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របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ១ 

 

     អំពីធនាគារ 
     ធនាគារ តៃវ៉ា នខ់អូបភ ើភរធីវ សាខា នំភពញ 

ធនាគារតៃវ៉ានខូ់អបភភ្ើភរធីវសាខាភ្នភំេញគឺជាសាខារបស់ធនាគារ តៃវ៉ានខូ់អបភភ្ើភរធីវ ដែល  បានច ុះបញ្ជ ីភៅភ ុះតៃ
វ៉ាន ់។ សាខាបានច ុះបញ្ជ ីជាមយួក្រសួងពាណិជ្ជរមម ដែលមានភលខច ុះបញ្ជ ី Co. 0061Br/2012 នាត្ងទី ១៥ វចិឆិ  ២០១២។ នា
ត្ងទ ី៦ ដខ មនីា ២០១៣ សាខាបានទទួលអាជាា បណ័ណ េីធនាគារជាៃ ិ តនរមព ជា ភែើមបភីធើវក្បៃបិៃិត រធនាគារ និងចាបភ់ើើតម 
ែំភណើ រ រជាើលូវ រភៅត្ងទ ី២៨ ដខ មនីា ឆ្ន  ំ២០១៣ ភៅរន ង ក្បភទសរមព ជា ភោយមានភែើមទ នែរ៏ងឹមា ំដែល ើតល់ភោយទី
សាន រ ់រ រណ្តត ល ចនំួន១៨៥ លានែ លាល អាភមររិ ភែើមបភីធើវ ក្បៃិបៃិត រធនាគារ។ 

ភយើងមានបទេិភសាធនខ៏ាង ធនាគារ ជាង ៧០ឆ្ន  ំភៅភ ុះតៃវ៉ាន ់ដែលមានសាខារន ងក្សុរ ក្បមាណ ២៩៦ នាឆ្ន  ំ
២០២១ ប គគលិរជាង ៨.៨០៣ នារ ់និង មាន ២៥ សាខា ភៅភក្ៅក្បភទស ភ ើយ មានភររ តិ៍ភ ម្ ុះទងំភៅ ភ ុះតៃវ៉ានន់ិងអនតរ
ជាៃិដែលមានសាខាជាភក្ចើនភៅក្បភទសភក្ៅែូចជា រមួមាន  ប ក្ៃសមពន័ ធនាគារយូណ្តយធីៃ សាខាមា៉ា នឡីា សាខាឡូសភអ
នភចភលស សាខាសាៃ្ល សាខាញូយ៉ារ សាខា  ងរ ង សាខាស ូចូវ សាខារងសង្កា ៃស់ ូចូវ្ម ីសាខាភធៀនជ្ីង សាខា វូច ូវ 
សាខាឆ្ងំសា សាខាស ីែនី សាខាភម៉ាលបន សាខាហស់ថុន សាខាភ្នភំេញ សាខារងទរឹថ្លល  សាខារងភពាធិ៍ដសនជ្យ័ សាខា
រងភសៀមរាប សាខារងស ីធីភសនធរ័ សាខារងភវងភក្សង សាខារងក្រុងក្េុះសី ន  សាខារងទួលភគារ សាខាភវៀងចនទន ៍
 រយិាល័យៃំណ្តងភៅភបយជ្ីង និង យា៉ា នរន រន ងឆ្ន  ំ២០២១។  របភងាើៃបណ្តត ល សាខាែភ៏ក្ចើន រន ងចំភណ្តមធនាគារតៃ
វ៉ាន ់ ភ ើយ ោរខ់លួនជា អនរនាមំ ខទើីាររន ងទើីារក្បារប់ភញ្ញ ើ និង ក្បាររ់មច ី ។ភោយភយាងតាមបញ្ជ ីភ ម្ ុះធនាគារទងំ 
១០០០ របស់េិភ្េភលារ ដែលភចញើាយនា ដខ ររាោ ឆ្ន  ំ២០២១ ភោយទសសនាវែតធីនាគារ  ធនាគារតៃវ៉ាន ់ជាបច់ំណ្តៃ់
ថ្លន រទ់ី ១៦៣ ទូទងំេិភ្េភលារ និង ជាបច់ំណ្តៃថ់្លន រទ់ី៣ ភៅក្បភទស តៃវ៉ាន។់ តាមចំណ្តៃថ់្លន រជ់ាសរលភលារតនសាខា
ធនាគាររំេូលទងំ ៥០០ ដែលភចញើាយនា ដខ រ មភុះ ឆ្ន  ំ២០២១  ធនាគារតៃវ៉ាន ់ជាបច់ំណ្តៃថ់្លន រទ់ ី២៥៦ ទូទងំេិភ្េ
ភលារ។ ភយាងតាមមាក្តាតនសមា រណរមម របស់ ធនាគារតៃវ៉ាន ់ខូអបភភ្ើភរធីវ ធនាគារទទួលបនទ ររន ង  រអន វៃតភបសររមម 
តនក្បៃិបៃតិ រធ ររចិចធនាគារ  រអភ្វិឌ្ឍន ៍ររសាងភសែឋរិចចជាៃ ិនិង  រើតល់ រដរសក្មួល ិរញ្ញ វៃថ សក្មាបឧ់សា រមម 
រសិរមម និង ភនសាទ ។ បដនថមេីភលើ  រើតល់ ិរញ្ញបបទន សក្មាប ់ស ក្គាសដែលស ក្បៃិបៃតិ រ ឧសា រមមរសិរមម 
និង ភនសាទ នងិ ស ក្គាសធ នៃូច និង មធយម ធនាគារតៃវ៉ាន ់ រើ៏តល់ក្បារប់ភញ្ញ ើ ក្បាររ់មច ី និង ភសវបតូរក្បារប់រភទស 
សក្មាបស់ ក្គាសធ ររិចចជាទូភៅ ភែើមបជី្ួយ សក្មួល ែល់ រភក្បើក្បាស់ មូលនិធ ិនិង ជ្ំរ ញ រអភ្វិឌ្ឍន ៍ភសែឋរិចចទងំមូល។ 
ភនុះភធវើភអាយ ធនាគារតៃវ៉ាន ់ខូអបភភ្ើភរធីវ  ល យជាធនាគារអនតរជាៃិរមួ សក្មាប ់រសិរមម ភនសាទ ស ររណ៍ នងិ  ិរញ្ញបប
ទនអាជ្ីវរមម។ 

 
  

 



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ២ 

 

  

 

      ចក្ខុវស័ិយ 
 

ចរខ វស័ិយរបស់ភយើងគឺើតល់ភៅភលើ ើលិៃើលនិងភសវរមម ិរញ្ញ វៃថ សំរាបអ់ៃិ្ិជ្ន ភៅ រន ងក្បភទសរមព ជា ដែលបំភេញៃំរវូ រ
ខាងដើនរធនាគារភ ើយភយើងនឹងខិៃខំក្បឹងដក្បងភែើមបើីតល់ភៅគ ណភាេ ភសវរមមទងំអស់ ចំភពាុះអៃិ្ ិជ្ន។ 

 
 

 

      បេសក្ក្ម្ម 
 

ភែើមបើីតល់នូវភាេទ រចិៃតចំភពាុះអៃិ្ិជ្នរន ងនាមជាតែគូខាងដើនរ ិរញ្ញ វៃថ  រើតល់ភអាយេួរគាៃនូ់វជ្ំភរ ើសែភ៏េញភលញ
ចំភពាុះ ភសវរមម នងិ ើលិៃើលតាមរយុះទំនារទ់នំងយា៉ា ងជ្ិៃសនិៃជាមយួអៃិ្ជិ្នភ ើយ  និងភលើរទរឹចិៃត  រអភ្វិឌ្ឍនភ៏សែឋ
រិចចភៅរន ងក្បភទសរមព ជាភោយើតល់ភៅ ិរញ្ញ វៃថ ភៅស ក្គាស អាជ្ីវរមម ធ ន ៃូចនងិមធយម។ 

 

 

       ទសសន:អាជីវក្ម្ម 
 

ភយើងភបតជាា ចិៃតើតល់ភៅមូលនធិិយា៉ា ងរងឹមា នំិងភសវរមម ិរញ្ញ វៃថ ែទូ៏លំទូលាយ ភ ើយនិងមនិមានបញ្ហា ចំភពាុះបរយិា ស
ភសែឋរិចចភយើងភគារេតាមៃតំលសំខានគ់ឺ “ភក្ៃៀមចាទំបទ់ល់ជាម ន ភាេរស់រភវ ើរ និង  រដរតចន” ភយើងបនត រេក្ងីរ គ ណភាេ
និងភសវរមម។ធនាគារភយើងខា គំឺជាសាថ បន័ ិរញ្ញ វៃថ ដែលមានភាេទ រចិៃតភៅរន ងទីើារ ិរញ្ញ វៃថ ភយើងមានភាេររីចំភរ ើនភោយ 

សារអៃិ្ ិជ្នភ ើយភយើងនិងើតល់នូវ រជ្ួយ  ែល់េួរគាៃភ់ែើមបភីអាយស បិនតេួរគាៃ ់ល យភៅជា រេិៃ។ 
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របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៣ 
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ផ្ននកសខំាន់តនហរិញ្ញវៃថុ សរំាប់រយះភពល ៥ឆ្ន  ំ

 

  ទ្រព្យសកម្មសរុប (គិតជាលានដុលាា រ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ចំណេញសុរធណទ្ោយោរបងព់្នធ (គិតជាដុលាា រ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ឥេទានសរុប (គិតជាលានដុលាា រ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       មូ្លនិធិផ្ទា ល់សុរធរបស់ធនាគារសរុប (គិតជាលានដុលាា រ) 
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ចំេូលពី្ទ្រព្យសកម្ម(គិតជាភាគរយ) 

 

អនុបាតឥេទានម្និដំណេើ រោរ 
(គិតជាភាគរយ) 

 

ចំេូលពី្មូ្លធន(គិតជាភាគរយ) 
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ក្បារច់ំភណញ(គិតជាដុល្លា រ)           

                                                         
 

     របាយការណ៌សាា នភាពហិរញ្ញ វតាុ 
                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 អន បាៃហិរញ្ញ វតាុ (គិតជាភាគរយ) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ២០២១ ២០២០ ២០១៩ ២០១៨ ២០១៧ 
ចំភណញសុទធមុ្នការបង់េនធ ៤៣.៤៧៧.៩៣៥ ៤៦.៦៨៤.៨២៩ ១៧.៧១៩.៧៩៣ ១៨.២៣២.៩១៧ ១២.៧១៧.២៤៨ 
ចំភណញសុទធភប្កាយការបង់េនធ ៣៥.៥៨៣.៨១២ ៣៦.៥៩៦.៣៨៨ ១៣.៧៤៩.៧៩១ ១៤.៣៤២.៩៨៦ ១០.០៧៧.០៥០ 

  ២០២១ ២០២០ ២០១៩ ២០១៨ ២០១៧ 
ប្ទេយសក្ម្មសរុប ១.២៩៨.២៣៣.៧២១ ១.៣៤១.៦២០.៦៥១ ១.២០៩.៥៨៨.៤៨៤ ៧០១.២២៣.៩៩៧ ៤៧៤.៧១៧.៧៨១ 
ឥណទានអៃិថិជន                         ៨៨៧.៧៤២.៦៩៥ ៩៤០.០៤៦.៦៤៤ ៨៧៧.៨៩៨.១៥២ ៥៧១.១៨០.១៩៨ ៣៥២.៤៤៩.១០៩ 
ប្ទេយអក្ម្មសរុប ១.០៣០.៥៦៨.១៣១ ១.១០៩.៥៣៨.៨៧៣ ១.០៤៩.១០៣.០៩៤ ៥៩៩.៤៨៨.៣៩៨ ៤០៧.៣២៥.១៦៨ 
ប្បាក់្បភញ្ញើេីអៃិថិជន ៣៥.៥៦៥.៧១២ ៤០.០៨៤.៧២៤ ៤២.៥២៦.៤៥១ ៣១.៩៤៣.៣១០ ២១.០២៤.៧០៧ 
ក្ម្ចីេីទីសាន ក្់ការក្ណ្តា ល ៩១៣.០០០.០០០ ៩៣៦.០០០.០០០ ៨៨៨.០០០.០០០ ៤៩០.០០០.០០០ ២៩១.៥០០.០០០ 
ភដ្ើម្ទុនចុះបញ្ជី ១៨៥.០០០.០០០ ១៥០.០០០.០០០ ១១៥.០០០.០០០ ៧០.០០០.០០០ ៥០.០០០.០០០ 
ទុនរបស់មាច ស់ភាគ្ហ ុន ២៦៧.៦៦៥.៥៩០ ២៣២.០៨១.៧៧៨ ១៦០.៤៨៥.៣៩០ ១០១.៧៣៥.៥៩៩ ៦៧.៣៩២.៦១៣ 

  ២០២១ ២០២០ ២០១៩ ២០១៨ ២០១៧ 
ឥណទានម្ិនដ្ំភណើការ ០ ០ ០ ០,១២ ០,២៩ 
ចំណូលេីប្ទេយសក្ម្ម ២,៧៤ ២,៧៤ ១,១៤ ២,០៥ ១,៨៨ 
ចំណូលេីម្ូលធន ១៣,២៩ ១៥,៧៧ ៨,៥៧ ១៤,១០ ១៣,៤៤ 
ម្ូលធនភធៀបនឹងប្ទេយសក្ម្មសរុប ២០,៦២ ១៧,៣៥ ១៣,៩៨ ១៥,០០ ១៤,០០ 
អនុបាៃសាច់ប្បាក្់សនទនីយភាេ ១៤៨,៥៩ ១២៤,៣៤ ១៧១,៤៩ ១០០,៩៧ ៨៦,៧៣ 
អនុបាៃភសាធនភាេ ២៨,០៧ ២៤,២៣ ១៨,៨៤ ១៧,២៨ ១៨,៥៤ 
អនុបាៃប្បាក្់ក្ម្ចីភធៀបភៅនឹងប្បាក្់បភញ្ញើ ៩៣,៩៩ ៨០,២៣ ៨២,១៧ ៩៤,៥៦ ៨៣,៧១ 
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ជាមយួនឹង  រភបើរែំភណើ រ រ ភសែឋរិចចភឡើងវញិ 
និង ទទួលយរ  ររស់នជាមយួវធិាន ររូវែី១៩ 
ភក្ ម លរខខណឌ ធមមតា្មី ភ ើយ ក្បជាជ្នសរ បភសទើ
ដៃ ទទួលបាន វ៉ារសំ់ាងបង្កា រជ្ំងឺរូវែី ១៩ ចំននួ ៤ 
ែូសភោយរោឋ ភ្បិាល. សរមមភាេភសែឋរិចច រន ងក្សុរ 
រមួមាន  រលរែ់ ំ  រលររ់ាយ ទូរគមនាគមន ៍នងិ 
 រែឹរជ្ញ្ជូ ន នងិ ភទសចរណ៍រន ងក្សុរក្ៃូវបានរេំឹង
ថ្ល នឹង ភរើនភឡើងជាលំោប ់ ខណុះ ដែលភទចរណ៍ 
អនតរជាៃិ អាចភរើនភឡើង ជាបភណតើ រៗ ភ ើយ ក្ៃូវ រ 
ភេលភវលានងិ  រខៃិខំក្បឹងដក្បងភែើមបសីាត រភឡើងវញិ 
។  រេាររណ៍រំភណើ ន ើលិៃើលជាៃិសរ ប របស់
រមព ជា ក្បដ ល ៣ ភាគរយ រន ងឆ្ន  ំ២០២១ នងិ ៥ 
ភាគរយ ភៅឆ្ន  ំ ២០២២ ដែលគាកំ្ទភោយ រនាំ
ភចញសភមលៀរបំពារ ់ និងើលិៃើលមនិដមន ៃភ់ែរ 

ភក្គឿងបនាល ស់ភអឡិច ក្ៃូនិច និងរងដ់ែលនងឹ ភលើរមពស់  រភធវើវភិសាធនរមម ភលើ រនាភំចញរបស់រមព ជា ភបើភយាងតាមរបាយ
 រណ៍របស់ ធនាគារជាៃិតនរមព ជា។ រន ងឆ្ន  ំ២០២០ ក្ទេយសរមម តនវស័ិយធនាគារបានភរើនភឡើងចំនួន ១៦ ភាគរយ  ចំដណរ 
ឥណទន នងិ ក្បារប់ភញ្ញ ើ ភរើនភឡើង ២១,២ ភាគរយ និង ១៥,៤ ភាគរយ  ភ ើយ ភែើមទ ន ភរើនភឡើង ១៨ ភាគរយ ដែលរន ងឆ្ន  ំ
២០២១ ក្គឹុះសាថ នធនាគារ នងិមកី្រូ ិរញ្ញ វៃថ  រមួមាន ៥៤ ធនាគារពាណិជ្ជ ១០ ធនាគារឯរភទស ៧៩ មកី្រូ ិរញ្ញ វៃថ  ដែលមាន ៦ 
ជាមកី្រូ ិរញ្ញ វៃថ ទទួលក្បារប់ភញ្ញ ើ និង ២៣៤ សាថ បន័ឥណទនជ្នបទ ដែលររីែ ុះោលទងំទំ ំ នងិវសិាលភាេសំរាបក់្បេន័ធ
ធនាគារភៅក្បភទសរមព ជា។ភលើសេីភនុះភៅភទៀៃ ធនាគារ និង ក្គឹុះសាថ នមកី្រូ ិរញ្ញ វៃថ  បនតភលើររមពស់ បរយិា ស ិរញ្ញ វៃថ  ភោយ
ចំនួនក្បារប់ភញ្ញ ើមានចនំួន ១២,១ ពានល់ានគណនី និង ឥណទនឈរភៅ ៣,៣ លានគណនី។  រយិាល័យរណ្តត ល និង 
យីភោធនាគារ និង ក្គឹុះសាថ នមកី្រូ ិរញ្ញ វៃថ មាន ២.៦០០ និង មា៉ា ស ីនភអធីអមឹសវ័យក្បវៃតិមាន ៣.៥១២។ ធនាគារ នងិ ក្គឹុះសាថ ន
មកី្រូ ិរញ្ញ វៃថ  ររាបាននូវភាេក្គបក់្គានត់នភែើមទ នយា៉ា ងរងឹមា ំនងិ សាចក់្បារង់្កយក្សួល ដែលអន បាៃភែើមទ ន ឬអន បាៃសាធ
នភាេ និង អន បាៃសាចក់្បារស់នទីយភាេ ឈរភៅ ២៣,៤ ភាគរយ និង ១៥៥,៩ ភាគរយ ភរៀងគាន  (ភបើភក្បៀងភធៀបភៅនឹងរក្មៃិ
អបបបរមា ១៥ ភាគរយ និង ១០០ ភាគរយ) ភរៀងគាន , ក្គឹុះសាថ នមកី្រូ ិរញ្ញ វៃថ ររាបាន ២១,៣ ភាគរយ និង ១២៥ ភាគរយ ភរៀង
គាន ។ បដនថមេីភនុះភៅភទៀៃ  ធនាគារ និង ក្គឹុះសាថ នមកី្រូ ិរញ្ញ វៃថ   ក្គបក់្គងឥណទនរបស់ខលួនក្បរបភោយក្បសិទធភាេ ដែលអន 
បាៃ រមចមីនិែំភណើ រ រ មានក្បដ ល  ២,៤ ភាគរយសំរាប ់ធនាគារ និង ក្គឹុះសាថ នមកី្រូ ិរញ្ញ វៃថ  ភយាងតាមធនាគារជាៃ ិតនរមព 
ជា។ 

 

 ធនាគារតៃវ៉ាន ់ខូអបភភ្ើភរធីវ សាខាភ្នភំេញ បាននឹងរំេ ងក្បៃិបៃតិ ររន ងក្បភទសរមព ជា អស់រយុះភេលក្បាបំីឆ្ន មំរភ ើយ, 
ភយើងបានរសាង រភជ្ឿទ រចៃិត ទនំ រចៃិតភររ តិ៍ភ ម្ ុះ ៃតមលទើីារលអក្េមទងំភសវរមមលអែល់អៃិ្ិជ្នរបស់ភយើងរន ងវស័ិយ ិរញ្ញ វៃថ  
ដែលរមួចំដណរជ្ួយ អភ្វិឌ្ឍនភ៏សែឋរិចច ក្បភទសរមព ជា។ ជារដ់សតងភៅឆ្ន ២ំ០២១ មានើលប៉ាុះពាល់ៃិចៃចួ តនក្បារច់ំភណញស ទធ 
ក្បាររ់មច ី និងរំភណើ នក្ទេយសរមម ភទុះបីសថិៃរន ងើលប៉ាុះពាល់តនជ្ំងឺរូវែី១៩ រភ៏ោយ។ ក្ទេយសរមមសរ បរបស់ភយើងគឺ ១,២៩ 
ពានល់ានែ លាល អាភមររិ ្យច ុះចំនួន ៣,២៣%  ធាល រច់ ុះេី ១,៣៤ ពានល់ានែ លាល អាភមររិ   រន ងឆ្ន  ំ២០២០   ដែលមានឥណ
ទនរមួ  ចំននួ ១០២,៦៣  លានែ លាល អាភមររិ រន ងឆ្ន  ំ២០២១ ចំដណរក្បារច់ំភណញស ទធភក្ យភេលបងេ់នធគ ឺក្ៃវូបានសភក្មច 
ជាមយួនឹងចនំួនទរឹក្បារច់នំនួ ៣៥.៥៨៣.៨១២ ែ លាល អាភមររិ រន ងឆ្ន  ំ២០២១ ដែល ចំណូលេីក្ទេយសរមម នងិ ចណូំលេីមូល
ធន ឈរភៅ ២,៧៤% និង ១៣,២៩% ភរៀងគាន  ។ ទំ ំសំភេៀៃឥណទនមានចំនួន ៨៨៧.៧៤២.៦៩៥ ែ លាល អាភមររិ បានធាល រ់
ច ុះ ៥,៥៦% ភបើភក្បៀបភធៀបភៅនឹងឆ្ន មំ នចំនួនដៃ ៩៤០.០៤៦.៦៤៤ ែ លាល រអាភមររិ ភោយមានអនរខច ី២,០៧៤ នារ ់ខណៈភេល
ដែលសំវធិានធនខាៃបង ់ រន ងឆ្ន  ំមានចនំួន ៤,៥៨ លានែ លាល អាភមររិ នងិ មានឥណទនមនិែំភណើ  រ គឺ ០% រន ងឆ្ន  ំ២០២១ 
។ បដនថមេីភនុះភទៀៃ ភែើមទ នរបស់ភយើង គឺ ១៨៥ លានែ លាល អាភមររិ ក្េមទងំ ឥណទនជាល យដខមររបស់ភយើង សភក្មចបាន 
១០,១៧% ភសមើនងឹ ៩០,៨៥ លានែ លាល អាភមររិ  ដែលសភក្មចបាន តាមបទបបញ្ញៃតិតន ធនាគាជាៃិរមព ជា ភែើមបសំីភរចភគាលភៅ 
អាជ្ីវរមម និង យ ទធសាស្រសតរណំៃភ់ោយទសីាន រ ់ររណ្តត ល សំភេៀៃទំ ំឥណទន ក្បារច់ំភណញស ទធ ក្បារប់ភញ្ញ ើ នឹងរេំងឹថ្លនឹង
មាន រធាល រច់ ុះភៅរន ងឆមាសទីមយួ ភ ើយ នងឹភងើបភឡើងវញិភៅឆ្ន  ំ២០២១ ភោយសារ រររីរាលោល ជ្ងំឺរូវៃី ១៩ ។ 

    

   ក្បារប់ភញ្ញ ើរបស់អៃិ្ិជ្នក្ៃូវបានចាៃទ់ រជាក្បារប់ភញ្ញ ើមយួែសំ៏ខាន ់ សំរាបក់្បៃបិៃត ិរធនាគារនាត្ងទ៣ី១ ដខធនូ ឆ្ន  ំ
២០២១ មានចំននួ ៣៥.៥៦ លានែ លាល អាភមររិ រមួមាន ៦.១៧៥ គណនី ។  អន បាៃសាចក់្បារស់នទីយភាេ មានចំននួ 
១៤៨,៥៩% ដែលអន ភលាមតាមបទបបញ្ញៃតិ រនំៃក់្ៃមឹ ១០០% ភៅត្ងទី ០១ ដខមររា ឆ្ន  ំ២០២០ ។  បដនថមេីភនុះភទៀៃ ភយើងរេំងឹ
ថ្ល ក្បារប់ភញ្ញ ើរបស់អៃិ្ិជ្ន និង ក្បាររ់មចេីីទសីាន រ ់ររណ្តត លនឹងភរើនភឡើងសំរាបឆ់្ន ភំក្ យបីឆ្ន ខំាងម ខភទៀៃ។ ក្បភ្េមូលនិ
ធិសំខាន ់ គឺ មានក្បភ្េមរេី រខចីក្បារេ់ទីីសាន រ ់ររណ្តត ល ដែលវជ្ួយ រមួចំដណរែល់រំភណើ នភសែឋរិចចរមព ជាជាមយួត្លភែើម
ទបរបស់េួរភយើងេីទសីាន រ ់ររណ្តត ល។ ភែើមទ នដែលមានើតល់ភោយទសីាន រ ់ររណ្តត លមាន ១៨៥ លានែ លាល រអាភមររិ និង 
ៃតមលមូលនធិិផ្ទទ ល់ស ទធមានចនំួន ២៦៨.៦៧៩.៨២៧ ែ លាល រអាភមររិ រន ងឆ្ន  ំ២០២១ ដែលភរើនេ ី២៤០.៨៧០.៣៨០  ែ លាល ភមររិ

សាររបសអ់គ្គនាយកិា 

 

 

អគ្គនាយកិាធនាគារ តៃវ៉ា ន ់ខអូបភ ើភរធវី សាខា នភំេញ 
 

 



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៨ 

 

   
 
  រន ងឆ្ន  ំ២០២០ គឺ ជាមូលោឋ នភែើមទ នរងឹមាខំាល ងំ ភ ើយភលើសេីរំរៃិអបបបរមា តនបទបបញ្ញៃតិរបស់ធនាគារជាៃិ តន រមព ជា ដែលើត

ល់ភអាយភយើងនូវឳ សបដនថមភទៀៃរន ងលរខខណឌ តនរំភណើ នរេំឹងទ រ ភែើមបដីរលមអអន បាៃភែើមទ ន ។ ភលើសេីភនុះភទៀៃនា ដខ ធនូ 
ឆ្ន  ំ ២០២១  អន បាៃភែើមទ ន ឬអន បាៃសាធនភាេរបស់ភយើងមានចនំួន ២៨,០៧% ដែលខពស់ជាង  លេីឆ្ន មំ នចនំួន 
២៤,២៣% ឆ្ន  ំ២០២០ ភោយសារដៃ  រភើទរក្បារេ់ីក្បារច់ំភណញររាទ រ ភៅភែើមទ នរន ងចនំួន ៣៥ លានែ លាល រ គិៃក្ៃឹមត្ងទ ី
១៤ ដខ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២១ រន ងភគាលបំណងភែើមបអីន ភលាមតាមអន បាៃសាធនភាេអបបបរមាដែលមានរន ងបទបបញ្ញៃតិធនាគារជាៃិតន
រមព ជាចំននួ១៥% បូរនឹងក្ទនាបភ់ែើមទ នខ នភសើភវស ិន ឈរភៅ ១,២៥% និង ២,៥០% ភរៀងគាន  និង េក្ងងឹបដនថមក្បៃិបៃតិ រភៅ
ទូទងំ ក្បភទសរមព ជា និង បភងាើន វសិាលភាេក្បៃិបៃតិ  របដនថមសំរាបស់ាខា ភ្នភំេញ។  
 
 ធនាគារ តៃវ៉ានខូ់អបភភ្ើភរធីវ សាខាភ្នភំេញ បានខិៃខអំស់េីសមៃថភាេ  េក្ងីរសរមមភាេអាជ្ីវរមមភោយដើអរភលើភគាល
បំណងក្បៃិបៃតិ រជារល់ារន់ិងយ ទធសាស្រសត ដែលបានអន មៃ័ភោយ ទសីាន រ ់ររណ្តត លភែើមបសីភក្មចភគាលភៅរបស់ភយើង។ 
ភយើងបនតមានស ទិែឋិនិយមអេំី រអភ្វិឌ្ឍភសែឋរិចចរបស់ក្បភទសរមព ជាសក្មាបឆ់្ន ភំក្ យបនាទ បេ់ី រររីរាលោលជ្ំងឺរូវែី១៩ មាន
ភាេក្បភសើរភឡើង។ភយើងភជ្ឿជារថ់្លបណ្តត ញសាខារង រមួជាមយួភសវរមមធនាគារភអឡិចក្ៃូនិរ E-banking ដែលបាននិងរេំ ង
ក្បៃិបៃតិ រភោយភជាគជ្យ័ភែើមបើីតល់ជូ្នអៃិ្ ិជ្នរបស់ភយើងរន ង រចូលភៅ នគ់ណនីរបស់េួរភគភើទរក្បារេ់ីតៃវ៉ានភ់ៅតៃវ៉ាន។់ 
បភងាើៃបណ្តត ញភសវរមម ិរញ្ញ វៃថ ដែលមានភាេង្កយក្សួលជាងម នសក្មាបអ់ៃិ្ជិ្នដែលមានក្សាបន់ិងភែើមបទីរទ់ញអៃិ្ិ
ជ្នស ត ន េល រន ង រភឆលើយៃបភៅនឹងៃក្មូវ ររបស់អៃិ្ ិជ្នរន ងក្សុរយា៉ា ងភក្ចើន។ 

 

ភយើងភជ្ឿជារយ់ា៉ា ងម ៃមាថំ្លបណ្តត ញសាខារងរបស់ភយើង នឹងើតល់ភាេង្កយក្សួលែល់អៃិ្ិជ្នដែលមានក្សាប ់ នងិ
បភងាើៃស ត ន េលភែើមបទីរទ់ញអៃិ្ិជ្ន្មីៗ ។ ជា្នូរមរវញិ ចំដណរទីើាររបស់ភយើងរន ងក្បារច់ំភណញ ើលបក័្ៃរំចី និងក្បារ់
បភញ្ញ ើនឹងភរើនភឡើងភក្ចើនឆ្ន ែូំចដែលបានភក្គាងទ រ ។  

 
 នាងខា ំមានរៃិតិយសសូមដ្លងអំណរគ ណយា៉ា ងក្ជាលភក្ៅ និង ភ ៃសរភសើរែភ៏សាម ុះសម័ក្គែល់អៃិ្ ិជ្ន ជ្នជាៃិចិន និង
តៃវ៉ាន ់ តែគូអាជ្ីវរមម  គណៈក្គបក់្គង និង ប គគលិរក្គបជ់ានថ់្លន រដ់ែលបានចូលរមួចំដនរភធើវអាយមាន រររីចភក្មើនជាមយួគាន ។ 
មា៉ាងភទៀៃ នាងខា ំរសូ៏មភ ៃសរភសើរើងដែរ ែល់មស្រនតធីនាគារជាៃិតនរមព ជា និង ក្គបស់ាថ បន័ធនាគារដែលើតល់ក្បឹរាភយាបល់គាំ
ក្ទែល់ភយើងសំរាបរ់យុះភេលរនលងភៅភ ើយ។



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៩ 

 

 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ១០ 

 

 

  ចកខវុិសយ័កម្ពុជា ២០២២ 
 

ក្រសួង ិរញ្ញ វៃថ បានេាររណ៍ើលិៃើលជាៃិសរ ប ឆ្ន ២ំ០២២ របស់រមព ជា រេំឹងថ្លនឹងភរើនភឡើង ៥,៦ ភាគរយ  

   
ភសែឋរិចចរបស់រមព ជាភៅឆ្ន ២ំ០២២ ក្ៃូវបានេាររណ៍ថ្ល នឹងភរើនភឡើងរន ងរងវង ់ ៥,៦ ភាគរយ ភ ើយ្នែល់រំភណើ នស ត ន 
េលរន ងរយុះភេលមធយម ភោយគាកំ្ទភោយ  ៃក្មូវ រសរលនិង រសទ ុះភងើបភឡើងវញិបនតិចមតងៗ តន ទំន រចិៃតរន ង រវនិិ ភយាគ។ 
 
រំភណើ នើលិៃើលរន ងក្សុរសរ បក្ៃូវបានភលើរភឡើងភៅ រន ងរិចចក្បជ្ ំទីក្បឹរាសតីេី រវយៃតមលភលើ ទសសនវស័ិយភសែឋរិចចមា៉ា ក្រូ
ភសែឋរិចច នងិ សក្មាបស់ាថ នភាេសរល និង ៃបំន ់រមួទងំភៅរមព ជារន ងឆ្ន  ំ២០២១-២០២៥ ដែលភធវើភឡើង លេតី្ងេ ធ ភក្ ម
អធិបៃីភាេ ភលារ វងស ីវសិស ៃ រែឋភលខាធិ រក្រសួងភសែឋរិចច និង  ិរញ្ញ វៃថ  ។ 
 

រំភណើ ន នដ់ៃក្បភសើរភឡើងតនៃក្មូវ រេភិ្េភលារ នងិ  រភងើបភឡើងវញិបនតិចមតងៗ តនទំន រចិៃតតន រវនិិភយាគ  រអន វៃត
ក្របខណ័ឌ  យ ទធសាស្រសត នងិ រមមវធិីភែើមបសីាត រ និង ភលើររមពស់រំភណើ នភសែឋរិចចរមព ជា រន ង ររស់ភៅជាមយួ រូវែី-១៩ រន ងគនលងធមម
តា្មីឆ្ន  ំ២០២១-២០២៣ គជឺារតាត សាត រភសែឋរិចចរបស់ រមព ជាភឡើងវញិ។ ភសចរតីដ្លង រណ៍របស់ក្រសួងបាន នយិាយថ្ល  ររី
លូៃលាស់ក្ៃឡបម់រវញិនូវ ស ត ន េលរបស់ខលួន និង េក្ងឹងភាេធនន់ឹងភសែឋរិចចសងគម ភែើមបសីភក្មចបាននូវ រអភ្វិឌ្ឍន៍
ក្បរបភោយចីរភាេ។ 
 

ភសចរតីដ្លង រណ៍បានបដនថមថ្ល រររីរាលោលជាសរលតនជ្ំងឺរូវែីឥ១៩ និង និនាន  រភសែឋរិចចភៅរន ងរយុះភេលតន រភងើប
ភឡើងវញិភនុះ បានបង្កា ញេីភាេខាល ងំតនរចនាសមពន័ធ និង ភាេទនភ់ខាយតនភសែឋរិចចេិភ្េភលារ រែូ៏ចជាក្បភទសនមីយួៗើងដែរ។ 

 

រមព ជាក្ៃូវភផ្ទត ៃភលើចំណ ចខាល ងំរបស់ខលួន តាមរយុះ រេក្ងងឹមា៉ា ស ីនតនរំភណើ នភសែឋរិចច ដែលេឹងដើអរភលើ វស័ិយើលិៃរមម ដែល
មាន ស ត ន េលខពស់ ក្សបតាមនិនាន  រតន រភធវើ រវនិិភយាគខខ សគាន ភលើមូលោឋ នើលិៃរមមេីក្បភទសរន ងៃំបន។់  
 

ក្រសួងបាននយិាយថ្ល រសិរមមភៅដៃ ជាវស័ិយយ ទធសាស្រសតែ ៏សំខានស់ក្មាបរ់ំភណើ ន រែូ៏ចជា រ រពារសនតិស ខភសបៀង ដែល
អាច ជាបញ្ហា  ក្បឈមសរលនាភេលអនាគៃ ខណុះដែល រភរៀបចំរន ងវស័ិយភទសចរណ៍ក្សបតាម រភងើបភឡើងវញិ និង 
និនាន  រ រក៏្ៃូវដៃជាអាទិភាេ និង ធនធានដែលក្ៃូវភក្បើក្បាស់ឲ្យបានក្ៃឹមក្ៃូវ។ 

 

បដនថមេីភលើ រទរទ់ញ រវនិិភយាគ្មី ដែលអាចជា តាលីររ ឬ ជារមាល ងំជ្ំរ ញ្មីសក្មាបរ់ំភណើ នភសែឋរចិចភៅរន ងបរយិា ស
្មី គឺជាភរឿងដែលមនិអាចខវុះបាន។ 
 

ភ ោឋ រចនាសមពន័ធចាបំាចទ់ងំដើនរ សូ វដវរ និង ោៃដវរ ភែើមបគីាកំ្ទសរមមភាេភសែឋរិចចភលើក្គបវ់ស័ិយ ជាេិភសសល បបំបាៃ់
ឧបសគគភសែឋរិចចរន ងសង្កវ រើ់លិៃរមម ភែើមបបីភងាើៃ បរយិា សអំភណ្តយើលសក្មាបរ់ភំណើ ន នងិ  រវនិិភយាគរបស់វស័ិយរជ្ន 
ជាេិភសសវស័ិយស ក្គាសធ នៃូច នងិ មធយម ដែលជារាលមា៉ា ស ីនតនរំភណើ នភសែឋរចិចក្បរបភោយចីរភាេ រន ងក្បភទសរមព ជា 
ក្ៃូវបានដណនាឲំ្យសាងសង។់. 
 

ក្រសួងបានេាររណ៍ថ្ល រំភណើ ន ើលិៃើលជាៃិសរ ប របស់រមព ជា ក្ៃូវបានភគរេំងឹថ្លនឹងភងើបភឡើងវញិរន ងអក្តារំភណើ នទប 
៣,០ ភាគរយ ភៅឆ្ន  ំ២០២១ េី រធាល រច់ ុះ ៣,១ភាគរយ ភៅឆ្ន ២ំ០២០។ រំភណើ នភនុះក្ៃូវបានគាកំ្ទភោយ ភាេខាល ងំតនៃក្មូវ រ 
ខាងភក្ៅ ដែលឆល ុះបញ្ហច ងំភៅរន ងរំភណើ ន តនវស័ិយឧសា រមម។ ជាេិភសស អន វស័ិយ ៃភ់ែរ នងិ ើលិៃរមមមនិដមន ៃភ់ែរ រ៏
ែូចជាវស័ិយរសិរមម ។ 

   ក្បភ្េ: ដខមរ ថ្លម



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ១១ 

 

 
 ផ្ននការនិងយទុ្ធសាស្រសតរបសធ់នាគារ 

 
     ភគាលភៅរមួរបស់ភយើងគឺភផ្ទត ៃភលើអៃិ្ ិជ្នតៃវ៉ាន ់នងិ ក្រុម   នរន ងក្សុរ ។ ជាេិភសសមានក្រុម   ន្មីៗ ចងទ់ិញែ ីរន ង រ
សាងសងភ់រាងចក្រសំរាបភ់ធវើអាជ្ីវរមមដែលមានក្បៃបិៃតិ រភើទរមូលនិធ ិ នឹង ទទួលបានភាេង្កយក្សួលជាមយួភសវរបស់ធនាគារ
ភយើង។ អៃិ្ិជ្នទងំអស់នងឹទទួលបានអៃថក្បភយាជ្នប៍ី  ១: ៃតមលសមរមយនឹងក្បរួៃក្បដជ្ងរន ងទីើារ រង្ករ ២:  ៃប់នថយ រខរ
ខានភេលភវលាភលើជ្ីវភាេក្បចាតំ្ង ៣: និងភសវរមមដែលទទួលបានភាេទ រចិៃតនិងមាន ទំនារទ់ំនងលអ។ 

 

 ក្បាររ់មចនីងឹបភងាើៃបានជាសរមមភាេអាជ្ីវរមមសំរាបស់ាខា ភៅភេលដែលចំណូល រក្បារក់្ៃូវជាចណូំលែសំ៏ខានរ់ន ង រ
ចូលរមួចំដណរសំរាបស់រមមភាេធនាគារពាណិជ្ជភែើមបបីំភេញតាមភគាលភៅរបស់ភយើង។ វក្ៃូវបានរេំឹងទ រថ្លចនំួនក្បាររ់មចជីា
មធយមសំរាបស់ាខានងិ ក្បាបំ ី រយិាល័យ   និង  រើតល់ ក្បាររ់មចដីែលរេំឹងទ រក្បដ ល ២០០លានែ លាល រស រែឋអាភមររិ ភរៀង
រាល់ឆ្ន  ំសំរាប៣់ឆ្ន  ំភក្ យ ភទៀៃ។ 
 
 រំណៃនូ់វ រើតល់ក្បាររ់មចភីៅភលើទីើារភអាយមានភសថរភាេ និងមានស ត ន េលែល់ទីើារ ភសែឋរចិចភៅរមព ជា និងសំភេៀៃ
ឥណទនដែលភយើងមានយ ទធសាស្រសតែូចខាងភក្ ម៖ 

 
១០%- ិរញ្ញបបទនភក្បើក្បាស់ និងើគៃើ់គង ់ ជាេិភសសដែលមានក្ទេយធានាភលើអចលនក្ទេយ និង ភគ ោឋ ន ឥណទន
ប គគល ដែលមានទំ ំឥណទន ៣ម នឺ ភៅ ៣០ម នឺែ លាល រ ។ 

 
៦០%- រើតល់រមចអីាជ្ីវរមមសំរាបស់ ក្គាសធ នៃូច-មធយម ដែលមានែូចជា រលរែ់  ំនិងលររ់ាយ នងិ រើតល់ភសវ 
 វស័ិយើលិៃរមមនិងរសិរមម ដែលមានទំ ំឥណទន៣០ម នឺ ភៅ៥លានែ លាល  ស រែឋអាភមរចិ ។ 

 
៣០%- រើតល់រមចភីលើសាជ្ីវរមម ដែលមានែូចភរាងចក្រក្ទងក់្ទយធំនងិភរាងចក្ររបស់ពាណិជ្ជររតៃ វ៉ាន ់ នងិ វស័ិយ
ពាណិជ្ជរមមធំៗជាភែើម ដែលមានទំ ំឥណទន១លានភៅ ១០លានែ លាល រស រែឋអាភមររិ ។ 
 

 នាច ងឆ្ន  ំ២០២១ សាខា សំភរចបាន ១០,១៧% ភែើមបអីន ភលាមភៅតាម រមចឥីណទនជាក្បារភ់រៀល ១០% តន សំភេៀៃឥណ
ទន សរ ប ។ ភែើមបអីន ភលាមភៅតាមបទបបញ្ញៃតិ សាខារំេ ងដៃដសវងររតែគូស  រ ឬ អនរខចីភែើមបខីចីឥណទនក្បារភ់រៀល ៃតមលដើអរ
ភៅតាមទីើារ នងិ រចរចារ និង  រភែញត្ល LPCO ជាក្បារភ់រៀល និង ទរទ់ញអនរោរក់្បារប់ភញ្ញ ើភែើមបគីាកំ្ទែល់ឥណទនជា
ក្បារភ់រៀលរបស់ភយើង ។ 
 

 ចំណូលមនិដមន រក្បារដ់ែលនឹងភរើនភឡើងតាមរយៈសរមមភាេរបស់ធនាគារ ភោយបានបភងាើៃសាខារងភើសងភទៀៃ ។ ភៅឆ្ន ំ
២០២១ ចំណូលមនិដមន រក្បារប់ានសភក្មច ៥៦៩.៧៣៣ ែ លាល រស រែឋអាភមររិ បានមរេី ត្លែំភណើ រ រក្បាររ់មច ីនិង ត្ល រភើទរ
ក្បារ ់។ បដនថមេីភនុះ ភយើងរេំងឹថ្លបភងាើៃចំណូលក្បដ ល ៦០០ពានែ់ លាល រ ែល់ ៨០០ពានែ់ លាល រ ភរៀងរាល់ឆ្ន  ំភៅរយុះភេល ៣ ឆ្ន ំ
ខាងម ខ ។, 
 ធនាគារភយើងនឹងបនតអភងាៃ នងិភក្ជ្ើសភរ ើសម ន រើតល់ឥណទន និងភែើមបបីភងាើៃ រក្ៃួៃេិនិៃយឥណទនៃឹងរ ងឹនិងមានក្បសិទធិ
ភាេនិងក្ៃៃួេិនៃិយភែើមបរីរាក្ទេយសរមមរងឹមា ំ ។ ភយើងនឹងររាភាេម៉ាៃច់ៃភ់លើ រតាមោនរន ង រអន ភលាមតាមចាបស់តី រ រ
ក្គបក់្គងោនភិ្យ័  រក្បឆ្ងំ រសមាអ ៃក្បារ ់និង  ក្បយ ទធក្បឆ្ងំនងឹ ភភ្វររមម ភលើភអបធនាគារចល័ៃ និងបភងាើនបទោឋ នរន ង រ
ក្ៃួៃេិនៃិយ។ 
 

  រក្បឆ្ងំនឹង រសមាអ ៃក្បារ ់និង មស្រនតអីន ភលាមតាមចាប ់គឺសំខាន ់និងក្ៃូវបានេិនៃិយយា៉ា ងក្បុងក្បយៃ័នភោយសាខា ភែើមប ី
ភគារេភៅតាមបទបញ្ហញ ៃតិធនាគារជាៃិតនរមព ជា នងិ អន ញ្ហញ ៃភអាយប គគលិរយល់ែឹងេ ីរក្បឆ្ងំនឹង រសក្មាៃក្បារ ់បនតបណត ុះប
ណ្តត លសំរាបេ់ួរភគ នឹងក្ៃូវភធវើជាភរៀងរាល់ដខ ចំដណរ របណត ុះបណ្តត លេីខាងភក្ៅ នងឹក្ៃូវភធវើភឡើងយា៉ា ងភោចណ្តស់ ជាភរៀងរាល់
ឆ្ន ំម មតង និង មស្រនតីអន ភលាមតាមចាប ់ គឺ ទមទរ  រចូល រមួបណត ុះបណ្តត លយា៉ា ងភោចណ្តស់ ១៥ ភមា៉ា ងមតង ជាភរៀងរាល់ឆ្ន ,ំ 
ចំដណរ ប គគលិរ និង ប គគលិរជានខ់ពស់ទងំអស់ គឺទមទរ រចូលរមួបណត ុះបណ្តត ល រយុះភេលក្បាមំយួមា៉ា ងជាភរៀងរាល់ឆ្ន  ំ ។ 
ភយើងបាន ភធវើឱ្យក្បភសើរភឡើងក្បេន័ធ Transaction Monitoring Powered by SAS system របស់ភយើង និង Indicator Parttem ដែល
មានក្សាបច់ំនួន ៧ ភែើមបកី្ៃួៃេិនិៃយនងិក្គបក់្គងក្បៃិបៃតិ រ និង សរមមភាេ គួរឱ្យ សងសយ័។  
 

 បភងាើនទំ ំមូលនិធេិីទសីាន រ ់ររណ្តត លភែើមបគីាកំ្ទ ែល់ក្បៃិបៃតិ រឥណទន នងិ ដរសំរលួរចនាសមពន័ធរបស់ឥណទន 
ភោយេក្ងីរទំ ំឥណទន នងិ ភក្បើក្បាស់នូវមូលនធិិ រពារឥណទនភែើមប ីៃប់នថយទក្មងោ់និភ្យ័ និង បភងាើនក្បារច់ំភនញក្ទេយ
សរមម្លឹងោនភិ្យ័ ដែលរនំៃភ់ោយទសីាន រ ់ររណ្តត ល និង បភងាើនក្បសិទធភាេរន ង រដបងដចរមូលធន ភោយបញ្ចូលក្បារ់
ចំភណញ  ភលើក្ទេយសរមមដែល្លឹងោនិភ្យ័ និង ក្ទេយសរមមដែល្លងឹោនិភ្យ័គៃិជាមធយម ភែើមបភីធវើ រវយៃំតលភោយ ទីសាន រ់
 ររណ្តត ល រន ង រដរដក្បរចនាសមពន័ធ តន ក្ទេយសរមមឥណទន។



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ១២ 

 

 
 
េក្ងឹងនងិយរចៃិតទ រោរប់ដនថមភទៀៃតនអន បាៃភសាធនភាេ គ ណភាេក្ទេយសរមម ជ្ំ រសនទនីយភាេ អភ្បិាលរិចចលអ និង រ
ក្ៃួៃេិនៃិយតើទរន ងភៅរន ង រអន ភលាមភៅ នឹងចាប ់និងបទបបញ្ញៃតិធនាគារជាៃិតនរមព ជា និងនិយៃ័ររភើសងភទៀៃ។ មស្រនតីអន វៃតចាប ់
និងសវនររតើទរន ង ភែើមបកី្បាក្ស័យទរទ់ងគាន យា៉ា ងង្កយក្សួលជាមយួ និយៃ័ររ រន ង រេក្ងីរ រ អន វៃតចាប ់ និងបទបបញ្ញៃតិ
អន ភលាមភៅតាមធនាគារជាៃិតនរមព ជានិងនិយៃ័ររ ែតទភទៀៃភអាយមានក្បសិទធិភាេ។ ភែើមបរីរាអន បាៃភែើមទ នក្គាបក់្គាន ់ឬអន 
បាៃភសាធនភាេ ភអាយភលើស ររំរៃិអបបបរមា ១៥% បដនថមក្ទនាប ់ភែើមទ ន ១,២៥% នងិ ២,៥% ភរៀងគាន ។ បចច បបននធនាគារអាច
ភក្បើក្បាស់ក្ទនាបភ់ែើមទ នសូនយរ ូៃមាន រជូ្នែំណឹងេីធនាគារជាៃិតនរមព ជាភោយសារដៃមាន ើលប៉ាុះពាល់េីជ្ំងរូឺវែី-១៩។ 
 
  រោរក់្បារប់ភញ្ញ ើ និង ររមចេីីធនាគាររណ្តត ល ដែលសរមមភាេសនូរបស់សាខា និងសាខារងទងំក្បាេំីរ ជាក្បភ្េសំខានត់ន
មូលនីធិ គឺភែើមបើីគៃើ់គងែ់ល់ រើតល់ក្បាររ់មច។ី ភយើងរេំងឹទ រថ្ល  រោរក់្បារប់ភញ្ញ ើ និងរមចេីីធនាគាររណ្តត លនឹងភរើនភឡើង
ក្បដ ល ១៥០ លានែ លាល អាភមររិ ជាភរៀងរាល់ឆ្ន  ំសំរាបប់ីឆ្ន ខំាងម ខភែើមបើីគៃើ់គងែ់ល់ រើតល់ឥណទន និងក្បៃិបៃតិ ររបស់ភយើ
ង។ ភ ើយធនាគាររម៏និជ្បួក្បទុះ នឹងបញ្ហា នានាដែលទរទ់ងនងឹសនទនីយភាេ និងរងវុះខាៃមូលនធិីភោយភយើងមាន រើគៃើ់គង់
មូលនិធិេទីីសាន រ ់ររណ្តត លភៅតៃវ៉ាន។់ ជាមយួនឹង របភងាើៃសាខារងសនទ ុះរំភណើ នតនក្បៃិបៃតិ រនឹងបនតេក្ងឹងក្បារប់ភញ្ញ ើរន ង
ក្សុរ នងិខិៃខំ ភែើមបសីភក្មចបាននូវភគាលភៅ ដែលបានរំណៃភ់ោយទសីាន រ ់ររណ្តត លនិង បភងាើៃមូលោឋ នក្គឹំុះតន រអភ្វិឌ្ឍន ៏
យា៉ា ងក្ជាលភក្ៅ និងក្បៃិបៃត ិរក្បរបភោយនិរនតរភាេ សក្មាបធ់នាគារតៃវ៉ានខូ់អបភភ្ើភរធីវ សាខាភ្នភំេញ ភៅរន ងក្បភទសរមព ជា។ 
 
 ភោយសារដៃ រររីរាលោលរូវែី-១៩ និង  រប៉ាុះទងគិចភសែឋរិចច, រន ងដើន ររយុះភេលខលី ភយើងអន វៃតតាម រដណនា ំ នងិ 
ភគាល រណ៌ដណនាេំី ធនាគារជាៃិតនរមព ជាធនាគារតៃវ៉ានត់ាមោនវយៃំតលេីឥណទនភរៀបចំភឡើងវញិេីម នគិៃក្ៃឹមត្ងទ ី៣១ ដខ
ធនូ ឆ្ន  ំ ២០២២ និង បនតើតល់សមបទនភលើ រភរៀបចំរចនាសមពន័ធអៃិ្ ិជ្ន ក្បាររ់មចកី្គបដ់ើនរភែើមបសីក្មាលបនទ រ របស់េួរភគរ ូៃ
ែល់ដខមិ្  នា ២០២២ អន វៃតតាមសារាចរដណនារំបស់ធនាគារជាៃិតនរមព ជា  និង តាមោនសាថ ន រណ៌រូវែី-១៩ និង សាថ នភាេ
ភសែឋរិចចភអាយ បានែិៃែល់។ 
 
 ភធវើភអាយក្បភសើរភឡើងនូវ ក្បេន័ធធនាគារសនូលំ និង បភងាើៃក្បេន័ធភវទិ ្មី ភែើមបទីញយរ ទិនននយ័សក្មាបរ់បាយ រណ៍របស់ 
ធនាគារជាៃិតនរមព ជាជាក្បចាតំ្ង និង ក្បចាដំខដែលបភងាើៃរបាយ រណ៌តាមចាបភ់អាយបានទនភ់េលភវលា ភែើមបភីឆលើយៃបនឹង ៃក្មូវ
 រ បទបបញ្ញៃតិ។ 
 
 សាខាទងំក្បាបំី ជាដើនរមយួតនដើន រអាជ្ីវរមម នងិ ក្បេន័ធ E-banking ធនាគារចល័ៃ ដែលមាន រចូលរមួេសីមាជ្ិរ
បាគង និង មា៉ា ស ីន ATM ភែើមបើីតល់ភសវរមមភអាយ នក់្បភសើរែល់អៃិ្ជិ្ន រន ងក្បភទសរមព ជាសំរាបរ់យុះភេល៣ ឆ្ន ភំទៀៃ។ 
    

   ភយើងនឹងគាកំ្ទែល់រាជ្រោឋ ភ្បិាលរន ងរមមវធិីអភ្វិឌ្ឍនភ៍សែឋរិចច ដែលជ្ំរ ញភលើរទឹរចិៃតែល់វស័ិយរសិរមម នងិ ស ក្គាស ធ ន
ៃូច និង មធយម ដែលក្ៃូវបានចាៃទ់ រជាសសរភសែឋរិចចជាៃិ។ មូលនិធិ និង រចិចខំក្បងឹដក្បង ដែលនងឹក្ៃូវជ្ួយ ែល់ គំនិៃើតួចភើតើម
ទងំទាយ។  រេក្ងរីរបស់សាខា នងឹជ្ួយ បភងាើន រង្ករ និង ជ្ីវភាេរស់ភៅ របស់ក្បជាជ្ន ។ ភយើងនឹងជ្ួយ អភ្វិឌ្ឍននូ៍វជ្ំនាញ្មីៗ  
ែល់ប គគលិរក្គបលំ់ោបថ់្លន រ ់។ 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ១៣ 

 

 

 

ការពាករណ៍អនុបាៃសខំាន់ៗ 

  

ផ្ននការអាជីវកម្ម ឆ្ន ២ំ០២១ 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ប្បភ ទ 

២០២០ 

ជាក្ផ់្សាង 

២០២១ 

ជាក្ផ់្សាង 

អប្តាក្ភំណើននវូ 
ឆ្ន ំបនាបនាទ ប(់េាក្រណ)៏ 

េាក្រណ ៏

អប្តាក្ភំណើន ទឹក្ប្បាក្់ក្ភំណើន ២០២២ 

ក្ទេយសរមមសរ ប ១.៣៤១.៦២០.៦៥១ ១.២៩៨.២៣៣.៧២១ ១៩% ២៤៥.៨៨០.២៦៨ ១.៥៤៤.១១៣.៩៨៩ 

ទំ ំឥណទន ៩៤០.០៤៦.៦៤៤ ៨៨៧.៧៤២.៦៩៥ ២២% ១៩៦.១០៥.៣៣១ ១.០៨៣.៨៤៨.០២៦ 

ក្បារប់ភញ្ញ ើមានរំនៃជ់ាមយួធនាគារភើស
ងៗ ៥១.៧៦០.៦៨៧ ៦៨.៤៨៣.៤០០ N/A ៣.១២៧.៣៦០ ៧១.៦១០.៧៦០ 

ក្បារប់ភញ្ញ ើអៃិ្ ិជ្ន ៤០.០៨៤.៧២៤ ៣៥.៥៦៥.៧១២ ១៧៥% ៦២.១៧៤.៧៨២ ៩៧.៧៤០.៤៩៤ 

រមចេីទីសីាន រ ់ររណ្តត ល ៩៣៨.០០០.០០០ ៩១៣.០០០.០០០ -១% (១០.០៣៧.៩០៩) ៩០២.៩៦២.០៩២ 

ចំណូល រក្បារ ់ ៦៧.៣៨៧.៩៩៥ ៦១.៦៦៦.២៧៣ ៩% ៥.៥៣២.៣០៥ ៦៧.១៩៨.៥៧៨ 

ចំណូលរតក្មនងិភជ្ើងសារ ២៧៥.២២៨ ១៤៧.១២៤ -១០៧% (១៥៧.២២៦)  (១០.១០២)  
ចំណ្តយ រក្បារ ់ ១៥.៣១៣.៩៦៨ ៧.១៩៩.១០៣ ៣៩% ២.៨០៧.៩២៣ ១០.០០៧.០២៦ 

ក្បារច់ំភណញស ទធរន ងឆ្ន  ំ ៣៦.៥៩៦.៣៨៨ ៣៥.៥៨៣.៨១២ ១០% ៣.៣៨៦.១២១ ៣៨.៩៦៩.៩៣៣ 

ចំណូលេីភែើមទ ន ១៥,៧៧% ១៣,២៩% ១១% N/A ១១,២៩% 

ចំណូលេីក្ទេយសរមម ២,៧៤% ២,៧៤% ៣% N/A ២,៥២% 

ចំណ្តយក្បៃបិៃត ិរ ៦.៥៨៣.៧៦១ ១១.៥៥២.០៦៥ -២៧% (៣.១៦៣.៥១៣)  ៨.៣៨៨.៥៥១,៨៧ 

ភលខភរៀង ប្បភ ទ 
២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ 

(ជាក្់ផ្សាង) (ផ្ននការ) (ផ្ននការ) (ផ្ននការ) (ផ្ននការ) 
១ មូលធនភធៀបនឹងក្ទេយសរមមសរ ប  ១៧% ២១% ១៨.៩៦% ១៩,៧៩% ១៩,៣៧% 
២ បំណ លភធៀបនឹងក្ទេយសរមមសរ ប ៨២% ៧៩% ៨០,៥៦% ៧៩,៩៧% ៨០,២៧% 
៣ អន បាៃបណំ លភធៀបនឹងមលូធន ៤៧៨% ៣៨៥% ៤៣១,៥៥% ៤០៨,២៩% ៤១៩,៩២% 
៤ មូលនិធិស ទធភធៀបនឹងក្ទេយសរមមសរ ប ១៨% ២១% ១៩,៣៥% ២០,០៣% ១៩,៦៩% 
៥ ភែើមទ នថ្លន រទី់១ + ថ្លន រទី់២ ភធៀបក្ទេយសរមម្ លឹងោនិភ្យ័ ២២% ២៥% ២៣,៦០% ២៤,២២% ២៣,៩១% 

៦ ឥណទនមិនៃំភណើ  រភធៀបនឹងឥណទនសរ ប ០,០០% ០,០០% ០,០០% ០,០០% ០,០០% 

៧ ឥណទនមិនៃំភណើ  រភធៀបនឹងក្ទេយសរមមសរ ប ០,០០% ០,០០% ០,០០% ០,០០% ០,០០% 

៨ ោនិភ្យ័ឥណទនធំភធៀបនឹងឥណទនសរ ប ០,០០% ០,០០% ០,០០% ០,០០% ០,០០% 

៩ ឥណទនភធៀបនឹងក្បារប់ភញ្ញើ (មិនដមនធនាគារ) ៨០% ៩៤% ៨៧,១១% ៩០,៥៥% ៨៨,៨៣% 

១០ រក្មិៃ រក្បារ ់ភធៀបនឹងចណូំលែ ល ៧៦% ៨៨% ៨១,៧២% ៨៤.៦២% ៨៣,១៧% 

១១ ចំណូលេីក្ទេយសរមម ២,៧៤% ២,៧៤% ២,៧៤% ២,៧៤% ២,៧៤% 

១២ ចំណូលេីភែើមទ ន ១៥,៧៧% ១៣,២៩% ១៤,៥៣% ១៣,៩១% ១៤,២២% 

១៣ ចំណូលមិនដមន រក្បារ ់ភធៀបនឹងចណូំលែ ល ២% ១% ១,៣៤% ១,១៣% ១,២៣% 
១៤ ចំណ្តយមិនដមន រក្បារ ់ភធៀបនឹងចណូំលែ ល ១៧% ១៩% ១៧,៨៣% ១៨,៤៨% ១៨,១៥% 



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ១៤ 

 

 

  បណ្តត ញសាខា និង សាខារង 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

សាខា ភ្នបំេញ  
អាសយដ្ឋា ន: ផ្ទះបេខ ១៧១ ផ្លូវ នបោត្តម្ (កក្ងជ្ជុង ៣២២ 

សង្កា ត្)់ េឹងបក្ងក្ង ១ ខណ័្ឌ េឹងបក្ងក្ង ោជធានីភ្នបំេញ ក្ម្ពុជា  
ទូរស័ទទ០២៣ ៤៣០ ៨០០  
ទូរសារ: ០២៣ ២១០ ៦៣០ 

 

សាខារង ទឹក្ថ្លល  
អាសយដ្ឋា ន: អគារបេខ  A១១១ ផ្លូវ សហេន័ធរុសសុ ី(កក្ងជ្ជុងផ្លូវ
នរ័ជ្េរចិ) សង្កា ត្ ់ទឹក្ថ្លល  ខណ័្ឌ  កសនសុខ  ោជធានីភ្នបំេញ ក្ម្ពុជា  
ទូរសារ: ០២៣ ៨៨៣ ៩៩១/០២៣ ៨៨៣ ៩៩២ 

ទូរស័ទទ ០២៣ ៤៣០ ៧០៣ 
Swift: TACBKHPP913 
 

សាខារង បោធិ៍ កសនជយ័ 
អាសយដ្ឋា ន: ផ្ទះបេខ ៦២ ផ្លូវ ជាត្ិបេខ ៤ សង្កា ត្់ 
បោម្បៅ  ខ័ណ្ឌ បោធិ៍ កសនជ័យ  ោជធានីភ្នបំេញ ក្ម្ពុ
ជា  
ទូរស័ទទ ០២៣ ៤៣០ ៧០៥  

ទូរសារ: ០២៣ ៧២៩ ៥៤៨  

 

សាខារង សីុធីបសនធរ័ 
អាសយដ្ឋា ន: ផ្ទះបេខ បអ២-២ ផ្លូវ បេខ ១៦៩ 
សង្កា ត្ ់វាេវង ់ ខណ័្ឌ ជ្រេំីរម្ក្ោ ោជធានីភ្នបំេញ ក្ម្ពុ
ជា  
ទូរស័ទទ ០២៣ ៤៣០ ០៥៨  

 

ទូរសារ: ០២៣ ២១០ ៦៣០  

 

សាខារង បសៀម្ោេ 
អាសយដ្ឋា ន: ផ្ទះបេខ ៥៨៣,ផ្លូវជាត្ិបេខ ៦អាA,ភ្ូម្ ិចុង 
បៅសរូ ,សង្កា ត្ ់សលជ្ាម្,ជ្ក្ុងបសៀម្ោេ ,បខត្តបសៀម្ោេ,  
ក្ម្ពុជា 

ទូរស័ទទ ០៩៥ ៩៥៦ ៩៨៨/០៦៩ ៣៥៣ ២៦៥ 

 

សាខារង បវងបជ្សង 
អាសយដ្ឋា ន: ផ្ទះបេខ ៣៤-៣៥ ម្ហាវថិីជ្េះម្ុនីបរត្
(២១៧)A,ភ្ូម្ ិត្ំណាក្ធ់ំ ,សង្កា ត្ ់មានជ័យ ខណ្ឌ  មាន
ជយ័,ភ្នបំេញ, ក្ម្ពុជា 

ទូរស័ទទ ០២៣ ៧២២ ៣៨១ 
 

សាខារង សីហនុ 
អាសយដ្ឋា ន: ផ្ទះបេខ ១៧០-១៧២,ផ្លូវ អូ ០១A,ភ្ូម្ ិ០១,

សង្កា ត្ ់០៤ ជ្ក្ុងជ្េះសីហនុ  ,បខត្តជ្េះសីហនុ,ក្ម្ពុជា 

ទូរស័ទទ ០៣៤ ២១៤ ៨៨៨ 
 

សាខារង រួលណគាក 
អាសយដ្ឋា ន: ផ្ទះបេខ ១៥០B1-១៥០D1ផ្លូវ ៥១៦,ភ្ូម្ ិ

១៣,សង្កា ត្ ់បឹងកករ់ីម្យួ ខេធ រួលណគាកុ,ភ្នបំេញ ,ក្ម្ពុជា 

ទូរស័ទទ ០២៣ ៧២៥ ១៨០ 

 



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ១៥ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ១៦ 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

តារាងរចនាសម្ព័នធរបសធ់នាគារខូអបភ ើភរធីវ សាខា នំភពញ 
 



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ១៧ 

   

 

 

 ការគ្គ្ប់គ្គ្ងហានិ ័យ 
 

  

❖   គ្បព័នធគ្គ្ប់គ្គ្ងហាន ិ័យឥណទាន 

១.    យុទធសាស្រសតបគាេបៅ បគាេនបោរយនិងដំបណ្ើ រារហានិភ្យ័ឥណ្ទាន 
(១)  យ ទធសាស្រសតោនិភ្យ័ឥណទនរបស់ធនាគារគឺក្សបភៅតាម រសភងាៃភមើលបទបបញ្ញៃតិនិង តាមោន ក្បេន័ធតើទរន ងនិងតើទភក្ៅសំរាបស់ាថ បនា និង ភក្បើក្បាស់យនត រក្គបក់្គង ោនិភ្យ័ឥណទន 

ភអាយមានក្បសិទធិភាេដែលអន វៃត តាម New Basel Capital Accord និងភែើមបអីាចរំណៃសំ់គាល់ រភក្បៀបភធៀប រក្ៃួៃេិនិៃយ និង ក្គបក់្គងោនិភ្យ័ឥណទនភើសងៗគាន ។ 
(២) ភគាលភៅោនិភ្យ័ឥណទនរបស់ធនាគារគឺភែើមបអីភ្វិឌ្ឍនយ៍នត រក្គបក់្គងនិងភក្ មរំរៃិ ដែលអាចទទួលយរបានតនោនិភ្យ័ និង អក្តាភក្គាងទ រ តនភាគលាភ្ ភែើមបដីសវងររៃតមល អៃិបរមា
 ភអាយ មាច ស់ភាគ   ន។ 

(៣) ភគាលនភយាបាយឥណទនរបស់ធនាគារអាចររបានភៅភគាល រណ៍មូលោឋ នតនស វៃថិភាេ សនទនីយភាេ ើលចំភណញ អៃថក្បភយាជ្នស៍ាធារណៈជ្ន និង រលូៃលាស់ តាម រអន វៃតនត៍ាម
  រក្គបក់្គងោនិ ភ្យ័ឥណទន រររីែ ុះោលតន រក្គបក់្គងោនិភ្យ័ឥណទន  រវភិាគ និង  រសនមៃោ់និភ្យ័និង រសក្មបតាម រភឆលើយៃបតាម រវភិាគ តាមសំភរចបាន រក្គងក់្គង 
 ក្ទេយើលបក័្ៃ និង  រដបងដចរ ភែើមទ ន។ 
៤)  ធនាគារបានអន វៃតែំភណើ រ រោនិភ្យ័ឥណទនភោយអន វៃតតាមចាបព់ាណិជ្ជរមមភើសងគាន  រេិនិៃយភមើលជាម នភទើប តាមោនយនត រ របភងាើៃយនត រឥណទន សំរាបភ់ធវើេិនិៃយភឡើងវញិ រភធវើ
 ចំណ្តៃថ់្លន រេិ់នទ ឥណទន   និង  រអន វៃត ភធវើភៃសតភែើមបវីយៃតមលរន ងសាថ នភាេដែល អាចមាន របាៃប់ង ់ភែើមបភីអាយ រក្គបក់្គងោនិភ្យ័ឥណទន មានក្បសិទធភាេក្គបក់្គាន។់ 

 

២.  ឧេសម្ពន័ធនិងជ្ក្េខណ្ឌ ននារជ្រងជ់្រងហានិភ្យ័ឥណ្ទាន  

 

(១) ក្រុមក្បឹរាភ្បិាលគឺជាអនរដែលមានសិទធធំបំើ ៃភៅធនាគារភែើមបភីចញ ភគាលនភយាបាយក្គងក់្គងោនិភ្យ័ដៃមនិមានលទធភាេរន ង រទទួលខ សក្ៃូវភៅភេល មានោនិភ្យ័ឥណទនភៅ  
 ធនាគារភឡើយ។ 

(២) គណៈរមាម ធិ រក្គបក់្គងោនិភ្យ័ ក្បៃតិបៃតិ រយនត រក្គបក់្គង ោនិភ្យ័ឥណទន ក្សបតាម រសំភរចចិៃតោនិភ្យ័ឥណទនដែល ឯរភាេភោយក្រុមក្បឹរាភ្បិាល រេិនិៃយភមើលបទបបញ្ញៃតិ 
 ោនិភ្យ័ឥណទន រើតល់ភអាយមានឯរាជ្យភាេ រន ង រភោុះក្សាយបញ្ហា ភែើមបកី្គបក់្គងោនិភ្យ័ឥណទន និងបនត រតាមោនភៅភេលអន វៃត។ 
(៣) នាយរោឋ នក្គបក់្គងោនិភ្យ័មានៃួនាទី សំរាប ់រភរៀបចំដើន រ  រសាថ បនា និង ភធវើ ររមួបញ្ចូ លតន រក្បៃិបៃតិ រក្គបក់្គងោនិភ្យ័ ឥណទនរបស់ធនាគារ សំរាបអ់ន វៃតតាមធនាគារភអាយ
 ទូលំទូលាយរន ង រតាមោនភមើល រក្គបក់្គងោនិភ្យ័ឥណទននិង រអភ្វិឌ្ឍនម៍យួ ជំ្ោនមយួជំ្ោនភអាយភាេក្បភសើរភឡើងនូវចំនួនសមៃថភាេ  រក្គបក់្គងោនិភ្យ័របស់ធនាគារ។



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ១៨ 

   

 នាយរោឋ នភនុះរប៏ានរាយ រណ៍នូវឯរសារបទបបញ្ញៃតិោនិភ្យ័ឥណទនភៅក្រុមក្បឹរាភ្បិាល និងគណៈរមាម ធិ រក្គបក់្គងោនិភ្យ័ជាង ភនុះភទៀៃគឺក្សបតាមបទបបញ្ញៃតិរបស់អាជាា ធរមាន 
 សមៃថរិចចដែលបានអន វៃដសក្មាបៃ់ក្មូវ រភែើមទ ន និងក្គប ់ក្គង របង្កា ញោនិភ្យ័េៃ័ម៌ានវទិា ។ 

 

(៤)   រយិាល័យ រណ្តត ល និង សាខា ក្ៃូវបភងាើៃ គណៈរមាម ធិ រក្គបក់្គងឥណទន ភែើមបេិីនិៃយររណីក្បាររ់មចនិីង រយល់ក្សបបែិភសធភលើ រភសនើរស ំក្បាររ់មចរីន ងរំរៃិតន រើតល់ក្បាររ់មច។ី 

(៥) នាយរោឋ នធនាគារសាជី្វរមម គឺទទួលខ សក្ៃូវ ភលើភាររិចច េិនិតយរមច ី និងក្ៃូវក្គបក់្គងតាមោន។រន ងររណីមានក្បៃិបៃតិ រ មនិក្បក្រៃី តនអាជី្វរមមឬររណីក្បាររ់មចសំីខាន់ៗ   រក្ៃួៃេិនិៃយ 
 េិភសសនឹងក្ៃូវអន វៃតជា ចាបំាចភ់ៅភេលមានររណីមនិក្បក្រៃី នឹងក្ៃូវមាន រស ីបអភងាៃ និង ក្ៃួៃ េិនិៃយ។ 
(៦)  នាយរោឋ នក្គបក់្គងឥណទនគឺទទួលខ សក្ៃូវសំរាបដ់ើន រ ភគាលនភយាបាយឥណទនទូទងំធនាគារ,  របភងាើៃ និង រដរសក្មួល រអន ញ្ហញ ៃក្បាររ់មចសំីរាប ់ ប គគលិរឥណទនតនរក្មៃិ
 ភាេខ សគាន , រផ្ទល ស់ររណីក្បាររ់មចដីែលក្បាររ់មចនិីងើតល់ក្បឹរាភលើអាជី្វរមមរ ូៃែល់ើតល់ក្បារភ់លើសេី រើតល់ក្បាររ់មវែីល់មជ្ឈមណឌ លរន ងៃំបននិ់ងេក្ងឹង រវយៃតមល និង  រក្ៃួៃេិនិៃយ 
 ភមើល ទក្មងដ់បបបទរបាយ រណ៍តាមោន។ 
(៧) គណៈរមាម ធិ រក្គបក់្គងក្ទេយរមច ីបានបភងាើៃ រក្ៃួៃេិនិៃយ ក្បារប់ភញ្ញ ើ និង ល បភចាល ក្បាររ់មចមីនិលអ និង ក្បាររ់មចដីែលក្ៃូវក្បមូល និង  រល បភចាលេី របាៃប់ងដ់ែល ើតល់េីក្ទេយធានា 
 ភែើមបេីក្ងឹង រក្គបក់្គង NPL  រក្បមូលក្បាររ់មច។ី  

(៨)  នាយរោឋ នសវនរមមតនក្រុមក្បឹរាភ្បិាលអន វៃតភោយភធវើសវនរមមភោយឯររាជ្យយា៉ា ងភោចណ្តស់ មយួឆ្ន មំតងតនអាជី្វរមមដែលទរទ់ងនឹងោនិភ្យ័ឥណទន ដែលើតល់ភយាបល់សំរាប ់រភធវើ
 ភអាយក្បភសើរភឡើង។ 

 

៣. វសិាលភាេ និង អៃតចររិតនក្បេន័ធវស់ សទង ់និង របាយ រណ៍ ោនិភ្យ័ឥណទន 
 

(១) ធនាគាររាយ រណ៍េៃ័ម៌ាន ោនិភ្យ័ឥណទនរមួមាន  រប៉ាុះពាល់ភៅរន ងក្ទេយើលបក័្ៃ  រភក្បើក្បាស់រូតា  និង គ ណក្ទេយសរមម ក្ៃូវមាន រ ក្គបក់្គង រន ង រក្មៃិខពស់ក្រុមក្បឹរាភ្បិាល និង
 គណៈរមាម ធិ រក្គបក់្គងោនិភ្យ័ជាធមមតាក្ៃូវ ើតល់ រយល់ែឹងអំេីោនិភ្យ័របស់ធនាគារភែើមបយីរមរភធវើ រសំភរចចិៃត។ 

(២) ធនាគារបានបភងាើៃគំរចំូណ្តៃថ់្លន រ ់ិរញ្ញ វៃថ ភក្បើក្បាស់ និង ិរញ្ញ វៃថ សារជី្វរមមជាភក្ចើនក្បភភ្ទដែលមាន ក្បេន័ធក្គបក់្គងក្បាររ់មចដីែលបភងាើៃក្បូបាៃប ីលីភៃនិងធ វ្ើ រចាៃថ់្លន រភ់ោយសវ័យក្បវៃតិនិង
 បានបភងាើៃក្បេន័ធចំណ្តៃថ់្លន រត់ើទរន ង ភោយមានក្បសិទធិភាេចំភពាុះោនិភ្យ័ឥណទន ភែើមបបំីភរ ើែល់ធនាគាររន ង រើតល់ក្បាររ់មចនិីងរំរៃិត ល្អក្តា រក្បារ។់ 

 

៤. ភគាលនភយាបាយ រពារយ ទធសាស្រសតនិងែំភណើ រ រសំរាបភ់ធវើ រតាមោនបនតភអាយមានក្បសិទធិភាេរន ង រ រពារោនិភ្យ័ 
 

(១)  ធនាគារតៃវ៉ានខូ់អបភភ្ើភរធីវ សាខាភ្នភំេញ បានបភងាើៃភគាលនភយាបាយវនិិភយាគ និង ក្បាររ់មច ីនិង លរខណៈវនិិចឆយ័ក្គបក់្គងោនិភ្យ័ឥណទនដែលរំនៃច់ាបប់ញ្ញៃតិសំរាប ់ រគិៃគូរែល់ោនិ
 ភ្យ័ឥណទនភើសងគាន ភៅភេលភធវើក្បៃិបៃតិ ជាមយួតែគូរដែលទទួល បាន រចាបអ់ារមមណ៍ែូភចនុះជា រក្គបក់្គង ភអាយមានក្បសិទធិភាេ និង េក្ងឹងោនិភ្យ័ឥណទន របស់ យនត រក្គបក់្គងោ
 និភ្យ័ឥណទនធនាគារ។



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ១៩ 

   

 

(២) ធនាគារក្ប នភ់ាេខាជ បខ់ជួនរន ង  ររំណៃប់ទបបញ្ញៃតិដែលបភងាើៃភឡើងភោយអាជាា ធរ មានសមៃថរិចចរន ង រវនិិភយាគអាជី្វរមម និងើតល់ក្បាររ់មច។ី 
 

(៣)  ធនាគារបានរំនៃអ់ក្តាែូចគាន មានែូច ស ក្គាស ក្រុមអាជី្វរមម ភរាងចក្រ ក្បភទសនិងក្បភភ្ទតនក្ទេយធានានិង រតាមោនជារំនៃជ់ានិចច។ ភ ើយរប៏ានភរៀបចំ ររំណៃច់ាបឬ់មូលោឋ នចាបំាច ់
 ភែើមបភីជ្ៀសើ ៃេីោនិភ្យ័និងើតល់ក្បៃិបៃតិ រសថិរភាេសំរាបធ់នាគារ។ 
(៤)   រដបងដចរក្បាររ់មច ី និងវនិិភយាគអាជី្វរមមដៃងដៃភយាងភៅភលើសាថ នភាេឥណទន របស់អៃិ្ិជ្នជាមយួនឹងលរខខ័ណ័ឌ តនក្ទេយធានា ឬ របស់បញ្ហច  ំ ភែើមបជីា រ ៃប់នថយោនិភ្យ័។  រតាម
 ោនឧបររណ៍បនថយោនិភ្យ័ ភនុះក្ៃូវបានសភក្មចតាមក្បេន័ធក្ៃួៃេិនិៃយនិងក្បេន័ធក្គបក់្គងវៃថ បញ្ហច ំ។ 

 

៥. វធីិសាស្រសតដែលសក្មបតាមភែើមទ នក្សបចាប ់
  

  មភធាបាយតាមលរខណុះសតងោ់រ ។ 

 

❖   ក្បេន័ធក្គបក់្គងោនិភ្យ័ក្បៃិបៃតិ រ 
 

១.  យុទធសាស្រសតនិងដំបណ្ើ រារហានិភ្យ័ជ្េតិ្េត្តិារ 
(១) យ ទធសាស្រសត 

រ)   ភផ្ទត ៃសំខានភ់លើ រអន វៃតភអាយមាន ក្បសិទធិភាេភលើសាថ នភាេទងំមូលតនវបបធម ៌និង សាម រៃីតន រក្គបក់្គងោនិភ្យ័ក្បៃិបៃតិ រ។ 

ខ)     បភងាើៃវធីិសាស្រសតក្គបក់្គងោនិភ្យ័ ក្បៃិបៃតិ រក្ៃូវ ភក្បើក្បាស់ឧបររណ៍ក្គបក់្គងោនិភ្យ័ក្បៃិបៃតិ រនិងតាមោនោនិភ្យ័ក្បៃិបៃតិ រតន អាជី្វរមមខ សគាន ភែើមបរីរាភអាយមានស វៃតិ
 ភាេ និងេក្ងឹងក្បៃិបៃតិ រតន រចនាសមពន័ធក្បៃិបៃតិ រ។ 

២)  និធិវធិ ី

ែំភណើ រ រភនុះក្ៃូវបានភក្បើក្បាស់វធីិសាស្រសតខាងភក្ ម ភែើមបរំីណៃស់មាគ ល់  រវយៃតមល  រតាមោន និង រក្គបក់្គងោនិភ្យ័ក្បៃិបៃតិ រ៖ 
 

រ)  របភងតើៃរូែភអាយបានភក្ចើនសំរាប ់រអន វៃតនិងេក្ងឹង រក្គបក់្គងែំភណើ រ រក្បៃិបៃតិ រ និង ៃប់នថយោនិភ្យ័ក្បៃិបៃតិ រ។ 
ខ)  រភក្បើក្បាស់ក្បេន័ធ ក្ៃួៃេិនិៃយ ោនិភ្យ័ក្បៃិបៃតិ រ ភោយខលួនឯង ភែើមបរំីណៃស់មាគ ល់េីក្បភភ្ទភើសងគាន តន ោនិភ្យ័ក្បៃិបៃតិ រ ដែលអាចភរើៃមានភឡើងវយៃតមលភលើ ើលប៉ាុះពាល់
 ោនិភ្យ័ក្បៃិបៃតិ រ រក្ៃួៃេិនិៃយភលើ រក្គបក់្គងដែលមានក្បសិទធភាេនិងេក្ងឹង រក្គបក់្គងអាជី្វរមម ។



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ២០ 

   

 
 
គ)   ើលិៃសនទសសនោ៍និភ្យ័ក្បៃិបៃតិ រ ដែលអន ភលាមតាមម ខង្ករ ររំណៃស់មាគ ល់ោនិភ្យ័ តាមរយៈែំភណើ រ រក្ៃួៃេិនិៃយភោយខលួនឯងភនុះ គឺភែើមបតីាមោន រដក្បក្បួលោនិភ្យ័ 
 តាមបរមិាណ សនទសសននិ៍ង រយនត រតន រជូ្នែំណឹងជាម ន។ 
ឃ)   រភមើលភឡើងវញិនិងររណីដែលជាឧបបៃតិភ ៃ ោនិភ្យ័តាមរយៈ ររាយ រណ៍និង រក្គបក់្គងោនិភ្យ័ក្បៃិបៃតិ រភែើមបភីអាយែំភណើ រ រតនក្បៃិបៃតិ រ នដ់ៃក្បភសើរភឡើង។ 
 
 

  ២.  ឧេសម្ពន័ធនិងជ្ក្េខណ្ឌ ននារជ្រេជ់្រងហានិភ្យ័ជ្េតិ្េត្តិារ 
 

(១) ឧបសមពន័ធក្របខណ័ឌ រមួមានក្រុមក្បឹរាភ្បិាលគណៈរមាម ធិ ក្គបក់្គងោនិភ្យ័នាយរោឋ នក្គបក់្គងក្បៃិបៃតិ រភាន រង់្ករទីសាន រ ់ររណ្តត លនិងក្រុមក្បឹរានាយរោឋ នសវនររ។ 
(២)    រអន វៃតតន រក្គងក់្គងោនិភ្យ័ក្បៃិបៃិត រតាមរយៈបនាទ ៃបី់តន រទបស់ាា ៃ។់ 

រ) បនាទ ៃទី់មយួតន រទបស់ាា ៃ ់(សាខា និងសាន រ ់ររណ្តត ល) 
      ១.សាខានីមយួៗក្ៃូវក្សបតាមនីៃិតនបទបបញ្ញៃតិក្បៃិបៃតិ រតើទរន ងរបស់ធនាគាររន ង រអន វៃត រក្គបក់្គងោនិភ្យ័ក្បៃិបៃតិ រ។ 

២.សាន រ ់ររណ្តត លក្ៃូវយល់ែឹងភអាយចាស់េីៃំបនខ់ សៗគាន តនោនិភ្យ័អាជី្វរមមដែលអាចនឹងក្បឈមសថិៃភៅភក្ មចាបដ់ែលរមួមាន រក្គបក់្គងោនិភ្យ័ក្បៃិបៃតិ រដែលជាមូលោឋ ន
 តនវធីិក្គបក់្គងក្បៃិបៃតិ ររបស់េួរភគនិងក្ៃូវតាមោន រអន វៃតជាក្បចា ំតន រក្គបក់្គងោនិភ្យ័ក្បៃិបៃតិ រតន អាជី្វរមមភក្ យនីៃិចាប។់  
ខ) បនាទ ៃទី់េីរតន រទបស់ាា ៃ ់(នាយរោឋ នក្គបក់្គងោនិភ្យ័) នាយរោឋ នក្គបក់្គងក្បៃិបៃតិ រក្ៃូវមានឯររាជ្យភាេ និងមានៃួនាទីជារ ់លារ ់រភចញដើន រភែើមបភីធវើភសចរតីដណនាតំន  រ
 ក្គបក់្គងោនិភ្យ័ក្បៃិបៃតិ រនិងឧបររណ៍ ដែលក្ៃូវខលួនទទួលខ សក្ៃូវមានែូចជា រអន វៃតោនិភ្យ័ក្បៃិបៃតិ រ  រតាមោន  រក្គបក់្គង  រេិនិៃយភមើលភឡើងវញិនិង ររាយ រណ៍។  
គ) បនាទ ៃទី់បីតន រទបស់ាា ៃ(់នាយរោឋ នសវនរមមក្រុមក្បឹរាភ្បិាល)នាយរោឋ នសវនរមមតនក្រុមក្បឹរាភ្បិាល ក្ៃូវមានឯររាជ្យភាេភលើ រភធវើសវនរមម និង េិនិៃយ ភមើលភឡើងវញិតន រក្គប ់
 ក្គងោនិភ្យ័ក្បៃិបៃតិនាៗ។ 

 

៣. វសិាេភាេនិងចរកិ្េក្ខណ្ៈននររយារណ៍្ហានិភ្យ័ជ្េតិ្េត្តិារ និងជ្េេន័ធវាស់សទង ់
 

(១)  រមមវធីិេិនិៃយភឡើងវញិ រចងក្រងនិង  រវភិាគតនសាថ នភាេធនាគារតនើលប៉ាុះពាល់ោនិភ្យ័ ក្បៃិបៃតិ រ រមួមានោនិភ្យ័ក្ៃួៃេិនិៃយវយៃតមលខលួនឯង និងោនិភ្យ័ រវភិាគ។  រេិនិៃយ
 ភឡើងវញិនិង រភធវើភអាយក្បភសើរតនម ខង្ករោនិភ្យ័ក្បៃិបៃតិ រ និងភធវើ ររាយ រណ៍ភៅគណៈរមាម ធិ រក្គបក់្គងោនិភ្យ័ និងក្រុមក្បឹរាភ្បិាល។ 
(២)  របភងាើៃដើនរក្គបក់្គងោនិភ្យ័ ក្បៃិបៃតិ រ៖ ក្បេន័ធ (រមូបញ្ចូ លក្េឹៃតិ រណ៍ោនិភ្យ័ក្បៃិបៃតិ រនិង  រក្គងក់្គងវយៃតមលខលួនឯងនូវ រេិនិៃយ ោនិភ្យ័ខលួនឯង) និង រេក្ងឹងទំនារទំ់នង
 រវងឧបបៃតិភ ៃ  ក្បៃិបៃតិ  រោនិភ្យ័និងឧបររណ៍ក្គបក់្គង រវយៃតមលភោយខលួនឯង និងរបាយ រណ៍ពារេ់ន័ធភែើមបបីភងាើនក្បសិទធភាេតន រក្គបក់្គងភនុះ។ 

 

  ៤.  ារារោរហានិភ្យ័ និង បគាេនបោរយេនធូរេនថយបហើយជ្ត្តួ្េិនិត្យយុតិ្តសាស្រសតនិងនិតិ្វធីិបដើម្បេីជ្ងឹងជ្េសិទធិភាេននារារោរ



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ២១ 

   

 
 

(១)  ភាេខ សគាន ចំភពាុះ រអន វៃតន ៏រវយៃំតលទូភៅចំភពាុះឥទធិេល ភរើៃមានភឡើងនិងភាេៃឹងដៃងដែលអាក្ស័យភៅ ភលើលទធើលតនែំភណើ រ រវយៃំតលោនិភ្យ័ និង  រក្ៃួៃេិនិៃយ គនលឹុះសនទ
 សសន ៏ោនិភ្យ័និង រទទួល យរភៅភគាលនភយាបាយ ៃប់នថយោនិភ្យ័ែស៏មរមយែូចជាៈ េក្ងឹង រ វឹរោៃធ់នធានមន សស,  រភធើវភអាយ នដ់ៃក្បភសើរជាងម ន ភៅែំភណើ រ រ និៃិវធីិ
  រេក្ងឹងក្បេន័ធក្ៃួៃេិនិៃយ  រភក្បើក្បាស់ក្រុម   នធានារា៉ាប ់រងនិង រររធនធានភែើមប ីក្គបក់្គងក្បៃិបៃិត រ ោនិភ្យ័។ 

 

(២)   រវយៃំតលោនិភ្យ័ភៅសល់គឺទរទ់ងភៅនឹង រភរើៃមានភឡើងភៅោនិភ្យ័និង រក្គបក់្គង រវស់ដវងភៅៃំបនខ់ សគាន ចំភពាុះអាជី្វរមមគឺ រអន វៃត វយៃំលខលួនឯងភែើមបកី្គបក់្គង
 ោនិភ្យ័ភែើមបធីានាភៅក្បសិទិធភាេចំភពាុះ រក្គបក់្គង រវស់ដវង។ 

៥.  វធីិសាស្រសតដែលសក្មាបត់ាមភែើមទ នក្សបចាប ់
 

មភធាបាយតាមលរខណុះសតងោ់រ ។ 
 

❖ ក្បេន័ធក្គងក់្គងោនិភ្យ័ទីើារ 
 

១.    យុទធសាស្រសតនិងដំបណ្ើ រារជ្រេជ់្រងហានិភ្យ័ទីផ្ារ 
 

(១)  យ ទធសាស្រសត 
  របភងាើៃក្បេន័ធក្គបក់្គងោនិភ្យ័ទីើាររន ង  រអន វភលាមតាមយ ទធសាស្រសត ក្គបក់្គងោនិភ្យ័ទីើារដែល អន មៃ័ភោយក្រុមក្បឹរាភ្បិាល អន ភលាមតាមចាប ់BaseIII និងបទបបញ្ញៃតិដែល

បភងាើៃភោយអាជាា ធរមានសមៃថរិចច របភងាើៃ  រអន ញ្ហញ ៃរូតា វនិិភយាគនិងបញ្ឈប ់របាៃប់ងត់នចាបក់្សបតាមភគាលបំណង ក្គបក់្គងោនិភ្យ័រមួ របស់ធនាគារ និងចររិលរខណៈ
ើលិៃើលនិង រវយៃតមលដែល បានរំណៃភ់េល និង  រចងក្រងរបាយ រណ៍ក្គបក់្គងេៃ័ម៌ានរន ងភគាលបំណងក្ៃួៃេិនិៃយោនិភ្យ័ ទីើារ ភើសងគាន ភែើមបមីានក្បសិទធិភាេ។ 

 (២) និធិវធិ ី
ែំភណើ រ រក្គបក់្គងោនិភ្យ័ទីើាររបស់ធនាគាររមួមាន ររំណៃអ់ៃតសញ្ហញ ណោនិភ្យ័ រវយៃតមល រវស់សទង ់រក្ៃួៃេិនិៃយនិង ររាយ រណ៍។  រក្ៃួៃេិនិៃយ គឺក្ៃូវបានភក្បើភែើមប ី
រំណៃថ់្លភៃើនីៃិវធីិពាណិជ្ជរមមទូភៅនិងជាប គគលសក្មាបអ់ងគភាេពាណិជ្ជរមមនិងើលិៃើល ិរញ្ញ វៃថ ែូចជា រផ្ទល ស់បតូរទីតាងំ រដក្បក្បួលក្បារចំ់ភណញនិង របាៃប់ងម់៉ាូដែលពាណិជ្ជរមម
និងឧបររណ៍ជួ្ញែូរអន ភលាមភៅតាមរបនួចាបនិ់ងថ្លភៃើេួរភគក្ៃូវបានអន វៃតរន ងរយៈភេលដែនរំណៃអ់ជាា បណ័ណ ដែលបានបភងាើៃ។ 

  

២. ឧេសម្ពន័ធនិងជ្ក្េខណ្ឌ នន ារជ្រេជ់្រងហានិភ្យ័ទីផ្ារ



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ២២ 

   

 
 

(១)  ឧបសមពន័ធ តន  រក្គបក់្គងោនិភ្យ័ទីើាររមួមានក្រុមក្បឹរាភ្បិាលគណៈរមមធិ រក្គបក់្គងោនិភ្យ័ អងគភាេទទួលបនទ រៃំបនភ់ើសងគាន  តន អាជី្វរមម និង គណៈរមាម ធិ រសវនរមម ក្រុមក្បឹរា  
 ភ្បិាល។ 

(២) ក្រុមក្បឹរាភ្បិាលគឺជាអនរដែលអាចបភងាើៃភគាលនភយាបាយធំជាងភគភៅធនាគារសំរាប ់រក្គបក់្គងោនិភ្យ័និង  រទទួលខ សក្ៃូវភៅភលើោនិភ្យ័ទីើាររបស់ ធនាគារ។ 
 

(៣)  គណៈរមាម ធិ រក្គបក់្គងោនិភ្យ័របស់ធនាគារអន វៃតយនត រក្គបក់្គងោនិភ្យ័ទីើារក្សបភៅ នឹង រក្គបក់្គងតន  រសភក្មចចិៃត ដែលអន មៃ័ ភោយក្រុមក្បឹរាភ្បិាលមស្រនតីបានេិនិៃយវយ
 ៃតមលដែនរំណៃស់ក្មាបក់្បភភ្ទភើសងគាន តនោនិភ្យ័ទីើាររែូ៏ចជាដែនរំណៃរ់ក្មៃិតាមដើនរនិងបានេិនិៃយវយៃតមល រផ្ទល ស់បតូរយ ទធសាស្រសតអាជី្វរមមនិងលរខខណឌ ទីើារភៅភលើមូលោឋ នដែល
 បានរំណៃភ់េលឬជាៃក្មូវ រ។   
(៤) នាយរោឋ នក្គបក់្គងោនិភ្យ័អន វៃដ រង្ករទងំអស់តន រក្គបក់្គងោនិភ្យ័ធនាគារទងំមូលវគឺ ជា រទទួលខ សក្ៃូវចំភពាុះ  រក្ៃួៃេិនិៃយថ្លន ររ់ណ្តត ល  រយិាល័យរណ្តត ល រភរៀបចំ រ
 ក្ៃួៃេិនិៃយនិង រើសេវើាយេៃ័ម៌ានោនិភ្យ័ទីើារ និងសាថ នភាេតន រអន វៃដ និង រោរភ់សនើរបាយ រណ៍និង រើដល់ភយាបល់ភៅគណៈរមាម ធិ រក្គបក់្គងោនិភ្យ័និងក្រុមក្បឹរាភ្បិាល
 ដែលបានរំណៃរ់ចួ ។ 

(៥)  ប គគលិរ រយិាល័យតន រភធវើពាណិជ្ចរមមខ សគាន ក្ៃូវអន វៃតតាមបទបបញ្ញៃតិក្គបក់្គងោនិភ្យ័ទីើាររបស់ធនាគាររន ង រក្គបក់្គងក្បៃិបៃតិ រក្បចាតំ ង្រន ងភេល ជារដ់សតង រក្ៃួៃេិនិៃយភអាយស
 រមមជួ្យ ែល់គណៈរមាម ធិ រក្គបក់្គងោនិភ្យ័ជាមយួនឹង រក្ៃួៃេិនិៃយធនាគារទងំមូលតនៃំបនោ់និភ្យ័ភើសងគាន ។ 
(៦) នាយរោឋ នសវនរមមតនក្រុមក្បឹរាភ្បិាលអន វៃដសវនរមមរបស់ខលួនភោយឯររាជ្យភោយមាន រក្ៃួៃេិនិៃយយា៉ា ងភោចណ្តស់មយួែងរន ងមយួឆ្ន តំនអាជី្វរមមដែលទរទ់ងភៅនឹងោនិភ្យ័ទី
 ើារ និង  រើតល់នូវភយាបល់សក្មាប ់រភធវើឱ្យក្បភសើរភឡើងភៅភេលណ្តដែល ចាបំាច។់ 
 

៣. វសិាេភាេនិងចរតិ្េក្ខណ្ៈរេស់ជ្េេន័ធហានិភ្យ័ទីផ្ារនិងជ្េេន័ធោយារណ៍្ហានិភ្យ័ទីផ្ារ 
 (១) របាយ រណ៍ោនិភ្យ័ទីើារ 

 រ)  អងគភាេពាណិជ្ជរមមភើសងគាន រាយ រណ៍េៃ័ម៌ានជួ្ញែូរភៅថ្លន រភ់លើរបស់េួរភគភៅភលើភេលជារដ់សតងជាភរៀងរាល់ត ង្ ឬតាមភេល ដែលបានរំណៃ ់និង ធានាភាេក្ៃឹមក្ៃូវ និង ស េលភាេ
 តនេៃម៌ានភនុះ។ 

  ខ) នាយរោឋ នក្គបក់្គងោនិភ្យ័បានរាយ រណ៍ភៅថ្លន រែឹ់រនាខំពស់ភៅភលើម ខៃំដណងជួ្ញែូរធនាគារទងំមូលនិង រផ្ទល ស់បតូរភៅរន ង  រវយៃំតលភលើក្បារចំ់ភណញឬខាៃបងជ់ាភរៀងរាល់
  ត ង្ជាមយួនិងក្បគល់របាយ រណ៍ភទៀងទៃ ់និង  រើដល់ភយាបល់ភៅ គណៈ រមាម ធិ រក្គបក់្គងោនិភ្យ័ និង ក្រុមក្បឹរាភ្បិាលភលើ  រអន វៃតរន ង ធនាគារ ទងំមូល សំរាបក់្គបក់្គងោនិ 
  ភ្យ័ រមួមានរតាត ែូចជាសាថ នភាេោ និភ្យ័ទីើាររក្មៃិ ោនិភ្យ័ក្បារចំ់ភណញ និង  របាៃប់ង ់រភក្បើក្បាស់ដែនរំណៃនិ់ងសាថ នភាេក្សបតាម បទបបញ្ញៃតិក្គបក់្គងោនិភ្យ័ទីើារ។ 



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ២៣ 

   

  គ) ធនាគារបចច បបននបានភក្បើវធីិសាស្រសតដែលមានសតងោ់រភលើោនិភ្យ័ទីើារភែើមបគីណនា និងដបងដចរទ នបក្មភ ើយក្សបជាមយួនឹង ភគាល រណ៍ តន របង្កា ញជាសាធារណៈ តនេៃ័ម៌ាន
  ក្គបក់្គងោនិភ្យ័ទីើាររបស់ធនាគារ តាម ភេលភក្គាងទ រ ។ 
(២) ក្បេន័ធវស់សទងោ់និភ្យ័ទីើារ 

រ) វសិាលភាេតនើលិៃើល ិរញ្ញ វៃថ បចច បបននក្ៃូវបានវស់សទងភ់ោយក្បេន័ធវយៃតមលោនិភ្យ័ដែលរមួមាន បណ័ណ រៃនាគារ បណ័ណ ភាគ   ន មូលនិធិ និង forex ។ 
ខ) នាយរោឋ នក្គបក់្គងោនិភ្យ័បានគណនាោនិភ្យ័ដែលរៃក់្តាៃតមលរន ងភសៀវភៅជាក្បចា ំរន ង រតាមោន DV01 ើលិៃើលផ្ទទ ល់ខលួននិងោនិភ្យ័ទងំអស់និង រភធវើរបាយ រណ៍នូវ
ទំ ំធនាគារដែលមានអាជាា របណ័ណ ក្គបក់្គងោនិភ្យ័។ 
គ) ភៃសសារលបងោនិភ្យ័តនទីើារទូទងំធនាគារគឺអន វៃតភៅតាមមូលោឋ ន លវភិាគចំនួនស ត ន េលតន រខាៃបងគឺ់សថិៃភៅភក្ មរតាត ោនិភ្យ័ខ សគាន ដែលវស់ដវងភៅភេលទីើារ
សថិៃរន ង សាថ នភាេ មនិលអនិងរាយ រណ៍ភ ើយភសនើរស ំភៅ គណុះរមាម ធិ រក្គបក់្គង ោនិភ្យ័ និងក្រុមក្បឹរានាយរ ។ 

 

៤. ារទេស់ាា ត្ហ់ានិភ្យ័ និង បគាេនបោរយ ារជ្ត្េិួនិត្យ ននយុទធសាស្រសត និង និតិ្វធីិសំោេេ់នតឲ្យមានជ្េសិទធភាេ នន ឧេក្រណ៍្ាត្េ់នថយហានិភ្យ័ 
 

(១) ភែើមបភីជ្ៀសើ ៃេីោនិភ្យ័ ិរញ្ញ វៃថ  ោនិភ្យ័ឥណទន ឬោនិភ្យ័ទីើារ ភោយក្ទេយ សរមមនិងបំណ លភោយមានើលិៃើលឧបររណ៍និសសនទសំរាបជ់ា រធានាែល់ រភធវើ ក្បៃិបៃតិ រ។ 
(២)  រភជ្ៀសវងោនិភ្យ័ចរនតរបស់ធនាគារ គឺ ជាសរមមភាេដែលក្ៃូវបានភក្បើក្បាស់ម នភគរន ង  រភជ្ៀសើ ៃេីោនិភ្យ័បតូរក្បារប់រភទសនិង រដក្បក្បួលអក្តា រក្បារភ់ៅភេលវនិិភយាគមូលបក័្ៃ
 និងភែើមទ នរបិូយវៃថ បរភទសនិងជាឧប រណ៍  រពារផ្ទល ស់បតូរឧបររណ៍និសសនទ។ 
(៣) ភៅរន ងម ខៃំដណងដែលមនិដមនជា  រ រពារោនិភ្យ័ជួ្ញែូរឧបររណ៍ និសសនទក្ៃូវបានវយៃតមលជាភរៀងរាល់ត ង្ភៅរន ងៃតមលទីើារនិងម ខៃំដណង  រទបស់ាា ៃ ់ោនិភ្យ័ ក្ៃូវបាន វយៃតមល
 េីរែងក្បចាដំខ។ របាយ រណ៍វយៃតមលដែលទរទ់ងក្ៃូវបានោរភ់សនើ សក្មាប ់រ អន មៃ័រន ង រក្ប  ្យអាជាា ធរក្គបក់្គង។ 
(៤) ភែើមបរីរាបាន រនូវនិរនតភាេក្ៃូៃេិនិៃយ ភអាយមានក្បសិទធិភាេសំរាបឧ់បររណ៍និសសនទនាយរោឋ ន ក្គបក់្គងោនិភ្យ័ក្ៃូវភធវើ រភើទៀងផ្ទទ ៃក់្ៃួៃេិនិៃយតាម ឧបររណ៍និសសនទដែលមាន ភៅមូល
 ោឋ ន លវភិាគ។ ឧបររណ៍ តន រភើទៀងផ្ទទ ៃរ់មួមាន េៃ័ម៌ានក្ៃឹមក្ៃូវ តន រភធវើ ក្បៃិបៃតិ រ  ភ ៃ ើលក្ៃឹមក្ៃូវតនបា៉ា រា៉ា ដម៉ាក្ៃនិង របូមនត ក្ៃឹមក្ៃូវ តន រគណនា។ លទធើលទងំភើទៀងផ្ទទ ៃទ់ងំ
 ភនុះក្ៃូវបានរាយ រណ៍ភៅគណរមាម ធិ រក្គបក់្គងោនិភ្យ័។ 

 

៥.  វធីិសាស្រសតដែលសក្មាបត់ាមភែើមទ នក្សបចាប ់
   មភធាបាយតាមលរខណុះសតងោ់រ



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ២៥ 

   



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ២៥ 

   

 

ព័ៃ៌មានទ្ូភៅរបសទ់្ីសាន ក់ការកណ្តត ល ធនាគារ តៃវ៉ា ន់ ខអូបភ ើភរធីវ 
 

ក្បវៃតិសភងខប 

 ធនាគារតៃវ៉ាន ់ខូអបភភ្ើភរធីវ មានបទេិភសាធនជ៏ាង ៧០ ឆ្ន រំនលងមរភ ើយ រន ងនាមជាធនាគារពាណិជ្ជ រន ងក្បភទសតៃ
វ៉ាន ់ដែលមានសាខារន ងក្សុរក្បដ ល ២៩៦ ក្ៃឹម ដខ ន្ូ ឆ្ន  ំ២០២១ និង សាខាភក្ៅក្សុរ ២៥ សាខា មានប គគលិរចំនួន 
៨.៨០៣ នារ ់ ( រមួមាន ប ក្ៃសមពន័ ធនាគារយូណ្តយធីៃ សាខាមា៉ា នីឡា សាខាឡូសភអនភចភលស សាខាសាៃ្ល 
សាខាញូយ៉ារ សាខា  ងរ ង សាខាស ូចូវ សាខារងសង្កា ៃស់ ូចូវ សាខាភធៀនជី្ង សាខា វូច ូវ សាខាឆ្ងំសា សាខាស ីែនី 
សាខាភម៉ាលបន សាខាហស់ថុន សាខាភ្នភំេញ សាខារងទឹរថ្លល  សាខារងភពាធិ៍ដសនជ្យ័ សាខារងភសៀមរាប សាខារងស ីធី
ភសនធរ័ សាខារងភវងភក្សង សាខារងក្រុងក្េុះសី ន  សាខារងទួលភគារ  រយិាល័យៃំណ្តងភៅភបយជី្ង និង យា៉ា នរ
ន។ ធនាគារបាន េក្ងីរសាខារបស់ខលួន និង បានបភងើាៃសាខាយា៉ា ងភក្ចើនរន ងចំភណ្តមធនាគារតៃវ៉ាន ់និង នាមំ ខភគនូវ ចំ
ដនរទីើារ ក្បារប់ភញ្ញ ើ និង រមច។ីភយាងតាមតារាងបញ្ជ ី តន ទំ ំក្ទេយសរមមរបស់ធនាគាររំេូលទងំ ១០០០ ភលើសរល
ភលារ ដែលបានភចញើាយរន ង ដខ ររាោ ឆ្ន  ំ២០២១ របស់ទសសនាវែតី “The Banker” បាននិយាយថ្ល ធនាគារតៃវ៉ាន់
ខូអបភភ្ើធីវ មានចំណ្តៃថ់្លន រទី់ ១៦៣ ភលើសរលភលារ និង មានចំណ្តៃថ់្លន រទី់ ៣ រន ងក្បភទសតៃវ៉ាន ់បនាទ បេី់ធនាគារតៃ
វ៉ាន ់។ សថិៃរន ងចំណ្តៃថ់្លន រភ់លើសរលភលាររន ងចំភណ្តមធនាគាររំេូលទងំ ៥០០ បានភចញើាយភៅរន ងដខរ មភុះ ឆ្ន  ំ
២០២១ ធនាគារតៃវ៉ានទ់ទួលចំណ្តៃថ់្លន រទី់ ២៥៦ ភៅរន ងេិភ្េភលារ។ ភយាងតាមមាក្តា តនសមា រណរមម របស់
ធនាគារតៃវ៉ានខូ់អបភភ្ើភរធីវ ធនាគារទទួលបនទ ររន ង  រអន វៃតភបសររមម តនក្បៃិបៃតិ រ ធ ររិចចធនាគារ អភ្វិឌ្ឍន ៍ររ
សាងភសែឋរិចចជាៃិនិង  រើតល់ រ ដរសក្មួល  ិរញ្ញ វៃថ  សក្មាបឧ់សា រមម រសិរមម និង ភនសាទ។ បដនថមេីភលើ រើត
ល់  ិរញ្ញបបទនសក្មាប ់ស ក្គាសស ររណ៍ ឧសា រមម រសិរមម និង ភនសាទ  និង ស ក្គាសធ នៃូច និង មធយម 
ធនាគារតៃវ៉ាន ់រើ៏តល់ក្បារប់ភញ្ញ ើ រមច ីនិង ភសវបតូរក្បារប់រភទស សក្មាបស់ ក្គាសធ ររិចចជាទូភៅ ភែើមបសីក្មួលែល់ រ 
ភក្បើក្បាស់មូលនិធិ និង ភលើររមពស់ រអភ្វិឌ្ឍនភ៍សែឋរិចចទងំមូល ។ ភនុះភធវើឲ្យ ធនាគារតៃវ៉ាន ់ ល យជាធនាគារអនតរជាៃិរមួ 
សក្មាប ់រសិរមម ភនសាទ ស ររណ៍ និង  ិរញ្ញបបទនអាជី្វរមម។ 

នាត ង្ទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ ក្ទេយសរមមសរ ប មានចំនួន ៣.៩០០ ប លីានែ លាល រតៃវ៉ា ន ់( ភសមើរក្បដ លនឹង ១៣៩,៦៣
ប លីានែ លាល រ), ក្បារចំ់ណូលស ទធសាធ រន ងឆ្ន ២ំ០២០ ភរើនែល់រំរៃិ ១៤,៨៩២ ប លីានែ លាល រតៃវ៉ា ន ់( ភសមើរក្បដ លនឹង 
០,៥៣ ប លីានែ លាល រ) ភក្បៀបភធៀបនឹងចំណ ចក្សងភ់ែើមគឺ ១,៤២ ែ លាល រ ( ភសមើរក្បដ លនឹង ០,០៥ ែ លាល រ), អន បាៃឥណ
ទនមនិែំភណើ រ រ គឺ ០,២៩% និងអន បាៃក្គបែណត បត់នសំវធិានធនសក្មាបបំ់ណ លអាក្ររ ់គឺ ៤៣០% ទងំេីរអន វៃត
លទធើលភលចភធាល  ។ អន បាៃភែើមទ នអន បាៃភែើមទ នថ្លន រទី់១ និង អន បាៃភសាធនទូភៅ នាច ងឆ្ន  ំ ២០២០ មាន 
១៥,៤២%, ១២,៩៤% និង ១១,៩២% ភរៀងៗគាន  ។ ចំនួនក្បារប់ភញ្ញ ើ មាន ៣.២៧១,៥៥ ប លីានែ លាល រតៃវ៉ាន ់(ក្បដ ល
ភសមើនឹង ១១៧,១៣ ប លីានែ លាល រ) លំោបទី់២ រន ងក្បភទសតៃវ៉ាន ់និង ចំនួនក្បារប់ភញ្ញ ើដែលក្ៃូវ រ (មនិរាបប់ញ្ចូ លក្បារ់
បភញ្ញ ើរោឋ ភ្បិាល) មាន ១.៥៨៤,៤៤ ប លីាន ែ លាល រតៃវ៉ាន ់(ក្បដ លភសមើនឹង ៥៦,៧២ ប លីាន ែ លាល រ អាភមរចិ) លំោបទី់
១ រន ងក្បភទសតៃវ៉ា ន,់ ភោយភយើងឈរជួ្រម ខ ទូទងំក្បភទសតៃវ៉ាន។់ ភយើងបានបភងាើនរចនាសមពន័ធក្បារប់ភញ្ញ ើរបស់ភយើង
យា៉ា ងមានក្បសិទធិភាេ និង បភនទៀបត ល្ភែើមមូលនិធិ។ 

នាច ងឆ្ន  ំ២០២០ សមៃ លយឥណទនរបស់ភយើង គឺ ២.២៨៧,៣៨ ប លីាន ែ លាល រ តៃវ៉ាន ់(ក្បដ លភសមើនឹង ៧៨,៤៥ ប ី
លាន ែ លាល រ) លំោបទី់ ២ រន ងក្បភទសតៃវ៉ាន ់រន ងភនាុះមានឥណទនជាស ក្គាសខាន ៃៃូចនិងមធយម មាន ៧៦២,៤០ ប ី
លាន ែ លាល រតៃវ៉ា ន ់(ក្បដ លភសមើនឹង ២៣,៧៧ ប លីានែ លាល រ) លំោបទី់ ២ រន ងក្បភទសតៃវ៉ាន ់ឥណទនរបស់ភយើងចំភពាុះ
រមចសី ក្គាសឯរជ្ន (មនិរាបប់ញ្ចូ លវទិាសាថ នរោឋ ភ្បិាល និង ស ក្គាសសាធារណុះ) គឺ  ៩៦៤,១៨ ប លីាន  
(ក្បដ លភសមើនឹង ៣១ ប លីាន ែ លាល រ) លំោបទី់មយួទូទងំក្បភទសតៃវ៉ាន។់  

 រន ងឆ្ន  ំ ២០២០ ភយើងបានភរៀបចំ/សក្មបសក្មួល ឥណទនរមួគាន  ៨១ និង ចំនួន រចូលរមួរបស់ភយើង ្នចូល 
៧៧,៣៩ ប លីាន ែ លាល រតៃវ៉ាន ់ (ក្បដ លភសមើនឹង ១,៦៧ ប លីាន ែ លាល រ)។  ភយាងភលើទិនននយ័ ដែលចងក្រង ភោយ 
ទសសនាវដតី ្មសាន ់រ ៉ាៃូធឺ ភាគ   នទីើារ ប ររា៉ាននឺ់ របស់ភយើង មានចំណ្តៃថ់្លន រទី់ ៣ រន ងក្បភទសតៃវ៉ា ន។់ ភែើមបភីឆលើយៃប 
ភៅនឹង រមរែល់តនសងគមវយ័ចំណ្តស់ ភយើងបានចាបភ់ើតើមែំភណើ រ រ “ឥណទនស ភ្មងគលជារញ្ចប”់ ើលិៃើលក្បារ់
រមចបីស្រញ្ហច សពាណិជ្ជរមមជាភលើរែំបូងភគរបស់តៃវ៉ា ន ់ រន ងដខ វចិឆិ  ឆ្ន ២ំ០១៥ ដែលបានជួ្យ ែល់មន សសចាស់រន ង រ
ទទួលបាន្វ ិចាបំាចស់ក្មាប ់ររស់ភៅរបស់េួរភគ។ គិៃក្ៃឹម ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ សមៃ លយក្បាររ់មចរីបស់ភយើង តន
គភក្មាងភនុះ មានចំនួន ៤៧៣,៥១ ប លីាន ែ លាល រតៃវ៉ាន ់ ដែលជាភលើរែំបូងភៅរន ងតៃវ៉ា ន ់ ភ ើយភយើងក្ៃូវបានភគើតល់ 
រិៃតិយសជា“ពានរង្កវ នឧ់ៃតមភាេរន ង រើតល់ក្បាររ់មចធីនាគារែល់ឧសា រមមតចនក្បឌិ្ៃក្បាបូំរេីរ” ភោយគណុះរមម រ 
ក្ៃួៃេិនិៃយ  ិរញ្ញ វៃថ  (ដអ វ ភអស ស ី) ភៅរន ងដខមិ្  នា ឆ្ន  ំ២០២០។   



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ២៦ 

   

ព័ៃ៌មានសារជីវកម្ម 

 

រចនាសមពន័ឋរបស់ទីសាន រ ់ររណ្តត ល 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ២៧ 

   

 

នាយក អនកគ្គ្ប់គ្គ្ង និង ម្ស្រនតីគ្បៃិបៃតិ 

ភ្នន ក់ងារវយៃំតល  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 នាយក អនកគ្គ្បគ់្គ្ង និង ម្ស្រនតគី្បៃបិៃត ិ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

នាយក គ្បធានគ្គ្ប់គ្គ្ង 

ម ខៃំដណង ភ ម្ ុះ ម ខៃំដណង ភ ម្ ុះ 
ក្បធានក្រុមក្បឹរាភ្បិាល Lei,Chung-Dar ក្បធានក្គបក់្គងរន ងក្សុរ Lai,Tzyy-Jane 

 

នាយរក្គបក់្គង 
Lin,Yen-Mao  

ក្បធានក្គបក់្គង 
Chang,Ming-Lei 

Shiah-Hou,Shin-Rong Peng, Yung-Kung 

Mai, Shen-Gang Hsiao, Han-Chun  

នាយរក្គបក់្គង (នាយរក្គបក់្គងឯររាជ្យ) Chou, Shu-Chang Chen, Chien-Chung  

 

នាយរក្គបក់្គងឯររាជ្យ 
Chou, Teyu Note: All directors and supervisors are 

appointed by the Taiwan Cooperative 

Financial Holding Co., Ltd. 
Lin, Hsuan-Chu  

Wang, Lan-Fen  
 

នាយរ 
Chen, Mei-Tsu  

Hung, Hsiao-Wen  

Lien, Ko-Hsiung  

Ho, Chii-Dong  

Lin, Kung-Hong  

Huang, Jui-Chi 

Chang, Yung-Cheng 

Chen, Chin-Chu  
Chang, Tzu-Meng  
Cheng, Chun-Shih  

Temporary vacancy 

ម្ស្រនតីគ្បៃិបៃតិ 
មុខតំណណង ធ ម្ ោះ មុខតំណណង ធ ម្ ោះ 

នាយរក្បៃិបៃតិ 
 

Yen-Mao Lin  អន ក្បធានជាន់ខពស់ និង អនរក្គប់ក្គងទូភៅ     
ដើនរក្គបក់្គងក្ទេយសមបៃិត 

Wen-Lee Lin 

 

នាយរក្បៃិបៃតិសតីទី 
Jui-Ling Lu អន ក្បធានជាន់ខពស់ និង អនរក្គប់ក្គង

ទូភៅ ដើនរ TRUST  
Mei-Joung Chang 

Chun-Lung Chou អន ក្បធានជាន់ខពស់ និង អនរក្គប់ក្គង
ទូភៅ ដើនរភាន រង់្ករធនារា៉ាបរ់ង 

Hsiao-Heng Wong 

Kuo-Chung Lee អន ក្បធានជាន់ខពស់ និង អនរក្គប់ក្គង
ទូភៅ ដើនរភអឡិចក្ៃូនិចធនាគារ Hsiaw-We Chang 

Chia-Ping Tsai អន ក្បធានជាន់ខពស់ និង អនរក្គប់ក្គង
ទូភៅ ដើនរបណ័ណ ឥណទន 

Long-Chang Huang 

Kuo-Hao Chang 

អន ក្បធានក្បៃិបៃិត និង សវនររទូភៅ Candy M.Y.Chou អន ក្បធានជាន់ខពស់ និង អនរក្គប់ក្គងទូភៅ ដើនរ
ក្គបក់្គងក្ទេយសមបៃិតឥណទន 

Kuei-Fen Huang 

អន ក្បធានក្បៃិបៃិត និង មស្រនតីក្បធាន
អន ភលាមចាប់ Hsi-Chang Hsu អន ក្បធានជាន់ខពស់ និង អនរក្គប់ក្គងទូភៅ ដើនរ

ក្គបក់្គងរែឋបាល 
Tsung-Yi Chang 

អន ក្បធានជាន់ខពស់ និង អនរក្គប់ក្គង 
ក្រមក្បឹរាភ្បិាលដើនរសវនរមម 
 

Ruei-Yan Lua អន ក្បធានជាន់ខពស់ និង អនរក្គប់ក្គងទូភៅ ដើនរ
គណភនយយ Shyan-Ching Chou 

អន ក្បធានជាន់ខពស់ និង ក្បធាន
ភលខាធិ រភលខាធិ រោឋ ន ក្រុមក្បឹរាភ្ិ
បាល 

Mao-Sheng Liao 
អន ក្បធានជាន់ខពស់ និង អនរក្គប់ក្គង
ទូភៅ ដើនរបភចចរវទិាេៃ័ម៌ាន 

Hong-Zong Shieh 

អន ក្បធានជាន់ខពស់ និង អនរក្គប់ក្គង
ទូភៅ ដើនរក្គបក់្គងធ ររិចច His-Chiang Pan អន ក្បធានជាន់ខពស់ និងអនរក្គប ់ក្គងដើនរ

េៃ័ម៌ានសនតិស ខ 
Yun-Shya Pan 

អន ក្បធានជាន់ខពស់ និង អនរក្គប់ក្គង
ទូភៅ ដើនរធនាគារសាជី្វរមម Shu-Jean Liang 

អន ក្បធានជាន់ខពស់ និង អនរក្គប់ក្គងទូភៅ 
វភិាគឥណទន និង ដើនរក្សាវក្ជាវ 

 

Chih-Ming Chen 

អន ក្បធានជាន់ខពស់ និង អនរក្គប់ក្គង
ទូភៅ ដើនរក្គបក់្គងឥណទន  Chun-Ming Kuo 

អន ក្បធានជាន់ខពស់ និង អនរក្គប់ក្គងទូភៅ 
ដើនរក្គបក់្គងោនិភ្យ័ 

Ling-Tsui Huang 

អន ក្បធានជាន់ខពស់ និង អនរក្គប់ក្គង
ទូភៅ ដើនររៃនាគារ Hsiu-Jen Chen 

អន ក្បធានជាន់ខពស់ និង អនរក្គប់ក្គងទូភៅ 
ដើនរធនធានមន សស Yu-Wan Chen 

អន ក្បធានជាន់ខពស់ និងអនរក្គប ់ក្គង 
ទូភៅដើនរធនាគារអនតរជាៃិ Lian-Ju Her អន ក្បធានជាន់ខពស់ និង អនរក្គប់ក្គងទូភៅ 

ដើនរ រង្ករទូភៅក្សបចាប់និងអន ភលាមចាប ់ Liang, Kuei Feng 

អន ក្បធានជាន់ខពស់ និងអនរក្គប ់ក្គង
ដើនរធនាគារផ្ទទ ល់ខលួន His-Huang Chiang 

អន ក្បធានជាន់ខពស់ និង អនរក្គប់ក្គងទូភៅ 
ដើនរ រង្ករទូភៅក្សបចាប់ Min-Chieh Wang 



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ២៨ 

   

មាា ស់ភារហរុនសំខាន ់  

ត ង្ទី ២២ ដខ មនិា ឆ្ន ២ំ០២១ 

 

 

 

 

មាា ស់ក្ម្មសិទធ 
 

 

- ធនាគារ តៃវ៉ា នខូ់អបភភ្ើភរធីវ ជាប ក្ៃសមពន័ធទងំក្សុង របស់ក្រុម   ន ិរញ្ញ វៃថ  ូរឌី្ង តៃវ៉ា នខូ់អបភភ្ើភរវ 
 ភ ើយ    ភយើងភគារេតាមចាបទ់ងំអស់ ពារេ់ន័ធភាគ   នទងំទាយ ។ 
- ក្រុម   ន ិរញ្ញ វៃថ  ូរឌី្ង តៃវ៉ានខូ់អបភភ្ើភរធីវ មានភាគ   ន ១០០% តន ធនាគារ តៃវ៉ាន ់ខូអបភភ្ើភរធីវ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
េីបវេងម្ក្សាត ំ： 
  បោក្ េី,ររ័ វងុ នាយក្កផ្នក្សវនក្ម្មទូបៅនងិអនុជ្េធានជ្េត្ិេត្តិ    
 បោក្ សាយ ឈា េីង /បោក្ វូ ឈុន ឡុង  អនុជ្េធានជ្េត្ិេត្ត ិ
 បោក្ េីន យិន មា៉ា វ ជាជ្េធាន បោក្ ឡី បរ៉ា េ សីុឌី ជាជ្េធានជ្ក្ុម្ជ្េឹក្ាភ្រិេ 
 បោក្ តាយ ត្ឹង សាន/ បោក្ ោន វ ូសុង អនុជ្េធានជ្េត្ិេត្ត ិ        
 បោក្ សីុ សិុឆាងជាម្ស្រនតីជ្េធានអនុបោម្ចាេន់ិងអនុជ្េធានជ្េត្ិេត្តិ

 

ធ ម្ ោះមាច ស់ភាគហ ុន 
មាច ស់ភាគហ ុន 

ភាគហ ុន ភាគរយ 

ក្រុម   ន ិរញ្ញ វៃថ  ូរឌ្ីង តៃវ៉ា នខូ់អបភភ្ើភរធវី 
 

10,450,730,000 
 

100% 



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ២៩ 

   

 
 

 
 
 
 

សាខាភៅភគ្ៅគ្បភទ្ស 

      

១ ធនាគារ នត្វា៉ា នយូ់ននធីត្ 
អគារជានទី់ ១ ម្ហាវថីីSquare de Meeus,ទីជ្កុ្ង 
ជ្េុសកសរ 1000 ជ្េបទស កេរសិុត្ 

ទូរស័េទ:+322-2305359 

ហាេ ក្:់ +322-2300470 
អីុម្៉ាេ: info@utb-bank.be  

២ សាខា ធនាគារបជ្ៅជ្េបទស
មា៉ា នីទា 

អគារជានទី់ 26, Citibank Tower,8741,Paseo De 
Roxas, Makati, ជ្កុ្ងមា៉ា នីទា បម្ជ្ទូ  ជ្េបទសហេីេីភ្នី 

ទូរស័េទ:+632-8481959  

ហាេ ក្:់+632-8481952 

អីុម្៉ាេ:tcbmnl@tcb-bank.com.tw 

៣ សាខា េូសអនជីបេស  
អគារបេខ  601, South Figueroa  ផ្លូវ., Suite 
3500, េូសអនជីបេស, សហរដាអាបម្រចិ CA 90017 

ទូរស័េទ: + 1-213-4895433  

ហាេ ក្:់ +1-213-4895195 

អីុបម្៉ាេ:tcbla@tcbla.com 

៤ សាខា សិត្ថេ  
អគារបេខ 1201, Third Ave., Suite 1200, រដាសិត្
ថេ សហរដាអាបម្រចិ WA 98101 

ទូរស័េទ: + 1-206-5872300  

ហាេ ក្:់ +1-206-6224491 

អីុបម្៉ាេ:bank@tcbseattle.com 

៥ សាខា ហុង កុ្ង 
អគារជានទី់ 13th,  Everbright Centre, 108,ផ្លូវ 
Gloucester, វា៉ា នឆ់ាយ,ហុងកុ្ង 

ទូរស័េទ: + 852-25981128  

ហាេ ក្:់ +852-25981028 

អីុបម្៉ាេ:tcbhkcd@tcb-bank.com.tw 

៦ សាខា សូចូវ 
េនទេប់េខ 1601, អគារបេខ 24, Times Square, 
Hua Chi St. SIP, សូចូវ 215028, ជ្េបទសចិន 

ទូរស័េទ:+ 86-512-62953336  

ហាេ ក្:់ +86-512-62956660 

អីុបម្៉ាេ:Suzhou@tcb-bank.com.kh 

៧ សាខា វូចូវ 
េនទេប់េខ 2608, ជាន ់26, Shenglong Financial 
Center, Guangming ផ្លូវបេខ១ , វូចូវ 350000 
ជ្េបទសចិន 

ទូរស័េទ:+86-591-

86320069,  ហាេ ក្:់+86-591-

86320109 

អីុបម្៉ាេ:Fuzhou@tcb-bank.com.tw 

៨ សាខា ធានជីន 

េនទេប់េខ 1801,1802,1803,1804,1807, ជានទី់18, 
អគារ Golden Valley Center 1,ផ្លូវ No.1 Binjiang, 
សង្កា ត្ ់Heping  ធានជីន 300041 ជ្េបទសចិន 

ទូរស័េទ:+86-22-58526999 
ហាេ ក្:់+86-22-59956011 
អីុបម្៉ាេ:Tianjin@tcb-bank.com.tw 

៩ សាខារង សង្កា ត្ថ់មីសូចូវ 
េនទេប់េខ 3601, ជានទី់36, ផ្លូវបេខ  Shishan 28th, 
SND. សូចូវ  215011, ជ្េបទសចិន 

ទូរស័េទ:+86-512-86868168 

ហាេ ក្:់ +86-512-87660869 

អីុបម្៉ា
េ:suzhougaoxin@tcbbank.com.tw 

១០ សាខា សីុដនី 
អគារ Suite 101, Level 1, ផ្លូវ 50 Carrington, ទី
ជ្កុ្ងសីុដនី NSW 2000, ជ្េបទសអូស្រសាត េី 

ទូរស័េទ: +61-2-92990068 

ហាេ ក្:់ +61-2-92903897 

អីុបម្៉ាេ::  sydney@tcb-bank.com.tw 

១១ សាខា ភ្នបំេញ 
អគារ 171, ផ្លូវ នបោត្តម្ កក្ងផ្លូវ 322,សង្កា ត្េឹ់ង
បក្ងក្ង១ ខណ័្ឌ េឹងបក្ងក្ង ភ្នបំេញ ក្ម្ពុជា 

ទូរស័េទ: + 855-23-430800     

ហាេ ក្:់ +855-23- 210630 

អីុបម្៉ាេ:admin@tcb-bank.com.kh 

១២ សាខារង ទឹក្ថ្លល  
អគារ ទឹក្ថ្លល , ផ្លូវបេខ អា 111 ផ្លូវ សហេន័ធរុសសុកីក្ង 
ផ្លូវនរ័ជ្េរចិ សង្កា ត្ ់ទឹក្ថ្លល  ខណ័្ឌ  កសន សុខ ភ្នបំេញ ក្ម្ពុ
ជា 

ទូរស័េទ: + 855-23-430703      
ហាេ ក្:់ +855-23-883991 
អីុបម្៉ាេl:admin9135@tcb-
bank.com.kh 

១៣ សាខារង បោធិ ិ៏កសនជយ័ 
អគារ បេខ ៦២ ផ្លូវជាតិ្បេខ ៤ សង្កា ត្ប់ោម្បៅ     
ខណ័្ឌ  បោធិ៍កសនជយ័ ភ្នបំេញ ក្ម្ពុជា 

ទូរស័េទ: +855-23-430705,      
ហាេ ក្:់ +855-23-729548 
អីុបម្៉ាេ:admin9146@tcb-
bank.com.kh 

១៤ សាខារង បសៀម្ោេ 

ផ្ទះបេខ 0៥៨៣,ផ្លូវជាតិ្បេខ ៦A,ភូ្ម្ ិចុង 
បៅសរូ,សង្កា ត្ ់សលជ្ាម្,ជ្កុ្ងបសៀម្ោេ ,បខត្តបសៀម្ោេ, 
ក្ម្ពុជា 

 
ទូរស័េទ:(855)-63-765595  
 

១៥ សាខារង សីុធីបសនធរ័ 

 
ផ្ទះបេខ អ២-២ ផ្លូវ បេខ ១៦៩ សង្កា ត្ ់វាេវង ់ ខណ័្ឌ
ជ្រេីំរម្ក្ោ ោជធានីភ្នបំេញ ក្ម្ពុជា  
 

ទូរស័េទ: +855-23-430058 

១៦ សាខារង បវងបជ្សង 

ផ្ទះបេខ ៣៤-៣៥  ម្ហាវថីិ ជ្េះមុ្នីបរត្(២១៧)ភូ្ម្ ិតំ្
ណាក្ធំ់ សង្កា ត្ ់មានជយ័  ខណ័្ឌ មានជយ័ ោជធានី
ភ្នបំេញ ក្ម្ពុជា  
 

ទូរស័េទ:(855) 23 722 381 
 

tel:+86-591-86320069,%20%20FAX:+86-591-86320109
tel:+86-591-86320069,%20%20FAX:+86-591-86320109
tel:+86-591-86320069,%20%20FAX:+86-591-86320109
tel:+86-591-86320069,%20%20FAX:+86-591-86320109
tel:+86-22-58526999%20FAX:+86-22-59956011
tel:+86-22-58526999%20FAX:+86-22-59956011
tel:(855)


របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៣០ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

តារាងបុគ្ៃសម្ព័នធរបសធ់នាគារតៃវ៉ា ន់ខូអបភ ើភរធីវ សាខា នំភពញ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ភារហរុន 90.02% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១៧ សាខារង ជ្េះសីហនុ 
ផ្ទះបេខ ១៧០-១៧២ ផ្លូវ អូ០១ ភូ្ម្មិ្យួ  សង្កា ត្ ់េនួ  
ជ្េះសីហនុ  បខត្តជ្េះសីហនុ ក្ម្ពុជា 

 

ទូរស័េទ:(855) 034 214 888 
 

១៨ សាខារង ទួេបគាក្ 
ផ្ទះបេខ ១៥០B1-១៥០D1 ផ្លូវ 516 ភូ្ម្1ិ3  សង្កា ត្ ់
េឹងក្ក្ទី់ម្យួ  ខណ័្ឌ ទួេបគាក្ ោជធានីភ្នបំេញ ក្ម្ពុជា 

 

ទូរស័េទ:(855) 023 725180 
 

១៩ ារោិេ័យតំ្ណាង បេ៉ាាងំ 

េនទេប់េខ ៥០៧, ារោិេ័យ  Tower 1,ម្ណ្ឌ េ  
East Ocean  A-24,  អគារ Jianguomen Wei, 
សង្កា ត ់ Chao Yang ទីជ្កុ្ងបេ៉ាាំង, ជ្េបទសចិន 
100022,   

ទូរស័េទ: + 86-10-65188173  
អីុបម្៉ាេ:tcbbro@vip.sina.com 

២០ សាខា ញូវ យ៉ាក្ 
ផ្លូវ បេខ 88 Pine, ជានទី់ 31,ញូវយ៉ាក្, ញូវយ៉ាក្ 
10005, សហរដាអាបម្រចិ 

ទូរស័េទ:+1-212-6341818,   
ហាេ ក្:់+1-212-6341828 
អីុបម្៉ាេ:tcbny@tcbny.com 

២១ ារោិេ័យតំ្ណាង រុងហគូង 

អគារបេខ  80-01, Level 8, Union Financial 
Centre (UFC), ផ្លូវ កក្ង Maharbandoola និង 
Thein Phyu, Botahtaung Township, ទីជ្កុ្ងរុងហគូ
ងជ្េបទស ម្ោី៉ា នម់ា៉ា  

ទូរស័េទ:+95-18610478 
អីុបម្៉ាេ:SIMON2304@tcb-

bank.com.tw 

២២ 

 
 

សាខា បម្៉ាេេន 
 

អាគារ Suite 2, Level 2, ផ្លូវ 356 Collins , ទីជ្កុ្ងបម្៉ា
េ េន  Vic 3000, ជ្េបទសអូស្រសាត េី 

ទូរស័េទ: +61-3-99771800 
ហាេ ក្:់+61-3-99771809 
អីុបម្៉ាេ:melbourne@tcb-
bank.com.tw 

២៣ សាខា ឆាងំសា 

េនទេប់េខ  021-023, 28F, BOFO International 
Plaza, បេខ. 416, កផ្នក្ 1, ផ្លូវក្ណាត េ ហេូរ ៉ាុង, សង្កា ត្ ់
Kaifu, ឆាងំសា 41003 ជ្េបទសចិន. 

ទូរស័េទ: +86-731-8823-2259 
ហាេ ក្ ់+86-731-8823-2279 
អីុបម្៉ាេ:Changsha@tcb-
bank.com.tw 

២៤ សាខា បវៀងចនទន ៍

បេខ ០៣ ផ្លូវ Dongpayna, ភូ្ម្ ិសតាថ ថុនបៅ, 
សង្កា ត្ ់សីុសាតាណាក្ ់,ទីជ្កុ្ងបវៀងចនទន,៍ជ្េបទសឡាវ  

ទូរស័េទ: +856 21 415666 

ហាេ ក្:់ 416000 
អីុបម្៉ាេ: services@tcb-bank.com.la  

 

២៥ សាខាហស់ថុន 
 
ផ្ាូវ សមីត 1200, Suite 850,ហស់ថុន,TX 77002, 
USA 

ទូរស័េទ: +1-713-258-2588 
ហាេ ក្ ់+1-713-258-2699 
អីុបម្៉ាេ:branch@tcbhouston.com 

 

ធនាគារនត្វា៉ា នខូ់អេ បភ្ើបរធីវ 
 

 

ធនាគារ នត្វា៉ា ន ់យូណាយធីត្ 
 

tel:+95-18610478


របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៣១ 

   

 

 

             
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ធនាគារតៃវ៉ា ន់ ខអូបភ ើភរធីវ សាខា នំភពញ 

(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលេខ ០០០០៣៣២៨)  
 

របាយការណ៍គ្ណៈគ្គ្ប់គ្គ្ងគ្បៃិបៃត ិនិង 
របាយការណ៍ហរិញ្ញវៃថុផ្ែលបានភធវើសវនកម្ម 
សគ្មាប់ែំណ្តច់ឆ្ន  ំតងៃទ្ី៣១ ផ្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 

 

 



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៣២ 

   

 

 

មាៃិកា 
           

ទំព័រ 
 

១. ររយារណ៍្រេស់រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េតិ្េត្តិ        ៣៣ -៣៦ 

 

២. ររយារណ៍្រេស់សវនក្រឯក្ោជយ        ៣៨-៤០ 
 

៣. ររយារណ៍្សាថ នភាេហរិញ្ញ វត្ថុ        ៤២ -៤៤ 
 

៤. ររយារណ៍្ចំបណ្ញ ឬខាត្ និងេទធផ្េេម្អតិ្បផ្សងៗ     ៤៥ 
 

៥. ររយារណ៍្សដីេីេកជ្ម្េជ្មួ្េមូ្េធន        ៤៦ 
 

៦. ររយារណ៍្េំហូរទឹក្ជ្រក្ ់         ៤៧-៤៨ 
 

៧. កំ្ណ្ត្ស់មាគ េ់បេើររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ       ៤៩-១១២ 

 

 



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៣៣ 

   

 

របាយការណ៍គ្ណៈគ្គ្ប់គ្គ្ងគ្បៃិបៃត ិ
 

 រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិ មានបសចក្ដីបសាម្នសសរកី្ោយ សូម្បធេើារេង្កា ញជូននូវររយារណ៍្រេស់ខលួន នងិ ររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ រេស់ ធនាគារ នត្
វា៉ា ន ់ខូអេបភ្ើបរធីវ សាខាភ្នបំេញ បៅាត្ថ់្ល (“សាខាធនាគារ”) កដេរនបធេើសវនក្ម្មរចួសជ្មាេា់រយិេរបិចេទកដេរនេញ្ាេន់ថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021។ 
 

 ព័ៃ៌មានអំពីសាខា 
 ធនាគារនត្វា៉ា ន ់ ខូអេបភ្ើបរធីវ សាខាភ្នបំេញ បៅាត្ថ់្ល (“សាខាធនាគារ”) រឺជាសាខារេស់ធនាគារ នត្វា៉ា ន ់ ខូអេបភ្ើបរធីវអិេធីឌី កដេរនចុះេញ្ជ ី
ោណិ្ជជក្ម្មបៅជ្េបទសនត្វា៉ា ន។់ សាខាធនាគារ រនចុះេញ្ជ ីបេខ 00003328 ជាម្យួ ជ្ក្សួងោណិ្ជជក្ម្ម ក្នុងជ្េះោជាណាចជ្ក្ក្ម្ពុជាបៅនថៃទី15 កខវចិេិា 
ឆាន 2ំ012។ បៅនថៃទី6 កខម្នីា ឆាន 2ំ013 សាខាធនាគាររនទទួេអាជាា េណ័្ណ េធីនាគារជាត្ិននក្ម្ពុជា (បៅាត្ថ់្ល “ធនាគារជាត្ិ”) បដើម្បបីធេើជ្េត្ិេត្តិារជា
ធនាគារោណិ្ជជ បហើយ រនោេប់ផ្តើម្បធេើជ្េត្េិត្តិារអាជីវក្ម្មជាផ្លូវារ បៅនថៃទី28 កខម្នីា ឆាន 2ំ013។ 

  
 សកម្មភ្នពចម្បង 

 សក្ម្មភាេចម្បងរេស់សាខាធនាគារ រមួ្មានារបធេើជ្េត្ិេត្តិារបេើោេ់សក្ម្មភាេអាជវីក្ម្មធនាគារ និងារផ្តេ់បសវាក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ កដេោក្េ់ន័ធបៅ
ក្នុងជ្េះោជាណាចជ្ក្ក្ម្ពុជា។ េុំមានារផ្លល ស់េតូរជាសារវនត បេើសក្ម្មភាេចម្បងរេស់សាខាធនាគារ បៅក្នុងអំឡុងារយិេរបិចេទបធេើររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុបនះ
បទ។ 

  
 លទ្ធនលហរិញ្ញវៃថុ 

 េទធផ្េហិរញ្ញ វត្ថុរេស់សាខាធនាគារ សជ្មាេា់រយិេរបិចេទកដេរនេញ្ាេន់ថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 មានដូចខាងបជ្ាម្៖ 
  2021 

 

  ដ ល្លា រអាលម្រកិ ពាន់លរៀេ 

    (កំណត់សម្គា េ់ 6) 
     

ជ្រក្ច់ំបណ្ញម្ុនេងេ់នធ   43,477,935 176,868,239 

ចំណាយេនធបេើជ្រក្ច់ំបណ្ញ   (7,894,123) (32,113,292) 

ជ្រក្ច់ំបណ្ញសុទធសជ្មាេ់
ារយិេរបិចេទ   35,583,812 144,754,947 

  
  
 ភែើម្ទ្ុនការយិាលយ័កណ្តា ល 

 បៅនថៃទី8 កខធនូ ឆាន 2ំ021 ធនាគារជាត្ិននក្ម្ពុជា (“ធនាគារជាត្ិ”) រនអនុម្ត័្បេើសំបណ្ើ ររេស់សាខាធនាគារក្នុងារេបងាើនបដើម្ទុនេកនថម្ចំននួ 
35,000,000 ដុោល រអាបម្រកិ្ េីបេើបដើម្ទុន 150,000,000 ដុោល រអាបម្រកិ្ រហូត្ដេ់185,000,000 ដុោល រអាបម្រកិ្ តាម្រយៈារបផ្ទរេីជ្រក្ច់ំបណ្ញរក្ាទុក្។ 

  
 ទ្ុនបគ្ម្ុង និងសវំិធានធន 

 េុំមានារកជ្េជ្េួេជាសារវនតននទុនេជ្ម្ុង និង សំវធិានធនបៅក្នុងារយិេរបិចេទបនះបទបជ្ៅេីារេង្កា ញបៅក្នុងររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថបនះ។ 
 ភ្នគ្លា  

 េុំមានារជ្េាស ឬារកេងកចក្ភារោភ្បទ បហើយរណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិ ក្ិ៏េុំមានអនុសាសនឲ៍្យមានារកេងកចក្ភារោភ្សជ្មាេា់រយិេរបិចេទ
កដេរនជ្ត្ួត្េិនតិ្យបនះបទ។ 

  
 ការលបុភោល និងសវំិធានធនសគ្មាប់គ្ទ្ពយសកម្មហរិញ្ញវៃថុ 

 ម្ុនបេេបរៀេចំររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិរនោត្វ់ធិានារដិ៏សម្បហតុ្ផ្េបដើម្បដីឹងេីសក្ម្មភាេកដេជ្ត្ូវរនបធេើបឡើងទាក្ទ់ង
នឹងារេុេបោេននជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុកដេជ្ត្ូវរនរេំឹងទុក្ថ្ល នងឹម្និអាចជ្េម្ូេរនម្ក្វញិនូវេំហូរទឹក្ជ្រក្ត់ាម្ក្ិចាសនាទាងំជ្សុង ឬម្យួកផ្នក្រេស់
វានិងារផ្តេ់សំវធិានធនសជ្មាេា់រខាត្េងឥ់ណ្ទានកដេរេំឹងទុក្ននជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុបនាះបហើយបជឿជាក្ថ់្លោេ់ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ កដេគាម នារ
រេំឹងទុក្នងឹទទួេរនសាចជ់្រក្ត់ាម្ក្ិចាសនាម្ក្វញិជ្ត្ូវរនេុេបោេបហើយារបធេើសំវធិានធនសជ្មាេា់រខាត្េងឥ់ណ្ទានកដេរេំឹងទុក្បេើជ្ទេយ
សក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុជ្ត្ូវរនផ្តេ់ឲ្យជ្រេជ់្គាន។់



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៣៤ 

   

 
  
 រិត្ជ្ត្ឹម្ាេេរបិចេទននររយាណ៍្បនះ និង កផ្អក្បៅបេើក្ជ្ម្តិ្ននារយេ់ដឹងដិ៏េអេំផុ្ត្ រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិេុំរនដងឹេីបហតុ្ារណ៍្ណាម្យួ
កដេនឹងេណាដ េឲ្យចនំួនននសំវធិានធនសជ្មាេា់រខាត្េងឥ់ណ្ទានកដេរេំឹងទុក្រេស់ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុក្នុងររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុរេស់សាខាធនាគារ 
មានចំនួនម្និជ្រេជ់្គានជ់ាសារវនតបនាះបឡើយ។ 

  
 គ្ទ្ពយសកម្ម 

 បៅម្ុនបេេកដេររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុរេស់សាខាធនាគារជ្ត្ូវរនបរៀេចំបឡើងរណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិរនោត្វ់ធិានារដិ៏សម្បហតុ្ផ្េ បដើម្បី
េញ្ជជ ក្ថ់្ល េណាត ជ្ទេយសក្ម្មបេើក្កេងេំណុ្េ កដេរនក្ត្ជ់្តាបៅក្នុងេញ្ជ ីរណ្បនយយរេស់សាខាធនាគារ បហើយកដេសននិដ្ឋា នថ្ល មានត្នម្លម្និអាច
ជ្េម្ូេម្ក្វញិរនបៅក្នុងជ្េត្ិេត្តិារ អាជីវក្ម្មធម្មតា ជ្ត្វូរនាត្េ់នថយឲ្យបៅបសមើនឹងត្នម្លកដេរិត្ថ្ល នឹងអាចជ្េម្ូេរនជាក្ក់សតង។ 
 នានថៃបចញររយារណ៍្បនះ រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តេុិរំនដឹងេីបហតុ្ារណ៍្ណាម្យួកដេនឹងបធេើឲ្យេ៉ាះោេ់ដេ់ារក្ំណ្ត្ ់ ត្នម្លជ្ទេយសក្ម្ម បៅ
ក្នុងររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុរេស់សាខាធនាគារថ្ល មានភាេម្និជ្ត្ឹម្ជ្ត្ូវបនាះបទ។ 

  
 វិធីសាស្រសតកំណៃ់ៃតម្ៃ  

 នានថៃបចញររយារណ៍្បនះ រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិេុំរនដឹងេីបហតុ្ារណ៍្ណាម្យួកដេរន បក្ើត្បឡើងបធេើឲ្យ េ៉ាះោេ់ដេ់ ារអនុវត្ត វធិសីាស្រសត
កដេមានក្នលងម្ក្ ក្នុងារវាយត្នម្លជ្ទេយសក្ម្ម នងិេណុំ្េបៅក្នុងររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុរេស់សាខាធនាគារថ្ល មានភាេម្និជ្ត្មឹ្ជ្ត្ូវ ឬម្និសម្ជ្សេបនាះ
បទ។ 
 
បំណុលយថាភ្នព និងបំណុលភនេងៗភទ្ៀៃ  
នានថៃបចញររយារណ៍្បនះ េុំមាន៖ 
(ក្) ារដ្ឋក្េ់ញ្ជា ំជ្ទេយសក្ម្មណាម្យួរេស់សាខាធនាគារ ោេត់ាងំេីនថៃចុងារយិេរបិចេទម្ក្ក្នុងារធានាចំបោះេំណុ្េរេស់េុរគេណាមាន ក្ប់ឡើយ 
បេើក្កេងកត្ដូចារេង្កា ញនូវក្នុងររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ និង 
(ខ) េំណុ្េយថ្លបហតុ្ណាម្យួកដេបក្ើត្មានបឡើងចំបោះសាខាធនាគារ ោេត់ាងំេចុីងារយិេរបិចេទម្ក្បជ្ៅអំេីជ្េត្ិេត្តិារអាជីវក្ម្មធម្មតារេស់សាខា
ធនាគារ។ 
េុំមានេណុំ្េយថ្លបហតុ្ ឬេំណុ្េបផ្សងៗបទៀត្រេស់សាខាធនាគារ កដេសាខាធនាគារជ្ត្ូវេំបេញ ឬអាចនឹងជ្ត្ូវេំបេញក្នុងអំឡុងបេេដេេ់ីរកខ េនាទ េេ់ីនថៃ
េញ្ាេា់រយិេរបិចេទ នឹងមានផ្េេ៉ាះោេ់ជាសារវនតដេ់េទធភាេរេស់សាខាធនាគារ ក្នុងារេំបេញាត្េេក្ិចារេស់ខលួនបៅបេេកដេដេ់នថៃក្ំណ្ត្ប់ឡើយ។ 
 
ការផ្គ្បគ្បួលសភ្នពការណ៍ 
 នានថៃបចញររយារណ៍្បនះ រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិ រេស់សាខាធនាគារ េុំរនេិនតិ្យប ើញសភាេារណ៍្ណាម្យួ កដេម្និរនកវក្កញក្បៅក្នុង
ររយារណ៍្បនះ ឬក្នុងររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុរេស់សាខាធនាគារ កដេអាចនឹង េណាត េឲ្យមានត្ួបេខននចំននួណាម្យួបៅក្នុងររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ មាន
ភាេម្និជ្ត្ឹម្ជ្ត្ូវបនាះបទ។ 
 
គ្បៃិបៃតិការម្ិនគ្បគ្កៃី 
 តាម្ម្ត្ិរេស់រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្ត ិ េទធផ្េននារបធេើជ្េត្ិេត្តិាររេស់សាខាធនាគារក្នុងារយិេរបិចេទហិរញ្ញ វត្ថុបនះ ម្និមានផ្េេ៉ាះោេ់ជាសារ
វនតបដ្ឋយសក្ម្មភាេជ្េត្ិេត្តាិរ ជ្េឹត្តិារណ៍្ ឬធាតុ្ណាម្យួ កដេមានេក្ខណ្ៈម្និជ្េជ្ក្ត្ីបនាះបទ បេើក្កេងកត្៖ 
 
 វីរសុករូ ៉ាណូ្ត និងនលប៉ាះពាលភ់លើការខាៃបង់ឥណទានរពំឹងទ្ុក 
 ារខាងេងឥ់ណ្ទានរេំឹងទុក្ជ្ត្ូវរន រ៉ា នជ់្េមាណ្បដ្ឋយកផ្អក្បៅ បេើេក្ខខណ្ឌ បសដាក្ិចា កដេរនេាក្រណ៍្ ម្យួចំនួន បៅក្នុងារយិ េរបិចេទោយ
ារណ៍្ ។ ារផ្ទុះបឡើងននណូ្កវេវរុីសកូ្រ ៉ាូណា (“កូ្វដី-19”) រនរកី្ោេដ្ឋេជាសក្េបោក្កដេេងាឲ្យមានាររខំានដេ់សក្ម្មភាេអាជីវក្ម្មនងិបសដាក្ិចា។ 
ផ្េេ៉ាះោេ់បៅបេើផ្េិត្ផ្េក្នុងជ្សុក្សរុេ  (ផ្.ស.ស) និងសូចនាក្រសំខានប់ផ្សងៗ ជ្ត្ូវរនយក្ម្ក្េិោរណាក្នុងារក្ំណ្ត្ភ់ាេធៃនធ់ៃរ នងិភ្វនីយភាេនន
ារធាល ក្ចុ់ះននបសដាក្ិចា កដេជ្ត្ូវរនបជ្េើជ្រស់ក្នុងាររ៉ា នជ់្េមាណ្ារខាត្េងឥ់ណ្ទានរេំឹងទុក្ បដ្ឋយក្នុងបនាះាររណ្នាបេើារខាត្េងឥ់ណ្ទាន រេំងឹ
ទុក្បៅសាថ នភាេេចាុេបនន អាចមានភាេម្និជ្រក្ដជ្េជាជាសារវនត។ រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិរនបធេើារេាក្រណ៍្ផ្េេ៉ាះោេ់ននជម្ៃកូឺ្វដី-19 បៅបេើសាខា
ធនាគារ េ៉ាុកនតារេាក្រណ៍្អាចនឹងមានារផ្លល ស់េតូរជាសារវនតបេេមានជ្េឹត្តិារណ៍្ថមីបក្ើត្បឡើង។ 

 

រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិក្ិ៏មានម្ត្ិផ្ងកដរថ្ល បៅក្នុងចបនាល ះបេេោេេ់ីនថៃចុងារយិេរបិចេទដេ់នថៃបចញររយារណ៍្បនះ េុំមានធាតុ្ សក្ម្មភាេជ្េត្ិេត្តិារ ឬ
ជ្េឹត្តិារណ៍្ណាម្យួកដេមានេក្ខណ្ៈជាសារវនត និងម្និជ្េជ្ក្ត្ីបក្ើត្មានបទបើងកដេអាចនាឲំ្យេ៉ាះោេ់ដេ់េទធផ្េននជ្េត្ិេត្តិាររេស់សាខាធនាគារ ក្នុង
ារយិេរបិចេទកដេររយារណ៍្បនះរនបរៀេចំបឡើងបនាះបទ។



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៣៥ 

   

 
 
គ្ពឹៃតិការណ៏បនាា ប់ពីការយិបរភិចេទ្របាយការណ៏ 
 
ម្និមានជ្េឹត្តិារណ៍្សំខាន់ៗ កដេរនបក្ើត្បឡើងេនាទ េេ់ាីេេរបិចេទររយារណ៍្សាថ នភាេហិរញ្ញ វត្ថុកដេត្ជ្ម្វូឲ្យមានារោត្ជ្ត្ដ្ឋងេត័្ម៌ាន ឬនិយត័្ក្ម្ម
បជ្ៅេីារោត្ជ្ត្ដ្ឋងេត័្ម៌ាន ឬនិយត័្ក្ម្មបផ្សងៗកដេរនេង្កា ញបៅក្នុងក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុបនាះបទ។ 

 គ្ណៈគ្គ្ប់គ្គ្ងគ្បៃិបៃតិ 
រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិកដេរនេបជ្ម្ើារបៅក្នុងអំឡុងារយិេរបិចេទ និងបៅនថៃកដេបចញររយារណ៍្បនះ រមួ្មាន៖ 
 
បោក្ជ្សី Huang Ming Chu នាយក្ោត្ា់រទូបៅ 
បោក្ជ្សី Yang Huei Ju នាយក្រងោត្ា់រទូបៅ  
បោក្ Yeh Kuang Wu នាយក្ 
បោក្ Chang Ho Chung នាយក្ 
បោក្ Chen Shaing នាយក្ 
បោក្ Tseng Yen Hsiung នាយក្ 
បោក្ Chen Chih Ming នាយក្ 
បោក្ Ke Sheng Chen នាយក្ 
បោក្ Su Yu Yuan នាយក្ 
បោក្ជ្សី Wang Li Kuan នាយក្សាខា 
បោក្ Lee Tsung Hsien នាយក្ 
បោក្ Huang Shih En នាយក្ 
បោក្ Chang Tsang Yuan នាយក្សាខា 
បោក្ Lee Hsin Te នាយក្ 
បោក្ Chen Chih Chiang នាយក្ 
បោក្ Lee Hsiang Ju នាយក្សាខា 
បោក្ Chang Cheng Wu នាយក្ 
បោក្ Chiu Hsien Hui នាយក្ 
បោក្ជ្សី Wu Hsiu Wen នាយក្សាខា 
បោក្ Lin Jing Chang នាយក្ 
បោក្ Lin Li Min នាយក្ 
បោក្ Wu Chia Te នាយក្សាខា 
បោក្ Hsu Chih Ping នាយក្ 
បោក្ Hsueh Tsun Fu 
បោក្ Tsai Yu Jen                             
បោក្ Lee Kuo Lung  
បោក្ Huang Ting Chieh  
បោក្ជ្សី Hsu Shu En  
បោក្ Chen Ho Ming  
បោក្ Liu Yao Jen  

នាយក្ 
នាយកសាខា 
នាយក 
នាយក 
នាយកសាខា 
នាយក 
នាយក 

  

 ភ្នគ្កម្មរបសគ់្ណៈគ្គ្ប់គ្គ្ងគ្បៃិបៃតិ 
 េុំមានរណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិណាមាន ក្ា់នា់េ ់ ឬ មានារទាក្ទ់ិនបៅក្នុងភារហរុនរេស់សាខាធនាគារបដ្ឋយជ្េបោេបៅក្នុងារយិេរបិចេទហិរញ្ញ
វត្ថុបនះបទ។



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៣៦ 

   

 
 
 

 អៃថគ្បភយាជន៍របសគ់្ណៈគ្គ្ប់គ្គ្ងគ្បៃិបៃតិ 

 
បៅក្នុងអំឡុងារយិេរបិចេទ នងិបៅចុងារយិេរបិចេទននររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុបនះ រមឺ្និមានក្ិចាជ្េម្បជ្េៀង ណាម្យួកដេសាខាធនាគារជាភារីមាខ ង កដេក្ម្ម
វត្ថុននក្ិចាជ្េម្បជ្េៀងបនាះអាចផ្តេ់េទធភាេដេ់រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តណិាមាន ក្ឲ់្យទទេួរននូវអត្ថជ្េបោជនត៍ាម្ម្បធារយបផ្សងៗ ដូចជាារទិញភារ
ហរុន ឬេណ័្ណ េណុំ្េរេស់សាខាធនាគារ ឬសាជីវក្ម្មដនទ។ 
បៅក្នុងអំឡុងារយិេរបិចេទោយារណ៍្បនះ េុំមានរណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្េិត្តិណាមាន ក្រ់េស់សាខាធនាគាររនទទួេ ឬមានសិទធិទទួេរននូវអត្ថជ្េបោជនណ៍ា
ម្យួ (បជ្ៅេីអត្ថជ្េបោជនក៍ដេរនរមួ្េញ្ាូ េបៅក្នុងេរោិភ្សរុេទទួេរន ឬដេ់ក្ំណ្ត្ទ់ទួេរនបដ្ឋយរណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិ ដូចរនេង្កា ញបៅក្នុង
ររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ) តាម្រយៈារចុះក្ិចាសនាបធេើបឡើងបដ្ឋយសាខាធនាគារ ឬបដ្ឋយជ្ក្ុម្ហរុនោក្េ់ន័ធជាម្យួនឹងសាខាធនាគារ កដេរណ្ៈជ្រេជ់្រង
ជ្េត្ិេត្តិបនាះជាសមាជកិ្ ឬក្ិ៏ជាម្យួសាខាធនាគារកដេរណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិបនាះមានផ្េជ្េបោជនក៍ផ្នក្ហិរញ្ញ វត្ថុបជ្ចើនបនាះបទ បេើក្កេងកត្ារេង្កា ញ
បៅក្នុងររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

 ការទ្ទ្ួលខុសគ្ៃូវរបសគ់្ណៈគ្គ្ប់គ្គ្ងគ្បៃិបៃតិភលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវៃថុ 

 
រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិមានភារៈបធេើារអះអាងេញ្ជជ ក្ថ់្ល ររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុរនបរៀេចំបឡើងោ៉ា ងជ្ត្ឹម្ជ្ត្ូវននសាថ នភាេ ហិរញ្ញ វត្ថុរេស់សាខាធនាគារនា
នថៃទ3ី1 កខធនូ ឆាន 2ំ021 ជ្េម្ទាងំេទធផ្េហិរញ្ញ វត្ថុ និងេំហូរទឹក្ជ្រក្ ់សជ្មាេា់រយិេរបិចេទកដេរនេញ្ាេ។់ បៅក្នុងារបរៀេចំររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុបនះ រ
ណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិោរំចជ់្ត្ូវ៖ 
(ក្) អនុម្ត័្នូវបគាេនបោរយរណ្បនយយកដេសម្ជ្សេ បដ្ឋយកផ្អក្បេើារវនិិចេយ័ និងាររ៉ា នជ់្េមាណ្ ោ៉ា ងសម្បហតុ្ផ្េ និងជ្េុងជ្េយត័្ន បហើយបធេើ
ារអនុវត្តជ្េក្េបដ្ឋយសងគត្ភិាេ  
(ខ) អនុបោម្បៅតាម្សតងដ់្ឋររយារណ៍្ទាក្ទ់ងនឹងហិរញ្ញ វត្ថុអនដរជាត្ិននក្ម្ពុជា (“ស.រ.ទ.ហ.អ.ក្”) ឬជ្េសិនបេើមានារផ្លល ស់េតូរេីបនះ រឺជ្ត្ូវកត្េង្កា ញ 
េនយេ់ និងក្ណំ្ត្េ់រមិាណ្ឲ្យរនចាស់ោស់បៅក្នុងររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ បដើម្បេីង្កា ញនូវភាេេិត្ និងជ្ត្ឹម្ជ្ត្ូវ 
(រ) ជ្ត្ួត្េិនិត្យជ្េេន័ធដំបណ្ើ រារននររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុរេស់សាខាធនាគារ និងរក្ាទុក្នូវេញ្ជ ីរណ្បនយយ ឲ្យរនជ្រេជ់្គាន ់និងជ្េេន័ធជ្រេជ់្រងនផ្ទក្នុង
ឲ្យមានជ្េសិទធភាេ  
( ) វាយត្នម្លនូវេទធភាេរេស់សាខាធនាគារក្នុងារេនតនិរនតរភាេអាជីវក្ម្ម ទទួេខុសជ្ត្ូវបេើារោត្ជ្ត្ដ្ឋងេត័្ម៌ាន ជ្េសិនបេើោក្េ់ន័ធនូវេញ្ជា
ទាងំឡាយកដេទាក្ទ់ងបៅនឹងនិរនតរភាេអាជីវក្ម្ម និងបជ្េើជ្រស់ម្ូេដ្ឋា ននិរនតរភាេននរណ្បនយយ បេើក្កេងកត្រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិមានេំណ្ងចងជ់ជ្ម្ះ
េញ្ជ ី ផ្លអ ក្ដំបណ្ើ រារសាខាធនាគារ ឬគាម នជបជ្ម្ើសសម្រម្យដនទបទៀត្បជ្ៅេីបធេើកេេបនះ និង 
(ង) ជ្ត្ួត្េិនិត្យ និងដឹក្នាសំាខាធនាគារឲ្យមានជ្េសិទធភាេ បេើោេ់បសចក្ដីសបជ្ម្ចកដេមានសារៈសំខានទ់ាងំអស់ កដេេ៉ាះោេ់ដេ់សក្ម្មភាេ
ជ្េត្ិេត្តិារ និងដំបណ្ើ រាររេស់សាខាធនាគារ បហើយជ្ត្វូជ្រក្ដថ្ល ក្ិចាារបនះជ្ត្ូវរនវលុះេញ្ជា ំងោ៉ា ងជ្ត្មឹ្ជ្ត្ូវបៅក្នុងររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 
រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិធានាអះអាងថ្ល រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិរនអនុវត្តនូវោេ់ត្ជ្ម្ូវារ ដូចមានោយារណ៍្ខាងបេើក្នុងារបរៀេចំ ររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ
រេស់សាខាធនាគារ។ 

 ការអនុម្័ៃភលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវៃថុ 

 
បយើងខាុ ំសូម្បធេើារអនុម្ត័្បេើររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ កដេរនភាជ េម់្ក្ជាម្យួដូចកដេរនេង្កា ញបៅទំេរ័ទី 42ដេ់ទី 112 ថ្លរនេង្កា ញនូវភាេជ្ត្ឹម្ជ្ត្ូវនន
សាថ នភាេហិរញ្ញ វត្ថុរេស់សាខាធនាគារនានថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 ជ្េម្ទាងំេទធផ្េហិរញ្ញ វត្ថុ និងេំហូរទឹក្ជ្រក្ស់ជ្មាេា់រយិេរបិចេទកដេរនេញ្ាេ ់បដ្ឋយ
អនុបោម្បៅតាម្សតងដ់្ឋ  ររយារណ៍្ទាក្ទ់ងនឹងហិរញ្ញ វត្ថុអនដរជាត្ិននក្ម្ពុជា។ 
 
ចុះហត្ថបេខាក្នុងនាម្រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្េិត្ត ិ
 

 
 
 
 
 



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៣៧ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៣៨ 

   

 
 
របាយការណ៍សវនករឯករាជយ 
 

 ម្ៃិសវនកម្ម 
 បយើងខាុ ំ រនបធេើសវនក្ម្មបៅបេើររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុរេស់ ធនាគារ នត្វា៉ា ន ់ខូអេបភ្ើបរធីវ សាខាភ្នបំេញ បៅាត្ថ់្ល (“សាខាធនាគារ”) កដេរមួ្មាន 
ររយារណ៍្សាថ នភាេហិរញ្ញ វត្ថុនានថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 ររយារណ៍្ចំបណ្ញ ឬខាត្ និងេទធផ្េេម្អតិ្បផ្សងៗ ររយារណ៍្សដីេ ី េកជ្ម្េជ្ម្ួេម្ូេធន 
និងររយារណ៍្េំហូរទឹក្ជ្រក្ស់ជ្មាេា់រយិេរបិចេទកដេរនេញ្ាេ ់និងក្ំណ្ត្ស់មាគ េ់ កដេរមួ្មានបគាេនបោរយរណ្បនយយសំខាន់ៗ  ជ្េម្ទាងំេត៌្័
មានេនយេ់បផ្សងៗ កដេរនេង្កា ញបៅទំេរ័ទី 42 ដេ់ទី 112 (កដេបៅាត្ថ់្ល “ររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ”)។ 
 ជាម្ត្ិរេស់បយើងខាុ ំររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុជាសារវនត រនេង្កា ញនូវភាេជ្ត្ឹម្ជ្ត្ូវននសាថ នភាេ  ហិរញ្ញ វត្ថុរេស់សាខាធនាគារនានថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 
ជ្េម្ទាងំេទធផ្េហិរញ្ញ វត្ថុ និងេំហូរទឹក្ជ្រក្រ់េស់សាខាធនាគារ សជ្មាេា់រយិេរបិចេទកដេរនេញ្ាេ ់ បដ្ឋយអនុបោម្បៅតាម្សតងដ់្ឋររយារណ៍្
ទាក្ទ់ងនងឹហិរញ្ញ វត្ថុអនដរជាត្ិននក្ម្ពុជា (“ស.រ.ទ.ហ.អ.ក្”)។ 

ម្ូលដ្ឋា នតនម្ៃិសវនកម្ម 
បយើងខាុ ំ រនបធេើសវនក្ម្មបដ្ឋយអនុបោម្បៅតាម្សតងដ់្ឋសវនក្ម្មអនតរជាត្ិននក្ម្ពុជា។ ារទទួេខុសជ្ត្ូវរេស់បយើងខាុ ំ កដេជ្សេតាម្សតងដ់្ឋទាងំបនាះ ជ្ត្ូវ
រនបរៀេោេេ់កនថម្បទៀត្បៅក្នុងក្ថ្លខណ្ឌ  េីារទទួេខុសជ្ត្ូវរេស់សវនក្រ សជ្មាេា់របធេើសវនក្ម្មបេើររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ កដេមានបៅក្នុងររយារណ៍្
រេស់បយើងខាុ ំ។ បយើងខាុ ំ មានភាេឯក្ោជយេីសាខាធនាគារបដ្ឋយជ្សេបៅតាម្ត្ជ្ម្ូវារជ្ក្ម្សីេធម្វ៌ជិាជ ជីវៈ កដេោក្េ់ន័ធនងឹសវនក្ម្មបេើររយារណ៍្ហិរញ្ញ
វត្ថុបៅក្នុងជ្េះោជាណាចជ្ក្ក្ម្ពុជា បហើយបយើងខាុ ំរនេំបេញនូវទំនួេខុសជ្ត្ូវបេើជ្ក្ម្សីេធម្វ៌ជិាជ ជីវៈជ្សេតាម្ត្ជ្ម្ូវាររេស់សតងដ់្ឋទាងំបនាះ។ បយើងខាុ ំបជឿ
ជាក្ថ់្ល ភ្សតុតាងសវនក្ម្មកដេបយើងខាុ ំជ្េម្ូេរនមានេក្ខណ្ៈជ្រេជ់្គាន ់និងសម្ជ្សេសជ្មាេជ់ាម្ូេដ្ឋា នក្នុងារេបញ្ាញម្ត្ិសវនក្ម្មរេស់បយើងខាុ ំ។ 

ការទាញចំណ្តប់អារម្មណ៍ - ព័ៃ៌មានភគ្បៀបភធៀប 
បយើងខាុ ំ សូម្បធេើារទាញចំណាេអ់ារម្មណ៍្បៅក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 34 ននររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ កដេេញ្ជជ ក្ថ់្លេត័្ម៌ានបជ្េៀេបធៀេកដេរនេង្កា ញនា
ារយិេរបិចេទ និងសជ្មាេា់រយិេរបិចេទកដេរនេញ្ាេន់ថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 ជ្ត្ូវរនបធេើារោយារណ៍្បឡើងវញិ។ ម្ត្ិសវនក្ម្មរេស់បយើងខាុ ំ ម្និកម្នជាម្ត្ិ
សវនក្ម្មមានេញ្ជា បដ្ឋយសារកត្េញ្ជា បនះបឡើយ ។ 

ព័ៃ៌មានភនេងៗទាក់ទ្ងនឹងព័ៃ៌មានភគ្បៀបភធៀប 
ររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុរេស់សាខាធនាគារនាាេេរបិចេទ និងសជ្មាេា់រយិេរបិចេទកដេរនេញ្ាេន់ថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 និងនថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ019 (កដេ
ជាម្ូេដ្ឋា នបដើម្បទីទួេរនររយារណ៍្សាថ នភាេហិរញ្ញ វត្ថុ នានថៃទី1 កខម្ក្ោ ឆាន 2ំ020) បដ្ឋយម្និោេេ់ញ្ាូ េារកក្ត្ជ្ម្ូវកដេរនេង្កា ញបៅក្នុងក្ំណ្ត្់
សមាគ េ់ 34 នន ររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ ជ្ត្ូវរនបធេើសវនក្ម្មបដ្ឋយសវនក្របផ្សង បដ្ឋយរនេបញ្ាញម្ត្ិបៅនថៃទី19 កខម្នីា ឆាន 2ំ021 ថ្លររយារណ៍្បនាះមាន
ភាេជ្ត្ឹម្ជ្ត្ូវ។ 
ជាកផ្នក្ម្យួននារបធេើសវនក្ម្មនាាេេរបិចេទ នងិសជ្មាេា់រយិេរបិចេទកដេរនេញ្ាេន់ថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 បយើងខាុ ំ រនបធេើសវនក្ម្មបេើារកក្ត្ជ្ម្ូវនន
េត័្ម៌ានបជ្េៀេបធៀេកដេរនបធេើារោយារណ៍្បឡើងវញិដូចរនេង្កា ញបៅក្នុងក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 34 នាាេេរបិចេទ និង សជ្មាេា់រយិេរបិចេទកដេរនេញ្ាេ់
នថៃទ3ី1 កខធនូ ឆាន 2ំ020 និងររយារណ៍្សាថ នភាេហិរញ្ញ វត្ថុនានថៃទី1 កខម្ក្ោ ឆាន 2ំ020។ បយើងខាុ ំ ម្និត្ជ្ម្ូវឲ្យបធេើសវនក្ម្ម េិនតិ្យ ឬអនុវត្តនតី្វិធិីណាម្យួបៅ
បេើររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុសជ្មាេា់រយិេរបិចេទកដេរនេញ្ាេន់ថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 ឬ នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ019 (ម្និជ្ត្ូវរនេង្កា ញបៅទីបនះ) ឬររយារណ៍្
សាថ នភាេហិរញ្ញ វត្ថុនានថៃទ1ី កខម្ក្ោ ឆាន 2ំ020 បជ្ៅេីារកក្ត្ជ្ម្ូវកដេរនេង្កា ញបៅក្នុងក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 34 ននររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ។ អាជ្ស័យបហតុ្បនះ 
បយើងខាុ ំនឹងម្និេបញ្ាញម្ត្ ិ ឬផ្ដេ់នូវអណំ្ះអណំាងណាម្យួបផ្សងបទៀត្បៅបេើររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុទាងំបនាះបឡើយ។ បទាះជាោ៉ា ងណាក្ិ៏បដ្ឋយ តាម្ម្ត្ិ
រេស់បយើងារកក្ត្ជ្ម្ូវកដេរនេង្កា ញបៅក្នុងក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 34 រឺសម្ជ្សេ និងជ្ត្វូរនអនុវត្តោ៉ា ងសម្រម្យ។ 
 

ព័ៃ៌មានភនេងៗ 
រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្ត ិមានភារៈទទួេខុសជ្ត្ូវបេើេត័្ម៌ានបផ្សងៗ។ េត័្ម៌ានបផ្សងៗ កដេរនទទួេជ្ត្មឹ្ាេេរបិចេទននររយារណ៍្សវនក្ម្មបនះ រឺររយ
ារណ៍្រេស់រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្ត ិកដេរនេង្កា ញបៅទំេរ័ទី 33 ដេ់ទី 36 នងិ ររយារណ៍្ជ្េោឆំាន រំេស់សាខាធនាគារ  
កដេរេំឹងថ្លនឹងរចួោេ់ េនាទ េេ់ីាេេរបិចេទននររយារណ៍្សវនក្ម្មបនះ។ ម្ត្ិសវនក្ម្មរេស់បយើងខាុ ំ បៅបេើររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ ម្និរនជ្រេដណ្ត េប់េើ
េត័្ម៌ានបផ្សងៗបឡើយ បហើយបយើងខាុ ំម្និបធេើារផ្ដេ់នូវអណំ្ះអណំាងណាម្យួបៅបេើេត័្ម៌ានបនះបទ។



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៣៩ 

   

 
 
 
ោក្េ់ន័ធនងឹារបធេើសវនក្ម្មរេស់បយើងខាុ ំបេើររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ ារទទួេខុសជ្ត្ូវរេស់បយើងខាុ ំ រឺជ្ត្ូវអានេត័្ម៌ានបផ្សងៗ បហើយេិោរណាថ្លបត្ើេត័្ម៌ាន
បផ្សងៗបនាះ មានភាេម្និជ្សេគាន ជាសារវនតជាម្យួររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ ឬារយេ់ដឹងរេស់បយើងខាុ ំបៅក្នុងារបធេើសវនក្ម្ម ឬមានេង្កា ញនូវក្ំហុងវគងជា
សារវនត។ 
 
 ជ្េសិនបេើារអានេត័្ម៌ានបផ្សងៗ កដេរនទទួេម្ុនាេេរបិចេទននររយារណ៍្សវនក្ម្មបនះ អាចឲ្យបយើងខាុ ំសននិដ្ឋា នថ្ល មានក្ំហុសវគងជាសារ
វនតបក្ើត្បឡើងបេើេត័្ម៌ានបផ្សងៗបនះ បយើងខាុ ំជ្ត្ូវោយារណ៍្បៅតាម្សាថ នភាេជាក្ក់សតង។ បយើងខាុ ំេុំមានអេីកដេជ្ត្ូវោយារណ៍្ោក្េ់ន័ធនឹងេត័្ម៌ានបផ្សងៗបនះ
បទ។ 

ការទ្ទ្ួលខុសគ្ៃូវភលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវៃថុរបសគ់្ណៈគ្គ្ប់គ្គ្ងគ្បៃិបៃតិ និងអនកទ្ទ្ួលខុសគ្ៃូវភលើអ ិបាលកិចច 
រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្ត ិមានភារៈទទួេខុសជ្ត្ូវបេើារបរៀេចំ និងារេង្កា ញនូវភាេជ្ត្មឹ្ជ្ត្ូវននររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ បដ្ឋយអនុបោម្បៅតាម្សតងដ់្ឋររយ
ារណ៍្ទាក្ទ់ងនឹងហិរញ្ញ វត្ថុអនដរជាត្ិននក្ម្ពុជា បហើយនងិទទួេខុសជ្ត្ូវបេើជ្េេន័ធជ្ត្តួ្េិនិត្យនផ្ទក្នុងកដេរណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិក្ណំ្ត្ ់ ថ្លមានភាេោរំច់
សជ្មាេា់របរៀេចំររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុឲ្យបជៀសផុ្ត្េាីរេង្កា ញខុសជាសារវនត បដ្ឋយសារកត្ារកក្លងេនលំ ឬក្ហុំសវគង។  
បៅក្នុងារបរៀេចំររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្ត ិ មានភារៈទទួេខុសជ្ត្ូវបេើារវាយត្នម្លនូវេទធភាេរេស់សាខាធនាគារ ក្នុងារេនតនិរនតរ
ភាេអាជីវក្ម្ម ទទួេខុសជ្ត្ូវបេើារោត្ជ្ត្ដ្ឋងេត័្ម៌ាន ជ្េសិនបេើោក្េ់ន័ធនូវេញ្ជា ទាងំឡាយកដេទាក្ទ់ងបៅនឹងនិរនតរភាេអាជីវក្ម្ម និងបជ្េើជ្រស់ម្ូេដ្ឋា ន
និរនតរភាេ  ននរណ្បនយយ បេើក្កេងកត្រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិមានេណំ្ងចងជ់ជ្ម្ះេញ្ជ ី ផ្លអ ក្ដំបណ្ើ រារសាខាធនាគារ ឬគាម នជបជ្ម្ើសសម្រម្យដនទបទៀត្បជ្ៅ
េីបធេើកេេបនះ។ 
អនក្ទទួេខុសជ្ត្ូវបេើអភ្រិេក្ិចា មានភារៈទទួេខុសជ្ត្ូវក្នុងារជ្ត្ួត្េិនតិ្យដំបណ្ើ រារហិរញ្ញ វត្ថុរេស់សាខាធនាគារ។ 

ការទ្ទ្ួលខុសគ្ៃូវរបសស់វនករ សគ្មាប់ការភធវើសវនកម្មរបាយការណ៍ហរិញ្ញវៃថុ 
បគាេបៅរេស់បយើងខាុ ំរឺផ្ដេ់នូវអំណ្ះអំណាងសម្បហតុ្ផ្េថ្លររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុទាងំម្ូេម្និមានារ     េង្កា ញខុសជាសារវនតបដ្ឋយសារកត្ារកក្លង
េនល ំឬក្ំហុសវគង នងិផ្ដេ់នូវររយារណ៍្រេស់សវនក្រកដេរមួ្     េញ្ាូ េម្ត្ិសវនក្ម្មរេស់បយើងខាុ ំ។ អំណ្ះអណំាងសម្បហតុ្ផ្េ រឺជាអណំ្ះអណំាងមាន
ក្ជ្ម្តិ្ខពស់ម្យួ     េ៉ាុកនតវាម្និអាចធានាថ្ល ជ្រេប់េេននារបធេើសវនក្ម្មបដ្ឋយអនុបោម្បៅតាម្សតងដ់្ឋសវនក្ម្មអនតរជាត្ិននក្ម្ពុជា    អាចរក្ប ើញនូវាេង្កា ញ
ខុសជាសារវនតកដេរនបក្ើត្បឡើងបនាះបទ។ ារេង្កា ញខុសជាសារវនតអាចបក្ើត្បឡើងបដ្ឋយសារ ារកក្លងេនល ំឬក្ហុំសវគង បហើយជ្ត្ូវរនោត្ទុ់ក្ថ្លជាសារវនត 
បៅបេេកដេារកក្លងេនល ំ ឬក្ំហុសវគងកត្ម្យួ ឬក្ិ៏រមួ្េញ្ាូ េគាន  មានផ្េេ៉ាះោេ់ដេ់ារសបជ្ម្ចចិត្តកផ្នក្បសដាក្ិចារេស់អនក្បជ្េើជ្រស់ បដ្ឋយបោងបេើ
ររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុបនះ។ 
ជាកផ្នក្ម្យួននារបធេើសវនក្ម្ម បដ្ឋយអនុបោម្តាម្សតងដ់្ឋសវនក្ម្មអនតរជាត្ិននក្ម្ពុជា បយើងខាុ ំអនុវត្តនូវារវនិិចេយ័កដេជ្េក្េបៅបដ្ឋយវជិាជ ជីវៈ និងរក្ានូវម្
ជឈធាតុ្និយម្ ក្នុងអំឡុងបេេសវនក្ម្ម។ បយើងខាុ ំក្ិ៏៖ 
• បធេើារក្ំណ្ត្ ់និងវាយត្នម្លនូវហានិភ្យ័ននារេង្កា ញខុសជាសារវនតបេើររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ បដ្ឋយសារកត្ារកក្លងេនល ំឬក្ំហុសវគង នងិទទេួខុសជ្ត្ូវ
បេើារបរៀេចំ និងារអនុវត្តនូវនីត្ិវធិីសវនក្ម្ម បដើម្បបីវលើយត្េបៅនឹងហានិភ្យ័ទាងំបនាះ និងជ្េម្ូេនូវភ្សតុតាងកដេមានេក្ខណ្ៈជ្រេជ់្គាន ់ និងសម្
ជ្សេ សជ្មាេជ់ាម្ូេដ្ឋា នក្នុងារេបញ្ាញម្ត្ិសវនក្ម្មរេស់បយើងខាុ ំ។ ហានិភ្យ័កដេម្និអាចរក្ប ើញនូវារេង្កា ញខុសជាសារវនត កដេបក្ើត្បឡើង
បដ្ឋយសារកត្ារកក្លងេនលំមានេក្ខណ្ៈខពស់ជាងារេង្កា ញខុសបក្ើត្បឡើងេីក្ំហុសវគង បដ្ឋយសារកត្ារកក្លងេនលំ អាចរមួ្េញ្ាូ េទាងំារ ុេ ិត្គាន  ារ
េួចេនលំ ារេុេបោេបដ្ឋយបចត្នា ារេក្ជ្សាយម្និេិត្ ឬម្និអនុវត្តតាម្នីត្ិវធិីជ្រេជ់្រងនផ្ទក្នុង។ 

• ទទួេរននូវារយេ់ដឹងអេំីារជ្រេជ់្រងនផ្ទក្នុង កដេោក្េ់ន័ធនងឹារបធេើសវនក្ម្ម ក្នុងបគាេេំណ្ងបដើម្បបីរៀេចំនូវនីត្ិវធិីសវនក្ម្មកដេសម្ជ្សេបៅ
តាម្ាេៈបទសៈ េ៉ាុកនតម្និកម្នក្នុងបគាេេណំ្ងបដើម្បេីបញ្ាញម្ត្ិបេើជ្េសិទធភាេននារជ្រេជ់្រងនផ្ទក្នុង រេស់សាខាធនាគារបឡើយ។ 

• ារវាយត្នម្លបេើភាេសម្ជ្សេ ននបគាេនបោរយរណ្បនយយកដេសាខាធនាគារ រនបជ្េើជ្រស់ និងភាេ សម្បហតុ្ផ្េននាររ៉ា នស់ាម នរណ្បនយយ
សំខាន់ៗ  ជ្េម្ទាងំារោត្ជ្ត្ដ្ឋងេត័្ម៌ានោក្េ់ន័ធកដេរនបធេើបឡើងបដ្ឋយរណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិ ។ 

• បធេើារសននិដ្ឋា នបេើភាេសម្ជ្សេនន ារបជ្េើជ្រស់ម្ូេដ្ឋា ននិរនតរភាេននរណ្បនយយរេស់រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិ បហើយបដ្ឋយកផ្អក្បៅបេើភ្សតុតាងសវន
ក្ម្មកដេទទួេរន បធេើារសននិដ្ឋា នថ្លបត្ើភាេម្និចាស់ោស់ជាសារវនតោក្េ់ន័ធបៅនឹងជ្េឹត្តិារណ៍្ ឬេក្ខខណ្ឌ កដេអាចបធេើឲ្យមានម្នទិេជាសារវនតបេើ
េទធភាេរេស់សាខាធនាគារបដើម្បេីនតនិរនតរភាេអាជីវក្ម្ម។ ជ្េសិនបេើបយើងខាុ ំ បធេើារសននិដ្ឋា នថ្លមានអត្ថិភាេននភាេម្និជ្រក្ដជ្េជាជាសារវនត បយើងខាុ ំ
ោរំចជ់្ត្ូវេញ្ាូ េបៅក្នុងររយារណ៍្រេស់បយើងខាុ ំ បដើម្បទីាញចំណាេអ់ារម្មណ៍្បេើារោត្ជ្ត្ដ្ឋងេត័្ម៌ានោក្េ់ន័ធបៅក្នុងររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ ឬ
ជ្េសិន បេើារោត្ជ្ត្ដ្ឋងេត័្ម៌ានមានេក្ខណ្ៈម្និជ្រេជ់្គាន ់បយើងខាុ ំោរំចជ់្ត្ូវផ្ដេ់ម្ត្ ិ

 



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៤០ 

   

 
 
• សវនក្ម្មកដេមានេញ្ជា ។ ារសននិដ្ឋា នរេស់បយើងខាុ ំ រឺកផ្អក្តាម្ភ្សតុតាងសវនក្ម្មកដេជ្េម្ូេរនជ្ត្ឹម្ាេេរបិចេទននររយារណ៍្សវនក្ម្មរេស់បយើង
ខាុ ំ។ ោ៉ា ងណាក្ិ៏បដ្ឋយជ្េឹត្តាិរណ៍្ ឬេក្ខខណ្ឌ នាបេេអនារត្ អាចបធេើឲ្យសាខាធនាគារេញ្ឈេន់ិរនតរភាេននអាជីវក្ម្ម។ 

• វាយត្នម្លបេើារេង្កា ញននទជ្ម្ង ់ នងិខលឹម្សារននររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុទាងំម្ូេ កដេរមួ្េញ្ាូ េទាងំារោត្ជ្ត្ដ្ឋងេត័្ម៌ាន និងវាយត្នម្លថ្លបត្ើររយ
ារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុរនេង្កា ញេីជ្េត្ិេត្តិារ នងិជ្េឹត្តិារណ៍្ោក្េ់ន័ធក្នុងអត្ថនយ័ កដេអាចសបជ្ម្ចរននូវារេង្កា ញររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុដិ៏ជ្ត្ឹម្ជ្ត្ូវ។ 
បយើងខាុ ំ ផ្ដេ់េត័្ម៌ាន ក្នុងចំបណាម្េញ្ជា បផ្សងៗ ជូនអនក្ទទួេខុសជ្ត្ូវបេើអភ្រិេក្ិចាសដីេីវសិាេភាភាេ និងបេេបវោកដេរនបជ្គាងទុក្សជ្មាេា់រ
បធេើសវនក្ម្ម និងាររក្ប ើញេញ្ជា ជាសារវនត កដេរមួ្េញ្ាូ េទាងំចណុំ្ចខេះខាត្ជាសារវនតក្នុងារជ្រេជ់្រងនផ្ទក្នុង កដេបយើងខាុ ំរនរក្ប ើញក្នុងអំឡុង
បេេបធេើសវនក្ម្ម។ 

 
ត្ំណាងជ្ក្ុម្ហរុ ន បខភ្អីឹម្ជជី បខម្បូឌា 



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៤១ 

   



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៤២ 

   

របាយការណ៏សាថ នភ្នពហរិញ្ញវៃថ ុ
 
តារាងៃុលយការ 

 

 

  នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 នថៃទ1ី កខម្ក្ោ ឆាន 2ំ020 
 ក្ំណ្ត្ ់ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 
 សមាគ េ់  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
    (ារោយារណ៍្បឡើងវញិ) (ារោយារណ៍្បឡើងវញិ) 

គ្ទ្ពយសកម្ម        
សាចជ់្រក្ក់្នុងនដ 7 10,249,129 41,754,952 10,493,274 42,445,293 11,232,480 45,772,356 
សម្តុ្េយបៅធនាគារក្ណាដ េ 8 323,527,851 1,318,052,465 331,213,467 1,339,758,474 299,033,157 1,218,560,115 
ជ្រក្េ់បញ្ញ ើបៅធនាគារនានា 9 68,483,400 279,001,372 51,760,687 209,371,979 11,192,503 45,609,450 
ឥណ្ទានផ្ដេ់ដេ់អត្ិថិជន 10 887,742,695 3,616,663,739 940,046,644 3,802,488,675 877,898,152 3,577,434,969 
ជ្ទេយសក្ម្មបផ្សង  ៗ 11 626,617 2,552,838 532,130 2,152,466 612,705 2,496,773 
ជ្ទេយ និងេរាិខ រ 12 1,601,862 6,525,986 2,183,954 8,834,094 2,328,036 9,486,747 
ជ្ទេយសក្ម្មអរូេ ី 13 733,866 2,989,770 979,302 3,961,277 1,224,497 4,989,825 
សិទធបជ្េើជ្រស់ជ្ទេយសក្ម្ម 14 2,599,427 10,590,066 2,705,777 10,944,868 3,219,690 13,120,237 
េនធេនារជាជ្ទេយសក្ម្ម 19រ 2,668,874 10,872,993 1,705,416 6,898,408 2,847,264 11,602,601 

គ្ទ្ពយសកម្មសរបុ  1,298,233,721 5,289,004,181 1,341,620,651 5,426,855,534 1,209,588,484 4,929,073,073 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៤៣ 

   

 
 

  នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 នថៃទី1 កខម្ក្ោ ឆាន 2ំ020 

 
ក្ំណ្ត្ ់ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

 
សមាគ េ់  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

 
   (ារោយារណ៍្បឡើងវញិ) (ារោយារណ៍្បឡើងវញិ) 

        
បំណុល និងម្លូធន        
បំណុល        

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើេីធនាគារនានា 15 913,862,478 3,723,075,735 963,779,250 3,898,487,067 918,320,459 3,742,155,871 
ជ្រក្េ់បញ្ញ ើេីអត្ិថជិន 16 35,565,712 144,894,711 40,084,724 162,142,709 42,526,451 173,295,288 
ជ្រក្ក់្ម្ា ី 18 67,378,485 274,499,948 92,796,455 375,361,660 78,428,113 319,594,560 
េំណុ្េបផ្សង  ៗ 17 1,771,278 7,216,187 1,042,134 4,215,432 1,095,677 4,464,884 

េំណុ្េេនធបេើជ្រក្ច់ំបណ្ញជ្េោឆំាន  ំ 19ខ 8,867,119 36,124,645 8,710,610 35,234,417 5,175,716 21,091,043 

េំណុ្េភ្ត្ិសនា 20 3,123,059 12,723,342 3,125,700 12,643,457 3,545,960 14,449,787 
សំវធិានធន  - - - - 10,718 43,676 
បំណុលសរបុ  1,030,568,131 4,198,534,568 1,109,538,873 4,488,084,742 1,049,103,094 4,275,095,109 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៤៤ 

   

  នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 នថៃទ1ី កខម្ក្ោ ឆាន 2ំ020 

 
ក្ំណ្ត្ ់ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

 
សមាគ េ់  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

    (ារោយារណ៍្បឡើងវញិ) (ារោយារណ៍្បឡើងវញិ) 
ម្ូលធន        

បដើម្ទុនារោិេ័យក្ណាត េ  185,000,000 753,690,000 150,000,000 606,750,000 115,000,000 468,625,000 
ជ្រក្ច់ំបណ្ញរក្ាទុក្  74,840,947 303,811,168 77,276,423 313,718,685 45,485,390 184,106,643 
ទុនេជ្ម្ុងតាម្េទេបញ្ញត្ត ិ 21 7,824,643 31,877,596 4,805,355 19,437,661 - - 
ទុនេជ្ម្ុងេីារេដូររូេិយេណ័្ណ  

 - 1,090,849 - (1,135,554) - 1,246,321 
ម្ូលធនសរបុ 

 267,665,590 1,090,469,613 232,081,778 938,770,792 160,485,390 653,977,964 
បំណុល និងម្លូធនសរបុ  1,298,233,721 5,289,004,181 1,341,620,651 5,426,855,534 1,209,588,484 4,929,073,073 



របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៤៥ 

   

 

  
 
 
 

2021 

 
 
 
 

2020 
 ក្ំណ្ត្ ់ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

 សមាគ េ់  (ក្ំណ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ំណ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
    (ារោយារណ៍្បឡើងវញិ) 
     

ចំណូ្េេីារជ្រក្ ់ 22 61,666,273 250,858,399 67,387,995 274,740,856 
ចំណាយបេើារជ្រក្ ់ 22 (7,199,103) (29,285,951) (15,313,968) (62,435,048) 
      
ចំណូលពីការគ្បាក់សទុ្ធ 22 54,467,170 221,572,448 52,074,027 212,305,808 
      
ចំណូ្េេីក្នជ្ម្ និងបជើងសារ 23 147,124 598,500 275,228 1,122,105 
ចំណាយនជ្ម្ និងបជើងសារ 23 (6,903) (28,081) (6,365) (25,950) 
ចំណូលពីកតគ្ម្ និងភជើងសារសទុ្ធ 23 140,221 570,419 268,863 1,096,155 
ចំណូ្េេីជ្េត្ិេត្តិារបផ្សង  ៗ  422,609 1,719,173 925,700 3,774,079 
ចំណូលពីគ្បៃិបៃតិការសទុ្ធ  55,030,000 223,862,040 53,268,590 217,176,042 
      
ចំណាយបេើេុរគេិក្ 24 (4,878,053) (19,843,920) (4,603,756) (18,769,513) 
រេំស់ 25 (1,508,334) (6,135,903) (1,555,929) (6,343,523) 
ចំណាយបផ្សង  ៗ 26  (5,503,614) (22,388,702) (5,182,451) (21,128,853) 
ារខាត្េងប់េើឱនភាេត្នម្លននឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ 27  337,936   1,374,724  4,758,375 19,399,895 
គ្បាក់ចំភណញម្ុនែកពនធ   43,477,935  176,868,239  46,684,829 190,334,048 
ចំណាយេនធបេើជ្រក្ច់ំបណ្ញ 19ក្  (7,894,123) (32,113,292) (10,088,441) (41,130,574) 

ចំភណញសទុ្ធសគ្មាប់ការយិបរភិចេទ្   35,583,812  144,754,947  36,596,388 149,203,474 
លទ្ធនលលម្អិៃភនេង  ៗ      
េបម្អៀងេីារេតូររូេិយេណ័្ណ   -   2,226,403 - (2,381,875) 
លទ្ធនលលម្អិៃសរបុសគ្មាការយិបរភិចេទ្   35,583,812  146,981,350  36,596,388 146,821,599 

របាយការណ៍ចំភណញ ឬខាៃ និងលទ្ធនលលម្អៃិ
ភនេងៗ 

របាយការណ៏លទ្ានលលម្អិៃ 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៤៦ 

   

 

របាយការណ៍បផ្គ្ម្បគ្ម្ួលម្ូលធន 
 
 

 
បដើម្ទុនារោិេ័យក្ណាត េ 

ជ្រក្ចំ់បណ្ញរក្ាទុក្ ទុនេជ្មុ្ងតាម្េទេបញ្ញ តិ្ត ទុនេជ្មុ្ងេីារេដូររូេិយេណ័្ណ  សរុេ 
 ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

  (ក្ំណ្ត្់សមាគ េ់ 6)  (ក្ំណ្ត្់សមាគ េ់ 6)  (ក្ំណ្ត្់សមាគ េ់ 6)  (ក្ំណ្ត្់សមាគ េ់ 6)  (ក្ំណ្ត្់សមាគ េ់ 6) 

           
នាតងៃទ្ី1 ផ្ខម្ករា ឆ្ន 2ំ020 115,000,000 468,625,000 45,485,390 184,106,643 - - - 1,246,321 160,485,390 653,977,964 
េទធផ្េេម្អតិ្សរុេ           
ចំបណ្ញសុទធសជ្មាេា់រយិេរបិចេទ - - 36,596,388 149,203,474 - - - - 36,596,388 149,203,474 
េបម្អៀងបេើារេតូររូេិយេ័ណ្ណ  - - - - - - - (2,381,875) - (2,381,875) 

 - - 36,596,388 149,203,474 - - - (2,381,875) 36,596,388 146,821,599 
គ្បៃិបៃតិការជាម្ួយការយិាលយ័កណ្តា ល           
ារដ្ឋក្េ់កនថម្បដើម្ទុន 35,000,000 141,575,000 - - - - - - 35,000,000 141,575,000 
េបម្អៀងបេើារេតូររូេិយេ័ណ្ណ  - (3,450,000) - - - - - - - (3,450,000) 

 35,000,000 138,125,000 - - - - - - 35,000,000 138,125,000 
គ្បៃិបៃតិការផ្ែលបានទ្ទ្ួលសាគ ល់ភដ្ឋយផ្ទា ល់ភៅកនងុម្ូលធន           
បផ្ទរេីជ្រក្ច់ំបណ្ញរក្ាទុក្ បៅទុនេជ្ម្ុងតាម្េទេបញ្ញត្តិ - - (4,805,355) (19,591,432) 4,805,355 19,591,432 - - - - 
េបម្អៀងបេើារេតូររូេិយេ័ណ្ណ  - - - - - (153,771) - - - (153,771) 

 - - (4,805,355) (19,591,432) 4,805,355 19,437,661 - - - (153,771) 
នាតងៃទ្ី31 ផ្ខធនូ ឆ្ន 2ំ020 

150,000,000 606,750,000 77,276,423 313,718,685 4,805,355 19,437,661 - (1,135,554) 232,081,778 938,770,792 
           
នាតងៃទ្ី1 ផ្ខម្ករា ឆ្ន 2ំ021 150,000,000 606,750,000 77,276,423 313,718,685 4,805,355 19,437,661 - (1,135,554) 232,081,778 938,770,792 
លទ្ធនលលម្អិៃសរបុ           
ចំបណ្ញសុទធសជ្មាេា់រយិេរបិចេទ - - 35,583,812 144,754,947 - - - - 35,583,812 144,754,947 
េបម្អៀងបេើារេតូររូេិយេ័ណ្ណ  - - - - - - - 2,226,403 - 2,226,403 

 - - 35,583,812 144,754,947 - - - 2,226,403 35,583,812 146,981,350 
គ្បៃិបៃតិការជាម្ួយការយិាលយ័កណ្តា ល           
បផ្ទរេីជ្រក្ច់ំបណ្ញរក្ាទុក្ បៅបដើម្ទុន 35,000,000 142,380,000 (35,000,000) (142,380,000) - - - - - - 
េបម្អៀងបេើារេតូររូេិយេ័ណ្ណ  - 4,560,000 - - - - - - - 4,560,000 

 35,000,000 146,940,000 (35,000,000) (142,380,000) - - - - - 4,560,000 
គ្បៃិបៃតិការផ្ែលបានទ្ទ្ួលសាគ ល់ភដ្ឋយផ្ទា ល់ភៅកនងុម្ូលធន           
បផ្ទរេីជ្រក្ច់ំបណ្ញរក្ាទុក្ បៅទុនេជ្ម្ុងតាម្េទេបញ្ញត្តិ - - (3,019,288) (12,282,464) 3,019,288 12,282,464 - - - - 
េបម្អៀងបេើារេតូររូេិយេ័ណ្ណ  - - - - - 157,471 - - - 157,471 

 - - (3,019,288) (12,282,464) 3,019,288 12,439,935 - - - 157,471 
នាតងៃទ្ី31 ផ្ខធនូ ឆ្ន 2ំ021  185,000,000   753,690,000  74,840,947 303,811,168  7,824,643   31,877,596   -    1,090,849 267,665,590 1,090,469,613 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៤៧ 

   

 
របាយការណ៍លហូំរសាចគ់្បាក ់
 
 2021 2020 
 ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 
  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
   (ារោយារណ៍្បឡើងវញិ) 
លហូំរទ្កឹគ្បាកព់ីសកម្មភ្នពគ្បៃិបៃតកិារ     
ជ្រក្ច់ំបណ្ញម្ុនដក្េនធ 43,477,935 176,868,239 46,684,829 190,334,048 
និយត័្ភាេបេើ៖     

ារខាត្េងប់េើឱនភាេត្នម្លនន  ឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ (337,936) (1,374,724) (4,758,375) (19,399,895) 
រេំស់ 936,474 3,809,577 1,002,346 4,086,565 
រេំស់សិទធិបជ្េើជ្រស់ជ្ទេយសក្ម្ម 571,860 2,326,326 553,583 2,256,958 
ចំណូ្េារជ្រក្ ់ (61,666,273) (250,858,399) (67,387,995) (274,740,856) 
ចំណាយារជ្រក្ ់ 7,199,103 29,285,951 15,313,968 62,435,048 
 (9,818,837) (39,943,030) (8,591,644) (35,028,132) 
ារកជ្េជ្េួេបដើម្ទុនេងេិេ៖     
ម្ូេេជ្ត្អាចជួញដូររន 24,714,319 100,537,850 (12,401,541) (50,561,083) 
ជ្រក្េ់ជ្ម្ុងាត្េេក្ិចា 1,582 6,436 38,897,780 158,586,249 
ឥណ្ទានផ្តេ់ដេ់អត្ិថិជន 55,730,456 226,711,495 (55,245,357) (225,235,320) 
ជ្ទេយសក្ម្មបផ្សង  ៗ (94,487) (384,373) 80,575 328,504 
ជ្រក្េ់បញ្ញ ើេីធនាគារនានា (49,874,703) (202,890,292) 47,075,746 191,927,816 
ជ្រក្េ់បញ្ញ ើេីអត្ិថជិន (4,562,292) (18,559,403) (2,453,920) (10,004,633) 
េំណុ្េបផ្សង  ៗ 729,144 2,966,158 (53,543) (218,295) 
សាចជ់្រក្សុ់ទធទទួេរនេីជ្េត្ិេត្តិារ 16,825,182 68,444,841 7,308,096 29,795,106 
ារជ្រក្រ់នទទួេ 59,241,133 240,992,929 66,295,139 270,285,282 
ារជ្រក្រ់នេង ់ (8,202,490) (33,367,731) (16,179,939) (65,965,612) 
េនធបេើជ្រក្ច់ំបណ្ញរនេង ់ (8,701,072) (35,395,961) (5,411,699) (22,063,497) 
សាចជ់្រក្សុ់ទធទទួេរនេី សក្ម្មភាេជ្េត្េិត្តិារ 

60,611,866 246,569,071 52,011,597 212,051,280 
 

 2021 2020 
 ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 
  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

លហូំរទ្កឹគ្បាកព់ីសកម្មភ្នពវនិិភយាគ្     

ារទិញជ្ទេយ និងេរាិខ រ  (91,844) (373,621) (574,651) (2,342,852) 
ារទិញជ្ទេយសក្ម្មអរូេ ី (17,102) (69,571) (38,418) (156,630) 
សាចជ់្រក្សុ់ទធបជ្េើជ្រស់ក្នុង សក្ម្មភាេវនិិបោរ (108,946) (443,192) (613,069) (2,499,482) 

លហូំរទ្កឹគ្បាកព់ីសកម្មភ្នពហរិញ្ញបបទាន     
សាចជ់្រក្ទ់ទួេរនេីជ្រក្ក់្ម្ា ី 104,160,758 423,725,964 230,929,605 941,500,000 
ារទូទាត្ស់ងជ្រក្ក់្ម្ា ី (129,725,086) (527,721,650) (217,300,054) (885,932,320) 
ារទូទាត្ស់ងេណុំ្េភ្ត្ិសនា (766,308) (3,117,341) (459,930) (1,875,135) 
សាចជ់្រក្សុ់ទធរនេីារេកនថម្បដើម្ទុន - - 35,000,000 142,695,000 
ជ្រក្ត់្ម្ាេ់ធានាបេើបដើម្ទុន (3,500,000) (14,238,000) (3,505,142) (14,290,464) 
សាចជ់្រក្សុ់ទធ (បជ្េើជ្រស់ក្នុង)/ទទួេរនេីសក្ម្មភាេហិរញ្ញ
េបទាន (29,830,636) (121,351,027) 44,664,479 182,097,081 
ការភកើនភ ើងសទុ្ធតនសាច់គ្បាក់ និង  សាច់គ្បាក់
សម្ម្ូល 30,672,284 124,774,852 96,063,007 391,648,879 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៤៨ 

   

 
 
 
 
 
សាច់គ្បាក់ នងិសាច់គ្បាក់សម្ម្លូ នាភែើម្
ការយិបរភិចេទ្ 207,720,457 840,229,249 111,657,450 455,004,109 

េបម្អៀងេីារេតូររូេិយេណ័្ណ  - 6,207,927 - (6,423,739) 
សាច់គ្បាក់ នងិសាច់គ្បាក់សម្ម្លូនាចងុ
ការយិបរភិចេទ្ (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 28) 238,392,741 971,212,028 207,720,457 840,229,249 

 
 គ្បៃិបៃតិការមិ្នផ្ម្នជាសាច់គ្បាក់ជាសារវនតពីសកម្មភ្នពហរិញ្ញបបទាន៖ 

បផ្ទរេីជ្រក្ច់ំបណ្ញរក្ាទុក្ បៅបដើម្ទុន   35,000,000  142,380,000 - - 

 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៤៩ 

   

 
កណំៃស់មាគ លភ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវៃថ ុ

1. ព័ៃ៌មានសាខាធនាគារ 
ធនាគារនត្វា៉ា ន ់ខូអេបភ្ើបរធីវ សាខាភ្នបំេញ (បៅាត្ថ់្ល “សាខាធនាគារ”) រឺជាសាខារេស់ធនាគារ នត្វា៉ា នខូ់អេបភ្ើបរធីវ អិេធីឌី កដេរនចុះេញ្ជ ីោណិ្ជជក្ម្មបៅជ្េបទស
នត្វា៉ា ន។់ សាខាធនាគារ រនចុះេញ្ជ ីជាម្យួជ្ក្សួងោណិ្ជជក្ម្មក្នុងជ្េះោជាណាចជ្ក្ក្ម្ពុជា បជ្ាម្វញិ្ជញ េនេជ័្ត្ចុះេញ្ជ ីបេខ 00003328 បៅនថៃទី15 កខវចិេិា ឆាន 2ំ021។ 
បៅនថៃទ6ី កខម្នីា ឆាន 2ំ013 សាខាធនាគារ រនទទួេអាជាា េណ័្ណ េីធនាគារជាត្ិននក្ម្ពុជា (បៅាត្ថ់្ល “ធនាគារជាត្ិ”) បដើម្បបីធេើជ្េត្ិេត្តិារជាធនាគារោណិ្ជជ បហើយរន
ោេប់ផ្តើម្បធេើជ្េត្ិេត្តិារអាជីវក្ម្មជាផ្លូវារបៅនថៃទី28 កខម្នីា ឆាន 2ំ013។ 
សក្ម្មភាេចម្បងរេស់សាខាធនាគារ រឺផ្តេ់បសវាធនាគារោណិ្ជជ នងិ បសវាក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុកដេោក្េ់ន័ធបៅក្នុងជ្េបទស    ក្ម្ពុជា។ 
ទីសាន ក្ា់រចុះេញ្ជ ីរេស់សាខាធនាគារ មានទីតាងំសថិត្បៅផ្ទះបេខ 171 ម្ហាវថិីជ្េះនបោត្តម្ (កក្ងផ្លូវ បេខ 332) សង្កា ត្េ់ឹងបក្ងក្ង 1 ខណ្ឌ ចំារម្ន ោជធានីភ្នបំេញ 
ជ្េះោជាណាចជ្ក្ក្ម្ពុជា។ 
បៅនថៃទ8ី កខធនូ ឆាន 2ំ021 ធនាគារជាត្ិននក្ម្ពុជា (“ធនាគារជាត្ិ”) រនអនុម្ត័្បេើសំបណ្ើ ររេស់សាខាធនាគារក្នុងារេបងាើនបដើម្ទុនេកនថម្ចំននួ 35,000,000 ដុោល រអាបម្រ ិ
ក្េីបេើបដើម្ទុន 150,000,000 ដុោល រអាបម្រកិ្ រហូត្ដេ់ 185,000,000 ដុោល រអាបម្រកិ្ តាម្រយៈារបផ្ទរេីជ្រក្ច់ំបណ្ញរក្ាទុក្។ 
នានថៃទ3ី1 កខធនូ ឆាន 2ំ021 សាខាធនាគារមានេុរគេិក្ចំនួន 151 នាក្ ់(នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020៖ 146 នាក្)់។ 

2. ម្ូលដ្ឋា នគ្ណភនយយ 
ររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុរេស់សាខាធនាគារ ជ្ត្ូវរនបរៀេចំបឡើងបដ្ឋយអនុបោម្បៅតាម្សតងដ់្ឋររយារណ៍្ទាក្ទ់ងនងឹហិរញ្ញ វត្ថុអនដរជាត្ិននក្ម្ពុជា បៅាត្ថ់្ល (“ស.រ.
ទ.ហ.អ.ក្”)។  
េត័្ម៌ានេម្អតិ្ទាក្ទ់ងនឹងបគាេនបោរយរណ្បនយយសំខាន់ៗ រេស់សាខាធនាគារ ជ្ត្ូវរនោត្ជ្ត្ដ្ឋងក្នុងក្ំណ្ត្ស់មាគ េ់ 4។ 
ររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុជ្ត្ូវរនអនុម្ត័្ឲ្យបចញផ្ាយបដ្ឋយសាខាធនាគារ បៅនថៃទី7 កខកុ្ម្ភៈ ឆាន 2ំ022។ 
 

3. របូិយបណ័ណ ម្ខុងារ នងិរបូិយបណ័ណ សគ្មាប់កណំៃ់បងាា ញ 
សាខាធនាគារបធេើជ្េត្ិេត្តិារ និង  ក្ត្ជ់្តាោេ់េញ្ជ ីរណ្បនយយរេស់ខលួនជាជ្រក្ដុ់ោល រអាបម្រកិ្។រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិ ក្ិ៏រនក្ណំ្ត្ថ់្ល ជ្រក្ដុ់ោល រអាបម្រកិ្ជារូេិយ
េណ័្ណ ម្ខុង្ករ និងជារូេិយេណ័្ណ សជ្មាេប់ធេើារេង្កា ញ បជ្ោះវាវលុះេញ្ជា ំងេសីារធាតុ្បសដាក្ិចាននជ្េភ្េជ្េឹត្តិារណ៍្ និងាេៈបទសៈរេស់សាខាធនាគារ។ 
ររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុបនះ ជ្ត្ូវរនេង្កា ញ  ជាជ្រក្ដុ់ោល រអាបម្រកិ្ កដេជា រូេិយេណ័្ណ ម្ុខង្ករ រេស់សាខា ធនាគារ។ ត្ួបេខទាងំអស់ជ្ត្ូវរនេងគត្ច់នំួនម្យួដុោល រអា
បម្រកិ្ បេើម្និដូបចនះបទេុះជ្តាកត្មានារេង្កា ញបផ្សងេីបនាះ។ 

4. ភសចកតសីភងខបភគាលនភយាបាយគ្ណភនយយសខំាន់  ៗ
បគាេនបោរយរណ្បនយយសំខាន់ៗ  កដេរនអនុវត្តក្នុងារបរៀេចំររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុបនះ ជ្ត្ូវរនេង្កា ញ ដូចខាងបជ្ាម្។ បគាេនបោរយរណ្បនយយ ជ្ត្ូវ
រនអនុវត្តបដ្ឋយសងគត្ិភាេបៅជ្រេា់េេរបិចេទកដេរនេង្កា ញក្នុងររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ បេើក្បេើក្កេងកត្មានារេញ្ជជ ក្ប់ផ្សងេីបនះ។ 

ក. ស.រ.ហ.អ.ក ថ្មី និងវលិោធនកម្មដដេម្គនប្បសិទធភាពសប្ម្គប់ឆ្ន ំបចច បបនន 
សាខាធនាគាររនអនុវត្តដំេងូនូវ ក្ំកណ្ទជ្ម្ងប់គាេារអជ្តាារជ្រក្ ់- ដំណាក្ា់េទី 2 (វបិសាធនក្ម្មបេើ ស.រ.ហ.អ.ក្ 9 ស.រ.អ.ក្ 39 ស.រ.ហ.អ.ក្ 7 ស.រ.ហ.អ.ក្ 4 
និង ស.រ.ហ.អ.ក្ 16)    ោេេ់ី នថៃទី1 កខម្ក្ោ  ឆាន 2ំ021។ 
សាខាធនាគារ រនអនុវត្តនូវវបិសាធនក្ម្មដណំាក្ា់េទី2តាម្វធិីសាស្រសតជ្េត្ិសក្ម្ម។ សាខាធនាគាររនបជ្ជើសបរ ើសអនុវត្តតាម្វធិីសាស្រសតអនុបជ្គាះក្នុងារអនុវត្ត កដេ
រនផ្ដេ់ឲ្យបៅក្នុងវបិសាធនក្ម្មបនះក្នុងារបដ្ឋះជ្សាយារផ្លល ស់េដូរម្ូេដ្ឋា នសជ្មាេា់រក្ំណ្ត្េំ់ហូរទកឹ្ជ្រក្ត់ាម្ក្ចិាសនាននជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ េំណុ្េហិរញ្ញ
វត្ថុ និងេណុំ្េភ្ត្ិសនាកដេជាេទធផ្េម្ក្េីក្ំកណ្ទជ្ម្ងរ់ំរូអជ្តាារជ្រក្។់ ារផ្លល ស់េដូរបនះជ្ត្ូវរនរណ្នាបដ្ឋយារបធេើេចាុេបននភាេអជ្តាារជ្រក្ជ់្េសិទធិភាេ 
បៅបេេកដេម្ូេដ្ឋា នជ្ត្ូវរនផ្លល ស់េដូរ ជ្េសិនបេើារផ្លល ស់េដូរបនះោរំចប់ហើយបក្ើត្បចញេីេទធផ្េផ្លទ េ់ននក្ំកណ្ទជ្ម្ងប់នះ បហើយ  ម្ូេដ្ឋា នថមីរមឺានសមាសធាតុ្
បសដាក្ិចាសម្ម្ូេបៅនងឹម្ូេដ្ឋា នម្ុន។ េុំមានផ្េេ៉ាះោេ់បៅបេើសម្តុ្េយម្ូេធនបដើម្ជ្គាកដេជាេទធផ្េននារអនុវត្តវធិីសាស្រសតជ្េត្ិសក្ម្មបនាះបឡើយ។ 
េត័្ម៌ានេម្អតិ្ននបគាេនបោរយរណ្បនយយជ្ត្ូវរនេង្កា ញបៅក្នុងក្ំណ្ត្ស់មាគ េ់ 4ច(iv) និង 4ជ។      សូម្បម្ើេក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 32ខ(ii) សជ្មាេា់រេង្កា ញកដេ
ទាក្ទ់ងអេំីហានិភ្យ័អជ្តាារជ្រក្។់ 

ខ. សដង់ដាថ្មី ការលធវើវលិោធនកម្ម និង ការបកស្រោយមិ្នទាន់បានអន វតត 
សតងដ់្ឋថម ីារកក្កជ្េ និងារេក្ជ្សាយថមីម្យួចំនួន ទាក្ទ់ងនឹងសតងដ់្ឋកដេមានជ្សាេរ់នចូេជាធរមាន សជ្មាេា់រយិេរបិចេទោេប់ផ្តើម្េនាទ េេ់ីនថៃទី1 កខម្ក្ោ ឆាន ំ
2021 កដេារអនុវត្តម្ុនាេក្ំណ្ត្ជ់្ត្ូវរន អនុញ្ជញ ត្។ ោ៉ា ងណាម្ញិ សាខាធនាគារ ម្និទានរ់នអនុវត្តនូវសតងដ់្ឋថមី ឬសតងដ់្ឋកដេរនកក្កជ្េទាងំបនះក្នុងារបរៀេចំ
ររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុបនះបៅបឡើយបទ។ 
សតងដ់្ឋកដេមានារកក្កជ្េម្យួចំនួនខាងបជ្ាម្ ជ្ត្ូវរនរេំងឹថ្លម្និមានផ្េេ៉ាះោេ់ជាសារវនតបៅបេើររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុរេស់សាខាធនាគារ៖។ 

• សម្បទានារជួេទាក្ទ់ងនឹង កូ្វដី-19 បជ្ាយនថៃទី 30 កខម្ថុិនា ឆាន 2ំ021 (ារបធេើវបិសាធនក្ម្មចំបោះ    ស.រ.ហ.អ.ក្ 16)



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៥០ 

   

 
• ក្ិចាសនាខាត្េង ់- ចណំាយបដើម្បេីំបេញក្ិចាសនា (ារបធេើវបិសាធនក្ម្មចំបោះ ស.រ.អ.ក្ 37)  
• ារកក្សជ្ម្ួេជ្េោឆំាន បំេើសតងដ់្ឋ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក្ ឆាន  ំ2018 - 2020 
• ជ្ទេយ បោងចជ្ក្ នងិេរាិខ រ៖ សាចជ់្រក្ទ់ទួេរនម្នុបេេបគាេេំណ្ងបជ្េើជ្រស់ (ារបធេើវបិសាធនក្ម្មចំបោះ ស.រ.អ.ក្ 16) 
• ឯក្សារបោងចំបោះជ្ក្េខណ័្ឌ ទសសនទាន (ារបធេើវបិសាធនក្ម្មចំបោះ ស.រ.ហ.អ.ក្ 3) 
• ចំណាត្ថ់្លន ក្េ់ំណុ្េកដេជាេំណុ្េរយៈបេេខលី ឬេំណុ្េរយៈបេេកវង (ារបធេើវបិសាធនក្ម្មចំបោះ   ស.រ.អ.ក្ 1) 
• វបិសាធនក្ម្មបេើារោត្ជ្ត្ដ្ឋងេត័្ម៌ានបេើបគាេនបោរយរណ្បនយយ (វបិសាធនក្ម្មបេើ ស.រ.អ.ក្ 1 នងិបសចក្តីកថលងារណ៍្ទី2បេើារអនុវត្ត ស.រ.ទ.ហ.អ.ក្ ) 
• វបិសាធនក្ម្មបេើនិយម្នយ័ននាររ៉ា នស់ាម នរណ្បនយយ (វបិសាធនក្ម្មបេើ ស.រ.អ.ក្ 8) នងិ 
• េនធេនារទាក្ទ់ងនឹងជ្ទេយសក្ម្ម និងេំណុ្េកដេបក្ើត្បឡើងេីជ្េត្ិេត្តិារកត្ម្យួ (វបិសាធនក្ម្មបេើ  ស.រ.អ.ក្ 12) 

គ. មូ្េដាា នននការវាស់ដវង 
ររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុរេស់សាខាធនាគារ ជ្ត្ូវរនបរៀេចំបឡើងបៅតាម្ម្ូេដ្ឋា ននថលបដើម្ដំេូង បេើក្កេងកត្ររយារណ៍្េំហូរទឹក្ជ្រក្ ់កដេជ្ត្ូវរនបរៀេចំបឡើងតាម្
ម្ូេដ្ឋា នសាចជ់្រក្។់ 

ឃ. ប្បតិបតតិការជារបិូយប័ណណបរលទស  
ជ្េត្ិេត្តិារជារូេិយេណ័្ណ េរបទស ជ្ត្ូវរនេតូរបៅជារូេិយេណ័្ណ ម្ុខង្ករ បដ្ឋយបជ្េើអជ្តាេតូរជ្រក្ប់ៅនថៃ ជ្េត្ិេត្តិារបនាះ។ 
ជ្ទេយសក្ម្មរូេិយវត្ថុ នងិេណុំ្េរូេិយវត្ថុ កដេជារូេយិេណ័្ណ េរបទស ជ្ត្ូវរនេតូរបៅជារូេិយេណ័្ណ ម្ខុង្ករ បដ្ឋយបជ្េើអជ្តាេតូរជ្រក្ន់ាាេេរបិចេទោយារណ៍្។ 
ចំបណ្ញ ឬខាេីារេដូររូេិយេណ័្ណ េរបទស រឺជាភាេខុសគាន រវាងរេំស់នថលបដើម្ជារូេិយេណ័្ណ ម្ុខង្ករបៅបដើម្ឆាន  ំ កដេជ្ត្ូវរនបធេើនិយត័្ក្ម្មសជ្មាេា់រជ្រក្ជ់្េសិទធភាេ 
និងារទូទាត្ក់្នុងឆាន បំធៀេនឹងរេំស់នថលបដើម្ជារូេិយេណ័្ណ េរបទសកដេរនេតូរបដ្ឋយបជ្េើអជ្តាេតូរជ្រក្ន់ាាេេរបិចេទោយារណ៍្។ជ្ទេយសក្ម្ម និងេណុំ្េកដេម្និ
កម្នជារូេិយវត្ថុ កដេជ្ត្ូវរនវាស់កវងតាម្ត្នម្លសម្រម្យជារូេិយេណ័្ណ េរបទស ជ្ត្ូវរនេតូរបៅជារូេិយេណ័្ណ ម្ុខង្ករបៅអជ្តាេតូរជ្រក្ប់ៅាេេរបិចេទកដេត្នម្លជ្ត្ូវរន
ក្ំណ្ត្។់ ធាតុ្ម្និកម្នរូេិយវត្ថុ កដេជ្ត្ូវរនវាស់កវងកផ្អក្បេើត្នម្លជ្េវត្តិសាស្រសតជារូេិយេណ័្ណ េរបទសជ្ត្ូវរនេតូរបដ្ឋយបជ្េើអជ្តាេតូរជ្រក្ប់ៅាេេរបិចេទននជ្េត្ិេត្តិា
រ។ 
ភាេេបម្អៀងរូេិយេណ័្ណ កដេបក្ើត្េីារេតូរ ជាទូបៅជ្ត្ូវរនទទួេសាគ េ់បៅក្នុងចំបណ្ញ ឬខាត្។ 

ង. ោច់ប្បាក់ និងោច់ប្បាក់សម្មូ្េ 
សាចជ់្រក្ ់នងិសាចជ់្រក្ស់ម្ម្ូេ រមួ្មានសាចជ់្រក្ក់្នុងនដ សម្តុ្េយកដេម្និមានារក្ំហិត្រក្ាបៅធនាគារជាត្ិ នងិជ្ទេយសក្ម្មកដេមានសនទនយីភាេខពស់ កដេ
មានាេវសានតបៅបេេត្ម្ាេ់ដំេូង រយៈបេេ 3 កខឬត្ចិជាង និងមានហានភិ្យ័ត្ិចត្ួចចំបោះារផ្លល ស់េតូរត្នម្លបហើយកដេសាខាធនាគារបជ្េើជ្រស់បដើម្បជី្រេជ់្រងក្ចិា
សនារយៈបេេខលី។ 

ច. ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ  
ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុនិងេណុំ្េហិរញ្ញ វត្ថុជ្ត្ូវរនទទួេសាគ េ់បៅក្នងររយារណ៍្សាថ នភាេហិរញ្ញ វត្ថុបៅបេេកដេសាខាធនាគារាល យជាភារីម្យួននក្ិចាសនា
រេស់ឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 
ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ឬេណុំ្េហិរញ្ញ វត្ថុ ជ្ត្ូវរនវាស់កវងដំេូងតាម្ត្នម្លសម្ជ្សេ។ នថលបដើម្ជ្េត្ិេត្តិារកដេ េណាត េម្ក្េីារទិញ ឬបរះផ្ាយននជ្ទេយសក្ម្ម និង
េំណុ្េហិរញ្ញ វត្ថុ ជ្ត្ូវរនេកនថម្ ឬេនថយេីត្នម្ល  សម្ជ្សេននជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ឬេណុំ្េហិរញ្ញ វត្ថុ បៅបេេទទួេសាគ េ់ដំេងូ។ 

(i). ប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ  
ោេ់ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុទាងំអស់ជ្ត្ូវរនទទួេសាគ េ់ និងឈេទ់ទួេសាគ េ់កផ្អក្តាម្ម្េូដ្ឋា នាេេរបិចេទ ននារបធេើោណិ្ជជក្ម្ម បៅបេេកដេារទិញ ឬេក្ជ់្ទេយ
សក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ រឺសថិត្បៅបជ្ាម្ក្ិចាសនាកដេេក្ខខណ្ឌ ត្ជ្ម្ូវឲ្យមានារេញ្ជូ នជ្ទេយសក្ម្មក្នុងអទំបុងបេេក្ណំ្ត្ក់ដេរនេបងាើត្បឡើងបដ្ឋយទីផ្ារកដេោក្េ់ន័ធ។ 
ោេ់ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុទាងំអស់កដេរនទទួេសាគ េ់ ជ្ត្ូវរនវាស់កវងទាងំជ្សុងជាេនតេនាទ េប់ដ្ឋយបជ្េើវធិីសាស្រសតរេំស់នថលបដើម្ ឬ ត្នម្លសម្ជ្សេអាជ្ស័យតាម្ារ
ោត្ថ់្លន ក្ន់នជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

(ក).  ការចាត់ថ្នន ក់ប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ  
ឧេក្រណ៍្េំណុ្េ ជ្ត្ូវរនវាស់កវងេនដេនាទ េត់ាម្រេំស់នថលបដើម្ ជ្េសិនបេើវាេំបេញបៅនងឹេក្ខខណ្ខ ដូចខាងបជ្ាម្៖ 

• ជ្ទេយសក្ម្មកដេមានបៅក្នុងររូំអាជីវក្ម្ម ក្នុងបគាេេណំ្ងរក្ាទុក្បដើម្បាីរជ្េម្ូេសាចជ់្រក្ត់ាម្ ក្ិចាសនា និង 
• េក្ខខណ្ឌ ក្ិចាសនារេស់ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ផ្តេ់នូវាេេរបិចេទជាក្ោ់ក្ច់ំបោះេំហូរទឹក្ជ្រក្ ់ កដេសជ្មាេទូ់ទាត្ក់ត្ជ្រក្ប់ដើម្ និងារជ្រក្ ់ បៅតាម្
ចំនួនជ្រក្ប់ដើម្កដេបៅសេ់ (“SPPI”)។ 

ឧេក្រណ៍្េំណុ្េតាម្រេំស់នថលបដើម្



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៥១ 

   

 
សាខាធនាគារវាយត្នម្លចំណាត្ថ់្លន ក្ ់ និងវាស់កវងជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុបដ្ឋយកផ្អក្បេើេក្ខណ្ៈននេំហូរទឹក្ជ្រក្ត់ាម្ក្ិចាសនាននជ្ទេយសក្ម្ម នងិរំរូអាជីវក្ម្មរេស់
សាខាធនាគារក្នុងារជ្រេជ់្រងជ្ទេយសក្ម្ម។ 
ចំបោះជ្ទេយសក្ម្មកដេជ្ត្ូវរនោត្ថ់្លន ក្ ់នងិវាស់កវងតាម្រេំស់នថលបដើម្ េក្ខខណ្ឌ ក្ិចាសនារេស់វារួរកត្េបងាើត្ឲ្យមានេំហូរទឹក្ជ្រក្ក់ដេជា SPPI។ 
សជ្មាេប់គាេេំណ្ងននារបធេើបត្សត SPPI ជ្រក្ប់ដើម្ រឺជាត្នម្លសម្ជ្សេរេស់ជ្ទេយសក្ម្មបៅបេេទទួេសាគ េ់ដំេូង។ ចនំួនជ្រក្ប់ដើម្បនាះ អាចផ្លល ស់េតូរបៅតាម្
អាយុាេននជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ (ឧទាហរណ៍្ជ្េសិនបេើមានារសងជ្រក្ប់ដើម្)។ ារជ្រក្ ់ រមួ្មានត្នម្លត្េសនងននត្នម្លបេេបវោ បេើហានិភ្យ័ឥណ្ទាន កដេ
ទាក្ទ់ងនងឹចំននួជ្រក្ប់ដើម្កដេបៅសេ់ក្នុងអំឡុងបេេជាក្ោ់ក្ណ់ាម្យួ នងិសជ្មាេហ់ានភិ្យ័ និងារចណំាយបេើឥណ្ទានជាម្ូេដ្ឋា នបផ្សងបទៀត្ ក្ិ៏ដូចជា
ក្ជ្ម្តិ្ននជ្រក្ច់ំបណ្ញ។ ារវាយត្នម្ល SPPI ជ្ត្ូវបធេើបឡើងតាម្រូេិយេណ័្ណ កដេជារូេិយេណ័្ណ រេស់ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុបនាះ។ 
េំហូរទឹក្ជ្រក្ត់ាម្ក្ិចាសនាកដេជា SPPI រឺមានភាេសីុសង្កេ ក្គ់ាន ជាម្យួនឹងារបរៀេចំឥណ្ទានជាម្ូេដ្ឋា ន។ េក្ខខណ្ឌ ក្ិចាសនាកដេនាឲំ្យមានារជ្េឈម្នងឹ
ហានិភ្យ័ ឬភាេកជ្េជ្េួេ ននេំហូរទឹក្ជ្រក្ត់ាម្ក្ិចាសនា កដេម្និទាក្ទ់ងនឹងារបរៀេចឥំណ្ទានជាម្ូេដ្ឋា នដូចជា ហានិភ្យ័នឹងារផ្លល ស់េតូរត្នម្លននម្ូេធន ឬត្នម្ល
ទំនិញ ម្និកម្នជាេំហូរទឹក្ជ្រក្ត់ាម្ក្ិចាសនាកដេជា SPPI បទ។ ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុកដេរនេបងាើត្ ឬទិញ អាចជាារបរៀេចំឥណ្ទានម្ូេដ្ឋា នបដ្ឋយម្និរិត្ថ្ល
បត្ើវាជាឥណ្ទានក្នុងទជ្ម្ងជ់្សេចាេឬ់បទ។ 
ារវាយត្នម្លរំរូអាជីវក្ម្មសជ្មាេា់រជ្រេជ់្រងជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ រឺជាម្ូេដ្ឋា នជ្រះឹននារបធេើចំណាត្ថ់្លន ក្ជ់្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ។ សាខាធនាគារក្ណំ្ត្រ់ំរូអាជីវក្ម្មបៅ
ក្ជ្ម្តិ្ម្យួកដេវលុះេញ្ជា ំងេីរបេៀេកដេជ្ក្ុម្ននជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុជ្ត្ូវរនជ្រេជ់្រងជាម្យួគាន  បដើម្បសីបជ្ម្ចរននូវបគាេបៅអាជីវក្ម្មជាក្ោ់ក្។់ រំរូអាជីវក្ម្មរេស់
សាខាធនាគារ ម្និេងឹកផ្អក្បេើបចត្នាជ្រេជ់្រងរេស់រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិបៅបេើឧេក្រណ៍្នីម្យួ បៗនាះបទ ដូបចនះារវាយត្នម្លរំរូអាជីវក្ម្មជ្ត្ូវរនអនុវត្តក្នុងក្ជ្ម្តិ្នន
ារជ្េម្ូេផ្តុ ំជាជាងកផ្អក្បេើ ម្ូេដ្ឋា នឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុនមី្យួៗ។ 
សាខាធនាគារ េិោរណាោេ់េត័្ម៌ានោក្េ់ន័ធទាងំអស់កដេមាន បដើម្បបីធេើារវាយត្នម្លរំរូអាជីវក្ម្ម។ បទាះជាោ៉ា ងណាក្ិ៏បដ្ឋយ ារវាយត្នម្លបនះម្និជ្ត្ូវរនអនុវត្ត
បដ្ឋយកផ្អក្បេើសាថ នភាេកដេសាខាធនាគារ ម្និរេំងឹថ្លនឹងបក្ើត្មានបឡើងបនាះបទ ដូចជាសាថ នភាេ “ក្រណី្អាជ្ក្ក្េ់ផុំ្ត្” ឬ “ក្រណី្ជាេគ់ាងំ” ជាបដើម្។ សាខាធនគារ  
ជ្ត្ូវេិោរណានូវោេ់ភ្សតុតាងកដេោក្េ់ន័ធ មានដូចជា៖ 

• របេៀេកដេារអនុវត្តរំរូអាជីវក្ម្ម និងជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុកដេមានបៅក្នុងរំរូអាជីវក្ម្មបនាះជ្ត្ូវរនវាយត្នម្ល នងិោយារណ៍្បៅរណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិសំខាន់
រេស់សាខាធនាគារ 

• ហានិភ្យ័កដេេ៉ាះោេ់ដេ់េទធផ្េននរំរូអាជីវក្ម្ម (និងជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុកដេមានបៅក្នុងរំរូ  អាជីវក្ម្មបនាះ) នងិយុទធសាស្រសតសជ្មាេជ់្រេជ់្រងហានភិ្យ័
ទាងំបនាះ និង 

• របេៀេកដេរណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិអាជីវក្ម្មទទួេរនារទូទាត្ ់(ឧទាហរណ៍្៖ បត្ើារទូទាត្សំ់ណ្ងកផ្អក្បេើត្នម្លសម្ជ្សេននជ្ទេយសក្ម្មកដេរនជ្រេជ់្រង ឬ
សាចជ់្រក្ត់ាម្ក្ិចាសនាកដេរនជ្េម្ូេ)។ 

បៅបេេមានារទទួេសាគ េ់ដំេូងននជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ សាខាធនាគារក្ណំ្ត្ថ់្លបត្ើជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុកដេជ្ត្ូវរនទទួេសាគ េ់ថមី  ៗ ជាកផ្នក្ម្យួននរំរូអាជីវក្ម្ម
កដេមានជ្សាេ ់ ឬថ្លបត្ើេកួ្បរវលុះេញ្ជា ំងេីារោេប់ផ្តើម្ននរំរូអាជីវក្ម្មថម។ី សាខាធនាគារវាយត្នម្លបឡើងវញិនូវរំរូអាជីវក្ម្មរេស់ខលួនតាម្ាេេរបិចេទោយារណ៍្
នីម្យួ បៗដើម្បកី្ណំ្ត្ថ់្លបត្ើរំរូអាជីវក្ម្មរនផ្លល ស់េតូរោេេ់ាីរយិេរបិចេទេីបេេម្ុនកដរឬបទ។ សជ្មាេា់រយិ េរបិចេទ   នន ររយារណ៍្ េចាុេបនន និងេីម្នុ សាខាធនាគារ
ម្និរនផ្លល ស់េតូររំរូអាជីវក្ម្មរេស់ខលួនបនាះបឡើយ។ 
ឧេក្រណ៍្េំណុ្េកដេជ្ត្ូវរនវាស់កវងេនាទ េត់ាម្រេំស់នថលបដើម្ នឹងជ្ត្ូវបធេើឱនភាេននត្នម្ល។ 
ារោត្ថ់្លន ក្ប់ឡើងវញិ 
ជ្េសិនបេើរំរូអាជីវក្ម្មកដេសាខាធនាគារជ្រេជ់្រងជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុមានារផ្លល ស់េតូរ បនាះជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុកដេរងផ្េេ៉ាះោេ់ជ្ត្ូវរនោត្ថ់្លន ក្ប់ឡើងវញិ។ 
ារត្ជ្ម្ូវចំបោះារោត្ថ់្លន ក្ ់ និងារវាស់កវងទាក្ទ់ងនឹងជ្េបភ្ទថមី អនុវត្តជ្េក្េបដ្ឋយជ្េសិទធភាេោេេ់ីនថៃដំេូងននារយិេរបិចេទោយារណ៍្ដេំូងេនាទ េេ់ីារផ្លល ស់េតូរ
រំរូអាជីវក្ម្ម កដេេណាត េឲ្យមានារបធេើចំណាត្ថ់្លន ក្ជ់្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុរេស់សាខាធនាគារបឡើងវញិ។ ក្នុងអំឡុងារយិេរបិចេទហិរញ្ញ វត្ថុេចាុេបនននិងេមី្ុន ម្និមាន
ារផ្លល ស់េតូររំរូអាជីវក្ម្មកដេសាខាធនាគារានា់េជ់្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុបទ ដូបចនះម្និមានារបធេើចំណាត្ថ់្លន ក្ប់ឡើងវញិបឡើយ។ 

(ខ).  ចំលណញ និងខាតពីការបតូររបិូយប័ណណបរលទស 
ត្នម្លបោងននជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុកដេវាស់កវងតាម្រេំស់នថលបដើម្ កដេម្និកម្នជាកផ្នក្កដេទាក្ទ់ងនឹងារារោរហានិភ្យ័កដេជារូេិយេណ័្ណ េរបទស និងជ្ត្ូវរន
ក្ំណ្ត្ជ់ារូេិយេណ័្ណ េរបទស បហើយជ្ត្ូវរនេតូរតាម្អជ្តាបៅាេេរបិចេទោយារណ៍្នមី្យួ  ៗ បហើយភាេខុសគាន េីារេតូរជ្រក្ ់ជ្ត្ូវរនទទួេសាគ េ់ជាចំបណ្ញឬខាត្ 
បៅក្នុងរណ្ន ី“ចណូំ្េបផ្សង ”ៗ។ 

(គ). ឱនភាពតនម្ាននប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ  
សាខាធនាគារ ទទួេសាគ េ់សំវធិានធនបេើារខាត្េងឥ់ណ្ទានរេំឹងទុក្ (“ECLs”) បៅបេើឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុខាងបជ្ាម្៖ 
• ឥណ្ទានផ្ដេ់ដេ់អត្ិថិជន  
• ជ្រក្េ់បញ្ញ ើបៅធនាគារនានា និង 
• ក្ិចាសនាឥណ្ទាន



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៥២ 

   

បេើក្កេងកត្ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុកដេរនទិញ ឬជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុបដើម្កដេមានឱនភាេននត្នម្លារខាត្េងឥ់ណ្ទានរេំឹងទុក្ (ECLs) ត្ជ្ម្ូវឲ្យវាស់កវងតាម្រយៈ
សំវធិានធនខាត្េងនូ់វចំននួទកឹ្ជ្រក្ប់សមើនឹង៖ 
• ECL 12 កខ រឺជាកផ្នក្ម្យួនន ECL ម្យួអាយុាេកដេេណាត េម្ក្េីជ្េតឹ្តិារណ៍្ខក្ខានសងននឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ កដេអាចបក្ើត្បឡើងក្នុងរយៈបេេ 12 កខ 
េនាទ េេ់ីាេេរបិចេទោយារណ៍្ (សំបៅបៅបេើដំណាក្ា់េទី 1) ឬ  
• ECL បេញម្យួអាយុាេ រឹជា ECL ម្យួអាយុាេកដេេណាត េម្ក្េីជ្េឹត្តិារណ៍្ខក្ខានសងកដេអាច បក្ើត្មានបៅក្នុងអាយុាេននឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ 
(សំបៅបៅបេើដំណាក្ា់េទ ី2 និងដណំាក្ា់េទី 3)។        
សំវធិានធនខាត្េងស់ជ្មាេ ់ECL បេញម្យួអាយុាេ កដេោរំចស់ជ្មាេឧ់េក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុជ្េសិនបេើ  ហានភិ្យ័ឥណ្ទានននឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុបនាះមានារបក្ើន
បឡើងជាសារវនត ោេត់ាងំេីបេេទទួេសាគ េ់ ដេំូង។ ោេ់ឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុបផ្សងបទៀត្ទាងំអស់ ECLs ជ្ត្ូវរនវាស់កវងក្នុងចំននួទឹក្ជ្រក្ប់សមើនងឹ ECL     12កខ។ 
េត័្ម៌ានេម្អតិ្េកនថម្សតីេីារក្ំណ្ត្ា់របក្ើនបឡើងនូវហានភិ្យ័ឥណ្ទានជាសារវនត ជ្ត្ូវរនោយារណ៍្ដូចខាងបជ្ាម្។ 
ECLs រឺជាាររ៉ា នស់ាម ន បដ្ឋយកផ្អក្បេើជ្េូរេរេីីបត្ម្ធយម្ភារននត្នម្លេចាុេបននននារខាត្េងឥ់ណ្ទាន។  វាជ្ត្ូវរនវាស់កវងតាម្ត្នម្លេចាុេបននននភាេខុសគាន រវាងេំហូរ
ទឹក្ជ្រក្ត់ាម្ក្ចិាសនា និងេំហូរទឹក្ជ្រក្ក់ដេសាខាធនាគាររេំឹងថ្លនឹងទទួេរនេមី្ធយម្ភារននេីបសណារយី៉ាូ ននសាថ នភាេបសដាក្ិចាជាបជ្ចើននាបេេអនារត្កដេ
ជ្ត្ូវបធេើអេបហារបដ្ឋយបជ្េើអជ្តាារជ្រក្ជ់្េសិទធភាេ (EIR)។ 
សជ្មាេក់្ិចាសនាឥណ្ទានកដេម្និទានរ់នបជ្េើជ្រស់ ECL រឹជាភាេខុសគាន រវាងត្នម្លេចាុេបននននេំហូរទកឹ្ជ្រក្ត់ាម្ក្ិចាសនាកដេនងឹជ្ត្ូវទូទាត្ប់ៅឲ្យសាខា
ធនាគារ ជ្េសិនបេើអត្ិថជិនរនបជ្េើជ្រស់ឥណ្ទាន នងិ េំហូរទឹក្ជ្រក្ក់ដេសាខាធនាគាររេំឹងថ្លនឹងទទួេរន ជ្េសិនបេើឥណ្ទានជ្ត្ូវរន បជ្េើ ជ្រស់។ 
សាខាធនាគារ វាស់កវង ECL កផ្អក្បេើម្ូេដ្ឋា នឯក្េុរគេ ឬកផ្អក្បេើម្ូេដ្ឋា នជាជ្ក្ុម្សជ្មាេផ់្េេជ័្ត្ឥណ្ទាន កដេមានេក្ខណ្ៈជ្សបដៀងគាន នងឹចរតិ្េក្ខណ្ៈននហា
និភ្យ័បសដាក្ិចា។ ារវាស់កវងសំវធិានធនខាត្េង ់រឺកផ្អក្បេើត្នម្លេចាុេបននននេំហូរទកឹ្ជ្រក្រ់េំឹងទុក្បដ្ឋយបជ្េើ EIR បដើម្រេស់ជ្ទេយសក្ម្មបដ្ឋយម្និរតិ្ថ្លបត្ើវាជ្ត្ូវរន
វាស់កវងបដ្ឋយកផ្អក្បេើម្ូេដ្ឋា នឯក្េរុគេ ឬកផ្អក្បេើម្ូេដ្ឋា នជាជ្ក្ុម្។    
 
ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ កដេមានឱនភាេននត្នម្ល 
ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុម្យួរឺមាន “ឥណ្ទានមានឱនភាេននត្នម្ល” បៅបេេជ្េឹត្តិារណ៍្ម្យួ ឬបជ្ចើនកដេមានផ្េេ៉ាះោេ់អាជ្ក្ក្ ់ ដេ់េំហូរទឹក្ជ្រក្ក់ដេរនរ៉ា ន់
ជ្េមាណ្នាបេេអនារត្ននជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុរនបក្ើត្បឡើង។ ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុកដេមានឱនភាេឥណ្ទានជ្ត្ូវរនបរោត្ទុ់ក្ថ្លជាជ្ទេយសក្ម្មថ្លន ក្ ់ទី 3។ ភ្សតុ
តាងននឱនភាេឥណ្ទានរមួ្មានទិនននយ័កដេអាចអបងាត្រនអំេីជ្េឹត្តិារណ៍្ដូចខាងបជ្ាម្៖ 
• ភាេេំរក្កផ្នក្ហិរញ្ញ វត្ថុជាសារវនតរេស់អនក្ខាី ឬអនក្បរះផ្ាយ 
• ារេំោនក្ិចាសនា ដូចជាារខក្ខានម្និរនសង ឬហួសាេក្ំណ្ត្ ់
• អនក្ផ្តេ់ក្ម្ារីនផ្តេ់សម្បទានដេ់អនក្ខាីកដេអនក្ផ្តេ់ក្ម្ាមី្និេិោរណាក្នុងក្រណី្បផ្សង សជ្មាេប់ហតុ្ផ្េ បសដាក្ិចា ឬក្ិចាសនាទាក្ទ់ង នឹងភាេ េំរក្
កផ្នក្ហិរញ្ញ វត្ថុរេស់អនក្ខា ី
• ាររត្េ់ងទ់ីផ្ារសក្ម្មសជ្មាេម់្ូេេជ្ត្បដ្ឋយសារកត្ារេំរក្កផ្នក្ហិរញ្ញ វត្ថុ ឬ 

• ារទិញជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ បដ្ឋយមានារេញ្ាុ ះត្នម្លោ៉ា ងបជ្ចើនកដេវលុះេញ្ជា ំងេីារខាត្េងឥ់ណ្ទានកដេរនបក្ើត្បឡើង។  
វានឹងម្និអាចបៅរចួក្នុងារក្ណំ្ត្ជ់្េឹត្តិារណ៍្ម្យួឲ្យដ្ឋចេ់ីគាន ជំនួសឲ្យជ្េឹត្តិារណ៍្រមួ្េញ្ាូ េគាន ម្យួចំនួនកដេមានឥទធិេេបធេើឲ្យជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុាល យជា ឥណ្
ទានមានឱនភាេននត្នម្ល។ សាខាធនាគារ វាយ  ត្នម្លថ្លបត្ើឧេក្រណ៍្េណុំ្េកដេជាជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ កដេរនវាស់កវងតាម្រេំស់នថលបដើម្ រឺជាឥណ្ទានមានឱនភា
េននត្នម្ល បៅបរៀងោេ់ាេេរបិចេទោយារណ៍្នីម្យួៗ។ បដើម្បវីាយត្នម្លថ្លបត្ើឧេក្រណ៍្េំណុ្េសាជីវក្ម្មមានឱនភាេននត្នម្ល សាខាធនាគារេិោរណាបេើក្តាត ម្យួ
ចំនួនដូចជាទិននផ្េសញ្ជញ េណ័្ណ  ារវាយត្នម្លឥណ្ទាន នងិេទធភាេរេស់អនក្ខាីក្នុងារជ្េម្ូេម្ូេនធិិ។ 

 
ឥណ្ទានម្យួជ្ត្ូវរនោត្ទុ់ក្ថ្លមានឱនភាេននត្នម្ល បៅបេេកដេសម្បទានជ្ត្ូវរនផ្តេ់ដេ់អនក្ខាីបដ្ឋយសារកត្ារខេះខាត្ខាងជីវភាេក្នុងសាថ នភាេហិរញ្ញ វត្ថុរេស់
អនក្ខា ី បេើក្កេងកត្មានភ្សតុតាងេង្កា ញថ្លជាេទធផ្េននារផ្តេ់សម្បទានកដេមានហានិភ្យ័ដេ់ារម្និទទួេរនេំហូរទឹក្ជ្រក្ត់ាម្ក្ចិាសនា រនថយចុះជា
សារវនត និងម្និមានសូចនាក្របផ្សងបទៀត្បធេើឲ្យមានឱនភាេននត្នម្ល។ ចំបោះជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុកដេសម្បទានជ្ត្ូវរនេោិរណាេ៉ាុកនតម្និរនផ្តេ់ឲ្យ បនាះជ្ទេយសក្ម្ម 
ជ្ត្ូវរនបរោត្ទុ់ក្ថ្លមានឱនភាេ ននត្នម្ល បៅបេេមានភ្សតុតាងកដេអាចអបងាត្រនចំបោះឱនភាេននត្នម្ល រមួ្ទាងំេបំេញបៅតាម្និយម្នយ័ននារខាក្ខានសង។ 
និយម្នយ័ននារខក្ខានសង (សូម្បម្ើេខាងបជ្ាម្) រមួ្េញ្ាូ េទាងំសូចនាក្រេង្កា ញ េភីាេម្និអាចបៅរចួក្នុងារទូទាត្ស់ង និងហួសាេក្ំណ្ត្ស់ងសជ្មាេរ់យៈ
បេេកដេបសមើរ ឬបេើស េី 31 នថៃ សជ្មាេឥ់ណ្ទានរយៈបេេខលី និងហួសាេក្ណំ្ត្ ់90 នថៃសជ្មាេឥ់ណ្ទានរយៈបេេកវង។ 
និយម្នយ័ននារខក្ខានសង   
ភាេសំខានច់ំបោះារក្ណំ្ត្ ់ECL រឺជានិយម្នយ័ននារខក្ខានសង។ និយម្នយ័ននារខក្ខានសង ជ្ត្ូវរនបជ្េើក្នុងារវាស់កវងចំនួន ECL នងិារក្ំណ្ត្ថ់្លបត្ើារ
ខាត្េងសំ់វធិានធនអាជ្ស័យបេើ ECL 12កខ ឬ ECL បេញម្យួអាយុាេ បដ្ឋយសារារខក្ខានសងជាសមាសភាេននជ្េូរេរេីីបត្ននារខក្ខានសង (’’PD’’) កដេ
មានផ្េេ៉ាះោេ់ទាងំារវាស់កវងECL និងារក្ំណ្ត្អ់ត្តសញ្ជញ ណ្ននារបក្ើនបឡើងនូវហានិភ្យ័ ឥណ្ទានជាសារវនត។ 
សាខាធនាគារ ោត្ទុ់ក្ក្តាត ខាងបជ្ាម្បនះ ថ្លជាជ្េឹត្តិារណ៍្ននារខក្ខានសង៖ 
• អនក្ខាីរនហួសាេក្ំណ្ត្ស់ងបសមើ ឬបេើសេី 31នថៃ សជ្មាេឥ់ណ្ទានរយៈបេេខលី ឬបជ្ចើនជាង ឬបសមើ90នថៃ សជ្មាេឥ់ណ្ទានរយៈបេេកវង បៅតាម្ ាត្េេក្ិចា
ឥណ្ទានចំបោះសាខាធនាគារ ឬ 
• អនក្ខាីម្និមានេទធភាេសងចំបោះាត្េេក្ចិាឥណ្ទានរេស់ខលួនទាងំជ្សុងដេ់សាខាធនាគារ។



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៥៣ 

   

និយម្នយ័ននារខក្ខានសងបនះ ជ្ត្ូវរនបជ្េើបដ្ឋយសាខាធនាគារសជ្មាេប់គាេេំណ្ងរណ្បនយយ ក្ិ៏ដូចជាសជ្មាេប់គាេេំណ្ងជ្រេជ់្រងហានិភ្យ័ឥណ្ទាននផ្ទក្នុង 
និងជ្ត្ូវរនបជ្េើជាទូបៅបដើម្បឲី្យជ្សេបៅតាម្ និយម្នយ័ននារខក្ខានសងតាម្េទេបញ្ញត្តិ។ និយម្នយ័ននារខក្ខានសងជ្ត្ូវរនបរៀេចំបឡើងោ៉ា ង        ជ្ត្ឹម្ជ្ត្ូវបដើម្បី
វលុះេញ្ជា ំងេចីរតិ្េក្ខណ្ៈបផ្សងៗគាន ននជ្េបភ្ទជ្ទេយសក្ម្មនមី្យួៗ។ ឥណ្ទានវរិរូេន ៍កដេជ្ត្ូវរនោត្ទុ់ក្ថ្លហួសាេក្ំណ្ត្ស់ង រឺបៅបេេអត្ថិិជនរនរបំោភ្
បេើកដនក្ំណ្ត្ក់ដេរនកណ្នា ំឬ   ជ្ត្ូវរនកណ្នាអំំេីកដនក្ំណ្ត្ត់្ិចជាងចំននួទឹក្ជ្រក្ក់ដេបៅសេ់េចាុេបនន។ 
បៅបេេវាយត្នម្លថ្លអនក្ខាមី្និមានេទធភាេសងចំបោះាត្េេក្ិចាឥណ្ទានរេស់ខលួន សាខាធនាគាររិត្រូរសូចនាក្រទាងំរុណ្ភាេ នងិេរមិាណ្។ សូចនាក្រេរមិាណ្ 
មានដូចជា សាថ នភាេហួសាេក្ំណ្ត្ស់ង និងារម្និេងជ់្រក្ប់េើាត្េេក្ិចាដនទបទៀត្ននសម្ភារីកត្ម្យួ រឺជាទិនននយ័សំខានប់ៅក្នុងារវភិារបនះ។ សាខាធនាគារ 
បជ្េើជ្រស់ជ្េភ្េេត័្ម៌ានជាបជ្ចើនជ្េបភ្ទបដើម្បវីាយត្នម្លេីារខក្ខានសងកដេជ្ត្ូវរនេបងាើត្បឡើងបដ្ឋយខលួនឯង ឬទទេួរនេីជ្េភ្េខាងបជ្ៅ។ ដូចកដេរនក្ត្់
សមាគ េ់តាម្និយម្នយ័ននជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ   កដេមានឱនភាេននត្នម្លខាងបេើ ារខក្ខានសង រឺជាភ្សដុតាងកដេេង្កា ញថ្លជ្ទេយសក្ម្ម រឺេតិ្ជាមាន  ឱនភាេននត្
នម្ល។ ដូបចនះជ្ទេយសក្ម្មកដេមានឱនភាេននត្នម្ល នឹងរមួ្េញ្ាូេនូវជ្ទេយសក្ម្មកដេខក្ខានសង  បហើយក្ិ៏រមួ្េញ្ាូ េនូវជ្ទេយសក្ម្មកដេម្និខក្ខានសងបផ្សងបទៀត្ផ្ងកដរ 
បដ្ឋយបហតុ្ថ្លនិយម្នយ័ននឱនភាេននត្នម្ល មានេក្ខណ្ៈទូេំទូោយជាងនិយម្នយ័ននារខក្ខានារសង។ 

 
ារបក្ើនបឡើងនូវហានិភ្យ័ឥណ្ទានជាសារវនត  

សាខាធនាគារ ជ្ត្ួត្េិនិត្យោេ់ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុទាងំអស់ និងរនបចញក្ចិាសនាឥណ្ទានកដេជាក្ម្មវត្ថុកដេត្ជ្ម្ូវឲ្យមានារវាយត្នម្ល ថ្លបត្ើមានារបក្ើនបឡើងនូវ
ហានិភ្យ័ឥណ្ទានជាសារវនត ោេត់ាងំេីារទទួេសាគ េ់ដេំូង។ ជ្េសិនបេើមានារបក្ើនបឡើងនូវហានភិ្យ័ឥណ្ទានជាសារវនត បនាះសាខាធនាគារនឹងបធេើ ារវាស់កវង
សំវធិានធនខាត្េងប់ដ្ឋយកផ្អក្បេើ ECL បេញម្យួអាយុាេជាជាង ECL រយៈបេេ 12កខ។    បគាេនបោរយរណ្បនយយរេស់សាខាធនាគារ រឺម្និបជ្េើវធិីសាស្រសត
អនុបជ្គាះក្នុងារអនុវត្ត (practical expedient) បេើជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុកដេមានហានភិ្យ័ឥណ្ទានទាេនាារយិេរបិចេទោយារណ៍្ កដេសនមត្ថ្លម្និមានារបក្ើន
បឡើងនូវហានិភ្យ័ឥណ្ទានជាសារវនត។ បហតុ្ដូចបនះបហើយ សាខាធនាគារ បធេើារ ជ្ត្ួត្េិនតិ្យោេ់ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ នងិក្ិចាសនាឥណ្ទានទាងំអស់កដេជ្េឈម្
នឹងឱនភាេននត្នម្ល ចំបោះារបក្ើនបឡើងនូវហានិភ្យ័ឥណ្ទានជាសារវនត។ 

ក្នុងារវាយត្នម្លថ្លបត្ើហានិភ្យ័ឥណ្ទានបេើឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ រនបក្ើនបឡើងជាសារវនតោេត់ាងំេីារទទួេសាគ េ់ដំេូង សាខាធនាគារបជ្េៀេបធៀេហានិភ្យ័ននារ
ខក្ខានសងកដេបក្ើត្បឡើងបេើឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុបៅាេេរបិចេទោយារណ៍្ បដ្ឋយកផ្អក្បេើរយៈបេេកដេបៅសេ់រេស់ឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ ជាម្យួនឹងហានិភ្យ័
ននារខក្ខានសងកដេបក្ើត្បឡើង ជ្ត្ូវរនបររេំឹងទុក្សជ្មាេក់្ំណ្ត្ប់េេកដេបៅសេ់នាាេេរបិចេទោយារណ៍្េចាុេបនន បៅបេេកដេឧេក្រណ៍្ ហិរញ្ញ វត្ថុជ្ត្ូវ
រនទទួេសាគ េ់ជាបេើក្ដំេងូ។ ក្នុងារវាយត្នម្លបនះ សាខាធនាគារ េិោរណាទាងំេរមិាណ្ នងិរុណ្ភាេេត័្ម៌ានកដេសម្បហតុ្ផ្េ និងអាចគាជំ្ទរនរមួ្ទាងំេទ
េិបសាធនក៍ដេធាល េម់ានេមី្ុន និងេត័្ម៌ានេាក្រណ៍្នាបេេអនារត្កដេអាចរក្រនបដ្ឋយម្និោរំចច់ណំាយ ឬ ជ្េងឹកជ្េងបេើសេេ ់បដ្ឋយកផ្អក្បេើេទេិបសាធន៍
កដេធាល េម់ានេីម្នុរេស់សាខាធនាគារ និងារវាយត្នម្លឥណ្ទានរេស់អនក្ជំនាញ រមួ្ទាងំេត័្ម៌ានេាក្រណ៍្នាបេេអនារត្។ 

បសណារយី៉ាូបសដាក្ិចាជាបជ្ចើន េបងាើត្រនជាម្ូេដ្ឋា នននារក្ណំ្ត្ ់េទធភាេននារខាក្ខានសង បៅបេេទទួេសាគ េ់ដេំូង នងិនាាេេរបិចេទោយារណ៍្ជាេនតេនាទ
េ។់ េក្ខណ្ៈខុសគាន ននបសដាក្ិចា ក្ិ៏អាចនាឲំ្យ េទធភាេននារខាក្ខានសង មានភាេខុសគាន ផ្ងកដរ។ ារថលងឹកថលងបសណារយី៉ាូបផ្សងៗគាន ទាងំបនះ េបងាើត្រនជាម្ូេដ្ឋា ន
ននជ្េូរេរេីីបត្ននម្ធយម្ទម្ៃន ់កដេជ្ត្ូវរនបជ្េើបដើម្បកី្ំណ្ត្ថ់្លបត្ើហានិភ្យ័ឥណ្ទានរនបក្ើនបឡើងជាសារវនត ឬបទ។  

េត័្ម៌ានេាក្រណ៍្នាបេេអនារត្ រមួ្មានាររេំឹងទុក្នាបេេអនារត្ននឧសាហក្ម្មកដេសម្ភារីរេស់សាខាធនាគារបធេើជ្េត្ិេត្តិារបដ្ឋយទទួេរនររយារណ៍្េី
អនក្ជំនាញបសដាក្ចិា អនក្វភិារហិរញ្ញ វត្ថុ អងគភាេ      រដ្ឋា ភ្រិេ និងអងគារជ្សបដៀងគាន បផ្សងបទៀត្ ក្ិ៏ដូចជាារេិោរណាបេើជ្េភ្េជាបជ្ចើនទាងំខាងក្នុង និងខាងបជ្ៅនន
េត័្ម៌ានបសដាក្ចិាជាក្ក់សតង និងារេាក្រណ៍្។ ជាេិបសសេត័្ម៌ានសជ្មាេត់្េំនក់ដេមានារជ្េម្ូេផ្ដុ ំននឧសាហក្ម្មជាក្ោ់ក្ ់ ក្ិ៏ដូចជាេត័្ម៌ាននផ្ទក្នុងកដេទទួេ
រន អំេីឥរោិេថននារទូទាត្ជ់្រក្រ់េស់អត្ិថជិន។ សាខាធនាគារ កេងកចក្សម្ភារីរេស់ខលួនជាចម្បង បដ្ឋយកផ្អក្តាម្េត័្ម៌ានននចំនួនកថៃហួសាេក្ំណ្ត្ស់ង
បដើម្បវីលុះេញ្ជា ំងេរុីណ្ភាេឥណ្ទាន។ េត័្ម៌ានអេំីេរមិាណ្ រឺជាសូចនាក្រចម្បងម្យួននារបក្ើនបឡើងនូវហានភិ្យ័ឥណ្ទានជាសារវនត និងកផ្អក្បេើារផ្លល ស់េតូរ PD 
បេញម្យួអាយុាេបដ្ឋយារ  បជ្េៀេបធៀេ៖ 

• PD បេញម្យួអាយុាេកដេបៅសេ់នាាេេរបិចេទោយារណ៍្ជាម្យួនឹង  

• PD បេញម្យួអាយុាេកដេបៅសេ់សជ្មាេច់ំណុ្ចននបេេបវោបនះ កដេជ្ត្ូវរនបររ៉ា នស់ាម នបដ្ឋយកផ្អក្បេើអងគបហតុ្ នងិាេៈបទសៈបៅបេេទទួេ
 សាគ េ់ហានិភ្យ័ដេំូង។  

PDs ជ្ត្ូវរនបជ្េើសជ្មាេា់រជ្េបម្ើេបម្ើេនាបេេអនារត្ បហើយសាខាធនាគារ បជ្េើជ្រស់នូវវធិីសាស្រសត និងទិនននយ័ដូចគាន  បដើម្បវីាស់កវងារខាត្េងសំ់វធិានធន
សជ្មាេ ់ECL។ 

ក្តាត រុណ្ភាេកដេេង្កា ញេាីរបក្ើនបឡើងនូវហានិភ្យ័ឥណ្ទានជាសារវនត ជ្ត្ូវរនវលុះេញ្ជា ំងបៅក្នុងរំរូ PD  ឲ្យរនទានប់េេបវោ។ បទាះោ៉ា ងណាក្ិ៏បដ្ឋយ សាខា
ធនាគារបៅកត្េិោរណាបេើក្តាត រុណ្ភាេដ្ឋចប់ដ្ឋយកឡក្ម្យួចំនួន បដើម្បវីាយត្នម្លថ្លបត្ើហានភិ្យ័ឥណ្ទានរនបក្ើនបឡើងជាសារវនត ឬបទ។  

បដ្ឋយសារារបក្ើនបឡើងនូវហានិភ្យ័ឥណ្ទានជាសារវនតោេត់ាងំេីបេេទទួេសាគ េ់ដេំូង ារវាស់កវង  ារផ្លល ស់េតូរ េទធភាេននារខក្ខានសង (“PD”)ជាក្ក់សតង នឹង
មានេក្ខណ្ៈជាសារវនតសជ្មាេឧ់េក្រណ៍្ ហិរញ្ញ វត្ថុកដេមាន (“PD”) ទាេ បធៀេបៅនឹងឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុកដេមាន (“PD”) ខពស់ជាង។  

ជាបគាេបៅបេេកដេជ្ទេយសក្ម្មរនហួសាេក្ណំ្ត្ស់ងសជ្មាេរ់យៈបេេកដេបសមើរ ឬ បេើសេី31នថៃ សជ្មាេឥ់ណ្ទានរយៈបេេខលី និងហួសាេក្ំណ្ត្ស់ង
90នថៃ សជ្មាេឥ់ណ្ទានរយៈបេេកវង សាខាធនាគារោត្ទុ់ក្ថ្លមានារបក្ើនបឡើងនូវហានភិ្យ័ឥណ្ទានជាសារវនត បហើយជ្ទេយសក្ម្មសថិត្ក្នុងដំណាក្ា់េទី 2 ននរំរូឱ



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៥៤ 

   

នភាេននត្នម្ល បោេរឺសំវធិានធនខាត្េងជ់្ត្ូវរនវាស់កវងជា ECLs បេញម្យួអាយុាេ។ បេើសេីបនះ ឥណ្ទានកដេជ្ត្ូវរនវាយត្នម្លជាេក្ខណ្ៈេុរគេ នងិជ្ត្វូ
រនេញ្ាូេក្នុងេញ្ជ ីឃ្ល បំម្ើេរឺសថិត្ក្នុងដំណាក្ា់េទី 2 ននរំរូឱនភាេននត្នម្ល។ ជាារក្ត្ស់មាគ េ់ បៅបេេកដេមានភ្សតុតាងេង្កា ញថ្លឥណ្ទានមាន  ឱនភាេនន
ត្នម្ល បនាះជ្ទេយសក្ម្មជ្ត្ូវរនោត្ចូ់េក្នុងដំណាក្ា់េទី 3 ននរំរូឱនភាេននត្នម្ល។ 

ារកក្កជ្េ និងារឈេទ់ទួេសាគ េ់ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ  

ារកក្កជ្េជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុបក្ើត្បឡើងបៅបេេកដេេក្ខខណ្ឌ ននក្ិចាសនាទាក្ទ់ងនងឹ េំហូរទឹក្ជ្រក្រ់េស់ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ជ្ត្ូវរនបធេើារចរោបឡើងវញិ ឬ
ផ្លល ស់េតូរជាថមីរវាងារទទួេសាគ េ់ដំេូង នងិ   ាេក្ណំ្ត្ស់ងននជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ។ ារកក្កជ្េកដេមានផ្េេ៉ាះោេ់បៅបេើចំនួនទឹក្ជ្រក្ ់និង/ឬ  រយៈបេេននេំ
ហូរទឹក្ជ្រក្ត់ាម្ក្ិចាសនាកដេអាចបធេើបៅរនភាល ម្  ៗឬបៅបេេអនារត្។ បេើសេីបនះបទៀត្   ារកណ្នា ំឬារកក្សជ្ម្ួេក្ិចាជ្េម្បជ្េៀងកដេមានជ្សាេន់នឥណ្ទាន 
អាចេបងាើត្រនជាារកក្កជ្េ បទាះេីជាក្ិចាជ្េម្បជ្េៀងថមី ឬារកក្ត្ជ្ម្ូវទាងំបនះម្និទានេ់៉ាះោេ់ដេ់េំហូរទឹក្ជ្រក្ភ់ាល ម្ៗក្ិ៏បដ្ឋយ េ៉ាុកនតអាចនឹង  េ៉ាះោេ់ដេ់េំហូរទឹក្
ជ្រក្ក់ដេអាជ្ស័យបេើក្ិចាជ្េម្បជ្េៀងជ្ត្ូវរនេំបេញ ឬអត្ ់ (ឧទាហរណ៍្ ារផ្លល ស់េតូរននារបក្ើនបឡើងនូវអជ្តាារជ្រក្ ់ កដេបក្ើត្បឡើងបៅបេេកដេមានាររបំោភ្
បេើក្ិចាជ្េម្បជ្េៀង)។  

សាខាធនាគារ ឈេទ់ទួេសាគ េ់ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ បៅបេេកដេសិទធិទទួេរនសាចជ់្រក្ត់ាម្ក្ិចាសនា ផុ្ត្ក្ំណ្ត្ ់ (ោេេ់ញ្ាូ េទាងំារផុ្ត្ក្ំណ្ត្ក់ដេបក្ើត្
បឡើងេីារកក្កជ្េបដ្ឋយមានេក្ខខណ្ឌ ខុសគាន ) ឬបៅបេេកដេជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ និងោេ់ហានិភ្យ័ និងអត្ថជ្េបោជនន៍នភាេជាមាា ស់ក្ម្មសិទធិទាងំអស់ននជ្ទេយ
សក្ម្ម ជ្ត្ូវរនបផ្ទរបៅអងគភាេបផ្សងបទៀត្។  

ជ្េសិនបេើសាខាធនាគារម្និបផ្ទរ ឬម្និរក្ាទុក្នូវោេ់ហានភិ្យ័ និងអត្ថជ្េបោជនន៍នភាេជាមាា ស់ក្ម្មសិទធិទាងំអស់ននជ្ទេយសក្ម្ម បហើយបៅកត្េនតជ្រេជ់្រងជ្ទេយ
សក្ម្មកដេរនបផ្ទរបនាះ សាខាធនាគារទទួេសាគ េ់ារជ្រក្រ់ក្ាទុក្កដេបៅសេ់េីជ្ទេយសក្ម្ម នងិចំននួេណុំ្េកដេោក្េ់ន័ធអាចនឹងជ្ត្ូវេង។់ ជ្េសិនបេើសាខា
ធនាគារ រក្ាទុក្នូវោេ់ហានភិ្យ័ និងអត្ថជ្េបោជនន៍នភាេជាមាា ស់ក្ម្មសិទធិទាងំអស់ននជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុកដេរនបផ្ទរ សាខាធនាគារបៅកត្េនតទទួេសាគ េ់ជ្ទេយ
សក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ បហើយក្ិ៏ទទួេសាគ េ់    ជ្រក្ក់្ម្ាមីានជ្ទេយេញ្ជា ំ សជ្មាេស់ាចជ់្រក្ក់ដេទទួេរន។ 

បៅបេេឈេទ់ទួេសាគ េ់ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុទាងំម្ូេ ភាេេបម្អៀងរវាងត្នម្លបោងរេស់ជ្ទេយសក្ម្ម នងិផ្េេូក្ននត្នម្លត្េសនងកដេរនទទួេ និងជ្ត្ូវទទួេ ជ្ត្ូវ
រនទទួេសាគ េ់បៅក្នុងចំបណ្ញ ឬខាត្។  

បៅបេេឈេទ់ទួេសាគ េ់ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុកត្ម្យួកផ្នក្ (ឧទាហរណ៍្ បៅបេេកដេសាខាធនាគារ រក្ា  ជបជ្ម្ើសក្នុងារទិញកផ្នក្ណាម្យួននជ្ទេយសក្ម្មកដេរន
បផ្ទរម្ក្វញិ) សាខាធនាគារបធេើារកេងកចក្ត្នម្លបោងេីម្ុនននជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ រវាងកផ្នក្កដេខលួនេនតទទួេសាគ េ់បជ្ាម្ារបជ្េើជ្រស់ជាេនត និងកផ្នក្កដេឈេ់
ទទួេសាគ េ់បៅបេើម្ូេដ្ឋា នននត្នម្លសម្ជ្សេននកផ្នក្ទាងំបនាះ បៅាេេរបិចេទននារបផ្ទរ។      ភាេេបម្អៀងរវាងត្នម្លបោងរេស់ជ្ទេយសក្ម្មកដេរនកេងកចក្បៅតាម្
កផ្នក្កដេបរឈេទ់ទួេសាគ េ់ និងផ្េេកូ្ននត្នម្លត្េសនងកដេរនទទួេ ចំបោះកផ្នក្កដេបរឈេទ់ទួេសាគ េ់ ជ្ត្ូវរនទទួេសាគ េ់បៅក្នុង ររយារណ៍្ចំបណ្ញ 
ឬខាត្។ 

ារេុេបោេ 

ឥណ្ទាន និងម្ូេេជ្ត្េណុំ្េ ជ្ត្ូវរនេុេបចញេីេញ្ជ ី (ម្យួកផ្នក្ ឬទាងំជ្សុង) បៅបេេកដេសាខាធនាគារ ម្និមានាររេំឹងទុក្ថ្លអាចជ្េម្ូេរនម្ក្វញិនូវជ្ទេយ
សក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុបនាះទាងំជ្សុង។ ក្រណី្បនះមានជាទូបៅ បៅបេេកដេសាខាធនាគារ ក្ណំ្ត្ថ់្លអនក្ខាីេុំមានជ្ទេយសក្ម្ម ឬជ្េភ្េចំណូ្េណាកដេអាចេបងាើត្រននូវ
េំហូរទឹក្ជ្រក្ជ់្រេជ់្គានប់ដើម្បទូីទាត្ស់ងនូវចំននួកដេជ្ត្ូវេុេបចញេីេញ្ជ ី។ ារេុេបចញេីេញ្ជ ីម្យួេបងាើត្រនជាជ្េឹត្តិារណ៍្ននារឈេទ់ទួេសាគ េ់។ សាខា
ធនាគារ អាចអនុវត្តសក្ម្មភាេេជ្ងឹងចាេច់ំបោះជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុកដេរនេុេបោេ។ េទធផ្េននារជ្េម្ូេរនម្ក្វញិេីសក្ម្មភាេេជ្ងងឹចាេរ់េស់សាខា
ធនាគារ អាចនាឲំ្យមានផ្េចំបណ្ញេីឱនភាេននត្នម្លកដេនងឹជ្ត្ូវរនេង្កា ញជា “ជ្រក្ច់ណូំ្េបផ្សង ”ៗ បៅក្នុងររយារណ៍្ចំណ្រញ ឬខាត្។  

ារេង្កា ញននសំវធិានធនសជ្មាេ ់ECL បៅក្នុ ងររយារណ៍្សាថ នភាេហិរញ្ញ វត្ថុ   

សំវធិានធនខាត្េងស់ជ្មាេ ់ECL ជ្ត្ូវរនេង្កា ញបៅក្នុងររយារណ៍្សាថ នភាេហិរញ្ញ វត្ថុដូចខាងបជ្ាម្៖ 

• ារាត្ប់ចញេីត្នម្លបោងដុេននជ្ទេយសក្ម្ម និង  

• បៅបេេកដេឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុរមួ្េញ្ាូ េទាងំធាតុ្ផ្សកំដេជ្ត្ូវរនបជ្េើជ្រស់ និងម្និរនបជ្េើជ្រស់(បដ្ឋយអត្ិថិជន) បហើយសាខាធនាគារម្និអាចក្ំណ្ត្់
 អត្តសញ្ជញ ណ្ ECL បេើធាតុ្ផ្សនំនក្ិចាសនា ឥណ្ទានបដ្ឋយកឡក្េីគាន  រវាងសមាសធាតុ្កដេរនបជ្េើជ្រស់៖ សាខាធនាគារ េង្កា ញេីារខាត្េងរ់មួ្គាន សជ្មាេ់
សមាសធាតុ្ទាងំេីរ។ ចំនួនទកឹ្ជ្រក្រ់មួ្េញ្ាូ េគាន  ជ្ត្ូវរនេង្កា ញជាារាត្ប់ចញេីត្នម្លបោងដុេននសមាសធាតុ្កដេរនបជ្េើជ្រស់។ ោេ់ារ ខាត្េងក់ដេ
បេើសេីចំនួនដុេសរុេនន  សមាសធាតុ្កដេរនបជ្េើជ្រស់ ជ្ត្ូវរនេង្កា ញជាសំវធិានធន។ 

(ii)  បំណ េហិរញ្ញវតថ  និងមូ្េធន 

ឧេក្រណ៍្េំណុ្េ និងម្ូេធន កដេរនបរះផ្ាយ ជ្ត្ូវរនោត្ថ់្លន ក្ជ់ាេណុំ្េហិរញ្ញ វត្ថុ ឬម្ូេធន ជ្សេតាម្ខលឹម្សារននារបរៀេចំក្ិចាសនា។  

េំណុ្េហិរញ្ញ វត្ថុ រឺជាាត្េេក្ិចាតាម្ក្ចិាសនា ក្នុងារជ្េរេ់សាចជ់្រក្ ់ឬជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុបផ្សងបទៀត្ ឬបដើម្បបីដ្ឋះដូរជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ឬេំណុ្េហិរញ្ញ វត្ថុ
ជាម្យួនឹង អងគភាេបផ្សងបទៀត្បជ្ាម្េក្ខខណ្ឌ កដេម្និអំបណាយផ្េដេ់សាខាធនាគារ ឬក្ិចាសនាកដេនងឹ ឬ អាចជ្ត្ូវរនទូទាត្ជ់ាភារហរុនផ្លទ េ់រេស់សាខា
ធនាគារ និងក្ិចាសនាកដេម្និកម្នជាអនិសសនទកដេសាខាធនាគារមាន ឬ ជ្ត្ូវមានាត្េេក្ិចាផ្តេ់នូវចនំួនអបថរននភារហរុនផ្លទ េ់រេស់ខលួន ឬក្ិចាសនាចម្លងេីភារហរុន



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៥៥ 

   

ផ្លទ េ់កដេនឹងជ្ត្ូវរនទូទាត្ប់ជ្ៅេីារបដ្ឋះដូរចំនួនទឹក្ជ្រក្ប់ថរននសាចជ់្រក្ ់ (ឬជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុម្យួបផ្សងបទៀត្) សជ្មាេច់ំននួបថរននឧេក្រណ៍្ជ្ទេយម្ូេធន
ផ្លទ េ់ខលួនរេស់សាខាធនាគារ។ 

ោេ់េំណុ្េហិរញ្ញ វត្ថុទាងំអស់ ជ្ត្ូវរនវាស់កវងជាេនតេនាទ េត់ាម្រេំស់ត្នម្លបដើម្ បដ្ឋយបជ្េើវធិីសាស្រសត  ារជ្រក្ជ់្េសិទធភាេ។ ោេ់េណុំ្េហិរញ្ញ វត្ថុទាងំអស់ ចនំួន
ទឹក្ជ្រក្ជ់្ត្ូវេង្កា ញក្នុងររយារណ៍្សាថ នភាេហិរញ្ញ វត្ថុ កដេត្ំណាងឲ្យចំននួទឹក្ជ្រក្ក់ដេជ្ត្ូវេង ់រមួ្ទាងំារជ្រក្។់ 

វធិីសាស្រសតារជ្រក្ជ់្េសិទធភាេ រឺជាវធិសីាស្រសតននាររណ្នារេំស់ត្នម្លបដើម្ននេំណុ្េហិរញ្ញ វត្ថុ និងារ កេងកចក្ចណំាយារជ្រក្ស់ជ្មាេា់រយិេរបិចេទកដេោក្់
េន័ធ។ អជ្តាារជ្រក្ជ់្េសិទធភិាេ រឺជាអជ្តាម្យួកដេបធេើអេបហារបេើារទូទាត្ស់ាចជ់្រក្ន់ាបេេអនារត្ បដ្ឋយកផ្អក្តាម្អាយុាេរេំឹងទុក្ននេណុំ្េហិរញ្ញ វត្ថុ ឬ
ជ្េសិនបេើវាមានរយៈបេេខលីបដើម្បាីត្ក់្ងត្នម្លបោងសុទធបៅបេេទទួេសាគ េ់ដំេូង។ សជ្មាេេ់ត័្ម៌ានេម្អតិ្អំេ ីអជ្តាារជ្រក្ជ់្េសិទធិភាេ សូម្បម្ើេ “ចណូំ្េារ
ជ្រក្សុ់ទធ” បៅក្នុងក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 4ឍ។     

(iii) ការលរៀបចំការកាត់កង 

ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ និងេណុំ្េហិរញ្ញ វត្ថុ ជ្ត្ូវរនាត្ក់្ង បហើយចំនួនសុទធជ្ត្ូវរនេង្កា ញបៅក្នុងររយារណ៍្សាថ នភាេហិរញ្ញ វត្ថុបៅបេេកដេសាខាធនាគារ មាន
សិទធិអនុវត្តតាម្ផ្លូវចាេក់្នុងារាត្ក់្ងចនំួនកដេរនទទួេសាគ េ់ និងមានេណំ្ងទូទាត្ប់ដ្ឋយកផ្អក្បេើម្ូេដ្ឋា នចំននួបៅសេ់សុទធ ឬក្ិ៏ទទួេសាគ េ់ជ្ទេយសក្ម្ម និង
ទូទាត្េ់ណុំ្េក្នុងបេេដំណាេគាន ។ សិទធកិ្នុងារាត្ក់្ង រឺជ្ត្ូវកត្អាចបជ្េើជ្រស់រនក្នុងបេេេចាុេបនន ជាជាងារេឹងកផ្អក្បេើជ្េឹត្តិារណ៍្ជាយថ្លភាេនាបេេ
អនារត្ បហើយអាចអនុវត្តរនបដ្ឋយសម្ភារីណាម្យួទាងំក្នុងដំបណ្ើ រារអាជីវក្ម្មធម្មតា និងក្នុងក្រណី្មានជ្េតឹ្តិារណ៍្ននារខក្ខានសង េុំមានេទធភាេទូទាត្ស់ង 
ឬក្សយ័ធនក្ិ៏បដ្ឋយ។ 

(iv) កំដណទប្ម្ង់លោេការអប្ាការប្បាក់ (លោេនលោបាយអន វតតចាប់ពីនថ្ៃទី1 ដខម្ករា ឆ្ន ំ2021) 

ជ្េសិនបេើម្ូេដ្ឋា នននារក្ណំ្ត្េំ់ហូរទឹក្ជ្រក្ត់ាម្ក្ិចាសនាននជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ឬ េណុំ្េហិរញ្ញ វត្ថុកដេវាស់កវងតាម្រេំស់នថលបដើម្មានារកជ្េជ្េួេកដេជា
េទធផ្េននក្ំកណ្ទជ្ម្ងអ់ជ្តាារជ្រក្ ់ បនាះសាខាធនាគារនឹងបធេើេចាុេបននភាេបេើអជ្តាារជ្រក្ជ់្េក្េបដ្ឋយជ្េសិទធភាេននជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ឬេំណុ្េហិរញ្ញ វត្ថុ 
បដើម្បវីលុះេញ្ជា ំងេីារផ្លល ស់េតូរបនះ។ ារផ្លល ស់េតូរម្ូេដ្ឋា នសជ្មាេក់្ំណ្ត្េំ់ហូរទឹក្ជ្រក្ត់ាម្ ក្ិចាសនា រឺជ្ត្ូវរនត្ជ្ម្ូវបដ្ឋយក្ំកណ្ទជ្ម្ងអ់ជ្តាារជ្រក្ ់ ជ្េសិនបេើ
េក្ខខណ្ឌ ខាងបជ្ាម្ជ្ត្ូវរនេបំេញ៖ 

• ារផ្លល ស់េដូរបនះោរំចជ់ាេទធផ្េផ្លទ េ់ននក្ំកណ្ទជ្ម្ងប់នះ និង 

• ម្ូេដ្ឋា នថមីសជ្មាេក់្ណំ្ត្េំ់ហូរទឹក្ជ្រក្ត់ាម្ក្ិចាសនារសឺម្ម្ូេនឹងម្ូេដ្ឋា នម្នុ – បោេរឺម្ូេដ្ឋា នភាល ម្ៗម្ុនបេេមានារផ្លល ស់េតូរ។ 

 

ជ្េសិនបេើារផ្លល ស់េតូរជ្ត្ូវរនបធេើបឡើងចំបោះជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ឬេណុំ្េហិរញ្ញ វត្ថុ េកនថម្េីបេើារ ផ្លល ស់េតូរម្ូេដ្ឋា នសជ្មាេក់្ំណ្ត្េំ់ហូរទកឹ្ជ្រក្ត់ាម្ក្ិចាសនា
កដេត្ជ្ម្ូវបដ្ឋយក្ំកណ្ទជ្ម្ងអ់ជ្តាារជ្រក្ ់ បនាះសាខាធនាគារនឹងបធេើេចាុេបននភាេអជ្តាារជ្រក្ជ់្េសិទធភាេននជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ឬេំណុ្េហិរញ្ញ វត្ថុជាម្ុនសិន 
បដើម្បវីលុះេញ្ជា ំងេីារផ្លល ស់េតូរកដេទាម្ទារបដ្ឋយក្ំកណ្ទជ្ម្ងអ់ជ្តាារជ្រក្។់ េនាទ េេ់ីបនាះ សាខាធនាគារនឹងអនុវត្តបគាេនបោរយរណ្បនយយសជ្មាេា់រកក្កជ្េ
កដេរនក្ំណ្ត្ខ់ាងបេើចំបោះចំណាយេកនថម្។ 

ឆ. ទ នបប្ម្ងុាម្បទបបញ្ញតតិ  

ធនាគារជាត្ិននក្ម្ពុជា (“ធនាគារជាត្ិ”) រនបចញបសចក្តីជ្េាសបេខ ធ7-017-344 ចុះនថៃទ1ី កខធនូ ឆាន 2ំ017 សតីេីចំណាត្ថ់្លន ក្ហ់ានភិ្យ័ឥណ្ទាន និងសំវធិានធនបេើឱ
នភាេននត្នម្ល និងសាោចរកណ្នាបំេខ ធ7-018-001         ចុះនថៃទី16 កខកុ្ម្ភៈ ឆាន 2ំ018 សតីេាីរអនុវត្តជ្េាសសតីេីចំណាត្ថ់្លន ក្ហ់ានិភ្យ័ឥណ្ទាន នងិសំវធិានធនបេើ 
ឱនភាេននត្នម្ល កដេត្ជ្ម្ូវឲ្យធនាគារ និងជ្រឹះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុទាងំអស់ បធេើសំវធិានធនបេើឱនភាេត្នម្លសជ្មាេឥ់ណ្ទានរយៈបេេខលី និងរយៈបេេកវង ដូចខាងបជ្ាម្៖ 
 

ចំណាត់ថ្នន ក់ ចំនួននថ្ៃផ តកំណត់ អប្ាសំវធិានធន 
 រយៈលពេខាី រយៈលពេដវង  

 (ម្យួឆាន  ំឬត្ិចជាង) (បជ្ចើនជាងម្យួឆាន )ំ  

សំវធិានធនទូបៅ៖    

ធម្មតា 14 នថៃ ឬត្ិចជាងបនះ ត្ិចជាង 30 days 1% 

    

សំវធិានធនជាក្ោ់ក្៖់    

ឃ្ល បំម្ើេ 15 នថៃ – 30 នថៃ 30 នថៃ – 89 នថៃ 3% 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៥៦ 

   

បជ្ាម្សតងដ់្ឋ 31 នថៃ – 60 នថៃ 90 នថៃ – 179 នថៃ 20% 

ជាេស់ងសយ័ 61 នថៃ – 90 នថៃ 180 នថៃ – 359 នថៃ 50% 

រត្េ់ង ់ 91 នថៃ ឬបជ្ចើនជាង 360 នថៃ ឬបជ្ចើនជាង 100% 

ឥណ្ទានកដេសថិត្បជ្ាម្ជ្េាសបនះ ជ្ត្ូវរនក្ណំ្ត្ថ់្លជាឥណ្ទាន និងផ្េិត្ផ្េហិរញ្ញ វត្ថុដនទបទៀត្    ម្និថ្លជ្ត្ូវរនោយារណ៍្ក្នុងររយារណ៍្សាថ នភាេហិរញ្ញ
វត្ថុ ឬបជ្ៅររយារណ៍្សាថ នភាេហិរញ្ញ វត្ថុ កដេ រនផ្តេ់ជូនបដ្ឋយសាខាធនាគារ បៅឲ្យសម្ភារី  កដេនាឲំ្យមានារជ្េឈម្នូវហានិភ្យ័ឥណ្ទានដេ់ សាខាធ
នាគារ។ 

សាខាធនាគារ រណ្នាារខាត្េងសំ់វធិានធនបេើឱនភាេននត្នម្លចំបោះឥណ្ទាន បដ្ឋយអនុបោម្តាម្េទេបញ្ញត្តិក្នុងបេេដំណាេគាន ជាម្យួនឹងាររណ្នាបដ្ឋយ
អនុបោម្បៅតាម្សដងដ់្ឋ ស.រ.ហ.អ.ក្ ។  ារខាត្េងសំ់វធិានធនបេើឱនភាេននត្នម្ល ជ្ត្ូវរនរណ្នាតាម្សដងដ់្ឋ ស.រ.ហ.អ.ក្ កដេត្ជ្ម្ូវឲ្យមាន ារទទួេសាគ េ់ និង
ក្ត្ជ់្តាបៅក្នុងររយារណ៍្ចំបណ្ញ ឬខាត្ និងររយារណ៍្សាថ នភាេហិរញ្ញ វត្ថុ។      ជ្េសិនបេើារខាត្េងសំ់វធិានធនបេើឱនភាេននត្នម្ល រណ្នាតាម្េទេបញ្ញត្ត ិ
ខពស់ជាង សំវធិានធនកដេរនរណ្នាតាម្សដងដ់្ឋ ស.រ.ហ.អ.ក្ បនាះចនំួនទកឹ្ជ្រក្ក់ដេបេើស ជ្ត្ូវរនបផ្ទរបចញេីជ្រក្ច់ំបណ្ញរក្ាទុក្ បៅរណ្នីទុនេជ្ម្ងុតាម្
េទេបញ្ញត្ិដ ដូចរនេង្កា ញបៅក្នុងក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 21។ 

 

ការកត់ប្តេប់វញិននទ នបប្ម្ងុាម្បទបបញ្ញតតិ 

បៅបេេកដេាររណ្នាារខាត្េងសំ់វធិានធនបេើឱនភាេននត្នម្ល អនុបោម្តាម្េទេបញ្ញត្តិមានចំនួនត្ិចជាងាររណ្នាតាម្សដងដ់្ឋ ស.រ.ហ.អ.ក្ បនាះទុនេជ្ម្ុង
តាម្េទេបញ្ញត្ត ិ ជ្ត្ូវរនក្ត្ជ់្ត្េេវ់ញិតាម្ចំននួបដ្ឋយម្និឲ្យបេើសេីចំនួនកដេជ្ត្ូវរនក្ត្ជ់្តា ជ្េសិនបេើម្និមានទុនេជ្ម្ុងតាម្េទេបញ្ញត្តិជ្ត្ូវរនទទួេសាគ េ់នា
ារយិេរបិចេទេីម្ុន។ 

 

ជ្. ភតិសន្យា 

សាខាធនាគារជាភ្តិ្ក្ៈ 

បៅបេេោេប់ផ្តើម្ក្ិចាសនា សាខាធនាគារបធេើារវាយត្នម្លថ្លបត្ើក្ិចាសនាម្យួមានទជ្ម្ងជ់ាភ្ត្ិសនាកដរ  ឬបទ។ សាខាធនាគារ ទទួេសាគ េ់សិទធិបជ្េើជ្រស់ជ្ទេយ
សក្ម្ម នងិេណុំ្េភ្ត្ិសនាកដេជ្ត្ូវគាន នឹងារបរៀេចំភ្ត្ិសនាទាងំអស់កដេសាខាធនាគារជាភ្ត្ិក្ៈ បេើក្កេងកត្ារជួេរយៈបេេខលី (ក្ំណ្ត្ជ់ាភ្ត្ិសនាមាន         
រយៈបេេជួេ 12កខ ឬត្ិចជាងបនះ) និងារជួេជ្ទេយសក្ម្មកដេមានត្នម្លទាេ (ដូចជា បថបេលត្ ម្៉ាូតូ្ និងកផ្នក្ តូ្ច នៗនបជ្រឿងសង្កា រមឹ្ារោិេ័យ)។ ចំបោះភ្ត្ិសនា
ទាងំបនះ សាខាធនាគារ ទទេួសាគ េ់ារទូទាត្ ់  ភ្ត្ិសនា ថ្លជាចំណាយជ្េត្ិេត្តិារបដ្ឋយកផ្អក្បេើម្ូេដ្ឋា នរេំស់បថរបៅតាម្រយៈបេេននារជួេ បេើម្និដូបចនះបទ
េុះជ្តាកត្មានម្ូេដ្ឋា នជ្រះឹជាជ្េេន័ធម្យួបផ្សងបទៀត្ត្ំណាងឲ្យរំរូននបេេបវោ កដេអត្ថជ្េបោជនប៍សដាក្ិចារនេីជ្ទេយសក្ម្មកដេរនជួេ ជ្ត្ូវរនបជ្េើជ្រស់។ 

េំណុ្េភ្ត្ិសនា ជ្ត្ូវរនវាស់កវងដំេូងតាម្ត្នម្លេចាុេបននចំបោះារទូទាត្ភ់្ត្ិសនា កដេម្និទានរ់នេងប់ៅាេេរបិចេទោេប់ផ្តើម្ បដ្ឋយរនបធេើអេបហារបដ្ឋយបជ្េើ
អជ្តាារជ្រក្ជ់ាក្ក់សតងបៅក្នុងភ្ត្ិសនា។ ជ្េសិនបេើអជ្តាបនះម្និមានភាេង្កយជ្សួេក្នុងារក្ំណ្ត្ប់ទ បនាះសាខាធនាគារនឹងបជ្េើជ្រស់អជ្តាារជ្រក្ក់្ម្ាបីក្ើន
បឡើងរេស់ខលួន។  

ារទូទាត្ភ់្ត្ិសនាកដេេញ្ាូេបៅក្នុងារវាស់កវងេំណុ្េភ្ត្ិសនារមួ្មាន៖ 

• ារទូទាត្ភ់្ត្ិសនាបថរ (រមួ្ទាងំារទូទាត្ជ់ារូេធាតុ្បថរ) ដក្ជ្រក្ប់េើក្ទឹក្ចិត្តភ្ត្ិសនាកដេជ្ត្ូវទទួេជ្េសិនបេើមាន  

• ារកជ្េជ្េួេននារទូទាត្ភ់្ត្ិសនាអបថរ បដ្ឋយកផ្អក្បេើសនទសសន ៍ឬអជ្តា បៅាេេរបិចេទោេប់ផ្តើម្  ភ្ត្ិសនា  

• ចំនួនទកឹ្ជ្រក្ក់ដេរេំឹងថ្លនងឹជ្ត្ូវេងប់ដ្ឋយភ្ត្ិក្ៈ បជ្ាម្ារធានាត្នម្លបៅសេ់  

• ារអនុវត្តបៅបេើជបជ្ម្ើសទិញ ជ្េសិនបេើភ្ត្ិក្ៈ មានបហតុ្ផ្េសម្រម្យក្នុងារបជ្ជើសបរ ើសជបជ្ម្ើស និង 

• ារេងជ់្រក្េ់ិនយ័សជ្មាេា់រេញ្ាេក់្ិចាសនាជួេ ជ្េសិនបេើរយៈបេេជួេបនាះវលុះេញ្ជា ងំេីារអនុវត្ត ជបជ្ម្ើសបដើម្បេីញ្ាេក់្ិចាសនាជួេ។ 

 េំណុ្េភ្ត្ិសនា ជ្ត្ូវរនេង្កា ញដ្ឋចប់ដ្ឋយកឡក្បៅក្នុងររយារណ៍្សាថ នភាេហិរញ្ញ វត្ថុ។  

េំណុ្េភ្ត្ិសនា ជ្ត្ូវរនវាស់ជាេនតេនាទ េប់ដ្ឋយារេបងាើនត្នម្លបោង បដើម្បវីលុះេញ្ជា ងំេីារចំណាយារជ្រក្ប់េើេំណុ្េភ្ត្ិសនា (បដ្ឋយបជ្េើវធិីសាស្រសតារជ្រក្់
ជ្េសិទធភាេ) និងារាត្េ់នថយត្នម្លបោងបដើម្ប ី   វលុះេញ្ជា ងំេីារទូទាត្ភ់្ត្ិសនា។ 

សាខាធនាគារ វាស់កវងបឡើងវញិនូវេំណុ្េភ្ត្ិសនា (នងិបធេើនិយត័្ក្ម្មបេើសិទធិបជ្េើជ្រស់ជ្ទេយសក្ម្មកដេោក្េ់ន័ធ) បៅបេេកដេ៖  

• រយៈបេេជួេជ្ត្ូវរនផ្លល ស់េតូរ ឬបៅបេេមានារផ្លល ស់េតូរជ្េឹត្តិារណ៍្ កដេេណាត េបអាយមានារផ្លល ស់េតូរារវាយត្នម្លននជបជ្ម្ើសទិញ ក្នុងក្រណី្កដេេំណុ្េភ្ត្ិ
សនាជ្ត្ូវរនវាស់កវងជាថមីបដ្ឋយបធេើអេបហារបៅបេើនថលជួេកដេរនកក្សជ្ម្ួេ បដ្ឋយបជ្េើអជ្តាអេបហារកដេរនកក្សជ្ម្ួេបឡើងវញិ។ 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៥៧ 

   

• ារទូទាត្ា់រជួេ ជ្ត្ូវរនផ្លល ស់េតូរបដ្ឋយសារកត្ារកជ្េជ្េួេននសនទសសន ៍ឬអជ្តាេតូរជ្រក្ ់ឬារផ្លល ស់េតូរជ្រក្សំ់ណ្ងកដេរេំឹងទុក្បជ្ាម្ារធានាត្នម្លបៅសេ់ ក្នុង
ក្រណី្បនះេណុំ្េភ្ត្ិសនា ជ្ត្ូវរនវាស់កវងបឡើងវញិបដ្ឋយារបធេើអេបហារនថលឈនួេកដេរនកក្សជ្ម្ួេ បដ្ឋយបជ្េើអជ្តាអេបហារកដេម្និមានារកក្កជ្េ (បេើក្កេង
កត្ារផ្លល ស់េតូរននារទូទាត្ា់រជួេបដ្ឋយសារកត្អជ្តាារជ្រក្ក់ជ្េជ្េួេ ក្នុងក្រណី្បនះអជ្តាអេបហារកដេរនកក្សជ្ម្េួជ្ត្ូវរនបជ្េើ)។  

• ក្ិចាសនាជួេ ជ្ត្ូវរនកក្កជ្េ បហើយារកក្កជ្េភ្ត្ិសនាម្និជ្ត្ូវរនោត្ទុ់ក្ថ្លជាភ្ត្ិសនាដ្ឋចប់ដ្ឋយកឡក្បនាះបទ ក្នុងក្រណី្បនះេណុំ្េភ្ត្ិសនាជ្ត្ូវរនវាស់
បឡើងវញិបដ្ឋយកផ្អក្បេើរយៈបេេននារជួេកដេរនកក្កជ្េ បដ្ឋយបធេើអេបហារបេើារទូទាត្ភ់្ត្ិសនាកដេរនកក្កជ្េ បដ្ឋយបជ្េើអជ្តាអេបហារកដេរនកក្សជ្ម្ួេ
បឡើងវញិនាាេេរបិចេទននារកក្កជ្េ។  

សាខាធនាគារ ម្និរនបធេើារកក្ត្ជ្ម្ូវណាម្យួកដេរនេង្កា ញក្នុងអំឡុងារយិេរបិចេទបនះបទ។  

សិទធិបជ្េើជ្ទេយសក្ម្ម រមួ្មានារវាស់កវងដំេូងននេណុំ្េភ្ត្សិនា ារទូទាត្ភ់្ត្ិសនាកដេរនបធេើបឡើងបៅនថៃ ឬម្ុននថៃោេប់ផ្តើម្ ដក្បចញនូវជ្រក្ប់េើក្ទឹក្ចតិ្តននភ្ត្ិ
សនាកដេរនទទួេ នងិនថលចំណាយបដ្ឋយផ្លទ េ់ដំេូង ជ្េសិនបេើមាន។ វាជ្ត្ូវរនវាស់កវងេនតេនាទ េ ់តាម្នថលបដើម្ ដក្រេំស់េងគរ និងារខាត្េងប់េើឱនភាេននត្នម្ល
េងគរជ្េសិនបេើមាន។ 

បៅបេេណាកដេសាខាធនាគារ មានាត្េេក្ិចាចំណាយក្នុងាររុះបរ ើ និងដក្បចញនូវជ្ទេយសក្ម្មកដេរនជួេ ារសាត រទីតាងំកដេេួក្វាសថិត្បៅ ឬសាត របឡើងវញិនូវ
ជ្ទេយសក្ម្មជាម្ូេដ្ឋា នឲ្យដូចបៅនឹងេក្ខខណ្ឌ កដេរនក្ណំ្ត្ប់ៅក្នុងភ្ត្ិសនា បនាះសំវធិានធនជ្ត្ូវរនទទួេសាគ េ់ និងវាស់កវងតាម្ ស.រ.អ 37។ ចំបោះារ
ចំណាយកដេទាក្ទ់ងនឹងសិទធិបជ្េើជ្រស់ជ្ទេយសក្ម្ម ជ្ត្ូវរនោេេ់ញ្ាូ េបៅក្នុងសិទធិបជ្េើជ្រស់ជ្ទេយសក្ម្មកដេោក្េ់ន័ធ បេើក្កេងកត្ារចំណាយណាម្យួរនបក្ើត្
បឡើងបដើម្បេីបងាើត្សននិធ។ិ    

សិទធិបជ្េើជ្រស់ជ្ទេយសក្ម្មជ្ត្ូវរនដក្រេំស់ បដ្ឋយកផ្អក្បេើរយៈបេេននារជួេ។ ជ្េសិនបេើភ្ត្ិសនា បផ្ទរនូវក្ម្មសិទធនិនជ្ទេយសក្ម្ម ឬចណំាយបេើសិទធិបជ្េើជ្ទេយ
សក្ម្ម កដេវលុះេញ្ជា ំេីាររេំងឹរេស់សាខាធនាគារ ថ្លអាចនឹងបជ្េើសិទធិជបជ្ម្ើសទិញ សិទធិបជ្េើជ្ទេយសក្ម្មកដេោក្េ់ន័ធជ្ត្ូវរនបធេើរេំស់បេើអាយុាេបជ្េើជ្រស់នន
ជ្ទេយសក្ម្ម។ រេំស់ នឹងបធេើបឡើងដំណាេគាន បៅនឹងាេេរបិចេទោេប់ផ្ដើម្អនុវត្តភ្ត្ិសនា។ 

សិទធិបជ្េើជ្ទេយសក្ម្ម ជ្ត្ូវរនេង្កា ញដ្ឋចប់ដ្ឋយកឡក្បៅក្នុងររយារណ៍្សាថ នភាេហិរញ្ញ វត្ថុ។ សាខាធនាគារ អនុវត្ត ស.រ.អ.ក្ 36 បដើម្បកី្ំណ្ត្ថ់្លបត្ើសិទធិបជ្េើជ្រស់
ជ្ទេយសក្ម្មមានឱនភាេននត្នម្ល និង   ក្ត្ជ់្តាារខាត្េងឱ់នភាេននត្នម្លកដេរនរក្ប ើញ ដូចរនេណ៌្នាបៅក្នុងបគាេនបោរយ “ឱនភាេននត្នម្លបេើជ្ទេយសក្ម្ម
ម្និកម្នហិរញ្ញ វត្ថុ” ក្នុងក្ំណ្ត្ស់មាគ េ់ 4ដ។ 

 

ឈ. ប្ទពយ និងបរកិាា រ  

ជ្ទេយ និងេរាិខ រ ជ្ត្ូវរនក្ត្ជ់្តាតាម្ត្នម្លបដើម្ ដក្រេំស់េងគរ និងារខាត្េងប់េើឱនភាេននត្នម្លេងគរ ជ្េសិន បេើមាន។ ចំណាយនថលបដើម្រមួ្េញ្ាូ េទាងំារចំណាយ
បដ្ឋយផ្លទ េ់បៅបេើារទិញជ្ទេយ និងារចំណាយបដ្ឋយផ្លទ េ់បផ្សង បៗទៀត្ ក្នុងារនាយំក្ជ្ទេយសក្ម្មបៅក្នុងេក្ខខណ្ឌ កដេអាចបជ្េើជ្រស់រន តាម្ារបជ្គាងទុក្
បដ្ឋយរណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្ត។ិ  

ារចំណាយេនាទ េ ់ ជ្ត្ូវរនរមួ្េញ្ាូ េបៅក្នុងត្នម្លបោងននជ្ទេយសក្ម្មបនាះ ឬជ្ត្ូវរនទទេួសាគ េ់ជា   ជ្ទេយសក្ម្មដ្ឋចប់ដ្ឋយកឡក្កដេសម្ជ្សេ ជ្េសិនបេើវាអាច
មានេទធភាេផ្តេ់នូវអត្ថជ្េបោជនប៍សដាក្ិចា    នាបេេអនារត្ដេ់សាខាធនាគារ បហើយត្នម្លរេស់វាអាចបធេើារវាស់កវងរនបដ្ឋយភាេអាចបជឿជាក្។់ ោេ់ចណំាយ
ក្នុងារជួសជុេ នងិកថទាជំ្េោនំថៃបផ្សង  ៗជ្ត្ូវរនទទួេសាគ េ់ជាចំបណ្ញ ឬខាត្ ក្នុងអំឡុងារយិេរបិចេទហិរញ្ញ វត្ថុកដេរនបក្ើត្បទបើង។ 

ជ្ទេយក្ំេុងេបងាើត្ រមឺ្និជ្ត្ូវរនដក្រេំស់បនាះបទ។ រេំស់បេើជ្ទេយ និងេរាិខ រ ជ្ត្ូវរនក្ត្ជ់្តាជាចំបណ្ញ     ឬខាត្ តាម្វធិីសាស្រសតរេំស់បថរ បេើអាយុាេបជ្េើជ្រស់
រ៉ា នស់ាម នរេស់ជ្ទេយនីម្យួ បៗនាះ មានដូចខាងបជ្ាម្៖  

ារកក្េម្អជ្ទេយជួេ 5 ឆាន  ំ

បជ្រឿងសង្កា រមឹ្ បជ្រឿងេំោក្ ់នងិេរាិខ របផ្សង  ៗ 5 ឆាន  ំ

កុ្ំេយូទរ័ 5 ឆាន  ំ

ោនយនត 5 ឆាន  ំ

ជ្េសិនបេើត្នម្លបោងននជ្ទេយសក្ម្មណាម្យួបេើសេតី្នម្លរ៉ា នស់ាម នកដេអាចជ្េម្ូេម្ក្វញិរនវាជ្ត្ូវរនក្ត្ជ់្តាេនថយភាល ម្ឲ្យបៅបសមើនឹងចំនួនកដេអាចជ្េម្ូេរន
ម្ក្វញិ។ 

ចំបណ្ញ ឬខាត្េីារេក្ជ់្ទេយ និងេរាិខ រណាម្យួ ជ្ត្ូវរនក្ំណ្ត្ប់ដ្ឋយបធេើារបជ្េៀេបធៀេរវាងសាចជ់្រក្ទ់ទួេរនេាីរេក្ ់និងត្នម្លបោងននកផ្នក្បនាះ បហើយជ្ត្ូវ
រនទទួេសាគ េ់ក្នុងររយារណ៍្ចំបណ្ញ    ឬខាត្



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៥៨ 

   

ញ. ប្ទពយសកម្មអរបីូ 

ជ្ទេយសក្ម្មអរូេ ីកដេរមួ្មាននថលបដើម្អាជាា េណ័្ណ កុ្ំេយូទរ័កដេរនទិញ និងកថលបដើម្ោក្េ់ន័ធបផ្សងបទៀត្ ជ្ត្ូវរនក្ត្ជ់្តាតាម្នថលបដើម្ ដក្រេំស់េងគរ នងិារខាត្េងប់េើឱ
នភាេននត្នម្លេងគរ ជ្េសិនបេើមាន។ អាជាា េណ័្ណ     កុ្ំេយូទរ័កដេរនទិញ ជ្ត្ូវរនបធេើម្ូេធនក្ម្មតាម្ម្ូេដ្ឋា ននថលបដើម្ កដេរនបក្ើត្បឡើងក្នុងារទិញក្ម្មវធិី ជាក្ោ់ក្់
បនាះម្ក្បជ្េើជ្រស់។ 

នថលបដើម្ោក្េ់ន័ធនឹងារកថទាកុំ្េំយូទរ័សូហេកវរ ជ្ត្ូវរនទទួេសាគ េ់ជាចំណាយបៅបេេបក្ើត្បឡើង។ 

ជ្ទេយសក្ម្មអរូេ ីជ្ត្ូវរនដក្រេំស់បដ្ឋយកផ្អក្បេើអាយុាេបជ្េើជ្រស់រ៉ា នស់ាម ន ននជ្េបភ្ទជ្ទេយសក្ម្មនីម្យួ  ៗដូចខាងបជ្ាម្៖ 

កុ្ំេយូទរ័សូហេកវរ 5 ឆាន  ំ

ជ្េេន័ធជ្េត្ិេត្តិារសនូេធនាគារ 5 ឆាន  ំ

ដ. ឱនភាពននតនម្ារបស់ប្ទពយសកម្មមិ្នដម្នហិរញ្ញវតថ  

ជ្ទេយសក្ម្មទាងំឡាយណាកដេមានអាយុាេបជ្េើជ្រស់ម្និក្ំណ្ត្ ់ ម្និជ្ត្ូវរនបធេើរេំស់បនាះបទ និងជ្ត្ូវរនជ្ត្តួ្េនិិត្យជាជ្េោបំដើម្បរីក្ឱនភាេននត្នម្ល។ េណាត
ជ្ទេយសក្ម្មកដេជ្ត្ូវបធេើរេំស់ ជ្ត្ូវរនជ្ត្ួត្េិនិត្យបដើម្បកី្ណំ្ត្រ់ក្ឱនភាេននត្នម្លរេស់វាបៅបេេកដេជ្េឹត្តិារណ៍្ ឬារផ្លល ស់េតូរាេៈបទសៈណាម្យួចងអុេេង្កា ញ
ថ្ល ត្នម្លបោងបនាះនងឹម្និអាចជ្េម្ូេម្ក្វញិរន។ ារខាត្េងប់េើឱនភាេននត្នម្ល ជ្ត្ូវរនទទួេសាគ េ់តាម្ចនំួនេបម្អៀងរវាងត្នម្លបោង កដេបេើសេីត្នម្លកដេអាច
ជ្េម្ូេម្ក្វញិរនរេស់ជ្ទេយបនាះ។ ចំនួនកដេអាចជ្េម្ូេរនម្ក្វញិ រេស់ជ្ទេយសក្ម្ម ឬឯក្តាេបងាើត្សាចជ់្រក្ ់រជឺាត្នម្លកដេធំជាងរវាងត្នម្លបជ្េើជ្រស់ និងត្នម្ល
សម្ជ្សេ ដក្ចណំាយបដើម្បេីក្ប់ចញ។ ក្នុងាររ៉ា នជ់្េមាណ្ត្នម្លបជ្េើជ្រស់ ាររ៉ា នស់ាម ន េំហូរទឹក្ជ្រក្ន់ាបេេអនារត្ ជ្ត្ូវរនបធេើអេបហារបៅនឹងត្នម្លេចាុេបនន 
បដ្ឋយបជ្េើអជ្តាារជ្រក្ម់្ុនេងេ់នធ កដេវលុះេញ្ជា ំងាររ៉ា នជ់្េមាណ្ត្នម្លបេេបវោក្នុងេក្ខខណ្ឌ ទីផ្ារេចាុេបនន និងហានិភ្យ័ជាក្ោ់ក្ស់ជ្មាេជ់្ទេយសក្ម្មទាងំបនាះ 
កដេាររ៉ា នស់ាម នេំហូរទឹក្ជ្រក្ន់ាបេេអនារត្ រឺម្និជ្ត្ូវរនបធេើនិយត័្ក្ម្មបទ។ 

ារខាត្េងប់េើឱនភាេននត្នម្ល ជ្ត្ូវរនទទួេសាគ េ់ជាចំបណ្ញ ឬខាត្ក្នុងារយិេរបិចេទកដេបក្ើត្បឡើង។  ារថយចុះនូវារខាត្េងប់េើឱនភាេននត្នម្ល ជ្ត្ូវរនទទួេ
សាគ េ់ជាចំបណ្ញ ឬខាត្ បៅបេេកដេត្នម្លបោងរេស់ជ្ទេយសក្ម្មបនាះ ម្និបេើសេតី្នម្លបោងកដេជ្ត្ូវរនក្ណំ្ត្ ់(ដក្រេំស់) ក្នុងក្រណី្េុំមានារទទួេសាគ េ់ារ
ខាត្េងប់េើឱនភាេននត្នម្ល។ 

ឋ. សំវធិានធន 

សំវធិានធនជ្ត្ូវរនទទួេសាគ េ់បៅក្នុងររយារណ៍្សាថ នភាេហិរញ្ញ វត្ថុ បៅបេេកដេសាខាធនាគារមានាត្េេក្ិចាតាម្ផ្លូវចាេ ់ ឬ ាត្េេក្ិចាជ្េបោេនាបេេ
េចាុេបនន កដេជាេទធផ្េននជ្េឹត្ិតារណ៍្ក្នលងផុ្ត្បៅ បហើយវាមានេទធភាេកដេត្ជ្ម្ូវឲ្យមានេំហូរបចញនូវអត្ថជ្េបោជនប៍សដាក្ិចា ក្នុងារេំបេញនូវាត្េេក្ិចាបនាះ 
បហើយចំនួនទឹក្ជ្រក្ជ់្ត្ូវរនរ៉ា នស់ាម នបដ្ឋយភាេបជឿជាក្រ់ន។  

បៅបេេកដេមានាត្េេក្ិចាជ្សបដៀងគាន ជាបជ្ចើនក្ជ្ម្តិ្ននេំហូរបចញបដើម្បទូីទាត្ា់ត្េេក្ិចាបនាះជ្ត្ូវរនក្ណំ្ត្ប់ដ្ឋយកផ្អក្បៅបេើចំណាត្ថ់្លន ក្ន់នាត្េេក្ិចាបនាះទាងំ
ម្ូេ។ សំវធិានធន រឺជ្ត្ូវរនទទួេសាគ េ់ បទាះ េីជាក្ជ្ម្តិ្េំហូរបចញននធាតុ្ណាម្យួបៅក្នុងចំណាត្ថ់្លន ក្ា់ត្េេក្ិចាដូចគាន បនាះ មានចំនួនត្ិចត្ចួក្ិ៏បដ្ឋយ។ 

សំវធិានធន ជ្ត្ូវរនវាស់កវងតាម្ត្នម្លេចាុេបននននចំណាយកដេរេំឹងថ្លនឹងជ្ត្ូវទូទាត្ា់ត្េេក្ិចាបនាះ បដ្ឋយបជ្េើអជ្តាម្នុេងេ់នធកដេវលុះេញ្ជា ងំេីាររ៉ា នស់ាម នននត្នម្ល
បេេបវោ ក្នុងេក្ខខណ្ឌ ទីផ្ារេចាុេបនន និងហានិភ្យ័ជាក្ោ់ក្ច់ំបោះេំណុ្េទាងំបនាះ។ ារបក្ើនបឡើងននសំវធិានធន េណាដ េម្ក្េីបេេបវោកដេរនក្នលងផុ្ត្
បៅ ជ្ត្ូវរនក្ត្ជ់្តាជាចំណាយារជ្រក្។់ 

ឌ. អតថប្បលោជ្ន៍និលោជិ្ត 

(i). អតថប្បលោជ្ន៍និលោជិ្តរយៈលពេខាី 

អត្ថជ្េបោជនន៍ិបោជិត្រយៈបេេខលីជ្ត្ូវរនចំណាយ បៅបេេកដេបសវាក្ម្មោក្េ់ន័ធជ្ត្ូវរនផ្តេ់ជូន។ ចំននួកដេរេំងឹទុក្ថ្លនងឹជ្ត្ូវចំណាយ ជ្ត្ូវរនទទួេសាគ េ់
ជាេំណុ្េ ជ្េសិនបេើសាខាធនាគារមានាត្េេក្ិចាតាម្ផ្លូវចាេ ់ ឬាត្េេក្ិចាជ្េបោេនាបេេេចាុេបនន ក្នុងារទូទាត្ច់ណំាយ កដេជាេទធផ្េននារង្ករកដេរន
េំបេញរចួម្ក្បហើយបដ្ឋយនិបោជិត្ បហើយាត្េេក្ិចាបនាះអាចបធេើាររ៉ា នស់ាម នរនបដ្ឋយភាេបជឿជាក្។់ 

(ii). ការទូទាត់ប្បាក់អតីតភាពការងារ 

ជ្ក្សួងារង្ករ និងេណ្ដុ ះេណាដ េវជិាជ ជីវៈ (“MoLVT”) រនបចញជ្េាសបេខ 443 សដីេីារទូទាត្ជ់្រក្េ់ំណាចអ់ត្តី្ភាេារង្ករបៅនថៃទី21 កខក្ញ្ជញ  ឆាន 2ំ018 និងបស
ចក្តីកណ្នាបំេខ 042/19 សតីេីារបេើក្ជ្រក្េ់ំណាច ់  អត្តី្ភាេារង្ករកដេមានម្ុនឆាន 2ំ019 សជ្មាេស់ហជ្គាស ជ្រឹះសាថ ន បជ្ៅេីវស័ិយវាយនភ្ណ្ឌ  ាត្ប់ដរ និង
ផ្េិត្ផ្េកសបក្បជើង ចុះនថៃទ2ី2 កខម្នីា ឆាន 2ំ019 កដេត្ជ្ម្ូវឲ្យសាខាធនាគារទូទាត្ជ់្រក្រ់េឹំក្អត្ីត្ភាេារង្ករបៅដេ់និបោជិត្ កដេមានក្ិចាសនាារង្ករមាន
ថិរបវោម្និក្ណំ្ត្។់ ជ្រេក់្ម្មក្រនិបោជិត្កដេោេប់ផ្ដើម្េបជ្ម្ើារង្ករម្ុននថៃទី1 កខម្ក្ោ ឆាន 2ំ019 បហើយបៅេនតេបជ្ម្ើារង្ករ មានសិទធិទទួេរននូវជ្រក្រ់េឹំក្អត្ីត្
ភាេារង្ករកដេមានចំនួនបសមើនងឹដេជ់្រ ំ(15) នថៃក្នុង 1ឆាន  ំននជ្រក្ឈ់នួេជាម្ធយម្ កដេនិបោជិត្ទទួេរនក្នុងឆាន នំមី្យួ  ៗកដេរនេបជ្ម្ើារង្ករ បដ្ឋយម្និឲ្យបេើស
េី 6 កខ និងជ្ត្ូវក្ណំ្ត្ា់រទូទាត្ជ់ាបរៀងោេ់ឆាន  ំោេប់ផ្ដើម្េីកខធនូ ឆាន 2ំ021 ដូចខាងបជ្ាម្៖



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៥៩ 

   

 

• ចំនួន 3 នថៃ បៅក្នុងកខម្ថុិនា នងិ 

• ចំនួន 3 នថៃ បៅក្នុងកខធនូ ននឆាន នំីម្យួៗ។ 

ចំបោះក្ម្មក្រនិបោជិត្កដេរនោឈេេ់ីារង្ករ ឬារេញ្ឈេប់ដ្ឋយារជ្េជ្េឹត្តខុសកដេធៃនធ់ៃរ នឹងម្និទទួេរនារទូទាត្ជ់្រក្រ់េឹំក្អត្តី្ភាេារង្ករកដេបៅ
សេ់បនាះបទ។ 

ជ្រក្រ់េឹំក្អត្ីត្ភាេារង្ករ ជ្ត្ូវរនវាស់កវងតាម្ត្នម្លេចាុេបននននេំហូរទឹក្ជ្រក្ន់ាបេេអនារត្កដេសាខាធនាគាររនរេំឹងទុក្ ទាក្ទ់ងនឹងបសវាក្ម្មកដេនិបោជិត្
រនផ្តេ់រហូត្ដេ់នថៃទ3ី1 កខធនូ ឆាន 2ំ018។ ជ្រក្រ់េឹំក្អត្ីត្ភាេារង្ករ ជ្ត្ូវរនទទួេសាគ េ់ទាងំជ្សុងបៅឆាន  ំ2018។  

ជ្េាសបនះ ក្ិ៏ត្ជ្ម្ូវឲ្យសាខាធនាគារ ទូទាត្ជ់្រក្េ់ំណាចអ់ត្តី្ភាេារង្ករ បៅដេ់ក្ម្មក្រនបិោជិត្ កដេរនេបជ្ម្ើារង្ករោេេ់ីឆាន  ំ2019 ត្បៅ បដ្ឋយារទូទាត្ប់នាះ
មានចំនួនបសមើនងឹ 15 នថៃ ក្នុង 1 ឆាន  ំននជ្រក្ឈ់នួេ និងអត្ថជ្េបោជនប៍ផ្សង  ៗបហើយជ្ត្ូវទូទាត្ក់្នុងចនំួន 7.5 នថៃ បៅក្នុងកខម្ថុិនា និងកខធនូ បរៀងោេ់ឆាន ។ំ ជ្រក្ ់ អត្ីត្ភាេ
ារង្ករបនះ ជ្ត្ូវរនក្ត្ជ់្តាក្នុងអំឡុងបេេកដេក្ម្មក្រនិបោជិត្េបជ្ម្ើារង្ករបដ្ឋយកផ្អក្តាម្ ម្ូេដ្ឋា នេងគរ។ 

ឍ. ការប្បាក់ 

ចំណូ្េារជ្រក្ ់និងចណំាយារជ្រក្ ់ជ្ត្ូវរនទទួេសាគ េ់បៅក្នុងចំបណ្ញ ឬខាត្ បដ្ឋយបជ្េើវធិីសាស្រសត ារជ្រក្ជ់្េសិទធភាេ។ “អជ្តាារជ្រក្ជ់្េសិទធភាេ” រឺជាអ
ជ្តាកដេអាចបធេើអេបហារសាចជ់្រក្ក់ដេរេំឹងថ្លនឹងទូទាត្ ់ឬនឹងជ្ត្ូវទទួេ តាម្រយៈអាយុាេរេំឹងទុក្រេស់ឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុបនាះឲ្យម្ក្បសមើនឹង៖ 

• ត្នម្លបោងដុេរេស់ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ឬ  
• រេំស់នថលបដើម្រេស់េំណុ្េហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

បៅបេេរណ្នាអជ្តាារជ្រក្ជ់្េសិទធភាេសជ្មាេឧ់េក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ បជ្ៅេីជ្ទេយកដេរនទិញ ឬ   ជ្ទេយសក្ម្ម កដេមានឱនភាេននត្នម្លបៅបេេទិញ សាខា
ធនាគារបធេើាររ៉ា នស់ាម នបេើេំហូរទឹក្ជ្រក្ ់នាបេេអនារត្បដ្ឋយេិោរណាោេ់េក្ខខណ្ឌ ទាងំអស់រេស់ក្ិចាសនាឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ េ៉ាុកនតម្និោេេ់ញ្ាូ េ  នូវារខាត្
េងឥ់ណ្ទានកដេរេំឹងទុក្បនាះបទ (ECL)។ សជ្មាេជ់្ទេយសក្ម្មកដេទិញ ឬជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុកដេមានឱនភាេននត្នម្លបៅបេេទិញ អជ្តាារជ្រក្ជ់្េសិទធភាេ
កដេរនកក្ត្ជ្ម្ូវហានភិ្យ័ឥណ្ទាន ជ្ត្ូវរនរណ្នា បដ្ឋយបជ្េើេំហូរទឹក្ជ្រក្រ់៉ា នស់ាម ននាបេេអនារត្ រមួ្េញ្ាូ េទាងំារខាត្េងឥ់ណ្ទានកដេរេំឹងទុក្ (ECL)។ 

ាររណ្នាអជ្តាារជ្រក្ជ់្េសិទធភាេ រមួ្េញ្ាូ េនូវនថលបដើម្ជ្េត្ិេត្តិារ ជ្រក្ក់្នជ្ម្ និងេនិទុកដេរនេង ់ឬទទួេ កដេជាកផ្នក្ននអជ្តាារជ្រក្ជ់្េសិទធភាេ។ នថលបដើម្
ជ្េត្ិេត្តិាររមួ្មាន ារចំណាយេកនថម្កដេ ោក្េ់ន័ធផ្លទ េ់បៅនឹងារទិញ ឬារបរះផ្ាយជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ឬេណុំ្េហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

រេំស់នថ្ាលដើម្ និងតនម្ាលោងដ េ 

រេំស់នថលបដើម្រេស់ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ឬេណុំ្េហិរញ្ញ វត្ថុ រឺជាចនំួនកដេជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ឬេំណុ្េហិរញ្ញ វត្ថុ ជ្ត្ូវរនវាស់កវងបៅបេេទទេួសាគ េ់ជាបេើក្
ដំេូង ដក្ារទូទាត្ស់ងជ្រក្ប់ដើម្ េូក្ ឬដក្រេំស់េងគរ បដ្ឋយបជ្េើអជ្តាារជ្រក្ជ់្េសិទធភាេ ចំបោះភាេខុសគាន រវាងចនំួនកដេទទួេសាគ េ់ជាបេើក្ដំេូង នងិចំននួបៅ
បេេដេ់ាេក្ំណ្ត្ ់និងជ្ត្ូវបធេើនិយត័្ភាេចំបោះសំវធិានធនបេើារខាត្េងឥ់ណ្ទានកដេរនរេំឹងទុក្ ចំបោះជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ។  

ត្នម្លបោងដុេរេស់ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ រឺជារេំស់នថលបដើម្រេស់ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ម្ុនបេេកក្ត្ជ្ម្ូវ សំវធិានធនសជ្មាេា់រខាត្េងឥ់ណ្ទានកដេរនរេំឹងទុក្។  

ការគណនាចំណូេការប្បាក់ និងចំណាយការប្បាក់ 

អជ្តាារជ្រក្ជ់្េសិទធភាេរេស់ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ឬេណុំ្េហិរញ្ញ វត្ថុ ជ្ត្ូវរនរណ្នាបៅបេេទទួេសាគ េ់ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ឬេណុំ្េហិរញ្ញ វត្ថុជាបេើក្ដំេូ
ង។ ក្នុងាររណ្នាចណូំ្េារជ្រក្ ់និងចំណាយារជ្រក្ ់អជ្តាារជ្រក្ជ់្េសិទធភាេជ្ត្ូវរនបដ្ឋយបជ្េើកផ្អក្បេើត្នម្លបោងដុេរេស់ជ្ទេយសក្ម្ម (បៅបេេកដេជ្ទេយ
សក្ម្មម្និជ្ត្ូវរនោត្ទុ់ក្ថ្លមានឱនភាេននត្នម្ល) ឬរេំស់នថលបដើម្ននេណុំ្េ។ អជ្តាារជ្រក្ជ់្េសិទធភាេជ្ត្ូវរនកក្កជ្េបឡើងវញិ បដ្ឋយាររ៉ា នស់ាម នបឡើងវញិនូវេំ
ហូរទឹក្ជ្រក្រ់េស់ឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ កដេមានអជ្តាារជ្រក្ក់ជ្េជ្េួេ បដើម្បវីលុះេញ្ជា ងំេាីរផ្លល ស់េតូររេស់អជ្តាារជ្រក្ទ់ីផ្ារ ។      អជ្តាារជ្រក្ជ់្េសិទធភាេក្ិ៏ជ្ត្ូវ
បធេើារកក្កជ្េបឡើងវញិ សជ្មាេា់រកក្ត្ជ្ម្ូវត្នម្លសម្ជ្សេននឧេក្រណ៍្ារោរ បៅាេេរបិចេទកដេរេំស់ជ្ត្ូវរនោេប់ផ្តើម្កក្ត្ជ្ម្ូវ។ 

ចំបោះជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុកដេមានឱនភាេននត្នម្ល េនាទ េេ់ីរនទទួេសាគ េ់ជាបេើក្ដេំូង ចំណូ្េារជ្រក្ ់ ជ្ត្ូវរនរណ្នាបដ្ឋយបជ្េើអជ្តាារជ្រក្ជ់្េសិទធភាេ 
កផ្អក្បេើរេំស់នថលបដើម្រេស់ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ។ ជ្េសិនបេើជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុកេងមានឱនភាេននត្នម្ល បនាះាររណ្នាារជ្រក្ជ់្ត្ូវកផ្អក្បេើម្ូេដ្ឋា នត្នម្លដុេវ ិ
ញ។ 

ចំបោះជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុកដេមានឱនភាេននត្នម្ល ោេត់ាងំេីទទួេសាគ េ់ជាបេើក្ដេំូង ចំណូ្េារជ្រក្ជ់្ត្ូវរនរណ្នាបដ្ឋយបជ្េើអជ្តាារជ្រក្ជ់្េសិទធភាេ
កដេជ្ត្ូវរនកក្ត្ជ្ម្ូវនូវហានភិ្យ័ កផ្អក្បេើរេំស់នថលបដើម្ននជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុបនាះ។ ាររណ្នាចណូំ្េារជ្រក្ប់នះ ម្និជ្ត្ូវេតូរបៅម្ូេដ្ឋា នត្នម្លដុេវញិ  បនាះបទ 
បទាះេីជាហានភិ្យ័ឥណ្ទានរេស់ជ្ទេយសក្ម្មបនាះ មានភាេជ្េបសើរក្ិ៏បដ្ឋយ។ 

ការបងាា ញ



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៦០ 

   

 

ចំណូ្េារជ្រក្ ់ជ្ត្ូវរនរណ្នាបដ្ឋយបជ្េើវធិីសាស្រសតារជ្រក្ជ់្េសិទធភាេ កដេរនេង្កា ញបៅក្នុងចំបណ្ញ ឬខាត្ និងេទធផ្េេម្អតិ្បផ្សង  ៗរមួ្េញ្ាូ េារជ្រក្ប់េើ
ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ និងេណុំ្េហិរញ្ញ វត្ថុកដេរនវាស់កវងតាម្រេំស់នថលបដើម្។  

ចំណាយារជ្រក្ ់ជ្ត្ូវរនេង្កា ញបៅក្នុងររយារណ៍្ចំបណ្ញ ឬខាត្ និងេទធផ្េេម្អតិ្បផ្សង  ៗរមួ្េញ្ាូ េេណុំ្េហិរញ្ញ វត្ថុ កដេរនវាស់កវងតាម្រេំស់នថលបដើម្។ 

ណ. ចំណូេពីកនប្ម្ និងលជ្ើងោរ 

ចំណូ្េេកី្នជ្ម្ និងបជើងសារ ជ្ត្ូវរនទទួេសាគ េ់បៅបេេកដេបសវាក្ម្មជ្ត្ូវរនផ្ដេ់ជូន។ ចណូំ្េេីក្នជ្ម្ នងិបជើងសាររមួ្មាន ចណូំ្េរនេីបសវាបផ្ទរជ្រក្ប់ចញ-
ចូេ េណ័្ណ ធានារេស់ធនាគារ េិខិត្ឥណ្ទាន នងិបសវាបផ្សងបទៀត្។ 

ត. ពនធលេើប្បាក់ចំលណញ 

ចំណាយេនធបេើជ្រក្ច់ំបណ្ញរមួ្មាន េនធបេើជ្រក្ច់ំបណ្ញជ្េោឆំាន  ំនិងេនធេនារ។ េនធបេើជ្រក្ច់ំបណ្ញជ្ត្ូវរនទទួេសាគ េ់ជាចំបណ្ញឬខាត្ បេើក្កេងកត្េនធ
បនះទាក្ទ់ងបៅនងឹធាតុ្កដេជ្ត្ូវទទួេសាគ េ់បដ្ឋយផ្លទ េ់បៅក្នុងម្ូេធន ឬេទធផ្េេម្អតិ្បផ្សងៗ។  

សាខាធនាគាររនក្ណំ្ត្ថ់្ល ារជ្រក្ ់និងារដ្ឋក្េ់ិនយ័ទាក្ទ់ងនងឹេនធបេើជ្រក្ច់ំបណ្ញ រមួ្េញ្ាូ េេំណ្ក្ជ្សាយេនធម្និចាស់ោស់ ម្និេំបេញបៅនឹងនិយម្នយ័
ននេនធបេើជ្រក្ច់ំបណ្ញ ដូបចនះបហើយវាជ្ត្ូវរន   ក្ត្ជ់្តាបជ្ាម្សដងដ់្ឋរណ្នយយអនដរជាត្ិននក្ម្ពុជា ស.រ.អ.ក្ 37 សំវធិានធន េំណុ្េយថ្លភាេ នងិ                             
ជ្ទេយសក្ម្មយថ្លភាេ បហើយជ្ត្ូវរនទទួេសាគ េ់ថ្ល ជាារចំណាយកដេោក្េ់ន័ធបៅក្នុងរណ្នី  “ារចំណាយបផ្សងបទៀត្”។ 

(i). ពនធលេើប្បាក់ចំលណញប្បចំាឆ្ន ំ 

េនធបេើជ្រក្ច់ំបណ្ញជ្េោឆំាន  ំរមួ្មានេនធកដេជ្ត្ូវេង ់ឬទទេួ បេើជ្រក្ច់ំបណ្ញជាេេ់នធជ្េោឆំាន  ំបដ្ឋយបជ្េើអជ្តាេនធកដេរនអនុម្ត័្ ឬរនអនុម្ត័្ជាអាទិ៍បៅាេ
េរបិចេទោយារណ៍្ នងិនិយត័្ភាេណាម្យួបៅបេើេនធជ្ត្ូវេងេ់ីឆាន មំ្ុនៗ។ 

(ii). ពនធពនារ  

េនធេនារ ជ្ត្ូវរនទទួេសាគ េ់បដ្ឋយកផ្អក្បេើភាេេបម្អៀងេបណាត ះអាសនន រវាងត្នម្លបោងរេស់ជ្ទេយសក្ម្ម និងេណុំ្េ ក្នុងបគាេេណំ្ងននារបធេើររយារណ៍្ហិរញ្ញ
វត្ថុ និងត្នម្លបោងសជ្មាេា់ររិត្េនធភាេេបម្អៀងេបណាត ះអាសនន កដេទាក្ទ់ងនងឹសិទធិបជ្េើជ្រស់ជ្ទេយសក្ម្ម នងិេណុំ្េភ្ត្ិសនា សជ្មាេ ់  ភ្ត្ិសនាជាក្ោ់ក្ ់ជ្ត្ូវ
រនោត្ទុ់ក្ថ្លជាារាត្ក់្ង (ារជួេ) ក្នុងបគាេេណំ្ងទទួេសាគ េ់េនធេនារ។ 

េនធេនារជាជ្ទេយសក្ម្ម ជ្ត្ូវទទួេសាគ េ់ចំបោះារខាត្េងេ់នធម្និទានរ់នបជ្េើជ្រស់ នងិភាេេបម្អៀង េបណាត ះអាសននកដេអាចាត្ក់្ងរន ជ្ត្ឹម្ក្ជ្ម្តិ្កដេជ្រក្់
ចំបណ្ញជាេេ់នធនាបេេអនារត្ អាចបជ្េើជ្រស់សជ្មាេា់ត្ក់្ងជាម្យួភាេេបម្អៀងេបណាត ះអាសននបនាះរន។ េនធេនារជាជ្ទេយសក្ម្ម ជ្ត្ូវរនជ្ត្ួត្េិនតិ្យបៅបរៀង
ោេ់ាេេរបិចេទោយារណ៍្ និងជ្ត្ូវរនាត្េ់នថយក្នុងក្រណី្ម្និអាចបជ្េើជ្រស់នូវអត្ថជ្េបោជនេ៍នធទាងំបនាះរន។ ារាត្េ់នថយបនាះជ្ត្ួវក្ត្ជ់្តាេស្រញ្ជា សម្ក្វញិ
បៅបេេកដេជ្រក្ច់ំបណ្ញជាេេ់នធនាបេេអនារត្មានេក្ខណ្ៈជ្េបសើរបឡើង។ 

េនធេនារ ជ្ត្ូវរនវាស់កវងតាម្អជ្តាេនធ កដេរេំងឹថ្លនឹងបជ្េើបេើភាេេបម្អៀងជាេបណាត ះអាសននបៅ បេេកដេបធេើារកក្សជ្ម្ួេបដ្ឋយកផ្អក្បេើចាេក់ដេរនអនុម្ត័្ 
ឬរនអនុម្ត័្ជាអាទិ៍ បៅាេេរបិចេទ ោយារណ៍្។ 

ារវាស់កវងេនធេនារ វលុះេញ្ជា ងំេីេទធផ្េកដេសាខាធនាគាររេំឹងថ្ល (បៅាេេរបិចេទោយារណ៍្) នឹងទទួេរនម្ក្វញិ ឬារាត្ក់្ងត្នម្លបោងននជ្ទេយសក្ម្ម នងិ
េំណុ្េ ។ 

េនធេនារជាជ្ទេយសក្ម្ម នងិេនធេនារជាេណុំ្េ អាចាត្ក់្ងរនកត្ក្នុងក្រណី្វារនេំបេញេក្ខខណ្ឌ  ជាក្ោ់ក្ណ់ាម្យួ។ 

ថ្. បំណ េយថ្នភាព 

ក្នុងក្រណី្កដេម្និត្ជ្ម្ូវឲ្យមានារហូរបចញនូវអត្ថជ្េបោជនប៍សដាក្ិចា ឬចនំួនទកឹ្ជ្រក្ក់ដេម្និអាចរ៉ា នស់ាម នរន បនាះាត្េេក្ចិាម្និជ្ត្ូវរនទទេួសាគ េ់បៅក្នុង
ររយារណ៍្សាថ នភាេហិរញ្ញ វត្ថុបនាះបទ បហើយវា ជ្ត្ូវរនេង្កា ញថ្លជាេំណុ្េយថ្លភាេ បេើក្កេងកត្េទធភាេននេំហូរបចញនូវអត្ថជ្េបោជនប៍សដាក្ចិា រឺ បសទើកត្គាម
ន។ ាត្េេក្ិចាកដេអាចបក្ើត្មាន កដេអសថិរភាេននាត្េេក្ិចានឹងជ្ត្ូវរនេញ្ជជ ក្ប់ដ្ឋយារ បក្ើត្បឡើង ឬម្និបក្ើត្បឡើងននជ្េឹត្តិារណ៍្នាបេេអនារត្ម្យួ របឺជ្ចើន ក្ិ៏ជ្ត្ូវ
រនេង្កា ញថ្លជាេណុំ្េយថ្លភាេកដេអាចបក្ើត្មានបឡើង េុះជ្តាកត្េទធភាេននារហូរបចញននអត្ថជ្េបោជនប៍សដាក្ចិា រឺបសទើកត្គាម ន។ 

ទ. ប្ទពយសកម្មយថ្នភាព 

ក្នុងក្រណី្កដេម្និមានេទធភាេហូរចូេនូវអត្ថជ្េបោជនប៍សដាក្ិចា ឬចនំួនទកឹ្ជ្រក្ក់ដេម្និអាចរ៉ា នស់ាម នរន បនាះជ្ទេយសក្ម្មម្និជ្ត្ូវរនទទួេសាគ េ់បៅក្នុង
ររយារណ៍្សាថ នភាេហិរញ្ញ វត្ថុបឡើយ បហើយវាជ្ត្ូវ   រនេង្កា ញថ្លជាជ្ទេយសក្ម្មយថ្លភាេ បេើក្កេងកត្េទធភាេននេំហូរចូេនូវអត្ថជ្េបោជនប៍សដាក្ិចា រឺបសទើកត្
គាម ន។ ាត្េេក្ចិាកដេអាចបក្ើត្មាន កដេអសថិរភាេននជ្ទេយសក្ម្មនឹងជ្ត្ូវរនេញ្ជជ ក្ប់ដ្ឋយារបក្ើត្បឡើង ឬម្និបក្ើត្បឡើងននជ្េឹត្តិារណ៍្នាបេេអនារត្ម្យួ ឬបជ្ចើន 
ក្ិ៏ជ្ត្ូវរនេង្កា ញថ្លជាជ្ទេយសក្ម្មយថ្លភាេកដេអាចបក្ើត្មានបឡើង េុះជ្តាកត្េទធភាេននារហូរចូេននអត្ថជ្េបោជនប៍សដាក្ិចា រឺបសទើកត្គាម ន។



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៦១ 

   

5. ការវិនិចេយ័គ្ណភនយយសខំាន់  ៗនិងគ្ប ពចម្បងៗតនការបា៉ា ន់សាម ន ម្និគ្បាកែគ្បជា 

ក្នុងារអនុវត្តបគាេនបោរយរណ្បនយយរេស់សាខាធនាគារ ត្ជ្ម្ូវឲ្យរណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិបធេើារវនិិចេយ័ (បជ្ៅេីារោក្េ់ន័ធនឹងាររ៉ា នស់ាម ន) កដេមានផ្េេ៉ាះ
ោេ់ជាសារវនតបៅបេើចំនួនទកឹ្ជ្រក្ក់ដេរនទទួេសាគ េ់ និងបធេើាររ៉ា នស់ាម ន ក្ិ៏ដូចជាារសនមត្អំេីត្នម្លបោងននជ្ទេយសក្ម្ម និងេណុំ្េកដេម្និមានារេង្កា ញ
េីជ្េភ្េបផ្សងកដេចាស់ោស់។ ាររ៉ា នស់ាម ន នងិារសនមត្កដេោក្េ់ន័ធរឺ កផ្អក្បេើេទេិបសាធនក៍ដេធាល េម់ានេីម្នុ និងក្តាត បផ្សងៗជាបជ្ចើនបទៀត្ កដេជ្ត្ូវរនបរ
ោត្ទុ់ក្ថ្លសម្ជ្សេ។ េទធផ្េជាក្ក់សតងអាចខុសេីាររ៉ា នស់ាម នទាងំបនះ។  

ាររ៉ា នស់ាម ន និងារសនមត្ ជ្ត្ូវរនជ្ត្ួត្េិនតិ្យបឡើងវញិជាជ្េោ។ំ ារជ្ត្ួត្េិនតិ្យបឡើងវញិបេើាររ៉ា នស់ាម នរណ្បនយយ ជ្ត្ូវរនទទួេសាគ េ់ក្នុងបេេកដេាររ៉ា ន់
ជ្េមាណ្ជ្ត្ូវរនកក្កជ្េ បហើយារកក្កជ្េបនះមានផ្េេ៉ាះោេ់កត្ក្នុងអំឡុងបេេបនាះ រកឺ្ិ៏ក្នុងរអំឡុងបេេននារកក្កជ្េ និងារយិេរបិចេទនាបេេអនារត្ ជ្េសិនបេើារ
កក្កជ្េបនះមានផ្េេ៉ាះោេ់ទាងំក្នុងបេេេចាុេបនន នងិនាបេេអនារត្។ 

 

ក. ការវនិិចឆ័យសំខាន់ៗ កន ងការអន វតតលោេនលោបាយគណលនយយ 

ខាងបជ្ាម្បនះ រឺជាារវនិិចេយ័សំខាន់ៗ  បជ្ៅេីាររ៉ា នស់ាម ន (កដេជ្ត្ូវរនេង្កា ញដ្ឋចប់ដ្ឋយកឡក្ដូចខាងបជ្ាម្) កដេរណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិរនក្ណំ្ត្ប់ៅក្នុង
ដំបណ្ើ រារននារអនុវត្តបគាេនបោរយរណ្បនយយរេស់សាខាធនាគារ បហើយមានឥទធេិេជាសារវនតបៅបេើចំនួនទកឹ្ជ្រក្ ់ កដេជ្ត្ូវរនទទួេសាគ េ់បៅក្នុងររយ
ារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

 

(i) ការវាយតនម្ាគំរអូាជី្វកម្ម 

ារបធេើចំណាត្ថ់្លន ក្ ់ នងិារវាស់កវងននជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ េឹងកផ្អក្បេើេទធផ្េនន SPPI និងារបធេើបត្សតរំរូអាជីវក្ម្ម។ សាខាធនាគារ រនក្ណំ្ត្រ់ំរូអាជីវក្ម្មបៅ
ក្ជ្ម្តិ្ម្យួកដេវលុះេញ្ជា ំងេីរបេៀេជ្រេជ់្រងជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុបដើម្បសីបជ្ម្ចឲ្យរននូវបគាេបៅអាជីវក្ម្មជាក្ោ់ក្។់ ារវាយត្នម្លបនះ រមួ្េញ្ាូេទាងំារវនិិចេយ័
កដេវលុះេញ្ជា ំងេភី្សតុតាងោក្េ់ន័ធទាងំអស់ រមួ្ទាងំវធិីកដេេទធផ្េននជ្ទេយសក្ម្មជ្ត្ូវរនវាយត្នម្ល នងិារវាស់កវងេទធផ្េរេស់វា ហានិភ្យ័កដេេ៉ាះោេ់ដេ់ារ
អនុវត្តជ្ទេយសក្ម្ម នងិរបេៀេននារជ្រេជ់្រងបេើជ្ទេយទាងំបនះ។ សាខាធនាគារ ជ្ត្ួត្េិនិត្យជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុកដេរនវាស់កវងតាម្រេំស់ត្នម្លបដើម្ ឬ    កដេជ្ត្ូវរន
ឈេទ់ទួេសាគ េ់ម្ុនាេក្ណំ្ត្ ់ បដើម្បកីសេងយេ់េីបហតុ្ផ្េននារេុេបោេរេស់េកួ្វា   និងភាេសម្ជ្សេននបហតុ្ផ្េបៅនឹងបគាេេណំ្ងននអាជីវក្ម្មកដេ
ជ្ទេយសក្ម្មបនាះ ជ្ត្ូវរនានា់េ។់ សាខាធនាគារ េនដារជ្ត្ួត្េិនតិ្យបេើារវាយត្នម្លរេស់ខលួន ថ្លបត្ើរំរូអាជីវក្ម្មកដេជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ បៅសេ់ជ្ត្ូវរនរក្ាទុក្
េនត មានេក្ខណ្ៈសម្ជ្សេ ឬបទ បហើយជ្េសិនបេើវាម្និសម្ជ្សេបទបនាះ វានឹងជ្ត្ូវផ្លល ស់េតូររំរូអាជីវក្ម្មនាបេេអនារត្ ជ្េម្ទាងំចំណាត្ថ់្លន ក្រ់េស់ជ្ទេយសក្ម្មទាងំ
បនាះផ្ងកដរ។ 

(ii) ការលកើនល ើងជាោរវនតនូវហានិភ័យឥណទាន 

ដូចកដេរនេនយេ់បៅក្នុងក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 4ច ារខាត្េងឥ់ណ្ទានរេំងឹទុក្ជ្ត្ូវរនវាស់កវងជាសំវធិានធនកដេមានរយៈបេេបសមើនឹង 12 កខ នន ECL សជ្មាេជ់្ទេយ
សក្ម្មដំណាក្ា់េទ ី1 ឬ ECL បេញម្យួអាយុាេ សជ្មាេជ់្ទេយសក្ម្មដណំាក្ា់េទ ី2 ឬដណំាក្ា់េទ ី3។ ជ្ទេយសក្ម្មម្យួជ្ត្ូវេតូរបៅសថិត្បៅក្នុងចំណាត្ថ់្លន ក្់
ទី 2 បៅបេេកដេហានភិ្យ័ឥណ្ទានរេស់វា រនបក្ើនបឡើងជាសារវនតោេត់ាងំេីបេេទទួេសាគ េ់ដេំូង។ សដងដ់្ឋ ស.រ.ហ.អ.ក្ 9 ម្និរនក្ណំ្ត្េ់ាីរបក្ើនបឡើងជា
សារវនតនូវហានភិ្យ័ឥណ្ទានបនាះបទ។       បដើម្បវីាយត្នម្លថ្លបត្ើហានិភ្យ័ឥណ្ទានរេស់ជ្ទេយសក្ម្មរនបក្ើនបឡើងជាសារវនត កដរឬបទ សាខាធនាគារ  ជ្ត្វូេិោរណានូវ
េត័្ម៌ានកដេរេំឹងទុក្បៅនថៃខាងម្ុខ កដេេត័្ម៌ានបនាះមានេក្ខណ្ៈអាចគាជំ្ទរន នងិ     សម្បហតុ្ផ្េទាងំេរមិាណ្ និងរុណ្ភាេ។ 

ារបរៀេចំរណ្នីម្យួចនំួនបឡើងវញិ រនបក្ើត្បឡើងបដ្ឋយសារារោត្ត្ាត្ជាសក្េននជម្ៃកូឺ្វតី្-19 កដេ រ៉ា នជ់្េមាណ្ថ្លមានារបក្ើត្បឡើងនូវហានិភ្យ័ឥណ្ទាន។ 
បដ្ឋយអនុបោម្តាម្បគាេនបោរយរេស់ធនាគារជាត្ិននក្ម្ពុជា អំេីារបរៀេចំឥណ្ទានបឡើងវញិ អនុញ្ជញ ត្ឲ្យមានារបធេើបឡើងវញិរហូត្ដេ់េីដង បដ្ឋយម្និេ៉ាះោេ់
ចំណាត្ថ់្លន ក្រ់េស់ឥណ្ទាន សាខាធនាគាររនោត្ថ់្លន ក្ឥ់ណ្ទានកដេបរៀេចំបឡើងវញិ បៅក្នុងដំណាក្ា់េទី 2 បដ្ឋយសារវាមានភ្សតុតាងននារបក្ើត្បឡើងនូវហានិ
ភ្យ័ឥណ្ទានជាសារវនត។ 

នានថៃទ2ី8 កខធនូ ឆាន 2ំ021 ធនាគារជាត្ិ រនបចញសាោចរកណ្នាសំតីេីាត្េេក្ិចាបធេើចំណាត្ថ់្លន ក្ ់នងិសំវធិានធន ចំបោះឥណ្ទានបរៀេចំបឡើងវញិក្នុងបគាេេំណ្ងាត្់
េនថយនូវហានិភ្យ័ឥណ្ទាន សំបៅរក្ាបសថរភាេហិរញ្ញ វត្ថុ និងគាជំ្ទដេ់ារបងើេបឡើងវញិននសក្ម្មភាេបសដាក្ចិា។ ឥណ្ទានបរៀេចំបឡើងវញិទាងំឡាយរិត្ជ្ត្មឹ្នថៃ
ទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021ជ្ត្ូវបធេើចណំាត្ថ់្លន ក្ ់នងិសំវធិានធនបឡើងវញិ។ ចំបោះឥណ្ទានកដេសថិត្ក្នុង រយៈបេេវាយត្នម្លជ្ត្ូវរក្ាចំណាត្ថ់្លន ក្ប់ៅដកដេ។ 

សាខាធនាគារ រនេិនិត្យសាោចរបនះក្នុងទសសនៈថ្លារវាយត្នម្លកដេមានជ្សាេរ់េស់សាខាធនាគារបៅបេើហានិភ្យ័ឥណ្ទាន រឺជ្សេតាម្ត្ជ្ម្ូវារសាោចរកដេ
រនបេើក្បឡើង។ 

(iii) ការបលងកើតប្កមុ្ននប្ទពយសកម្មដដេហានិភ័យឥណទានម្គនេកាណៈស្រសលដៀងោន  

បៅបេេកដេ ECLs ជ្ត្ូវវាស់កវងតាម្ម្ូេដ្ឋា នជាជ្ក្ុម្ ឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុជ្ត្ូវរនជ្េម្ូេផ្តុ ំតាម្ម្ូេដ្ឋា ន ចរតិ្េក្ខណ្ៈហានិភ្យ័។ សាខាធនាគារ បធេើារតាម្ដ្ឋនភាេ
សម្ជ្សេននេក្ខណ្ៈហានភិ្យ័ឥណ្ទាន បដ្ឋយកផ្អក្បេើម្េូដ្ឋា នជ្ត្ួត្េិនតិ្យជាជ្េោ ំបដើម្បវីាយត្នម្លថ្លបត្ើហានិភ្យ័ទាងំបនាះ បៅកត្េនតេក្ខណ្ៈជ្សបដៀងគាន បទៀត្កដរ 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៦២ 

   

ឬបទ។ ក្ិចាារបនះ ជ្ត្ូវបធេើបដើម្បធីានាថ្ល ជ្េសិនបេើចរតិ្េក្ខណ្ៈហានិភ្យ័ឥណ្ទានមានារផ្លល ស់េតូរ រឺជ្ត្ូវបធេើារជ្េម្ូេផ្តុ ំជ្ទេយសក្ម្មឲ្យរនសម្ជ្សេបឡើងវញិ។ ារ
ជ្េម្ូេផ្តុ ំបឡើងវញិបនះអាចនាឲំ្យមាននូវារេបងាើត្ជ្ក្ុម្ជ្ទេយសក្ម្មថម ីឬក្ិ៏ជ្ទេយសក្ម្មជ្ត្ូវេតូរបៅជ្ក្ុម្ជ្ទេយសក្ម្មកដេមានជ្សាេប់ផ្សងបទៀត្ កដេអាច វលុះេញ្ជា ងំនូវចរតិ្
េក្ខណ្ៈហានិភ្យ័ឥណ្ទានជ្សបដៀងគាន បៅនឹងជ្ក្ុម្ជ្ទេយសក្ម្មបនាះ។ ារជ្េម្ូេផ្តុ ំជ្ទេយសក្ម្មបឡើងវញិ និងារេតូរេីជ្ក្ុម្ជ្ទេយសក្ម្មម្យួបៅជ្ក្ុម្ជ្ទេយសក្ម្មម្យួ
បទៀត្ រឺជាបរឿងធម្មតា បៅបេេមានារបក្ើនបឡើងជាសារវនតនូវហានិភ្យ័ឥណ្ទាន (ឬក្ិ៏បៅបេេារបក្ើនបឡើងជាសារវនតបនាះ មានភាេេស្រញ្ជា សម្ក្វញិ) ដូបចនះជ្ទេយ
សក្ម្ម ជ្ត្ូវេតូរេីជ្ទេយសក្ម្មកដេជ្ត្ូវបធេើសំវធិានធនននារខាត្េងឥ់ណ្ទានកដេរេំងឹទុក្បសមើនឹង 12 កខ បៅជាជ្ទេយសក្ម្មកដេជ្ត្ូវបធេើសំវធិានធនបសមើនឹងអាយុាេ
រេស់ជ្ទេយសក្ម្មបនាះ ឬក្ិ៏េស្រញ្ជា សម្ក្វញិ េ៉ាុកនតវាក្ិ៏អាចបក្ើត្បឡើងផ្ងកដរចំបោះជ្ក្ុម្ជ្ទេយសក្ម្ម កដេបៅកត្េនតវាស់កវងតាម្ម្ូេដ្ឋា នសំវធិានធន   បសមើ 12 កខ ឬសំ
វធិានធនបសមើនឹងអាយុាេរេស់ជ្ក្ុម្ជ្ទេយសក្ម្មបនាះ ជ្គានក់ត្ចំនួនសំវធិានធនជ្ត្ូវផ្លល ស់េតូរបដ្ឋយសារហានិភ្យ័ឥណ្ទានរេស់ជ្ក្មុ្ជ្ទេយសក្ម្មបនាះមានារកជ្េជ្េួ
េ។ 

(iv) គំរ ូនិងការសនមតដដេបានលប្បើ 

សាខាធនាគារ បជ្េើជ្រស់រំរូ និងារសនមត្ជាបជ្ចើនបផ្សងគាន  ក្នុងាររ៉ា នស់ាម ន ECL។ ារវនិិចេយ័ជ្ត្ូវរនអនុវត្តក្នុងារក្ណំ្ត្រ់ំរូកដេសម្ជ្សេសជ្មាេជ់្េបភ្ទននជ្ទេយ
សក្ម្មនីម្យួ  ៗក្ិ៏ដូចជាសជ្មាេក់្ំណ្ត្ា់រសនមត្កដេរនបជ្េើបៅក្នុងរំរូទាងំបនះ រមួ្ទាងំារសនមត្កដេទាក្ទ់ងនឹងក្តាត ជំរុញឲ្យមានហានិភ្យ័ឥណ្ទាន។ 

សាខាធនាគារ េុំមានទិនននយ័កដេរត្េ់ងេ់មី្ុនជ្រេជ់្គាន ់ បដើម្បកីក្េម្អរំរូក្នុងជ្សុក្សម្រម្យបនាះបទ។  រំរូកដេរនបជ្េើបនាះ រឺទទួេរនេីារោិេ័យក្ណាដ េ 
បដើម្បបីធេើារកក្ត្ជ្ម្ូវបេើារកជ្េជ្េួេននមា៉ា ជ្ក្ូបសដាក្ិចារេស់ក្ម្ពុជា។ 

ខ. ប្បភពចម្បងៗ ននការបា៉ានោម នមិ្នប្បាកដប្បជា 

(i) ការគណនាសំវធិានធនខាតបង់ 

បៅបេេវាស់កវង ECL សាខាធនាគារ បជ្េើជ្រស់េត័្ម៌ានេាក្រណ៍្នាបេេអនារត្កដេមានបហតុ្ផ្េចាស់ោស់ និងមានភ្សតុតាងបដ្ឋយកផ្អក្បេើារសនមត្សជ្មាេ់
ារកជ្េជ្េួេនាបេេអនារត្ននក្តាត បសដាក្ិចាបផ្សង  ៗនិងរបេៀេកដេក្តាត ទាងំបនះមានផ្េេ៉ាះោេ់ដេ់គាន បៅវញិបៅម្ក្។  

ារខាត្េងេ់ីារខក្ខានសង រឺជាាររ៉ា នជ់្េមាណ្ននាររត្េ់ងក់ដេបក្ើត្មានបឡើងេីជ្េតឹ្តិារណ៍្ននារ ខក្ខានារសង។ វាជ្ត្ូវរនកផ្អក្បេើភាេខុសគាន រវាងេំហូរ
ទឹក្ជ្រក្ត់ាម្ក្ចិាសនាកដេដេ់ក្ំណ្ត្ស់ង និងអនក្ឲ្យខាីរេំងឹថ្លនឹងទទួេរនបដ្ឋយោេេ់ញ្ាូ េនូវេំហូរទឹក្ជ្រក្េ់ីជ្ទេយេញ្ជា ំ និងារេជ្ងងឹនូវឥណ្ទានទាងំម្ូេ។  

េទធភាេននារខក្ខានសង រជឺាទិនននយ័ដិ៏សំខានក់្នុងារវាស់កវង ECL។ េទធភាេននារខក្ខានសង រឺជា  ាររ៉ា នស់ាម នអេំីេទធភាេននារខក្ខានសងចំបោះបេេ
បវោណាម្យួ បដ្ឋយបធេើាររណ្នាបេើក្តាត ម្យួចនំួនរមួ្មានទិនននយ័ជ្េវត្តសិាស្រសត ារសនមត្ និងាររេំឹងទុក្នូវេក្ខខណ្ឌ នាបេេអនារត្។ 

 

(ii) ពនធលេើប្បាក់ចំលណញ 

ជ្េេន័ធេនធដ្ឋរបៅក្ម្ពុជា ជ្ត្ូវរនក្ំណ្ត្ប់ដ្ឋយេនធជាបជ្ចើន និងចាេក់ដេមានារផ្លល ស់េតូរជាញឹក្ញាេក់ដេភារបជ្ចើនម្និចាស់ោស់ កដេត្ជ្ម្ូវបអាយមានារេក្
ជ្សាយ។ េនធ ជ្ត្ូវរនសថិត្បៅបជ្ាម្ារជ្ត្ួត្េិនិត្យ និងតាម្ដ្ឋនអបងាត្បដ្ឋយជ្ក្ុម្អាជាា ធរ កដេផ្តេ់សិទធិបដ្ឋយចាេក់្នុងារដ្ឋក្េ់ិនយ័ ដ្ឋក្ទ់ណ្ឌ ក្ម្ម និងាររតិ្ារ
ជ្រក្។់  

េញ្ជា ជាក្ក់សតងទាងំបនះ អាចបធេើឲ្យមានហានិភ្យ័េនធដេ់សាខាធនាគារជាសារវនត។ រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិបជឿជាក្ថ់្លខលួនរនផ្តេ់ជ្រេជ់្គាននូ់វេណុំ្េេនធ បដ្ឋយ
កផ្អក្បេើារេក្ជ្សាយរេស់សាខាធនាគារតាម្ចាេ ់     េចាុេបនន។ បទាះេីជាោ៉ា ងណាក្តីជ្េសិនបេើេទធផ្េេនធចុងបជ្ាយននក្រណី្បនះមានភាេខុសគាន េីារក្ត្ជ់្តា
ដំេូង ភាេខុសគាន កេេបនះនឹងមានផ្េេ៉ាះោេ់ដេ់សំវធិានធនេនធបេើជ្រក្ច់ំបណ្ញ និងេនធេនារ បៅក្នុងអំទបុងជ្គាកដេារសបជ្ម្ចបនះជ្ត្ូវរនបធេើបឡើង។ 

6. ការបតូររបូិយបណ័ណ ពីគ្បាក់ែុលាៃ រអាភម្រកិភៅជាគ្បាក់ភរៀល 

ររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ ជ្ត្ូវរនេង្កា ញជាជ្រក្ដុ់ោល រអាបម្រកិ្។ ារេតូររូេិយេណ័្ណ េីជ្រក្ដុ់ោល រអាបម្រកិ្     បៅជាជ្រក្ប់រៀេ ជ្ត្ូវរនបធេើបឡើងបដើម្បអីនុបោម្បៅតាម្
ចាេស់ដីេរីណ្បនយយ នងិសវនក្ម្ម។ 

ជ្ទេយសក្ម្ម និងេំណុ្េ និងម្ូេធនរេស់ារោិេ័យក្ណាដ េ ជ្ត្ូវរនេតូរតាម្អជ្តានាាេេរបិចេទោយារណ៍្។ ររយារណ៍្េទធផ្េេម្អតិ្ និងររយារណ៍្េំ
ហូរទឹក្ជ្រក្ ់ជ្ត្ូវរនេតូរបៅជាជ្រក្ប់រៀេ បដ្ឋយបជ្េើជ្រស់អជ្តាម្ធយម្បៅក្នុងារយិេរបិចេទ។ ភាេខុសគាន កដេបក្ើត្បឡើងេីារេតូររូេិយេណ័្ណ  ជ្ត្ូវរនទទួេសាគ េ់ជា 
“ទុនេជ្ម្ុងបេើារេតូររូេិយេណ័្ណ ” បៅក្នុងររយារណ៍្េទធផ្េេម្អតិ្បផ្សងៗ។



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៦៣ 

   

សាខាធនាគារបជ្េើជ្រស់អជ្តាេតូររូេិយេណ័្ណ ដូចខាងបជ្ាម្៖ 

 អជ្តានាាេេរបិចេទ 

 ោយារណ៍្ អជ្តាម្ធយម្ 

នថៃទ3ី1 កខធនូ ឆាន 2ំ021 1 ដុោល រអាបម្រកិ្ = 4,074 បរៀេ 4,068 បរៀេ 

នថៃទ3ី1 កខធនូ ឆាន 2ំ020 1 ដុោល រអាបម្រកិ្ = 4,045 បរៀេ 4,077 បរៀេ 
      

ត្ួបេខជាជ្រក្ប់រៀេបនះ រឺសជ្មាេជ់ាារេង្កា ញកត្េ៉ាុបណាណ ះ បហើយម្និជ្ត្ូវរនយក្ម្ក្េក្ជ្សាយថ្ល ត្ួបេខជ្រក្ដុ់ោល រអាបម្រកិ្បនះ ជ្ត្ូវរនេដូរបៅជាជ្រក្ប់រៀេ ឬរួរ
ជ្ត្ូវរនេដូរជាជ្រក្ប់រៀេ ឬនឹងជ្ត្ូវរនេដូរជាជ្រក្ប់រៀេ នាបេេអនារត្តាម្អជ្តាេដូរជ្រក្ប់នះ ឬអជ្តាេដូរជ្រក្ប់ផ្សងបទៀត្បនាះបឡើយ។ 

 

7. សាច់គ្បាក់កនងុតែ 

 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

     

ដុោល រអាបម្រកិ្ 9,402,255 38,304,787 9,473,591 38,320,676 

ជ្រក្ប់រៀេ 846,874 3,450,165 1,019,683 4,124,617 

 10,249,129 41,754,952 10,493,274 42,445,293 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៦៤ 

   

8. សម្ៃុលយភៅធនាគារកណ្តា ល 
 

 
នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

 
 (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

     

ជ្រក្េ់ជ្ម្ុងាត្េេក្ិចា (ក្) 75,462,323 307,433,504 75,463,905 305,251,496 

ម្ូេេជ័្ត្អាចជួញដូររន (ខ)  70,544,181 287,396,993 95,414,916 385,953,335 

រណ្នទូីទាត្ ់ 123,818,233 504,435,481 95,172,708 384,973,604 

រណ្នចីរនត 35,158,901 143,237,363 50,156,796 202,884,240 

ជ្រក្ត់្ម្ាេ់ធានាបេើបដើម្ទុន (រ) 18,544,213 75,549,124 15,005,142 60,695,799 

 323,527,851 1,318,052,465 331,213,467 1,339,758,474 

 

ជ្រក្េ់ជ្ម្ុងាត្េេក្ិចា រណ្នចីរនត និងរណ្នទូីទាត្ ់រមឺ្និទទួេរនារជ្រក្ប់នាះបទ។ អជ្តាារជ្រក្ ់ ជ្េោឆំាន បំេើសម្តុ្េយបៅធនាគារក្ណាដ េបផ្សងបទៀត្ ជ្ត្ូវរន
សបងខេដូចខាងបជ្ាម្៖ 

 
 

នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 
   

ម្ូេេជ័្ត្អាចជួញដូររន 0.02% - 1.55% 0.03% - 1.55% 

ជ្រក្ត់្ម្ាេ់ធានាបេើបដើម្ទុន 0.04% - 0.06% 0.06% - 0.48% 

 

េុំមានារខាត្េងសំ់វធិានធនបេើឱនភាេត្នននម្ល ជ្ត្ូវរនបធេើបឡើងបដើម្បាីត្ក់្ងជាម្យួសម្តុ្េយបៅធនាគារក្ណាដ េបទ បដ្ឋយសាររណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិក្ណំ្ត្ថ់្ល
ហានិភ្យ័ឥណ្ទានបេើហាេ សីុេីធីទាងំបនះ មានត្ិចត្ួចេផុំ្ត្។ 

(ក) ប្បាក់បប្ម្ងុកាតពវកិចច  

អនុបោម្តាម្ជ្េាសបេខ ធ7-020-230 ចុះនថៃទី18 កខម្នីា ឆាន 2ំ020 បចញបដ្ឋយធនាគារក្ណាត េ ត្ជ្ម្ូវឲ្យធនាគាររក្ាជ្រក្េ់ជ្ម្ុងាត្េេក្ិចាបៅធនាគារក្ណាត េក្នុង
ទជ្ម្ងជ់ាជ្រក្ត់្ម្ាេ់ធានា កដេជ្ត្ូវរនរណ្នាតាម្អជ្តា 7% ននជ្រក្េ់បញ្ញ ើអត្ថិិជន និងជ្រក្ក់្ម្ាជីាជ្រក្ប់រៀេ និងជ្រក្ក់្ម្ាជីារូេិយេណ័្ណ េរបទស។ 

(ខ)  មូ្េបប្តអាចជួ្ញដូរបាន 

សាខាធនាគារ រនដ្ឋក្ម់្ូេេជ្ត្អាចជួញដូររន (“NCD”) បៅធនាគារក្ណាត េជាជ្ទេយេញ្ជា ំសជ្មាេរ់ណ្នីទូទាត្ ់ និងជ្េត្ិេត្តិារផ្ដេ់សនទនីយភាេបដ្ឋយមានារ
ធានា (“LPCO”)។ រយៈបេេក្ំណ្ត្ន់ន NCD កដេរនដ្ឋក្ជ់ាជ្ទេយេញ្ជា ំ រឺមានរយៈបេេ 3កខ ចំកណ្ក្ឯ NCD កដេធានាបេើ LPCO រឺកផ្អក្បេើរយៈបេេក្ំណ្ត្ ់ នន 
LPCO និងមានអជ្តាារជ្រក្ច់បនាល ះេី 0.04% - 1.25% សជ្មាេជ់្រក្ដុ់ោល រអាបម្រកិ្ និង 1.51% - 1.60% សជ្មាេជ់្រក្ប់រៀេ (ឆាន 2ំ020៖ ចបនាល ះេី 0.03% - 0.95% 
សជ្មាេជ់្រក្ដុ់ោល រអាបម្រកិ្ នងិ 0.39% - 1.55% សជ្មាេជ់្រក្ប់រៀេ) ក្នុងម្យួឆាន ។ំ  

(គ) ប្បាក់តម្កេ់ធានាលេើលដើម្ទ ន  

អនុបោម្តាម្ជ្េាសបេខ ធ7-01-136 ចុះនថៃទី15 កខតុ្ោ ឆាន 2ំ001 បចញបដ្ឋយធនាគារក្ណាត េ សតីេីារដ្ឋក្ជ់្រក្ត់្ម្ាេ់ធានាបេើបដើម្ទុន រឺត្ជ្ម្ូវឲ្យធនាគារ
ទាងំឡាយត្ម្ាេ់ជ្រក្ច់ំននួ 10% ននបដើម្ទុនជ្ត្ូវេង។់ ជ្រក្ត់្ម្ាេ់បនះ នងឹជ្ត្ូវេងេិេជូនសាខាធនាគារវញិ បៅបេេកដេសាខាសធនាគារសម័ជ្រចិត្តេញ្ាេជ់្េត្ិេត្តិារ         
អាជីវក្ម្មរេស់ខលួនបៅក្នុងជ្េះោជាណាចជ្ក្ក្ម្ពុជា បហើយជ្រក្ត់្ម្ាេ់បនះម្និបជ្េើជ្រស់សជ្មាេក់្នុងជ្េត្េិត្តិារជ្េោនំថៃរេស់សាខាធនាគារបទ។ 

9. គ្បាក់បភញ្ញ ើ ភៅធនាគារនា



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៦៥ 

   

 
 

 

 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

     
ជាមួ្យធនាោរបរលទស     

រណ្នចីរនត 5,784,567 23,566,326 2,667,920 10,791,737 

 69,166,478 281,784,232 51,897,679 209,926,112 

ដក្៖ សំវធិានធនបេើារខាត្េង ់ 
ឱនភាេត្នម្ល (683,078) (2,782,860) (136,992) (554,133) 

 68,483,400 279,001,372 51,760,687 209,371,979 

 

 

 

 

 

នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 

 

 

 

 

នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 

   

រណ្នីសនស ំ 0.25% - 0.05% 0.25% - 1.00% 

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើមានាេក្ំណ្ត្ ់ 0.37 – 1.25%% 0.37% 

 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

     

ជាម្យួធនាគារក្នុងជ្សុក្     

រណ្នចីរនត 8,950,851 36,465,767 1,620,034 6,553,037 

រណ្នីសនស ំ 29,409,399 119,813,892 27,597,186 111,630,617 

រណ្នីជ្រក្េ់បញ្ញ ើមានាេក្ណំ្ត្ ់ 25,021,661 101,938,247 20,012,539 80,950,721 

 63,381,911 258,217,906 49,229,759 199,134,375 

រណ្នចីរនត រឺេុទំទួេរនារជ្រក្ប់នាះបទ។ អជ្តាារជ្រក្ជ់្េោឆំាន នំនរណ្នីសនស ំជ្ត្ូវរនសបងខេដូចខាងបជ្ាម្៖ 
 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៦៦ 

   

10. ឥណទាននតលែ់លអ់ៃិងជិន - សទុ្ធ 
 

នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

     

ឥណ្ទានផ្តេ់ដេ់អត្ិថិជន តាម្រេំស់នថលបដើម្ 892,330,115 3,635,352,889 945,518,086 3,824,620,657 

ដក្៖ ារខាត្េងសំ់វធិានធនបេើ ឱនភាេត្នម្ល (4,587,420) (18,689,150) (5,471,442) (22,131,982) 

ឥណ្ទានផ្តេ់ដេ់អត្ិថិជន, សុទធ 887,742,695 3,616,663,739 940,046,644 3,802,488,675 

  ឥណទានផតេ់ដេ់អតិថិ្ជ្នាម្ រេំស់នថ្ាលដើម្ 
 

 ត្នម្លបោងដុេ សំវធិានធន ECL ត្នម្លបោង 

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ 

    

នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021    

អត្ិថិជនជាេក្ខណ្ៈេុរគេ 825,131,819 (4,230,038) 820,901,781 

អត្ិថិជនជាសហជ្គាស 67,198,296 (357,382) 66,840,914 

 892,330,115 (4,587,420) 887,742,695 

រិត្ជាោនប់រៀេ (ក្ំណ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 3,635,352,889 (18,689,150) 3,616,663,739 

    

នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020    

អត្ិថិជនជាេក្ខណ្ៈេុរគេ 870,573,320 (5,083,042) 865,490,278 

អត្ិថិជនជាសហជ្គាស 74,944,766 (388,400) 74,556,366 

 945,518,086 (5,471,442) 940,046,644 

រិត្ជាោនប់រៀេ (ក្ំណ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 3,824,620,657 (22,131,982) 3,802,488,675 

11. គ្ទ្ពយសកម្មភនេង  ៗ
 

 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

     

េុបរជ្េទាន និងជ្រក្ត់្ម្ាេ់ 603,106 2,457,054 511,048 2,067,189 

ារេងម់្ុន 23,511 95,784 21,082 85,277 

 626,617 2,552,838 532,130 2,152,466 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៦៧ 

   

12. គ្ទ្ពយ និងបរកិាខ រ 

2021 

ារកក្េម្អ                
ជ្ទេយជួេ 

បជ្រឿងសង្កា រមឹ្  

បជ្រឿងេំោក្ ់                
និងេរាិខ រ េរាិខ រកុ្ំេយូទរ័ ោនយនត សរុេ 

 

ដុោល អាបម្រកិ្ ដុោល អាបម្រកិ្ ដុោល អាបម្រកិ្ ដុោល អាបម្រកិ្ ដុោល អាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 
 

     (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
តងៃភែើម្       

នានថៃទី1 កខម្ក្ោ ឆាន 2ំ021 2,077,426 802,260 1,596,050 340,695 4,816,431 19,482,463 

ារទិញេកនថម្ 29,797 3,795 50,703 7,549 91,844 373,621 

ារេុេបោេ (140,189) (8,947) (142,618) - (291,754) (1,186,855) 

េបម្អៀងេីារេដូររូេិយេណ័្ណ  - - - - - 138,478 

នានថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 1,967,034 797,108 1,504,135 348,244 4,616,521 18,807,707 
ដក្៖ រលំសប់ងគរ       

នានថៃទី1 កខម្ក្ោ ឆាន 2ំ021 (1,298,737) (479,037) (577,895) (276,808) (2,632,477) (10,648,369) 

រេំស់ (272,242) (100,044) (274,746) (26,904) (673,936) (2,741,572) 

ារេុេបោេ 140,189 8,947 142,618 - 291,754 1,186,855 

េបម្អៀងេីារេដូររូេិយេណ័្ណ  - - - - - (78,635) 

នានថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021  (1,430,790) (570,134) (710,023) (303,712) (3,014,659) (12,281,721) 

ៃតម្ៃភយាង       

នានថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 536,244 226,974 794,112 44,532 1,601,862 6,525,986 
 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៦៨ 

   

 
 
 
 

2020 
ារកក្េម្អ                
ជ្ទេយជួេ 

បជ្រឿងសង្កា រមឹ្ បជ្រឿងេំោក្ ់          
និងេរាិខ រារ េរាិខ រកុ្ំេយូទរ័ ោនយនត សរុេ 

 ដុោល អាបម្រកិ្ ដុោល អាបម្រកិ្ ដុោល អាបម្រកិ្ ដុោល អាបម្រកិ្ ដុោល អាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

      (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
តងៃភែើម្       

នានថៃទី1 កខម្ក្ោ ឆាន 2ំ020 2,054,360 714,679 714,679 343,010 4,623,408 18,840,388 

ារទិញេកនថម្ 323,229 129,542 129,542 2,239 574,651 2,342,852 

ារេុេបោេ (300,163) (41,961) (41,961) (4,554) (381,628) (1,555,897) 

េបម្អៀងេីារេដូររូេិយេណ័្ណ  - - - - - (144,880) 

នានថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 2,077,426 802,260 802,260 340,695 4,816,431 19,482,463 
ដក៖ រលំសប់ងគរ       

នានថៃទី1 កខម្ក្ោ ឆាន 2ំ020 (1,287,812) (411,078) (346,023) (250,459) (2,295,372) (9,353,641) 

រេំស់ (311,088) (109,920) (266,822) (30,903) (718,733) (2,930,274) 

ារេុេបោេ 300,163 41,961 34,950 4,554 381,628 1,555,897 

េបម្អៀងេីារេដូររូេិយេណ័្ណ  - - - - - 79,649 

នានថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 (1,298,737) (479,037) (577,895) (276,808) (2,632,477) (10,648,369) 

ៃតម្ៃភយាង       

នានថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 778,689 323,223 1,018,155 63,887 2,183,954 8,834,094 
  



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៦៩ 

   

13. គ្ទ្ពយសកម្មអរបូ ី
 

 2021 2020 

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

អាជាា បណ័ណ កម្មវិធកីុំពយទូ្័រ     
តងៃភែើម្     

នានថៃទី1 កខម្ក្ោ 2,034,498 8,229,544 1,996,080 8,134,026 

ារទិញេកនថម្ 17,102 69,571 38,418 156,630 

ារេុេបោេ (725,966) (2,953,230) - - 

េបម្អៀងេីារេដូររូេិយេណ័្ណ  - 54,748 - (61,112) 

នានថៃទី31 កខធនូ 1,325,634 5,400,633 2,034,498 8,229,544 

     
ដក៖ រលំសប់ងគរ     
នានថៃទី1 កខម្ក្ោ (1,055,196) (4,268,267) (771,583) (3,144,201) 

រេំស់ក្នុងារយិេរបិចេទ (262,538) (1,068,005) (283,613) (1,156,290) 

ារេុេបោេ 725,966 2,953,230 - - 

េបម្អៀងេីារេដូររូេិយេណ័្ណ  - (27,821) - 32,224 

នានថៃទី31 កខធនូ (591,768) (2,410,863) (1,055,196) (4,268,267) 

ៃតម្ៃភយាង     
នានថៃទី31 កខធនូ 733,866 2,989,770 979,302 3,961,277 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៧០ 

   

14. សទិ្ធិភគ្បើគ្បាសគ់្ទ្ពយសកម្ម 
 
 

 អគារ ោនយនដ សរុេ 

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

    (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
2021     

តងៃភែើម្     

នានថៃទី1 កខម្ក្ោ ឆាន 2ំ021 4,103,105 133,054 4,236,159 17,135,263 

ារទិញេកនថម្ 448,078 38,886 486,964 1,980,970 

ារកក្កជ្េ (21,454) - (21,454) (87,275) 

ារេុេបោេ (176,307) - (176,307) (717,217) 

េបម្អៀងេីារេដូររូេិយេណ័្ណ  - - - 124,584 

នានថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 4,353,422 171,940 4,525,362 18,436,325 
     

ដក៖ រលំសប់ងគរ     

នានថៃទី1 កខម្ក្ោ ឆាន 2ំ021 (1,472,713) (57,669) (1,530,382) (6,190,395) 

រេំស់ក្នុងារយិេរបិចេទ (525,578) (46,282) (571,860) (2,326,326) 

ារេុេបោេ 176,307 - 176,307 717,217 

េបម្អៀងេីារេដូររូេិយេណ័្ណ  - - - (46,755) 

នានថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 (1,821,984) (103,951) (1,925,935) (7,846,259) 

ៃតម្ៃភយាង     

នានថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 2,531,438 67,989 2,599,427 10,590,066 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៧១ 

   

សាខាធនាគារ រនជួេជ្ទេយសក្ម្មម្យួចនំួន រមួ្មានអគារ និងោនយនត។ រយៈបេេជួេជាម្ធយម្ សជ្មាេអ់គាររឺមានចំនួន 10 ឆាន  ំ(ឆាន 2ំ020៖ ចនំួន 10 ឆាន )ំ នងិ
សជ្មាេោ់នយនត មានចំននួ 3 ឆាន  ំ(ឆាន 2ំ020៖ ចំននួ 3ឆាន )ំ។ 

ារវភិាររយៈបេេដេ់ក្ំណ្ត្ជ់្ត្ូវសងរេស់េំណុ្េភ្ត្ិសនា ជ្ត្ូវរនេង្កា ញក្នុងក្ំណ្ត្ស់មាគ េ់ 20។ 

បៅបេេវាស់កវងេំណុ្េភ្ត្សិនា សជ្មាេភ់្ត្ិសនាកដេរនោត្ថ់្លន ក្ជ់ាភ្ត្ិសនាជ្េត្ិេត្តិារ សាខាធនាគារ បធេើអេបហារតាម្អជ្តាារជ្រក្ក់្ម្ាបីក្ើនបឡើង និងអជ្តា
ជាម្ធយម្ភារកដេរនថលឹងបៅអជ្តា 8.88% (ឆាន 2ំ020៖ ចនំួន 8.88%)។ 

 

ចំនួនទឹកប្បាក់ដដេប្តវូបានទទួេោា េ់លៅកន ងចំលណញ ឬខាត៖ 
 

 2021 2020 

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
     

ចំណាយរេំស់ 571,860 2,326,326 553,583 2,256,959 

ចំណាយារជ្រក្ប់េើេំណុ្េ          
 
ភ្ត្ិសនា 298,157 1,212,903 292,132 1,191,022 

ចំណាយទាក្ទ់ងនឹងភ្ត្ិសនា
 
កដេមានត្នម្លទាេ 8,734 35,530 21,877 89,193 

េំហូរបចញនូវទឹក្ជ្រក្ស់រុេសជ្មាេភ់្ត្ិសនា បដ្ឋយម្និោេេ់ញ្ាូ េារជ្រក្ ់មានចំននួ 766,186 ដុោល រ អាបម្រកិ្ (ឆាន 2ំ020៖ ចំននួ 459,930 ដុោល រអាបម្រកិ្)។ 

 

15. គ្បាក់បភញ្ញ ើពីធនាគារនានា 
 

 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

   (ារោយារណ៍្បឡើងវញិ) 
     

រណ្នចីរនត 451,733 1,840,360 226,447 915,978 

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើមានាេក្ំណ្ត្ ់ 913,410,745 3,721,235,375  963,552,803  3,897,571,089  

 913,862,478 3,723,075,735 963,779,250 3,898,487,067 

 

នាចុងារយិេរបិចេទហិរញ្ញ វត្ថុបនះ រណ្នីជ្រក្េ់បញ្ញ ើមានាេក្ំណ្ត្រ់េស់ធនាគារនានា ទទួេរនារជ្រក្ត់ាម្អជ្តាដូចខាងបជ្ាម្ក្នុងម្យួឆាន ។ំ រណ្នីជ្រក្េ់បញ្ញ ើ
មានាេក្ំណ្ត្ ់មានាេវសានតបៅបេេត្ម្ាេ់ដំេូងរយៈបេេោេេ់ី 3 កខបៅ 12 កខ។ រណ្នចីរនត េុំមានារជ្រក្ប់នាះបទ។ 

 នថ្ៃទី31 ដខធនូ ឆ្ន ំ2021 នថ្ៃទី31 ដខធនូ ឆ្ន ំ2020 
   
ប្បាក់បលញ្ញើម្គនកាេកំណត់ 0.22% - 0.33% 0.20% - 2.60% 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៧២ 

   

16. គ្បាក់បភញ្ញ ើពីអៃិងិជន 

 

 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
     

រណ្នចីរនត 328,693 1,339,095  320,129  1,294,922  

រណ្នីជ្រក្េ់បញ្ញ ើសនស ំ 24,691,586 100,593,521 31,448,388  127,208,729  

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើមានាេក្ំណ្ត្ ់ 10,545,433 42,962,095  8,316,207   33,639,058  

 35,565,712 144,894,711 40,084,724 162,142,709 

រណ្នចីរនត េុំមានារជ្រក្ប់នាះបទ។ រណ្នីជ្រក្េ់បញ្ញ ើសនស ំនិងរណ្នីជ្រក្េ់បញ្ញ ើមានាេក្ំណ្ត្រ់េស់     អត្ិថិជន ទទួេរនារជ្រក្ត់ាម្អជ្តាដូចខាងបជ្ាម្ក្នុង
ម្យួឆាន ។ំ រណ្នីជ្រក្េ់បញ្ញ ើមានាេក្ំណ្ត្ ់មានាេវសានតបៅបេេត្ម្ាេ់ដំេូង រយៈបេេោេេ់ី 3 កខបៅ 12 កខ។ 

 

 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 

   

រណ្នីជ្រក្េ់បញ្ញ ើសនស ំ 0.03% - 0.10% 0.05% - 0.33% 

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើមានាេក្ំណ្ត្ ់ 0.30% - 5.00% 0.10% - 1.55% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៧៣ 

   

17. បំណុលភនេង  ៗ

 

 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
     

ារបផ្ទរជ្រក្ចូ់េ 837,008 3,409,971 - - 

ជ្រក្រ់ង្កេ ន ់និងអត្ថជ្េបោជនេ៍ងគររេស់
េុរគេិក្  625,105   2,546,678  629,570 2,546,611 

ម្ូេេបទានេជ័្ត្ម្និទានទូ់ទាត្ ់  33,696   137,278  213,447  863,393  

ក្នជ្ម្បសវាវជិាជ ជីវៈេងគរ  134,176   546,633  53,517 216,476 

េនធបេើជ្រក្ប់េៀវត្សរេ៍ងគរ  66,037   269,035  57,609 233,028 

បផ្សង  ៗ  75,256   306,592  87,991  355,924  

 1,771,278 7,216,187 1,042,134 4,215,432 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៧៤ 

   

18. គ្បាក់កម្ច ី
 

 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

   (ារោយារណ៍្បឡើងវញិ) 

     

ធនាគារជាត្ិននក្ម្ពុជា  67,378,485   274,499,948   92,796,455   375,361,660  

ជ្រក្ក់្ម្ាេីីធនាគារជាត្ិននក្ម្ពុជាក្នុងទជ្ម្ងជ់ាជ្េត្ិេត្តិារផ្តេ់សនទនីយភាេបដ្ឋយមានារធានា (“LPCO”) ជ្ត្ូវរនធានាបដ្ឋយម្ូេេជ្ត្អាចជួញដូររនរេស់ធនាគារ
ជាត្ិននក្ម្ពុជា។ LPCO មានអជ្តាារជ្រក្ោ់េេ់ី 2.30% បៅ 6.05% (ឆាន 2ំ020៖ 2.30% បៅ 6.05%) ក្នុងម្យួឆាន ។ំ 

19. ពនធភលើគ្បាក់ចំភណញ 

ក. ចំណាយពនធលេើប្បាក់ចំលណញ 

អនុបោម្តាម្ចាេស់ារបេើេនធននជ្េះោជាណាចជ្ក្ក្ម្ពុជា សាខាធនាគារមានាត្េេក្ចិាេងេ់នធបេើជ្រក្ច់ំបណ្ញ បដ្ឋយរណ្នាតាម្អជ្តា 20% ននជ្រក្ច់ំបណ្ញជាេ់
េនធ ឬក្ិ៏េងេ់នធអេបេរមាបដ្ឋយរណ្នាតាម្អជ្តា 1% ននជ្រក្ច់ំណូ្េ បដ្ឋយរមួ្េញ្ាូ េេនធទាងំអស់ បេើក្កេងកត្អាក្របេើត្នម្លេកនថម្ បៅបេេកដេេនធម្យួណាមាន
ចំនួនធំជាង។ 

ចំណាយេនធបេើជ្រក្ច់ំបណ្ញ រមួ្មាន៖ 
 

 2021 2020 

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ពាន់លរៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

 
 

(កំណត់សម្គា េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

     

េនធបេើជ្រក្ច់ំបណ្ញជ្េោឆំាន  ំ     

េនធជ្េោឆំាន  ំ 9,434,204 38,378,342 8,946,593 36,475,260 

សំវធិានធនបេើសេីឆាន មំ្ុន (576,623) (2,345,702) - - 

 8,857,581 36,032,640 8,946,593 36,475,260 

 
 2021 2020 

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

     

េនធេនារ     

េនធជ្េោឆំាន  ំ (628,962) (2,558,618) 1,141,848 4,655,314 

សំវធិានធនបេើសេីឆាន មំ្ុន (334,496) (1,360,730) - - 

 (963,458) (3,919,348) 1,141,848 4,655,314 

 7,894,123 32,113,292 10,088,441 41,130,574 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៧៥ 

   

បផ្ទៀងផ្លទ ត្េ់នធបេើជ្រក្ច់ំបណ្ញ កដេរណ្នាតាម្អជ្តាេនធផ្លូវារ 20% បធៀេនឹងចំណាយេនធបេើជ្រក្ច់ំបណ្ញ កដេរនេង្កា ញក្នុងររយារណ៍្ចំបណ្ញ ឬខាត្ 
មានដូចខាងបជ្ាម្៖ 

 

 2021 2020 

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

     

ជ្រក្ច់ំបណ្ញម្ុនដក្េនធ 43,477,935 176,868,239 46,684,829 190,334,048 

េនធបេើជ្រក្ច់ំបណ្ញកផ្អក្តាម្ អជ្តាេនធផ្លូវ
ារ 20% 8,695,587 35,373,648 9,336,966 38,066,810 

និយត័្ក្ម្ម៖     

 
ចំណាយម្និអាចាត្ក់្ងរន 109,655 446,076 364,766 1,487,151 

 
ជ្រក្ច់ំណូ្េម្និជាេេ់នធ - - (837,004) (3,412,465) 

ផ្តេ់េ៉ាះោេ់បៅបេើេនធេនារេីសតងដ់្ឋម្ុន - - 1,223,713 4,989,078 

 
សំវធិានធនបេើសេីឆាន មំ្ុន (911,119) (3,706,432) - - 

 7,894,123 32,113,292 10,088,441 41,130,574 

ាររណ្នាេនធបេើជ្រក្ច់ំបណ្ញ ជ្ត្ូវរនជ្ត្ួត្េនិិត្យ នងិអនុម្ត័្បដ្ឋយអរគនាយក្ដ្ឋា នេនធដ្ឋរ។ 

 

ខ. បំណ េពនធប្បចំាឆ្ន ំ 

េកជ្ម្េជ្ម្ួេននេំណុ្េេនធជ្េោឆំាន  ំមានដូចខាងបជ្ាម្៖ 
 

 2021 2020 

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

     

នានថៃទី1 កខម្ក្ោ  8,710,610   35,234,417  5,175,716 21,091,043 

េនធបេើជ្រក្ច់ំបណ្ញជ្េោឆំាន  ំ  8,857,581   36,032,640  8,946,593 36,475,260 

េនធបេើជ្រក្ច់ំបណ្ញរនេង ់  (8,701,072)  (35,395,961) (5,411,699) (22,063,497) 

េបម្អៀងេីារេដូររូេិយេណ័្ណ  - 253,549 - (268,389) 

នានថៃទី31 កខធនូ  8,867,119   36,124,645  8,710,610 35,234,417 

 

 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៧៦ 

   

គ. ពនធពនារជាប្ទពយសកម្ម 
 

 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

     

េនធេនារជាជ្ទេយសក្ម្ម  2,740,194   11,163,550  1,895,968 7,669,191 

េនធេនារជាេំណុ្េ  (71,320)  (290,557) (190,552) (770,783) 

  2,668,874   10,872,993  1,705,416 6,898,408 
 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៧៧ 

   

 

េកជ្ម្េជ្ម្ួេននេនធេនារជាជ្ទេយសក្ម្ម មានដូចខាងបជ្ាម្៖ 

 

 រេំស់ 
សំវធិានធនបេើារខាត្
េងឱ់នភាេ  ននត្នម្ល 

ជ្រក្ច់ំណូ្េម្និ
ទានទ់ទួេសាគ េ់ 

អត្ថជ្េបោជន៍
េុរគេិក្ម្និទាន់
រនេងក់្នុង              

រយៈបេេ 60 នថៃ 

សិទធិបជ្េើជ្រស់
ជ្ទេយសក្ម្ម និង 
េំណុ្េភ្ត្ិសនា 

ខាត្ម្និទាន ់                 
ទទួេសាគ េ់ សរុេ 

 
ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

 
       (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

 
        

2021 
        

នានថៃទី1 កខម្ក្ោ ឆាន 2ំ021 (190,552) 1,121,687 682,018 92,263 - - 1,705,416 6,898,408 

ដ្ឋក្េ់ញ្ាូ េក្នុង/(ារដក្បចញ)េីចំបណ្ញ ឬខាត្ 119,232 855,565 (95,922) (83,778) 104,726 63,635 963,458 3,919,348 

េបម្អៀងេីារេដូររូេិយេណ័្ណ  - - - - - - - 55,2387 

នានថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 (71,320) 1,977,252 586,096 8,485 104,726 63,635 2,668,874 10,872,993 

2020         

នថៃទី1 កខម្ក្ោ ឆាន 2ំ020 (172,989) 2,073,361 874,121 72,771 - - 2,847,264 11,602,601 

(ដ្ឋក្េ់ញ្ាូ េក្នុង)/ារដក្បចញ េីចំបណ្ញ ឬខាត្ (17,563) (951,674) (192,103) 19,492 - - (1,141,848) (4,655,314) 

េបម្អៀងេីារេដូររូេិយេណ័្ណ  - - - - - - - (48,879) 

នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 (190,552) 1,121,687 682,018 92,263 - - 1,705,416 6,898,408 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៧៨ 

   

20. បំណុល ៃសិនា 
ារវភិារតាម្ាេក្ំណ្ត្-់ េំហូរទឹក្ជ្រក្ត់ាម្ក្ិចាសនាម្និអេបហារ 

 

 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
     

ឆាន ទំី 1  782,902  3,189,543 700,873 2,835,031 

ឆាន ទំី 2  794,730  3,237,730 705,014 2,851,782 

ឆាន ទំី 3  751,683  3,062,357 709,078 2,868,221 

ឆាន ទំី 4  436,533  1,778,435 678,350 2,743,926 

ឆាន ទំី 5  443,200  1,805,597 363,200 1,469,144 

បេើសេី 5 ឆាន  ំ  768,175  3,129,544 918,043 3,713,484 

  3,977,223  16,203,206 4,074,558 16,481,588 

ដក្៖ ារជ្រក្ម់្និទានទ់ទួេរន  (854,164) (3,479,864) (948,858) (3,838,131) 
  3,123,059  12,723,342 3,125,700 12,643,457 

វភិារតាម្៖     

រយៈបេេខលី  530,464  2,161,110 443,682 1,794,694 

រយៈបេេកវង  2,592,595  10,562,232 2,682,018 10,848,763 

  3,123,059  12,723,342 3,125,700 12,643,457 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៧៩ 

   

21. ទ្ុនបគ្ម្ងុតាម្បទ្បបញ្ញៃិត 

 

 2021 2020 

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

     

ឱនភាេននត្នម្លបេើឥណ្ទាន ហាេ សីុេីធីកដេ
ត្ជ្ម្ូវបដ្ឋយធនាគារជាត្ិ     

-
 
ជ្រក្េ់បញ្ញ ើ បៅធនាគារនានា 683,079 2,782,864 518,977 2,099,262 

-
 
ឥណ្ទានផ្តេ់ដេ់អត្ិថិជន 12,412,062 50,566,742 9,894,811 40,024,510 

ារខាត្េងឱ់នភាេននត្នម្លបេើ ជ្ទេយសក្ម្ម
កដេត្ជ្ម្ូវបដ្ឋយធនាគារជាត្ិ  13,095,141  53,349,606 10,413,788 42,123,772 

ារខាត្េងឱ់នភាេននត្នម្លបេើជ្ទេយសក្ម្ម
ហិរញ្ញ វត្ថុ បជ្ាម្ស.រ.ហ.អ.ក្                  
(ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 9 និង 10)  5,270,498   21,472,010  5,608,433 22,686,111 

  7,824,643   31,877,596   4,805,355   19,437,661  

     

នានថៃទី1 កខម្ក្ោ 4,805,355 19,437,661 - - 

បផ្ទរេីជ្រក្ច់ំបណ្ញរក្ាទុក្បៅទុនេជ្ម្ុង
កដេជាេទ់ាក្ទ់ងនឹងារខាត្េងប់េើឱនភា
េននត្នម្លក្នុងអំឡុងារយិេរបិចេទ 3,019,288 12,282,464 4,805,355 19,591,432 

េបម្អៀងេីារេដូររូេិយេណ័្ណ  - 157,471 - (153,771) 

នានថៃទី31 កខធនូ 7,824,643 31,877,596 4,805,355 19,437,661 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៨០ 

   

22. ចំណូលពីការគ្បាកស់ទុ្ធ 
 

 2021 2020 
 

ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 
 

 (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
 

  (ារោយារណ៍្បឡើងវញិ) 

ចំណូ្េារជ្រក្៖់     

ឥណ្ទានផ្តេ់ដេ់អត្ិថិជន  61,245,284   249,145,815  66,647,601 271,722,269 

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើបៅធនាគារនានា  273,654   1,113,224  287,186 1,170,857 

សម្តុ្េយបៅធនាគារក្ណាត េ  147,335   599,360  453,208 1,847,730 

  61,666,273  250,858,399  67,387,995 274,740,856 

ចំណាយារជ្រក្៖់     

 
ជ្រក្េ់បញ្ញ ើរេស់ធនាគារនានា  (2,917,417)  (11,868,052)  (11,825,481)  (48,212,486) 

 
ជ្រក្េ់បញ្ញ ើរេស់អត្ិថិជន  (288,135)  (1,172,133) (262,308) (1,069,430) 

េំណុ្េភ្ត្ិសនា  (298,157)  (1,212,903) (292,132) (1,191,022) 

 
ជ្រក្ក់្ម្ា ី  (3,695,394)  (15,032,863)  (2,934,047)  (11,962,110) 

  (7,199,103)  (29,285,951) (15,313,968) (62,435,048) 

ចំណូ្េេីារជ្រក្សុ់ទធ  54,467,170   221,572,448  52,074,027 212,305,808 

23. ចំណូលពកីតគ្ម្ នងិភជើងសារសទុ្ធ 
 

 2021 2020 
 

ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 
 

 (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
 

   

ចំណូ្េេកី្នជ្ម្ និងបជើងសារ៖     

 
ារបផ្ទរម្ូេនិធិ  43,020   175,005  118,230 482,024 

 
ក្នជ្ម្ និងបជើងសារបផ្សង  ៗ  104,104   423,495  156,998 640,081 

  147,124   598,500  275,228 1,122,105 

ចំណាយក្នជ្ម្ និងបជើងសារ  (6,903)  (28,081) (6,365) (25,950) 

ចំណូ្េេកី្នជ្ម្ និងបជើងសារសុទធ  140,221   570,419  268,863 1,096,155 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៨១ 

   

24. ចំណ្តយភលើបគុ្គលកិ 

 

 2021 2020 
 

ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 
 

 (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
 

    

ជ្រក្ប់េៀវត្សរ ៍និងជ្រក្ឈ់នួេ  4,100,508   16,680,867  3,829,329 15,612,174 

ជ្រក្រ់ង្កេ ន ់  553,984   2,253,607  597,920 2,437,720 

ជ្រក្េ់ំណាចអ់ត្ីត្ភាេារង្ករ  42,426   172,589  37,092 151,224 

បផ្សង  ៗ  181,135   736,857  139,415 568,395 
 

 4,878,053   19,843,920  4,603,756 18,769,513 

 

25. រលំស ់
 

 2021 2020 
 

ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 
 

 (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
     

រេំស់បេើជ្ទេយ និងេរាិខ រ  673,936   2,741,572  718,733 2,930,274 

រេំស់បេើជ្ទេយសក្ម្មអរូេ ី  262,538   1,068,005  283,613 1,156,290 

រេំស់បេើសិទធបជ្េើជ្រស់ ជ្ទេយសក្ម្ម  571,860   2,326,326  553,583 2,256,959 

  1,508,334   6,135,903  1,555,929 6,343,523 

 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៨២ 

   

26. ចំណ្តយភនេង  ៗ
 

 2021 2020 

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

     

ារខាត្េងប់េើឥណ្ទាន បរៀេចំបឡើងវញិ  3,067,992   12,480,591  1,547,767 6,310,246 

ារខាត្េងេ់ីអជ្តាេតូរជ្រក្ ់  740,784   3,013,509  616,454 2,513,283 

ចំណាយេនធបផ្សងៗ  399,689   1,625,935  1,761,226 7,180,518 

ចំណាយជួសជុេ និងកថទា ំ  217,225   883,671  199,260 812,383 

ចំណាយបេើអាជាា េណ័្ណ   209,877   853,780  214,468 874,386 

ចំណាយបេើសនដិសុខ  103,470   420,916  105,347 429,500 

ចំណាយទឹក្ បភ្លើង  98,817   401,988  104,795 427,249 

ចំណាយក្នជ្ម្កផ្នក្ចាេ ់  នងិវជិាជ ជីវៈ  90,814  369,431  55,022 224,325 

ឥណ្ទានកដេរនេុេបចញ េីេញ្ជ ី  84,252   342,737  102,445 417,668 

ចំណាយទូររម្នារម្ន ៍និងនជ្េសណី្យ ៍  73,069  297,245  55,185 224,989 

ចំណាយារអភ្វិឌឍនអ៍ាជីវក្ម្ម  72,053   293,112  71,306 290,715 

ចំណាយធានាោ៉ា េរ់ង  58,049   236,143  59,830 243,927 

សមាភ រ និងេរាិខ រារោិេ័យ  32,999   134,240  36,723 149,720 

ចំណាយទីផ្ារ និងទំនាក្ទ់នំងសាធារណ្ៈ  29,694   120,795  29,548 120,467 

ចំណាយបេើោនយនត និងជ្េត្ិេត្តិាររេស់វា  20,816  84,679  13,319 54,302 

សមាភ រសជ្មាេស់ក្ម្មភាេ  អាជីវក្ម្មធនាគារ 11,438  46,530  14,940 60,910 

ចំណាយបេើារជួេ  8,734   35,530  21,877 89,193 

ចំណាយបផ្សងៗ  183,842   747,870  172,939 705,072 

 5,503,614   22,388,702  5,182,451 21,128,853 

 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៨៣ 

   

27. ការខាៃបង់ឱនភ្នពតនៃតម្ៃភលើឧបករណ៍ហរិញ្ញវៃថ ុ
 

 2021 2020 
 

ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 
 

 (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
 

    

ារខាត្េងឱ់នភាេននត្នម្លបេើសម្តុ្េយ
បៅធនាគារនានា 546,086 2,221,478 102,109 416,298 

ារេងេិេជ្ត្ឡេម់្ក្វញិនូវ ឱនភាេនន
ត្នម្លបេើឥណ្ទានផ្ដេ់ដេ់អត្ិថិជន (884,022) (3,596,202) (4,849,766) (19,772,496) 

ារខាត្េងឱ់នភាេននត្នម្លបេើក្ិចាសនា
ឥណ្ទាន - - (10,718) (43,697) 

 
(337,936) (1,374,724) (4,758,375) (19,399,895) 

28. សាច់គ្បាក់ និងសាច់គ្បាក់សម្ម្លូ 
 

 2021 2020 
 

ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 
 

 (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
 

    

សាចជ់្រក្ ់ 10,249,129 41,754,952 10,493,274 42,445,293 

សម្តុ្េយបៅធនាគារក្ណាត េ     

 
រណ្នចីរនត 35,158,901 143,237,363 50,156,796 202,884,240 

 
រណ្នទូីទាត្ ់ 123,818,233 504,435,481 95,172,708 384,973,604 

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើបៅធនាគារនានា     

 
រណ្នចីរនត 14,735,418 60,032,093 4,287,954 17,344,774 

 
រណ្នីជ្រក្េ់បញ្ញ ើសនស ំ 29,409,399 119,813,892 27,597,186 111,630,617 

 
រណ្នីជ្រក្េ់បញ្ញ ើមាន              
 
ាេក្ំណ្ត្ ់ 25,021,661 101,938,247 20,012,539 80,950,721 

 
238,392,741 971,212,028 207,720,457 840,229,249 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៨៤ 

   

29. ការសនា និងយថាភ្នព 

ក. កិចចសនាឥណទាន 

នាារយិេរបិចេទនថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 សាខាធនាគារម្និមានក្ិចាសនាននឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុបជ្ៅតាោងតុ្េយាររេស់ខលួនកដេជ្ត្ូវផ្តេ់ឥណ្ទានជូនអត្ិថិជនបនាះបទ។  

ខ. យថ្នភាពលេើពនធ 

សាខាធនាគារ រនទទួេបសចក្តីជូនដំណឹ្ងអំេីាចុះបធេើសវនក្ម្មសារបេើេនធេអីរគនាយក្ដ្ឋា នេនធដ្ឋរ (“អ.េ.ដ”)    ដូចខាងបជ្ាម្៖ 

សវនក្ម្មបេញបេញ៖ 

• បៅនថៃទី27 កខធនូ ឆាន 2ំ018 ារបធេើសវនក្ម្មបេញបេញសជ្មាេា់រយិេរបិចេទកដេរនេញ្ាេឆ់ាន  ំ2016 
• បៅនថៃទី30 កខក្ក្ាដ្ឋ ឆាន 2ំ021 ារបធេើសវនក្ម្មបេញបេញសជ្មាេា់រយិេរបិចេទកដេរនេញ្ាេឆ់ាន  ំ2018, 2019 និង 2020។ 

សវនក្ម្មមានក្ជ្មិ្ត្៖ 

• បៅនថៃទី16 កខម្ក្ោ ឆាន 2ំ017 អ.េ.ដ រនបចញេិខិត្សតីេាីរបធេើសវនក្ម្មមានក្ជ្ម្តិ្ សជ្មាេា់រយិេរបិចេទ  ោេេ់ីនថៃទី1 កខម្ក្ោ ឆាន  ំ2016 ដេ់នថៃទី31 កខតុ្ោ 
ឆាន 2ំ016។ 

• បៅនថៃទី26 កខម្ថុិនា ឆាន 2ំ018 អ.េ.ដ រនបចញេិខិត្សតីេាីរបធេើសវនក្ម្មមានក្ជ្ម្តិ្ សជ្មាេា់រយិេរបិចេទោេេ់ីនថៃទី1 កខម្ក្ោ ឆាន 2ំ017 ដេ់នថៃទី30 កខបម្សា 
ឆាន 2ំ018។ 

• បៅនថៃទី13 កខម្ថុិនា ឆាន 2ំ019 អ.េ.ដ រនបចញេិខិត្សតីេីារបធេើសវនក្ម្មមានក្ជ្ម្តិ្ សជ្មាេា់រយិេរបិចេទោេេ់ីនថៃទី1 កខឧសភា ឆាន 2ំ018 ដេ់នថៃទី31 កខឧសភា 
ឆាន 2ំ019។ 

រិត្ម្ក្ដេ់នថៃបនះ ម្និមានេទធផ្េជាផ្លូវារណាម្យួេីារក្ំណ្ត្េ់នធបឡើងវញិ េីអរគនាយក្ដ្ឋា នេនធដ្ឋរសជ្មាេា់របធេើសវនក្ម្មបេញបេញ នងិារបធេើសវនក្ម្មមាន
ក្ជ្ម្តិ្ដូចកដេរនបរៀេោេខ់ាងបេើបនាះបទបហើយរណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិយេ់ប ើញថ្លផ្េេ៉ាះោេ់េីសវនក្ម្មបេើារក្ំណ្ត្េ់នធបឡើងវញិរឺមាន េក្ខណ្ទាេ បហើយ
ទំនងជាម្និផ្តេ់នូវារខាត្េងជ់ាសារវនដចំបោះសាខាធនាគារនាបេេអនារត្បនាះបទ។



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៨៥ 

   

29. ការសនា និងយថាភ្នព 

េនធជ្ត្ូវរនសថិត្បៅបជ្ាម្ារជ្ត្ួត្េិនតិ្យ និងតាម្ដ្ឋនអបងាត្បដ្ឋយជ្ក្ុម្អាជាា ធរ កដេផ្តេ់សិទធិបដ្ឋយចាេក់្នុងារដ្ឋក្េ់និយ័ដ្ឋក្ទ់ណ្ឌ ក្ម្ម និងរតិ្ារជ្រក្។់ ារអនុវត្ត
ចាេ ់នងិេទេបញ្ញត្តិេនធបេើជ្េត្ិេត្តិារបជ្ចើនជ្េបភ្ទអាចជ្េឈម្នងឹេណំ្ក្ជ្សាយបផ្សងៗ។ 

េញ្ជា ទាងំបនះ អាចេបងាើត្ឲ្យមានហានភិ្យ័េនធ បៅក្នុងជ្េះោជាណាចជ្ក្ក្ម្ពុជាមានេក្ខណ្ៈធំជាងបៅ ជ្េបទសដនទបទៀត្។ រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិបជឿជាក្ថ់្ល ារបធេើសំ
វធិានធនមានេក្ខណ្ៈជ្រេជ់្គាន ់បដ្ឋយកផ្អក្បៅបេើារេក្ជ្សាយនននីត្កិ្ម្មេនធ។ ក្ិ៏េ៉ាុកនត អាជាា ធរជាេោ់ក្េ់ន័ធអាចនឹងមានេំណ្ក្ជ្សាយខុសគាន  បហើយ ផ្េេ៉ាះោេ់
អាចមានទំហំធ។ំ 

30. គ្បៃបិៃតកិារ នងិសម្ៃលុយជាម្យួសម្ព័នធញាៃ ិ

ក. ប្បតិបតតិការជាមួ្យសម្ព័នធញាតិ 

ជ្េត្ិេត្តិារសំខាន់ៗ  ជាម្យួសម្ពន័ធញាត្ិក្នុងអំឡុងារយិេរបិចេទ មានដូចខាងបជ្ាម្៖ 
 

សម្ពន័ធញាត្ ិ ជ្េបភ្ទនន 2021 2020 

 ជ្េត្ិេត្តិារ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

   (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
      

ារោិេ័យក្ណាដ េ ារេកនថម្បដើម្ទុន - - 35,000,000 141,575,000 

 ចំណាយារជ្រក្ ់ 2,642,682 10,750,430 11,094,509 45,232,313 

 បផ្ទរេីជ្រក្ច់ំបណ្ញ 
រក្ាទុក្បៅបដើម្ទុន 35,000,000 142,380,000 - - 

      

អនក្ជ្រេជ់្រងសំខាន់ៗ  ោភ្ារ 3,782,361 15,386,645 3,250,777 13,253,418 

ខ. សម្ត េយជាមួ្យសម្ព័នធញាតិ 

 

 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
     

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើរេស់ារោិេ័យក្ណាត េ៖     

-
 
រណ្នីជ្រក្េ់បញ្ញ ើមាន             
 
ាេក្ំណ្ត្ ់ 913,000,000 3,719,562,000 938,000,000 3,794,210,000 

-
 
រណ្នចីរនត 451,733 1,840,360 226,447 915,978 

 913,451,733 3,721,402,360 938,226,447 3,795,125,978 
 
 
 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៨៦ 

   

 
31. ការភនាៀងផ្ទា ៃន់ូវបំណុលផ្ែលភកើៃភ ើងពីសកម្មភ្នពហរិញ្ញបបទាន 

 

   ារកជ្េជ្េួេម្និកម្នជាសាចជ់្រក្ ់  

 នថៃទី1 កខម្ក្ោ ឆាន 2ំ021 
េំហូរទឹក្ជ្រក្ ់                ហិរញ្ញ

េបទាន (i) 

 

ភ្ត្ិសនាថម ី

 

ារកជ្េជ្េួេបផ្សង  ៗ(ii) នថៃទ3ី1 កខធនូ ឆាន 2ំ021 
 ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្  ដុោល រអាបម្រកិ្ 
2021      

េំណុ្េភ្ត្ិសនា 3,125,700 (766,308) 486,964 276,703 3,123,059 

េំណុ្េសរុេេីសក្ម្មភាេហិរញ្ញេបទាន 3,125,700 (766,308) 486,964 276,703 3,123,059 
 

     
2020      

េំណុ្េភ្ត្ិសនា 3,545,960 (459,930) - 39,670 3,125,700 

េំណុ្េសរុេេីសក្ម្មភាេហិរញ្ញេបទាន 3,545,960 (459,930) - 39,670 3,125,700 

 

(i) េំហូរទឹក្ជ្រក្េ់ីេណុំ្េភ្ត្សិនា េបងាើត្រនជាចំននួទឹក្ជ្រក្ន់នេំណុ្េភ្ត្ិសនាបៅក្នុងររយារណ៍្េំហូរទឹក្ជ្រក្។់ 

(ii) ារកជ្េជ្េួេម្និកម្នជាសាចជ់្រក្ទ់ាក្ទ់ងនឹង ារជ្រក្េ់ងគរ និងារទូទាត្។់ 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៨៧ 

   

32. ការគ្គ្ប់គ្គ្ងហាន ិ័យហរិញ្ញវៃថ ុ

រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិរេស់សាខាធនាគារ មានទនំួេខុសជ្ត្ូវរមួ្ក្នុងារេបងាើត្ និងជ្ត្តួ្េនិិត្យជ្ក្េខណ័្ឌ ជ្រេជ់្រង ហានភិ្យ័រេស់សាខាធនាគារ។  

បគាេនបោរយជ្រេជ់្រងហានិភ្យ័រេស់សាខាធនាគារ ជ្ត្ូវរនេបងាើត្បឡើងបដើម្បកី្ណំ្ត្ ់និងវភិារហានិភ្យ័   កដេសាខាធនាគាររនជ្េឈម្ បដើម្បកី្ំណ្ត្ប់ៅក្ជ្ម្តិ្
ហានិភ្យ័សម្ជ្សេ និងារជ្រេជ់្រង និងតាម្ដ្ឋន   ហានិភ្យ័ និងារជ្េានខ់ាជ េនូ់វកដនក្ំណ្ត្។់ បគាេនបោរយជ្រេជ់្រងហានិភ្យ័ និងជ្រេគ់ាា និភ្យ័ ជ្ត្ូវរនេិនិ
ត្យបឡើងវញិជាជ្េោបំដើម្បវីលុះេញ្ជា ំងេីរផ្លល ស់េតូរបៅក្នុងេក្ខខណ្ឌ ទីផ្ារ និងសក្ម្មភាេរេស់សាខាធនាគារ។  

បគាេនបោរយ នងិនីត្ិវធិ ី កដេជ្ត្ូវរនអនុម្ត័្បដ្ឋយសាខាធនាគារបដើម្បជី្រេជ់្រងហានិភ្យ័កដេបក្ើត្បឡើងក្នុងារបធេើសក្ម្មភាេអាជីវក្ម្មរេស់េួក្បរ មានដូចខាង
បជ្ាម្៖ 

ក. ហានិភ័យឥណទាន 

ហានិភ្យ័ឥណ្ទាន រឺជាហានិភ្យ័កដេអត្ថិិជន ឬភារមីាខ ងបទៀត្ េុំមានេទធភាេសងចំបោះាត្េេក្ិចាតាម្ ក្ចិាសនាកដេេណាត េឲ្យមានារខាត្េងហិ់រញ្ញ វត្ថុដេ់
សាខាធនាគារ។ សក្ម្មភាេចម្បងននារេបងាើត្ជ្រក្ច់ណូំ្េរេស់សាខាធនាគារ រឺផ្តេ់ឥណ្ទានដេ់អត្ិថជិន ដូបចនះហានិភ្យ័ឥណ្ទាន រឺជាហានិភ្យ័ចម្បង។ ហានិ
ភ្យ័ឥណ្ទានបក្ើត្បឡើងជាចម្បង េីឥណ្ទានផ្តេ់ដេ់អត្ិថជិន និងធនាគារបផ្សង បៗទៀត្ (រមួ្េញ្ាូ េទាងំក្ចិាសនាផ្ដេ់ឥណ្ទាន រមួ្មានឥណ្ទានអាចបជ្េើជ្រស់បឡើងវ ិ
ញ។ សាខាធនាគារ រនេិោរណាជ្រេក់ផ្នក្ទាងំអស់ននហានិភ្យ័ឥណ្ទាន រមួ្មានហានភិ្យ័កដេសម្ភារីេុំមានេទធភាេសង និងហានភិ្យ័តាម្   វស័ិយ ក្នុងបគាេ
េំណ្ងជ្រេជ់្រងហានិភ្យ័។ 

(i). ការប្គប់ប្គងហានិភ័យឥណទាន 

រណ្ៈក្មាម ធិារឥណ្ទានរេស់សាខាធនាគារ ទទួេខុសជ្ត្ូវចំបោះារជ្រេជ់្រងហានិភ្យ័ឥណ្ទានរេស់សាខាធនាគារបដ្ឋយ៖ 

• បធេើឲ្យជ្រក្ដថ្ល សាខាធនាគារមានារអនុវត្តហានិភ្យ័ឥណ្ទានសម្ជ្សេ រមួ្ទាងំជ្េេន័ធជ្ត្ួត្េិនតិ្យ  នផ្ទក្នុងជ្េក្េបដ្ឋយជ្េសិទធភាេ បដើម្បកី្ំណ្ត្ច់នំួនសំវធិាន
ធនឲ្យរនជ្រេជ់្គានជ់្េក្េបដ្ឋយសងគត្ិភាេ  ជ្សេតាម្បគាេនបោរយ និងនីត្ិវធិីកដេរនកចងបដ្ឋយសាខាធនាគារ និងារកណ្នាជំ្ត្ួត្េនិិត្យកដេោក្េ់ន័ធ ជ្េម្ទាងំ
សតងដ់្ឋ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក្ ។  

• ក្ំណ្ត្អ់ត្តសញ្ជញ ណ្ វាយត្នម្ល និងវាស់កវងហានិភ្យ័ឥណ្ទានរេស់សាខាធនាគារ បដ្ឋយោេប់ផ្ដើម្េីក្ជ្ម្តិ្ឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុជាេក្ខណ្ៈេរុគេ រហូត្ដេ់ជាជ្ក្ុ
ម្។  

រណ្ៈក្មាម ធិារឥណ្ទានរេស់សាខាធនាគារ ទទួេខុសជ្ត្ូវចំបោះារជ្រេជ់្រងហានិភ្យ័ឥណ្ទានរេស់សាខាធនាគារបដ្ឋយ៖ (ត្) 

• េបងាើត្បគាេនបោរយឥណ្ទាន បដើម្បាីរោរសាខាធនាគារេីហានិភ្យ័កដេរនក្ណំ្ត្ ់ រមួ្ទាងំត្ជ្ម្ូវារបដើម្បទីទេួរននូវវត្ថុេញ្ជា េំីអនក្ខាី បដើម្បអីនុវត្តារ
វាយត្នម្លឥណ្ទានរេស់អនក្ខាី និងបដើម្បតីាម្ដ្ឋនជ្ត្តួ្េិនតិ្យារជ្េឈម្នឹងហានភិ្យ័នផ្ទក្នុងជាេនតេនាទ េ។់  

• ក្ំណ្ត្ា់រេ៉ាះោេ់បៅតាម្ជ្េបភ្ទននជ្ទេយសក្ម្ម សម្ភារី ឧសាហក្ម្ម ារវាយត្នម្លឥណ្ទាន និង  ទីតាងំភ្មូ្សិាស្រសត។ 

• េបងាើត្ជ្ក្េខណ័្ឌ ជ្ត្ួត្េិនិត្យដិ៏រងឹមា ំទាក្ទ់ងនឹងរចនាសម្ពន័ធអណំាចសជ្មាេា់រអនុម្ត័្ និងារេនតផ្តេ់ឥណ្ទានបឡើងវញិ។ 

• អភ្វិឌឍ និងកថរក្ានូវារោត្ច់ំណាត្ថ់្លន ក្ហ់ានភិ្យ័ រេស់សាខាធនាគារ បដើម្បកីចក្ជ្េបភ្ទននារជ្េឈម្នងឹហានិភ្យ័បៅតាម្ក្ជ្ម្តិ្ននហានិភ្យ័ននារខក្ខាន
សង។ ចណំាត្ថ់្លន ក្ហ់ានភិ្យ័ រឺជ្ត្ូវវលងាត្ា់រជ្ត្ួត្េនិិត្យជាជ្េោ។ំ  

• អភ្វិឌឍ នងិកថរក្ាដំបណ្ើ រាររេស់សាខាធនាគារក្នុងារវាស់កវង ECL រមួ្មានារជ្ត្ួត្េិនតិ្យហានិភ្យ័ឥណ្ទានារដ្ឋក្េ់ញ្ាូ េនូវេត័្ម៌ានេាក្រណ៍្នាបេេខាង
ម្ុខ និងវធិសីាស្រសតបជ្េើជ្រស់ក្នុងារវាស់កវង ECL។         

• បធេើឲ្យជ្រក្ដថ្លសាខាធនាគារមានបគាេនបោរយ នងិនីត្វិធិីក្នុងារកថរក្ា នងិបធេើឲ្យមានភានជ្ត្ឹម្ជ្ត្ូវនូវរំរូកដេជ្ត្ូវរនបជ្េើបដើម្បវីាយត្នម្ល នងិវាស់កវង ECL
។ 

• េបងាើត្ារវាយត្នម្លរណ្បនយយ និងដំបណ្ើ រារវាស់កវងហានភិ្យ័ឥណ្ទានកដេផ្តេ់នូវម្េូដ្ឋា នរងឹមា ំ   សជ្មាេជ់្េេន័ធរមួ្ ឧេក្រណ៍្ និងទិនននយ័បដើម្បវីាយត្នម្ល
ហានិភ្យ័ឥណ្ទាន នងិចុះរណ្បនយយរេស់    ECL។ ារផ្តេ់បោេេ់ និងារកណ្នា ំជ្េម្ទាងំផ្ដេ់ជំនាញឯក្បទសដេ់អងគភាេអាជីវក្ម្ម បដើម្បបីេើក្ក្ម្ពស់ារអនុវត្ត
េអេំផុ្ត្បៅទូទាងំសាខាធនាគារក្នុងារជ្រេជ់្រងហានិភ្យ័ឥណ្ទាន។ 

 

(ii). ការលកើនល ើងនូវហានិភ័យឥណទានជាោរវនត 

ដូចកដេរនេនយេ់បៅក្នុងក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 4ច សាខាធនាគារ ជ្ត្ួត្េិនិត្យោេ់ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុទាងំអស់ កដេមានឱនភាេននត្នម្ល បដើម្បវីាយត្នម្លថ្លបត្ើមានារបក្ើន
បឡើងនូវហានិភ្យ័ឥណ្ទានជាសារវនត ោេត់ាងំេីមានារទទេួសាគ េ់ដំេងូ ឬបទ។ ជ្េសិនបេើមានារបក្ើនបឡើងនូវហានិភ្យ័ឥណ្ទានជាសារវនត បនាះ  សាខាធនាគារនឹង
បធេើារវាស់កវងារខាត្េងសំ់វធិានធន បដ្ឋយកផ្អក្បេើ ECL បេញម្យួអាយុាេ ជាជាង ECL 12 កខ។ 

សាខាធនាគារ បជ្េើជ្រស់ចំនួននថៃហួសាេក្ំណ្ត្ស់ងជាទនិននយ័ចម្បង ក្នុងារក្ណំ្ត្រ់ចនាសម្ពន័ធបេេបវោននារេង្កា ញរេស់ PD។ សាខាធនាគារ ជ្េម្ូេេទធផ្េ



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៨៨ 

   

ននហានិភ្យ័ឥណ្ទាន និងេត័្ម៌ានននារខក្ខានសង កដេខលួនរនបធេើារវភិារអំេីារជ្េឈម្ បដ្ឋយកផ្អក្បេើជ្េបភ្ទផ្េិត្ផ្េ និងអនក្ខាី ក្ិ៏ដូចជាតាម្ារវាស់កវងក្ជ្ម្តិ្
ហានិភ្យ័ឥណ្ទាន។ េត័្ម៌ានកដេរនបជ្េើជ្រស់ រឺជាេត័្ម៌ានទាងំខាងក្នុង និងខាងបជ្ៅ អាជ្ស័យបេើេណ្ដុ ំ េត័្ម៌ានកដេរនវាយត្នម្ល។ តាោងខាងបជ្ាម្បនះ ផ្តេ់នូវ
េត័្ម៌ានសបងខេននចំណាត្ថ់្លន ក្ហ់ានភិ្យ័ឥណ្ទាននផ្ទក្នុងរេស់សាខាធនាគារ។ 

 

លេខលរៀង ចំណាត់ថ្នន ក់ឥណទាន គម្គា ត PD 
   

1 ឥណ្ទានធម្មតា 0.12%-0.97% 

2 ឥណ្ទានឃ្ល បំម្ើេ 0.12%-11.45% 

3 ឥណ្ទានបជ្ាម្សដងដ់្ឋ 100% 

4 ឥណ្ទានជាេស់ងសយ័ 100% 

5 ឥណ្ទានខាត្េង ់ 100% 

សាខាធនាគារ សនមត្ថ្ល ហានភិ្យ័ឥណ្ទានបេើជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុរនបក្ើនបឡើងជាសារវនតោេត់ាងំេី ារទទួេសាគ េ់ដំេូង បៅបេេារទូទាត្ត់ាម្ក្ិចាសនាហួស
ាេក្ំណ្ត្ស់ងសជ្មាេរ់យៈបេេកដេបសមើរ ឬបេើស 15 នថៃ សជ្មាេឥ់ណ្ទានរយៈបេេខលី និងបេើសាេក្ណំ្ត្ ់30 នថៃ សជ្មាេឥ់ណ្ទានរយៈបេេកវង េុះជ្តាកត្
សាខាធនាគារ មានបហតុ្ផ្េសម្ជ្សេ និងេត័្ម៌ានអាចទុក្ចិត្តរន កដេេង្កា ញបផ្សងេីបនះ។ 

សាខាធនាគារ មាននីត្ិវធិីជ្ត្តួ្េិនិត្យបដើម្បឲី្យជ្រក្ដថ្ល េក្ខណ្ៈវនិិចេយ័រនបជ្េើបដើម្បកី្ណំ្ត្ា់របក្ើនបឡើងនូវឥណ្ទានមានជ្េសិទធិភាេ មាននយ័ថ្លារបក្ើនបឡើងនូវហា
និភ្យ័ឥណ្ទានជ្ត្ូវរនក្ណំ្ត្ ់ម្ុនបេេជ្េឈម្នងឹារខក្ខានសង ឬបៅបេេកដេជ្ទេយសក្ម្មបនាះផុ្ត្ក្ណំ្ត្រ់យៈបេេ 30 នថៃ។  

(ii). ការលកើនល ើងនូវហានិភ័យឥណទានជាោរវនត 

សាខាធនាគារ មានារជ្រេជ់្រង នងិនីត្ិវធិីបដើម្បកី្ណំ្ត្ប់ៅបេេកដេហានភិ្យ័ឥណ្ទានននជ្ទេយសក្ម្មមានភាេជ្េបសើរបឡើង បហើយនិយម្នយ័ននារបក្ើនបឡើងនូវហានិ
ភ្យ័ឥណ្ទានជាសារវនត ម្និជ្ត្ូវរនអនុវត្តបទៀត្បទ។ បៅក្នុងក្រណី្បនះ ជ្ទេយសក្ម្មអាចនឹងេដូរេីដណំាក្ា់េទ ី2 បៅដំណាក្ា់េទ ី1 វញិ បដើម្បបីធេើារទូទាត្ឲ់្យទាន់
បេេក្ំណ្ត្ ់និងេទធភាេរេស់អនក្ខាីក្នុងារទូទាត្ជ់្រក្ន់ាបេេអនារត្ទានប់េេបវោ។ 

នាចុងារយិេរបិចេទនថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 បដ្ឋយសារជម្ៃ ឺ កូ្វដី-19 ោត្ត្ាត្ជាសក្េជ្ត្វូរនេបងាើត្ជាឧេសរគចម្បងដេ់អត្ិថិជន ឲ្យបរៀេចំឥណ្ទានបឡើងវញិ។ ារ
បរៀេចំរចនាសម្ពន័ធបឡើងវញិ ជ្ត្ូវរនអនុបោម្តាម្បគាេនបោរយរេស់ ធនាគារជាត្ិ សតីេីារបរៀេចំរចនាសម្ពន័ធជ្រក្ក់្ម្ាបីឡើងវញិ េនាទ េេ់ីារេោិរណាោ៉ា ងជ្េុង
ជ្េយត័្នចំបោះផ្េេ៉ាះោេ់ននជម្ៃោឺត្ត្ាត្ កូ្វដី-19 បៅបេើទំនុក្ចតិ្តរេស់អត្ថិិជន និងជ្រក្ក់្ម្ានីមី្យួ  ៗកដេជ្ត្ូវរនបរៀេចំរចនាសម្ពន័ធបឡើងវញិ ជ្ត្ូវរនអបងាត្ោ៉ា ង
យក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក្ស់ជ្មាេា់រថយចុះឥណ្ទាន។ 

សាខាធនាគារ ជ្ត្ួត្េិនិត្យបេើសាថ នភាេបសដាក្ិចាកដេបវលើយត្េនឹងាររកី្ោេដ្ឋេជម្ៃកូឺ្វដី-19 បហើយក្េុំងោត្វ់ធិានារបដើម្បកី្ំណ្ត្ហ់ានិភ្យ័ចំបោះអត្ិថិជនកដេរង
ផ្េេ៉ាះោេ់ធៃនធ់ៃរ។ បៅឆាន 2ំ021 ក្ជ្ម្តិ្ជ្រក្ក់្ម្ាជីាក្ោ់ក្ជ់្ត្ូវរនាត្េ់នថយ ជាេិបសសសជ្មាេអ់ត្ិថិជនកដេបធេើជ្េត្េិត្តិារក្នុងឧសាហក្ម្មកដេរងផ្េេ៉ាះោេ់។ 

(iii). ការបញ្ចូ េព័ត៌ម្គនពាករណ៍នាលពេអនាគត 

សាខាធនាគារ វភិារេត័្ម៌ានេាក្រណ៍្នាបេេអនារត្បដ្ឋយបជ្េើរំរូនិនាន ារសថិត្ិនាបេេអនារត្ក្នុងារវាយត្នម្លថ្លបត្ើហានភិ្យ័ឥណ្ទានបេើឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុរន
បក្ើនបឡើងជាសារវនតបដើម្បបីធេើារវាស់កវង ECL ឬបទ។ 

សាខាធនាគារ រនេបងាើត្បសណារយី៉ាូបសដាក្ិចា ចំននួេ៖ី ក្ជ្ម្តិ្ម្ូេដ្ឋា ន កដេជាបសណារយី៉ាូម្ធយម្ ជ្ត្ូវរនក្ណំ្ត្េ់ីេទធភាេកដេអាចបក្ើត្បឡើងចំនួន 60% និងបស
ណារយី៉ាូេីរបផ្សងបទៀត្កដេក្ជ្ម្បក្ើត្បឡើង រឺម្យួជាក្ជ្ម្តិ្បក្ើនបឡើង និងម្យួបទៀត្ជាក្ជ្ម្តិ្ថយចុះ កដេបសណារយី៉ាូនីម្យួៗមានេទធភាេកដេអាចបក្ើត្បឡើងចំននួ 
20%។ ក្ជ្ម្តិ្ម្ូេដ្ឋា ន ជ្ត្ូវរនដ្ឋក្ចូ់េជាម្យួេត័្ម៌ានកដេរនបជ្េើបដ្ឋយសាខាធនាគារ ក្នុង បគាេេណំ្ងបផ្សងបទៀត្ ដូចជាារបរៀេចំកផ្នារយុទធសាស្រសត នងិារ
ចំណាយថវាិរ។  

• កផ្អក្បេើារេាក្រណ៍្រេស់ IMF សជ្មាេប់សដាក្ិចាក្ម្ពុជា អជ្តាក្ំបណ្ើ ន ផ្េិត្ផ្េសរុេក្នុងជ្សុក្ រឺ 2.2% បៅឆាន 2ំ021 បហើយវាជ្ត្ូវរនេាក្រណ៍្ថ្លនងឹបក្ើនបឡើង 
5% បៅឆាន 2ំ022។ ដូបចនះបហើយ និនាន ារបសដាក្ិចាជ្ត្ូវរនបរោត្ទុ់ក្ថ្លេអក្នុងឆាន ខំាងម្ុខបនះ។ 

• ក្នុងទិដាភាេននារោត្ត្ាត្ននជម្ៃកូឺ្វដី-19 ក្ម្ពុជាជ្ត្ូវរនោត្ទុ់ក្ជាជ្េបទសរនោក្វ់ា៉ា ក្សំ់ាង កដេមាន ជ្េជាជនបគាេបៅចំនួន 99% ននជ្េជាេេរដា 10ោន
នាក្ ់ក្ំេុងោក្វ់ា៉ា ក្សំ់ាងារោរជម្ៃកូឺ្វដី-19។  

• តាម្ទសសនៈបនះ សាខាធនាគារមានសុទិដាិនិយម្ខាល ងំចំបោះនិនាន ារននបសដាក្ិចាក្ម្ពុជា។ អាជ្ស័យបហតុ្បនះ សាខាធនាគាររនសបជ្ម្ចកក្សជ្ម្ួេទម្ៃនន់នេទធ
ផ្េកដេមានទម្ៃនជ់្េកហេ 60% ននក្រណី្   ម្ូេដ្ឋា ន 20% ននក្រណី្េអ នងិ 20% ននក្រណី្អាជ្ក្ក្ ់កដេវាខុសេីឆាន មំ្នុ 2020 េនតិចេនតួច។ 

េត័្ម៌ានខាងបជ្ៅ កដេរនេោិរណារមួ្មានទិនននយ័បសដាក្ិចា និងារេាក្រណ៍្កដេបរះេុម្ពផ្ាយបដ្ឋយសាថ េន័រដ្ឋា ភ្រិេ។ 

សាខាធនាគារ រនក្ណំ្ត្ ់នងិក្ត្ជ់្តាក្តាត សំខាន់ៗ ននហានិភ្យ័ឥណ្ទាន នងិារខាត្េងឥ់ណ្ទានសជ្មាេជ់្ក្ុម្ននឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុនីម្យួ  ៗបដ្ឋយបជ្េើារវភិារ



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៨៩ 

   

ទិនននយ័ជ្េវត្តសិាស្រសត ាររ៉ា នស់ាម នទំនាក្ទ់ំនងរវាងធាតុ្កជ្េជ្េួេមា៉ា ជ្ក្ូបសដាក្ិចា នងិហានភិ្យ័ឥណ្ទានជ្េម្ទាងំាររត្េ់ងឥ់ណ្ទាន។ 

ក្តាត សំខាន់ៗ កដេបធេើឲ្យបក្ើត្មានហានភិ្យ័បេើឥណ្ទានជាជ្ក្ុម្ មានដូចជា៖ េំហូរចូេសុទធននារវនិិបោរផ្លទ េ់េេីរបទស (FDI) និងផ្េិត្ផ្េក្នុងជ្សុក្សរុេនន
ទំនិញ និងបសវាក្ម្ម។      

 កផ្អក្បេើារវភិារេត័្ម៌ានេាក្រណ៍្នាបេេអនារត្ ផ្េេ៉ាះោេ់ននមា៉ា ជ្ក្ូបសដាក្ិចាបេើាររណ្នារេស់ ECL រឺម្និមានភាេជាសារវនតបទ ដូបចនះសាខាធនាគារ
រនសបជ្ម្ចចិត្តកក្ត្ជ្ម្ូវននារេបងាើត្េត័្ម៌ានេាក្រណ៍្  នាបេេអនារត្នន PD បដើម្បរីណ្នា ECL។ 

 

(iv). ការវាស់ដវង ECL 

ទិនននយ័សំខាន់ៗ កដេជ្ត្ូវរនបជ្េើសជ្មាេវ់ាស់កវង ECL មានដូចជា៖ 

• េទធភាេននារខក្ខានសង (“PD”) 

• អជ្តាខាត្េងេ់ីារខក្ខានសង (“LGD”) នងិ  

• ទំហំេ៉ាះោេ់េីារខក្ខានសង (“EAD”)។ 

 

សាខាធនាគារ េុំមានទិនននយ័កដេរត្េ់ងេ់ីម្ុនជ្រេជ់្គាន ់បដើម្បកីក្េម្អរំរូក្នុងជ្សុក្សម្រម្យបនាះបទ។  រំរូកដេរនបជ្េើបនាះ រឺទទួេរនេីារោិេ័យក្ណាដ េ បដើម្បី
បធេើារកក្ត្ជ្ម្ូវបេើារកជ្េជ្េួេននមា៉ា ជ្ក្ូ បសដាក្ិចារេស់ក្ម្ពុជា។ 

PD រឺជាាររ៉ា នជ់្េមាណ្ននេទធភាេននារខក្ខានសង ក្នុងក្ំទបុងបេេណាម្យួ។ វាជ្ត្វូរនបររ៉ា នស់ាម ន  បៅក្នុងបេេបវោកត្ម្យួ។ ាររណ្នា រឺកផ្អក្បេើរំរូវាយ
ត្នម្លសថិត្ិ នងិបដ្ឋយបជ្េើឧេក្រណ្ិ៏ វាយត្នម្លបៅតាម្ជ្េបភ្ទបផ្សង រៗេស់សម្ភារ ី និងារជ្េឈម្នងឹាររត្េ់ង។់ រំរូសថិត្ិទាងំបនះ កផ្អក្បេើទិនននយ័ទផី្ារ (ជ្េសិនបេើ
មាន) ក្ិ៏ដូចជាទិនននយ័នផ្ទក្នុង កដេមានទាងំក្តាត េរមិាណ្ និងរុណ្ភាេ។ PDs ជ្ត្ូវរនបររ៉ា នជ់្េមាណ្ បដ្ឋយរិត្អំេីាេក្ណំ្ត្ស់ងតាម្ក្ិចាសនា នងិអជ្តាជ្ត្ូវ
ទូទាត្ក់ដេរនរ៉ា នស់ាម ន។ ាររ៉ា នស់ាម ន រឺកផ្អក្បេើសាថ នភាេេចាុេបនន កដេជ្ត្ូវរនបធេើនិយត័្ក្ម្មបដើម្បោីេេ់ញ្ាូ េនូវាររ៉ា នស់ាម នបេើេក្ខណ្ខណ្ឌ នាបេេអនារត្
កដេនឹងមានផ្េេ៉ាះោេ់ដេ់ PD។ 

LGD រឺជាាររ៉ា នស់ាម នននាររត្េ់ងក់ដេបក្ើត្បឡើងេីារខក្ខាត្សង។ វាកផ្អក្បេើភាេខុសគាន រវាងេំហូរទឹក្ជ្រក្ត់ាម្ក្ិចាសនាកដេដេ់បេេក្ណំ្ត្ ់នងិចំននួទឹក្
ជ្រក្ក់ដេអនក្ឲ្យខាីរេំឹងថ្លនងឹរនម្ក្វញិ បដ្ឋយរិត្េញ្ាូ េទាងំេំហូរទឹក្ជ្រក្េ់ីជ្ទេយេញ្ជា ំ។ រំរូ LGD សជ្មាេជ់្ទេយសក្ម្មកដេគាម នារធានា ជ្ត្ូវរនេិោរណានូវរ
យៈបេេននារជ្េម្ូេរនម្ក្វញិ អជ្តាកដេនឹងជ្េម្ូេរន និងជ្រក្សំ់ណ្ងអត្ីត្ភាេារង្ករ។        ាររណ្នា រឹកផ្អក្តាម្ម្ូេដ្ឋា នននេំហូរទឹក្ជ្រក្អ់េបហារ កដេ
ជ្ត្ូវរនបធេើអេបហារដំេងូបដ្ឋយ EIR នន ឥណ្ទាន។ 

EAD រឺជាាររ៉ា នស់ាម នននារជ្េឈម្នឹងហានភិ្យ័ នាាេេរបិចេទននារខក្ខានសងនាបេេអនារត្ បដ្ឋយរិត្េញ្ាូ េារផ្លល ស់េតូរកដេរនរេំឹងទុក្បៅក្នុងារ
ជ្េឈម្នងឹហានិភ្យ័ បជ្ាយាេេរបិចេទោយារណ៍្ បដ្ឋយរមួ្េញ្ាូ េទាងំារទូទាត្ស់ងជ្រក្ប់ដើម្ និងារជ្រក្ ់នងិារដក្ជ្រក្ក់ដេរនរេំឹងទុក្េីក្ិចាសនាឥណ្ទា
ន។ រំរូននវធិីសាស្រសតរេស់សាខាធនាគារសជ្មាេ ់EAD វលុះេញ្ជា ំងេីារផ្លល ស់េតូរកដេរេំឹងទុក្ននសម្តុ្េយបៅសេ់បេើអាយុាេននផ្េេ៉ាះោេ់ឥណ្ទាន កដេជ្ត្ូវរន
អនុញ្ជញ ត្ិបដ្ឋយេក្ខខណ្ឌ ក្ិចាសនានាបេេេចាុេបនន ដូចជាទជ្ម្ងន់នរេំស់នថលបដើម្ ារទូទាត្ស់ងម្ុនបេេក្ំណ្ត្ ់ឬារទូទាត្ស់ងបេើស ារផ្លល ស់េតូរក្នុងារបជ្េើជ្រស់
ននក្ិចាសនាម្និទានប់ជ្េើជ្រស់ និងសក្ម្មភាេាត្េ់នថយឥណ្ទានជ្ត្ូវរនបធេើបឡើងម្នុបេេផុ្ត្ក្ណំ្ត្ជ់្ត្ូវសង។ សាខាធនាគារ បជ្េើរំរូ EAD កដេវលុះេញ្ជា ំងេីចរតិ្េក្ខ
ណ្ៈននផ្េេជ័្ត្។ 

សាខាធនាគារ វាស់កវង ECL បដ្ឋយរិត្េហីានិភ្យ័ននារខក្ខានសងក្នុងរយៈបេេននក្ចិាសនាអត្េិរមាកដេអងគភាេជ្ត្ូវជ្េឈម្នងឹហានិភ្យ័ឥណ្ទាន បដ្ឋយម្និោេ់
េញ្ាូ េរយៈបេេកវងជាងបនះបទ។ បទាះោ៉ា ងណាក្ិ៏បដ្ឋយ សជ្មាេឧ់េក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ ដូចជាារផ្តេ់ឧេក្រណ៍្ឥណ្ទានអាចបជ្េើជ្រស់បឡើងវញិ កដេរមួ្មានទាងំឥណ្
ទាន នងិសមាសធាតុ្ក្ចិាសនាម្និទានប់ជ្េើជ្រស់ េទធភាេននក្ិចាសនារេស់សាខាធនាគារក្នុងារទាម្ទារសំណ្ង នងិេុេបោេក្ិចាសនាម្និទានប់ជ្េើជ្រស់ បដ្ឋយ
ម្និក្ណំ្ត្េ់ីារជ្េឈម្នងឹាររត្េ់ងឥ់ណ្ទានរេស់សាខាធនាគារ ចំបោះរយៈបេេជូនដំណឹ្ងក្នុងក្ចិាសនា។ ចំបោះឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុកេេបនះ សាខាធនាគារវាស់
កវង ECL ក្នុងរយៈបេេកដេវាជ្ត្ូវរនជ្េឈម្នឹងហានិភ្យ័ឥណ្ទាន បហើយ ECL នឹងម្និជ្ត្ូវរនាត្េ់នថយបដ្ឋយសក្ម្មភាេជ្រេជ់្រងហានិភ្យ័ឥណ្ទានបទ បទាះេីរ
យៈបេេបនាះហួសេីរយៈបេេននក្ិចាសនាអត្ិេរមាក្ិ៏បដ្ឋយ។ ឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុទាងំបនះ ម្និមានរយៈបេេក្ំណ្ត្ច់ាស់ោស់ ឬមានរចនាសម្ពន័ធសងជ្រក្ប់ទ បហើយ
ារេុេបោេក្ិចាសនាមានរយៈបេេខលី។ បទាះោ៉ា ងណា សាខាធនាគារម្និអនុវត្តបៅក្នុងារជ្រេជ់្រងតាម្ធម្មតាេីម្យួនថៃបៅម្យួនថៃ នូវសិទធិក្នុងារេុេបោេ
ឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុទាងំបនះបឡើយ។ បនះបដ្ឋយសារកត្ឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុទាងំបនះ ជ្ត្ូវរនជ្រេជ់្រងក្នុងម្ូេដ្ឋា នជាជ្ក្ុម្ បហើយអាចរនេុេបោេ េុះជ្តាកត្សាខា
ធនាគារដឹងអំេីារបក្ើនបឡើងនូវហានិភ្យ័ឥណ្ទានបៅក្ជ្ម្តិ្ហាេ សីុេីធ។ី        រយៈបេេកវងជាងបនះ ជ្ត្ូវរនរ៉ា នជ់្េមាណ្បដ្ឋយារេិោរណាេីសក្ម្មភាេជ្រេជ់្រងហា
និភ្យ័ឥណ្ទាន កដេសាខាធនាគាររេំឹងថ្លនឹងអនុវត្តបដើម្បាីត្េ់នថយ ECL ឧទាហរណ្ិ៏  ារាត្េ់នថយារក្ំណ្ត្ ់ឬារេុេបោេក្ិចាសនាឥណ្ទាន។ 

ាររណ្នា ECL សជ្មាេប់គាេេំណ្ងរណ្បនយយ រខុឺសគាន នឹងាររណ្នា ECL សជ្មាេប់គាេេំណ្ងចំបោះេទេបញ្ញត្តិបទាះេីជាទិនននយ័ជាបជ្ចើនកដេរនបជ្េើជ្ស
បដៀងគាន ក្ិ៏បដ្ឋយ។ សាខាធនាគារ រនជ្រក្ដថ្លវធិីសាស្រសតសម្ជ្សេ ជ្ត្ូវរនបជ្េើបៅបេេរណ្នា ECL សជ្មាេទ់ាងំបគាេេំណ្ងរណ្បនយយ និងេទេបញ្ញត្តិ។  ភាេខុស
គាន សំខាន់ៗ  រវាងវធិសីាស្រសតកដេជ្ត្ូវរនបជ្េើបដើម្បវីាស់ ECL ជ្សេតាម្ ស.រ.ហ.អ.ក្ 9 បធៀេនឹង បគាេនបោរយកដេជ្ត្ូវរនអនុវត្តសជ្មាេប់គាេេណំ្ងេទ



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៩០ 

   

េបញ្ញត្តិរឺ៖  

• ភាររយននសំវធិានធនបដ្ឋយារោត្ថ់្លន ក្ក់ផ្អក្បៅតាម្ឥណ្ទានរយៈបេេខលី/កវង 

• ចំនួននថៃហួសាេក្ណំ្ត្ស់ង 

• ារេាក្រណ៍្នាបេេអនារត្ននក្តាត មា៉ា ជ្ក្ូបសដាក្ិចា និង 

• េទធភាេននារខក្ខានសង នងិជ្េវត្តិននអជ្តាកដេជ្េម្ូេរនម្ក្វញិ។ 

ារវាស់នន ECL រឺកផ្អក្បេើជ្េរូេរេីីបត្ទម្ៃនម់្ធយម្ននឥណ្ទានរត្េ់ង។់ ជាេទធផ្េ ារវាស់កវងសំវធិានធនខាត្េងរ់ួរកត្ដូចគាន  បដ្ឋយម្និរិត្ថ្លបត្ើារវាស់កវងកផ្អក្
បេើម្ូេដ្ឋា នបទាេ ឬម្ូេដ្ឋា នជាជ្ក្ុម្បនាះបទ (បទាះេីជាារវាស់កវងកផ្អក្បេើម្ូេដ្ឋា នជាជ្ក្ុម្ មានេក្ខណ្ៈជាក្ក់សតងសជ្មាេផ់្េេជ័្ត្ធំ  ៗក្ិ៏បដ្ឋយ)។ ទាក្ទ់ងនងឹារ
វាយត្នម្លថ្លបត្ើមានារបក្ើនបឡើងននហានភិ្យ័ឥណ្ទានជាសារវនត មានភាេោរំចជ់្ត្ូវអនុវត្តារវាយត្នម្លកផ្អក្បេើម្ូេដ្ឋា នជាជ្ក្ុម្ ដូចកដេរនក្ំណ្ត្ខ់ាងបជ្ាម្។ 

រណ្នមី្យួចំននួកដេរនបរៀេចំបឡើងវញិ រនបក្ើនបឡើងបដ្ឋយសារាររកី្ោេដ្ឋេននជម្ៃកូឺ្វតី្-19 កដេវាយត្នម្លថ្លមានហានភិ្យ័ឥណ្ទានខពស់។ បដ្ឋយអនុបោម្
តាម្បគាេនបោរយរេស់ធនាគារជាត្ិននក្ម្ពុជា  អំេីារបរៀេចំឥណ្ទានបឡើងវញិ កដេអនុញ្ជញ ត្ឲ្យអនុវត្តរនរហូត្ដេ់ 3 ដង បដ្ឋយម្និមានផ្េេ៉ាះោេ់ដេ់ចំណាត្់
ថ្លន ក្ឥ់ណ្ទាន។ បដ្ឋយសារាររកី្ោេដ្ឋេននជម្ៃកូឺ្វតី្-19 មានផ្េេ៉ាះោេ់ដេ់បសដាក្ចិាជាសក្េ ោេេ់ញ្ាូ េទាងំជ្េបទសក្ម្ពុជាផ្ងបនាះ សាខាធនាគារ រនបធេើារ
វភិារេកនថម្បទៀត្បដ្ឋយសងាត្ធ់ៃនប់េើារបធេើ   បត្សដនូវភាេជ្រេជ់្គានន់ន ECL កដេមានជ្សាេ។់ 

 

(v). ការដាក់ជាប្កមុ្ដផែកលេើេកាណៈននហានិភ័យរមួ្ 

សាខាធនាគារ រនក្ំណ្ត្នូ់វកផ្នក្សំខាន់ៗ ចំនួន 8 សជ្មាេា់ររណ្នា PD កដេមានេក្ខណ្ៈជ្េហាក្ជ់្េកហេគាន បដ្ឋយកផ្អក្បេើារវភិារតាម្អជ្តាវេិជុំ ដូចកដេ
រនេង្កា ញក្នុងតាោងខាងបជ្ាម្។ កផ្នក្ទាងំបនាះរមួ្មាន៖ 

ផេប័ប្ត ដផនក 

ហិរញ្ញេបទានេុរគេ ហិរញ្ញេបទានេុរគេមានារធានាេីសាខាធនាគារេរបទស 

ហិរញ្ញេបទានេុរគេ ហិរញ្ញេបទានេុរគេេុំមានារធានាេីសាខាធនាគារេរបទស 

ហិរញ្ញេបទានសហជ្គាស ក្ម្ារីេស់ោជរដ្ឋា ភ្រិេជារូេយិេណ័្ណ េរបទសមានារធានា 

ហិរញ្ញេបទានសហជ្គាស ក្ម្ារីេស់ោជរដ្ឋា ភ្រិេជារូេយិេណ័្ណ េរបទសេុំមានារធានា 

ហិរញ្ញេបទានសហជ្គាស ក្ម្ាជីារូេិយេណ័្ណ េរបទសបដ្ឋយមានារវាយត្នម្លចំណាត្ថ់្លន ក្ ់និងមានារធានា 

ហិរញ្ញេបទានសហជ្គាស ក្ម្ាជីារូេិយេណ័្ណ េរបទសបដ្ឋយេុំមានារវាយត្នម្លចណំាត្ថ់្លន ក្ក់ត្មានារធានា 

ហិរញ្ញេបទានសហជ្គាស ក្ម្ាជីារូេិយេណ័្ណ េរបទសបដ្ឋយមានារវាយត្នម្លចំណាត្ថ់្លន ក្ក់ត្េុំមានារធានា 

ហិរញ្ញេបទានសហជ្គាស ក្ម្ាជីារូេិយេណ័្ណ េរបទសបដ្ឋយម្និមានារវាយត្នម្លចំណាត្ថ់្លន ក្ ់និងេុំមានារធានា 

ារដ្ឋក្ជ់ាជ្ក្ុម្ ជ្ត្ូវរនជ្ត្ួត្េនិិត្យបឡើងវញិជាជ្េោបំដើម្បធីានាថ្ល ជ្ក្ុម្នីម្យួៗមានហានិភ្យ័ដូចៗគាន ។ 

 

(vi). ការប្បមូ្េផដ ំហានិភ័យឥណទាន 

 

ារវភិារននារជ្េម្ូេផ្ដុ ំហានភិ្យ័ឥណ្ទានរេស់សាខាធនាគារ បៅតាម្ចំណាត្ថ់្លន ក្ន់មី្យួ នៗនជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ជ្ត្ូវរនេង្កា ញបៅក្នុងតាោងខាងបជ្ាម្។ បេើក្
កេងកត្មានារចងអុេេង្កា ញបផ្សងេីបនះ ចំបោះជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ចំនួនទឹក្ជ្រក្ប់ៅក្នុងតាោងបនះេង្កា ញេីត្នម្លបោងដ



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៩១ 

   

 

 

 

(vii). ការវភិាគគ ណភាពឥណទាន 

ារវភិារេីារជ្េឈម្នឹងហានិភ្យ័ឥណ្ទានរេស់សាខាធនាគារ បៅតាម្ចំណាត្ថ់្លន ក្ន់មី្យួ នៗនជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ារវាយត្នម្លនផ្ទក្នុង នងិ “ដណំាក្ា់េ” បដ្ឋយ
ម្និរិត្េីផ្េេ៉ាះោេ់ននជ្ទេយេញ្ជា  ំឬារេជ្ងងឹ ឥណ្ទានបផ្សងបទៀត្ ជ្ត្ូវរនេង្កា ញបៅក្នុងតាោងខាងបជ្ាម្។ បេើក្កេងកត្មានារចងអុេេង្កា ញបផ្សងេីបនះ ចំបោះ
ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ចំនួនទឹក្ជ្រក្ប់ៅក្នុងតាោងបនះេង្កា ញេីត្នម្លបោងដុេ។

 
 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 

 
ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

  
(ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

សម្ត េយលៅធនាោរជាតិ និងធនាោរនានា
ាម្រេំស់នថ្ាលដើម្     

ារជ្េម្ូេផ្ដុ ំតាម្វស័ិយ៖     

ជ្រឹះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុ 392,694,329 1,599,836,697 383,111,146 1,549,684,586 
ឥណទានផតេ់ដេ់អតិថិ្ជ្នាម្រេំស់នថ្ាលដើម្     

ារជ្េម្ូេផ្ដុ ំតាម្វស័ិយ៖     

ារេក្ប់រះដុ ំ 169,473,354 690,434,444 195,171,044 789,466,873 

សណាា គារនិងបភាជនីយដ្ឋា ន 171,889,715 700,278,699 126,247,380 510,670,652 

ារជួេ និងសក្ម្មភាេ ភ្ត្ិសនាជ្េត្ិេត្ត ិ 133,953,724 545,727,472 168,852,061 683,006,587 

សំណ្ង ់ 93,219,909 379,777,909 96,573,926 390,641,531 

េក្ោ់យ 86,273,357 351,477,656 96,842,178 391,726,610 

េំបៅដ្ឋា ន  83,616,434 340,653,352 84,535,715 341,946,967 

ជ្រឹះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុ 59,619,374 242,889,330 65,684,579 265,694,122 

ផ្េិត្ក្ម្ម 39,809,696 162,184,702 43,633,693 176,498,288 

សក្ម្មភាេអចេនជ្ទេយ 26,086,952 106,278,242 28,543,327 115,457,758 

អរគិសន ី 10,063,491 40,998,662 11,171,450 45,188,515 

ារដឹក្ជញ្ជូ ន នងិាររក្ាទុក្ 9,341,262 38,056,301 10,537,031 42,622,290 

ក្សិក្ម្ម 5,397,210 21,988,234 12,051,499 48,748,313 

ារជីក្យក្ករ ៉ា និងារយក្ថម 665,684 2,711,997 2,156,790 8,724,215 

បផ្សង  ៗ 2,919,953 11,895,889 3,517,413 14,227,936 

 892,330,115 3,635,352,889 945,518,086 3,824,620,657 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៩២ 

   

 
 

 ដំណាក្ា់េទី 1 ដំណាក្ា់េទី 2 ដំណាក្ា់េទី 3 សរុេ 
នថ្ៃទី31 ដខធនូ ឆ្ន ំ2020 ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 
 

    (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
ប្បាក់បលញ្ញើលៅធនាោរនានា៖      

ឥណ្ទានធម្មតា 51,897,679 - - 51,897,679 209,926,112 

ារខាត្េងសំ់វធិានធន  (136,992) - - (136,992) (554,133) 

ត្នម្លបោង 51,760,687 - - 51,760,687 209,371,979 

ឥណទានផតេ់ដេ់អតិថិ្ជ្ន៖      

ឥណ្ទានធម្មតា 767,792,064 172,997,810 - 940,789,874 3,805,495,038 

ឥណ្ទានឃ្ល បំម្ើេ - 4,728,213 - 4,728,213 19,125,619 

ឥណ្ទានបជ្ាម្សដងដ់្ឋ - - - - - 

ជាេស់ងសយ័ - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ដំណាក្ា់េទី 1 ដំណាក្ា់េទី 2 ដំណាក្ា់េទី 3 សរុេ 
នថ្ៃទី31 ដខធនូ ឆ្ន ំ2021 ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 
     (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
ប្បាក់បលញ្ញើលៅធនាោរនានា៖      

ឥណ្ទានធម្មតា 69,166,478 - - 69,166,478 281,784,232 

ារខាត្េងសំ់វធិានធន (683,078) - - (683,078) (2,782,860) 

ត្នម្លបោង 68,483,400 - - 68,483,400 279,001,372 

ឥណទានផតេ់ដេ់អតិថិ្ជ្ន៖      

ឥណ្ទានធម្មតា 726,113,029 734,673 - 726,847,702 2,961,177,538 

ឥណ្ទានឃ្ល បំម្ើេ - 165,482,413 - 165,482,413 674,175,351 

ឥណ្ទានបជ្ាម្សដងដ់្ឋ - - - - - 

ជាេស់ងសយ័ - - - - - 

ឥណ្ទានខាត្េង ់ - - - - - 

 726,113,029 166,217,086 - 892,330,115 3,635,352,889 

ារខាត្េងសំ់វធិានធន (1,521,081) (3,066,339) - (4,587,420) (18,689,150) 

ត្នម្លបោង 724,591,948 163,150,747 - 887,742,695 3,616,663,739 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៩៣ 

   

ឥណ្ទានខាត្េង ់ - - - - - 

 767,792,064 177,726,023 - 945,518,086 3,824,620,657 

ារខាត្េងសំ់វធិានធន  (1,720,653) (3,750,789) - (5,471,442) (22,131,982) 
 តនម្ាលោង 766,071,411 173,975,234 - 940,046,644 3,802,488,675 

 

តាោងបនះសបងខេេីារខាត្េងសំ់វធិានធន នាចុងារយិេរបិចេទ តាម្ជ្េបភ្ទននហានិភ្យ័/ជ្ទេយសក្ម្ម។ 
 

 2021 2020 
 

ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 
 

 (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

សំវធិានធនខាតបង់ាម្ប្បលភទ     

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើបៅធនាគារនានា 683,078 2,782,860 136,992 554,133 

ឥណ្ទានផ្តេ់ដេ់អត្ិថិជន តាម្រេំស់នថលបដើម្ 4,587,420 18,689,150 5,471,442 22,131,982 
 

5,270,498 21,472,010 5,608,434 22,686,115 

តាោងខាងបជ្ាម្វភិារេីេកជ្ម្េជ្ម្ួេននសំវធិានធនខាត្េងក់្នុងារយិេរបិចេទ តាម្ជ្េបភ្ទននជ្ទេយសក្ម្ម។ 

 

សំវធិានធនខាតបង់ - ប្បាក់បលញ្ញើលៅធនាោរនានា 
 

 2021 

 ដំណាក្ា់េទី 1 
ដំណាក្ា់េទី 

2 ដំណាក្ា់េទី 3 សរុេ 
 

ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 
 

    (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
      

នានថៃទ1ី កខម្ក្ោ 136,992 - - 136,992 554,133 

េកជ្ម្េជ្ម្ួេននសំវធិានធនខាត្េង ់ 546,086 - - 546,086 2,221,478 

េបម្អៀងេីារេតូររូេិយេណ័្ណ    - - - - 7,249 

នានថៃទ3ី1 កខធនូ 683,078 - - 683,078 2,782,860 

 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៩៤ 

   

 

 

 

សំវធិានធនខាតបង់ - ឥណទានផដេ់ដេ់អតិថិ្ជ្នាម្រេំស់នថ្ាលដើម្ 
 

 2021 

 ដំណាក្ា់េទី 1 ដំណាក្ា់េទី 2 ដំណាក្ា់េទី 3 សរុេ 
 

ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 
 

    (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
      

នានថៃទី1 កខម្ក្ោ 1,824,746 3,094,174 552,522 5,471,442 22,131,982 

េកជ្ម្េជ្ម្ួេននសំវធិានធនខាត្េង ់      

- ារបផ្ទរបៅដំណាក្ា់េទ ី1 894,038 (894,038) - - - 

- ារបផ្ទរេីដំណាក្ា់េទ ី1 (937,095) 937,095 - - - 

- ារបផ្ទរបៅដំណាក្ា់េទ ី3 - - - - - 

- បក្ើនបឡើងេេីកជ្ម្េជ្ម្ួេនន                        
ហានិភ្យ័ឥណ្ទាន 31,390 575 - 31,965 130,034 

- ថយចុះបដ្ឋយសារេកជ្ម្េជ្ម្េួនន                        
ហានិភ្យ័ឥណ្ទាន (165,947) (362,319) - (528,266) (2,148,986) 

 2020 

 

ដំណាក្ា់េ
ទី 1 

ដំណាក្ា់េ
ទី 2 

ដំណាក្ា់េ
ទី 3 សរុេ 

 
ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

 
    (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

 
     

នានថៃទ1ី កខម្ក្ោ 34,883 - - 34,883 141,102 

េកជ្ម្េជ្ម្ួេននសំវធិានធនខាត្េង ់ 102,109 - - 102,109 416,298 

េបម្អៀងេីារេតូររូេិយេណ័្ណ  - - - - (3,267) 

នានថៃទ3ី1 កខធនូ 136,992 - - 136,992 554,133 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៩៥ 

   

ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុថមីកដេរន
េបងាើត្ ឬទិញ 296,917 1,950 - 298,867 1,215,791 

ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុកដេឈេទ់ទួេ
សាគ េ់ (329,395) (400,250) (552,522) (1,282,167) (5,215,855) 

ារេតូររូេិយេណ័្ណ េរបទស និង            
េកជ្ម្េជ្ម្ួេបផ្សង  ៗ (93,573) 689,152 - 595,579 2,422,814 

េបម្អៀងេីារេតូររូេិយេណ័្ណ  - - - - 153,370 

នានថៃទ3ី1 កខធនូ 1,521,081 3,066,339 - 4,587,420 18,689,150 
      

 

 2020 

 ដំណាក្ា់េទី 1 ដំណាក្ា់េទី 2 ដំណាក្ា់េទី 3 សរុេ 
 

ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 
 

    (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
      

នានថៃទ1ី កខម្ក្ោ 9,694,507 344,899 281,801 10,321,207 42,058,919 

េកជ្ម្េជ្ម្ួេននសំវធិានធនខាត្េង ់      

- ារបផ្ទរបៅដំណាក្ា់េទី 1 - - - - - 

- ារបផ្ទរេីដំណាក្ា់េទី 1 (1,675,211) 1,404,490 270,721 - - 

- ារបផ្ទរបៅដំណាក្ា់េទី 3 - - - - - 

- បក្ើនបឡើងេេីកជ្ម្េជ្ម្ួេនន                        
ហានិភ្យ័ឥណ្ទាន 26 1,404,490 - 1,404,515 5,726,209 

- ថយចុះបដ្ឋយសារេកជ្ម្េជ្ម្េួនន  
ហានិភ្យ័ឥណ្ទាន (5,026,408) (180,725) - (5,207,133) (21,229,482) 

ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុថមីកដេរន
េបងាើត្ ឬទិញ 523,133 259,826 - 782,959 3,192,124 

ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុកដេឈេ់
ទទួេសាគ េ់ (1,691,300) (138,806) - (1,830,106) (7,461,343) 

េបម្អៀងេីារេតូររូេិយេណ័្ណ  - - - - (154,445) 

នានថៃទ3ី1 កខធនូ 1,824,746 3,094,174 552,522 5,471,442 22,131,982 
 

     
 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៩៦ 

   

សំវធិានធនខាតបង់ - កិចចសនាឥណទាន 
 

 2020 

 ដំណាក្ា់េទី 1 ដំណាក្ា់េទី 2 ដំណាក្ា់េទី 3 សរុេ 

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

     (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

      

នានថៃទ1ី កខម្ក្ោ 10,718 - - 10,718 43,676 

េកជ្ម្េជ្ម្ួេននសំវធិានធនខាត្
េង៖់      

- ារបផ្ទរបៅដំណាក្ា់េទី 1 - - - - - 

- ារបផ្ទរបៅដំណាក្ា់េទី 2 - - - - - 

- ារបផ្ទរបៅដំណាក្ា់េទី 3 - - - - - 

ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុថមីកដេ            
រនេបងាើត្ ឬទិញ - - - - - 

ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុកដេឈេ់
ទទួេសាគ េ់ (10,718) - - (10,718) (43,697) 

េបម្អៀងេីារេតូររូេិយេណ័្ណ    - - - - 21 

នានថៃទ3ី1 កខធនូ - - - - - 

 

េត័្ម៌ានេកនថម្ អំេេីកជ្ម្េជ្ម្េួជាសារវនតននត្នម្លបោងដុេរេស់ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុអឡុំងារយិេរបិចេទ   កដេបធេើឲ្យមានារផ្លល ស់េតូរសំវធិានធនខាត្េង ់ជ្ត្ូវរន
េង្កា ញក្នុងតាោងខាងបជ្ាម្៖ 

 

ប្បាក់បលញ្ញើលៅធនាោរនានាាម្រេំស់នថ្ាលដើម្ 
 

 2021 

 ដំណាក្ា់េទី 1 ដំណាក្ា់េទី 2 ដំណាក្ា់េទី 3 សរុេ 

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

     (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

      

នានថៃទ1ី កខម្ក្ោ 51,897,679 - - 51,897,679 209,926,112 

េកជ្ម្េជ្ម្ួេននត្នម្លបោងដុេ 17,268,799 - - 17,268,799 70,249,474 

េបម្អៀងេីារេតូររូេិយេណ័្ណ    - - - - 1,608,646 

នានថៃទ3ី1 កខធនូ 69,166,478 - - 69,166,478 281,784,232 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៩៧ 

   

 

 2020 

 ដំណាក្ា់េទី 1 ដំណាក្ា់េទី 2 ដំណាក្ា់េទី 3 សរុេ 

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

     (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

      

នានថៃទ1ី កខម្ក្ោ 11,192,503 - - 11,192,503 45,609,450 

េកជ្ម្េជ្ម្ួេននត្នម្លបោងដុេ 40,705,176 - - 40,705,176 164,937,373 

េបម្អៀងេីារេតូររូេិយេណ័្ណ    - - - - (620,711) 

នានថៃទ3ី1 កខធនូ 51,897,679 - - 51,897,679 209,926,112 

 

ឥណទានផដេ់ដេ់អតិថិ្ជ្នាម្រេំស់នថ្ាលដើម្ 
 

 2021 

 ដំណាក្ា់េទី 1 ដំណាក្ា់េទី 2 ដំណាក្ា់េទី 3 សរុេ 
 

ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 
 

    (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
      

នានថៃទី1 កខម្ក្ោ 940,599,788 4,192,234 726,064 945,518,086 3,824,620,657 

េកជ្ម្េជ្ម្ួេននត្នម្លបោងដុេ៖      

- ារបផ្ទរេីដំណាក្ា់េទី 1 90,329,340 (90,329,340) - - - 

- ារបផ្ទរបៅដំណាក្ា់េទី 2 (112,810,279) 112,810,279 - - - 

- ារបផ្ទរបៅដំណាក្ា់េទី 3 - - - - - 

ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុថមីកដេ            
រនេបងាើត្ ឬទិញ 165,723,621 465,318 - 166,188,939 676,056,604 

ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុកដេ           
ឈេទ់ទួេសាគ េ់ (153,362,827) (19,155,452) (726,064) (173,244,343) (704,757,987) 

េកជ្ម្េជ្ម្ួេបផ្សង  ៗ (204,366,614) 158,234,047 - (46,132,567) (187,667,283) 

េបម្អៀងេីារេតូររូេិយេណ័្ណ    - - - - 27,100,897 

នានថៃទី31 កខធនូ 726,113,029 166,217,086 - 892,330,115 3,635,352,889 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៩៨ 

   

 

 

កិចចសនាឥណទាន  
 

 2020 

 ដំណាក្ា់េទី 1 ដំណាក្ា់េទី 2 ដំណាក្ា់េទី 3 សរុេ 
 

ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 
 

    (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
 

     

នានថៃទ1ី កខម្ក្ោ 1,108,187 - - 1,108,187 4,515,862 

េកជ្ម្េជ្ម្ួេននចំនួនក្នុងក្ចិា
សនា៖      

- ារបផ្ទរបៅដំណាក្ា់េទី 1 - - - - - 

- ារបផ្ទរបៅដំណាក្ា់េទី 2 - - - - - 

- ារបផ្ទរបៅដំណាក្ា់េទី 3 - - - - - 

 
 2020 

 ដំណាក្ា់េទី 1 ដំណាក្ា់េទី 2 ដំណាក្ា់េទី 3 សរុេ 
 

ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 
 

    (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
      

នានថៃទ1ី កខម្ក្ោ 883,702,080 3,696,103 821,176 888,219,359 3,619,493,888 

េកជ្ម្េជ្ម្ួេននត្នម្លបោងដុេ៖      

- ារបផ្ទរេីដំណាក្ា់េទ ី1 (3,098,103) 3,090,770 7,333 - - 

- ារបផ្ទរបៅដំណាក្ា់េទ ី2 - - - - - 

- ារបផ្ទរបៅដំណាក្ា់េទ ី3 - - - - - 

ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុថមីកដេ            
រនេបងាើត្ ឬទិញ 230,247,012 8,994,983 - 239,241,995 975,389,613 

ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុកដេឈេ់
ទទួេសាគ េ់ (145,834,529) (11,597,347) - (157,431,876) (641,849,759) 

ារេុេបោេ - - (102,445) (102,445) (417,668) 

េកជ្ម្េជ្ម្ួេបផ្សង  ៗ (24,416,672) 7,726 - (24,408,946) (99,515,273) 

េបម្អៀងេីារេតូររូេិយេណ័្ណ    - - - - (28,480,144) 

នានថៃទ3ី1 កខធនូ 940,599,788 4,192,234 726,064 945,518,086 3,824,620,657 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ៩៩ 

   

ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុថមីកដេ            
រនេបងាើត្ ឬទិញ - - - - - 

      

ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុកដេឈេ់
ទទួេសាគ េ់ (1,108,187) - - (1,108,187) (4,518,078) 

េបម្អៀងេីារេតូររូេិយេណ័្ណ    - - - - 2,216 

នានថៃទ3ី1 កខធនូ - - - - - 

 

សថិត្បៅបជ្ាម្នីត្ិវធិីជ្ត្ួត្េិនតិ្យរេស់សាខាធនគារ ារបក្ើនបឡើងននហានិភ្យ័ឥណ្ទានជាសារវនត ជ្ត្ូវរនក្ំណ្ត្ម់្ុនបេេកដេហានិភ្យ័ននារខក្ខានសងរនបក្ើត្បឡើង 
បហើយោ៉ា ងយូរេំផុ្ត្បៅបេេកដេឥណ្ទាន  ហួសាេក្ណំ្ត្ស់ងសជ្មាេរ់យៈបេេកដេបសមើរ ឬបេើស 15នថៃ សំោេឥ់ណ្ទានរយៈបេេខលី និងបសមើរឬបេើស 30នថៃ 
សជ្មាេឥ់ណ្ទានរយៈបេេកវង។ វាជាក្រណី្កដេភារបជ្ចើនសជ្មាេឥ់ណ្ទានផ្តេ់ដេ់ អត្ិថិជន។ តាោងខាងបជ្ាម្ េង្កា ញនូវារវភិារត្នម្លបោងដុេននឥណ្ទានផ្តេ់
ដេ់អត្ិថជិន តាម្សាថ នភាេហួសាេក្ំណ្ត្ស់ង។ 

 

 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 

 ត្នម្លបោងដុេ សំវធិានធនខាត្េង ់ ត្នម្លបោងដុេ សំវធិានធនខាត្េង ់

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ 

ឥណទានផដេ់ដេ់អតិថិ្ជ្ន៖     

0-29 នថៃ 888,966,811 4,522,595 940,789,874 5,370,160 

30-59 នថៃ 2,439,092 46,732 1,320,584 26,310 

60-89 នថៃ 924,212 18,093 3,407,628 74,972 

90-180 នថៃ - - - - 

បេើសេ ី180 នថៃ - - - - 

សរុេ 892,330,115 4,587,420 945,518,086 5,471,442 

រិត្ជាោនប់រៀេ   កំណ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 3,635,352,889 18,689,150 3,824,620,657 22,131,982 

(viii). វតថ បញ្ច ំរកាទ កជាប្ទពយធានា និងការពប្ងឹងឥណទានលផេងលទៀត 

សាខាធនាគារ រនានា់េជ់្ទេយេញ្ជា ំជាេំបៅដ្ឋា នសជ្មាេឥ់ណ្ទានកដេមានទំហធំំ បហើយជ្ទេយេញ្ជា ទាងំបនាះរមួ្មានដីធលី ផ្ទះ នងិអាគារ ។  បគាេនបោរយរេស់
សាខាធនាគារ រឺផ្តេ់ជូនម្ូេនិធិរហូត្ដេ់ 70%   ននត្នម្លរេស់ជ្ទេយេញ្ជា ។ំ េុំមានារផ្លល ស់េតូរបៅក្នុងបគាេនបោរយជ្ទេយេញ្ជា ំរេស់សាខាធនាគារ ក្នុងអំឡុង
ារយិេរបិចេទ បនះបទ។ 

ខ. ហានិភ័យទីផារ 

សាខាធនាគារ ជ្េឈម្នឹងហានិភ្យ័ទីផ្ារ កដេជាហានភិ្យ័បធេើឲ្យត្នម្លសម្ជ្សេ ឬេំហូរទឹក្ជ្រក្ន់ាបេេអនារត្រេស់ឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុមានារកជ្េជ្េួេ បដ្ឋយសារ
កត្ារផ្លល ស់េដូរត្នម្លទីផ្ារ។ ហានិភ្យ័ទីផ្ារ បក្ើត្បឡើងេីអជ្តាារជ្រក្ច់ំហ និងរូេិយេណ័្ណ  និងផ្េិត្ផ្េម្ូេធន កដេទាងំអស់បនះជ្ត្ូវជ្េឈម្នងឹ េកជ្ម្េជ្ម្ួេទីផ្ារ
ទូបៅ និងជាក្ោ់ក្ ់និងេកជ្ម្េជ្ម្ួេននក្ជ្ម្តិ្អសថិរភាេននអជ្តាទីផ្ារ ឬត្នម្លទផី្ារដូចជា អជ្តាារជ្រក្ ់រមាល ត្ឥណ្ទាន អជ្តាេដូររូេិយេណ័្ណ េរបទស និងត្នម្លម្ូេធន។ 

ការប្គប់ប្គងហានិភ័យទីផ្ 

បគាេេំណ្ងននារជ្រេជ់្រងហានិភ្យ័ទីផ្ាររេស់សាខាធនាគារ រឺបដើម្បជី្រេជ់្រងនិងជ្ត្តួ្េិនិត្យហានិភ្យ័ទីផ្ារបដើម្បេីបងាើនផ្េចំបណ្ញបេើហានភិ្យ័នឹងបធេើឲ្យជ្រក្ដ
ថ្លមានេទធភាេសងេំណុ្េ។ 

រណ្ៈជ្រេជ់្រងមានភារៈទទេួខុសជ្ត្ូវបេើារជ្ត្ួត្េិនិត្យហានិភ្យ័សនទនីយភាេបដើម្បបីធេើឲ្យជ្រក្ដថ្លារជ្រេជ់្រងហានិភ្យ័ទីផ្ារទូទាងំសាខាធនាគារជ្េក្េបដ្ឋយ



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ១០០ 

   

ជ្េសិទធភាេ។ ក្ជ្ម្តិ្ននសិទធអិណំាច និងារទទួេខុសជ្ត្ូវជាក្ោ់ក្ទ់ាក្ទ់ងនឹងារជ្រេជ់្រងហានិភ្យ័ទផី្ារ ជ្ត្ូវរនោត្ត់ាងំឲ្យរណ្ៈក្មាម ធិារហានិភ្យ័  ទីផ្ារតាម្
ារសម្ជ្សេ។  

សក្ម្មភាេជ្រេជ់្រងហានិភ្យ័ទីផ្ារសំខាន់ៗ  រឺ៖  

• ារក្ំណ្ត្អ់ត្តសញ្ជញ ណ្ហានភិ្យ័ទីផ្ារសំខាន់ៗ  នងិក្តាត ជំរុញរេស់វា 

• ារវាស់កវងបដ្ឋយឯក្ោជយ និងវាយត្នម្លបេើហានភិ្យ័ទីផ្ារសំខាន់ៗ  នងិក្តាត ជំរុញរេស់វា 

• ារបជ្េើជ្រស់េទធផ្េ និងាររ៉ា នស់ាម នជាម្ូេដ្ឋា នសជ្មាេា់រជ្រេជ់្រងហានភិ្យ័/អត្ថជ្េបោជនទ៍ទួេរនម្ក្វញិរេស់សាខាធនាគារ និង  

• ជ្ត្ួត្េិនិត្យហានិភ្យ័ និងារោយារណ៍្អំេីេញ្ជា ទាងំបនាះ។ 

សាខាធនាគារ បជ្េើជ្រស់ឧេក្រណ៍្េរមិាណ្ នងិរុណ្ភាេជាបជ្ចើន បដើម្បជី្រេជ់្រង និងតាម្ដ្ឋនហានភិ្យ័ទីផ្ារ។ កដនក្ណំ្ត្ន់នេរមិាណ្សជ្មាេត់្នម្លសម្ជ្សេ និងភាេ
របំញាចននជ្រក្ច់ំណូ្េសុទធ ារបធេើបត្សតភាេតានត្ឹង ារវភិារបសណារយី៉ាូ និងសមាមាជ្ត្បេើបដើម្ទុនបសដាក្ចិា ជ្ត្ូវរនបជ្េើបដើម្បេីជ្ងឹងនូវភាេបជឿជាក្ ់    សជ្មាេហ់ានិ
ភ្យ័ទីផ្ាររេស់សាខាធនាគារ។ ក្តាត េរមិាណ្ និងរុណ្ភាេកដេក្ំណ្ត្ហ់ានិភ្យ័ត្នម្លទីផ្ារ ជ្ត្ូវរនក្ំណ្ត្ប់ដ្ឋយរណ្ៈជ្រេជ់្រង បដ្ឋយបោងបៅបេើារជ្រេជ់្រង
ម្ូេធនបសដាក្ចិារេស់សាខាធនាគារ។ កផ្អក្បេើារវភិាររុណ្ភាេ និងេរមិាណ្សមាមាជ្ត្ ម្ុខង្ករហានិភ្យ័ទីផ្ារក្ណំ្ត្េ់ហីានភិ្យ័រេំឹងទុក្ នាបេេអនារត្ បដ្ឋយ
សហារជាម្យួម្ុខង្ករហិរញ្ញ វត្ថុ ាររត្េ់ងស់ាត នុេេហិរញ្ញ វត្ថុ និងក្ណំ្ត្សំ់បណ្ើ រសជ្មាេស់ក្ម្មភាេេកនថម្បទៀត្ កដេជ្ត្ូវរនេិភាក្ាជាម្យួ អងគភាេទីផ្ារ។ ារ
បផ្លត ត្បេើហានិភ្យ័ ជ្ត្ូវរនដ្ឋក្ក់្ំហិត្បដ្ឋយផ្លទ េ់ជាម្យួនឹងកដនក្ណំ្ត្ជ់ាក្ោ់ក្ ់ ឬជ្ត្ូវរនបជៀសវាងបដ្ឋយជ្េបោេ បដ្ឋយបជ្េើរចនាសម្ពន័ធកដនក្ំណ្ត្ក់ដេរន
េណ៌្នាខាងបេើ។ ររយារណ៍្ហានិភ្យ័ទផី្ារកដេវលុះេញ្ជា ំងេីារេង្កា ញរេស់សាខាធនាគារ ារបផ្លត ត្បេើហានិភ្យ័ េទធផ្េបធេើបត្សតភាេតានត្ឹង ជ្ត្ូវរនេិនិត្យ
បឡើងវញិជាបរៀងោេ់នថៃ។ សក្ម្មភាេសម្ជ្សេ ជ្ត្ូវរនបធេើបឡើងបៅបេេោរំច ់រមួ្ទាងំារេិនិត្យបឡើងវញិនូវបគាេនបោរយជ្រេជ់្រងហានភិ្យ័ទផី្ារ និងកដនក្ណំ្ត្់
កដេោក្េ់ន័ធ បដើម្បធីានាថ្លបគាេេំណ្ងននារជ្រេជ់្រងហានិភ្យ័   ទីផ្ាររេស់សាខាធនាគារ ជ្ត្ូវរនេំបេញ។ 

ារជ្េឈម្នឹងហានភិ្យ័ទីផ្ាររេស់សាខាធនាគារ រឺទាក្ទ់ងនឹងអជ្តាារជ្រក្ ់និងហានភិ្យ័េីារេដូររូេិយេណ័្ណ របទស។ សាខាម្និមានឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុណាកដេជ្ត្ូវ
ជ្េឈម្នងឹហានិភ្យ័ត្នម្លបឡើយ។ 

ម្និមានារផ្លល ស់េតូរបៅ បេើារជ្េឈម្រេស់សាខាធនាគារចបំោះហានិភ្យ័ទីផ្ារ ឬេក្ខណ្ៈកដេហានិភ្យ័ទាងំបនះជ្ត្ូវរនជ្រេជ់្រង នងិវាស់កវងបនាះបទ។ 

 

(i). ហានិភ័យពីការបដូ ររបិូយប័ណណរលទស 

សាខាធនាគារ បធេើអាជីវក្ម្មបៅក្នុងជ្េះោជាណាចជ្ក្ក្ម្ពុជា នងិបធេើជ្េត្ិេត្ដិារជារូេិយេណ័្ណ ជ្រក្ដុ់ោល រអាបម្រកិ្ នងិជ្រក្ប់រៀេ។ ហានភិ្យ័េីារេដូររូេិយេណ័្ណ របទស បក្ើត្
បឡើងេីជ្េត្ិេត្ដិារោណិ្ជជក្ម្មនាបេេអនារត្ និងារទទេួសាគ េ់ជ្ទេយសក្ម្ម និងេណុំ្េកដេជារូេិយេណ័្ណ ម្យួ កដេម្និកម្នជារូេិយេណ័្ណ ម្ុខង្កររេស់សាខាធ
នាគារ។ 

សម្តុ្េយននជ្ទេយសក្ម្ម នងិេណុំ្េជារូេិយវត្ថុ ជ្ត្ូវរនារក្ំណ្ត្ជ់ារូេិយេណ័្ណ  មានដូចខាងបជ្ាម្៖ 
 

 ជ្េបភ្ទននរូេិយេណ័្ណ  សម្ម្េូដុោល រអាបម្រកិ្ 

នានថ្ៃទី31 ដខធនូ ឆ្ន ំ2021 ដុោល រអាបម្រកិ្ ជ្រក្ប់រៀេ សរុេ 
    

ប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ កន ងារាងត េយការ    

សាចជ់្រក្ក់្នុងនដ 9,402,255 846,874 10,249,129 

សម្តុ្េយបៅធនាគារក្ណាត េ 306,456,171 17,071,680 323,527,851 

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើបៅធនាគារនានា 65,223,096 3,943,382 69,166,478 

ឥណ្ទានផ្តេ់ដេ់អត្ិថិជន 801,464,710 90,865,405 892,330,115 

ជ្ទេយសក្ម្មបផ្សង  ៗ 603,106 - 603,106 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ សរ ប 1,183,149,338 112,727,341 1,295,876,679 

បំណ េហិរញ្ញវតថ     



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ១០១ 

   

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើរេស់ធនាគារនានា 913,862,478 - 913,862,478 

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើរេស់អត្ិថិជន 35,126,011 439,701 35,565,712 

ជ្រក្ក់្ម្ា ី - 67,378,485 67,378,485 

េំណុ្េបផ្សង  ៗ 1,705,241 - 1,705,241 

េំណុ្េភ្ត្ិសនា 3,123,059 - 3,123,059 
បំណ េហិរញ្ញវតថ សរ ប 953,816,789 67,818,186 1,021,634,975 
ោថ នភាពប្ទពយសកម្មស ទធ 229,332,549 44,909,155 274,241,704 
គិតជាពាន់លរៀេ (កំណត់សម្គា េ់ 6) 934,300,805 182,959,897 1,117,260,702 
 

 ជ្េបភ្ទននរូេិយេណ័្ណ  សម្ម្ូេដុោល រអាបម្រកិ្ 
នានថ្ៃទី31 ដខធនូ ឆ្ន ំ2020  

(ការរាយការណ៍ល ើងវញិ) ដុោល រអាបម្រកិ្ ជ្រក្ប់រៀេ សរុេ 

    
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ កន ងារាងត េយការ    

សាចជ់្រក្ក់្នុងនដ 9,473,591 1,019,683 10,493,274 

សម្តុ្េយបៅធនាគារក្ណាដ េ 303,611,029 27,602,438 331,213,467 

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើបៅធនាគារនានា 50,283,979 1,613,700 51,897,679 

ឥណ្ទានផ្តេ់ដេ់អត្ិថិជន 844,105,865 101,412,221 945,518,086 

ជ្ទេយសក្ម្មបផ្សង  ៗ 511,048 - 511,048 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ សរ ប 1,207,985,512 131,648,042 1,339,633,554 

បំណ េហិរញ្ញវតថ     

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើរេស់ធនាគារនានា 963,779,250 - 963,779,250 

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើរេស់អត្ិថិជន 39,535,229 549,495 40,084,724 

ជ្រក្ក់្ម្ា ី - 92,796,455 92,796,455 

េំណុ្េបផ្សង  ៗ 984,525 - 984,525 

េំណុ្េភ្ត្ិសនា 3,125,700 - 3,125,700 
បំណ េហិរញ្ញវតថ សរ ប 1,007,424,704 93,345,950 1,100,770,654 

ោថ នភាពប្ទពយសកម្មស ទធ 200,560,808 38,302,092 238,862,900 

គិតជាពាន់លរៀេ (កំណត់សម្គា េ់ 6) 811,268,468 154,931,962 966,200,430 
 

 

ការវភិាគរលំញាចននរបិូយប័ណណបរលទស 

សាខាធនាគារ ជ្ត្ូវមានហានិភ្យ័ជាចម្បងបេើរូេិយេណ័្ណ ជាជ្រក្ប់រៀេ។ េុំមានារវភិារភាេរបំញាចណាម្យួជ្ត្ូវរនេង្កា ញបៅក្នុងររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុបទ បដ្ឋយ
បហតុ្ថ្លភាេកជ្េជ្េួេននអជ្តាេតូរជ្រក្ម់ានក្ជ្ម្តិ្ទាេ បៅក្នុងរយៈបេេ 5 ឆាន ចុំងបជ្ាយបនះ រណ្ៈជ្រេជ់្រងម្និរេំងឹថ្លមានភាេកជ្េជ្េូេជាសារវនតបៅក្នុងចំបណ្ញ ឬ 
ខាត្បឡើយ។



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ១០២ 

   

 

(ii)  ហានិភ័យអប្ាការប្បាក់ 

ហានិភ្យ័អជ្តាារជ្រក្ ់ រជឺាហានិភ្យ័កដេេំហូរទកឹ្ជ្រក្ន់ាបេេអនារត្ននឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុនឹងកជ្េជ្េួេបដ្ឋយសារកត្ារផ្លល ស់េតូរអជ្តាារជ្រក្ទ់ីផ្ារ។ ហានិ
ភ្យ័អជ្តាារជ្រក្ស់ម្ជ្សេ រឺជាហានភិ្យ័កដេត្នម្លឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុនឹងកជ្េជ្េួេបដ្ឋយសារកត្ារផ្លល ស់េតូរអជ្តាារជ្រក្ទ់ីផ្ារ។ ក្ជ្ម្តិ្ារជ្រក្អ់ាចនឹងបក្ើនបឡើង
បដ្ឋយសារេទធផ្េេីារផ្លល ស់េតូរ បហើយអាចាត្េ់នថយារខាត្េងក់្នុងក្រណី្កដេ  ជ្េឹត្ិតារណ៍្ននេកជ្ម្េជ្ម្ួេម្និរេំងឹទុក្បក្ើត្មានបឡើង។ បៅដំណាក្ា់េបនះ រណ្ៈ
ជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិរេស់សាខាធនាគារ ម្និមានបគាេនបោរយបដើម្បកី្ំណ្ត្ក់្ជ្ម្តិ្នូវភាេម្និសីុគាន េីារក្ណំ្ត្ត់្នម្លអជ្តាារជ្រក្ប់ឡើងវញិ កដេអាចជ្ត្ូវរនអនុវត្ត
បនាះបទ ោ៉ា ងណាក្ិ៏បដ្ឋយ រណ្ៈជ្រេជ់្រងបៅកត្េនដារជ្ត្ួត្េិនិត្យនូវភាេម្និសីុគាន ោ៉ា ងបទៀងទាត្។់ 

ហានិភ្យ័អជ្តាារជ្រក្ ់បក្ើត្បឡើងេ ីេទធភាេកដេារផ្លល ស់េតូរអជ្តាារជ្រក្ន់ឹងជះឥទធិេេដេ់ជ្រក្ច់ំបណ្ញនាបេេអនារត្ ឬត្នម្លសម្ជ្សេននឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 
សាខាធនាគារ រនជ្េឈម្នងឹហានភិ្យ័   អជ្តាារជ្រក្ក់ដេេណាត េម្ក្េីភាេម្និសីុគាន ននារក្ំណ្ត្ត់្នម្លអជ្តាារជ្រក្ប់ឡើងវញិននជ្ទេយសក្ម្ម នងិេំណុ្េ។ សាខា
ធនាគារ ជ្រេជ់្រងហានិភ្យ័បនះបដ្ឋយផ្គូផ្គងារក្ណំ្ត្ត់្នម្លបឡើងវញិននជ្ទេយសក្ម្ម និងេណុំ្េតាម្រយៈយុទធសាស្រសតជ្រេជ់្រងហានិភ្យ័។ 

ខាងបជ្ាម្បនះរឺជាេត័្ម៌ានសបងខេ អំេីរមាល ត្អជ្តាារជ្រក្ ់ រេស់សាខាធនាគារបេើផ្េេជ័្ត្ម្និកម្នោណិ្ជជក្ម្ម។ តាោងរមាល ត្ននារក្ណំ្ត្ត់្នម្លអជ្តាារជ្រក្ប់ឡើង
វញិ រឺជ្ត្ូវវភិារបៅបេើរចនាសម្ពន័ធរយៈបេេបេញបេញននភាេម្និសីុគាន ននអជ្តាារជ្រក្ប់ៅក្នុងររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុរេស់សាខាធនាគារ បដ្ឋយកផ្អក្តាម្ារយិេរបិចេទ
ដេ់ាេក្ំណ្ត្ស់ង ជ្េសិនបេើជាអជ្តាបថរ។ 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ១០៣ 

   

 

នថ្ៃទី31 ដខធនូ ឆ្ន ំ2021 រហូត្ដេ់ 1 កខ > 1 - 3 កខ >3 - 12 កខ > 1 - 5 ឆាន  ំ បេើសេី 5 ឆាន  ំ េុំមានារជ្រក្ ់ សរុេ 

        
 

ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ         

សាចជ់្រក្ក់្នុងនដ - - - - - 10,249,129 10,249,129 

សម្តុ្េយបៅធនាគារក្ណាដ េ - 6,183,348 64,402,539 - - 252,941,964 323,527,851 

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើបៅធនាគារនានា - - 25,021,661 - - 44,144,817 69,166,478 

ឥណ្ទានផ្តេ់ដេ់អត្ិថិជន 1,000,139 - 90,017,892 73,857,922 727,454,162  892,330,115 

ជ្ទេយសក្ម្មបផ្សង  ៗ - - - - - 603,106 603,106 

 1,000,139 6,183,348 179,442,092 73,857,922 727,454,162 307,939,016 1,295,876,679 
បំណ េហិរញ្ញវតថ         

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើរេស់ធនាគារនានា - 495,210,053 418,200,692 - - 451,733 913,862,478 

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើរេស់អត្ិថិជន 2,003,994 5,120,485 3,420,719 - - 25,020,514 35,565,712 

ជ្រក្ក់្ម្ា ី - 3,454,559 63,923,926 - - - 67,378,485 

េំណុ្េបផ្សង  ៗ - - - - - 3,123,059 3,123,059 

េំណុ្េភ្ត្ិសនា - - - - 1,705,241 - 1,705,241 

 2,003,994 503,785,097 485,545,337 - 1,705,241 28,595,306 1,021,634,975 

រមាល ត្អជ្តាារជ្រក្ស់រុេ (1,003,855) (497,601,749) (306,103,245) 73,857,922 725,748,921 279,343,710 274,241,704 

រិត្ជាោនប់រៀេ (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) (4,089,705) (2,027,229,525) (1,247,064,620) 300,897,174 2,956,701,104 1,138,046,275 1,117,260,702 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ១០៤ 

   

 
 
 
 

នថ្ៃទី31 ដខធនូ ឆ្ន ំ2020 (ការរាយការណ៍ល ើងវញិ) រហូត្ដេ់ 1 កខ > 1 - 3 កខ >3 - 12 កខ > 1 - 5 ឆាន  ំ បេើសេី 5 ឆាន  ំ េុំមានារជ្រក្ ់ សរុេ 
 

ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ         

សាចជ់្រក្ក់្នុងនដ - - - - - 10,493,274 10,493,274 

សម្តុ្េយបៅធនាគារក្ណាដ េ - 8,160,793 87,095,200 - - 235,957,474 331,213,467 

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើបៅធនាគារនានា - 20,012,539 - - - 31,885,140 51,897,679 

ឥណ្ទានផ្តេ់ដេ់អត្ិថិជន - - 92,692,551 80,635,404 772,190,131 - 945,518,086 

ជ្ទេយសក្ម្មបផ្សង  ៗ - - - - - 511,048 511,048 
 

- 28,173,332 179,787,751 80,635,404 772,190,131 278,846,936 1,339,633,554 
បំណ េហិរញ្ញវតថ         

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើរេស់ធនាគារនានា 130,049,239 683,309,546  150,194,020  - - 226,445 963,779,250 

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើរេស់អត្ិថិជន 5,600,576 1,891,448 826,036 - - 31,766,664 40,084,724 

ជ្រក្ក់្ម្ា ី - 6,208,818 86,587,637  - - - 92,796,455 

េំណុ្េបផ្សង  ៗ - - - - - 984,525 984,525 

េំណុ្េភ្ត្ិសនា - - - - 3,125,700 - 3,125,700 

 135,649,815 691,409,812 237,607,693 - 3,125,700 32,977,634 1,100,770,654 

រមាល ត្អជ្តាារជ្រក្ស់រុេ (135,649,815) (663,236,480) (57,819,942) 80,635,404 769,064,431 245,869,302 238,862,900 

រិត្ជាោនប់រៀេ (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) (548,703,502) (2,682,791,562) (233,881,665) 326,170,209 3,110,865,627  994,541,327  966,200,431  



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ១០៥ 

   

ការវភិាគរលំញាចអប្ាការប្បាក់ 

ជ្ទេយសក្ម្ម និងេណុំ្េហិរញ្ញ វត្ថុសំខាន់ៗ  កដេមានអជ្តាារជ្រក្ក់ជ្េជ្េួេរេស់សាខាធនាគារ ជាជ្រក្ក់្ម្ារីេស់អត្ិថជិន និងជ្រក្េ់បញ្ញ ើរេស់ធនាគារនានា។ សម្តុ្េយ
បៅធនាគារជាត្ិននក្ម្ពុជា និងបៅធនាគារនានា ទទួេរនារជ្រក្ប់ថរ សជ្មាេរ់យៈបេេននជ្រក្េ់បញ្ញ ើ និងារដ្ឋក្ជ់្រក្ ់បដ្ឋយកផ្អក្បេើសម្តុ្េយកដេបៅសេ់ បៅតាម្
រយៈបេេកដេរនជ្េម្បជ្េៀងគាន ។ េុំមានារវភិាររបំញាចបេើហានិភ្យ័អជ្តាារជ្រក្ ់ កដេជ្ត្ូវរនេង្កា ញបនាះបទ បជ្ោះរណ្ៈជ្រេជ់្រង ម្និរេំឹងថ្លនឹងមានារកជ្េ
ជ្េួេជាសារវនតក្នុងចំបណ្ញ ឬខាត្ បនាះបឡើយ។ 

កំដណទប្ម្ង់លោេការអប្ាការប្បាក់ 

ក្ំកណ្ទជ្ម្ងម់្ូេដ្ឋា នននអជ្តាារជ្រក្ប់គាេក្ំេុងជ្ត្ូវរនអនុវត្តជាសក្េ រមួ្ទាងំារជនំួសអជ្តាារជ្រក្អ់នតរធនាគារម្យួចំនួន (“IBORs”) ជាម្យួនឹងអជ្តាបសទើរកត្
គាម នហានភិ្យ័ (កដេបៅថ្ល “ក្ំកណ្ទជ្ម្ងI់BOR”)។ សាខាធនាគារទទួេរងផ្េេ៉ាះោេ់ជាសារវនតបៅបេើ IBORs ជាក្ោ់ក្ ់បេើឧេក្រណ៍្ជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុរេស់ខលួន
កដេនឹងជ្ត្ូវរនកក្ទជ្ម្ងជ់ាកផ្នក្ម្យួននារផ្តួចបផ្ដើម្ទូទាងំទីផ្ារទាងំបនះ។ 

ហានិភ្យ័ចម្បងកដេសាខាធនាគារជ្ត្ូវរនោត្ជ្ត្ដ្ឋងជាេទធផ្េននក្ំកណ្ទជ្ម្ង ់IBOR រឺជាជ្េត្ិេត្តិារ។ ឧទាហរណ៍្ ារចោរបឡើង វញិននក្ចិាសនាជ្រក្ក់្ម្ាតីាម្រ
យៈារចោរបទេភារីជាម្យួអត្ថិិជន ារបធេើេចាុេបនន ភាេេក្ខខណ្ឌ ក្ចិាសនា ារបធេើេចាុេបននភាេជ្េេន័ធកដេបជ្េើកខសបាង IBOR និងារេនិិត្យបឡើងវញិនូវារជ្រេ ់ជ្រង
ជ្េត្ិេត្តិារកដេទាក្ទ់ងបៅនងឹក្ំកណ្ទជ្ម្ងប់នះ។ ហានិភ្យ័ហិរញ្ញ វត្ថុភារបជ្ចើនជ្ត្ូវរនក្ំណ្ត្ជ់្ត្មឹ្ ហានិភ្យ័អជ្តាារជ្រក្។់ 

សាខាធនាគាររនេបងាើត្កផ្នាររបជ្មាងផ្លល ស់េតូរ LIBOR។ របជ្មាងផ្លល ស់េតូរបនះក្ំេុងេិោរណាអំេីារ  កក្ត្ជ្ម្ូវបគាេនបោរយជ្រេជ់្រងហានភិ្យ័ ារកក្កជ្េនីត្ិវធិីនផ្ទ
ក្នុង ារបធេើេចាុេបននភាេជ្េេន័ធេត័្ម៌ាន ារកក្សជ្ម្ួេរំរូវាយត្នម្លឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ នងិេញ្ជា កដេទាក្ទ់ងនឹងរណ្បនយយ និងេនធ។ សាខាធនាគារ         រនោេប់ផ្តើម្
េិភាក្ាអេំីារកក្កជ្េក្ិចាសនាជាម្យួនដរូក្នុងជ្េត្ិេត្តិារឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ និងរេំងឹថ្លនងឹសបជ្ម្ចរននូវារកក្កជ្េម្ុនបេេារផ្លល ស់េតូរអជ្តាារជ្រក្។់ 

 តាោងខាងបជ្ាម្មានេត័្ម៌ានេម្អតិ្ននឧេក្រណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ រេស់អនិសសនទកដេបធេើបឡើងបដ្ឋយសាខាធនាគារ  នានថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 កដេជ្ត្ូវបធេើក្កំណ្ទជ្ម្ង ់និងម្និ
រនេតូរបៅជាអជ្តាេតូរជ្រក្ប់គាេដនទបទៀត្៖ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

គ. ហានិភ័យោច់ប្បាក់ងាយស្រសេួ  

ហានិភ្យ័សាចជ់្រក្ង់្កយជ្សួេ រឺជាហានិភ្យ័កដេសាខាធនាគារនឹងជួេផ្េេំរក្ក្នុងារេំបេញាត្េេក្ិចាោក្េ់ន័ធនឹងេណុំ្េហិរញ្ញ វត្ថុរេស់ខលួនបៅបេេកដេដេ់
ក្ំណ្ត្ជ់្ត្ូវសង និងេុំមានជ្រក្េ់ងេិេ បៅបេេកដេមានារដក្ជ្រក្។់ ផ្េវរិក្ទាងំបនះ អាចេណាដ េឲ្យសាខាធនាគារ ខក្ខានក្នុងារេំបេញាត្េេក្ិចាសងជ្រក្់
េបញ្ញ ើជូនអត្ថិិជនឲ្យរនទានប់េេបវោ និងខក្ខានក្នុងារេំបេញក្ិចាសនាផ្តេ់ជ្រក្ ់ក្ម្ា។ី 

រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្ត ិជ្ត្ួត្េនិិត្យសាចជ់្រក្ង់្កយជ្សួេ នងិជ្រេជ់្រងារជ្េម្ូេផ្តុ ំ នងិទជ្ម្ងន់នេណុំ្េរេស់អនក្ជាេេ់ណុំ្េ។ ជ្ត្ួត្េិនិត្យ និង ោយារណ៍្តាម្ទជ្ម្ង់
កេេេទននសាថ នភាេសាចជ់្រក្ជ់្េោនំថៃ សជ្មាេន់ថៃេនាទ េស់រត ហ៍េនាទ េ ់និងកខេនាទ េ ់បជ្ោះទាងំបនះជាក្តាត ចម្បងសជ្មាេា់រជ្រេជ់្រងសាចជ់្រក្ង់្កយជ្សួេ។ អនក្ជ្ត្ួត្
េិនិត្យ តាម្ដ្ឋនចេនារេស់អនក្ដ្ឋក្ជ់្រក្េ់បញ្ញ ើសំខាន់ៗ  នងិេាក្រណ៍្អំេីារ ដក្ជ្រក្។់ 

តាោងខាងបជ្ាម្បនះ រឺជាារវភិារេីជ្ទេយសក្ម្ម និងេំណុ្េរេស់សាខាធនាគារ តាម្ាេវសានដកដេោក្េ់ន័ធ បដ្ឋយកផ្អក្បេើរយៈបេេកដេបៅសេ់នាាេេរបិចេទ
ររយារណ៍្សាថ នភាេហិរញ្ញ វត្ថុ បៅនឹង  ាេវសានដក្នុងក្ិចាសនា ឬតាម្ាេវសានដកដេរនរ៉ា នស់ាម ន។ 

 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 
 

ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 
 

 (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6)  (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

ប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ ដដេលោង           
 ាម្ LIBOR ដ ល្លា រអាលម្រកិ     

ឥណ្ទានផ្ដេ់ដេ់អត្ិថិជន              
 តាម្រេំស់នថលបដើម្ 795,236,369 3,239,792,967 839,743,727 3,396,763,376 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ១០៦ 

   

 
នថ្ៃទី31 ដខធនូ ឆ្ន ំ2021 រហូត្ដេ់ 1 កខ > 1 - 3 កខ >3 - 12 កខ > 1 - 5 ឆាន  ំ បេើសេី 5 ឆាន  ំ សរុេ 

 
ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ 

បំណ េហិរញ្ញវតថ        

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើេីធនាគារនានា 540,871,599 310,731,858 62,259,021 - - 913,862,478 

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើេីអត្ិថជិន 33,202,105 11,054 2,352,553 - - 35,565,712 

ជ្រក្ក់្ម្ា ី - 3,454,559 63,923,926 - - 67,378,485 

េំណុ្េបផ្សង  ៗ 1,705,241 - - - - 1,705,241 

េំណុ្េភ្ត្ិសនា - - 16,784 979,729 2,126,546 3,123,059 
បំណ េហិរញ្ញវតថ សរ ប 

575,778,945 314,197,471 128,552,284 979,729 2,126,546 1,021,634,975 
គិតជាពាន់លរៀេ (កំណត់សម្គា េ់ 6) 

2,345,723,422 1,280,040,497 523,722,005 3,991,416 8,663,548 4,162,140,888 
នថ្ៃទី31 ដខធនូ ឆ្ន ំ202០ (ការរាយការណ៍ល ើងវញិ)       
បំណ េហិរញ្ញវតថ        

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើរេស់ធនាគារនានា 674,567,278 284,192,445 5,019,527 - - 963,779,250 

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើរេស់អត្ិថិជន 38,676,340 1,204,806 203,578 - - 40,084,724 

ជ្រក្ក់្ម្ា ី 34,701,964 6,240,755 51,853,736 - - 92,796,455 

េំណុ្េបផ្សង  ៗ 984,525 - - - - 984,525 

េំណុ្េភ្ត្ិសនា 58,406 116,812 525,655 2,455,641 918,044 4,074,558 
បំណ េហិរញ្ញវតថ សរ ប 

748,988,514 291,754,818 57,602,495 2,455,641 918,044 1,101,719,512 
គិតជាពាន់លរៀេ (កំណត់សម្គា េ់ 6) 

3,029,658,539 1,180,148,239 233,002,092 9,933,067 3,713,488 4,456,455,425 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ១០៧ 

   

សាខាធនាគារ បធេើារវភិារេាីេវសានតចំបោះេណុំ្េហិរញ្ញ វត្ថុ កដេេង្កា ញេីរយៈបេេបៅសេ់បៅក្នុង ក្ិចាសនា។ បទាះជាោ៉ា ងណាក្ិ៏បដ្ឋយ សាខាធនាគារឃ្ល បំម្ើេ
ជ្ទេយសក្ម្មកដេរនានា់េ ់បដើម្បជី្រេជ់្រងហានិភ្យ័សាចជ់្រក្ង់្កយជ្សួេ សជ្មាេក់ត្រយៈបេេ 1 កខេ៉ាុបណាណ ះ បដ្ឋយសារកត្វាជាក្ម្ារីយៈបេេខល ី(ទីផ្ាររូេិយវត្ថុ) េី
ារោិេ័យក្ណាត េ ជ្រេប់េេកដេវាជ្េឈម្នឹងហានភិ្យ័សាចជ់្រក្ង់្កយជ្សួេ។ បហតុ្ដូបចនះបហើយ វារឺជាហានិភ្យ័សាចជ់្រក្ង់្កយជ្សួេកដេមានត្នម្លទាេ 
បទាះេីសថិត្បៅក្នុងាេៈបទសៈនន   ាររកី្ោេដ្ឋេ ជាសក្េននជម្ៃ ឺកូ្វដី-19 បដើម្បេីំបេញាត្េេក្ិចាេំណុ្េហិរញ្ញ វត្ថុបៅឲ្យភារីទីេីបៅបេេដេ់ក្ណំ្ត្ស់ង។ 

ទ នបប្ម្ងុោច់ប្បាក់ងាយស្រសេួ 

េកនថម្បេើទីផ្ាររូេិយវត្ថុខាងបេើកដេមានេីារោិេ័យក្ណាត េសាខាធនាគាររក្ាទុក្ជ្ទេយសក្ម្មកដេអាចេតូរជាសាចជ់្រក្រ់ន កដេជាជ្េភ្េចម្បងននសាចជ់្រក្់
ង្កយជ្សួេបៅក្នុងភាេតានត្ងឹននបសណារយី៉ាូ។    សមាសភាេរេស់វា រឺអាជ្ស័យបេើកដនក្ំណ្ត្ក់ដេជ្ត្ូវរនរចនាបឡើងបដើម្បាីត្េ់នថយហានភិ្យ័ជ្េម្ូេផ្ដុ ំកដេជ្ត្ូវ
រនជ្ត្ួត្េិនតិ្យជាជ្េោ។ំ ទុនេជ្ម្ុងសាចជ់្រក្ង់្កយជ្សួេរេស់សាខាធនាគារ ជ្ត្ូវរនវភិារដូចខាងបជ្ាម្៖ 

 

 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 

 ត្នម្លបោង ត្នម្លសម្ជ្សេ ត្នម្លបោង ត្នម្លសម្ជ្សេ 
 

ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ 
     

សាចជ់្រក្ក់្នុងនដ  10,249,129   10,249,129  10,493,274 10,493,274 

សម្តុ្េយបៅធនាគារក្ណាដ េ  323,527,851  323,527,851  331,213,467 331,213,467 

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើបៅធនាគារនានា  69,166,478   69,166,478  51,897,679 51,897,679 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ សរ ប  402,943,458   402,943,458  393,604,420 393,604,420 

រិត្ជាោនប់រៀេ                          
(ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 1,641,591,649  1,641,591,649  1,592,129,879 1,592,129,879 

 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ១០៨ 

   

ប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ លដើម្បោំីប្ទដេ់មូ្េនិធិនាលពេអនាគត៖ 
 

 រនដ្ឋក្េ់នទុក្ ម្និរនដ្ឋក្េ់នទុក្  

 

កដេរនដ្ឋក្ជ់ាជ្ទេយ
េញ្ជា ំ (i) បផ្សង  ៗ(ii) 

កដេមាន              
បហើយអាចដ្ឋក្ ់           
ជាជ្ទេយេញ្ជា ំ (iii) បផ្សង  ៗ(iv) ត្នម្លបោង 

 
ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 

 
     (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

នថ្ៃទី31 ដខធនូ ឆ្ន ំ2021       

សាចជ់្រក្ក់្នុងនដ - - 10,249,129 - 10,249,129 41,754,952 

សម្តុ្េយបៅធនាគារក្ណាដ េ 70,585,887 93,964,830 158,977,134 - 323,527,851 1,318,052,465 

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើបៅធនាគារនានា - - 69,166,478 - 69,166,478 281,784,232 

ឥណ្ទានផ្តេ់ដេ់អត្ិថិជន - - - 892,330,115 892,330,115 3,635,352,889 

ជ្ទេយសក្ម្មបផ្សង  ៗ - 626,617 - - 603,106 2,457,054 
 70,585,887 94,591,447 238,392,741 892,330,115 1,295,876,679 5,279,401,592 
 
 
 
 
 
 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ១០៩ 

   

 
 
 
 
 
 
 

 រនដ្ឋក្េ់នទុក្ ម្និរនដ្ឋក្េ់នទុក្   

 

កដេរនដ្ឋក្ជ់ា
ជ្ទេយេញ្ជា ំ (i) បផ្សង  ៗ(ii) 

កដេមាន              
បហើយអាចដ្ឋក្ ់           
ជាជ្ទេយេញ្ជា ំ (iii) បផ្សង  ៗ(iv) ត្នម្លបោង 

 ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 
      (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 

នថ្ៃទី31 ដខធនូ ឆ្ន ំ2020       

សាចជ់្រក្ក់្នុងនដ - - 10,493,274 - 10,493,274 42,445,293 

សម្តុ្េយបៅធនាគារក្ណាដ េ 93,422,800 90,463,905 147,326,762 - 331,213,467 1,339,758,474 

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើបៅធនាគារនានា - - 51,897,679 - 51,897,679 209,926,112 

ឥណ្ទានផ្តេ់ដេ់អត្ិថិជន - - - 945,518,086 945,518,086 3,824,620,658 

ជ្ទេយសក្ម្មបផ្សង  ៗ - 511,048 -  511,048 2,067,189 
 93,422,800 90,974,953 209,717,715 945,518,086 1,339,633,554 5,418,817,726 

 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ១១០ 

   

 

 (i) សំបៅបៅបេើារទិញរូេិយេណ័្ណ េីធនាគារជាត្ិ តាម្រយៈយនតារ LPCO រេស់ខលួនបដ្ឋយបជ្េើ NCD ។ 

(ii) សំបៅបៅបេើជ្ទេយសក្ម្មកដេម្និជ្ត្ូវរនដ្ឋក្េ់ញ្ជា ំ េ៉ាុកនតសាខាធនាគារបជឿជាក្ថ់្ល វាជ្ត្វូរនហាម្ឃ្ត្ ់  ម្និឲ្យបជ្េើជ្រស់  បដើម្បទីទួេរនម្ូេនិ
ធិសជ្មាេប់ហតុ្ផ្េជ្សេចាេ ់ឬបហតុ្ផ្េបផ្សងបទៀត្។ បដ្ឋយរមួ្េញ្ាូ េទាងំារធានាបដើម្ទុន និងម្ូេធនេជ្ម្ងុតាម្េទេបញ្ញត្ត។ិ 

(iii) សំបៅបៅបេើជ្ទេយសក្ម្មកដេអាចបជ្េើជាវត្ថុេញ្ជា ំ បដើម្បទីទួេរនម្ូេនធិិកដេមានសុវត្ថិភាេ។  

(iv) សំបៅបៅបេើជ្ទេយសក្ម្មកដេអាចបជ្េើជ្រស់ជាជ្ទេយេញ្ជា ំរន េ៉ាុកនតសាខាធនាគារ ម្និរេំឹងថ្លអាចបជ្េើរនភាល ម្ បៗដើម្បទីទួេរនម្ូេនិធិបៅក្នុង
ដំបណ្ើ រារអាជីវក្ម្មធម្មតាបនាះបទ។ 

ឃ. ហានិភ័យលដើម្ទ ន 

ហានិភ្យ័បដើម្ទុន រឹជាហានភិ្យ័កដេសាខាធនាគារ ម្និមានធនធានបដើម្ទុនជ្រេជ់្គានស់ជ្មាេេ់ំបេញតាម្ត្ជ្ម្ូវារអេបេរមា បដើម្បគីាជំ្ទដេ់ារវាយត្ំ
នេចំណាត្ថ់្លន ក្ឥ់ណ្ទានរេស់ខលួន និងបដើម្បគីាជំ្ទដេ់ក្ំបណ្ើ ននងិជបជ្ម្ើសយុទធសាស្រសតរេស់ខលួន។ 

បគាេនបោរយរេស់សាខាធនាគារ រឺធានាឲ្យរននូវម្ូេដ្ឋា នបដើម្ទុនរងឹមាបំដើម្បរីក្ានូវទំនុក្ចិត្តទីផ្ារ នងិបដើម្បធីានាបសថរភាេននារអភ្វិឌឍយូរអកងេង
រេស់អាជីវក្ម្ម។ ផ្េេ៉ាះោេ់បៅបេើក្ជ្ម្តិ្បដើម្ទុនបេើ ភារោភ្រេស់ភារទុនិក្ ក្ិ៏ជ្ត្ូវរនទទួេសាគ េ់ បហើយសាខាធនាគាររនទទួេសាគ េ់នូវត្ជ្ម្វូារ 
បដើម្បធីានារននូវតុ្េយភាេរវាងភារោភ្ខពស់កដេអាចនឹងបក្ើត្មានបឡើង ជាម្យួនឹងជ្រក្េ់ជ្ម្ុងក្ជ្ម្តិ្ខពស់   អត្ថជ្េបោជន ៍និងារធានាកដេផ្តេ់បដ្ឋយ
សាថ នភាេបដើម្ទុនេអ។ 

និយត័្ក្រនាមំ្ុខរេស់សាខាធនាគារ រឺធនាគារជាត្ិននក្ម្ពុជា ជាអនក្ក្ណំ្ត្ ់នងិជ្ត្ួត្េនិិត្យត្ជ្ម្ូវារបដើម្ទុនសជ្មាេស់ាខាធនាគារទាងំម្ូេ។ 

ការប្គប់ប្គងហានិភ័យលដើម្ទ ន 

 ដូចគាន នឹងសាចជ់្រក្ង់្កយជ្សួេ និងហានិភ្យ័ទផី្ារ រណ្ៈជ្រេជ់្រងមានភារៈទទួេខុសជ្ត្ូវក្នុងារធានាារជ្រេជ់្រងជ្េក្េបដ្ឋយជ្េសិទធភាេបៅ
បេើហានិភ្យ័ម្ូេធនទូទាងំសាខាធនាគារ។ 

ហានិភ្យ័បដើម្ទុនជ្ត្ូវរនវាស់កវង និងជ្ត្ួត្េិនតិ្យបដ្ឋយបជ្េើជ្រស់ារក្ំណ្ត្ក់ដេរនរណ្នាជ្សេតាម្ារត្ជ្ម្ូវរេស់ធនាគារជាត្ិននក្ម្ពុជា។ 

បៅនថៃទី22 កខកុ្ម្ភៈ ឆាន 2ំ018 ធនាគារជាត្ិននក្ម្ពុជារនបចញបសចក្តីជ្េាសសតីេីារក្ណំ្ត្ជ់្ទនាេប់ដើម្ទុនរេស់ជ្រះឹសាថ នធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ថុ។ បោង
តាម្មាជ្តា 22 ននជ្េាសបនះ ជ្រឹះសាថ នជ្ត្ូវអនុវត្តតាម្  េទេបញ្ញត្តិោក្េ់ន័ធនងឹជ្ទនាេប់ដើម្ទុន ោ៉ា ងត្ិចបអាយរន 50% ននជ្ទនាេប់ដើម្ទុនកដេជ្ត្ូវេកនថម្ 
ឲ្យរនម្ុននថៃទី1 កខម្ក្ោ ឆាន 2ំ019 និងអនុវត្តឲ្យរនបេញបេញជ្ត្ឹម្នថៃទី1 កខម្ក្ោ ឆាន 2ំ020។ 

បៅនថៃទី7 កខម្នីា ឆាន 2ំ018 ធនាគារជាត្ិននក្ម្ពុជា រនបចញសាោចរណ៍្កណ្នាសំតីេីារអនុវត្តជ្េាស  សតីេីារក្ណំ្ត្ជ់្ទនាេប់ដើម្ទុនរេស់ ជ្រឹះសាថ ន
ធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ថុ កដេក្ណំ្ត្ប់ដ្ឋយជ្ទនាេប់ដើម្ទុន បខានបធើសីុ លីខេ (countercyclical capital buffer) ជ្ទជ្ទងក់្នុងក្ជ្ម្តិ្ 0% រហូត្ដេ់មានបសចក្តី
ជ្េាសជាថមី។  

បៅនថៃទី25 កខម្ថុិនា ឆាន 2ំ020 ធនាគារជាត្ិននក្ម្ពុជា រនបចញសាោចរណ៍្កណ្នាេំកនថម្សតីេីារអនុវត្ត ជ្េាសសតីេីារក្ំណ្ត្ជ់្ទនាេប់ដើម្ទុនរេស់
ជ្រឹះសាថ នធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ថុ បដើម្បកីណ្នាេំត័្ម៌ានអនុវត្តេកនថម្រេស់ជ្េាស។ ម្និមានារបធេើេចាុេបននភាេណាម្យួ បដើម្បេុីេបោេារក្ំណ្ត្ជ់្ទនាេ់
បដើម្ទុន  បខានបធើសីុ លខីេ (countercyclical capital buffer) ជ្ទជ្ទងក់្នុងក្ជ្ម្តិ្ 0% រហូត្ម្ក្ដេ់ារយិេរបិចេទនន  ររយារណ៍្បនះបទ។ 

សាខាធនាគារ រនអនុវត្តនូវោេ់ត្ជ្ម្ូវារក្ំណ្ត្ជ់្ទនាេប់ដើម្ទុន កដេរនក្ំណ្ត្ទ់ាងំអស់បេញម្យួឆាន ។ំ 

ង. តនម្ាសម្ស្រសបននប្ទពយសកម្ម និងបំណ េហិរញ្ញវតថ  

ត្នម្លសម្ជ្សេេង្កា ញេចីំនួនទឹក្ជ្រក្ក់ដេជ្ត្ូវរនទទួេជ្េសិនបេើមានារេក្ជ់្ទេយសក្ម្ម ឬេណុំ្េ ជ្ត្ូវរនទូទាត្ត់ាម្ម្ូេដ្ឋា នធម្មតារវាងអនក្ចូេរមួ្ទី
ផ្ារបៅារយិេរបិចេទននារវាស់កវង។ បដ្ឋយត្នម្លទីផ្ារម្និអាចបផ្ទៀងផ្លទ ត្រ់នដូបចនះត្នម្លទីផ្ារ ម្និអាចរក្រនសជ្មាេក់ផ្នក្សំខានន់នជ្ទេយសក្ម្ម និង
េំណុ្េបនាះបទ។ បហតុ្បនះត្នម្លសម្ជ្សេ ជ្ត្ូវកផ្អក្បេើារសនមត្រេស់រណ្ៈជ្រេជ់្រង បដ្ឋយបោងតាម្ជ្េបភ្ទននជ្ទេយសក្ម្ម និងេំណុ្េទាងំបនាះ។ រ
ណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិបជឿជាក្ថ់្ល ត្នម្លបោងននជ្ទេយសក្ម្ម និងេណុំ្េហិរញ្ញ វត្ថុកដេមានបៅក្នុងររយារណ៍្សាថ នភាេហិរញ្ញ វត្ថុមានត្នម្លជ្េហាក្់
ជ្េកហេនឹងត្នម្លសម្ជ្សេ។ 

33. រយៈភពលខៃី និងរយៈភពលផ្វង 

រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្ត ិេង្កា ញនូវររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុបដ្ឋយកផ្អក្បេើសនទនីយភាេ។ េត័្ម៌ានអេំីជ្ទេយសក្ម្ម និងេណុំ្េរយៈបេេខលី និងរយៈបេេកវង 
ជ្ត្ូវរនេង្កា ញបៅក្នុងកផ្នក្ជ្រេជ់្រងហានិភ្យ័ហិរញ្ញ វត្ថុ។ ជ្ទេយ និងេរាិខ រ ជ្ទេយសក្ម្មអរូេី សិទធិបជ្េើជ្រស់ជ្ទេយសក្ម្ម នងិេនធេនារជាជ្ទេយសក្ម្ម រជឺា
ជ្ទេយសក្ម្មរយៈបេេកវង បហើយជ្ទេយសក្ម្មបផ្សង បៗទៀត្ បជ្ៅេីជ្ទេយសក្ម្មហិរញ្ញ វត្ថុ រឺជាជ្ទេយសក្ម្មរយៈបេេខលី។ េណុំ្េេនធ ជ្េោឆំាន  ំសំវធិានធន និង
េំណុ្េដនទបទៀត្ បជ្ៅេីេណុំ្េហិរញ្ញ វត្ថុ រឺជាេណុំ្េរយៈបេេខលី។



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ១១១ 

   

 

 34. ការរាយការណ៍ភ ើងវញិនូវព័ៃ៌មានភគ្បៀបភធៀប 

ក្នុងអំឡុងបេេននារបរៀេចំររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុសជ្មាេា់រយិេរបិចេទកដេរនេញ្ាេន់ថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ021 រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិ រនរក្ប ើញនូវក្ំហុសវគង
ោក្េ់ន័ធនងឹររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុសជ្មាេា់រយិេរបិចេទេីម្ុនកដេទាក្ទ់ងបៅនឹងារបធេើចំណាត្ថ់្លន ក្ប់ឡើងវញិននជ្រក្ក់្ម្ា។ី  បៅក្នុងររយារណ៍្ហិរញ្ញ វត្ថុ
សជ្មាេា់រយិេរបិចេទេីម្ុន ជ្រក្ក់្ម្ាបីនះជ្ត្ូវរនទទួេសាគ េ់ថ្លជាជ្រក្េ់បញ្ញ ើរេស់ធនាគារនានា។ រណ្ៈជ្រេជ់្រងជ្េត្ិេត្តិរេស់សាខាធនាគារ សបជ្ម្ចចិត្តបធេើារ
ោយារណ៍្បឡើងវញិនូវេត័្ម៌ានបជ្េៀេបធៀេនានថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 បដើម្បកីក្កជ្េនូវក្ំហុសវគងបនះ។ 

 

បសចក្តីសបងខេននធាតុ្កដេរងផ្េេ៉ាះោេ់បដ្ឋយសារារោយារណ៍្បឡើងវញិនូវេត័្ម៌ានបជ្េៀេបធៀេ និងារកក្កជ្េក្ំហុសវគងទាងំបនាះ មានដូចខាងបជ្ាម្៖ 
 

 
 
 

 
ដូចកដេរន 

ោយារណ៍្ និយត័្ក្ម្ម ារោយារណ៍្បឡើងវញិ 
 

ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 
 

   (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
 នថៃទី31 កខធនូ ឆាន 2ំ020 

     
របាយការណ៍ោថ នភាពហិរញ្ញវតថ      
បំណ េ     

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើរេស់ធនាគារនានា 1,056,575,705 (92,796,455) 963,779,250 3,898,487,067 

ជ្រក្ក់្ម្ា ី - 92,796,455 92,796,455 375,361,660 
 1,056,575,705 - 1,056,575,705 4,273,848,727 
 

    

 
ដូចកដេរន 

ោយារណ៍្ និយត័្ក្ម្ម ារោយារណ៍្បឡើងវញិ 
 

ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ដុោល រអាបម្រកិ្ ោនប់រៀេ 
 

   (ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 6) 
 

  
  

 
នថៃទី1 កខម្ក្ោ ឆាន 2ំ020 

     

របាយការណ៍ោថ នភាពហិរញ្ញវតថ      

បំណ េ     

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើរេស់ធនាគារនានា 996,748,572 (78,428,113) 918,320,459 3,742,155,871 

ជ្រក្ក់្ម្ា ី - 78,428,113 78,428,113 319,594,560 

 996,748,572 - 996,748,572 4,061,750,431 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ១១២ 

   

 2020 
 

 

ររយារណ៍្ចំបណ្ញ ឬខាត្ និងេទធផ្េេម្អតិ្បផ្សង  ៗ 

ចំណាយបេើារជ្រក្ ់(ក្ណំ្ត្ស់មាគ េ់ 22)     

ជ្រក្េ់បញ្ញ ើរេស់ធនាគារនានា 14,759,528 (2,934,047) 11,825,481 48,212,486 

ជ្រក្ក់្ម្ា ី - 2,934,047 2,934,047 11,962,110 
 14,759,528 - 14,759,528 60,174,596 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

 

 



 

របាយការណ៍ប្បចំឆ្ន ំ ២០២១ ១១២ 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


