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សរមមភាពចមបង 

្នាគារានសរមមភាពអាជី្វរមមជាឆមបងរនុងទិែាភាពទាាំងឡាយថ្នមុែជ្ាំនួញ្នាគារ និងការផតល់ធសវា
ហិរញ្ញវត្ថុដែលពារ់ព័នធរនុងក្ពឹះរាជាណាឆក្ររមពុជា។ 
 

 

ទីតងំ 

ការយិាល័យដែលបានឆុឹះបញ្ជ ីរបស់្នាគារានទីតាាំងសថិត្ធៅអគារស្ថថ បនាធលែ 63 មហាវងីិក្ពឹះនធរាត្តម 
ដរងផលូវធលែ172 និងផលូវធលែ174 ភូមិ14 សង្ហក ត់្ផារងមី3 ែណឌ ែូនធពញ រាជ្ធានីភនាំធពញ ក្ពឹះរាជាណាឆក្រ
រមពុជា។ ្នាគារធ្វើអាជី្វរមមរបស់ែលួនធៅរនុងបណាត ធែត្តទាាំង 25 ដែលានបណាត ញស្ថខាឆាំនួន173។ 
 

 

ប គ្គលរិ 

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ 2020 ្នាគារានបុ្ាលិរឆាំនួន 4,362 នារ់ (ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019: 4,397 នារ់)។ 
 
 

លទធផលហរិញ្ញវតា  

លទធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់្នាគារសក្ាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 ក្ត្ូវបានបង្ហា ញធៅ
រនុងរបាយការណ៍ឆាំណូលធពញធលញ។ 
 
 

ដ ើមទ នបានបង់ 

ធែើមទុនរបស់្នាគារក្ត្ូវបានបដនថមឆាំនួន 43 ោនែុោល រអាធមររិ។ 
 
 

ទ នបក្មុង និងសវំិធានធន 

ពុាំានការផ្លល ស់បដូរជាស្ថរវនតថ្នទុនបក្មុង និងសាំវធិាន្នសក្ាប់ការយិបរធិឆេទធក្ៅពីអវីដែលបានបង្ហា ញ
ធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធនឹះធទ។ 
 
 

ការខាតបង់ឥណទានរពំឹងទ រដលើឥណទានដៅអតិថិជន និងក្ទពយសរមមដផេងៗ ដ លរត់ក្ត
តមថ្ថៃរលំស ់

ធៅមុនធពលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសធងខបរនុងក្គាសក្ាប់ធគាលបាំណងជារ់ោរ់ របស់្នាគារក្ត្ូវ
បានធរៀបឆាំធែើង ក្រុមក្បឹរាភិបាលបានចាត់្វធិានការសមស្សបធែើមបីបញ្ញជ រ់ថា វធិានការទារ់ទងធៅនឹង
ការលុបធចាលធឆញពីបញ្ជ ីនូវឥណទានអាក្ររ់ ឬការធ្វើសាំវធិាន្នធលើការខាត្បង់ឥណទានរ ាំពឹងទុររបស់
ឥណទានក្ត្ូវបានធ្វើធទបើង ធហើយក្រុមក្បឹរាភិបាលធជ្ឿជារ់ថា រាល់ឥណទានអាក្ររ់ ក្ត្ូវបានលុបធឆញពី
បញ្ជ ី ធហើយសាំវធិាន្នសមស្សបក្ត្ូវបានធ្វើធែើងយា៉ាងក្្ប់ក្គាន់សក្ាប់ឥណទាន និងក្ទពយសរមម 
ធផសងៗ ដែលរត់្ក្តាតាមថ្ងលរ ាំលស់។
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ការខាតបង់ឥណទានរពំឹងទ រដលើឥណទានដៅអតិថិជន និងក្ទពយសរមមដផេងៗ ដ លរត់ក្ត
តមថ្ថៃរលំស ់(ត្ពីទាំព័រមុន) 

នាថ្ងៃធឆញរបាយការណ៍ធនឹះ ក្រុមក្បឹរាភិបាលពុាំបានែឹងពីកាលៈធទសៈណាមួយ ដែលអាឆនឹងបណាត ល
ឲ្យឆាំនួនថ្នការលុបធឆញពីបញ្ជ ី ឥណទាន អាក្ររ់ ឬឆាំនួនថ្នការធ្វើសាំវធិាន្នធលើឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន 
និងក្ទពយសរមមធផសងៗ ដែលរត់្ក្តាតាមថ្ងលរ ាំលស់រនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសធងខបរនុងក្គាសក្ាប់ធគាល
បាំណងជារ់ោរ់របស់្នាគារ ានឆាំនួនមិនក្្ប់ក្គាន់ជាស្ថរវនតធនាឹះធែើយ។ 
 
 

ក្ទពយសរមម 

មុនធពលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់្នាគារ ក្ត្ូវបានធរៀបឆាំធែើង ក្រុមក្បឹរាភិបាលបានចាត់្វធិាន
ការ ដែលានមូលោា នសមរមយធែើមបីបញ្ញជ រ់ថា បណាត ក្ទពយសរមមធក្ៅពីបាំណុល ដែលសននិោា នថា មិនអាឆ
ក្បមូលមរវញិបានតាមត្ថ្មលដែលបានរត់្ក្តាធៅរនុងបញ្ជ ីធៅរនុងក្បតិ្បត្តិការអាជី្វរមម្មមតា ក្ត្ូវបានកាត់្
បនថយឲ្យធៅធសមើនឹងត្ថ្មលដែល្ិត្ថា នឹងអាឆក្បមូលបានជារ់ដសតង។ 

នាថ្ងៃធឆញរបាយការណ៍ធនឹះ ក្រុមក្បឹរាភិបាលពុាំបានែឹងពីធហតុ្ការណ៍ណាមួយដែលនឹងប៉ាឹះពាល់ែល់ 
ការរាំណត់្ត្ថ្មលក្ទពយសរមម ធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់្នាគារ ានភាពពុាំក្តឹ្មក្ត្ូវធនាឹះធទ។ 
 
 

វិធីស្ថស្ដសរថ្នការវាយតថ្មៃ 

នាថ្ងៃធឆញរបាយការណ៍ធនឹះ ក្រុមក្បឹរាភិបាលពុាំបានែឹងពីធហតុ្ការណ៍ណាមួយ ដែលបានធរើត្ធែើង
ធហើយប៉ាឹះពាល់ែល់ការអនុវត្តន៍វ ិ្ ីស្ថស្តសតដែលានរនលងមរ រនុងការវាយត្ថ្មលក្ទពយសរមម និងបាំណុលធៅ
រនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់្នាគារថាានភាពមិនក្តឹ្មក្ត្ូវ ឬមិនសមស្សបធនាឹះធទ។ 
 
 

បំណ ល យថាភាព និងបំណ ល ដផេងៗ 

នាថ្ងៃធឆញរបាយការណ៍ធនឹះ ពុាំាន៖ 

(រ) បនេុរណាមួយធលើក្ទពយសរមមណាមួយរបស់្នាគារដែលធរើត្ធែើងរនុងការធានាឆាំធពាឹះបាំណុលរបស់
បុ្ាលណាាន រ់ធែើយ ចាប់តាាំងពីថ្ងៃឆុងកាលបរធិឆេទមរ និង 

(ែ) បាំណុលយថាធហតុ្ណាមួយដែលធរើត្ានធែើងឆាំធពាឹះ្នាគារ ចាប់តាាំងពីឆុងកាលបរធិឆេទមរធក្ៅ
អាំពីក្បតិ្បត្តិការអាជី្វរមម្មមតារបស់្នាគារ។ 

ក្រុមក្បឹរាភិបាលយល់ធ ើញថា ពុាំានបាំណុលយថាធហតុ្ ឬបាំណុលធផសងៗធទៀត្របស់្នាគារដែល 
្នាគារក្ត្ូវបានទាមទារឲ្យសង ឬអាឆនឹងទាមទារឲ្យសងរនុងអាំែុងធពល 12ដែ បនាេ ប់ពីថ្ងៃបញ្ច ប់
ការយិបរធិឆេទ ដែលនឹងានផលប៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវនតែល់លទធភាពរបស់្នាគារ រនុងការបាំធពញកាត្ពវរិឆច
របស់ែលួនធៅធពលដែលែល់ថ្ងៃរាំណត់្ធែើយ។  
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4 

 
 

ក្ពឹតរិការណ៍បនតបនាា ប់ 

ពុាំានក្ពឹត្ដិការណ៍សាំខាន់ណាបានធរើត្ធែើង ធក្កាយថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 ដែលត្ក្មូវឲ្យានការបង្ហា ញ ឬ
ការធ្វើនិយ័ត្រមមឆាំធពាឹះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ធក្ៅពីក្ពឹត្ដិការណ៍ែូឆានបង្ហា ញរនុងរាំណត់្សាា ល់ថ្ន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធនឹះធទ។ 
 
 

ក្រុមក្បឹរាភិបាល 

សាជិ្រក្រុមក្បឹរាភិបាលធៅរនុងការយិបរធិឆេទ និងនាកាលបរធិឆេទថ្នរបាយការណ៍ធនឹះ ាននាមែូឆខាង
ធក្កាម៖ 

បណឌិ ត្ Han Chang-Woo ក្បធានក្រុមក្បឹរាភិបាល (មិនក្បតិ្បត្តិ) 
ធោរ Han Yu អភិបាលមិនក្បតិ្បត្តិ 
ធោរ Han Ken អភិបាលមិនក្បតិ្បត្តិ 
ធោរ Anthony CHIN Min Khong អភិបាលមិនក្បតិ្បត្តិ  

(ដត្ងតាាំងធៅថ្ងៃទី19 ដែរុមភៈ ឆ្ន ាំ2020) 
ឯរឧត្តម Shinohara Katsuhiro អភិបាលឯររាជ្យ និងមិនក្បតិ្បត្តិ 
ឯរឧត្តម ្ឹម វា៉ាោ អភិបាលឯររាជ្យ និងមិនក្បតិ្បត្តិ 
ធោរ ហ ុន មុននីវណណ អភិបាលឯររាជ្យ និងមិនក្បតិ្បត្តិ 
 
 

សវនររ 

ក្រុមហ ុនសវនរមមឯររាជ្យ Ernst & Young (Cambodia) Ltd. ្ឺជាសវនរររបស់្នាគារ។ 
 
 

ភាគ្ហ  នកាន់កាប់របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល 

មិនានសាជិ្រក្រុមក្បឹរាភិបាលណាាន រ់ ានការទារ់ទិននឹងភា្ហ ុនរបស់្នាគារធនាឹះធទ។ 
 
 

អតាក្បដោជន៍របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល 

រនុងអាំែុង និងនាឆុងការយិបរធិឆេទថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 ពុាំានការក្ពមធក្ពៀងណាមួយ ដែលានក្រុមហ ុន
រមួ និង្នាគារឆូលរមួជាភា្ីាខ ងធទៀត្ រនុងធគាលបាំណងជួ្យែល់ក្រុមក្បឹរាភិបាលរបស់្នាគារ ធែើមបី
ទទួលបាននូវ អត្ថក្បធយាជ្ន៍ ធោយការទិញយរភា្ហ ុន ឬ លិែិត្បាំណុលពីស្ថមីក្រុមហ ុនរមួ និង្នាគារ 
ឬ ពីក្រុមហ ុនែថ្ទធទៀត្ធទ។ 

ពុាំានសាជិ្រក្រុមក្បឹរាភិបាលណាមួយរបស់្នាគារ ដែលបានទទួល ឬ ានសិទធិនឹងទទួលបាននូវ  
អត្ថក្បធយាជ្ន៍ណាមួយ តាមរយៈការឆុឹះរិឆចសនាដែលបានធ្វើធែើងរវាងក្រុមហ ុនរមួ និង ្នាគារ និងក្រុម
ក្បឹរាភិបាល ឬរវាង្នាគារ និងក្រុមហ ុនពារ់ព័នធជាមួយនឹងក្រុមក្បឹរាភិបាលធនាឹះ ឬជាមួយនឹង ក្រុម
ហ ុន ដែលក្រុមក្បឹរាភិបាលធនាឹះជាសាជិ្រ ឬ រ៏ជាមួយក្រុមហ ុនដែលក្រុមក្បឹរាភិបាលធនាឹះ ានផល
ក្បធយាជ្ន៍ដផនរហិរញ្ញវត្ថុជាស្ថរវនតជាមួយគាន  ធក្ៅពីក្បតិ្បត្ដិការែូឆានបង្ហា ញរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ធនឹះ។ 
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របាយការណ៍សរពីីការទទួលខ សក្តូវរបសក់្រុមក្បឹរាភិបាលចំដ ោះរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា  

ក្រុមក្បឹរាភិបាល ជាអនរទទួលែុសក្ត្ូវរនុងការបញ្ញជ រ់ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ក្ត្ូវបានធរៀបឆាំធែើងយា៉ាង 
ក្តឹ្មក្ត្ូវ ធែើមបីបង្ហា ញនូវទិែាភាពពិត្ក្បារែថ្នស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់្នាគារ នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និង
លទធផលហិរញ្ញវត្ថុ ធហើយនិងស្ថថ នភាពលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់សក្ាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់។ ក្រុមក្បឹរា 
ភិបាល ក្ត្ួត្ពិនិត្យធលើការធរៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់្ណៈក្្ប់ក្្ង ដែលក្ត្ូវបានត្ក្មូវឲ្យ៖ 

រ) អនុម័ត្នូវធគាលនធយាបាយ្ណធនយយ សមស្សបដែលដផែរធលើការវនិិឆេ័យ និងការបា៉ា ន់ក្បាណ
យា៉ាងសមធហតុ្ផល និងក្បរបធោយការក្បុងក្បយ័ត្នធហើយក្ត្ូវអនុវត្ដធគាលនធយាបាយទាាំងធនឹះជា
អឆិថ្្នតយ៍។ 

ែ) អនុធោមតាមត្ក្មូវការ ោត្ក្ត្ោងបង្ហា ញនិងការដណនាាំធផសងៗ ដែលធឆញផាញធោយសតង់ោរ
របាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអនតរជាតិ្ថ្នរមពុជា ឬក្បសិនធបើាន ា្ំោត្ថ្នការអនុវត្តន៍សតង់
ោរ និងធែើមបីជាក្បធយាជ្ន៍ែល់ការបង្ហា ញនូវភាពពិត្ និងក្តឹ្មក្ត្ូវរបស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធនាឹះ 
ា្ំោត្ទាាំងធនាឹះ្ួរដត្ក្ត្ូវបានោត្ក្ត្ោងព័ត៌្ាន ពនយល់ និងរាំណត់្បរាិណរនុងរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានសមរមយ។ 

្) ររាទុរនូវបញ្ជ ី្ណធនយយឲ្យបានក្្ប់ក្គាន់ និងក្បព័នធក្ត្ួត្ពិនិត្យថ្ផេរនុងឲ្យានក្បសិទធិភាព។ 

 ) ធរៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធោយដផែរធលើមូលោា ននិរនដរភាពថ្នែាំធណើ រការអាជី្វរមម ធលើរដលង
ដត្រនុងររណីមិនសមរមយរនុងការសនមត្ថា្នាគារ នឹងបនដធ្វើក្បតិ្បត្ដិការ អាជី្វរមមរបស់ែលួន 
នាធពលអនា្ត្។ 

ង) ការក្្ប់ក្្ងធោយានក្បសិទធិភាព និងែឹរនាាំ្នាគារ ក្បរបធោយក្បសិទធិភាពធលើការសធក្មឆ
ឆិត្ដដែលអាឆានផលប៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវនតែល់ក្បតិ្បត្ដិការ និងែាំធណើ រការអាជី្វរមមរបស់្នាគារ 
ធហើយក្ត្ូវក្បារែថារិឆចការទាាំងធនឹះ ក្ត្ូវបានបង្ហា ញធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

្ណៈក្្ប់ក្្ងជាអនរទទួលែុសក្ត្ូវ ធែើមបីធានាថាបញ្ជ ី្ណធនយយក្តឹ្មក្ត្ូវ ធហើយក្ត្ូវបានររាទុរ និង 
ោត្ក្ត្ោង ឲ្យបានក្តឹ្មក្ត្ូវនិងសមធហតុ្ផល ក្្ប់ធពល ធហើយស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់្នាគារ និងធានា
ថាបញ្ជ ី្ណធនយយស្សបតាមក្បព័នធ្ណធនយយដែលបានឆុឹះបញ្ជ ី។ ធនឹះ្ឺជាការទទួលែុសក្ត្ូវ រនុងការ 
ដងររាក្ទពយសរមមរបស់្នាគារធហើយមា៉ាងធទៀត្រ៏ក្ត្ូវចាត់្វធិានការសមស្សប ធែើមបីទប់ស្ថក ត់្ និងដសវងររ
រាំហុសធឆត្នា ធហើយនិងភាពមិនក្បក្រតី្ធផសងៗ។   
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របាយការណ៍ស្ថា នភាពហរិញ្ញវតា  
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020   
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រាំណត់្
សាា ល ់ នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

  

ែុោល រអាធមររិ 
 

សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ 
 

សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ក្ទពយសរមម      
ស្ថឆ់ក្បារ់រនុងថ្ែ 3 112,449,694  454,859,012  85,296,900  347,584,868  
សមតុ្លយជាមួយ្នាគារជាតិ្ 
ថ្នរមពុជា 4 347,765,470  1,406,711,326  213,118,865  868,459,375  
សមតុ្លយជាមួយ្នាគារធផសងៗ 5 14,507,186  58,681,567  15,818,539  64,460,546  
ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន 6 1,551,574,179  6,276,117,554  1,293,005,023 5,268,995,469 
ក្ទពយសរមមធផសងៗ 7 20,517,283 82,992,410 13,022,688  53,067,454  
ក្ទពយ និងហត្ថូបររណ៍ 8 17,357,825  70,212,402  14,787,841  60,260,452  
សិទធិធក្បើក្បាស់ក្ទពយសរមម 9 16,631,777 67,275,538 13,315,124  54,259,130  
សូហវដវរ 10 3,009,642  12,174,002  2,369,838  9,657,090  
មូល្នពាណិជ្ជរមម 11 17,380,030  70,302,221  17,380,030  70,823,622  
ពនធពនាជាក្ទពយសរមម 17.(រ) 6,202,335  25,088,445  6,467,838  26,356,440  

ក្ទពយសរមមសរបុ  2,107,395,421  8,524,414,477  1,674,582,686  6,823,924,446 

ក្ទពយអរមម និងមូល្ន      

ក្ទពយអរមម      
ក្បារ់បធញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន នឹង  
ក្្ឹឹះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុធផសងៗ 12 1,282,172,981  5,186,389,708  947,411,222  3,860,700,730  
រមចី 13 375,502,609  1,518,908,053  365,971,306  1,491,333,072  
បាំណុលបនាេ ប់បនសាំ 14 63,750,000  257,868,750  44,000,000  179,300,000  
ក្ទពយអរមមធផសងៗ 15 37,103,838  150,085,023  27,736,213 113,025,068 
អត្ថក្បធយាជ្ន៍របស់និធយាជិ្រ 16 23,701,504  95,872,584  20,596,063 83,928,957 
បាំណុលពនធធលើក្បារ់ឆាំណូល 17.(ែ) 10,222,127  41,348,504  8,896,377  36,252,736  
បាំណុលភតិ្សនា 18 15,393,794  62,267,897  11,971,106  48,782,257  

ក្ទពយអរមមសរបុ  1,807,846,853  7,312,740,519  1,426,582,287 5,813,322,820 

មូល្ន      
ធែើមទុន  19 193,000,000  772,000,000  150,000,000 600,000,000 
ក្បារ់ឆាំធណញររាទុរ  94,612,427  385,800,086  85,429,935 345,822,065   
ទុនបក្មុងបទបបញ្ញត្តិ 19 11,936,141  48,263,492 12,570,464 50,849,627 
ភាពែុសគាន ថ្នពីការដក្បសក្មួល
អក្តារូបិយប័ណណ   - 5,610,380 - 13,929,934 

មូល្នសរបុ  299,548,568  1,211,673,958  248,000,399 1,010,601,626 

ក្ទពយអរមម និងមូល្នសរបុ  2,107,395,421  8,524,414,477  1,674,582,686 6,823,924,446 
 
 
 
 

រាំណត់្សាា ល់ដែលភាជ ប់មរជាមួយពីធលែ 1 ែល់ 31 ជាដផនរថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ធនឹះ។
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របាយការណ៍លទធផលដពញដលញ 
សក្ាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

12 

 
 

 រាំណត់្
សាា ល ់

សក្ាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 

សក្ាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

  ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ឆាំណូលក្បតិ្បត្តិការ 
ឆាំណូលការក្បារ់ 20 203,086,588  827,984,019   166,965,257   676,543,221  
ឆាំណាយការក្បារ់ 21 (81,406,370) (331,893,770) (66,008,944)  (267,468,241)  

ឆាំណូលការក្បារ់សុទធ  121,680,218  496,090,249  100,956,313   409,074,980    

ឆាំណូលធផសងៗ  6,895,186  28,111,673   4,019,426   16,286,714  
ឆាំណាយថ្ងលឈ្នួល និងរថ្ក្មធជ្ើងស្ថរសុទធ 22 4,722,029  19,251,712   2,839,932   11,507,404  

ឆាំណូលពីក្បតិ្បត្ដិការសរបុ  133,297,433  543,453,634  107,815,671  436,869,098  

ឆាំណាយរែាបាលនិងឆាំណាយទូធៅ 23 (63,814,487) (260,171,663) (56,610,901)  (229,387,371)  

សាំវធិាន្នសក្ាប់ការខាត្បង់ឥណទាន  5,6 (15,571,732) (63,485,951) (5,372,451)  (21,769,171)  

ឆាំធណញមុនបង់ពនធ  53,911,214  219,796,020  45,832,319   185,712,556   

ឆាំណាយពនធធលើក្បារ់ឆាំណូល 17(្) (12,363,045) (50,404,134) (8,678,488)  (35,165,232)  

ឆាំធណញសុទធសក្ាប់ការយិបរធិឆេទ  41,548,169  169,391,886  37,153,831  150,547,324  

ការខាត្បង់ធាតុ្ធពញធលញទទួលស្ថា ល់
ធៅមូល្ន      
ការដក្បសក្មួលធលើអក្តាបតូររូបិយប័ណណ  -  (8,319,554) - 13,412,792 

ក្បារ់ឆាំធណញធពញធលញសរបុ  41,548,169  161,072,332  37,153,831 163,960,116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រាំណត់្សាា ល់ដែលភាជ ប់មរជាមួយពីធលែ 1 ែល់ 31 ជាដផនរថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ធនឹះ។
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របាយការណ៍បដក្មបក្មួលមូលធន 
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 ធែើមទុន ក្បារ់ឆាំធណញររាទុរ ទុនបក្មុងបទបបញ្ញត្តិ 

និយ័ត្រមមបងារ
ធលើការដក្ប

សក្មួល សរុប 
 ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

(រាំណត់្សាា ល់
ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.4) 

សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.4) 

 
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 19) 
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 19) 
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 19) 
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 19) 
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 19) 
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 19)    

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន ាំ2020 150,000,000 600,000,000 85,429,935 345,822,065 12,570,464 50,849,627 13,929,934 248,000,399 1,010,601,626 

ឆាំធណញសទុធសក្ាប់ការយិបរធិឆេទ - - 41,548,169  169,391,886  - - - 41,548,169  169,391,886  
វភិា្ទានធែើមទុនបដនថម 10,000,000  40,000,000  - - - - - 10,000,000  40,000,000  
ធផេរធៅទុនបក្មងុបទបបញ្ញត្តិ - - 634,323  2,586,135 (634,323) (2,586,135) - - - 
ធផេរធៅធែើមទុន 33,000,000  132,000,000  (33,000,000) (132,000,000) - - - - - 
ការដក្បសក្មួលរូបិយប័ណណ - - - - - - (8,319,554) - (8,319,554) 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 193,000,000  772,000,000  94,612,427  385,800,086 11,936,141  48,263,492  5,610,380 299,548,568  1,211,673,958 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន ាំ2019 120,000,000 480,000,000 48,576,109 196,490,361 12,270,459 49,634,007 517,142 180,846,568 726,641,510 

ឆាំធណញសទុធសក្ាប់ការយិបរធិឆេទ - - 37,153,831 150,547,324 - - - 37,153,831 150,547,324 
វភិា្ទានធែើមទុនបដនថម 30,000,000 120,000,000 - - - - - 30,000,000 120,000,000 
ធផេរធៅទុនបក្មងុបទបបញ្ញត្តិ - - (300,005) (1,215,620) 300,005 1,215,620 - - - 
ការដក្បសក្មួលរូបិយប័ណណ - - - - - - 13,412,792 - 13,412,792 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019 150,000,000 600,000,000 85,429,935 345,822,065 12,570,464 50,849,627 13,929,934 248,000,399 1,010,601,626 
 
 
 

រាំណត់្សាា ល់ដែលភាជ ប់មរជាមួយពីធលែ 1 ែល់ 31 ជាដផនរថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ធនឹះ។
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រាំណត់្
សាា ល ់

សក្ាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 

សក្ាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

  

ែុោល រអាធមររិ 
 
សមមូលពាន់ធរៀល 

(រាំណត់្សាា ល ់
ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ 
 
សមមូលពាន់ធរៀល 

(រាំណត់្សាា ល ់
ធលែ 2.4) 

ស្ថឆ់ក្បារ់សុទធទទួលបានពី(ធក្បើរនុង)
សរមមភាពក្បតិ្បត្ដិការ 24 (រ) 166,470,858 678,701,688 (109,495,322) (443,675,046)  

សរមមភាពវនិិធយា្      
ការទិញ៖      
ក្ទពយ និងហត្ថូបររណ៍ 8 (6,868,526) (28,002,981) (8,173,772) (33,120,124) 
សូហវដវរ 10 (926,248) (3,776,313) (667,803) (2,705,938) 
ឆាំណូលពីការលរ់ក្ទពយ និងហត្ថូបររណ៍     10 74,689  304,507  - - 

ស្ថឆ់ក្បារ់ធក្បើរនុងសរមមភាពវនិិធយា្  (7,720,085) (31,474,787) (8,841,575) (35,826,062) 

សរមមភាពហរញិ្ញវត្ថុ      
ស្ថឆ់ក្បារ់បានមរពី៖      

រមចី 24.(ែ) 134,305,459  547,563,356  249,801,942 1,012,197,469 
បាំណុលបនាេ ប់បនសាំ 24.(ែ) 23,750,000  96,828,750  29,000,000 117,508,000 
វភិា្ទានធែើមទុនបដនថម  10,000,000  40,770,000  20,000,000 81,040,000 

ការសងក្បារ់ធលើ៖      
រមចី 24. (ែ) (125,235,508) (510,585,166) (137,108,931)  (555,565,388)  
បាំណុលបនាេ ប់បនសាំ 24. (ែ) (4,000,000) (16,308,000) (5,000,000) (20,260,000) 
បាំណុលភតិ្សនា 24. (ែ) (4,833,946) (19,707,998) (4,699,573) (19,042,670) 

ស្ថឆ់ក្បារ់សុទធបានពីសរមមភាពហរញិ្ញវត្ថុ  33,986,005  138,560,942  151,993,438 615,877,411 

ការធរើនធែើង សុទធថ្នស្ថឆ់ក្បារ់ និង
ស្ថឆ់ក្បារ់សមមូល  192,736,778  785,787,842  33,656,541  136,376,303  

ស្ថឆ់ក្បារ់ និងស្ថឆ់ក្បារ់សមមូលធែើមក្គា 3 129,780,586  528,855,888  96,663,139  388,392,493  
លធមែៀងពីអក្តាបតូរក្បារ់  461,348  (8,194,841) (539,094) 4,087,092  

ស្ថឆ់ក្បារ់ និងស្ថឆ់ក្បារ់សមមូលធៅឆុង
ការយិបរធិឆេទ 3 322,978,712  1,306,448,889  129,780,586  528,855,888  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រាំណត់្សាា ល់ដែលភាជ ប់មរជាមួយពីធលែ 1 ែល់ 31 ជាដផនរថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ធនឹះ។ 
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1. ព័ត៌មានអំពីស្ថជីវរមម 

្នាគារស្ថថ បនាភីអិលសីុ (“្ នាគារ”) ក្ត្ូវបានបធងកើត្ធែើងនិងឆុឹះបញ្ជ ីធៅរនុងក្ពឹះរាជាណាឆក្ររមពុជា។ 

ការបធងកើត្ និងក្បតិ្បត្តិការ 

ស្ថថ បនាលីមីត្្ីត្ជាក្្ឹឹះស្ថថ នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (“មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ”) ក្ត្ូវបានបធងកើត្ធែើងរនុង ក្ពឹះរាជា
ណាឆក្ររមពុជា ធោយក្រសួងពាណិជ្ជរមមធៅថ្ងៃទី19 ដែរុមភៈ ឆ្ន ាំ2003 ធោយដផែរធលើលរខនតិរៈឆុឹះ 
ថ្ងៃទី27 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2002 រវាងស្ថថ បនាសហ្មន៍រមពុជា (CCB) ជាអងាការធក្ៅរោា ភិបាលរនុងស្សុរ
មួយ ដែលក្ត្ូវបានបធងកើត្ធែើងរនុងឆ្ន ាំ1996 និងបុ្ាលិររបស់ក្្ឹឹះស្ថថ ន។ ក្្ឹឹះស្ថថ នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ទទួលបានអាជាា ប័ណណក្បតិ្បត្តិការជាស្ថថ ប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ពី្នាគារជាតិ្ ថ្នរមពុជា ធៅថ្ងៃទី23  
ដែធមស្ថ ឆ្ន ាំ2003។ ធក្កាមអាជាា ប័ណណមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្្ឹឹះស្ថថ នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្ត្ូវបានអនុញ្ញញ ត្តិឲ្យ 
ផតល់ឥណទាន ែល់ក្រុមក្្ួស្ថរក្រីក្រានឆាំណូលទាប និងសហក្គាស្ុនតូ្ឆ ដែលធ្វើក្បតិ្បត្តិការ
រនុងក្ពឹះរាជាណាឆក្ររមពុជា។ 

្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជាបានផតល់អាជាា ប័ណណជាក្្ឹឹះស្ថថ នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអឆិថ្្នតយ៍ នាថ្ងៃទី19 ដែធមស្ថ 
ឆ្ន ាំ2006។ ធៅថ្ងៃទី22 ដែមររា ឆ្ន ាំ2009 ក្្ឹឹះស្ថថ នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានទទួលអាជាា ប័ណណពី្នាគារ
ជាតិ្ថ្នរមពុជា ធែើមបីផតល់ធសវារមមទទួលក្បារ់បធញ្ញើ។ ធៅថ្ងៃទី11 ដែរុមភៈ ឆ្ន ាំ2014 ក្្ឹឹះស្ថថ ន 
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានទទួលអាជាា ប័ណណ 3ឆ្ន ាំ ធែើមបីធ្វើអាជី្វរមមបតូរក្បារ់។ នាគារានទីតាាំងសថិត្ធៅ
អគារស្ថថ បនាធលែ 63 មហាវងីិក្ពឹះនធរាត្តម ដរងផលូវធលែ172 និងផលូវធលែ174 ភូមិ14 សង្ហក ត់្ផារ
ងមី3 ែណឌ ែូនធពញ រាជ្ធានីភនាំធពញ ក្ពឹះរាជាណាឆក្ររមពុជា។ ្នាគារធ្វើអាជី្វរមមរបស់ែលួនធៅរនុង
បណាត ធែត្តទាាំង 25 ដែលានបណាត ញស្ថខាឆាំនួន173។ 

ធៅថ្ងៃទី19 ដែតុ្ោ ឆ្ន ាំ2012 ្នាគារ ា៉ា រ ៉ាហូាន់ ជ្ប៉ាុន (“MJB”) បានឆុឹះរិឆចសនាទិញលរ់ជាមួយ 
Stichting Triodos-Doen (“ST”) Nederlandse Financierings-Maatschapij Voor 
Ontwikellingslanden NV (“NFVO”), DWM Funds SCA-SICAV SIF (“DWM”), CCB,  
និងស្ថជី្វរមមវនិិធយា្បុ្ាលិរស្ថថ បនា លីមីត្្ីត្ (SEI) ធែើមបីទទួលបានភា្ហ ុន 95.1% 
ថ្នស្ថថ បនា លីមីត្្ីត្។ ែាំធណើ រការធនឹះក្ត្ូវបានអនុម័ត្ធោយ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជាធៅថ្ងៃទី5 ដែ្នូ 
ឆ្ន ាំ2012។ ធលើសពីធនឹះធៅធទៀត្ ក្រសួងពាណិជ្ជរមមបានអនុម័ត្ធៅធលើការបតូររមមសិទធិថ្នធែើមទុន 
ធៅថ្ងៃទី17 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2012។ 

ធៅថ្ងៃទី8 ដែរុមភៈ ឆ្ន ាំ2016 ធោយអនុធោមតាមធៅតាមរិឆចក្ពមធក្ពៀងជាមួយ CCB ក្រុមក្បឹរា 
ភិបាលរបស់្នាគារបានសធក្មឆឆិត្តថា មូល្នភា្តិ្ឆរបស់ក្្ឹឹះស្ថថ នក្ត្ូវបានលរ់ភា្ហ ុនធៅ
សល់ឆាំនួន 4.9% ដែលានធៅក្្ឹឹះស្ថថ ន។ ភា្ហ ុនធនឹះត្ាំណាងធអាយភា្ហ ុនរបស់ភា្ទុនិរ
ភា្តិ្ឆដែលានទឹរក្បារ់ សរបុឆាំនួន 6.02 ោនែុោល រអាធមររិ។ ក្បតិ្បត្តិការក្ត្ូវបានបញ្ច ប់ធៅ 
ថ្ងៃទី17 ដែមីនា ឆ្ន ាំ2016។ 
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1. ព័ត៌មានអំពីស្ថជីវរមម (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ការបធងកើត្ និងក្បតិ្បត្តិការ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ធៅធែើមឆ្ន ាំ2015 ្នាគារ ា៉ា រ ៉ាហូាន់ ជ្ប៉ាុន និងស្ថថ បនា លីមីត្្ីត្ បានយល់ក្ពមរមួបញ្ចូ លស្ថថ ប័ន
ទាាំងពីរធៅជា្នាគារដត្មួយធោយានធ ម្ ឹះងមីជា ្នាគារ ស្ថថ បនា ភីអិលសីុ ដែលទទួលបាន
ការអនុម័ត្ជាផលូវការពី្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា ធៅពីថ្ងៃទី28 ដែមីនា ឆ្ន ាំ2016។ ធៅថ្ងៃទី29 ដែមីនា  
ឆ្ន ាំ2016 ្នាគារជាតិ្ ថ្នរមពុជា បានផតល់អាជាា ប័ណណ្នាគាអឆិថ្្នតយ៍ែល់ ្នាគារ ស្ថថ បនា ភីអិល
សីុ។ រាល់ក្ទពយសរមម និងបាំណុលទាាំងអស់របស់ MJB បានធផេរធៅ្នាគារ ធៅថ្ងៃទី1 ដែធមស្ថ  
ឆ្ន ាំ2016។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ក្ត្ូវបានអនុម័ត្ធអាយធឆញផាយធោយក្រុមក្បឹរាភិបាល ធៅថ្ងៃទី9  
ដែមីនា ឆ្ន ាំ2021។  

សរមមភាពឆមបង 

្នាគារ ក្បរបអាជី្វរមមធលើក្្ប់វស័ិយដែលជាមុែជ្ាំនួញ្នាគារ និងការផតល់ធសវាហិរញ្ញវត្ថុដែល
ពារ់ព័នធរនុងក្ពឹះរាជាណាឆក្ររមពុជា។ 

ធែើមទុនដែលបានបង់ 

្ិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 ធែើមទុនរបស់្នាគារដែលបានបង់ានឆាំនួន193,000,000 ែុោល រ 
អាធមររិ (ឆ្ន ាំ2019៖ 150,000,000 ែុោល រអាធមររិ)។  

ក្រមុក្បឹរាភិបាល 

សាជិ្រក្រុមក្បឹរាភិបាលធៅរនុងការយិបរធិឆេទ និងនាកាលបរធិឆេទថ្នរបាយការណ៍ធនឹះ ាននាម
ែូឆខាងធក្កាម៖ 

បណឌិ ត្ Han Chang-Woo ក្បធានក្រុមក្បឹរាភិបាល (មិនក្បតិ្បត្តិ) 
ធោរ Han Yu អភិបាលមិនក្បតិ្បត្តិ 
ធោរ Han Ken អភិបាលមិនក្បតិ្បត្តិ 
ធោរ Anthony CHIN Min Khong អភិបាលមិនក្បតិ្បត្តិ  

(ដត្ងតាាំងធៅថ្ងៃទី19 ដែរុមភៈ ឆ្ន ាំ2020) 
ឯរឧត្តម Shinohara Katsuhiro អភិបាលឯររាជ្យ និងមិនក្បតិ្បត្តិ 
ឯរឧត្តម ្ឹម វា៉ាោ អភិបាលឯររាជ្យ និងមិនក្បតិ្បត្តិ 
ធោរ ហ ុន មុននីវណណ អភិបាលឯររាជ្យ និងមិនក្បតិ្បត្តិ 
 
 

2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ 

ធគាលនធយាបាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗដែលធក្បើរនុងការធរៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ានរាំណត់្
ែូឆខាងធក្កាម។ ធគាលនធយាបាយទាាំងធនឹះ ក្ត្ូវបានអនុវត្ដយា៉ាងជាប់ោប់ ធៅក្្ប់ការយិបរធិឆេទ
ដែលបានបង្ហា ញ លុឹះក្តាដត្ានដឆងការបង្ហា ញធផសងពីធនឹះ។ 
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.1 មូលោា នថ្នការធរៀបឆាំ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្ត្ូវបានធរៀបឆាំធែើង ធោយដផែរធលើមូលោា នថ្ងលធែើម ក្បវត្តិស្ថស្តសតធលើរ
ដលងដត្ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុានត្ថ្មលសមស្សប តាមរយៈធាតុ្ឆាំណូលធពញធលញធផសងធទៀត្
(“FVOCI”) ដែលក្ត្ូវបានវាស់ដវងតាមត្ថ្មលសមស្សប។ 

2.2 ធសឆរដីដងលងភាពអនុធោម 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ក្ត្ូវបានធរៀបឆាំតាមសតង់ោររបាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអនតរជាតិ្ ថ្ន
រមពុជា (“CIFRSs”) ដែលក្ត្ូវបានធឆញធោយក្រុមក្បឹរាសដង់ោរ្ណធនយយអនដរជាតិ្ (“IASB”) 
ដែលក្រុមក្បឹរាជាតិ្្ណធនយយបានទទួលយរការអនុវត្ដទាាំងស្សុង។ 

2.3 ការបង្ហា ញពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  

្នាគារបង្ហា ញពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ែលួន តាមលាំោប់លាំធោយថ្នវសិនេភាព ធោយដផែរ
ធលើធគាលបាំណងរបស់្នាគារនិង សមត្ថភាពរនុងការក្បមូលមរវញិ ឬការទូទាត់្បាំណុល ថ្នក្ទពយ
សរមម និងក្ទពយអរមមភា្ធក្ឆើនធៅរនុងបញ្ជ ីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលក្ត្ូវគាន ។ ការវភិា្ថ្នការ
ស្ថត រធែើងវញិ ឬការទូទាត់្រនុងរយៈធពល 12 ដែបនាេ ប់ពីកាលបរធិឆេទរាយការណ៍ (ឆរនត) និងធក្ឆើន
ជាង 12 ដែបនាេ ប់ពីកាលបរធិឆេទរាយការណ៍ (អឆរនត) ក្ត្ូវបានបង្ហា ញធៅរនុងរាំណត់្សាំគាល់ 28។ 

2.4 រូបិយប័ណណមុែង្ហរ និងរបិូយប័ណណបង្ហា ញ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្ត្ូវបានបង្ហា ញជាែុោល រអាធមររិ។ ការបរដក្បក្បារ់ែុោល រអាធមររិជាក្បារ់
ធរៀល ក្ត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លទាាំងការបាំធពញតាមត្ក្មូវការថ្នបទបង្ហា ញ ធោយអនុធោមតាមឆាប់ 
សតីពី្ណធនយយនិងសវនរមម។ របិូយបណណ័ មុែង្ហររបស់្នាគារ ្ឺែុោល រអាធមររិ។ 

ក្ទពយសរមម និងក្ទពយអរមមដែលបានបង្ហា ញនាកាលបរធិឆេទរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្តុ ក្ត្ូវ
បានដក្បសក្មួលធោយធក្បើអក្តាបដូរក្បារ់ឆុងក្គា នាកាលបរធិឆេទរបាយការណ៍នីមួយៗ និងធែើមទុន
បរដក្បតាមអក្តាក្បវត្តិស្ថស្តសត 4,000 ធរៀល។ ឆាំដណរឯឆាំណូល និងឆាំណាយដែលបានបង្ហា ញរនុង
របាយការណ៍លទធផលធពញធលញក្ត្ូវបានដក្បសក្មួលធោយធក្បើអក្តាម្យមសក្ាប់ការយិបរធិឆេទ
បញ្ច ប់។ របាយការណ៍លទធផលធពញធលញ និង លាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់ទូលាំទូោយក្ត្ូវបានផ្លល ស់បតូរធៅ
ជាក្បារ់ធរៀលធោយធក្បើក្បាស់អក្តាជាម្យមសក្ាប់ឆ្ន ាំ។ ភាពែុសគាន ថ្នការផ្លល ស់បតូរដែលធរើត្
ធែើងពីការបដក្មបក្មួល ក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់និងក្បមូលផតុាំធៅរនុងការដរសក្មួល ការផ្លល ស់បតូរដែល
បានបង្ហា ញ ធៅរនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្តុ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្ត្ូវបានបង្ហា ញជាក្បារ់ធរៀល ធោយដផែរធលើអក្តាបដូរក្បារ់ដែលោរ់ឱ្យធក្បើ
ក្បាស់រនុង 1ែុោល រអាធមររិ ែូឆខាងធក្កាម៖ 

  0202    2019  

អក្តានាឆុងក្គា 4,045 4,075 

អក្តាម្យម 4,077 4,052 
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ឆ្ន ាំស្ថរធពើពនធ 

ឆ្ន ាំស្ថរធពើពនធរបស់្នាគារ ្ឺចាប់ធផដើមពីថ្ងៃទី1 ដែមររា និងបញ្ច ប់ធៅថ្ងៃទី31 ដែ្នូ។ 

2.5 ធសឆរដីសធងខបថ្នធគាលនធយាបាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ 

ធគាលនធយាបាយ្ណធនយយដែលបានោរ់ធឆញខាងធក្កាម ក្ត្ូវបានអនុវត្តយា៉ាងខាជ ប់ែជួនក្្ប់
ធពលធវោ ដែលក្ត្ូវបានបង្ហា ញធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងធនឹះ ធលើរដលងដត្ានការ
ឆងែុលបង្ហា ញធផសងពីធនឹះ។  

2.5.1 ក្ទពយសរមម និងក្ទពយអរមម ហិរញ្ញវត្ថុ  

(i)  ការទទួលស្ថា ល់ និងការវាស់ដវងែាំបូង 

្នាគារទទួលស្ថា ល់ែាំបូងថ្នឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន រមចី និងអនុបាំណុលធៅកាលបរធិឆេទដែល
ធរើត្ធែើង។ ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ធៅកាលបរធិឆេទ ដែល្នាគារកាល យជា 
ភា្ីថ្នបទបបញ្ញត្តិរិឆចសនាថ្នឧបររណ៍ធនឹះ។ 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុក្ត្ូវបានវាស់ដវងែាំបូងតាមត្ថ្មលសមស្សប ធាតុ្ដែល
មិនរាប់បញ្ចូ លនូវការវាស់ដវងតាម (“FVTPL”) បូរនឹងឆាំណាយក្បតិ្បត្តិការដែលធរើត្ធែើងធោយ
ផ្លេ ល់ធៅធលើការទិញ ឬលរ់។ 

(ii) ឆាំណាត់្ថាន រ់ 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ  

ធៅធពលទទួលស្ថា ល់ែាំបូង ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុក្ត្ូវបានចាត់្ថាន រ់តាមការវាស់ដវងតាម៖ ថ្ងល
ធែើមរ ាំលស់ FVOCI ឬ FVTPL។ 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ ក្ត្ូវបានវាស់តាមថ្ងលធែើមរ ាំលស់ ក្បសិនធបើវាក្ត្ូវនឹងលរខែណឌ ែូឆខាង
ធក្កាម ធហើយមិនក្ត្ូវបានរាំណត់្តាម FVTPL៖ 

• ក្ទពយសរមមក្ត្ូវបានអនុវត្តតាម ា្ំរូអាជី្វរមមដែលានធគាលបាំណងកាន់កាប់ក្ទពយសរមម
ធែើមបីក្បមូលលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់តាមរិឆចសនា។ និង 

• លរខែណឌ រិឆចសនាថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ ផតល់ឱ្យានការធរើនធែើងតាមកាលបរធិឆេទ
ជារ់ោរ់ថ្នលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់ដែលជា SPPI។ 

ឧបររណ៍បាំណុលក្ត្ូវបានវាស់ដវងធៅ FVOCI លុឹះក្តាដត្វាបាំធពញលរខែណឌ ទាាំងពីរែូឆខាង
ធក្កាម ធហើយមិនក្ត្ូវបានរាំណត់្ែូឆធៅFVTPL៖ 

• ក្ទពយសរមមក្ត្ូវបានអនុវត្តតាម ា្ំរអូាជី្វរមមដែលានធគាលធៅរបស់ែលួនទទួលបានធោយ
ការក្បមូលលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់តាមរិឆចសនានិងការលរ់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ។ និង 

• លរខែណឌ រិឆចសនាថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុផតល់ឱ្យានការធរើនធែើងតាមកាលបរធិឆេទ
ជារ់ោរ់ថ្នលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់ដែលជា SPPI។
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5 ការវនិិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5.1 ក្ទពយសរមម និងក្ទពយអរមម ហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ii) ឆាំណាត់្ថាន រ់ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង ថ្នវនិិធយា្មូល្ន ដែលមិនកាន់កាប់សក្ាប់ជួ្ញែូរ ្នាគារមិនអាឆ
ធ្វើការធក្ជ្ើសធរ ើស ធែើមបីបង្ហា ញពីការផ្លល ស់បតូរជាបនតបនាេ ប់ថ្នត្ថ្មលសមស្សបធៅរនុង OCI។ ការ
ធក្ជ្ើសធរ ើសធនឹះក្ត្ូវបានធ្វើធែើងធោយដផែរធលើមូលោា នថ្នការវនិិធយា្។ 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ ធផសងៗ ធទៀត្ក្ត្ូវបានចាត់្ថាន រ់ក្ត្ូវបានវាស់តាម FVTPL 

ធលើសពីធនឹះធទៀត្ ធៅធលើការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង្នាគារអាឆរាំណត់្នូវក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ
ដែលមិនអាឆធឆ្លើយត្បបាន ធបើមិនែូធឆនឹះធទធឆ្លើយត្បនឹងត្ក្មូវការដែលក្ត្ូវវាស់ដវងធោយថ្ងល
ធែើមរ ាំលស់ឬធៅ FVOCI ែូឆធៅ FVTPL ក្បសិនធបើធ្វើែូធឆនឹះលុបបាំបាត់្ ឬកាត់្បនថយយា៉ាងខាល ាំង
នូវភាពមិនសីុគាន ថ្ន្ណធនយយដែលនឹងធរើត្ធែើង។ 

ការវាយត្ថ្មល ា្ំរូអាជី្វរមម 

្នាគារធ្វើការវាយត្ថ្មលអាំពីធគាលបាំណងថ្ន ា្ំរអូាជី្វរមមដែលក្ទពយសរមមក្ត្ូវបានកាន់កាប់ធៅ
រក្មិត្កាលផលប័ក្ត្ ពីធក្ពាឹះធនឹះឆ្លុឹះបញ្ញច ាំងលែបាំផុត្ពីការក្្ប់ក្្ងអាជី្វរមម និងព័ត៌្ានក្ត្ូវ
បានផតល់ជូ្នថាន រ់ក្្ប់ក្្ង។ ព័ត៌្ានដែលបានពិចារណារួមាន៖ 

• ធគាលនធយាបាយ និងធគាលបាំណងដែលបានបញ្ញជ រ់សក្ាប់ផលប័ក្ត្ និងក្បតិ្បត្តិការថ្ន
ធគាលនធយាបាយទាាំងធនាឹះធៅរនុងការអនុវត្តជារ់ដសតង។ ជាពិធសស មិនថាយុទធស្ថស្តសត
របស់ថាន រ់ក្្ប់ក្្ងធផ្លត ត្ធលើការទទួលបានឆាំណូលការក្បារ់តាមរិឆចសនា ររានូវអក្តា
ការក្បារ់ជារ់ោរ់មួយ ត្ក្មូវរយៈធពលថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុធៅនឹងរយៈធពលថ្នក្ទពយ 
អរមមហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាមូលនិ្ិរបស់ក្ទពយសរមមទាាំងធនាឹះ ឬការក្បមូលយរមរវញិនូវ 
លាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់ តាមរយៈការលរ់ក្ទពយសរមមធនាឹះ។ 

• រធបៀបដែលលទធផលថ្នផលប័ក្ត្ក្ត្ូវបានវាយត្ថ្មល និងរាយការណ៍ធៅថាន រ់ក្្ប់ក្្ង
្នាគារ 

• ហានិភ័យដែលជ្ឹះឥទធិពលែល់ការអនុវត្ត ា្ំរូអាជី្វរមម (និងក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុដែលាន
ធៅរនុង ា្ំរូអាជី្វរមមធនាឹះ) និងយុទធស្ថស្តសតរបស់វា សក្ាប់ការក្្ប់ក្្ងហានិភ័យទាាំង
ធនាឹះ។ 

• រធបៀបដែលថាន រ់ក្្ប់ក្្ងអាជី្វរមមទទួលបានសាំណង (ឧទាហរណ៍ថាធត្ើសាំណង្ឺដផែរ
ធលើត្ថ្មលសមស្សបថ្នក្ទពយសមបត្តិដែលបានក្្ប់ក្្ង ឬលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់តាមរិឆចសនា
ដែលបានក្បមូល); និង
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.5 ការវនិិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5.1 ក្ទពយសរមមនិងក្ទពយអរមម ហរញិ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ii) ឆាំណាត់្ថាន រ់ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ការវាយត្ថ្មល ា្ំរូអាជី្វរមម (ត្ពីទាំព័រមុន) 

• ភាពញឹរញាប់ បរាិណ និងធពលធវោថ្នការលរ់រនុងរយៈធពលមុន មូលធហតុ្ថ្នការលរ់
ដបបធនឹះ និងការរ ាំពឹងទុររបស់ែលួនអាំពីសរមមភាពលរ់នាធពលអនា្ត្។ ធទាឹះយា៉ាងណារ៏
ធោយ ព័ត៌្ានអាំពីសរមមភាពលរ់មិនក្ត្ូវបានពិចារណាដត្មួយដផនរធទ ប៉ាុដនតជាដផនរមួយ
ថ្នការវាយត្ថ្មលរមួអាំពីវ ិ្ ី ដែល្នាគារបានបញ្ញជ រ់អាំពីធគាលបាំណងរនុងការក្្ប់ក្្ង
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ ក្ត្ូវបានសធក្មឆ និងរធបៀបដែលធ្ក្បមូលមរវញិនូវលាំហូរស្ថឆ់
ក្បារ់។ 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ ដែលក្ត្ូវបានកាន់កាប់សក្ាប់ការធ្វើពាណិជ្ជរមម ឬក្្ប់ក្្ង និងការ
អនុវត្តន៍ដែលក្ត្ូវបានវាយត្ថ្មល ធោយដផែរធលើមូលោា នត្ថ្មលសមស្សប ដែលក្ត្ូវបានវាស់
ដវងធៅ FVTPL ពីធក្ពាឹះពួរធ្មិនក្ត្ូវបានធ្ក្្ប់ក្្ង ធែើមបីក្បមូលលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់តាម
រិឆចសនា និងធែើមបីលរ់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ការវាយត្ាំថ្លថាធត្ើលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់តាមរិឆចសនា្ឺជាការទូទាត់្ដត្ក្បារ់ធែើមនិងការក្បារ់ 
សក្ាប់ធគាលបាំណងថ្នការវាយត្ថ្មលធនឹះ ‘ក្បារ់ធែើម’ ក្ត្ូវបានរាំណត់្ជាត្ថ្មលសមស្សបថ្ន
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុធៅធពលទទួលស្ថា ល់ែាំបូង។ 'ការក្បារ់' ក្ត្ូវបានរាំណត់្ជាការ
ពិចារណាសក្ាប់ត្ថ្មលធពលធវោថ្នក្បារ់ និងសក្ាប់ហានិភ័យឥណទាន ដែលទារ់ទងនឹង
ឆាំនួនទឹរក្បារ់ធែើម ដែលធៅសល់រនុងរាំែុងធពលជារ់ោរ់ណាមួយ និងសក្ាប់ហានិភ័យ 
និងការផតល់ឥណទានជាមូលោា នធផសងធទៀត្ (ឧទាហរណ៍ ហានិភ័យស្ថឆ់ក្បារ់ និង
ឆាំណាយរែាបាល) រ៏ែូឆជារក្មិត្ឆាំធណញ។ 

រនុងការវាយត្ាំថ្លថាធត្ើលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់តាមរិឆចសនា្ឺជា SPPI ្នាគារពិចារណាធលើ
លរខែណឌ ថ្នរិឆចសនា។ ធនឹះរមួបញ្ចូ លទាាំងការវាយត្ថ្មលថាធត្ើក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុានរយៈ
ធពលរិឆចសនាដែលអាឆផ្លល ស់បតូរធពលធវោ ឬឆាំនួនលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់តាមរិឆចសនាដែល
ថាវានឹងមិនបាំធពញតាមលរខែណឌ ធនឹះធទ។ 

រនុងការវាយត្ាំថ្ល្នាគារពិចារណា៖ 

• ក្ពឹត្តិការណ៍យថាធហតុ្ ដែលអាឆផ្លល ស់បតូរឆាំនួន និងធពលធវោថ្នលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់ 

• លរខណៈពិធសសអានុភាព 

• លរខែណឌ បង់ក្បារ់ជាមុន និងការពនាធពល 

• លរខែណឌ  ដែលរាំណត់្ការទាមទាររបស់្នាគារឆាំធពាឹះលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់ពីក្ទពយសរមម
ដែលបានបញ្ញជ រ់ (ឧទាហរណ៍ឥណទានមិនដមនជាសាំណង) និង 

• លរខណៈពិធសស ដែលដរដក្បអាំពីត្ថ្មលធពលធវោថ្នក្បារ់ (ឧទាហរណ៍ការរាំណត់្អក្តា
ការក្បារ់តាមកាលរាំណត់្)
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5 ការវនិិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5.1 ក្ទពយសរមមនិងក្ទពយអរមម ហរញិ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ii) ឆាំណាត់្ថាន រ់ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ឥណទានដែលមិនទូទាត់្ជាស្ថឆ់ក្បារ់ 

រនុងររណីែលឹះឥណទានក្ត្ូវបានធ្វើធែើងធោយ្នាគារ ដែលធានាធោយក្ទពយបញ្ញច ាំរបស់អនរែចី 
ធៅធលើការទាមទាររបស់្នាគារឆាំធពាឹះលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់ថ្នវត្ថុបញ្ញច ាំមូលោា ន (ឥណទានមិន
ដមនជាសាំណង)។ ្នាគារអនុវត្តការវនិិឆេ័យរនុងការវាយត្ថ្មលថាធត្ើឥណទានមិនដមនសាំណង
ធឆ្លើយត្បនឹងលរខណៈវនិិឆេ័យរបស់ SPPI ដែរឬធទ។ ្នាគារជា្មមតាពិចារណាធលើព័ត៌្ាន
ែូឆខាងធក្កាមធៅធពលធ្វើការវនិិឆេ័យធនឹះ 

• រនុងលរខែណឌ ការធរៀបឆាំរិឆចសនាានរាំណត់្ឆាំនួន និងកាលបរធិឆេទជារ់ោរ់ថ្នការទូទាត់្
ជាស្ថឆ់ក្បារ់ថ្នឥណទាន 

• ត្ថ្មលសមស្សបថ្នវត្ថុបញ្ញច ាំទារ់ទងនឹងឆាំនួនក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធានា 

• សមត្ថភាព និងឆ្នេៈរបស់អនរែចីរនុងការទូទាត់្តាមរិឆចសនាធទាឹះបីានការធាល រ់ឆុឹះថ្នត្ថ្មល
បញ្ញច ាំ 

• រនុងលរខែណឌ អនរែចី ្ឺជាបុ្ាល ឬជាអងាភាពក្បតិ្បត្តិការសាំខាន់ ឬជាអងាភាពដែលាន
ធគាលបាំណងពិធសស 

• ហានិភ័យរបស់្នាគារ រនុងការខាត្បង់ធលើក្ទពយសរមម ទារ់ទងនឹងឥណទានាន
សាំណងធពញធលញ 

• ទាំហាំដែលវត្ថុបញ្ញច ាំត្ាំណាងឱ្យទាាំងអស់ ឬ ដផនរសាំខាន់ថ្នក្ទពយរបស់អនរែចី។ និង 

• ្នាគារនឹងទទួលបានអត្ថក្បធយាជ្ន៍ពីការ្ិត្្ូរពីមូលោា នក្ទពយសរមម។ 

ឆាំណាត់្ថាន រ់ធែើងវញិ 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុមិនក្ត្ូវបានធ្វើចាត់្ថាន រ់ធែើងវញិ បនាេ ប់ពីការទទួលស្ថា ល់ែាំបូងធលើរ
ដលងដត្រនុងរយៈធពលដែល្នាគារផ្លល ស់បតូរ ា្ំរូអាជី្វរមមរបស់ែលួន សក្ាប់ការក្្ប់ក្្ងក្ទពយ
សរមមហិរញ្ញវត្ថុ។ 
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5 ការវនិិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5.1 ក្ទពយសរមមនិងក្ទពយអរមម ហរញិ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(iii) ការឈ្ប់ទទួលស្ថា ល់ 

ក្ទពយសរមមហិរញវត្ថុ  

្នាគារឈ្ប់ទទួលស្ថា ល់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុធៅធពលដែល សិទធិទទួលស្ថឆ់ក្បារ់ពីក្ទពយ
សរមមហិរញ្ញវត្ថុតាមរិឆចសនាក្ត្ូវបានផុត្សុពលភាព ឬ ធផេរសិទធិរនុងការទទួលបានលាំហូរ
ស្ថឆ់ក្បារ់តាមរិឆចសនារនុងក្បតិ្បត្តិការ ដែលហានិភ័យនិងផលឆាំធណញទាាំងអស់ថ្នភាពជា
ាច ស់ធលើក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុក្ត្ូវបានធផេរ ឬ ដែល្នាគារមិនររាទុរនូវរាល់ហានិភ័យ និង
ផលឆាំធណញ ធហើយមិនររាការក្្ប់ក្្ងក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ធយាងតាមការឈ្ប់ទទួលស្ថា ល់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ ភាពែុសគាន រវាងត្ដមលធយាងរបស់ក្ទពយ
សរមម (ឬ ឆាំនួនត្ថ្មលដែលក្ត្ូវបានដបងដឆរធៅឆាំដណរថ្នក្ទពយដែលបានែរហូត្) និងផល
បូរថ្ន (i) ទឹរក្បារ់ដែលទទួលបាន (រាប់បញ្ចូ លទាាំងក្ទពយសរមមងមីដែលទទួលបានមិន្ិត្ការ
ទទួលែុសក្ត្ូវងមីដែលក្ត្ូវបានរាប់បញ្ចូ ល) និង (ii) ការខាត្បង់ឬខាត្បង់ដែលទទួលបានធៅ
រនុង OCI ក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ធៅរនុងក្បារ់ឆាំធណញ និងការខាត្បង់។ 

ក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុ  

្នាគារឈ្ប់ទទួលស្ថា ល់នូវក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុ ធៅធពលដែលកាត្ពវរិឆចរនុងរិឆចសនាក្ត្ូវ
បានរ ាំស្ថយ ឬលុបធចាល ឬផុត្រាំណត់្។ 

(iv) ការដរដក្បក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ និងក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុ  

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ  

ក្បសិនធបើលរខែណឌ ថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុក្ត្ូវបានដរដក្ប ្នាគារវាយត្ថ្មលថាធត្ើលាំហូរស្ថឆ់
ក្បារ់ថ្នក្ទពយសរមម ដែលបានដរដក្បានភាពែុសគាន ធក្ឆើន។ 

ក្បសិនធបើលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់ានភាពែុសគាន ខាល ាំង ធនាឹះសិទធិរនុងរិឆចសនាឆាំធពាឹះលាំហូរស្ថឆ់
ក្បារ់ពីក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុធែើមក្ត្ូវបានចាត់្ទុរថាផុត្រាំណត់្។ រនុងររណីធនឹះក្ទពយសរមម
ហិរញ្ញវត្ថុធែើមក្ត្ូវបានធ្ទទួលស្ថា ល់ (សូមធមើល (iii)) ធហើយក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុងមីក្ត្ូវបាន
ទទួលស្ថា ល់តាមត្ថ្មលសមស្សបបូរនឹងថ្ងលធែើមក្បតិ្បត្តិការដែលានលរខណៈក្្ប់ក្គាន់។ ថ្ងល
ឈ្នួលដែលទទួលបានជាដផនរថ្នការដរដក្បក្ត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លែូឆខាងធក្កាមៈ 

• ថ្ងលធសវាដែលក្ត្ូវបានពិចារណារនុងការរាំណត់្ត្ថ្មលសមស្សបថ្នក្ទពយសរមម និងថ្ងលធសវា
ងមីដែលត្ាំណាងឱ្យការទូទាត់្ថ្ងលធែើមក្បតិ្បត្តិការដែលានសិទធិ  ក្ត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លរនុង
ការវាស់ដវងែាំបូងថ្នក្ទពយសរមម។ និង 

• ថ្ងលធសវាធផសងធទៀត្ក្ត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លទាាំងក្បារ់ឆាំធណញ និងការខាត្បង់ដែលជាដផនរ
មួយថ្នការឆាំធណញឬខាត្ធលើការមិនទទួលស្ថា ល់។  
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.5 ការវនិិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.5.1 ក្ទពយសរមមនិងក្ទពយអរមម ហរញិ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(iv) ការដរដក្បក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ និងក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 
• ក្បសិនធបើលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់ក្ត្ូវបានដរដក្ប ធៅធពលដែលអនរែចីជួ្បការលាំបារដផនរហិរញ្ញ

វត្ថុែូធឆនឹះធគាលបាំណងថ្នការដរដក្បជាទូធៅ ្ឺធែើមបីទទួលបានមរវញិនូវលរខែណឌ រិឆច
សនាធែើមជាអតិ្បរាិ ជាជាងបធងកើត្ធែើមទុនក្ទពយងមីដែលានលរខែណឌ ែុសគាន ធក្ឆើន។ 
ក្បសិន ធបើ្នាគារានដផនការដរដក្បក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុតាមរធបៀបមួយ ដែលអាឆនាាំ
ឱ្យានការអភ័យធទាសឆាំធពាឹះលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់ បនាេ ប់មរវាក្ត្ូវពិចារណាជាមុនថា ធត្ើ
ដផនរណាមួយថ្នក្ទពយសរមម ្ួរដត្ក្ត្ូវបានលុបធចាលមុនធពលការផ្លល ស់បតូរធរើត្ធែើង 
(សូមធមើលខាងធក្កាម សក្ាប់ធគាលនធយាបាយការលុបធចាលក្ទពយសរមម)។ វ ិ្ ីស្ថស្តសត
ធនឹះ ជ្ឹះឥទធិពលែល់លទធផលថ្នការវាយត្ថ្មលបរាិណ និងានន័យថាលរខណៈវនិិឆេ័យថ្ន
ការមិនទទួលស្ថា ល់ជា្មមតារនុងររណីដបបធនឹះ។ 

• ក្បសិនធបើការដរដក្បក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ ដែលក្ត្ូវបានវាស់ដវងធោយថ្ងលធែើមរ ាំលស់ ឬ
FVOCI មិនបណាត លឱ្យានការមិនទទួលស្ថា ល់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុធទ ធនាឹះ្នាគារនឹង
្ណនាធែើងវញិនូវឆាំនួនធយាងសរបុថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ ធោយធក្បើអក្តាការក្បារ់
ានក្បសិទធិភាពែាំបូងថ្នក្ទពយ ធហើយទទួលស្ថា ល់លទធផល ជាការដរដក្បឆាំធណញនិងខាត្។ 
ឆាំធពាឹះក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុអក្តាអដណត ត្ អក្តាការក្បារ់ានក្បសិទធភាពែាំបូងដែលក្ត្ូវ
បានធក្បើធែើមបី្ណនាការធរើនធែើង ឬ ការខាត្បង់ក្ត្ូវបានដរត្ក្មូវ ធែើមបីឆ្លុឹះបញ្ញច ាំងពី
លរខែណឌ ទីផារបឆចុបបនន ធៅធពលធ្វើការដរដក្ប។ ថ្ងលធែើម ឬថ្ងលធសវាឆាំណាយ នឹងថ្ងលធសវា 
ដែលទទួលបានជាដផនរថ្នការដរដក្បឆាំនួនត្ថ្មលសរបុថ្នក្ទពយសរមមដែលបានដរដក្បធហើយ
ក្ត្ូវបានធ្ធ្វើរ ាំលស់ធលើរយៈធពលធៅសល់ថ្នក្ទពយសរមមដែលបានដរដក្ប។ 

• ក្បសិនធបើការដរដក្បដបបធនឹះ ក្ត្ូវបានអនុវត្តធោយស្ថរដត្ការលាំបារដផនរហិរញ្ញវត្ថុរបស់ 
អនរែចី បនាេ ប់មរភាពឆាំធណញ ឬខាត្ ក្ត្ូវបានបង្ហា ញរួមគាន ជាមួយនឹងការខាត្បង់ធលើ 
អីុមដភមិន ថ្នត្ថ្មល។ រនុងររណីធផសងធទៀត្វាក្ត្ូវបានបង្ហា ញជាឆាំណូលការក្បារ់ដែលបាន
្ណនាធោយធក្បើវ ិ្ ីស្ថស្តសតអក្តាការក្បារ់ក្បសិទធិភាព។ 

ក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុ  
្នាគារ មិនទទួលស្ថា ល់ក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុធៅធពលដែលលរខែណឌ របស់វាក្ត្ូវបានដរដក្ប
ធហើយលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់ថ្នបាំណុលដែលបានដរដក្បានភាពែុសគាន ខាល ាំង។ រនុងររណីធនឹះការ
ទទួលែុសក្ត្ូវហិរញ្ញវត្ថុងមី ធោយដផែរធលើលរខែណឌ ដែលបានដរដក្បក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់តាម
ត្ថ្មលសមស្សប។ ភាពែុសគាន រវាងត្ថ្មលធយាងថ្នក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុដែលបានទទួលស្ថា ល់និង
ការពិចារណាបង់ក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ធលើភាពឆាំធណញនិងខាត្។ ការពិចារណាធលើការបង់ 
រមួបញ្ចូ លទាាំងក្ទពយសមបត្តិដែលមិនដមនជាហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានធផេរក្បសិនធបើាន និងការ 
សនមត់្ថ្នបាំណុលរមួ ទាាំងក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុដែលបានដរដក្បងមី។  



ធនាគារ ស្ថា បនា ភីអិលស  ី 
 

រំណត់សមាគ លដ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា  (ត្ពីទាំព័រមុន)  
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5 ការវនិិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5.1 ក្ទពយសរមមនិងក្ទពយអរមម ហរញិ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(iv) ការដរដក្បក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ និងក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ក្បសិនធបើការដរដក្បក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុមិនក្ត្ូវបានធ្រាប់បញ្ចូ លធនាឹះធទ ការឆាំណាយរាំលស់
បាំណុលក្ត្ូវបាន្ណនាធែើងវញិ ធោយបញ្ចុ ឹះអក្តាលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់ដែលបានដរដក្បតាម 
អក្តាការក្បារ់ានក្បសិទធភាពធែើម ធហើយលទធផលថ្នភាពឆាំធណញ ឬខាត្ក្ត្ូវបានទទួល
ស្ថា ល់ជាក្បារ់ឆាំធណញនិងខាត្។ ឆាំធពាឹះក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុអក្តាអដណត ត្ អក្តាការក្បារ់
ានក្បសិទធភាពធែើមដែលក្ត្ូវបានធក្បើ ធែើមបី្ណនាឆាំធណញ ឬខាត្ក្ត្ូវបានដរត្ក្មូវធែើមបី 
ឆ្លុឹះបញ្ញច ាំងពីលរខែណឌ ទីផារបឆចុបបននធៅធពលធ្វើការដរដក្ប។ ថ្ងលធែើមនិងថ្ងលធសវាឆាំណាយក្ត្ូវ
បានធ្ទទួលស្ថា ល់ថាជាការដរត្ក្មូវធលើបនេុរដែលក្ត្ូវទទួល និងក្ត្ូវបានសងរ ាំលស់រនុង 
រយៈធពលដែលធៅសល់ថ្នក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុដែលបានដរដក្ប ធោយ្ណនាអក្តាការក្បារ់
ដែលានក្បសិទធិភាពធៅធលើឧបររណ៍។ 

(v)  ការកាត់្រង 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ និងក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុក្ត្ូវបានកាត់្រង និងឆាំនួនទឹរក្បារ់សុទធក្ត្ូវបាន
បង្ហា ញធៅរនុងរបាយការណ៍តុ្លយការ ធៅធពលដែល្នាគារានសិទធិស្សបឆាប់រនុងការ
រាំណត់្នូវឆាំនួនទឹរក្បារ់ ធហើយានបាំណងទូទាត់្វាធោយដផែរធលើមូលោា នសុទធ ឬ ធែើមបី
ទទួលស្ថា ល់ក្ទពយសរមម និងទូទាត់្បាំណុលរនុងធពលែាំណាលគាន ។ 

(vi) ការវាស់ត្ថ្មលសមស្សប 

'ត្ថ្មលសមស្សប' ្ឺជាថ្ងលដែលក្ត្ូវទទួលធែើមបីលរ់ក្ទពយសរមម ឬទូទាត់្ធែើមបីធផេរការទទួលែុស
ក្ត្ូវរនុងក្បតិ្បត្តិការដែលាន អនរឆូលរមួទីផារធៅកាលបរធិឆេទថ្នការវាស់ដវង ឬរនុងររណី
ដែលមិនាន ទីផារដែលានអត្ថក្បធយាជ្ន៍បាំផុត្ដែល ្នាគារានសិទធិធក្បើក្បាស់ធៅកាល
បរធិឆេទធនាឹះ។ ត្ថ្មលសមស្សបថ្នការទទួលែុសក្ត្ូវឆ្លុឹះបញ្ញច ាំងពីហានិភ័យមិនែាំធណើ រការរបស់វា។ 

ធៅធពលានឧបររណ៍ធនឹះ ្នាគារវាស់ត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបររណ៍ធោយធក្បើត្ថ្មលដែលបាន
ែរស្សង់ធៅរនុងទីផារសរមមសក្ាប់ឧបររណ៍ធនាឹះ។ ទីផារក្ត្ូវបានចាត់្ទុរថា ‘សរមម’ 
ក្បសិនធបើក្បតិ្បត្តិការសក្ាប់ ក្ទពយសរមម ឬការទទួលែុសក្ត្ូវធរើត្ធែើងជាមួយនឹងធក្បរង់
និងបរាិណក្្ប់ក្គាន់ធែើមបីផតល់ព័ត៌្ានអាំពីត្ថ្មលជាក្បចាាំ។  

ក្បសិនធបើមិនានការែរស្សង់ត្ថ្មលធៅរនុងទីផារសរមមធទធនាឹះ ្នាគារធក្បើបធឆចរធទសវាយ
ត្ថ្មលដែលបធងកើនការធក្បើក្បាស់្នធានដែលអាឆសធងកត្បាននិងបក្ងួមអបបបរាការធក្បើក្បាស់
ធាតុ្ឆូលដែលមិនអាឆសធងកត្បាន។ បធឆចរធទសវាយត្ថ្មលដែលក្ត្ូវបានធក្ជ្ើសធរ ើសរមួបញ្ចូ ល
រតាត ទាាំងអស់ដែលអនរឆូលរួមរនុងទីផារពិចារណាធលើការរាំណត់្ត្ថ្មលក្បតិ្បត្តិការ។ 
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5 ការវនិិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5.1 ក្ទពយសរមមនិងក្ទពយអរមម ហរញិ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(vi) ការវាស់ត្ថ្មលសមស្សប (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ភសដុតាងលែបាំផុត្ថ្នត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធៅធលើការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង ្ឺត្ថ្មល
ក្បតិ្បត្តិការជា្មមតា ត្ថ្មលសមស្សបថ្នការពិចារណាដែលបានផតល់ឱ្យ ឬទទួលបាន។ 
ក្បសិនធបើ្នាគាររាំណត់្ថាត្ថ្មលសមស្សបធលើការទទួលស្ថា ល់ែាំបូងែុសគាន ពីត្ថ្មលក្បតិ្បត្តិការ 
ធហើយត្ថ្មលសមស្សប មិនក្ត្ូវបានបង្ហា ញធោយត្ថ្មលដែលបានែរស្សង់ធៅរនុងទីផារសរមម 
សក្ាប់ក្ទពយសរមម ឬបាំណុលដែលែូឆគាន និងមិនដផែរធលើបធឆចរធទសវាយត្ថ្មលដែលមិនអាឆ
ក្្ប់ក្្ងបាន។ ធាតុ្ឆូលក្ត្ូវបានវនិិឆេ័យថាមិនសាំខាន់ទារ់ទងនឹងការវាស់ដវង បនាេ ប់មរ
ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ក្ត្ូវបានវាស់ដវងែាំបូងធោយត្ថ្មលសមស្សបដរសក្មួលធែើមបីពនាភាពែុស
គាន  រវាងត្ថ្មលយុត្តិ្ម៌ធលើការទទួលស្ថា ល់ែាំបូងនិងត្ាំថ្លក្បតិ្បត្តិការ។ បនាេ ប់មរភាពែុសគាន
ធនាឹះក្ត្ូវបានធ្ទទួលស្ថា ល់ធៅរនុង របាយការណ៍ថ្នក្បារ់ឆាំធណញ ឬការបាត់្បង់ធោយដផែរ
ធលើមូលោា នសមស្សប សក្ាប់អាយុកាលថ្នឧបររណ៍ប៉ាុដនតមិនធលើសពីធពលដែលការវាយ
ត្ថ្មលក្ត្ូវបានគាាំក្ទទាាំងស្សុងធោយទិននន័យទីផារដែលអាឆសធងកត្បាន ឬក្បតិ្បត្តិការក្ត្ូវបាន
បិទ។ 

ក្បសិនធបើក្ទពយសរមម ឬក្ទពយអរមម ដែលក្ត្ូវបានវាស់ដវងតាមត្ថ្មលសមស្សបានត្ថ្មលធសនើ
ទិញ និងត្ថ្មលោរ់លរ់ បនាេ ប់មរ្នាគារវាស់ដវងធលើក្ទពយសរមមរនុងត្ថ្មលធសនើទិញ និងក្ទពយ
អរមម តាមត្ថ្មលោរ់លរ់។ 

ផលប័ក្ត្ថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ និងក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុ ដែលក្ត្ូវបានក្បឈ្មនឹងហានិភ័យ
ទីផារ និងហានិភ័យឥណទាន ដែលក្ត្ូវបានក្្ប់ក្្ងធោយ្នាគារធោយដផែរធលើផលប៉ាឹះ
ពាល់សុទធ ឆាំធពាឹះហានិភ័យទីផារ ឬហានិភ័យឥណទានក្ត្ូវបានវាស់ដវងធោយដផែរធលើត្ថ្មល 
ដែលនឹងក្ត្ូវបានទទួលធែើមបីលរ់ (ឬបង់ក្បារ់ធែើមបីធផេរទីតាាំងែលីសុទធ) សក្ាប់ហានិភ័យជារ់
ោរ់។ ការដរែាំណារ់កាលផលប័ក្ត្ ឧទាហរណ៍ ការធែញថ្ងល - ធសនើសុាំការដរត្ក្មូវ ឬការដរត្ក្មូវ
ហានិភ័យឥណទានដែលឆ្លុឹះបញ្ញច ាំងពីការវាស់ដវងធោយឈ្រធលើមូលោា ន ការប៉ាឹះពាល់សុទធ - 
ក្ត្ូវបានបក្មុងទុរសក្ាប់ក្ទពយសរមម និងបាំណុលបុ្ាលដផែរធលើមូលោា នថ្នការដរត្ក្មូវ 
ហានិភ័យទារ់ទងនឹងឧបររណ៍នីមួយៗ ធៅរនុងផលប័ក្ត្។ 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានលរខណៈទាមទារ (ឧទាហរណ៍ ្ណនីក្បារ់
បធញ្ញើឆរនត) មិនតិ្ឆជាងឆាំនួនទឹរក្បារ់ដែលក្ត្ូវបង់តាមត្ក្មូវការដែលក្ត្ូវបានបញ្ចុ ឹះចាប់ពីថ្ងៃ
ែាំបូងដែលឆាំនួនទឹរក្បារ់អាឆត្ក្មូវធអាយបង់។ 

្នាគារ ទទួលស្ថា ល់ការធផេរក្បារ់ រវាងែាំណារ់កាលថ្នឋានានុក្រមត្ថ្មលសមស្សបធៅឆុង
បញ្ច ប់ថ្នរយៈធពលរបាយការណ៍រាំែុងធពលដែលការផ្លល ស់បតូរបានធរើត្ធែើង។ 
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5 ការវនិិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5.1 ក្ទពយសរមមនិងក្ទពយអរមម ហរញិ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(vii) អីុមដភមិន 

្នាគារទទួលស្ថា ល់នូវការខាត្បង់ សាំរាប់ ការខាត្បង់ឥណទានដែលបានរ ាំពឹងទុរ (“ECLs”) 
ធលើឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុែូឆខាងធក្កាមដែលមិនក្ត្ូវបានវាស់ដវងធៅ FVTPL។  

• ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុដែលជាឧបររណ៍បាំណុល; និង 

• ការផតល់ឥណទានដែលបានផសពវផាយ។ 

គាម នការខាត្បង់ធលើអីុមដភមិនបានទទួលស្ថា ល់ធលើការវនិិធយា្មូល្ន។ 

្នាគារវាស់សាំវធិាន្នបាត់្បង់តាមឆាំនួនទឹរក្បារ់ធសមើនឹង ECL មួយអាយុកាលធលើរដលង
ដត្ឆាំណុឆែូឆខាងធក្កាមដែលក្ត្ូវបានវាស់ដវងជា ECL រយៈធពល 12 ដែ៖ 

• មូលបក្ត្វនិិធយា្បាំណុលដែលក្ត្ូវបានរាំណត់្ថាានហានិភ័យឥណទានទាបធៅកាល
បរធិឆេទថ្នការរាយការណ៍; និង 

• ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធផសងធទៀត្ (ធក្ៅពីការទទួលបានជួ្ល) ដែលហានិភ័យឥណទានមិន
បានធរើនធែើង្ួរឱ្យរត់្សាា ល់ចាប់តាាំងពីានការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង។ 

ECL 12 ដែ ្ឺជាដផនរមួយថ្ន ECL ដែលបណាត លមរពីក្ពឹត្តិការណ៍មិនក្បក្រតី្ធលើឧបររណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុដែលអាឆធ្វើធៅបានរនុងរយៈធពល 12 ដែបនាេ ប់ពីកាលបរធិឆេទរបាយការណ៍។ 
ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសាំរាប់ ECLានរយៈធពល 12 ដែក្ត្ូវបានធ្ទទួលស្ថា ល់ថាជា ‘ឧបររណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុែាំណារ់កាលទី 1’។ 

ECL មួយអាយុកាល ្ឺជា ECL ដែលបណាត លមរពីក្ពឹត្តិការណ៍ដែលអាឆធរើត្ានទាាំងអស់
ធលើអាយុកាលរាំពឹងទុររបស់ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែល ECL មួយអាយុ
កាលមួយ ក្ត្ូវបានធ្ទទួលស្ថា ល់ប៉ាុដនតមិនានឥណទានអន់ងយ ក្ត្ូវបានធ្ធៅថា“ 
ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុែាំណារ់កាលទី 2”។ 

ធៅកាលបរធិឆេទថ្នការរាយការណ៍នីមួយៗ ្នាគារវាយត្ថ្មលថាធត្ើហានិភ័យឥណទានថ្ន
ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ បានធរើនធែើង្ួរឱ្យរត់្សាា ល់ចាប់តាាំងពីានការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង។ 
ធៅធពលហានិភ័យឥណទានបានធរើនធែើង្ួរឱ្យរត់្សាា ល់ចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង
សាំវធិាន្នការបាត់្បង់ក្ត្ូវបានវាស់ដវងតាមឆាំនួនទឹរក្បារ់ធសមើនឹង ECL មួយអាយុកាល។  

ធៅធពលរាំណត់្ថាធត្ើហានិភ័យឥណទានថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុបានធរើនធែើង្ួរឱ្យរត់្
សាា ល់ចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់ែាំបូងនិងធៅធពលបា៉ា ន់ស្ថម ន ECLs ្ នាគារពិចារណាធលើ
ព័ត៌្ានសមធហតុ្ផលនិងអាឆទុរឆិត្តបានដែលពារ់ព័នធ និងអាឆររបានធោយមិនចាាំបាឆ់
ឆាំណាយឬការក្បឹងដក្បងដែលមិនសមធហតុ្។ ទាាំងធនឹះរមួានទាាំងបរាិណ និងព័ត៌្ាន
ក្បរបធោយ្ុណភាព និងការវភិា្ដផែរធលើបទពិធស្ថ្ន៍ និងក្បវត្តិស្ថស្តសតរបស់្នាគារ និង
ការវាយត្ាំថ្លឥណទានដែលានស្ស្ថប់និងរមួបញ្ចូ លទាាំងព័ត៌្ានដែលធមើលធៅអនា្ត្។  
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5 ការវនិិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5.1 ក្ទពយសរមមនិងក្ទពយអរមម ហរញិ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(vii) អីុមដភមិន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ក្បសិនធបើ ហានិភ័យឥណទានមិនបានធរើនធែើង្ួរឱ្យរត់្សាា ល់ចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់
ែាំបូង ឬក្បសិនធបើ្ុណភាពឥណទានថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុានភាពក្បធសើរធែើងធនាឹះ វាដលង
ានការធរើនធែើង្ួរឱ្យរត់្សាា ល់ ធលើហានិភ័យឥណទានចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង
សាំវធិាន្នការបាត់្បង់ក្ត្ូវបានវាស់ដវងរនុងឆាំនួនទឹរក្បារ់ធសមើនឹង ECLs រយៈធពល 12 ដែ។ 

រយៈធពលអតិ្បរាដែលក្ត្ូវបានពិចារណាធៅធពលបា៉ា ន់ស្ថម ន ECLs ្ ឺជារយៈធពលរិឆចសនា
អតិ្បរាដែល ្នាគារក្ត្ូវក្បឈ្មនឹងហានិភ័យឥណទាន។ 

រាំណត់្ថាធត្ើហានិភ័យឥណទានបានធរើនធែើង្ួរឱ្យរត់្សាា ល់ 

្នាគារវាយត្ាំថ្លថាធត្ើហានិភ័យឥណទានបានធរើនធែើង្ួរឱ្យរត់្សាា ល់ចាប់តាាំងពីការទទួល
ស្ថា ល់ែាំបូងធៅកាលបរធិឆេទរបាយការណ៍នីមួយៗ។ រាំណត់្ថាធត្ើការធរើនធែើងហានិភ័យ
ឥណទានានស្ថរៈសាំខាន់ឬអត់្ អាស្ស័យធលើលរខណៈថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងអនរែចី និង
ត្ាំបន់ភូមិស្ថស្តសត។ 

្នាគារចាត់្ទុរថាការធរើនធែើងនូវហានិភ័យឥណទានធរើត្ធែើងមិនធលើសពីធពលដែលក្ទពយ
សរមមហួសកាលរាំណត់្ 90 ថ្ងៃ។ ថ្ងៃដែលហួសរាំណត់្ក្ត្ូវបានរាំណត់្ធោយរាប់ឆាំនួនថ្ងៃចាប់
តាាំងពីថ្ងៃផុត្រាំណត់្ែាំបូងបាំផុត្ដែលទារ់ទងនឹងការទូទាត់្ក្បារ់ធពញធលញមិនក្ត្ូវបានទទួល។ 
កាលបរធិឆេទរាំណត់្ក្ត្ូវបានរាំណត់្ធោយមិន្ិត្ពីរយៈធពលអនុធក្គាឹះណាមួយដែលអាឆាន
សក្ាប់អនរែចី។ 

ក្បសិនធបើានភ័សតុតាងបង្ហា ញថាមិនានការធរើនធែើង្ួរឱ្យរត់្សាា ល់ធលើហានិភ័យឥណទាន
ទារ់ទងនឹងការទទួលស្ថា ល់ែាំបូងធទធនាឹះ សាំវធិាន្នធលើការខាត្បង់ធលើឧបររណ៍មួយនឹង
វលិក្ត្ែប់ធៅវាស់ដវងជា ECL រយៈធពល 12 ដែ។ 

និយមន័យថ្នឥណទានែូឆ 

្នាគារពិចារណាធលើក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុដត្ធៅែដែលធៅធពលដែល៖ 

• អនរែចីទាំនងជាមិនបង់កាត្ពវរិឆចឥណទានរបស់ែលួនែល់្នាគារ ធោយគាម នការក្បមូល
មរវញិពី្នាគារ ធោយការរបឹអូសក្ទពយបញ្ញច ាំ (ក្បសិនធបើាន)។ ឬ 

• ្នាគារពិចារណាថា ការធរើនធែើងនូវហានិភ័យឥណទានធរើត្ធែើងមិនធលើសពីធពល
ដែលក្ទពយសរមមធលើស ឬធសមើ 90 ថ្ងៃហួសកាលរាំណត់្ធែើយ។ 

• ធៅធពល្ណនីធនឹះក្ត្ូវឆ្លងកាត់្ការធរៀបឆាំរឆនាធែើងវញិ ឬ ានការផ្លល ស់បតូរ 
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5 ការវនិិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5.1 ក្ទពយសរមមនិងក្ទពយអរមម ហរញិ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(vii) អីុមដភមិន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

និយមន័យថ្នលាំនាាំធែើម (ត្ពីទាំព័រមុន) 

• ធៅធពល្ណនីបង្ហា ញពីការឆុឹះងយថ្នលរខណៈឥណទានរបស់ែលួនប៉ាុដនតភាពមិនក្តឹ្មក្ត្ូវ
របស់វាមិនធលើសពី 90ដងៃដែលរនលងផុត្ធៅ (“DPD”) (្ណនីចាាំបាឆ់) 

• ធៅធពល្ណនីក្ត្ូវបានកាត់្ផ្លត ឆ់ធោយអនរជាប់ពនធថ្នក្បធភទអនរែចីែូឆគាន  ធៅរនុងក្បភព
បញ្ជ ីឥណទានែូឆគាន  

ការវាស់ដវងថ្ន ECLs 

ECLs ្ឺជាការបា៉ា ន់ស្ថម នធោយដផែរធលើក្បូបាប ីលីធត្ថ្នការបាត់្បង់ឥណទាន។ វាស់ែូឆខាង
ធក្កាម៖ 

• ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនឆុឹះធែាយឥណទានធៅកាលបរធិឆេទរបាយការណ៍ៈជាត្ថ្មល
បឆចុបបនននូវរងវឹះខាត្ស្ថឆ់ក្បារ់ (ានន័យថា ភាពែុសគាន រវាងលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់តាមរិឆច
សនា និងលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់ដែល្នាគាររ ាំពឹងថានឹងទទួលបាន); 

• ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុដែលឥណទានអន់ងយធៅកាលបរធិឆេទរបាយការណ៍៖ ែូឆជាភាព
ែុសគាន រវាងត្ថ្មលធយាងសរបុ និងត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់អនា្ត្។ និង 

• ឥណទានដែលនឹងក្ត្ូវបាំធពញបដនថម ជាត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នភាពែុសគាន រវាងលាំហូរស្ថឆ់
ក្បារ់តាមរិឆចសនាដែលធរើត្ធែើងធោយការធក្បើក្បាស់ឥណទាន និងលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់
ដែល្នាគាររ ាំពឹងថានឹងទទួលបាន។ 

ការបញ្ចូ លការសនមត្ និងបធឆចរធទសដែលក្ត្ូវបានធក្បើសក្ាប់ការបា៉ា ន់ស្ថម នពីអីុមដភមិន 

ធាតុ្ឆូលសាំខាន់ៗ រនុងការវាស់ដវងរបស់ ECL ្ឺជារឆនាសមព័នធពារយថ្នអធងរែូឆខាងធក្កាមៈ 

• ក្បូបាប ីលីធត្ថ្នឥណទានែូឆ (“PD”); 

• ការខាត្បង់ដែលបានធរើត្ាន (“LGD”); និង 

• ឆាំនួនដែលក្ត្ូវខាត្បង់ធៅធពលឥណទានែូឆ (“EAD”) 

• ការដរត្ក្មូវរតាត ធសែារិឆច (“EFA”) 

• រតាត បញ្ចុ ឹះត្ាំថ្ល (“DF”) 

ECL សក្ាប់ការោត្ក្ត្ោងធៅែាំណារ់កាលទី 1 ក្ត្ូវបាន្ណនាធោយ្ុណ PD 12 ដែ
ធោយ EAD 12 ដែធោយ EFA 12 ដែធោយ LGD និងធោយរតាត បញ្ចុ ឹះត្ថ្មល។ ECL មួយអាយុ
កាល ក្ត្ូវបាន្ណនាធោយ្ុណ PD មួយអាយុកាល និង EAD មួយអាយុកាល និង EFA
មួយអាយុកាល និង LGD និងរតាត បញ្ចុ ឹះត្ថ្មល។ 
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5 ការវនិិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5.1 ក្ទពយសរមមនិងក្ទពយអរមម ហរញិ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(vii) អីុមដភមិន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ការបញ្ចូ លការសនមត្ និងបធឆចរធទសដែលក្ត្ូវបានធក្បើសក្ាប់ការបា៉ា ន់ស្ថម នពី អីុមដភមិន  
(ត្ពីទាំព័រមុន) 

្នាគារ ទទួលយរនូវតារាងបាំដលងបាំដរបាំរួលដែលានមូលោា នធលើភាពមិនក្តឹ្មក្ត្ូវ ា្ំរូអក្តា
ការខាត្បង់ជាក្បវត្តិស្ថស្តសត និង ា្ំរកូ្បូរសីុ ធែើមបីបា៉ា ន់ស្ថម ន PD របស់ែលួន។ 

LGD ្ឺជាទាំហាំថ្នការបាត់្បង់ដែលអាឆធរើត្ានក្បសិនធបើានលាំនាាំធែើម ្នាគារបា៉ា ន់ស្ថម ន
បា៉ារា៉ា ដម៉ាក្ត្របស់ LGD ដផែរធលើក្បវត្តិថ្នអក្តាថ្នការធងើបធែើងវញិថ្នពារយបណតឹ ងក្បឆ្ាំងនឹង
សមភា្ីដែលគាម នរាំណត់្។ ម៉ាូដែល LGD ពិចារណាធលើរឆនាសមព័នធវត្ថុបញ្ញច ាំអតី្ត្ភាពថ្នការ
ទាមទារឧសាហរមមសមភា្ី និងថ្ងលធែើមថ្នការស្ថត រធែើងវញិថ្នក្ទពយបញ្ញច ាំណាមួយដែល
ានស្ថរៈសាំខាន់ឆាំធពាឹះក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ។ LGD ក្ត្ូវបាន្ណនាដផែរធលើវ ិ្ ីស្ថស្តសត 
ស្ថរលបង។ វ ិ្ ីស្ថស្តសតស្ថរលបង ្ឺដផែរធៅធលើសាំណុាំ ថ្នលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់ដែលបានបា៉ា ន់
ស្ថម ន (ឧទាហរណ៍ ការក្បមូល ឬលរ់វត្ថុបញ្ញច ាំ) រនុងអាំែុងធពលថ្នការស្ថរលបង និងបញ្ចុ ឹះ
ធោយអក្តាការក្បារ់ក្បសិទធិភាពរហូត្ែល់កាលបរធិឆេទរាំណត់្។ 

EAD ត្ាំណាងឱ្យការប៉ាឹះពាល់ដែលរ ាំពឹងទុររនុងររណីានបញ្ញា ។ ្នាគារទាញយរ EAD ពី
ការប៉ាឹះពាល់នាធពលបឆចុបបននធៅនឹងសមភា្ី និងការផ្លល ស់បតូរសកាត នុពលថ្នឆាំនួនទឹរក្បារ់
បឆចុបបននដែលបានអនុញ្ញញ ត្ធក្កាមរិឆចសនានិងធរើត្ធែើងពីការរ ាំលស់។ EAD ថ្នក្ទពយសរមម
ហិរញ្ញវត្ថុ្ឺជាឆាំនួនក្ទពយសរមមសរបុរបស់វាធៅលាំនាាំធែើម។ ឆាំធពាឹះការសនាផតល់ឥណទាន 
EADs ្ឺជាឆាំនួនសកាត នុពលនាធពលអនា្ត្ដែលអាឆក្ត្ូវបានអូសទាញធក្កាមរិឆចសនា
ដែលក្ត្ូវបានបា៉ា ន់ក្បាណដផែរធលើការសធងកត្ក្បវត្តិស្ថស្តសត និងការពាររណ៍ធឆ្ព ឹះធៅមុែ។ 
ឆាំធពាឹះក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ EAD ក្ត្ូវបានរាំណត់្ធោយយរ ា្ំរូតាមលទធផលដែលអាឆាន
ធៅឆាំណុឆធផសងៗរនុងធពលធវោធោយធក្បើធសណារយី៉ាូនិងបធឆចរធទសសថិតិ្។  

ែូឆដែលបានធរៀបរាប់ខាងធលើធហើយអាឆធក្បើក្បាស់អតិ្បរាិឆាំនួន 12 ដែ PD សក្ាប់ក្ទពយ
សរមមែាំណារ់កាលទី 1 ្នាគារវាស់ដវង ECL ពិចារណាធលើហានិភ័យថ្នការែរខានរនុង 
រយៈធពលរិឆចសនាអតិ្បរា (រាប់បញ្ចូ លទាាំងជ្ធក្មើសពនាររបស់អនរែចី) ក្បឈ្មនឹងហានិភ័យ
ឥណទានធទាឹះបីរនុងធគាលបាំណងក្្ប់ក្្ងហានិភ័យឥណទាន ្នាគារពិចារណារយៈធពល
យូរជាងធនឹះ។ រយៈធពលរិឆចសនាអតិ្បរាានរហូត្ែល់កាលបរធិឆេទដែល ្នាគារាន
សិទធិទាមទារសងក្បារ់ជាមុន ឬបញ្ច ប់រិឆចសនា ឬការធានាឥណទាន។ 
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5 ការវនិិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5.1 ក្ទពយសរមមនិងក្ទពយអរមម ហរញិ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(vii) អីុមដភមិន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានធរៀបឆាំធែើងវញិ 

ក្បសិនធបើលរខែណឌ ថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុក្ត្ូវបានពិភារាធែើងវញិ ឬដរដក្ប ឬក្ទពយសរមម
ហិរញ្ញវត្ថុដែលានស្ស្ថប់ក្ត្ូវបានជ្ាំនួសធោយក្ទពយងមី ធោយស្ថរដត្ការលាំបារដផនរហិរញ្ញវត្ថុ
របស់អនរែចីបនាេ ប់មរការវាយត្ថ្មលក្ត្ូវបានធ្វើធែើងថាធត្ើក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ ្ួរក្ត្ូវបាន
ធ្ទទួលស្ថា ល់ធហើយ ECL ក្ត្ូវបានវាស់ែូឆខាងធក្កាម។ 

• ក្បសិនធបើការធរៀបឆាំធែើងវញិ ដែលរ ាំពឹងទុរនឹងមិនបណាត លឱ្យានការទទួលស្ថា ល់ក្ទពយ
សរមមដែលានស្ស្ថប់ ធនាឹះលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់ដែលរ ាំពឹងទុរដែលបានមរពីក្ទពយសរមម
ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានដរដក្បក្ត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លរនុងការ្ណនារងវឹះស្ថឆ់ក្បារ់ពីក្ទពយសរមម
ដែលានស្ស្ថប់។ 

• ក្បសិនធបើការធរៀបឆាំធែើងវញិ ដែលរ ាំពឹងទុរនឹងានលទធផលថ្នការមិនទទួលស្ថា ល់ក្ទពយ
សរមម ដែលានស្ស្ថប់ធនាឹះ ត្ថ្មលដែលរ ាំពឹងទុរថ្នក្ទពយសរមមងមី  ក្ត្ូវបានចាត់្ទុរជា 
លាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់ឆុងធក្កាយពីក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានស្ស្ថប់ធៅធពល ដែលការមិន
ទទួលស្ថា ល់។ ឆាំនួនធនឹះក្ត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លរនុងការ្ណនារងវឹះខាត្ស្ថឆ់ក្បារ់ពីក្ទពយ
សរមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានស្ស្ថប់ ដែលក្ត្ូវបានបញ្ចុ ឹះពីកាលបរធិឆេទថ្នការមិនទទួលស្ថា ល់
រហូត្ែល់ថ្ងៃរាយការណ៍ ធោយធក្បើអក្តាការក្បារ់ធែើមដែលានក្បសិទធិភាពថ្នក្ទពយ
សរមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានស្ស្ថប់។ 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ ដែលឆុឹះធែាយឥណទាន 

ធៅកាលបរធិឆេទរបាយការណ៍នីមួយៗ ្នាគារវាយត្ាំថ្លថាធត្ើក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុក្ត្ូវបាន
ឆាំណាយធលើថ្ងលធែើមរ ាំលស់និងក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុបាំណុលដែលានធៅ FVOCI ានភាព
អន់ងយធលើឥណទាន (សាំធៅែល់“ ែាំណារ់កាលទី 3”)។ ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុដែលភាពអន់
ងយធលើឥណទាន ធៅធពលក្ពឹត្តិការណ៍មួយឬធក្ឆើន ដែលានផលប៉ាឹះពាល់យា៉ាងខាល ាំងធលើ 
លាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់ហិរញ្ញវត្ថុនាធពលអនា្ត្របស់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុបានធរើត្ធែើង។ 

ភ័សតុតាងដែលក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ ដែលានភាពឥណទានអន់ងយរមួានទិននន័យដែលអាឆ
សធងកត្បានែូឆខាងធក្កាម៖ 

• បញ្ញា ដផនរហិរញ្ញវត្ថុសាំខាន់ៗ របស់អនរែចី ឬអនរធបាឹះផាយ; 

• ការរ ាំធោភរិឆចសនាែូឆជាររណីហួសកាលរាំណត់្ ឬហួសកាលបរធិឆេទរាំណត់្; 

• ការធរៀបឆាំធែើងវញិនូវឥណទានធោយ្នាគារ តាមលរខែណឌ ដែល្នាគារមិនដែលបាន
ពិចារណាពីមុនមរ;  
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5 ការវនិិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5.1 ក្ទពយសរមមនិងក្ទពយអរមម ហរញិ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(vii) អីុមដភមិន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ ដែលឆុឹះធែាយឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

• វាអាឆនឹងធរើត្ធែើងដែលថាអនរែចីនឹងឆូលរស័យ្នឬការធរៀបឆាំហិរញ្ញវត្ថុធែើងវញិ; ឬ 

• ការបាត់្ែលួនថ្នទីផារសរមមមួយសក្ាប់ការធានាធោយស្ថរដត្ការលាំបារដផនរហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ឥណទានដែលក្ត្ូវបានធ្ពិចារណាធែើងវញិ ធោយស្ថរដត្ការបាត់្បង់្ុណភាពធៅរនុង
ស្ថថ នភាពរបស់អនរែចីក្ត្ូវបានធ្ចាត់្ទុរថាជា អីុមដភមិនឥណទាន លុឹះក្តាដត្ានភសតុតាង
ដែលបង្ហា ញថាហានិភ័យថ្នការមិនទទួលលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់តាមរិឆចសនាបានងយឆុឹះ ្ួរ
ឱ្យរត់្សាា ល់ ធហើយមិនានសូឆនាររធផសងធទៀត្ថ្នអីុងដភមិន។ ធលើសពីធនឹះធៅធទៀត្ 
ឥណទានដែលហួសកាលរាំណត់្រយៈធពល 90 ថ្ងៃ ឬធលើសធនឹះក្ត្ូវបានធ្ចាត់្ទុរថាាន
្ុណវបិត្តិឥណទាន ។ 

ការបង្ហា ញនូវសាំវធិាន្ន ECL ធៅរនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ  

សាំវធិាន្នសក្ាប់ ECL ក្ត្ូវបានបង្ហា ញធៅរនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលក្ត្ូវ
បានវាស់ដវងធោយថ្ងលធែើមរ ាំលស់៖ ជា្ណនីប្ញ្ញច ស់ពីឆាំនួនែុលសរបុថ្នក្ទពយសរមម។  

លុបធឆញ 

ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្នក្ត្ូវបានលុបធចាល (ទាាំងដផនរែលឹះឬធពញធលញ) ធៅធពលគាម នការរ ាំពឹង
ទុរសមធហតុ្ផលរនុងការក្បមូលមរវញិនូវក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុទាាំងមូល ឬដផនរណាមួយ។ 
ជាទូធៅររណីធនឹះធៅធពលដែល ្នាគាររាំណត់្ថាអនរែចីមិនានក្ទពយសមបត្តិ ឬក្បភព
ឆាំណូលដែលអាឆបធងកើត្លាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់ក្្ប់ក្គាន់ ធែើមបីសងឆាំនួនទឹរក្បារ់ដែលក្ត្ូវ 
លុបធចាល។ ការវាយត្ថ្មលធនឹះក្ត្ូវបានអនុវត្តតាមែាំណារ់កាលក្ទពយសមបត្តិបុ្ាល។ 

ការក្បមូលមរវញិនូវឆាំនួនទឹរក្បារ់ ដែលបានលុបធចាលពីមុន ក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជាការ
ឆាំធណញ ខាត្ ធៅរនុងរបាយការណ៍ឆាំធណញធពញធលញ។ 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុែុល ក្ត្ូវបានលុបធចាលអាឆជារមមវត្ថុថ្នការអនុវត្តសរមមភាព ធែើមបី 
អនុវត្តតាមនីតិ្វ ិ្ ីរបស់្នាគាររនុងការររាឆាំនួនធែើមដែលបានរាំណត់្។ 

2.5.2  ស្ថឆ់ក្បារ់ និងស្ថឆ់ក្បារ់សមមូល 

សក្ាប់ធគាលបាំណងថ្នរបាយការណ៍លាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់ ស្ថឆ់ក្បារ់ និងស្ថឆ់ក្បារ់សមមូលាន 
ស្ថឆ់ក្បារ់ ក្បារ់បធញ្ញើជាមួយ្នាគារធផសងធទៀត្ និងការវនិិធយា្រយៈធពលែលី ដែលានកាល
រាំណត់្ធែើមតិ្ឆជាងធៅសិបថ្ងៃ ដែលអាឆបាំដលងធៅជាបរាិណស្ថឆ់ក្បារ់ដែលធ្ស្ថា ល់។ 
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5 ការវនិិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5.3  មូល្ន 

ភា្ហ ុន្មមតាក្ត្ូវបានចាត់្ថាន រ់ជាភា្ហ ុន។ ការឆាំណាយធរើនធែើងដែលទារ់ទងធោយផ្លេ ល់
ធៅនឹងបញ្ញា ថ្នឆាំដណរ្មមតាក្ត្ូវបានធ្ទទួលស្ថា ល់ថាជាការកាត់្ធឆញពីភា្ហ ុនដែលជាផល
ប៉ាឹះពាល់ថ្នពនធណាមួយ។ ភា្ហ ុនធផសងធទៀត្ក្ត្ូវបានចាត់្ថាន រ់ជាភា្ហ ុននិង / ឬ ការទទួលែុស
ក្ត្ូវធយាងធៅតាមែលឹមស្ថរធសែារិឆចថ្នឧបររណ៍ពិធសស។ ការដឆរចាយែល់អនរកាន់ឧបររណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុដែលក្ត្ូវបានចាត់្ថាន រ់ជាឧបររណ៍សម្ម៌ក្ត្ូវបាន្ិត្ថ្ងលធោយផ្លេ ល់ឆាំធពាឹះភា្ហ ុន។ 

2.5.4  ទុនបក្មុងទូធៅ និង ទុនបក្មុងបទបបញ្ញត្តិ 

ទុនបក្មុងទូធៅក្ត្ូវបានបធងកើត្ធែើងសក្ាប់ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុទូធៅ។ ក្រុមក្បឹរាភិបាលអនុវត្ត
ការសាំធរឆឆិត្តរបស់ែលួនសក្ាប់ការធក្បើក្បាស់និងដងររាទុនបក្មុងទូធៅ។ ការធផេរពីក្បារ់ឆាំណូល
ដែលបានររាទុរធៅក្បារ់បក្មុងទូធៅ្ឺក្ត្ូវានការយល់ក្ពមពីក្រុមក្បឹរាភិបាល។ 

ទុនបក្មុងបទបបញ្ញត្តិ ក្ត្ូវបានបធងកើត្ធែើងសក្ាប់ភាពែុសគាន ថ្នការផតល់រវាងការរាំណត់្  ECL
អនុធោមតាម CIFRS 9 និងបទបបញ្ញត្តិដែលបានដឆង អនុធោមតាមក្បកាសរបស់ NBC ក្បកាស
ធលែ ែ7-017-344 ឆុឹះថ្ងៃទី1 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2017 និងស្ថរាឆរធលែ ែ7-018-001 ស រ ណ ឆុឹះកាលបរធិឆេទ 
ថ្ងៃទី16 ដែរុមភៈ ឆ្ន ាំ2018 សតីពីការដបងដឆរហានិភ័យឥណទាននិងសាំវធិាន្នធលើការងយឆុឹះត្ថ្មល
សក្ាប់្នាគារនិងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុ។  

សាំវធិាន្នបទបបញ្ញត្តិត្ក្មូវឱ្យ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុចាត់្ឆាំណាត់្ថាន រ់ផលបក្ត្រមចីរបស់
ពួរធ្ជាក្បាាំថាន រ់និងផតល់សាំវធិាន្នទូធៅ និងជារ់ោរ់ធោយដផែរធលើឆាំណាត់្ថាន រ់ឥណទានែូឆ
ខាងធក្កាម៖ 

 

ឆាំណាត់្ថាន រ់ ឆាំនួនថ្ងៃធលើសកាលរាំណត់្ អក្តាទាយជ្ជទាន 

សតង់ោរ 0 ថ្ងៃែល់ 14 ថ្ងៃ (រយៈធពលែលី) 
0 ថ្ងៃែល់ 29 ថ្ងៃ (រយៈធពលដវង) 1% 

ឃ្ល ាំធមើល 15 ថ្ងៃែល់ 30 ថ្ងៃ (រយៈធពលែលី) 
30 ថ្ងៃែល់ 89 ថ្ងៃ (រយៈធពលដវង) 3% 

ធក្កាមសតង់ោរ 31 ថ្ងៃែល់ 60 ថ្ងៃ (រយៈធពលែលី) 
90 ថ្ងៃែល់ 179 ថ្ងៃ (រយៈធពលដវង) 20% 

សងស័យ 61 ថ្ងៃែល់ 90 ថ្ងៃ (រយៈធពលែលី) 
180 ថ្ងៃែល ់359 ថ្ងៃ (រយៈធពលដវង) 50% 

បាត់្បង់ ចាប់ពី 91 ថ្ងៃ (រយៈធពលែលី) 
360 ថ្ងៃឬ ធក្ឆើនជាង ថ្ងៃឬ (រយៈធពលដវង) 100% 
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5 ការវនិិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5.4  ទុនបក្មុងទូធៅនិងទុនបក្មុងបទបបញ្ញត្តិ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

្នាគារក្ត្ូវធក្បៀបធ្ៀបសាំវធិាន្ន ដែល្ណនាតាម CIFRS 9 និង តាមបទបបញ្ញត្តិ ៖ 

(i) រនុងររណីសាំវធិាន្នដែល្ណនាតាមបទបបញ្ញត្តិ ទាបជាងសាំវធិាន្នដែលបាន្ណនា
ស្សបតាម CIFRS 9 ្នាគារក្ត្ូវរត់្ក្តាសាំវធិាន្នតាម CIFRS 9 និង 

(ii) រនុងររណីសាំវធិាន្ន្ណនាតាមបទបបញ្ញត្តិ ែពស់ជាងសាំវធិាន្នដែលបាន្ណនាស្សប
តាម CIFRS 9 ្នាគារក្ត្ូវរត់្ក្តាសាំវធិាន្នតាម CIFRS 9 និងធផេរភាពែុសគាន ពីក្បារ់
ឆាំធណញររាទុរ ឬ្ណនីខាត្ដែលបានបងារឆូលធៅរនុង្ណនីទុនបក្មុងបទបបញ្ញត្តិ។ 

2.5.5  ការោរ់ក្បារ់បធញ្ញើ និងក្បារ់ត្មកល់ធៅ្នាគារ 

ការោរ់ក្បារ់បធញ្ញើនិងក្បារ់ត្មកល់ធៅ្នាគារនានា ក្ត្ូវបានបង្ហា ញតាម ត្ថ្មលធែើម ែរ ECL។ 

2.5.6  ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន 

ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន ដែលានរនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ ក្ត្ូវបានវាស់ធោយថ្ងលធែើម 
រ ាំលស់។ ែាំបូងពួរធ្ក្ត្ូវបានវាស់ដវងតាមត្ថ្មលសមស្សបបូរនឹងការផ្លល ស់បតួរថ្ងលឆាំណាយក្បតិ្បត្តិ
ការផ្លេ ល់ ធហើយបនាេ ប់មរវាស់ដវងធោយថ្ងលធែើមរ ាំលស់ ធោយធក្បើវ ិ្ ីស្ថស្តសតការក្បារ់ក្បសិទធភាព។ 

2.5.7  ក្ទពយសរមមធផសងធទៀត្ 

ក្ទពយសរមមធផសងៗ ក្ត្ូវបានរត់្ក្តាតាមថ្ងលធែើមែរនឹងអីុមដភមិន ធបើាន។  

2.5.8 ក្ទពយ និងហត្ថូ បររណ៍ 

(i)  ការទទួលស្ថា ល់និងការវាស់ដវង 

មុែទាំនិញ និងបរកិាខ រក្ត្ូវបានវាស់ដវងតាមត្ថ្មលែររ ាំលស់បងារ និងការខាត្បង់ធលើឱ្នភាពត្ថ្មល
បងារ។ 

ថ្ងលធែើមរមួបញ្ចូ លទាាំងការឆាំណាយ ដែលក្ត្ូវបានបងកធែើងធោយផ្លេ ល់ធៅនឹងការទទួលបាន
ក្ទពយសរមមនិងការឆាំណាយធផសងៗធទៀត្ ដែលបណាត លមរពីការនាាំក្ទពយធនឹះធៅលរខែណឌ
ការង្ហរសក្ាប់ការធក្បើក្បាស់ដែលបានធក្គាងទុរនិងថ្ងលធែើមថ្នការរឹុះធរ ើ និងែរហូត្វត្ថុនិងការ
ជុ្សជុ្លទីតាាំងដែលពួរធ្សថិត្ធៅ។ ការឆាំណាយធលើក្ទពយសរមមបធងកើត្ធោយែលួនឯងរ៏រមួ
បញ្ចូ លទាាំងថ្ងលធែើមថ្នវត្ថុធាតុ្ធែើមនិងរាល ាំងពលរមមផ្លេ ល់ផងដែរ។ ឆាំធពាឹះក្ទពយសមបត្តិាន
លរខណៈសមបត្តិក្្ប់ក្គាន់ការឆាំណាយធលើរមចីក្ត្ូវបានធ្វើធែើមទុន ធោយអនុធោមតាមធគាល
នធយាបាយ្ណធនយយសតីពីថ្ងលធែើមរមចី។ ថ្ងលធែើមរ៏អាឆរួមបញ្ចូ លទាាំងការធផេរក្បារ់ពីសម្ម៌
ថ្នការឆាំធណញ ឬខាត្ណាមួយផងដែរធលើការការពារហានិភ័យលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់ដែលាន
លរខណៈក្្ប់ក្គាន់ថ្នការទិញក្ទពយសមបត្តិនិងបរកិាខ ររបិូយប័ណណបរធទស។ 

ការទិញរមមវ ិ្ ីដែលានស្ថរៈសាំខាន់ឆាំធពាឹះមុែង្ហររបស់ឧបររណ៍ដែលទារ់ទងក្ត្ូវបានោរ់
ទុនជាដផនរមួយថ្នឧបររណ៍ធនាឹះ។  
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5 ការវនិិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5.8 ក្ទពយ និងហត្ថូ បររណ៍ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(i)  ការទទួលស្ថា ល់និងការវាស់ដវង (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ធៅធពលដផនរសាំខាន់ៗថ្នធាតុ្ថ្នក្ទពយ និងហត្ថូបររណ៍ានអាយុកាលានក្បធយាជ្ន៍ធផសងៗ
គាន ពួរធ្ក្ត្ូវបានចាត់្ទុរថាជារបស់ោឆ់ធោយដែរពីគាន  (សាសធាតុ្សាំខាន់ៗ) ថ្នក្ទពយ
សរមមនិងឧបររណ៍។ 

ការឆាំធណញ ឬខាត្ធលើការលរ់ក្ទពយ និងហត្ថូបររណ៍ក្ត្ូវបានរាំណត់្ធោយការធក្បៀបធ្ៀប
ឆាំនួនទឹរក្បារ់ដែលបានមរពីការលរ់ធៅជាមួយត្ថ្មលធយាងថ្នក្ទពយ និងហត្ថូបររណ៍ធហើយ
ក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់រនុង “ឆាំណូលធផសងធទៀត្” និង “ការឆាំណាយធផសងៗ” ធរៀងៗែលួន ធៅរនុង
របាយការណ៍ក្បារ់ឆាំណូល។ 

(ii)  ការឆាំណាយបនតបនាេ ប់ 

ថ្ងលធែើមថ្នធាតុ្ជ្ាំនួសថ្នក្ទពយ និងហត្ថូបររណ៍ក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់តាមត្ក្មូវការថ្នទាំនិញ ធបើ
អាឆជាផលឆាំធណញធសែារិឆចនាធពលអនា្ត្ ដែលានធៅរនុងសាសធាតុ្នឹងហូរឆូលរនុង
្នាគារ ធហើយថ្ងលធែើមរបស់វាអាឆក្ត្ូវបានវាស់ដវង ធោយធជ្ឿទុរឆិត្តបាន។ ឆាំនួនឥវា៉ាន់របស់
សាសធាតុ្ដែលក្ត្ូវបានជ្ាំនួសក្ត្ូវបានធ្ទទួលស្ថា ល់ថាឆាំធណញ ឬខាត្។ ថ្ងលធែើមថ្នការ
បធក្មើក្ទពយសរមម និងធក្្ឿងបរកិាខ រក្បចាាំថ្ងៃក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជាក្បារ់ឆាំធណញឬខាត្បង់
ដែលបានធរើត្ធែើង។ 

(iii)  ការរ ាំលស់ 

ការរ ាំលស់ក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ថាជាការឆាំណាយ រនុងរបាយការណ៍ឆាំធណញ ឬខាត្ ធលើ 
មូលោា នរ ាំលស់ធងរ ដែលបានបា៉ា ន់ក្បាណថ្នធាតុ្នីមួយៗថ្នក្ទពយ និងហត្ថូបររណ៍។ 

ក្ទពយសមបត្តិដែលបានជួ្លក្ត្ូវបានរ ាំលស់រនុងរយៈធពលែលីតាមរយៈធពលថ្នការជួ្ល និងអាយុ
កាលធក្បើក្បាស់ ធលើរដលងដត្ានធហតុ្ផលឆាស់ោស់ថា្នាគារនឹងទទួលបានរមមសិទធិ
ធៅឆុងបញ្ច ប់ថ្នរយៈធពលថ្នការជួ្ល។ ែី មិនក្ត្ូវបានរ ាំលស់ធទ។ 

ការរ ាំលស់ក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ចាប់ពីកាលបរធិឆេទដែលក្ទពយ និងហត្ថូបររណ៍ក្ត្ូវបានត្ធមលើង
និងរឆួរាល់សក្ាប់ធក្បើក្បាស់ ឬក្ទពយសរមមដែលបានស្ថងសង់ចាប់ពីកាលបរធិឆេទដែលក្ទពយ
ធនាឹះក្ត្ូវបានបញ្ច ប់និងរឆួរាល់សក្ាប់ធក្បើក្បាស់។ ការស្ថថ បនាដែលរាំពុងែាំធណើ រការមិនក្ត្ូវ
បានធ្ធ្វើការរ ាំលស់ធែើយ។ 
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5 ការវនិិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5.8  ក្ទពយ និងហត្ថូ បររណ៍ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(iii)  ការរ ាំលស់ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

អាយុកាលធក្បើក្បាស់ ថ្នក្ទពយសមបត្តិនិងឧបររណ៍ក្ត្ូវបាន្ិត្ក្បារ់ឆាំធណញ ឬខាត្ ធោយ
ធក្បើវ ិ្ ីស្ថស្តសតរ ាំលស់ធងរតាមអក្តាែូឆខាងធក្កាម 

 ឆាំនួនឆ្ន ាំ 

ធក្្ឿងសង្ហា រមឹការយិាល័យ និងធក្្ឿងឧបររណ៍ 4-7 
រុាំពយូទ័រ 3-7 
ម៉ាូតូ្ 4-5 
ការដរលមែអគារ 5 

វ ិ្ ីស្ថស្តសតរ ាំលស់ អាយុកាលធក្បើក្បាស់ និងត្ថ្មលសាំណល់ក្ត្ូវបានវាយត្ថ្មលធៅឆុងបញ្ច ប់ថ្ន 
រយៈធពលរបាយការណ៍និងដរសក្មួលក្បសិនធបើសមរមយ។ 

2.5.9 សូហវដវរ 

សូហវដវរ រមួានការទិញនូវអាជាា ប័ណណធក្បើក្បាស់របស់សូហវដវររុាំពយួទ័រ និងថ្ងលធែើមដែលទារ់ទង ក្ត្ូវ
បានរត់្ក្តាតាមត្ថ្មលធែើម ែររ ាំលស់ ឬការងយឆុឹះនូវត្ថ្មល។ អាជាា ប័ណណធក្បើក្បាស់របស់សូហវដវរ
រុាំពយួទ័រដែលទទួលបាន ក្ត្ូវបានធ្វើមូល្នរមមដផែរធលើថ្ងលធែើមដែលឆាំណាយធែើមបីទទួលបាន 
រមមវ ិ្ ី និងនាាំវាធៅធក្បើ។ 

សូហវដវរក្ត្ូវបានធ្វើរ ាំលស់តាមវ ិ្ ីស្ថស្តសដរ ាំលស់ធងរ តាមអក្តារ ាំលស់បា៉ា ន់ស្ថម នឆ្ន ាំថ្នអាយុកាល 
ធក្បើក្បាស់។ 

ការឆាំណាយទារ់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍឬការដងររារមមវ ិ្ ីរុាំពយូទ័រក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ថាជាការឆាំណាយ
ធៅធពលធរើត្ធែើង។ 

2.5.10 ភតិ្សនា 

ធៅធពលចាប់ធផតើមរិឆចសនា ្នាគារវាយត្ថ្មល ថាធត្ើរិឆចសនាាន ឬមិនានភតិ្សនា។ ក្បសិន
ធបើរិឆចសនាានសិទធិក្្ប់ក្្ងការធក្បើក្បាស់ក្ទពយ ដែលបានរាំណត់្រនុងរយៈធពលរាំណត់្ជាងនូរនឹង
ការបង់ក្បារ់។ 

ធែើមបីវាយត្ថ្មលថាធត្ើរិឆចសនាានសិទធិក្្ប់ក្្ងការធក្បើក្បាស់ក្ទពយដែលបានរាំណត់្ ្នាគារវាយ
ត្ថ្មលថាធត្ើ៖ 

• រិឆចសនាពារ់ព័នធនឹងការធក្បើក្បាស់ក្ទពយដែលបានរាំណត់្ - ធនឹះអាឆក្ត្ូវបានបញ្ញជ រ់ឆាស់ ឬ
មិនឆាស់ោស់ ធហើយ្ួរដត្ានភាពែុសគាន ខាងរាងកាយ ឬត្ាំណាងឱ្យសាសភាពទាាំង
អស់ថ្នក្ទពយសរមមដែលានលរខណៈរបូវនត។ ក្បសិនធបើអនរផាត់្ផាង់ានសិទធិយរក្ទពយធផសង
មរជ្ាំនួសរនុងរយៈធពលថ្នការធក្បើក្បាស់ ធនាឹះក្ទពយធនឹះ មិនក្ត្ូវបានរាំណត់្ជារ់ោរ់ធទ។  
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5 ការវនិិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5.10 ភតិ្សនា (ត្ពីទាំព័រមុន) 

• ្នាគារានសិទធិទទួលបានអត្ថក្បធយាជ្ន៍ធសែារិឆចយា៉ាងធក្ឆើនពីការធក្បើក្បាស់ក្ទពយរនុងរាំែុង
ធពលធក្បើក្បាស់។ និង 

• ្នាគារានសិទធិរនុងការធក្បើក្ទពយសរមមធោយផ្លេ ល់។ ្នាគារានសិទធិធនឹះធៅធពលដែលែលួន
ានសិទធិធ្វើការសធក្មឆឆិត្តដែលពារ់ព័នធបាំផុត្រនុងការផ្លល ស់បតូររធបៀបនិងធគាលបាំណងសក្ាប់
ក្ទពយសរមមដែលក្ត្ូវបានធក្បើក្បាស់។ រនុងររណីដែលការសាំធរឆឆិត្តទាាំងអស់អាំពីរធបៀបនិង
សក្ាប់ធគាលបាំណងអវីដែលក្ទពយក្ត្ូវបានធក្បើក្បាស់ក្ត្ូវបានរាំណត់្ទុរជាមុន ្នាគារាន
សិទធិែឹរនាាំការធក្បើក្បាស់ក្ទពយក្បសិនធបើ៖ 

o ្នាគារានសិទធិធ្វើក្បតិ្បត្តិការក្ទពយសរមម; ឬ 

o ្នាគារបានរឆនាបលង់ក្ទពយតាមរធបៀបដែលរាំណត់្ទុរជាមុននូវរធបៀបនិងធគាលបាំណងអវី
ដែលនឹងក្ត្ូវធក្បើក្បាស់។ 

ធៅធពលចាប់ធផតើមឬវាយត្ាំថ្លធែើងវញិនូវរិឆចសនាដែលានសាសធាតុ្ជួ្ល និងសាសធាតុ្
មិនជួ្ល ្នាគារដបងដឆរការពិចារណាធៅរនុងរិឆចសនាឆាំធពាឹះសាសធាតុ្ថ្នការជួ្លនីមួយៗ
និងសាសធាតុ្ផសាំដែលមិនដមនជាភតិ្សនា ធោយដផែរធលើថ្ងលឈ្នួលឈ្រោឆ់ធោយដែររបស់
ពួរធ្។ ធទាឹះយា៉ាងណាសក្ាប់ការជួ្លែីនិងអគារដែលែលួនជាអនរជួ្ល ្នាគារបានធក្ជ្ើសធរ ើស
មិនបាំដបរសាសធាតុ្ដែលមិនជួ្ល ធហើយក្ត្ូវរាប់បញ្ចូ លសាសធាតុ្ជួ្ល និងមិនជួ្លជា 
សាសធាតុ្ថ្នការជួ្លដត្មួយ។ 

ភតិ្សនាដែល្នាគារជាអនរជួ្ល 

ការធរៀបឆាំមួយបានបង្ហា ញពីសិទធិរនុងការធក្បើក្បាស់ក្ទពយសរមម ក្បសិនធបើលរខែណឌ មួយខាងធក្កាម
ក្ត្ូវបានបាំធពញ៖ 

• អនរទិញានសមត្ថភាព ឬសិទធិរនុងការធក្បើក្បាស់ក្ទពយសរមម ែណៈធពលដែលទទួលបាន ឬ
ក្្ប់ក្្ងធលើសពីបរាិណមិនសាំខាន់ថ្នលទធផល; 

• អនរទិញានសមត្ថភាព ឬសិទធិរនុងការក្្ប់ក្្ងសិទធិធក្បើក្បាស់របូវន័តរនុងរាំែុងធពលទទួលបាន
ឬក្្ប់ក្្ងធលើសពីបរាិណដែលមិនសាំខាន់; ឬ 

• អងាធហតុ្ និងកាលៈធទសៈបានបង្ហា ញថាវាជាការោឆ់ឆ្ៃ យដែលថាភា្ីធផសងធទៀត្នឹងទទួល
បានធក្ឆើនជាងបរាិណដែលមិនសាំខាន់ធហើយត្ថ្មលរនុងមួយឯរតាមិនក្ត្ូវបានរាំណត់្រនុងមួយ
ឯរតាថ្នទិននផលធទធហើយធសមើនឹងត្ថ្មលទីផារបឆចុបបននរនុងមួយឯរតាថ្នលទធផល។ 
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5 ការវនិិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5.10 ភតិ្សនា (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ភតិ្សនាដែល្នាគារជាអនរជួ្ល (ត្ពីទាំព័រមុន) 

្នាគារទទួលស្ថា ល់នូវសិទធិធក្បើក្បាស់ និងបាំណុលភតិ្សនាធៅកាលបរធិឆេទចាប់ធផតើមជួ្ល។  
ក្ទពយសមបត្តិថ្នការធក្បើក្បាស់ក្ត្ូវបានវាស់ែាំបូងធោយថ្ងលធែើម ដែលរួមានឆាំនួនទឹរក្បារ់ែាំបូងថ្ន
បាំណុល ដែលក្ត្ូវបានដរត្ក្មូវសក្ាប់ការទូទាត់្ភតិ្សនាដែលបានធ្វើធែើងធៅ ឬមុនកាល
បរធិឆេទចាប់ធផតើមបូររមួនឹងថ្ងលធែើមែាំបូងដែលបានធរើត្ធែើង និងការបា៉ា ន់ក្បាណថ្នឆាំណាយធែើមបី
រឹុះធរ ើនិងែរធឆញ ក្ទពយមូលោា នឬធែើមបីស្ថត រធែើងវញិនូវក្ទពយសមបត្តិមូលោា ន ឬទីតាាំងដែលាន 
ទីតាាំងសថិត្ធៅតិ្ឆជាងការជួ្លដែលទទួលបាន។ 

ក្ទពយសមបត្តិដែលក្ត្ូវធក្បើក្ត្ូវបានរ ាំលស់ជាបនតបនាេ ប់ធោយធក្បើវ ិ្ ីស្ថស្តសតរ ាំលស់ធងរ ចាប់ពីកាល
បរធិឆេទចាប់ធផតើមរហូត្ែល់ឆុងបញ្ច ប់ថ្នរយៈធពលជួ្ល។ ធលើសពីធនឹះធទៀត្ក្ទពយសមបត្តិថ្នការធក្បើ
ក្បាស់ក្ត្ូវបានកាត់្បនថយជាធទៀងទាត់្ ធោយការខាត្បង់ធលើឱ្នភាពថ្នត្ថ្មលធបើាន ធហើយក្ត្ូវ
បានដរត្ក្មូវសក្ាប់ការវាស់ដវងជារ់ោរ់ថ្នបាំណុលភតិ្សនា។ 

អាយុកាលធក្បើក្បាស់ដែលបានបា៉ា ន់ថ្នក្ទពយសមបត្តិដែលក្ត្ូវធក្បើ រមួានការជួ្លការយិាល័យ 
រណាត ល ការយិាល័យស្ថខា និងទីតាាំងធអ្ីអឹមានឆធនាល ឹះពី 3 ធៅ 10 ឆ្ន ាំ។ 

បាំណុលភតិ្សនាក្ត្ូវបានវាស់ែាំបូងតាមត្ថ្មលបឆចុបបនន ថ្នការជួ្លដែលមិនក្ត្ូវបានបង់ធៅកាល
បរធិឆេទចាប់ធផតើមការបញ្ចុ ឹះត្ថ្មលធោយធក្បើអក្តាការក្បារ់ជារ់ដសតងធៅរនុងរិឆចសនាជួ្ល ឬក្បសិន 
ធបើអក្តាធនឹះមិនអាឆក្ត្ូវបានរាំណត់្យា៉ាងង្ហយធៅនឹងអក្តាការក្បារ់បដនថមរបស់អនរជួ្ល។ ជា
ទូធៅ្នាគារធក្បើអក្តារមចីបដនថមរបស់ែលួនជាអក្តាបញ្ចុ ឹះត្ថ្មល។ 

ការទូទាត់្ភតិ្សនាដែលានធៅរនុងការវាស់ដវងថ្នបាំណុលភតិ្សនារមួាន៖ 

• ការទូទាត់្ធងររមួទាាំងការទូទាត់្ជារបូធាតុ្; 

• ការទូទាត់្ភតិ្សនាអធងរដែលពឹងដផែរធលើសនេសសន៍ ឬអក្តាមួយដែលវាស់ដវងែាំបូងធោយ
ធក្បើសនេសសន៍ឬអក្តាធៅកាលបរធិឆេទចាប់ធផតើម; 

• ឆាំនួនទឹរក្បារ់ដែលរ ាំពឹងថានឹងក្ត្ូវបង់ធក្កាមការធានាត្ថ្មលធៅសល់; និង 

• ត្ថ្មលដែលសថិត្ធៅធក្កាមជ្ធក្មើសថ្នការទិញដែល្នាគារានភាពក្បារែក្បជា ធែើមបីអនុវត្តការ
ជួ្លជួ្លរនុងរយៈធពលបនតជាងមី ក្បសិនធបើ្នាគារធជ្ឿជារ់ថាអាឆអនុវត្តជ្ធក្មើសបដនថមបាន។ 

• បាំណុលភតិ្សនាក្ត្ូវបានវាស់ដវងធោយថ្ងលធែើមរ ាំលស់ធោយធក្បើវ ិ្ ីស្ថស្តសតការក្បារ់ក្បសិទធភាព។ 
វាក្ត្ូវបានធ្ជួ្សជុ្លធែើងវញិធៅធពលានការផ្លល ស់បតូររយៈធពលជួ្លការផ្លល ស់បតូរ ការវាយ
ត្ថ្មលថ្នជ្ធក្មើសរនុងការ ទិញក្ទពយសមបត្តិមូលោា នការផ្លល ស់បតូរការទូទាត់្ក្បារ់ជួ្លធៅធពល
អនា្ត្ធរើត្ធែើងពីការផ្លល ស់បតូរសនេសសន៍ ឬអក្តាឬក្បសិនធបើានការផ្លល ស់បតូរ ការបា៉ា ន់ក្បាណ
របស់្នាគារធលើឆាំនួនទឹរក្បារ់ដែលរ ាំពឹងថានឹងក្ត្ូវបង់ធក្កាមការធានាត្ថ្មលធៅសល់។  
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5 ការវនិិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5.10 ភតិ្សនា (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ភតិ្សនាដែល្នាគារជាអនរជួ្ល (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ធៅធពលដែលការទទួលែុសក្ត្ូវភតិ្សនាក្ត្ូវបានដរដក្បតាមវ ិ្ ីធនឹះការដរត្ក្មូវដែលក្ត្ូវគាន ក្ត្ូវ
បានធ្វើធែើងឆាំធពាឹះឆាំនួនទឹរក្បារ់ដែលបានោរ់ថ្នសិទធិធក្បើក្បាស់ឬក្ត្ូវបានរត់្រនុងក្បារ់ឆាំធណញ
និងខាត្ ក្បសិនធបើឆាំនួនទឹរក្បារ់ដែលបានកាន់កាប់ថ្នក្ទពយសមបត្តិធក្បើក្បាស់ក្តឹ្មក្ត្ូវក្ត្ូវបាន
កាត់្បនថយធអាយធសមើសូនយ។ 

ការជួ្លរយៈធពលែលីនិងការជួ្លក្ទពយសរមមានត្ាំថ្លទាប 

្នាគារបានធក្ជ្ើសធរ ើសមិនទទួលស្ថា ល់ក្ទពយសរមមដែលអាឆធក្បើបាន និងបាំណុលជួ្លសក្ាប់
ការជួ្លា៉ា សីុនរយៈធពលែលី ទីតាាំងា៉ា សីុនធអ្ីអឹមដែលានរយៈធពលជួ្លរយៈធពល 12 ដែឬតិ្ឆ
ជាងធនឹះ និងការជួ្លក្ទពយសរមមានត្ថ្មលទាបរមួទាាំងឧបររណ៍ IT។ ្នាគារទទួលស្ថា ល់ការ
ទូទាត់្ភតិ្សនាដែលទារ់ទងនឹងការជួ្លទាាំងធនឹះ ជាការឆាំណាយដផែរធលើមូលោា នក្ត្ង់រនុង 
រយៈធពលជួ្ល។  

2.5.11  អត្ថក្បធយាជ្ន៍របស់និធយាជិ្រ 

្ណនីធនឹះានទាំនួលែុសក្ត្ូវរបស់្នាគារឆាំធពាឹះនិធយាជិ្រសក្ាប់មូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍ និង
សាំណងអតី្ត្ភាពដែលក្ត្ូវបានចាត់្ទុរថាជាកាត្ពវរិឆចអត្ថក្បធយាជ្ន៍ដែលបានរាំណត់្ ("DBO")។  

មូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍ 

្នាគារ បានផតល់អត្ថក្បធយាជ្ន៍ែល់បុ្ាលិរ តាមធគាលការណ៍មូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍។ បុ្ាលិរ
ដែល បានបញ្ច ប់ការស្ថរលបង ានជ្ធក្មើសរនុងការឆូលរមួរនុង្ធក្ាងមូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍។ 
មូលនិ្ិ ធស្ថ្ននិវត្តន៍ ក្ត្ូវបានផតល់មូលនិ្ិែូឆខាងធក្កាម៖ 

• បុ្ាលិរឆូលរមួឆាំដណររហូត្ែល់ 5.0% ថ្នក្បារ់ធបៀវត្សក្បចាាំដែរបស់បុ្ាលិរ ធហើយ្នាគារ
ឆូលរមួឆាំដណរពីរែងថ្នឆាំនួនធនាឹះ។ ការឆូលរួមឆាំដណរធនាឹះ ក្ត្ូវបានរត់្ក្តារនុងរបាយការណ៍
លទធផល។ 

• ្នាគារឆូលរមួឆាំដណរ ផតល់ការក្បារ់ធលើសមតុ្លយមូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍បងារ ធោយ
្ណនាតាម អក្តា 6.5% រនុងមួយឆ្ន ាំ។ ការឆូលរួមឆាំដណរធនាឹះ ក្ត្ូវបានរត់្ក្តារនុងរបាយការណ៍
លទធផល។ 

មូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍ នឹងបង់ជូ្នបុ្ាលិរធោយ្នាគារ ក្ត្ូវបានរត់្ក្តាធៅរនុងឆាំធណញ ឬខាត្ 
(ដែលបានឆូលរមួឆាំដណរ) ធៅធពលដែលឆូលនិវត្តន៍ ោឈ្ប់ ឬ បញ្ច ប់រិឆចសនាការង្ហរ។ 
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5 ការវនិិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5.11  អត្ថក្បធយាជ្ន៍របស់និធយាជិ្រ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

មូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ធៅធពលឆូលនិវត្តន៍ឬោឈ្ប់ ការឆូលរមួឆាំដណររបស់បុ្ាលិរនិងការក្បារ់ក្ត្ូវធបើរឲ្យទាាំងអស់ 
ធលើរដលងការឆូលរមួឆាំដណររបស់្នាគារនិងការក្បារ់ពារ់ព័នធ ក្ត្ូវធបើរអនុធោមតាមលរខែណឌ
ែូឆខាងធក្កាម៖ 

ឆាំនួនឆ្ន ាំដែលបានបាំធពញធសវារមម ភា្រយថ្នការឆូលរួមពី្នាគារ 

ធសមើនឹង ឬ តិ្ឆជាង 1ឆ្ន ាំ - 
យា៉ាងតិ្ឆ 1 ឆ្ន ាំ 20% 
យា៉ាងតិ្ឆ2 ឆ្ន ាំ 40% 
យា៉ាងតិ្ឆ 3 ឆ្ន ាំ 60% 
យា៉ាងតិ្ឆ 4 ឆ្ន ាំ 80% 
យា៉ាងតិ្ឆ 5 ឆ្ន ាំ 100% 

បុ្ាលិរដែលបានបញ្ឈប់ ធោយរាំហុសវជិាជ ជី្វៈ្ៃន់្ៃរ អាឆទទួលបានដត្ការឆូលរមួឆាំដណររបស់
ែលួន និងការក្បារ់ដត្ប៉ាុធណាណ ឹះ ធទាឹះបីជាបានបាំធពញការង្ហរជាមួយ្នាគាររយៈធពលយូរប៉ាុនណា 
រ៏ធោយ ។ 

ធៅឆ្ន ាំ2018 ក្រសួងការង្ហរនិងបណតុ ឹះបណាត លវជិាជ ជី្វៈបានធឆញក្បកាសធលែ 443 ឆុឹះថ្ងៃទី21  
ដែរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ2018 សតីពីការអនុវត្តការទូទាត់្ក្បារ់អតី្ត្ភាពអតី្ត្ភាពការង្ហរក្បកាសធនឹះត្ក្មូវឱ្យ
ានការផតល់ក្បារ់អតី្ត្ភាពការង្ហរមតងធទៀត្ធសមើនឹងែប់ក្បាាំថ្ងៃរនុងមួយឆ្ន ាំ របស់និធយាជិ្រដែលនឹង
ក្ត្ូវផតល់ឱ្យពួរធ្រនុងអតិ្បរា ដែលមិនធលើសឆាំនួន 6ដែ ដែល្ណនាធៅតាមក្បារ់ដែម្យមសុទធ 
សក្ាប់ឆ្ន ាំនីមួយៗ។ ការទូទាត់្ក្ត្ូវបានធ្វើធែើង ចាប់ពីដែ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ែូឆខាងធក្កាម៖ 

• ធសមើនឹង 3 ថ្ងៃ នឹងធ្វើធែើងជាធរៀងរាល់ដែមិងុនា 

• ធសមើនឹង 3 ថ្ងៃ នឹងធ្វើធែើងជាធរៀងរាល់ដែ្នូ 

ធៅឆុងបញ្ច ប់ថ្នរយៈធពលរបាយការណ៍នីមួយៗ មូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍ និងក្បារ់បាំណាឆ់អតី្ត្
ភាពការង្ហរក្ត្ូវបានវាយត្ថ្មលធែើងវញិ បនាេ ប់ពីការវាយត្ថ្មលជារ់ដសតងដែលអនុវត្តធោយអនរ 
ឯរធទសខាងធក្ៅរបស់្នាគារធោយធក្បើវ ិ្ ីស្ថស្តសតឥណទានឯរតា្ធក្ាង។ ការទទួលែុសក្ត្ូវ
ទារ់ទងធៅនឹងមូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍បឆចុបបនន និងក្បារ់បាំណាឆ់អតី្ត្ភាពការង្ហរក្ត្ូវបានធ្ចាត់្
ទុរថាក្ត្ូវបានបងារធពញធលញ ធហើយែូធឆនឹះមិនក្ត្ូវបានដបងដឆររវាងអតី្ត្កាល (ឬការបញ្ចូ ល) 
និងធាតុ្ធៅរនុងធសវារមមនាធពលអនា្ត្។ ទាំនួលែុសក្ត្ូវអត្ថក្បធយាជ្ន៍ដែលបានរាំណត់្សុទធក្ត្ូវ
បានទទួលស្ថា ល់តាមត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នកាត្ពវរិឆច។  
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.5 ការវនិិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.5.12  សាំវធិាន្ន 

សាំវធិាន្នក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធៅធពលដែល្នាគារានកាត្ពវរិឆច
ផលូវឆាប់ ឬកាត្ពវរិឆច ដែលជាលទធផលថ្នក្ពឹត្តិការណ៍រនលងមរ ធហើយវាអាឆធៅរឆួដែលថាលាំហូរ
ធឆញថ្នអត្ថក្បធយាជ្ន៍ធសែារិឆចនឹងក្ត្ូវបានទាមទារធែើមបីធោឹះស្ស្ថយកាត្ពវរិឆច។ ក្បសិនធបើផល
ប៉ាឹះពាល់ានភាពជាស្ថរវនត សាំវធិាន្នក្ត្ូវបានរាំណត់្ធោយការងយឆុឹះលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់នា
ធពលអនា្ត្ដែលរ ាំពឹងទុររនុងអក្តាពនធមុនដែលឆ្លុឹះបញ្ញច ាំងពីការវាយត្ថ្មលទីផារបឆចុបបននថ្នត្ថ្មល
ធពលធវោថ្នក្បារ់ និងធៅធពលដែលសមស្សបហានិភ័យជារ់ោរ់ឆាំធពាឹះទាំនួលែុសក្ត្ូវ។ ការ
មិនបញ្ចុ ឹះត្ថ្មលក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ថាជាថ្ងលហិរញ្ញវត្ថុ។ 

2.5.13  ការក្បារ់ 
អក្តាការក្បារ់ក្បសិទធភាព 
ឆាំណូលនិងឆាំណាយការក្បារ់ក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ធៅរនុងក្បារ់ឆាំធណញ និងខាត្ធោយធក្បើវ ិ្ ីស្ថស្តសត 
ការក្បារ់ក្បសិទធភាព។ "អក្តាការក្បារ់ក្បសិទធភាព" ្ឺជាអក្តាដែលបញ្ចុ ឹះត្ថ្មលយា៉ាងជារ់ោរ់
ដែលបា៉ា ន់ស្ថម នការទូទាត់្ស្ថឆ់ក្បារ់នាធពលអនា្ត្ ឬវរ័ិយប័ក្ត្តាមរយៈអាយុកាលរាំពឹងទុរ
របស់ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុែល់៖ 

• ឆាំនួនសរបុែុលថ្ន ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ; ឬ 

• ថ្ងលធែើមរ ាំលស់ធលើក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ធៅធពល្ណនាអក្តាការក្បារ់ក្បសិទធភាពសក្ាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ធក្ៅពីទិញក្ទពយសរមម
ឥណទានអន់ងយ ្នាគារបា៉ា ន់ស្ថម នលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់នាធពលអនា្ត្ ធោយពិចារណាធលើ
លរខែណឌ រិឆចសនាទាាំងអស់ថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ាុដនតមិនដមន ECL។ ឆាំធពាឹះក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ
ដែលានភាពងយឆុឹះធៅធពលទិញ ឬ ធៅធពលបធងកើត្ អក្តាការក្បារ់ក្បសិទធិភាពដរត្ក្មូវឥណទាន
ក្ត្ូវបាន្ណនាធោយធក្បើលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់នាធពលអនា្ត្ដែលបានបា៉ា ន់ស្ថម នរួមទាាំង ECL។ 

ការ្ណនាអក្តាការក្បារ់ដែលានក្បសិទធភាពរមួានថ្ងលក្បតិ្បត្តិការ និងថ្ងលឈ្នួល ដែលបានបង់
ឬទទួលដែលជាដផនរសាំខាន់ថ្នអក្តាការក្បារ់ក្បសិទធភាព។ថ្ងលធែើមក្បតិ្បត្តិការរមួានការឆាំណាយ
បដនថមដែលក្ត្ូវបានបងកធែើងធោយផ្លេ ល់ធៅនឹងការទទួលបាន ឬធបាឹះផាយ ក្ទពយសរមម ឬក្ទពយ 
អរមមហិរញ្ញវត្ថុ។ 

រ ាំលស់ថ្ងលធែើម និងត្ថ្មលែុល 
ការឆាំណាយរាំលស់ ថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុឬក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុ្ឺជាឆាំនួនទឹរក្បារ់ដែលក្ទពយ
សរមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុក្ត្ូវបានវាស់ធៅធលើការទទួលស្ថា ល់ែាំបូងែរការសងធែើម
បូរ ឬែរការរ ាំលស់ត្គាន  ធោយធក្បើវ ិ្ ីស្ថស្តសតដែលានក្បសិទធភាពថ្នភាពែុសគាន រវាងឆធនាល ឹះ 
ែាំបូង។ ឆាំនួនទឹរក្បារ់ និងឆាំនួនទឹរក្បារ់រាំណត់្ធហើយសក្ាប់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុក្ត្ូវបាន 
ដរត្ក្មូវសក្ាប់សាំវធិាន្នការបាត់្បង់ឥណទានដែលរ ាំពឹងទុរ (ឬសាំវធិាន្នឱ្នភាពត្ាល ភាព
មុនថ្ងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន ាំ2018)។   
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5 ការវនិិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5.13  ការក្បារ់ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

រ ាំលស់ថ្ងលធែើម និងត្ថ្មលែុល (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ឆាំនួនទឹរក្បារ់ថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ ្ឺជាថ្ងលធែើមដែលក្ត្ូវបានរ ាំលស់ថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុមុន
ធពលធ្វើការដរសក្មួលធលើសាំវធិាន្នការបាត់្បង់ឥណទានដែលរ ាំពឹងទុរ។ 

ការ្ណនាឆាំណូលការក្បារ់និងឆាំណាយ 

អក្តាការក្បារ់ក្បសិទធភាពថ្នក្ទពយសរមម ឬក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុ ក្ត្ូវបាន្ណនាធលើការទទួល
ស្ថា ល់ែាំបូងថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុ។ រនុងការ្ណនាឆាំណូលនិងឆាំណាយ 
អក្តាការក្បារ់ក្បសិទធភាពក្ត្ូវបានអនុវត្តធៅធលើឆាំនួនត្ធមលើងបនេុរសរុបថ្នក្ទពយសរមម (ធៅធពល
ដែលក្ទពយធនាឹះមិនានការងយឆុឹះឥណទាន) ឬឆាំធពាឹះការឆាំណាយរាំលស់ថ្នបាំណុល។ អក្តា 
ការក្បារ់ក្បសិទធភាពក្ត្ូវបានដរលមែជាលទធផលថ្នការបា៉ា ន់ក្បាណធែើងវញិ តាមកាលរាំណត់្ថ្ន
លាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់ថ្នឧបររណ៍អដណត ត្ទឹរ ធែើមបីឆ្លុឹះបញ្ញច ាំងពីការផ្លល ស់បតូរអក្តាការក្បារ់ទីផារ។  
អក្តាការក្បារ់ក្បសិទធភាពរ៏ក្ត្ូវបានដរសក្មួលផងដែរ សក្ាប់ការដរត្ក្មូវអក្តាការក្បារ់សមរមយ 
ធៅការរ ាំលស់កាលបរធិឆេទថ្នការដរត្ក្មូវការការពារហានិភ័យចាប់ធផតើម។ 

ធទាឹះយា៉ាងណាឆាំធពាឹះក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ ដែលានការងយឆុឹះឥណទានជាបនតបនាេ ប់ធៅនឹងការ
ទទួលស្ថា ល់ែាំបូង ក្បារ់ឆាំណូលការក្បារ់ក្ត្ូវបាន្ណនាធោយអនុវត្តអក្តាការក្បារ់ក្បសិទធភាព
ឆាំធពាឹះការឆាំណាយរាំលស់ថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ។ ក្បសិនធបើក្ទពយធនាឹះដលងានការងយឆុឹះ
ឥណទានបនាេ ប់មរការ្ណនាឆាំណូលការក្បារ់នឹងក្ត្លប់ធៅមូលោា នសរបុវញិ។ 

ឆាំធពាឹះក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនានការចាប់អារមមណ៍ធលើការទទួលស្ថា ល់ែាំបូងក្បារ់ឆាំណូល
ការក្បារ់ក្ត្ូវបាន្ណនាធោយអនុវត្តអក្តាការក្បារ់ ដែលានក្បសិទធិភាពដរត្ក្មូវឥណទានធៅ
នឹងថ្ងលធែើមរ ាំលស់ថ្នក្ទពយ។ ការ្ណនាក្បារ់ឆាំណូលការក្បារ់មិនក្ត្លប់ធៅមូលោា នសរុបធទ
ធទាឹះបីហានិភ័យឥណទានរបស់ក្ទពយានភាពក្បធសើរធែើងរ៏ធោយ។ 

បទបង្ហា ញ 

ឆាំណូលការក្បារ់ និងឆាំណាយការក្បារ់ដែលបានរាំណត់្ធោយធក្បើវ ិ្ ីស្ថស្តសតអក្តាការក្បារ់ដែល
ានក្បសិទធិភាពក្ត្ូវបានបង្ហា ញធក្កាមក្បារ់ឆាំធណញ ឬខាត្បង់ធៅរនុងធសឆរតីដងលងការណ៍ថ្នក្បារ់
ឆាំណូលទូលាំទូោយ។ 

2.5.14  រថ្ក្ម និងរថ្ក្មធជ្ើងស្ថរ 

ឆាំណូលនិងឆាំណាយធលើរថ្ក្ម និងរថ្ក្មធជ្ើងស្ថរដែលានស្ថរៈសាំខាន់ឆាំធពាឹះអក្តាការក្បារ់ក្បសិទធ
ភាពធលើក្ទពយសរមម ឬក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុក្ត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លរនុងអក្តាការក្បារ់ក្បសិទធភាព។ 

ក្បារ់ឆាំណូលរថ្ក្មធជ្ើងស្ថនិងរថ្ក្មធជ្ើងស្ថរធផសងធទៀត្ - រមួទាាំងថ្ងលធសវា្ណនីក្ត្ូវបានទទួល
ស្ថា ល់ថាធសវារមមពារ់ព័នធក្ត្ូវបានអនុវត្ត។  



ធនាគារ ស្ថា បនា ភីអិលស  ី 
 

រំណត់សមាគ លដ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា  (ត្ពីទាំព័រមុន)  
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសក្ាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5 ការវនិិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5.14  រថ្ក្ម និងរថ្ក្មធជ្ើងស្ថរ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

រិឆចសនាជាមួយអតិ្ងិជ្នដែលទទួលបានលទធផលជាឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលក្ត្ូវបានទទួល
ស្ថា ល់ធៅរនុង របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់្នាគារអាឆជាដផនរែលឹះថ្នវសិ្ថលភាពថ្នCIFRS 9 និង
ដផនរែលឹះថ្នវសិ្ថលភាពថ្នCIFRS 15។ ក្បសិនធបើធនឹះជាររណីបនាេ ប់មរ្នាគារអនុវត្ត CIFRS 9 
ែាំបូងធែើមបីបាំដបរនិងវាស់ដផនរថ្នរិឆចសនាដែលសថិត្រនុងវសិ្ថលភាពថ្នCIFRS 9 និងបនាេ ប់មរ
យរCIFRS 15 ធលើអវីធសសសល់។ 

2.5.15  ក្បារ់ឆាំណូលភា្ោភ 

ក្បារ់ឆាំណូលភា្ោភក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ធៅធពលសិទធិរបស់្នាគារក្ត្ូវទទួលបានការទូទាត់្។ 

2.5.16  ឱ្នភាពថ្នក្ទពយសរមមមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុ  

ត្ថ្មលធយាងថ្នក្ទពយសរមមរបស់្នាគារ និងក្ទពយសរមមធផសងធទៀត្ដែលជាក្ទពយសរមមរនុងរិឆចសនា
និងក្ទពយសរមមពនធពនាក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យធៅកាលបរធិឆេទរាយការណ៍នីមួយៗ ធែើមបីរាំណត់្ថា
ធត្ើានការបង្ហា ញឱ្នភាពថ្នត្ថ្មល។ ក្បសិនធបើានការឆងែុលបង្ហា ញដបបធនឹះានឆាំនួនទឹរក្បារ់
ដែលអាឆក្បមូលបានមរវញិថ្នក្ទពយសមបត្តិក្ត្ូវបានបា៉ា ន់ក្បាណ។ ឆាំធពាឹះក្ទពយអរូបីដែលាន
អាយុកាលធក្បើក្បាស់គាម នរាំណត់្ ឬ ដែលមិនទាន់ានសក្ាប់ធក្បើក្បាស់ឆាំនួនដែលអាឆក្បមូល
បានក្ត្ូវបានបា៉ា ន់ក្បាណជាធរៀងរាល់ឆ្ន ាំរនុងធពលដត្មួយ។ 

ការខាត្បង់ធលើឱ្នភាពនូវត្ថ្មលក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ ក្បសិនធបើត្ថ្មលធយាងថ្នក្ទពយសរមមឬឯរតា
បធងកើត្ស្ថឆ់ក្បារ់ (“CGU”) ធលើសពីឆាំនួនដែលអាឆក្បមូលមរវញិបាន។ 

ឆាំនួនទឹរក្បារ់ដែលអាឆក្បមូលបានមរវញិថ្នក្ទពយសរមមឬ CGU ្ឺជាត្ថ្មល ា្ំជាងរនុងការធក្បើក្បាស់
ធហើយត្ថ្មលសមស្សបរបស់វាក្ត្ូវឆាំណាយតិ្ឆរនុងការលរ់។ រនុងការវាយត្ថ្មលត្ថ្មលរនុងការធក្បើក្បាស់ 
លាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់នាធពលអនា្ត្ ដែលក្ត្ូវបានបា៉ា ន់ក្បាណក្ត្ូវបានបញ្ចុ ឹះត្ថ្មលបឆចុបបននធោយ
ធក្បើអក្តាបញ្ចុ ឹះត្ថ្មលពនធ ដែលឆ្លុឹះបញ្ញច ាំងពីការវាយត្ថ្មលទីផារបឆចុបបននអាំពីត្ថ្មលធពលធវោថ្នក្បារ់
និងហានិភ័យជារ់ោរ់ឆាំធពាឹះក្ទពយសរមមឬ CGU។ 

សក្ាប់ធគាលបាំណងថ្នការធ្វើធត្សតធលើឱ្នភាពត្ថ្មលដែលមិនអាឆក្ត្ូវបានស្ថរលបងជា លរខណៈ
បុ្ាលក្ត្ូវបានោរ់ជាក្រុមរមួគាន ធៅជាក្រុមតូ្ឆបាំផុត្ថ្នក្ទពយ ដែលបធងកើត្លាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់ពីការ
ធក្បើក្បាស់បនតដែលភា្ធក្ឆើនឯររាជ្យពីលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់ថ្នក្ទពយសរមមធផសងធទៀត្ ឬCGUs។ 

ការខាត្បង់ធលើឱ្នភាពនូវត្ថ្មលក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ធលើឆាំណញនិងខាត្។ ការខាត្បង់ធលើឱ្នភាព
ថ្នត្ថ្មល បានទទួលស្ថា ល់ធលើ CGUs ក្ត្ូវបានចាត់្បញ្ចូ លជាែាំបូងធែើមបីកាត់្បនថយឆាំនួន បានផតល់
ជូ្នែល់ CGU និងបនាេ ប់មរកាត់្បនថយឆាំនួន របស់ក្ទពយសរមមធផសងៗធទៀត្ ធៅរនុង CGUs ធលើ 
មូលោា នសាាក្ត្។ 
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5 ការវនិិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5.16  អីុមដភមិនថ្នក្ទពយសរមមមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ការខាត្បង់ធលើឱ្នភាពថ្នត្ថ្មលដែលបានទទួលស្ថា ល់រនុងអាំែុងធពលមុនៗ ក្ត្ូវបានវាយត្ថ្មលធៅ
កាលបរធិឆេទរបាយការណ៍នីមួយៗ សូឆនាររណាមួយដែលបង្ហា ញថាការបាត់្បង់បានងយឆុឹះ ឬ
ដលងានធទៀត្។ ការខាត្បង់ធលើឱ្នភាពថ្នត្ថ្មលក្ត្ូវបានប្ញ្ញច ស់ក្បសិនធបើានការផ្លល ស់បតូរការ
បា៉ា ន់ស្ថម នធែើមបីរាំណត់្ឆាំនួនដែលអាឆក្បមូលបានមរវញិ។ ការខាត្បង់ធលើអីុមដភមិន ក្ត្ូវបាន 
រត់្ប្ញ្ញច ស់ធៅនឹងទាំហាំដែលត្ថ្មលធយាងរបស់ក្ទពយសរមម មិនធលើសពីត្ថ្មលធយាងដែលបាន
រាំណត់្ការែររ ាំលស់ ឬរ ាំលស់ក្បសិនធបើមិនានការខាត្បង់ធលើអីុមដភមិនណាមួយ។ 

2.5.17  ពនធធលើក្បារ់ឆាំណូល 

ការឆាំណាយពនធធលើក្បារ់ឆាំណូលរមួានពនធបឆចុបបនននិងពនធពនា។ វាក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ធៅរនុង
ឆាំធណញនិងខាត្ ធលើរដលងដត្វត្ថុដែលក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ធោយផ្លេ ល់ធៅរនុងមូល្ន ឬធៅរនុង 
ឆាំណូល ធផសងធទៀត្។ 

្នាគារបានរាំណត់្ថាការក្បារ់ និងការោរ់ទណឌ រមមទារ់ទងនឹងពនធធលើក្បារ់ឆាំណូល រមួទាាំង 
ការពាបាលពនធមិនក្បារែក្បជាមិនក្ត្ូវនឹងនិយមន័យថ្នពនធធលើក្បារ់ឆាំណូល ធហើយែូធឆនឹះបាន
រាប់បញ្ចូ លពួរធ្ធៅធក្កាម IAS 37, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 
បានទទួលស្ថា ល់ការឆាំណាយដែលពារ់ព័នធធៅរនុង 'ការឆាំណាយធផសងធទៀត្'។ 

បនាេ ប់ពីការអនុម័ត្ CIFRSs អាជាា ្រពនធោរ (“GDT”) មិនបានបង្ហា ញពីការផ្លល ស់បតូរមូលោា នពនធ
សក្ាប់ការ្ណនាពនធសក្ាប់ផលប៉ាឹះពាល់ពនធថ្នការផ្លល ស់បតូរធៅ CIFRSs ធទ។ ្នាគារបានធ្វើ
ការសនមត្ថាការក្្ប់ក្្ងវាយត្ថ្មលក្ត្ូវានភាពសមធហតុ្ផល និងក្បុងក្បយ័ត្នរនុងការវាយត្ថ្មលពនធ
ដែលក្ត្ូវបង់និងពនធពនា។ ការធក្បើក្បាស់ការសនមត់្ែុសៗគាន អាឆនាាំឱ្យានផលប៉ាឹះពាល់ជាសាភ រៈ
ធៅធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ បាំណុលពនធឆុងធក្កាយនិងពនធពនារបស់្នាគារក្ត្ូវសថិត្ធក្កាម
ការរាំណត់្និងរិឆចក្ពមធក្ពៀងជាមួយអាជាា ្រពនធោរ (GDT)។ 

(i) ពនធបឆចុបបនន 

ពនធបឆចុបបននរមួានពនធដែលក្ត្ូវបង់ ឬទទួលបានធលើក្បារ់ឆាំណូលជាប់ពនធសក្ាប់រយៈធពល
ដែលធក្បើក្បាស់អក្តាពនធដែលក្ត្ូវបានអនុម័ត្ ឬក្ត្ូវបានអនុម័ត្ជា្រានធៅកាលបរធិឆេទ
របាយការណ៍និងការដរសក្មួលពនធដែលក្ត្ូវបង់្ិត្រនុងរយៈធពលមុន។ 

(ii) ពនធពនា  

ពនធពនាក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ឆាំធពាឹះភាពែុសគាន បធណាត ឹះអាសនន រវាងត្ក្មូវការថ្នក្ទពយ
សរមមនិងបាំណុលសក្ាប់ធគាលបាំណងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងឆាំនួនទឹរក្បារ់ដែលក្ត្ូវធក្បើ
សក្ាប់ធគាលបាំណងពនធ។  
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5 ការវនិិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5.17  ពនធធលើក្បារ់ឆាំណូល (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ii) ពនធពនា (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ក្ទពយសរមមពនធពនាក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ឆាំធពាឹះការបាត់្បង់ពនធដែលមិនបានធក្បើ និងភាពែុស
គាន បធណាត ឹះអាសននដែលអាឆកាត់្ធឆញបានដែលអាឆថាក្បារ់ឆាំធណញជាប់ពនធនាធពលអនា្ត្
អាឆធក្បើបានធបើធក្បៀបធ្ៀបនឹងក្បារ់ឆាំធណញដែលអាឆធក្បើក្បាស់បាន។ ពនធពនាក្ទពយសរមម
ក្ត្ូវបានពិនិត្ធែើងវញិរនុងកាលបរឆិេទរាយការណ៍និង បានកាត់្បនថយរនុងែាំណារ់កាលដែល
វាអាឆនឹងមិនអាឆទទួលបាននូវអត្ថក្បធយាជ្ន៍ពនធដែលពារ់ព័នធ។ ការកាត់្បនថយដបបធនឹះក្ត្ូវ
បានប្ញ្ញច ស ធៅធពលដែលក្បូបាប ីលីធត្ថ្នក្បារ់ឆាំធណញជាប់ពនធនាធពលអនា្ត្ានភាព
ក្បធសើរធែើង។ 

ពនធពនាក្ត្ូវបានរាំណត់្តាមអក្តាពនធដែលរ ាំពឹងថានឹងក្ត្ូវបានអនុវត្តឆាំធពាឹះភាពែុសគាន បធណាត ឹះ
អាសនន ធៅធពលដែលពួរធ្ផ្លល ស់បតូរធោយធក្បើអក្តាពនធដែលបានអនុម័ត្ ឬក្ត្ូវបានអនុម័ត្
យា៉ាងខាល ាំងធៅកាលបរធិឆេទរបាយការណ៍។ 

ការវាស់ដវងពនធពនារឆ្លុឹះបញ្ញច ាំងពីផលវបិារពនធដែលនឹងអនុវត្តតាមលរខណៈដែល ្នាគារ
រ ាំពឹងថានឹងទទួលបានមរវញិនូវឆាំនួនទឹរក្បារ់ថ្នក្ទពយនិងបាំណុលរបស់ែលួន។ 

ពនធពនាថ្នក្ទពយសរមមនិងបាំណុលថ្នពនធពនា ក្ត្ូវបានទូទាត់្សងរនុងររណីត្ក្មូវការជារ់
ោរ់មួយ។ 

2.5.18  មូល្នពាណិជ្ជរមម 

មូល្នពាណិជ្ជរមមក្ត្ូវបានវាស់ដវងែាំបូងតាមត្ថ្មលធែើម (ជាឆាំនួនធលើសថ្នទឹរក្បារ់ទទួលបានពី
ការទិញលរ់ និងឆាំនួនទទួលស្ថា ល់របស់ាច ស់ហ ុនភា្តិ្ឆ និងអត្ថក្បធយាជ្ន៍ដែលានពីមុន)។ 
ក្បសិនធបើត្ថ្មលសុទធថ្នក្ទពយសរមមានឆាំនួន ា្ំជាងទឹរក្បារ់ទទួលបានពីការទិញលរ់ ្នាគារក្ត្ូវ
ធ្វើការវាស់ដវងស្ថរធែើងវញិ ថាធត្ើក្ទពយសរមម និងក្ទពយអរមមទាាំងអស់ក្ត្ូវបាន្ណនាធោយភាព
ក្តឹ្មក្ត្ូវ និងវធិានថ្នការ្ណនាត្ថ្មលដែលទទួលស្ថា ល់។ ក្បសិនធបើការធផេៀងផ្លេ ល់ធែើងវញិ ធៅដត្
ផតល់លទធផលថា ត្ថ្មលសុទធថ្នក្ទពយសរមម ា្ំជាងទឹរក្បារ់ទទួលបានពីការធផេរ ផលឆាំធណញក្ត្ូវ
បានទទួលស្ថា ល់រនុងរបាយការណ៍ឆាំធណញខាត្។ 

បនាេ ប់ពីការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង មូល្នពាណិជ្ជរមមក្ត្ូវបានវាស់ដវងឱ្នភាព។ សក្ាប់ធគាល
បាំណងរនុងការ្ណនាឱ្នភាព ពីថ្ងៃដែលរមួបញ្ចូ លគាន  មូល្នពាណិជ្ជរមមដែលធរើត្ធែើងធៅ
ធពលរមួបញ្ចូ លគាន ថ្ន្នាគារ ក្ត្ូវបានដឆរធៅែល់ អងាភាពបធងកើត្ស្ថឆ់ក្បារ់ ដែលនឹងរ ាំពឹងថាាន
អត្ថក្បធយាជ្ន៍ធរើត្ធែើងពីការរមួបញ្ចូ លគាន  ធោយមិន្ិត្ពីក្ទពយសរមម ឬក្ទពយអរមម របស់ភា្ី
ដែលក្ត្ូវបានទិញ។ 

  



ធនាគារ ស្ថា បនា ភីអិលស  ី 
 

រំណត់សមាគ លដ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា  (ត្ពីទាំព័រមុន)  
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសក្ាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  

45 

 
 

2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5 ការវនិិឆេ័យ និង ការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5.18  មូល្នពាណិជ្ជរមម (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ធៅធពលមូល្នពាណិជ្ជរមមក្ត្ូវបានដឆរធៅអងាភាពបធងកើត្ស្ថឆ់ក្បារ់ ធហើយដផនរមួយអងាភាព
ធនឹះក្ត្ូវបានលរ់ធឆញ មូល្នពាណិជ្ជរមមក្ត្ូវបានោរ់បញ្ចូ លធៅរនុងត្ថ្មលធយាងធៅធពល
្ណនាផលឆាំធណញ ឬខាត្រនុងធពលលរ់។ មូល្នពាណិជ្ជរមមដែលបានលរ់ធឆញរនុងររណី
ធនឹះ ក្ត្ូវបាន្ណនាតាមត្ថ្មលសាាក្ត្ថ្នអងាភាពបធងកើត្ស្ថឆ់ក្បារ់។ 

2.5.19 បាំណុលយថាធហតុ្ 

រនុងររណីដែលមិនានលទធភាពដែលថាលាំហូរថ្នផលក្បធយាជ្ន៍ធសែារិឆចនឹងក្ត្ូវបានទាមទារ ឬ
ឆាំនួនទឹរក្បារ់ដែលមិនអាឆបា៉ា ន់ស្ថម នបាន ធនាឹះកាត្ពវរិឆចមិនក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ ធៅរនុង 
របាយការណ៍ថ្នស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងក្ត្ូវបានបង្ហា ញថាជាបាំណុលដែលានទាំនួលែុសក្ត្ូវ
ធលើរដលងដត្ក្បូបាប ីលីធត្ថ្នលាំហូរផលក្បធយាជ្ន៍ធសែារិឆច្ឺធៅឆ្ៃ យ។ កាត្ពវរិឆចដែលអាឆាន
ដែលអត្ថិភាពនឹងក្ត្ូវបានបញ្ញជ រ់ធោយការធរើត្ធែើង ឬការមិនធរើត្ធែើងថ្នក្ពឹត្តិការណ៍នាធពល
អនា្ត្មួយ ឬធក្ឆើន រ៏ក្ត្ូវបានបង្ហា ញថាជាបាំណុលជាប់ោប់ផងដែរែរាបណាក្បូបាប ីលីធត្ថ្ន 
លាំហូរផលក្បធយាជ្ន៍ធសែារិឆចធៅឆ្ៃ យ។ 

2.5.20 ក្ទពយសរមមយថាធហតុ្ 

រនុងររណីដែលមិនានលទធភាពលាំហូរឆូលថ្នផលក្បធយាជ្ន៍ធសែារិឆច ឬឆាំនួនទឹរក្បារ់មិនអាឆ
ក្ត្ូវបានបា៉ា ន់ក្បាណបានធទ ធហើយក្ទពយសមបត្តិមិនក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ធៅរនុងរបាយការណ៍ថ្ន
ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងក្ត្ូវបានបង្ហា ញជាក្ទពយសមបត្តិបនតធលើរដលងដត្ក្បូបាប ីលីធត្ថ្នលាំហូរផល
ក្បធយាជ្ន៍ធសែារិឆច្ឺធៅឆ្ៃ យ។ ក្ទពយសមបត្តិដែលានស្ស្ថប់នឹងក្ត្ូវបានបញ្ញជ រ់ធោយការធរើត្
ធែើង ឬការមិនធរើត្ធែើងថ្នក្ពឹត្តិការណ៍នាធពលអនា្ត្មួយឬធក្ឆើន។ 

2.5.21 ការបងាត់្តួ្ធលែ 

តួ្ធលែធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្ត្ូវបានបងាត់្ឲ្យកាល យជាតួ្ធលែ្ត់្ ដែលានត្ថ្មលក្បហារ់
ក្បដហលបាំផុត្ធៅនឹងតួ្ធលែទឹរក្បារ់ែុោល រអាធមររិ និងធរៀល។ 

2.6 ការវនិិឆេ័យនិងការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ 

ការធរៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុស្សបតាម CIFRSs ត្ក្មូវឱ្យ្នាគារធ្វើការបា៉ា ន់ស្ថម ន និងការ
សនមត្ដែលប៉ាឹះពាល់ែល់បរាិណថ្ន្នធានបាំណុលឆាំណូល និងឆាំណាយដែលបានរាយការណ៍
និងការោត្ក្ត្ោង្នធានដែលជាប់ទារ់ទងនិងបាំណុលដែលជាប់ទារ់ទង។ ក្ពឹត្តិការណ៍នា
ធពលអនា្ត្អាឆនឹងធរើត្ធែើងដែលអាឆបណាត លឱ្យការសនមត្ ដែលក្ត្ូវបានធក្បើរនុងការធៅែល់
ការបា៉ា ន់ស្ថម នធែើមបីផ្លល ស់បតូរ។ ផលប៉ាឹះពាល់ថ្នការផ្លល ស់បតូរណាមួយធៅរនុងការបា៉ា ន់ស្ថម នក្ត្ូវបាន
ឆ្លុឹះបញ្ញច ាំងធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធៅធពលដែលពួរធ្អាឆរាំណត់្បានសមរមយ។ 
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.6 ការវនិិឆេ័យនិងការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.6.1 ការវនិិឆេ័យ 

ខាងធក្កាមធនឹះ្ឺជាការវនិិឆេ័យសាំខាន់ៗ និងការសនមត្សាំខាន់ៗដែលានហានិភ័យយា៉ាងសាំខាន់
ថ្នការដរសក្មួលសាភ រៈធៅនឹងឆាំនួនទឹរក្បារ់ដែលបានត្មកល់ក្ទពយសមបត្តិ និងបាំណុលរនុងឆ្ន ាំ
ហិរញ្ញវត្ថុបនាេ ប់៖ 

រ. ឆាំណាត់្ថាន រ់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ  

្នាគារចាត់្ថាន រ់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុរបស់ែលួនអាស្ស័យធលើ ា្ំរូអាជី្វរមមសក្ាប់ក្្ប់ក្្ងក្ទពយ
សរមមហិរញ្ញវត្ថុទាាំងធនាឹះ និងថាធត្ើលរខែណឌ រិឆចសនាថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ្ឺ SPPI  
ធលើឆាំនួនទឹរក្បារ់ធែើមដែលធៅសល់។ ្នាគារធ្វើការវាយត្ថ្មល ា្ំរូអាជី្វរមមធោយដផែរធលើរតាត
ដែលអាឆសធងកត្បានែូឆជា៖ 

• ការអនុវត្តន៍ ា្ំរអូាជី្វរមម និងក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានធៅរនុង ា្ំរអូាជី្វរមមធនាឹះក្ត្ូវ
បានវាយត្ថ្មលនិងរាយការណ៍ធៅបុ្ាលិរក្្ប់ក្្ងសាំខាន់របស់្នាគារ 

• ហានិភ័យដែលជ្ឹះឥទធិពលែល់ែាំធណើ រការអាជី្វរមម (និងក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុដែលាន
ធៅរនុង ា្ំរូអាជី្វរមមធនាឹះ) និងជាពិធសសវ ិ្ ីដែលហានិភ័យក្ត្ូវបានក្្ប់ក្្ង។ 

• សាំណងែល់អងាភាពអាជី្វរមមមិនថាដផែរធលើត្ថ្មលសមស្សបថ្នក្ទពយដែលបានក្្ប់ក្្ង ឬ
លាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់តាមរិឆចសនាដែលបានក្បមូល 

• ភាពញឹរញាប់រ ាំពឹងទុរ ត្ថ្មលនិងធពលធវោថ្នការលរ់ 

រនុងការអនុវត្តធត្សត SPPI ្នាគារអនុវត្តការវនិិឆេ័យ និងពិចារណាធលើរតាត ពារ់ព័នធែូឆជា 
រូបិយប័ណណដែលក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុក្ត្ូវបានរាំណត់្រយៈធពល ដែលអក្តាការក្បារ់ក្ត្ូវបាន
រាំណត់្ក្ពឹត្តិការណ៍បនតដែលអាឆផ្លល ស់បតូរឆាំនួន និងធពលធវោថ្នលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់អានុភាព 
លរខណៈពិធសសលរខែណឌ ថ្នការបង់ក្បារ់ជាមុន និងការពនាធពលនិងលរខណៈពិធសស
ធផសងធទៀត្ដែលអាឆដរដក្បការពិចារណាសក្ាប់ត្ថ្មលធពលធវោថ្នក្បារ់។ 

ែ. ត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  

ធៅធពលដែលត្ថ្មលសមស្សបថ្នក្ទពយសរមម និងក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុក្ត្ូវបានរត់្ក្តាធៅរនុង  
ធសឆរតីដងលងការណ៍សតីពីស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ ឬបានបង្ហា ញធៅរនុងរាំណត់្ក្តាធៅរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុមិនអាឆទទួលបានពីទីផារសរមមធទ ទាាំងធនឹះក្ត្ូវបានរាំណត់្ធោយធក្បើបធឆចរធទស
វាយត្ថ្មលត្ថ្មលថ្ផេរនុងធោយធក្បើ ា្ំរវូាយត្ថ្មលទីផារដែលក្ត្ូវបានទទួលយរជាទូធៅ។ ធាតុ្ឆូល
ថ្នម៉ាូដែលទាាំងធនឹះ ក្ត្ូវបានយរធឆញពីទីផារដែលអាឆអធងកត្បានធៅធពលដែលអាឆធ្វើធៅ
បានប៉ាុដនតធៅធពលដែលមិនអាឆធ្វើធៅបាន ែាំណារ់កាលថ្នការវនិិឆេ័យក្ត្ូវបានទាមទាររនុងការ
បធងកើត្ត្ថ្មលសមស្សប។ 
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.6 ការវនិិឆេ័យនិងការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.6.1 ការវនិិឆេ័យ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

្. ភតិ្សនា 
្នាគាររាំណត់្រយៈធពលជួ្លជាលរខែណឌ ថ្នការជួ្ល ដែលមិនអាឆលុបធចាលបានរួមជាមួយ 
រយៈធពលណាមួយដែលក្្បែណត ប់ធោយជ្ធក្មើសធែើមបីពក្ងីររិឆចសនាជួ្ល ក្បសិនធបើាន
ធហតុ្ផលណាមួយក្ត្ូវអនុវត្តឬរយៈធពលណាមួយដែលក្្បែណដ ប់ធោយជ្ធក្មើសធែើមបីបញ្ច ប់
រិឆចសនាជួ្លក្បសិនធបើ វាសមធហតុ្ផលណាស់ដែលមិនក្ត្ូវអនុវត្ត។ 

ជ្ធក្មើសថ្នការបនត និងបញ្ច ប់ 
្នាគារានរិឆចសនាជួ្លជាធក្ឆើនដែលរមួានជ្ធក្មើសបនត និងបញ្ច ប់។ ្នាគារអនុវត្តការវនិិឆេ័យ
រនុងការវាយត្ថ្មលថាធត្ើវាានធហតុ្ផលសមរមយ ឬអត់្ធែើមបីអនុវត្តជ្ធក្មើសធែើមបីបនតឬបញ្ច ប់រិឆចសនា
ជួ្ល។ ធនាឹះ្ឺវាចាត់្ទុរថារតាត ពារ់ព័នធទាាំងអស់ែូឆជាការដរលាំអភតិ្សនានិងទីតាាំងដែលបធងកើត្
ជាការធលើរទឹរឆិត្តធសែារិឆចសក្ាប់វាធែើមបីអនុវត្តទាាំងការបនត ឬការបញ្ច ប់។ 

បនាេ ប់ពីកាលបរធិឆេទចាប់ធផតើម្នាគារបានរាំណត់្រយៈធពលជួ្លវញិ ក្បសិនធបើានក្ពឹត្តិការណ៍ ឬ
ការផ្លល ស់បតូរកាលៈធទសៈណាមួយដែលសថិត្រនុងការក្្ប់ក្្ងរបស់ែលួន និងប៉ាឹះពាល់ែល់សមត្ថភាព
រនុងការធ្វើលាំហាត់្ក្បាណឬមិនធក្បើជ្ធក្មើសរនុងការបនត ឬបញ្ច ប់។ 

ការបា៉ា ន់ក្បាណ IBR សក្ាប់បាំណុលភតិ្សនា 
្នាគារ មិនអាឆរាំណត់្បាននូវអក្តាការក្បារ់ដែលានធៅរនុងភតិ្សនាធែើយ ែូធឆនឹះធហើយ 
ក្រុមហ ុនធនឹះធក្បើក្បាស់ IBR ធែើមបីវាស់ដវងបាំណុលដែលអាឆជួ្លបាន។ IBR សក្ាប់បាំណុល 
ភតិ្សនា្ឺជាអក្តាការក្បារ់ដែលក្រុមក្ត្ូវបង់ ធែើមបីែចីរនុងរយៈធពលស្សធែៀងគាន ធហើយធោយាន
សុវត្ថិភាពក្បហារ់ក្បដហលមូលនិ្ិចាាំបាឆ់ ធែើមបីទទួលបានក្ទពយសរមមដែលានត្ាំថ្លធសមើនឹង
ក្ទពយសរមម ROU ធៅរនុងបរសិ្ថថ នធសែារិឆចស្សធែៀងគាន  ។ ្នាគារ បា៉ា ន់ក្បាណ IBR សក្ាប់
បាំណុលភតិ្សនាធោយធក្បើធាតុ្ឆូលដែលអាឆអធងកត្បាន (ធោយធយាងធៅធលើអក្តាគាម ន 
ហានិភ័យទូធៅ) ដែលក្ត្ូវបានដរត្ក្មូវធែើមបីពិចារណាធលើហានិភ័យឥណទានរបស់អងាភាព 
(ឧទាហរណ៍ ការផសពវផាយឥណទាន)។ 

2.6.2 ការបា៉ា ន់ក្បាណ 
រ. ការខាត្បង់ឥណទានធលើក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ  

ការ្ណនា ECL របស់្នាគារ្ឺជាលទធផលថ្ន ា្ំរូសមុ្ស្ថម ញជាមួយនឹងការសនមត្មូលោា ន
ទារ់ទងនឹងជ្ធក្មើសថ្នធាតុ្ឆូលអធងរនិងភាពអាស្ស័យគាន ធៅវញិធៅមរ។ ធាតុ្ផសាំថ្ន ា្ំរ ូ ECL 
ដែលក្ត្ូវបានធ្ពិចារណាការវនិិឆេ័យ្ណធនយយនិងការបា៉ា ន់ស្ថម នរួមាន៖ 

• ការដបងដឆរផលប័ក្ត្ដែល ា្ំរឬូវ ិ្ ីស្ថស្តសត ECL ក្ត្ូវបានធក្បើ 

• លរខណៈវនិិឆេ័យសក្ាប់ការវាយត្ាំថ្លក្បសិនធបើាន SICR ធហើយសាំវធិាន្នសក្ាប់
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុបាំណុល្ួរដត្ក្ត្ូវបានវាស់ដវងធលើមូលោា ន ECL មួយអាយុកាលនិង
ការវាយត្ថ្មល្ុណភាព  
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.6 ការវនិិឆេ័យនិងការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.6.2 ការបា៉ា ន់ក្បាណ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

រ. ការខាត្បង់ឥណទានធលើក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

• ការដបងដឆរក្ទពយសរមមបាំណុល ធៅធពល ECL ក្ត្ូវបានវាយត្ថ្មលជាសមូហភាពនិង 
មូលោា នបុ្ាលសក្ាប់អតិ្ងិជ្នសាំខាន់ៗែូឆបានរាំណត់្ធោយការក្្ប់ក្្ង្នាគារ 

• ការអភិវឌ្ឍ ា្ំរ ូECL រួមទាាំងរូបមនតធផសងៗគាន និងជ្ធក្មើសថ្នធាតុ្ឆូល 

• ការរាំណត់្សា្មរវាងធសណារយី៉ាូា៉ា ក្រូធសែារិឆចនិងធាតុ្ឆូលធសែារិឆចនិងផលប៉ាឹះពាល់
ធលើ PD EADs និង LGDs  

• ការធក្ជ្ើសធរ ើសធសណារយី៉ាូា៉ា ក្រូធសែារិឆចធឆ្ព ឹះធៅមុែ និងការបា៉ា ន់ស្ថម នអាំពីក្បូបាប ីលីធត្
របស់វាធែើមបីទាញយរធាតុ្ឆូលធសែារិឆចធៅរនុង ា្ំរ ូECL 

ែ.  ការទទួលស្ថា ល់ពនធពនាជាក្ទពយសរមម 

ពនធពនាជាក្ទពយសរមម ក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ឆាំធពាឹះរាល់ការខាត្បង់ពនធដែលមិនបានធក្បើក្បាស់
និងភាពែុសគាន បធណាត ឹះអាសននរនុងទាំហាំដែលអាឆនឹងទទួលបានក្បារ់ឆាំណញជាប់ពនធនាធពល
អនា្ត្ធបើធ្ៀបនឹងការខាត្បង់ដែលអាឆដបងដឆរបាន។ ការវនិិឆេ័យការក្្ប់ក្្ងានស្ថរៈ
សាំខាន់ក្ត្ូវបានរាំណត់្ ធែើមបីរាំណត់្ឆាំនួនថ្នពនធពនាជាក្ទពយសរមមដែលអាឆក្ត្ូវបានទទួល
ស្ថា ល់ធោយដផែរធលើធពលធវោ និងែាំណារ់កាលថ្នក្បារ់ឆាំណូលជាប់ពនធនាធពលអនា្ត្រមួ
ជាមួយនឹងយុទធស្ថស្តសតដផនការពនធនាធពលអនា្ត្។ 

្. អីុមដភមិនថ្នក្ទពយសរមមមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុ  

អីុមដភមិន ធរើត្ាន ធៅធពលដែលត្ថ្មលពិត្្ណធនយយរបស់ក្ទពយសរមមមួយ ឬឯរតាបធងកើត្
ស្ថឆ់ក្បារ់ានឆាំនួនធលើសពីត្ថ្មលដែលទទួលបាន ដែលវាជាត្ថ្មលែពស់ជាងរវាងត្ថ្មលទីផារ 
ែរធឆញឆាំណាយធែើមបីលរ់ និងត្ថ្មលដែលក្ត្ូវធក្បើក្បាស់។ ការ្ណនា ត្ថ្មលទីផារ ែរធឆញ
ឆាំណាយធែើមបីលរ់ ្ឺដផែរតាមទិននន័យ ដែលានពីការធែញថ្ងលលរ់រនុងក្បតិ្បត្តិការធបើរឆាំហរ
ថ្នក្បធភទក្ទពយសរមមស្សធែៀងៗគាន  ឬ តាមត្ថ្មលទីផារដែលអាឆអធងកត្បាន ធោយែរធឆញ
ឆាំណាយធរើនធែើងថ្នការលរ់ក្ទពយសរមមធនាឹះ។ ការ្ណនាត្ថ្មលធក្បើក្បាស់្ឺ ធយាងតាមវ ិ្ ី
អបបហារលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់។ ្នាគារធ្វើការបា៉ា ន់ក្បាណត្ថ្មលអីុមដភមិនធលើក្ទពយសរមមរាល់
ធពល ដែលានក្ពឹត្តិការណ៏ ឬបដក្មបក្មួលស្ថថ នភាព្ូសបញ្ញជ រ់ថា ត្ថ្មលពិត្្ណធនយយថ្ន 
ក្ទពយសរមមមួយមិនអាឆធស្ស្ថឆស្សង់វញិបាន។ រតាត ដែល្នាគារក្ត្ូវពិចារណាយា៉ាងលែិត្លែន់
ធលើអវីដែលអាឆជា្នលឹឹះរនុងការពិនិត្យធលើអីុមដភមិនរមួានែូឆខាងធក្កាម៖ 

(រ) ការបាំធពញមុែង្ហរមិនបានលែជាស្ថរវនត ដែលទារ់ទិននឹងលទធផលក្បតិ្បត្តិការដែលរ ាំពឹង
ទុរជាក្បវត្តិស្ថស្តសដ ឬលទធផលក្បតិ្បត្តិការជា្ធក្ាងនាធពលអនា្ត្; 
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.6 ការវនិិឆេ័យនិងការបា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.6.2 ការបា៉ា ន់ក្បាណ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

្. អីុមដភមិនថ្នក្ទពយសរមមមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ែ) បដក្មបក្មួលជាស្ថរវនត រនុងការធក្បើក្បាស់ក្ទពយសរមមដែលបានទិញ ឬ រនុងយុទធស្ថស្តសត
សក្ាប់មុែជ្ាំនួញទាាំងមូល; និង 

(្) ឧសាហរមមអវជិ្ជានជាស្ថរវនត ឬនិនាន ការធសែារិឆច។ 

 .  ការបា៉ា ន់ក្បាណអាយុកាលថ្នការធក្បើក្បាស់ក្ទពយនិងហត្ថូ បររណ៍ និងឆាំណាយរមមវ ិ្ ីរុាំពយូទ័រ 

្នាគារធ្វើការបា៉ា ន់ក្បាណអាយុកាលថ្នការធក្បើក្បាស់ក្ទពយ និងហត្ថូបររណ៍ និងឆាំណាយ 
រមមវ ិ្ ីរុាំពយូទ័ររបស់ែលួន។ ការបា៉ា ន់ក្បាណធនឹះ ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យជាធរឿយៗ ធែើមបីបញ្ញជ រ់ថា 
រយៈធពលថ្នការធ្វើរ ាំលស់ធលើក្ទពយរបិូយ និងរ ាំលស់ធលើក្ទពយអរបិូយ បានសមស្សបធៅនឹង 
លាំអានថ្នការរ ាំពឹងទុរថ្នអត្ថក្បធយាជ្ន៍ធសែារិឆចពីក្ទពយ និងហត្ថូបររណ៍ និងឆាំណាយរមមវ ិ្ ី
រុាំពយូទ័រ។ 

2.7 សតង់ោរបានធឆញផាយប៉ាុដនតមិនទាន់ានក្បសិទធភាព 

សតង់ោរនិងការដរដក្បងមី និងការបរស្ស្ថយដែលក្ត្ូវបានធឆញ ប៉ាុដនតមិនទាន់ានក្បសិទធភាពធៅ
ធែើយរហូត្ែល់កាលបរធិឆេទធឆញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់្នាគារក្ត្ូវបានបង្ហា ញខាងធក្កាម។ 
្នាគារានធឆត្នាទទួលយរសតង់ោរ និងការដរដក្ប និងការបរស្ស្ថយងមីក្បសិនធបើអាឆអនុវត្ត
បានធៅធពលានក្បសិទធិភាព។ 

IFRS 17៖ រិឆចសនាធានារា៉ា ប់រង 

ធៅដែឧសភា ឆ្ន ាំ2017 IASB បានធឆញរិឆចសនាធានារា៉ាប់រង IFRS 17 ដែលជាសតង់ោរ
្ណធនយយងមីសក្ាប់រិឆចសនាធានារា៉ា ប់រងរមួានការទទួលស្ថា ល់និងវាស់ដវងការបង្ហា ញ និងការ
បង្ហា ញ។ ធៅធពលានក្បសិទធិភាព IFRS 17 នឹងជ្ាំនួសរិឆចសនាធានារា៉ាប់រង IFRS 4 ដែលក្ត្ូវ
បានធឆញរនុងឆ្ន ាំ2005។ IFRS 17 អនុវត្តឆាំធពាឹះរិឆចសនាធានារា៉ាប់រងក្្ប់ក្បធភទ (ធពាល្ឺជី្វតិ្
អាយុជី្វតិ្ការធានារា៉ាប់រងធោយផ្លេ ល់និងធានារា៉ាប់រងធែើងវញិ) ធោយមិន្ិត្ពីក្បធភទអងាភាព។ 
បញ្ញា ទាាំងធនាឹះរ៏ែូឆជាការធានាជារ់ោរ់ និងឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលានលរខណៈពិធសស
ដែលអាឆឆូលរួមបាន។ ការធលើរដលងវសិ្ថលភាពជារ់ោរ់នឹងក្ត្ូវអនុវត្ត។ ធគាលបាំណងរមួថ្ន 
IFRS 17 ្ឺធែើមបីផតល់នូវ ា្ំរូ្ណធនយយសក្ាប់រិឆចសនាធានារា៉ាប់រងដែលានក្បធយាជ្ន៍ និង
ស្សបសក្ាប់អនរធានារា៉ាប់រង។ ផេុយធៅនឹងត្ក្មូវការធៅរនុង IFRS 4 ដែលភា្ធក្ឆើនពឹងដផែរធលើ
ធគាលការណ៍្ណធនយយរនុងស្សុរពីមុនរបស់ IFRS 17 ផតល់នូវ ា្ំរែ៏ូទូលាំទូោយសក្ាប់រិឆចសនា
ធានារា៉ាប់រងដែលក្្បែណត ប់ធលើទិែាភាព្ណធនយយពារ់ព័នធទាាំងអស់។ សនូលថ្ន IFRS 17 ្ឺជា 
ា្ំរទូូធៅបដនថមធោយ៖ 

- ការសក្មបែលួនជារ់ោរ់សក្ាប់រិឆចសនាដែលានលរខណៈពិធសសឆូលរមួធោយផ្លេ ល់ (វ ិ្ ី
្ិត្ត្ថ្មលអធងរ)
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2. ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.7 សតង់ោរបានធឆញផាយប៉ាុដនតមិនទាន់ានក្បសិទធភាព (ត្ពីទាំព័រមុន) 

IFRS 17៖ រិឆចសនាធានារា៉ា ប់រង (ត្ពីទាំព័រមុន) 

- វ ិ្ ីស្ថស្តសតស្ថមញ្ញ (វ ិ្ ីស្ថស្តសតថ្នការដបងដឆរបុពវោភ) ភា្ធក្ឆើនសក្ាប់រិឆចសនារយៈ
ធពលែលី។ 

IFRS 17 ានក្បសិទធភាពសក្ាប់រយៈធពលរាយការណ៍ចាប់ធផតើមធៅឬធក្កាយថ្ងៃទី1 ដែមររា  
ឆ្ន ាំ2021 ជាមួយនឹងតួ្ធលែធក្បៀបធ្ៀបដែលក្ត្ូវការ។ ការធសនើសុាំមុនធពលក្ត្ូវបានអនុញ្ញញ ត្ផតល់ឱ្យ
អងាភាពរ៏អនុវត្ត IFRS 9 និង IFRS 15 ធៅឬមុនកាលបរធិឆេទដែលក្ត្ូវអនុវត្ត IFRS 17 សតង់ោរធនឹះ
មិនអនុវត្តឆាំធពាឹះ្នាគារធទ។ 

វធិស្ថ្នរមមធលើ IFRS 3៖ និយមន័យថ្នអាជី្វរមម 

ធៅដែតុ្ោ ឆ្ន ាំ2018 IASB បានធឆញនូវការដរដក្បនិយមន័យថ្នអាជី្វរមមធៅរនុងបនសាំអាជី្វរមម 
IFRS 3 ធែើមបីជួ្យអងាភាពរនុងការរាំណត់្ថាធត្ើសរមមភាពនិងក្ទពយសមបត្តិដែលទទួលបាន្ឺជា
អាជី្វរមមឬអត់្។ ពួរធ្បញ្ញជ រ់ពីត្ក្មូវការអបបបរាសក្ាប់អាជី្វរមមែរការវាយត្ថ្មលថាធត្ើអនរ
ឆូលរមួទីផារានសមត្ថភាពរនុងការជ្ាំនួសធាតុ្ដែលបាត់្ឬបដនថមការដណនាាំ ធែើមបីជួ្យអងាភាព
វាយត្ថ្មល ថាធត្ើែាំធណើ រការដែលទទួលបានានស្ថរៈសាំខាន់បក្ងួមនិយមន័យថ្នអាជី្វរមម និង 
លទធផលនិងដណនាាំ ការធ្វើធត្សតការធផ្លត ត្អារមមណ៍ត្ថ្មលសមស្សប។ ឧទាហរណ៍ងមីក្ត្ូវបានផតល់
ជាមួយការដរដក្ប។ 

ចាប់តាាំងពីការធ្វើវធិស្ថ្នរមមអនុវត្តធៅអនា្ត្ ឬក្បតិ្បត្តិការធផសងធទៀត្ដែលធរើត្ធែើងធៅ ឬ
បនាេ ប់ពីកាលបរធិឆេទថ្នការោរ់ពារយធលើរែាំបូង្នាគារនឹងមិនរងផលប៉ាឹះពាល់ពីការធ្វើវធិស្ថ្នរមម
ទាាំងធនឹះធៅកាលបរធិឆេទផ្លល ស់បតូរធទ។ 

ការធ្វើវធិស្ថ្នរមមធលើ IFRS 1 និង IAS 8៖ និយមន័យថ្នភាពជាស្ថរវនត 

ធៅដែតុ្ោឆ្ន ាំ 2018 IASB បានធឆញការធ្វើវធិស្ថ្នរមមធលើរបាយការណ៍ IFRS 1 ថ្នធគាល
នធយាបាយហិរញ្ញវត្ថុនិងធគាលនធយាបាយ្ណធនយយ IAS 8 ការផ្លល ស់បតូរការបា៉ា ន់ក្បាណ
្ណធនយយនិងរាំហុសរនុងការត្ាំរមឹនិយមន័យថ្នភាពជាស្ថរវនត ធៅទូទាាំងបទោា ននិងធែើមបីបញ្ញជ រ់
ពីទិែាភាពជារ់ោរ់ថ្ននិយមន័យ។ និយមន័យងមីដឆងថា“ ពត៌្ាន្ឺជាឯរស្ថរក្បសិនធបើលុប
ធចាលបាំភាន់ ឬធ្វើឱ្យងងឹត្វាអាឆក្ត្ូវបានរ ាំពឹងថានឹងានឥទធិពលធលើការសធក្មឆឆិត្ត ដែលអនរធក្បើ
ក្បាស់សាំខាន់ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធគាលបាំណងទូធៅដផែរធលើមូលោា ន ថ្នរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងធនាឹះដែលផតល់ពត៌្ានហិរញ្ញវត្ថុអាំពីរបាយការណ៍ជារ់ោរ់ អងាភាព។ 

ការធ្វើវធិស្ថ្នរមមធលើនិយមន័យថ្នភាពជាស្ថរវនតមិនក្ត្ូវបានធ្រ ាំពឹងថានឹងានផលប៉ាឹះពាល់ ្ួរ
ឱ្យរត់្សាា ល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់្នាគារ។ 
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3. ស្ថច់ក្បារ់រន ងថ្  
ស្ថឆ់ក្បារ់រនុងថ្ែតាមរូបិយប័ណណានែូឆខាងធក្កាម៖ 

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ 73,120,272  295,771,500  56,635,699  230,790,474  
ដែមរធរៀល 36,914,623  149,319,650  27,392,071  111,622,689  
ថ្ងបាត្ 2,297,849  9,294,799  1,222,650  4,982,299  
ធយ៉ានជ្ប៉ាុន 72,754  294,290  40,122  163,497  
ធផ្លន 13,512  54,656  1,516  6,178  
អឺរ ៉ាូ 12,318  49,826  3,586  14,613  
យ៉ាន់ឆិន 11,564  46,776  153  623  
ែុោល រអូស្តស្ថត ល ី 6,066  24,537  380  1,549  
ែុោល រសិងាបុរ ី 736  2,978  723  2,946  

  112,449,694  454,859,012  85,296,900 347,584,868 

សក្ាប់ធគាលបាំណងរបាយការណ៍លាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់ ស្ថឆ់ក្បារ់ និងស្ថឆ់ក្បារ់សមមូលរមួាន៖ 
 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.4) 

ស្ថឆ់ក្បារ់រនុងថ្ែ 112,449,694  454,859,012  85,296,900 347,584,868 
្ណនីឆរនត 

ធៅ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា  
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 4) 196,014,234  792,877,576 28,658,987 116,785,372 
ជាមួយ្នាគារធផសងៗ  
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 5)  14,514,784  58,712,301 15,824,699 64,485,648 

  322,978,712 1,306,448,889 129,780,586 528,855,888 
 
 

4. សមត លយជាមួយធនាគារជាតិថ្នរមព ជា  

សមតុ្លយជាមួយ្នាគារជាតិ្ រមួាន៖ 

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

្ណនីឆរនដ   196,014,234  792,877,576 28,658,987 116,785,372 
ក្បារ់បធញ្ញើរយៈធពលែលី (i)  30,700,000  124,181,500 31,533,191 128,497,753 
ក្បារ់ត្មកល់ធានាធលើធែើមទុន (ii)   19,300,000  78,068,500 15,000,000 61,125,000 
ក្បារ់បក្មងុកាត្ពវរិឆច (iii)   101,751,236  411,583,750 137,926,687 562,051,250 

  347,765,470 1,406,711,326 213,118,865 868,459,375 
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4. សមត លយជាមួយធនាគារជាតិថ្នរមព ជា (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(i) ក្បារ់បធញ្ញើរយៈធពលែលី 

ក្បារ់បធញ្ញើរយៈធពលែលី ដែលានកាលរាំណត់្ពី 6 ដែធៅ 12 ដែទទួលបានការក្បារ់ក្បចាាំឆ្ន ាំ
ចាប់ពី 0.13% ធៅ 0.14% និងពី 0.16% ធៅ 0.31% (2019:ចាប់ពី 0.90% ធៅ 0.95% និងពី 
1.11% ធៅ 1.25% រនុងមួយឆ្ន ាំ) ធរៀងគាន ។ 

(ii) ក្បារ់ត្មកល់ធានាធលើធែើមទុន 

ធយាងតាមក្បកាសរបស់្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា ធលែ ្7-01-136 ឆុឹះថ្ងៃទី15 ដែតុ្ោ ឆ្ន ាំ2001 
ក្្ប់្នាគារក្ត្ូវបានត្ក្មូវឲ្យត្មកល់ក្បារ់ឆាំនួន10% ថ្នធែើមទុនឆុឹះបញ្ជ ីធៅ្នាគារជាតិ្ ថ្ន 
រមពុជា។ ក្បារ់ត្មកល់ធនឹះ ្ឺមិនអាឆធក្បើក្បាស់រនុងក្បតិ្បត្ដិការក្បចាាំថ្ងៃរបស់្នាគារបានធែើយ 
ប៉ាុដនដ្នាគារអាឆែរយរវញិបាន ធៅធពលដែល្នាគារសធក្មឆឆិត្ដឈ្ប់ធ្វើអាជី្វរមមធៅរនុង
ក្ពឹះរាជាណាឆក្ររមពុជា។ 

(iii) ក្បារ់បក្មុងកាត្ពវរិឆច 

តាមក្បកាសរបស់្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា ធលែ ្7-020-230 ឆុឹះ ថ្ងៃទី18 ដែមីនា ឆ្ន ាំ2020 
្នាគារ ត្ក្មូវឲ្យររាឆាំនួនទឹរក្បារ់បក្មុងកាត្ពវរិឆចធៅ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា រនុងទក្មង់ជា
ក្បារ់បធញ្ញើកាត្ពវរិឆច ្ណនាតាមអក្តា 7% ថ្នក្បារ់បធញ្ញើអតិ្ងិជ្ន និង ក្បារ់រមចីជា  
របិូយប័ណណធរៀល និងរបិូយប័ណណធផសងៗ(2019: 8% និង 12.5% ជារបិូយវត្ថុធរៀល និងែុោល រ 
អាធមររិធរៀងគាន ។ 

ធៅរនុងការយិបរឆិេទធនឹះ ឆាំណូលការក្បារ់ពីសមតុ្លយជាមួយ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា ានឆាំនួន 
196,286 ែុោល រអាធមររិ ឬ 800,258 ពាន់ធរៀល (2019: 1,469 ែុោល រអាធមររិ ឬ 5,592 ពាន់ធរៀល) 
រាំណត់្សាា ល់ធលែ 20។ 

 
 

5. សមត លយជាមួយធនាគារដផេងៗ 

សមតុ្លយជាមួយ្នាគារធផសងៗរមួាន៖ 

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

្ណនីឆរនដ 14,445,740  58,433,018   15,765,599   64,244,816  
្ណនីសនសាំ 69,044  279,283   59,100   240,832  

សមតុ្លយែុល្នាគារធៅ
្នាគារធផសងៗ 14,514,784  58,712,301  15,824,699  64,485,648  
សាំវធិាន្នធលើECLs )7,598(  )30,734(  (6,160) (25,102) 

សុទធ 14,507,186  58,681,567  15,818,539  64,460,546  
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5. សមត លយជាមួយធនាគារដផេងៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(រ) ការក្បារ់ 

ធៅឆ្ន ាំ2020 ្ណនីសនសាំទទួលបានការក្បារ់ក្បចាាំឆ្ន ាំ 0.50% -1.25% (2019៖ 0.20% -1.50%) 
ឆាំដណរ្ណនីឆរនតទទួលបានការក្បារ់ 0.75% (2019៖ 1.50%)។ 

រនុងការយិបរឆិេទធនឹះ ឆាំណូលការក្បារ់ពីសមតុ្លយជាមួយ្នាគារធផសងៗ ានឆាំនួន 3,335 ែុោល រ 
អាធមររិ ឬ 13,597  ពាន់ធរៀល (2019: 134,583 ែុោល រអាធមររិ ឬ 545,330ពាន់ធរៀល) រាំណត់្សាា ល់
ធលែ 20។ 

(ែ) បដក្មបក្មួលថ្នសាំវធិាន្នធលើECLs  
 2020 2019 

 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

សមតុ្លយធៅថ្ងៃទី1ដែមររា 6,160  25,102 31,847  127,961  
សាំវធិាន្នបដនថម ឬការរត់្ក្តាប្ញ្ញច ស់ 1,438  5,863  (25,687) (104,084) 
លធមែៀងអក្តាការក្បារ់ -  (231) - 1,225 

សមតុ្លយធៅថ្ងៃទី31 ដែ្នូ 7,598  30,734  6,160  25,102 
 
 

6. ឥណទានដៅអតិថិជន 

ព័ត៌្ានលាំអិត្អាំពីឥណទានធៅអតិ្ងិជ្នានែូឆខាងធក្កាម៖ 
 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ការធ្វើជ្ាំនួញលរ់រាយ 726,894,490  2,940,288,212  522,813,453 2,130,464,821  
ផ្លេ ល់ែលួន 406,385,390  1,643,828,903  452,662,153  1,844,598,273  
រសិរមម 233,527,928  944,620,469  194,275,204  791,671,456  
អាជី្វរមមជ្ាំនួញ 130,271,518  526,948,290  72,821,259  296,746,630  
ធ្ហោា ន 43,641,595  176,530,252  33,646,762  137,110,555  
សក្ាប់បុ្ាលរិ 20,734,146  83,869,621  20,895,492  85,149,130  
វបិារូបន៏ 8,924,133  36,098,118  6,161,885  25,109,681  
កាត្ 488,798  1,977,188  452,477  1,843,844  
សវ័យក្បវត្តិរមម 61,743  249,750  151,419  617,032  

 1,570,929,741  6,354,410,803  1,303,880,104  5,313,311,422  
ការក្បារ់ដែលនឹងក្ត្ូវទទួល 14,044,501  56,810,007  11,441,863  46,625,594  

 1,584,974,242  6,411,220,810  1,315,321,967  5,359,937,016  
សាំវធិាន្នធលើការខាត្បង់ឥណទានរ ាំពឹងទុរ )21,269,711(  )86,035,982(  (10,483,213)  (42,719,093) 
ថ្ងលធសវាឥណទានមិនទាន់រ ាំលស់  (12,130,352) (49,067,274) (11,833,731) (48,222,454) 

សុទធ 1,551,574,179  6,276,117,554  1,293,005,023 5,268,995,469 
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6. ឥណទានដៅអតិថិជន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ការវភិា្បដនថមធលើឥណទានធៅអតិ្ងិជ្នឆាំធពាឹះអតិ្ងិជ្នានែូឆខាងធក្កាម៖ 

(i) បដក្មបក្មួលថ្នសាំវធិាន្នធលើECLs 
 2020 
 ែាំណារ់កាលទី1 ែាំណារ់កាលទី2 ែាំណារ់កាលទី3 សរុប 
 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

សមតុ្លយនាធែើមការយិបរធិឆេទថ្ងៃទី1 ដែមររា 2,131,635  560,760  7,790,818  10,483,213  

ក្ទពយសរមមងមី  2,081,635  1,229,772      1,157,530    4,468,937 
ការទូទាត់្និងក្ទពយសរមមដែលឈ្ប់ទទួល
ស្ថា ល់ (489,759) (57,555) 546,298  (1,015) 
ផលប៉ាឹះពាល់ខាត្ឥណទានរាំពឹងទុរធៅធពល
ដែលធផេរតាមែាំណារ់កាល 

                                                  
-    3,760,567  7,363,786  11,124,353  

ធផេរធៅ ែាំណារ់កាលទី 1 48,865  (6,586) (42,278) - 
ធផេរធៅ ែាំណារ់កាលទី 2 (60,142) 82,282  (22,140) - 
ធផេរធៅ ែាំណារ់កាលទី 3 (115,875) (512,160) 628,035  - 

ឆាំនួនទឹរក្បារ់ដែលក្ត្វូបានទទួលស្ថា ល់ធៅ
រនុងក្បារ់ឆាំធណញឬខាត្បង់រនុងឆ្ន ាំ 1,464,723  4,496,320  9,631,231  15,592,274  

ឥណទានលុបធចាល - - (4,805,776) (4,805,776) 

សមតុ្លយ ថ្ងៃ31ដែ្នូ 3,596,358  5,057,080  12,616,273  21,269,711 

សមមូលពាន់ធរៀល 14,547,269  20,455,889  51,032,824  86,035,982  

 (i) បដក្មបក្មួលថ្នសាំវធិាន្នធលើECLs 

 2019 
 ែាំណារ់កាលទី1 ែាំណារ់កាលទី2 ែាំណារ់កាលទី3 សរុប 
 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

សមតុ្លយនាធែើមការយិបរធិឆេទថ្ងៃទី1 ដែមររា 1,163,833  56,571  5,823,935 7,044,337 

ក្ទពយសរមមងមី  1,440,700  45,962 147,599    1,634,261 
ការទូទាត់្និងក្ទពយអរមមដែលឈ្ប់ទទួល
ស្ថា ល់ (815,854) 423,950  79,262  (312,642) 
ផលប៉ាឹះពាល់ខាត្ឥណទានរាំពឹងទុរធៅធពល
ដែលធផេរតាមែាំណារ់កាល 384,136  128,554  3,556,382  4,069,072  
ធផេរធៅ ែាំណារ់កាលទី 1 45,976  (991) (44,985) - 
ធផេរធៅ ែាំណារ់កាលទី 2 (14,091) 19,333  (5,242) - 
ធផេរធៅ ែាំណារ់កាលទី 3 (73,063) (112,619) 185,682  - 

ឆាំនួនទឹរក្បារ់ដែលក្ត្វូបានទទួលស្ថា ល់ធៅ
រនុងក្បារ់ឆាំធណញឬខាត្បង់រនុងឆ្ន ាំ 967,804  504,189  3,918,698  5,390,691 

ឥណទានលុបធចាល -  - (1,951,815) (1,951,815) 

សមតុ្លយ ថ្ងៃ31 ដែ្នូ 2,131,635  560,760  7,790,818  10,483,213  

សមមូលពាន់ធរៀល 8,686,413  2,285,097  31,747,583  42,719,093  
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6. ឥណទានដៅអតិថិជន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ii) តាមវស័ិយឧសាហរមម 

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

(រាំណត់្សាា ល ់
ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ពាណិជ្ជរមម - លរ់ែុាំ និងរាយ 418,368,524  1,692,300,680  443,925,500  1,808,996,413  
ការផតល់ឥណទានផ្លេ ល់ែលួន 399,216,926  1,614,832,466  295,501,938  1,204,170,397  
ធសវារមម 286,535,551  1,159,036,304  257,860,374  1,050,781,024  
រសិរមម 244,784,318  990,152,566  248,185,782  1,011,357,062  
ដផនរសាំណង់ និងអឆលក្ទពយ 157,545,301  637,270,743  49,514,306  201,770,797  
បធញ្ញើបញ្ញច ាំ 55,989,306  226,476,743  -    -    
ស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុ 20,107,385  81,334,372  20,333,012  82,857,024  
ធផសងៗ 2,426,931  9,816,936  1,055  4,299  

សរបុ 1,584,974,242  6,411,220,810  1,315,321,967  5,359,937,016  

 (iii) តាមកាលអវស្ថន 

ធយាងធលើរាំណត់្សាំគាល់ 28 សតីពីព័ត៌្ានតាមកាលរាំណត់្របស់ក្ទពយសរមម និងក្ទពយអរមម។ 

(iv) តាមនិវាសនភាព សមព័នធញាតិ្ ហានិភ័យ និងអក្តាការក្បារ់៖ 

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

និវាសនភាព     
និវាសនជ្ន 1,584,974,242  6,411,220,810   1,315,321,967   5,359,937,016  
អនិវាសនជ្ន - -  -     -    

 1,584,974,242  6,411,220,810   1,315,321,967   5,359,937,016  

ទាំនារ់ទាំនង     
ភា្ីពារ់ព័នធ 3,016,627  12,202,256   2,388,280   9,732,241  
ភា្ីមិនពារ់ព័នធ 1,581,957,615  6,399,018,554   1,312,933,687   5,350,204,775  

 1,584,974,242  6,411,220,810   1,315,321,967   5,359,937,016  
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6. ឥណទានដៅអតិថិជន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(iv) តាមនិវាសនភាព សមព័នធញាតិ្ ហានិភ័យ និងអក្តាការក្បារ់៖ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ហានិភ័យ     
ា្ំ -    -    -    -    

មិន ា្ំ 1,584,974,242  6,411,220,810  1,315,321,967  5,359,937,016  

 1,584,974,242  6,411,220,810  1,315,321,967  5,359,937,016  

អក្តាការក្បារ់ក្បចាាំឆ្ន ាំ 
 2020 2019 

អតិ្ងិជ្នខាងធក្ៅ 8.00% - 36.00% 8.0% - 36.0% 
ឥណទានសក្ាប់បុ្ាលិរ 6.50% 6.50% 

រនុងការយិបរឆិេទធនឹះ ឆាំណូលការក្បារ់ពីសមតុ្លយជាមួយ្នាគារជាតិ្ធផសងៗ ានឆាំនួន 
202,886,967 ែុោល រអាធមររិ ឬ 827,170,164 ពាន់ធរៀល (2019: 166,829,205 ែុោល រអាធមររិ 
ឬ 675,991,939ពាន់ធរៀល) រាំណត់្សាា ល់ធលែ 20។ 

(v) ែាំណារ់កាលសាំណុាំ ឥណទាន រមួបញ្ចូ លទាាំងការក្បារ់ក្ត្ូវទទួលសុទធ 
 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែាំណារ់កាលទី 1 1,533,822,301  6,204,311,208   1,294,693,938   5,275,877,797  
ែាំណារ់កាលទី 2 24,881,937  100,647,435   4,438,019   18,084,927  
ែាំណារ់កាលទី 3 26,270,004  106,262,167   16,190,010   65,974,292  

 1,584,974,242  6,411,220,810   1,315,321,967   5,359,937,016  
 
 

7.  ក្ទពយសរមមដផេងៗ 
 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល អាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល  ែុោល អាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល  

  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.4)  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.4) 

ការទូទាត់្ជាមុន 20,438,516  82,673,797  12,798,700  52,154,703  

វនិិធយា្ធផសងៗ 50,000  202,250  50,000  203,750  
ការក្បារ់ដែលនឹងក្ត្ូវទទួលបាន 28,767  116,363  173,988  709,001  

 20,517,283  82,992,410  13,022,688 53,067,454 
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8.  ក្ទពយ និងហតាូបររណ៍  

ព័ត៌្ានលមែិត្របស់ក្ទពយ និងហត្ថូបររណ៍ ានែូឆខាងធក្កាម៖ 

 

ធក្្ឿងសង្ហា រមឹ
ការយិាល័យ 

និងហត្ថូបររណ៍ រុាំពយូទ័រ យានយនដ 
ការជួ្សជុ្ល  

ដរលមែ 
សាំណង់ 

រាំពុងែាំធណើ រការ សរុប 
 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

       
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ត្ថ្មលធែើម        
នាថ្ងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន ាំ2020 6,909,135  16,383,472  7,909,280  2,016,757  563,952  33,782,596  136,650,601  
ការទិញបដនថម 1,730,323  2,258,126  681,447  297,114  1,901,516  6,868,526  28,002,981 
ការលរ់ (356,999) (72,914) (258,315) (15,399) - (703,627) (2,868,687) 
ការលុបធចាល (240,837) (19,750) - (1,673) - (262,260) (1,060,842) 

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 8,041,622  18,548,934  8,332,412  2,296,799  2,465,468  39,685,235  160,724,053 

ែររ ាំលស់បងារ        
នាថ្ងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន ាំ2020 4,514,482  7,208,714  6,129,129  1,142,429  - 18,994,754  76,833,780  
រ ាំលសធ់ៅរនុងឆ្ន ាំ 823,098  2,024,265  997,328  323,046  - 4,167,737  16,991,864  
ការលរ់ (312,656) (68,487) (204,083) (14,402) - (599,628) (2,444,683) 
ការលុបធចាល (217,947) (17,090) - (416) - (235,453) (959,942) 

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 4,806,977  9,147,402  6,922,374  1,450,657  - 22,327,410  90,421,019 

ការដរត្ក្មូវថ្នភាពលធមែៀង       (90,632) 

ត្ថ្មលធយាងសុទធ  
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 3,234,645  9,401,532  1,410,038  846,142  2,465,468  17,357,825  70,212,402  



ធនាគារ ស្ថា បនា ភីអិលស  ី 
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8. ក្ទពយ និងហតាូបររណ៍ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

 

ធក្្ឿងសង្ហា រមឹ
ការយិាល័យ 

និងហត្ថូបររណ៍ រុាំពយូទ័រ យានយនដ 
ការជួ្សជុ្ល  

ដរលមែ 
សាំណង់ 

រាំពុងែាំធណើ រការ សរុប 
 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

       
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ត្ថ្មលធែើម        
នាថ្ងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន ាំ2019 5,443,658 10,510,928 7,678,050 1,597,029 634,954 25,864,619 103,924,039 
ការទិញបដនថម 1,411,869 5,698,938 262,280 364,503 436,182 8,173,772 33,120,124 
ការធផេរ 98,117 329,384 - 79,683 (507,184) - - 
ការលរ់ (1,743) (63,954) (31,050) -    - (96,747) (392,019) 
ការលុបធចាល (42,766) (91,824) - (24,458) - (159,048) (644,462) 

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019 6,909,135 16,383,472 7,909,280 2,016,757 563,952 33,782,596 136,007,682 

ែររ ាំលស់បងារ        
នាថ្ងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន ាំ2019 3,927,333 6,001,516 5,235,288 903,180 - 16,067,318 64,883,496 
រ ាំលសធ់ៅរនុងឆ្ន ាំ 626,007 1,359,053 921,420 260,680 - 3,167,160 12,833,332 
ការលរ់ - (62,885) (27,579) - - (90,464) (366,560) 
ការលុបធចាល (38,858) (88,970) - (21,431) - (149,259) (604,797) 

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019 4,514,482 7,208,714 6,129,129 1,142,429 - 18,994,755 76,745,471 

ការដរត្ក្មូវថ្នភាពលធមែៀង - - - - - - 998,241 

ត្ថ្មលធយាងសុទធ  
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019 2,394,653 9,174,758 1,780,151 874,328 563,952 14,787,841 60,260,452 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភីអិលស  ី 
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9. សទិធរន ងការដក្បើក្បាសក់្ទពយសរមម 

្នាគារបានជួ្លទីស្ថន រ់ការរណាត ល ការយិាល័យរណាត លនិងស្ថខា និងទីតាាំងោរ់ា៉ា សីុន ATM។ 
ព័ត៌្ានអាំពីរិឆចសនាជួ្លដែល្នាគារជាអនរជួ្លក្ត្ូវបានបង្ហា ញែូឆខាងធក្កាម៖ 

 ការយិាល័យ ទីតាាំងATM សរុប 

 

ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ត្ថ្មលធែើម     
នាថ្ងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន ាំ2020 23,897,921 700,881  24,598,802  99,344,069  
ការទិញបដនថម 6,537,755  500,316  7,038,071  28,468,997  
ហួសកាលរាំណត់្ធៅរនុងឆ្ន ាំ (3,426,788) (185,507) (3,612,295) (14,611,733) 

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 27,008,888  1,015,690  28,024,578  113,201,333  

ែររ ាំលស់បងារ   
នាថ្ងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន ាំ2020 10,986,380  297,297  11,283,678  45,601,256  
រ ាំលស់បងារធៅរនុងឆ្ន ាំ2020 3,402,406  319,012  3,721,418  15,172,221 
ហួសកាលរាំណត់្ធៅរនុងឆ្ន ាំ (3,426,788) (185,507) (3,612,295) (14,611,733) 

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 10,961,998  430,802  11,392,801  46,161,744  

ការដរត្ក្មូវថ្នភាពលធមែៀង    235,951 

ត្ថ្មលធយាងសុទធ     

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 16,046,890  584,888  16,631,777  67,275,538  
 

 ការយិាល័យ ទីតាាំងATM សរុប 

 

ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ត្ថ្មលធែើម     
នាថ្ងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន ាំ2019 21,962,983 489,987 22,452,970 90,599,804 
ការទិញបដនថម 3,193,657 288,596 3,482,253 14,190,181 
ហួសកាលរាំណត់្ធៅរនុងឆ្ន ាំ (1,258,719) (77,702) (1,336,421) (5,445,916) 

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019 23,897,921 700,881 24,598,802 99,344,069 

ែររ ាំលស់បងារ   
នាថ្ងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន ាំ2019 8,928,576 168,399 9,096,975 36,771,474 
រ ាំលស់បងារធៅរនុងឆ្ន ាំ2019 3,316,523 206,600 3,523,123 14,275,694 
ហួសកាលរាំណត់្ធៅរនុងឆ្ន ាំ (1,258,719) (77,702) (1,336,420) (5,445,912) 

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019 10,986,380 297,297 11,283,678 45,601,256 

ការដរត្ក្មូវថ្នភាពលធមែៀង - - - 516,317 

ត្ថ្មលធយាងសុទធ     

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019 12,911,541 403,584 13,315,124 54,259,130 
  



ធនាគារ ស្ថា បនា ភីអិលស  ី 
 

រំណត់សមាគ លដ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា  (ត្ពីទាំព័រមុន)  
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសក្ាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  

60 

 
 

10. សហូវដវរ 

 បដក្មបក្មួលរមមវ ិ្ ីរុាំពយូទ័ររបស់ ្នាគារានែូឆខាងធក្កាម៖ 

  2020 2019 

 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ត្ថ្មលធែើម     
នាថ្ងៃទី1 ដែមររា 6,721,483  27,062,605  5,612,980 22,570,951 
ការទិញបដនថម 926,248  3,776,313  667,803 2,705,938 
ការធផេរ - - 441,348 1,788,342 
ការលុបធចាល - - (648) (2,626) 

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ 7,647,731  30,838,918  6,721,483 27,062,605 

រ ាំលស់បងារ     
នាថ្ងៃទី1 ដែមររា 4,351,645  17,495,710  4,149,294 16,675,784 
រ ាំលស ់ 286,444  1,167,832  202,963 822,406 
លធមែៀងពីអក្តាបតូរក្បារ់ - - (612) (2,480) 

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ 4,638,089  18,663,542 4,351,645 17,495,710 

ការដរត្ក្មូវថ្នភាពលធមែៀង - (1,374) - 90,195 

ត្ថ្មលធយាងសុទធ     

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ 3,009,642  12,174,002  2,369,838 9,657,090 
 
 

11. មូលធន ណិជជរមម   

មូល្នពាណិជ្ជរមមធនឹះទារ់ទងធៅនឹងការឆាំណាយ ដែលធលើសពីធលើត្ថ្មលសមស្សបថ្នក្ទពយ
សរមមសុទធពីការបញ្ចូ លគាន ស្សបឆាប់រវាង្នាគារ MJB និងស្ថថ បនាលីមីត្្ីត្ធៅថ្ងៃទី1 ដែធមស្ថ 
ឆ្ន ាំ2016 និងពីការទិញភា្ហ ុនែាំបូងរបស់ស្ថថ បនាលីមីត្្ីត្ធៅថ្ងៃទី17 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2012។ 
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12. ក្បារ់បដញ្ញ ើពីអតិថិជន និងក្គ្ឹោះស្ថា នហរិញ្ញវតា ដផេងៗ 

ក្បារ់បធញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ននិងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុធផសងធទៀត្ក្ត្ូវបានវភិា្ែូឆខាងធក្កាម៖ 

(រ). ក្បធភទអតិ្ងិជ្ន 

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

្ណនីឆរនត 
បុ្ាល 14,033,639  56,766,070  3,626,680 14,778,721 
ក្រុមហ នុ 26,342,796  106,556,610  14,314,927 58,333,328 
វទិាស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុធផសងៗ 31,509,069  127,454,184  15,411,153 62,800,448 
រោា ភិបាល 942,003  3,810,402  - - 

្ណនីសនសាំ 
បុ្ាល 186,358,090  753,818,474  112,645,704 459,031,244 
ក្រុមហ នុ 40,617,964  164,299,664  25,036,536 102,023,884 
វទិាស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុធផសងៗ 12,050,858  48,745,721  8,159,035 33,248,068 

ក្បារ់បធញ្ញើានកាលរាំណត់្ 
បុ្ាល 770,471,762  3,116,558,277  630,208,345 2,568,099,006 
ក្រុមហ នុ 141,801,472  573,586,954  108,046,266 440,288,534 
វទិាស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុធផសងៗ 58,045,328  234,793,352  29,962,576 122,097,497 

 1,282,172,981 5,186,389,708 947,411,222 3,860,700,730 

(ែ). តាមនិវាសនភាព 
 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 

ដុល្លា រអាមេរកិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 
និវាសនជន 1,206,707,988  4,881,133,811  874,440,733 3,563,345,987 
េិនមេននិវាសនជន 75,464,993  305,255,897  72,970,489 297,354,743 

 1,282,172,981  5,186,389,708  947,411,222 3,860,700,730 
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12. ក្បារ់បដញ្ញ ើពីអតិថិជន និងក្គ្ឹោះស្ថា នហរិញ្ញវតា ដផេងៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(្). ក្បធភទរបិូយប័ណណ 

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ក្បារ់ែុោល រអាធមររិ 1,098,260,590  4,442,464,087  829,734,576 3,381,168,396 
ក្បារ់ធរៀលដែមរ 150,956,456  610,618,865  86,196,556 351,250,966 
ក្បារ់ធយ៉ានជ្ប៉ាុន 30,829,776  124,706,444  28,548,702 116,335,961 
ក្បារ់បាត្ថ្ង 2,125,655  8,598,274  2,930,928 11,943,532 
ក្បារ់អឺរ ៉ា ូ 493  1,994  450  1,834  
ក្បារ់ែុោល រអាធមររិ 11  44  10  41  

 1,282,172,981  5,186,389,708  947,411,222 3,860,700,730 

( ).តាមទាំនារ់ទាំនង 

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ពារ់ព័នធ 67,661,519  273,690,844  184,009 749,837 
មិនពារ់ព័នធ 1,214,511,462  4,912,698,864  947,227,213 3,859,950,893 

 1,282,172,981  5,186,389,708  947,411,222 3,860,700,730 

(ង). តាមកាលរាំណត់្ 

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

រនុងរយៈធពល 1 ដែ 311,854,419  1,261,451,125  196,598,977 801,140,832 
ឆធនាល ឹះពី 1 ដែធៅ 3 ដែ 21,607,084  87,400,655  29,548,924 120,411,865 
ធក្ឆើនជាង 3 ដែ 948,711,478  3,837,537,928  721,263,321 2,939,148,033 

 1,282,172,981  5,186,389,708  947,411,222 3,860,700,730 
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12. ក្បារ់បដញ្ញ ើពីអតិថិជន និងក្គ្ឹោះស្ថា នហរិញ្ញវតា ដផេងៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ឆ). ធោយអក្តាការក្បារ់ក្បចាាំឆ្ន ាំ 
 2020 2019 

្នាគារ និងក្្ឹឹះស្ថថ ន ហិរញ្ញវត្ថុ
ក្បារ់បធញ្ញើានកាលរាំណត់្ 1.00% - 1.50% 1.00% - 1.50% 

បុ្ាល 
ក្បារ់បធញ្ញើសនសាំ 0.25% - 2.50% 0.50% - 1.00% 
ក្បារ់បធញ្ញើឆរនតPlus 0.75% - 1.25% - 
ក្បារ់បធញ្ញើានកាលរាំណត់្ 0.75% - 7.50% 1.00% - 8.00% 

ក្រុមហ នុ 
ក្បារ់បធញ្ញើសនសាំ 0.25% - 0.75% 0.50% - 1.00% 
ក្បារ់បធញ្ញើឆរនតPlus 0. 50% - 1.25% - 
ក្បារ់បធញ្ញើានកាលរាំណត់្ 0.75% - 7.50% 1.00% - 8.00% 

រនុងការយិបរឆិេទធនឹះ ឆាំណាយការក្បារ់ធៅធលើក្បារ់បធញ្ញើ ានឆាំនួន 49,646,278 ែុោល រអាធមររិ ឬ 
202,407,875 ពាន់ធរៀល (2019: 41,137,355 ែុោល រអាធមររិ ឬ 166,688,562 ពាន់ធរៀល) រាំណត់្
សាា ល់ធលែ 21។ 
 
 

13. ក្បារ់រមចី 
 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល អាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល អាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
  (រាំណត់្សាា ល់  

ធលែ 2.4) 
 (រាំណត់្សាា ល់  

ធលែ 2.4) 

ភា្ីពារ់ព័នធ     
Maruhan Investment Asia (“MIA”) 10,000,000  40,450,000  11,650,000 47,473,750 

មិនដមនភា្ីពារ់ព័នធ     
MIZUHO Bank Ltd  192,505,000  778,682,725  134,171,000  546,746,825  
Aozora Bank Ltd  80,000,000  323,600,000  80,000,000  326,000,000  
Nederlandse Financierings – 
Maatschappij voor Ontwik-
kelingslanden N.V (‘FMO”)  35,000,000  141,575,000  40,000,000  163,000,000  
ICBC  18,541,409  74,999,999  37,904,908  154,462,500  
NBC (LPCO)  14,833,127  59,999,999  24,539,877  99,999,999  
First Commercial Bank  12,920,272  52,262,500  19,705,521  80,299,998  
BlueOrchard Microfinance Ltd. 7,000,000  28,315,000  - - 
Norfund  4,000,000  16,180,000  8,000,000  32,600,000  
SME Bank 702,801  2,842,830  - - 
DWM Funds S.C.A  - - 4,500,000  18,337,500  
Micro-Finance Enhancement  - - 3,000,000  12,225,000  
DEG - - 2,500,000  10,187,500  

psb 375,502,609  1,518,908,053 365,971,306  1,491,333,072  
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13. ក្បារ់រមចី (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ការវភិា្បដនថមធទៀត្ថ្ន រមចីគាម នសុវត្ថិភាពានែូឆខាងធក្កាម: 

(រ) តាមរបិូយប័ណណ 
 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ដុល្លា អាមេរកិ សេេូលពាន់មរៀល ដុល្លា អាមេរកិ សេេូលពាន់មរៀល 

 
 (រាំណត់្សាា ល់  

ធលែ 2.4) 
 (រាំណត់្សាា ល់  

ធលែ 2.4) 
ដុល្លា អាមេរកិ 329,207,801  1,331,645,555 341,431,429  1,391,333,073  
ពាន់មរៀល 46,294,808  187,262,498  24,539,877  99,999,999  

 375,502,609  1,518,908,053 365,971,306  1,491,333,072  

(ែ)  តាមកាលរាំណត់្ 

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ដុល្លា អាមេរកិ សេេូលពាន់មរៀល ដុល្លា អាមេរកិ សេមូលពាន់មរៀល 

 
 (រាំណត់្សាា ល់  

ធលែ 2.4) 
 (រាំណត់្សាា ល់  

ធលែ 2.4) 
ចម ា្ ោះមេលមរោេ1មែ 11,081  44,823  1,500,000 6,112,500 
ចម ា្ ោះមេល1មៅ3មែ 18,310,998  74,067,987  21,316,000 86,862,700 
ចម ា្ ោះមេល3មៅ12មែ 73,076,443  295,594,212  90,420,245 368,462,498 
មរចើនជាង1ឆ្ន ាំរហូតដល់5ឆ្ន ាំ 284,104,087  1,149,201,031  252,735,061 1,029,895,374 

 375,502,609  1,518,908,053 365,971,306 1,491,333,072 

អក្តាការក្បារ់ក្បចាាំឆ្ន ាំានែូឆខាងធក្កាម៖ 
 2020 2019 

ែុោល អាធមររិ 2.00% - 10.65%  3.268% - 10.65%  
ដែមរធរៀល 2.60% - 7.50%   3.01% - 7.50%  

រនុងការយិបរធិឆេទធនឹះ ឆាំណាយការក្បារ់ធៅធលើក្បារ់រមចីានឆាំនួន 20,849,093 ែុោល រអាធមររិ 
ឬ 85,001,752 ពាន់ធរៀល (2019: 16,497,455 ែុោល រអាធមររិ ឬ 66,847,688 ពាន់ធរៀល) រាំណត់្
សាា ល់ធលែ 21។ 
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14. បំណ លបនាា ប់បនេ ំ

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល អាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល អាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.4)  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.4) 

Norfund 15,000,000  60,675,000  - -  
Symbiotics GIIS (Sub-Debt) 11,750,000 47,528,750  5,000,000  20,375,000  
Finnish Fund for Industrial 
Cooperation Ltd 10,000,000 40,450,000 10,000,000  40,750,000  
BlueOrchard Microfinance Ltd. 9,000,000  36,405,000  9,000,000 36,675,000 
NMI Fund IV KS 8,000,000  32,360,000  8,000,000  32,600,000  
The Investment Fund for 
Developing Countries 000,0006,  24,270,000  6,000,000  24,450,000  
DEG - Deutsche Investitions 2,000,000  8,090,000  4,000,000  16,300,000  
Maruhan Investment Asia Pte. Ltd. 2,000,000  8,090,000  2,000,000 8,150,000 

 0063,750,0  57,868,7502   44,000,000  179,300,000  

Norfund 

ធៅថ្ងៃទី3 ដែវឆិេិកា ឆ្ន ាំ2020 ្នាគារជាតិ្រមពុជាបានអនុម័ត្ធលើបាំណុលបនាេ ប់បនសាំរបស់្នាគារពី 
Norfund ដែលានឆាំនួន 15,000,000 ែុោល រអាធមររិ។ ្ នាគារបានែរទឹរក្បារ់ឆាំនួន 15,000,000 
ែុោល រអាធមររិធៅ ថ្ងៃទី12 ដែរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ2020។ បាំណុលបនាេ ប់បនសាំធនឹះានកាលរាំណត់្រយៈធពល  
7 ឆ្ន ាំធៅថ្ងៃទី12 ដែរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ2027។ 

Symbiotics SA 

ធៅថ្ងៃទី14 ដែវឆិេិកា ឆ្ន ាំ2019 ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជាបានអនុម័ត្ធលើបាំណុលបនាេ ប់បនសាំរបស់
្នាគារពីក្រុមហ ុន Symbiotics SA ឆាំនួន 5,000,000 ែុោល រអាធមររិ។ ្នាគារបានែរទឹរក្បារ់
ឆាំនួន 5,000,000 ែុោល រអាធមររិធៅថ្ងៃទី26 ដែរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ2019។ បាំណុលបនាេ ប់បនសាំធនឹះានរយៈ
ធពល 7 ឆ្ន ាំដែលនឹងែល់កាលរាំណត់្ធៅថ្ងៃទី26 ដែរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ2026។ 

ធៅថ្ងៃទី2 ដែតុ្ោ ឆ្ន ាំ2020 ្នាគារជាតិ្រមពុជាបានអនុម័ត្ធលើបាំណុលបនាេ ប់បនសាំរបស់្នាគារពី 
Symbiotics SA ដែលានឆាំនួន 5,000,000 ែុោល រអាធមររិ។ ្នាគារបានែរទឹរក្បារ់ឆាំនួន 
5,000,000 ែុោល រអាធមររិធៅ ថ្ងៃទី27 ដែតុ្ោ ឆ្ន ាំ2020។ បាំណុលបនាេ ប់បនសាំធនឹះានកាលរាំណត់្
រយៈធពល 7 ឆ្ន ាំដែលនឹងែល់កាលរាំណត់្ធៅថ្ងៃទី27 ដែតុ្ោ ឆ្ន ាំ2027។ 

ធៅថ្ងៃទី3 ដែវឆិេិកា ឆ្ន ាំ2020 ្នាគារជាតិ្រមពុជាបានអនុម័ត្ធលើបាំណុលបនាេ ប់បនសាំរបស់្នាគារពី 
Symbiotics SA ដែលានឆាំនួន 1,750,000 ែុោល រអាធមររិ។ ្នាគារបានែរទឹរក្បារ់ឆាំនួន 
1,750,000 ែុោល រអាធមររិធៅ ថ្ងៃទី1 ដែតុ្ោ ឆ្ន ាំ2020។ បាំណុលបនាេ ប់បនសាំធនឹះានកាលរាំណត់្រ
យៈធពល 7 ឆ្ន ាំដែលនឹងែល់កាលរាំណត់្ធៅថ្ងៃទី1 ដែតុ្ោ ឆ្ន ាំ2027។ 
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14. បំណ លបនាា ប់បនេ ំ(ត្ពីទាំព័រមុន) 
Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd  
ធៅថ្ងៃទី7 ដែសីហា ឆ្ន ាំ2019 ្នាគារជាតិ្រមពុជាបានអនុម័ត្ធលើបាំណុលបនាេ ប់បនសាំរបស់្នាគារពី 
Finish Fund សក្ាប់ Industrial Cooperation Ltd សក្ាប់ក្បធទសរាំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដែលានឆាំនួន 
10,000,000 ែុោល រអាធមររិ។ ្នាគារបានែរទឹរក្បារ់ឆាំនួន 10,000,000 ែុោល រអាធមររិធៅ 
ថ្ងៃទី6 ដែរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ2019។ បាំណុលបនាេ ប់បនសាំធនឹះាន រយៈធពល 7 ឆ្ន ាំ ដែលនឹងែល់កាលរាំណត់្
ធៅថ្ងៃទី6ដែរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ2026។ 
BlueOrchard Microfinance Ltd 
ធៅថ្ងៃទី6 ដែសីហា ឆ្ន ាំ2018 ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជាបានអនុម័ត្ធលើបាំណុលបនាេ ប់បនសាំរបស់
្នាគារពី BlueOrchard Microfinance Ltd ឆាំនួន 9,000,000 ែុោល រអាធមររិ។ ្នាគារបានែរទឹរ
ក្បារ់ឆាំនួន 9,000,000 ែុោល រអាធមររិធៅថ្ងៃទី23 ដែររកោ ឆ្ន ាំ2018។ បាំណុលបនាេ ប់បនសាំធនឹះាន 
រយៈធពល 7 ឆ្ន ាំ ដែលនឹងែល់កាលរាំណត់្ធៅថ្ងៃទី23 ដែររកោ ឆ្ន ាំ2025។ 
NMI Fund IV KS 
ធៅថ្ងៃទី24 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2019 ្នាគារជាតិ្រមពុជាបានអនុម័ត្ធលើបាំណុលបនាេ ប់បនសាំរបស់្នាគារ
ពី NMI Fund IV KS ឆាំនួន 8,000,000 ែុោល រអាធមររិ។ ្នាគារបានែរឆាំនួនទឹរក្បារ់ឆាំនួន 
8,000,000 ែុោល រអាធមររិធៅថ្ងៃទី14 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2019។ បាំណុលបនាេ ប់បនសាំធនឹះានរយៈធពល 7
ឆ្ន ាំ ដែលនឹងែល់កាលរាំណត់្ធៅថ្ងៃទី14 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2026។ 
The Investment Fund for Developing Countries 
ធៅថ្ងៃទី24 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2019 ្នាគារជាតិ្រមពុជា បានអនុម័ត្ធលើបាំណុលបនាេ ប់បនសាំរបស់្នាគារ
ពី The Invesement Fund សក្ាប់ក្បធទសរាំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដែលានឆាំនួន 6,000,000 ែុោល រអាធមររិ។ 
្នាគារបានែរឆាំនួនទឹរក្បារ់ឆាំនួន 6,000,000 ែុោល រអាធមររិធៅថ្ងៃទី12 ដែររកោ ឆ្ន ាំ2019។ 
បាំណុលបនាេ ប់បនសាំធនឹះានរយៈធពល 7ឆ្ន ាំ ដែលនឹងែល់កាលរាំណត់្ធៅថ្ងៃទី30 ដែមិងុនា  
ឆ្ន ាំ2026។ 
DEG – Deutsche Investitions 
ធៅថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2015 ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជាបានអនុម័ត្ធលើបាំណុលបនាេ ប់បនសាំរបស់្នាគារពី 
DEG ឆាំនួន 10,000,000 ែុោល រអាធមររិ។ ្នាគារបានសងក្បារ់ធែើមឆាំនួនរនុងមតង 2,000,000 ែុោល រ
អាធមររិធៅថ្ងៃទី15 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2017 ថ្ងៃទី15 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2018 ថ្ងៃទី15 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019 និងថ្ងៃទី15 ដែ្នូ  
ឆ្ន ាំ2020។ បាំណុលបនាេ ប់បនសាំធនឹះានរយៈធពល 7 ឆ្ន ាំដែលនឹងែល់កាលរាំណត់្ធៅថ្ងៃទី15 ដែ្នូ 
ឆ្ន ាំ2021។ 
Maruhan Investment Asia Pte. Ltd. 
ធៅថ្ងៃទី10 ដែតុ្ោ ឆ្ន ាំ2013 ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជាបានអនុម័ត្ធលើបាំណុលបនាេ ប់បនសាំរបស់
្នាគារពី Maruhan Investment Asia (“MIA”) ដែលានឆាំនួន 5,000,000 ែុោល រអាធមររិ។ ្ នាគារ
បានែរឆាំនួនទឹរក្បារ់ឆាំនួន 5,000,000 ែុោល រអាធមររិ ធៅថ្ងៃទី12 ដែសីហា ឆ្ន ាំ2013។ ធៅថ្ងៃទី7 
ដែឧសភា ឆ្ន ាំ2019 ្នាគារបានសងឆាំនួន 3,000,000 ែុោល រអាធមររិថ្នក្បារ់ធែើម។ ធៅថ្ងៃទី7  
ដែររកោ ឆ្ន ាំ2020 ្នាគារជាតិ្រមពុជាបានអនុម័ត្ធលើការបនតរមចីដែលានឆាំនួន 2,000,000ែុោល រ
អាធមររិ ដែលបានផុត្កាលរាំណត់្ធៅថ្ងៃទី 12 ដែសីហា ឆ្ន ាំ 2020 ធហើយានរយៈធពល 7 ឆ្ន ាំ។  
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14. បំណ លបនាា ប់បនេ ំ(ត្ពីទាំព័រមុន) 

Maruhan Investment Asia Pte. Ltd. (ត្ពីទាំព័រមុន) 

រនុងការយិបរឆិេទធនឹះ ឆាំណាយការក្បារ់ធៅធលើក្បារ់រមចី ានឆាំនួន 4,955,544 ែុោល រអាធមររិ ឬ 
20,203,794 ពាន់ធរៀល (2019: 3,373,581 ែុោល រអាធមររិ ឬ 13,669,750 ពាន់ធរៀល) រាំណត់្
សាា ល់ធលែ 21។ 

អក្តាការក្បារ់ក្បចាាំឆ្ន ាំានែូឆខាងធក្កាម: 

 2020 2019 

ែុោល រអាធមររិ 10.46% - 10.70% 10.46% -10.65% 
 
 

15. ក្ទពយអរមមដផេងៗ 

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ដុល្លា អាមេរកិ សេេូលពាន់មរៀល  ដុល្លា អាមេរកិ សេេូលពាន់មរៀល  

 
 (រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 
 (រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 
ោររាក់រតូវសង 31,179,492  126,121,045  20,602,173 83,953,855 
ចាំណាយបុគ្គលកិ និងបនទុកពាក់េ័នធ
មសេងៗ 5,229,276 21,152,421 5,319,179 21,675,654 
គ្ណនីរតូវសង 559,200  2,261,964  547,731 2,232,004 
ចាំណាយបងគរ 466,347 1,886,374 664,041 2,705,966 
រាក់ចាំណូលមដលេិនានទទួល 402,638  1,628,671  506,716 2,064,868 
ចាំណាយេនធមសេងមទៀតមដលរតូវបង់ )733,115(  (2,965,452) 96,373 392,721 

 37,103,838 150,085,023 27,736,213 113,025,068 
 
 

16. អតាក្បដោជន៍របសន់ដោជិរ 

អត្ថក្បធយាជ្ន៍របស់និធយាជិ្រ ដែលក្ត្ូវបានបង្ហា ញធៅរនុងរបាយណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្តុ ក្ត្ូវបាន
ដបងដឆរែូឆខាងធក្កាម៖ 

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល អាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល អាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

 
  (រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 
  (រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

មូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍ដែលបាន
ឆូលរួមឆាំដណរធោយនិធយាជិ្រ(i) 5,921,223  23,960,566  4,997,133  20,193,055  
មូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍ដែលបាន
ឆូលរួមធោយ្នាគារ និងការទូទាត់្
ទុរមុនអតី្ត្ភាព(ii) 17,780,281  71,912,018  15,598,930  63,735,902  

ធៅថ្ងៃទី 31 ដែ្នូ 23,701,504  95,872,584  20,596,063 83,928,957 
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16. អតាក្បដោជន៍របសន់ដោជិរ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(i) មូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍ដែលបានឆូលរមួឆាំដណរធោយនិធយាជិ្រ៖ 
 2020 2019 
 ដុល្លា អាមេរកិ សេេូលពាន់មរៀល ដុល្លា អាមេរកិ សេេូលពាន់មរៀល 

 
  (រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 
  (រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 
មៅថ្ងៃទី1 មែេករា 4,997,133  20,193,055  4,145,436 16,741,979 
ោរចូលរួេចាំមណកមោយ 
និមោជិកមៅកនុងឆ្ន ាំ 1,352,523  5,514,236  1,234,773 5,003,300 
ចាំណាយមលើោររាក់ 339,894  1,385,748  283,376 1,148,235 
ចាំនួនមដលបង់កនុងឆ្ន ាំ (768,327) (3,132,473) (666,452) (2,700,459) 

មៅថ្ងៃទី 31 មែធ្នូ 5,921,223  23,960,566  4,997,133  20,193,055 

(ii) មូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍ដែលបានឆូលរមួឆាំដណរធោយ្នាគារ ធៅការទូទាត់្សាំណងអតី្ត្
ភាពការង្ហរ៖ 

 2020 2019 
 ែុោល អាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល អាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

 
  (រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 
  (រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

សមតុ្លយ ធៅថ្ងៃទី1 មររា 15,598,930  63,735,902  13,421,327  54,198,579  
បដក្មបក្មលួថ្នត្ថ្មលបឆចុបបននថ្ន
កាត្ពវរិឆចអត្ថក្បធយាជ្ន៍ដែល
បានរាំណត់្     

ថ្ងលធសវារមមបឆចុបបនន 2,494,573  10,170,374  2,524,323  10,228,557  
ឆាំណាយការក្បារ់ 702,636  2,864,647  590,416  2,392,367  
អត្ថក្បធយាជ្ន៍ទូទាត់្ធោយ
ផ្លេ ល់ធោយ្នាគារ (1,015,858) (4,141,649) (937,136) (4,340,126) 
ភាពលធមែៀងថ្នអក្តាបដូរក្បារ់ - (717,256) - 1,256,525  

សមតុ្លយធៅឆុងឆ្ន ាំ 17,780,281  71,912,018  15,598,930  63,735,902  

ក្បារ់ឆាំណាយ ដែលក្ត្ូវបាន
ទទួលស្ថា ល់ជាឆាំធណញឬខាត្     

ថ្ងលធសវាបឆចុបបនន 2,494,573  10,170,374  2,524,323  10,228,557  
ឆាំណាយការក្បារ់ 702,636  2,864,647  590,416  2,392,367  

ក្បារ់ឆាំណាយ ក្ត្វូបានទទួល
ស្ថា ល់ជាឆាំធណញឬខាត្ 3,197,209  13,035,021  3,114,739  12,620,924  
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16. អតាក្បដោជន៍របសន់ដោជិរ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ii) មូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍ដែលបានឆូលរមួឆាំដណរធោយ្នាគារ ធៅការទូទាត់្សាំណងអតី្ត្
ភាពការង្ហរ៖ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

វភិា្ភាពថ្នការដក្បក្បួល៖ 

ធសឆរតីសធងខបខាងធក្កាម DBO ្ិត្ជាែុោល រអាធមររិជាមួយនឹងអក្តាអបបហារែុសគាន  អក្តា
រាំធណើ នក្បារ់ដែ និងការសនមត្អក្តាែរក្បារ់៖ 

 ភាពដក្បក្បលួថ្នអក្តាអបបហារ 
DBO 

មូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍ សាំណងអតី្ត្ភាព 

ការសនមត្មូលោា ន 5.6% រនុងមួយឆ្ន ាំ 12,859,762 561,565 
+ 0.5% អបបហារ 6.1% រនុងមួយឆ្ន ាំ 12,108,452 546,126 
- 0.5% អបបហារ 5.1% រនុងមួយឆ្ន ាំ 13,693,601 577,637 

 បដក្មបក្មលួថ្នក្បារ់ដែ មូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍ សាំណងអតី្ត្ភាព 

ការសនមត្មូលោា ន 6% រនុងមួយឆ្ន ាំ 12,859,762 561,565 
+ 0.5% រាំធណើ នក្បារ់ដែ 6.5% រនុងមួយឆ្ន ាំ 13,141,288 561,565 
- 0.5% រាំធណើ នក្បារ់ដែ 5.5% រនុងមួយឆ្ន ាំ 12,595,975 561,565 

 បដក្មបក្មលួថ្នអក្តាែរក្បារ់ មូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍ សាំណងអតី្ត្ភាព 

ការសនមត្មូលោា ន 
ឆធនាល ឹះពី 0% ធៅ 10% អាស្ស័យធលើ 
អតី្ត្ភាពការង្ហរ 12,859,762 561,565 

+ 0.5% ែរក្បារ់ 
ឆធនាល ឹះពី 0.5% ធៅ 10% អាស្ស័យធលើអតី្ត្
ភាពការង្ហរ 13,788,109 545,353 

- 0.5% ែរក្បារ់ 
ឆធនាល ឹះពី 0% ធៅ 9.5% អាស្ស័យធលើ 
អតី្ត្ភាពការង្ហរ 12,924,969 577,566 

ការវភិា្នូវភាពដក្បក្បួលខាងធលើធនឹះក្ត្ូវបានរាំណត់្ធោយដផែរធលើវ ិ្ ីស្ថស្តសតដែលពាររណ៍ធៅ
ធលើផលប៉ាឹះពាល់ធលើកាត្ពវរិឆចអត្ថក្បធយាជ្ន៍ដែលបានរាំណត់្ ដែលធរើត្ធែើងពីការផ្លល ស់បតូរ 
សមធហតុ្ផលរនុងការសនមត្សាំខាន់ៗ ដែលធរើត្ធែើងធៅឆុងបញ្ច ប់ថ្នរយៈធពលរបាយការណ៍។ ការ
វភិា្នូវភាពដក្បក្បួល្ឺដផែរធលើការផ្លល ស់បតូរការសនមត្ែ៏សាំខាន់មួយ ធោយររាការសនមត់្ធផសង
ធទៀត្ទាាំងអស់ធងរ។ ការវភិា្នូវភាពដក្បក្បួលអាឆមិនអាឆជាការត្ាំណាងថ្នការផ្លល ស់បតូរជារ់ដសតង
ធៅរនុងកាត្ពវរិឆចអត្ថក្បធយាជ្ន៍ដែលបានរាំណត់្ធទធក្ពាឹះការផ្លល ស់បតូរការសនមត្ និងធរើត្មិនអាឆ
ធរើត្ធែើងោឆ់ធោយដែរពីគាន ធទ។ 

ខាងធក្កាមធនឹះ ្ឺជាការឆាំណាយ ឬការឆូលរួមវភិា្ទានដែលបានធក្គាងទុរសក្ាប់ដផនការ 
អត្ថក្បធយាជ្ន៍ដែលបានរាំណត់្ធៅរនុងឆ្ន ាំខាងមុែ៖ 

 ែុោល អាធមររិ 

2021 1,630,472 
2022 1,738,327 
2023 1,834,822 
2024 ែល ់2028 10,101,776 

  



ធនាគារ ស្ថា បនា ភីអិលស  ី 
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17. ពនធដលើក្បារ់ចំណូល 

(រ) ពនធពនាក្ទពយសរមម - សុទធ 

ពនធពនាក្ទពយសរមម (ក្ទពយអរមម) បានមរពី៖ 

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ពនធពនាក្ទពយសរមម     
វភិា្ទានអត្ថក្បធយាជ្ន៍របស់និធយាជិ្រ 3,556,044  14,384,199  3,171,166 12,922,501 
ថ្ងលែាំធណើ រការឥណទានគាម នការក្បារ់ 2,506,486  10,138,736  2,453,831 9,999,362 
សាំវធិាន្នសក្ាប់ការខាត្បង់ឥណ
ទានរ ាំពឹងទុរ 1,009,366  4,082,885  230,718   940,176   
សាំវធិាន្នសក្ាប់សមតុ្លយជាមួយ
្នាគារធផសងៗ 1,520  6,148  1,232   5,020   
ក្ទពយ និងហត្ថូបររណ៍ - - 610,891 2,489,381 

 7,073,416  28,611,968  6,467,838  26,356,440  
ពនធពនាក្ទពយអរមម     
ក្ទពយ និងហត្ថូបររណ៍  (871,081) (3,523,523) - - 

ពនធពនាក្ទពយសរមម - សុទធ 6,202,335  25,088,445  6,467,838 26,356,440 

ការផ្លល ស់បតូរថ្នពនធពនាក្ទពយសរមម - សុទធរនុងឆ្ន ាំានែូឆខាងធក្កាម៖ 

 2020 2019 

 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

សមតុ្លយ ធៅថ្ងៃទី1 ដែមររា 6,467,838 26,356,440 4,603,593 18,497,237 
ការបដនថមរនុងឆ្ន ាំ (265,503) (1,082,455) 1,864,245 7,553,922 
លធមែៀងថ្នអក្តាបតូរក្បារ់ - (185,540) - 305,281 

សេតុលយមៅថ្ងៃទី31 មែធ្នូ 6,202,335  25,088,445  6,467,838 26,356,440 

 
  



ធនាគារ ស្ថា បនា ភីអិលស  ី 
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17. ពនធដលើក្បារ់ចំណូល (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ែ)  បាំណុលពនធធលើក្បារ់ឆាំណូល 

ព័ត៌្ានលមែិត្ថ្នឆាំណាយពនធធលើក្បារ់ឆាំណូលបា៉ា ន់ស្ថម ន ានែូឆខាងធក្កាម៖ 

 2020 2019 

 

ដុល្លា រអាមេរកិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 
សេតុលយ មៅថ្ងៃទី1 េករា 8,896,377   36,252,736   5,705,331 22,924,020 
ចាំណាយេនធ្មេលបចចុបបនន 12,097,542  49,321,679  10,542,733 42,719,154 
េនធមលើរាក់ចាំណូលានបង់ (10,724,947) (43,725,609) (7,387,858) (29,935,601) 
ភាេលមេអៀងថ្នអរាបតូររាក់ (46,845) (500,302) 36,171 545,163 

សេតុលយមៅថ្ងៃទី31 មែធ្នូ 10,222,127  41,348,504  8,896,377 36,252,736 

(្)  ឆាំណាយពនធធលើក្បារ់ឆាំណូល 

សាសធាតុ្សាំខាន់ៗថ្នឆាំណាយពនធធលើក្បារ់ឆាំណូលានែូឆខាងធក្កាម៖ 

 
សក្ាប់ការយិបរធិឆចទបញ្ច ប់  

ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 
សក្ាប់ការយិបរធិឆចទបញ្ច ប់  

ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 

ដុល្លា រអាមេរកិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 
េនធបចចុបបនន 12,097,542  49,321,679  10,542,733 42,719,154 
េនធេនា 265,503  1,082,455 (1,864,245) (7,553,922) 

 12,363,045  50,404,134  8,678,488 35,165,232 

 ( ) ពនធធលើក្បារ់ឆាំណូល ដែលានក្បសិទធភាព  

 ការផាូរផាងពនធធលើក្បារ់ឆាំណូលដែលានក្បសិទធភាព៖ 

 
សក្ាប់ការយិបរធិឆចទបញ្ច ប់  

ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 
សក្ាប់ការយិបរធិឆចទបញ្ច ប់  

ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ឆាំធណញមុនបង់ពនធតាមបញ្ជ ី 
្ណធនយយ 53,911,214  219,796,020  45,832,319 185,712,556 
ឆាំណាយពនធតាមអក្តារាំណត់្ 20% 10,782,243  43,959,204  9,166,464 37,142,512 
ភាពែុសគាន ជាអឆិថ្្នតយ ៏ 1,580,802  6,444,930  (487,976) (1,977,280) 

ពនធក្បារ់ឆាំធណញានក្បសិទធភាព  12,363,045  50,404,134  8,678,488 35,165,232 
  



ធនាគារ ស្ថា បនា ភីអិលស  ី 
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17. ពនធដលើក្បារ់ចំណូល (ត្ពីទាំព័រមុន) 

( ) ពនធធលើក្បារ់ឆាំណូល ដែលានក្បសិទធភាព (ត្ពីទាំព័រមុន)  

សរមមភាពពារ់ព័នធនឹង្នាគារ 

ធយាងតាមបទបបញ្ញត្តិស្ថរធពើពនធថ្នក្ពឹះរាជាណាឆក្ររមពុជា ពនធធលើក្បារ់ឆាំណូលរនុងក្គា 
ក្ត្ូវបាន្ណនាធោយយរឆាំនួនែពស់ជាងថ្នក្បារ់ឆាំធណញជាប់ពនធសក្ាប់ការយិបរធិឆេទ 
្ុណនឹងអក្តាពនធ 20% និង 1% ថ្នផលរបរ។ 

 
 

18. បំណ លភតិសនា 

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

(រាំណត់្សាា ល ់
ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ត្ថ្មលធែើម  
នាថ្ងៃទី1 ដែមររា 11,971,106  48,782,257  11,952,215  48,024,000  
បដនថមរនុងឆ្ន ាំ 6,809,629  27,762,859  3,482,253  14,110,089  
ឆាំណាយការក្បារ់ 1,447,007  5,899,448  1,236,246  5,009,269  
ការទូទាត់្ (4,833,948) (19,708,006) (4,699,573) (19,042,670) 
លធមែៀងការក្បារ់ -  (468,661) (35) 681,569  

បាំណុលភតិ្សនាមិនទាន់ធ្វើអបបហារ
សរបុ 15,393,794 62,267,897 11,971,106 48,782,257 

 

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ការវភិា្កាលរាំណត់្លាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់
ដែលមិនរាប់បញ្ចូ លរនុងរិឆចសនា     
តិ្ឆជាង1ឆ្ន ាំ 184,644  746,885  205,181 836,113 
1ធៅ5ឆ្ន ាំ 5,249,175  21,232,913  5,172,931 21,079,694 
ធក្ឆើនជាង5ឆ្ន ាំ 14,835,945  60,011,398  11,058,320 45,062,653 

បាំណុលភតិ្សនាសរបុដែលមិនបាន
រាប់បញ្ចូ ល  20,269,764  81,991,196  16,436,432 66,978,460 

ត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នបាំណុលភតិ្សនា     
រយៈធពលែលី (4,989) (20,181) (1,173,363) (4,781,454) 
រយៈធពលដវង (4,870,981) (19,703,118) (3,291,963) (13,414,749) 

 15,393,794  62,267,897  11,971,106 48,782,257 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភីអិលស  ី 
 

រំណត់សមាគ លដ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា  (ត្ពីទាំព័រមុន)  
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18. បំណ លភតិសនា (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ឆាំនួន ដែលក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ធៅរនុងឆាំធណញ ឬខាត្ែូឆខាងធក្កាម៖ 

 
សក្ាប់ការយិបរធិឆេទ 

បញ្ច ប់នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 
សក្ាប់ការយិបរធិឆេទ 

បញ្ច ប់នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

ការក្បារ់ធលើបាំណុលភតិ្សនា 1,447,007 1,236,246 
ឆាំណាយទារ់ទងនឹងក្ទពយសរមមរយៈធពលែលី 534,044  2,000 
ឆាំណាយទារ់ទងនឹងការជួ្លក្ទពយសមបត្តិានត្ាំ
ថ្លទាបធោយមិនរាប់បញ្ចូ លការជួ្លរយៈធពលែលី 5,745  1,200 

សរបុ 1,986,796  1,239,446 

ពាន់ធរៀល (រាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.4) 8,096,194  5,050,742 
 
 

19.  មូលធន និង ទ នបក្មុងតមបទបបញ្ញតតិ 

មូល្ន 

ព័ត៌្ានលមែិត្ថ្នភា្ទុនិររបស់ MARUHAN Investment Asia Pte. Ltd. 

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល អាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល អាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

 
  (រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 
  (រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ភា្ហ នុធែើមទុន 193,000,000 772,000,000 120,000,000 480,000,000 
ក្បារ់បធញ្ញើសក្ាប់ការជាវភា្ហ នុ
នាធពលអនា្ត្ - - 30,000,000 120,000,000 

 193,000,000 772,000,000 150,000,000 600,000,000 

ធៅឆ្ន ាំ2019 ក្រុមហ ុន Maruhan Investment Asia Pte Ltd បានបញ្ចូ លធែើមទុនបដនថមឆាំនួន
20,000,000 ែុោល រអាធមររិ និងបដូរបាំណុលបនាេ ប់បនសាំឆាំនូន 10,000,000ែុោល រអាធមររិធៅជាធែើម
ទុន។ 

ធៅថ្ងៃទី2 ដែសីហា ឆ្ន ាំ2019 ្នាគារបានទទួលការយល់ក្ពមពី្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជាធៅធលើ 
អនុសសរណៈថ្នការដរសក្មួលលរខនតិរៈនិងសា្ម (“MAA”)។ ធៅថ្ងៃទី16 ដែសីហា ឆ្ន ាំ2019 
្នាគារបានបញ្ជូ នឯរស្ថរ MAA ដែលបានធ្វើវធិស្ថ្នរមមធៅឱ្យក្រសួងពាណិជ្ជរមម។ ឆាំនួនភា្
ហ ុនដែលបានអនុញ្ញញ ត្សរបុធលើការអនុម័ត្នឹងានឆាំនួន 1,466,050 ភា្ហ ុន (បឆចុបបនន៖ 
1,200,000 ហ ុន) ដែលានត្ថ្មលធសមើ 102.315746 ែុោល រអាធមររិ (បឆចុបបនន 100 ែុោល រអាធមររិរនុង
មួយហ ុន)។ រាល់ភា្ហ ុនទាាំងអស់ក្ត្ូវបានបង់ទាាំងស្សុង។ ធែើមទុនសរបុឆាំនួន 30,000,000  
ែុោល រអាធមររិ ក្ត្ូវបានធ្ចាត់្ទុរថាជាក្បារ់បធញ្ញើសក្ាប់ការជាវភា្ហ ុននាធពលអនា្ត្ និង
ទទួលបានការយល់ក្ពមពីក្រសួងពាណិជ្ជរមមធៅថ្ងៃទី1 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020។ 
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19.  មូលធន និង ទ នបក្មុងតមបទបបញ្ញតតិ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ធៅថ្ងៃទី23 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 ្នាគារជាតិ្ ថ្នរមពុជា បានអនុម័ត្ធៅធលើការោរ់បញ្ចូ លធែើមទុនបដនថម
សរបុឆាំនួន 43,000,000 ែុោល រអាធមររិ ដែលរនុងធនាឹះានការោរ់បញ្ចូ លជាស្ថឆ់ក្បារ់ឆាំនួន 
10,000,000 ែុោល រអាធមររិ និងការបងវិលពីក្បារ់ឆាំធណញររាទុរថ្នឆ្ន ាំ2019 ឆាំនួន 33,000,000 
ែុោល រអាធមររិ។ ការោរ់បញ្ចូ លធែើមទុនបដនថមក្ត្ូវបានអនុម័ត្ធោយក្រុមក្បឹរាភិបាលធៅថ្ងៃទី5 
ដែវឆិេិកា ឆ្ន ាំ2020។ ឆាំនួនភា្ហ ុនដែលបានអនុញ្ញញ ត្សរបុធលើការអនុម័ត្នឹងានឆាំនួន 1,544,000 
ភា្ហ ុន (បឆចុបបនន៖ 1,466,050 ហ ុន) ដែលានត្ថ្មលធសមើ 125 ែុោល រអាធមររិ (បឆចុបបនន: 
102.315746 ែុោល រអាធមររិរនុងមួយហ ុន)។  

 ទុនបក្មុងតាមបទបបញ្ញត្តិ (រាំណត់្សាំគាល់ធលែ 2.5.4) 

បដក្មបក្មួលធលើទុនបក្មុងតាមបទបបញ្ញត្តិានែូឆខាងធក្កាម៖ 

 2020 2019 
 ែុោល រអាធមររិ   សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ   សមមូលពាន់ធរៀល 
 

 
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.4)  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.4) 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមររា 12,570,464 50,849,627 12,270,459 49,634,007 
(ធផេរធៅ) ធផេរមរពី ក្បារ់ឆាំធណញ
ររាទុរ  (634,323) (2,586,135) 300,005 1,215,620 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  11,936,141  48,263,492 12,570,464 50,849,627 
 
 

20.  ចំណូលការក្បារ់ 

ឆាំណូលការក្បារ់ទទួលបានពី៖ 

 សក្ាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 

សក្ាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន 
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 6) 202,886,967  827,170,164  166,829,205 675,991,939 
សមតុ្លយជាមួយ្នាគារជាតិ្ 
ថ្នរមពុជា (រាំណត់្សាា ល់ធលែ 4) 196,286  800,258  1,469 5,952 
សមតុ្លយជាមួយ្នាគារធផសងធទៀត្
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 5) 3,335  13,597  134,583 545,330 

 203,086,588  827,984,019  166,965,257 676,543,221 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភីអិលស  ី 
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21.  ចំណាយការក្បារ់ 

ឆាំណាយការក្បារ់ធៅធលើ៖ 

 
សក្ាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 

សក្ាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ក្បារ់បធញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន 
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 12) 49,646,278  202,407,875  41,137,355 166,688,562 
រមចី (រាំណត់្សាា ល់ធលែ 13) 20,849,093  85,001,752  16,497,455 66,847,688 
បាំណុលបនាេ ប់បនសាំ  
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 14) 4,955,554  20,203,794  3,373,581 13,669,750 
ថ្ងលធសវាឥណទាន 3,451,670  14,072,458  2,890,515 11,712,367 
បាំណុលភតិ្សនា 
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 18) 1,447,007  5,899,448  1,236,246 5,009,269 
មូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍ 
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 16) 1,042,530  4,250,395  873,792 3,540,605 
ធផសងៗ 14,238  58,048  - - 

 81,406,370  331,893,770  66,008,944 267,468,241 
 
 

22.  ថ្ថៃឈ្នលួ និងរថ្ក្មដជើងស្ថរស ទធ 

ពត៌្ានលមែិត្ពីថ្ងលឈ្នួល និងរថ្ក្មធជ្ើងស្ថរសុទធានែូឆខាងធក្កាម៖ 

 
សក្ាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 

សក្ាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ក្បារ់ពិន័យ 3,834,382  15,632,775  2,425,172 9,826,797 
ថ្ងលធសវាធផេរក្បារ់ 474,832  1,935,890  334,693 1,356,176 
ថ្ងលឈ្នួល និងរថ្ក្មធជ្ើងស្ថរឥណទាន 357,258  1,456,541  55,468 224,757 
ថ្ងលឈ្នួល និងរថ្ក្មធជ្ើងស្ថរធផសងៗ 55,557  226,506  24,599 99,674 

 4,722,029  19,251,712  2,839,932 11,507,404 
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23. ចំណាយរ ាបាល និងចំណាយទូដៅ 

 
សក្ាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 

សក្ាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ធបៀរវត្សបុ្ាលរិ និងអត្ថក្បធយាជ្ន៍ធផសងៗ 39,950,207  162,876,994  37,179,851  150,652,756  
រ ាំលសថ់្នក្ទពយ និងហត្ថូបររណ៍ 4,454,181  18,159,696  3,370,123  13,655,738  
រ ាំលស់ថ្នសិទធរនុងការធក្បើក្បាស់ 
ក្ទពយសរមម 3,721,418  15,172,221  3,523,125  14,275,703  
ឆាំណាយជុ្សជុ្ល និងដងទាាំ 2,046,723  8,344,490  526,014  2,131,409  
ឆាំណាយសនតិសុែ 1,461,555  5,958,760  1,089,863  4,416,125  
ឆាំណាយសាភ រៈការយិាល័យ  
និងធបាឹះពុមព 1,284,595  5,237,294  1,079,037  4,372,258  
ឆាំណាយទឹរធភលើង 1,177,834  4,802,029  1,086,784  4,403,649  
ឆាំណាយអាជាា ប័ណណ 948,069  3,865,277  986,826  3,998,619  
ឆាំណាយឆាប់ និងវជិាជ ជី្វឹះ 946,715  3,859,757  834,192  3,380,146  
ឆាំណាយការជួ្លការយិាល័យ 923,409  3,764,738  45,189  183,106  
ឆាំណាយទូរ្មនា្មន៏ 905,264  3,690,761  792,606  3,211,640  
ឆាំណាយ ថ្ងល្ នាគារ 876,904  3,575,138  723,168  2,930,277  
ឆាំណាយយានយនត 615,600  2,509,801  669,686  2,713,568  
ឆាំណាយទីផារនិងផាយពាណិជ្ជរមម 227,411  927,155  262,084  1,061,964  
ឆាំណាយធ្វើែាំធណើ រ 160,142  652,899  253,821  1,028,483  
ឆាំណាយការបណតុ ឹះបណាត លបុ្ាលិរ 
និងសននិសទិ 20,594  83,962  477,655  1,935,458  
ឆាំណាយធផសងៗ 4,093,866  16,690,691  3,710,877  15,036,472  

 63,814,487  260,171,663  56,610,901  229,387,371  

ឆាំណាយធផសងៗ ានែូឆជាឆាំណាយទីផារ ឆាំណាយសុែុាលភាព ឆាំណាយសាជិ្រភាព និង
ឆាំណាយរាយធផសងៗ។  
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24. ស្ថច់ក្បារ់ស ទធដក្បើរន ងសរមមភាពក្បតិបតរិការ 

  
សក្ាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 

សក្ាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

  

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ឆាំធណញមុនបង់ពនធ  53,911,214  219,796,020  45,832,319 185,712,556 
និយ័ត្រមមធលើ៖      

សាំវធិាន្នសាំរាប់ECL  6 15,571,732  63,485,951  5,372,451 21,769,171 
ការរ ាំលស ់      

ក្ទពយសរមមនិងហត្ថូបររណ៍ 8 4,167,737  16,991,864  3,167,160  12,833,332  
សទិធរនុងការធក្បើក្បាសក់្ទពយសរមម 9 3,721,418  15,172,221  3,523,124 14,275,698  
សហូវដវរ 10 286,444 1,167,832 202,963  822,406  

ការឆាំណាយអត្ថក្បធយាជ្ន៍របសន់ធយាជិ្រ 16 2,494,573  10,170,374  3,499,336 14,179,309 
ខាត្ពីការលរ់ក្ទពយ និងហត្ថូបររណ៍  29,310 119,497 6,283 25,459 
ក្ទពយសរមមនិងហត្ថូបររណ៍  
និងសហូវដវរ ក្ត្វូបានលបុធចាល   26,807  109,292  9,825 39,811 

ស្ថឆ់ក្បារ់បានពីសរមមភាពក្បតិ្បត្ដិការ មុនការ
ដក្បក្បលួក្ទពយសរមម និងក្ទពយអរមម  80,209,235 327,013,051 61,613,461 249,657,742 
ការងយឆុឹះ (ធរើនធែើង) ថ្នក្ទពយសរមម ឬក្ទពយ
អរមមក្បតិ្បត្ដិការ៖      

សមតុ្លយជាមួយ្នាគារជាតិ្ 5 32,708,642  133,353,133  (36,365,205) (147,351,811) 
ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន 6 (274,139,450) (1,117,666,538) (279,643,114) (1,133,113,898) 
ក្ទពយសរមមធផសងធទៀត្ 8 (7,723,037) (31,486,822) (1,581,877) (6,409,764) 
ក្បារ់បធញ្ញើរបសអ់តិ្ងិជ្ន និង ស្ថថ ប័នហិរញ្ញ
វត្ថុធផសងៗ 

 
12 334,761,759  1,364,823,691  142,711,841 578,268,380 

ផលក្បធយាជ្ន៏ធៅនិធយាជិ្រ 16 2,395,053  9,764,631  1,234,773 5,003,300 
ក្ទពយអរមមធផសងៗ 15 10,814,632 44,091,255 11,591,295 46,967,927 

  179,026,834 729,892,401 (100,438,826) (406,978,124) 
ពនធធលើក្បារ់ឆាំណូលបានបង់   (10,771,792) (43,916,596) (7,351,687) (29,789,036) 
ការឆាំណាយមូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍បានបង់ 15 (1,784,184) (7,274,118) (1,704,809) (6,907,886) 

ស្ថឆ់ក្បារ់ទទួលបាន (ធក្បើរនុង) សរមមភាពក្បតិ្បត្ដិ
ការ មុនការដក្បក្បលួក្ទពយសរមម និងក្ទពយអរមមសុទធ 166,470,858 678,701,687 (109,495,322) (443,675,046) 

ព៌ត័្ានបដនថមសក្ាប់ស្ថឆ់ក្បារ់ធក្បើរនុងសរមមភាពក្បតិ្បត្ដិការទទូលបានពីការក្បារ់ និងភា្ោភ: 

 

 សក្ាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 

សក្ាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 

 ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ការក្បារ់បានបង់  65,916,136  268,740,086  57,731,908  233,929,691  
ការក្បារ់បានទទួល  200,629,171  817,965,130  165,182,013  669,317,517  
ភា្ោភបានទទួល  57,970  236,345  39,385  159,587  
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25.  រិចចសនា និង យថាភាព 

(រ) ការសនាធលើភតិ្សនា 
 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

តិ្ឆជាង 1 ឆ្ន ាំ 1,210,456   4,896,295   4,260,301 17,360,727 
ធក្ឆើនជាង 1 ឆ្ន ាំ ដត្តិ្ឆជាង5 ឆ្ន ាំ 10,635,742   43,021,576   12,188,113 49,666,560 
ធក្ឆើនជាង 5 ឆ្ន ាំ 17,836,931   72,150,386   2,233,158 9,100,119 

សរបុ 29,683,129   120,068,257   18,681,572 76,127,406 

(ែ) ការសនាធលើការឲ្យែចីក្បារ់  
 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ក្ទពយសរមម 
រិឆចសនាអក្តាបតូរក្បារ់ 31,667,571  128,095,325  30,490,589 124,249,150 
ដផនរមួយថ្នវបិារូបដែលមិនបានធក្បើ 43,243,167  174,918,609  19,844,850 80,867,764 
សញ្ញញ ប័ន -  - 3,520,080 14,344,326 
ក្ទពយអរមមក្បារ់រមចី 
មួយដផនរដែលមិនទាន់ែរធឆញ 63,440,456  256,616,644  15,958,864 65,032,371 
លិែិត្ឥណទាន 303,739  1,228,624  4,252,226 17,327,821 
ការធានាែល់្នាគារ 8,080,637  32,686,175  130,976 533,727 

(្) ការទាមទារសាំណងតាមឆាប់ 

រនុងអាំែុងការយិបរធិឆេទ ្នាគារបានធ្វើការបដឹងទាមទារតាមដផនរឆាប់ពីអតិ្ងិជ្ន ដែលមិន
បានទូទាត់្សង។ ភា្ធក្ឆើនថ្នការទាមទារធនឹះ ្ឺរាំពុងសថិត្ធៅរនុងការឆរចា និង ឬ ជ្ាំទាស់មិន
ក្ពមពីរូនក្ទពយអរមម ធហតុ្ធនឹះ លទធផលឆុងធក្កាយថ្នការបដឹងទាមទារ និងឆាំនួនទឹរក្បារ់ថ្ន
ការទាមទារមរវញិ មិនអាឆក្ត្ូវបានរាំណត់្ឆាស់ធៅធែើយធៅធពលធនឹះ។ 

( ) ភាពជាប់ពនធ 

ក្បព័នធពនធោរធៅរមពុជាបានឆ្លងកាត់្ការផ្លល ស់បតូរជាធក្ឆើន ធហើយក្ត្ូវបានរាំណត់្ធោយការ 
បរស្ស្ថយមិនឆាស់ និងការបរស្ស្ថយែុសគាន ដែលានធៅរនុងឆាំធណាមអាជាា ្រពនធោរនិង
យុតាត ្ិការជាធក្ឆើន។ ពនធក្ត្ូវបានពិនិត្យនិងធសុើបអធងកត្ធោយអាជាា ្រមួយឆាំនួនដែលក្ត្ូវបាន
អនុញ្ញញ ត្ធោយឆាប់រនុងការពិន័យពិន័យការពិន័យនិងការ្ិត្ការក្បារ់។ អងាធហតុ្ទាាំងធនឹះ
អាឆបធងកើត្ហានិភ័យពនធធៅរនុងក្បធទសរមពុជា្ួរឱ្យរត់្សាា ល់ជាងក្បធទសែថ្ទធទៀត្។ 

្ណៈក្្ប់ក្្ងធជ្ឿជារ់ថាែលួនបានផតល់ក្្ប់ក្គាន់សក្ាប់បាំណុលពនធដផែរធលើការបរស្ស្ថយ
ឆាប់នីតិ្រមម។ ធទាឹះយា៉ាងណារ៏ធោយអាជាា ្រពារ់ព័នធអាឆានការបរស្ស្ថយែុសគាន និងផល
ប៉ាឹះពាល់ចាប់តាាំងពីការោរ់បញ្ចូ ល្នាគារអាឆានស្ថរៈសាំខាន់។  
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26. ការបង្ហា ញពីសមព័នធញាតិ 
ក្បតិ្បត្ដិការសាំខាន់ៗ ជាមួយភា្ីពារ់ព័នធរនុងអាំែុងការយិបរធិឆេទ ដែលបានធ្វើធែើងតាមលរខែណឌ
អាជី្វរមម្មមតា ធហើយសមតុ្លយធៅឆុងកាលបរធិឆេទ រមួានែូឆខាងធក្កាម ៖ 

(រ) ក្បតិ្បត្តិការជាមួយសមព័នធញាតិ្ 

ភា្ីពារ់ព័នធ  
សក្ាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 

សក្ាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

  

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

MC ការសងបាំណុល
បនាេ ប់បនសាំ - - 10,000,000 40,520,000 
ឆាំណាយការក្បារ់ 156,495   638,028 403,493 1,634,954 

 ក្បារ់បធញ្ញើ 134,494   548,332 156,881 635,682 
 ឆាំណាយការក្បារ់ 177,054   721,847 342,845 1,389,208 
MCC ក្បារ់បធញ្ញើ 7,213,712   29,410,305 (10,362,755) (41,989,883) 
 រមចី - - (3,340,000) (13,533,680) 

MIA 
បាំណុលបនាេ ប់បនសាំ 2,000,000   8,154,000 - - 
ការសង 3,650,000   14,881,050 6,340,000 25,689,680 

 ឆាំណាយការក្បារ់ 945,416   3,854,463 1,303,963 5,283,658 
 ក្បារ់បធញ្ញើ 411,190   1,676,423 (1,716,752) (6,956,279) 
MJBL ក្បារ់បធញ្ញើ 531   2,165 4,902 19,863 
MIC ក្បារ់បធញ្ញើ 7,473,682 30,231,044 - - 
Han Family ក្បារ់បធញ្ញើ 2,327,506   9,489,241 1,116,890 4,525,638 
្ណ:ក្្ប់ក្្ងជាន់ែពស ់ ក្បារ់បធញ្ញើ 1,737,508   7,083,818 (199,354) (807,782) 
 ឥណទាន 2,699,864   11,007,344 68,770 278,656 
 ក្បារ់ធបៀវត្ស 776,248   3,164,762 45,465 184,224 

(ែ) សមតុ្លយជាមួយសមព័នធញាតិ្ 

ភា្ីពារ់ព័នធ  នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី 31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

  

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

MC បាំណុលបនាេ ប់បនសាំ - - - - 
 ក្បារ់បធញ្ញើ 20,881,860   84,467,124   20,747,366 84,545,516 
MCC បាំណុលបនាេ ប់បនសាំ - - - - 
 ក្បារ់បធញ្ញើ 7,857,168   31,782,245   643,456 2,622,083 
MIA បាំណុលបនាេ ប់បនសាំ 2,000,000   8,090,000   2,000,000 8,150,000 

រមចី 10,000,000   40,450,000   11,650,000 47,473,750 
 ក្បារ់បធញ្ញើ 618,110   2,500,257   206,920 843,199 
MIC ក្បារ់បធញ្ញើ 7,473,682 30,231,044 - - 
MJBL ក្បារ់បធញ្ញើ 21,966  88,852  21,435  87,348  
MIC ក្បារ់បធញ្ញើ 7,473,682  30,231,044  - - 
Han Family ក្បារ់បធញ្ញើ 30,808,732  124,621,320  28,481,226  116,060,996  
្ណ:ក្្ប់ក្្ងជាន់ែពស ់ ក្បារ់បធញ្ញើ 1,921,517  7,772,534  184,009  749,837  
 ឥណទាន 3,289,445  13,305,803  589,581  2,402,543  
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27.  ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហានិភ័យហរិញ្ញវតា  
្នាគារានហានិភ័យែូឆខាងធក្កាមពីឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ 
• ហានិភ័យឥណទាន; 
• ហានិភ័យទីផារ; 
• ហានិភ័យស្ថឆ់ក្បារ់ង្ហយស្សួល; និង 
• ហានិភ័យក្បតិ្បត្តិការ 
មុែង្ហរក្្ប់ក្្ងហានិភ័យនិងរឆនាសមព័នធអភិបាលរិឆច 
សរមមភាពរបស់្នាគារបញ្ចូ លហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុជាធក្ឆើនរមួាន៖ ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យ
ទីផារ (រមួានហានិភ័យរូបិយប័ណណហានិភ័យអក្តាការក្បារ់និងហានិភ័យត្ថ្មល) និងហានិភ័យ
ស្ថឆ់ក្បារ់ង្ហយស្សួល។ ការក្បងុយនឹងហានិភ័យ្ឺជារតាត ឆាំបងសក្ាប់អាជី្វរមមហិរញ្ញវត្ថុធហើយ
ហានិភ័យថ្នក្បតិ្បត្តិការ្ឺជាផលវបិារដែលមិនអាឆធជ្ៀសផុត្ពីការធ្វើជ្ាំនួញ។ 
្នាគារមិនធក្បើក្បាស់សញ្ញញ ប័ក្ត្ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ែូឆជារិឆចសនាបតូរក្បារ់បរធទស និងអក្តាបតូរ 
ការក្បារ់ធែើមបីក្្ប់ក្្ងហានិភ័យរបស់ែលួន។ 
ធគាលបាំណងឆាំបងរបស់្នាគារ រនុងការក្្ប់ក្្ងហានិភ័យ ្ឺក្ត្ូវធគារពតាមបទបបញ្ញត្តិរបស់
្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា។ ម៉ាាងវញិធទៀត្្នាគារបានទទួលស្ថា ល់ពីស្ថរៈសាំខាន់ថ្នការសធក្មឆបាន
នូវការអនុវត្តលែៗ  ធលើការក្្ប់ក្្ងហានិភ័យ។ ក្រុមក្បឹរាភិបាលបានបធងកើត្្ណៈរមមការឥណទាន
ធែើមបីបធងកើត្នូវបា៉ារា៉ា ដម៉ាក្ត្ទូលាំទូោយក្នហានិភ័យដែលអាឆទទួលយរបានសក្ាប់្នាគារ និង
ក្ត្ួត្ពិនិត្យសរមមភាពដែលផេុយនឹងបា៉ារា៉ា ដម៉ាក្ត្ទាាំងធនឹះ។ 

ក្ទពយសរមម និងអរមមហិរញ្ញវត្ថុែូឆខាងធក្កាម៖ 

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ     
ស្ថឆ់ក្បារ់រនុងថ្ែ 112,449,694  454,859,012  85,296,900 347,584,868 
សមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា 347,765,470  1,406,711,326  213,118,865 868,459,375 
សមតុ្លយធៅ្នាគារធផសងៗ 14,514,784  58,712,301  15,824,699 64,485,648 
ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន 1,584,974,242  6,411,220,809  1,315,321,967 5,359,937,016 
ក្ទពយសរមមធផសងៗ 78,767  318,613  223,988 912,751 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុសរបុ 2,059,782,957  8,331,822,061  1,629,786,419  6,641,379,658  

ក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុ     
ក្បារ់បធញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន  
និងក្្ឹឹះស្ថថ នហរិញ្ញវត្ថុធផសងៗ 1,282,172,981  5,186,389,708  947,411,222 3,860,700,730 
រមចី ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា 14,833,127  59,999,999  24,539,877 99,999,999 
ធផសងៗ 360,669,482  1,458,908,055  341,431,429 1,391,333,073 
បាំណុលបនាេ ប់បនសាំ 63,750,000  257,868,750  44,000,000 179,300,000 
ក្ទពយអរមមធផសងៗ 37,434,315  151,421,804  27,133,124  110,567,480  
បាំណុលភតិ្សនា 15,393,794  62,267,897  11,971,106  48,782,257  

ក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុសរបុ 1,774,253,699  7,176,856,213  1,396,486,758  5,690,683,539  
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27.  ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

27.1 ហានិភ័យក្បតិ្បត្តិការ 

ហានិភ័យក្បតិ្បត្តិការ ្ឺជាហានិភ័យថ្នការបាត់្បង់ធោយផ្លេ ល់ ឬ ក្បធយាលដែលធរើត្ានធែើង 
ធោយការែវឹះខាត្ ឬការមិនបានអនុវត្តជាប់ោប់ថ្ននីតិ្វ ិ្ ីថ្ផេរនុង បុ្ាលិរ បធឆចរវទិា និង              
ធហោា រឆនាសមព័នធ និងការធរើត្ធែើងពីខាងធក្ៅមួយឆាំនួនធទៀត្ដែលមិនដមនជាហានិភ័យឥណទាន
ហានិភ័យទីផារ និងហានិភ័យស្ថឆ់ក្បារ់ង្ហយស្សួល ែូឆជារតាត ដែលធរើត្ានធែើងពីត្ក្មូវការ
ឆាប់ និងបទបញ្ញត្តិធផសងៗ និងសតង់ោរដែលទទួលស្ថា ល់ជាទូធៅធៅរនុងសហក្គាសអាជី្វរមម។ 

ការខាត្បង់ពីហានិភ័យក្បតិ្បត្តិការ ក្ត្ូវបានក្្ប់ក្្ងតាមរយៈែាំធណើ រការការក្្ប់ក្្ងហានិភ័យ
ក្បតិ្បត្តិការ ដែលសមស្សបរនុងការក្ត្ួត្ពិនិត្យ និងការធ្វើរបាយការណ៍ធៅធលើសរមមភាពអាជី្វរមម 
ធោយដផែរធៅធលើការក្ត្ួត្ពិនិត្យ និងអងាភាពគាាំក្ទដែលានភាពឯររាជ្យថ្នដផនរអាជី្វរមម និង 
ការក្ត្ួត្ពិនិត្យពី្ណៈក្្ប់ក្្ងជាន់ែពស់របស់្នាគារ។ 

ការក្្ប់ក្្ងធលើហានិភ័យក្បតិ្បត្តិការរបស់្នាគារ ត្ក្មូវឲ្យបធងកើត្រឆនាសមព័នធតួ្នាទី និងវ ិ្ ីស្ថស្តសដ
ថ្នការក្្ប់ក្្ងឲ្យបានឆាស់ោស់។ ធគាលការណ៍ និងវធិានការក្ត្ួត្ពិនិត្យថ្ផេរនុងធផសងៗ ក្ត្ូវបាន
ោរ់ឲ្យអនុវត្តរមួទាាំងការបធងកើត្ែាំណារ់កាលថ្នការឆុឹះហត្ថធលខាអនុម័ត្ ការបធងកើត្នូវក្បព័នធក្ត្ួត្
ពិនិត្យយា៉ាងហមត់្ឆត់្ ការធរៀបឆាំនីតិ្វ ិ្ ី និងឯរស្ថរសាំអាងនានារមួទាាំងការអនុវត្តន៍ធៅតាមធគាល
ការណ៏ និងបទបបញ្ញត្តិធផសងៗ។ ការបធងកើត្ទាាំងធនឹះ ្ឺបនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យធែើងវញិជាក្បចាាំធែើមបី
រាំណត់្នូវហានិភ័យដផនរក្បតិ្បត្តិការរបស់ដផនរអាជី្វរមម្នាគារ ដែលធ្វើការក្ត្ួត្ពិនិត្យជាក្បចាាំ 
ធោយអងាភាពសវនរមមថ្ផេរនុង។ លទធផលដែលបានមរពីការក្ត្ួត្ពិនិត្យរបស់សវនររថ្ផេរនុងក្ត្ូវ
បានពិភារាជាមួយអនរក្្ប់ក្្ងថ្នដផនរដែលពារ់ព័នធ រឆួធ្វើការោរ់បញ្ជូ នធៅ ្ណៈរាម ្ិការ 
សវនរមម និង្ណៈក្្ប់ក្្ងជាន់ែពស់របស់្នាគារ។  

27.2 ហានិភ័យឥណទាន 
្នាគារចាត់្វធិានការធលើការធលឆធែើងហានិភ័យឥណទាន ដែលជាហានិភ័យធ្វើឲ្យានការ 
ខាត្បង់ហិរញ្ញវត្ថុឆាំធពាឹះ្នាគារ រនុងររណីដែលមិនបានអនុវត្ដនូវកាត្ពវរិឆច។ ហានិភ័យឥណទាន 
្ឺជាហានិភ័យដែលសាំខាន់បាំផុត្សក្ាប់អាជី្វរមមរបស់្នាគារ។ ហានិភ័យឥណទានធរើត្ធែើង
ជា ស្ថរវនតរនុងសរមមភាពផតល់រមចី ែូឆជាការផតល់ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន។ ្នាគារ រ៏ានផងដែរ
នូវ ហានិភ័យឥណទានសក្ាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ធក្ៅតារាងតុ្លយការ ែូឆជារិឆចសនា 
ឥណទាន។ សរមមភាពផតល់ឥណទាន ក្ត្ូវបានដណនាាំធោយធគាលការណ៏ឥណទានរបស់្នាគារ 
ធែើមបីអឹះអាងធានាថាធគាលបាំណងថ្នឥណទានទាាំងអស់ទទួលបានធជា្ជ័្យ ្ឺថាផលប័ក្ត្ឥណទាន 
ានភាពរងឹាាំ ធហើយហានិភ័យឥណទានក្ត្ូវបានដបងដឆរបានលែ។ ធគាលការណ៏ឥណទាន រត់្
ក្តានូវធគាលការណ៏ឥណទាន ក្ទពយបញ្ញច ាំ និងែាំធណើ រការអនុម័ត្ឥណទាន ធោយរមួបញ្ចូ លទាាំង
ក្បព័នធឆាំណាត់្ថាន រ់ថ្ផេរនុងរបស់្នាគារ និងនីតិ្វ ិ្ ីដែលអនុវត្តធែើមបីធានាអឹះអាងរនុងការធគារព ធៅ
តាមធគាលការណ៍ដណនាាំរបស់្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា។ 
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27.  ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

27.2 ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(រ) ការវាស់ដវងហានិភ័យឥណទាន 

្នាគារវាយត្ថ្មលពីលទធភាពថ្នការែរខានមិនបាំធពញកាត្ពវរិឆចរបស់អនរសុាំែចី ធោយធក្បើក្បាស់
ឧបររណ៍រាំណត់្ថ្ផេរនុង។ ្ណៈរាម ្ិការឥណទានថាន រ់ជាតិ្ ទទួលែុសក្ត្ូវរនុងការរាំណត់្
ែាំណារ់កាលហានិភ័យ។ 
ែាំណារ់កាលហានិភ័យក្ត្ូវបានពិនិត្យធែើងវញិនិងធ្វើបឆចុបបននភាពធរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ធហើយនិងរនុង
ររណី ដែល (i) ានការផ្លល ស់បដូរលរខែណឌ ឥណទានដែលរមួបញ្ចូ លផងដែរនូវការពនា; 
(ii)ការទូទាត់្មិនធទៀងទាត់្ ឬ ការធ្ឆធវសធោយធឆត្នា និង (iii) ព័ត៌្ានមិនលែទារ់ទងនឹង
អនរសុាំែចី ឬ ក្បតិ្បត្ដិការ។ 

(ែ) ធគាលនធយាបាយក្ត្ួត្ពិនិត្យវសិ្ថលភាពហានិភ័យ និងការទប់ស្ថក ត់្ 

្នាគារធ្វើក្បតិ្បត្ដិការ និងផដល់ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន ឆាំធពាឹះរបូវនដបុ្ាល ឬ សហក្គាស ធៅ
រនុងក្ពឹះរាជាណាឆក្ររមពុជា។ ្នាគារក្្ប់ក្្ងវសិ្ថលភាព និងក្ត្ួត្ពិនិត្យនូវការក្បមូលផដុាំ  
ហានិភ័យឥណទាន ធៅធពលណាដែលហានិភ័យទាាំងធនាឹះក្ត្ូវបានរាំណត់្អត្ដសញ្ញញ ណ។ 
ហានិភ័យ ា្ំៗ ដែលរាំណត់្ធោយ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា្ឺជាហានិភ័យទាាំងឡាយណាដែល
ផដល់ឲ្យអត្ថគាហរដត្មួយ ដែលានអនុបាត្ធលើសពី 10% ថ្នត្ាំថ្លសុទធរបស់្នាគារ។ 

ធយាងធៅតាមក្បកាសរបស់្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជាធលែ ្7-06-226 ្នាគារក្ត្ូវររាឲ្យបាន
ក្្ប់ធពលធវោនូវអនុបាត្អតិ្បរាិឆាំនួន 20% រវាងហានិភ័យ ា្ំៗសរបុ ដែលធរើត្ធឆញពី
ក្បតិ្បត្ដិការជាមួយនឹងអត្ថគាហរឯរបុ្ាលាន រ់ៗ និងត្ាំថ្លសុទធរបស់ែលួន។ ឆាំនួនសរបុថ្ន 
ហានិភ័យ ា្ំៗទាាំងអស់មិនក្ត្ូវធលើសពី 300% ថ្នត្ាំថ្លសុទធរបស់្នាគារធែើយ។ 
្នាគារក្ត្ូវសថិត្ធៅធក្កាមលរខែណឌ ថ្នក្បកាសរបស់្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជាធលែ ែ7-76-226 
ធែើមបីររាសាាក្ត្អតិ្បរា 20% រវាងហានិភ័យឥណទានទូធៅរបស់្នាគារឆាំធពាឹះត្ាំថ្ល
សុទធរបស់អត្ថគាហរឯរបុ្ាល។ ហានិភ័យឥណទានសរបុមិនក្ត្ូវធលើសពី 300% ថ្នត្ាំថ្ល
សុទធរបស់្នាគារធែើយ។ 

្នាគារធក្បើក្បាស់ធគាលនធយាបាយ និងការអនុវត្ដន៍ជាធក្ឆើនធែើមបីទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យឥណទាន។ 
ជាទាំោប់រនុងឆាំធណាមធគាលនធយាបាយ និងការអនុវត្ដន៍ទាាំងធនឹះ ្ឺជាការទទួលយរនូវការ
ធានា រនុងទក្មង់ជាក្ទពយបញ្ញច ាំធលើឥណទានធៅអតិ្ងិជ្នឆាំធពាឹះអតិ្ងិជ្នដែលជាការអនុវត្ដន៍
ជា្មមតា។ ្នាគារអនុវត្ដធគាលការណ៍ដណនាាំ ធលើភាពដែលអាឆទទួលយរបានថ្នក្បធភទ
ជារ់ោរ់របស់ក្ទពយបញ្ញច ាំ ឬ ការទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យឥណទាន។ ក្បធភទក្ទពយបញ្ញច ាំសាំខាន់ៗ 
ធែើមបីធានាធលើឥណទានធៅអតិ្ងិជ្នឆាំធពាឹះអតិ្ងិជ្នរមួាន៖ 

• ការោរ់បញ្ញច ាំក្ទពយសមបត្ដិជាទីតាាំង ែូឆជា ែី្លី អគារ និងក្ទពយធផសងៗ; 

• ការក្្ប់ក្្ងធលើក្ទពយសរមមអាជី្វរមម ែូឆជា ែី្លី និង អគារ; និង 

• ស្ថឆ់ក្បារ់ជាក្បារ់បធញ្ញើររ់ទុរ។
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27.  ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

27.2 ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(្) ការក្្ប់ក្្ងហានិភ័យឥណទាន 

• ការអភិវឌ្ឍ និងដងររាែាំធណើ រការ របស់្នាគារសក្ាប់វាស់ ECL៖ ធនឹះរមួបញ្ចូ លទាាំង
ែាំធណើ រការសក្ាប់៖  

- ការអនុម័ត្ែាំបូងការធ្វើឱ្យានសុពលភាពធទៀងទាត់្ និងការធ្វើធត្សតក្ត្ែប់មរវញិថ្ន
ម៉ាូដែលដែលបានធក្បើ;  

- រាំណត់្និងតាមោនការធរើនធែើងហានិភ័យឥណទាន; និង 

- ការរមួបញ្ចូ លពត័្ានរ ាំពឹងទុរនាធពលអនា្ត្។ 

• ពិនិត្យធែើងវញិនូវការអនុធោមភាពរបស់អងាភាពអាជី្វរមម ដែលានដែនរាំណត់្ហានិភ័យ 
ដែលបានក្ពមធក្ពៀង រមួទាាំងសហក្គាសដែលក្ត្ូវបានធក្ជ្ើសធរ ើស ហានិភ័យរនុងក្បធទស 
និងក្បធភទផលិត្ផល។ របាយការណ៍ធទៀងទាត់្សតីពី្ុណភាពឥណទានថ្នផលប័ក្ត្រនុង
ស្សុរ ក្ត្ូវបានផតល់ជូ្នឥណទាន្នាគារ ដែលអាឆត្ក្មូវឱ្យានវធិានការដរត្ក្មូវ 
សមស្សបដែលក្ត្ូវធ្វើ។ ទាាំងធនឹះរមួបញ្ចូ លទាាំងរបាយការណ៍ដែលានការបា៉ា ន់ក្បាណ
អាំពីសាំវធិាន្នថ្ន ECL។ 

• ឯរធទសរនុ ងការផតល់ធយាបល់ ការដណនាាំនិង ជ្ាំនាញែល់អងាភាពអាជី្វរមមធែើមបីធលើរ
រមពស់ការអនុវត្តលែបាំផុត្ធៅ ្នាគាររនុងការក្្ប់ក្្ងហានិភ័យឥណទាន។ ្នាគារាន
ធគាលការណ៍និងការអនុវត្តជាធក្ឆើនធែើមបីកាត់្បនថយហានិភ័យឥណទាន។ ទាំោប់ថ្នការ
ទាាំងធនឹះ ្ឺការទទួលបាននូវសនតិសុែរនុងទក្មង់ជាក្ទពយបញ្ញច ាំសក្ាប់ឥណទាន ធៅ 
អតិ្ងិជ្នដែលជាទាល ប់្មមតា។ ្នាគារអនុវត្តធគាលការណ៍ដណនាាំសតីពីការទទួលយរ
បាននូវឆាំណាត់្ថាន រ់ជារ់ោរ់ថ្នក្ទពយបញ្ញច ាំ ឬ ការកាត់្បនថយហានិភ័យឥណទាន។ 
ក្បធភទក្ទពយបញ្ញច ាំសាំខាន់ធែើមបីធានាឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន្ឺ៖ 
- ឥណទានហីុប៉ាូដត្រធលើក្ទពយសរមមលាំធៅោា ន (ែី្លីអគារនិងក្ទពយសរមមធផសងធទៀត្) 

- ការផ្លល ស់បតូរធលើក្ទពយសរមមអាជី្វរមមែូឆជាែី្លីនិងអាគារ; និង 

- ស្ថឆ់ក្បារ់ជាទក្មង់ក្បារ់បធញ្ញើានរាំណត់្, 

ការក្បមូលផតុ ាំហានិភ័យ 

ការក្បមូលផតុាំហានិភ័យ ធរើត្ធែើងធៅធពលដែលសមភា្ីមួយឆាំនួនឆូលរមួរនុងសរមមភាព
អាជី្វរមមស្សធែៀងគាន  ឬសរមមភាពធៅរនុងត្ាំបន់ភូមិស្ថស្តសតែូឆគាន  ឬានលរខណៈ 
ធសែារិឆចស្សធែៀងគាន  ដែលបណាត លឱ្យសមត្ថភាពរបស់ពួរធ្ ធែើមបីបាំធពញកាត្ពវរិឆចតាម
រិឆចសនាក្ត្ូវបានរងផលប៉ាឹះពាល់ធោយ បដក្មបក្មួលធសែារិឆច នធយាបាយ ឬលរខែណឌ
ធផសងធទៀត្។ ការក្បមូលផតុាំហានិភ័យបង្ហា ញពីភាពដក្បក្បួលទារ់ទងនិង ការអនុវត្តរបស់
្នាគារ ឆាំធពាឹះការអភិវឌ្ឍដែលប៉ាឹះពាល់ែល់ឧសាហរមមជារ់ោរ់ ឬទីតាាំងភូមិស្ថស្តសត។ 
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27. ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

27.2 ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(្) ការក្្ប់ក្្ងហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ការក្បមូលផតុ ាំហានិភ័យ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

្នាគារក្ត្ួត្ពិនិត្យការក្បមូលផតុាំថ្នហានិភ័យឥណទានរបស់សមភា្ីធោយឧសាហរមម។ 
ការវភិា្ថ្នការក្បមូលផតុាំថ្នហានិភ័យឥណទាន ែូឆធៅកាលបរធិឆេទតារាងតុ្លយការក្ត្ូវ
បានបង្ហា ញែូឆខាងធក្កាម៖ 

( ) ការោត្ក្ត្ោងអតិ្បរាិធលើហានិភ័យឥណទានមុនធពលោរ់បញ្ញច ាំ ឬការពក្ងឹងឥណទាន
ធផសងធទៀត្ 

ព័ត៌្ានលាំអិត្ថ្នការោត្ក្ត្ោងអតិ្បរាិធលើហានិភ័យឥណទានមុនធពលោរ់វត្ថុបញ្ញច ាំ ឬ
ការពក្ងឹងឥណទានានែូឆខាងធក្កាម៖ 

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

សមតុ្លយជាមួយ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា 347,765,470   1,406,711,326   213,118,865 868,459,375 
សមតុ្លយជាមួយ្នាគារធផសងៗ 14,514,784   58,712,301   15,824,699 64,485,648 
ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន 1,584,974,242  6,411,220,810  1,315,321,967 5,359,937,016 
ក្ទពយសរមមធផសងធទៀត្ 78,767   318,613   223,988 912,751 

 1,947,333,263  7,876,963,050  1,544,489,519  6,293,794,790  

ឆាំនួនថ្នការោត្ក្ត្ោងឥណទានដែលធរើត្ធែើងពីធាតុ្មិនធៅរនុងតារាងតុ្លយការក្ត្ូវបាន
បង្ហា ញធៅរនុងរាំណត់្សាំគាល់ 25 សតីពីការសនា និងយថាភាព។ 

(ង)  បណតុ ាំ ហានិភ័យថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុជាមួយការោត្ក្ត្ោងហានិភ័យឥណទាន 

ការក្បមូលផតុាំហានិភ័យធរើត្ធែើងធៅធពលដែលសមភា្ីមួយឆាំនួនឆូលរួមរនុងសរមមភាព
អាជី្វរមមស្សធែៀងគាន  ឬសរមមភាពធៅរនុងត្ាំបន់ភូមិស្ថស្តសតែូឆគាន  ឬានលរខណៈធសែារិឆច
ស្សធែៀងគាន  ដែលបណាត លឱ្យសមត្ថភាពរបស់ពួរធ្ ធែើមបបីាំធពញកាត្ពវរិឆចតាមរិឆចសនា
ក្ត្ូវបានរងផលប៉ាឹះពាល់ធោយ បដក្មបក្មួលធសែារិឆច នធយាបាយ ឬលរខែណឌ ធផសងធទៀត្។ 

ការក្បមូលផតុាំហានិភ័យបង្ហា ញពីភាពដក្បក្បួលទារ់ទងនិង ការអនុវត្តរបស់្នាគារ ឆាំធពាឹះ
ការអភិវឌ្ឍដែលប៉ាឹះពាល់ែល់ឧសាហរមមជារ់ោរ់ ឬទីតាាំងភូមិស្ថស្តសត។ 
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27. ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

27.2 ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ង) បណតុ ាំ ហានិភ័យថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុជាមួយការោត្ក្ត្ោងហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នួ  ឆ្ន ាំ2020 

 
សមតុ្លយជាមួយ 

្នាគារជាតិ្ 
សមតុ្លយជាមួយ 
្នាគារធផសងៗ 

ឥណទាន  
ធៅអតិ្ងិជ្ន ធផសងៗ សរុប 

 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

អនតរការហិីរញ្ញវត្ថុ 347,765,470   14,514,784   - -  362,280,254   
ការផតល់ឥណទានផ្លេ ល់ែលួន - -  399,216,926  - 399,216,926 
សាំណង់ និងអឆលនក្ទពយ - -  157,545,301  - 157,545,301 
ទិញផេឹះ - -  55,989,306  - 55,989,306 
ស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថ ុ - -    20,107,385  -   20,107,385 
រសិរមម - -    244,784,318  -   244,784,318 
ធសវារមម - -  286,535,551  -   286,535,551 
ពាណិជ្ជរមម - ែុាំនិងរាយ - -  418,368,524   - 418,368,524 
ធផសងៗ  - -    2,426,931   78,767   2,505,698 

 347,765,470  14,514,784  1,584,974,242  78,767  1,947,333,263  
សាំវធិាន្នសក្ាប់ECLs - (7,598)  )21,269,711( - )21,277,309( 
ថ្ងលធសវាឥណទានគាម នការក្បារ់ - - )12,130,352( - )12,130,352( 

 347,765,470  14,507,186  1,551,574,179  78,767  1,913,925,602  

សមមូលពាន់ធរៀល (រាំណត់្សាា លធ់លែ 2.4) 1,406,711,326  58,681,567  6,276,117,554  318,613  7,741,829,060  
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27. ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

27.2 ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ង) បណតុ ាំ ហានិភ័យថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុជាមួយការោត្ក្ត្ោងហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នួ  ឆ្ន ាំ2019 

 
សមតុ្លយជាមួយ 

្នាគារជាតិ្ 
សមតុ្លយជាមួយ 
្នាគារធផសងៗ 

ឥណទាន  
ធៅអតិ្ងិជ្ន ធផសងៗ សរុប 

 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

អនតរការហិីរញ្ញវត្ថុ 213,118,865 15,824,699 - - 228,943,564 
ការផតល់ឥណទានផ្លេ ល់ែលួន - - 295,501,938 - 295,501,938 
សាំណង់ និងអឆលនក្ទពយ - - 49,514,306 - 49,514,306 
ទិញផេឹះ - - - - - 
ស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថ ុ - - 20,333,012 - 20,333,012 
រសិរមម - - 248,185,782 - 248,185,782 
ធសវារមម - - 257,860,374 - 257,860,374 
ពាណិជ្ជរមម - ែុាំនិងរាយ - - 443,925,500 - 443,925,500 
ធផសងៗ  - - 1,055 223,988 225,043 

 213,118,865 15,824,699 1,315,321,967 223,988 1,544,489,519 
សាំវធិាន្នសក្ាប់ECLs - (6,160) (10,483,213) - (10,489,373) 
ថ្ងលធសវាឥណទានគាម នការក្បារ់ - - (11,833,731) - (11,833,731) 

 213,118,865 15,818,539 1,293,005,023 223,988 1,522,166,415 

សមមូលពាន់ធរៀល (រាំណត់្សាា លធ់លែ 2.4) 868,459,375 64,460,546 5,268,995,469 912,751 6,202,828,141 
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27. ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

27.2 ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 
(ឆ) ្ុណភាពឥណទាន 

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នួ  ឆ្ន ាំ2020 
 ែាំណារ់កាលទី1  ែាំណារ់កាលទី2 ែាំណារ់កាលទី3 សរុប 
 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

សមតុ្លយជាមួយ្នាគារជាតិ្   347,765,470 -  -   347,765,470 
សមតុ្លយជាមួយ្នាគារធផសងៗ 12,725,130   1,789,654   -  14,514,784   
ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន 1,533,822,301  24,881,937  26,270,004  1,584,974,242  
ក្ទពយសរមមធផសងៗ   78,767 -  -   78,767 

 1,894,391,668  26,671,591  26,270,004  1,947,333,263  
សាំវធិាន្នសក្ាប់ECLs (3,597,392) (5,063,644) (12,616,273) (21,277,309) 
ថ្ងលធសវាឥណទានគាម នការក្បារ់ (11,980,490) (41,325) (108,537) (12,130,352) 

 1,878,813,786  21,566,622  13,545,194  1,913,925,602  

សមមូលពាន់ធរៀល  
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.4) 7,599,801,764  87,236,986  54,790,310  7,741,829,060  

 

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នួ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែាំណារ់កាលទី1  ែាំណារ់កាលទី2 ែាំណារ់កាលទី3 សរុប 
 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

សមតុ្លយជាមួយ្នាគារជាតិ្ 213,118,865 - - 213,118,865 
សមតុ្លយជាមួយ្នាគារធផសងៗ 14,893,162 931,537 - 15,824,699 
ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន 1,294,693,938 4,438,019 16,190,010 1,315,321,967 
ក្ទពយសរមមធផសងៗ 223,988 - - 223,988 

 1,522,929,953 5,369,556 16,190,010 1,544,489,519 
សាំវធិាន្នសក្ាប់ECLs (2,132,660) (565,895) (7,790,818) (10,489,373) 
ថ្ងលធសវាឥណទានគាម នការក្បារ់ (11,648,144) (39,928) (145,659) (11,833,731) 

 1,509,149,149 4,763,733 8,253,533 1,522,166,415 

សមមូលពាន់ធរៀល  
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.4) 6,149,782,782 19,412,212 33,633,147 6,202,882,141 
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27. ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

27.2 ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ឆ) ្ុណភាពឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

្នាគារអនុវត្តវ ិ្ ីស្ថស្តសតបីែាំណារ់កាលធោយដផែរធលើការផ្លល ស់បតូរ្ុណភាពឥណទានចាប់តាាំង
ពីានការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង៖ 

សាំវធិាន្នសក្ាប់អីុមដភមិន នឹងក្ត្ូវធ្វើធែើងធោយដផែរធលើវ ិ្ ីស្ថស្តសតបីែាំណារ់កាលែូឆ
ខាងធក្កាមដែលឆ្លុឹះបញ្ញច ាំងពីការផ្លល ស់បតូរ្ុណភាពឥណទានថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចាប់តាាំងពី
ានការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង៖ 

(i) ែាំណារ់កាលទី 1: ECL 12-ដែ – មិនដមនឥណទានអន់ងយ 

ឆាំធពាឹះការបង្ហា ញណា ដែលមិនានការធរើនធែើង្ួរឱ្យរត់្សាា ល់ថ្នហានិភ័យឥណទាន
ចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង ធហើយដែលមិនានការងយឆុឹះឥណទានអាស្ស័យធលើ
ក្បភពធែើម ECL ដែលទារ់ទងនឹងក្បូបាប ីលីធត្ថ្នក្ពឹត្តិការណ៍ដែលធរើត្ធែើងរនុងរយៈ
ធពល 12 ដែបនាេ ប់។ 

(ii) ែាំណារ់កាលទី 2: ECL ធពញមួយជី្វតិ្ – មិនដមនឥណទានអន់ងយ 

ឆាំធពាឹះការបង្ហា ញធៅរដនលងដែលានការធរើនធែើង្ួរឱ្យរត់្សាា ល់ថ្នហានិភ័យឥណទាន
ចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង ប៉ាុដនតធនាឹះមិនដមនជាការងយឆុឹះឥណទាន ធនាឹះ ECL
មួយអាយុកាល នឹងក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់។ 

(iii) ែាំណារ់កាលទី 3: ECL ធពញមួយជី្វតិ្– ឥណទានអន់ងយ 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុក្ត្ូវបានវាយត្ថ្មលជា ឥណទានអន់ងយធៅធពលានក្ពឹត្តិការណ៍
មួយឬធក្ឆើនែង ធ្វើឱ្យានផលប៉ាឹះពាល់្ៃន់្ៃរែល់លាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់នាធពលអនា្ត្របស់
ក្ទពយសរមមធនាឹះ។ ឆាំធពាឹះក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុានការឥណទានអន់ងយ ធនាឹះ ECL 
មួយអាយុកាលនឹងក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់។ 

ែាំណារ់កាល ស្ថថ នភាពថ្នហានិភ័យឥណទាន សូឆនាររលាំនាាំធែើម 

1 12-ដែ ECL – មិនដមនឥណទានអន់ងយ 0 ែល ់30 DPD 

2 ធពញ1ជី្វតិ្ថ្នECL – មិនដមនឥណទានអន់ងយ 31 ែល ់90 DPD 

3 ធពញ1ជី្វតិ្ថ្នECL – ឥណទានអន់ងយ ធលើសពី 90 DPD 
ការធរៀបឆាំធែើងវញិនិងរាំណត់្ធពលធវោ
ធែើងវញិ (R&R) លាំនាាំធែើមចាាំបាឆ់ 
លាំនាាំធែើមដែលទារ់ទង 

និយមន័យថ្នលាំនាាំធែើម ដែលក្ត្ូវបានធក្បើសក្ាប់ធគាលបាំណងទាាំងធនឹះក្ត្ូវបានអនុវត្តជាប់
ោប់ឆាំធពាឹះក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុទាាំងអស់ធលើរដលងដត្ានព័ត៌្ានដែលាន ធហើយ
ដែលបង្ហា ញថានិយមន័យលាំនាាំធែើម ្ឺសមស្សបសក្ាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជារ់ោរ់ 
មួយ។ 
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27. ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

27.2 ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ឆ) ្ុណភាពឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(iii) ែាំណារ់កាលទី 3: ECL ធពញមួយជី្វតិ្– ឥណទានអន់ងយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ដផែរធលើ និយមន័យថ្នលាំនាាំធែើមរបស់្នាគារ ្ណនីដែលក្ត្ូវបានចាត់្ឆូលជាលាំនាាំ
ធែើមនឹងក្ត្ូវបានោរ់ស្ថល រថា "បាទ / ចាស" ធៅរនុងក្បអប់សូឆនាររអន់ងយធៅធពល 
“ធហតុ្ផល - លាំនាាំធែើម” បង្ហា ញពីធហតុ្ផលមួយរនុងឆាំធណាមធហតុ្ផលទាាំង 4 ខាង 
ធក្កាម។ 

(រ) ្មមតា: ភាពមិនឆាស់ោស់របស់្ណនីានធលើសពី 90 DPD និងអាឆអនុវត្តបាន
ឆាំធពាឹះផលិត្ផលទាាំងអស់ ធលើរដលងដត្ផលិត្ផលហិរញ្ញបបទានពាណិជ្ជរមមដែល
ាននិយមន័យថ្នធលែ 31 DPD ធោយស្ថរលរខណៈរយៈធពលែលី ថ្នផលិត្ផល។ 

(ែ) ការធរៀបឆាំធែើងវញិនិងរាំណត់្ធពលធវោធែើងវញិ (R&R): ធៅធពលដែល្ណនី
ឆ្លងកាត់្ការធរៀបឆាំធែើងវញិនិងរាំណត់្ធពលធវោធែើងវញិ; 

(្) ចាាំបាឆ់៖ ធៅធពល្ណនីបង្ហា ញពីការធែាយធៅរនុងទក្មង់ឥណទានរបស់វា ប៉ាុដនត
ការបាំពានរបស់វាមិនធលើសពី 90 DPD; និង 

( ) ពារ់ព័នធ៖ សាំធៅធលើការឆ្លងទធនលធោយអនរជាប់កាត្ពវរិឆចថ្នក្បធភទអនរែចីែូឆគាន ធៅ
រនុងក្បភពបញ្ជ ីឥណទានែូឆគាន ។ 

(iv) ការបញ្ចូ លព័ត៌្ានដែលធឆ្ព ឹះធៅមុែ 

្នាគាររមួបញ្ចូ លព័ត៌្ានដែលធឆ្ព ឹះធៅមុែទាាំងការវាយត្ាំថ្លថា ធត្ើហានិភ័យឥណទាន
របស់ឧបររណ៍បានធរើនធែើង្ួរឱ្យរត់្សាា ល់ចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង និង 
ការវាស់ដវងរបស់ ECL ដែរ ឬធទ។ 

ព័ត៌្ានខាងធក្ៅដែលក្ត្ូវបានពិចារណារមួានទិននន័យធសែារិឆច និងការពាររណ៍ដែល
ធបាឹះពុមពផាយធោយស្ថថ ប័នរោា ភិបាល និងអាជាា ្ររបិូយវត្ថុធៅរនុងបណាត ក្បធទសដែល
្នាគារធ្វើក្បតិ្បត្តិការ អងាការ្នមុែ ែូឆជាមូលនិ្ិរបិូយវត្ថុអនតរជាតិ្ និងវស័ិយ 
ឯរជ្ន និងអនរសិរាពីការពាររណ៍។ 

្នាគារបានរាំណត់្ និងឆងក្រងឯរស្ថរសាំខាន់ៗថ្នហានិភ័យឥណទាន និងការខាត្បង់
ឥណទានសក្ាប់ផលប័ក្ត្ហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗ ស្សបតាមក្បធទសនីមួយៗ ធហើយធោយធក្បើ
ការវភិា្ទិននន័យក្បវត្តិស្ថស្តសត ដែលបានបា៉ា ន់ស្ថម នទាំនារ់ទាំនងរវាងអធងរា៉ា ក្រូធសែារិឆច 
និងហានិភ័យឥណទាន និងការខាត្បង់ឥណទាន។ 
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27. ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

27.2 ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ឆ្) លាំោប់ថ្ន្ុណភាពឥណទាន 

តារាងខាងធក្កាមបង្ហា ញពី្ុណភាពឥណទាន និងហានិភ័យអតិ្បរាិ ធៅធលើហានិភ័យ  
ឥណទានធយាងធៅតាម ការរាំណត់្ឆាំណាត់្ថាន រ់ឥណទានថ្ផេរនុងឆាំនួនខាងធក្កាមធនឹះ ្ឺមិន
បានបូរបញ្ចូ លECL: 

 31 ដែ្នួ  ឆ្ន ាំ2019 
ឆាំនួនថ្ងៃហសួកាលរាំណត់្ អក្តាក្បូបាប លីីធត្ថ្នលាំនាាំធែើម 

0-0 ថ្ងៃ 0.01% - 2.04% 
1-30 ថ្ងៃ 4.17% - 50.83% 

ឆាំនួនែុលមិនបានបូរបញ្ចូ ល ECL ជាែុោល រអាធមររិ 1,533,822,301 

31-60 ថ្ងៃ 2.38% - 64.93% 
61-90 ថ្ងៃ 2.08% - 57.90% 

ឆាំនួនែុលមិនបានបូរបញ្ចូ ល ECL ជាែុោល រអាធមររិ 24,881,937 

ធលើស 90 ថ្ងៃ 100% 

ឆាំនួនែុលមិនបានបូរបញ្ចូ ល ECL ជាែុោល រអាធមររិ 26,270,004 

សរបុជាែុោល រអាធមររិ 1,584,974,242 

សមមូលពាន់ធរៀល (រាំណត់្សាា លធ់លែ 2.4) 6,411,220,810 
 

 31 ដែ្នួ  ឆ្ន ាំ2019 
ឆាំនួនថ្ងៃហសួកាលរាំណត់្ អក្តាក្បូបាប លីីធត្ថ្នលាំនាាំធែើម 

0-0 ថ្ងៃ 0.06% - 0.87% 
1-30 ថ្ងៃ 1.79% - 48.81% 

ឆាំនួនែុលមិនបានបូរបញ្ចូ ល ECL ជាែុោល រអាធមររិ 1,294,693,938 

31-60 ថ្ងៃ 1.82% - 57.43% 
61-90 ថ្ងៃ 2.5% - 54.36% 

ឆាំនួនែុលមិនបានបូរបញ្ចូ ល ECL ជាែុោល រអាធមររិ 4,438,019 

ធលើស 90 ថ្ងៃ 100% 

ឆាំនួនែុលមិនបានបូរបញ្ចូ ល ECL ជាែុោល រអាធមររិ 16,190,010 

សរបុជាែុោល រអាធមររិ 1,315,321,967 

សមមូលពាន់ធរៀល (រាំណត់្សាា លធ់លែ 2.4) 5,359,937,016 

(ជ្) វត្ថុ បញ្ញច ាំដែលបានរបឹអូស 

រនុងឆ្ន ាំ ្នាគារមិនបានរបឹអូសវត្ថុបញ្ញច ាំណាមួយដែលបានកាន់កាប់ជាមូលប័ក្ត្ធនាឹះធែើយ។
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27. ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

27.3 ហានិភ័យទីផារ 
្នាគារក្បឈ្មនិងហានិភ័យទីផារ ដែលជាហានិភ័យធ្វើឲ្យត្ថ្មលសមស្សប ឬ លាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់
អនា្ត្ថ្ន ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុានការដក្បក្បួល ធោយស្ថរដត្ការដក្បក្បួលត្ថ្មលរនុងទីផារ។  
ហានិភ័យទីផារ ធរើត្ធែើងពីស្ថថ នភាពធបើរឆាំហររនុងអក្តាការក្បារ់ របិូយប័ណណ និងផលិត្ផលជា
មូល្ន ដែលរតាដ ទាាំងធនឹះក្ត្ូវក្បឈ្មនឹងឆលនាទីផារជារ់ោរ់ និងទូធៅ ធហើយនិងការដក្បក្បួល
រនុងែាំណារ់កាលអធសថរភាពថ្នអក្តា ឬត្ថ្មលទីផារែូឆជាអក្តាការក្បារ់ ា្ំោត្ឥណទាន អក្តាបដូរ
របិូយប័ណណ បរធទស និងថ្ងលមូល្ន។ 

្នាគារមិនធក្បើក្បាស់ ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និទសសនេែូឆជា រិឆចសនាបដូររបិូយប័ណណបរធទស  
និងអក្តាការក្បារ់អនា្ត្ធែើមបីបធញ្ច ៀសនូវហានិភ័យរបស់ែលួនធទ។ 

(រ)  ហានិភ័យការបដូ ររបិូយប័ណណបរធទស 
ហានិភ័យការបដូររបិូយប័ណណបរធទសធរើត្ធែើងពីក្បតិ្បត្ដិការពាណិជ្ជរមមអនា្ត្ និងពីក្ទពយសរមម 
និងក្ទពយអរមមដែលក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជារបិូយប័ណណណាមួយ ដែលមិនដមនជារូបិយប័ណណ
ធគាលរបស់្នាគារ។ ្នាគារបានររាទុរធគាលការណ៏ដែលទប់ស្ថក ត់្ែលួនឯងពីស្ថថ នភាព
ហានិភ័យការបដូររបិូយប័ណណបរធទស។ ស្ថថ នភាពធបើរឆាំហររនុងអក្តាការក្បារ់រូបិយប័ណណណា
មួយក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យជាមួយនឹងត្ក្មូវការក្បតិ្បត្តិការ ដែនរាំណត់្ថ្នស្ថថ នភាពដែលបាន
រាំណត់់្ជាមុន និងដែនរាំណត់្កាត់្បនថយការខាត្បង់។  

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 សមតុ្លយក្ទពយសរមម និងក្ទពយអរមមរូបិយវត្ថុជារបិូយប័ណណធផសង 
ធក្ៅពីែុោល រអាធមររិ មិនានទាំហាំជាស្ថរវនតធទ។ ធហតុ្ធនឹះការវភិា្អាំពីហានិភ័យបដូររបិូយប័ណណ
បរធទសពុាំក្ត្ូវបានបង្ហា ញធនាឹះធទ។ 

(ែ) ហានិភ័យត្ថ្មល 
្នាគារ មិនានហានិភ័យថ្ងលមូលប័ក្ត្ធទ ពីធក្ពាឹះ្នាគារមិនានការវនិិធយា្ណាមួយ  
ដែលក្ត្ូវបានចាត់្ថាន រ់ធលើតារាងតុ្លយការ ជាមូលប័ក្ត្ដែលអាឆលរ់បាន។ 

(្) ហានិភ័យអក្តាការក្បារ់ 
ហានិភ័យអក្តាការក្បារ់ ្ឺជាហានិភ័យដែលលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់អនា្ត្ថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
នឹងដក្បក្បួលធោយស្ថរការដក្បក្បួលអក្តាការក្បារ់ទីផារ។ ែាំណារ់កាលការក្បារ់អាឆធរើន
ធែើងជាលទធផលថ្នការដក្បក្បួល ប៉ាុដនដអាឆកាត់្បនថយការខាត្បង់ ធៅរនុងររណីដែល
ក្ពឹត្តិការណ៍ឥត្រ ាំពឹងទុរបានធរើត្ធែើង។ 

្ណៈក្្ប់ក្្ងរបស់្នាគារ ធៅែាំណារ់កាលធនឹះ មិនានធគាលនធយាបាយណាមួយ ធែើមបី
រាំណត់្ែាំណារ់កាលមិនសីុគាន ថ្នការរាំណត់្អក្តាការក្បារ់ធែើងវញិ ដែលអាឆក្្ប់ក្្ងបាន
ធនាឹះធទ។ ធទាឹះបីយា៉ាងណា ្ណៈក្្ប់ក្្ងបានក្ត្ួត្ពិនិត្យជាក្បចាាំធលើភាពមិនសីុគាន ធនឹះ។ 

្នាគារពុាំានក្ទពយសរមម និងក្ទពយអរមមដែលានការក្បារ់ដក្បក្បួលធនាឹះធទ។ សមតុ្លយ
ជាមួយ្នាគារជាតិ្ និង្នាគារធផសងៗ ក្បារ់បធញ្ញើជាមួយ្នាគារធផសងៗ និងឥណទានធៅ
អតិ្ងិជ្នទទួលបានការក្បារ់ធងរ ធហើយក្បារ់បធញ្ញើទទួលបានពី្នាគារ និងអតិ្ងិជ្នរ៏ាន
ការក្បារ់ធងរផងដែរ។ 
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27. ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

27.3 ហានិភ័យទីផារ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
(្) ហានិភ័យអក្តាការក្បារ់ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 

 រហូត្ែល ់1ដែ 1 ធៅ 3ដែ 3 ធៅ 12ដែ 1 ធៅ 5ឆ្ន ាំ ធលើសពី 5ឆ្ន ាំ 
គាម នកាល

រាំណត់្ សរុប 
 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ 
ស្ថឆ់ក្បារ់ -  -  -  -  -  112,449,694  112,449,694  
សមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា - 7,300,000  23,400,000  - -  317,065,470  347,765,470  
សមតុ្លយធៅ្នាគារធផសងៗ 151,875  - - - - 14,362,910  14,514,784  
ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន 42,580,662  73,767,153  291,293,569  1,002,036,425  162,479,569  - 1,572,157,378  
ការវនិិធយា្ធផសងៗ - - - - - 50,000 50,000 
ក្ទពយសរមមធផសងៗ - - - - - 12,150,493  12,150,493  

 42,732,537  81,067,153  314,693,569  1,002,036,425  162,479,569  456,078,567 2,059,087,819  

ក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុ 
ក្បារ់បធញ្ញើអតិ្ងិជ្ន និងក្្ឹឹះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុធផសងៗ 314,543,002  122,277,206  592,294,698  180,315,064  - 72,743,010  1,282,172,981  
រមចី        
្នគារជាតិ្ - 2,472,188  12,360,939  - - - 14,833,127  
ធផសងៗ 11,081  15,838,810  60,715,503  282,596,400  1,507,688  - 360,669,482  
បាំណុលបនាេ ប់បនសាំ - - 3,800,000  44,650,000  15,300,000  -  63,750,000  
ក្ទពយអរមមធផសងៗ - - - - - 37,941,268  37,941,268  

 314,554,083  140,588,204  669,171,140  507,561,464 16,807,688  110,684,278 1,759,366,858 

ធលើស លទធភាពទូទាត់្សងបាំណុលសុទធ (្ាល ត្) (271,821,546) (59,521,051) (354,477,571) 494,474,960  145,671,880  345,394,288  299,720,961  

សមមូលពាន់ធរៀល (រាំណត់្សាា លធ់លែ 2.4) (1,099,518,154) (240,762,649) (1,433,861,775) 2,000,151,213  589,242,756  1,397,119,894  1,212,371,286  
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27. ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

27.3 ហានិភ័យទីផារ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(្) ហានិភ័យអក្តាការក្បារ់ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 រហូត្ែល ់1ដែ 1 ធៅ 3ដែ 3 ធៅ 12ដែ 1 ធៅ 5ឆ្ន ាំ ធលើសពី 5ឆ្ន ាំ គាម នកាលរាំណត់្ សរុប 
 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ 
ស្ថឆ់ក្បារ់ - - - - - 85,296,900  85,296,900  
សមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា - - 29,483,190  2,050,000  - 181,585,675  213,118,865  
សមតុ្លយធៅ្នាគារធផសងៗ 131,320  - - - - 15,693,379  15,824,699  
ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន 38,545,796  71,822,016  261,233,866  830,331,735  102,826,992  - 1,304,760,406  
ការវនិិធយា្ធផសងៗ - - - - - 50,000  50,000  
ក្ទពយសរមមធផសងៗ - - - - - 10,407,700  10,407,700  

 38,677,116  71,822,016  290,717,057  832,381,735  102,826,992  293,033,653  1,629,458,569  

ក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុ 
ក្បារ់បធញ្ញើអតិ្ងិជ្ន និងក្្ឹឹះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុធផសងៗ 212,662,843  132,655,246  424,870,979  143,869,394  - 33,352,760  947,411,222  
រមចី - - 24,539,877  - - - 24,539,877  
្នគារជាតិ្ 3,000,000  19,816,000  65,880,368  252,735,061  - - 341,431,429  
ធផសងៗ - - 4,000,000  26,600,000  13,400,000  -  44,000,000  
បាំណុលបនាេ ប់បនសាំ - - - - - 27,133,124  27,133,124  

ក្ទពយអរមមធផសងៗ 215,662,843  152,471,246  519,291,224  423,204,456  13,400,000  60,485,884  1,384,515,652  

 (176,985,727) (80,649,230) (228,574,168) 409,177,280  89,426,992  232,547,769  244,942,917  

ធលើស  លទធភាពទូទាត់្សងបាំណុលសុទធ (្ាល ត្) (715,907,265) (326,226,135) (924,582,508) 1,655,122,096  361,732,183  940,655,727  990,794,098  
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27. ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

27.4 ហានិភ័យថ្នលទធភាពទូទាត់្សងបាំណុល 

ហានិភ័យថ្នលទធភាពទូទាត់្សងបាំណុល ្ឺជាហានិភ័យដែល ្នាគារមិនអាឆបាំធពញកាត្ពវរិឆច
ទូទាត់្ក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុរបស់ែលួនបាន ធៅធពលែល់កាលរាំណត់្សង ធហើយនិងមិនអាឆបាំធពញ
មូលនិ្ិ ធៅធពលមូលនិ្ិទាាំងធនាឹះក្ត្ូវបានែរ។ ផលវបិារថ្នបញ្ញា ទាាំងធនឹះ អាឆជាការែរខាន
មិនអាឆបាំធពញកាត្ពវរិឆចធែើមបីសងក្ត្លប់ធៅាច ស់ក្បារ់បធញ្ញើ និងមិនអាឆអនុវត្ដតាមរិឆចសនា
ផដល់ឥណទាន។ 

្ណៈក្្ប់ក្្ងរបស់្នាគារក្ត្ួត្ពិនិត្យថ្នលទធភាពទូទាត់្សងបាំណុលរបស់តារាងតុ្លយការ និង
ក្្ប់ក្្ងការក្បមូលផដុាំ និងរបាយការណ៍ថ្នកាលរាំណត់្សងក្ទពយអរមម។ ការក្ត្ួត្ពិនិត្យ និងការ
រាយការណ៍ធ្វើធែើងតាមស្ថថ នភាពស្ថឆ់ក្បារ់ក្បចាាំថ្ងៃ ធហើយនិងធរៀបឆាំ្ធក្ាងសក្ាប់ថ្ងៃបនាេ ប់ 
សបាដ ហ៍បនាេ ប់ និងដែបនាេ ប់ ពីធក្ពាឹះការយិបរធិឆេទទាាំងធនឹះ ្ឺជាការយិបរធិឆេទសាំខាន់សក្ាប់ការ
ក្្ប់ក្្ង លទធភាពទូទាត់្សងបាំណុល។ ្ណៈក្្ប់ក្្ងក្ត្ួត្ពិនិត្យឆលនាថ្នាច ស់ក្បារ់បធញ្ញើ 
សាំខាន់ៗ និង ្ធក្ាងការែរក្បារ់របស់ពួរធ្។ 

រាំណត់្សាា ល់ធលែ 29 សធងខបពីការវាស់ដវងក្ទពយសរមម និងអរមមរបស់្នាគារតាមកាលរាំណត់្
ពារ់ព័នធធោយដផែរធលើរយៈធពលធៅសល់ នាកាលបរធិឆេទតារាងតុ្លយការឆាំធពាឹះកាលរាំណត់្តាម
រិឆចសនា ឬកាលបរធិឆេទកាលរាំណត់្បា៉ា ន់ស្ថម ន។ 

27.5 ត្ថ្មលទីផារថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ  និងក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុ  

ត្ថ្មលទីផារ ្ឺជាទឹរក្បារ់ដែលក្ទពយសរមម អាឆក្ត្ូវធោឹះែូរ ឬ ក្ទពយអរមម ក្ត្ូវបានទូទាត់្រវាងភា្ី 
ដែលានឆ្នេៈ និងយល់ែឹងធៅរនុងក្បត្ដិបត្ដិការធបើរឆាំហ។ ធៅធពលមិនានត្ថ្មលទីផារ ដែលអាឆ
ធផេៀងផ្លេ ត់្បានត្ថ្មលធៅទីផារនឹងមិនានសក្ាប់ដផនរសាំខាន់ថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ និងក្ទពយ
អរមម ហិរញ្ញវត្ថុរបស់្នាគារ។ ធហតុ្ធនឹះត្ថ្មលទីផារ ក្ត្ូវបានដផែរធលើការសនមត្ របស់អនរក្្ប់ក្្ង 
ធោយធយាងតាមលរខណៈមូលោា នក្ទពយសរមម និងក្ទពយអរមម។ តាមទសសនៈរបស់អនរក្្ប់ក្្ង 
ត្ថ្មលពិត្្ណធនយយថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ និងក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានរនុងតារាងតុ្លយការ 
្ឺជាការបា៉ា ន់ស្ថម នសមធហតុ្ថ្នត្ថ្មលទីផាររបស់ពួរវា។  

រនុងការធ្វើការបា៉ា ន់ស្ថម នធនឹះ ្ណៈក្្ប់ក្្ងសនមត្ថា ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន ក្ត្ូវបានររាទុរែល់
កាលរាំណត់្ ជាមួយនឹងត្ថ្មលទីផារ ធសមើនឹងត្ថ្មលពិត្្ណធនយយថ្នឥណទានដែលបានធ្វើ 
និយ័ត្ភាព សាំវធិាន្នសក្ាប់ការបាត់្បង់ ក្បសិនធបើាន។ 

27.6 ការក្្ប់ក្្ងធែើមទុន 

ធគាលបាំណងឆមបងថ្នការក្្ប់ក្្ងធែើមទុនរបស់្នាគារ ្ឺធែើមបីឆង់បញ្ញជ រ់ឲ្យឆាស់ថា្នាគារ
បានធ្វើតាមស្សបធៅនឹងត្ក្មូវការធែើមទុនខាងធក្ៅ និងវាបានររា ភាពរងឹាាំធលើតារាងតុ្លយការ 
និងអនុបាត្ធែើមទុន ធែើមបីក្ទក្ទង់មុែជ្ាំនួញពាណិជ្ជរមម និងធ្វើអតិ្បរាិរមមធលើត្ថ្មលរបស់ាច ស់
ភា្ហ ុន។ 
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27. ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

27.6 ការក្្ប់ក្្ងធែើមទុន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

្នាគារក្្ប់ក្្ងរឆនាសមព័នធធែើមទុន និងធ្វើនិយ័ត្ភាពធលើវារនុងលរខែណឌ ថ្នការផ្លល ស់បដូរធសែារិឆច
និងហានិភ័យថ្នសរមមភាព។ ធែើមបីដងររា ឬធ្វើនិយ័ត្រមមធលើរឆនាសមព័នធមូល្នធនឹះ ្នាគារ
អាឆធ្វើនិយ័ត្រមមធលើឆាំនួនភា្ោភដែលបានដឆរធៅាច ស់ភា្ហ ុន ការក្ប្ល់ជូ្នវញិរឆនាសមព័នធ
ធែើមទុន ឬ ធ្វើការធបាឹះផាយធែើមទុនមូលបក្ត្។ ធគាលបាំណង ធគាលនធយាបាយ និងែាំធណើ រការ 
ពីបណាដ ឆ្ន ាំមុនៗ មិនានការដក្បក្បួលធទ។
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28. ក្បវតតិរបូថ្នក្ទពយសរមម និងក្ទពយអរមម 
តារាងខាងធក្កាមបានបង្ហា ញពី ការវភិា្ធលើទក្មង់កាលរាំណត់្របស់្នាគាររបស់ក្ទពយសរមម និងក្ទពយអរមម ធលើការក្បមូលបានធលើក្ទពយសរមម ឫការទូទាត់្
ធលើក្ទពយអរមម ធៅរនុងរយៈធពល1ឆ្ន ាំ ឫធលើសពី 1ឆ្ន ាំ្ិត្ពីកាលបរធិឆេទថ្នរបាយការណ៍សមតុ្លយ៖ 
 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 រនុងរយៈធពល 1ឆ្ន ាំ ធលើសពី 1ឆ្ន ាំ សរុប រនុងរយៈធពល 1ឆ្ន ាំ ធលើសពី 1ឆ្ន ាំ សរុប 
 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ       
ស្ថឆ់ក្បារ់ 112,449,694  -  112,449,694  85,296,900  -  85,296,900  
សមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា 297,034,133  50,731,337  347,765,470  155,991,302  57,127,563  213,118,865  
សមតុ្លយធៅ្នាគារធផសងៗ 14,507,186  -  14,507,186  15,818,539  -  15,818,539  
ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន 420,458,248  1,164,515,994  1,584,974,242  382,163,240  933,158,727  1,315,321,967  
ក្បារ់បធញ្ញើដែលអាឆែរវញិបាន - - -  10,030  63,588  73,618  
ក្ទពយសរមមធផសងៗ 28,767 50,000 78,767  173,988  50,000  223,988  

 844,478,028  1,215,297,331  2,059,775,359  639,453,999  990,399,878  1,629,853,877  

ក្ទពយសរមមមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុ       
ក្ទពយអរមមធផសងៗ 20,438,516  - 20,438,516  12,725,083  -  12,725,083 
ក្ទពយ និងឧបររណ៍ - 39,685,235  39,685,235  -  33,782,596 33,782,596 
ក្ទពយសរមមដែលានសិទធិធក្បើក្បាស់  - 28,024,578 28,024,578 -  24,598,802 24,598,802 
សូហវដវរ - 7,647,731  7,647,731  - 6,721,483 6,721,483 
ធររ តរធ៍ ម្ ឹះអាជី្វរមម - 17,380,030  17,380,030  - 17,380,030  17,380,030  
ក្ទពយសរមមពនធពនា - 6,202,335 6,202,335 - 6,467,838  6,467,838  

 20,438,516  98,939,909 119,378,425 12,725,083  88,950,749  101,675,832  

   2,179,153,784   1,731,529,709  
ថ្ងលធសវាឥណទានគាម នការក្បារ់   (12,130,352)   (11,833,731) 
សាំវធិាន្នសក្ាប់ECLs     (21,269,711)    (10,483,213) 
រ ាំលស់បងារ   (38,358,300)    (34,630,079) 

ក្ទពយសរមមសរបុ 864,916,544  1,314,237,240  2,107,395,421  652,179,082  1,079,350,627  1,674,582,686  

សមមូលពាន់ធរៀល (រាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.4) 3,498,587,420  5,316,089,636  8,524,414,477  2,657,629,759  4,398,353,805  6,823,924,446 
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28. ក្បវតតិរបូថ្នក្ទពយសរមម និងក្ទពយអរមម (ត្ពីទាំព័រមុន) 

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 រនុងរយៈធពល 1ឆ្ន ាំ ធលើសពី 1ឆ្ន ាំ សរុប រនុងរយៈធពល 1ឆ្ន ាំ ធលើសពី 1ឆ្ន ាំ សរុប 
 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

ក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុ       
ក្បារ់បធញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន 699,137,521  583,035,460  1,282,172,981  803,541,828  143,869,394  947,411,222  
រមចី       
ពី្នាគារជាតិ្ 14,833,127   - 14,833,127   24,539,877  -  24,539,877  
ធផសងៗ 76,565,394   284,104,088   360,669,482   88,696,368  252,735,061  341,431,429  
បាំណុលបនាេ ប់បនសាំ 3,800,000   59,950,000   63,750,000   4,000,000  40,000,000  44,000,000  
បាំណុលធផសងៗ 32,465,169 4,638,669  37,103,838 21,773,838 5,359,286  27,133,124 
បាំណុលភតិ្សនា 179,655  15,214,139  15,393,794  153,463  11,817,643  11,971,106  

 826,980,866  946,942,356  1,773,923,222  942,705,374 453,781,384 1,396,486,758  

ក្ទពយអរមមមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុ       
ក្ទពយអរមមធផសងៗ - - - 603,089 -  603,089 
អត្ថក្បធយាជ្ន៍របស់និធយាជិ្រ - 23,701,504   23,701,504   -  20,596,063 20,596,063 
ពនធធលើក្បារ់ឆាំណូលដែលក្ត្ូវបង់ 10,222,127 - 10,222,127 8,896,377  -  8,896,377  
 10,222,127   23,701,504  33,923,631 9,499,466  20,596,063  30,095,529  

ក្ទពយអរមមសរបុ 837,202,993  970,643,860  1,807,846,853  952,204,840  474,377,447  1,426,582,287 

សមមូលពាន់ធរៀល  
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.4) 3,386,486,105  3,926,254,414  7,312,740,519  3,880,234,723  1,933,088,097  5,813,322,820  
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29. ហានិភ័យថ្នលទធភាពទូទាត់សងបំណ ល 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ  

ការវភិា្ធលើក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុតាម កាលរាំណត់្ ្ឺអាស្ស័យធៅធលើកាលបរធិឆេទរ ាំពឹងថាក្ទពយ
ទាាំងធនឹះ នឹងបានទទួលស្ថា ល់។ សក្ាប់ក្ទពយសរមមធផសងធទៀត្ ការវភិា្កាលរាំណត់្ ្ឺដផែរធៅ
ធលើធពលធវោ ដែលធៅសល់ចាប់ពីថ្ងៃឆុងធក្កាយ ថ្នរបាយការណ៍ែល់កាលរាំណត់្ ថ្នរិឆចសនា 
ឬ រ៏មុនថ្ងៃថ្នការរ ាំពឹងទុរ ក្បសិនធបើក្ទពយសរមមធនឹះអាឆនឹងទទួលស្ថា ល់ជារ់ោរ់បាន។  

ក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុ  

កាលរាំណត់្បណតុាំ  ្ឺដផែរធលើរយៈធពលដែលធៅសល់ចាប់ពីកាលបរធិឆេទរបាយការណ៍ែល់កាល 
អវស្ថនដថ្នរិឆចសនា។ ធៅធពលដែលថ្ែ្ូរពាណិជ្ជរមមានជ្ធក្មើសរនុង ការទូទាត់្សង ក្ទពយអរមម
ក្ត្ូវបាន ចាត់្ឆូលធៅរនុងរយៈធពលដែលឆ្ប់បាំផុត្ដែល្នាគារអាឆក្ត្ូវបានត្ក្មូវឲ្យទូទាត់្សង។ 

 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភីអិលស  ី 
 

រំណត់សមាគ លដ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា  (ត្ពីទាំព័រមុន)  
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសក្ាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  

99 

 
 

29. ហានិភ័យថ្នលទធភាពទូទាត់សងបំណ ល (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 
 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នួ  ឆ្ន ាំ2020 
 រហូតដល់1មែ 1 មៅ 3មែ 3 មៅ 12មែ  1 មៅ 5ឆ្ន ាំ មលើសេី5 ឆ្ន ាំ  គ្មា នោលកាំណត់ សរុប 
 ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ 
រទេយសកេាហិរញ្ញវតថុ        
សាច់រាក់ 112,449,694  -  - - - - 112,449,694  
សេតុលយមៅធ្្គ្មរជាតិថ្នកេពុជា 211,432,636  16,675,150  68,985,009  31,333,337  98,000  19,300,000  347,824,132  
សេតុលយមៅធ្្គ្មរមសេងៗ 14,514,784  - - - - - 14,514,784  
ឥណទានមៅអតិងិជន 75,582,715  112,496,084  434,958,922  1,328,083,653  194,100,292  - 2,145,221,666  
រទេយសកេាមសេងៗ 28,767  -  - - 50,000  - 78,767 

រទេយសកេាហិរញ្ញវតថុសរបុ 414,008,596  129,171,234  503,943,931  1,359,416,990  194,248,292  19,300,000  2,620,089,043  

រទេយអកេាហិរញ្ញវតថុ        
រាក់បមញ្ញើេីអតិងិជន និងរគិ្ោះសាថ នហិរញ្ញវតថុមសេងៗ 387,394,516  123,359,283  615,102,814  206,431,893  - - 1,332,288,505  
រមចី 

ធ្្គ្មរជាតិ - 2,514,318  12,726,549  - - - 15,240,867  
មសេងៗ 2,357,521  21,492,196  69,881,384  308,936,220  1,637,191  - 404,304,511  

បាំណុលប ទ្ ប់បនេាំ 684,000  959,750  8,318,276  60,559,662  17,064,380  - 87,586,069  
រទេយអកេាមសេងៗ 5,137,037  13,300,649  5,824,712  8,533,251  3,512,030  1,126,637  37,434,316  
បាំណុលភតិសនា 379,301  766,409  3,163,093  11,465,199  5,351,486  - 21,125,487  

រទេយអកេាហិរញ្ញវតថុសរបុ 395,952,375  162,392,605  715,016,828  595,926,225  27,565,087  1,126,637  1,897,979,757  

មលើស លទធភាេទូទាត់សងបាំណុល សុទធ (គ្ម្លា ត)  18,056,221  (33,221,371) (211,072,897) 763,490,765  166,683,205  18,173,363  722,109,286  

សេេូលពាន់មរៀល (កាំណត់សម្លគ លម់លែ 2.4) 73,037,414  (134,380,446) (853,789,868) 3,088,320,144  674,233,564  73,511,253  2,920,932,062  



ធនាគារ ស្ថា បនា ភីអិលស  ី 
 

រំណត់សមាគ លដ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា  (ត្ពីទាំព័រមុន)  
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសក្ាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  
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29. ហានិភ័យថ្នលទធភាពទូទាត់សងបំណ ល (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នួ  ឆ្ន ាំ2019 
 រហូតដល់1មែ 1 មៅ 3មែ 3 មៅ 12មែ  1 មៅ 5ឆ្ន ាំ មលើសេី5 ឆ្ន ាំ  គ្មា នោលកាំណត់ សរុប 
 ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ 
រទេយសកេាហិរញ្ញវតថុ        
សាច់រាក់ 85,296,900 - - - - - 85,296,900 
សេតុលយមៅធ្្គ្មរជាតិថ្នកេពុជា 55,347,554 14,129,681 86,763,861 42,127,563 - 15,000,000 213,368,659 
សេតុលយមៅធ្្គ្មរមសេងៗ 15,824,699  - - - - - 15,824,699  
ឥណទានមៅអតិងិជន 66,156,294  105,494,932  383,261,205  1,090,267,978  124,310,276  - 1,769,490,685  
រទេយសកេាមសេងៗ 173,988 - - - 50,000 - 223,988 

រទេយសកេាហិរញ្ញវតថុសរបុ 222,799,435  119,624,613  470,025,066  1,132,395,541  124,360,276  15,000,000  2,084,204,931  

រទេយអកេាហិរញ្ញវតថុ        
រាក់បមញ្ញើេីអតិងិជន និងរគិ្ោះសាថ នហិរញ្ញវតថុមសេងៗ 246,150,010  133,633,921  440,301,159  162,268,615  - - 982,353,705  
រមចី        

ធ្្គ្មរជាតិ - - 25,318,707  - - - 25,318,707  
មសេងៗ 4,712,401  24,597,834  75,636,346  279,695,436  - - 384,642,017  

បាំណុលប ទ្ ប់បនេាំ 414,000  728,389  6,914,304  37,726,999  14,823,866  - 60,607,558  
រទេយអកេាមសេងៗ 2,330,780  9,959,663  9,192,915  5,359,286  - - 26,842,644 

បាំណុលភតិសនា 329,475  765,646  2,749,223  9,666,493  3,874,337  - 17,385,174  

រទេយអកេាហិរញ្ញវតថុសរបុ 253,936,666  169,685,453  560,112,654  494,716,829  18,698,203  -  1,497,149,805  

មលើស (កងវោះ ) លទធភាេទូទាត់សងបាំណុល សុទធ  (31,137,231) (50,060,840) (90,087,588) 637,678,712  105,662,073  15,000,000  587,055,126  

សេេូលពាន់មរៀល (កាំណត់សម្លគ លម់លែ 2.4) (126,884,216) (203,997,923) (367,106,921) 2,598,540,751  430,572,947  61,125,000  2,392,249,638  



ធនាគារ ស្ថា បនា ភីអិលស  ី 
 

រំណត់សមាគ លដ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា  (ត្ពីទាំព័រមុន)  
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសក្ាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  
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30. ឧបររណ៍ហរិញ្ញវតា ថ្នក្ទពយសរមមហរិញ្ញវតា  និងក្ទពយអរមមហរិញ្ញវតា  

ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួានក្ទពយសរមមហិរញ្ញវត្ថុ ក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុ និងឧបររណ៍ដែលមិនាន
ធៅតារាងតុ្លយការ។ ត្ថ្មលសមស្សប្ឺជាថ្ងលដែលក្ត្ូវទទួលធែើមបីលរ់ក្ទពយសរមម ឬបង់ធែើមបីធផេរ
ក្ទពយអរមមរនុងក្បតិ្បត្តិការ ធៅកាលបរធិឆេទថ្នការវាស់ដវងធែើម ឬរនុងររណីដែលមិនានទីផារ
ានអត្ថក្បធយាជ្ន៍ធក្ឆើនបាំផុត្ដែល្នាគារបានឆូលធក្បើធៅកាលបរធិឆេទធនាឹះ។ ព័ត៌្ានដែល
បានបង្ហា ញធៅទីធនឹះត្ាំណាងឱ្យការបា៉ា ន់ក្បាណថ្នត្ថ្មលសមស្សបែូឆកាលបរធិឆេទហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ត្ថ្មលទីផារដែលអាឆែរស្សង់ និងអាឆអធងកត្ ដែលអាឆររបានក្ត្ូវបានធក្បើជារង្ហវ ស់ថ្នត្ថ្មលសម
ស្សបថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ធៅធពលដែលត្ថ្មលទីផារដែលក្ត្ូវបានែរស្សង់និងសធងកត្មិនអាឆ
ែឹងបានក្ត្ូវបានធ្បា៉ា ន់ក្បាណធោយដផែរធលើវ ិ្ ីស្ថស្តសត និងការសនមត្ទារ់ទងនឹងលរខណៈ 
ហានិភ័យថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធផសងៗ អក្តាបញ្ចុ ឹះត្ាំថ្លការបា៉ា ន់ស្ថម នថ្នលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់ នា
ធពលអនា្ត្និងរតាត ធផសងធទៀត្។ 

ព័ត៌្ានត្ថ្មលសមស្សបសក្ាប់ក្ទពយសរមម និងក្ទពយអរមមមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុមិនក្ត្ូវបានរាប់បញ្ចូ ល
ធទពីធក្ពាឹះវាមិនសថិត្រនុងវសិ្ថលភាពថ្នCIFRS 7៖ ការបង្ហា ញឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលទាមទារឱ្យ
បង្ហា ញព័ត៌្ានត្ថ្មលសមស្សប។ ទាាំងធនឹះរមួបញ្ចូ លទាាំងការវនិិធយា្ធៅរនុងក្រុមហ ុនបុក្ត្សមព័នធ
និងក្ទពយនិងឧបររណ៍។ 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់្នាគារែូឆជាស្ថឆ់ក្បារ់ និងក្បតិ្បត្តិការរយៈធពលែលី
សមតុ្លយការក្បាប់បធញ្ញើនិង ក្បាប់ត្មកល់ធៅ្នាគារនិងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុធផសងៗ ក្បាប់បធញ្ញើពី
អតិ្ងិជ្ននិង្នា្រក្ទពយសរមមបាំណុលធផសងៗ និងការែចីរយៈធពលែលីមិនានជារបូវន័តធទ។ ក្បកាន់
អរសរតូ្ឆ ា្ំ ឆាំធពាឹះការផ្លល ស់បតូរអក្តាក្បារ់ឆាំធណញទីផារធោយស្ថរដត្រយៈធពលានរាំណត់្រហូត្
ែល់ភាពចាស់ទុាំថ្នឧបររណ៍ទាាំងធនឹះ។ ែូឆត្ថ្មលធយាងក្ទពយសរមមនិងក្ទពយអរមមហិរញ្ញវត្ថុទាាំង
ធនឹះធៅកាលបរធិឆចទហិរញ្ញវត្ថុក្បហារ់ក្បដហលនឹងត្ថ្មលសមស្សបរបស់វា។ 

ត្ថ្មលសមស្សបរបស់ ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់្នាគារ ែូឆជាស្ថឆ់ក្បារ់និង មូលនិ្ិរយៈធពលែលី 
សមតុ្លយដឆងរនុងក្បកាស ក្បារ់បធញ្ញើ និងក្បារ់ត្មកល់ធៅ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុធផសងធទៀត្ 
ក្បារ់បធញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន និង ្នាគារ ក្ទពយសរមមធផសងៗ ក្ទពយអរមមធផសងៗ និង ការែចីរយៈធពលមិន
ផដល់ផលប៉ាឹះឆាំធពាឹះការផ្លល ស់បតូរអក្តាក្បារ់ឆាំធណញទីផារ ធោយស្ថរដត្រយៈធពលានរាំណត់្
រហូត្ែល់ថ្ងៃផុត្រាំណត់្ថ្នឧបររណ៍ទាាំងធនឹះ។ ធហតុ្ែូឆធនឹះ ត្ថ្មលធយាងថ្ន ក្ទពយសរមមនិង ក្ទពយ
អរមមហិរញ្ញវត្ថុ ធៅកាលបរធិឆេទហិរញ្ញវត្ថុ ក្ត្ូវក្បហារ់ក្បដហលនឹងត្្មលសមរមយរបស់ក្ទពយ។ 

វ ិ្ ីស្ថស្តសត និងការសនមត្ដែលធក្បើក្បាស់ធោយ្នាគារ រនុងការបា៉ា ន់ក្បាណត្ថ្មលសមស្សបថ្ន
ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុាន៖ 

• ស្ថឆ់ក្បារ់រនុងថ្ែ នឹងសមតុ្លយជាមួយ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា និង្នាគារធផសងៗធទៀត្ 

ត្ក្មូវការានត្ាំថ្លធយាងក្បហារ់ក្បដហលនឹងត្ថ្មលសមស្សប ធោយស្ថររយៈធពលែលីថ្ន
្ណនីទាាំងធនឹះ។ 
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30. ឧបររណ៍ហរិញ្ញវតា ថ្នក្ទពយសរមមហរិញ្ញវតា  និងក្ទពយអរមមហរិញ្ញវតា  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

វ ិ្ ីស្ថស្តសត និងការសនមត្ដែលធក្បើក្បាស់ធោយ្នាគារ រនុងការបា៉ា ន់ក្បាណត្ថ្មលសមស្សបថ្ន
ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ថុាន៖ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

• ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន 

ត្ថ្មលសមស្សប ក្ត្ូវបានបា៉ា ន់ក្បាណធោយការងយឆុឹះលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់នាធពលអនា្ត្ដែល
បានបា៉ា ន់ស្ថម ន ធោយធក្បើអក្តាទីផារទូធៅថ្នហិរញ្ញបបទានដែលានហានិភ័យឥណទាន 
ស្សធែៀងគាន និងកាលរាំណត់្។ 

• ការោរ់ក្បារ់បធញ្ញើ និងរមចី 

ការបា៉ា ន់ស្ថម នត្ថ្មលសមស្សបថ្នក្បារ់បធញ្ញើានត្ក្មូវការដែលមិនានកាលបរធិឆេទ រួមាន
ក្បារ់បធញ្ញើមិនានការក្បារ់ ្ឺជាឆាំនួនទឹរក្បារ់ដែលក្ត្ូវសងតាមត្ក្មូវការ។ ការបា៉ា ន់ស្ថម ន
ត្ថ្មលសមរមយថ្នក្បារ់បធញ្ញើានកាលរាំណត់្រយៈធពលដវង និងរមចី ធផសងធទៀត្ធោយមិនាន
រនុងត្ថ្មលទីផារ ្ឺដផែរធលើលាំហូរស្ថឆ់ក្បារ់ដែលបានបញ្ចុ ឹះត្ថ្មលធោយធក្បើអក្តាការក្បារ់
សក្ាប់បាំណុលងមីដែលានកាលរាំណត់្ធៅសល់ស្សធែៀងគាន ។ 

ត្ក្មូវការានត្ាំថ្លធយាងក្បហារ់ក្បដហលនឹងត្ថ្មលសមស្សបថ្ន្ណនីទាាំងធនឹះ។  

• ក្ទពយសរមម និងក្ទពយអរមមធផសងៗ 

ធោយស្ថរដត្រយៈធពលែលីរបស់ពួរធ្ ក្ទពយអរមមធផសងៗធៅរនុងរបាយ៏ការណ៍តុ្លយការក្ត្ូវ
បានធ្ចាត់្ទុរថាជាការបា៉ា ន់ស្ថម នក្បហារ់ក្បដហល និងត្ថ្មលសមស្សបក្ទពយទាាំងធនាឹះ។ 

ឋានានុក្រមថ្នត្ថ្មលសមស្សប 

CIFRS 7 បញ្ញជ រ់ពីឋានានុក្រមថ្នបធឆចរធទសវាយត្ថ្មល ធោយដផែរធលើថាធត្ើធាតុ្ឆូលថ្ន
បធឆចរធទសវាយត្ថ្មលទាាំងធនាឹះអាឆក្ត្ូវបានធ្សធងកត្ធ ើញ រមិឺនអាឆក្្ប់ក្្ងបាន។ ធាតុ្ឆូល
ដែលអាឆអធងកត្បានឆ្លុឹះបញ្ញច ាំងពីទិននន័យទីផារដែលទទួលបានពីក្បភពឯររាជ្យ និងធាតុ្ឆូល
ដែលមិនអាឆក្្ប់ក្្ងបានឆ្លុឹះបញ្ញច ាំងពីការ ការសនមត់្ទីផាររបស់ ្នាគារ។ ឋានានុក្រមត្ថ្មល 
សមរមយានែូឆខាងធក្កាមៈ 

• ែាំណារ់កាលទី 1 – ត្ថ្មលែរស្សង់ (មិននិយ័ត្រមម) ធៅរនុងទីផារសរមមសក្ាប់ក្ទពយសរមម ឬ
បាំណុលែូឆគាន ។ ែាំណារ់កាលធនឹះរាប់បញ្ចូ លទាាំងមូលប័ក្ត្ភា្ហ ុន
ដែលបានឆុឹះបញ្ជ ី និងឧបររណ៍បាំណុល។ 

• ែាំណារ់កាលទី 2 –  ធាតុ្ឆូលធក្ៅពីត្ថ្មលដែលបានែរស្សង់ រមួានរនុងែាំណារ់កាលទី 1 
ដែលអាឆក្ត្ូវបានធ្សធងកត្ធ ើញ សក្ាប់ក្ទពយសរមម ឬការទទួលែុស
ក្ត្ូវធោយផ្លេ ល់ (ឧទាហរណ៍ត្ថ្មល) ឬធោយក្បធយាល (ឧទាហរណ៍ពីត្ថ្មល)។ 

• ែាំណារ់កាលទី 3–  ធាតុ្ឆូលសក្ាប់ក្ទពយសរមម ឬការទទួលែុសក្ត្ូវដែលមិនដផែរធលើ
ទិននន័យទីផារដែលអាឆអធងកត្បាន (ធាតុ្ឆូលដែលមិនអាឆក្្ប់ក្្ង
បាន)។ ែាំណារ់កាលធនឹះរមួបញ្ចូ លទាាំងឧបររណ៍មូល្ន និង
ឧបររណ៍បាំណុលដែលានស្ថរធាតុ្មិនអាឆសធងកត្បាន។ 
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30. ឧបររណ៍ហរិញ្ញវតា ថ្នក្ទពយសរមមហរិញ្ញវតា  និងក្ទពយអរមមហរិញ្ញវតា  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

តារាងខាងធក្កាម បានសក្ាយពីត្ថ្មលសមស្សបថ្នក្ទពយសរមមដែលមិនដមនរត់្ក្តាតាមត្ថ្មលសម
ស្សប ធៅរនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុធៅក្តឹ្មថ្ងៃរបាយការណ៍ ធហើយវភិា្តាមរក្មិត្  
ធផសងៗ ធៅតាមឋានានុក្រមថ្នត្ថ្មលសមស្សប: 

  2020 2019 

  ត្ថ្មលធយាង 
ត្ថ្មលសមស្សប

ែាំណារ់កាលទី3 ត្ថ្មលធយាង 
ត្ថ្មលសមស្សប

ែាំណារ់កាលទី3 
  ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន  1,551,574,179  1,584,992,763  1,293,005,023  1,315,341,020  

សមមូលពាន់ធរៀល  
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.4)  6,276,117,555  6,411,295,726  5,268,995,470  5,360,014,657  

ធៅរនុងការយិបរធិឆេទធនឹះគាម នការធផេរថ្នត្ថ្មលសមស្សបពីែាំណារ់កាលទី1 និងែាំណារ់កាលទី2ធទ  
ធហើយរ៏គាម នការធផេរឆូល និងធឆញពីត្ថ្មលសមស្សបែាំណារ់កាលទី 3ធទ។ 
 
 

31. ក្ពឹតរិការណ៍ដក្កាយតរាងត លយការ 

ជាមួយនឹងការវវិឌ្ឍន៍យា៉ាងឆ្ប់រហ័សថ្នការផេុឹះធែើងថ្នវរីុសរួរ ៉ាូណា (Coronavirus) ធនឹះ ាន
ក្បធទសជាធក្ឆើនបានត្ក្មូវឱ្យអងាភាពនានារាំណត់្ ឬផ្លែ រក្បតិ្បត្តិការអាជី្វរមម និងអនុវត្តការរតឹ្
បនតឹងការធ្វើែាំធណើ រ និងវធិានការោឆ់ធោយដែរ។ វធិានការណ៍ និងធគាលនធយាបាយទាាំងធនឹះ
បានរ ាំខានយា៉ាងខាល ាំង (ឬ រ ាំពឹងថានឹងានការរ ាំខាន) ធៅធលើសរមមភាពរបស់អងាភាពជាធក្ឆើន។ ការ
ផេុឹះធែើងថ្នវរីសុវរីុសរួរ ៉ាណូាធនឹះ បានធរើត្ធែើងរនុងធពលធវោជិ្ត្ែល់កាលបរធិឆេទថ្នការរាយ
ការណ៍ ធហើយស្ថថ នភាពបានបនតវវិឌ្ឍន៍ មួយរយៈចាប់ពី ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 មរ។ ឆាំធពលាន
ការផេុឹះធែើងក្បធទសរមពុជារ៏សថិត្រនុងឆាំធណាមក្បធទសដែលរងផលប៉ាឹះពាល់ ដែលបង្ហា ញពីការធាល រ់
ឆុឹះថ្នធសែារិឆច ធោយស្ថរដត្វបិត្តិធសែារិឆចពិភពធោរ។ ធៅថ្ងៃទី9 ដែមីនា ឆ្ន ាំ2020 ្នាគារជាតិ្
ថ្នរមពុជា បានដណនាាំែល់្នាគារនិងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុទាាំងអស់ឱ្យពនារធពល ឬផ្លែ ររាល់ការ
ទូទាត់្ឥណទាន និងការក្បារ់ដែលជាដផនរមួយថ្នវធិានការណ៍ ធែើមបីបនេន់ឥទធិពលែល់ធសែារិឆច
ថ្នអនរធរើត្ជ្ាំងឺរូរ ៉ាូណាធលើអាជី្វរមម និងអនរែចីដបបលរខណៈក្្ួស្ថរ។ 

ដផែរធលើការវាយត្ថ្មលរបស់្ណៈក្្ប់ក្្ង ផលប៉ាឹះពាល់ដែលអាឆធរើត្ានថ្នការផេុឹះធែើងថ្នជ្ាំងឺ 
អាឆានឆាំនួនតិ្ឆបាំផុត្ ធោយស្ថរានវធិានការណ៍ការពារឥណទានរនុងការក្្ប់ក្្ងហានិភ័យ
ឥណទានថ្នផលប័ក្ត្។ ្ណៈក្្ប់ក្្ងនឹងយរឆិត្តទុរោរ់ជានិឆចឆាំធពាឹះការវវិឌ្ឍន៏ថ្នវរីុស COVID19 
ធៅរនុងក្បធទសរមពុជា ផលបិឹះពាល់ធៅធលើអតិ្ងិជ្ន រ៏ែូឆជាសមត្ថភាពរបស់អតិ្ងិជ្នរនុងការសង
បាំណុល។ 

ធក្ៅពីការោត្ក្ត្ោងព័ត៌្ានធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធនឹះ ពុាំានក្ពឹត្ដិការណ៍ដែលបាន 
ធរើត្ធែើងធក្កាយ ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 ដែលានឥទធិពលជាស្ថរវនតធលើរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុ 
របស់្នាគារធៅថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 ធែើយ។ 


