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ចក្ខុវិសយ័ បេសក្ក្ម្ម និងគណុតម្ម្ៃ 
 

ចក្ខុវិសយ័ 

ខិតខាំអភិវឌ្ឍបៅជាធនាគារពាណិជ្ជគ្េក្េបោយេបចាក្វទិ្ាខពស់ និខឆ្ៃ តម្វ។ 
 

បេសក្ក្ម្ម 
• នាាំយក្អាជី្វក្ម្មបេេគ្េម្ពណីបែលមានគ្សាេ់ រមួ្ផសាំជាមួ្យនឹខបសវាក្ម្មបេៃក្ៗតាម្រយៈេបចាក្

វទិ្ាអីុនធឺណិត។ 
• បសែខរក្ការអភិវឌ្ឍន៍េបនថម្បទ្ៀតជាមួ្យនឹខអាជី្វក្ម្មគ្េក្េបោយភាពម្ចនគ្េឌិ្ត ផតល់បសវា

ហរិញ្ញវតថុងាយគ្សួល និខផ្ទា ល់ខៃួនសគ្មាេ់អតិថិជ្ន។ 
 

គណុតម្ម្ៃ 
សុចរតិភាព សម្ភាព និខពគ្ខឹខបគាលការណ៍ធនាគារយ៉ា ខរខឹមាាំ ជាមួ្យនឹខទ្ាំនួលខុសគ្តូវសខគម្។ 

 
ទ្ាំនួលខុសគ្តូវ ភាពបសាម ោះគ្តខ់ និខគ្េណិតភាព 
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ព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុសបខខេ 
 

 ឆ្ន ាំហរិញ្ញវតថុ ២០២១ ឆ្ន ាំហរិញ្ញវតថុ ២០២០ 

លទ្ធផលគ្េតិេតតកិារ (០០០ ែុល្លៃ រអាបម្រកិ្)     

ចាំណូលគ្េតេិតត ិ  ៧,៥៣៦   ១៨៩  

ចាំបណញ / (ខាត) មុ្នេខ់ពនធ  (១៣១)   (៣,០៤៣)  

ចាំបណញ / (ខាត) សុទ្ធសគ្មាេ់ឆ្ន ាំ  ៤៨១   (៣,០៤៣)  

      

ទ្ិននន័យតារាខតុលយការគនៃឹោះ (០០០ ែុល្លៃ រអាបម្រកិ្)     

គ្ទ្ពយសក្ម្មសរុេ  ២១២,៣២៦   ១២៦,៩៥៣  

ឥណទាន នខិេុបរគ្េទានែលអ់តិថិជ្ន  ១២៧,៧៣៥   ២៨,២៧៧  

េាំណុលសរុេ  ១៤០,៦៩៧   ៥៥,៨០៤  

គ្បាក្់េបញ្ញីរេស់ធនាគារ និខអតិថិជ្ន  ១៣៤,១១២   ៥០,៧០៥  

មូ្លធនភាគទុ្និក្  ៧៥,០០០   ៧៥,០០០  

គ្ទ្ពយមាា ស់រេស់ភាគទុ្និក្  ៧១,៦២៩   ៧១,១៤៨  

      

អនុបាតហរិញ្ញវតថុ (%)     

ផលបលីគ្ទ្ពយសក្ម្ម (ROA)  ០.២៣%   (២.៤០%)  

ផលបលមូី្លធន (ROE)  ០.៦៧%   (៤.២៨%)  

អនុបាតសាច់គ្បាក្ង់ាយគ្សលួ  ១០៣%   ៣២០%  

អនុបាតឥណទានបធៀេនឹខគ្បាក្់េបញ្ញី  ៩៥%   ៥៦%  

អនុបាតឥណទានម្និែាំបណីរការបធៀេនឹខឥណទានសរុេ  ០%   ០%  
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សមិ្ទ្ធិផល 
 
 

 
 

  



 

របាយការណ៍គ្េចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 4 |ទ្ាំ ព័ រ    

ព័ត៌មានធនាគារ 

ព័ត៌មានទូ្បៅ 
 

ប ម្ ោះបពញរេស់ធនាគារ ៖ ធនាគារ រយួ លី (បខម្េូឌា) ម្.ក្ 

អក្សរកាត់ធនាគារ ៖ RLB 

អាស័យោា ន ៖ 
ផាោះបលខ ៦៣៥ & ៦៣៧ ម្ហាវថិីគ្ពោះមុ្នីវខស សងាា ត់េខឹបក្ខក្ខទ្ី៣ 
ខណឌ េឹខបក្ខក្ខ រាជ្ធានីភនាំបពញ។ 

បគហទ្ាំព័រផៃូវការ ៖ http://www.ruilibank.com 

អីុបម្ល                ៖ rlb@ruilibank.com 

ទូ្រស័ពា ៖ ០២៣ ៩២៩ ៨៨៨ 
 
ធនាគារ រយួ លី (បខម្េូឌា) ម្.ក្. គឺជាធនាគារពាណិជ្ជម្យួបែលបានវនិិបយគ នខិេបខាីតប ខីបោយសម្ពន័ធគ្ក្ុម្
ហ ុន Yunnan Jingcheng Group Co., Ltd. បោយមានបែមី្ទុ្នចុោះេញ្ជ ីចាំនួន ៧៥ ល្លន ែុល្លៃ រអាបម្រកិ្ បហយី
េចាុេបននមានេុគគលិក្ចាំនួន ៤១ នាក្់។ វសិាលភាពអាជ្ីវក្ម្មរេស់ធនាគាររមួ្មាន៖ ការទ្ទ្ួលគ្បាក្់េបញ្ញីសាធារ
ណៈ បសវាឥណទាន ការផ្ទៃ ស់េតូររូេិយេ័ណណេរបទ្ស ការទូ្ទាត់ និខគ្េតិេតតិការរូេិយេណ័ណេរបទ្សក្នុខគ្សុក្ នខិ
បសវាក្ម្មបផសខៗបទ្ៀត។ 
 

ចេ់តាាំខពីបេីក្ែាំបណីរការ ធនាគារ រយួ លី បានេបខាតីគ្េពន័ធគ្គេ់គ្គខ និខគ្តួតពិនិតយយ៉ា ខតឹខរុខឹបោយអនុបល្លម្
តាម្ចាេ់ នខិេទ្េបញ្ញតតិរេស់គ្េបទ្សក្ម្ពុជា និខតគ្ម្ូវការេទ្េបញ្ញតតិរេសធ់នាគារជាតិម្នក្ម្ពុជា បែីម្បធីានាថា
គ្េតិេតតិការអាជ្ីវក្ម្មទាាំខអសរ់េស់ធនាគារមាន អនុបល្លម្ភាព អាចគ្គេ់គ្គខហានភិ័យបាន និខមានបសថរភាព។ 
ក្នុខបពលែាំណាលគាន បនាោះ ធនាគារ រយួ លី បាននឹខក្ាំពុខសគ្ម្េខៃួនយ៉ា ខសក្ម្ម បៅនខឹនិនាន ការម្នអគ្តាការគ្បាក្់
រេស់ទ្ីផារជាក្់បសតខ ក្៏ែូចជាការពបនៃឿនការម្ចនគ្េឌ្ិតផលិតផល និខបសវាក្ម្ម ការបក្លម្អបសវាក្ម្មហរិញ្ញវតថុ និខ
ជ្ាំរុញក្ាំបណីនសថិរភាពម្នអាជ្ីវក្ម្មគ្បាក្់េបញ្ញី និខឥណទាន។ គិតម្ក្គ្តឹម្ម្ថៃទ្ី៣១ បខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ ធនាគារបាន
បេីក្គណនសីរុេចាំនួន ១៨៨៧ គណនី បែលមានអតថិិជ្នោក្់គ្បាក្េ់បញ្ញីសរុេគ្េមាណ ១៣៤ ល្លនែុល្លៃ រអា
បម្រកិ្ និខឥណទានសរុេគ្េមាណ ១២៨ ល្លនែុល្លៃ រអាបម្រកិ្។ 
 

បផនការអាជ្ីវក្ម្មនាបពលអនាគតរេសធ់នាគារ រយួ ល ី នឹខឈរបលមូី្លោា នម្នការធានានូវការអភិវឌ្ឍន៍ជាេនត
េនាា េ់ម្នអាជ្ីវក្ម្មគ្បាក្់េបញ្ញី និខឥណទានបេេគ្េម្ពណី ក្ែូ៏ចជាផតល់នូវអតថគ្េបយជ្ន៍ែប៏ពញបលញ បែលអាច
េត់បេនបាន នខិមានគ្េសទិ្ធភាព។ ធនាគារនឹខបផ្ទត តការយក្ចិតតទុ្ក្ោក្់េបនថម្បទ្ៀតបលីការេបខាតីផលិតផល
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ពិបសស ២-៣ បែលមានអតថគ្េបយជ្ន៍ និខគុណភាពខពស់ បហយីបធែីឱ្យបសវាក្ម្មមានលក្ខណៈលអិតលអន់ នខិលម្អិត 
បែីម្បសីបគ្ម្ចបាននូវការគ្េក្តួគ្េបជ្ខបផសខៗគាន ។ 
 

គ្េព័នធពត័៌មានសនូល គ្េព័នធគ្េតិេតតិការ ធនធានម្នុសស នខិទ្ិែាភាពបផសខបទ្ៀតរេសធ់នាគារ រយួ ល ីអាចធានា
យ៉ា ខបពញបលញនូវការេបខាីត និខគ្េតិេតតិការបោយរលូនម្នសាខានមី្ួយៗ។ បលីសពីបនោះ តាម្រយៈ VTM ក្គ្ម្ិត
ខពស ់ អាយបផតឆ្ៃ តម្វ នខិឧេក្រណ៍េញ្ជ រចល័តបផសខបទ្ៀត ធនាគារអាចកាត់េនថយការចាំណាយគ្េក្េបោយ
គ្េសិទ្ធភាព ក្៏ែូចជាេបខាីនគ្េសិទ្ធភាព និខពគ្ខីក្េណាត ញគ្បាក្់ចាំណូល។ 
 
ធនាគារ រយួ លី នឹខគ្េកានខ់ាជ េ់នូវគ្ក្ម្អាជ្ីវក្ម្មសនូល៖ "គុណភាពខពស់ និរនតរភាព និខេបចាក្វទិ្ា" ភាជ េជ់ាម្ួយ
នឹខបគាលបៅ៖ "គ្េតិេតតិការគ្េក្េបោយសថិរភាព មានសតខ់ោរ និខការអភិវឌ្ឍន៍វទិ្ាសាស្តសត"។ ទ្នាឹម្គាន បនាោះ 
ធនាគារនឹខគ្េកាន់យក្គាំរូ ម្នការគ្គេ់គ្គខក្គ្ម្ិតខពសក់្នុខឧសាហក្ម្មធនាគាររេស់គ្េបទ្សចិន នខិេរបទ្ស 
បហយីេញ្ាូ លបៅក្នុខទ្ីផារក្ម្ពុជា។ បលីសពីបនោះ ធនាគារ រយួ លី នឹខបផអក្បលីអាជ្ីវក្ម្មក្នុខគ្សុក្ បោយផតល់នូវបស
វាក្ម្មបេេគ្េម្ពណីជាម្ួយនឹខបសវាក្ម្មវបិសសៗម្នេបចាក្វទិ្ាអុីនធណិឺត រមួ្ទាាំខការអភវិឌ្ឍជាម្ួយនខឹបសវាក្ម្ម
គ្េក្េបោយភាពម្ចនគ្េឌ្ិត ក្៏ែូចជាការផតលជូ់្នអតិថិជ្ននូវបសវាក្ម្មធនាគារផ្ទា ល់ខៃួនែ៏សម្បូរបេេ ងាយគ្សួល 
និខផ្ទា លខ់ៃួន បែមី្បខីិតខាំអភិវឌ្ឍបៅជាធនាគារពាណិជ្ជឆ្ៃ តម្វបែលមានេបចាក្វទិ្ាខពស់ និខកាៃ យជាធនាគារម្យួ
ក្នុខចាំបណាម្ធនាគារក្នុខគ្សុក្ក្ាំពូលទាាំខែេក់្នុខគ្េបទ្សក្ម្ពុជាក្នុខរយៈបពល ៥ ឆ្ន ាំ។ 
 
រចនាសម្ព័នធ ការគ្គេ់គ្គខ និខមាា ស់ភាគហ ុន 
 

អាំពី 

ធនាគារ រយួ ល ី គ្តូវបានេបខាីតប ខីបោយមាា ស់ភាគហ ុនធាំពីរ បែលមានបែីម្ទុ្នចុោះេញ្ជ ីចាំនួន ៧៥.000.000 
ែុល្លៃ រអាបម្រកិ្ (ចិតសេិគ្បាាំល្លនែុល្លៃ រអាបម្រកិ្)។ បោយអនុបល្លម្តាម្តគ្ម្ូវការ នខិេទ្េបញ្ញតតិរេស់ធនាគារ
ជាតិម្នក្ម្ពុជា នខិគណៈគ្គេ់គ្គខរេសខ់ៃួន ធនាគារ រយួ ល ីបានេបខាីតគ្ក្ុម្គ្េឹក្ាមាា សភ់ាគហ ុន គ្ក្ុម្គ្េកឹ្ាភិបា
ល គណៈក្មាម ធិការសវនក្ម្ម គណៈក្មាម ធកិារគ្គេ់គ្គខហានិភ័យ គណៈក្មាម ធិការអនុម្ត័ឥណទាន គណៈក្មាម
ធិការគ្គេ់គ្គខគ្េតេិតតិការ គណៈក្មាម ធិការគ្គេ់គ្គខគ្ទ្ពយសក្ម្ម នខិេាំណុល ការយិល័យអគគនាយក្ នាយក្
ោា នធនធានម្នុសស និខរែាបាល នាយក្ោា នអភិវឌ្ឍន៍ទ្ផីារ នាយក្ោា នបផនការ នខិហរិញ្ញវតថុ នាយក្ោា ន
ព័ត៌មានវទិ្ា នាយក្ោា នគ្គេគ់្គខហានិភយ័ នាយក្ោា នសវនក្ម្ម នខិនាយក្ោា នគ្េតិេតតិការ។ 
 
1. ភាគទុ្និក្និខការកាន់កាេ់ចាំបណក្ហ ុនម្នធនាគារ រយួ លី (បខម្េូឌា) ម្.ក្ 

 
(i) គ្ក្ុម្ហ ុន Yunnan Jingcheng Group  តាំណាខបោយបល្លក្ Dong Shijie កាន់កាេ់ ៩០ភាគរយ ម្នហ ុន

សរុេ។ 
(ii) ក្ញ្ញញ  Dong Shijia កាន់កាេ់ ១០ភាគរយ ម្នហ ុនសរេុ ។ 
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• ព័ត៌មានមូ្លោា នម្នភាគហ ុនបម្រេស់ធនាគារ- Yunnan Jincheng Group Co., Ltd. 
 

គ្ក្ុម្ហ ុន Yunnan Jingcheng Group គ្តូវបានេបខាីតប ខីក្នុខឆ្ន ាំ ១៩៩០ បៅទ្ីគ្ក្ុខ រយួ ល ីបខតតយូណា
ន បែលមានបននរសមុ្គ្ទ្បៅភាគខាខតបូខម្នគ្េបទ្សចិន នខិជាម្ជ្ឈម្ណឌ លក្ណាត លម្នភូម្ិភាគអាសុីអា
បគនយ ៍ បហយីក្៏ជាតាំេន់បសែាក្ិចាសាក្លបខសគ្មាេ់ការអភវិឌ្ឍន៍ែ៏សាំខាន់រេស់គ្េបទ្សចនិ ។  Yunnan 

Jingcheng Group មានបែីម្ទុ្នចុោះេញ្ជ ីចាំនួន ១,០៨ ពាន់ល្លនយន់។ េនាា េ់ពីការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ា ខឆ្េ់
រហ័ស នខិសថិរភាពក្នុខរយៈបពល ៣០ ឆ្ន ាំក្នៃខម្ក្ គ្ទ្ពយសម្បតតិសរុេរេស់គ្ក្មុ្ហ ុន Yunnan Jingcheng 

Group មានសរុេ ១៦ ពានល់្លនយន ់ជាម្ួយនខឹេុគគលិក្ជាខ ៧.០០០ នាក្់។ អាជ្ីវក្ម្មរេស់គ្ក្មុ្ហ ុន 
រមួ្មានការែកឹ្ជ្ញ្ជូ នតាម្ផៃូវអាកាស ការសាខសខ់ផៃូវ និខសាព ន បទ្សចរណ៍ បវជ្ជសាស្តសត និខការបថទាាំសុខ
ភាព។ គ្ក្មុ្ហ ុនេុគ្តសម្ព័នធរេស់ខៃួនរមួ្មាន Ruili Airlines Co., Ltd, JC (Cambodia) International 

Airlines Co., Ltd., Yunnan Jingcheng Road & Bridge Construction & Engineering Co., Ltd., Ruili 

Jingcheng Dihai Hot Spring Resort Center Co., Ltd., Ruili Jingcheng Hospital Co., Ltd. និខគ្ក្មុ្
ហ ុនេុគ្តសម្ព័នធែម្ទ្បទ្ៀត។ 
 

បផនការអាជី្វក្ម្ម 
 
បៅក្នុខបខតុល្ល ឆ្ន ាំ២០២០ ធនាគារ រយួ ល ីទ្ទ្ួលបានអាជាា េ័ណណគ្េតិេតតិការអាជ្ីវក្ម្មបែលបចញបោយធនាគារ
ជាតិម្នក្ម្ពុជា បហយីបានបេកី្ែាំបណីរការជាផៃូវការបៅម្ថៃទ្ី ៧ បខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ បហយីបានបេីក្សាខាបៅបខតត
គ្ពោះសីហនុបោយបជាគជ្័យ បេីបទាោះេជីាមានការេ៉ាោះពាលជ់ាសក្លពីវរុីស Covid-19 ក្៏បោយ។ បនោះេញ្ញជ ក្់ឲ្យ
ប ញីថា ធនាគារមានបែីម្ទុ្នរខឹមាាំ និខការគ្គេ់គ្គខគ្េក្េបោយវជិាជ ជ្ីវៈ និខេុគគលកិ្ជ្ាំនាញ។ បលសីពីបនោះ 
ធនាគារ រយួ ល ី បគ្គាខនឹខេបខាីតសាខាេបនថម្បទ្ៀតបៅរាជ្ធានីភនាំបពញ និខបខតតបសៀម្រាេ ក្នុខរយៈបពល ៣ ឆ្ន ាំ 
បែីម្បផីតលភ់ាពងាយគ្សួលែល់អតិថជិ្នរេស់ធនាគារ។ ជាលទ្ធផល េុគគលិក្ធនាគារគ្តូវបានរ ាំពឹខថានឹខ្ន
ែល់ ១០០នាក្។់ 
 

គណៈក្មាម ធិការ 
 

ធនាគារ រយួ លី បានេបខាតីគណៈក្មាម ធិការបផសខៗ បែីម្បគី្គេ់គ្គខគ្េតេិតតិការ នខិហានិភ័យបានគ្តមឹ្គ្តូវ
សគ្មាេ់ក្ចិាការនីម្យួៗបែលអនុវតតបៅក្នុខធនាគារ។ គណៈក្មាម ធិការទាាំខបនោះរមួ្មាន គណៈក្មាម ធិការសវនក្ម្ម 
គណៈក្មាម ធកិារគ្គេ់គ្គខហានិភ័យ គណៈក្មាម ធិការអនុម្ត័ឥណទាន គណៈក្មាម ធិការគ្គេ់គ្គខគ្េតិេតតកិារ គ
ណៈក្មាម ធិការគ្គេ់គ្គខគ្ទ្ពយសក្ម្ម និខេាំណុល។ 
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ថាន ក់្គ្គេ់គ្គខជាន់ខពស់ 

 

បនោះរាេ់េញ្ាូលទាាំខអគគនាយក្ អគគនាយក្រខ ជ្ាំនួយការអគគនាយក្ នខិគ្េធាននាយក្ោា នបផសខបទ្ៀត។ ថាន ក្់
គ្គេ់គ្គខជាន់ខពស់នឹខបែីរតួនាទ្ីសាំខាន ់ បែមី្បធីានាឲ្យបាននូវែាំបណីរការរលូនម្នការងារ ការគ្គេ់គ្គខទូ្បៅ នខិ
ការគ្គេ់គ្គខហានិភ័យ ែូចបែលបានបណនាាំបោយគ្ក្ុម្គ្េកឹ្ាភិបាល។ បលីសពីបនោះ ការបផ្ទត តបលីបគាលបៅរេស់
ធនាគារ គឺជាក្ិចាការចម្បខបែលថាន ក្់គ្គេ់គ្គខគួរបធែ។ី សគ្មាេ់េុគគលិក្ក្គ្ម្ិតម្ធយម្ែលក់្គ្ម្ិតទាេ តគ្ម្ូវឱ្យអនុ
វតតតាម្បគាលការណ៍បណនាាំ និខបគាលនបយបាយម្ផាក្នុខរេស់ធនាគារយ៉ា ខតខឹរុខឹ បែមី្បី្ នបៅរក្ការសគ្ម្ច
បគាលបៅ នខិបេសក្ក្ម្មរេស់ធនាគារ។ 
 

បសវាក្ម្មខាខបគ្ៅ 
 

(iii) សវនក្រឯក្រាជ្យ 
បែីម្បធីានាបាននូវគ្េសទិ្ធភាព និខតមាៃ ភាពម្នការអនុវតតការងារ ធនាគារបានសគ្ម្េសគ្ម្ួល និខបគ្េី
គ្បាស់នូវសវនក្រឯក្រាជ្យ។ បយខតាម្បផនការ សវនក្រឯក្រាជ្យនឹខផតល់បសវាសវនក្ម្មចាំនួន ២ ែខក្នុខ
ម្ួយឆ្ន ាំ។ 

  



 

របាយការណ៍គ្េចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 8 |ទ្ាំ ព័ រ    

រចនាសម្ព័នធធនាគារ 
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សាររេស់អគគនាយក្ធនាគារ 
 

ធនាគារ រយួ លី (បខម្េូឌា) ម្.ក្. បានបេកី្ែាំបណីរការជាផៃូវការបៅម្ថៃទ្៧ី បខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០។ ទ្សីាន ក្់ការក្
ណាត លរេស់ខៃួនមានទ្តីាាំខបៅរាជ្ធានីភនាំបពញ គ្េបទ្សក្ម្ពុជា។ សាខាបៅបខតតគ្ពោះសីហនុគ្តូវបានេបខាតីប ខី 
បែីម្បពីបនៃឿនការអភិវឌ្ឍន៍ទ្ីផារ និខផតល់ផលគ្េបយជ្ន៍ែល់សាធារណជ្ន ។ ចេ់តាាំខពីបេីក្ែាំបណីរការ បគ្កាម្
ការជ្ួយបគ្ជាម្បគ្ជ្ខយ៉ា ខខាៃ ាំខកាៃ រេស់រោា ភបិាលក្ម្ពុជា នខិការគ្តួតពនិិតយគ្េក្េបោយគ្េសិទ្ធភាពរេសធ់នាគារ
ជាតិម្នក្ម្ពុជា បសវាក្ម្មធនាគារបផសខៗ បានអភិវឌ្ឍយ៉ា ខរលូន នខិឆ្េ់រហ័ស នខិគ្េក្េបោយគ្េសទិ្ធភាព។ 
 

បគ្កាម្ការរខផលេ៉ាោះពាល់បោយជ្ាំខឺរាតតាតសក្លក្នុខឆ្ន ាំ២០២១ បសែាក្ចិាពិភពបល្លក្បានជ្ួេគ្េទ្ោះនខឹវេិតតិ
បសែាក្ិចាធៃន់ធៃរ។ បទាោះេជីាយ៉ា ខណាក្៏បោយ បគ្កាម្ការចខអុលេងាា ញ និខការគ្គេ់គ្គខរេស់រោា ភិបាលក្ម្ពុជា 
និខធនាគារជាតិម្នក្ម្ពុជា ជ្ាំខឺរាតតាតបៅក្ម្ពុជាគ្តូវបានគ្គេ់គ្គខគ្េក្េបោយគ្េសទិ្ធភាព បហយីសក្ម្មភាព
បសែាក្ិចាបានែាំបណីរការប ខីវញិជាេបណតី រៗ។ ជាម្ួយនខឹការបខីេប ខីវញិម្នបសែាក្ចិាពិភពបល្លក្ បសែាក្ចិា
រេស់គ្េបទ្សក្ម្ពុជាក្៏មានការបក្ីនប ខីជាេនតេនាា េ់ក្នុខឆ្ន ាំ២០២១។ ទ្នាឹម្នខឹបនាោះ លាំហូរចូលម្នមូ្លធន
េរបទ្សមានការបក្ីនប ខីពីម្យួឆ្ន ាំបៅម្ួយឆ្ន ាំ មានចាំនួន២,៥ ែខ។ ធនាគារក្ណាត លមានទុ្នេគ្ម្ុខគ្គេ់គ្គាន ់
បែលេបខានីគ្េសទិ្ធភាពម្នបគាលនបយបាយរូេិយវតថុ និខទ្ាំនុក្ចិតតរេស់អនក្វនិិបយគបលីបសែាក្ិចាក្ម្ពុជា បហយីទ្ី
ផារក្៏មានសកាត នុពលលអសគ្មាេ់ការអភិវឌ្ឍន៍នាបពលអនាគត ជាពិបសសឧសាហក្ម្មហរិញ្ញវតថុ។  
 

តាម្ទ្សសនវសិ័យនាបពលអនាគត ធនាគារ រយួ លី (បខម្េូឌា) ម្.ក្. មានបផនការេបគ្ម្ីអតិថិជ្នគ្េក្េបោយ
គុណភាព នខិបសវាក្ម្មកានប់តទូ្លាំទូ្ល្លយ ក្ែូ៏ចជាបចក្រ ាំបលក្សកាត នុពលម្នការអភវិឌ្ឍន៍ជាម្ួយអតិថជិ្ន។ 
ជាម្ួយគាន បនោះ បយខីនខឹេបខាតីផលិតផលធនាគារឌ្ជី្ីថលឲ្យកាន់បតមានសុវតថភិាព គ្េសិទ្ធភាព និខងាយគ្សលួ 
បែីម្បបីលីក្ក្ម្ពសក់ារអភិវឌ្ឍទ្ផីារហរិញ្ញវតថុរេសក់្ម្ពុជា គ្ពម្ទាាំខផតលជូ់្នអតិថជិ្ននូវការគាាំគ្ទ្បផនក្បសវាក្ម្ម
ហរិញ្ញវតថុឲ្យកាន់បតបគ្ចីន និខជ្ួយបសែាក្ិចាក្ម្ពុជាឱ្យបខេីប ខីវញិ ។ 
 

បទាោះេីជាឆ្ន ាំ២០២២ ជាឆ្ន ាំបែលបពារបពញបោយសមាព ធ នខិេញ្ញា គ្េឈម្ េ៉ាុបនតក្តសីខឃមឹ្ និខឱ្កាសបៅបតរមួ្រស់
ជាម្ួយគាន ។ បយខីពតិជាបជ្ឿជាក្់ថា បគ្កាម្ការចខអុលេងាា ញ និខការគាាំគ្ទ្រេស់រោា ភិបាលក្ម្ពុជា និខធនាគារជាតិ
ម្នក្ម្ពុជា បយខីនឹខមានេរយិកាសលអគ្េបសីរសគ្មាេ់ការអភិវឌ្ឍន។៍ បយខីក្ន៏ឹខគ្េកាន់ខាជ េ់នូវទ្សសនអាជ្ីវក្ម្ម
សនូលម្ន "គុណភាព និរនតរភាព និខេបចាក្វទិ្ា" បោយគ្េកាន់ខាជ េ់នូវបគាលការណ៍ "អតិថិជ្នជាអាទ្ិភាព និខ
គ្គេ់គ្គខហានិភ័យ" បោយយក្អាជ្ីវក្ម្មគ្េក្េបោយភាពម្ចនគ្េឌ្ិតជាទ្សិបៅអភិវឌ្ឍន៍ នខិផតលឱ់្យអតថិិជ្ននូវ
ភាពសាំេូរបេេ ភាពងាយគ្សលួ និខបសវាក្ម្មហរិញ្ញវតថុផ្ទា លខ់ៃួន។ បយខីមានេាំណខេបខាីតធនាគារ រយួ លី ឲ្យកាៃ យ
ជាធនាគារេបចាក្វទិ្ាគ្េក្េបោយនិរនតរភាព ជាម្ួយនឹខបសវាក្ម្មគុណភាពខពស់ និខផលិតផល្នមុ្ខបគ។ 
 

អគគនាយក្ម្នធនាគារ រយួ លី 
 

 

 

YANG JIE 
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អភិបាលកិ្ចាម្នធនាគារ 
 

គ្ក្ុម្គ្េឹក្ាភបិាល និខគណៈគ្គេ់គ្គខគ្តូវបានេបខាីតប ខី បែីម្បធីានាបាននូវភាពរលូន សុចរតិភាព គ្េសិទ្ធភាព 
និខនិរនតរភាពម្នគ្េតិេតតិការរេស់ធនាគារ។ អខគភាពនីម្យួៗបានេងាា ញពីការបេតជាា ចតិតក្នុខការេាំបពញបគាលបៅ
រេស់ខៃួន និខសបគ្ម្ចបាននូវបគាលបៅរេស់ខៃួន។ 
 

គ្ក្ុម្គ្េឹក្ាភិបាល 

 

គ្ក្ុម្គ្េឹក្ាភបិាល គឺជាអខគភាពបធែីបសចក្តីសបគ្ម្ចរេសធ់នាគារ និខទ្ទ្ួលខុសគ្តូវចាំបពាោះក្ិចាគ្េជុ្ាំគ្ក្មុ្គ្េឹក្ាមាា ស់
ភាគហ ុន បោយមានគ្េធានគ្ក្ុម្គ្េឹក្ាភបិាល ១ រូេ និខសមាជ្ិក្គ្ក្ុម្គ្េកឹ្ាភិបាល ៤ រូេ។ 

1. បល្លក្ Dong Shijie    គ្េធានគ្ក្ុម្គ្េឹក្ាភិបាល 

2. ក្ញ្ញញ  Dong Shijia    សមាជ្ិក្ 

3. បល្លក្ Yang Jie    សមាជ្ិក្ 

4. បល្លក្ Pan Ruisheng  សមាជ្ិក្ឯក្រាជ្យ 
5. បល្លក្ Zhao Wei  សមាជ្ិក្ឯក្រាជ្យ 

 

2. គណៈក្មាម ធិការ 
 

2.1 ប ម្ ោះគណៈក្មាម ធិការ៖ គណៈក្មាម ធិការសវនក្ម្ម 
 

គណៈក្មាម ធកិារឯក្បទ្សបែលគ្តូវបានេបខាីតប ខីបោយសាថ េ័នបធែីបសចក្តសីបគ្ម្ច បែលនឹខក្ាំណត់
សមាជ្ិក្ភាព ភារក្ិចា នតីិវធិីគ្េតិេតតកិារ និខលក្ខខណឌ  បែលតគ្ម្ូវឲ្យសវនក្រគ្សេចាេ ់និខេុគគលបផសខ
បទ្ៀតបែលជាក្ម្មសិទ្ធិរេស់ធនាគារគ្តូវចូលរមួ្ក្នុខការងាររេស់ខៃួន។ 
1. ក្ញ្ញញ  Dong Shijia  គ្េធាន 
2. បល្លក្គ្សី Li Heli  សមាជ្ិក្ 

3. បល្លក្ Pan Ruisheng សមាជ្ិក្ 

4. បល្លក្ Brak Sambo បលខា 

 

2.2 ប ម្ ោះគណៈក្មាម ធិការ៖ គណៈក្មាម ធិការគ្គេ់គ្គខហានភ័ិយ 
 
គណៈក្មាម ធកិារឯក្បទ្សបែលគ្តូវបានេបខាីតប ខីបោយសាថ េ័នបធែីបសចក្តសីបគ្ម្ច បោយបានក្ាំណត់
សមាជ្ិក្ភាព ភារក្ិចា នខិនីតវិធិីគ្េតិេតតកិាររេសខ់ៃួន។ 
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1. បល្លក្ Dong Shijie  គ្េធាន 

2. បល្លក្ Yang Jie  សមាជ្ិក្ 

3. បល្លក្ Liu Fajun  សមាជ្ិក្ 

4. បល្លក្គ្សី Nie Linlong សមាជ្ិក្ 

4. បល្លក្ Pech Vantheoun សមាជ្ិក្ 

5. បល្លក្ Li Kun  បលខា 

 

2.3 ប ម្ ោះគណៈក្មាម ធិការ៖ គណៈក្មាម ធិការគ្គេ់គ្គខគ្ទ្ពយសម្បតតិ នខិេាំណុល 
 
គណៈក្មាម ធកិារបនោះ មានតនួាទ្ីក្នុខការគ្តួតពនិិតយបលីការគ្គេ់គ្គខគ្ទ្ពយសម្បតតិ និខេាំណុលរេស់គ្ក្មុ្
ហ ុន ឬធនាគារ។ គណៈក្មាម ធិការគ្គេ់គ្គខគ្ទ្ពយសក្ម្ម នខិេាំណុល សថិតក្នុខក្គ្ម្ិតគ្ក្មុ្គ្េឹក្ាភិបាល ឬ
ថាន ក្់គ្គេ់គ្គខ បែលនឹខផតលនូ់វគ្េព័នធពត័៌មានគ្គេ់គ្គខសាំខាន់ៗ នខិការគ្តួតពិនិតយសគ្មាេ់ការវាយតម្ម្ៃ
គ្េក្េបោយគ្េសិទ្ធភាពនូវហានិភ័យទាាំខក្នុខ និខបគ្ៅតារាខតុលយការសគ្មាេ់សាថ េ័ន។ 
1. បល្លក្ Yang Jie  គ្េធាន 

2. បល្លក្ Liu Fajun  សមាជ្ិក្ 

3. បល្លក្គ្សី Nie Linlong សមាជ្ិក្ 

4. ក្ញ្ញញ  Xu Ye   បលខា 

 

2.4 ប ម្ ោះគណៈក្មាម ធិការ៖ គណៈក្មាម ធិការអនុម័្តឥណទាន 
 
គណៈក្មាម ធកិារបនោះ មានតនួាទ្ីពិចរណាបលីពាក្យសុាំក្ម្ា ីនិខទ្គ្ម្ខ់បផសខបទ្ៀតម្នឥណទាន ឬសាថ នភាព
ហរិញ្ញវតថុ ែូចជាការធានាជាបែីម្។ 
1. បល្លក្ Liu Fajun  គ្េធាន 

2. បល្លក្ Huang Zikui សមាជ្ិក្ 

3. បល្លក្គ្សី Nie Linlong សមាជ្ិក្ 

4. បល្លក្ Pech Vantheoun សមាជ្ិក្ 

5. បល្លក្ Xiao Yu  សមាជ្ិក្ 

6. ក្ញ្ញញ  Ly Pheasy  សមាជ្ិក្ 

7. បល្លក្ Seng Thaileng បលខា 
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2.5 ប ម្ ោះគណៈក្មាម ធិការ៖ គណៈក្មាម ធិការគ្គេ់គ្គខគ្េតេិតតិការ 
 

គណៈក្មាម ធកិារឯក្បទ្ស បែលគ្តូវបានេបខាីតប ខីបោយសាថ េ័នបែលបធែីបសចក្តសីបគ្ម្ច បោយក្ាំណត់ 
និខគ្តួតពិនិតយែាំបណីរការទាាំខមូ្លម្នការគ្គេ់គ្គខគ្េតិេតតកិារ គ្ពម្ទាាំខគុណភាពបសវាក្ម្ម ក្៏ែូចជា
គ្េសិទ្ធភាពគ្េតេិតតិការ បគាលការណ៍បណនាាំ និខការបោោះគ្សាយេណតឹ ខ។ 
1. បល្លក្ Yang Jie  គ្េធាន 

2. បល្លក្ Liu Fajun  សមាជ្ិក្ 

3. បល្លក្គ្សី Nie Linlong សមាជ្ិក្ 

4. បល្លក្ Pech Vantheoun សមាជ្ិក្ 

5. បល្លក្ Xiao Yu  សមាជ្ិក្ 

6. ក្ញ្ញញ . Ly Pheasy  សមាជ្ិក្ 

7. បល្លក្ Huang Zikui សមាជ្ិក្ 

8. បល្លក្ Ao Lingpan  សមាជ្ិក្ 

9. ក្ញ្ញញ  Shu Qiuping  បលខា 
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ធនាគារ រយួ លី (បេម្េឌូា) ម្.ក្ 
 

 

 

 

របាយការណហ៍ិរញ្ញ វតថ ុ

និខ 

 

 

 

របាយការណរ៍េសស់វនក្រឯក្រាជ្យ 

                      

សម្រមាេក់ារិយេរិបចេទដែលបានេញ្ច េ ់ម្ងៃទី ៣១ ដេ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ 
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ព័ត៌មានអំពធីនាគារ 

 
ធនាគារ៖ ធនាគារ រយួលី (ខេមបូឌា) ម.ក 
 
ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកមមខលេ៖ ០០០៣៩២៦៣ 
 
ទីស្នា កក់ារការច ុះបញ្ជ ី៖ អគារខលេ៦៣៥ &៦៣៧ មហាវថិីព្រុះម ន្ាីវង្ស សង្កា តប់ឹង្ខកង្កង្ទី៣ 

េណឌ បងឹ្ខកង្កង្ រាជ្ធាន្ីភ្ាខំរញ  
 
ភាគទ ន្ិក៖ Yunnan Jingcheng Group Limited  
 តំណាង្ខោយ ខោក Dong Shijie 
 កញ្ញា  Dong Shijia 
 
ព្កុមព្បឹកាភ្បិាល៖ ខោក Dong Shijie ព្បធាន្ព្កុមព្បឹកាភ្បិាល  

  (តតង្តងំ្ខៅ ថ្ថៃទ២ី៦ តេឧសភា ឆ្ា ២ំ០២១) 
 ខោកព្សី Xu Shihua ព្បធាន្ព្កុមព្បឹកាភ្បិាល  
  (ោឈបខ់ៅ ថ្ថៃទ២ី៦ តេឧសភា ឆ្ា  ំ២០២១) 
 កញ្ញា  Dong Shijia អភ្បិាល 
 ខោក Yang Jie អភ្បិាល (តតង្តងំ្ខៅ ថ្ថៃទ២ី៦ តេឧសភា ឆ្ា ២ំ០២១) 
 ខោក Pan Ruisheng អភ្បិាល (តតង្តងំ្ខៅ ថ្ថៃទ២ី៦ តេឧសភា ឆ្ា ២ំ០២១) 

 ខោក Zhao Wei អភ្បិាល (តតង្តងំ្ខៅ ថ្ថៃទ២ី៦ តេឧសភា ឆ្ា ២ំ០២១) 
 ខោក Song Hongbo អភ្បិាល (ោឈបខ់ៅ ទ២ី៦ តេឧសភា ឆ្ា ២ំ០២១) 

 ខោកព្សី Shao Qi  អភ្បិាល (ោឈបខ់ៅ ទ២ី៦ តេឧសភា ឆ្ា ២ំ០២១) 
 ខោកព្សីZhang Yanhua អភ្បិាល (ោឈបខ់ៅ ទ២ី៦ តេឧសភា ឆ្ា ២ំ០២១) 
  
សវន្ករ៖ ខអហ្វអាយអាយ & អឹសូស ីខអត
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របាយការណ៍របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល 
ព្កុមព្បឹកាភ្បិាល សូមខធវើការបង្កា ញនូ្វរបាយការណ៍របស់េលួន្ ខោយភាជ បជ់ាមយួនូ្វរបាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ របស់           
ធនាគារ រយួលី (ខេមបូឌា) ម.ក ខៅកាតថ់ា (“ធនាគារ”) តែលបាន្ខធវើសវន្កមមរចួសព្ាបក់ារយិបរខិចេទតែលបាន្បញ្ចប់
ថ្ថៃទី៣១ តេធាូ ឆ្ា ២ំ០២១។ 

សកមមភារចមបង្ 

សកមមភារចមបង្របស់ធនាគារ គឺការផ្តល់នូ្វខសវាកមមតផ្ាកធនាគារ ន្ិង្ខសវាកមមហិ្រញ្ា វតថ ពាករ់ន័្ធខផ្សង្ៗ ខៅកា ង្ព្រុះរាជា
ណាចព្កកមព ជា។ រ ំាន្ការតព្បព្បួលជាស្នរវន្តខៅខលើសកមមភារចមបង្ខៅកា ង្ការយិបរខិចេទខនាុះខទ។ 

លទធផ្លហិ្រញ្ា វតថ   

លទធផ្លហិ្រញ្ា វតថ របស់ធនាគារ ាន្ែូចខាង្ខព្កាម៖ 

 
2021 2020 

 ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 

  
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4)  
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 

ព្បាកខ់ាតម ន្ែករន្ធ  34,817   141,636   (640)  (2,610) 
ឥណទាន្រន្ធខលើព្បាកច់ំខណញ  (37,159)  (151,163)  -     -    
ព្បាកច់ំខណញ/(ខាត)ស ទធសព្ាប់

ការយិបរខិចេទ  (2,342)  (9,527)  (640)  (2,610) 

ភាគោភ្ 
រ ំាន្ភាគោភ្ណាព្តូវបាន្ព្បកាស ឬព្តូវបាន្បង្ ់ ខហ្ើយព្កុមព្បឹកាភ្បិាលករ៏ ំបាន្ផ្ដល់ជាអន្ ស្នសន្ឲ៍្យាន្ការតបង្
តចកភាគោភ្សព្ាបក់ារយិបរខិចេទខន្ុះខទ។ 

ទ ន្បព្មងុ្ ន្ងិ្សំវធិាន្ធន្ 

រ ំាន្ការតព្បព្បួលជាស្នរវន្តខៅខលើទ ន្បព្មុង្ ន្ិង្សំវធិាន្ធន្ខៅកា ង្ការយិបរខិចេទខន្ុះខទ ខព្ៅរីការបង្កា ញខៅកា ង្របាយ
ការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ខន្ុះ។ 

ខែើមទ ន្ 

ខែើមទ ន្តែលបាន្បង្រ់បស់ធនាគារនាថ្ថៃទី៣១ តេធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ាន្ចំន្ួន្ 75,000,000 ែ ោល អាខមរកិ ខសមើន្ឹង្ 
300,000,000 ពាន្ខ់រៀល តែលកា ង្ខនាុះកា ង្មយួភាគហ្  ន្ខសមើន្ឹង្ 1,000 ែ ោល អាខមរកិ។   ភាគហ្  ន្ ន្ិង្រចនាសមពន័្ធភាគ
ហ្  ន្លមអតិព្តូវបាន្ោតព្តោង្ខៅកំណតស់ាា ល់ទី២០។ 
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របាយការណ៍របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល (ត) 

ឥណទាន្អាព្កក ់ន្ិង្ឥណទាន្ជាបស់ង្សយ័  

ខៅម ន្ខរលតែលរបាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ របស់ធនាគារ ព្តូវបាន្ខរៀបចំខ ើង្ ព្កុមព្បឹកាភ្បិាលបាន្ចាតវ់ធិាន្ការតែល
ាន្មូលោា ន្សមរមយខែើមបបីញ្ញជ កថ់ា វធិាន្ការទាកទ់ង្ន្ឹង្ការល បខចាលនូ្វឥណទាន្អាព្កក ់ ន្ិង្ការខធវើសំវធិាន្ធន្ខលើ
ឥណទាន្ជាបស់ង្ស័យព្តូវបាន្ខធវើខទបើង្ ខហ្ើយាន្ការខជ្ឿជាកថ់ាមនិ្ាន្ឥណទាន្អាព្កក ់ ន្ិង្សំវធិាន្ធន្ ព្តូវបាន្ខធវើ
ខ ើង្សព្ាបឥ់ណទាន្ជាបស់ង្សយ័។ 

នាថ្ថៃខចញរបាយការណ៍ខន្ុះ ព្កុមព្បឹកាភ្បិាលរ ំបាន្រិន្ិតយខ ើញាន្ស្នថ ន្ភារណាមយួ តែលអាចន្ឹង្បណាត លឲ្យចំន្ួន្ថ្ន្
ការល បបំបាតខ់ចាលឥណទាន្អាព្កក ់  ឬចំន្ួន្ថ្ន្ការខធវើសំវធិាន្ធន្ខលើឥណទាន្ជាបស់ង្ស័យខៅកា ង្របាយការណ៍               
ហិ្រញ្ា វតថ ខន្ុះ ាន្ចំន្ួន្េវុះខាតជាស្នរវន្តខនាុះខ ើយ។ 

ព្ទរយសកមមចរន្ត 

ខៅម ន្ខរលតែលរបាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ របស់ធនាគារព្តូវបាន្ខរៀបចំខ ើង្ ព្កុមព្បឹកាភ្បិាលបាន្ចាតវ់ធិាន្ការតែលាន្
មូលោា ន្សមរមយខែើមបបីញ្ញជ កថ់ាបណាត ព្ទរយសកមមចរន្តទាងំ្អស់ តែលបាន្កតព់្តខៅកា ង្បញ្ជ ីគណខន្យយរបស់ធនាគារ 
ខហ្ើយតែលទំន្ង្ជាមនិ្អាចលកប់ាន្ខៅកា ង្ព្បតិបតតិការអាជ្ីវកមមធមមតព្តូវបាន្កាតប់ន្ថយឲ្យខៅខសមើន្ឹង្តថ្មល តែលររំឹង្
ទ កថាន្ឹង្អាចព្បមូលបាន្ជាកត់សតង្។ 

នាថ្ថៃខចញរបាយការណ៍ខន្ុះ ព្កុមព្បឹកាភ្បិាលរ ំបាន្ែឹង្រីខហ្ត ការណ៍ណាមយួតែលន្ឹង្ខធវើឲ្យប ុះពាល់ែល់ការកំណត់
តថ្មលព្ទរយសកមមចរន្ត ខៅកា ង្របាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ របស់ធនាគារថាាន្ភារមនិ្ព្តឹមព្តូវខនាុះខទ។ 

វធិីស្នស្រសតកំណតត់ថ្មល 

នាថ្ថៃខចញរបាយការណ៍ខន្ុះ ព្កុមព្បឹកាភ្បិាលរ ំបាន្ែឹង្រីខហ្ត ការណ៍ណាមយួតែលបាន្ខកើតខ ើង្តែលន្ឹង្ខធវើឲ្យប ុះ
ពាល់ែល់វធិីស្នស្រសតកំណតត់ថ្មល តែលបាន្អន្ វតតកន្លង្មកកា ង្ការវាយតថ្មលព្ទរយសកមម ន្ិង្បំណ លខៅកា ង្របាយការណ៍
ហិ្រញ្ា វតថ របស់ធនាគារថាាន្ភារមនិ្ព្តឹមព្តូវ ឬមនិ្សមព្សបខនាុះខទ។ 

បំណ លយថាភារ 

នាថ្ថៃការយិបរខិចេទថ្ន្របាយការណ៍ខន្ុះរ ំាន្៖ 

(ក) ការតព្បព្បួលព្ទរយសកមមណាមយួរបស់ធនាគារ តែលខកើតាន្ខ ើង្ខោយស្នរការោកប់ញ្ញច ំសព្ាបក់ារធានា
ចំខពាុះបំណ លរបស់ប គាលណាមយួចាបត់ងំ្រីែំណាចឆ់្ា ខំ ើយ ឬ 

(េ) បំណ លយថាខហ្ត ណាមយួតែលខកើតាន្ខ ើង្ចំខពាុះធនាគារ ចាបត់ងំ្រីច ង្ការយិបរខិចេទមកខព្ៅអំរីព្បតិបតតិ
ការអាជ្ីវកមមធមមតរបស់ធនាគារ។ 

ព្កុមព្បឹកាភ្បិាលាន្មតិថា រ ំាន្បំណ លយថាខហ្ត  ឬបំណ លខផ្សង្ៗខទៀតរបស់ធនាគារ តែលព្តូវបំខរញ ឬអាចន្ឹង្
ព្តូវបំខរញកា ង្រយៈខរល 12តេបនាា បរ់ីច ង្ការយិបរខិចេទខន្ុះ     តែលន្ឹង្ខធវើឲ្យាន្ផ្លប ុះពាល់    ឬអាចន្ឹង្ប ុះពាល់ជា
ស្នរវន្តែល់លទធភាររបស់ធនាគារកា ង្ការបំខរញកាតរវកិចចរបស់េលួន្ែូចតែលបាន្កំណត ់    ន្ិង្ខៅខរលតែលែល់ថ្ថៃ
កំណត។់ 
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របាយការណ៍របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល (ត) 

ការផ្លល ស់បតូរថ្ន្ខហ្ត ការណ៍ 

នាថ្ថៃខចញរបាយការណ៍ខន្ុះ ព្កុមព្បឹកាភ្បិាល រ ំបាន្ែឹង្រីខហ្ត ការណ៍ណាមយួតែលមនិ្បាន្តវកតញកខៅកា ង្របាយ
ការណ៍ខន្ុះ ឬកា ង្របាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ របស់ធនាគារ តែលន្ឹង្បណាត លឲ្យាន្តួខលេថ្ន្ចំន្ួន្ណាមយួតែលបាន្បង្កា ញ
ខៅកា ង្របាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ាន្ភារមនិ្ព្តឹមព្តូវខនាុះខទ។ 

ព្បតិបតតិការមនិ្ព្បព្កត ី

ព្កុមព្បឹកាភ្បិាលាន្មតិថា លទធផ្លថ្ន្ព្បតិបតតិការរបស់ធនាគារ កា ង្ការយិបរខិចេទហិ្រញ្ា វតថ ខន្ុះមនិ្ាន្ផ្លប ុះពាល់ជា
ស្នរវន្តខោយសកមមភារព្បតិបតតិការ ឬព្រឹតតិការណ៍ណាមយួតែលាន្លកខណៈជាស្នរវន្ត ន្ិង្មនិ្ព្បព្កតីខនាុះខទ។ 

ព្កុមព្បឹកាភ្បិាលកា៏ន្មតិផ្ង្តែរថា ខៅកា ង្ចខនាល ុះខរលចាបរ់ីថ្ថៃច ង្ការយិបរខិចេទ ែល់ថ្ថៃខចញរបាយការណ៍ខន្ុះរ ំាន្
ចំណាតថ់ាា កស់កមមភារព្បតិបតតិការ ឬព្រឹតតិការណ៍ណាមយួតែលាន្លកខណៈជាស្នរវន្ត ន្ិង្មនិ្ព្បព្កតីខកើតាន្ខ ើង្  
តែលអាចនាឲំ្យប ុះពាល់ែល់លទធផ្លថ្ន្ព្បតិបតតិការរបស់ធនាគារ កា ង្ការយិបរខិចេទតែលរបាយការណ៍ខន្ុះបាន្ខរៀបចំ
ខ ើង្ខនាុះខទ។ 

ព្រឹតតិការណ៍ខព្កាយកាលបរខិចេទរាយការណ៍ 

រ ំាន្ព្រឹតតិការណ៍ស្នរវន្តខកើតខ ើង្ខព្កាយកាលបរខិចេទរាយការណ៍ តែលតព្មូវឲ្យាន្ការោតព្តោង្ ឬន្ិយត័ភារខព្ៅ
រីព្រឹតតិការណ៍តែលបាន្ោតព្តោង្រចួខហ្ើយ ខៅកា ង្កំណតស់ាា ល់តែលភាជ បជ់ាមយួន្ឹង្របាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ។ 

សាជ្ិកព្កមុព្បឹកាភ្បិាល 

សាជ្ិកព្កុមព្បឹកាភ្បិាល តែលបខព្មើការខៅកា ង្ការយិបរខិចេទ ន្ិង្នាថ្ថៃខចញរបាយការណ៍ខន្ុះ ាន្រាយនាមែូចខាង្
ខព្កាម៖ 

1. ខោក Dong Shijie ព្បធាន្ព្កុមព្បឹកាភ្បិាល (តតង្តងំ្ខៅ ថ្ថៃទី២៦ តេឧសភា ឆ្ា ២ំ០២១) 
2. ខោកព្សី Xu Shihua ព្បធាន្ព្កុមព្បឹកាភ្បិាល (ោឈបខ់ៅ ថ្ថៃទី២៦ តេឧសភា ឆ្ា ២ំ០២១) 
3. កញ្ញា  Dong Shijia អភ្បិាល (តតង្តងំ្ខៅ ថ្ថៃទី២៦ តេឧសភា ឆ្ា ២ំ០២១) 
4. ខោក Yang Jie អភ្បិាល (តតង្តងំ្ខៅ ថ្ថៃទី២៦ តេឧសភា ឆ្ា ២ំ០២១) 
5. ខោក Pan Ruisheng អភ្បិាល (តតង្តងំ្ខៅ ថ្ថៃទី២៦ តេឧសភា ឆ្ា ២ំ០២១) 
6. ខោក Zhao Wei អភ្បិាល (តតង្តងំ្ខៅ ថ្ថៃទី២៦ តេឧសភា ឆ្ា ២ំ០២១) 
7. ខោក Song Hongbo  អភ្បិាល (ោឈបខ់ៅ ថ្ថៃទី២៦ តេឧសភា ឆ្ា ២ំ០២១) 
8. ខោកព្សី Shao Qi អភ្បិាល (ោឈបខ់ៅ ថ្ថៃទី២៦ តេឧសភា ឆ្ា ២ំ០២១) 
9. ខោកព្សី Zhang Yanhua អភ្បិាល (ោឈបខ់ៅ ថ្ថៃទី២៦ តេឧសភា ឆ្ា ២ំ០២១) 

 

ចំតណកហ្  ន្របស់ព្កមុព្បឹកាភ្បិាល 

ចំតណកហ្  ន្របស់ព្កុមព្បឹកាភ្បិាលព្តូវបាន្ោតព្តោង្ខៅកំណតស់ាា ល់ទី20។ 
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របាយការណ៍របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល (ត) 

អតថព្បខោជ្ន្រ៍បស់ព្កមុព្បកឹាភ្បិាល 

មនិ្ថាខៅច ង្ការយិបរខិចេទ ឬខៅកា ង្អំ  ង្ការយិបរខិចេទថ្ន្របាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ខន្ុះគឺមនិ្ាន្កិចចព្រមខព្រៀង្ណាមយួ
តែលព្កុមហ្  ន្ជាភាគីាខ ង្ តែលកមមវតថ ថ្ន្កិចចព្រមខព្រៀង្ខនាុះអាចផ្តល់លទធភារែល់ព្កុមព្បឹកាភ្បិាលណាាា កឲ់្យទទួល
បាន្នូ្វអតថព្បខោជ្ន្ ៍តមមខធោបាយខផ្សង្ៗែូចជាការទិញភាគហ្  ន្    ឬបណ័ណ បំណ លរបស់ព្កុមហ្  ន្   ឬស្នជ្ីវកមមែថ្ទ
ខ ើយ។  

ចាបត់ងំ្រីច ង្ការយិបរខិចេទហិ្រញ្ា វតថ ថ្ន្ឆ្ា កំន្លង្ខៅព្កុមព្បឹកាភ្បិាលរ ំបាន្ទទួល         ឬាន្សិទធិទទួលបាន្នូ្វអតថ
ព្បខោជ្ន្ណ៍ាមយួ (ខព្ៅរីអតថព្បខោជ្ន្ត៍ែលបាន្រាបប់ញ្ចូ លកា ង្ចំន្ួន្សរ បថ្ន្ឯកតតជ្ន្តែលបាន្ទទួល ឬកំណតន់្ឹង្
អាចទទួលបាន្ខោយព្កុមព្បឹកាភ្បិាល) តមរយៈការច ុះកិចចសន្ោខធវើខ ើង្ខោយព្កុមហ្  ន្ជាមយួព្កុមព្បឹកាភ្បិាល ឬ
ខោយធនាគារខផ្សង្តែលាន្ព្កុមព្បឹកាភ្បិាលជាសាជ្ិក ឬកជ៏ាមយួធនាគារខផ្សង្ តែលាន្ព្កុមព្បឹកាភ្បិាលជា
សាជ្ិកខនាុះាន្ផ្លព្បខោជ្ន្ត៍ផ្ាកហិ្រញ្ា វតថ ខព្ចើន្ជាង្អវីតែលព្តូវបាន្បង្កា ញខៅកា ង្របាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ រចួខហ្ើយ។ 

ការទទួលេ សព្តវូរបស់ព្កមុព្បឹកាភ្បិាលកា ង្ការខរៀបចំរបាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ   

ព្កុមព្បឹកាភ្បិាលាន្ភារៈខធវើការអុះអាង្បញ្ញជ កថ់ា របាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ បាន្ខរៀបចំខ ើង្ោ ង្ព្តឹមព្តូវថ្ន្ស្នថ ន្ភារ
ហិ្រញ្ា វតថ របស់ធនាគារនាថ្ថៃទី៣១ តេធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ន្ិង្ព្រមទាងំ្លទធផ្លហិ្រញ្ា វតថ  ន្ិង្លំហូ្រស្នចព់្បាកស់ព្ាប់
ការយិបរខិចេទតែលបាន្បញ្ចប។់ ខៅកា ង្ការខរៀបចំរបាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ខន្ុះព្កុមព្បឹកាភ្បិាលព្តូវ៖ 

(ក) អន្ មត័នូ្វខគាលន្ខោបាយគណខន្យយសមព្សប ខោយតផ្អកខលើការវនិ្ិចេយ័ ន្ិង្ការបា ន្ព្បាណោ ង្សមខហ្ត 
ផ្ល ន្ិង្ព្បុង្ព្បយត័ា ព្រមទាងំ្អន្ វតតតមខគាលន្ខោបាយទាងំ្ខន្ុះព្បកបខោយសង្ាតិភារ។ 

(េ) អន្ ខោមខៅតមសតង្ោ់ររបាយការណ៍ទាកទ់ង្ន្ឹង្ហិ្រញ្ា វតថ អន្តរជាតិថ្ន្កមព ជា ឬព្បសិន្ខបើាន្ការព្បាស់ចាករីខន្ុះ
ខែើមបបីង្កា ញរីភាររិត ន្ិង្ព្តឹមព្តូវ គឺព្តូវតតបង្កា ញ ន្ិង្រន្យល់ឲ្យបាន្ចាស់ោស់ ន្ិង្កំណតច់ំន្ួន្ខៅកា ង្របាយ
ការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ។ 

(គ) ព្តួតរិន្ិតយព្បរន័្ធែំខណើ រការខរៀបចំរបាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ របស់ធនាគារ ន្ិង្ការរកាទ កនូ្វបញ្ជ ីគណខន្យយឲ្យបាន្
ព្គបព់្គាន្ ់ន្ិង្ព្បរន័្ធព្គបព់្គង្ថ្ផ្ាកា ង្ឲ្យាន្ព្បសិទធភារ។ 

( ) វាយតថ្មលនូ្វលទធភាររបស់ធនាគារចំខពាុះការបន្តន្ិរន្តរភារអាជ្ីវកមម ទទួលេ សព្តូវខលើការោតព្តោង្រត័ា៌ន្ 
ព្បសិន្ខបើពាករ់ន័្ធនូ្វបញ្ញា ទាងំ្ឡាយតែលទាកទ់ង្ខៅន្ឹង្ន្ិរន្តរភារអាជ្ីវកមម ន្ិង្ខព្បើព្បាស់មូលោា ន្ន្ិរន្តរភារថ្ន្
សតង្ោ់រគណខន្យយ ខលើកតលង្តតព្កុមព្បឹកាភ្បិាលាន្បំណង្ចង្ជ់្ព្មុះបញ្ជ ីធនាគារ ឬបញ្ឈបព់្បតិបតតិការ ឬគាម ន្
ជ្ខព្មើសសមរមយែថ្ទខទៀតខព្ៅរីខធវើតបបខន្ុះ។ 

(ង្) ព្តួតរិន្ិតយ ន្ិង្ែឹកនាធំនាគារឲ្យាន្ព្បសិទធភារខលើរាល់ខសចកដីសខព្មចសំខាន្់ៗ ទាងំ្ឡាយតែលប ុះពាល់ែល់
សកមមភារព្បតិបតតិការ ន្ិង្ែំខណើ រការរបស់ធនាគារ ខហ្ើយព្តូវព្បាកែថាកិចចការខន្ុះព្តូវបាន្ឆល ុះបញ្ញច ំង្ោ ង្ព្តឹម
ព្តូវខៅកា ង្របាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ។ 

ព្កុមព្បឹកាភ្បិាលធានាអុះអាង្ ថាបាន្អន្ វតតនូ្វរាល់តព្មូវការែូចតែលបាន្រាយការណ៍ខាង្ខលើកា ង្ការខរៀបចំរបាយការណ៍
ហិ្រញ្ា វតថ របស់ធនាគារ។ 
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របាយការណ៍របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល (ត) 

ការអន្ មត័ខលើរបាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ  

ព្កុមព្បឹកាភ្បិាលថ្ន្ធនាគារ ធនាគារ រយួលី (ខេមបូឌា) ម.ក ខៅកាតថ់ា (“ធនាគារ”)  សូមជូ្ន្មតិថា របាយការណ៍ហិ្រញ្ា
វតថ  តែលបាន្បង្កា ញខៅទំររ័ទី១០ ែល់ ៧៨ ជាស្នរវន្តបាន្បង្កា ញនូ្វភារព្តឹមព្តូវថ្ន្ស្នថ ន្ភារហិ្រញ្ា វតថ របស់ធនាគារ នា
ថ្ថៃទី៣១ តេធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ព្រមទាងំ្លទធផ្លហិ្រញ្ា វតថ  ន្ិង្លំហូ្រស្នចព់្បាករ់បស់ធនាគារសព្ាបក់ារយិបរខិចេទតែលបាន្
បញ្ចបខ់ោយអន្ ខោមខៅតមសតង្ោ់ររបាយការណ៍ទាកទ់ង្ន្ឹង្ហិ្រញ្ា វតថ អន្តរជាតិថ្ន្កមព ជា។ 
 

ច ុះហ្តថខលខាខោយអន្ ខោមខៅតមខសចកតីសខព្មចរបស់ព្កុមព្បឹកាភិ្បាលៈ 

 

 

 

________________________ 
ខោកព្សី Nie LinLong 
នាយកព្គបព់្គង្តផ្ាកហិ្រញ្ា វតថ  

រាជ្ធាន្ីភ្ាខំរញ, ព្រុះរាជាណាចព្កកមព ជា 
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របាយការណ៍របសស់វនររឯររាជ្យ 

ជ្ូនចំព ោះភាគទុនិរ 
ធនាគារ រយួល ី(ពេមបូឌា) ម.រ 
 

មតិសវន្កមម 

ខយើង្េ្ ំ បាន្ខធវើសវន្កមមខលើរបាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ របស់ធនាគារ រយួលី (ខេមបូឌា) ម.កខៅកាតថ់ា (“ធនាគារ”) តែលរមួ
ាន្របាយការណ៍ស្នថ ន្ភារហិ្រញ្ា វតថ នាថ្ថៃទី៣១ តេធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ព្រមទាងំ្របាយការណ៍ចំខណញ ឬខាត ន្ិង្លទធផ្ល
លមអតិខផ្សង្ៗ របាយការណ៍សតីរីបតព្មបព្មួលមូលធន្ ន្ិង្របាយការណ៍លំហូ្រស្នចព់្បាក ់សព្ាបក់ារយិបរខិចេទតែលបាន្
បញ្ចប ់ន្ិង្កំណតស់ាា ល់តែលរមួាន្ខគាលន្ខោបាយគណខន្យយសំខាន្់ៗ  ព្រមទាងំ្រត័ា៌ន្រន្យល់ខផ្សង្ៗខទៀតតែល
បាន្បង្កា ញខៅទំររ័ទី១០ ែល់ ៧៨។ 

ជាមតិរបស់ខយើង្េ្  ំ របាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ បាន្បង្កា ញនូ្វភារព្តឹមព្តូវកា ង្កព្មតិជាស្នរវន្តថ្ន្ស្នថ ន្ភារហិ្រញ្ា វតថ របស់ 
ធនាគារនាថ្ថៃទី៣១ តេធាូ ឆ្ា ២ំ០២១ ព្រមទាងំ្លទធផ្លហិ្រញ្ា វតថ  ន្ិង្លំហូ្រស្នចព់្បាករ់បស់ធនាគារសព្ាបក់ារយិបរខិចេទ
តែលបាន្បញ្ចប ់ខោយអន្ ខោមតមសតង្ោ់ររបាយការណ៍ទាកទ់ង្ន្ឹង្ហិ្រញ្ា វតថ អន្តរជាតិថ្ន្កមព ជា (“CIFRS”)។ 

មូលោា ន្ការបខញ្ចញមតិសវន្កមម 

ខយើង្េ្ ំ បាន្ខធវើសវន្កមមខោយអន្ ខោមខៅតមសតង្ោ់រសវន្កមមអន្តរជាតិថ្ន្កមព ជា។ ការទទួលេ សព្តូវរបស់ខយើង្េ្ ំ
តែលព្សបតមសតង្ោ់រទាងំ្ខនាុះ ព្តូវបាន្ខរៀបរាបប់តន្ថមខទៀតខៅកា ង្កថាេណឌ សដីរីការទទួលេ សព្តូវរបស់សវន្ករ 
សព្ាបក់ារខធវើសវន្កមមខលើរបាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ តែលាន្ខៅកា ង្របាយការណ៍របស់ខយើង្េ្ ំ។ ខយើង្េ្ ំឯករាជ្យភាររី
ធនាគារ ព្សបតមតព្មូវការព្កមសីលធមត៌ែលពាករ់ន័្ធន្ឹង្ការខធវើសវន្កមមខលើរបាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ  ខៅកា ង្ព្រុះរាជាណា
ចព្កកមព ជា ខហ្ើយខយើង្េ្ ំបាន្បំខរញតមព្កបេណ័ឌ ទំន្ួលេ សព្តូវព្កមសីលធមខ៌ផ្សង្ៗ ព្សបតមតព្មូវការទាងំ្ខនាុះ។  
ខយើង្េ្ ំខជ្ឿជាកថ់ា ភ្សត តង្សវន្កមមតែលខយើង្េ្ ំព្បមូលបាន្ាន្លកខណៈព្គបព់្គាន្ ់ ន្ិង្សមព្សបសព្ាបជ់ាមូលោា ន្
កា ង្ការបខញ្ចញមតិសវន្កមមរបស់ខយើង្េ្ ំ។ 

ភារមនិ្ព្បាកែព្បជាជាស្នរវន្តតែលទាកទ់ង្ន្ងឹ្ន្ិរន្តរភារអាជ្ីវកមម 

ខយើង្សូមទាញចំណាបអ់ារមមណ៍ខលើកំណតស់ាា ល់៥(ក) ថ្ន្របាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ  តែលរិរណ៌នាថាធនាគារមនិ្បាន្
បំខរញតមលកខេណឌ មូលន្ិធិផ្លា ល់ស ទធ ន្ិង្អន្ បាតសំខាន្់ៗ ខផ្សង្ខទៀត តែលតព្មូវខោយព្បកាសរបស់ធនាគារជាតិថ្ន្
កមព ជា។ ខៅកាលបរខិចេទថ្ន្របាយការណ៍ខន្ុះ ធនាគារកំរ ង្ខធវើការខែើមបខីឆលើយតបខៅន្ឹង្កង្វុះខាតខាង្ខលើ។ ស រលភារ
ថ្ន្ការសន្មតអំរនី្ិរន្តរភារអាជ្ីវកមមជាមូលោា ន្អាព្ស័យខលើសមតថភាររបស់ធនាគារ កា ង្ការទទួលបាន្មូលន្ិធិបតន្ថម 
ខែើមបបីំខរញតមតព្មូវការអបបបរាថ្ន្មូលន្ិធិផ្លា ល់ស ទធ ន្ិង្អន្ បាតខផ្សង្ខទៀត។ ព្រឹតតិការណ៍ ន្ិង្លកខេណឌ ទាងំ្ខន្ុះ
បង្កា ញរីអតថិភារថ្ន្ភារមនិ្ព្បាកែព្បជាជាស្នរវន្ត តែលអាចបណាត លឱ្យាន្មន្ាិលអំរីសមតថភាររបស់ធនាគារកា ង្ការ
បន្តន្ិរន្តរភារអាជ្ីវកមម ។ មតិរបស់ខយើង្មនិ្ព្តូវបាន្តកតព្បទាកទ់ង្ន្ឹង្បញ្ញា ខន្ុះខទ។ 
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របាយការណ៍របសស់វនររឯររាជ្យ (ត) 

ជ្ូនចំព ោះភាគទុនិរ 
ធនាគារ រយួល ី(ពេមបូឌា) ម.រ 
 

រត័ា៌ន្ខផ្សង្ៗ 

អាកព្គបព់្គង្ាន្ការទទួលេ សព្តូវខលើរត័ា៌ន្ខផ្សង្ៗ។           រត័ា៌ន្ខផ្សង្ៗ     តែលបាន្ទទួលព្តឹមកាលបរខិចេទថ្ន្
របាយការណ៍របស់សវន្ករ ាន្របាយការណ៍របស់ព្កុមព្បឹកាភ្បិាលខៅទំររ័ 1 ែល់ទី ៥ ចំតណកឯរបាយការណ៍ព្បចាឆំ្ា ំ
របស់ធនាគារររំឹង្ថាន្ឹង្ផ្តល់ឲ្យខយើង្េ្ ំខព្កាយកាលបរខិចេទថ្ន្របាយការណ៍សវន្កមមខន្ុះ។ 

មតិរបស់ខយើង្េ្ ំខៅខលើរបាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ  មនិ្បាន្ព្គបែណត បរ់ត័ា៌ន្ខផ្សង្ៗខ ើយ ខហ្ើយខយើង្េ្ ំកម៏និ្ផ្តល់នូ្វអំ
ណុះអំណាង្ណាមយួខលើរត័ា៌ន្ខផ្សង្ៗទាងំ្ខន្ុះខ ើយ។ 

ពាករ់ន័្ធន្ឹង្ការខធវើសវន្កមមរបស់ខយើង្េ្ ំខលើរបាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ      ការទទួលេ សព្តូវរបស់ខយើង្េ្ ំគឺព្តូវអាន្រត័ា៌ន្
ខផ្សង្ៗ ខហ្ើយរិចារណាថាខតើរត័ា៌ន្ខផ្សង្ៗខនាុះ ាន្ភារមនិ្ព្សបគាា ជាស្នរវន្តជាមយួរបាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ  ឬការ
យល់ែឹង្របស់ខយើង្េ្ ំខៅកា ង្ការខធវើសវន្កមម ឬាន្បង្កា ញនូ្វកំហ្ សឆាង្ជាស្នរវន្តឬខទ។  ព្បសិន្ខបើការអាន្រត័ា៌ន្    
ខផ្សង្ៗតែលបាន្ទទួលម ន្កាលបរខិចេទថ្ន្របាយការណ៍សវន្កមម អាចឲ្យខយើង្េ្ ំសន្ាិោា ន្ថាាន្កំហ្ សឆាង្ជាស្នរវន្ត
ខកើតខ ើង្ខលើរត័ា៌ន្ខផ្សង្ៗ ខយើង្េ្ ំព្តូវរាយការណ៍ខៅតមស្នថ ន្ភារជាកត់សតង្។ ខយើង្េ្ ំរ ំាន្អវីតែលព្តូវរាយការណ៍
ពាករ់ន័្ធន្ឹង្រត័ា៌ន្ខផ្សង្ ខៗន្ុះខទ។ 

ការទទួលេ សព្តវូរបស់សវន្ករសព្ាបក់ារខធវើសវន្កមមរបាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ   

ខគាលខៅរបស់ខយើង្េ្ ំគឺផ្ដល់នូ្វអំណុះអំណាង្សមខហ្ត ផ្លថា របាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ទាងំ្មូលមនិ្ាន្ការបង្កា ញេ ស
ជាស្នរវន្តខោយស្នរតតការតកលង្បន្លំ ឬកំហ្ សឆាង្ ន្ិង្ផ្ដល់នូ្វរបាយការណ៍របស់សវន្ករតែលរមួបញ្ចូ លទាងំ្មតិសវន្កមម
របស់ខយើង្េ្ ំ។  អំណុះអំណាង្សមខហ្ត ផ្លគឺជាអំណុះអំណាង្ាន្កព្មតិេពស់មយួ ប  តន្តវាមនិ្អាចធានាថាព្គបខ់រលថ្ន្
ការខធវើសវន្កមម ខោយអន្ ខោមខៅតមសតង្ោ់រសវន្កមមអន្តរជាតិថ្ន្កមព ជាអាចរកខ ើញនូ្វការបង្កា ញេ សជាស្នរវន្ត
តែលបាន្ខកើតខ ើង្ខនាុះខទ។   

ការបង្កា ញេ សជាស្នរវន្តអាចខកើតខ ើង្ខោយស្នរការតកលង្បន្លំ ឬកំហ្ សឆាង្ ខហ្ើយព្តូវបាន្ចាតទ់ កថាជាស្នរវន្តខៅខរល
តែលការតកលង្បន្លំ ឬកំហ្ សឆាង្តតមយួ ឬករ៏មួបញ្ចូ លគាា ាន្ផ្លប ុះពាល់ែល់ការសខព្មចចិតតតផ្ាកខសែាកិចចរបស់អាកខព្បើ
ព្បាស់ខោយខោង្ខលើរបាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ខន្ុះ។ 

ជាតផ្ាកមយួថ្ន្ការខធវើសវន្កមមខោយអន្ ខោមខៅតមសតង្ោ់រសវន្កមមអន្តរជាតិថ្ន្កមព ជា ខយើង្េ្ ំអន្ វតតនូ្វការវនិ្ិចេយ័
តែលព្បកបខៅខោយវជិាជ ជ្ីវៈ ន្ិង្រកានូ្វមជ្ឈធាត ន្ិយមកា ង្អំ  ង្ខរលសវន្កមម។ ខយើង្េ្ ំកប៏ាន្៖ 
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របាយការណ៍របសស់វនររឯររាជ្យ (ត) 

ជ្ូនចំព ោះភាគទុនិរ 
ធនាគារ រយួល ី(ពេមបូឌា) ម.រ 
 

ការទទួលេ សព្តវូរបស់សវន្ករសព្ាបក់ារខធវើសវន្កមមរបាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ  (ត) 

▪ ខធវើការកំណត ់ ន្ិង្វាយតថ្មលនូ្វហាន្ិភ្យ័ថ្ន្ការបង្កា ញេ សជាស្នរវន្ត ខលើរបាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថខោយស្នរតតការតកលង្បន្លំ 
កំហ្ សឆាង្ ន្ិង្ទទួលេ សព្តូវខលើការខរៀបចំ ន្ិង្ការអន្ វតតនូ្វន្ីតិវធិីសវន្កមម ខែើមបខីឆលើយតបខៅន្ឹង្ហាន្ិភ្យ័ទាងំ្ខនាុះ ន្ិង្
ព្បមូលនូ្វភ្សត តង្តែលាន្លកខណៈព្គបព់្គាន្ ់ ន្ិង្សមព្សបសព្ាបជ់ាមូលោា ន្កា ង្ការបខញ្ចញមតិសវន្កមមរបស់ខយើង្
េ្ ំ។  ហាន្ិភ្យ័តែលមនិ្អាចរកខ ើញនូ្វការបង្កា ញេ សជាស្នរវន្តតែលខកើតខ ើង្ខោយស្នរតត  ការតកលង្បន្លំាន្លកខណៈ
េពស់ជាង្ការបង្កា ញេ សខកើតខ ើង្រីកំហ្ សឆាង្ខោយស្នរតត  ការតកលង្បន្លំអាចរមួបញ្ចូ លទាងំ្ ការ  ប ិតគាា   ការលួចបន្លំ
ការល បខចាលខោយខចតនា ការបកព្ស្នយមនិ្រិត ឬមនិ្អន្ វតតតមន្ីតិវធិីព្គបព់្គង្ថ្ផ្ាកា ង្។ 

▪ ទទួលបាន្នូ្វការយល់ែឹង្អំរីការព្គបព់្គង្ថ្ផ្ាកា ង្តែលពាករ់ន័្ធន្ឹង្ការខធវើសវន្កមម កា ង្ខគាលបំណង្ខែើមបខីរៀបចំនូ្វន្ីតិវធិី
សវន្កមមតែលសមព្សបខៅតមកាលៈខទសៈ ប  តន្តមនិ្តមន្កា ង្ខគាលបំណង្ខែើមបបីខញ្ចញមតិខលើព្បសិទធភារថ្ន្ការ
ព្គបព់្គង្ថ្ផ្ាកា ង្របស់ធនាគារខ ើយ។ 

▪ ការវាយតថ្មលខលើភារសមព្សបថ្ន្ខគាលន្ខោបាយគណខន្យយ តែលធនាគារបាន្ខព្បើព្បាស់ ន្ិង្ភារសមខហ្ត ផ្លថ្ន្ការ
បា ន្ស់្នម ន្គណខន្យយសំខាន្់ៗ  ព្រមទាងំ្ការោតព្តោង្រត័ា៌ន្ពាករ់ន័្ធតែលបាន្ខធវើខ ើង្ខោយអាកព្គបព់្គង្។  

▪ ខធវើការសន្ាិោា ន្ខលើភារសមព្សបថ្ន្ការខព្បើព្បាស់មូលោា ន្ន្ិរន្តរភារថ្ន្គណខន្យយរបស់អាកព្គបព់្គង្ ខហ្ើយខោយតផ្អក
ខៅខលើភ្សត តង្សវន្កមម តែលទទួលបាន្ខធវើការសន្ាិោា ន្ថាខតើភារមនិ្ចាស់ោស់ជាស្នរវន្តពាករ់ន័្ធខៅន្ឹង្ព្រឹតតិការណ៍ 
ឬលកខេណឌ តែលអាចខធវើឲ្យាន្មន្ាិលជាស្នរវន្តខលើលទធភាររបស់ធនាគារខែើមបបីន្តន្ិរន្តរភារអាជ្ីវកមម។  ព្បសិន្ខបើខយើង្
េ្ ំខធវើការសន្ាិោា ន្ថាាន្អតថិភារថ្ន្ភារមនិ្ព្បាកែព្បជាជាស្នរវន្ត ខយើង្េ្ ំចាបំាចព់្តូវបញ្ចូ លខៅកា ង្របាយការណ៍របស់
ខយើង្េ្ ំខែើមបទីាញចំណាបអ់ារមមណ៍ខលើការោតព្តោង្រត័ា៌ន្ពាករ់ន័្ធខៅកា ង្របាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ  ឬព្បសិន្ខបើការ
ោតព្តោង្រត័ា៌ន្ាន្លកខណៈមនិ្ព្គបព់្គាន្ខ់យើង្េ្ ំចាបំាចព់្តូវផ្ដល់មតិសវន្កមមតែលាន្បញ្ញា ។ ការសន្ាិោា ន្របស់
ខយើង្េ្ ំគឺតផ្អកតមភ្សត តង្សវន្កមមតែលព្បមូលបាន្ព្តឹមកាលបរខិចេទថ្ន្របាយការណ៍សវន្កមមរបស់ខយើង្េ្ ំ។ ោ ង្ណា
កខ៏ោយព្រឹតតិការណ៍ ឬលកខេណឌ នាខរលអនាគតអាចខធវើឲ្យធនាគារបញ្ឈបនូ់្វន្ិរន្តរភារថ្ន្អាជ្ីវកមម។ 

▪ វាយតថ្មលខលើការបង្កា ញរចនាសមពន័្ធ  ន្ិង្ាតិកាទូខៅថ្ន្របាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ទាងំ្មូលតែលរមួបញ្ចូ លទាងំ្ការោត
ព្តោង្រត័ា៌ន្   ន្ិង្វាយតថ្មលថាខតើរបាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ បាន្បង្កា ញរីព្បតិបតតិការ   ន្ិង្ព្រឹតតិការណ៍ពាករ់ន័្ធកា ង្អតថ
ន្យ័តែលអាចសខព្មចបាន្នូ្វការបង្កា ញរបាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ែព៏្តឹមព្តូវ។ 
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របាយការណ៍របសស់វនររឯររាជ្យ (ត) 

ជ្ូនចំព ោះភាគទុនិរ 
ធនាគារ រយួល ី(ពេមបូឌា) ម.រ 
 

ការទទួលេ សព្តវូរបស់សវន្ករសព្ាបក់ារខធវើសវន្កមមរបាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ  (ត) 

ខយើង្េ្ ំបាន្ផ្ដល់រត័ា៌ន្ជូ្ន្អាកទទួលេ សព្តូវខលើអភ្បិាលកិចច ចំខពាុះកតត ពាករ់ន័្ធន្ឹង្សវន្កមមរមួាន្ជាអាទិ៍ វសិ្នល
ភារ ន្ិង្ខរលខវោតែលបាន្ខព្គាង្ទ កសព្ាបក់ារខធវើសវន្កមម ន្ិង្ការរកខ ើញបញ្ញា ជាស្នរវន្តរមួបញ្ចូ លទាងំ្ចំណ ចេវុះ
ខាតថ្ន្ការព្គបព់្គង្ថ្ផ្ាកា ង្តែលបាន្រកខ ើញកា ង្អំ  ង្ខរលខធវើសវន្កមម។ 

 

តំណាង្ព្កុមហ្  ន្ ខអហ្វអាយអាយ & អឹសូស ីខអត  

 

 

 

 
ពសង ចាន់ថន 
ថ្ែគូសវន្ករ 
រាជ្ធាន្ីភ្ាខំរញ ព្រុះរាជាណាចព្កកមព ជា 

ថ្ថៃទី២១ តេ មនីា ឆ្ា  ំ២០២២



ធនាគារ រយួល ី(ពេមបូឌា) ម.រ 
របាយការណ៍ស្ថា នភាពហរិញ្ញវតាុ 
នាថ្ថៃទី ៣១ ខេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២១  
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សាា ល់ ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 

(កំណត់
សាា ល់2.4) 

ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
(កំណត់

សាា ល់2.4) 
ក្ទពយសរមម      
ស្នចព់្បាកក់ា ង្ថ្ែ  7 2,925,909  11,920,153  17,257,895   69,808,185  
ព្បាកប់ខញ្ា ើខៅធនាគារនានា 8  1,369,402   5,578,944   4,617,984   18,679,745  
ព្បាកត់មាល់តមចាប ់ 9  14,050,245   57,240,698   10,000,000   40,450,000  
ឥណទាន្ ន្ិង្ប ខរព្បទាន្ 10  126,512,293   515,411,082   27,764,392  112,306,966  
ព្ទរយសកមមខផ្សង្ៗ 11  61,172,571   249,217,054   61,383,999  248,298,276  
ព្ទរយ ន្ិង្បរកិាខ រ 12 1,636,064  6,665,325  1,286,011   5,201,914  
ព្ទរយសកមមអរូបី 13 145,101  591,141  180,602   730,535  
សិទធខព្បើព្បាស់ព្ទរយសកមម 14 3,902,548  15,898,981  4,461,781   18,047,904  
រន្ធរន្ោរជាព្ទរយសកមម 19.1  611,919   2,492,958   -    -    
ក្ទពយសរមមសរបុ   212,326,052   865,016,336  126,952,664  513,523,525  
      
បំណុល និងមូលធន      
បំណុល      
ព្បាកប់ខញ្ា ើរបស់អតិថិជ្ន្ 15 105,270,787  428,873,186  50,707,421  205,111,518  
ព្បាកប់ខញ្ា ើរបស់ធនាគារ 16 30,823,254 125,573,937  -    -    
បំណ លខផ្សង្ៗ 17 481,462  1,961,476  588,540   2,380,644  
បំណ លភ្តិសន្ោ 18 4,089,707  16,661,466  4,506,374   18,228,283  
បំណ លរន្ធអបបរា 19.2  31,686   129,089   1,891   7,649  
បំណុលសរបុ   140,696,896   573,199,154   55,804,226  225,728,094  
      
មូលធន      
ខែើមទ ន្ 20 75,000,000  300,000,000  75,000,000  300,000,000  
ទ ន្បព្មុង្តមបទបបញ្ាតតិ 21 -    -    - - 
ព្បាកខ់ាតបង្ារ   (3,370,844)  (13,727,040)  (3,851,562) (15,682,601) 
លខមអៀង្រីការបតូររូបិយបណ័ណ   -    5,544,222  -    3,478,032 
មូលធនសរបុ   71,629,156   291,817,182   71,148,438  287,795,431  
បំណុល និងមូលធនសរបុ   212,326,052   865,016,336  126,952,664  513,523,525  
 
កំណតស់ាា ល់តែលបាន្ភាជ បខ់ន្ុះ គឺជាតផ្ាកមយួថ្ន្របាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ។ 



ធនាគារ រយួល ី(ពេមបូឌា) ម.រ 
របាយការណ៍ចំពណញ ឬខាត និងលទធផលលមអិតពផេងៗ 
សក្មាប់ការយិបរពិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ថៃទី ៣១ ខេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២១ 
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សាា ល់ ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
(កំណត់

សាា ល់2.4) 

ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
(កំណត់

សាា ល់2.4) 

      
ចំណូលរីការព្បាក ់ 22  7,079,201   28,798,190   175,276   714,600  
ចំណាយខលើការព្បាក ់ 23  (2,846,323)  (11,578,842)  (16,838)  (68,649) 
ចំខណញរីការព្បាក់ស ទធ  4,232,878   17,219,348   158,438   645,951  
      
ចំណូលកថ្ព្ម ន្ិង្ខជ្ើង្ស្នរ  24  350,617   1,426,310  12,893   52,565  

ចំណូលខផ្សង្ៗ  105,689  429,943   946   3,857  

ព្បាកច់ំខណញរីព្បតិបតតិការសរ ប   4,689,184   19,075,601  172,277   702,373  
      

ចំណាយខលើប គាលិក 25 (1,202,046) (4,889,923)  (1,297,025)  (5,287,971) 

រលំស់ 26 (1,028,360) (4,183,368)  (455,921)  (1,858,790) 

ចំណាយខផ្សង្ៗ 27  (1,272,099)  (5,174,899)  (791,868)  (3,228,446) 
ការខាតបង្ខ់លើឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មលថ្ន្

ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ  28  (1,242,525)  (5,054,592)  (668,398)  (2,725,059) 
ចំណាយរន្ធអបបរា 19.3 (75,355)    (306,544)     (1,891)  (7,710) 
ព្បាក់ខាតម ន្ែករន្ធ  (131,201) (533,725)  (3,042,826) (12,405,603) 
      
ឥណទាន្រន្ធខលើព្បាកច់ំខណញ 19.3 611,919 2,489,286 - - 
ព្បាកច់ំខណញ/(ខាត)ស ទធសព្ាប់

ការយិបរខិចេទ    480,718  1,955,561  (3,042,826)  (12,405,603) 

លទធផ្លលមអតិខផ្សង្ៗ      
លខមអៀង្រីការបតូររូបិយបណ័ណ    -      2,066,190   -     3,496,632  
លទធផ្លលមអតិសរ បសព្ាប ់
 ការយិបរខិចេទ  480,718  4,021,751  (3,042,826)  (8,908,971) 
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ធនាគារ រយួល ី(ពេមបូឌា) ម.រ 
របាយការណ៍សតពីីបខក្មបក្មួលមូលធន 
សក្មាប់ការយិបរពិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ថៃទី ៣១ ខេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២១ 

 

 ខែើមទ ន្ ព្បាក់ខាតបង្ារ លខមអៀង្រីការបដូររូបិយបណ័ណ  សរ ប 

 
ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 

(កំណត់
សាា ល់2.4) 

ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
(កំណត់

សាា ល់2.4) 

ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
(កំណត់

សាា ល់2.4) 

ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
(កំណត់

សាា ល់2.4) 
   

  
  

  
នាថ្ថៃទី1 តេមករា ឆ្ា 2ំ020 - -  (808,736) (3,276,998) -  (18,600)  (808,736)  (3,295,598) 
ការបញ្ចូ លខែើមទ ន្ 75,000,000  300,000,000 - - - -  75,000,000  300,000,000  
         
លទធផ្លលមអតិសព្ាប់ការយិបរខិចេទ         
ព្បាកខ់ាតស ទធសព្ាបក់ារយិបរខិចេទ - - (3,042,826)  (12,405,603) - -  (3,042,826) (12,405,603) 
លទធផ្លលមអិតខផ្សង្ៗ         
   លខមអៀង្រីការបតូររូបិយបណ័ណ  - - - - -  3,496,632   -     3,496,632  
សរ បលទធផ្លលមអតិសព្ាប់ការយិបរខិចេទ - - (3,042,826)  (12,405,603) -  3,496,632   (3,042,826)  (8,908,971) 
នាថ្ថៃទី31 តេធាូ ឆ្ា 2ំ020 75,000,000  300,000,000  (3,851,562)  (15,682,601) -  3,478,032   71,148,438  287,795,431  
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ធនាគារ រយួល ី(ពេមបូឌា) ម.រ 
របាយការណ៍សតពីីបខក្មបក្មួលមូលធន (ត) 
សក្មាប់ការយិបរពិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ថៃទី ៣១ ខេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២១ 

 

 
 ខែើមទ ន្ ព្បាក់ខាតបង្ារ លខមអៀង្រីការបដូររូបិយបណ័ណ  សរ ប 

 
ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 

(កំណត់
សាា ល់2.4) 

ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
(កំណត់

សាា ល់2.4) 

ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
(កំណត់

សាា ល់2.4) 

ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
(កំណត់

សាា ល់2.4) 
   

  
  

  
នាថ្ថៃទី1 តេមករា ឆ្ា 2ំ021 75,000,000 300,000,000 (3,851,562) (15,682,601) - 3,478,032 71,148,438 287,795,431 
ការបញ្ចូ លខែើមទ ន្         
         
លទធផ្លលមអតិសព្ាប់ការយិបរខិចេទ         
ព្បាកច់ំខណញស ទធសព្ាបក់ារយិបរខិចេទ  -     -     480,718   1,955,561   -     -     480,718   1,955,561  
លទធផ្លលមអិតខផ្សង្ៗ         
   លខមអៀង្រីការបតូររូបិយបណ័ណ   -     -     -     -     -     2,066,190   -     2,066,190  
សរ បលទធផ្លលមអតិសព្ាប់ការយិបរខិចេទ    480,718   1,955,561   -     2,066,190   480,718   4,021,751  
នាថ្ថៃទី31 តេធាូ ឆ្ា 2ំ021 75,000,000 300,000,000 (3,370,844) (13,727,040) -    5,544,222 71,629,156 291,817,182 
 

កំណតស់ាា ល់តែលភាជ បជូ់្ន្ខន្ុះ គឺជាតផ្ាកមយួថ្ន្របាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ។ 



ធនាគារ រយួល ី(ពេមបូឌា) ម.រ 
របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ក្បារ់  
សក្មាប់ការយិបរពិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ថៃទី ៣១ ខេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២១ 
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ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 

(កំណត់
សាា ល់2.4) 

ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
(កំណត់

សាា ល់2.4) 
លហូំរស្ថច់ក្បារ់ពីសរមមភាពក្បតិបតតិការ     
ព្បាកច់ំខណញ/(ខាត)ស ទធសព្ាបក់ារយិបរខិចេទ                                        480,718 1,955,561  (3,042,826)  (12,405,603) 
ន្ិយត័ភារខលើៈ     

 ចំណាយរន្ធអបបរា 75,355  306,544   1,891   7,710  
ឥណទាន្រន្ធខលើព្បាកច់ំខណញ  (611,919)  (2,489,286) -    -    
សំវធិាន្ធន្ខលើការព្បាកអ់តីតភារការង្ករ -    -     250,358   1,020,710  
ចំណាយការព្បាកខ់លើបំណ លភ្តិសន្ោ 189,093  769,230   28,226   115,077  
ការខាតបង្ខ់លើឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មលថ្ន្ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ  1,242,525  5,054,592  668,398  2,725,059  

 រលំស់ 1,028,360  4,183,368  455,921   1,858,790  
ការខាតបង្ខ់លើល បខចញនូ្វព្ទរយ ន្ិង្បរកិាខ រ 93,222 379,227 - - 
  2,497,354  10,159,236  (1,638,032)  (6,678,257) 
បតព្មបព្មួលនូ្វ៖     
ព្បាកប់ព្មុង្កាតរវកិចច (4,050,245) (16,476,397)  (2,500,000) (10,192,500) 

 ឥណទាន្ ន្ិង្ប ខរព្បទាន្ផ្តល់ែល់អតិថិជ្ន្ (99,990,426) (406,761,053) (28,432,790) (115,920,485) 
 ព្ទរយសកមមខផ្សង្ៗ 211,428 860,089 (60,512,699) (246,710,274) 
 ព្បាកប់ខញ្ា ើរបស់អតិថិជ្ន្ 54,563,366 221,963,773  50,707,421   206,734,155  
 ព្បាកប់ខញ្ា ើរបស់ធនាគារ 30,823,254 125,388,997 - - 
 បំណ លខផ្សង្ៗ (107,077) (435,589)  (3,163,484)  (12,897,524) 
ស្នច់ព្បាក់ស ទធខព្បើព្បាស់កា ង្ព្បតិបតតិការ (16,052,346) (65,300,944) (45,539,584) (185,664,885) 
     

 រន្ធអបបរាតែលបាន្បង្ ់ (45,560) (185,338) - - 
ស្នច់ព្បាក់ស ទធខព្បើព្បាស់កា ង្សកមមភារព្បតិបតតិការ (16,097,906) (65,486,282) (45,539,584) (185,664,885) 
លហូំរស្ថច់ក្បារ់ពីសរមមភាពវិនិពោគ     
ការទិញព្ទរយ ន្ិង្បរកិាខ រ (868,555) (3,533,282)  (22,179)  (90,424) 
ការទិញព្ទរយសកមមអរូបី (8,347) (33,956)  (12,295)  (50,127) 
ព្បាកត់មាល់ធានាខលើខែើមទ ន្ - -  (7,500,000)  (30,577,500) 
ស្នច់ព្បាក់ស ទធខព្បើព្បាស់កា ង្សកមមភារវនិ្ិខោគ (876,902) (3,567,238)  (7,534,474)  (30,718,051) 
   



ធនាគារ រយួល ី(ពេមបូឌា) ម.រ 
របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ក្បារ់ (ត) 
សក្មាប់ការយិបរពិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ថៃទី៣១ ខេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២១ 
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ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 

(កំណត់
សាា ល់2.4) 

ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
(កំណត់

សាា ល់2.4) 
លហូំរស្ថច់ក្បារ់ពីសរមមភាពហរិញ្ញបបទាន     
ខែើមទ ន្បតន្ថម -    -     75,000,000  305,775,000  
ការទូទាតប់ំណ លភ្តិសន្ោ (605,760) (2,464,232)  (10,160)  (41,422) 
ការបង្ព់្បាកក់កខ់លើភ្តិសន្ោ -    -     (52,307)  (213,256) 
ស្នច់ព្បាក់ស ទធ(ខព្បើព្បាស់កា ង្)/ទទួលបាន្រីសកមមភារ 

ហិ្រញ្ាបបទាន្ (605,760) (2,464,232)  74,937,533  305,520,322  
ការ(ថយច ុះ)/ខកើន្ខ ើង្ស ទធថ្ន្ស្នច់ព្បាក់ ន្ិង្ស្នចព់្បាក់

សមមូល (17,580,568) (71,517,752)  21,863,475   89,137,386  
ស្នចព់្បាក ់ន្ិង្ស្នចព់្បាកស់មមូលនាថ្ថៃទី1 តេមករា 21,875,879 88,487,930  12,404   50,547  

លខមអៀង្រីការបតូររូបិយបណ័ណ  -    528,919  -     (700,003) 
ស្នច់ព្បាក ់ន្ិង្ស្នចព់្បាកស់មមូលនាថ្ថៃទី31 តេធាូ 

(កំណតស់ាា ល់ 30) 4,295,311 17,499,097  21,875,879   88,487,930  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កំណតស់ាា ល់តែលភាជ បជូ់្ន្ខន្ុះ គឺជាតផ្ាកមយួថ្ន្របាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ។ 



ធនាគារ រយួល ី(ពេមបូឌា) ម.រ 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ  
សក្មាប់ការយិបរពិចេទខែលបានបញ្ចប់ ថ្ថៃទី ៣១ ខេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២១ 

របាយការណ៍គ្េចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 30 |ទ្ាំ ព័ រ    

1. ព័ត៌មានអំពីធនាគារ 
ធនាគារ រយួលី (ខេមបូឌា) ម.ក ខៅកាតថ់ា (“ធនាគារ”) ព្តូវបាន្បខង្ាើតខ ើង្ ន្ិង្បាន្ច ុះបញ្ជ ីជាមយួព្កសួង្
ពាណិជ្ជកមមថ្ន្ព្រុះរាជាណាចព្កកមព ជា   ខៅថ្ថៃទី9 តេមករា ឆ្ា 2ំ019   ខព្កាមបញ្ជ ីពាណិជ្ជកមមខលេ 00039263 
ខចញខោយព្កសួង្ពាណិជ្ជកមម ខហ្ើយបាន្ចាបខ់ផ្តើមសកមមភារព្បតិបតិតការបនាា បរ់ីធនាគារទទួលបាន្                                 
អាជ្ាបណ័ណ  រីធនាគារជាតិថ្ន្កមព ជាខៅថ្ថៃទី20 តេត ោ ឆ្ា 2ំ020។  

សកមមភារចមបង្របស់ធនាគារ គឺការផ្តល់នូ្វខសវាកមមតផ្ាកធនាគារ ន្ិង្ខសវាកមមហិ្រញ្ា វតថ ពាករ់ន័្ធខផ្សង្ៗ ខៅកា ង្
ព្រុះរាជាណាចព្កកមព ជា។  

ទីស្នា កក់ារច ុះបញ្ជ ីរបស់ធនាគារាន្ទីតងំ្សថិតខៅអគារខលេ635&637 មហាវថិីព្រុះម ន្ាីវង្ស សង្កា តប់ឹង្ខកង្កង្ទ3ី 
េណឌ ចំការមន្ រាជ្ធាន្ីភ្ាខំរញព្រុះរាជាណាចព្កកមព ជា។ 

 គិតព្តឹមថ្ថៃទី31 តេធាូ ឆ្ា 2ំ021 ធនាគារ ាន្ប គាលិកសរ បចំន្ួន្ 44នាក។់ ( 2020: 45នាក)់។ 

2. មូលដ្ឋា នថ្នការពរៀបចំ 

2.1 របាយការណ៍អន្ ខោមភារ 

របាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ  ព្តូវបាន្ខរៀបចំខ ើង្ខោយអន្ ខោមតមសតង្ោ់ររបាយការណ៍ទាកទ់ង្ន្ឹង្ហិ្រញ្ា វតថ អន្តរ
ជាតិថ្ន្កមព ជា(“CIFRS”)។ 

រត័ា៌ន្លមអតិសតីអំរីខគាលន្ខោបាយគណខន្យយសំខាន្់ៗ របស់ធនាគារ ព្តូវបាន្ោតព្តោង្កា ង្កំណត ់                           
សាា ល់ 33។ 

របាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ព្តូវបាន្អន្ មត័សខព្មចខោយព្កុមព្បឹកាភ្បិាលធនាគារ ន្ិង្ផ្តល់សិទធិផ្ាយ ខៅថ្ថៃទី21 
តេមនីា ឆ្ា 2ំ022។ 

2.2 ការយិបរខិចេទស្នរខរើរន្ធ ន្ិង្ការយិបរខិចេទរាយការណ៍ 

 ឆ្ា សំ្នរខរើរន្ធរបស់ធនាគារចាបខ់ផ្តើមខៅថ្ថៃទី1 តេ មករា ន្ិង្ បញ្ចបខ់ៅថ្ថៃទី31 តេធាូ។ 

2.3 មូលោា ន្ថ្ន្ការវាស់តវង្ 

 របាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ របស់ធនាគារ ព្តូវបាន្ខរៀបចំខ ើង្ខៅតមមូលោា ន្តថ្មលខែើម។ 

2.4 របូិយបណ័ណ ខគាល ន្ិង្របូិយបណ័ណ សព្ាបខ់ធវើការបង្កា ញ 

រូបិយបណ័ណ ជាតិថ្ន្ព្រុះរាជាណាចព្កកមព ជាគឺព្បាកខ់រៀល។  ខោយស្នរធនាគារខធវើព្បតិបតតិការ ន្ិង្កតព់្តរាល់បញ្ជ ី
គណខន្យយរបស់េលួន្តផ្អកខលើមូលោា ន្រូបិយបណ័ណ ជាព្បាកែ់ ោល រអាខមរកិ អាកព្គបព់្គង្បាន្កំណតព់្បាកែ់ ោល រអាខម
រកិជារូបិយបណ័ណ ខគាល      ខព្ពាុះវាបាន្ឆល ុះបញ្ញច ំង្រីភារចាបំាចថ់្ន្ខសែាកិចចព្បភ្រព្រឹតតិការណ៍      ន្ិង្កាលៈខទសៈ
របស់ធនាគារ។
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2. មូលដ្ឋា នថ្នការពរៀបចំ (ត) 

2.4 របូិយបណ័ណ ខគាល ន្ិង្របូិយបណ័ណ សព្ាបខ់ធវើការបង្កា ញ (ត) 

សកមមភារព្បតិបតតិការជារូបិយបណ័ណ ខព្ៅរីព្បាកែ់ ោល រអាខមរកិ ព្តូវបាន្បតូរខៅជាព្បាកែ់ ោល រអាខមរកិ ខោយខព្បើ
អព្តបតូរព្បាកខ់ៅថ្ថៃព្បតិបតតិការខនាុះ។  សមត លយថ្ន្ព្ទរយសកមមរូបិយវតថ  ន្ិង្បំណ លរូបិយវតថ នាកាលបរខិចេទ
រាយការណ៍   តែលជារូបិយបណ័ណ ខព្ៅរីព្បាកែ់ ោល រអាខមរកិ កព៏្តូវបាន្បតូរខៅជាព្បាកែ់ ោល រអាខមរកិ   ខោយខព្បើ
អព្តនាកាលបរខិចេទរាយការណ៍។ ភារលខមអៀង្រីការបដូររូបិយបណ័ណ  តែលខកើតមករីការបដូរខនាុះព្តូវបាន្ទទួល
ស្នា ល់ជាចំខណញ ឬខាតខៅកា ង្របាយការណ៍លទធផ្ល។  

របាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ខន្ុះ ព្តូវបាន្បង្កា ញជាព្បាកែ់ ោល អាខមរកិ។ ការបតូររូបិយបណ័ណ រីព្បាកែ់ ោល រអាខមរកិខៅ
ជាព្បាកខ់រៀល ព្តូវបាន្ខធវើខ ើង្ខែើមបអីន្ វតតខៅតមតព្មូវការថ្ន្ការបង្កា ញព្សបតមចាបស់តីរីគណខន្យយ ន្ិង្ 
សវន្កមមតតប  ខណាណ ុះ។ 

ព្ទរយសកមម ន្ិង្បំណ លព្តូវបាន្បតូរខៅជាព្បាកខ់រៀល ខោយខព្បើអព្តបតូរព្បាកន់ាកាលបរខិចេទរាយការណ៍ខហ្ើយ
គណន្ីខែើមទ ន្ ព្តូវបាន្បតូរខោយខព្បើអព្តបតូរព្បាកព់្បវតតិស្នស្រសត។ ខោយត ករបាយការណ៍ចំខណញ ឬខាត ន្ិង្
លទធផ្លលមអតិខផ្សង្ៗ   ន្ិង្របាយការណ៍លំហូ្រស្នចព់្បាក ់គឺព្តូវបាន្បតូរខៅជាព្បាកខ់រៀល ខោយខព្បើព្បាស់អព្ត
បតូរព្បាកម់ធយមព្បចាឆំ្ា ។ំ លខមអៀង្ខលើអព្តបតូរព្បាក ់ ព្តូវបាន្ទទួលស្នា ល់ជា “លខមអៀង្រីការបតូររូបិយបណ័ណ ”កា ង្
លទធផ្លលមអតិខផ្សង្ៗ។ លខមអៀង្រីការបតូររូបិយបណ័ណ បង្ារ ព្តូវបាន្កតត់ព្តជាតផ្ាកមយួខៅកា ង្មូលធន្។   ព្គប់
តួខលេជាព្បាកខ់រៀល  ព្តូវបាន្បង្ាតជ់ាេាង្ព់ាន្ខ់ ើង្ច ុះខៅន្ឹង្តួខលេតែលខៅជ្ិតបំផ្ តខៅកាតថ់ា “ពាន្ខ់រៀល” 
ខលើកតលង្តតាន្ការបញ្ញជ កខ់ផ្សង្ខទៀត។ 

របាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ព្តូវបាន្បង្កា ញជាព្បាកខ់រៀល            ខោយតផ្អកខលើអព្តបតូរព្បាកអ់ន្ វតតែូចខាង្ខព្កាមកា ង្ 1
ែ ោល រអាខមរកិ៖ 

សព្ាបក់ារយិបរខិចេទ អព្តច ង្ព្គា អព្តមធយម 

ថ្ថៃទី31 តេធាូ ឆ្ា 2ំ021 1ែ ោល រ = 4,074 ខរៀល 4,068 ខរៀល 

ថ្ថៃទី31 តេធាូ ឆ្ា 2ំ020 1ែ ោល រ = 4,045 ខរៀល 4,077 ខរៀល 

តួខលេជាព្បាកខ់រៀលខន្ុះ គឺខធវើខ ើង្កា ង្ខគាលបំណង្អន្ ខោមភារតតប  ន្ខនាុះ វាមនិ្ព្តូវបាន្យកមកបកព្ស្នយ
ថា តួខលេព្បាកែ់ ោល រអាខមរកិ  ព្តូវបាន្បតូរខៅជាព្បាកខ់រៀល  ឬន្ឹង្ព្តូវបតូរជាព្បាកខ់រៀល    នាខរលអនាគតតម
អព្តបតូរព្បាកខ់ន្ុះ ឬអព្តបតូរព្បាកខ់ផ្សង្ខទៀតខនាុះខ ើយ។ 
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2. មូលដ្ឋា នថ្នការពរៀបចំ (ត) 

2.5 ការបា ន្ស់្នម ន្ ន្ិង្ការវនិ្ិចេយ័  

ការខរៀបចំរបាយការណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ខន្ុះ តព្មូវឲ្យអាកព្គបព់្គង្ខធវើការវនិ្ិចេយ័ ការបា ន្ស់្នម ន្ ន្ិង្ការសន្មតតែលាន្
ផ្លប ុះពាល់ែល់ការអន្ វតតនូ្វខគាលន្ខោបាយគណខន្យយ ន្ិង្ចំន្ួន្ថ្ន្ព្ទរយសកមម បំណ ល ចំណូល ន្ិង្
ចំណាយតែលបាន្រាយការណ៍។  លទធផ្លជាកត់សតង្អាចេ សរីការបា ន្ស់្នម ន្ទាងំ្ខន្ុះ។ 

ការបា ន្ស់្នម ន្ ន្ិង្ការសន្មតតែលពាករ់ន័្ធព្តូវបាន្ព្តួតរិន្ិតយជាព្បចា។ំ  ការតកតព្បខលើការបា ន្ស់្នម ន្គណខន្យយព្តូវ
បាន្ទទួលស្នា ល់ ន្ិង្កតព់្តខៅកា ង្ការយិបរខិចេទ តែលការបា ន្ស់្នម ន្ខនាុះព្តូវបាន្តកតព្បន្ិង្ការយិបរខិចេទអនាគត
តែលាន្ផ្លប ុះពាល់ខោយការតកតព្បខនាុះ។ 

 3. ការបា៉ា ន់ស្ថម នគណពនយយ និងការវិនិចេ័យពផេងៗ 
ការបា ន្ស់្នម ន្ ការសន្មត ន្ិង្ការវនិ្ិចេយ័ព្តូវបាន្វាយតថ្មលជាព្បចាខំហ្ើយតផ្អកខលើបទរិខស្នធន្ធ៍ាល បា់ន្ ន្ិង្កតត
ែថ្ទខទៀត រមួទាងំ្ការររំឹង្ទ កថ្ន្ខហ្ត ការណ៍តែលធាល បប់រាជ្យ័ តែលព្តូវបាន្ខគខជ្ឿជាកថ់ាសមខហ្ត ផ្លខៅតម
កាលៈខទសៈជាកត់សតង្។  ការបា ន្ស់្នម ន្ ការសន្មត ន្ិង្ការវនិ្ិចេយ័ថាាន្ហាន្ិភ្យ័េពស់ តែលអាចតព្មូវឲ្យខធវើន្ិយ័
តកមមខលើតថ្មលខោង្ថ្ន្ព្ទរយសកមម ន្ិង្បំណ លហិ្រញ្ា វតថ សព្ាបក់ាលបរខិចេទបនាា បា់ន្ែូចខាង្ខព្កាម៖ 

3.1 រន្ធខលើព្បាកច់ំខណញ ន្ិង្ចំណាយរន្ធខផ្សង្ខទៀត 

ចំណាយរន្ធ ព្តូវបាន្គណនាតផ្អកខលើការបកព្ស្នយខលើការអន្ វតតចាបស់្នរខរើរន្ធបចច បបន្ា។        ខទាុះោ ង្ណាក៏
ខោយបទបបញ្ាតតិទាងំ្ខន្ុះអាចាន្ការតព្បព្បួលជាខរឿយៗ  ន្ិង្ាន្ការបកព្ស្នយខផ្សង្ៗគាា បនាា បរ់ីាន្ការព្តួត
រិន្ិតយរីអាជ្ាធររន្ធោរ។ ទាងំ្ខន្ុះ អាចបណាត លឱ្យាន្ការខកើន្ខ ើង្ចំណាយរន្ធ ន្ិង្ការបង្វិលសង្ខផ្សង្ខទៀត។ 
វារិតជារិបាកកំណតខ់រលខវោជាកោ់កណ់ាមយួ     ន្ិង្ភារធៃន្ធ់ៃរថ្ន្ការខកើតខ ើង្ទាងំ្ខន្ុះ     ឬផ្លប ុះពាល់ែ៏
ាន្សកាត ន្ រលរបស់វា។ 

3.2 ព្ទរយ ន្ិង្បរកិាខ រ ន្ិង្ព្ទរយសកមមអរបូ ី

ខគាលន្ខោបាយគណខន្យយសព្ាបព់្ទរយ  ន្ិង្បរកិាខ រ  ន្ិង្ព្ទរយសកមមអរូបី  រូមបញ្ចូ លទាងំ្ការបា ន្ស់្នម ន្   សព្ាប់
កំណតអ់ាយ កាលថ្ន្ការខព្បើព្បាស់ ថ្ន្ព្ទរយ ន្ិង្បរកិាខ រ ន្ិង្ព្ទរយសកមមអរូបី។ ការកំណតអ់ាយ កាលថ្ន្ការខព្បើ
ព្បាស់ថ្ន្ព្ទរយ ន្ិង្បរកិាខ រ ន្ិង្ព្ទរយសកមមអរូបី គឺតផ្អកខលើការវនិ្ិចេយ័របស់អាកព្គបព់្គង្។ 
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3. ការបា៉ា ន់ស្ថម នគណពនយយ និងការវិនិចេ័យពផេងៗ (ត) 

3.3 ឱ្ន្ភារថ្ន្ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ  

ែូចតែលបាន្បង្កា ញខៅកា ង្កំណតស់ាា ល់ទី4.1 ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ ន្ិង្ប ខរព្បទាន្ ព្តូវបាន្វាយតថ្មលជាព្បចា ំ
ខោយខផ្លត តខៅខលើលទធភារបចច បបន្ារបស់អតិថិជ្ន្កា ង្ការទូទាត ់ កំណតព់្តទូទាតក់ន្លង្មក ន្ិង្ការរិចារណាខលើ
រត័ា៌ន្ជាកោ់ករ់បស់អតិថិជ្ន្ កែូ៏ចជារត័ា៌ន្ពាករ់ន័្ធន្ឹង្ព្បខទស ន្ិង្ស្នថ ន្ភារខសែាកិចចតែលអតិថិជ្ន្ខធវើ
ព្បតិបតតិការ។ ការខាតបង្ឥ់ណទាន្កឆ៏ល ុះបញ្ញច ំង្រីទិន្ាន្យ័ព្បខមើលខមើលអនាគតផ្ង្តែរ។ ព្បសិន្ខបើស្នថ ន្ភារ
ហិ្រញ្ា វតថ របស់អតិថិជ្ន្កាន្ត់តោ បយ់ ឺន្ ឬព្បខសើរខ ើង្ ឬការររំឹង្ទ កអំរីលទធផ្លខសែាកិចចនាខរលអនាគតេ ស
គាា ន្ឹង្ការបា ន្ព់្បាណរបស់ធនាគារ អាចន្ឹង្តព្មូវឲ្យាន្ការខធវើសំវធិាន្ធន្បតន្ថម ឬែកខចញនាខរលអនាគត។ 

3.4 ការវាស់តវង្ថ្ន្តថ្មលសមព្សប 

ខគាលន្ខោបាយគណខន្យយ ន្ិង្ការកំណតប់ង្កា ញមយួចំន្ួន្របស់ធនាគារតព្មូវឲ្យាន្ការវាស់តវង្នូ្វតថ្មល
សមព្សបទាងំ្ព្ទរយសកមម ន្ិង្បំណ លហិ្រញ្ា វតថ  ន្ិង្មនិ្តមន្ហិ្រញ្ា វតថ ។ 

តថ្មលសមព្សប ព្តូវបាន្ចាតថ់ាា កក់ា ង្កព្មតិេ សៗគាា តមថានាន្ ព្កមតថ្មលសមព្សប ខោយខោង្ខលើទិន្ាន្យ័
តែលខព្បើព្បាស់ខៅកា ង្វធិីស្នស្រសតវាយតថ្មលែូចខាង្ខព្កាម៖ 

• កព្មតិទី 1: តថ្មលែកព្សង្ ់ (មនិ្ទាន្ា់ន្ន្ិយត័ភារ) ខៅកា ង្ទីផ្ារសកមម សព្ាបព់្ទរយសកមម ឬ បំណ ល                  
ព្សខែៀង្គាា ។ 

• កព្មតិទី 2: ទិន្ាន្យ័តែលមនិ្តមន្ជាតថ្មលែកព្សង្ត់ែលាន្ខៅកា ង្កព្មតិទី  តែលអាចខធវើការអខង្ាតបាន្
សព្ាប ់ ព្ទរយសកមម ឬបំណ ល ខទាុះបីខោយផ្លា ល់ (ឧទាហ្រណ៍ែូចជាតថ្មល) ឬមនិ្ផ្លា ល់ (ឧទាហ្រណ៍ខកើត
ខចញរីតថ្មល)។ 

• កព្មតិទី 3: ទិន្ាន្យ័សព្ាបព់្ទរយសកមម ឬបំណ ល តែលមនិ្អាព្ស័យខលើទិន្ាន្យ័អខង្ាតទីផ្ារ (ធាត ចូលមនិ្
អាចអខង្ាតបាន្)។ 

ព្បសិន្ខបើទិន្ាន្យ័ខព្បើព្បាស់សព្ាបប់ា ន្ស់្នម ន្តថ្មលសមព្សបថ្ន្ព្ទរយសកមម ឬបំណ លមយួចាតខ់ៅកា ង្ថាា កេ់ ស
គាា ថ្ន្កព្មតិតថ្មលសមព្សប ខនាុះការបា ន្ស់្នម ន្តថ្មលសមព្សបទាងំ្អស់ន្ឹង្ខៅកា ង្កព្មតិតតមយួ ថ្ន្តថ្មលសមព្សប
ែូចទិន្ាន្យ័ថាា កទ់ាបតែលាន្ស្នរៈសំខាន្ក់ា ង្ការបា ន្ស់្នម ន្ទាងំ្អស់ ។ 

ធនាគារ ទទួលស្នា ល់ការខផ្ារខផ្សង្ៗរវាង្កព្មតិថ្ន្តថ្មលសមព្សប នាច ង្ការយិបរខិចេទថ្ន្របាយការណ៍តែល ាន្
ការផ្លល ស់បតូរ។ 

 រត័ា៌ន្ខលើការបា ន្ស់្នម ន្តថ្មលសមព្សប គឺបង្កា ញខៅកំណតស់ាា ល់  4.4 – ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ។ 
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4. ការក្គប់ក្គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតាុ 
 ព្បខភ្ទថ្ន្ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ាន្ែូចខាង្ខព្កាម៖ 

 
2021 2020 

 ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
(កំណត់

សាា ល់ 2.4) 

ែ ោល រអាខមរកិ  ពាន្ខ់រៀល
កំណត់

សាា ល់ 2.4) 
ព្ទរយហិ្រញ្ា វតថ      
ស្នចព់្បាកក់ា ង្ថ្ែ 2,925,909 11,920,153  17,257,895   69,808,185  
ព្បាកប់ខញ្ា ើខៅធនាគារនានា 353,445  1,439,935   18,602   75,245  
ព្បាកប់ខញ្ា ើខៅធនាគារជាតិថ្ន្កមព ជា (មនិ្បូករមួ

ព្បាកត់មាល់តមចាប)់ 1,015,957 4,139,009  4,599,382   18,604,500  
ឥណទាន្ ន្ិង្ប ខរព្បទាន្ 126,512,293 515,411,082  27,764,392  112,306,966  
ព្ទរយសកមមខផ្សង្ៗ 60,000,000 244,440,000   60,268,776  243,787,199  
ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ សរ ប 190,807,604 777,350,179 109,909,047 444,582,095  
     
បំណ លហិ្រញ្ា វតថ      
ព្បាកប់ខញ្ា ើរបស់អតិថិជ្ន្ 105,270,787 428,873,186  50,707,421  205,111,518  
ព្បាកប់ខញ្ា ើរបស់ធនាគារ 30,823,254 125,573,937   -     -   
បំណ លភ្តិសន្ោ 30,823,254 125,573,937  4,506,374   18,228,283  
បំណ លខផ្សង្ៗ 162,783 663,178  269,861  1,091,588  
បំណ លហិ្រញ្ា វតថ សរ ប 140,346,531 571,771,767 55,483,656  224,431,389  

 ធនាគារព្បឈមម េន្ឹង្ហាន្ិភ្យ័ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ែូចខាង្ខព្កាម៖ 

• ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ 

• ហាន្ិភ្យ័ទីផ្ារ ន្ិង្ 

• ហាន្ិភ្យ័ស្នចព់្បាកង់្កយព្សួល  

កំណតស់ាា ល់ខន្ុះ បង្កា ញរីរត័ា៌ន្សតីរី ហាន្ិភ្យ័ន្ីមយួៗ ខាង្ខលើរបស់ធនាគារ តែលាន្ខគាលខៅខគាល
ការណ៍តណនា ំ ន្ិង្វធិាន្ការរបស់ធនាគារ ខែើមបវីាស់តវង្ ន្ិង្ចាតត់ចង្នូ្វហាន្ិភ្យ័ តែលខកើតខ ើង្ ន្ិង្ការ
ព្គបព់្គង្នូ្វខែើមទ ន្របស់ធនាគារ។ 
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របាយការណ៍គ្េចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 35 |ទ្ាំ ព័ រ    

4. ការក្គប់ក្គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតាុ (ត) 

4.1 ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ 

ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ គឺជាហាន្ិភ្យ័ថ្ន្ការខាតបង្ត់ផ្ាកហិ្រញ្ា វតថ របស់ធនាគារ ព្បសិន្ខបើអតិថិជ្ន្ ឬភាគីាខ ង្
ខទៀត មនិ្ាន្លទធភារបំខរញកាតរវកិចចខៅតមកិចចសន្ោ ខហ្ើយហាន្ិភ្យ័ជាចមបង្ខន្ុះ គឺខកើតខចញតមរយៈ
ការផ្តល់ឥណទាន្ ន្ិង្ប ខរព្បទាន្។ 

ចំន្ួន្ទឹកព្បាកថ់្ន្ការប ុះពាល់ឥណទាន្កា ង្ន្យ័ខន្ុះ  ព្តូវបាន្បង្កា ញខោយតថ្មលខោង្ថ្ន្ការវាយតថ្មលថ្ន្ព្ទរយ 
សកមមខលើរបាយការណ៍ស្នថ ន្ភារហិ្រញ្ា វតថ ។ ការវភិាគខាង្ខព្កាមរមួាន្ការផ្តល់ឥណទាន្ ន្ិង្ប ខរព្បទាន្។ 

(ក) ការព្គបព់្គង្ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ 

សកមមភារឥណទាន្ ព្តូវបាន្តណនាខំោយខគាលការណ៍ឥណទាន្របស់ធនាគារ ខែើមបធីានាអុះអាង្ថា ខគាល
បំណង្ថ្ន្ការផ្តល់ឥណទាន្សខព្មចបាន្ខជាគជ្យ័។     ឧទាហ្រណ៍ អតិថិជ្ន្ឥណទាន្ាន្គ ណភារ ន្ិង្
សមតថភារសង្ ខហ្ើយហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ព្តូវបាន្តបង្តចកោ ង្លអ។  ខគាលការណ៍ឥណទាន្ាន្កតព់្តនូ្វ
ខគាលការណ៍ផ្តល់ឥណទាន្ ព្ទរយបញ្ញច ំ ន្ិង្ែំខណើ រការអន្ មត័ឥណទាន្ ខោយរមួបញ្ចូ លទាងំ្ព្បរន័្ធចំណាត់
ថាា កហ់ាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ថ្ផ្ាកា ង្ ន្ិង្ន្ីតិវធិីតែលអន្ វតតខែើមបធីានាអុះអាង្កា ង្ការខគាររខៅតមការតណនារំបស់
ធនាគារជាតិថ្ន្កមព ជា។ 

(េ)   កព្មតិហាន្ិភ្យ័ ន្ិង្ការព្គបព់្គង្ហាន្ិភ្យ័ 

ធនាគារខធវើព្បតិបតតិការ ន្ិង្ផ្ដល់ឥណទាន្ជូ្ន្អតិថិជ្ន្ជាប គាល ឬសហ្ព្គាសខៅកា ង្ព្រុះរាជាណាចព្កកមព ជា។
ធនាគារព្គបព់្គង្កព្មតិ ន្ិង្ព្តួតរិន្ិតយការព្បមូលផ្ដ ំហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ ខៅខរលតែលរួកខគរកខ ើញ។ 
ធនាគារជាតិថ្ន្កមព ជា បាន្កំណតន់្ិយមន្យ័ហាន្ិភ្យ័ធំថាជាហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ទូខៅ ចំខពាុះអាកទទួលផ្ល
តតមយួ តែលខលើសរី 10% ថ្ន្មូលន្ិធិផ្លា ល់ស ទធរបស់ធនាគារ។ 

ខោង្តមលកខេណឌ ថ្ន្ព្បកាសខលេ ធ7-06-226  របស់ធនាគារជាតិថ្ន្កមព ជា ធនាគារចាបំាចព់្តូវរកាព្គប់
ខរលខវោនូ្វអន្ បាតអតិបរាចំន្ួន្ 20% ចំខពាុះហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ទូខៅរបស់ធនាគាររវាង្អាកទទួលផ្លតត
មយួ ណាមយួ ខធៀបន្ឹង្មូលន្ិធិផ្លា ល់ស ទធរបស់ធនាគារ។ ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ធំៗសរ ប មនិ្ព្តូវខលើសរី 300% 
ថ្ន្មូលន្ិធិផ្លា ល់ស ទធរបស់ធនាគារខទ។ 

ធនាគារខព្បើព្បាស់ខគាលការណ៍ ន្ិង្ការអន្ វតតជាខព្ចើន្ ខែើមបកីាតប់ន្ថយហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ កា ង្ខនាុះ            
ខគាលការណ៍ជាព្បថ្រណីគឺការោកធ់ានាជាវតថ បញ្ញច ំខលើឥណទាន្អតិថិជ្ន្។ ធនាគារអន្ វតតខគាលការណ៍
តណនាសំដីរីការទទួលយកបាន្នូ្វចំណាតថ់ាា កជ់ាកោ់កថ់្ន្វតថ បញ្ញច ំ។ ព្បខភ្ទថ្ន្វតថ បញ្ញច ំសំខាន្់ៗ ខែើមបធីានា
ឥណទាន្អតិថិជ្ន្ាន្ែូចជា៖ 

• វតថ បញ្ញច ំខលើព្ទរយសមបតតិសព្ាបត់ងំ្ទីលំខៅ ន្ិង្អាជ្ីវកមម (ាន្ែីធលី អគារ ន្ិង្ព្ទរយសមបតតិខផ្សង្ៗ) ន្ិង្ 

• ការគិតថ្ថលខលើព្ទរយសកមមអាជ្ីវកមម ែូចជាែី ន្ិង្អគារ ន្ិង្ 
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4. ការក្គប់ក្គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតាុ (ត) 

4.1 ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ (ត) 

(េ)   កព្មតិហាន្ិភ្យ័ ន្ិង្ការព្គបព់្គង្ហាន្ិភ្យ័ (ត) 

• ស្នចព់្បាក ់កា ង្ទព្មង្ជ់ាព្បាកប់ខញ្ា ើាន្កព្មតិ។ 

(គ) ការព្បឈមន្ឹង្ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ 

តរាង្ខាង្ខព្កាមបង្កា ញរីការព្បឈមន្ឹង្ហាន្ិភ្យ័អតិបរារបស់ធនាគារ     ចំខពាុះហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្កា ង្
របាយការណ៍ស្នថ ន្ភារហិ្រញ្ា វតថ ។ សព្ាបព់្ទរយសកមមកា ង្របាយការណ៍ស្នថ ន្ភារហិ្រញ្ា វតថ    ការព្បឈមន្ឹង្
ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ខសមើន្ឹង្តថ្មលខោង្របស់វា។  ចំខពាុះបំណ លយថាខហ្ត  ការព្បឈមន្ឹង្ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្
អតិបរា គឺជាចំន្ួន្អតិបរាិតែលធនាគារព្តូវបង្ ់ ព្បសិន្ខបើកាតរវកិចចថ្ន្ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ព្តូវបាន្ខសាើស ំ។  
ចំខពាុះកិចចសន្ោឥណទាន្ ការព្បឈមខៅន្ឹង្ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្អតិបរា គឺជាចំន្ួន្ទឹកព្បាកព់្គបព់្គាន្ថ់្ន្
ឥណទាន្តែលមនិ្ទាន្ែ់កខចញខោយអតិថិជ្ន្។



ធនាគារ រយួល ី(ពេមបូឌា) ម.រ 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាប់ការយិបរពិចេទខែលបានបញ្ចប់ ថ្ថៃទី ៣១ ខេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២១ 

 

របា
យ
កា
រណ៍

គ្េ
ច
ាំឆ្ន
ាំ ២
០២

១ 
37

 |ទ្
ាំព
័រ
 

4. ការក្គប់ក្គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតាុ (ត) 

4.1 ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ (ត) 

(គ)  ការព្បឈមន្ឹង្ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ (ត) 

 ការព្បឈមន្ឹង្ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្អតិបរា  

ការោកព់្ទរយបញ្ញច ំ
ខរញខលញ 

ការោកព់្ទរយបញ្ញច ំ
េលុះ 

មនិ្ាន្ការធានា ន្ិង្
គាម ន្ព្ទរយបញ្ញច ំ 

 
ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 

(កំណតស់ាា ល់ 2.4) % % % 
ថ្ថៃទ3ី1 តេធាូ ឆ្ា 2ំ021 
ឥណទាន្ ន្ិង្ប ខរព្បទាន្   126,512,293   515,411,082  18% - 82% 
ការសន្ោឥណទាន្ - - - - - 
សរ ប   126,512,293   515,411,082     
      
ថ្ថៃទ3ី1 តេធាូ ឆ្ា 2ំ020 
ឥណទាន្ ន្ិង្ប ខរព្បទាន្  27,764,392   112,306,966 30% - 70% 
ការសន្ោឥណទាន្ - - - - - 
សរ ប  27,764,392   112,306,966     
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4. ការក្គប់ក្គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតាុ (ត) 

4.1 ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ (ត) 

(គ)  ការព្បឈមន្ឹង្ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ (ត) 

  ការព្បមូលផ្ដ ហំានិ្ភ្័យតមវស័ិយឧសាហ្កមម និ្វាសន្ោា ន្ និ្ង្ហានិ្ភ្័យធំ ៖ 

 2021 2020  

 

ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
(កំណត់

សាា ល់2.4) 

ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
(កំណត់

សាា ល់2.4) 

     
លករ់ាយ 11,500,000 46,851,000 2,500,000  10,112,500  
អចលន្ព្ទរយ 6,000,000 24,444,000  6,000,000   24,270,000  
ខផ្សង្ 109,012,293 444,116,082  19,264,392   77,924,466  
 126,512,293 515,411,082  27,764,392  112,306,966  

 
ន្ិវាសន្ជ្ន្ 126,512,293 515,411,082  27,764,392  112,306,966  
អន្ិវាសន្ជ្ន្ - - - - 
 126,512,293 515,411,082  27,764,392  112,306,966  

 
ហាន្ិភ្យ័ធំៗ (*) 99,500,000 405,363,000  14,000,000   56,630,000  
មនិ្តមន្ជាហាន្ិភ្យ័ធំៗ 27,012,293 110,048,082  13,764,392   55,676,966  
សរ ប 126,512,293 515,411,082  27,764,392  112,306,966  

 
(*)  ផ្លប ុះពាល់តែលាន្ទំហ្ំធំ ព្តូវបាន្កំណតខ់ោយព្បកាសរបស់ធនាគារជាតិថ្ន្កមព ជា ថាជាហាន្ិភ្យ័ែ លថ្ន្

សមត លយសរ បថ្ន្ឥណទាន្ ន្ិង្ប ខរព្បទាន្ជាមយួអាកទទួលផ្លតតមយួតែលាន្ចំន្ួន្ខលើសរី 10%ថ្ន្មូលន្ិធិ
ផ្លា ល់ស ទធរបស់ធនាគារ។  ផ្លប ុះពាល់ខន្ុះ គឺេពស់ជាង្ឥណទាន្ ឬកិចចសន្ោតែលខៅសល់ ន្ិង្ឥណទាន្ ឬ
កិចចសន្ោតែលបាន្អន្ មត័។ 
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4. ការក្គប់ក្គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតាុ (ត) 

4.1 ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ (ត) 

(គ)  ការព្បឈមន្ឹង្ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ (ត) 

  ព្បខភ្ទព្ទរយបញ្ញច ំ 

  ឥណទាន្ ន្ិង្ប ខរព្បទាន្ផ្ដល់ែល់អតិថិជ្ន្ជាព្តូវាន្ោកជ់ាព្ទរយបញ្ញច ំ។   តរាង្ខាង្ខព្កាមសខង្ខបអំរីការធានាស វតថិភាររបស់ធនាគារខលើឥណទាន្ ន្ិង្ប ខរព្បទាន្ផ្ដល់ែល់
អតិថិជ្ន្៖ 

  ការោកប់ញ្ញច ំ / រព្ង្ឹង្ឥណទាន្ 
ហាន្ិភ្័យ    

ឥណទាន្មនិ្
ាន្ការធានា  

  

 ព្ទរយ 
ព្ទរយសកមម

ចល័ត 

ព្បាកត់មាល់
ាន្កាល
កំណត ់ ខផ្សង្ៗ សរ ប 

 

ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល
(កំណត់

សាា ល់ 2.4) 
ថ្ថៃទ3ី1 តេធាូ ឆ្ា 2ំ021        
ឥណទាន្ ន្ិង្ប ខរព្បទាន្ 23,268,831 - - - 103,243,462 126,512,293 515,411,082 

ការសន្ោឥណទាន្ - - - - - - - 
សរ ប 23,268,831 - - - 103,243,462 126,512,293 515,411,082 
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4. ការក្គប់ក្គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតាុ (ត) 

4.1 ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ (ត) 

(គ)  ការព្បឈមន្ឹង្ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ (ត) 

 

  ការោកប់ញ្ញច ំ / រព្ង្ឹង្ឥណទាន្ 
ហាន្ិភ្័យ    

ឥណទាន្មនិ្
ាន្ការធានា  

  

 ព្ទរយ 
ព្ទរយសកមម

ចល័ត 

ព្បាកត់មាល់
ាន្កាល
កំណត ់ ខផ្សង្ៗ សរ ប 

 

ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល
(កំណត់

សាា ល់ 2.4) 
ថ្ថៃទ3ី1 តេធាូ ឆ្ា 2ំ020        
ឥណទាន្ ន្ិង្ប ខរព្បទាន្ 8,307,106 - - -  19,457,286  27,764,392 112,306,966 

ការសន្ោឥណទាន្ - - - - - - - 
សរ ប 8,307,106 - - -  19,457,286  27,764,392 112,306,966 
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4. ការក្គប់ក្គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតាុ (ត) 

4.1 ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ (ត) 

( )  ការររំឹង្ទ កខលើការខាតបង្ឥ់ណទាន្ (“ECL”) 

ធនាគារន្ឹង្ខព្បើរត័ា៌ន្ហួ្សកាលកំណត ់ (DPD) ន្ិង្ការខធវើចំណាតថ់ាា ករ់បស់ ធនាគារជាតិថ្ន្កមព ជា សព្ាប់           
លកខណៈវនិ្ិចេយ័ែំណាកក់ាលឥណទាន្។ ែូចគាា ខន្ុះផ្ង្តែរធនាគារន្ឹង្បញ្ចូ លការោករ់ិន្ា ឥណទាន្ ឬធាត តែល
ខមើលខៅម េកាន្ត់តខព្ចើន្នាខរលអនាគតខៅខរលាន្រត័ា៌ន្កាន្ត់តង្កយព្សួល។ ខៅខរលអន្ វតតព្បរន័្ធោក់
រិន្ា ឥណទាន្កព្មតិហាន្ិភ្យ័ធាល កច់ ុះខទវែង្ ឬខព្ចើន្ជាង្ខន្ុះខបើខព្បៀបខធៀបខៅន្ឹង្កព្មតិហាន្ិភ្យ័ខៅខែើមគណន្ី
ព្តូវចាតថ់ាា កខ់ៅែំណាកក់ាលទី 2 ។ 

វធិីស្នស្រសត 3 ែំណាក់កាល 
ែំណាក់កាលទី 1 ែំណាក់កាលទី 2 ែំណាក់កាលទី 3 

ែំខណើ រការ ខព្កាមែំខណើ រការ មនិ្ែំខណើ រការ 

ការទទួលស្នា ល់ ECL ររំឹង្ថាន្ឹង្បាតប់ង្រ់យៈ
ខរល 12 តេ 

ររំឹង្ថាន្ឹង្បាតប់ង្ ់
ខរញអាយ កាល 

ររំឹង្ថាន្ឹង្បាតប់ង្ ់         
ខរញអាយ កាល 

លកខណៈវនិ្ិចេយ័ មនិ្ាន្ការខកើន្ខ ើង្ជា
ស្នរវន្ដខលើហាន្ិភ្យ័         
ឥណទាន្ខទ 

ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្តែល
បាន្ខកើន្ខ ើង្ជាស្នរវន្ដ 

ឥណទាន្តែលាន្               
ឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មល 

មូលោា ន្ថ្ន្ការគណនា ECL តថ្មលខោង្ែ ល តថ្មលខោង្ែ ល តថ្មលខោង្ែ ល 

ចំណាត់ថាា ក ់(*) ឥណទាន្ធមមត ឥណទាន្ឃ្ល ខំមើល ឥណទាន្ខព្កាមសដង្ោ់ 
ឥណទាន្ជាបស់ង្ស័យ 
ឥណទាន្ខាតបង្ ់

ថ្ថៃផ្ តកំណត ់(“DPB”)    

ឥណទាន្រយៈខរលតវង្ 0 ែល់ 30 ថ្ថៃ 0 ែល់ 30 ថ្ថៃ 90 ែល់ 180 ថ្ថៃ 
180 ែល់ 360 ថ្ថៃ 
ខលើសរី 360 ថ្ថៃ 

ឥណទាន្រយៈខរលេលី 0 ែល់ 14 ថ្ថៃ 15 ែល់ 30 ថ្ថៃ 31 ែល់ 60 ថ្ថៃ 
61 ែល់ 90 ថ្ថៃ 
ខលើសរី 91 ថ្ថៃ 
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4. ការក្គប់ក្គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតាុ (ត) 

4.1 ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ (ត) 

( )  ការររំឹង្ទ កខលើការខាតបង្ឥ់ណទាន្ “ECL” (ត) 

(*)   ខោយអន្ ខោមតមខសចកតីតណនារំបស់ធនាគារជាតិថ្ន្កមព ជាខលេ ធ7-017-344 ចំណាតថ់ាា កឥ់ណទាន្ន្ីមយួៗ 
ខោង្ខៅតមគ ណភារឥណទាន្។ សូមខមើលកំណតស់ាា ល់ 33.2 (ង្) សព្ាបរ់ត័ា៌ន្លមអតិ។ 

  ការោក់បញ្ចូ លរត័៌ាន្ខលើការព្បខមើលអនាគត 

  ធនាគារោកប់ញ្ចូ លរត័ា៌ន្ខលើការព្បខមើលអនាគត ខោយវាយតថ្មលទាងំ្ខលើថាខតើហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្របស់
ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ បាន្ខកើន្ខ ើង្ជាស្នរវន្ដចាបត់ងំ្រីការទទួលស្នា ល់ែំបូង្ ន្ិង្ការវាស់តវង្ខលើការររំឹង្ទ កខលើការ
ខាតបង្ឥ់ណទាន្។ 

  រត័ា៌ន្ខាង្ខព្ៅតែលបាន្រិចារណារមួាន្ទិន្ាន្យ័ខសែាកិចច     ន្ិង្ការរោករណ៍តែលខបាុះរ មពផ្ាយខោយ                     
ស្នថ បន័្រោា ភ្បិាល ន្ិង្អាជ្ាធររូបិយវតថ ខៅកា ង្បណាត ព្បខទសតែលធនាគារព្បតិបតតិការអង្ាការឈាន្ម េែូចជា
ធនាគាររិភ្រខោក   មូលន្ិធិរូបិយបណ័ណ អន្តរជាតិ    ន្ិង្អាកជ្ំនាញវស័ិយឯកជ្ន្   ន្ិង្អាករោករណ៍តែលបាន្
ខព្ជ្ើសខរ ើស។ 

  ធនាគារបាន្កំណត ់   ន្ិង្ចង្ព្កង្ឯកស្នរគន្លឹុះថ្ន្ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ន្ិង្ការខាតបង្ឥ់ណទាន្សព្ាបផ់្លបព័្ត
ហិ្រញ្ា វតថ ន្ីមយួៗព្សបតមព្បខទសន្ីមយួៗ ខហ្ើយខោយខព្បើការវភិាគទិន្ាន្យ័ព្បវតតិស្នស្រសតបាន្បា ន្ស់្នម ន្ទំនាក់
ទំន្ង្រវាង្អខថរា ព្កូខសែាកិចចន្ិង្ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ន្ិង្ការបាតប់ង្ឥ់ណទាន្។ 

  តរាង្ខាង្ខព្កាមសខង្ខបរីគ ណភារឥណទាន្ថ្ន្ហិ្រញ្ាបបទាន្ែ លរបស់ធនាគារ ខោយខោង្តមចំណាតថ់ាា ក់
ខាង្ខលើ។
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4. ការក្គប់ក្គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតាុ (ត) 

4.1 ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ (ត) 

( )  ការររំឹង្ទ កខលើការខាតបង្ឥ់ណទាន្ (ត) 

 2021 

 
ែំណាក់កាល

ទី1 
ែំណាក់កាល

ទី2 
ែំណាក់កាល

ទី 3 សរ ប 

 

ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 
      
ឥណទាន្ ន្ិង្ប ខរព្បទាន្-តម  

រលំស់ថ្ថលខែើម     
 

      
ឥណទាន្ធមមត 128,423,216  -     -    128,423,216 523,196,182 
ឥណទាន្ឃ្ល ខំមើល  -     -     -     -     -    
ឥណទាន្ខព្កាមសតង្ោ់រ  -     -     -     -     -    
ឥណទាន្ជាបស់ង្ស័យ  -     -     -     -     -    
 128,423,216  -     -    128,423,216  523,196,182  
សំវធិាន្ធន្ខលើការខាតប់ង្ ់  (1,910,923)  -     -    (1,910,923) (7,785,100) 
 126,512,293  -     -    126,512,293  515,411,082  
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4. ការក្គប់ក្គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតាុ (ត) 

4.1 ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ (ត) 

( )  ការររំឹង្ទ កខលើការខាតបង្ឥ់ណទាន្ (ត) 

 2020 

 
ែំណាក់កាល

ទី1 
ែំណាក់កាល

ទី2 
ែំណាក់កាល

ទី 3 សរ ប 

 

ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 
ឥណទាន្ ន្ិង្ប ខរព្បទាន្-តម  

រលំស់ថ្ថលខែើម     
 

      
ឥណទាន្ធមមត 28,432,790   -     -    28,432,790  115,010,636  
ឥណទាន្ឃ្ល ខំមើល  -     -     -     -     -    
ឥណទាន្ខព្កាមសតង្ោ់រ  -     -     -     -     -    
ឥណទាន្ជាបស់ង្ស័យ  -     -     -     -     -    
 28,432,790   -     -    28,432,790  115,010,636  
សំវធិាន្ធន្ខលើការខាតប់ង្ ់  (668,398)  -     -     (668,398)  (2,703,670) 
 27,764,392   -     -    27,764,392  112,306,966  

  សំវធិាន្ធន្ខលើការខាតប់ង្ ់

  តរាង្ខាង្ខព្កាម បង្កា ញរីការខផ្ាៀង្ផ្លា តខ់លើសំវធិាន្ធន្ខលើការររំឹង្ទ កខលើការខាតបង្ឥ់ណទាន្តមការចាតថ់ាា ក់
ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ នាខែើម ន្ិង្ច ង្ការយិបរខិចេទ ។ 
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4. ការក្គប់ក្គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតាុ (ត) 

4.1 ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ (ត) 

( )  ការររំឹង្ទ កខលើការខាតបង្ឥ់ណទាន្ (ត) 

 2021 

 
ែំណាក់កាល

ទី 1 
ែំណាក់កាល

ទី 2 
ែំណាក់កាល

ទី 3 សរ ប 

 

ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 
      
ឥណទាន្ ន្ិង្ប ខរព្បទាន្ - តម

រលំស់ថ្ថលខែើម     
 

      
នាថ្ថៃទី 1 តេ មករា  (668,398)  -     -     (668,398) (2,703,670) 
ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ ថមី (1,242,525)  -     -    (1,242,525)  (5,054,592) 
លខមអៀង្រីការបដូររូបិយបណ័ណ   -     -     -     -    (26,838) 
នាថ្ថៃទី 31 តេ ធាូ (1,910,923)  -     -    (1,910,923) (7,785,100) 
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4. ការក្គប់ក្គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតាុ (ត) 

4.1 ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ (ត) 

( )  ការររំឹង្ទ កខលើការខាតបង្ឥ់ណទាន្ (ត) 

  សំវធិាន្ធន្ខលើការខាតប់ង្់ (ត)  

 2020 

 
ែំណាក់កាល

ទី 1 
ែំណាក់កាល

ទី 2 
ែំណាក់កាល

ទី 3 សរ ប 

 

ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 
      
ឥណទាន្ ន្ិង្ប ខរព្បទាន្ - តម

រលំស់ថ្ថលខែើម     
 

      
នាថ្ថៃទី 1 តេ មករា  -     -     -     -     -    
ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ ថមី  (668,398)  -     -     (668,398)  (2,725,059) 
លខមអៀង្រីការបដូររូបិយបណ័ណ   -     -     -     -     21,389  
នាថ្ថៃទី 31 តេ ធាូ  (668,398)  -     -     (668,398)  (2,703,670) 

4.2 ហាន្ិភ្យ័ទីផ្ារ 

ហាន្ិភ្យ័ទីផ្ារគឺជាហាន្ិភ្យ័តែលាន្ការផ្លល ស់បតូរតថ្មលទីផ្ារ - ឧទាហ្រណ៍     អព្តការព្បាក ់      អព្តបតូររូបិយ
បណ័ណ បរខទស ន្ិង្តថ្មលមូលធន្ - ន្ឹង្ាន្ផ្លប ុះពាល់ែល់ព្បាកច់ំណូលរបស់ធនាគារ ឬតថ្មលថ្ន្ការកាន្ក់ាប់
ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ។ ខគាលបំណង្ថ្ន្ការព្គបព់្គង្ហាន្ិភ្យ័ទីផ្ារ    គឺខែើមបពី្គបព់្គង្     ន្ិង្ព្តួតរិន្ិតយហាន្ិភ្យ័
ទីផ្ារតមបា រា តម ព្តតែលអាចទទួលយកបាន្ េណៈខរលតែលាន្ការបខង្ាើន្នូ្វព្បសិទធភារកា ង្ការទទួលបាន្
ចំណូលមកវញិ។ 
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4. ការក្គប់ក្គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតាុ (ត) 

4.2 ហាន្ិភ្យ័ទីផ្ារ (ត) 

(ក)  ហាន្ិភ្យ័អព្តការព្បាក ់

ហាន្ិភ្យ័អព្តការព្បាក ់    សំខៅខលើការខាតបង្នូ់្វព្បាកច់ំណូលការព្បាកស់ ទធ       ខោយស្នរតតការតព្បព្បួលថ្ន្
កព្មតិអព្តការព្បាក ់ ន្ិង្ការផ្លល ស់បតូរខៅកា ង្សាសភារថ្ន្ព្ទរយសកមម ន្ិង្បំណ ល។  ហាន្ិភ្យ័អព្តការព្បាក ់
ព្តូវបាន្ចាតត់ចង្តមរយៈការព្តួតរិន្ិតយោ ង្ហ្មតច់តខ់លើចំណូលថ្ន្ការបណាត កទ់ ន្    តថ្មលសមព្សប    តថ្មលខែើម
ថ្ន្មូលន្ិធិ ន្ិង្តមរយៈការវភិាគគំោតតព្បព្បួលអព្តការព្បាក។់     សកាត ន្ រលថ្ន្ការធាល កច់ ុះចំណូលការព្បាក់
ស ទធ បណាត លមករីការតព្បព្បួលអព្តការព្បាកត់ែលេ សព្បព្កតី ព្តូវបាន្ព្តួតរិន្ិតយ ខោយខធៀបខៅន្ឹង្កព្មតិអាច
ទទួលយកបាន្ថ្ន្ហាន្ិភ្យ័។ 

តរាង្ខាង្ខព្កាមខន្ុះសខង្ខបរីហាន្ិភ្យ័អព្តការព្បាករ់បស់ធនាគារ។  តរាង្ខន្ុះចង្អ លបង្កា ញរីរយៈខរលតែល
ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ កំណតថ់្ថលខ ើង្វញិ ឬាន្កាលកំណតណ់ាមយួណាតែលខកើតខ ើង្ម ន្។ 
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4. ការក្គប់ក្គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតាុ (ត) 

4.2 ហាន្ិភ្យ័ទីផ្ារ (ត) 

(ក)  ហាន្ិភ្យ័អព្តការព្បាក ់(ត) 

នាថ្ថៃទី 31 តេ ធាូ ឆ្ា  ំ2021 រហូ្តែល់ 1 តេ > 1 - 3 តេ > 3 – 6 តេ > 6 – 12 តេ > 1 - 5 ឆ្ា  ំ ខលើសរី 5 ឆ្ា  ំ សរ ប អព្តការព្បាក ់
 ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ % 
ព្ទរយសកមមហ្ិរញ្ា វតថ          
ព្បាកប់ខញ្ា ើខៅធនាគារនានា 353,445     -     -     -     -     -    353,445 9% -12%  
ព្បាកប់ខញ្ា ើខៅធនាគារជាតិថ្ន្កមព ជា (មនិ្

រាបប់ញ្ចូ លព្បាកត់មាល់តមចាប់) 915,957    100,000 -   -   - - 1,015,957 9% -12% 
ឥណទាន្ និ្ង្ប ខរព្បទាន្ 1,188,600      -    17,797,409      15,026,284      92,500,000      -    126,512,293 9% -12% 
ព្ទរយសកមមហ្ិរញ្ា វតថ សរ ប 2,458,002 100,000    17,797,409 15,026,284 92,500,000 - 127,881,695  
         បំណ លហ្ិរញ្ា វតថ          
ព្បាកប់ខញ្ា ើរបស់អតិថិជ្ន្ 57,232,349 8,038,438 20,000,000 - 20,000,000 - 105,270,787 9% -12% 
ព្បាកប់ខញ្ា ើរបស់ធនាគារ 20,823,254 - - 10,000,000 -   - 30,823,254 9% -12% 
បំណ លភ្តិសន្ោ - - - - 4,089,707 - 4,089,707 9% -12% 
បំណ លហ្ិរញ្ា វតថ សរ ប 78,055,603 8,038,438 20,000,000 10,000,000 24,089,707 - 140,183,748  
         សរ បគំោតការព្បាក ់ (7,811,752) (820,305) (227,601) 519,383 7,069,064 - (1,271,212)  
(សមមលូពាន្ខ់រៀល - កំណតស់ាា ល់ 2.4) (31,825,078) (3,341,923) (927,247) 2,115,965 28,799,367 - (5,178,918)  
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រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាប់ការយិបរពិចេទខែលបានបញ្ចប់ ថ្ថៃទី ៣១ ខេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២១ 
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4. ការក្គប់ក្គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតាុ (ត) 

4.2 ហាន្ិភ្យ័ទីផ្ារ (ត) 

(ក)  ហាន្ិភ្យ័អព្តការព្បាក ់(ត) 

នាថ្ថៃទី 31 តេ ធាូ ឆ្ា  ំ2020 រហូ្តែល់ 1 តេ > 1 - 3 តេ > 3 – 6 តេ > 6 – 12 តេ > 1 - 5 ឆ្ា  ំ ខលើសរី 5 ឆ្ា  ំ សរ ប អព្តការព្បាក ់
 ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ % 
ព្ទរយសកមមហ្ិរញ្ា វតថ          
ព្បាកប់ខញ្ា ើខៅធនាគារនានា  18,602   -     -     -     -     -     18,602  9% -12%  
ព្បាកប់ខញ្ា ើខៅធនាគារជាតិថ្ន្កមព ជា (មនិ្

រាបប់ញ្ចូ លព្បាកត់មាល់តមចាប់)  -     -     -     -     -     14,599,382   14,599,382  9% -12% 
ឥណទាន្ និ្ង្ប ខរព្បទាន្  156,074   -     -     6,000,000   22,416,976   -     27,764,392  9% -12% 
ព្ទរយសកមមហ្ិរញ្ា វតថ សរ ប  174,676   -     -     6,000,000   22,416,976   14,599,382   42,382,376   
         បំណ លហ្ិរញ្ា វតថ          
ព្បាកប់ខញ្ា ើរបស់អតិថិជ្ន្  49,700,421   2,000   1,005,000   -     -     -     50,707,421  9% -12% 
បំណ លភ្តិសន្ោ  -     -     -     -     2,515,864   1,990,510   4,506,374  9% -12% 
បំណ លហ្ិរញ្ា វតថ សរ ប  49,700,421   2,000   1,005,000   -     2,515,864   1,990,510   55,213,795   
         
សរ បគំោតការព្បាក ់  (5,117,660)  (207)  (103,850)  620,000   2,056,448   1,302,917   (1,325,913)  
(សមមលូពាន្ខ់រៀល - កំណតស់ាា ល់ 2.4) (20,700,935)  (837)  (420,073)  2,507,900   8,318,332   5,270,299   (5,363,318)  
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រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាប់ការយិបរពិចេទខែលបានបញ្ចប់ ថ្ថៃទី ៣១ ខេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២១ 
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4. ការក្គប់ក្គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតាុ (ត) 

4.2 ហាន្ិភ្យ័ទីផ្ារ (ត) 

(េ)  ហាន្ិភ្យ័រូបិយបណ័ណ បរខទស 

ហាន្ិភ្យ័រូបិយបណ័ណ    គឺជាហាន្ិភ្យ័តែលតថ្មលថ្ន្ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ាន្ការតព្បព្មួលបណាត លមករីការតព្បព្បួល
អព្តបតូររូបិយបណ័ណ បរខទស ។ 

ធនាគារមនិ្ាន្ហាន្ិភ្យ័ថ្ន្ការបតូររូបិយបណ័ណ បរខទសខទ ខោយស្នរធនាគារខធវើព្បតិបតតិការជាព្បាកែ់ ោល រអាខមរកិ។ 
ែូខចាុះគាម ន្ការវភិាគរខំោចណាមយួសព្ាបប់ង្កា ញការតព្បព្បួលថ្ន្ការបតូររូបិយបណ័ណ បរខទសខទ។ 

 ការព្បមូលផ្ដ ំហាន្ិភ្យ័រូបិយបណ័ណ  
 ព្បខភ្ទថ្ន្រូបិយបណ័ណ  
 សមមូលែ ោល រអាខមរកិ 
ថ្ថៃទី 31 តេ ធាូ ឆ្ា  ំ2021 ខរៀល ែ ោល រអាខមរកិ ខផ្សង្  ៗ សរ ប 
     
ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ      
ព្បាកប់ខញ្ា ើខៅធនាគារនានា  492    352,953    -    353,445     
ព្បាកប់ខញ្ា ើខៅធនាគារជាតិថ្ន្កមព ជា 
(មនិ្រាបប់ញ្ចូ លព្បាកត់មាល់តមចាប)់ 3,756     1,012,201  

  
-    

   
1,015,957     

ឥណទាន្  ន្ិង្ប ខរព្បទាន្  -    126,512,293   -      126,512,293     
ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ សរ ប 4,248       127,877,447   -      127,881,695     
     
បំណ លហិ្រញ្ា វតថ      
ព្បាកប់ខញ្ា ើរបស់អតិថិជ្ន្  24   105,270,763   -     105,270,787  
ព្បាកប់ខញ្ា ើរបស់ធនាគារ  -     30,823,254    30,823,254  
បំណ លភ្តិសន្ោ  -      4,089,707      -      4,089,707     
បំណ លហិ្រញ្ា វតថ សរ ប  24   140,183,724   -     140,183,748  
     
សរ បគំោតរូបិយបណណ័    422  (1,230,628)  -    (1,230,205) 
សមមូលពាន្ខ់រៀល 

(កំណតស់ាា ល់ 2.4) 1,719     (5,013,578)  -       (5,011,855) 
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4. ការក្គប់ក្គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតាុ (ត) 

4.2 ហាន្ិភ្យ័ទីផ្ារ (ត) 

(េ)  ហាន្ិភ្យ័រូបិយបណ័ណ បរខទស (ត)  

 ការព្បមូលផ្ដ ំហាន្ិភ្យ័រូបិយបណ័ណ  (ត) 
 ព្បខភ្ទថ្ន្រូបិយបណ័ណ  
 សមមូលែ ោល រអាខមរកិ 
ថ្ថៃទី 31 តេ ធាូ ឆ្ា  ំ2020 ខរៀល ែ ោល រអាខមរកិ ខផ្សង្  ៗ សរ ប 
     
ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ      
ព្បាកប់ខញ្ា ើខៅធនាគារនានា  -     18,602   -     18,602  
ព្បាកប់ខញ្ា ើខៅធនាគារជាតិថ្ន្កមព ជា 

(មនិ្រាបប់ញ្ចូ លព្បាកត់មាល់តមចាប)់  -     14,599,382   -     14,599,382  
ឥណទាន្  ន្ិង្ប ខរព្បទាន្  -     27,764,392   -     27,764,392  
ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ សរ ប  -     42,382,376   -     42,382,376  
     
បំណ លហិ្រញ្ា វតថ      
ព្បាកប់ខញ្ា ើរបស់អតិថិជ្ន្  5   50,707,416   -     50,707,421  
បំណ លភ្តិសន្ោ  -     4,506,374   -     4,506,374  
បំណ លហិ្រញ្ា វតថ សរ ប  5   55,213,790   -     55,213,795  
     
សរ បគំោតរូបិយបណ័ណ   (1)  (1,283,141)  -     (1,283,142) 
សមមូលពាន្ខ់រៀល(កំណតស់ាា ល់ 2.4)  (4)  (5,190,305)  -     (5,190,309) 
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រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
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4. ការក្គប់ក្គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតាុ (ត) 

4.2 ហាន្ិភ្យ័ទីផ្ារ (ត) 

(េ)  ហាន្ិភ្យ័រូបិយបណ័ណ បរខទស (ត) 

 ការវភិាគរខំោច 

សន្មតថា ហាន្ិភ្យ័អខថរខផ្សង្ខទៀតខៅតតខថរជាន្ិចច ការតព្បព្បួលថ្ន្ការបតូររូបិយបណ័ណ បរខទសសព្ាប ់ ធនាគារ
នាកាលបរខិចេទរាយការណ៍ព្តូវបាន្សខង្ខបែូចខាង្ខព្កាម (ខោយបង្កា ញតតរូបិយបណ័ណ តែលាន្ចំន្ួន្ខព្ចើន្ជាង្ 
5% ថ្ន្ស្នថ ន្ភារែំបូង្ស ទធ ព្តូវបាន្បង្កា ញជារូបិយបណ័ណ ជាកោ់ករ់បស់វាខៅកា ង្តរាង្ខាង្ខព្កាម។  សព្ាប់
រូបិយបណ័ណ ខផ្សង្ខទៀត ការោតព្តោង្ទាងំ្ខន្ុះព្តូវបាន្ោកជ់ាព្កុម 'ខផ្សង្ៗ')៖ 

 2021 2020 

 
- 1% 

ការថយច ុះ 
- 1% 

ការថយច ុះ 
+ 1% 

ការខកើន្ខ ើង្ 
+ 1% 

ការខកើន្ខ ើង្ 
 ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ 
     
ព្បាកខ់រៀល - - - - 
សមមូលពាន្ខ់រៀល  

(កំណតស់ាា ល់ 2.4) - - - - 

4.3 ហាន្ិភ្យ័ស្នចព់្បាកង់្កយព្សលួ 

ហាន្ិភ្យ័ស្នចព់្បាកង់្កយព្សួល” គឺជាហាន្ិភ្យ័តែលធនាគារន្ឹង្ជ្ួបផ្លលំបាកកា ង្ការបំខរញកាតរវកិចចពាករ់ន័្ធ
ន្ឹង្បំណ លហិ្រញ្ា វតថ របស់េលួន្      តែលព្តូវបាន្ទូទាតត់មរយៈជាស្នចព់្បាក ់   ឬព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ ខផ្សង្ខទៀត។  
ហាន្ិភ្យ័ស្នចព់្បាកង់្កយព្សួល ខកើតខ ើង្រីភារមនិ្ស ីគាា ខៅន្ឹង្ខរលខវោ ន្ិង្ចំន្ួន្លំហូ្រទឹកព្បាកត់ែលាន្
ខៅកា ង្ព្បតិបតតិការ ន្ិង្ការវនិ្ិខោគរបស់ធនាគារ។ 

តរាង្ខាង្ខព្កាមសខង្ខបរីព្ទរយសកមម ន្ិង្បំណ លរបស់ធនាគារ ខោយតផ្អកខលើឥណព្បតិទាន្តម កិចចសន្ោតែល
ខៅសល់។ លំហូ្រទឹកព្បាកត់ែលបាន្ររំឹង្ទ កខលើព្ទរយសកមម ន្ិង្បំណ លទាងំ្ខន្ុះ អាចេ សជាស្នរវន្ដរីអវីតែល
បាន្បង្កា ញខៅកា ង្តរាង្។  ឧទាហ្រណ៍ ព្បាកប់ខញ្ា ើរបស់អតិថិជ្ន្មនិ្ព្តូវបាន្ររំឹង្ថាន្ឹង្ព្តូវែកបាន្ភាល មៗខនាុះ
ខទ។ 
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4. ការក្គប់ក្គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតាុ (ត) 

4.3 ហាន្ិភ្យ័ស្នចព់្បាកង់្កយព្សលួ (ត) 

ថ្ថៃទី 31 តេ ធាូ ឆ្ា  ំ2021 រហូ្តែល់ 1 តេ > 1 - 3 តេ > 3 – 6 តេ > 6 – 12 តេ > 1 - 5 ឆ្ា  ំ ខលើសរី 5 ឆ្ា  ំ រ ំាន្ការព្បាក ់ សរ ប 
 ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ 
         
បំណ លហិ្រញ្ា វតថ          
ព្បាកប់ខញ្ា ើរបស់អតិថិជ្ន្ 53,049,102 8,038,438 20,000,000 - 20,000,000 -   4,183,247 105,270,787 
ព្បាកប់ខញ្ា ើខៅធនាគារ 20,823,254 - - 10,000,000 - -   - 30,823,254 
បំណ លភ្តិសន្ោ -    - - - - - 4,089,707 4,089,707 
បំណ លខផ្សង្ៗ -    - - - - - 481,462 481,462 
បំណ លហិ្រញ្ា វតថ សរ ប 73,872,356 8,038,438 20,000,000 10,000,000 20,000,000 -   8,754,416 140,665,210 
សមមូលពាន្ខ់រៀល (កំណតស់ាា ល់ 2.4) 300,955,978 32,748,596 81,480,000 40,740,000 81,480,000 - 35,665,491 573,070,066 

  
  
 
 
 
 



ធនាគារ រយួល ី(ពេមបូឌា) ម.រ  
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4. ការក្គប់ក្គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតាុ (ត) 

4.3 ហាន្ិភ្យ័ស្នចព់្បាកង់្កយព្សលួ (ត) 

ថ្ថៃទី 31 តេ ធាូ ឆ្ា  ំ2020 រហូ្តែល់ 1 តេ > 1 - 3 តេ > 3 – 6 តេ > 6 – 12 តេ > 1 - 5 ឆ្ា  ំ ខលើសរី 5 ឆ្ា  ំ រ ំាន្ការព្បាក ់ សរ ប 
 ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ 
         
បំណ លហិ្រញ្ា វតថ          
ព្បាកប់ខញ្ា ើរបស់អតិថិជ្ន្  44,196,391   2,000  1,005,000   -     -     -     5,504,030   50,707,421  
បំណ លភ្តិសន្ោ  -     -     -     -     2,515,864  1,990,510   -     4,506,374  
បំណ លខផ្សង្ៗ  -     -     -     -    588,540  -     -    588,540  
បំណ លហិ្រញ្ា វតថ សរ ប  44,196,391   2,000  1,005,000   -     3,104,404  1,990,510   5,504,030   55,802,335  
សមមូលពាន្ខ់រៀល (កំណតស់ាា ល់ 2.4) 178,774,401   8,090  4,065,225   -    12,557,314  8,051,613  22,263,802  225,720,445  
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រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាប់ការយិបរពិចេទខែលបានបញ្ចប់ ថ្ថៃទី ៣១ ខេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២១ 

របាយការណ៍គ្េចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 55 |ទ្ាំ ព័ រ    

4. ការក្គប់ក្គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតាុ (ត) 

4.4 តថ្មលសមព្សបថ្ន្ព្ទរយសកមម ន្ិង្បំណ លហិ្រញ្ា វតថ  

តថ្មលសមព្សបថ្ន្ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ របស់ធនាគារ ាន្ែូចជាស្នចព់្បាក ់ ន្ិង្ស្នចព់្បាកស់មមូល ព្បាកប់ខញ្ា ើ
ជាមយួធនាគារ ការវនិ្ិខោគជាបំណ ល ព្បាកប់ខញ្ា ើរបស់អតិថិជ្ន្ ន្ិង្ធនាគារនានា ព្ទរយសកមមខផ្សង្ៗ ន្ិង្
បំណ លខផ្សង្ៗមនិ្ាន្លកខណៈជាស្នរវន្ដ ចំខពាុះការផ្លល ស់បតូរអព្តព្បាកច់ំខណញកា ង្ទីផ្ារ ខោយស្នរតត
ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ទាងំ្ខន្ុះាន្រយៈខរលកំណតជ់ាកោ់ក។់  តថ្មលខោង្ថ្ន្ព្ទរយសកមម ន្ិង្បំណ លហិ្រញ្ា វតថ  ទាងំ្
ខន្ុះ ខៅកាលបរខិចេទរាយការណ៍ាន្តថ្មលព្បហាកព់្បតហ្លន្ឹង្តថ្មលសមព្សបរបស់វា។ 

5. ការក្គប់ក្គងពែើមទនុ 

(ក) បទបបញ្ាតតិខែើមទ ន្ 

ខគាលខៅរបស់ធនាគារកា ង្ការព្គបព់្គង្ខែើមទ ន្       ាន្ន្យ័ទូលំទូោយជាង្   “មូលធន្”     តែលបង្កា ញកា ង្
របាយការណ៍ស្នថ ន្ភារហិ្រញ្ា វតថ  ។  ការព្គបព់្គង្ខែើមទ ន្ាន្ែូចខាង្ខព្កាម៖  

• អន្ ខោមតមតព្មូវការខែើមទ ន្តែលកំណតខ់ោយធនាគារជាតិ 

• ការពារលទធភាររបស់ធនាគារខែើមបបីន្តន្ិរន្តរភារអាជ្ីវកមម ែូចខន្ុះ ធនាគារអាចបន្តផ្តល់ផ្លព្បខោជ្ន្៍
ែល់ភាគទ ន្ិក ន្ិង្អតថព្បខោជ្ន្រ៍បស់ភាគីតែលពាករ់ន័្ធន្ឹង្ធនាគារ ន្ិង្ 

• រកាមូលោា ន្ខែើមទ ន្រងឹ្ា ំខែើមបគីាពំ្ទែល់ការអភ្វិឌ្ឍអាជ្ីវកមម។ 

ខគាលន្ខោបាយរបស់ធនាគារ គឺធានាឲ្យបាន្នូ្វមូលោា ន្ខែើមទ ន្រងឹ្ាខំែើមបរីកានូ្វទំន្ កចិតតទីផ្ារ ន្ិង្ខែើមបី
ធានាខសថរភារថ្ន្ការអភ្វិឌ្ឍយូរអតង្វង្របស់អាជ្ីវកមម។  ផ្លប ុះពាល់ខៅខលើកព្មតិខែើមទ ន្ខលើភាគោភ្របស់
ធនាគារ កព៏្តូវបាន្ទទួលស្នា ល់ ខហ្ើយធនាគារបាន្ទទួលស្នា ល់នូ្វតព្មូវការ ខែើមបធីានាបាន្នូ្វត លយភាររវាង្
ភាគោភ្េពស់តែលអាចន្ឹង្ខកើតាន្ខ ើង្ជាមយួន្ឹង្ព្បាកប់ព្មុង្កព្មតិេពស់អតថព្បខោជ្ន្ ៍   ន្ិង្ការធានាតែល
ផ្តល់ខោយស្នថ ន្ភារខែើមទ ន្លអ។ 

មូលន្ិធិផ្លា ល់ស ទធ ន្ិង្អន្ បាតសំខាន្់ៗខផ្សង្ខទៀត 

អន្ ខោមតមព្បកាសខលេ ធ7-010-182 របស់ធនាគារជាតិថ្ន្កមព ជា ធនាគារព្តូវរកាន្ិរន្តរភារអាជ្ីវកមមរបស់
េលួន្ោ ង្ខហាចណាស់ខសមើន្ឹង្ខែើមទ ន្អបបបរារបស់េលួន្ ខពាលគ ឺ75,000,000 ែ ោល រអាខមរកិ។      គិតព្តឹម
ថ្ថៃទី31 តេធាូ ឆ្ា 2ំ021 មូលន្ិធិផ្លា ល់ស ទធរបស់ធនាគារាន្ចំន្ួន្ 12,764,935 ែ ោល រអាខមរកិ (ឆ្ា 2ំ020: 
US$11,250,789)។ ខោយស្នរការមនិ្អន្ ខោមតមព្បកាសខន្ុះ អន្ បាតសំខាន្់ៗ ខាង្ខព្កាមកម៏និ្បាន្
បំខរញតមតព្មូវការអបបបរាផ្ង្តែរ៖ 
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5. ការក្គប់ក្គងពែើមទនុ (ត) 

(ក) បទបបញ្ាតតិខែើមទ ន្ (ត) 

 
 តព្មវូការអបបបរា តួខលេជាកត់សតង្ 
   

មូលន្ិធិផ្លា ល់ស ទធ (ែ ោល រអាខមរកិ) 75,000,000 12,764,935 
អន្ បាតស្នធន្ភារ 15% 6.57% 
ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ធំៗ (សរ ប) មនិ្ខលើសរី 300% >300% 

(េ) ការតបង្តចកខែើមទ ន្ 

ការតបង្តចកខែើមទ ន្រវាង្ព្បតិបតតិការ ន្ិង្សកមមភារជាកោ់ក ់ គឺព្តូវបាន្ព្គបព់្គង្ខោយកព្មតិភាគោភ្     
តែលទទួលបាន្រីការតបង្តចកខនាុះ។  ខែើមទ ន្តែលបាន្តបង្តចកខៅតមព្បតិបតតិការ ឬសកមមភារន្ីមយួៗ ព្តូវ
តផ្អកខៅតមខែើមទ ន្តែលកំណតខ់ោយចាប។់ 

6. ហានិភ័យក្បតិបតតិការ 
ហាន្ិភ្យ័ព្បតិបតតិការ គឺជាហាន្ិភ្យ័ថ្ន្ការបាតប់ង្ខ់ោយផ្លា ល់ ឬខោយព្បខោលតែលខកើតាន្ខ ើង្រីការេវុះ
ខាត ឬការអន្ វតតមនិ្ាន្ព្បសិទធភារនូ្វន្ីតិវធិីែំខណើ រការថ្ផ្ាកា ង្ ប គាលិក បខចចកវទិោ ខហ្ោា រចនាសមពន័្ធ ន្ិង្រី
កតត ខាង្ខព្ៅ ខព្ៅរីហាន្ិភ្យ័ទីផ្ារ ន្ិង្ហាន្ិភ្យ័ស្នចព់្បាកង់្កយព្សួល ទាងំ្ខន្ុះរមួាន្ ហាន្ិភ្យ័ខាង្តផ្ាក
ចាប ់ន្ិង្បទបបញ្ាតតិ ន្ិង្សតង្ោ់រទទួលយកជាទូខៅថ្ន្ឥរោិបថស្នជ្ីវកមម។ 

ការព្គបព់្គង្ខលើហាន្ិភ្យ័ព្បតិបតតិការរបស់ធនាគារ តព្មូវឲ្យបខង្ាើតនូ្វរចនាសមពន័្ធតួនាទី ន្ិង្វធិីស្នស្រសតថ្ន្ការ
ព្គបព់្គង្របស់អង្ាភារឲ្យបាន្ចាស់ោស់។   ខគាលការណ៍    ន្ិង្វធិាន្ការព្តួតរិន្ិតយថ្ផ្ាកា ង្ជាខព្ចើន្ព្តូវបាន្
អន្ វតតរមួាន្ការបខង្ាើតអាកាន្សិទធិច ុះហ្តថខលខា ព្បរន័្ធព្តួតរិន្ិតយោ ង្ហ្មតច់តខ់លើការខរៀបចំនូ្វន្ីតិវធិី   ន្ិង្
ឯកស្នរសំអាង្នានា ព្រមទាងំ្ការអន្ វតតតមបទបបញ្ាតិត ន្ិង្តព្មូវការតមចាបន់ានា។



ធនាគារ រយួល ី(ពេមបូឌា) ម.រ  

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាប់ការយិបរពិចេទខែលបានបញ្ចប់ ថ្ថៃទី ៣១ ខេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២១ 

របាយការណ៍គ្េចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 57 |ទ្ាំ ព័ រ    

7. ស្ថច់ក្បារ់រនងុថ្ែ 
 2021 2020 
 ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
 

 
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4)  
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 
     
ខៅទីស្នា កក់ារកណាត ល 761,251 3,101,337  2,958,945   11,968,933  
ខៅស្នខា 2,164,658 8,818,816  14,298,950   57,839,252  
 2,925,909 11,920,153  17,257,895   69,808,185  

8. ក្បារ់បពញ្ញ ើពៅធនាគារនានា 
 2021 2020 
 ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
 

 
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4)  
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 
     
គណន្ីចរន្ត 1,369,402 5,578,944  4,617,984   18,679,745  

9. ក្បារ់តមកលត់ាមចាប ់
 2021 2020 
 ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
 

 
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4)  
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 
     
ព្បាកត់មាល់ធានាខលើខែើមទ ន្ (ក) 7,500,000 30,555,000  7,500,000   30,337,500  
ព្បាកប់ព្មុង្កាតរវកិចចខលើព្បាកប់ខញ្ា ើ

របស់អតិថិជ្ន្ (េ) 
 

6,550,245 
 

26,685,698 
 

 2,500,000  
 

 10,112,500  
 14,050,245 57,240,698  10,000,000   40,450,000  
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9. ក្បារ់បពញ្ញ ើតមកលត់ាមចាប់ (ត) 
(ក)  ខោង្តមព្បកាសរបស់ធនាគារជាតិថ្ន្កមព ជា ខលេ ធ7-01-136 ច ុះថ្ថៃទី15 តេត ោ ឆ្ា 2ំ001 ធនាគារតព្មូវឲ្យ

រកាព្បាកត់មាល់តមចាបច់ំន្ួន្ 10% ថ្ន្ខែើមទ ន្របស់េលួន្។  ព្បាកត់មាល់ខន្ុះ គឺមនិ្អាចខព្បើព្បាស់កា ង្ព្បតិបតតិ
ការព្បចាថំ្ថៃរបស់េលួន្បាន្ខ ើយ    ប  តន្តធនាគារអាចែកវញិបាន្     ខៅខរលតែលធនាគារសខព្មចចិតតឈបខ់ធវើ
អាជ្ីវកមមខៅកា ង្ព្រុះរាជាណាចព្កកមព ជាខោយសម័ព្គចិតត។ ព្បាកត់មាល់ខន្ុះទទួលបាន្ការព្បាក1់/4ថ្ន្SIBOR
កា ង្រយៈខរល 6តេ។ 

(េ)  ព្បាកត់មាល់តមចាបខ់លើព្បាកប់ខញ្ា ើរបស់អតិថិជ្ន្។ ខន្ុះគឺជាព្បាកប់ព្មុង្កាតរវកិចចតែលតព្បព្បួលអាព្ស័យខលើ
កព្មតិថ្ន្ព្បាកប់ខញ្ា ើរបស់អតិថិជ្ន្ខៅធនាគារ។ វាព្តូវបាន្រកាទ កខោយខោង្តមព្បកាសរបស់ធនាគារជាតិ
ថ្ន្កមព ជា ខលេ ធ7-018-282 ព្ប.ក. ច ុះថ្ថៃទី29 តេសីហា ឆ្ា 2ំ018 កា ង្អព្ត 8% ថ្ន្ព្បាកប់ខញ្ា ើរបស់អតិថិជ្ន្
ជាព្បាកខ់រៀល ន្ិង្12.50% ជារូបិយបណ័ណ ខព្ៅរីព្បាកខ់រៀល។ ព្បាកត់មាល់12.50% ថ្ន្ព្បាកត់មាល់បទបបញ្ាតតិខលើ
ព្បាកប់ខញ្ា ើរបស់អតិថិជ្ន្ជារូបិយបណ័ណ ខព្ៅរីព្បាកខ់រៀល  ទទួលបាន្ការព្បាក ់1/2 ថ្ន្LIBOR កា ង្រយៈខរលមយួ
តេេណៈខរលតែលព្បាកប់ព្មុង្កាតរវកិចចខផ្សង្ខទៀតមនិ្ទួលបាន្ការព្បាកខ់នាុះខទ។ 

10. ឥណទាន និងបុពរក្បទាន 
 2021 2020 
 ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
 

 
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4)  
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 
     
ឥណទាន្រយៈខរលេលី - - - - 
ឥណទាន្រយៈខរលតវង្ 88,800,000 361,771,200  22,280,528   90,124,736  
ឥណទាន្អាកខព្បើព្បាស់ 38,934,617 158,619,630  5,996,188   24,254,580  
ឥណទាន្ែ ល 127,734,617 520,390,830  28,276,716   114,379,316  
ការព្បាកព់្តូវទទួល 688,611 2,805,401  156,074   631,320  
សំវធិាន្ធន្ខលើឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មល (1,910,923) (7,785,100)  (668,398)  (2,703,670) 
ឥណទាន្– ស ទធ  126,512,293   515,411,082   27,764,392   112,306,966  
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10. ឥណទាន និងបុពរក្បទាន (ត) 

 បតព្មបព្មួលថ្ន្សំវធិាន្ធន្ខលើការខាតបង្ខ់លើឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មលាន្ែូចខាង្ខព្កាម៖ 

 2021 2020 
 ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
 

 
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4)  
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 
     
នាថ្ថៃទី1 តេមករា (668,398) (2,703,670) - - 
បតន្ថមសំវធិាន្ធន្សព្ាប់

ការយិបរខិចេទ  (1,242,525)  (5,054,592)  (668,398)  (2,725,059) 
លខមអៀង្រីការបដូររូបិយបណ័ណ   -     (26,838)  -     21,389  
នាថ្ថៃទី31 តេធាូ  (1,910,923)  (7,785,100)  (668,398)  (2,703,670) 

11. ក្ទពយសរមមពផេងៗ 
 2021 2020 
 ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
 

 
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4)  
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 
     
ការបង្ម់ ន្ ន្ិង្ព្បាកក់ក ់  1,172,559   4,777,005   1,115,223   4,511,077  
គណន្ីព្តូវទទួលរីសមពន័្ធ

ោតិ(កំណតស់ាា ល់ 29.2)  60,000,000   244,440,000   60,268,776   243,787,199  
ខផ្សង្ៗ  12   49  - - 
  61,172,571   249,217,054   61,383,999   248,298,276  



ធនាគារ រយួល ី(ពេមបូឌា) ម.រ  

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាប់ការយិបរពិចេទខែលបានបញ្ចប់ ថ្ថៃទី ៣១ ខេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២១ 
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12. ក្ទពយ និងបរកិាា រ 

  

ការតកលមអរ 
អគារជ្លួ 

ខព្គឿង្សង្កា រមឹ និ្ង្
ខព្គឿង្បំពាក ់ បរកិាខ រ 

បរកិាខ រ 
ក ំរយូទរ័ 

ព្ទរយ 
ខផ្សង្ៗ សរ ប 

 

ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល  
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 

 តថ្មលខែើម        
 នាថ្ថៃទី1 តេមករា ឆ្ា 2ំ021 - 263,651 1,376,365 37,018 650 1,677,684 6,786,232 
 ការទិញបតន្ថម 588,000 29,212 245,680  5,663  -    868,555  3,533,282  

 ល បខចាល - (143,286) -    -    - (143,286) (582,887) 
 លខមអៀង្រីការបតូររូបិយបណ័ណ  -  -     -     -     -     -     53,004  

 នាថ្ថៃទី31 តេធាូ ឆ្ា 2ំ021 588,000 149,577 1,622,045  42,681  650  2,402,953  9,789,631  
         

 ែក: រលំស់បង្ារ        

 នាថ្ថៃទី1 តេមករា ឆ្ា 2ំ021 -    46,069 331,989  13,471  144  391,673  1,584,318  

 រលំស់កា ង្ការយិបរខិចេទ 62,224  52,298 298,591  12,043  124  425,280  1,730,039  
 ល បខចាល - (50,064) -    -    - (50,064) (203,660) 
 លខមអៀង្រីការបតូររូបិយបណ័ណ  -    -    -    -    -    -    13,609  

 នាថ្ថៃទី31 តេធាូ ឆ្ា 2ំ021 62,224  48,303 630,580  25,514  268  766,889  3,124,306  
         
តថ្មលខោង្        

 នាថ្ថៃទី31 តេធាូ ឆ្ា 2ំ021 525,776 101,274 991,465  17,167  382  1,636,064  6,665,325  



ធនាគារ រយួល ី(ពេមបូឌា) ម.រ  

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
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12. ក្ទពយ និងបរកិាា រ (ត) 

  

ខព្គឿង្សង្កា រមឹ និ្ង្
ខព្គឿង្បំពាក ់ បរកិាខ រ 

បរកិាខ រ 
ក ំរយូទរ័ 

ព្ទរយសកមម 
ខផ្សង្ៗ សរ ប 

 

ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល  
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 
តថ្មលខែើម     

  

 នាថ្ថៃទី1 តេមករា ឆ្ា 2ំ020  247,439   1,376,365   31,051   650   1,655,505   6,746,183  

 ការទិញបតន្ថម  16,212   -     5,967   -     22,179   90,424  
 លខមអៀង្រីការបតូររូបិយបណ័ណ   -     -     -     -     -     (50,375) 

 នាថ្ថៃទី31 តេធាូ ឆ្ា 2ំ020  263,651   1,376,365   37,018   650   1,677,684   6,786,232  
        

 ែក: រលំស់បង្ារ       

 នាថ្ថៃទី1 តេមករា ឆ្ា 2ំ020  9,393   47,880   3,196   21   60,490   246,497  

 រលំស់កា ង្ការយិបរខិចេទ  36,676   284,109   10,275   123   331,183   1,350,233  
 លខមអៀង្រីការបតូររូបិយបណ័ណ   -     -     -     -     -     (12,412) 

 នាថ្ថៃទី31 តេធាូ ឆ្ា 2ំ020  46,069   331,989   13,471   144   391,673   1,584,318  
        
តថ្មលខោង្       

 នាថ្ថៃទី31 តេធាូ ឆ្ា 2ំ020  217,582   1,044,376   23,547   506   1,286,011   5,201,914  



ធនាគារ រយួល ី(ពេមបូឌា) ម.រ  

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
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13. ក្ទពយសរមមអរបូ ី
កមមវធិីក ំរយូរទរ័ 2021 2020 

 

ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល  
(កំណត់

សាា ល់ 2.4) 

ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល  
(កំណត់

សាា ល់ 2.4) 
តថ្មលខែើម     

 នាថ្ថៃទី1 តេមករា 230,785  933,089   218,490   890,347  

 ការទិញបតន្ថម 8,347  33,956   12,295   50,127  
 លខមអៀង្រីការបតូររូបិយបណ័ណ  -    -     -     (7,385) 

 នាថ្ថៃទី31 តេធាូ  239,132  974,224   230,785   933,089  
      

ែក: រលំស់បង្ារ  
 

  

 នាថ្ថៃទី1 តេមករា 50,183  202,554   4,279   17,437  

 រលំស់កា ង្ការយិបរខិចេទ 43,848  178,768   45,904   187,151  
 លខមអៀង្រីការបតូររូបិយបណ័ណ  -    1,761   -     (2,034) 

 នាថ្ថៃទី31 តេធាូ  94,031  383,083   50,183   202,554  
      

តថ្មលខោង្     
 នាថ្ថៃទី31 តេធាូ   145,101  591,141  180,602   730,535  



ធនាគារ រយួល ី(ពេមបូឌា) ម.រ  

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
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14. សទិធិពក្បើក្បាសក់្ទពយសរមម 
 រត័ា៌ន្អំរីភ្តិសន្ោរបស់ធនាគារព្តូវបាន្បង្កា ញែូចខាង្ខព្កាម៖  

 2021 2020 

 

ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល  
(កំណត់

សាា ល់ 2.4) 

ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល  
(កំណត់

សាា ល់ 2.4) 
តថ្មលខែើម     

 នាថ្ថៃទី1 តេមករា 4,540,615  18,366,788  -     -    

 ការទិញបតន្ថម  -     -     4,540,615   18,512,087  
 លខមអៀង្រីការបតូររូបិយបណ័ណ  -    131,678  -     (145,299) 

 នាថ្ថៃទី31 តេធាូ  4,540,615  18,498,466   4,540,615   18,366,788  
      

ែក: រលំស់បង្ារ  
 

  

 នាថ្ថៃទី1 តេមករា  (78,834) (318,884)  -     -    

 រលំស់កា ង្ការយិបរខិចេទ (559,233) (2,274,961)  (78,834)  (321,406) 
 លខមអៀង្រីការបតូររូបិយបណ័ណ  -    (5,640)  -     2,522  

 នាថ្ថៃទី31 តេធាូ  (638,067) (2,599,485)  (78,834)  (318,884) 
      

តថ្មលខោង្     
 នាថ្ថៃទី31 តេធាូ  3,902,548  15,898,981   4,461,781   18,047,904  

15.  ក្បារ់បពញ្ញ ើរបសអ់តថិិជ្ន 
 2021 2020 
 ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
 

 
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4)  
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 

គណន្ីចរន្ត 4,149,052 16,903,238  5,474,030   22,142,451  
គណន្ីសន្ស ំ 46,278,397 188,538,189  44,190,140   178,749,116  
ព្បាកប់ខញ្ា ើាន្កាលកំណត ់ 53,048,538  216,119,744   1,011,100   4,089,900  
ព្បាកប់ខញ្ា ើាន្កព្មតិរបស់ស្នជ្ីវកមម 30,000  122,220   30,000   121,350  
 103,505,987  421,683,391   50,705,270   205,102,817  
ការព្បាកត់ែលព្តូវបង្ ់ 1,764,800  7,189,795   2,151   8,701  
 105,270,787  428,873,186   50,707,421   205,111,518  



ធនាគារ រយួល ី(ពេមបូឌា) ម.រ  

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាប់ការយិបរពិចេទខែលបានបញ្ចប់ ថ្ថៃទី ៣១ ខេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២១ 
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16.  ក្បារ់បពញ្ញ ើរបសធ់នាគារ 
 2021 2020 
 ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
 

 
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4)  
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 
     
គណន្ីសន្ស ំ 20,606,168 83,949,528  -  - 
ព្បាកប់ខញ្ា ើាន្កាលកំណត ់ 10,000,000 40,740,000  -  - 
 30,606,168 124,689,528  -  - 
ការព្បាកត់ែលព្តូវបង្ ់ 217,086 884,409  -  - 
 30,823,254 125,573,937  -  - 

17. បំណុលពផេងៗ 
 2021 2020 
 ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
 

 
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4)  
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 
     
គណន្ីអាកផ្ាតផ់្ាង្ ់ 63,897  260,316   107,799   436,047  
បំណ លរន្ធខផ្សង្ៗ  250,358   1,019,958   250,358   1,012,698  
សំវនិ្ធន្ខលើការទូទាតព់្បាកអ់តីត    
      ភារការង្ករ 

  
68,321  

 
 278,340  

 
 68,321  

 
 276,358  

គណន្ីព្តូវទូទាតស់ង្សមពន័្ធោតិ 
(កំណតស់ាា ល់ 29.2) 68,259  278,087   62,973   254,726  

ចំណាយបង្ារ  30,627   124,775   99,089   400,815  
 481,462  1,961,476   588,540   2,380,644  

 

 

 

 



ធនាគារ រយួល ី(ពេមបូឌា) ម.រ  
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18. បំណុលភតិសនា 
 រត័ា៌ន្អំរីភ្តិសន្ោរបស់ធនាគារព្តូវបាន្បង្កា ញខៅកា ង្កំណតស់ាា ល់ែូចខាង្ខព្កាម៖ 

 2021 2020 
 ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
 

 
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4)  
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 
     
តថ្មលបចច បបន្ាថ្ន្បំណ លភ្តិសន្ោ     
រយៈខរលេលី 497,933  2,028,579   416,170   1,683,408  
រយៈខរលតវង្ 3,591,774  14,632,887   4,090,204   16,544,875  
 4,089,707  16,661,466   4,506,374   18,228,283  

 
 2021 2020 
 ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
 

 
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4)  
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 
ចំន្ួន្តែលបាន្ទទួលស្នា ល់ជា

ចំខណញ ឬខាត 
    

ការព្បាកខ់លើបំណ លភ្តិសន្ោ (189,093) (769,230)  28,226   115,077  
ការចំណាយពាករ់ន័្ធខលើភ្តិសន្ោ 

រយៈខរលេលី (286,777) (1,166,609)  30,558  124,585 
 (475,870) (1,935,839) 58,784 239,662  
     
ចំន្ួន្តែលបាន្ទទួលស្នា ល់ខៅកា ង្ 

លំហូ្រស្នចព់្បាក ់
    

ការទូទាតភ់្តិសន្ោ (605,760) (2,464,232)  62,467   254,678  
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19. ពនធពលើក្បារ់ចំពណញ 

19.1  រន្ធរន្ោរជាព្ទរយសកមម 

រន្ធរន្ោរជាព្ទរយសកមម ន្ិង្បំណ ល គឺព្តូវទូទាតខ់ៅខរលតែលាន្តព្មូវការអន្ វតតខៅតមចាបខ់ែើមបទូីទាត់
រន្ធថ្ន្ព្ទរយសកមមជាមយួន្ឹង្បំណ លរន្ធ ខហ្ើយន្ិង្ខៅខរលតែលរន្ធរន្ោរទាកទ់ង្ខៅន្ឹង្អាជ្ាធររន្ធោរ    
ែូចគាា ។ 

ចំន្ួន្ទឹកព្បាកខ់ាង្ខព្កាមព្តូវបាន្កំណតប់នាា បរ់ីការកាតក់ង្ ខហ្ើយព្តូវបាន្បង្កា ញខៅកា ង្របាយការណ៍      
ស្នថ ន្ភារហិ្រញ្ា វតថ ៖ 

 2021 2020 
 ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
 

 
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4)  
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 
     

រន្ធរន្ោរជាព្ទរយសកមម 1,412,123  5,752,990  -     -    
រន្ធរន្ោរជាបំណ ល (800,204)  (3,260,032)  -     -    
 611,919   2,492,958  -  - 

រន្ធរន្ោរជាព្ទរយសកមម/(បំណ ល) ាន្ែូចខាង្ខព្កាម៖ 

 2021 2020 
 ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
 

 
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4)  
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 
     

រលំស់ (19,696) (80,242)  -     -    
សិទធខព្បើព្បាស់ព្ទរយសកមម (780,508) (3,179,790)  -     -    
បំណ លភ្តិសន្ោ 817,941 3,332,292  -     -    
សំវធិាន្ធន្ខលើឱ្ន្ភារថ្ន្ព្ទរយសកមម 

ហិ្រញ្ា វតថ  
382,185 1,557,022  -     -    

ចំណូលរន្ោរ 198,333 808,009  -     -    
សំវធិាន្ធន្ព្បាកអ់តីតភារការង្ករ 13,664  55,667  -     -    
 611,919   2,492,958  -  - 
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19. ពនធពលើក្បារ់ចំពណញ (ត) 

19.1  រន្ធរន្ោរជាព្ទរយសកមម (ត) 
 2021 2020 
 ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
 

 
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4)  
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 
     

នាថ្ថៃទី1 តេមករា  -     -     -     -    
ទទួលស្នា ល់កា ង្ព្បាកច់ំខណញ ន្ិង្ខាត 611,919  2,489,286  -     -    
លខមអៀង្រីការបតូររូបិយបណ័ណ   -     3,672    -     -    
នាថ្ថៃទី31 តេធាូ 611,919  2,492,958  -     -    
 

19.2  បំណ លរន្ធអបបរា 
 2021 2020 
 ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
 

 
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4)  
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 
     

នាថ្ថៃទី1 តេមករា  1,891   7,649   -     -    
ចំណាយរន្ធអបបរា  75,355   306,544   1,891   7,710  
រន្ធអបបរាតែលបាន្បង្ ់  (45,560)  (185,338)  -     -    
លខមអៀង្រីការបតូររូបិយបណ័ណ   -     234   -     (61) 
នាថ្ថៃទី31 តេធាូ  31,686   129,089   1,891   7,649  

19.3  ចំណាយរន្ធអបបរា/រន្ធខលើព្បាកច់ំខណញ 

អន្ ខោមខៅតមចាបស់្នរខរើរន្ធថ្ន្ព្រុះរាជាណាចព្កកមព ជា ធនាគារាន្កាតរវកិចចបង្រ់ន្ធខលើព្បាកច់ំខណញ
ខោយគណនាតមអព្ត20% ថ្ន្ព្បាកច់ំខណញជាបរ់ន្ធ ឬ1% ថ្ន្ព្បាកច់ំខណញែ លណាតែលេពស់ជាង្។ 

 ការខផ្ាៀង្ផ្លា តរ់ន្ធខលើព្បាកច់ំខណញ តែលបង្កា ញកា ង្របាយការណ៍ចំខណញ ឬខាត ាន្ែូចខាង្ខព្កាម៖ 
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19. ពនធពលើក្បារ់ចំពណញ (ត) 

19.3  ចំណាយរន្ធអបបរា/រន្ធខលើព្បាកច់ំខណញ (ត) 

 2021 2020 

 ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 

  
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4)  
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 
     
ព្បាកខ់ាតម ន្បង្រ់ន្ធ  (131,201)  (533,725)  (3,042,826)  (12,405,603) 
     
រន្ធខលើព្បាកច់ំខណញតមអព្ត  20%  (26,240)  (106,744)  (608,565)  (2,481,121) 
ផ្លប ុះពាល់រន្ធទាកទ់ង្ន្ឹង្៖     
ចំណាយមនិ្អាចកាតក់ង្បាន្  25,146   102,294   94,215   384,115  
រន្ធរន្ោរមនិ្បាន្ទទួលស្នា ល់កា ង្ 

ការយិបរខិចេទម ន្  (151,096)  (614,659)   362,503   1,477,926 
(ការខព្បើព្បាស់ការខាតរន្ធខោង្)/ខាត 

រន្ធមនិ្ទទួលស្នា ល់  (459,729)  (1,870,177)  151,847   619,080  
ចំណាយរន្ធខលើព្បាកច់ំខណញ  (611,919)  (2,489,286)  -     -    
     

ចំណាយរន្ធអបបរា  75,355   307,222   1,891   7,710  

ការគណនាថ្ន្ការចំណាយរន្ធខលើព្បាកច់ំខណញខន្ុះ គឺជាព្បធាន្បទកា ង្ការរិន្ិតយ ន្ិង្ការវាយតថ្មលច ង្ខព្កាយ
របស់អាជ្ាធររន្ធ។



ធនាគារ រយួល ី(ពេមបូឌា) ម.រ  

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាប់ការយិបរពិចេទខែលបានបញ្ចប់ ថ្ថៃទី ៣១ ខេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២១ 

របាយការណ៍គ្េចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 69 |ទ្ាំ ព័ រ    

20.  ពែើមទុន 
 2021 2020 
 ែ ោល អាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល ែ ោល អាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
 

 
(កំណត់

សាា ល់2.4)  
(កំណត់

សាា ល់2.4) 
បាន្ច ុះបញ្ជ ីៈ     

ភាគហ្  ន្ធមមតតែលាន្តថ្មល 1,000  
ែ ោល រអាខមរកិកា ង្1 ភាគហ្  ន្ 75,000,000 300,000,000 80,000,000 320,000,000 

     
បាន្ខបាុះផ្ាយ ន្ិង្បាន្បង្៖់     

ភាគហ្  ន្ធមមតតែលាន្តថ្មល 1,000
ែ ោល រអាខមរកិ កា ង្1 ភាគហ្  ន្ 75,000,000 300,000,000 75,000,000 300,000,000 

ចំន្ួន្ភាគហ្  ន្របស់ធនាគារន្ិង្រចនាសមពន័្ធភាគហ្  ន្ាន្ែូចខាង្ខព្កាម៖ 

 2021 2020 
 ភាគរយថ្ន្  តថ្មលគិតជា ភាគរយថ្ន្  តថ្មលគិតជា 
 ភាគហ្  ន្ ចំន្ួន្ ែ ោល រ ភាគហ្  ន្ ចំន្ួន្ ែ ោល រ 
 កាន្ក់ាប ់ ភាគហ្  ន្ អាខមរកិ កាន្ក់ាប ់ ភាគហ្  ន្ អាខមរកិ 
       
ព្កុមហ្  ន្Yunnan Jingcheng 

Group Limited 90% 67,500  67,500,000  90%  67,500  67,500,000  
កញ្ញា  Dong Shijia 10% 7,500  7,500,000  10% 7,500 7,500,000 
 100% 7,500 75,000,000  100% 75,000  75,000,000 

ខៅថ្ថៃទី5 តេខមស្ន ឆ្ា 2ំ021 ធនាគារជាតិកមព ជាបាន្អន្ មត័តមការខសាើស ំរបស់ធនាគារខៅខែើមបបីន្ថយខែើមទ ន្
របស់ធនាគាររី 80,000,000 ែ ោល រអាខមរកិ ខៅ 75,000,000 ែ ោល រអាខមរកិតមរយៈការបន្ថយភាគហ្  ន្ចំន្ួន្ 
5,000 ភាគហ្  ន្ រី 80,000 ខៅ 75,000 ភាគហ្  ន្ តែលាន្តថ្មល 1,000 ខរៀលកា ង្មយួភាគហ្  ន្។ 

រចនាសមពន័្ធភាគហ្  ន្ខន្ុះបាន្ផ្លល ស់បតូរខោយការខផ្ារភាគហ្  ន្របស់អាកព្សី Xu Shihua ចំន្ួន្ 7,500 ខៅឲ្យភាគ
ទ ន្ិកថមីកញ្ញា  Dong Shijia។ 

លកខន្តិកៈថ្ន្ធនាគារ តែលព្តូវបាន្តកតព្បខែើមបឆីល ុះបញ្ញច ំង្រីការផ្លល ស់បតូរខាង្ខលើមនិ្ទាន្ប់ាន្អន្ មត័ខោយព្កសួង្
ពាណិជ្ជកមមខៅខ ើយខទតងំ្រីថ្ថៃខសាើស ំ។ 
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21.  ទុនបក្មុងតាមបទបបញ្ញតិត 
ទ ន្បព្មុង្តមបទបបញ្ាតតិ តំណាង្ឱ្យភារេ សគាា ថ្ន្សំវធិាន្ធន្រវាង្ឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មលខលើឥណទាន្ព្សបតម 
CIFRS ន្ិង្សំវធិាន្ធន្តមបទបបញ្ាតតិខោយអន្ ខោមតមបទបបញ្ាតតិរបស់ធនាគារជាតិថ្ន្កមព ជា។ 

 ការខផ្ាររីព្បាកខ់ាតបង្ារខៅទ ន្បព្មុង្ ព្តូវបាន្ខធវើខ ើង្ខៅខរលតែលសំវធិាន្ធន្តមបទបបញ្ាតតិរបស់ធនាគារ
ជាតិថ្ន្កមព ជា េពស់ជាង្សំវធិាន្ធន្តម CIFRS៖ 

 2021 2020 
 ែ ោល អាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល ែ ោល អាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
 

 
(កំណត់

សាា ល់2.4)  
(កំណត់

សាា ល់2.4) 

នាថ្ថៃទី1 តេមករា - -  -     -    
ឱ្ន្ភារឥណទាន្តមបទបបញ្ាតតិរបស់

ធនាគារជាតិថ្ន្កមព ជា     
- ព្បាកប់ខញ្ា ើន្ិង្ព្បាកត់មាល់ខៅ
ធនាគា 3,534 14,376  186   758  

-  ឥណទាន្ ន្ិង្ប ខរព្បទាន្  1,277,346   5,196,244   282,767   1,152,842  
ការខាតបង្ឱ់្ន្ភារថ្ន្ព្ទរយសកមមតម 

បទបបញ្ាតតិរបស់ធនាគារជាតិថ្ន្កមព ជា 1,280,880 5,210,620  282,953   1,153,600  
ការខាតបង្ឱ់្ន្ភារថ្ន្ព្ទរយសកមមតម 

CIFRS (កំណតស់ាា ល់ 10) 1,910,923 7,785,100  668,398   2,703,670 
នាថ្ថៃទី31 តេធាូ - - - - 

22.  ចំណូលពីការក្បារ់ 
 2021 2020 
 ែ ោល អាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល ែ ោល អាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
 

 
(កំណត់

សាា ល់2.4)  
(កំណត់

សាា ល់2.4) 
     

ឥណទាន្ ន្ិង្ប ខរព្បទាន្ 7,074,538  28,779,221   174,056   709,626  
ព្បាកប់ខញ្ា ើខៅធនាគារនានា 4,663  18,969   1,220   4,974  
 7,079,201  28,798,190   175,276   714,600  
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23.  ចំណាយពលើការក្បារ់ 

24.  ចំណូលរថ្ក្ម និងពជ្ើងស្ថរ 
 2021 2020 
 ែ ោល អាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល ែ ោល អាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
 

 
(កំណត់

សាា ល់2.4)  
(កំណត់

សាា ល់2.4) 
     

កថ្ព្មខផ្សង្ៗ 350,617 1,426,310  12,893   52,565  

25. ចំណាយពលើបុគាលរិ 
 2021 2020 
 ែ ោល អាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល ែ ោល អាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
 

 
(កំណត់

សាា ល់2.4)  
(កំណត់

សាា ល់2.4) 
     

ព្បាកខ់បៀវតសរន៍្ិង្ព្បាកឈ់ាួល  1,158,805  4,714,019  1,191,986   4,859,727  
ចំណាយធានារា បរ់ង្ខលើស េភារ  

ន្ិង្អាយ ជ្ីវតិ 14,268 58,042  26,156   106,638  
ចំណាយខលើព្បាកអ់តីតភារការង្ករ -    -  68,321   278,545  
ខផ្សង្ៗ  28,973  117,862  10,562   43,061  
  1,202,046   4,889,923   1,297,025   5,287,971  

 

 2021 2020 
 ែ ោល អាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល ែ ោល អាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
 

 
(កំណត់

សាា ល់2.4)  
(កំណត់

សាា ល់2.4) 
     

ព្បាកប់ខញ្ា ើរីអតិថិជ្ន្ 2,023,069  8,229,845   16,838   68,649  
ព្បាកប់ខញ្ា ើរីធនាគារ 823,254 3,348,997  - - 
 2,846,323 11,578,842  16,838   68,649  
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26.  រលំស ់
 2021 2020 
 ែ ោល អាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល ែ ោល អាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
 

 
(កំណត់

សាា ល់2.4)  
(កំណត់

សាា ល់2.4) 

រលំស់ខលើព្ទរយ ន្ិង្បរកិាខ រ 425,280  1,730,039   331,183   1,350,233  
រលំស់ខលើសិទធិខព្បើព្បាស់ព្ទរយសកមម 559,233  2,274,961   78,834   321,406  
រលំស់ខលើព្ទរយសកមមអរូបី 43,847  178,368   45,904   187,151  
 1,028,360 4,183,368  455,921   1,858,790  

27.  ចំណាយពផេងៗ 
 2021 2020 
 ែ ោល អាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល ែ ោល អាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
 

 
(កំណត់

សាា ល់2.4)  
(កំណត់

សាា ល់2.4) 

សាា រៈការោិល័យ ន្ិង្បរកិាខ រ 286,777  1,166,609   30,558   124,585  
រន្ធខផ្សង្  ៗ 180,320  733,542   15,052   61,367  
ថ្ថលទឹក ន្ិង្ខភ្លើង្ 99,017  402,801   53,502   218,128  
ការខាតបង្ខ់លើការល បខចញនូ្វព្ទរយ  

ន្ិង្បរកិាខ រ 
 

93,222 
 

379,227 
 

 -    
 

 -    
សាា រៈការោិល័យ 68,871  280,167   255,045   1,039,818  
ចំណាយទូរគមនាគមន្ ៍ 60,558  246,350   255,045   1,039,818  
ខាតខលើអព្តបតូរព្បាក ់ 59,765  243,124   48,068   195,973  
ចំណាយខលើការជ្ួល  11,512   46,831   29,768   121,364  
ចំណាយខលើការខធវើែំខណើ រ 15,066  61,288   252,051   1,027,612  
ចំណាយសបប រសធម ៌ 13,387  54,458   2,750   11,212  
ចំណាយតផ្ាកចាប ់ន្ិង្កថ្ព្មវជិាជ ជ្ីវៈ 7,759  31,564   1,809   7,375  
ចំណាយខលើខសវាធនាគារ 1,397  5,683   3,090   12,598  
ចំណាយខលើការជ្ួសជ្ ល ន្ិង្តថទា ំ -    -     47,520   193,739  
ចំណាយខលើសាា រៈការោិល័យ 374,448  1,523,255  25,000   101,925  
ខផ្សង្  ៗ 60,558  246,350   27,655   112,750  
  1,272,099   5,174,899  791,868  3,228,446  
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28. សវំិធានធនពលើឱនភាពថ្នឧបររណ៍ហរិញ្ញវតាុ 
 2021 2020 
 ែ ោល អាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល ែ ោល អាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
 

 
(កំណត់

សាា ល់2.4)  
(កំណត់

សាា ល់2.4) 
     

សំវធិាន្ធន្ខលើឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មលឥណទាន្  
ន្ិង្ប ខរព្បទាន្ 1,242,525 5,054,592  668,398   2,725,059  

29.  សមព័នធញាត ិ

29.1 ព្បតិបតតិការជាមយួសមពន័្ធោតិ 
 2021 2020 

 

ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 

ែ ោល រអាខមរកិ  
 

ពាន្ខ់រៀល
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 
     
អតថព្បខោជ្ន្អ៍ាកព្គបព់្គង្សំខាន្់ៗ  570,392 2,323,777  625,714   2,531,013  

29.2 សមត លយជាមយួសមពន័្ធោត ិ

 2021 2020 
 ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 

(កំណត ់
សាា ល់ 2.4) 

ែ ោល រអាខមរកិ  
 

ពាន្ខ់រៀល
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 
     

 ព្បាកប់ខញ្ា ើរីអតិថិជ្ន្៖     
ប គាលិក 418,045 1,703,115  238,455   964,550  

     
គណន្ីព្តូវទូទាតស់ង្សមពន័្ធោតិ៖     

ព្កុមហ្  ន្ Ruili Airlines 68,259  278,087   60,576   245,030  
ប គាលិក -    -     2,397   9,696  

  68,259 278,087 62,973 254,726 
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29.  សមព័នធញាតិ (ត) 

29.2 សមត លយជាមយួសមពន័្ធោត ិ(ត) 
 2021 2020 
 ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 

(កំណត ់
សាា ល់ 2.4) 

ែ ោល រអាខមរកិ  
 

ពាន្ខ់រៀល
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 
     
គណន្ីព្តូវទទួលបាន្រីសមពន័្ធោតិ៖     

ព្កុមហ្  ន្ Yunnan Jingcheng  
Group Limited  60,000,000   244,440,000   60,000,000   242,700,000  

ប គាលិក -    -     268,776   1,087,199  
  60,000,000   244,440,000 60,268,776  243,787,199  

គណីន្ីព្តូវទទួលបាន្/ទូទាតស់ង្រ់ីភាគីពាករ់ន័្ធគឺមនិ្គិតការព្បាក ់ ន្ិង្មនិ្ាន្រយៈខរលកំណតថ់្ន្ការទូទាត់
វញិខទ។ 

30.  ស្ថច់ក្បារ់ និងស្ថច់ក្បារ់សមមូល 
 2021 2020 
 ែ ោល រអាខមរកិ ពាន្ខ់រៀល 

(កំណត ់
សាា ល់ 2.4) 

 ែ ោល រអាខមរកិ 
 

ពាន្ខ់រៀល
(កំណត ់

សាា ល់ 2.4) 
     
ស្នចព់្បាកក់ា ង្ថ្ែ  2,925,909  11,920,153   17,257,895   69,808,185  
ព្បាកប់ខញ្ា ើ ន្ិង្ព្បាកត់មាល់ខៅធនាគារ  1,369,402   5,578,944   4,617,984   18,679,745  

  4,295,311   17,499,097  21,875,879   88,487,930  
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31.  យថាភាពថ្នពនធ  
រន្ធព្តូវបាន្សថិតខៅខព្កាមការព្តួតរិន្ិតយ ន្ិង្តមោន្អខង្ាតខោយព្កុមអាជ្ាធរ តែលផ្តល់សិទធិខោយចាបក់ា ង្
ការោករ់ិន្យ័ ោកទ់ណឌ កមម ន្ិង្ការគិតការព្បាក។់  ការអន្ វតតចាប ់ ន្ិង្បទបបញ្ាតតិរន្ធខលើព្បតិបតតិការខព្ចើន្
ព្បខភ្ទព្បឈមន្ឹង្បំណកព្ស្នយខផ្សង្ៗគាា ។ 

បញ្ញា ជាកត់សដង្ទាងំ្ខន្ុះ អាចបខង្ាើតឲ្យាន្ហាន្ិភ្យ័រន្ធ ខៅកា ង្ព្រុះរាជាណាចព្កកមព ជា ាន្លកខណៈធំជាង្
ខៅព្បខទសែថ្ទខទៀត។    អាកព្គបព់្គង្ខជ្ឿជាកថ់ាការខធវើសំវធិាន្ធន្ាន្លកខណៈព្គបព់្គាន្ខ់ោយតផ្អកខលើការ
បកព្ស្នយថ្ន្ន្ីតិកមមរន្ធ។ កប៏  តន្តអាជ្ាធរពាករ់ន័្ធអាចន្ឹង្ាន្បំណកព្ស្នយេ សៗគាា ខហ្ើយផ្លប ុះពាល់អាច
ន្ឹង្ាន្ទំហំ្ធ។ំ 

32. ក្ពឹតតិការណ៍ស្ថរវនត 
 ផ្លប ុះពាល់ថ្ន្ការផ្ា ុះខ ើង្ថ្ន្ណូតវលវរី សកូរ  ូណាែល់ធនាគារ 

ចាបត់ងំ្រីតេ មករា ឆ្ា  ំ2020 ការផ្ា ុះខ ើង្ថ្ន្ Coronavirus (“COVID-19”) ាន្ផ្លប ុះពាល់ែល់ស្នថ ន្ភារ
ពាណិជ្ជកមមជាស្នកល ន្ិង្ព្បខទសកមព ជា។ ធនាគារ បាន្ន្ឹង្កំរ ង្បន្តការយកចិតតទ កោកខ់ៅខលើស្នថ ន្ភារថ្ន្ 
COVID-19 ន្ិង្ខឆលើយតបោ ង្សកមមចំខពាុះផ្លប ុះពាល់របស់វាខៅខលើស្នថ ន្ភារហិ្រញ្ា វតថ    ន្ិង្លទធផ្ល
ព្បតិបតតិការរបស់ធនាគារ។ 

33.  ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ 

33.1 ព្បតិបតតិការរបូិយបណ័ណ បរខទស 
ព្បតិបតតិការជារូបិយបណ័ណ ខផ្សង្ខទៀតខព្ៅរីែ ោល រអាខមរកិ ព្តូវបាន្បតូរខៅជាែ ោល រអាខមរកិតមអព្តបតូរព្បាក់
តែលកំណតត់មកាលបរខិចេទថ្ន្ព្បតិបតតិការ។ ព្ទរយសកមមរូបិយវតថ  ន្ិង្បំណ លតែលគិតជារូបិយបណ័ណ ខព្ៅរី
ព្បាកែ់ ោល រអាខមរកិខៅខរលកាលបរខិចេទ  ព្តូវបាន្បតូរខៅជាែ ោល រអាខមរកិតមអព្តបតូរព្បាកត់ែលបាន្កំណត់
ខៅកាលបរខិចេទខនាុះ។ លខមអៀង្ការបតូរព្បាកត់ែលខកើតខ ើង្ព្តូវបាន្ទទួលស្នា ល់ខៅកា ង្ព្បាកច់ំខណញ ឬខាត។ 
វតថ មនិ្តមន្រូបិយវតថ  តែលព្តូវបាន្វាស់តវង្ខោយតផ្អកខលើមូលោា ន្តថ្មលខែើមជារូបិយបណ័ណ បរខទសមនិ្ព្តូវបាន្បតូរ
ខទ។ 
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33.  ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

33.2 ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ  

(ក) ការទទួលស្នា ល់ និ្ង្ការឈបទ់ទួលស្នា ល់ 

ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ      តែលរមួាន្ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ    ន្ិង្បំណ លហិ្រញ្ា វតថ       ព្តូវបាន្ទទួលស្នា ល់ខៅកា ង្
របាយការណ៍ស្នថ ន្ភារហិ្រញ្ា វតថ  ខៅខរលតែលធនាគារកាល យជាភាគីថ្ន្កិចចសន្ោថ្ន្ឧបករណ៍ខន្ុះ។ 

ធនាគារ     ឈបទ់ទួលស្នា ល់     ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ       ខៅខរលតែលកិចចសន្ោកា ង្ការទទួលបាន្ស្នចព់្បាក់
ផ្ តកំណត ់ឬខរលខផ្ារសិទធិទទួលលំហូ្រស្នចព់្បាកត់មកិចចសន្ោកា ង្ព្បតិបតតិការតែលហាន្ិភ្យ័ ន្ិង្សគ ណជា
ាច ស់កមមសិទធិខលើព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ  ព្តូវបាន្ខផ្ារ ឬខៅខរលមនិ្ាន្ការខផ្ារ ឬរកាទ កនូ្វរាល់ហាន្ិភ្យ័ ន្ិង្
សគ ណថ្ន្ភារជាាច ស់ ន្ិង្បាតប់ង្ក់ារព្គបព់្គង្។ ខៅខរលការព្គបព់្គង្ព្តូវបាន្រកាទ ក ធនាគារខៅតតបន្ត
ទទួលស្នា ល់ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ  ព្តឹមកព្មតិថ្ន្ការបន្តចូលរមួព្គបព់្គង្របស់េលួន្។ 

ធនាគារ ឈបទ់ទួលស្នា ល់បំណ លហិ្រញ្ា វតថ  ខៅខរលកាតរវកិចចថ្ន្កិចចសន្ោព្តូវបាន្រសំ្នយ ល បខចាល ឬផ្ ត
កំណត។់ 

ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ  ន្ិង្បំណ លហិ្រញ្ា វតថ ព្តូវបាន្កាតក់ង្ ខហ្ើយចំន្ួន្ទឹកព្បាកស់ ទធបង្កា ញខៅកា ង្របាយការណ៍
ស្នថ ន្ភារហិ្រញ្ា វតថ  តតខៅខរលបចច បបន្ាធនាគារ ាន្សិទធិអន្ វតតតមចាបក់ា ង្ការកំណតប់រាិណតែលបាន្
ទទួលស្នា ល់ ខហ្ើយាន្បំណង្ទូទាតព់្បាកទ់ាងំ្ខនាុះខោយតផ្អកខលើមូលោា ន្ស ទធ ឬបខញ្ចញព្ទរយ ន្ិង្ទូទាត់
បំណ លកា ង្ខរលែំណាលគាា ។ 

(េ) ការចាតថ់ាា ក ់និ្ង្ការវាស់តវង្ 
រាល់ព្ទរយកមមហិ្រញ្ា វតថ  ន្ិង្បំណ លហិ្រញ្ា វតថ  ទាងំ្អស់ព្តូវបាន្ទទួលស្នា ល់ែំបូង្តមតថ្មលសមព្សប តែលជា                   
ធមមតគឺជាថ្ថលព្បតិបតតិការ បូក (ខបើសមព្សប) ចំណាយព្បតិបតតិការ។ 

ខៅកា ង្ការទទួលស្នា ល់ែំបូង្  ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ ព្តូវបាន្ចាតថ់ាា កត់មការវាស់តវង្: រលំស់ថ្ថលខែើមខលើតថ្មល
សមព្សបរូមន្ឹង្ចំណូលែថ្ទខផ្សង្ខទៀត (“FVOCI”)    ឬរលំស់ថ្ថលខែើមខលើតថ្មលសមព្សបរូមន្ឹង្ព្បាកច់ំខណញ  ឬ
ខាតស ទធ (“FVTPL”)។  

ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ តែលវាស់តវង្តមរលំស់ថ្ថលខែើម ខកើតខ ើង្រីកិចចសន្ោតែលខធវើឱ្យាន្លំហូ្រស្នចព់្បាក់
តមកិចចសន្ោ    តែលបាន្ខធវើខ ើង្តមគំរូអាជ្ីវកមមតែលកាន្ក់ាបព់្ទរយសកមមខែើមបពី្បមូលលំហូ្រស្នចព់្បាក់
តមកិចចសន្ោ។  
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33.  ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

33.2  ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ  (ត) 

(េ) ការចាតថ់ាា ក ់និ្ង្ការវាស់តវង្ (ត) 
ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ តែលវាស់តវង្តមរលំស់ថ្ថលខែើម (AC)៖ 

ទាងំ្ខន្ុះព្តូវបាន្វាស់កា ង្ចំណាយរលំស់ខោយខព្បើវធិីស្នស្រសតការព្បាកព់្បសិទធភារ  ន្ិង្អាចាន្ការខាតបង្ខ់លើ
ឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មល (សូមខមើលខាង្ខព្កាម)។ 

 ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ  - ការវាយតថ្មលគំរូអាជី្វកមម 

ធនាគារ ខធវើការវាយតថ្មលខលើខគាលបំណង្ថ្ន្គំរូអាជ្ីវកមម តែលព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ បាន្កាន្ក់ាបខ់ៅកព្មតិមយួ 
ខោយស្នរតតវាជាការឆល ុះបញ្ញច ំង្ែល៏អបំផ្ ត រីរខបៀបព្គបព់្គង្អាជ្ីវកមម ន្ិង្ផ្តល់រត័ា៌ន្ជូ្ន្ែល់អាកព្គបព់្គង្។ 

ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ  -  ការវាយតថ្មលខតើលំហូ្រស្នចព់្បាកត់មកិចចសន្ោគឺជាការទូទាតព់្បាកខ់ែើមនិ្ង្ការព្បាកត់ត
ប  ខណាណ ុះ (“SPPI”)៖ 

សព្ាបខ់គាលបំណង្ថ្ន្ការវាយតថ្មលខន្ុះ ’ព្បាកខ់ែើម’ ព្តូវបាន្កំណតត់មតថ្មលសមព្សប ថ្ន្ព្ទរយសកមម                           
ហិ្រញ្ា វតថ ខលើការទទួលស្នា ល់ែំបូង្។ ’ការព្បាក’់ ព្តូវបាន្កំណតជ់ាស្នចព់្បាកស់ព្ាបត់ថ្មលខរលខវោ ន្ិង្
សព្ាបហ់ាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ ជាមយួព្បាកខ់ែើម តែលខៅមនិ្ទាន្ប់ាន្ទូទាតក់ា ង្អំ  ង្ខរលជាកោ់កណ់ាមយួ 
ន្ិង្សព្ាបហ់ាន្ិភ្យ័កមច ី     ន្ិង្ថ្ថលចំណាយ     (ឧទាហ្រណ៍៖ ហាន្ិភ្យ័ស្នចព់្បាក ់ន្ិង្ចំណាយរែាបាល)       
ន្ិង្កព្មតិព្បាកច់ំខណញ។ 

កា ង្ការវាយតថ្មលថាខតើលំហូ្រស្នចព់្បាកត់មកិចចសន្ោ   គឺជាការទូទាតស់ង្តតមយួគតស់ព្ាបព់្បាកខ់ែើម    ន្ិង្
ការព្បាក ់ ធនាគាររិចារណាលកខេណឌ កិចចសន្ោថ្ន្ឧបករណ៍ខន្ុះ។ ខន្ុះរមួបញ្ចូ លទាងំ្ការវាយតថ្មលថាខតើព្ទរយ
សកមមហិ្រញ្ា វតថ ាន្រមួបញ្ចូ លលកខេណឌ កិចចសន្ោ តែលអាចផ្លល ស់បតូរខរលខវោ  ឬចំន្ួន្ថ្ន្លំហូ្រស្នចព់្បាកក់ិចច
សន្ោតែលវាន្ឹង្មនិ្បំខរញលកខេណឌ ទាងំ្ខន្ុះ។ កា ង្ការវាយតថ្មលខន្ុះធនាគាររិចារណាែូចខាង្ខព្កាម៖ 

- ព្រឹតតិការណ៍យថាភារ តែលអាចន្ឹង្ផ្លល ស់បតូរចំន្ួន្ទឹកព្បាក ់ឬខរលខវោថ្ន្លំហូ្រស្នចព់្បាក ់

- លកខេណឌ តែលអាចតព្បសព្មួលអព្តគូប  ង្កិចចសន្ោ រមួទាងំ្អព្តអខថរថ្ន្លកខណៈរិខសស 

- ការបង្ព់្បាកម់ ន្ ន្ិង្ការរន្ោរលកខណៈរិខសស ន្ិង្ 

- លកខេណឌ តែលកំណតក់ារទាមទារសំណង្ ចំខពាុះលំហូ្រស្នចព់្បាករ់ីព្ទរយជាកោ់ករ់បស់ធនាគារ 
(ឧទាហ្រណ៍ លកខណៈរិខសសតែលមនិ្អាចព្បមូលវញិបាន្)។  

លកខណៈទូទាតម់ ន្រិខសស គឺព្សបជាមយួន្ឹង្ការទូទាតខ់លើព្បាកខ់ែើម      ន្ិង្ការព្បាក ់      ព្បសិន្ខបើចំន្ួន្ថ្ន្
ការទូទាតម់ ន្ តំណាង្ឲ្យចំន្ួន្ស្នរវន្ដថ្ន្ព្បាកខ់ែើមន្ិង្ការព្បាកត់ែលមនិ្បាន្បង្ ់ ខៅខលើចំន្ួន្ព្បាកខ់ែើមខៅ
សល់ តែលអាចរមួបញ្ចូ លសំណង្បតន្ថមសព្ាបក់ារបញ្ចបក់ិចចសន្ោម ន្។ 
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33.  ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

33.2 ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ  (ត) 

(េ) ការចាតថ់ាា ក ់និ្ង្ការវាស់តវង្ (ត) 
 ការចាតច់ំណាត់ថាា កខ់ ើង្វញិ 

ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ មនិ្ព្តូវបាន្ខធវើចំណាតថ់ាា កខ់ ើង្វញិ បនាា បរ់ីការទទួលស្នា ល់តថ្មលែំបូង្ខ ើយ ខលើកតលង្
តតកា ង្អំ  ង្ខរលតែលធនាគារផ្លល ស់បតូរគំរូអាជ្ីវកមមរបស់េលួន្ កា ង្ការព្គបព់្គង្ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ  ។ 

(គ) ការតកតព្បព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ  និ្ង្បណំ លហិ្រញ្ា វតថ  
ព្បសិន្ខបើលកខេណឌ ថ្ន្ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ ព្តូវបាន្តកតព្ប ខនាុះធនាគារវាយតថ្មលថាខតើលំហូ្រទឹកព្បាកថ់្ន្ព្ទរយ
សកមមតែលបាន្តកតព្បខនាុះ ាន្ភារេ សគាា ខាល ងំ្ ឬខទ។ 

ព្បសិន្ខបើលំហូ្រទឹកព្បាកា់ន្ភារេ សគាា ខាល ងំ្ ខនាុះសិទធិតមកិចចសន្ោចំខពាុះលំហូ្រទឹកព្បាករ់ីព្ទរយសកមម 
ហិ្រញ្ា វតថ ខែើម ព្តូវបាន្ចាតទ់ កថាផ្ តអាណតតិ។  កា ង្ករណីខន្ុះព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ ខែើម ព្តូវឈបទ់ទួលស្នា ល់  
ខហ្ើយព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ ថមី ព្តូវបាន្ទទួលស្នា ល់តមតថ្មលសមព្សបបូកន្ឹង្ថ្ថលចំណាយព្បតិបតតិការពាករ់ន័្ធ។  

ធនាគារ ឈបទ់ទួលស្នា ល់បំណ លហិ្រញ្ា វតថ  ខៅខរលតែលលកខេណឌ របស់វាព្តូវបាន្តកតព្មូវ ខហ្ើយលំហូ្រទឹក
ព្បាកថ់្ន្បំណ លតែលបាន្តកតព្មូវខនាុះាន្ភារេ សគាា ខាល ងំ្។  កា ង្ករណីខន្ុះ បំណ លហិ្រញ្ា វតថ ថមីព្តូវបាន្ទទួល
ស្នា ល់តមតថ្មលសមព្សប។ ភារលខមអៀង្រវាង្តថ្មលខោង្ថ្ន្បំណ លហិ្រញ្ា វតថ តែលមនិ្ព្តូវបាន្ទទួលស្នា ល់ ន្ិង្
តថ្មលតបសាង្ព្តូវបាន្ទទួលស្នា ល់ខៅកា ង្ចំខណញ ន្ិង្ខាត។  តថ្មលតបសាង្រមួាន្ព្ទរយសកមមមនិ្តមន្ហិ្រញ្ា វតថ 
តែលបាន្ខផ្ារ (ព្បសិន្ខបើាន្) ន្ិង្ការទទួលយកបំណ លរមួទាងំ្បំណ លហិ្រញ្ា វតថ តែលបាន្តកតព្មូវថមី។ 

ព្បសិន្ខបើការតកតព្មូវបំណ លហិ្រញ្ា វតថ ខន្ុះមនិ្ខធវើឲ្យាន្ការឈបទ់ទួលស្នា ល់ខទ ខនាុះរលំស់ថ្ថលខែើមថ្ន្បំណ ល 
ព្តូវគណនាខ ើង្វញិខោយខធវើអបបហារលំហូ្រទឹកព្បាក ់ តែលបាន្តកតព្បតមអព្តការព្បាកព់្បសិទធិភារែំបូង្ 
ខហ្ើយលទធផ្លថ្ន្ការចំខណញ ឬខាតព្តូវបាន្ទទួលស្នា ល់ខៅកា ង្ចំខណញ ន្ិង្ខាត។  សព្ាបប់ំណ លហិ្រញ្ា
វតថ ាន្អព្តអខថរ អព្តការព្បាកព់្បសិទធភារែំបូង្តែលខព្បើខែើមបគីណនាចំខណញ ឬខាតរីការតកតព្មូវ ព្តូវបាន្
តកតព្បខែើមបឆីល ុះបញ្ញច ំង្រីលកខេណឌ ទីផ្ារបចច បបន្ាខៅខរលតែលខធវើការតកតព្មូវ។ រាល់ការចំណាយ ន្ិង្ថ្ថលខសវា
តែលខកើតាន្ ព្តូវបាន្ទទួលស្នា ល់ជាការតកតព្មូវខៅខលើតថ្មលខោង្ថ្ន្បំណ ល ន្ិង្រលំស់តមរយៈខរលតែល
ខៅសល់ថ្ន្បំណ លហិ្រញ្ា វតថ   តែលបាន្តកតព្មូវខោយគណនាអព្តការព្បាកព់្បសិទធភារខ ើង្វញិខលើឧបរកណ៍
ហិ្រញ្ា វតថ ។ 
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33.  ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

33.2 ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ  (ត) 

( ) ការវាស់តវង្តថ្មលសមព្សប 
តថ្មលសមព្សប គឺជាតថ្មលតែលន្ឹង្ទទួលបាន្ខោយការលកព់្ទរយសកមម ឬតថ្មលតែលបាន្ទូទាតច់ំខពាុះការខផ្ារ
បំណ លខៅកា ង្ព្បតិបតតិការធមមត រវាង្អាកចូលរមួកា ង្ទីផ្ារ នាកាលបរខិចេទថ្ន្ការវាស់តវង្ខៅកា ង្ទីផ្ារខគាល 
ឬកា ង្ករណីមនិ្ាន្ទីផ្ារខគាល        គឺយកទីផ្ារជាអាទិភារបំផ្ ត        តែលធនាគារអាចកំណតរ់កបាន្ខៅ
កាលបរខិចេទថ្ន្ការវាស់តវង្ខនាុះ។ តថ្មលសមព្សបរបស់បំណ ល ឆល ុះបញ្ញច ំង្រីហាន្ិភ្យ័ការមនិ្អន្ វតតកាតរវកិចច។   

ធនាគារវាស់តវង្តថ្មលសមព្សបរបស់ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ មយួ ខោយខព្បើសព្មង្ត់ថ្មលខៅកា ង្ទីផ្ារសកមមរបស់
ឧបករណ៍ខនាុះ (ព្បសិន្ខបើាន្)។  ទីផ្ារមយួចាតទ់ កជាទីផ្ារសកមម ព្បសិន្ខបើព្បតិបតតិការរបស់ព្ទរយសកមម ឬ
បំណ លខកើតខ ើង្ញឹកោប ់ខហ្ើយទំហំ្ព្បតិបតតិការាន្ភារព្គបព់្គាន្ក់ា ង្ការផ្តល់រត័ា៌ន្តថ្មលជាខទៀង្ទាត។់ 

ព្បសិន្ខបើរ ំាន្សព្មង្ត់ថ្មលខៅកា ង្ទីផ្ារសកមមខទ ខនាុះធនាគារព្តូវខព្បើបខចចកខទសវាយតថ្មលណាតែលអាចខព្បើ
ព្បាស់ទិន្ាន្យ័តែលអាចអខង្ាតបាន្ជាអតិបរា     ន្ិង្កាតប់ន្ថយនូ្វការខព្បើព្បាស់ទិន្ាន្យ័តែលមនិ្អាចអខង្ាតបា
ន្។ បខចចកខទសវាយតថ្មលតែលបាន្ខព្ជ្ើសខរ ើស ព្តូវរមួបញ្ចូ លនូ្វកតត ទាងំ្អស់តែលអាកចូលរមួកា ង្ទីផ្ារន្ឹង្
រិចារណាខៅកា ង្ការកំណតត់ថ្មល។ 

តថ្មលសមព្សបថ្ន្បំណ លហិ្រញ្ា វតថ ាន្លកខណៈអាចទាមទារសង្តមតព្មូវការ (ឧទាហ្រណ៍ ព្បាកប់ខញ្ា ើចរន្ដ)   
គឺមនិ្ព្តូវតិចជាង្ចំន្ួន្ទឹកព្បាកត់ែលព្តូវបង្ត់មតព្មូវការខទ ខោយព្តូវខធវើអបបហារចាបរ់ីថ្ថៃែំបូង្តែលចំន្ួន្
ទឹកព្បាកអ់ាចព្តូវបាន្បង្។់ 

(ង្) ឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មល 
ធនាគារទទួលស្នា ល់សំវធិាន្ធន្ខលើការររំឹង្ទ កខលើការខាតបង្ឥ់ណទាន្ (“ECL”) ចំខពាុះឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ 
តែលបាន្វាស់តវង្តមរលំស់ថ្ថលខែើម។ 

ធនាគារវាស់តវង្សំវធិាន្ធន្ខលើការខាតបង្ ់ តមចំន្ួន្តែលខសមើន្ឹង្ការររំឹង្ទ កខលើការខាតបង្ឥ់ណទាន្ខរញ
អាយ កាល ខលើកតលង្ស្នចព់្បាក ់ន្ិង្ស្នចព់្បាកស់មមូលតែលាន្ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ (ឧទាហ្រណ៍ ហាន្ិភ្យ័
ថ្ន្ការេូចខាតតែលខកើតខ ើង្ខលើអាយ កាលររំឹង្ទ កថ្ន្ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ) មនិ្ាន្ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ខកើន្
ខ ើង្ជាស្នរវន្ដ     ចាបត់ងំ្រីការទទួលស្នា ល់ខលើកែំបូង្   តែលព្តូវវាស់តវង្តមការររំឹង្ទ កខលើការខាតបង្់
ឥណទាន្រយៈខរល 12 តេ។ 

ការររំឹង្ទ កខលើការខាតបង្ឥ់ណទាន្ខរញមយួអាយ កាល គឺជាការររំឹង្ទ កខលើការខាតបង្ឥ់ណទាន្ តែលអាច
បណាត លមករីព្រឹតតិការណ៍េកខាន្សង្ព្បាកក់ា ង្រយៈខរលថ្ន្អាយ កាលររំឹង្ទ កថ្ន្ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ។ 
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33.  ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

33.2 ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ  (ត) 

(ង្) ឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មល (ត) 
ការររំឹង្ទ កខលើការខាតបង្ឥ់ណទាន្ 12តេ គឺជាតផ្ាកថ្ន្ការររំឹង្ទ កខលើការខាតបង្ឥ់ណទាន្តែលបណាត លមក
រីព្រឹតតិការណ៍េកខាន្សង្ព្បាកក់ា ង្រយៈខរល 12តេ បនាា បរ់ីកាលបរខិចេទរាយការណ៍ (ឬាន្រយៈខរលេលីជាង្
ព្បសិន្ខបើអាយ កាលររំឹង្ទ កថ្ន្ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ាន្រយៈខរលតិចជាង្ 12តេ។ 

រយៈខរលអតិបរាតែលព្តូវយកមករិចារណា ខរលខធវើការបា ន្ស់្នម ន្ខលើការររំឹង្ទ កខលើការខាតបង្ឥ់ណទាន្ គឺ
ជារយៈខរលកិចចសន្ោអតិបរាតែលធនាគារព្បឈមន្ឹង្ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្។ 

ខៅខរលកំណតថ់ាខតើហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្ថ្ន្ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ បាន្ខកើន្ខ ើង្ជាស្នរវន្ដ ចាបត់ងំ្រីការទទួល
ស្នា ល់ខលើកែំបូង្ ន្ិង្ខៅខរលបា ន្ស់្នម ន្ខលើការររំឹង្ទ កខលើការខាតបង្ឥ់ណទាន្ ខនាុះធនាគាររិចារណាខលើ
រត័ា៌ន្តែលសមខហ្ត សមផ្ល ន្ិង្រត័ា៌ន្គាពំ្ទ តែលពាករ់ន័្ធន្ិង្អាចរកបាន្ ខោយមនិ្ចាបំាចច់ំណាយ ឬ
ព្បឹង្តព្បង្េពស់។ រត័ា៌ន្ទាងំ្ខន្ុះរមួបញ្ចូ លរត័ា៌ន្បរាិណ ន្ិង្រត័ា៌ន្គ ណភារ ន្ិង្ការវភិាគ ខោយតផ្អកខលើ
បទរិខស្នធន្រ៍បស់ធនាគារ ន្ិង្ការវាយតថ្មលឥណទាន្ ព្រមទាងំ្បញ្ចូ លរត័ា៌ន្ព្បខមើលអនាគត។   

 ធនាគារចាតទ់ កព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ តែលាន្ការេកខាន្សង្ខៅខរលតែល៖ 

• អាកេចីមនិ្ាន្លទធភារសង្ចំខពាុះកាតរវកិចចឥណទាន្របស់េលួន្ទាងំ្ព្សុង្ ខោយមនិ្រឹង្តផ្អកខៅខលើការលក់
ព្ទរយោកធ់ានាខែើមបទូីទាតស់ង្ (ព្បសិន្ខបើាន្ព្ទរយោកធ់ានា) ឬ 

• ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ ហួ្សកាលកំណតស់ង្ខព្ចើន្ជាង្ 30 ថ្ថៃ សព្ាបឥ់ណទាន្រយៈខរលេលី ន្ិង្ 90 ថ្ថៃ 
សព្ាបឥ់ណទាន្រយៈខរលតវង្។  

  ការវាស់តវង្ខលើការររំឹង្ទ កខលើការខាតបង្ឥ់ណទាន្ (ECLs) 

ធនាគារន្ឹង្វាស់ ECL ខោយខព្បើវធិីស្នស្រសតទូខៅ។ វធិីស្នស្រសតទូខៅរមួាន្ការតញកអតិថិជ្ន្ខចញជាបីែំណាក់
កាលខផ្សង្គាា ខោង្ខៅតមលកខណៈវនិ្ិចេយ័ែំណាកក់ាល             ខោយវាយតថ្មលហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្។ ECL 
រយៈខរល 12តេន្ឹង្ព្តូវបាន្គណនាសព្ាបែ់ំណាកក់ាលទី1 េណៈអាយ កាល ECLន្ឹង្ព្តូវបាន្គណនា
សព្ាបែ់ំណាកក់ាលទី2 ន្ិង្ែំណាកក់ាលទី3។ ខៅកាលបរខិចេទរាយការណ៍ ធនាគារន្ឹង្វាយតថ្មលហាន្ិភ្យ័
ឥណទាន្របស់គណន្ីន្ីមយួៗខោយខព្បៀបខធៀបខៅន្ឹង្ កព្មតិហាន្ិភ្យ័ខៅកាលបរខិចេទខែើម។ 

ចំខពាុះព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ តែលាន្រយៈខរលេលី វធិីស្នស្រសតស្នមញ្ា  ន្ឹង្ព្តូវបាន្អន្ មត័ខៅខរលតែលមនិ្
ចាបំាចា់ន្លកខណៈវនិ្ិចេយ័ជាជ្ំហាន្ៗ។ កា ង្ករណីខន្ុះវាន្ឹង្ព្តូវចាតថ់ាែំខណើ រការ (ែំណាកក់ាលទី1) រកឺម៏និ្
ចាតថ់ាែំខណើ រការ។ 
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33.  ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

33.2 ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ  (ត) 

(ង្) ឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មល (ត) 
  ការវាស់តវង្ខលើការររំឹង្ទ កខលើការខាតបង្ឥ់ណទាន្ (ECLs) (ត) 

ECLs គឺជាការបា ន្ព់្បាណថលឹង្តថលង្ ការបា ន្ស់្នម ន្ថ្ន្ការបាតប់ង្ឥ់ណទាន្ ។ ការខាតបង្ឥ់ណទាន្ព្តូវបាន្
វាស់តវង្តមតថ្មលបចច បបន្ាថ្ន្ភារកង្វុះខាតថ្ន្ស្នចព់្បាកទ់ាងំ្អស់ (ខពាលគឺភារេ សគាា រវាង្លំហូ្រស្នចព់្បាក់
តែលបាន្មករីអង្ាភារព្សបតមកិចចសន្ោ ន្ិង្លំហូ្រស្នចព់្បាកត់ែលធនាគារររំឹង្ទ កថាន្ឹង្ទទួលបាន្)។  

ែូចការខរៀបរាបខ់ាង្ខលើ ខោយតផ្អកខលើការខព្បើព្បាស់ PD 12តេ សព្ាបព់្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ ែំណាកក់ាលទី1
ធនាគារវាស់តវង្ខលើការររំឹង្ទ កខលើការខាតបង្ឥ់ណទាន្        ខោយរិចារណាខលើហាន្ិភ្យ័ថ្ន្ការេូចខាតខលើរ
យៈខរលខរញខលញថ្ន្កិចចសន្ោ (រមួបញ្ចូ លទាងំ្រយៈខរលរន្ោព្បសិន្ខបើាន្)     តែលាន្ហាន្ិភ្យ័ខលើ
ឥណទាន្ ខទាុះបីជាកា ង្ខគាលបំណង្ព្គបព់្គង្ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្កខ៏ោយ ធនាគាររិចារណាខលើរយៈខរល
តែលតវង្ជាង្។ រយៈខរលតែលតវង្បំផ្ ត គឺគិតព្តឹមថ្ថៃតែលធនាគារាន្សិទធិខែើមបទីាមទារការសង្ព្ត បថ់្ន្
ឥណទាន្ ឬបញ្ចបក់ិចចសន្ោផ្តល់ឥណទាន្ ឬការធានា។ 

 ECLs ព្តូវបាន្ខធវើអបបហារតមអព្តការព្បាកព់្បសិទធភារថ្ន្ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ ។  

ទិន្ាន្័យ ការសន្មត ន្ិង្បខចចកខទសខព្បើសព្ាប់ការវាយតថ្មលឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មល 

សាសធាត សំខាន្់ៗ  កា ង្ការវាស់តវង្ខលើការររំឹង្ទ កខលើការខាតបង្ឥ់ណទាន្ គឺបាន្មករីអខថរែូចខាង្ខព្កាម៖ 

• ព្បូបាប លីីខតថ្ន្ការេកខាន្សង្ (“PD”); 

• ការបាតប់ង្ត់ែលបណាត លមករីការេកខាន្សង្ (“LGD”) ន្ិង្ 

• ទំហ្ំថ្ន្ការេកខាន្សង្ (“EAD”) 

ECL សព្ាបស់មត លយកា ង្ែំណាកក់ាលទី1 ព្តូវបាន្គណនាខោយផ្លគ ណថ្ន្ PD 12តេ ន្ឹង្LGD ន្ឹង្EAD។ 
ECL ខរញអាយ កាល ព្តូវបាន្គណនាខោយផ្លគ ណថ្ន្ PD ខរញអាយ កាល ន្ឹង្LGD ន្ឹង្EAD។ 

គំរូសថិតិព្តូវបាន្ខព្បើព្បាស់ខែើមបវីភិាគទិន្ាន្យ័ព្បមូលបាន្ រចួបខង្ាើតនូ្វការបា ន្ស់្នម ន្ PD ខរញអាយ កាលតែល
ខៅសល់ ន្ិង្ថាខតើសមត លយទាងំ្ខនាុះររំឹង្ថាតព្បព្បួលោ ង្ណាខលើរយៈខរលខនាុះ។ 

ធនាគារន្ឹង្ខព្បើរត័ា៌ន្ហួ្សកាលកំណត ់ (DPD) ន្ិង្ការខធវើចំណាតថ់ាា ករ់បស់ NBC សព្ាបល់កខណៈវនិ្ិចេយ័
ែំណាកក់ាល។ សូមខមើលកំណតស់ាា ល់4.1 ( ) សព្ាបរ់ត័ា៌ន្លមអតិ។ ខោយអន្ ខោមតមខសចកតីតណនាំ
របស់ធនាគារជាតិថ្ន្កមព ជាខលេ ធ7-017-344 ចំណាតថ់ាា កឥ់ណទាន្ន្ីមយួៗ          ខោង្ខៅតមគ ណភារ
ឥណទាន្។  
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33.  ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

33.2 ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ  (ត) 

(ង្) ឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មល (ត) 
 ការវាស់តវង្ខលើការររំឹង្ទ កខលើការខាតបង្ឥ់ណទាន្ (ECLs) (ត) 

ទិន្ាន្័យ ការសន្មត ន្ិង្បខចចកខទសខព្បើសព្ាប់ការវាយតថ្មលឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មល (ត) 

ឥណទាន្ធមមត៖ ឥណទាន្តែលខៅសល់ ព្តូវបាន្ទូទាតស់ង្ទាន្ខ់រលខវោ ន្ិង្មនិ្ជាបស់ង្សយ័សព្ាបក់ារ
ទូទាតស់ង្នាខរលអនាគត។ ការទូទាតស់ង្     ព្តូវបាន្ខធវើខ ើង្តមកិចចសន្ោ      ខហ្ើយអតិថិជ្ន្មនិ្បង្កា ញរី
ភារទន្ខ់េាយថ្ន្លទធភារកា ង្ការទូទាតស់ង្ អាជ្ីវកមម លំហូ្រទឹកព្បាក ់ន្ិង្ស្នថ ន្ភារហិ្រញ្ា វតថ ខនាុះខ ើយ។ 

ឥណទាន្ឃ្ល ខំមើល៖ ឥណទាន្តែលខៅកា ង្ចំណាតថ់ាា កខ់ន្ុះ ព្តូវបាន្ការពារនាខរលបចច បបន្ា ខហ្ើយព្បតហ្លជា
មនិ្អាចហួ្សកាលកំណតខ់ទ ប  តន្តវាបង្កា ញរីភារទន្ខ់េាយតែលអាចជ្ុះឥទធិរលោ ង្ធៃន្ធ់ៃរែល់ការទូទាត់
សង្របស់កូន្បំណ លខៅកាលបរខិចេទនាខរលអនាគត ព្បសិន្ខបើមនិ្បាន្តកតព្មូវឱ្យបាន្ទាន្ខ់រលខវោ ន្ិង្
យកចិតតទ កោករ់ីព្គឹុះស្នថ ន្។ 

ឥណទាន្ខព្កាមសដង្ោ់៖ ឥណទាន្តែលបាន្ចាតថ់ាា កខ់ៅកា ង្ចំណាតថ់ាា កខ់ន្ុះ   បង្កា ញរីភារទន្ខ់េាយគួរឱ្យ
កតស់ាា ល់ ខហ្ើយមនិ្ព្តូវបាន្ការពារព្គបព់្គាន្ខ់ោយអាជ្ីវកមមបចច បបន្ា ឬស្នថ ន្ភារហិ្រញ្ា វតថ  ន្ិង្លទធភារសង្
របស់កូន្បំណ លខទ។  ន្ិោយឱ្យចំខៅព្បភ្រខែើមថ្ន្ការសង្បំណ ល គឺមនិ្ព្គបព់្គាន្ខ់ែើមបទូីទាតប់ំណ លខនាុះ
ខទ ខោយមនិ្គិតរីព្បាកច់ំណូលតែលបាន្មករីព្បភ្របនាា បប់ន្សែូំចជាលកព់្ទរយបញ្ញច ំជាខែើម។ 

ឥណទាន្ជាប់សង្សយ័៖   ឥណទាន្តែលបាន្ចាតថ់ាា កខ់ៅកា ង្ព្បខភ្ទខន្ុះ   បង្កា ញរីភារទន្ខ់េាយធៃន្ធ់ៃរជាង្
ចំណាតថ់ាា កឥ់ណទាន្ខព្កាមសដង្ោ់ តែលការព្បមូលបាន្មកវញិព្គបច់ំន្ួន្ តផ្អកខលើមូលោា ន្ថ្ន្ែំខណើ រខហ្ត 
តែលាន្ព្ស្នប ់លកខេណឌ  ឬតថ្មលថ្ន្ព្ទរយបញ្ញច ំាន្ការសង្ស័យេពស់ ឬមនិ្អាចអាចព្បមូលបាន្វញិ។  ការររំឹង្
ទ កថាន្ឹង្បាតប់ង្គ់ឺេពស់ ខទាុះបីជាចំន្ួន្រិតព្បាកែខៅមនិ្ទាន្ប់ាន្កំណតស់ព្ាបខ់រលខន្ុះកខ៏ោយ។ 

ឥណទាន្ខាតបង្៖់ ឥណទាន្តែលព្តូវបាន្ចាតថ់ាា កថ់ាជាការបាតប់ង្ ់ គឺខៅខរលតែលវាមនិ្អាចព្បមូលបាន្
មកវញិ ខហ្ើយការទូទាតស់ង្វញិអាចាន្ចំន្ួន្តិចតួច ឬព្បមូលមនិ្បាន្ខស្នុះ។ 

LGD គឺជាឥរោិបទថ្ន្ភារអាចបាតប់ង្ព់្បសិន្ខបើាន្ការេកខាន្សង្។ ធនាគារបា ន្ស់្នម ន្លកខេណឌ  LGD 
ខោង្តមព្បវតតិថ្ន្អព្តការព្បមូលព្តលបរ់ីអតិថិជ្ន្េកខាន្សង្។ គំរូ LGD ព្តូវបាន្រិចារណាខលើរចនាសមពន័្ធ
អទិភារថ្ន្ការទាមទារសំណង្ វស័ិយតែលអតិថិជ្ន្សថិតខៅ ចំណាយខលើការព្បមូលរីព្ទរយបញ្ញច ំ តែលជាតផ្ាក
មយួថ្ន្ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ ។ សព្ាបឥ់ណទាន្តែលការពារខោយព្ទរយអន្ បាតឥណទាន្ខធៀបន្ឹង្តថ្មលព្ទរយ
បញ្ញច ំ (“LTV”) គឺជាលកខេណឌ មយួកា ង្ការកំណត ់LGD។  ការបា ន្ស់្នម ន្ LGD    ព្តូវបាន្វាស់តវង្សព្ាបវ់ស័ិយ
ខផ្សង្ៗគាា  ខហ្ើយសព្ាបឥ់ណទាន្ខគហ្ោា ន្ គឺអាព្ស័យខលើការតព្បព្បួលតថ្មលអចលន្ព្ទរយ។ តថ្មលទាងំ្ខនាុះន្ឹង្
ព្តូវបាន្គណនាខោយអបបហារ ខោយតផ្អកខលើអព្តការព្បាកព់្បសិទធភារ។ 
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33.  ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

33.2 ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ  (ត) 

(ង្) ឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មល (ត) 
 ទិន្ាន្័យ ការសន្មត ន្ិង្បខចចកខទសខព្បើសព្ាប់ការវាយតថ្មលឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មល (ត) 

EAD តំណាង្ឲ្យតថ្មលសមត លយខៅខរលាន្ការេកខាន្សង្។ ធនាគារទាញយក EAD រីសមត លយបចច បបន្ា
របស់អតិថិជ្ន្ ន្ិង្ភារអាចតព្បព្បួលខលើសមត លយបចច បបន្ារីការបង្ស់ង្ តែលអន្ ញ្ញា តតមកិចចសន្ោ ន្ិង្ខកើត
ខចញរីការបង្រ់លំស់។ EAD ថ្ន្ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ  គឺតថ្មលខោង្ែ លខៅខរលាន្ការេកខាន្សង្។ សព្ាប់
កាតរវកិចចឲ្យេចី EAD គឺសមត លយអនាគតតែលអាចែកខព្បើព្បាស់តមកិចចសន្ោ តែលព្តូវបាន្បា ន្ស់្នម ន្តមការ
សខង្ាតរីព្បវតតិ ន្ិង្ការរោករណ៍នាខរលខាង្ម េ។ សព្ាបព់្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ េលុះ EAD ព្តូវបាន្កំណតខ់ោយ
គំរូថ្ន្សមត លយតែលអាចខកើតខ ើង្ខៅខរលខវោខផ្សង្គាា ខោយខព្បើបខចចកខទសសថិតិ។ 

 ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ តែលាន្ឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មល 

ខៅកាលបរខិចេទរាយការណ៍ន្ីមយួៗ     ធនាគារវាយតថ្មលថាខតើព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ តែលបាន្កតព់្តតមរលំស់
ថ្ថលខែើម ន្ិង្បំណ លហិ្រញ្ា វតថ តែលបាន្កតព់្តតម FVOCI ាន្ឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មល ឬខទ (តែលព្តូវបាន្កំណតជ់ា 
“ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ ែំណាកក់ាលទី 3”។  ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ ព្តូវបាន្ចាតទ់ កថាាន្ឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មលខៅ
ខរលតែលព្រឹតតិការណ៍មយួ   ឬខព្ចើន្បាន្ខកើតខ ើង្      តែលនាឲំ្យាន្ផ្លប ុះពាល់ជាអវជិ្ជាន្ខៅខលើលំហូ្រ
ទឹកព្បាកន់ាខរលអនាគតតែលររំឹង្ទ កថ្ន្ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ ។ 

 ភ្ស័ត តង្តែលបញ្ញជ កថ់ាព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ ាន្ឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មលរមួាន្ៈ 

• ការយឺតោវ ឬការមនិ្ទូទាតស់ង្របស់កូន្បំណ ល 
• ការខរៀបចំខ ើង្វញិនូ្វលកខេណឌ ទូទាតស់ង្ តែលធនាគារមនិ្បាន្ររំឹង្ទ ក 
• ការបង្កា ញថាកូន្បំណ ល ឬអាកឱ្យេចីន្ឹង្កសយ័ធន្ 
• ការផ្លល ស់បតូរអវជិ្ជាន្កា ង្ស្នថ ន្ភារទូទាតរ់បស់អាកេចី ឬអាកឱ្យេចី 
• ការបាតេ់លួន្រីទីផ្ារសកមមសព្ាបភ់ាគហ្  ន្ ឬ 
• ទិន្ាន្យ័តែលអាចអខង្ាតបាន្ បង្កា ញថាាន្ការថយច ុះតែលអាចវាស់តវង្បាន្ខៅកា ង្លំហូ្រស្នចព់្បាកត់ែល

ររំឹង្ទ ករីព្កុមថ្ន្ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ ។ 

ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ តែលបាន្ខរៀបចំខ ើង្វញិ 

ព្បសិន្ខបើលកខេណឌ ថ្ន្ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ ព្តូវបាន្ចរចា ឬតកតព្មូវ ឬព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ តែលាន្ព្ស្នប ់ព្តូវ
បាន្ជ្ំន្ួសខោយព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ ថមី ខោយស្នរស្នថ ន្ភារលំបាកតផ្ាកហិ្រញ្ា វតថ របស់អតិថិជ្ន្ ខនាុះការវាយ
តថ្មលព្តូវបាន្ខធវើខ ើង្ ខែើមបវីាយតថ្មលថាខតើព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ គួរតតព្តូវឈបទ់ទួលស្នា ល់ ឬខទ ខហ្ើយ ECL ព្តូវ
បាន្វាស់តវង្ែូចខាង្ខព្កាម៖ 



ធនាគារ រយួល ី(ពេមបូឌា) ម.រ  

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាប់ការយិបរពិចេទខែលបានបញ្ចប់ ថ្ថៃទី ៣១ ខេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២១ 

របាយការណ៍គ្េចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 84 |ទ្ាំ ព័ រ    

33.  ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

33.2 ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ  (ត) 

(ង្) ឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មល (ត) 
 ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ តែលបាន្ខរៀបចំខ ើង្វញិ (ត) 

• ព្បសិន្ខបើការខរៀបចំខ ើង្វញិ        មនិ្នាឲំ្យឈបទ់ទួលស្នា ល់ព្ទរយសកមមតែលាន្ព្ស្នបខ់ទ     ខនាុះលំហូ្រ
ទឹកព្បាកត់ែលររំឹង្ទ កថាខកើតាន្រីព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ តែលបាន្តកតព្មូវ ព្តូវបាន្បញ្ចូ លខៅកា ង្ការ
គណនាកង្វុះខាតថ្ន្ស្នចព់្បាករ់ីព្ទរយសកមមតែលាន្ព្ស្នប។់  

• ព្បសិន្ខបើការខរៀបចំខ ើង្វញិ      នាឲំ្យាន្ការឈបទ់ទួលស្នា ល់ព្ទរយសកមមតែលាន្ព្ស្នប់       ខនាុះតថ្មល
សមព្សបររំឹង្ទ កថ្ន្ព្ទរយសកមមថមីខនាុះ ព្តូវបាន្ចាតទ់ កជាលំហូ្រទឹកព្បាកច់ ង្ខព្កាយទទួលបាន្រីព្ទរយ
សកមមហិ្រញ្ា វតថ បចច បបន្ា ខៅខរលតែលឈបទ់ទួលស្នា ល់។ ចំន្ួន្ទឹកព្បាកខ់ន្ុះព្តូវបាន្បញ្ចូ លខៅកា ង្ការ
គណនាកង្វុះខាតស្នចព់្បាករ់ីព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ បចច បបន្ា តែលព្តូវបាន្ខធវើអបបហាររីកាលបរខិចេទររំឹង្ទ ក
ថ្ន្ការឈបទ់ទួលស្នា ល់ ខៅកាលបរខិចេទរាយការណ៍ ខោយខព្បើអព្តការព្បាកព់្បសិទធភារខែើមថ្ន្ព្ទរយ
សកមមហិ្រញ្ា វតថ បចច បបន្ា។ 

ឥណទាន្មយួព្តូវបាន្ចរចាខ ើង្វញិ ខោយស្នរតតស្នថ ន្ភារកាន្ោ់ បយឺ់ន្ថ្ន្លកខេណឌ របស់អាកេចី ជាធមមតវា
ព្តូវបាន្ចាតទ់ កជាឥណទាន្តែលាន្ឱ្ន្ភារ ល ុះព្តតតាន្ភ្សត តង្តែលបង្កា ញថាហាន្ិភ្យ័ខន្ុះមនិ្ទទួល
រង្ផ្លប ុះខលើលំហូ្រស្នចព់្បាកត់មកិចចសន្ោតែលបាន្កាតប់ន្ថយោ ង្ខាល ងំ្ ខហ្ើយកម៏និ្ាន្ន្ិយត័ករខផ្សង្
ខទៀតថ្ន្ឱ្ន្ភារតថ្មលខនាុះខទ។ ខលើសរីខន្ុះខទៀត ឥណទាន្តែលហ្ួសកាលកំណតខ់លើស 90ថ្ថៃ ឬខព្ចើន្ជាង្ខន្ុះ 
ព្តូវបាន្ចាតទ់ កជាឥណទាន្តែលាន្ឱ្ន្ភារ ខបើខទាុះបីជាការកំណតត់មបទបបញ្ាតតិាន្ភារេ សគាា កខ៏ោយ។ 

   ការបង្កា ញថ្ន្សំវធិាន្ធន្សព្ាប់ ECL ខៅកា ង្របាយការណ៍ស្នថ ន្ភារហិ្រញ្ា វតថ  

សំវធិាន្ធន្ការខាតបង្ច់ំខពាុះព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ តែលវាស់តវង្តមរលំស់ថ្ថលខែើម ព្តូវែកខចញរីតថ្មលខោង្ថ្ន្
ព្ទរយសកមមសរ ប ។  

   ការល បខចាល 

តថ្មលខោង្សរ បរបស់ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ  ព្តូវបាន្ល បខចាល ខៅខរលតែលធនាគារមនិ្ាន្ការររំឹង្ទ ក                 
សមខហ្ត ផ្លរីភារតែលអាចព្បមូលបាន្មកវញិនូ្វព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ ទាងំ្ព្សុង្ ឬតផ្ាកមយួថ្ន្ព្ទរយ។ 
សព្ាបអ់តិថិជ្ន្ជាឯកតតជ្ន្ ធនាគារាន្ខគាលន្ខោបាយល បខចាលតថ្មលខោង្សរ ប ខោយតផ្អកខលើបទ
រិខស្នធន្ព៍្បវតតិស្នស្រសតថ្ន្ការព្បមូលបាន្មកវញិថ្ន្ព្ទរយព្សខែៀង្គាា ។  ចំខពាុះអតិថិជ្ន្ជាន្ីតិប គាល ធនាគារខធវើ
ការវាយតថ្មលន្ីមយួៗតផ្អកខលើខរលខវោ ន្ិង្បរាិណថ្ន្ការល បខចាល ខោយតផ្អកខលើថាខតើាន្ការររំឹង្ទ កថ្ន្
ព្បមូលបាន្មកវញិ។        ធនាគារមនិ្ររំឹង្ថាន្ឹង្ាន្ការព្បមូលបាន្មកវញិរីចំន្ួន្ទឹកព្បាកត់ែលល បខចាលខ ើ
យ។ ខទាុះជាោ ង្ណាកខ៏ោយ ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ តែលព្តូវបាន្ល បខចាល ខៅតតអាចព្តូវបាន្អន្ វតតតម
សកមមភារខែើមបអីន្ វតតតមន្ីតិវធិីរបស់ធនាគារខែើមបកីា ង្ការព្បមូលមកវញិថ្ន្ចំន្ួន្តែលខៅជ្ំពាក។់  
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33.  ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

33.2 ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ  (ត) 
(ង្) ឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មល (ត) 

 ការល បខចាល (ត) 

ទឹកព្បាកព់្បមូលបាន្មកវញិខលើចំន្ួន្តែលបាន្ល បខចញរីបញ្ជ ី    ព្តូវបញ្ចូ លខៅកា ង្េាង្ ់     “ការខាតបង្ស់ ទធរី
ឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មលឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ” ខៅកា ង្ចំខណញ ឬខាត។ 

(ច) រលំស់ថ្ថលខែើម និ្ង្តថ្មលខោង្ែ ល 

‘រលំស់ថ្ថលខែើម’ របស់ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ  ឬបំណ លហិ្រញ្ា វតថ  គឺជាចំន្ួន្តែលព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ  ឬបំណ ល
ហិ្រញ្ា វតថ  ព្តូវបាន្វាស់តវង្ខៅខរលទទួលស្នា ល់ជាខលើកែំបូង្ ែកការទូទាតស់ង្ព្បាកខ់ែើម បូក ឬែករលំស់បង្ារ 
ខោយខព្បើអព្តការព្បាកព់្បសិទធភារ ចំខពាុះភារេ សគាា រវាង្ចំន្ួន្តែលទទួលស្នា ល់ជាខលើកែំបូង្ ន្ិង្ចំន្ួន្ខៅ
ខរលែល់កាលកំណត ់ ន្ិង្ព្តូវខធវើន្ិយត័ភារចំខពាុះសំវធិាន្ធន្ខលើការខាតបង្ឥ់ណទាន្តែលបាន្ររំឹង្ទ ក
ចំខពាុះព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ ។  

‘តថ្មលខោង្ែ លរបស់ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ ’ គឺជារលំស់ថ្ថលខែើមរបស់ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ  ម ន្ខរលតកតព្មូវ        
សំវធិាន្ធន្សព្ាបក់ារខាតបង្ឥ់ណទាន្តែលបាន្ររំឹង្ទ ក។ 

33.3 ស្នចព់្បាក ់ន្ិង្ស្នចព់្បាកស់មមូល 

ស្នចព់្បាក ់ ន្ិង្ស្នចព់្បាកស់មមូលរមួាន្ ស្នចព់្បាកក់ា ង្ថ្ែ ន្ិង្សមត លយធនាគារ ន្ិង្ព្បាកប់ខញ្ា ើខៅធនាគារ 
តែលាន្កាលវស្នន្តខៅខរលតមាល់ែំបូង្ាន្រយៈខរល 3តេ  ឬតិចជាង្ ន្ិង្ការវនិ្ិខោគរយៈខរលេលី  ន្ិង្តែល
អាចបតូរជាស្នចព់្បាកខ់រលណាកប៏ាន្ខោយាន្ហាន្ិភ្យ័តិចតួចចំខពាុះការផ្លល ស់បតូរតថ្មល។ 

33.4 ព្បាកប់ខញ្ា ើ ន្ិង្ព្បាកត់មាល់ខៅធនាគារខផ្សង្ៗ 
ព្បាកប់ខញ្ា ើ ន្ិង្ព្បាកត់មាល់ខៅធនាគារ     ព្តូវបាន្កតព់្តតមតថ្មលខែើមរលំស់ខៅកា ង្របាយការណ៍ស្នថ ន្ភារហិ្រញ្ា
វតថ  ែកការខាតបង្ឥ់ណទាន្តែលររំឹង្ទ ក។ 

33.5 ឥណទាន្ ន្ិង្ប ខរព្បទាន្  
“ឥណទាន្ ន្ិង្ប ខរព្បទាន្”  តែលបង្កា ញខៅកា ង្របាយការណ៍ស្នថ ន្ភារហិ្រញ្ា វតថ    រមួបញ្ចូ លឥណទាន្    ន្ិង្
ប ខរព្បទាន្ តែលព្តូវបាន្វាស់តវង្តមរលំស់ថ្ថលខែើម។  ឥណទាន្ ន្ិង្ប ខរព្បទាន្ព្តូវបាន្វាស់តវង្ខលើកែំបូង្តម
តថ្មលសមព្សប បូកចំណាយព្បតិបតតិការតែលខកើតខ ើង្ខោយផ្លា ល់ ខហ្ើយនាខរលបនាា បព់្តូវកតព់្តតមរលំស់
ថ្ថលខែើមខោយខព្បើវធិីស្នស្រសតអព្តការព្បាកព់្បសិទធភារ ែកការខាតបង្ឥ់ណទាន្តែលររំឹង្ទ ក។  
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33.  ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

33.6 ខែើមទ ន្-ភាគហ្  ន្ធមមត 

ថ្ថលខែើមខកើតខ ើង្ខោយផ្លា ល់រីការខបាុះផ្ាយភាគហ្  ន្ធមមត ែកផ្លប ុះពាល់ថ្ន្រន្ធព្តូវបាន្ទទួលស្នា ល់ខោយ
កាតរ់ីមូលធន្។ 

33.7  ព្ទរយ ន្ិង្បរកិាខ រ 
(ក) ការទទួលស្នា ល់ និ្ង្ការវាស់តវង្ 

តផ្ាកថ្ន្ព្ទរយ ន្ិង្បរកិាខ រ ព្តូវបាន្កតព់្តតមវធិីស្នស្រសតថ្ថលខែើម ែករលំស់បង្ារ ន្ិង្ការខាតបង្ប់ង្ារខលើឱ្ន្ភារថ្ន្
តថ្មលបង្ារព្បសិន្ខបើាន្។  

ខៅខរលតផ្ាកថ្ន្ព្ទរយ ន្ិង្បរកិាខ រាន្អាយ កាលខព្បើព្បាស់េ សៗគាា  ធាត ទាងំ្ខនាុះព្តូវបាន្ ចាតទ់ កជាតផ្ាកខផ្សង្ៗ 
(សាសធាត ចមបង្ៗ) ថ្ន្ព្ទរយ ន្ិង្បរកិាខ រ។ 

ចំខណញ ឬខាតរីការលកខ់ចញថ្ន្ព្ទរយ ន្ិង្បរកិាខ រណាមយួ ព្តូវបាន្គណនាខោយខព្បៀបខធៀបតថ្មលលកខ់ចញ
ជាមយួតថ្មលខោង្ថ្ន្ព្ទរយ ន្ិង្បរកិាខ រ ខហ្ើយទទួលស្នា ល់ជាព្បាកច់ំខណញស ទធ ខៅកា ង្របាយការណ៍ចំខណញ ឬ
ខាត។ 

(េ) ការចំណាយបនាា ប ់

ថ្ថលខែើមថ្ន្ការផ្លល ស់បតូរធាត មយួថ្ន្ព្ទរយ ន្ិង្បរកិាខ រតែលបាន្ទទួលស្នា ល់រចួមកខហ្ើយព្តូវបាន្បូកបញ្ចូ លខៅកា ង្
តថ្មលខោង្ថ្ន្តផ្ាកខនាុះ ព្បសិន្ខបើវាអាចាន្លទធភារផ្តល់នូ្វអតថព្បខោជ្ន្ខ៍សែាកិចចនាខរលអនាគតែល់        
ព្កុមហ្  ន្ ខហ្ើយតថ្មលរបស់វាអាចវាស់តវង្បាន្ខោយភារខជ្ឿជាក ់។ តថ្មលខោង្ថ្ន្ធាត  តែលបាន្ជ្ំន្ួសខនាុះព្តូវ
បាន្ល បខចាល ។ រាល់ចំណាយកា ង្ការតថទាពំ្បចាថំ្ថៃខផ្សង្ៗ ព្តូវបាន្ទទួលស្នា ល់ខៅកា ង្របាយការណ៍ចំខណញ 
ឬខាតកា ង្ការយិបរខិចេទតែលបាន្ខកើតខ ើង្ ។ 

(គ) រលំស់ 

រលំស់ ព្តូវបាន្គណនាខែើមបកីាតខ់ចាលថ្ថលខែើមថ្ន្ព្ទរយសកមម ន្ិង្បរកិាខ រែកតថ្មលកាកសំណល់បា ន្ស់្នម ន្ តម
មូលោា ន្រលំស់ខថរខលើអាយ កាលខព្បើព្បាស់បា ន្ស់្នម ន្។ អាយ កាលរលំស់ាន្ែូចខាង្ខព្កាម៖ 

ខព្គឿង្សង្កា រមឹ ន្ិង្ខព្គឿង្បំពាក ់ 60តេ 
បរកិាខ រ 36តេ-60តេ 
បរកិាខ រក ំរយូទរ័ 36តេ 
ព្ទរយខផ្សង្ៗ 60តេ 

 
ព្បសិន្ខបើាន្ការតកតព្បជាស្នរវន្តខៅខលើអព្តរលំស់ អាយ កាលខព្បើព្បាស់ តថ្មលខៅសល់ថ្ន្ព្ទរយ ន្ិង្បរកិាខ រ
ខនាុះរលំស់ព្តូវបាន្កំណតខ់ ើង្វញិខែើមបឆីល ុះបញ្ញច ំង្នូ្វការបា ន្ស់្នម ន្ថមី។ 
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33.  ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

33.8 ព្ទរយសកមមអរបូ ី

ព្ទរយសកមមអរូបី រមួាន្ អាជ្ាបណ័ណ កមមវធិីក ំរយូទរ័  ន្ិង្ថ្ថលខែើមែថ៏្ទខទៀត ព្តូវបាន្កំណតខ់ោយតថ្មលខែើមែក
រលំស់បង្ារ ន្ិង្ឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មលបង្ារព្បសិន្ខបើាន្។  

ព្ទរយសកមមអរូបីព្តូវបាន្រលំស់ខៅតមអាយ កាល      ខព្បើព្បាស់បា ន្ស់្នម ន្រយៈខរល 60តេ ខោយខព្បើវធិីស្នស្រសតថ្ន្
ការរលំស់ខថរ។ ព្បសិន្ខបើាន្ការតកតព្បជាស្នរវន្តខៅខលើអព្តរលំស់ អាយ កាលខព្បើព្បាស់ តថ្មលខៅសល់ថ្ន្ព្ទរយ
សកមមអរូបីខនាុះរលំស់ព្តូវបាន្កំណតខ់ ើង្វញិខែើមបឆីល ុះបញ្ញច ំង្នូ្វការបា ន្ស់្នម ន្ថមី។ 

33.9 ឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មលថ្ន្ព្ទរយសកមមមនិ្តមន្ហិ្រញ្ា វតថ  

នាកាលបរខិចេទរាយការណ៍ន្ីមយួៗ ធនាគាររិន្ិតយតថ្មលខោង្ថ្ន្ព្ទរយសកមមមនិ្តមន្ហិ្រញ្ា វតថ  ខែើមបកីំណត់
សញ្ញា ណថ្ន្ឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មល។ កា ង្ករណីតែលាន្កតត ទាងំ្ខនាុះខកើតខ ើង្ចំន្ួន្ថ្ន្ព្ទរយសកមម តែលអាច
ព្បមូលបាន្វញិន្ឹង្ព្តូវបាន្បា ន្ស់្នម ន្។ 

សព្ាបក់ារខធវើខតសតឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មល ព្ទរយសកមមព្តូវបាន្ោកប់ញ្ចូ លគាា ជាព្កុម តែលអាចបខង្ាើតស្នចព់្បាកតូ់ច
បំផ្ តរីការបន្តការខព្បើព្បាស់ ខោយមនិ្រឹង្តផ្អកខាល ងំ្ខលើលំហូ្រស្នចព់្បាកថ់្ន្ព្ទរយសកមមែថ្ទខទៀត ឬព្កុមព្ទរយ
សកមមែថ្ទខទៀត ខៅកាតថ់ា (“ឯកតបខង្ាើតស្នចព់្បាក”់)។ 

តថ្មលតែលអាចព្បមូលមកវញិបាន្ថ្ន្ព្ទរយសកមម ឬឯកតបខង្ាើតស្នចព់្បាក ់គឺជាតថ្មលតែលេពស់ជាង្ខគថ្ន្តថ្មលខព្បើ
ព្បាស់ ន្ិង្តថ្មលសមព្សបែកតថ្មលខែើមកា ង្ការលកខ់ចញតថ្មលខព្បើព្បាស់ គឺអាព្ស័យខលើការបា ន្ស់្នម ន្នូ្វលំហូ្រ
ស្នចព់្បាកន់ាខរលអនាគតអបបហារខៅតថ្មលបចច បបន្ា ខោយខព្បើព្បាស់អព្តអបបហារម ន្ែករន្ធ តែលឆល ុះបញ្ញជ ំង្
រីការបា ន្ព់្បាណទីផ្ារបចច បបន្ាថ្ន្តថ្មលខរលខវោ ន្ិង្ហាន្ិភ្យ័ជាកោ់ក ់សព្ាបព់្ទរយសកមមទាងំ្ខនាុះ ឬឯក
តបខង្ាើតស្នចព់្បាក។់ 

ការខាតបង្ខ់លើឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មល ព្តូវបាន្ទទួលស្នា ល់ព្បសិន្ខបើតថ្មលខោង្ាន្ចំន្ួន្ខលើសរីតថ្មល តែលអាច
ព្បមូលបាន្វញិថ្ន្ឯកតបខង្ាើតស្នចព់្បាក។់ 

33.10 កមច ីន្ិង្ព្បាកប់ខញ្ា ើរអីតិថិជ្ន្ ន្ិង្ធនាគារ 

ព្បាកក់មច ីន្ិង្ព្បាកប់ខញ្ា ើរីអតិថិជ្ន្ ន្ិង្ធនាគារ ព្តូវបាន្វាស់តវង្ែំបូង្តមតថ្មលសមព្សប ែកថ្ថលខែើមព្បតិបតតិការ
បតន្ថមខោយផ្លា ល់ ន្ិង្វាស់តវង្ បនាា បត់មរលំស់ថ្ថលខែើម ខោយខព្បើព្បាស់វធិីស្នស្រសតការព្បាកព់្បសិទធភារ។ 

ព្បាកក់មចពី្តូវបាន្ចាតទ់ កជាបំណ លរយៈខរលេលី ខលើកតលង្តតធនាគារាន្សិទធិគាម ន្លកខេណឌ កា ង្ការរន្ោខរល
ថ្ន្ការទូទាតប់ំណ លោ ង្តិច 12 តេបនាា បរ់ីការយិបរខិចេទរាយការណ៍។ 
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33.  ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

33.11 សំវធិាន្ធន្ 

សំវធិាន្ធន្ព្តូវបាន្ទទួលស្នា ល់ខៅកា ង្របាយការណ៍ស្នថ ន្ភាររហិ្រញ្ា វតថ  ខៅខរលតែលធនាគារាន្កាតរវកិចច
តមផ្លូវចាប ់ឬកាតរវកិចចព្បខោលនាខរលបចច បបន្ា តែលជាលទធផ្លថ្ន្ព្រឹតិតការណ៍កន្លង្ផ្ តខៅ ខហ្ើយវាាន្លទធ
ភារតែលតព្មូវឲ្យាន្លំហូ្រខចញនូ្វអតថព្បខោជ្ន្ខ៍សែាកិចច កា ង្ការបំខរញនូ្វកាតរវកិចចខនាុះ ខហ្ើយន្ឹង្ចំន្ួន្
តែលព្តូវបាន្ខគបា ន្ព់្បាណខោយភារខជ្ឿជាក។់ សំវធិាន្ធន្ព្តូវបាន្វាស់តវង្តមតថ្មលទីផ្ារបចច បបន្ាថ្ន្ចំណាយ
តែលររំឹង្ថាន្ឹង្ព្តូវទូទាតន់ាខរលអនាគត ខែើមបបីំខរញកាតរវកិចចខោយខព្បើអព្តម ន្បង្រ់ន្ធតែលឆល ុះបញ្ញច ំង្រីការ
បា ន្ស់្នម ន្ថ្ន្តថ្មលខរលខវោ កា ង្លកខេណឌ ទីផ្ារបចច បបន្ា ន្ិង្ហាន្ិភ្យ័ជាកោ់កច់ំខពាុះបំណ លទាងំ្ខនាុះ។  ការ
ខកើន្ខ ើង្សំវធិាន្ធន្ខោយស្នររយៈខរល គឺព្តូវបាន្ទទួលស្នា ល់ជាថ្ថលខែើមហិ្រញ្ាបបទាន្។ 

33.12  អតថព្បោជ្ន្រ៍បស់ន្ិខោជ្តិ 

(ក) អតថព្បោជ្ន្៍របស់និ្ខោជិ្តរយៈខរលេលី 

អតថព្បខោជ្ន្ន៍្ិខោជ្ិតរយៈខរលេលី ព្តូវបាន្ចាតទ់ កជាចំណាយខៅខរលន្ិខោជ្ិតផ្ដល់ខសវាកមមពាករ់ន័្ធ។ 
បំណ ល ព្តូវបាន្ទទួលស្នា ល់ខលើចំន្ួន្តែលររំឹង្ថាន្ឹង្ព្តូវទូទាត ់ ព្បសិន្ខបើធនាគារាន្កាតរវកិចចផ្លូវចាប ់ ឬ
ព្បខោលកា ង្ការទូទាតច់ំន្ួន្ខន្ុះ តែលជាលទធផ្លថ្ន្ខសវាកមមតែលបាន្ផ្តល់រចួខោយន្ិខោជ្ិត ខហ្ើយកាតរវកិចច
ទូទាតអ់ាចបា ន្ស់្នម ន្ខោយភារខជ្ឿជាក។់ 

(េ) អតថព្បខោជ្ន្និ៍្ខោជិ្តរយៈខរលតវង្ខផ្សង្ៗ 

កាតរវកិចចទូទាតស់ ទធរបស់ធនាគារខៅខលើអតថព្បខោជ្ន្រ៍យៈខរលតវង្របស់ន្ិខោជ្ិត គឺជាចំន្ួន្ទឹកព្បាកថ់្ន្អតថ
ព្បខោជ្ន្ត៍ែលន្ិខោជ្ិតទទួលបាន្រីការផ្តល់ខសវាកមមរបស់េលួន្កា ង្អំ  ង្ខរលបចច បបន្ា ន្ិង្អតីតកាល។ អតថ
ព្បខោជ្ន្ខ៍ន្ុះ ព្តូវបាន្ខធវើអបបហាខែើមបកីំណតត់ថ្មលបចច បបន្ា។ ការវាស់តវង្ខ ើង្វញិព្តូវបាន្ទទួលស្នា ល់កា ង្ 
ចំខណញ ឬខាតកា ង្អំ  ង្ខរលតែលបាន្ខកើតខ ើង្។ 

33.13  ចំណូលការព្បាក ់ន្ិង្ចណំាយការព្បាក ់

ចំណូលការព្បាក ់ន្ិង្ចំណាយការព្បាកព់្តូវបាន្ទទួលស្នា ល់ខៅកា ង្ចំខណញ ឬខាត ខោយខព្បើវធិីស្នស្រសតការព្បាក់
ព្បសិទធភារ។  “អព្តការព្បាកព់្បសិទធភារ” គឺជាអព្តតែលអាចខធវើអបបហារស្នចព់្បាកត់ែលររំឹង្ថាន្ឹង្ទូទាត ់ឬន្ឹង្
ព្តូវទទួល តមរយៈអាយ កាលររំឹង្ទ ករបស់ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ ខនាុះ ឲ្យមកខសមើន្ឹង្៖ 

• តថ្មលខោង្ែ លរបស់ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ  ឬ  

• រលំស់តថ្មលខែើមរបស់បំណ លហិ្រញ្ា វតថ ។ 
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33.  ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

33.13 ចំណូលការព្បាក ់ន្ិង្ចណំាយការព្បាក ់(ត) 

ការគណនាអព្តការព្បាកព់្បសិទធភារ រមួបញ្ចូ លនូ្វថ្ថលខែើមព្បតិបតតិការ ន្ិង្កថ្ព្មទាងំ្អស់តែលបាន្បង្ ់ ឬទទួល 
តែលជាតផ្ាកថ្ន្អព្តការព្បាកព់្បសិទធភារ។  ថ្ថលខែើមព្បតិបតតិការរមួាន្ ការចំណាយបតន្ថមតែលពាករ់ន័្ធផ្លា ល់ខៅ
ន្ឹង្ការទិញ ឬការខបាុះផ្ាយព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ  ឬបំណ លហិ្រញ្ា វតថ ។ 

អព្តការព្បាកព់្បសិទធភាររបស់ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ  ឬបំណ លហិ្រញ្ា វតថ  ព្តូវបាន្គណនាខៅខរលទទួលស្នា ល់
ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ  ឬបំណ លហិ្រញ្ា វតថ ជាខលើកែំបូង្។  កា ង្ការគណនាចំណូលការព្បាក ់ន្ិង្ចំណាយការព្បាក ់អ
ព្តការព្បាកព់្បសិទធភារព្តូវបាន្ខព្បើតផ្អកខលើតថ្មលខោង្ែ លរបស់ព្ទរយសកមម (ខៅខរលតែលព្ទរយសកមមមនិ្ព្តូវ
បាន្ចាតទ់ កថាាន្ឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មល) ឬរលំស់ថ្ថលខែើមថ្ន្បំណ ល។   អព្តការព្បាកព់្បសិទធភារព្តូវខធវើការតកតព្បខ ើង្
វញិ ខោយការបា ន្ស់្នម ន្ខ ើង្វញិនូ្វលំហូ្រទឹកព្បាករ់បស់ឧបករណ៍ហិ្រញ្ា វតថ តែលាន្អព្តការព្បាកត់ព្បព្បួល 
ខែើមបឆីល ុះបញ្ញច ំង្រីការផ្លល ស់បតូររបស់អព្តការព្បាកទ់ីផ្ារ។ 

ចំខពាុះព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ តែលាន្ឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មល បនាា បរ់ីបាន្ទទួលស្នា ល់ជាខលើកែំបូង្ ចំណូលការព្បាកព់្តូវ
បាន្គណនាខោយខព្បើអព្តការព្បាកព់្បសិទធភារ តផ្អកខលើរលំស់ថ្ថលខែើមរបស់ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ ។ ព្បសិន្ខបើ
ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ តលង្ាន្ឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មល ខនាុះការគណនាការព្បាកព់្តូវតផ្អកខលើមូលោា ន្តថ្មលែ លវញិ។ 

ចំខពាុះព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ តែលាន្ឱ្ន្ភារថ្ន្តថ្មល ចាបត់ងំ្រីទទួលស្នា ល់ជាខលើកែំបូង្ ចំណូលការព្បាកព់្តូវ
បាន្គណនាខោយខព្បើអព្តការព្បាកព់្បសិទធភារតែលព្តូវបាន្តកតព្មូវនូ្វហាន្ិភ្យ័ តផ្អកខលើរលំស់ថ្ថលខែើមថ្ន្ព្ទរយ
សកមមហិ្រញ្ា វតថ ខនាុះ។ ការគណនាចំណូលការព្បាកខ់ន្ុះ មនិ្ព្តូវបតូរខៅមូលោា ន្តថ្មលែ លវញិខនាុះខទ ខទាុះបីជា                          
ហាន្ិភ្យ័ឥណទាន្របស់ព្ទរយសកមមខនាុះ ាន្ភារព្បខសើរកខ៏ោយ។ 

33.14 កថ្ព្ម ន្ិង្ខជ្ើង្ស្នរ  

ចំណូល ន្ិង្ចំណាយកថ្ព្ម ន្ិង្ខជ្ើង្ស្នរ តែលជាតផ្ាកថ្ន្អព្តការព្បាកព់្បសិទធភារ របស់ព្ទរយសកមមហិ្រញ្ា វតថ  ន្ិង្
បំណ លហិ្រញ្ា វតថ  ព្តូវបាន្រមួបញ្ចូ លខៅកា ង្អព្តការព្បាកព់្បសិទធភារ។ 

ចំណូលកថ្ព្ម ន្ិង្ខជ្ើង្ស្នរខផ្សង្ខទៀត    រមួបញ្ចូ លទាងំ្ថ្ថលខសវាកមម      ព្តូវបាន្ទទួលស្នា ល់ខៅខរលបាន្បំខរញ
ខសវាកមម។  
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33.  ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

33.15  ភ្តិសន្ោ 
  ធនាគារវាយតថ្មលថាខតើកិចចសន្ោាន្ ឬាន្ភ្តិសន្ោជ្ួលខៅខរលចាបខ់ផ្តើមកិចចសន្ោ។ ធនាគារទទួលស្នា ល់

សិទធិខព្បើព្បាស់ព្ទរយ ន្ិង្បំណ លភ្តិសន្ោតែលព្តូវគាា ន្ឹង្កិចចព្រមខព្រៀង្ភ្តិសន្ោទាងំ្អស់តែលេលួន្ជាអាកជ្ួល
ខលើកតលង្តតភ្តិសន្ោរយៈខរលេលី (កំណតថ់ាជាកិចចសន្ោភ្តិសន្ោតែលាន្រយៈខរលជ្ួល12តេ ឬតិចជាង្
ខន្ុះ) ន្ិង្ការជ្ួលព្ទរយកា ង្តថ្មលទាប។ ចំខពាុះកិចចសន្ោភ្តិសន្ោទាងំ្ខន្ុះ ធនាគារន្ឹង្ទទួលស្នា ល់ការទូទាត ់   
ភ្តិសន្ោជាចំណាយព្បតិបតតិការខោយឈរខលើមូលោា ន្ខថរខលើលកខេណឌ ថ្ន្ភ្តិសន្ោ ខលើកតលង្តតមនិ្ាន្
មូលោា ន្ជាព្បរន័្ធខផ្សង្ខទៀតតំណាង្ឱ្យខរលខវោតែលផ្លព្បខោជ្ន្ខ៍សែាកិចចរីព្ទរយសកមមភ្តិសន្ោ ព្តូវ
បាន្ខព្បើព្បាស់។ 

 បំណ លភ្តិសន្ោ ព្តូវបាន្វាស់ែំបូង្តមតថ្មលបចច បបន្ាថ្ន្ការជ្ួលតែលមនិ្ព្តូវបាន្បង្ខ់ៅកាលបរខិចេទចាបខ់ផ្តើម
ខោយព្តូវអបបហារខោយខព្បើអព្តការព្បាកជ់ាកត់សតង្ខៅកា ង្ភ្តិសន្ោ។ ព្បសិន្ខបើអព្តខន្ុះមនិ្អាចកំណត់
បាន្ ធនាគារន្ឹង្ខព្បើព្បាស់អព្តព្បាកក់មចបីតន្ថមរបស់េលួន្។ 

  បំណ លភ្តិសន្ោ ព្តូវបាន្បង្កា ញខៅជ្ួរោចខ់ោយត កខៅកា ង្របាយការណ៍ស្នថ ន្ភារហិ្រញ្ា វតថ ។ 

    បំណ លភ្តិសន្ោ   ព្តូវបាន្វាស់ជាបន្តបនាា បខ់ោយការបខង្ាើន្តថ្មលខោង្ តែលឆល ុះបញ្ញច ំង្រីការព្បាកខ់លើបំណ ល
ភ្តិសន្ោ (ខោយខព្បើអព្ត ការព្បាកព់្បសិទធភារ) ន្ិង្ខោយកាតប់ន្ថយតថ្មលខោង្តែលព្តូវយកមកឆល ុះបញ្ញច ំង្រី
ការទូទាតភ់្តិសន្ោ។  

  សិទធិខព្បើព្បាស់ព្ទរយរមួាន្ការវាស់តវង្ែំបូង្ថ្ន្បំណ លភ្តិសន្ោ ការទូទាតក់ារភ្តិសន្ោតែលខធវើខ ើង្ម ន្ ឬ
ខៅខរលចាបខ់ផ្តើម ន្ិង្ខៅថ្ថលខែើមែំបូង្ណាមយួ។ បនាា បម់ករួកវាព្តូវបាន្វាស់តវង្ខោយយកតថ្មលខែើមែករលំស់
បង្ារ ន្ិង្ការខាតបង្ខ់លើឱ្ន្ភារ។ 

  ខៅខរលណាតែលធនាគារាន្កាតរវកិចចចំខពាុះតថ្មលខែើមកា ង្ការរោំយ    ន្ិង្ែកហូ្តព្ទរយសកមមភ្តិសន្ោ
ជ្ួសជ្ លទីតងំ្តែលវាាន្ទីតងំ្ ឬស្នដ រខ ើង្វញិនូ្វព្ទរយសកមមមូលោា ន្ខៅន្ឹង្លកខេណឌ តែលតព្មូវខោយ
លកខេណឌ ថ្ន្ភ្តិសន្ោ សំវធិាន្ធន្ព្តូវបាន្ទទួលស្នា ល់ន្ិង្វាស់តវង្ខព្កាម CIAS 37។ ការចំណាយព្តូវបាន្រាប់
បញ្ចូ លសិទធិខព្បើព្បាស់ព្ទរយសកមម។ 

  សិទធិខព្បើព្បាស់ព្ទរយសកមមព្តូវបាន្រលំស់កា ង្រយៈខរលេលីជាង្រយៈខរលជ្ួល ន្ិង្អាយ កាលខព្បើព្បាស់របស់ព្ទរយ
មូលោា ន្។ ព្បសិន្ខបើភ្តិសន្ោខផ្ារកមមសិទធិថ្ន្ព្ទរយមូលោា ន្ ឬថ្ថលខែើមថ្ន្សិទធិខព្បើព្បាស់ព្ទរយខនាុះវាន្ឹង្ឆល ុះ
បញ្ញច ំង្ថា ធនាគារររំឹង្ថាន្ឹង្ខព្បើជ្ខព្មើសទិញព្ទរយសកមមសិទធិខព្បើព្បាស់ព្ទរយព្តូវបាន្រលំស់ខលើអាយ កាលខព្បើ
ព្បាស់ថ្ន្ព្ទរយមូលោា ន្។ រលំស់ចាបខ់ផ្តើមរីកាលបរខិចេទចាបខ់ផ្តើមថ្ន្ការជ្ួល។ 

  ការបា ន្ស់្នម ន្អាយ កាលខព្បើព្បាស់សព្ាបអ់ំ  ង្ការយិបរខិចេទបចច បបន្ា ាន្ែូចខាង្ខព្កាម៖  

• អគារ ន្ិង្ស្នខាការោិល័យ 10 ឆ្ា  ំន្ិង្ 5 ឆ្ា  ំខរៀង្គាា ។ 
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33. ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ (ត) 

33.15  ភ្តិសន្ោ (ត) 

 សិទធិខព្បើព្បាស់ព្ទរយសកមមព្តូវបាន្បង្កា ញមយួបនាា តោ់ចខ់ោយត កកា ង្របាយការណ៍ស្នថ ន្ភារហិ្រញ្ា វតថ ។ 

33.16 រន្ធខលើព្បាកច់ំខណញ 
រន្ធខលើព្បាកច់ំខណញរមួាន្រន្ធខលើព្បាកច់ំខណញព្បចាឆំ្ា  ំ ន្ិង្រន្ធរន្ោរ។ រន្ធខលើព្បាកច់ំខណញព្បចាឆំ្ា  ំ ន្ិង្
រន្ធរន្ោរព្តូវបាន្ទទួលស្នា ល់ជាចំខណញ ឬខាតខៅកា ង្របាយការណ៍លទធផ្លលមអតិ ខលើកតលង្តតកា ង្ករណី
តែលវាទាកទ់ង្ខៅន្ឹង្ការរមួបញ្ចូ លគាា ថ្ន្អាជ្ីវកមម ឬធាត ណាតែលបាន្ទទួលស្នា ល់កា ង្របាយការណ៍លទធផ្ល
លមអតិខផ្សង្ខទៀត។ 

រន្ធខលើព្បាកច់ំខណញព្បចាឆំ្ា  ំគឺជារន្ធតែលររំឹង្ថាព្តូវបង្ខ់ៅខលើព្បាកច់ំខណញជាបរ់ន្ធព្បចាឆំ្ា ខំោយខព្បើអព្ត
រន្ធតែលបាន្អន្ មត័ ឬបាន្អន្ មត័ជាអាទិ៍ខៅកាលបរខិចេទថ្ន្ការរាយការណ៍ ន្ិង្ន្ិយត័ភារទាងំ្ឡាយខៅខលើ
រន្ធព្តូវបង្រ់ីឆ្ា មំ ន្ៗ។ 

រន្ធរន្ោរព្តូវបាន្កំណតខ់ៅខលើភារលខមអៀង្រវាង្តថ្មលខោង្ថ្ន្ព្ទរយសកមម ន្ិង្បំណ លខៅកា ង្របាយការណ៍
ហិ្រញ្ា វតថ  ន្ិង្តថ្មលខោង្សព្ាបក់ារគិតរន្ធ (ខៅថាភារលខមអៀង្បខណាត ុះអាសន្ា)។ រន្ធរន្ោរតែលជាបំណ ល
ព្តូវទទួលស្នា ល់ខលើភារលខមអៀង្បខណាត ុះអាសន្ាតែលររំឹង្ថាន្ឹង្បខង្ាើន្ព្បាកច់ំខណញ      តែលជាបរ់ន្ធនាខរល
អនាគត។ រន្ធរន្ោរជាព្ទរយសកមមព្តូវបាន្ទទួលស្នា ល់សព្ាបភ់ារលខមអៀង្បខណាត ុះអាសន្ាទាងំ្ឡាយណា 
តែលររំឹង្ថាន្ឹង្កាតប់ន្ថយព្បាកច់ំខណញជាបរ់ន្ធនាខរលអនាគតរមួទាងំ្ការខាតរន្ធ  ឬឥណទាន្រន្ធតែលមនិ្
ទាន្ប់ាន្ខព្បើព្បាស់ខផ្សង្ៗ។ រន្ធរន្ោរជាព្ទរយសកមមព្តូវបាន្ទទួលស្នា ល់តមចំន្ួន្តែលគិតថាអាចខព្បើព្បាស់
បាន្េពស់បំផ្ ត ខោយតផ្អកខលើមូលោា ន្ព្បាកច់ំខណញជាបរ់ន្ធនាខរលបចច បបន្ា ឬនាខរលអនាគតខហ្ើយាន្លទធ
ភារេពស់កា ង្ការអាចយកមកខព្បើព្បាស់បាន្។ 

 តថ្មលខោង្ស ទធថ្ន្រន្ធរន្ោរជាព្ទរយសកមមព្តូវបាន្ព្តួតរិន្ិតយខ ើង្វញិខៅខរៀង្រាល់ កាលបរខិចចទរាយការណ៍ 
ន្ិង្ព្តូវបាន្ខធវើន្ិយត័ភារខែើមបឆីល ុះបញ្ញច ំង្រីការវាយតថ្មលព្បាកច់ំខណញជាបរ់ន្ធនាខរលអនាគត។ ន្ិយត័ភារ
ទាងំ្ខនាុះព្តូវបាន្ទទួលស្នា ល់ជាចំខណញ ឬខាតខៅកា ង្របាយការណ៍លទធផ្លលមអតិ ខលើកតលង្តតន្ិយត័ភារ
តែលពាករ់ន័្ធន្ឹង្េាង្ច់ំណូល ឬចំណាយតែលព្តូវទទួលស្នា ល់កា ង្របាយការណ៍លទធផ្លលមអតិខផ្សង្ៗ  ខោយន្ិ
យត័ភារខនាុះព្តូវតតទទួលស្នា ល់ខៅកា ង្របាយការណ៍លទធផ្លលមអតិខផ្សង្ៗ។ 

រន្ធរន្ោរ ព្តូវបាន្គណនាតមអព្តរន្ធតែលខព្បើសព្ាបក់ារគណនាព្បាកច់ំខណញជាបរ់ន្ធ (ការខាតរន្ធ) កា ង្
ការយិបរខិចេទតែលរន្ធរន្ោរជាព្ទរយសកមមររំឹង្ថាន្ឹង្ខព្បើព្បាស់បាន្ ឬបំណ លជារន្ធរន្ោរររំឹង្ថាន្ឹង្ព្តូវ
ទូទាតខ់ោយខព្បើអព្តរន្ធតែលបាន្អន្ មត័ ឬបាន្កំណតជ់ាអាទិ៍នាខៅសព្ាបក់ាលបរខិចេទរាយការណ៍។ 
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34. សតង់ដ្ឋរថមីប៉ាុខនតមិនទាន់ចូលជាធរមាន 
  សតង្ោ់រថមីមយួចំន្ួន្ ាន្ព្បសិទធភារអន្ វតតសព្ាបក់ារយិបរខិចេទព្បចាឆំ្ា បំនាា បរ់ីថ្ថៃទី1 តេមករា ឆ្ា 2ំ022 ន្ិង្

អាចអន្ ញ្ញា តឱ្យអន្ វតតម ន្បាន្ ខទាុះោ ង្ណាធនាគារ មនិ្ទាន្ប់ាន្អន្ មត័សតង្ោ់រថមី ឬខធវើវខិស្នធន្កមមទាងំ្ខន្ុះ
ខៅខ ើយខទ។ 

សតង្ោ់រថមី ឬការខធវើវខិស្នធន្កមម កាលបរខិចេទអន្ វតត 

• កិចចសន្ោខាតបង្ ់– ចំណាយខលើការបំខរញកិចចសន្ោ  
 (វខិស្នធន្កមមខលើ CIAS 37) 
• ការតកលមអព្បចាឆំ្ា ចំំខពាុះសតង្ោ់រ CIFRS 2018-2020 
• ព្ទរយ ខរាង្ចព្ក ន្ិង្បរកិាខ រ (ស្នចព់្បាកទ់ទួលបាន្ម ន្ខរលខព្បើព្បាស់  

(វខិស្នធន្កមមខលើ CIAS 16) 
• ខោង្ខៅព្កបេណ័ឌ គំន្ិត (វខិស្នធន្កមមខលើ CIFRS 3) 
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• ចំណាតថ់ាា កថ់្ន្បំណ លចរន្ត ឬរយៈខរលតវង្ (វខិស្នធន្កមមខលើ CIAS 1) 
• ការបង្កា ញខគាលន្ខោបាយគណខន្យយ (វខិស្នធន្កមមខលើ CIAS 1 ន្ិង្ CIFRS 

 Practice Statement 2) 
• ន្ិយមន្យ័ថ្ន្ការបា ន្ស់្នម ន្គណខន្យយ (វខិស្នធន្កមមខលើ CIAS 8) 
• រន្ធរន្ោរជាព្ទរយសកមម ន្ិង្បំណ លតែលខកើតខចញរីព្បតិបតតិការតតមយួ 

(វខិស្នធន្កមមខលើ CIAS 12) 
• CIFRS 17 កិចចសន្ោធានារា បរ់ង្ ន្ិង្វខិស្នធន្កមមខលើ CIFRS 17 ធានារា បរ់ង្ 
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