
 
 
 

 

 
 
របាយការណ៍របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល  
និង 
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនរមមរចួ 
 
្នាគារ ស្ថថ បនា ភីអិលសុ ី
 
កាលបរធិចេទថ្ងៃទី៣១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 



 
ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី  
 

 

មាត្ិកា 
 
 
 ទាំព័រ 
របាយការណ៍របស់ក្រមុក្បឹរាភបិាល ១-៥ 
របាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ា ដែលបានធធវើសវនរមមរចួ៖ 
របាយការណ៍សវនររឯររាជ្យ ៦-៩ 
របាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ា  ១០ 
របាយកាណ៍ចំណូលលមអតិ្ ១១ 
របាយការណ៍បដក្មបក្មួលមូលធន ១២ 
របាយកាណ៍លំហូរស្ថចក់្បារ ់ ១៣ 
រំណត្ស់ម្គា ល់ធលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ា នានា ១៤-៩២ 

 





 
ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី          ២ 
 
សរមមភាពចមបង 
ធនាគារម្គនសរមមភាពអាជី្វរមមជាចមបងរន ងទិែាភាពទាងំឡាយថ្នម ខ្ជំ្នញួធនាគារ និងការនតល់ធសវាហិរញ្ញ វត្ា ដែលពារព់ន័ធរន ង          
ក្ពឹះរាជាណាចក្ររមព ជា។ 
 
ទីត ាំង 
ការយិាល័យច ឹះបញ្ជ ីរបស់ធនាគារម្គនទីតាងំសាិត្ធៅអគារស្ថា បនាធលខ្ ៦៣ មហាវងីិក្ពឹះនធរាត្តម ដរងនលូវធលខ្១៧២ និង នលូវធលខ្១៧៤ 
ភូម១ិ៤ សង្ហក ត្ន់ារងម៣ី ខ្ណឌ ែូនធពញ រាជ្ធានីភនធំពញ ក្ពឹះរាជាណាចក្ររមព ជា។ ធនាគារធធវើអាជី្វរមមរបស់ខ្លួនធៅរន ង បណាត ធខ្ត្តទាងំ 
២៥ ដែលម្គនបណាត ញស្ថខាចំននួ១៧០។ 
 
និធោជិត្ 
គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ធនាគារម្គនប គាលិរចំនួន ៤.៣៦៩ នារ ់(ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០៖ ៤.៣៦២ នារ)់។ 
 
លទធផលហរិញ្ញវត្ថ ុ
លទធនលហិរញ្ញ វត្ា របស់ធនាគារសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចបន់ាថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ក្តូ្វបានបង្ហា ញធៅរន ងរបាយការណ៍ 
ចំណូលលមអតិ្។ 
 
ធែើមទុនដែលបានបង ់
ធែើមទ នដែលបានបងរ់បស់ធនាគារគិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ម្គនចំននួ ១៩៣.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិ (ឆ្ន ២ំ០២០៖ 
១៩៣.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិ)។ 
 
ទុនបក្មុង និងសាំវិធាន្ន 
ព ំម្គនការផ្លល ស់បដូរធលើទ នបក្មុង និងសំវធិានធនជាស្ថរវនតរន ងអំ  ងការយិបរធិចេទធក្ៅពីអវីដែលបានបង្ហា ញធៅរន ងរបាយការណ៍        
ហិរញ្ញ វត្ា ធនឹះធទ។ 
 
ការខាត្បង់ឥណទានរ ាំពឹងទុរធលើឥណទានផដលែ់លអ់ត្ិងិជន និងក្ទពយសរមមហរិញ្ញវត្ថុធផេងៗ ដែលរត្់ក្ត 
តមថ្ងៃធែើមបានរ ាំលស ់
ធៅម នធពលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ក្តូ្វបានធរៀបចំធ ើង ក្រុមក្បឹរាភបិាល បានចាត្វ់ធិានការសមក្សបធែើមបបីញ្ញជ រថ់ា 
វធិានការទារទ់ងធៅនឹងការល បធចាលធចញពីបញ្ជ ីនូវឥណទានអាក្ររ ់ឬការធធវើសំវធិានធនធលើការខាត្បងឥ់ណទានរពឹំងទ ររបស់ 
ឥណទានក្តូ្វបានធធវើធទបើង ធហើយក្រុមក្បឹរាភបិាលធជ្ឿជារថ់ា រាល់ឥណទាន អាក្ររ ់ក្តូ្វបានល បធចញពីបញ្ជ ី ធហើយសំវធិានធន 
សមក្សបក្តូ្វបានធធវើធ ើងយា៉ា ងក្គបក់្គានស់ក្ម្គបក់ារខាត្បងឥ់ណទាន និងក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ធនសងៗ ក្តូ្វបានរត្ក់្តាតាមថ្ងលធែើម 
បានរលំស់។ 
 
នាថ្ងៃធចញរបាយការណ៍ធនឹះ ក្រុមក្បឹរាភបិាលព ំបានែឹងពីកាលៈធទសៈណាមយួ ដែលអាចនឹងបណាត លឱ្យចំននួថ្នការល បធចញពីបញ្ជ ី 
ឥណទាន អាក្ររ ់ឬចំននួថ្នការធធវើសំវធិានធនធលើឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន និងក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ធនសងៗ ដែលរត្ក់្តាតាមថ្ងលធែើម 
បានរលំស់រន ងរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ា សធងខបរន ងក្គាសក្ម្គបធ់គាលបំណងជារល់ាររ់បស់ធនាគារ ម្គនចំននួមនិក្គបក់្គាន ់
ជាស្ថរវនតធនាឹះធ ើយ។ 
 
ក្ទពយសរមម 
ម នធពលដែលរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ា របស់ធនាគារ ក្តូ្វបានធរៀបចំធ ើង ក្រុមក្បឹរាភបិាលបានចាត្វ់ធិានការ ដែលម្គនមូលោា នសមរមយ 
ធែើមបបីញ្ញជ រថ់ា បណាត ក្ទពយសរមម ដែលសននិោា នថាមនិអាចក្បមូលមរវញិបានតាមត្ថ្មលដែលបានរត្ក់្តា 
ធៅរន ងបញ្ជ ីធៅរន ងក្បតិ្បត្តិការអាជី្វរមមធមមតា ក្តូ្វបានកាត្ប់នាយឱ្យធៅធសមើនឹងត្ថ្មលដែលគិត្ថា នឹងអាចក្បមូលបានជារដ់សតង។ 
 
នាថ្ងៃធចញរបាយការណ៍ធនឹះ ក្រុមក្បឹរាភបិាលព ំបានែឹងពីធហត្ ការណ៍ណាមយួដែលនឹងប៉ាឹះពាល់ែល់ ការរំណត្ត់្ថ្មលក្ទពយសរមមធៅ 
រន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា របស់ធនាគារម្គនភាពព ំក្តឹ្មក្តូ្វធនាឹះធទ។ 



 
ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី          ៣ 
 
វិ្ីស្ថស្តសរថ្នការវាយត្ថ្មៃ 
នាថ្ងៃធចញរបាយការណ៍ធនឹះ ក្រុមក្បឹរាភបិាលព ំបានែឹងពីធហត្ ការណ៍ណាមយួ ដែលបានធរើត្ធ ើងធហើយប៉ាឹះពាល់ែល់ការអន វត្តន ៍       
វធីិស្ថ្សតដែលម្គនរនលងមរ រន ងការវាយត្ថ្មលក្ទពយសរមម និងបំណ លធៅរន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា របស់ធនាគារថាម្គនភាពមនិក្តឹ្មក្តូ្វ 
ឬមនិសមក្សបធនាឹះធទ។ 
 
បាំណុលយថាភាព និងបាំណុលធផេងៗ 
នាថ្ងៃធចញរបាយការណ៍ធនឹះ ព ំម្គន៖ 

(រ) បនេ រណាមយួធលើក្ទពយសរមមណាមយួរបស់ធនាគារដែលធរើត្ធ ើងរន ងការធានាចំធពាឹះបំណ លរបស់ប គាលណាម្គន រធ់ ើយ 
ចាបត់ាងំពីថ្ងៃច ងកាលបរធិចេទមរ និង 

(ខ្) បំណ លយថាធហត្ ណាមយួដែលធរើត្ម្គនធ ើងចំធពាឹះធនាគារ 
ចាបត់ាងំពីច ងកាលបរធិចេទមរធក្ៅអំពីក្បតិ្បត្តិការអាជី្វរមមធមមតារបស់ធនាគារ។ 

 
ក្រុមក្បឹរាភបិាលយល់ធ ើញថា ព ំម្គនបំណ លយថាធហត្  ឬបំណ លធនសងៗធទៀត្របស់ធនាគារដែល ធនាគារក្តូ្វបានទាមទារឱ្យសង 
ឬអាចនឹងទាមទារឱ្យសងរន ងអំ  ងធពល ១២ដខ្ បនាេ បពី់ថ្ងៃបញ្ចបក់ារយិបរធិចេទ 
ដែលនឹងម្គននលប៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវនតែល់លទធភាពរបស់ធនាគារ រន ងការបំធពញកាត្ពវរិចចរបស់ខ្លួនធៅធពលដែលែល់ថ្ងៃរំណត្ធ់ ើយ។  
 
ក្ពឹត្រិការណ៍បនរបនាា ប់ 
ព ំម្គនក្ពឹត្ដិការណ៍សំខានណ់ាបានធរើត្ធ ើង ធក្កាយថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ដែលត្ក្មូវឱ្យម្គនការបង្ហា ញ ឬការធធវើនិយត័្រមមចំធពាឹះ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា  ធក្ៅពីក្ពឹត្ដិការណ៍ែូចម្គនបង្ហា ញរន ងរំណត្ស់ម្គា ល់ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ធនឹះធទ។ 
 
ក្រុមក្បឹរាភិបាល 
សម្គជិ្រក្រុមក្បឹរាភបិាលធៅរន ងការយិបរធិចេទ និងនាកាលបរធិចេទថ្នរបាយការណ៍ធនឹះ ម្គននាមែូចខាងធក្កាម៖ 
បណឌិ ត្ Han Chang-Woo ក្បធានក្រុមក្បឹរាភបិាល (មនិក្បតិ្បត្តិ) 
ធលារ Han Yu អភបិាលមនិក្បតិ្បត្តិ 
ធលារ Han Ken អភបិាលមនិក្បតិ្បត្តិ 
ធលារ Anthony CHIN Min Khong អភបិាលមនិក្បតិ្បត្តិ (ដត្ងតាងំធៅថ្ងៃទី១៩ ដខ្រ មភៈ ឆ្ន ២ំ០២០) 
ឯរឧត្តម Shinohara Katsuhiro អភបិាលឯររាជ្យ និងមនិក្បតិ្បត្តិ 
ឯរឧត្តម គឹម វា៉ាោ អភបិាលឯររាជ្យ និងមនិក្បតិ្បត្តិ 
ធលារ ហ  ន ម ននីវណណ  អភបិាលឯររាជ្យ និងមនិក្បតិ្បត្តិ (លាឈបថ់្ងៃទី៣០ ដខ្ធមស្ថ ឆ្ន ២ំ០២១) 
ធលារ Nakagome Akihiro អភបិាលឯររាជ្យ និងមនិក្បតិ្បត្តិ (ដត្ងតាងំថ្ងៃទី៧ ដខ្ររកោ ឆ្ន ២ំ០២១) 
 
សវនររ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា របស់ធនាគារគិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន  ំ២០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចបក់្តូ្វបានធធវើសវនរមម 
ធោយក្រុមហ  នសនងការគណធនយយ ធ្ហាន សនង ន (ធខ្មបូឌា) លីមធីីត្។ 
 
ភាគហ ុនកាន់កាប់របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល 
មនិម្គនសម្គជិ្រក្រុមក្បឹរាភបិាលណាម្គន រ ់ម្គនការទារទិ់ននឹងភាគហ  នរបស់ធនាគារធនាឹះធទ។ 
 
អត្ថក្បធោជន៍របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល 
រន ងអំ  ង និងនាច ងការយិបរធិចេទ ព ំម្គនការក្ពមធក្ពៀងណាមយួ ដែលម្គនក្រុមហ  នរមួ និងធនាគារចូលរមួជា ភាគីម្គខ ងធទៀត្ 
រន ងធគាលបំណងជ្យួ ែល់ក្រុមក្បឹរាភបិាលរបស់ធនាគារ ធែើមបទីទលួបាននូវអត្ាក្បធយាជ្ន ៍ធោយការទិញយរភាគហ  ន ឬ 
លិខិ្ត្បំណ លពីស្ថមកី្រុមហ  នរមួ និងធនាគារ ឬពីក្រុមហ  នែថ្ទធទៀត្ធទ។ 



 
ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី ៤ 
 
ព ំម្គនសម្គជិ្រក្រុមក្បឹរាភបិាលណាមយួរបស់ធនាគារ ដែលបានទទលួ ឬម្គនសិទធិនឹងទទលួបាននូវអត្ាក្បធយាជ្នណ៍ាមយួ 
តាមរយៈការច ឹះរិចចសនាដែលបានធធវើធ ើងរវាងក្រុមហ  នរមួ និងធនាគារ និងក្រុមក្បឹរាភបិាល ឬរវាងធនាគារ និងក្រុមហ  នពារព់ន័ធ 
ជាមយួនឹងក្រុមក្បឹរាភបិាលធនាឹះ ឬជាមយួនឹង ក្រុមហ  ន ដែលក្រុមក្បឹរាភបិាលធនាឹះជាសម្គជិ្រ ឬរជ៏ាមយួក្រុមហ  នដែល 
ក្រុមក្បឹរាភបិាលធនាឹះ ម្គននលក្បធយាជ្នដ៍ននរហិរញ្ញ វត្ា ជាស្ថរវនតជាមយួគាន  
ធក្ៅពីក្បតិ្បត្ដិការែូចម្គនបង្ហា ញរន ងរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ា ធនឹះ។ 
 
របាយការណ៍សដពីីការទទួលែុសក្ត្ូវរបសក់្រុមក្បឹរាភិបាលចាំធ ោះរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
ក្រុមក្បឹរាភបិាល ជាអនរទទលួខ្ សក្តូ្វរន ងការបញ្ញជ រថ់ារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា  ក្តូ្វបានធរៀបចំធ ើងយា៉ា ង 
ក្តឹ្មក្តូ្វធែើមបបីង្ហា ញនូវទិែាភាពពិត្ក្បារែថ្នស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ា របស់ធនាគារ នាថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងលទធនលហិរញ្ញ វត្ា  
ធហើយនិងស្ថា នភាពលំហូរស្ថចក់្បារស់ក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប។់ 
ក្រុមក្បឹរាភបិាលក្តួ្ត្ពិនិត្យធលើការធរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ា របស់គណៈក្គបក់្គង ដែលក្តូ្វបានត្ក្មូវឱ្យ៖ 

i) អន មត័្នូវធគាលនធយាបាយគណធនយយ សមក្សបដែលដនអរធលើការវនិិចេយ័ និងការបា៉ា នក់្បម្គណយា៉ា ងសមធហត្ នល 
និងក្បរបធោយការក្បុងក្បយត័្នធហើយក្តូ្វអន វត្ដធគាលនធយាបាយទាងំធនឹះឱ្យម្គនសងាតិ្ភាព។ 

 
ii) អន ធលាមតាមត្ក្មូវការ លាត្ក្ត្ោងបង្ហា ញនិងការដណនាធំនសងៗ ដែលធចញនាញធោយសតងោ់ររបាយការណ៍ទារទ់ងនឹង 

ហិរញ្ញ វត្ា អនតរជាតិ្ថ្នរមព ជា និងធសចរដីដណនារំបស់ធនាគារជាតិ្ថ្នរមព ជា ឬក្បសិនធបើម្គនគម្គល ត្ថ្នការអន វត្តនស៍តងោ់រ 
និងធែើមបជីាក្បធយាជ្ន ៍ែល់ការបង្ហា ញនូវភាពពិត្ និងក្តឹ្មក្តូ្វរបស់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ធនាឹះ 
គំលាត្ទាងំធនាឹះក្តូ្វលាត្ក្ត្ោង ពនយល់ និងរំណត្ប់រមិ្គណរន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ឱ្យបានសមរមយ។ 

 
iii) ររាទ រនូវបញ្ជ ីគណធនយយឱ្យបានក្គបក់្គាន ់និងក្បពន័ធក្តួ្ត្ពិនិត្យថ្នេរន ងឱ្យម្គនក្បសិទធភាព។ 
 
iv) ធរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ធោយដនអរធលើមូលោា ននិរនដរភាពថ្នែំធណើ រការអាជី្វរមម ធលើរដលងដត្រន ងររណីមនិសមរមយ 

រន ងការសនមត្ថាធនាគារ នឹងបនដធធវើក្បតិ្បត្ដិការ អាជី្វរមមរបស់ខ្លួននាធពលអនាគត្។ 
 
v) ការក្គបក់្គងធោយម្គនក្បសិទធភាព និងែឹរនាធំនាគារ ក្បរបធោយក្បសិទធភាពធលើការសធក្មចចិត្ដដែលអាចម្គន 

នលប៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវនតែល់ក្បតិ្បត្ដិការ និងែំធណើ រការអាជី្វរមមរបស់ធនាគារ ធហើយក្តូ្វក្បារែថារិចចការទាងំធនឹះក្តូ្វបាន 
បង្ហា ញធៅរន ងរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ា ។ 

 
គណៈក្គបក់្គងជាអនរទទលួខ្ សក្តូ្វ ធែើមបធីានាថាបញ្ជ ីគណធនយយក្តឹ្មក្តូ្វធហើយក្តូ្វបានររាទ រ និង លាត្ក្ត្ោងឱ្យបានក្តឹ្មក្តូ្វ និង      
សមធហត្ នល ក្គបធ់ពល ធហើយស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ា របស់ធនាគារ និងធានាថាបញ្ជ ីគណធនយយក្សបតាមក្បពន័ធគណធនយយ ដែលបានច ឹះ       
បញ្ជ ី។ ធនឹះគឺជាការទទលួខ្ សក្តូ្វ រន ងការដងររាក្ទពយសរមមរបស់ធនាគារធហើយមា៉ាងធទៀត្រក៏្តូ្វចាត្វ់ធិានការសមក្សប ធែើមបទីបស់្ថក ត្ ់
និងដសវងរររំហ សធចត្នា ធហើយនិងភាពមនិក្បក្រតី្ធនសងៗ។ 
 
ក្រុមក្បឹរាភបិាល បានបញ្ញជ រថ់ាធនាគារបានអន ធលាមតាមត្ក្មូវការខាងធលើរន ងការធរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ទាងំធនឹះ។ 
 
 





របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ដែលបានធធវើសវនរមមរចួថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១៖ ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីលិស ី (០០០១៧១២១) ៦ 
 
 

គណធនយយររជ្នំាញ នងិសវនររក្បត្កិ្សតុ្ 
សម្គជ្ិរភាពធ្ហាន សនង ន អនតរជាត្។ិ ធ្ហាន សនង ន អនតរជាត្ ិនងិសម្គជ្រិ គមឺនិដមនជាថ្ែគូរពាណិជ្ជរមមទូទាងំសរលធលារធទ។           
រាល់ធសវារមមនានាក្ត្ូវបាននតល់យា៉ា ងឯររាជ្យធោយសម្គជ្ិរនីមយួៗ។ 

ធ្ហាន សនង ន (ធខ្មបូឌា) លីមធីតី្ 
ជានទ់ី២០ អគារកាណាឌីយា៉ា  
៣១៥ នលូវក្ពឹះអងាឌួង 
(ដរងមហាវងិីក្ពឹះម នីវងស) 
សង្ហក ត្វ់ត្តភន.ំ ខ្ណឌ ែូនធពញ 
រាជ្ធានីភនធំពញ 
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មត្ិធោបល ់
ធយើងខ្ា ំបានធធវើសវនរមមធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា របស់ធនាគារ ស្ថា បនា ភអិីលស ី (ធៅកាត្ថ់ា “ធនាគារ”) ដែលរមួម្គន 
របាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ  ឆ្ន ២ំ០២១ និងរបាយការណ៍ចំណូលលមអតិ្ របាយការណ៍បដក្មបក្មួលមូលធន 
និងរបាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បារស់ក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់និងរំណត្ស់ម្គា ល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា នានា 
ក្ពមទាងំធសចរតីសធងខបថ្នធគាលនធយាបាយគណធនយយសំខាន់ៗ  និងពត័្ម៌្គនពនយល់ធនសងៗ។ 
 
តាមមតិ្ធយាបល់របស់ធយើងខ្ា ំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ដែលអមមរជាមយួ បានបង្ហា ញនូវទិែាភាពពិត្ក្បារែ និងក្តឹ្មក្តូ្វធលើ 
ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ា របស់ធនាគារគិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ក្ពមទាងំលទធនលហិរញ្ញ វត្ា  និងលំហូរស្ថចក់្បារស់ក្ម្គប ់ 
ការយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់ធោយអន ធលាមធៅតាមសដងោ់ររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា អនតរជាតិ្ថ្នរមព ជា (CIFRSs) 
និងធសចរដីដណនារំបស់ធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជា។ 
 
មូលដ្ឋា នថ្នការបធញ្េញមត្ិធោបល ់
ធយើងខ្ា ំបានធធវើសវនរមម ធោយអន ធលាមតាមសតងោ់រសវនរមមអនតរជាតិ្ថ្នរមព ជា (“CISAs”)។ ការទទលួខ្ សក្តូ្វរបស់     
ធយើងខ្ា ំសាិត្ធក្កាមសតងោ់រទាងំធនាឹះ ម្គនភាពក្តូ្វបានធរៀបរាបប់ដនាមធៅរន ងដននរការទទលួខ្ សក្តូ្វរបស់សវនររសក្ម្គបក់ារធធវើ      
សវនរមមធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ។ ធយើងខ្ា ំ ម្គនភាពឯររាជ្យពីធនាគារ អន ធលាមតាមក្រុមក្បឹរាសតងោ់រវជិាជ ជី្វៈគណធនយយ 
អនតរជាតិ្ ក្រមសីលធមរ៌បស់គណធនយយររជំ្នាញ (“IESBA Code”) រមួជាមយួនិងត្ក្មូវការ ក្រមសីលធម ៌ដែលពារព់ន័ធធៅនឹង 
ការធធវើសវនរមមរបស់ធយើងខ្ា ំធៅធលើ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា រន ងក្បធទសរមព ជា ធហើយធយើងខ្ា ំបានបំធពញការទទលួខ្ សក្តូ្វធៅ 
តាមត្ក្មូវការក្រមសីលធមទ៌ាងំធនាឹះ និង IESBA Code។ ធយើងខ្ា ំធជ្ឿជារថ់ាភសត តាងសវនរមម ដែលធយើងខ្ា ំទទលួបាន គឺក្គបក់្គាន ់
និងសមក្សប ធែើមបនីតល់មូលោា នសក្ម្គបម់តិ្ធយាបល់របស់ធយើងខ្ា ំ។ 
 
ព័ត្៌មានធផេងៗ 
គណៈក្គបក់្គងម្គនទំនលួខ្ សក្តូ្វទាងំក្សុងធៅធលើការធរៀបចំពត័្ម៌្គនធនសងៗ។ ពត័្ម៌្គនធនសងៗរមួម្គនរបាយការណ៍របស់ 
ក្រុមក្បឹរាភបិាល ប៉ា ដនតមនិរាបប់ញ្ចូ លនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា  ដែលភាជ បជ់ាមយួនឹងរបាយការណ៍សវនរររបស់ធយើងខ្ា ំ 
ដែលទទលួបានម នកាលបរធិចេទថ្នរបាយការណ៍សវនកររបស់យ ើងខ្ញ ុំធ ើយ។ ពត័្ម៌្គនធនសងៗ រមួបញ្ចូ លទាងំរបាយការណ៍ 
ក្បចាឆំ្ន  ំដែលរពឹំងទ រថាបានធរៀបចំរចួរាល់ សក្ម្គបធ់យើងខ្ា ំបនាេ បពី់កាលបរធិចេទធនាឹះ។ 



របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ដែលបានធធវើសវនរមមរចួថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១៖ ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីលិស ី (០០០១៧១២១) ៧ 
 
 

គណធនយយររជ្នំាញ នងិសវនររក្បត្កិ្សតុ្ 
សម្គជ្ិរភាពធ្ហាន សនង ន អនតរជាត្។ិ ធ្ហាន សនង ន អនតរជាត្ ិនងិសម្គជ្រិ គមឺនិដមនជាថ្ែគូរពាណិជ្ជរមមទូទាងំសរលធលារធទ។           
រាល់ធសវារមមនានាក្ត្ូវបាននតល់យា៉ា ងឯររាជ្យធោយសម្គជ្ិរនីមយួៗ។ 

មតិ្ធយាបល់របស់ធយើងខ្ា ំធៅរន ងរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ា  មនិបានក្គបែណដ បទ់ាងំក្សុងធៅធលើពត័្ម៌្គនធនសងៗ 
ធហើយធយើងខ្ា ំមនិបង្ហា ញពីទក្មងដ់បបបទថ្នការធានាណាមយួ ឬធធវើធសចរតីសននិោា នណាមយួធ ើយ។ 
 
ពារព់ន័ធនឹងការធធវើសវនរមមរបស់ធយើងខ្ា ំធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា  ការទទលួខ្ សក្តូ្វរបស់ធយើងខ្ា ំ គឺក្តូ្វអានពត័្ម៌្គនធនសងៗ 
ធហើយពិចារណាថាធត្ើពត័្ម៌្គនធនសងៗធនាឹះ ម្គនវសិមភាពជាស្ថរវនតជាមយួនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ឬធទ ឬចំធណឹះែឹងរបស់ធយើងខ្ា ំ 
ដែលទទលួបានពីការធធវើសវនរមម ថាធត្ើពត័្ម៌្គនទាងំធនាឹះអាចម្គនរំហ សឆ្ាងជាស្ថរវនតឬធទ។ 
 
ក្បសិនធបើ ធយាងតាមការង្ហរដែលធយើងបានអន វត្ត ធយើងខ្ា ំសននិោា នថា ធបើម្គនរំហ សឆ្ាងជាស្ថរវនដធរើត្ធ ើងធលើពត័្ម៌្គនធនសងៗធនឹះ 
ធយើងខ្ា ំក្តូ្វរាយការណ៍ធៅតាមស្ថា នភាពជារដ់សដង។ ធយើងខ្ា ំព ំម្គនអវីដែលក្តូ្វរាយការណ៍ពារព់ន័ធនឹងពត័្ម៌្គនធនសងៗធនឹះធទ។ 
 
ធៅធពលដែលធយើងខ្ា ំអានរបាយការណ៍ក្បចាឆំ្ន  ំក្បសិនធបើធយើងខ្ា ំសននិោា នថាម្គនរំហ សឆ្ាងជាស្ថរវនតណាមយួធរើត្ម្គនធ ើង 
ធយើងខ្ា ំក្តូ្វធធវើការទារទ់ងជាមយួក្រុមក្បឹរាភបិាល និងធឆ្លើយត្បធៅធលើបញ្ញា ទាងំធនឹះធោយអន ធលាមតាមការត្ក្មូវរបស់ CISA  
៧២០ (បានធធវើការដរត្ក្មូវ)។ 
 
ការទទួលែុសក្ត្ូវរបសគ់ណៈក្គប់ក្គងធលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
គណៈក្គបក់្គងរបស់ធនាគារទទលួខ្ សក្តូ្វរន ងការធរៀបចំ និងការបង្ហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ទាងំធនឹះឱ្យបានក្តឹ្មក្តូ្វធោយ 
អន ធលាមធៅតាមសតងោ់ររបាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ា អនតរជាតិ្ថ្នរមព ជា និងធសចរដីដណនារំបស់ធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជា និងទទលួ 
ខ្ សក្តូ្វធលើការក្តួ្ត្ពិនិត្យថ្នេរន ង ដែលគណៈក្គបក់្គងរំណត្ថ់ា វាម្គនភាពចាបំាចរ់ន ងការធរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា  
មនិឱ្យម្គនការរាយការណ៍ខ្ សជាស្ថរវនត ដែលបណាត លមរពីការដរលងបនលំ ឬរំហ សឆ្ាងធនសងៗ។ 
 
រន ងការធរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា  គណៈក្គបក់្គងម្គនទំនលួខ្ សក្តូ្វចំធពាឹះការវាយត្ថ្មលធៅធលើនិរនតរភាពអាជី្វរមមរបស់ធនាគារ 
និងធធវើការលាត្ក្ត្ោង នូវបញ្ញា ទារទ់ងនឹងនិរនតរភាពអាជី្វរមម និងការធក្បើក្បាស់មូលោា ននិរនតរភាពអាជី្វរមមធៅរន ងការរត្ក់្តា 
គណធនយយ ល ឹះក្តាដត្គណៈក្គបក់្គងម្គនធគាលបំណងរសំ្ថយ ឬរសំ្ថយធនាគារ ឬបញ្ឈបក់្បតិ្បត្តិការ ឬរគ៏ាម នជ្ធក្មើសធនសង 
ប៉ា ដនតចាបំាចក់្តូ្វធធវើ។ 
 
ក្រុមក្បឹរាភបិាលម្គនទំនលួខ្ សក្តូ្វរន ងការក្តួ្ត្ពិនិត្យធៅធលើែំធណើ រការថ្នការធរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា របស់ធនាគារ។ 
 
ការទទួលែសុក្ត្ូវរបសស់វនររធៅធលើការធ្វើសវនរមមរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
ធគាលបំណងរបស់ធយើងខ្ា ំ គឺធែើមបទីទលួបាននូវការធានាអឹះអាងែស៏មធហត្ នល ធៅធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា  ធោយព ំម្គន 
លរខណៈខ្ សឆ្ាងជាស្ថរវនត ដែលបណាត លមរពីការដរលងបនលំ ឬរំហ សឆ្ាង និងការធធវើរបាយការណ៍សវនរមមដែលរមួម្គនមតិ្ធយាបល់ 
របស់ធយើងខ្ា ំនងដែរ។ ការធានាអឹះអាងដែលសមធហត្ នល គឺជាការធានាមយួែខ៏្ពស់ ប៉ា ដនតវាមនិបានធានាថាការធធវើសវនរមមធោយដនអរ 
ធៅធលើសតងោ់រសវនរមមអនតរជាតិ្ថ្នរមព ជា នឹងដត្ងដត្ររធ ើញនូវការរាយការណ៍ខ្ សជាស្ថរវនដដែលម្គនធ ើយ។ ការរាយការណ៍ 
ខ្ សអាចធរើត្ម្គនធ ើងពីការដរលងបនលំ ឬរំហ សឆ្ាងដែលអាចចាត្ទ់ រថាជាស្ថរវនដ ធៅធពលដែលរំហ សមយួ ឬរំហ សរមួគាន បាន 
ធធវើឱ្យប៉ាឹះពាល់ែល់ធសចរដីសធក្មចចិត្តដននរធសែារិចចរបស់អនរធក្បើក្បាស់របាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ា ទាងំធនឹះ។ 



របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ដែលបានធធវើសវនរមមរចួថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១៖ ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីលិស ី (០០០១៧១២១) ៨ 
 
 

គណធនយយររជ្នំាញ នងិសវនររក្បត្កិ្សតុ្ 
សម្គជ្ិរភាពធ្ហាន សនង ន អនតរជាត្។ិ ធ្ហាន សនង ន អនតរជាត្ ិនងិសម្គជ្រិ គមឺនិដមនជាថ្ែគូរពាណិជ្ជរមមទូទាងំសរលធលារធទ។           
រាល់ធសវារមមនានាក្ត្ូវបាននតល់យា៉ា ងឯររាជ្យធោយសម្គជ្ិរនីមយួៗ។ 

ដននរមយួថ្នជាការធធវើសវនរមមធោយធយាងធៅតាមសតងោ់រសវនរមមអនតរជាតិ្ថ្នរមព ជា ធយើងអន វត្តនូវវជិាជ ជី្វៈវនិិចេយ័ និងររា      
មជ្ឈធាត្ និយមក្បរបធោយវជិាជ ជី្វៈធៅធលើការធធវើសវនរមម។ ធយើងខ្ា ំរ៖៏ 

• រំណត្អ់ត្តសញ្ញញ ណ និងវាយត្ថ្មលនូវហានិភយ័ថ្នការរាយការណ៍ខ្ សជាស្ថរវនដថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ថា 
ធត្ើវាធរើត្ធ ើងធោយការដរលងបនលំ ឬរំហ សឆ្ាង ធរៀបចំ និងអន វត្តនីតិ្វធីិសវនរមមដែលធឆ្លើយត្បធៅនឹងហានិភយ័ទាងំធនាឹះ 
រមួទាងំការក្បមូលយរភសត តាងសវនរមមឱ្យបានក្គបក់្គាន ់និងសមក្សបធែើមបមូីលោា នសក្ម្គបប់ធញ្ចញ មតិ្ធយាបល់ 
របស់ធយើងខ្ា ំ។ ហានិភយ័ដែលមនិអាចររធ ើញធោយការរាយការណ៍ខ្ សជាស្ថរវនតដែលបណាត លមរពីការដរលងបនលំ 
គឺធំជាងរំហ សឆ្ាងធោយអធចត្នាធោយស្ថរដត្ការដរលងបនលំរមួបញ្ចូ លទាងំការរមួគំនិត្ ការដរលងបនលំធោយធចត្នា 
ការល បធចាលធោយធចត្នា ការបង្ហា ញខ្ ស ឬការធលើមសធៅធលើការក្តួ្ត្ពិនិត្យថ្នេរន ង។ 

 
• ធធវើការដសវងយល់អំពីការក្គបក់្គងថ្នេរន ងដែលទារទ់ងធៅនឹងការធធវើសវនរមម ធែើមបបីធងកើត្នូវនីតិ្វធីិសវនរមមដែលសមក្សប 

ធៅនឹងកាលៈធទសៈ ប៉ា ដនតមនិដមនជាធគាលបំណងរន ងការបង្ហា ញនូវមតិ្ធយាបល់ធលើក្បសិទធភាពថ្នការក្តួ្ត្ពិនិត្យថ្នេរន ង 
របស់ធនាគារធនាឹះធទ។ 

 
• ធធវើការវាយត្ថ្មលភាពសមក្សបធលើធគាលនធយាបាយគណធនយយដែលបានធក្បើក្បាស់ និងភាពសមធហត្ នលថ្នគណធនយយ 

បា៉ា នស់្ថម ន រែូ៏ចជាការបង្ហា ញនានាដែលធធវើធ ើងធោយគណៈក្គបក់្គង។ 
 

• សននិោា នែស៏មក្សបមយួធៅធលើការធក្បើក្បាស់របស់ក្រុមក្រុមក្បឹរាភបិាលធលើមូលោា ននិរនតរភាពគណធនយយ ដនអរធៅធលើ 
ភសត តាងសវនរមមដែលទទលួបាន ថាធត្ើភាពមនិក្បារែក្បជា ជាស្ថរវនដបានធរើត្ធ ើងទារទិ់ននឹងក្ពឹត្តិការណ៍ ឬលរខខ្ណឌ  
ដែលធធវើឱ្យម្គនមនេិលសងសយ័ខាល ងំធៅធលើលទធភាពការបនតនិរនតរភាពរបស់ធនាគារ។ ក្បសិនធបើធយើងសននោិា នថា ភាពមនិ 
ក្បារែក្បជាជាស្ថរវនដនឹងធរើត្ម្គនធ ើង ធយើងត្ក្មូវឱ្យធធវើការលាត្ក្ត្ោងពត័្ម៌្គនចាបំាចធ់ែើមបទីាញការយរចិត្តទ រោរ ់
ធៅរន ងរបាយការណ៍សវនរមមរបស់ធយើងខ្ា ំធៅនឹងការលាត្ក្ត្ោងធៅរន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា  
ឬរក៏្បសិនធបើការលាត្ក្ត្ោង ធនាឹះមនិក្គបក់្គាន ់ធនាឹះមតិ្ធយាបល់មនិ ក្តឹ្មក្តូ្វ នឹងក្តូ្វបាននតល់។ 
ការសននិោា នរបស់ធយើងខ្ា ំ គឺដនអរធៅធលើភសត តាងសវនរមម 
ដែលទទលួបានគិត្ក្តឹ្មថ្ងៃថ្នការធចញរបាយការណ៍សវនរមមរបស់ធយើងខ្ា ំ។ ធទាឹះបីយា៉ា ងណារធ៏ោយ ស្ថា នភាព 
ឬរក៏្ពឹត្តិការណ៍ នាធពលអនាគត្អាចបណាត លឱ្យធនាគារមនិអាចបនតក្បតិ្បត្តិការជានិរនតរភាពបាន។ 

 
• វាយត្ថ្មលការបង្ហា ញទូធៅ រចនាសមពន័ធ និងម្គតិ្ការបស់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា  រមួបញ្ចូ លទាងំការលាត្ក្ត្ោងនានាថា 

ធត្ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា បង្ហា ញនូវក្បតិ្បតិ្តការ និងក្ពឹត្តិការណ៍នានាធែើមបបីង្ហា ញនូវភាពក្តឹ្មក្តូ្វសមក្សបរបស់វា។ 
 

 
 





ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ១០ 

 

រំណត្ស់ម្គា ល់ដែលភាជ បជ់ាមយួធនឹះ ជាដននរមយួថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ។ 

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុ 
 

 

  ថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 រំណត្ ់ ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 សម្គា ល់ (រណំត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤ នងិ៣១) 
    (បានរំណត្ធ់ ើងវញិ) 
      
ក្ទពយសរមម      
ស្ថចក់្បាររ់ន ងថ្ែ ៣ ១៣៩.០៤៥.៤៦៣ ៥៦៦.៤៧១.២១៦ ១១២.៤៤៩.៦៩៤ ៤៥៤.៨៥៩.០១២ 
សមត្ លយជាមយួធនាគារជាត្ិ ថ្ន រមព ជា ៤ ២៥៧.០៦៥.៥៩២ ១.០៤៧.២៨៥.២២២ ៣៤៧.៨០៤.០០៥ ១.៤០៦.៨៦៧.២០០ 
សមត្ លយជាមយួធនាគារធនសង – ស ទធ ៥ ៣១.០៥៦.៨២៧ ១២៦.៥២៥.៥១៣ ១៤.៥០៧.១៨៦ ៥៨.៦៨១.៥៦៧ 
ឥណទាននដល់ែល់អត្ិងជិ្ន – ស ទធ ៦ ១.៩០៤.៣៨០.៩៩៤ ៧.៧៥៨.៤៤៨.១៧០ ១.៥៥១.៥៧៤.១៧៩ ៦.២៧៦.១១៧.៥៥៤ 
ការវនិិធយាគធនសងៗ  ៩៣.៧៥០ ៣៨១.៩៣៨ ៥០.០០០ ២០២.២៥០ 
ក្ទពយសរមមធនសងៗ ៧ ១៧.៧១២.២៩២ ៧២.១៥៩.៨៧៨ ២០.៤២៨.៧៤៨ ៨២.៦៣៤.២៨៦ 
ក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាខ រ – ស ទធ ៨ ២២.១៨១.៨១៤ ៩០.៣៦៨.៧១០ ១៧.៤២៤.៥៤០ ៧០.៤៨២.២៦៤ 
សិទធិធក្បើក្បាស់ធលើក្ទពយសរមម – ស ទធ ៩ ៤២.៨៦៥.៥៣៦ ១៧៤.៦៣៤.១៩៤ ១៦.៦៣១.៧៧៧ ៦៧.២៧៥.៥៣៨ 
ថ្ងលធែើមសូហវដវ – ស ទធ ១០ ៤.១១២.១៨៣ ១៦.៧៥៣.០៣៤ ២.៩៤២.៩២៧ ១១.៩០៤.១៤០ 
មូលនិធិពាណិជ្ជរមម ១១ ១៧.៣៨០.០៣០ ៧០.៨០៦.២៤២ ១៧.៣៨០.០៣០ ៧០.៣០២.២២១ 
ពនធពនារធលើក្ទពយសរមម - ស ទធ ១៧(គ) ៥.២៤៦.៧៧៣ ២១.៣៧៥.៣៥៣ ៦.២០២.៣៣៥ ២៥.០៨៨.៤៤៥ 
ក្ទពយសរមមសរ ប  ២.៤៤១.១៤១.២៥៤ ៩.៩៤៥.២០៩.៤៧០ ២.១០៧.៣៩៥.៤២១ ៨.៥២៤.៤១៤.៤៧៧ 
      
បណំ ល នងិមូលធន      
បណំ ល      
ក្បារប់ធញ្ញ ើពអីត្ងិិជ្ន 

និងក្គឹឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ា ធនសងធទៀត្ ១២ ១.៤៧៧.៨២៣.៤៩៣ ៦.០២០.៦៥២.៩១០ ១.២៨២.១៧២.៩៨១ ៥.១៨៦.៣៨៩.៧០៨ 
ក្បាររ់មច ី ១៣ ៣៧១.៥២៥.៧១១ ១.៥១៣.៥៩៥.៧៤៧ ៣៧៥.៥០២.៦០៩ ១.៥១៨.៩០៨.០៥៣ 
បំណ លរង ១៤ ១១២.៩៥០.០០០ ៤៦០.១៥៨.៣០០ ៦៣.៧៥០.០០០ ២៥៧.៨៦៨.៧៥០ 
បំណ លធនសងៗ ១៥ ៤៥.៧៧៦.៦៨១ ១៨៦.៤៩៤.១៩៨ ៣៧.១០៣.៨៣៨ ១៥០.០៨៥.០២៣ 
អត្ាក្បធយាជ្នប៍ គាលិរ ១៦ ២៦.១៥៨.៥៦២ ១០៦.៥៦៩.៩៨២ ២៣.៧០១.៥០៤ ៩៥.៨៧២.៥៨៤ 
ពនធធលើក្បារច់ំណូលក្ត្ូវបង ់ ១៧( ) ១១.០៨២.៤៦៦ ៤៥.១៤៩.៩៦៦ ១០.២២២.១២៧ ៤១.៣៤៨.៥០៤ 
បំណ លភត្សិនា ១៨ ៤១.៧២៣.៤១២ ១៦៩.៩៨១.១៨០ ១៥.៣៩៣.៧៩៤ ៦២.២៦៧.៨៩៧ 
បណំ លសរ ប  ២.០៨៧.០៤០.៣២៥ ៨.៥០២.៦០២.២៨៣ ១.៨០៧.៨៤៦.៨៥៣ ៧.៣១២.៧៤០.៥១៩ 
      
មូលធន      
ធែើមទ ន ១៩(រ) ១៩៣.០០០.០០០ ៧៧២.០០០.០០០ ១៩៣.០០០.០០០ ៧៧២.០០០.០០០ 
ក្បារច់ំធណញបងារទ រ  ១៣៧.២៩២.៥៦៣ ៥៥៩.៤២២.៨៨១ ៩៤.៦១២.៤២៧ ៣៨៥.៨០០.០៨៦ 
ទ នបក្មងុតាមបទបបញ្ញត្ត ិ ១៩(ខ្) ២៣.៨០៨.៣៦៦ ៩៦.៥៥៩.៧០២ ១១.៩៣៦.១៤១ ៤៨.២៦៣.៤៩២ 
រូបិយបណ័ណ បដូរបក្មុងទ រ  - ១៤.៦២៤.៦០៤ - ៥.៦១០.៣៨០ 
មូលធនសរ ប  ៣៥៤.១០០.៩២៩ ១.៤៤២.៦០៧.១៨៧ ២៩៩.៥៤៨.៥៦៨ ១.២១១.៦៧៣.៩៥៨ 
បណំ ល នងិមូលធនសរ ប  ២.៤៤១.១៤១.២៥៤ ៩.៩៤៥.២០៩.៤៧០ ២.១០៧.៣៩៥.៤២១ ៨.៥២៤.៤១៤.៤៧៧ 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ១១ 
 

រំណត្ស់ម្គា ល់ដែលភាជ បជ់ាមយួធនឹះ ជាដននរមយួថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ។ 

របាយការណ៍ចាំណូលលមអិត្ 
 

  សក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទបានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទបានបញ្ចប ់

 រំណត្ ់ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
  (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
      

ចំណូលក្បតិ្បត្តកិារ      
ចំណូលការក្បារ ់ ២០ ២៣៣.២៦៥.៥៣៩ ៩៤៨.៩២៤.២១៣ ២០៣.០៨៦.៥៨៨ ៨២៧.៩៨៤.០១៩ 
ចំណាយការក្បារ ់ ២១ (៩៨.១០៣.៨១៦) (៣៩៩.០៨៦.៣២៣) (៨១.៤០៦.៣៧០) (៣៣១.៨៩៣.៧៧០) 
ចំណូលការក្បារស់ ទធ  ១៣៥.១៦១.៧២៣ ៥៤៩.៨៣៧.៨៩០ ១២១.៦៨០.២១៨ ៤៩៦.០៩០.២៤៩ 
ចំណូលធនសងៗ  ៨.៧៩៧.៤៩៦ ៣៥.៧៨៨.២១៤ ៦.៨៩៥.១៨៦ ២៨.១១១.៦៧៣ 
រថ្ក្មធសវា និងធជ្ើងស្ថស ទធ ២២ ៦.៥៥២.១៥៣ ២៦.៦៥៤.១៥៨ ៤.៧២២.០២៩ ១៩.២៥១.៧១២ 
ចំណូលក្បតិ្បត្តកិារ  ១៥០.៥១១.៣៧២ ៦១២.២៨០.២៦២ ១៣៣.២៩៧.៤៣៣ ៥៤៣.៤៥៣.៦៣៤ 
ចំណាយទូធៅ និងចំណាយរែាបាល ២៣ (៧២.៨៦៩.៨៣៣) (២៩៦.៤៣៤.៤៨១) (៦៣.៨១៤.៤៨៧) (២៦០.១៧១.៦៦៣) 
សំវធិានធនធលើខាត្បងឥ់ណទានបាន  
រពឹំងទ រ ៥ និង ៦ (៨.៧១៥.៣៦៥) (៣៥.៤៥៤.១០៥) (១៥.៥៧១.៧៣២) (៦៣.៤៨៥.៩៥១) 

ចំធណញម នបងព់នធធលើក្បារចំ់ណូល  ៦៨.៩២៦.១៧៤ ២៨០.៣៩១.៦៧៦ ៥៣.៩១១.២១៤ ២១៩.៧៩៦.០២០ 
ចំណាយពនធធលើក្បារចំ់ណូល ១៧(រ) (១៤.៣៧៣.៨១៣) (៥៨.៤៧២.៦៧១) (១២.៣៦៣.០៤៥) (៥០.៤០៤.១៣៤) 
ចំធណញស ទធរន ងការយិបរធិចេទ  ៥៤.៥៥២.៣៦១ ២២១.៩១៩.០០៥ ៤១.៥៤៨.១៦៩ ១៦៩.៣៩១.៨៨៦ 
ចំណូល/(ខាត្)លមអតិ្ធនសងៗបាន 
  រត្ក់្តាផ្លេ ល់រន ងគណនីមូលធន៖      
លធមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័ណ   - ៩.០១៤.២២៤ - (៨.៣១៩.៥៥៤) 

ចំណូលលមអតិ្សរ ប  ៥៤.៥៥២.៣៦១ ២៣០.៩៣៣.២២៩ ៤១.៥៤៨.១៦៩ ១៦១.០៧២.៣៣២ 
 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់        ១២ 

រំណត្ស់ម្គា ល់ដែលភាជ បជ់ាមយួធនឹះ ជាដននរមយួថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ។ 

របាយការណ៍បដក្មបក្មួលមលូ្ន 
 
 ធែើមទ ន ចធំណញបងារទ រ ទ នបក្មងុតាមបទបបញ្ញត្ត ិ

រូបយិបណ័ណ បដូរ     
បក្មងុទ រ សរ ប 

 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រណំត្ស់ម្គា ល់ ២.៤ នងិ១៩) (រណំត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រណំត្ស់ម្គា ល់ ២.៤ នងិ១៩) (រណំត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រណំត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
          
សមត្ លយគតិ្ក្ត្មឹថ្ងៃទ១ី ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២១ ១៩៣.០០០.០០០ ៧៧២.០០០.០០០ ៩៤.៦១២.៤២៧ ៣៨៥.៨០០.០៨៦ ១១.៩៣៦.១៤១ ៤៨.២៦៣.៤៩២ ៥.៦១០.៣៨០ ២៩៩.៥៤៨.៥៦៨ ១.២១១.៦៧៣.៩៥៨ 
ចំណូលស ទធរន ងការយិបរធិចេទ - - ៥៤.៥៥២.៣៦១ ២២១.៩១៩.០០៥ - - - ៥៤.៥៥២.៣៦១ ២២១.៩១៩.០០៥ 
ធនេរពទី នបក្មងុតាមបទបបញ្ញត្ត ិ - - (១១.៨៧២.២២៥) (៤៨.២៩៦.២១០) ១១.៨៧២.២២៥ ៤៨.២៩៦.២១០ - - - 
លធមអៀងពកីារបដូររូបយិបណ័ណ  - - - - - - ៩.០១៤.២២៤ - ៩.០១៤.២២៤ 
សមត្ លយគតិ្ក្ត្មឹថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ១៩៣.០០០.០០០ ៧៧២.០០០.០០០ ១៣៧.២៩២.៥៦៣ ៥៥៩.៤២២.៨៨១ ២៣.៨០៨.៣៦៦ ៩៦.៥៥៩.៧០២ ១៤.៦២៤.៦០៤ ៣៥៤.១០០.៩២៩ ១.៤៤២.៦០៧.១៨៧ 
          
សមត្ លយគិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ១ី ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០ ១៥០.០០០.០០០ ៦០០.០០០.០០០ ៨៥.៤២៩.៩៣៥ ៣៤៥.៨២២.០៦៥ ១២.៥៧០.៤៦៤ ៥០.៨៤៩.៦២៧ ១៣.៩២៩.៩៣៤ ២៤៨.០០០.៣៩៩ ១.០១០.៦០១.៦២៦ 
ចំណូលស ទធរន ងការយិបរធិចេទ - - ៤១.៥៤៨.១៦៩  ១៦៩.៣៩១.៨៨៦  - - - ៤១.៥៤៨.១៦៩  ១៦៩.៣៩១.៨៨៦ 
បដនាមធែើមទ ន ១០.០០០.០០០  ៤០.០០០.០០០  - - - - - ១០.០០០.០០០  ៤០.០០០.០០០  
ធនេរពទី នបក្មងុតាមបទបបញ្ញត្ត ិ - - ៦៣៤.៣២៣  ២.៥៨៦.១៣៥ (៦៣៤.៣២៣) (២.៥៨៦.១៣៥) - - - 
ធនេរធៅធែើមទ ន ៣៣.០០០.០០០  ១៣២.០០០.០០០  (៣៣.០០០.០០០) (១៣២.០០០.០០០) - - - - - 
លធមអៀងពកីារបដូររូបយិបណ័ណ  - - - - - - (៨.៣១៩.៥៥៤) - (៨.៣១៩.៥៥៤) 
សមត្ លយគិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ១៩៣.០០០.០០០  ៧៧២.០០០.០០០  ៩៤.៦១២.៤២៧  ៣៨៥.៨០០.០៨៦ ១១.៩៣៦.១៤១  ៤៨.២៦៣.៤៩២  ៥.៦១០.៣៨០ ២៩៩.៥៤៨.៥៦៨  ១.២១១.៦៧៣.៩៥៨ 
 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ១៣ 

រំណត្ស់ម្គា ល់ដែលភាជ បជ់ាមយួធនឹះ ជាដននរមយួថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ។  

របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់ក្បារ់ 
 
  សក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទបានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទបានបញ្ចប ់
 រំណត្ ់ ថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
  (រណំត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤ នងិ៣១) 
    (បានរំណត្ធ់ ើងវញិ) 
      
ស្ថចក់្បារស់ ទធ (បានធក្បើរន ង)/ព ី

សរមមភាពក្បត្បិត្តកិារ ២៤ (១១៤.០០១.២៦៦) (៤៦៣.៧៥៧.១៥១) ១៦៦.៤៧០.៨៥៨ ៦៧៨.៧០១.៦៨៧ 
      
សរមមភាពវនិធិយាគ      
ការទិញចូលថ្ន៖      

ក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាខ រ ៨ (៩.៨២៣.៩០៧) (៣៩.៩៦៣.៦៥៤) (៧.២២៨.៩៦០) (២៩.៤៧២.៤៧០) 
សូហវដវ ១០ (១.៥៤៦.១១៣) (៦.២៨៩.៥៨៨) (៥៦៥.៨១៤) (២.៣០៦.៨២៤) 
ចំណូលពីការលរក់្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាខ រ  ៣៣.០២៥ ១៣៤.៣៤៦ ៧៤.៦៨៩ ៣០៤.៥០៧ 

ស្ថចក់្បារស់ ទធបានធក្បើរន ងសរមមភាពវនិធិយាគ  (១១.៣៣៦.៩៩៥) (៤៦.១១៨.៨៩៦) (៧.៧២០.០៨៥) (៣១.៤៧៤.៧៨៧) 
      

សរមមភាពហរិញ្ញ វត្ា       
ចំណូលពី៖      

ក្បាររ់មច ី ១៣ ៩៤.៦៧៤.៩៣៣ ៣៨៥.១៣៧.៦២៧ ១៤០.៨៤៩.៥៣២ ៥៧៤.២៤៣.៥៤២ 
បំណ ងរង ១៤ ៥៣.០០០.០០០ ២១៥.៦០៤.០០០ ២៣.៧៥០.០០០ ៩៦.៨២៨.៧៥០ 
បដនាមធែើមទ ន  ១៩ - - ១០.០០០.០០០ ៤០.៧៧០.០០០ 

ការទូទាត្ធ់លើ៖      
ក្បាររ់មច ី ១៣ (៩៨.៣៥០.៩១៨) (៤០០.០៩១.៥៣៤) (១៣១.៦៦២.៤៤៦) (៥៣៦.៧៨៧.៧៩២) 
បំណ ងរង ១៤ (៣.៨០០.០០០) (១៥.៤៥៨.៤០០) (៤.០០០.០០០) (១៦.៣០៨.០០០) 
បំណ លភត្សិនា ១៨ (៩.៤៨១.៧៤៥) (៣៨.៥៧១.៧៣៩) (៤.៨៣៣.៩៤៨) (១៩.៧០៨.០០៦) 

ស្ថចក់្បារស់ ទធពសីរមមភាពហរិញ្ញ វត្ា   ៣៦.០៤២.២៧០ ១៤៦.៦១៩.៩៥៤  ៣៤.១០៣.១៣៨   ១៣៩.០៣៨.៤៩៤  
      
បដក្មបក្មលួស្ថចក់្បារ ់

នងិស្ថចក់្បារស់មមូលស ទធ  (៨៩.២៩៥.៩៩១) (៣៦៣.២៥៦.០៩៣) 
 

 ១៩២.៨៥៣.៩១១  
 

 ៧៨៦.២៦៥.៣៩៤  
ស្ថចក់្បារ ់នងិស្ថចក់្បារស់មមូលធែើមក្គា ៣ ៣២២.៩៧៨.៧១២ ១.៣០៦.៤៤៨.៨៨៩ ១២៩.៧៨០.៥៨៦ ៥២៨.៨៥៥.៨៨៨ 
លធមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័ណ   (៣០០.៩១៣) ៧.៦០៤.៦៨៩  ៣៤៤.២១៥   (៨.៦៧២.៣៩៣) 
ស្ថចក់្បារ ់នងិស្ថចក់្បារស់មមូលច ងក្គា ៣ ២៣៣.៣៨១.៨០៨ ៩៥០.៧៩៧.៤៨៥ ៣២២.៩៧៨.៧១២ ១.៣០៦.៤៤៨.៨៨៩ 
 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ១៤ 

 

រាំណត្់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 

១. ព័ត្៌មានទូធៅ 
ធនាគារស្ថា បនាភអិីលស ី (“ធនាគារ”) ក្តូ្វបានបធងកើត្ធ ើង និងច ឹះបញ្ជ ីធៅរន ងក្ពឹះរាជាណាចក្ររមព ជា។ 
 
ការបធងកើត្ និងក្បតិ្បត្តិការ 
ស្ថា បនា លីមតី្ធីត្ ជាក្គឹឹះស្ថា នមកី្រូហិរញ្ញ វត្ា  (“MFI”) ក្តូ្វបានបធងកើត្ធ ើង និងច ឹះបញ្ជ ីពាណិជ្ជរមមធៅរន ងក្ពឹះរាជាណាចក្ររមព ជា ជាមយួ 
ក្រសួងពាណិជ្ជរមម (“MoC”) ធៅថ្ងៃទី១៩ ដខ្រ មភៈ ឆ្ន ២ំ០០៣ ធោយដននរធលើលរខនិតរៈក្រុមហ  នច ឹះថ្ងៃទី២៧ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០០២ រវាងស្ថា បនា 
សហគមនរ៍មព ជា (“CCB”) ជាអងាការធក្ៅរោា ភបិាលរន ងក្សុរមយួ ដែលក្តូ្វបានបធងកើត្ធ ើងរន ងឆ្ន ១ំ៩៩៦ និងបធងកើត្ធ ើងធោយប គាលិរ 
របស់ក្គឹឹះស្ថា នមកី្រូហិរញ្ញ វត្ា ។ ក្គឹឹះស្ថា នមកី្រូហិរញ្ញ វត្ា  ទទលួបានអាជាា បណ័ណ ក្បតិ្បត្តិការជាស្ថា បន័មកី្រូហិរញ្ញ វត្ា  ពីធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជា 
(“NBC”) ធៅថ្ងៃទី២៣ ដខ្ធមស្ថ ឆ្ន ២ំ០០៣ និងធធវើក្បតិ្បត្តិការចាបពី់ថ្ងៃទី១៩ ដខ្ធមស្ថ ឆ្ន ២ំ០០៦ ដែលម្គនរយៈធពលមនិរំណត្។់ 
ធក្កាមអាជាា បណ័ណ ជាមកី្រូហិរញ្ញ វត្ា  ក្គឹឹះស្ថា នមកី្រូហិរញ្ញ វត្ា ក្តូ្វបានអន ញ្ញញ ត្ឱ្យនតល់ឥណទាន និងធសវារមមក្បារប់ធញ្ញ ើសនស ំែល់ក្រុមក្គួស្ថរ 
ក្រីក្រ ម្គនចំណូលទាប និងសហក្គាសធ នតូ្ច ដែលធធវើក្បតិ្បត្តិការរន ងក្ពឹះរាជាណាចក្ររមព ជា។ 
 
ធៅថ្ងៃទី២២ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០០៩ ក្គឹឹះស្ថា ន មកី្រូហិរញ្ញ វត្ា បានទទលួអាជាា បណ័ណ ពីធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជា ធែើមបនីតល់ធសវារមមទទលួ 
ក្បារប់ធញ្ញ ើ។ នាថ្ងៃទី១១ ដខ្រ មភៈ ឆ្ន ២ំ០១៤ ក្គឹឹះស្ថា នមកី្រូហិរញ្ញ វត្ា បានទទលួអាជាា បណ័ណ រយៈធពល ៣ ឆ្ន ធំែើមបនីតល់ធសវារមមបតូរក្បារ។់ 
 
ធៅថ្ងៃទី១៩ ដខ្ត្ លា ឆ្ន ២ំ០១២ ធនាគារ ម្គ៉ា រ ៉ាូហាន ់ជ្ប៉ា ន ភអិីលស ី (“MJB”) បានច ឹះរិចចសនាទិញលរ ់ជាមយួ Stichting Triodos-Doen 
(“ST”) Nederlandse Financierings-Maatschapij Voor Ontwikellingslanden N.V. (“NFVO”) DWM Funds S.C.A – SICAV SIF 
(“DWM”) Cambodia Community Building (CCB) និង Sathapana Employee Investment Limited (“SEI”) ធែើមបទិីញភាគហ  នចំននួ 
៩៥.១% ពីស្ថា បនា លីមតី្ធីត្។ ែំធណើ រការធនឹះក្តូ្វបានអន មត័្ធោយធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជានាថ្ងៃទី៥ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ ធលើសពីធនឹះធៅធទៀត្ 
ក្រសួងពាណិជ្ជរមមបានអន មត័្ធៅធលើការបតូររមមសិទធិថ្នធែើមទ នធៅ ថ្ងៃទី១៧ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១២។ 
 
ធៅថ្ងៃទី៨ ដខ្រ មភៈ ឆ្ន ២ំ០១៦ ធោយអន ធលាមធៅតាមរិចចក្ពមធក្ពៀងជាមយួCCB ក្រុមក្បឹរាភបិាលរបស់ធនាគារបានសធក្មចថា 
មូលធនភាគតិ្ចរបស់ក្គឹឹះស្ថា នក្តូ្វបានលរភ់ាគហ  នធៅសល់ចំននួ៤,៩%ដែលម្គនធៅក្គឹឹះស្ថា នធៅឱ្យ MJB ភាគហ  នធនឹះត្ំណាង 
ឱ្យភាគហ  ន របស់ភាគទ និរភាគតិ្ចដែលម្គនទឹរក្បារស់រ បចំននួ ៦.០២ លានែ លាល រអាធមររិ។ ក្បតិ្បតិ្តការក្តូ្វបានបញ្ចបធ់ៅ 
ថ្ងៃទី១៧ ដខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០១៦។ 
 
ធៅធែើមឆ្ន ២ំ០១៥ ធនាគារ ម្គ៉ា រ ៉ាហូាន ់ជ្ប៉ា ន ភអិីលស ី និងស្ថា បនា លីមតី្ធីត្ បានយល់ក្ពមរមួបញ្ចូ លធនាគារទាងំពីរជាធនាគារដត្មយួ 
ធោយម្គនធ ម្ ឹះងមីជាធនាគារ ស្ថា បនា ភអិីលស ី ដែលទទលួបានការអន មត័្ជានលូវការពីធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជាធៅថ្ងៃទី២៨ ដខ្មនីា 
ឆ្ន ២ំ០១៦។ ធៅថ្ងៃទី២៩ ដខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០១៦ ធនាគារជាតិ្ ថ្នរមព ជា បាននតល់អាជាា បណ័ណ ធនាគារអចិថ្្នតយែ៍ល់ ធនាគារ ស្ថា បនា 
ភអិីលស ី។ រាល់ក្ទពយសរមម និងបំណ លទាងំអស់របស់ MJB បានធនេរធៅឱ្យធនាគារនាថ្ងៃទី១ ដខ្ធមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៦។ 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ១៥ 

 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា  ក្តូ្វបានអន មត័្ឱ្យធចញនាយធោយក្រុមក្បឹរាភបិាល ធៅថ្ងៃទី៩ ដខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០២២។  
 
សរមមភាពចមបង 
ធនាគារម្គនសរមមភាពអាជី្វរមមជាចមបងរន ងទិែាភាពទាងំឡាយថ្នម ខ្ជំ្នញួធនាគារ និងការនតល់ធសវាហិរញ្ញ វត្ា ដែលពារព់ន័ធរន ង 
ក្ពឹះរាជាណាចក្ររមព ជា។ 
 
ធែើមទ នដែលបានបង ់
ធែើមទ នដែលបានបងរ់បស់ធនាគារគិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ម្គនចំននួ ១៩៣.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិ (ឆ្ន ២ំ០២០៖ 
១៩៣.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិ)។  
 
ក្រមុក្បឹរាភិបាល 
សម្គជិ្រក្រុមក្បឹរាភបិាលធៅរន ងការយិបរធិចេទ និងនាកាលបរធិចេទថ្នរបាយការណ៍ធនឹះ ម្គននាមែូចខាងធក្កាម៖ 
បណឌិ ត្ Han Chang-Woo ក្បធានក្រុមក្បឹរាភបិាល (មនិក្បតិ្បត្តិ) 
ធលារ Han Yu អភបិាលមនិក្បតិ្បត្តិ 
ធលារ Han Ken អភបិាលមនិក្បតិ្បត្តិ 
ធលារ Anthony CHIN Min Khong អភបិាលមនិក្បតិ្បត្តិ (ដត្ងតាងំធៅថ្ងៃទី១៩ ដខ្រ មភៈ ឆ្ន ២ំ០២០) 
ឯរឧត្តម Shinohara Katsuhiro អភបិាលឯររាជ្យ និងមនិក្បតិ្បត្តិ 
ឯរឧត្តម គឹម វា៉ាោ អភបិាលឯររាជ្យ និងមនិក្បតិ្បត្តិ 
ធលារ ហ  ន ម ននីវណណ  អភបិាលឯររាជ្យ និងមនិក្បតិ្បត្តិ (លាឈបថ់្ងៃទី៣០ ដខ្ធមស្ថ ឆ្ន ២ំ០២១) 
ធលារ Nakagome Akihiro អភបិាលឯររាជ្យ និងមនិក្បតិ្បត្តិ (ដត្ងតាងំថ្ងៃទី៧ ដខ្ររកោ ឆ្ន ២ំ០២១) 
 
២. ធគាលនធោបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ 
ធគាលនធយាបាយគណធនយយសំខាន់ៗ ដែលធក្បើរន ងការធរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា  ម្គនរំណត្ែូ់ចខាងធក្កាម។ ធគាលនធយាបាយទាងំធនឹះ 
ក្តូ្វបានអន វត្ដយា៉ា ងជាបល់ាប ់ធៅក្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបង្ហា ញ ល ឹះក្តាដត្ម្គនការបញ្ញជ រធ់នសងពីធនឹះ។ 
 
២.១. មូលោា នថ្នការធរៀបចំ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ក្តូ្វបានធរៀបចំធ ើង តាមមូលោា នថ្ងលធែើម ធលើរដលងដត្សម្គសធាត្ ទាងំឡាយណាដែលមនិក្តូ្វបានធរៀបចំធ ើង 
ធក្កាមមូលោា នថ្ងលធែើមែូចបានបង្ហា ញខាងធក្កាម៖ 
 

• ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា តាមថ្ងលធែើមបានរលំស់ 
• ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា បានរំណត្ត់្ថ្មលតាមត្ថ្មលសមក្សប 
• ក្តូ្វបានរំណត្ជ់ាក្ទពយសរមមដែលម្គនអត្ាក្បធយាជ្ន ៍ឬជាបំណ ល និង 
• សំវធិានធនដែលបានវាស់ដវង តាមការចំណាយដែលបានបា៉ា នស់្ថម នយា៉ា ងក្តឹ្មក្តូ្វបំន ត្ដែលត្ក្មូវឱ្យទូទាត្ក់ាត្ពវរិចចបចច បបនន 

ជាមយួការធធវើអបបហារក្បសិនធបើម្គននលប៉ាឹះធៅធលើអាយ កាលស្ថចក់្បារជ់ាស្ថរវនត។ 
 
២.២. អន ធលាមភាពថ្នរបាយការណ៍ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា របស់ធនាគារ ក្តូ្វបានធរៀបចំធ ើង ធោយអន ធលាមតាមសតងោ់ររបាយការណ៍ទារទ់ងនឹងហិរញ្ញ វត្ា អនតរជាតិ្ថ្នរមព ជា 
(“CIFRSs”)។ 
 
ក្រុមក្បឹរាគណធនយយជាតិ្ ថ្នក្ពឹះរាជាណាចក្ររមព ជា ដែលបចច បបននក្តូ្វបានធគស្ថា ល់ជា និយត័្ររគណធនយយ និងសវនរមម ែូចដែលបាន 
រំណត្ធ់ៅរន ងក្បកាស (ស្ថរាចរ) ធលខ្ ០៦៨- MEF-Pr ច ឹះថ្ងៃទី៨ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០០៩ ដែលបានធចញនាយធោយក្រសួងធសែារិចច 
និងហិរញ្ញ វត្ា  ថ្នក្ពឹះរាជាណាចក្ររមព ជា បានធធវើការអន វត្តទាងំក្សុងធៅធលើ សតងោ់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា អនតរជាតិ្ (“IFRSs”) ដែលបាន 
ធចញនាយធោយក្រុមក្បឹរាសតងោ់រគណធនយយអនតរជាតិ្ (“IASB”) ធោយគាម នការដរដក្ប។ សតងោ់រទាងំធនឹះក្តូ្វបានធគធៅថា CIFRSs។ 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ១៦ 

 

២.៣. ការបង្ហា ញរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ា  
ធនាគារបង្ហា ញពីរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ា របស់ខ្លួន តាមលំោបលំ់ធោយថ្នវសិនេភាព ធោយដនអរធលើធគាលបំណងរបស់ធនាគារនិង សមត្ាភាព 
រន ងការក្បមូលមរវញិ/ការទូទាត្បំ់ណ ល ក្ទពយសរមម/បំណ លភាគធក្ចើនធៅរន ងរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ា ដែលក្តូ្វគាន ។ ការវភិាគធៅធលើលទធភាព 
រន ងការក្បមូលមរវញិ ឬការទូទាត្រ់ន ងរយៈធពល ១២ដខ្បនាេ បពី់កាលបរធិចេទរាយការណ៍ (“រយៈធពលខ្លី”) និងធក្ចើនជាង ១២ ដខ្បនាេ បពី់ 
កាលបរធិចេទរាយការណ៍ (“រយៈធពលដវង”) ក្តូ្វបានបង្ហា ញធៅរន ងរំណត្ស់ម្គា ល់ ២៨។ 
 
២.៤. របិូយបណ័ណ ម ខ្ង្ហរ និងរបិូយបណ័ណ សក្ម្គបប់ង្ហា ញ 
រូបិយបណ័ណ ម ខ្ង្ហររបស់ធនាគារ គឺែ លាល រអាធមររិ (“USD”)។ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា  ក្តូ្វបានបង្ហា ញជាែ លាល រអាធមររិ ធហើយក្គបត់្ថ្មល 
ទាងំអស់ក្តូ្វបានបងាត្ម់រក្តឹ្មត្ថ្មលជាែ លាល រអាធមររិដែលធៅធរៀរបំន ត្ ធលើរដលងដត្ម្គនការបញ្ញជ រធ់នសងពីធនឹះ។ ការបដូររូបិយបណ័ណ ពី 
ែ លាល រអាធមររិ ធៅជាដខ្មរធរៀល (“KHR”) ក្តូ្វបានបង្ហា ញធៅរន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ធោយយអន ធលាមតាមចាបស់តី ពីគណធនយយ 
និងសវនរមមច ឹះថ្ងៃទី១១ ដខ្ធមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៦ និងក្តូ្វបានបដូរធោយធក្បើក្បាស់អក្តាបដូរក្បារជ់ានលូវការ ធោយដនអរធលើអក្តាបដូរក្បារ ់
ដែលោរឱ់្យធក្បើក្បាស់រន ង ១ែ លាល រអាធមររិដែលបានធចញនាយធោយធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជា ែូចខាងធក្កាម៖ 
 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ក្តូ្វបានបង្ហា ញជាក្បារធ់រៀល ធោយដនអរធលើអក្តាបដូរក្បារដ់ែលោរឱ់្យធក្បើក្បាស់រន ង ១ែ លាល រអាធមររិែូចខាងធក្កាម៖ 
 ឆ្ន ២ំ០២១ ឆ្ន ២ំ០២០ 
អក្តាបដូរក្បារច់ ងក្គា ៤.០៧៤ ៤.០៤៥ 
អក្តាបដូរក្បារជ់ាមធយម* ៤.០៦៨ ៤.០៧៧ 
 
*អក្តាបដូរក្បារជ់ាមធយមក្តូ្វបានរំណត្ធ់ោយធក្បើក្បាស់អក្តាបដូរក្បារជ់ាមធយមក្បចាថំ្ងៃរបស់ធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជា 
 
២.៥. ធសចរដីសធងខបធលើធគាលនធយាបាយគណធនយយសំខាន់ៗ  
ធគាលនធយាបាយគណធនយយដែលបានោរ់ធចញខាងធក្កាម ក្តូ្វបានអន វត្តយា៉ា ងខាជ ប់ខ្ជួនក្គប់ធពលធវលា ដែលក្តូ្វបានបង្ហា ញធៅ 
រន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ទាងំធនឹះ ធលើរដលងដត្ម្គនការចងអ លបង្ហា ញធនសងពីធនឹះ។ 
 
២.៥.១. ក្ទពយសរមម និងបំណ លហរិញ្ញ វត្ា  
(រ). ការទទលួស្ថា ល់ និងការវាស់ដវងែបូំង 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  និងបំណ លហិរញ្ញ វត្ា ក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ធៅធពលដែលធនាគារកាល យជាភាគីថ្នបទបបញ្ញត្តិរិចចសនាថ្នឧបររណ៍ 
ហិរញ្ញ វត្ា ធនឹះ។ 
 
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញ វត្ា  ឬបំណ លហរិញ្ញ វត្ា ក្តូ្វបានវាស់ដវងែំបូងតាមត្ថ្មលសមក្សប ធាត្ ដែលមនិរាបប់ញ្ចូ លនូវការវាស់ដវងតាម (“FVTPL”) 
បូរនឹងចំណាយក្បតិ្បត្តិការដែលធរើត្ធ ើងធោយផ្លេ ល់ធៅធលើការទិញ ឬលរ។់ 
 
(ខ្). ការធធវើចំណាត្ថ់ាន រ ់
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញ វត្ា  
ធៅធពលទទលួស្ថា ល់ែំបូង ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ក្តូ្វបានចាត្ថ់ាន រត់ាមការវាស់ដវងតាម៖ ថ្ងលធែើមបានរលំស់ FVOCI ឬ FVTPL។ 
 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  ក្តូ្វបានវាស់តាមថ្ងលធែើមបានរលំស់ ក្បសិនធបើវាក្តូ្វនឹងលរខខ្ណឌ ែូចខាងធក្កាម ធហើយមនិក្តូ្វបានរំណត្ត់ាម FVTPL៖ 

• ក្ទពយសរមមក្តូ្វបានអន វត្តតាមគំរូអាជី្វរមមដែលម្គនធគាលបំណងកាន់កាប់ក្ទពយសរមមធែើមបកី្បមូលលំហូរស្ថចក់្បារ ់
តាមរិចចសនា។ និង 

• លរខខ្ណឌ រិចចសនាថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  នតល់ឱ្យម្គនការធរើនធ ើងតាមកាលបរធិចេទជារល់ារ ់ថ្នលំហូរស្ថចក់្បារដ់ែលជា 
SPPI។ 

 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ១៧ 

 

ឧបររណ៍បំណ លក្តូ្វបានវាស់ដវងធៅ FVOCI ល ឹះក្តាដត្វាបំធពញលរខខ្ណឌ ទាងំពីរែូចខាងធក្កាម ធហើយមនិក្តូ្វបានរំណត្ ់ែូចធៅFVTPL៖ 
• ក្ទពយសរមមក្តូ្វបានអន វត្តតាមគំរូអាជី្វរមមដែលម្គនធគាលធៅរបស់ខ្លួនទទលួបានធោយការក្បមូលលំហូរស្ថចក់្បារត់ាម   

រិចចសនានិងការលរក់្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ។ និង 
• លរខខ្ណឌ រិចចសនាថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា នតល់ឱ្យម្គនការធរើនធ ើងតាមកាលបរធិចេទជារល់ារថ់្នលំហូរស្ថចក់្បារ ់   

ដែលជា SPPI។ 
 

ការទទលួស្ថា ល់ែំបូង ថ្នវនិិធយាគមូលធន ដែលមនិកានក់ាបស់ក្ម្គបជ់្ួញែូរ ធនាគារមនិអាចធធវើការធក្ជ្ើសធរ ើស ធែើមបបីង្ហា ញពីការផ្លល ស់បតូរ 
ជាបនតបនាេ បថ់្នត្ថ្មលសមក្សបធៅរន ងគណនីចំណូលលមអតិ្ធនសងៗ (“OCI”)។ ការធក្ជ្ើសធរ ើសធនឹះក្តូ្វបានធធវើធ ើងធោយដនអរធលើមូលោា ន 
ថ្នការវនិិធយាគ។ 
 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ធនសងៗទាងំអស់ក្តូ្វបានចាត្ថ់ាន រថ់ាបានវាស់តាម FVTPL។  
 
ធលើសពីធនឹះធទៀត្ ធៅធលើការទទួលស្ថា ល់ែំបូងធនាគារអាចរំណត្់នូវក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ដែលមនិអាចធឆ្លើយត្បបាន ធបើមនិែូធចនឹះធទ 
ធឆ្លើយត្បនឹងត្ក្មូវការដែលក្តូ្វវាស់ដវងធោយថ្ងលធែើមបានរលំស់ឬធៅ FVOCI ែូចធៅ FVTPL ក្បសិនធបើធធវើែូធចនឹះល បបំបាត្ ់ឬកាត្ប់នាយ 
យា៉ា ងខាល ងំនូវភាពមនិស ីគាន ថ្នគណធនយយដែលនឹងធរើត្ធ ើង។ 
 
ការវាយត្ថ្មលគំរអូាជី្វរមម 
ធនាគារធធវើការវាយត្ថ្មលអំពីធគាលបំណងថ្នគំរូអាជី្វរមមដែលក្ទពយសរមមក្តូ្វបានកានក់ាបធ់ៅរក្មតិ្កាលនលបក័្ត្ ពីធក្ពាឹះធនឹះឆ្ល ឹះបញ្ញច ំង 
លអបំន ត្ពីការក្គបក់្គងអាជី្វរមម និងពត័្ម៌្គនក្តូ្វបាននតល់ជូ្នថាន រក់្គបក់្គង។ ពត័្ម៌្គនដែលបានពិចារណារមួម្គន៖ 
 

• ធគាលនធយាបាយ និងធគាលបំណងដែលបានបញ្ញជ រស់ក្ម្គបន់លបក័្ត្ និងក្បតិ្បត្តិការថ្នធគាលនធយាបាយទាងំធនាឹះ 
ធៅរន ងការអន វត្តជារដ់សតង។ ជាពិធសស មនិថាយ ទធស្ថ្សតរបស់ថាន រក់្គបក់្គងធផ្លត ត្ធលើការទទលួបានចំណូលការក្បារ ់
តាមរិចចសនា ររានូវអក្តាការក្បារជ់ារល់ារម់យួ ត្ក្មូវរយៈធពលថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ធៅនឹងរយៈធពលថ្នបំណ ល 
ហិរញ្ញ វត្ា  ដែលជាមូលនិធិរបស់ក្ទពយសរមមទាងំធនាឹះ ឬការក្បមូលយរមរវញិនូវលំហូរស្ថចក់្បារ ់តាមរយៈការលរ ់
ក្ទពយសរមមធនាឹះ។ 

• រធបៀបដែលលទធនលថ្ននលបក័្ត្ក្តូ្វបានវាយត្ថ្មល និងរាយការណ៍ធៅថាន រក់្គបក់្គងធនាគារ 
• ហានិភយ័ដែលជ្ឹះឥទធិពលែល់ការអន វត្តគំរូអាជី្វរមម (និងក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ដែលម្គនធៅរន ងគំរូអាជី្វរមមធនាឹះ) 

និងយ ទធស្ថ្សតរបស់វា សក្ម្គបក់ារក្គបក់្គងហានិភយ័ទាងំធនាឹះ 
• រធបៀបដែលថាន រក់្គបក់្គងអាជី្វរមមទទលួបានសំណង (ឧទាហរណ៍ថាធត្ើសំណងគឺដនអរធលើត្ថ្មលសមក្សបថ្នក្ទពយសមបត្តិ 

ដែលបានក្គបក់្គង ឬលំហូរស្ថចក់្បារត់ាមរិចចសនាដែលបានក្បមូល) និង 
• ភាពញឹរញាប ់បរមិ្គណ និងធពលធវលាថ្នការលររ់ន ងរយៈធពលម ន មូលធហត្ ថ្នការលរដ់បបធនឹះ និងការរពឹំងទ ររបស់ខ្លួន 

អំពីសរមមភាពលរន់ាធពលអនាគត្។ ធទាឹះយា៉ា ងណារធ៏ោយ ពត័្ម៌្គនអំពីសរមមភាពលរម់និក្តូ្វបានពិចារណាដត្មយួដននរធទ 
ប៉ា ដនតជាដននរមយួថ្នការវាយត្ថ្មលរមួអំពីវធីិ ដែលធនាគារបានបញ្ញជ រអំ់ពីធគាលបំណងរន ងការក្គបក់្គងក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  
ក្តូ្វបានសធក្មច និងរធបៀបដែលធគក្បមូលមរវញិនូវលំហូរស្ថចក់្បារ។់ 

 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  ដែលក្តូ្វបានកាន់កាប់សក្ម្គបក់ារធធវើពាណិជ្ជរមម ឬក្គប់ក្គង និងការអន វត្តនដ៍ែលក្តូ្វបានវាយត្ថ្មល ធោយដនអរ 
ធលើមូលោា នត្ថ្មលសមក្សប ដែលក្តូ្វបានវាស់ដវងធៅ FVTPL ពីធក្ពាឹះពរួធគមនិក្តូ្វបានធគក្គបក់្គង ធែើមបកី្បមូលលំហូរស្ថចក់្បារត់ាម 
រិចចសនា និងធែើមបលីរក់្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ។ 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ១៨ 

 

ការវាយត្ថ្មលថាធត្ើលំហូរស្ថចក់្បារត់ាមរិចចសនាគឺជាការទូទាត្ដ់ត្ក្បារធ់ែើមនិងការក្បារ ់
សក្ម្គបធ់គាលបំណងថ្នការវាយត្ថ្មលធនឹះ ‘ក្បារធ់ែើម’ ក្តូ្វបានរំណត្ជ់ាត្ថ្មលសមក្សបថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ធៅធពលទទលួស្ថា ល់ែំបូង។ 
'ការក្បារ'់ ក្តូ្វបានរំណត្ជ់ាការពិចារណាសក្ម្គបត់្ថ្មលធពលធវលាថ្នក្បារ ់និងសក្ម្គបហ់ានិភយ័ឥណទាន ដែលទារទ់ងនឹង ចំននួទឹរក្បារ ់
ធែើម ដែលធៅសល់រន ងអំ  ងធពលជារល់ារណ់ាមយួ និងសក្ម្គបហ់ានិភយ័ និងការនតល់ឥណទានជាមូលោា នធនសងធទៀត្ (ឧទាហរណ៍ 
ហានិភយ័លទធភាពទូទាត្ស់ងបំណ ល និងចំណាយរែាបាល) រែូ៏ចជារក្មតិ្ក្បារចំ់ធណញ។ 
 
រន ងការវាយត្ថ្មលថាធត្ើលំហូរស្ថចក់្បារត់ាមរិចចសនាគឺជា SPPI ធនាគារពិចារណាធលើលរខខ្ណឌ ថ្នរិចចសនា។ ធនឹះរមួបញ្ចូ លទាងំការ 
វាយត្ថ្មលថាធត្ើក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ម្គនរយៈធពលរិចចសនាដែលអាចផ្លល ស់បតូរធពលធវលា ឬចំននួលំហូរស្ថចក់្បារត់ាមរិចចសនាដែលថា 
វានឹងមនិបំធពញតាមលរខខ្ណឌ ធនឹះធទ។ 
 
រន ងការវាយត្ថ្មលធនាគារពិចារណា៖ 

• ក្ពឹត្តិការណ៍យថាធហត្  ដែលអាចផ្លល ស់បតូរចំននួ និងធពលធវលាថ្នលំហូរស្ថចក់្បារ ់
• លរខណៈពិធសសអាន ភាព 
• លរខខ្ណឌ បងក់្បារជ់ាម ន និងការពនារធពល 
• លរខខ្ណឌ  ដែលរំណត្ក់ារទាមទាររបស់ធនាគារចំធពាឹះលំហូរស្ថចក់្បារពី់ក្ទពយសរមមដែលបានបញ្ញជ រ ់(ឧទាហរណ៍ 

ឥណទានមនិដមនជាសំណង) និង 
• លរខណៈពិធសស ដែលដរដក្បអំពីត្ថ្មលធពលធវលាថ្នក្បារ ់(ឧទាហរណ៍ការរំណត្អ់ក្តាការក្បារត់ាមកាលរំណត្)់ 
 

ឥណទានដែលមនិទូទាត្ជ់ាស្ថចក់្បារ ់
រន ងររណីខ្លឹះឥណទានក្តូ្វបានធធវើធ ើងធោយធនាគារ ដែលធានាធោយក្ទពយបញ្ញច ំរបស់អនរខ្ចី ធៅធលើការទាមទាររបស់ធនាគារចំធពាឹះ 
លំហូរស្ថចក់្បារថ់្នវត្ា បញ្ញច ំមូលោា ន (ឥណទានមនិដមនជាសំណង)។ ធនាគារអន វត្តការវនិិចេយ័រន ងការវាយត្ថ្មលថាធត្ើឥណទានមនិដមន 
សំណងធឆ្លើយត្បនឹងលរខណៈវនិិចេយ័របស់ SPPI ដែរឬធទ។ ធនាគារជាធមមតាពិចារណាធលើពត័្ម៌្គនមយួចំននួធៅធពលធធវើការវនិិចេយ័ 
ែូចខាងធក្កាធមធនឹះ 
 

• រន ងលរខខ្ណឌ ការធរៀបចំរិចចសនាម្គនរំណត្ចំ់ននួ និងកាលបរធិចេទជារល់ារថ់្នការទូទាត្ជ់ាស្ថចក់្បារថ់្នឥណទាន 
• ត្ថ្មលសមក្សបថ្នវត្ា បញ្ញច ំទារទ់ងនឹងចំននួក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ដែលបានធានា 
• សមត្ាភាព និងឆ្នេៈរបស់អនរខ្ចីរន ងការទូទាត្ត់ាមរិចចសនាធទាឹះបីម្គនការធាល រច់ ឹះថ្នត្ថ្មលបញ្ញច ំ 
• រន ងលរខខ្ណឌ អនរខ្ចី គឺជាប គាល ឬជាអងាភាពក្បតិ្បត្តិការសំខាន ់ឬជាអងាភាពដែលម្គនធគាលបំណងពិធសស 
• ហានិភយ័របស់ធនាគារ រន ងការខាត្បងធ់លើក្ទពយសរមម ទារទ់ងនឹងឥណទានម្គនសំណងធពញធលញ 
• ទំហំដែលវត្ា បញ្ញច ំតំ្ណាងឱ្យទាងំអស់ ឬ ដននរសំខានថ់្នក្ទពយរបស់អនរខ្ចី។ និង 
• ធនាគារនឹងទទលួបានអត្ាក្បធយាជ្នពី៍ការគិត្គូរពីមូលោា នក្ទពយសរមម។ 

 
ចំណាត្ថ់ាន រធ់ ើងវញិ 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា មនិក្តូ្វបានធធវើចាត្ថ់ាន រធ់ ើងវញិ បនាេ បពី់ការទទួលស្ថា ល់ែំបូងធលើរដលងដត្រន ងរយៈធពលដែលធនាគារផ្លល ស់បតូរ 
គំរូអាជី្វរមមរបស់ខ្លួន សក្ម្គបក់ារក្គបក់្គងក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ។ 
 
(គ). ការឈបទ់ទលួស្ថា ល់ 
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញ វត្ា  
ធនាគារឈបទ់ទលួស្ថា ល់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ធៅធពលដែល សិទធិទទលួស្ថចក់្បារពី់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា តាមរិចចសនាក្តូ្វបានន ត្ 
ស ពលភាព ឬ ធនេរសិទធិរន ងការទទួលបានលំហូរស្ថចក់្បារត់ាមរិចចសនារន ងក្បតិ្បត្តិការ ដែលហានិភយ័និងនលចំធណញទាងំអស់ថ្ន 
ភាពជាម្គច ស់ធលើក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ក្តូ្វបានធនេរ ឬ ដែលធនាគារមនិររាទ រនូវរាល់ហានិភយ័ និងនលចំធណញ ធហើយមនិររា 
ការក្គបក់្គងក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ។ 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ១៩ 

 

ធយាងតាមការឈបទ់ទលួស្ថា ល់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  ភាពខ្ សគាន រវាងត្ថ្មលធយាងរបស់ក្ទពយសរមម (ឬ ចំននួត្ថ្មលដែលក្តូ្វបានដបងដចរ 
ធៅចំដណរថ្នក្ទពយដែលបានែរហូត្) និងនលបូរថ្ន (i) ទឹរក្បារដ់ែលទទលួបាន (រាបប់ញ្ចូ លទាងំក្ទពយសរមមងមីដែលទទលួបានមនិគិត្ 
ការទទលួខ្ សក្តូ្វងមីដែលក្តូ្វបានរាបប់ញ្ចូ ល) និង (ii) ការខាត្បងឬ់ខាត្បងដ់ែលទទលួបានធៅរន ង OCI ក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ធៅរន ង 
ក្បារចំ់ធណញ និងការខាត្បង។់ 
 
បំណ លហរិញ្ញ វត្ា  
ធនាគារឈបទ់ទលួស្ថា ល់នូវបំណ លហិរញ្ញ វត្ា  ធៅធពលដែលកាត្ពវរិចចរន ងរិចចសនាក្តូ្វបានរសំ្ថយ ឬល បធចាល ឬន ត្រំណត្។់ 
 
( ). ការដរដក្បក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  និងបំណ លហិរញ្ញ វត្ា  
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញ វត្ា  
ក្បសិនធបើលរខខ្ណឌ ថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ក្តូ្វបានដរដក្ប ធនាគារវាយត្ថ្មលថាធត្ើលំហូរស្ថចក់្បារថ់្នក្ទពយសរមម ដែលបានដរដក្បម្គន 
ភាពខ្ សគាន ធក្ចើន។ 
 
ក្បសិនធបើលំហូរស្ថចក់្បារម់្គនភាពខ្ សគាន ខាល ងំ ធនាឹះសិទធិរន ងរិចចសនាចំធពាឹះលំហូរស្ថចក់្បារពី់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ធែើមក្តូ្វបានចាត្ទ់ រ 
ថាន ត្រំណត្។់ រន ងររណីធនឹះក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ធែើមក្តូ្វបានធគឈបទ់ទលួស្ថា ល់ ធហើយក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ងមីក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ 
តាមត្ថ្មលសមក្សបបូរនឹងថ្ងលធែើមក្បតិ្បត្តិការដែលម្គនលរខណៈក្គបក់្គាន។់ ថ្ងលឈនួលដែលទទលួបានជាដននរថ្នការដរដក្ប 
ក្តូ្វបានរាបប់ញ្ចូ លែូចខាងធក្កាម៖ 
 

• ថ្ងលធសវាដែលក្តូ្វបានពិចារណារន ងការរំណត្ត់្ថ្មលសមក្សបថ្នក្ទពយសរមម និងថ្ងលធសវាងមីដែលតំ្ណាងឱ្យការទូទាត្់ 
ថ្ងលធែើមក្បតិ្បត្តិការដែលម្គនសិទធិ ក្តូ្វបានរាប់បញ្ចូ លរន ងការវាស់ដវងែំបូងថ្នក្ទពយសរមម។ និង 

• ថ្ងលធសវាធនសងធទៀត្ក្តូ្វបានរាបប់ញ្ចូ លទាងំក្បារចំ់ធណញ និងការខាត្បងដ់ែលជាដននរមយួថ្នការចំធណញឬខាត្ធលើការ 
មនិទទលួស្ថា ល់។ 

 
ក្បសិនធបើលំហូរស្ថចក់្បារក់្តូ្វបានដរដក្ប ធៅធពលដែលអនរខ្ចីជ្បួការលំបារដននរហិរញ្ញ វត្ា  ែូធចនឹះធគាលបំណងថ្នការដរដក្បជាទូធៅ គឺធែើមប ី
ទទលួបានមរវញិនូវលរខខ្ណឌ រិចចសនាធែើមជាអតិ្បរម្គ ជាជាងបធងកើត្ធែើមទ នក្ទពយងមីដែលម្គនលរខខ្ណឌ  ខ្ សគាន ធក្ចើន។ ក្បសិនធបើ 
ធនាគារម្គនដននការដរដក្បក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា តាមរធបៀបមយួ ដែលអាចនាឱំ្យម្គនការអភយ័ធទាសចំធពាឹះលំហូរស្ថចក់្បារ ់បនាេ បម់រវា 
ក្តូ្វពិចារណាជាម នថា ធត្ើដននរណាមយួថ្នក្ទពយសរមម គរួដត្ក្តូ្វបាន ល បធចាលម នធពលការផ្លល ស់បតូរធរើត្ធ ើង (សូមធមើលខាងធក្កាម 
សក្ម្គបធ់គាលនធយាបាយការល បធចាលក្ទពយសរមម)។ វធីិស្ថ្សតធនឹះ ជ្ឹះឥទធិពលែល់លទធនលថ្នការវាយត្ថ្មលបរមិ្គណ និងម្គននយ័ថា 
លរខណៈវនិិចេយ័ថ្នការមនិទទលួស្ថា ល់ ជាធមមតារន ងររណីដបបធនឹះ។ 
 
ក្បសិនធបើការដរដក្បក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  ដែលក្តូ្វបានវាស់ដវងធោយថ្ងលធែើមបានរលំស់ ឬFVOCI មនិបណាត លឱ្យម្គនការមនិ ទទលួស្ថា ល់ 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ធទ ធនាឹះធនាគារនឹងគណនាធ ើងវញិនូវចំននួធយាងសរ បថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  ធោយធក្បើវធីិស្ថ្សតអក្តាការក្បារ ់
ក្បសិទធភាពែំបូងថ្នក្ទពយ ធហើយទទួលស្ថា ល់លទធនល ជាការដរដក្បចំធណញនិងខាត្។ ចំធពាឹះក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា អក្តាការក្បារអ់ដណត ត្ 
អក្តាការក្បារក់្បសិទធភាពែំបូងដែលក្តូ្វបានធក្បើធែើមបគីណនាការធរើនធ ើង ឬការខាត្បងក់្តូ្វបានដរត្ក្មូវ ធែើមបឆី្ល ឹះបញ្ញច ំងពីលរខខ្ណឌ  
ទីនារបចច បបននធៅធពលធធវើការដរដក្ប។ ថ្ងលធែើម ឬថ្ងលធសវាចំណាយ នឹងថ្ងលធសវា ដែលទទលួបានជាដននរថ្នការដរដក្បចំននួត្ថ្មលសរ បថ្ន 
ក្ទពយសរមមដែលបានដរដក្បធហើយក្តូ្វបានធគធធវើរលំស់ ធលើរយៈធពលធៅសល់ថ្នក្ទពយសរមមដែលបានដរដក្ប។ 
 
ក្បសិនធបើការដរដក្បដបបធនឹះ ក្តូ្វបានអន វត្តធោយស្ថរដត្ការលំបារដននរហិរញ្ញ វត្ា របស់ អនរខ្ចី បនាេ ប់មរភាពចំធណញ ឬខាត្ ក្ត្ូវបាន 
បង្ហា ញរួមគាន ជាមួយនឹងការខាត្បង់ធលើ  ឱ្នភាពថ្នត្ថ្មលថ្នត្ថ្មល។ រន ងររណីធនសងធទៀត្វាក្តូ្វបានបង្ហា ញជាចំណូលការក្បារ ់ដែលបាន 
គណនាធោយធក្បើវធីិស្ថ្សតអក្តាការក្បារក់្បសិទធភាព។ 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ២០ 

 

បំណ លហរិញ្ញ វត្ា  
ធនាគារ មិនទទួលស្ថា ល់បំណ លហិរញ្ញ វត្ា ធៅធពលដែលលរខខ្ណឌ របស់វាក្តូ្វបានដរដក្បធហើយលំហូរស្ថចក់្បារថ់្នបំណ លដែលបាន 
ដរដក្បម្គនភាពខ្ សគាន ខាល ងំ។ រន ងររណីធនឹះការទទលួខ្ សក្តូ្វហិរញ្ញ វត្ា ងមី ធោយដនអរធលើលរខខ្ណឌ ដែលបានដរដក្បក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ 
តាមត្ថ្មលសមក្សប។ ភាពខ្ សគាន រវាងសមត្ លយធយាងថ្នបំណ លហិរញ្ញ វត្ា ដែលបានទទលួស្ថា ល់ និងការពិចារណាបងក់្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ 
ធលើភាពចំធណញនិងខាត្។ ការពិចារណាធលើការបង ់រមួបញ្ចូ លទាងំក្ទពយសមបត្តិដែលមនិដមនជាហិរញ្ញ វត្ា  ដែលបានធនេរ ក្បសិនធបើម្គន 
និងការសនមត្ថ្នបំណ លរមួ ទាងំបំណ លហិរញ្ញ វត្ា ដែលបានដរដក្បងមី។ 
 
ក្បសិនធបើការដរដក្បបំណ លហរិញ្ញ វត្ា មនិក្តូ្វបានធគរាបប់ញ្ចូ លធនាឹះធទ ការចំណាយរលំស់បំណ លក្តូ្វបានគណនាធ ើងវញិ ធោយធធវើ 
អបបហារធលើលំហូរស្ថចក់្បារដ់ែលបានដរដក្ប តាមអក្តាការក្បារម់្គនក្បសិទធភាពធែើម ធហើយលទធនលថ្នភាពចំធណញ ឬខាត្ក្ត្ូវបាន 
ទទលួស្ថា ល់ជាក្បារចំ់ធណញនិងខាត្។ ចំធពាឹះបំណ លហិរញ្ញ វត្ា អក្តាអដណត ត្ អក្តាការក្បារម់្គនក្បសិទធភាពធែើមដែលក្តូ្វបានធក្បើ 
ធែើមបគីណនាចំធណញ ឬខាត្ក្តូ្វបានដរត្ក្មូវធែើមបឆី្ល ឹះបញ្ញច ំងពីលរខខ្ណឌ ទីនារបចច បបននធៅធពលធធវើការដរដក្ប។ ថ្ងលធែើមនិងថ្ងលធសវា 
ចំណាយក្តូ្វបានធគទទលួស្ថា ល់ថាជាការដរត្ក្មូវធលើបនេ រដែលក្តូ្វទទលួ និងក្តូ្វបានសងរលំស់រន ងរយៈធពលដែលធៅសល់ថ្ន 
បំណ លហិរញ្ញ វត្ា ដែលបានដរដក្ប ធោយគណនាអក្តាការក្បារដ់ែលម្គនក្បសិទធិភាពធៅធលើឧបររណ៍។ 
 
(ង). ការកាត្រ់ង 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  និងបំណ លហិរញ្ញ វត្ា ក្តូ្វបានកាត្រ់ង និងចំននួទឹរក្បារស់ ទធក្តូ្វបានបង្ហា ញធៅរន ងរបាយការណ៍ត្ លយការ ធៅធពល 
ដែលធនាគារម្គនសិទធិក្សបចាបរ់ន ងការរំណត្នូ់វចំននួទឹរក្បារ ់ធហើយម្គនបំណងទូទាត្វ់ាធោយដនអរធលើមូលោា នស ទធ ឬ ធែើមបទីទលួស្ថា ល់ 
ក្ទពយសរមម និងទូទាត្បំ់ណ លរន ងធពលែំណាលគាន ។ 
 
(ច). ការវាស់ដវងត្ថ្មលសមក្សប 
'ត្ថ្មលសមក្សប' គឺជាថ្ងលដែលក្តូ្វទទលួធែើមបលីរក់្ទពយសរមម ឬទូទាត្ធ់ែើមបធីនេរការទទលួខ្ សក្តូ្វរន ងក្បតិ្បត្តិការដែលម្គន អនរចូលរមួទីនារ 
ធៅកាលបរធិចេទថ្នការវាស់ដវង ឬរន ងររណីដែលមនិម្គន ទីនារដែលម្គនអត្ាក្បធយាជ្នបំ៍ន ត្ដែល ធនាគារម្គនសិទធិធក្បើក្បាស់ 
នាកាលបរធិចេទធនាឹះ។ ត្ថ្មលសមក្សបថ្នការទទលួខ្ សក្តូ្វឆ្ល ឹះបញ្ញច ំងពីហានិភយ័មនិែំធណើ រការរបស់វា។ 
 
ធៅធពលម្គនឧបររណ៍ធនឹះ ធនាគារវាស់ត្ថ្មលសមក្សបថ្នឧបររណ៍ធោយធក្បើត្ថ្មលដែលបានែរក្សងធ់ៅរន ងទីនារសរមមសក្ម្គប ់ឧបររណ៍  
ធនាឹះ។ ទីនារក្តូ្វបានចាត្ទ់ រថា ‘សរមម’ ក្បសិនធបើក្បតិ្បត្តិការសក្ម្គប ់ក្ទពយសរមម ឬការទទលួខ្ សក្តូ្វធរើត្ធ ើងជាមយួ នឹងធក្បរង ់និង 
បរមិ្គណក្គបក់្គានធ់ែើមបនីតល់ពត័្ម៌្គនអំពីត្ថ្មលជាក្បចា។ំ  
 
ក្បសិនធបើមនិម្គនការែរក្សងត់្ថ្មលធៅរន ងទីនារសរមមធទធនាឹះ ធនាគារធក្បើបធចចរធទសវាយត្ថ្មលដែលបធងកើនការធក្បើក្បាស់ធនធាន ដែលអាច 
សធងកត្បាននិងបក្ងួមអបបបរម្គការធក្បើក្បាស់ធាត្ ចូលដែលមនិអាចសធងកត្បាន។ បធចចរធទសវាយត្ថ្មលដែលក្តូ្វបាន ធក្ជ្ើសធរ ើសរមួបញ្ចូ ល 
រតាត ទាងំអស់ដែលអនរចូលរមួរន ងទីនារពិចារណាធលើការរំណត្ត់្ថ្មលក្បតិ្បត្តិការ។ 
 
ភសដ តាងលអបំន ត្ថ្នត្ថ្មលសមក្សបថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ធៅធលើការទទលួស្ថា ល់ែំបូង គឺត្ថ្មលក្បតិ្បត្តិការជាធមមតា ត្ថ្មលសមក្សបថ្នការ 
ពិចារណាដែលបាននតល់ឱ្យ ឬទទលួបាន។ ក្បសិនធបើធនាគាររំណត្ថ់ាត្ថ្មលសមក្សបធលើការទទលួស្ថា ល់ែំបូងខ្ សគាន ពីត្ថ្មលក្បតិ្បត្តិការ 
ធហើយត្ថ្មលសមក្សប មនិក្តូ្វបានបង្ហា ញធោយត្ថ្មលដែលបានែរក្សងធ់ៅរន ងទីនារសរមម សក្ម្គបក់្ទពយសរមម ឬបំណ លដែលែូចគាន  និងមនិ 
ដនអរធលើបធចចរធទសវាយត្ថ្មលដែលមនិអាចក្គបក់្គងបាន។ ធាត្ ចូលក្តូ្វបានវនិិចេយ័ថាមនិសំខានទ់ារទ់ងនឹងការវាស់ដវង បនាេ បម់រឧបររណ៍ 
ហិរញ្ញ វត្ា  ក្តូ្វបានវាស់ដវងែំបូងធោយត្ថ្មលសមក្សបដរសក្មួលធែើមបពីនារភាពខ្ សគាន  រវាងត្ថ្មលយ ត្តិធមធ៌លើការទទលួស្ថា ល់ែំបូង និងត្ថ្មល 
ក្បតិ្បត្តិការ។ បនាេ បម់រភាពខ្ សគាន ធនាឹះក្តូ្វបានធគទទលួស្ថា ល់ធៅរន ង របាយការណ៍ថ្នក្បារចំ់ធណញ ឬការបាត្ប់ងធ់ោយដនអរធលើមូលោា ន 
សមក្សប សក្ម្គបអ់ាយ កាលថ្នឧបររណ៍ ប៉ា ដនតមនិធលើសពីធពលដែលការវាយត្ថ្មលក្តូ្វបានគាកំ្ទទាងំក្សងុធោយទិនននយ័ទីនារដែល 
អាចសធងកត្បាន ឬក្បតិ្បត្តិការក្តូ្វបានបិទ។ 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ២១ 

 

ក្បសិនធបើក្ទពយសរមម ឬបំណ ល ដែលក្តូ្វបានវាស់ដវងតាមត្ថ្មលសមក្សបម្គនត្ថ្មលធសនើទិញ និងត្ថ្មលោរល់រ ់បនាេ បម់រធនាគារវាស់ដវងធលើ 
ក្ទពយសរមមរន ងត្ថ្មលធសនើទិញ និងបំណ ល តាមត្ថ្មលោរល់រ។់ 
 
នលបក័្ត្ថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  និងបំណ លហិរញ្ញ វត្ា  ដែលក្តូ្វបានក្បឈមនឹងហានិភយ័ទីនារ និងហានិភយ័ឥណទានដែល ក្តូ្វ 
បានក្គបក់្គងធោយធនាគារធោយដនអរធលើនលប៉ាឹះពាល់ស ទធ ចំធពាឹះហានិភយ័ទីនារ ឬហានិភយ័ឥណទានក្តូ្វបានវាស់ដវងធោយដនអរធលើត្ថ្មល 
ដែលនឹងក្តូ្វបានទទលួធែើមបលីរ ់(ឬបងក់្បារធ់ែើមបធីនេរទីតាងំខ្លីស ទធ) សក្ម្គបហ់ានិភយ័ជារល់ារ។់ ការដររក្មតិ្នលបក័្ត្ ឧទាហរណ៍ 
ការធែញថ្ងល - ធសនើស ំការដរត្ក្មូវ ឬការដរត្ក្មូវហានិភយ័ឥណទានដែលឆ្ល ឹះបញ្ញច ំងពីការវាស់ដវងធោយឈរធលើមូលោា នការប៉ាឹះពាល់ស ទធ - ក្តូ្វ 
បានបក្មុងទ រសក្ម្គបក់្ទពយសរមម និងបំណ លប គាលដនអរធលើមូលោា នថ្នការដរត្ក្មូវហានិភយ័ទារទ់ងនឹងឧបររណ៍នីមយួៗធៅរន ង 
នលបក័្ត្។ 
 
ត្ថ្មលសមក្សបថ្នបំណ លហិរញ្ញ វត្ា ដែលម្គនលរខណៈទាមទារ (ឧទាហរណ៍ គណនីក្បារប់ធញ្ញ ើចរនត) មនិតិ្ចជាងចំននួទឹរក្បារដ់ែលក្តូ្វបង ់
តាមត្ក្មូវការដែលក្តូ្វបានបញ្ច ឹះចាបពី់ថ្ងៃែំបូងដែលចំននួទឹរក្បារអ់ាចត្ក្មូវឱ្យបង។់ 
 
ធនាគារ ទទលួស្ថា ល់ការធនេរក្បារ ់រវាងរក្មតិ្ថ្នឋានាន ក្រមត្ថ្មលសមក្សបធៅច ងបញ្ចបថ់្នរយៈធពលរបាយការណ៍អំ  ងធពលដែល 
ការផ្លល ស់បតូរបានធរើត្ធ ើង។ 
 
(ឆ្). ឱ្នភាពថ្នត្ថ្មល 
ធនាគារទទលួស្ថា ល់នូវការខាត្បង ់សំរាប ់ការខាត្បងឥ់ណទានដែលបានរពឹំងទ រ (“ECLs”) ធលើឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ែូចខាងធក្កាមដែលមនិ 
ក្តូ្វបានវាស់ដវងធៅ FVTPL។  
 

• ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ដែលជាឧបររណ៍បំណ ល; និង 
• ការនតល់ឥណទានដែលបាននសពវនាយ។ 

 
គាម នការខាត្បងធ់លើឱ្នភាពថ្នត្ថ្មលបានទទលួស្ថា ល់ធលើការវនិិធយាគមូលធន។ 
 
ធនាគារវាស់សំវធិានធនបាត្ប់ងត់ាមចំននួទឹរក្បារធ់សមើនឹង ECL មយួអាយ កាលធលើរដលងដត្ចំណ ចែូចខាងធក្កាមដែលក្តូ្វបាន វាស់ដវងជា 
ECL រយៈធពល ១២ ដខ្៖ 

• មូលបក្ត្វនិិធយាគបំណ លដែលក្តូ្វបានរំណត្ថ់ាម្គនហានិភយ័ឥណទានទាបធៅកាលបរធិចេទថ្នការរាយការណ៍ និង 
• ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ធនសងធទៀត្ (ធក្ៅពីការទទលួបានជ្លួ) ដែលហានិភយ័ឥណទានមនិបានធរើនធ ើងគរួឱ្យរត្ស់ម្គា ល់ 

ចាបត់ាងំពីម្គនការទទលួស្ថា ល់ែំបូង។ 
 
ECL ១២ ដខ្ គឺជាដននរមយួថ្ន ECL ដែលបណាត លមរពីក្ពឹត្តិការណ៍មនិក្បក្រតី្ធលើឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ដែលអាចធធវើធៅបានរន ងរយៈធពល      
១២ ដខ្បនាេ បពី់កាលបរធិចេទរបាយការណ៍។ ឧបររណ៍ហរិញ្ញ វត្ា សំរាប ់ECLម្គនរយៈធពល ១២ ដខ្ក្តូ្វបានធគទទលួស្ថា ល់ថាជា ‘ឧបររណ៍ 
ហិរញ្ញ វត្ា រក្មតិ្ទី ១’។ 
 
ECL មយួអាយ កាល គឺជា ECL ដែលបណាត លមរពីក្ពឹត្តិការណ៍ដែលអាចធរើត្ម្គនទាងំអស់ធលើអាយ កាលរពឹំងទ ររបស់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ។ 
ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ដែល ECL មយួអាយ កាលមយួ ក្តូ្វបានធគទទលួស្ថា ល់ប៉ា ដនតមនិម្គនឥណទានអនង់យ ក្តូ្វបានធគធៅថា “ ឧបររណ៍ 
ហិរញ្ញ វត្ា រក្មតិ្ទី ២”។ 
 
ធៅកាលបរធិចេទថ្នការរាយការណ៍នីមយួៗ ធនាគារវាយត្ថ្មលថាធត្ើហានិភយ័ឥណទានថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា  បានធរើនធ ើងគរួឱ្យរត្ស់ម្គា ល់ 
ចាបត់ាងំពីម្គនការទទលួស្ថា ល់ែំបូង។ ធៅធពលហានិភយ័ឥណទានបានធរើនធ ើងគរួឱ្យរត្ស់ម្គា ល់ចាបត់ាងំពីការទទលួស្ថា ល់ែំបូង 
សំវធិានធនធលើការខាត្បងក់្តូ្វបានវាស់ដវងតាមចំននួទឹរក្បារធ់សមើនឹង ECL មយួអាយ កាល។



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គតិ្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ២២ 

 

ធៅធពលរំណត្់ថាធត្ើហានិភ័យឥណទានថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា បានធរើនធ ើងគួរឱ្យរត្់សម្គា ល់ចាបត់ាងំពីការទទលួស្ថា ល់ែំបូង 
និងធៅធពលបា៉ា នស់្ថម ន ECLs ធនាគារពិចារណាធលើពត័្ម៌្គនសមធហត្ នលនិងអាចទ រចិត្តបានដែលពារព់ន័ធ និងអាចររបានធោយ 
មនិចាបំាចចំ់ណាយឬការក្បឹងដក្បងដែលមនិសមធហត្ ។ ទាងំធនឹះរមួម្គនទាងំបរមិ្គណ និងពត័្ម៌្គនក្បរបធោយគ ណភាព និងការវភិាគ 
ដនអរធលើបទពិធស្ថធន ៍និងក្បវត្តិស្ថ្សតរបស់ធនាគារ និងការវាយត្ថ្មលឥណទានដែលម្គនក្ស្ថបនិ់ងរមួបញ្ចូ លទាងំពត័្ម៌្គនដែលធមើលធៅ 
អនាគត្។ 
 
ក្បសិនធបើ ហានិភយ័ឥណទានមនិបានធរើនធ ើងគរួឱ្យរត្ស់ម្គា ល់ចាបត់ាងំពីការទទលួស្ថា ល់ែំបូង ឬក្បសិនធបើគ ណភាពឥណទានថ្ន 
ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ម្គនភាពក្បធសើរធ ើងធនាឹះ វាដលងម្គនការធរើនធ ើងគរួឱ្យរត្ស់ម្គា ល់ ធលើហានិភយ័ឥណទានចាបត់ាងំពីការទទលួស្ថា ល់ 
ែំបូងសំវធិានធនការបាត្ប់ងក់្តូ្វបានវាស់ដវងរន ងចំននួទឹរក្បារធ់សមើនឹង ECLs រយៈធពល ១២ ដខ្។ 
 
រយៈធពលអតិ្បរម្គដែលក្តូ្វបានពិចារណាធៅធពលបា៉ា នស់្ថម ន ECLs គឺជារយៈធពលរិចចសនាអតិ្បរម្គដែល ធនាគារក្តូ្វក្បឈមនឹង 
ហានិភយ័ឥណទាន។ 
 
រំណត្ថ់ាធត្ើហានិភយ័ឥណទានបានធរើនធ ើងជាស្ថរវនត 
ធនាគារវាយត្ថ្មលថាធត្ើហានិភយ័ឥណទានបានធរើនធ ើងជាស្ថរវនតចាបត់ាងំពីការទទលួស្ថា ល់ែំបូងធៅកាលបរធិចេទរបាយការណ៍នីមយួៗ។ 
រំណត្ថ់ាធត្ើការធរើនធ ើងហានិភយ័ឥណទានម្គនស្ថរៈសំខានឬ់អត្ ់អាក្ស័យធលើលរខណៈថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា  និងអនរខ្ចី និងតំ្បន ់
ភូមសិ្ថ្សត។ 
 
ធនាគារចាត្ទ់ រថាការធរើនធ ើងនូវហានិភយ័ឥណទានធរើត្ធ ើងមនិធលើសពីធពលដែលក្ទពយសរមមហួសកាលរំណត្ ់៣០ ថ្ងៃ។ ថ្ងៃដែល 
ហួសរំណត្ក់្តូ្វបានរំណត្ធ់ោយរាបចំ់ននួថ្ងៃចាបត់ាងំពីថ្ងៃន ត្រំណត្ែំ់បូងបំន ត្ដែលទារទ់ងនឹងការទូទាត្ក់្បារធ់ពញធលញមនិក្តូ្វបាន     
ទទលួ។ កាលបរធិចេទរំណត្ក់្តូ្វបានរំណត្ធ់ោយមនិគិត្ពីរយៈធពលអន ធក្គាឹះណាមយួដែលអាចម្គនសក្ម្គបអ់នរខ្ចី។ 
 
ក្បសិនធបើម្គនភស័ត តាងបង្ហា ញថាមនិម្គនការធរើនធ ើងគរួឱ្យរត្ស់ម្គា ល់ធលើហានិភយ័ឥណទានទារ់ទងនឹងការទទួលស្ថា ល់ែំបូងធទធនាឹះ 
សំវធិានធនធលើការខាត្បងធ់លើឧបររណ៍មួយនឹងវលិក្ត្ បធ់ៅវាស់ដវងជា ECL រយៈធពល ១២ ដខ្។ 
 
និយមនយ័ថ្នឥណទានខូ្ច 
ធនាគារពិចារណាធលើក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ដត្ធៅែដែលធៅធពលដែល៖ 

• អនរខ្ចីទំនងជាមិនបង់កាត្ពវរិចចឥណទានរបស់ខ្លួនែល់ធនាគារ ធោយគាម នការក្បមូលមរវញិពីធនាគារ ធោយការរបឹអូស 
ក្ទពយបញ្ញច ំ (ក្បសិនធបើម្គន)។ ឬ 

• ធនាគារពិចារណាថា ការធរើនធ ើងនូវហានិភយ័ឥណទានធរើត្ធ ើងមនិធលើសពីធពលដែលក្ទពយសរមមធលើស ឬធសមើ ៩០ ថ្ងៃ 
ហួសកាលរំណត្ធ់ ើយ។ 

• ធៅធពលគណនីធនឹះក្តូ្វឆ្លងកាត្ក់ារធរៀបចំរចនាធ ើងវញិ ឬ ម្គនការផ្លល ស់បតូរ 
• ធៅធពលគណនីបង្ហា ញពីការច ឹះងយថ្នលរខណៈឥណទានរបស់ខ្លួនប៉ា ដនតភាពមនិក្តឹ្មក្តូ្វរបស់វាមនិធលើសពី ៩០ដងៃដែលរនលង 

ន ត្ធៅ (“DPD”) (គណនីចាបំាច)់ 
• ធៅធពលគណនីក្តូ្វបានកាត្ផ់្លត ចធ់ោយអនរជាបព់នធថ្នក្បធភទអនរខ្ចីែូចគាន  ធៅរន ងក្បភពបញ្ជ ីឥណទានែូចគាន  
 

ការវាស់ដវងថ្ន ECLs 
ECLs គឺជាការបា៉ា នស់្ថម នធោយដនអរធលើក្បូបាប លីីធត្ថ្នការបាត្ប់ងឥ់ណទាន។ វាស់ែូចខាងធក្កាម៖ 

• ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ដែលមនិច ឹះធខ្ាយឥណទានធៅកាលបរធិចេទរបាយការណ៍ ជាត្ថ្មលបចច បបនននូវរងវឹះខាត្ស្ថចក់្បារ ់(ម្គន 
នយ័ថាភាពខ្ សគាន រវាងលំហូរស្ថចក់្បារត់ាមរិចចសនា និងលំហូរស្ថចក់្បារដ់ែលធនាគាររពឹំងថានឹងទទួលបាន) 

• ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ដែលឥណទានអនង់យធៅកាលបរធិចេទរបាយការណ៍៖ ែូចជាភាពខ្ សគាន រវាងសមត្ លយធយាងសរ ប 
និងត្ថ្មល បចច បបននថ្នលំហូរស្ថចក់្បារអ់នាគត្។ និង



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ២៣ 

 

• ឥណទានដែលនឹងក្តូ្វបំធពញបដនាម ជាត្ថ្មលបចច បបននថ្នភាពខ្ សគាន រវាងលំហូរស្ថច់ក្បារ់តាមរិចចសនាដែលធរើត្ធ ើង 
ធោយការធក្បើក្បាស់ឥណទាន និងលំហូរស្ថចក់្បារដ់ែលធនាគាររពឹំងថានឹងទទលួបាន។ 

 
ការបញ្ចូ លការសនមត្ និងបធចចរធទសដែលក្តូ្វបានធក្បើសក្ម្គបក់ារបា៉ា នស់្ថម នពីឱ្នភាពថ្នត្ថ្មល 
ធាត្ ចូលសំខាន់ៗ  រន ងការវាស់ដវងរបស់ ECL គឺជារចនាសមពន័ធពារយថ្នអធងរែូចខាងធក្កាម៖ 

• ក្បូបាប លីីធត្ថ្នឥណទានខូ្ច (“PD”); 
• ការខាត្បងដ់ែលបានធរើត្ម្គន (“LGD”); និង 
• ចំននួដែលក្តូ្វខាត្បងធ់ៅធពលឥណទានខូ្ច (“EAD”) 
• ការដរត្ក្មូវរតាត ធសែារិចច (“EFA”) 
• រតាត បញ្ច ឹះត្ថ្មល (“DF”) 

 
ECL សក្ម្គបក់ារលាត្ក្ត្ោងធៅរក្មតិ្ទី ១ ក្តូ្វបានគណនាធោយគ ណ PD ១២ ដខ្ធោយ EAD ១២ ដខ្ធោយ EFA ១២ ដខ្ធោយ LGD 
និងធោយរតាត បញ្ច ឹះត្ថ្មល។ ECL មយួអាយ កាល ក្តូ្វបានគណនាធោយគ ណ PD មយួអាយ កាល និង EAD មយួអាយ កាល និង EFA 
មយួអាយ កាល និង LGD និងរតាត បញ្ច ឹះត្ថ្មល។ 
 
ធនាគារ ទទួលយរនូវតារាងបំដលងបំដរបំរលួដែលម្គនមូលោា នធលើភាពមនិក្តឹ្មក្តូ្វគំរូអក្តាការខាត្បងជ់ាក្បវត្តិស្ថ្សត និងគំរូក្បូរស ីធែើមប ី
បា៉ា នស់្ថម ន PD របស់ខ្លួន។ 
 
LGD គឺជាទំហំថ្នការបាត្ប់ងដ់ែលអាចធរើត្ម្គនក្បសិនធបើម្គនលំនាធំែើម ធនាគារបា៉ា នស់្ថម នបា៉ា រា៉ា ដម៉ាក្ត្របស់ LGD ដនអរធលើក្បវត្តិថ្នអក្តា 
ថ្នការធសើធរ ើធ ើងវញិថ្នពារយបណតឹ ងក្បឆ្ងំនឹងសមភាគីដែលគាម នរំណត្។់ ម៉ាូដែល LGD ពិចារណាធលើរចនាសមពន័ធវត្ា បញ្ញច ំអតី្ត្ភាពថ្ន 
ការទាមទារឧសាហរមមសមភាគី និងថ្ងលធែើមថ្នការស្ថត រធ ើងវញិថ្នក្ទពយបញ្ញច ំណាមយួដែលម្គនស្ថរៈសំខានចំ់ធពាឹះក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ។ 
LGD ក្តូ្វបានគណនាដនអរធលើវធីិស្ថ្សតស្ថរលបង។ វធីិស្ថ្សតស្ថរលបង គឺដនអរធៅធលើសំណ ំ ថ្នលំហូរស្ថចក់្បារដ់ែលបានបា៉ា នស់្ថម ន 
(ឧទាហរណ៍ ការក្បមូល ឬលរវ់ត្ា បញ្ញច ំ) រន ងអំ  ងធពលថ្នការស្ថរលបង និងបញ្ច ឹះធោយអក្តាការក្បារក់្បសិទធភាពរហូត្ែល់ 
កាលបរធិចេទរំណត្។់ 
 
EAD តំ្ណាងឱ្យការប៉ាឹះពាល់ដែលរពឹំងទ ររន ងររណីម្គនបញ្ញា ។ ធនាគារទាញយរ EAD ពីការប៉ាឹះពាល់នាធពលបចច បបននធៅនឹងសមភាគី 
និងការផ្លល ស់បតូរសកាត ន ពលថ្នចំននួទឹរក្បារប់ចច បបននដែលបានអន ញ្ញញ ត្ធក្កាមរិចចសនានិងធរើត្ធ ើងពីការរលំស់។ EAD ថ្នក្ទពយសរមម 
ហិរញ្ញ វត្ា គឺជាចំននួក្ទពយសរមមសរ បរបស់វាធៅលំនាធំែើម។ ចំធពាឹះការសនានតល់ឥណទាន EADs គឺជាចំននួសកាត ន ពលនាធពលអនាគត្ 
ដែលអាចក្ត្វូបានអូសទាញធក្កាមរិចចសនាដែលក្តូ្វបានបា៉ា នក់្បម្គណដនអរធលើការសធងកត្ក្បវត្តិស្ថ្សត និងការពាររណ៍ធឆ្ព ឹះធៅម ខ្។ 
ចំធពាឹះក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  EAD ក្តូ្វបានរំណត្ធ់ោយយរគំរូតាមលទធនលដែលអាចម្គនធៅចំណ ចធនសងៗរន ងធពលធវលាធោយធក្បើ 
ធសណារយី៉ាូ និងបធចចរធទសសាិតិ្។  
 
ែូចដែលបានធរៀបរាបខ់ាងធលើធហើយអាចធក្បើក្បាស់អតិ្បរមិ្គចំននួ ១២ ដខ្ PD សក្ម្គបក់្ទពយសរមមរក្មតិ្ទី ១ ធនាគារវាស់ដវង ECL 
ពិចារណាធលើហានិភយ័ថ្នការខ្រខានរន ងរយៈធពលរិចចសនាអតិ្បរម្គ (រាបប់ញ្ចូ លទាងំជ្ធក្មើសពនាររបស់អនរខ្ចី) ក្បឈម នឹងហានិភយ័ 
ឥណទានធទាឹះបីរន ងធគាលបំណងក្គបក់្គងហានិភយ័ឥណទាន ធនាគារពិចារណារយៈធពលយូរជាងធនឹះ។ រយៈធពល រិចចសនាអតិ្បរម្គ 
ម្គនរហូត្ែល់កាលបរធិចេទដែល ធនាគារម្គនសិទធិទាមទារសងក្បារជ់ាម ន ឬបញ្ចបរិ់ចចសនា ឬការធានាឥណទាន។ 
 
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញ វត្ា ដែលបានធរៀបចំធ ើងវញិ 
ក្បសិនធបើលរខខ្ណឌ ថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ក្តូ្វបានពិភារាធ ើងវញិ ឬដរដក្ប ឬក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ដែលម្គនក្ស្ថបក់្តូ្វបានជំ្នសួធោយ 
ក្ទពយងម ីធោយស្ថរដត្ការលំបារដននរហិរញ្ញ វត្ា របស់អនរខ្ចីបនាេ ប់មរការវាយត្ថ្មលក្តូ្វបានធធវើធ ើងថាធត្ើក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  គួរក្តូ្វបានធគ 
ទទួលស្ថា ល់ធហើយ ECL ក្តូ្វបានវាស់ែូចខាងធក្កាម។ 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ២៤ 

 

• ក្បសិនធបើការធរៀបចំធ ើងវញិ ដែលរពឹំងទ រនឹងមនិបណាត លឱ្យម្គនការទទលួស្ថា ល់ក្ទពយសរមមដែលម្គនក្ស្ថប ់ធនាឹះលំហូរ 
ស្ថចក់្បារដ់ែលរពឹំងទ រដែលបានមរពីក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ដែលបានដរដក្បក្តូ្វបានរាបប់ញ្ចូ លរន ងការគណនារងវឹះស្ថចក់្បារ់
ពីក្ទពយសរមមដែលម្គនក្ស្ថប។់ 

• ក្បសិនធបើការធរៀបចំធ ើងវញិ ដែលរពឹំងទ រនឹងម្គនលទធនលថ្នការមនិទទលួស្ថា ល់ក្ទពយសរមម ដែលម្គនក្ស្ថប់ធនាឹះ ត្ថ្មល 
ដែលរពឹំងទ រថ្នក្ទពយសរមមងមី ក្តូ្វបានចាត្់ទ រជាលំហូរស្ថចក់្បារច់ ងធក្កាយពីក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ដែលម្គនក្ស្ថបធ់ៅ 
ធពល ដែលការមនិទទលួស្ថា ល់។ ចំននួធនឹះក្តូ្វបានរាបប់ញ្ចូ លរន ងការគណនារងវឹះខាត្ស្ថចក់្បារពី់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  
ដែលម្គនក្ស្ថប ់ដែលក្តូ្វបានបញ្ច ឹះពីកាលបរធិចេទថ្នការមនិទទលួស្ថា ល់រហូត្ែល់ថ្ងៃរាយការណ៍ ធោយធក្បើអក្តាការក្បារ ់
ធែើមដែលម្គនក្បសិទធភាពថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ដែលម្គនក្ស្ថប។់ 

 
ធៅថ្ងៃទី២៨ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជា បានធចញនាយស្ថរាចរធលខ្ ធ៧-០២១-២៣១៤ សដីពីត្ក្មូវការធលើការធធវើចំណាត្ថ់ាន រ ់
និងការធធវើសំវធិានធនធៅធលើឥណទានដែលបានធរៀបចំធ ើងវញិ រន ងធគាលបំណងកាត្ប់នាយកាលបរធិចេទធលើរដលងការទូទាត្ឥ់ណទាន 
និងបធងកើនការធរៀបចំការធធវើចំណាត្ថ់ាន រ ់និងការធធវើសំវធិានធនឱ្យក្សបតាមបទបបញ្ញត្តិបចច បបននរន ងក្បកាសធលខ្ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ច ឹះ      
ថ្ងៃទី០១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ សដីពីការធធវើចំណាត្ថ់ាន រហ់ានិភយ័ឥណទាន និងឱ្នភាពថ្នត្ថ្មល។ ទារទ់ងនឹងបញ្ញា ធនឹះ ធនាគារ 
និងក្គឹឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ា  (“BFIs”) ក្តូ្វចាបធ់ធវើសំវធិានធនភាល មៗធៅធលើឥណទានដែលបានធធវើចំណាត្ថ់ាន ររ់ចួ។ 
 
ធោយគិត្គូរអំពីបញ្ញា របស់ធនាគារ និងក្គឹឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ា  ធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជា អន ញ្ញញ ត្ឱ្យ BFIs អាចពនារធពលរន ងការអន វត្តធលើ 
ស្ថរាចរ ងមីធនឹះរហូត្ែល់ឆ្ន ២ំ០២២ រន ងររណីែូចខាងធក្កាម៖ 
 

• របាយការណ៍ែំបូងក្តូ្វធនាើជូ្ន NBC ធោយដនអរធលើក្បកាសដែលបានដចងថា “របាយការណ៍សដីពីការធធវើចំណាត្ថ់ាន រឥ់ណទាន 
ក្បចាដំខ្” សក្ម្គបដ់ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២២ ដែលបានមរពីទិនននយ័ចាបពី់ថ្ងៃទី១ ែល់ថ្ងៃទី៣១ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២២។ កាលបរធិចេទ 
ន ត្រំណត្ថ់្នរបាយការណ៍ធនឹះគឺធៅថ្ងៃទី១០ ដខ្រ មភៈ ឆ្ន ២ំ០២២ និង 

• ការធធវើចំណាត្ថ់ាន រ ់និងការទទលួស្ថា ល់សំវធិានធនធលើចំណាយថ្នឥណទានដែលបានធរៀបចំធ ើងវញិអាចចាបធ់នដើមចាបពី់ 
ថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០ ត្ធៅ ការអន វត្តជាម នក្តូ្វបានធលើរទឹរចិត្ត។ 

 
ធនាគារបានធធវើការអន វត្ត និងធក្បើក្បាស់ធលើសំវធិានធនធលើឥណទានដែលបានធរៀបចំធ ើងវញិរបស់ខ្លួនរចួធហើយគិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ 
ឆ្ន ២ំ០២១។ 
 

ក្ទពយសរមមហរិញ្ញ វត្ា ដែលម្គនឱ្នភាពឥណទាន 
ធៅកាលបរធិចេទរបាយការណ៍នីមយួៗ ធនាគារវាយត្ថ្មលថាធត្ើក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ក្តូ្វបានចំណាយធលើថ្ងលធែើមបានរលំស់ និងក្ទពយសរមម 
ហិរញ្ញ វត្ា  បំណ លដែលម្គនធៅ FVOCI ម្គនឱ្នភាពធលើឥណទាន (សំធៅែល់“ រក្មតិ្ទី ៣”)។ ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ដែលម្គនឱ្នភាពធលើ 
ឥណទាន ធៅធពលក្ពឹត្តិការណ៍មយួឬធក្ចើន ដែលម្គននលប៉ាឹះពាល់យា៉ា ងខាល ងំធលើលំហូរស្ថចក់្បារហ់ិរញ្ញ វត្ា នាធពលអនាគត្របស់ក្ទពយសរមម 
ហិរញ្ញ វត្ា បានធរើត្ធ ើង។ 
 
ភសត តាងដែលក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  ដែលម្គនភាពឥណទានអនង់យរមួម្គនទិនននយ័ដែលអាចសធងកត្បានែូចខាងធក្កាម៖ 

• បញ្ញា ដននរហិរញ្ញ វត្ា សំខាន់ៗ  របស់អនរខ្ចី ឬអនរធបាឹះនាយ; 
• ការរធំលាភរិចចសនាែូចជាររណីហួសកាលរំណត្ ់ឬហួសកាលបរធិចេទរំណត្;់ 
• ការធរៀបចំធ ើងវញិនូវឥណទានធោយធនាគារ តាមលរខខ្ណឌ ដែលធនាគារមនិដែលបានពិចារណាពីម នមរ; 
• វាអាចនឹងធរើត្ធ ើងដែលថាអនរខ្ចីនឹងចូលរសយ័ធន ឬការធរៀបចំហិរញ្ញ វត្ា ធ ើងវញិ; ឬ 
• អវត្តម្គនថ្នទីនារសរមមមយួសក្ម្គបក់ារធានាធោយស្ថរដត្ការលំបារដននរហិរញ្ញ វត្ា ។ 

 

ឥណទានដែលក្តូ្វបានធគពិចារណាធ ើងវញិ ធោយស្ថរដត្ការបាត្ប់ងគ់ ណភាពធៅរន ងស្ថា នភាពរបស់អនរខ្ចីក្តូ្វបានធគចាត្ទ់ រថាជា 
ឱ្នភាពថ្នត្ថ្មលឥណទាន ល ឹះក្តាដត្ម្គនភសត តាងដែលបង្ហា ញថាហានិភ័យថ្នការមិនទទួលលំហូរស្ថចក់្បារ់តាមរិចចសនាបានងយច ឹះ 
គួរឱ្យរត្ស់ម្គា ល់ ធហើយមនិម្គនសូចនាររធនសងធទៀត្ថ្នអ ីងដភមនិ។ ធលើសពីធនឹះធៅធទៀត្ឥណទានដែលហួសកាលរំណត្រ់យៈធពល ៩០ ថ្ងៃ 
ឬធលើសធនឹះក្តូ្វបានធគចាត្ទ់ រថាម្គនគ ណវបិត្តិឥណទាន។ 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ២៥ 

 

ការបង្ហា ញនូវសំវធិានធន ECL ធៅរន ងរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហរិញ្ញ វត្ា  
សំវធិានធនសក្ម្គប ់ECL ក្តូ្វបានបង្ហា ញធៅរន ងរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ា ដែលក្តូ្វបានវាស់ដវងធោយថ្ងលធែើមបានរលំស់៖ ជាគណនី 
ប្ញ្ញច សពីចំននួែ លសរ បថ្នក្ទពយសរមម។  
 
ល បធចញ 
ឥណទាននដល់ែល់អតិ្ងិជ្នក្តូ្វបានល បធចាល (ទាងំដននរខ្លឹះឬធពញធលញ) ធៅធពលគាម នការរពឹំងទ រសមធហត្ នលរន ងការក្បមូលមរវញិនូវ 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ទាងំមូល ឬដននរណាមយួ។ ជាទូធៅររណីធនឹះធៅធពលដែល ធនាគាររំណត្ថ់ាអនរខ្ចីមនិម្គនក្ទពយសមបត្តិ ឬក្បភព 
ចំណូលដែលអាចបធងកើត្លំហូរស្ថចក់្បារក់្គបក់្គាន ់ធែើមបសីងចំននួទឹរក្បារដ់ែលក្តូ្វល បធចាល។ ការវាយត្ថ្មលធនឹះក្តូ្វបានអន វត្តតាម 
រក្មតិ្ក្ទពយសមបត្តិប គាល។ 
 
លទធភាពរន ងការក្បមូលមរវញិនូវចំននួទឹរក្បារ ់ដែលបានល បធចាលពីម ន ក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់រន ងគណនីចំធណញ និងខាត្ ធៅរន ង 
របាយការណ៍ចំណូលលមអតិ្។ 
 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ដែលបានល បធចាលអាចជារមមវត្ា ថ្នការអន វត្តសរមមភាព ធែើមបឱី្យអន ធលាមតាមនីតិ្វធីិរបស់ធនាគាររន ងការក្បមូល 
ក្ត្ បម់រវញិនូវសមត្ លយដែលធៅជំ្ពារ។់ 
 
២.៥.២. ស្ថចក់្បារ ់និងស្ថចក់្បារស់មមូល 
សក្ម្គបធ់គាលបំណងរន ងការធរៀបចំរបាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បារ ់ស្ថចក់្បារ ់និងស្ថចក់្បារស់មមូលរមួម្គន ស្ថចក់្បាររ់ន ងថ្ែ សមត្ លយ 
ក្បារប់ធញ្ញ ើជាមយួធនាគារធនសងៗ និងការវនិិធយាគរយៈធពលខ្លី ដែលម្គនកាលរំណត្ធ់ែើមតិ្ចជាងធៅសិបថ្ងៃ ដែលង្ហយក្សួលរន ងការបំដលង 
ជាស្ថចក់្បារជ់ារល់ារ ់ក្បឈមនឹងហានិភយ័បដក្មបក្មួលត្ថ្មលតិ្ចត្ចួ។  
 
ស្ថចក់្បារ ់និងស្ថចក់្បារស់មមូលក្តូ្វបានធយាងរន ងត្ថ្មលថ្ងលធែើមដែលបានរលំស់ធៅរន ងរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ា ។ 
 
២.៥.៣. មូលធន 
ភាគហ  នធមមតាក្តូ្វបានចាត្ថ់ាន រជ់ាមូលធន។ ការធរើនធ ើងថ្នចំណាយ ដែលទារទ់ងធោយផ្លេ ល់រន ងការធចញនាយភាគហ  នធមមតាក្តូ្វបាន 
ទទួលស្ថា ល់ជាការកាត្ធ់ចញពីមូលធន នលប៉ាឹះពាល់ពនធ។ ភាគហ  នធនសងធទៀត្ក្តូ្វបានចាត្ថ់ាន រជ់ាភាគហ  ន និង/ឬ បំណ លធោយដនអរធៅធលើ 
ស្ថា នភាពធសែារិចចថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ជារល់ារណ់ាមយួ។ ការដចរចាយែល់អនរកានឧ់បររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ដែល ក្តូ្វបានចាត្ថ់ាន រ ់
ជាឧបររណ៍មូលធនក្តូ្វបានរត្ក់្តាធោយផ្លេ ល់រន ងគណនីមូលធន។ 
 
២.៥.៤. ទ នបក្មងុទូធៅ និងទ នបក្មងុបទបបញ្ញត្ត ិ
ទ នបក្មុងទូធៅក្តូ្វបានបធងកើត្ធ ើងសក្ម្គបហ់ានិភយ័ហិរញ្ញ វត្ា ទូធៅ។ ក្រុមក្បឹរាភបិាលអន វត្តការសធក្មចចិត្តរបស់ខ្លួនសក្ម្គបក់ារធក្បើក្បាស់ 
និងដងររាទ នបក្មុងទូធៅ។ ការធនេរពីក្បារចំ់ណូលដែលបានររាទ រធៅក្បារប់ក្មុងទូធៅ គឺក្តូ្វម្គនការយល់ក្ពមពីក្រុមក្បឹរាភបិាល។ 
 
ទ នបក្មុងបទបបញ្ញ ត្តិក្តូ្វបានបធងកើត្ធ ើងសក្ម្គប់ភាពខ្ សគាន ថ្នការនតល់រវាងការរំណត្់ ECLអន ធលាមតាម CIFRS ៩ និង បទបបញ្ញត្តិ 
ដែលបានដចង ធោយអន ធលាមតាមក្បកាសរបស់ NBC ក្បកាសធលខ្ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ច ឹះថ្ងៃទី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ និងស្ថរាចរធលខ្          
ធ៧-០១៨-០០១ ស រ ណ ច ឹះថ្ងៃទី១៦ ដខ្រ មភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨ សតីពីការដបងដចរហានិភយ័ឥណទាន និងសំវធិានធនធលើឱ្នភាពថ្នត្ថ្មល 
សក្ម្គបធ់នាគារ និងក្គឹឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ា ។  
 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ២៦ 

 

សំវធិានធនតាមបទបបញ្ញត្តិត្ក្មូវឱ្យធនាគារ និងក្គឹឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ា ចាត្ចំ់ណាត្ថ់ាន រន់លបក័្ត្រមចរីបស់ពរួធគជាក្បាថំាន រ ់និងសំវធិានធនទូធៅ 
និងជារល់ារធ់ោយដនអរធលើចំណាត្ថ់ាន រឥ់ណទានែូចខាងធក្កាម៖ 

ចំណាត្ថ់ាន រ ់ ចំននួថ្ងៃធលើសកាលរំណត្ ់ អក្តាទាយជ្ជទាន 
សតងោ់រ ០ ថ្ងៃែល់ ១៤ ថ្ងៃ (រយៈធពលខ្លី) 

០ ថ្ងៃែល់ ២៩ ថ្ងៃ (រយៈធពលដវង) ១% 
ឃ្ល ធំមើល ១៥ ថ្ងៃែល់ ៣០ ថ្ងៃ (រយៈធពលខ្លី) 

៣០ ថ្ងៃែល់ ៨៩ ថ្ងៃ (រយៈធពលដវង) ៣% 
ធក្កាមសតងោ់រ ៣១ ថ្ងៃែល់ ៦០ ថ្ងៃ (រយៈធពលខ្លី) 

៩០ ថ្ងៃែល់ ១៧៩ ថ្ងៃ (រយៈធពលដវង) ២០% 
សងសយ័ ៦១ ថ្ងៃែល់ ៩០ ថ្ងៃ (រយៈធពលខ្លី) 

១៨០ ថ្ងៃែល់ ៣៥៩ ថ្ងៃ (រយៈធពលដវង) ៥០% 
បាត្ប់ង ់ ចាបពី់ ៩១ ថ្ងៃ (រយៈធពលខ្លី) 

៣៦០ ថ្ងៃឬ ធក្ចើនជាង ថ្ងៃឬ (រយៈធពលដវង) ១០០% 
 
ធនាគារក្តូ្វធក្បៀបធធៀបសំវធិានធន ដែលគណនាតាម CIFRS ៩ និងតាមបទបបញ្ញត្តិ ៖ 

(i) រន ងររណីសំវធិានធនដែលគណនាតាមបទបបញ្ញត្តិ ទាបជាងសំវធិានធនដែលបានគណនាក្សបតាម CIFRS ៩ ធនាគារ 
ក្តូ្វរត្ក់្តាសំវធិានធនតាម CIFRS ៩ និង 

(ii) រន ងររណីសំវធិានធនគណនាតាមបទបបញ្ញត្តិ ខ្ពស់ជាងសំវធិានធនដែលបានគណនាក្សបតាម CIFRS ៩ ធនាគារក្តូ្វ 
រត្ក់្តាសំវធិានធនតាម CIFRS ៩ និងធនេរភាពខ្ សគាន ពីក្បារចំ់ធណញររាទ រ ឬគណនីខាត្ដែលបានបងារចូលធៅរន ង 
គណនីទ នបក្មុងបទបបញ្ញត្តិ។ 

 
២.៥.៥. ការោរក់្បារប់ធញ្ញ ើ និងក្បារត់្មកល់ធៅធនាគារ 
ការោរក់្បារប់ធញ្ញ ើនិងក្បារត់្មកល់ធៅធនាគារនានា ក្តូ្វបានរំណត្ត់ាមថ្ងលធែើម ែរ ECL។ 
 
២.៥.៦. ឥណទាននដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន 
ឥណទាននដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន ក្តូ្វបានវាស់ដវងែំបូងតាមត្ថ្មលសមក្សបបូរការដរត្ក្មូវធៅធលើថ្ងលធែើមផ្លេ ល់រន ងក្បតិ្បត្តិការ និងក្តូ្វបានវាស់ដវង 
ជាបនតបនាេ បត់ាមថ្ងលធែើមបានរលំស់ធោយធក្បើក្បាស់វធីិស្ថ្សតអក្តាការក្បារក់្បសិទធភាព។ 
 
២.៥.៧. ក្ទពយសរមមធនសងៗ 
ក្ទពយសរមមធនសងៗ ក្តូ្វបានរត្ក់្តាតាមថ្ងលធែើមែរឱ្នភាពថ្នត្ថ្មលក្បសិនធបើម្គន។  
 
២.៥.៨. ក្ទពយសមបត្ត ិនិងបរកិាខ រ 
(រ). ការទទលួស្ថា ល់ និងការវាស់ដវង 
សម្គសធាត្ របស់ក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាខ រក្តូ្វបានវាស់ដវងតាមថ្ងលធែើមែររលំស់បងារ និងការខាត្បងធ់លើឱ្នភាពថ្នត្ថ្មលបងារ។ 
 
ថ្ងលធែើម គឺរមួបញ្ចូ លទាងំការចំណាយដែលទារទ់ងធោយផ្លេ ល់រន ងការទិញក្ទពយសរមម ក្ពមទាងំថ្ងលធែើមទាងំឡាយណាដែលទារទ់ងធោយ 
ផ្លេ ល់រន ងការធរៀបចំក្ទពយសរមមឱ្យបានតាមលរខខ្ណឌ ដែលបានរំណត្ស់ក្ម្គបធ់ក្បើក្បាស់រន ងសរមមភាពអាជី្វរមម និងចំណាយរន ងការរ ឹះធរ ើ 
និងចំណាយរន ងការបដូរទីតាងំ និងការធរៀបចំទីតាងំរបស់ក្ទពយសរមមធ ើងវញិ។ ចំណាយរន ងស្ថងសងក់្ទពយសរមមរក៏្តូ្វបានបញ្ចូ លធៅរន ង 
ថ្ងលធែើមវត្ា ធាត្ ធែើម និងរម្គល ងំពលរមមផ្លេ ល់នងដែរ។ ចំធពាឹះក្ទពយសរមមដែលម្គនលរខណៈធពលធលញ ធនាឹះថ្ងលធែើមថ្នក្បាររ់មចកី្តូ្វបាន 
ទទលួស្ថា ល់ជាក្ទពយសរមមអរមម ធោយអន ធលាមតាមធគាលនធយាបាយគណនីសដីអំពីថ្ងលធែើមក្បាររ់មច។ី ថ្ងលធែើមរអ៏ាចរមួបញ្ចូ លទាងំសមត្ លយ 
ដែលធនេរធចញពីគណនីមូលធន ក្បសិនរាល់ចំធណញ ឬខាត្រន ងការទិញក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាខ រជារូមបិយបណ័ណ បរធទសធោយធក្បើក្បាស់ការ 
ការពារហានិភយ័លំហូស្ថចក់្បារប់ានសមក្សប។ 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ២៧ 

 

សូហវដវរដែលបានទិញ ដែលម្គនស្ថរៈសំខានធ់ៅនឹងម ខ្ង្ហររបស់បរកិាខ រដែលពារព់ន័ធក្តូ្វបានធធវើមូលធនរមមជាដននរមយួថ្នបរកិាខ រធនាឹះ។ 
 
ធៅធពលដែលដននរសំខាន់ៗ របស់សម្គសធាត្ ថ្នក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាខ រម្គនអាយ កាលថ្នការធក្បើក្បាស់ខ្ សគាន  ធនាឹះក្ទពយសមបត្តិទាងំធនាឹះ 
ក្តូ្វបានរំណត្ជ់ាសម្គសធាត្ ោរធ់ោយដ រ (សម្គសធាត្ ចមបង) របស់ក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាខ រ។ 
 
ចំធណញ ឬខាត្ពីការលរស់ម្គសធាត្ របស់ក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាខ រក្តូ្វបានរំណត្ត់ាមរយៈការធក្បៀបធធៀបចំណូលពីការលរជ់ាមយួ 
សមត្ លយធយាងរបស់ក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាខ រធនាឹះ ធហើយក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ជាសមត្ លយស ទធថ្នគណនី “ចំណូលធនសងៗ” និង 
“ចំណាយធនសងៗ” រន ងគណនីចំធណញ ឬខាត្។ 
 
(ខ្). ចំណាយបនតបនាេ ប ់
ថ្ងលធែើមថ្នសម្គសធាត្ ជំ្នសួរបស់ក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាខ រក្តូ្វបានទទួលស្ថា ល់រន ងសមត្ លយធយាងរបស់សម្គសធាត្  ក្បសិនធបើវាអាចធរើត្ម្គន 
នូវអត្ាក្បធយាជ្នដ៍ននរធសែារិចចធៅរន ងសម្គសធាត្ ទាងំធនាឹះនឹងហូរចូលមររន ងធនាគារ ធហើយថ្ងលធែើមរបស់អាចក្តូ្វបានវាស់ដវងយា៉ា ងក្តឹ្មក្តូ្វ។ 
សមត្ លយធយាងថ្នសម្គសធាត្ ជំ្នសួ ក្តូ្វបានឈបរ់ត្ក់្តាធៅរន ងគណនីចំធណញ ឬខាត្។ ចំណាយធសវារមមក្បចាថំ្ងៃរបស់ក្ទពយសមបត្តិ 
និងបរកិាខ រក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់រន ងគណនីចំធណញ ឬខាត្ធៅធពលដែលចំណាយទាងំធនាឹះធរើត្ធ ើង។ 
 
(គ). រលំស់ 
រលំស់ គឹដនអរធលើថ្ងលធែើមរបស់ក្ទពយសរមមែរត្ថ្មលសំណល់របស់ក្ទពយសរមមធនាឹះ។ សម្គសធាត្ សំខាន់ៗ  ថ្នក្ទពយសរមមមយួក្តូ្វបានវាយត្ថ្មល 
ធហើយក្បសិនធបើសម្គសធាត្ ធនាឹះម្គនអាយ កាលធក្បើក្បាស់ធែលខ្ សពីអាយ កាលធៅសល់របស់ក្ទពយសរមមធនាឹះ បនាេ បម់រសម្គសធាត្ ធនាឹះ 
ក្តូ្វបានធធវើរលំស់ោចធ់ោយដ រ។ 
 
រលំស់ក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ជាចំណាយរន ងចំធណញ ឬខាត្ តាមវធីិស្ថ្សតរលំស់ធងរធលើអាយ កាលធក្បើក្បាស់ដែលបានបា៉ា នស់្ថម នទ ររបស់ 
សម្គសធាត្ នីមយួៗរបស់ក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាខ រ។ 
 
ក្ទពយសរមមដែលបានជ្លួ ក្តូ្វបានធធវើរលំស់ធលើរយៈធពលជ្លួដែលខ្លជីាង និងអាយ កាលធក្បើក្បាស់របស់ក្ទពយសរមមធនាឹះ ធលើរដលងដត្ម្គន 
ធហត្ នលចាស់លាស់ដែលថាធនាគារនឹងទទលួបានរមមសិទធិជាម្គច ស់ក្ទពយធៅច ងបញ្ចបថ់្នកាលបរធិចេទថ្នការជ្លួ។ ែីមនិក្តូ្វបានរលំស់ធទ។ 
 
រលំស់ក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ចាបពី់កាលបរធិចេទដែលក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាខ រក្តូ្វបានត្ធមលើង និងធក្ត្ៀមរចួរាល់សក្ម្គបធ់ក្បើក្បាស់ ឬក្ទពយសរមម 
ដែលធនាគារបានស្ថងសងធ់ោយខ្លួនឯង គិត្ចាបពី់កាលបរធិចេទដែលក្ទពយសរមមធនាឹះបានស្ថងសងរ់ចួរាល់ និងធក្ត្ៀមរចួរាល់សក្ម្គបក់ារ 
ធក្បើក្បាស់។ ក្ទពយសរមមដែលមនិទានប់ញ្ចបក់ារស្ថងសងម់និក្តូ្វបានធធវើរលំស់ធ ើយ។ 
 
អាយ កាលធក្បើក្បាស់ដែលបានបា៉ា នស់្ថម នទ ររបស់ក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាខ រម្គនែូចខាងធក្កាម៖ 

 ចំននួឆ្ន  ំ
ធក្គឿងសង្ហា រមឹ និងបរកិាខ រការយិាល័យ ៤ឆ្ន  ំធៅ ៧ឆ្ន  ំ
រ ំពយូទរ័ ៣ឆ្ន  ំធៅ ៧ឆ្ន  ំ
ម៉ាូតូ្ យានយនត ៤ឆ្ន  ំធៅ ៥ឆ្ន  ំ
ការដរលមអក្ទពយជ្លួ ខ្លីជាងរយៈធពលជ្លួ និងអាយ កាលធសែារិចចរបស់វារវាង ៥ឆ្ន  ំ
 

វធីិស្ថ្សតរលំស់ អាយ កាលធក្បើក្បាស់ និងត្ថ្មលសំណល់ ក្តូ្វបានវាយត្ថ្មលធ ើងវញិនាច ងការយិបរធិចេទថ្នរបាយការណ៍ និងក្តូ្វបានធធវើការ 
ដរត្ក្មូវក្បសិនធបើវាចាបំាច។់ 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ២៨ 

 

២.៥.៩. ថ្ងលធែើមសូហវដវរ 
ថ្ងលធែើមសូហវដវរ រមួម្គនការទិញនូវអាជាា បណ័ណ ធក្បើក្បាស់របស់សូហវដវររ ំពយូទរ័ និងថ្ងលធែើមដែលទារទ់ង ក្តូ្វបានរត្់ក្តាតាមត្ថ្មលធែើមែរ 
រលំស់ និងឱ្នភាពថ្នត្ថ្មល។ អាជាា ប័ណណ ធក្បើក្បាស់សូហវដវររ ំពយូទរ័ដែលទទលួបាន ក្តូ្វបានធធវើមូលធនរមមដនអរធលើមូលោា នថ្ងលធែើម ដែលបាន 
ធរើត្ធ ើងរន ងការទាញយរសូហវដវជារល់ារម់រធក្បើក្បាស់។ 
 
ថ្ងលធែើមសូហវដវ ក្តូ្វបានធធវើរលំស់តាមមូលោា នរលំស់ធងរធលើអាយ កាលធក្បើក្បាស់ដែលបានបា៉ា នស់្ថម នទ រ ១០ ឆ្ន ។ំ  
 
ថ្ងលធែើមដែលទារទ់ងជាមយួការអភវិឌឍន ៍ឬដងទាសូំហវដវររ ំពយូទរ័ ក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ជាចំណាយធៅធពលដែលថ្ងលធែើមទាងំធនាឹះធរើត្ធ ើង។ 
 
២.៥.១០. ភតិ្សនា 
ធៅធពលចាបធ់នតើមរិចចសនា ធនាគារវាយត្ថ្មលថាធត្ើរិចចសនាម្គន ឬមនិម្គនភតិ្សនា ក្បសិនធបើរិចចសនាម្គនសិទធិក្គបក់្គងការធក្បើក្បាស់ 
ក្ទពយរមមដែលបានរំណត្រ់ន ងរយៈធពលរំណត្ជ់ាងនូរនឹងការបងក់្បារ។់ 
 
ធែើមបវីាយត្ថ្មលថាធត្ើរិចចសនាម្គនសិទធិក្គបក់្គងការធក្បើក្បាស់ក្ទពយសរមមដែលបានរំណត្ ់ធនាគារវាយត្ថ្មលថាធត្ើ៖ 
 

• រិចចសនាពារព់ន័ធនឹងការធក្បើក្បាស់ក្ទពយសរមមដែលបានរំណត្ ់- ធនឹះអាចក្តូ្វបានបញ្ញជ រច់ាស់ ឬមនិចាស់លាស់ធហើយគរួដត្ម្គន 
ភាពខ្ សគាន ធលើរូបរាង ឬតំ្ណាងឱ្យសម្គសភាពរបស់ក្ទពយសរមមទាងំអស់ដែលម្គនលរខណៈរូបរាងខ្ សគាន ។ ក្បសិនធបើអនរនាត្ន់ាង ់
ម្គនសិទធិយរក្ទពយសរមមធនសងមរជំ្នសួរន ងរយៈធពលថ្នការធក្បើក្បាស់ ធនាឹះក្ទពយសរមមធនឹះមនិក្តូ្វបានរំណត្ជ់ារល់ារធ់ទ។ 

• ធនាគារម្គនសិទធិទទលួបានអត្ាក្បធយាជ្នធ៍សែារិចចយា៉ា ងធក្ចើនពីការធក្បើក្បាស់ក្ទពយសរមមរន ងអំ  ងធពលធក្បើក្បាស់។ និង 
• ធនាគារម្គនសិទធិរន ងការធក្បើក្ទពយសរមមធោយផ្លេ ល់។ ធនាគារម្គនសិទធិធនឹះធៅធពលដែលខ្លួនម្គនសិទធិធធវើការសធក្មចចិត្តដែល 

ពារព់ន័ធបំន ត្រន ងការផ្លល ស់បតូររធបៀបនិងធគាលបំណងសក្ម្គបក់្ទពយសរមមដែលក្តូ្វបានធក្បើក្បាស់។ រន ងររណីដែលការសធក្មច 
ចិត្តទាងំអស់អំពីរធបៀបនិងសក្ម្គបធ់គាលបំណងអវីដែលក្ទពយក្តូ្វបានធក្បើក្បាស់ក្តូ្វបានរំណត្ទ់ រជាម ន ធនាគារម្គនសិទធិែឹរនា ំ
ការធក្បើក្បាស់ក្ទពយក្បសិនធបើ៖ 

i. ធនាគារម្គនសិទធិធធវើក្បតិ្បត្តិការក្ទពយសរមម; ឬ 
ii. ធនាគារបានរចនាបលងក់្ទពយតាមរធបៀបដែលរំណត្ទ់ រជាម ននូវរធបៀបនិងធគាលបំណងអវីដែលនឹងក្តូ្វធក្បើក្បាស់។ 

 
ធៅធពលចាបធ់នតើម ឬវាយត្ថ្មលធ ើងវញិនូវរិចចសនាដែលម្គនសម្គសធាត្ ជ្លួ និងសម្គសធាត្ មនិជ្លួ ធនាគារដបងដចរការពិចារណាធៅ 
រន ងរិចចសនាចំធពាឹះសម្គសធាត្ ថ្នការជ្លួនីមយួៗនិងសម្គសធាត្ នសដំែលមនិដមនជាភតិ្សនា ធោយដនអរធលើថ្ងលឈនួលឈរោចធ់ោយដ រ 
របស់ពរួធគ។ ធទាឹះយា៉ា ងណាសក្ម្គបក់ារជ្លួែីនិងអគារដែលខ្លួនជាអនរជ្លួ ធនាគារបានធក្ជ្ើសធរ ើសមនិបំដបរសម្គសធាត្  ដែលមនិជ្លួ 
ធហើយក្តូ្វរាបប់ញ្ចូ លសម្គសធាត្ ជ្ួល និងមនិជ្លួជាសម្គសធាត្ ថ្នការជ្លួដត្មយួ។ 
 
ភតិ្សនាដែលធនាគារជាអនរជ្លួ 
ការធរៀបចំមយួបានបង្ហា ញពីសិទធិធក្បើក្បាស់ធលើក្ទពយសរមម ក្បសិនធបើលរខខ្ណឌ មយួរន ងចំធណាមលរខខ្ណឌ ខាងធក្កាមក្ត្ូវបានបំធពញ៖ 
 

• អនរទិញម្គនសមត្ាភាព ឬសិទធិធក្បើក្បាស់ធលើក្ទពយសរមម ខ្ណៈធពលដែលទទលួបាន ឬក្គបក់្គងធលើសពីបរមិ្គណមនិសំខាន ់
ថ្នលទធនល; 

• អនរទិញម្គនសមត្ាភាព ឬសិទធិរន ងការក្គបក់្គងសិទធិធក្បើក្បាស់រូបវន័តរន ងអំ  ងធពលទទលួបានឬក្គបក់្គងធលើសពីបរមិ្គណដែល 
មនិសំខាន;់ ឬ 

 
រតាត  និងកាលៈធទសៈបានបង្ហា ញថាវាជាការោចឆ់្ៃ យដែលថាភាគីធនសងធទៀត្នឹងទទលួបានធក្ចើនជាងបរមិ្គណដែលមនិសំខានធ់ហើយ 
ត្ថ្មលរន ងមយួឯរតាមនិក្តូ្វបានរំណត្រ់ន ងមយួឯរតាថ្នទិនននលធទធហើយធសមើនឹងត្ថ្មលទីនារបចច បបននរន ងមយួឯរតាថ្នលទធនល។ 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ២៩ 

 

២.៥.១០. ភតិ្សនា (ត្) 
ធនាគារទទលួស្ថា ល់នូវសិទធិធក្បើក្បាស់ (“ROU”) និងបំណ លភតិ្សនាធៅកាលបរធិចេទចាបធ់នតើមជ្លួ។ ក្ទពយសមបត្តិថ្នការធក្បើក្បាស់ក្តូ្វបាន 
វាស់ដវងែំបូងធោយថ្ងលធែើម ដែលរមួម្គនចំនួនទឹរក្បារែំ់បូងថ្នបំណ ល ដែលក្តូ្វបានដរត្ក្មូវសក្ម្គបក់ារទូទាត្ភ់តិ្សនាដែលបានធធវើធ ើង 
ធៅ ឬម នកាលបរធិចេទចាបធ់នតើមបូររមួនឹងថ្ងលធែើមែំបូងដែលបានធរើត្ធ ើង និងការបា៉ា នស់្ថម នថ្នចំណាយធែើមបរី ឹះធរ ើនិងែរធចញក្ទពយសរមម 
មូលោា ន ឬធែើមបសី្ថត រធ ើងវញិនូវក្ទពយសមបត្តិមូលោា ន ឬទីតាងំដែលម្គនទីតាងំសាិត្ធៅតិ្ចជាងការជ្លួដែលទទលួបាន។ 
 
ក្ទពយសមបត្តិដែលក្តូ្វធក្បើក្តូ្វបានរលំស់ជាបនតបនាេ បធ់ោយធក្បើវធីិស្ថ្សតរលំស់ធងរ ចាបពី់កាលបរធិចេទចាបធ់នតើមរហូត្ែល់ច ងបញ្ចបថ់្ន 
រយៈធពលជ្លួ។ ធលើសពីធនឹះធទៀត្ក្ទពយសមបត្តិថ្នការធក្បើក្បាស់ក្តូ្វបានកាត្ប់នាយជាធទៀងទាត្ ់ធោយការខាត្បងធ់លើឱ្នភាពថ្នត្ថ្មល ធបើម្គន 
ធហើយក្តូ្វបានដរត្ក្មូវសក្ម្គបក់ារវាស់ដវងជារល់ារថ់្នបំណ លភតិ្សនា។ 
 
អាយ កាលធក្បើក្បាស់ដែលបានបា៉ា នថ់្នក្ទពយសមបត្តិដែលក្តូ្វធក្បើ រមួម្គនការជ្លួការយិាល័យរណាត ល ការយិាល័យស្ថខា និងទីតាងំ 
ធអធីអឹមម្គនចធនាល ឹះពី ៣ ធៅ ១០ ឆ្ន ។ំ 
 
បំណ លភតិ្សនាក្តូ្វបានវាស់ែំបូងតាមត្ថ្មលបចច បបនន ថ្នការជ្លួដែលមនិក្តូ្វបានបងធ់ៅកាលបរធិចេទចាបធ់នតើមការបញ្ច ឹះត្ថ្មលធោយធក្បើ 
អក្តាការក្បារជ់ារដ់សតងធៅរន ងរិចចសនាជ្លួ ឬក្បសិន ធបើអក្តាធនឹះមនិអាចក្តូ្វបានរំណត្យ់ា៉ា ងង្ហយធៅនឹងអក្តាការក្បារប់ដនាម 
របស់អនរជ្លួ។ ជាទូធៅធនាគារធក្បើអក្តារមចបីដនាមរបស់ខ្លួនជាអក្តាបញ្ច ឹះត្ថ្មល។ 
 
ការទូទាត្ភ់តិ្សនាដែលម្គនធៅរន ងការវាស់ដវងថ្នបំណ លភតិ្សនារមួម្គន៖ 

• ការទូទាត្ធ់ងររមួទាងំការទូទាត្ជ់ារបូធាត្ ; 
• ការទូទាត្ភ់តិ្សនាអធងរដែលពឹងដនអរធលើសនេសសន ៍ឬអក្តាមយួដែលវាស់ដវងែំបូងធោយធក្បើសនេសសនឬ៍អក្តាធៅ 

កាលបរធិចេទចាបធ់នតើម; 
• ចំននួទឹរក្បារដ់ែលរពឹំងថានឹងក្តូ្វបងធ់ក្កាមការធានាត្ថ្មលធៅសល់; និង 
• ត្ថ្មលដែលសាិត្ធៅធក្កាមជ្ធក្មើសថ្នការទិញដែលធនាគារម្គនភាពក្បារែក្បជា ធែើមបអីន វត្តការជ្លួជ្ួលរន ងរយៈធពលបនតជាងមី 

ក្បសិនធបើធនាគារធជ្ឿជារថ់ាអាចអន វត្តជ្ធក្មើសបដនាមបាន។ 
 
បំណ លភតិ្សនាក្តូ្វបានវាស់ដវងធោយថ្ងលធែើមបានរលំស់ធោយធក្បើវធីិស្ថ្សតការក្បារក់្បសិទធភាព។ វាក្តូ្វបានធគជ្សួជ្ លធ ើងវញិធៅធពល 
ម្គនការផ្លល ស់បតូររយៈធពលជ្លួការផ្លល ស់បតូរ ការវាយត្ថ្មលថ្នជ្ធក្មើសរន ងការ ទិញក្ទពយសមបត្តិមូលោា នការផ្លល ស់បតូរការទូទាត្ក់្បារជ់្លួធៅ 
ធពលអនាគត្ធរើត្ធ ើងពីការផ្លល ស់បតូរសនេសសន ៍ឬអក្តាឬក្បសិនធបើម្គនការផ្លល ស់បតូរ ការបា៉ា នស់្ថម នរបស់ធនាគារធលើចំននួទឹរក្បារ ់
ដែលរពឹំងថានឹងក្តូ្វបងធ់ក្កាមការធានាត្ថ្មលធៅសល់។ 
 
ធៅធពលដែលការទទួលខ្ សក្តូ្វភតិ្សនាក្តូ្វបានដរដក្បតាមវធីិធនឹះការដរត្ក្មូវដែលក្តូ្វគាន ក្តូ្វបានធធវើធ ើងចំធពាឹះចំននួទឹរក្បារដ់ែល 
បានោរថ់្នសិទធិធក្បើក្បាស់ឬក្តូ្វបានរត្រ់ន ងក្បារចំ់ធណញនិងខាត្ ក្បសិនធបើចំននួទឹរក្បារដ់ែលបានកានក់ាបថ់្នក្ទពយសមបត្តិធក្បើក្បាស់ 
ក្តឹ្មក្តូ្វក្តូ្វបានកាត្ប់នាយឱ្យធសមើសូនយ។ 
 
ធនាគារបង្ហា ញសិទធិធក្បើក្បាស់ធលើក្ទពយសរមម និងបំណ លភតិ្សនាោចធ់ោយដ រធៅរន ងរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ា ។ 
 
ការជ្លួរយៈធពលខ្ល ីនិងការជ្លួក្ទពយសរមមម្គនត្ថ្មលទាប 
ធនាគារបានធក្ជ្ើសធរ ើសមនិទទលួស្ថា ល់សិទធិធក្បើក្បាស់ធលើក្ទពយសរមម និងបំណ លភតិ្សនាសក្ម្គបក់ារជ្លួធក្គឿងម្គ៉ា ស ីនរយៈធពលខ្លី 
ទីតាងំម្គ៉ា ស ីន ATM ដែលម្គនរយៈធពលជ្លួរយៈធពល ១២ ដខ្ឬតិ្ចជាងធនឹះ ធហើយការជ្លួក្ទពយសរមមត្ថ្មលទាបរមួទាងំបរកិាខ រ IT។ 
ធនាគារ ទទលួស្ថា ល់ការទូទាត្់ភតិ្សនាដែលទារ់ទងនឹងការជ្ួលទាំងធនឹះ ជាការចំណាយដនអរធលើមូលោា នរលំស់ធងរធលើ 
រយៈធពលជ្លួ។  
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៣០ 

 

២.៥.១១. អត្ាក្បធយាជ្នរ៍បស់និធយាជិ្ត្ 
គណនីធនឹះម្គនទំនលួខ្ សក្តូ្វរបស់ធនាគារចំធពាឹះនិធយាជិ្ត្សក្ម្គបមូ់លនិធិធស្ថធននិវត្តន ៍និងសំណងអតី្ត្ភាពដែលក្តូ្វបានចាត្ទ់ រថា 
ជាកាត្ពវរិចចអត្ាក្បធយាជ្នដ៍ែលបានរំណត្ ់("DBO")។  
 
មូលនិធិធស្ថធននិវត្តន ៍
ធនាគារ បាននតល់អត្ាក្បធយាជ្នែ៍ល់ប គាលិរ តាមធគាលការណ៍មូលនិធិធស្ថធននិវត្តន។៍ ប គាលិរដែល បានបញ្ចបក់ារស្ថរលបង 
ម្គនជ្ធក្មើសរន ងការចូលរមួរន ងគធក្ម្គងមូលនិធិធស្ថធននិវត្តន។៍ មូលនិធិ ធស្ថធននិវត្តន ៍ក្តូ្វបាននតល់មូលនិធិែូចខាងធក្កាម៖ 
 

• ប គាលិរចូលរមួចំដណររហូត្ែល់ ៥,០% ថ្នក្បារធ់បៀវត្សក្បចាដំខ្របស់ប គាលិរ ធហើយធនាគារចូលរមួចំដណរពីរែង 
ថ្នចំននួធនាឹះ។ ការចូលរមួចំដណរធនាឹះ ក្តូ្វបានរត្ក់្តារន ងរបាយការណ៍លទធនល។ 

• ធនាគារចូលរមួចំដណរ នតល់ការក្បារធ់លើសមត្ លយមូលនិធិធស្ថធននិវត្តនប៍ងារ ធោយគណនាតាម អក្តា ៦,៥% រន ងមយួឆ្ន ។ំ 
ការចូលរមួចំដណរធនាឹះ ក្តូ្វបានរត្ក់្តារន ងរបាយការណ៍លទធនល។ 

 
ការចូលរមួចំដណររបស់ធនាគារ ក្តូ្វកាត្ក់្តារន ងគណនីចំធណញ ឬខាត្រន ងអំ  ងការយិបរធិចេទដែលនិធយាជិ្ត្នដល់ធសវារមម។ មូលនិធិ 
ធស្ថធននិវត្តននឹ៍ងក្តូ្វបានទូទាត្ជូ់្ននិធយាជិ្ត្ (ជានិធយាជិ្ត្ដែលបានចូលរមួរន ងមូលនិធិ) ធៅធពលដែលនិធយាជិ្ត្ចូលនិវត្តន ៍លាឈប ់
ឬបានបញ្ចបរិ់ចចសនា។ 
 
ធៅធពលចូលនិវត្តនឬ៍លាឈប ់ការចូលរមួចំដណររបស់ប គាលិរនិងការក្បារក់្តូ្វធបើរឱ្យទាងំអស់ ធលើរដលងការចូលរមួចំដណររបស់ 
ធនាគារនិងការក្បារព់ារព់ន័ធ ក្តូ្វធបើរអន ធលាមតាមលរខខ្ណឌ ែូចខាងធក្កាម៖ 

ចំននួឆ្ន ដំែលបានបំធពញធសវារមម ភាគរយថ្នការចូលរមួពីធនាគារ 
ធសមើនឹង ឬ តិ្ចជាង ១ឆ្ន  ំ - 
បានធធវើការយា៉ា ងតិ្ច ១ឆ្ន  ំ ២០% 
បានធធវើការយា៉ា ងតិ្ច ២ឆ្ន  ំ ៤០% 
បានធធវើការយា៉ា ងតិ្ច ៣ឆ្ន  ំ ៦០% 
បានធធវើការយា៉ា ងតិ្ច ៤ឆ្ន  ំ ៨០% 
បានធធវើការយា៉ា ងតិ្ច ៥ឆ្ន  ំ ១០០% 

 
ប គាលិរដែលបានបញ្ឈប ់ធោយរំហ សធៃនធ់ៃរ អាចទទលួបានដត្ការចូលរមួចំដណររបស់ខ្លួន និងការក្បារដ់ត្ប៉ា ធណាណ ឹះ ធទាឹះបីជា 
បានបំធពញការង្ហរជាមយួធនាគាររយៈធពលយូរប៉ា នណារធ៏ោយ ។ 
 

ធៅឆ្ន ២ំ០១៨ ក្រសួងការង្ហរនិងបណត ឹះបណាត លវជិាជ ជី្វៈបានធចញក្បកាសធលខ្ ៤៤៣ ច ឹះថ្ងៃទី២១ ដខ្រញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៨ សតីពីការអន វត្តការ 
ទូទាត្ក់្បារអ់តី្ត្ភាពការង្ហរ សក្ម្គបរិ់ចចសនាម្គនធងរធវលាមនិរំណត្ ់ដែលម្គនការអន វត្តតាមធសចរតីដណនាចំ ឹះថ្ងៃទី២២ ដខ្មនីា 
ឆ្ន ២ំ០១៩។ ក្បកាសធនឹះត្ក្មូវឱ្យទូទាត្ក់្បាររ់លឹំរអតី្ត្ភាពការង្ហរធសមើនឹងែបក់្បាថំ្ងៃរន ងមយួឆ្ន រំបស់និធយាជិ្ត្ដែល នឹងក្តូ្វនតល់ឱ្យ 
ពរួធគរន ងអតិ្បរម្គ ដែលមនិធលើសចំននួ ៦ដខ្ ដែលគណនាធៅតាមក្បារដ់ខ្មធយមស ទធ សក្ម្គបឆ់្ន នីំមយួៗ។ ការទូទាត្ធ់នឹះ ក្តូ្វចាបធ់នតើមអន វត្ត 
ធៅធែើមឆ្ន ២ំ០២១ ដខ្ធនូ និងធរៀងរាល់ដខ្មងិ នា និងដខ្ធនូ ែូចខាងធក្កាម៖ 
 

• ធសមើនឹង ៣ ថ្ងៃ នឹងធធវើធ ើងជាធរៀងរាល់ដខ្មងិ នា 
• ធសមើនឹង ៣ ថ្ងៃ នឹងធធវើធ ើងជាធរៀងរាល់ដខ្ធនូ 

 
ធៅច ងបញ្ចបថ់្នរយៈធពលរបាយការណ៍នីមយួៗ មូលនិធិធស្ថធននិវត្តន ៍និងក្បារបំ់ណាចអ់តី្ត្ភាពការង្ហរក្តូ្វបានវាយត្ថ្មលធ ើងវញិបនាេ ប ់
ពីការវាយត្ថ្មលជារដ់សតងដែលអន វត្តធោយអនរឯរធទសខាងធក្ៅរបស់ធនាគារធោយធក្បើវធីិស្ថ្សតឥណទានឯរតាគធក្ម្គង។ ការទទលួ 
ខ្ សក្តូ្វទារទ់ងធៅនឹងមូលនិធិធស្ថធននិវត្តនប៍ចច បបនន និងក្បារបំ់ណាចអ់តី្ត្ភាពការង្ហរក្តូ្វបានធគចាត្ទ់ រថាក្តូ្វបានបងារធពញធលញ 
ធហើយែូធចនឹះមនិក្តូ្វបានដបងដចររវាងអតី្ត្កាល (ឬការបញ្ចូ ល) និងធាត្ ធៅរន ងធសវារមមនាធពលអនាគត្។ បំណ លអត្ាក្បធយាជ្នដ៍ែល 
បានរំណត្ស់ ទធក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់តាមត្ថ្មលបចច បបននថ្នកាត្ពវរិចច។ 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៣១ 

 

២.៥.១២. បំណ លក្បារត់្មកល់ 
បំណ លក្បារត់្មកល់ ក្តូ្វបានរំណត្ត់ាមសមត្ លយដែលធគក្តូ្វទូទាត្។់ ការក្បារដ់ែលបានបងារជាធរៀងរាល់កាលបរធិចេទ និងក្តូ្វបានទទលួ 
ស្ថា ល់ជាគណនីបំណ លោចធ់ោយដ រម ននឹងទទលួស្ថា ល់ជាដននរមយួរបស់គណនីបំណ លក្បារត់្មកល់។ 
 
២.៥.១៣. សំវធិានធន 
សំវធិានធនក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ធៅរន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ធៅធពលដែលធនាគារម្គនកាត្ពវរិចចនលូវចាប ់ឬកាត្ពវរិចច ដែលជាលទធនលថ្ន 
ក្ពឹត្តិការណ៍រនលងមរ ធហើយវាអាចធៅរចួដែលថាលំហូរធចញថ្នអត្ាក្បធយាជ្នធ៍សែារិចចនឹងក្តូ្វបានទាមទារធែើមបធីោឹះក្ស្ថយកាត្ពវរិចច។ 
ក្បសិនធបើនលប៉ាឹះពាល់ម្គនភាពជាស្ថរវនត សំវធិានធនក្តូ្វបានរំណត្ធ់ោយការងយច ឹះលំហូរស្ថចក់្បារន់ាធពលអនាគត្ដែលរពឹំងទ រ 
រន ងអក្តាពនធម នដែលឆ្ល ឹះបញ្ញច ំងពីការវាយត្ថ្មលទីនារបចច បបននថ្នត្ថ្មលធពលធវលាថ្នក្បារ ់និងធៅធពលដែលសមក្សបហានិភយ័ជារល់ារ ់
ចំធពាឹះទំនលួខ្ សក្តូ្វ។ ការមនិបញ្ច ឹះត្ថ្មលក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ថាជាបនេ រហិរញ្ញបបទាន។ 
 
២.៥.១៤. ការក្បារ ់
អក្តាការក្បារក់្បសិទធភាព 
ចំណូល និងចំណាយការក្បារក់្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ធៅរន ងក្បារចំ់ធណញ និងខាត្ធោយធក្បើវធីិស្ថ្សត ការក្បារក់្បសិទធភាព។ "អក្តាការ 
ក្បារក់្បសិទធភាព" គឺជាអក្តាដែលបញ្ច ឹះត្ថ្មលយា៉ា ងជារល់ារដ់ែលបា៉ា នស់្ថម នការទូទាត្ស់្ថចក់្បារន់ាធពលអនាគត្ ឬវរិយ័បក័្ត្តាមរយៈ 
អាយ កាលរពឹំងទ ររបស់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ែល់៖ 

• សមត្ លយធយាងែ លថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  និង 
• ថ្ងលធែើមបានរលំស់ធលើបំណ លហិរញ្ញ វត្ា ។ 

 
ធៅធពលគណនាអក្តាការក្បារក់្បសិទធភាពរបស់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា  ធក្ៅពីឱ្នភាពឥណទានរបស់ក្ទពយសរមមដែលបានទិញ ឬទទលួបាន 
ធនាគារបា៉ា នស់្ថម ន លំហូរស្ថចក់្បារន់ាធពលអនាគត្ ធោយពិចារណាធលើលរខខ្ណឌ រិចចសនាទាងំអស់ថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា  ប៉ា ដនតមនិដមន 
ECL។ ចំធពាឹះក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ដែលម្គនឱ្នភាពធៅធពលទិញ ឬ ធៅធពលបធងកើត្ អក្តាការក្បារក់្បសិទធិភាពដរត្ក្មូវឥណទានក្តូ្វបាន 
គណនាធោយធក្បើលំហូរស្ថចក់្បារន់ាធពលអនាគត្ដែលបានបា៉ា នស់្ថម នរមួទាងំ ECL។ 
 
ការគណនាអក្តាការក្បារដ់ែលម្គនក្បសិទធភាពរមួម្គនថ្ងលក្បតិ្បត្តិការ និងថ្ងលឈនួល ដែលបានបងឬ់ទទលួដែលជាដននរសំខានថ់្នអក្តា 
ការក្បារក់្បសិទធភាព។ ថ្ងលធែើមក្បតិ្បត្តិការរមួម្គនការចំណាយបដនាមដែលក្តូ្វបានបងកធ ើងធោយផ្លេ ល់ធៅនឹងការទទលួបាន ឬធបាឹះនាយ 
ក្ទពយសរមម ឬបំណ លហិរញ្ញ វត្ា ។ 
 
ថ្ងលធែើមបានរលំស់ និងសមត្ លយធយាងែ ល 
ការចំណាយរលំស់ របស់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  ឬបំណ លហិរញ្ញ វត្ា  គឺជាចំននួទឹរក្បារដ់ែលក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  ឬបំណ លហិរញ្ញ វត្ា ក្តូ្វបាន 
វាស់ដវងធៅធពលទទលួស្ថា ល់ែំបូងែរការទូទាត្ក់្បារធ់ែើមបូរ ឬែរការរលំស់បងករ ធោយធក្បើវធីិស្ថ្សតអក្តាការក្បារក់្បសិទធភាពដែលជា 
ភាពខ្ សគាន ថ្នសមត្ លយែំបូង និងសមត្ លយច ងធក្កាយ ធហើយសក្ម្គបក់្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  បានធធវើការដរដក្បធលើសំវធិានធនធលើការខាត្បង ់
ឥណទានដែលបានរពឹំងទ រ (ឬសំវធិានធនធលើឱ្នភាពថ្នត្ថ្មលម នថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១៨)។ 
 
សមត្ លយធយាងែ លរបស់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  គឺជាថ្ងលធែើមបានរលំស់របស់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ម នធពលធធវើការដរសក្មួលធលើសំវធិានធន 
ការបាត្ប់ងឥ់ណទានដែលរពឹំងទ រ។ 
 
 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៣២ 

 

២.៥.១៤. ការក្បារ ់(ត្) 
ការគណនាចំណូលការក្បារ ់និងចំណាយការក្បារ ់
អក្តាការក្បារក់្បសិទធភាពថ្នក្ទពយសរមម ឬបំណ លហិរញ្ញ វត្ា  ក្តូ្វបានគណនាធលើការទទលួស្ថា ល់ែំបូងថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  ឬបំណ ល 
ហិរញ្ញ វត្ា ។ រន ងការគណនាចំណូលនិងចំណាយ អក្តាការក្បារក់្បសិទធភាពក្តូ្វបានអន វត្តធៅធលើចំនួនត្ធមលើងបនេ រ សរ បថ្នក្ទពយសរមម 
(ធៅធពលដែលក្ទពយធនាឹះមនិម្គនការងយច ឹះឥណទាន) ឬថ្ងលធែើមបានរលំស់ធលើបំណ ល។ អក្តាការក្បារក់្បសិទធភាពក្តូ្វបានដរដក្ប ដែលជា 
លទធនលថ្នការបា៉ា នស់្ថម នធ ើងវញិ តាមកាលរំណត្ថ់្នលំហូរស្ថចក់្បារថ់្នអក្តាការក្បារអ់ដណដ ត្ ធែើមបឆី្ល ឹះបញ្ញច ំងពីការដក្បក្បួលទីនារ
អក្តាការក្បារ។់ អក្តាការក្បារក់្បសិទធភាពរក៏្តូ្វបានដរដក្បនងដែរ ធៅសក្ម្គបក់ារដរត្ក្មូវការការពារហានិភយ័ធលើត្ថ្មលសមក្សប 
នាកាលបរធិចេទថ្នការធធវើរលំស់ធលើការពារហានិភយ័ចាបធ់នដើម។ 
 
ធទាឹះយា៉ា ងណាចំធពាឹះក្ទពយសរមមហរិញ្ញ វត្ា  ដែលម្គនការងយច ឹះឥណទានជាបនតបនាេ បធ់ៅនឹងការទទលួស្ថា ល់ែំបូង ក្បារចំ់ណូល 
ការក្បារក់្តូ្វបានគណនាធោយអន វត្តអក្តាការក្បារក់្បសិទធភាពចំធពាឹះការចំណាយរលំស់ថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ។ ក្បសិនធបើក្ទពយធនាឹះ 
ដលងម្គនការងយច ឹះឥណទានបនាេ បម់រការគណនាចំណូលការក្បារនឹ់ងក្ត្លបធ់ៅមូលោា នសរ បវញិ។ 
 
ចំធពាឹះក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ដែលមនិម្គនការចាបអ់ារមមណ៍ធលើការទទលួស្ថា ល់ែំបូងក្បារចំ់ណូលការក្បារក់្តូ្វបានគណនាធោយអន វត្ត      
អក្តាការក្បារ ់ដែលម្គនក្បសិទធភាពដរត្ក្មូវឥណទានធៅនឹងថ្ងលធែើមរលំស់ថ្នក្ទពយ។ ការគណនាក្បារចំ់ណូលការក្បារម់និក្ត្លបធ់ៅ 
មូលោា នសរ បធទធទាឹះបីហានិភយ័ឥណទានរបស់ក្ទពយម្គនភាពក្បធសើរធ ើងរធ៏ោយ។ 
 
បទបង្ហា ញ 
ចំណូលការក្បារ ់និងចំណាយការក្បារដ់ែលបានរំណត្ធ់ោយធក្បើវធីិស្ថ្សតអក្តាការក្បារដ់ែលម្គនក្បសិទធិភាពក្តូ្វបានបង្ហា ញធក្កាម 
ក្បារចំ់ធណញ ឬខាត្បងធ់ៅរន ងរបាយការណ៍ចំណូលលមអតិ្។ 
 
២.៥.១៥. រថ្ក្ម និងរថ្ក្មធជ្ើងស្ថ 
ចំណូល និងចំណាយធលើរថ្ក្ម និងរថ្ក្មធជ្ើងស្ថដែលម្គនស្ថរៈសំខានចំ់ធពាឹះអក្តាការក្បារក់្បសិទធភាពធលើក្ទពយសរមម ឬបំណ លហិរញ្ញ វត្ា  
ក្តូ្វបានរាបប់ញ្ចូ លរន ងអក្តាការក្បារក់្បសិទធភាព។ 
 
ក្បារចំ់ណូលធសវា និងរថ្ក្មធជ្ើងស្ថធនសងធទៀត្ - រមួទាងំថ្ងលធសវាគណនីក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ថាធសវារមមពារព់ន័ធក្តូ្វបានបំធពញ។ 
 
រិចចសនាជាមួយអត្ិងិជ្នដែលទទួលបានលទធនលជាឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ដែលក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ធៅរន ង របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា  
របស់ធនាគារអាចជាដននរខ្លឹះថ្នវសិ្ថលភាពថ្នCIFRS ៩ និងដននរខ្លឹះថ្នវសិ្ថលភាពថ្នCIFRS ១៥។ ក្បសិនធបើធនឹះជាររណីបនាេ បម់រ 
ធនាគារអន វត្ត CIFRS ៩ ែំបូងធែើមបបំីដបរនិងវាស់ដននរថ្នរិចចសនាដែលសាិត្រន ងវសិ្ថលភាពថ្នCIFRS ៩ និងបនាេ បម់រយរCIFRS ១៥ 
ធលើអវីធសសសល់។ 
 
២.៥.១៦. ចំណូលភាគលាភ 
ចំណូលភាគលាភក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ធៅធពលសិទធិរបស់ធនាគារក្តូ្វទទលួបានការទូទាត្។់ 
 
២.៥.១៧. ឱ្នភាពថ្នក្ទពយសរមមមនិដមនហរិញ្ញ វត្ា  
សមត្ លយធយាងថ្នក្ទពយសរមមរបស់ធនាគារ និងក្ទពយសរមមធនសងធទៀត្ដែលជាក្ទពយសរមមរន ងរិចចសនា និងក្ទពយសរមមពនធពនារក្តូ្វបាន 
ក្តួ្ត្ពិនិត្យ នាកាលបរធិចេទរាយការណ៍នីមយួៗ ធែើមបរំីណត្ថ់ាធត្ើម្គនការបង្ហា ញឱ្នភាពថ្នត្ថ្មល។ ក្បសិនធបើម្គនការចងអ លបង្ហា ញដបបធនឹះ 
ម្គនចំននួ ទឹរក្បារដ់ែលអាចក្បមូលបានមរវញិថ្នក្ទពយសមបត្តិក្តូ្វបានបា៉ា នក់្បម្គណ។ ចំធពាឹះក្ទពយអរបីូដែលម្គនអាយ កាល ធក្បើក្បាស់ 
គាម នរំណត្ ់ឬ ដែលមនិទានម់្គនសក្ម្គបធ់ក្បើក្បាស់ចំននួដែលអាចក្បមូលបានក្តូ្វបានបា៉ា នក់្បម្គណជាធរៀងរាល់ឆ្ន រំន ងធពលដត្មយួ។ 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៣៣ 

 

២.៥.១៧. ឱ្នភាពថ្នក្ទពយសរមមមនិដមនហរិញ្ញ វត្ា  (ត្) 
ការខាត្បងធ់លើឱ្នភាពថ្នត្ថ្មលក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ ក្បសិនធបើសមត្ លយធយាងថ្នក្ទពយសរមម ឬឯរតាបធងកើត្ស្ថចក់្បារ ់(“CGU”) 
ធលើសពីចំននួ ដែលអាចក្បមូលមរវញិបាន។ 
 
ចំននួទឹរក្បារដ់ែលអាចក្បមូលបានមរវញិថ្នក្ទពយសរមមឬ CGU គឺជាត្ថ្មលធំជាងរន ងការធក្បើក្បាស់ធហើយត្ថ្មលសមក្សបរបស់វាក្តូ្វចំណាយ
តិ្ចរន ងការលរ។់ រន ងការវាយត្ថ្មលត្ថ្មលរន ងការធក្បើក្បាស់លំហូរស្ថចក់្បារន់ាធពលអនាគត្ ដែលក្តូ្វបានបា៉ា នក់្បម្គណក្តូ្វបានបញ្ច ឹះត្ថ្មល 
បចច បបននធោយធក្បើអក្តាអបបហារពនធ ដែលឆ្ល ឹះបញ្ញច ំងពីការវាយត្ថ្មលទីនារបចច បបននអំពីត្ថ្មលធពលធវលាថ្នក្បារ ់និងហានិភយ័ជារល់ារធ់លើ 
ក្ទពយសរមមឬ CGU។ 
 
សក្ម្គបធ់គាលបំណងថ្នការធធវើធត្សតធលើឱ្នភាពថ្នត្ថ្មលដែលមនិអាចក្តូ្វបានស្ថរលបងជា លរខណៈប គាលក្តូ្វបានោរជ់ាក្រុមរមួគាន ធៅជា 
ក្រុមតូ្ចបំន ត្ថ្នក្ទពយ ដែលបធងកើត្លំហូរស្ថចក់្បារពី់ការធក្បើក្បាស់បនតដែលភាគធក្ចើនឯររាជ្យពីលំហូរស្ថចក់្បារថ់្នក្ទពយសរមមធនសងធទៀត្ 
ឬCGUs។ 
 
ការខាត្បងធ់លើឱ្នភាពនូវត្ថ្មលក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ធលើចំណញ និងខាត្។ ការខាត្បងធ់លើឱ្នភាពថ្នត្ថ្មល បានទទលួស្ថា ល់ធលើ CGUs 
ក្តូ្វបានចាត្ប់ញ្ចូ លជាែំបូងធែើមបកីាត្ប់នាយចំននួ បាននតល់ជូ្នែល់ CGU និងបនាេ បម់រកាត្ប់នាយចំនួន របស់ក្ទពយសរមមធនសងៗធទៀត្ 
ធៅរន ង CGUs ធលើមូលោា នសម្គម្គក្ត្។ 
 
ការខាត្បងធ់លើឱ្នភាពថ្នត្ថ្មលដែលបានទទលួស្ថា ល់រន ងអំ  ងធពលម នៗ ក្តូ្វបានវាយត្ថ្មលធៅកាលបរធិចេទរបាយការណ៍នីមយួៗសូចនាររ 
ណាមយួដែលបង្ហា ញថាការបាត្ប់ងប់ានងយច ឹះ ឬដលងម្គនធទៀត្។ ការខាត្បងធ់លើឱ្នភាពថ្នត្ថ្មលក្តូ្វបានរត្ក់្តាប្ញ្ញច ស ក្បសិនធបើម្គន 
ការផ្លល ស់បតូរការបា៉ា នស់្ថម នធែើមបរំីណត្ចំ់ននួដែលអាចក្បមូលបានមរវញិ។ ការខាត្បងឱ់្នភាពថ្នត្ថ្មល ក្តូ្វបានរត្ក់្តាប្ញ្ញច សធៅនឹងទំហំ 
ដែលសមត្ លយធយាងរបស់ក្ទពយសរមម មនិធលើសពីសមត្ លយធយាងដែលបានរំណត្ក់ារែររលំស់ ឬរលំស់ក្បសិនធបើមនិម្គនការខាត្បង ់
ធលើឱ្នភាពថ្នត្ថ្មលណាមយួ។ 
 
២.៥.១៨. ពនធធលើក្បារចំ់ណូល 
ការចំណាយពនធធលើក្បារចំ់ណូលរមួម្គនពនធបចច បបនននិងពនធពនារ។ វាក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ធៅរន ងចំធណញ និងខាត្ ធលើរដលងដត្ 
សម្គសធាត្  ដែលក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ធោយផ្លេ ល់ធៅរន ងមូលធន ឬធៅរន ង ចំណូលធនសងធទៀត្។ 
 
ធនាគារបានរំណត្ថ់ាការក្បារ ់និងការពិនយ័ទារទ់ងនឹងពនធធលើក្បារចំ់ណូល រមួទាងំការពាបាលពនធមនិក្បារែក្បជាមនិក្តូ្វ នឹងនិយមនយ័ 
ថ្នពនធធលើក្បារចំ់ណូល ធហើយែូធចនឹះបានរាបប់ញ្ចូ លពរួធគធៅធក្កាម CIAS ៣៧ សំវធិានធន បំណ លយថាភាព និងក្ទពយសរមមយថាភាព 
បានទទលួស្ថា ល់ការចំណាយដែលពារព់ន័ធធៅរន ង 'ការចំណាយធនសងធទៀត្'។ 
 
បនាេ បពី់ការអន មត័្ CIFRSs អាជាា ធរពនធោរ (“GDT”) មនិបានបង្ហា ញពីការផ្លល ស់បតូរមូលោា នពនធសក្ម្គបក់ារគណនាពនធសក្ម្គប ់
នលប៉ាឹះពាល់ពនធថ្នការផ្លល ស់បតូរធៅ CIFRSs ធទ។ ធនាគារបានធធវើការសនមត្ថាការក្គបក់្គងវាយត្ថ្មលក្តូ្វម្គនភាពសមធហត្ នល 
និងក្បុងក្បយត័្នរន ងការវាយត្ថ្មលពនធដែលក្តូ្វបង ់និងពនធពនារ។ ការធក្បើក្បាស់ការសនមត្ខ្ សៗគាន អាចនាឱំ្យម្គននលប៉ាឹះពាល់ជាសម្គភ រៈធៅ 
ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ។ បំណ លពនធច ងធក្កាយនិងពនធពនារបស់ធនាគារក្តូ្វសាិត្ធក្កាមការរំណត្ ់និងរិចចក្ពមធក្ពៀងជាមយួអាជាា ធរ 
ពនធោរ (GDT)។ 
 

(i) ពនធបចច បបនន 
ពនធបចច បបននរមួម្គនពនធដែលក្តូ្វបង ់ឬទទលួបានធលើក្បារចំ់ណូលជាបព់នធសក្ម្គបរ់យៈធពលដែលធក្បើក្បាស់អក្តាពនធដែលក្តូ្វ 
បានអន មត័្ ឬក្តូ្វបានអន មត័្ជាធរម្គនធៅកាលបរធិចេទរបាយការណ៍និងការដរសក្មួលពនធដែលក្តូ្វបងគិ់ត្រន ងកាលបរធិចេទម ន។ 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៣៤ 

 

២.៥.១៨. ពនធធលើក្បារចំ់ណូល 
(ii) ពនធពនារ  

ពនធពនារក្តូ្វបានទទួលស្ថា ល់ចំធពាឹះភាពខ្ សគាន បធណាត ឹះអាសនន រវាងត្ក្មូវការថ្នក្ទពយសរមមនិងបំណ លសក្ម្គបធ់គាលបំណង 
របាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ា  និងចំននួទឹរក្បារដ់ែលក្តូ្វធក្បើសក្ម្គបធ់គាលបំណងពនធ។ 
 
ក្ទពយសរមមពនធពនារក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ចំធពាឹះការបាត្ប់ងព់នធដែលមនិបានធក្បើ និងភាពខ្ សគាន បធណាត ឹះអាសននដែលអាចកាត្ ់
ធចញបានដែលអាចថាក្បារចំ់ធណញជាបព់នធនាធពលអនាគត្អាចធក្បើបានធបើធក្បៀបធធៀបនឹងក្បារចំ់ធណញដែលអាចធក្បើក្បាស់    
បាន។ ពនធពនារក្ទពយសរមមក្តូ្វបានពិនិត្ធ ើងវញិរន ងកាលបរចិេទរាយការណ៍និង បានកាត្ប់នាយរន ងរក្មតិ្ដែលវាអាច 
នឹងមនិអាចទទលួបាននូវអត្ាក្បធយាជ្នព៍នធដែលពារព់ន័ធ។ ការកាត្ប់នាយដបបធនឹះក្តូ្វបានប្ញ្ញច ស ធៅធពលដែលក្បូបាប លីីធត្ថ្ន 
ក្បារចំ់ធណញជាបព់នធនាធពលអនាគត្ម្គនភាពក្បធសើរធ ើង។ ពនធពនារ ក្តូ្វបានរំណត្ត់ាមអក្តាពនធដែលរពឹំងថានឹងក្តូ្វបាន 
អន វត្តចំធពាឹះភាពខ្ សគាន បធណាត ឹះអាសនន ធៅធពលដែលពរួធគផ្លល ស់បតូរ ធោយធក្បើអក្តាពនធដែលបានអន មត័្ ឬក្តូ្វបានអន មត័្ជា 
បនតបនាេ បន់ាកាលបរធិចេទថ្នរបាយការណ៍។ 
 
ការវាស់ដវងពនធពនារឆ្ល ឹះបញ្ញច ំងពីនលវបិារពនធដែលនឹងអន វត្តតាមលរខណៈដែលធនាគាររពឹំងថានាកាលបរធិចេទថ្នរបាយការណ៍ 
ធែើមបកី្បមូលមរវញិ ឬទូទាត្ធ់លើសមត្ លយធយាងរបស់ក្ទពយសរមម និងបំណ ល។ 
 
ពនធពនារថ្នក្ទពយសរមម និងបំណ លថ្នពនធពនារ ក្តូ្វបានទូទាត្ស់ងរន ងររណីត្ក្មូវការជារល់ារម់យួ។ 
 

២.៥.១៩. មូលធនពាណិជ្ជរមម 
មូលធនពាណិជ្ជរមមក្តូ្វបានវាស់ដវងែំបូងតាមត្ថ្មលធែើម (ជាចំននួធលើសថ្នទឹរក្បារទ់ទលួបានពីការទិញលរ ់និងចំនួនទទលួស្ថា ល់របស់ 
ម្គច ស់ហ  នភាគតិ្ច និងអត្ាក្បធយាជ្នដ៍ែលម្គនពីម ន)។ ក្បសិនធបើត្ថ្មលស ទធថ្នក្ទពយសរមមម្គនចំននួធំជាងទឹរក្បារទ់ទលួបានពីការទិញលរ ់
ធនាគារក្តូ្វធធវើការវាស់ដវងស្ថរធ ើងវញិ ថាធត្ើក្ទពយសរមម និងបំណ លទាងំអស់ក្តូ្វបានគណនាធោយភាពក្តឹ្មក្តូ្វ និងវធិានថ្នការគណនា 
ត្ថ្មលដែលទទលួស្ថា ល់។ ក្បសិនធបើការធនេៀងផ្លេ ល់ធ ើងវញិ ធៅដត្នតល់លទធនលថា ត្ថ្មលស ទធថ្នក្ទពយសរមមធំជាងទឹរក្បារ ់ទទលួបានពី 
ការធនេរ នលចំធណញក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់រន ងរបាយការណ៍ចំធណញ ឬខាត្។ 
 
បនាេ បពី់ការទទលួស្ថា ល់ែំបូង មូលធនពាណិជ្ជរមមក្តូ្វបានវាស់ដវងឱ្នភាព។ សក្ម្គបធ់គាលបំណងរន ងការគណនាឱ្នភាព ពីថ្ងៃដែលរមួ 
បញ្ចូ លគាន  មូលធនពាណិជ្ជរមមដែលធរើត្ធ ើងធៅធពលរមួបញ្ចូ លគាន ថ្នធនាគារ ក្តូ្វបានដចរធៅែល់ ឯរតាបធងកើត្ស្ថចក់្បារដ់ែលនឹង 
រពឹំងថាម្គនអត្ាក្បធយាជ្នធ៍រើត្ធ ើងពីការរមួបញ្ចូ លគាន  ធោយមនិគិត្ពីក្ទពយសរមម ឬបំណ លរបស់ភាគីដែលក្តូ្វបានទិញ។ 
 
ធៅធពលមូលធនពាណិជ្ជរមមក្តូ្វបានដចរធៅឯរតាបធងកើត្ស្ថចក់្បារធ់ហើយដននរមយួអងាភាពធនឹះក្តូ្វបានលរធ់ចញ មូលធនពាណិជ្ជរមម 
ក្តូ្វបានោរប់ញ្ចូ លធៅរន ងសមត្ លយធយាងធៅធពលគណនានលចំធណញ ឬខាត្រន ងធពលលរ។់ មូលធនពាណិជ្ជរមមដែលបានលរធ់ចញ 
រន ងររណី ធនឹះ ក្តូ្វបានគណនាតាមត្ថ្មលសម្គម្គក្ត្ថ្នឯរតាបធងកើត្ស្ថចក់្បារ ់។ 
 
២.៥.២០. បំណ លយថាធហត្  
រន ងររណីដែលមនិម្គនលទធភាពដែលថាលំហូរថ្នអត្ាក្បធយាជ្នដ៍ននរធសែារិចចនឹងក្តូ្វបានទាមទារ ឬចំននួទឹរក្បារដ់ែលមនិអាចបា៉ា នស់្ថម នបាន 
ធនាឹះកាត្ពវរិចចមនិក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ ធៅរន ងរបាយការណ៍ថ្នស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ា  និងក្តូ្វបានបង្ហា ញថាជាបំណ លដែលម្គនទំនលួខ្ សក្តូ្វ 
ធលើរដលងដត្ក្បូបាប លីីធត្ថ្នលំហូរអត្ាក្បធយាជ្នដ៍ននរធសែារិចចគឺធៅឆ្ៃ យ។ កាត្ពវរិចចដែលអាចម្គនដែលអត្ាិភាពនឹងក្តូ្វបានបញ្ញជ រធ់ោយការ 
ធរើត្ធ ើង ឬការមនិធរើត្ធ ើងថ្នក្ពឹត្តិការណ៍នាធពលអនាគត្មយួ ឬធក្ចើន រក៏្តូ្វបានបង្ហា ញថាជាបំណ លជាបល់ាបន់ងដែរែរាបណាក្បូបាប លីីធត្ 
ថ្នលំហូរធចញថ្នអត្ាក្បធយាជ្នដ៍ននរធសែារិចចធៅឆ្ៃ យ។ 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៣៥ 

 

២.៥.២១. ក្ទពយសរមមយថាធហត្  
រន ងររណីដែលមនិម្គនលទធភាពលំហូរចូលថ្នអត្ាក្បធយាជ្នដ៍ននរធសែារិចច ឬចំនួនទឹរក្បារម់និអាចក្តូ្វបានបា៉ា នក់្បម្គណបានធទ ធហើយ 
ក្ទពយសមបត្តិមនិក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ធៅរន ងរបាយការណ៍ថ្នស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ា  និងក្តូ្វបានបង្ហា ញជាក្ទពយសមបត្តិបនតធលើរដលងដត្ 
ក្បូបាប លីីធត្ថ្នលំហូរចូលអត្ាក្បធយាជ្នដ៍ននរធសែារិចចគឺធៅឆ្ៃ យ។ កាត្ពវរិចចដែលអាចធរើត្ម្គន ដែលធរើត្ម្គនអាចក្តូ្វបានបញ្ញជ រពី់ការ 
ធរើត្ធ ើង ឬមនិធរើត្ធ ើងនូវក្ពឹត្តិការណ៍មយួ ឬធក្ចើន ក្តូ្វបានបង្ហា ញនងដែររន ងនាមជាក្ទពយសរមមយថាភាពធលើរដលងដត្ លំហូរចូលដែល 
អត្ាក្បធយាជ្នដ៍ននរធសែារិចចដែលអាចធរើត្ម្គន។ 
 
២.៥.២២. ការបងាត្ត់្ធួលខ្ 
ត្ធួលខ្ធៅរន ងរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ា ក្តូ្វបានបងាត្ឱ់្យកាល យជាត្ធួលខ្គត្ ់ដែលម្គនត្ថ្មលក្បហារក់្បដហលបំន ត្ធៅនឹងត្ធួលខ្ទឹរក្បារ ់
ែ លាល រអាធមររិ និងដខ្មរធរៀល ក្តូ្វបានបងាត្ឱ់្យធៅជិ្ត្ខ្េងព់ានធ់រៀល ដែលជិ្ត្បំន ត្។ 
 
២.៥.២៣. ក្ពឹត្តកិារណ៍បនាេ បពី់កាលបរធិចេទថ្នរបាយការណ៍ 
ធនាគាររំណត្យ់រក្ពឹត្តិការណ៍បនាេ បពី់ការយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចបន់ាកាលបរធិចេទថ្នរបាយការណ៍នីមយួៗ ទាងំអំធណាយនល និងមនិ 
អំធណាយនលដែលបានធរើត្ធ ើងរវាងច ងការយិបរធិចេទថ្នរបាយការណ៍ និងកាលបរធិចេទដែលរបាយការណ៍ក្តូ្វបានអន មត័្ឱ្យធចញនាយ។ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា របស់ធនាគារ មនិក្តូ្វបានដរត្ក្មូវធែើមបឆី្ល ឹះបញ្ញច ងំអំពីក្ពឹត្តិការណ៍ទាងំធនាឹះដែលនដល់នូវភសត តាងរន ងការបញ្ញជ រថ់ា 
បានធរើត្ធ ើងនាច ងការយិបរធិចេទថ្នរបាយការណ៍។ ក្ពឹត្តិការណ៍មនិម្គនការដរត្ក្មូវ បនាេ បពី់ច ងការយិបរធិចេទថ្នរបាយការណ៍ ដែលក្តូ្វ 
បានបង្ហា ញធៅរន ងរំណត្ស់ម្គា ល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា នានាធៅធពលដែលវាម្គនភាពជាស្ថរវនត។ 
 
២.៦. ការវនិិចេយ័ និងការបា៉ា នស់្ថម នគណធនយយសំខាន់ៗ  
ការធរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ធោយអន ធលាមតាម CIFRSs ត្ក្មូវឱ្យធនាគារធធវើការបា៉ា នស់្ថម ន និងការសនមត្ដែលប៉ាឹះពាល់ែល់បរមិ្គណថ្ន 
ធនធាន បំណ ល ចំណូល និងចំណាយដែលបានរាយការណ៍ និងការលាត្ក្ត្ោងធនធានដែលជាបទ់ារទ់ង និងបំណ លយថាភាព។ 
ក្ពឹត្តិការណ៍នាធពលអនាគត្អាចនឹងធរើត្ធ ើងដែលអាចបណាត លឱ្យការសនមត្ ដែលក្តូ្វបានធក្បើរន ងការបា៉ា នស់្ថម នធែើមបឱី្យម្គនការផ្លល ស់បតូរ។ 
នលប៉ាឹះពាល់ ថ្នការផ្លល ស់បតូរណាមយួធៅរន ងការបា៉ា នស់្ថម នក្តូ្វបានឆ្ល ឹះបញ្ញច ំងធៅរន ងរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ា ធៅធពលដែលពរួធគអាចរំណត្ ់
បានសមរមយ។ 
 
២.៦.១. ការវនិិចេយ័  
ខាងធក្កាមធនឹះគឺជាការវនិិចេយ័សំខាន់ៗ  និងការសនមត្សំខាន់ៗ ដែលម្គនហានិភយ័យា៉ា ងសំខានថ់្នការដរសក្មួលជាស្ថរវនតធៅនឹងចំននួ 
ទឹរក្បារ ់ដែលបានត្មកល់ក្ទពយសមបត្តិ និងបំណ លរន ងឆ្ន ហំិរញ្ញ វត្ា បនាេ ប៖់ 
 
(រ). ចំណាត្ថ់ាន រក់្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  
ធនាគារចាត្ថ់ាន រក់្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា របស់ខ្លួនអាក្ស័យធលើគំរូអាជី្វរមមសក្ម្គបក់្គបក់្គងក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ទាងំធនាឹះ និងថាធត្ើលរខខ្ណឌ  
រិចចសនាថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា គឺ SPPI ធលើចំននួទឹរក្បារធ់ែើមដែលធៅសល់។ ធនាគារធធវើការវាយត្ថ្មលគំរូអាជី្វរមមធោយដនអរធលើរតាត  
ដែលអាចសធងកត្បានែូចជា៖ 
 

• ការអន វត្តនគំ៍រូអាជី្វរមម និងក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ដែលម្គនធៅរន ងគំរូអាជី្វរមមធនាឹះក្តូ្វបានវាយត្ថ្មល និងរាយការណ៍ធៅប គាលិរ 
ក្គបក់្គងសំខានរ់បស់ធនាគារ 

• ហានិភយ័ដែលជ្ឹះឥទធិពលែល់ែំធណើ រការអាជី្វរមម (និងក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ដែលម្គនធៅរន ងគំរូអាជី្វរមមធនាឹះ) និងជាពិធសសវធីិ 
ដែលហានិភយ័ក្តូ្វបានក្គបក់្គង។ 

• សំណងែល់អងាភាពអាជី្វរមមមនិថាដនអរធលើត្ថ្មលសមក្សបថ្នក្ទពយដែលបានក្គបក់្គង ឬលំហូរស្ថចក់្បារត់ាមរិចចសនាដែលបាន 
ក្បមូល និង 

• ភាពញឹរញាបរ់ពឹំងទ រ ត្ថ្មលនិងធពលធវលាថ្នការលរ។់ 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៣៦ 

 

២.៦.១. ការវនិិចេយ័ (ត្) 
(រ). ចំណាត្ថ់ាន រក់្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  (ត្) 
រន ងការអន វត្តធត្សត SPPI ធនាគារអន វត្តការវនិិចេយ័ និងពិចារណាធលើរតាត ពារព់ន័ធែូចជារូបិយប័ណណ ដែលក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ក្តូ្វបាន 
រំណត្រ់យៈធពល ដែលអក្តាការក្បារ់ក្តូ្វបានរំណត្ក់្ពឹត្តិការណ៍បនតដែលអាចផ្លល ស់បតូរចំននួ និងធពលធវលាថ្នលំហូរស្ថចក់្បារអ់ាន ភាព 
លរខណៈពិធសសលរខខ្ណឌ ថ្នការបងក់្បារជ់ាម ន និងការពនារធពលនិងលរខណៈពិធសសធនសងធទៀត្ដែលអាចដរដក្បការពិចារណាសក្ម្គប ់
ត្ថ្មលស្ថចក់្បារត់ាមធពលធវលា។ 
 
(ខ្). ត្ថ្មលសមក្សបថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា  
ធៅធពលដែលត្ថ្មលសមក្សបរបស់ក្ទពយសរមម និងបំណ លហិរញ្ញ វត្ា ក្តូ្វបានរត្ក់្តាធៅរន ងធសចរតីដងលងការណ៍សតីពីស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ា  ឬបាន 
បង្ហា ញធៅរន ងរំណត្ក់្តាធៅរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា មិនអាចទទួលបានពីទីនារសរមមធទ ទាំងធនឹះក្តូ្វបានរំណត្់ធោយធក្បើបធចចរធទស 
វាយត្ថ្មលត្ថ្មលថ្នេរន ងធោយធក្បើគំរូវាយត្ថ្មលទីនារដែលក្តូ្វបានទទលួយរជាទូធៅ។ ធាត្ ចូលថ្នម៉ាូដែលទាំងធនឹះ ក្តូ្វបានយរធចញពីទីនារ 
ដែលអាចអធងកត្បានធៅធពលដែលអាចធធវើធៅបានប៉ា ដនតធៅធពលដែលមនិអាចធធវើធៅបាន រក្មតិ្ថ្នការវនិិចេយ័ក្តូ្វបានទាមទាររន ង 
ការបធងកើត្ត្ថ្មលសមក្សប។ 
 
(គ). ភតិ្សនា 
ការវាយយថ្មលថាធត្ើរិចចក្ពមធក្ពៀងរមួម្គនភតិ្សនាជ្លួ គឺដនអរធលើសម្គសធាត្ របស់វា រិចចក្ពមធក្ពៀងគឺជា ឬរមួម្គនភតិ្សនាជ្លួធៅធពល 
បំធពញតាមរិចចក្ពមធក្ពៀងដែលដនអរធលើក្ទពយសរមមជារល់ារ ់ឬក្ទពយសរមម និងរិចចក្ពមធក្ពៀងដែលបង្ហា ញពីសិទធិធក្បើក្បាស់ធលើក្ទពយសរមម។ 
 
រន ងវាយត្ថ្មលថាធត្ើភតិ្សនាជ្លួម្គនត្ថ្មលទាប គណៈក្គបក់្គងរំណត្ស់ម្គសធាត្ ធសែារិចចរបស់ក្ទពយសរមមរមួ។ 
 
២.៦.២. ការបា៉ា នស់្ថម ន 
រ. ការខាត្បងឥ់ណទានធលើក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា   
ការគណនា ECL របស់ធនាគា រគឺជាលទធនលថ្នគំរូសម គស្ថម ញជាមយួនឹងការសនមត្មូលោា នទារទ់ងនឹងជ្ធក្មើសថ្នធាត្ ចូលអធងរ និងភាព 
អាក្ស័យគាន ធៅវញិធៅមរ។ ធាត្ នសថំ្នគំរូ ECL ដែលក្តូ្វបានធគពិចារណាការវនិិចេយ័គណធនយយនិងការបា៉ា នស់្ថម នរមួម្គន៖ 
 

• ការដបងដចរនលបក័្ត្ដែលគំរូឬវធីិស្ថ្សត ECL ក្តូ្វបានធក្បើ 
• លរខណៈវនិិចេយ័សក្ម្គបក់ារវាយត្ថ្មលក្បសិនធបើម្គន SICR ធហើយសំវធិានធនសក្ម្គបក់្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា បំណ លគរួដត្ក្តូ្វបាន 

វាស់ដវងធលើមូលោា ន ECL មយួអាយ កាលនិងការវាយត្ថ្មលគ ណភាព 
• ការដបងដចរក្ទពយសរមមបំណ ល ធៅធពល ECL ក្តូ្វបានវាយត្ថ្មលជាសមូហភាព និងមូលោា នប គាលសក្ម្គបអ់តិ្ងិជ្នសំខាន់ៗ ែូច 

បានរំណត្ធ់ោយគណៈក្គបក់្គងរបស់ធនាគារ 
• ការអភវិឌឍគំរូ ECL រមួទាងំរូបមនតធនសងៗគាន និងជ្ធក្មើសថ្នធាត្ ចូល 
• ការរំណត្ស់ម្គគមរវាងធសណារយី៉ាូម្គ៉ា ក្រូធសែារិចច និងធាត្ ចូលធសែារិចចនិងនលប៉ាឹះពាល់ធលើ PD EADs និង LGDs  
• ការធក្ជ្ើសធរ ើសធសណារយី៉ាូម្គ៉ា ក្រូធសែារិចចធឆ្ព ឹះធៅម ខ្ និងការបា៉ា នស់្ថម នអំពីក្បូបាប លីីធត្របស់វាធែើមបទីាញយរធាត្ ចូលធសែារិចច 

ធៅរន ងគំរូ ECL 
 
វរី សរូរ ៉ាណូា និងនលប៉ាឹះពាល់ធលើ ECL 
ECL ក្តូ្វបានបធងកើត្ធ ើងធោយដនអរធលើរក្មតិ្បា៉ា នស់្ថម នធលើលរខខ្ណឌ ធសែារិចចនាកាលបរធិចេទថ្នរបាយការណ៍។ ការររីរាលោលថ្នវរី ស 
រូរ ៉ាូណា (“រូវែី-១៩”) ម្គនររីរាលោលពាសធពញក្បធទសចិន ក្បធទសរមព ជា និងក្បធទសែថ្ទធទៀត្ ដែលបងករឱ្យម្គនការរខំានែល់ 
សរមមភាពអាជី្វរមម និងធសែារិចច។ 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៣៧ 

 

២.៦.២. ការបា៉ា នស់្ថម ន (ត្) 
រ. ការខាត្បងឥ់ណទានធលើក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  (ត្) 
វរី សរូរ ៉ាណូា និងនលប៉ាឹះពាល់ធលើ ECL (ត្) 
នលប៉ាឹះពាល់ធលើនលិត្នលរន ងក្សុរសរ ប និងសូចនាររសំខានធ់នសងៗនឹងក្តូ្វបានពិចារណាធៅធពលធធវើការរំណត្ពី់សភាពធៃនធ់ៃរ និងភាព 
ក្សធែៀងគាន ពីស្ថា នភាពធាល រច់ ឹះដែលបានធក្បើក្បាស់រន ងការបា៉ា នស់្ថម ន ECL។ ការគណនា ECL រន ងបរយិាកាសបចច បបននដែលជារមមវត្ា ថ្នការ 
បា៉ា នស់្ថម នមនិចាស់លាស់។ គណៈក្គបក់្គង ធធវើការបា៉ា នស់្ថម នដែលក្តឹ្មក្តូ្វបំន ត្ធលើលទធនលដែលអាចធរើត្ម្គនពីជ្មៃរូឺវែី-១៩ ធទាឹះបីជា 
យា៉ា ងណាការបា៉ា នស់្ថម នធនឹះអាចនឹងផ្លល ស់បដូរជាស្ថរវនតធៅធពលដែលក្ពឹត្តិការណ៍មនិក្តូ្វបានលាត្ក្ត្ោង។ រន ងក្ពឹត្តិការណ៍ធនឹះ នលប៉ាឹះពាល់ 
ម្គនសភាពធៃនធ់ៃរជាង ឬអូសបនាល យជាងការរពឹំងទ រ វានឹងប៉ាឹះពាល់ធៅធលើ ECL ថ្នស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ា  និងលទធនលហិរញ្ញ វត្ា របស់ធនាគារ។ 
 
ខ្. ការទទលួស្ថា ល់ពនធពនារធលើ ក្ទពយសរមម  
ពនធពនារធលើក្ទពយសរមម ក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ចំធពាឹះរាល់ការខាត្បងព់នធដែលមនិបានធក្បើក្បាស់ និងភាពខ្ សគាន បធណាត ឹះអាសននរន ងទំហំដែល 
អាចនឹងទទលួបានក្បារចំ់ណញជាបព់នធនាធពលអនាគត្ធបើធធៀបនឹងការខាត្បងដ់ែលអាចដបងដចរបាន។ ការវនិិចេយ័ការក្គបក់្គងម្គន 
ស្ថរៈសំខានក់្តូ្វបានរំណត្ ់ធែើមបរំីណត្ចំ់ននួថ្នពនធពនារជាក្ទពយសរមមដែលអាចក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ធោយដនអរធលើធពលធវលា និង 
រក្មតិ្ថ្នក្បារចំ់ណូលជាបព់នធនាធពលអនាគត្រមួជាមយួនឹងយ ទធស្ថ្សតដននការពនធនាធពលអនាគត្។ 
 
គ. ចំណាយពនធពនារធលើ ក្ទពយសរមម 
ក្បពន័ធពនធោរធៅក្ពឹះរាជាណាចក្ររមព ជា ម្គនសភាពងមីធហើយក្តូ្វបានដបងដចរជាធក្ចើនក្បធភទ និងបទបបញ្ញត្តិម្គនការផ្លល ស់បតូរញឹរញាប ់
ដែលជាធមមតាព ំម្គនភាពចាស់លាស់ ម្គនភាពនេ យគាន  និងពឹងដនអរថ្នការបរក្ស្ថយ។ ជាញឹរញាប ់ការបរក្ស្ថយខ្ សគាន ៗជាធក្ចើនធៅ 
ធរើត្ម្គនធនាឹះធ ើងរន ងចំធណាមអាជាា ធរពនធោរ និងយ តាា ធិការ។ ពនធោរ គឺជារមមវត្ា ថ្នការពិនិត្យធ ើងវញិ និងការសធងកត្ធោយភាន រង់្ហរ 
ពនធោរធនសងៗជាធក្ចើន ដែលម្គនសមត្ារិចចរន ងការផ្លរពិនយ័ធៃនធ់ៃរ និងពិនយ័ធលើការក្បារ។់ 
 
រតាត ទាងំធនឹះធហើយដែលអាចធធវើឱ្យម្គនហានិភយ័ពនធោរធៅរន ង ក្ពឹះរាជាណាចក្ររមព ជាខាល ងំជាងក្បធទសែថ្ទធទៀត្។ គណៈក្គបក់្គង 
ម្គនការធជ្ឿជារថ់ា ខ្លួនបានធធវើសំវធិានធនបំណ លពនធក្គបក់្គានធ់ោយដនអរធលើការបរក្ស្ថយបទបបញ្ញត្តិពនធរបស់ខ្លួន។ ធទាឹះបីយា៉ា ងធនឹះរដី 
លទធនលពនធច ងធក្កាយថ្នបញ្ញា ទាងំធនឹះ គឺខ្ សគាន ពីសមត្ លយដែលបានរត្ក់្តាែំបូង ភាពខ្ សគាន ទាងំធនឹះនឹងប៉ាឹះពាល់ែល់សមត្ លយពនធ 
ដែលបានរត្ក់្តារន ងកាលបរធិចេទដែលការរំណត្ក់្តូ្វបានធធវើធ ើង។ 
 
 . ឱ្នភាពថ្នត្ថ្មលថ្នក្ទពយសរមមមិនដមនហិរញ្ញ វត្ា  
ឱ្នភាពថ្នត្ថ្មល ធរើត្ម្គនធៅធពលដែលត្ថ្មលពិត្គណធនយយរបស់ក្ទពយសរមមមយួ ឬឯរតាបធងកើត្ស្ថចក់្បារម់្គនចំននួធលើសពីត្ថ្មលដែល 
ទទលួបានដែលវាជាត្ថ្មលខ្ពស់ជាងរវាងត្ថ្មលទីនារ ែរធចញចំណាយធែើមបលីរ ់និងត្ថ្មលដែលក្តូ្វធក្បើក្បាស់។ ការគណនា ត្ថ្មលទីនារែរ 
ចំណាយធែើមបលីរ ់គឺដនអរតាមទិនននយ័ ដែលម្គនពីការធែញថ្ងលលររ់ន ងក្បតិ្បត្តិការធបើរចំហរថ្នក្បធភទក្ទពយសរមមក្សធែៀងៗគាន  ឬតាមត្ថ្មល 
ទីនារ ដែលអាចអធងកត្បាន ធោយែរធចញចំណាយធរើនធ ើងថ្នការលរក់្ទពយសរមមធនាឹះ។ ការគណនាត្ថ្មលធក្បើក្បាស់គឺ ធយាងតាមវធីិធធវើ 
អបបហារលំហូរស្ថចក់្បារ។់ ធនាគារធធវើការបា៉ា នស់្ថម នត្ថ្មលឱ្នភាពថ្នត្ថ្មលធលើក្ទពយសរមមរាល់ធពល ដែលម្គនក្ពឹត្តិការណ៏ ឬបដក្មបក្មួល 
ស្ថា នភាពគូសបញ្ញជ រថ់ា ត្ថ្មលពិត្គណធនយយថ្នក្ទពយសរមមមយួមនិអាចធក្ស្ថចក្សងវ់ញិបាន។ រតាត ដែលធនាគារក្តូ្វពិចារណាយា៉ា ងលអិត្លអន ់
ធលើអវីដែល អាចជាគនលឹឹះរន ងការពិនិត្យធលើឱ្នភាពថ្នត្ថ្មលរមួម្គនែូចខាងធក្កាម៖ 
 

• ការបំធពញម ខ្ង្ហរមនិបានលអជាស្ថរវនត ដែលទារទិ់ននឹងលទធនលក្បតិ្បត្តិការដែលរពឹំងទ រជាក្បវត្តិស្ថ្សដ ឬលទធនលក្បតិ្បត្តិការ 
ជាគធក្ម្គងនាធពលអនាគត្ 

• បដក្មបក្មួលជាស្ថរវនត រន ងការធក្បើក្បាស់ក្ទពយសរមមដែលបានទិញ ឬ រន ងយ ទធស្ថ្សតសក្ម្គបម់ ខ្ជំ្នញួទាងំមូល និង 
• ឧសាហរមមអវជិ្ជម្គនជាស្ថរវនត ឬនិនាន ការធសែារិចច។ 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៣៨ 

 

២.៦.២. ការបា៉ា នស់្ថម ន (ត្) 
ង. ការបា៉ា នស់្ថម នអាយ កាលថ្នការធក្បើក្បាស់ក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាខ រ និងសូហវដវ 
ធនាគារធធវើការបា៉ា នស់្ថម នអាយ កាលថ្នការធក្បើក្បាស់ក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាខ រ និងចំណាយ រមមវធីិរ ំពយូទរ័របស់ខ្លួន។ ការបា៉ា នស់្ថម នធនឹះ 
ក្តូ្វបានក្តួ្ត្ពិនិត្យជាធរឿយៗ ធែើមបបីញ្ញជ រថ់ារយៈធពលថ្នការធធវើរលំស់ធលើក្ទពយសរមរូបី និងរលំស់ធលើក្ទពយសរមមអរូបី បានសមក្សបធៅនឹង 
លំអានថ្នការរពឹំងទ រថ្នអត្ាក្បធយាជ្នធ៍សែារិចចពីក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាខ រ និងចំណាយសូហវដវ។ 
 
ច. អត្ាក្បធយាជ្នធ៍ពលចូលនិវត្តន ៍
ត្ថ្មលបចច បបននថ្នកាត្ពវរិចចអត្ាក្បធយាជ្នធ៍ពលចូលនិវត្តនដ៍នអរធលើត្រួធលខ្ធលើវស័ិយដែលបានរំណត្ធ់ោយគណៈក្គបក់្គង ធោយធក្បើក្បាស់ 
ការសនមត្ធលើអក្តារំធណើ នក្បារធ់បៀវត្ស អក្តានលរបរ និងអក្តាមរណៈ។ ការសនមត្ដែលបានធក្បើក្បាស់រន ងការរំណត្ថ់្ងលធែើមស ទធថ្ន 
អត្ាក្បធយាជ្នធ៍ពលចូលនិវត្តនរ៍មួបញ្ចូ លទាងំអក្តាអបបហារ។ ការដក្បក្បួលរន ងការសនមត្ទាងំធនឹះនឹងធធវើឱ្យប៉ាឹះពាល់ធលើត្ថ្មល 
កាត្ពវរិចចអត្ាក្បធយាជ្នធ៍ពលចូលនិវត្តន។៍ 
 
ឆ្. ការបា៉ា នស់្ថម នធលើការធរើនធ ើងថ្នអក្តាក្បាររ់មចី (“IBR”) សក្ម្គបបំ់ណ លភតិ្សនា 
ធនាគារ មនិអាចរំណត្ប់ាននូវអក្តាការក្បារដ់ែលម្គនធៅរន ងភតិ្សនាធ ើយ ែូធចនឹះធហើយក្រុមហ  នធនឹះធក្បើក្បាស់ IBR ធែើមបវីាស់ដវង 
បំណ លដែលអាចជ្លួបាន។ IBR សក្ម្គបបំ់ណ លភតិ្សនា គឺជាអក្តាការក្បារដ់ែលក្រុមក្តូ្វបង ់ធែើមបខី្ចីរន ងរយៈធពលក្សធែៀងគាន ធហើយ 
ធោយម្គនស វត្ាិភាពក្បហារក់្បដហលមូលនិធិចាបំាច ់ធែើមបទីទលួបានក្ទពយសរមមដែលម្គនត្ថ្មលធសមើនឹងក្ទពយសរមម ROU ធៅរន ងបរសិ្ថា ន 
ធសែារិចចក្សធែៀងគាន  ។ ធនាគារ បា៉ា នក់្បម្គណ IBR សក្ម្គបបំ់ណ លភតិ្សនាធោយធក្បើធាត្ ចូលដែលអាចអធងកត្បាន (ធោយធយាង 
ធៅធលើអក្តាគាម នហានិភយ័ទូធៅ) ដែលក្តូ្វបានដរត្ក្មូវធែើមបពិីចារណាធលើហានិភយ័ឥណទានរបស់អងាភាព (ឧទាហរណ៍ ការនសពវនាយ 
ឥណទាន)។ 
 
២.៧. ការអន វត្តធៅធលើសតងោ់រគណធនយយងមី និងសតងោ់រគណធនយយដែលបានដរដក្ប 
២.៧.១. សតងោ់រ ការធធវើវធិស្ថធនរមម និងការបរក្ស្ថយធៅធលើសតងោ់រដែលបានអន វត្តធោយធនាគារ 
នាធែើមការយិបរធិចេទថ្នឆ្ន ហំិរញ្ញ វត្ា ែំបូង ធនាគារបានអន វត្តធៅធលើការធធវើវធិស្ថធនរមមងមីធៅធលើ CIFRS ដែលម្គនភាបចាបំាចស់ក្ម្គប ់
ធែើមការយិបរធិចេទថ្នឆ្ន ហំិរញ្ញ វត្ា ធៅ ឬបនាេ បពី់ថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២១។ 
 
គណៈក្គបក់្គងបានវាយត្ថ្មលថាការអន វត្តខាងធក្កាមថ្នការធធវើវធិស្ថធនរមមធៅធលើ សតងោ់រ CIFRS មនិម្គននលប៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវនតធៅធលើ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា របស់ធនាគារធ ើយ។ 
 

• សមបទានជ្លួដែលពារព់ន័ធជំ្ងឺ រូវែី-១៩ ធលើសពីថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ (វធិស្ថធនរមម CIFRS ១៦ ភតិ្សនាជ្លួ) 
• រំដណទក្មងអ់ក្តាការក្បារ ់- រក្មតិ្ ២ (វធិស្ថធនរមមធលើ CIFRS ៩៖ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា  CAS ៣៩៖ ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា  

CIFRS ៧៖ ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា  CIFRS ៤៖រិចចសនាធានារា៉ា បរ់ង និង CIFRS១៦)។ 
 

២.៧.២. សតងោ់រ ការធធវើវធិស្ថធនរមម និងការបរក្ស្ថយធៅធលើសតងោ់រដែលម្គនក្ស្ថបដ់ែលមនិទានម់្គនក្បសិទធភាពធៅធ ើយ និងទាន ់
បានអន វត្តជាម នធោយធនាគារ 

សតងោ់រ និងការបរក្ស្ថយថ្មី និងបានកកករបដែលបានធចញនាយ ប៉ា ដនតមនិទានម់្គនក្បសិទធភាព រហូត្ែល់កាលបរធិចេទថ្នការធចញនាយនូវ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា របស់ធនាគារក្តូ្វបានបង្ហា ញែូចខាងធក្កាម។ ធនាគារម្គនបំណងរន ងការអន វត្តសតងោ់រទាងំធនឹះ ក្បសិនធបើអាចអន វត្ត 
បានធៅធពលដែលសតងោ់រទាងំធនាឹះម្គនក្បសិទធភាព។ 
 
សតងដ់ារ និងការកកករបយសេងៗកែលមនិទានម់ានរបសិទ្ធភាព និងមនិររូវបានអនញវរតជាមញនយដា ធនាគាររមួមាន៖ 

• CIFRS ១៧ រិចចសនាធានារា៉ា បរ់ង 
• ការហាមឃ្ត្ធ់លើការកាត្រ់ងចំណូលពីសម្គសធាត្ ដែលធរើត្ធចញពីក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាខ រ (វធិស្ថធនរមមធលើ CIAS ១៦) 
• ចំណាយររន ងការរមួបញ្ចូ លរន ងការវាយត្ថ្មលរិចចសនាដែលម្គនថ្ងលធែើមខ្ពស់ (វធិស្ថធនរមមធលើ CIAS ៣៧) 
• ការធធវើចំណាត្ថ់ាន របំ់ណ ល (វធិស្ថធនរមមធលើ CIAS ១) 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៣៩ 

 

២.៧. ការអន វត្តធៅធលើសតងោ់រគណធនយយងមី និងសតងោ់រគណធនយយដែលបានដរដក្ប (ត្) 
២.៧.២. សតងោ់រ ការធធវើវធិស្ថធនរមម និងការបរក្ស្ថយធៅធលើសតងោ់រដែលម្គនក្ស្ថបដ់ែលមនិទានម់្គនក្បសិទធភាពធៅធ ើយ និងទាន ់

បានអន វត្តជាម នធោយធនាគារ (ត្) 
• ឯរស្ថរធយាងធៅធលើក្របខ្ណ័ឌ ទសសនទាន (វធិស្ថធនរមមថ្ន CIFRS ៣) 
• ការដរត្ក្មូវក្បចាឆំ្ន ធំៅធលើសតងោ់រ CIFRSs ២០១៨–២០២០ 
• ពនធពនារទារទ់ងនឹងក្ទពយសរមម និងបំណ លដែលធរើត្ធ ើងពីក្បតិ្បត្តិការដត្មយួក្បធភទ (វធិស្ថធនរមមធៅធលើ CIAS ១២) 

 
គណៈក្គបក់្គងមនិបានរពឹំងទ រថាការអន វត្តធលើសតងោ់រគណធនយយ និងការធធវើវធិស្ថធនរមមខាងធលើនឹងមនិម្គននលប៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវនត 
ធៅធលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ា របស់ធនាគាររន ងកាលបរធិចេទនាធពលអនាគត្ធនាឹះធទ។ 
 
៣. ស្ថច់ក្បារ់រនងុថ្ែ 
ស្ថចក់្បាររ់ន ងថ្ែរមួម្គនក្បធភទរូបិយបណ័ណ ែូចខាងធក្កាម៖ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     

ែ លាល រអាធមររិ ៨៦.០៧៨.៥៧៣  ៣៥០.៦៨៤.១០៦  ៧៣.១២០.២៧២ ២៩៥.៧៧១.៥០០ 
ដខ្មរធរៀល ៥០.៧៤១.៧៤១ ២០៦.៧២១.៨៥៣  ៣៦.៩១៤.៦២៣ ១៤៩.៣១៩.៦៥០ 
ថ្ងបាត្ ២.០៧៩.០០៤  ៨.៤៦៩.៨៦២  ២.២៩៧.៨៤៩ ៩.២៩៤.៧៩៩ 
អឺរ ៉ា ូ ២៣.៩៩៥  ៩៧.៧៥៦  ១២.៣១៨ ៤៩.៨២៦ 
ធផ្លន អងធ់គលស ១៦.៤៥៤  ៦៧.០៣៤  ១៣.៥១២  ៥៤.៦៥៦  
ែ លាល រអូ្ស្ថត លី ១៨.២៥៨  ៧៤.៣៨៣  ៦.០៦៦ ២៤.៥៣៧ 
ធយ៉ាន ជ្ប៉ា ន  ៧៤.៧៥៤  ៣០៤.៥៤៨  ៧២.៧៥៤  ២៩៤.២៩០  
យន័ ចិន ១១.៩៥៦  ៤៨.៧០៩  ១១.៥៦៤  ៤៦.៧៧៦  
ែ លាល រសិងាប រ ី ៧២៨  ២.៩៦៥  ៧៣៦ ២.៩៧៨ 
 ១៣៩.០៤៥.៤៦៣   ៥៦៦.៤៧១.២១៦  ១១២.៤៤៩.៦៩៤ ៤៥៤.៨៥៩.០១២ 
 
សក្ម្គបធ់គាលបំណងរន ងការធរៀបចំរបាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បារ ់ស្ថចក់្បារ ់និងស្ថចក់្បារស់មមូលរមួម្គន៖ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
ស្ថចក់្បាររ់ន ងថ្ែ ១៣៩.០៤៥.៤៦៣ ៥៦៦.៤៧១.២១៦ ១១២.៤៤៩.៦៩៤  ៤៥៤.៨៥៩.០១២  
គណនីចរនតជាមយួធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជា 

(រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤) ៨៣.៧៩០.៩១២ ៣៤១.៣៦៤.១៧៥ ១៩៦.០១៤.២៣៤  ៧៩២.៨៧៧.៥៧៦ 

ធនាគារធនសងៗ (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៥) ១០.៥៤៥.៤៣៣ ៤២.៩៦២.០៩៤ ១៤.៥១៤.៧៨៤  ៥៨.៧១២.៣០១  
 ២៣៣.៣៨១.៨០៨ ៩៥០.៧៩៧.៤៨៥ ៣២២.៩៧៨.៧១២ ១.៣០៦.៤៤៨.៨៨៩ 
 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៤០ 

 

៤. សមត្ុលយជាមួយ្នាគារជាត្ិ ថ្ន រមពុជា 
សមត្ លយជាមយួធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជារមួម្គន៖ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤ និង៣១) 
   (បានរំណត្ធ់ ើងវញិ) 
     
គណនីចរនត   ៨៣.៧៩០.៩១២   ៣៤១.៣៦៤.១៧៥  ១៩៦.០១៤.២៣៤ ៧៩២.៨៧៧.៥៧៦ 
ក្បារប់ធញ្ញ ើរយៈធពលខ្លី (i)  ៣៧.២៥៧.១១៦   ១៥១.៧៨៥.៤៩១  ៣០.៧៣១.៧៤៨ ១២៤.៣០៩.៩២១ 
ក្បារត់្មកល់ធានាធែើមទ ន (ii)   ១៩.៣០៣.៨៩២   ៧៨.៦៤៤.០៥៦  ១៩.៣០៦.៧៨៧ ៧៨.០៩៥.៩៥៣ 
ទ នបក្មុងតាមបទបបញ្ញត្ត ិ(iii)  ១១៦.៧១៣.៦៧២   ៤៧៥.៤៩១.៥០០  ១០១.៧៥១.២៣៦ ៤១១.៥៨៣.៧៥០ 
  ២៥៧.០៦៥.៥៩២  ១.០៤៧.២៨៥.២២២  ៣៤៧.៨០៤.០០៥ ១.៤០៦.៨៦៧.២០០ 
 
(i) ក្បារប់ធញ្ញ ើរយៈធពលខ្ល ី

ក្បារប់ធញ្ញ ើរយៈធពលខ្លីជាក្បារែ់ លាល រអាធមររិដែលរយៈធពលរំណត្ ់៦ដខ្ែល់ ១២ដខ្ទទលួបានអក្តាការក្បារច់ធនាល ឹះពី ០,០៨% 
និង ០,១៣% ធហើយក្បារប់ធញ្ញ ើរយៈធពលខ្លីជាក្បារធ់រៀលដែលម្គនរយៈធពលរំណត្ ់១ដខ្ទទលួបានការក្បារ០់,៩៦% ៣ដខ្ទទលួ 
បានការក្បារ១់,៥៥% និង ៦ដខ្ទទលួបានការក្បារ ់១,៧៥% (ឆ្ន ២ំ០២០៖ ទទលួបានការក្បារច់ាបពី់ ០,១៣% ធៅ ០,១៤% 
និងចាបពី់ ០,១៦% ធៅ ០,៣១% រន ងមយួឆ្ន )ំ។ 
 

(ii) ក្បារត់្មកល់ធានាធលើធែើមទ ន 
ធយាងតាមក្បកាសរបស់ធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជា ធលខ្ ធ៧-០១-១៣៦ ច ឹះថ្ងៃទី១៥ ដខ្ត្ លា ឆ្ន ២ំ០០១ ក្គបធ់នាគារក្តូ្វបានត្ក្មូវឱ្យ 
ត្មកល់ក្បារ ់ចំននួ១០% ថ្នធែើមទ នច ឹះបញ្ជ ីធៅធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជា។ ក្បារត់្មកល់ធនឹះ គឺមនិអាចធក្បើក្បាស់រន ងក្បតិ្បត្ដិការក្បចាថំ្ងៃ 
របស់ធនាគារ បានធ ើយ ប៉ា ដនដធនាគារអាចែរយរវញិបាន ធៅធពលដែលធនាគារសធក្មចចិត្ដឈបធ់ធវើអាជី្វរមមធៅរន ង 
ក្ពឹះរាជាណាចក្ររមព ជា។ 

 
(iii) ទ នបក្មងុតាមបទបបញ្ញត្ត ិ

តាមក្បកាសរបស់ធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជា ធលខ្ ធ៧-០២០-២៣០ ច ឹះ ថ្ងៃទី១៨ ដខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០២០ ធនាគារ ត្ក្មូវឱ្យររាចំននួ 
ទឹរក្បារទ់ នបក្មុងតាមបទបបញ្ញត្តិធៅធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជា រន ងទក្មងជ់ាក្បារប់ធញ្ញ ើកាត្ពវរិចច គណនាតាមអក្តា ៧% ថ្នក្បារប់ធញ្ញ ើ 
អតិ្ងិជ្ន និង ក្បាររ់មចជីា រូបិយបណ័ណ ធរៀល និងរូបិយបណ័ណ ធនសង  ៗ(ឆ្ន ២ំ០២០៖ ៧% ជារូបិយវត្ា ធរៀល និងែ លាល រអាធមររិ)។ 

 
រន ងអំ  ងការយិបរធិចេទ ចំណូលការក្បារពី់ក្បារប់ធញ្ញ ើជាមយួធនាគារម្គនទឹរក្បារចំ់ននួ ១១៣.៤៦៨ ែ លាល រអាធមររិ ឬ ៤៦១.៥៨៨.០០០ 
ធរៀល (ឆ្ន ២ំ០២០៖ ១៩៦.២៨៦ ែ លាល រអាធមររិ ឬ ៨០០.២៥៨.០០០ ធរៀល) (រណំត្ស់ម្គា ល់ ២០)។ 
 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៤១ 

 

៥. សមត្ុលយជាមួយ្នាគារធផេងៗ-សទុធ 
សមត្ លយជាមយួធនាគារធនសងៗម្គនែូចខាងធក្កាម៖ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
ក្បារប់ធញ្ញ ើ  ២០.៦៦២.០៦០   ៨៤.១៧៧.២៣២   -     -    
គណនីចរនត   ១០.៤៦៣.៣៣៣   ៤២.៦២៧.៦១៩   ១៤.៤៤៥.៧៤០   ៥៨.៤៣៣.០១៨  
គណនីសនស ំ  ៨២.១០០   ៣៣៤.៤៧៥   ៦៩.០៤៤   ២៧៩.២៨៣  
សមត្ លយជាមយួធនាគារធនសងែ ល  ៣១.២០៧.៤៩៣  ១២៧.១៣៩.៣២៦   ១៤.៥១៤.៧៨៤   ៥៨.៧១២.៣០១  
សំវធិានធន សក្ម្គប ់ECL  (១៥០.៦៦៦)  (៦១៣.៨១៣) (៧.៥៩៨) (៣០.៧៣៤) 
សមត្ លយជាមយួធនាគារធនសងស ទធ  ៣១.០៥៦.៨២៧   ១២៦.៥២៥.៥១៣  ១៤.៥០៧.១៨៦  ៥៨.៦៨១.៥៦៧  
 
(រ). អក្តាការក្បារ ់
រន ងឆ្ន ២ំ០២១ ក្បារប់ធញ្ញ ើទទលួបានអក្តាការក្បារក់្បចាឆំ្ន ចំធនាល ឹះពី ១,២៥% ែល់ ៤% គណនីសនសទំទលួបានអក្តាការក្បារក់្បចាឆំ្ន  ំ
ចធនាល ឹះពី ០,៥០% ែល់ ១,២៥% (ឆ្ន ២ំ០២០៖ ចាបពី់០,៥០% ែល់ ១,២៥%) ចំដណរឯគណនីចរនតទទលួបានអក្តាការក្បារក់្បចាឆំ្ន  ំ
រន ងអក្តា ០,៧៥% (ឆ្ន ២ំ០២០៖ ០,៧៥%)។ 
 
រន ងអំ  ងការយិបរធិចេទ ចំណូលការក្បារពី់គណនីបធញ្ញ ើជាមយួធនាគារធនសងៗម្គនចំននួ ១១៦.១០៤ ែ លាល រអាធមររិ ឬ 
៤៧២.៣១១.០០០ ធរៀល (ឆ្ន ២ំ០២០៖ ៣.៣៣៥ ែ លាល រអាធមររិ ឬ ១៣.៥៩៧០០០ ធរៀល) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២០)។ 
 
(ខ្) បដក្មបក្មលួសំវធិានធនធលើ ECLs 
 ឆ្ន ២ំ០២១ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
សមត្ លយគិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ៧.៥៩៨  ៣០.៧៣៤  ៦.១៦០  ២៥.១០២ 
សំវធិានធនធលើ ECL ១៤៣.០៦៨  ៥៨២.០០១ ១.៤៣៨  ៥.៨៦៣  
លធមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័ណ  - ១.០៧៨ -  (២៣១) 
សមត្ លយគិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ  ១៥០.៦៦៦  ៦១៣.៨១៣ ៧.៥៩៨  ៣០.៧៣៤  
 
 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៤២ 

 

៦. ឥណទានផដលែ់លអ់ត្ិងិជន 
ពត័្ម៌្គនលមអតិ្អំពីឥណទាននដល់ែល់អតិ្ងិជ្នម្គនែូចខាងធក្កាម៖ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
អាជី្វរមមលររ់ាយ   ៩៥៤.៥៨១.៧៧៥  ៣.៨៨៨.៩៦៦.១៥១  ៧២៦.៨៩៤.៤៩០  ២.៩៤០.២៨៨.២១២  
ឥណទានប គាល  ៤៨៣.៤៦៣.១៧៩  ១.៩៦៩.៦២៨.៩៩១  ៤០៦.៣៨៥.៣៩០  ១.៦៤៣.៨២៨.៩០៣  
រសិរមម  ២៨២.៣១៣.៧០០  ១.១៥០.១៤៦.០១៤  ២៣៣.៥២៧.៩២៨  ៩៤៤.៦២០.៤៦៩  
ពាណិជ្ជរមម   ១១៨.១៧៣.៣៦៤   ៤៨១.៤៣៨.២៨៥  ១៣០.២៧១.៥១៨  ៥២៦.៩៤៨.២៩០  
ឥណទានធគហោា ន  ៥៧.០៦០.៧០៣   ២៣២.៤៦៥.៣០៤  ៤៣.៦៤១.៥៩៥  ១៧៦.៥៣០.២៥២  
ឥណទានប គាលិរ  ១៩.៥៨៥.២៧៦   ៧៩.៧៩០.៤១៤  ២០.៧៣៤.១៤៦  ៨៣.៨៦៩.៦២១  
ឥណទានវបិារូបន ៍  ៨.៩១១.៦៦៩   ៣៦.៣០៦.១៤០  ៨.៩២៤.១៣៣  ៣៦.០៩៨.១១៨  
បណ័ណ ឥណទាន  ១.១៥១.៦៤០   ៤.៦៩១.៧៨១  ៤៨៨.៧៩៨  ១.៩៧៧.១៨៨  
ឥណទានរងយនត  ៣៧.៧០៩   ១៥៣.៦២៦  ៦១.៧៤៣  ២៤៩.៧៥០  
ឥណទាននដល់ែល់អតិ្ងិជ្នែ ល ១.៩២៥.២៧៩.០១៥ ៧.៨៤៣.៥៨៦.៧០៦  ១.៥៧០.៩២៩.៧៤១ ៦.៣៥៤.៤១០.៨០៣ 
ការក្បារក់្តូ្វទទលួ ១៧.២១៥.១៤៧ ៧០.១៣៤.៥០៩ ១៤.០៤៤.៥០១ ៥៦.៨១០.០០៧ 
 ១.៩៤២.៤៩៤.១៦២ ៧.៩១៣.៧២១.២១៥ ១.៥៨៤.៩៧៤.២៤២ ៦.៤១១.២២០.៨១០ 
សំវធិានធនធលើ ECL (២៤.៤១៩.៣៧១) (៩៩.៤៨៤.៥១៧) (២១.២៦៩.៧១១) (៨៦.០៣៥.៩៨២) 
ធសវាែំធណើ រការឥណទានមនិបានរលំស់ (១៣.៦៩៣.៧៩៧) (៥៥.៧៨៨.៥២៨) (១២.១៣០.៣៥២) (៤៩.០៦៧.២៧៤) 
សមត្ លយឥណទាននដល់អតិ្ងិជ្នស ទធ ១.៩០៤.៣៨០.៩៩៤ ៧.៧៥៨.៤៤៨.១៧០ ១.៥៥១.៥៧៤.១៧៩ ៦.២៧៦.១១៧.៥៥៤ 
 

ការវភិាគបដនាមធលើឥណទាននដល់ែល់អតិ្ងិជ្នម្គនែូចខាងធក្កាម៖ 
(i) បដក្មបក្មលួថ្នសំវធិានធនធលើ ECL 
 ឆ្ន ២ំ០២១ 
 រក្មតិ្ទ១ី រក្មតិ្ទ២ី រក្មតិ្ទ៣ី  សរ ប 
 ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
    (រណំត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
      

សមត្ លយគតិ្ក្ត្មឹថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ៣.៥៩៦.៣៥៩ ៥.០៥៧.០៨០ ១២.៦១៦.២៧២ ២១.២៦៩.៧១១ ៨៦.០៣៥.៩៨២ 
      

ក្ទពយសរមមងម ី ៦៣៩.០៨៧ ៣៣៨.៣៦៥ - ៩៧៧.៤៥២ ៣.៩៧៦.២៧៥ 
ការទូទាត្ ់
និងក្ទពយសរមមដែលឈបទ់ទួលស្ថា ល់ (២.៣២៦.៧៣១) (២.៦៨១.២៤២) ១.៤៤០.៦២០ (៣.៥៦៧.៣៥៣) (១៤.៥១១.៩៩២) 
នលប៉ាឹះពាល់ខាត្ឥណទានរពំងឹទ រធៅធពល

ដែលធនេរតាមរក្មតិ្ - ២.៥៦២.៥៩១ ៨.៥៩៩.៦០៧ ១១.១៦២.១៩៨ ៤៥.៤០៧.៨២១ 
ធនេរធៅ រក្មតិ្ទី ១ ៩០.០០២ (៣០.៦៤១) (៥៩.៣៦១) - - 
ធនេរធៅ រក្មតិ្ទី ២ (២៤២.៦៨៥) ២៤៨.១៩០ (៥.៥០៥) - - 
ធនេរធៅ រក្មតិ្ទី ៣ (២៥៧.៦៥៦) (១.៣២៤.១០៦) ១.៥៨១.៧៦២ - - 
សមត្ លយដែលបានទទលួស្ថា ល់រន ងគណន ី   

ចធំណញ ឬខាត្រន ងការយិបរធិចេទ (២.០៩៧.៩៨៣) (៨៨៦.៨៤៣) ១១.៥៥៧.១២៣ ៨.៥៧២.២៩៧ ៣៤.៨៧២.១០៤ 
ឥណទានល បធចាល - - (៥.៣៧៩.៧៣១) (៥.៣៧៩.៧៣១) (២១.៨៨៤.៧៤៦) 
លធមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័ណ  - - (៤២.៩០៦) (៤២.៩០៦) ៤៦១.១៧៧ 
សមត្ លយគតិ្ក្ត្មឹថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ១.៤៩៨.៣៧៦ ៤.១៧០.២៣៧ ១៨.៧៥០.៧៥៨ ២៤.៤១៩.៣៧១ ៩៩.៤៨៤.៥១៧ 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៤៣ 

 

៦. ឥណទានផដលែ់លអ់ត្ិងិជន (ត្) 
(i) បដក្មបក្មលួថ្នសំវធិានធនធលើ ECL (ត្) 

 ឆ្ន ២ំ០២០ 
 រក្មតិ្ទី១ រក្មតិ្ទ២ី រក្មតិ្ទី៣  សរ ប 
 ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
    (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
      
សមត្ លយគតិ្ក្ត្មឹថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ២.១៣១.៦៣៥ ៥៦០.៧៦០ ៧.៧៩០.៨១៨ ១០.៤៨៣.២១៣ ៤២.៧១៩.០៩៣ 
      
ក្ទពយសរមមងម ី ២.០៨១.៦៣៥ ១.២២៩.៧៧២ ១.១៥៧.៥៣០ ៤.៤៦៨.៩៣៧ ១៨.២១៩.៨៥៦ 
ការទូទាត្ ់
និងក្ទពយសរមមដែលឈបទ់ទួលស្ថា ល់ (៤៨៩.៧៥៩) (៥៧.៥៥៥) ៥៤៦.២៩៨ (១.០១៦) (៤.១៤២) 
នលប៉ាឹះពាល់ខាត្ឥណទានរពំងឹទ រធៅធពល

ដែលធនេរតាមរក្មតិ្ - ៣.៧៦០.៥៦៧ ៧.៣៤១.៨០៦ ១១.១០២.៣៧៣ ៤៥.២៦៤.៣៧៥ 
ធនេរធៅ រក្មតិ្ទី ១ ៤៨.៨៦៥ (៦.៥៨៦) (៤២.២៧៩) - - 
ធនេរធៅ រក្មតិ្ទី ២ (៦០.១៤២) ៨២.២៨២ (២២.១៤០) - - 
ធនេរធៅ រក្មតិ្ទី ៣ (១១៥.៨៧៥) (៥១២.១៦០) ៦២៨.០៣៥ - - 
សមត្ លយដែលបានទទលួស្ថា ល់រន ងគណន ី   

ចធំណញ ឬខាត្រន ងការយិបរធិចេទ ១.៤៦៤.៧២៤ ៤.៤៩៦.៣២០ ៩.៦០៩.២៥០ ១៥.៥៧០.២៩៤ ៦៣.៤៨០.០៨៩ 
ឥណទានល បធចាល - - (៤.៨០៥.៧៧៦) (៤.៨០៥.៧៧៦) (១៩.៥៩៣.១៤៩) 
លធមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័ណ  - - ២១.៩៨០ ២១.៩៨០ (៥៧០.០៥១) 
សមត្ លយគតិ្ក្ត្មឹថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ៣.៥៩៦.៣៥៩ ៥.០៥៧.០៨០ ១២.៦១៦.២៧២ ២១.២៦៩.៧១១ ៨៦.០៣៥.៩៨២ 
 
(ii) តាមវស័ិយ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
ពាណិជ្ជរមម - លរែ់ ំ និងលររ់ាយ  ៦៨៧.៥៩៨.៣៥២  ២.៨០១.២៧៥.៦៨៦  ៤១៨.៣៦៨.៥២៤  ១.៦៩២.៣០០.៦៨០  
ធសវារមម  ៣៦៩.៥៤០.១៨៤   ១.៥០៥.៥០៦.៧០៩  ២៨៦.៥៣៥.៥៥១  ១.១៥៩.០៣៦.៣០៤  
រមចផី្លេ ល់ខ្លួន  ៣២៤.៧១៨.២២៨  ១.៣២២.៩០២.០៦១  ៣៩៩.២១៦.៩២៦  ១.៦១៤.៨៣២.៤៦៦  
វស័ិយរសិរមម  ៣២២.៧៦៦.៨០៤   ១.៣១៤.៩៥១.៩៥៩  ២៤៤.៧៨៤.៣១៨  ៩៩០.១៥២.៥៦៦  
ការស្ថងសង ់និងអចលនក្ទពយ  ១៤៩.២៣៧.២២៧   ៦០៧.៩៩២.៤៦៣  ១៥៧.៥៤៥.៣០១  ៦៣៧.២៧០.៧៤៣  
ធសវាបញ្ញច ំ  ៦៩.៦២៧.៣៨៥   ២៨៣.៦៦១.៩៦៦  ៥៥.៩៨៩.៣០៦  ២២៦.៤៧៦.៧៤៣  
ក្គឹឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ា   ១៩.០០៥.៩៨២   ៧៧.៤៣០.៣៧១  ២០.១០៧.៣៨៥  ៨១.៣៣៤.៣៧២  
ធនសងៗ  -     -    ២.៤២៦.៩៣១  ៩.៨១៦.៩៣៦  
 ១.៩៤២.៤៩៤.១៦២  ៧.៩១៣.៧២១.២១៥  ១.៥៨៤.៩៧៤.២៤២  ៦.៤១១.២២០.៨១០  
 
(iii) តាមអវស្ថនតកាល 
ធយាងតាមរំណត្ស់ម្គា ល់ ២៨ សដីអំពីពត័្ម៌្គនអវស្ថនតកាលរបស់ក្ទពយសរមម និងបំណ ល។ 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៤៤ 

 

៦. ឥណទានផដលែ់លអ់ត្ិងិជន (ត្) 
(iv) តាមនិវាសនភាព ទំនារទំ់នង ហានិភយ័ និងរក្មតិ្អក្តាការក្បារ ់
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
និវាសនភាព៖     
និវាសនជ្ន  ១.៩៤២.៤៩៤.១៦២   ៧.៩១៣.៧២១.២១៥  ១.៥៨៤.៩៧៤.២៤២  ៦.៤១១.២២០.៨១០  
អនិវាសនជ្ន  -     -    - - 
  ១.៩៤២.៤៩៤.១៦២   ៧.៩១៣.៧២១.២១៥ ១.៥៨៤.៩៧៤.២៤២  ៦.៤១១.២២០.៨១០  
     
ទំនារទំ់នង៖     
ភាគីពារព់ន័ធ ៧.៣០៧.៣៨១  ២៩.៧៧០.២៦៩  ៣.០១៦.៦២៧ ១២.២០២.២៥៦ 
មនិដមនភាគីពារព់ន័ធ  ១.៩៣៥.១៨៦.៧៨១  ៧.៨៨៣.៩៥០.៩៤៥  ១.៥៨១.៩៥៧.៦១៥ ៦.៣៩៩.០១៨.៥៥៤ 
 ១.៩៤២.៤៩៤.១៦២ ៧.៩១៣.៧២១.២១៥ ១.៥៨៤.៩៧៤.២៤២ ៦.៤១១.២២០.៨១០ 
 
ហានិភយ័៖     
ហានិភយ័ធំ  -     -    -    -    
ហានិភយ័រក្មតិ្ទាប ១.៩៤២.៤៩៤.១៦២  ៧.៩១៣.៧២១.២១៥  ១.៥៨៤.៩៧៤.២៤២  ៦.៤១១.២២០.៨១០  
 ១.៩៤២.៤៩៤.១៦២  ៧.៩១៣.៧២១.២១៥  ១.៥៨៤.៩៧៤.២៤២  ៦.៤១១.២២០.៨១០  
 
អក្តាការក្បារក់្បចាឆំ្ន មំ្គនែូចខាងធក្កាម៖ 
 ឆ្ន ២ំ០២១ ឆ្ន ២ំ០២០ 
អតិ្ងិជ្នខាងធក្ៅអងាភាព ៧.០០% ែល់ ៣៦.០០% ៨.០០% - ៣៦.០០% 
ឥណទានប គាលិរ ៦.៥០% ៦.៥០% 
 
រន ងអំ  ងការយិបរធិចេទ ចំណូលការក្បារដ់ែលបានពីការនដល់ឥណទានែល់អតិ្ងិជ្នម្គនចំនួន ២៣៣.០៣៥.៩៦៧ ែ លាល រអាធមររិ ឬ 
៩៤៧.៩៩០.៣១៤.០០០ ធរៀល (ឆ្ន ២ំ០២០៖ ២០២.៨៨៦.៩៦៧ ែ លាល រអាធមររិ ឬ ៨២៧.១៧០.១៦៤.០០០ ធរៀល) (រំណត្ស់ម្គា ល់ 
២០)។ 
 
(v) រក្មតិ្ថ្ននលបក័្ត្ឥណទាន រមួទាងំការក្បារដ់ែលក្តូ្វទទលួស ទធ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
រក្មតិ្ទី ១ ១.៨២៨.៨៤៣.២៦១  ៧.៤៥០.៧០៧.៤៤៥  ១.៥៣៣.៨២២.៣០១  ៦.២០៤.៣១១.២០៨  
រក្មតិ្ទី ២  ៥៩.៦១៩.៦៣៣   ២៤២.៨៩០.៣៨៥  ២៤.៨៨១.៩៣៧  ១០០.៦៤៧.៤៣៥  
រក្មតិ្ទី ៣  ៥៤.០៣១.២៦៨   ២២០.១២៣.៣៨៥  ២៦.២៧០.០០៤  ១០៦.២៦២.១៦៧  
 ១.៩៤២.៤៩៤.១៦២  ៧.៩១៣.៧២១.២១៥ ១.៥៨៤.៩៧៤.២៤២  ៦.៤១១.២២០.៨១០  
 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៤៥ 

 

៧. ក្ទពយសរមមធផេងៗ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤ និង ៣១) 
   (បានរំណត្ធ់ ើងវញិ) 
     
ចំណាយបងម់ ន ១២.៦៣៥.០០៨ ៥១.៤៧៥.០២៣ ១៣.០៦៧.២៨៦ ៥២.៨៥៧.១៧២ 
ក្បារត់្មកល់ដែលអាចក្បមូលមរវញិបាន ១.៦០១.៨០១ ៦.៥២៥.៧៣៧ ២៦២.២១១ ១.០៦០.៦៤៣ 
ការទូទាត្ជ់ាម ន ឬក្បារត់្មកល់ ១.៣២១.៦១៩ ៥.៣៨៤.២៧៦ ៤.៦៧៥.២៥៩ ១៨.៩១១.៤២៣ 
គណនីក្តូ្វទទលួ  ៨០៩.៨១៣   ៣.២៩៩.១៧៨   ៦៦៩.៤១៤   ២.៧០៧.៧៨០  
សម្គភ រៈការយិាល័យ និងសននិធិ ២២១.៥៤៦ ៩០២.៥៧៨ ៣៤.២៥៧ ១៣៨.៥៧០ 
ធនសងៗ  ១.១២២.៥០៥   ៤.៥៧៣.០៨៦   ១.៧២០.៣២១   ៦.៩៥៨.៦៩៨  

  ១៧.៧១២.២៩២ ៧២.១៥៩.៨៧៨ ២០.៤២៨.៧៤៨ ៨២.៦៣៤.២៨៦ 
 
 
 
(ទំពរ័ធនឹះក្តូ្វទ រឱ្យចធនាល ឹះទធទធោយធចត្នា) 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់       ៤៦ 

 

៨. ក្ទពយសមបត្រិ និងបរកិាា រ - សទុធ 

 

ធក្គឿងសង្ហា រមឹ នងិ 
បរកិាខ រការយិាល័យ រ ពំយូទរ័ ម៉ាូតូ្ យានយនត ការដរលមអក្ទពយជ្លួ សំណងរ់ពំ ងែធំណើ រការ សរ ប 

 ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
      (រណំត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
ថ្ងលធែើម        
គតិ្ក្ត្មឹថ្ងៃទ១ី ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២១ (បានរណំត្ធ់ ើងវញិ) ៧.៩៦៩.៨០៤ ១៨.៦២០.៦០២ ៨.៣៣២.៤១២ ២.២៩៦.៧៩៨ ២.៥១៩.២១៨ ៣៩.៧៣៨.៨៣៤ ១៦០.៧៤៣.៥៨៤ 
ការទញិបដនាម ១.៩៦២.៨៩៧ ១.៥០០.៧៣៧ - ២៥៤.៥៥៦ ៦.១០៥.៧១៧ ៩.៨២៣.៩០៧ ៣៩.៩៦៣.៦៥៤ 
ការធនេរ ២.០៩៤.៩៤១ ១៩៤.៩២០ - ១៨៩.២៥១ (២.៤៧៩.១១២) - - 
ការលរធ់ចញ (៣២៣.២៤៣) (៤០.៤៨៣) (៣៨.៦៨០) (១៩.៥៤៧) - (៤២១.៩៥៣) (១.៧១៦.៥០៥) 
ការល បធចាល (៩.៣៧៣) - - (៤៥៣.៧៨៥) - (៤៦៣.១៥៨) (១.៨៨៤.១២៧) 
លធមអៀងពកីារបដូររូបយិបណ័ណ  - - - - - - ១.២០៦.០៥៩ 
គតិ្ក្ត្មឹថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ១១.៦៩៥.០២៦ ២០.២៧៥.៧៧៦ ៨.២៩៣.៧៣២ ២.២៦៧.២៧៣ ៦.១៤៥.៨២៣ ៤៨.៦៧៧.៦៣០ ១៩៨.៣១២.៦៦៥ 

        
រលំស់បងារ        
គតិ្ក្ត្មឹថ្ងៃទ១ី ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២១ (បានរណំត្ធ់ ើងវញិ) ៤.៨០២.៨៨៤ ៩.១៣៨.៣៧៨ ៦.៩២២.៣៧៥ ១.៤៥០.៦៥៧ - ២២.៣១៤.២៩៤ ៩០.២៦១.៣២០ 
រលំស់រន ងការយិបរធិចេទ ១.៤៧៤.៩៤០ ២.៥១៩.១៦៩ ៦៤១.៧០៨ ៣៣៨.១៦៩ - ៤.៩៧៣.៩៨៦ ២០.២៣៤.១៧៥ 
ការលរធ់ចញ (២៨៩.៤៣៤) (៣៥.៨៣៦) (៣៨.៦៧៣) (៨.៨៦២) - (៣៧២.៨០៥) (១.៥១៦.៥៧១) 
ការល បធចាល (៦.៣៤៤) - - (៤១៣.៣១៥) - (៤១៩.៦៥៩) (១.៧០៧.១៧៣) 
លធមអៀងពកីារបដូររូបយិបណ័ណ  - - - - - - ៦៧២.២០៤ 
គតិ្ក្ត្មឹថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ៥.៩៨២.០៤៦ ១១.៦២១.៧១១ ៧.៥២៥.៤១០ ១.៣៦៦.៦៤៩ - ២៦.៤៩៥.៨១៦ ១០៧.៩៤៣.៩៥៥ 
សមត្ លយធយាងគតិ្ក្ត្មឹថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ៥.៧១២.៩៨០ ៨.៦៥៤.០៦៥ ៧៦៨.៣២២ ៩០០.៦២៤ ៦.១៤៥.៨២៣ ២២.១៨១.៨១៤ ៩០.៣៦៨.៧១០ 
        



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់       ៤៧ 

 

៨. ក្ទពយសមបត្រិ និងបរកិាា រ - សទុធ (ត្) 

 

ធក្គឿងសង្ហា រមឹ នងិ 
បរកិាខ រការយិាល័យ រ ំពយូទរ័ ម៉ាូតូ្ យានយនត ការដរលមអក្ទពយជ្លួ សំណងរ់ពំ ងែំធណើ រការ សរ ប 

 ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
      (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
ថ្ងលធែើម        
គតិ្ក្ត្មឹថ្ងៃទ១ី ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០  ៦.៨៣៧.៣១៨ ១៦.៤៥៥.១៤០ ៧.៩០៩.២៨០ ២.០១៦.៧៥៦ ២៥៧.២៦៧ ៣៣.៤៧៥.៧៦១ ១៣៦.៤១៣.៧២៦ 
ការទញិបដនាម ១.៧៣០.៣២២ ២.២៥៨.១២៦ ៦៨១.៤៤៧ ២៩៧.១១៤ ២.២៦១.៩៥១ ៧.២២៨.៩៦០ ២៩.៤៧២.៤៧០ 
ការលរធ់ចញ (៣៥៦.៩៩៩) (៧២.៩១៤) (២៥៨.៣១៥) (១៥.៣៩៩) - (៧០៣.៦២៧) (២.៨៦៨.៦៨៧) 
ការល បធចាល (២៤០.៨៣៧) (១៩.៧៥០) - (១.៦៧៣) - (២៦២.២៦០) (១.០៦៩.២៣៤) 
លធមអៀងពកីារបដូររូបយិបណ័ណ  - - - - - - (១.២០៤.៦៩១) 
គតិ្ក្ត្មឹថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ (បានរណំត្ធ់ ើងវញិ) ៧.៩៦៩.៨០៤ ១៨.៦២០.៦០២ ៨.៣៣២.៤១២ ២.២៩៦.៧៩៨ ២.៥១៩.២១៨ ៣៩.៧៣៨.៨៣៤ ១៦០.៧៤៣.៥៨៤ 

        
រលំស់បងារ        
គតិ្ក្ត្មឹថ្ងៃទ១ី ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០  ៤.៥១០.៣៨៨ ៧.១៩៩.៦៩០ ៦.១២៩.១៣០ ១.១៤២.៤២៩ - ១៨.៩៨១.៦៣៧ ៧៧.៣៥០.១៧១ 
រលំស់រន ងការយិបរធិចេទ ៨២៣.០៩៩ ២.០២៤.២៦៥ ៩៩៧.៣២៨ ៣២៣.០៤៦ - ៤.១៦៧.៧៣៨ ១៦.៩៩១.៨៦៨ 
ការលរធ់ចញ (៣១២.៦៥៦) (៦៨.៤៨៧) (២០៤.០៨៣) (១៤.៤០២) - (៥៩៩.៦២៨) (២.៤៤៤.៦៨៣) 
ការល បធចាល (២១៧.៩៤៧) (១៧.០៩០) - (៤១៦) - (២៣៥.៤៥៣) (៩៥៩.៩៤២) 
លធមអៀងពកីារបដូររូបយិបណ័ណ  - - - - - - (៦៧៦.០៩៤) 
គតិ្ក្ត្មឹថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ (បានរណំត្ធ់ ើងវញិ) ៤.៨០២.៨៨៤ ៩.១៣៨.៣៧៨ ៦.៩២២.៣៧៥ ១.៤៥០.៦៥៧ - ២២.៣១៤.២៩៤ ៩០.២៦១.៣២០ 
សមត្ លយធយាងគតិ្ក្ត្មឹថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

(បានរណំត្ធ់ ើងវញិ) ៣.១៦៦.៩២០ ៩.៤៨២.២២៤ ១.៤១០.០៣៧ ៨៤៦.១៤១ ២.៥១៩.២១៨ ១៧.៤២៤.៥៤០ ៧០.៤៨២.២៦៤ 
        
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៤៨ 

 

៩. សទិធិធក្បើក្បាសធ់លើក្ទពយសរមម 
ធនាគារបានជ្លួទីតាងំការយិាល័យ សក្ម្គបជ់ាស្ថន រក់ាររណាដ ល និងស្ថខា ក្ពមទាងំទីតាងំ ATM របស់ធនាគារ។ ពត័្ម៌្គនអំពីក្ទពយជ្លួ 
ដែលធនាគារជាភតិ្រៈក្តូ្វបានបង្ហា ញែូចខាងធក្កាម៖ 
 ការយិាល័យ ទីតាងំATM សរ ប 
 ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ 
   (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
ថ្ងលធែើម     
គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២១ ២៧.០០៨.៨៨៨ ១.០១៥.៦៩០ ២៨.០២៤.៥៧៨ ១១៣.៣៥៩.៤១៨ 
ទិញបដនាម ៣២.៨៤៥.២៦៥ ២៧៣.៦៤៥ ៣៣.១១៨.៩១០ ១៣៤.៧២៧.៧២៦ 
ហួសកាលរំណត្ ់ (១.៨៥៨.៨៣៣) (២៦៧.៩៨៥) (២.១២៦.៨១៨) (៨.៦៥១.៨៩៦) 
លធមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័ណ  - - - ៩៩៨.៦៦៦ 
គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ៥៧.៩៩៥.៣២០ ១.០២១.៣៥០ ៥៩.០១៦.៦៧០ ២៤០.៤៣៣.៩១៤ 
     
រលំស់បងារ     
គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២១ ១០.៩៦១.៩៩៩ ៤៣០.៨០២ ១១.៣៩២.៨០១ ៤៦.០៨៣.៨៨០ 
រលំស់ ៦.៤៥១.៣០៩ ៤០១.៩៤៣ ៦.៨៥៣.២៥២ ២៧.៨៧៩.០២៩ 
ហួសកាលរំណត្ ់ (១.៨២៦.៩៣៤) (២៦៧.៩៨៥) (២.០៩៤.៩១៩) (៨.៥២២.១៣០) 
លធមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័ណ  - - - ៣៥៨.៩៤១ 
គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ១៥.៥៨៦.៣៧៤ ៥៦៤.៧៦០ ១៦.១៥១.១៣៤ ៦៥.៧៩៩.៧២០ 
សមត្ លយធយាងស ទធគិត្ក្តឹ្ម 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ៤២.៤០៨.៩៤៦ ៤៥៦.៥៩០ ៤២.៨៦៥.៥៣៦ ១៧៤.៦៣៤.១៩៤ 

 
ថ្ងលធែើម     
គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០ ២៣.៨៩៧.៩២១ ៧០០.៨៨១ ២៤.៥៩៨.៨០២ ១០០.២៤០.១១៨ 
ទិញបដនាម ៦.៥៣៧.៧៥៥ ៥០០.៣១៦ ៧.០៣៨.០៧១ ២៨.៦៩៤.២១៥ 
ហួសកាលរំណត្ ់ (៣.៤២៦.៧៨៨) (១៨៥.៥០៧) (៣.៦១២.២៩៥) (១៤.៧២៧.៣២៧) 
លធមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័ណ  - - - (៨៤៧.៥៨៨) 
គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ២៧.០០៨.៨៨៨ ១.០១៥.៦៩០ ២៨.០២៤.៥៧៨ ១១៣.៣៥៩.៤១៨ 
     
រលំស់បងារ     
គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០ ១០.៩៨៦.៣៨១ ២៩៧.២៩៧ ១១.២៨៣.៦៧៨ ៤៥.៩៨០.៩៨៤  
រលំស់ ៣.៤០២.៤០៦ ៣១៩.០១២ ៣.៧២១.៤១៨ ១៥.១៧២.២២១ 
ហួសកាលរំណត្ ់ (៣.៤២៦.៧៨៨) (១៨៥.៥០៧) (៣.៦១២.២៩៥) (១៤.៧២៧.៣២៩) 
លធមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័ណ  - - -  (៣៤១.៩៩៦) 
គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ១០.៩៦១.៩៩៩ ៤៣០.៨០២ ១១.៣៩២.៨០១ ៤៦.០៨៣.៨៨០ 
សមត្ លយធយាងស ទធគិត្ក្តឹ្ម 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ១៦.០៤៦.៨៨៩ ៥៨៤.៨៨៨ ១៦.៦៣១.៧៧៧ ៦៧.២៧៥.៥៣៨ 
 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គតិ្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៤៩ 

 

១០. សហូវដវរ - សទុធ 
បដក្មបក្មួលថ្ងលធែើមសូហវដវរបស់ធនាគារម្គនែូចខាងធក្កាម៖ 
 ឆ្ន ២ំ០២១ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤ និង ៣១) 
   (បានរំណត្ធ់ ើងវញិ) 
     
ថ្ងលធែើម     
គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ៧.៥៩៤.១៣៣ ៣០.៧១៨.២៦៨ ៧.០២៨.៣១៩ ២៨.៦៤០.៤០០ 
ទិញបដនាម ១.៥៤៦.១១៣ ៦.២៨៩.៥៨៨ ៥៦៥.៨១៤ ២.៣០៦.៨២៤ 
លធមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័ណ  - ២២៩.៥០៦ - (២២៨.៩៥៦) 
គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ៩.១៤០.២៤៦ ៣៧.២៣៧.៣៦២ ៧.៥៩៤.១៣៣ ៣០.៧១៨.២៦៨ 
     
រលំស់បងារ     
គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ៤.៦៥១.២០៦ ១៨.៨១៤.១២៨ ៤.៣៦៤.៧៦៣ ១៧.៧៨៦.៤០៩ 
រលំស់ ៣៧៦.៨៥៧ ១.៥៣៣.០៥៤ ២៨៦.៤៤៣ ១.១៦៧.៨២៨ 
លធមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័ណ  - ១៣៧.១៤៦ - (១៤០.១០៩) 
គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ៥.០២៨.០៦៣ ២០.៤៨៤.៣២៨ ៤.៦៥១.២០៦ ១៨.៨១៤.១២៨ 
សមត្ លយធយាងស ទធគិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ៤.១១២.១៨៣ ១៦.៧៥៣.០៣៤ ២.៩៤២.៩២៧ ១១.៩០៤.១៤០ 
 
១១. មូល្ន ណិជជរមម 
មូលធនពាណិជ្ជរមមធនឹះទារទ់ងធៅនឹងការចំណាយ ដែលធលើសពីធលើត្ថ្មលសមក្សបថ្នក្ទពយសរមមស ទធពីការបញ្ចូ លគាន ក្សបចាបរ់វាង 
ធនាគារ MJB និងស្ថា បនា លីមតី្ធីត្ ធៅថ្ងៃទី១ ដខ្ធមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៦ ធហើយពីការទិញភាគហ  នែំបូងរបស់ស្ថា បនា លីមតី្ធីត្ ធៅ 
ថ្ងៃទី១៧ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១២។ 
 
១២. ក្បារ់បធញ្ញ ើរបសអ់ត្ិងិជន និងក្គឹោះស្ថថ នហរិញ្ញវត្ថុធផេងៗ 
ក្បារប់ធញ្ញ ើរបស់អតិ្ងិជ្ន និងក្គឹឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ា ធនសងៗក្តូ្វបានវភិាគែូចខាងធក្កាម៖ 
 
 
 
(ទំពរ័ធនឹះក្តូ្វទ រឱ្យចធនាល ឹះទធទធោយធចត្នា) 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៥០ 

 

១២. ក្បារ់បធញ្ញ ើបសអ់ត្ិងិជន និងក្គឹោះស្ថថ នហរិញ្ញវត្ថុធផេងៗ (ត្) 
(រ). តាមក្បធភទអតិ្ងិជ្ន 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
គណនីចរនត៖     
គណនីប គាល  ៤២.៥៣៩.៥៦០   ១៧៣.៣០៦.១៦៧  ១៤.០៣៣.៦៣៩  ៥៦.៧៦៦.០៧០  
គណនីក្រុមហ  ន  ១៨.១១៦.៣៦៣   ៧៣.៨០៦.០៦៣  ២៦.៣៤២.៧៩៦  ១០៦.៥៥៦.៦១០  
រោា ភបិាល  ១.៣៨៣.៨៥៧   ៥.៦៣៧.៨៣៣  ៩៤២.០០៣  ៣.៨១០.៤០២  
ក្គឹឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ា ធនសងៗ  ៧២.៤៤៤.៦០៥   ២៩៥.១៣៩.៣២១  ៣១.៥០៩.០៦៩  ១២៧.៤៥៤.១៨៤  
     
គណនីបធញ្ញ ើសនស៖ំ     
គណនីប គាល  ១២៦.៥៥៩.៨៣៤   ៥១៥.៦០៤.៧៦៤  ១៨៦.៣៥៨.០៩០  ៧៥៣.៨១៨.៤៧៤  
គណនីក្រុមហ  ន  ៣៩.១៥២.៨៥៧   ១៥៩.៥០៨.៧៣៩  ៤០.៦១៧.៩៦៤  ១៦៤.២៩៩.៦៦៤  
ក្គឹឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ា ធនសងៗ  ១៣.៧៤៩.០៤២   ៥៦.០១៣.៥៩៧  ១២.០៥០.៨៥៨  ៤៨.៧៤៥.៧២១  
     
គណនីក្បារប់ធញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្៖់     
គណនីប គាល  ៩៥១.៣៧០.៦៩៣  ៣.៨៧៥.៨៨៤.២០៣  ៧៧០.៤៧១.៧៦២  ៣.១១៦.៥៥៨.២៧៧  
គណនីក្រុមហ  ន  ១២៤.៩៣២.៧៧៧   ៥០៨.៩៧៦.១៣៣  ១៤១.៨០១.៤៧២  ៥៧៣.៥៨៦.៩៥៤  
ក្គឹឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ា ធនសងៗ  ៨៧.៥៧៣.៩០៥   ៣៥៦.៧៧៦.០៩០  ៥៨.០៤៥.៣២៨  ២៣៤.៧៩៣.៣៥២  
 ១.៤៧៧.៨២៣.៤៩៣   ៦.០២០.៦៥២.៩១០  ១.២៨២.១៧២.៩៨១ ៥.១៨៦.៣៨៩.៧០៨ 
 
(ខ្). តាមនិវាសនភាព 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
និវាសនជ្ន  ១.៤០៤.៨៣៩.៨៧៩  ៥.៧២៣.៣១៧.៦៦៧  ១.២០៦.៧០៧.៩៨៨  ៤.៨៨១.១៣៣.៨១១  
អនិវាសនជ្ន  ៧២.៩៨៣.៦១៤   ២៩៧.៣៣៥.២៤៣  ៧៥.៤៦៤.៩៩៣  ៣០៥.២៥៥.៨៩៧  
 ១.៤៧៧.៨២៣.៤៩៣   ៦.០២០.៦៥២.៩១០  ១.២៨២.១៧២.៩៨១  ៥.១៨៦.៣៨៩.៧០៨  
 
 
 
(ទំពរ័ធនឹះក្តូ្វទ រឱ្យចធនាល ឹះទធទធោយធចត្នា) 
 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៥១ 

 

១២. ក្បារ់បធញ្ញ ើបសអ់ត្ិងិជន និងក្គឹោះស្ថថ នហរិញ្ញវត្ថុធផេងៗ (ត្) 
(គ). តាមក្បធភទរបិូយបណ័ណ  

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     

ែ លាល រអាធមររិ ១.១៨៧.៣៧២.៦៦៤ ៤.៨៣៧.៣៥៦.២៣៣  ១.០៩៨.២៦០.៥៩០ ៤.៤៤២.៤៦៤.០៨៧  
ដខ្មរធរៀល ២៥៨.៧១១.៩៤៩  ១.០៥៣.៩៩២.៤៨០   ១៥០.៩៥៦.៤៥៦   ៦១០.៦១៨.៨៦៥  
ធយន ជ្ប៉ា ន ២៩.៣០៨.២០២  ១១៩.៤០១.៦១៥   ៣០.៨២៩.៧៧៦   ១២៤.៧០៦.៤៤៤  
ថ្ងបាត្ ២.៤៣០.២០៩  ៩.៩០០.៦៧១   ២.១២៥.៦៥៥   ៨.៥៩៨.២៧៤  
អឺរ ៉ា ូ ៤៥៥  ១.៨៥៤   ៤៩៣   ១.៩៩៤  
ែ លាល រ អូ្ស្ថត លី ១៤  ៥៧   ១១   ៤៤  
  ១.៤៧៧.៨២៣.៤៩៣   ៦.០២០.៦៥២.៩១០  ១.២៨២.១៧២.៩៨១  ៥.១៨៦.៣៨៩.៧០៨  
 
( ). តាមទំនារទំ់នង 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
ភាគីពារព់ន័ធ  ៦៤.៩៦៣.២៦៣   ២៦៤.៦៦០.៣៣៤   ៦៩.៥៨៣.០៣៥   ២៨១.៤៦៣.៣៧៦  
មនិដមនភាគីពារព់ន័ធ  ១.៤១២.៨៦០.២៣០  ៥.៧៥៥.៩៩២.៥៧៦  ១.២១២.៥៨៩.៩៤៦  ៤.៩០៤.៩២៦.៣៣២  
 ១.៤៧៧.៨២៣.៤៩៣  ៦.០២០.៦៥២.៩១០  ១.២៨២.១៧២.៩៨១  ៥.១៨៦.៣៨៩.៧០៨  
 
(ង). តាមអវស្ថនតកាល 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
រន ងអំ  ងធពល ១ដខ្  ៤៤០.០៧៣.១៧៧  ១.៧៩២.៨៥៨.១២៣   ៣៨៧.២៨៦.០១២  ១.៥៦៦.៥៧១.៩១៩  
ចាបពី់ ១ដខ្ ធៅ ៣ដខ្  ១៥២.៨០៤.៥៤៦   ៦២២.៥២៥.៧២០   ១២២.២៧៧.២០៦   ៤៩៤.៦១១.២៩៨  
ធក្ចើនជាង ៣ដខ្  ៨៨៤.៩៤៥.៧៧០  ៣.៦០៥.២៦៩.០៦៧   ៧៧២.៦០៩.៧៦៣  ៣.១២៥.២០៦.៤៩១  
 ១.៤៧៧.៨២៣.៤៩៣  ៦.០២០.៦៥២.៩១០  ១.២៨២.១៧២.៩៨១  ៥.១៨៦.៣៨៩.៧០៨  
 
 
 
 
(ទំពរ័ធនឹះក្តូ្វទ រឱ្យចធនាល ឹះទធទធោយធចត្នា) 
 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៥២ 

 

១២. ក្បារ់បធញ្ញ ើបសអ់ត្ិងិជន និងក្គឹោះស្ថថ នហរិញ្ញវត្ថុធផេងៗ (ត្) 
(ច). តាមអក្តាការក្បារក់្បចាឆំ្ន  ំ
 ឆ្ន ២ំ០២១ ឆ្ន ២ំ០២០ 
   
ធនាគារ និងក្គឹឹះស្ថា នហរិញ្ញ វត្ា    
ក្បារប់ធញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្ ់ ០,២៥% - ៥,៧៥%   ១,០០% - ១,៥០% 
   
ឥណទានប គាល   
គណនីបធញ្ញ ើសនស ំ ០,៧៥% - ១,២៥%   ០,២៥% - ២,៥០% 
គណនីចរនត Plus ០,២៥% - ២,៥០%   ០,៧៥% - ១,២៥% 
ក្បារប់ធញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្ ់ ០,៧៥% - ៧,៥០%   ០,៧៥% - ៧,៥០% 
   
គណនីក្រមុហ  ន   
គណនីបធញ្ញ ើសនស ំ ០,២៥% - ០,៧៥%   ០,២៥% - ០,៧៥% 
គណនីចរនត Plus  ០,៧៥% - ៧,៥០%    ០,៥០% - ១,២៥% 
ក្បារប់ធញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្ ់ ០,២៥% - ៥,៧៥%   ០,៧៥% - ៧,៥០% 
 
រន ងអំ  ងការយិបរធិចេទ ចំណាយការក្បារធ់លើក្បារប់ធញ្ញ ើបស់អតិ្ងិជ្នម្គនចំននួ ៦៤.៣៤៨.៧០៣ ែ លាល រអាធមររិ ឬ 
២៦១.៧៧០.៥២៤.០០០ ធរៀល (ឆ្ន ២ំ០២០៖ ៤៩.៦៤៦.២៧៨ ែ លាល រអាធមររិ ឬ ២០២.៤០៧.៨៧៥.០០០ ធរៀល) (រណំត្ស់ម្គា ល់ 
២១)។ 
 
 
(ទំពរ័ធនឹះក្តូ្វទ រឱ្យចធនាល ឹះទធទធោយធចត្នា) 
 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៥៣ 

 

១៣. ក្បាររ់មេ ី
 ថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រណំត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
ភាគីពារព់ន័ធ     
Maruhan Investment Asia Pte. Ltd. (“MIA”) - - ១០.០០០.០០០  ៤០.៤៥០.០០០  
     
មិនដមនភាគីពារព់ន័ធ     
MIZUHO Bank Ltd   ១៨០.០០០.០០០  ៧៣៣.៣២០.០០០  ១៩២.៥០៥.០០០  ៧៧៨.៦៨២.៧២៥  
Aozora Bank Ltd   ៥០.០០០.០០០   ២០៣.៧០០.០០០  ៨០.០០០.០០០  ៣២៣.៦០០.០០០  
Societe De Promotion Et De Participation 
Pour La Cooperation Economique S.A 
(“PROPARCO”)  ៥០.០០០.០០០   ២០៣.៧០០.០០០  - - 

Branch of Industrial and Commercial Bank 
of China Limited  ៤៨.៤០៩.៤២៦   ១៩៧.២២០.០០២  ១៨.៥៤១.៤០៩  ៧៤.៩៩៩.៩៩៩  

Nederlandse Financierings – Maatschappij 
voor Ontwik-kelingslanden N.V (“FMO”)   ២៥.០០០.០០០   ១០១.៨៥០.០០០  ៣៥.០០០.០០០  ១៤១.៥៧៥.០០០  

NBC (LPCO)   ៩.៨១៨.៣៦០   ៣៩.៩៩៩.៩៩៩  ១៤.៨៣៣.១២៧  ៥៩.៩៩៩.៩៩៩  
SME Bank of Cambodia  ៥.៣២៤.៨០៣   ២១.៦៩៣.២៤៧  ៧០២.៨០១  ២.៨៤២.៨៣០  
First Commercial Bank Plc  ២.៩៧៣.១២២   ១២.១១២.៤៩៩  ១២.៩២០.២៧២  ៥២.២៦២.៥០០  
BlueOrchard Microfinance Ltd. - - ៧.០០០.០០០  ២៨.៣១៥.០០០  

The Norwegian Investment Fund For 
Developing Countries (“Norfund”) - - ៤.០០០.០០០  ១៦.១៨០.០០០  

 ៣៧១.៥២៥.៧១១  ១.៥១៣.៥៩៥.៧៤៧  ៣៧៥.៥០២.៦០៩  ១.៥១៨.៩០៨.០៥៣ 
 
បដក្មបក្មួលក្បាររ់មចមី្គនែូចខាងធក្កាម៖ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ៣៧៥.៥០២.៦០៩ ១.៥១៨.៩០៨.០៥៣ ៣៦៥.៩៧១.៣០៦ ១.៤៩១.៣៣៣.០៧២ 
ការែរក្បារ ់ ៩៤.៦៧៤.៩៣៣ ៣៨៣.៩១៣.៥១៣ ១៤០.៨៤៩.៥៣២ ៥៧៤.២៤៣.៥៤២ 
ការទូទាត្ស់ង (៩៨.៣៥០.៩១៨) (៤០០.០៩១.៥៣៤) (១៣១.៦៦២.៤៤៦) (៥៣៦.៧៨៧.៧៩២) 
លធមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័ណ  (៣០០.៩១៣) ៩.៦៤១.៦០១ ៣៤៤.២១៧ (៩.៨៨០.៧៦៩) 
 ៣៧១.៥២៥.៧១១ ១.៥១៣.៥៩៥.៧៤៧ ៣៧៥.៥០២.៦០៩ ១.៥១៨.៩០៨.០៥៣ 
 
 
 
(ទំពរ័ធនឹះក្តូ្វទ រឱ្យចធនាល ឹះទធទធោយធចត្នា) 
 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៥៤ 

 

១៣. ក្បារ់រមេី (ត្) 
ការវភិាគបដនាមធលើក្បាររ់មចមីនិម្គនក្ទពយធានាក្តូ្វបានរំណត្ែូ់ចខាងធក្កាម៖ 
(រ). តាមក្បធភទរបិូយបណ័ណ  
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
ែ លាល រអាធមររិ  ៣៤០.៣២៤.៨០៣  ១.៣៨៦.៤៨៣.២៤៧  ៣២៩.២០៧.៨០១  ១.៣៣១.៦៤៥.៥៥៥  
ដខ្មរធរៀល  ៣១.២០០.៩០៨   ១២៧.១១២.៥០០   ៤៦.២៩៤.៨០៨   ១៨៧.២៦២.៤៩៨  
  ៣៧១.៥២៥.៧១១  ១.៥១៣.៥៩៥.៧៤៧  ៣៧៥.៥០២.៦០៩  ១.៥១៨.៩០៨.០៥៣  
 
(ខ្). តាមអវស្ថនតកាល 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
រន ងអំ  ងធពល ១ដខ្  ៦៩.១៥៧   ២៨១.៧៤៦  ១១.០៨១  ៤៤.៨២៣  
ចធនាល ឹះពី ១ដខ្ធៅ ៣ដខ្  ២៩.៥៣០.៥២៩   ១២០.៣០៧.៣៧៥  ១៨.៣១០.៩៩៨  ៧៤.០៦៧.៩៨៧  
ចធនាល ឹះពី ៣ដខ្ធៅ ១២ដខ្  ៤៧.៤២០.៥៣៧   ១៩៣.១៩១.២៦៨  ៧៣.០៧៦.៤៤៣  ២៩៥.៥៩៤.២១២  
ធក្ចើនជាង ១ឆ្ន និំងរហូត្ែល់ ៥ឆ្ន  ំ  ២៩៤.៥០៥.៤៨៨  ១.១៩៩.៨១៥.៣៥៨  ២៨៤.១០៤.០៨៧  ១.១៤៩.២០១.០៣១  
  ៣៧១.៥២៥.៧១១  ១.៥១៣.៥៩៥.៧៤៧  ៣៧៥.៥០២.៦០៩  ១.៥១៨.៩០៨.០៥៣ 
 
(គ). តាមរក្មតិ្អក្តាការក្បារ ់
 ឆ្ន ២ំ០២១ ឆ្ន ២ំ០២០ 
   
ែ លាល រអាធមររិ  ២,០០% ធៅ ១០,៧០%  ២,០០% ធៅ ១០,៦៥%  
ដខ្មរធរៀល  ៤,៥០% ធៅ ៧,៥០%   ២,៦០% ធៅ ៧,៥០%  
 
រន ងអំ  ងការយិបរធិចេទ ចំណាយការក្បារធ់លើក្បាររ់មចមី្គនចំននួ ១៧.៧៨០.៨១៧ ែ លាល រអាធមររិ ឬ ៧២.៣៣២.៣៦៤.០០០ ធរៀល 
(ឆ្ន ២ំ០២០៖ ២០.៨៤៩.០៩៣ ែ លាល រអាធមររិ ឬ ៨៥.០០១.៧៥២.០០០ ធរៀល) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២១)។ 
 
 
 
(ទំពរ័ធនឹះក្តូ្វទ រឱ្យចធនាល ឹះទធទធោយធចត្នា) 
 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៥៥ 

 

១៤. បាំណុលបនាា ប់បនេ ាំ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
ភាគីពារព់ន័ធ     
Maruhan Investment Asia Pte. Ltd.  ២.០០០.០០០   ៨.១៤៨.០០០   ២.០០០.០០០   ៨.០៩០.០០០  
     
មនិដមនភាគីពារព់ន័ធ     
BlueOrchard Microfinance Ltd.  ៣៤.២០០.០០០   ១៣៩.៣៣០.៨០០   ៩.០០០.០០០   ៣៦.៤០៥.០០០  
Symbiotics SA  ១៧.៧៥០.០០០   ៧២.៣១៣.៥០០   ១១.៧៥០.០០០   ៤៧.៥២៨.៧៥០  
Norfund   ១៥.០០០.០០០   ៦១.១១០.០០០   ១៥.០០០.០០០   ៦០.៦៧៥.០០០  
Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd   ១៥.០០០.០០០   ៦១.១១០.០០០   ១០.០០០.០០០   ៤០.៤៥០.០០០  
OP FinnFund Global Impact Fund I LP   ១០.០០០.០០០   ៤០.៧៤០.០០០   -     -    
NMI Fund IV KS   ៨.០០០.០០០   ៣២.៥៩២.០០០   ៨.០០០.០០០   ៣២.៣៦០.០០០  
The Investment Fund for Developing  

Countries   ៦.០០០.០០០   ២៤.៤៤៤.០០០   ៦.០០០.០០០   ២៤.២៧០.០០០  

EMF Microfinance Fund AGMVK  ៥.០០០.០០០   ២០.៣៧០.០០០   -     -    
DEG - Deutsche Investitions   -     -     ២.០០០.០០០   ៨.០៩០.០០០  
  ១១២.៩៥០.០០០   ៤៦០.១៥៨.៣០០   ៦៣.៧៥០.០០០   ២៥៧.៨៦៨.៧៥០  
 
បដក្មបក្មួលក្បាររ់មចមី្គនែូចខាងធក្កាម៖ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ៦៣.៧៥០.០០០ ២៥៧.៨៦៨.៧៥០ ៤៤.០០០.០០០ ១៧៩.៣០០.០០០ 
ែរក្បារ ់ ៥៣.០០០.០០០ ២១៥.៦០៤.០០០ ២៣.៧៥០.០០០ ៩៦.៨២៨.៧៥០ 
ការទូទាត្ស់ង (៣.៨០០.០០០) (១៥.៤៥៨.៤០០) (៤.០០០.០០០) (១៦.៣០៨.០០០) 
លធមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័ណ  - ២.១៤៣.៩៥០ - (១.៩៥២.០០០) 
 ១១២.៩៥០.០០០ ៤៦០.១៥៨.៣០០ ៦៣.៧៥០.០០០ ២៥៧.៨៦៨.៧៥០ 
 
BlueOrchard Microfinance Ltd 
ធៅថ្ងៃទី៦ ដខ្សីហា ឆ្ន ២ំ០១៨ ធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជា បានអន មត័្ធលើបំណ លបនាេ បប់នសរំបស់ធនាគារពី BlueOrchard Microfinance 
Ltd ចំននួ ៩.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិ។ ធនាគារបានែរទឹរក្បារចំ់ននួ ៩.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិ ធៅថ្ងៃទី២៣ ដខ្ររកោ 
ឆ្ន ២ំ០១៨។ បំណ លបនាេ បប់នសធំនឹះម្គនរយៈធពល ៧ ឆ្ន  ំដែលែល់កាលរំណត្ធ់ៅថ្ងៃទី២៣ ដខ្ររកោ ឆ្ន ២ំ០២៥។ 
 
ធៅថ្ងៃទី០៨ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២១ ធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជា បានអន មត័្ធលើបំណ លបនាេ បប់នសរំបស់ធនាគារពី BlueOrchard Microfinance 
Ltd ចំននួ ៧.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិ។ ធនាគារបានែរទឹរក្បារចំ់ននួ ៧.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិ ធៅថ្ងៃទី២៤ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០។ 
បំណ លបនាេ បប់នសធំនឹះម្គនរយៈធពល ៦ ឆ្ន  ំដែលែល់កាលរំណត្ធ់ៅថ្ងៃទី២៤ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២៦។ 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៥៦ 

 

១៤. បាំណុលបនាា ប់បនេ ាំ (ត្) 
ធៅថ្ងៃទី២៤ ដខ្វចិេិកា ឆ្ន ២ំ០២១ ធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជា បានអន មត័្ធលើបំណ លបនាេ បប់នសរំបស់ធនាគារពី BlueOrchard Microfinance Ltd 
ចំននួ ២០.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិ។ ធនាគារបានែរទឹរក្បារចំ់ននួ២០.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិ ធៅថ្ងៃទី១០ ដខ្វចិេិកា ឆ្ន ២ំ០២១។ 
បំណ លបនាេ បប់នសធំនឹះម្គនរយៈធពល៧ ឆ្ន  ំដែលែល់កាលរំណត្ធ់ៅថ្ងៃទី១០ ដខ្វចិេិកា ឆ្ន ២ំ០២៨។ 
 
Symbiotics SA 
ធៅថ្ងៃទី១៤ ដខ្វចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ ធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជាបានអន មត័្ធលើបំណ លបនាេ បប់នសរំបស់ធនាគារពីក្រុមហ  ន Symbiotics SA ចំននួ 
៥.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិ។ ធនាគារបានែរទឹរក្បារចំ់ននួ ៥.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិធៅថ្ងៃទី២៦ ដខ្រញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
បំណ លបនាេ បប់នស ំធនឹះម្គនរយៈធពល ៧ ឆ្ន ដំែលែល់កាលរំណត្ធ់ៅថ្ងៃទី២៦ ដខ្រញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២៦។ 
 
ធៅថ្ងៃទី២ ដខ្ត្ លា ឆ្ន ២ំ០២០ ធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជាបានអន មត័្ធលើបំណ លបនាេ បប់នសរំបស់ធនាគារពី Symbiotics SA ដែលម្គនចំននួ 
៥.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិ។ ធនាគារបានែរទឹរក្បារចំ់ននួ ៥.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិធៅ ថ្ងៃទី២៧ ដខ្ត្ លា ឆ្ន ២ំ០២០។ 
បំណ លបនាេ បប់នស ំធនឹះម្គនកាលរំណត្រ់យៈធពល ៧ ឆ្ន ដំែលែល់កាលរំណត្ធ់ៅថ្ងៃទី២៧ ដខ្ត្ លា ឆ្ន ២ំ០២៧។ 
 
ធៅថ្ងៃទី៣ ដខ្វចិេកិា ឆ្ន ២ំ០២០ ធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជាបានអន មត័្ធលើបំណ លបនាេ បប់នសរំបស់ធនាគារពី Symbiotics SA ដែលម្គនចំននួ 
១.៧៥០.០០០ ែ លាល រអាធមររិ។ ធនាគារបានែរទឹរក្បារចំ់ននួ ១.៧៥០.០០០ ែ លាល រអាធមររិធៅ ថ្ងៃទី១ ដខ្ត្ លា ឆ្ន ២ំ០២០។ 
បំណ លបនាេ បប់នសធំនឹះម្គន កាលរំណត្រ់យៈធពល ៧ ឆ្ន ដំែលែល់កាលរំណត្ធ់ៅថ្ងៃទី១ ដខ្ត្ លា ឆ្ន ២ំ០២៧។ 
 
ធៅថ្ងៃទី១៥ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជាបានអន មត័្ធលើបំណ លបនាេ បប់នសរំបស់ធនាគារពី Symbiotics SA ដែលម្គនចំននួ 
៦.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិ។ ធនាគារបានែរទឹរក្បារចំ់ននួ ៦.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិធៅ ថ្ងៃទី១០ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១។ 
បំណ លបនាេ បប់នសធំនឹះម្គន កាលរំណត្រ់យៈធពល ៧ ឆ្ន ដំែលែល់កាលរំណត្ធ់ៅថ្ងៃទី១០ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២៨។ 
 
Norfund 
ធៅថ្ងៃទី៣ ដខ្វចិេិកា ឆ្ន ២ំ០២០ ធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជាបានអន មត័្ធលើបំណ លបនាេ បប់នសរំបស់ធនាគារពី Norfund ដែលម្គនចំននួ 
១៥.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិ។ ធនាគារបានែរទឹរក្បារចំ់នួន ១៥.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិធៅ ថ្ងៃទី១២ ដខ្រញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០។ 
បំណ លបនាេ បប់នសធំនឹះម្គន កាលរំណត្រ់យៈធពល ៧ ឆ្ន ធំៅថ្ងៃទី១២ ដខ្រញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២៧។ 
 
Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd  
ធៅថ្ងៃទី៧ ដខ្សីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ ធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជាបានអន មត័្ធលើបំណ លបនាេ បប់នសរំបស់ធនាគារពី Finish Fund for Industrial 
Cooperation Ltd សក្ម្គបក់្បធទសរំព ងអភវិឌឍដែលម្គនចំនួន ១០.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិ។ ធនាគារបានែរទឹរក្បារ ់ចំនួន 
១០.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិធៅថ្ងៃទី៦ ដខ្រញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩។ បំណ លបនាេ បប់នសធំនឹះម្គន រយៈធពល ៧ ឆ្ន  ំដែលែល់កាលរំណត្ ់ធៅ 
ថ្ងៃទី៦ដខ្រញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២៦។ 
 
ធៅថ្ងៃទី១៧ ដខ្មងិ នា ឆ្ន ២ំ០២១ ធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជាបានអន មត័្ធលើបំណ លបនាេ បប់នសរំបស់ធនាគារពី Finish Fund for Industrial 
Cooperation Ltd សក្ម្គបក់្បធទសរំព ងអភវិឌឍដែលម្គនចំនួន ៥.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិ។ ធនាគារបានែរទឹរក្បារ ់ចំននួ 
៥.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិធៅថ្ងៃទី២៨ ដខ្មងិ នា ឆ្ន ២ំ០២១។ បំណ លបនាេ បប់នសធំនឹះម្គន រយៈធពល ៧ ឆ្ន  ំដែលែល់កាលរំណត្ ់ធៅ 
ថ្ងៃទី២៨ ដខ្មងិ នា ឆ្ន ២ំ០២៨។ 
 
OP FinnFund Global Impact Fund I LP  
ធៅថ្ងៃទី១៧ ដខ្មងិ នា ឆ្ន ២ំ០២១ ធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជាបានអន មត័្ធលើបំណ លបនាេ បប់នសរំបស់ធនាគារពី OP FinnFund Global 
Impact Fund I LP ដែលម្គនទឹរក្បារចំ់ននួ ១០.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិ។ ធនាគារបានែរទឹរក្បារ ់ចំននួ ១០.០០០.០០០ 
ែ លាល រអាធមររិធៅថ្ងៃទី២៨ ដខ្មងិ នា ឆ្ន ២ំ០២១។ បំណ លបនាេ បប់នសធំនឹះម្គន រយៈធពល ៧ ឆ្ន  ំដែលែល់កាលរំណត្ ់ធៅ              
ថ្ងៃទី២៨ ដខ្មងិ នា ឆ្ន ២ំ០២៨។ 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៥៧ 

 

១៤. បាំណុលបនាា ប់បនេ ាំ (ត្) 
NMI Fund IV KS 
ធៅថ្ងៃទី២៤ ដខ្មងិ នា ឆ្ន ២ំ០១៩ ធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជាបានអន មត័្ធលើបំណ លបនាេ បប់នសរំបស់ធនាគារពី NMI Fund IV KS ចំននួ 
៨.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិ។ ធនាគារបានែរចំននួទឹរក្បារចំ់ននួ ៨.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិធៅថ្ងៃទី១៤ ដខ្មងិ នា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
បំណ លបនាេ បប់នសធំនឹះ ម្គនរយៈធពល ៧ឆ្ន  ំដែលែល់កាលរំណត្ធ់ៅថ្ងៃទី១៤ ដខ្មងិ នា ឆ្ន ២ំ០២៦។ 
 
The Investment Fund for Developing Countries 
ធៅថ្ងៃទី២៤ ដខ្មងិ នា ឆ្ន ២ំ០១៩ ធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជា បានអន មត័្ធលើបំណ លបនាេ បប់នសរំបស់ធនាគារពី The Investment Fund for 
Developing Countries ដែលម្គនចំននួ ៦.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិ។ ធនាគារបានែរចំននួទឹរក្បារចំ់ននួ ៦.០០០.០០០ 
ែ លាល រអាធមររិ ធៅថ្ងៃទី១២ ដខ្ររកោ ឆ្ន ២ំ០១៩។ បំណ លបនាេ បប់នសធំនឹះម្គនរយៈធពល ៧ឆ្ន  ំដែលែល់កាលរំណត្ធ់ៅ              
ថ្ងៃទី៣០ ដខ្មងិ នា ឆ្ន ២ំ០២៦។ 
 
EMF Microfinance Fund AGMVK  
ធៅថ្ងៃទី២៤ ដខ្វចិេិកា ឆ្ន ២ំ០២១ ធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជាបានអន មត័្ធលើបំណ លបនាេ បប់នសរំបស់ធនាគារពី EMF Microfinance Fund 
AGMVK ចំនួន ៥.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិ។ ធនាគារបានែរចំនួនទឹរក្បារចំ់ននួ ៥.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិធៅ                   
ថ្ងៃទី២៥ ដខ្វចិេិកា ឆ្ន ២ំ០២១។ បំណ លបនាេ បប់នសធំនឹះ ម្គនរយៈធពល ៧ឆ្ន  ំដែលែល់កាលរំណត្ធ់ៅថ្ងៃទីថ្ងៃទី២៥ ដខ្វចិេិកា ឆ្ន ២ំ០២៨។ 
 
Maruhan Investment Asia Pte. Ltd. 
ធៅថ្ងៃទី១០ ដខ្ត្ លា ឆ្ន ២ំ០១៣ ធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជាបានអន មត័្ធលើបំណ លបនាេ បប់នសរំបស់ធនាគារពី Maruhan Investment Asia 
(“MIA”) ដែលម្គនចំននួ ៥.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិ។ ធនាគារបានែរចំនួនទឹរក្បារចំ់ននួ ៥.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិ ធៅ 
ថ្ងៃទី១២ ដខ្សីហា ឆ្ន ២ំ០១៣។ ធៅថ្ងៃទី៧ ដខ្ឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៩ ធនាគារបានសងចំននួ ៣.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិថ្នក្បារធ់ែើម។             
ធៅថ្ងៃទី៧ ដខ្ររកោ ឆ្ន ២ំ០២០ ធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជាបានអន មត័្ធលើការបនតរមចដីែលម្គនចំននួ ២.០០០.០០០ែ លាល រអាធមររិ 
ដែលបានន ត្កាល រំណត្ធ់ៅថ្ងៃទី ១២ ដខ្សីហា ឆ្ន  ំ២០២០ ធហើយម្គនរយៈធពល ៧ ឆ្ន ។ំ 
 
DEG – Deutsche Investitions 
ធៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥ ធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជាបានអន មត័្ធលើបំណ លបនាេ បប់នសរំបស់ធនាគារពី DEG ចំនួន ១០.០០០.០០០ 
ែ លាល រអាធមររិ។ ធនាគារបានសងក្បារធ់ែើមចំនួនរន ងមតង ២.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិធៅថ្ងៃទី១៥ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧                           
ថ្ងៃទី១៥ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ថ្ងៃទី១៥ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ និងថ្ងៃទី១៥ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០។ បំណ លបនាេ បប់នសធំនឹះម្គនរយៈធពល ៧ ឆ្ន ដំែលែល់ 
កាលរំណត្ធ់ៅថ្ងៃទី១៥ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១។ 
 

ការវភិាគបដនាមធៅធលើបំណ លបនាេ បប់នសកំ្តូ្វបានរំណត្ែូ់ចខាងធក្កាម៖ 
 
(រ). តាមរបិូយបណ័ណ  
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
ែ លាល រអាធមររិ  ១១២.៩៥០.០០០   ៤៦០.១៥៨.៣០០   ៦៣.៧៥០.០០០   ២៥៧.៨៦៨.៧៥០  
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៥៨ 

 

១៤. បាំណុលបនាា ប់បនេ ាំ (ត្) 
(ខ្). តាមអវស្ថនតកាល 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     

រន ងអំ  ងធពល ១ដខ្ - - - - 
ចធនាល ឹះពី ១ដខ្ធៅ ៣ដខ្ - - - - 
ចធនាល ឹះពី ៣ដខ្ធៅ ១២ដខ្ ៩.០០០.០០០ ៣៦.៦៦៦.០០០ ៣.៨០០.០០០ ១៥.៣៧១.០០០ 
ធក្ចើនជាង ១ឆ្ន និំងរហូត្ែល់ ៥ឆ្ន  ំ ១០៣.៩៥០.០០០ ៤២៣.៤៩២.៣០០ ៥៩.៩៥០.០០០ ២៤២.៤៩៧.៧៥០ 
 ១១២.៩៥០.០០០ ៤៦០.១៥៨.៣០០ ៦៣.៧៥០.០០០ ២៥៧.៨៦៨.៧៥០ 
 
(គ). តាមរក្មតិ្អក្តាការក្បារ ់

 ឆ្ន ២ំ០២១ ឆ្ន ២ំ០២០ 
ែ លាល រអាធមររិ ១០,២៣% - ១០,៧០%    ១០,៤៦% - ១០,៧០% 
 
រន ងអំ  ងការយិបរធិចេទ ចំណាយការក្បារធ់លើក្បាររ់មចមី្គនចំននួ ៨.២៤៤.៤៩០ ែ លាល រអាធមររិ ឬ ៣៣.៥៣៨.៥៨៥.០០០ ធរៀល 
(ឆ្ន ២ំ០២០៖ ៤.៩៥៥.៥៥៤ ែ លាល រអាធមររិ ឬ ២០.២០៣.៧៩៤.០០០ ធរៀល) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២១)។ 
 
១៥. បាំណុលធផេងៗ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     

ការក្បារក់្តូ្វសង ៣៦.៥៥៧.១៦៧ ១៤៨.៩៣៣.៨៩៨ ៣១.១៧៩.៤៩២ ១២៦.១២១.០៤៥ 
ចំណាយប គាលិរ និងចំណាយពារព់ន័ធធនសងៗ ៦.៨៨៣.៦៦៣ ២៨.០៤៤.០៤៣ ៥.២២៩.២៧៦ ២១.១៥២.៤២១ 
គណនីក្តូ្វសង ២.២១២.៩៧៥ ៩.០១៥.៦៦០ ៥៥៩.២០០ ២.២៦១.៩៦៤ 
ចំណាយបងារ ៥៧៩.៦១០ ២.៣៦១.៣៣១ ៤៦៦.៣៤៦ ១.៨៨៦.៣៧០ 
ក្បារចំ់ណូលដែលមនិបានទទលួ ៣៦៨.៨០២ ១.៥០២.៤៩៩ ៤០២.៦៣៨ ១.៦២៨.៦៧១ 
ពនធក្តូ្វសងធនសងៗ  (៨២៥.៥៣៦) (៣.៣៦៣.២៣៣) (៧៣៣.១១៤) (២.៩៦៥.៤៤៨) 
 ៤៥.៧៧៦.៦៨១ ១៨៦.៤៩៤.១៩៨ ៣៧.១០៣.៨៣៨ ១៥០.០៨៥.០២៣ 
 
១៦. អត្ថក្បធោជន៍របសន់ិធោជិត្ 
អត្ាក្បធយាជ្នរ៍បស់និធយាជិ្ត្ ដែលក្តូ្វបានបង្ហា ញធៅរន ងរបាយណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ត ក្តូ្វបានដបងដចរែូចខាងធក្កាម៖ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
មូលនិធិធស្ថធននិវត្តនដ៍ែលបានចូលរមួ 

ចំដណរធោយនិធយាជិ្ត្(i) ៦.៦០១.២០៨ ២៦.៨៩៣.៣២២ ៥.៩២១.២៨៨ ២៣.៩៥១.៦១០ 
មូលនិធិធស្ថធននិវត្តនរ៍បស់ធនាគារ 

និងការទូទាត្សំ់ណងអតី្ត្ភាពការង្ហរ(ii) ១៩.៥៥៧.៣៥៤ ៧៩.៦៧៦.៦៦០ ១៧.៧៨០.២១៦ ៧១.៩២០.៩៧៤ 
 ២៦.១៥៨.៥៦២ ១០៦.៥៦៩.៩៨២ ២៣.៧០១.៥០៤ ៩៥.៨៧២.៥៨៤ 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៥៩ 

 

១៦. អត្ថក្បធោជន៍របសន់ិធោជិត្ (ត្) 
(i). មូលនិធិធស្ថធននិវត្តនដ៍ែលបានចូលរមួចំដណរធោយនិធយាជិ្ត្៖ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ៥.៩២១.២៨៨ ២៣.៩៥១.៦១០ ៤.៩៩៧.១៩២ ២០.៣៦៣.៥៥៧ 
ការចូលរមួចំដណរធោយនិធយាជិ្ត្រន ង    

ការយិបរធិចេទ 
១.៤១៦.២៣៤ ៥.៧៦១.២៤០ ១.៣៥២.៥៣០ ៥.៥១៤.២៦៥ 

ចំណាយការក្បារ ់ ៣៣៨.៥៩២ ១.៣៧៧.៣៩២ ៣០០.៣១២ ១.២២៤.៣៧២ 
ការទូទាត្រ់ន ងការយិបរធិចេទ (១.០៧៤.៩០៦) (៤.៣៧២.៧១៨) (៧២៨.៧៤៦) (២.៩៧១.០៩៧) 
លធមអៀងពីកាបដូររូបិយបណ័ណ  - ១៧៥.៧៩៨ - (១៧៩.៤៨៧) 
គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ៦.៦០១.២០៨ ២៦.៨៩៣.៣២២ ៥.៩២១.២៨៨ ២៣.៩៥១.៦១០ 
 
(ii). មូលនិធិធស្ថធននិវត្តនរ៍បស់ធោយធនាគារ ធៅការទូទាត្សំ់ណងអតី្ត្ភាពការង្ហរ៖ 
 ឆ្ន ២ំ០២១ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី១ ដខ្មររា  ១៧.៧៨០.២១៦   ៧១.៩១៥.៣៣៣   ១៥.៥៩៨.៩៣០   ៦៣.០២២.២៣០  
បដក្មបក្មួលត្ថ្មលបចច បបននថ្នកាត្ពវរិចចអត្ា    

ក្បធយាជ្នប៍ គាលិរ     
ថ្ងលធែើមធសវារមម  ២.៤៥២.១៣១   ៩.៩៧៥.២៦៩   ២.៤៩៤.៥៧៣   ១០.១៧០.៣៧៤  
ចំណាយការក្បារ ់  ៩៥៥.៤៧៩   ៣.៨៨៦.៨៨៨   ៨៤៦.៣៣១   ៣.៤៥០.៤៩២  
អត្ាក្បធយាជ្នប៍ានទូទាត្ផ់្លេ ល់ធោយធនាគារ  (១.៦៣០.៤៧២)  (៦.៦៣២.៧៦០)  (១.១៥៩.៦១៨)  (៤.៧២៧.៧៦៣) 
លធមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័ណ    -     ៥៣១.៩៣០   -     ៥.៦៤១  
គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ  ១៩.៥៥៧.៣៥៤   ៧៩.៦៧៦.៦៦០   ១៧.៧៨០.២១៦   ៧១.៩២០.៩៧៤  
     
ចំណាយបានទទលួស្ថា ល់រន ងចំធណញ ឬខាត្     
ថ្ងលធែើមធសវារមម  ២.៤៥២.១៣១   ៩.៩៧៥.២៦៩   ២.៤៩៤.៥៧៣   ១០.១៧០.៣៧៤  
ចំណាយការក្បារ ់  ៩៥៥.៤៧៩   ៣.៨៨៦.៨៨៨   ៨៤៦.៣៣១   ៣.៤៥០.៤៩២  
ចំណាយបានទទលួស្ថា ល់រន ងចំធណញ ឬខាត្  ៣.៤០៧.៦១០   ១៣.៨៦២.១៥៧   ៣.៣៤០.៩០៤   ១៣.៦២០.៨៦៦  
 
 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៦០ 

 

១៦. អត្ថក្បធោជន៍របសន់ិធោជិត្ (ត្) 
(ii). មូលនិធិធស្ថធននិវត្តនរ៍បស់ធោយធនាគារ ធៅការទូទាត្សំ់ណងអតី្ត្ភាពការង្ហរ៖ (ត្) 
ធសចរតីសធងខបខាងធក្កាម DBO គិត្ជាែ លាល រអាធមររិជាមយួនឹងអក្តាអបបហារខ្ សគាន  អក្តារំធណើ នក្បារដ់ខ្ និងការសនមត្អក្តាែរក្បារ៖់ 
  DBO 
 ភាពដក្បក្បលួថ្នអក្តាអបបហារ មូលនិធិធស្ថធននិវត្តន ៍ សំណងអតី្ត្ភាព 
ការសនមត្មូលោា ន ៥,៦% រន ងមយួឆ្ន  ំ ១៩.២០៨.៦៤០ ៣៤៨.៧១៤ 
+ ០,៥% អបបហារ ៦,១% រន ងមយួឆ្ន  ំ ១៨.០៨៦.៤០៧ ៣៣៩.១២៧ 
- ០,៥% អបបហារ ៥,១% រន ងមយួឆ្ន  ំ ២០.៤៥៤.១៤៦ ៣៥៨.៦៩៤ 

    
 បដក្មបក្មលួថ្នក្បារដ់ខ្ មូលនិធិធស្ថធននិវត្តន ៍ សំណងអតី្ត្ភាព 
ការសនមត្មូលោា ន ៦% រន ងមយួឆ្ន  ំ ១៩.២០៨.៦៤០ ៣៤៨.៧១៤ 
+ ០,៥% រំធណើ នក្បារដ់ខ្ ៦,៥% រន ងមយួឆ្ន  ំ ១៩.៦២៩.១៥៦ ៣៤៨.៧១៤ 
- ០,៥% រំធណើ នក្បារដ់ខ្ ៥,៥% រន ងមយួឆ្ន  ំ ១៨.៨១៤.៦២១ ៣៤៨.៧១៤ 
    
 បដក្មបក្មលួថ្នអក្តាែរក្បារ ់ មូលនិធិធស្ថធននិវត្តន ៍ សំណងអតី្ត្ភាព 

ការសនមត្មូលោា ន 
ចធនាល ឹះពី ០% ធៅ ១០% អាក្ស័យធលើ 

អតី្ត្ភាពការង្ហរ ១៩.២០៨.៦៤០ ៣៤៨.៧១៤ 

+ ០,៥% ែរក្បារ ់
ចធនាល ឹះពី ០,៥% ធៅ ១០% 
អាក្ស័យធលើអតី្ត្ភាពការង្ហរ ២០.៥៩៥.៣១៣ ៣៣៨.៦៤៧ 

- ០,៥% ែរក្បារ ់
ចធនាល ឹះពី ០% ធៅ ៩,៥% អាក្ស័យធលើ 

អតី្ត្ភាពការង្ហរ ១៩.៣០៦.០៤០ ៣៥៨.៦៥០ 
 
ការវភិាគនូវភាពដក្បក្បួលខាងធលើធនឹះក្តូ្វបានរំណត្ធ់ោយដនអរធលើវធីិស្ថ្សតដែលពាររណ៍ធៅធលើនលប៉ាឹះពាល់ធលើកាត្ពវរិចច     
អត្ាក្បធយាជ្នដ៍ែលបានរំណត្ ់ដែលធរើត្ធ ើងពីការផ្លល ស់បតូរសមធហត្ នលរន ងការសនមត្សំខាន់ៗ  ដែលធរើត្ធ ើងធៅច ងបញ្ចបថ់្នរយៈធពល 
របាយការណ៍។ ការវភិាគនូវភាពដក្បក្បួលគឺដនអរធលើការផ្លល ស់បតូរការសនមត្ែសំ៏ខានម់យួ ធោយររាការសនមត្ធនសងធទៀត្ទាងំអស់ធងរ។ ការ 
វភិាគនូវភាពដក្បក្បួលអាចមនិអាចជាការតំ្ណាងថ្នការផ្លល ស់បតូរជារដ់សតងធៅរន ងកាត្ពវរិចចអត្ាក្បធយាជ្នដ៍ែលបានរំណត្ធ់ទធក្ពាឹះការ    
ផ្លល ស់បតូរការសនមត្ និងធរើត្មនិអាចធរើត្ធ ើងោចធ់ោយដ រពីគាន ធទ។ 
 
ខាងធក្កាមធនឹះ គឺជាការចំណាយ ឬការចូលរមួវភិាគទានដែលបានធក្គាងទ រសក្ម្គបដ់ននការអត្ាក្បធយាជ្នដ៍ែលបានរំណត្ធ់ៅរន ងឆ្ន  ំ
ខាងម ខ្៖ 

 ែ លាល អាធមររិ 
ឆ្ន ២ំ០២២ ១.៧៣៨.៣២៧ 
ឆ្ន ២ំ០២៣ ១.៨៣៤.៨២២ 
ឆ្ន ២ំ០២៤ ែល់ ឆ្ន ២ំ០២៨ ១០.១០១.៧៧៦ 

 
 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៦១ 

 

១៧. ពនធធលើក្បារ់ចាំណូល 
(រ). ចំណាយពនធធលើក្បារចំ់ណូល 
សម្គសធាត្ សំខាន់ៗ ថ្នចំណាយពនធធលើក្បារចំ់ណូលម្គនែូចខាងធក្កាម៖ 
 សក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
ពនធបចច បបនន  ១៣.៤១៨.២៥១   ៥៤.៥៨៥.៤៤៥  ១២.០៩៧.៥៤២  ៤៩.៣២១.៦៧៩  
ពនធពនារ  ៩៥៥.៥៦២   ៣.៨៨៧.២២៦  ២៦៥.៥០៣  ១.០៨២.៤៥៥ 
  ១៤.៣៧៣.៨១៣   ៥៨.៤៧២.៦៧១  ១២.៣៦៣.០៤៥  ៥០.៤០៤.១៣៤  
 
(ខ្). ពនធធលើក្បារចំ់ណូល 
ការធនេៀងផ្លេ ត្ព់នធធលើក្បារចំ់ណូលម្គនែូចខាងធក្កាម៖ 
 សក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
គណនីចំធណញម នបងព់នធធលើក្បារចំ់ណូល  ៦៨.៩២៦.១៧៤  ២៨០.៣៩១.៦៧៦  ៥៣.៩១១.២១៤  ២១៩.៧៩៦.០២០  
ពនធធលើក្បារចំ់ណូលរន ងអក្តាអន វត្ត ២០% (រ)  ១៣.៧៨៥.២៣៥   ៥៦.០៧៨.៣៣៥  ១០.៧៨២.២៤៣  ៤៣.៩៥៩.២០៤  
ពនធអបបបរម្គរន ងអក្តា ១% ថ្នក្បារចំ់ណូល (ខ្) ២.៥០៣.៣៩៤  ១០.១៨៣.៨០៦  ២.១៤៦.៣២៣  ៨.៧៥០.៥៦០  
ចំណាយពនធធលើក្បារចំ់ណូលដែលបានបា៉ា នស្ថម នទ រ 

(មយួណាដែលខ្ពស់ជាងរវាង រ ឬខ្)  ១៣.៧៨៥.២៣៥   ៥៦.០៧៨.៣៣៥  ១០.៧៨២.២៤៣  ៤៣.៩៥៩.២០៤  
នលប៉ាឹះពាល់ពីចំណាយមនិអាចកាត្រ់ងបាន  ៥៨៨.៥៧៨   ២.៣៩៤.៣៣៦  ១.៥៨០.៨០២  ៦.៤៤៤.៩៣០  
ពនធធលើក្បារចំ់ណូលច ងធក្កាយ   ១៤.៣៧៣.៨១៣   ៥៨.៤៧២.៦៧១  ១២.៣៦៣.០៤៥  ៥០.៤០៤.១៣៤  
 
សរមមភាពពារព់ន័ធនឹងធនាគារ 
ធយាងតាមបទបបញ្ញត្តិស្ថរធពើពនធថ្នក្ពឹះរាជាណាចក្ររមព ជា ពនធធលើក្បារចំ់ណូលរន ងក្គា ក្តូ្វបានគណនាធោយយរចំនួនខ្ពស់ជាងថ្ន 
ក្បារ់ចំធណញជាប់ពនធសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទ គ ណនឹងអក្តាពនធ ២០% នាកាលបរធិចេទថ្នរបាយការណ៍និង ១% ថ្ននលរបរ។ 
 
 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៦២ 

 

១៧. ពនធធលើក្បារ់ចាំណូល (ត្) 
(គ). ពនធពនារធលើក្ទពយសរមម - ស ទធ 
ពនធពនារធលើក្ទពយសរមម - ស ទធទារទ់ងធៅនឹង៖ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
ពនធពនារធលើក្ទពយសរមមធលើ៖     
អត្ាក្បធយាជ្នប៍ គាលិរ  ៣.៩១១.៤៧១  ១៥.៩៣៥.៣៣៣  ៣.៥៥៦.០៤៤  ១៤.៣៨៤.១៩៩  
ធសវាែំធណើ រការឥណទានដែលមនិបានរលំស់  ២.៨១២.៥០៩   ១១.៤៥៨.១៦២  ២.៥០៦.៤៨៦  ១០.១៣៨.៧៣៦  
សំវធិានធនធក្ៅតារាងត្ លយការ និងស្ថចក់្បារ ់

ជាមយួធនាគារធនសងៗ  ៣០.១៣៣   ១២២.៧៦២  ១.៥២០  ៦.១៤៨  
សំវធិានធនធលើ ECL - - ១.០០៩.៣៦៦  ៤.០៨២.៨៨៥  

 ៦.៧៥៤.១១៣ ២៧.៥១៦.២៥៧ ៧.០៧៣.៤១៦  ២៨.៦១១.៩៦៨  
បំណ លពនធពនារធលើ៖     
រលំស់ធលើក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាខ រ  (៩៧៥.១៥៦) (៣.៩៧២.៧៨៦) (៨៧១.០៨១) (៣.៥២៣.៥២៣) 
សំវធិានធនធលើ ECL  (៥៣២.១៨៤)  (២.១៦៨.១១៨) - - 
ពនធពនារធលើក្ទពយសរមម – ស ទធ  ៥.២៤៦.៧៧៣  ២១.៣៧៥.៣៥៣  ៦.២០២.៣៣៥  ២៥.០៨៨.៤៤៥  
 
បដក្មបក្មួលពនធពនារធលើក្ទពយសរមម - ស ទធរន ងអំ  ងការយិបរធិចេទម្គនែូចខាងធក្កាម៖ 
 ឆ្ន ២ំ០២១ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី១ ដខ្មររា  ៦.២០២.៣៣៥   ២៥.០៨៨.៤៤៥   ៦.៤៦៧.៨៣៨   ២៦.៣៥៦.៤៤០  
រត្ចូ់លរន ងគណនាចំធណញ ឬខាត្  (៩៥៥.៥៦២) (៣.៨៨៧.២២៦)  (២៦៥.៥០៣)  (១.០៨២.៤៥៥) 
លធមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័ណ   -     ១៧៤.១៣៤   -     (១៨៥.៥៤០) 
គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ  ៥.២៤៦.៧៧៣  ២១.៣៧៥.៣៥៣   ៦.២០២.៣៣៥   ២៥.០៨៨.៤៤៥  
 
( ). ពនធធលើក្បារចំ់ណូលក្តូ្វបង ់
ពត័្ម៌្គនលមអតិ្អំពីបដក្មបក្មួលធលើពនធធលើក្បារចំ់ណូលក្តូ្វសងម្គនែូចខាងធក្កាម៖ 
 ឆ្ន ២ំ០២១ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី១ ដខ្មររា  ១០.២២២.១២៧   ៤១.៣៤៨.៥០៤   ៨.៨៩៦.៣៧៧  ៣៦.២៥២.៧៣៦  
ចំណាយពនធបចច បបនន  ១៣.៤១៨.២៥១   ៥៤.៥៨៥.៤៤៥   ១២.០៩៧.៥៤២   ៤៩.៣២១.៦៧៩  
ពនធធលើក្បារចំ់ណូលបានទូទាត្ ់ (១២.៥៥៧.៩១២) (៥១.០៨៥.៥៨៦) (១០.៧៧១.៧៩២) (៤៣.៩១៦.៥៩៦) 
លធមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័ណ   -     ៣០១.៦០៣   -     (៣០៩.៣១៥) 
គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ  ១១.០៨២.៤៦៦   ៤៥.១៤៩.៩៦៦   ១០.២២២.១២៧   ៤១.៣៤៨.៥០៤  
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៦៣ 

 

១៨. បាំណុលភត្ិសនា 
 ឆ្ន ២ំ០២១ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ១៥.៣៩៣.៧៩៤ ៦២.២៦៧.៨៩៧ ១១.៩៧១.១០៦ ៤៨.៧៨២.២៥៧ 
បដនាម ៣១.៧២៨.៨៧៦ ១២៩.០៧៣.០៦៨ ៦.៨០៩.៦២៩ ២៧.៧៦២.៨៥៩ 
ចំណាយការក្បារ ់ ៤.០៨២.៤៨៧ ១៦.៦០៧.៥៥៧ ១.៤៤៧.០០៧ ៥.៨៩៩.៤៤៨ 
ការទូទាត្ស់ង (៩.៤៨១.៧៤៥) (៣៨.៥៧១.៧៣៩) (៤.៨៣៣.៩៤៨) (១៩.៧០៨.០០៦) 
លធមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័ណ  - ៦០៤.៣៩៧ - (៤៦៨.៦៦១) 
គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ៤១.៧២៣.៤១២ ១៦៩.៩៨១.១៨០ ១៥.៣៩៣.៧៩៤ ៦២.២៦៧.៨៩៧ 
 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
ការវភិាគអវស្ថនកាល - លំហូរស្ថចក់្បាររិ់ចចសនា 

មនិបានធធវើអបបហារ     
តិ្ចជាងមយួឆ្ន  ំ ១០៨.៥៦៤ ៤៤២.២៩១ ១៨៤.៦៤៤  ៧៤៦.៨៨៥  
មយួឆ្ន  ំធៅក្បាឆំ្ន  ំ ៤.៦៦៦.៩១២ ១៩.០១៣.០០០ ៥.២៤៩.១៧៥  ២១.២៣២.៩១៣  
ធក្ចើនជាងក្បាឆំ្ន  ំ ៥៣.៧៨១.៩១៧ ២១៩.១០៧.៥២៩ ១៤.៨៣៥.៩៤៥  ៦០.០១១.៣៩៨  
បំណ លភតិ្សនាមនិធធវើអបបហារសរ ប ៥៨.៥៥៧.៣៩៣ ២៣៨.៥៦២.៨២០ ២០.២៦៩.៧៦៤  ៨១.៩៩១.១៩៦  
     
ែរ៖ បនេ រហរិញ្ញបបទានមនិបានធធវើរលំស់     
រយៈធពលខ្ល ី (២.៨៨៩) (១១.៧៧០) (៤.៩៨៩) (២០.១៨១) 
រយៈធពលដវង (១៦.៨៣១.០៩២) (៦៨.៥៦៩.៨៦៨) (៤.៨៧០.៩៨១) (១៩.៧០៣.១១៨) 
ត្ថ្មលបចច បបននថ្នបំណ លភតិ្សនា ៤១.៧២៣.៤១២ ១៦៩.៩៨១.១៨០ ១៥.៣៩៣.៧៩៤  ៦២.២៦៧.៨៩៧  
 
សមត្ លយដែលបានទទលួស្ថា ល់ធៅរន ងគណនីចំធណញ ឬខាត្ម្គនែូចខាងធក្កាម៖ 
 សក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
ការក្បារធ់លើបំណ លភតិ្សនា ៤.០៨២.៤៨៧ ១៦.៦០៧.៥៥៧ ១.៤៤៧.០០៧ ៥.៨៩៩.៤៤៨ 
ចំណាយទារទ់ងនឹងក្ទពយសរមមរយៈធពលខ្លី ៣៨០.៩១៤ ១.៥៤៩.៥៥៨ ៥៣៤.០៤៤ ២.១៧៧.២៩៦ 
ចំណាយទារទ់ងនឹងការជ្លួក្ទពយសរមមម្គនត្ថ្មល 
ទាបធោយធលើរដលងការជ្លួរយៈធពលខ្លី ១៨.៤៨០ ៧៥.១៧៧ ៣៨៩.៣៦៥ ១.៥៨៧.៤៤២ 

 ៤.៤៨១.៨៨១ ១៨.២៣២.២៩២ ២.៣៧០.៤១៦ ៩.៦៦៤.១៨៦ 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៦៤ 

 

១៩. ធែើមទុន និងទុនបក្មុងតមបទបបញ្ញត្រិ 
(រ). ធែើមទ ន 
ពត័្ម៌្គនលមអតិ្អំពីការកានក់ាបភ់ាគហ  នថ្ន MARUHAN Investment Asia Pte. Ltd. ម្គនែូចខាងធក្កាម៖ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
សត រធែើមទ ន ១៩៣.០០០.០០០ ៧៧២.០០០.០០០ ១៩៣.០០០.០០០ ៧៧២.០០០.០០០ 
 
ធៅថ្ងៃទី២៣ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ធនាគារជាតិ្ ថ្នរមព ជា បានអន មត័្ធៅធលើការោរប់ញ្ចូ លធែើមទ នបដនាមសរ បចំននួ ៤៣.០០០.០០០ 
ែ លាល រអាធមររិ ដែលរន ងធនាឹះម្គនការោរប់ញ្ចូ លជាស្ថចក់្បារចំ់ននួ ១០.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិ និងក្បារចំ់ធណញររាទ រចំននួ 
៣៣.០០០.០០០ ែ លាល រអាធមររិ។ ចំននួភាគហ  នដែលបានអន មត័្សរ បម្គនចំននួ ១.៥៤៤.០០០ ភាគហ  ន ជាមយួត្ថ្មលចាររឹធសមើនឹង 
១២៥ ែ លាល រអាធមររិរន ងមយួភាគហ  ន។ 
 
(ខ្). ទ នបក្មងុបទបបញ្ញត្ត ិ(រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤.៥) 
បដក្មបក្មួលទ នបក្មុងតាមបបញ្ញត្តិម្គនែូចខាងធក្កាម៖ 
 ឆ្ន ២ំ០២១ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
សមត្ លយគិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី១ ដខ្មររា  ១១.៩៣៦.១៤១  ៤៨.២៦៣.៤៩២  ១២.៥៧០.៤៦៤ ៥០.៨៤៩.៦២៧ 
ធនេរពី/(ធៅ) ក្បារចំ់ធណញបងារទ រ  ១១.៨៧២.២២៥  ៤៨.២៩៦.២១០  (៦៣៤.៣២៣) (២.៥៨៦.១៣៥) 
សមត្ លយគិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ   ២៣.៨០៨.៣៦៦  ៩៦.៥៥៩.៧០២  ១១.៩៣៦.១៤១  ៤៨.២៦៣.៤៩២  
 
២០. ចាំណូលការក្បារ់ 
ចំណូលការក្បារទ់ទលួបានពី៖ 
 សក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
ឥណទាននដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៦) ២៣៣.០៣៥.៩៦៧ ៩៤៧.៩៩០.៣១៤ ២០២.៨៨៦.៩៦៧  ៨២៧.១៧០.១៦៤  
សម ត្យជាមយួ NBC (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤)  ១១៣.៤៦៨ ៤៦១.៥៨៨ ១៩៦.២៨៦  ៨០០.២៥៨  
សម ត្យជាមយួធនាគារធនសងៗ (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៥) ១១៦.១០៤ ៤៧២.៣១១ ៣.៣៣៥  ១៣.៥៩៧  
 ២៣៣.២៦៥.៥៣៩ ៩៤៨.៩២៤.២១៣ ២០៣.០៨៦.៥៨៨  ៨២៧.៩៨៤.០១៩  
 
 
(ទំពរ័ធនឹះក្តូ្វទ រឱ្យចធនាល ឹះទធទធោយធចត្នា) 
 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៦៥ 

 

២១. ចាំណាយការក្បារ ់
ចំណាយការក្បារធ់រើត្ធ ើងពី៖ 
 សក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
ក្បារប់ធញ្ញ ើរបស់អតិ្ងិជ្ន (រំណត្ស់ម្គា ល់ ១២) ៦៤.៣៤៨.៧០៣ ២៦១.៧៧០.៥២៤ ៤៩.៦៤៦.២៧៨ ២០២.៤០៧.៨៧៥ 
ក្បាររ់មច ី(រំណត្ស់ម្គា ល់ ១៣) ១៧.៧៨០.៨១៧ ៧២.៣៣២.៣៦៤ ២០.៨៤៩.០៩៣ ៨៥.០០១.៧៥២ 
បំណ លបនាេ បប់នស ំ(រំណត្ស់ម្គា ល់ ១៤) ៨.២៤៤.៤៩០ ៣៣.៥៣៨.៥៨៥ ៤.៩៥៥.៥៥៤ ២០.២០៣.៧៩៤ 
បំណ លភតិ្សនា (រំណត្ស់ម្គា ល់ ១៨) ៤.០៨២.៤៨៧ ១៦.៦០៧.៥៥៧ ១.៤៤៧.០០៧ ៥.៨៩៩.៤៤៨ 
ថ្ងលធសវាឥណទាន ២.៣៨១.៩៥៦ ៩.៦៨៩.៧៩៦ ៣.៤៥១.៦៧០ ១៤.០៧២.៤៥៨ 
ធនសងៗ ១.២៦៥.៣៦៣ ៥.១៤៧.៤៩៧ ១.០៥៦.៧៦៨ ៤.៣០៨.៤៤៣ 
 ៩៨.១០៣.៨១៦ ៣៩៩.០៨៦.៣២៣ ៨១.៤០៦.៣៧០ ៣៣១.៨៩៣.៧៧០ 
 
២២. ថ្ងៃធសវា និងរថ្ក្មធជើងស្ថសទុធ 
ពត័្ម៌្គនលមអតិ្អំពីថ្ងលធសវា និងរថ្ក្មធជ្ើងស្ថស ទធម្គនែូចខាងធក្កាម៖ 
 សក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
ក្បារពិ់នយ័ ៥.១៤៧.៧៧២  ២០.៩៤១.១៣៦  ៣.៨៤០.៨៩៨  ១៥.៦៥៩.៣៤១  
ថ្ងលធសវាធនេរក្បារ ់ ៥១៨.៦២០ ២.១០៩.៧៤៦ ៤៧៤.៨៣២ ១.៩៣៥.៨៩០ 
ថ្ងលឈនួល និងរថ្ក្មធជ្ើងស្ថឥណទាន ៧៧.៧២៧  ៣១៦.១៩៣  ៥៥.៨១៥  ២២៧.៥៥៨  
ធនសងៗ ៨០៨.០៣៤  ៣.២៨៧.០៨៣  ៣៥០.៤៨៤  ១.៤២៨.៩២៣  
 ៦.៥៥២.១៥៣ ២៦.៦៥៤.១៥៨ ៤.៧២២.០២៩ ១៩.២៥១.៧១២ 
 
 
 
(ទំពរ័ធនឹះក្តូ្វទ រឱ្យចធនាល ឹះទធទធោយធចត្នា) 
 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៦៦ 

 

២៣. ចាំណាយទូធៅ និងចាំណាយរែាបាល 
 សក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
ចំណាយប គាលិរ និងចំណាយពារព់ន័ធធនសងៗ ៤៣.៨៦១.៦៤៦ ១៧៨.៤២៩.១៧៦ ៣៩.៩៥០.២០៧  ១៦២.៨៧៦.៩៩៤  
រលំស់ធលើសិទធិធក្បើក្បាសធលើក្ទពយសរមម ៦.៨៥៣.២៥២ ២៧.៨៧៩.០២៩ ៣.៧២១.៤១៨  ១៥.១៧២.២២១  
រលំស់ក្ទពយរូបី និងរលំស់ក្ទពយអរូបី  ៥.៣៥០.៨៤៣ ២១.៧៦៧.២២៩ ៤.៤៥៤.១៨១  ១៨.១៥៩.៦៩៦  
ជ្សួជ្ ល និងដងទា ំ ៤.៥១០.៤៧៨ ១៨.៣៤៨.៦២៥ ២.០៤៦.៧២៣  ៨.៣៤៤.៤៩០  
ទឹរធភលើង ១.២៨៦.២៣៦ ៥.២៣២.៤០៨ ១.១៧៧.៨៣៤  ៤.៨០២.០២៩  
សនតិស ខ្ ១.៥០៣.៥៩៧ ៦.១១៦.៦៣៣ ១.៤៦១.៥៥៥  ៥.៩៥៨.៧៦០  
សម្គភ រៈការយិល័យ និងម្គ៉ា ស ីនក្ពីន ១.២៤៤.៧៩៣ ៥.០៦៣.៨១៨ ១.២៨៤.៥៩៥  ៥.២៣៧.២៩៤  
ធសវាវជិាជ ជី្វៈ ១.១៩៤.៥៥៤ ៤.៨៥៩.៤៤៦ ៩៤៦.៧១៥  ៣.៨៥៩.៧៥៧  
ទំនារទំ់នង ៩៧៦.៩៧០ ៣.៩៧៤.៣១៤ ៩០៥.២៦៤  ៣.៦៩០.៧៦១  
ធសវាអាជាា បណ័ណ  ៩៥៣.៣១៤ ៣.៨៧៨.០៨១ ៩៤៨.០៦៩  ៣.៨៦៥.២៧៧  
ធសវាធនាគារ ៨៣៣.៧០៨ ៣.៣៩១.៥២៤ ៨៧៦.៩០៤  ៣.៥៧៥.១៣៨  
ជ្សួជ្ ល និងដងទាយំានយនត ៧៤៩.៣៤៥ ៣.០៤៨.៣៣៥ ៦១៥.៦០០  ២.៥០៩.៨០១  
ជ្លួការយិាល័យ ៣៩៩.៣៩៤ ១.៦២៤.៧៣៥ ៩២៣.៤០៩  ៣.៧៦៤.៧៣៨  
ទីនារ និងនាយពាណិជ្ជរមម ៣៩១.៧៦០ ១.៥៩៣.៦៨០ ២២៧.៤១១  ៩២៧.១៥៥  
ការែឹរជ្ញ្ជូ ន ១៤៧.៧៣៥ ៦០០.៩៨៦ ១៦០.១៤២  ៦៥២.៨៩៩  
បណដ ឹះបណាដ លប គាលិរ និងការក្បជ្ ំ ៤៣.៩២២ ១៧៨.៦៧៥ ២០.៥៩៤  ៨៣.៩៦២  
ធនសងៗ ២.៥៦៨.២៨៥ ១០.៤៤៧.៧៨៣ ៤.០៩៣.៨៦៦  ១៦.៦៩០.៦៩១  
 ៧២.៨៦៩.៨៣៣ ២៩៦.៤៣៤.៤៨១ ៦៣.៨១៤.៤៨៧  ២៦០.១៧១.៦៦៣  
 
ចំណាយធនសងៗ រមួម្គនែូចជាចំណាយទីនារ ចំណាយស ខ្ ម្គលភាព ចំណាយសម្គជិ្រភាព និងចំណាយបនាេ បប់នសធំនសងៗ។ 
 
 
 
 
(ទំពរ័ធនឹះក្តូ្វទ រឱ្យចធនាល ឹះទធទធោយធចត្នា) 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៦៧ 

 

២៤. ស្ថច់ក្បារស់ទុធ (ធក្បើរនងុ)/បានពីសរមមភាពក្បត្ិបត្រិការ 
  សក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់
 រំណត្ ់ ថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
  (រណំត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤ នងិ ៣១) 
    (បានរំណត្ធ់ ើងវញិ) 
      
ចធំណញម នបងព់នធធលើចណូំល  ៦៨.៩២៦.១៧៤ ២៨០.៣៩១.៦៧៦ ៥៣.៩១១.២១៤  ២១៩.៧៩៦.០២០  
និយត័្រមមសក្ម្គប៖់      

សំវធិានធនធលើ ECL  ៨.៧១៥.៣៦៥ ៣៥.៤៥៤.១០៥ ១៥.៥៧១.៧៣២  ៦៣.៤៨៥.៩៥១  
រលំស់ធលើ៖      

ក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាខ រ  ៨ ៤.៩៧៣.៩៨៦ ២០.២៣៤.១៧៥ ៤.១៦៧.៧៣៧ ១៦.៩៩១.៨៦៤ 
សិទធិធក្បើក្បាស់ធលើក្ទពយសរមម ៩ ៦.៨៥៣.២៥២ ២៧.៨៧៩.០២៩ ៣.៧២១.៤១៨ ១៥.១៧២.២២១ 
ថ្ងលធែើមសូហវដវ ១០ ៣៧៦.៨៥៧ ១.៥៣៣.០៥៤ ២៨៦.៤៤៤ ១.១៦៧.៨៣២ 

ចំណាយអត្ាក្បធយាជ្នប៍ គាលិរ  ១៦ ២.៤៥២.១៣១ ៩.៩៧៥.២៦៩ ២.៤៩៤.៥៧៣ ១០.១៧០.៣៧៤ 
ខាត្ធលើការលរក់្ទពយសមបត្តិ នងិបរកិាខ រ  ១៦.១២៣ ៦៥.៥៨៨ ២៩.៣១០ ១១៩.៤៩៧ 
ជ្ក្មឹះបញ្ជ ីក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាខ រ   ៤៣.៤៩៩ ១៧៦.៩៥៤ ២៦.៨០៧ ១០៩.២៩២ 
ស្ថចក់្បារស់ ទធបានពសីរមមភាព      
ក្បត្បិត្តកិារម នបដក្មបក្មលួក្បត្បិត្តកិារ 

    ក្ទពយសរមម នងិបណំ ល 

 

៩២.៣៥៧.៣៨៧ ៣៧៥.៧០៩.៨៥០ ៨០.២០៩.២៣៥ ៣២៧.០១៣.០៥១ 
      
ងយច ឹះ/(ធរើនធ ើង)ក្បតិ្បត្តិការក្ទពយសរមម      
សមត្ លយជាមយួ NBC  (២១.៤៨៤.៩០៩) (៨៧.៤០០.៦១០) ៣២.៦៧០.១០៧ ១៣៣.១៩៦.០២៦ 
ក្បារប់ធញ្ញ ើជាមយួធនាគារធនសងៗ  (២០.៦៦២.០៦០) (៨៤.០៥៣.២៦០) - - 
ឥណទាននដល់ែល់អត្ិងជិ្ន  (៣៦១.៣៧៩.១១២) (១.៤៧០.០៩០.២២៨) (២៧៤.១៣៩.៤៥០) (១.១១៧.៦៦៦.៥៣៨) 
ការវនិិធយាគធនសងៗ  (៤៣.៧៥០) (១៧៧.៩៧៥)  (៥០.០០០)  (២០៣.៨៥០) 
ក្ទពយសរមមធនសងៗ  ១.៣៥៨.៣២១ ៥.៥២៥.៦៥០  (៧.៦៣៤.៥០២)  (៣១.១២៥.៨៦៥) 
ក្បារប់ធញ្ញ ើរបស់អត្ងិិជ្ន និងក្គឹឹះស្ថា ន 

ហិរញ្ញ វត្ា ធនសងៗ 
 

១៩៥.៦៥០.៥១២ ៧៩៥.៩០៦.២៨៣ ៣៣៤.៧៦១.៧៥៩ ១.៣៦៤.៨២៣.៦៩១ 
អត្ាក្បធយាជ្នប៍ គាលិរ  ២.៧១០.៣០៥ ១១.០២៥.៥២១ ២.៤៩៩.២៣៣ ១០.១៨៩.៣៧៣ 
បំណ លធនសងៗ  ១២.៧៥៥.៣៣០ ៥១.៨៨៨.៦៨២ ១០.៨១៤.៦៣២ ៤៤.០៩១.២៥៥ 
ស្ថចក់្បារ ់(បានធក្បើ)/បានពសីរមមភាព 

ក្បត្បិត្តកិារ 
 

(៩៨.៧៣៧.៩៧៦) (៤០១.៦៦៦.០៨៧) ១៧៩.១៣១.០១៤ ៧៣០.៣១៧.១៤៣ 
ពនធធលើក្បារច់ំណូលបានបង ់ ១៧ (១២.៥៥៧.៩១២) (៥១.០៨៥.៥៨៦) (១០.៧៧១.៧៩២) (៤៣.៩១៦.៥៩៦) 
មូលនិធនិដល់ធសវាក្ត្ូវបង ់ ១៦ (២.៧០៥.៣៧៨) (១១.០០៥.៤៧៨) (១.៨៨៨.៣៦៤) (៧.៦៩៨.៨៦០) 
ស្ថចក់្បារស់ ទធ (បានធក្បើ)/បានព ី

សរមមភាពក្បត្បិត្តកិារ 
 

(១១៤.០០១.២៦៦) (៤៦៣.៧៥៧.១៥១) ១៦៦.៤៧០.៨៥៨ ៦៧៨.៧០១.៦៨៧ 
 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៦៨ 

 

២៤. ស្ថច់ក្បារ់សទុធ (ធក្បើរនងុ)/បានពីសរមមភាពក្បត្ិបត្រិការ (ត្) 
ពត័្ម៌្គនបដនាមសក្ម្គបស់្ថចក់្បារធ់ក្បើរន ងសរមមភាពក្បតិ្បត្ដិការទទលួបានពីការក្បារ ់និងភាគលាភ៖ 
 សក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
ការក្បារដ់ែលបានបង ់ ៨៦.១៨៤.៥២៣  ៣៥០.៥៩៨.៦៤០  ៦៥.៩១៦.១៣៦  ២៦៨.៧៤០.០៨៦  
ការក្បារដ់ែលបានទទលួ ២៣០.៨១៣.០៦៣  ៩៣៨.៩៤៧.៥៤០  ២០០.៦២៩.១៧១  ៨១៧.៩៦៥.១៣០  
ភាគលាភដែលបានទទលួ ៣៨.៦០១  ១៥៧.០៣០  ៥៧.៩៧០  ២៣៦.៣៤៥  
 ៣១៧.០៣៦.១៨៧  ១.២៨៩.៧០៣.២១០  ២៦៦.៦០៣.២៧៧ ១.០៨៦.៩៤១.៥៦១ 
 
២៥. រិចេសនា និងយថាភាព 
(រ). រិចចសនាឥណទាន 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
     
ក្ទពយសរមម     
រិចចសនាបដូររូបិយបណ័ណ បរធទស ៣១.៧២៣.៥៣០ ១២៩.២៤១.៦៦០ ៣១.៦៦៧.៥៧១  ១២៨.០៩៥.៣២៥  
ដននរថ្នឥណទានវបិារូបនម៍និបានធក្បើក្បាស់  ៤៤.៩៩៦.១៤៣  ១៨៣.៣១៤.២៨៦  ៤៣.២៤៣.១៦៧  ១៧៤.៩១៨.៦០៩  
     
បំណ ល     
ក្បាររ់មចមីយួដននរមនិទានែ់រធចញ ១៣.៤១០.៤៧៥  ៥៤.៦៣៤.២៧៥ ៦៣.៤៤០.៤៥៦  ២៥៦.៦១៦.៦៤៤  
លិខិ្ត្ឥណទាន ៩១.៧៨៣ ៣៧៣.៩២២ ៣០៣.៧៣៩  ១.២២៨.៦២៤  
លិខិ្ត្ធានាពីធនាគារ ៨.៣៦២.២៣២ ៣៤.០៦៧.៧៣៤ ៨.០៨០.៦៣៧  ៣២.៦៨៦.១៧៥  
 
(ខ្). ការទាមទារសំណងតាមនលូវចាប ់
រន ងអំ  ងការយិបរធិចេទ ធនាគារបានធធវើការបដឹងទាមទារតាមដននរចាបពី់អតិ្ងិជ្ន ដែលមនិបានទូទាត្ស់ង។ ភាគធក្ចើនថ្នការទាមទារធនឹះ 
គឺរំព ងសាិត្ធៅរន ងការចរចា និង/ឬ ជំ្ទាស់មនិក្ពមពីរូនបំណ ល ធហត្ ធនឹះលទធនលច ងធក្កាយថ្នការបដឹងទាមទារ និងចំននួទឹរក្បារ ់
ថ្នការទាមទារមរវញិ មនិអាចក្តូ្វបានរំណត្ច់ាស់ធៅធ ើយធៅធពលធនឹះ។ 
 
(គ). ពនធយថាភាព 
ក្បពន័ធពនធោរធៅក្ពឹះរាជាណាចក្ររមព ជាម្គនសភាពងមី ធហើយពនធក្តូ្វបានដបងដចរជាធក្ចើនក្បធភទ និងបទបបញ្ញត្តិម្គនការផ្លល ស់បតូរញឹរញាប ់
ដែលជាធមមតាព ំម្គនភាពចាស់លាស់ ម្គនភាពនេ យគាន  និង/ឬ ពឹងដនអរថ្នការបរក្ស្ថយ ជាញឹរញាបក់ារបរក្ស្ថយខ្ សគាន ជាធក្ចើនដត្ង 
ធរើត្ម្គនធ ើងរន ងចំធណាមអាជាា ធរពនធោរ និងយ តាា ធិការ។ ពនធោរ គឺជារមមវត្ា ថ្នការពិនិត្យធ ើងវញិ និងការសធងកត្ធោយភាន រង់្ហរពនធោរ 
ធនសងៗជាធក្ចើន ដែលម្គនសមត្ារិចចរន ងការផ្លរពិនយ័ធៃនធ់ៃរនិងពិនយ័ធលើការក្បារ។់ រតាត ទាងំធនឹះធហើយដែលអាចធធវើឱ្យម្គនហានិភយ័ 
ពនធោរធៅរន ងក្ពឹះរាជាណាចក្ររមព ជាខាល ងំជាងក្បធទសែថ្ទធទៀត្។ 
 
គណៈក្គបក់្គងម្គនការធជ្ឿជារថ់ា ខ្លួនបានធធវើសំវធិានធនបំណ លពនធក្គបក់្គានធ់ោយដនអរធលើការបរក្ស្ថយបទបបញ្ញត្តិពនធរបស់ខ្លួន។       
ធទាឹះបីយា៉ា ងធនឹះរដ ីសមត្ារិចចពនធពារព់ន័ធអាចការបរក្ស្ថយខ្ សៗគាន  ធហើយអាចធធវើឱ្យម្គននលប៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវនត តាងំពីកាលបរធិចេទ 
ច ឹះបញ្ជ ីពាណិជ្ជរមមរបស់ធនាគារ។ 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៦៩ 

 

២៦. សមត្ុលយ និងក្បត្ិបត្រិការរបសភ់ាគី រ់ព័នធ 
(រ). ភាគីពារព់ន័ធ និងទំនារទំ់នង 
ភាគីពារព់ន័ធ និងទំនារទំ់នងរបស់ពួរធគជាមយួធនាគារម្គនបង្ហា ញែូចខាងធក្កាម៖ 
ភាគីពារព់ន័ធ ទំនារទំ់នង 
Maruhan Corporation ធៅធក្កាមការក្គបក់្គងរមួ 
Maruhan (Cambodia) Corporation ធៅធក្កាមការក្គបក់្គងរមួ 
Maruhan Investment Asia Pte. Ltd ម្គច ស់ភាគហ  ន 
Maruhan Investment Cambodia Co. Ltd. ធៅធក្កាមការក្គបក់្គងរមួ 
Maruhan Japan Bank Lao Co.. Ltd. ធៅធក្កាមការក្គបក់្គងរមួ 
ប គាលិរគណៈក្គបក់្គងសំខាន់ៗ  ក្គបអ់ភបិាលរបស់ធនាគារដែលជាអនរធធវើការសធក្មចចិត្តធំៗទារទ់ងនឹងការែឹរនាយំ ទធ 

ស្ថ្សតរបស់ធនាគារ ធហើយគណៈក្គបក់្គងជានខ់្ពស់ (រមួម្គនសម្គជិ្រក្គួស្ថរដែល 
ជិ្ត្ែិត្របស់ពរួធគ) 

 
(ខ្). សមត្ លយជាមយួភាគីពារព់ន័ធ 
ភាគីពារព់ន័ធ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
ឥណទាននដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន     
Maruhan (Cambodia) Corporation ៥.០០០.០០០ ២០.៣៧០.០០០ - - 
គណៈក្គបក់្គងជានខ់្ពស់ ២.៣០៧.៣៨១  ៩.៤០០.២៦៩  ៣.០១៦.៦២៧  ១២.២០២.២៥៦  
 ៧.៣០៧.៣៨១ ២៩.៧៧០.២៦៩ ៣.០១៦.៦២៧ ១២.២០២.២៥៦ 
     
ក្បារត់្មកល់ធានា     
Maruhan Investment Cambodia Co. Ltd. ៣.២២១.៥៧៦ ១៣.១២៤.៧០១ - - 
     
ក្បារប់ធញ្ញ ើបស់អតិ្ងិជ្ន     
Maruhan Corporation ២០.៩៣២.៥៦១ ៨៥.២៧៩.២៥៥ ២០.៨៨១.៨៦០  ៨៤.៤៦៧.១២៤  
Maruhan (Cambodia) Corporation ៩.៥៩២.០៨៤ ៣៩.០៧៨.១៥២ ៧.៨៥៧.១៦៨  ៣១.៧៨២.២៤៥  
Maruhan Investment Asia Pte. Ltd. ៤៨៤.២៩២ ១.៩៧៣.០០៤ ៦១៨.១១០  ២.៥០០.២៥៧  
Maruhan Investment Cambodia Co. Ltd. ៣.៧៦៦.៣៣៩ ១៥.៣៤៤.០៦៣ ៧.៤៧៣.៦៨២  ៣០.២៣១.០៤៤  
Maruhan Japan Bank Lao Co.. Ltd. ៦៦.០៨៧ ២៦៩.២៣៩ ២១.៩៦៦  ៨៨.៨៥២  
Han Family ២៩.២៨៩.៣៩៤ ១១៩.៣២៤.៩៩០ ៣០.៨០៨.៧៣២  ១២៤.៦២១.៣២០  
គណៈក្គបក់្គងជានខ់្ពស់ ៨៣២.៥០៦ ៣.៣៩១.៦៣១ ១.៩២១.៥១៧  ៧.៧៧២.៥៣៤  
 ៦៤.៩៦៣.២៦៣ ២៦៤.៦៦០.៣៣៤ ៦៩.៥៨៣.០៣៥ ២៨១.៤៦៣.៣៧៦ 
     
ក្បាររ់មច ី     
Maruhan Investment Asia Pte. Ltd. - - ១០.០០០.០០០  ៤០.៤៥០.០០០  
     
បំណ លបនាេ បប់នស ំ     
Maruhan Investment Asia Pte. Ltd. ២.០០០.០០០ ៨.១៤៨.០០០ ២.០០០.០០០  ៨.០៩០.០០០  



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៧០ 

 

២៦. សមត្ុលយ និងក្បត្ិបត្រិការរបសភ់ាគី រ់ព័នធ (ត្) 
(គ). ក្បតិ្បត្តកិារជាមយួភាគីពារព់ន័ធ 
ភាគីពារព់ន័ធ លរខណៈរបស់ក្បតិ្បត្តកិារ សក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់
  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
  ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
  (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) 
      
Maruhan Corporation ចំណាយការក្បារ ់ ៥៩.១០៥ ២៤០.៤៤០ ១៥៦.៤៩៥  ៦៣៨.០២៨  

ក្បារប់ធញ្ញ ើបានទទលួ ៥០.៧០១ ២០៦.២៥៤ ១៣៤.៤៩៤  ៥៤៨.៣៣២  
Maruhan (Cambodia) Corporation ចំណាយការក្បារ ់ ៤៨.៧៨១ ១៩៨.៤៤១ ១៧៧.០៥៤  ៧២១.៨៤៧  

ក្បារប់ធញ្ញ ើបានទទលួ ១.៧៣៤.៩១៦ ៧.០៥៧.៦៤០ ៧.២១៣.៧១២  ២៩.៤១០.៣០៥  
ឥណទាន ៥.០០០.០០០ ២០.៣៤០.០០០ - - 

 ការទូទាត្ស់ងជំ្នសួ ៩០.៤៨៦ ៣៦៨.០៩៧ ៥៧.៨៣៦ ២៣៥.៧៩៧ 
Maruhan Investment Asia Pte. Ltd. បំណ លបនាេ បប់នស ំ - - ២.០០០.០០០ ៨.១៥៤.០០០ 

ការទូទាត្ស់ង ១០.០០០.០០០ ៤០.៦៨០.០០០ ៣.៦៥០.០០០ ១៤.៨៨១.០៥០ 
ចំណាយការក្បារ ់ ៦០៦.១៣៨ ២.៤៦៥.៧៦៩ ៩៤៥.៤១៦ ៣.៨៥៤.៤៦៣ 
ក្បារប់ធញ្ញ ើ (បានបង)់/បានទទលួ (១៣៣.៨១៨) (៥៤៤.៣៧៣) ៤១១.១៩០ ១.៦៧៦.៤២៣ 

Maruhan Investment Cambodia Co. Ltd. ក្បារប់ធញ្ញ ើ (បានបង)់/បានទទលួ (៣.៧០៧.៣៤៤) (១៥.០៨១.៤៧៣) ៧.៤៧៣.៦៨២ ៣០.២៣១.០៤៤ 
 ចំណាយការជ្លួ (៤.០២៦.៣០២) (១៦.៣៧៨.៩៩៧) - - 
 ក្បារត់្មកល់តាមបទបបញ្ញត្តិបានបង ់ (៣.២២១.៥៧៦) (១៣.១០៥.៣៧២) - - 
 ការទូទាត្ស់ងជំ្នសួ (៦៩៨.៦៧៦) (២.៨៤២.២១៤) - - 
Maruhan Japan Bank Lao Co.. Ltd. ក្បារប់ធញ្ញ ើបានទទលួ ៤៤.១២១ ១៧៩.៤៨៤ ៥៣១  ២.១៦៥  
Han Family ក្បារប់ធញ្ញ ើ (បានបង)់/បានទទលួ (១.៥១៩.៣៣៨) (៦.១៨០.៦៦៨) ២.៣២៧.៥០៦  ៩.៤៨៩.២៤១  
គណៈក្គបក់្គងជានខ់្ពស់ ក្បារប់ធញ្ញ ើ (បានបង)់/បានទទលួ (១.០៨៩.០១១) (៤.៤៣០.០៩៥) ១.៧៣៧.៥០៨  ៧.០៨៣.៨១៨  

ឥណទាន (៨០៣.៧៣៦) (៣.២៦៩.៥៩៩) ២.៦៩៩.៨៦៤  ១១.០០៧.៣៤៤  
ក្បារសំ់ណង ១.១៤៨.៧៩១ ៤.៦៧៣.២៨៣ ៧៧៦.២៤៨  ៣.១៦៤.៧៦២  

 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៧១ 

 

២៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ 
ធនាគារក្បឈមនឹងហានិភយ័ពីឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ែូចបានធរៀបរាបខ់ាងធក្កាម៖ 

• ហានិភយ័ក្បតិ្បត្តិការ 
• ហានិភយ័ឥណទាន 
• ហានិភយ័ទីនារ និង 
• ហានិភយ័លទធភាពទូទាត្ស់ងបំណ ល 

 
ម ខ្ង្ហរក្គបក់្គងហានិភយ័ និងរចនាសមពន័ធអភិបាលរិចច 
សរមមភាពរបស់ធនាគារក្បឈមនឹងហានិភយ័ហិរញ្ញ វត្ា ជាធក្ចើនក្បធភទដែលម្គនែូចជា ហានិភយ័ឥណទាន ហានិភយ័ទីនារ (រមួម្គន 
ហានិភយ័រូបិយបណ័ណ  ហានិភយ័អក្តាការក្បារ ់និងហានិភយ័ត្ថ្មល) និងហានិភយ័លទធភាពទូទាត្ស់ងបំណ ល។ ការក្បង យនឹងហានិភយ័ 
គឺជារតាត ចមបងសក្ម្គបអ់ាជី្វរមមហិរញ្ញ វត្ា  ធហើយហានិភយ័ថ្នក្បតិ្បត្តិការ គឺជានលវបិារដែលមនិអាចធជ្ៀសន ត្ពីការធធវើជំ្នញួ។ 
 
ធនាគារមនិធក្បើក្បាស់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា និសសនេ ែូចជារិចចសនាបតូរក្បារប់រធទស និងការបដូរអក្តាបតូរការក្បារធ់ែើមបកី្គបក់្គងហានិភយ័ 
របស់ខ្លួនធ ើយ។ 
 
ធគាលបំណងចមបងរបស់ធនាគារ រន ងការក្គបក់្គងហានិភយ័ គឺក្តូ្វធគារពតាមបទបបញ្ញត្តិរបស់ធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជា។ ម៉ាាងវញិធទៀត្ 
ធនាគារបានទទលួស្ថា ល់ពីស្ថរៈសំខានថ់្នការសធក្មចបាននូវការអន វត្តលអៗ ធលើការក្គបក់្គងហានិភយ័។ ក្រុមក្បឹរាភបិាលបានបធងកើត្ 
គណៈរមមការ ឥណទានធែើមបបីធងកើត្នូវបា៉ា រា៉ា ដម៉ាក្ត្ទូលំទូលាយក្នហានិភយ័ដែលអាចទទលួយរបានសក្ម្គបធ់នាគារ និងក្តួ្ត្ពិនិត្យ 
សរមមភាពដែលនេ យ នឹងបា៉ា រា៉ា ដម៉ាក្ត្ទាងំធនឹះ។ 
 
ពត័្ម៌្គនលមអតិ្អំពីក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  និងបំណ លហិរញ្ញ វត្ា ម្គនែូចខាងធក្កាម៖ 
 ថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រណំត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤ នងិ៣១) 
   (បានរំណត្ធ់ ើងវញិ) 
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញ វត្ា      
ស្ថចក់្បាររ់ន ងថ្ែ ១៣៩.០៤៥.៤៦៣ ៥៦៦.៤៧១.២១៦ ១១២.៤៤៩.៦៩៤ ៤៥៤.៨៥៩.០១២ 
សមត្ លយជាមយួ NBC ២៥៧.០៦៥.៥៩២ ១.០៤៧.២៨៥.២២២ ៣៤៧.៨០៤.០០៥ ១.៤០៦.៨៦៧.២០០ 
សមត្ លយជាមយួធនាគារធនសងៗ - ស ទធ ៣១.០៥៦.៨២៧ ១២៦.៥២៥.៥១៣ ១៤.៥០៧.១៨៦ ៥៨.៦៨១.៥៦៧ 
ឥណទាននដល់ែល់អត្ិងជិ្ន - ស ទធ ១.៩០៤.៣៨០.៩៩៤ ៧.៧៥៨.៤៤៨.១៧០ ១.៥៥១.៥៧៤.១៧៩ ៦.២៧៦.១១៧.៥៥៤ 
ការវនិិធយាគធនសងៗ ៩៣.៧៥០ ៣៨១.៩៣៨ ៥០.០០០ ២០២.២៥០ 
ក្បារត់្មកល់ដែលអាចែរមរវញិបាន ១.៦០១.៨០១ ៦.៥២៥.៧៣៧ ២៦២.២១១ ១.០៦០.៦៤៣ 
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញ វត្ា សរ ប ២.៣៣៣.២៤៤.៤២៧ ៩.៥០៥.៦៣៧.៧៩៦ ២.០២៦.៦៤៧.២៧៥ ៨.១៩៧.៧៨៨.២២៦ 
     
បណំ លហរិញ្ញ វត្ា      
ក្បារប់ធញ្ញ ើពអីត្ងិិជ្ន និងក្គឹឹះស្ថា នហរិញ្ញ វត្ា ធនសងៗ ១.៤៧៧.៨២៣.៤៩៣ ៦.០២០.៦៥២.៩១០ ១.២៨២.១៧២.៩៨១ ៥.១៨៦.៣៨៩.៧០៨ 
ក្បាររ់មច ី ៣៧១.៥២៥.៧១១ ១.៥១៣.៥៩៥.៧៤៧ ៣៧៥.៥០២.៦០៩ ១.៥១៨.៩០៨.០៥៣ 
បំណ លបនាេ បប់នស ំ ១១២.៩៥០.០០០ ៤៦០.១៥៨.៣០០ ៦៣.៧៥០.០០០ ២៥៧.៨៦៨.៧៥០ 
បំណ លធនសងៗ ៤៦.២៣៣.៤១៥ ១៨៨.៣៥៤.៩៣២ ៣៧.៤៣៤.៣១៤ ១៥១.៤២១.៨០០ 
បណំ លហរិញ្ញ វត្ា សរ ប ២.០០៨.៥៣២.៦១៩ ៨.១៨២.៧៦១.៨៨៩ ១.៧៥៨.៨៥៩.៩០៤ ៧.១១៤.៥៨៨.៣១១ 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៧២ 

 

២៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
២៧.១. ហានិភយ័ក្បតិ្បត្តកិារ 
ហានិភយ័ក្បតិ្បត្តិការ គឺជាហានិភយ័ថ្នការបាត្ប់ងធ់ោយផ្លេ ល់ ឬក្បធយាលដែលធរើត្ម្គនធ ើងពីការខ្វឹះខាត្ ឬការមនិបានអន វត្តជាបល់ាប ់
ថ្ននីតិ្វធីិថ្នេរន ងពីសំណារ ់ប គាលិរ បធចចរវទិា និងធហោា រចនាសមពន័ធ និងការធរើត្ធ ើងពីខាងធក្ៅមយួចំនួនធទៀត្ដែលមនិដមនជាហានិភយ័ 
ឥណទាន ហានិភយ័ទីនារ និងហានិភយ័ស្ថចក់្បារង់្ហយក្សួល ែូចជារតាត ដែលធរើត្ម្គនធ ើងពីត្ក្មូវការចាប ់និងបទបបញ្ញត្តិធនសងៗ 
និងសតងោ់រដែលទទលួស្ថា ល់ជាទូធៅធៅរន ងសហក្គាសអាជី្វរមម។ 
 
ការខាត្បងពី់ហានិភយ័ក្បតិ្បត្តិការ ក្តូ្វបានក្គបក់្គងតាមរយៈែំធណើ រការការក្គបក់្គងហានិភយ័ក្បតិ្បត្តិការ ដែលសមក្សបរន ងការ 
ក្តួ្ត្ពិនិត្យ និងការធធវើរបាយការណ៍ធៅធលើសរមមភាពអាជី្វរមម ធោយដនអរធៅធលើការក្តួ្ត្ពិនិត្យ និងអងាភាពគាកំ្ទដែលម្គនភាពឯររាជ្យថ្ន 
ដននរអាជី្វរមម និងការក្តួ្ត្ពិនិត្យពីគណៈក្គបក់្គងជានខ់្ពស់របស់ធនាគារ។ 
 
ការក្គបក់្គងធលើហានិភយ័ក្បតិ្បត្តិការរបស់ធនាគារ ត្ក្មូវឱ្យបធងកើត្រចនាសមពន័ធត្នួាទី និងវធីិស្ថ្សដថ្នការក្គបក់្គងឱ្យបានចាស់លាស់។ 
ធគាលការណ៍ និងវធិានការក្តួ្ត្ពិនិត្យថ្នេរន ងធនសងៗ ក្តូ្វបានោរឱ់្យអន វត្តរមួទាងំការបធងកើត្រក្មតិ្ថ្នការច ឹះហត្ាធលខាអន មត័្ ការបធងកើត្ 
នូវក្បពន័ធក្តួ្ត្ពិនិត្យយា៉ា ងហមត្ច់ត្ ់ការធរៀបចំនីតិ្វធីិ និងឯរស្ថរសំអាងនានារមួទាងំការអន វត្តនធ៍ៅតាមធគាលការណ៍ និងបទបបញ្ញត្តិ 
ធនសងៗ។ ការបធងកើត្ទាងំធនឹះ គឺបនតការក្តួ្ត្ពិនិត្យធ ើងវញិជាក្បចាធំែើមបរំីណត្នូ់វហានិភយ័ដននរក្បតិ្បត្តិការរបស់ដននរអាជី្វរមម ធនាគារ 
ដែលធធវើការក្តួ្ត្ពិនិត្យជាក្បចា ំធោយអងាភាពសវនរមមថ្នេរន ង។ លទធនលដែលបានមរពីការក្តួ្ត្ពិនិត្យរបស់សវនររថ្នេរន ងក្តូ្វបាន 
ពិភារាជាមយួអនរក្គបក់្គងថ្នដននរដែលពារព់ន័ធ រចួធធវើការោរប់ញ្ជូ នធៅគណៈរម្គម ធិការ សវនរមម និងគណៈក្គបក់្គងជានខ់្ពស់របស់ 
ធនាគារ។ 
 
២៧.២. ហានិភយ័ឥណទាន 
ធនាគារចាត្វ់ធិានការធលើការធលចធ ើងហានិភយ័ឥណទាន ដែលជាហានិភយ័ធធវើឱ្យម្គនការខាត្បងហ់ិរញ្ញ វត្ា ចំធពាឹះធនាគារ រន ងររណីដែល 
មនិបានអន វត្ដនូវកាត្ពវរិចច។ ហានិភយ័ឥណទាន គឺជាហានិភយ័ដែលសំខានបំ់ន ត្សក្ម្គបអ់ាជី្វរមមរបស់ធនាគារ។ ហានិភយ័ឥណទាន 
ធរើត្ធ ើងជាស្ថរវនតរន ងសរមមភាពនតល់រមច ីែូចជាការនតល់ឥណទាននដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន។ ធនាគារ រម៏្គននងដែរនូវ ហានិភយ័ឥណទាន 
សក្ម្គបឧ់បររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ធក្ៅតារាងត្ លយការ ែូចជារិចចសនាឥណទាន។ សរមមភាពនតល់ឥណទាន ក្ត្ូវបានដណនាធំោយធគាលការណ៍ 
ឥណទានរបស់ធនាគារ ធែើមបអីឹះអាងធានាថាធគាលបំណងថ្នឥណទានទាងំអស់ទទលួបានធជាគជ្យ័ គឺថានលបក័្ត្ឥណទាន ម្គនភាពរងឹម្គ ំ
ធហើយហានិភយ័ឥណទានក្តូ្វបានដបងដចរបានលអ។ ធគាលការណ៍ឥណទាន រត្ក់្តានូវធគាលការណ៍ឥណទាន ក្ទពយបញ្ញច ំ និងែំធណើ រការ 
អន មត័្ឥណទាន ធោយរមួបញ្ចូ លទាងំក្បពន័ធចំណាត្ថ់ាន រថ់្នេរន ងរបស់ធនាគារ និងនីតិ្វធីិដែលអន វត្តធែើមបធីានាអឹះអាងរន ងការធគារព ធៅ 
តាមធគាលការណ៍ដណនារំបស់ធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជា។ 
 
(រ) ការវាស់ដវងហានិភយ័ឥណទាន 
ធនាគារវាយត្ថ្មលពីលទធភាពថ្នការខ្រខានមនិបំធពញកាត្ពវរិចចរបស់អនរស ំខ្ចី ធោយធក្បើក្បាស់ឧបររណ៍រំណត្ថ់្នេរន ង។ គណៈរម្គម ធិការ 
ឥណទានថាន រជ់ាតិ្ ទទលួខ្ សក្តូ្វរន ងការរំណត្រ់ក្មតិ្ហានិភយ័។ 
 
រក្មតិ្ហានិភយ័ក្តូ្វបានពិនិត្យធ ើងវញិនិងធធវើបចច បបននភាពធរៀងរាល់ឆ្ន  ំធហើយនិងរន ងររណី ដែល (i) ម្គនការផ្លល ស់បដូរលរខខ្ណឌ  
ឥណទានដែលរមួបញ្ចូ លនងដែរនូវការពនារ (ii)ការទូទាត្ម់និធទៀងទាត្ ់ឬ ការធគចធវសធោយធចត្នា និង (iii) ពត័្ម៌្គនមនិលអទារទ់ង 
នឹងអនរស ំខ្ច ីឬ ក្បតិ្បត្ដិការ។ 
 
(ខ្) ធគាលនធយាបាយក្តួ្ត្ពិនិត្យវសិ្ថលភាពហានិភយ័ និងការទបស់្ថក ត្ ់
ធនាគារធធវើក្បតិ្បត្ដិការ និងនដល់ឥណទាននដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន ចំធពាឹះរូបវនដប គាល ឬ សហក្គាស ធៅរន ងក្ពឹះរាជាណាចក្ររមព ជា។ ធនាគារ 
ក្គបក់្គងវសិ្ថលភាព និងក្តួ្ត្ពិនិត្យនូវការក្បមូលនដ ំ ហានិភយ័ឥណទាន ធៅធពលណាដែលហានិភយ័ទាងំធនាឹះក្តូ្វបានរំណត្ ់
អត្ដសញ្ញញ ណ។ ហានិភយ័ធំៗ ដែលរំណត្ធ់ោយធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជាគឺជាហានិភយ័ទាងំឡាយណាដែលនដល់ឱ្យប គាលដត្មយួ 
ដែលម្គនអន បាត្ធលើសពី ១០% ថ្នមូលនិធិផ្លេ ល់ស ទធរបស់ធនាគារ។ 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៧៣ 

 

២៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
២៧.២. ហានិភយ័ឥណទាន (ត្) 
(ខ្) ធគាលនធយាបាយក្តួ្ត្ពិនិត្យវសិ្ថលភាពហានិភយ័ និងការទបស់្ថក ត្ ់(ត្) 
ធយាងធៅតាមក្បកាសរបស់ធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជាធលខ្ ធ៧-០៦-២២៦ ធនាគារក្តូ្វររាឱ្យបានក្គបធ់ពលធវលានូវអន បាត្អតិ្បរម្គចំននួ 
២០% រវាងហានិភយ័ធំៗសរ ប ដែលធរើត្ធចញពីក្បតិ្បត្ដិការជាមយួនឹងអត្ាគាហរឯរប គាលម្គន រ់ៗ  និងត្ថ្មលស ទធរបស់ខ្លួន។ ចំននួសរ បថ្ន 
ហានិភយ័ធំៗទាងំអស់មនិក្តូ្វធលើសពី ៣០០% ថ្នមូលនិធិផ្លេ ល់ស ទធរបស់ធនាគារធ ើយ។ 
 
(គ) ការក្គបក់្គងហានិភយ័ឥណទាន 

• ការអភវិឌឍ និងដងររាែធំណើ រការ របស់ធនាគារសក្ម្គបវ់ាស់ ECL៖ ធនឹះរមួបញ្ចូ លទាងំែំធណើ រការសក្ម្គប៖់  
- ការអន មត័្ែំបូងការធធវើឱ្យម្គនស ពលភាពធទៀងទាត្ ់និងការធធវើធត្សតក្ត្ បម់រវញិថ្នម៉ាូដែលដែលបានធក្បើ 
- រំណត្និ់ងតាមោនការធរើនធ ើងហានិភយ័ឥណទាន និង 
- ការរមួបញ្ចូ លពត័្ម៌្គនរពឹំងទ រនាធពលអនាគត្។ 

 
• ពិនិត្យធ ើងវញិនូវការអន ធលាមភាពរបស់អងាភាពអាជី្វរមម ដែលម្គនដែនរំណត្ហ់ានិភយ័ ដែលបានក្ពមធក្ពៀង រមួទាងំសហក្គាស 

ដែលក្តូ្វបានធក្ជ្ើសធរ ើស ហានិភយ័រន ងក្បធទស និងក្បធភទនលិត្នល។ របាយការណ៍ធទៀងទាត្ស់តីពីគ ណភាពឥណទានថ្ន 
នលបក័្ត្រន ងក្សុរ ក្តូ្វបាននតល់ជូ្នឥណទានធនាគារ ដែលអាចត្ក្មូវឱ្យម្គនវធិានការដរត្ក្មូវសមក្សបដែលក្តូ្វធធវើ។ ទាងំធនឹះ 
រមួបញ្ចូ លទាងំរបាយការណ៍ដែលម្គនការបា៉ា នស់្ថម នអំពីសំវធិានធនថ្ន ECL។ 

• ឯរធទសរន ងការនតល់ធយាបល់ ការដណនានិំង ជ្នំាញែល់អងាភាពអាជី្វរមមធែើមបធីលើររមពស់ការអន វត្តលអបំន ត្ធៅ ធនាគាររន ង 
ការក្គបក់្គងហានិភយ័ឥណទាន។ ធនាគារម្គនធគាលការណ៍និងការអន វត្តជាធក្ចើនធែើមបកីាត្ប់នាយហានិភយ័ឥណទាន។ 
ការទម្គល បទ់ាងំធនឹះ គឺការទទលួបាននូវសនតិស ខ្រន ងទក្មងជ់ាក្ទពយបញ្ញច ំសក្ម្គបឥ់ណទាន ធៅអតិ្ងិជ្នដែលជាទម្គល បធ់មមតា។ 
ធនាគារ អន វត្តធគាលការណ៍ដណនាសំតីពីការទទលួយរបាននូវចំណាត្ថ់ាន រជ់ារល់ារថ់្នក្ទពយបញ្ញច ំ ឬ 
ការកាត្ប់នាយហានិភយ័ឥណទាន។ ក្បធភទក្ទពយបញ្ញច ំសំខានធ់ែើមបធីានាឥណទាននដល់ែល់អតិ្ងិជ្នគឺ៖ 
 
- ឥណទានហ ីប៉ាូដត្រធលើក្ទពយសរមមលំធៅោា ន (ែីធលីអគារនិងក្ទពយសរមមធនសងធទៀត្) 
- ការផ្លល ស់បតូរធលើក្ទពយសរមមអាជី្វរមមែូចជាែីធលីនិងអាគារ និង 
- ស្ថចក់្បារជ់ាទក្មងក់្បារប់ធញ្ញ ើម្គនរំណត្។់ 

 
ការក្បមូលនត ហំានិភយ័ 
ធនាគារក្តួ្ត្ពិនិត្យការក្បមូលនត ំថ្នហានិភយ័ឥណទានរបស់សមភាគីធោយឧសាហរមម។ ការវភិាគថ្នការក្បមូលនត ំថ្នហានិភ័យឥណទាន 
ែូចធៅកាលបរធិចេទតារាងត្ លយការក្តូ្វបានបង្ហា ញែូចខាងធក្កាម៖ 
 
 
 
(ទំពរ័ធនឹះក្តូ្វទ រឱ្យចធនាល ឹះទធទធោយធចត្នា) 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៧៤ 

 

២៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
២៧.២. ហានិភយ័ឥណទាន (ត្) 
( ) ការក្បឈមហានិភយ័អតិ្បរម្គធលើឥណទានម នកានក់ាបក់្ទពយបញ្ញច  ំឬការអន មត័្ឥណទានធនសងៗ 
ពត័្ម៌្គនលមអតិ្ពីការក្បឈមហានិភយ័អតិ្បរម្គធលើឥណទានម នកានក់ាបក់្ទពយបញ្ញច ំ ឬការអន មត័្ឥណទានធនសងៗម្គនែូចខាងធក្កាម៖ 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែ លាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤ និង៣១) 
   (បានរំណត្ធ់ ើងវញិ) 
     
សមត្ លយជាមយួ NBC ២៥៧.០៦៥.៥៩២ ១.០៤៧.២៨៥.២២២ ៣៤៧.៨០៤.០០៥ ១.៤០៦.៨៦៧.២០០ 
សមត្ លយជាមយួធនាគារធនសងៗ ៣១.២០៧.៤៩៣ ១២៧.១៣៩.៣២៦ ១៤.៥១៤.៧៨៤ ៥៨.៧១២.៣០១ 
ឥណទាននដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន ១.៩៤២.៤៩៤.១៦២ ៧.៩១៣.៧២១.២១៦ ១.៥៨៤.៩៧៤.២៤២ ៦.៤១១.២២០.៨១០ 
ការវនិិធយាគធនសងៗ ៩៣.៧៥០ ៣៨១.៩៣៨ ៥០.០០០ ២០២.២៥០ 
ក្បារត់្មកល់ដែលអាចែរមរវញិបាន ១.៦០១.៨០១ ៦.៥២៥.៧៣៧ ២៦២.២១១ ១.០៦០.៦៤៣ 
 ២.២៣២.៤៦២.៧៩៨ ៩.០៩៥.០៥៣.៤៣៩ ១.៩៤៧.៦០៥.២៤២ ៧.៨៧៨.០៦៣.២០៤ 
 
សមត្ លយស្ថចក់្បារដ់ែលក្បឈមនឹងហានិភយ័ឥណទានធោយស្ថរសម្គសធាត្ ធក្ៅតារាងត្ លយការក្តូ្វបានបង្ហា ញរន ងរំណត្ស់ម្គា ល់២៥។ 
 
 
 
 
 
(ទំពរ័ធនឹះក្តូ្វទ រឱ្យចធនាល ឹះទធទធោយធចត្នា) 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៧៥ 

 

២៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
២៧.២. ហានិភយ័ឥណទាន (ត្) 
(ង) បណត ំ ហានិភយ័ថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ជាមយួការក្បឈមហានិភយ័ឥណទាន 
ការក្បមូលនត ំហានិភ័យធរើត្ធ ើងធៅធពលដែលសមភាគីមួយចំនួនចូលរួមរន ងសរមមភាពអាជី្វរមមក្សធែៀងគាន  ឬសរមមភាពធៅរន ងតំ្បន ់ភូមសិ្ថ្សតែូចគាន  ឬម្គនលរខណៈធសែារិចចក្សធែៀងគាន  ដែលបណាត ល 
ឱ្យសមត្ាភាពរបស់ពរួធគរន ងបំធពញកាត្ពវរិចចតាមរិចចសនា រងនលប៉ាឹះពាល់ធោយស្ថរបដក្មបក្មួលធសែារិចច នធយាបាយ ឬលរខខ្ណឌ ធនសងធទៀត្។ ការក្បមូលនត ំហានិភយ័បង្ហា ញពីភាពដក្បក្បួល ទារទ់ងនិង 
ការអន វត្តរបស់ធនាគារ ចំធពាឹះការអភវិឌឍនដ៍ែលប៉ាឹះពាល់ែល់ឧសាហរមមជារល់ារ ់ឬទីតាងំភូមសិ្ថ្សត។ 
 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 

សមត្ លយជាមយួ NBC 
សមត្ លយជាមយួ    
ធនាគារធនសងៗ ឥណទាននដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន ការវនិិធយាគធនសងៗ 

ក្បារត់្មកល់ដែលអាច     
ែរមរវញិបាន សរ ប 

 ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ 
       
អនតរការហីិរញ្ញ វត្ា  ២៥៧.០៦៥.៥៩២ ៣១.២០៧.៤៩៣ - - - ២៨៨.២៧៣.០៨៥ 
ពាណិជ្ជរមម - ធបាឹះែ ំ និងលររ់ាយ - - ៦៨៧.៥៩៨.៣៥២ - - ៦៨៧.៥៩៨.៣៥២ 
ការនតល់ឥណទានផ្លេ ល់ខ្លួន - - ៣២៤.៧១៨.២២៨ - - ៣២៤.៧១៨.២២៨ 
សំណង ់និងអចលនក្ទពយ - - ១៤៩.២៣៧.២២៧ - - ១៤៩.២៣៧.២២៧ 
ឥណទានទិញនេឹះ - - ៦៩.៦២៧.៣៨៥ - - ៦៩.៦២៧.៣៨៥ 
ក្គឹឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ា  - - ១៩.០០៥.៩៨២ - - ១៩.០០៥.៩៨២ 
រសិរមម - - ៣២២.៧៦៦.៨០៤ - - ៣២២.៧៦៦.៨០៤ 
ធសវារមម - - ៣៦៩.៥៤០.១៨៤ - - ៣៦៩.៥៤០.១៨៤ 
ធនសងៗ - - - ៩៣.៧៥០ ១.៦០១.៨០១ ១.៦៩៥.៥៥១ 
 ២៥៧.០៦៥.៥៩២ ៣១.២០៧.៤៩៣ ១.៩៤២.៤៩៤.១៦២ ៩៣.៧៥០ ១.៦០១.៨០១ ២.២៣២.៤៦២.៧៩៨ 
សំវធិានធនសក្ម្គបE់CLs - (១៥០.៦៦៦) (២៤.៤១៩.៣៧១) - - (២៤.៥៧០.០៣៧) 
ថ្ងលធសវាឥណទានមនិបានរលំស់ - - (១៣.៦៩៣.៧៩៧) - - (១៣.៦៩៣.៧៩៧) 
 ២៥៧.០៦៥.៥៩២ ៣១.០៥៦.៨២៧ ១.៩០៤.៣៨០.៩៩៤ ៩៣.៧៥០ ១.៦០១.៨០១ ២.១៩៤.១៩៨.៩៦៤ 
សមមូលពានធ់រៀល (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) ១.០៤៧.២៨៥.២២២ ១២៦.៥២៥.៥១៣ ៧.៧៥៨.៤៤៨.១៧០ ៣៨១.៩៣៨ ៦.៥២៥.៧៣៧ ៨.៩៣៩.១៦៦.៥៨០ 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៧៦ 

 

២៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
២៧.២. ហានិភយ័ឥណទាន (ត្) 
(ង) បណត ំ ហានិភយ័ថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ជាមយួការក្បឈមហានិភយ័ឥណទាន (ត្) 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

សមត្ លយជាមយួ NBC 
សមត្ លយជាមយួ    
ធនាគារធនសងៗ ឥណទាននដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន ការវនិិធយាគធនសងៗ 

ក្បារត់្មកល់ដែលអាច     
ែរមរវញិបាន សរ ប 

 ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ 
       
អនតរការហីិរញ្ញ វត្ា  ៣៤៧.៨០៤.០០៥ ១៤.៥១៤.៧៨៤ - - - ៣៦២.៣១៨.៧៨៩ 
ពាណិជ្ជរមម - ធបាឹះែ ំ និងលររ់ាយ - - ៤១៨.៣៦៨.៥២៤ - - ៤១៨.៣៦៨.៥២៤ 
ការនតល់ឥណទានផ្លេ ល់ខ្លួន - - ៣៩៩.២១៦.៩២៦ - - ៣៩៩.២១៦.៩២៦ 
សំណង ់និងអចលនក្ទពយ - - ១៥៧.៥៤៥.៣០១ - - ១៥៧.៥៤៥.៣០១ 
ឥណទានទិញនេឹះ - - ៥៥.៩៨៩.៣០៦ - - ៥៥.៩៨៩.៣០៦ 
ក្គឹឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ា  - - ២០.១០៧.៣៨៥ - - ២០.១០៧.៣៨៥ 
រសិរមម - - ២៤៤.៧៨៤.៣១៨ - - ២៤៤.៧៨៤.៣១៨ 
ធសវារមម - - ២៨៦.៥៣៥.៥៥១ - - ២៨៦.៥៣៥.៥៥១ 
ធនសងៗ - - ២.៤២៦.៩៣១ ៥០.០០០ ២៦២.២១១ ២.៧៣៩.១៤២ 
 ៣៤៧.៨០៤.០០៥ ១៤.៥១៤.៧៨៤ ១.៥៨៤.៩៧៤.២៤២ ៥០.០០០ ២៦២.២១១ ១.៩៤៧.៦០៥.២៤២ 
សំវធិានធនសក្ម្គបE់CLs - (៧.៥៩៨) (២១.២៦៩.៧១១) - - (២១.២៧៧.៣០៩) 
ថ្ងលធសវាឥណទានមនិបានរលំស់ - - (១២.១៣០.៣៥២) - - (១២.១៣០.៣៥២) 
 ៣៤៧.៨០៤.០០៥ ១៤.៥០៧.១៨៦ ១.៥៥១.៥៧៤.១៧៩ ៥០.០០០ ២៦២.២១១ ១.៩១៤.១៩៧.៥៨១ 
សមមូលពានធ់រៀល (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) ១.៤០៦.៨៦៧.២០០ ៥៨.៦៨១.៥៦៧ ៦.២៧៦.១១៧.៥៥៤ ២០២.២៥០ ១.០៦០.៦៤៣ ៧.៧៤២.៩២៩.២១៤ 
 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៧៧ 

 

២៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
២៧.២. ហានិភយ័ឥណទាន (ត្) 
(ច) គ ណភាពឥណទាន 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 រក្មតិ្ទី១  រក្មតិ្ទី២ រក្មតិ្ទី៣ សរ ប 
 ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ 
     
សមត្ លយជាមយួ NBC ២៥៧.០៦៥.៥៩២ - - ២៥៧.០៦៥.៥៩២ 
សមត្ លយជាមយួធនាគារធនសងៗ ៧.៤០០.០៨៣ ២៣.៨០៧.៤១០ - ៣១.២០៧.៤៩៣ 
ឥណទាននដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន ១.៨២៨.៨៤៣.២៦១ ៥៩.៦១៩.៦៣៣ ៥៤.០៣១.២៦៨ ១.៩៤២.៤៩៤.១៦២ 
ការវនិិធយាគធនសងៗ ៩៣.៧៥០ - - ៩៣.៧៥០ 
ក្បារត់្មកល់ដែលអាចែរមរវញិបាន ១.៦០១.៨០១ - - ១.៦០១.៨០១ 
 ២.០៩៥.០០៤.៤៨៧ ៨៣.៤២៧.០៤៣ ៥៤.០៣១.២៦៨ ២.២៣២.៤៦២.៧៩៨ 
សំវធិានធនសក្ម្គបE់CLs (១.៤៩៩.០២៤) (៤.៣២០.២៥៤) (១៨.៧៥០.៧៥៩) (២៤.៥៧០.០៣៧) 
ថ្ងលធសវាឥណទានមនិបានរលំស់ (១៣.៦៨៤.៣១៨) - (៩.៤៧៩) (១៣.៦៩៣.៧៩៧) 
 ២.០៧៩.៨២១.១៤៥ ៧៩.១០៦.៧៨៩ ៣៥.២៧១.០៣០ ២.១៩៤.១៩៨.៩៦៤ 
សមមូលពានធ់រៀល (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) ៨.៤៧៣.១៩១.៣៤៥ ៣២២.២៨១.០៥៨ ១៤៣.៦៩៤.១៧៦ ៨.៩៣៩.១៦៦.៥៧៩ 
 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 រក្មតិ្ទី១  រក្មតិ្ទី២ រក្មតិ្ទី៣ សរ ប 
 ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ 
   (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៣១) 
   (បានរំណត្ធ់ ើងវញិ) 
     
សមត្ លយជាមយួ NBC ៣៤៧.៨០៤.០០៥ - - ៣៤៧.៨០៤.០០៥ 
សមត្ លយជាមយួធនាគារធនសងៗ ១២.៧២៥.១៣១ ១.៧៨៩.៦៥៣ - ១៤.៥១៤.៧៨៤ 
ឥណទាននដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន ១.៥៣៣.៨២២.៣០១ ២៤.៨៨១.៩៣៧ ២៦.២៧០.០០៤ ១.៥៨៤.៩៧៤.២៤២ 
ការវនិិធយាគធនសងៗ ៥០.០០០ - - ៥០.០០០ 
ក្បារត់្មកល់ដែលអាចែរមរវញិបាន ២៦២.២១១ - - ២៦២.២១១ 
 ១.៨៩៤.៦៦៣.៦៤៨ ២៦.៦៧១.៥៩០ ២៦.២៧០.០០៤ ១.៩៤៧.៦០៥.២៤២ 
សំវធិានធនសក្ម្គបE់CLs (៣.៥៩៧.៣៩៣) (៥.០៦៣.៦៤៣) (១២.៦១៦.២៧៣) (២១.២៧៧.៣០៩) 
ថ្ងលធសវាឥណទានមនិបានរលំស់ (១១.៩៨០.៤៩០) (៤១.៣២៥) (១០៨.៥៣៧) (១២.១៣០.៣៥២) 
 ១.៨៧៩.០៨៥.៧៦៥ ២១.៥៦៦.៦២២ ១៣.៥៤៥.១៩៤ ១.៩១៤.១៩៧.៥៨១ 
សមមូលពានធ់រៀល (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) ៧.៦០០.៩០១.៩១៩ ៨៧.២៣៦.៩៨៦ ៥៤.៧៩០.៣០៩ ៧.៧៤២.៩២៩.២១៤ 
 
ធនាគារអន វត្តវធីិស្ថ្សតបីរក្មតិ្ធោយដនអរធលើការផ្លល ស់បតូរគ ណភាពឥណទានចាបត់ាងំពីម្គនការទទលួស្ថា ល់ែំបូង៖ 
 
សំវធិានធនធលើឱ្នភាពថ្នត្ថ្មល នឹងក្តូ្វធធវើធ ើងធោយដនអរធលើវធីិស្ថ្សតបីរក្មតិ្ែូចខាងធក្កាមដែលឆ្ល ឹះបញ្ញច ំងពីការផ្លល ស់បតូរគ ណភាព 
ឥណទានថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ចាបត់ាងំពីម្គនការទទលួស្ថា ល់ែំបូង៖ 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៧៨ 

 

២៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
២៧.២. ហានិភយ័ឥណទាន (ត្) 
(ច) គ ណភាពឥណទាន (ត្) 
(i) រក្មិត្ទី ១: ECL ១២-ដខ្ – មិនម្គនឱ្នភាពឥណទាន 
ចំធពាឹះការបង្ហា ញណា ដែលមនិម្គនការធរើនធ ើងគរួឱ្យរត្ស់ម្គា ល់ថ្នហានិភយ័ឥណទានចាបត់ាងំពីការទទលួស្ថា ល់ែំបូង ធហើយដែល 
មនិម្គនឱ្នភាពឥណទានអាក្ស័យធលើក្បភពធែើម ECL ដែលទារទ់ងនឹងក្បូបាប លីីធត្ថ្នក្ពឹត្តិការណ៍ដែលធរើត្ធ ើងរន ងរយៈធពល ១២ 
ដខ្បនាេ បនឹ់ងក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ធ ើយ។ 
 
(ii) រក្មិត្ទី ២: ECL ធពលមយួវែត – មិនម្គនឱ្នភាពឥណទាន 
ចំធពាឹះការក្បឈមនឹងហានិភយ័ដែលម្គនការធរើនធ ើងជាស្ថរវនតថ្នហានិភយ័ឥណទាន ចាបត់ាងំពីការទទួលស្ថា ល់ែំបូង ប៉ា ដនតធនាឹះមនិដមន 
ឱ្នភាពឥណទាន ធនាឹះ ECLធពលមយួវែត នឹងក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់។ 
 
(iii) រក្មិត្ទី ៣: ECL ធពលមយួវែត– ឱ្នភាពឥណទាន 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ក្តូ្វបានវាយត្ថ្មលជា ឱ្នភាពឥណទានធៅធពលម្គនក្ពឹត្តិការណ៍មយួឬធក្ចើនែង ធធវើឱ្យម្គននលប៉ាឹះពាល់ធៃនធ់ៃរែល់ 
លំហូរស្ថចក់្បារន់ាធពលអនាគត្របស់ក្ទពយសរមមធនាឹះ។ ចំធពាឹះក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ម្គនឱ្នភាពឥណទានធនាឹះ ECLមយួវែត នឹងក្តូ្វបាន 
ទទលួស្ថា ល់។ 
 

រក្មិត្ ស្ថា នភាពថ្នហានិភយ័ឥណទាន សូចនាររលំនាធំែើម 
   
១ ១២-ដខ្ ECL – មនិម្គនឱ្នភាពឥណទាន ០ ែល់ ៣០ DPD 
២ ធពញ១វែតថ្នECL – មនិម្គនឱ្នភាពឥណទាន ៣១ ែល់ ៩០ DPD 
៣ ធពញ១វែតថ្នECL – ឱ្នភាពឥណទាន ធលើសពី ៩០ DPD 

ការធរៀបចំធ ើងវញិ និងរំណត្ធ់ពលធវលាធ ើងវញិ 
(R&R) លំនាធំែើមចាបំាច ់
លំនាធំែើមដែលទារទ់ង 

 
និយមនយ័ថ្នលំនាធំែើម ដែលក្តូ្វបានធក្បើសក្ម្គបធ់គាលបំណងទាងំធនឹះក្តូ្វបានអន វត្តជាបល់ាបចំ់ធពាឹះក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ទាងំអស់ធលើរដលង 
ដត្ម្គនពត័្ម៌្គនដែលម្គន ធហើយដែលបង្ហា ញថានិយមនយ័លំនាធំែើម គឺសមក្សបសក្ម្គបឧ់បររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ជារល់ារម់យួ។ 
 
ដនអរធលើនិយមនយ័ថ្នលំនាធំែើមរបស់ធនាគារ គណនីដែលក្តូ្វបានចាត្ចូ់លជាលំនាធំែើមនឹងក្តូ្វបានោរស់្ថល រថា "បាទ / ចាស" 
ធៅរន ងក្បអបសូ់ចនាររអនង់យធៅធពល “ធហត្ នល - លំនាធំែើម” បង្ហា ញពីធហត្ នលមយួរន ងចំធណាមធហត្ នលទាងំ ៤ ខាងធក្កាម។ 
 

(រ) ធមមតា៖ ភាពមនិចាស់លាស់របស់គណនីម្គនធលើសពី ៩០ DPD និងអាចអន វត្តបានចំធពាឹះនលិត្នលទាងំអស់ 
ធលើរដលងដត្ នលិត្នលហិរញ្ញបបទានពាណិជ្ជរមមដែលម្គននិយមនយ័ថ្នធលខ្ ៣១ DPD ធោយស្ថរលរខណៈរយៈធពលខ្លី 
ថ្ននលិត្នល។ 

(ខ្) ការធរៀបចំធ ើងវញិនិងរំណត្ធ់ពលធវលាធ ើងវញិ (R&R)៖ ធៅធពលដែលគណនីឆ្លងកាត្ក់ារធរៀបចំធ ើងវញិនិងរំណត្ ់
ធពលធវលាធ ើងវញិ 

(គ) ចាបំាច៖់ ធៅធពលគណនីបង្ហា ញពីការធខ្ាយធៅរន ងទក្មងឥ់ណទានរបស់វា ប៉ា ដនតការបំពានរបស់វាមនិធលើសពី ៩០ DPD 
និង 

( ) ពារព់ន័ធ៖ សំធៅធលើការឆ្លងទធនលធោយអនរជាបក់ាត្ពវរិចចថ្នក្បធភទអនរខ្ចីែូចគាន ធៅរន ងក្បភពបញ្ជ ីឥណទានែូចគាន ។ 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៧៩ 

 

២៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
២៧.២. ហានិភយ័ឥណទាន (ត្) 
(ច) គ ណភាពឥណទាន (ត្) 
(iv) ការបញ្ចូ លពត័្ម៌្គននាធពលខាងម ខ្ 
ធនាគាររមួបញ្ចូ លពត័្ម៌្គននាធពលខាងម ខ្ទាងំការវាយត្ថ្មលថា ធត្ើហានិភយ័ឥណទានរបស់ឧបររណ៍បានធរើនធ ើងគរួឱ្យរត្ស់ម្គា ល់ 
ចាបត់ាងំពីការទទលួស្ថា ល់ែំបូង និងការវាស់ដវងរបស់ ECL ដែរ ឬធទ។ 
 
ពត័្ម៌្គនខាងធក្ៅដែលក្តូ្វបានពិចារណារមួម្គនទិនននយ័ធសែារិចច និងការពាររណ៍ដែលធបាឹះព មពនាយធោយស្ថា បន័រោា ភបិាល និងអាជាា ធរ 
រូបិយវត្ា ធៅរន ងបណាត ក្បធទសដែលធនាគារធធវើក្បតិ្បត្តិការ អងាការ្នម ខ្ ែូចជាមូលនិធិរូបិយវត្ា អនតរជាតិ្ និងវស័ិយឯរជ្ន និងអនរសិរា 
ពីការពាររណ៍។ 
 
ធនាគារបានរំណត្ ់និងចងក្រងឯរស្ថរសំខាន់ៗ ថ្នហានិភយ័ឥណទាន និងការខាត្បងឥ់ណទានសក្ម្គបន់លបក័្ត្ហិរញ្ញ វត្ា នីមយួៗ 
ក្សបតាមក្បធទសនីមយួៗ ធហើយធោយធក្បើការវភិាគទិនននយ័ក្បវត្តិស្ថ្សត ដែលបានបា៉ា នស់្ថម នទំនារទំ់នងរវាងអធងរម្គ៉ា ក្រូធសែារិចច និង 
ហានិភយ័ឥណទាន និងការខាត្បងឥ់ណទាន។ 
 
(ឆ្) លំោបថ់្នគ ណភាពឥណទាន 
តារាងខាងធក្កាមបង្ហា ញពីគ ណភាពឥណទាន និងហានិភយ័អតិ្បរមិ្គ ធៅធលើហានិភយ័ ឥណទានធយាងធៅតាមក្បពន័ធរំណត្ចំ់ណាត្ថ់ាន រ ់
ឥណទានថ្នេរន ងរបស់ធនាគារ។ សមត្ លយខាងធក្កាមធនឹះ គឺសំវធិានធនធលើ ECL ែ ល៖ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
ចំននួថ្ងៃហសួកាលរំណត្ ់ អក្តាក្បបូាប លីីធត្ថ្នលំនាធំែើម 
  
០-០ ថ្ងៃ ០,០៤% - ១,៨១% 
១-៣០ ថ្ងៃ ១០,៩៤% - ៤៧,៨១% 
សមត្ លយែ លថ្នសំវធិានធនធលើ ECL ជាែ លាល រអាធមររិ ១.៨២៨.៨៤៣.២៦១ 
៣១-៦០ ថ្ងៃ ២,០៤% - ៦២,៤៦% 
៦១-៩០ ថ្ងៃ ០,៩៣% - ៥៤,២៥% 
សមត្ លយែ លថ្នសំវធិានធនធលើ ECL ជាែ លាល រអាធមររិ ៥៩.៦១៩.៦៣៣ 
ធលើស ៩០ ថ្ងៃ ១០០% 
សមត្ លយែ លថ្នសំវធិានធនធលើ ECL ជាែ លាល រអាធមររិ ៥៤.០៣១.២៦៨ 
សរ បជាែ លាល រអាធមររិ ១.៩៤២.៤៩៤.១៦២ 
សមមូលពានធ់រៀល (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) ៧.៩១៣.៧២១.២១៦ 
 
 
 
(ទំពរ័ធនឹះក្តូ្វទ រឱ្យចធនាល ឹះទធទធោយធចត្នា) 
 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៨០ 

 

២៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
២៧.២. ហានិភយ័ឥណទាន (ត្) 
(ឆ្) លំោបថ់្នគ ណភាពឥណទាន (ត្) 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
ចំននួថ្ងៃហួសកាលរំណត្ ់ អក្តាក្បូបាប លីីធត្ថ្នលំនាធំែើម 
  
០-០ ថ្ងៃ ០,០១% - ២,០៤% 
១-៣០ ថ្ងៃ ៤,១៧% - ៥០,៨៣% 
សមត្ លយែ លថ្នសំវធិានធនធលើ ECL ជាែ លាល រអាធមររិ ១.៥៣៣.៨២២.៣០១ 
៣១-៦០ ថ្ងៃ ២,៣៨% - ៦៤,៩៣% 
៦១-៩០ ថ្ងៃ ២,០៨% - ៥៧,៩០% 
សមត្ លយែ លថ្នសំវធិានធនធលើ ECL ជាែ លាល រអាធមររិ ២៤.៨៨១.៩៣៧ 
ធលើស ៩០ ថ្ងៃ ១០០% 
សមត្ លយែ លថ្នសំវធិានធនធលើ ECL ជាែ លាល រអាធមររិ ២៦.២៧០.០០៤ 
សរ បជាែ លាល រអាធមររិ ១.៥៨៤.៩៧៤.២៤២ 
សមមូលពានធ់រៀល (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) ៦.៤១១.២២០.៨១០ 
 
(ជ្) វត្ា បញ្ញច ដំែលបានរបឹអូស 
រន ងអំ  ងការយិបរធិចេទ ធនាគារមនិបានរបឹអូសវត្ា បញ្ញច ំណាមយួដែលបានកានក់ាបជ់ាមូលបក័្ត្ធនាឹះធ ើយ។ 
 
២៧.៣. ហានិភយ័ទីនារ 
ធនាគារក្បឈមនិងហានិភយ័ទីនារ ដែលជាហានិភយ័ធធវើឱ្យត្ថ្មលសមក្សប ឬ លំហូរស្ថចក់្បារអ់នាគត្ថ្ន ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ម្គនការ 
ដក្បក្បួល ធោយស្ថរដត្ការដក្បក្បួលត្ថ្មលរន ងទីនារ។ ហានិភយ័ទីនារ ធរើត្ធ ើងពីស្ថា នភាពធបើរចំហររន ងអក្តាការក្បារ ់រូបិយបណ័ណ  
និងនលិត្នលមូលធន ដែលរតាដ ទាងំធនឹះក្តូ្វក្បឈមនឹងចលនាទីនារជារល់ារ ់និងទូធៅ ធហើយនិងការដក្បក្បួលរន ងរក្មតិ្អធសារ ភាពថ្នអក្តា 
ឬត្ថ្មលទីនារែូចជាអក្តាការក្បារ ់គំលាត្ឥណទាន អក្តាបដូររូបិយបណ័ណ  បរធទស និងថ្ងលមូលធន។ 
 
ធនាគារមនិធក្បើក្បាស់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា និសសនេែូចជា រិចចសនាបដូររូបិយបណ័ណ បរធទស និងអក្តាការក្បារអ់នាគត្ធែើមបបីធញ្ច ៀសនូវ 
ហានិភយ័របស់ខ្លួនធទ។ 
 
(រ) ហានិភយ័ការបដូ ររបិូយបណ័ណ បរធទស 
ហានិភយ័ការបដូររូបិយបណ័ណ បរធទសធរើត្ធ ើងពីក្បតិ្បត្ដិការពាណិជ្ជរមមអនាគត្ និងពីក្ទពយសរមម និងបំណ លដែលក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ជា 
រូបិយបណ័ណ ណាមយួ ដែលមនិដមនជារូបិយបណ័ណ ម ខ្ង្ហររបស់ធនាគារ។ ធនាគារបានររាទ រធគាលការណ៍ដែលទបស់្ថក ត្ខ់្លួនឯងពីស្ថា នភាព 
ហានិភយ័ការបដូររូបិយបណ័ណ បរធទស។ ស្ថា នភាពធបើរចំហរន ងអក្តាការក្បាររ់ូបិយបណ័ណ ណាមយួក្តូ្វបានក្តួ្ត្ពិនិត្យជាមយួនឹងត្ក្មូវការ 
ក្បតិ្បត្តិការ ដែនរំណត្ថ់្នស្ថា នភាពដែលបានរំណត្ជ់ាម ន និងដែនរំណត្ក់ាត្ប់នាយការខាត្បង។់  
 
សមត្ លយក្ទពយសរមម និងបំណ លរូបិយវត្ា ជារូបិយបណ័ណ ធនសងធក្ៅពីែ លាល រអាធមររិ មនិម្គនទំហំជាស្ថរវនតធទ ធហត្ ធនឹះ មនិម្គនការវភិាគអំពី 
ហានិភយ័បដូររូបិយបណ័ណ បរធទសក្តូ្វបានបង្ហា ញធនាឹះធទ។ 
 
(ខ្) ហានិភយ័ត្ថ្មល 
ធនាគារមនិម្គនក្បឈមនឹងហានិភយ័ត្ថ្មលមូលបក្ត្ធ ើយ ពីធក្ពាឹះធនាគារមនិបានធធវើការវនិិធយាគរន ងមូលបក្ត្ ដែលបានធធវើចំណាត្ថ់ាន រធ់ៅ 
រន ងរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ា ែូចនឹងត្ថ្មលទីនារធ ើយ។ 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៨១ 

 

២៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
២៧.៣. ហានិភយ័ទីនារ (ត្) 
(គ) ហានិភយ័អក្តាការក្បារ ់
ហានិភយ័អក្តាការក្បារ ់គឺជាហានិភយ័ដែលលំហូរស្ថចក់្បារអ់នាគត្ថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា  នឹងដក្បក្បួលធោយស្ថរការដក្បក្បួលអក្តា 
ការក្បារទី់នារ។ រក្មតិ្ការក្បារអ់ាចធរើនធ ើងជាលទធនលថ្នការដក្បក្បួល ប៉ា ដនដអាចកាត្ប់នាយការខាត្បង ់ធៅរន ងររណីដែល 
ក្ពឹត្តិការណ៍ឥត្រពឹំងទ របានធរើត្ធ ើង។ គណៈក្គបក់្គងរបស់ធនាគារ ធៅរក្មតិ្ធនឹះ មនិម្គនធគាលនធយាបាយណាមយួធែើមប ី
រំណត្រ់ក្មតិ្មនិស ីគាន ថ្នការរំណត្ ់អក្តាការក្បារធ់ ើងវញិ ដែលអាចក្គបក់្គងបានធនាឹះធទ។ ធទាឹះបីយា៉ា ងណាគណៈក្គបក់្គងបាន 
ក្តួ្ត្ពិនិត្យជាក្បចាធំលើភាពមនិស ីគាន ធនឹះ។ 
 
ធនាគារព ំម្គនក្ទពយសរមម និងបំណ លហិរញ្ញ វត្ា ដែលម្គនអក្តាការក្បារអ់ដណដ ត្ធនាឹះធទ។ សមត្ លយជាមយួធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជា 
សមត្ លយជាមយួធនាគារធនសងៗ ឥណទាននដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន ក្បារប់ធញ្ញ ើរបស់អតិ្ងិជ្ន ក្បាររ់មច ីនិងបំណ លបនាេ បប់នសដំែលម្គនទាងំ 
អក្តាការក្បារធ់ងរ និងក្ទពយសរមម និងបំណ លដែលមនិម្គនការក្បារ។់ 
 
 
 
(ទំពរ័ធនឹះក្តូ្វទ រឱ្យចធនាល ឹះទធទធោយធចត្នា) 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៨២ 

 

២៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
២៧.៣. ហានិភយ័ទីនារ (ត្) 
(គ) ហានិភយ័អក្តាការក្បារ ់(ត្) 
 រហូត្ែល់ ១ដខ្ ១ ធៅ ៣ដខ្ ៣ ធៅ ១២ដខ្ ១ ធៅ ៥ឆ្ន  ំ ធលើសព ី៥ឆ្ន  ំ គាម នកាលរណំត្ ់ សរ ប 
 ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ 
ថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១        
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញ វត្ា         
ស្ថចក់្បាររ់ន ងថ្ែ - - - - - ១៣៩.០៤៥.៤៦៣ ១៣៩.០៤៥.៤៦៣ 
សមត្ លយជាមយួ NBC ៨.២៧១.៦០៦ ១៤.៥១៨.៤០៩ ១២.៨៧៧.៣២០ - - ២២១.៣៩៨.២៥៧ ២៥៧.០៦៥.៥៩២ 
សមត្ លយជាមយួធនាគារធនសងៗ ១៤.៨៩៤.១៥៥ ៣.៩២៧.៣៤៤ ១.៩៦៣.៦៧២ - - ១០.៤២២.៣២២ ៣១.២០៧.៤៩៣ 
ឥណទាននដល់ែល់អត្ិងជិ្ន ៩៦.៧៩០.១៥១ ៧៦.៥៧៣.៦៥២ ៣១៣.៥០៣.៥៧៨ ១.១៧១.៥០៦.៩៤៨ ២៨៤.១១៩.៨៣៣ - ១.៩៤២.៤៩៤.១៦២ 
ការវនិិធយាគធនសងៗ - - - - - ៩៣.៧៥០ ៩៣.៧៥០ 
ក្បារត់្មកល់ដែលអាចែរមរវញិបាន ១១.៩១០ ២៤.០៩៧ ១១៣.១៧៨ ៧១០.២៩៧ ៧៤២.៣១៩      -    ១.៦០១.៨០១ 
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញ វត្ា សរ ប ១១៩.៩៦៧.៨២២ ៩៥.០៤៣.៥០២ ៣២៨.៤៥៧.៧៤៨ ១.១៧២.២១៧.២៤៥ ២៨៤.៨៦២.១៥២ ៣៧០.៩៥៩.៧៩២ ២.៣៧១.៥០៨.២៦១ 
        
បណំ លហរិញ្ញ វត្ា         
ក្បារប់ធញ្ញ ើរបស់អត្ងិិជ្ន ៣០៥.៥៨៨.៧៩២ ១៥២.៨០៤.៥៤៦ ៦៥១.៣០២.១៨៨ ២៣៣.១៣៣.៥៨២ ៥១០.០០០ ១៣៤.៤៨៤.៣៨៥ ១.៤៧៧.៨២៣.៤៩៣ 
ក្បាររ់មច ី ៦៩.១៥៧ ២៩.៥៣០.៥២៩ ៤៧.៤២០.៥៣៦ ២៩៣.២៦០.១១៥ ១.២៤៥.៣៧៤ - ៣៧១.៥២៥.៧១១ 
បំណ លបនាេ បប់នស ំ - - ៩.០០០.០០០ ៨០.៨០០.០០០ ២៣.១៥០.០០០ - ១១២.៩៥០.០០០ 
បំណ លធនសងៗ - - - - - ៤៦.២៣៣.៤១៥ ៤៦.២៣៣.៤១៥ 
បណំ លហរិញ្ញ វត្ា សរ ប ៣០៥.៦៥៧.៩៤៩ ១៨២.៣៣៥.០៧៥ ៧០៧.៧២២.៧២៤ ៦០៧.១៩៣.៦៩៧ ២៤.៩០៥.៣៧៤ ១៨០.៧១៧.៨០០ ២.០០៨.៥៣២.៦១៩ 
ធលើស លទធភាពទូទាត្ស់ងបណំ លស ទធ (គម្គល ត្) (១៨៥.៦៩០.១២៧) (៨៧.២៩១.៥៧៣) (៣៧៩.២៦៤.៩៧៦) ៥៦៥.០២៣.៥៤៨ ២៥៩.៩៥៦.៧៧៨ ១៩០.២៤១.៩៩២ ៣៦២.៩៧៥.៦៤២ 
សមមូលពានធ់រៀល (រណំត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (៧៥៦.៥០១.៥៧៧) (៣៥៥.៦២៥.៨៦៨) (១.៥៤៥.១២៥.៥១២) ២.៣០១.៩០៥.៩៣៥ ១.០៥៩.០៦៣.៩១៤ ៧៧៥.០៤៥.៨៧៥ ១.៤៧៨.៧៦២.៧៦៦ 
 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៨៣ 

 

២៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
២៧.៣. ហានិភយ័ទីនារ (ត្) 
(គ) ហានិភយ័អក្តាការក្បារ ់(ត្) 
 រហូត្ែល់ ១ដខ្ ១ ធៅ ៣ដខ្ ៣ ធៅ ១២ដខ្ ១ ធៅ ៥ឆ្ន  ំ ធលើសពី ៥ឆ្ន  ំ គាម នកាលរំណត្ ់ សរ ប 
 ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០        
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា         
ស្ថចក់្បាររ់ន ងថ្ែ - - - - - ១១២.៤៤៩.៦៩៤ ១១២.៤៤៩.៦៩៤ 
សមត្ លយជាមយួ NBC ៣៨.៥៣៥ ៧.៣០០.០០០ ២៣.៤០០.០០០  - ៣១៧.០៦៥.៤៧០ ៣៤៧.៨០៤.០០៥ 
សមត្ លយជាមយួធនាគារធនសងៗ ១៥១.៨៧៥ - - - - ១៤.៣៦២.៩០៩ ១៤.៥១៤.៧៨៤ 
ឥណទាននដល់ែល់អត្ិងជិ្ន ៥៥.៣៩៧.៥២៧ ៧៣.៧៦៧.១៥៣ ២៩១.២៩៣.៥៦៩ ១.០០២.០៣៦.៤២៥ ១៦២.៤៧៩.៥៦៨ - ១.៥៨៤.៩៧៤.២៤២ 
ការវនិិធយាគធនសងៗ - - - - - ៥០.០០០ ៥០.០០០ 
ក្បារត់្មកល់ដែលអាចែរមរវញិបាន ២.៣៩៣ ៧.២១៤ ២០.៩៤៧ ១១៦.៨៤២ ១១៤.៨១៦ - ២៦២.២១១ 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា សរ ប ៥៥.៥៩០.៣៣០ ៨១.០៧៤.៣៦៧ ៣១៤.៧១៤.៥១៦ ១.០០២.១៥៣.២៦៧ ១៦២.៥៩៤.៣៨៤ ៤៤៣.៩២៨.០៧៣ ២.០៦០.០៥៤.៩៣៦ 
        
បំណ លហិរញ្ញ វត្ា         
ក្បារប់ធញ្ញ ើរបស់អត្ងិិជ្ន ៣១៤.៥៤៣.០០២ ១២២.២៧៧.២០៦ ៥៩២.២៩៤.៦៩៨ ១៨០.៣១៥.០៦៤ - ៧២.៧៤៣.០១១ ១.២៨២.១៧២.៩៨១ 
ក្បាររ់មច ី ១១.០៨១ ១៨.៣១០.៩៩៨ ៧៣.០៧៦.៤៤២ ២៨២.៥៩៦.៤០០ ១.៥០៧.៦៨៨ - ៣៧៥.៥០២.៦០៩ 
បំណ លបនាេ បប់នស ំ - - ៣.៨០០.០០០ ៤៤.៦៥០.០០០ ១៥.៣០០.០០០ - ៦៣.៧៥០.០០០ 
បំណ លធនសងៗ - - - - - ៣៧.៤៣៤.៣១៤ ៣៧.៤៣៤.៣១៤ 
បំណ លហិរញ្ញ វត្ា សរ ប ៣១៤.៥៥៤.០៨៣ ១៤០.៥៨៨.២០៤ ៦៦៩.១៧១.១៤០ ៥០៧.៥៦១.៤៦៤ ១៦.៨០៧.៦៨៨ ១១០.១៧៧.៣២៥ ១.៧៥៨.៨៥៩.៩០៤ 
ធលើស លទធភាពទូទាត្ស់ងបំណ លស ទធ (គម្គល ត្) (២៥៨.៩៦៣.៧៥៣) (៥៩.៥១៣.៨៣៧) (៣៥៤.៤៥៦.៦២៤) ៤៩៤.៥៩១.៨០៣ ១៤៥.៧៨៦.៦៩៦ ៣៣៣.៧៥០.៧៤៨ ៣០១.១៩៥.០៣២ 
សមមូលពានធ់រៀល (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (១.០៤៧.៥០៨.៣៨១) (២៤០.៧៣៣.៤៧១) (១.៤៣៣.៧៧៧.០៤៤) ២.០០០.៦២៣.៨៤៣ ៥៨៩.៧០៧.១៨៥ ១.៣៥០.០២១.៧៧៦ ១.២១៨.៣៣៣.៩០៤ 
 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៨៤ 

 

២៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
២៧.៤. ហានិភយ័លទធភាពទូទាត្ស់ងបំណ ល 
ហានិភយ័លទធភាពទូទាត្ស់ងបំណ ល គឺជាហានិភយ័ដែលធនាគារមនិអាចបំធពញកាត្ពវរិចចទូទាត្បំ់ណ លហិរញ្ញ វត្ា របស់ខ្លួនបាន 
ធៅធពលែល់កាលរំណត្ស់ង ធហើយនិងមនិអាចបំធពញមូលនិធិ ធៅធពលមូលនិធិទាងំធនាឹះក្តូ្វបានែរ។ នលវបិារថ្នបញ្ញា ទាងំធនឹះ 
អាចជាការខ្រខានមនិអាចបំធពញកាត្ពវរិចចធែើមបសីងក្ត្ បធ់ៅម្គច ស់ក្បារប់ធញ្ញ ើ និងមនិអាចអន វត្ដតាមរិចចសនានដល់ឥណទាន។ 
 
គណៈក្គបក់្គងរបស់ធនាគារក្តួ្ត្ពិនិត្យថ្នលទធភាពទូទាត្ស់ងបំណ លរបស់របាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ា  និងក្គបក់្គងការក្បមូលនដ ំ 
និងរបាយការណ៍ថ្ន កាលរំណត្ស់ងបំណ ល។ ការក្តួ្ត្ពិនិត្យ និងការរាយការណ៍ធធវើធ ើងតាមស្ថា នភាពស្ថចក់្បារក់្បចាថំ្ងៃ 
ធហើយនិងធរៀបចំគធក្ម្គងសក្ម្គប ់ថ្ងៃបនាេ ប ់សបាដ ហ៍បនាេ ប ់និងដខ្បនាេ ប ់ពីធក្ពាឹះការយិបរធិចេទទាងំធនឹះ គឺជាការយិបរធិចេទសំខាន ់
សក្ម្គបក់ារក្គបក់្គងលទធភាពទូទាត្ស់ងបំណ ល។ គណៈក្គបក់្គងក្តួ្ត្ពិនិត្យចលនាថ្នម្គច ស់ក្បារប់ធញ្ញ ើសំខាន់ៗ  និងគធក្ម្គង 
ការែរក្បាររ់បស់ពរួធគ។ 
 
រំណត្ស់ម្គា ល់ ២៩ សធងខបពីការវាស់ដវងក្ទពយសរមម និងបំណ លរបស់ធនាគារតាមកាលរំណត្ព់ារព់ន័ធធោយដនអរធលើរយៈធពលធៅសល់ 
នាកាលបរធិចេទថ្នរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ា  ចំធពាឹះកាលរំណត្ត់ាមរិចចសនា ឬកាលបរធិចេទកាលរំណត្ប់ា៉ា នស់្ថម ន។ 
 
២៧.៥. ការក្គបក់្គងធែើមទ ន 
ធគាលបំណងចមបងថ្នការក្គបក់្គងធែើមទ នរបស់ធនាគារ គឺធែើមបចីងប់ញ្ញជ រឱ់្យចាស់ថាធនាគារបានធធវើតាមក្សបធៅនឹងត្ក្មូវការធែើមទ ន 
ខាងធក្ៅ និងវាបានររា ភាពរងឹម្គធំលើតារាងត្ លយការ និងអន បាត្ធែើមទ ន ធែើមបកី្ទក្ទងម់ ខ្ជំ្នញួពាណិជ្ជរមម និងធធវើអតិ្បរម្គរមមធលើត្ថ្មល 
របស់ម្គច ស់ភាគហ  ន។ 
 
ធនាគារក្គបក់្គងរចនាសមពន័ធធែើមទ ន និងធធវើនិយត័្ភាពធលើវារន ងលរខខ្ណឌ ថ្នការផ្លល ស់បដូរធសែារិចចនិងហានិភយ័ថ្នសរមមភាព។ ធែើមបដីងររា 
ឬធធវើនិយត័្រមមធលើរចនាសមពន័ធមូលធនធនឹះ ធនាគារអាចធធវើនិយ័ត្រមមធលើចំននួភាគលាភដែលបានដចរធៅម្គច ស់ភាគហ  ន ការក្បគល់ជូ្នវញិរចនា 
សមពន័ធធែើមទ ន ឬ ធធវើការធបាឹះនាយធែើមទ នមូលបក្ត្។ ធគាលបំណង ធគាលនធយាបាយ និងែំធណើ រការពីបណាដ ឆ្ន មំ នៗ មនិម្គនការដក្បក្បួល 
ធទ។ 
 
 
 
 
 
(ទំពរ័ធនឹះក្តូ្វទ រឱ្យចធនាល ឹះទធទធោយធចត្នា) 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៨៥ 

 

២៨. ស្ថថ នភាពអវស្ថនរភាពរបសក់្ទពយសរមម និងបាំណុល 
តារាងខាងធក្កាមបានបង្ហា ញអំពីការវភិាគធលើស្ថា នភាពអវស្ថនតភាពថ្នក្ទពយសរមម និងបំណ លរបស់ធនាគារ ថាធត្ើវាអាចក្បមូលបានមរវញិ ឬអាចធធវើការទូទាត្ប់ានរន ងអំ  ងធពលមយួឆ្ន  ំឬធលើសពីមយួឆ្ន  ំ
គិត្ចាបពី់កាលបរធិចេទថ្នរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ា ៖ 
 ថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 រន ងរយៈធពល ១ឆ្ន  ំ ធលើសព ី១ឆ្ន  ំ សរ ប រន ងរយៈធពល ១ឆ្ន  ំ ធលើសពី ១ឆ្ន  ំ សរ ប 
 ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ 
     (រំណត្ស់ម្គា ល់៣១) 
     (បានរណំត្ធ់ ើងវញិ) 
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញ វត្ា        
ស្ថចក់្បាររ់ន ងថ្ែ ១៣៩.០៤៥.៤៦៣ - ១៣៩.០៤៥.៤៦៣ ១១២.៤៤៩.៦៩៤ - ១១២.៤៤៩.៦៩៤ 
សមត្ លយជាមយួ NBC ២០១.១០៨.២០៨ ៥៥.៩៥៧.៣៨៤ ២៥៧.០៦៥.៥៩២ ២៩៧.០៧២.៦៦៨ ៥០.៧៣១.៣៣៧ ៣៤៧.៨០៤.០០៥ 
សមត្ លយជាមយួធនាគារធនសងៗ ៣១.២០៧.៤៩៣ - ៣១.២០៧.៤៩៣ ១៤.៥១៤.៧៨៤ - ១៤.៥១៤.៧៨៤ 
ឥណទាននដល់ែល់អត្ងិិជ្ន ៧១៥.៩១២.៤៧២ ១.៩០០.៥៥០.៣១៥ ២.៦១៦.៤៦២.៧៨៧ ៦២៣.០៣៧.៧២១ ១.៥២២.១៨៣.៩៤៥ ២.១៤៥.២២១.៦៦៦ 
ការវនិធិយាគធនសងៗ - ៩៣.៧៥០ ៩៣.៧៥០ - ៥០.០០០ ៥០.០០០ 
ក្បារត់្មកល់ដែលអាចែរមរវញិបាន ២០៤.៨១០ ១.៣៨១.៧៦៧ ១.៥៨៦.៥៧៧ ៩០៤ ២២៧.៥៣៨ ២២៨.៤៤២ 
 ១.០៨៧.៤៧៨.៤៤៦ ១.៩៥៧.៩៨៣.២១៦ ៣.០៤៥.៤៦១.៦៦២ ១.០៤៧.០៧៥.៧៧១ ១.៥៧៣.១៩២.៨២០ ២.៦២០.២៦៨.៥៩១ 
       

ក្ទពយសរមមមនិដមនហរិញ្ញ វត្ា        
ក្ទពយសរមមធនសងៗ ១៧.៨០២.៧១៦ - ១៧.៨០២.៧១៦ ២០.៤៨៧.៤១០ - ២០.៤៨៧.៤១០ 
ក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាខ រ - ៤៨.៦៧៧.៦៣០ ៤៨.៦៧៧.៦៣០ - ៣៩.៧៣៨.៨៣៤ ៣៩.៧៣៨.៨៣៤ 
សិទធិធក្បើក្បាស់ធលើក្ទពយសរមម - ៥៧.៤៣០.០៩២ ៥៧.៤៣០.០៩២ - ២៧.៧៩៦.១៤៨ ២៧.៧៩៦.១៤៨ 
ថ្ងលធែើមសូហវដវ - ៩.១៤០.២៤៦ ៩.១៤០.២៤៦ - ៧.៥៩៤.១៣៣ ៧.៥៩៤.១៣៣ 
មូលនធិពិាណិជ្ជរមម - ១៧.៣៨០.០៣០ ១៧.៣៨០.០៣០ - ១៧.៣៨០.០៣០ ១៧.៣៨០.០៣០ 
ពនធពនារធលើក្ទពយសរមម - ៥.២៤៦.៧៧៣ ៥.២៤៦.៧៧៣ - ៦.២០២.៣៣៥ ៦.២០២.៣៣៥ 
 ១៧.៨០២.៧១៦ ១៣៧.៨៧៤.៧៧១ ១៥៥.៦៧៧.៤៨៧ ២០.៤៨៧.៤១០ ៩៨.៧១១.៤៨០ ១១៩.១៩៨.៨៩០ 
       
ធសវាែំធណើ រការឥណទានមនិបានរលំស់ - - (១៣.៦៩៣.៧៩៧) - - (១២.១៣០.៣៥២) 
សំវធិានធនធលើ ECL - - (២៤.៥៧០.០៣៧) - - (២១.២៧៧.៣០៩) 
រ ុំលស់រទ្ពយរូប ីនងិរ ុំលស់រទ្ពយអរូបីបងគរ - - (៤៧.៦៧៥.០១១) - - (៣៨.៣៥៨.៣០០) 
ក្ទពយសរមមសរ ប  ១.១០៥.២៨១.១៦២ ២.០៩៥.៨៥៧.៩៨៧ ៣.១១៥.២០០.៣០៤ ១.០៦៧.៥៦៣.១៨១ ១.៦៧១.៩០៤.៣០០ ២.៦៦៧.៧០១.៥២០ 
សមមូលពានធ់រៀល (រណំត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) ៤.៥០២.៩១៥.៤៥៤ ៨.៥៣៨.៥២៥.៤៣៩ ១២.៦៩១.៣២៦.០៣៨ ៤.៣១៨.២៩៣.០៦៧ ៦.៧៦២.៨៥២.៨៩៤ ១០.៧៩០.៨៥២.៦៤៨ 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៨៦ 

 

២៨. ស្ថថ នភាពអវស្ថនរភាពរបសក់្ទពយសរមម និងបាំណុល (ត្) 
 ថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 រន ងរយៈធពល ១ឆ្ន  ំ ធលើសព ី១ឆ្ន  ំ សរ ប រន ងរយៈធពល ១ឆ្ន  ំ ធលើសពី ១ឆ្ន  ំ សរ ប 
 ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ 
       
បណំ លហរិញ្ញ វត្ា        
ក្បារប់ធញ្ញ ើរបស់អត្ងិិជ្ន 
និងក្គឹឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ា ធនសងៗ 

 
១.២៤៤.១៧៩.៩១១ 

 
២៣៣.៦៤៣.៥៨២ 

 
១.៤៧៧.៨២៣.៤៩៣ 

 
១.១០១.៨៥៧.៩១៦ 

 
១៨០.៣១៥.០៦៥ 

 
១.២៨២.១៧២.៩៨១ 

ក្បាររ់មច ី ៧៧.០២០.២២២ ២៩៤.៥០៥.៤៨៩ ៣៧១.៥២៥.៧១១ ៩១.៣៩៨.៥២១ ២៨៤.១០៤.០៨៨ ៣៧៥.៥០២.៦០៩ 
បំណ លបនាេ បប់នស ំ ៩.០០០.០០០ ១០៣.៩៥០.០០០ ១១២.៩៥០.០០០ ៣.៨០០.០០០ ៥៩.៩៥០.០០០ ៦៣.៧៥០.០០០ 
បំណ លធនសងៗ ៣៩.១២៣.២៥៩ ៧.១១០.១៥៦ ៤៦.២៣៣.៤១៥ ២៣.៧៦១.៨៨០ ១៣.១៧១.៩១៨ ៣៦.៩៣៣.៧៩៨ 
 ១.៣៦៩.៣២៣.៣៩១ ៦៣៩.២០៩.២២៨ ២.០០៨.៥៣២.៦១៩ ១.២២០.៨១៨.៣១៧ ៥៣៧.៥៤១.០៧០ ១.៧៥៨.៣៥៩.៣៨៧ 
       
បណំ លមនិដមនហរិញ្ញ វត្ា        
បំណ លធនសងៗ (៤៥៦.៧៣៤) - (៤៥៦.៧៣៤) ១៧០.០៣៨ - ១៧០.០៣៨ 
អត្ាក្បធយាជ្នន៍ិធយាជ្ិត្ - ២៦.១៥៨.៥៦២ ២៦.១៥៨.៥៦២ - ២៣.៧០១.៥០៤ ២៣.៧០១.៥០៤ 
ពនធធលើក្បារច់ំណូលក្ត្ូវសង - ១១.០៨២.៤៦៦ ១១.០៨២.៤៦៦ ១០.២២២.១២៧ - ១០.២២២.១២៧ 
បំណ លភត្សិនា - ៤១.៧២៣.៤១២ ៤១.៧២៣.៤១២ - ១៥.៣៩៣.៧៩៤ ១៥.៣៩៣.៧៩៤ 
 (៤៥៦.៧៣៤) ៧៨.៩៦៤.៤៤០ ៧៨.៥០៧.៧០៦ ១០.៣៩២.១៦៥ ៣៩.០៩៥.២៩៨ ៤៩.៤៨៧.៤៦៣ 
បណំ លសរ ប ១.៣៦៨.៨៦៦.៦៥៨ ៧១៨.១៧៣.៦៦៨ ២.០៨៧.០៤០.៣២៥ ១.២៣១.២១០.៤៨២ ៥៧៦.៦៣៦.៣៦៨ ១.៨០៧.៨៤៦.៨៥៣ 
សមមូលពានធ់រៀល (រណំត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) ៥.៥៧៦.៧៦២.៧៦៥ ២.៩២៥.៨៣៩.៥២៣ ៨.៥០២.៦០២.២៨៤ ៤.៩៨០.២៤៦.៤០០ ២.៣៣២.៤៩៤.១០៩ ៧.៣១២.៧៤០.៥២០ 
 
 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៨៧ 

 

២៩. ហានិភ័យលទធភាពទូទាត្់សងបាំណុល 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  
ការវភិាគធលើក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា តាម កាលរំណត្ ់គឺអាក្ស័យធៅធលើកាលបរធិចេទរពឹំងថាក្ទពយទាងំធនឹះ នឹងបានទទលួស្ថា ល់។ សក្ម្គប ់
ក្ទពយសរមមធនសងធទៀត្ ការវភិាគកាលរំណត្ ់គឺដនអរធៅធលើធពលធវលា ដែលធៅសល់ចាបពី់ថ្ងៃច ងធក្កាយ ថ្នរបាយការណ៍ែល់កាលរំណត្ ់
ថ្នរិចចសនា ឬ រម៏ នថ្ងៃថ្នការរពឹំងទ រ ក្បសិនធបើក្ទពយសរមមធនឹះអាចនឹងទទលួស្ថា ល់ជារល់ារប់ាន។  
 
បំណ លហិរញ្ញ វត្ា  
កាលរំណត្ប់ណត ំ  គឺដនអរធលើរយៈធពលដែលធៅសល់ចាបពី់កាលបរធិចេទរបាយការណ៍ែល់កាលអវស្ថនដថ្នរិចចសនា។ ធៅធពលដែល 
ថ្ែគូរពាណិជ្ជរមមម្គនជ្ធក្មើសរន ង ការទូទាត្ស់ង បំណ លក្តូ្វបាន ចាត្ចូ់លធៅរន ងរយៈធពលដែលឆ្បបំ់ន ត្ដែលធនាគារអាចក្ត្ូវបានត្ក្មូវ 
ឱ្យទូទាត្ស់ង។ 
 
 
 
 
[ទំពរ័ធនឹះ ក្តូ្វបានទ រធចាលទធទធោយធចត្នា។] 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៨៨ 

 

២៩. ហានិភ័យលទធភាពទូទាត្់សងបាំណុល (ត្) 
បំណ លហិរញ្ញ វត្ា  (ត្) 
ក្បវត្តិរូបរបស់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  និងបំណ លហិរញ្ញ វត្ា ធោយដនអរធលើកាលបរធិចេទរំណត្ថ់្នការទូទាត្ដ់ែលធៅសល់ម្គនែូចខាងធក្កាម៖ 
 រហូត្ែល់ ១ដខ្ ១ ធៅ ៣ដខ្ ៣ ធៅ ១២ដខ្ ១ ធៅ ៥ឆ្ន  ំ ធលើសព ី៥ឆ្ន  ំ គាម នកាលរណំត្ ់ សរ ប 
 ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ 
ថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១        
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញ វត្ា         
ស្ថចក់្បាររ់ន ងថ្ែ ១៣៩.០៤៥.៤៦៣ - - - - - ១៣៩.០៤៥.៤៦៣ 
សមត្ លយជាមយួ NBC ១១២.៩៥៣.០២៨ ២៧.០៩៩.៤៣៦ ៦១.០៥៥.៧៤៤ ៣៦.៦២១.៦៨៤ ៣៥.៧០០ ១៩.៣០០.០០០ ២៥៧.០៦៥.៥៩២ 
សមត្ លយជាមយួធនាគារធនសងៗ ២៥.៣១៦.៤៧៧ ៣.៩២៧.៣៤៤ ១.៩៦៣.៦៧២ - - - ៣១.២០៧.៤៩៣ 
ឥណទាននដល់ែល់អត្ិងជិ្ន ១៣៨.០៤៣.៧១៨ ១០៩.៣៣១.៦៩៤ ៤៦៨.៥៣៧.០៦០ ១.៥៥១.៦៦៥.៧១០ ៣៤៨.៨៨៤.៦០៥ - ២.៦១៦.៤៦២.៧៨៧ 
ការវនិិធយាគធនសងៗ - - - - ៩៣.៧៥០ - ៩៣.៧៥០ 
ក្បារត់្មកល់ដែលអាចែរមរវញិបាន ១៩.៤៤១ ៧១.១៤៥ ១៤៩.០២១ ៧១០.២៩៧ ៧៤២.៣១៩ - ១.៦៩២.២២៣ 
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញ វត្ា សរ ប ៤១៥.៣៧៨.១២៧ ១៤០.៤២៩.៦១៩ ៥៣១.៧០៥.៤៩៧ ១.៥៨៨.៩៩៧.៦៩១ ៣៤៩.៧៥៦.៣៧៤ ១៩.៣០០.០០០ ៣.០៤៥.៥៦៧.៣០៨ 
        
បណំ លហរិញ្ញ វត្ា         
ក្បារប់ធញ្ញ ើរបស់អត្ងិិជ្ន ៤៤០.០៧៣.១៧៧ ១៥២.៨០៤.៥៤៦ ៦៥១.៣០២.១៨៨ ២៣៣.១៣៣.៥៨២ ៥១០.០០០ - ១.៤៧៧.៨២៣.៤៩៣ 
ក្បាររ់មច ី ៦៩.១៥៧ ២៩.៥៣០.៥២៩ ៤៧.៤២០.៥៣៦ ២៩៣.២៦០.១១៥ ១.២៤៥.៣៧៤ - ៣៧១.៥២៥.៧១១ 
បំណ លបនាេ បប់នស ំ - - ៩.០០០.០០០ ៨០.៨០០.០០០ ២៣.១៥០.០០០ - ១១២.៩៥០.០០០ 
បំណ លធនសងៗ ៨.៤៧៦.៤៤៧ ១៧.៥១៥.៤៧៤ ៥៦.៨៩៦.៨៧២ ៨២.៧២៦.០៦១ ២.៨០៧.៥២៦ - ១៦៨.៤២២.៣៨០ 
បណំ លហរិញ្ញ វត្ា សរ ប ៤៤៨.៦១៨.៧៨១ ១៩៩.៨៥០.៥៤៩ ៧៦៤.៦១៩.៥៩៦ ៦៨៩.៩១៩.៧៥៨ ២៧.៧១២.៩០០ - ២.១៣០.៧២១.៥៨៤ 
ធលើស លទធភាពទូទាត្ស់ងបណំ លស ទធ (គម្គល ត្) (៣៣.២៤០.៦៥៤) (៥៩.៤២០.៩៣០) (២៣២.៩១៤.០៩៩) ៨៩៩.០៧៧.៩៣៣ ៣២២.០៤៣.៤៧៤ ១៩.៣០០.០០០ ៩១៤.៨៤៥.៧២៤ 
សមមូលពានធ់រៀល (រណំត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) (១៣៥.៤២២.៤២៤) (២៤២.០៨០.៨៦៩) (៩៤៨.៨៩២.០៣៩) ៣.៦៦២.៨៤៣.៤៩៩ ១.៣១២.០០៥.១១៣ ៧៨.៦២៨.២០០ ៣.៧២៧.០៨១.៤៨០ 
 



ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់  ៨៩ 

 

២៩. ហានិភ័យលទធភាពទូទាត្់សងបាំណុល (ត្) 
បំណ លហិរញ្ញ វត្ា  (ត្) 
 រហូត្ែល់ ១ដខ្ ១ ធៅ ៣ដខ្ ៣ ធៅ ១២ដខ្ ១ ធៅ ៥ឆ្ន  ំ ធលើសពី ៥ឆ្ន  ំ គាម នកាលរំណត្ ់ សរ ប 
 ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០        
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា         
ស្ថចក់្បាររ់ន ងថ្ែ ១១២.៤៤៩.៦៩៤ - - - - - ១១២.៤៤៩.៦៩៤ 
សមត្ លយជាមយួ NBC ២១១.៤៧១.១៧២ ១៦.៦៦៩.៦៣៤ ៦៨.៩៣១.៨៦២ ៣១.៣៣៣.៣៣៧ ៩៨.០០០ ១៩.៣០០.០០០ ៣៤៧.៨០៤.០០៥ 
សមត្ លយជាមយួធនាគារធនសងៗ ១៤.៥១៤.៧៨៤ - - - - - ១៤.៥១៤.៧៨៤ 
ឥណទាននដល់ែល់អត្ិងជិ្ន ៧៥.៥៨២.៧១៥ ១១២.៤៩៦.០៨៤ ៤៣៤.៩៥៨.៩២២ ១.៣២៨.០៨៣.៦៥៣ ១៩៤.១០០.២៩២ - ២.១៤៥.២២១.៦៦៦ 
ការវនិិធយាគធនសងៗ - - - - ៥០.០០០ - ៥០.០០០ 
ក្បារត់្មកល់ដែលអាចែរមរវញិបាន ២.៣៩៣ ១២.៧៣០ ៧៤.០៩៣ ១១៦.៨៤២ ១១៤.៨១៦ - ៣២០.៨៧៣ 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា សរ ប ៤១៤.០២០.៧៥៨ ១២៩.១៧៨.៤៤៨ ៥០៣.៩៦៤.៨៧៧ ១.៣៥៩.៥៣៣.៨៣២ ១៩៤.៣៦៣.១០៨ ១៩.៣០០.០០០ ២.៦២០.៣៦១.០២២ 
        
បំណ លហិរញ្ញ វត្ា         
ក្បារប់ធញ្ញ ើរបស់អត្ងិិជ្ន ៣៨៧.២៨៦.០១២ ១២២.២៧៧.២០៦ ៥៩២.២៩៤.៦៩៨ ១៨០.៣១៥.០៦៥ - - ១.២៨២.១៧២.៩៨១ 
ក្បាររ់មច ី ១១.០៨១ ១៨.៣១០.៩៩៨ ៧៣.០៧៦.៤៤២ ២៨២.៥៩៦.៤០០ ១.៥០៧.៦៨៨ - ៣៧៥.៥០២.៦០៩ 
បំណ លបនាេ បប់នស ំ - - ៣.៨០០.០០០ ៤៤.៦៥០.០០០ ១៥.៣០០.០០០ - ៦៣.៧៥០.០០០ 
បំណ លធនសងៗ ៧.៧៧៥.៤៦៣ ២១.០៣៧.៩៩៣ ៤២.៦៨២.៥៩៤ ៧៦.៨៩៩.៥៦២ ៥.៤០៥.៩១៣ ១.១២៦.៦៣៧ ១៥៤.៩២៨.១៦២ 
បំណ លហិរញ្ញ វត្ា សរ ប ៣៩៥.០៧២.៥៥៦ ១៦១.៦២៦.១៩៧ ៧១១.៨៥៣.៧៣៤ ៥៨៤.៤៦១.០២៧ ២២.២១៣.៦០១ ១.១២៦.៦៣៧ ១.៨៧៦.៣៥៣.៧៥២ 
ធលើស លទធភាពទូទាត្ស់ងបំណ លស ទធ (គម្គល ត្) ១៨.៩៤៨.២០២ (៣២.៤៤៧.៧៤៩) (២០៧.៨៨៨.៨៥៧) ៧៧៥.០៧២.៨០៥ ១៧២.១៤៩.៥០៧ ១៨.១៧៣.៣៦៣ ៧៤៤.០០៧.២៧០ 
សមមូលពានធ់រៀល (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៤) ៧៦.៦៤៥.៤៧៧ (១៣១.២៥១.១៤៥) (៨៤០.៩១០.៤២៧) ៣.១៣៥.១៦៩.៤៩៦ ៦៩៦.៣៤៤.៧៥៦ ៧៣.៥១១.២៥៣ ៣.០០៩.៥០៩.៤០៧ 
 
 
 



 
ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់ ៩០ 

 

៣០. ឧបររណ៍ហរិញ្ញវត្ថុក្ទពយសរមមហរិញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហរិញ្ញវត្ថុ 
ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា  រមួម្គនក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  បំណ លហិរញ្ញ វត្ា  និងឧបររណ៍ធក្ៅតារាងត្ លយការ។ ត្ថ្មលសមក្សប គឺជាត្ថ្មលដែល 
និងក្តូ្វទទលួបានពីការលរក់្ទពយសរមម ឬក្តូ្វបានទូទាត្ធ់ែើមបធីនេរបំណ លតាមលំោបក់្បតិ្បត្តិការរវាងអនរទិញ និងអនរលរ ់នាកាល 
បរធិចេទថ្នការវាស់ដវងរន ងទីនារធគាល ឬអវត្តម្គនរបស់វាធៅរន ងទីនារដែលម្គនអត្ាក្បធយាជ្នខ៍្ពស់បំន ត្ដែលធនាគារបានធធវើ 
ក្បតិ្បត្តិការនាកាលបរធិចេទធនាឹះ។ ពត័្ម៌្គនធែលបានបង្ហា ញ ពីការបា៉ា នស់្ថម នធលើត្ថ្មលសមក្សបគិត្ក្តឹ្មកាលបរធិចេទថ្ន 
ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ា ។  
 
សក្មងត់្ថ្មល និងត្ថ្មលទីនារដែលអាចរំណត្ប់ាន ក្តូ្វបានធក្បើក្បាស់ជាការវាស់ដវងត្ថ្មលសមក្សបថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ។ ធៅធពល 
ដែលមនិម្គនត្ថ្មលទីនារដែលបានក្សង ់និងអាចរំណត្ប់ាន ធនាឹះត្ថ្មលសមក្សបក្តូ្វបានបា៉ា នស់្ថម នធោយដនអរធលើរក្មតិ្ថ្នវធីិស្ថ្សត 
និងការសនមត្ទារទ់ងនឹងលរខណៈថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ធនសងៗ អក្តាអបបហារ ការបា៉ា នស់្ថម នធលើលំហូរស្ថចក់្បារន់ាធពលអនាគត្ 
និងរតាត ធនសងធទៀត្។ 
 
ពត័្ម៌្គនត្ថ្មលសមក្សបសក្ម្គបក់្ទពយសរមម និងបំណ លមនិដមនហិរញ្ញ វត្ា មនិក្តូ្វបានរាបប់ញ្ចូ លធទ ពីធក្ពាឹះវាមនិសាិត្រន ងវសិ្ថលភាព 
ថ្នសតងោ់រ CIFRS ៧៖ ការបង្ហា ញឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ដែលទាមទារឱ្យបង្ហា ញពត័្ម៌្គនត្ថ្មលសមក្សប។ ទាងំធនឹះរមួបញ្ចូ លទាងំ 
ការវនិិធយាគ ធៅរន ងក្រុមហ  នប ក្ត្សមពន័ធ និងក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាខ រ។ 
 
ត្ថ្មលសមក្សបថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា របស់ធនាគារ ម្គនែូចជាស្ថចក់្បាររ់ន ងថ្ែ សមត្ លយជាមយួ NBC និងធនាគារយសេងៗ ឥណទាន 
សដល់ែល់អរិថិ្ជន ក្បាបប់ធញ្ញ ើរបស់អតិ្ងិជ្ន និងធនាគារ បំណ ល និងរបាកក់មចយីសេងៗម ួចុំនួន មនិម្គនហានិភយ័ជា ស្ថរវនតធែើមប ី
ផ្លល ស់បដូរអក្តាចំធណញធលើទីនារ ពីធក្ពាឹះកាលបរធិចេទដែលបានរក្មតិ្រហូត្ែល់អវស្ថនតកាលថ្នឧបររណ៍ទាងំធនឹះ។ សមត្ លយធយាង 
ថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា  និងបំណ លហិរញ្ញ វត្ា ទាងំធនឹះគិត្ក្តឹ្មកាលបរធិចេទថ្នរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ា គឺក្បហារក់្បដហល នឹង 
ត្ថ្មលសមក្សបរបស់វា។ 
 
វធីិស្ថ្សត និងការសនមត្ដែលធនាគារបានធក្បើក្បាស់ រន ងការបា៉ា នស់្ថម នត្ថ្មលសមក្សបរបស់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ា ម្គនែូចជា៖ 
 
ស្ថចក់្បាររ់ន ងថ្ែ សមត្ លយជាមយួ NBC និងធនាគារធនសងៗ 
សមត្ លយធយាងគឺក្បហារក់្បដហលនឹងត្ថ្មលសមក្សបធោយលរខណៈរយៈធពលខ្លីរបស់គណនីទាងំធនឹះ។ 
 
ឥណទាននដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន 
ត្ថ្មលសមក្សបក្តូ្វបានបា៉ា នស់្ថម ន តាមការធធវើអបបហារធលើលំហូរស្ថចក់្បារន់ាធពលអនាគត្ធោយធក្បើក្បាស់អក្តាទីនារនលូវការ 
ហិរញ្ញ វត្ា ជាមយួហានិភយ័ឥណទានក្សធែៀងគាន  និងអវស្ថនភាព។ 
 
ឋានាន ក្រមត្ថ្មលសមក្សប 
CIFRS ៧ បញ្ញជ រពី់ឋានាន ក្រមថ្នបធចចរធទសវាយត្ថ្មល ធោយដនអរធលើថាធត្ើធាត្ ចូលថ្នបធចចរធទសវាយត្ថ្មលទាងំធនាឹះអាចក្តូ្វបាន 
រំណត្ ់ឬមនិអាចរំណត្ប់ាន។ ធាត្ ចូលដែលរំណត្ប់ានឆ្ល ឹះបញ្ញច ំងពីទិនននយ័ទីនារដែលទទលួបានពីក្បភពឯររាជ្យ និងធាត្ ចូល 
ដែលមនិអាចរំណត្ប់ានឆ្ល ឹះបញ្ញច ំងពីការការសនមត្ទីនាររបស់ធនាគារ។ ឋានាន ក្រមត្ថ្មលសមរមយម្គនែូចខាងធក្កាម៖ 

• រក្មតិ្ទី ១ – ត្ថ្មលែរក្សង ់(មនិនិយត័្រមម) ធៅរន ងទីនារសរមមសក្ម្គបក់្ទពយសរមម ឬបំណ លែូចគាន ។ រក្មតិ្ធនឹះរាប ់
បញ្ចូ លទាងំមូលបក័្ត្ភាគហ  នដែលបានច ឹះបញ្ជ ី និងឧបររណ៍បំណ ល។ 

• រក្មតិ្ទី ២ – ធាត្ ចូលធក្ៅពីត្ថ្មលដែលបានែរក្សង ់រមួម្គនរន ងរក្មតិ្ទី ១ ដែលអាចក្តូ្វបានធគសធងកត្ធ ើញ សក្ម្គប ់
ក្ទពយសរមម ឬការទទលួខ្ សក្តូ្វធោយផ្លេ ល់ (ឧទាហរណ៍ត្ថ្មល) ឬធោយក្បធយាល (ឧទាហរណ៍ពីត្ថ្មល)។



 
ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់ ៩១ 

 

៣០. ឧបររណ៍ហរិញ្ញវត្ថុក្ទពយសរមមហរិញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
• រក្មតិ្ទី ៣– ធាត្ ចូលសក្ម្គបក់្ទពយសរមម ឬការទទលួខ្ សក្តូ្វដែលមនិដនអរធលើទិនននយ័ទីនារដែលអាចអធងកត្ បាន 

(ធាត្ ចូលដែលមនិអាចក្គបក់្គងបាន)។ រក្មតិ្ធនឹះរមួបញ្ចូ លទាងំឧបររណ៍មូលធន 
និងឧបររណ៍បំណ លដែលម្គនស្ថរធាត្ មនិអាចសធងកត្បាន។ 

 
តារាងខាងធក្កាមសធងខបអំពីត្ថ្មលសមក្សបរបស់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ា ដែលមនិក្តូ្វបានធយាងតាមត្ថ្មលសមក្សបរន ងរបាយការណ៍    
ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ា នាកាលបរធិចេទថ្នរបាយការណ៍ក្តូ្វបានវភិាគតាមរក្មតិ្ធនសងៗគាន ធៅរន ងឋានាន ក្រមត្ថ្មលសមក្សប។ 
 
 ឆ្ន ២ំ០២១ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

សមត្ លយធយាង 
ត្ថ្មលសមក្សប 

រក្មតិ្ទី ៣ សមត្ លយធយាង 
ត្ថ្មលសមក្សប 

រក្មតិ្ទី ៣ 
 ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ 
     
ឥណទាននដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន  ១.៩៤២.៤៩៤.១៦២ ១.៩០៤.៣៨០.៩៩៤ ១.៥៨៤.៩៧៤.២៤២ ១.៥៥១.៥៧៤.១៧៩ 
សមមូលពានធ់រៀល (រំណត្ ់

សម្គា ល់ ២.៤) 
 

៧.៩១៣.៧២១.២១៦ 
 

៧.៧៥៨.៤៤៨.១៧០ 
 

៦.៤១១.២២០.៨១០ 
 

៦.២៧៦.១១៧.៥៥៤ 
 
មនិម្គនការធនេររវាងរក្មតិ្ទី១ និងរក្មតិ្ទី២ ការវាស់ដវងត្ថ្មលសមក្សប និងមនិបានធនេរធៅរន ង និងធនេរធចញនូវរក្មតិ្ទី ៣ 
ការវាស់ដវងត្ថ្មលសមក្សបរន ងអំ  ងការយិបរធិចេទ។ 
 
៣១. ការធ្វើចាំណាត្់ថាន រ់ថ្នត្ួធលែធក្បៀបធ្ៀប 
សមត្ លយជារល់ារធ់ៅរន ងរបាយការណ៍ហិរញវត្ា ធក្បៀបធធៀប និងការបរក្ស្ថយធលើរំណត្ស់ម្គា ល់ក្តូ្វបានធធវើចំណាត្ថ់ាន រធ់ ើងវញិ 
ធែើមបឱី្យអន ធលាមតាមការបរក្ស្ថយគណធនយយបចច បបននរន ងការយិបរធិចេទ។ គណៈក្គបក់្គងធជ្ឿជារថ់ា ការធធវើចំណាត្ថ់ាន រទ់ាងំធនឹះ 
នឹងឆ្ល ឹះបញ្ញច ងំពីលរខណៈថ្នក្បតិ្បត្តិការបានក្បធសើរជាង និងមនិម្គននលប៉ាឹះពាល់ណាមយួធលើគណនីចំធណញ ឬខាត្រន ងការយិបរធិចេទ 
ធ ើយ។ 
 
ធសចរដីសធងខបពីបដក្មបក្មួលដែលធរើត្ធ ើងពីការធធវើចំណាត្ថ់ាន រក់្តូ្វបានបង្ហា ញែូចខាងធក្កាម៖ 
 
របាយការណ៍ស្ថា នភាពហរិញ្ញ វត្ា  

 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

(បានរំណត្រ់នលងមរ) 
នលប៉ាឹះពាល់ពីការធធវើ 
ចំណាត្ថ់ាន រធ់ ើងវញិ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
(បានធធវើចំណាត្ថ់ាន រធ់ ើងវញិ) 

 ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ 
    

សមត្ លយជាមយួធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជា ៣៤៧.៧៦៥.៤៧០ ៣៨.៥៣៥ ៣៤៧.៨០៤.០០៥ 
ការវនិិធយាគធនសងៗ - ៥០.០០០ ៥០.០០០ 
ក្ទពយសរមមធនសងៗ ២០.៥១៧.២៨៣ (៨៨.៥៣៥) ២០.៤២៨.៧៤៨ 
ក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាខ រ ១៧.៣៥៧.៨២៥ ៦៦.៧១៥ ១៧.៤២៤.៥៤០ 
ថ្ងលធែើមសូហវដវ ៣.០០៩.៦៤២ (៦៦.៧១៥) ២.៩៤២.៩២៧ 
 



 
ធនាគារ ស្ថា បនា ភអីិលស ី 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់ ៩២ 

 

៣១. ការធ្វើចាំណាត្់ថាន រ់ថ្នត្ួធលែធក្បៀបធ្ៀប (ត្) 
របាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បារ ់

 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

(បានរំណត្រ់នលងមរ) 
នលប៉ាឹះពាល់ពីការធធវើ 
ចំណាត្ថ់ាន រធ់ ើងវញិ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
(បានធធវើចំណាត្ថ់ាន រធ់ ើងវញិ) 

 ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ ែ លាល រអាធមររិ 
    

សរមមភាពក្បតិ្បត្តិការ    
សមត្ លយជាមយួធនាគារជាតិ្ ថ្ន រមព ជា ៣២.៧០៨.៦៤២ (៣៨.៥៣៥) ៣២.៦៧០.១០៧ 
ការវនិិធយាគធនសងៗ - (៥០.០០០) (៥០.០០០) 
ក្ទពយសរមមធនសងៗ (៧.៧២៣.០៣៧) ៨៨.៥៣៥ (៧.៦៣៤.៥០២) 
    
សរមមភាពវនិិធយាគ    
ក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាខ រ (៦.៨៦៨.៥២៦) (៣៦០.៤៣៤) (៧.២២៨.៩៦០) 
ថ្ងលធែើមសូហវដវ (៩២៦.២៤៨) ៣៦០.៤៣៤ (៥៦៥.៨១៤) 
 
ធក្ៅពីនលប៉ាឹះពាល់ ការបង្ហា ញពីសមត្ លយឆ្ន ចំាស់ខាងធលើ មនិម្គនគណនីធនសងធទៀត្ដែលរងនលប៉ាឹះពាល់ធ ើយ។ 
 
៣២. ក្ពឹត្រិការណ៍បនរបនាា ប់ 
មនិម្គនក្ពឹត្តិការណ៍ជាស្ថរវនតធនសងធទៀត្បានធរើត្ធ ើងបនាេ បពី់ការយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចបថ់្នរបាយការណ៍ធនឹះ និងកាលបរធិចេទ 
ថ្នធសចរដីអន មត័្ធៅធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា  ដែលត្ក្មូវឱ្យម្គនការដរត្ក្មូវ ឬធធវើការលាត្ក្ត្ោងធៅរន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា  
ធ ើយ ធលើរដលងដត្ក្ពឹត្តិការណ៍ខាងធក្កាមធនឹះ៖ 

(រ). នលប៉ាឹះពាល់ដែលបនតធរើត្ម្គនពី ជ្មៃរូឺវែី-១៩ ធៅធលើធនាគារ (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៦.២) 
(ខ្). លិខិ្ត្បញ្ញជ រដ់ែលទារទ់ងធៅនឹងស្ថរាចរធលខ្ ធ៧-០២១-២៣១៤ (រំណត្ស់ម្គា ល់ ២.៥.១ (ឆ្)) 

 
៣៣. ធសចរដីអនុម័ត្ធលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ា គិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសក្ម្គបក់ារយិបរធិចេទដែលបានបញ្ចប ់ក្តូ្វបានអន មត័្ឱ្យធចញនាយ 
ធោយក្រុមក្បឹរាភបិាលធៅថ្ងៃទី១៥ ដខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០២២។ 
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