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ពរសកកមម និង ចកខវុិសយ័ 
 អតិថជិ្នជាចាំរង-ពសវាកមមជាអាទភិាេ  

 
ប្រវតតិសពងខរ  

ធនាគារពាណិជជទី្មួ្យស្ថខាភនំបពញ បានេបងកើត្ប ើងកនុងឆ្ន ំ១៩៩៨ ស្សេបពលថ្ែលធនាគារ
ពាណិជជទី្មួ្យ ទី្ស្ថន ក់ការកណ្តត លបៅតត្វ៉ាន់បានបធើវឯកជនភាវេូនីយកម្ម។ បៅតលងទី្២៨ ថ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ំ
២០០៦ ធនាគារបានទ្ទួ្លអាជ្ញា េ័ណណអាជីវកម្មអចិតៃនតយ៍ពីធនាគារតនកម្ពុជ្ញ។ កំ ុងបែើម្ថ្ែបម្ស្ថ 
ឆំ្ន ២០០៨ បយើងបានេតូរទី្តំងម្កអគារធំមួ្យសិថត្បៅតម្េបណ្តត យវលីិប្ពះនបរាត្តម្ ទ្ល់មុ្ែវទិ្ាល័យ
ប្ពះសីុសុវត្ថិ។ ទី្តំងលមីបនះផតល់ភាពងាយស្សួលទំងការផតល់បសវកម្ម និងចំណត្រលយនតជូនអតិ្លិជន
។ េចចុេបនន ធនាគារមានស្ថខារងចំនួនប្បំាេីកថ្នែងបៅកនុងទី្ប្កុងភនំបពញ និងមានស្ថខារងបៅបែត្ត
ចំនួនមួ្យ ថ្ែលទី្តំងស្ថខារងទី្មួ្យសិថត្បៅភារខាងលិចរាជធានីភំនបពញ សងាក ត់្បចម្បៅទី្េី មាន
ប ម្ ះថាធនាគារពាណិជជទី្មួ្យ ស្ថខារងបចម្បៅ េបងកើត្នាបែើម្ឆំ្ន ២០០៩។ ស្ថខារងទី្ពីរសិថត្កនុងស
ងាក ត់្មិ្ត្តភាព ែណឌ ៧ម្ករា ថ្ែលមានប ម្ ះថា ធនាគារពាណិជជទី្មួ្យ ស្ថខារងអូឡំំពិក េបងកើត្នា
បែើម្ឆ្ន ំ២០១០។ បៅឆំ្ន ២០១៤  បយើងបានេបងកើត្ស្ថខារងពីរទី្តំងបទ្ៀត្ រឺធនាគារពាណិជជទី្មួ្យ 
ស្ថខារងចំការម្ន សិថត្បៅភារខាងត្បូង និងធនាគារពាណិជជទី្មួ្យ ស្ថខារងទួ្លបគាក សិថត្បៅភារ
ខាងបជើងតនរាជធានីភំនបពញ។ នាបែើម្ឆ្ន ំ២០១៦ បយើងបានេបងកើត្ស្ថខារងចំនួនពីរេថ្នថម្បទ្ៀត្ រឺ
ធនាគារពាណិជជទី្មួ្យ ស្ថខារងបប្ជ្ញយចងាវ រ សិថត្បៅភារឥស្ថន និងធនាគាពាណិជជទី្មួ្យ ស្ថខារង
មានជ័យ សិថត្បៅភារនិរតី្តនរាជធានីភំនបពញ។ ឆ្ន ំ២០១៧ ធនាគាពាណិជជទី្មួ្យ ស្ថខារងបសៀម្រាេ 
ជ្ញធនាគារស្ថខារងតម្េណ្តត បែត្តែំេូង ថ្ែលប្ត្ូវបានេបងកើត្ប ើងសថិត្កនុងសងាក ត់្ស្ថវ យែងាុំ ប្កងុ
បសៀម្រាេ។ បហើយបៅចុងឆ្ន ំ២០១៩ ធនាគារបានេបងកើត្ស្ថខារងពីរេថ្នថម្បទ្ៀត្ រឺធនាគាពាណិជជទី្
មួ្យ ស្ថខារងផារបែើម្លកូវ សិថត្បៅភារខាងត្បូង និងធនាគារពាណិជជទី្មួ្យ ស្ថខារងថ្សនសុែ សិថត្
បៅភារខាងបជើងតនរាជធានីភំនបពញ។ ជ្ញងបនះបៅបទ្ៀត្ ធនាគារប្េកាន់យ៉ាងខាជ េ់ែជួននូវទ្សេនៈ 
“ អតិ្លិជនជ្ញចំេង - បសវកម្មជ្ញអាទិ្ភាព” ។ 
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លោក Wu Chang Chi ជំនយួការអនុប្រធាន និង នាយកប្គ្រប់្គ្ង 
លោក Yu Chih Hao ជំនយួការអនុប្រធាន និង នាយកប្គ្រប់្គ្ង (បានតែងតងំលៅថ្ងៃទី២១ តខ្កុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២១) 
លោក Lin Chun Hung ជំនយួការអនុប្រធាន និង នាយកប្គ្រប់្គ្ង (បានតែងតងំលៅថ្ងៃទី២០ តខ្សីហា ឆ្ន ២ំ០២១) 
លោក Lin Wen Hung ជំនយួការអនុប្រធាន និង នាយកប្គ្រប់្គ្ង (បានតែងតងំលៅថ្ងៃទី២៩ តខ្ែុោ ឆ្ន ២ំ០២១) 
លោក Hu Chih Cheng ជំនយួការអនុប្រធាន និង នាយកប្គ្រប់្គ្ង (បានតែងតងំលៅថ្ងៃទី០៣ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១) 
លោក Cheng Jaw Pay ជំនយួការអនុប្រធាន និង នាយកប្គ្រប់្គ្ង (បានោឈរល់ៅថ្ងៃទី២១ តខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០២១) 
លោក Ko Chung Wang ជំនយួការអនុប្រធាន និង នាយកប្គ្រប់្គ្ង (បានោឈរល់ៅថ្ងៃទី២៩ តខ្ែុោ ឆ្ន ២ំ០២១) 
 
 

សវនករ    ប្កមុ្ហ នុប្បាយវត័្ធ័រហាវែូបភើស៍ (បែម្េូឌា) 
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របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុសពងខរ 
    

      លទ្ធផលប្េតិ្េត្តិការ 
  

៣១ ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 

៣១ ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
  

 
   

ប្បាក់ចំបណញមុ្នែកពនធ   
៤៩,៤៥១,៦១៧ 

 
៥០,៥៤៩,៥១៤ 

ប្បាក់ចំបណញសុទ្ធសំរាេ់ការយិេរបិចឆទ្  ៣៩,៤៤៨,៦៤២ 
 

៤០,៣៥២,៣៣៨ 

      ទិ្ននន័យហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗនាចុងឆ្ន  ំ
 

    សរេុប្ទ្ពយសកម្ម  
  

១,៤៨៩,៩២៦,៦៥៣ 
 

១,៤៥៣,១៥០,៥១១ 

ឥណទននិងេុបរប្េទន 
  

១,០៧៤,៩៩២,៣៤១ 
 
១,០៣០,៣៣១,០១៣ 

ប្បាក់េបញ្ញើពីអតិ្លិជន និងធនាគារ   
៣៧៩,៩៦៦,២០៣ 

 
៣៨២,៨៤១,៣៨០ 

ភារហ ុនទូ្បៅ   
១៨០,០០០,០០០ 

 
១៤៥,០០០,០០០ 

មូ្លនិធិមាច ស់ហ ុន 
  

២៥០,៦៥០,៨៣០ 
 

២១១,២០២,១៨៨ 

ទយជជទន និងយថាភាព 
  

១៦៧,៣៣៥,៧៧៤ 
 

២០៥,២៦០,០៣៩ 

      អនុបាត្ហិរញ្ញវត្ថ ុ
     

      ការេងវិលចំណូលបលើប្ទ្ពយសកម្ម 
  

២.៦៥% 
 

២.៧៨% 
ការេងវិលចំណូលបលើមូ្លនិធិមាច ស់ហ ុន 

 
១៥.៧៤% 

 
១៩.១១% 

មូ្លនិធិផ្លទ ល់សុទ្ធបធៀេនិងប្ទ្ពយសកម្មសរេុ 
 

១៨.៧៣% 
 

១៧.៤០% 
អនុបាត្បស្ថធនភាព 

  

២៥.៦១% 
 

២៣.២៧% 
អនុបាត្ស្ថច់ប្បាក់ងាយស្សួល 

  

២២៤.៨៤% 
 

១៥៣.១៤% 
ភារលាភបធៀេនិងប្បាក់ចំបណញសុទ្ធ 

 
០.០០% 

 
០.០០% 
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 សពងខររបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុរយៈពេល៣ឆ្ន ាំ 
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ពសចកតីថ្ថែងការណ៍ររសប់្រធានប្កុមប្រឹកាភ្ិបាល 
 

 

១. សាថ នភាេពសដ្ឋកិចច និងហរិញ្ញវតថុជាសកល 
 

ប្កប កបៅបម្ើលបសែឋកិចចពិភពបលាកបៅឆ្ន ំ២០២១ បោយស្ថរ
ប្េបទ្សនានាបេតជ្ញា េបងកើនអប្តតនការចក់វ៉ាក់សំុ្ថងេងាក រជំងឺ កូវែី-១៩ 
បធវើបអាយសកម្មភាពបសែឋកិចចបផតើម្ែំបណើ រការប ើងវញិជ្ញេបណតើ រៗ។ តម្
រយៈអងាការមូ្លនិធិរេិូយវត្ថុអនតរជ្ញតិ្ (IMF) អប្តកំបណើ នបសែឋកិចចពិភព
បលាកបានសទុះប ើងវញិពីអប្ត-៣.១% កនុងឆ្ន ំ ២០២០ បៅ ៦.១% កនុងឆ្ន ំ 
២០២១ បហើយអប្តកំបណើ នតនទំ្ហំពាណិជជកម្មពិភពបលាក ក៏បានសទុះបងើេប ើងខាែ ំងពីអប្ត-៧.៩% 
បៅ ១០.១%។ បោយស្ថរថ្ត្ វស័ិយបសែឋកិចចសំខាន់ៗបានែំបណើ រការប ើងវញិ ប្េជ្ញជនអាបម្រកិបាន
ប្ត្ េ់បៅបធវើការវញិជ្ញេបណតើ រៗ បហើយការស្ថត រប ើងវញិតនបសែឋកិចចរកាបាននូវសថិរភាព ក៏េ៉ាុថ្នត 
ធនាគារកណ្តត លអាបម្រកិ (FED) បានចេ់បផតើម្កាត់្េនថយការទិ្ញមូ្លេប្ត្េំណុលជ្ញផែូវការចេ់តំង
ពីពាក់កណ្តត លថ្ែវចិឆិកា បោយពិចរណ្តបលើកប្មិ្ត្អតិ្ផរណ្តេនតកនុងកប្មិ្ត្ែពស់ បោយស្ថរថ្ត្កតត
អវជិជមាន ែូចជ្ញការរខំានតនសងាវ ក់ផាត់្ផាង់ និងកងវះកមាែ ំងពលកម្ម។ បេើបទះេីជ្ញមានសញ្ញញ តនការ
ប្េបសើរប ើងវញិ តនបសែឋកិចចបៅតំ្េន់អឺរ ៉ាេុក៏បោយ េ៉ាុថ្នតការរកីរាលោលតនជំងឺរាត្ត្ាត្បានជំរញុឱ្យ
ប្េបទ្សមួ្យចំនួនចេ់បផតើម្វធិានការេិទ្ែទេ់ប្េឆំ្ងនិងជំងឺកូវែី-១៩ បោយបានេនថយបលបឿនតនការ
ស្ថត របសែឋកិចចប ើងវញិ។ ធនាគារកណ្តត លជេ៉ាុន (BOJ) បានរកានូវបគាលនបយបាយរេិូយវត្ថុថ្ែល
មានភាពធូររលុងខាែ ំង រមួ្ជ្ញមួ្យនិងកំបណើ នការនំាបចញែ៏រងឹមំា និងការប្េបសើរប ើងវញិតនការបប្េើ
ប្បាស់កនុងស្សុកបៅបពលថ្ែលជំងឺរាត្ត្ាត្បានធូរស្ស្ថល នំាឱ្យការស្ថត របសែឋកិចចប ើងវញិរេស់
ប្េបទ្សជេ៉ាុនមានកប្មិ្ត្ម្ធយម្។ ចំបពាះប្េបទ្សចិន ការនំាបចញមានែំបណើ រការលអ បហើយស្ថថ នភាព  
កងវះថាម្ពលបានប្េបសើរប ើងកនុងប្តី្មាសទី្េួន។ បទះជ្ញយ៉ាងណ្តក៏បោយ ភាពតនតឹ្ងជ្ញេនត
េនាទ េ់បៅកនុងទំ្នាក់ទំ្នងបប្ៅប្េបទ្ស និងការេនតអនុវត្តបគាលនបយបាយេទ្េបញ្ញត្តិទី្ផារកនុងស្សុក 
បានេថ្នថម្សមាព ធធាែ ក់ចុះបលើបសែឋកិចច។ សរេុម្ក េណ្តត រោឋ ភិបាលជំុវញិពិភពបលាក បានបេតជ្ញា ចិត្ត
កនុងការជំរញុបសែឋកិចចរេស់ពួកបរ េ៉ាុថ្នត រលកលមីតនជំងឺរាត្ត្ាត្ បាននំាឱ្យមានការបកើនប ើងជ្ញលមីតន
វធិានការេងាក រជំងឺរាត្ត្ាត្បៅកនុងប្េបទ្សជ្ញបប្ចើន ថ្ែលជះឥទ្ធិពលែល់សកម្មភាពបសែឋកិចច និង
ែំបណើ រការទី្ផារការងារ ថ្ែលជ្ញបហតុ្បធវើឱ្យបលបឿនតនការស្ថត របសែឋកិចចប ើងវញិមានការលម្លយ។ 
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២. សាថ នភាេពសដ្ឋកចិចកមពុជា 
 

កនុងឆ្ន ំ ២០២១ វេិត្តិជំងឺកូវែី-១៩ បៅេនតអូសេនាែ យ រួេផេនឹំងការបលចប ើងនូវរលកលមីតនជំងឺ
កូវែី-១៩ េណ្តត លម្កពីវរីសុេំថ្េែងែែួនប្េបភទ្លមី រមួ្មានថ្ែលត ជ្ញបែើម្ បេើបទះជ្ញមានការផលិត្ និង
ថ្ចកចយវ៉ាក់សំុ្ថង ប្េកេបោយប្េសិទ្ធភាពកនុងប្ទ្ង់ប្ទយធំទូ្ទំងសកលបលាកកតី។ យ៉ាងណ្តមិ្ញ 
សកម្មភាពបសែឋកិចចកនុងកប្មិ្ត្សកល និងតំ្េន់ ហាក់មានការចេ់បផតើម្វលិប្ត្លេ់បៅរកប្េប្កតី្ភាព
វញិជ្ញេនតិចម្តងៗ គំាប្ទ្បោយកតត សំខាន់ៗរមួ្មាន  ) ១ (ការេនតថ្ចកចយ និងចក់វ៉ាក់សំុ្ថងសំបៅ
េបងកើត្ភាពសំុ្ថកនុងកប្មិ្ត្សកល និងតំ្េន់  ) Herd immunity) និង  ) ២ (ការចេ់បផតើម្សប្ម្េែែួន និងបរៀន
រស់កនុងរនែងប្េប្កតី្ភាពលមីរេស់ប្េជ្ញជនទូ្បៅ និងអាជីវកម្ម។ បោយថ្ ក កនុងឆ្ន ំ ២០២១ បសែឋកិចច
កម្ពុជ្ញប្ត្ូវបានវយត្តម្ែថាបងើេប ើងវញិកនុងអប្តកំបណើ នទេ ៣,០ %ថ្ែលគំាប្ទ្បោយការអនុវត្ត
វធិានការអនតរារម្ន៍សងាម្-បសែឋកិចចរេស់រាជរោឋ ភិបាល និងជ្ញពិបសសការបងើេប ើងវញិកនុងបលបឿន
បលឿនតនវស័ិយឧសាហកម្ម និងវស័ិយកសិកម្ម ថ្ែលគំាប្ទ្បោយការបងើេប ើងវញិតនត្ប្ម្វូការសកល 
ែណៈវស័ិយបសវកម្មបៅេនតនិនាន ការធាែ ក់ចុះ។ កនុងបនាះវស័ិយឧសាហកម្ម មានកំបណើ នកនុងអប្ត 
៧,៤ %កនុងឆ្ន ំ ២០២១ ថ្ែលគំាប្ទ្បោយកំបណើ នលអប្េបសើរតនអនុវស័ិយកាត់្បែរ និងកម្មនតស្ថលមិ្ន
ថ្ម្នកាត់្បែរ ែណៈអនុវស័ិយសំណង់ប្ត្ូវបានវយត្តម្ែថានឹងបងើេប ើងវញិកនុងអប្តកំបណើ នទេ។     
វស័ិយកសិកម្ម ប្ត្ូវបានវយត្តម្ែថាសបប្ម្ចបានកំបណើ នកនុងអប្ត ១,១ %កនុងឆ្ន ំ ២០២១ បោយស្ថរ
កំបណើ នលអប្េបសើរអនុវស័ិយែំណំ្ត និងចិញ្ច ឹម្សត្វ។ យ៉ាងណ្តមិ្ញ វស័ិយបសវកម្ម ប្ត្ូវបានវយត្តម្ែ
ថាបៅេនតកំបណើ នអវជិជមានកនុងអប្ត-០,៤ %បោយស្ថរការេនតធាែ ក់ចុះតនអនុវស័ិយសណ្តឋ គារ និង
បភាជនីយោឋ ន និងការបងើេប ើងវញិកនុងអប្តកំបណើ នទេតនអនុវស័ិយអចលនប្ទ្ពយ អនុវស័ិយលក់
ែំុ-រាយ និងអនុវស័ិយែឹកជញ្ជូ ន និងរម្នារម្ន៍។ ម្ា៉ាងងវញិបទ្ៀត្ អប្តអតិ្ផរណ្តសថិត្កនុងកប្មិ្ត្
ប្រេ់ប្រងបានកនុងអប្ត ២,៩ %ែូចឆ្ន ំ២០២០ ថ្ែរ បោយស្ថរការបងើេប ើងវញិតនតលែបប្េងបលើទី្ផារ
អនតរជ្ញតិ្េនាទ េ់ពីប្េបទ្សជ្ញបប្ចើនបានបេើកប្េបទ្សប ើងវញិ ែណៈថ្ែលបានេ៉ាះេ៉ាូវបោយការលម្លយ
តនតលែម្ហូេអាហារ។ ទ្នទឹម្បនះ អប្តេដូរប្បាក់េនតមានសថិរភាពកនុងរងវង់ប្េមាណ ៤,០៦៨ បរៀលកនុងមួ្យ
ែុលាែ រអាបម្រកិ។ 

 
 ជ្ញទី្េញ្ច េ់ បយើងសងឃមឹ្យ៉ាងមុ្ត្មំាថា បសែឋកិចចប្េបទ្សកម្ពុជ្ញបៅឆ្ន ំ២០២២ នឹងកាន់ថ្ត្
ប្េបសើរប ើង បោយស្ថរការអនតរារម្ន៍ទន់បពលបវលារេស់រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជ្ញ ភាពប្េបសើរប ើង
វញិតនបសែឋកិចចសកល ការេបងកើនភាពសំុ្ថកនុងសហរម្ន៍ ការោក់បចញនូវបគាលនបយបាយទក់ទញ 
និងយនតការអនុបប្គាះពនធែល់វនិិបយរិន ក៏ែូចជ្ញបគាលនបយបាយជំរញុការនំាបចញ ថ្ែលកតត ទំង
បនះនឹងញំុងឲ្យេរយិកាសវនិិបយរបៅកម្ពុជ្ញកាន់ថ្ត្ប្េបសើរប ើង។ 
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៣. សពងខរសមិទធិផលហរិញ្ញវតថុររសធ់នាគារ  
 

ធនាគារអាចរកាបាននូវកំរតិ្ែ៏សម្រម្យតនសមិ្ទ្ធិផលរេស់ែែួនកនុងែំបណើ រការអាជីវកម្ម ប្ពម្
ទំងសំបរចបាននូវទិ្សបៅប្បាក់ចំបណញរេស់ែែួននាឆ្ន ំ២០២១។ តម្រយៈការេនតថ្កលំអររចនាសម្ព័នធ
អងាភាព និងការពប្ងីកេណ្តត ញប្េតិ្េត្តិការ បយើងសងឃឹម្យ៉ាងមុ្ត្មំាថានឹងទ្ទួ្លបានភាពបជ្ញរជ័យ
េថ្នថម្កនុងប្េតិ្េត្តិការអាជីវកម្មរេស់បយើង។ បោយស្ថរកំថ្ណទំ្រង់រចនាសម្ព័នធធនាគារ យុទ្ធស្ថស្តសត
ប្េតិ្េត្តិការ ការបប្េើប្បាស់លវកិារែ៏មានប្េសិទ្ធិភាព និងកិចចែិត្ែំប្េឹងថ្ប្េងរេស់េុរាលិកទំងអស់ 
បយើងទ្ទួ្លបាននូវសមិ្ទ្ធិផលែូចខាងបប្កាម្៖ 

-  ចំណូលសរេុបកើនប្េមាណ ៤,៤៣ភាររយ ពី៧២,៧២ បៅ ៧៥,៩៥លានែុលាែ រអាបម្រកិ 
- សំវធិានធនការខាត្េង់ឥណទនរពឹំងទុ្ក មានកំបណើ នប្េមាណ ៩៤,៧២ភាររយ រឺមានចំនួន 
១៦,៤១លានែុលាែ រអាបម្រកិ (ឆ្ន ំ២០២០៖ ៨,៤៣លានែុលាែ រអាបម្រកិ) 

- ប្បាក់ចំបណញបប្កាយេង់ពនធធាែ ក់ចុះប្េមាណ ២,២៤ភាររយ រឺធាែ ក់ចុះពី ៤០,៣៥លានែុលាែ រ
អាបម្រកិ ម្ក ៣៩,៤៤លានែុលាែ រអាបម្រកិ 

- ឥណទននិងេុបរប្េទនវស់ថ្វងតម្តលែបែើម្ែករលំស់ មានកំបណើ នប្េមាណ ៤,៣៣ភាររយ 
បោយបកើនពី ១០៣០,៣៣លានែុលាែ រអាបម្រកិ បៅ ១០៧៤,៩៩លានែុលាែ រអាបម្រកិ 

- ប្បាក់េបញ្ញើអតិ្លិជននិងធនាគារធាែ ក់ចុះេនតិចកនុងអប្ត០,៧៥ភាររយ ពី ៣៨២,៨៤លានែុលាែ រ 
អាបម្រកិ ម្ក ៣៧៩,៩៦លានែុលាែ រអាបម្រកិ 

- ទយជជទន និងយថាភាពធាែ ក់ចុះប្េមាណ ១៨,៤៨ភាររយ រឺពី ២០៥,២៦លានែុលាែ រអាបម្រកិ 
ម្ក ១៦៧.៣៣លានែុលាែ រអាបម្រកិ 

- ប្ទ្ពយសកម្មសរេុមានកំបណើ នកនុងអប្ត ២,៥៣ភាររយ បកើនពី ១៤៥៣,១៥លានែុលាែ រអាបម្រកិ 
បៅ ១៤៨៩,៩២លានែុលាែ រអាបម្រកិ។ 

 
៤. លទធភាេកនងុការពគារេតាមចារ់ និងរទរញ្ញតតិររសធ់នាគារជាតិននកមពុជា 
 

ធនាគារពាណិជជទី្មួ្យស្ថខាភនំបពញ ជ្ញនិចចកាលថ្ត្ងថ្ត្អនុវត្តបៅតម្បសចកតីថ្ណនំា និង
ប្េកាសរេស់ធនាគារជ្ញតិ្ តនកម្ពុជ្ញ។ បហើយធនាគារពាណិជជទី្មួ្យ ស្ថខាភនំបពញ នឹងេនតបគារពតម្
យ៉ាងខាជ េ់ែជួននូវរាល់ស្ថរាចរណ៍ថ្ណនំា ប្េកាស និងេទ្េញ្ញត្តិបផេងៗថ្ែលបចញផាយបោយ 
ធនាគារជ្ញតិ្ តនកម្ពុជ្ញ។ 
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៥. ពសចកតីថ្ថែងអាំណរគណុ 
 

តងនាម្ឲ្យធនាគារពាណិជជទី្មួ្យ ែាុំសូម្ថ្លែងអំណររុណយ៉ាងប្ជ្ញលបប្ៅជូនចំបពាះអតិ្លិជន
ទំងអស់ ថ្ែលជ្ញនិចចកាលថ្ត្ងថ្ត្ផតល់ការគំាប្ទ្ និងេនតបប្េើប្បាស់នូវរាល់បសវកម្មរេស់ធនាគារ
ពាណិជជទី្មួ្យបយើងែាុំ ក៏ែូចជ្ញការបលើកទឹ្កចិត្តពីសំណ្តក់មាច ស់ភារហ ុន ប្ពម្ទំងកិចចសហប្េតិ្េត្តិ
ការយ៉ាងសអិត្រមួ្ត្ជ្ញមួ្យធនាគារជ្ញតែរូរ រមួ្ជ្ញមួ្យនឹងការត្ស ូពាយម្ ភាពបស្ថម ះប្ត្ង់ និងការេតជ្ញា
ចិត្ត រេស់េុរាលិកប្រេ់ជ្ញន់ថាន ក់រេស់ធនាគារផងថ្ែរ រឺជ្ញកតត ចំេងថ្ែលជំុរញុបអាយធនាគារពាណិជជ
ទី្មួ្យ បៅថ្ត្េនតកិចចប្េតិ្េត្តិការរេស់ែែួន្នបៅមុ្ែជ្ញនិចចនិរនតរ។៍ 
 ទ្នទឹម្នឹងបនះ រណៈប្រេ់ប្រងរេស់ធនាគារ សូម្យកឱ្កាសែ៏មានតំ្តលបនះ ថ្លែងអំណររុណ 
យ៉ាងប្ជ្ញលបប្ៅែល់ម្ៃនតីប្រេ់ជ្ញន់ថាន ក់រេស់ធនាគារជ្ញតិ្ តនកម្ពុជ្ញ ចំបពាះរាល់ការគំាប្ទ្ និងការជួយ
បប្ជ្ញម្ថ្ប្ជង ជ្ញពិបសសរឺឯកឧត្តម្ ជា ចន់តូ អរាបទ្ស្ថភិបាលធនាគារជ្ញតិ្ តនកម្ពុជ្ញ។ 
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រចនាសមព័នធប្កុមប្រឹកាភ្ិបាល  

 

រចនាសមព័នធធនាគារ 
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Executive Officers 
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របាយការណ៍ររសប់្កុមប្រឹកាភ្ិបាល  
 

ប្កមុ្ប្េឹកាភិបាលធនាគារពាណិជជទី្មួ្យ មានបសចកតីបស្ថម្នសេកនុងការេងាហ ញនូវរបាយការណ៏
ហិរញ្ញវត្ថុរេស់ែែួនសំរាេ់ការយិេរបិចឆទ្េពាច េ់តលងទី្៣១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ំ២០២១។ 
 

សកមមភាេជាពគាល 
 

ធនាគារពាណិជជទី្មួ្យស្ថខាភនំបពញ ប្េតិ្េត្តិការបោយបគារពតម្ចាេ់ និងេញ្ញត្តិធនាគារជ្ញតិ្តន  
កម្ពុជ្ញ ជ្ញពិបសសរឺបផ្លត ត្បៅបលើការផតល់កម្ចី និងបសវកម្មថ្ផនកធនាគារបផេងៗ ចំបពាះសហប្គាសខាន ត្
តូ្ច និងម្ធយម្ កនុងបគាលេំណងរមួ្ចំថ្ណកស្ថថ េនាបសែឋកិចចជ្ញតិ្។ 
 

លទធផលហរិញ្ញវតថ ុ
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុសំរាេ់ការយិេរបិចឆទ្េញ្ច េ់តលងទី្៣១ថ្ែធនូ ឆ្ន ំ២០២១ ប្ត្ូវបានេងាហ ញែូចខាងបប្កាម្៖  

សមិ្ទ្ធិផលធនាគារ ២០២១ ២០២០ 
ទឹ្កប្បាក់បកើន /

លយ 
បកើន/លយ 

 

  

(ែុលាែ អាបម្រកិ) (ែុលាែ អាបម្រកិ) (ែុលាែ អាបម្រកិ) (ជ្ញ%) 

ចំណូលសរេុ ៧៥,៩៤៨,៨៣៣ ៧២,៧២៤,៨២៤ ៣,២២៤,០០៩ ៤,៤៣% 
សំវធិានធនខាត្េង់ឥណទនរពឹំងទុ្ក ១៦,៤០៦,៤២៨ ៨,៤២៥,៥០៦ ៧,៩៨០,៩២២ ៩៤,៧២% 
សំវធិានធនខាត្េង់បប្ៅតរាងតុ្លយការ ១០១,៦៩៣ ១៩០,៥៦១ (៨៨,៨៦៨) -៤៦,៦៣% 
ប្បាក់ចំបណញបប្កាយេង់ពនធ ៣៩,៤៤៨,៦៤២ ៤០,៣៥២,៣៣៨ (៩០៣,៦៩៦) -២,២៤% 
ឥណទន និងេុបរប្េទនវស់ថ្វងតម្
តលែបែើម្ែករលំស់ ១,០៧៤,៩៩២,៣៤១ ១,០៣០,៣៣១,០១៣ ៤៤,៦៦១,៣២៨ ៤,៣៣% 

 

ប្បាក់េបញ្ញើពីអតិ្លិជន និងធនាគារ ៣៧៩,៩៦៦,២០៣ ៣៨២,៨៤១,៣៨០ (២,៨៧៥,១៧៧) -០,៧៥% 
ទយជជទន និងយថាភាព ១៦៧,៣៣៥,៧៧៤ ២០៥,២៦០,០៣៩ (៣៧,៩២៤,២៦៥) -១៨,៤៨% 
ប្ទ្ពយសកម្មសរេុ ១,៤៨៩,៩២៦,៦៥៣ ១,៤៥៣,១៥០,៥១១ ៣៦,៧៧៦,១៤២ ២,៥៣% 

 

ភាគលាភ្ និងការរាំថ្លងមូលធន 
បែើម្ទុ្នរេស់ធនាគារ ប្ត្វូបានកាន់កាេ់កនុងទ្ប្ម្ង់ជ្ញបែើម្ទុ្នរេស់ការយិល័យកណ្តដ ល។  

អនុបលាម្តម្ប្េកាសសតីពីការកំណត់្ជ្ញលមីនូវបែើម្ទុ្នចុះេញ្ជ ី និងលកខណសំុអាជ្ញា េ័ណណ និងប្េកាស
សតីពីការរណនាមូ្លនិធិផ្លទ ល់សុទ្ធរេស់ធនាគារ បចញផាយបោយធនាគារជ្ញតិ្តនកម្ពុជ្ញ ក៏ែូចជ្ញការ
អភិវឌ្ឍទ្ប្ម្ង់ប្េតិ្េត្តិការអាជីវកម្មផងថ្ែរបនាះ បៅតលងទី្២៩ ថ្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២១ ធនាគារបានបផទរប្បាក់
ចំបណញរកាទុ្កសប្មាេ់ឆ្ន ំ២០២០ ចំនួន ៣៥,០០០,០០០ ែុលាែ រអាបម្រកិ បៅកនុងបែើម្ទុ្នរេស់ស្ថខា
ធនាគារ តម្ការអនុម័្ត្រេស់ការយិល័យកណ្តត លនាតលងទី្ ០៩ ថ្ែកកកោ ឆ្ន ំ២០២១ បហើយការបសនើរសំុ
បនះប្ត្ូវបានអនុម័្ត្បោយធនាគារជ្ញតិ្តនកម្ពុជ្ញ បៅតលងទី្០៩ ថ្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២១។ 
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អភ្ិបាលកិចចររសធ់នាគារ 
ធនាគារ បានបេតជ្ញា រកានូវសតង់ោរែពស់កនុងការអនុវត្តអភិបាលកិចចរេស់ែែួន ប្ពម្ទំងជំហរតន

កិចចប្េតិ្េត្តិអាជីវកម្មែ៏រងឹមំាកនុងការធានាបអាយបាននូវនិរនតរភាពតនការវវិត្តន៍រេស់ធនាគារ និងការពារ
ផលប្េបយជន៏ចំបពាះភារីថ្ែលពាក់ព័នធទំងអស់។ 
 

ពគាលនពោបាយសវនកមមនផៃកនងុ 
បែើម្បីពប្ងឹងនិងការពារការថ្កែងេនែំឯកស្ថរ ក៏ែូចជ្ញទ្េ់ស្ថក ត់្ការបធវើេញ្ជ ីថ្កែងកាែ យបអាយមាន

ប្េសិទិ្ធភាពែពស់ ធនាគារបានកំណត់្និងបរៀេចំបគាលការណ៏សនវកម្មតផទកនុងរេស់ែែួនបែើម្បីប្ត្ួត្ពិនិត្យ
រាល់ប្េតិ្េត្តិការ និងការអនុវត្តន៏អាជីវកម្មរេស់ែែួន។ ធនាគារបរៀេចំសវនកម្មជ្ញពីរប្េបភទ្ រឺសវនកម្ម
ទូ្បៅប្ត្ូវបធវើប ើងពីរែងកនុងមួ្យឆ្ន ំ ែណៈសវនកម្មពិបសសប្ត្ូវបានបធវើប ើងជ្ញបរៀងរាល់ថ្ែបោយស្សេ
បៅតម្បគាលការណ៏ការយិល័យកណ្តត ល។ 
 

ប្កមសលីធម ៌
ធនាគារបានោក់បចញនូវេទ្េញ្ញជ ទំងឡយ បែើម្បីែឹកនំាេុរាលិកទំងអស់បឆ្ព ះបៅកាន់

ឥរយិេលថ្ែលប្េកេបោយប្កម្សីលធម៌្ បោយថ្ផអកបលើបគាលការណ៍សំខាន់ៗែូចជ្ញ៖ 
- គាម នភាពបរ ើសបអើងគាន  
- បជៀសវងការបធើវឲ្យេ៉ាះទ្ងាិចែល់ផលប្េបយជន៍ធនាគារ 
- សម្ភាពចំបពាះេុរាលិក និង អតិ្លិជនប្រេ់រេួ 
- រកានូវការសំងាត់្តនទិ្ននន័យរេស់ធនាគារ និងអតិ្លិជន 
- បជៀសវងនូវការបកណឌ ប្េបយជន៍ផ្លទ ល់ែែួនតម្រយៈប្េតិ្េត្តិការធនាគារ។ 

 

ទសសនៈធនាគារ 
- ផតល់ជូននូវបសវកម្មែ៏ប្េបសើរ និងមានប្េសិទ្ធភាព ទំ្នាក់ទំ្នងលអ និងភាពបស្ថម ះប្ត្ង់ចំបពាះ
អតិ្លិជន និងេុរាលប្រេ់រេូ 

- ជំរញុឲ្យេុរាលិកសកម្ម និងមានលកខណៈលអប្េតព តម្រយៈការេបងកើនប្បាក់បេៀវត្េន៏ េុពវលាភ 
រងាវ ន់ អត្ថប្េបយជន៏េថ្នថម្ និងបរៀេចំពិធីជេ់បលៀង ពិធីកំស្ថនត រែំឺបណើ រកំស្ថនតកំ ុងឱ្កាស
េុណយទនបផេងៗ 

- ពប្ងឹងការេណតុ ះេណ្តត លេុរាលិកកនុងថ្ផនកលមីៗ 
- ជំរញុឲ្យមានវន័ិយលអ 
- ផតល់នូវេរយិកាសែ៏លអសំរាេ់អតិ្លិជន និងេុរាលិកតម្រយៈការរកាសនតិសុែ អនាម័្យ 
- ផតល់ជូននូវបសវលមីៗសំរាេ់អតិ្លិជនបយើង 
- សិកាស្ស្ថវប្ជ្ញវអីវថ្ែលលីម និងសិកាអំពីការប្រេ់ប្រងហានិភ័យ។ 
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ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យ 
 

ប្រេ់ប្រឹះស្ថថ នធនាគារនិងស្ថថ េ័នហិរញ្ញវត្ថុ សុទ្ធថ្ត្ប្េឈម្នឹងហានិភ័យកនុងែំបណើ រការអាជីវ-
កម្មរេស់ែែួន។ ហានិភ័យចំេងៗមានែូចជ្ញ៖ ហានិភ័យទី្ផារ ហានិភ័យឥណទន និងហានិភ័យ
ប្េតិ្េត្តិការ។ ការប្រេ់ប្រងហានិភ័យរេស់ធនាគារ រឺថ្ផអកបលើបគាលនបយបាយប្រេ់ប្រងហានិភ័យ 
និងបគាលបៅប្េតិ្េត្តិការអាជីវកម្មថ្ែលប្ត្ូវបានកំណត់្ និងអនុម័្ត្បោយប្កមុ្ប្េឹកាភិបាលធនាគារ។  
ទ្នទឹម្នឹងបនះ បគាលនបយបាយប្ត្ូវបានថ្ណនំា និងថ្ចករថំ្លកែល់េុរាលិកពាក់ព័នធប្រេ់ជ្ញន់ថាន ក់។ 
 

ការេណ៌នាអាំេីអាជ្ីវកមម 
 

សកមមភាេប្រតិរតតកិារររសធ់នាគារ 
- ទ្ទួ្លេបញ្ញើជ្ញមូ្លេបទនេ័ប្ត្ 
- ទ្ទួ្លេបញ្ញើសនេំ េបញ្ញើមានកាលកំណត់្ 
- ផតល់បសវេតូរប្បាក់ 
- ផតល់ឥណទនរយៈបពលែែី និងថ្វង 
- ទ្ទួ្លេំបរ ើបសវកម្មបផទរប្បាក់បចញ-ចូលកនុងនិងបប្ៅប្េបទ្ស 
- ផតល់លិែិត្ហិរញ្ញេបទនពាណិជជកម្ម 
- ផតល់បសវធានារេស់ធនាគារ 
- ផតល់បសវហិរញ្ញេបទន (នំាបចញ-នំាចូល) 
- ស្ថកេកីនុងការទិ្ញ-លក់អចលនប្ទ្ពយ 
- ផតល់កម្មីហិរញ្ញេបទនប្កមុ្ (Syndicate loan) 
- បសវកម្ម E-Banking ៖  

- អាចថ្សវងរកពត៌្មានរេស់អតិ្លិជន, ពិនិត្យអប្តការប្បាក់ និងអប្តេតូរប្បាក់ 
- ចំបពាះអតិ្លិជនថ្ែលបានេំបពញការបសនើសំុកំណត់្រណនីទ្ទួ្លការបផទរប្បាក់ អាចបធវើការ
បផទរប្បាក់កនុងប្េបទ្សបៅប្រេ់ធនាគារកនុងស្សុក កនុងចំនួនកំណត់្ (ឬសម្មូ្ល) មិ្នបលើស
៥០,០០០ែុលាែ រអាបម្រកិកនុងមួ្យតលង។  
- អតិ្លិជនអាចបធវើប្េតិ្េត្តិការបផទរប្បាក់ (ឬសម្មូ្ល) បប្កាម្១,០០០ែុលាែ រអាបម្រកិ បោយ
ពំុចំបាច់ភាជ េ់ឯកស្ថរេញ្ញជ ក់ ចំបពាះការបផទរប្បាក់កនុងស្សុកបៅកាន់រណនីពំុបានកំណត់្
ការទ្ទួ្លប្បាក់ និងប្ត្ូវចំបាច់ភាជ េ់ឯកស្ថរេញ្ញជ ក់ចំបពាះប្េតិ្េត្តិការបផទរប្បាក់ (សម្មូ្ល) 
ចេ់ពី ១,០០០ែុលាែ រអាបម្រកិ និងកំណត់្មិ្នបលើស ៥០,០០០ែុលាែ រអាបម្រកិកនុងមួ្យតលង។ 

- ប្េព័នធទូ្ទត់្រហ័ស 
- បសវកម្មហិរញ្ញវត្ថុបផេងៗបទ្ៀត្ថ្ែលអនុញ្ញញ តិ្បោយធនាគារជ្ញតិ្តនកម្ពុជ្ញ។ 
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ពគាលពៅប្រតិរតតិការអាជ្ីវកមម  
 

១. ពគាលពៅហរិញ្ញវតថុ 
ធនាគារ បានេនតែំបណើ រការែ៏មានបសថរភាពជ្ញមួ្យការរកីចំបរ ើនរុណភាពខាងប្ទ្ពយសកម្ម

រេស់ធនាគារ ប្ពម្ទំងលទ្ធភាពតនប្បាក់ចំបណញប្ត្ូវបានរពឹំងថានឹងបកើនប ើងផងថ្ែរ។ ជ្ញងបនះបៅ
បទ្ៀត្ ធនាគារនឹងេនតកម្មវធីិកំថ្ណទំ្រង់រចនាសម្ព័នធបែើម្បពីប្ងឹងែល់ប្េបយជន៍អងាភាព។ ជ្ញមួ្យគាន
បនះថ្ែរ ធនាគារក៏កំពុងពាយម្បធវើឲ្យកាន់ថ្ត្ប្េបសើរប ើងនូវែំបណើ រការអាជីវកម្ម ប្ពម្ទំងេបងើតត្និង
េនតការថ្ណនំាការអនុវត្តន៍បសវកម្មចត់្ទុ្កអតិ្លិជនជ្ញចំេង។ 

ធនាគារ នឹងេនតពប្ងឹងភាពរកីចំបរ ើនចំេងរេស់ែែួនខាងវស័ិយហិរញ្ញេបទន និងកម្ចីពាណិជជកម្ម 
ជ្ញពិបសស កម្ចីសំរាេ់សហប្គាសធុនតូ្ចនិងម្ធយម្ ប្ពម្ទំងកម្ចីបរាងចប្ក កនុងបគាលេំណងរមួ្ចំថ្ណក
ពប្ងឹងបសែឋកិចចជ្ញតិ្ ក៏ែូចជ្ញបធវើឲ្យប្េបសើរប ើងនូវលទ្ធភាពេបងកើនប្បាក់ចំណូលរេស់ែែួន។  

កនែងម្កបនះ ធនាគារបានសំបរចនូវប្បាក់ចំបណញសុទ្ធបប្កាយេង់ពនធចំនួន៣៩,៤៤លានែុលាែ
អាបម្រកិសំរាេ់ការយិេរបិចឆទ្ឆ្ន ំ២០២១។ ធនាគាររពឹំងថា នឹងេនតសំបរចបានលទ្ធផលប្បាក់ចំបណញ
សុទ្ធេនាទ េ់ពីែកពនធកាន់ថ្ត្ប្េបសើរនាឆំ្ន ២០២២ខាងមុ្ែ បេើបទះេីជ្ញមានការរាត្ត្ាត្ពីជម្ងឺក៏បោយ។ 
 

២. ពគាលពៅអតិថិជ្ន 
ធនាគារបានជំរញុប្េព័នធប្េតិ្េត្តិការតម្លកខណៈវមិ្ជឈការែូចជ្ញ៖ ការែក-ោក់ប្បាក់ ការ

ប្េមូ្លនិងផ្លត់្ទត់្មូ្លេបទនេ័ប្ត្  ប្ពម្ទំងការបផទរប្បាក់ -ល-។ ជ្ញងបនះបទ្ៀត្ ែំបណើ រប្េតិ្េត្តិការ
បផេងៗបទ្ៀត្ ប្ត្ូវបានថ្កលំអរបអាយកាន់ថ្ត្ប្េបសើរប ើងបែើម្បីេំបពញតំ្រវូការអតិ្លិជន និងផតល់ជូននូវ
បសវកម្មហិរញ្ញវត្ថុែ៏ឆ្េ់រហ័ស និងមានភាពងាយស្សួល បែើម្បីសំបរចចកខុវស័ិយធនាគារថ្ែលថ្ចងថា៖ 
“អតិ្លិជនជ្ញចំេង បសវកម្មជ្ញអាទិ្ភាព” ។ 
 

៣. ថ្ផនការអាជ្ីវកមមសាំរារ់ឆ្ន ាំរនាៃ រ់ 
 

ហិរញ្ញវត្ថុ 
 

បែើម្បីេបងកើនកិត្តិស័ពទ និងជំបនឿទុ្កចិត្តរេស់អតិ្លិជនម្កបលើធនាគារ នាតលងទី្២៩ ថ្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ំ
២០២១ ធនាគារបានេបងកើនបែើម្ទុ្នរេស់ែែួនេថ្នថម្ចំនួន៣៥លានែុលាែ រអាបម្រកិ បោយបផទរពីប្បាក់
ចំបណញរកាទុ្កឆ្ន ំ២០២០ បៅកនុងបែើម្ទុ្នេង់ជំរះ បោយទ្ទួ្លការអនុម័្ត្ពីធនាគារពាណិជជទី្មួ្យ 
ការយិល័យកណ្តត ល (តត្វ៉ាន់) នាតលងទី្០៩ ថ្ែកកកោ ឆ្ន ំ ២០២១ និងទ្ទួ្លបានការយល់ប្ពម្ពី



                                                                     របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ 

 

ធនាគារពាណិជ្ជទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ                                                Page xviii 

 

ធនាគារជ្ញតិ្ តនកម្ពុជ្ញ នាតលងទី្០៩ ថ្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២១។ បៅឆ្ន ំ២០២២ខាងមុ្ែបនះ បយើងបប្គាងនឹង
េនតេបងកើនបែើម្ទុ្នរេស់ែែួនេថ្នថម្បទ្ៀត្ បោយបផទរពីប្បាក់ចំបណញរកាទុ្ក បែើម្បីអនុវត្តតម្ប្េកាស
សតីពីការរណនាមូ្លនិធិផ្លទ ល់សុទ្ធរេស់ធនាគារ ក៏ែូចជ្ញពប្ងីកទំ្ហំអាជីវកម្មរេស់ធនាគារកនុងការ
េំបពញត្ប្ម្ូវការហិរញ្ញវត្ថុរេស់អតិ្លិជនផងថ្ែរ ។ 

 

ឥណទន 
េចចុេបននបនះ បយើងកំពុងថ្ត្ជំរញុទ្ប្ម្ង់ប្េតិ្េត្តិការអាជីវកម្មផតល់ឥណទនប្បាក់បរៀលបៅឲ្យ

អនកែចីប្បាក់ បោយអនុវត្តតម្ស្ថម រតី្តនប្េកាសសតីពីការផតល់ឥណទនប្បាក់បរៀលជ្ញតិ្ ថ្ែលតំ្រវូឲ្យប្រេ់    
ស្ថថ េ័នហិរញ្ញវត្ថុទំងអស់ ផតល់ឥណទនប្បាក់បរៀលជ្ញតិ្យ៉ាងតិ្ចចំនួន១០% តនឥណទនសរេុ។ ជ្ញ
លទ្ធផល ធនាគារសំបរចបានអប្ត ១២,៩៤% តនឥណទនសរេុកនុងឆ្ន ំ២០២១។ ម្ា៉ាងវញិបទ្ៀត្ បោយ
អនុវត្តតម្បសចកតីថ្ណនំារេស់ធនាគារជ្ញតិ្ តនកម្ពុជ្ញ បយើងបាននិងកំពុងេនតផតល់ការបរៀេចំឥណទន
ស្ថរប ើងវញិជូនែល់អតិ្លិជនថ្ែលេនតរងបប្គាះបោយវេិត្តិតនជម្ងឺឆ្ែង កូវែី១៩ផងថ្ែរ។ 
 

ប្េតិ្េត្តិការ 
ធនាគារ បាននិងកំពុងេនតអភិវឌ្ឍកម្មវធីិប្េតិ្េត្តិការធនាគារបលើទូ្រស័ពទតែរេស់ែែួន និងកំពុង

សថិត្កនុងរបប្មាងប្េតិ្េត្តិការជ្ញមួ្យកម្មវធីីបារង ថ្ែលផតល់ភាពងាយស្សួលែល់អតិ្លិជនបធវើការទួ្ទត់្
ហិរញ្ញវត្ថុបអ ិចប្ត្និូកឆ្ែងធនាគារកាន់ថ្ត្រហ័ស។ 
 

ទំ្នួលែុសប្ត្វូសងាម្ 
ែណៈេនតការរកីលូត្លាស់ជ្ញមួ្យនឹងការបធវើមូ្លោឋ នីកម្ម ធនាគារ សូម្ថ្លែងអំណររុណែល់

រាជរោឋ ភិបាល និងអតិ្លិជនទំងអស់។ ទ្នទឹម្បនះថ្ែរ កនុងឆ្ន ំ២០២១ បយើងបានថ្ចករថំ្លកកតីស្សឡញ់
រេស់ែែួនតម្រយៈការប្បារពធបធវើកម្មវធីិសេបុរសធម៌្ បោយបានផតល់ម្ហូេអាហារ និងសមាា រៈអនាម័្យ 
ែល់ប្កមុ្ប្រួស្ថរថ្ែលរស់បៅកនុងភូមិ្ផារលិច សងាក ត់្ថ្ប្ពកបនន  ែណឌ ថ្ប្ពកបនន  ប្កុងភនំបពញ និងបៅកនុង 
ភូមិ្តមំុ្ ឃំុបាបនៀរ ស្សុកឈូក បែត្តកំពត្ផងថ្ែរ។ ធនាគារ នឹងបៅថ្ត្េនតអនុវត្តទំ្នួលែុសប្ត្ូវសងាម្ 
នឹងកាន់ថ្ត្យកចិត្តោក់េថ្នថម្បទ្ៀត្ចំបពាះត្ប្ម្វូការប្េជ្ញជនកម្ពុជ្ញ។  
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ការផ្លែ សរ់តូរសាំខាន់ៗប្រច ាំឆ្ន ាំ 
 

 បៅតលងទី្២១ ថ្ែកុម្ាៈ ឆ្ន ំ២០២១ ធនាគារពាណិជជទី្មួ្យ ការយិល័យកណ្តត លបានចត់្តំង
បលាក Yu Chih Hao ឋានៈជ្ញជំនួយការអនុប្េធាន និងជ្ញនាយកស្ថខាភនំបពញ ែណៈបលាកនាយក 
Cheng Jaw Pay បានេញ្ច េ់បេសកកម្មរេស់ែែួនបៅប្េបទ្សកម្ពុជ្ញនាថ្ែម្ករា ឆ្ន ំ២០២១។  

 

 បៅតលងទី្២០ ថ្ែសីហា ឆ្ន ំ២០២១ ធនាគារពាណិជជទី្មួ្យ ការយិល័យកណ្តត លបានចត់្តំង
បលាក Lin Chun Hung ជ្ញជំនួយការអនុប្េធាន និងជ្ញនាយកស្ថខាភនំបពញមុ្ែងារប្ត្ួត្ពិនិត្យតផអកនុង។  

 

 តលងទី្២០ ថ្ែសីហា ឆ្ន ំ២០២១ បលាក Shih Yu Tsung ប្ត្ូវបានចត់្តំងជ្ញជំនួយការអនុប្េធាន
ជ្ញន់ែពស់ និងជ្ញនាយកស្ថខារងបសៀម្រាេ ែណៈថ្ែលបលាក Yang Po Jen នាយកស្ថខារងបនះបាន
េញ្ច េ់បេសកកម្មរេស់ែែួនបៅប្េបទ្សកម្ពុជ្ញ។ 
 

 តលងទី្២៩ ថ្ែតុ្លា ឆ្ន ំ២០២១ ធនាគារពាណិជជទី្មួ្យ ការយិល័យកណ្តត លបានចត់្តំងបលាក 
Lin Wen Hung ឋានៈជ្ញជំនួយការអនុប្េធាន និងជ្ញនាយកស្ថខាភនំបពញ។  
 

 តលងទី្២៥ ថ្ែវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០២១ បលាក Lin Chih Hsin ប្ត្ូវបានធនាគារពាណិជជទី្មួ្យ 
ការយិល័យកណ្តត លថ្ត្ងតំងជ្ញជំនួយការអនុប្េធានជ្ញន់ែពស់ និងជ្ញអរានាយករងស្ថខាភនំបពញ។  
 

 តលងទី្០៣ ថ្ែធនូ ឆ្ន ំ២០២១ ធនាគារពាណិជជទី្មួ្យ ការយិល័យកណ្តត លបានចត់្តំង បលាក 
Hu Chih Cheng ឋានៈជ្ញជំនួយការអនុប្េធាន និងជ្ញនាយកស្ថខាភនំបពញ។  

 

 តលងទី្១៤ ថ្ែធនូ ឆ្ន ំ២០២១ បលាកនាយក Kao Sheng Kai ប្ត្វូបានចត់្តំងជ្ញជំនួយការអនុ-
ប្េធានជ្ញន់ែពស់ និងជ្ញនាយកស្ថខារងបចម្បៅ ែណៈថ្ែលបលាក Hsu Hsien Wen នាយកស្ថខារង
បនះបានេញ្ច េ់បេសកកម្មរេស់ែែួនបៅប្េបទ្សកម្ពុជ្ញ។ 

 

 តលងទី្១៤ ថ្ែធនូ ឆ្ន ំ២០២១ បលាកនាយក Chih Po Yi ប្ត្វូបានចត់្តំងជ្ញជំនួយការអនុប្េធាន
ជ្ញន់ែពស់ និងជ្ញនាយកស្ថខារងចំការម្ន និងបលាកនាយក Chen Wei Pin ប្ត្ូវបានចត់្តំងជ្ញជំនួយ
ការអនុប្េធាន និងជ្ញនាយកស្ថខារងផារបែើម្លកូវ។ 
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ររូភាេកនងុប្េឹតតិការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ 
 

១. រេូភាពអនុសាវរកីម្មវធីិសេបុរសធម៌្បៅស្ថលាេឋម្សិកា ថ្ប្ពកបនន  (ភនំបពញ) 
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២- រេូភាពអនុសាវរកីម្មវធីិសេបុរសធម៌្បៅវត្តឧត្តម្សិររីត្ន៍ (បៅវត្តលមី បែត្តកំពត្) 
 



 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
 

សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំ នថៃទី៣១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

 

 
មាតិកា ទាំេ័រ 

  

របាយការណ៍គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ង ១ – ៤ 

របាយការណ៍សវនករឯករាជ ៥ – ៨ 

របាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុ  

របាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ា វែថុ ៩ 

របាយការណ៍ច្ំលណញ-ខាែ និងលទធផលលម្អែិលផេងៗ ១០ 

របាយការណ៍រតប្ម្រប្ម្ួលម្ូលធ្ន ១១ 

របាយការណ៍លំហូរសាច្ប់្បាក់ ១២ 

កំណែស់ម្គគ ល់របាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុ ១៣ – ១០៣ 
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របាយការណ៍គណៈប្គរ់ប្គង 
គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងសូម្ដាកជូ់នរបាយការណ៍ររស់ខ្លួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុតែលបានលធ្វើសវនកម្មរចួ្ររស់

ធ្នាគារ ពាណិជជ ទីម្យួ សាខាភ្នលំពញ (លៅកាែ់ថា “សាខា”) សប្ម្គរែ់ំណាច្ឆ់្ន ថំ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១។  
 

សកមមភាេអាជ្ីវកមមចមបង 
សាខាលធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្មជាច្ម្បងលលើប្គ្រទ់ិែឋភាពថ្នអាជីវកម្មធ្នាគារ និងផតល់លសវាលផេងៗតែលពាកព់ន័ធ

នឹងវស័ិយហិរញ្ា វែថុលៅកនុងប្រលទសកម្ពុជា។ 
កនុងអំឡុងឆ្ន ហិំរញ្ា វែថុ ម្និម្គនការតប្រប្រួលជាសារវនតច្ំលពាោះសកម្មភាពអាជីវកម្មច្ម្បងលនោះលទ។ 

 
លទធផលហរិញ្ញវតថុ 
លទធផលហិរញ្ា វែថុររស់សាខាសប្ម្គរឆ់្ន លំនោះ ប្ែូវបានរង្ហា ញកនុងរបាយការណ៍ច្ំលណញ-ខាែ និងលទធផល

លម្អែិលផេងៗ លៅលលើទំពរ័ទី ១០។ 
ម្និម្គនភាគ្ោភ្ប្ែូវបានប្រកាស ឬបានរងក់នុងអំឡុងែំណាច្់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១។ 

 
ពដ្ើមទុនររសស់ាខា 
កនុងអំឡុងឆ្ន  ំ សាខាបានរលងកើនលែើម្ទុនររស់សាខាពី ១៤៥.០០០.០០០ ែុោល រអាលម្រកិ រហូែែល់ 

១៨០.០០០.០០០ ែុោល រអាលម្រកិ តម្រយៈការលផេរពីប្បាកច់្ំលណញរកាទុកច្ំនួន ៣៥.០០០.០០០ ែុោល រអាលម្រកិ។  
 

ហាា សុលីធីីហរិញ្ញវតថុអាប្កក់ និងសងសយ័ 
ម្ុនលពលលរៀរច្រំបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុររស់សាខា គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងបានចាែវ់ធិានការតែលម្គនម្ូលដាឋ ន       

សម្ប្សរ ពាកព់ន័ធលៅនឹងការជប្ម្ោះឥណទាន និងរុលរប្រទានអាប្កកល់ច្ញពីរញ្ជ ី និងការកែប់្តសំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារ
ខាែរងត់ែលរណាត លម្កពីការងយចុ្ោះែថ្ម្ល លហើយបានយល់ប្សរថារាល់ឥណទាន និងរុលរប្រទានអាប្កកទ់ាងំអស់តែល
បានែឹង ប្ែូវបានជប្ម្ោះលច្ញពីរញ្ជ ី និងបានកែប់្តសំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែឥណទាន និងរុលរប្រទានអាប្កក ់ និង
សងេយ័លពញលលញ។ 

គ្ិែប្ែឹម្កាលររលិច្ឆទថ្នរបាយការណ៍លនោះ និងតផអកលលើកប្ម្ែិថ្នការយល់ែឹង         គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងពុំបានែឹងពី     
កាលៈលទសៈណាម្យួ តែលនាឱំ្យច្ំនួនឥណទាន និងរុលរប្រទានអាប្កកត់ែលបានជប្ម្ោះលច្ញពីរញ្ជ ី ឬច្ំនួនសំវធិានធ្ន
សប្ម្គរក់ារខាែរងត់ែលរណាត លម្កពីការងយចុ្ោះែថ្ម្ល កនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុររស់សាខា ម្គនែថ្ម្លម្និប្គ្រប់្គានជ់ា
សារវនតលនាោះលទ។ 
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ប្ទេយសកមម 
ម្ុនលពលលរៀរច្រំបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុររស់សាខា គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងបានចាែវ់ធិានការតែលម្គនម្ូលដាឋ ន       

សម្ប្សរ លែើម្បរីញ្ញជ កថ់ារណាា ប្ទពយសកម្មទាងំឡាយ តែលទំនងជាម្និអាច្រងវិលម្កវញិលៅកនុងប្រែិរែាិការអាជីវកម្ម
ធ្ម្មត លៅតម្ែថ្ម្លកនុងរញ្ជ ីគ្ណលនយយររស់សាខា ប្ែូវបានកែប់្តរនថយឱ្យលៅលសមើនឹងែថ្ម្លតែលរពំឹងថានឹងអាច្លក់បាន
លៅលលើទីផារជាកត់សាង។  

គ្ិែប្ែឹម្កាលររលិច្ឆទថ្នរបាយការណ៍លនោះ និងតផអកលលើកប្ម្ែិថ្នការយល់ែឹង គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងពុំបានែឹងព ី          
កាលៈលទសៈណាម្យួ តែលអាច្រណាត លឱ្យែថ្ម្លថ្នប្ទពយសកម្មលៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុររស់សាខា    ម្និប្ែឹម្ប្ែូវជា  
សារវនតលនាោះលទ។ 
 

រាំណុលយថាពហតុ និងរាំណុលពផសងៗ 
គ្ិែប្ែឹម្កាលររលិច្ឆទថ្នរបាយការណ៍លនោះ ៖ 

ក.  ម្និម្គនរនេុកណាម្យួលលើប្ទពយសកម្មររស់សាខា  តែលបានលកើែលឡើងលដាយសារការដាករ់ញ្ញច ំសប្ម្គរ់ការ
ធានារំណុលររស់រុគ្គលណាម្គន កល់ឡើយ ចារ់តងំពីែំណាច្់ឆ្ន ហិំរញ្ា វែថុម្ក និង 

ខ្. ម្និម្គនរំណុលយថាលហែុណាម្យួររស់សាខា តែលបានលកើែលឡើងចារត់ងំពីែំណាច្ឆ់្ន ហិំរញ្ា វែថុម្ក លប្ៅពី
រំណុលលផេងៗលៅកនុងែំលណើ រការអាជីវកម្មធ្ម្មតលនាោះលទ។ 
តម្លោរល់ររស់គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ង ពុំម្គនរំណុលយថាលហែុ ឬរំណុលលផេងៗររស់សាខា តែលប្ែូវបាន

ទាម្ទារឱ្យសង ឬអាច្នឹងប្ែូវបានទាម្ទារឱ្យសងកនុងរយៈលពល១២តខ្ រនាេ រព់ីែំណាច្់ឆ្ន ហិំរញ្ា វែថុ តែលនឹង ឬអាច្នឹង
ម្គនផលរ ោះពាល់ជាសារវនាែល់លទធភាពររស់សាខា កនុងការរំលពញកាែពវកិច្ចររស់ខ្លួនលៅថ្ងៃែល់លពលកំណែ់សងលនាោះ
លទ។ 
 

ការថ្ប្រប្រួលកាលៈពទសៈ 
គ្ិែប្ែឹម្កាលររលិច្ឆទថ្នរបាយការណ៍លនោះ គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងម្និបានែឹងពីកាលៈលទសៈណាម្យួតែលម្និបាន    

ឆលុោះរញ្ញច ំងលៅកនុងរបាយការណ៍លនោះ ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុររស់សាខា តែលអាច្រណាា លឱ្យច្ំនួនទឹកប្បាកត់ែលបាន
រង្ហា ញកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុ ម្គនភាពម្និប្ែឹម្ប្ែូវជាសារវនតលនាោះលទ។  

 
ប្រតិរតដិការមិនប្រប្កតី 
តម្លោរល់ររស់គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ង លទធផលថ្នប្រែិរែតិការររស់សាខាសប្ម្គរ់ឆ្ន ហិំរញ្ា វែថុលនោះ ម្និម្គនរងនូវ

ផលរ ោះពាល់ជាសារវនាពីគ្ណនី ប្រែិរែាិការ ឬប្ពឹែាិការណ៍ណាម្យួតែលម្គនលកខណៈជាសារវនត និងម្និធ្ម្មតលនាោះលទ។ 
តម្លោរល់ររស់គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ង លៅច្លនាល ោះលពលរវាងែំណាច្់ឆ្ន ហិំរញ្ា វែថុ ម្កទល់នឹងកាលររលិច្ឆទថ្នរបាយការណ៍លនោះ 
ម្និម្គនគ្ណនី ប្រែិរែាិការ ឬប្ពឹែាិការណ៍ណាម្យួតែលម្គនលកខណៈជាសារវនត និងម្និធ្ម្មត តែលទំនងជាម្គនផលរ ោះ
ពាល់ជាសារវនាែល់លទធផលថ្នប្រែិរែតិការររស់សាខា កនុងឆ្ន ហិំរញ្ា វែថុតែលរបាយការណ៍លនោះប្ែូវបានលធ្វើលឡើងលនាោះលទ។ 
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ប្កុមគណៈប្គរ់ប្គង 
គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងររស់សាខាតែលលៅរលប្ម្ើការកនុងអំឡុងឆ្ន  ំរហូែែល់កាលររលិច្ឆទថ្នរបាយការណ៍លនោះ ម្គនរាយ

នាម្ែូច្ខាងលប្កាម្៖ 
 
លោក Chien Chih Kuang អនុប្រធានជានខ់្ពស់ និងអគ្គនាយក 
លោក Chou Mao Ching ជំនយួការអនុប្រធានជានខ់្ពស់ និង នាយកសាខារង  
លោក Jen Chih Hao ជំនយួការអនុប្រធានជានខ់្ពស់ និង នាយកសាខារង  
លោក Chang Yuan Ming ជំនយួការអនុប្រធានជានខ់្ពស់ និង នាយកសាខារង  
លោក Chen Jen Yu  ជំនយួការអនុប្រធានជានខ់្ពស់ និង នាយកសាខារង  
លោក Hsieh Feng Cheng ជំនយួការអនុប្រធានជានខ់្ពស់ និង នាយកសាខារង 
លោក Shih Yu Tsung ជំនយួការអនុប្រធានជានខ់្ពស់ និង នាយកសាខារង (បានតែងតងំលៅថ្ងៃទី១១ តខ្វចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០២១) 
លោក Chen Wei Pin ជំនយួការអនុប្រធានជានខ់្ពស់ និង នាយកសាខារង (បានតែងតងំលៅថ្ងៃទី១៤ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១) 
លោក Chih Po Yi ជំនយួការអនុប្រធានជានខ់្ពស់ និង នាយកសាខារង (បានតែងតងំលៅថ្ងៃទី១៤ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១) 
លោក Kao Sheng Kai ជំនយួការអនុប្រធានជានខ់្ពស់ និង នាយកសាខារង (បានតែងតងំលៅថ្ងៃទី១៤ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១) 
លោក Yang Po Jen ជំនយួការអនុប្រធានជានខ់្ពស់ និង នាយកសាខារង (បានោឈរល់ៅថ្ងៃទី០៣ តខ្កញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២១) 
លោក Hsu Hsien Wen ជំនយួការអនុប្រធានជានខ់្ពស់ និង នាយកសាខារង (បានោឈរល់ៅថ្ងៃទី២៤ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១) 
Mr. Lin Chih Hsin ជំនយួការអនុប្រធានជានខ់្ពស់ និង នាយកប្គ្រប់្គ្ង (បានតែងតងំលៅថ្ងៃទី២៥ តខ្វចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០២១) 
លោក Chou Ming Ching ជំនយួការអនុប្រធាន និង នាយកប្គ្រប់្គ្ង 
លោក Hung Sz Shian ជំនយួការអនុប្រធាន និង នាយកប្គ្រប់្គ្ង  
លោក Tsai Chia Chang ជំនយួការអនុប្រធាន និង នាយកប្គ្រប់្គ្ង  
លោក Liu Kuo Cheng ជំនយួការអនុប្រធាន និង នាយកប្គ្រប់្គ្ង 
លោក Tsai Po Jen ជំនយួការអនុប្រធាន និង នាយកប្គ្រប់្គ្ង 
លោក Wu Chang Chi ជំនយួការអនុប្រធាន និង នាយកប្គ្រប់្គ្ង 
លោក Yu Chih Hao ជំនយួការអនុប្រធាន និង នាយកប្គ្រប់្គ្ង (បានតែងតងំលៅថ្ងៃទី២១ តខ្កុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២១) 
លោក Lin Chun Hung ជំនយួការអនុប្រធាន និង នាយកប្គ្រប់្គ្ង (បានតែងតងំលៅថ្ងៃទី២០ តខ្សីហា ឆ្ន ២ំ០២១) 
លោក Lin Wen Hung ជំនយួការអនុប្រធាន និង នាយកប្គ្រប់្គ្ង (បានតែងតងំលៅថ្ងៃទី២៩ តខ្ែុោ ឆ្ន ២ំ០២១) 
លោក Hu Chih Cheng ជំនយួការអនុប្រធាន និង នាយកប្គ្រប់្គ្ង (បានតែងតងំលៅថ្ងៃទី០៣ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១) 
លោក Cheng Jaw Pay ជំនយួការអនុប្រធាន និង នាយកប្គ្រប់្គ្ង (បានោឈរល់ៅថ្ងៃទី២១ តខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០២១) 
លោក Ko Chung Wang ជំនយួការអនុប្រធាន និង នាយកប្គ្រប់្គ្ង (បានោឈរល់ៅថ្ងៃទី២៩ តខ្ែុោ ឆ្ន ២ំ០២១) 
  



 

 

 

 

 

 

 4 

ការទទួលែុសប្តូវររសគ់ណៈប្គរ់ប្គងពលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងទទួលខុ្សប្ែូវកនុងការរញ្ញជ កថ់ា របាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុបានរង្ហា ញប្ែឹម្ប្ែូវនូវប្គ្រទ់ិែឋភាពជា

សារវនាទាងំអស់ថ្នសាថ នភាពហិរញ្ា វែថុររស់សាខា គ្ិែប្ែឹម្ថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១   ប្ពម្ទាងំលទធផលហិរញ្ា វែថុ   និង
លំហូរសាច្ប់្បាក់សប្ម្គរែ់ំណាច្ឆ់្ន  ំលដាយអនុលោម្លៅតម្សតងដ់ាររបាយការណ៍ទាកទ់ងនឹងហិរញ្ា វែថុអនតរជាែិថ្នកម្ពុជា 
(លៅកាែថ់ា “CIFRS”)។  

កនុងការលរៀរច្រំបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុទាងំលនោះ ែប្ម្ូវឱ្យគ្ណៈប្គ្រប់្គ្ង ៖ 
 
i) អនុវែាលគាលការណ៍គ្ណលនយយសម្ប្សរ តែលគាបំ្ទលដាយការវនិិច្ឆយ័ និងការបា ន់សាម នសម្លហែុផល នងិ

ប្រករលដាយការប្រុងប្រយែ័ន ប្ពម្ទាងំអនុវែាតម្លគាលការណ៍ទាងំលនាោះឱ្យម្គនសងគែិភាព។ 
ii) អនុវែាតម្ែប្ម្ូវការកនុងការោែប្ែដាងពែ័ម៌្គនររស់ CIFRS ឬប្រសិនលរើម្គនការប្បាសចាកណាម្យួកនុងការ

រង្ហា ញឱ្យម្គនភាពប្ែឹម្ប្ែូវ ការប្បាសចាកទាងំលនាោះប្ែូវបានោែប្ែដាង ពនយល់ និងកំណែច់្ំនួនទឹកប្បាកឱ់្យ
បានប្ែឹម្ប្ែូវលៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុ។ 

iii) រកាទុកកំណែប់្តគ្ណលនយយឱ្យបានប្គ្រប់្គាន ់និងប្រពន័ធប្ែួែពនិិែយថ្ផេកនុងម្យួប្រករលដាយប្រសិទធភាព។ 
iv) លរៀរច្រំបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុលដាយតផអកលលើម្ូលដាឋ ននិរនារភាពថ្នែំលណើ រការអាជីវកម្ម លលើកតលងតែម្គនករណី

ម្និសម្ប្សរកនុងការសនមែថា សាខាអាច្រនាប្រែិរែាិការអាជីវកម្មលៅលពលអនាគ្ែែខ៏្លី និង 
v) ប្គ្រប់្គ្ងនិងែឹកនាបំ្កុម្ហ ុនឱ្យម្គនប្រសិទធភាព តម្រយៈការសលប្ម្ច្ច្ិែតជាសារវនតទាងំអស់តែលជោះឥទធិពល

ែល់ប្រែិរែាិការ និងលទធផលររស់សាខា លហើយប្ែូវធានាថាផលរ ោះពាល់ទាងំលនាោះប្ែូវបានឆលុោះរញ្ញច ំងប្ែឹម្ប្ែូវ
លៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុ។   

 
គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងអោះអាងថា សាខាបានអនុវែាតម្ែប្ម្ូវការខាងលលើកនុងការលរៀរច្រំបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុ។ 

 
ការអនុម័តរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុតែលបានភាជ រម់្កជាម្យួ ប្ពម្ទាងំកំណែស់ម្គគ ល់ទាងំឡាយ បានរង្ហា ញប្ែឹម្ប្ែូវនូវ

ប្គ្រទ់ិែឋភាពជាសារវនតទាងំអស់ថ្នសាថ នភាពហិរញ្ា វែថុររស់សាខា គ្ិែប្ែឹម្ថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងលទធផលហិរញ្ា វែថុ 
ប្ពម្ទាងំលំហូរសាច្ប់្បាករ់រស់សាខាសប្ម្គរែ់ំណាច្់ឆ្ន  ំ លដាយអនុលោម្លៅតម្សតងដ់ាររបាយការណ៍ទាកទ់ងនឹង 
ហិរញ្ា វែថុអនតរជាែិ ថ្នកម្ពុជា ប្ែូវបានអនុម្ែ័លដាយគ្ណៈប្គ្រប់្គ្ង។ 
 
ចុ្ោះហែថលលខាកនុងនាម្សាខា 
 
 
 
   
ពលាក Chien Chih Kuang  ពលាក Chou Ming Ching 
អនុប្រធានជាន់ែពស ់និងអគគនាយក  ជ្ាំនួយការអនុប្រធាន និង នាយកប្គរ់ប្គង 
 
រាជធានីភ្នលំពញ ប្ពោះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា
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របាយការណ៍សវនករឯករាជ្ 
ជ្ូនការោិលយ័កណាត ល ននធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ  

 
មតិពោរលរ់រសព់យើងែ្ុាំ 
តម្ម្ែិលោរល់ររស់លយើងខ្្ុ ំ របាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុបានរង្ហា ញប្ែឹម្ប្ែូវនូវប្គ្រទ់ិែឋភាពជាសារវនតទាងំអស់ ថ្ន

សាថ នភាពហិរញ្ា វែថុររស់ធ្នាគារ ពាណិជជ ទីម្យួ សាខាភ្នលំពញ (លៅកាែថ់ា “សាខា”) គ្ិែប្ែឹម្ថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
និងលទធផលហិរញ្ា វែថុ ប្ពម្ទាងំលំហូរសាច្ប់្បាកស់ប្ម្គរ់ែំណាច្ឆ់្ន  ំ លដាយអនុលោម្លៅតម្សតង់ដាររបាយការណ៍
ទាកទ់ងនឹងហិរញ្ា វែថុអនតរជាែិ ថ្ន កម្ពុជា (លៅកាែថ់ា “CIFRS”)។  
 

របាយការណ៍តែលលយើងខ្្ុ ំបានលធ្វើសវនកម្ម 
របាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុររស់សាខា រមួ្ម្គន៖ 

● របាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ា វែថុ គ្ិែប្ែឹម្ថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
● របាយការណ៍ច្ំលណញ-ខាែ និងលទធផលលម្អែិលផេងៗសប្ម្គរែ់ំណាច្ឆ់្ន  ំ
● របាយការណ៍រតប្ម្រប្ម្ួលម្ូលធ្នសប្ម្គរែ់ំណាច្ឆ់្ន  ំ
● របាយការណ៍លំហូរសាច្ប់្បាក់សប្ម្គរែ់ំណាច្ឆ់្ន  ំនិង 
● កំណែស់ម្គគ ល់របាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុ រមួ្ទាងំលសច្កតីសលងខរលគាលការណ៍គ្ណលនយយសំខាន់ៗ  និងពែ័ម៌្គន 

ពនយល់លផេងៗលទៀែ។ 
 

មូលដ្ឋឋ នននមតិពោរលរ់រសព់យើងែ្ុាំ 
លយើងខ្្ុ ំបានលធ្វើសវនកម្មលដាយអនុលោម្លៅតម្ សតងដ់ារអនតរជាែិសតីពីសវនកម្មថ្នកម្ពុជា (លៅកាែ់ថា “សតង់

ដារសវនកម្ម”)។ ការទទួលខុ្សប្ែូវររស់លយើងខ្្ុ ំតែលអនុលោម្លៅតម្សតង់ដារទាងំលនាោះ ប្ែូវបានពណ៌នារតនថម្លទៀែលៅ
កនុងកថាខ្ណឌ  ការទទួលខុ្សប្ែូវររស់សវនករកនុ ងការលធ្វើសវនកម្មលលើ របាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុ  លៅកនុងរបាយការណ៍សវនករ
ររស់លយើងខ្្ុ ំ។ 

លយើងខ្្ុ ំលជឿជាកថ់ាភ្ស័តុតងសវនកម្មតែលលយើងខ្្ុ ំបានទទួល ម្គនភាពប្គ្រប់្គាន ់ និងសម្លហែុផល លែើម្បលីធ្វើជា
ម្ូលដាឋ នសប្ម្គរ់ការរលញ្ចញម្ែិលោរល់ររស់លយើងខ្្ុ ំ។ 
 

ឯករាជយ 
លយើងខ្្ុ ំម្គនឯករាជយពីសាខា  តែលអនុលោម្លៅតម្ប្កម្សីលធ្ម្អ៌នតរជាែិ សប្ម្គរគ់្ណលនយយករវជិាជ ជីវៈ (រមួ្

ទាងំសតងដ់ារឯករាជយអនតរជាែិ) តែលលច្ញផាយលដាយប្កុម្ប្រឹកាសតងដ់ារប្កម្សីលធ្ម្អ៌នតរជាែិសប្ម្គរគ់្ណលនយយករ
(លៅកាែថ់ា “ប្កម្សីលធ្ម្អ៌នតរជាែិ”) និងអនុលោម្លៅតម្ប្កម្សីលធ្ម្រ៌រស់វទិាសាថ នគ្ណលនយយករជំនាញ   និង
សវនករកម្ពុជា (លៅកាែថ់ា “ប្កម្សីលធ្ម្៌ វគ្សក”) តែលពាកព់ន័ធនឹងការលធ្វើសវនកម្មររស់លយើងខ្្ុ ំ ច្ំលពាោះរបាយការណ៍
ហិរញ្ា វែថុ លៅកនុងប្រលទសកម្ពុជា។ លយើងខ្្ុ ំបានរំលពញកាែពវកិច្ចកនុងការទទួលខុ្សប្ែូវតផនកប្កម្សីលធ្ម្ល៌ផេងៗលទៀែ តែល
កំណែល់ដាយប្កម្សីលធ្ម្អ៌នតរជាែិ  និងប្កម្សីលធ្ម្ ៌វគ្សក។ 

៥ 
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េ័ត៌មានពផសងៗ 
គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងទទួលខុ្សប្ែូវច្ំលពាោះពែ័ម៌្គនលផេងៗ។ ពែ័ម៌្គនលផេងៗតែលលយើងខ្្ុ ំបានទទួលនាកាលររលិច្ឆទ

ថ្នរបាយការណ៍សវនករលនោះ រមួ្ម្គន របាយការណ៍គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ង និងពែ័ម៌្គនហិរញ្ា វែថុរតនថម្ លៅតម្ែប្ម្ូវការររស់
ធ្នាគារជាែិ ថ្ន កម្ពុជា រ ុតនតម្និរមួ្រញ្ចូ លនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុ និងរបាយការណ៍សវនករររស់លយើងខ្្ុ ំលទ។ 

ម្ែិលោរល់ររស់លយើងខ្្ុ ំច្ំលពាោះរបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុ ពុំបានប្គ្រែណត រល់ៅលលើពែ័ម៌្គនលផេងៗលនាោះលទ លហើយ
លយើងខ្្ុ ំម្និលធ្វើការធានាអោះអាងច្ំលពាោះពែ័ម៌្គនទាងំលនាោះលទ។ 

ទាកទ់ងនឹងការលធ្វើសវនកម្មររស់លយើងខ្្ុ ំលៅលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុ លយើងខ្្ុ ំទទួលខុ្សប្ែូវកនុងការអាន
ពែ័ម៌្គនលផេងៗ តែលបានលរៀររារខ់ាងលលើ  លែើម្បពីិចារណាថាលែើពែ័ម៌្គនលផេងៗទាងំលនាោះម្គនភាពផេុយគាន ជាសារវនតពី
របាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុ ឬផេុយពីការយល់ែឹងររស់លយើងខ្្ុ ំតផអកលលើលទធផលថ្នការលធ្វើសវនកម្ម  ឬម្គនការរាយការណ៍ពី
កំហុសឆគងជាសារវនតតែលបានលកើែលឡើងឬលទ។  

តផអកលៅលលើការង្ហរតែលលយើងខ្្ុ ំបានរំលពញ លៅលលើពែ័៌ម្គនលផេងៗតែលលយើងខ្្ុ ំទទួលបានម្ុនកាលររលិច្ឆទថ្ន
របាយការណ៍សវនករលនោះ ប្រសិនលរើលយើងខ្្ុ ំសននិដាឋ នថាម្គនកំហុសឆគងជាសារវនតតែលលកើែលច្ញពីពែ័ម៌្គនលផេងៗទាងំលនោះ 
លយើងខ្្ុ ំប្ែូវរាយការណ៍ពីអងគលហែុថ្នកំហុសឆគងទាងំលនាោះ។ លយើងខ្្ុ ំម្និម្គនអវីប្ែូវរាយការណ៍ច្ំលពាោះរញ្ញា លនោះលទ។ 
 

ការទទួលែុសប្តូវររសគ់ណៈប្គរ់ប្គង ចាំពពាះរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងទទួលខុ្សប្ែូវកនុងការលរៀរច្រំបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុ និងរង្ហា ញរបាយការណ៍ទាងំលនាោះឱ្យបាន

ប្ែឹម្ប្ែូវ លដាយអនុលោម្លៅតម្ CIFRS និងទទួលខុ្សប្ែូវលលើការប្ែួែពិនិែយថ្ផេកនុង តែលគ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងកំណែ់ថាម្គន
ភាពចាបំាច្ក់នុង ការលរៀរច្ំរបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុឱ្យលច្ៀសផុែពកីាររាយការណ៍ខុ្សជាសារវនត តែលរណាត លម្កពីការតកលង
រនលំ ឬកំហុសឆគងលផេងៗ។ 

កនុងការលរៀរច្រំបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុ គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងទទួលខុ្សប្ែូវកនុងការវាយែថ្ម្លអំពីលទធភាពររស់សាខាកនុង
ការរនតនិរនតរភាពអាជីវកម្ម ការោែប្ែដាងពែ៌ម័្គនតែលពាកព់័នធ កែូ៏ច្ជារញ្ញា លផេងៗតែលទាកទ់ិនលៅនឹងនិរនតរភាព
អាជីវកម្ម លដាយលប្រើម្ូលដាឋ នគ្ណលនយយសប្ម្គរន់ិរនតរភាពអាជីវកម្ម លលើកតលងតែគ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងម្គនគ្លប្ម្គងរិទអាជីវកម្ម
ររស់សាខា ឬរញ្ឈរ ់ប្រែិរែិតការ ឬលដាយម្និម្គនជលប្ម្ើសណាលផេងប្រករលដាយភាពប្បាកែប្រជាណាម្យួ។ 
 

ការទទួលែុសប្តូវររសស់វនករ កនងុការពធាើសវនកមមពលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
លគាលរំណងររស់លយើងខ្្ុ ំ គ្ឺតសវងរកអំណោះអំណាងតែលសម្លហែុផល ថារបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុទាងំម្ូលពុំ

ម្គនការរាយការណ៍ខុ្សជាសារវនតតែលរណាត លម្កពីការតកលងរនលំ ឬកំហុសឆគងលផេងៗ និងលច្ញរបាយការណ៍សវនករ
តែលម្គនម្ែិលោរល់ររស់លយើងខ្្ុ ំ។ អំណោះអំណាងតែលសម្លហែុផលគ្ឺជាការអោះអាងកនុងកប្ម្ែិខ្ពស់ រ ុតនតវាម្និតម្នជា
ការធានាថាសវនកម្មតែលបានលធ្វើលឡើង លដាយអនុលោម្លៅតម្សតងដ់ារសវនកម្ម តែងតែរកល ើញជានិច្ចនូវការរាយការណ៍
ខុ្សជាសារវនតតែលបានលកើែលឡើងលនាោះលទ។ ការរាយការណ៍ខុ្សអាច្លកើែលឡើងពីការតកលងរនលំ ឬកំហុសឆគង លហើយវាប្ែូវបាន
ចាែទុ់កថាម្គនលកខណៈជាសារវនត ប្រសិនលរើការរាយការណ៍ខុ្សនីម្យួៗ ឬការរាយការណ៍ខុ្សសររុ អាច្ប្ែូវបានរពំឹងថា
វាជោះឥទធិពលលលើម្ូលដាឋ នថ្នការសលប្ម្ច្ច្ិែតតផនកលសែឋកិច្ចររស់ អនកលប្រើប្បាស់របាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុទាងំលនោះ។ 
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តផនកម្យួថ្នការលធ្វើសវនកម្មតែលអនុលោម្លៅតម្សតង់ដារសវនកម្ម       ែប្ម្ូវឱ្យលយើងខ្្ុ ំលប្រើប្បាស់ការវនិិច្ឆយ័
ប្រករលដាយវជិាជ ជីវៈ និងរកាការសងេយ័ប្សរតម្វជិាជ ជីវៈ កនុងលពលរំលពញការង្ហរសវនកម្មររស់លយើងខ្្ុ ំ។ លយើងខ្្ុ ំ៖ 

 
● កំណែ ់និងវាយែថ្ម្លហានិភ្័យថ្នភាពខុ្សជាសារវនតថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុ តែលអាច្រណាត លម្កពីការតកលង

រនលំ ឬកំហុសឆគងលផេងៗ លដាយតកត់ែងនីែិវធិ្ីសវនកម្ម  និងលធ្វើសវនកម្មលែើម្បលីឆលើយែរលៅនឹងហានិភ្យ័ទាងំ
លនាោះ និងតសវងរកភ្ស័តុតងសវនកម្មប្គ្រប់្គានន់ិងសម្ប្សរ លែើម្បលីធ្វើជាម្ូលដាឋ នសប្ម្គរ់ការរលញ្ចញម្ែិ
លោរល់ររស់លយើងខ្្ុ ំ។ ហានិភ្យ័តែលរណាត លម្កពីការរកម្និល ើញកំហុសឆគងជាសារវនតពីការតកលងរនលំ វា
ម្គនទំហំធ្ំជាងហានិភ្័យតែលរណាត លម្កពីកំហុសឆគងអលច្ែនា លដាយសារការតកលងរនលំរមួ្ម្គន ការសម្គ្ំនិែ 
ការតកលងរនលំឯកសារ ការលុររំបាែល់ដាយលច្ែនា ការរង្ហា ញខុ្ស ឬការរលំងប្រពន័ធប្ែួែពិនិែយថ្ផេកនុង។ 

● តសវងយល់អំពីប្រពន័ធប្ែួែពិនិែយថ្ផេកនុងតែលពាកព់ន័ធលៅនឹងសវនកម្ម លែើម្បតីកត់ែងនីែិវធិ្ីសវនកម្មតែលសម្
ប្សរលៅតម្កាលៈលទសៈ រ ុតនតម្និរលញ្ចញម្ែិលោរល់ររស់លយើងខ្្ុ ំ លៅលលើប្រសិទធភាពថ្នប្រពន័ធប្ែួែពិនិែយថ្ផេ
កនុងររស់សាខាលទ។ 

● វាយែថ្ម្លអំពីភាពសម្ប្សរថ្នលគាលការណ៍គ្ណលនយយតែលបានលប្រើប្បាស់ ភាពសម្លហែុផលថ្នការបា នស់ាម ន 
គ្ណលនយយ និងការោែប្ែដាងពាកព់ន័ធ តែលគ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងបានលធ្វើលឡើង។ 

● សននិដាឋ នលលើភាពសម្ប្សរ ថ្នការលប្រើប្បាស់ម្ូលដាឋ នគ្ណលនយយនិរនតរភាពអាជីវកម្មររស់គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ង
អាប្ស័យលៅលលើភ្័សតុតងសវនកម្មតែលលយើងខ្្ុ ំទទួលបាន ថាលែើវាម្គនភាពម្និច្ាស់ោស់ជាសារវនតតែល
បានលកើែលឡើងកប្ម្ែិណា ពាកព់័នធលៅនឹងប្ពឹែតិការណ៍ ឬលកខខ្ណឌ នានា តែលអាច្រណាត លឱ្យម្គនការសងេយ័
ជាែុំកំភ្នួលៅលលើលទធភាពររស់សាខា កនុងការរនតនិរនតរភាពអាជីវកម្មររស់ខ្លួនតែរឬលទ។ ប្រសិនលរើលយើងខ្្ុ ំ
សននិដាឋ នថា វាម្គនភាពម្និច្ាស់ោស់ជាសារវនតបានលកើែលឡើង         លនាោះលយើងខ្្ុ ំប្ែូវលធ្វើការរង្ហា ញ លៅកនុង
របាយការណ៍សវនករ លែើម្បទីាញច្ំណារអ់ារម្មណ៍អនកលប្រើប្បាស់របាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុច្ំលពាោះការោែប្ែដាង
ពែ័ម៌្គន លៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុ ឬប្រសិនលរើការោែប្ែដាងលនាោះលៅម្និទានប់្គ្រប់្គានល់ទៀែ លយើងខ្្ុ បំ្ែូវ
លធ្វើការតកតប្រម្ែិលោរល់ររស់លយើងខ្្ុ ំ។ លសច្កតីសននិដាឋ នសររុររស់លយើងខ្្ុ  ំ អាប្ស័យលៅលលើភ្័សតុតងសវនកម្ម
តែលលយើងខ្្ុ ំទទួលបាន រហូែែល់ថ្ងៃចុ្ោះហែថលលខាលលើរបាយការណ៍សវនករលនោះ។ លទាោះជាោ ងណាកល៏ដាយ 
ប្ពឹែតិការណ៍ ឬលកខខ្ណឌ នានាកនុងលពលអនាគ្ែ អាច្រណាត លឱ្យសាខាឈររ់នតនិរនតរភាពអាជីវកម្ម។ 

● វាយែថ្ម្លការរង្ហា ញទូលៅ រច្នាសម្ពន័ធ និងខ្លឹម្សារកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុ រមួ្ទាងំការោែប្ែដាងពែ័ម៌្គន
លផេងៗ និងកំណែថ់ារបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុបានរង្ហា ញពីប្រែិរែតិការ និងប្ពឹែតិការណ៍ជាកត់សតង តែលអាច្លធ្វើ
ឱ្យម្គនការរង្ហា ញប្ែឹម្ប្ែូវ។ 
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លយើងខ្្ុ ំបានរាយការណ៍ជូនគ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងនូវរញ្ញា លផេងៗែូច្ជា ទំហំការង្ហរតម្តផនការ និងលពលលវោ   
សវនកម្ម ប្ពម្ទាងំរញ្ញា សវនកម្មសំខាន់ៗ  រមួ្ទាងំរាយការណ៍ពីភាពខ្វោះខាែជាសារវនតកនុងការប្គ្រប់្គ្ងថ្ផេកនុង តែលលយើងខ្្ុ ំ
បានរកល ើញកនុងការលធ្វើសវនកម្មររស់លយើងខ្្ុ ំ។ 
 
ជ្. ប្កុមហ ុន ប្បាយវ័តធ័រហាវែូពភ្ើស ៍(ពែមរូឌា) 
 
 
 
 
គុយ លមី 
Partner 
 
 
រាជធានីភ្នលំពញ ប្ពោះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា 
ថ្ងៃទ៣ី១ តខ្ម្នីា ឆ្ន ២ំ០២២ 
 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

របាយការណ៍សាថ នភាេហរិញ្ញវតថុ 
គិតប្តឹមនថៃទី៣១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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  កាំណត ់
 

២០២១ 
 

២០២០ 

 
សមាគ ល ់

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ពាន់ពរៀល 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ពាន់ពរៀល 

ប្ទេយសកមម 
         សាច្ប់្បាកក់នុងថ្ែ ៤  ២៨.០៣៥.១៦៨  ១១៤.២១៥.២៧៤  ២៩.៣០៣.៤៥៧  ១១៨.៥៣២.៤៨៤ 

ប្បាករ់លញ្ា ើ នងិការដាកប់្បាកល់ៅធ្នាគារកណាត ល ៥  ២៦១.១០៣.៦២៤  ១.០៦៣.៧៣៦.១៦៤  ២២៦.៥៣៥.៣០៤  ៩១៦.៣៣៥.៣០៥ 
ប្បាករ់លញ្ា ើ នងិការដាកប់្បាកល់ៅធ្នាគារលផេងៗ ៦  ២៣.៦២៦.៦៩៥  ៩៦.២៥៥.១៥៥  ៧១.៤៤១.៣៤៥  ២៨៨.៩៨០.២៤១ 
ឥណទាន នងិរុលរប្រទានវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែក

រលំស់ ៧  ១.០៧៤.៩៩២.៣៤១  ៤.៣៧៩.៥១៨.៧៩៧  ១.០៣០.៣៣១.០១៣  ៤.១៦៧.៦៨៨.៩៤៨ 
ប្បាកែ់ម្កល់តម្ច្ារល់ៅធ្នាគារកណាត ល ៨  ៩៣.៤៥៧.៣៨៣  ៣៨០.៧៤៥.៣៧៨  ៨៤.៧៧៧.៤៥៦  ៣៤២.៩២៤.៨១០ 
ប្ទពយសកម្មតែលម្គនសិទធិលប្រើប្បាស់ ៩  ៥.១៥៦.២៨១  ២១.០០៦.៦៨៩  ៥.៩២៣.៣៦៦  ២៣.៩៦០.០១៥ 
ប្ទពយសម្បែតិ និងររកិាខ រ ១០  ១.៤៤០.៧៩២  ៥.៨៦៩.៧៨៧  ១.៧០៣.២៤៤  ៦.៨៨៩.៦២២ 
ប្ទពយសកម្មអររូ ី ១១  ៤១៣.០៥១  ១.៦៨២.៧៧០  ៥៤៩.២០២  ២.២២១.៥២២ 
ពនធពនារជាប្ទពយសកម្ម ១២  -  -  ១.០០៥.០៦៥   ៤.០៦៥.៤៨៨  
ប្ទពយសកម្មលផេងៗ ១៣  ១.៦៥១.៣១៨  ៦.៧២៧.៤៧០  ១.៥៣១.០៥៩   ៦.១៩៣.១៣៤  
ការវនិិលោគ្ - ឧរករណ៍មូ្លធ្ន ១៤  ៥០.០០០  ២០៣.៧០០  ៥០.០០០  ២០២.២៥០ 

 
         

ប្ទេយសកមមសររុ   ១.៤៨៩.៩២៦.៦៥៣  ៦.០៦៩.៩៦១.១៨៤  ១.៤៥៣.១៥០.៥១១   ៥.៨៧៧.៩៩៣.៨១៩  

 
         

រាំណុល និងមូលធន          
រាំណុល          
ប្បាករ់លញ្ា ើររស់អែងិិជន ១៥  ២៣៣.៦៩៣.១៥៤  ៩៥២.០៦៥.៩០៩  ២៤៤.៦៣២.៦៧៨  ៩៨៩.៥៣៩.១៨៣ 
ប្បាករ់លញ្ា ើររស់ធ្នាគារ ១៦  ១៤៦.២៧៣.០៤៩  ៥៩៥.៩១៦.៤០២  ១៣៨.២០៨.៧០២  ៥៥៩.០៥៤.២០០ 
ប្បាកក់ម្ច ី ១៧  ៨០៤.៧២០.០២៧  ៣.២៧៨.៤២៩.៣៩០  ៨០២.៩៩៣.៦៤៤  ៣.២៤៨.១០៩.២៩០ 
អនុរណុំល ១៨  ៤០.០១៧.០៦១  ១៦៣.០២៩.៥០៧  ៤០.០៣១.៩៥៦  ១៦១.៩២៩.២៦២ 
រំណុលភ្ែិសនា ៩  ៥.៧១៤.២៩៩  ២៣.២៨០.០៥៤  ៦.៣៩០.៥៩២  ២៥.៨៤៩.៩៤៥ 
ពនធពនារជារណុំល ១២  ៩៧៣.៤៩៧  ៣.៩៦៦.០២៧  -  - 
រំណុលពនធលលើប្បាកច់្ណូំលកនុងប្គា ២៩  ៧.១៧៣.៥៧៧  ២៩.២២៥.១៥៣  ៩.២៣២.០០២   ៣៧.៣៤៣.៤៤៨  
រំណុលលផេងៗ ១៩  ៧១១.១៥៩  ២.៨៩៧.២៦២  ៤៥៨.៧៤៩   ១.៨៥៥.៦៤០  
រាំណុលសររុ   ១.២៣៩.២៧៥.៨២៣  ៥.០៤៨.៨០៩.៧០៤  ១.២៤១.៩៤៨.៣២៣   ៥.០២៣.៦៨០.៩៦៨  

 
         

មូលធន          
លែើម្ទុនររស់សាខា ២០  ១៨០.០០០.០០០  ៧៣៣.៣២០.០០០  ១៤៥.០០០.០០០  ៥៨៦.៥២៥.០០០ 
ប្បាកច់្ំលណញរកាទុក   ៤៨.០១៩.៣៥៨  ១៩៤.៦២៥.៥៣១  ៥៥.៥១៧.៥០៦   ២២៥.១២៧.៩៩៧  
ទុនរប្ម្ុងតម្ច្ារ ់ ២១  ២២.៦៣១.៤៧២  ៩២.២០០.៦១៧  ១០.៦៨៤.៦៨២   ៤៣.៣២៨.៦៨០  
ទុនរប្ម្ុងលផេងៗ   -  ១.០០៥.៣៣២  -     (៦៦៨.៨២៦) 
មូលធនសររុ   ២៥០.៦៥០.៨៣០  ១.០២១.១៥១.៤៨០  ២១១.២០២.១៨៨   ៨៥៤.៣១២.៨៥១  

 
         

រាំណុល និងមូលធនសររុ   ១.៤៨៩.៩២៦.៦៥៣  ៦.០៦៩.៩៦១.១៨៤  ១.៤៥៣.១៥០.៥១១   ៥.៨៧៧.៩៩៣.៨១៩  

 
 
កំណែស់ម្គគ ល់តែលភាជ រម់្កជាម្យួ ពីទំពរ័ទី ១៣ ែល់ទំពរ័ទី ១០៣ គឺ្ជាតផនកម្យួថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុលនោះ។ 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

របាយការណ៍ចាំពណញ-ខាត និងលទធផលលមអិតពផសងៗ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទី៣១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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 កាំណត ់  ២០២១  ២០២០ 
 សមាគ ល ់  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 

 
  

       ច្ំណូលការប្បាក ់ ២២  ៧៤.៤២៣.៩០៩  ៣០២.៧៥៦.៤៦២  ៧០.៣៩៥.៤៤៧   ២៨៧.០០២.២៣៧  
ច្ំណាយការប្បាក ់ ២២  (៨.១៥៩.៤៣៦)  (៣៣.១៩២.៥៨៦)  (១៤.២៣៣.២២១)  (៥៨.០២៨.៨៤២) 
ចាំណូលការប្បាក់សទុធ ២២  ៦៦.២៦៤.៤៧៣  ២៦៩.៥៦៣.៨៧៦  ៥៦.១៦២.២២៦   ២២៨.៩៧៣.៣៩៥  

 
         

ច្ំណូលកថ្ប្ម្លជើងសា ២៣  ១.៣៩៦.១៨៦  ៥.៦៧៩.៦៨៥  ១.៦៧៧.០៣៨  ៦.៨៣៧.២៨៤ 
ច្ំណាយកថ្ប្ម្លជើងសា ២៣  (៤២.២១០)  (១៧១.៧១០)  (៤៩.០៥១)  (១៩៩.៩៨១) 
ចាំណូលកនប្មពជ្ើងសាសទុធ ២៣  ១.៣៥៣.៩៧៦  ៥.៥០៧.៩៧៥  ១.៦២៧.៩៨៧  ៦.៦៣៧.៣០៣ 
          
(ខាែពកីារងយចុ្ោះែថ្ម្លឥណទាន)/ការកែប់្តលុរលចាល

នូវការងយចុ្ោះែថ្ម្លឥណទាន ២៤  (៩.៥២៦.៤៥៨)  (៣៨.៧៥៣.៦៣១)  ១.០៩៩.៧៥៧  ៤.៤៨៣.៧០៩ 
ច្ំណូលលផេងៗ ២៥  ១២៨.៧៣៨  ៥២៣.៧០៦  ៦៥២.៣៣៩  ២.៦៥៩.៥៨៦ 
(ខាត)/ចាំណូលប្រតរិតតកិារពផសងៗសទុធ   (៩.៣៩៧.៧២០)  (៣៨.២២៩.៩២៥)  ១.៧៥២.០៩៦  ៧.១៤៣.២៩៥ 
          
ចាំណាយ 

  
       

ច្ំណាយរុគ្គលិក ២៦  (៤.៧៨៣.២៦១)  (១៩.៤៥៨.៣០៦)  (៤.៤៩៣.៥៦៤)  (១៨.៣២០.២៦០) 
រលំស់ប្ទពយសម្បែតិនងិររកិាខ រ នងិរលំស់ប្ទពយសកម្មអររូ ី ២៧  (១.៧០៣.៧២៩)  (៦.៩៣០.៧៧០)  (១.៧៣៦.១៤២)  (៧.០៧៨.២៥១) 
ច្ំណាយប្រែរិែតកិារលផេងៗ ២៨  (២.២៨២.១២២)  (៩.២៨៣.៦៧២)  (២.៧៦៣.០៨៩)  (១១.២៦៥.១១៤) 

 
  (៨.៧៦៩.១១២)  (៣៥.៦៧២.៧៤៨)  (៨.៩៩២.៧៩៥)  (៣៦.៦៦៣.៦២៥) 

          
ចាំពណញមុនេនធពលើប្បាកច់ាំណូល   ៤៩.៤៥១.៦១៧  ២០១.១៦៩.១៧៨  ៥០.៥៤៩.៥១៤   ២០៦.០៩០.៣៦៨  
          
ច្ំណាយពនធលលើប្បាកច់្ណូំល ២៩  (១០.០០២.៩៧៥)  (៤០.៦៩២.១០២)  (១០.១៩៧.១៧៦)  (៤១.៥៧៣.៨៨៧) 
ចាំពណញកនងុឆ្ន ាំ   ៣៩.៤៤៨.៦៤២  ១៦០.៤៧៧.០៧៦  ៤០.៣៥២.៣៣៨   ១៦៤.៥១៦.៤៨១  

   
       

ចាំណូលលមអិតពផសងៗ៖ 
  

       
ខ្េងត់ែលមិ្នប្ែវូបានចាែថ់ាន កល់ឡើងវញិកនុ ងច្ំលណញ-ខាែ 

 
        

លលម្អៀងពកីាររតូរររូយិរណ័ណ  
  

-  ១.៦៧៤.១៥៨  -     (២.០២៦.៧៦៩) 
ច្ំណូល/(ខាែ)លម្អែិលផេងៗកនុងឆ្ន  ំកាែក់ងពនធរចួ្ 

  
-  ១.៦៧៤.១៥៨  -     (២.០២៦.៧៦៩) 

   
       

ចាំណូលលមអិតសររុកនងុឆ្ន ាំ 
  

៣៩.៤៤៨.៦៤២  ១៦២.១៥១.២៣៤  ៤០.៣៥២.៣៣៨   ១៦២.៤៨៩.៧១២  

   
       

ចាំពណញររស៖់ 
  

       
ការោិល័យកណាត លររស់សាខា 

  
៣៩.៤៤៨.៦៤២  ១៦០.៤៧៧.០៧៦  ៤០.៣៥២.៣៣៨   ១៦៤.៥១៦.៤៨១  

   
       

ចាំណូលលមអិតសររុររស៖់ 
  

       
ការោិល័យកណាត លររស់សាខា 

  
៣៩.៤៤៨.៦៤២  ១៦២.១៥១.២៣៤  ៤០.៣៥២.៣៣៨   ១៦២.៤៨៩.៧១២  

 
កំណែស់ម្គគ ល់តែលភាជ រម់្កជាម្យួ ពីទំពរ័ទី ១៣ ែល់ទំពរ័ទី ១០៣ គឺ្ជាតផនកម្យួថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុលនោះ។  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

របាយការណ៍រថ្ប្មរប្មួលមូលធន 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទី៣១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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 ររសម់ាច សស់ាខាកណាត ល 

 
ពដ្ើមទុនររសស់ាខា 

 
ចាំពណញរកាទុក 

 
ទុនរប្មុងតាមចារ ់

 
ទុនរប្មុងពផសងៗ 

 
សររុ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ពាន់ពរៀល 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ពាន់ពរៀល 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ពាន់ពរៀល 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ពាន់ពរៀល 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ពាន់ពរៀល 

                    សមតុលយពៅនថៃទី០១ ថ្ែមករា ឆ្ន ាំ២០២០ ៩៥.០០០.០០០  ៣៨៧.១២៥.០០០  ៣៨.៦៣៩.០៩០  ១៥៦.៣១៤.៦៩៦  ៧.២១០.៧៦០  ២៩.១៦៥.៥០០  -  ១.៣៥៧.៩៤៣  ១៤០.៨៤៩.៨៥០  ៥៧៣.៩៦៣.១៣៩ 

 
                   

ចំ្លណញកនុងឆ្ន  ំ -  -  ៤០.៣៥២.៣៣៨   ១៦៤.៥១៦.៤៨១   -  -  -  -   ៤០.៣៥២.៣៣៨   ១៦៤.៥១៦.៤៨១  
ខាែលម្អែិលផេងៗ -  -  -  -  -  -  -  (២.០២៦.៧៦៩)  -   (២.០២៦.៧៦៩) 
ចាំណូលលមអិតសររុកនងុឆ្ន ាំ -  -  ៤០.៣៥២.៣៣៨   ១៦៤.៥១៦.៤៨១   -  -  -  (២.០២៦.៧៦៩)  ៤០.៣៥២.៣៣៨   ១៦២.៤៨៩.៧១២  

 
                   

ប្រតិរតតិការថ្ដ្លប្តូវបានទទួលសាគ លផ់្លៃ លក់នងុមូលធន                    
ការរតនថម្លែើម្ទុនបានរង ់(កំណែស់ម្គគ ល់ ២០) 
 ៣០.០០០.០០០  ១២២.៣១០.០០០  -  -  -  -  -  -  ៣០.០០០.០០០  ១២២.៣១០.០០០ 
ការរងវិលពីប្បាកចំ់្លណញរកាទុកលៅជាលែើម្ទុន (កំណែស់ម្គគ ល់ ២០) 
 ២០.០០០.០០០  ៨១.៥៤០.០០០  (២០.០០០.០០០)  (៨១.៥៤០.០០០)  -  -  -  -  -  - 
ការលផេរលៅទុនរប្មុ្ងតម្ច្ារ ់(កំណែស់ម្គគ ល់ ២១) -  -  (៣.៤៧៣.៩២២)  (១៤.១៦៣.១៨០)  ៣.៤៧៣.៩២២   ១៤.១៦៣.១៨០   -  -  -  - 
លលម្អៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  -  (៤.៤៥០.០០០)  -  -  -  -  -  -  -  (៤.៤៥០.០០០) 
ប្រតិរតតិការសររុជាមួយមាច សធ់នាគារ ៥០.០០០.០០០  ១៩៩.៤០០.០០០  (២៣.៤៧៣.៩២២)  (៩៥.៧០៣.១៨០)  ៣.៤៧៣.៩២២   ១៤.១៦៣.១៨០   -  -  ៣០.០០០.០០០  ១១៧.៨៦០.០០០ 

 
                   

សមតុលយពៅនថៃទី៣១ ថ្ែធន ូឆ្ន ាំ២០២០ ១៤៥.០០០.០០០  ៥៨៦.៥២៥.០០០  ៥៥.៥១៧.៥០៦   ២២៥.១២៧.៩៩៧   ១០.៦៨៤.៦៨២   ៤៣.៣២៨.៦៨០   -  (៦៦៨.៨២៦)  ២១១.២០២.១៨៨   ៨៥៤.៣១២.៨៥១  
                    
សមតុលយពៅនថៃទី០១ ថ្ែមករា ឆ្ន ាំ២០២១ ១៤៥.០០០.០០០  ៥៨៦.៥២៥.០០០  ៥៥.៥១៧.៥០៦  ២២៥.១២៧.៩៩៧  ១០.៦៨៤.៦៨២  ៤៣.៣២៨.៦៨០  -  (៦៦៨.៨២៦)  ២១១.២០២.១៨៨  ៨៥៤.៣១២.៨៥១ 

 
                   

ចំ្លណញកនុងឆ្ន  ំ -  -  ៣៩.៤៤៨.៦៤២  ១៦០.៤៧៧.០៧៦  -  -  -  -  ៣៩.៤៤៨.៦៤២  ១៦០.៤៧៧.០៧៦ 
ចំ្ណូលលម្អែិលផេងៗ -  -  -  -  -  -  -  ១.៦៧៤.១៥៨  -  ១.៦៧៤.១៥៨ 
ចាំណូលលមអិតសររុកនងុឆ្ន ាំ -  -  ៣៩.៤៤៨.៦៤២  ១៦០.៤៧៧.០៧៦  -  -  -  ១.៦៧៤.១៥៨  ៣៩.៤៤៨.៦៤២  ១៦២.១៥១.២៣៤ 

 
                   

ប្រតិរតតិការថ្ដ្លប្តូវបានទទួលសាគ លផ់្លៃ លក់នងុមូលធន                    
ការរងវិលពីប្បាកចំ់្លណញរកាទុកលៅជាលែើម្ទុន (កំណែស់ម្គគ ល់ ២០) 
 ៣៥.០០០.០០០  ១៤២.៣៨០.០០០  (៣៥.០០០.០០០)  (១៤២.៣៨០.០០០)  -  -  -  -  -  - 
ការលផេរលៅទុនរប្មុ្ងតម្ច្ារ ់(កំណែស់ម្គគ ល់ ២១) -  -  (១១.៩៤៦.៧៩០)  (៤៨.៥៩៩.៥៤២)  ១១.៩៤៦.៧៩០  ៤៨.៥៩៩.៥៤២  -  -  -  - 
លលម្អៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  -  ៤.៤១៥.០០០  -  -  -  ២៧២.៣៩៥  -  -  -  ៤.៦៨៧.៣៩៥ 
ប្រតិរតតិការសររុជាមួយមាច សធ់នាគារ ៣៥.០០០.០០០  ១៤៦.៧៩៥.០០០  (៤៦.៩៤៦.៧៩០)  (១៩០.៩៧៩.៥៤២)  ១១.៩៤៦.៧៩០  ៤៨.៨៧១.៩៣៧  -  -  -  ៤.៦៨៧.៣៩៥ 

 
                   

សមតុលយពៅនថៃទី៣១ ថ្ែធន ូឆ្ន ាំ២០២១ ១៨០.០០០.០០០  ៧៣៣.៣២០.០០០  ៤៨.០១៩.៣៥៨  ១៩៤.៦២៥.៥៣១  ២២.៦៣១.៤៧២  ៩២.២០០.៦១៧  -  ១.០០៥.៣៣២  ២៥០.៦៥០.៨៣០  ១.០២១.១៥១.៤៨០ 
 

កំណែស់ម្គគ ល់តែលភាជ រម់្កជាម្យួ ពីទំពរ័ទី ១៣ ែល់ទំពរ័ទី ១០៣ គឺ្ជាតផនកម្យួថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុលនោះ។ 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

របាយការណ៍លាំហូរសាច់ប្បាក់ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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 កាំណត់  ២០២១  ២០២០ 
 សមាគ ល ់  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
          
លាំហូរសាច់ប្បាក់េីសកមមភាេប្រតិរតតិការ 

 
 

       សាច្ប់្បាក់បានលប្រើកនុងប្រែិរែតិការ ៣១  (៦៦.៦៦២.៨១៣)  (២៧១.១៨៤.៣២៤)  (១៣៧.០០៧.៧៩៤)  (៥៥៨.៥៨០.៧៧៦) 
ការប្បាកប់ានទទួល   ៧៣.៧៦៤.៦៥២  ៣០០.០៧៤.៦០៤  ៧០.១០៤.០៤២   ២៨៥.៨១៤.១៧៩  
ការប្បាកប់ានរង់   (៧.៨៤១.៤៨២)  (៣១.៨៩៩.១៤៩)  (១៥.២៤៩.៩៧៦)  (៦២.១៧៤.១៥២) 
ពនធលលើប្បាកច់្ំណូលបានរង ់ ២៩  (១០.០៨២.៨៣៨)  (៤១.០១៦.៩៨៥)  (៦.៩៥៥.៨៣២)  (២៨.៣៥៨.៩២៧) 
សាច់ប្បាក់សទុធបានពប្រើកនងុសកមមភាេ
ប្រតិរតតិការ   (១០.៨២២.៤៨១)  (៤៤.០២៥.៨៥៤)  (៨៩.១០៩.៥៦០)  (៣៦៣.២៩៩.៦៧៦) 

 
         

លាំហូរសាច់ប្បាក់េីសកមមភាេវិនិពោគ          
សាច្ប់្បាក់បានដាករ់ញ្ញច ំ ច្ំលពាោះប្បាកក់ម្ច ី   ១៨.៦៩៥.០០០  ៧៦.០៥១.២៦០  (៣០.៦១៥.៩៥១)  (១២៤.៨២១.២៣២) 
ប្បាកែ់ម្កល់ធានាលលើលែើម្ទុន   (៣.៥០០.០០០)  (១៤.២៣៨.០០០)  (៥.០០០.០០០)  (២០.៣៨៥.០០០) 
ការទិញប្ទពយសម្បែតិ និងររកិាខ រ ១០  (៣៨៩.៤៥៩)  (១.៥៨៤.៣១៩)  (៤៩៧.៥៦៧)  (២.០២៨.៥៨១) 
ការទិញប្ទពយសកម្មអររូី ១១  -  -  (៤៧៤.៥៧២)  (១.៩៣៤.៨៣០) 
សាច់ប្បាក់សទុធបានេី/(បានពប្រើកនងុ)
សកមមភាេវិនិពោគ   ១៤.៨០៥.៥៤១  ៦០.២២៨.៩៤១  (៣៦.៥៨៨.០៩០)  (១៤៩.១៦៩.៦៤៣) 

 
         

លាំហូរសាច់ប្បាក់េីសកមមភាេហរិញ្ញរបទាន          
សាច្ប់្បាក់បានពីការលច្ញផាយភាគ្ហ ុន ២០  -  -  ៣០.០០០.០០០   ១២២.៣១០.០០០  
សាច្ប់្បាក់បានពីប្បាកក់ម្ច ី ១៧  ៣.១៤១.២២១.៧៣១  ១២.៧៧៨.៤៩០.០០២  ៣.៤២៧.៧៨៩.០៦១  ១៣.៩៧៥.០៩៦.០០២ 
ការទូទាែ់សងប្បាកក់ម្ច ី ១៧  (៣.១៣៩.៤៣៩.៥២៨)  (១២.៧៧១.២៤០.០០០)  (៣.១៦៤.៨៦១.៤៣៦)  (១២.៩០៣.១៤០.០៧៥) 
ការទូទាែភ់្ែិសនាជាប្បាកល់ែើម្   (៨២៤.៨៧៥)  (៣.៣៥៥.៥៩២)  (៧២៣.៩៣៥)  (២.៩៥១.៤៨៣) 
សាច់ប្បាក់សទុធបានេីសកមមភាេ 
ហរិញ្ញរបទាន   ៩៥៧.៣២៨  ៣.៨៩៤.៤១០  ២៩២.២០៣.៦៩០   ១.១៩១.៣១៤.៤៤៤  

 
         

កាំពណើ នសាច់ប្បាក់ និងសាច់ប្បាក់      
សមមូលសទុធ   ៤.៩៤០.៣៨៨  ២០.០៩៧.៤៩៧  ១៦៦.៥០៦.០៤០   ៦៧៨.៨៤៥.១២៥  

សាច្ប់្បាក ់និងសាច្់ប្បាកស់ម្ម្ូលនាលែើម្ឆ្ន  ំ   ២៧៦.១៦៦.៥៣៧  ១.១១៧.០៩៣.៦៤៣  ១០៩.៦៦០.៤៩៧  ៤៤៦.៨៦៦.៥២៥ 
លលម្អៀងពីការរតូរររូិយរ័ណណ    -  ៨.០៣៨.៤៧១  -  (៨.៦១៨.០០៧) 
សាច់ប្បាក់ និងសាច់ប្បាក់សមមូលនា
ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំ ៣០  ២៨១.១០៦.៩២៥  ១.១៤៥.២២៩.៦១១  ២៧៦.១៦៦.៥៣៧   ១.១១៧.០៩៣.៦៤៣  

 
 
 
 
កំណែស់ម្គគ ល់តែលភាជ រម់្កជាម្យួ ពីទំពរ័ទី ១៣ ែល់ទំពរ័ទី ១០៣ គឺ្ជាតផនកម្យួថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុលនោះ។ 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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១. េ័ត៌មានទូពៅ 
ធ្នាគារ ពាណិជជ ទីម្យួ សាខាភ្នលំពញ (លៅកាែ់ថា “សាខា”) គ្ឺជាធ្នាគារពាណិជជ តែលបានចុ្ោះរញ្ជ ី    

ពាណិជជកម្ម លៅកនុងប្ពោះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា និងបានចុ្ោះរញ្ជ ីលៅប្កសួងពាណិជជកម្ម លដាយទទួលបានវញិ្ញា រនរប្ែចុ្ោះរញ្ជ ី
លលខ្ Co. ១២៦Br/១៩៩៨ និងបានរតូរលៅវញិ្ញា រនរប្ែចុ្ោះរញ្ជ ីងមីលលខ្ ០០០០៥៣៤៤ ចុ្ោះថ្ងៃទី២៧ តខ្ែុោ ឆ្ន ១ំ៩៩៨។ 
លៅថ្ងៃទ២ី៨ តខ្វចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៦ ធ្នាគារជាែិ ថ្ន កម្ពុជា បានផតល់អាជ្ារណណ ប្រករអាជីវកម្មធ្នាគារជាអច្ិថ្្នតយែ៍ល់
សាខា តែលម្គនលលខ្ ០៣ ។ 

សកម្មភាពអាជីវកម្មច្ម្បងររស់សាខា គ្ឺការផតល់លសវាលផេងៗតែលពាកព់ន័ធនឹងវស័ិយធ្នាគារនិងហិរញ្ា វែថុ លៅ
កនុងប្រលទសកម្ពុជា។ 

ការោិល័យកណាត លររស់សាខាគ្ឺធ្នាគារ First Commercial Bank ជាធ្នាគារតែលបានចុ្ោះរញ្ជ ី     
ពាណិជជកម្មលៅថ្ែវា ន ់ និងបានចុ្ោះរញ្ជ ីកនុងទីផារម្ូលរប្ែថ្ែវា ន។់ 

ការោិល័យចុ្ោះរញ្ជ ីររស់សាខាម្គនទីតងំសថិែលៅអគារលលខ្ ៦៦ ម្ហាវងិីប្ពោះនលរាែតម្ សង្ហក ែ់ជយ័ជំនោះ ខ្ណឌ  
ែូនលពញ រាជធានីភ្នលំពញ ប្ពោះរាជាណាច្ប្កកម្ពុជា។ 

គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងបានអនុម្ែ័ឱ្យលច្ញផាយរបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុ លៅថ្ងៃទី៣១ តខ្ម្នីា ឆ្ន ២ំ០២២។ 
 

២. ពសចកតីសពងខរពគាលការណ៍គណពនយយសាំខាន់ៗ 
លគាលការណ៍គ្ណលនយយសំខាន់ៗតែលបានលប្រើប្បាស់កនុងការលរៀរច្ំរបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុលនោះ ប្ែូវបានរង្ហា ញ 

ខាងលប្កាម្។ លគាលការណ៍ទាងំលនោះ ប្ែូវបានអនុវែតោ ងម្គនសងគែិភាពប្គ្រឆ់្ន តំែលបានដាករ់ង្ហា ញទាងំអស់ លលើកតលងតែ
ម្គនការរញ្ញជ កល់ផេងពីលនោះ។ 

 
២.១ មូលដ្ឋឋ នននការពរៀរចាំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុប្ែូវបានលរៀរច្ំលឡើងលដាយអនុលោម្លៅតម្ សតងដ់ាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ា វែថុ
អនតរជាែិ ថ្ន កម្ពុជា (លៅកាែ់ថា “CIFRS”)  តែលតផអកទាងំប្សុងលៅតម្សតង់ដារទាងំអស់ តែលបានលច្ញផាយលដាយ
ប្កុម្ប្រឹកាសតងដ់ារគ្ណលនយយអនតរជាែិ រមួ្ទាងំរំណកប្សាយ និងវលិសាធ្នកម្មលផេងៗ តែលអាច្លកើែម្គនកនុងកាលៈលទសៈ
ណាម្យួច្ំលពាោះសតងដ់ារនីម្យួៗ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុប្ែូវបានលរៀរច្ំតម្វធិ្ីសា្សតថ្ងលលែើម្ លលើកតលងតែប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ ជាឧរករណ៍   
ម្ូលធ្នតែលវាស់តវងតម្ែថ្ម្លសម្ប្សរ។ 

សាខាបានោែប្ែដាងច្ំនួនទឹកប្បាកថ់្នប្ទពយសកម្ម និងរំណុលនីម្យួៗ តែលរពំឹងថាប្ែូវប្រម្ូលម្កវញិ ឬប្ែូវ
ទូទាែក់នុងរយៈលពលម្និលលើស១២តខ្រនាេ រព់ីការយិររលិច្ឆទរាយការណ៍ជារយៈលពលខ្លី លហើយច្ំនួនទឹកប្បាកត់ែលលលើសពី  
១២តខ្ រនាេ រព់ីការយិររលិច្ឆទរាយការណ៍ ជារយៈលពលតវង។ 

 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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២. ពសចកតីសពងខរពគាលការណ៍គណពនយយសាំខាន់ៗ (ត) 
២.១ មូលដ្ឋឋ នននការពរៀរចាំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 

ការលរៀរច្រំបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុតែលប្សរលៅតម្ CIFRS        ែប្ម្វូឱ្យលប្រើប្បាស់ការបា នស់ាម នគ្ណលនយយ      
ជាកោ់ក់សំខាន់ៗ  លហើយវាក៏ែប្ម្ូវឱ្យគ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងលធ្វើការវនិចិ្ឆយ័ររស់ខ្លួន លៅកនុងែំលណើ រការថ្នការអនុវែតលគាលការណ៍ 
គ្ណលនយយលនោះផងតែរ។ តផនកតែលទាកទ់ងនឹងការវនិិច្ឆយ័ ឬភាពសមុគ្សាម ញកនុងកប្ម្ែិខ្ពស់ ឬតផនកតែលការសនមែ និងការ  
បា នស់ាម នម្គនលកខណៈជាសារវនាច្ំលពាោះរបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុ ប្ែូវបានោែប្ែដាងលៅកនុងកំណែស់ម្គគ ល់ ៣ ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុជាភាសាអងល់គ្លស ប្ែូវបានលរៀរច្លំឡើងលច្ញពី របាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុជាភាសាតខ្មរ។ កនុង
ករណីម្និម្គនសងគែិភាព ឬម្គនភាពខុ្សគាន កនុងការរកប្សាយរវាងភាសាទាងំពីរ លនាោះប្ែូវយករបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុជា
ភាសាតខ្មរជាលគាល។ 

 
២.២ សតង់ដ្ឋរគណពនយយថមី និងរាំណកប្សាយ 
i) សតងដ់ារគ្ណលនយយងមី និងវលិសាធ្នកម្ម តែលសាខាបានអនុវែត 

សាខាបានអនុវែតសតងដ់ារ និងវលិសាធ្នកម្មែូច្ខាងលប្កាម្ជាលលើកែំរូង សប្ម្គរក់ារយិររលិច្ឆទរាយការណ៍ប្រចាំ
ឆ្ន  ំចារល់ផតើម្លៅថ្ងៃទ០ី១ តខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០២១ ៖ 
 សម្បទានសប្ម្គរក់ារជួលពាកព់័នធនឹងកូវែី-១៩ –  វលិសាធ្នកម្ម CIFRS 16 និង 
 កំតណទប្ម្ងអ់ប្តការប្បាកល់គាល - ែំណាកក់ាលទី២ –  វលិសាធ្នកម្មលៅលលើ CIFRS 9, CIAS 39, CIFRS 7, 

និង CIFRS 16 
វលិសាធ្នកម្មខាងលលើលនោះ ម្និម្គនផលរ ោះពាល់លៅលលើច្ំនួនតែលបានទទួលសាគ ល់កនុងការយិររលិច្ឆទម្ុនៗលទ 

លហើយសាខាម្និរពំឹងថាវាម្គនផលរ ោះពាល់ជាសារវនតច្ំលពាោះការយិររលិច្ឆទរច្ចុរបនន និងការយិររលិច្ឆទអនាគ្ែលទ។ 
  
ii) សតងដ់ារគ្ណលនយយងមី និងរំណកប្សាយតែលសាខាម្និទានប់ានអនុវែត 

ម្គនសតងដ់ារគ្ណលនយយងមី និងរំណកប្សាយម្យួច្ំនួនតែលប្ែូវបានលច្ញផាយរចួ្ រ ុតនតម្និទានចូ់្លជាធ្រម្គន
សប្ម្គរក់ារយិររលិច្ឆទថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១  លហើយសាខាម្និទានប់ានអនុវែតម្ុនកាលកំណែល់ទ។  សាខាម្និរពំឹងថា   
សតងដ់ារទាងំលនោះ ម្គនផលរ ោះពាល់ជាសារវនតច្ំលពាោះការយិររលិច្ឆទរច្ចុរបនន ឬការយិររលិច្ឆទអនាគ្ែ និងប្រែិរែតិការនាលពល
ឆ្រ់ៗ ខាងម្ុខ្លនោះលទ។ 

 
២.៣ ការរដូរររូិយរ័ណណ  
i) ររិូយរណ័ណ លគាល និងររិូយរ័ណណ សប្ម្គររ់ង្ហា ញ 

គ្ណនីទាងំអស់តែលបានរង្ហា ញលៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុ ររស់សាខា    ប្ែូវបានវាស់ែថ្ម្លលដាយលប្រើប្បាស់
ររូិយរណ័ណ កនុងររោិកាសលសែឋកិច្ចច្ម្បងតែលសាខាលធ្វើប្រែិរែាិការ (លៅកាែ់ថា “ររូិយរ័ណណ លគាល”)។ សាខាកំណែ់យក
ប្បាកែុ់ោល រអាលម្រកិជាររូិយរ័ណណ លគាល លដាយសារប្បាកែុ់ោល រអាលម្រកិម្គនឥទធិពលជាសារវនតច្ំលពាោះប្រែិរែតិការររស់សា
ខា។ របាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុប្ែូវបានរង្ហា ញជាប្បាកែុ់ោល រអាលម្រកិ តែលជាររូិយរ័ណណ លគាល និងជាររូិយរ័ណណ សប្ម្គរ់
រង្ហា ញររស់សាខា។ 

  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

15 

២. ពសចកតីសពងខរពគាលការណ៍គណពនយយសាំខាន់ៗ (ត) 
២.៣ ការរដូរររូិយរ័ណណ  (ត) 
ii) ប្រែិរែាិការ និងសម្ែុលយ 

ប្រែិរែាិការជាររូិយរណ័ណ ររលទសលផេងៗ ប្ែូវបានកែប់្តរតូរលៅជាររូិយរណ័ណ លគាល  តម្អប្តរាូរប្បាកន់ាកាល
ររលិច្ឆទថ្នប្រែិរែាិការលនាោះ។ ច្ំលណញ និងខាែពីការរាូរររូិយរណ័ណ  តែលរណាា លម្កពីការទូទាែត់ម្ប្រែិរែាិការតររលនោះ 
និងពកីាររាូរប្ទពយសកម្ម និងរណុំលររូិយវែថុនានាតែលកំណែ់ជាររូិយរណ័ណ លផេងៗ លប្ៅពីប្បាកែុ់ោល រអាលម្រកិ តម្អប្តរាូរ
ប្បាកន់ាែំណាច្ឆ់្ន  ំប្ែូវបានទទួលសាគ ល់លៅកនុងច្ំលណញ-ខាែ។  

 
iii) ការរង្ហា ញជាប្បាកល់រៀល 

អនុលោម្តម្ច្ារ ់សតីពីគ្ណលនយយ និងសវនកម្ម           របាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុប្ែូវរង្ហា ញជាប្បាកល់រៀល។ 
របាយការណ៍ច្ំលណញ-ខាែ និងលទធផលលម្អែិលផេងៗ និងរបាយការណ៍លំហូរសាច្ប់្បាក់ ប្ែូវបានរតូរលៅជាប្បាកល់រៀល 
លដាយលប្រើអប្តរតូរប្បាកម់្ធ្យម្កនុងឆ្ន ។ំ ប្ទពយសកម្ម និងរំណុលតែលបានរង្ហា ញកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ា វែថុ
នីម្យួៗ និងម្ូលធ្នភាគ្ទុនិក ប្ែូវបានរតូរតម្អប្តនាថ្ងៃរិទរញ្ជ ី គ្ិែប្ែឹម្កាលររលិច្ឆទរាយការណ៍។ លលម្អៀងពីការរតូរររូិយ
រណ័ណ តែលលកើែពីការរតូរម្ូលធ្នភាគ្ទុនិក ប្ែូវបានទទួលសាគ ល់ផ្ទេ ល់កនុងម្ូលធ្ន លហើយលលម្អៀងពីការរតូរររូិយរណ័ណ លផេងៗ
លទៀែទាងំអស់ ប្ែូវបានទទួលសាគ ល់កនុងច្ំណូលលម្អែិលផេងៗ។ 

សាខាបានលប្រើអប្តរតូរប្បាកផ់លូវការតែលផេពវផាយលដាយធ្នាគារជាែិ ថ្ន កម្ពុជា លហើយគ្ិែប្ែឹម្កាលររលិច្ឆទ  
រាយការណ៍ អប្តម្ធ្យម្គ្ឺ ១ែុោល រអាលម្រកិ លសមើនឹង៤.០៦៨ លរៀល (២០២០ ៖ ៤.០៧៧ លរៀល)    លហើយអប្តថ្ងៃរិទរញ្ជ ីគ្ ឺ  
១ែុោល រអាលម្រកិ លសមើនឹង ៤.០៧៤ លរៀល (២០២០ ៖ ៤.០៤៥ លរៀល)។ 
 
២.៤ សាច់ប្បាក់ និងសាច់ប្បាក់សមមូល 

កនុងការរង្ហា ញរបាយការណ៍លំហូរសាច្ប់្បាក ់   សាច្ប់្បាក់ និងសាច្ប់្បាកស់ម្ម្ូល រមួ្ម្គន សាច្ប់្បាកក់នុងថ្ែ 
ប្បាករ់លញ្ា ើ និងការដាកប់្បាកម់្និជារក់ប្ម្ែិលៅធ្នាគារកណាត ល និងធ្នាគារ និងការវនិិលោគ្សាច្ប់្បាកង់្ហយប្សួលរយៈ
លពលខ្លីលផេងៗ តែលម្គនកាលកំណែែ់ំរូងរីតខ្ ឬែិច្ជាង តែលសាខាម្គនលទធភាពលពញលលញកនុងការែកប្បាកម់្កលប្រើកនុង
លគាលរំណងទូលៅ លៅតម្ការចាបំាច្ ់និងម្គនហានិភ្យ័ថ្នការតប្រប្រួលែថ្ម្លែិច្ែួច្។ 

ប្បាករ់លញ្ា ើ និងការដាកប់្បាកល់ៅធ្នាគារកណាត ល និងធ្នាគារ ប្ែូវបានកែប់្តតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់លៅកនុង
របាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ា វែថុ។ ឥណទានវបិាររូនប៍្ែូវបានរង្ហា ញជារំណុល លៅកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ា វែថុ។ 
 
២.៥  ប្ទេយសកមមហរិញ្ញវតថុ 
(ក)  ច្ំណាែថ់ាន ក់ 

សាខាតរងតច្កប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុររស់ខ្លួន លៅតម្ច្ំណាែ់ថាន កថ់្នការវាស់តវងែូច្ខាងលប្កាម្៖ 
 ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុតែលបានវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់ រមួ្ម្គន សាច្ប់្បាកក់នុងថ្ែ ប្បាករ់លញ្ា ើ និងការដាក ់

ប្បាកល់ៅធ្នាគារកណាត ល និងធ្នាគារ ឥណទាននិងរុលរប្រទានវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់ ប្ទពយសកម្ម     
លផេងៗ និង 

 ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុតែលបានវាស់តវងនាលពលរនាេ រត់ម្ែថ្ម្លសម្ប្សរ កនុងច្ំណូលលម្អែិលផេងៗ (“OCI”) 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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២. ពសចកតីសពងខរពគាលការណ៍គណពនយយសាំខាន់ៗ (ត) 
២.៥  ប្ទេយសកមមហរិញ្ញវតថុ (ត) 
(ក)  ច្ំណាែថ់ាន ក ់(ែ) 

ការលធ្វើច្ំណាែថ់ាន កល់នោះគ្ឺអាប្ស័យលៅតម្គ្ំរអូាជីវកម្មររស់សាខា កនុងការប្គ្រប់្គ្ងប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ និង
លកខខ្ណឌ កនុងកិច្ចសនាថ្នលំហូរសាច្ប់្បាករ់រស់ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ។ 

ច្ំលពាោះប្ទពយសកម្មវាស់តវងតម្ែថ្ម្លសម្ប្សរ ច្ំលណញឬខាែនឹងប្ែូវបានកែប់្តលៅកនុងច្ំលណញ-ខាែ ឬកនុង 
OCI ។ ច្ំលពាោះការវនិិលោគ្កនុងឧរករណ៍ម្ូលធ្នតែលប្ែូវបានកានក់ារស់ប្ម្គរ់ការជួញែូរ ការកែប់្តគ្ឺអាប្ស័យលៅលលើ
ជលប្ម្ើសររស់សាខានាលពលកែប់្តលលើកែំរូង ថាលែើសាខាបានកែប់្តការវនិិលោគ្ម្ូលធ្នតម្ែថ្ម្លសម្ប្សរកនុងច្ំណូល
លម្អែិលផេងៗ (“FVOCI”) ឬលទ។ 

 
(i) ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុវាស់តវងតម្ែថ្ម្លសម្ប្សរកនុង OCI រមួ្ម្គន៖ 
 ម្ូលរប្ែកម្មសិទធិតែលម្និប្ែូវបានកានក់ារស់ប្ម្គរ់ការជួញែូរ លហើយតែលសាខាបានលប្ជើសលរ ើសនាលពលទទួល

សាគ ល់លលើកែំរូង តម្ែថ្ម្លសម្ប្សរកនុងច្ំណូលលម្អែិលផេងៗ ជាជាងកនុងច្ំលណញ-ខាែ។ 
 
(ii)  សាខាបានលធ្វើច្ំណាែថ់ាន កប់្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុររស់ខ្លួនតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់ តែកនុងករណីតែលប្សរតម្   

លកខណៈវនិិច្ឆយ័ែូច្ខាងលប្កាម្រ ុលណាណ ោះ ៖ 
 ប្ទពយសកម្មតែលប្ែូវបានកានក់ារក់នុងគ្ំរអូាជីវកម្ម តែលម្គនលគាលរំណងលែើម្បបី្រម្ូលលំហូរសាច្ប់្បាកក់នុងកិច្ច

សនា និង 
 លកខខ្ណឌ កនុងកិច្ចសនាតែលនាឱំ្យម្គនកាលររលិច្ឆទជាកោ់ក់នានា ច្ំលពាោះលំហូរសាច្ប់្បាកត់ែលសប្ម្គរត់ែ

ទូទាែប់្បាកល់ែើម្ និងការប្បាក ់លៅលលើច្ំនួនប្បាកល់ែើម្តែលលៅម្និទានទូ់ទាែ។់ 
 
(ខ្) ការទទួលសាគ ល់ និងការឈរទ់ទួលសាគ ល់ 

ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុប្ែូវបានទទលួសាគ ល់ លៅលពលតែលសាខាកាល យជាភាគ្ីម្យួកនុងកិច្ចសនាថ្នឧរករណ៍ណា
ម្យួ។ ការទិញនិងការលកប់្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុតម្ម្លធ្ាបាយធ្ម្មត ប្ែូវបានទទួលសាគ ល់នាកាលររលិច្ឆទជួញែូរ ជាកាល
ររលិច្ឆទតែលសាខាលធ្វើការទិញ ឬលកប់្ទពយសកម្ម។  

ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុប្ែូវបានលគ្ឈរទ់ទួលសាគ ល់ លៅលពលតែលសិទធិកនុងការទទួលលំហូរសាច្ប់្បាកព់ីប្ទពយ
សកម្មលនាោះបានហួសកាលកំណែ ់ ឬប្ែូវបានលផេរ លហើយសាខាបានលផេរនូវរាល់ហានិភ្យ័ជាសារវនត និងផលកម្មសិទធិទាងំ     
អស់។ ច្ំលណញឬខាែពីការឈរទ់ទួលសាគ ល់ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់ ប្ែូវបានទទួលសាគ ល់លៅ
កនុងច្ំលណញ-ខាែ លៅលពលតែលប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុប្ែូវបានលគ្ឈរទ់ទួលសាគ ល់។  

 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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២. ពសចកតីសពងខរពគាលការណ៍គណពនយយសាំខាន់ៗ (ត) 
២.៥  ប្ទេយសកមមហរិញ្ញវតថុ (ត) 
(គ្)  ការវាស់តវង  

នាលពលទទួលសាគ ល់លលើកែំរូង សាខាវាស់តវងប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុតម្ែថ្ម្លសម្ប្សរ រូករតនថម្ជាម្យួនឹង
ច្ំណាយប្រែិរែតិការលផេងៗតែលបានច្ំណាយផ្ទេ ល់កនុងការទិញប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ កនុងករណីតែលប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ
ម្និប្ែូវបានវាស់តវងតម្ែថ្ម្លសម្ប្សរកនុងច្ំលណញ-ខាែ (“FVPL”) ។ ច្ំណាយប្រែិរែតិការថ្នប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុតែល
ប្ែូវបានកែប់្តតម្ FVPL ប្ែូវបានកែប់្តជាច្ំណាយកនុងច្ំលណញ-ខាែ។ រនាេ រព់ីការទទួលសាគ ល់លលើកែំរូងភាល ម្       
សំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែឥណទានរពំឹងទុក (“ECL”) ប្ែូវបានទទួលសាគ ល់សប្ម្គរប់្ទពយសកម្មវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែក
រលំស់ តែលលធ្វើឱ្យម្គនការខាែតម្គ្ណលនយយម្យួប្ែូវបានទទួលសាគ ល់កនុងច្ំលណញ-ខាែ លៅលពលប្ទពយសកម្មម្យួប្ែូវ
បានរលងកើែលឡើងងមី។ 

ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុតែលម្គនលែរលីវទវី    ប្ែូវបានលគ្គ្ិែលៅលលើច្ំនួនររស់វាទាងំប្សុង     លៅលពលលធ្វើការកំណែ ់   
លំហូរសាច្ប់្បាករ់រស់វាសប្ម្គរ់តែការទូទាែប់្បាកល់ែើម្ និងការប្បាក។់ 

 
ឧរករណ៍រំណុល 
ការវាស់តវងឧរករណ៍រំណុលគ្ឺអាប្ស័យលៅលលើគ្ំរអូាជីវកម្មររស់សាខា កនុងការប្គ្រប់្គ្ងប្ទពយសកម្ម និង      

លកខណៈថ្នលំហូរសាច្ប់្បាករ់រស់ប្ទពយសកម្មលនាោះ។ សាខាលធ្វើច្ំណាែថ់ាន កឧ់រករណ៍រំណុលររស់ខ្លួន ជាប្ទពយសកម្ម
ហិរញ្ា វែថុតែលបានវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់។ 

ថ្ងលលែើម្ែករលំស់៖ ប្ទពយសកម្មតែលប្ែូវបានកានក់ារស់ប្ម្គរ់ការប្រម្ូលលំហូរសាច្ប់្បាកក់នុងកិច្ចសនា តែល 
លំហូរសាច្ប់្បាកល់នាោះសប្ម្គរត់ែទូទាែប់្បាកល់ែើម្ និងការប្បាក់ (“SPPI”) ប្ែូវបានវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់។ ែថ្ម្ល
លោងថ្នប្ទពយសកម្មទាងំលនោះ ប្ែូវបានតកែប្ម្ូវលៅតម្សំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែឥណទានរពំឹងទុក      តែលបានទទួល    
សាគ ល់។ ច្ំណូលការប្បាកព់ីប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុទាងំលនោះ ប្ែូវបានដាករ់ញ្ចូ លលៅកនុងច្ំណូលការប្បាក ់ លដាយលប្រើវធិ្ីសា្សត
អប្តការប្បាកម់្គនប្រសិទធភាព។ 

ច្ំលពាោះឥណទានរុគ្គលិកតែលបានផតល់តម្អប្តការប្បាកទ់ារជាងអប្តទីផារ ប្ែូវបានទទួលសាគ ល់លលើកែំរូង
តម្ែថ្ម្លរច្ចុរបននថ្នការទូទាែស់ាច្ប់្បាកន់ាលពលអនាគ្ែ និងលធ្វើអរបហារតម្អប្តការប្បាកល់លើទីផារថ្នឥណទានតែល
ម្គនលកខណៈប្រហាកប់្រតហលគាន ។ លលម្អៀងរវាងច្ំនួនសាច្ប់្បាកត់ែលបានទូទាែ ់ ជាម្យួនឹងែថ្ម្លរច្ចុរបននថ្នសាច្ប់្បាកប់្ែូវ
ទទួលនាលពលអនាគ្ែ ប្ែូវបានទទួលសាគ ល់ជារុលរប្រទានអែថប្រលោជន៍រុគ្គលិក លៅកនុងប្ទពយសកម្មលផេងៗ។ 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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២. ពសចកតីសពងខរពគាលការណ៍គណពនយយសាំខាន់ៗ (ត) 
២.៥  ប្ទេយសកមមហរិញ្ញវតថុ (ត) 
(គ្)  ការវាស់តវង (ែ) 

ឧរករណ៍ម្ូលធ្ន 
សាខាវាស់តវងឧរករណ៍ម្ូលធ្នទាងំអស់លៅលពលរនាេ រម់្ក តម្ែថ្ម្លសម្ប្សរ។ ប្រសិនលរើគ្ណៈប្គ្រប់្គ្ង

សាខាលប្ជើសលរ ើសរង្ហា ញច្ំលណញឬខាែថ្នែថ្ម្លសម្ប្សរច្ំលពាោះការវនិិលោគ្ម្ូលធ្ន កនុងOCI លនាោះម្និម្គនការចាែ់ថាន ក់
លឡើងវញិនាលពលរនាេ រម់្ក ច្ំលពាោះច្ំលណញឬខាែថ្នែថ្ម្លសម្ប្សរលៅកនុងច្ំលណញ-ខាែលទ លដាយម្គនការអនុញ្ញា ែឱ្យឈរ់
ទទួលសាគ ល់ការវនិិលោគ្លនាោះ។ ភាគ្ោភ្បានពីការវនិិលោគ្ប្រលភ្ទលនោះ ប្ែូវបានរនតទទួលសាគ ល់កនុងច្ំលណញ-ខាែ ជា
ច្ំណូលលផេងៗ លៅលពលតែលសាខាម្គនសិទធិទទួលការទូទាែល់នាោះ។ ការខាែតែលរណាត លម្កពីការងយចុ្ោះែថ្ម្ល (និងការ
កែប់្តលុរលចាលថ្នការខាែតែលរណាត លម្កពីការងយចុ្ោះែថ្ម្ល) ច្ំលពាោះការវនិិលោគ្ម្ូលធ្នវាស់តវងតម្ FVOCI ម្និប្ែូវ
បានរាយការណ៍ដាច្ល់ដាយតឡកពីការតប្រប្រួលែថ្ម្លសម្ប្សរលទ។ 
 
( )  ការលធ្វើច្ំណាែថ់ាន កប់្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុលឡើងវញិ 

សាខាលធ្វើច្ំណាែ់ថាន កប់្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុលឡើងវញិ លៅលពលតែលគ្ំរអូាជីវកម្មសប្ម្គរក់ារប្គ្រប់្គ្ងប្ទពយសកម្ម
ទាងំលនាោះ ម្គនការតប្រប្រួលតែរ ុលណាណ ោះ។ 
 
(ង)  ការងយចុ្ោះែថ្ម្ល  

សាខាវាយែថ្ម្លការខាែឥណទានរពំឹងទុក (“ECL”) តម្ម្ូលដាឋ នរពំឹងលម្ើលលៅថ្ងៃអនាគ្ែ តែលទាកទ់ងជាម្យួ
នឹងឧរករណ៍រំណុលររស់ខ្លួនវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់ និងហានិភ្យ័តែលលកើែពីកិច្ចសនាផតល់ឥណទាន (រមួ្ទាងំ 
ឥណទានវបិាររូនត៍ែលម្និទាន់បានែក និងហាវ សីុលីធ្ីតែលអាច្លប្រើលឡើងវញិបាន) និងកិច្ចសនាធានាតផនកហិរញ្ា វែថុ។ 
សាខាទទួលសាគ ល់សំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែរងច់្ំលពាោះការខាែប្រលភ្ទលនោះ នាកាលររលិច្ឆទរាយការណ៍។ ការវាស់តវង 
ECL ឆលុោះរញ្ញច ំងពី ៖ 
 ច្ំនួនលលម្អៀង និងច្ំនួនតែលបានងលឹងប្រូបារ តែលប្ែូវបានកំណែល់ដាយលធ្វើការវាយែថ្ម្លលលើលទធភាពតែលអាច្

លកើែលឡើងម្យួច្ំនួន 
 លពលលវោថ្នែថ្ម្លទឹកប្បាក ់និង 
 ពែ័ម៌្គនតែលម្គនភាពសម្លហែុផល និងម្គនការគាបំ្ទ តែលអាច្រកបានលដាយពុំចាបំាច្់ម្គនការច្ំណាយ និង

ការខ្ំប្រឹងតប្រងលលើសលរ ់នាកាលររលិច្ឆទរាយការណ៍ អំពីប្ពឹែតិការណ៍នាលពលអែីែកាល  លពលរច្ចុរបនន និងការ
ពាករអំពីលកខខ្ណឌ នាលពលអនាគ្ែ 
 

  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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២. ពសចកតីសពងខរពគាលការណ៍គណពនយយសាំខាន់ៗ (ត) 
២.៥  ប្ទេយសកមមហរិញ្ញវតថុ (ត) 
(ង)  ការងយចុ្ោះែថ្ម្ល (ែ) 

សាខាបានអនុវែតវធិ្ីសា្សតរីែំណាកក់ាល ច្ំលពាោះការវាស់តវងការខាែឥណទានរពំឹងទុក សប្ម្គរប់្រលភ្ទែូច្ខាង
លប្កាម្៖ 
 ឧរករណ៍រំណុលវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់ និង 
 កិច្ចសនាផតល់ឥណទាន (រមួ្ទាងំ ឥណទានវបិាររូនត៍ែលម្និទានប់ានែក និងហាវ សីុលីធ្ីតែលអាច្លប្រើលឡើងវញិ

បាន) និងកិច្ចសនាធានាតផនកហិរញ្ា វែថុ 
 

វធិ្ីសា្សតរីែំណាកក់ាលគ្ឺតផអកលៅលលើរតប្ម្រប្ម្ួលហានិភ្យ័ឥណទានចារត់ងំពីការទទួលសាគ ល់លលើកែំរូង៖ 
 
(i) ែំណាកក់ាលទី ១ ៖ ECL ១២តខ្ 

ែំណាកក់ាលទ១ីរមួ្រញ្ចូ លនូវប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ តែលម្និម្គនកំលណើ នហានិភ្័យឥណទានគ្ួរឱ្យកែស់ម្គគ ល់
ចារត់ងំពីការទទួលសាគ ល់លលើកែំរូង ឬម្គនហានិភ្័យឥណទានកប្ម្ែិទារ នាកាលររលិច្ឆទរាយការណ៍។ ECL១២តខ្ ប្ែូវ
បានទទួលសាគ ល់ លហើយច្ំណូលការប្បាកប់្ែូវបានគ្ណនាតម្ច្ំនួនែថ្ម្លលោងែុលររស់ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ។ 

 
(ii) ែំណាកក់ាលទី ២ ៖ ECL លពញម្យួអាយុកាល – ម្និម្គនការងយចុ្ោះែថ្ម្លឥណទាន 

ែំណាកក់ាលទី ២ រមួ្ម្គន ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុតែលម្គនកំលណើ នហានិភ្យ័ឥណទានជាសារវនត ចារត់ងំពីការ
ទទួលសាគ ល់លលើកែំរូង (លលើកតលងតែវាម្គនហានិភ្យ័ឥណទានទារនាកាលររលិច្ឆទរាយការណ៍) រ ុតនតម្និម្គនភ្័សតុតង
ជាកត់សតងរង្ហា ញពីការងយចុ្ោះែថ្ម្ល។ ECL លពញម្យួអាយុកាលប្ែូវបានទទួលសាគ ល់ លហើយច្ំណូលការប្បាកប់្ែូវបាន
គ្ណនាតម្ច្ំនួនែថ្ម្លលោងែុលររស់ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ។ 
 
(iii) ែំណាកក់ាលទី ៣ ៖ ECL លពញម្យួអាយុកាល – ម្គនការងយចុ្ោះែថ្ម្លឥណទាន 

ែំណាកក់ាលទី ៣ រមួ្ម្គន ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុតែលម្គនភ្ស័តុតងជាកត់សតងរង្ហា ញពីការងយចុ្ោះែថ្ម្លនាកាល
ររលិច្ឆទរាយការណ៍។ ECL លពញម្យួអាយុកាលប្ែូវបានទទួលសាគ ល់ លហើយច្ំណូលការប្បាកប់្ែូវបានគ្ណនាតម្ច្ំនួន
ែថ្ម្លលោងសុទធររស់ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ។ 
 
២.៦ រាំណុលហរិញ្ញវតថុ 

រំណុលហិរញ្ា វែថុប្ែូវបានទទួលសាគ ល់លៅលពលតែលសាខាកាល យជាភាគ្ីម្យួ លៅកនុងកិច្ចសនាថ្នឧរករណ៍ណា
ម្យួ។ រំណុលហិរញ្ា វែថុររស់សាខារមួ្ម្គន ប្បាករ់លញ្ា ើររស់ធ្នាគារនិងប្គ្ឹោះសាថ នហិរញ្ា វែថុលផេងៗ ប្បាករ់លញ្ា ើររស់អែិងិជន  
ប្បាកក់ម្ច ី អនុរំណុល  រំណុលភ្ែិសនា  និងរំណុលហិរញ្ា វែថុលផេងៗ។ 

រំណុលហិរញ្ា វែថុប្ែូវបានទទួលសាគ ល់លលើកែំរូងតម្ែថ្ម្លសម្ប្សរ ែកច្ំណាយប្រែិរែតិការ ច្ំលពាោះរំណុល
ហិរញ្ា វែថុទាងំអស់តែលម្និវាស់តវងតម្ែថ្ម្លសម្ប្សរកនុងច្ំលណញ-ខាែ។ 
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កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
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២. ពសចកតីសពងខរពគាលការណ៍គណពនយយសាំខាន់ៗ (ត) 
២.៦ រាំណុលហរិញ្ញវតថុ (ត) 

រំណុលហិរញ្ា វែថុតែលម្និប្ែូវបានចាែថ់ាន កត់ម្ែថ្ម្លសម្ប្សរកនុងច្ំលណញ-ខាែ ប្ែូវបានវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្
ែករលំស់។ រំណុលហិរញ្ា វែថុវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់ ម្គនែូច្ជា ប្បាករ់លញ្ា ើររស់ធ្នាគារ និងប្គ្ឹោះសាថ នហិរញ្ា វែថុ    
លផេងៗ  ប្បាករ់លញ្ា ើររស់អែិងិជន  ប្បាកក់ម្ច ី អនុរំណុល  រំណុលភ្ែិសនា  និងរំណុលហិរញ្ា វែថុលផេងៗ។ 

រំណុលហិរញ្ា វែថុប្ែូវបានលគ្ឈរទ់ទួលសាគ ល់ លៅលពលតែលវាប្ែូវបានរងវិលអស់ ឬលរើម្និែូលចាន ោះលទ  វាប្ែូវបាន
ប្ពម្លប្ពៀងឱ្យរញ្ឈរក់ារសងប្បាកែ់លៅលទៀែ។ 
 
២.៧ កិចចសនាផតលឥ់ណទាន និងកិចចសនាធានាថ្ផនកហរិញ្ញវតថុ 

កិច្ចសនាផតល់ឥណទាន (រមួ្ទាងំ ឥណទានវបិាររូនត៍ែលម្និទានប់ានែក និងហាវ សីុលីធ្ីតែលអាច្លប្រើលឡើងវញិ
បាន) តែលសាខាបានផតល់ ប្ែូវបានវាស់តវងតម្ច្ំនួនសំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែរង។់  

ច្ំលពាោះកិច្ចសនាផតល់ឥណទាន (រមួ្ទាងំ ឥណទានវបិាររូនត៍ែលម្និទានប់ានែក និងហាវ សីុលីធ្ីតែលអាច្លប្រើ
លឡើងវញិបាន)  ការខាែឥណទានរពំឹងទុក ប្ែូវបានទទួលសាគ ល់ជាសំវធិានធ្ន (តែលប្ែូវបានរង្ហា ញកនុងរំណុលលផេងៗ)។ 
លទាោះជាោ ងណាកល៏ដាយ ច្ំលពាោះកិច្ចសនាតែលរមួ្រញ្ចូ លទាងំឥណទាន និងកិច្ចសនាតែលម្និទានែ់កប្បាក ់ លហើយតែល
សាខាម្និអាច្កំណែក់ារខាែឥណទានរពំឹងទុកដាច្ល់ដាយតឡក ច្ំលពាោះកិច្ចសនាឥណទានតែលម្និទានែ់កប្បាកព់ី
សម្គសធាែុឥណទានទាងំលនាោះ ការខាែឥណទានរពំឹងទុកថ្នកិច្ចសនាតែលម្និទានែ់កប្បាក ់ ប្ែូវបានទទួលសាគ ល់រមួ្គាន
កនុងសំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែឥណទាន។ កនុងករណីតែល ECL រមួ្រញ្ចូ លគាន  លលើសពីែថ្ម្លលោងែុលររស់ឥណទាន 
លនាោះ ECL ប្ែូវបានទទួលសាគ ល់ជាសំវធិានធ្ន។ 

កិច្ចសនាធានាតផនកហិរញ្ា វែថុគ្ឺជាកិច្ចសនាទាងំឡាយណាតែលែប្ម្ូវឱ្យអនកលច្ញផាយការធានា លធ្វើការទូទាែ់
ជាកោ់កម់្យួលែើម្បផីតល់សំណងលៅអនកកានក់ារ់ ច្ំលពាោះការខាែរងត់ែលលកើែម្គនលឡើង លដាយសារកូនរំណុលណាម្យួ
ម្និបានសងរំណុលលៅលពលែល់ថ្ងៃកំណែ ់ លដាយអនុលោម្លៅតម្លកខខ្ណឌ ថ្នឧរករណ៍រំណុលលនាោះ។ ការធានាតផនក
ហិរញ្ា វែថុប្រលភ្ទលនោះ  គ្ឺប្ែវូបានផតល់ឱ្យធ្នាគារ  ប្គ្ឹោះសាថ នហិរញ្ា វែថុ និងអងគភាពលផេងៗ    ជំនសួអែិងិជន  លែើម្បធីានាលលើ
ឥណទាន ឥណទានវបិាររូន ៍និងហាវ សីុលីធ្ីធ្នាគារលផេងៗ។ 

ការធានាតផនកហិរញ្ា វែថុប្ែូវបានទទួលសាគ ល់លលើកែំរូងកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុ តម្ែថ្ម្លសម្ប្សរ នាកាលររលិច្ឆទ
ផតល់ការធានាលនាោះ។ ការធានាប្ែូវបានប្ពម្លប្ពៀងតម្លកខខ្ណឌ សម័ប្គ្ច្ិែតលសមើភាពគាន  លហើយែថ្ម្លរុពវោភ្តែលបានប្ពម្    
លប្ពៀងម្គនច្ំនួនប្រហាកប់្រតហលនឹងែថ្ម្លថ្នកាែពវកិច្ចកនុងការធានា។ រុពវោភ្តែលប្ែូវទទួលនាលពលអនាគ្ែ ម្និប្ែូវបាន
ទទួលសាគ ល់លទ។ រនាេ រម់្កកចិ្ចសនាធានាតផនកហិរញ្ា វែថុ ប្ែូវបានវាស់តវងតម្ច្ំនួនណាម្យួតែលខ្ពស់ជាងលគ្ រវាងច្ំនួន
តែលប្ែូវបានកំណែល់ដាយតផអកលៅតម្គ្ំរកូារខាែឥណទានរពំឹងទុក លប្កាម្ CIFRS 9 សតីពី “ឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុ” និងច្ំនួន
តែលប្ែូវបានទទួលសាគ ល់លលើកែំរូងែកនឹងច្ំនួនប្បាកច់្ំណូលរងគរ តែលប្ែូវបានទទួលសាគ ល់លដាយតផអកលៅតម្លគាល
ការណ៍ររស់ CIFRS 15 សតីពី “ប្បាកច់្ំណូលពីកិច្ចសនាជាម្យួអែិងិជន” លៅតម្ការសម្ប្សរ។  

ការបា នស់ាម នប្ែូវបានកំណែល់ដាយតផអកលៅតម្រទពិលសាធ្នថ៍្នប្រែិរែតិការប្រហាកប់្រតហលគាន  និងប្រវែតិថ្នការ
ខាែរងក់នុងប្គាកនលងម្ក និងរូករតនថម្ជាម្យួនឹងការវនិិច្ឆយ័ររស់គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ង។ ច្ំណូលកថ្ប្ម្លសាយហ ុយតែលរកបាន 
ប្ែូវបានទទួលសាគ ល់តម្ម្ូលដាឋ នលងរ អាប្ស័យលៅតម្អាយុកាលថ្នការធានាលនាោះ។ 
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២. ពសចកតីសពងខរពគាលការណ៍គណពនយយសាំខាន់ៗ (ត) 
២.៧ កិចចសនាផតលឥ់ណទាន និងកិចចសនាធានាថ្ផនកហរិញ្ញវតថុ (ត) 

កំលណើ នរំណុលតែលពាកព់ន័ធនឹងការធានា ប្ែូវបានរាយការណ៍លៅកនុងច្ំលណញ-ខាែ  កនុងខ្េង់ខាែពីការងយចុ្ោះ
ែថ្ម្លឥណទាន ។ 

 
២.៨ ការកាត់កងឧរករណ៍ហរិញ្ញវតថុ 

ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ និងរំណុលហិរញ្ា វែថុប្ែូវបានកាែក់ង លហើយច្ំនួនទឹកប្បាកសុ់ទធរនាេ រព់ីកាែក់ងប្ែូវបាន
រាយការណ៍លៅកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ា វែថុ លៅលពលតែលសាខាម្គនសិទធិតម្ផលូវច្ារក់នុងការកាែក់ងច្ំនួនទឹក
ប្បាកត់ែលបានទទួលសាគ ល់ លហើយសាខាម្គនរំណងនឹងទូទាែត់ម្ម្ូលដាឋ នច្ំនួនទឹកប្បាក់សុទធ ឬម្គនរំណងទទួល
សាគ ល់ប្ទពយសកម្ម និងទូទាែរ់ំណុលកនុងលពលែំណាលគាន ។ 
 
២.៩ ប្ទេយសមបតតិ និងររកិាខ រ 

ប្ទពយសម្បែាិ និងររកិាខ រប្ែវូបានរាយការណ៍តម្ថ្ងលលែើម្ ែករលំស់រងគរ និងការខាែតែលរណាត លម្កពីការងយ
ចុ្ោះែថ្ម្ល។ ថ្ងលលែើម្រមួ្ម្គនច្ំណាយផ្ទេ ល់លផេងៗ តែលបានច្ំណាយកនុងការទិញប្ទពយលនាោះ។ 

ច្ំណាយរនតរនាេ រល់ផេងៗប្ែូវបានកែប់្តរញ្ចូ លលៅកនុងែថ្ម្លលោងថ្នប្ទពយលនាោះ ឬប្ែូវបានទទួលសាគ ល់ជាប្ទពយ
ដាច្ល់ដាយតឡកតម្ការសម្ប្សរ តែលៅលពលតែលម្គនភាពប្បាកែថាផលប្រលោជន៍លសែឋកិច្ចនាលពលអនាគ្ែថ្នប្ទពយ
លនាោះនឹងហូរចូ្លម្កកនុងសាខា លហើយថ្ងលលែើម្ថ្នប្ទពយលនាោះអាច្ប្ែូវបានវាស់តវងគ្ួរឱ្យលជឿជាកប់ានតែរ ុលណាណ ោះ។ រាល់ច្ំណាយ

លលើការជួសជុល និងការតងទាលំផេងៗលទៀែទាងំអស់ ប្ែូវបានកែប់្តជារនេុកលៅកនុងច្ំលណញ-ខាែ កនុងឆ្ន ហិំរញ្ា វែថុតែល

ប្រែិរែតិការលនាោះបានលកើែលឡើង។ 
ប្ទពយសកម្មកំពុងែំលណើ រការម្និប្ែូវបានែករលំស់លទ។ ការែករលំស់លលើប្ទពយសម្បែត ិ និងររកិាខ រ ប្ែូវបានកែប់្ត

ជារនេុកកនុងច្ំលណញ-ខាែ តម្ម្ូលដាឋ នរលំស់លងរ អាប្ស័យលៅតម្អាយុកាលលប្រើប្បាស់បា ន់សាម នថ្នប្ទពយលនាោះតម្អប្ត

ែូច្ខាងលប្កាម្៖ 
 ឆ្ន ាំ 
ការតកលម្អប្ទពយជួល រយៈលពលណាម្យួតែលខ្លីជាងរវាងងិរលវោជួលកនុងកិច្ចសនា  

និងអាយុកាលលសែឋកិច្ចររស់វា (៥ឆ្ន )ំ 
កុំពយទូរ័ និងររកិាខ រតផនកពែ័ម៌្គនវទិា ៣ ឆ្ន  ំ- ៥ ឆ្ន  ំ
ររកិាខ រការោិល័យ ៥ ឆ្ន  ំ- ៨ ឆ្ន  ំ
 

ការែករលំស់លលើការង្ហរកំពុងែំលណើ រការ ចារល់ផតើម្លឡើងលៅលពលតែលប្ទពយសកម្មម្គនភាពរចួ្រាល់សប្ម្គរក់ារ
លប្រើប្បាស់។ អាយុកាលលប្រើប្បាស់ររស់ប្ទពយសកម្មប្ែូវបានប្ែួែពិនិែយ និងតកែប្ម្ូវតម្ការសម្ប្សរនាែំណាច្់ការយិររលិច្ឆទ
រាយការណ៍នីម្យួៗ។ 

ប្រសិនលរើែថ្ម្លលោងថ្នប្ទពយសកម្មណាម្យួ លលើសពីែថ្ម្លតែលអាច្ប្សងម់្កវញិបាន វាប្ែូវបានកែប់្តរនថយ
ភាល ម្ឱ្យលៅប្ែឹម្ែថ្ម្លបា នស់ាម នតែលអាច្ប្សងម់្កវញិបាន។ 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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២. ពសចកតីសពងខរពគាលការណ៍គណពនយយសាំខាន់ៗ (ត) 
២.៩ ប្ទេយសមបតតិ និងររកិាខ រ (ត) 

ច្ំលណញ និងខាែពីការលកប់្ទពយសម្បែាិ និងររកិាខ រ ប្ែូវបានកំណែល់ដាយលធ្វើការលប្រៀរលធ្ៀរសាច្ប់្បាកប់ានពីការ

លក ់និងែថ្ម្លលោង លហើយប្ែូវបានទទួលសាគ ល់លៅកនុងច្ំលណញ-ខាែ។ 
 

២.១០ ប្ទេយសកមមអររូី 
ប្ទពយសកម្មអររូីតែលរមួ្ម្គនអាជ្ារណ័ណ កម្មវធិ្ីកុំពយទូរ័តែលបានទិញ  និងច្ំណាយពាកព់ន័ធលផេងៗ ប្ែូវបានរាយ

ការណ៍តម្ថ្ងលលែើម្ ែករលំស់រងគរ និងការខាែតែលរណាា លម្កពីការងយចុ្ោះែថ្ម្ល។ អាជ្ារ័ណណ  និងកម្មវធិ្ីកុំពយទូរ័ តែល
បានទិញ ប្ែូវបានលធ្វើម្ូលធ្នកម្មតម្ម្ូលដាឋ នថ្ងលលែើម្តែលបានលកើែលឡើង កនុងការទិញកម្មវធិ្ីជាកោ់កល់នាោះម្កលប្រើប្បាស់។ 
ថ្ងលលែើម្ប្ែវូបានលធ្វើរលំស់តម្វធិ្ីសា្សតរលំស់លងរ  កនុងរយៈលពលចារព់ី៣ឆ្ន លំៅ៥ឆ្ន ។ំ 

ច្ំណាយនានាពាកព់ន័ធនឹងការតងរកាកម្មវធិ្ីកុំពយទូរ័  ប្ែូវបានកែប់្តជាច្ំណាយលៅលពលតែលប្រែិរែតិការលនាោះ
បានលកើែលឡើង។ 
 
២.១១ ការថយចុះតនមែននប្ទេយសកមមមិនថ្មនហរិញ្ញវតថុ 

ប្ទពយសកម្មទាងំឡាយណាតែលម្គនអាយុកាលលប្រើប្បាស់ម្និកំណែ ់ ម្និប្ែូវបានែករលំស់លទ និងប្ែូវបានប្ែួែ
ពិនិែយប្រចាឆំ្ន រំកការងយចុ្ោះែថ្ម្លររស់វា។ ប្ទពយសកម្មទាងំឡាយណាតែលប្ែូវលធ្ើវរលំស់ ប្ែូវបានប្ែួែពិនិែយរកការងយចុ្ោះ
ែថ្ម្លររស់វា លៅលពលតែលម្គនប្ពឹែិតការណ៍ ឬការផ្ទល ស់រតូរកាលៈលទសៈណាម្យួច្ងអុលរង្ហា ញថាែថ្ម្លលោងររស់វា នឹងម្និ
អាច្ប្សងម់្កវញិបាន។ ការខាែរងរ់ណាត លម្កពីការងយចុ្ោះែថ្ម្ល ប្ែូវបានទទួលសាគ ល់តម្ច្ំនួនលលម្អៀងរវាងែថ្ម្លលោងថ្ន
ប្ទពយលនាោះ លធ្ៀរជាម្យួែថ្ម្លតែលអាច្ប្សងម់្កវញិបាន។ ែថ្ម្លតែលអាច្ប្សងម់្កវញិបានគ្ឺជាែថ្ម្លម្យួណាតែលខ្ពស់ជាង
លគ្រវាងែថ្ម្លសម្ប្សរថ្នប្ទពយលនាោះ ែកច្ំណាយកនុងការលកច់្ញ និងែថ្ម្លលៅលប្រើប្បាស់។ កនុងការបា នស់ាម នរកការងយចុ្ោះ
ែថ្ម្ល ប្ទពយសកម្មប្ែូវបានដាកជ់ាប្កុម្ែូច្ៗរំផុែ តែលលគ្អាច្កំណែលំ់ហូរសាច្់ប្បាករ់រស់វាដាច្ល់ដាយតឡកពីគាន ា្  តែលវា
ម្គនឯករាជយទាងំប្សុងពីលំហូរសាច្ប់្បាកចូ់្លររស់ប្ទពយសកម្ម ឬប្កុម្ប្ទពយសកម្មែថ្ទ (ប្កុម្រលងកើែសាច្ប់្បាក)់។ ប្ទពយ
សកម្មម្និតម្នហិរញ្ា វែថុលប្ៅពីលករ តិ៍ល ម្ ោះអាជីវកម្ម តែលម្គនការងយចុ្ោះែថ្ម្ល ប្ែូវបានប្ែួែពិនិែយរកលម្ើលលទធភាពកនុងការកែ់
ប្តការងយចុ្ោះែថ្ម្លប្ែឡរល់ៅវញិ លៅលរៀងរាល់ែំណាច្ក់ារយិររលិច្ឆទរាយការណ៍នីម្យួៗ។ 

ការខាែតែលរណាត លម្កពីការងយចុ្ោះែថ្ម្ល ប្ែូវបានកែប់្តជារនេុកកនុងច្ំលណញ-ខាែកនុងការយិររលិច្ឆទតែល

ប្រែិរែតិការលនាោះបានលកើែលឡើង។ ការកែប់្តប្ែលរម់្កវញិថ្នការខាែតែលរណាត លម្កពីការងយចុ្ោះែថ្ម្ល ប្ែូវបានទទួល

សាគ ល់កនុងច្ំលណញ-ខាែលៅតម្ច្ំនួនែថ្ម្លលោងថ្នប្ទពយសកម្មលនាោះ តែលម្និលលើសែថ្ម្លលោងតែលបានកំណែ់ កាែក់ង

ជាម្យួនឹងរលំស់ ប្រសិនលរើម្និបានទទួលសាគ ល់ការខាែតែលរណាត លម្កពីការងយចុ្ោះែថ្ម្ល។ 
 

  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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២. ពសចកតីសពងខរពគាលការណ៍គណពនយយសាំខាន់ៗ (ត) 
២.១២  ភ្តិសនា  

សាខាជាភាគី្អនកជួល 
លៅលពលចារល់ផតើម្កិច្ចសនា សាខាវាយែថ្ម្លថាលែើកិច្ចសនាលនាោះ ឬខ្លឹម្សារររស់វាជាភ្ែិសនាតែរឬលទ។ កិច្ច

សនាម្យួ ឬ ខ្លឹម្សារថ្នកិច្ចសនាម្យួ ប្ែូវបានចាែទុ់កថាជាភ្ែិសនា ប្រសិនលរើកិច្ចសនាលនាោះផតល់សិទធិកនុងការប្គ្រប់្គ្ង
ការលប្រើប្បាស់ប្ទពយសកម្មតែលប្ែវូបានកំណែម់្យួ កនុងរយៈលពលណាម្យួ ជាងនូរនឹងការរងប់្បាក។់ 

កិច្ចសនាអាច្ម្គនទាងំធាែុភ្ែិសនា និងធាែុម្និតម្នភ្ែិសនា។ សាខាបានតរងតច្កសាច្ប់្បាកក់នុងកិច្ច
សនាជាធាែុភ្ែិសនា និងធាែុម្និតម្នភ្ែិសនា អាប្ស័យលៅតម្ថ្ងលឈនួលតែលពាកព់ន័ធររស់វា។ 

លកខខ្ណឌ កនុងភ្ែិសនាប្ែូវបានច្រចាលឡើងវញិតម្ម្ូលដាឋ នដាច្់លដាយតឡក និងម្គនលកខខ្ណឌ ខុ្សៗពីគាន ។ 
កិច្ចប្ពម្លប្ពៀងភ្ែិសនាម្និបានរណាត លឱ្យម្គនកិច្ចសនាណាម្យួ លប្ៅពីអែថប្រលោជនត៍ែលបានធានា លៅកនុងប្ទពយ
សកម្មភ្ែិសនាតែលប្ែូវបានកានក់ារល់ដាយភាគ្ីម្គច ស់ជួលលនាោះលទ។ ប្ទពយសកម្មតែលប្ែូវបានជួល អាច្នឹងម្និប្ែូវបានលប្រើ
ប្បាស់ជាប្ទពយធានាកនុងការខ្ចីប្បាកល់ទ។ 

ភ្ែិសនាប្ែូវបានទទួលសាគ ល់ជាប្ទពយសកម្មតែលម្គនសិទធិលប្រើប្បាស់ និងជារំណុល ពាកព់ន័ធនាកាលររលិច្ឆទ
តែលប្ទពយសកម្មតែលបានជួលម្គនភាពរចួ្រាល់សប្ម្គរល់ប្រើប្បាស់។ 

ប្ទពយសកម្ម និងរំណុលតែលលកើែពីភ្ែិសនា ប្ែូវបានទទួលសាគ ល់លលើកែំរូងតម្ម្ូលដាឋ នែថ្ម្លរច្ចុរបនន។ 
 

(i)  រំណុលភ្ែិសនា  
រំណុលភ្ែិសនារមួ្រញ្ចូ លនូវែថ្ម្លរច្ចុរបននសុទធថ្នការទូទាែភ់្ែសិនាលងរ (រមួ្ទាងំការរងប់្បាកល់ងរលផេងៗ) ែក

នឹងការលលើកទឹកច្ិែតលផេងៗសប្ម្គរក់ារជួលតែលប្ែូវទទួលបាន។ 
ការទូទាែភ់្ែិសនាតែលប្ែូវលធ្វើលឡើងលប្កាម្ជលប្ម្ើសតែលអាច្ពនាររយៈលពលបាន ប្រករលដាយភាពសម្លហែុ

ផល ប្ែូវបានរមួ្រញ្ចូ លលៅកនុងការវាស់តវងរំណុល។ 
ការទូទាែភ់្ែិសនាប្ែូវបានលធ្វើអរបហារ លដាយលប្រើអប្តជាកត់សតងកនុងភ្ែិសនា។ ប្រសិនលរើអប្តការប្បាកម់្និ

អាច្កំណែ់បានលដាយភាពង្ហយប្សួលលនាោះ តែលជាទូលៅច្ំលពាោះករណីភ្ែិសនាលៅកនុងសាខា ភាគ្ីអនកជួលប្ែូវបានលប្រើ
ប្បាស់អប្តកំលណើ នប្បាកក់ម្ចលីនាោះ លហើយវាគ្ឺជាអប្តតែលភាគ្ីអនកជួលនីម្យួៗប្ែូវច្ំណាយ លែើម្បទីទួលបានប្បាកក់ម្ច ីតែល
ម្គនភាពចាបំាច្ ់ លែើម្បទីទួលបានប្ទពយសកម្មតែលម្គនែថ្ម្លប្រហាកប់្រតហលនឹងប្ទពយសកម្មតែលម្គនសិទធិលប្រើប្បាស់លៅកនុង
ររោិកាសលសែឋកិច្ចប្សលែៀងគាន  ជាម្យួនឹងលកខខ្ណឌ  និងការធានាប្រហាកប់្រតហលគាន ។ 

លែើម្បកីំណែអ់ប្តកំលណើ នប្បាក់កម្ច ីសាខាអាច្លធ្វើលៅបានលដាយលប្រើហិរញ្ារបទានភាគ្ីទីរី    តែលទទួលបានពី 
ភាគ្ីអនកជួលនីម្យួៗ គ្ឺជាច្ំណុច្ចារល់ផតើម្ លហើយតកែប្ម្ូវលលើការផ្ទល ស់រតូរលកខខ្ណឌ ហិរញ្ារបទាន ចារត់ងំពីហិរញ្ារបទាន
ភាគ្ីទរីីទទួលបាន។ 

ការទូទាែភ់្ែិសនាប្ែូវបានតរងតច្ករវាងប្បាកល់ែើម្ និងច្ំណាយការប្បាក។់ ច្ំណាយការប្បាកប់្ែូវបានទទួល
សាគ ល់ជារនេុកកនុងច្ំលណញ-ខាែ កនុងរយៈលពលថ្នភ្ែិសនាលនាោះ លែើម្បរីលងកើែអប្តការប្បាកល់ងរតម្កាលកំណែម់្យួលលើ
ច្ំនួនសម្ែុលយរំណុលតែលលៅសល់ កនុងការយិររលិច្ឆទនីម្យួៗ។ 
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កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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២. ពសចកតីសពងខរពគាលការណ៍គណពនយយសាំខាន់ៗ (ត) 
២.១២  ភ្តិសនា (ត) 

សាខាជាភាគី្អនកជួល (ែ) 
(ii)  ប្ទពយសកម្មតែលម្គនសិទធិលប្រើប្បាស់ 

ប្ទពយសកម្មតែលម្គនសិទធិលប្រើប្បាស់ប្ែូវបានកែប់្តជាែំរូងតម្ថ្ងលលែើម្ តែលរមួ្ម្គន៖ 
 ច្ំនួនទឹកប្បាកថ់្នរំណុលភ្ែិសនាតែលបានវាស់តវងលលើកែំរូង 
 ការទូទាែភ់្ែិសនាណាម្យួតែលបានលធ្វើលឡើងលៅកាលររលិច្ឆទចារល់ផតើម្ ឬម្ុនកាលររលិច្ឆទចារល់ផតើម្ ែកការ

លលើកទឹកច្ិែតលផេងៗតែលទទួលបានពីការជួល 
 ច្ំណាយផ្ទេ ល់លលើកែំរូង និង 
 ច្ំណាយសប្ម្គរ់ការជួសជុសលឡើងវញិ ប្រសិនលរើម្គន 

ប្ទពយសកម្មតែលម្គនសិទធិលប្រើប្បាស់ ជាទូលៅប្ែូវបានែករលំស់តម្ម្ូលដាឋ នរលំស់លងរ លលើរយៈលពលណាម្យួ
តែលខ្លីជាងលគ្រវាង អាយុកាលលប្រើប្បាស់ររស់ប្ទពយសកម្ម និងរយៈលពលជួល។ ប្រសិនលរើសាខាម្គនរំណងជាក់ោក់សម្
លហែុផលកនុងការទិញ លនាោះប្ទពយសកម្មតែលម្គនសិទធិលប្រើប្បាស់លនាោះប្ែូវបានែករលំស់ លលើអាយុកាលលប្រើប្បាស់ជា        
ម្ូលដាឋ នររស់ប្ទពយសកម្មលនាោះ។ 

រនាេ រម់្កលទៀែ ប្ទពយសកម្មតែលម្គនសិទធិលប្រើប្បាស់ ប្ែូវបានវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់ និងការខាែតែល     
រណាត លម្កពីការងយុច្ោះែថ្ម្លរងគរ ប្រសិនលរើម្គន។ 
 
(iii)  ការទូទាែភ់្ែិសនាលប្កាម្ការលលើកតលងលផេងៗ 

ការទូទាែន់ានាតែលពាកព់ន័ធនឹងភ្ែិសនាតែលម្គនរយៈលពលខ្លី ប្ែូវបានទទួលសាគ ល់ជាច្ំណាយតម្ម្ូលដាឋ ន
លងរលៅកនុងច្ំលណញ-ខាែ។ ភ្ែិសនារយៈលពលខ្លីរមួ្ម្គន ការជួលរងយនត ការជួលររកិាខ រការោិល័យ និងការជួលផេោះឱ្យ
រុគ្គលិក។ 
 
២.១៣  េនធពលើប្បាក់ចាំណូល 

ច្ំណាយពនធលលើប្បាកច់្ំណូលគ្ឺជាច្ំនួនប្បាកព់នធប្ែូវរង ់ លលើប្បាកច់្ំណូលជារព់នធកនុងការយិររលិច្ឆទរច្ចុរបនន 
តផអកលៅតម្អប្តពនធលលើប្បាកច់្ំណូលតែលចូ្លជាធ្រម្គន និងលធ្វើនិយែ័កម្មលៅតម្រតប្ម្រប្ម្លួពនធពនារជាប្ទពយសកម្ម 
និង ពនធពនារជារំណុល តែលរណាត លឱ្យម្គនលលម្អៀងរលណាត ោះអាសនន និងការខាែពនធតែលម្និបានលប្រើប្បាស់។ 

ច្ំណាយពនធលលើប្បាកច់្ំណូលកនុងប្គាប្ែូវបានគ្ណនាតម្ម្ូលដាឋ នច្ារព់នធ តែលបានអនុម្ែ័រចួ្ជាសាថ ពរ ឬប្ែូវ
បានអនុម្ែ័រចួ្ម្យួតផនកធ្ំនាកាលររលិច្ឆទរាយការណ៍ លៅកនុងប្រលទសតែលសាខាលធ្វើប្រែិរែតិការអាជីវកម្ម និងរលងកើែប្បាក់
ច្ំលណញជារព់នធ។ 

ពនធពនារប្ែូវបានកែប់្តសំវធិានធ្នលពញលលញ លដាយលប្រើវធិ្ីសា្សតរំណុល លលើច្ំនួនលលម្អៀងរលណាត ោះអាសនន
រវាងម្ូលដាឋ នពនធថ្នប្ទពយសកម្ម និងរំណុល និងែថ្ម្លលោងររស់វាលៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វែថុ។ ពនធពនារប្ែូវបានកំណែ់
លដាយលប្រើអប្តពនធតម្ច្ារព់នធ តែលប្ែូវបានអនុម្ែ័រចួ្ជាសាថ ពរ ឬប្ែូវបានអនុម្ែ័រចួ្ម្យួតផនកធ្ំ នាកាលររលិច្ឆទថ្នការ   
រាយការណ៍។  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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២. ពសចកតីសពងខរពគាលការណ៍គណពនយយសាំខាន់ៗ (ត) 
២.១៣  េនធពលើប្បាក់ចាំណូល (ត) 

ពនធពនារជាប្ទពយសកម្មប្ែូវបានទទួលសាគ ល់ លុោះប្តតែម្គនភាពប្បាកែថានឹងម្គនប្បាកច់្ំលណញជារព់នធនា
លពលអនាគ្ែសប្ម្គរយ់កលលម្អៀងរលណាត ោះអាសននម្កលប្រើប្បាស់។ ពនធពនារជាប្ទពយសកម្មប្ែូវបានប្ែួែពិនិែយលៅលរៀងរាល់
កាលររលិច្ឆទរាយការណ៍នីម្យួៗ លហើយប្ែូវបានកាែរ់នថយលៅតម្ច្ំនួនតែលទំនងជាម្និម្គនប្បាកច់្ំលណញជារព់នធប្ែូវ
បានទទួលសាគ ល់។ 

ពនធពនារជាប្ទពយសកម្មប្ែូវបានកាែក់ងជាម្យួនឹងពនធពនារជារំណុល ប្រសិនលរើម្គនសិទិធតម្ផលូវច្ារល់ែើម្ប ី
កាែក់ងរំណុលពនធកនុងឆ្ន ជំាម្យួនឹងពនធប្ទពយសកម្មកនុងឆ្ន  ំ លហើយប្រសិនលរើវាទាកទ់ងនឹងពនធលលើប្បាកច់្ំណូលតែលកំណែ់
លដាយអាជ្ាធ្រពនធដារតែម្យួ លៅលលើអងគភាពជារព់នធតែម្យួ។ 

ពនធកនុងឆ្ន  ំ និងពនធពនារប្ែូវបានទទួលសាគ ល់លៅកនុងច្ំលណញ-ខាែ លលើកតលងតែវាពាក់ពន័ធជាម្យួនឹងខ្េង ់    

លផេងៗតែលបានទទួលសាគ ល់កនុងច្ំណូលលម្អែិលផេងៗ ឬប្ែូវបានទទួលសាគ ល់ផ្ទេ ល់កនុងម្ូលធ្ន។ កនុងករណីលនោះ ពនធប្ែូវ
បានទទួលសាគ ល់កនុងច្ំណូលលម្អែិលផេងៗ ឬប្ែូវទទួលសាគ ល់ផ្ទេ ល់កនុងម្ូលធ្នតែរ។ 
 
២.១៤ សាំវិធានធន 

សំវធិានធ្នប្ែូវបានទទួលសាគ ល់លៅលពលតែលសាខាម្គនកាែពវកិច្ចតម្ផលូវច្ារ ់ ឬកាែពវកិច្ចប្រលោល តែល
ជាលទធផលថ្នប្ពឹែាិការណ៍ពីអែីែកាល លហើយវាទំនងជាអាច្ែប្ម្ូវឱ្យម្គនការច្ំណាយធ្នធានលែើម្បទូីទាែក់ាែពវកិច្ចលនាោះ
លហើយច្ំនួនទឹកប្បាកប់្ែូវបានបា នស់ាម នគ្ួរឱ្យទុកច្ិែតបាន។ 

លៅលពលតែលម្គនកាែពវកិច្ចប្សលែៀងគាន លប្ច្ើន កប្ម្ែិថ្នលំហូរលច្ញលែើម្បទូីទាែក់ាែពវកិច្ចលនាោះ ប្ែូវបានកំណែ់
លដាយគ្ិែលៅលលើច្ំណាែថ់ាន កថ់្នកាែពវកិច្ចទាងំម្ូល។ សំវធិានធ្នប្ែូវបានទទួលសាគ ល់ លទាោះរីជាកប្ម្ែិថ្នលំហូរលច្ញលែើម្ប ី
ទូទាែក់ាែពវកិច្ចលនាោះម្គនច្ំនួនែូច្កល៏ដាយ។ 

សំវធិានធ្នប្ែូវបានគ្ណនាតម្ែថ្ម្លរច្ចុរបននថ្នច្ំណាយតែលប្ែវូទូទាែក់ាែពវកិច្ចលនាោះ លដាយលប្រើអប្តម្ុនរង់
ពនធ លែើម្បឆីលុោះរញ្ញច ំងការវាយែថ្ម្លទីផាររច្ចុរបននថ្នែថ្ម្លសាច្ប់្បាកគ់្ិែតម្លពលលវោ  និងហានិភ្យ័ជាក់ោកល់ផេងៗថ្ន
កាែពវកិច្ចលនាោះ។ ការលកើនលឡើងថ្នសំវធិានធ្នលដាយសារលពលលវោតែលបានកនលងផុែ ប្ែូវបានទទួលសាគ ល់ជាច្ំណាយការ
ប្បាក។់ 

 
២.១៥ ទុនរប្មុងតាមចារ់ 

ធ្នាគារ និងប្គ្ឹោះសាថ នហិរញ្ា វែថុប្ែូវបានែប្ម្ូវឱ្យគ្ណនាសំវធិានធ្នតម្ច្ារ ់ អនុលោម្លៅតម្ប្រកាសលលខ្
ធ្៧-០១៧-៣៤៤ប្រ.ក ចុ្ោះថ្ងៃទី០១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៧ និងសារាច្រតណនាលំលខ្ ធ្៧-០១៨-០០១ ចុ្ោះថ្ងៃទី១៦ តខ្កុម្ភៈ ឆ្ន ំ
២០១៨ សតីពី “ច្ំណាែថ់ាន ក់ហានិភ្យ័ឥណទាន និងសំវធិានធ្នលលើអុិម្តភ្រម្និ”។ ប្រសិនលរើសំវធិានធ្នតម្ច្ាររ់ងគរ ម្គន
ច្ំនួនខ្ពស់ជាងការងយចុ្ោះែថ្ម្លរងគរតផអកតម្ CIFRS 9   លនាោះ ‘ការរំលពញរតនថម្ - topping up’ នឹងប្ែូវបានកែប់្តជាទុន
រប្ម្ុងតម្ច្ារ ់ និងប្ែូវបានដាករ់ង្ហា ញលៅកនុងម្ូលធ្ន។ រនាេ រម់្ក ទុនរប្ម្ុងប្ែូវបានកែប់្តប្ែឡរល់ៅវញិ (រហូែែល់
សូនយ) ប្រសិនលរើសំវធិានធ្នតម្ច្ាររ់ងគរ ម្គនច្ំនួនលសមើគាន  ឬ ទារជាងការងយចុ្ោះែថ្ម្លរងគរតែលតផអកតម្   CIFRS 9 ។ 
ទុនរប្ម្ុងតម្ច្ារប់្ែូវបានែម្កល់ទុកម្យួតឡក ជាប្ទនារទុ់ន លហើយម្និអាច្តរងតច្កបាន និងម្និប្ែូវបានអនុញ្ញា ែឱ្យរមួ្
រញ្ចូ លលៅកនុងការគ្ណនាម្ូលនិធ្ិផ្ទេ ល់សុទធលទ។  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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២. ពសចកតីសពងខរអាំេីពគាលការណ៍គណពនយយសាំខាន់ៗ (ត) 
២.១៦ អតថប្រពោជ្ន៍រុគគលកិ 
i) អែថប្រលោជនរ៍ុគ្គលិករយៈលពលខ្លី 

អែថប្រលោជនរ៍ុគ្គលិករយៈលពលខ្លីប្ែូវបានកែប់្តរងគរ កនុងឆ្ន តំែលរុគ្គលិកបានរលប្ម្ើការង្ហរឱ្យសាខា។ 
 
ii) អែថប្រលោជនរ៍ុគ្គលិកលផេងៗ - ការទូទាែប់្បាករ់ំណាច្អ់ែីែភាពការង្ហរ 

លៅតខ្ម្ងុិនា ឆ្ន ២ំ០១៨ រាជរដាឋ ភ្បិាលកម្ពុជាបានលធ្វើវលិសាធ្នកម្មលលើច្ារស់តីពីការង្ហរ តែលតណនាពំីគ្លប្ម្គង  
ការទូទាែប់្បាករ់ំណាច្អ់ែីែភាពការង្ហរ។ រនាេ រម់្កលៅថ្ងៃទី២១ តខ្កញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ប្រកាសលលខ្ ៤៤៣ ក.រ/              
ប្រ.ក.ខ្.ល ប្ែូវបានលច្ញផាយ លដាយបានផតល់នូវលគាលការណ៍តណនាសំតីពីការអនុវែតច្ារល់នោះ។ អនុលោម្លៅតម្ច្ារ់/
ប្រកាស ែប្ម្ូវឱ្យអងគភាពនីម្យួៗទូទាែប់្បាករ់ំណាច្អ់ែីែភាពការង្ហរឱ្យនិលោជិែ តែលម្គនកិច្ចសនាការង្ហរម្និម្គន     
ងិរលវោកំណែ ់ែូច្ខាងលប្កាម្៖ 
 
 ប្បាករ់ំណាច្ក់ារង្ហរប្រចាឆំ្ន  ំ- ចូ្លជាធ្រម្គនកនុងតខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ - លសមើនឹង ១៥ ថ្ងៃ ថ្នប្បាកល់រៀវែេរប៍្រចាតំខ្

ររស់រុគ្គលិក និងអែថប្រលោជនក៍នុងឆ្ន នំីម្យួៗគ្ិែជាម្ធ្យម្ តែលប្ែូវទូទាែល់រៀងរាល់ ៦ តខ្ម្តង លៅថ្ងៃទី៣០ តខ្
ម្ងុិនា និងថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ (៧,៥ ថ្ងៃ កនុងការទូទាែម់្តងៗ)។ 

 
 ប្បាករ់ំណាច្អ់ែីែភាពការង្ហររឭំក - និលោជិែម្គនសិទធិទទួលបានប្បាករ់ំណាច្អ់ែីែភាពការង្ហររឭំក លសមើនឹង

១៥ថ្ងៃថ្នប្បាកល់រៀវែេររ៍រស់ពួកលគ្កនុងម្យួឆ្ន  ំ គ្ិែចារត់ងំពីថ្ងៃចូ្លរលប្ម្ើការង្ហររហូែែល់ថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ំ
២០១៨ លហើយលៅតែរនតការង្ហរជាម្យួសាខា។ ការលរើករឭំកប្បាករ់ំណាច្អ់ែីែភាពការង្ហរ អាប្ស័យលៅតម្
ច្ំនួនឆ្ន អំែីែភាពការង្ហរររស់រុគ្គលិកម្គន ក់ៗ  លហើយម្និប្ែូវលលើសព៦ីតខ្ថ្នប្បាកល់រៀវែេរែុ៍លម្ធ្យម្លទ។ លៅថ្ងៃទី
២២ តខ្ម្នីា ឆ្ន ២ំ០១៩ ប្កសួងការង្ហរ និងរណតុ ោះរណាត លវជិាជ ជីវៈ បានលច្ញលសច្កតីតណនាលំលខ្ ០៤២/១៩    
ក.រ/ស.ណ.ន.ខ្.ល លែើម្បពីនារលពលការលរើកប្បាករ់ំណាច្អ់ែីែភាពការង្ហររឭំក តែលនឹងប្ែូវទូទាែឱ់្យច្ំនួនរី
ថ្ងៃ កនុងតខ្ម្ងុិនា និងតខ្ធ្នូ ចារល់ផតើម្លៅតខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១។ 

 
ការទូទាែប់្បាករ់ំណាច្ក់ារង្ហរប្រចាឆំ្ន  ំ ប្ែូវបានចាែទុ់កថាជាអែថប្រលោជនរ៍ុគ្គលិករយៈលពលខ្លី លហើយវាប្ែូវ

បានកែប់្តរងគរកនុងឆ្ន តំែលរុគ្គលិកបានរលប្ម្ើការង្ហរឱ្យសាខា។ 
សាខាបានលរើកប្បាករ់ំណាច្អ់ែីែភាពការង្ហររឭំក ឱ្យរុគ្គលិកររស់ខ្លួនទាងំប្សុង កនុងតខ្កុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩។ ែូច្

លនោះ សាខាម្និម្គនកាែពវកិច្ចកនុងការលរើកប្បាករ់ំណាច្អ់ែីែភាពការង្ហររឭំក តែលប្ែូវបានទទួលសាគ ល់កនុងឆ្ន លំនោះលទ។ 
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២. ពសចកតីសពងខរអាំេីពគាលការណ៍គណពនយយសាំខាន់ៗ (ត) 
២.១៧ ចាំណូល និងចាំណាយការប្បាក់ 

ច្ំណូលនិងច្ំណាយការប្បាកព់ីឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់ ប្ែូវបានទទួលសាគ ល់កនុង 
“ច្ំណូលការប្បាក”់ និង “ច្ំណាយការប្បាក”់ កនុងច្ំលណញ-ខាែ លដាយលប្រើវធិ្ីសា្សតការប្បាកម់្គនប្រសិទធភាព។ 

វធិ្ីសា្សតការប្បាកម់្គនប្រសិទធភាព គ្ឺជាវធិ្ីសា្សតកនុងការគ្ណនាថ្ងលលែើម្ែករលំស់ថ្នប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុម្យួឬ
រំណុលហិរញ្ា វែថុម្យួ និងជាវធិ្ីសា្សតកនុងការតរងតច្កច្ំណូលការប្បាក ់ឬច្ំណាយការប្បាក ់ លលើរយៈលពលតែលពាកព់ន័ធ។ 
អប្តការប្បាកម់្គនប្រសិទធភាព គ្ឺជាអប្តតែលលធ្វើអរបហារជាកត់សតងច្ំលពាោះការទូទាែស់ាច្ប់្បាក់នាលពលអនាគ្ែ បា ន់សាម ន 
ឬការទទួលប្បាក ់ កនុងរយៈលពលថ្នអាយុកាលបា ន់សាម នររស់ឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុ  ឬកនុងរយៈលពលណាម្យួតែលខ្លីជាងលៅ
តម្ការសម្ប្សរ ច្ំលពាោះែថ្ម្លលោងសុទធររស់ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ ឬរំណុលហិរញ្ា វែថុ។ លៅលពលគ្ណនាអប្តការប្បាក់
ម្គនប្រសិទធភាព សាខាបានពិចារណារាល់លកខខ្ណឌ កនុងកិច្ចសនាទាងំអស់ថ្នឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុ និងបានរមួ្រញ្ចូ លនូវ
កថ្ប្ម្ ឬកំលណើ នច្ំណាយនានា តែលបានច្ំណាយលដាយផ្ទេ ល់ច្ំលពាោះឧរករណ៍ម្យួ លហើយវាជាតផនកម្យួថ្នអប្តការប្បាក់
ម្គនប្រសិទធភាព រ ុតនតម្និតម្នជាការខាែឥណទាននាលពលអនាគ្ែលទ។ 

ច្ណូំលការប្បាកប់្ែូវបានគ្ណនាលដាយអនុវែតអប្តការប្បាកម់្គនប្រសិទធភាព ច្ំលពាោះែថ្ម្លលោងែុលររស់ប្ទពយ
សកម្មហិរញ្ា វែថុ លលើកតលងតែច្ំលពាោះ៖ 
 
 ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុតែលម្គនការងយចុ្ោះែថ្ម្លតែលបានទិញ ឬបានរលងកើែលឡើង (Purchased or originated 

credit-impaired financial assets – “POCI”) តែលអប្តការប្បាកម់្គនប្រសិទធភាពសប្ម្គរត់កែប្ម្ូវ        
ឥណទានលលើកែំរូង ប្ែូវបានអនុវែតច្ំលពាោះថ្ងលលែើម្ែករលំស់ររស់ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ។ 

 ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុតែលម្និតម្នជា POCI រ ុតនតបានកាល យជាឥណទានតែលម្គនការងយចុ្ោះែថ្ម្លម្យួតផនកធ្ំ (ឬ 
‘ែំណាកក់ាលទី ៣’) តែលច្ណូំលការប្បាកប់្ែូវបានគ្ណនាលដាយលប្រើអប្តការប្បាកម់្គនប្រសិទធភាព ច្ំលពាោះថ្ងល
លែើម្ែករលំស់ររស់វា (ឧ. កាែក់ងជាម្យួនឹងសំវធិានធ្នសប្ម្គរ់ការខាែឥណទានរពំឹងទុក)។ 

 
២.១៨ ចាំណូលកនប្មពជ្ើងសា  

ច្ំណូលកថ្ប្ម្លជើងសាប្ែូវបានទទួលសាគ ល់ជាច្ំណូល លៅលពលតែលវាបានរំលពញតម្គ្ំរលូកខខ្ណឌ ទាងំអស់ 
(កាែពវកិច្ចថ្នែំលណើ រការប្ែូវបានទទួលយក លហើយការប្គ្រប់្គ្ងប្ែូវបានលផេរកនុងលពលលវោណាម្យួ ឬ លៅច្ំណុច្ថ្នលពល
លវោណាម្យួ)។ 

កថ្ប្ម្កនុងែំលណើ រការផតល់ឥណទាន និងរុលរប្រទាន តែលទំនងជាអាច្ប្ែូវបានផតល់ឱ្យ ប្ែូវបានពនារ (ជាម្យួនឹង
ច្ំណាយផ្ទេ ល់ពាកព់ន័ធ) លហើយច្ំណូលតែលជាតផនកថ្នអប្តការប្បាកម់្គនប្រសិទធភាពររស់ឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុម្យួ ប្ែូវបាន
ទទួលសាគ ល់លដាយលធ្វើនិយែ័កម្មលៅលលើអប្តការប្បាកម់្គនប្រសិទធភាពររស់ឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុលនាោះ។ 
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៣. ការបា៉ា ន់សាម នគណពនយយជាក់លាក់ និងការវិនិចឆ័យ 
សាខាលធ្វើការបា ន់សាម ន និងការសនមែលដាយគ្ិែលៅលលើអនាគ្ែកាល។ តម្និយម្នយ័ លទធផលថ្នការបា ន់

សាម នគ្ណលនយយកប្ម្លសមើគាន ជាម្យួនឹងលទធផលជាកត់សតងណាស់។ លែើម្បលីធ្វើឱ្យម្គែិកាពែ័ម៌្គនថ្នការបា នស់ាម នកានត់ែម្គន
ភាពលអប្រលសើរលឡើង ធាែុអលងរជាកោ់ក់សំខាន់ៗ  តែលជាធាែុលធ្វើឱ្យម្គនការរ ោះពាល់ជាសារវនតច្ំលពាោះលទធផល និងសាថ ន
ភាពហិរញ្ា វែថុររស់សាខា ប្ែូវបានលធ្វើលែសតរកភាពង្ហយតប្រប្រួលររស់វាច្ំលពាោះរតប្ម្រប្ម្ួលបា រា តម្ ប្ែម្ូលដាឋ ន។ ការបា ន់
សាម ន និងការសនមែច្ំលពាោះែថ្ម្លលោងររស់ប្ទពយសកម្ម និងរំណុល កនុងឆ្ន ហិំរញ្ា វែថុរនាេ រ ់ ប្ែូវបានកែស់ម្គគ ល់ែូច្ខាង
លប្កាម្៖ 

 
i)  សំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែឥណទានរពំឹងទុក ច្ំលពាោះប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់ 

សំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែឥណទានរពំឹងទុក ច្ំលពាោះប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់ ែប្ម្ូវឱ្យ
លប្រើប្បាស់គ្ំរសូមុគ្សាម ញ និងការសនមែជាកោ់ក ់ ច្ំលពាោះលកខខ្ណឌ លសែឋកិច្ចនាលពលអនាគ្ែ និងលកខណៈររស់ឥណទាន      
(ឧ. លទធភាពតែលអែិងជិនអាច្ម្និសងប្បាក ់នងិរណាត លឱ្យម្គនការខាែរង)់។ 

ការវនិិច្ឆយ័ជាកោ់កម់្យួច្ំនួន កប៏្ែូវបានែប្ម្ូវលៅកនុងការអនុវែតែប្ម្វូការគ្ណលនយយសប្ម្គរក់ារវាស់តវង ECL 
ផងតែរ ែូច្ជា៖ 
 
 ការរលងកើែប្កុម្ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុតែលម្គនលកខណៈប្សលែៀងគាន  កនុងលគាលរំណងលែើម្បវីាស់តវង ECL 
 ការលប្ជើសលរ ើសគ្ំរ ូនិងការសនមែសម្ប្សរ សប្ម្គរ់ការវាស់តវង ECL 
 ការកំណែល់កខណៈវនិិច្ឆយ័ច្ំលពាោះកំលណើ នហានិភ្យ័ឥណទានអែិងិជន តែលម្គនកំលណើ នហានិភ្យ័ជាសារវនត 

(“SICR”) 
 អនុវែតការសនមែ និងការវភិាគ្ លលើលំហូរសាច្ប់្បាកន់ាលពលអនាគ្ែរពំងឹទុក នងិពែ័ម៌្គនតែលពាករអំពីអនាគ្ែ 
 អនុវែតវធិ្ីសា្សតម្និតម្នរលច្ចកលទសច្ំលពាោះ ECL លដាយពិចារណារតនថម្លលើលកខណៈវនិិច្ឆយ័តផនកគុ្ណភាព 

សប្ម្គរ ់SICR ច្ំលពាោះឥណទានតែលប្ែូវបានលរៀរច្ំលឡើងវញិ លដាយសារផលរ ោះពាល់ថ្ន កូវែី-១៩ តែលម្និប្ែវូ
បានរមួ្រញ្ចូ លលៅកនុងគ្ំរ ូECL តែលម្គនប្សារ់។ 

 
ii)  លកខខ្ណឌ ភ្ែិសនា 

កនុងការកំណែល់កខខ្ណឌ ភ្ែិសនា គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងពិចារណាលៅលលើភាពជាកត់សតង និងលកខខ្ណឌ ទាងំអស់ តែល
រលងកើែឱ្យម្គនការលលើកទឹកច្ិែតតផនកលសែឋកិច្ច លែើម្បអីនុវែតជលប្ម្ើសកនុងការរនតការជួល ឬម្និអនុវែតជលប្ម្ើសរញ្ឈរក់ារជួល។ 
ជលប្ម្ើសកនុងការរនតការជួល (ឬ រយៈលពលរនាេ រព់ីជលប្ម្ើសរញ្ឈរក់ារជួល) ប្ែូវបានរមួ្រញ្ចូ លលៅកនុងលកខខ្ណឌ ភ្ែិសនា 
ប្រសិនលរើភ្ែិសនាលនាោះម្គនភាពជាកោ់ក់សម្លហែុផល សប្ម្គរក់ាររនតការជួល (ឬ ម្និរញ្ឈរ)់ តែរ លុណាណ ោះ។ 
 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៤. សាច់ប្បាក់កនងុនដ្ 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
រយៈលពលខ្លី        

ប្បាកែុ់ោល រអាលម្រកិ ២១.៦១៩.៦១៥  ៨៨.០៧៨.៣១២  ២៤.៣២២.៩១៣  ៩៨.៣៨៦.១៨៣ 
ប្បាកល់រៀល ៦.៤១៥.៥៥៣  ២៦.១៣៦.៩៦២  ៤.៩៨០.៥៤៤  ២០.១៤៦.៣០១ 

 ២៨.០៣៥.១៦៨  ១១៤.២១៥.២៧៤  ២៩.៣០៣.៤៥៧  ១១៨.៥៣២.៤៨៤ 
 
៥. ប្បាក់រពញ្ញ ើ និងការដ្ឋក់ប្បាក់ពៅធនាគារកណាត ល 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
រយៈលពលខ្លី        
គ្ណនីច្រនត ១៤២.៦៣៧.៨៣៤  ៥៨១.១០៦.៥៣៦  ១២១.៣៥០.១១៦   ៤៩០.៨៦១.២១៩  
គ្ណនីទូទាែ ់ ៨៦.៨០៧.២២៨  ៣៥៣.៦៥២.៦៤៦  ៥៤.០៧១.៦១៩  ២១៨.៧១៩.៦៩៩ 
មូ្លរប្ែអាច្ជញួែូរបាន (i) ៣១.៦៥៨.៥៦២  ១២៨.៩៧៦.៩៨២  ៥១.១១៣.៥៦៩  ២០៦.៧៥៤.៣៨៧ 
 ២៦១.១០៣.៦២៤  ១.០៦៣.៧៣៦.១៦៤  ២២៦.៥៣៥.៣០៤  ៩១៦.៣៣៥.៣០៥ 

 
(i) សាខាបានដាកម់្ូលរប្ែអាច្ជួញែូរបាន (“NCDs”) ច្ំនួន ២៩.៨៥១.៧០៩ ែុោល រអាលម្រកិ (៣១ ធ្នូ ២០២០ ៖ 

៤៨.៥៩២.៦៥៥ ែុោល រអាលម្រកិ) លៅធ្នាគារកណាត លសប្ម្គរជ់ាប្ទពយរញ្ញច ំលលើប្រែិរែតិការផតល់សនេនីយភាព
លដាយម្គនការធានា (“LPCOs”) (កំណែស់ម្គគ ល់ ១៧)។ គ្ិែប្ែឹម្ថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ សាខាម្និម្គន  
ម្ូលរប្ែអាច្ជួញែូរបាន តែលប្ែូវបានដាករ់ញ្ញច ំសប្ម្គរ់ហាវ សីុលីធ្ីគ្ណនីទូទាែល់ទ (៣១ ធ្នូ ២០២០ ៖  
សូនយ)។ គ្ិែប្ែឹម្ថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ សាខាម្និម្គនចុ្ោះកិច្ចប្ពម្លប្ពៀងឥណទានវបិាររូនច៍្ំលពាោះហាវ សីុលីធ្ី
គ្ណនីទូទាែល់នោះលៅលឡើយលទ។ 

 
 អប្តការប្បាកប់្រចាឆំ្ន ថំ្នប្បាករ់លញ្ា ើ និងការដាកប់្បាកល់ៅធ្នាគារកណាត ល ម្គនែូច្ខាងលប្កាម្៖ 
 
 ២០២១  ២០២០ 
    
គ្ណនីច្រនត ០%  ០% 
គ្ណនីទូទាែ ់ ០%  ០% 
មូ្លរប្ែអាច្ជញួែូរបាន ០,០៤% - ១,៦០%  ០,០៣% - ១,៥៦% 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៦. ប្បាក់រពញ្ញ ើ និងការដ្ឋក់ប្បាក់ពៅធនាគារពផសងៗ 
(ក) វិភាគតាមសាថ នភាេនិវាសនដ្ឋឋ ន 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
ប្បាករ់លញ្ា ើ និងការដាកប់្បាកល់ៅធ្នាគារកនុង

ប្រលទស ៤.២០៥.៤៥២  ១៧.១៣៣.០១១  ៣០.៩១៥.៤១០  ១២៥.០៥២.៨៣៣ 
ប្បាករ់លញ្ា ើ និងការដាកប់្បាកល់ៅធ្នាគារលប្ៅ

ប្រលទស ១៩.៤២១.២៤៣  ៧៩.១២២.១៤៤  ៤០.៥២៥.៩៣៥  ១៦៣.៩២៧.៤០៨ 
 ២៣.៦២៦.៦៩៥  ៩៦.២៥៥.១៥៥  ៧១.៤៤១.៣៤៥  ២៨៨.៩៨០.២៤១ 
ែក៖ សំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែឥណទាន

រពឹំងទុក -  -  -  - 
 ២៣.៦២៦.៦៩៥  ៩៦.២៥៥.១៥៥  ៧១.៤៤១.៣៤៥  ២៨៨.៩៨០.២៤១ 

 
(ែ) វិភាគតាមប្រពភ្ទគណនី 

 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
ប្បាករ់លញ្ាើ  និងការដាកប់្បាកល់ៅធ្នាគារកនុ ង

ប្រលទស៖        
គ្ណនីច្រនត ៧៣.៤០២  ២៩៩.០៤០  ១៥៩.៤៩៥  ៦៤៥.១៥៧ 
គ្ណនីសនេ ំ ៤.១៣២.០៥០  ១៦.៨៣៣.៩៧១  ៧៥២.៤៦៣  ៣.០៤៣.៧១៣ 
ប្បាករ់លញ្ា ើម្គនកាលកំណែ ់ -  -  ៣០.០០៣.៤៥២  ១២១.៣៦៣.៩៦៣ 
សម្ែុលយលៅធ្នាគារកនុងប្រលទសសររុ ៤.២០៥.៤៥២  ១៧.១៣៣.០១១  ៣០.៩១៥.៤១០  ១២៥.០៥២.៨៣៣ 
        

ប្បាករ់លញ្ាើ  និងការដាកប់្បាកល់ៅធ្នាគារលប្ៅ
ប្រលទស៖        
គ្ណនីច្រនត ១៩.៤២១.២៤៣  ៧៩.១២២.១៤៤  ៤០.៥២៥.៩៣៥  ១៦៣.៩២៧.៤០៨ 
សម្ែុលយលៅធ្នាគារលប្ៅប្រលទសសររុ ១៩.៤២១.២៤៣  ៧៩.១២២.១៤៤  ៤០.៥២៥.៩៣៥  ១៦៣.៩២៧.៤០៨ 

        
 ២៣.៦២៦.៦៩៥  ៩៦.២៥៥.១៥៥  ៧១.៤៤១.៣៤៥  ២៨៨.៩៨០.២៤១ 
 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
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៦. ប្បាក់រពញ្ញ ើ និងការដ្ឋក់ប្បាក់ពៅធនាគារពផសងៗ (ត) 
(គ) វិភាគតាមកាលកាំណត់ 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
រយៈលពលខ្លី ២៣.៦២៦.៦៩៥  ៩៦.២៥៥.១៥៥  ៧១.៤៤១.៣៤៥  ២៨៨.៩៨០.២៤១ 
 ២៣.៦២៦.៦៩៥  ៩៦.២៥៥.១៥៥  ៧១.៤៤១.៣៤៥  ២៨៨.៩៨០.២៤១ 
 
 អប្តការប្បាកប់្រចាឆំ្ន ថំ្នប្បាករ់លញ្ា ើ និងការដាកប់្បាកល់ៅធ្នាគារលផេងៗ ម្គនែូច្ខាងលប្កាម្៖ 
 
 ២០២១  ២០២០ 
    
គ្ណនីច្រនត ០%  ០% 
គ្ណនីសនេ ំ ០,២០%  ០,៥០% 
ប្បាករ់លញ្ា ើម្គនកាលកំណែ ់ ០,៣០% - ៥,៥០%  ០,៥០% - ៣,២០% 
 
៧. ឥណទាន និងរុពរប្រទានវាសថ់្វងតាមនថែពដ្ើមដ្ករ ាំលស ់
 

 
២០២១  ២០២០ 

 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 

 
    

   វាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់៖        
ឥណទានពាណិជជ៖        

ឥណទានវបិាររូន ៍ ៦.៩០៩.៩៧៧  ២៨.១៥១.២៤៦  ៨.២០០.៥៣៩  ៣៣.១៧១.១៨០ 
ឥណទានរយៈលពលខ្លី ២១៦.១៣៨.២១៤  ៨៨០.៥៤៧.០៨៤  ២២៥.៥៤២.៦៣៩  ៩១២.៣១៩.៩៧៥ 
ឥណទានរយៈលពលតវង ៨៦៤.៦៥៤.៣៩០  ៣.៥២២.៦០១.៩៨៥  ៨០២.៨៦៣.៤៧៣  ៣.២៤៧.៥៨២.៧៤៩ 
ឥណទានសកខីរប្ែ ១.២៦៩.៩០៨  ៥.១៧៣.៦០៥  ៨៣.៥៨០  ៣៣៨.០៨១ 

ឥណទានរុគ្គលិក ២.៤២៦.២៨០  ៩.៨៨៤.៦៦៥  ២.០៦៦.២៨៨  ៨.៣៥៨.១៣៥ 
ែថ្ម្លលោងែុលសររុ ១.០៩១.៣៩៨.៧៦៩  ៤.៤៤៦.៣៥៨.៥៨៥  ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩  ៤.២០១.៧៧០.១២០ 
        
ែក៖ សំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែ 

ឥណទានរពឹំងទុក (ក) (១៦.៤០៦.៤២៨)  (៦៦.៨៣៩.៧៨៨)  (៨.៤២៥.៥០៦)  (៣៤.០៨១.១៧២) 
ឥណទានសុទធសររុ ១.០៧៤.៩៩២.៣៤១  ៤.៣៧៩.៥១៨.៧៩៧  ១.០៣០.៣៣១.០១៣  ៤.១៦៧.៦៨៨.៩៤៨ 
 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៧. ឥណទាន និងរុពរប្រទានវាសថ់្វងតាមនថែពដ្ើមដ្ករ ាំលស ់(ត) 
(ក) សាំវិធានធនការខាតឥណទានរ ាំេឹងទុក 

សំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែឥណទានរពំឹងទុក តម្ែំណាក់កាល ម្គនែូច្ខាងលប្កាម្៖ 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
ECL ១២តខ្ (ែំណាកក់ាលទី ១) ៧.១៤៩.៧១៧  ២៩.១២៧.៩៤៧  ៧.៤១៧.១៧៧  ៣០.០០២.៤៨១ 
ECL លពញម្យួអាយុកាល-ឥណទានម្និងយ

ចុ្ោះែថ្ម្ល (ែំណាកក់ាលទី ២) ៣.៧១៦.៤៧៨  ១៥.១៤០.៩៣១  ៩៣.៩៦៦  ៣៨០.០៩២ 
ECL លពញម្យួអាយុកាល-ឥណទានងយចុ្ោះ

ែថ្ម្ល (ែំណាកក់ាលទី ៣) ៥.៥៤០.២៣៣  ២២.៥៧០.៩១០  ៩១៤.៣៦៣  ៣.៦៩៨.៥៩៩ 
 ១៦.៤០៦.៤២៨  ៦៦.៨៣៩.៧៨៨  ៨.៤២៥.៥០៦  ៣៤.០៨១.១៧២ 
 
(ែ) វិភាគតាមប្រពភ្ទអាជ្ីវកមម 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
លកែំុ់ និងលករ់ាយ ៤៥៣.០២០.០០៩  ១.៨៤៥.៦០៣.៥១៧  ៣៨៩.៥២០.៥០៧   ១.៥៧៥.៦១០.៤៥១  
លសវាកម្ម ១៨២.៣១៦.៩៩៤  ៧៤២.៧៥៩.៤៣៤  ១៧៣.១៣៧.៩៧៥   ៧០០.៣៤៣.១០៩  
អច្លនប្ទពយ ១១០.៤៧៨.៦១០  ៤៥០.០៨៩.៨៥៧  ៩២.៨៩៩.៦៨១   ៣៧៥.៧៧៩.២១០  
សណាឋ គារ និងលភាជនីយដាឋ ន ៩៨.០៩២.៥០៥  ៣៩៩.៦២៨.៨៦៥  ១០៣.១០៤.៣១៤   ៤១៧.០៥៦.៩៥០  
ប្គឹ្ោះសាថ នហិរញ្ា វែថុ ៥៦.៨២២.៣៦៣  ២៣១.៤៩៤.៣០៧  ៦៩.០៤៣.៨១២   ២៧៩.២៨២.២២០  
សំណង ់ ៥១.៤០៤.១៩៥  ២០៩.៤២០.៦៩០  ៧៧.០៤០.៦៦៧   ៣១១.៦២៩.៤៩៨  
ផលិែកម្ម ៣២.០២១.៩៨១  ១៣០.៤៥៧.៥៥១  ៣៥.០៥៨.១២៧   ១៤១.៨១០.១២៤  
ែឹកជញ្ជូ ន និងឃ្ល ងំទំនិញ ១៦.៣៨៧.២៨៦  ៦៦.៧៦១.៨០៣  ១៤.៤៦៥.៧៩៨   ៥៨.៥១៤.១៥៣  
ឧសេហកម្មវាយនភ្ណឌ  ១១.៤៣៥.៩២៦  ៤៦.៥៨៩.៩៦៣  ១២.៩១៨.៤៩៣   ៥២.២៥៥.៣០៤  
កសិកម្ម ៩.០៥៧.៧១៥  ៣៦.៩០១.១៣១  ៨.៩២១.៣៣៦   ៣៦.០៨៦.៨០៤  
លផេងៗ ៧០.៣៦១.១៨៥  ២៨៦.៦៥១.៤៦៧  ៦២.៦៤៥.៨០៩   ២៥៣.៤០២.២៩៧  
ែថ្ម្លលោងែុលសររុ ១.០៩១.៣៩៨.៧៦៩  ៤.៤៤៦.៣៥៨.៥៨៥  ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩   ៤.២០១.៧៧០.១២០  
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៧. ឥណទាន និងរុពរប្រទានវាសថ់្វងតាមនថែពដ្ើមដ្ករ ាំលស ់(ត) 
(គ) វិភាគតាមចាំណាត់ថាន ក់ឥណទាន 
 

 
២០២១  ២០២០ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 

        ឥណទានែលំណើ រការ        
ចំ្ននួែុល ៩៤៩.៥៥៤.៨៣២  ៣.៨៦៨.៤៨៦.៣៨៦  ១.០១២.៣១៩.៨៣៤  ៤.០៩៤.៨៣៣.៧២៩ 
ចំ្ននួតែលម្គនហានិភ្យ័ម្និសង ៩៤៩.៥៥៤.៨៣២  ៣.៨៦៨.៤៨៦.៣៨៦  ១.០១២.៣១៩.៨៣៤  ៤.០៩៤.៨៣៣.៧២៩ 
សំវធិានធ្នការខាែឥណទានរពឹំងទុក (៧.១៤៩.៧១៧)  (២៩.១២៧.៩៤៧)  (៧.៤១៧.១៧៧)  (៣០.០០២.៤៨១) 
        
ឥណទានលប្កាម្ែលំណើ រការ        
ចំ្ននួែុល ១១០.៩២៨.៥៥៩  ៤៥១.៩២២.៩៤៩  ៥.២៨៤.៥២៩  ២១.៣៧៥.៩២០ 
ចំ្ននួតែលម្គនហានិភ្យ័ម្និសង ១១០.៩២៨.៥៥៩  ៤៥១.៩២២.៩៤៩  ៥.២៨៤.៥២៩  ២១.៣៧៥.៩២០ 
សំវធិានធ្នការខាែឥណទានរពឹំងទុក (៣.៧១៦.៤៧៨)  (១៥.១៤០.៩៣១)  (៩៣.៩៦៦)  (៣៨០.០៩២) 
        
ឥណទានមិ្នែលំណើ រការ        
ចំ្ននួែុល ៣០.៩១៥.៣៧៨  ១២៥.៩៤៩.២៥០  ២១.១៥២.១៥៦  ៨៥.៥៦០.៤៧១ 
ចំ្ននួតែលម្គនហានិភ្យ័ម្និសង ៣០.៩១៥.៣៧៨  ១២៥.៩៤៩.២៥០  ២១.១៥២.១៥៦  ៨៥.៥៦០.៤៧១ 
សំវធិានធ្នការខាែឥណទានរពឹំងទុក (៥.៥៤០.២៣៣)  (២២.៥៧០.៩១០)  (៩១៤.៣៦៣)  (៣.៦៩៨.៥៩៩) 
        
សររុ        
ចំ្ននួែុល ១.០៩១.៣៩៨.៧៦៩  ៤.៤៤៦.៣៥៨.៥៨៥  ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩  ៤.២០១.៧៧០.១២០ 
ចំ្ននួតែលម្គនហានិភ្យ័ម្និសង ១.០៩១.៣៩៨.៧៦៩  ៤.៤៤៦.៣៥៨.៥៨៥  ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩  ៤.២០១.៧៧០.១២០ 
សំវធិានធ្នការខាែឥណទានរពឹំងទុក (១៦.៤០៦.៤២៨)  (៦៦.៨៣៩.៧៨៨)  (៨.៤២៥.៥០៦)  (៣៤.០៨១.១៧២) 
 
(ឃ) វិភាគតាមកាលកាំណត់ឥណទាន 

 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
ម្និលលើស១ឆ្ន  ំ ៣៩៦.១៧៧.១៦១  ១.៦១៤.០២៥.៧៥៤  ៣៣៩.៤៥៣.៧២៤  ១.៣៧៣.០៩០.៣១៤ 
លលើស១ឆ្ន  ំនិងម្និលលើស៣ឆ្ន  ំ ១០៤.៩៦១.៦៨៩  ៤២៧.៦១៣.៩២១  ១៤៨.០៤៣.៨១៩  ៥៩៨.៨៣៧.២៤៨ 
លលើស៣ឆ្ន  ំនិងម្និលលើស៥ឆ្ន  ំ ១៦១.៧១៦.០៦៨  ៦៥៨.៨៣១.២៦១  ១៤១.០២៩.៨៨១  ៥៧០.៤៦៥.៨៦៩ 
លលើសពី៥ឆ្ន  ំ ៤២៨.៥៤៣.៨៥១  ១.៧៤៥.៨៨៧.៦៤៩  ៤១០.២២៩.០៩៥  ១.៦៥៩.៣៧៦.៦៨៩ 
ែថ្ម្លលោងែុលសររុ ១.០៩១.៣៩៨.៧៦៩  ៤.៤៤៦.៣៥៨.៥៨៥  ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩  ៤.២០១.៧៧០.១២០ 

 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៧. ឥណទាន និងរុពរប្រទានវាសថ់្វងតាមនថែពដ្ើមដ្ករ ាំលស ់(ត) 
(ង) វិភាគតាមហានិភ្័យឥណទាន 

 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
ហានិភ្យ័ធំ្ -  -  ២១.០៤៥.៩០៣   ៨៥.១៣០.៦៧៨  
ហានិភ្យ័ធ្ម្មត ១.០៩១.៣៩៨.៧៦៩  ៤.៤៤៦.៣៥៨.៥៨៥  ១.០១៧.៧១០.៦១៦   ៤.១១៦.៦៣៩.៤៤២  
ែថ្ម្លលោងែុលសររុ ១.០៩១.៣៩៨.៧៦៩  ៤.៤៤៦.៣៥៨.៥៨៥  ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩  ៤.២០១.៧៧០.១២០ 
 

ហានិភ្យ័ធ្ំប្ែូវបានកំណែន់ិយម្នយ័លដាយធ្នាគារកណាត លថាជាហានិភ្័យឥណទានទូលៅ ច្ំលពាោះអនកទទួល
ជាឯកែតជនណាម្យួ តែលលលើសពី ១០% ថ្នម្ូលនិធ្ិផ្ទេ ល់សុទធររស់សាខា។ 
 
(ច) វិភាគតាមទាំនាក់ទាំនង 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
ភាគី្ម្និពាកព់ន័ធ ១.០៩១.៣៩៨.៧៦៩  ៤.៤៤៦.៣៥៨.៥៨៥  ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩  ៤.២០១.៧៧០.១២០ 
ែថ្ម្លលោងែុលសររុ ១.០៩១.៣៩៨.៧៦៩  ៤.៤៤៦.៣៥៨.៥៨៥  ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩  ៤.២០១.៧៧០.១២០ 
 
(ឆ) វិភាគតាមនិវាសនដ្ឋឋ ន 

 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
និវាសនដាឋ ន ១.០៩១.៣៩៨.៧៦៩  ៤.៤៤៦.៣៥៨.៥៨៥  ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩  ៤.២០១.៧៧០.១២០ 
ែថ្ម្លលោងែុលសររុ ១.០៩១.៣៩៨.៧៦៩  ៤.៤៤៦.៣៥៨.៥៨៥  ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩  ៤.២០១.៧៧០.១២០ 
 
(ជ្) អប្តាការប្បាក់ 
 ២០២១  ២០២០ 
    
ឥណទានវបិាររូន ៍ ៦,៥០%  ៦,៥០% 
ឥណទានរយៈលពលខ្លី ៤,៨៥% - ៧,៥០%  ៥,០០% - ៧,៥០% 
ឥណទានរយៈលពលតវង ៣,០០% - ១១,០០%  ៣,០០% - ១១,០០% 
ឥណទានសកខីរប្ែ ៦,០០% - ៧,២៥%  ៧,២៥% 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៨. ប្បាក់តមកលត់ាមចារ់ពៅធនាគារកណាត ល 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
រយៈលពលខ្លី        
ទុនរប្មុ្ងកាែពវកិច្ច (i) ៧៥.៤៥៤.០៩៩  ៣០៧.៣៩៩.៩៩៩  ៧០.២៧១.៩៤១  ២៨៤.២៥០.០០១ 
រយៈលពលតវង        
ប្បាកែ់ម្កល់ធានាលលើលែើម្ទុន (ii) ១៨.០០៣.២៨៤  ៧៣.៣៤៥.៣៧៩  ១៤.៥០៥.៥១៥  ៥៨.៦៧៤.៨០៩ 
 ៩៣.៤៥៧.៣៨៣  ៣៨០.៧៤៥.៣៧៨  ៨៤.៧៧៧.៤៥៦  ៣៤២.៩២៤.៨១០ 
 
(i) ទុនរប្ម្ុងកាែពវកិច្ច 

ទុនរប្ម្ុងកាែពវកិច្ចគ្ឺជាទុនរប្ម្ុងអរបររម្គតែលប្ែូវបានគ្ណនាតម្អប្ត ៧% ថ្នប្បាករ់លញ្ា ើររស់អែិងិជន 
និងប្បាកក់ម្ចជីាប្បាកល់រៀល និងជាររូិយរណ័ណ លផេងៗ។ ទុនរប្ម្ុងកាែពវកិច្ចលលើប្បាករ់លញ្ា ើររស់អែិងិជន និងប្បាកក់ម្ច ី ម្និ
ម្គនការប្បាកល់ទ។ 

 
(ii) ប្បាកែ់ម្កល់ធានាលលើលែើម្ទុន 

លោងតម្ប្រកាសលលខ្ ធ្៧-០១-១៣៦ប្រ.ក. សតីពី “ប្បាកែ់ម្កល់ធានាលលើលែើម្ទុន”  ចុ្ោះថ្ងៃទី១៥ តខ្ែុោ ឆ្ន ំ
២០០១ លច្ញលដាយធ្នាគារកណាត ល បានែប្ម្ូវឱ្យសាខាែម្កល់ប្បាកច់្ំនួន ១០% ថ្នលែើម្ទុនបានរងរ់រស់សាខា ជាប្បាក់
ែម្កល់ធានាលលើលែើម្ទុនលៅធ្នាគារកណាត ល។ ប្បាកែ់ម្កល់លនោះម្និសប្ម្គរល់ប្រើប្បាស់កនុងប្រែិរែតិការប្រចាថំ្ងៃររស់សាខាលទ 
លហើយនឹងប្ែូវរងវិលជូនសាខាវញិ លៅលពលតែលសាខាសម័ប្គ្ច្ិែតរញ្ចរប់្រែិរែតិការអាជីវកម្មររស់ខ្លួនលៅកនុងប្រលទសកម្ពុជា។ 
 អប្តការប្បាកប់្រចាឆំ្ន ថំ្នប្បាកែ់ម្កល់តម្ច្ារល់ៅធ្នាគារកណាត ល ម្គនែូច្ខាងលប្កាម្៖ 
 
 ២០២១  ២០២០ 
    
ទុនរប្មុ្ងកាែពវកិច្ច ០%  ០% 
ប្បាកែ់ម្កល់ធានាលលើលែើម្ទុន ០,០៤% - ០,០៦%  ០,០៦% - ០,៤០% 
 
៩. ភ្តិសនា 

កំណែស់ម្គគ ល់លនោះផតល់នូវពែ័ម៌្គនអំពីភ្ែិសនា តែលសាខាជាភាគ្ីអនកជួល។ 
សាខាជួលអគារម្យួច្ំនួនសប្ម្គរល់ធ្វើប្រែិរែតិការជាការោិល័យសាខា និងការោិល័យសាខារង។ ជាទូលៅ កិច្ច

សនាជួលប្ែូវបានលធ្វើលឡើងសប្ម្គររ់យៈលពលកំណែច់ារព់ី៣ឆ្ន រំហូែែល់១០ឆ្ន ។ំ ភ្ែិសនាទាងំលនោះម្គនងិរលវោជួល 
តែលរញ្ញជ កព់ីការលឡើងថ្ងល និងសិទធិរនតកិច្ចសនាខុ្សៗគាន ។ ច្ំលពាោះការរនតកិច្ចសនាជាងមី លកខខ្ណឌ ថ្នភ្ែិសនាទាងំលនោះ
ប្ែូវបានច្រចាលឡើងវញិ។ 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៩. ភ្តិសនា (ត) 
(ក) ចាំនួនទឹកប្បាក់ថ្ដ្លបានទទួលសាគ លព់ៅកនងុរបាយការណ៍សាថ នភាេហរិញ្ញវតថុ  
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
ប្ទពយសកម្មតែលម្គនសិទធិ លប្រើប្បាស់ (រយៈលពលតវង)        
អគារ ៥.១៥៦.២៨១  ២១.០០៦.៦៨៩  ៥.៩២៣.៣៦៦  ២៣.៩៦០.០១៥ 
 ៥.១៥៦.២៨១  ២១.០០៦.៦៨៩  ៥.៩២៣.៣៦៦  ២៣.៩៦០.០១៥ 
រំណុលភ្ែិសនា        
រយៈលពលខ្លី ៨៦១.៩៥៥  ៣.៥១១.៦០៥  ៨២២.០០៦  ៣.៣២៥.០១៤ 
រយៈលពលតវង ៤.៨៥២.៣៤៤  ១៩.៧៦៨.៤៤៩  ៥.៥៦៨.៥៨៦  ២២.៥២៤.៩៣១ 
 ៥.៧១៤.២៩៩  ២៣.២៨០.០៥៤  ៦.៣៩០.៥៩២  ២៥.៨៤៩.៩៤៥ 

 
កនុងអំឡុងឆ្ន  ំម្និម្គនការរតនថម្ប្ទពយសកម្មតែលម្គនសិទធិលប្រើប្បាស់លទ (២០២០ ៖ សូនយ)។ 

 
(ែ) ចាំនួនទឹកប្បាក់ថ្ដ្លបានទទួលសាគ លព់ៅកនងុរបាយការណ៍ចាំពណញ-ខាត 
 របាយការណ៍ច្ំណញ-ខាែ រង្ហា ញនូវច្ំនួនទឹកប្បាកត់ែលពាកព់ន័ធនឹងភ្ែិសនា ែូច្ខាងលប្កាម្ ៖ 

 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
រលំស់ប្ទពយសកម្មតែលម្គនសិទធិ លប្រើប្បាស់        
អគារ ៩១៥.៦៦៧  ៣.៧២៤.៩៣៤  ៩០០.១៣៩   ៣.៦៦៩.៨៦៧  
        
ចំ្ណាយការប្បាកល់លើ រំណុលភ្ែិសនា        
អគារ ១០១.៥៨២  ៤១៣.២៣៦  ១៥២.៧៦៨  ៦២២.៨៣៦ 
        
ចំ្ណាយពាកព់ន័ធនឹងភ្ែិសនារយៈលពលខ្លី  

(រមួ្រញ្ចូ លកនុងចំ្ណាយប្រែិរែតិការលផេងៗ) 
(កំណែស់ម្គគ ល់ ២៨) ៣.៥៣៤  ១៤.៣៧៦  ១.២០០  ៤.៨៩២ 

        
ចំ្ណាយពាកព់ន័ធនឹងភ្ែិសនាសររុ ១.០២០.៧៨៣  ៤.១៥២.៥៤៦  ១.០៥៤.១០៧   ៤.២៩៧.៥៩៥  

 
លំហូរសាច្ប់្បាកល់ច្ញសររុសប្ម្គរភ់្ែិសនា សប្ម្គរែ់ំណាច្់ឆ្ន ថំ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ម្គនច្ំនួន៩២៩.៩៩១

ែុោល រអាលម្រកិ (២០២០ ៖ ៨៧៧.៩០៣ ែុោល រអាលម្រកិ)។ 
 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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១០. ប្ទេយសមបតតិ និងររកិាខ រ 

រយៈពេលថ្វង 
ការថ្កលមអ 
ប្ទេយជ្ួល  

កុាំេយទូ័រ នងិ
ររកិាខ រថ្ផនក

េ័ត៌មានវិទា  
ររកិាខ រ

ការោិលយ័  សររុ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 
        
គិតប្តឹមនថៃទី០១ ថ្ែមករា ឆ្ន ាំ២០២០        
ថ្ងលលែើម្ ១.៩១៣.៦៩៩  ១.២៦៣.៤៦២  ១.៤៥៣.៥១២  ៤.៦៣០.៦៧៣ 
រលំស់រងគរ (១.០០១.២២៩)  (៧៦៩.៧៥៤)  (៨៨៤.៩៩៨)  (២.៦៥៥.៩៨១) 
ែថ្ម្លចុ្ោះរញ្ជ ីសុទធ ៩១២.៤៧០  ៤៩៣.៧០៨  ៥៦៨.៥១៤  ១.៩៧៤.៦៩២ 
គ្ិែជាពានល់រៀល ៣.៧១៨.៣១៥  ២.០១១.៨៦០  ២.៣១៦.៦៩៥  ៨.០៤៦.៨៧០ 
        
សប្មារដ់្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធន ូឆ្ន ាំ២០២០        
ែថ្ម្លចុ្ោះរញ្ជ ីសុទធលែើម្ប្គា ៩១២.៤៧០  ៤៩៣.៧០៨  ៥៦៨.៥១៤  ១.៩៧៤.៦៩២ 
រតនថម្ -  ៤៤១.៨៧៦  ៥៥.៦៩១  ៤៩៧.៥៦៧ 
រលំស់ (២៧៥.៣៩៩)  (២៩៤.១០៨)  (១៩៩.៥០៨)  (៧៦៩.០១៥) 
ែថ្ម្លចុ្ោះរញ្ជ ីសុទធចុ្ងប្គា ៦៣៧.០៧១   ៦៤១.៤៧៦  ៤២៤.៦៩៧   ១.៧០៣.២៤៤ 
        
គិតប្តឹមនថៃទ៣ី១ ថ្ែធន ូឆ្ន ាំ២០២០        
ថ្ងលលែើម្ ១.៩១៣.៦៩៩   ១.៧០៥.៣៣៨  ១.៥០៩.២០៣   ៥.១២៨.២៤០ 
រលំស់រងគរ (១.២៧៦.៦២៨)  (១.០៦៣.៨៦២)  (១.០៨៤.៥០៦)  (៣.៤២៤.៩៩៦) 
ែថ្ម្លចុ្ោះរញ្ជ ីសុទធ ៦៣៧.០៧១   ៦៤១.៤៧៦  ៤២៤.៦៩៧   ១.៧០៣.២៤៤ 
គ្ិែជាពានល់រៀល ២.៥៧៦.៩៥២   ២.៥៩៤.៧៧០  ១.៧១៧.៩០០   ៦.៨៨៩.៦២២ 
        
គិតប្តឹមនថៃទី០១ ថ្ែមករា ឆ្ន ាំ២០២១        
ថ្ងលលែើម្ ១.៩១៣.៦៩៩  ១.៧០៥.៣៣៨  ១.៥០៩.២០៣  ៥.១២៨.២៤០ 
រលំស់រងគរ (១.២៧៦.៦២៨)  (១.០៦៣.៨៦២)  (១.០៨៤.៥០៦)  (៣.៤២៤.៩៩៦) 
ែថ្ម្លចុ្ោះរញ្ជ ីសុទធ ៦៣៧.០៧១  ៦៤១.៤៧៦  ៤២៤.៦៩៧  ១.៧០៣.២៤៤ 
គ្ិែជាពានល់រៀល ២.៥៧៦.៩៥២  ២.៥៩៤.៧៧០  ១.៧១៧.៩០០  ៦.៨៨៩.៦២២ 
        
សប្មារដ់្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធន ូឆ្ន ាំ២០២១        
ែថ្ម្លចុ្ោះរញ្ជ ីសុទធលែើម្ប្គា ៦៣៧.០៧១  ៦៤១.៤៧៦  ៤២៤.៦៩៧  ១.៧០៣.២៤៤ 
រតនថម្ ៦៣.៣០៩  ១១៦.១២៧  ២១០.០២៣  ៣៨៩.៤៥៩ 
រលំស់ (២២៣.៤៣៧)  (២៦៦.១៧១)  (១៦២.៣០៣)  (៦៥១.៩១១) 
ែថ្ម្លចុ្ោះរញ្ជ ីសុទធចុ្ងប្គា ៤៧៦.៩៤៣  ៤៩១.៤៣២  ៤៧២.៤១៧  ១.៤៤០.៧៩២ 
        
គិតប្តឹមនថៃទ៣ី១ ថ្ែធន ូឆ្ន ាំ២០២១        
ថ្ងលលែើម្ ១.៩៧៧.០០៨  ១.៨២១.៤៦៥  ១.៧១៩.២២៦  ៥.៥១៧.៦៩៩ 
រលំស់រងគរ (១.៥០០.០៦៥)  (១.៣៣០.០៣៣)  (១.២៤៦.៨០៩)  (៤.០៧៦.៩០៧) 
ែថ្ម្លចុ្ោះរញ្ជ ីសុទធ ៤៧៦.៩៤៣  ៤៩១.៤៣២  ៤៧២.៤១៧  ១.៤៤០.៧៩២ 
គ្ិែជាពានល់រៀល ១.៩៤៣.០៦៦  ២.០០២.០៩៤  ១.៩២៤.៦២៧  ៥.៨៦៩.៧៨៧ 
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១១. ប្ទេយសកមមអររូី 
 
រយៈពេលថ្វង ប្រេន័ធ នងិកមមវិធ ី

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

គិតប្តឹមនថៃទី០១ ថ្ែមករា ឆ្ន ាំ២០២០  
ថ្ងលលែើម្ ២២៧.៦០៣ 
រលំស់រងគរ (៨៥.៩៨៥) 
ែថ្ម្លចុ្ោះរញ្ជ ីសុទធ ១៤១.៦១៨ 
គ្ិែជាពានល់រៀល ៥៧៧.០៩៣ 
  
សប្មារដ់្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធន ូឆ្ន ាំ២០២០  
ែថ្ម្លចុ្ោះរញ្ជ ីសុទធលែើម្ប្គា ១៤១.៦១៨ 
រតនថម្ ៤៧៤.៥៧២ 
រលំស់ (៦៦.៩៨៨) 
ែថ្ម្លចុ្ោះរញ្ជ ីសុទធចុ្ងប្គា ៥៤៩.២០២ 
  
គិតប្តឹមនថៃទ៣ី១ ថ្ែធន ូឆ្ន ាំ២០២០  
ថ្ងលលែើម្ ៧០២.១៧៥ 
រលំស់រងគរ (១៥២.៩៧៣) 
ែថ្ម្លចុ្ោះរញ្ជ ីសុទធ ៥៤៩.២០២ 

គ្ិែជាពានល់រៀល ២.២២១.៥២២ 
  
គិតប្តឹមនថៃទី០១ ថ្ែមករា ឆ្ន ាំ២០២១  
ថ្ងលលែើម្ ៧០២.១៧៥ 
រលំស់រងគរ (១៥២.៩៧៣) 
ែថ្ម្លចុ្ោះរញ្ជ ីសុទធ ៥៤៩.២០២ 
គ្ិែជាពានល់រៀល ២.២២១.៥២២ 
  
សប្មារដ់្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធន ូឆ្ន ាំ២០២១  
ែថ្ម្លចុ្ោះរញ្ជ ីសុទធលែើម្ប្គា ៥៤៩.២០២ 
រតនថម្ - 
រលំស់ (១៣៦.១៥១) 
ែថ្ម្លចុ្ោះរញ្ជ ីសុទធចុ្ងប្គា ៤១៣.០៥១ 
  
គិតប្តឹមនថៃទ៣ី១ ថ្ែធន ូឆ្ន ាំ២០២១  
ថ្ងលលែើម្ ៧០២.១៧៥ 
រលំស់រងគរ (២៨៩.១២៤) 
ែថ្ម្លចុ្ោះរញ្ជ ីសុទធ ៤១៣.០៥១ 

គ្ិែជាពានល់រៀល ១.៦៨២.៧៧០ 
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១២. េនធេនារ 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
ពនធពនារជាប្ទពយសកម្ម ១.៦៣៣.១១៥  ៦.៦៥៣.៣១០  ២.១៨៩.៧៣៩  ៨.៨៥៧.៤៩៤ 
ពនធពនារជារំណុល (២.៦០៦.៦១២)  (១០.៦១៩.៣៣៧)  (១.១៨៤.៦៧៤)  (៤.៧៩២.០០៦) 
ពនធពនារជា(រំណុល)/ប្ទពយសកម្មសុទធ -       

រយៈលពលតវង (៩៧៣.៤៩៧)  (៣.៩៦៦.០២៧)  ១.០០៥.០៦៥  ៤.០៦៥.៤៨៨ 
 

រតប្ម្រប្ម្ួលពនធពនារជា(រំណុល)/ប្ទពយសកម្មសុទធ កនុងអំឡុងឆ្ន  ំម្គនែូច្ខាងលប្កាម្៖ 
 

 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
គិ្ែប្ែឹម្ថ្ងៃទី០១ តខ្ម្ករា ១.០០៥.០៦៥  ៤.០៦៥.៤៨៨  ១.៣០៨.១២០  ៥.៣៣០.៥៨៩ 
កែប់្តខាងខ្េងឥ់ណទានកនុងចំ្លណញ-ខាែ (១.៩៧៨.៥៦២)  (៨.០៤៨.៧៩០)  (៣០៣.០៥៥)  (១.២៣៥.៥៥៥) 
លលម្អៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  -  ១៧.២៧៥  -  (២៩.៥៤៦) 
គិ្ែប្ែឹម្ថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ (៩៧៣.៤៩៧)  (៣.៩៦៦.០២៧)  ១.០០៥.០៦៥  ៤.០៦៥.៤៨៨ 
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១២. េនធេនារ (ត) 
(ក) រថ្ប្មរប្មួលេនធេនារជាប្ទេយសកមម 
 

 

ខាតេីការ
ថយចុះតនមែ 

 

កនប្មឥណទាន
មិនទាន់ 
ដ្ករ ាំលស ់

 

រាំណុល 
ភ្តិសនា 

 

សាំវិធានធន
អតថប្រពោជ្ន៍

រុគគលកិ 
 
 

រ ាំលសេ់ពនែឿន 
 
 

រងគរ 
ប្បាករ់ង្វា ន់ 

 
សររុ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

              ២០២០ 
             គិ្ែប្ែឹម្ថ្ងៃទី០១ តខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០ ៨៧៧.០២៤  ៣៣៩.១២៥  ១.៣៩២.២៦៩  ១០.៨៥០  ៧.៣៧១  ១៥.៦៨៩  ២.៦៤២.៣២៨ 

កែប់្តជា(រនេុក)/ឥណទានកនុងចំ្លណញ-ខាែ (៤០៣.៧៦២)  ៧៣.៨៦៤  (១១៤.១៥០)  (១០.៨៥០)  ១៧.៩៩៨  (១៥.៦៨៩)  (៤៥២.៥៨៩) 
គិ្ែប្ែឹម្ថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ ៤៧៣.២៦២  ៤១២.៩៨៩  ១.២៧៨.១១៩  -  ២៥.៣៦៩  -  ២.១៨៩.៧៣៩ 

គិ្ែជាពានល់រៀល ១.៩១៤.៣៤៥  ១.៦៧០.៥៤១  ៥.១៦៩.៩៩១  -  ១០២.៦១៧  -  ៨.៨៥៧.៤៩៤ 

 
             

២០២១              
គិ្ែប្ែឹម្ថ្ងៃទី០១ តខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០២១ ៤៧៣.២៦២  ៤១២.៩៨៩  ១.២៧៨.១១៩  -  ២៥.៣៦៩  -  ២.១៨៩.៧៣៩ 
កែប់្តជា(រនេុក)/ឥណទានកនុងចំ្លណញ-ខាែ (៤៧៣.២៦២)  ២៦.៨៤៤  (១៣៥.២៥៩)  -  ២៥.០៥៣  -  (៥៥៦.៦២៤) 
គិ្ែប្ែឹម្ថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ -  ៤៣៩.៨៣៣  ១.១៤២.៨៦០  -  ៥០.៤២២  -  ១.៦៣៣.១១៥ 

គិ្ែជាពានល់រៀល -  ១.៧៩១.៨៨០  ៤.៦៥៦.០១២  -  ២០៥.៤១៨  -  ៦.៦៥៣.៣១០ 
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41 

១២. េនធេនារ (ត) 
(ែ) រថ្ប្មរប្មួលេនធេនារជារាំណុល 
 ប្ទេយសកមម

ថ្ដ្លមានសទិធិ
ពប្រើប្បាស ់  

ខាតេីការ 
ថយចុះតនមែ 

 

សររុ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

២០២០ 
  

  
 គិ្ែប្ែឹម្ថ្ងៃទី០១ តខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០ (១.៣៣៤.២០៨)  -   (១.៣៣៤.២០៨) 

កែប់្តខាងខ្េងឥ់ណទានកនុងចំ្លណញ-ខាែ ១៤៩.៥៣៤  -   ១៤៩.៥៣៤ 
គិ្ែប្ែឹម្ថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ (១.១៨៤.៦៧៤)  -   (១.១៨៤.៦៧៤) 
គិ្ែជាពានល់រៀល (៤.៧៩២.០០៦)  -   (៤.៧៩២.០០៦) 

 
     

២០២១      
គិ្ែប្ែឹម្ថ្ងៃទី០១ តខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០២១ (១.១៨៤.៦៧៤)  -  (១.១៨៤.៦៧៤) 
កែប់្តខាងខ្េងឥ់ណទាន/(រនេុក)កនុងចំ្លណញ-ខាែ ១៥៣.៤១៨  (១.៥៧៥.៣៥៦)  (១.៤២១.៩៣៨) 
គិ្ែប្ែឹម្ថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ (១.០៣១.២៥៦)  (១.៥៧៥.៣៥៦)  (២.៦០៦.៦១២) 
គិ្ែជាពានល់រៀល (៤.២០១.៣៣៧)  (៦.៤១៨.០០០)  (១០.៦១៩.៣៣៧) 
 
១៣. ប្ទេយសកមមពផសងៗ 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
រុលរប្រទានអែថប្រលោជនរុ៍គ្គលិក ១.០០៤.៥៨៨  ៤.០៩២.៦៩២  ៨៧៧.៨៣៤  ៣.៥៥០.៨៣៩ 
ប្បាកក់កស់ប្ម្គរក់ារជលួអគារ តែលអាច្

រងវិលម្កវញិបាន ៤៦៦.៥៣០  ១.៩០០.៦៤៣  ៤៦៦.៥៣០  ១.៨៨៧.១១៤ 
ប្បាកក់កស់ប្ម្គរក់ារធានាលផេងៗ ៧៧.៨២៤  ៣១៧.០៥៥  ៧៦.៥៧៧  ៣០៩.៧៥៤ 
ចំ្ណាយរងមុ់្ន ៦៧.៧៣៩  ២៧៥.៩៦៩  ៨៧.៨៤១   ៣៥៥.៣១៧  
លផេងៗ ៣៤.៦៣៧   ១៤១.១១១   ២២.២៧៧  ៩០.១១០ 
 ១.៦៥១.៣១៨   ៦.៧២៧.៤៧០   ១.៥៣១.០៥៩   ៦.១៩៣.១៣៤  
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
រយៈលពលខ្លី ១៨៨.៤៥៦  ៧៦៧.៧៧០  ២២.២៧៧   ៩០.១១០  
រយៈលពលតវង ១.៤៦២.៨៦២  ៥.៩៥៩.៧០០  ១.៥០៨.៧៨២   ៦.១០៣.០២៤  
 ១.៦៥១.៣១៨  ៦.៧២៧.៤៧០  ១.៥៣១.០៥៩   ៦.១៩៣.១៣៤  
 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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១៤. ការវិនិពោគ – ឧរករណ៍មូលធន 
 

 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
រយៈលពលតវង        

មូ្លរប្ែតែលមិ្នបានចុ្ោះរញ្ជី         
ការវនិិលោគ្កនុងការោិល័យឥណទានកម្ពុជា ៥០.០០០  ២០៣.៧០០  ៥០.០០០  ២០២.២៥០ 

 
សាខាម្គនការវនិិលោគ្កនុងការោិល័យឥណទានកម្ពុជា (“CBC”) តែលប្ែូវបានវាស់តវងតម្ែថ្ម្លសម្ប្សរកនុង

ច្ំណូលលម្អែិលផេងៗ (“FVOCI”) លដាយសារវាម្និប្ែូវបានកានក់ារស់ប្ម្គរជ់ួញែូរលទ លហើយសាខាបានលប្ជើសលរ ើសយកការ
ទទួលសាគ ល់លលើកែំរូង ជាការទទួលសាគ ល់ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុតម្ FVOCI ។ លនោះគ្ឺជាវធិ្ីសា្សតកនុងការវនិិលោគ្ លហើយ
សាខាយល់ល ើញថាការលធ្វើច្ំណាែថ់ាន កត់ររលនោះ គ្ឺម្គនភាពសម្ប្សរ។ 

គ្ិែប្ែឹម្ថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ែថ្ម្លសម្ប្សរថ្នការវនិិលោគ្លនោះម្គនច្ំនួន ៥០.០០០ ែុោល រអាលម្រកិ     
(៣១ ធ្នូ ២០២០ ៖ ៥០.០០០ ែុោល រអាលម្រកិ)។ 

ភាគ្ោភ្បានទទួលកនុងអំឡុងឆ្ន មំ្គនច្ំនួន ៣៨.៨៧១ែុោល រអាលម្រកិ (២០២០ ៖ ៥៨.២៧៩ែុោល រអាលម្រកិ)។ 
ម្និម្គនច្ំលណញ/ខាែប្ែូវបានទទួលសាគ ល់លៅកនុងច្ំណូលលម្អែិលផេងៗលទ លដាយសារែថ្ម្លសម្ប្សរម្គនច្ំនួន

ប្រហាកប់្រតហលនឹងែថ្ម្លលោង។ គ្ិែប្ែឹម្ថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ម្និម្គនសំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែ FVOCI លទ   
(២០២០ ៖ សូនយ)។ 
 
១៥. ប្បាក់រពញ្ញ ើររសអ់តិថិជ្ន 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
គ្ណនីសនេ ំ ១៦៥.៣៩៧.៧៩១  ៦៧៣.៨៣០.៦០១  ១៦៩.៨៧៥.០៨៤  ៦៨៧.១៤៤.៧១៥ 
ប្បាករ់លញ្ា ើម្គនកាលកំណែ ់ ៣៤.៩១៦.៥៥១  ១៤២.២៥០.០២៩  ៣១.៩៦១.៦៧២  ១២៩.២៨៤.៩៦៣ 
គ្ណនីច្រនត ៣២.០២៩.៩៣៨  ១៣០.៤៨៩.៩៦៧  ៤០.៩៦៥.៤៦៦  ១៦៥.៧០៥.៣១០ 
ប្បាករ់លញ្ា ើម្គនកប្ម្ែិ ១.៣៤៨.៨៧៤  ៥.៤៩៥.៣១២  ១.៨៣០.៤៥៦  ៧.៤០៤.១៩៥ 
 ២៣៣.៦៩៣.១៥៤  ៩៥២.០៦៥.៩០៩  ២៤៤.៦៣២.៦៧៨  ៩៨៩.៥៣៩.១៨៣ 
 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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១៥. ប្បាក់រពញ្ញ ើររសអ់តិថិជ្ន (ត) 
(ក) វិភាគតាមកាលកាំណត់ 

 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
រយៈលពលខ្លី ២៣៣.៦៩៣.១៥៤  ៩៥២.០៦៥.៩០៩  ២៤៤.៦៣២.៦៧៨  ៩៨៩.៥៣៩.១៨៣ 
 ២៣៣.៦៩៣.១៥៤  ៩៥២.០៦៥.៩០៩  ២៤៤.៦៣២.៦៧៨  ៩៨៩.៥៣៩.១៨៣ 

 
(ែ) វិភាគតាមអប្តាការប្បាក់ 

 
២០២១  ២០២០ 

 
   

ប្បាករ់លញ្ា ើម្គនកាលកំណែ ់ ០,២០% - ៤,៥០%  ១,០០% - ៥,០០% 
គ្ណនីសនេ ំ ០,២០%  ០,២០% 
គ្ណនីច្រនត ០%  ០% 
ប្បាករ់លញ្ា ើម្គនកប្ម្ែិ ០%  ០% 

 
(គ) វិភាគតាមនិវាសនដ្ឋឋ ន 

 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
ប្រលទសកម្ពុជា ២១២.៥៩០.១៥៦  ៨៦៦.០៩២.២៩៦  ២៣៩.២៥៩.៥៧៣   ៩៦៧.៨០៤.៩៧៣  
ររលទស ២១.១០២.៩៩៨  ៨៥.៩៧៣.៦១៣  ៥.៣៧៣.១០៥   ២១.៧៣៤.២១០  
 ២៣៣.៦៩៣.១៥៤  ៩៥២.០៦៥.៩០៩  ២៤៤.៦៣២.៦៧៨  ៩៨៩.៥៣៩.១៨៣ 
 
(ឃ) វិភាគតាមទាំនាក់ទាំនង 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
ភាគី្ពាកព់ន័ធ ២៥០.៥៨១  ១.០២០.៨៦៧  ៣៦៥.៩៧៧   ១.៤៨០.៣៧៧  
ភាគី្ម្និពាកព់ន័ធ ២៣៣.៤៤២.៥៧៣  ៩៥១.០៤៥.០៤២  ២៤៤.២៦៦.៧០១   ៩៨៨.០៥៨.៨០៦  
 ២៣៣.៦៩៣.១៥៤  ៩៥២.០៦៥.៩០៩  ២៤៤.៦៣២.៦៧៨  ៩៨៩.៥៣៩.១៨៣ 
 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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១៦. ប្បាក់រពញ្ញ ើររសធ់នាគារ 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
ប្បាករ់លញ្ា ើម្គនកាលកំណែ ់ ១៤៣.៧៦៩.១៧៩  ៥៨៥.៧១៥.៦៣៥  ១៣៦.០២១.១៩១  ៥៥០.២០៥.៧១៨ 
គ្ណនីសនេ ំ ១.៤៦៦.០៧៦  ៥.៩៧២.៧៩៤  ១.៣៨៥.០៩៥  ៥.៦០២.៧០៩ 
គ្ណនីច្រនត ១.០៣៧.៧៩៤  ៤.២២៧.៩៧៣  ៨០២.៤១៦  ៣.២៤៥.៧៧៣ 
 ១៤៦.២៧៣.០៤៩  ៥៩៥.៩១៦.៤០២  ១៣៨.២០៨.៧០២  ៥៥៩.០៥៤.២០០ 
 
(ក) វិភាគតាមកាលកាំណត់ 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
រយៈលពលខ្លី ១៤៦.២៧៣.០៤៩  ៥៩៥.៩១៦.៤០២  ១៣៨.២០៨.៧០២  ៥៥៩.០៥៤.២០០ 
 ១៤៦.២៧៣.០៤៩  ៥៩៥.៩១៦.៤០២  ១៣៨.២០៨.៧០២  ៥៥៩.០៥៤.២០០ 
 
(ែ) វិភាគតាមអប្តាការប្បាក់ 
 

 
២០២១  ២០២០ 

 
  

 ប្បាករ់លញ្ា ើម្គនកាលកំណែ ់ ០,៣២% - ៥,៥០%  ០,៣០% - ៥,០០% 
គ្ណនីសនេ ំ ០,២០%  ០,២០% 
គ្ណនីច្រនត ០%  ០% 
 
(គ) វិភាគតាមនិវាសនដ្ឋឋ ន 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
ប្រលទសកម្ពុជា ១៤៥.៦៧៩.៣៧៩  ៥៩៣.៤៩៧.៧៩០  ១៣៧.៧១៨.៥៥៩  ៥៥៧.០៧១.៥៧២ 
ររលទស ៥៩៣.៦៧០  ២.៤១៨.៦១២  ៤៩០.១៤៣  ១.៩៨២.៦២៨ 
 ១៤៦.២៧៣.០៤៩  ៥៩៥.៩១៦.៤០២  ១៣៨.២០៨.៧០២  ៥៥៩.០៥៤.២០០ 
 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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១៦. ប្បាក់រពញ្ញ ើររសធ់នាគារ (ត) 
(ឃ) វិភាគតាមទាំនាក់ទាំនង 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
ភាគី្ពាកព់ន័ធ ៥៩៣.៦៧០  ២.៤១៨.៦១២  ៤៩០.១៤៣  ១.៩៨២.៦២៨ 
ភាគី្ម្និពាកព់ន័ធ ១៤៥.៦៧៩.៣៧៩  ៥៩៣.៤៩៧.៧៩០  ១៣៧.៧១៨.៥៥៩  ៥៥៧.០៧១.៥៧២ 
 ១៤៦.២៧៣.០៤៩  ៥៩៥.៩១៦.៤០២  ១៣៨.២០៨.៧០២  ៥៥៩.០៥៤.២០០ 

 
១៧. ប្បាក់កមចី 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
រយៈលពលខ្លី        
ប្បាកក់ម្ចរីយៈលពលខ្លី (i) ៧៧៥.៥១៣.៦៦៥  ៣.១៥៩.៤៤២.៦៧១  ៧៥៥.៥៣២.២៧៩  ៣.០៥៦.១២៨.០៦៩ 
ប្រែិរែតិការផតល់សនេនីយភាពលដាយម្គន

ការធានា (LPCOs) (ii) ២៩.២០៦.៣៦២  ១១៨.៩៨៦.៧១៩ 
 

៤៧.៤៦១.៣៦៥  ១៩១.៩៨១.២២១ 
 ៨០៤.៧២០.០២៧  ៣.២៧៨.៤២៩.៣៩០  ៨០២.៩៩៣.៦៤៤  ៣.២៤៨.១០៩.២៩០ 
 
(i) សាខាបានទទួលប្បាកក់ម្ចរីយៈលពលខ្លតីែលម្និម្គនការធានា ពីភាគ្ីពាកព់ន័ធររស់ខ្លួន តែលម្គនកាលកំណែ់

ែិច្ជាង១២តខ្ (កំណែស់ម្គគ ល់ ៣៣( ))។ 
(ii) សាខាបានទទួលប្បាកក់ម្ចកីនុងទប្ម្ងជ់ាប្រែិរែតិការផតល់សនេនីយភាពលដាយម្គនការធានា(LPCOs) ពីធ្នាគារ

ជាែិ ថ្ន កម្ពុជា តែលម្គនកាលកំណែែ់ិច្ជាង១២តខ្ ។ សាខាបានលប្រើម្ូលរប្ែតែលអាច្ជួញែូរបានជាប្ទពយ
រញ្ញច ំ (កំណែស់ម្គគ ល់ ៥)។ 

 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
ភាគី្ពាកព់ន័ធ ៧៧៥.៥១៣.៦៦៥  ៣.១៥៩.៤៤២.៦៧១  ៧៥៥.៥៣២.២៧៩  ៣.០៥៦.១២៨.០៦៩ 
ភាគី្ម្និពាកព់ន័ធ ២៩.២០៦.៣៦២  ១១៨.៩៨៦.៧១៩  ៤៧.៤៦១.៣៦៥  ១៩១.៩៨១.២២១ 
 ៨០៤.៧២០.០២៧  ៣.២៧៨.៤២៩.៣៩០  ៨០២.៩៩៣.៦៤៤  ៣.២៤៨.១០៩.២៩០ 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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១៧. ប្បាក់កមចី (ត) 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
ចំ្ននួប្បាកល់ែើម្ ៨០៣.៣១១.២៤២  ៣.២៧២.៦៩០.០០០  ៨០១.៨៣៥.៦០០  ៣.២៤៣.៤២៥.០០២ 
ការប្បាកប់្ែូវសង ១.៤០៨.៧៨៥  ៥.៧៣៩.៣៩០  ១.១៥៨.០៤៤  ៤.៦៨៤.២៨៨ 
 ៨០៤.៧២០.០២៧  ៣.២៧៨.៤២៩.៣៩០  ៨០២.៩៩៣.៦៤៤  ៣.២៤៨.១០៩.២៩០ 
 
រតប្ម្រប្ម្ួលរំណុល តែលលកើែម្កពីសកម្មភាពហិរញ្ារបទាន – ប្បាកក់ម្ចី 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
ចំ្ននួប្បាកល់ែើម្        
គិ្ែប្ែឹម្ថ្ងៃទី០១ តខ្ម្ករា ៨០១.៨៣៥.៦០០  ៣.២៤៣.៤២៥.០០២  ៥៣៨.៩០៧.៩៧៥  ២.១៩៦.០៤៩.៩៩៨ 
រតនថម្ ៣.១៤១.២២១.៧៣១  ១២.៧៧៨.៤៩០.០០២  ៣.៤២៧.៧៨៩.០៦១  ១៣.៩៧៥.០៩៦.០០២ 
ការទូទាែស់ង (៣.១៣៩.៤៣៩.៥២៨)  (១២.៧៧១.២៤០.០០០)  (៣.១៦៤.៨៦១.៤៣៦)  (១២.៩០៣.១៤០.០៧៥) 
លលម្អៀងពីការលផ្ទត ោះរតូរ (៣០៦.៥៦១)  (១.២៤៧.០៩០)  -  - 
លលម្អៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  -  ២៣.២៦២.០៨៦  -  (២៤.៥៨០.៩២៣) 
គិ្ែប្ែឹម្ថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ៨០៣.៣១១.២៤២  ៣.២៧២.៦៩០.០០០  ៨០១.៨៣៥.៦០០  ៣.២៤៣.៤២៥.០០២ 
        
ការប្បាកប់្ែូវសង        
គិ្ែប្ែឹម្ថ្ងៃទី០១ តខ្ម្ករា ១.១៥៨.០៤៤  ៤.៦៨៤.២៨៨  ១.៦១៧.៤៤២  ៦.៥៩១.០៧៦ 
រតនថម្ ៥.២២២.៧៩៣  ២១.២៤៦.៣២២  ៨.៥៩១.៤០៩  ៣៥.០២៧.១៧៤ 
ការទូទាែស់ង (៤.៩៦៦.៣០៧)  (២០.២០២.៩៣៧)  (៩.០៥០.៨០៧)  (៣៦.៩០០.១៤០) 
លលម្អៀងពីការលផ្ទត ោះរតូរ (៥.៧៤៥)  (២៣.៣៧១)  -  - 
លលម្អៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  -  ៣៥.០៨៨  -  (៣៣.៨២២) 
គិ្ែប្ែឹម្ថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ១.៤០៨.៧៨៥  ៥.៧៣៩.៣៩០  ១.១៥៨.០៤៤  ៤.៦៨៤.២៨៨ 
 

អប្តការប្បាកប់្រចាឆំ្ន ថំ្នប្បាកក់ម្ច ីម្គនែូច្ខាងលប្កាម្៖ 
 

 
២០២១  ២០២០ 

 
  

 ប្បាកក់ម្ចរីយៈលពលខ្ល ី ០,១២% - ០,៦៧%  ០,១៨% - ២,៦០% 
ប្រែិរែតិការផតល់សនេនីយភាពលដាយម្គនការធានា (LPCOs)  ២,១០% - ៦,០០%  ២,១០% - ៥,០០% 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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១៨. អនុរាំណុល 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
អនុរំណុលពីភាគី្ពាកព់ន័ធ   

(កំណែស់ម្គគ ល់ ៣៣ (ង))    
 

 
 

 
ចំ្ននួប្បាកល់ែើម្ – រយៈលពលតវង ៤០.០០០.០០០  ១៦២.៩៦០.០០០  ៤០.០០០.០០០  ១៦១.៨០០.០០០ 
ការប្បាកប់្ែូវសង – រយៈលពលខ្លី ១៧.០៦១  ៦៩.៥០៧  ៣១.៩៥៦  ១២៩.២៦២ 
 ៤០.០១៧.០៦១  ១៦៣.០២៩.៥០៧  ៤០.០៣១.៩៥៦  ១៦១.៩២៩.២៦២ 
 

លនោះគ្ឺជាអនុរំណុលរយៈលពលតវងតែលម្និម្គនការធានា លដាយលោងលៅតម្លកខខ្ណឌ ែូច្ខាងលប្កាម្៖ 
 
i) លៅថ្ងៃទី៣០ តខ្ម្ងុិនា ឆ្ន ២ំ០១៦ សាខាបានចុ្ោះហែថលលខាលលើកិច្ចប្ពម្លប្ពៀងអនុរំណុល ជាម្យួ Offshore 

Banking Unit ររស់ធ្នាគារ First Commercial Bank ថ្ែវា ន់ និងបានខ្ចីប្បាកច់្ំនួន ២០ោនែុោល រអាលម្រកិ 
តែលម្គនកាលកំណែរ់យៈលពល១០ឆ្ន ។ំ ប្បាកល់ែើម្ថ្នអនុរំណុលលនោះនឹងប្ែូវទូទាែស់ងនាកាលររលិច្ឆទផុែ
កំណែ ់ លហើយការប្បាកប់្ែូវរងល់រៀងរាល់៦តខ្ម្តង អាប្ស័យលៅតម្អប្តការប្បាក ់ TAIFX ៦តខ្ កនុងម្យួឆ្ន ។ំ    
អនុរំណុលលនោះប្ែូវបានអនុម្ែ័លដាយធ្នាគារជាែិ ថ្ន កម្ពុជា លៅថ្ងៃទី០២ តខ្កញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៦  លែើម្បរីញ្ចូ លលៅ
កនុងលែើម្ទុនថាន កទ់២ី កនុងការគ្ណនាម្ូលនិធ្ិផ្ទេ ល់សុទធ។ 

 
ii) លៅថ្ងៃទី២៤ តខ្ែុោ ឆ្ន ២ំ០១៨ សាខាបានចុ្ោះហែថលលខាលលើកិច្ចប្ពម្លប្ពៀងអនុរំណុល ជាម្យួ Offshore 

Banking Unit ររស់ធ្នាគារ First Commercial Bank ថ្ែវា ន់ និងបានខ្ចីប្បាកច់្ំនួន ២០ោនែុោល រអាលម្រកិ 
តែលម្គនកាលកំណែរ់យៈលពល១០ឆ្ន ។ំ ប្បាកល់ែើម្ថ្នអនុរំណុលលនោះនឹងប្ែូវទូទាែស់ងនាកាលររលិច្ឆទផុែ
កំណែ ់ លហើយការប្បាកប់្ែូវរងល់រៀងរាល់៦តខ្ម្តង  អាប្ស័យលៅតម្អប្តការប្បាក ់ TAIFX ៦តខ្ កនុងម្យួឆ្ន ។ំ   
អនុរំណុលលនោះប្ែូវបានអនុម្ែ័លដាយធ្នាគារជាែិ ថ្ន កម្ពុជា លៅថ្ងៃទី២១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ លែើម្បរីញ្ចូ លលៅកនុង
លែើម្ទុនថាន កទ់ី២ កនុងការគ្ណនាម្ូលនិធ្ិផ្ទេ ល់សុទធ។ 

 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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១៨. អនុរាំណុល (ត) 
រតប្ម្រប្ម្ួលរំណុល តែលលកើែម្កពីសកម្មភាពហិរញ្ារបទាន – អនុរំណុល 

 

 
២០២១  ២០២០ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ពាន់ពរៀល 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ពាន់ពរៀល 

ចំ្ននួប្បាកល់ែើម្        
គិ្ែប្ែឹម្ថ្ងៃទី០១ តខ្ម្ករា ៤០.០០០.០០០  ១៦១.៨០០.០០០  ៤០.០០០.០០០  ១៦៣.០០០.០០០ 
លលម្អៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  -  ១.១៦០.០០០  -  (១.២០០.០០០) 
គិ្ែប្ែឹម្ថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ៤០.០០០.០០០  ១៦២.៩៦០.០០០  ៤០.០០០.០០០  ១៦១.៨០០.០០០ 

 
       

ការប្បាកប់្ែូវសង        
គិ្ែប្ែឹម្ថ្ងៃទី០១ តខ្ម្ករា ៣១.៩៥៦  ១២៩.២៦២  ១៤៧.២៨៩  ៦០០.២០៣ 
រតនថម្ ១៦២.៦៣៩  ៦៦១.៦១៥  ៦៥៩.៣៥០  ២.៦៨៨.១៧០ 
ការទូទាែស់ង (១៧៧.៥៣៤)  (៧២២.២០៨)  (៧៧៤.៦៨៣)  (៣.១៥៨.៣៨៣) 
លលម្អៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  -  ៨៣៨  -  (៧២៨) 
គិ្ែប្ែឹម្ថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ១៧.០៦១  ៦៩.៥០៧  ៣១.៩៥៦  ១២៩.២៦២ 

 
១៩. រាំណុលពផសងៗ 
 

 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
រងគរចំ្ណាយ និងទឹកប្បាកប់្ែូវសងលផេងៗ ២០៨.៥៣៨  ៨៤៩.៥៨៥  ១១.៨៣១  ៤៧.៨៥៧ 
ចំ្ណូលលសវាឥណទានម្និទានរ់កបាន ១៥៣.២៦១  ៦២៤.៣៨៥  -  - 
ពនធប្ែូវរងល់ផេងៗ ១០៤.៩៥២  ៤២៧.៥៧៤  ១២៤.៧៥៣   ៥០៤.៦២៦  
សំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែ ECL ថ្នកិច្ច

សនាផតល់ឥណទាន និងកិច្ចសនាធានា
តផនកហិរញ្ា វែថុ ១០១.៦៩៣  ៤១៤.២៩៧  ១៩០.៥៦១  ៧៧០.៨១៩ 

រងគរប្បាករ់ង្ហវ ន ់ ៩៧.២៨៧  ៣៩៦.៣៤៧  ៨៨.៥៣៩  ៣៥៨.១៤០ 
រងគរកថ្ប្ម្លសវាវជិាជ ជីវៈ ៤៥.៤២៨   ១៨៥.០៧៤   ៤៣.០៦៥   ១៧៤.១៩៨  
 ៧១១.១៥៩   ២.៨៩៧.២៦២   ៤៥៨.៧៤៩   ១.៨៥៥.៦៤០  
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
រយៈលពលខ្លី ៧១១.១៥៩  ២.៨៩៧.២៦២  ៤៥៨.៧៤៩   ១.៨៥៥.៦៤០  
រំណុលលផេងៗសររុ ៧១១.១៥៩  ២.៨៩៧.២៦២  ៤៥៨.៧៤៩   ១.៨៥៥.៦៤០  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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១៩. រាំណុលពផសងៗ (ត) 
សំវធិានធ្នសប្ម្គរ ់ECL ថ្នកិច្ចសនាឥណទាន និងកិច្ចសនាធានាតផនកហិរញ្ា វែថុ  

 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
នាលែើម្ឆ្ន  ំ ១៩០.៥៦១  ៧៧០.៨១៩  ២២៨.៥៩៣  ៩៣១.៥១៦ 
កែប់្តខាងខ្េងឥ់ណទានកនុងចំ្លណញ-ខាែ (៨៨.៨៦៨)  (៣៦១.៥១៥)  (៣៨.០៣២)  (១៥៥.០៥៦) 
លលម្អៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  -  ៤.៩៩៣  -  (៥.៦៤១) 
នាែំណាច្ឆ់្ន  ំ ១០១.៦៩៣  ៤១៤.២៩៧  ១៩០.៥៦១  ៧៧០.៨១៩ 

 
២០.  ពដ្ើមទុនររសស់ាខា 

លែើម្ទុនររស់សាខាគ្ឺជាម្ូលធ្នតែលប្ែូវបានវនិិលោគ្លដាយ ធ្នាគារ First Commercial Bank 
(“ការោិល័យកណាត ល”) តែលបានចុ្ោះរញ្ជ ីលៅថ្ែវា ន។់ រតប្ម្រប្ម្ួលលែើម្ទុនររស់សាខា ម្គនែូច្ខាងលប្កាម្៖ 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
នាលែើម្ឆ្ន  ំ ១៤៥.០០០.០០០  ៥៨៦.៥២៥.០០០  ៩៥.០០០.០០០  ៣៨៧.១២៥.០០០ 
ការរតនថម្លែើម្ទុនបានរង ់ -  -  ៣០.០០០.០០០  ១២២.៣១០.០០០ 
ការលផេរពីប្បាកចំ់្លណញរកាទុក ៣៥.០០០.០០០  ១៤២.៣៨០.០០០  ២០.០០០.០០០  ៨១.៥៤០.០០០ 
លលម្អៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  -  ៤.៤១៥.០០០  -  (៤.៤៥០.០០០) 
នាែំណាច្ឆ់្ន  ំ ១៨០.០០០.០០០  ៧៣៣.៣២០.០០០  ១៤៥.០០០.០០០  ៥៨៦.៥២៥.០០០ 

 
លៅថ្ងៃទី០៩ តខ្កញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២១ ធ្នាគារជាែិ ថ្ន កម្ពុជា បានអនុម្ែ័លលើការរតនថម្លែើម្ទុនច្ំននួ 

៣៥.០០០.០០០ ែុោល រអាលម្រកិ តែល បានលផេរម្កពីប្បាកច់្ំលណញរកាទុក។  
លៅថ្ងៃទី១០ តខ្សីហា ឆ្ន ២ំ០២០ ធ្នាគារជាែិ ថ្ន កម្ពុជា បានអនុម្ែ័លលើការរតនថម្លែើម្ទុនច្ំននួ 

៥០.០០០.០០០ ែុោល រអាលម្រកិ តែលកនុងលនាោះ ៣០.០០០.០០០ ែុោល រអាលម្រកិ ប្ែូវបានរតនថម្ជាសាច្ប់្បាកល់ដាយ
ការោិល័យកណាត ល និង ២០.០០០.០០០ ែុោល រអាលម្រកិលទៀែ ប្ែូវបានលផេរម្កពីប្បាកច់្ំលណញរកាទុក។   



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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២១. ទុនរប្មុងតាមចារ់ 
ែូច្បានរង្ហា ញកនុងកំណែ់សម្គគ ល់ ២.១៥ សំវធិានធ្នតម្ច្ាររ់ងគរតែលតផអកលៅតម្លគាលការណ៍តណនាំ

ររស់ធ្នាគារជាែិ ថ្ន កម្ពុជា  ម្គនច្ំនួនខ្ពស់ជាងការខាែពីការងយចុ្ោះែថ្ម្លរងគរ តែលតផអកលៅតម្ CIFRS 9  ែូច្លនោះ 
ច្ំនួនការរំលពញរតនថម្ ‘topping up’ ប្ែូវបានលផេរពីប្បាកច់្ំលណញរកាទុក លៅទុនរប្ម្ុងតម្ច្ារ ់ តែលប្ែូវបានរង្ហា ញកនុង
ម្ូលធ្ន។ 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
សំវធិានធ្នតម្ច្ាររ់ងគរតែលតផអកលៅតម្    

លគាលការណ៍តណនារំរស់ NBC ៣៩.១៣៩.៥៩៣  ១៥៩.៤៥៤.៧០២  ១៩.៣០០.៧៤៩   ៧៨.០៧១.៥៣០  
សំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែឥណទានរពឹំងទុក 

តែលតផអកលៅតម្ CIFRS 9 (១៦.៥០៨.១២១)  (៦៧.២៥៤.០៨៥)  (៨.៦១៦.០៦៧)  (៣៤.៨៥១.៩៩១) 
ទុនរប្មុ្ងលផេងៗ -  -  -     ១០៩.១៤១  
ទុនរប្មុ្ងតម្ច្ារល់ផេរពីប្បាកចំ់្លណញរកាទុក ២២.៦៣១.៤៧២  ៩២.២០០.៦១៧  ១០.៦៨៤.៦៨២   ៤៣.៣២៨.៦៨០  

 
រតប្ម្រប្ម្ួលទុនរប្ម្ុងតម្ច្ារ ់ម្គនែូច្ខាងលប្កាម្៖ 
 

 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
នាលែើម្ឆ្ន  ំ ១០.៦៨៤.៦៨២  ៤៣.៣២៨.៦៨០  ៧.២១០.៧៦០  ២៩.១៦៥.៥០០ 
លផេរពីប្បាកចំ់្លណញរកាទុក ១១.៩៤៦.៧៩០  ៤៨.៥៩៩.៥៤២  ៣.៤៧៣.៩២២   ១៤.១៦៣.១៨០  
លលម្អៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  -  ២៧២.៣៩៥  -  - 
នាែំណាច្ឆ់្ន  ំ ២២.៦៣១.៤៧២  ៩២.២០០.៦១៧  ១០.៦៨៤.៦៨២   ៤៣.៣២៨.៦៨០  
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២២. ចាំណូលការប្បាក់សទុធ 
  ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
ចំ្ណូលការប្បាកពី់ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ វាស់តវង

តម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់៖        
ឥណទាន និងរុលរប្រទាន ៧៣.៧០៣.១១៥  ២៩៩.៨២៤.២៧២  ៦៩.៦១៣.៣២៤   ២៨៣.៨១៣.៥២១  
ប្បាករ់លញ្ា ើ និងការដាកប់្បាកល់ៅធ្នាគារកណាត ល ១២៧.៧៧៦  ៥១៩.៧៩៣  ២៨២.៣១៩  ១.១៥១.០១៥ 
ប្បាករ់លញ្ា ើ និងការដាកប់្បាកល់ៅធ្នាគារលផេងៗ        

- ធ្នាគារកនុងប្រលទស ៥៩២.៦២៦  ២.៤១០.៨០៣  ៤៩៨.០០៥  ២.០៣០.៣៦៦ 
- ធ្នាគារលប្ៅប្រលទស  ៣៩២  ១.៥៩៤  ១.៧៩៩  ៧.៣៣៥ 

ចំ្ណូលការប្បាកស់ររុ ៧៤.៤២៣.៩០៩  ៣០២.៧៥៦.៤៦២  ៧០.៣៩៥.៤៤៧   ២៨៧.០០២.២៣៧  
        
ចំ្ណាយការប្បាកល់លើ រំណុលហិរញ្ា វែថុ វាស់តវង

តម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់៖        
ប្បាករ់លញ្ា ើម្គនកាលកំណែ ់ ២.៣២៤.១៨៨  ៩.៤៥៤.៧៩៧  ៤.៤៩៣.២០០  ១៨.៣១៨.៧៧៦ 
គ្ណនីសនេ ំ ៣៤៦.៧៦៨  ១.៤១០.៦៥២  ៣៣៦.៤៩៤  ១.៣៧១.៨៨៦ 
ប្បាកក់ម្ច ី ៥.២២៤.២៥៩  ២១.២៥២.២៨៦  ៨.៥៩១.៤០៩  ៣៥.០២៧.១៧៤ 
អនុរំណុល ១៦២.៦៣៩  ៦៦១.៦១៥  ៦៥៩.៣៥០  ២.៦៨៨.១៧០ 
រំណុលភ្ែិសនា ១០១.៥៨២  ៤១៣.២៣៦  ១៥២.៧៦៨  ៦២២.៨៣៦ 
ចំ្ណាយការប្បាកស់ររុ ៨.១៥៩.៤៣៦  ៣៣.១៩២.៥៨៦  ១៤.២៣៣.២២១  ៥៨.០២៨.៨៤២ 
        
ចំ្ណូលការប្បាកសុ់ទធ ៦៦.២៦៤.៤៧៣  ២៦៩.៥៦៣.៨៧៦  ៥៦.១៦២.២២៦   ២២៨.៩៧៣.៣៩៥  

 
២៣. ចាំណូលកនប្មពជ្ើងសាសទុធ 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
ចំ្ណូលកថ្ប្ម្លជើងសា៖        
កថ្ប្ម្ពីលសវាលផេរប្បាកល់ច្ញចូ្ល ១.១៨០.៥២០  ៤.៨០២.៣៥៥  ១.២៣២.៥៤១  ៥.០២៥.០៧០ 
កថ្ប្ម្ហិរញ្ារបទានពាណិជជកម្ម ៩៧.៦២៧  ៣៩៧.១៤៧  ១១៤.៨៧៧  ៤៦៨.៣៥៤ 
កថ្ប្ម្សប្ម្គរទូ់រលលខ្ ទូរសារ និងទូរស័ពេ ៩៦.១៦០  ៣៩១.១៧៩  ៩០.០០៣  ៣៦៦.៩៤២ 
កថ្ប្ម្លសវាឥណទានលផេងៗ ៥.៦៥៨  ២៣.០១៧  ២២១.០៣០  ៩០១.១៣៩ 
លផេងៗ ១៦.២២១   ៦៥.៩៨៧   ១៨.៥៨៧   ៧៥.៧៧៩  
ចំ្ណូលកថ្ប្ម្លជើងសាសររុ ១.៣៩៦.១៨៦   ៥.៦៧៩.៦៨៥   ១.៦៧៧.០៣៨   ៦.៨៣៧.២៨៤  
        
ចំ្ណាយកថ្ប្ម្លជើងសា (៤២.២១០)  (១៧១.៧១០)  (៤៩.០៥១)  (១៩៩.៩៨១) 
ចំ្ណូលកថ្ប្ម្លជើងសាសុទធ ១.៣៥៣.៩៧៦  ៥.៥០៧.៩៧៥  ១.៦២៧.៩៨៧  ៦.៦៣៧.៣០៣ 
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២៤. ខាតេីការថយចុះតនមែឥណទាន 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
ការខាែឥណទានរពឹំងទុក (ECL):        
ឥណទាន និងរុលរប្រទាន ៩.៦១៥.៣២៦  ៣៩.១១៥.១៤៦  (១.០៦១.៧២៥)  (៤.៣២៨.៦៥៣) 
កិច្ចសនាផតល់ឥណទាន និងការធានាតផនក

ហិរញ្ា វែថុ (៨៨.៨៦៨)  (៣៦១.៥១៥)  (៣៨.០៣២)  (១៥៥.០៥៦) 
 ៩.៥២៦.៤៥៨  ៣៨.៧៥៣.៦៣១  (១.០៩៩.៧៥៧)  (៤.៤៨៣.៧០៩) 

 
២៥. ចាំណូលពផសងៗ 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
ចំ្ណូលភាគ្ោភ្ពីការវនិិលោគ្មូ្លធ្ន ៣៨.៨៧១  ១៥៨.១២៧  ៥៨.២៧៩  ២៣៧.៦០៣ 
(ខាែ)/ចំ្លណញពីការរតូរររិូយរណ័ណ  (៤៤២)  (១.៧៩៨)  ២៥៤.៥៦៣  ១.០៣៧.៨៥៣ 
លផេងៗ ៩០.៣០៩  ៣៦៧.៣៧៧  ៣៣៩.៤៩៧  ១.៣៨៤.១៣០ 

 ១២៨.៧៣៨  ៥២៣.៧០៦  ៦៥២.៣៣៩  ២.៦៥៩.៥៨៦ 
 

២៦. ចាំណាយរុគគលកិ 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
អែថប្រលោជនរ៍តនថម្ - គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ង ២.១៨៣.៦៥៥  ៨.៨៨៣.១០៩  ២.០៨៨.៦៥២   ៨.៥១៥.៤៣៤  
ប្បាកល់រៀវែេរ ៍និងប្បាកឈ់នួល ២.១១២.៤៤៥  ៨.៥៩៣.៤២៦  ១.៩០១.៤៤២  ៧.៧៥២.១៧៩ 
ប្បាករ់ង្ហវ ន ់និងប្បាកល់លើកទឹកចិ្ែត ១៦៧.៦២៧  ៦៨១.៩០៧  ១១៦.៧៥៧  ៤៧៦.០១៨ 
ការទូទាែប់្បាករំ់ណាច្អ់ែីែភាពការង្ហរ ៥៤.២០៤  ២២០.៥០២  ៤៨.២៨១  ១៩៦.៨៤២ 
អែថប្រលោជនឥ៍ណទានរុគ្គលិក ៤១.៧៥៨  ១៦៩.៨៧២  ១២៦.០២៩  ៥១៣.៨២០ 
ចំ្ណាយរណតុ ោះរណាត លរុគ្គលិក ១៣.១៧៣  ៥៣.៥៨៨  ១៤.៣៣០  ៥៨.៤២៣ 
លផេងៗ ២១០.៣៩៩  ៨៥៥.៩០២  ១៩៨.០៧៣   ៨០៧.៥៤៤  
 ៤.៧៨៣.២៦១  ១៩.៤៥៨.៣០៦  ៤.៤៩៣.៥៦៤  ១៨.៣២០.២៦០ 
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២៧. រ ាំលសប់្ទេយសមបតតិ និងររកិាខ រ និងរ ាំលសប់្ទេយសកមមអររូី 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
រលំស់ប្ទពយសកម្មតែលម្គនសិទធិលប្រើប្បាស់

(កំណែស់ម្គគ ល់ ៩) ៩១៥.៦៦៧  ៣.៧២៤.៩៣៤  ៩០០.១៣៩   ៣.៦៦៩.៨៦៧  
រលំស់ប្ទពយសម្បែតិ និងររកិាខ រ            

(កំណែស់ម្គគ ល់ ១០) ៦៥១.៩១១  ២.៦៥១.៩៧៤  ៧៦៩.០១៥  ៣.១៣៥.២៧៤ 
រលំស់ប្ទពយសកម្មអររីូ (កំណែស់ម្គគ ល់ ១១) ១៣៦.១៥១  ៥៥៣.៨៦២  ៦៦.៩៨៨  ២៧៣.១១០ 

 ១.៧០៣.៧២៩  ៦.៩៣០.៧៧០  ១.៧៣៦.១៤២   ៧.០៧៨.២៥១  
 
២៨. ចាំណាយប្រតិរតតិការពផសងៗ 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
ចំ្ណាយពនធលផេងៗ ៧១១.២៥០  ២.៨៩៣.៣៦៥  ១.៣០០.៨៨៧   ៥.៣០៣.៧១៦  
ចំ្ណាយកថ្ប្ម្អាជ្ារណ័ណ  ២៦៥.៧៤៦  ១.០៨១.០៥៥  ២៤៥.៥៧៦  ១.០០១.២១៣ 
កថ្ប្ម្តផនកច្ារ ់និងលសវាវជិាជ ជីវៈ ២៤៩.១៨៦  ១.០១៣.៦៨៩  ១២៣.៤២២  ៥០៣.១៩១ 
ចំ្ណាយសប្ម្គរោ់នយនត ១៩៧.១០៩  ៨០១.៨៣៩  ២០៧.០៥២  ៨៤៤.១៥១ 
ចំ្ណាយសនតិសុខ្ ១៨០.៥៣២  ៧៣៤.៤០៤  ១៧៥.១៩៨  ៧១៤.២៨២ 
ទឹកលភ្លើង ១១២.៣៦៤  ៤៥៧.០៩៧  ១១៧.៣៣៧  ៤៧៨.៣៨៣ 
ចំ្ណាយធានារា ររ់ង ៧៤.១៥៣  ៣០១.៦៥៤  ៧៩.០៨៥  ៣២២.៤៣០ 
ចំ្ណាយទំនាកទំ់នង ៦៤.៥៤៩  ២៦២.៥៨៥  ៦៣.០២៤  ២៥៦.៩៤៩ 
ទំនាកទំ់នងសាធារណៈ ទីផារ និងផាយ

ពាណិជជកម្ម ៦៣.២៦០  ២៥៧.៣៤២  ៧២.៦៦៥  ២៩៦.២៥៥ 
ការលធ្វើែំលណើ រ និងការសាន កល់ៅ ៦២.១៧០  ២៥២.៩០៨  ៤៣.៨២៤  ១៧៨.៦៧០ 
សម្គភ រផគែផ់គងក់ារោិល័យ ៤៦.១៥៨  ១៨៧.៧៧១  ៦១.៣៧៦   ២៥០.២៣០  
ជសួជុល និងតងទា ំ ១៣.៣២៧  ៥៤.២១៤  ១៤.៧៣៨  ៦០.០៨៧ 
សង្ហា រមិ្ និងររកិាខ ររំពាក ់ ៤.៩៦៨  ២០.២១០  ៧.០១៦  ២៨.៦០៤ 
ចំ្ណាយជលួ ៣.៥៣៤  ១៤.៣៧៦  ១.២០០  ៤.៨៩២ 
ចំ្ណាយលផេងៗ ២៣៣.៨១៦  ៩៥១.១៦៣  ២៥០.៦៨៩   ១.០២២.០៦១  
 ២.២៨២.១២២  ៩.២៨៣.៦៧២  ២.៧៦៣.០៨៩   ១១.២៦៥.១១៤  

 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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២៩. េនធពលើប្បាក់ចាំណូល 
(ក) រាំណុលេនធពលើប្បាក់ចាំណូលកនងុប្គា 

រតប្ម្រប្ម្ួលថ្នរំណុលពនធលលើប្បាកច់្ំណូលកនុងប្គា ររស់សាខា  ម្គនែូច្ខាងលប្កាម្៖ 
 

 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
រយៈលពលខ្លី        
នាលែើម្ឆ្ន  ំ ៩.២៣២.០០២  ៣៧.៣៤៣.៤៤៨  ៦.២៩៣.៧១៣  ២៥.៦៤៦.៨៨០ 
ចំ្ណាយពនធលលើប្បាកចំ់្ណូល ៧.៩៤៥.១០០  ៣២.៣២០.៦៦៧  ១០.០៩១.២៣៣  ៤១.១៤១.៩៥៨ 
ពនធលលើប្បាកចំ់្ណូលបានរង ់ (១០.០៨២.៨៣៨)  (៤១.០១៦.៩៨៥)  (៦.៩៥៥.៨៣២)  (២៨.៣៥៨.៩២៧) 
និយែ័កម្មលលើរំណុលពនធលលើប្បាកចំ់្ណូល 

ប្គាមុ្ន ៧៩.៣១៣  ៣២២.៦៤៥  (១៩៧.១១២)  (៨០៣.៦២៦) 
លលម្អៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  -  ២៥៥.៣៧៨  -  (២៨២.៨៣៧) 
នាែំណាច្ឆ់្ន  ំ ៧.១៧៣.៥៧៧  ២៩.២២៥.១៥៣  ៩.២៣២.០០២  ៣៧.៣៤៣.៤៤៨ 

 
(ែ) ចាំណាយេនធពលើប្បាក់ចាំណូល 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
ពនធលលើប្បាកចំ់្ណូលកនុងឆ្ន  ំ ៧.៩៤៥.១០០  ៣២.៣២០.៦៦៧  ១០.០៩១.២៣៣  ៤១.១៤១.៩៥៨ 
និយែ័កម្មលលើរំណុលពនធលលើប្បាកចំ់្ណូល

ប្គាមុ្ន ៧៩.៣១៣  ៣២២.៦៤៥  (១៩៧.១១២)  (៨០៣.៦២៦) 
ចំ្ណាយពនធលលើប្បាកចំ់្ណូលសររុ ៨.០២៤.៤១៣  ៣២.៦៤៣.៣១២  ៩.៨៩៤.១២១  ៤០.៣៣៨.៣៣២ 
        
ពនធពនារ ១.៩៧៨.៥៦២  ៨.០៤៨.៧៩០  ៣០៣.០៥៥  ១.២៣៥.៥៥៥ 
ចំ្ណាយពនធលលើប្បាកចំ់្ណូល ១០.០០២.៩៧៥  ៤០.៦៩២.១០២  ១០.១៩៧.១៧៦  ៤១.៥៧៣.៨៨៧ 
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កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
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២៩. េនធពលើប្បាក់ចាំណូល (ត) 
(គ)    ការពផៃៀងផ្លៃ ត់រវាងចាំណាយេនធពលើប្បាក់ចាំណូល និងចាំពណញតាមគណពនយយ 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
ចំ្លណញមុ្នពនធលលើប្បាកចំ់្ណូល ៤៩.៤៥១.៦១៧  ២០១.១៦៩.១៧៨  ៥០.៥៤៩.៥១៤  ២០៦.០៩០.៣៦៨ 
        
អប្តពនធកម្ពុជា ២០% ៩.៨៩០.៣២៣  ៤០.២៣៣.៨៣៤  ១០.១០៩.៩០៣  ៤១.២១៨.០៧៥ 
        
ផលរ ោះពាល់ពនធទាកទិ់ននឹង៖        
ចំ្ណាយម្និអាច្កាែក់ងតម្ច្ារព់នធ ៣៣.១១០  ១៣៤.៦៩១  ២៥៨.២៣៦  ១.០៥២.៨២៨ 
និយែ័កម្មលលើរំណុលពនធលលើប្បាកចំ់្ណូល  

ប្គាមុ្ន ៧៩.៣១៣  ៣២២.៦៤៥  (១៩៧.១១២)  (៨០៣.៦២៦) 
ការជប្ម្ោះលច្ញពីរញ្ជ ីនូវពនធពនារតែលបាន

ទទលួសាគ ល់កនុងប្គាមុ្ន ២២៩  ៩៣២  ២៦.១៤៩  ១០៦.៦១០ 
ចំ្ណាយពនធលលើប្បាកចំ់្ណូល ១០.០០២.៩៧៥  ៤០.៦៩២.១០២  ១០.១៩៧.១៧៦  ៤១.៥៧៣.៨៨៧ 

 
លោងតម្ច្ារស់តីពីសារលពើពនធថ្នកម្ពុជា សាខាប្ែូវរងព់នធលលើប្បាកច់្ំណូលតម្អប្ត ២០%។ 

 
(ឃ) រញ្ហា ពផសងៗ 

ពនធ ប្ែូវបានគ្ណនាតម្ម្ូលដាឋ នរំណកប្សាយរច្ចុរបននលលើរទរបញ្ាែតិពនធដារ តែលបានចូ្លជាធ្រម្គននា
កាលររលិច្ឆទរាយការណ៍។ គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងវាយែថ្ម្លលៅតម្ការយិររលិច្ឆទ អំពីសាថ នភាពតែលបានលកើែលឡើងកនុងលិខ្ិែ
ប្រកាសពនធ តែលទាកទ់ិនលៅនឹងរទរបញ្ាែតិពនធ និងរំណកប្សាយររស់វាតែលបានចូ្លជាធ្រម្គន។ សាខាកែប់្តសំវធិាន
ធ្នតម្ការសម្ប្សរ លៅតម្ម្ូលដាឋ នថ្នច្ំនួនទឹកប្បាកត់ែលរពំឹងថាប្ែូវរងជូ់នអាជ្ាធ្រពនធដារ។ 

លទាោះជាោ ងណាកល៏ដាយ រទរបញ្ាែតិទាងំអស់លនោះម្គនការផ្ទល ស់រតូរពីម្យួប្គាលៅម្យួប្គា  លហើយការកំណែចុ់្ង
លប្កាយរំផុែលលើច្ំនួនរំណុលពនធនឹងលធ្វើលឡើង រនាេ រព់ីម្គនការប្ែួែពិនិែយលដាយអាជ្ាធ្រពនធដារ។ លៅលពលតែលលទធផល
ពនធចុ្ងលប្កាយខុ្សគាន ពីច្ំនួនតែលបានទទួលសាគ ល់ពីែំរូង  លនាោះភាពលលម្អៀងលនោះនឹងលធ្វើឱ្យរ ោះពាល់ែល់សម្ែុលយរំណុល
ពនធកនុងការយិររលិច្ឆទតែលការកំណែព់នធប្ែូវបានលធ្វើលឡើង។ 
 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
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56 

៣០. សាច់ប្បាក់ និងសាច់ប្បាក់សមមូល 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
សាច្ប់្បាកក់នុងថ្ែ ២៨.០៣៥.១៦៨  ១១៤.២១៥.២៧៤  ២៩.៣០៣.៤៥៧  ១១៨.៥៣២.៤៨៤ 
ប្បាករ់លញ្ា ើ និងការដាកប់្បាកល់ៅធ្នាគារ   

កណាត ល        
គ្ណនីច្រនត ១៤២.៦៣៧.៨៣៤  ៥៨១.១០៦.៥៣៦  ១២១.៣៥០.១១៦   ៤៩០.៨៦១.២១៩  
គ្ណនីទូទាែ ់ ៨៦.៨០៧.២២៨  ៣៥៣.៦៥២.៦៤៦  ៥៤.០៧១.៦១៩  ២១៨.៧១៩.៦៩៩ 

ប្បាករ់លញ្ា ើ និងការដាកប់្បាកល់ៅធ្នាគារ 
លផេងៗ        
គ្ណនីច្រនត ១៩.៤៩៤.៦៤៥  ៧៩.៤២១.១៨៤  ៤០.៦៨៥.៤៣០  ១៦៤.៥៧២.៥៦៥ 
គ្ណនីសនេ ំ ៤.១៣២.០៥០  ១៦.៨៣៣.៩៧១  ៧៥២.៤៦៣  ៣.០៤៣.៧១៣ 
ប្បាករ់លញ្ា ើម្គនកាលកំណែ ់តែលម្គន

កាលកំណែរី់តខ្ ឬ ែិច្ជាង -  -  ៣០.០០៣.៤៥២  ១២១.៣៦៣.៩៦៣ 
 ២៨១.១០៦.៩២៥  ១.១៤៥.២២៩.៦១១  ២៧៦.១៦៦.៥៣៧   ១.១១៧.០៩៣.៦៤៣  

 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
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៣១. លាំហូរសាច់ប្បាក់េីសកមមភាេប្រតិរតតិការ 
(ក)  សាច់ប្បាក់បានពប្រើកនងុប្រតិរតតិការ 
 
 កាំណត ់  ២០២១  ២០២០ 
 សមាគ ល ់  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 

  
 

       ច្ំលណញមុ្នពនធលលើប្បាកច់្ណូំល   ៤៩.៤៥១.៦១៧  ២០១.១៦៩.១៧៨  ៥០.៥៤៩.៥១៤   ២០៦.០៩០.៣៦៨  
និយែ័កម្ម៖          

រលំស់ប្ទពយសម្បែត ិនិងររកិាខ រ និង
រលំស់ប្ទពយសកម្មអររូ ី ២៧  ១.៧០៣.៧២៩  ៦.៩៣០.៧៧០  ១.៧៣៦.១៤២   ៧.០៧៨.២៥១  

ខាែពកីារងយចុ្ោះែថ្ម្លឥណទាន ២៤  ៩.៥២៦.៤៥៨  ៣៨.៧៥៣.៦៣១  (១.០៩៩.៧៥៧)  (៤.៤៨៣.៧០៩) 
ខាែពកីារឈរទ់ទលួសាគ ល់ប្ទពយ

សកម្មហិរញ្ា វែថុវាស់តវងតម្ថ្ងល
លែើម្ែករលំស់   ១.៦៣៤.៤០៤  ៦.៦៤៨.៧៥៥  -  - 

ច្ំលណញពកីាររតូរររូយិរណ័ណ ម្និទាន់
ទទួលសាគ ល់   (៣០៦.៥៦១)  (១.២៤៧.០៩០)  -  - 

ច្ំណូលការប្បាកសុ់ទធ ២២  (៦៦.២៦៤.៤៧៣)  (២៦៩.៥៦៣.៨៧៦)  (៥៦.១៦២.២២៦)  (២២៨.៩៧៣.៣៩៥) 
          
រតប្ម្រប្ម្លួលែើម្ទុនរងវិល៖          

ទុនរប្ម្ុងកាែពវកចិ្ច   (៥.១៨២.១៥៨)  (២១.០៨១.០១៩)  ៣០.៤១៨.៨៥៧  ១២៤.០១៧.៦៨០ 
ប្បាករ់លញ្ា ើ នងិការដាកប់្បាកល់ៅ

ធ្នាគារកណាត ល - កាល
កំណែល់លើសរីតខ្   ៧១៤.៤១៩  ២.៩០៦.២៥៦  (២.៥២១.២៤២)  (១០.២៧៩.១០៤) 

ឥណទាន នងិរុលរប្រទាន   (៥៥.២០៣.៩៨២)  (២២៤.៥៦៩.៧៩៩)  (១០២.៧៩១.៩១៥)  (៤១៩.០៨២.៦៣៧) 
ប្ទពយសកម្មលផេងៗ   (១២០.២៥៩)  (៤៨៩.២១៤)  (៦០៩.៤៦៤)  (២.៤៨៤.៧៨៥) 
ប្បាករ់លញ្ា ើររស់អែងិិជន   (១០.៩៦៤.៨៥៧)  (៤៤.៦០៥.០៣៨)  ៨.៦៩១.៤១៦  ៣៥.៤៣៤.៩០៣ 
ប្បាករ់លញ្ា ើររស់ធ្នាគារ   ៨.០០៧.៥៧២  ៣២.៥៧៤.៨០៣  (៦៤.៨៩១.១២៨)  (២៦៤.៥៦១.១២៩) 
រំណុលលផេងៗ   ៣៤១.២៧៨  ១.៣៨៨.៣១៩  (៣២៧.៩៩១)  (១.៣៣៧.២១៩) 

សាច្ប់្បាកប់ានលប្រើកនុងប្រែិរែតិការ 
 

 (៦៦.៦៦២.៨១៣)  (២៧១.១៨៤.៣២៤)  (១៣៧.០០៧.៧៩៤)  (៥៥៨.៥៨០.៧៧៦) 
 

(ែ)  សកមមភាេហរិញ្ញរបទានមិនថ្មនសាច់ប្បាក់ 
 

 
២០២១  ២០២០ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ពាន់ពរៀល 

 
    

   ការរងវិលប្បាកចំ់្លណញរកាទុកលៅជាលែើម្ទុន 
(កំណែស់ម្គគ ល់ ២០) ៣៥.០០០.០០០  ១៤២.៣៨០.០០០  ២០.០០០.០០០  ៨១.៥៤០.០០០ 

 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៣២. កិចចសនាពផសងៗ និងរាំណុលយថាពហតុ 
(ក) កិចចសនាផតលឥ់ណទាន និងកិចចសនាធានាថ្ផនកហរិញ្ញវតថុ 

លៅថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ សាខាម្គនច្ំនួនទឹកប្បាកក់នុងកិច្ចសនា ថ្នឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុលប្ៅតរាងែុលយការ
ររស់ខ្លួន តែលប្ែូវផតល់ឥណទានឱ្យអែិងិជន ែូច្ខាងលប្កាម្៖ 
 

 
២០២១  ២០២០ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ពាន់ពរៀល 

 
    

   ចំ្តណកថ្នហាវ សីុលីធី្ឥណទានតែលម្និបានលប្រើ ១៦៥.៥៨៣.១៣២  ៦៧៤.៥៨៥.៦៨០  ១៩២.០១៩.៨៥៩  ៧៧៦.៧២០.៣៣០ 
ការធានាលច្ញផាយលលើការទទលួយល់ប្ពម្ ១.៥៩៣.៧១៦  ៦.៤៩២.៧៩៩  ៤.៣៤៥.៣៥៩  ១៧.៥៧៦.៩៧៧ 
លិខិ្ែឥណទាន ១៧៥.៩៤៤  ៧១៦.៧៩៦  ៨.៦៣៦.០១៨  ៣៤.៩៣២.៦៩៣ 
ការធានាររស់ធ្នាគារ ២២.៨០១  ៩២.៨៩១  ៤៤៩.៣៦៤  ១.៨១៧.៦៧៧ 
លផេងៗ ៦១.៨៧៤  ២៥២.០៧៥  -  - 
ហានិភ្យ័សររុ ១៦៧.៤៣៧.៤៦៧  ៦៨២.១៤០.២៤១  ២០៥.៤៥០.៦០០  ៨៣១.០៤៧.៦៧៧ 
 

 
២០២១  ២០២០ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ពាន់ពរៀល 

 
    

   កិច្ចសនាផតល់ឥណទាន និងកិច្ចសនាធានាតផនក
ហិរញ្ា វែថុ តែលប្ែូវអនុវែត ECL ១៦៧.៤៣៧.៤៦៧  ៦៨២.១៤០.២៤១  ២០៥.៤៥០.៦០០  ៨៣១.០៤៧.៦៧៧ 

សំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែ ECL (១០១.៦៩៣)  (៤១៤.២៩៧)  (១៩០.៥៦១)  (៧៧០.៨១៩) 
ហានិភ្យ័សុទធ ១៦៧.៣៣៥.៧៧៤  ៦៨១.៧២៥.៩៤៤  ២០៥.២៦០.០៣៩  ៨៣០.២៧៦.៨៥៨ 
 
(ែ) កិចចសនាភ្តិសនាប្រតិរតតិ 
 សាខាបានទទួលសាគ ល់ប្ទពយសកម្មតែលម្គនសិទធិលប្រើប្បាស់ និងរំណុលភ្ែិសនាច្ំលពាោះកិច្ចសនាភ្ែិសនា
តែលសាខាជាភាគ្ីអនកជួល លលើកតលងតែភ្ែិសនាទាងំឡាយណាតែលម្គនរយៈលពលខ្លី សូម្លម្ើលកំណែ់សម្គគ ល់ ២.១២.
iii) និងកំណែស់ម្គគ ល់ ៩ សប្ម្គរព់ែ័ម៌្គនរតនថម្។ កិច្ចសនាភ្ែិសនាតែលម្គនរយៈលពលខ្លី ម្និម្គនច្ំនួនជាសារវនតលទ។ 

 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៣៣. ការលាតប្តដ្ឋងេីភាគីពាក់េ័នធ 
កនុងែំលណើ រការអាជីវកម្មធ្ម្មត សាខាម្គនប្រែិរែតិការម្យួច្ំនួនជាម្យួភាគ្ីពាកព់ន័ធ។ ទំហំប្រែិរែតិការភាគ្ពីាក់

ពន័ធ   សម្ែុលយនាែំណាច្ឆ់្ន តំែលលៅម្និទានទូ់ទាែ់ និងច្ំណាយ-ច្ំណូលពាកព់ន័ធកនុងឆ្ន  ំម្គនែូច្ខាងលប្កាម្៖ 
 

(ក) ភាគីពាក់េ័នធ និងទាំនាក់ទាំនង 
ភាគ្ីពាកព់ន័ធររស់សាខា ម្គនែូច្ខាងលប្កាម្៖ 
 

ភាគីពាក់េ័នធ ទាំនាក់ទាំនង 
FCB ថ្ែវា ន ់- ការោិល័យកណាត ល ការោិល័យកណាត ល 
FCB ថ្ែវា ន ់- ការោិល័យកណាត ល  

(Offshore Banking Unit) តផនកអាជីវកម្មររស់ការោិល័យកណាត ល 
FCB សាខា ហុងកុង សាខាតែលសថិែលៅលប្កាម្ការោិល័យកណាត លរមួ្ 
FCB សាខា ឡុងែុង សាខាតែលសថិែលៅលប្កាម្ការោិល័យកណាត លរមួ្ 
FCB សាខា ែូកយ ូ សាខាតែលសថិែលៅលប្កាម្ការោិល័យកណាត លរមួ្ 
FCB សាខា ឡូសលអនច្ឺលឡស សាខាតែលសថិែលៅលប្កាម្ការោិល័យកណាត លរមួ្ 
រុគ្គលិកគ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងសំខាន់ៗ  រុគ្គលិកគ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងសំខាន់ៗ ររស់សាខា គ្ឺប្កុម្គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងររស់សាខា 

តែលម្គនសិទធិលធ្វើការសលប្ម្ច្ច្ិែតសំខាន់ៗ ពាកព់ន័ធលៅនឹងលគាលលៅយុទធសា្សត
ររស់សាខា។ 

 
(ែ) ប្បាក់រពញ្ញ ើ និងការដ្ឋក់ប្បាក់ជាមួយភាគីពាក់េ័នធ 

 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
គ្ណនីច្រនត        
FCB ថ្ែវា ន ់- ការោិល័យកណាត ល ៤.៥០៨.០៧៦  ១៨.៣៦៥.៩០២  ២២.០៦២.៣៨៤  ៨៩.២៤២.៣៤៣ 
FCB សាខា ហុងកុង ៩៥០.៤៥៨  ៣.៨៧២.១៦៦  ៩៤៩.៧៧៨  ៣.៨៤១.៨៥២ 
FCB សាខា ឡុងែុង ៧៣.៣៨៣  ២៩៨.៩៦២  ៧៩.៤៨០  ៣២១.៤៩៧ 
FCB សាខា ែូកយ ូ ២០.០៨៩  ៨១.៨៤៣  ២២.៣២៨  ៩០.៣១៧ 
FCB សាខា ឡូសលអនចឺ្លឡស ៥២.៥៥៨  ២១៤.១២១  ៨.៨៦៦  ៣៥.៨៦៣ 
 ៥.៦០៤.៥៦៤  ២២.៨៣២.៩៩៤  ២៣.១២២.៨៣៦  ៩៣.៥៣១.៨៧២ 
        
ចំ្ណូលការប្បាក ់ ៣៩២  ១.៥៩៥  ១.៧៩៩  ៧.៣៣៥ 

 
គ្ណនីច្រនតលៅការោិល័យកណាត ល និងសាខាររស់ការោិល័យកណាត ល ម្និម្គនការប្បាក់លទ។ 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៣៣. ការលាតប្តដ្ឋងេីភាគីពាក់េ័នធ (ត) 
(គ) ប្បាក់រពញ្ញ ើររសភ់ាគីពាក់េ័នធ 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
FCB ថ្ែវា ន ់- ការោិល័យកណាត ល 

(គ្ណនីច្រនត) ៥៩៣.៦៧០  ២.៤១៨.៦១២  ៤៩០.១៤៣  ១.៩៨២.៦២៨ 
គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងសំខាន់ៗ  (គ្ណនីសនេ)ំ ១៨៩.៩៧៨  ៧៧៣.៩៧០  ១៥២.៧៧៣  ៦១៧.៩៦៧ 
គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងសំខាន់ៗ  (ប្បាករ់លញ្ា ើម្គន

កាលកំណែ)់ ៦០.៦០៣  ២៤៦.៨៩៧  ២១៣.២០៤  ៨៦២.៤១០ 
 ៨៤៤.២៥១  ៣.៤៣៩.៤៧៩  ៨៥៦.១២០   ៣.៤៦៣.០០៥  
        
ចំ្ណាយការប្បាក ់ ៣.០១១  ១២.២៤៩  ៤.៥៤៩  ១៨.៥៤៦ 
 

អប្តការប្បាកក់នុងអំឡុងឆ្ន  ំម្គនែូច្ខាងលប្កាម្៖ 
 ២០២១  ២០២០ 
    
ការោិល័យកណាត ល (គ្ណនីច្រនត) ០%  ០% 
គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងសំខាន់ៗ  (គ្ណនីសនេ)ំ  ០,២០%  ០,២០% 
គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងសំខាន់ៗ  (ប្បាករ់លញ្ា ើម្គនកាលកំណែ)់  ២,៥០%  ២,៥០% - ២,៧០% 
 
(ឃ) ប្បាក់កមចី 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
FCB ថ្ែវា ន ់- ការោិល័យកណាត ល  

(Offshore Banking Unit) ៦៥០.២៧៥.៩១៧  ២.៦៤៩.២២៤.០៨៦  ៦៣០.៣០៧.២៩៩   ២.៥៤៩.៥៩៣.០២៥  
FCB សាខា ហុងកុង ១២៥.២៣៧.៧៤៨  ៥១០.២១៨.៥៨៥  ១២៥.២២៤.៩៨០  ៥០៦.៥៣៥.០៤៤ 
 ៧៧៥.៥១៣.៦៦៥  ៣.១៥៩.៤៤២.៦៧១  ៧៥៥.៥៣២.២៧៩   ៣.០៥៦.១២៨.០៦៩  
        
ចំ្ណាយការប្បាក ់ ២.៥៤២.៩៧៩  ១០.៣៤៤.៨៤០  ៧.០២៧.០៥៩  ២៨.៦៤៩.៣២០ 
 

ប្បាកក់ម្ចពីី Offshore Banking Unit ររស់ការោិល័យកណាត ល និង FCB សាខា ហុងកុង ម្និម្គនការធានា
លទ និងម្គនអប្តការប្បាកប់្រចាឆំ្ន កំនុងច្លនាល ោះពី ០,២៤% លៅ ០,៦០% កនុងម្យួឆ្ន  ំ(២០២០ ៖ ០,១៨% លៅ ២,៦០% កនុង
ម្យួឆ្ន )ំ។ 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៣៣. ការលាតប្តដ្ឋងេីភាគីពាក់េ័នធ (ត) 
(ង) អនុរាំណុលេីភាគីពាក់េ័នធ 
 

 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
FCB ថ្ែវា ន ់- ការោិល័យកណាត ល  

(Offshore Banking Unit) ៤០.០១៧.០៦១  ១៦៣.០២៩.៥០៧  ៤០.០៣១.៩៥៦  ១៦១.៩២៩.២៦២ 
        
ចំ្ណាយការប្បាក ់ ១៦២.៦៣៩  ៦៦១.៦១៥  ៦៥៩.៣៥០  ២.៦៨៨.១៧០ 
 

អនុរំណុលពី Offshore Banking Unit ររស់ការោិល័យកណាត ល ម្និម្គនការធានាលទ និងម្គនអប្តការប្បាក់
ប្រចាឆំ្ន កំនុងច្លនាល ោះពី ០,២៧% លៅ ០,៤៣% កនុងម្យួឆ្ន  ំ(២០២០ ៖ ០,៥២% លៅ ២,០០% កនុងម្យួឆ្ន )ំ។ 
 
(ច) ការទូទាត់ឱ្យគណៈប្គរ់ប្គងសាំខាន់ៗ 
 

 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
ប្បាកល់រៀវែេរស៍ប្ម្គរគ់្ណៈប្គ្រប់្គ្ងសំខាន់ៗ  ៨១៨.៤៥២  ៣.៣២៩.៤៦៣  ៧៦៧.៥៤៤  ៣.១២៩.២៧៧ 
អែថប្រលោជនស៍ប្ម្គរគ់្ណៈប្គ្រប់្គ្ងសំខាន់ៗ  ៩៩៧.១៦៨  ៤.០៥៦.៤៧៩  ៩៥៤.៣៧៤  ៣.៨៩០.៩៨៣ 
 ១.៨១៥.៦២០  ៧.៣៨៥.៩៤២  ១.៧២១.៩១៨  ៧.០២០.២៦០ 

 
៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ 

សាខាបានរមួ្រញ្ចូ លការប្គ្រប់្គ្ងហានិភ្យ័ជាតផនកម្យួថ្នអាជីវកម្ម ប្រែិរែតិការ និងែំលណើ រថ្នការសប្ម្ច្ច្ិែត
ររស់សាខា។ កនុងការលធ្វើឱ្យប្បាកែថាសាខាសលប្ម្ច្បាននូវផលច្ំលណញខ្ពស់រំផុែ ទនេឹម្នឹងលពលលធ្វើប្រែិរែតិការកនុង
ររោិកាសអាជីវកម្មលអ ប្កុម្ការង្ហរតផនកប្គ្រប់្គ្ងហានិភ្យ័បានចូ្លរមួ្តងំពីែំណាក់កាលែំរូងកនុងែំលណើ រការទទួលយក
ហានិភ្យ័ លដាយផតល់នូវការចូ្លរមួ្លដាយឯករាជយ រមួ្ម្គនរបាយការណ៍វាយែថ្ម្លពាកព់ន័ធ ការវាយែថ្ម្លឥណទាន ការវាយ
ែថ្ម្លលលើផលិែផលងមី និងកំណែរ់រមិ្គណែប្ម្ូវការលែើម្ទុន។ ការចូ្លរមួ្ទាងំលនោះជួយ ជប្ម្ុញឱ្យតផនកអាជីវកម្មលផេងៗលធ្វើការ 
វាយែថ្ម្លហានិភ្យ័លធ្ៀរនឹងផលច្ំលណញ កនុងតផនការអាជីវកម្មររស់ពួកលគ្ ែូច្លនោះលធ្វើឱ្យហានិភ្យ័ប្ែូវបានកំណែែ់ថ្ម្ល   
សម្ប្សរ ពាកព់ន័ធនឹងផលច្ំលណញ។ 

ជាទូលៅ លគាលលៅថ្នសកម្មភាពកនុងការប្គ្រប់្គ្ងហានិភ្យ័ររស់សាខា គ្ឺលែើម្ប៖ី 
 កំណែព់ីហានិភ្យ័លផេងៗ និងែប្ម្ូវការលែើម្ទុន 
 ធានាថាសកម្មភាពទទួលយកហានិភ្យ័ ម្គនភាពសីុសង្ហវ ក់គាន ជាម្យួនឹងលគាលការណ៍ហានិភ្យ័ លហើយសាថ ន

ភាពថ្នរណតុ ំ ហានិភ្យ័ គ្ឺសថិែកនុងកប្ម្ែិហានិភ្យ័តែលប្ែូវបានអនុម្ែ័លដាយគ្ណៈប្គ្រប់្គ្ង និង 
 រលងកើែែថ្ម្លររស់ភាគ្ទុនិក តម្រយៈប្ករខ្ណឌ ថ្នការប្គ្រប់្គ្ងហានិភ្យ័ែល៏អ  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
ប្ទេយសកមមហរិញ្ញវតថ ុ        
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់        
សាច្ប់្បាកក់នុងថ្ែ ២៨.០៣៥.១៦៨  ១១៤.២១៥.២៧៤  ២៩.៣០៣.៤៥៧  ១១៨.៥៣២.៤៨៤ 
ប្បាករ់លញ្ា ើ នងិការដាកប់្បាកល់ៅធ្នាគារកណាត ល ២៦១.១០៣.៦២៤  ១.០៦៣.៧៣៦.១៦៤  ២២៦.៥៣៥.៣០៤  ៩១៦.៣៣៥.៣០៥ 
ប្បាករ់លញ្ា ើ នងិការដាកប់្បាកល់ៅធ្នាគារលផេងៗ ២៣.៦២៦.៦៩៥  ៩៦.២៥៥.១៥៥  ៧១.៤៤១.៣៤៥  ២៨៨.៩៨០.២៤១ 
ឥណទាន នងិរុលរប្រទានវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែក
រលំស់ ១.០៧៤.៩៩២.៣៤១  ៤.៣៧៩.៥១៨.៧៩៧  ១.០៣០.៣៣១.០១៣  ៤.១៦៧.៦៨៨.៩៤៨ 

ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុលផេងៗ ៥៧៨.៩៨៦  ២.៣៥៨.៧៨៩  ៥៦៥.៣៧៣  ២.២៨៦.៩៣៤ 
        

ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុវាស់តវងតម្ែថ្ម្លសម្ប្សរ      
កនុងច្ណូំលលម្អែិលផេងៗ        

ការវនិិលោគ្ - ឧរករណ៍មូ្លធ្ន ៥០.០០០  ២០៣.៧០០  ៥០.០០០  ២០២.២៥០ 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុសររុ ១.៣៨៨.៣៨៦.៨១៤  ៥.៦៥៦.២៨៧.៨៧៩  ១.៣៥៨.២២៦.៤៩២  ៥.៤៩៤.០២៦.១៦២ 
        
រាំណុលហរិញ្ញវតថ ុ        
រំណុលហិរញ្ា វែថុវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់        
ប្បាករ់លញ្ា ើររស់អែងិិជន ២៣៣.៦៩៣.១៥៤  ៩៥២.០៦៥.៩០៩  ២៤៤.៦៣២.៦៧៨  ៩៨៩.៥៣៩.១៨៣ 
ប្បាករ់លញ្ា ើររស់ធ្នាគារ ១៤៦.២៧៣.០៤៩  ៥៩៥.៩១៦.៤០២  ១៣៨.២០៨.៧០២  ៥៥៩.០៥៤.២០០ 
ប្បាកក់ម្ច ី ៨០៤.៧២០.០២៧  ៣.២៧៨.៤២៩.៣៩០  ៨០២.៩៩៣.៦៤៤  ៣.២៤៨.១០៩.២៩០ 
អនុរណុំល ៤០.០១៧.០៦១  ១៦៣.០២៩.៥០៧  ៤០.០៣១.៩៥៦  ១៦១.៩២៩.២៦២ 
រំណុលភ្ែិសនា ៥.៧១៤.២៩៩  ២៣.២៨០.០៥៤  ៦.៣៩០.៥៩២  ២៥.៨៤៩.៩៤៥ 
រំណុលហិរញ្ា វែថុលផេងៗ ៤០៧.០៨៨  ១.៦៥៨.៤៧៧  ៥២.៤១៥  ២១២.០១៩ 

រំណុលហិរញ្ា វែថុសររុ ១.២៣០.៨២៤.៦៧៨  ៥.០១៤.៣៧៩.៧៣៩  ១.២៣២.៣០៩.៩៨៧  ៤.៩៨៤.៦៩៣.៨៩៩ 
        
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុសុទធ ១៥៧.៥៦២.១៣៦  ៦៤១.៩០៨.១៤០  ១២៥.៩១៦.៥០៥  ៥០៩.៣៣២.២៦៣ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.១ ហានិភ្័យឥណទាន 

ហានិភ្យ័ឥណទាន គ្ឺជាហានិភ្យ័តែលលធ្វើឱ្យម្គនការខាែរងត់ផនកហិរញ្ា វែថុ ប្រសិនលរើអែិងិជនររស់សាខា ឬ
ភាគ្ីថ្ែគូ្កនុងទីផារ ខ្កខានម្និបានរំលពញកាែពវកិច្ចសងប្បាកល់ៅតម្កិច្ចសនាឱ្យសាខា។ ហានិភ្យ័ឥណទានលកើែម្កពី
ប្បាករ់លញ្ា ើនិងការដាកប់្បាកល់ៅធ្នាគារកណាត ល និងធ្នាគារលផេងៗ ឥណទាននិងរុលរប្រទានវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់ 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុលផេងៗ  និងកិច្ចសនាផតល់ឥណទាន និងកិច្ចសនាធានាតផនកហិរញ្ា វែថុ។ ហានិភ្យ័ឥណទានភាគ្លប្ច្ើន
លកើែម្កពសីកម្មភាពផតល់ប្បាកក់ម្ច។ី 
 
(ក) ការវាស់តវងហានិភ្យ័ឥណទាន 

ហានិភ្យ័ឥណទានប្ែូវបានប្គ្រប់្គ្ងតម្ម្ូលដាឋ នជាប្កុម្។ 
ច្ំលពាោះឥណទាន និងរុលរប្រទាន និងកិច្ចសនាផតល់ឥណទាន ការបា នស់ាម នហានិភ្័យឥណទានកនុងលគាលលៅ

ប្គ្រប់្គ្ងហានិភ្យ័    ែប្ម្វូឱ្យលប្រើប្បាស់គ្ំរ ូ     លដាយសារហានិភ្យ័ម្គនភាពខុ្សតរលកគាន លៅតម្រតប្ម្រប្ម្ួលលកខខ្ណឌ លលើ
ទីផារ  លំហូរសាច្ប់្បាករ់ពំឹងទុក និងលពលលវោតែលកនលងផុែ។  ការវាយែថ្ម្លហានិភ្យ័ឥណទានថ្នសំលពៀែប្ទពយសកម្ម
ម្យួ ែប្ម្ូវឱ្យម្គនការបា នស់ាម នរតនថម្លទៀែ ែូច្ជា លទធភាពថ្នការម្និសងប្បាកថ់្នអនុបាែការខាែរងព់ាកព់ន័ធ និងការម្និ
សងប្បាកល់ៅវញិលៅម្ករវាងភាគ្ីថ្ែគូ្។ សាខាវាស់តវងហានិភ្យ័ឥណទានលដាយលប្រើ ប្រូបារថ្នការម្និសងប្បាក ់ (PD) 
ច្ំនួនតែលម្គនហានិភ្័យម្និសង (EAD) និងការខាែរងល់ៅលពលម្និម្គនការសងប្បាក់ (LGD) កនុងការវាស់តវងការខាែ
ឥណទានរពំឹងទុក (ECL) លប្កាម្ CIFRS 9 ។ 

ប្បាករ់លញ្ា ើ និងការដាកប់្បាកល់ៅធ្នាគារកណាត ល និងធ្នាគារលផេងៗ ប្ែូវបានចាែទុ់កថាម្គនហានិភ្័យឥណ-
ទានែិច្ែួច្។ ច្ំណាែថ់ាន កឥ់ណទានថ្នប្ទពយសកម្មទាងំលនោះ ប្ែូវបានតម្ដានលែើម្បតីសវងរកការងយចុ្ោះែថ្ម្លថ្នឥណទាន។ 
ការវាស់តវងការងយចុ្ោះែថ្ម្លប្ែូវបានកំណែប់្ែឹម្ការខាែឥណទានរពំឹងទុក១២តខ្។  ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុលផេងៗតែលប្ែូវបាន
វាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់ ប្ែូវបានតម្ដានលែើម្បតីសវងរកពីការងយចុ្ោះច្ំណាែ់ថាន កឥ់ណទានររស់វា លហើយការវាស់តវង
ការងយចុ្ោះែថ្ម្លគ្ឺអនុវែតតម្វធិ្ីសា្សតរីែំណាកក់ាល ែូច្បានពណ៌នាកនុងកំណែស់ម្គគ ល់ ៣៤.១ (គ្)។ 
 
(ខ្) ការប្គ្រប់្គ្ងកប្ម្ែិហានិភ្យ័ និងលគាលការណ៍រនថយហានិភ្យ័ 

សាខាប្គ្រប់្គ្ងកប្ម្ែិហានិភ្យ័ និងលផ្ទត ែការយកច្ិែតទុកដាកល់ៅលលើហានិភ្យ័ឥណទាន ខ្ណៈលពលឥណទាន
ទាងំលនាោះប្ែូវបានកំណែល់ដាយតឡក ច្ំលពាោះរុគ្គល និងប្កុម្ថ្នភាគ្ីពាកព់ន័ធ  និងតម្ប្រលភ្ទអាជីវកម្ម។ 

ហានិភ្យ័ឥណទាន ប្ែូវបានប្គ្រប់្គ្ងតម្រយៈការវភិាគ្ជាលទៀងទាែច់្ំលពាោះលទធភាពររស់អនកខ្ចីប្បាក ់ និងអនកខ្ចី
ប្បាកត់ែលម្គនសកាត នុពល ច្ំលពាោះកាែពវកិច្ចទូទាែស់ងការប្បាកន់ិងប្បាកល់ែើម្ ប្ពម្ទាងំពិនិែយកប្ម្ែិឱ្យខ្ចី លៅតម្ភាពសម្
ប្សរ។ ហានិភ្យ័ឥណទានលនោះ កប៏្ែូវបានប្គ្រប់្គ្ងតម្រយៈការទទួលប្ទពយដាកធ់ានា និងការធានាលដាយរុគ្គល និងប្កុម្
ហ ុន និងការកែប់្តសំវធិានធ្នលៅលលើឥណទានតែលខាែរង់។ ការកំណែក់ប្ម្ែិហានិភ្័យឥណទានតម្ផលិែផល  
ឥណទាន និងតផនកអាជីវកម្មនីម្យួៗ ប្ែូវបានអនុម្ែ័លដាយនាយកដាឋ នឥណទាន។ 

ជាទូលៅ ឥណទាន និងរុលរប្រទានផាល់ឱ្យអែិងិជន ការធានា និងលិខ្ិែឥណទានររស់សាខា គ្ឺម្គនប្ទពយដាក់
ធានាជាសាច្ប់្បាកក់នុងទប្ម្ងជ់ាប្បាករ់លញ្ា ើម្គនកប្ម្ែិ  ឬជាប្ទពយដាកធ់ានាលៅសាខា  ែូលច្នោះ សាខាបានសនមែទទួលរង   
ហានិភ្យ័កនុងកប្ម្ែិទារ ។  
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត) 
(ខ្) ការប្គ្រប់្គ្ងកប្ម្ែិហានិភ្យ័ និងលគាលការណ៍រនថយហានិភ្យ័ (ែ) 

សាខាបានរលងកើែលគាលការណ៍ហានិភ្យ័ឥណទាន តែលលរៀរច្ំលឡើងលែើម្បបី្គ្រប់្គ្ងហានិភ្យ័សកម្មភាពប្រែិរែតិ
ការររស់សាខា។ នីែិវធិ្ីថ្នការកំណែ់ហានិភ្យ័ ការតម្ដាន ការលប្រើប្បាស់ និងការប្ែួែពិនិែយ ប្ែូវបានប្គ្រប់្គ្ លដាយកម្មវធិ្ី
ឥណទានតែលរលងកើែតផនការសប្ម្គរផ់លិែផលជាក់ោក ់ឬតម្ផលរប័្ែ  (“portfolio”) លដាយរមួ្រញ្ចូ លទីផារលគាលលៅ 
រយៈលពល និងលកខខ្ណឌ  ការលរៀរច្ំឯកសារ និងយនតការតែលផលិផលឥណទានប្ែូវបានផតល់ និងវាស់តវង។ 
 
(គ្)  លគាលការណ៍ការងយចុ្ោះែថ្ម្ល (ការខាែឥណទានរពំឹងទុក) 

សាខាទទួលសាគ ល់សំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែរង ់ ច្ំលពាោះ ECL ថ្នឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុតែលម្និបានវាស់តវង
តម្ FVTPL ែូច្ខាងលប្កាម្៖ 
 ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុជាឧរករណ៍រំណុល និង 
 កិច្ចសនាផតល់ឥណទាន និងកិច្ចសនាធានាតផនកហិរញ្ា វែថុតែលបានលច្ញផាយ 

ម្និម្គនខាែពីការងយចុ្ោះែថ្ម្លប្ែូវបានទទួលសាគ ល់ ច្ំលពាោះការវនិិលោគ្ម្ូលធ្នលទ។ 
 ការវាស់តវងសំវធិានធ្នសប្ម្គរ់ការខាែឥណទានរពំឹងទុក លប្កាម្វធិ្ីសា្សតរីែំណាកក់ាលររស់ CIFRS 9 គ្ឺ
លែើម្បទីទួលសាគ ល់សំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែឥណទានរពំឹងទុកលពញម្យួអាយុកាល ច្ំលពាោះឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុតែលម្គន
កំលណើ នហានិភ្័យឥណទានជាសារវនត ចារត់ងំពីការទទួលសាគ ល់លលើកែំរូង ឬឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុតែលម្គនការងយចុ្ោះ
ែថ្ម្លឥណទាន  នាកាលររលិច្ឆទរាយការណ៍។    ឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុតែលម្និទានម់្គនការងយចុ្ោះែថ្ម្លគ្ួរឱ្យកែស់ម្គគ ល់កនុង
ហានិភ្យ័ឥណទាន នឹងប្ែូវបានទទួលសាគ ល់កនុងសំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែឥណទានរពំឹងទុក១២តខ្។ 
 លប្កាម្វធិ្ីសា្សតរីែំណាកក់ាល ឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុប្ែូវបានតរងតច្កជារីែំណាកក់ាល អាប្ស័យលៅតម្រតប្ម្  
រប្ម្ួលតែលពាកព់ន័ធ លៅកនុងហានិភ្យ័ឥណទាន។  
 
 ែំណាកក់ាលទ១ី រមួ្ម្គនឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុតែលម្និម្គនកំលណើ នហានិភ្យ័ឥណទានជាសារវនត ចារត់ងំពីការ

ទទួលសាគ ល់លលើកែំរូង និងម្និម្គនការងយចុ្ោះែថ្ម្លឥណទាននាកាលររលិច្ឆទរាយការណ៍។ ច្ំលពាោះប្ទពយសកម្ម
ទាងំលនោះ ប្ែូវបានទទួលសាគ ល់កនុងសំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែឥណទានរពំឹងទុក១២តខ្។ 

 
 ែំណាកក់ាលទី២ រមួ្ម្គនឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុតែលម្គនកំលណើ នហានិភ្យ័ឥណទានជាសារវនត ចារត់ងំពីការ

ទទួលសាគ ល់លលើកែំរូង រ ុតនតម្និម្គនភ្ស័តុតងជាកត់សតងរង្ហា ញថាម្គនការងយចុ្ោះែថ្ម្ល។ ច្ំលពាោះប្ទពយសកម្មទាងំ
លនោះ ប្ែូវបានទទួលសាគ ល់កនុងសំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែឥណទានរពំឹងទុកលពញម្យួអាយុកាល។ 
 

 ែំណាកក់ាលទី៣ រមួ្ម្គនឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុតែលម្គនភ្ស័តុតងជាកត់សតងរង្ហា ញថាម្គនការងយចុ្ោះែថ្ម្ល នា
កាលររលិច្ឆទរាយការណ៍។ ច្ំលពាោះប្ទពយសកម្មទាងំលនោះ ប្ែូវបានទទួលសាគ ល់កនុងសំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែរង់
ឥណទានរពំឹងទុកលពញម្យួអាយុកាល។ 

  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត) 
(គ្)  លគាលការណ៍ការងយចុ្ោះែថ្ម្ល (ការខាែឥណទានរពំឹងទុក) (ែ) 
 ការទិញប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុតែលម្គនការងយចុ្ោះែថ្ម្លឥណទាន ឬ ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុតែលម្គនការងយចុ្ោះ
ែថ្ម្លឥណទានពីែំរូង គ្ឺជាប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុទាងំឡាយណាតែលម្គនការងយចុ្ោះែថ្ម្លឥណទានចារត់ងំពីការទទួល
សាគ ល់លលើកែំរូង។ សំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែរងឥ់ណទានរពំឹងទុក តែងតែប្ែូវបានវាស់តវងតម្ម្ូលដាឋ នលពញម្យួអាយុ
កាល (ែំណាកក់ាលទី ៣)។ 
 សាខាលប្រើប្បាស់ពែ័ម៌្គនអំពីច្ំនួនថ្ងៃផុែកំណែ ់ (DPD) និងច្ំណាែថ់ាន ករ់រស់ NBC សប្ម្គរ់លកខណៈវនិិច្ឆយ័
កំណែែ់ំណាក់កាល់។ សាខាក៏បានរញ្ចូ លផងតែរនូវការដាកព់ិនេុឥណទាន ឬសម្គសធាែុនាលពលអនាគ្ែ លៅលពលតែល
ពែ័ម៌្គនលនាោះម្គនភាពរចួ្រាល់ សប្ម្គរដ់ាករ់ញ្ចូ ល។ លៅលពលអនុវែតប្រពន័ធដាកព់ិនេុឥណទាន ប្រសិនលរើកប្ម្ែិហានិភ្យ័
ធាល កចុ់្ោះពីរច្ំណុច្ ឬលប្ច្ើនជាងលនោះ លធ្ៀរនឹងកប្ម្ែិហានិភ្យ័ឥណទាននាលពលែំរូង លនាោះគ្ណនីលនាោះប្ែូវបានចាែថ់ាន ក់
លប្កាម្ែំណាកក់ាលទ២ី។ 
 
ហាវ សីុលីធី្រយៈលពលតវង (លលើសពីម្យួឆ្ន )ំ 
 

ដ្ាំណាក់កាល សាថ នភាេហានិភ្័យឥណទាន ចាំណាត់ថាន ក់ DPD 
សញ្ហញ ណេីការមិន
សងប្បាក់ 

១ ម្និម្គនកំលណើ នហានិភ្យ័ឥណទានជាសារវនត ធ្ម្មត ០ ≤ DPD < ៣០ ែំលណើ រការ 
២ ម្គនកំលណើ នហានិភ្យ័ឥណទានជាសារវនត ឃ្ល លំម្ើល ៣០ ≤ DPD < ៩០ លប្កាម្ែំលណើ រការ 

៣ ប្ទពយសកម្មម្គនការងយចុ្ោះែថ្ម្លឥណទាន 
លប្កាម្សតងដ់ារ ៩០ ≤ DPD < ១៨០ 

ម្និែំលណើ រការ សងេយ័ ១៨០ ≤ DPD < ៣៦០ 
បាែរ់ង ់ DPD ≥ ៣៦០ 

 
ហាវ សីុលីធី្រយៈលពលខ្លី (ម្យួឆ្ន  ំឬែិច្ជាង) 
 

ដ្ាំណាក់កាល សាថ នភាេហានិភ្័យឥណទាន ចាំណាត់ថាន ក់ DPD 
សញ្ហញ ណេីការមិន
សងប្បាក់ 

១ ម្និម្គនកំលណើ នហានិភ្យ័ឥណទានជាសារវនត ធ្ម្មត ០ ≤ DPD ≤ ១៤ ែំលណើ រការ 
២ ម្គនកំលណើ នហានិភ្យ័ឥណទានជាសារវនត ឃ្ល លំម្ើល ១៥ ≤ DPD ≤ ៣០ លប្កាម្ែំលណើ រការ 

៣ ប្ទពយសកម្មម្គនការងយចុ្ោះែថ្ម្លឥណទាន 
លប្កាម្សតងដ់ារ ៣១ ≤ DPD ≤ ៦០ 

ម្និែំលណើ រការ សងេយ័ ៦១ ≤ DPD ≤ ៩០ 
បាែរ់ង ់ DPD ≥ ៩១ 

 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត) 
(គ្)  លគាលការណ៍ការងយចុ្ោះែថ្ម្ល (ការខាែឥណទានរពំឹងទុក) (ែ) 
 ការវនិិច្ឆយ័និងការសនមែសំខាន់ៗ តែលសាខាបានអនុវែតលៅតម្ែប្ម្ូវការនានាររស់សតងដ់ារ កនុងការវាស់តវងសំ
វធិានធ្ន ម្គនែូច្ខាងលប្កាម្៖ 
 
(i) កំលណើ នហានិភ្័យឥណទានជាសារវនត - significant increase in credit risk (‘SICR’) 
 ការបា នស់ាម ន SICR គ្ឺជាការវភិាគ្ពហុកតត  និងការវភិាគ្ជារមួ្ អាប្ស័យលៅលលើការរមួ្រញ្ចូ លគាន រវាងពែ័ម៌្គន
តផនកររមិ្គណ និង/ឬ គុ្ណភាព។ លែើម្បកីំណែថ់ាលែើហានិភ្យ័ថ្នការម្និសងប្បាកច់្ំលពាោះឥណទាន/ហិរញ្ារបទានម្យួ បាន
លកើនលឡើងគ្ួរឱ្យកែស់ម្គគ ល់ឬលទចារត់ងំពីការទទួលសាគ ល់លលើកែំរូងម្ក លគ្យកហានិភ្័យថ្នការម្និសងប្បាកន់ាលពល
រច្ចុរបនននាកាលររលិច្ឆទរាយការណ៍ លប្រៀរលធ្ៀរជាម្យួនឹងហានិភ្យ័ថ្នការម្និសងប្បាកន់ាលពលទទួលសាគ ល់លលើកែំរូង។ 
 សាខាចាែទុ់កថាកំលណើ នហានិភ្័យជាសារវនត កនុងហានិភ្័យឥណទាន លកើែលឡើងម្និលលើសលពលតែលប្ទពយ
សកម្មផុែកំណែ់សងលលើសពី៣០ថ្ងៃ ឬលសមើនឹង៣០ថ្ងៃ ច្ំលពាោះហាវ សីុលីធ្ីរយៈលពលតវង និងផុែកំណែស់ងលលើសពី១៥ថ្ងៃ ឬ
លសមើនឹង១៥ថ្ងៃ ច្ំលពាោះហាវ សីុលីធ្ីរយៈលពលខ្លី។ ច្ំនួនថ្ងៃផុែកំណែ់ប្ែូវបានកំណែល់ដាយរារច់្ំនួនថ្ងៃ ចារ់តងំពីកាលររលិច្ឆទ
ផុែកំណែែ់ំរូងរំផុែ តែលទាកទ់ិននឹងការម្និបានទទួលការទូទាែស់ងប្បាកល់ពញលលញ។ កាលររលិច្ឆទផុែកំណែប់្ែូវ
បានកំណែល់ដាយម្និគ្ិែលៅលលើរយៈលពលអនុលប្គាោះណាម្យួ តែលអនកខ្ចីប្បាកអ់ាច្ទទួលបានលទ។ 
 
(ii) និយម្នយ័ថ្នការម្និសងប្បាក ់និងការងយចុ្ោះែថ្ម្លឥណទាន 
 សាខាកំណែន់ិយម្នយ័ថ្នឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុម្យួ សថិែកនុងច្ំណាែថ់ាន កម់្និសងប្បាក់ និងម្គនការងយចុ្ោះែថ្ម្ល
ឥណទាន លៅលពលតែលឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុលនាោះប្សរលៅតម្លកខណៈវនិិច្ឆយ័ណាម្យួ កនុងច្ំលណាម្លកខណៈវនិិច្ឆយ័ែូច្
ខាងលប្កាម្៖ 
 
 អនកខ្ចីប្បាកម់្និទំនងជាម្គនលទធភាពរំលពញកាែពវកិច្ចសងរំណុលឱ្យសាខាទាងំប្សុង លដាយសាខាម្និម្គន 

ជលប្ម្ើសលផេងច្លំពាោះវធិានការនានា ែូច្ជា ការលកប់្ទពយរញ្ញច ំលច្ញ (ប្រសិនលរើម្គនកានក់ារ)់ ឬ 
 លៅលពលតែលច្ំនួនប្បាកជ់ំពាកប់ានផុែកំណែ់សង ឬច្ំនួនទឹកប្បាកត់ែលលៅម្និទានទូ់ទាែ់ លលើសពីកប្ម្ែិ

តែលបានអនុម្ែ័ លលើសពី៩០ថ្ងៃ ឬលសមើនឹង៩០ថ្ងៃ ច្ំលពាោះហាវ សីុលីធ្ីរយៈលពលតវង ឬលលើសពី៣១ថ្ងៃ ឬលសមើនឹង៣១
ថ្ងៃ ច្ំលពាោះហាវ សីុលីធ្ីរយៈលពលខ្លី លនាោះការរង្ហា ញអំពីច្ំណុច្លខ្ាយថ្នឥណទាន ប្ែូវបានទម្គល កច់្ំណាែថ់ាន កល់ៅ
កនុងច្ំណាែថ់ាន ក ់ហានិភ្យ័ខ្ពស់តែលម្គនការងយចុ្ោះែថ្ម្ល ឬ 

 លៅលពលតែលឥណទានប្ែូវបានចាែថ់ាន កជ់ាឥណទានតែលប្ែូវលរៀរច្ំលឡើងវញិ និងឥណទានតែលកំណែ់កាល
វភិាគ្សងប្បាកល់ឡើងវញិ។ ការលរៀរច្ំហាវ សីុលីធ្ីឥណទានលឡើងវញិ និងការកំណែ់កាលវភិាគ្ឥណទានសង
ប្បាកល់ឡើងវញិ      គ្ឺពាកព់ន័ធនឹងការតកតប្រជាសារវនតតែលបានលធ្វើលឡើងច្ំលពាោះលកខខ្ណឌ សងប្បាកល់ែើម្ែំរូងថ្ន
ហាវ សីុលីធ្ីឥណទាន លោងលៅតម្កំលណើ នហានិភ្យ័ឥណទានជាសារវនតររស់អនកជារក់ាែពវកិច្ច/ភាគ្ីថ្ែគូ្។ 
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កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត) 
(គ្)  លគាលការណ៍ការងយចុ្ោះែថ្ម្ល (ការខាែឥណទានរពំឹងទុក) (ែ) 
(ii) និយម្នយ័ថ្នការម្និសងប្បាក ់និងការងយចុ្ោះែថ្ម្លឥណទាន (ែ) 
 កនុងករណីតែលអនកជារក់ាែពវកិច្ច/ភាគ្ីថ្ែគូ្ម្គនឥណទានលប្ច្ើនជាម្យួសាខា លហើយម្គនការអនុវែតកាែពវកិច្ចការ

សងប្បាកគ់ាន លៅវញិលៅម្ក (cross default) លនាោះែប្ម្ូវឱ្យម្គនការបា នស់ាម នសំវធិានធ្ន លប្កាម្ការម្និសងប្បាក់
ថ្នកាែពវកិច្ចរំណុលម្យួ តែលលធ្វើឱ្យម្គនការម្និសងប្បាកថ់្នកាែពវកិច្ចរំណុលម្យួលផេងលទៀែ (ការម្និសង
ប្បាកឆ់លងគាន )។    កនុងករណីម្និម្គនឃ្ល តែលតច្ងពីសិទធិលែើម្បទីាម្ទារការទូទាែស់ង   លនាោះការវាយែថ្ម្លសំវធិាន
ធ្ន ចាបំាច្ប់្ែូវលធ្វើលឡើងច្ំលពាោះឥណទានកនុងកប្ម្ែិឯកែតជនជំនួសឱ្យកប្ម្ែិអនកជារក់ាែពវកិច្ច/ភាគ្ីថ្ែគូ្ជារមួ្។ 

 គ្ណនីតែលប្ែូវជប្ម្ោះលច្ញពីរញ្ជ ី។ 
 

(iii) ការវាស់តវង (ECL - លទធផល  វធិ្ីសា្សតកនុងការសនមែ និងការបា នស់ាម ន) 
ECL ប្ែូវបានវាស់តវងតម្ម្ូលដាឋ ន ១២តខ្ ឬតម្ម្ូលដាឋ នលពញម្យួអាយុកាល     អាប្ស័យលៅតម្កំលណើ ន   

ហានិភ្យ័ឥណទានជាសារវនតតែលបានលកើែលឡើង ចារត់ងំពីការទទួលសាគ ល់លលើកែំរូង ឬប្រសិនលរើប្ទពយសកម្មម្យួប្ែូវ
បានចាែទុ់កថាម្គនការងយចុ្ោះែថ្ម្លឥណទាន។ ECL ប្ែូវបានវាយែថ្ម្ល និងវាស់តវងតម្ម្ូលដាឋ នប្រម្ូលផតុ ំ និងម្ូលដាឋ ន
រុគ្គល។ 

ច្ំលពាោះការវាយែថ្ម្លជាលកខណៈប្រម្ូលផតុ ំ សំវធិានធ្ន ECL ប្ែូវបានកំណែល់ដាយលធ្វើការបា នស់ាម ន PD, LGD 
និង EAD សប្ម្គរត់ខ្រនាេ រក់នុងអនាគ្ែ និងសប្ម្គរត់ផនករមួ្។ ធាែុទាងំរីលនោះប្ែូវបានគុ្ណរញ្ចូ លគាន លែើម្បគី្ណនារក ECL 
សប្ម្គរឆ់្ន នំីម្យួៗកនុងលពលអនាគ្ែ តែលរនាេ រម់្កវាប្ែូវបានលធ្វើអរបហារប្ែឡរល់ៅវញិនាកាលររលិច្ឆទរាយការណ៍    និង
ប្ែូវបានរូករញ្ចូ លគាន វញិ។ អប្តអរបហារតែលប្ែូវបានលប្រើកនុងការគ្ណនា ECL គ្ឺជាអប្តការប្បាកម់្គនប្រសិទធភាពែំរូង 
ឬអប្តតែលប្រហាកប់្រតហល។ 

ច្ំលពាោះការវាយែថ្ម្លជាលកខណៈរុគ្គល សំវធិានធ្ន ECL ប្ែូវបានកំណែល់ដាយលធ្វើការលប្រៀរលធ្ៀរហានិភ្យ័តែល
លៅម្និទានទូ់ទាែ ់ជាម្យួនឹងែថ្ម្លរច្ចុរបននថ្នលំហូរសាច្ប់្បាក ់តែលរពំឹងថាប្ែូវទទួលពីអនកខ្ចីប្បាក។់ 
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កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត) 
(គ្)  លគាលការណ៍ការងយចុ្ោះែថ្ម្ល (ការខាែឥណទានរពំឹងទុក) (ែ) 
(iii) ការវាស់តវង (ECL - លទធផល  វធិ្ីសា្សតកនុងការសនមែ និងការបា នស់ាម ន) (ែ) 

ប្រូបារថ្នការមិ្នសងប្បាក ់(Probability of Default - PD) 
PD គ្ឺជាលទធភាពតែលអែិងិជនម្គន កម់្និសងប្បាកច់្ំលពាោះកាែពវកិច្ចហិរញ្ា វែថុររស់ខ្លួន កនុងរយៈលពល១២តខ្

រនាេ រ ់(PD១២តខ្) ឬកនុងរយៈលពលលពញម្យួអាយុកាលតែលលៅសល់ (PD លពញម្យួអាយុកាល) ររស់កាែពវកិច្ចលនាោះ។ 
PD១២តខ្ និង PD លពញម្យួអាយុកាល គ្ឺជាប្រូបាររពំឹងទុកថ្នច្ំណុច្លពលថ្នការម្និសងប្បាក ់កនុងរយៈលពល

១២តខ្រនាេ រ ់និងរយៈលពលលពញម្យួអាយុកាលតែលលៅសល់ថ្នឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុ លដាយតផអកលៅលលើលកខខ្ណឌ នានាតែល
ម្គននាកាលររលិច្ឆទរាយការណ៍ និងលកខខ្ណឌ លសែឋកិច្ចនាលពលអនាគ្ែ តែលរ ោះពាល់ែល់ហានិភ្័យឥណទាន។ 

PD ប្ែូវបានទាញយកម្កលដាយលប្រើអប្តម្និសងប្បាកក់នុងលពលកនលងម្ក លដាយលធ្វើនិយែ័កម្មលៅតម្ពែ័ម៌្គននា
លពលអនាគ្ែ និងឆលុោះរញ្ញច ំងពីសម្គសធាែុថ្ន portfolio កនុងលពលរច្ចុរបនន និងទិនននយ័ទីផារ។ គ្ំរតូផនកសថិែិប្ែូវបានលប្រើ
ប្បាស់ លែើម្បវីភិាគ្ទិនននយ័តែលបានប្រម្ូល និងរលងកើែការបា ន់សាម នសប្ម្គរ១់២តខ្រនាេ រ ់ និងអាយុកាល PD តែលលៅ
សល់ថ្នច្ំនួនហានិភ្័យ និងវធិ្ីតែលលគ្រពំឹងថាគ្ំរទូាងំលនោះលធ្វើឱ្យតប្រប្រួល លដាយសារការកនលងផុែលៅថ្នលពលលវោ។ 

Portfolio ទាងំឡាយណាតែលម្និម្គនទិនននយ័ម្និសងប្បាកប់្គ្រប់្គាន ់លនាោះលគ្លប្រើប្បាស់ Proxy PDs នាលពល
អនាគ្ែ។ 
 

ហានិភ្យ័ថ្នការមិ្នសងប្បាក់ (Exposure at Default - EAD) 
EAD គ្ឺជាហានិភ្យ័រពំឹងទុកច្ំលពាោះប្ពឹែតិការណ៍ថ្នការម្និសងប្បាក។់ សាខាបានទាញយក EAD ពីហានិភ្យ័

នាលពលរច្ចុរបនន ច្ំលពាោះភាគ្ីថ្ែគូ្ និងរតប្ម្រប្ម្ួលតែលម្គនសកាត នុពលច្ំលពាោះច្ំនួនទឹកប្បាករ់ច្ចុរបនន តែលប្ែូវបានអនុញ្ញា ែ
កនុងកិច្ចសនា និងលកើែលឡើងពីការែករលំស់។ EAD ថ្នប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុម្យួគ្ឺជាែថ្ម្លលោងែុលររស់វា នាច្ំណុច្លពល
ម្និសងប្បាក។់ ច្ំលពាោះកិច្ចសនាផតល់ឥណទាន EADs គ្ឺជាច្ំនួននាលពលអនាគ្ែតែលម្គនសកាត នុពល តែលអាច្ប្ែូវបាន
ែកលប្កាម្កិច្ចសនា តែលប្ែូវបានបា ន់សាម នលដាយតផអកលៅលលើការអលងកែកនុងលពលកនលងម្ក និងការពាករលពលអនាគ្ែ។  
ច្ំលពាោះប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុខ្លោះលទៀែ EAD ប្ែូវបានកំណែល់ដាយលធ្វើគ្ំរថូ្នលទធផលហានិភ្យ័តែលអាច្លកើែម្គនលឡើង លៅ
ច្ំណុច្លពលលវោលផេងៗ លដាយលប្រើលសណារយី ូ និងវធិ្ីសា្សតសថិែិ។ 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត) 
(គ្)  លគាលការណ៍ការងយចុ្ោះែថ្ម្ល (ការខាែឥណទានរពំឹងទុក) (ែ) 
(iii) ការវាស់តវង (ECL - លទធផល  វធិ្ីសា្សតកនុងការសនមែ និងការបា នស់ាម ន) (ែ) 

ការខាែរងល់ៅលពលតែលមិ្នម្គនការសងប្បាក ់(Loss Given Default - LGD) 
LGD គ្ឺជាទំហំតែលទំនងជាម្គនការខាែរង់ ប្រសិនលរើម្គនការម្និសងប្បាក។់ សាខាបា នស់ាម នបា រា តម្ ប្ែ 

LGD លដាយតផអកលៅលលើអប្តតែលអាច្ប្រម្ូលប្បាកប់ានម្កវញិកនុងលពលកនលងម្ក លធ្ៀរនឹងភាគ្ីថ្ែគូ្តែលម្និសងប្បាក។់ 
គ្ំរ ូLGD ពិចារណាលៅលលើរច្នាសម្ពន័ធ ប្ទពយរញ្ញច ំ អែីែភាពថ្នសំណង អាជីវកម្មររស់ភាគ្ីថ្ែគូ្ និងែថ្ម្លតែលអាច្ប្រម្ូល
បានពីប្ទពយរញ្ញច ំ តែលជាតផនកថ្នប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ។ ច្ំលពាោះឥណទានតែលប្ែូវបានធានាលដាយអច្លនប្ទពយ អនុបាែ 
LTV គ្ឺជាបា រា តម្ ប្ែសំខានក់នុងការកំណែ ់LGD។      ការបា នស់ាម ន LGD   ប្ែូវបានគ្ណនាលឡើងវញិច្ំលពាោះលសណារយី ូ
លសែធកិច្ចតែលម្គនលកខណៈខុ្សៗគាន តផនកលសែឋកិច្ច និងច្ំលពាោះការផតល់ប្បាកក់ម្ចតីផនកអច្លនប្ទពយលែើម្បឆីលុោះរញ្ញច ំងពីលទធភាព
ថ្នការតប្រប្រួលែថ្ម្លប្ទពយសម្បែតលិនាោះ។ វាប្ែូវបានគ្ណនាតម្ម្ូលដាឋ នលំហូរសាច្ប់្បាកអ់របហារ លដាយលប្រើអប្តការប្បាក់
ម្គនប្រសិទធភាព ជាកតត អរបហារ។  

ច្ំលពាោះ portfolio តែលម្និម្គនទិនននយ័ម្និសងប្បាកប់្គ្រប់្គាន ់Proxy LGD ប្ែូវបានលប្រើប្បាស់។ 
ការសនមែតែលជាម្ូលដាឋ នសប្ម្គរក់ារគ្ណនា ECL ប្ែូវបានតម្ដាន និងប្ែួែពិនិែយជារនតរនាេ រ។់ ម្និម្គន

ការតប្រប្រួលជាសារវនតណាម្យួច្ំលពាោះវធិ្ីសា្សតថ្នការបា ន់សាម ន ឬការសនមែជាក់ោក់ណាម្យួ ប្ែូវបានលធ្វើលឡើងកនុង
ការយិររលិច្ឆទរាយការណ៍លនោះលទ។ 
 
(iv) ពែ័ម៌្គននាលពលអនាគ្ែតែលប្ែូវបានរញ្ចូ លលៅកនុងគ្ំរ ូECL  

ការគ្ណនា ECL ប្ែូវបានរញ្ចូ លនូវពែ័ម៌្គននាលពលអនាគ្ែ។ ពែ័ម៌្គនពីប្រភ្ពខាងលប្ៅតែលប្ែូវបាន
ពិចារណា រមួ្ម្គន ទិនននយ័តផនកលសែឋកិច្ច និងការពាករ តែលប្ែវូបានលច្ញផាយលដាយអងគភាពនានាររស់រដាឋ ភ្បិាល និង
អាជ្ាធ្រររូិយវែថុ លៅកនុងប្រលទសតែលសាខាបានលធ្វើប្រែិរែតិការ អងគការអនតរជាែិលផេងៗ ែូច្ជា ម្ូលនិធ្ិររូិយវែថុអនតរជាែិ  
និងវស័ិយឯកជនតែលបានលប្ជើសលរ ើស កែូ៏ច្ជា អនកពាករតែលម្គនវជិាជ ជីវៈ ជាលែើម្។ 

សាខាបានកំណែ ់ និងបានច្ងប្កងឯកសារសំខាន់ៗ ថ្នហានិភ្យ័ឥណទាន និងការខាែឥណទានសប្ម្គរ ់
portfolio នីម្យួៗថ្នឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុ លោងលៅតម្ប្រលទសនីម្យួៗ និងតម្រយៈការលប្រើប្បាស់ការវភិាគ្ទិនននយ័កនុងប្គា
កនលងម្ក បានបា ន់សាម នទំនាកទ់ំនងរវាងធាែុអលងរថ្នម្គ ប្កលូសែឋកិច្ច និងហានិភ្័យឥណទាន និងការខាែឥណទាន។ 

កនុងការពិចារណាអំពីផលរ ោះពាល់ថ្នជម្ៃឆឺលង កូវែី-១៩ ច្ំលពាោះឥណទាន និងរុលរប្រទានររស់សាខា គ្ណៈ
ប្គ្រប់្គ្ងលធ្វើរច្ចុរបននភាពជារនតរនាេ រ ់ ច្ំលពាោះធាែុអលងរថ្នម្គ ប្កូលសែឋកិច្ចប្រចាឆំ្ន  ំ លែើម្បឆីលុោះរញ្ញច ំងពីលកខខ្ណឌ លសែឋកិច្ចនា
លពលរច្ចុរបនន កនុងគ្ំរនូាលពលអនាគ្ែររស់ប្កុម្ហ ុន។ សប្ម្គរ់ែំណាច្ឆ់្ន ថំ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងបានលធ្វើ
រច្ចុរបននភាពលលើធាែុអលងរថ្នម្គ ប្កូលសែឋកិច្ចចុ្ងលប្កាយរំផុែតែលម្គន រហូែែល់ថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១។ គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ង
លជឿជាកថ់ាការតកែប្ម្ូវលនោះ បានឆលុោះរញ្ញច ំងពីលកខខ្ណឌ លសែឋកិច្ចចុ្ងលប្កាយរំផុែលហើយ។ ការរនតរកីរាលដាលថ្នជម្ៃ ឺកូវែី-១៩ 
កប៏ានរណាត លឱ្យម្គនភាពម្និប្បាកែប្រជាច្ំលពាោះររោិកាសលសែឋកិច្ច តែលអាច្រណាត លឱ្យច្ំណាយការងយចុ្ោះែថ្ម្ល  
ឥណទានម្គនការលកើនលឡើងខ្ពស់ជាងម្ុន។ ែូច្លនោះ គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងបានតកសប្ម្ួលភាគ្រយថ្នប្រូបារតែលបានងលឹង លៅកនុង
ប្រូបារថ្នការម្និសងប្បាក ់ (“PD”) នាលពលអនាគ្ែតែលបានងលឹង លែើម្បផីតល់នូវទម្ៃនធ់្ៃនជ់ាងម្ុនច្ំលពាោះលសណារយី ូម្ធ្យម្  
និងទម្ៃនប់្សាលជាងម្ុនច្ំលពាោះលសណារយី ូលអម្ធ្យម្ លដាយលប្រើពែ័ម៌្គនតែលសម្លហែុផល និងម្គនការគាបំ្ទ។ 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត) 
(គ្)  លគាលការណ៍ការងយចុ្ោះែថ្ម្ល (ការខាែឥណទានរពំឹងទុក) (ែ) 
(iv) ពែ័ម៌្គននាលពលអនាគ្ែតែលប្ែូវបានរញ្ចូ លលៅកនុងគ្ំរ ូECL (ែ) 

ជាម្យួនឹងការពាករតផនកលសែឋកិច្ច ការលធ្វើគ្លប្ម្គង និងលទធភាពតែលអាច្លកើែម្គនលឡើងនានា គ្ឺប្រឈម្នឹងភាព
ម្និច្ាស់ោស់ពាកព់ន័ធកនុងកប្ម្ែិខ្ពស់ ែូច្លនោះ លទធផលជាកត់សតងអាច្ម្គនភាពខុ្សគាន ជាសារវនតពីការលធ្វើគ្លប្ម្គងទាងំ
លនោះ។ សាខាពិចារណាលៅលលើការពាករទាងំលនោះ លែើម្បរីង្ហា ញពីការបា ន់សាម នលអរំផុែលៅលលើលទធភាពតែលអាច្លកើែម្គន
លឡើង និងជាែំណាងសម្ប្សរច្ំលពាោះលសណារយី ូនានាតែលអាច្លកើែម្គនលឡើង។ ការងលឹងលសណារយី ូ ច្ំនួនលសណារយី ូ និង
ភាពពាកព់ន័ធររស់វា ប្ែូវបានវាយែថ្ម្លពីម្យួប្គាលៅម្យួប្គា។ 

 
ការសនមែធាែុអលងរថ្នម្គ ប្កូលសែឋកិច្ច 
ការងលឹងតែលប្ែូវបានកំណែច់្ំលពាោះលសណារយី ូលសែឋកិច្ចនីម្យួៗ គ្ិែប្ែឹម្ថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងថ្ងៃទី៣១ 

តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ ម្គនែូច្ខាងលប្កាម្៖ 

 
លអមធយម  មធយម 

លៅថ្ងៃទ៣ី១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ %  % 
ការងលឹងប្រូបារលសណារយី ូ ១០%  ៩០% 
 

 
លអមធយម  មធយម 

លៅថ្ងៃទ៣ី១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ %  % 
ការងលឹងប្រូបារលសណារយី ូ ១៥%  ៨៥% 
 

ការវភិាគ្ភាពតប្រប្រួល (Sensitivity analysis) 
សាខាបានអនុវែតការវភិាគ្ភាពតប្រប្រួល ECL ច្ំលពាោះឥណទាន រុលរប្រទាន និងហិរញ្ារបទាន លដាយតផអកលៅលលើ

ការតប្រប្រួលធាែុអលងរថ្នម្គ ប្កូលសែឋកិច្ចសំខាន់ៗ ។ កតត ភាពតប្រប្រួលនានាតែលបានលប្រើប្បាស់ គ្ឺជាការសនមែតែលតផអកលៅ
លលើការផ្ទល ស់រតូរតែលប្សរគាន ម្យួ លៅកនុងធាែុអលងរសំខាន់ៗ  លែើម្បបីា នស់ាម នពីផលរ ោះពាល់ច្ំលពាោះ ECL ររស់សាខា។ 

ការវភិាគ្ប្ែូវបានកំណែត់ផអកលៅតម្រតប្ម្រប្ម្ួលជាម្ធ្យម្កនុងរយៈលពលរីឆ្ន ចុំ្ងលប្កាយ ថ្នផលិែផលកនុងប្សុក
សររុ ពីឆ្ន ២ំ០១៩ ែល់ឆ្ន ២ំ០២១ តែលម្គនការតប្រប្រួលច្ំនួន ១%។ 

តរាងខាងលប្កាម្លនោះរង្ហា ញពីផលរ ោះពាល់ររស់ ECL ច្ំលពាោះការតប្រប្រួលធាែុអលងរសំខាន់ៗ តែលបានលប្រើ
ប្បាស់ ទនេឹម្នឹងលពលតែលធាែុអលងរលផេងៗលទៀែ លៅរកាភាពលែើម្ែតែល៖ 
 

 
ការតប្រប្រលួ 

GDP +/-១% 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

71 

៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត) 
(គ្)  លគាលការណ៍ការងយចុ្ោះែថ្ម្ល (ការខាែឥណទានរពំឹងទុក) (ែ) 
(iv) ពែ័ម៌្គននាលពលអនាគ្ែតែលប្ែូវបានរញ្ចូ លលៅកនុងគ្ំរ ូECL (ែ) 

ការវភិាគ្ភាពតប្រប្រួល (Sensitivity analysis) (ែ) 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
ែំហយ ECL សររុ ចំ្លពាោះការតប្រប្រួលវជិជម្គនថ្ន  

ធាែុអលងរសំខាន់ៗ  (១០២.៣៣៦)  (៤១៦.៩១៧)  (៤៩.០២៦)  (១៩៨.៣១០) 
កំលណើ ន ECL សររុ ចំ្លពាោះការតប្រប្រួលអវជិជម្គនថ្ន

ធាែុអលងរសំខាន់ៗ  ១៧១.៩៨២  ៧០០.៦៥៥  ៩៨.៥៣០  ៣៩៨.៥៥៤ 
 
(v) ការដាកហ់ានិភ្័យជាប្កុម្ ច្ំលពាោះ ECL តែលប្ែូវបានវាស់តវងតម្ម្ូលដាឋ នប្រម្ូលផតុ ំ 

ច្ំលពាោះសំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែឥណទានរពំឹងទុក តែលយកគ្ំរតូម្ម្ូលដាឋ នប្រម្ូលផតុ ំ ការប្រម្ូលផតុ  ំ         
ហានិភ្យ័ប្ែូវបានលធ្វើលឡើងតម្ម្ូលដាឋ នថ្នលកខណៈហានិភ្័យជារមួ្ ការលធ្វើតររលនោះហានិភ្យ័តែលសថិែលៅកនុងប្កុម្តែម្យួគ្ឺ
ម្គនភាពែូច្គាន ។ 

កនុងការដាកជ់ាប្កុម្ ែប្ម្ូវឱ្យម្គនពែ័ម៌្គនប្គ្រប់្គានស់ប្ម្គរប់្កុម្ លែើម្បអីាច្ប្រម្ូលសថិែិបាន។ ប្រសិនលរើម្និម្គន
ពែ័ម៌្គនថ្ផេកនុងប្គ្រប់្គានល់ទ លនាោះសាខាបានពិចារណាលៅលលើទិនននយ័លគាលខាងកនុង/ខាងលប្ៅរតនថម្ លែើម្បលីប្រើប្បាស់សប្ម្គរ់
ការលធ្វើគ្ំរ។ូ 

ភាពសម្ប្សរកនុងការដាក់ជាប្កុម្ ប្ែូវបានតម្ដាន និងប្ែួែពិនិែយ តម្ម្ូលដាឋ នប្រចាកំារយិររលិច្ឆទ លដាយតផនក
ហានិភ្យ័ឥណទាន។ 
 
(vi) លគាលការណ៍ជប្ម្ោះលច្ញពីរញ្ជ ី 

ឥណទាន និងរុលរប្រទានប្ែូវបានជប្ម្ោះលច្ញពីរញ្ជ ី (ម្យួតផនក ឬទាងំប្សុង) លៅលពលម្និម្គនការរពំឹងទុកថាអាច្ 
ប្រម្ូលបានប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុលនាោះបានម្កវញិទាងំប្សុង ឬម្យួតផនកណាម្យួ។ លនោះគ្ឺជាករណីទូលៅ លៅលពលសាខា
កំណែថ់ា អនកខ្ចីពុំម្គនប្ទពយសកម្ម ឬប្រភ្ពច្ំណូលណាម្យួតែលអាច្រលងកើែលំហូរសាច្ប់្បាកប់្គ្រប់្គាន ់លែើម្បទូីទាែស់ងនូវ
ច្ំនួនតែលប្ែូវជប្ម្ោះលច្ញពីរញ្ជ ី។ ការវាយែថ្ម្លលនោះ ប្ែូវបានអនុវែតច្ំលពាោះកប្ម្ែិប្ទពយសកម្មនីម្យួៗដាច្ល់ដាយតឡក។ 

ទឹកប្បាកប់្រម្ូលបានម្កវញិរនាេ រព់ីបានជប្ម្ោះលច្ញពីរញ្ជ ីរចួ្លហើយ ប្ែូវបានរញ្ចូ លលៅកនុងខ្េង់ “ការខាែរងព់ី
ការងយចុ្ោះែថ្ម្លឥណទាន” លៅកនុងរបាយការណ៍ច្ំលណញ-ខាែ និងលទធផលលម្អែិលផេងៗ។ 

ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុតែលប្ែូវបានជប្ម្ោះលច្ញពីរញ្ជ ី លៅតែែប្ម្ូវឱ្យម្គនសកម្មភាពទារប្បាកម់្កវញិ លែើម្បឱី្យប្សរ
តម្នីែិវធិ្ីររស់សាខា កនុងការប្រម្ូលទឹកប្បាកត់ែលលៅជំពាក ់។  
 
 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត) 
(គ្)  លគាលការណ៍ការងយចុ្ោះែថ្ម្ល (ការខាែឥណទានរពំឹងទុក) (ែ) 
(vii) ការតកតប្រឥណទានលឡើងវញិ 

ជួនកាលសាខាបានច្រចាលឡើងវញិ ឬ បានតកតប្រលំហូរសាច្ប់្បាកក់នុងកិច្ចសនាថ្នឥណទានអែិងិជនលឡើងវញិ។ 
លៅលពលតែលម្គនលហែុការណ៍លនោះលកើែលឡើង សាខាវាយែថ្ម្លថាលែើខ្លឹម្សារថ្នលកខខ្ណឌ ងមី ម្គនភាពខុ្សគាន ជាសារវនតពី
លកខខ្ណឌ ែំរូងឬលទ។ សាខាលធ្វើតររលនោះលដាយគ្ិែពិចារណាលៅលលើកតត លផេងៗ កនុងច្ំលណាម្កតត ជាលប្ច្ើនែូច្ខាងលប្កាម្៖ 
 ប្រសិនលរើអនកខ្ចីប្បាកម់្គនផលវបិាកតផនកហិរញ្ា វែថុ   លហើយការតកតប្រពិែជាអាច្ជួយ កាែរ់នថយលំហូរសាច្ប់្បាក់ 

កនុងកិច្ចសនា ឱ្យលៅប្ែឹម្ច្ំនួនតែលអនកខ្ចីប្បាករ់ពំឹងថាម្គនលទធភាពរងប់្បាក ់
 ថាលែើម្គនលកខខ្ណឌ ងមីសំខាន់ៗ ប្ែូវបានតណនា ំ ែូច្ជាការតរងតច្កប្បាកច់្ំលណញ/ផលច្ំលណញតែលតផអកលលើ

ម្ូលធ្ន តែលម្គនផលរ ោះពាល់ជាសារវនតលលើទិនននយ័ហានិភ្យ័ររស់ឥណទានលនាោះ 
 ការពនារលពលឥណទានជាកោ់ក ់លៅលពលតែលអនកខ្ចីប្បាក់ម្និម្គនផលវបិាកតផនកហិរញ្ា វែថុ 
 ការតប្រប្រួលអប្តការប្បាកជ់ាកោ់ក់ 
 ការផ្ទល ស់រតូរប្រលភ្ទររូិយរណ័ណ ររស់ឥណទាន 
 ការដាករ់ញ្ចូ លប្ទពយរញ្ញច ំ ការធានាលផេងៗ ឬការពប្ងីកទំហំឥណទាន  តែលម្គនផលរ ោះពាល់ជាសារវនតលលើ 

ហានិភ្យ័ថ្នឥណទានលនាោះ 
 
ប្រសិនលរើលំហូរសាច្ប់្បាកម់្គនភាពខុ្សគាន ជាសារវនត លនាោះសិទធិកនុងកិច្ចសនាច្ំលពាោះលំហូរសាច្ប់្បាកព់ីប្ទពយ

សកម្មហិរញ្ា វែថុែំរូង ប្ែូវបានចាែទុ់កថាផុែកាលកំណែ។់ កនុងករណីលនោះ ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុែំរូងប្ែូវបានឈរទ់ទួល
សាគ ល់ លហើយប្ទពយសកម្មងមីម្យួប្ែូវបានទទួលសាគ ល់ តម្ែថ្ម្លសម្ប្សរ រូកនឹងច្ំណាយប្រែិរែតិការររស់វា។ កថ្ប្ម្ណា
ម្យួតែលបានទទួលតម្រយៈការតកតប្រឥណទានលនោះ ប្ែូវបានកែ់ប្តែូច្ខាងលប្កាម្៖ 
 កថ្ប្ម្តែលប្ែវូបានពិចារណាកនុងការកំណែែ់ថ្ម្លសម្ប្សរររស់ប្ទពយសកម្មងមី និងកថ្ប្ម្តែលរង្ហា ញពីការទូទាែ់

ច្ំណាយប្រែិរែតិការ ប្ែូវបានរមួ្រញ្ចូ លលៅកនុងការវាស់តវងប្ទពយសកម្មលលើកែំរូង និង 
 ប្ទពយសកម្មលផេងៗប្ែូវបានរមួ្រញ្ចូ លលៅកនុងច្ំលណញ-ខាែ ជាតផនកថ្នច្ំលណញឬខាែពីការឈរ់ទទួលសាគ ល់ 
 

ប្រសិនលរើលំហូរសាច្ប់្បាកប់្ែូវបានតកតប្រលៅលពលតែលអនកខ្ចីប្បាកម់្គនភាពលំបាកតផនកហិរញ្ា វែថុ លនាោះកម្មវែថុថ្ន
ការតកតប្រ ជាទូលៅគ្ឺប្ែូវប្រម្ូលប្បាកម់្កវញិឱ្យបានជាអែិររម្គ លៅតម្លកខខ្ណឌ លែើម្លៅកនុងកិច្ចសនា ជាជាងរលងកើែប្ទពយ
សកម្មងមីតែលម្គនលកខខ្ណឌ ខុ្សគាន ជាសារវនត។ ប្រសិនលរើសាខាម្គនគ្លប្ម្គងតកតប្រប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ លៅតម្
ម្លធ្ាបាយម្យួ តែលអាច្រណាត លឱ្យម្គនការលលើកតលងលំហូរសាច្ប់្បាក ់ លនាោះែំរូងរំផុែ សាខាប្ែូវពិចារណាថាលែើតផនក
ថ្នប្ទពយសកម្មគ្ួរតែប្ែវូបានជប្ម្ោះលច្ញពីរញ្ជ ី ម្ុនលពលលធ្វើការតកតប្រឥណទានឬលទ។ វធិ្ីសា្សតលនោះម្គនផលរ ោះពាល់ច្ំលពាោះ
លទធផលថ្នការវាយែថ្ម្លតផនកររមិ្គណ លហើយម្គនន័យថាលកខណៈវនិិច្ឆយ័កនុងការឈរទ់ទួលសាគ ល់ ជាទូលៅម្និជួរប្រទោះ
នឹងករណីែូច្លនោះលទ។ 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

73 

៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត) 
(គ្)  លគាលការណ៍ការងយចុ្ោះែថ្ម្ល (ការខាែឥណទានរពំឹងទុក) (ែ) 
(vii) ការតកតប្រឥណទានលឡើងវញិ (ែ) 

ប្រសិនលរើការតកតប្រប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុម្យួតែលវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់ ឬតម្ FVOCI ម្និលធ្វើឱ្យម្គន
ការឈរទ់ទួលសាគ ល់ប្ទពយសកម្មលទ លនាោះជាែំរូង សាខាប្ែូវគ្ណនាែថ្ម្លលោងែុលររស់ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុលឡើងវញិ 
លដាយលប្រើអប្តការប្បាកម់្គនប្រសិទធភាពែំរូងររស់ប្ទពយសកម្ម លហើយទទួលសាគ ល់លទធផលច្ំលណញឬខាែពីនិយែ័កម្ម លៅ
កនុងច្ំលណញ-ខាែ។ ច្ំលពាោះប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុតែលម្គនអប្តអលងរ អប្តការប្បាកម់្គនប្រសិទធភាពែំរូងតែលប្ែូវបានលប្រើ
ប្បាស់លែើម្បគី្ណនារកច្ំលណញឬខាែពីការតកតប្រ ប្ែូវបានតកសប្ម្ួលលែើម្បឆីលុោះរញ្ញច ំពីលកខខ្ណឌ ទីផាររច្ចុរបនន នាលពលតកតប្រ
ឥណទានលនាោះ។ ច្ំណាយ ឬកថ្ប្ម្ណាម្យួតែលបានលកើែលឡើង និងកថ្ប្ម្តែលបានទទួលតម្រយៈការតកតប្រឥណទាន 
តែលបានតកសប្ម្ួលែថ្ម្លលោងែុលលហើយ ប្ែូវបានែករលំស់អាប្ស័យលៅតម្រយៈលពលតែលលៅសល់ររស់ប្ទពយសកម្ម
ហិរញ្ា វែថុតែលបានតកតប្រលនាោះ។ 

រនាេ រព់ីបានលធ្វើការតកតប្ររចួ្លហើយ ហានិភ្័យថ្នការម្និសងប្បាកព់ាកព់ន័ធនឹងឥណទានទាងំលនោះ ប្ែូវបានវាយ
ែថ្ម្លនាកាលររលិច្ឆទរាយការណ៍ និងប្ែូវបានលរៀរលធ្ៀរជាម្យួនឹងហានិភ្យ័លប្កាម្លកខខ្ណឌ លែើម្លៅលពលទទួលសាគ ល់ែំរូង 
លៅលពលតែលការតកតប្រម្និម្គនភាពជាសារវនត លហើយម្និរណាត លឱ្យម្គនការឈរទ់ទួលសាគ ល់ឥណទានែំរូង។ សាខា
តម្ដានែំលណើ រការប្ទពយសកម្មតែលបានតកតប្រជារនតរនាេ រ។់ សាខាអាច្កំណែថ់ាហានិភ្័យឥណទាន ប្ែូវបានតកលម្អគ្ួរ
ឱ្យកែស់ម្គគ ល់ រនាេ រព់ីការលរៀរច្ំលឡើងវញិរចួ្ ែូច្លនោះប្ទពយសកម្មលនាោះប្ែូវបានែកលច្ញពីែំណាកក់ាលទី៣ ឬែំណាកក់ាល
ទី២ (ECL លពញម្យួអាយុកាល) ម្កែំណាក់កាលទី១ (ECL ១២តខ្) វញិ។ ករណីលនោះគ្ឺសប្ម្គរត់ែប្ទពយសកម្មតែលម្គន
ែំលណើ រការលអប្សរលៅតម្លកខខ្ណឌ ងមី កនុងរយៈលពល៦តខ្រនតរនាេ រ ់ឬលលើសពីលនោះ។ 
 
(viii) ហានិភ្យ័ខ្េងល់ប្ៅតរាងែុលយការ 

ហានិភ្យ័ខ្េងល់ប្ៅតរាងែុលយការគ្ឺជាហានិភ្យ័នានាែូច្ជា ហាវ សីុលីធ្ីឥណទានតែលម្និទានែ់កប្បាក ់ នងិ
កិច្ចសនាធានាតផនកហិរញ្ា វែថុ ជាលែើម្។ សាខាបានអនុវែត Credit Conversion Factor (CCF) ថ្ផេកនុង លែើម្បបីា នស់ាម ន 
EAD ថ្នខ្េងល់ប្ៅតរាងែុលយការ។ លែើម្បលីធ្វើឱ្យម្គនភាពសាម្ញ្ាកនុងតផនកប្រែិរែតិការ សាខាសនមែ CCF សប្ម្គរហ់ានិភ្័យ
ថ្នខ្េងល់ប្ៅតរាងែុលយការ ែូច្ខាងលប្កាម្៖ 
 
 CCF ៥% ប្ែូវបានសនមែសប្ម្គរច់្ំតណកតែលម្និបានលប្រើថ្នឥណទានវបិាររូន ៍ និងកិច្ចសនាផតល់ហាវ សីុលីធ្ី

ឥណទាន 
 CCF ២០% ប្ែូវបានសនមែសប្ម្គរច់្ំតណកតែលម្និបានលប្រើថ្នលិខ្ិែឥណទាន និង 
 CCF ៥០% ប្ែូវបានសនមែសប្ម្គរក់ារធានាររស់ធ្នាគារ 
 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត) 
( ) ហានិភ្យ័ឥណទានអែិររម្គម្ុនលពលររឹអូសវែថុរញ្ញច ំ ឬម្ុនលពលពប្ងីកឥណទានលផេងៗ 

ហានិភ្យ័ឥណទានអែិររម្គ ច្ំលពាោះប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុតែលប្ែូវបានទទួលសាគ ល់លៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ា
វែថុ គ្ឺលសមើនឹងែថ្ម្លលោងររស់វា។ ច្ំលពាោះរំណុលយថាលហែុ ហានិភ្យ័ឥណទានអែិររម្គគ្ឺលសមើនឹងច្ំនួនទឹកប្បាក ់អែិររម្គ
តែលសាខាប្ែូវរង ់ ប្រសិនលរើកាែពវកិច្ចថ្នឧរករណ៍តែលបានលច្ញផាយប្ែូវបានលគ្លសនើឱ្យរង។់ ច្ំលពាោះកិច្ចសនាផតល់  
ឥណទាន និងកិច្ចសនាធានាតផនកហិរញ្ា វែថុ ហានិភ្័យឥណទានអែិររម្គ គ្ឺជាច្ំនួនទឹកប្បាកទ់ាងំប្សុងថ្នហាវ សីុលីធ្ី  
ឥណទានផតល់ឱ្យអែិងិជនតែលម្និទានប់ានែកប្បាក។់  តរាងខាងលប្កាម្លនោះ រង្ហា ញពីហានិភ្័យឥណទានអែិររម្គររស់
សាខា ច្ំលពាោះឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុ តែលអាច្ម្គនការងយចុ្ោះែថ្ម្ល៖ 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
ហានភិ្យ័ឥណទានពាកព់ន័ធនឹងប្ទពយសកម្មកនុង

តរាងែុលយការ        
ប្បាករ់លញ្ា ើ នងិការដាកប់្បាកល់ៅធ្នាគារលផេងៗ ២៣.៦២៦.៦៩៥  ៩៦.២៥៥.១៥៥  ៧១.៤៤១.៣៤៥  ២៨៨.៩៨០.២៤១ 
ឥណទាន នងិរុលរប្រទានវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្

ែករលំស់ ១.០៩១.៣៩៨.៧៦៩  ៤.៤៤៦.៣៥៨.៥៨៥  ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩  ៤.២០១.៧៧០.១២០ 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុលផេងៗ ៥៧៨.៩៨៦  ២.៣៥៨.៧៨៩  ៥៦៥.៣៧៣  ២.២៨៦.៩៣៤ 

 ១.១១៥.៦០៤.៤៥០  ៤.៥៤៤.៩៧២.៥២៩  ១.១១០.៧៦៣.២៣៧  ៤.៤៩៣.០៣៧.២៩៥ 
        
ហានភិ្យ័ឥណទានពាកព់ន័ធនឹងប្ទពយសកម្មលប្ៅ

តរាងែុលយការ        
ច្ំតណកហាវ សីុលីធ្ឥីណទានតែលម្និបានលប្រើ ១៦៥.៥៨៣.១៣២  ៦៧៤.៥៨៥.៦៨០  ១៩២.០១៩.៨៥៩  ៧៧៦.៧២០.៣៣០ 
ការធានាលច្ញផាយលលើការទទលួយល់ប្ពម្ ១.៥៩៣.៧១៦  ៦.៤៩២.៧៩៩  ៤.៣៤៥.៣៥៩  ១៧.៥៧៦.៩៧៧ 
លិខ្ិែឥណទាន ១៧៥.៩៤៤  ៧១៦.៧៩៦  ៨.៦៣៦.០១៨  ៣៤.៩៣២.៦៩៣ 
ការធានាររស់ធ្នាគារ ២២.៨០១  ៩២.៨៩១  ៤៤៩.៣៦៤  ១.៨១៧.៦៧៧ 
លផេងៗ ៦១.៨៧៤  ២៥២.០៧៥  -  - 

 ១៦៧.៤៣៧.៤៦៧  ៦៨២.១៤០.២៤១  ២០៥.៤៥០.៦០០  ៨៣១.០៤៧.៦៧៧ 
        
ហានភិ្យ័ឥណទានអែិររម្គសររុតែលប្ែូវម្គនការ

ងយចុ្ោះែថ្ម្ល ១.២៨៣.០៤១.៩១៧  ៥.២២៧.១១២.៧៧០  ១.៣១៦.២១៣.៨៣៧  ៥.៣២៤.០៨៤.៩៧២ 
        
សំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែរង ់(ECL) (១៦.៥០៨.១២១)  (៦៧.២៥៤.០៨៥)  (៨.៦១៦.០៦៧)  (៣៤.៨៥១.៩៩១) 
        
ហានភិ្យ័ឥណទានសុទធសររុ ១.២៦៦.៥៣៣.៧៩៦  ៥.១៥៩.៨៥៨.៦៨៥  ១.៣០៧.៥៩៧.៧៧០  ៥.២៨៩.២៣២.៩៨១ 
 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត) 
( ) ហានិភ្យ័ឥណទានអែិររម្គម្ុនលពលររឹអូសវែថុរញ្ញច ំ ឬម្ុនលពលពប្ងីកឥណទានលផេងៗ (ែ) 

តរាងខាងលលើលនោះរង្ហា ញពីលសណារយី ូតែលអាប្កករ់ំផុែថ្នហានិភ្យ័ឥណទានររស់សាខា លដាយម្និបានគ្ិែ
ែល់ប្ទពយរញ្ញច ំតែលបានកាន់ការ ់និង/ឬ ការពប្ងីកឥណទានលផេងៗលទ។ ច្ំលពាោះប្ទពយសកម្មកនុងតរាងែុលយការ ហានិភ្យ័
ខាងលលើគ្ឺតផអកលៅលលើែថ្ម្លលោងែុល។ ែូច្បានរង្ហា ញខាងលលើ ៩៨% (២០២០ ៖ ៩៤%) ថ្នហានិភ្យ័ឥណទានអែិររម្គ
សររុ គ្ឺលកើែម្កពីឥណទាន និងរុលរប្រទាន។ គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងលជឿជាកល់លើលទធភាពររស់ខ្លួនកនុងការរនតការប្គ្រប់្គ្ង និងរកា
ហានិភ្យ័ឥណទានតែលលកើែម្កពីឥណទាន និងរុលរប្រទានររស់សាខា ឱ្យសថិែកនុងកប្ម្ែិអរបររម្គ តម្វធិ្ីែូច្ខាងលប្កាម្
៖ 
 លសេើរតែប្គ្រឥ់ណទាន និងរុលរប្រទានទាងំអស់ ប្ែូវបានធានាលដាយប្ទពយរញ្ញច ំ លហើយឥណទានតែលបានផតល់គ្ឺ

ម្និលលើស ៦៥% ថ្នែថ្ម្លប្ទពយរញ្ញច ំលទ។ 
 សាខាម្គននីែិវធិ្ីវាយែថ្ម្លឥណទានសម្ប្សរ ម្ុនលពលផតល់ឥណទាន និងរុលរប្រទានជូនអែិងិជន។ 
 ១៩% ថ្នប្បាករ់លញ្ា ើ និងការដាកប់្បាកល់ៅធ្នាគារលផេងៗ ប្ែូវបានលផ្ើលៅការោិល័យកណាត លររស់ខ្លួន តែលជា

ធ្នាគារម្គនច្ំណាែ់ថាន កឥ់ណទាន “ច្ំណាែ់ថាន កវ់និិលោគ្” (២០២០ ៖ ៣១%)។ សម្ែុលយតែលលៅសល់ប្ែវូ
បានលផ្ើលៅធ្នាគារកនុងប្សុក និងធ្នាគារលៅររលទស  លហើយគ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងបានលធ្វើការវាយែថ្ម្លហានិភ្យ័សម្
ប្សរ លហើយលជឿជាកថ់ា សាខាម្និម្គនការខាែរងជ់ាសារវនតពីធ្នាគារកនុងប្សុក និងធ្នាគារលៅររលទសទាងំលនោះ
លទ។ 

 
(ង) គុ្ណភាពឥណទានថ្នប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ 

សាខាវាយែថ្ម្លគុ្ណភាពឥណទាន ររស់ឥណទាន រុលរប្រទាន និងហិរញ្ារបទាន លដាយលប្រើវធិ្ីសា្សតច្ំណាែ់
ថាន កថ់្ផេកនុង តែលបានតកត់ែងលឡើងសប្ម្គរប់្រលភ្ទលផេងៗថ្នផលិែផល និងភាគ្ីថ្ែគូ្។ វធិ្ីសា្សតទាងំលនោះប្ែូវបានរលងកើែ
លឡើងថ្ផេកនុង និងបានរមួ្រញ្ចូ លនូវការវភិាគ្តផនកសថិែិ ជាម្យួនឹងការវនិិច្ឆយ័ររស់ម្្នតីតផនកឥណទាន។ 

ការពណ៌នាអំពីគុ្ណភាពឥណទាន ម្គនែូច្ខាងលប្កាម្៖ 
 

គុណភាេឥណទាន ការេណ៌នា 

ធ្ម្មត ហាវ សីុលីធ្ីម្និទានទូ់ទាែប់្ែូវបានទូទាែទ់ានល់ពលលវោ លហើយម្និម្គនការសងេយ័ច្ំលពាោះ
ការទូទាែស់ងនាលពលអនាគ្ែ។ ការទូទាែ់សងប្ែូវបានលធ្វើលឡើងោ ងម្គនសថិរភាព លោង
លៅតម្លកខខ្ណឌ កនុងកិច្ចសនា លហើយហាវ សីុលីធ្ីម្និរង្ហា ញនូវច្ំណុច្លខ្ាយណាម្យួ ថ្ន
សម្ែថភាពកនុងការទូទាែ់សងប្បាក ់ អាជីវកម្ម លំហូរសាច្ប់្បាក់ និងសាថ នភាពហិរញ្ា វែថុ
ររស់ភាគ្ីថ្ែគូ្។ 

 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត) 
(ង) គុ្ណភាពឥណទានថ្នប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ (ែ) 
 

គុណភាេឥណទាន ការេណ៌នា 

ឃ្ល លំម្ើល ហាវ សីុលីធ្ីលៅកនុងច្ំណាែ់ថាន កល់នោះ ប្ែូវបានការពារនាលពលរច្ចុរបនន លហើយអាច្នឹងម្និ
ហួសកាលកំណែស់ង រ ុតនតវាបានរង្ហា ញនូវច្ំណុច្លខ្ាយតែលម្គនសកាត នុពល តែល
អាច្ម្គនផលរ ោះពាល់អវជិជម្គនច្ំលពាោះការទូទាែ់សងររស់ភាគ្ីថ្ែគូ្ កនុងលពលអនាគ្ែ 
ប្រសិនលរើសាខាម្និបានតកែប្ម្ូវឱ្យបានទានល់ពលលវោ និងម្និបានយកច្ិែតទុកដាកឱ់្យ
បានលអិែលអន។់ 
 
ច្ំណុច្លខ្ាយរមួ្រញ្ចូ លនូវកតត នានា រ ុតនតម្និកប្ម្ែិប្ែឹម្តែនិនាន ការថ្នការងយចុ្ោះថ្ន
ប្រែិរែតិការអាជីវកម្មររស់ភាគ្ីថ្ែគូ្ ឬការងយចុ្ោះថ្នសាថ នភាពហិរញ្ា វែថុ និងលកខខ្ណឌ
អវជិជម្គនតផនកលសែឋកិច្ច និងទីផារ តែលកតត ទាងំអស់លនោះអាច្លធ្វើឱ្យរ ោះពាល់ែល់ការរលងកើែ
ប្បាកច់្ំលណញ និងសម្ែថភាពកនុងការទូទាែស់ងនាលពលអនាគ្ែ ឬ លកខខ្ណឌ តែលលធ្វើឱ្យ
ែថ្ម្លប្ទពយរញ្ញច ំម្គនការងយចុ្ោះ។ ច្ំណាែថ់ាន កល់នោះ ម្គនម្ូលដាឋ នសម្ប្សរផ្ទេ ល់ខ្លួនោ ង
ច្ាស់ោស់ និងម្និគ្ួរប្ែូវបានលប្រើជាការសប្ម្រសប្ម្ួលរវាងច្ំណាែថ់ាន កធ់្ម្មត និង         
ច្ំណាែថ់ាន កល់ប្កាម្សតងដ់ារលទ។ 

លប្កាម្សតងដ់ារ ហាវ សីុលីធ្ីម្យួតែលប្ែូវបានចាែថ់ាន កក់នុងច្ំណាែថ់ាន កល់នោះ រង្ហា ញនូវច្ំណុច្លខ្ាយគ្ួរឱ្យ
កែស់ម្គគ ល់ លហើយម្និប្ែូវបានការពារប្គ្រប់្គានល់ដាយអាជីវកម្មរច្ចុរបនន ឬសាថ នភាព   
ហិរញ្ា វែថុ និងសម្ែថភាពកនុងការទូទាែស់ងប្បាករ់រស់ភាគ្ីថ្ែគូ្។ ជាម្ូលដាឋ ន ប្រភ្ព
សំខានថ់្នការទូទាែស់ងប្បាក់ ម្និម្គនភាពប្គ្រប់្គានល់ែើម្បសីងរំណុល លដាយម្និគ្ិែែល់
ប្រភ្ពប្បាកច់្ំណូលរនាេ រ់ ែូច្ជាការលកប់្ទពយរញ្ញច ំលច្ញជាលែើម្។  
 
កតត នានាតែលនាឱំ្យម្គនការលធ្វើច្ំណាែថ់ាន កល់ប្កាម្សតងដ់ារ រមួ្ម្គន៖ 
- អសម្ែថភាពររស់ភាគ្ីថ្ែគូ្កនុងការរំលពញតម្លកខខ្ណឌ សងប្បាកក់នុងកិច្ចសនា 
- លកខខ្ណឌ លសែឋកិច្ច និងទីផារម្និអំលណាយផល តែលលធ្វើឱ្យរ ោះពាល់អវជិជម្គនច្ំលពាោះ

អាជីវកម្ម និងប្បាកច់្ំលណញររស់ភាគ្ីថ្ែគូ្កនុងលពលអនាគ្ែ 
- លកខខ្ណឌ ហិរញ្ា វែថុទនល់ខ្ាយ និង/ឬ អសម្ែថភាពររស់ភាគ្ីថ្ែគូ្ កនុងការរលងកើែលំហូរ

សាច្ប់្បាកប់្គ្រប់្គាន ់លែើម្បទូីទាែស់ងប្បាក ់ 
- ផលលំបាកតែលភាគ្ីថ្ែគូ្បានជួរប្រទោះ កនុងការទូទាែ់សងហាវ សីុលីធ្ីលផេងៗលទៀែ

តែលសាខាបានផតល់ឱ្យ 
- ការលលមើសកិច្ចសនាហិរញ្ារបទាន លដាយភាគ្ីថ្ែគូ្ 

 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត) 
(ង) គុ្ណភាពឥណទានថ្នប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ (ែ) 
 

គុណភាេឥណទាន ការេណ៌នា 

សងេយ័ ហាវ សីុលីធ្ីម្យួប្ែូវបានចាែ់ថាន ក់កនុងប្រលភ្ទលនោះ រង្ហា ញពីច្ំណុច្លខ្ាយធ្ៃនធ់្ៃរ ជាងហាវ សីុ-
លីធ្ីតែលបានចាែ់ថាន កក់នុងប្រលភ្ទ “លប្កាម្សតងដ់ារ” តែលការប្រម្ូលប្បាកទ់ាងំប្សុងតម្
ម្ូលដាឋ នថ្នកតត តែលម្គនប្សារ់ លកខខ្ណឌ  ឬែថ្ម្លវែថុរញ្ញច ំ គ្ឺម្គនភាពម្នេិលសងេយ័ ឬ 
ម្និអាច្លធ្វើលៅបាន។ លទធភាពថ្នការខាែរងគ់្ឺម្គនកប្ម្ែិខ្ពស់ លទាោះរីជាច្ំនួនជាកត់សតង 
លៅតែម្និទានក់ំណែប់ាននាលពលរច្ចុរបននលៅលឡើយ។ 

បាែរ់ង ់ ហាវ សីុលីធ្ីម្យួប្ែូវបានចាែ់ថាន ក់ថា “បាែរ់ង”់ លៅលពលតែលវាម្និអាច្ប្រម្ូលម្កវញិបាន 
លហើយការប្រម្ូលប្បាកអ់ាច្ទារម្កវញិបានែិច្ែួច្ ឬ ម្និអាច្ទារបានលសាោះពីភាគ្ីថ្ែគូ្។ 

 
គុ្ណភាពឥណទានថ្នឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុលប្ៅពីឥណទាន រុលរប្រទាន និងហិរញ្ារបទាន ប្ែូវបានកំណែល់ដាយ

តផអកលៅលលើច្ំណាែថ់ាន ករ់រស់ភាគ្ីថ្ែគូ្    តែលប្ែូវបានកំណែថ់ា        ម្គនែថ្ម្លលសមើនឹងច្ំណាែថ់ាន ករ់រស់ភាន កង់្ហរវាយែថ្ម្ល
ច្ំណាែថ់ាន កអ់នតរជាែិលផេងៗ ែូច្ខាងលប្កាម្៖  
 

គុណភាេឥណទាន  េណ៌នា 
អធ្ិរលែយយ  សំលៅែល់ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ តែលលច្ញលដាយធ្នាគារកណាត ល/រដាឋ ភ្បិាល ឬប្ែូវបាន

ធានាលដាយធ្នាគារកណាត ល/រដាឋ ភ្បិាល។ 
ច្ំណាែថ់ាន កវ់និិលោគ្  សំលៅែល់គុ្ណភាពឥណទានថ្នប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ តែលអនកលច្ញផាយម្គនលទធភាព

រំលពញកាែពវកិច្ចសងរំណុល លហើយអនកកាន់ការស់ញ្ញា រ័ណណ ម្គនហានិភ្័យឥណទានទារ 
ច្ំលពាោះការម្និសងប្បាក។់ 

ម្និម្គនច្ំណាែថ់ាន ក ់
វនិិលោគ្ 

 សំលៅែល់គុ្ណភាពឥណទានកប្ម្ែិទារថ្នប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ     តែលម្គនការប្រឈម្
ខ្ពស់នឹង ហានិភ្យ័ថ្នការម្និសងប្បាក។់ 

ម្និម្គនច្ំណាែថ់ាន ក ់  សំលៅែល់ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុតែលរច្ចុរបននលនោះម្និម្គនច្ំណាែ់ថាន កល់ទ អាប្ស័យលដាយ
ម្និម្គនគ្ំរចូ្ំណាែថ់ាន ក។់ 

ងយចុ្ោះែថ្ម្លឥណទាន  សំលៅែល់ប្ទពយសកម្មតែលម្គនការងយចុ្ោះែថ្ម្ល។ 
 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទី៣១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត) 
(ង) គុ្ណភាពឥណទានថ្នប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ (ែ) 

តរាងខាងលប្កាម្លនោះរង្ហា ញពីការវភិាគ្ហានិភ្យ័ឥណទាន តម្ែំណាកក់ាល រមួ្ជាម្យួនឹងសំវធិានធ្ន ECL៖ 
 

 ២០២១  ២០២០ 

 ECL ១២ថ្ែ  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-មនិថយចុះ
តនមែឥណទាន  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-ថយចុះ
តនមែឥណទាន  សររុ 

 

ECL ១២ថ្ែ  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-មនិថយចុះ
តនមែឥណទាន  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-ថយចុះ
តនមែឥណទាន  សររុ 

 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 
                
ប្បាករ់ពញ្ញ ើ នងិការដ្ឋក់ប្បាក់
ពៅធនាគារពផសងៗ                
ធ្ម្មត ២៣.៦២៦.៦៩៥  -  -  ២៣.៦២៦.៦៩៥  ៧១.៤៤១.៣៤៥  -  -  ៧១.៤៤១.៣៤៥ 
ឃ្ល លំម្ើល -  -  -  -  -  -  -  - 
សតងដ់ារ -  -  -  -  -  -  -  - 
សងេយ័ -  -  -  -  -  -  -  - 
បាែរ់ង ់ -  -  -  -  -  -  -  - 

ែថ្ម្លតែលម្គនហានភិ្យ័ែុល ២៣.៦២៦.៦៩៥  -  -  ២៣.៦២៦.៦៩៥  ៧១.៤៤១.៣៤៥  -  -  ៧១.៤៤១.៣៤៥ 
                
សំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែរង ់(ECL) -  -  -  -  -  -  -  - 
ែថ្ម្លលោងសុទធ ២៣.៦២៦.៦៩៥  -  -  ២៣.៦២៦.៦៩៥  ៧១.៤៤១.៣៤៥  -  -  ៧១.៤៤១.៣៤៥ 
គ្ិែជាពានល់រៀល ៩៦.២៥៥.១៥៥  -  -  ៩៦.២៥៥.១៥៥  ២៨៨.៩៨០.២៤១  -  -  ២៨៨.៩៨០.២៤១ 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទី៣១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

79 

៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត) 
(ង) គុ្ណភាពឥណទានថ្នប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ (ែ) 

តរាងខាងលប្កាម្លនោះរង្ហា ញពីការវភិាគ្ហានិភ្យ័ឥណទាន តម្ែំណាកក់ាល រមួ្ជាម្យួនឹងសំវធិានធ្ន ECL៖ 
 

 ២០២១  ២០២០ 

 ECL ១២ថ្ែ  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-មនិថយចុះ
តនមែឥណទាន  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-ថយចុះ
តនមែឥណទាន  សររុ 

 

ECL ១២ថ្ែ  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-មនិថយចុះ
តនមែឥណទាន  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-ថយចុះ
តនមែឥណទាន  សររុ 

 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 
                
ឥណទាន និងរុពរប្រទានវាស់
ថ្វងតាមនថែពដ្ើមដ្ករ ាំលស ់                
ធ្ម្មត ៩៤៦.២៥៩.០៩៣  ១.៧៩៨.៣៩៤  -  ៩៤៨.០៥៧.៤៨៧  ១.០១២.១២៧.២២២  -  -  ១.០១២.១២៧.២២២ 
ឃ្ល លំម្ើល ៣.២៩៥.៧៣៩  ១០៩.១៣០.១៦៥  -  ១១២.៤២៥.៩០៤  ១៩២.៦១២  ៥.២៨៤.៥២៩  -  ៥.៤៧៧.១៤១ 
សតងដ់ារ -  -  ៧.០០២.៣៥៦  ៧.០០២.៣៥៦  -  -  ១៨.៥២០.៦៧៧  ១៨.៥២០.៦៧៧ 
សងេយ័ -  -  ៥៤៤.៨៧៨  ៥៤៤.៨៧៨  -  -  -  - 
បាែរ់ង ់ -  -  ២៣.៣៦៨.១៤៤  ២៣.៣៦៨.១៤៤  -  -  ២.៦៣១.៤៧៩  ២.៦៣១.៤៧៩ 

ែថ្ម្លតែលម្គនហានភិ្យ័ែុល ៩៤៩.៥៥៤.៨៣២  ១១០.៩២៨.៥៥៩  ៣០.៩១៥.៣៧៨  ១.០៩១.៣៩៨.៧៦៩  ១.០១២.៣១៩.៨៣៤  ៥.២៨៤.៥២៩  ២១.១៥២.១៥៦  ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩ 
                
សំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែរង ់(ECL) (៧.១៤៩.៧១៧)  (៣.៧១៦.៤៧៨)  (៥.៥៤០.២៣៣)  (១៦.៤០៦.៤២៨)  (៧.៤១៧.១៧៧)  (៩៣.៩៦៦)  (៩១៤.៣៦៣)  (៨.៤២៥.៥០៦) 
ែថ្ម្លលោងសុទធ ៩៤២.៤០៥.១១៥  ១០៧.២១២.០៨១  ២៥.៣៧៥.១៤៥  ១.០៧៤.៩៩២.៣៤១  ១.០០៤.៩០២.៦៥៧  ៥.១៩០.៥៦៣  ២០.២៣៧.៧៩៣  ១.០៣០.៣៣១.០១៣ 
គ្ិែជាពានល់រៀល ៣.៨៣៩.៣៥៨.៤៣៩  ៤៣៦.៧៨២.០១៨  ១០៣.៣៧៨.៣៤០  ៤.៣៧៩.៥១៨.៧៩៧  ៤.០៦៤.៨៣១.២៤៨  ២០.៩៩៥.៨២៧  ៨១.៨៦១.៨៧៣  ៤.១៦៧.៦៨៨.៩៤៨ 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទី៣១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

80 

៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត) 
(ង) គុ្ណភាពឥណទានថ្នប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ (ែ) 

តរាងខាងលប្កាម្លនោះរង្ហា ញពីការវភិាគ្ហានិភ្យ័ឥណទាន តម្ែំណាកក់ាល រមួ្ជាម្យួនឹងសំវធិានធ្ន ECL៖ 
 

 ២០២១  ២០២០ 

 ECL ១២ថ្ែ  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-មនិថយចុះ
តនមែឥណទាន  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-ថយចុះ
តនមែឥណទាន  សររុ 

 

ECL ១២ថ្ែ  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-មនិថយចុះ
តនមែឥណទាន  

ECL 
ពេញមយួអាយុ
កាល-ថយចុះ
តនមែឥណទាន  សររុ 

 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 
                
ែៃង់ពប្ៅតារាងតលុយការ                

ធ្ម្មត ១៦៧.៣៤២.៦៩៤  ៩៤.៧៧៣  -  ១៦៧.៤៣៧.៤៦៧  ២០៥.០៨៥.៦០០  ៣៦៥.០០០  -  ២០៥.៤៥០.៦០០ 
ឃ្ល លំម្ើល -  -  -  -  -  -  -  - 
សតងដ់ារ -  -  -  -  -  -  -  - 
សងេយ័ -  -  -  -  -  -  -  - 
បាែរ់ង ់ -  -  -  -  -  -  -  - 

ែថ្ម្លតែលម្គនហានភិ្យ័ែុល ១៦៧.៣៤២.៦៩៤  ៩៤.៧៧៣  -  ១៦៧.៤៣៧.៤៦៧  ២០៥.០៨៥.៦០០  ៣៦៥.០០០  -  ២០៥.៤៥០.៦០០ 
                
សំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែរង ់(ECL) (១០១.៦២៩)  (៦៤)  -  (១០១.៦៩៣)  (១៩០.៣៤៤)  (២១៧)  -  (១៩០.៥៦១) 
ែថ្ម្លលោងសុទធ ១៦៧.២៤១.០៦៥  ៩៤.៧០៩  -  ១៦៧.៣៣៥.៧៧៤  ២០៤.៨៩៥.២៥៦  ៣៦៤.៧៨៣  -  ២០៥.២៦០.០៣៩ 
គ្ិែជាពានល់រៀល ៦៨១.៣៤០.១០០  ៣៨៥.៨៤៤  -  ៦៨១.៧២៥.៩៤៤  ៨២៨.៨០១.៣១១  ១.៤៧៥.៥៤៧  -  ៨៣០.២៧៦.៨៥៨ 
 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

81 

៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត) 
(ច្) សំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែរង់ 
(i) ការលផេៀងផ្ទេ ែក់ារខាែឥណទានរពំឹងទុក – ឥណទាន និងរុលរប្រទានវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់ 
 

 ដ្ាំណាក់កាលទី១  ដ្ាំណាក់កាលទី២  ដ្ាំណាក់កាលទី៣   

 ECL ១២ ថ្ែ  

ECL ពេញមួយ
អាយកុាល-មិនថយ
ចុះតនមែឥណទាន  

ECL ពេញមួយ
អាយកុាល-ថយចុះ

តនមែឥណទាន  សររុ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 
ការខាតឥណទានរ ាំេឹងទុក        
សំវធិានធ្នសប្ម្គរ់ការខាែរងល់ៅថ្ងៃទី០១ តខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០២១ ៧.៤១៧.១៧៧  ៩៣.៩៦៦  ៩១៤.៣៦៣  ៨.៤២៥.៥០៦ 

 
       

រតប្ម្រប្ម្ួលលដាយសារឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុ តែលបានទទួល
សាគ ល់លៅថ្ងៃទី០១ តខ្ម្ករា ៖        
លផេរលៅែំណាក់កាលទី១ -  -  -  - 
លផេរលៅែំណាក់កាលទ២ី (៦១១.០១២)  ៦១១.០១២  -  - 
លផេរលៅែំណាក់កាលទី៣ (៥៤.៤៩៦)  (៥២.២២២)  ១០៦.៧១៨  - 

ការវាស់តវងសំវធិានធ្នសប្ម្គរ់ការខាែរងល់ឡើងវញិសុទធ (*) (៧១១.៤៨៩)  ២.៨៣៨.៥៥៤  ៤.៤២០.២៥១  ៦.៥៤៧.៣១៦ 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុងមីតែលប្ែូវបានរលងកើែលឡើង ឬបានទិញ           ៣.៨២៥.៩៧៥  ២២៥.៤១៣  ១៥៣.៤៩៥  ៤.២០៤.៨៨៣ 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុតែលប្ែូវបានឈរទ់ទួលសាគ ល់កនុងអំឡុង

ការយិររលិច្ឆទ លប្ៅពីជប្ម្ោះលច្ញពីរញ្ជ ី (២.៧១៦.៤៣៨)  (២៤៥)  ១.៥៧៩.៨១០  (១.១៣៦.៨៧៣) 
ជប្ម្ោះលច្ញពីរញ្ជ ី -  -  (១.៦៣៤.៤០៤)  (១.៦៣៤.៤០៤) 
សំវធិានធ្នសប្ម្គរ់ការខាែរង ់លៅថ្ងៃទ៣ី១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ៧.១៤៩.៧១៧  ៣.៧១៦.៤៧៨  ៥.៥៤០.២៣៣  ១៦.៤០៦.៤២៨ 
គ្ិែជាពាន់លរៀល ២៩.១២៧.៩៤៨  ១៥.១៤០.៩៣១  ២២.៥៧០.៩០៩  ៦៦.៨៣៩.៧៨៨ 
 
(*) ផលរ ោះពាល់ថ្នការវាស់តវង ECL លដាយសារការតប្រប្រួល EAD នងិ PD កនុងអឡុំងឆ្ន  ំគ្ឺលកើែលឡើងពកីារដាករ់ញ្ចូលពែ័ម៌្គនងមីៗ លៅកនុងគ្ំរជូាប្រចា។ំ 
 
 ដ្ាំណាក់កាលទី១  ដ្ាំណាក់កាលទី២  ដ្ាំណាក់កាលទី៣   

 ECL ១២ ថ្ែ  

ECL ពេញមួយ
អាយកុាល-មិនថយ
ចុះតនមែឥណទាន  

ECL ពេញមួយ
អាយកុាល-ថយចុះ

តនមែឥណទាន  សររុ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 
តនមែពោងដ្ុល        
ែថ្ម្លលោងែុលលៅថ្ងៃទី០១ តខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០២១ ១.០១២.៣១៩.៨៣៤  ៥.២៨៤.៥២៩  ២១.១៥២.១៥៦  ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩ 

 
       

រតប្ម្រប្ម្ួលលដាយសារឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុ តែលបានទទួល
សាគ ល់លៅថ្ងៃទី០១ តខ្ម្ករា ៖        
លផេរលៅែំណាក់កាលទី១ -  -  -  - 
លផេរលៅែំណាក់កាលទ២ី (៨៦.៧៤៣.១៦៥)  ៨៦.៧៤៣.១៦៥  -  - 
លផេរលៅែំណាក់កាលទី៣ (៧.៧៨៨.៣៨២)  (២.៦៤៣.៧៧១)  ១០.៤៣២.១៥៣  - 

ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុងមីតែលប្ែូវបានរលងកើែលឡើង ឬបានទិញ           ៥១៧.១៤៦.៤៣៦  ២៣.៧៨៥.១៦៣  ៨១២.៤៨២  ៥៤១.៧៤៤.០៨១ 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុតែលប្ែូវបានឈរទ់ទួលសាគ ល់កនុងអំឡុង

ការយិររលិច្ឆទ លប្ៅពីជប្ម្ោះលច្ញពីរញ្ជ ី (៤៨៥.៣៧៩.៨៩១)  (២.២៤០.៥២៧)  ១៥២.៩៩១  (៤៨៧.៤៦៧.៤២៧) 
ជប្ម្ោះលច្ញពីរញ្ជ ី -  -  (១.៦៣៤.៤០៤)  (១.៦៣៤.៤០៤) 
ែថ្ម្លលោងែុល លៅថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ៩៤៩.៥៥៤.៨៣២  ១១០.៩២៨.៥៥៩  ៣០.៩១៥.៣៧៨  ១.០៩១.៣៩៨.៧៦៩ 
គ្ិែជាពាន់លរៀល ៣.៨៦៨.៤៨៦.៣៨៦  ៤៥១.៩២២.៩៤៩  ១២៥.៩៤៩.២៥០  ៤.៤៤៦.៣៥៨.៥៨៥ 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត) 
(ច្) សំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែរង់ (ែ) 
(i) ការលផេៀងផ្ទេ ែក់ារខាែឥណទានរពំឹងទុក – ឥណទាន និងរុលរប្រទានវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់ (ែ) 

 
 ដ្ាំណាក់កាលទី១  ដ្ាំណាក់កាលទី២  ដ្ាំណាក់កាលទី៣   

 ECL ១២ ថ្ែ  

ECL ពេញមួយ
អាយកុាល-មិនថយ
ចុះតនមែឥណទាន  

ECL ពេញមួយ
អាយកុាល-ថយចុះ

តនមែឥណទាន  សររុ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 
ការខាតឥណទានរ ាំេឹងទុក        
សំវធិានធ្នសប្ម្គរ់ការខាែរងល់ៅថ្ងៃទី០១ តខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០ ៨.០០៥.២១២  ១៨.៨៤៦  ១.៤៦៣.១៧៣  ៩.៤៨៧.២៣១ 

 
       

រតប្ម្រប្ម្ួលលដាយសារឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុ តែលបានទទួល
សាគ ល់លៅថ្ងៃទី០១ តខ្ម្ករា ៖        
លផេរលៅែំណាក់កាលទី១ -  -  -  - 
លផេរលៅែំណាក់កាលទ២ី (៤១.២៤០)  ៤១.២៤០  -  - 
លផេរលៅែំណាក់កាលទី៣ (៣៩.៤៧២)  -  ៣៩.៤៧២  - 

ការវាស់តវងសំវធិានធ្នសប្ម្គរ់ការខាែរងល់ឡើងវញិសុទធ (*) (១.២៦៣.៧៥៣)  ៣៦.២១១  ៧០៨.៩៤៥  (៥១៨.៥៩៧) 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុងមីតែលប្ែូវបានរលងកើែលឡើង ឬបានទិញ           ៤.០១៦.៦៤១  ៩.៤៣២  -  ៤.០២៦.០៧៣ 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុតែលប្ែូវបានឈរទ់ទួលសាគ ល់កនុងអំឡុង

ការយិររលិច្ឆទ លប្ៅពីជប្ម្ោះលច្ញពីរញ្ជ ី (៣.២៦០.២១១)  (១១.៧៦៣)  (១.២៩៧.២២៧)  (៤.៥៦៩.២០១) 
សំវធិានធ្នសប្ម្គរ់ការខាែរង ់លៅថ្ងៃទ៣ី១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ ៧.៤១៧.១៧៧  ៩៣.៩៦៦  ៩១៤.៣៦៣  ៨.៤២៥.៥០៦ 
គ្ិែជាពាន់លរៀល ៣០.០០២.៤៨១  ៣៨០.០៩២  ៣.៦៩៨.៥៩៩  ៣៤.០៨១.១៧២ 

 
(*) ផលរ ោះពាល់ថ្នការវាស់តវង ECL លដាយសារការតប្រប្រួល EAD នងិ PD កនុងអឡុំងឆ្ន  ំគ្ឺលកើែលឡើងពកីារដាករ់ញ្ចូលពែ័ម៌្គនងមីៗ លៅកនុងគ្ំរជូាប្រចា។ំ 

 
 ដ្ាំណាក់កាលទី១  ដ្ាំណាក់កាលទី២  ដ្ាំណាក់កាលទី៣   

 ECL ១២ ថ្ែ  

ECL ពេញមួយ
អាយកុាល-មិនថយ
ចុះតនមែឥណទាន  

ECL ពេញមួយ
អាយកុាល-ថយចុះ

តនមែឥណទាន  សររុ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 
តនមែពោងដ្ុល        
ែថ្ម្លលោងែុលលៅថ្ងៃទី០១ តខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០ ៩០៧.៣៣៩.១៧៥  ៣.២១៥.៨៧៤  ២៥.១៥៥.៩១៣  ៩៣៥.៧១០.៩៦២ 

 
       

រតប្ម្រប្ម្ួលលដាយសារឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុ តែលបានទទួល
សាគ ល់លៅថ្ងៃទី០១ តខ្ម្ករា ៖        
លផេរលៅែំណាក់កាលទី១ -  -  -  - 
លផេរលៅែំណាក់កាលទ២ី (៤.៧៨៥.១២១)  ៤.៧៨៥.១២១  -  - 
លផេរលៅែំណាក់កាលទី៣ (៤.៧២៣.០៨០)  -  ៤.៧២៣.០៨០  - 

ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុងមីតែលប្ែូវបានរលងកើែលឡើង ឬបានទិញ           ៥៥៦.៩០៤.៧០១  ៥០៧.៨៩៩  -  ៥៥៧.៤១២.៦០០ 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុតែលប្ែូវបានឈរទ់ទួលសាគ ល់កនុងអំឡុង

ការយិររលិច្ឆទ លប្ៅពីជប្ម្ោះលច្ញពីរញ្ជ ី (៤៤២.៤១៥.៨៤១)  (៣.២២៤.៣៦៥)  (៨.៧២៦.៨៣៧)  (៤៥៤.៣៦៧.០៤៣) 
ែថ្ម្លលោងែុល លៅថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ ១.០១២.៣១៩.៨៣៤  ៥.២៨៤.៥២៩  ២១.១៥២.១៥៦  ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩ 
គ្ិែជាពាន់លរៀល ៤.០៩៤.៨៣៣.៧២៩  ២១.៣៧៥.៩២០  ៨៥.៥៦០.៤៧១  ៤.២០១.៧៧០.១២០ 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

83 

៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត) 
(ច្) សំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែរង់ (ែ) 
(ii) ការលផេៀងផ្ទេ ែក់ារខាែឥណទានរពំឹងទុក – កិច្ចសនាផតល់ឥណទាន និងកិច្ចសនាធានាតផនកហិរញ្ា វែថុ 
 
 ដ្ាំណាក់កាលទី១  ដ្ាំណាក់កាលទី២  ដ្ាំណាក់កាលទី៣   

 ECL ១២ ថ្ែ  

ECL ពេញមួយ
អាយកុាល-មិនថយ
ចុះតនមែឥណទាន  

ECL ពេញមួយ
អាយកុាល-ថយចុះ

តនមែឥណទាន  សររុ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 
ការខាតឥណទានរ ាំេឹងទុក        
សំវធិានធ្នសប្ម្គរ់ការខាែរងល់ៅថ្ងៃទី០១ តខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០២១ ១៩០.៣៤៤  ២១៧  -  ១៩០.៥៦១ 

 
       

រតប្ម្រប្ម្ួលលដាយសារហានិភ្័យលៅថ្ងៃទី០១ តខ្ម្ករា ៖ -  -  -  - 
លផេរលៅែំណាក់កាលទី១ -  -  -  - 
លផេរលៅែំណាក់កាលទ២ី -  -  -  - 
លផេរលៅែំណាក់កាលទី៣ -  -  -  - 

ការវាស់តវងសំវធិានធ្នសប្ម្គរ់ការខាែរងល់ឡើងវញិសុទធ (*) (៤.៨៨២)  -  -  (៤.៨៨២) 
ហានិភ្យ័ងមី         ៩៤.៧៧៨  ៦៤  -  ៩៤.៨៤២ 
ហានិភ្យ័តែលប្ែូវបានឈរទ់ទួលសាគ ល់ ឬហួសកាលកំណែ់ (១៧៨.៦១១)  (២១៧)  -  (១៧៨.៨២៨) 
សំវធិានធ្នសប្ម្គរ់ការខាែរង ់លៅថ្ងៃទ៣ី១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ១០១.៦២៩  ៦៤  -  ១០១.៦៩៣ 
គ្ិែជាពាន់លរៀល ៤១៤.០៣៦  ២៦១  -  ៤១៤.២៩៧ 

 
(*) ផលរ ោះពាល់ថ្នការវាស់តវង ECL លដាយសារការតប្រប្រួល EAD នងិ PD កនុងអឡុំងឆ្ន  ំគ្ឺលកើែលឡើងពកីារដាករ់ញ្ចូលពែ័ម៌្គនងមីៗ លៅកនុងគ្ំរជូាប្រចា។ំ 

 
 ដ្ាំណាក់កាលទី១  ដ្ាំណាក់កាលទី២  ដ្ាំណាក់កាលទី៣   

 ECL ១២ ថ្ែ  

ECL ពេញមួយ
អាយកុាល-មិនថយ
ចុះតនមែឥណទាន  

ECL ពេញមួយ
អាយកុាល-ថយចុះ

តនមែឥណទាន  សររុ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 
ចាំនួនថ្ដ្លមានហានិភ្័យ        
ច្ំនួនតែលម្គនហានិភ្័យលៅថ្ងៃទី០១ តខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០២១ ២០៥.០៨៥.៦០០  ៣៦៥.០០០  -  ២០៥.៤៥០.៦០០ 

 
       

រតប្ម្រប្ម្ួលលដាយសារហានិភ្័យលៅថ្ងៃទី០១ តខ្ម្ករា ៖        
លផេរលៅែំណាក់កាលទី១ -  -  -  - 
លផេរលៅែំណាក់កាលទ២ី -  -  -  - 
លផេរលៅែំណាក់កាលទី៣ -  -  -  - 

ហានិភ្យ័ងមី ១៥៣.៩១២.៥១១  ៩៤.៧៧៣  -  ១៥៤.០០៧.២៨៤ 
ហានិភ្យ័តែលប្ែូវបានឈរទ់ទួលសាគ ល់ ឬហួសកាលកំណែ់ (១៩១.៦៥៥.៤១៧)  (៣៦៥.០០០)  -  (១៩២.០២០.៤១៧) 
ច្ំនួនតែលម្គនហានិភ្័យ លៅថ្ងៃទ៣ី១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ១៦៧.៣៤២.៦៩៤  ៩៤.៧៧៣  -  ១៦៧.៤៣៧.៤៦៧ 
គ្ិែជាពាន់លរៀល ៦៨១.៧៥៤.១៣៦  ៣៨៦.១០៥  -  ៦៨២.១៤០.២៤១ 

  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត) 
(ច្) សំវធិានធ្នសប្ម្គរក់ារខាែរង់ (ែ) 
(ii) ការលផេៀងផ្ទេ ែក់ារខាែឥណទានរពំឹងទុក – កិច្ចសនាផតល់ឥណទាន និងកិច្ចសនាធានាតផនកហិរញ្ា វែថុ (ែ) 
 
 ដ្ាំណាក់កាលទី១  ដ្ាំណាក់កាលទី២  ដ្ាំណាក់កាលទី៣   

 ECL ១២ ថ្ែ  

ECL ពេញមួយ
អាយកុាល-មិនថយ
ចុះតនមែឥណទាន  

ECL ពេញមួយ
អាយកុាល-ថយចុះ

តនមែឥណទាន  សររុ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 
ការខាតឥណទានរ ាំេឹងទុក        
សំវធិានធ្នសប្ម្គរ់ការខាែរងល់ៅថ្ងៃទី០១ តខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០ ២២៨.៥៩៣  -  -  ២២៨.៥៩៣ 

 
       

រតប្ម្រប្ម្ួលលដាយសារហានិភ្័យលៅថ្ងៃទី០១ តខ្ម្ករា ៖        
លផេរលៅែំណាក់កាលទី១ -  -  -  - 
លផេរលៅែំណាក់កាលទ២ី -  -  -  - 
លផេរលៅែំណាក់កាលទី៣ -  -  -  - 

ការវាស់តវងសំវធិានធ្នសប្ម្គរ់ការខាែរងល់ឡើងវញិសុទធ (*) (១៤.៧៦០)  -  -  (១៤.៧៦០) 
ហានិភ្យ័ងមី         ១៧៥.៦៦៧  ២១៧    ១៧៥.៨៨៤ 
ហានិភ្យ័តែលប្ែូវបានឈរទ់ទួលសាគ ល់ ឬហួសកាលកំណែ់ (១៩៩.១៥៦)  -  -  (១៩៩.១៥៦) 
សំវធិានធ្នសប្ម្គរ់ការខាែរង ់លៅថ្ងៃទ៣ី១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ ១៩០.៣៤៤  ២១៧  -  ១៩០.៥៦១ 
គ្ិែជាពាន់លរៀល ៧៦៩.៩៤១  ៨៧៨  -  ៧៧០.៨១៩ 

 
(*) ផលរ ោះពាល់ថ្នការវាស់តវង ECL លដាយសារការតប្រប្រួល EAD នងិ PD កនុងអឡុំងឆ្ន  ំគ្ឺលកើែលឡើងពកីារដាករ់ញ្ចូលពែ័ម៌្គនងមីៗ លៅកនុងគ្ំរជូាប្រចា។ំ 

 
 ដ្ាំណាក់កាលទី១  ដ្ាំណាក់កាលទី២  ដ្ាំណាក់កាលទី៣   

 ECL ១២ ថ្ែ  

ECL ពេញមួយ
អាយកុាល-មិនថយ
ចុះតនមែឥណទាន  

ECL ពេញមួយ
អាយកុាល-ថយចុះ

តនមែឥណទាន  សររុ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 
ចាំនួនថ្ដ្លមានហានិភ្័យ        
ច្ំនួនតែលម្គនហានិភ្័យលៅថ្ងៃទី០១ តខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០ ១៧៥.៨០៤.៤៥៣  -  -  ១៧៥.៨០៤.៤៥៣ 

 
       

រតប្ម្រប្ម្ួលលដាយសារហានិភ្័យលៅថ្ងៃទី០១ តខ្ម្ករា ៖        
លផេរលៅែំណាក់កាលទី១ -  -  -  - 
លផេរលៅែំណាក់កាលទ២ី -  -  -  - 
លផេរលៅែំណាក់កាលទី៣ -  -  -  - 

ហានិភ្យ័ងមី        ១៨៣.៧១១.០៤២  ៣៦៥.០០០  -  ១៨៤.០៧៦.០៤២ 
ហានិភ្យ័តែលប្ែូវបានឈរទ់ទួលសាគ ល់ ឬហួសកាលកំណែ់ (១៥៤.៤២៩.៨៩៥)  -  -  (១៥៤.៤២៩.៨៩៥) 
ច្ំនួនតែលម្គនហានិភ្័យ លៅថ្ងៃទ៣ី១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ ២០៥.០៨៥.៦០០  ៣៦៥.០០០  -  ២០៥.៤៥០.៦០០ 
គ្ិែជាពាន់លរៀល ៨២៩.៥៧១.២៥២  ១.៤៧៦.៤២៥  -  ៨៣១.០៤៧.៦៧៧ 

 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទី៣១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត) 
(ឆ)  រណតុ ំ ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ លធ្ៀរនឹងហានិភ្យ័ឥណទាន 
(i)  វភិាគ្តម្ែំរនភ់្ូមិ្សា្សត 

តរាងខាងលប្កាម្លនោះ លម្អែិអំពីហានិភ្យ័ឥណទានសំខាន់ៗ ររស់សាខា តម្ែថ្ម្លលោងែុលររស់វា លដាយចាែថ់ាន ក់តម្ែំរនភ់្ូម្សិា្សតគ្ិែប្ែឹម្ថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១។  
លៅកនុងតរាងលនោះ សាខាបានតរងតច្កហានិភ្យ័លៅតម្ប្រលទស លដាយតផអកលៅតម្ប្រលទសររស់ភាគ្ីថ្ែគូ្។ 
 

 
កមពុជា 

 
នតវា៉ា ន់ 

 
សហរដ្ឋអាពមរកិ 

 
ពផសងៗ 

 
សររុ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

ពៅនថៃទី៣១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
         ប្បាករ់លញ្ា ើ និងការដាកប់្បាកល់ៅធ្នាគារលផេងៗ ៤.២០៥.៤៥២  ៤.៥០៨.០៧៦  ១៣.៨៦៩.២៣៧  ១.០៤៣.៩៣០  ២៣.៦២៦.៦៩៥ 

ឥណទាន និងរុលរប្រទានវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់ ១.០៩១.៣៩៨.៧៦៩  -  -  -  ១.០៩១.៣៩៨.៧៦៩ 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុលផេងៗ ៥៧៨.៩៨៦  -  -  -  ៥៧៨.៩៨៦ 
ចំ្តណកថ្នហាវ សីុលីធី្ឥណទានតែលម្និបានលប្រើប្បាស់ ១៦៥.៥៨៣.១៣២  -  -  -  ១៦៥.៥៨៣.១៣២ 
លិខិ្ែឥណទាន ១៧៥.៩៤៤  -  -  -  ១៧៥.៩៤៤ 
ការធានាលច្ញផាយលលើការទទលួយល់ប្ពម្ ១.៥៩៣.៧១៦  -  -  -  ១.៥៩៣.៧១៦ 
ការធានាររស់ធ្នាគារ ២២.៨០១  -  -  -  ២២.៨០១ 
លផេងៗ ៦១.៨៧៤  -  -  -  ៦១.៨៧៤ 
ែថ្ម្លលោងែុល ១.២៦៣.៦២០.៦៧៤  ៤.៥០៨.០៧៦  ១៣.៨៦៩.២៣៧  ១.០៤៣.៩៣០  ១.២៨៣.០៤១.៩១៧ 

 
         

ែក៖ ការខាែឥណទានរពឹំងទុក (១៦.៥០៨.១២១)  -  -  -  (១៦.៥០៨.១២១) 
ែថ្ម្លលោងសុទធ ១.២៤៧.១១២.៥៥៣  ៤.៥០៨.០៧៦  ១៣.៨៦៩.២៣៧  ១.០៤៣.៩៣០  ១.២៦៦.៥៣៣.៧៩៦ 
គិ្ែជាពានល់រៀល ៥.០៨០.៧៣៦.៥៤០  ១៨.៣៦៥.៩០២  ៥៦.៥០៣.២៧២  ៤.២៥២.៩៧១  ៥.១៥៩.៨៥៨.៦៨៥ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត) 
(ឆ)  រណតុ ំ ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ លធ្ៀរនឹងហានិភ្យ័ឥណទាន (ែ) 
(i)  វភិាគ្តម្ែំរនភ់្ូមិ្សា្សត (ែ) 
 

 
កមពុជា 

 
នតវា៉ា ន់ 

 
សហរដ្ឋអាពមរកិ 

 
ពផសងៗ 

 
សររុ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

ពៅនថៃទី៣១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
         ប្បាករ់លញ្ា ើ និងការដាកប់្បាកល់ៅធ្នាគារលផេងៗ ៣០.៩១៥.៤១០  ២២.០៦២.៣៨៤  ១៧.៤១១.៩៦៥  ១.០៥១.៥៨៦  ៧១.៤៤១.៣៤៥ 

ឥណទាន និងរុលរប្រទានវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់ ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩  -  -  -  ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩ 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុលផេងៗ ៥៦៥.៣៧៣  -  -  -  ៥៦៥.៣៧៣ 
ចំ្តណកថ្នហាវ សីុលីធី្ឥណទានតែលម្និបានលប្រើប្បាស់ ១៩២.០១៩.៨៥៩  -  -  -  ១៩២.០១៩.៨៥៩ 
លិខិ្ែឥណទាន ៨.៦៣៦.០១៨  -  -  -  ៨.៦៣៦.០១៨ 
ការធានាលច្ញផាយលលើការទទលួយល់ប្ពម្ ៤.៣៤៥.៣៥៩  -  -  -  ៤.៣៤៥.៣៥៩ 
ការធានាររស់ធ្នាគារ ៤៤៩.៣៦៤  -  -  -  ៤៤៩.៣៦៤ 
ែថ្ម្លលោងែុល ១.២៧៥.៦៨៧.៩០២  ២២.០៦២.៣៨៤  ១៧.៤១១.៩៦៥  ១.០៥១.៥៨៦  ១.៣១៦.២១៣.៨៣៧ 

 
         

ែក៖ ការខាែឥណទានរពឹំងទុក (៨.៦១៦.០៦៧)  -  -  -  (៨.៦១៦.០៦៧) 
ែថ្ម្លលោងសុទធ ១.២៦៧.០៧១.៨៣៥  ២២.០៦២.៣៨៤  ១៧.៤១១.៩៦៥  ១.០៥១.៥៨៦  ១.៣០៧.៥៩៧.៧៧០ 
គិ្ែជាពានល់រៀល ៥.១២៥.៣០៥.៥៧៣  ៨៩.២៤២.៣៤៣  ៧០.៤៣១.៣៩៨  ៤.២៥៣.៦៦៧  ៥.២៨៩.២៣២.៩៨១ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត) 
(ឆ)  រណតុ ំ ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ លធ្ៀរនឹងហានិភ្យ័ឥណទាន (ែ) 
(ii)  វភិាគ្តម្ប្រលភ្ទអាជីវកម្ម 

តរាងខាងលប្កាម្លនោះ លម្អែិអំពីហានិភ្យ័ឥណទានសំខាន់ៗ ររស់សាខា តម្ែថ្ម្លលោងែុលររស់វា ែកការងយចុ្ោះែថ្ម្ល ប្រសិនលរើម្គន លដាយចាែ់ថាន កត់ម្ប្រលភ្ទអាជីវកម្ម
ររស់ភាគ្ថី្ែគូ្។ 
 ២០២១  ២០២០ 

 

ប្បាក់រពញ្ញ ើ និង
ការដ្ឋក់ប្បាក់ពៅ
ធនាគារពផសងៗ  

ឥណទាន និង 
រុពរប្រទាន 

វាសថ់្វងតាម 
នថែពដ្ើមដ្ករ ាំលស ់  ប្ទេយសកមមពផសងៗ  

ែៃង់ពប្ៅតារាង
តុលយការ  សររុ  

ប្បាក់រពញ្ញ ើ និង
ការដ្ឋក់ប្បាក់ពៅ
ធនាគារពផសងៗ  

ឥណទាន និង 
រុពរប្រទាន 

វាសថ់្វងតាម 
នថែពដ្ើមដ្ករ ាំលស ់  ប្ទេយសកមមពផសងៗ  

ែៃង់ពប្ៅតារាង
តុលយការ  សររុ 

 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 
                    
លកែំុ់ និងលករ់ាយ -  ៤៥៣.០២០.០០៩  -  ៨៨.៣០៣.៩១០  ៥៤១.៣២៣.៩១៩  -  ៣៨៩.៥២០.៥០៧   -   ៩០.៥៤១.៩៩៨   ៤៨០.០៦២.៥០៥  
លសវាកម្ម -  ១៨២.៣១៦.៩៩៤  -  ១៨.៣២៦.៤៧៧  ២០០.៦៤៣.៤៧១  -  ១៧៣.១៣៧.៩៧៥  -  ២៥.៦៣២.១៩០  ១៩៨.៧៧០.១៦៥ 
សណាឋ គារ និងលភាជនីយដាឋ ន -  ៩៨.០៩២.៥០៥  -  ៧.៩៦៦.៦០៨  ១០៦.០៥៩.១១៣  -  ១០៣.១០៤.៣១៤  -  ៩.៨៣៩.០០០  ១១២.៩៤៣.៣១៤ 
អច្លនប្ទពយ -  ១១០.៤៧៨.៦១០  -  ៧.១៤២.៩៨៩  ១១៧.៦២១.៥៩៩  -  ៩២.៨៩៩.៦៨១  -  ១៤.០៧៧.៥០៨  ១០៦.៩៧៧.១៨៩ 
សំណង់ -  ៥១.៤០៤.១៩៥  -  ១៦.៩៩៦.៤៨៨  ៦៨.៤០០.៦៨៣  -  ៧៧.០៤០.៦៦៧  -  ២៩.៤៥១.៧៣២  ១០៦.៤៩២.៣៩៩ 
ប្គឹ្ោះសាថ នហិរញ្ា វែថុ ២៣.៦២៦.៦៩៥  ៥៦.៨២២.៣៦៣  -  ៧.៥៦២.៥៨៥  ៨៨.០១១.៦៤៣  ៧១.៤៤១.៣៤៥  ៦៩.០៤៣.៨១២  -  ៤.៦១៦.១៦១  ១៤៥.១០១.៣១៨ 
ផលិែកម្ម -  ៣២.០២១.៩៨១  -  ៥.២៦៦.៣៤៧  ៣៧.២៨៨.៣២៨  -  ៣៥.០៥៨.១២៧  -  ៥.៧៣៧.៧៧៥  ៤០.៧៩៥.៩០២ 
ែឹកជញ្ជូ ន និងឃ្ល ងំសតុកទំនិញ -  ១៦.៣៨៧.២៨៦  -  ១.៧៦៦.២៨៧  ១៨.១៥៣.៥៧៣  -  ១៤.៤៦៥.៧៩៨  -  ៥.១៨២.៨៣៤  ១៩.៦៤៨.៦៣២ 
ឧសាហកម្មវាយនភ្ណ័ឌ  -  ១១.៤៣៥.៩២៦  -  ៤៥០.០០០  ១១.៨៨៥.៩២៦  -  ១២.៩១៨.៤៩៣  -  ៩៧៥.០០០  ១៣.៨៩៣.៤៩៣ 
កសិកម្ម -  ៩.០៥៧.៧១៥  -  ១.៥២៤.៨០០  ១០.៥៨២.៥១៥  -  ៨.៩២១.៣៣៦  -  ២.៦៣២.០០០  ១១.៥៥៣.៣៣៦ 
លផេងៗ -  ៧០.៣៦១.១៨៥  ៥៧៨.៩៨៦  ១២.១៣០.៩៧៦  ៨៣.០៧១.១៤៧  -  ៦២.៦៤៥.៨០៩   ៥៦៥.៣៧៣   ១៦.៧៦៤.៤០២   ៧៩.៩៧៥.៥៨៤  
ែថ្ម្លលោងែុល ២៣.៦២៦.៦៩៥  ១.០៩១.៣៩៨.៧៦៩  ៥៧៨.៩៨៦  ១៦៧.៤៣៧.៤៦៧  ១.២៨៣.០៤១.៩១៧  ៧១.៤៤១.៣៤៥  ១.០៣៨.៧៥៦.៥១៩  ៥៦៥.៣៧៣  ២០៥.៤៥០.៦០០  ១.៣១៦.២១៣.៨៣៧ 
                    
ែក៖ ការខាែឥណទានរពឹំងទុក -  (១៦.៤០៦.៤២៨)  -  (១០១.៦៩៣)  (១៦.៥០៨.១២១)  -  (៨.៤២៥.៥០៦)  -  (១៩០.៥៦១)  (៨.៦១៦.០៦៧) 
ែថ្ម្លលោងសុទធ ២៣.៦២៦.៦៩៥  ១.០៧៤.៩៩២.៣៤១  ៥៧៨.៩៨៦  ១៦៧.៣៣៥.៧៧៤  ១.២៦៦.៥៣៣.៧៩៦  ៧១.៤៤១.៣៤៥  ១.០៣០.៣៣១.០១៣  ៥៦៥.៣៧៣  ២០៥.២៦០.០៣៩  ១.៣០៧.៥៩៧.៧៧០ 
គិ្ែជាពានល់រៀល ៩៦.២៥៥.១៥៥  ៤.៣៧៩.៥១៨.៧៩៧  ២.៣៥៨.៧៨៩  ៦៨១.៧២៥.៩៤៤  ៥.១៥៩.៨៥៨.៦៨៥  ២៨៨.៩៨០.២៤១  ៤.១៦៧.៦៨៨.៩៤៨  ២.២៨៦.៩៣៤  ៨៣០.២៧៦.៨៥៨  ៥.២៨៩.២៣២.៩៨១ 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.១ ហានិភ្័យឥណទាន (ត) 
(ជ)  ការររឹអូសប្ទពយរញ្ញច ំ 
 ប្ទពយសម្បែតិតែលបានររឹអូសប្ែូវលកល់ច្ញឱ្យបានឆ្រ ់ តម្តែលអាច្លធ្វើបាន។ សាខាម្និលប្រើប្បាស់ប្ទពយរញ្ញច ំ
តែលបានររឹអូស សប្ម្គរប់្រែិរែតិការអាជីវកម្មររស់ខ្លួនលទ។ 
 កនុងអំឡុងែំណាច្ឆ់្ន ថំ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ និង ថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ សាខាម្និបានររឹអូសប្ទពយសម្បែតិ
តែលបានដាកជ់ាវែថុរញ្ញច លំនាោះលទ។ 
 
៣៤.២ ហានិភ្័យទីផារ 

សាខាប្រឈម្ម្ុខ្នឹងហានិភ្យ័ទីផារ ជាហានិភ្យ័តែលលធ្វើឱ្យម្គនការតប្រប្រួលែថ្ម្លសម្ប្សរ ឬលំហូរសាច្់
ប្បាកន់ាលពលអនាគ្ែថ្នឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុ លដាយសារការផ្ទល ស់រតូរែថ្ម្លទីផារ។ ហានិភ្យ័ទីផារលកើែលឡើងលដាយសាថ នភាព
លរើកច្ំហថ្នអប្តការប្បាក ់ ររូយិរណ័ណ  និងផលិែផលម្ូលធ្ន តែលទាងំអស់លនោះប្រឈម្ម្ុខ្នឹងរតប្ម្រប្ម្ួលទីផារជាក់
ោកន់ិងទូលៅ ប្ពម្ទាងំរតប្ម្រប្ម្ួលអប្តទីផារ ឬែថ្ម្លទីផារ ែូច្ជាអប្តការប្បាក ់ ការពប្ងីកឥណទាន អប្តរតូរ          
ររូិយរណ័ណ  និងែថ្ម្លម្ូលធ្នជាលែើម្។ 

គ្ិែប្ែឹម្ថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ សាខាម្និលប្រើឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុនិសេនេ ែូច្ជាកិច្ចសនារតូរររូិយរណ័ណ  និង
ការលផ្ទត ោះរតូរអប្តការប្បាក ់លែើម្បបី្គ្រប់្គ្ងហានិភ្យ័ររស់ខ្លួនលនាោះលទ។ 
 
(ក) ហានិភ្យ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  

សាខាលធ្វើប្រែិរែតិការអាជីវកម្មលៅកនុងប្រលទសកម្ពុជា លដាយលប្រើប្បាកែុ់ោល រអាលម្រកិ ប្បាកល់រៀល និងប្បាកយ់ន័ 
តែលរណាត លឱ្យម្គនហានិភ្យ័ររូិយរណ័ណ លផេងៗ តែលភាគ្លប្ច្ើនគ្ឺទាកទ់ងនឹងប្បាកល់រៀល និងប្បាកយ់ន័។  

ហានិភ្យ័ការរតូរររូិយរណ័ណ លកើែពីប្រែិរែតិការពាណិជជកម្មកនុងលពលអនាគ្ែ ប្ទពយសកម្ម និងរំណុលតែលបាន
កែប់្តជាររូិយរណ័ណ ម្យួ តែលម្និតម្នជាររូិយរណ័ណ លគាលររស់សាខា។ 

គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងតម្ដានហានិភ្័យការរតូរររូិយរណ័ណ  លដាយលធ្ៀរនឹងររូិយរណ័ណ លគាលររស់សាខា។ រ ុតនត សាខា
ម្និប្ែូវបានែប្ម្ូវឱ្យការពារហានិភ្យ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  តែលលកើែពីប្រែិរែតិការពាណិជជកម្មកនុងលពលអនាគ្ែ ប្ទពយសកម្ម 
និងរំណុល តែលបានទទួលសាគ ល់លដាយលប្រើកិច្ចសនានាលពលអនាគ្ែលទ។ 

លគាលការណ៍ររស់សាខាគ្ឺរកាហានិភ្យ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  ឱ្យសថិែកនុងកប្ម្ែិតែលអាច្ទទួលយកបាន និងសថិែ
លប្កាម្លគាលការណ៍តណនាតំែលម្គនប្សារ។់ 

តរាងខាងលប្កាម្លនោះសលងខរអំពីហានិភ្យ័ការរតូរររូិយរណ័ណ ររស់សាខា។ កនុងតរាងខាងលប្កាម្លនោះ  គ្ឺជា
ឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុររស់សាខាតម្ែថ្ម្លលោងសុទធររស់វា លដាយវភិាគ្តម្ររូិយរ័ណណ     និងម្គនែថ្ម្លសម្ម្ូលនឹងប្បាក់
ែុោល រអាលម្រកិ។ 
 
 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.២ ហានិភ្័យទីផារ (ត) 
(ក) ហានិភ្យ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  (ែ) 

 
 សមមូលជាប្បាកដ់្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ពផសងៗ 

 
សររុ 

  
 

     គិតប្តឹមនថៃទ៣ី១ ថ្ែធន ូឆ្ន ាំ២០២១ 
 
 

     ប្ទេយសកមមហរិញ្ញវតថ ុ
 
 

     សាច្ប់្បាកក់នុងថ្ែ ៦.៤១៥.៥៥៣  ២១.៦១៩.៦១៥  -  ២៨.០៣៥.១៦៨ 
ប្បាករ់លញ្ា ើ នងិការដាកប់្បាកល់ៅធ្នាគារកណាត ល ៧.១៤៨.៩៦៨  ២៥៣.៩៥៤.៦៥៦  -  ២៦១.១០៣.៦២៤ 
ប្បាករ់លញ្ា ើ នងិការដាកប់្បាកល់ៅធ្នាគារលផេងៗ ៦១.៨៣១  ២៣.៤៥៩.៨៦៧  ១០៤.៩៩៧  ២៣.៦២៦.៦៩៥ 
ឥណទាន នងិរុលរប្រទានវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់ ១៣៩.៣៦៦.៥៩២  ៩៣៥.៦២៥.៧៤៩  -  ១.០៧៤.៩៩២.៣៤១ 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុលផេងៗ -  ៥៧៨.៩៨៦  -  ៥៧៨.៩៨៦ 
ការវនិិលោគ្ - ឧរករណ៍មូ្លធ្ន -  ៥០.០០០  -  ៥០.០០០ 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុសររុ ១៥២.៩៩២.៩៤៤  ១.២៣៥.២៨៨.៨៧៣  ១០៤.៩៩៧  ១.៣៨៨.៣៨៦.៨១៤ 

 
       

រាំណុលហរិញ្ញវតថ ុ        
ប្បាករ់លញ្ា ើររស់អែងិិជន ១.៤៨០.៦៩០  ២៣២.២១១.៧៤៥  ៧១៩  ២៣៣.៦៩៣.១៥៤ 
ប្បាករ់លញ្ា ើររស់ធ្នាគារ ១៧.២៥២.៨៩៦  ១២៩.០២០.១៥៣  -  ១៤៦.២៧៣.០៤៩ 
ប្បាកក់ម្ច ី ២៩.២០៦.៣៦២  ៧៧៥.៥១៣.៦៦៥  -  ៨០៤.៧២០.០២៧ 
អនុរណុំល -  ៤០.០១៧.០៦១  -  ៤០.០១៧.០៦១ 
រំណុលភ្ែិសនា -  ៥.៧១៤.២៩៩  -  ៥.៧១៤.២៩៩ 
រំណុលលផេងៗ ៥៤៣  ៤០៦.៥៤៥  -  ៤០៧.០៨៨ 
រាំណុលហរិញ្ញវតថុសររុ ៤៧.៩៤០.៤៩១  ១.១៨២.៨៨៣.៤៦៨  ៧១៩  ១.២៣០.៨២៤.៦៧៨ 

 
       

សាថ នភាេសទុធពៅពលើតារាងតលុយការ ១០៥.០៥២.៤៥៣  ៥២.៤០៥.៤០៥  ១០៤.២៧៨  ១៥៧.៥៦២.១៣៦ 
គិតជាពាន់ពរៀល ៤២៧.៩៨៣.៦៩៤  ២១៣.៤៩៩.៦២០  ៤២៤.៨២៦  ៦៤១.៩០៨.១៤០ 

 
       

ែៃង់ពប្ៅតារាងតលុយការ        
ច្ំតណកថ្នហាវ សីុលីធ្ីឥណទានតែលម្និបានលប្រើប្បាស់ ១២.០៦៤.៩៤៥  ១៥៣.៥១៨.១៨៧  -  ១៦៥.៥៨៣.១៣២ 
លិខ្ិែឥណទាន -  ១៧៥.៩៤៤  -  ១៧៥.៩៤៤ 
ការធានាលច្ញផាយលលើការទទលួយល់ប្ពម្ -  ១.៥៩៣.៧១៦  -  ១.៥៩៣.៧១៦ 
ការធានាររស់ធ្នាគារ -  ២២.៨០១  -  ២២.៨០១ 
លផេងៗ -  ៦១.៨៧៤  -  ៦១.៨៧៤ 

 
១២.០៦៤.៩៤៥  ១៥៥.៣៧២.៥២២  -  ១៦៧.៤៣៧.៤៦៧ 

គ្ិែជាពានល់រៀល ៤៩.១៥២.៥៨៦  ៦៣២.៩៨៧.៦៥៥  -  ៦៨២.១៤០.២៤១ 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.២ ហានិភ្័យទីផារ (ត) 
(ក) ហានិភ្យ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  (ែ) 

 
 សមមូលជាប្បាកដ់្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ពផសងៗ 

 
សររុ 

  
 

     គិតប្តឹមនថៃទ៣ី១ ថ្ែធន ូឆ្ន ាំ២០២០ 
 
 

     ប្ទេយសកមមហរិញ្ញវតថ ុ
 
 

     សាច្ប់្បាកក់នុងថ្ែ ៤.៩៨០.៥៤៤  ២៤.៣២២.៩១៣  -  ២៩.៣០៣.៤៥៧ 
ប្បាករ់លញ្ា ើ នងិការដាកប់្បាកល់ៅធ្នាគារកណាត ល ១៨.៤៤៨.៥៨១  ២០៨.០៨៦.៧២៣  -  ២២៦.៥៣៥.៣០៤ 
ប្បាករ់លញ្ា ើ នងិការដាកប់្បាកល់ៅធ្នាគារលផេងៗ ១៤៧.៨៥២  ៧១.១៨០.៨៤០  ១១២.៦៥៣  ៧១.៤៤១.៣៤៥ 
ឥណទាន នងិរុលរប្រទានវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់ ១២០.២៦១.២៩៧  ៩១០.០៦៩.៧១៦  -  ១.០៣០.៣៣១.០១៣ 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុលផេងៗ -  ៥៦៥.៣៧៣  -  ៥៦៥.៣៧៣ 
ការវនិិលោគ្ - ឧរករណ៍មូ្លធ្ន -  ៥០.០០០  -  ៥០.០០០ 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុសររុ ១៤៣.៨៣៨.២៧៤   ១.២១៤.២៧៥.៥៦៥   ១១២.៦៥៣   ១.៣៥៨.២២៦.៤៩២  

 
       

រាំណុលហរិញ្ញវតថ ុ        
ប្បាករ់លញ្ា ើររស់អែងិិជន ២.៨០៥.២៥៣  ២៤១.៨២៦.០៧៣  ១.៣៥២  ២៤៤.៦៣២.៦៧៨ 
ប្បាករ់លញ្ា ើររស់ធ្នាគារ ៥៥៤.២១៧  ១៣៧.៦៥៤.៤៨៥  -  ១៣៨.២០៨.៧០២ 
ប្បាកក់ម្ច ី ៤៧.៤៦១.៣៦៥  ៧៥៥.៥៣២.២៧៩  -  ៨០២.៩៩៣.៦៤៤ 
អនុរណុំល -  ៤០.០៣១.៩៥៦  -  ៤០.០៣១.៩៥៦ 
រំណុលភ្ែិសនា -  ៦.៣៩០.៥៩២  -  ៦.៣៩០.៥៩២ 
រំណុលលផេងៗ ១១  ៥២.៤០៤  -  ៥២.៤១៥ 
រាំណុលហរិញ្ញវតថុសររុ ៥០.៨២០.៨៤៦  ១.១៨១.៤៨៧.៧៨៩  ១.៣៥២  ១.២៣២.៣០៩.៩៨៧ 

 
       

សាថ នភាេសទុធពៅពលើតារាងតលុយការ ៩៣.០១៧.៤២៨   ៣២.៧៨៧.៧៧៦   ១១១.៣០១   ១២៥.៩១៦.៥០៥  
គិតជាពាន់ពរៀល ៣៧៦.២៥៥.៤៩៦   ១៣២.៦២៦.៥៥៤   ៤៥០.២១៣   ៥០៩.៣៣២.២៦៣  

 
       

ែៃង់ពប្ៅតារាងតលុយការ        
ច្ំតណកថ្នហាវ សីុលីធ្ីឥណទានតែលម្និបានលប្រើប្បាស់ ១៨.០៧៦.៣៧៥  ១៧៣.៩៤៣.៤៨៤  -  ១៩២.០១៩.៨៥៩ 
លិខ្ិែឥណទាន -  ៨.៦៣៦.០១៨  -  ៨.៦៣៦.០១៨ 
ការធានាលច្ញផាយលលើការទទលួយល់ប្ពម្ -  ៤.៣៤៥.៣៥៩  -  ៤.៣៤៥.៣៥៩ 
ការធានាររស់ធ្នាគារ -     ៤៤៩.៣៦៤   -  ៤៤៩.៣៦៤ 

 
១៨.០៧៦.៣៧៥  ១៨៧.៣៧៤.២២៥  -  ២០៥.៤៥០.៦០០ 

គ្ិែជាពានល់រៀល ៧៣.១១៨.៩៣៧  ៧៥៧.៩២៨.៧៤០  -  ៨៣១.០៤៧.៦៧៧ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.២ ហានិភ្័យទីផារ (ត) 
(ក) ហានិភ្យ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  (ែ) 

ការវភិាគ្ផលរ ោះពាល់ពីការតប្រប្រួល (sensitivity analysis) 

សាខាលផ្ទត ែលលើហានិភ្័យច្ំលពាោះផលរ ោះពាល់ថ្នការតប្រប្រួលអប្តរតូរប្បាក ់ លលើសាថ នភាពហិរញ្ា វែថុ និងលំហូរ
សាច្ប់្បាករ់រស់ខ្លួន។ តរាងខាងលប្កាម្លនោះ រង្ហា ញពីរច្នាសម្ពន័ធសំខានថ់្នហានិភ្័យការរតូរររូិយរណ័ណ ររស់សាខា៖ 

 

 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 
ប្ទេយសកមម/(រាំណុល)    
ប្បាកល់រៀល ១០៥.០៥២.៤៥៣  ៩៣.០១៧.៤២៨  
លផេងៗ ១០៤.២៧៨  ១១១.៣០១ 
 ១០៥.១៥៦.៧៣១  ៩៣.១២៨.៧២៩  
គិ្ែជាពានល់រៀល ៤២៨.៤០៨.៥២២  ៣៧៦.៧០៥.៧០៩  

 
ែូច្បានរង្ហា ញកនុងតរាងខាងលលើ សាខាប្រឈម្ម្ុខ្នឹងហានិភ្យ័ ច្ំលពាោះការផ្ទល ស់រតូរអប្តរតូរប្បាកែុ់ោល រ      

អាលម្រកិលធ្ៀរនឹងប្បាកល់រៀល។ ភាពតប្រប្រួលថ្នច្ំលណញ-ខាែច្ំលពាោះការផ្ទល ស់រតូរអប្តការប្បាក ់ ភាគ្លប្ច្ើនលកើែម្កពី
ឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុជាប្បាកល់រៀល។ 

ការវភិាគ្ខាងលប្កាម្តផអកលៅតម្ការសនមែថា អប្តរតូរប្បាកល់រៀលបានលកើនលឡើង ឬងយចុ្ោះ ១% តែលតផអកលៅ
តម្រតប្ម្រប្ម្ួលជាម្ធ្យម្កនុងរយៈលពលរីឆ្ន ចុំ្ងលប្កាយ ថ្នអប្តរតូរប្បាកគ់្ិែជាម្ធ្យម្ ពីឆ្ន ២ំ០១៩ ែល់ឆ្ន ២ំ០២១។ 

ការវភិាគ្ពីហានិភ្យ័លែើម្បវីាយែថ្ម្លអំពីផលរ ោះពាល់ ១% ថ្នការផ្ទល ស់រតូរអប្តរតូរប្បាក ់ ច្ំលពាោះច្ំលណញ-ខាែ 
ម្គនែូច្ខាងលប្កាម្៖ 
 ២០២១  ២០២០ 
តាំហយ ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
-១%        
ប្បាកល់រៀល ៨៤៨.៩០៩  ៣.៤៥៨.៤៥៥  ៧៥១.៦៥៦   ៣.០៤០.៤៤៩  
លផេងៗ ៨៤២  ៣.៤៣០  ៨៩៩   ៣.៦៣៦  
 ៨៤៩.៧៥១  ៣.៤៦១.៨៥៥  ៧៥២.៥៥៥   ៣.០៤៤.០៨៥  
 
 ២០២១  ២០២០ 
កាំពណើ ន ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
+១%        
ប្បាកល់រៀល (៨៣២.០៩៩)  (៣.៣៨៩.៩៧១)  (៧៣៦.៧៧២)  (២.៩៨០.២៤៣) 
លផេងៗ (៨២៦)  (៣.៣៦៥)  (៨៨១)  (៣.៥៦៤) 
 (៨៣២.៩២៥)  (៣.៣៩៣.៣៣៦)  (៧៣៧.៦៥៣)  (២.៩៨៣.៨០៧) 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.២ ហានិភ្័យទីផារ (ត) 
(ខ្) ហានិភ្យ័ែថ្ម្ល 

សាខាប្រឈម្ម្ុខ្នឹងហានិភ្យ័ែថ្ម្លម្ូលរប្ែកម្មសិទធិ តែលលកើែលឡើងពីការវនិិលោគ្តែលសាខាកានក់ារន់ិង
បានចាែថ់ាន ក់ជា FVOCI ។ ទឹកប្បាកវ់និិលោគ្លនោះម្និម្គនច្ំនួនជាសារវនតលទ ែូច្លនោះសាខាម្និម្គនលគាលការណ៍លែើម្ប ី
ប្គ្រប់្គ្ងហានិភ្យ័ែថ្ម្លររស់ខ្លួន ពីការវនិិលោគ្ម្ូលរប្ែកម្មសិទធិលទ។ 

 
(គ្) ហានិភ្យ័អប្តការប្បាក ់
 ហានិភ្យ័អប្តការប្បាកថ់្នលំហូរសាច្ប់្បាក ់ គ្ឺជាហានិភ្័យតែលលធ្វើឱ្យម្គនការតប្រប្រួលលំហូរសាច្ប់្បាកន់ា
លពលអនាគ្ែថ្នឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុ លដាយសារការតប្រប្រួលអប្តការប្បាកល់លើទីផារ។ ហានិភ្យ័អប្តការប្បាកថ់្នែថ្ម្ល   
សម្ប្សរ គ្ឺជាហានិភ្័យតែលលធ្វើឱ្យម្គនការតប្រប្រួលែថ្ម្លថ្នឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុ  លដាយសារការតប្រប្រួលអប្តការប្បាកល់លើ
ទីផារ។ កប្ម្ែិថ្នការប្បាកអ់ាច្លកើនលឡើងលដាយសារលទធផលថ្នការតប្រប្រួល រ ុតនតអាច្កាែរ់នថយការខាែរងល់ៅកនុងករណី
តែលរតប្ម្រប្ម្ួលឥែរពំឹងទុកលកើែឡីង។  

ហានិភ្យ័អប្តការប្បាករ់រស់សាខា ភាគ្លប្ច្ើនលកើែលឡើងពីអនុរំណុលតែលម្គនអប្តអលងរ តែលលធ្វើឱ្យសាខា
ប្រឈម្នឹងហានិភ្័យអប្តការប្បាកថ់្នលំហូរសាច្ប់្បាក់។ លទាោះជាោ ងណាកល៏ដាយ អនុរំណុលររស់សាខាគ្ឺទទួលបាន
ពី FCB ថ្ែវា ន ់ - ការោិល័យកណាត ល (Offshore Banking Unit) តែលបានកំណែក់ប្ម្ែិហានិភ្យ័អប្តការប្បាក់
ររស់សាខា រចួ្លហើយ។ ប្បាកក់ម្ចរីរស់សាខាម្គនទាងំប្បាក់កម្ចតីែលម្គនអប្តលងរ និងប្បាកក់ម្ចតីែលម្គនអប្តអលងរ 
តែលភាគ្លប្ច្ើនថ្នប្បាកក់ម្ចគី្ឺម្គនអប្តលងរ។ សាខាម្និម្គនហានិភ្យ័អប្តការប្បាកថ់្នែថ្ម្លសម្ប្សរលទ លដាយសារអប្ត
ការប្បាកថ់្នឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់ គ្ឺប្រហាកប់្រតហលនឹងអប្តទីផារតែរ។ 

កនុងច្ំលណាម្ឥណទាទាងំអស់ ហាវ សីុលីធ្ីច្ំនួន ៥៤៤.៥៣៧.១១៩ ែុោល រអាលម្រកិ ម្គនអប្តអលងរ។ ការតប្រ
ប្រួលធ្ំជាងលគ្រំផុែគ្ឺការតកតប្រលកខខ្ណឌ ថ្នកិច្ចសនាថ្នឥណទាន តែលម្គនអប្តអលងរតែលលោងលៅតម្អប្ត  
LIBOR។ លទាោះជាោ ងណាកល៏ដាយ សាខា និងអែិងិជនលៅម្និទានប់ានពិភាកា និងច្រចាអំពីអប្តលគាលងមីលនោះលៅ
លឡើយលទ រ ុតនតភាគ្ីទាងំពីររពំឹងថាការលប្រើអប្តលគាលលនោះ នឹងម្និរណាត លឱ្យម្គនផលរ ោះពាល់ជាសារវនតច្ំលពាោះលំហូរសាច្់
ប្បាកល់ទ។ 
 លៅែំណាកក់ាលលនោះ គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងររស់សាខាម្និម្គនលគាលការណ៍លែើម្បកីំណែក់ប្ម្ែិថ្នភាពម្និសីុគាន ថ្ន 
អប្តការប្បាកល់ទ រ ុតនតគ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងលធ្វើការប្ែួែពិនិែយោ ងលទៀងទាែល់ៅលលើភាពម្និសីុគាន លនោះ។ ជាងលនោះលៅលទៀែ              
គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងលធ្វើការវភិាគ្ និងពាករោ ងលទៀងទាែ ់ ច្ំលពាោះរតប្ម្រប្ម្ួលរពំឹងទុកថ្នអប្តការប្បាក ់ និងលរៀរច្ំហានិភ្យ័     
អប្តការប្បាកថ់្នលំហូរសាច្ប់្បាក ់ លដាយវាយែថ្ម្លលៅលលើផលរ ោះពាល់ររស់វា និងចាែវ់ធិានការលផេងៗលែើម្បលីឆលើយែរលៅ
នឹងហានិភ្យ័អប្តការប្បាក។់ 

តរាងខាងលប្កាម្លនោះ សលងខរពីហានិភ្យ័អប្តការប្បាករ់រស់សាខា។ លៅកនុងតរាងលនោះ ករ៏មួ្រញ្ចូ លនូវ
ឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុររស់សាខាតម្ែថ្ម្លលោងសុទធ លដាយបានចាែថ់ាន កត់ម្ែថ្ម្លកនុងកិច្ចសនាលែើម្ប្គា ឬតម្កាលររលិច្ឆទ
ផុែកំណែស់ង លដាយតផអកលលើម្ូលដាឋ នម្យួណាតែលលកើែលឡើងម្ុន។ 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទី៣១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.២ ហានិភ្័យទីផារ (ត) 
(គ្) ហានិភ្យ័អប្តការប្បាក ់(ែ) 
 

 
១ថ្ែ 

 
១ថ្ែ ពៅ ៣ថ្ែ 

 
៣ថ្ែ ពៅ ១២ថ្ែ 

 
១ឆ្ន ាំ ពៅ ៥ឆ្ន ាំ 

 
ពលើស៥ឆ្ន ាំ 

 
មិនមានការប្បាក់ 

 
សររុ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

គិតប្តឹមនថៃទី៣១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១              
ប្ទេយសកមមហរិញ្ញវតថ ុ              
សាច្់ប្បាក់កនុងថ្ែ -  -  -  -  -  ២៨.០៣៥.១៦៨  ២៨.០៣៥.១៦៨ 
ប្បាករ់លញ្ា ើ នងិការដាក់ប្បាក់លៅធ្នាគារកណាត ល ៦.៦៤០.០៣៩  ១៦.៦១១.២១៥  ៨.៤០៧.៣០៨  -  -  ២២៩.៤៤៥.០៦២  ២៦១.១០៣.៦២៤ 
ប្បាករ់លញ្ា ើ នងិការដាក់ប្បាក់លៅធ្នាគារលផេងៗ ៤.១៣២.០៥០  -  -  -  -  ១៩.៤៩៤.៦៤៥  ២៣.៦២៦.៦៩៥ 
ឥណទាន និងរុលរប្រទានវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់ ៤០.៣៤៦.៣០៤  ៥០.៩៤៦.៦៨០  ២៩៨.១១៧.៩៨១  ២៧៧.១៦០.៩៧៣  ៤០៨.៤២០.៤០៣  -  ១.០៧៤.៩៩២.៣៤១ 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុលផេងៗ -  -  -  -  -  ៥៧៨.៩៨៦  ៥៧៨.៩៨៦ 
ការវនិិលោគ្ - ឧរករណ៍ម្ូលធ្ន -  -  -  -  -  ៥០.០០០  ៥០.០០០ 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុសររុ ៥១.១១៨.៣៩៣  ៦៧.៥៥៧.៨៩៥  ៣០៦.៥២៥.២៨៩  ២៧៧.១៦០.៩៧៣  ៤០៨.៤២០.៤០៣  ២៧៧.៦០៣.៨៦១  ១.៣៨៨.៣៨៦.៨១៤ 

 
             

រាំណុលហរិញ្ញវតថ ុ              
ប្បាករ់លញ្ា ើររស់អែងិិជន ១៦៩.៨៣៧.៤៦១  ៦.៥៨៦.៥៦០  ២៣.៨៩០.៣២១  -  -  ៣៣.៣៧៨.៨១២  ២៣៣.៦៩៣.១៥៤ 
ប្បាករ់លញ្ា ើររស់ធ្នាគារ ៦៣.៣៥៩.៦០០  ៦៧.០៣៦.៨៤៩  ១៤.៨៣៨.៨០៦  -  -  ១.០៣៧.៧៩៤  ១៤៦.២៧៣.០៤៩ 
ប្បាកក់ម្ច ី ៣២១.៨៨៣.១៦៦  ២៦០.១០៣.៧១៤  ២២២.៧៣៣.១៤៧  -  -  -  ៨០៤.៧២០.០២៧ 
អនុរំណុល -  -  -  -  ៤០.០១៧.០៦១  -  ៤០.០១៧.០៦១ 
រំណុលភ្ែិសនា ៤៤.៧៨៦  ១៧៥.២២២  ៦៦៦.៨៤៨  ៣.៥៥៨.១៤១  ១.២៦៩.៣០២  -  ៥.៧១៤.២៩៩ 
រំណុលលផេងៗ -  -  -  -  -  ៤០៧.០៨៨  ៤០៧.០៨៨ 
រាំណុលហរិញ្ញវតថសុររុ ៥៥៥.១២៥.០១៣  ៣៣៣.៩០២.៣៤៥  ២៦២.១២៩.១២២  ៣.៥៥៨.១៤១  ៤១.២៨៦.៣៦៣  ៣៤.៨២៣.៦៩៤  ១.២៣០.៨២៤.៦៧៨ 

 
             

គាំលាតតនមែអប្តាការប្បាក់សររុ (៥០៤.០០៦.៦២០)  (២៦៦.៣៤៤.៤៥០)  ៤៤.៣៩៦.១៦៧  ២៧៣.៦០២.៨៣២  ៣៦៧.១៣៤.០៤០  ២៤២.៧៨០.១៦៧  ១៥៧.៥៦២.១៣៦ 
គិតជាពាន់ពរៀល (២.០៥៣.៣២២.៩៧២)  (១.០៨៥.០៨៧.២៨៩)  ១៨០.៨៦៩.៩៨៤  ១.១១៤.៦៥៧.៩៣៨  ១.៤៩៥.៧០៤.០៧៩  ៩៨៩.០៨៦.៤០០  ៦៤១.៩០៨.១៤០ 
              
ែៃង់ពប្ៅតារាងតលុយការ              
ច្ំតណកថ្នហាវ សីុលីធ្ឥីណទានតែលម្និបានលប្រើប្បាស់ ១៦៥.៥៨៣.១៣២  -  -  -  -  -  ១៦៥.៥៨៣.១៣២ 
លិខ្ិែឥណទាន ១៧៥.៩៤៤  -  -  -  -  -  ១៧៥.៩៤៤ 
ការធានាលច្ញផាយលលើការទទួលយល់ប្ពម្ ១.៥៩៣.៧១៦  -  -  -  -  -  ១.៥៩៣.៧១៦ 
ការធានាររស់ធ្នាគារ ២២.៨០១  -  -  -  -  -  ២២.៨០១ 
លផេងៗ ៦១.៨៧៤  -  -  -  -  -  ៦១.៨៧៤ 
 ១៦៧.៤៣៧.៤៦៧  -  -  -  -  -  ១៦៧.៤៣៧.៤៦៧ 
គ្ិែជាពាន់លរៀល ៦៨២.១៤០.២៤១  -  -  -  -  -  ៦៨២.១៤០.២៤១ 

 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទី៣១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.២ ហានិភ្័យទីផារ (ត) 
(គ្) ហានិភ្យ័អប្តការប្បាក ់(ែ) 
 

 
១ថ្ែ 

 
១ថ្ែ ពៅ ៣ថ្ែ 

 
៣ថ្ែ ពៅ ១២ថ្ែ 

 
១ឆ្ន ាំ ពៅ ៥ឆ្ន ាំ 

 
ពលើស៥ឆ្ន ាំ 

 
មិនមានការប្បាក់ 

 
សររុ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

គិតប្តឹមនថៃទី៣១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០              
ប្ទេយសកមមហរិញ្ញវតថ ុ              
សាច្់ប្បាក់កនុងថ្ែ -  -  -  -  -  ២៩.៣០៣.៤៥៧  ២៩.៣០៣.៤៥៧ 
ប្បាករ់លញ្ា ើ នងិការដាក់ប្បាក់លៅធ្នាគារកណាត ល ៥.១០០.៧៥១  ៧.១១៦.៩០០  ៣៨.៨៩៥.៩១៨  -  -  ១៧៥.៤២១.៧៣៥  ២២៦.៥៣៥.៣០៤ 
ប្បាករ់លញ្ា ើ នងិការដាក់ប្បាក់លៅធ្នាគារលផេងៗ ៧៥២.៤៦៣  ៣០.០០៣.៤៥២  -  -  -  ៤០.៦៨៥.៤៣០  ៧១.៤៤១.៣៤៥ 
ឥណទាន និងរុលរប្រទានវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់ ១៨.៦៨៣.៧៦៣  ៣២.៤៥៨.៦៨៥  ២៨៥.៦០១.៥៣០  ២៨៦.៦៦៣.៣៤៥  ៤០៦.៩២៣.៦៩០  -  ១.០៣០.៣៣១.០១៣ 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុលផេងៗ -  -  -  -  -  ៥៦៥.៣៧៣  ៥៦៥.៣៧៣ 
ការវនិិលោគ្ - ឧរករណ៍ម្ូលធ្ន -  -  -  -  -  ៥០.០០០  ៥០.០០០ 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុសររុ ២៤.៥៣៦.៩៧៧  ៦៩.៥៧៩.០៣៧  ៣២៤.៤៩៧.៤៤៨  ២៨៦.៦៦៣.៣៤៥  ៤០៦.៩២៣.៦៩០  ២៤៦.០២៥.៩៩៥   ១.៣៥៨.២២៦.៤៩២  

 
             

រាំណុលហរិញ្ញវតថ ុ              
ប្បាករ់លញ្ា ើររស់អែងិិជន ១៧៥.១៧៩.៩២៦  ៧.៦២៧.០៣៨  ១៩.០២៩.៧៩២  -  -  ៤២.៧៩៥.៩២២  ២៤៤.៦៣២.៦៧៨ 
ប្បាករ់លញ្ា ើររស់ធ្នាគារ ៩៩.៣៩៦.៣៤១  ២៣.០០២.៥៤៨  ១៥.០០៧.៣៩៧  -  -  ៨០២.៤១៦  ១៣៨.២០៨.៧០២ 
ប្បាកក់ម្ច ី ២៧៥.២៦៨.១១៩  ៣២៧.១៧៤.៣១២  ២០០.៥៥១.២១៣  -  -  -  ៨០២.៩៩៣.៦៤៤ 
អនុរំណុល -  -  -  -  ៤០.០៣១.៩៥៦  -  ៤០.០៣១.៩៥៦ 
រំណុលភ្ែិសនា ៦៧.៦១០   ១៣២.៣៨៧   ៦២២.០០៩   ៣.៥៣១.២៩៦   ២.០៣៧.២៩០   -   ៦.៣៩០.៥៩២  
រំណុលលផេងៗ -  -  -  -  -  ៥២.៤១៥  ៥២.៤១៥ 
រាំណុលហរិញ្ញវតថសុររុ ៥៤៩.៩១១.៩៩៦   ៣៥៧.៩៣៦.២៨៥   ២៣៥.២១០.៤១១   ៣.៥៣១.២៩៦   ៤២.០៦៩.២៤៦   ៤៣.៦៥០.៧៥៣   ១.២៣២.៣០៩.៩៨៧  

 
             

គាំលាតតនមែអប្តាការប្បាក់សររុ (៥២៥.៣៧៥.០១៩)  (២៨៨.៣៥៧.២៤៨)  ៨៩.២៨៧.០៣៧   ២៨៣.១៣២.០៤៩   ៣៦៤.៨៥៤.៤៤៤   ២០២.៣៧៥.២៤២   ១២៥.៩១៦.៥០៥  
គិតជាពាន់ពរៀល (២.១២៥.១៤១.៩៥២)  (១.១៦៦.៤០៥.០៦៨)  ៣៦១.១៦៦.០៦៥   ១.១៤៥.២៦៩.១៣៨   ១.៤៧៥.៨៣៦.២២៦   ៨១៨.៦០៧.៨៥៤   ៥០៩.៣៣២.២៦៣  
              
ែៃង់ពប្ៅតារាងតលុយការ              
ច្ំតណកថ្នហាវ សីុលីធ្ឥីណទានតែលម្និបានលប្រើប្បាស់        ១៩២.០១៩.៨៥៩   -  -  -  -  -         ១៩២.០១៩.៨៥៩  
លិខ្ិែឥណទាន           ៨.៦៣៦.០១៨   -  -  -  -  -            ៨.៦៣៦.០១៨  
ការធានាលច្ញផាយលលើការទទួលយល់ប្ពម្           ៤.៣៤៥.៣៥៩   -  -  -  -  -            ៤.៣៤៥.៣៥៩  
ការធានាររស់ធ្នាគារ              ៤៤៩.៣៦៤   -  -  -  -  -               ៤៤៩.៣៦៤  
        ២០៥.៤៥០.៦០០   -  -  -  -  -         ២០៥.៤៥០.៦០០  
គ្ិែជាពាន់លរៀល        ៨៣១.០៤៧.៦៧៧   -  -  -  -  -         ៨៣១.០៤៧.៦៧៧  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.២ ហានិភ្័យទីផារ (ត) 
(គ្) ហានិភ្យ័អប្តការប្បាក ់(ែ) 

ការវភិាគ្ផលរ ោះពាល់ពីការតប្រប្រួល (sensitivity analysis) 
ច្ំលណញ-ខាែង្ហយនឹងតប្រប្រួលលៅតម្ច្ំណូលការប្បាកព់ីឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុ តែលខ្ពស់ជាង/ទារជាង

អាប្ស័យលៅតម្ការតប្រប្រួលអប្តការប្បាក។់ តរាងខាងលប្កាម្លនោះ រង្ហា ញពីផលរ ោះពាល់ច្ំលពាោះប្បាកច់្ំលណញលប្កាយរង់
ពនធ ច្ំលពាោះការតប្រប្រួលអប្តការប្បាកថ់្នអនុរំណុល៖ 

 

  
ផលរ៉ាះពាលច់ាំពពាះ 

ប្បាកច់ាំពណញពប្កាយរង់េនធ 
  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
     
២០២១     
អប្តការប្បាកល់កើនលឡើង ១%  (៣២០.០០០)  (១.៣០១.៧៦០) 
អប្តការប្បាកង់យចុ្ោះ ១%  ៣២០.០០០  ១.៣០១.៧៦០ 
     
២០២០     
អប្តការប្បាកល់កើនលឡើង ១%  (៣២០.០០០)  (១.៣០៤.៦៤០) 
អប្តការប្បាកង់យចុ្ោះ ១%  ៣២០.០០០  ១.៣០៤.៦៤០ 
 
៣៤.៣ ហានិភ្័យសាច់ប្បាក់ង្វយប្សួល 

ហានិភ្យ័សាច្ប់្បាក់ង្ហយប្សួល គ្ឺជាហានិភ្័យតែលសាខាម្និម្គនលទធភាពរំលពញកាែពវកិច្ចសងប្បាក ់តម្
កាលកំណែស់ងច្ំលពាោះរំណុលហិរញ្ា វែថុររស់ខ្លួន កែូ៏ច្ជាម្និម្គនលទធភាពរំលពញម្ូលនិធ្ិវញិបានលៅលពលតែលបាន
ែកម្កលប្រើប្បាស់រចួ្លហើយ។ ផលវបិាកលនោះ  អាច្រណាត លឱ្យសាខាម្និអាច្រំលពញកាែពវកិច្ចសងប្បាកល់ៅអនកលផ្ើប្បាក ់និង
កងវោះសាច្ប់្បាកល់ែើម្បឱី្យអែិងិជនខ្ចី។ 
 
(ក) ែំលណើ រការប្គ្រប់្គ្ងហានិភ្យ័សាច្ប់្បាកង់្ហយប្សួល 

គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងររស់សាខាតម្ដានសាច្ប់្បាក់ង្ហយប្សួលកនុងតរាងែុលយការ និងប្គ្រប់្គ្ងការប្រម្ូលផតុ ំ និង
ទិនននយ័រំណុលតែលម្គនកាលកំណែ។់   ការប្ែួែពិនិែយនិងការលធ្វើរបាយការណ៍   ប្ែូវបានលធ្វើលឡើងកនុងទប្ម្ងជ់ាការប្ែួែ
ពិនិែយលលើសាថ នភាពសាច្ប់្បាកប់្រចាថំ្ងៃ លហើយនិងលរៀរច្ំគ្លប្ម្គងសប្ម្គរថ់្ងៃរនាេ រ ់ ប្រចាសំបាត ហ៍ និងប្រចាតំខ្ជាលំដារ់ 
លដាយសារវាជារយៈលពលគ្នលឹោះកនុងការប្គ្រប់្គ្ងសាច្ប់្បាកង់្ហយប្សួល។ គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងតម្ដានអំពីរតប្ម្រប្ម្ួលថ្នអនកលផ្ើ
ប្បាកសំ់ខាន់ៗ  និងគ្លប្ម្គងថ្នការែកសាច្ប់្បាករ់រស់ពួកលគ្។ 

 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.៣ ហានិភ្័យសាច់ប្បាក់ង្វយប្សួល (ត) 
(ខ្) ែំលណើ រការរកប្រភ្ពទុន 
 ប្រភ្ពសាច្ប់្បាកង់្ហយប្សួលច្ម្បងររស់សាខា បានម្កពីលែើម្ទុនបានរងរ់រស់ការោិល័យកណាត ល ប្បាក់
កម្ច ីអនុរំណុល និងប្បាករ់លញ្ា ើររស់ធ្នាគារ និងប្បាករ់លញ្ា ើររស់អែិងិជន។ គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងប្ែួែពិនិែយប្រភ្ពសាច្ប់្បាក់
ង្ហយប្សួលប្រចាថំ្ងៃោ ងលទៀងទាែ ់ តម្រយៈការប្ែួែពិនិែយលលើកាលកំណែថ់្នប្បាករ់លញ្ា ើម្គនកាលកំណែ ់ និងអនកលផ្ើ
ប្បាកសំ់ខាន់ៗ ។ 
 
(គ្) លំហូរសាច្ប់្បាកអ់និសេនេ (Non-derivative cash flow) 
 តរាងខាងលប្កាម្លនោះរង្ហា ញពីលំហូរសាច្ប់្បាកត់ែលសាខាប្ែូវរង ់ លប្កាម្រំណុលហិរញ្ា វែថុម្និនិសេនេ លដាយ
តផអកតម្កាលកំណែល់លើកិច្ចសនាតែលលៅសល់ នាកាលររលិច្ឆទតរាងែុលយការ។ ច្ំនួនតែលបានោែប្ែដាងលៅកនុង
តរាងលនោះ គ្ឺជាលំហូរសាច្ប់្បាកក់នុងកិច្ចសនាតែលម្និលធ្វើអរបហារ លដាយតឡកសាខាប្គ្រប់្គ្ងហានិភ្យ័សាច្ប់្បាក់ង្ហយ
ប្សួលតែលភាជ រជ់ាម្យួ លដាយតផអកតម្លំហូរសាច្ប់្បាករ់ពំឹងទុកតែលម្និលធ្វើអរបហារ។ 

គ្ណៈប្គ្រប់្គ្ងយល់ល ើញថាម្និម្គនហានិភ្័យសាច្ប់្បាកង់្ហយប្សួល ច្ំលពាោះលំហូរសាច្ប់្បាក់រពំឹងទុកររស់
សាខា សប្ម្គររ់យៈលពល១២តខ្រនាេ រល់ទ លដាយសាររំណុលហិរញ្ា វែថុភាគ្លប្ច្ើនគ្ឺជាប្បាកក់ម្ចរីយៈលពលខ្លី តែលខ្ចីពីភាគ្ី
ពាកព់ន័ធររស់សាខា តែលអាច្ច្រចាបាន។ 
 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទី៣១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.៣ ហានិភ្័យសាច់ប្បាក់ង្វយប្សួល (ត) 
(គ្) លំហូរសាច្ប់្បាកអ់និសេនេ (Non-derivative cash flow) (ែ) 
 
 

១ថ្ែ 
 

១ថ្ែ ពៅ ៣ថ្ែ 
 

៣ថ្ែ ពៅ ១២ថ្ែ 
 

១ឆ្ន ាំ ពៅ ៥ឆ្ន ាំ 
 

ពលើស៥ឆ្ន ាំ 
 

សររុ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

គិតប្តឹមនថៃទី៣១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
           ប្ទេយសកមមហរិញ្ញវតថ ុ
           សាច្់ប្បាក់កនុងថ្ែ ២៨.០៣៥.១៦៨  -  -  -  -  ២៨.០៣៥.១៦៨ 

ប្បាករ់លញ្ា ើ នងិការដាក់ប្បាក់លៅធ្នាគារកណាត ល ២៣៦.០៨៥.៤៤៧  ១៦.៦១៦.៣៦៩  ៨.៤១៦.២៩១  -  -  ២៦១.១១៨.១០៧ 
ប្បាករ់លញ្ា ើ នងិការដាក់ប្បាក់លៅធ្នាគារលផេងៗ ២៣.៦២៦.៦៩៥  -  -  -  -  ២៣.៦២៦.៦៩៥ 
ឥណទាន និងរុលរប្រទានវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់ ១៣៤.៣៤៨.៧៤០  ១៤៨.៤៣៩.៣៦៣  ៣១៦.០៥៤.១១៨  ៥១១.៦៦៥.៥៧០  ១៣៨.៨៧០.០១២  ១.២៤៩.៣៧៧.៨០៣ 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុលផេងៗ -  -  -  -  ៥៧៨.៩៨៦  ៥៧៨.៩៨៦ 
ការវនិិលោគ្ - ឧរករណ៍ម្ូលធ្ន ៥០.០០០  -  -  -  -  ៥០.០០០ 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុសររុ ៤២២.១៤៦.០៥០  ១៦៥.០៥៥.៧៣២  ៣២៤.៤៧០.៤០៩  ៥១១.៦៦៥.៥៧០  ១៣៩.៤៤៨.៩៩៨  ១.៥៦២.៧៨៦.៧៥៩ 

 
           

រាំណុលហរិញ្ញវតថ ុ            
ប្បាករ់លញ្ា ើររស់អែងិិជន ២០៣.២១៦.៥៥៤  ៦.៦០៤.៥៥៧  ២៤.១៥៥.៩៦៦  -  -  ២៣៣.៩៧៧.០៧៧ 
ប្បាករ់លញ្ា ើររស់ធ្នាគារ ៦៤.៤១៨.៩៥០  ៦៧.០៨៩.៦៣៧  ១៥.១០២.៨៩៣  -  -  ១៤៦.៦១១.៤៨០ 
ប្បាកក់ម្ច ី ៣២១.៩៤១.៧២៥  ២៦០.២៣៧.២៨៥  ២២៣.៣៦៥.៧៥០  -  -  ៨០៥.៥៤៤.៧៦០ 
អនុរំណុល -  ២៧.១៥០  ១៦៦.៨៨៧  ៣.០៨១.៧៧៥  ៤០.៩៥៩.៧២០  ៤៤.២៣៥.៥៣២ 
រំណុលភ្ែិសនា ៧៨.១៩៨  ១៥៦.៨៩៦  ៧១០.៦៩២  ៣.៧០៦.៤៦៦  ១.២៨៨.៤២០  ៥.៩៤០.៦៧២ 
រំណុលលផេងៗ ៤០៧.០៨៨  -  -  -  -  ៤០៧.០៨៨ 
រាំណុលហរិញ្ញវតថសុររុ ៥៩០.០៦២.៥១៥  ៣៣៤.១១៥.៥២៥  ២៦៣.៥០២.១៨៨  ៦.៧៨៨.២៤១  ៤២.២៤៨.១៤០  ១.២៣៦.៧១៦.៦០៩ 

 
           

(រាំណុល)/ប្ទេយសកមមហរិញ្ញវតថសុទុធ (១៦៧.៩១៦.៤៦៥)  (១៦៩.០៥៩.៧៩៣)  ៦០.៩៦៨.២២១  ៥០៤.៨៧៧.៣២៩  ៩៧.២០០.៨៥៨  ៣២៦.០៧០.១៥០ 
គិតជាពាន់ពរៀល (៦៨៤.០៩១.៦៧៨)  (៦៨៨.៧៤៩.៥៩៧)  ២៤៨.៣៨៤.៥៣២  ២.០៥៦.៨៧០.២៣៨  ៣៩៥.៩៩៦.២៩៥  ១.៣២៨.៤០៩.៧៩០ 

 
           

ែៃង់ពប្ៅតារាងតលុយការ            
ច្ំតណកថ្នហាវ សីុលីធ្ឥីណទានតែលម្និបានលប្រើប្បាស់ ១៦៥.៥៨៣.១៣២  -  -  -  -  ១៦៥.៥៨៣.១៣២ 
លិខ្ិែឥណទាន ១៧៥.៩៤៤  -  -  -  -  ១៧៥.៩៤៤ 
ការធានាលច្ញផាយលលើការទទួលយល់ប្ពម្ ១.៥៩៣.៧១៦  -  -  -  -  ១.៥៩៣.៧១៦ 
ការធានាររស់ធ្នាគារ ២២.៨០១  -  -  -  -  ២២.៨០១ 
លផេងៗ ៦១.៨៧៤  -  -  -  -  ៦១.៨៧៤ 

 
១៦៧.៤៣៧.៤៦៧  -  -  -  -  ១៦៧.៤៣៧.៤៦៧ 

គ្ិែជាពាន់លរៀល ៦៨២.១៤០.២៤១  -  -  -  -  ៦៨២.១៤០.២៤១ 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទី៣១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.៣ ហានិភ្័យសាច់ប្បាក់ង្វយប្សួល (ត) 
(គ្) លំហូរសាច្ប់្បាកអ់និសេនេ (Non-derivative cash flow) (ែ) 
 
 

១ថ្ែ 
 

១ថ្ែ ពៅ ៣ថ្ែ 
 

៣ថ្ែ ពៅ ១២ថ្ែ 
 

១ឆ្ន ាំ ពៅ ៥ឆ្ន ាំ 
 

ពលើស៥ឆ្ន ាំ 
 

សររុ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

គិតប្តឹមនថៃទី៣១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
           ប្ទេយសកមមហរិញ្ញវតថ ុ
           សាច្់ប្បាក់កនុងថ្ែ ២៩.៣០៣.៤៥៧  -  -  -  -  ២៩.៣០៣.៤៥៧ 

ប្បាករ់លញ្ា ើ នងិការដាក់ប្បាក់លៅធ្នាគារកណាត ល ១៨០.៥២២.៦១៣  ៧.១២១.៧៩៤  ៣៨.៩៣៥.១៧៦  -  -  ២២៦.៥៧៩.៥៨៣ 
ប្បាករ់លញ្ា ើ នងិការដាក់ប្បាក់លៅធ្នាគារលផេងៗ ៤១.៤៣៧.៨៩៣  ៣០.០៤៥.១២៣  -  -  -  ៧១.៤៨៣.០១៦ 
ឥណទាន និងរុលរប្រទានវាស់តវងតម្ថ្ងលលែើម្ែករលំស់ ៦៨.៤៦២.៨៦៩  ៨៨.២៧៤.២២៤  ២៦២.៧១៩.៧០៥  ៤៨៤.៤៧៩.១៨២  ១៥៩.២០៨.០៦២  ១.០៦៣.១៤៤.០៤២ 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុលផេងៗ -  -  -  -  ៥៦៥.៣៧៣  ៥៦៥.៣៧៣ 
ការវនិិលោគ្ - ឧរករណ៍ម្ូលធ្ន ៥០.០០០  -  -  -  -  ៥០.០០០ 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុសររុ ៣១៩.៧៧៦.៨៣២  ១២៥.៤៤១.១៤១  ៣០១.៦៥៤.៨៨១  ៤៨៤.៤៧៩.១៨២  ១៥៩.៧៧៣.៤៣៥  ១.៣៩១.១២៥.៤៧១ 

 
           

រាំណុលហរិញ្ញវតថ ុ            
ប្បាករ់លញ្ា ើររស់អែងិិជន ២១៧.៩៧៦.០៤០  ៧.៦៤៨.៣៦៣  ១៩.២៣៣.០៨៨  -  -  ២៤៤.៨៥៧.៤៩១ 
ប្បាករ់លញ្ា ើររស់ធ្នាគារ ១០០.២១៩.៨៤១  ២៣.០៣៣.០៤១  ១៥.០៤៥.១២៣  -  -  ១៣៨.២៩៨.០០៥ 
ប្បាកក់ម្ច ី ២៧៥.៣១៧.៣០៥  ៣២៧.៤៥៥.៨៩៣  ២០១.៣៤៦.៤០៣  -  -  ៨០៤.១១៩.៦០១ 
អនុរំណុល -  ៥២.៥៧៨  ១៦៤.៩១៨  ៨៦៤.៥៩២  ៤០.៣៧៩.៣៧៦  ៤១.៤៦១.៤៦៤ 
រំណុលភ្ែិសនា ៧៨.៦៩៨  ១៥៧.៣៩៦  ៧០៨.២៨២  ៣.៨៤៣.៦៣៣  ២.១០២.២៦២  ៦.៨៩០.២៧១ 
រំណុលលផេងៗ ៥២.៤១៥  -  -  -  -  ៥២.៤១៥ 
រាំណុលហរិញ្ញវតថសុររុ ៥៩៣.៦៤៤.២៩៩  ៣៥៨.៣៤៧.២៧១  ២៣៦.៤៩៧.៨១៤  ៤.៧០៨.២២៥  ៤២.៤៨១.៦៣៨  ១.២៣៥.៦៧៩.២៤៧ 

 
           

(រាំណុល)/ប្ទេយសកមមហរិញ្ញវតថសុទុធ (២៧៣.៨៦៧.៤៦៧)  (២៣២.៩០៦.១៣០)  ៦៥.១៥៧.០៦៧  ៤៧៩.៧៧០.៩៥៧  ១១៧.២៩១.៧៩៧  ១៥៥.៤៤៦.២២៤ 
គិតជាពាន់ពរៀល (១.១០៧.៧៩៣.៩០៤)  (៩៤២.១០៥.២៩៦)  ២៦៣.៥៦០.៣៣៦  ១.៩៤០.៦៧៣.៥២១  ៤៧៤.៤៤៥.៣១៩  ៦២៨.៧៧៩.៩៧៦ 

 
           

ែៃង់ពប្ៅតារាងតលុយការ            
ច្ំតណកថ្នហាវ សីុលីធ្ឥីណទានតែលម្និបានលប្រើប្បាស់ ១៩២.០១៩.៨៥៩  -  -  -  -  ១៩២.០១៩.៨៥៩ 
លិខ្ិែឥណទាន ៨.៦៣៦.០១៨  -  -  -  -  ៨.៦៣៦.០១៨ 
ការធានាលច្ញផាយលលើការទទួលយល់ប្ពម្ ៤.៣៤៥.៣៥៩  -  -  -  -  ៤.៣៤៥.៣៥៩ 
ការធានាររស់ធ្នាគារ ៤៤៩.៣៦៤  -  -  -  -  ៤៤៩.៣៦៤ 

 
២០៥.៤៥០.៦០០  -  -  -  -  ២០៥.៤៥០.៦០០ 

គ្ិែជាពាន់លរៀល ៨៣១.០៤៧.៦៧៧  -  -  -  -  ៨៣១.០៤៧.៦៧៧ 



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.៤ តនមែសមប្សរននប្ទេយសកមម និងរាំណុលហរិញ្ញវតថុ 

ឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុរមួ្ម្គន ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ និងរំណុលហិរញ្ា វែថុ។ ែថ្ម្លសម្ប្សរគ្ឺជាែថ្ម្លតែលអាច្ទទលួ
បានកនុងការលកប់្ទពយសកម្ម ឬបានរងក់នុងការលផេររំណុល កនុងប្រែិរែតិការតម្លំដារលំ់លដាយម្យួរវាងអនកចូ្លរមួ្កនុងទីផារ 
នាកាលររលិច្ឆទវាស់តវង។   ព័ែម៌្គនបានរង្ហា ញលៅទីលនោះ គ្ឺជាការបា ន់សាម នែថ្ម្លសម្ប្សរ  នាកាលររលិច្ឆទរបាយការណ៍
សាថ នភាពហិរញ្ា វែថុ។ 
 
(ក) ឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុវាស់តវងតម្ែថ្ម្លសម្ប្សរ  
i)       ការកំណែែ់ថ្ម្លសម្ប្សរ និងឋានានុប្កម្ែថ្ម្លសម្ប្សរ 

តរាងខាងលប្កាម្លនោះរង្ហា ញពីប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុររស់សាខា តែលប្ែូវបានវាស់តវង និងប្ែូវបានទទួលសាគ ល់តម្
ែថ្ម្លសម្ប្សរ លៅថ្ងៃទ៣ី១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងថ្ងៃទី៣១ តខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ តម្ម្ូលដាឋ នតែលបានលកើែលឡើង៖ 
 

 
កប្មិត ១  កប្មិត ២  កប្មិត ៣  សររុ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

 
ដ្ុលាែ រអាពមរកិ 

        
គិតប្តឹមនថៃទី៣១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 

  
     

ប្ទេយសកមមហរិញ្ញវតថ ុ        
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ វាស់តវងតម្ែថ្ម្លសម្ប្សរ

កនុ ងចំ្ណូលលម្អិែលផេងៗ        
មូ្លរប្ែកម្មសិទធិ -  -  ៥០.០០០  ៥០.០០០ 

ប្ទេយសកមមហរិញ្ញវតថុសររុ -  -  ៥០.០០០  ៥០.០០០ 
គិ្ែជាពានល់រៀល -  -  ២០៣.៧០០  ២០៣.៧០០ 
        
គិតប្តឹមនថៃទី៣១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០        
ប្ទេយសកមមហរិញ្ញវតថ ុ        
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ វាស់តវងតម្ែថ្ម្លសម្ប្សរ

កនុ ងចំ្ណូលលម្អិែលផេងៗ        
មូ្លរប្ែកម្មសិទធិ -  -  ៥០.០០០  ៥០.០០០ 

ប្ទេយសកមមហរិញ្ញវតថុសររុ -  -  ៥០.០០០  ៥០.០០០ 
គិ្ែជាពានល់រៀល -  -  ២០២.២៥០  ២០២.២៥០ 
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កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.៤ តនមែសមប្សរននប្ទេយសកមម និងរាំណុលហរិញ្ញវតថុ (ត) 
(ក) ឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុវាស់តវងតម្ែថ្ម្លសម្ប្សរ (ែ) 
i)       ការកំណែែ់ថ្ម្លសម្ប្សរ និងឋានានុប្កម្ែថ្ម្លសម្ប្សរ (ែ) 

សាខាវាស់តវងែថ្ម្លសម្ប្សរ លដាយលប្រើឋានានុប្កម្ែថ្ម្លសម្ប្សរែូច្ខាងលប្កាម្ តែលឆលុោះរញ្ញច ំងពីសារសំខានថ់្ន
ធាែុចូ្ល តែលបានលប្រើកនុងការវាស់តវង៖ 
 
កប្មិត ១ ៖ ែថ្ម្លសម្ប្សរររស់ឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុតែលប្ែូវបានជួញែូរលៅកនុងទីផារសកម្ម (ែូច្ជា លែរលីវតែលបានជួញែូរ
ជាសាធារណៈ និងម្ូលរប្ែកម្មសិទធិ) គ្ឺអាប្ស័យលៅតម្ែថ្ម្លតែលបានដាកល់កល់លើទីផារនាែំណាច្ក់ារយិររលិច្ឆទ         
រាយការណ៍។ ែថ្ម្លដាក់លកល់លើទីផារតែលបានលប្រើសប្ម្គរប់្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុតែលសាខាបានកានក់ារ ់ គ្ឺជាែថ្ម្លទិញ
រច្ចុរបនន។ ឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុទាងំលនោះ ប្ែូវបានរញ្ចូ លលៅកនុងកប្ម្ែិ ១ ។ 
 
កប្មិត ២ ៖ ែថ្ម្លសម្ប្សរររស់ឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុតែលម្និប្ែូវបានជួញែូរលៅកនុងទីផារសកម្ម (ឧទាហរណ៍ែូច្ជា   លែរលីវ 
over-the-counter) ប្ែូវបានកំណែល់ដាយលប្រើវធិ្ីសា្សតវាយែថ្ម្ល តែលរលងកើនការលប្រើប្បាស់ទិនននយ័លលើទីផារតែលអាច្អលងកែ
បាន និងរនថយការពឹងតផអកលៅលលើការបា ន់សាម នច្ំលពាោះអងគភាពជាកោ់ក់។ ប្រសិនលរើទិនននយ័ជាកោ់ក់ទាងំអស់តែលែប្ម្ូវ
សប្ម្គរឧ់រករណ៍ម្យួ អាច្អលងកែបាន ឧរករណ៍លនាោះប្ែូវបានរញ្ចូ លលៅកនុងកប្ម្ែិ ២ ។ 
 
កប្មិត ៣ ៖ ប្រសិនលរើទិនននយ័ជាក់ោកម់្យួឬលប្ច្ើន ម្និពឹងតផអកលៅលលើទិនននយ័ទីផារតែលអាច្អលងកែបាន ឧរករណ៍លនាោះ
ប្ែូវបានរញ្ចូ លលៅកនុងកប្ម្ែិ ៣ ។ វាគ្ឺជាករណីសប្ម្គរម់្ូលរប្ែកម្មសិទធិតែលម្និបានចុ្ោះរញ្ជ ី។ 
 
ii) វធីិ្សា្សតសប្ម្គរ់ការកំណែែ់ថ្ម្ល 

ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុររស់សាខាវាស់តវងតម្ FVOCI គ្ឺជាការវនិិលោគ្កនុងការោិល័យឥណទានកម្ពុជា 
(“CBC”) តែលការវនិិលោគ្កនុងម្ូលរប្ែកម្មសិទធិតែលម្និបានចុ្ោះរញ្ជ ី តែលែថ្ម្លសម្ប្សរប្ែូវបានកំណែល់ដាយតផអកលៅលលើ
ែថ្ម្លរច្ចុរបនន លហើយអប្តអរបហារតែលបានលប្រើ ប្ែូវបានតកសប្ម្ួលអាប្ស័យលៅតម្ហានិភ្័យឥណទានររស់ភាគ្ីថ្ែគូ្ ឬ   
ហានិភ្យ័ឥណទានររស់សាខាផ្ទេ ល់។ 
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កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.៤ តនមែសមប្សរននប្ទេយសកមម និងរាំណុលហរិញ្ញវតថុ (ត) 
(ខ្) ឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុម្និវាស់តវងតម្ែថ្ម្លសម្ប្សរ  

គ្ិែប្ែឹម្កាលររលិច្ឆទតរាងែុលយការ ែថ្ម្លសម្ប្សរថ្នឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុររស់សាខា ម្គនែថ្ម្លប្រហាកប់្រតហល
នឹងែថ្ម្លលោងររស់វា។ 

 
ការបា នស់ាម នែថ្ម្លសម្ប្សរតផអកលៅតម្វធិ្ីសា្សត និងការសនមែែូច្ខាងលប្កាម្៖ 

 
(i) ប្បាករ់លញ្ា ើ និងការដាកប់្បាកល់ៅធ្នាគារកណាត ល និងធ្នាគារលផេងៗ 

ែថ្ម្លលោងថ្នប្បាករ់លញ្ា ើ និងការដាកប់្បាកល់ៅធ្នាគារកណាត ល និងធ្នាគារលផេងៗ ម្គនែថ្ម្លប្រហាកប់្រតហលនឹង
ែថ្ម្លសម្ប្សរររស់វា លដាយសារគ្ណនីទាងំលនោះភាគ្លប្ច្ើនគ្ឺជាគ្ណនីច្រនត គ្ណនីសនេ ំនិងប្បាករ់លញ្ា ើរយៈលពលខ្លី។ 
 
(ii) ឥណទាន និង រុលរប្រទានអែិងិជន 

ច្ំលពាោះឥណទានតែលម្គនអប្តលងរ តែលម្គនកាលកំណែល់ៅសល់ែិច្ជាង១ឆ្ន  ំជាទូលៅែថ្ម្លលោងររស់វា គ្ឺជា
ែថ្ម្លសម្ប្សរបា នស់ាម នររស់វា។ 

ច្ំលពាោះឥណទានតែលម្គនអប្តលងរ និងម្គនកាលកំណែល់ៅសល់១ឆ្ន  ំឬលលើសពី១ឆ្ន  ំែថ្ម្លសម្ប្សរប្ែូវបានបា ន់
សាម នលដាយលធ្វើអរបហារលំហូរសាច្ប់្បាកប់ា ន់សាម ននាលពលអនាគ្ែ និងលប្រើអប្តការប្បាករ់រស់ឥណទាននាលពលរច្ចុរបនន 
លដាយសារអប្តការប្បាកត់ម្ទីផារររស់ឥណទានម្គនហានិភ្័យឥណទាន និងកាលកំណែប់្រហាកប់្រតហលគាន  លហើយប្ែូវ
បានវាយែថ្ម្លថាម្គនភាពខុ្សគាន ែិច្ែួច្ ជាម្យួនឹងអប្តការប្បាករ់រស់ឥណទានតម្កិច្ចសនា។ ជាលទធផល ែថ្ម្លសម្
ប្សរថ្នឥណទាន និង រុលរប្រទានអែិងិជនរយៈលពលតវង អាច្ម្គនែថ្ម្លប្រហាកប់្រតហលនឹងែថ្ម្លលោងររស់វា នាកាលររលិច្ឆទ
រាយការណ៍។ 
 
(iii) ប្បាករ់លញ្ា ើររស់ធ្នាគារ និងប្បាករ់លញ្ា ើររស់អែិងិជន 

ែថ្ម្លសម្ប្សរថ្នប្បាករ់លញ្ា ើររស់ធ្នាគារ និងប្បាករ់លញ្ា ើររស់អែិងិជនតែលម្គនកាលកំណែ់ែិច្ជាង១ឆ្ន  ំ  ម្គន
ែថ្ម្លប្រហាកប់្រតហលនឹងែថ្ម្លលោងររស់វា លដាយសារឧរករណ៍ទាងំលនោះម្គនរយៈលពលខ្លី។ ែថ្ម្លសម្ប្សរថ្នប្បាករ់លញ្ា ើររស់
អែិងិជន តែលម្គនកាលកំណែ១់ឆ្ន  ំ ឬលប្ច្ើនជាង ប្ែូវបានលគ្រពំឹងថាម្គនែថ្ម្លប្រហាកប់្រតហលនឹងែថ្ម្លលោងររស់វា លដាយ 
សារសាខាបានផតល់អប្តការប្បាកប់្រហាកប់្រតហលគាន  ជាម្យួនឹងឧរករណ៍តែលម្គនកាលកំណែ ់ និងលកខខ្ណឌ ឥណទាន
ប្សលែៀងគាន តែរ។ 

ែថ្ម្លសម្ប្សរបា នស់ាម នតែលម្និម្គនរញ្ញជ ក់កាលកំណែ់ តែលរមួ្រញ្ចូ លនូវប្បាករ់លញ្ា ើម្និម្គនការប្បាក ់ ប្បាក់
រលញ្ា ើប្ែូវសងតម្ែប្ម្ូវការ គ្ឺជាច្ំនួនទឹកប្បាកប់្ែូវសងនាកាលររលិច្ឆទរាយការណ៍។ 
  



ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទីមួយ សាខាភ្នាំពេញ 
 

កាំណត់សមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សប្មារ់ដ្ាំណាច់ឆ្ន ាំនថៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.៤ តនមែសមប្សរននប្ទេយសកមម និងរាំណុលហរិញ្ញវតថុ (ត) 
(ខ្) ឧរករណ៍ហិរញ្ា វែថុម្និវាស់តវងតម្ែថ្ម្លសម្ប្សរ (ែ) 
(iv) រំណុលភ្ែិសនា 

ែថ្ម្លសម្ប្សរបា នស់ាម នថ្នរំណុលភ្ែិសនាតែលម្គនកាលកំណែែ់ិច្ជាង១ឆ្ន  ំ ប្រហាកប់្រតហលនឹងែថ្ម្លលោង 
។ ច្ំលពាោះរំណុលភ្ែិសនាលផេងៗលទៀែ តែលម្គនកាលកំណែ១់ឆ្ន  ំ ឬលប្ច្ើនជាង ែថ្ម្លសម្ប្សរររស់វាប្ែូវបានបា នស់ាម ន 
តផអកលៅតម្លំហូរសាច្ប់្បាកអ់របហារ លដាយលប្រើអប្តកំលណើ នប្បាកក់ម្ចលីលើទីផារ។ 
 
(v) ប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ និង រំណុលហិរញ្ា វែថុលផេងៗ 

ែថ្ម្លលោងថ្នប្ទពយសកម្មហិរញ្ា វែថុ និង រំណុលហិរញ្ា វែថុលផេងៗ ប្ែូវបានសនមែថាម្គនែថ្ម្លប្រហាក់ប្រតហលនឹង
ែថ្ម្លសម្ប្សរររស់វា លដាយសារគ្ណនីទាងំលនោះម្និម្គនែថ្ម្លតប្រប្រួលជាសារវនតលៅតម្អប្តទីផារលទ។ 
 
(vi) ប្បាកក់ម្ច ីនិងអនុរំណុល 

ប្បាកក់ម្ច ី និងអនុរំណុល ម្និប្ែូវបានដាកល់កល់លើទីផារសកម្មលទ លហើយែថ្ម្លសម្ប្សរររស់វា ប្រហាកប់្រតហល
នឹងែថ្ម្លលោងររស់វា។ 

 
៣៤.៥ ការប្គរ់ប្គងពដ្ើមទុន 

លគាលលៅររស់សាខាកនុងការប្គ្រប់្គ្ងលែើម្ទុន ម្គននយ័ទូលំទូោយជាង “ម្ូលធ្ន” តែលបានរង្ហា ញលៅលលើ
តរាងែុលយការ។ ការប្គ្រប់្គ្ងលែើម្ទុន ម្គនែូច្ខាងលប្កាម្៖ 
• អនុលោម្តម្ែប្ម្ូវការលែើម្ទុនតែលកំណែល់ដាយធ្នាគារកណាត ល 
• ការពារលទធភាពររស់សាខាកនុងការរនតនិរនតរភាពអាជីវកម្ម លែើម្បឱី្យសាខាអាច្រនតផតល់ផលប្រលោជនែ៍ល់       

ភាគ្ទុនិក និងែល់ភាគ្ីលផេងៗតែលពាកព់ន័ធនឹងសាខា និង 
• រកាម្ូលដាឋ នលែើម្ទុនរងឹម្គលំែើម្បគីាបំ្ទែល់ការអភ្វិឌ្ឍអាជីវកម្ម 

ធ្នាគារកណាត លែប្ម្ូវឱ្យធ្នាគារពាណិជជទាងំអស់ប្ែូវ៖ (i) រកាលែើម្ទុនអរបររម្គ (ii) រកាម្ូលនិធ្ិផ្ទេ ល់សុទធររស់
ប្កុម្ហ ុនោ ងលហាច្ណាស់ឱ្យលសមើនឹងលែើម្ទុនអរបររម្គ និង (iii) អនុលោម្តម្អនុបាែ   សាធ្នភាព អនុបាែសាច្ប់្បាក់
ង្ហយប្សួល និងអនុបាែសំខាន់ៗលផេងលទៀែ។ 
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៣៤. ការប្គរ់ប្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤.៥ ការប្គរ់ប្គងពដ្ើមទុន (ត) 

តរាងខាងលប្កាម្លនោះ សលងខរអំពីសម្គសធាែុលែើម្ទុនតម្ច្ារ៖់ 
 
 ២០២១  ២០២០ 
 ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល  ដ្ុលាែ រអាពមរកិ  ពាន់ពរៀល 
        
ពដ្ើមទុនថាន ក់ទ១ី        
លែើម្ទុនររស់សាខា ១៨០.០០០.០០០  ៧៣៣.៣២០.០០០  ១៤៥.០០០.០០០  ៥៨៦.៥២៥.០០០ 
ប្បាកចំ់្លណញរកាទុក ៤៨.០១៩.៣៥៨  ១៩៤.៦២៥.៥៣១  ៥៥.៥១៧.៥០៦   ២២៥.១២៧.៩៩៧  
ែក៖ ប្ទពយសកម្មអររីូ (៤១៣.០៥១)  (១.៦៨២.៧៧០)  (៥៤៩.២០២)  (២.២២១.៥២២) 
ែក៖ ឥណទានផតល់ឱ្យភាគី្ពាកព់ន័ធ -  -  -  - 

 ២២៧.៦០៦.៣០៧  ៩២៦.២៦២.៧៦១  ១៩៩.៩៦៨.៣០៤   ៨០៩.៤៣១.៤៧៥  
        

ពដ្ើមទុនថាន ក់ទ២ី-ពដ្ើមទុនរថ្នថម         
សំវធិានធ្នទូលៅ ១១.៣៨៨.៤៧២  ៤៦.៣៩៦.៦៣៥  ១២.៨៨៧.៤៨០   ៥២.១២៩.៨៥៧  
អនុរំណុល ៤០.០០០.០០០  ១៦២.៩៦០.០០០  ៤០.០០០.០០០  ១៦១.៨០០.០០០ 
 ៥១.៣៨៨.៤៧២  ២០៩.៣៥៦.៦៣៥  ៥២.៨៨៧.៤៨០   ២១៣.៩២៩.៨៥៧  
        
 ២៧៨.៩៩៤.៧៧៩  ១.១៣៥.៦១៩.៣៩៦  ២៥២.៨៥៥.៧៨៤   ១.០២៣.៣៦១.៣៣២  
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