) 
 

(iii) ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ (តពទំីពរ័មុន) 
 

ក) ចំ តថ់ន ក ់និងករ ស់ែវងជបន្តបនទ ប ់(តពីទំពរ័មុន) 
 

ឧបករណ៍បណុំល ស់ែវង មៃថ្លេដើមរលំស់ ឬតៃម្លសម្រសប មរយៈលទធផលលំអតិេផ ងៗ (FVTOCI) 
 

គរូំ ជវីកមម៖ គំរូ ជីវកមមឆ្លុះបញច ំងពីរេបៀបែដលធនគរ្រគប្់រគង្រទពយសកមម េដើមបបីេងកើតលំហូរ ច្់របក។់ 
េនះគឺថ េតើេគលបំណងរបស់ធនគរគឺ្របមូលែតលំហូរ ច្់របក់ មកិចចសនយពី្រទពយសកមម ឬេដើមប្ីរបមូល
ទងំលំហូរ ច្់របក់ មកិចចសនយនិងលំហូរ ច្់របកែ់ដលេកើតេឡើងពីករលក្់រទពយសកមម។ ្របសិនេបើ
ករណីទងំពី មនិ ចអនុវត្តបន (ឧទហរណ៍៖ ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ្រតូវបនកនក់បស់្រមបេ់គលបំណងេធ្វើ
ពណិជជកមម) ដូចេនះ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ្រតូវបនចតថ់ន កជ់ែផនកមយួៃនគំរូ ជីវកមមេផ ងេទៀត និង្រតូវបន ស់
ែវង ម FVTPL ។ ក ្ត ែដលធនគរបនពិចរ កនុងករកំណតគ់ំរូ ជីវកមមស្រមប្់រកុម្រទពយសកមម រមួមន
បទពិេ ធកន្លងមកេលើរេបៀបែដលលំហូរ ច្់របកព់ី្រទពយសកមមទងំេនះ្រតូវបន្របមូល រេបៀបែដលលទធផល
្រទពយសកមម្រតូវបន យតៃម្លនិង យករណ៍េទអនក្រគប្់រគងសំខន់ៗ  រេបៀប និភយ័្រតូវបន យតៃម្លនិង
្រគប្់រគង និងរេបៀប អនក្រគប្់រគង្រតូវបនផ្តល់សំណង។ 
 
ឧបករណ៍មលូធនែដលបនកំណត់ មតៃម្លសម្រសប មរយៈលទធផលលំអិតេផ ងៗ (FVTOCI) 
 

េពលទទួល គ ល់ដំបូង ធនគរ ចេធ្វើករេ្រជើសេរ ើសែដលមនិ ចដកហូតបន ( មមូល ្ឋន ន ឧបករណ៍ េ យ
ឧបករណ៍) េដើមបកីំណតក់រវនិិេយគេលើឧបករណ៍មូលធន ម FVTOCI ។ ករកំណត់ ម FVTOCI មនិ្រតូវ
បនអនុញញ តេទ ្របសិនេបើករវនិិេយគភគហុ៊ន្រតូវបនេធ្វើេឡើងស្រមបក់រេធ្វើពណិជជកមម ឬ្របសិនេបើ ្រតូវ
បនពិចរ ជយថភពទទួល គ ល់េ យអនកទិញកនុងកររមួបញចូ ល ជីវកមម។ 
 

ករវនិិេយគេលើឧបករណ៍មូលធន ម FVTOCI ្រតូវបន ស់ដំបូងេ យតៃម្លសម្រសប បូកនឹងៃថ្លេដើម្របតិបត្តិ
ករ។ បនទ បម់ក ្រតូវបន ស់ែវង មតៃម្លសម្រសប ជមយួនឹងករចំេណញនិងខតបង ់ ែដលេកើតេឡើងពីករ
ផ្ល ស់ប្តូរតៃម្លសម្រសប ទទួល គ ល់េនកនុងលទធផលលំអិតេផ ងៗ និងបងគរេនកនុងទុនបំរុង យតៃម្លស្រមបវ់និិ
េយគ ។ ចេំណញឬខតបងប់ងគរនឹងមនិ្រតូវបនចតជ់្របកចំ់េណញឬខតបងេ់លើករេបះទុនវនិិេយគេទ ផទុយ
េទវញិ ្រតូវេផទរេទ្របកច់ំណូលរក ទុក។ 
 

ធនគរបនកំណតក់រវនិិេយគេលើឧបករណ៍មូលធន ែដលមនិស្រមបេ់ធ្វើពណិជជកមម ម FVTOCI ។ 
 

ភគ ភពីករវនិេិយគេលើឧបករណ៍មូលធន ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុង្របកច់ំេណញឬខតេនេពលែដល
សិទធិរបស់ធនគរកនុងករទទួលបនភគ ភ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េលើកែលងែតភគ ភតំ ងឱយករ ្ត រ
េឡើងវញិនូវែផនកខ្លះេលើៃថ្លេដើមៃនករវនិិេយគ។ 
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ខ) ករថយចុះៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ 
 

ធនគរអនុវត្តវធីិ ្រស្តបីដំ កក់លេដើមបី ស់ែវងករខតបងឥ់ណទនែដលរពឹំងទុក (ECL) ស្រមប់
ឧបករណ៍បំណុលែដលបន ស់ មៃថ្លេដើមរលំស់ ។ 
 

មនិមនករខតបងេ់លើឱនភព្រតូវបនទទួល គ ល់េលើករវនិិេយគមូលធនេទ។ 
 

្រទពយសកមមហិរញញ វតថុេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរ មបីដំ កក់លដូចខងេ្រកម េ យែផ្អកេលើករផ្ល ស់ប្តូរ និភយ័ឥណ
ទន ចប់ ងំពីមនករទទួល គ ល់ដបូំង៖ 
 

ដំ កក់លទ ី1 ៖ ECL 12 ែខ  
 

ចំេពះករ្របឈម និភយ័ែដលមនិមនករេកើនេឡើងគរួឱយកតស់មគ ល់ ៃន និភយ័ឥណទនចប់ ងំពីករ
ទទលួ គ ល់ដំបូង េហើយែដលមនិមនករថយចុះឥណទនចបពី់ករបេងកើត ែផនកៃន ECL េពញមយួ យុកល 
ែដលជបទ់កទ់ងនឹង្របូបប៊លីីេតៃនករខកខនសង ែដលេកើតេឡើងកនុងរយៈេពល 12 ែខបនទ ប្់រតូវបនទទួល
គ ល់។ 

 

ដំ កក់លទ ី2 ៖ ECL េពញមយួ យុកល - មនិមនករថយចុះឥណទន 
 

ចំេពះករ្របឈម និភយ័ែដលមនករេកើនេឡើងគួរឱយកតស់មគ ល់ៃន និភយ័ឥណទនចប់ ងំពីករទទួល
គ ល់ដំបូង ប៉ុែន្តមនិមនករថយចុះឥណទន េនះ ECL េពញមយួ យុកល (ែដលឆ្លុះបញច ំងពី យុកលេន

សល់ៃន្រទពយកមមហិរញញ វតថ) ្រតូវបនទទួល គ ល់។ 
 

ដំ កក់លទ ី3 ៖ ECL េពញមយួ យុកល - ថយចុះឥណទន 
 

ករ្របឈម និភយ័្រតូវបន យតៃម្លថមនករថយចុះឥណទន េនេពលមន្រពឹត្តិករណ៍មយួ ឬេ្រចើនែដល
ជះឥទធិពល ្រកកដ់ល់លំហូរ ច្់របកន់េពលអនគតែដលបនប៉ន់ ម នៃន្រទពយសមបត្តិបនេកើតេឡើង។ 
ចំេពះករ្របឈមម និភយ័ែដលបនចុះេខ យឥណទន ECL េពញមយួ យុកល ្រតូវបនទទួល គ ល់
េហើយចំណូលករ្របក្់រតូវបនគណនេ យអនុវត្តអ្រ ករ្របក្់របសិទធិភពចំេពះៃថ្លេដើមរលំស់ (មនិរមួ
បញចូ លសំវធិនធន)  ជជងចំនួន េយងសរុប។ 
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កំណតដ់ំ កក់លស្រមបក់រថយចុះ 
 

េនកលបរេិចឆទរបយករណ៍នីមយួៗ ធនគរ យតំៃលថេតើមនករេកើនេឡើងគរួឱយកតស់មគ ល់ៃនករ្របឈម
និភយ័ឥណទន ចប់ ងំពីករទទួល គ ល់ដំបូង េ យេ្រប បេធៀប និភយ័ៃនករខកខនសង េកើតេឡើង

េនេលើ យុកលែដលរពំឹងទុក រ ងកលបរេិចឆទរបយករណ៍នងិកលបរេិចឆទៃនករទទួល គ ល់ដំបូង។
ធនគរពិចរ េលើពត័ម៌នសមេហតុសមផលនងិ ចទុកចតិ្តបន ែដលពកព់ន័ធនងិ ចរកបនេ យមនិ
ចបំចច់ំ យឬករ្របឹងែ្របងហួសេហតុស្រមបេ់គលបំណងេនះ។ 
 

ករកំណតេ់នះរមួបញចូ លទងំពត័ម៌នបរមិណនិងគុណភព និងករវភិគេឆព ះេទមុខ។ ករបះ៉ពល់នងឹេធ្វើករ
ផ្ល ស់ប្តូរឆ្លងកតដ់ំ កក់ល ECL េ យ រគុណភព្រទពយសកមមកនែ់តយ៉បយឺុ់ន។ ្របសិនេបើកនុងរយៈេពល
ជបន្តបនទ បគុ់ណភព្រទពយសកមមនឹង្របេសើរេឡើង េហើយប្រញច ស់ ល់ករេកើនេឡើងនូវ នភិយ័ឥណទនែដល
បន យតៃម្លពមុីនចប់ ងំពីេដើមមក េនះសំវធិនធនេលើបំណុលជបស់ង យ័ ចផ្ល ស់ប្តូរពី ECL េពញមយួ
យុកល េទ ECL 12 ែខ។ ផលបះ៉ពល់ែដលមនិអនថ់យគួរឱយកតស់មគ ល់ចប់ ងំពីេដើមមក ឬករអនថ់យ

េនែតរក របនេនកនុងលកខណៈវនិចិឆយ័ថន កវ់និិេយគរបស់ធនគរ ឬែដលមនរយៈេពលហួសកលកំណតតិ់ច
ជង 30ៃថង ្រតូវបនចតទុ់កថមន និភយ័ឥណទនទប។ សំវធិនធនេលើបំណុលជបស់ង យ័ ស្រមប្់រទពយ
សកមមហិរញញ វតថុទងំេនះ្រតូវបនែផ្អកេលើ ECL រយៈេពល 12 ែខ។ 
 

េនេពលែដល្រទពយសកមមមនិ ច្របមូលវញិបន ្រតូវបនលុបេចល ជមយួនឹងសំវធិនធនែដលទកទ់ង។ 
្រទពយសកមមែបបេនះ្រតូវបនលុបេចល បនទ បពី់នតីិវធិីចបំចទ់ងំអស់្រតូវបនបញចប ់ េហើយបរមិណៃនករ
បតប់ង្់រតូវបនកំណត។់ ករ្របមូលមកវញិនូវបរមិណទឹក្របកែ់ដលបនលបេ់ចលពីមុន កតប់នថយចនួំន
ចំ យេនកនុងរបយករណ៍្របកច់ំណូល។ 
 

ធនគរ យតំៃលថេតើ និភយ័ឥណទនេលើផលបះ៉ពល់ បនេកើនេឡើងគួរឱយកតស់មគ ល់េលើមូល ្ឋ នឯកតជន
ឬសមូហភព។ ស្រមបេ់គលបំណងៃនករ យតៃម្លរមួសមូហភពៃនករចុះេខ យ ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ្រតូវបន
កជ់្រកុមេ យែផ្អកេលើលកខណៈ និភយ័ឥណទនរមួ េ យគិតគូរពីអ្រ និភយ័ឥណទនរបស់អនកខច។ី 
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ករ ស់ែវងៃនករខតបងឥ់ណទនែដលរពំងឹទុក (ECLs) 
 

ECLs ទទួលបនពីករប៉ន់ ម នមនិលំេអៀង និង្របូបប៊លីីេតៃនករបតប់ងែ់ដលរពំឹងទុក េហើយ្រតូវបន ស់
ែវងដូចខងេ្រកម៖ 
 

 ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដលមនិមនករចុះេខ យឥណទនេនកលបរេិចឆទរបយករណ៍៖ ជតៃម្លបចចុបបនន
ៃនឱនភព ច្់របកទ់ងំអស់ េធៀបនិង យុកលរពំឹងទុកៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ េ យបនកតប់នថយ
េ យអ្រ ករ្របក្់របសិទធិភព ។ កង្វះ ច្់របកគ់ឺជភពខុសគន រ ងលំហូរ ច្់របកជ់ំពកធ់នគរ
អនុេ ម មកិចចសនយ និងលំហូរ ច្់របកែ់ដលធនគររពំឹងថនឹងទទួលបន។ 

 ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុមនករចុះេខ យឥណទនេនកលបរេិចឆទរបយករណ៍៖ គឺជភពខុសគន រ ង      
ចំននួេយងដុល េធៀបនិងតៃម្លបចចុបបននៃនលំហូរ ច្់របកប៉់ន់ ម ននេពលអនគត េ យបនកតប់នថយ
េ យអ្រ ករ្របក្់របសិទធិភព។ 

 

និយមនយ័ៃនករខកខនសង 
 

រៈសំខនច់ំេពះករកំណត ់ECL គឺជនិយមនយ័ៃនករខកខនសង។ និយមនយ័ៃនករខកខនសង ្រតូវបន
េ្របើកនុងករ ស់បរមិណ ECL និងកនុងករកំណតថ់េតើសំវធិនធនបតប់ង់ ្រស័យេលើ ECL រយៈេពល 12 ែខ ឬ 
ECL េពញមយួ យុកល េ យ រករខកខនសង គឺជធតុផ ៃំន្របូបប៊លីីេតៃនករខកខនសង (PD) ែដល
ជះឥទធិពលទងំេលើរង្វ ស់ ECLs និងករកំណតៃ់នករេកើនេឡើងគរួឱយកតស់មគ ល់ៃន នភិយ័ឥណទន។ 
 

ធនគរពិចរ ដូចតេទេនះថជ្រពឹត្តិករណ៍ៃនករខកខនសង ៖ 
 អនកខចីហួសេពលកំណតស់ងេលើសពី 30ៃថង ស្រមបរ់យៈេពលខ្លី និង 60ៃថង ស្រមបរ់យៈេពលែវង េលើ

កតព្វកិចចឥណទនជ្រទពយសមបត្ដិ ចំេពះធនគរ ឬ 
 អនកខចីទនំងជមនិសងកតព្វកិចចឥណទនទងំអស់របស់ខ្លួន ដល់ធនគរទ។ 
 

និយមនយ័ៃនករខកខនសងេនះ ្រតូវបនេ្របើ្របស់េ យធនគរស្រមបេ់គលបំណងគណេនយយ កដូ៏ចជ
ស្រមបេ់គលបំណង្រគប្់រគង នភិយ័ឥណទនៃផទកនុង និង្រតូវបនត្រមមឹ មនិយមនយ័ៃនករខកខនសង
មបទបញញត្តិ ។ និយមនយ័ៃនករខកខនសង ្រតូវបនេរៀបចំយ៉ងសម្រសបេដើមបឆី្លុះបញច ំងពីលកខណៈេផ ងៗ

គន ៃន្របេភទ្រទពយសកមមខុសៗគន ។ 
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2. េគលករណ៍គណេនយយសេងខបសខំន់ៗ (តពទីំពរ័មុន) 
 

2.7 ឧបករណ៍ហរិញញវតថុ (តពទំីពរ័មុន) 
 

(iii) ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ (តពទំីពរ័មុន) 
 

ខ) ករថយចុះៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ (តពទីំពរ័មុន) 
 

ករបង្ហ ញពកីរចុះេខ យ ECL េនកនុងរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញ វតថុ 
 

ករចុះេខ យៃន ECL ្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញ វតថុដូចខងេ្រកម៖ 
 សំ ប្់រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដល ស់ែវង មៃថ្លេដើមរលំស់ ៖ ជករកតប់នថយពីតៃម្លេយងដុលៃន្រទពយ

សកមម 
 ស្រមបក់រសនយឥណទន៖ ជសំវធិនធន និង 
 េនេពលែដលឧបករណ៍ហិរញញ វតថុរមួបញចូ លទងំសមសធតុឥណទនែដលបនដក និងមនិទនប់នដក េហើយ

ធនគរមនិ ចកណំត ់ ECL ចំេពះសមសធតុឥណទនែដលមនិទនប់នដក េ យែឡកពី សមសធតុ
ែដលបនដកេនះ៖ ធនគរបង្ហ ញពីសំវធិនធនខតបងរ់មួ ស្រមបស់មសធតុទងំពរី ។ ចំនួនរមួបញចូ លគន
្រតូវបនបង្ហ ញជករកតេ់ចញពីចនំួនេយងដុលៃនសមសធតុឥណទនែដលបនដក ។ ល់សំវធិនធន
បតប់ងែ់ដលេលើសពីចំនួនេយងដុលៃនសមសធតុែដលបនដក ្រតូវបនបង្ហ ញជសំវធិនធន។ 

 

គ) ករែកែ្របនិងករលបេ់ចល្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ 
 

ធនគរជួនកលេធ្វើករចរចេឡើងវញិ ឬែកែ្របលំហូរ ច្់របក់ មកិចចសនយៃនឥណទនចំេពះអតិថិជន។ េន
េពលបញ្ហ េនះេកើតេឡើង ធនគរ យតៃម្លថេតើលកខខណ្ឌ ថមីមនលកខណៈខុសគន េ្រចើនពីល័កខខណ័្ឌ េដើមឬេទ។ 
ធនគរេធ្វើេរឿងេនះេ យពិចរ េលើក ្ត ដូចខងេ្រកម ៖ 
 ្របសិនេបើអនកខចជីួបករលំបកែផនកហិរញញ វតថុ ថេតើករែកែ្រប្រគនែ់តកតប់នថយលំហូរ ច្់របក់ មកិចច

សនយ េទនឹងចំនួនែដលអនកខចី្រតូវបនរពំឹងថនឹង ចសងបន។ 
 ថេតើលកខខណ្ឌ ថមីគួរ្រតូវបនែណន ំ ដូចជករែចករែំលក្របកចំ់េណញ /ករ្រតឡបម់កវញិេលើ មូលធន

ែដលជះឥទធិពលខ្ល ងំដល់ទ្រមង់ និភយ័ៃនឥណទន។ 
 ករពនយេពលដសំ៏ខនៃ់នរយៈេពលខចីេនេពលអនកខចមីនិមនបញ្ហ ហិរញញ វតថុ។ 
 ករផ្ល ស់ប្តូរគួរឱយកតស់មគ ល់នូវអ្រ ករ្របក។់ 
 ករផ្ល ស់ប្តូររូបិយបណ័្ណ ចំេពះឥណទន ។ 
 ករ កប់ញច ំ្រទពយធន ករធនេផ ងៗ ឬករែកលម្អឥណទនេផ ងៗែដលបះ៉ពល់ខ្ល ងំដល់ និភយ័

ឥណទនែដលទកទ់ងនឹង្របកក់មច។ី 
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2. េគលករណ៍គណេនយយសេងខបសខំន់ៗ (តពទីំពរ័មុន) 
 

2.7 ឧបករណ៍ហរិញញវតថុ (តពទំីពរ័មុន) 
 

(iii) ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ (តពទំីពរ័មុន) 
 

គ) ករែកែ្របនិងករលបេ់ចល្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ (តពទីំពរ័មុន) 
 

្របសិនេបើលកខខណ្ឌ មនភពខុសែប្លកគន ខ្ល ងំ ធនគរលបេ់ចល្រទពយសកមមហិរញញ វតថុេដើម និងទទលួ គ ល់្រទពយ
សកមមថមី មតៃម្លសម្រសប និងគណនអ្រ ករ្របក្់របសិទធិភពថមីស្រមប្់រទពយសកមមេនះ។ កលបរេិចឆទៃនករ
ទទលួ គ ល់េឡើងវញិ ្រតូវបនចតទុ់កថជកលបរេិចឆទៃនករទទលួ គ ល់ដំបូងស្រមបេ់គលបំណងគណនករ
ថយចុះ រមួទងំេគលបំណងេដើមបកីំណតថ់េតើករេកើនេឡើង និភយ័ឥណទនបនេកើតេឡើងែដរឬេទ ។ េទះ
យ៉ង  ធនគរក៏ យតៃម្លផងែដរថេតើ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុថមី ែដលបនទទួល គ ល់្រតូវបនេគចតទុ់កថមន
ករថយចុះឥណទនេនេពលមនករទទួល គ ល់ដំបូងឬេទ ជពិេសសេនកនុងកលៈេទសៈែដលករទទលួ គ ល់
េឡើងវញិ ្រតូវបនជំរុញេ យកូនបំណុលមនិ ចេធ្វើករទូទតស់ង ែដលបន្រពមេ្រព ងគន ពីដំបូង។ ភពខុសគន ៃន
ចំននួេយងដុល្រតូវបនទទួល គ ល់ផងែដរេនកនុង្របកច់ំេណញឬខតែដលជករចេំណញឬខតេលើករលបេ់ចល។ 
 

្របសិនេបើលកខខណ្ឌ មនិខុសគន េ្រចើន ករទទួល គ ល់េឡើងវញិឬករែកែ្រប មនិប ្ត លឱយមនករលបេ់ចល
េនះេទ េហើយធនគរគណនេឡើងវញិនូវចំនួនេយងដុល េ យែផ្អកេលើលំហូរ ច្់របកៃ់ន្រទពយសកមមហិរញញ
វតថុែដលបនែកស្រមួល េហើយទទួល គ ល់ចំេណញឬខតេលើករែកែ្របកនុងរបយករណ៍ចំេណញឬខត។ ចំននួ
េយងដុលថមី ្រតូវបនគណនេឡើងវញិេ យករបញចុ ះតៃម្លលំហូរ ច្់របកែ់ដលបនែកែ្រប មអ្រ ករ្របក់
្របសិទធិភពេដើម (ឬ ម ឥណទន្រមួល្របសិទធិភពែកសអ្រ ករ្របក់  ស្រមប្់រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដលបន
ទិញ ឬមនករថយចុះឥណទន) ។ 
 

្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ឬែផនក មយួ ្រតូវបនលបេ់ចលេនេពលែដលសិទធិកនុងកិចចសនយេដើមបទីទួលលំហូរ ច់
្របកពី់្រទពយសកមមបនផុតកំណត ់ឬេនេពលែដល ្រតូវបនេផទរ រមួទងំ (i) ធនគរេផទរនូវ ល់ និភយ័និងរង្វ ន់
ែដលជមច ស់កមមសិទធិ ឬ (ii) ធនគរមនិេផទរឬរក ទុកនូវ ល់ និភយ័និងរង្វ នជ់មច ស់កមមសិទធិេទ េហើយ
ធនគរមនិបនរក ករ្រគប្់រគងេឡើយ។ 
 

(iv) បណុំលហិរញញ វតថុ 
 

បំណុលហិរញញ វតថុ គឺជកតព្វកចិច មកិចចសនយកនុងករ្របគល់ ច្់របក ់ឬ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុេផ ងេទៀត ឬកនុង
ករប្តូរ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុឬបំណុលហិរញញ វតថុ ជមយួអងគភពេផ ងេទៀតេ្រកមល័កខខណ័្ឌ ែដល ចនឹងមនិ
អំេ យផលដល់ធនគរ ឬកចិចសនយែដលនងឹឬ ច្រតូវបនទូទត់ មឧបករណ៍ភគហុ៊នផទ ល់របស់ធនគរ 
និង គឺជកិចចសនយែដលមនិែមនជេដរេីវែដលធនគរ្រតូវឬ ចត្រមូវឱយ្របគល់នូវចំនួនអេថរៃនឧបករណ៍ភគ
ហុ៊នផទ ល់របស់ខ្លួន ឬជកិចចសនយ ជីវកមមេលើភគហុ៊នផទ ល់ែដលនឹងឬ្រតូវបនទូទត ់ េ្រកពីករេ ះដូរចនួំន

ច្់របកេ់ថរ  )ឬ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ េផ ងេទៀត(ជមយួចំនួនេថរៃនឧបករណ៍ភគហុ៊នផទ ល់របស់ធនគរ។  
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2.7 ឧបករណ៍ហរិញញវតថុ (តពទំីពរ័មុន) 
 

(iv) បណុំលហិរញញ វតថុ (តពទីំពរ័មុន) 
 

ក) ចំ តថ់ន ក ់និងករ ស់ែវងជបន្តបនទ ប ់
 

ទងំេពលបចចុបបនន និងរយៈេពលមុន ឧបករណ៍បំណុល្រតូវបនចតថ់ន កជ់បំណុលហិរញញ វតថុេហើយ្រតូវបន ស់
ែវងជបន្តបនទ ប់ មៃថ្លេដើមរលំស់ ។ 
 

បំណុលហិរញញ វតថុរបស់ធនគររមួមន្របកក់មចនិីងបំណុលេផ ងេទៀត។ 
 

ខ) ករលបេ់ចលបំណុលហិរញញ វតថុ 
 

បំណុលហិរញញ វតថុ្រតូវបនលបេ់ចល េនេពលកតព្វកចិចែដលបនែចងកនុងកិចចសនយ ្រតូវបនរ ំ យ លុបេចលឬ
ផុតកំណត។់ 
 

(v) ករទូទតឧ់បករណ៍ហិរញញ វតថុ 
 

្រទពយសកមមហិរញញ វតថុនិងបំណុលហិរញញ វតថុ្រតូវបនទូទត ់ េហើយចំននួទឹក្របកសុ់ទធ្រតូវបន យករណ៍េនកនុង
របយករណ៍ ថ នភពហិរញញ វតថុ ្របសិនេបើមនសិទធិ្រសបចបបែ់ដល ចអនុវត្តបននេពលបចចុបបននេដើមបទូីទត់
ចំននួែដលបនទទួល គ ល់ េហើយមនេចតនទូទត់ មមូល ្ឋ នសុទធ េដើមបទីទួលបន្រទពយសមបត្តិ នងិទូទត ់
បំណុលកនុងេពលដំ លគន ។ 
 

2.8 សវិំធនធននិងទុនបំរងុ មបទបបញញត្តិ 
 

ែផ្អក ម្របកសរបស់ធនគរក ្ត លេលខ ធ7-017-344 ្រប.ក ចុះៃថងទី 01 ែខ ធនូ ឆន  ំ2017 និង ចរណ៍
ែណនេំលខ ធ7-018-001 ្រប.ក ចុះៃថងទី 16 ែខ កុមភៈ ឆន  ំ2018 ស្តីពីចំ តថ់ន ក់ និភយ័ឥណទន នងិសំ
វធិនធនេលើអិមែភរមនិ ល់ធនគរ និង ថ បន័ហិរញញ វតថុ ្រតូវេធ្វើសំវធិនធនេលើអិមែភរមនិ ស្រមប់ ្វ សីុលីធី
ហិរញញ វតថុទងំអស់ ែដល្រតូវែបងែចកជ្របថំន ក ់ េហើយសំវធិនធន មបទបបញញត្តអិបបបរម្រតូវបនេធ្វើេឡើង 
េ យែផ្អកេលើចំ តថ់ន កែ់ដលពកព់ន័ធដូចខងេ្រកម ៖  
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2.8 សវិំធនធននិងទុនបំរងុ មបទបបញញត្ត ិ(តពីទំពរ័មុន) 
 

ចំ តថ់ន ក ់
 
ហសួកលកំណត ់

 
្របេភទសំ
វធិនធន 

ករំតិសំ
វធិនធន

ធមម   
- តិចជង 15 ៃថង (រយៈេពលេដើមរហូតដល់មយួឆន )ំ 
- តិចជង 30 ៃថង (រយៈេពលេដើមេលើសពមីយួឆន )ំ 

 
សំវធិនធន

ទូេទ 
1%

ឃ្ល េំមើល  
- 15 ៃថងនិងេ្រចើនជងេនះ (រយៈេពលេដើមរហូតដល់មយួឆន )ំ 
- 30 ៃថងនិងេ្រចើនជងេនះ (រយៈេពលេដើមេ្រចើនជងមយួឆន )ំ  

សំវធិនធន
ជក់ ក ់

3%

េ្រកមស្តង់ រ  
- 31 ៃថងនងិេ្រចើនជងេនះ (រយៈេពលេដើមរហូតដល់មយួឆន )ំ 
- 90 ៃថងនងិេ្រចើនជងេនះ (រយៈេពលេដើមេ្រចើនជងមយួឆន )ំ  

សំវធិនធន
ជក់ ក ់

20%

ជបស់ង យ័  
- 61 ៃថងនងិេ្រចើនជងេនះ (រយៈេពលេដើមរហូតដល់មយួឆន )ំ 
- 180 ៃថងនិងេ្រចើនជងេនះ (រយៈេពលេដើមេ្រចើនជងមយួឆន )ំ  

សំវធិនធន
ជក់ ក ់

50%

បតប់ង ់  
- 91 ៃថងនងិេ្រចើនជងេនះ (រយៈេពលេដើមរហូតដល់មយួឆន )ំ 
- 360 ៃថងនិងេ្រចើនជងេនះ (រយៈេពលេដើមេ្រចើនជងមយួឆន )ំ  

សំវធិនធន
ជក់ ក ់

100%

 

្វ សីុលីធីេនកនុង្របកសេនះ ្រតូវបនកំណតថ់ជឥណទនសរុប ផលិតផលហិរញញ វតថុេផ ងេទៀត និងកិចច
សនយហិរញញ វតថុេ្រករបយករណ៍ ថ នភពហិរញញ វតថុ ែដលផ្តល់ជូនេ យធនគរេទឱយសមភគី ែដលមន
និភយ័ឥណទន។ 
 

ធនគរគណនសំវធិនធនអនថ់យេលើ ្វ សីុលីធីហិរញញ វតថុ េយង មបទបបញញត្តិ និង CIFRSs កនុងេពល
ដំ លគន ។ សំវធិនធនអនថ់យ េយង ម CIFRSs គឺ្រតូវទទួល គ ល់និងកត្់រ  កនុងចំេណញឬខត និង
របយករណ៍ ថ នភពហិរញញ វតថុ ។ េនេពលែដលសំវធិនធនអនថ់យ គណន្រសប មបទបបញញត្តិខពស់ជង
ចំននួែដលបនគណន ម CIFRSs ចំននួេលើស្រតូវបនេផទរពី្របកច់ំណូលរក ទុក េទទុនប្រមុង មបទ
បបញញត្ត ិ។ 
 

េនេពលែដលសំវធិនធនអនថ់យ គណន្រសប មបទបបញញត្តិេ្រកយមក មនចំនួនតិចជងករគណន ម 
CIFRS ទុនប្រមុង មបទបបញញត្តិ្រតូវបនកត្់រ ប្រញច ស់េនចំនួនែដលមនិេលើសពីចំននួែដល្រតូវបនកំណត ់
្របសិនមនិមនទុនបំរុង មបទបបញញត្ត្ិរតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងឆន មុំនៗ ។ 
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2.9 អចលន្រទពយ និងបរកិខ រ 
 

អចលន្រទពយ និងបរកិខ រ ្រតូវបនកត្់រ មតៃម្លេដើមេ យដកបនថយនូវរលំស់បងគរ និងករខតបងេ់ យ រ
ករចុះៃនតៃម្ល ។ តៃម្លេដើម បប់ញចូ លចំ យេផ ងៗ ែដលទកទ់ងផទ ល់នឹងករទិញអចលន្រទពយ។ មករណី
ជកែ់ស្ដងៃថ្លេដើមបន្ដបនទ ប្់រតូវបនបញចូ លេទកនុងតៃម្លេយង ឬទទួល គ ល់ជ្រទពយសកមមមយួេផ ងេទៀត ែត
េន េពលែដលអតថ្របេយជនេ៍សដ្ឋកិចចេទអនគត ែដលពកព់ន័ធជមយួ្រទពយេនះនឹងហូរចូលមកធនគរ 
េហើយៃថ្លេដើមៃនធតុេនះ ច្រតូវបន ស់ែវងេ យេជឿទុកចិត្ដបន។ ល់ករជួសជុល និងករែថទ្ំរតូវបន
កត្់រ កនុងគណនីលទធផលេនកនុងករយិបរេិចឆទ ែដលករជួសជុល និងែថទេំនះបនេកើតេឡើង។ 
 

ករដករលំស់េលើអចលន្រទពយ និងបរកិខ រ ្រតូវបនកត្់រ ជបនទុកេនកនុងចំេណញឬខត មមូល ្ឋ នរលំស់េថរ 
េលើ យុកលេ្របើ្របស់ប៉ន់ ម នៃនអចលន្រទពយនីមយួៗេនះ មអ្រ ដូចខងេ្រកម៖ 
 

ករែកលម្អេលើ្រទពយជលួ   25% 
េ្រគ ងសង្ហ រមឹ នងិបរកិខ រភជ ប ់  25% 
េ្រគ ងបរកិខ រ    25% 
បរកិខ រកុំពយូទរ័    50% 
យនយន្ដ    20% 
 

តៃម្លេយងរបស់អចលន្រទពយ ្រតូវបនកតប់នថយភ្ល មមក្រតឹមតៃម្ល ច្រសងម់កវញិបនរបស់  ្របសិនេបើតៃម្ល 
េយងមនចំនួនធជំងតៃម្លប៉ន់ ម នែដល ច្រសងម់កវញិបន។ តៃម្ល ច្រសងម់កវញិបន គឺជតៃម្លខពស់ជង
េគរ ងតៃម្លសម្រសបដកេចញេ ហុ៊យលក ់េធៀបនងឹតៃម្លេ្របើ្របស់របស់ ។ 
 

ធតុៃនអចលន្រទពយនីមយួៗ ្រតូវបនឈបទ់ទួល គ ល់ េនេពលមនករលក/់ដកេចញ ឬេនេពលពុំមន អតថ
្របេយជនេ៍សដ្ឋកចិចេទអនគត ្រតូវបនរពំឹងទុកពីករេ្របើ្របស់របស់  ឬករលក/់ដកេចញរបស់ ។ ចំេណញ 
និងខត្រតូវបនកំណតេ់ឡើង េ យេ្រប បេធៀបទឹក្របកទ់ទួលបន ជមយួតៃម្លេយងេនសល់កនុងគណេនយយ 
និង្រតូវបនកត្់រ កនុងចេំណញឬខត ។ 
 
2.10 ភតិសនយ 
 

េយង មស្តង់ រ CIFRS 16 ថមី និយមនយ័ថមីៃនភតិសនយពងឹែផ្អក ទងំករកំណតអ់ត្តសញញ ណ្រទពយ និងករ
្រគប្់រគងសិទធិេ្របើ្របស់្រទពយែដលបនកំណតេ់ យអនកជួល។ 
 

កនុងនមជអនកជួល ស្តង់ រ CIFRS 16 ត្រមូវឱយមនករទទួល គ ល់ភតិសនយទងំអស់េនកនុងរបយករណ៍
ថ នភពហិរញញ វតថុ េនកនុងទ្រមងជ់សិទធិេ្របើ្របស់្រទពយសមបត្តិែដលបនជួល ្រពមជមយួនងឹករទទួល គ ល់

បំណុលភតិសនយ េលើកែលងែតករជួលរយៈេពលខ្លី និងករជួល្រទពយសមបត្តែិដលមនតៃម្លទប ែដល្រតូវបន
ទទលួ គ ល់េ យឈរេលើមូល ្ឋ នេថរ ជចំ យកនុងចេំណញឬខត ។ ករជួលរយៈេពលខ្លីគជឺកិចចសនយ
ជួលែដលមនរយៈេពលជួល ដបព់ីរ (12) ែខ ឬតិចជងេនះ។ ្រទពយសមបត្តិែដលមនតៃម្លទបរមួមនឧបករណ៍
ពតម៌នវទិយ និងរបស់របរតូចៗៃនេ្រគ ងសង្ហ រមឹករយិល័យ។  
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2.10 ភតិសនយ (តពទីំពរ័មុន) 
 

ធនគរ កនុងនមជអនកជួល បនទទួល គ ល់បំណុលភតិសនយ ជតៃម្លបចចុបបននៃនករទូទតភ់តិសនយេនសល់ 
េ យបនកតប់នថយេ យអ្រ ្របកក់មចរីបស់ធនគរេនកលបរេិចឆទៃនករផ្ល ស់ប្តូរ ។ សិទធិេ្របើ្របស់្រទពយ
សមបត្តិ គឺេសមើនឹងបំណុលភតិសនយែដល្រតូវបនែកសំរលួេ យករទូទតស់ងមុន រកឺរបងគរ។ 
 

បំណុលភតិសនយ និងសិទធិេ្របើ្របស់្រទពយសមបត្តិ ្រតូវបនបង្ហ ញ ចេ់ យែឡកេនកនុងរបយករណ៍ ថ ន
ភពហិរញញ វតថុ។ 
 

(i) បណុំលភតសិនយ 
 

បំណុលភតិសនយ ្រតូវបន ស់ែវងដបូំង មតៃម្លបចចុបបននៃនករជួល េ យបនបញចុ ះតៃម្លេ យេ្របើអ្រ ្របក់
កមចេីកើនេឡើងរបស់ធនគរ។ បំណុលភតិសនយ្រតូវបន ស់ែវង មរលំស់ៃថ្លេដើមេ យេ្របើវធិី ្រស្ត EIR ។ 
 

ករ ស់ែវងជបន្តបនទ បៃ់នបំណុលភតិសនយ្រតូវបនគណនដូចករ ស់មុនៗ េ យបូកចំ យហិរញញ វតថុេលើ
បំណុលភតិសនយ ដកករទូទតៃ់ថ្លជួល និងករែកស្រមួលទកទ់ងនឹងករ ស់ែវងេឡើងវញិកនុងករណីមនករ  
ែកែ្របកិចចសនយជលួ។ ចំ យហិរញញ វតថុ្រតូវបនកតចូ់លកនុងចំេណញឬខតកនុងរយៈេពលជួល េដើមបបីេងកើតអ
្រ ករ្របក់ មកលកំណត ់េលើសមតុលយបំណុលេនសល់ស្រមបរ់យៈេពលនីមយួៗ។ 
 

(ii) សិទធេិ្របើ្របស់្រទពយសមបត្ត ិ
 

េពលទទួល គ ល់ដំបូង សិទធិេ្របើ្របស់្រទពយសមបត្តិ្រតូវបន ស់ែវង មៃថ្លេដើម េ យរមួបញចូ លបំណុលភតិ
សនយដំបូង ែដលែកត្រមូវនូវករទូទតៃ់ថ្លជលួ មយួែដលេធ្វើេឡើង បូករមួនឹងៃថ្លេដើមដបូំងែដលបនេកើតេឡើង 
និងករប៉ន្់របមណៃថ្លេដើមៃនកររុះេរ ើ ឬ ្ត រេឡើងវញិ្រទពយសមបត្តិែដលបនជួល។ 
 

បនទ បម់ក ធនគរបនអនុវត្ត មតៃម្លេដើមេទេលើសិទធេិ្របើ្របស់្រទពយសមបត្តិ ។ សិទធិេ្របើ្របស់្រទពយសមបត្តិ ្រតូវ
បនេធ្វើរលំស់ជបន្តបនទ បេ់ យេ្របើវធិី ្រស្តរលំស់េថរ ចបព់ីកលបរេិចឆទចបេ់ផ្តើម រហូតដល់ចុងបញចបៃ់ន      
រយៈេពលជួល។ 
 

(iii) ពនធពនយ 
 

ពនធពនយនឹង្រតូវបនកត្់រ េលើចនំួនសុទធៃនចំននួខុសគន ជបព់នធនិង ចកតក់ងបនបេ ្ត ះ សនន ។ េន
កលបរេិចឆទៃនករកត្់រ ដំបូង សិទធិេ្របើ្របស់្រទពយសមបត្តិ និងបំណុលភតិសនយ នឹងមនិមនពនធពនយេទ េ្រពះ
តៃម្ល្រទពយសមបត្តិ េសមើនឹងតៃម្លបំណុល។ ភពខុសគន បេ ្ត ះ សននសុទធ ែដល ចប ្ត លមកពកីរផ្ល ស់ប្តូរជ
បន្តបនទ បៃ់នសិទធិេ្របើ្របស់សមបត្តិ នងិបំណុលភតិសនយ នឹងេធ្វើឱយមនករទទួល គ ល់ពនធពនយ។ 
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2.11 សវិំធនធនេលើ្រទពយសកមមពំុែមនហរិញញវតថុ 
 

េនកលបរេិចឆទរបយករណ៍នីមយួៗ តៃម្លេយង្រទពយសកមមមនិែមនហិរញញ វតថុ្រតូវបន្រតួតពិនតិយេដើមបកំីណត់
ថេតើមនករថយចុះតៃម្លឬេទ េនេពលែដល្រពឹត្តិករណ៍ឬផ្ល ស់ប្ដូរកលៈេទសៈ មយួ ចង្អុលបង្ហ ញថតៃម្ល
េយងចុះបញជ ីមនិ ច្រសងម់កវញិបន ។ ្របសិនេបើមនករចង្អុលបង្ហ ញថថយចុះតៃម្ល ចនំួនែដល ច្រសង ់
មកវញិបនៃន្រទពយសមបត្តិ្រតូវបនប៉ន្់របមណ។ 
 

ករខតបងេ់លើកររថយចុះតៃម្ល្រតូវបនទទួល គ ល់ មចនំួនលំេអៀងតៃម្លេយងចុះបញជ ីៃន្រទពយេនះ េធៀប
ជមយួតៃម្លែដល ច្រសងប់នមកវញិ ្របសិនេបើតៃម្លេយងចុះបញជ ីធំជងតៃម្លែដល ច្រសងម់កវញិបន។  តៃម្ល
ែដល ច្រសងប់នមកវញិ គឺជតៃម្លមយួ ែដលខពស់ជង រ ងតៃម្លទីផ រៃន្រទពយេនះដកចំ យេដើមបលីក ់
និងតៃម្លកពុំងេ្របើ្របស់។ 
 

ករខតបងពី់កររថយចុះតៃម្លៃន្រទពយសកមម្រតូវបនកត្់រ ជចំ យេនកនុង ចំេណញឬខត េនកនុងករយិ 
បរេិចឆទែដល េកើតេឡើង ។ ករកត្់រ ប្រញច សៃនករខតបងព់ីករថយចុះតៃម្ល ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុង 
ចំេណញឬខត កនុងកំរតិសមតុលយេនសល់េ យមនិេលើសពីតៃម្លេយងកនុងបញជ ី ែដលបនកំណត ់ដកសំវធិនធន 
និងរលំស់ែដលមនមុនេពលទទួល គ ល់ករខតបងេ់នះ ។ 
 
2.12 សវិំធនធន 
 

សំវធិនធន្រតូវបនកត្់រ  លគឹក ធនគរមនេនបចចុបបនន នូវកតព្វកិចច្រសបចបប ់ ឬ ទរហិត ែដលបន 
េកើតេឡើងជលទធផលៃន្រពឹត្ដិករណ៍ពីអតីតកល េ យ្រតូវេ្របើ្របស់ធនធនេសដ្ឋកិចចេដើមបទូីទតក់តព្វកិចច
េនះ េហើយចំននួ្របកៃ់នកតព្វកិចចេនះ ចេធ្វើករប៉ន្់របមណបនេ យគរួេ យេជឿជកប់ន។ 
 

សំវធិនធន្រតូវបន ស់ែវង មចំ យប៉ន់ ម ន ែដល្រតូវករេដើមបេី ះ្រ យកតព្វកិចចបចចុបបនន េ យែផ្អក
េលើភស័្តុ ងែដលគួរឱយទុកចិត្តបផុំត ែដលមនេនកលបរេិចឆទរបយករណ៍ រមួទងំ នភិយ័នងិភពមនិ
ចបស់ ស់ែដលទកទ់ងនឹងកតព្វកិចចបចចុបបនន ។ សំវធិនធន្រតូវបនបញចុ ះតៃម្ល េទតៃម្លបចចុបបនន េនេពល
ែដលតៃម្លេពលេវ ៃន្របក ់គជឺ រវន្ត។ 
 
2.13 អតថ្របេយជន៍បុគគលកិ 
 

(i) អតថ្របេយជនបុ៍គគលិករយៈេពលខ្លី 
 

អតថ្របេយជនបុ៍គគលិករយៈេពលខ្លីបនកត្់រ បងគរកនុងឆន ែំដលបុគគលិកបនបំេពញករងរជូនធនគរ។  
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2.13 អតថ្របេយជន៍បុគគលកិ (តពទំីពរ័មុន) 

 

(ii) អតថ្របេយជនបុ៍គគលិករយៈេពលែវងេផ ងៗ - ករទូទត្់របកបំ់ ចអ់តតីភពករងរ 
 

្រកសួងករងរនិងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ (MoLVT) បនេចញ្របកសេលខ 443 ក.ប/្រប.ក ចុះៃថងទី 21 ែខ
កញញ  ឆន  ំ2018 ែណនពំីករទូទត្់របកបំ់ ចអ់តីតភពករងរ ស្រមបក់ិចចសនយករងរែដលមនេថរេវ
មនិកំណត ់(េ កតថ់ UDC) ចបព់ីៃថងទី 1 ែខមក  ឆន  ំ2019 េហើយធនគរត្រមូវឱយេបើក្របកបំ់ ចអ់តីត
ភពករងរជូននិេយជិករបស់ខ្លួន ែដលមនចំនួន 15 ៃថងកនុងមយួឆន  ំេ លគណនេលើ្របកឈ់នួលជមធយមបូក
នឹងអតថ្របេយជនេ៍ផ ងេទៀត។ ្របកបំ់ ចអ់តតីភពករងរចំននួ 7.5 ៃថង ្រតូវេបើកេរៀង ល់ 6 ែខម្តង គឺេនៃថង
ទី 30 ែខមថុិន និងៃថងទី 31 ែខធនូ។ 
 

េសចក្តែីណនេំលខ 042/19 ចុះៃថងទី 22 ែខមនីឆន  ំ2019 ស្តីពីករេបើករលឹំក្របកបំ់ ចអ់តីតភពករងរមុន
ឆន  ំ 2019 ស្រមបស់ហ្រគសនងិ្រគឹះ ថ ន េ្រកពីវស័ិយ យនភណ័្ឌ  កតេ់ដរ និងផលិតែសបកេជើង ត្រមូវឱយ
ធនគរេបើករលឹំក្របកបំ់ ចអ់តីតភពករងរដល់និេយជិក មនកិចចសនយករងរែដលមនេថរេវ មនិ
កំណត ់។ និេយជិកទងំអស់ែដលបនបេ្រមើករងរេ យធនគរមុនៃថងទី 1 ែខ ធនូ ឆន  ំ2019 េហើយេនែតបន្ត
េធ្វើករជមយួធនគរ មនសិទធទិទួលបន្របករ់លឹំក 6 ៃថង ៃន្របកឈ់នួលជមធយមរបស់ពកួេគកនុងមយួឆន ំៗ  
េហើយេបើកជេរៀង ល់ឆន ចំបពី់ ែខធនូ ឆន  ំ2021 កនុងេនះ 3 ៃថងនងឹ្រតូវេបើកេនែខមថុិន និង 3 ៃថងនឹង្រតូវេបើកេន
កនុងែខធនូៃនឆន នំមីយួៗ។ ករទូទត្់របកប់ំ ចអ់តតីភពករងរដល់បុគគលិក គឺ ្រស័យេលើអតីតភពករងរ
បុគគលិកមន ក់ៗ  នឹងមនិ្រតូវេលើសពី 6 ែខ ៃន្របកេ់បៀវត រដុ៍លជមធយមភគរបស់បុគគលិកេឡើយ។ េសចក្តែីណនំ
េលខ 042/19 ្រតូវបនពនយេពលអនុវត្ដរហូតដល់ឆន  ំ 2021 េ យេយងេទ មេសចក្ដីជូនដំណឺងេលខ 
018/20 ចុះៃថងទី 2 ែខមថុិនឆន  ំ2020។ 
 

និេយជិកមនិមនសិទធិទទួលបន្របកបំ់ ចអ់តីតភពករងរ ែដលេនសល់បនទ បព់ីករ ែលងពីតែំណង 
ឬករបញចបពី់ករងរេ យ រមនកំហុសវជិជ ជីវៈធងនធ់ងរ។ 
 

បំណុលអតីតភពករងរ ្រតូវបនកត្់រ មតៃម្លបចចុបបននៃនកតព្វកចិចែដលបនកំណតេ់នកនុងករយិបរេិចឆទ
យករណ៍ េ យេ្របើ្របស់វធីិ ្រស្ត ឥណទនជឯក  េដើមបេីធ្វើករប៉ន់ ម ននូវៃថ្លចំ យចុងេ្រកយបំផុត

ស្រមបធ់នគរ ចំេពះករបេ្រមើករងររបស់នេិយជិកកនុងេពលបចចុបបនន និងេពលកន្លងមក។ កតព្វកិចចេនះ 
េកើតេឡើងេនេពលបុគគលិកបេ្រមើករងរ ែដលធនគររពំងឹទុកថនឹងបងក់នុងអំឡុងករយិបរេិចឆទ យករណ៍ន
េពលអនគត។ តៃម្លបចចុបបននៃនករទូទត្់របកបំ់ ចអ់តតីភពករងរ ្រតូវបនកំណតេ់ យអបប ៃន
ចំ យ្រតូវបងប៉់ន់ ម ននេពលអនគត េ យេយងេទ មអ្រ ៃនរូបិយបណ័្ណ បំណុល ែដល្រតូវបងៃ់ន
សញញ បណ្ណ  ជីវកមមែដលមនគុណភពខពស់។ 
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2.14 ចំណូលករ្របក់សទុធ 
 

ចំណូលនងិចំ យករ្របកទ់កទ់ងនឹងឧបករណ៍ហិរញញ វតថុែដល្រតូវបន ស់ែវង មៃថ្លេដើមរលំស់ ្រតូវបនទទួល
គ ល់េនកនុងគណនីចំេណញឬខត េ យេ្របើវធិី ្រស្តអ្រ ករ្របក្់របសិទធិភព (EIR)។ 

EIR គជឺអ្រ ែដលធននូវអបប តៃម្លៃនលំហូរ ច្់របកែ់ដលប៉ន់ ម ននេពលអនគត មរយៈ យុកល
រពំងឹទុកៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ។ ្របសិនេបើសំខន ់ ករ ស់ែវង EIR គួរែតគិតគូរ ល់ៃថ្លឈនួលនងិកៃ្រមេជើង រ
ែដលបនទទួលឬបង ់ែដលជែផនកៃនកិចចសនយនងិៃថ្ល្របតិបត្តិករ EIR ។ 
 

ចំណូលករ្របក្់រតូវបនគណនេ យអនុវត្តអ្រ ករ្របក្់របសិទធភិព េទនឹងចំនួនេយងដុលៃន្រទពយសកមម
ហិរញញ វតថុ ែដលមនិអនថ់យឥណទន (ឧទហរណ៍៖ ៃថ្លរេំ ះៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុមុនេពលេធ្វើករែកសំរលួសំ
វធិនធនេលើករខតបងឥ់ណទនែដលរពឹំងទុក)  េលើកែលងែត៖  
 ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុអនថ់យឥណទនែដលេកើតមន ឬបនទិញ (POCI) កនុងេនះ EIR បនែកត្រមូវឥណ

ទនេដើម ្រតូវបនអនុវត្តចំេពះៃថ្លរេំ ះៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ។ 
 ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដលមនិែមនជ POCI ប៉ុែន្តេ្រកយមកក្ល យជអនថ់យឥណទន )៣ឬដំ កក់លទី  (

កនុងេនះចំណូលករ្របក្់រតូវបនគណនេ យអនុវត្ត EIR ចំេពះៃថ្លរេំ ះរបស់  (ឧទហរណ៖ ចំននួសរុប
ដុល ដក សំវធិនធនៃនករបតប់ងឥ់ណទនែដលរពំឹងទុក)។ 

 

ចំ យករ្របក ់ ្រតូវបនទទួល គ ល់េ យអនុវត្តអ្រ ករ្របក្់របសិទធិភព េទនឹងចំនួនេយងដុលៃនបំណុល
ហិរញញ វតថុ ។ 
 

2.15 ចំណូល ចំ យកៃ្រមឈនលួ និងកៃ្រមេជើង រ 
 

ធនគរ ទទួល គ ល់ ចំណូលកៃ្រមឈនួល និងកៃ្រមេជើង រ  េនកនុងគណនីចំេណញឬខត ៖ 
 មេពលេវ  ែដលេស កមម្រតូវបនផ្តល់ជូន េនេពលអតិថិជនទទលួបនេស កមមជបន្តបនទ ប ់ឬ 
 ភ្ល មៗេនេពលែដលេស កមម្រតូវបនផ្តល់ជូនអតិថជិន កនុងករណីេផ ងេទៀត។ 
 

េនធនគរ កិចចសនយែដលមនករពកព់ន័ធបផុំតេលើស្តង់ រថមី គឺទកទ់ងេទនឹងកចិចសនយេស កមមធនគរ
ែដលនឱំយមនករទទួល គ ល់ចំណូលកៃ្រមេនេពលបញចប្់របតបិត្តិករជមូល ្ឋ ន )ដូចជ ករេផទរ្របក ់កៃ្រម
េជើង រ ៃថ្លពិនយ័…) ។ល។ 
 

ចំ យកៃ្រមឈនួល និងេលើេស កមម ្រតូវបនទទួល គ ល់េលើមូល ្ឋ នបងគរ េនេពលេស កមម្រតូវបនទទួល។ 
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2.16 ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 
 

ចំ យពនធេលើ្របកចំ់េណញសំ បក់រយិបរេិចឆទ រមួមនពនធេលើ្របកចំ់េណញៃនករយិបរេិចឆទ នងិពនធពនយ។ 
ចំ យពន្ឋ្រតូវបនទទលួ គ ល់កនុងគណនចីំេណញឬខត េលើកែលងែតខទងម់យួចំនួន្រតូវបនកត្់រ េ យ
ផទ ល់េទកនុងមូលធន េនកនុងករណីេនះចំ យពនធ្រតូវបនកត្់រ េនកនុងមូលធន។ ពនធេ្រកពីពនធេលើ្របក់
ចំេណញ្រតូវបនកត្់រ ជចំ យ្របតិបត្ដកិរ។ 
 

ពនធេលើ្របកច់ំេណញៃនករយិបរេិចឆទ គឺជពនធែដល្រតូវបនគណន មមូល ្ឋ ន្របកច់ំេណញជបព់ន្ឋ  េ យ
គណន មអ្រ ពនធជធរមន ឬអ្រ ពនធែដលគិតថជធរមនេនៃថង យករណ៍ េ យអនុេ មេទ ម
ចបប់ រេពើពនធ។  
 

ពនធពនយ ្រតូវបនគណនេទេលើភពលំេអៀងជបេ ្ដ ះ សនន   រ ងមូល ្ឋ នគិតពន្ឋៃនតៃម្លេយងៃន្រទពយ
សកមម និងអកមម  េធៀបនឹងតំៃលេយងែដលបន យករណ៍កនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។ តៃម្លែដលបនកំណត់
ចំេពះពនធពនយ មនមូល ្ឋ នេលើករពយករណ៍េលើករសំេរចបន ឬករទូទតៃ់នតៃម្លេយងៃន្រទពយសកមម  និង
អកមម  េ យេ្របើអ្រ ពនធែដលបនកំណតេ់នៃថង យករណ៍។ 
 

ពនធពនយសកមម ្រតូវបនទទួល គ ល់ែតកនុងករណីែដលរពំងឹថ នឹងមនលទធផលចំេណញជបព់នធនេពល
អនគត េដើមបកីតក់ងជមយួពនធពនយសកមមេនះ។ ពនធពនយសកមម ្រតូវបនកតប់នថយ កនុងករណីែដលែលង
មនកររពំឹងថអតថ្របេយជនព៍នធេនះ ចនឹងេ្របើ្របស់បនេទៀត ។ 
 

ពនធពនយសកមម និងអកមម ្រតូវបនកតក់ង េនេពលែដលមនសិទធិអនុវត្ត មចបប ់េដើមបកីតក់ងពនធសកមមចរន្ត
ជមយួនឹងបំណុលពនធចរន្ត និងេនេពលែដល ទកទ់ងនងឹពនធេលើ្របកច់ំណូលែដល្របមូលេ យ ជញ ធរពនធ
រដូចគន  េហើយធនគរមនបំណងកតក់ងពនធសកមមចរន្ត និងបំណុលពនធ មមូល ្ឋ នសុទធ ។ 

 

2.17 ភគីសមព័ន្ឋញត្ដិ 
 

ភគីនីមយួៗ្រតូវបនសំគល់ជសមពន័្ឋញត្ដិរ ងគន  េនេពល ភគី មយួ េ យផទ ល់ឬេ យ្របេយល 
ច្រតួត្រ ភគីមយួេទៀតឬ ចជះឥទធិពលេលើភគីមយួេទៀត កនុងេសចក្ដីសំេរចចិត្ដេលើកិចច្របតិបត្ដកិរហិរញញ វតថុ 

និងកិចច្របតិបត្ដកិរ ជីវកមម។ ភគីពកព់ន័ធ ចជរូបវន្តបុគគល ឬនីតិបុគគល េហើយរមួបញចូ លសមជិក្រគួ រជិត
សនិទធរបស់បុគគល មយួែដល្រតូវបនេគចតទុ់កថជភគីពកព់ន័ធ។ 
 

កនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនចបបស់្ដីពី្រគឹះ ថ នធនគរនិងហិរញញ វតថុ   និយមនយ័ៃនសមពន័្ឋញត្ដិ បប់ញចូ លបុគគលទងំ យ
ែដលកនក់បេ់ យផទ ល់  ឬេ យ្របេយល 10% យ៉ងតចិៃនេដើមទុន ឬសិទធិេបះេឆន ត  េហើយ បប់ញចូ លបុគគល

ែដលចូលរមួកនុងករអភបិល ករដឹកន ំករ្រគប្់រគង ឬករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងរបស់ធនគរ។ 
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3. ករវិនិចជ័យ និង ករប៉ន់្របមណេលើគណេនយយសខំនៗ 
 

ធនគរេធ្វើករប៉ន់ ម ននិងករវនិិចឆយ័ែដលមនផលបះ៉ពល់គួរឱយកតស់មគ ល់ ចំេពះចនំួន្រទពយសមបត្តិ និង
បំណុលែដលបន យករណ៍។ ករប៉ន្់របមណនិងករវនិចិឆយ័្រតូវបន យតៃម្លជបន្តបនទ ប ់ និងែផ្អកេលើបទ
ពិេ ធនអ៍តីតកល និងក ្ត ដៃទេទៀត រមួទងំកររពំឹងទុកទកទ់ងនឹង្រពឹត្តិករណ៍នេពលអនគតែដល្រតូវបន
េគេជឿជកថ់សមេហតុផលេទ មកលៈេទសៈ។ ករប៉ន់ ម នទងំេនះ ចខុសគន ពីលទធផលជកែ់ស្តង។ 
 

3.1 ករវិនិចឆ័យសខំន់ៗ 
 

កនុងករអនុវត្តេគលនេយបយគណេនយយរបស់ធនគរ ថន កដ់ឹកនបំនេធ្វើករវនិិចឆយ័ដូចខងេ្រកម ែដលជះឥទធិ
ពលខ្ល ងំេទេលើចនំួនទឹក្របក ់ែដលបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។ 
 

(i) ករ យតៃម្លគរូំ ជវីកមម 
 

ចំ តថ់ន កន់ិងករ ស់ែវង ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ្រស័យេលើលទធផលៃន SPPI និងករេធ្វើេតស្តគំរូ ជីវកមម។ 
ធនគរកំណតគ់ំរូ ជីវកមម មក្រមតិមយួែដលឆ្លុះបញច ំងពីរេបៀបែដល ្រកុមៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ្រតូវបន
្រគប្់រគងជមយួគន េដើមបសីេ្រមចបននូវេគលេ ជីវកមមជក់ កម់យួ ។ ករ យតៃម្លេនះរមួបញចូ លទងំករ 
វនិិចឆយ័ែដលឆ្លុះបញច ងំពីភស្តុ ងពកព់ន័ធទងំអស់ រមួទងំវធិែីដលលទធផល្រទពយសកមម្រតូវបន យតៃម្លនិង ស់
ែវង និភយ័ែដលបះ៉ពល់ដល់្របសិទធិភព្រទពយសកមម និងរេបៀបែដល្រទពយសកមមទងំេនះ្រតូវបន្រគប្់រគង។
ធនគរ្រតួតពិនិតយ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដលបន ស់ែវង មរលំស់ៃថ្លេដើម ឬ មតៃម្លទីផ រសម្រសប មរយៈ
លទធផលលំអិតេផ ងៗ (FVTOCI) ែដលបនលបេ់ចលមុនេពលដល់ៃថងកំណត ់ េដើមបែីស្វងយល់ពីេហតុផលៃន
ករលបេ់ចលរបស់ពកួ  និងថេតើេហតុផលេនះ្រសបេទនឹងេគលបំណងៃន ជីវកមមែដល្រទពយសកមមេនះ្រតូវ
បនកនក់ប។់ ករ្រតួតពិនិតយគឺជែផនកមយួៃនករ យតៃម្លជបន្តរបស់ធនគរ ថេតើគរូំ ជវីកមមែដល្រទ្រទង់
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដលេនេសសសល់េនែតបន្តមនលកខណៈសម្រសប េហើយ្របសិនេបើ មនិសម្រសប ថេតើ
មនករផ្ល ស់ប្តូរគំរូ ជីវកមមឬេទ េហើយដូេចនះមនករផ្ល ស់ប្តូរនេពលខងមុខ ចំេពះចំ តថ់ន ករ់បស់្រទពយ
សកមមទងំេនះ ។ 
 

(ii) ករ ស់ែវងេលើករបតប់ងឥ់ណទនរពំងឹទុក 
 

អនុវត្តជពិេសសចំេពះករ យតៃម្លៃនករេកើនេឡើងគរួឱយកតស់មគ ល់េលើ និភយ័ឥណទន គំរូ ជីវកមមេផ ង  ៗ
និងករសនមតែដល្រតូវបនេ្របើេដើមបី ស់ែវងករខតបងឥ់ណទនរពឹំងទុក (ECL) ករកំណតៃ់នេស រយី៉ូេសដ្ឋកចិច
ខុសគន  និងករថ្លងឹរបស់ពួក ។ ECL ្រតូវបន ស់ែវងជសំវធិនធនេសមើនងឹ ECL រយៈេពល 12ែខ ស្រមប្់រទពយ
សកមមដំ កក់លទី 1 ឬ ECL េពញមយួ យុកល ស្រមប្់រទពយសកមមដំ កក់លទី 2 ឬដំ កក់លទី 3 ។ 
្រទពយសកមមឈនដល់ដំ កក់លទី 2 េនេពលែដល និភយ័ឥណទនរបស់ បនេកើនេឡើងខពស់ចប់ ងំបន
ទទលួ គ ល់ដំបូង ។ កនុងករ យតំៃលថេតើ និភយ័ឥណទនៃន្រទពយសកមមបនេកើនេឡើងខពស់ ធនគរ្រតូវគតិ
ពិចរ អំពីលកខណៈគុណភពនិងបរមិណ េលើពត័ម៌នេមើលេឆព ះេទមុខែដលសមេហតុផលនិង ចគ្ំរទបន។ 
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3. ករវិនិចជ័យ និង ករប៉ន់្របមណេលើគណេនយយសខំនៗ (តពីទំពរ័មុន) 
 

3.2 ករប៉ន់ ម ន និងកសនមត់ 
 

ករប៉ន់ ម ននងិករសនមតែ់ដលមន និភយ័ខពស់ កនុងករបងកឱយមនករែកែ្របលជ រវន័្ត េលើចំននួេយងៃន
្រទពយសកមម និងបំណុលកនុងឆន ហិំរញញ វតថុបនទ ប្់រតូវបនពិភក ខងេ្រកម។ 
 

(i) ករគណនករបតប់ងេ់លើករអនថ់យ 
 

េនេពល ស់ែវងករខតបងឥ់ណទនែដលរពំឹងទុក ធនគរេ្របើ្របស់ពត័ម៌នេមើលេឆព ះេទមុខែដលសមេហតុ
ផលនិង ចគ្ំរទបន ែដលែផ្អកេលើករសនមតស់្រមបច់លនៃនក ្ត ជរុំញេសដ្ឋកចិចេផ ងគន នេពលអនគត និង
ថេតើក ្ត ទងំេនះនឹងមនឥទធិពលេលើគន េទវញិេទមកយ៉ងដូចេម្តច។ 
 

ករបតប់ងព់ីករខកខនសង ជករប៉ន់ ម នៃនករបតប់ងែ់ដលេកើតេឡើងពកីរខកខនសង ។ ្រតូវបនែផ្អក
េលើភពខុសគន រ ងលំហូរ ច្់របក់ មកិចចសនយដល់កលកំណត ់ និងលំហូរ ច្់របកែ់ដលអនកេ យខចីរពឹំង
ថនឹងទទួលបន េ យគិតពីលំហូរ ច្់របកព់ី្រទពយបញច ំ និងករព្រងឹងគុណភពឥណទន។ 
 

្របូបប៊លីីេតៃនករខកខនសង គឺជធតុចូលសំខនក់នុងករ ស់ែវង ECL ។ ្របូបប៊លីីេតៃនករខកខនសង គឺ
ជករប៉ន្់របមណ លទធភពៃនករខកខនសង កនុងេពលេវ មយួ េហើយករគណនរបស់  រមួមនទិនននយ័
្របវត្តិ ្រស្ត ករសនមត ់និងកររពឹំងទុកៃនលកខខណ្ឌ នេពលអនគត។ 
 

(ii) យុកលេ្របើ្របស់អចលន្រទពយ និងបរកិ្ឋ  
 

គណេនយយកមមអចលន្រទពយ និងបរកិ្ឋ  ្រតូវបនែផ្អកេទេលើករប៉ន់ ម ន េដើមបកំីណត់ យុកលេ្របើ្របស់ៃន
អចលន្រទពយេនះ ។ ករកំណត់ យុកលេ្របើ្របស់ ៃនអចលន្រទពយេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យែផ្អកេទេលើករ
វនិិចឆយ័របស់ថន កដឹ់កន។ំ 
 

(iii) ពនធ 
 

ពនធ្រតូវបនេគគណន មមូល ្ឋ នបំណក្រ យបចចុបបននៃនបទបញញត្ដិពនធ រ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ   
បទបញញត្ដិទងំអស់េនះមនករផ្ល ស់ប្ដូរពីមយួ្រគេទមយួ្រគ េហើយករសំេរចជចុងេ្រកយេលើចំននួពនធ នឹងេធ្វើ
េឡើងបនទ បពី់មនករ្រតួតពិនតិយចុងេ្រកយេ យអគគនយក ្ឋ នពនធ រ។ េនេពលែដលលទធផលពនធចុង
េ្រកយខុសគន ពីចនួំនែដលបនកត្់រ ពីដំបូង ភពលំេអៀងេនះនឹងេធ្វើេ យបះ៉ពល់ដល់ពនធេលើ្របកច់ំេណញ 
និងសំវធិនធនេលើពនធ េនកនុងករយិបរេិចឆទហិរញញ វតថុែដលករកំណតព់នធបនេធ្វើេឡើង ។ ក ្ត ទងំេនះ ច
បេងកើតឱយមនករបះ៉ពល់ពនធជ រវន្ដច័ំេពះធនគរ ។ ថន កដ់ឹកនេំជឿថពួកេគបនយល់ពីបទបបញញត្តិពនធពក់
ពន័ធ និងបនកត្់រ បំណុលពនធ្រគប្់រគនេ់ យែផ្អកេលើករបក្រ យបទបបញញត្តពិនធបចចុបបននរបស់ពួកេគ។ 
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4. ច់្របក់កនងុៃដ 
 

 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល

ច្់របក,់ េនករយិល័យក ្ត ល 423,578 1,725,658 372,100  1,505,146
ច្់របក ់េន ខ 1,395,884 5,686,830 1,028,938  4,162,053

   

 1,819,462 7,412,488 1,401,038  5,667,199

្របកដុ់ ្ល រ 1,788,808 7,287,604 1,398,912  5,658,600
្របកេ់រៀល 30,654 124,884 2,126  8,599

  

 1,819,462 7,412,488 1,401,038  5,667,199
 

5. សមតុលយជមួយធនគរក ្ត ល 
 

 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល
        

គណនីចរន្តជមយួធនគរក ្ត ល 9,925,323 40,435,766 4,724,948  19,112,415
   

 9,925,323 40,435,766 4,724,948  19,112,415
 

គណនីចរន្តជមយួធនគរក ្ត លមនិមនករ្របកេ់ទ ។ 
 

6. សមតុលយជមួយធនគរេផ ងេទៀត 
 

 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល
        

គណនីចរន្ដ 3,453,018 14,067,595 1,435,420  5,806,274
   

 3,453,018 14,067,595 1,435,420  5,806,274
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7. ្របក់តំកលេ់ដើមទុនេនធនគរក ្ដ ល 
 

 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល
    

្របកតំ់កល់េដើមទុន 1,500,000 6,111,000 1,000,000  4,045,000

 1,500,000 6,111,000 1,000,000  4,045,000
 

(ក)  ្របកត់កំល់េដើមទុន 
 

េយង ម្របកសេលខ ធ7-06-208 ្រប.ក. ចុះៃថងទី 13 ែខកញញ  ឆន  ំ2006 ស្តីពីករេធ្វើវេិ ធនកមមម្រ ទី 9 
និងម្រ ទី 13 ៃន្របកសេលខ ធ7-00-50 ស្តីពីករផ្តល់ ជញ បណ័្ណ ដល់ធនគរឯកេទស ធនគរត្រមូវឱយរក
្របកធ់នេដើមទុន 5 %ៃនេដើមទុនែដលបនចុះបញជ ីជមយួធនគរជតិៃនកមពុជ។ ្របកត់កំល់េនះមនិស្រមប់
េ្របើ្របស់កនុង្របតបិត្ដិករ្របចៃំថងរបស់ធនគរេទ េហើយនឹង្រតូវ្របគល់ឱយធនគរវញិ  េនេពលែដលធនគរ
សម័្រគចិត្ដបញឈប្់របតិបត្ដិកររបស់ខ្លួនេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
 

(ខ)  ្របកត់កំល់េដើមទុនទទួលបនករ្របក ់(កនុងមយួឆន )ំ ដូចតេទ៖ 
 

 31 ធនូ 2021  31 ធនូ 2020

្របកត់កំល់េដើមទុន 0.04% - 0.06%  0.06% - 0.48%
 

8. ឥណទនចំេពះអតិថិជន 
 

 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល
        

ឥណទនចំេពះអតថិិជន 26,108,265 106,365,072 21,978,730  88,903,963
សំវធិនធនេលើករបតប់ងឥ់ណទនរពឹំងទុក (970,938) (3,955,603) (669,835)  (2,709,481)
   

ឥណទនចំេពះអតថិិជន សុទធ 25,137,327 102,409,469 21,308,895  86,194,482
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8. ឥណទនចំេពះអតិថិជន (តពទីំពរ័មុន) 
 

ចលនកនុងខទងសំ់វធិនធនេលើករបតប់ងឥ់ណទនរពំឹងទុកមនដូចតេទ ៖ 
 

 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020

 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល
        

សមតុលយេនេដើមករយិបរេិចឆទ 669,835 2,709,481 660,429  2,691,248
សំវធិនធនកនុងករយិបរេិចឆទ 405,761 1,653,072 359,048  1,452,347
ករមនិែ្រប្របួលអបប  (104,658) (426,376) (349,642)  (1,414,301)
ករបកែ្របរូបិយបណ័្ណ  - 19,426 -  (19,813)

   

េនចុងករយិបរេិចឆទ 970,938 3,955,603 669,835  2,709,481
 

ករវភិគបែនថមេលើឥណទន ចំេពះអតិថិជន មនដូចខងេ្រកម ៖ 
 
 

(ក)    វភិគ មសមពន័ធភគ ី៖ 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល

        

អតថិិជនខងេ្រក 25,934,154 105,655,743 21,743,216  87,951,309
ឥណទនរបស់បុគកលិក 174,111 709,329 235,514  952,654

   

 26,108,265 106,365,072 21,978,730  88,903,963
  

(ខ)    វភិគ មកលកណំតស់ង ៖   
        

កនុងកំឡុងេពលមយួឆន  ំ 287,572 1,171,569 3,872,032 15,662,369
េលើសពីមយួឆន េំទបីឆន  ំ 3,533,926 14,397,215 3,060,254 12,378,729
េលើសពីបីឆន េំទ្របឆំន  ំ 10,385,900 42,312,155 7,429,591 30,052,694
េលើសពី្របឆំន  ំ 11,900,867 48,484,133 7,616,853 30,810,171

   

 26,108,265 106,365,072 21,978,730  88,903,963
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8. ឥណទនចំេពះអតិថិជន (តពទីំពរ័មុន) 
 

(គ)  វភិគ មចំ តថ់ន កឥ់ណទន 

 

 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020 

 
ចនំនួេយង

ដុល  ECL ចំននួេយង
ចំននួេយង

ដុល ECL  ចំននួេយង
 ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ
            

ដំេណើ រករ 5,143,484  (16,410) 5,127,074 1,247,220 (5,575)  1,241,645
េ្រកមដំេណើ រករ 6,978,639  (144,458) 6,834,181 10,748,752 (143,772)  10,604,980
មនិដំេណើ រករ 13,986,142  (810,070) 13,176,072 9,982,758 (520,488)  9,462,270

 26,108,265  (970,938) 25,137,327 21,978,730 (669,835)  21,308,895

សមមូលជពនេ់រៀល 106,365,072  (3,955,603) 102,409,470 88,903,963 (2,709,481)  86,194,482
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9. អចលន្រទពយ និងបរកិខ រ 
 

 
ករែកលម្អ

េលើ្រទពយជលួ
េ្រគ ងសង្ហ រមឹ 

នងិបរកិខ រ េ្រគ ងបរកិខ រ បរកិខ រកុពំយូទរ័ យនយន្ដ សរុប 
ៃថ្លេដើម ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 

នៃថងទី 1 មក  2021 4,276 39,075 36,958 84,953 127,254 292,516 
ទិញបែនថម - 924 997 420 - 2,341 
លុបេចល - - (155) - (2,834) (2,989) 
  

នៃថងទី 31 ធនូ 2021 4,276 39,999 37,800 85,373 124,420 291,867 
       

រលំស់បងគរ  
នៃថងទី 1 មក  2021 3,809 30,967 30,144 81,055 126,443 272,418 
ទយជជទនកនុងករយិបរេិចឆទ 192 3,024 2,619 2,261 689 8,784 
លុបេចល - - (155) - (2,834) (2,989) 
  

នៃថងទី 31 ធនូ 2021 4,001 33,991 32,606 83,316 124,298 278,211 
            

តៃម្លពតិគណេនយយ  

នៃថងទ ី31 ធនូ 2021 275 6,008 5,194 2,058 122 13,656 

សមមលូជពនេ់រៀល 1,120 24,475 21,160 8,386 495 55,636 
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9. អចលន្រទពយ និងបរកិខ រ (តពទីំពរ័មុន) 
 

 
ករែកលម្អ

េលើ្រទពយជលួ
េ្រគ ងសង្ហ រមឹ 

នងិបរកិខ រ េ្រគ ងបរកិខ រ បរកិខ រកុពំយូទរ័ យនយន្ដ សរុប 
ៃថ្លេដើម ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 

នៃថងទី 1 មក  2020 4,276 34,950 35,015 80,673 127,254 282,168 
ទិញបែនថម - 4,125 1,943 4,280 - 10,348 
  

នៃថងទី 31 ធនូ 2020              4,276          39,075         36,958          84,953       127,254        292,516 
  

រលំស់បងគរ  

នៃថងទី 1 មក  2020              3,617          28,687         27,666          76,107       123,178 259,255 
ទយជជទនកនុងករយិបរេិចឆទ                 192            2,280           2,478            4,948           3,265          13,163 
       

នៃថងទី 31 ធនូ 2020 3,809 30,967 30,144 81,055 126,443 272,418 
            

តៃម្លពតិគណេនយយ  

នៃថងទ ី31 ធនូ 2020                 467            8,108           6,814            3,898              811          20,098 

សមមលូជពនេ់រៀល              1,889          32,795         27,564          15,768           3,280          81,296 
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កំណត់សគំលេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ  
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10. សទិធិេ្របើ្របសអ់ចលនៈ្រទពយ 
 

ធនគរជួលករយិល័យជេ្រចើនេដើមបដំីេណើ រករសកមមភពធនគររបស់ខ្លួន។ រយះេពលជួលមនចបពី់ 1 ឆន  ំ
េទ 3 ឆន ។ំ កលពីមុនករជួលទងំេនះ្រតូវបនចតថ់ន កជ់ភតិសនយ្របតបិត្តិករេ្រកម IAS 17 ។ 
 

េនេពល ស់ែវងបំណុលភតិសនយ ស្រមបភ់តិសនយែដល្រតូវបនចតថ់ន កជ់ភតិសនយ្របតិបត្ដិករករ ធនគរ
េធ្វើអបប េលើករទូទតៃ់ថ្លជួល េ យអនុវត្តអ្រ ករ្របកប់ំណុលេកើនេឡើង 9.5% ឆន  ំ(2020៖ 9.5%)។ 
 

 31 ធនូ 2021
 ជលួករយិល័យ
ៃថ្លេដើម ដុ ្ល រ េមរកិ

នៃថងទី 1 មក  2021         78,491 
ទិញបែនថម -
នៃថងទី 31 ធនូ 2021 78,491

រលំស់បងគរ 
នៃថងទី 1 មក  2021 (52,327)
ទយជជទនកនុងករយិបរេិចឆទ (26,164)
នៃថងទី 31 ធនូ 2021 (78,491)

តៃម្លពតិគណេនយយ -
សមមលូជពនេ់រៀល -
 

 31 ធនូ 2020
 ជលួករយិល័យ
ៃថ្លេដើម ដុ ្ល រ េមរកិ

នៃថងទី 1 មក  2020       294,291 
ទិញបែនថម               -
លុបេចល     (215,800)
នៃថងទី 31 ធនូ 2020         78,491 

រលំស់បងគរ 
 

នៃថងទី 1 មក  2020     (210,063)
ទយជជទនកនុងករយិបរេិចឆទ       (58,064)
លុបេចល       215,800 
នៃថងទី 31 ធនូ 2020       (52,327)

តៃម្លពតិគណេនយយ         26,164 
សមមលូជពនេ់រៀល       105,832
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11. ្រទពយសកមមេផ ងៗ 
 

 

 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល
        

្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ្របកធ់ន 1,861 7,582 1,861  7,528
្រទពយសកមមេផ ងៗ 106,846 435,291 107,632  435,370

  

 108,707 442,873 109,493  442,898
 

12. បំណុលភតិសនយ 
 

នៃថងទី 31 ែខធនូ ឆន 2ំ021 ភតសិនយែដលមន្រ បទ់ងំអស់ ែដលមនលកខខណ្ឌ ជួលេលើសព ី12 ែខ្រតូវបន
ផុតកំណត។់ ចបព់ីៃថងទី 1 ែខមក  ឆន  ំ2022 កិចច្រពមេ្រព ងភតិសនយែដលេធ្វើបន្តេឡើងវញិទងំអស់មនលកខខណ្ឌ
ជួលអតិបរមរយៈេពល 12 ែខ េហើយនឹង្រតូវបនពិនតិយ និងបន្តកិចច្រពមេ្រព ងជួលែដលមនករ្រពមេ្រព ងគន ជ
េរៀង ល់ឆន ។ំ មនិមនជេ្រមើសកនុងករបន្តេលើករជួលមនែចងេនកនុងកចិច្រពមេ្រព ងជួលថមីេទ។ ជលទធផល 
ធនគរកំណតភ់តិសនយទងំអស់ជកចិចសនយជួលរយៈេពលខ្លីេនៃថងចបេ់ផ្តើម េហើយករទូទតេ់លើភតិសនយ
ែដលទកទ់ងនងឹករជួល្រតូវបនកត្់រ ជចំ យ្របចែំខេ យែផ្អកេលើរយៈេពលៃនភតិសនយ។ 
 

 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020

 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល
   

បំណុលភតិសនយនៃថងទី 1 មក       28,571    115,570 88,260  359,660
ភតសិនយបែនថមកនុងករយិបរេិចឆទ - - -  -
លុបេចល - - (3,407)  (13,901)
ទូទតៃ់ថ្លភតិសនយកនុងករយិបរេិចឆទ (28,571) (116,225) (56,282)  (229,631)
ករបកែ្របរូបិយបណ័្ណ  - 655 -  (558)
 

បំណុលភតិសនយនៃថងទី 31 ធនូ - -      28,571      115,570 
   

បំណុលភតិសនយ រយៈេពលខ្លី - -      28,571      115,570 
បំណុលភតិសនយ រយៈេពេលែវង - -             -               -
   

 - -      28,571      115,570 
 
  



ធនគរ ឯកេទស នក ូ
 

កំណត់សគំលេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ  
ករយិបរេិចឆទៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2021 
 

44 

12.   បំណុលភតិសនយ (តពទីំពរ័មុន) 
 

ករវភិគកលកំណត ់ - លំហូរ ច្់របក់ មកចិចសនយែដលមនិេធ្វើអបប ៖ 
 

 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020

 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល
        

ឆន ទីំ 1 - - 30,000  121,350
ករ្របកម់និបនទទួល គ ល់ - - (1,429)  (5,780)
   

- - 28,571  115,570
 

13. ្រទពយអកមមេផ ងៗ 
31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020

ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល
   

្របកច់ំណូលមនិបនទទួល គ ល់ 147,168 599,562 154,012  622,979
ករបងគរ នងិេផ ងៗ 26,843 109,358 16,785  67,895
អតថ្របេយជនរ៍បស់និេយជិក (*) 47,625 194,024 91,534  370,255
េផ ងៗ 155,115 631,940 15,229  61,602
   

 376,751 1,534,884 277,560  1,122,731
 

(*) េនះតំ ងឱយ្របកប់ំ ចអ់តតីភពករងរ ែដលធនគរមនកតព្វកិចចបង ់្រសប ម្របកសស្តីពីករ
ទូទត្់របកបំ់ ចអ់តីតភពករងរ ែដលេចញេ យ្រកសួងករងរនិងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈេនៃថងទី 21 ែខ
កញញ  ឆន  ំ2018 ។ 
 

14. េដើមទុន 
 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល
        

េចញផ យ និងបនបង្់រគបចំ់នួន 30,000,000 122,220,000 20,000,000  80,900,000
 

30,000,000 122,220,000 20,000,000  80,900,000
 

េនៃថងទី10  ែខមនី ឆន  ំ2021 ្រកុម្របកឹ ភបិលរបស់ធនគរបនអនុមត័េសចក្តីសំេរចមយួេដើមបដំីេឡើងភគហុ៊ន
បនបងច់នំួន 100.000 ភគហុ៊ន ពី 200.000 ភគហុ៊នេទ 300.000 ភគហុ៊ន ែដលមនតៃម្ល 100 ដុ ្ល រ េមរកិ 
កនុងមយួភគហុ៊ន។ ករដំេឡើងេដើមទុនេនះ ្រតូវបនអនុមត័េ យ ធនគរជតៃិនកមពុជ នៃថងទី 26 ែខ ឧសភ ឆន  ំ
2021 េហើយលកខន្ដិកៈថមីរបស់ធនគរ្រតូវបនអនុមត័េ យ ្រកសួងពណិជជកមមនៃថងទី  07 ែខកញញ   ឆន  ំ2021។ 
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ករយិបរេិចឆទៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2021 
 

45 

15. ទុនប្រមុង មបទបបញញត្តិ 
 

ទុនប្រមុង មបទបបញញត្តិគទឺកទ់ងេទនឹងត្រមូវកររបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ។ សូមេមើលកំណតសំ់គល់េលខ 2.8។ 
 

 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល
        

ទុនប្រមុង មបទបបញញត្តិ 7,779,740 31,694,659 4,953,759  20,037,954
 

7,779,740 31,694,659 4,953,759  20,037,954
 

ចលនទុនប្រមុង មបទបបញញត្តិ មនដូចខងេ្រកម៖ 
 

 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020

 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល
        

នៃថងទី 1 មក  4,953,759 20,037,954 2,989,756  12,183,256
សំវធិនធនេលើឥណទនតរូំវេ យធនគរក ្ត ល   

សមតុលយជមយួធនគរេផ ងេទៀត 16,423 66,909 16,423  66,432
ឥណទន ចំេពះអតថិិជន 8,864,431 36,113,692 5,667,238  22,923,978

 8,880,854 36,180,601 5,683,661  22,990,410
        

សំវធិនធនេលើ្រទពយសមបត្តិហិរញញ វតថុេ្រកម CIFRSs 1,101,115 4,485,942 729,903  2,952,457
        

េផទរ )ពី / (េទ ទុនប្រមុងទកទ់ងនឹងសំវធិនធនកនុងឆន ំ 2,825,981 11,513,045 1,964,003  7,944,391
ករបកែ្របរូបិយបណ័្ណ  - 20,181,614 -  12,093,563
        

7,779,740 31,694,659 4,953,759  20,037,954
 

16. ចំណូលករ្របក់ 
 

 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល

ឥណទន ចំេពះអតិថិជន 3,489,127 14,193,769 2,877,289  11,739,339
សមតុលយេនធនគរជតិ 622 2,531 2,134  8,707

 3,489,749 14,196,300 2,879,423  11,748,046
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17. ចំ យករ្របក់ 
 

 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020

 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល

ចំ យករ្របក ់- ភតិសនយ 1,429 5,813 5,511  22,485

 1,429 5,813 5,511  22,485
 

18. ចំណូលកៃ្រមឈនលួ និង្របក់កៃ្រមេជើង រ 
 

 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020

 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល
        

ៃថ្លពិនយ័ 59,342 241,403 67,859  276,865
កៃ្រមេផ ងេទៀត 21,169 86,116 20,735  84,599
        

 80,511 327,519 88,594  361,464
 

19. េបៀវត  និងេ ហ៊ុយបុគគលកិ 
 

 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020

 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល
        

្របកេ់បៀវត  និង្របកឈ់នួល 693,332 2,820,474 722,275  2,946,882
េ ហុ៊យបុគគលិកដៃទេទៀត 43,794 178,154 36,543  149,095
        

 737,126 2,998,628 758,818  3,095,977
 

20. រលំសេ់លើអចលន្រទពយ 
 

 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020

 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល
        

រលំស់េលើអចលន្រទពយ និងបរកិខ   
(កំណតសំ់គល់េលខ 9) 8,784 35,734 13,163  53,705

រលំស់សិទធិេ្របើ្របស់អចលនៈ្រទពយ  
(កំណតសំ់គល់េលខ 10) 26,164 106,434 58,064  236,901

        

 34,948 142,168 71,227  290,606
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21. ចំ យេលើ្របតិបត្ដិករេផ ងៗ 
 

 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល
        

ចំ យេលើករជួលរយៈេពលខ្លី និងតៃម្លទប 177,000 720,036 134,600  549,168
េ ហុ៊យវជិជ ជវីៈ 27,042 110,009 26,333  107,439
េ ហុ៊យទឹកេភ្លើង  95,771 389,597 98,104  400,264
េ ហុ៊យេលើ ជញ បណ័្ណ  76,677 311,921 73,137  298,399
ចំ យេលើ យនយន្ត ម៉ូតូ 12,044 48,994 13,239  54,015
ចំ េលើអគរេផ ងៗ 7,976 32,446 8,209  33,493
េ ហុ៊យេលើករទំនកទំ់នង 7,808 31,763 6,970  28,438
ចំ យេលើករបងព់នធេផ ងៗ 8,683 35,320 9,319  38,022
សំភរៈករយិល័យ 4,238 17,240 3,601  14,692
េ ហុ៊យសមជិកភព 6,988 28,427 3,500  14,280
េ ហុ៊យេលើករកំ ន្ដ និង រ 45 183 190  775
ចំ យេផ ងៗ 17,651 71,805 1,625  6,629
        

 441,923 1,797,741 378,827  1,545,614
 

22. សវិំធនធនខតបង់សទុធេលើ្រទពយសកមមហរិញ្ហវតថុ 
 

 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020

 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល
        

សំវធិនធនខតបងេ់លើឥណទនអតិថជិន 405,761 1,650,636 359,048  1,464,916
សំវធិនធនខតបងដ់ៃ៏ទេទៀត  70,124 285,264 106,830  435,866
        

 475,885 1,935,900 465,878  1,900,782
 

23. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 
 

 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020

 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល
        

ពនធចរន្ត 22,812 92,799 20,088  81,959
ពនធពនយ  8,035 32,687 1,678  6,846
        

 30,847 125,486 21,766  88,805
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23. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ (តពទីំពរ័មុន) 
 

ក. បណុំលពនធចរន្ត 
 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល
        

សមតុលយេដើមករយិបរេិចឆទ 1,803 7,293 374,074  1,524,352
ទយជជទនកនុងករយិបរេិចឆទ 22,812 92,799 20,088  81,959
ចំ យបងព់នធកនុងករយិបរេិចឆទ (22,269) (90,590) (392,359)  (1,600,825)
សំវធិនធន េ្រកម / (េលើស) (272) (1,106) -  -
ករបកែ្របរូបិយបណ័្ណ  - 53 -  1,807
   

សមតុលយចុងករយិបរេិចឆទ 2,074 8,449 1,803  7,293
 

ខ.  ករេផទ ងផទ តព់នធេលើ្របកចំ់េណញ 
 

កនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនចបប់ រេពើពនធ ធនគរមនកតព្វកិចចបងព់នធេលើ្របកច់ំេណញកនុងអ្រ  20% ៃនលទធផលជប់
ពនធេលើ្របកច់ំេណញ ឬបងព់នធអបបបរមកនុងអ្រ  1% ៃនផលរបរសរុប េ យយកចំននួ្របកែ់ដលធជំងេគ ។ 
 

 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល
   

លទធផលមុនបងព់នធេលើ្របកច់េំណញ 1,878,950 7,643,569 1,287,757  5,254,046
        

ពនធេលើ្របកច់ំេណញកនុងអ្រ  20% 375,790 1,528,714 257,551  1,050,808
ខទងចំ់ យមនិ ចកតក់ងបន មចបប់ រេពើពនធ 2,642 10,748 (5,198)  (21,208)
ខទងចំ់ណូលែដលមនិជបព់នធ មចបប់ រេពើពនធ (378,432) (1,539,462) (252,353)  (1,029,600)
 - - -  -
ពនធអបបបរមកនុងអ្រ  1% 22,812 92,799 20,088  81,959
   

ពនធេលើ្របកច់ំេណញ  22,812 92,799 20,088  81,959
 

គ.  ពនធពនយ 
 

 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020

 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល
        

ពនធពនយសកមម 38,869 158,352 46,904  189,727
        

 38,869 158,352 46,904  189,727
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23. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ (តពទីំពរ័មុន) 
 

គ.  ពនធពនយ (តពទំីពរ័មុន) 
 

ចលនពនធពនយមនដូចខងេ្រក៖ 
 

 
អចលន្រទពយ 

និងបរកិខ

សំវធិនធន
ខតបងេ់លើ្រទពយ
សកមមហិរញញ វតថុ

្របកប់ំ ច់
អតតីភពករងរ  សរុប

 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ
         

នៃថងទី 1 មក  2020 3,609 31,202 13,771  48,582
ដក/(ចំ យ) កនុងចំេណញឬខត (462) (5,752) 4,536  (1,678)

   
នៃថងទី 31 ធនូ 2020 3,147 25,450 18,307  46,904
   

សមមូលជពនេ់រៀល 12,730 102,945 74,052  189,727
   
នៃថងទី 1 មក  2021 3,147 25,450 18,307  46,904
ដក/(ចំ យ) កនុងចំេណញឬខត (924) 1,671 (8,782)  (8,035)
   
នៃថងទី 31 ធនូ 2021 2,223 27,121 9,525  38,869

   

សមមូលជពនេ់រៀល 9,057 110,491 38,805  158,352
 

24. កិចចសនយឥណទន និង្រទពយអកមមយថ្របេភទ 
 

24.1 កចិចសនយឥណទន 

 

កនុងដំេណើ រករៃនមុខជំនួញធមម របស់ខ្លួន   ធនគរបនេធ្វើកិចចសនយេផ ងៗ ែដលមនឧប្រស័យ មផ្លូវចបប។់ 
េនចុងករយិបរេិចឆទេនះ ធនគរមនិមនកចិចសនយេ្រក ងតុលយករេទេ យ រែតភតិសនយទងំអស់ ្រតូវ
បនធនគរេធ្វើេឡើងរយៈេពលខ្លី។ 
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24. កិចចសនយឥណទន និង្រទពយអកមមយថ្របេភទ (តពទីំពរ័មុន) 
 

24.2 ករយល់ដឹងែផនកពនធ រ 
 

ពនធ្រតូវបនគណនែផ្អកេលើមូល ្ឋ នៃនករបក្រ យៃនបទបបញញត្តពិនធនេពលបចចុបបនន។ ករអនុវត្ដចបបព់នធ រ 
និងបទបញញត្ដិែផនកពនធ រ ចំេពះ្របតិបត្ដិករមយួចំនួន ច្រតូវបក្រ យេ យខុសពគីន  េនេពលមនករ្រតួត
ពិនតិយេ យម្រន្ដីពនធ រ ។ ករវនិិចឆយ័របស់ធនគរេលើ្របតបិត្ដិករជំនួញរបស់ខ្លួន ចមនភពខុសគន ពីករវនិិចឆ័
យែដលេធ្វើេឡើងេនេពលមនករ្រតួតពិនតិយេ យម្រន្ដីពនធ រទងំេនះ។ 
 

្របសិនេបើគណេនយយកមម្របតបិត្ដិករ មយួ ្រតូវបនជំទស់េ យម្រន្ដីពនធ រៃនករយិល័យ មយួេនះ 
ធនគរនឹងរងករកំណតព់នធបែនថម ករផកពនិយ័ និងករ្របកយឺ់តយ៉វែដល ចមនជ រវន្ដ។ ករកំណតព់នធ
េឡើងវញិេ យរដ្ឋបល រេពើពនធ ចេធ្វើេទបនកនុងរយៈេពលបីឆន  ំនិង ចបន្ដបនរហូតដល់រយៈេពលដបឆ់ន ។ំ  
 

25. សមតុលយ និង្របតិបត្តិករសមព័នភគគី 
   

ក.  ្របតិបត្តិកររ ងសមពន័ភគគី៖ 
 

 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020

 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល
        

្របកឈ់នួលថន កដ់កឹន ំនងិ្រកុម្របឹក ភបិល 226,320 920,670 225,900  921,672
ជួលអគរករយិល័យពីភគទុនកិ 175,200 712,714 168,000  685,440
        

 401,520 1,633,384 393,900  1,607,112
 

26. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ 
 

ករងរ្រគប្់រគង នភិយ័របស់ធនគរ គេឹដើមបេីធ្វើករកំណតអ់ត្ដសញញ ណ ល់ និភយ័ចមបងៗ ្រគប្់រគង
េគលជំហរ និភយ័ និងេធ្វើករកំណតក់រែបងែចកមូលធន ។ និភយ័េកើតេឡើងពីសកមមភព ជីវកមមែដល
ធនគរជបួ្របទះមន និភយ័ឥណទន និភយ័ទីផ រ (រមួមន នភិយ័អ្រ ប្ដូរ្របក ់និង និភយ័អ្រ
ករ្របក)់ និង និភយ័ ច្់របកង់យ្រសួល ។ ខងេ្រកមេនះ គឺជេគលនេយបយ និងេគលករណ៍
ែណនែំដលធនគរយកមកេ្របើ្របស់េដើមប្ីរគប្់រគង នភិយ័ទងំ យែដលពកព់ន័ធនឹងសកមមភព ជីវកមម
របស់ខ្លួន។ 
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26. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (តពទីំពរ័មុន) 
 

26.1 និភយ័ឥណទន 
 

និភយ័េលើឥណទន គឺជករខតបងហិ់រញញ វតថុ ែដលបងករេឡើងេ យករមនិសងបំណុលរបស់អនកខចី ឬៃដគូ
ពណិជជកមមកនុងករផ្ដល់ឥណទន ។ 
 

ផលបះ៉ពល់ដំបូងចំេពះ និភយ័ឥណទន េកើតេចញ មរយៈករផ្តល់ឥណទនរបស់ធនគរ។ សកមមភព
ឥណទន្រតូវបនដឹកនេំ យេគលករណ៍ឥណទនរបស់ធនគរ េដើមបធីនថេគលបំណងរមួកនុងវស័ិយ
ឥណទន្រតូវសំេរចបន ។ េគលករណ៍ឥណទន រមួមនេគលករណ៍េ យខចី េគលករណ៍េលើវតថុធន និង
ដំេណើ រករអនុមត័ឥណទន េ យរមួបញជូ លទងំ្របពន័ធចំ តថ់ន កឥ់ណទនៃផទកនុង និងនីតវិធិីទងំ យែដល
បនេ្របើ្របស់ ។ 
 

ធនគរកប៏នបេងកើតេគលនេយបយ នភិយ័ឥណទន ែដល្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេដើមប្ីរគប្់រគងសកមមភព
អនុវត្ត និភយ័របស់ធនគរ។ នីតិវធិីៃនករកំណតក់ំរតិ នភិយ័ ករ្រតួតពិនិតយ និងករេ្របើ្របស់ ្រតូវបន
្រគប្់រគងេ យកមមវធិីឥណទន ែដលបន កេ់ចញែផនករស្រមបផ់លិតផលឬផលប្័រតជក់ ក ់ រមួទងំទី
ផ រេគលេ  លកខខណ្ឌ  ឯក រ និងនីតិវធិែីដលផលិតផលឥណទននឹង្រតូវបនផ្តល់ជូន និង ស់ែវង។ 
 

(ក)  ករ្រគប្់រគងភយ័ឥណទន 
 

ថន កដ់ឹកន ំទទួលខុស្រតូវចំេពះវធិី ្រស្ត្រគប្់រគង និភយ័ទូេទ និងករអនុមត័យុទធ ្រស្តនិងេគលករណ៍
្រគប្់រគង និភយ័។ 
 

គណៈកមម ធិករ និភយ័មនករទទួលខុស្រតូវរមួចំេពះករអភវិឌ យុទធ ្រស្ត នភិយ័ និងករអនុវត្តេគល
ករណ៍ ្រកបខណ័្ឌ  េគលនេយបយ នងិែដនកំណត។់ គណៈកមមករ និភយ័ទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រគប្់រគង
េសចក្តសីេ្រមចចិត្ត នភិយ័ នងិ ម នក្រមតិ និភយ័ និង យករណ៍េទថន កដ់កឹន ំ។ 
 

នយក ្ឋ នឥណទនទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុវត្ត នងិែថរក នតិីវធីិ ទកទ់ងនឹង និភយ័ េដើមបធីនបននូវ
ដំេណើ រករ្រតួតពិនិតយឯក ជយមយួ។ នយក ្ឋ នេធ្វើករយ៉ងជតិសនិទធ និង យករណ៍េទគណៈកមម ធិករ និ
ភយ័ េដើមបធីនថនីតិវធិី្រសប ម្រកបខណ័្ឌ រមួទងំមូល។ 
 

មុខងរសវនកមមៃផទកនុង េធ្វើសវនកមមេទៀងទត ់ េដើមបេីធ្វើឱយ្របកដថករ្រគប្់រគងនិងនតិីវធិីែដលបនបេងកើតេឡើង
្រតូវបនេរៀបចំនិងអនុវត្តឱយបន្រតឹម្រតូវ។ 
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26. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (តពទីំពរ័មុន) 
 

26.1 នភិយ័ឥណទន (តពីទពំរ័មុន) 
 

(ខ)  ករកតប់នថយ នភិយ័ 
 

ធនគរ្រគប្់រគង កំរតិ និង្រតួតពិនតិយករ្របមូលផ្ដុ ំ និភយ័ឥណទន េនេពលែដលពួកេគរកេឃើញ ជពិេសស
េទេលើៃដគូជបុគគល ជ្រកុម ្រពមទងំេទេលើ្របេភទឧស ហកមម ។  
 

ករ្របឈម និភយ័ឥណទន ្រតូវបន្រគប្់រគង មរយៈករវភិគជេទៀតទត ់ នូវសមតថភពឯកត្ដជន អនកខចី 
និងឯកត្ដជនអនកខចីសក្ដ នុពល នូវកតព្វកិចច មកចិចសនយ ្រពមទងំ មរយៈករពនិិតយេឡើងវញិនូវក្រមតិផ្ដល់
ឥណទនែដលសម្រសប។ ក្៏រតូវបន្រគប្់រគងជែផនក មរយៈករទទួលយកនូវ្រទពយធនពអីតថិិជន។ ករ
កំណតនូ់វក្រមតិ នភិយ័ឥណទន ម្របេភទផលិតផល និងវស័ិយឧស ហកមម ្រតូវបនអនុមត័េ យែផនក
ឥណទន។ 
 

ជទូេទ ល់ឥណទនចំេពះអតិថជិន និងលិខិតឥណទន របស់ធនគរទងំអស់សុទធែតមនវតថុធន បញច ំេន
ធនគរ េហើយេហតុដូេចនះជធមម ធនគរសនមតប់នថ និភយ័មនក្រមតិអបបបរម។ 
 

(គ)  ករ ស់ែវង នភិយ័ឥណទន 
 

និភយ័របស់ធនគរ ្រតូវបន ស់ែវងេ យេ្របើវធិី ្រស្តែដលឆ្លុះបញច ំងទងំករខតបងែ់ដលរពឹំងទុកែដល
ចនឹងេកើតេឡើងកនុងកលៈេទសៈធមម  និងករខតបងែ់ដលមនិបនរពឹំងទុក ែដលជករប៉ន់ ម នៃនករខត

បងព់ិត្របកដចុងេ្រកយេ យែផ្អកេលើគរូំសថិតិ ។ គំរូទងំេនះេ្របើ្របូបប៊លីីេតែដលទទួលបនពីបទពិេ ធន៍
អតតីកល ែដល្រតូវបនែកត្រមូវេដើមបឆី្លុះបញច ំងពីបរយិកសេសដ្ឋកចិច។ េទះយ៉ង កេ៏ យករ ស់ែវងេនះ
មនិ្រតូវបនអនុវត្ត េ យែផ្អកេលើេស រយី៉ូែដលធនគរមនិរពំឹងថនឹងេកើតេឡើងេនះេទ ដូចជ ថ នភព
ធងនធ់ងរបំផុត ឬករណីេ្រស្តសជេដើម។ 
 

ករ្រតួតពិនិតយនិង្រគប្់រគង និភយ័្រតូវបនអនុវត្តជចមបង េ យែផ្អកេលើែដនកំណតែ់ដលបនបេងកើតេ យ   
ធនគរ។ ែដនកំណតទ់ងំេនះឆ្លុះបញច ំងពីយុទធ ្រស្ត ជីវកមម នងិបរយិកសទីផ ររបស់ធនគរ កដូ៏ចជ
ក្រមតិៃន និភយ័ែដលធនគរមនឆនទៈកនុងករទទួលយក េ យសងកតធ់ងនប់ែនថមេលើឧស ហកមមែដលបន
េ្រជើសេរ ើស។ 
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26. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (តពទីំពរ័មុន) 
 

26.1 នភិយ័ឥណទន (តពីទពំរ័មុន) 
 

(ឃ) ករេកើនេឡើង នភិយ័ឥណទន 
 

ធនគរបន្ត្រតួតពនិិ្រត ល់្រទ្រពយសកមមហិរញញ វតថុ ែដលទទួលរងឱនភពតៃម្ល េដើមបី យតៃម្លថេតើមនករេកើន
េឡើង និភយ័ឥណទន ចប់ ងំពីមនករទទួល គ ល់ដបូំងឬេទ ។ ្របសិនេបើមនករេកើនេឡើងគរួឱយកត់
សមគ ល់នូវ និភយ័ឥណទន ធនគរនឹង ស់ែវងសំវធិនធនបតប់ង ់ េ យែផ្អកេលើករបតប់ងេ់ពញមយួ យុ
កល ជជង ECL 12 ែខ។ 
 

ធនគរេ្របើៃថងហួសកំណតស់ង (DPD) ជធតុចូលេទកនុងករកំណតរ់ចនសមពន័ធរយៈេពលៃន្របូបប៊លីីេតៃនករ
ខកខនសង (PD) ស្រមបក់រ្របឈម និភយ័ ។ ធនគរ្របមូលលទធផល និងពត័ម៌នខកខនសងអំពី និ
ភយ័ឥណទនរបស់ខ្លួន ែដលបនវភិគេ យ្របេភទផលិតផល និងអនកខចី កដូ៏ចជេ យករចតថ់ន ក់ និភយ័
ឥណទន។ ពត័ម៌នែដលបនេ្របើគឺមនទងំខងកនុងនិងខងេ្រក ្រស័យេលើផលប្័រតែដលបន យតៃម្ល។ 

ងខងេ្រកមផ្តល់នូវេសចក្តីសេងខបៃនចំ តថ់ន ក់ នភិយ័ឥណទនៃផទកនុងរបស់ធនគរ។ 
 

េលខេរៀង  ចំ តថ់ន ករ់បស់ធនគរ ្របូបប៊លីីេតៃនករខកខនសង 
1  ធមម  2.83% - 32.35% 
2  ឃ្ល េំមើល 32.35% - 62.90% 
3  េ្រកមស្តង់ រ 62.90% - 100% 
4  ជបស់ង យ័ 100% 
5  បតប់ង ់ 100% 

 

ធនគរសនមតថ់ និភយ័ឥណទនេលើ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុបនេកើនេឡើងគួរឱយកតស់មគ ល់ចប់ ងំពីករទទួល
គ ល់ដំបូង េនេពលករទូទត់ មកិចចសនយហួសកំណតស់ងេលើសពី 15ៃថង ស្រមបរ់យៈេពលខ្លី និង 30ៃថង 

ស្រមបរ់យៈេពលែវង េលើកែលងែតធនគរមនពត័ម៌នសមេហតុផលនងិ ចទុកចិត្តបន បង្ហ ញេផ ងពីេនះ។ 
 

ធនគរមននីតិវធិ ីនិងករ្រគប្់រគង េដើមបកីណំតេ់នេពលែដល និភយ័ឥណទនៃន្រទពយសកមមមនភព្របេសើរ
េឡើង េហើយនិយមនយ័ៃនករេកើនេឡើងនូវ និភយ័ឥណទនមនិមនតេទេទៀតេទ។ េនេពលមនករណីេនះ
្រទពយសកមម ចនងឹ្រតឡបពី់ដំ កក់លទី 2 េទដំ កក់លទី 1 វញិ កនុងករណីមនករទូទតទ់ន់ មកល
កំណត ់និងសមតថភពរបស់អនកខចីេដើមបេីធ្វើករទូទតទ់នេ់ពលេវ នេពលអនគត។ 
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26. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (តពទីំពរ័មុន) 
 

26.1 នភិយ័ឥណទន (តពីទពំរ័មុន) 
 

(ង)  ពត័ម៍នេមើលេឆព ះេទមុខ  
 

ធនគរបនវភិគពត័ម៌នេឆព ះេទមុខ េ យេ្របើគំរូតំែរតំរងស់ថិតិស្រមប់ យតៃម្ល េដើមបេីមើលថេតើ នភិយ័ឥណ
ទនៃនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុមយួ បនេកើនេឡើងគួរឱយកតស់មគ ល់ ចំេពះករ ស់ែវង ECL ។ 
 

ធនគរបនកំណតន់ងិចង្រកងឯក រធតុចូលសំខន់ៗ  េលើ នភិយ័ឥណទន និងករខតបងឥ់ណទន
ស្រមបផ់លប្័រតៃនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុនិមយួៗ េហើយបនប៉ន់ ម នទនំកទ់នំងរ ងអេថរម៉្រកូេសដ្ឋកិចចនិង និ
ភយ័ឥណទន នងិករបតប់ងឥ់ណទន េ យេ្របើករវភិគទិនននយ័្របវត្តិ ្រស្ត។ 
 

េនកនុងគំរូ ECL របស់ខ្លួន ធនគរពងឹែផ្អកេលើពត័ម៌នទូលំទូ យេឆព ះេទមុខជធតុចូលេសដ្ឋកិចច ដូចជ
កំេណើ ន GDP អ្រ គម នករងរេធ្វើ អតិផរ  )អ្រ ប្តូរ្របក់ (និងសនទស នៃ៍ថ្លទំនិញេ្របើ្របស់ ជេដើម។ 
 

ធតុចូល និងគំរូ ែដលបនេ្របើស្រមបគ់ណន ECL មនិែតងែត ចចបយ់កលកខណៈទផី រទងំអស់ េនកល
បរេិចឆទៃនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុេទ។ េដើមបឆី្លុះបញច ំងពីបញ្ហ េនះ ករែកស្រមួលគុណភព ឬករ្រតួតេលើគន  ្រតូវ
បនេធ្វើេឡើងម្តងមក ល ជករែកត្រមូវជបេ ្ត ះ សនន េនេពលភពខុសគន េនះមនលកខណៈជ រវន័្ត។ 
 

(ច)  ករ ស់ែវង ECL 
 

ធតុចូលសំខន់ៗ  េ្របើស្រមប់ ស់ែវង ECL រមួមន៖ 
 ្របូបប៊លីីេតៃនករខកខនសង (PD) 
 ករ្របឈមចំេពះករខកខនសង (EAD) 
 ករបតប់ងព់ីករខកខនសង (LGD) 
 

តួេលខទងំេនះជទូេទ្រតូវបនទញយកេចញពគីំរូសថិតិអភវិឌ នៃ៍ផទកនុង និងទិនននយ័្របវត្តិ ្រស្តេផ ងេទៀត។ 
 

PD គឺជករប៉ន្់របមណ លទធភពៃនករខកខនសងេលើេពលេវ កំណតម់យួ។ ្រតូវបនប៉ន់ ម នថ ជ
ចំណុចៃនេពលេវ មយួ។ ករគណនគឺែផ្អកេលើគំរូចំ តថ់ន កស់ថិតិ និង្រតូវបន យតៃម្លេ យេ្របើ្របស់
ឧបករណ៍ យតៃម្ល ែដលសម្រសបេទនងឹ សមភគី និងករ្របឈម និភយ័្របេភទេផ ងៗគន ។ គំរូសថិតិទងំេនះ
ែផ្អកេលើទិនននយ័ទីផ រ )ែដលមន (កដូ៏ចជទនិននយ័ៃផទកនុងែដលរមួមនទងំ ក ្ត បរមិណនងិគុណភព។ PD ្រតូវ
បនប៉ន្់របមណ េ យពិចរ េលើកលកំណតក់រ្របឈម និភយ័ៃនកិចចសនយ និងអ្រ ទូទតស់ងែដល
បនប៉ន់ ម ន។ ករប៉ន្់របមណ គឺែផ្អកេលើលកខខណ្ឌ បចចុបបនន ែកសំរលួេ យគិតពកីរប៉ន់ ម នលកខខណ្ឌ ន
េពលអនគត ែដលនឹងជះឥទធិពលដល់ PD ។ 
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26. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (តពទីំពរ័មុន) 
 

26.1 នភិយ័ឥណទន (តពីទពំរ័មុន) 
 

(ច)  ករ ស់ែវង ECL (តពីទពំរ័មុន) 
 

EAD តំ ងេ យចំនួនេយងដុលៃនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ ែដលសថិតកនុងករគណនេលើករថយចុះតែម្ល េ យ 
េ ះ្រ យ ទងំសមតថភពរបស់អតិថិជនកនុងបេងកើនករ្របឈម នភិយ័របស់ខ្លួនខណៈេពលជិតដល់ករខក
ខនសងផង និងសក្ត នុពលកនុងករសង្របកេ់ដើមនងិករ្របកមុ់នកលកំណតផ់ង ។ វធិី ្រស្តគំរូរបស់ធនគរ
ស្រមប ់EAD ឆ្លុះបញច ំងពីករផ្ល ស់ប្តូរសមតុលយេនសល់ែដលបនរពំឹងទុក េទេលើ យុកលៃន និភយ័ឥណ
ទនែដល្រតូវបនអនុញញ តេិ យលកខខណ្ឌ ៃនកចិចសនយបចចុបបនន ដូចជទ្រមងរ់លំស់ ករទូទតស់ងមុនកល
កំណតឬ់ករទូទតស់ងេលើស ករផ្ល ស់ប្តូរករេ្របើ្របស់កចិចសនយមនិទនដ់ក និងសកមមភពកតប់នថយឥណ
ទន មុនេពលខកខនសង។ ធនគរេ្របើគំរូ EAD ែដលឆ្លុះបញច ំងពីលកខណៈៃនផលប្័រត។ 
 

LGD ជករប៉ន់ ម នៃនករបតប់ងែ់ដលេកើតេឡើងពីករខកខនសង ។ ្រតូវបនែផ្អកេលើភពខុសគន រ ងលំ
ហូរ ច្់របក់ មកចិចសនយដល់កលកំណត ់ និងលំហូរ ច្់របកែ់ដលអនកេ យខចីរពឹំងថនឹងទទួលបន 
េ យគិតពីលំហូរ ច្់របកព់ី្រទពយបញច ំនីមយួៗ។ ម៉ូែដល LGD ស្រមប្់រទពយែដលមនធន គិតពិចរ េលើ
ករពយករណ៍ៃនករ យតំៃលវតថុបញច ំនេពលអនគត េ យគិតពីករបញចុ ះតៃម្ល េពលេវ េដើមបលីកវ់តថុបញច  ំ
ករបញច ំឆ្លងនិងអតីតភពៃនករទមទរ ចំ យៃនករលកវ់តថុបញច ំ និងអ្រ ៃនករពយបល )ឧទហរណ៍ ៖ ករ
ចកេចញពី ថ នភពមនិមនដំេណើ រករ  (។ ម៉ូែដល LGD ស្រមប្់រទពយែដលមនិមនធន គិតពិចរ េលើ
េពលេវ ៃនករេងើបេឡើងវញិ អ្រ ករេងើបេឡើងវញិ និងអតតីភពៃនករទមទរ។ ករគណនគឺែផ្អកេលើមូល
្ឋ នអបប លំហូរ ច្់របក ់ែដលលំហូរ ច្់របក្់រតូវបនអបប េ យ EIR េដើមៃនឥណទន។ 

 

ធនគរ ស់ែវង ECL េ យពិចរ េលើ និភយ័ៃនករខកខនសង កនុងរយៈេពលកចិចសនយអតិបរម បញចូ ល
ទងំជេ្រមើសបែនថម (ែដលធនគរ្រតូវ្របឈមនងឹ និភយ័ឥណទន  និងមនិមនរយៈេពលយូរេទេទះបីជករព

នយេពលកិចចសនយ ឬករបន្តកិចចសនយថមី ជទម្ល ប់ ជីវកមមធមម កេ៏ យ។ 
 

មនភពខុសគន ៃនវធិី ្រស្តែដល្រតូវបនេ្របើ េដើមបី ស់ែវង ECL រ ងករគណន ECL ស្រមបេ់គលបំណង
គណេនយយ និងករគណន ECL ស្រមបេ់គលបំណងបទបបញញត្តិ េទះបីជធតុចូលសំខន់ៗ ជេ្រចើន្រតូវបន
េ្របើ្រសេដៀងគន កេ៏ យ ។ ធនគរបនធនថវធិី ្រស្តសម្រសប្រតូវបនេ្របើេនេពលគណន ECL ទងំ
េគលបំណងគណេនយយ និងបទបបញញត្តិ។ 
 

ករ ស់ែវង ECL គឺែផ្អកេលើ្របូបប៊លីីេតៃនករបតប់ងឥ់ណទនជមធយមែដលបនថ្លងឹ។ ជលទធផល ករ ស់
ែវងសំវធិនធនបតប់ងគ់ួរែតដូចគន  េ យមនិគិតពី ថេតើ ្រតូវបន ស់ែវងេលើមូល ្ឋ នបុគគល ឬមូល ្ឋ នសមូហ
ភព (េទះបីជករ ស់ែវងេលើមូល ្ឋ នសមូហភពអនុវត្ត្របេសើរជងស្រមបផ់លប្័រតធំៗកេ៏ យ)។ ទកទ់ង
េទនឹងករ យតៃម្លថេតើមនករេកើនេឡើងគួរឱយកតស់មគ ល់ៃន និភយ័ឥណទន ចបំចក់នុងករអនុវត្តករ
យតំៃលែផ្អកេលើមូល ្ឋ នសមូហភពដូចែដលបនកតស់មគ ល់ខងេ្រកម។ 
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26. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (តពទីំពរ័មុន) 
 

26.1 នភិយ័ឥណទន (តពីទពំរ័មុន) 
 

(ឆ)  ករ្របមូលផ្ដុ្ំរទពយសកមមហិរញញ វត្ដុែដលមន និភយ័ឥណទន 
 

ករវភិគេលើករ្របមូលផ្តុ ំ និភយ័ឥណទន នកលបរចិឆទៃនករ យករណ៍្រតូវបនបង្ហ ញកនុង ងខង
េ្រកម មុនេពលពិចរ េលើ្រទពយបញច ំ ឬករព្រងឹងឥណទនេផ ងេទៀត។ េលើកែលងែតមនករចង្អុលបង្ហ ញ
ជពិេសសចំេពះ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ចំនួនទឹក្របកេ់នកនុង ងេនះបង្ហ ញពីចំននួេយងដុល ។ 
 

 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  ពនេ់រៀល
ឥណទនចំេពះអតថិិជន   
        

វភិគ ម្របេភទ ជវីកមម   
កសិកមម 271,633 1,106,634 252,925  1,023,082
ផលិតកមម 2,926,885 11,924,131 -  -
េស កមម 342,501 1,395,347 322,555  1,304,735
សំណង ់និងករ ថ បន 5,873,771 23,929,744 1,090,547  4,411,263
លកដុ់នំិងលក់ យ - - 5,139,076  20,787,562
លំេន ្ឋ ន 16,693,474 68,009,216 15,173,627  61,377,321
េផ ងៗ - - -  -
   

 26,108,265 106,365,072 21,978,730  88,903,963
 

(ជ)  ករវភិគគុណភពឥណទន 
 

ករវភិគករ្របឈម និភយ័ឥណទន ចំ តថ់ន កៃ់ផទកនុង និងដំ កក់ល របស់ធនគរ េ យមនិគិតពី
ផលបះ៉ពល់ៃន្រទពយបញច ំ ឬករព្រងឹងឥណទនេផ ងេទៀត ្រតូវបនផ្តល់ជូនេនកនុង ងខងេ្រកម។ េលើក
ែលងែតមនករចង្អុលបង្ហ ញជពិេសសចំេពះ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ចំននួទឹក្របកេ់នកនុង ងេនះបង្ហ ញពី
ចំននួេយងដុល ។ 
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26. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (តពទីំពរ័មុន) 
 

26.1 នភិយ័ឥណទន (តពីទពំរ័មុន) 
 

(ជ)  ករវភិគគុណភពឥណទន (តពីទពំរ័មុន) 
 

 31 ធនូ 2021

ឥណទនចំេពះអតថិិជន 
ដំ ក់
កលទី 1

ដំ កក់ល
ទី 2

ដំ កក់ល
ទី 3 សរុប  ពនេ់រៀល

   

ដំេណើ រករ   
ធមម  4,894,894 5,633,158 - 10,528,052  42,891,285
ឃ្ល េំមើល 90,328 970,788 - 1,061,116  4,322,989
េ្រកមស្តង់ រ 158,262 403,957 1,093,581 1,655,800  6,745,731
ជបស់ង យ័ - 7,031 3,008,506 3,015,537  12,285,297
   

មនិដំេណើ រករ   
បតប់ង ់ - - 9,847,759 9,847,759  40,119,770
 5,143,484 7,014,935 13,949,846 26,108,265  106,365,072
   

សំវធិនធនបតប់ង ់ (16,410) (144,458) (810,070) (970,938)  (3,955,602)
ចំននួេយង 5,127,074 6,870,477 13,139,776 25,137,327  102,409,470
 

 31 ធនូ 2020

ឥណទនចំេពះអតថិិជន 
ដំ ក់
កលទី 1

ដំ កក់ល
ទី 2

ដំ កក់ល
ទី 3 សរបុ  ពនេ់រៀល

   

ដំេណើ រករ   
ធមម  1,247,220 10,292,713 - 11,539,933  46,679,030
ឃ្ល េំមើល - 437,124 - 437,124  1,768,165
េ្រកមស្តង់ រ - 18,915 912,648 931,563  3,768,172
ជបស់ង យ័ - - 3,928,303 3,928,303  15,889,985
   

មនិដំេណើ រករ   
បតប់ង ់ - - 5,141,807 5,141,807  20,798,611
 1,247,220 10,748,752 9,982,758 21,978,730  88,903,963
   

សំវធិនធនបតប់ង ់ (5,575) (143,772) (520,488) (669,835)  (2,709,481)
ចំននួេយង 1,241,645 10,604,979 9,462,271 21,308,895  86,194,482
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26. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (តពទីំពរ័មុន) 
 

26.1 នភិយ័ឥណទន (តពីទពំរ័មុន) 
 

(ជ)  ករវភិគគុណភពឥណទន (តពីទពំរ័មុន) 
 

ករវភិគ មសំវធិនធនបតប់ង ់- ឥណទនចំេពះអតថិជិន 
 31 ធនូ 2021 

 
ដំ ក់
កលទី 1

ដំ ក់
កលទី 2

ដំ ក់
កលទី 3  សរុប  ពនេ់រៀល

          

សំវធិនធនបតប់ងន់ៃថងទី 1 មក  2021 5,575 143,772 520,488  669,836  2,709,481
ចលនសំវធិនធនបតប់ង ់    
- េផទរេទ ECL 12 ែខ - 15,327 26,929  42,256  171,897
- េផទរេទ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុមនិមនអនថ់យ - 71,172 243,031  314,203  1,278,179
- េផទរេទ ECL េពញមយួ យុកល 6 (17) 415,706  415,696  1,691,050
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុបនទិញឬចបេ់ផ្តើមថមី 16,404 57,975 124,406  198,784  808,654
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុលបេ់ចល 973 27,510 79,500  107,983  439,276
ចលនេផ ង  ៗ (6,549) (171,282) (599,988)  (777,819)  (3,164,168)
ករបកែ្របរូបិយបណ័្ណ  - - -  -  21,238
     

សំវធិនធនបតប់ងន់ៃថងទី 31 ធនូ 2021 16,410 144,457 810,072  970,939  3,955,607
 

 31 ធនូ 2020

 
ដំ ក់
កលទី 1

ដំ ក់
កលទី 2

ដំ ក់
កលទី 3  សរុប  ពនេ់រៀល

    

សំវធិនធនបតប់ងន់ៃថងទី 1 មក  2020 40,990 211,454 407,985  660,429  2,691,248
ចលនសំវធិនធនបតប់ង ់    
- េផទរេទ ECL 12 ែខ 1,012 46,481 239,954  287,447  1,172,783
- េផទរេទ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុមនិមនអនថ់យ 104 37,165 211,235  248,504  1,013,898
- េផទរេទ ECL េពញមយួ យុកល 176 (381) 7,733  7,528  30,716
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុបនទិញឬចបេ់ផ្តើមថមី 4,283 60,507 61,566  126,356  515,531
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុលបេ់ចល (9,333) (33,157) (82,364)  (124,854)  (509,405)
ចលនេផ ង  ៗ (31,657) (178,297) (325,621)  (535,575)  (2,185,146)
ករបកែ្របរូបិយបណ័្ណ  - - -  -  (20,144)
          

សំវធិនធនបតប់ងន់ៃថងទី 31 ធនូ 2020 5,575 143,772 520,488  669,835  2,709,481
 

ពត័ម៌នបែនថមអំពីករផ្ល ស់ប្តូរគួរឱយកតស់មគ ល់នូវចំនួនេយងដុលៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុកនុងកំឡុងេពល ែដល
រមួចំែណកកនុងករផ្ល ស់ប្តូរសំវធិនធនបតប់ង្់រតូវបនផ្តល់ជូនេន ងខងេ្រកម។ 
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26. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (តពទីំពរ័មុន) 
 

26.1 នភិយ័ឥណទន (តពីទពំរ័មុន) 
 

(ជ)  ករវភិគគុណភពឥណទន (តពីទពំរ័មុន) 
 

ករវភិគ មសំចនួំនេយងដុល - ឥណទនចំេពះអតថិិជន (តពទីំពរ័មុន) 
 

ករវភិគ មចនំួនេយងដុល - ឥណទនចំេពះអតថិិជន  
 

 31 ធនូ 2021

 
ដំ ក់
កលទី 1

ដំ ក់
កលទី 2

ដំ ក់
កលទី 3  សរុប  ពនេ់រៀល

          

ចំនួនេយងដុល 1 មក  2021 1,247,220 10,748,752 9,982,758  21,978,730  88,903,963
ចលនចំនួនេយងដុល    
- េផទរេទ ECL 12 ែខ - 645,672 269,292  914,964  3,722,074
- េផទរេទ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុមនិមនអនថ់យ - 5,226,229 2,430,309  7,656,538  31,146,797
- េផទរេទ ECL េពញមយួ យុកល 2,098 44,803 10,006,187  10,053,088  40,895,961
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុបនទិញឬចបេ់ផ្តើមថមី 5,141,386 1,098,231 1,244,058  7,483,675  30,443,589
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុលបេ់ចល 200,671 1,865,274 686,154  2,752,099  11,195,537
ចលនេផ ង  ៗ (1,447,891) (12,614,025) (10,668,913)  (24,730,828)  (100,605,009)
ករបកែ្របរូបិយបណ័្ណ  - - -  -  662,160
     

ចំនួនេយងដុល 31 ធនូ 2021 5,143,484 7,014,935 13,949,846  26,108,265  106,365,072
 

 31 ធនូ 2020

 
ដំ ក់
កលទី 1

ដំ ក់
កលទី 2

ដំ ក់
កលទី 3  សរុប  ពនេ់រៀល

    

ចំនួនេយងដុល 1 មក  2020 8,596,446 5,634,591 5,405,060  19,636,097  80,017,095
ចលនចំនួនេយងដុល    
- េផទរេទ ECL 12 ែខ 224,202 3,214,814 2,399,542  5,838,558  23,821,318
- េផទរេទ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុមនិមនអនថ់យ 24,172 1,993,511 2,112,350  4,130,033  16,850,536
- េផទរេទ ECL េពញមយួ យុកល 30,575 352,486 4,855,211  5,238,272  21,372,148
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុបនទិញឬចបេ់ផ្តើមថមី 968,271 5,187,942 615,655  6,771,868  27,629,222
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុលបេ់ចល (1,824,176) (1,258,614) (612,914)  (3,695,704)  (15,078,474)
ចលនេផ ង  ៗ (6,772,270) (4,375,978) (4,792,146)  (15,940,394)  (65,036,809)
ករបកែ្របរូបិយបណ័្ណ  - - -  -  (671,073)
     

ចំនួនេយងដុល 31 ធនូ 2020 1,247,220 10,748,752 9,982,758  21,978,730  88,903,963
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26.1 នភិយ័ឥណទន (តពីទពំរ័មុន) 
 

(ជ)  ករវភិគគុណភពឥណទន (តពីទពំរ័មុន) 
 

នីតវិធិី្រតួតពនិិតយរបស់ធនគរមុនេពលផលបះ៉ពល់ហួសកលកំណតស់ង សនមតថ និភយ័ឥណទនេលើ
្រទពយសកមមហិរញញ វតថុបនេកើនេឡើងគួរឱយកតស់មគ ល់ចប់ ងំពីករទទួល គ ល់ដំបូង េនេពលផលបះ៉ពល់
ឥណទនបនេកើតេឡើងហួសកលកំណតស់ងេលើសពី 15 ៃថង ស្រមប្់រទពយហិរញញ វតថុរយៈេពលខ្លី នងិ 30 ៃថង 
ស្រមប្់រទពយហិរញញ វតថុរយៈេពលែវង ។ ងខងេ្រកមផ្តល់ជូននូវករវភិគចំនួនេយងដុលៃនឥណទនចំេពះ
អតថិិជន ម ថ នភពហួសកលកំណតស់ង។ 
 

 31 ធនូ 2021 31 ធនូ 2020 
 ចនួំនេយងដុល ECL ចនួំនេយងដុល  ECL
ឥណទនចំេពះអតថិជិន   

ៃថងហួសកលកំណតស់ង   

0 េទ 29 ៃថង 11,217,532 (85,687) 11,577,110  (110,876)
30 េទ 89 ៃថង 940,887 (77,086) 418,862  (42,845)
90 េទ 179 ៃថង 1,146,551 (114,655) 946,624  (94,662)
180 េទ 360 ៃថង 2,986,598 (194,002) 3,899,442  (40,302)
េ្រចើនជង 360 ៃថង 9,816,697 (499,508) 5,136,692  (381,150)
   

 26,108,265 (970,938) 21,978,730  (669,835)
 

(ឈ)  ្រទពយបញច ជំវតថុធន និងករព្រងឹងឥណទនេផ ងេទៀត 
 

ចំននួនងិ្របេភទៃនវតថុបញច ំែដល្រតូវករ ្រស័យេលើករ យតៃម្ល នភិយ័ឥណទនរបស់អនកខចី។ េគល
ករណ៍ែណនែំដលមន រមួមនភព ចទទលួយកបន និងករ យតៃម្លេលើវតថុបញច ំនមីយួៗ។ នយក ្ឋ ន
ឥណទន្រតួតពិនតិយតៃម្លទផី រៃនវតថុបញច ំ េហើយនឹងេសនើសំុវតថុបញច ំបែនថមេទៀត្រសប មកិចច្រពមេ្រព ងជមូល
្ឋ ន។  

 

ធនគរមន្រទពយសមបតិ្តជលំេន ្ឋ នជ្រទពយបញច ំស្រមបឥ់ណទនភគេ្រចើន េហើយ្រទពយបញច ំេនះរមួមន ដី 
ផទះ អគរ និង្រទពយសមបត្តិែដល ចចល័តបន។ េគលករណ៍របស់ធនគរគឺផ្តល់្របកឥ់ណទន ហូតដល់ 
70% ៃនតៃម្ល្រទពយបញច ំ។ មនិមនករផ្ល ស់ប្តូរនួវកនុងេគលករណ៍បញច ំរបស់ធនគរកនុងឆន េំនះេទ។ 
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26.2 និភយ័េលើទីផ រ 
 

ធនគរមន នភិយ័ទីផ រ ែដលជ នភិយ័ែដលតំៃលទផី រ ឬលំហូរ ច្់របកន់េពលអនគត ៃន       
លិខិតុបករណ៍ នងិករែ្រប្របួលេ យ រករផ្ល ស់ប្ដូរតំៃលទីផ រ ។ និភយ័ទីផ រេកើតេឡើងេ យ រ ថ ន
ភពេបើកទូ យៃនអ្រ ករ្របករូ់បិយបណ័្ណ  និងផលិតផលមូលធន ែដល្របឈមនងឹចលនទីផ រជក់ ក ់
និងទូេទ្រពមទងំករែ្រប្របួលៃនអ្រ   ឬតៃំលទីផ រ ដូចជអ្រ ករ្របក ់អ្រ ប្ដូររូបយិបណ័្ណ បរេទស និងតែម្ល
មូលធន។ 
 

(ក)  ករ្រគប្់រគង និភយ័ទផី រ 
 

និភយ័ទីផ រ្រតូវបន្រគប្់រគងជចមបង េ យនយក ្ឋ នឥណទនរបស់ធនគរ ែដលទទួលខុស្រតូវកនុង
ករធនថផលបះ៉ពល់ និភយ័របស់ធនគរ អនុេ ម មែដនកំណត់ និភយ័ទីផ រ ែដល្រតូវបន      
អនុមត័េ យថន កដឹ់កន ំនិងចតវ់ធិនករ្រគប្់រគនេ់នេពលចបំច។់ 
 

ែដនកំណត់ និភយ័ទីផ រ ្រតូវបនកំណតន់ិងពិនិតយេឡើងវញិជបន្តបនទ បេ់ យនយក ្ឋ នឥណទន ។ ជ
ែផនកមយួៃនដំេណើ រករ្រគប្់រគង និភយ័ទីផ រែដលបនបេងកើតេឡើង នយក ្ឋ នឥណទនក៏ ម នផងែដរ
នូវសញញ ដំបូងៃនករផ្ល ស់ប្តូរែដល ចេកើតមនកនុង ថ នភពទីផ រដូចជ៖ ករ្របេមើលេមើលនិងករផ្ល ស់ប្តូរ
ជកែ់ស្តងចំេពះអ្រ ករ្របក ់ ក ្ត េសដ្ឋកិចចសងគមែដលជំរុញឥរយិបថសងមុនរបស់អតិថជិន និងក ្ត េសដ្ឋ
កិចចជំរុញចលនតៃម្លរូបិយបណ័្ណ ។ ។ 
 

ផលបះ៉ពល់របស់ធនគរចំេពះ នភិយ័ទីផ រ ទកទ់ងេទនឹងផលប្័រតែដលមនិែមនេធ្វើពណិជជកមម។ 
 

(ខ)  នភិយ័ករប្ដូររូបយិបណ័្ណ បរេទស 
 

នភិយ័រូបយិបណ័្ណ  គឺជ នភិយ័ៃនករេឡើងចុះៃនតៃំលលិខតុិបករណ៍ហិរញញវតថ ុ ែដលប ្ដ លមកពកីរែ្រប
្របួលអ្រ ប្ដូររូបិយបណ័្ណ បរេទស។ 
 

ធនគរមនិមន និភយ័ករប្ដូររូបិយបណ័្ណ បរេទសជ រវន្តេ័នះេទ េ យ រ្របតិបត្ដិករចំបងរបស់ធនគរេធ្វើ
េឡើងជ្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ ។ េហតុដូេចនះេហើយ ពុំមនករវភិគេទេលើ នភិយ័រូបិយបណ័្ណ  ្រតូវបនបង្ហ ញេទ។  
 

(គ)  នភិយ័តៃម្ល 
 

និភយ័តៃម្ល គឺជ នភិយ័ែដលតៃម្លទីផ រមូលប្័រតឬភគហុ៊នមនករថយចុះែដលជលទធផលៃនករផ្ល ស់ 
ប្តូរក្រមតិសនទស នភ៍គហុ៊ននងិភគហុ៊ននីមយួៗ។ 
 

ធនគរមនិបន្របឈមនឹង នភិយ័តៃម្លមូលប្័រតេទពីេ្រពះធនគរមនិកនក់បក់រវនិិេយគ និងចតថ់ន កេ់លើ
របយករណ៍ហិរញញ វតថុ ថជស្រមបល់ក ់ឬ មតៃម្លទផី រ មរយៈ្របកច់ំេណញឬខត។ 
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26.2 នភិយ័េលើទផី រ (តពីទពំរ័មុន) 
 

(ឃ)  និភយ័អ្រ ករ្របក ់
 

និភយ័អ្រ ករ្របក ់ គឺជ និភយ័ែដលលំហូរ ច្់របកន់េពលអនគតៃនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ នឹងែ្រប្របួល
េ យ រែតករែ្រប្របួលអ្រ ករ្របកទី់ផ រ ។ និភយ័អ្រ ករ្របកទ់ីផ រ គឺជ និភយ័ែដលតៃម្លឧបករណ៍
ហិរញញ វតថុនឹងែ្រប្របួលេ យ រែតករផ្ល ស់ប្តូរអ្រ ករ្របកទ់ីផ រ។ កំរតិចំណូលករ្របក់ ចនឹងេកើនេឡើង 
េ យ រលទធផលៃនករែ្រប្របួល ប៉ុែន្ត ចកតប់នថយករខតបងក់នុងករណីែដលចលនមនិនកឹ ម នដល់េកើតេឡើ
ង។ ថន កដ់កឹនេំនតំ កក់លេនះ មនិមនេគលករណ៍កំណតេ់លើ កំរតិមនិសីុគន ៃនអ្រ ករ្របកែ់ដលេរៀបចំ
េឡើងវញិែដល ច្រតូវបនអនុវត្តេនះេទ េទះយ៉ង ថន កដ់ឹកន្ំរតួតពនិិតយករមនិ្រតូវគន ជ្របច។ំ 
 

ធនគរ្របឈមនងិ និភយ័អ្រ ករ្របក ់ េលើភពមនិសីុគន ៃនអ្រ ករ្របកែ់ដលេរៀបចំេឡើងវញិេនកនុង
សមសភពៃន្រទពយសកមមនិង្រទពយអកមម។ ធនគរ្រគប្់រគង និភយ័េនះ េ យផគូផគងករកំណតត់ៃម្ល្រទពយ
សកមម និងបំណុលេឡើងវញិ មរយៈយុទធ ្រស្ត្រគប្់រគង និភយ័។ 
 

ធនគរមនិមន្រទពយសកមមនងិបំណុលហិរញញ វតថុែដលមនអ្រ ករ្របកអ់ែណ្ត តេទ។ សមតុលយជមយួធនគរ
ជតិៃនកមពុជ និងធនគរេផ ងៗ ទទួលបនករ្របកេ់ថរស្រមបរ់យៈេពលៃន្របកប់េញញ ើនិង្របកត់មកល់ 
ចំែណកឯឥណទនចំេពះអតិថជិន ទទួលបនករ្របកេ់ថរេ យែផ្អកេលើសមតុលយែដលេនសល់កនុងរយៈ
េពលែដលបន្រពមេ្រព ងគន ។ 
 

ងខងេ្រកមសេងខបពី និភយ័ របស់ធនគរចំេពះជំហរគម្ល តអ្រ ករ្របក ់ េលើផលប្័រតែដលមនិែមនជ
ពណិជជកមម។ ងគម្ល តអ្រ ករ្របកែ់ដលកំណតេ់ឡើងវញិ វភិគេលើរចនសមពន័ធរយៈេពលេពញេលញៃនភព
មនិ្រតូវគន ៃនអ្រ ករ្របក ់េនកនុងរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញ វតថុរបស់ធនគរែផ្អកេលើកលបរេិចឆទកំណត។់ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ធនគរ ឯកេទស នក ូ
 

កំណត់សគំលេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ  
ករយិបរេិចឆទៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2021 
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26. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (តពទីំពរ័មុន) 
 

26.2 នភិយ័េលើទីផ រ (តពីទពំរ័មុន) 
 

(ឃ) នភិយ័អ្រ ករ្របក ់(តពទីំពរ័មុន) 
 

នៃថងទ ី31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2021 ្រតមឹ 1 ែខ 1 េទ 3 ែខ 3 េទ 12 ែខ  1 េទ 5 ឆន ំ េលើសពី 5 ឆន ំ គម នករ្របក់ សរុប 
្រទពយសកមម ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
   

ច្របក ់ - - -  - - 1,819,462 1,819,462 
សមតុលយជមយួធនគរជត ិ - - -  - - 9,925,323 9,925,323 
សមតុលយជមយួធនគរេផ ងេទៀត - - -  - 3,453,018 3,453,018 
ឥណទន ចំេពះអតិថិជន - ដុល 3,837,047 249,551 815,845  13,034,466 8,171,357 - 26,108,265 
្រទពយសកមមេផ ងេទៀត - - -  - - 108,707 108,707 
              

សរុប្រទពយសកមម 3,837,047 249,551 815,845  13,034,466 8,171,357 15,306,510 41,414,775 
              

្រទពយអកមម   
បំំណុលភតិសនយ - - -  - - - - 
្រទពយអកមមេផ ងៗ - - -  - - 329,126 329,126 
              

សរុប្រទពយអកមម - - -  - - 329,126 329,126 
              

លំេអៀងករ្របកេ់វទយិតភព 2021 - ដុ ្ល រ 3,837,047 249,551 815,845  13,034,466 8,171,357 14,977,384 41,085,649 
   

សមមលូជពនេ់រៀល 15,632,130 1,016,670 3,323,751  53,102,413 33,290,107 61,017,862 167,382,933 



ធនគរ ឯកេទស នក ូ
 

កំណត់សគំលេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ  
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26. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (តពទីំពរ័មុន) 
 

26.2 នភិយ័េលើទីផ រ (តពីទពំរ័មុន) 
 

(ឃ) នភិយ័អ្រ ករ្របក ់(តពទីំពរ័មុន) 
 

 
 

នៃថងទ ី31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2020 ្រតឹម 1 ែខ 1 េទ 3 ែខ 3 េទ 12 ែខ  1 េទ 5 ឆន ំ េលើសព ី5 ឆន ំ គម នករ្របក់ សរបុ 
្រទពយសកមម ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
    

ច្របក ់ - - -  - - 1,401,038 1,401,038 
សមតុលយជមយួធនគរជត ិ - - -  - - 4,724,948 4,724,948 
សមតុលយជមយួធនគរេផ ងេទៀត - - -  - 1,435,420 1,435,420 
ឥណទន ចំេពះអតិថិជន - ដុល 2,411,923 630,701 829,408  10,489,845 7,616,853 - 21,978,730 
្រទពយសកមមេផ ងេទៀត - - -  - - 109,493 109,493 
              

សរុប្រទពយសកមម 2,411,923 630,701 829,408  10,489,845 7,616,853 7,670,899 29,649,629 
             

្រទពយអកមម    
្រទពយអកមមករជួល - - -  - - 28,571 28,571 
្រទពយអកមមេផ ងៗ - - -  - - 186,026 186,026 
              

សរុប្រទពយអកមម - - -  - - 214,597 214,597 
              

លំេអៀងករ្របកេ់វទយិតភព 2020 - ដុ ្ល  2,411,923 630,701 829,408  10,489,845 7,616,853 7,456,302 29,435,032 
    

សមមូលជពនេ់រៀល 9,756,229 2,551,186 3,354,955  42,431,423 30,810,170 30,160,742 119,064,704 
 



ធនគរ ឯកេទស នក ូ
 

កំណត់សគំលេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ  
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26. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (តពទីំពរ័មុន) 
 

26.3 និភយ័េលើ ច្់របកង់យ្រសួល 
 

និភយ័ ច្់របកង់យ្រសួល គឺជ និភយ័ែដលធនគរមនិ ចបំេពញកតព្វកិចចទូទតស់ង ែដលជប់
ទកទ់ងនងឹបំណុលហិរញញ វតថុរបស់ខ្លួន េនេពលដល់កលកំណតស់ង និងមនិ ចជំនួសមូលនិធិេនេពល្រតូវ
បនដកេចញ ។ ផលវបិក ចជករខកខនមនិបនបំេពញកតព្វកិចចសងបំណុលអនក ក្់របកប់េញញ ើ និង
បំេពញ មករសនយផ្តល់ឥណទន។ 
 

ថន កដ់ឹកនឃំ្ល េំមើល ច្់របកង់យ្រសួលកនុងរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញ វតថុ និង្រគប្់រគងករ្របមូលផ្តុ ំនិង
ទ្រមងដ់ល់កលកំណតៃ់នបំណុល ។ ករ្រតួតពិនតិយនិងករ យករណ៍មនទ្រមងជ់ ថ នភព ច្់របក្់របចំ
ៃថង នងិករពយករស្រមបៃ់ថងបនទ ប ់ សប្ត ហ៍នងិែខបនទ បេ់រៀងៗខ្លួន េ្រពះេនះគឺជរយៈេពលសំខនស់្រមបក់រ
្រគប្់រគង ច្់របកង់យ្រសួល។ ធនគរមនិមន្របកក់មចខីងេ្រកេទ។ ្របតិបត្តិកររបស់ធនគរពងឹែផ្អកេលើ
ករចូលរមួចំែណកេដើមទុនពីភគទុនិក។ 
 

្របភពចំបងៃន ច្់របកង់យ្រសួលរបស់ធនគរេកើតេឡើងពីេដើមទុនែដលបនបងេ់ យភគទុនិក ។ ្របភព
ៃន ច្់របកង់យ្រសួល្រតូវបនពិនិតយេឡើងវញិជ្របចេំនកនុងករ្របជំុរបស់្រកុម្របកឹ ភបិល មរយៈករ
ពិនតិយេឡើងវញិរបស់ថន កដ់ឹកនេំលើែដនកំណតឥ់ណទនកនុងករណីែដលសមរមយ។ 
 

ងខងេ្រកមេនះផ្ដល់ជូននូវករវភិគមយួេនេលើ្រទពយសកមម និងបំណុលហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ ទកទ់ងនឹង
ករែបងែចកកលកំណតេ់ យែផ្អកេលើ រយៈេពលេនសល់សំ បក់ិចចសនយ ឬកលកំណតប៉់ន់ ម ន េន
ករយិបរេិចឆទរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញ វតថុ។ ចំនួនែដលបនបង្ហ ញេនកនុង ង គឺជលំហូរ ច្់របក់ ម
កិចចសនយែដលមនិបនេធ្វើអបប រ។  
 
 



ធនគរ ឯកេទស នក ូ
 

កំណត់សគំលេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ  
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26. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (តពទីំពរ័មុន) 
 

26.3 នភិយ័េលើ ច្របកង់យ្រសួល (តពទីំពរ័មុន) 
 

នៃថងទ ី31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2021 ្រតឹម 1 ែខ 1 េទ 3 ែខ 3 េទ 12 ែខ 1 េទ 5 ឆន ំ េលើសពី 5 ឆន ំ គម នកលកំណត់ សរុប
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ
្រទពយសកមម    

ច្របក ់ 1,819,462 - -  - - - 1,819,462 
សមតុលយជមយួធនគរជត ិ 9,925,323 - -  - - - 9,925,323 
សមតុលយជមយួធនគរេផ ងេទៀត 3,453,018 - -  - - - 3,453,018 
ឥណទន ចំេពះអតិថិជន 2,280,559 180,165 683,953  17,891,885 14,419,646 - 35,456,208 
្រទពយសកមមេផ ងេទៀត - - -  - - 108,707 108,707 
    

សរុប្រទពយសកមម 17,478,362 180,165 683,953  17,891,885 14,419,646 108,707 50,762,718 
    

្រទពយអកមម    
្រទពយអកមមករជួល - - -  - - - - 
្រទពយអកមមេផ ងៗ 174,011 - -  - - 155,115 329,126 
   

សរុប្រទពយអកមម 174,011 - -  - - 155,115 329,126 
              

ចេន្ល ះ ច្របកង់យ្រសួលសុទធ 2021 - ដុ ្ល រ 17,304,351 180,165 683,953  17,891,885 14,419,646 (46,408) 50,433,592 
              

សមមលូជពនេ់រៀល 70,497,926 733,991 2,786,424  72,891,539 58,745,639 (189,066) 205,466,455 
 



ធនគរ ឯកេទស នក ូ
 

កំណត់សគំលេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ  
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26. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (តពទីំពរ័មុន) 
 

26.3 នភិយ័េលើ ច្របកង់យ្រសួល (តពទីំពរ័មុន) 
 

នៃថងទ ី31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2020 ្រតមឹ 1 ែខ 1 េទ 3 ែខ 3 េទ 12 ែខ 1 េទ 5 ឆន ំ េលើសពី 5 ឆន ំ គម នកលកំណត់ សរុប
្រទពយសកមម ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ

ច្របក ់ 1,401,038 - -  - - - 1,401,038 
សមតុលយជមយួធនគរជត ិ 4,724,948 - -  - - - 4,724,948 
សមតុលយជមយួធនគរេផ ងេទៀត 1,435,420 - -  - - - 1,435,420 
ឥណទន ចំេពះអតិថិជន 1,765,888 854,872 2,595,992  17,578,124 9,317,165 - 32,112,041 
្រទពយសកមមេផ ងេទៀត - - -  - - 109,493 109,493 
    

សរុប្រទពយសកមម 9,327,294 854,872 2,595,992  17,578,124 9,317,165 109,493 39,782,940 
    

្រទពយអកមម    
្រទពយអកមមករជួល - - -  28,571 - - 28,571 
្រទពយអកមមេផ ងៗ 170,797 - -  - - 15,229 186,026 
              

សរុប្រទពយអកមម 170,797 - -  28,571 - 15,229 214,597 
              

ចេន្ល ះ ច្របកង់យ្រសួលសុទធ 2020 - ដុ ្ល រ 9,156,497 854,872 2,595,992  17,549,553 9,317,165 94,264 39,568,343 
              

សមមលូជពនេ់រៀល 37,038,030 3,457,957 10,500,788  70,987,942 37,687,932 381,298 160,053,947 
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26. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (តពទីំពរ័មុន) 
 

26.4 ករ្រគប្់រគងេដើមទុន 
 

ធនគរេធ្វើករពិចរ អំពីត្រមូវករេធ្វើេ យមនសមតុលយៃន្របសិទធភិព ភពបតែ់បន និងភព្រគប្់រគន ់េន
េពលែដលេធ្វើករកំណតនូ់វភព្រគប្់រគនរ់បស់េដើមទុន។ ធនគរបរយិយលំអតិអំពីករពិចរ ទងំេនះ ម
រយៈដំេណើ រករ យតំៃលភព្រគប្់រគនៃ់នេដើមទុនៃផទកនុង នងិ លកខណៈសំខន់ៗ  មយួចំននួរមួមន៖  
(ក) យកចិត្ដទុក កព់ិចរ េទេលើបទបញញត្ដិៃនេដើមទុនបំរុងអបបបរមែដលកំណតេ់ យធនគរជតិៃនកមពុជ  
(ខ) ករពរលទធភពរបស់ធនគរេដើមបបីន្ដនិរន្ដភព ជីវកមម ដូចេនះ ចបន្ដផ្ដល់្របេយជនដ៍ល់ភគទុនកិ និង 

អតថ្របេយជនដ៍ល់ភគីែដលពកព់ន័ធ នឹង  
(គ)  រក មូល ្ឋ នេដើមទុនរងឹមេំដើមបគី្ំរទដល់ករអភវិឌ ន៍ ជីវកមម។  
 

ធនគរជតិៃនកមពុជ ែដលជនិយតករ កំណតនិ់ង្រតួតពិនតិយត្រមូវករេដើមទុនស្រមបធ់នគរទងំអស់។ ថន ក់
ដឹកនធំនថធនគរបនអនុវត្ត ម ល់តំរូវករេដើមទុនែដលបនកំណត។់ 
 

26.5 តៃំលសម្រសបៃន្រទពយសកមមនងិអកមមហិរញញ វតថុ 
 

តៃម្លសម្រសបចំេពះឧបករណ៍ហិរញញ វតថុសំេ េទេលើតៃម្ល ចេ ះដូរបនរ ងអនកលក ់ និងអនកទិញកនុង
្រកបខណ័្ឌ ៃនទីផ រសកមមធមម  េ យគម នករបងខិតបងខំេ យលក ់ឫជំរះបញជ ី ។ 
 

េ យេហតុថ ្រទពយសកមមនិងអកមមហិរញញ វតថុរបស់ធនគរមយួចំនួនធំពុំមនករជួញដូរេលើទីផ រសកមមេទ តៃម្ល
សម្រសបចំេពះឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ្រតូវបនប៉ន់ ម នេ យថន កដ់កឹនធំនគរ េ យេយងេទ ម្របេភទៃន
្រទពយសកមមនិងអកមមទងំេនះ។ ែផ្អកេទេលើករប៉ន់ ម នរបស់ថន កដឹ់កនធំនគរ តៃម្លសម្រសបៃន្រទពយសកមម
និងអកមមហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ មនិខុសគន ខ្ល ងំពីតៃម្លេយង េលើ្របេភទៃន្រទពយសកមម និងបំណុលទងំអស់េន
កនុងរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញ វតថុេឡើយ។ 
 

27. ស្តង់ រ និងវិេ ធនកមមស្តង់ រថមីែដលបនអនុវត្តេ យធនគរ 
 

ស្តង់ រ នងិវេិ ធនកមមស្តង់ រថមី មយួចំននួមន្របសិទធភពមុននងិេ្រកយករយិបរេិចឆទនៃថងទី 01 ែខមក  ឆន  ំ
2021 េហើយបទ ្ឋ នទងំេនះ្រតូវបនអនុវត្តេ យធនគរ នករយិបរេិចឆទរបយករណ៍េនះ។ ករអនុវត្តបទ ្ឋ ន
ទងំេនះមនិមនផលបះ៉ពល់ជសរវន្តេលើរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរេឡើយ។ 
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27. ស្តង់ រ និងវិេ ធនកមមស្តង់ រថមែីដលបនអនុវត្តេ យធនគរ (តពីទំពរ័មុន) 
 

កំែណទ្រមង់ ងអ្រ ករ្របក់ - ដំ ក់កលទី 2៖ វិេ ធនកមមេលើ IFRS 9, IAS 39, 
IFRS 7, IFRS 4 និង IFRS 16 
 

វេិ ធនកមមផ្តល់នូវករធូរ្រ លបេ ្ត ះ សននែដលេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ៃនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុេនេពល
ែដលអ្រ ករ្របកែ់ដលផ្តល់េ យអន្តរធនគរ (IBOR) ្រតូវបនជំនួសេ យអ្រ ករ្របកគ់ម ន និភយ័ 
(RFR) ជំនួសវញិ។  
 

វេិ ធនកមមទងំេនះមនិបះ៉ពល់ដល់របយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរេឡើយ។ ធនគរមនបំណងេ្របើ្របស់
នូវត្រមូវករជកែ់ស្តងកនុងរយៈេពលអនគត ្របសិនេបើវេិ ធនកមមស្តង់ រទងំេនះ ចអនុវត្តបន។ 
 

28. ស្តង់ រ និងវិេ ធនកមមស្តង់ រថមីែដលមិនទន់បនអនុវត្ត 
 

ស្តង់ រ នងិវេិ ធនកមមស្តង់ រថមី មយួចំននួ្រតូវបនេចញផ យ ែដលមនិចបំចស់្រមបរ់យៈេពល យករណ៍
ៃថងទី 31 ែខធនូ ឆន  ំ2021 និងអនុញញ តេ យអនុវត្តមុន ។ េទះយ៉ង កេ៏ យ ធនគរមនិបនអនុវត្តស្តង់ រ និង
វេិ ធនកមមស្តង់ រថមី កនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុេទ។ ថន កដឹ់កនធំនគររពំងឹថករអនុវត្ត បទ ្ឋ នទងំ
េនះមនិមនផលបះ៉ពល់ជ រវន្តេលើរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរេឡើយ។ 
 

29. ្រពឹត្តិករណ៍បនទ ប់ពីរយៈេពល យករណ៍ 
 

េ យ រករផទុះេឡើងៃន Covid-19 បនេធ្វើេ យបះ៉ពល់ដល់ដំេណើ រករ ជីវកមមជេ្រចើនេនទូទងំ្របេទស និង
កែន្លងេផ ងេទៀតេនេលើពិភពេ ក។ ថន កដ់ឹកនបំន យតៃម្លពីផលបះ៉ពល់េលើរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់
ធនគរ េហើយបនសននិ ្ឋ នថទងំេនះគឺជ្រពតឹ្តិករណ៍ែដលមនិ្រតូវបនែកស្រមួល េហើយមនផលបះ៉ពល់តិច
តួចបំផុតចំេពះរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ េ យេយងេទេលើទំហំផលប្័រតែដលពកព់ន័ធេនដំ ច់
ឆន ។ំ េទះជយ៉ង កេ៏ យ ថន កដឹ់កនមំនិ ច យតៃម្លបនេពញេលញពីផលបះ៉ពល់ នភិយ័ េនកល
បរេិចឆទៃនរបយករណ៍េនះេទ។ ថន កដ់ឹកនគំិតពិចរ ថផលបះ៉ពល់ចមបងែដលេកើតេឡើងពីករផទុះេឡើងៃន 
Covid-19 មនរយៈេពលែវង េហើយសកមមភពរបស់ធនគរ ចមនភពយឺតយ៉វមយួរយៈ ប៉ុែន្តនឹងមនិនឱំយ
មនបញ្ហ េលើនរិន្តរភពៃនដំេណើ រករ ជីវកមមេនះេទ េ យេយងេទេលើទំហំ្របតិបត្តិករ ក្រមតិ្របកច់ំេណញ
នេពលបចចុបបនន និងែផនក ច្់របកង់យ្រសួលរបស់ធនគរ។ 
 

ថន កដ់ឹកនរំបស់ធនគរ បនេធ្វើករ យតំៃល្រពឹត្តិករណ៍បនទ បន់ចុងករយិបរេិចឆទរបយករណ៍រហូតដល់ៃថង
េចញរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ េហើយបនកំណតថ់ ្រពឹត្តិករណ៍ទងំេនះគមឺនិជ្រពតឹ្តិករណ៍ែដលទមទេ យមន
ករែកតំរូវេលើរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរេឡើយ។ 


