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KB KOOKMIN BANK CAMBODIA PLC. has presented in Cambo-

dia financial market since May 2009. Along last eleven years. The 

number of customers has been increasing from year to year both 

Individual and corporate. Business operation location has been 

expanded closer to customers as well as service quality has been 

conveniently improved. The bank had started with the establish-

ment of the 1st branch (Toul Kork Branch) in 2013, opened the 2nd, 

3rd branches (Toul Tompong, Tuek Thla Branch) in 2017 and the 

new 4th, 5th branches (Stueng Meanchey, Chbar Ampov Branch) in 

2018.  Since, 2020 opened the 6th, 7th Branches (Chraoy Chongvar, 

Chaom Chau Branch) there are eight offline networks including Head 

Office and the bank is actively serving the customers currently with 

more than two hundred thirty staffs. In addition, by launching mobile 

app “Liiv KB Cambodia” with various financial services which is en-

able to Cash-In/Out, Transfer funds, Phone Top-Up, Payment by QR 

code and apply for loan and deposit, the bank has pioneered an 

on-line network channel that can overcome the limitations of off-line 

networks. Moreover, through the reorganization of the loan sales-ori-

ented organization and new loan products (Workers loan, MFI loan, 

Housing loan and unsecured loan for professionals) have been con-

tinuously introduced from 2016. 

As the vision and strategic plan, more branches will operate to serve 

customers in the near future. 

Being a 100% owned subsidiary of international standard bank of 

KB Kookmin Bank Korea, KB Kookmin Bank Cambodia stays still on 

customer satisfaction and continuously make an effort to offer the 

best at all time by growing business more customer-centric, deliver-

ing stabilities of financial performance, nurturing sustainable growth 

driver from early stages, and setting an example incorporate citi-

zenship. Customers and Staff’s satisfaction always shall be the first 

priority of the bank. 

Bank’s
Profile

KOOKMIN BANK CAMBODIA
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CEO’s 
Message

In 2020, KB Kookmin Bank Cambodia has 
total asset of USD 353 Million and loan 
portfolio of USD 287 Million, increased about 
33% comparing to last year. The operating 
profit before tax is USD 7.2 Million, increased 
about 47% comparing to last year. The NPL 
ratio is 0.7%. 

The total number of Liiv KB Cambodia 
App subscriber is almost 120,408. Liiv 
KB Cambodia has increased its overseas 
remittance to 14 thousand transactions 
and total amount USD 13 Million through 
partnership with Wing and others, which has 
a nationwide agent network in Cambodia, 
by taking advantage of Liiv KB Cambodia’s 
merit. Moreover, we provided loan application 
services in the app and the amount of loan 
application was USD 93 Million. 

However, the bank doesn’t operate for profit 
performance only; Kookmin Bank Cambodia 
had actively participated in supporting life 
quality of human through the Corporate 
Social Responsibility both financial and 
emotional. A sponsorship of scholarship to 
pursue bachelor’s degree and a support 
on heart disease operation has been 
continuously provided to Cambodian low-
income students and children. Last but not 

least, the Bank is also the one important 
operator in country economy as many career 
opportunities and the internship program 
had been offered to Cambodia citizen and 
the government monetary policy is strictly 
implemented and complied.

I am aiming to create KB Kookmin Bank 
Cambodia as a happy bank that customers 
always want to visit and employees 
continue to keep working. We have built 
and sustained over the past 11 years of 
journey that validate our long-term approach 
to business and our main focus on building 
steadfast relationships and partnership 
with our Valuable Customers and the Royal 
Government of Cambodia, particularly the 
National Bank of Cambodia. Once again, 
thank you for the support and sharing this 
rewarding journey with KB Kookmin Bank 
Cambodia.

KIM HYEUNJONG
Chief Executive Officer
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Mission, Vision & Core Value

Financial service delivering changes
- Happier Life & Better World

KB Kookmin Bank Cambodia aims to deliver financial services that bring 
happiness and well-being to our customers and society.

Mission

Vision

Core Value

Driven by world-class talents and bold innovation,
to become your trusted financial partner for a lifetime

Our goal is to become a lifelong bank by leading innovation that shift the 
financial paradigm with our best professionals.

01. Customer-centricity

We give benefits to our customers and put them priority in our decision 
making.

02. Expertise

We relentlessly strive to develop industry-leading competencies.

03. Innovation

We foster creative thinking and drive first mover initiatives to reshape the 
future of the financial services industry.

04. Trust & Integrity

As a financial services provider we adhere to the highest standards of 
ethical conduct, always acting in good faith and with integrity.

05. Shared growth

By growing together with our customers we aim to contribute to the 
advancement of society.
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Organizational 

Committees

The Bank has two committees – Risk Management Com-
mittee and Audit Committee

   Risk Management Committee

The Risk Management Committee acts as the top deci-
sion-making unit that sets risk management strategies 
and policies on behalf of the BOD to identify, measure, 
monitor, and control risks association with the Bank’s busi-
ness operations.

   Audit Committee

The Audit Committee consists of independent director to 
safeguard its independence from the top management of 
the Bank. It evaluates the internal controls systems of the 
Bank from an objective perspective. The Committee con-
sists of three members including an accounting profes-
sional and financial experts.

Board Structure and Composition

The Board of Directors (BOD) of Kookmin Bank Cambodia 
comprises six members, including two independent direc-
tors as of December 2020, all appointed at the general 
shareholders’ meeting.

All independent directors are professionals in their re-
spective fields with extensive experience in area such as 
finance, management, law and accounting. The chairman 
is elected by the Board of Directors and shareholders.

Board of Directors

Mr. KIM IK HEON Chairman 

Mr. KIM HYEUNJONG Executive member and President

Mr. JANG YONG JAE Executive member and Vice President

Mr. CHO SEONG IL Non-Executive member

Mr. AN KIO BYUNG      Non-Executive member

Finance/
Treasury

Loan Admin.

Strategy & Finance
Planning Division

Biz Planning

Sales Division

Management Council

Credit Analysis Council

Risk Management
Committee

Compliance

1st/2nd Biz Dept. Branches

CEO

BOD

Internal
Audit

Audit
Committee

Marketing Division

IT Operation

Digital
Banking

Product
Inovation

Credit Analysis

Risk Management HR/GA

Shared Service DivisionRisk Management
DivisionCredit Analysis Division

Credit 
Management
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2020 Financial Highlights

Year End 31 December 2020 2019

OPERATING RESULTS (USD)

Profit before tax expenses 7,222,739    4,885,703
Profit after tax expenses 5,339,529    3,627,191

KEY BALANCE SHEET DATA (USD)

Total Asset          353,582,476 264,702,870 
Loans and Advances          287,048,827  201,871,795
Total liability 262,873,887 179,333,810
Deposit from Customers           69,191,999    64,077,560
Share Capital            75,000,000 75,000,000 
Shareholders' Equity 90,708,589 85,369,060

FINANCIAL RATIO

Return on Asset         1.51%          1.37%
Return on Equity         5.89%          4.25%
Liquidity Ratio          123%  126%
Solvency Ratio                27.21%   35% 

NOTE (USD)

Net Profit   5,339,529              3,627,191
Total Asset 353,582,476 264,702,870 
Equity          90,708,589    85,369,060
Liquid Asset          38,681,248   33,614,827
Net Worth         78,341,480    82,543,490
Risk Weighted Asset         287,862,143    234,640,252
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   Heart Disease Operation Support

The “Support for Cambodian Children with Heart Disease” program is a CSR program. KB Kookmin Bank 
invites Cambodia’s children suffering from heart defects to Korea and provides them with free surgery. Since 
2012, a total of 86 children have undergone surgery and got a new lease of life until now.

Besides this program, KB Kookmin Bank supported to build up ‘KB Kookmin Bank–Hebron Heart Center’ 
and supplied to medical devices for the heart center in August 2014. KB Kookmin Bank is still presenting 
around one hundred thousand dollars every year as surgery fee from 2015, and 150 children could save 
their life through surgeries at Hebron Heart Center in Cambodia.

   Providing Scholarship to Low-income Cambodian Students

KB Kookmin Bank is also engaging in diverse sponsorship activities including providing school expenses to 
student from poor families. Since 2014, it has been providing scholarship (through Association of Samdech 
Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN and Samdech Kittiprittibandit Scholarship Students (ATM)) and 
as of last year, a total of 491 students from economically-challenged families received scholarship from KB 
Kookmin Bank.

   Samdech Techo Voluntary Youth Doctor Association (TYDA)

KB Kookmin Bank donated to Samech Techo Voluntary Youth Doctor Association (TYDA) with amount of 
380,000.00USD in order to help for providing medical care and treatment to the poor people in communities 
of Cambodia.

   Migrant Workers Support

KB Kookmin Bank donated some fund to set up a temporary shelter in Cheon-An(Korea) to comfort the mi-
grant workers from isolate feeling when they first arrived in Korea and still continuously operating. For those 
migrant workers in Korea, KB Kookmin Bank Cambodia provide a unsecured loan product with low interest 
rate which could be helpful to settle in Korea. We conduct a training program on principle Korean lifestyle 
and culture as well as important implemented regulation as migration citizen to them through NPIC class 
before leave the home country.

   Other Support

KB Kookmin Bank Cambodia support the Raksa Koma Foundation which is supporting disadvantaged 
Cambodian children and it also made a donation to Green Bethel House, which is helping low-income 
children around the garbage landfill in Phnom Penh. KB Kookmin Bank Cambodia continuously sponsored 
English and Korean Speech Contest which has been hosted by National Polytechnic Institute of Cambodia 
(NPIC) and also has been supporting the Phnom Penh International Institute of the Arts (PPIIA) which is 
serving Cambodian students from preschool through college and Korean International School in Phnom 
Penh (KISPP). 

Major CSR Activities  

2020 ANNUAL REPORT006



008 Corporate information

009 Directors Report

013 Independent Auditor’s Report

016 Statement of financial position

018 Statement of profit or loss and other  

  comprehensive income

019 Statement of changes in equity

020 Statement of cash flows

022 Notes to the financial statements

Audited Financial 
Statements

2020 ANNUAL REPORT 007



Bank Kookmin Bank Cambodia Plc

Registration No. 00026828
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CORPORATE INFORMATION
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The Directors hereby submit their report and the audited financial statements of Kookmin Bank Cambodia 
Plc (“the Bank”) for the year ended 31 December 2020.

PRINCIPAL ACTIVITIES

The Bank was incorporated in Cambodia under the registration No. 00026828 dated 20 June 2008, issued 
by the  Ministry of Commerce. On 27 April 2009, the Bank obtained the renewal license from the National 
Bank of Cambodia to carry out commercial banking operations. The Bank is a wholly owned subsidiary of 
Kookmin Bank Co., Ltd. incorporated in Korea, and KB Financial Group Inc. is the ultimate holding company.

The principal activities of the Bank consist of the provision of various types of banking and related financial 
services.

FINANCIAL RESULTS

The financial results of the Bank for the year ended 31 December 2020 were as follows:

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000
(Note 6)

KHR’000
(Note 6)

Profit before income tax  7,222,739  4,885,703  29,447,107  19,796,870 

Income tax expense  (1,883,210)  (1,258,512)  (7,677,847)  (5,099,491)

Net profit for the year  5,339,529  3,627,191  21,769,260  14,697,379 

DIVIDENDS

No dividend was declared or paid and the Directors do not recommend any dividend to be paid for the year 
under review.

SHARE CAPITAL

There were no changes in the registered and paid up share capital of the Bank during the year.
 

DIRECTORS’  REPORT
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RESERVES AND PROVISIONS

There were no other movements to or from reserves and provisions during the financial year other than 
those disclosed in the financial statements.

LOANS AND ADVANCES

Before the financial statements of the Bank were prepared, the Directors took reasonable steps to ascertain 
that action had been taken in relation to the writing off of any bad loans and advances and the making of  
allowance for doubtful loans and advances, and satisfied themselves that all known bad loans and advances 
had been written off and that adequate loss allowance has been made for bad and doubtful loans and      
advances.

At the date of this report, the Directors are not aware of any circumstances which would render the amount 
written off for bad loans and advances or the amount of the allowance for impairment losses in the financial 
statements of the Bank inadequate to any material extent. 

ASSETS

Before the financial statements of the Bank were prepared, the Directors took reasonable steps to ensure 
that any       assets other than loans and advances which were unlikely to be realised in the ordinary course 
of business, at their value as shown in the accounting records of the Bank, have been written down to an 
amount which they might be       expected to realise.
At the date of this report and based on the best of knowledge, the Directors are not aware of any                            
circumstances, which would render the values attributed to the assets in the financial statements of the 
Bank misleading.

VALUATION METHODS

At the date of this report, the Directors are not aware of any circumstances which have arisen which render                               
adherence to the existing method of valuation of assets and liabilities in the financial statements of the Bank 
misleading or inappropriate.

CONTINGENT AND OTHER LIABILITIES

At the date of this report, there does not exist:

(a)  any charge on the assets of the Bank which has arisen since the end of the financial year which  
 secures the liabilities of any other person, or
(b)  any contingent liability in respect of the Bank that has arisen since the end of the financial year  
 other than in the ordinary course of banking business.

No contingent or other liability of the Bank has become enforceable, or is likely to become enforceable 
within the period of twelve months after the end of the financial year which, in the opinion of the Directors, 
will or may substantially affect the ability of the Bank to meet its obligations as and when they fall due.

2020 ANNUAL REPORT010



CHANGE OF CIRCUMSTANCES

At the date of this report, the Directors are not aware of any circumstance, not otherwise dealt with in 
this report or the financial statements of the Bank, which would render any amount stated in the financial      
statements misleading. 

ITEMS OF UNUSUAL NATURE

The results of the operations of the Bank for the financial year was not, in the opinion of the Directors,      
substantially affected by any item, transaction or event of a material and unusual nature except for:

CORONAVIRUS AND IMPACT ON ECL

The ECL was estimated based on a range of forecast economic conditions as at reporting date. The Novel 
Coronavirus (COVID-19) outbreak has spread globally causing disruption to business and economic activ-
ity. The impact on GDP and other key indicators has been considered when determining the severity and 
likelihood of downside economic scenarios that are used to estimate ECL in which the calculation of the 
ECL in this current environment is subject to significant uncertainty. Management provides its best estimate 
on the possible outcomes of COVID-19 on the Bank, however, this estimate may move materially as events 
unfold. 

There has not arisen in the interval between the end of the financial year and the date of this report any item,                                
transaction or event of a material and unusual nature likely, in the opinion of the Directors, to affect substan-
tially the financial performance of the Bank for the current financial year in which this report is made.

THE DIRECTORS

The Directors who served during the year and at the date of this report are:

Mr. Kim Ik Heon Chairman 

Mr. Kim Hyeunjong Executive member and President (appointed on 20 January 2021) 

Mr. Jang Yong Jae Executive member and Vice President (appointed on 20 January 2021) 

Mr. Cho Seong Il Non-executive member

Mr. An Kio Byung Non-executive member (appointed on 20 January 2021)

Mr. Park Yong Jin             Executive member and President (resigned on 20 January 2021)

Mr. Kim Kwan Kook         Executive member (resigned on 20 January 2021) 

Mr. Lee Hana Non-executive member (resigned on 20 January 2021)

DIRECTORS’ INTERESTS

None of the Directors held or dealt directly in the shares of the Bank during the financial year.

DIRECTORS’ BENEFITS

During and at the end of the financial year, no arrangements existed to which the Bank is a party with the 
object of enabling Directors of the Bank to acquire benefits by means of the acquisition of shares in or        
debentures of the Bank or any other body corporate.
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During the financial year, no Director of the Bank has received or become entitled to receive any benefit 
(other than a benefit included in the aggregate amount of emoluments received or due and receivable by 
the Directors as disclosed in the financial statements) by reason of a contract made by the Bank or a related 
corporation with a firm of which the Director is a member, or with a company in which the Director has a 
substantial financial interest other than as disclosed in the financial statements.

DIRECTORS’ RESPONSIBILITY IN RESPECT OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The Directors are responsible for ascertaining that the financial statements present fairly, in all material 
respects, the financial position of the Bank as at 31 December 2020 and of its financial performance and 
its cash flows for the year then ended in accordance with the Cambodian International Financial Reporting 
Standards (“CIFRSs”). 
In preparing these financial statements, the Directors are required to:

(i) adopt appropriate accounting policies which are supported by reasonable and prudent judgments 
and estimates and then apply them consistently;

(ii) comply with Cambodian International Financial Reporting Standards (“CIFRSs”) or, if there have 
been any        departures in the interest of true and fair presentation, ensure that these have been 
appropriately disclosed, explained and quantified in the financial statements;

(iii) oversee the Bank’s financial reporting process and maintain adequate accounting records and an 
effective      system of internal controls;

(iv) assess the Bank’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to 
going     concern and using the going concern basis of accounting unless the Directors either intends 
to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so; and

(v) control and direct effectively the Bank in all material decisions affecting the operations and performance 
and ascertain that such have been properly reflected in the financial statements.

 The Directors confirm that they have complied with the above requirements in preparing the financial 
statements.

APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS

We, hereby approve the accompanying financial statements, together with the notes thereto, which present 
fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as at 31 December 2020, and its financial 
performance and its cash flows for the year then ended in accordance with the Cambodian International 
Financial Reporting Standards.

Signed in accordance with a resolution of the Board of Directors,

 

Mr. Jang Yong Jae 
Chief Finance Officer

Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

31 March 2021
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To The Shareholder Of Kookmin Bank Cambodia Plc 

Opinion

We have audited the financial statements of Kookmin Bank Cambodia Plc (“the Bank”), which comprise 
the statement of  financial position as at 31 December 2020, the statements of profit or loss and other                    
comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes, comprising 
significant accounting policies and other explanatory information (hereafter referred to as “the financial 
statements”) as set out on pages 022 to 83.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial 
position of the Bank as at 31 December 2020, and its financial performance and its cash flows for the year 
then ended in accordance with  Cambodian International Financial Reporting Standards (“CIFRSs”).

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Cambodian International Standards on Auditing (“CISAs”). Our 
responsibilities under those standards are further described in the Auditors’ Responsibilities for the Audit of 
the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical 
requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Cambodia, and we have fulfilled our 
ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have 
obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other Matter

The financial statements of the Bank as at and for the year ended 31 December 2019 were audited by another 
auditor who expressed an unmodified opinion on those financial statements on 31 March 2020.
 
Other Information

Management is responsible for the other information.  The other information comprises the Report of the 
Directors on pages 09 to 12, and the annual report, which is expected to be made available for us after that 
date. Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express 
any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information 
and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements 
or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the 
work we have performed on the other information obtained prior to the date of this auditors’ report, we       
conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. 
We have nothing to report in this regard.

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
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Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in                      
accordance CIFRSs, and for such internal control as management determines is necessary to enable the 
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank’s ability to                
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the       
going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease 
operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank’s financial reporting process.

Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free 
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors’ report that includes our 
opinion.  Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted 
in accordance with CISAs will always detect a material misstatement when it exists.  Misstatements can 
arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably 
be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with CISAs, we exercise professional judgment and maintain professional 
skepticism throughout the audit.  We also:

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud 
or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that 
is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material 
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve 
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that 
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effective-
ness of the Bank’s internal control.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting esti-
mates and related disclosures made by management. 

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, 
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions 
that may cast significant doubt on the Bank’s ability to continue as a going concern. If we conclude that 
a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors’ report to the related 
disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our 
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors’ report. However, 
future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the 
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in 
a manner that achieves fair presentation.

 We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned 
scope and timing 
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of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify 
during our audit.

For KPMG Cambodia Ltd

Guek Teav
Partner
Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
31 March 2021
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
as at 31 December 2020

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

Note US$ US$ KHR’000
(Note 6)

KHR’000
(Note 6)

ASSETS

Cash on hand 7  5,111,823  3,951,635  20,677,324  16,102,913 

Deposits and placements with the 
National Bank of Cambodia

8 29,645,413 19,212,567 119,915,696 78,291,211 

Deposits and placements with other 
banks

9 3,924,012 10,450,625 15,872,629 42,586,297 

Financial assets at FVOCI 10  25,588  25,588  103,503  104,271 

Loans and advances to customers 11 287,048,827 201,871,795 1,161,112,505 822,627,565 

Statutory deposits 12  22,087,471  24,334,321  89,343,820  99,162,358 

Property and equipment 13  2,852,680  2,336,688  11,539,091  9,522,004 

Right-of-use assets 14  1,438,933  1,437,092  5,820,484  5,856,150 

Intangible assets 15  461,688  264,915  1,867,528  1,079,529 

Deferred tax assets 16 (a)  310,282  118,737  1,255,091  483,853 

Other assets 18  675,759  698,907  2,733,445  2,848,047 

TOTAL ASSETS  353,582,476  264,702,870 1,430,241,116 1,078,664,198 

LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITIES

Deposits from banks and financial 
institutions

19 40,105,719 34,406,923 162,227,633 140,208,211 

Deposits from customers 20  29,086,280  29,670,637  117,654,003  120,907,846 

Borrowings 21  190,682,827  112,654,595  771,312,035  459,067,475 

Lease liabilities 22  1,452,053  1,476,729  5,873,554  6,017,671 

Current income tax liabilities 16 (b)  1,402,944  939,502  5,674,908  3,828,471 

Employee benefits  46,117  55,118  186,543  224,606 

Other liabilities 23  97,947  130,306  396,197  530,998 

TOTAL LIABILITIES  262,873,887  179,333,810 1,063,324,873  730,785,278 
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
(CONTINUED)
as at 31 December 2020

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

Note US$ US$ KHR’000
(Note 6)

KHR’000
(Note 6)

EQUITY

Share capital 24  75,000,000  75,000,000  305,625,000  305,625,000 

Regulatory reserves  2,696,420  1,765,800  10,926,639  7,132,501 

Retained earnings  13,012,169  8,603,260  52,772,441  34,797,319 

Currency translation reserve  -    -    (2,407,837)  324,100 

TOTAL EQUITY  90,708,589  85,369,060  366,916,243  347,878,920 

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY  353,582,476  264,702,870 1,430,241,116 1,078,664,198 

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

2020 ANNUAL REPORT 017



STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
for the year ended 31 December 2020

2020 2019 2020 2019

Note US$ US$ KHR’000
(Note 6)

KHR’000
(Note 6)

Operating income

Interest income 25  17,381,761  12,493,166  70,865,440  50,622,309 

Interest expense 25  (3,510,414)  (3,173,200)  (14,311,957)  (12,857,806)

Net interest income  13,871,347  9,319,966  56,553,483  37,764,503 

Fee and commission income 26  881,837  960,675  3,595,249  3,892,655 

Fee and commission expense 26  (19,032)  (11,503)  (77,593)  (46,610)

Net fee and commission income  862,805  949,172  3,517,656  3,846,045 

Other operating income  29,032  26,616  118,363  107,848 

Other income/(losses) - net  116,446  (99,118)  474,750  (401,626)

Total other operating income/(loss)  145,478  (72,502)  593,113  (293,778)

General and administrative expenses 27 (6,864,164)  (6,273,775) (27,985,197)  (25,421,336)

Operating profit before impairment 8,015,466 3,922,861 32,679,055 15,895,434

Impairment losses on financial                   
instruments 28 (792,727) 962,842 (3,231,948) 3,901,436 

Profit before income tax  7,222,739  4,885,703  29,447,107  19,796,870 

Income tax expenses 16 (c)  (1,883,210)  (1,258,512)  (7,677,847)  (5,099,491)

Net profit for the year  5,339,529  3,627,191  21,769,260  14,697,379 

Other comprehensive income

Currency translation difference  -    -    (2,731,937)  467,711 

Total comprehensive 
income for the year 5,339,529 3,627,191 19,037,323 15,165,090 

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

2020 ANNUAL REPORT018



STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
for the year ended 31 December 2020

Share capital Regulatory reserves Retained earnings
Currency translation       

reserve
Total

US$ KHR’000 US$ KHR’000 US$ KHR’000 US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 6) (Note 6) (Note 6) (Note 6) (Note 6)

At 1 January 2019 75,000,000 301,350,000  1,989,449  8,038,727 4,752,420 19,193,714  -    (143,611) 81,741,869 328,438,830

Transactions 
recognised 
directly in equity

Transfer from regulatory 
reserves to retained 
earnings  (223,649)  (906,226)  223,649  906,226 - -  -    -   

Total comprehensive 
income for the year

Profit for the year  -    -    -    -    3,627,191  14,697,379  -    -   3,627,191 14,697,379

Other comprehensive 
income –  currency 
translation difference  -    4,275,000  -    -    -    -    -    467,711  -    4,742,711 

At 31 December 2019 75,000,000 305,625,000  1,765,800  7,132,501  8,603,260  34,797,319  -    324,100 85,369,060  347,878,920 

At 1 January 2020 75,000,000 305,625,000  1,765,800  7,132,501  8,603,260  34,797,319  -    324,100 85,369,060  347,878,920 

Transactions               
recognised 
directly in equity

Transfer from retained 
earnings to regulatory 
reserves  -    -    930,620  3,794,138  (930,620)  (3,794,138) -  -    -    -   

Total comprehensive 
income for the year

Profit for the year  -    -    -    -    5,339,529  21,769,260 -  -    5,339,529  21,769,260 

Other comprehensive 
income – 
currency translation 
difference

 -    -    -    -    -    -    -    (2,731,937)  -    (2,731,937)

At 31 December 2020 75,000,000 305,625,000  2,696,420  10,926,639  13,012,169  52,772,441  -    (2,407,837) 90,708,589 366,916,243 

The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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STATEMENT OF CASH FLOWS 
for the year ended 31 December 2020

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000
(Note 6)

KHR’000
(Note 6)

Cash flows from operating activities

Net profit for the year  5,339,529  3,627,191  21,769,260  14,697,379 

Adjustment for:

Depreciation and amortisation  1,634,436  1,436,602  6,663,595  5,821,111 

Income tax expenses  1,883,210  1,258,512  7,677,847  5,099,491 

Impairment losses on financial instruments 792,727  (962,842)   3,231,948 (3,901,436)

Loss on disposals of property and equipment  -  15,178  -   61,501

Provision for employee benefits  (9,001)  -    (36,697)  -   

Remeasurement gain of employee benefit  -   (15,755)  -  (63,839)

Unrealised exchange gain on borrowings 70,398  (10,722) 287,013  (43,446)

Net interest income (13,871,347)  (9,319,966) (56,553,483)  (37,764,503)

(4,160,048)  (3,971,802) (16,960,517)  (16,093,742)

Changes in:

Loan and advances to customers (85,864,200) (64,949,871) (350,068,343) (263,176,877)

Statutory deposits  2,246,850  (6,382,580)  9,160,407  (25,862,214)

Other assets 19,474  (66,032) 79,395  (267,562)

Deposits from customers  (801,534)  636,439  (3,267,854)  2,578,851 

Deposits from banks and financial institutions 4,841,185  24,972,418  19,737,511 101,188,238

Other liabilities  (41,891)  (39,695) (170,789)  (160,844)

Cash used in operations  (83,760,164)  (49,801,123) (341,490,190) (201,794,150)

Interest received 17,317,423  11,615,465 70,603,134  47,065,864 

Interest paid (3,055,259)  (1,964,846) (12,456,290)  (7,961,556)

Income tax paid (1,611,313)  (581,307) (6,569,323)  (2,355,456)

Net cash used in operating activities (71,109,313)  (40,731,811) (289,912,669) (165,045,298)
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STATEMENT OF CASH FLOWS (CONTINUED)
for the year ended 31 December 2020

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000
(Note 6)

KHR’000
(Note 6)

Cash flows from investing activities

Deposits and placements with NBC -           
maturity more than three months (340,993)  (10,570,629) (1,390,228)  (42,832,189)

Purchases of property and equipment (1,431,203) (434,975)  (5,835,015) (1,762,519)

Purchases of intangible assets  (125,624)  (200,410)  (512,169)  (812,061)

Proceeds from disposals of property and 
equipment  -  2,000  -  8,104

Net cash used in investing activities (1,897,820) (11,204,014) (7,737,412) (45,398,665)

Cash flows from financing activities

Proceeds from borrowings  179,166,873  68,736,196  730,463,341  278,519,066 

Repayments of borrowings (100,562,423)  (10,000,000) (409,992,999)  (40,520,000)

Payments of lease liabilities  (843,874)  (679,732)  (3,440,474)  (2,754,274)

Net cash generated from financing activities  77,760,576 58,056,464 317,029,868  235,244,792

Net increase in cash and cash equivalents 4,753,443 6,120,639 19,379,787 24,800,829 

Cash and cash equivalents at beginning of 
the year  21,504,589 15,383,950  87,631,201  61,812,711

Currency translation difference  -    -   (797,249)  1,017,661 

Cash and cash equivalents at end of the 
year (Note 17) 26,258,032  21,504,589 106,213,739  87,631,201

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Notes to the financial statements 
for the year ended 31 December 2020

These notes form an integral part of and should be read in conjunction with the accompanying financial statements.

1. REPORTING ENTITY

 The Bank was incorporated in Cambodia under the registration No. 00026828 dated 20 June 2008, issued by 

the Ministry of Commerce. On 27 April 2009, the Bank obtained the renewal license from the National Bank of 

Cambodia to carry out commercial banking operations. The Bank is a wholly owned subsidiary of Kookmin Bank 

Co., Ltd. incorporated in Korea, and KB Financial Group Inc. is the ultimate holding company.

 The principal activities of the Bank consist of the provision of various types of banking and related financial      

services.

 The registered office of the Bank is currently located at No. 55, Street 214, Sangkat Boeung Raing, Khan Daun 

Penh, Phnom Penh, Cambodia.

 As at 31 December 2020, the Bank had 257 employees (2019: 224).

2. BASIS OF ACCOUNTING

 The financial statements of the Bank have been prepared in accordance with the Cambodian International Fi-

nancial Reporting Standards (“CIFRSs”). 

 The financial statements have been prepared on a historical cost except for equity instrument that is measured 

at fair value.

 The financial statements were authorised for issue by the Board of Directors on 31 March 2021.

3. FUNCTIONAL AND PRESENTATION CURRENCY

 The Bank transacts its business and maintains its accounting records in United States Dollars (“US$”).  Manage-

ment has determined the US$ to be the Bank’s functional and presentation currency as it reflects the economic 

substance of the underlying events and circumstances of the Bank.

 These financial statements are presented in US$, which is the Bank’s functional currency. 

 All amounts have been rounded to the nearest dollar, except when otherwise indicated. 
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

4 USE OF JUDGEMENTS AND ESTIMATES 

 In preparing these financial statements, management has made judgements, estimates and assumptions that 

affect the application of the Bank’s accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income 

and expenses. Actual results may differ from these estimates.

 Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to estimates are recognised 

prospectively.

 Information about judgements made in applying accounting policies that have the most significant effects on the 

amounts recognised in the financial statements is included in the following notes:

• Note 5A(i): classification of financial assets: assessment of the business model within which the assets are 

held and assessment of whether the contractual terms of the financial assets are SPPI on the principle 

amount outstanding.

• Note 31B(v): establishing the criteria of determining whether credit risk on the financial assets has increased 

significantly since initial recognition, determining methodology incorporating forward-looking information into 

measurement of ECL and selection and approval of models used to measure ECL.

Information about assumptions and estimation uncertainties that have significant risk of resulting in a material 

adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are included in the fol-

lowing notes:

• Note 32(ii): Determination of the fair value of financial instruments with significant unobservable inputs.

• Note 31B(v): impairment of financial instruments: determining input into the ECL measurement mode,           

including incorporate of forward-looking information.

• Note 31B(v): impairment of financial instruments: key assumptions used in estimating recoverable cashflows.
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

 The significant accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are set out below. 

These polcies have been consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated.

A. Financial assets and financial liabilities

 Financial assets

(i). Classification

 The Bank classifies its financial assets in the following measurement categories:

• those to be measured at amortised cost are cash on hand, deposits and placements with NBC and other 

banks, loans and advances at amortised cost, other assets, and

• those to be measured subsequently at fair value through other comprehensive income (OCI). 

The classification depends on the Bank’s model for managing financial assets and the contractual terms of the 

financial assets cash flows.

For assets measured at fair value, gains or losses will either be recorded in profit or loss or OCI. For                                 

investment in equity instruments that are held for trading, this will depend on whether the Bank has made an                                       

irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through 

other comprehensive income (FVOCI).

(i) Financial assets at fair value through OCI comprise of:

- Equity securities which are not held for trading, and for which the Bank have made an irrevocable election at 

initial recognition to recognise changes in fair value through other comprehensive income rather than profit 

or loss.

(ii) The Bank classifies their financial assets at amortised cost only if both of the following criteria are met:

- The asset is held within a business model with the objective of collecting the contractual cash flows, and

- The contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and 

interest on the principal outstanding.
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

A. Financial assets and financial liabilities (continued)

 Financial assets (continued)

(ii). Recognition and derecognition

 Financial assets are recognised when the Bank becomes a party to the contractual provision of the instruments. 

Regular way purchases and sales of financial assets are recognised on trade date, being the date on which the 

Bank commits to purchase or sell the assets.

 Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the financial assets have expired or 

have been transferred and the Bank has transferred substantially all the risks and rewards of ownership. A gain 

or loss on derecognition of a financial asset measured at amortised cost is recognised in profit or loss when the 

financial asset is derecognised.

(iii). Measurement

 At initial recognition, the Bank measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not 

at fair value through profit or loss (FVPL), transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the 

financial asset. Transaction costs of financial assets carried at FVPL are expensed in profit or loss. Immediately 

after initial recognition, an expected credit loss allowance (ECL) is recognised for financial assets measured at 

amortised cost, which results in an accounting loss being recognised in profit or loss when an asset is newly 

originated.

 Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash 

flows are solely payment of principal and interest.

 Debt instruments

 Subsequent measurement of debt instruments depends on the Bank’s business model for managing the assets 

and the cash flow characteristics of the assets. The Bank classifies its debt instruments as as financial assets 

measured at amortised cost.

 Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows are solely 

payments of principal and interest (SPPI), are measured at amortised cost. The carrying amount of these assets 

is adjusted by any expected credit loss allowance recongised. Interest income from these financial assets is 

included in finance income using the effective interest rate method.
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

A. Financial assets and financial liabilities (continued)

 Financial assets (continued)

(iii). Measurement (continued)

 Equity instruments

 The Bank subsequently measures all equity investments at fair value. Where the Bank’s management has       

elected to present fair value gains or losses on equity investments in OCI, there is no subsequent reclassification 

of fair value gains and losses to profit or loss allowing the derecogntion of the investment. Dividends from such 

investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Bank’s right to receive pay-

ments is established. Impairment losses (and reversal of impairment losses) on equity investments measured at 

FVOCI are not reported separately from other changes in fair value.

(iv). Reclassification of financial assets

 The Bank reclassifies financial assets when and only when their business model for managing those assets 

changes.

(v). Impairment

 The Bank assess a forward-looking basis the expected credit loss (“ECL”) associated with its  financial as-

sets that are debt instruments carried at amortised cost and FVOCI and with the exposure arising from credit         

commitments (including overdraft and revolving facilities) and financial guarantee contracts. The Bank recognises 

a loss allowance for such losses at each reporting date. The measurement of ECL reflects:

- An unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible                    

outcomes;

- The time value of money; and

- Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date 

about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions. 

The Bank applies a three-stage approach to measuring expected credit losses (ECLs) for the following categories:

- Debt instruments measured at amortised cost; and

- Credit commitments (including undrawn overdraft and revolving facilities) and financial guarantee contract.
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

A. Financial assets and financial liabilities (continued)

 Financial assets (continued)

(v). Impairment (continued)

 The three-stage approach is based on the change in credit risk since initial recognition:

 Stage 1: 12-month ECL

 Stage 1 includes financial assets which have not had a significant increase in credit risk since initial recognition 

or which have low credit risk at reporting date. 12-month ECL is recognised and interest income is calculated on 

the gross carrying amount of the financial assets.

 Stage 2: Lifetime ECL – not credit impaired

 Stage 2 includes financial assets which have had a significant increase in credit risk since initial recognition (unless 

they have low credit risk at the reporting date) but do not have objective evidence of impairment. Lifetime ECL is 

recognised and interest income is calculated on the gross carrying amount of the financial assets.

 Stage 3: Lifetime ECL – credit impaired

 Stage 3 includes financial assets that have objective evidence of impairment at the reporting date. Lifetime ECL 

is recognised and interest income is calculated on the net carrying amount of the financial assets.

 Financial liabilities

 Financial liabilities are recognised when the Bank becomes a party to the contractual provision of the instru-

ments. Financial liabilities of the Bank include deposits from banks, deposits from customers, borrowings and 

other financial liabilities.

 Financial liabilities are initially recognised at fair value less transaction costs for all financial liabilities not carried 

at fair value through profit or loss. 

 Financial liabilities that are not classified as fair value through profit or loss are measured at amortised cost. The 

financial liabilities measured at amortised cost are deposits from banks, deposits from customers, borrowings 

and other liabilities.

 Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or otherwise extinguished.
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

A. Financial assets and financial liabilities (continued)

(vi). Offsetting financial instruments

 Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when 

there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net 

basis or realise the asset and settle the liability simultaneously

B. Credit commitments and financial guarantee contracts

 Credit commitments (including undrawn overdraft and revolving facilities) provided by the Bank are measured 

as the amount of the loss allowance. The Bank has not provided any commitment to provide loans at a below-

market interest rate, or that can be settled net in cash or by delivering or issuing another financial instrument.  

 For credit commitments (including undrawn overdraft and revolving facilities), the expected credit losses are 

recognised as provisions (presented with other liabilities). However, for contracts that include both a loan and an 

undrawn commitment and that the Bank cannot separately identify the expected credit losses on the undrawn 

commitment component from those on the loan component, the expected credit losses on the undrawn com-

mitment are recognised together with the loss allowance for the loan. To the extent that the combined expected 

credit losses exceed the gross carrying amount of the loan, the expected credit losses are recognised as a provi-

sion. 

 Financial guarantee contracts are contracts that require the issuer to make specified payments to reimburse the 

holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payments when due, in accordance with the 

terms of a debt instrument. Such financial guarantees are given to banks, financial institutions and other bodies 

on behalf of customers to secure loans, overdrafts and other banking facilities.

 Financial guarantees are initially recognised in the financial statements at fair value on the date the guarantee 

was given. The guarantees are agreed on arm’s length terms and the value of the premium agreed corresponds 

to the value of the guarantee obligation. No receivable for the future premiums is recognised. Financial guarantee 

contracts are subsequently measured at the higher of the amount determined in accordance with the expected 

credit loss model under CIFRS 9 ‘Financial Instrumentsʼ and the amount initially recognised less cumulative 

amount of income recognised in accordance with the principles of CIFRS 15 ‘Revenue from Contracts with 

Customersʼ, where appropriate. 

 These estimates are determined based on experience of similar transactions and history of past losses, supple-

mented by the judgement of management. The fee income earned is recognised on a straight-line basis over the 

life of the guarantee.

 Any increase in the liability relating to guarantees is reported in profit or loss within operating expenses. 
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

C. Cash and cash equivalents
 For the purpose of presentation in the statement of cash flows, cash and cash equivalents comprise cash on 

hand, unrestricted deposits and placements with the NBC, deposits and placements with other banks, and other 

short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less where the Bank has full abil-

ity to withdraw for general purpose whenever needed and subject to an insignificant risk of changes in value. 

D. Placements with other banks
 Deposits and placements with banks are stated at cost less impairment for any uncollectable amounts.

E. Loans and advances
 ‘Loans and advances’ captions in the statement of financial position include loans and advances measured at 

amortised cost; they are initially measured at fair value plus incremental direct transaction costs, and subse-

quently at their amortised cost using the effective interest method.

F. Statutory deposits
 Statutory deposits included in balances with the NBC are maintained in compliance with the Cambodian Law on 

Banking and Financial Institutions and are determined by the defined percentage of the minimum share capital 

and the customers’ deposits as required by NBC.

G. Property and equipment

(i) Recognition and measurement

 Items of property and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and any accumulated 

impairment losses.

 Purchased software that is integral to the functionally of the related equipment is capitalised as part of the equip-

ment.

 If significant parts of an item of property and equipment have different useful lives, then are accounted for as 

separate items (major components) of property and equipment.

 Any gain or loss on disposal of an item of property and equipment is recognised within other income in profit or 

loss.
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

G. Property and equipment (continued)

(ii) Subsequent costs 

 Subsequent expenditure is capitalised only if it is probable that the future economic benefits associated with 

expenditure will flow to the Bank. Ongoing repairs and maintenance are expensed as incurred.

(iii) Depreciation 

 Depreciation on property and equipment are depreciated using the straight-line method to allocate their cost to 

their residual value over their estimated useful lives, as follows:

Years

Leasehold improvements Shorter of lease period and its economic lives 

Machinery 4

Furniture and equipment 3 - 5

Motor vehicles 5

 Depreciation on construction in progress commences when the assets are ready for their intended use. Depre-

ciation methods, useful lives and resident values are reviewed at each reporting date and adjusted if appropriate.

 An asset’s carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset’s carrying amount 

is greater than its estimated recoverable amount.

 Gains and losses on disposals are determined by comparing the proceeds within the carrying amount and are 

recognised in profit or loss.

H. Intangible assets

 Intangible assets, which comprise acquired computer software license for the core banking system and related 

costs, are stated at cost less accumulated amortisation and impairment loss. Acquired computer software li-

censes are capitalised on the basis of costs incurred to acquire the specific software license and bring them into 

use. These costs are amortised over their estimated useful lives of 5 years using the straight-line method.

 Costs associated with maintaining computer software are recognised as expenses when incurred.
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Impairment of non-financial assets

 Assets that have an indefinite useful life are not subject to amortisation and are tested annually for impairment. 

Assets that are subject to amortisation or depreciation are reviewed for impairment whenever events or changes 

in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. Impairment loss is recognised for 

the amount by which the asset’s carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is 

the higher of an asset’s fair value less costs of disposal and its value in use.  For the purposes of assessing 

impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash inflows which 

are largely independent of the cash inflows from other assets or groups of assets (cash-generating units). Non-

financial assets other than goodwill that suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impair-

ment at the end of each reporting period.

 Any impairment loss is charged to profit or loss in the period in which it arises.  Reversal of impairment losses is 

recognised in profit or loss to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount 

that would have been determined, net of depreciation or amortisation, had no impairment loss been recognised. 

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issue of the ordinary share 

are recognised as a deduction from equity, net of any tax effects. Other shares are classified as equity and/or 

liability according to the economic substance of the particular instrument. Distributions to holders of a financial 

instrument classified as an equity instrument are charged directly to equity.

J. Leases 

 The Bank as a lessee

 As at inception of contract, the Bank assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is, or 

contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in 

exchange for consideration.

 Contracts may contain both lease and non-lease components. The Bank allocates the consideration in the con-

tract to the lease and non-lease components based on their relative stand-alone prices.

 The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If that rate cannot be readily 

determined, which is generally the case for leases in the Bank,  the leasee’s incremental borrowing rate is used, 

being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset 

of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms, security and           

conditions. 
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

J. Leases (continued)

 The Bank as a lessee (continued)

 Leases are recognised as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date at which the leased asset 

is available for use. 

 Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present value basis.

 Lease liabilities 

 Lease liabilities include the net present value of the lease payments from fixed payments (including in-substance 

fixed payments), less any lease incentives receivable.

 Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also included in the measurement 

of the liability.

 The lease payments are discounted using the incremental borrowing rate that approximately the average cost of 

borrowing at that date, being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary 

to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms, 

security and conditions. 

 Lease payments are allocated between principal and interest expense. The interest expense was charged to 

profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance 

of the liability for each period.

 Right-of-use assets

 Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:

- the amount the initial measurement of lease liability

- any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received, and

- any initial direct cost, and

- restoration cost, if any

 Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset’s useful life and the lease term on 

a straight-line basis. If the Bank is reasonably certain to exercise a purchase option, the right-of-use asset is 

depreciated over the underlying asset’s useful life.

 The estimated useful lives for the right-of-use assets are as follows:

• Building and office branches 2-5 years

2020 ANNUAL REPORT032



Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

J. Leases (continued)

 The Bank as a lessee (continued)

 Subsequently the right-of-use asset is measured at cost less depreciation and any accumulated impairment 

losses.

 Recognition exemptions

 Payments associated with all leases of low-value assets are recognised on a straight-line basis as an expense 

in profit or loss. Low-value assets comprise small items of office equipment. 

K. Income tax
 The income tax expenses are the tax payables on the current’s period taxable income, based on the applicable 

income tax rate, adjusted by changes in deferred tax assets and liabilities attributable to temporary differences 

and to unused tax losses.

 The current income tax charge is calculated on the basis of the tax law enacted or substantively enacted at the 

reporting date in country where the Bank operates and generates taxable income.

 The Bank has determined that interest and penalties related to income taxes, including uncertain tax treatments, 

do not meet the definition of income taxes, and therefore has accounted for them under CIAS 37 Provisions, 

Contingent Liabilities and Contingent Assets and has recognised the related expenses in ‘other expenses’.

 Deferred tax is provided in full, using the liability method, providing for temporary differences between the tax 

bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. 

 Deferred tax is determined using tax rates based on laws that have been enacted or substantively enacted by 

the reporting date.

 A deferred tax asset is recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available 

against which temporary difference can be utilised. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and 

are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised.

 Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax liabilities and 

assets and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity.

 Current and deferred tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in 

other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive 

income or directly in equity, respectively.

2020 ANNUAL REPORT 033



Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

L. Borrowings

 Borrowings are initially measured at fair value minus incremental direct transaction costs, and subsequently 

measured at amortised cost using effective interest method.

M. Employee benefits

(i) Short-term employee benefits

 Short-term employee benefits are expensed as the related service is provided. A liability is recognised for the 

amount expected to be paid if the Bank has a present legal or constructive obligation to pay this amount as a 

result of past service provided by the employee and the obligation can be estimated reliably. 

(ii) Other long-term employment benefits

 The Bank’s net obligation in respect of long-term employee benefits is the amount of the benefit that employees 

have earned in return for their service in the current and prior periods. That benefit is discounted to determine its 

present value. Remeasurements are recognised in profit or loss in the period in which they arise.

N. Provisions

 Provisions are recognised in the statement of financial position when the Bank has a legal or constructive              

obligation as a result of a past event, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to 

settle the obligation. If the effect is material, provisions are determined by discounting the expected future cash 

flow at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and, where appropriate, 

the risk specific to liability. The unwinding of the discount is recognised as finance cost.

O. Share capita

 Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issue of the ordinary share 

are recognised as a deduction from equity, net of any tax effects. Other shares are classified as equity and/or 

liability according to the economic substance of the particular instrument. Distributions to holders of a financial 

instrument classified as an equity instrument are charged directly to equity.
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

P. Regulatory reserves

 Regulatory reserve is set up for the variance of provision between loan impairment in accordance with CIFRS 

and regulatory provision in accordance with National Bank of Cambodia’s Prakas No. B7-017-344 dated 1 December 

2017 and Circular No. B7-018-001 Sor Ror Chor Nor dated 16 February 2018 on credit risk classification and        

provision on impairment for bank and financial institutions. In accordance with Article 73, the entity shall compare 

the provision calculated in accordance with Article 49 to 71 and the provision calculated in accordance with        

Article 72, and the record:

(i) In case that the regulatory provision calculated in accordance with Article 72 is lower than provision                 

calculated in accordance with Article 49 to 71, the entity records the provision calculated in accordance with 

CIFRS; and 

(ii) In case that the regulatory provision calculated in accordance with Article 72 is higher than provision calculated 

in accordance with Article 49 to 71, the entity records the provision calculated in accordance with CIFRS 

and transfer the difference from retained earnings or accumulated loss account into regulatory reserve in 

shareholders’ equity of the statement of financial position.

The regulatory reserves are not an item to be included in the calculated of the Bank’s Net worth.

Q. Interest income and expense

 Interest income and expense from financial instruments at amortised cost are recognised within “interest               

income” and “interest expense” respectively in the statement of profit or loss using the effective interest method.

 The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial asset or a financial         

liability and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest 

rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts throughout the expected life of 

the financial instruments or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset 

or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Bank takes into account all contractual terms 

of the financial instrument and includes any fees or incremental costs that are directly attributable to the instru-

ment and are an integral part of the effective interest rate, but not future credit losses.

 Interest income is calculated by applying effective interest rate to the gross carrying amount of a financial asset 

except for:

• Purchased or originated credit-impaired financial assets (‘POCI), for which the original credit-adjusted           

effective interest rate is applied to the amortised cost of the financial assets.

• Financial assets that are not ‘POCI’ but have subsequently become credit-impaired (or ‘stage 3’), for which 

interest revenue is calculated by applying the effective interest rate to their amortised cost (i.e. net of the 

expected credit loss provision).
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

R. Fee and commission income
 Fees and commissions are recognised as income when all conditions precedent are fulfilled (performance        

obligations are satisfied and control is transferred over time or point in time).

 Commitment fees for loans, advances and financing that are likely to be drawn down are deferred (together with 

related direct costs) and income which forms an integral part of the effective interest rate of a financial instrument 

is recognised as an adjustment to the effective interest rate on the financial instrument.

S. Contingent liabilities
 Where it is not probable that an outflow of economic benefits will be required, or the amount cannot be estimated 

reliably, the obligation is not recognised in the statements of financial position and is disclosed as a contingent 

liability, unless the probability of outflow of economic benefits is remote.  Possible obligations, whose existence 

will only be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more future events, are also disclosed as 

contingent liabilities unless the probability of outflow of economic benefits is remote.

T. Contingent assets
 Where it is not possible that there is an inflow of economic benefits, or the amount cannot be estimated reliably, 

the asset is not recognised in the statements of financial position and is disclosed as a contingent asset, un-

less the probability of inflow of economic benefits is remote.  Possible obligations, whose existence will only be 

confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more future events, are also disclosed as contingent 

assets unless the probability of inflow of economic benefits is remote.

U. New standards issued but not yet effective
 A number of new standards, amendments to standards and interpretations that are effective for annual periods 

beginning after 1 January 2020 and earlier application is permitted; however, the Bank has not early adopted the 

new or amended standards in preparing these financial statements.

 The following amended standards and interpretations are not expected to have a significant impact on the Bank’s 

financial statements:

- COVID-19-Related Rent Concessions (Amendment to CIFRS 16);

- Onerous contracts – Cost of Fulfilling a Contract (Amendments to CIAS 37);

- Reference to Conceptual Framework (Amendments to CIFRS 3);

- Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use (Amendments to CIAS 16); and

- Classification of Liabilities as Current or Non-current (Amendments to CIAS 1).

6. TRANSLATION OF UNITED STATES DOLLARS INTO KHMER RIEL

 The financial statements are expressed in United States Dollars. The translations of United States Dollars amount 

into Khmer Riel are included solely for compliance with the Law on Accounting and Auditing.

 Assets and liabilities are translated at the closing rate as at the reporting date and equity items are translated at 

historical rate. The statements of comprehensive income and cash flows are translated into KHR using the average 

rate for the year. Exchange differences arising from the translation are recognised as “Currency Translation         

Reserve” in the other comprehensive income.
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

The Bank uses the following exchange rates:

Closing
rate

Average
rate

31 December 2020 US$1 = KHR 4,045 KHR 4,077

31 December 2019 US$1 = KHR 4,075 KHR 4,052

 These convenient translations should not be construed as representations that the United States Dollars 

amounts have been, could have been, or could in the future be, converted into Khmer Riels at this or any other 

rate of exchange.

7. CASH ON HAND

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

US Dollars  4,875,682  3,656,814  19,722,134  14,901,517 

Khmer Riel  236,141  294,821  955,190  1,201,396 

 5,111,823  3,951,635  20,677,324  16,102,913 
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

8. DEPOSITS AND PLACEMENTS WITH THE NATIONAL BANK OF CAMBODIA

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

Current accounts 17,182,561 7,091,882 69,503,459 28,899,419

Negotiable certificates of deposits 12,462,852 12,120,685 50,412,237 49,391,792

29,645,413 19,212,567 119,915,696 78,291,211

 Negotiable certificates of deposit

 The Bank has pledged negotiable certificates of deposits (NCD) amounting to US$2,913,832 (31 December 

2019: US$2,210,308) with the NBC as collateral for settlement clearing facility. Another NCD amounting to 

US$9,549,020 (31 December 2019: US$9,910,377) with the NBC is pledged as collateral for Liquidity Providing 

Collateralised Operation (LPCO). As at 31 December 2020, the Bank had not yet utilised the overdraft on settle

 ment clearing facility yet.

 Annual interest rates of deposits and placements with NBC are as follows:

2020 2019

Current accounts Nil Nil

Negotiable certificates of deposits 0.08% - 1.6% 0.69% - 2.25%

9. DEPOSITS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

Deposits and placements with local banks 1,009,203 1,074,905 4,082,226 4,380,238

Deposits and placements with overseas 

banks 2,954,445 9,386,167 11,950,730 38,248,631

3,963,648 10,461,072 16,032,956 42,628,869 

Less: Allowance for impairments losses  (39,636)  (10,447)  (160,327)  (42,572)

 3,924,012  10,450,625  15,872,629  42,586,297 
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

9. DEPOSITS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS (continued)

 Gross deposits and placement with other banks are analysed as follows:

(a) By account types

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

Local banks:

Savings deposits  1,584  222,019  6,407  904,728 

Current accounts  1,007,619  852,886  4,075,819  3,475,510 

Overseas banks:

Current accounts  2,954,445  9,386,167  11,950,730  38,248,631 

 3,963,648  10,461,072  16,032,956  42,628,869 

Less: Allowance for impairment losses  (39,636)  (10,447)  (160,327)  (42,572)

 3,924,012  10,450,625  15,872,629  42,586,297 

 The movements of allowance for impairment losses on loans and advances were as follows:

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000
(Note 6)

KHR’000
(Note 6)

At 1 January  10,447 37,604  42,572  151,093 

Allowance/(reversal) for the year  29,189  (27,157)  119,004  (110,040)

Currency translation difference  -    -    (1,249)  1,519 

At 31 December  39,636  10,447  160,327  42,572 

(b)  By interest rate per annum

2020 2019

Current accounts Nil Nil

Savings accounts 0.00% - 0.50% 0.20% - 0.25%
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

10. FINANCIAL ASSETS AT FVOCI

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000
(Note 6)

KHR’000
(Note 6)

Investment in Credit Bureau Cambodia 25,588 25,588 103,503 104,271

 The Bank designated investment in Credit Bureau Cambodia (“CBC”) to be measured at fair value through other 

comprehensive income(“FVOCI”) as they are not held for trading and the Bank has irrevocably elected at initial 

recognition to recognise as the financial assets at FVOCI. These are the strategic investments and the Bank 

considers this classification to be more relevant.

 The fair value of the investment at 31 December 2020 was US$25,588 (2019: US$25,588).  

 Dividend during the year was US$29,032 (2019: US$25,706 ). There is no gain/loss recognised in other               

comprehensive income due to fair value approximate the carrying amount. There is no loss allowance for this 

FVOCI as at 31 December 2020 (2019: Nil).

11. LOANS AND ADVANCES TO CUSTOMERS

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000
(Note 6)

KHR’000
(Note 6)

Commercial loans:

      Long-term loans 142,323,360 97,555,974 575,697,991 397,540,594

      Overdrafts 11,373,437 7,817,064 46,005,553 31,854,536

      Short-term loans 3,997,347 8,992,096 16,169,269 36,642,791

Consumer loans:

      Mortgage loans 131,281,874 86,080,810 531,035,180 350,779,301

      Others 120,360 2,894,650 486,856 11,795,699

Total gross loans and advances to           
      customers at amortised cost 289,096,378 203,340,594 1,169,394,849 828,612,921

Less: Allowance for impairment losses (2,047,551) (1,468,799) (8,282,344) (5,985,356)

287,048,827 201,871,795 1,161,112,505 822,627,565
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

11. LOANS AND ADVANCES TO CUSTOMERS (continued)

(a) Allowance for impairment losses 

 Allowance for impairment losses comprises of the followings:

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000
(Note 6)

KHR’000
(Note 6)

12-month ECL (Stage 1)   1,406,762  915,113 5,690,352  3,729,085 

Lifetime ECL-credit impaired (Stage 3) 640,789 553,686 2,591,992  2,256,271 

2,047,551  1,468,799  8,282,344  5,985,356 

 The movements of allowance for impairment losses on loans and advances were as follows: 

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000
(Note 6)

KHR’000
(Note 6)

At 1 January  1,468,799  3,054,656  5,985,356  12,273,608 

Allowance/(reversal) for the year  750,332  (878,117)  3,059,104  (3,558,130)

Unwinding of interest  (171,580)  (707,740)  (699,532)  (2,867,762)

Currency translation difference  -    -    (62,584)  137,640 

At 31 December  2,047,551  1,468,799  8,282,344  5,985,356 

(b) Analysis by maturity
 

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

>6 to 12 months  27,690,044  22,337,620  112,006,228  91,025,802 

>1 to 3 years  19,439,937  23,032,163  78,634,545  93,856,064 

>3 to 5 years  11,927,088  12,890,541  48,245,071  52,528,955 

> 5 years 230,039,309 145,080,270  930,509,005 591,202,100 

289,096,378 203,340,594 1,169,394,849 828,612,921 

 For additional analysis of gross amount of loans and advances to customers, refer to Note 31B.
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

12. STATUTORY DEPOSITS 

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

Reserve requirement  (i) 14,587,471 16,834,321 59,006,320 68,599,858

Statutory capital deposit (ii)  7,500,000  7,500,000 30,337,500 30,562,500 

22,087,471 24,334,321 89,343,820 99,162,358 

(i) Reserve requirement

 The reserve requirement represents the minimum reserve which is calculated at 8% and 12.50% of customers’ 

deposits and borrowings in Khmer Riel (KHR) and other currencies respectively. The reserve requirement on 

customers’ deposits and borrowings bear no interest.

 On 18 March 2020, the NBC announced the reduction of the Reserve Requirement Rate (“RRR”)

 to 7% both local and foreign currencies in order to help mitigate the impact of the COVID-19 pandemic on         

Cambodia’s economy.

(ii) Statutory capital deposit

 Under the NBC’s Prakas No. B7-01-136 dated 15 October 2001, the Bank is required to maintain a statutory      

deposit 10% of its registered capital. This deposit is not available for use in the Bank’s day-to-day operations and 

is refundable should the Bank voluntarily cease its operations in Cambodia. 

(iii) By interest rate per annum

2020 2019

Reserve requirement Nil Nil

Statutory capital deposit 0.48% 0.48%
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

13. PROPERTY AND EQUIPMENT

Leasehold 
improvements

Machin-
ery

Furniture and 
equipment

Motor ve-
hicles

Construction 
in progress Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$ KHR’000

2020 (Note 6) 

Cost

At 1 January 2020  2,136,525  124,308  3,228,776  500,784  130,026  6,120,419 24,940,707 

Additions  563,694  41,844  728,285  70,980  26,400  1,431,203  5,835,015 

Transfer to intangible 
assets  -    -    -    -    (156,426)  (156,426)  (637,749)

Currency translation 
difference  -    -    -    -    -    -    (224,405)

At 31 December 2020  2,700,219  166,152  3,957,061  571,764  -    7,395,196  29,913,568 

Less: Accumulated 
depreciation

At 1 January 2020  1,253,204  97,313  2,120,767  312,447  -    3,783,731  15,418,703 

Depreciation  273,346  14,360  400,031  71,048 -  758,785  3,093,566 

Currency translation 
difference - - - - - - (137,792)

At 31 December 2020  1,526,550  111,673  2,520,798  383,495  -    4,542,516  18,374,477 

Carrying amounts

At 31 December 2020  1,173,669  54,479  1,436,263  188,269  -    2,852,680  11,539,091 
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

13. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)

Leasehold 
improvements Machinery

Furniture and 
equipment

Motor ve-
hicles

Construction 
in progress Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$ KHR’000

2019 (Note 6) 

Cost

At 1 January 2019  2,072,163  124,308  3,033,689  455,284  -    5,685,444  22,844,114 

Additions  64,362  -    195,087  45,500  130,026  434,975  1,762,519 

Currency translation difference  -    -    -    334,074 

At 31 December 2019  2,136,525  124,308  3,228,776  500,784  130,026  6,120,419 24,940,707 

Less: Accumulated 
depreciation

As at 1 January 2019  1,042,592  83,921  1,706,326  232,815  -    3,065,654  12,317,798 

Depreciation  210,612  13,392  397,263  79,632  -    700,899  2,840,043 

Written off  -    -    17,178  -    17,178  69,605 

Currency translation difference  -    -    -    -    -    191,257 

At 31 December 2019  1,253,204  97,313  2,120,767  312,447  -    3,783,731  15,418,703 

Carrying amounts

At 31 December 2019  883,321  26,995  1,108,009  188,337  130,026  2,336,688  9,522,004 
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

14. RIGHT-OF-USE ASSETS

 Information about the Bank’s leases is disclosed within this note and Note 22.

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

Right-of-use assets  1,438,933  1,437,092  5,820,484  5,856,150 

 The Bank leases the office spaces for its head office and branches. Information about leases for which the Bank 

is a lessee is presented below.

 

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

Right-of-use assets

Cost

At 1 January  3,270,763  3,088,415  13,328,359  12,409,251 

Additions  792,215  182,348  3,229,861  738,874 

Currency translation difference  -    -    (123,474)  180,234 

At 31 December  4,062,978  3,270,763  16,434,746  13,328,359 

Less: Accumulated amortisation

At 1 January  1,833,671  1,132,611  7,472,209  4,550,831 

Amortisation for the year  790,374  701,060  3,222,355  2,840,695 

Currency translation difference  -    -    (80,302)  80,683 

At 31 December  2,624,045  1,833,671  10,614,262  7,472,209 

Carrying amounts 

At 31 December  1,438,933  1,437,092  5,820,484  5,856,150 
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

15. INTANGIBLE ASSETS

Software

Iwork system Other systems Total

US$ US$ US$ KHR’000

(Note 6)

Cost

At 1 January 2020  387,144  687,217  1,074,361 4,378,021 

Additions  125,624 125,624  512,169 

Transfer from construction in prog-
ress

 -    156,426  156,426  637,749 

Currency translation difference  -   -  -    (41,257)

At 31 December 2020  387,144  969,267  1,356,411  5,486,682 

Less: Accumulated amortisation

At 1 January 2020  349,262  460,184  809,446 3,298,492 

Amortisation for the year  37,882  47,395  85,277  347,674 

Currency translation difference - -  -    (27,012)

At 31 December 2020  387,144  507,579  894,723  3,619,154 

Carrying amounts

As 31 December 2020  -    461,688  461,688  1,867,528 

Cost

At 1 January 2019 362,933 511,018 873,951 3,511,535 

Additions  24,211  176,199 200,410  812,061 

Currency translation difference - - -  54,425 

At 31 December 2019  387,144  687,217  1,074,361  4,378,021 

Less: Accumulated amortisation

At 1 January 2019  344,021  430,782 774,803 3,127,880 

Amortisation for the year  5,241  29,402 34,643  140,373 

Currency translation difference - - -  30,239 

At 31 December 2019  349,262  460,184  809,446  3,298,492 

Carrying amounts

At 31 December 2019  37,882  227,033  264,915  1,079,529 
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

16. INCOME TAX EXPENSES

(a) Deferred tax assets – net

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

Deferred tax assets  630,112  590,790  2,548,803  2,407,469 

Deferred tax liabilities  (319,830)  (472,053)  (1,293,712)  (1,923,616)

Deferred tax assets – net  310,282  118,737  1,255,091  483,853 

 The movements of net deferred tax assets during the year were as follows:

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000
(Note 6)

KHR’000
(Note 6)

At 1 January  118,737  71,367  483,853  286,753 

Recognised in profit or loss  191,545  47,370  780,929  191,943 

Currency translation difference -  -    (9,691)  5,157 

At 31 December  310,282  118,737  1,255,091  483,853 

 Deferred tax are attributable to the following:

 

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

Impairment losses  18,260  93,306  73,862  380,222 

Depreciation and amortisation (32,043) (184,634) (129,614) (752,384)

Right-of-use assets (287,787) (287,419) (1,164,098) (1,171,232)

Lease liabilities 290,411 295,346 1,174,712 1,203,535

Provision for employee benefits  9,223  11,024  37,307  44,923 

Deferred income  312,218  191,114  1,262,922  778,789 

 310,282  118,737  1,255,091  483,853 
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

16. INCOME TAX EXPENSES (continued)

(b) Current income tax liability

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

At 1 January  939,502  330,660  3,828,471  1,328,592 

Charged to profit or loss  2,074,755  1,190,149  8,458,776  4,822,483 

Income tax paid (1,611,313)  (581,307) (6,569,323)  (2,355,456)

Currency translation differences -  -    (43,016)  32,852 

At 31 December  1,402,944  939,502  5,674,908  3,828,471 

(c) Income tax expense

 
2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000
(Note 6)

KHR’000
(Note 6)

Current income tax 

Current year  1,579,905  1,190,149  6,441,273  4,822,483 

Under provision from prior year  494,850  -    2,017,503  -   

 2,074,755  1,190,149  8,458,776  4,822,483 

Deferred income tax  (191,545)  (47,370)  (780,929)  (191,943)

 1,883,210  1,142,779  7,677,847  4,630,540 

Income tax paid based on tax  

reassessment - 115,733 - 468,951 

 1,883,210  1,258,512  7,677,847  5,099,491 
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

16. INCOME TAX EXPENSES (continued)

(c) Income tax expense (continued)

 The reconciliation of income tax computed at the statutory tax rate of 20% to the income tax expense 

 shown in profit or loss is as follows:

 
2020 2019

US$ KHR’000 % US$ KHR’000 %

(Note 6) (Note 6)

Profit before income tax  7,222,739 29,447,107  4,885,703 19,796,870 

Income tax using statutory rate at 20%  1,444,548  5,889,422 20%  977,141  3,959,375 20%

Non-deductible expenses  87,904  358,385 1%  170,779  691,997 3%

Income not subject for tax - - 0%  (5,141)  (20,832) 0%

Under provision from prior year 494,850 2,017,503 7% - - -

Effect of temporary differences  (144,092)  (587,463) -2% - - -

Income tax expense  1,883,210  7,677,847 26%  1,142,779  4,630,540 23%

 The calculation of taxable income is subject to the final review and approval of the tax authorities.
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Notes to the financial statements (continued)
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17. CASH AND CASH EQUIVALENTS

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

Cash on hand (Note 7)  5,111,823  3,951,635  20,677,324  16,102,913 

Deposits and placements with NBC 
(Note 8) 17,182,561  7,091,882  69,503,459  28,899,419

Deposits and placements with other 
banks (Note 9):

Current accounts  3,962,064  10,239,053  16,026,549  41,724,141 

Savings accounts  1,584  222,019  6,407  904,728 

26,258,032 21,504,589 106,213,739 87,631,201

18. OTHER ASSETS

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

Prepayments for legal fees  168,878  289,198  683,112 1,178,482 

Offices and house rental deposits  405,700  283,400  1,641,057  1,154,855 

Others  168,732 190,186  682,521  775,008 

 743,310  762,784  3,006,690  3,108,345 

Less: Allowance for impairment losses   (67,551)  (63,877)  (273,245)  (260,298)

 675,759  698,907  2,733,445  2,848,047 
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

 
19. DEPOSITS FROM BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

Current accounts  2,604,363  9,875,165  10,534,648  40,241,297 

Savings deposits  239,056  1,430,942  966,982  5,831,089 

Fixed deposits  37,262,300  23,100,816 150,726,003  94,135,825 

 40,105,719  34,406,923 162,227,633  140,208,211 

 By interest rate (per annum):

2020 2019

Current accounts Nil Nil

Savings deposits  0.50% - 0.70%  0.5% - 0.70% 

Fixed deposits  1.00% - 3.70%  2.20% - 3.70% 

20. DEPOSITS FROM CUSTOMERS
 

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

Current accounts 3,571,420 4,278,224 14,446,394 17,433,763

Savings deposits 21,100,554 22,079,196 85,351,741 89,972,724

Fixed deposits 4,414,306 3,313,217 17,855,868 13,501,359

29,086,280 29,670,637 117,654,003 120,907,846

 By interest rate (per annum):

 
2020 2019

Current accounts Nil Nil

Savings deposits  0.50% - 0.70%  0.50% - 0.70% 

Fixed deposits  0.80% - 4.50%  1.20% - 4.30% 
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020 

21. BORROWINGS
 

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

Current:

Kookmin Bank Co., Ltd.  120,000,000 90,000,000  485,400,001  366,750,000 

Liquidity-providing Collateralised         
Operation (“LPCO”) with NBC (*)  9,166,873 9,492,025  37,080,000 38,680,002 

The Export-Import Bank of Korea  1,000,000  -   4,045,000  -

Total current borrowings 130,166,873  99,492,025  526,525,001 405,430,002

Non-current:

Kookmin Bank Co., Ltd.  60,000,000 10,000,000  242,700,000  40,750,000 

The Export-Import Bank of Korea  -  2,000,000  -   8,150,000

Total non-current borrowings  60,000,000  12,000,000  242,700,000  48,900,000 

 190,166,873  111,492,025  769,225,001  454,330,002 

Accrued interest payable 515,954 1,162,570 2,087,034 4,737,473

Total borrowings  190,682,827  112,654,595  771,312,035  459,067,475 

 (*) The term of Liquidity-providing Collateralised Operation (“LPCO”) are for the period of one year and bear 

interest at rates ranging from 2.42% to 4.50% (2019: 3.00%-3.05%) per annum in which the Bank used NCD as 

the collateral (Note 8).

 These borrowings are unsecured and bear interest at rates ranging from 0.8% to 3.5% (2019: 0.8% to 3.5%)      

per annum.

 The movements of borrowings were as follows:

 
31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

At 1 January  111,492,025  52,766,551  454,330,002 212,016,002 

Additions 179,166,873  68,736,196 730,463,341  278,519,066 

Repayments (100,562,423) (10,000,000) (409,992,999) (40,520,000)

Currency translation difference 70,398 (10,722)   (5,575,343) 4,314,934

At 31 December  190,166,873 111,492,025  769,225,001 454,330,002 
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22. LEASE LIABILITIES

 The Bank leases the office spaces. Information about leases for which the Bank is a lessee is presented below.

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

Maturity analysis – contractual 

undiscounted cash flows

Less than one year 891,600 588,000   3,606,522 2,396,100

One to five years 602,600 916,500 2,437,517 3,734,738

More than five years  -   -  -    -   

Total undiscounted lease payments 1,494,200 1,504,500 6,044,039 6,130,838

Present value of lease payments

Current 870,581  575,427 3,521,500  2,344,865 

Non-current 581,472  901,302   2,352,054  3,672,806 

Total present value of lease payments 1,452,053  1,476,729  5,873,554  6,017,671

 Amounts recognised in the statement of profit or loss are as follow:

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

Interest expense  (26,983)  (34,468)  (110,010)  (139,664)

Expense relating to short-term leases 21,270 16,711 86,718 67,713

 

 Amounts recognised in the statement of cash flows:
 

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

Payments for lease liabilities  (843,874)  (679,732)  (3,440,474)  (2,754,274)
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23. OTHER LIABILITIES

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

Taxes payables  47,479  83,075  192,053  338,531 

Impairment losses on credit commitment 
and financial guarantee contracts

 23,789 14,257 96,227 58,097

Accrued expenses  24,528  32,503  99,216  132,450 

Others   2,151  471 8,701  1,920 

 97,947  130,306  396,197  530,998 

24. SHARE CAPITAL

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

Registered, issued and fully paid ordi-

nary share of 1.5 million shares with par 

value of US$50 each 75,000,000 75,000,000 305,625,000 305,625,000

The details of shareholding are as follows:

 
31 December 2020/2019

Holding % Number of shares

Kookmin Bank Co., Ltd. 100% 1,500,000

 There was no change in the share capital and shareholding of the Bank during the year.

2020 ANNUAL REPORT054



Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

 

25. NET INTEREST INCOME

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

Interest income:

Loans and advances 16,933,428 12,162,913  69,037,586 49,284,123

Deposits and placements with other 

banks

101,561 39,676 414,064 160,767

Deposits and placements with NBC 38,318 26,778 156,222 108,504

Loan processing fees  308,454 263,799  1,257,568 1,068,915

17,381,761 12,493,166  70,865,440  50,622,309 

Interest expense:

Deposits from banks and financial         

institutions

 (765,829) (312,661)  (3,122,285) (1,266,902)

Deposits from customers  (203,558) (206,795)  (829,906) (837,934)

Borrowings (2,514,044) (2,619,276) (10,249,757) (10,613,306)

Lease liabilities  (26,983)  (34,468)  (110,009)  (139,664)

(3,510,414) (3,173,200) (14,311,957) (12,857,806)

Net interest income 13,871,347  9,319,966  56,553,483  37,764,503 

26. NET FEE AND COMMISSION INCOME

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

Fee and commission income:

Fees from remittances  539,415  627,316  2,199,195  2,541,884 

Miscellaneous loan charges  281,898  268,164  1,149,298  1,086,601 

Fees from trade finances  2,419  2,305  9,862  9,340 

Other fees  58,105  62,890  236,894  254,830 

 881,837  960,675  3,595,249  3,892,655 

Fee and commission expense  (19,032)  (11,503)  (77,593)  (46,610)

Net fee and commission income  862,805  949,172  3,517,656  3,846,045 
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27. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

 
2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

Personnel expenses  3,579,988  2,838,275  14,595,611  11,500,690 

Depreciation and amortisation 1,634,436 1,436,602 6,663,595 5,821,111

Repairs and maintenance  440,990  426,357  1,797,916  1,727,599 

Tax expenses  193,550  364,922  789,103  1,478,664 

Legal and professional fees  115,456  310,031  470,714  1,256,246 

License fees  263,383  224,369  1,073,812  909,143 

Advertising and public relations  207,278  206,273  845,073  835,818 

Utilities  117,942  114,675  480,850  464,663 

Traveling and communication expenses  86,147  68,715  351,222 278,433

Insurance expense  55,509  52,060  226,310  210,947 

Stationery and supplies  57,262  37,274  233,458  151,034 

Others 112,223 194,222 457,533 786,988

6,864,164  6,273,775 27,985,197  25,421,336 

28. IMPAIRMENT LOSSES ON FINANCIAL INSTRUMENTS

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

Loans and advances to customers  

(Note 11)

750,332 (878,117) 3,059,104 (3,558,130)

Credit commitment and financial        
guarantee contracts

9,532 (3,056) 38,861 (12,383)

Deposits and placements with other 
banks (Note 9)

29,189 (27,157) 119,004 (110,040)

Other financial assets at amortised cost 3,674 (54,512) 14,979 (220,883)

792,727  (962,842)  3,231,948  (3,901,436)
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29. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

(a) Commitments 

 The Bank had the contractual amounts of the Bank’s off-balance sheet financial instruments that commit it to 

extend credit to customers, guarantee and other facilities as follows:

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

Loan commitments  2,431,200  1,788,800  9,834,204  7,289,360 

Unused portion of overdrafts  9,414,834  8,582,318  38,083,004  34,972,946 

Total exposure  11,846,034  10,371,118  47,917,208  42,262,306 

(b) Capital commitment

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

Not more than one year  -    222,932  -    908,448 

(c) Taxation contingencies
 Taxes are subject to review and investigation by a number of authorities, who are enabled by law to impose 

severe fines, penalties and interest charges. The application of tax laws and regulations to many types of                       

transactions are susceptible to varying interpretations.

 These facts may create tax risks in Cambodia substantially more significant than in other countries.  Management 

believes that it has adequately provided for tax liabilities based on its interpretation of tax legislation. However, 

the relevant authorities may have different interpretations and the effects could be significant.
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30. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES

 The Bank entered into a number of transactions with related parties in the normal course of business. The        

volumes of related party transactions, outstanding balance at the year end and relating expenses and income 

for the year are as follows:

(a) Related parties and relationship
The related parties of and their relationship with the Bank are as follows:
 

Relationship Related party

Ultimate parent company KB Financial Group Inc.

Immediate parent company Kookmin Bank Co., Ltd.

Related company Entity under the same ultimate parent company

Key management personnel The key management personnel are those persons having the authority 
and responsibility for planning, directing and controlling the activities of 
the Bank either directly or indirectly. The key management  personnel of 
the Bank include all Directors of the Bank.

(b) Balances with related parties

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

Deposits with and from related parties

Immediate parent - current account 754,858 7,793,710 3,053,401 31,759,368

Directors and key management          per-
sonnel

Saving deposits  377,838  155,564  1,528,355  633,923 

Borrowings from related parties            
(Note 21)

Immediate parent 180,000,000 100,000,000 728,100,000 407,500,000

Interest payable  253,854  1,078,541  1,026,838  4,395,055 

180,253,854 101,078,541 729,126,838  411,895,055 

Loans and advances to related parties

Company under common control  7,620,049  3,000,000  30,823,099  12,225,000 

Interest receivable 60,278 1,914 243,825 7,800

 7,680,327  3,001,914  31,066,924  12,232,800 
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Notes to the financial statements (continued)
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30. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (continued)

(b) Balances with related parties (continued)

 Current account with immediate parent is non-bearing interest. Saving deposits from directors and key management 

personnel have annual interest rate of 0.5% (2019: 0.5%). 

 Loans and advances to Company under common control are unsecured and have interest rate of 3.56% (2019: 

3.56%) per annum.

(c) Transactions with related parties

 
2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

Deposits with related parties

Interest expenses 882 603 3,596 2,443

Borrowings from related parties

Interest expenses  2,031,955  2,516,497  8,284,279  10,196,846 

Loans and advances to related parties

Interest income  424,591  102,597  1,731,058  415,723 

Services payments to related parties

Immediate parent - payments for          
banking system maintenance  187,119 230,569  762,884  934,266

Directors and key management         
personnel’s remunerations 

Directors’ fees 7,200 6,200 29,354 25,122

Salaries and other benefits to key man-
agement personnel 998,388 983,794 4,070,427 3,986,333

 1,005,588  989,994  4,099,781  4,011,455 
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31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

A. Introduction and overview

 The Bank has exposure to the following risks from financial instruments: 

• credit risk;

• market risk;

• liquidity risk; and

• operational risk 

 This note presents information about the Bank’s exposure to each of the above risks, the Bank’s objectives, poli-

cies and processes for measuring and managing risk, and the Bank’s management of capital.

 For the purpose of preserving the financial stability and reduce the burden of the borrowers who are losing their 

primary income and facing difficulties in repayment during the impact of the COVID-19 pandemic, the Bank 

works constructively with affected borrowers and allows for loan restructuring.  Loan restructuring is carried out 

by the Bank’s credit analysis department. This department will regularly conduct a portfolio review of affected 

borrowers to measure the impact on their financial conditions during the pandemic.

 Risk management functional and governance structure
 The Bank embraces risk management as an integral part of the Bank’s business, operations and decision-making 

process. In ensuring that the Bank achieves optimum returns whilst operating within a sound business environment, 

the risk management teams are involved at the early stage of the risk-taking process by providing independent 

inputs, including relevant valuations, credit evaluations, new product assessments and quantification of capital 

requirements. These inputs enable the business units to assess the risk-vs-reward of their propositions, thus 

enabling risk to be priced appropriately in relation to the return.

 Generally, the objectives of the Bank’s risk management activities are to:

• identify the various risk exposures and capital requirements;

• ensure risk-taking activities are consistent with risk policies and the aggregated risk position are

• within the risk appetite as approved by the Board; and

• create shareholders’ value through sound risk management framework.
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31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

B. Credit risk 

 ‘Credit risk’ is the risk of financial loss to the Bank if a customer or counterparty to a financial instrument fails 

to meet its contractual obligations and arises principally from the Bank’s loans and advances to customers and 

other banks, and investment debt securities.  For risk management reporting purposes, the Bank considers and 

consolidates all elements of credit risk exposure – e.g. individual obligor default risk, country and sector risk.

 Credit risk is the potential loss of revenue and principal losses arising mainly from loans and advances and loan 

commitments as a result of default by the borrowers or counterparties through its lending activities.

(i). Management of credit risk

 Credit risk is managed on a group basis.

 For loans and advances and credit commitments, the estimation of credit exposure for risk management purposes 

requires the use of models, as the exposure varies with changes in market conditions, expected cash flows and 

the passage of time. The assessment of credit risk of a portfolio of assets entails further estimations as to the 

likelihood of default occurring, of the associated loss ratios and of default correlations between counterparties. 

The Bank measures credit risk using Probability of Default (PD), Exposure at Default (EAD) and Loss Given 

Default (LGD) for the purposes of measuring Expected Credit Loss (ECL) under CIFRS 9.

 Deposits and placements with the NBC and other banks are considered to be low credit risk. The credit ratings of 

these assets are monitored for credit deterioration. Measurement for impairment is limited to 12-month expected 

credit loss. Other financial assets at amortised cost and financial assets at FVOCI are monitored for its credit 

rating deterioration, and the measurement of impairment follows three-stage approach.

(ii). Risk limit control and mitigation policies

 The Bank manages limits and controls concentration of credit risk whenever they are identified. 

 The Bank employs a range of policies and practices to mitigate credit risk. The most traditional of these is the tak-

ing of security in the form of collateral for loans to customers, which is common practice. The Bank implements 

guidelines on the acceptability of specific classes of collateral. The principal collateral types to secure for loans 

to customers are:

• Hypothec/mortgages over residential and business properties (land, buildings and other properties); and

• Cash in the form of fixed and margin deposits.
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31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

B. Credit risk (continued)

(iii). Concentration of risk 

 Type of credit exposure

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000 KHR’000

Credit risk exposure related to               
on-balance sheet assets:

Deposits and placements with other 
banks

3,963,648 10,461,072 16,032,956 42,628,869

Loans and advances to customers 289,096,378 203,340,594 1,169,394,849 828,612,921

Other financial assets 620,702 517,790 2,510,740 2,109,993

293,680,728 214,319,456 1,187,938,545 873,351,783

Credit risk exposure related to               
off-balance sheet items:

Credit related commitments  11,846,034  10,371,118  47,917,208  42,262,306 

Total gross credit exposure 305,526,762 224,690,574 1,235,855,753 915,614,089

Loss allowance (ECL) (2,178,528)  (1,557,380) (8,812,146)  (6,346,323)

Total net credit exposure 303,348,234 223,133,194 1,227,043,607 909,267,766 

 The above table represents a worst-case scenario of credit risk exposure to the Bank, since collateral held and/

or other credit enhancement attached were not taken into account. For on-balance sheet assets, the exposures 

set out above are based on net carrying amounts. As shown above, 94% for the Bank (2019: 90%) of total       

maximum exposure is derived from loans and advances. Management is confident of its ability to continue to 

control and sustain minimal exposure on credit risk resulting from the Bank’s loans and advances due to the  

following:

• Almost all loans and advances are collateralised and loan to collateral value range from 70% to 90% (2019: 

70-90%). 

• The Bank has a proper credit evaluation process in place for granting of loans and advances to customers.

• 56% of deposits and placements with other banks is held with its parent company, a bank with credit rating 

A (2019: 74%). The remaining balances were held with local banks and oversea banks and management has 

done proper risk assessment and believe there will be no material loss from these local banks.
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31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

B. Credit risk (continued)

(iii). Concentration of risk (continued)

 Concentration risk by industrial sector

At 31 December 2020
Placements with 

other banks
Loans and advances  

to customers Other assets
Credit         

commitments Total

US$ US$ US$ US$ US$

Financial institutions 3,963,648  15,478,929  -    -    19,442,577 

Real estate -  56,597,088  -    -    56,597,088 

Wholesale and retail -  190,933,193  -    -    190,933,193 

Building and construction -  15,061,962  -    -    15,061,962 

Service -  5,533,091  -    -    5,533,091 

Others - 5,492,115  620,702  11,846,034  17,958,851 

Total (US$) 3,963,648 289,096,378  620,702  11,846,034  305,526,762 

Total (KHR’000 – Note 6) 16,032,956 1,169,394,849 2,510,740  47,917,208 1,235,855,753

 Concentration risk by industrial sector

At 31 December 2019 Placements with  
other banks

Loans and advances  
to customers Other assets

Credit                   
commitments Total

US$ US$ US$ US$ US$

Financial institutions  10,450,625  12,454,392  453,913  43,700  23,402,630 

Real estate  -    51,233,902  -    -  51,233,902 

Wholesale and retail  -    48,723,458  -    3,916,215  52,639,673 

Building and construction  -    10,711,456  -    -    10,711,456 

Service  -    1,261,782  -    -    1,261,782 

Agriculture  -    245,586  -    -    245,586 

Others  -    77,241,219  -    6,396,946  83,638,165 

Total (US$)  10,450,625  201,871,795  453,913  10,356,861  223,133,194 

Total (KHR’000 – Note 6)  42,586,297  822,627,565  1,849,695  42,204,209  909,267,766 
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31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

B. Credit risk (continued)

(iii). Concentration of risk (continued)

 Concentration risk by residency and relationship, and large-exposures for loans and advances:

31 December 31 December

2020 2019 2020 2019

US$ US$ KHR’000

(Note 6)

KHR’000

(Note 6)

By residency status:

Residents 289,096,378 203,340,594 1,169,394,849     828,612,921

By relationship:

External customers 284,180,240 200,010,964 1,149,509,071 815,044,679

Staff loans  4,916,138 3,329,630  19,885,778 13,568,242

289,096,378 203,340,594 1,169,394,849 828,612,921

By exposure:

Non-large exposures   289,096,378  203,340,594 1,169,394,849  828,612,921 

289,096,378  203,340,594 1,169,394,849  828,612,921 

By concession:

Restructured (*)  1,620,795 -  6,556,116 -

Non restructured 287,475,583 203,340,594 1,162,838,733 828,612,921

289,096,378 203,340,594 1,169,394,849 828,612,921

 (*) A “restructured loan” is a loan that original contractual terms have been modified to provide for concessions 

for the borrower for reasons related to real temporary financial difficulties.
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31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

B. Credit risk (continued)

(iv). Collateral

 Whilst the Bank’s maximum exposure to credit risk is the carrying amount of the assets or, in the case of off-balance 

sheet instruments, the amount guaranteed, committed, accepted or endorsed, the likely exposure may be lower 

due to offsetting collateral, credit guarantees and other actions taken to mitigate the Bank’s exposure.

 The description of collateral for each class of financial asset is set out below.

 Deposits and placements with the NBC, deposits and placements with other banks, and other assets

 Collateral is generally not sought for these assets.

 Loans and advances to customers, contingent liabilities and commitments

 Certain loans and advances to customers, contingent liabilities and commitments are typically collateralised to a 

substantial extent. In particular, residential mortgage exposures are generally fully secured by residential proper-

ties. 

 The table below summarises the Bank’s security coverage of its financial assets:

Collateral/credit enhancement

Unsecured 
credit exposureAt 31 December 2020 Properties

Floating 
assets

Fixed 
deposits Others Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Loan and advances to customers 269,062,734 - - 8,358,125 11,675,519 289,096,378

Commitments - - - - 11,846,034 11,846,034 

 269,062,734  -    -    8,358,125  23,521,553  300,942,412 

At 31 December 2019

Loan and advances to customers  187,518,702  -    -    4,743,141  11,078,751  203,340,594 

Commitments  -    -    -    -   10,371,118  10,371,118 

 187,518,702  -    -    4,743,141  21,449,869  213,711,712 

At 31 December 2020 KHR’000
(Note 6)

KHR’000
(Note 6)

KHR’000
(Note 6)

KHR’000
(Note 6)

KHR’000
(Note 6)

KHR’000
(Note 6)

Loan and advances to customers 1,088,358,759 -   -   33,808,616 47,227,474 1,169,394,849

Commitments - - - - 47,917,208 47,917,208

1,088,358,759 - - 33,808,616 95,144,682 1,217,312,057

At 31 December 2019

Loan and advances to customers  764,138,711  -    -    19,328,300  45,145,910  828,612,921 

Commitments  -    -    -    -    42,262,306  42,262,306 

 764,138,711  -    -    19,328,300  87,408,216  870,875,227 
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31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

B. Credit risk (continued)

(v). Credit quality of gross Loans and advances to customers

 Pursuant to the NBC guideline Prakas B7-017-344, it has defined each credit grading according to its credit        

quality as follows:

 Normal: 

 Outstanding facility is repaid on timely manner and is not in doubt for the future repayment. Repayment is steadily 

made according with the contractual terms and the facility does not exhibit any potential weakness in repayment 

capability, business, cash flow and financial position of the counterparty. 

 Special Mention:

 A facility in this class is currently protected and may not be past due but it exhibits potential weaknesses that may 

adversely affect repayment of the counterparty at the future date, if not corrected in a timely manner, and close 

attention by the Institution. 

 Weaknesses include but are not limited to a declining trend in the business operations of the counterparty or in its 

financial position, and adverse economic and market conditions that all might affect its profitability and its future 

repayment capacity, or deteriorating conditions on the collateral. This class has clearly its own rational and should 

not be used as a compromise between Normal and Substandard. 

 Substandard 

 A facility ranked in this class exhibits noticeable weakness and is not adequately protected by the current business 

or financial position and repayment capacity of the counterparty. In essence, the primary source of                repay-

ment is not sufficient to service the debt, not taking into account the income from secondary sources such as the 

realization of the collateral.

 Factors leading to a substandard classification include:

- Inability of the counterparty to meet the contractual repayments’ terms,

- Unfavourable economic and market conditions that would adversely affect the business and profitability of the 

counterparty in the future,

- Weakened financial condition and/or inability of the counterparty to generate enough cash flow to service the 

payments, 

- Difficulties experienced by the counterparty in repaying other facilities granted by the Institution or by other 

institutions when the information is available, and

- Breach of financial covenants by the counterparty 
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31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

B. Credit risk (continued)

(v). Credit quality of gross Loans and advances to customers (continued)

 Doubtful

 A facility classified in this category exhibits more severe weaknesses than one classified Substandard such that 

its full collection on the basis of existing facts, conditions or collateral value is highly questionable or improbable. 

The prospect of loss is high, even if the exact amount remains undetermined for now.

 

 Loss

 A facility is classified Loss when it is not collectable, and little or nothing can be done to recover the outstanding 

amount from the counterparty.

 Recognition of ECL

 The Bank apply a three-stage approach based on the change in credit quality since initial recognition:

 

 

3-Stage approach Stage 1 Stage 2 Stage 3

Performing Underperforming Nonperforming

Recognition of expected 
credit losses

12 months expected 
credit losses

Lifetime expected credit 
losses

Lifetime expected credit 
losses

Criterion No significant increase in 
credit risk

Credit risk increased 
significantly

Credit impaired assets

Basis of calculation of 
profit revenue

On gross carrying 
amount

On gross carrying 
amount

On net carrying amount
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31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

B. Credit risk (continued)

(v). Credit quality of gross Loans and advances to customers (continued)
 Recognition of ECL (continued)

 The Bank will measure ECL by using the general approach. The general approach consists of segregating the 

customers into three different stages according to the staging criteria by assessing the credit risk. 12-month ECL 

will be computed for stage 1, while lifetime ECL will be computed for stage 2 and stage 3. At each reporting date, 

the Bank will assess credit risk of each account as compared to the risk level at origination date.

 Long tem facilities (more than one year)

Stages Credit Risk Status Grades DPD Default Indicator

1
No significant increase in credit 
risk

Normal 0 ≤ DPD < 30 Performing

2
Credit risk increased signifi-
cantly 

Special Mention 30 ≤ DPD < 90 Underperforming

3 Credit impaired assets

Substandard 90 ≤ DPD < 180

NonperformingDoubtful 180 ≤ DPD <360

Loss DPD ≥ 360

 Short-term facilities (one year or less)

Stages Credit Risk Status Grades DPD Default Indicator

1
No significant increase in credit 
risk

Normal 0 ≤ DPD ≤ 14 Performing

2
Credit risk increased signifi-
cantly

Special Mention 15 ≤ DPD ≤ 30 Underperforming

3 Credit impaired assets

Substandard 31 ≤ DPD ≤ 60

NonperformingDoubtful 61 ≤ DPD ≤ 90

Loss DPD ≥ 91
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31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

B. Credit risk (continued)

(v). Credit quality of gross Loans and advances to customers (continued)

 Recognition of ECL (continued)

 The Bank will use the day past due (DPD) information and NBC’s classification for staging criteria. Also, the Bank 

will incorporate credit scoring or more forward looking elements in the future when information is more readily 

available. Upon the implementation of credit scoring system, it the risk level drops by two or more notches as 

compared to the risk level at origination, the accounts have to be classified under stage 2.

 As for financial assets that are short term in nature, simplified approach will be adopted where no staging criteria 

is required. In this case, it will be either performing (stage1) or non-performing.

 Measuring (ECL - inputs, assumptions and estimation techniques) 

 The ECL is measured on either a 12-month or lifetime basis depending on whether a significant increase in 

credit risk has occurred since initial recognition or whether an asset is considered to be credit-impaired. The ECL 

is assessed and measured on collective basis.

 For collective assessment, the ECL is determined by projecting the PD, LGD and EAD for each future month and 

for collective segment. The three components are multiplied together to calculate an ECL for each future year, 

which is then discounted back to the reporting date and summed. The discount rate used in the ECL calculation 

is the original effective interest rate or an approximation thereof.

 Probability of Default

 The PD represents the likelihood of a borrower will be unable to meet its financial obligation either over the next 

12 months (12-month PD) or over the remaining lifetime (Lifetime PD) of the obligation.

 A maturity profile to the current 12-month PD. The maturity profile looks at how defaults develop on a portfolio 

from the point of initial recognition through the lifetime of the loans. The maturity profile is based on historical 

observed data and is assumed to be the same across all assets within a portfolio. This is supported by historical 

analysis.

 Exposure at Default

 EAD is the total amount that the Bank is exposed to at the time the borrower defaults.

 The 12-month and lifetime EADs are determined based on the expected payment profile, which varies by product 

type.
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31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

B. Credit risk (continued)

(v). Credit quality of gross Loans and advances to customers (continued)

 Recognition of ECL (continued)

 Measuring (ECL - inputs, assumptions and estimation techniques) (continued)

 Exposure at Default (continued)

 For amortising products and bullet repayment loans, this is based on the contractual repayments owed by the 

borrower over a 12-month or remaining maturity. For revolving products the exposure at default is predicted by 

taking current drawn balance and adding a “credit conversion factor” which allows for the expected drawdown of 

the remaining limit by the time of default.

 Loss Given Default

 LGD represents the Bank’s expectation of the extent of loss on a defaulted exposure. LGD varies by type of 

counterparty, type and seniority of claim and availability of collateral or other credit support. LGD is expressed 

as a percentage loss per unit of exposure at the time of default. LGD is the percentage of loss expected to be 

made if the default occurs over the remaining expected lifetime of the loan.

 Due to no sufficient historical data for LGD study and no market observable data in Cambodia, the Bank         

proxies Basel III’s (published by Basel Committee on Banking Supervision) LGD under the foundation internal 

ratings-based approach for non-recognised collateral. Due to low historical default, the Bank assesses that it         

appropriate to assign 40% and 75% LGD to secured and unsecured facilities, respectively.

 The assumptions underlying the ECL calculation are monitored and reviewed periodically. There have been no 

significant changes in estimation techniques or significant assumptions made during the reporting period.

 Forward-looking information incorporated into the ECL models

 The estimation of ECL incorporates forward-looking information. The Bank has performed statistical analysis 

based on historical experience to identify the key economic variables impacting credit risk and expected credit 

losses for each portfolio.

 The Bank used the macroeconomic historical data is being taken from the World Bank.

 The Bank has revised its economic forecasts used as an input into ECL as at 31 December 2020.
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31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

B. Credit risk (continued)

(v). Credit quality of gross Loans and advances to customers (continued)

 Recognition of ECL (continued)

 Grouping of exposure for ECL measured on collective basis

 For expected credit loss provisions modelled on a collective basis, a grouping of exposures is performed on the 

basis of shared risk characteristics, such that risk exposures within a group are homogeneous. 

 In performing this grouping, there must be sufficient information for the group to be statistically credible. Where 

sufficient information is not available internally, the Bank has considered benchmarking internal/external            

supplementary data to use for modelling purposes.

 The appropriateness of groupings is monitored and reviewed on a periodic basis by the Credit Risk Department.

 Write off policy

 Write-off is usually taken when relevant recovery actions have been exhausted or further recovery is not            ec-

onomically feasible or justifiable. When a loan or debt instrument is deemed uncollectible, it is written off against 

the related allowance for impairment. Such loans are either written off in full or partially after taking into con-

sideration the realisable value of collateral (if any) and when in the judgement of the management, there is no 

prospect of recovery. All write-offs must be approved by the Board or its delegated authorities.

 Modification of loans

 The Bank sometimes renegotiates or otherwise modifies the contractual cash flows of loans to customers. When 

this happens, the Bank assess whether or not the new terms are substantially different to the original terms. The 

Bank do this by considering, among others, the following factors:

• If the borrower is in financial difficulty, whether the modification merely reduces the contractual cash flows to 

amounts the borrower is expected to be able to pay.

• Whether any substantial new terms are introduced, such as a profit share/equity-based return that                      

substantially affects the risk profile of the loan.

• Significant extension of the loan term when the borrower is not in financial difficulty.
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31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

B. Credit risk (continued)

(v). Credit quality of gross Loans and advances to customers (continued)

Recognition of ECL (continued)

 Modification of loans (continued)

• Significant change in the interest rate.

• Change in the currency the loan is denominated in.

• Insertion of collateral, other security or credit enhancements that significant affect the credit risk associated 

with the loan.

 The risk of default of such loans after modification is assessed at the reporting date and compared with the risk 

under the original terms at initial recognition, when the modification is not substantial and so does not result 

in derecognition of the original loans. The Bank monitors the subsequent performance of modified assets. The 

Bank may determine that the credit risk has significantly improved after restructuring, so that the assets are 

moved from Stage 3 or Stage 2 (Lifetime ECL) to Stage 1 (12-month ECL). This is only the case for assets which 

have performed in accordance with the new terms for six consecutive months or more.

 Off-Balance Sheet Exposures

 Off-Balance Sheet exposures are exposures such as trade facilities and undrawn commitments. The Bank       ap-

plied proxy from Basel III’s Credit Conversion Factor (CCF) to estimate the EAD of off-balance sheet item. EAD 

is estimated at 20% of the off-balance sheet exposure multiplied by CCF. 

 Maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit enhancements

 The maximum exposure to credit risk for financial assets recognised in the statements of financial position 

is their carrying amounts. For contingent liabilities, the maximum exposure to credit risk is the maximum 

amount that the Bank would have to pay if the obligations of the instruments issued are called upon. For credit                                 

commitments, the maximum exposure to credit risk is the full amount of the undrawn credit facilities granted to 

customers. The table below shows the maximum exposure to credit risk for the Bank on financial instruments 

subject to impairment:
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31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

B. Credit risk (continued)

(v). Credit quality of gross loans and advances to customers (continued)

 Recognition of ECL (continued)

 The table below summarises the credit quality of the Bank’s gross financing according to the above   classifications.

31 December 2020

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

US$ US$ US$ US$

Loans and advances to customers 
at amortised cost

Normal  286,704,015  -    -    286,704,015 

Default  -    -    2,392,363  2,392,363 

 286,704,015  -    2,392,363  289,096,378 

Loss allowance (1,406,762) -  (640,789)  (2,047,551)

Carrying amount (US$)  285,297,253  -    1,751,574  287,048,827 

Carrying amount (KHR’000-Note 6) 1,154,027,388 - 7,085,117 1,161,112,505

31 December 2019

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

US$ US$ US$ US$

Loans and advances to customers 
at amortised cost

Normal  201,900,002  -    -    201,900,002 

Default  -    -    1,440,592  1,440,592 

 201,900,002  -    1,440,592  203,340,594 

Loss allowance  (915,113)  -    (553,686) (1,468,799)   

Carrying amount (US$)  200,984,889  -    886,906 201,871,795

Carrying amount (KHR’000-Note 6)  819,013,423  -    3,614,142 822,627,565
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31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

B. Credit risk (continued)

(vi). Amounts arising from ECL

 Loss allowance

 The following tables show reconciliation from the opening to the closing balance of the loss allowance by class 

of financial instrument.

2020

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

US$ US$ US$ US$

Loans and advances to customers at          
amortised cost

At 1 January 915,114  -    553,685  1,468,799 

Net remeasurement of loss allowance 28,265 - 258,684 286,949

New financial assets originated 579,917 - - 579,917

Financial assets that been derecognised (116,534) - - (116,534)

Unwind of discount - - (171,580) (171,580)

At 31 December (US$) 1,406,762 - 640,789 2,047,551

At 31 December (KHR’000 - Note 6) 5,690,352 - 2,591,992 8,282,344

2019

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

US$ US$ US$ US$

Loans and advances to customers at          
amortised cost

At 1 January 1,059,049 - 1,995,608 3,054,657

Net remeasurement of loss allowance (334,114) - 23,003 (311,111)

New financial assets originated 433,515 - - 433,515

Financial assets that been derecognised (243,336) - (757,185) (1,000,521)

Unwind of discount - - (707,741) (707,741)

At 31 December (US$)  915,114  -    553,685  1,468,799 

At 31 December (KHR’000 - Note 6)       3,729,090                  -       2,256,266       5,985,356 
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31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

C. Market risk 

 Market risk is the risk that changes in market prices – e.g. interest rates, foreign exchange rates and                              

equity prices – will affect the Bank’s income or the value of its holdings of financial instruments. The objective of 

market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while               

optimising the return.

(i). Interest rate risk

 Interest rate risk refers to the volatility in net interest income as a result of changes in the levels of interest rate 

and shifts in the composition of the assets and liabilities. Interest rate risk is managed through close monitoring 

of returns on investment, market pricing and cost of funds. The potential reduction in net interest income from an 

unfavourable interest rate movement is regularly monitored against the risk tolerance limits set.

 The table below summarises the Bank’s exposure to interest rate risk.  The table indicates the periods in which 

the financial 

 instruments reprice or mature, whichever is earlier

31 December 2020
Up to 1
month

> 1-3
months

> 3-12
months

> 1 to 5 
years

Over 5
years

Non-inter-
est bearing Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Financial assets

Cash on hand - - - - - 5,111,823 5,111,823 

Deposits and placements 
with NBC - - - - 7,500,000 22,145,413 29,645,413 

Deposits and placements 
with other banks - - - - - 3,963,648 3,963,648

Financial assets at FVOCI 25,588 25,588 

Loans and advances 
to customers 1,146,708 1,628,676 24,914,660 31,367,025 230,039,309  - 289,096,378 

Other assets - - - - - 620,702 620,702

 1,146,708  1,628,676  24,914,660  31,367,025  237,539,309 31,867,174 328,463,552

Financial liabilities

Deposits from other banks 
and financial institutions  20,805,223  8,049,184  11,251,312  -    -    -    40,105,719 

Deposits from customers 24,128,216 2,510,422 2,411,970 35,672  -    -    29,086,280 

Borrowings 12,035,375 15,908,859 102,675,627 60,062,966  -    -   190,682,827

Lease liabilities 63,290   189,870 617,421 581,472  -    -   1,452,053

Other liabilities - - - - - 26,679 26,679

 57,032,104  26,658,335  116,956,330 60,680,110  -    26,679  261,353,558 

Interest sensitivity gap  (55,885,396)  (25,029,659)  (92,041,670)  (29,313,085)  237,539,309  31,840,495  67,109,994 

(KHR’000 equivalents 
- Note 6)

 
(226,056,427)

 
(101,244,971)

 
(372,308,555)

 
(118,571,429)  960,846,505 

 
128,794,803  271,459,926 
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31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

C. Market risk (continued) 

(i). Interest rate risk (continued)
 The table below summarises the Bank’s exposure to interest rate risks which includes assets and liabilities at carrying 

amounts. 

31 December 2020 Up to 1
month

> 1-3
months

> 3-12
months

> 1 to 5 
years

Over 5
years

Non-
interest 
bearing Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Financial assets

Cash on hand - - - - - 3,951,635 3,951,635

Deposits and placements              
with the NBC - 2,818,151 8,250,704 1,014,080 - 7,129,632 19,212,567

Deposits and placements               
with other banks 218,733 - - - - 10,231,892 10,450,625

Financial assets at fair value 
through other comprehensive 
income - - - - - 25,588 25,588

Loans and advances to 
customers – net 2,755,318 1,630,985 17,262,851 35,699,429 144,523,212 - 201,871,795

Other assets - - - - - 453,913 453,913

2,974,051 4,449,136 25,513,555 36,713,509 144,523,212 21,792,660 235,966,123

Financial liabilities

Deposits from other banks  11,430,877  -    12,907,975  -    -    10,068,071 34,406,923 

Deposits from customers  22,533,560  1,753,312  1,030,257  33,012  -    4,320,496  29,670,637 

Borrowings  -    40,755,829  58,736,196  2,000,000  -    1,162,570  112,654,595 

Lease liabilities  49,640  101,850  423,937  901,302  -    -    1,476,729 

Other liabilities  -    -    -    -    -    32,974  32,974 

 34,014,077  42,610,991  73,098,365  2,934,314  -    15,584,111  178,241,858 

Interest sensitivity gap (31,040,026) (38,161,855) (47,584,810) 33,779,195 144,523,212 6,208,549 57,724,265 

(KHR’000 equivalents                
- Note 4) (126,488,106) (155,509,560) (234,658,100) 137,650,219 588,932,089 25,299,837 235,226,379

 Fair value sensitivity analysis for fixed rate instruments

 As of 31 December 2020, the Bank did not have financial instruments carried at fair value. The Bank does not use derivative 

financial instruments such as interest rate swaps to hold its risk exposures. Therefore, a change in interest rates at the end of 

reporting period would not affect profit or loss.

 Cash flow sensitivity analysis for variable rate instruments

 The reasonable change of 100 basis points (“bp”) in interest rates at the reporting date would have increased/(decreased) 

equity and profit or loss by the amounts shown below.  This analysis assumes that all other variables remain the same.

31 December 2020 31 December 2019

100 bp 
Increase

100 bp 
Decrease

100 bp 
Increase

100 bp 
Decrease

US$ US$ US$ US$

Cash flow sensitivity  1,800,000  (1,800,000)  1,000,000  1,000,000 

KHR’000 – Note 6  7,281,000  (7,281,000)  4,075,000  4,075,000 
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31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

C. Market risk (continued) 

(ii). Foreign currency exchange risk 

 Foreign currency exchange risk is the risk that the value of financial instruments will fluctuate due to changes in 

foreign exchange rates.

 Concentration of currency risk 

 The amounts of financial assets and liabilities, by currency denomination, are as follows:

Denomination

US$ equivalents

31 December 2020 KHR US$ Total

Financial assets

Cash on hand  236,141  4,875,682  5,111,823 

Deposits and placements with NBC  724,725 28,920,688 29,645,413

Deposits and placements with other banks - 3,963,648 3,963,648

Financial assets at fair value through other       
comprehensive income 25,588 - 25,588

Loans and advances 31,043,230 258,053,148 289,096,378

Other financial assets -  620,702  620,702 

 32,029,684  296,433,868  328,463,552 

Financial liabilities

Deposits from banks and other financial institutions 2,028,582 38,077,137 40,105,719

Deposits from customers  407,471  28,678,809  29,086,280 

Borrowings 9,428,666 181,254,161 190,682,827

Lease liabilities  -   1,452,053 1,452,053

Other financial liabilities  -    26,679  26,679 

11,864,719 249,488,839 261,353,558

Net asset/(liability) position 20,164,965 46,945,029 67,109,994

KHR’000 equivalents (Note 6) 81,567,284 189,892,642 271,459,926

Off-balance sheet

Credit commitments - 11,846,034 11,846,034

KHR’000 equivalents (Note 6) - 47,917,208 47,917,208
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31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

C. Market risk (continued) 

(ii). Foreign currency exchange risk (continued)

 Concentration of currency risk (continued)

 The amounts of financial assets and liabilities, by currency denomination, are as follows: (continued)

Denomination

US$ equivalents

31 December 2019 KHR US$ Total

Financial assets

Cash on hand 294,821 3,656,814  3,951,635 

Deposits and placements with NBC 1,252,938 17,959,629  19,212,567 

Placement with other banks - 10,450,625  10,450,625 

Financial assets at FVOCI - 25,588  25,588 

Loans and advances to customers 29,508,114  172,363,681  201,871,795 

Other assets - 453,913  453,913 

31,055,873 204,910,250 235,966,123 

Financial liabilities

Deposits from banks and financial institutions 4,988,272 29,418,651  34,406,923 

Deposits from customers 671,643 28,998,994  29,670,637 

Borrowings 9,575,528 103,079,067  112,654,595 

Lease liabilities - 1,476,729  1,476,729 

Other liabilities - 32,974  32,974 

15,235,443 163,006,415 178,241,858

Net asset position 15,820,430 41,903,835  57,724,265 

KHR’000 equivalents (Note 6) 64,468,251 170,758,129 235,226,380

Off-balance sheet

Credit commitments - 10,356,861 10,356,861

KHR’000 equivalents (Note 6) - 42,204,209 42,204,209
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

C. Market risk (continued) 

(ii). Foreign currency exchange risk (continued)

 Sensitivity analysis

 Considering that other risk variables remain constant, the foreign currency revaluation sensitivity for the Bank as 

at reporting date is summarised as follows (only exposures in currencies that accounts for more than 5 percent 

of the net open positions are shown in its specific currency in the table below).  

 

31 December 2020 31 December 2019

- 5%
Depreciation

+ 5%
Appreciation

- 5%
Depreciation

+ 5%
Appreciation

US$ US$ US$ US$

KHR (1,009,102) 1,009,102 602,683 (602,683)

KHR’000 – Note 6 (4,081,818) 4,081,818 2,455,933 (2,455,933)

D. Liquidity risk

 ‘Liquidity risk’ is the risk that the Bank will encounter difficulty in meeting obligations associated with its financial 

liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset.  Liquidity risk arises from mismatches in 

the timing and amounts of cash flows, which is inherent to the Bank’s operations and investments.

 Management of liquidity risk

 The Bank’s management monitors balance sheet liquidity and manages the concentration and profile of debt 

maturities. Monitoring and reporting take the form of the daily cash position and project for the next day, week 

and month respectively, as these are key periods for liquidity management. The management monitors the 

movement of the main depositors and projection of their withdrawals.

 The table below summarises the Bank’s assets and liabilities based on remaining contractual maturities.  The 

expected cash flows of these assets and liabilities could vary significantly from what is shown in the table. For 

example, deposits from customers are not all expected to be withdrawn immediately.
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

D. Liquidity risk (continued)

31 December 2020
Up to 1
month

> 1-3
months

> 3-12
months

> 1 to 5 
years

Over 5
years Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Financial assets

Cash on hand 5,111,823 - - - - 5,111,823 

Deposits and placements with the 
NBC 20,001,187 9,615,703 - - - 29,616,890 

Deposits and placements with other 
banks and financial  institutions 3,924,012 - - - - 3,924,012 

Financial assets at FVOCI 25,588 - - - - 25,588 

Loans and advances to                  
customers 2,724,912 4,783,997  38,821,583  99,689,674  354,273,059 500,293,225

Other assets 620,702 - - - - 620,702 

32,408,224 14,399,700 38,821,583 99,689,674 354,273,059 539,592,240

Financial liabilities

Deposits from other banks and 
financial institutions  20,860,200  8,117,174  11,262,822  -    -    40,240,196 

Deposits from customers  24,138,295  2,523,973  2,429,338  36,036  -    29,127,642 

Borrowings 12,161,606 16,034,389 103,327,235 60,111,906 - 191,635,136

Lease liabilities 63,290 189,870 617,421 581,472 - 1,452,053

Other liabilities 26,679 - - - - 26,679

57,250,070 26,865,406 117,636,816 60,729,414  -   262,481,706

Net liquidity (gap)/surplus (24,841,846) (12,465,706) (78,815,233) 38,960,260 354,273,059 277,110,534

(KHR’000 equivalents - Note 6) (100,485,267) (50,423,781) (318,807,618) 157,594,252 1,433,034,523 1,120,912,109

Off-balance sheet

Credit commitments 11,846,034 - - - - 11,846,034

(KHR’000 equivalents - Note 6) 47,917,208 - - - - 47,917,208
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

D. Liquidity risk (continued)

31 December 2019
Up to 1
month

> 1-3
months

> 3-12
months

> 1 to 5 
years

Over 5
years Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Financial assets

Cash on hand 3,951,635 - - - - 3,951,635

Deposits and placements 
with the NBC 7,091,882 2,823,653 8,296,123 1,023,044 - 19,234,702

Deposits and placements with other 
banks 10,450,625 - - - - 10,450,625

Financial assets at fair value through 
other comprehensive income 25,588 - - - - 25,588

Loans and advances to                                 
customers – net 3,505,504 3,786,178 26,766,888 80,122,866 223,203,557 337,384,993

Other assets 453,913 - - - - 453,913

25,479,147 6,609,831 35,063,011 81,145,910 223,203,557 371,501,456

Financial liabilities

Deposits and placements with other 
banks and financial institutions 21,346,173 59,769 12,925,910 - - 34,331,852

Deposits from customers  26,819,499  1,764,214  1,043,681  33,158 - 29,660,552

Borrowings  265,067  41,212,622 59,532,502 12,102,238 - 113,112,429

Lease liabilities  49,640  101,850  423,937  901,302 - 1,476,729

Other liabilities  32,974  -    -    -   - 32,974

 48,513,353  43,138,455 73,926,030 13,036,698  -   178,614,536

Net liquidity (gap)/surplus (23,034,206) (36,528,624) (38,863,019) 68,109,212 223,203,557 192,886,920

(KHR’000 equivalents - Note 6) (93,864,389) (148,854,143) (158,366,802) 277,545,039 909,554,495 786,014,199

Off-balance sheet

Credit commitments 10,371,118 - - - - 10,371,118

(KHR’000 equivalents - Note 6)  42,262,306  -    -    -    -    42,262,306 
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

E. Operational risk

 The operational risk is the risk of losses arising from inadequate or failed internal processes, people or systems 

or from external factors. This risk is managed through established operational risk management processes, proper 

monitoring and reporting of the business activities by control and oversight provided by the senior Management. 

This includes legal, compliance, accounting and fraud risk.

 The operational risk management entails the establishment of clear organizational structures, roles and control 

policies. Various internal control policies and measures have been implemented. These include the establishment 

of signing authorities, defining system parameters controls, streaming procedures and documentation ensuring 

compliance with regulatory and legal requirements. These are reviewed continually to address the operational 

risks of its banking business.

F. Capital management

(i). Regulatory capital

 The Bank’s objectives when managing capital, which is a broader concept than the “equity” on the face of the 

statement of financial position, are:

• To comply with the capital requirements set by the NBC;

• To safeguard the Bank’s ability to continue as a going concern so that it can continue to provide returns for 

shareholders and benefits for other stakeholders; and

• To maintain a strong capital base to support the development of the business.

 The NBC requires all licensed commercial banks to (i) fulfil the minimum capital requirements, and (ii) comply 

with solvency, liquidity and other requirements.

(ii). Capital allocation 

 The allocation of capital between specific operations and activities is, to a large extent, driven by optimisation 

of the return achieved on the capital allocated.  The amount of capital allocated to each operation or activity is 

based primarily upon the regulatory capital.
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Notes to the financial statements (continued)
for the year ended 31 December 2020

32. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

(i). Financial instruments measured at fair value 
 The Bank’s financial asset at FVOCI is investment in unlisted equity securities where the fair values have been 

determined based on present values and the discount rate used were adjusted for counterparty or own credit 

risk.

(ii). Financial instruments not measured at fair value 
 As at the balance sheet date, the fair values of financial instruments of the Bank approximate their carrying 

amounts.

 The estimated fair values are based on the following methodologies and assumptions:

 Deposits and placements with National Bank of Cambodia and other banks

 The carrying amounts of deposits and placements with National Bank of Cambodia and other banks                                

approximate their fair values, since these accounts consist mostly of current, savings and short-term deposits.

 

 Loans and advances to customers

 For fixed rate loans with remaining period to maturity of less than one year, the carrying amounts are generally 

reasonable estimates of their fair values.

 For fixed rate loans with remaining period to maturity of one year and above, fair values are estimated by          

discounting the estimated future cash flows using a current lending rate as the prevailing market rates of loans 

with similar credit risks and maturities have been assessed as insignificantly different to the contractual lend-

ing rates. As a result, the fair value of non-current loan and advances to customers might approximate to their         

carrying value at reporting date.

 Deposits from banks, other financial institutions and customers

 The fair value of deposits from banks other financial institutions and customers with maturities of less than one 

year approximate their carrying amount due to the relatively short maturity of these instruments. The fair value of 

deposits from banks and customers with remaining maturities of more than one year are expected to approximate 

their carrying amount due to the Bank offered similar interest rate of the instrument with similar maturities and 

terms.

 The estimated fair value of deposits with no stated maturities, which includes non-interest bearing deposits, 

deposits payable on demand is the amount payable at the reporting date.

 Other financial assets and other financial liabilities
 The carrying amounts of other financial assets and other financial liabilities are assumed to approximate their 

fair values as these items are not materially sensitive to the shift in market interest rates.

 Borrowings

 Borrowings are not quoted in active market and their fair value approximates their carrying amount.
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ធនាគារ ធនាគារ គូ្មតីន ្ម្ថុជា ភតីអិលសថុតី

ណលខចថុះ្រញ្តីពាណិជ្្ម្ម ០០០២៦៨២៨

ទតីស្នា ្ក់ារចថុះ្រញ្តី អគារណលខ ៥៥ ផ្ូវណលខ ២១៤

សង្កា ត្់ររឹងរាងំ ខណ្ឌ  ដូនណពញ

រាជធានតីភនាណំពញ បពះរាជាណាចប្្ម្ថុជា

ភាគទថុនិ្ Kookmin Bank Co., Ltd

ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល ណោ្ Kim Ik Heon ប្រធានប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល

ណោ្ Kim Hyeunjong
អភបិាលប្រតិ្រត្ិ និងជាអគគានាយ្ 
(មតងតាងំណៅថ្ងៃទតី ២០ មខ ម្រា ឆ្នា  ំ២០២១)

ណោ្ Jang Yong Jae
អភបិាលប្រតិ្រត្ិ និងជាអគគានាយ្រង
(មតងតាងំណៅថ្ងៃទតី ២០ មខ ម្រា ឆ្នា  ំ២០២១) 

ណោ្ Cho Seong Il អភបិាលមនិប្រតិ្រត្ិ

ណោ្ An Kio Byung
អភបិាលមនិប្រតិ្រត្ិ
(មតងតាងំណៅថ្ងៃទតី ២០ មខ ម្រា ឆ្នា  ំ២០២១)  

ណោ្ Park Yong Jin 
អភបិាលប្រតិ្រត្ិ និងជាអគគានាយ្
(ោមលងណៅថ្ងៃទតី ២០ មខ ម្រា ឆ្នា  ំ២០២១)

ណោ្ Kim Kwan Kook
អភបិាលប្រតិ្រត្ិ 
(ោមលងណៅថ្ងៃទតី ២០ មខ ម្រា ឆ្នា  ំ២០២១)

ណោ្ Lee Hana
អភបិាលមនិប្រតិ្រត្ិ 
(ោមលងណៅថ្ងៃទតី ២០ មខ ម្រា ឆ្នា  ំ២០២១)

ព័ត៌មានអំពីធនាគារ
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អនា្បគ្រប់គង ណោ្ Kim Hyeunjong
នាយ្ប្រតិ្រត្ិ 
(មតងតាងំណៅថ្ងៃទតី ២០ មខ ម្រា ឆ្នា  ំ២០២១)

ណោ្ Jang Yong Jae នាយ្មផនា្ហិរញ្ញ វតថាថុ
ណោ្ Ahn Ki Young នាយ្មផនា្ទតីផសារ

ណោ្ Kang Byung Chang
នាយ្មផនា្ឥណទាន
(មតងតាងំណៅថ្ងៃទតី ២០ មខ ម្រា ឆ្នា  ំ២០២១)

ណោ្ Kim Dalhai
នាយ្មផនា្ប្រតិ្រត្ិការ
 (មតងតាងំណៅថ្ងៃទតី ២០ មខ ម្រា ឆ្នា  ំ២០២១)

ណោ្ Lee Tae Wook នាយ្មផនា្ហានិភយ័

ណោ្ Han Jong Soo នាយ្មផនា្ធនាគារឌតីជតី្ល

ណោ្ Som Rotha នាយ្មផនា្ល្់

សវន្រ ណខភតីអរឹមជ្តី ណខម្រូឌា ចំកាត់

ព័ត៌មានអំពីធនាគារ (ត)
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ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលម្នណសច្្តីរ ត្ី រាយ សូមដា្្់រង្ហា ញនូវរបាយការណ៍រ្រស់ខ្លួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ ធនាគារ 
គូ្មតីន ្ម្ថុជា ណៅកាតថ់ា (“ធនាគារ”) មដលបានណធវើសវន្ម្មរលួចសបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ
២០២០ ។ 

សកម្មភាពចម្បង                                                                                                                                         
ធនាគារបានចថុះ្រញ្តីពាណិជ្្ម្មណៅ្នាថុងបពះរាជាណាចប្្្ម្ថុជា ជាប្រុមហ៊ថុនមហាជនទទលួលខថុសបតរូវម្ន្បមតិណបកាម វញិ្្ញ  
្រន្របត ចថុះ្រញ្តីណលខ ០០០២៦៨២៨ ចថុះថ្ងៃទតី ២០ មខ មិ្ ថុនា ឆ្នា ២ំ០០៨ ណដាយប្សលួងពាណិជ្្ម្ម ។ ណៅថ្ងៃទតី២៧ មខ 
ណមស្ ឆ្នា  ំ២០០៩ ធនាគារបានទទលួលអាជាញា ្រណ័្ណ ្្មតីពតីធនាគារជាតិថន្ម្ថុជា ណដើម្តីណធវើប្រតិ្រត្ិការធនាគារពាណិជ្ រ្រស់ខ្លួន ។ 
ធនាគារ គឺជា្រថុបតសម្ន័្ធមដលបតរូវបានកានក់ា្រទ់ាងំបសរុងណដាយធនាគារ Kookmin Bank Co., Ltd. មដលជាប្រុមហ៊ថុនមដល
បានចថុះ្រញ្តីពាណិជ្្ម្មណៅប្រណទស្ូណរ េ និងប្រុមហ៊ថុន KB Financing Group Inc. គឺជាប្រុមហ៊ថុនណមធំ ។ 

ស្ម្មភាពអាជតីវ្ម្មចម្ងរ្រស់ធនាគារ គឺការផ្ល់ណសវាមផនា្ធនាគារជាណបចើនប្រណភទ និងណសវាណផសេងណទៀតមដល ពា្ព់ន័្ធ 
នរឹងវស័ិយហិរញ្ញ វតថាថុ ។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
លទ្ធផលហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ធនាគារ នាការយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០ ម្នដូចខាងណបកាម៖

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

ដថុោ្រអាណមរ ិ្ ដថុោ្រអាណមរ ិ្ ពានណ់រៀល ពានណ់រៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) (្ំណតស់ម្គា ល់ ៦)

បបា្ច់ំណណញមថុនដ្ពន្ធ ៧.២២២.៧៣៩ ៤.៨៨៥.៧០៣ ២៩.៤៤៧.១០៧  ១៩.៧៩៦.៨៧០ 

ចំណាយពន្ធណលើបបា្ច់ំណណញ (១.៨៨៣.២១០) (១.២៥៨.៥១២) (៧.៦៧៧.៨៤៧) (៥.០៩៩.៤៩១)

បបា្ច់ំណណញសថុទ្ធសបម្្រ់
ការយិ្ររណិចឆេទ ៥.៣៣៩.៥២៩ ៣.៦២៧.១៩១ ២១.៧៦៩.២៦០ ១៤.៦៩៧.៣៧៩

ភាគលាភ
ពថុំម្នការប្រកាស ឬការម្រងមច្ភាគោភ ណហើយប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល្ម៏និមណនាណំអាយម្នការម្រងមច្ភាគោភសបម្្រ់
ការយិ្ររណិចឆេទណនះណទ ។

ដ�ើមទុន
ពថុំម្នការមប្រប្ររួលណដើមទថុនមដលបានចថុះ្រញ្តី និងបាន្រងរ់្រស់ធនាគារសបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទណនះណទ ។

ទុនបមមុង និងសំវិធានធន
ពថុំម្នការមប្រប្ររួលជាស្រវន្ថនទថុន្របមរុង និងសំវធិានធនណៅ្នាថុងការយិ្ររណិចឆេទណនះណទណបរៅពតីការ្រង្ហា ញណៅ្នាថុង  របាយការណ៍ 
ហិរញ្ញ វតថាថុណនះ ។

របាយការណ៍របស់មកុមមបរឹក្សាភិបាល
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ឥណទាន និងបុដរមបទាន
ណៅមថុនណពលមដលរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ធនាគារ បតរូវបានណរៀ្រចំណ�ើង ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលបានចាតវ់ធិានការ មដលម្ន 
មូលដាឋា នសមបស្រ ណដើម្តី្រញ្្្ថ់ាវធិានការទា្ទ់ងណៅនរឹងការលថុ្រ្រំបាតណ់ចាលឥណទាន និង្រថុណរប្រទានអាប្្ ់និងការ
ណធវើសំវធិានធនណលើឥណទាន និង្រថុណរប្រទានជា្រស់ងសេយ័បតរូវបានណធវើណ�ើង ណហើយប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលម្នការណជឿជា្ ់ ថារាល់ 
ឥណទាន និង្រថុណរប្រទានមដលបានដរឹងថាមនិអាចទារបានបតរូវបានលថុ្រ្រំបាតណ់ចាលណហើយសំវធិានធនបគ្រប់គានប់តរូវបាន្ំណត់
ណ�ើងសបម្្រឥ់ណទាន និង្រថុណរប្រទានអាប្្ ់និងជា្រស់ងសេយ័ ។
គិតបតរឹមកាល្ររណិចឆេទណនះ ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលពថុំបានដរឹងពតីស្ថា នភាពណាមលួយមដលនរឹង្រណ្ាលឲ្យចំនលួនថនការលថុ្រ្រំបាតណ់ចាល
ឥណទាន និង្រថុណរប្រទានអាប្្ ់ឬចំនលួនថនការណធវើសំវធិានធនណលើឥណទាន និង្រថុណរប្រទានជា្រស់ងសេយ័ណៅ្នាថុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វតថាថុណនះ ម្នចំនលួនខវះខាតជាស្រវន្ណនាះណ�ើយ ។

មទព្យសកម្ម
ណៅមថុនណពលណរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ធនាគារ ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលបានចាតវ់ធិានការ មដលម្នមូលដាឋា នសមរម្យ 
ណដើម្តី ្រញ្្្ថ់ា្រណ្ាបទព្យស្ម្មទាងំអស់ណបរៅពតីឥណទាន និង្រថុណរប្រទានមដលបាន្តប់តាណៅ្នាថុង្រញ្តីគណណនយ្យ ណហើយ
សននាិដាឋា នថាម្នតថម្មនិអាចប្រមូលម្វញិបានណៅ្នាថុងប្រតិ្រត្ិការអាជតីវ្ម្មធម្មតាបតរូវបានកាត្់រនថាយឲ្យណស្មើនរឹងតថម្មដលគិត
ថានរឹងប្រមូលបានជា្ម់ស្ង ។
គិតបតរឹមកាល្ររណិចឆេទថនរបាយការណ៍ណនះ ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលពថុំបានដរឹងពតីណហតថុការណ៍ណាមលួយមដលនរឹងណធវើឲ្យ្រេះពាល់ដល់ 
ការ្ំណតត់ថម្បទព្យស្ម្មណៅ្នាថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ធនាគារថាម្នភាពមនិបតរឹមបតរូវណនាះណទ ។

វិធីសាសស្រវាយតមមលៃ
គិតបតរឹមកាល្ររណិចឆេទថនរបាយការណ៍ណនះ ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលពថុំបានដរឹងពតីណហតថុការណ៍ណាមលួយមដលបានណ្ើតណ�ើងណហើយ
អាច នរឹងណធវើណអាយ្រេះពាល់ដល់ការអនថុវត្វធិតីស្សស្មដលម្ន្ន្ងម្្នាថុងការវាយតថម្បទព្យស្ម្ម និង្រំណថុ លណៅ្នាថុង         
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ធនាគារថាម្នភាពមនិបតរឹមបតរូវ ឬមនិសមបស្រណនាះណទ ។

បំណុលយថាដហតុ និងបំណុលដផ្េងៗដទៀត
គិតបតរឹមកាល្ររណិចឆេទថនរបាយការណ៍ណនះ ពថុំម្ន៖
(្) ការដា្្់រញ្្ច ំនូវបទព្យស្ម្មណាមលួយរ្រស់ធនាគារ បតរូវបានណធវើណ�ើងចា្រត់ាងំពតីថ្ងៃចថុងការយិ្ររណិចឆេទ្នាថុងការធានា 
ចំណពាះ្រំណថុ លរ្រស់្រថុគគាលណាមលួយណ�ើយ ឬ
(ខ) ្រំណថុ លយថាណហតថុណាមលួយមដលណ្ើតម្នណ�ើងចំណពាះធនាគារ ចា្រត់ាងំពតីថ្ងៃចថុងការយិ្ររណិចឆេទម្ណបរៅអំពតីប្រតិ្រត្ិ
ការអាជតីវ្ម្មធម្មតារ្រស់ធនាគារណ�ើយ ។
តាមមតិរ្រស់ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល ពថុំម្ន្រំណថុ លយថាណហតថុ ឬ្រំណថុ លណផសេងៗណទៀតរ្រស់ធនាគារមដលបតរូវ្រំណពញ ឬអាចនរឹង 
បតរូវ្រំណពញ្នាថុងអំ�ថុងណពល ១២ មខ ្រនាទា ្រព់តីកាល្ររណិចឆេទរាយការណ៍មដលនរឹង ឬអាចនរឹង្រេះពាល់ជាស្រវន្ដល់លទ្ធភាព 
រ្រស់ធនាគារ ្នាថុងការ្រំណពញកាតពវ្ិច្ចរ្រស់ខ្លួនដូចមដលបាន្ំណត ់និងណៅណពលមដលដល់ថ្ងៃ្ំណតណ់នាះណទ ។

ការផ្្ស់ប្ដូរមនដហតុការណ៍
គិតបតរឹមកាល្ររណិចឆេទថនរបាយការណ៍ណនះ ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលពថុំបានដរឹងពតីណហតថុការណ៍ណាមលួយមដលមនិបានមវ្មញ្ណៅ្នាថុង 
របាយការណ៍ណនះ ឬ្នាថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ធនាគារ មដលនរឹង្រណ្ាលឲ្យម្នតលួណលខថនចំនលួនណាមលួយមដលបាន 
្រង្ហា ញណៅ្នាថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុម្នភាពមនិបតរឹមបតរូវណនាះណទ ។
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មបតិបត្រិការមិនមបមកតី
តាមមតិរ្រស់ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលលទ្ធផលថនការណធវើប្រតិ្រត្ិការរ្រស់ធនាគារ្នាថុងការយិ្ររណិចឆេទហិរញ្ញ វតថាថុណនះមនិម្នផល្រេះ
ពាល់ជាស្រវន្ណដាយស្ម្មភាពប្រតិ្រត្ិការ ឬបពរឹត្ិការណ៍ណាមលួយមដលម្នល្្ខណៈជាស្រវន្ និងមនិប្រប្តតីណនាះណទ 
ណលើ្មលងមត ៖ 

វីរុសកូរ៉ូណា និងផលប៉ះពាល់ដលើការខាតបង់ឥណទានរំពរឹងទុក
ការរពំរឹងណលើការបាត្់រងឥ់ណទានរពំរឹងទថុ្ បតរូវបានណគបាេ នស់្្ម នណដាយមផ្្ណលើស្ថា នភាពណសដឋា្ិច្ចមដលបាន ពយា្រណ៍នា 
ណពលកាល្ររណិចឆេទរាយការណ៍ ។ ការផទាថុះណ�ើងថនវ តីរថុសណូមវល ្ូរ េូណា (COVID ១៩) បានរ ត្ី រាលដាលណៅទូទាងំពិភពណោ្ 
មដល្រងកាឲ្យម្នការរខំានដល់ស្ម្មភាពអាជតីវ្ម្ម និងណសដឋា្ិច្ច ។ ផល្រេះពាល់ណលើ្ំណណើ នថនផលិតផល្នាថុងបសរុ្ដថុល       
និងសូចនា្រសំខានណ់ផសេងៗនរឹងបតរូវបានពិចារណា្នាថុងការ្ំណតភ់ាពធងៃនធ់ងៃរ និងភាពមដលអាចណៅរលួចថនការធ្ា្ច់ថុះថនស្ថា ន
ភាពណសដឋា្ិច្ចមដលនរឹងបតរូវបានណប្រើបបាស់្នាថុងការបាេ នប់្រម្ណការខាត្រងឥ់ណទានរពំរឹងទថុ្ ។ ការគណនាថនការខាត្រង ់    
ឥណទានរពំរឹងទថុ្ណៅ្នាថុង្ររយិាកាស្រច្ចថុ្រ្ននាណនះគឺ សថាិតណៅណបកាមភាពមនិចបាស់ោស់គលួរឲ្យ្តស់ម្គា ល់ ។ អនា្បគ្រប់គង    
ផ្ល់នូវការបាេ នស់្្ម នដល៏្្រំផថុតស្តីពតីលទ្ធផលមដលអាចណ ើ្តម្នរ្រស់ COVID១៩ ណលើធនាគារ ្រេថុមន្ការបាេ នប់្រម្ណនរឹង   
អាចណ ើ្នណ�ើងណៅណពលមដលបពរឹត្ិការណ៍ណនះណៅមត្រន្ ។

ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល្ម៏្នមតិផងមដរថា ណៅ្នាថុងចណន្ាះណពលចា្រព់តីថ ង្ៃចថុងការយិ្ររណិចឆេទដល់ថ្ងៃណចញរបាយការណ៍ណនះ ពថុំម្ន 
ចំណាតថ់ានា ្ស់្ម្មភាពប្រតិ្រត្ិការ ឬបពរឹត្ិការណ៍ណាមលួយមដលម្នល្្ខណៈជាស្រវន្ និងមនិប្រប្តតីណ ើ្តម្នណទ្ើង មដល
អាចនាឲំ្យ្រេះពាល់ដល់លទ្ធផលថនប្រតិ្រត្ិការរ្រស់ធនាគារ្នាថុងការយិ្ររណិចឆេទមដលរបាយការណ៍ណនះបានណរៀ្រចំណ�ើងណនាះ
ណទ ។

មកុមមបរឹក្សាភិបាល
ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលមដលបាន្រណបមើការ្នាថុងកាល្ររណិចឆេទរាយការណ៍ និងនាថ្ងៃណចញរបាយការណ៍ណនះ រលួមម្ន៖

ណោ្ Kim Ik Heon ប្រធានប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល 

ណោ្ Kim Hyeunjong អភបិាលប្រតិ្រត្ិ និងជាអគគានាយ្ (មតងតាងំណៅថ្ងៃទតី ២០ មខ ម្រា ឆ្នា  ំ២០២១)

ណោ្ Jang Yong Jae អភបិាលប្រតិ្រត្ិ និងជាអគគានាយ្រង (មតងតាងំណៅថ្ងៃទតី ២០ មខ ម្រា ឆ្នា  ំ២០២១) 

ណោ្ Cho Seong Il អភបិាលមនិប្រតិ្រត្ិ

ណោ្ An Kio Byung អភបិាលមនិប្រតិ្រត្ិ

ណោ្ Park Yong Jin អភបិាលប្រតិ្រត្ិ (ោមលងណៅថ្ងៃទតី ២០ មខ ម្រា ឆ្នា  ំ២០២១) 

ណោ្ Kim Kwan Kook អភបិាលមនិប្រតិ្រត្ិ (ោមលងណៅថ្ងៃទតី ២០ មខ ម្រា ឆ្នា  ំ២០២១) 

ណោ្ Lee Hana អភបិាលមនិប្រតិ្រត្ិ (ោមលងណៅថ្ងៃទតី ២០ មខ ម្រា ឆ្នា  ំ២០២១)

ភាគហ៊ុនរបស់មកុមមបរឹក្សាភិបាល
ពថុំម្នអភបិាលណាម្នា ្ក់ានក់ា្រ ់ ឬម្នការទា្ទិ់នណៅ្នាថុងភាគហ៊ថុនរ្រស់ធនាគារណដាយផ្ទា ល់ ឬណដាយប្រណយាលណៅ្នាថុង 
ការយិ្ររណិចឆេទហិរញ្ញ វតថាថុណនាះណទ ។
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អត្មបដោជន៍របស់មកុមមបរឹក្សាភិបាល
ណៅ្នាថុង និងចថុងការយិ្ររណិចឆេទហិរញ្ញ វតថាថុណនះ ពថុំម្នការណរៀ្រចំណាមលួយមដលម្នធនាគារជាគូភាគតីមលួយ ្នាថុងណគាល្រំណងជលួយ� 
ដល់សម្ជិ្ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល ណដើម្តីទទលួលបាននូវអតថាប្រណយាជនណ៍ដាយមណធយាបាយទិញយ្ភាគហ៊ថុន ឬលិខិត្រំណថុ ល       
ពតីធនាគារ ឬពតីប្រុមហ៊ថុនដថទណនាះណទ ។

ណៅ្នាថុងការយិ្ររណិចឆេទហិរញ្ញ វតថាថុណនះ ពថុំម្នសម្ជិ្ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលណាម្នា ្ប់ានទទលួល ឬម្នសិទ្ធិទទលួលបាននូវ 
អតថាប្រណយាជន ៍ណាមលួយ (ណបរៅពតីអតថាប្រណយាជនម៍ដលបានទទលួល ដូចបាន្រង្ហា ញណៅ្នាថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ) តាមរយៈការ 
ចថុះ្ិច្ចសនយាណធវើណ�ើងណដាយធនាគារ ឬណដាយប្រុមហ៊ថុនពា្ព់ន័្ធមលួយជាមលួយនរឹងធនាគារមដលសម្ជិ្ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលណនាះជា 
សម្ជិ្ ឬ្ជ៏ាប្រុមហ៊ថុនមដលម្នសម្ជិ្ជាអភបិាល មដលម្នអតថាប្រណយាជនម៍ផនា្ហិរញ្ញ វតថាថុណបចើនណនាះណទណលើ្មលងមត 
ការ្រង្ហា ញណៅ្នាថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ ។

ការទទួលខុសមតរូវរបស់មកុមមបរឹក្សាភិបាលដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលម្នភារៈណធវើការអះអាង្រញ្្្ថ់ា របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុបានណរៀ្រចំណ�ើងយាេ ងបតរឹមបតរូវ ណដើម្តីចង្ថុល្រង្ហា ញ 
នូវភាពពិត និងបតរឹមបតរូវថនស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ធនាគារនាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០ បពមទាងំលទ្ធផលហិរញ្ញ វតថាថុ និង 
លំហូរទរឹ្បបា្ស់បម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រ ់។
ណៅ្នាថុងការណរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុណនះ ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលចាបំាចប់តរូវ ៖
(i) អនថុមត័នូវណគាលនណយាបាយគណណនយ្យមដលសមបស្រ ណដាយមផ្្ណលើការវនិិចឆេយ័ និងការបាេ នប់្រម្ណយាេ ងសម 
ណហតថុផល និងប្ររុងប្រយត័នា ណហើយណធវើការអនថុវត្ប្រ្្រណដាយសងគាតិភាព ។
(ii) អនថុវត្ណៅតាមស្ងដ់ារបាយការណ៍ ទា្ទ់ងនរឹងហិរញ្ញ វតថាថុអន្រជាតិថន្ម្ថុជា (ស.រ.ទ.ហ.អ.្) ឬណ្រើម្នការផ្្ស់ 
្រ្ូរពតីណនះណដើម្តី្រង្ហា ញនូវភាពពិត និងបតរឹមបតរូវ គឺបតរូវ្រង្ហា ញ និងពន្យល់ឱ្យបានជា្ោ់្ ់ និង្ំណត្់ររមិ្ណណៅ្នាថុង         
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ ។
(iii) បតរួតពិនិត្យដំណណើ រការថនការណរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុណហើយរ្សាទថុ្នូវ្រញ្តីគណណនយ្យណអាយបាន បគ្រប់គាន ់
និងប្រពន័្ធថនការបគ្រប់គងថផទា្នាថុងឲ្យម្នប្រសិទ្ធភាព ។
(iv) វាយតថម្នូវលទ្ធភាពរ្រស់ធនាគារ្នាថុងការ្រន្និរន្រភាពអាជតីវ្ម្ម ទទលួលខថុសបតរូវណលើការោតបតដាងពត័ម៌្ន ប្រសិន 
ណ្រើពា្ព់ន័្ធ នូវ្រញ្ហា ទាងំឡាយមដលទា្ទ់ងណៅនរឹងនិរន្រភាពអាជតីវ្ម្ម និងណប្រើបបាស់មូលដាឋា ននិរន្រភាពថនគណណនយ្យ     
ណលើ្មលងមតប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលម្ន្រំណងចងជ់បមះ្រញ្តីផ្្្ដំណណើ រការធនាគារ ឬគា្ម នជណបមើសសមរម្យដថទណទៀតណបរៅពតីណធវើ
ម្រ្រណនះ ។  និង
(v) បតរួតពិនិត្យ និងដរឹ្នាធំនាគារឲ្យម្នប្រសិទ្ធភាព ណលើរាល់ណសច្្តីសណបមចមដលម្នស្រៈសំខានទ់ាងំអស់មដល 
្រេះពាល់ដល់ស្ម្មភាពប្រតិ្រត្ិការ និងដំណណើ រការរ្រស់ធនាគារ ណហើយបតរូវបបា្ដថា្ិច្ចការណនះបតរូវបានឆ្ថុះ្រញ្្ច ំងយាេ ង     
បតរឹមបតរូវណៅ្នាថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ ។

ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលធានាអះអាងថា ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលបានអនថុវត្តាមនូវរាល់តបមរូវការដូចបានរាយការណ៍ខាងណលើ្នាថុងការ   
ណរៀ្រចំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ធនាគារ ។

ការអនុម័តដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ណយើងខញាថុ ំ សូមណធវើការអនថុមត័ណលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ មដលបានភ្ា្រម់្ជាមលួយថាជាស្រវន្ បាន្រង្ហា ញនូវភាពបតរឹមបតរូវថន
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ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ធនាគារនាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ ២០២០ បពមទាងំលទ្ធផលហិរញ្ញ វតថាថុ និងលំហូរទរឹ្បបា្ស់បម្្រ ់
ការយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រ ់ណដាយអនថុណោមណៅតាមស្ងដ់ាបាយការណ៍ទា្ទ់ងនរឹងហិរញ្ញ វតថាថុអន្រជាតិថន្ម្ថុជា។

ចថុះហតថាណលខាណដាយណយាងណៅណលើណសច្្តីសណបមចរ្រស់ប្រុមប្ររ្ឹ សាភបិាល

___________________________
ណោ្ Jang Yong Jae 
នាយ្មផនា្ហិរញ្ញ វតថាថុ

រាជធានតីភនាណំពញ បពះរាជាណាចប្្ម្ថុជា
ថ្ងៃទតី៣១ មខ មតីនា ឆ្នា  ំ២០២១ 
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ជូនភាគទថុនិ្ធនាគារ គូ្មតីន ្ម្ថុជា ភតីអិលសថុតី

មតិសវនកម្ម
ណយើងខញាថុ ំ បានណធវើសវន្ម្មណលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ធនាគារ គូ្មតីន ្ម្ថុជា ភតីអិលសថុតី ណៅកាតថ់ា (“ធនាគារ”) មដលរលួម 
ម្នរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតថាថុនាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០ របាយការណ៍ចំណណញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្តិណផសេងៗ 
របាយការណ៍ស្តីពតី្រមបម្របមរួលមូលធន និងរបាយការណ៍លំហូរទរឹ្បបា្ស់បម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រ ់ និង្ំណត ់
សម្គា ល់ មដលរលួមម្នណគាលនណយាបាយគណណនយ្យសំខាន់ៗ  បពមទាងំពត័ម៌្នពន្យល់ណផសេងៗ (មដលណៅកាតថ់ា 
“របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ”) ដូចមដលបាន្រង្ហា ញណៅទំពរ័ទតី ១០២ ដល់ទតី ១៩២ ។

ជាមតិរ្រស់ណយើងខញាថុ ំ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុជាស្រវន្ បាន្រង្ហា ញនូវភាពបតរឹមបតរូវថនស្ថា នភាព               ហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ធនាគារនាថ្ងៃទតី 
៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០ បពមទាងំលទ្ធផលហិរញ្ញ វតថាថុ និងលំហូរទរឹ្បបា្រ់្រស់ធនាគារ សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រ់
ណដាយអនថុណោមណៅតាមស្ងដ់ារបាយការណ៍ទា្ទ់ងនរឹងហិរញ្ញ វតថាថុអន្រជាតិថន្ម្ថុជា (“ស.រ.ទ.ហ.អ.្”) ។

មូលដ្្នមនមតិសវនកម្ម
ណយើងខញាថុ ំបានណធវើសវន្ម្មណដាយអនថុណោមណៅតាមស្ងដ់ាសវន្ម្មអន្រជាតិថន្ម្ថុជា ។ ការទទលួលខថុសបតរូវរ្រស់ណយើងខញាថុ ំមដល 
បស្រតាមស្ងដ់ាទាងំណនាះ បតរូវបានណរៀ្ររា្រ្់រមនថាមណទៀតណៅ្នាថុង្ថាខណ្ឌ ស្តីពតី(ការទទលួលខថុសបតរូវរ្រស់សវន្រសបម្្រក់ារ 
ណធវើសវន្ម្មណលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថាថុ) មដលម្នណៅ្នាថុងរបាយការណ៍រ្រស់ណយើងខញាថុ ំ ។ ណយើងខញាថុ ំម្នភាពឯ្រាជ្យពតីធនាគារ 
ណដាយបស្រណៅតាមតបមរូវការប្មសតីលធមវ៌ជ្ិាជតីវៈ មដលពា្ព់ន័្ធនរឹងសវន្ម្មណលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ ណៅ្នាថុង បពះរាជា 
ណាចប្្ម្ថុជា ណហើយណយើងខញាថុ ំបាន្រំណពញនូវទំនលួលខថុសបតរូវណលើប្មសតីលធមវ៌ជ្ិាជតីវៈ បស្រតាមតបមរូវការរ្រស់ស្ងដ់ាទាងំ
ណនាះ ។ ណយើងខញាថុ ំណជឿជា្ថ់ា ភស្ថុតាងសវន្ម្មមដលណយើងខញាថុ ំប្រមូលបានម្នល្្ខណៈបគ្រប់គាន ់ និងសមបស្រសបម្្រជ់ា       
មូលដាឋា ន្នាថុងការ្រណញ្ច ញមតិសវន្ម្មរ្រស់ណយើងខញាថុ ំ ។ 

បញ្្ដផ្េងៗ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ធនាគារ នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ ២០១៩ និងសបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រប់តរូវបាន        
ណធវើសវន្ម្មណដាយសវន្រណផសេង មដលបាន្រណញ្ចញមតិណៅថ្ងៃទតី ៣១ មខ មតីនា ឆ្នា  ំ២០២០ ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុណនាះម្ន
ភាពបតរឹមបតរូវ ។

ព័ត៌មានដផ្េងៗ
អនា្បគ្រប់គង ម្នភារៈទទលួលខថុសបតរូវណលើពត័ម៌្នណផសេងៗ ។ ពត័ម៌្នណផសេងៗ រលួមម្នរបាយការណ៍រ្រស់ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលមដល 
បាន្រង្ហា ញណៅទំពរ័ទតី ០៨៨ ដល់ទតី ០៩២ និងរបាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា រំ្រស់ធនាគារ មដលរពំរឹងថានរឹងរលួចរាល់ ្រនាទា ្រព់តីកាល្ររណិចឆេទ 
ថនរបាយការណ៍សវន្ម្មណនះ ។  មតិសវន្ម្មរ្រស់ណយើងខញាថុ ំ ណៅណលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុមនិបានបគ្រដណ្្រណ់លើពត័ម៌្ន     
ណផសេងៗណ�ើយណហើយណយើងខញាថុ ំមនិណធវើការផ្ល់នូវអំណះអំណាងណាមលួយណៅណលើពត័ម៌្នណផសេងៗណនះណទ ។

ពា្ព់ន័្ធនរឹងការណធវើសវន្ម្មរ្រស់ណយើងខញាថុ ំណលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ ការទទលួលខថុសបតរូវរ្រស់ណយើងខញាថុ ំ គឺបតរូវអានពត័ម៌្នណផសេងៗ 
ណហើយពិចារណាថាណតើពត័ម៌្នណផសេងៗណនាះ ម្នភាពមនិបស្រគានា ជាស្រវន្ជាមលួយរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ ឬការយល់ដរឹង      
រ្រស់ណយើងខញាថុ ំណៅ្នាថុងការណធវើសវន្ម្ម ឬម្ន្រង្ហា ញនូវ្ំហថុសឆគាងជាស្រវន្ ។ ប្រសិនណ្រើការអានពត័ម៌្នណផសេងៗ មដលបាន

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ
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ទទលួលមថុនកាល្ររណិចឆេទថនរបាយការណ៍សវន្ម្មណនះអាចឲ្យណយើងខញាថុ ំ សននាិដាឋា នថាម្ន្ំហថុសឆគាងជាស្រវន្ណ ើ្តណ�ើងណលើពត័ម៌្ន 
ណផសេងៗណនះណយើងខញាថុ ំបតរូវរាយការណ៍ណៅតាមស្ថា នភាពជា្ម់ស្ង ។ ណយើងខញាថុ ំពថុំម្នអវតីមដលបតរូវរាយការណ៍ពា្ព់ន័្ធនរឹងពត័ម៌្ន 
ណផសេងៗណនះណទ ។

ការទទលួលខថុសបតរូវណលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថាថុរ្រស់អនា្បគ្រប់គង និងអនា្ទទលួលខថុសបតរូវណលើអភបិាល្ចិ្ច
អនា្បគ្រប់គងម្នភារៈទទលួលខថុសបតរូវណលើការណរៀ្រចំ និងការ្រង្ហា ញនូវភាពបតរឹមបតរូវថនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ ណដាយអនថុណោមណៅ
តាមស្ងដ់ារបាយការណ៍ទា្ទ់ងនរឹងហិរញ្ញ វតថាថុអន្រជាតិថន្ម្ថុជា ណហើយនិងទទលួលខថុសបតរូវណលើប្រពន័្ធបតរួតពិនិត្យថផទា្នាថុងមដល 
អនា្បគ្រប់គង្ំណតថ់ាម្នភាពចាបំាចស់បម្្រក់ារណរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ ឲ្យណជៀសផថុតពតីការ្រង្ហា ញខថុសជាស្រវន្ណដាយ
ស្រមតការម្្ង្រន្ំ ឬ្ំហថុសឆគាង ។ 

ណៅ្នាថុងការណរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុអនា្បគ្រប់គង ម្នភារៈទទលួលខថុសបតរូវណលើការវាយតថម្នូវលទ្ធភាពរ្រស់ ធនាគារ្នាថុង 
ការ្រន្និរន្រភាពអាជតីវ្ម្ម ទទលួលខថុសបតរូវណលើការោតបតដាងពត័ម៌្ន ប្រសិនណ្រើពា្ព់ន័្ធនូវ្រញ្ហា ទាងំឡាយមដលទា្ទ់ង
ណៅនរឹងនិរន្រភាពអាជតីវ្ម្ម និងណប្រើបបាស់មូលដាឋា ននិរន្រភាពថនគណណនយ្យ ណលើ្មលងមតអនា្បគ្រប់គងម្ន្រំណងចងជ់បមះ 
្រញ្តី ផ្្្ដំណណើ រការធនាគារ ឬគា្ម នជណបមើសសមរម្យដថទណទៀតណបរៅពតីណធវើម្រ្រណនះ ។
អនា្ទទលួលខថុសបតរូវណលើអភបិាល្ិច្ចម្នភារៈទទលួលខថុសបតរូវ្នាថុងការបតរួតពិនិត្យដំណណើ រការហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ធនាគារ ។

ការទទលួលខថុសបតរូវរ្រស់សវន្រសបម្្រក់ារណធវើសវន្ម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ
ណគាលណៅរ្រស់ណយើងខញាថុ ំ គឺផ្ល់នូវអំណះអំណាងសមណហតថុផលថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុទាងំមូលមនិម្នការ្រង្ហា ញខថុសជា
ស្រវន្ណដាយស្រមតការម្្ង្រន្ំ ឬ្ំហថុសឆគាង និងផ្ល់នូវរបាយការណ៍រ្រស់សវន្រមដលរលួម្រញ្ចូ លមតិសវន្ម្មរ្រស់ 
ណយើងខញាថុ ំ ។ អំណះអំណាងសមណហតថុផល គឺជាអំណះអំណាងម្ន្បមតិខ្ស់មលួយ ្រេថុមន្វាមនិអាចធានាថា បគ្រណ់ពលថនការណធវើ 
សវន្ម្មណដាយអនថុណោមណៅតាមស្ងដ់ាសវន្ម្មអន្រជាតិថន្ម្ថុជា អាចរ្ណ�ើញនូវការ្រង្ហា ញ ខថុសជាស្រវន្មដលបាន 
ណ ើ្តណ�ើងណនាះណទ ។ ការ្រង្ហា ញខថុសជាស្រវន្អាចណ ើ្តណ�ើងណដាយស្រ ការម្្ង្រនំ្ ឬ្ំហថុសឆគាង ណហើយបតរូវបានចាតទ់ថុ្ថា 
ជាស្រវន្ ណៅណពលមដលការម្្ង្រន្ំ ឬ្ំហថុសឆគាងមតមលួយ ឬ្រ៏លួម្រញ្ចូ លគានា  ម្នផល្រេះពាល់ដល់ការសណបមចចិត្មផនា្    
ណសដឋា្ិច្ចរ្រស់អនា្ណប្រើបបាស់ណដាយណយាងណលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុណនះ ។

ជាមផនា្មលួយថនការណធវើសវន្ម្ម ណដាយអនថុណោមតាមស្ងដ់ាសវន្ម្មអន្រជាតិថន្ម្ថុជា ណយើងខញាថុ ំអនថុវត្នូវការវនិិចឆេយ័មដល 
ប្រ្្រណៅណដាយវជ្ិាជតីវៈ និងរ្សានូវមជ្ឈធាតថុនិយម ្នាថុងអំ�ថុងណពលសវន្ម្ម ។  ណយើងខញាថុ ំ្៖៏

• ណធវើការ្ំណត ់ និងវាយតថម្នូវហានិភយ័ថនការ្រង្ហា ញភាពខថុសជាស្រវន្ណលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុណដាយស្រមត
ការម្្ង្រន្ំ ឬ្ំហថុសឆគាង និងទទលួលខថុសបតរូវណលើការណរៀ្រចំ និងការអនថុវត្នូវនតីតិវធិតីសវន្ម្ម ណដើម្តីណឆ្ើយត្រណៅនរឹង
ហានិភយ័ទាងំណនាះ និងប្រមូលនូវភស្ថុតាងមដលម្នល្្ខណៈបគ្រប់គាន ់និងសមបស្រ សបម្្រ ់ជាមូលដាឋា ន ្នាថុង
ការ្រណញ្ចញមតិសវន្ម្មរ្រស់ណយើងខញាថុ ំ  ។  ហានិភយ័មដលមនិអាចរ្ណ�ើញនូវការ្រង្ហា ញភាពខថុសជាស្រវន្មដល 
ណ ើ្តណ�ើងណដាយស្រមតការម្្ង្រន្ំ ម្នល្្ខណៈខ្ស់ជាងការ្រង្ហា ញ ខថុសណ្ើតណ�ើងពតី្ំហថុសឆគាងណដាយស្រមត
ការម្្ង្រន្ំ អាចរលួម្រញ្ចូ លទាងំការ�ថុ្រ�ិតគានា  ការលលួច្រន្ំ ការលថុ្រណចាលណដាយណចតនា ការ្រ្បស្យមនិពិត 
ឬមនិអនថុវត្តាមនតីតិវធិតីបគ្រប់គងថផទា្នាថុង ។

• ទទលួលបាននូវការយល់ដរឹងអំពតីការបគ្រប់គងថផទា្នាថុង មដលពា្ព់ន័្ធនរឹងការណធវើសវន្ម្ម ្នាថុងណគាល្រំណងណដើម្តីណរៀ្រចំ
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នូវនតីតិវធិតីសវន្ម្មមដលសមបស្រណៅតាមកាលៈណទសៈ ្រេថុមន្មនិមមន្នាថុងណគាល្រំណងណដើម្តី្រណញ្ច ញមតិណលើប្រសិទ្ធភាពថន
ការបគ្រប់គងថផទា្នាថុងរ្រស់ធនាគារណ�ើយ ។

• ណធវើការវាយតថម្ណលើភាពសមបស្រថនណគាលនណយាបាយគណណនយ្យមដលធនាគារបានណប្រើបបាស់ និងភាពសមណហតថុផល
ថនការបាេ នស់្្ម នគណណនយ្យសំខាន់ៗ  បពមទាងំការោតបតដាងពត័ម៌្នពា្ព់ន័្ធមដលបានណធវើណ�ើងណដាយអនា្បគ្រ់
បគង ។

• ណធវើការសននាិដាឋា នណលើភាពសមបស្រថនការណប្រើបបាស់មូលដាឋា ននិរន្រភាព ថនគណណនយ្យរ្រស់អនា្បគ្រប់គងណហើយណដាយ
មផ្្ណៅណលើភស្ថុតាងសវន្ម្មមដលទទលួលបាន ណធវើការសននាិដាឋា នថាណតើភាពមនិចបាស់ោស់ជាស្រវន្ ពា្ព់ន័្ធណៅ 
នរឹងបពរឹត្ិការណ៍ ឬល្្ខខណ្ឌ មដលអាចណធវើឲ្យម្នមនទាិលជាស្រវន្ណលើលទ្ធភាពរ្រស់ធនាគារណដើម្តី្រន្និរន្រភាព 

អាជតីវ្ម្ម ។ ប្រសិនណ្រើណយើងខញាថុ ំ ណធវើការសននាិដាឋា នថាម្នអសថាិរភាពថនភាពមនិបបា្ដប្រជាជាស្រវន្ ណយើងខញាថុ ំចាបំាច ់បតរូវ
្រញ្ចូ លណៅ្នាថុងរបាយការណ៍រ្រស់ណយើងខញាថុ ំ ណដើម្តីទាញចំណា្រអ់ារម្មណ៍ណលើការោតបតដាងពត័ម៌្នពា្ព់ន័្ធណៅ្នាថុ
ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ ឬប្រសិនណ្រើការោតបតដាងពត័ម៌្នម្នល្្ខណៈមនិបគ្រប់គាន ់ ណយើងខញាថុ ំចាបំាច ់
បតរូវផ្ល់មតិសវន្ម្មមដលម្ន្រញ្ហា  ។ ការសននាិដាឋា នរ្រស់ណយើងខញាថុ ំ គឺមផ្្តាមភស្ថុតាងសវន្ម្មមដលប្រមូលបាន 
បតរឹមកាល្ររណិចឆេទថនរបាយការណ៍សវន្ម្មរ្រស់ណយើងខញាថុ ំ ។ យាេ ងណា្ណ៏ដាយ្ប៏ពរឹត្ិការណ៍ ឬល្្ខខណ្ឌ នា ណពល
អនាគតអាចណធវើឲ្យធនាគារ្រញ្ឈ្រនិ់រន្រភាពថនអាជតីវ្ម្ម ។

• វាយតថម្ណលើការ្រង្ហា ញថនទបមង ់ និងខ្រឹមស្រថនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុទាងំមូល មដលរលួម្រញ្ចូ លទាងំការោត 
បតដាងពត័ម៌្ន និងវាយតថម្ថាណតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុបាន្រង្ហា ញពតីប្រតិ្រត្ិការ និងបពរឹត្ិការណ៍ពា្ព់ន័្ធ្នាថុង 
អតថានយ័មដលអាចសណបមចបាននូវការ្រង្ហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុដប៏តរឹមបតរូវ ។

 
ណយើងខញាថុ ំផ្ល់ពត័ម៌្នជូនអនា្ទទលួលខថុសបតរូវណលើអភបិាល្ិច្ចស្តីពតី្រញ្ហា ណផសេងណទៀត វសិ្លភាព និងណពលណវោមដលបាន ណបគាង 
ទថុ្សបម្្រក់ារណធវើសវន្ម្ម និងការរ្ណ�ើញ្រញ្ហា ជាស្រវន្ណផសេងណទៀតមដលម្នរលួម្រញ្ចូ លទាងំ ចំណថុ ចខវះខាតថនការបគ្រ ់   
បគងថផទា្នាថុងមដលបានរ្ណ�ើញ្នាថុងអំ�ថុងណពលណធវើសវន្ម្ម ។

តំណាងប្រុមហ៊ថុន ខេភីអឹមជ្ី ខេមបូឌា ចំកាត់

ខ គ្េក ទាវ
Partner

រាជធានតីភនាណំពញ បពះរាជាណាចប្្ម្ថុជា
ថ្ងៃទតី ៣១ មខ មតីនា ឆ្នា  ំ២០២១
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របាយការណ៍សា្្នភាពហិរញ្ញវត្ថុ 
នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

ឆ្្ំ ២០២០ ឆ្្ំ ២០១៩ ឆ្្ំ ២០២០ ឆ្្ំ ២០១៩

្ំណត់ �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

សម្គា ល់ (្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) (្ំណតស់ម្គា ល់ ៦)

មទព្យសកម្ម

ស្ចប់បា្់្ នាថុងថដ ៧ ៥.១១១.៨២៣ ៣.៩៥១.៦៣៥ ២០.៦៧៧.៣២៤ ១៦.១០២.៩១៣

បបា្្់រណញ្ញ ើណៅធនាគារជាតិថន្ម្ថុជា ៨ ២៩.៦៤៥.៤១៣ ១៩.២១២.៥៦៧ ១១៩.៩១៥.៦៩៦ ៧៨.២៩១.២១១

បបា្្់រណញ្ញ ើណៅធនាគារនានា ៩ ៣.៩២៤.០១២ ១០.៤៥០.៦២៥ ១៥.៨៧២.៦២៩ ៤២.៥៨៦.២៩៧

បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុតាម FVOCI ១០ ២៥.៥៨៨ ២៥.៥៨៨ ១០៣.៥០៣ ១០៤.២៧១

ឥណទាន និង្រថុណរប្រទានផ្ល់ដល់អតិ្ិជន ១១ ២៨៧.០៤៨.៨២៧ ២០១.៨៧១.៧៩៥ ១.១៦១.១១២.៥០៥ ៨២២.៦២៧.៥៦៥

បបា្ត់មកាល់តាមចបា្រ់ ១២ ២២.០៨៧.៤៧១ ២៤.៣៣៤.៣២១ ៨៩.៣៤៣.៨២០ ៩៩.១៦២.៣៥៨

បទព្យ និង្ររកិា្ខ រ ១៣ ២.៨៥២.៦៨០ ២.៣៣៦.៦៨៨ ១១.៥៣៩.០៩១ ៩.៥២២.០០៤

សិទ្ធិណប្រើបបាស់បទព្យស្ម្ម ១៤ ១.៤៣៨.៩៣៣ ១.៤៣៧.០៩២ ៥.៨២០.៤៨៤ ៥.៨៥៦.១៥០

បទព្យស្ម្មអរូ្រតី ១៥ ៤៦១.៦៨៨ ២៦៤.៩១៥ ១.៨៦៧.៥២៨ ១.០៧៩.៥២៩

ពន្ធពនយារជាបទព្យស្ម្ម-សថុទ្ធ ១៦ (្) ៣១០.២៨២ ១១៨.៧៣៧ ១.២៥៥.០៩១ ៤៨៣.៨៥៣

បទព្យស្ម្មណផសេងៗ ១៨ ៦៧៥.៧៥៩ ៦៩៨.៩០៧ ២.៧៣៣.៤៤៥ ២.៨៤៨.០៤៧

មទព្យសកម្មសរុប ៣៥៣.៥៨២.៤៧៦ ២៦៤.៧០២.៨៧០  ១.៤៣០.២៤១.១១៦ ១.០៧៨.៦៦៤.១៩៨

បំណុល និងមូលធនរបស ់                       
ភាគទុនិក

បំណុល

បបា្្់រណញ្ញ ើរ្រស់ធនាគារ និង         
ស្ថា ្រន័ហិរញ្ញ វតថាថុនានា

១៩ ៤០.១០៥.៧១៩ ៣៤.៤០៦.៩២៣ ១៦២.២២៧.៦៣៣ ១៤០.២០៨.២១១

បបា្្់រណញ្ញ ើរ្រស់អតិ្ិជន ២០ ២៩.០៨៦.២៨០ ២៩.៦៧០.៦៣៧ ១១៧.៦៥៤.០០៣ ១២០.៩០៧.៨៤៦

បបា្់្ ម្ចតី ២១ ១៩០.៦៨២.៨២៧ ១១២.៦៥៤.៥៩៥ ៧៧១.៣១២.០៣៥ ៤៥៩.០៦៧.៤៧៥

្រំណថុ លភតិសនយា ២២ ១.៤៥២.០៥៣ ១.៤៧៦.៧២៩ ៥.៨៧៣.៥៥៤ ៦.០១៧.៦៧១

្រំណថុ លពន្ធណលើបបា្ច់ំណណញប្រចាឆំ្នា ំ ១៦ (ខ) ១.៤០២.៩៤៤ ៩៣៩.៥០២ ៥.៦៧៤.៩០៨ ៣.៨២៨.៤៧១

សំវធិានធនណលើអតថាប្រណយាជននិ៍ណយាជិត ៤៦.១១៧ ៥៥.១១៨ ១៨៦.៥៤៣ ២២៤.៦០៦

្រំណថុ លណផសេងៗ ២៣ ៩៧.៩៤៧ ១៣០.៣០៦ ៣៩៦.១៩៧ ៥៣០.៩៩៨

បំណុលសរុប ២៦២.៨៧៣.៨៨៧ ១៧៩.៣៣៣.៨១០ ១.០៦៣.៣២៤.៨៧៣ ៧៣០.៧៨៥.២៧៨
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របាយការណ៍សា្្នភាពហិរញ្ញវត្ថុ  (ត)
នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

ឆ្្ំ ២០២០ ឆ្្ំ ២០១៩ ឆ្្ំ ២០២០ ឆ្្ំ ២០១៩

្ំណត់ �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

មូលធនរបស់ភាគទុនិក សម្គា ល់ (្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) (្ំណតស់ម្គា ល់ ៦)

ណដើមទថុន ២៤  ៧៥.០០០.០០០ ៧៥.០០០.០០០  ៣០៥.៦២៥.០០០ ៣០៥.៦២៥.០០០

ទថុន្របមរុងតាម្រទ្រ្ញ្ញត្ិ ២.៦៩៦.៤២០ ១.៧៦៥.៨០០ ១០.៩២៦.៦៣៩ ៧.១៣២.៥០១

បបា្ច់ំណណញរ្សាទថុ្ ១៣.០១២.១៦៩ ៨.៦០៣.២៦០ ៥២.៧៧២.៤៤១ ៣៤.៧៩៧.៣១៩

ទថុន្របមរុងពតីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រណ័្ណ - - (២.៤០៧.៨៣៧) ៣២៤.១០០

មូលធនសរុប ៩០.៧០៨.៥៨៩ ៨៥.៣៦៩.០៦០ ៣៦៦.៩១៦.២៤៣ ៣៤៧.៨៧៨.៩២០

បំណុល និងមូលធនសរុប ៣៥៣.៥៨២.៤៧៦ ២៦៤.៧០២.៨៧០ ១.៤៣០.២៤១.១១៦ ១.០៧៨.៦៦៤.១៩៨

្ំណតស់ម្គា ល់មដលភ្ា្រជូ់នណនះគឺជាមផនា្មលួយថនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ ។
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របាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្ិតដផ្េងៗ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

្ំណត់
សម្គា ល់

២០២០
�ុលា្្រអាដមរិក

២០១៩
�ុលា្្រអាដមរិក

២០២០
ពាន់ដរៀល

២០១៩
ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

ចំណូលពីមបតិបត្រិការ

ចំណូលពតីការបបា្់ ២៥ ១៧.៣៨១.៧៦១ ១២.៤៩៣.១៦៦ ៧០.៨៦៥.៤៤០ ៥០.៦២២.៣០៩

ចំណាយណលើការបបា្់ ២៥ (៣.៥១០.៤១៤) (៣.១៧៣.២០០) (១៤.៣១១.៩៥៧) (១២.៨៥៧.៨០៦)

ចំណូលពីការមបាក់សុទ្ធ
១៣.៨៧១.៣៤៧ ៩.៣១៩.៩៦៦ ៥៦.៥៥៣.៤៨៣ ៣៧.៧៦៤.៥០៣

ចំណូលពតី្ថបម និងណជើងស្ ២៦  ៨៨១.៨៣៧ ៩៦០.៦៧៥  ៣.៥៩៥.២៤៩ ៣.៨៩២.៦៥៥

ចំណាយណលើ្ថបម និងណជើងស្ ២៦  (១៩.០៣២) (១១.៥០៣)  (៧៧.៥៩៣) (៤៦.៦១០)

ចំណូលកមមម និងដជើងសាសុទ្ធ
៨៦២.៨០៥ ៩៤៩.១៧២ ៣.៥១៧.៦៥៦ ៣.៨៤៦.០៤៥

ចំណូលណផសេងៗពតីប្រតិ្រត្ិការ  ២៩.០៣២ ២៦.៦១៦  ១១៨.៣៦៣ ១០៧.៨៤៨

ចំណណញ/(ខាត) ណផសេងៗសថុទ្ធ  ១១៦.៤៤៦ (៩៩.១១៨)  ៤៧៤.៧៥០ (៤០១.៦២៦)

ចំដណញ/(ខាត) ដផ្េងៗពីមបតិបត្រិការ ១៤៥.៤៧៨ (៧២.៥០២) ៥៩៣.១១៣ (២៩៣.៧៧៨)

ចំណាយទូណៅ និងរដឋាបាល ២៧ (៦.៨៦៤.១៦៤) (៦.២៧៣.៧៧៥) (២៧.៩៨៥.១៩៧) (២៥.៤២១.៣៣៦)

ចំដណញពីមបតិបត្រិការមុន
ឱនភាពមនតមមលៃ

៨.០១៥.៤៦៦ ៣.៩២២.៨៦១ ៣២.៦៧៩.០៥៥ ១៥.៨៩៥.៤៣៤

ការខាត្រងណ់លើឱនភាពថនតថម្ឧ្រ្រណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ ២៨ (៧៩២.៧២៧) ៩៦២.៨៤២ (៣.២៣១.៩៤៨) ៣.៩០១.៤៣៦

មបាក់ចំដណញមុន�កពន្ធ ៧.២២២.៧៣៩  ៤.៨៨៥.៧០៣ ២៩.៤៤៧.១០៧  ១៩.៧៩៦.៨៧០ 

ចំណាយពន្ធណលើបបា្ច់ំណណញ ១៦ (គ) (១.៨៨៣.២១០) (១.២៥៨.៥១២) (៧.៦៧៧.៨៤៧) (៥.០៩៩.៤៩១)

មបាក់ចំដណញសុទ្ធសមមាប់ការិយបរិដចឆេទ ៥.៣៣៩.៥២៩ ៣.៦២៧.១៩១ ២១.៧៦៩.២៦០ ១៤.៦៩៧.៣៧៩

លទ្ធផលលម្ិតដផ្េងៗ

លណម្ៀងពតីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រណ័្ណ - - (២.៧៣១.៩៣៧) ៤៦៧.៧១១

លទ្ធផលលម្ិតសរុប              
សមមាប់ការិយបរិដចឆេទ

៥.៣៣៩.៥២៩ ៣.៦២៧.១៩១ ១៩.០៣៧.៣២៣ ១៥.១៦៥.០៩០

្ំណតស់ម្គា ល់មដលភ្ា្រជូ់នណនះគឺជាមផនា្មលួយថនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ។ 
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របាយការណ៍លំហូរទរឹកមបាក់
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(កំណត់សមា្្ល់៦) (កំណត់សមា្្ល់៦)

លំហូរទរឹកមបាក់ពីសកម្មភាពមបតិបត្រិការ

ចំណណញសថុទ្ធសបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទ ៥.៣៣៩.៥២៩ ៣.៦២៧.១៩១ ២១.៧៦៩.២៦០ ១៤.៦៩៧.៣៧៩ 

និយត័ភាពណលើ៖

រលំស់ ១.៦៣៤.៤៣៦ ១.៤៣៦.៦០២ ៦.៦៦៣.៥៩៥ ៥.៨២១.១១១

ចំណាយពន្ធណលើបបា្ច់ំណណញ ១.៨៨៣.២១០ ១.២៥៨.៥១២ ៧.៦៧៧.៨៤៧ ៥.០៩៩.៤៩១

ការខាត្រងណ់លើឱនភាពថនតថម្ឧ្រ្រណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ    ៧៩២.៧២៧ (៩៦២.៨៤២) ៣.២៣១.៩៤៨ (៣.៩០១.៤៣៦)

ខាត្រងព់តីការល្ប់ទព្យនិង្ររកិា្ខ រ - ១៥.១៧៨ - ៦១.៥០១

សំវធិានធនណលើអតថាប្រណយាជននិ៍ណយាជិត (៩.០០១) - (៣៦.៦៩៧) -

ចំណណញណលើការវាយតថម្ណ�ើងវញិថនអតថាប្រណយាជន ៍
និណយាជិត

- (១៥.៧៥៥) - (៦៣.៨៣៩)

ចំណណញពតីការ្រ្ូរបបា្់្ ម្ចតីមនិទានទ់ទលួលស្គា ល់ ៧០.៣៩៨ (១០.៧២២) ២៨៧.០១៣ (៤៣.៤៤៦)

ចំណូលពតីការបបា្ស់ថុទ្ធ (១៣.៨៧១.៣៤៧) (៩.៣១៩.៩៦៦) (៥៦.៥៥៣.៤៨៣) (៣៧.៧៦៤.៥០៣)

(៤.១៦០.០៤៨) (៣.៩៧១.៨០២) (១៦.៩៦០.៥១៧) (១៦.០៩៣.៧៤២)

្រមបម្របមរួល ៖

ឥណទាន និង្រថុណរប្រទានផ្ល់ដល់      អតិ្ិជន (៨៥.៨៦៤.២០០) (៦៤.៩៤៩.៨៧១) (៣៥០.០៦៨.៣៤៣) (២៦៣.១៧៦.៨៧៧) 

បបា្ត់មកាល់តាមចបា្រ់ ២.២៤៦.៨៥០ (៦.៣៨២.៥៨០) ៩.១៦០.៤០៧ (២៥.៨៦២.២១៤)

បទព្យស្ម្មណផសេងៗ ១៩.៤៧៤ (៦៦.០៣២) ៧៩.៣៩៥ (២៦៧.៥៦២)

បបា្្់រណញ្ញ ើរ្រស់អតិ្ិជន (៨០១.៥៣៤)  ៦៣៦.៤៣៩  (៣.២៦៧.៨៥៤)  ២.៥៧៨.៨៥១ 

បបា្្់រណញ្ញ ើរ្រស់ធនាគារ និងស្ថា ្រន័ហិរញ្ញ វតថាថុនានា ៤.៨៤១.១៨៥ ២៤.៩៧២.៤១៨ ១៩.៧៣៧.៥១១ ១០១.១៨៨.២៣៨

្រំណថុ លណផសេងៗ (៤១.៨៩១) (៣៩.៦៩៥) (១៧០.៧៨៩) (១៦០.៨៤៤)

សាច់មបាក់ដមបើមបាស់ក្ថុងមបតិបត្រិការ (៨៣.៧៦០.១៦៤) (៤៩.៨០១.១២៣) (៣៤១.៤៩០.១៩០) (២០១.៧៩៤.១៥០)
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របាយការណ៍លំហូរទរឹកមបាក់ (ត)
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

ចំណូលការបបា្ប់ានទទលួល ១៧.៣១៧.៤២៣ ១១.៦១៥.៤៦៥ ៧០.៦០៣.១៣៤ ៤៧.០៦៥.៨៦៤ 

ចំណាយការបបា្ប់ាន្រង់ (៣.០៥៥.២៥៩) (១.៩៦៤.៨៤៦) (១២.៤៥៦.២៩០) (៧.៩៦១.៥៥៦)

ពន្ធណលើបបា្ច់ំណណញបាន្រង់ (១.៦១១.៣១៣) (៥៨១.៣០៧) (៦.៥៦៩.៣២៣) (២.៣៥៥.៤៥៦)

សាច់មបាក់សុទ្ធដមបើមបាស់ក្ថុងសកម្មភាពមបតិបត្រិការ (៧១.១០៩.៣១៣) (៤០.៧៣១.៨១១) (២៨៩.៩១២.៦៦៩) (១៦៥.០៤៥.២៩៨)

លំហូរទរឹ្បបា្ព់តីស្ម្មភាពវនិិណយាគ

បបា្្់រណញ្ញ ើណៅធនាគារជាតិ -  

កាល្ំណតណ់លើសពតី ៣ មខ
(៣៤០.៩៩៣) (១០.៥៧០.៦២៩) (១.៣៩០.២២៨) (៤២.៨៣២.១៨៩)

ការទិញបទព្យ និង្ររកិា្ខ រ (១.៤៣១.២០៣) (៤៣៤.៩៧៥) (៥.៨៣៥.០១៥) (១.៧៦២.៥១៩)

ការទិញបទព្យអរូ្រតី (១២៥.៦២៤) (២០០.៤១០) (៥១២.១៦៩) (៨១២.០៦១)

ស្ចប់បា្ទ់ទលួលបានពតីការល្ប់ទព្យ និង្ររកិា្ខ រ - ២.០០០ - ៨.១០៤

ស្ចប់បា្ស់ថុទ្ធណប្រើបបាស់្នាថុង

ស្ម្មភាពវនិិណយាគ (១.៨៩៧.៨២០) (១១.២០៤.០១៤) (៧.៧៣៧.៤១២) (៤៥.៣៩៨.៦៦៥)

លំហូរទរឹកមបាក់ពីសកម្មភាព ហិរញ្ញប្បទាន

ស្ចប់បា្ទ់ទលួលបានពតីបបា្់្ ម្ចតី ១៧៩.១៦៦.៨៧៣ ៦៨.៧៣៦.១៩៦ ៧៣០.៤៦៣.៣៤១ ២៧៨.៥១៩.០៦៦ 

ការទូទាតស់ងបបា្់្ ម្ចតី (១០០.៥៦២.៤២៣) (១០.០០០.០០០) (៤០៩.៩៩២.៩៩៩) (៤០.៥២០.០០០)

ការទូទាតភ់តិសនយា (៨៤៣.៨៧៤) (៦៧៩.៧៣២) (៣.៤៤០.៤៧៤) (២.៧៥៤.២៧៤)

សាច់មបាក់សុទ្ធទទួលបានពី

សកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន
៧៧.៧៦០.៥៧៦ ៥៨.០៥៦.៤៦៤ ៣១៧.០២៩.៨៦៨ ២៣៥.២៤៤.៧៩២

ការណ្ើនណ�ើងសថុទ្ធថន ស្ចប់បា្ ់

និងស្ចប់បា្ស់មមូល
៤.៧៥៣.៤៤៣ ៦.១២០.៦៣៩ ១៩.៣៧៩.៧៨៧ ២៤.៨០០.៨២៩

សាច់មបាក់ និងសាច់មបាក់សមមូល

នាដ�ើមការិយបរិដចឆេទ
២១.៥០៤.៥៨៩ ១៥.៣៨៣.៩៥០ ៨៧.៦៣១.២០១ ៦១.៨១២.៧១១

លណម្ៀងពតីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រណ័្ណ - - (៧៩៧.២៤៩) ១.០១៧.៦៦១

សាច់មបាក់ និងសាច់មបាក់សមមូលនាចុង

ការិយបរិដចឆេទ (កំណត់សមា្្ល់ ១៧)
២៦.២៥៨.០៣២ ២១.៥០៤.៥៨៩ ១០៦.២១៣.៧៣៩ ៨៧.៦៣១.២០១

្ំណតស់ម្គា ល់មដលភ្ា្រជូ់នណនះគឺជាមផនា្មលួយថនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ ។
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

្ំណតស់ម្គា ល់ទាងំណនះ គឺជាមផនា្មលួយថនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ ណហើយគលួរមតបតរូវបានអានជាមលួយគានា  នរឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ
មដលបានភ្ា្រម់្ជាមលួយ ។

១. អំពីធនាគារ

 ធនាគារ គូ្មតីន ្ម្ថុជា ភតីអិលសថុតី  ណៅកាតថ់ា (“ធនាគារ”)  បតរូវបាន្រណងកាើតណ�ើងណៅ្នាថុងបពះរាជាណាចប្្ម្ថុជា     
ណបកាមការចថុះ្រញ្តីពាណិជ្្ម្មណលខ ០០០២៦៨២៨ នាថ្ងៃទតី៨ មខមិ្ ថុនា ឆ្នា  ំ ២០០៨ ណចញណដាយប្សលួងពាណិជ្ 
្ម្ម ។ នាថ្ងៃទតី ២៧ មខ ណមស្ ឆ្នា  ំ ២០០៩ ធនាគារបានទទលួលអាជាញា ្រណ្ណ ្្មតីពតីធនាគារជាតិ ថន្ម្ថុជា ណដើម្តីណធវើ                    
ប្រតិ្រត្ិការអាជតីវ្ម្មជាធនាគារពាណិជ្ ។ ធនាគារ គឺជាធនាគារ្រថុបតសម្ន័្ធរ្រស់ ធនាគារ គូ្មតីន ខូ អិលធតីឌតី 
ណៅប្រណទស្ូណរ េ  ណហើយប្រុមហ៊ថុន KB Financial Group Inc. គឺជាប្រុមហ៊ថុមណមធំ្រង្ស់ ។ 
ស្ម្មភាពចម្ងរ្រស់ធនាគាររលួមម្នការផ្ល់នូវណសវា្ម្មមផនា្ធនាគារ និងណសវា្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុពា្ព់ន័្ធណផសេងៗ ។ 
ទតីស្នា ្ក់ារចថុះ្រញ្តីរ្រស់ធនាគារ ម្នទតីតាងំ្រច្ចថុ្រ្ននាសថាិតណៅអគារណលខ ៥៥ វ ិ្ តី ២១៤ សង្កា ត ់្ររឹងរាងំ ខណ្ឌ ដូនណពញ 
រាជធានតីភនាណំពញ បពះរាជាណាចប្្ម្ថុជា ។
ធនាគារម្ន្រថុគគាលិ្ចំនលួន ២៥៧ នា្ ់នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០ (២០១៩: ២២៤ នា្)់ ។

២. មូលដ្្នមនការដរៀបចំ

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ធនាគារ បតរូវបានណរៀ្រចំណ�ើងណដាយអនថុណោមណៅតាមស្ងដ់ារបាយការណ៍ទា្ទ់ងនរឹង 
ហិរញ្ញ វតថាថុអន្រជាតិថន្ម្ថុជា ណៅកាតថ់ា (“ស.រ.ទ.ហ.អ.្”) ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ធនាគារ បតរូវបានណរៀ្រចំ
ណ�ើងណៅតាមមូលដាឋា នតថម្ណដើមដំ្រូង ណលើ្មលងមតឧ្រ្រណ៍មូលធនមដលវាស់មវងតាមតថម្សមបស្រ ។ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុទាងំណនាះ បតរូវបានផ្ល់សិទ្ធិឲ្យណបាះផសាយណដាយប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលនាថ្ងៃទតី ៣១ មខ មតីនា                
ឆ្នា  ំ២០២១ ។ 
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣. រូបិយប័ណ្ណមុខងារ និងរូបិយប័ណ្ណសមមាប់កំណត់បងា្្ញ

 ធនាគារណធវើប្រតិ្រត្ិការ និង្តប់តារាល់្រញ្តីគណណនយ្យរ្រស់ខ្លួន មផ្្ណលើមូលដាឋា នបបា្ដ់ថុោ្រអាណមរ ិ្  ។ អនា្បគ្រ ់ 
បគង្ប៏ាន្ំណតប់បា្ដ់ថុោ្រអាណមរ ិ្ ជារូ្ិរយ្រណ័្ណ មថុខង្រ និងជារូ្ិរយ្រណ័្ណ សបម្្រណ់ធវើការ្រង្ហា ញ ណបពាះវាឆ្ថុះ 
្រញ្្ច ំងពតីស្រធាតថុណសដឋា្ិច្ចថនប្រភពបពរឹត្ិការណ៍ និងកាលៈណទសៈរ្រស់ធនាគារ ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុណនះបតរូវបាន្រង្ហា ញជាបបា្ដ់ថុោ្រអាណមរ ិ្ មដលជារូ្ិរយ្រណ័្ណ មថុខង្ររ្រស់ធនាគារ ។ តលួណលខ
ទាងំអស់បតរូវបាន្រងគាតច់ំនលួនមលួយដថុោ្រអាណមរ ិ្  ឬមលួយពានណ់រៀលមដលជិត្រំផថុតណ្រើមនិដូណចនាះណទ              លថុះបតាមតម្នការ 
្រង្ហា ញណផសេងពតីណនាះ ។

៤.        ការដមបើមបាស់បា៉្ន់សា្្ន និងការវិនិចឆេ័យ

ណៅ្នាថុងការណរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុណនះ អនា្បគ្រប់គងណធវើការវនិិចឆេយ័ បាេ នស់្្ម ន និងសន្មតមដលម្នផល្រេះពាល់
ដល់ការអនថុវត្នូវណគាលនណយាបាយគណណនយ្យ និងចំនលួនថនបទព្យស្ម្ម ្រំណថុ ល ចំណូល និង ចំណាយមដលបាន 
រាយការណ៍ ។ លទ្ធផលជា្ម់ស្ងអាចខថុសពតីការបាេ នស់្្ម នទាងំណនាះ ។ 

ការបាេ នស់្្ម ន និងការសន្មតមដលពា្ព់ន័្ធបតរូវបានបតរួតពិនិត្យជាប្រចា ំ។ ការម្មប្រណលើការបាេ នស់្្ម ន បតរូវបានទទលួល
ស្គា ល់តាមវធិិស្សស្ទសសេនៈវស័ិយ ។

ពត័ម៌្នអំពតីការវនិិចឆេយ័ មដលបានណធវើណ�ើង្នាថុងការអនថុវត្ណគាលនណយាបាយគណណនយ្យមដលម្នផល្រេះពាល់ជា ស្រវន្
ណលើចំនលួនទរឹ្បបា្ម់ដលបតរូវបានទទលួលស្គា ល់ណៅ្នាថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ បតរូវបាន្រង្ហា ញ្នាថុង្ំណតស់ម្គា ល់ដូច
ខាងណបកាម៖
• ្ំណតស់ម្គា ល់ ៥្(i): ការចាតថ់ានា ្ប់ទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុ៖ ការវាយតថម្គំរូអាជតីវ្ម្មមដលបទព្យទាងំណនាះ 

បតរូវបានកានក់ា្រ ់និងការវាយតថម្ថាណតើល្្ខខណ្ឌ ្ិច្ចសនយាថនបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុ គឺជាការទូទាតម់តបបា្ណ់ដើម 
និងការបបា្ ់(“SPPI”) ណលើចំនលួនបបា្ណ់ដើមមដលណៅសល់ ។

• ្ំណតស់ម្គា ល់ ៣១ខ(v): ការ្រណងកាើតល្្ខណៈវនិិចឆេយ័សបម្្រ់្ ំណតថ់ាណតើហានិភយ័ឥណទានបទព្យស្ម្ម 
ហិរញ្ញ វតថាថុបានណ ើ្នណ�ើងជាស្រវន្ ចា្រត់ាងំពតីការទទលួលស្គា ល់ដំ្រូង ណដាយ្ំណតវ់ធិតីស្សស្សបម្្រ្់រញ្ចូ លពត័៌
ម្នណៅ្នាថុងការវាស់មវងណលើការរពំរឹងទថុ្ណលើការខាត្រងឥ់ណទាន (“ECL”) និងការណបជើសណរ ើស និងការអនថុមត័
ណលើគំរូមដលណប្រើណដើម្តីវាស់មវងណលើការរពំរឹងទថុ្ណលើការខាត្រងឥ់ណទាន ។
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៤. ការដមបើមបាស់បា៉្ន់សា្្ន និងការវិនិចឆេ័យ (ត)

 ពត័ម៌្នអំពតីភាពមនិចបាស់ោស់ថនការសន្មត និងការបាេ នស់្្ម ន មដលម្នហានិភយ័ជាស្រវន្ មដលអាចណធវើឲ្យម្ន
និយត័ភាពជាស្រវន័្ណលើតថម្ណយាងថនបទព្យស្ម្ម និង្រំណថុ ល្នាថុងការយិ្ររណិចឆេទហិរញ្ញ វតថាថុនាណពល្រនាទា ្រ ់ បតរូវបាន 
្រញ្ចូ ល្នាថុង្ំណតស់ម្គា ល់ដូចខាងណបកាម៖
• ្ំណតស់ម្គា ល់ ៣២(ii)៖ ការ្ំណតណ់លើតថម្សមបស្រថនឧ្រ្រណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុមដលមនិម្នទិននានយ័មដលអាច 

អណងកាតបាន ។
• ្ំណតស់ម្គា ល់ ៣១ខ(v) ៖ ឱនភាពថនតថម្ឧ្រ្រណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ៖ ្ំណតក់ារ្រញ្ចូ លសម្សធាតថុណៅ្នាថុងគំរូថនការ

វាស់មវងណលើការរពំរឹងទថុ្ណលើការខាត្រងឥ់ណទាន រលួមទាងំការ្រញ្ចូ លពត័ម៌្នថនការប្រណមើលណមើលនាណពលអនាគត ។
• ្ំណតស់ម្គា ល់ ៣១ខ(v) ៖ ឱនភាពថនឧ្រ្រណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ៖ ការសន្មតសំខាន់ៗ  មដលណប្រើ្នាថុងការបាេ នស់្្ម ន     

លំហូរទរឹ្បបា្ម់ដលអាចប្រមូលម្វញិបាន ។

៥. ដគាលនដោបាយគណដនយ្យសំខាន់ៗ

 ណគាលនណយាបាយគណណនយ្យសំខាន់ៗ  មដលបានអនថុមត័្នាថុងការណរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុបតរូវបាន្ំណតដូ់ច 
ខាងណបកាម។ ណគាលនណយាបាយទាងំណនះបតរូវបានអនថុវត្ណដាយសងគាតិភាពណៅបគ្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រង្ហា ញណៅ
្នាថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុណនះ ណលើ្មលងមតម្នការ្រង្ហា ញណបរៅពតីណនះ ។

ក. មទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

 បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុ
(i). ចំណាតថ់ានា ្់
  ធនាគារបានចាតថ់ានា ្ប់ទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ខ្លួនណៅ្នាថុងប្រណភទ ដូចខាងណបកាម៖

• បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុមដលវាស់មវងតាមរលំស់ថ្្ណដើម ម្នដូចជា ស្ចប់បា្ណ់ៅ្នាថុងថដ បបា្្់រណញ្ញ ើ និងតមកាល់ណៅ 
ធនាគារជាតិថន្ម្ថុជា និងធនាគារណផសេងណទៀត ឥណទាន និង្រថុណរប្រទានមដលវាស់មវងតាមរលំស់ថ្្ណដើម 
បទព្យស្ម្មណផសេងៗ និង

• បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុទាងំឡាយមដលបតរូវវាស់មវងណៅណពល្រនាទា ្រ ់ តាមតថម្សមបស្រតាមរយៈលទ្ធផលលម្តិ 
ណផសេងៗ (“FVOCI”) ។

 ការណធវើចំណាតថ់ានា ្ណ់នះគឺអាបស័យណៅតាមគំរូអាជតីវ្ម្មរ្រស់ធនាគារ ្នាថុងការបគ្រប់គងបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុ និង 
ល្្ខខណ្ឌ ្នាថុង្ិច្ចសនយាថនលំហូរស្ចប់បា្រ់្រស់បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុ ។
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៥. ដគាលនដោបាយគណដនយ្យសំខាន់ៗ (ត)

ក. មទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

 មទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

(i). ចំណាត់ថា្្ក់ (ត)

 ចំណពាះបទព្យស្ម្មមដលបតរូវបានវាស់មវងតាមតថម្សមបស្រ ចំណណញ ឬខាត បតរូវបាន្តប់តាណៅ្នាថុងចំណណញខាត 
ឬ្នាថុងលទ្ធផលលម្តិណផសេងៗ ។ ចំណពាះការវណិយាគ្នាថុងឧ្រ្រណ៍មូលធនមដលបតរូវបានកានក់ា្រស់បម្្រក់ារជលួញដូរ 
ការ្តប់តាគឺអាបស័យណៅណលើជណបមើសរ្រស់ធនាគារនាណពល្តប់តាណលើ្ដំ្រូង 
ថាណតើធនាគារបាន្តប់តាការវនិិណយាគមូលធនតាម FVOCI ឬណទ។
(i) FVOCI រលួមម្ន៖

- មូល្របត្ម្មសិទ្ធិមដលមនិបតរូវបានកានក់ា្រស់បម្្រក់ារជលួញដូរ ណហើយមដលធនាគារបានណបជើសណរ ើសនា 
ណពល្តប់តាណលើ្ដំ្រូង តាមតថម្សមបស្រ្នាថុងលទ្ធផលលម្តិណផសេងៗ ជាជាង្នាថុងចំណណញ ឬខាត។

(ii) ធនាគារណធវើចំណាតថ់ានា ្ប់ទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ខ្លួនតាមរលំស់ថ្្ណដើម បានមត្នាថុង្រណតី មដលបស្រតាម ល្្ខណៈ 
វនិិចឆេយ័ដូចខាងណបកាម្រេថុណណា្ណ ះ ៖
- បទព្យស្ម្មមដលបតរូវបានកានក់ា្រ់្ នាថុងគំរូអាជតីវ្ម្ម មដលម្នណគាល្រំណងណដើម្តីប្រមូលលំហូរស្ចប់បា្់

តាម្ិច្ចសនយា និង
- ល្្ខខណ្ឌ ្នាថុង្ិច្ចសនយាផ្ល់នូវ្ំណណើ ន្នាថុងកាល្ររណិចឆេទជា្ោ់្ន់ានា ចំណពាះលំហូរស្ចប់បា្ម់ដលជា

ការទូទាតប់បា្ណ់ដើម និងការបបា្ទ់ាងំបសរុង ណៅណលើចំនលួនបបា្ណ់ដើមមដលណៅមនិទានទូ់ទាត ់។

(ii). ការទទួលសា្្ល់ និងការឈប់ទទួលសា្្ល់

 បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុបតរូវបាន្តប់តា ណៅណពលមដលធនាគារក្ាយជាភាគតីមលួយ្នាថុង្ិច្ចសនយាថនឧ្រ្រណ៍ណាមលួយ ។ 
ការទិញ និងការល្ប់ទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុតាមមណធយាបាយធម្មតា បតរូវបាន្តប់តានាកាល្ររណិចឆេទជលួញដូរ ជាកាល 
្ររណិចឆេទមដលធនាគារណធវើការទិញ ឬល្ប់ទព្យស្ម្ម ។ 

 បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុបតរូវបានណគឈ្រទ់ទលួលស្គា ល់ ណៅណពលមដលសិទ្ធិ្នាថុងការទទលួលលំហូរស្ចប់បា្ព់តីបទព្យស្ម្ម
ណនាះបានហលួសកាល្ំណត ់ឬបតរូវបានណផទារ ណហើយធនាគារបានណផទារនូវរាល់ហានិភយ័ជាស្រវន្ និងផល្ម្មសិទ្ធិទាងំ 
អស់ ។ ចំណណញ ឬខាតពតីការឈ្រទ់ទលួលស្គា ល់បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុមដលបតរូវបានវាស់មវងតាមរលំស់ថ្្ណដើម  បតរូវ
បាន្តប់តាណៅ្នាថុងរបាយការណ៍ចំណណញ ឬខាត ណៅណពលមដលបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុបតរូវបានណគឈ្រទ់ទលួលស្គា ល់  ។
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៥. ដគាលនដោបាយគណដនយ្យសំខាន់ៗ (ត)

ក. មទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

 មទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

(iii). ការវាស់ខវង

 ណៅ្នាថុងការទទលួលស្គា ល់ដំ្រូង ធនាគារវាស់មវងបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុតាមតថម្សមបស្រ ្រូ្នរឹងថ្្ណដើមប្រតិ្រត្ិការ
ថនបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុមដលណ ើ្តណ�ើងផ្ទា ល់ពតីការទិញបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុ ចំណពាះបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុមដលមនិ
មមនវាស់មវងតាមតថម្សមបស្រតាមរយៈបបា្ច់ំណណញ ឬខាត (“FVPL”) ។ ថ្្ណដើមប្រត្ិ្រត្ិការថនបទព្យស្ម្ម 
ហិរញ្ញ វតថាថុតាម FVPL បតរូវទទលួលស្គា ល់ជាចំណាយណៅ្នាថុងរបាយការណ៍ចំណណញ ឬខាត ។ ្រនាទា ្រព់តីការទទលួលស្គា ល់ 
ណលើ្ដំ្រូង សំវធិានធនថនការរពំរឹងទថុ្ណលើការខាត្រងឥ់ណទាន(“ECL”) បតរូវបានទទលួលស្គា ល់ចំណពាះបទព្យស្ម្ម 
ហិរញ្ញ វតថាថុវាស់មវងតាមរលំស់ថ្្ណដើម មដលជាចំណាយណៅ្នាថុងរបាយការណ៍ចំណណញ ឬខាត ណៅណពលបទព្យស្ម្ម 
ម្នប្រតិ្រត្ិការ្្មតី ។

 បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុមដលភ្ា្រជ់ាមលួយនិសសេនទាបតរូវបាន្ំណតណ់ៅណពលមដលលំហូរស្ចប់បា្ប់តរូវបានទូទាតទ់ាងំ 
បបា្ណ់ដើម និងការបបា្ ់។

 ឧ្រ្រណ៍្រំណថុ ល
 ការវាស់មវងឧ្រ្រណ៍្រំណថុ លនាណពល្រនាទា ្រ ់ គឺមផ្្ណៅណលើគំរូអាជតីវ្ម្មរ្រស់ធនាគារ្នាថុងការបគ្រប់គងបទព្យស្ម្ម  

និងល្្ខណៈលំហូរស្ចប់បា្ថ់នបទព្យស្ម្ម ។ ធនាគារ ចាតថ់ានា ្ឧ់្រ្រណ៍្រំណថុ លជាបទព្យស្ម្ម ហិរញ្ញ វតថាថុវាស់ 
មវងតាមរលំស់ថ្្ណដើម ។

 រលំស់ថ្្ណដើម៖ បទព្យស្ម្មមដលកានក់ា្រស់បម្្រប់្រមូលស្ចប់បា្ ់ មដលលំហូរស្ចប់បា្ទ់ាងំបបា្ណ់ដើម 
និងការបបា្ ់ (“SPPI”) បតរូវបានវាស់មវងតាមរលំស់ថ្្ណដើម ។ តថម្ណយាងថនបទព្យស្ម្មទាងំណនាះបតរូវបានម្តបមរូវ
តាម រយៈការទទលួលស្គា ល់ការរពំរឹងទថុ្ណលើការខាត្រង ់។ ចំណូលការបបា្ម់ដលបានម្ពតីបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុទាងំ
ណនះបតរូវបានរលួម្រញ្ចូ លណៅ្នាថុងបបា្ច់ំណូលហិរញ្ញ្រ្ទានណដាយណប្រើវធិតីស្សស្អបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធភាព ។
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៥. ដគាលនដោបាយគណដនយ្យសំខាន់ៗ (ត)

ក. មទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

 មទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
(iii). ការវាស់ខវង (ត)
 ឧ្រ្រណ៍មូលធន
 ធនាគារបានណធវើវការវាស់មវងឧ្រ្រណ៍មូលធនទាងំអស់ណៅណពល្រនាទា ្រត់ាមតថម្សមបស្រ ។ ណៅណពលមដលអនា្បគ្រ់

បគងរ្រស់ធនាគារបានណបជើសណរ ើស្រង្ហា ញការចំណណញ ឬការខាត្រងណ់លើការវនិិណយាគមូលធនណៅតាមតថម្សមបស្រ
ណៅ្នាថុងលទ្ធផលលម្តិណផសេៗ (“OCI”) មនិម្នការណធវើចំណាតថ់ានា ្ណ់�ើងវញិចំណពាះការចំណណញ និងការខាត្រងថ់ន 
តថម្សមបស្រណៅ្នាថុងរបាយការណ៍ចំណណញ ឬខាតណទ ណៅណពលឈ្រទ់ទលួលស្គា ល់ការវនិិណយាគ ។ ភាគោភ         
មដលបានម្ពតីការវនិិណយាគម្រ្រណនះនរឹង្រន្ទទលួលស្គា ល់ជាចំណូលណផសេងៗ ណៅ្នាថុងរបាយការណ៍ចំណណញ ឬខាត 
ណៅណពលមដលធនាគារម្នសិទ្ធ្នាថុងការទទលួលបានការទូទាតណ់នាះ ។ ការខាត្រងម់ដល្រណ្ាលម្ពតីឱនភាពថនតថម្ 
(និងការ្រមងវរម្វញិថនការខាត្រង)់ ចំណពាះការវនិិណយាគមូលធនមដលវាស់មវងតាម FVOCI មនិបតរូវបានរាយការណ៍
ដាចណ់ដាយម�្ពតីការផ្្ស់្រ្ូរតថម្សមបស្រណនាះណ�ើយ ។

(iv). ការចាត់ថា្្ក់ដ�ើងវិញនូវមទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
 ធនាគារចាតថ់ានា ្ជ់ា្្មតីថនបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុណៅណពលមដលគំរូពាណិជ្្ម្មរ្រស់ធនាគារសបម្្រប់គ្រប់គងបទព្យស្ម្ម 

ទាងំណនាះបតរូវបានផ្្ស់្រ្ូរមត្រេថុណណា្ណ ះ ។

(v). ឱនភាពមនតមមលៃ
 ធនាគារវាយតថម្ការរពំរឹងទថុ្ណលើការខាត្រងឥ់ណទាន (“ECL”) មដលទា្ទ់ងនរឹងឧ្រ្រណ៍្រំណថុ លវាស់មវងតាម 

រលំស់ថ្្ណដើម និងFVOCI រលួមទាងំការប្រឈមមដលណ ើ្តណចញពតីការសនយាឥណទាន (រលួមទាងំឥណទាន វបិារូ្រន ៍និង
ហាវ សថុតីលតីធតីអាចណប្រើបបាស់ណ�ើងវញិ) និង្ិច្ចសនយាហិរញ្ញ វតថាថុមដលម្នការធានា ។ ធនាគារទទលួលស្គា ល់សំវធិានថន
ការខាត្រងម់្រ្រណនះណៅ្នាថុងកាល្ររណិចឆេទរាយការណ៍នតីមលួយៗ ។ ការវាស់មវងថនការរពំរឹងទថុ្ណលើការខាត្រងឆ់្ថុះ 
្រញ្្ច ំងអំពតី៖

- ចំនលួនមនិលណម្ៀង និងចំនលួនមដលបាន្្រឹងប្ររូបា្រ្រ៊តីលតីណត មដលបតរូវបាន្ំណតណ់ដាយណធវើការវាយតថម្ណលើលទ្ធភាព

មដលអាចណ ើ្តណ�ើងមលួយចំនលួន

- តថម្ណពលណវោ និង

- ពត័ម៌្នអំពតីបពរឹត្ិការណ៍នាណពល្រច្ចថុ្រ្ននា និងការពយា្រអំពតីល្្ខខណ្ឌ នាណពលអនាគត មដលម្នភាពសម 

ណហតថុផល និងម្នការគាបំទ មដលអាចរ្បានណដាយពថុំចាបំាចម់្នការចំណាយ និងការខំប្ររឹងមប្រងណលើសល្រ ់

នាកាល្ររណិចឆេទរាយការណ៍ ។
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៥. ដគាលនដោបាយគណដនយ្យសំខាន់ៗ (ត)
ក. មទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

 បទព្យស្ម្មហរិញ្ញ វតថាថុ (ត)

(v). ឱនភាពថនតថម្ (ត)
 ធនាគារអនថុវត្វធិតីស្សស្្រតីដំណា្ក់ាលណដើម្តីវាស់សទាងក់ាររពំរឹងទថុ្ថនការខាត្រងឥ់ណទាន (ECLs សបម្្រប់្រណភទ 

ដូចខាងណបកាម៖
- ឧ្រ្រណ៍្រំណថុ លវាស់មវងតាមរលំស់ថ្្ណដើម
- ្ិច្ចសនយាឥណទាន (រា្រ្់រញ្ចូ លទាងំឥណទានវបិារូ្រន ៍ និងហាវ សថុតីលតីធតីមដលអាចណប្រើបបាស់ណ�ើងវញិ) និង                  

្ិច្ចសនយាហិរញ្ញ វតថាថុមដលម្នការធានា 
វធិតីស្សស្ ៣ ដំណា្ក់ាល បតរូវបានណផ្្តណលើការផ្្ស់្រ្ូរគថុណភាពឥណទានហានិភយ័ចា្រត់ាងំពតីម្នការ  
ទទលួលស្គា ល់ដំ្រូង៖

ដំណា្ក់ាលទតី១៖ ECL ១២ មខ 
 ដំណា្ក់ាលទតី១៖ រលួម្រញ្ចូ លបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុមដលមនិម្នការណ ើ្នណ�ើងជាស្រវន្នូវហានិភយ័ឥណទាន ចា្រ់

តាងំពតីម្នការទទលួលស្គា ល់ជាណលើ្ដំ្រូង ឬហានិភយ័ឥណទានណៅម្ន្បមតិទា្រនាការយិ្ររណិចឆេទ រាយការណ៍ ។ 
ការរពំរឹងទថុ្ថនការខាត្រងឥ់ណទាន(ECL)១២ មខបតរូវបានទទលួលស្គា ល់ណហើយចំណូលថនការបបា្ប់តរូវបានគណនា
តាមតថម្ណយាងដថុលថនបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុ ។

 ដំណា្ក់ាលទតី២៖  ការរពំរឹងទថុ្ណលើការខាត្រងឥ់ណទានណពញមលួយអាយថុកាល - ឥណទានមដលមនិទានម់្ន 
ឱនភាពថនតថម្ ៖

 ដំណា្ក់ាលទតី២៖ រលួម្រញ្ចូ លជាមលួយបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុ មដលម្នការណ ើ្នណ�ើងជាស្រវន្នូវហានិភយ័ឥណទាន 
តាងំពតីម្នការទទលួលស្គា ល់ដំ្រូង (ណលើ្មលងមតហានិភយ័ឥណទានម្ន្បមតិទា្រណៅការយិ្ររណិចឆេទរាយការណ៍) 
្រេថុមន្មនិម្នជាភស្ថុតាងជា្ោ់្ណ់ាមលួយថនឱនភាពថនតថម្ណនាះណ�ើយ ។ ការរពំរឹងទថុ្ណលើការខាត្រង ់ឥណទាន 
ណពញមលួយអាយថុកាល គឺបតរូវបានទទលួលស្គា ល់ ណហើយចំណូលការបបា្ប់តរូវបានគណនាតាមតថម្ណយាងដថុលថន 
បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុ ។

 ដំណា្ក់ាលទតី៣៖ ការរពំរឹងទថុ្ណលើការខាត្រងឥ់ណទានណពញមលួយអាយថុកាល (lifetime ECL) - ឥណទានមដលម្ន 
ឱនភាពថនតថម្

 ដំណា្ក់ាលទតី៣៖ រលួម្រញ្ចូ លបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុមដលម្នភស្ថុតាងជា្ម់ស្ង្រង្ហា ញពតីឱនភាពតថម្នាកាល 
្ររណិចឆេទរាយការណ៍ ។ ការរពំរឹងទថុ្ណលើការខាត្រងឥ់ណទានណពញមលួយអាយថុកាល បតរូវបានទលួលស្គា ល់ណហើយចំណូល
ការបបា្ ់គឺបតរូវបានគណនាតាមតថម្ណយាងសថុទ្ធថនបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុ ។
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៥. ដគាលនដោបាយគណដនយ្យសំខាន់ៗ (ត)
ក. មទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

 ្រំណថុ លហរិញ្ញ វតថាថុ

 ្រំណថុ លហិរញ្ញ វតថាថុបតរូវបានទទលួលស្គា ល់ ណៅណពលធនាគារក្ាយជាភាគតីមលួយណៅ្នាថុងសនយាថនឧ្រ្រណ៍ណាមលួយ ។      
្រំណថុ លហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ធនាគាររលួមម្នបបា្្់រណញ្ញ ើរ្រស់ធនាគារ បបា្្់រណញ្ញ ើរ្រស់អតិ្ិជន បបា្់្ ម្ចតី និង្រំណថុ ល 
ហិរញ្ញ វតថាថុណផសេងៗ ។

 ្រំណថុ លហិរញ្ញ វតថាថុបតរូវបានទទលួលស្គា ល់ជាណលើ្ដំ្រូងណៅ្នាថុងតថម្សមបស្រដ្ចំណាយប្រតិ្រត្ិការ ចំណពាះ្រំណថុ ល
ហិរញ្ញ វតថាថុទាងំអស់មដលមនិបតរូវបានវាស់មវងតាមរយៈតថម្សមបស្រ្នាថុងចំណណញ ឬខាត ។ 

 ្រំណថុ លហិរញ្ញ វតថាថុមដលមនិបានចាតថ់ានា ្ជ់ាតថម្សមបស្រ្នាថុងចំណណញ ឬខាត គឺបតរូវបានវាស់មវងតាមរលំស់ថ្្ណដើម ។ 
្រំណថុ លហិរញ្ញ វតថាថុវាស់មវងតាមរលំស់ថ្្ណដើមម្នដូចជា បបា្្់រណញ្ញ ើររ្រស់ធនាគារ បបា្្់រណញ្ញ ើរ្រស់អតិ្ិជនបបា្ ់
្ម្ចតី និង្រំណថុ លណផសេងៗ ។ 

 ្រំណថុ លហិរញ្ញ វតថាថុបតរូវបានឈ្រទ់ទលួលស្គា ល់ណៅណពលកាតពវ្ិច្ចណបកាម្ិច្ចសនយាបតរូវបានរោំយ ឬលថុ្រណចាល ។

(vi). ការកាត់កងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

 បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុ និង្រំណថុ លហិរញ្ញ វតថាថុបតរូវបានកាត់្ ងគានា  និងបតរូវ្រង្ហា ញជាចំនលួនសថុទ្ធណៅ្នាថុងរបាយការណ៍ 
ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតថាថុ លថុះបតាមតធនាគារម្នសិទ្ធិតាមចបា្រណ់ដើម្តីណធវើការកាត់្ ងគានា បាន និងម្ន្រំណងណធវើការទូទាត់
ណដាយមផ្្ណលើមូលដាឋា នចំនលួនណៅសល់សថុទ្ធ ឬ្ទ៏ទលួលស្គា ល់បទព្យស្ម្ម និងទូទាត្់រំណថុ ល្នាថុងណពលដំណាលគានា  ។

ខ. កិច្ចសន្យាផ្រល់ឥណទាន និងកិច្ចសន្យាធានាខផ្កហិរញ្ញវត្ថុ

 ្ិច្ចសនយាផ្ល់ឥណទាន (រលួមម្ន ឥណទានវបិារូ្រនម៍ដលមនិទានដ់្ និងហាវ សថុតីលតីធតីមដលអាចណប្រើបបាស់ណ�ើងវញិ) 
មដលធនាគារបានផ្ល់ បតរូវបានវាស់មវងជាចំនលួនថនសំវធិានធនណលើការខាត្រង ់ ។ ធនាគារមនិទានប់ានផ្ល់ជា្ិច្ច
សនយាណៅណលើឥណទានណាមដលម្នអបតាការបបា្ណ់បកាមទតីផសារ ឬ្អ៏ាចទូទាតជ់ាស្ចប់បា្ប់ាន ឬផ្ល់ឲ្យ ឬ្៏
ណបាះផសាយឧ្រ្រណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុណផសេងៗ ។ 
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៥. ដគាលនដោបាយគណដនយ្យសំខាន់ៗ (ត)

ខ. កិច្ចសន្យាផ្រល់ឥណទាន និងកិច្ចសន្យាធានាខផ្កហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

 ្ិច្ចសនយាឥណទាន (រា្រ្់រញ្ចូ លទាងំ ឥណទានវបិារូ្រនម៍និទានដ់្ណចញ និង្រំណថុ លហិរញ្ញ វតថាថុ) ឥណទានមដលរពំរឹង
ទថុ្នរឹងបាត្់រងប់តរូវបានទទលួលស្គា ល់ជាសំវធិានធន (្រង្ហា ញណៅ្នាថុង ្រំណថុ លណផសេងៗ) ។ ្រេថុមន្ចំណពាះ្ិច្ចសនយាមដល
បានរា្រ្់រញ្ចូ លទាងំឥណទាន និង្ិច្ចសនយាមដលមនិទានដ់្បបា្ ់ធនាគារមនិអាច្ំណតក់ាររពំរឹងទថុ្ណលើការខាត
្រងឥ់ណទាន ដាចណ់ដាយម�្ពតីសម្សភាគថន្ិច្ចសនយាមដលមនិទានដ់្បបា្ ់ និងសម្សភាគថនឥណទាន 
ណហតថុដូចណនះ ការរពំរឹងទថុ្ណលើការខាត្រងឥ់ណទានណៅណលើ្ិច្ចសនយាមនិទានប់ានដ្ណចញ បតរូវបានទទលួលស្គា ល់ជា
មលួយនរឹងសំវធិានថនការខាត្រងឥ់ណទាន ។ ណៅ្បមតិមលួយមដលការរពំរឹងទថុ្ណលើការខាត្រងឥ់ណទានសរថុ្រណលើសពតី
ចំនលួនសរថុ្រមដលតថម្ណយាងថនឥណទាន ការរពំរឹងទថុ្ណលើការខាត្រងឥ់ណទាន បតរូវបានទទលួលស្គា ល់ជាសំវធិានធន ។ 

 ្ិច្ចសនយាធានាហិរញ្ញ វតថាថុ គឺជា្ិច្ចសនយាមដលតបមរូវឲ្យអនា្ណបាះផសាយណធវើការ្រងប់បា្ស់ងនូវចំនលួនជា្ច់បាស់ណា
មលួយ ណៅអនា្កានក់ា្រ់្ ិច្ចសនយា ប្រសិនណ្រើការខាត្រងប់ានណ ើ្តណ�ើង ណដាយស្រមតអនា្ជំពា្្់រំណថុ លមនិបាន្រង ់
បបា្ណ់ៅតាមណពល្ំណត ់បស្រតាមល្្ខខណ្ឌ ថនឧ្រ្រណ៍្រំណថុ ល ។ ការធានាហិរញ្ញ វតថាថុម្រ្រណនះ បតរូវបានផ្ល់ណៅ 
ធនាគារ ស្ថា ្រន័ហិរញ្ញ វតថាថុ និងស្ថា ្រន័ណផសេងណទៀតជំនលួសឲ្យអតិ្ិជនណដើម្តីធានានូវ       ឥណទាន ឥណទានវបិារូ្រន ៍
និងហាវ សថុតីលតីធតីដថ៏ទណទៀតរ្រស់ធនាគារ ។

 ការធានាហិរញ្ញ វតថាថុ បតរូវបានទទលួលស្គា ល់ដំ្រូងណៅ្នាថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុណដាយមផ្្ណលើតថម្សមបស្រណៅថ្ងៃមដល
ការធានាបតរូវបានផ្ល់ឲ្យ ។ ការធានាណនះបតរូវបានយល់បពមតាមវធិានជំណហាងថដ និងតថម្្រថុពវោភមដលម្នការយ
ល់បពម ណឆ្ើយត្រណៅនរឹងតថម្ថនកាតពវ្ិច្ចធានា ។ គា្ម នការទទលួលស្គា ល់ណៅណលើ្រថុពវោភបតរូវទទលួល សបម្្រថ់្ងៃ 
អនាគតណ�ើយ ។ ្ិច្ចសនយាធានារាេ ្ររ់ងហិរញ្ញ វតថាថុណៅណពល្រនាទា ្រប់តរូវបានវាស់មវងណៅ្បមតិមលួយណាមដលខ្ស់ជាង 
រវាង ចំនលួនមដលបស្រតាមគំរូថនការរពំរឹងទថុ្ណលើការខាត្រងឥ់ណទាន ណៅ្នាថុង CIFRS ៩ “ឧ្រ្រណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ” និង
ចំនលួនមដលបានទទលួលស្គា ល់ពតីដំ្រូងដ្ចំណូល្រងគារសរថុ្រមដលទទលួលស្គា ល់បស្រតាម CIFRS ១៥ “បបា្ច់ំណូល
ពតី្ិច្ចសនយាជាមលួយអតិ្ិជន” ។ 

 ការបាេ នស់្្ម នទាងំណនះបតរូវបាន្ំណតណ់ដាយមផ្្ណលើ្រទពិណស្ធនថ៍នប្រតិ្រត្ិការបសណដៀងគានា  និងប្រវត្ិថនការខាត 
្រងព់តីមថុន ្រមនថាមណដាយការវនិិចឆេយ័ពតីអនា្បគ្រប់គង ។ ចំណូលថន្ថបមមដលរ្បានបតរូវទទលួលស្គា ល់ណដាយមផ្្ណលើមូល
ដាឋា នរលំស់ណ្រណៅតាមអាយថុកាលថនការធានា ។

 រាល់ការណ្ើនណ�ើងណាមលួយថន្រំណថុ លមដលទា្ទ់ងនរឹងការធានាបតរូវបានរាយការណ៍្នាថុងចំណណញ ឬខាតណៅ្នាថុងចំ 
ណាយប្រតិ្រត្ិការ ។ 
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៥. ដគាលនដោបាយគណដនយ្យសំខាន់ៗ (ត

គ. សាច់មបាក់ និងសាច់មបាក់សមមូល

 សបម្្រណ់គាល្រំណងថនការ្រង្ហា ញណៅ្នាថុងរបាយការណ៍លំហូរទរឹ្បបា្ ់ស្ចប់បា្ ់និងស្ចប់បា្ស់មមូលរលួមម្ន
ស្ចប់បា្់្ នាថុងថដ ្រណញ្ញ ើជាមលួយនរឹងធនាគារជាតិ ្រណញ្ញ ើជាមលួយធនាគារនានា និងការវនិិណយាគរយៈណពលខ្តី មដលម្ន
កាលវស្ន្ណៅណពលតមកាល់ដំ្រូងម្នរយៈណពល ៣ មខ ឬតិចជាង មដលធនាគារម្នសមតថាភាពណពញណលញ្នាថុងការ 
ដ្ណប្រើបបាស់សបម្្រណ់គាល្រំណងទូណៅ្នាថុងណពលមដរចាបំាច ់ណហើយម្នហានិភយ័តិចតលួចចំណពាះការផ្្ស់្រ្ូរតថម្ ។

ឃ. មបាក់បដញ្ញើជាមួយធនាគារនានា

 បបា្្់រណញ្ញ ើណៅធនាគារនានា បតរូវបាន្តប់តាតាមរលំស់ថ្្ណដើម ដ្ឱនភាពថនតថម្មដលមនិអាចប្រមូលម្វញិបាន ។  

ង. ឥណទាន និងបុដរមបទាន

 “ឥណទាន និង្រថុណរប្រទាន” មដល្រង្ហា ញណៅ្នាថុងរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតថាថុ រលួម្រញ្ចូ លឥណទាន និង               
្រថុណរប្រទាន មដលបតរូវបានវាស់មវងតាមរលំស់ថ្្ណដើម ។ ឥណទាន និង្រថុណរប្រទានបតរូវបានវាស់មវងណលើ្ដំ្រូងតាម 
តថម្សមបស្រ ្រូ្ចំណាយប្រតិ្រត្ិការមដលណ ើ្តណ�ើងណដាយផ្ទា ល់ ណហើយនាណពល្រនាទា ្រប់តរូវ្តប់តាតាមរលំស់ថ្្
ណដើម ណដាយណប្រើវធិតីស្សស្អបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធភាព ។

ច. មបាក់តម្កល់តាមច្បាប់

 បបា្ត់មកាល់តាមចបា្រ ់ រលួមម្នសមតថុល្យណៅធនាគារជាតិថន្ម្ថុជា មដលបតរូវបានរ្សាទថុ្ណៅធនាគារជាតិថន្ម្ថុជា   
បស្រតាមចបា្រស់្តីពតីបគរឹះស្ថា នធនាគារ និងហិរញ្ញ វតថាថុថនបពះរាជាណាចប្្ម្ថុជា និងបតរូវបាន្ំណតជ់ា ភាគរយថន 
ណដើមទថុនអ្រ្្ររម្ និងបបា្្់រណញ្ញ ើរ្រស់អតិ្ិជនមដលតបមរូវណដាយធនាគារជាតិថន្ម្ថុជា ។ 

ឆ. មទព្យ និងបរិកា្្រ

(i)  ការទទួលសា្្ល់ និងការវាស់ខវង

 មផនា្ថនបទព្យ និង្ររកិា្ខ របតរូវបានវាស់មវងតាមតថម្ណដើម ដ្រលំស់្រងគារ និងការខាត្រងណ់លើឱនភាពថនតថម្្រងគារ ។
 ការទិញសូហវមវរមដលម្នស្រៈសំខានច់ំណពាះមថុខង្រមដលទា្ទ់ងនរឹង្ររកិា្ខ រ បតរូវបានណធវើមូលធន្ម្មជាមផនា្មលួយថន

្ររកិា្ខ រណនាះ ។
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៥. ដគាលនដោបាយគណដនយ្យសំខាន់ៗ (ត)
ជ. មទព្យ និងបរិកា្្រ (ត)

(i)  ការទទួលសា្្ល់ និងការវាស់ខវង (ត)
  ណៅណពលមដលធាតថុរ្រស់បទព្យ និង្ររកិា្ខ រម្នអាយថុកាលណប្រើបបាស់ខថុសៗគានា  ធាតថុទាងំណនាះបតរូវបាន ចាតទ់ថុ្ជាមផនា្ 
  ណផសេងគានា រ្រស់បទព្យ និង្ររកិា្ខ រ ។
 ចំណណញ ឬខាតពតីការល្ថ់នបទព្យ និង្ររកិា្ខ រណាមលួយបតរូវបានទទលួលស្គា ល់ជាចំណូលណផសេងៗណៅ្នាថុងចំណណញ 

ឬខាត ។
(ii). ចំណាយបនា្្ប់
 ចំណាយជា្រន្្រនាទា ្រ ់ បតរូវបាន្រូ្្រញ្ចូ លណៅ្នាថុងតថម្ណយាង ប្រសិនណ្រើម្នភាពបបា្ដថាវាផ្ល់នូវអតថាប្រណយាជន៍

ណសដឋា្ិច្ចនាណពលអនាគតដល់ធនាគារ ។ ការជលួសជថុល និងម្ទាជំាប្រចា ំ បតរូវបានទទលួលស្គា ល់ជាចំណាយណៅ្នាថុង 
បគាមដលបានណ ើ្តណ�ើង ។

(iii). រំលស់
 រលំស់ណៅណលើបទព្យ និង្ររកិា្ខ របតរូវបានណធវើតាមមូលដាឋា នរលំស់ណ្រណដើម្តីម្រងមចងថ្្ណដើមរ្រស់បទព្យណនាះណៅជាតថម្មដល 

ណៅសល់ណៅតាមអាយថុកាលណប្រើបបាស់រ្រស់បទព្យណនាះ ដូចខាងណបកាម៖
 

ឆ្នា ំ

ការម្លម្ និងបទព្យជលួល រយៈណពលខ្តីជាងរវាងរយៈណពលថនភតិសនយា និងអាយថុកាលណសដឋា្ិច្ច 

ម្េ សថុតីន ៤

ណបគឿងសង្ហា រ រឹម និង្ររកិា្ខ រ ៣ - ៥

យានយន្ ៥

 ការរលំស់ថនការស្ងសង់្ ំពថុងដំណណើ រការ ចា្រណ់ផ្ើមណៅណពលបទព្យស្ម្មណនាះស្ងសងរ់លួចជាណបសចសបម្្រក់ារណប្រើ 
បបាស់ណៅតាមណគាល្រំណង ។ វធិតីស្សស្រលំស់អាយថុកាលណប្រើបបាស់ និងតថម្កា្សំណល់បតរូវបានពិនិត្យណ�ើង 
វញិ និងម្សបមរួលប្រសិនណ្រើសមបស្រណៅការយិ្ររណិចឆេទរាយការណ៍នតីមលួយៗ ។

 តថម្ណយាងថនបទព្យស្ម្ម បតរូវបាន្តប់តា្រញ្ចថុ ះតថម្ភ្ាមៗណៅតាមចំនលួនមដលអាចប្រមូលម្វញិបាន ប្រសិនណ្រើ 
តថម្ណយាងរ្រស់បទព្យស្ម្ម ធំជាងចំនលួនបាេ នស់្្ម នថនចំនលួនមដលអាចប្រមូលម្វញិបាន ។ 

 ចំណណញ និងខាតពតីការល្ប់ទព្យ និង្ររកិា្ខ របតរូវបាន្ំណតណ់ដាយការណប្រៀ្រណធៀ្រស្ចប់បា្ទ់ទលួលបានពតីការល្ ់
និងតថម្ណយាងថនបទព្យណនាះណហើយចំណូលបតរូវបានទទលួលស្គា ល់្នាថុង ចំណណញឬ ការខាត ។ 
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៥. ដគាលនដោបាយគណដនយ្យសំខាន់ៗ (ត)

ឈ. មទព្យសកម្មអរូបី

 បទព្យស្ម្មអរូ្រតី រលួមម្នអាជាញា ្រណ្ណ ្ម្មវធិតី ថ្ុ ំព្ូយទរ័មដលបានទិញសបម្្រ្់រណបមើដល់ប្រពន័្ធសនាូលធនាគារ និងចំណាយ
ពា្ព់ន័្ធណផសេងៗមដលពា្ព់ន័្ធ ។ បទព្យស្ម្មអរូ្រតីបតរូវបាន្តប់តាតាមថ្្ណដើមដ្រលំស់្រងគារ និងការខាត្រងម់ដល 
្រណ្ាលម្ពតីការ្យចថុះតថម្ ។ អាជាញា ្រណ្ណ ្ម្មវធិតី ថ្ុ ំព្ូយទរ័មដលបានទិញបតរូវបានណធវើមូលធន្ម្មតាមមូលដាឋា នថ្្ណដើម 
មដលបានណ ើ្តណ�ើង្នាថុងការទិញ្ម្មវធិតីជា្ោ់្ណ់នាះម្ណប្រើបបាស់ ។ បទព្យស្ម្មអរូ្រតីបតរូវបានដ្រលំស់តាមរយៈ
អាយថុកាលណប្រើបបាស់បាេ នស់្្ម នរ្រស់វា មដលម្នរយៈណពល ៥ឆ្នា  ំណដាយណប្រើបបាស់វធិតីស្សស្រលំស់ណ្រ ។ 

 ថ្្ណដើមពា្ព់ន័្ធនរឹងការម្ទាំ្ ថុំព្ូយទរ័សូហវមវរ បតរូវបានទទលួលស្គា ល់ជាចំណាយណៅណពលណ្ើតណ�ើង ។

ញ. ឱនភាពមនតមមលៃរបស់មទព្យសកម្មមិនខមនហិរញ្ញវត្ថុ

 បទព្យស្ម្មមដលម្នអាយថុកាលណប្រើបបាស់មនិ្ំណត ់មនិបតរូវបានសថាិតណបកាមការរលំស់ណទណហើយបតរូវបានណគណធវើណតស្
ណៅណលើឱនភាពថនតថម្ជាណរៀងរាល់ឆ្នា  ំ។ បទព្យស្ម្មមដលបតរូវសថាិតណបកាមការរលំស់ បតរូវម្នការបតរួតពិនិត្យសបម្្រ់
ឱនភាព ណៅណពលមដលម្នបពរឹត្ិការណ៍ ឬ្រមបម្របមរួលមដល្រង្ហា ញថាតថម្ណយាងរ្រស់បទព្យស្ម្មណនាះមនិអាច 
យ្ម្វញិបាន ។ ការខាត្រងម់ដលបានម្ពតីឱនភាពបតរូវបានទទលួលស្គា ល់សបម្្រច់ំនលួនណាមដលតថម្ណយាងរ្រស់ 
បទព្យណនាះណលើសពតីចំនលួនមដរអាចយ្ម្វញិបាន ។ សបម្្រណ់គាល្រំណងថនការណធវើណតស្ណលើឱនភាពថនតថម្បទព្យ
ស្ម្មបតរូវបានដា្្់រញ្ចូ លគានា ជាថានា ្តូ់ចៗ មដលអាច្ំណតអ់ត្សញ្្ញ ណលំហូរស្ចប់បា្ដ់ាចណ់ដាយម�្ពតីគានា បាន 
ណដាយលំហូរស្ចប់បា្ទ់ាងំណនះមនិពរឹងមផ្្ខ្ាងំណលើលំហូរទរឹ្បបា្ថ់នបទព្យស្ម្មណផសេងណទៀត (“ឯ្តា្រណងកាើតស្ច ់
បបា្”់) ។ បទព្យស្ម្មមនិមមនហិរញ្ញ វតថាថុណាមដលមនិមមនជាមូលនតីធិពាណិជ្្ម្មមដលបតរូវឆ្ងកាតក់ារណធវើឱនភាពពតី
មថុន នរឹងបតរូវពិនិត្យណមើលណ�ើងវញិ្នាថុង្រណតី មដលអាចម្នបពរឹត្ិការណ៍ណាមដលមដលអាចណធវើឲ្យម្នការ្រមងវរម្វញិ
ណៅ្នាថុងការយិ្ររណិចឆេទរបាយការណ៍នតីមលួយៗ ។

 ការខាត្រងណ់លើឱនភាពថនតថម្ បតរូវបានទទលួលស្គា ល់្នាថុងចំណណញ ឬខាតណៅ្នាថុង្ំ�ថុងណពលមដលឱនភាពណនាះបាន
ណ ើ្តណ�ើង ។ ការ្រមងវរម្វញិនូវឱនភាពថនតថម្ បតរូវបានទទលួលស្គា ល់្នាថុងចំណណញ ឬខាតបតរឹម្បមតិមលួយមដលតថម្
ណយាងរ្រស់បទព្យណនាះមនិណលើលពតី តថម្ណយាងមដលបាន្ំណត ់ (ដ្រលំស់) ្នាថុង្រណតី ពថុំម្នការទទលួលស្គា ល់ការ 
ខាត្រងណ់លើឱនភាពថនតថម្ ។ 
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៥. ដគាលនដោបាយគណដនយ្យសំខាន់ៗ (ត)

�. ភតិសន្យា 

 ធនាគារក្ថុងនាមជាអ្កជួល

 ណៅណពលចា្រណ់ផ្ើម្ិច្ចសនយា ធនាគារណធវើការវាយតថម្ថាណតើ្ិច្ចសនយាមលួយម្នទបមងជ់ាភតិសនយាមដរ ឬណទ ។ ្ិច្ចសនយា 
ជាទបមងម់្នភតិសនយា ប្រសិនណ្រើ្ិច្ចសនយាផ្ល់សិទ្ធិបគ្រប់គងការណប្រើបបាស់បទព្យស្ម្មជា្ោ់្ម់លួយ្នាថុងរយៈ    
ណពល្ំណតម់លួយជា្នាូរនរឹងតថម្ត្រសនាង ។

 ្ិច្ចសនយាអាចម្នទាងំធាតថុភតិសនយា និងធាតថុមនិមមនភតិសនយា ។ ធនាគារបានម្រងមច្ស្ចប់បា្់្ នាថុង ្ិច្ចសនយា 
ជាធាតថុភតិសនយា និងធាតថុមនិមមនភតិសនយា អាបស័យថ្្ឈនាលួលមដលពា្ព់ន័្ធរ្រស់វា ។

 ការទូទាតភ់តិសនយាបតរូវបានណធវើអ្រ្ហារណដាយណប្រើអបតាការបបា្ជ់ា្ម់ស្ងណៅ្នាថុងភតិសនយា ។ ប្រសិនណ្រើអបតាការ 
បបា្ណ់នាះមនិអាច្ំណតប់ានភ្ាមៗ (ជា្រណតី ទូណៅសបម្្រភ់តិសនយារ្រស់ធនាគារ) ធនាគារណប្រើបបាស់ អបតាការ 
បបា្់្ ម្ចតី្រមនថាមរ្រស់ អនា្ជលួលមដលជាអបតាការបបា្ម់ដលអនា្ជលួលបតរូវ្រងស់បម្្រ់្ ម្ចតីបបា្ម់ដលចាបំាចណ់ដើម្តីទទលួល
បានបទព្យស្ម្មមដលម្នតថម្ណស្មើគានា ណៅនរឹងតថម្ថនសិទ្ធិ្នាថុងការណប្រើបបាស់បទព្យស្ម្ម ណៅ្នាថុង្ររ្ិរទណសដឋា្ិច្ចមលួយ 
ប្រហា្ប់្រមហលគានា  ្នាថុងរយៈណពល ការធានា និងល្្ខខណ្ឌ ប្រហា្ប់្រមហលគានា  ។

 ភតិសនយាបតរូវបានទទលួលស្គា ល់ជាសិទ្ធិណប្រើបបាស់បទព្យស្ម្ម និង្រំណថុ លណៅថ្ងៃមដលបទព្យស្ម្មភតិសនយាណនាះអាច
ណប្រើបបាស់បាន ។

 បទព្យស្ម្ម និង្រំណថុ លមដលណ្ើតពតីភតិសនយា បតរូវបានវាស់មវងជាដំ្រូងតាមមូលដាឋា នតថម្្រច្ចថុ្រ្ននា ។

 បំណុលភតិសន្យា

 ្រំណថុ លភតិសនយារា្រ្់រញ្ចូ លតថម្្រច្ចថុ្រ្ននាសថុទ្ធថនការទូទាតភ់តិសនយាពតីការទូទាតណ់្រ (រលួមទាងំការទូទាត់្ នាថុងទបមង់
ណ្រ) ដ្នរឹងថ្្ណលើ្ទរឹ្ចិត្ណផសេងៗសបម្្រក់ារជលួលមដលបតរូវទទលួលបាន ។

 ការទូទាតភ់តិសនយាណា មដលនរឹងបតរូវណធវើណ�ើងពនយារជា្ោ់្ណ់បកាមណហតថុផលសមបស្រ្ប៏តរូវបាន្រញ្ចូ ល្នាថុងការ 
វាស់មវងថន្រំណថុ លផងមដរ ។

 ការទូទាតភ់តិសនយាបតរូវបានណធវើអ្រ្ហារណដាយណប្រើអបតាការបបា្់្ ម្ចតី្រមនថាមរ្រស់អនា្ជលួល មដលជាអបតាការបបា្ ់មដល
អនា្ជលួលបតរូវ្រងស់បម្្រប់បា្់្ ម្ចតីមដលចាបំាច ់ ណដើម្តីទទលួលបានបទព្យស្ម្មមដលម្នតថម្ណស្មើគានា ណៅនរឹងតថម្ថនសិទ្ធិ
ណប្រើបបាស់បទព្យស្ម្មណនាះណៅ្នាថុង្ររ្ិរទណសដឋា្ិច្ចមលួយប្រហា្ប់្រមហលគានា ្នាថុងរយៈណពលការធានា និងល្្ខខណ្ឌ  
ប្រហា្ប់្រមហលគានា  ។
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៥. ដគាលនដោបាយគណដនយ្យសំខាន់ៗ (ត)

�. ភតិសន្យា (ត)

 ធនាគារក្ថុងនាមជាអ្កជួល (ត)

 បំណុលភតិសន្យា (ត)

 ការទូទាតថ់នភតិសនយាបតរូវបានម្រងមច្រវាងបបា្ណ់ដើម និងការបបា្ ់ ។ ចំណាយការបបា្ប់តរូវបាន្តប់តាជា្នាថុង 
ចំណណញ ឬខាត ណៅ្នាថុងអំ�ថុងណពលថនភតិសនយាណដើម្តី្រណងកាើតបានអបតាការបបា្ជ់ាប្រចាណំលើសមតថុល្យថន្រំណថុ ល 
មដលណៅសល់្នាថុងការយិ្ររណិចឆេទនតីមលួយៗ ។

 សិទ្ធិដមបើមបាស់មទព្យសកម្ម

 សិទ្ធិណប្រើបបាស់បទព្យស្ម្មបតរូវបាន្តប់តាជាដំ្រូងតាមថ្្ណដើម មដលរលួមម្ន៖
- ចំនលួនទរឹ្បបា្ម់ដលបានវាស់មវងដំ្រូងថន្រំណថុ លភតិសនយា
- រាល់ការទូទាតភ់តិសនយាមដលណធវើណ�ើងណៅថ្ងៃចា្រណ់ផ្ើមភតិសនយា ឬមថុនថ្ងៃចា្រណ់ផ្ើមភតិសនយាដ្ថ្្ណលើ្ទរឹ្ចិត្

ណផសេងៗ មដលទទលួលបានពតីភតិសនយា និង
- ថ្្ណដើមផ្ទា ល់ដំ្រូង និង
- ចំណាយ្នាថុងការជលួសជថុលណ�ើងវញិ ប្រសិនណ្រើម្ន
សិទ្ធិណប្រើបបាស់បទព្យស្ម្មជាទូណៅ បតរូវបានដ្រលំស់ តាមមូលដាឋា នរលំស់ណ្រណលើរយៈណពលណាមលួយមដលខ្តីជាង
រវាងអាយថុកាលណប្រើបបាស់បទព្យស្ម្ម និងរយៈណពលជលួល។ ប្រសិនណ្រើធនាគារម្ន្រំណងចងទិ់ញយ្បទព្យស្ម្ម
ណនាះ សិទ្ធិណប្រើបបាស់បទព្យស្ម្មបតរូវបានរលំស់ណៅណលើអាយថុកាលរ្រស់បទព្យស្ម្មណនាះផ្ទា ល់ ។

 ការបាេ នស់្្ម នអាយថុកាលថនសិទ្ធិណប្រើបបាស់បទព្យស្ម្មបតរូវបាន្ំណតដូ់ចខាងណបកាម៖

• អគារ និងសាខាការិោល័យ ២-៥ ឆ្្ំ

 ្រនាទា ្រម់្សិទ្ធិណប្រើបបាស់បទព្យស្ម្មបតរូវបានវាស់មវងណដាយមផ្្ណលើតថម្ណដើមដ្នរឹងរលំស់បពមទាងំការខាត្រងថ់ន
ឱនភាពតថម្្រងគារ ។

 ការទទួលសា្្ល់ការដលើកខលងដផ្េងៗ

 ការទូទាតម់ដលជា្រព់ា្ព់ន្ធណៅនរឹងភតិសនយាមដលបទព្យស្ម្មម្នតថម្ទា្របតរូវបានទទលួលស្គា ល់ជាចំណាយណៅ្នាថុង
ចំណណញ ឬខាត ណដាយមផ្្ណលើវធិតីស្សស្រលំស់ណ្រ ។ បទព្យស្ម្មមដលម្នតថម្ទា្រ សំណៅណៅណលើវតថាថុតូចតាច 
មដលជាសម្ភា រៈការយិាល័យ ។
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៥. ដគាលនដោបាយគណដនយ្យសំខាន់ៗ (ត)
ឋ. ពន្ធដលើមបាក់ចំដណញ

 ចំណាយថនពន្ធណលើបបា្ច់ំណណញ គឺជា្រំណថុ លពន្ធមដលបតរូវ្រងណ់លើចំណូល្នាថុងការយិ្ររណិចឆេទ្រច្ចថុ្រ្ននាថនបបា្ច់ំណណញ
មដលជា្រព់ន្ធណដាយមផ្្ណលើអបតាពន្ធណលើបបា្ច់ំណណញមដលអាចអនថុវត្បាន ម្សបមរួលណៅតាម្រមបម្របមរួលថនពន្ធ
ពនយារជាបទព្យស្ម្ម និងពន្ធពនយារជា្រំណថុ លណធវើឲ្យម្នការខថុសគានា ជា្រណណ្ាះអាសននា និងខាតពន្ធមដលមនិបាន 
ណប្រើបបាស់ ។

 ពន្ធណលើបបា្ច់ំណណញប្រចាឆំ្នា  ំបតរូវបានគណនាណដាយមផ្្ណលើចបា្រព់ន្ធមដលបានអនថុមត័រលួចជាស្ថា ពរឬបតរូវបាន អនថុមត័ 
រលួចមលួយមផនា្ធំ ណៅការយិ្ររណិចឆេទថនរបាយការណ៍ណៅ្នាថុងប្រណទសមដលធនាគារប្រតិ្រត្ិការ និង្រណងកាើតបបា្ច់ំណណញ 
មដលជា្រព់ន្ធ ។

 ធនាគារបាន្ំណតថ់ា ការបបា្ ់ និងការដា្ពិ់នយ័ទា្ទ់ងនរឹងពន្ធណលើបបា្ច់ំណណញរលួម្រញ្ចូ ល្រំណ្បស្យពន្ធ 
មនិចបាស់ោស់ មនិ្រំណពញណៅនរឹងនិយមនយ័ថនពន្ធណលើបបា្ច់ំណណញ ដូណចនាះណហើយវាបតរូវបាន្តប់តាណបកាមស្ងដ់ា
គណនយ្យអន្រជាតិថន្ម្ថុជា (“ស.គ.អ.្”) ៣៧ សំវធិានធន ្រំណថុ លយថាភាព នងិបទព្យស្ម្ម យថាភាព ណហើយ   
បតរូវបានទទលួលស្គា ល់ការចំណាយមដលពា្ព់ន័្ធទាងំណនះ ណៅ្នាថុង “ចំណាយណផសេងៗ” ។

 ពន្ធពនយារបតរូវបានផ្ល់ឲ្យណពញណលញណដាយមផ្្ណលើវធិតីស្សស្្រំណថុ ល សបម្្រភ់ាពខថុសគានា ជា្រណណ្ាះអាសននារវាង 
បទព្យ និង្រំណថុ ល តាមមូលដាឋា នពន្ធ និងតថម្ណយាងណៅ្នាថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ ។

 ពន្ធពនយារបតរូវបាន្ំណតណ់ដាយណប្រើអបតាពន្ធណដាយមផ្្ណលើចបា្រម់ដលបតរូវបានមដលបានអនថុមត័រលួចជាស្ថា ពរ ឬបតរូវ
បានអនថុមត័រលួចមលួយមផនា្ធំណៅ្នាថុងការយិ្ររណិចឆេទរាយការណ៍ ។

 ពន្ធពនយារជាបទព្យស្ម្មបតរូវបាន្តប់តា លថុះបតាមតម្នភាពបបា្ដ ថានរឹងម្នបបា្ច់ំណណញជា្រព់ន្ធនាណពល   
អនាគតសបម្្រយ់្ម្កាត់្ ងនរឹងលណម្ៀង្រណណ្ាះអាសននា ។ ពន្ធពនយារជាបទព្យស្ម្មបតរូវបានបតរួតពិនិត្យណៅ    
ណរៀងរាល់កាល្ររណិចឆេទរាយការណ៍នតីមលួយៗ ណហើយបតរូវបានកាត្់រនថាយណៅតាមចំនលួនមដលទំនងជាមនិម្នបបា្ច់ំណណញ
ជា្រព់ន្ធបតរូវបាន្តប់តា ។

 ពន្ធពនយារជាបទព្យស្ម្ម និងពន្ធពនយារជា្រំណថុ លអាចកាត់្ ងបានមត្នាថុង្រណតី មដលធនាគារម្នសិទ្ធិអនថុវត្តាម 
ចបា្រ់្ នាថុងការកាត់្ ងកាត់្ ង្រំណថុ ល និងបទព្យស្ម្មពន្ធ្នាថុងឆ្នា  ំ ណហើយវាទា្ទ់ងនរឹងពន្ធណលើបបា្ច់ំណណញមដល 
្ំណតណ់ដាយអាជាញា ធរពន្ធដារមតមលួយ ណៅណលើអងគាភាពជា្រព់ន្ធមតមលួយ ។

 ពន្ធណលើបបា្ច់ំណណញប្រចាឆំ្នា  ំនិងពន្ធពនយារបតរូវបានទទលួលស្គា ល់ណៅ្នាថុងចំណណញ ឬខាត ណលើ្មលងមតពន្ធណនាះជា្រ់
ទា្ទ់ងណៅនរឹងធាតថុមដលបតរូវបានទទលួលស្គា ល់ណៅ្នាថុងលទ្ធផលលម្តិណផសេងៗ ឬ្ចូ៏លណៅ្នាថុងមូលធនណដាយផ្ទា ល់ ។ 
ណៅ្នាថុង្រណតី ណនះពន្ធបតរូវបានទទលួលស្គា ល់ណៅ្នាថុងលទ្ធផលលម្តិណផសេងៗ ឬ្៏្ នាថុងមូលធនណដាយផ្ទា ល់ ។
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៥. ដគាលនដោបាយគណដនយ្យសំខាន់ៗ (ត)

ឌ. មបាក់កម្ចី

 បបា្់្ ម្ចតីបតរូវបានវាស់មវងដំ្រូងតាមតថម្សមបស្រ ដ្ថ្្ណដើមប្រតិ្រត្ិផ្ទា ល់ និងវាស់មវង្រនាទា ្រត់ាមរលំស់  ថ្្ណដើម 
ណដាយណប្រើបបាស់វធិតីស្សស្ការបបា្ប់្រសិទ្ធភាព ។ 

ឍ. អត្មបដោជន៍និដោជិត

(i). អត្មបដោជន៍និដោជិតរយៈដពលខលៃី

 អតថាប្រណយាជននិ៍ណយាជិតរយៈណពលខ្តីបតរូវទទលួលស្គា ល់ជាចំណាយ ណៅណពលមដលណសវា្ម្មបតរូវបានផ្ល់ជូន ។ 
ចំនលួនមដលរពំរឹងទថុ្ថានរឹងបតរូវចំណាយ បតរូវបានទទលួលស្គា ល់ជា្រំណថុ ល ប្រសិនណ្រើធនាគារម្នកាតពវ្ិច្ចតាមផ្ូវ 
ចបា្រ ់ឬកាតពវ្ិច្ចប្រណយាល នាណពល្រច្ចថុ្រ្ននា្នាថុងការទូទាតច់ំណាយមដលជាលទ្ធផលថនការង្រមដលបាន្រំណពញរលួច 
ម្ណហើយណដាយនិណយាជិត ណហើយកាតពវ្ិច្ចណនាះអាចណធវើការបាេ នស់្្ម នបានណដាយភាពណជឿជា្ ់។

(ii). អត្មបដោជន៍និដោជិតរយៈដពដលខវងដផ្េងៗដទៀត

 កាតពវ្ិច្ចរ្រស់ ធនាគារចំណពាះអតថាប្រណយាជននិ៍ណយាជិតរយៈណពលមវង គឺជាចំណាយណលើអតថាប្រណយាជន ៍មដលនិណយាជិត 
បតរូវទទលួលបានពតីការ្រំណពញការង្រ្នាថុងការយិ្ររណិចឆេទ្ន្ងផថុតណៅ និង្រច្ចថុ្រ្ននា ។ អតថាប្រណយាជន ៍ និណយាជិតរយៈ 
ណពលមវង បតរូវបានណធវើអ្រ្ហារណៅតថម្្រច្ចថុ្រ្ននា ។ ការវាស់មវងស្រជា្្មតីបតរូវបានទទលួលស្គា ល់្នាថុង ចំណណញ ឬខាត 
មដលចំណាយណនះបានណ ើ្តណ�ើង ។

ណ. សំវិធានធន

 សំវធិានធនបតរូវបានទទលួលស្គា ល់ណៅ្នាថុងរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតថាថុ ណៅណពលមដលធនាគារម្នកាតពវ្ិច្ចតាម
ផ្ូវចបា្រ ់ឬកាតពវ្ិច្ចប្រណយាលនាណពល្រច្ចថុ្រ្ននា មដលជាលទ្ធផលថនបពរឹតិ្ការណ៍្ន្ងផថុតណៅ ណហើយវាម្នលទ្ធភាព
មដលតបមរូវឲ្យម្នលំហូរណចញនូវអតថាប្រណយាជនណ៍សដឋា្ិច្ច ្នាថុងការ្រំណពញនូវកាតពវ្ិច្ចណនាះ ។ ប្រសិនណ្រើផល្រេះពាល់
ម្នល្្ខណៈជាស្រវន្ សំវធិានធនបតរូវបាន្ំណតណ់ដាយអ្រ្ហារលំហូរទរឹ្បបា្ ់ មដលរពំរឹងថានរឹងបតរូវទូទាតន់ា 
ណពលអនាគត ណដាយណប្រើអបតាមថុន្រងព់ន្ធមដលឆ្ថុះ្រញ្្ច ំងពតីការបាេ នស់្្ម នថនតថម្ណពលណវោ ្នាថុងល្្ខខណ្ឌ ទតីផសារ 
្រច្ចថុ្រ្ននា និងហានិភយ័ជា្ោ់្ច់ំណពាះ្រំណថុ លទាងំណនាះ ។ អ្រ្ហារណៅសល់បតរូវបានទទលួលស្គា ល់ជាថ្្ណដើម 
ហិរញ្ញ្រ្ទាន ។
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៥. ដគាលនដោបាយគណដនយ្យសំខាន់ៗ (ត)

ត. ដ�ើមទុន

 ភាគហ៊ថុនធម្មតា បតរូវបានចាតថ់ានា ្ជ់ាមូលធន ។ ថ្្ណដើមផ្ទា ល់្នាថុងការ្រណញ្ច ញភាគហ៊ថុន បតរូវបានទទលួលស្គា ល់ណដាយ
កាតណ់ចញពតីមូលធន ្រនាទា ្រព់តីដ្ពន្ធរលួច ។ ភាគហ៊ថុនដថទណទៀតបតរូវបានចាតថ់ានា ្ជ់ាមូលធន និង/ឬ ្រំណថុ ល មផ្្ណលើ
សម្សធាតថុណសដឋា្ិច្ចថនឧ្រ្រណ៍ទាងំណនាះ ។ ការម្រងមច្ណៅអនា្កានក់ា្រឧ់្រ្រណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុមដលបតរូវបានចាត ់
ថានា ្ជ់ាឧ្រ្រណ៍មូលធន បតរូវបានទូទាតណ់ដាយផ្ទា ល់ពតីមូលធន ។ 

្. ទុនបមមុងតាមបទប្បញ្្ត្រិ

 ទថុន្របមរុងតាម្រទ្រ្ញ្ញ ត្ិបតរូវបាន្រណងកាើតណលើភាពខថុសគានា រវាងសំវធិានធន បស្រតាម ស.រ.ទ.ហ.អ.្ និង                   
សំវធិានធនតាម្រទ្រ្ញ្ញត្ិ បស្រតាមប្រកាសរ្រស់ធនាគារជាតិថន្ម្ថុជា ណលខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ចថុះថ្ងៃទតី ១                   
មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៧ និងស្រាចរមណនា ំណលខ ធ៧-០១៨-០០១ ស.រ.ច.ណ ចថុះថ្ងៃទតី ១៦ មខ ថ្ុមភាៈ ឆ្នា  ំ២០១៨ ស្តីពតី    
ចំណាតថ់ានា ្ហ់ានិភយ័ឥណទាន និងសំវធិានធនណលើឱនភាពថនតថម្សបម្្រប់គរឹះស្ថា នធនាគារ និងហិរញ្ញ វតថាថុ ។ 
បស្រតាមប្រការ ៧៣ បគរឹះស្ថា នបតរូវណប្រៀ្រណធៀ្រសំវធិានធន មដលគណនាតាមប្រការ ៤៩ ដល់ប្រការ ៧១ ជាមលួយ 
នរឹងសំវធិានធនមដលគណនាតាមប្រការ ៧២ និងបតរូវ្តប់តាដូចខាងណបកាម៖

(i) ្នាថុង្រណតី មដលសំវធិានធនតាម្រទ្រ្ញ្ញត្ិ មដលគណនាតាមប្រការ ៧២ ទា្រជាងសំវធិានធនមដល គណនា 
តាម ប្រការ ៤៩ ដល់ ប្រការ ៧១ ណនាះបគរឹះស្ថា នបតរូវ្តប់តាសំវធិានធន មដលបតរូវគណនាអនថុណោមតាម 
ស.រ.ទ.ហ.អ.្ និង 

(ii) ្នាថុង្រណតី មដលសំវធិានធនតាម្រទ្រ្ញ្ញត្ិ មដលគណនាតាមប្រការ ៧២ ខ្ស់ជាងសំវធិានធនមដលគណនា 
តាមប្រការ ៤៩ ដល់ ប្រការ ៧១ ណនាះបគរឹះស្ថា នបតរូវ្តប់តាសំវធិានធន មដលបតរូវគណនា តាម ស.រ.ទ.ហ.អ.្    
និងណផទារចំនលួនលណម្ៀងណនាះពតីបបា្ច់ំណណញរ្សាទថុ្ ឬគណនតីខាត្រងគារណៅទថុន្របមរុងតាម្រទ្រ្ញ្ញត្ិ ណៅ្នាថុងមូល
ធនណៅ្នាថុងរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតថាថុ ។ 

ទថុន្របមរុងតាម្រទ្រ្ញ្ញត្ិមនិបតរូវបាន្រញ្ចូ ល្នាថុងការគណនាមូលធនផ្ទា ល់សថុទ្ធរ្រស់ធនាគារណ�ើយ ។

ទ. ចំណូលការមបាក់ និងចំណាយការមបាក់

 ចំណូលការបបា្ ់និងចំណាយការបបា្ព់តីឧ្រ្រណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុវាស់មវងតាមរលំស់ថ្្ណដើម បតរូវបានទទលួលស្គា ល់ណៅ្នាថុង 
“ចំណូលការបបា្”់ និង “ចំណាយការបបា្”់ ណរៀងគានា ណៅ្នាថុងរបាយការណ៍ចំណណញ ឬខាតណដាយណប្រើវធិតីស្សស្ការ 
បបា្ប់្រសិទ្ធិភាព ។
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៥. ដគាលនដោបាយគណដនយ្យសំខាន់ៗ (ត)

ទ. ចំណូលការមបាក់ និងចំណាយការមបាក់ (ត)

 វធិតីស្សស្ការបបា្ប់្រសិទ្ធិភាពគឺជាវធិតីស្សស្្នាថុងការគណនារលំស់ ថ្្ណដើមថនបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុមលួយ ឬ្រំណថុ ល 
ហិរញ្ញ វតថាថុមលួយ និងជាវធិតីស្សស្្នាថុងការម្រងមច្ចំណូលការបបា្ ់ ឬចំណាយការបបា្ណ់ៅតាមរយៈណពលមដលពា្ ់
ពន័្ធ ។ អបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធិភាព គឺជាអបតាមដលណធវើអ្រ្ហារជា្ម់ស្ងចំណពាះការទូទាតស់្ចប់បា្ប់ាេ នស់្្ម ននាណពល
អនាគត ការទទលួលបបា្់្ នាថុងរយៈណពលថនអាយថុកាលបាេ នស់្្ម នរ្រស់ឧ្រ្រណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ ឬ្នាថុងរយៈណពលណាមលួយ 
មដលខ្តីជាង ណៅតាមការសមបស្រចំណពាះតថម្ណយាងសថុទ្ធរ្រស់បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុ ឬ្រំណថុ លហិរញ្ញ វតថាថុ។ ណៅណពល
គណនាអបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធិភាព ធនាគារបានគិតគូអំពតីរាល់ល្្ខខណ្ឌ ្នាថុង្ិច្ចសនយាទាងំអស់ថនឧ្រ្រណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ 
និងបានរលួម្រញ្ចូ លនូវ្ថបម ឬចំណាយ្រមនថាមនានា មដលបានចំណាយណដាយផ្ទា ល់ចំណពាះឧ្រ្រណ៍មលួយ ណហើយវាជា 
មផនា្មលួយថនអបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធិភាព ្រេថុមន្មនិរលួម្រញ្ចូ លការខាត ្រងឥ់ណទានមដលរពំរឹងទថុ្ ។

 ចំណូលការបបា្ ់ បតរូវបានគណនាតាមអបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធិភាព ណៅ្នាថុងតថម្ណយាងថនបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុណលើ្
មលងមត៖

• ការទិញ ឬ បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុមដលម្នឱនភាពណៅណពលដំ្រូង (“POCI”) ចំណូលការបបា្ប់តរូវបានគណនា
ណដាយណប្រើអបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធិភាពមដលបតរូវបានម្តបមរូវនូវហានិភយ័ មផ្្ណលើរលំស់ថ្្ណដើម ថនបទព្យស្ម្ម 
ហិរញ្ញ វតថាថុណនាះ ។  

• បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុមដលមនិមមនជា POCI ្រេថុមន្ម្នឱនភាពតថម្ណៅណពល្រនាទា ្រ ់ (ឬដំណា្ក់ាលទតី៣) 
ចំណូលការបបា្ ់បតរូវបានគណនាណដាយណប្រើអបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធិភាពមផ្្ណលើរលំស់ថ្្ណដើម រ្រស់បទព្យស្ម្ម 
ហិរញ្ញ វតថាថុ ( ឧទាហរណ៍ សំវធិានធនខាត្រងថ់នឥណទានរពំរឹងទថុ្សថុទ្ធ) ។

ធ. ចំណូល និងកមមមដជើងសារ

 ចំណូល និង្ថបមណជើងស្រ បតរូវបានទទលួលស្គា ល់ជាចំណូលណៅណពលមដលល្្ខខណ្ឌ ទាងំអស់បតរូវបាន្រំណពញ 
(កាតពវ្ិច្ច្នាថុងការអនថុវត្ បតរូវបាន្រំណពញ ណហើយសិទ្ធិកានក់ា្រប់តរូវបានណផទារណៅ្នាថុងរយៈណពល ឬកាល្ំណត)់ ។

 ្ថបមណសវា្ម្មសបម្្រឥ់ណទាន ្រថុណរប្រទាន និងហិរញ្ញ្រ្ទាន មដលនរឹងបតរូវបានដ្ណប្រើ បតរូវបានពនយារ 
(រូមនរឹងចំណាយផ្ទា ល់ពា្ព់ន័្ធ) និង ចំណូលជាមផនា្មលួយថនអបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធភាពរ្រស់បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុបតរូវ
បានទទលួលស្គា ល់ជាការម្តបមរូវនូវអបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធភាពចំណពាះឧ្រ្រណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ ។
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
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៥. ដគាលនដោបាយគណដនយ្យសំខាន់ៗ (ត)
ន. បំណុលយថាភាព

 ្នាថុង្រណតី មដលមនិតបមរូវឲ្យម្នការហូរណចញនូវអតថាប្រណយាជនណ៍សដឋា្ិច្ច ឬចំនលួនទរឹ្បបា្ម់ដលមនិអាចបាេ នស់្្ម នបាន
ណនាះកាតពវ្ិច្ចមនិបតរូវបានទទលួលស្គា ល់ណៅ្នាថុងរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតថាថុណនាះណទ ណហើយវាបតរូវបាន្រង្ហា ញថា
ជា្រំណថុ លយថាភាពណលើ្មលងមតប្ររូបា្រ៊តីលតីណតថនលំហូរណចញនូវអតថាប្រណយាជនណ៍សដឋា្ិច្ចគឺ ណសទាើមតគា្ម ន ។  កាតពវ្ិច្ច 
មដលអាចណ ើ្តម្ន្រេថុមន្អតថាិភាពថនកាតពវ្ិច្ច នរឹងបតរូវបាន្រញ្្្ណ់ដាយការណ ើ្តណ�ើង ឬមនិណ ើ្តណ�ើងថនបពរឹត្ិការណ៍
នាណពលអនាគតមលួយ ឬណបចើន្ប៏តរូវបាន្រង្ហា ញថាជា្រំណថុ លយថាភាពមដលអាចណ្ើតម្នណ�ើងលថុះបតាមតប្ររូបា្រ៊តីលតីណត 
ថនការហូរណចញថនអតថាប្រណយាជនណ៍សដឋា្ិច្ចគឺណសទាើមតគា្ម ន ។

ប. មទព្យសកម្មយថាភាព

 ្នាថុង្រណតី មដលមនិម្នលទ្ធភាពហូរចូលនូវអតថាប្រណយាជនណ៍សដឋា្ិច្ច ឬចំនលួនទរឹ្បបា្ម់ដលមនិអាចបាេ នស់្្ម នបាន 
ណនាះបទព្យស្ម្មមនិបតរូវបានទទលួលស្គា ល់ណៅ្នាថុងរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតថាថុណ�ើយ ណហើយវាបតរូវ    បាន្រង្ហា ញ 
ថាជាបទព្យស្ម្មយថាភាព ណលើ្មលងមតប្ររូបា្រ៊តីលតីណតថនលំហូរចូលនូវអតថាប្រណយាជនណ៍សដឋា្ិច្ច      គឺណសទាើមតគា្ម ន ។  
កាតពវ្ិច្ចមដលអាចណ ើ្តម្ន ្រេថុមន្ អតថាិភាពថនបទព្យស្ម្មនរឹងបតរូវបាន្រញ្្្ណ់ដាយការណ ើ្តណ�ើង ឬមនិណ ើ្តណ�ើង
ថនបពរឹត្ិការណ៍នាណពលអនាគតមលួយ ឬណបចើន ្ប៏តរូវបាន្រង្ហា ញថាជាបទព្យស្ម្មយថាមដលអាចណ ើ្តម្នណ�ើង លថុះ   
បតាមតប្ររូបា្រ៊តីលតីណតថនការហូរចូលថនអតថាប្រណយាជនណ៍សដឋា្ិច្ច គឺណសទាើមតគា្ម ន ។

ផ. ស្ង់ដ្្មី ការដធវើវិដសាធនកម្ម និងការបកមសាយមិនទាន់បានដមបើ

 ស្ងដ់ា្្មតី ការម្មប្រ និងការ្រ្បស្យ្្មតីមលួយចំនលួន ទា្ទ់ងនរឹងស្ងដ់ាមដលម្នបស្្រប់ានចូលជាធរម្ន សបម្្រ់
ការយិ្ររណិចឆេទចា្រណ់ផ្ើម្រនាទា ្រព់តីថ្ងៃទតី 1 មខ ម្រា ឆ្នា  ំ 2020 មដលការអនថុវត្មថុនកាល្ំណតប់តរូវបានអនថុញ្្ញ ត ។ 
យាេ ងណាមញិ ធនាគារមនិទានប់ានអនថុវត្នូវស្ងដ់ា្្មតី ឬស្ងដ់ាមដលបានម្មប្រទាងំណនះ ន្ាថុងការណរៀ្រចំរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វតថាថុណនះណៅណ�ើយណទ ។

 ស្ងដ់ា និងការ្រ្បស្យមដលបានណធវើវណិស្ធន្ម្មដូចខាងណបកាមមនិបតរូវបានរពំរឹងថានរឹងម្នផល្រេះពាល់គលួរឲ្យ្ត ់
សម្គា ល់ណលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ធនាគារណនាះណទ៖

- ្ូវ តីដ-១៩៖ សម្ទានជលួលមដលពា្ព់ន័្ធ (វណិស្ធន្ម្មណលើ ស.រ.ហ.អ.្ ១៦) 
- ្ិច្ចសនយាខាត្រង៖់ ចំណាយណដើម្តីការ្រំណពញ្ិច្ចសនយា (វណិស្ធន្ម្មណលើ ស.គ.អ.្ ៣៧)
- បទព្យ ណរាងចប្ និង្ររកិា្ខ រ៖ ការល្ម់ថុននរឹងការដា្ណ់ប្រើបបាស់ (វណិស្ធន្ម្មណលើ ស.គ.អ.្ ១៦)
- វណិស្ធន្ម្មណសច្្តីណយាងណៅប្្រខណ្ឌ ណៅ្នាថុងស្ងដ់ារ ស.រ.ហ.អ.្ (វណិស្ធន្ម្មណលើ ស.រ.ហ.អ.្ ៣)និង
- ចំណាតថ់ានា ្្់រំណថុ លមដលជា្រំណថុ លរយៈណពលខ្តី ឬ្រំណថុ លរយៈណពលមវង (វណិស្ធន្ម្មណលើ ស.គ.អ.្ ១) ។
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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៦. ការប្រដូររូបិយប័ណ្ណពីមបាក់�ុលា្្រអាដមរិកដៅជាមបាក់ដរៀល

 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ បតរូវបាន្រង្ហា ញជាបបា្ដ់ថុោ្រអាណមរ ិ្  ។  ការ្រ្ូររូ្ិរយ្រណ័្ណ ពតីបបា្ដ់ថុោ្រអាណមរ ិ្  ណៅ 
ជាបបា្ណ់រៀល បតរូវបានណធវើណ�ើងណដើម្តីអនថុវត្ណៅតាមចបា្រស់្តីពតីគណណនយ្យ និងសវន្ម្ម ។

 បទព្យស្ម្ម និង្រំណថុ លបតរូវបាន្រ្ូរតាមអបតានាកាល្ររណិចឆេទរាយការណ៍ និងមូលធនបតរូវបាន្រ្ូរតាមអបតាប្រវត្ិស្សស្ ។ 
របាយការណ៍ចំណណញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្តិណផសេងៗ និងរបាយការណ៍លំហូរទរឹ្បបា្ប់តរូវបាន្រ្ូរណៅជាបបា្់
ណរៀលណដាយណប្រើបបាស់អបតាមធ្យមណៅ្នាថុងការយិ្ររណិចឆេទ ។ ភាពខថុសគានា មដលណ ើ្តណ�ើងពតីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រណ័្ណ បតរូវ 
បានទទលួលស្គា ល់ជា “ទថុន្របមរុងពតីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រណ័្ណ ” ណៅ្នាថុងរបាយការណ៍លទ្ធផលលម្តិណផសេងៗ ។

 ធនាគារណប្រើបបាស់អបតា្រ្ូររូ្ិរយ្រណ័្ណ ដូចខាងណបកាម៖
 

ថ្ងៃទតី៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០ ១ ដថុោ្រអាណមរ ិ្    = ៤.០៤៥ ណរៀល ៤.០៧៧ ណរៀល

ថ្ងៃទតី៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៩ ១ ដថុោ្រអាណមរ ិ្ = ៤.០៧៥ ណរៀល ៤.០៥២ ណរៀល

 តលួណលខជាបបា្ណ់រៀលណនះ គឺសបម្្រជ់ាការ្រង្ហា ញមត្រេថុណណា្ណ ះ ណហើយមនិបតរូវបានយ្ម្្រ្បស្យថា តលួណលខបបា្់
ដថុោ្រអាណមរ ិ្ ណនះបតរូវបាន្រ្ូរណៅជាបបា្ណ់រៀល ឬគលួរបតរូវបាន្រ្ូរជាបបា្ណ់រៀល ឬនរឹងបតរូវបាន ្រ្ូរជាបបា្ណ់រៀល           
នាណពលអនាគតតាមអបតា្រ្ូរបបា្ណ់នះ ឬអបតា្រ្ូរបបា្ណ់ផសេងណទៀតណនាះណ�ើយ ។

៧. សាច់មបាក់ក្ថុងម�

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) (្ំណតស់ម្គា ល់ ៦)

ដថុោ្រអាណមរ ិ្ ៤.៨៧៥.៦៨២ ៣.៦៥៦.៨១៤ ១៩.៧២២.១៣៤ ១៤.៩០១.៥១៧

មខ្មរណរៀល ២៣៦.១៤១ ២៩៤.៨២១ ៩៥៥.១៩០ ១.២០១.៣៩៦

៥.១១១.៨២៣ ៣.៩៥១.៦៣៥ ២០.៦៧៧.៣២៤ ១៦.១០២.៩១៣
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៨. មបាក់បដញ្ញើជាមួយធនាគារជាតិមនកម្ថុជា

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

�ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) (្ំណតស់ម្គា ល់ ៦)

គណនតីចរន្ ១៧.១៨២.៥៦១ ៧.០៩១.៨៨២ ៦៩.៥០៣.៤៥៩ ២៨.៨៩៩.៤១៩

មូល្របតអាចជលួញដូរបាន ១២.៤៦២.៨៥២ ១២.១២០.៦៨៥ ៥០.៤១២.២៣៧ ៤៩.៣៩១.៧៩២

២៩.៦៤៥.៤១៣ ១៩.២១២.៥៦៧ ១១៩.៩១៥.៦៩៦ ៧៨.២៩១.២១១

 មូលបមតអាចជួញ�ូរបាន

 ធនាគារបានដា្ត់មកាល់នូវមូល្របតមដលអាចជលួញដូរបាន (“NCD”) ចំនលួន ២.៩១៣.៨៣២ដថុោ្រអាណមរ ិ្  (នាថ្ងៃទតី 
៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៩៖ ២.២១០.៣០៨ ដថុោ្រអាមររ ិ្ ) ជាមលួយធនាគារជាតិថន្ម្ថុជា ជាបទព្យ្រញ្្ច ំណដើម្តីទូទាត ់
ណៅធនាគារជាតិ សបម្្រហ់ាវ សថុតីលតីធតីគណនតីទូទាត ់។ NCD ដថទណទៀតចំនលួន៩.៤១៣.០០០ដថុោ្រអាណមរ ិ្  (នាថ្ងៃទតី 
៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៩៖ ៩.៩១០.៣៧៧ ដថុោ្រអាណមរ ិ្ ) បតរូវបានដា្ត់មកាល់ជាមលួយធនាគារជាតិ ជាបទព្យ្រញ្្ច ំ   
សបម្្រប់្រតិ្រត្ិការស្ចប់បា្ង់្យបសរួលផ្ល់សនទានតីយភ៍ាពណដាយម្នការធានា (“LPCO”) ។ ណៅថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ 
ឆ្នា  ំ២០២០ ធនាគារមនិទានប់ានណប្រើបបាស់នូវឥណទានវបិារូ្ររស៍បម្្រហ់ាវ សថុតីលតីធតីគណនតីទូទាតណ់នះណៅណ�ើយណទ ។

 អបតាការបបា្ប់្រចាឆំ្នា ថំនបបា្្់រណញ្ញ ើជាមលួយធនាគារជាតិ ថន្ម្ថុជាម្នដូចខាងណបកាម៖

២០២០ ២០១៩

គណនតីចរន្ គា្ម ន គា្ម ន

មូល្របតអាចជលួញដូរបាន ០.០៨% - ១.៦% ០.៦៩% - ២.២៥%
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៩. មបាក់បដញ្ញើជាមួយធនាគារនានា

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) (្ំណតស់ម្គា ល់ ៦)

បបា្្់រណញ្ញ ើជាមលួយធនាគារ ្នាថុងបសរុ្ ១.០០៩.២០៣ ១.០៧៤.៩០៥ ៤.០៨២.២២៦ ៤.៣៨០.២៣៨

បបា្្់រណញ្ញ ើជាមលួយធនាគារណបរៅបសរុ្ ២.៩៥៤.៤៤៥ ៩.៣៨៦.១៦៧ ១១.៩៥០.៧៣០ ៣៨.២៤៨.៦៣១

៣.៩៦៣.៦៤៨ ១០.៤៦១.០៧២ ១៦.០៣២.៩៥៦ ៤២.៦២៨.៨៦៩ 

ដ្៖ សំវធិានធនណលើការខាត្រងថ់នឱនភាពថនតថម្ (៣៩.៦៣៦) (១០.៤៤៧) (១៦០.៣២៧) (៤២.៥៧២)

៣.៩២៤.០១២ ១០.៤៥០.៦២៥ ១៥.៨៧២.៦២៩ ៤២.៥៨៦.២៩៧

  បបា្្់រណញ្ញ ើដថុលជាមលួយធនាគារនានាបតរូវបានវភិាគដូចខាងណបកាម៖

 (ក) វិភាគតាមមបដភទគណនី

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

ធនាគារ្នាថុងបសរុ្៖

្រណញ្ញ ើសនសេំ ១.៥៨៤ ២២២.០១៩ ៦.៤០៧ ៩០៤.៧២៨

គណនតីចរន្ ១.០០៧.៦១៩ ៨៥២.៨៨៦ ៤.០៧៥.៨១៩ ៣.៤៧៥.៥១០

ធនាគារណបរៅបសរុ្៖

គណនតីចរន្ ២.៩៥៤.៤៤៥ ៩.៣៨៦.១៦៧ ១១.៩៥០.៧៣០ ៣៨.២៤៨.៦៣១

៣.៩៦៣.៦៤៨ ១០.៤៦១.០៧២ ១៦.០៣២.៩៥៦ ៤២.៦២៨.៨៦៩

ដ្៖សំវធិានធនណៅណលើការរពំរឹងទថុ្ថនការខាត្រង់
ណលើឥណទាន (៣៩.៦៣៦) (១០.៤៤៧) (១៦០.៣២៧) (៤២.៥៧២)

៣.៩២៤.០១២ ១០.៤៥០.៦២៥ ១៥.៨៧២.៦២៩ ៤២.៥៨៦.២៩៧
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៩. មបាក់បដញ្ញើជាមួយធនាគារនានា (ត)

្រមបម្របមរួលថនសំវធិានធនណលើការខាត្រងណ់លើឱនភាពថនបបា្្់រណញ្ញ ើជាមលួយធនាគារនានាម្នដូចខាងណបកាម៖
 

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

នាថ្ងៃទតី ១ មខម្រា ១០.៤៤៧ ៣៧.៦០៤ ៤២.៥៧២ ១៥១.០៩៣

សំវធិានធន្រមនថាម/(្រងវិលម្វញិ) ្នាថុងការយិ្ររណិចឆេទ ២៩.១៨៩ (២៧.១៥៧) ១១៩.០០៤ (១១០.០៤០)

លណម្ៀងពតីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រណ័្ណ - - (១.២៤៩) ១.៥១៩

នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ៣៩.៦៣៦ ១០.៤៤៧ ១៦០.៣២៧ ៤២.៥៧២

(ខ) វិភាគតាមអមតាការមបាក់មបចាំឆ្្ំ

២០២០ ២០១៩

គណនតីចរន្ គា្ម ន គា្ម ន

គណនតីសនសេំ ០.០០% - ០.៥០% ០.២០% - ០.២៥%

១០. មទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាម FVOCI

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

ការវនិិណយាគ្នាថុងការយិាល័យឥណទាន្ម្ថុជា ២៥.៥៨៨ ២៥.៥៨៨ ១០៣.៥០៣ ១០៤.២៧១
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

១០. មទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាម FVOCI (ត)

 ធនាគារបានណធវើការវនិិណយាគណលើណប្ឌតីត ្រ្ូយរ េូ (ណខម្រូឌា) ("CBC") មដលការវនិិណយាគណនះបតរូវបានវាស់មវងតាមតថម្
សមបស្រតាមរយៈចំណូលលម្តិណផសេងៗ (“FVOCI”) ណដាយស្របទព្យទាងំណនាះមនិបតរូវបានកានក់ា្រស់បម្្រណ់ធវើការ
ជលួញដូរណទ ធនាគារបានណបជើសណរ ើសការទទលួលស្គា ល់ដំ្រូងជាបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុតាម FVOCI ។ ទាងំណនះគឺ ជាយថុទ្ធ
ស្សស្្នាថុងការវនិិណយាគណហើយធនាគារយល់ណ�ើញថាការចាតថ់ានា ្ម់្រ្រណនះគឺម្នភាពសមបស្រ ។

 តថម្សមបស្រណៅ្នាថុងការវនិិណយាគសបម្្រថ់្ងៃ ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០ គឺ ២៥.៥៨៨ ដថុោ្រអាណមរ ិ្  (២០១៩៖  
២៥.៥៨៨ ដថុោ្រអាណមរ ិ្ ) ។

 ភាគោភណៅ្នាថុងឆ្នា គំឺ ២៩.០៣២ ដថុោ្រអាណមរ ិ្  (២០១៩៖ ២៥.៧០៦ ដថុោ្រអាណមរ ិ្ ) ។ មនិម្នការចំណណញឬ 
ការខាត្រងណ់ាបតរូវបានទទលួលស្គា ល់ណៅ្នាថុងចំណូលលម្តិណផសេងៗណទ ណដាយស្រមតតថម្សមបស្រម្នតថម្ប្រហា្់
ប្រមហលណៅនរឹងតថម្ណយាង ។ មនិម្នសំវធិានធនសបម្្រក់ារខាត្រងណ់ៅ្នាថុង FVOCI ណៅថ្ងៃ ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ
២០២០ ណនាះណទ (២០១៩៖ គា្ម ន)។

១១. ឥណទាន និងបុដរមបទានផ្រល់�ល់អតិ្ិជន

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

ឥណទានពាណិជ្ជកម្ម៖

ឥណទានរយៈណពលមវង ១៤២.៣២៣.៣៦០ ៩៧.៥៥៥.៩៧៤ ៥៧៥.៦៩៧.៩៩១ ៣៩៧.៥៤០.៥៩៤

ឥណទានវបិារូ្រន៍ ១១.៣៧៣.៤៣៧ ៧.៨១៧.០៦៤ ៤៦.០០៥.៥៥៣ ៣១.៨៥៤.៥៣៦

ឥណទានរយៈណពលខ្តី ៣.៩៩៧.៣៤៧ ៨.៩៩២.០៩៦ ១៦.១៦៩.២៦៩ ៣៦.៦៤២.៧៩១

ឥណទានអ្កដមបើមបាស់៖

ឥណទានណគហដាឋា ន ១៣១.២៨១.៨៧៤ ៨៦.០៨០.៨១០ ៥៣១.០៣៥.១៨០ ៣៥០.៧៧៩.៣០១

ឥណទានណផសេងៗ ១២០.៣៦០ ២.៨៩៤.៦៥០ ៤៨៦.៨៥៦ ១១.៧៩៥.៦៩៩

សរថុ្រឥណទាន និង្រថុណរប្រទានផ្ល់ដល់អតិ្ិជនដថុល ២៨៩.០៩៦.៣៧៨ ២០៣.៣៤០.៥៩៤ ១.១៦៩.៣៩៤.៨៤៩ ៨២៨.៦១២.៩២១

�ក៖ សំវិធានធនដលើឱនភាព

ថនតថម្ (២.០៤៧.៥៥១) (១.៤៦៨.៧៩៩) (៨.២៨២.៣៤៤) (៥.៩៨៥.៣៥៦)

២៨៧.០៤៨.៨២៧ ២០១.៨៧១.៧៩៥ ១.១៦១.១១២.៥០៥ ៨២២.៦២៧.៥៦៥
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

១១. ឥណទាន និងបុដរមបទានផ្រល់�ល់អតិ្ិជន (ត)

(ក) សំវិធានធនដលើឱនភាពមនតមមលៃ

 សំវធិានធនណលើឱនភាពថនតថម្ម្នដូចខាងណបកាម ៖

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

ECL ១២មខ (ដំណា្ក់ាលទតី ១) ១.៤០៦.៧៦២ ៩១៥.១១៣ ៥.៦៩០.៣៥២ ៣.៧២៩.០៨៥

ECL ណពញមលួយអាយថុកាល- ឥណទានមដលម្នឱន 
ភាព ថនតថម្ (ដំណា្ក់ាលទតី ៣) ៦៤០.៧៨៩ ៥៥៣.៦៨៦ ២.៥៩១.៩៩២ ២.២៥៦.២៧១

២.០៤៧.៥៥១ ១.៤៦៨.៧៩៩ ៨.២៨២.៣៤៤ ៥.៩៨៥.៣៥៦

 ្រមបម្របមរួលថនសំវធិានធនណលើការខាត្រងថ់នតថម្ឥណទាន និង្រថុណរប្រទានផ្ល់ដល់អតិ្ិជនម្នដូចខាងណបកាម៖

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

នាថ្ងៃ ១ មខម្រា ១.៤៦៨.៧៩៩ ៣.០៥៤.៦៥៦ ៥.៩៨៥.៣៥៦ ១២.២៧៣.៦០៨

សំវធិានធនសបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទ ៧៥០.៣៣២ (៨៧៨.១១៧) ៣.០៥៩.១០៤ (៣.៥៥៨.១៣០)

ការ្រងវិល្រងគារថនការបបា្់ (១៧១.៥៨០) (៧០៧.៧៤០) (៦៩៩.៥៣២) (២.៨៦៧.៧៦២)

លណម្ៀងពតីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រណ័្ណ - - (៦២.៥៨៤) ១៣៧.៦៤០

នាថ្ងៃ ៣១ មខ ធនាូ ២.០៤៧.៥៥១ ១.៤៦៨.៧៩៩ ៨.២៨២.៣៤៤ ៥.៩៨៥.៣៥៦
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

១១. ឥណទាន និងបុដរមបទានផ្រល់�ល់អតិ្ិជន (ត)

(ខ) ការវិភាគតាមកាលកំណត់ 

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

> ៦ ណៅ ១២ មខ  ២៧.៦៩០.០៤៤ ២២.៣៣៧.៦២០  ១១២.០០៦.២២៨ ៩១.០២៥.៨០២

> ១ ណៅ ៣ ឆ្នា ំ  ១៩.៤៣៩.៩៣៧ ២៣.០៣២.១៦៣  ៧៨.៦៣៤.៥៤៥ ៩៣.៨៥៦.០៦៤

> ៣ ណៅ ៥ ឆ្នា ំ  ១១.៩២៧.០៨៨ ១២.៨៩០.៥៤១  ៤៨.២៤៥.០៧១ ៥២.៥២៨.៩៥៥

> ៥ ឆ្នា ំ ២៣០.០៣៩.៣០៩ ១៤៥.០៨០.២៧០ ៩៣០.៥០៩.០០៥  ៥៩១.២០២.១០០

២៨៩.០៩៦.៣៧៨ ២០៣.៣៤០.៥៩៤ ១.១៦៩.៣៩៤.៨៤៩  ៨២៨.៦១២.៩២១

  សបម្្រក់ារវភិាគ្រមនថាមណៅណលើសមតថុល្យដថុលថនឥណទាន និង្រថុណរប្រទានផ្ល់ដល់អតិ្ិជនសូមណមើល្ំណតស់ម្គា ល់  
 ៣១ខ ។

១២. មបាក់តម្កល់តាមច្បាប់

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) (្ំណតស់ម្គា ល់ ៦)

បបា្្់របមរុងកាតពវ្ិច្ច (i) ១៤.៥៨៧.៤៧១ ១៦.៨៣៤.៣២១ ៥៩.០០៦.៣២០ ៦៨.៥៩៩.៨៥៨

បបា្ត់មកាល់ធានាណលើណដើមទថុន (ii) ៧.៥០០.០០០ ៧.៥០០.០០០ ៣០.៣៣៧.៥០០ ៣០.៥៦២.៥០០

២២.០៨៧.៤៧១ ២៤.៣៣៤.៣២១ ៨៩.៣៤៣.៨២០ ៩៩.១៦២.៣៥៨
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

១២. មបាក់តម្កល់តាមច្បាប់ (ត)

(i) មបាក់បមមុងកាតពវកិច្ច

 បបា្្់របមរុងកាតពវ្ិច្ចគឺ ជាទថុន្របមរុងអ្រ្្ររម្មដលបតរូវបានគណនាតាមអបតា ៨% ចំណពាះបបា្ណ់រៀល និង១២.៥០%   
ចំណពាះរូ្ិរយ្រណ័្ណ ណផសេងៗថន្រណញ្ញ ើរ្រស់អតិ្ិជន និងបបា្់្ ម្ចតី ។ បបា្្់របមរុងកាតពវ្ិច្ចណលើបបា្្់រណញ្ញ ើរ ្រស់អតិ្ិជន 
និងបបា្់្ ម្ចតីមនិទទលួលបានការបបា្ណ់ទ ។ 

 នាថ្ងៃទតី ១៨ មខ មតីនា ឆ្នា  ំ ២០២០ ធនាគារជាតិថន្ម្ថុជាបានប្រកាសអំពតីការកាត្់រនថាយនូវបបា្្់របមរុងកាតពវ្ិច្ច 
ម្បតរឹម ៧% ចំណពាះរូ្ិរយវតថាថុជាតិ និងរូ្ិរយ្រណ័្ណ អន្រជាតិ ្នាថុងណគាល្រំណងទ្រស់្កា តនូ់វឥទ្ធិពលមដល្រណ្ាលម្
ពតី វ តីរថុស្ូវ តីដ-១៩  ម្ណលើណសដឋា្ិច្ចថនប្រណទស្ម្ថុជា ។

(ii) មបាក់បដញ្ញើតម្កល់តាមច្បាប់

 តាមប្រកាសរ្រស់ធនាគារជាតិ្ម្ថុជា ណលខ B៧-០១-១៣៦ ចថុះថ្ងៃទតី ១៥ មខ តថុោ ឆ្នា  ំ២០០១ ធនាគារតបមរូវឲ្យ 
រ្សាទថុ្បបា្ត់មកាល់តាមចបា្រ ់១០% ថនណដើមទថុនមដលបានចថុះ្រញ្តី ។ បបា្្់រណញ្ញ ើតមកាល់ណនះ មនិអនថុញ្្ញ តិឲ្យ ណប្រើបបាស់
ណៅណលើប្រតិ្រត្ិការប្រចាថំ្ងៃរ្រស់ធនាគារណទ ណហើយបបា្្់រណញ្ញ ើតមកាល់ណនះអាចណសនាើសថុំម្វញិបានប្រសិនណ្រើធនាគារ
ឈ្រណ់ធវើអាជតីវ្ម្មណៅប្រណទស្ម្ថុជា ។

(iii) តាមអមតាកាមបាក់មបចាំឆ្្ំ 

 
២០២០ ២០១៩

បបា្្់របមរុងកាតពវ្ិច្ច គា្ម ន គា្ម ន

បបា្្់រណញ្ញ ើតមកាល់តាមចបា្រ់ ០.៤៨% ០.៤៨%
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

១៣. មទព្យ និងបរិកា្្រ
 

ការខកលម្ និង
មទព្យជួល

មា៉្សុីន ដមគឿងសងា្្រឹម និង
បរិកា្្រ 

ោនយន្រ មទព្យកំពុង
សាងសង់

សរុប

២០២០ �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់ 
៦)

ម្លៃដ�ើម

នាថ្ងៃទតី ១ មខ ម្រា ឆ្នា  ំ២០២០ ២.១៣៦.៥២៥ ១២៤.៣០៨ ៣.២២៨.៧៧៦ ៥០០.៧៨៤ ១៣០.០២៦ ៦.១២០.៤១៩ ២៤.៨៧០.៧០៧

ការទិញ្រមនថាម ៥៦៣.៦៩៤ ៤១.៨៤៤ ៧២៨.២៨៥ ៧០.៩៨០ ២៦.៤០០ ១.៤៣១.២០៣ ៥.៨៣៥.០១៥

ការណផទារណៅបទព្យស្ម្មអរូ្រតី - - - - (១៥៦.៤២៦) (១៥៦.៤២៦) (៦៣៧.៧៤៩)

លណម្ៀងពតីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រណ័្ណ - - - - - - (២២៤.៤០៥)

នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០  ២.៧០០.២១៩  ១៦៦.១៥២  ៣.៩៥៧.០៦១  ៥៧១.៧៦៤  -    ៧.៣៩៥.១៩៦ ២៩.៨៤៣.៥៦៨

�ក៖ រំលស់បង្គរ

នាថ្ងៃទតី ១ មខ ម្រា ឆ្នា  ំ២០២០ ១.២៥៣.២០៤ ៩៧.៣១៣ ២.១២០.៧៦៧ ៣១២.៤៤៧ - ៣.៧៨៣.៧៣១ ១៥.៤១៨.៧០៣

រលំស់ ២៧៣.៣៤៦ ១៤.៣៦០ ៤០០.០៣១ ៧១.០៤៨ - ៧៥៨.៧៨៥ ៣.០៩៣.៥៦៦

លណម្ៀងពតីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រណ័្ណ - - - - - - (១៣៧.៧៩២)

នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០ ១.៥២៦.៥៥០ ១១១.៦៧៣ ២.៥២០.៧៩៨ ៣៨៣.៤៩៥ - ៤.៥៤២.៥១៦ ១៨.៣៧៤.៤៧៧

តមមលៃដោង

នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០ ១.១៧៣.៦៦៩ ៥៤.៤៧៩ ១.៤៣៦.២៦៣ ១៨៨.២៦៩ - ២.៨៥២.៦៨០ ១១.៥៣៩.០៩១
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

១៣. មទព្យ និងបរិកា្្រ (ត)
 

ការខកលម្ និង
មទព្យជួល មា៉្សុីន

ដមគឿងសងា្្រឹម និង
បរិកា្្រ ោនយន្រ

មទព្យកំពុង
សាងសង់

សរុប

២០១៩ �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់ 
៦)

ម្លៃដ�ើម

នាថ្ងៃទតី ១ មខ ម្រា ឆ្នា  ំ២០១៩ ២.០៧២.១៦៣ ១២៤.៣០៨ ៣.០៣៣.៦៨៩ ៤៥៥.២៨៤ - ៥.៦៨៥.៤៤៤ ២២.៨៤៤.១១៤

ការទិញ្រមនថាម ៦៤.៣៦២ - ១៩៥.០៨៧ ៤៥.៥០០ ១៣០.០២៦ ៤៤៣.៩៧៥ ១.៧៦២.៥១៩

លណម្ៀងពតីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រណ័្ណ - - - - - - ៣៣៤.០៧៤

នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៩ ២.១៣៦.៥២៥ ១២៤.៣០៨ ៣.២២៨.៧៧៦ ៥០០.៧៨៤ ១៣០.០២៦ ៦.១២០.៤១៩ ២៤.៨៧០.៧០៧

�ក៖ រំលស់បង្គរ

នាថ្ងៃទតី ១ មខ ម្រា ឆ្នា  ំ២០១៩  ១.០៤២.៥៩២  ៨៣.៩២១  ១.៧០៦.៣២៦  ២៣២.៨១៥  -    ៣.០៦៥.៦៥៤ ១២.៣១៧.៧៩៨ 

រលំស់  ២១០.៦១២  ១៣.៣៩២  ៣៩៧.២៦៣  ៧៩.៦៣២  -    ៧០០.៨៩៩  ២.៨៤០.០៤៣ 

ការលថុ្រណចាល - - ១៧.១៧៨ - - ១៧.១៧៨ ៦៩.៦០៥

លណម្ៀងពតីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រណ័្ណ - - - - - - ១៩១.២៥៧

នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៩  ១.២៥៣.២០៤  ៩៧.៣១៣  ២.១២០.៧៦៧  ៣១២.៤៤៧  -   ៣.៧៨៣.៧៣១ ១៥.៤១៨.៧០៣ 

តមមលៃដោង

នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៩  ៨៨៣.៣២១  ២៦.៩៩៥  ១.១០៨.០០៩  ១៨៨.៣៣៧  ១៣០.០២៦  ២.៣៣៦.៦៨៨  ៩.៥២២.០០៤ 
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

១៤. សិទ្ធិដមបើមបាស់មទព្យសកម្ម

 ពត័ម៌្នអំពតីភតិសនយារ្រស់ធនាគារបតរូវបាន្រង្ហា ញណៅ្នាថុង្ំណតស់ម្គា ល់ណនះ និង្ំណតស់ម្គា ល់២២៖
 

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

សិទ្ធិណប្រើបបាស់បទព្យស្ម្ម ១.៤៣៨.៩៣៣ ១.៤៣៧.០៩២ ៥.៨២០.៤៨៤ ៥.៨៥៦.១៥០

 
 ធនាគារបានជលួលការយិាល័យសបម្្រក់ារយិាល័យ្ណ្ាល និងតាមស្ខា ។ ពត័ម៌្នមដលធនាគារជាអនា្ជលួល 

ម្នដូច្រង្ហា ញខាងណបកាម ៖
នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

សិទ្ធិណប្រើបបាស់បទព្យស្ម្ម

ម្លៃដ�ើម

នាថ្ងៃទតី ១ ម្រា ៣.២៧០.៧៦៣ ៣.០៨៨.៤១៥ ១៣.៣២៨.៣៥៩ ១២.៤០៩.២៥១

ការ្រមនថាម ៧៩២.២១៥ ១៨២.៣៤៨ ៣.២២៩.៨៦១ ៧៣៨.៨៧៤

លណម្ៀងពតីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រណ័្ណ - - (១២៣.៤៧៤) ១៨០.២៣៤

នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ៤.០៦២.៩៧៨ ៣.២៧០.៧៦៣ ១៦.៤៣៤.៧៤៦ ១៣.៣២៨.៣៥៩

�ក៖ រំលស់បង្គរ

នាថ្ងៃទតី ១ ម្រា ១.៨៣៣.៦៧១ ១.១៣២.៦១១ ៧.៤៧២.២០៩ ៤.៥៥០.៨៣១

រលំស់សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទ ៧៩០.៣៧៤ ៧០១.០៦០ ៣.២២២.៣៥៥ ២.៨៤០.៦៩៥

លណម្ៀងពតីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រណ័្ណ - - (៨០.៣០២) ៨០.៦៨៣

នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ២.៦២៤.០៤៥ ១.៨៣៣.៦៧១ ១០.៦១៤.២៦២ ៧.៤៧២.២០៩

តមមលៃដោង 

នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ១.៤៣៨.៩៣៣ ១.៤៣៧.០៩២ ៥.៨២០.៤៨៤ ៥.៨៥៦.១៥០

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០២០ 131



កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

១៥. មទព្យសកម្មអរូបី

សូហវខវរ

មបព័ន្ធ Iwork មបព័ន្ធដផ្េងៗ

២០២០ �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក ពាន់ដរៀល 

(្ំណតស់ម្គា ល់៦)

ម្លៃដ�ើម

ណៅថ្ងៃទតី ១ មខ ម្រា ឆ្នា  ំ
២០២០

៣៨៧.១៤៤ ៦៨៧.២១៧ ១.០៧៤.៣៦១ ៤.៣៧៨.០២១

ការទិញ្រមនថាម - ១២៥.៦២៤ ១២៥.៦២៤ ៥១២.១៦៩

ការណផទារពតីបទព្យ្ំពថុងស្ងសង់ - ១៥៦.៤២៦ ១៥៦.៤២៦ ៦៣៧.៧៤៩

លណម្ៀងពតីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រណ័្ណ - - - (៤១.២៥៧)

នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០ ៣៨៧.១៤៤ ៩៦៩.២៦៧ ១.៣៥៦.៤១១ ៥.៤៨៦.៦៨២

�ក៖ រំលស់បង្គរ

នាថ្ងៃទតី១ មខ ម្រា ឆ្នា  ំ២០២០ ៣៤៩.២៦២ ៤៦០.១៨៤ ៨០៩.៤៤៦ ៣.២៩៨.៤៩២

រលំស់សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទ ៣៧.៨៨២ ៤៧.៣៩៥ ៨៥.២៧៧ ៣៤៧.៦៧៤

លណម្ៀងពតីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រណ័្ណ - - - (២៧.០១២)

នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០  ៣៨៧.១៤៤  ៥០៧.៥៧៩  ៨៩៤.៧២៣ ៣.៦១៩.១៥៤

តមមលៃដោង

នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០ -  ៤៦១.៦៨៨  ៤៦១.៦៨៨  ១.៨៦៧.៥២៨ 
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

១៥. មទព្យសកម្មអរូបី (ត)

 
សូហវខវរ

មបព័ន្ធ Iwork មបព័ន្ធដផ្េងៗ សរុប

២០១៩ �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក ពាន់ដរៀល 

 (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

ម្លៃដ�ើម

នាថ្ងៃទតី ១ មខម្រា ឆ្នា  ំ២០១៩ ៣៦២.៩៣៣ ៥១១.០១៨ ៨៧៣.៩៥១ ៣.៥១១.៥៣៥

ការទិញ្រមនថាម ២៤.២១១ ១៧៦.១៩៩ ២០០.៤១០ ៨១២.០៦១

លណម្ៀងពតីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រណ័្ណ - - - ៥៤.៤២៥

នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៩ ៣៨៧.១៤៤ ៦៨៧.២១៧ ១.០៧៤.៣៦១ ៤.៣៧៨.០២១

�ក ៖ រំលស់បង្គរ

នាថ្ងៃទតី ១ មខម្រា ឆ្នា  ំ២០១៩ ៣៤៤.០២១ ៤៣០.៧៨២ ៧៧៤.៨០៣ ៣.១២៧.៨៨០

រលំស់សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទ ៥.២៤១ ២៩.៤០២ ៣៤.៦៤៣ ១៤០.៣៧៣

លណម្ៀងពតីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រណ័្ណ - - - ៣០.២៣៩

នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៩ ៣៤៩.២៦២ ៤៦០.១៨៤ ៨០៩.៤៤៦ ៣.២៩៨.៤៩២

តមមលៃដោង

នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៩ ៣៧.៨៨២ ២២៧.០៣៣ ២៦៤.៩១៥ ១.០៧៩.៥២៩
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

១៦.  ចំណាយពន្ធដលើមបាក់ចំដណញ

(ក) ពន្ធពន្យារជាមទព្យសកម្ម - សុទ្ធ

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

ពន្ធពនយារជាបទព្យស្ម្ម ៦៣០.១១២ ៥៩០.៧៩០ ២.៥៤៨.៨០៣ ២.៤០៧.៤៦៩

ពន្ធពនយារជា្រំណថុ ល (៣១៩.៨៣០) (៤៧២.០៥៣) (១.២៩៣.៧១២) (១.៩២៣.៦១៦)

ពន្ធពនយារជាបទព្យស្ម្ម - សថុទ្ធ ៣១០.២៨២ ១១៨.៧៣៧ ១.២៥៥.០៩១ ៤៨៣.៨៥៣

 
 ្រមបម្របមរួលពន្ធពនយារជាបទព្យស្ម្មណៅ្នាថុងការយិ្ររណិចឆេទម្នដូចខាងណបកាម៖

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

នាថ្ងៃទតី ១ មខ ម្រា ១១៨.៧៣៧ ៧១.៣៦៧ ៤៨៣.៨៥៣ ២៨៦.៧៥៣

ទទលួលស្គា ល់្នាថុងចំណណញ ឬខាត ១៩១.៥៤៥ ៤៧.៣៧០ ៧៨០.៩២៩ ១៩១.៩៤៣

លណម្ៀងពតីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រណ័្ណ - - (៩.៦៩១) ៥.១៥៧

នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ៣១០.២៨២ ១១៨.៧៣៧ ១.២៥៥.០៩១ ៤៨៣.៨៥៣
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

១៦.  ចំណាយពន្ធដលើមបាក់ចំដណញ (ត)

(ក) ពន្ធពន្យារជាមទព្យសកម្ម - សុទ្ធ (ត)

 ពន្ធពនយារជាបទព្យស្ម្ម/(្រំណថុ ល) ណ ើ្តពតីគណនតីដូចខាងណបកាម៖

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

ការខាត្រងណ់លើឱនភាពថនតថម្ ១៨.២៦០ ៩៣.៣០៦ ៧៣.៨៦២ ៣៨០.២២២

រលំស់ (៣២.០៤៣) (១៨៤.៦៣៤) (១២៩.៦១៤) (៧៥២.៣៨៤)

សិទ្ធណប្រើបបាស់បទព្យស្ម្ម (២៨៧.៧៨៧) (២៨៧.៤១៩) (១.១៦៤.០៩៨)  (១.១៧១.២៣២)

្រំណថុ លភតិសនយា ២៩០.៤១១ ២៩៥.៣៤៦ ១.១៧៤.៧១២ ១.២០៣.៥៣៥

សំវធិានធនសបម្្រ ់             

អតថាប្រណយាជននិ៍ណយាជិត ៩.២២៣ ១១.០២៤ ៣៧.៣០៧ ៤៤.៩២៣

ចំណូលពនយារ ៣១២.២១៨ ១៩១.១១៤ ១.២៦២.៩២២ ៧៧៨.៧៨៩

៣១០.២៨២ ១១៨.៧៣៧ ១.២៥៥.០៩១ ៤៨៣.៨៥៣

(ខ) បំណុលពន្ធដលើមបាក់ចំដណញមបចាំឆ្្ំ

 
នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

នាថ្ងៃទតី ១ មខ ម្រា ៩៣៩.៥០២ ៣៣០.៦៦០ ៣.៨២៨.៤៧១ ១.៣២៨.៥៩២

ទទលួលស្គា ល់្នាថុងចំណណញ ឬខាត ២.០៧៤.៧៥៥ ១.១៩០.១៤៩ ៨.៤៥៨.៧៧៦ ៤.៨២២.៤៨៣

ពន្ធណលើបបា្ច់ំណណញបាន្រង់ (១.៦១១.៣១៣) (៥៨១.៣០៧) (៦.៥៦៩.៣២៣) (២.៣៥៥.៤៥៦)

លណម្ៀងពតីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រណ័្ណ - - (៤៣.០១៦) ៣២.៨៥២

នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ១.៤០២.៩៤៤ ៩៣៩.៥០២ ៥.៦៧៤.៩០៨ ៣.៨២៨.៤៧១
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

១៦.  ចំណាយពន្ធដលើមបាក់ចំដណញ (ត)

(គ) ចំណាយពន្ធដលើមបាក់ចំដណញ 

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

ពន្ធដលើមបាក់ចំដណញមបចាំឆ្្ំ

ពន្ធ្នាថុងឆ្នា ំ ១.៥៧៩.៩០៥ ១.១៩០.១៤៩ ៦.៤៤១.២៧៣ ៤.៨២២.៤៨៣

សំវធិានធនខវះពតីឆ្នា មំថុន ៤៩៤.៨៥០ - ២.០១៧.៥០៣ -

២.០៧៤.៧៥៥ ១.១៩០.១៤៩ ៨.៤៥៨.៧៧៦ ៤.៨២២.៤៨៣

ពន្ធពនយារណលើបបា្ច់ំណណញ (១៩១.៥៤៥)  (៤៧.៣៧០)  (៧៨០.៩២៩)  (១៩១.៩៤៣)

១.៨៨៣.២១០  ១.១៤២.៧៧៩ ៧.៦៧៧.៨៤៧  ៤.៦៣០.៥៤០ 

ពន្ធណលើបបា្ច់ំណណញបាន្រងម់ផ្្ណលើការវាយ តថម្ពន្ធណ�ើងវញិ
- ១១៥.៧៣៣ - ៤៦៨.៩៥១ 

១.៨៨៣.២១០  ១.២៥៨.៥១២ ៧.៦៧៧.៨៤៧  ៥.០៩៩.៤៩១ 
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

១៦.  ចំណាយពន្ធដលើមបាក់ចំដណញ (ត)
(គ) ចំណាយពន្ធដលើមបាក់ចំដណញ (ត)

 ការណផទាៀងផ្ទា តព់ន្ធណលើបបា្ច់ំណណញមដលបតរូវបានគណនាតាមអបតាពន្ធផ្ូវការ ២០% ចំណពាះចំណាយពន្ធណលើបបា្់
 ចំណណញដូចបាន្រង្ហា ញណៅ្នាថុងបបា្ច់ំណណញ ឬខាត ដូចខាងណបកាម៖

២០២០ ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល % �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល %

(្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

បបា្ច់ំណណញមថុន្រងព់ន្ធ
៧.២២២.៧៣៩ ២៩.៤៤៧.១០៧ ៤.៨៨៥.៧០៣ ១៩.៧៩៦.៨៧០

ពន្ធណលើបបា្ច់ំណណញតាមអបតាផ្ូវការ ២០%
១.៤៤៤.៥៤៨ ៥.៨៨៩.៤២២ ២០% ៩៧៧.១៤១ ៣.៩៥៩.៣៧៥ ២០%

ចំណាយមនិអាចកាត់្ ងបាន
៨៧.៩០៤ ៣៥៨.៣៨៥ ១% ១៧០.៧៧៩ ៦៩១.៩៩៧ ៣%

ចំណូលមនិជា្រព់ន្ធ
- - ០% (៥.១៤១) (២០.៨៣២) ០%

សំវធិានធនខវះពតីឆ្នា មំថុន
៤៩៤.៨៥០ ២.០១៧.៥០៣ ៧% - - -

ភាពខថុសគានា ្រណណ្ាះអាសននាណផសេងៗ
(១៤៤.០៩២) (៥៨៧.៤៦៣) -២% - -

ចំណាយពន្ធណលើបបា្ច់ំណណញ
១.៨៨៣.២១០ ៧.៦៧៧.៨៤៧ ២៦% ១.១៤២.៧៧៩ ៤.៦៣០.៥៤០ ២៣%

  ការគណនាបបា្ច់ំណណញជា្រព់ន្ធគឺ សថាិតណបកាមការបតរួតពិនិត្យ និងវាយតថម្ពតីអាជាញា ធរពន្ធដារ ។
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

១៧. សាច់មបាក់ និងសាច់មបាក់សមមូល
នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

ស្ចប់បា្់្ នាថុងថដ                               
(្ំណតស់ម្គា ល់ ៧)

៥.១១១.៨២៣ ៣.៩៥១.៦៣៥ ២០.៦៧៧.៣២៤ ១៦.១០២.៩១៣

បបា្្់រណញ្ញ ើជាមលួយធនាគារជាតិថន្ម្ថុជា 
(្ំណតស់ម្គា ល់ ៨)

១៧.១៨២.៥៦១ ៧.០៩១.៨៨២ ៦៩.៥០៣.៤៥៩ ២៨.៨៩៩.៤១៩

មបាក់បដញ្ញើជាមួយធនាគារនានា(កំណត់សមា្្ល់ ៩)

គណនតីចរន្ ៣.៩៦២.០៦៤ ១០.២៣៩.០៥៣ ១៦.០២៦.៥៤៩ ៤១.៧២៤.១៤១

គណនតីសនសេំ ១.៥៨៤ ២២២.០១៩ ៦.៤០៧ ៩០៤.៧២៨

២៦.២៥៨.០៣២ ២១.៥០៤.៥៨៩ ១០៦.២១៣.៧៣៩ ៨៧.៦៣១.២០១

១៨. មទព្យសកម្មដផ្េងៗ

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

បបា្្់រងម់ថុនណៅណលើ្ថបមចបា្រ់ ១៦៨.៨៧៨ ២៨៩.១៩៨ ៦៨៣.១១២ ១.១៧៨.៤៨២

បបា្ត់មកាល់សបម្្រជ់លួលផទាះ និងការយិាល័យ ៤០៥.៧០០ ២៨៣.៤០០ ១.៦៤១.០៥៧ ១.១៥៤.៨៥៥

ណផសេងៗ ១៦៨.៧៣២ ១៩០.១៨៦ ៦៨២.៥២១ ៧៧៥.០០៨

៧៤៣.៣១០ ៧៦២.៧៨៤ ៣.០០៦.៦៩០ ៣.១០៨.៣៤៥

ដ្៖ សំវធិានធនណលើការខាត្រង ់           
ថនឱនភាពថនតថម្ (៦៧.៥៥១) (៦៣.៨៧៧) (២៧៣.២៤៥) (២៦០.២៩៨)

៦៧៥.៧៥៩ ៦៩៨.៩០៧ ២.៧៣៣.៤៤៥ ២.៨៤៨.០៤៧
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

១៩. មបាក់បដញ្ញើរបស់ធនាគារ និងសា្្ប័នហិរញ្ញវត្ថុនានា

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

គណនតីចរន្ ២.៦០៤.៣៦៣ ៩.៨៧៥.១៦៥ ១០.៥៣៤.៦៤៨ ៤០.២៤១.២៩៧

្រណញ្ញ ើសនសេំ ២៣៩.០៥៦ ១.៤៣០.៩៤២ ៩៦៦.៩៨២ ៥.៨៣១.០៨៩

្រណញ្ញ ើម្នកាល្ំណត់ ៣៧.២៦២.៣០០ ២៣.១០០.៨១៦ ១៥០.៧២៦.០០៣ ៩៤.១៣៥.៨២៥

៤០.១០៥.៧១៩ ៣៤.៤០៦.៩២៣ ១៦២.២២៧.៦៣៣ ១៤០.២០៨.២១១

 តាមអបតាកាបបា្ ់(ប្រចាឆំ្នា )ំ៖

២០២០ ២០១៩

គណនតីចរន្ គា្ម ន គា្ម ន

បបា្្់រណញ្ញ ើសនសេំ ០.៥០% - ០.៧០% ០.៥០% - ០.៧០%

បបា្្់រណញ្ញ ើម្នកាល្ំណត់ ១.០០% - ៣.៧០% ២.២០% to ៣.៧០%

 ២០. មបាក់បដញ្ញើរបស់អតិ្ិជន

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

គណនតីចរន្ ៣.៥៧១.៤២០ ៤.២៧៨.២២៤ ១៤.៤៤៦.៣៩៤ ១៧.៤៣៣.៧៦៣

បបា្្់រណញ្ញ ើសនសេំ ២១.១០០.៥៥៤ ២២.០៧៩.១៩៦ ៨៥.៣៥១.៧៤១ ៨៩.៩៧២.៧២៤

បបា្្់រណញ្ញ ើម្នកាល្ំណត់ ៤.៤១៤.៣០៦ ៣.៣១៣.២១៧ ១៧.៨៥៥.៨៦៨ ១៣.៥០១.៣៥៩

២៩.០៨៦.២៨០ ២៩.៦៧០.៦៣៧ ១១៧.៦៥៤.០០៣ ១២០.៩០៧.៨៤៦
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

២០. មបាក់បដញ្ញើរបស់អតិ្ិជន (ត)
 តាមអបតាការបបា្ប់្រចាឆំ្នា  ំ៖

២០២០ ២០១៩

គណនតីចរន្ គា្ម ន គា្ម ន

បបា្្់រណញ្ញ ើសនសេំ ០.៥០% - ០.៧០% ០.៥០% - ០.៧០%

បបា្្់រណញ្ញ ើម្នកាល្ំណត់ ០.៨០% - ៤.៥០% ១.២០% - ៤.៣០%

២១. មបាក់កម្ចី

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

រយៈដពលខលៃី៖

ធនាគារ គូ្មតីន ខូ អិលធតីឌតី ១២០.០០០.០០០ ៩០.០០០.០០០ ៤៨៥.៤០០.០០១ ៣៦៦.៧៥០.០០០

LPCO ណៅធនាគារជាតិ (*) ៩.១៦៦.៨៧៣ ៩.៤៩២.០២៥ ៣៧.០៨០.០០០ ៣៨.៦៨០.០០២

The export-Import Bank of Korea ១.០០០.០០០ - ៤.០៤៥.០០០ -

សរថុ្របបា្់្ ម្ចតីរយៈណពលខ្តី ១៣០.១៦៦.៨៧៣ ៩៩.៤៩២.០២៥ ៥២៦.៥២៥.០០១ ៤០៥.៤៣០.០០២

រយៈដពលខវង៖

ធនាគារ គូ្មតីន ខូ អិលធតីឌតី ៦០.០០០.០០០ ១០.០០០.០០០ ២៤២.៧០០.០០០ ៤០.៧៥០.០០០

The export-Import Bank of Korea - ២.០០០.០០០ - ៨.១៥០.០០០

សរថុ្របបា្់្ ម្ចតីរយៈណពលមវង ៦០.០០០.០០០ ១២.០០០.០០០ ២៤២.៧០០.០០០ ៤៨.៩០០.០០០

១៩០.១៦៦.៨៧៣ ១១១.៤៩២.០២៥ ៧៦៩.២២៥.០០១ ៤៥៤.៣៣០.០០២ 

ការបបា្្់រងគារបតរូវទូទាត់ ៥១៥.៩៥៤ ១.១៦២.៥៧០ ២.០៨៧.០៣៤ ៤.៧៣៧.៤៧៣

សរថុ្របបា្់្ ម្ចតី ១៩០.៦៨២.៨២៧ ១១២.៦៥៤.៥៩៥ ៧៧១.៣១២.០៣៥ ៤៥៩.០៦៧.៤៧៥
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

២១. មបាក់កម្ចី (ត)
(*) LPCO ម្នកាលវស្ន្មលួយឆ្នា  ំ និងម្នអបតាការបបា្ច់ណន្ាះពតី ២.៤២% ណៅ ៤.៥០% (២០១៩៖ 

៣.០០%៣.០៥%) ្នាថុងមលួយឆ្នា  ំមដលធនាគារបានដា្N់CD ជាបទព្យ្រញ្្ច ំ (្ំណតស់ម្គា ល់ ៨) ។

 រាល់បបា្់្ ម្ចតីណផសេងខាងណលើគឺ មនិម្នការធានា និងម្នអបតាការបបា្ប់្រចាឆំ្នា ចំណន្ាះពតី ០.៨% ដល់ ៣.៥.% 

(២០១៩៖ ០.៨០% ដល់ ៣.៥០%) ។

 ្រមបម្របមរួលថនបបា្់្ ម្ចតីម្នដូចខាងណបកាម៖
២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

នាថ្ងៃទតី ១ មខ ម្រា ១១១.៤៩២.០២៥ ៥២.៧៦៦.៥៥១ ៤៥៤.៣៣០.០០២ ២១២.០១៦.០០២ 

បបា្់្ ម្ចតី្រមនថាម ១៧៩.១៦៦.៨៧៣ ៦៨.៧៣៦.១៩៦ ៧៣០.៤៦៣.៣៤១ ២៧៨.៥១៩.០៦៦ 

ការទូទាតស់ង (១០០.៥៦២.៤២៣) (១០.០០០.០០០) (៤០៩.៩៩២.៩៩៩) (៤០.៥២០.០០០)

លណម្ៀងពតីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រណ័្ណ ៧០.៣៩៨ (១០.៧២២) (៥.៥៧៥.៣៤៣) ៤.៣១៤.៩៣៤ 

នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ១៩០.១៦៦.៨៧៣ ១១១.៤៩២.០២៥ ៧៦៩.២២៥.០០១ ៤៥៤.៣៣០.០០២ 

២២. បំណុលភតិសន្យា
 ធនាគារបានចថុះ្ិច្ចសនយាភតិសនយាសបម្្រក់ារជលួលការយិាល័យ ។ ពត័ម៌្នលម្តិមដលទា្ទ់ងនរឹងភតិសនយា     

មដលធនាគារជាអនា្ជលួលបតរូវបាន្រង្ហា ញដូចខាងណបកាម ។
នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

វិភាគតាមកាលកំណត់ - លំហូរទរឹកមបាក់តាមកិច្ចសន្យា 
មិនបានដធវើអប្បហារ

តិចជាង ១ ឆ្នា ំ ៨៩១.៦០០ ៥៨៨.០០០ ៣.៦០៦.៥២២ ២.៣៩៦.១០០

១ ឆ្នា  ំណៅ ៥ ឆ្នា ំ ៦០២.៦០០ ៩១៦.៥០០ ២.៤៣៧.៥១៧ ៣.៧៣៤.៧៣៨

ណលើសពតី ៥ ឆ្នា ំ - - - -

សរថុ្រលំហូរទរឹ្បបា្ត់ាម្ិច្ចសនយាមនិបានណធវើអ្រ្ហារ ១.៤៩៤.២០០ ១.៥០៤.៥០០ ៦.០៤៤.០៣៩ ៦.១៣០.៨៣៨
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

២២. បំណុលភតិសន្យា (ត)
នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

តមមលៃបច្ចថុប្បន្មនបំណុល ភតិសន្យា

រយៈណពលខ្តី ៨៧០.៥៨១ ៥៧៥.៤២៧ ៣.៥២១.៥០០ ២.៣៤៤.៨៦៥

រយៈណពលមវង ៥៨១.៤៧២ ៩០១.៣០២ ២.៣៥២.០៥៤ ៣.៦៧២.៨០៦

សរថុ្រតថម្្រច្ចថុ្រ្ននាថន្រំណថុ ល ភតិសនយា ១.៤៥២.០៥៣ ១.៤៧៦.៧២៩ ៥.៨៧៣.៥៥៤ ៦.០១៧.៦៧១

 ចំនលួនមដលបានទទលួលស្គា ល់្នាថុងចំណណញ ឬ ខាតម្នដូចខាងណបកាម៖

 
នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

ចំណាយការបបា្ណ់លើ្រំណថុ លភតិសនយា (២៦.៩៨៣) (៣៤.៤៦៨) (១១០.០១០) (១៣៩.៦៦៤)

ចំណាយពា្ព់ន័្ធភតិសនយាណលើបទព្យស្ម្មរយៈណពល ខ្តី 
និងម្នតថម្ទា្រ ២១.២៧០ ១៦.៧១១ ៨៦.៧១៨ ៦៧.៧១៣
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

២២. បំណុលភតិសន្យា (ត)
 ចំនួនខ�លបានទទួលសា្្ល់ដៅក្ថុងរបាយការណ៍លំហូរទរឹកមបាក់៖

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

ការទូទាតណ់លើ្រំណថុ លភតិសនយាសរថុ្រ (៨៤៣.៨៧៤) (៦៧៩.៧៣២) (៣.៤៤០.៤៧៤) (២.៧៥៤.២៧៤)

២៣. បំណុលដផ្េងៗ

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

្រំណថុ លពន្ធណផសេងៗបតរូវទូទាត់
៤៧.៤៧៩ ៨៣.០៧៥ ១៩២.០៥៣ ៣៣៨.៥៣១

ការខាត្រងណ់លើឱនភាពថនតថម្្ិច្ចសនយាឥណទាន 
និងការធានាហិរញ្ញ វតថាថុ ២៣.៧៨៩ ១៤.២៥៧ ៩៦.២២៧ ៥៨.០៩៧

ចំណាយ្រងគារ ២៤.៥២៨ ៣២.៥០៣ ៩៩.២១៦ ១៣២.៤៥០

ណផសេងៗ  ២.១៥១  ៤៧១  ៨.៧០១  ១.៩២០ 

 ៩៧.៩៤៧  ១៣០.៣០៦  ៣៩៦.១៩៧  ៥៣០.៩៩៨ 
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

២៤. ដ�ើមទុន

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

បានចថុះ្រញ្តី ម្រងមច្ និងបាន្រងច់ំនលួន 
១,៥ោនភាគហ៊ថុនមដលម្នតថម្ចារ ិ្  ៥០ 
ដថុោ្រអាណមរ ិ្ ្នាថុង ១ ភាគហ៊ថុន ៧៥.០០០.០០០ ៧៥.០០០.០០០ ៣០៥.៦២៥.០០០ ៣០៥.៦២៥.០០០

 ពត័ម៌្នលម្តិថនការកានក់ា្រណ់ដើមទថុនម្នដូចខាងណបកាម៖

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ ឆ្្ំ ២០២០/២០១៩

ភាគរយកាន់កាប់ ចំនួនភាគហ៊ុន

ធនាគារ គូ្មតីន ខូ អិលធតីឌតី ១០០% ១.៥០០.០០០

 ពថុំម្នការផ្្ស់្រ្ូរណដើមទថុន និងរចនាសម្ន័្ធណដើមទថុនរ្រស់ធនាគារណៅ្នាថុងការយិ្ររណិចឆេទណនាះណទ ។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០២០144



កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

២៥. ចំណូលពីការមបាក់សុទ្ធ

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

ចំណូលពីការមបាក់៖

ឥណទាន និង្រថុណរប្រទាន ១៦.៩៣៣.៤២៨ ១២.១៦២.៩១៣ ៦៩.០៣៧.៥៨៦ ៤៩.២៨៤.១២៣

បបា្្់រណញ្ញ ើជាមលួយធនាគារនានា ១០១.៥៦១ ៣៩.៦៧៦ ៤១៤.០៦៤ ១៦០.៧៦៧

បបា្ត់មកាល់ណៅធនាគារជាតិថន្ម្ថុជា ៣៨.៣១៨ ២៦.៧៧៨ ១៥៦.២២២ ១០៨.៥០៤

្ថបមឥណទាន ៣០៨.៤៥៤ ២៦៣.៧៩៩ ១.២៥៧.៥៦៨ ១.០៦៨.៩១៥

១៧.៣៨១.៧៦១ ១២.៤៩៣.១៦៦ ៧០.៨៦៥.៤៤០ ៥០.៦២២.៣០៩

ចំណាយដលើការមបាក់៖

បបា្្់រណញ្ញ ើរ្រស់ធនាគារ និងស្ថា ្រន័ហិរញ្ញ វតថាថុនានា (៧៦៥.៨២៩) (៣១២.៦៦១) (៣.១២២.២៨៥) (១.២៦៦.៩០២)

បបា្្់រណញ្ញ ើរ្រស់អតិ្ិជន (២០៣.៥៥៨) (២០៦.៧៩៥) (៨២៩.៩០៦) (៨៣៧.៩៣៤)

បបា្់្ ម្ចតី (២.៥១៤.០៤៤) (២.៦១៩.២៧៦) (១០.២៤៩.៧៥៧) (១០.៦១៣.៣០៦)

្រំណថុ លភតិសនយា (២៦.៩៨៣) (៣៤.៤៦៨) (១១០.០០៩) (១៣៩.៦៦៤)

(៣.៥១០.៤១៤) (៣.១៧៣.២០០) (១៤.៣១១.៩៥៧) (១២.៨៥៧.៨០៦)

ចំណូលពតីការបបា្ស់ថុទ្ធ ១៣.៨៧១.៣៤៧ ៩.៣១៩.៩៦៦ ៥៦.៥៥៣.៤៨៣ ៣៧.៧៦៤.៥០៣
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

២៦. ចំណូលដលើកមមម និងដជើងសារសុទ្ធ
២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

�ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) (្ំណតស់ម្គា ល់ ៦)

ចំណូលដលើកមមម និងដជើងសារ៖

្ថបមណលើការណផទារបបា្់
៥៣៩.៤១៥ ៦២៧.៣១៦ ២.១៩៩.១៩៥ ២.៥៤១.៨៨៤

ចំណាយណផសេងៗណលើឥណទាន
២៨១.៨៩៨ ២៦៨.១៦៤ ១.១៤៩.២៩៨ ១.០៨៦.៦០១

្ថបមណលើហិរញ្ញ្រ្ទានពាណិជ្្ម្ម
២.៤១៩ ២.៣០៥ ៩.៨៦២ ៩.៣៤០

្ថបមណផសេងៗ
៥៨.១០៥  ៦២.៨៩០ ២៣៦.៨៩៤ ២៥៤.៨៣០ 

៨៨១.៨៣៧ ៩៦០.៦៧៥ ៣.៥៩៥.២៤៩ ៣.៨៩២.៦៥៥ 

ចំណាយណលើ្ថបម និងណជើងស្រ
(១៩.០៣២) (១១.៥០៣) (៧៧.៥៩៣) (៤៦.៦១០)

ចំណូលណលើ្ថបម និងណជើងស្រ សថុទ្ធ
៨៦២.៨០៥ ៩៤៩.១៧២ ៣.៥១៧.៦៥៦ ៣.៨៤៦.០៤៥ 

២៧. ចំណាយទូដៅ និងរ�្ឋបាល
២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

�ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) (្ំណតស់ម្គា ល់ ៦)

ចំណាយណលើ្រថុគគាលិ្ ៣.៥៧៩.៩៨៨ ២.៨៣៨.២៧៥ ១៤.៥៩៥.៦១១ ១១.៥០០.៦៩០

រលំស់ ១.៦៣៤.៤៣៦ ១.៤៣៦.៦០២ ៦.៦៦៣.៥៩៥ ៥.៨២១.១១១

ចំណាយណលើការជលួសជថុល និងម្ទាំ ៤៤០.៩៩០ ៤២៦.៣៥៧ ១.៧៩៧.៩១៦ ១.៧២៧.៥៩៩

ចំណាយណៅណលើពន្ធ ១៩៣.៥៥០ ៣៦៤.៩២២ ៧៨៩.១០៣ ១.៤៧៨.៦៦៤

ចំណាយ្ថបមមផនា្ចបា្រ ់និងវជ្ិាជតីវៈ ១១៥.៤៥៦ ៣១០.០៣១ ៤៧០.៧១៤ ១.២៥៦.២៤៦

ចំណាយណៅណលើអាជាញា ្រណ្ណ ២៦៣.៣៨៣ ២២៤.៣៦៩ ១.០៧៣.៨១២ ៩០៩.១៤៣

ចំណាយណលើការផសេពវផសាយ និងទំនា្ទ់ំនងស្ធារណៈ ២០៧.២៧៨ ២០៦.២៧៣ ៨៤៥.០៧៣ ៨៣៥.៨១៨

ចំណាយណលើទរឹ្ណភ្ើង ១១៧.៩៤២ ១១៤.៦៧៥ ៤៨០.៨៥០ ៤៦៤.៦៦៣

ចំណាយណលើការណធវើដំណណើ រ និងទំនា្ទ់ំនង ៨៦.១៤៧ ៦៨.៧១៥ ៣៥១.២២២ ២៧៨.៤៣៣

ចំណាយណលើធានារាេ ្ររ់ង ៥៥.៥០៩ ៥២.០៦០ ២២៦.៣១០ ២១០.៩៤៧

ចំណាយណលើសម្ភា រៈការយិាល័យ ៥៧.២៦២ ៣៧.២៧៤ ២៣៣.៤៥៨ ១៥១.០៣៤

ចំណាយណផសេងៗ ១១២.២២៣ ១៩៤.២២២ ៤៥៧.៥៣៣ ៧៨៦.៩៨៨

៦.៨៦៤.១៦៤ ៦.២៧៣.៧៧៥ ២៧.៩៨៥.១៩៧ ២៥.៤២១.៣៣៦
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

២៨. ការខាតបង់ដលើឱនភាពមនតមមលៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

�ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) (្ំណតស់ម្គា ល់ ៦)

ឥណទាននិង ្រថុណរប្រទានផ្ល់ដល់អតិ្ិជន 
(្ំណតស់ម្គា ល់ ១១) ៧៥០.៣៣២  (៨៧៨.១១៧) ៣.០៥៩.១០៤  (៣.៥៥៨.១៣០)

្ិច្ចសនយាឥណទាន និងការធានាហិរញ្ញ វតថាថុ ៩.៥៣២ (៣.០៥៦) ៣៨.៨៦១ (១២.៣៨៣)

បបា្្់រណញ្ញ ើណៅធនាគារនានា (្ំណតស់ម្គា ល់ ៩)
២៩.១៨៩ (២៧.១៥៧) ១១៩.០០៤ (១១០.០៤០)

បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុណផសេងៗតាមរលំស់ថ្្ណដើម ៣.៦៧៤ (៥៤.៥១២) ១៤.៩៧៩ (២២០.៨៨៣)

៧៩២.៧២៧ (៩៦២.៨៤២) ៣.២៣១.៩៤៨ (៣.៩០១.៤៣៦)

២៩. ការសន្យា និងយថាភាព
(ក) កិច្ចសន្យា

 ធនាគារម្នចំនលួនទរឹ្បបា្់្ នាថុង្ិច្ចសនយាឧ្រ្រណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុណបរៅតារាងតថុល្យការរ្រស់ខ្លួន  មដលសនយានរឹងផ្ល់ដល់

អតិ្ិជននូវឥណទាន ្រណ្ណ ធានា និងហាវ សថុតីលតីធតីណផសេងៗ ដូចខាងណបកាម៖

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

�ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) (្ំណតស់ម្គា ល់ ៦)

្ិច្ចសនយាណលើឥណទាន
២.៤៣១.២០០ ១.៧៨៨.៨០០ ៩.៨៣៤.២០៤ ៧.២៨៩.៣៦០

ឥណទានវបិារូ្រនម៍ដលមនិបានណប្រើបបាស់
៩.៤១៤.៨៣៤ ៨.៥៨២.៣១៨ ៣៨.០៨៣.០០៤ ៣៤.៩៧២.៩៤៦

ហានិភយ័សរថុ្រ
១១.៨៤៦.០៣៤ ១០.៣៧១.១១៨ ៤៧.៩១៧.២០៨ ៤២.២៦២.៣០៦
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

២៩. ការសន្យា និងយថាភាព (ត)
(ខ)  កិច្ចសន្យាដលើដ�ើមទុន

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

�ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) (្ំណតស់ម្គា ល់ ៦)

រយៈណពលខ្តីជាងមលួយឆ្នា ំ - ២២២.៩៣២ - ៩០៨.៤៤៨

(គ) យថាភាពណលើពន្ធ

 ពន្ធបតរូវបានសថាិតណៅណបកាមការបតរួតពិនិត្យ និងតាមដានអណងកាតណដាយប្រុមអាជាញា ធរមដលផ្ល់សិទ្ធិណដាយចបា្រ់្ នាថុងការ

ដា្ពិ់នយ័ដា្ទ់ណ្ឌ ្ម្ម និងគិតការបបា្ ់ ។ ការអនថុវត្ចបា្រ ់ និង្រទ្រ្ញ្ញត្ិពន្ធណលើប្រតិ្រត្ិការណបចើនប្រណភទអាច 

ប្រឈមនរឹង្រំណ្បស្យណផសេងៗ ។

 ្រញ្ហា ទាងំណនះ អាច្រណងកាើតឲ្យម្នហានិភយ័ពន្ធ ណៅ្នាថុងបពះរាជាណាចប្្ម្ថុជាម្នល្្ខណៈធំជាងណៅ ប្រណទស 

ដថទណទៀត ។  ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលណជឿជា្ថ់ា ការណធវើសំវធិានធនម្នល្្ខណៈបគ្រប់គាន ់ ណដាយមផ្្ណៅណលើការ្រ្ 

បស្យថននតីតិ្ម្មពន្ធ ។  ្ ្៏រេថុមន្ អាជាញា ធរជា្រព់ា្ព់ន័្ធអាចនរឹងម្ន្រំណ្បស្យខថុសគានា  ណហើយផល្រេះពាល់អាចម្ន 

ទំហំធំ ។

៣០. សម្័ន្ធញាតិ
 ធនាគារ ម្នប្រតិ្រត្ិការមលួយចំនលួនជាមលួយភាគតីពា្ព់ន័្ធណៅ្នាថុងដំណណើ រការអាជតីវ្ម្មធម្មតា ។ ្បមតិថនប្រតិ្រត្ិការ

ជាមលួយភាគតីពា្ព់ន័្ធសមតថុល្យមដលមនិទានទូ់ទាតណ់ៅចថុងថនការយិ្ររណិចឆេទ និងចំណាយមដលពា្ព់ន័្ធ និងចំណូល

សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទម្នដូច្រង្ហា ញខាងណបកាម៖

(ក) សម្័ន្ធញាតិ និងទំនាក់ទំនង 

សម្ន័្ធញាតិ និងទំនា្ទ់ំនងរវាងសម្ន័្ធញាតិជាមលួយធនាគារម្នដូចខាងណបកាម៖
ទំនា្ទ់ំនង សម្ន័្ធញាតិ

ប្រុមហ៊ថុនណមធំ្រង្ស់ KB Financial Group Inc.

ប្រុមហ៊ថុនណមផ្ទា ល់ ធនាគារ គូ្មតីន ខូ អិលធតីឌតី

ប្រុមហ៊ថុនញាតិសម្ន័្ធ ស្ថា ្រន័មដលណៅណបកាមប្រុមហ៊ថុនណមធំមតមលួយ

គណៈបគ្រប់គងសំខាន់ៗ គណៈបគ្រប់គងសំខាន់ៗ  គឺជារូ្រវន្្រថុគគាលមដលម្នសិទ្ធិ និងទំនលួលខថុសបតរូវ្នាថុង
ការបគ្រប់គង ដរឹ្នាផំ្លួចណផ្ើម ឬអនថុវត្ណគាលនណយាបាយរ្រស់ធនាគារណដាយផ្ទា ល់ 
ឬណដាយប្រណយាល ។  គណៈបគ្រប់គងសំខាន់ៗ រ្រស់ធនាគារ រលួម្រញ្ចូ លសម្ជិ្ 
ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល ។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០២០148



កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣០. សម្័ន្ធញាតិ (ត)

(ខ) សមតុល្យជាមួយសម្័ន្ធញាតិ

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

មបាក់បដញ្ញើជាមួយសម្័ន្ធញាតិ

ប្រុមហ៊ថុនណមផ្ទា ល់ - គណនតីចរន្ ៧៥៤.៨៥៨ ៧.៧៩៣.៧១០ ៣.០៥៣.៤០១ ៣១.៧៥៩.៣៦៨

អភបិាល និងគណៈបគ្រប់គងសំខាន់ៗ  - គណនតីសនសេំ ៣៧៧.៨៣៨ ១៥៥.៥៦៤ ១.៥២៨.៣៥៥ ៦៣៣.៩២៣

មបាក់កម្ចីពីសម្័ន្ធញាតិ (កំណត់សមា្្ល់ ២១)

ប្រុមហ៊ថុនណមផ្ទា ល់
១៨០.០០០.០០០ ១០០.០០០.០០០ ៧២៨.១០០.០០០ ៤០៧.៥០០.០០០

ការបបា្ប់តរូវទូទាត់
២៥៣.៨៥៤ ១.០៧៨.៥៤១ ១.០២៦.៨៣៨ ៤.៣៩៥.០៥៥

១៨០.២៥៣.៨៥៤ ១០១.០៧៨.៥៤១ ៧២៩.១២៦.៨៣៨ ៤១១.៨៩៥.០៥៥

ឥណទាន និងបុដរមបទានផ្ល់�ល់សម្័ន្ធញាតិ

ប្រុមហ៊ថុនណបកាមការបគ្រប់គងមតមលួយ ៧.៦២០.០៤៩ ៣.០០០.០០០ ៣០.៨២៣.០៩៩ ១២.២២៥.០០០

ការបបា្ម់ដលបតរូវទទលួល ៦០.២៧៨ ១.៩១៤ ២៤៣.៨២៥ ៧.៨០០

៧.៦៨០.៣២៧ ៣.០០១.៩១៤ ៣១.០៦៦.៩២៤ ១២.២៣២.៨០០

 គណនតីចរន្ជាមលួយនរឹងប្រុមហ៊ថុនណមផ្ទា ល់គឺ មនិម្នការបបា្ណ់នាះណទ ។ បបា្្់រណញ្ញ ើពតីអភបិាល និងគណៈបគ្រប់គង 
សំខាន់ៗ ម្នអបតាការបបា្ប់្រចាឆំ្នា ចំំនលួន ០.៥% (២០១៩៖ ០.៥%) ។

 ឥណទាន និង្រថុណរប្រទានផ្ល់ដល់ប្រុមហ៊ថុនសថាិតណបកាមការបគ្រប់គងមតមលួយគឺ មនិម្នធានាណហើយម្នអបតាការបបា្ ់
៣.៥៦% (២០១៩៖ ៣.៥៦%) ្នាថុងមលួយឆ្នា  ំ។
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣០. សម្័ន្ធញាតិ (ត)

(គ). មបតិបត្រិការជាមួយសម្័ន្ធញាតិ

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

�ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) (្ំណតស់ម្គា ល់ ៦)

មបាក់បដញ្ញើជាមួយសម្័ន្ធញាតិ

ចំណាយការបបា្់ ៨៨២ ៦០៣ ៣.៥៩៦ ២.៤៤៣

មបាក់កម្ចីពីសម្័ន្ធញាតិ

ចំណាយការបបា្់ ២.០៣១.៩៥៥ ២.៥១៦.៤៩៧ ៨.២៨៤.២៧៩ ១០.១៩៦.៨៤៦

ឥណទាន និងបុដរមបទានផ្រល់ឲ្យសម្័ន្ធញាតិ

ចំណូលការបបា្់ ៤២៤.៥៩១ ១០២.៥៩៧ ១.៧៣១.០៥៨ ៤១៥.៧២៣

ចំណាយដលើដសវាកម្មដៅសម្័ន្ធញាតិ

មកុមហ៊ុនដមផ្្ល់

ការទូទាតណ់លើថ្្ម្ទាណំលើប្រពន័្ធធនាគារ ១៨៧.១១៩ ២៣០.៥៦៩ ៧៦២.៨៨៤ ៩៣៤.២៦៦

មបាក់ដបៀវត្េរ៍និងអត្មបដោជន៍ដផ្េងៗសំរាប់អភិបាល 
និង គណៈមគប់មគងសំខាន់ៗ

្ថបមរ្រស់អភបិាល ៧.២០០ ៦.២០០ ២៩.៣៥៤ ២៥.១២២

មបាក់ដបៀវត្េរ៍ និងអត្មបដោជន៍ដផ្េងៗរបស់គណៈ 
មគប់មគងសំខាន់ៗ

៩៩៨.៣៨៨ ៩៨៣.៧៩៤ ៤.០៧០.៤២៧ ៣.៩៨៦.៣៣៣

១.០០៥.៥៨៨ ៩៨៩.៩៩៤ ៤.០៩៩.៧៨១ ៤.០១១.៤៥៥
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

ក. ការខណនាំ និងដសចក្រីសដងខេប

 ធនាគារប្រឈមមថុខនរឹងហានិភយ័ឧ្រ្រណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុដូចខាងណបកាម៖ 
• ហានិភយ័ឥណទាន
• ហានិភយ័ទតីផសារ
• ហានិភយ័ស្ចប់បា្ង់្យបសរួល និង
• ហានិភយ័ប្រតិ្រត្ិការ

 ្ំណតស់ម្គា ល់ណនះ្រង្ហា ញពតីពត័ម៌្នស្តីពតីហានិភយ័នតីមលួយៗខាងណលើរ្រស់ធនាគារមដលម្នណគាលណៅ ណគាលការណ៍ 
មណនា ំ និងវធិានការរ្រស់ធនាគារណដើម្តីវាស់មវង និងចាតម់ចងនូវហានិភយ័មដលណ ើ្តណ�ើង និងការបគ្រប់គងនូវណដើម 
ទថុនរ្រស់ធនាគារ ។

 ្នាថុងណគាល្រំណងណដើម្តីរ្សាលំនរឹងហិរញ្ញ វតថាថុ នរឹងកាត្់រនថាយ្រនទាថុ្រ្រស់អនា្ខ្ចតីមដលបានបាត្់រងប់បា្ច់ំណូល ចំ្រង    
និងជលួ្រប្រទះការលំបា្្នាថុងការទូទាត់្ ម្ចតីណដាយផល្រេះពាល់ថន្ំ�ថុងណពល ្ូវ តីដ-១៩ ធនាគារបានណធវើការជាមលួយ 
អតិ្ិជនមដលរងផល្រេះពាល់ និងអនថុញ្្ញ តឲ្យម្នការណរៀ្រចំឥណទានណ�ើងវញិ ។ ឥណទានណរៀ្រចំណ�ើងវញិបតរូវ 
បានណរៀ្រចំណដាយនាយ្ដាឋា នវាយតថម្ឥណទាន ។ នាយ្ដាឋា នណនះបតរូវមតម្នការពិនិត្យយាេ ង ណទៀងទាតណ់លើការវាយ 
តថម្ណលើផល្រប័តរ្រស់អនា្ខ្ចតី ណដើម្តីវាស់មវងណលើផល្រេះពាល់ណលើស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ពលួ្ណគនាណពលម្នណរាគរាត
តបាត ។

 មុខងារមគប់មគងហានិភ័យ និងរចនាសម្័ន្ធអភិបាលកិច្ច

 ការបគ្រប់គងហានិភយ័បតរូវបានធនាគារចាតទ់ថុ្ជាមផនា្ដសំ៏ខានថ់នអាជតីវ្ម្ម ប្រតិ្រត្ិការ និងដំណណើ រការ្នាថុងការសណបមច
ចិត្រ្រស់ធនាគារ ។ ្នាថុងការណធវើឲ្យបបា្ដថាធនាគារអាចបានម្វញិនូវចំនលួនមដលល្្រំផថុតណៅណពលមដលណធវើប្រតិ្រត្ិ
ការណៅតាមស្ថា នភាពអាជតីវ្ម្ម ប្រុមអនា្បគ្រប់គងហានិភយ័បានចូលរលួមណៅជំហានដំ្រូងថនដំណណើ រការបគ្រប់គង    
ហានិភយ័ ណដើម្តីផ្ល់មតិឯ្រាជ្យ ការវាយតថម្មដលជា្រព់ា្ព់ន័្ធ ការវាយតថម្ឥណទាន ការវាយតថម្ផលិតផល្្មតី 
និងបាេ នស់្្ម នណលើចំនលួនភាគហ៊ថុនមដលបតរូវការ ។ មតិផ្ល់ឲ្យណនះណធវើឲ្យអាជតីវ្ម្មអាចវាយតថម្ណៅណលើ ហានិភយ័ 
និងរង្វ នណ់ៅ្នាថុង សំណណើ ររ្រស់ពលួ្ណគដូចណនះណហើយណធវើឲ្យធនាគារអាចវាយតថម្បានបតរឹមបតរូវណៅតាមអវតីមដលទទលួល
បានម្វញិ។ 

 ជាទូណៅ ណគាលណៅថនការបគ្រប់គងហានិភយ័រ្រស់ធនាគារម្នដូចជា៖ 
• ្ំណតព់តីហានិភយ័ណផសេងៗ និងតបមរូវការណដើមទថុន
• ធានាថាស្ម្មភាពទទលួលយ្ហានិភយ័ម្នភាពសថុតីសង្វ ្គ់ានា ជាមលួយនរឹងណគាលការណ៍ហានិភយ័ 

ណហើយស្ថា នភាពថន្រណ្ថុំ ហានិភយ័
• ្បមតិហានិភយ័មដលបតរូវបានអនថុមត័ណដាយប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល និង
• ្រណងកាើតតថម្រ្រស់ភាគទថុនិ្ តាមរយៈប្្រខណ្ឌ ថនការបគ្រប់គងហានិភយ័ដល៏្
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ខ. ហានិភ័យឥណទាន

 ហានិភយ័ឥណទាន គឺជាហានិភយ័ថនការខាត្រងម់ផនា្ហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ធនាគារ ប្រសិនណ្រើអតិ្ិជន ឬភាគតីម្្ខ ងណទៀត 
មនិម្នលទ្ធភាព្រំណពញកាតពវ្ិច្ចណៅតាម្ិច្ចសនយា ណហើយហានិភយ័ជាចម្ងណនះ គឺណ ើ្តណចញតាមរយៈការផ្ល់ 
ឥណទាន និង្រថុណរប្រទានផ្ល់ដល់អតិ្ិជន ធនាគារនានា និងការវនិិណយាគណលើ្រំណថុ លមដលម្នវតថាថុ្រញ្្ច ំរ្រស់ 
ធនាគារ ។ សបម្្រណ់គាល្រំណងរាយការណ៍អំពតីការបគ្រប់គងហានិភយ័ ធនាគារណធវើការពិចារណា និងដា្រ់លួម្រញ្ចូ ល
នូវធាតថុទាងំអស់ថនហានិភយ័ឥណទានមដលប្រឈម ឧទាហរណ៍ហានិភយ័តាមកាតពវ្ិច្ចរ្រស់្រថុគគាលម្នា ្់ៗ តាមតំ 
្រនន់ិងហានិភយ័តាមវស័ិយណសដឋា្ិច្ច ។

 ហានិភយ័ឥណទាន គឺជាការខាត្រងហ់ិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ធនាគារ ប្រសិនណ្រើអនា្ខ្ចតី ឬថដគូពាណិជ្្ម្ម      ខ្ខានមនិបាន
្រំណពញកាតពវ្ិច្ចណលើការ្រងប់បា្ណ់ដើមចំណពាះឥណទាន និង្រថុណរប្រទាន ។

(i). ការមគប់មគងហានិភ័យឥណទាន

 ហានិភយ័ឥណទានបតរូវបានបគ្រប់គងជារលួម

 សបម្្រឥ់ណទាន និង្រថុណរប្រទាន និង្ិច្ចសនយាផ្ល់ឥណទាន ការបាេ នស់្្ម នថនហានិភយ័ឥណទាន្នាថុងណគាល្រំណង
បគ្រប់គងហានិភយ័តបមរូវឲ្យណប្រើបបាស់គំរូ ណដាយស្រហានិភយ័ម្នភាពខថុសៗគានា ណៅតាម   ្រមបម្របមរួលល្្ខខណ្ឌ  
ទតីផសារ លំហូរទរឹ្បបា្រ់ពំរឹងទថុ្ និងគម្្តថនណពលណវោ ។ ការវាយតថម្ថន ហានិភយ័ឥណទានណៅណលើផល្របត 
បទព្យស្ម្មមលួយ តបមរូវឱ្យម្នការបាេ នស់្្ម ន្រមនថាមណទៀត ដូចជា លទ្ធភាពថនការមនិសងបបា្ថ់នអនថុបាតការខាត 
្រងព់ា្ព់ន័្ធ និងការមនិសងបបា្ណ់ៅវញិណៅម្រវាងភាគតីថដគូ ។ ធនាគារវាស់មវងហានិភយ័ឥណទានណដាយណប្រើ 
ប្ររូបា្រថនការមនិសងបបា្ ់ (PD) ចំនលួនហានិភយ័ថនការមនិសងបបា្ ់ (EAD) និងការមនិសងបបា្ម់ដល្រណ្ាល 
ឱ្យម្នការខាត្រង ់(LGD) ្នាថុងការវាស់មវងការខាត្រងឥ់ណទានរពំរឹងទថុ្ (ECL) ណបកាម CIFRS ៩ ។

 បបា្្់រណញ្ញ ើជាមលួយធនាគារជាតិថន្ម្ថុជា និងធនាគារនានាបតរូវបានចាតទ់ថុ្ថាម្នហានិភយ័ទា្រ ។ ចំណាតថ់ានា ្ ់
ឥណទានថនបទព្យស្ម្មទាងំណនះ បតរូវបានតាមដានណដើម្តីមសវងរ្ការ្យចថុះតថម្ថនឥណទាន ។ ការវាស់មវងការ 
្យចថុះតថម្បតរូវបាន្ំណតប់តរឹម ការខាត្រងឥ់ណទានរពំរឹងទថុ្១២មខ ។ បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុណផសេងៗមដលបតរូវបាន
វាស់មវងតាមថ្្ណដើមដ្រលំស់ និងបទព្យស្ម្មមដលបតរូវបានវាស់មវងតាម FVOCI បតរូវបានតាមដានណដើម្តីមសវងរ្ពតី
ការ្យចថុះចំណាតថ់ានា ្ឥ់ណទាន ណហើយការវាស់មវងការ្យចថុះតថម្ គឺអនថុវត្តាមវធិតីស្សស្្រតីដំណា្ក់ាល ។
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ខ. ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(ii). ការមគប់មគងខ�នកំណត់មនហានិភ័យ និងកាត់បន្យហានិភ័យ

 ធនាគារបគ្រប់គងមដន្ំណត ់និងបគ្រប់គងការប្រមូលផ្ថុ ំហានិភយ័ណៅណលើឥណទានណៅណពលណាមដលហានិភយ័ទាងំ
ណនាះបតរូវបាន្ំណតអ់ត្សញ្្ញ ណបាន ។

 ធនាគារណប្រើបបាស់ណគាលការណ៍និងការអនថុវត្ជាណបចើន ណដើម្តីកាត្់រនថាយហានិភយ័ឥណទាន ្ នាថុងណនាះ     ណគាលការណ៍ 
ជាប្រថពណតី គឺការដា្ធ់ានាជាវតថាថុ្រញ្្ច ំណលើឥណទានអតិ្ិជន ។ ធនាគារអនថុវត្ណគាលការណ៍មណនាសំ្តីពតីការទទលួល
យ្បាននូវចំណាតថ់ានា ្ជ់ា្ោ់្ថ់នវតថាថុ្រញ្្ច ំ ។ ប្រណភទថនវតថាថុ្រញ្្ច ំសំខាន់ៗ ណដើម្តីធានាឥណទានផ្ល់ដល់អតិ្ិជន
ម្នដូចជា៖

• ហថុតី្រេូមត្/វតថាថុ្រញ្្ច ំណលើបទព្យសម្ត្ិសបម្្រត់ាងំទតីលំណៅ និងអាជតីវ្ម្ម (ម្នដតីធ្តី អគារ និងបទព្យស្ម្មណផសេងៗ) 
និង

• ស្ចប់បា្ ់្នាថុងទបមងជ់ាបបា្្់រណញ្ញ ើម្នកាល្ំណត ់និង្បមតិទថុ្ ។
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ខ. ហានិភ័យឥណទាន (ត) 

(iii). ការប្រមូលផ្ថុហំានិភយ័
 មបដភទមនផលប៉ះពាល់ដៅដលើឥណទាន

២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩

�ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) (្ំណតស់ម្គា ល់ ៦)

ផលប៉ះពាល់ដៅដលើឥណទានដៅក្ថុងតារាងតុល្យការ

បបា្្់រណញ្ញ ើជាមលួយធនាគារនានា ៣.៩៦៣.៦៤៨ ១០.៤៦១.០៧២ ១៦.០៣២.៩៥៦ ៤២.៦២៨.៨៦៩

ឥណទាន និង្រថុណរប្រទានផ្ល់ដល់អតិ្ិជន ២៨៩.០៩៦.៣៧៨ ២០៣.៣៤០.៥៩៤ ១.១៦៩.៣៩៤.៨៤៩ ៨២៨.៦១២.៩២១

បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុណផសេងៗ ៦២០.៧០២ ៥១៧.៧៩០ ២.៥១០.៧៤០ ២.១០៩.៩៩៣

២៩៣.៦៨០.៧២៨ ២១៤.៣១៩.៤៥៦ ១.១៨៧.៩៣៨.៥៤៥ ៨៧៣.៣៥១.៧៨៣ 

ផលប៉ះពាល់ដៅដលើឥណទានដមរៅតារាងតុល្យការ

្ិច្ចសនយាផ្ល់ឥណទាន ១១.៨៤៦.០៣៤ ១០.៣៧១.១១៨ ៤៧.៩១៧.២០៨ ៤២.២៦២.៣០៦ 

ហានិភយ័ឥណទាន - សរថុ្រដថុល ៣០៥.៥២៦.៧៦២ ២២៤.៦៩០.៥៧៤ ១.២៣៥.៨៥៥.៧៥៣ ៩១៥.៦១៤.០៨៩ 

សំវធិានធនណលើការខាត្រងថ់ន ឱនភាពថនតថម្ (ECL)  (២.១៧៨.៥២៨) (១.៥៥៧.៣៨០) (៨.៨១២.១៤៦) (៦.៣៤៦.៣២៣)

ហានិភយ័ឥណទាន - សរថុ្រសថុទ្ធ ៣០៣.៣៤៨.២៣៤ ២២៣.១៣៣.១៩៤ ១.២២៧.០៤៣.៦០៧ ៩០៩.២៦៧.៧៦៦ 
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ខ. ហានិភ័យឥណទាន (ត) 

(iii). ការមបមូលផ្រថុំហានិភ័យ (ត)

 តារាងខាងណលើ គឺជាតារាងមដល្រង្ហា ញពតីណសណារថុ តីយេូមដលអាប្្្់រំផថុតថនហានិភយ័ឥណទានរ្រស់ធនាគារចា្រត់ាងំ
ពតីការដា្ប់ទព្យ្រញ្្ច ំ និង/ឬ ភ្ា្រជ់ាមលួយឥណទានណផសេងៗ គឺមនិបតរូវបានយ្ម្គិតគូ ។ សបម្្រប់ទព្យស្ម្មណៅ 
្នាថុងតារាងតថុល្យការ ផល្រេះពាល់ខាងណលើគឺមផ្្ណៅណលើតថម្ណយាងសថុទ្ធ ។ ដូចមដលបាន្រង្ហា ញខាងណលើ ៩៤% 
ថនផល្រេះពាល់សរថុ្រជាអតិ្ររមិ្ (២០១៩៖ ៩០%) ណ ើ្តម្ពតីឥណទាន និង្រថុណរប្រទាន ។ គណៈបគ្រប់គង 
ណជឿជា្ថ់ា ពលួ្គាតម់្នសមតថាភាព្នាថុងការ្រន្បគ្រប់គង និងធានាឲ្យផល្រេះពាល់ឥណទានម្ន្បមតិអ្រ្្ររមិ្ 
ចំណពាះហានិភយ័ឥណទាន និង្រថុណរប្រទាន ដូចខាងណបកាម៖
• ណសទាើរមតបគ្រឥ់ណទាន និង្រថុណរប្រទានទាងំអស់ បតរូវបានធានាណដាយបទព្យ្រញ្្ច ំ ណហើយបទព្យ្រញ្្ច ំម្នតថម្្នាថុង 

ចណន្ាះពតី ៧០% ណៅ ៩០% ថនឥណទាន ។
• ធនាគារម្ននតីតិវធិតីវាយតថម្ឥណទានបតរឹមបតរូវ មថុនណពលផ្ល់ឥណទាន និង្រថុណរប្រទានជូនអតិ្ិជន ។
• ៥៦% ថនបបា្្់រណញ្ញ ើណៅធនាគារនានា បតរូវបានដា្ណ់ៅប្រុមហ៊ថុនណមរ្រស់ខ្លួន មដលជាធនាគារម្នចំណាតថ់ានា ្ ់

ឥណទាន A (២០១៩ ៖ ៧៤%) ។ សមតថុល្យមដលណៅសល់គឺបានដា្ណ់ផញាើណៅធនាគារ្នាថុងបសរុ្ និងធនាគារណបរៅ 
ប្រណទស ណហើយគណៈបគ្រប់គងបានណធវើការវាយតថម្ហានិភយ័សមរម្យ ណហើយណជឿជា្ថ់ាធនាគារមនិម្នការខាត
្រងជ់ាស្រវន្ពតីធនាគារ្នាថុងបសរុ្ទាងំណនះណទ ។
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. កាមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ខ. ហានិភ័យឥណទាន (ត) 

(iii). ការមបមូលផ្រថុំហានិភ័យ (ត)

 ហានិភយ័ណៅតាមវស័ិយឧសសាហ្ម្ម
នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ ឆ្្ំ ២០២០ មបាក់ប្្្ញើដៅធនាគារនានា ឥណទាន និងបុដរមបទាន 

ផ្រល់�ល់អតិ្ិជន
មទព្យសកម្ម្ផ្េងៗ កិច្ចសន្យាឥណទាន សរុប

�ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក

បគរឹះស្ថា នហិរញ្ញ វតថាថុ ៣.៩៦៣.៦៤៨  ១៥.៤៧៨.៩២៩  -    -    ១៩.៤៤២.៥៧៧ 

អចលនបទព្យ -  ៥៦.៥៩៧.០៨៨  -    -    ៥៦.៥៩៧.០៨៨ 

ល្ដ់ថុំ និងរាយ -  ១៩០.៩៣៣.១៩៣  -    -   ១៩០.៩៣៣.១៩៣ 

អគារ និងសំណង់ -  ១៥.០៦១.៩៦២  -    -    ១៥.០៦១.៩៦២ 

ណសវា្ម្ម -  ៥.៥៣៣.០៩១  -    -    ៥.៥៣៣.០៩១ 

ណផសេងៗ - ៥.៤៩២.១១៥ ៦២០.៧០២  ១១.៨៤៦.០៣៤ ១៧.៩៥៨.៨៥១ 

សរថុ្រ(ដថុោ្រអាណមរ ិ្ ) ៣.៩៦៣.៦៤៨ ២៨៩.០៩៦.៣៧៨ ៦២០.៧០២  ១១.៨៤៦.០៣៤ ៣០៥.៥២៦.៧៦២

សរថុ្រ (ពានណ់រៀល 
្ំណតស់ម្គា ល់៦) ១៦.០៣២.៩៥៦ ១.១៦៩.៣៩៤.៨៤៩ ២.៥១០.៧៤០  ៤៧.៩១៧.២០៨ ១.២៣៥.៨៥៥.៧៥២

សម្គា ល់៦)
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. កាមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ខ. ហានិភ័យឥណទាន (ត) 

(iii). ការមបមូលផ្រថុំហានិភ័យ (ត)

 ហានិភយ័ណៅតាមវស័ិយឧសសាហ្ម្ម
នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៩ មបាក់បដញ្ញើដៅធនាគារនានា ឥណទាន និងបុដរមបទាន 

ផ្រល់�ល់អតិ្ិជន
មទព្យសកម្មដផ្េងៗ កិច្ចសន្យាឥណទាន សរុប

�ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក

បគរឹះស្ថា នហិរញ្ញ វតថាថុ  ១០.៤៥០.៦២៥  ១២.៤៥៤.៣៩២  ៤៥៣.៩១៣  ៤៣.៧០០  ២៣.៤០២.៦៣០ 

អចលនបទព្យ  -    ៥១.២៣៣.៩០២  -    -  ៥១.២៣៣.៩០២ 

ល្ដ់ថុំ និងរាយ  -    ៤៨.៧២៣.៤៥៨  -    ៣.៩១៦.២១៥  ៥២.៦៣៩.៦៧៣ 

អគារ និងសំណង់  -    ១០.៧១១.៤៥៦  -    -    ១០.៧១១.៤៥៦ 

ណសវា្ម្ម  -    ១.២៦១.៧៨២  -    -    ១.២៦១.៧៨២ 

្សិ្ម្ម  -    ២៤៥.៥៨៦  -    -    ២៤៥.៥៨៦ 

ណផសេងៗ  -    ៧៧.២៤១.២១៩  -    ៦.៣៩៦.៩៤៦  ៨៣.៦៣៨.១៦៥ 

សរថុ្រ(ដថុោ្រអាណមរ ិ្ )  ១០.៤៥០.៦២៥  ២០១.៨៧១.៧៩៥  ៤៥៣.៩១៣  ១០.៣៥៦.៨៦១ ២២៣.១៣៣.១៩៤ 

សរថុ្រ(ពានណ់រៀល - ្ំណតស់ម្គា ល់ ៦)  ៤២.៥៨៦.២៩៧  ៨២២.៦២៧.៥៦៥  ១.៨៤៩.៦៩៥  ៤២.២០៤.២០៩ ៩០៩.២៦៧.៧៦៦ 
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ខ. ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

(iii). ការមបមូលផ្រថុំហានិភ័យ (ត)

 ការប្រមូលផ្ថុ ំហានិភយ័វភិាគតាមនិវាសនដាឋា ន និងទំនា្ទ់ំនង និងការប្រឈមណៅនរឹងហានិភយ័ឥណទាន
 និង្រថុណរប្រទានធំៗ៖

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ

២០២០ ២០១៩ ២០២០    ២០១៩

�ុលា្្អាដមរិក �ុលា្្អាដមរិក ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់៦) (្ំណតស់ម្គា ល់៦)

តាមនិវាសដ្្ន ៖

និវាសជន
២៨៩.០៩៦.៣៧៨ ២០៣.៣៤០.៥៩៤ ១.១៦៩.៣៩៤.៨៤៩ ៨២៨.៦១២.៩២១

តាមទំនាក់ទំនង ៖

អតិ្ិជន ២៨៤.១៨០.២៤០ ២០០.០១០.៩៦៤ ១.១៤៩.៥០៩.០៧១ ៨១៥.០៤៤.៦៧៩

ឥណទាន្រថុគគាលិ្  ៤.៩១៦.១៣៨ ៣.៣២៩.៦៣០  ១៩.៨៨៥.៧៧៨ ១៣.៥៦៨.២៤២

២៨៩.០៩៦.៣៧៨ ២០៣.៣៤០.៥៩៤ ១.១៦៩.៣៩៤.៨៤៩ ៨២៨.៦១២.៩២១

តាមហានិភ័យ៖

មនិមមនជាហានិភយ័ធំៗ ២៨៩.០៩៦.៣៧៨ ២០៣.៣៤០.៥៩៤ ១.១៦៩.៣៩៤.៨៤៩ ៨២៨.៦១២.៩២១ 

២៨៩.០៩៦.៣៧៨ ២០៣.៣៤០.៥៩៤ ១.១៦៩.៣៩៤.៨៤៩ ៨២៨.៦១២.៩២១ 

តាមរយៈលកខេខណ្ឌអនុដមគាះ ៖

បានណរៀ្រចំណ�ើងវញិ(*)  ១.៦២០.៧៩៥ -  ៦.៥៥៦.១១៦ -

មនិបានណរៀ្រចំណ�ើងវញិ ២៨៧.៤៧៥.៥៨៣ ២០៣.៣៤០.៥៩៤ ១.១៦២.៨៣៨.៧៣៣ ៨២៨.៦១២.៩២១

២៨៩.០៩៦.៣៧៨ ២០៣.៣៤០.៥៩៤ ១.១៦៩.៣៩៤.៨៤៩ ៨២៨.៦១២.៩២១
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. កាមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ខ. ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

(iii). ការមបមូលផ្រថុំហានិភ័យ (ត)

(*) ឥណទានណរៀ្រចំណ�ើងវញិគឺ ជាឥណទានមដលល្្ខខណ័្ឌ ថន្ិច្ចសនយាបតរូវបានម្មប្រណដើម្តីផ្ល់នូវល្្ខខណ្ឌ អនថុណបគាះ  
សបម្្រអ់នា្ខ្ចតី្នាថុងណហតថុផលសមបស្រទា្ទ់ងនរឹងភាពបបា្ដប្រជាថនវ្ិរត្ិហិរញ្ញ វតថាថុ្រណណ្ាះអាសននា ។

(iv). មទព្យបញ្្ំ

 ខណៈណពលមដលការប្រឈមនរឹងហានិភយ័អតិ្ររម្រ្រស់ធនាគារ គឺជាតថម្ណយាងរ្រស់បទព្យស្ម្ម ឬ្នាថុង្រណតី ឧ្រ្រណ៍
ហិរញ្ញ វតថាថុណៅណបរៅរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតថាថុ ចំនលួនទរឹ្បបា្ម់ដលបានធានា ការសនយាផ្ល់ឲ្យ ការទទលួលយ្ 
ឬការយល់បពម ហានិភយ័ទាងំណនាះ ទំនងអាចទា្រជាងណដាយស្រមតការកាត់្ ងបទព្យ្រញ្្ច ំ ការធានាឥណទាន     
និងស្ម្មភាពណផសេងណទៀតណដើម្តីកាត្់រនថាយហានិភយ័រ្រស់ធនាគារ ។

 ការ្រង្ហា ញអំពតីបទព្យ្រញ្្ច ំសបម្្រប់្រណភទថនបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុនតីមលួយៗ បតរូវបាន្រង្ហា ញដូចខាងណបកាម ។

 សាច់មបាក់ និងសាច់មបាក់សមមូល មបាក់បដញ្ញើដៅធនាគារជាតិ និងដៅធនាគារនានា និងមទព្យសកម្មដផ្េងៗ

 បទព្យ្រញ្្ច ំជាទូណៅមនិបតរូវបានមសវងរ្សបម្្រប់ទព្យស្ម្មទាងំណនះណទ ។

 ឥណទាន និងបុដរមបទានផ្ល់�ល់អតិ្ិជន បំណុលយថាភាព និងកិច្ចសន្យាឥណទាន

 ឥណទាន និង្រថុណរប្រទានផ្ល់ដល់អតិ្ិជន ្រំណថុ លយថាភាព និង្ិច្ចសនយាឥណទានមលួយចំនលួន ជាធម្មតាបតរូវម្ន
ដា្ជ់ាបទព្យ្រញ្្ច ំ្នាថុង្បមតិណាមលួយ ។  ជាពិណសសហានិភយ័ណលើឥណទានណគហដាឋា នជាទូណៅបតរូវបានធានាណពញ 
ណលញណដាយណគហដាឋា ន ។
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. កាមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ខ. ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(iv). មទព្យបញ្្ំ (ត)

 តារាងខាងណបកាមណនះសណង្ខ្រអំពតីការធានាណលើបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ខ្លួន (ត)

មទព្យបញ្្ំ/ការពមងរឹងឥណទាន

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ ឆ្្ំ ២០២០ មទព្យ មទព្យសកម្មចល័ត មបាក់បដញ្ញើមាន 
កាលកំណត់

ដផ្េងៗ ឥណទាន                            
ពុំមានការធានា

សរុប
�ុលា្្រអាដមរិក

�ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក

ឥណទាន និង្រថុណរប្រទាន
ផ្ល់ដល់អតិ្ិជន ២៦៩.០៦២.៧៣៤ - - ៨.៣៥៨.១២៥ ១១.៦៧៥.៥១៩ ២៨៩.០៩៦.៣៧៨ 

្ិច្ចសនយា - - - - ១១.៨៤៦.០៣៤ ១១.៨៤៦.០៣៤ 

២៦៩.០៦២.៧៣៤  -    -    ៨.៣៥៨.១២៥ ២៣.៥២១.៥៥៣ ៣០០.៩៤២.៤១២ 

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ ឆ្្ំ  ២០១៩

ឥណទាន និង្រថុណរប្រទាន
ផ្ល់ដល់អតិ្ិជន ១៨៧.៥១៨.៧០២  -    -   ៤.៧៤៣.១៤១ ១១.០៧៨.៧៥១ ២០៣.៣៤០.៥៩៤ 

្ិច្ចសនយា
 -    -    -    -   ១០.៣៧១.១១៨ ១០.៣៧១.១១៨ 

១៨៧.៥១៨.៧០២  -    -   
 

៤.៧៤៣.១៤១ ២១.៤៤៩.៨៦៩ ២១៣.៧១១.៧១២ 
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. កាមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ខ. ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(iv). មទព្យបញ្្ំ (ត)

 តារាងខាងណបកាមណនះសណង្ខ្រអំពតីការធានាណលើបទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ខ្លួន៖

មទព្យបញ្្ំ/ការពមងរឹងឥណទាន

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ ឆ្្ំ ២០២០ មទព្យ មទព្យសកម្មចល័ត មបាក់បដញ្ញើមាន 

កាលកំណត់

ដផ្េងៗ ឥណទាន                            

ពុំមានការធានា

សរុប

ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល ពាន់ដរៀល

(្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) (្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) (្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) (្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) (្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) (្ំណតស់ម្គា ល់ ៦)

ឥណទាន និង្រថុណរប្រទាន
ផ្ល់ដល់អតិ្ិជន ១.០៨៨.៣៥៨.៧៥៩ -   -   ៣៣.៨០៨.៦១៦ ៤៧.២២៧.៤៧៤ ១.១៦៩.៣៩៤.៨៤៩ 

្ិច្ចសនយា - - - - ៤៧.៩១៧.២០៨ ៤៧.៩១៧.២០៨ 

១.០៨៨.៣៥៨.៧៥៩ -   -   ៣៣.៨០៨.៦១៦ ៩៥.១៤៤.៦៨២ ១.២១៧.៣១២.០៥៧ 

នាម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ ឆ្្ំ  ២០១៩

ឥណទាន និង្រថុណរប្រទាន
ផ្ល់ដល់អតិ្ិជន  ៧៦៤.១៣៨.៧១១  -    -    ១៩.៣២៨.៣០០  ៤៥.១៤៥.៩១០  ៨២៨.៦១២.៩២១ 

្ិច្ចសនយា  -    -    -    -    ៤២.២៦២.៣០៦  ៤២.២៦២.៣០៦ 

 ៧៦៤.១៣៨.៧១១  -    -    ១៩.៣២៨.៣០០  ៨៧.៤០៨.២១៦ ៨៧០.៨៧៥.២២៧ 
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ខ. ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(v). គុណភាពឥណទានមនឥណទាន និងបុដរមបទាន�ុលផ្រល់�ល់អតិ្ិជន

 ណដាយអនថុណោមតាមណសច្្តីមណនារំ្រស់ធនាគារជាតិថន្ម្ថុជាណលខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ចំណាតថ់ានា ្ឥ់ណទាន 
នតីមលួយៗ ណយាងណៅតាមគថុណភាពឥណទានម្នដូចខាងណបកាម៖

 ឥណទានធម្មតា៖

 ឥណទានមដលណៅសល់ បតរូវបានទូទាតស់ងទានណ់ពលណវោ និងមនិជា្រស់ងសេយ័សបម្្រក់ារទូទាតស់ងនាណពល 
អនាគត ។ ការទូទាតស់ង បតរូវបានណធវើណ�ើងតាម្ិច្ចសនយា ណហើយអតិ្ិជនមនិ្រង្ហា ញពតីភាពទនណ់ខសាយថនលទ្ធភាព
្នាថុងការទូទាតស់ងអាជតីវ្ម្ម លំហូរទរឹ្បបា្ ់និងស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ថដគូភាគតីណនាះណ�ើយ ។

 ឥណទានឃ្្ំដមើល៖

 ឥណទានមដលណៅ្នាថុងចំណាតថ់ានា ្ណ់នះ បតរូវបានការពារនាណពល្រច្ចថុ្រ្ននា ណហើយប្រមហលជាមនិអាចហលួសកាល        
្ំណតណ់ទ្រេថុមន្វា្រង្ហា ញពតីភាពទនណ់ខសាយមដលអាចជះឥទ្ធិពលយាេ ងធងៃនធ់ងៃរ ដល់ការទូទាតស់ងរ្រស់្ូន្រំណថុ លណៅ 
កាល្ររណិចឆេទនាណពលអនាគត ប្រសិនណ្រើមនិបានម្តបមរូវឲ្យឱ្យបានទានណ់ពលណវោ និងយ្ចិត្ទថុ្ដា្ព់តី បគរឹះស្ថា ន ។

 ភាពទនណ់ខសាយណនះរា្រ្់រញ្ចូ ល ្រេថុមន្មនិមមនបតរឹមមត និនានា ការ្យចថុះថនប្រតិ្រត្ិការអាជតីវ្ម្មរ្រស់ថដគូរភាគតី ឬស្ថា ន 
ភាពហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ខ្លួន និងស្ថា នភាពណសដឋា្ិច្ច និងល្្ខខណ្ឌ ទតីផសារមដល អាច្រេះពាល់ដល់បបា្ច់ំណណញ និងលទ្ធភាព
ទូទាតស់ងនាណពលអនាគតរ្រស់ខ្លួន ឬស្ថា នភាពកានម់តយាេ ្រយ់ថុឺនថនបទព្យ្រញ្្ច ំ ។ ចំណាតថ់ានា ្ណ់នះម្នសនិទាន
ភាពផ្ទា ល់ខ្លួនយាេ ងចបាស់ោស់ ណហើយមនិគលួរណប្រើជាការសបម្រសបមរួលរវាងឥណទានធម្មតា និងឥណទានណបកាម 
ស្ងដ់ាណទ ។

 ឥណទានដមកាមស្ង់ដរ៖

 ឥណទានមដលបានចាតថ់ានា ្ណ់ៅ្នាថុងចំណាតថ់ានា ្ណ់នះ ្រង្ហា ញពតីភាពទនណ់ខសាយគលួរឱ្យ្តស់ម្គា ល់ ណហើយមនិបតរូវបាន
ការពារបគ្រប់គានណ់ដាយអាជតីវ្ម្ម្រច្ចថុ្រ្ននា ឬស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតថាថុ និងលទ្ធភាពសងរ្រស់្ូន្រំណថុ លណទ ។ ចំណថុ ច 
សំខាន ់  ប្រភពណដើមថនធនធានសបម្្រស់ង្រំណថុ ល គឺមនិបគ្រប់គាន់្ នាថុងការទូទាត្់រំណថុ លណនាះណទ ណដាយមនិគិតពតី    
បបា្ច់ំណូលមដលបានម្ពតីប្រភព្រនាទា ្រ្់រនសេដូំចជាល្ប់ទព្យ្រញ្្ច ំជាណដើម ។

របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០២០162



កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ខ. ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(v). គុណភាពឥណទានមនឥណទាន និងបុដរមបទាន�ុលផ្រល់�ល់អតិ្ិជន (ត)

 ្ត្ាមដលនាឲំ្យម្នចំណាតថ់ានា ្ឥ់ណទានណបកាមស្ងដ់ាររលួមម្ន៖
- ្ូន្រំណថុ លគា្ម នលទ្ធភាពរ្រស់ថដគូភាគតីណដើម្តី្រំណពញតាមល្្ខខណ្ឌ ថនការទូទាតស់ងបបា្ត់ាម្ិច្ចសនយា
- ស្ថា នភាពណសដឋា្ិច្ច និងទតីផសារមនិអំណណាយផល មដលអាចជះឥទ្ធិពលយាេ ងធងៃនធ់ងៃរដល់អាជតីវ្ម្ម និង បបា្ ់

ចំណណញរ្រស់ថដគូភាគតីនាណពលអនាគត
- ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតថាថុទនណ់ខសាយ និង/ឬ អសមតថាភាពរ្រស់ថដគូភាគតីណដើម្តី្រណងកាើតលំហូរទរឹ្បបា្ប់គ្រប់គានណ់ដើម្តី 

្រំណពញការទូទាតស់ង
- ភាពលំបា្មដលបានជលួ្រប្រទះណដាយថដគូភាគតី ្នាថុងការទូទាតស់ងឥណទានណផសេងណទៀត មដលផ្ល់ណដាយ 

បគរឹះស្ថា ន ឬណដាយស្ថា ្រន័ណផសេងៗណទៀត ណៅណពលម្នពត័ម៌្នអាចណប្រើបបាស់បាន និង
- ការ្រំពានណលើ្ិច្ចបពមណបពៀងហិរញ្ញ វតថាថុណដាយថដគូភាគតី ។

 ឥណទានជាប់សង្េ័យ៖

 ឥណទានមដលបានចាតថ់ានា ្ណ់ៅ្នាថុងប្រណភទណនះ ្រង្ហា ញពតីភាពទនណ់ខសាយធងៃនធ់ងៃរជាងចំណាតថ់ានា ្ឥ់ណទានណបកាម
ស្ងដ់ា មដលការប្រមូលបានម្វញិបគ្រច់ំនលួន មផ្្ណលើមូលដាឋា នថនដំណណើ រណហតថុមដលម្នបស្្រ ់ល្្ខខណ្ឌ  ឬតថម្
ថនបទព្យ្រញ្្ច ំម្នការសងសេយ័ខ្ស់ ឬមនិអាចអាចប្រមូលបានវញិ ។  ការរពំរឹងទថុ្ថានរឹងបាត្់រង ់គឺខ្ស់ ណទាះ្រតីជា  
ចំនលួនពិតបបា្ដណៅមនិទានប់ាន្ំណតស់បម្្រណ់ពលណនះ្ណ៏ដាយ ។

 ឥណទានខាតបង់៖

 ឥណទានមដលបតរូវបានចាតថ់ានា ្ថ់ាជាការបាត្់រង ់ គឺណៅណពលមដលវាមនិអាចប្រមូលបានម្វញិ ណហើយការទូទាត ់
សងវញិអាចម្នចំនលួនតិចតលួច ឬប្រមូលមនិបានណស្ះ ។
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ខ. ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(v). គុណភាពឥណទានមនឥណទាន និងបុដរមបទាន�ុលផ្រល់�ល់អតិ្ិជន (ត)

 ការទទួលសា្្ល់ដលើការរំពរឹងទុកដលើការខាតបង់ឥណទាន 

 ធនាគារដា្ណ់ប្រើនូវវធិតីស្សស្៣ ដំណា្ក់ាលណដាយមផ្្ណៅណលើការផ្្ស់្រ្ូរគថុណភាពឥណទានចា្រត់ាងំពតីម្នការ
ទទលួលស្គា ល់ដំ្រូង ៖

វធិតីស្សស្ ៣ ដំណា្ក់ាល
ដំណា្ក់ាលទតី ១ ដំណា្ក់ាលទតី ២ ដំណា្ក់ាលទតី ៣

ដំណណើ រការ ណបកាមដំណណើ រការ មនិដំណណើ រការ

ការទទលួលស្គា ល់ឥណទានមដលរពំរឹងថា
នរឹងបាត្់រង់

រពំរឹងថានរឹងបាត្់រងរ់យៈណពល ១២ មខ រពំរឹងថានរឹងបាត្់រង ់         
ណពញអាយថុកាល

រពំរឹងថានរឹងបាត្់រង ់         
ណពញអាយថុកាល

ល្្ខណៈវនិិចឆេយ័
មនិម្នការណ ើ្នណ�ើងជាស្រវន្ណលើ
ហានិភយ័ឥណទានណទ

ហានិភយ័ឥណទានមដលបានណ ើ្នណ�ើ
ងជាស្រវន្

ឥណទានមដលម្ន ឱនភាព

មូលដាឋា នថនការគណនា   
ចំណូលជាបបា្ច់ំណណញ

តថម្ណយាងដថុល តថម្ណយាងដថុល តថម្ណយាងសថុទ្ធ

 
 ធនាគារ នរឹងវាស់មវងណលើការរពំរឹងទថុ្ណលើការខាត្រងឥ់ណទាន ណដាយណប្រើ វធិតីស្សស្ទូណៅ ។ វធិតីស្សស្ ទូណៅម្ន 

ការមញ្អតិ្ិជនណៅជា្រតីដំណា្ក់ាលណផសេងៗគានា ណដាយណយាងណៅតាមល្្ខណៈវនិិចឆេយ័ដំណា្ក់ាល ណដាយណធវើការ 
វាយតថម្ហានិភយ័ឥណទាន ។ ការរពំរឹងទថុ្ណលើការខាត្រងឥណទានរយៈណពល ១២ មខ នរឹងបតរូវគណនាសបម្្រ ់
ដំណា្ក់ាលទតី ១ ខណៈការរពរឹងទថុ្ណលើការខាត្រងឥ់ណទានណពញអាយថុកាលនរឹងបតរូវបានគណនាសបម្្រន់រឹងបតរូវ
គណនាសបម្្រដំ់ណា្ក់ាលទតី២ និងដំណា្ក់ាលទតី៣ ។ នាការយិ្ររណិចឆេទរាយការណ៍នតីមលួយ ៗ ធនាគារនរឹងវាយ 
តថម្ហានិភយ័ឥណទានថនគណនតីនតីមលួយៗ ណ្រើណប្រៀ្រណធៀ្រណៅនរឹង្បមតិហានិភយ័នាណពលផ្ល់ឲ្យ ។
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ខ. ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(v). គុណភាពឥណទានមនឥណទាន និងបុដរមបទាន�ុលផ្រល់�ល់អតិ្ិជន (ត)
 ការទទួលសា្្ល់ដលើការរំពរឹងទុកដលើការខាតបង់ឥណទាន (ត)

 ឥណទានរយៈដពលខវង (ដមចើនជាងមួយឆ្្ំ)

ដំណា្ក់ាល ស្ថា នភាពហានិភយ័ឥណទាន ចំណាតថ់ានា ្់ ចំនលួនថ្ងៃហលួសកាល្ំណត់ សថុចនា្រណ៍ថនការយឺតយាេ វ

១
មនិម្នការណ ើ្នណ�ើងជាស្រវន្
ណលើហានិភយ័ឥណទានណទ

ឥណទានធម្មតា ០ ដល់ ៣០ ថ្ងៃ ដំណណើ រការ

២
ហានិភយ័ឥណទានបាន
ណ ើ្នណ�ើងជាស្រវន្

ឥណទានឃ្្ណំមើល ៣០ ដល់ ៩០ ថ្ងៃ ណបកាមដំណណើ រការ

៣
ឥណទានមដលម្ន         
 ឱនភាពថនតថម្

ឥណទានណបកាមស្ងដ់ារ ៩០ ដល់ ១៨០ ថ្ងៃ

មនិដំណណើ រការឥណទានជា្រស់ងសេយ័ ១៨០ ដល់ ៣៦០

ឥណទានខាត្រង់ ណលើសពតី ៣៦០

ឥណទានរយៈដពលខលៃី (មួយឆ្្ំ ឬតិចជាង)
 

ដំណា្ក់ាល ស្ថា នភាពហានិភយ័ឥណទាន ចំណាតថ់ានា ្់ ចំនលួនថ្ងៃហលួសកាល្ំណត់ សថុចនា្រណ៍ថនការយឺតយាេ វ

១ មនិម្នការណ ើ្នណ�ើងជាស្រវន្ណលើ
ហានិភយ័ឥណទានណទ

ឥណទានធម្មតា ០ ដល់ ១៤ ថ្ងៃ ដំណណើ រការ

២ ហានិភយ័ឥណទានបាន
ណ ើ្នណ�ើងជាស្រវន្

ឥណទានឃ្្ណំមើល ១៥ ដល់ ៣០ ថ្ងៃ ណបកាមដំណណើ រការ

៣ ឥណទានមដលម្ន          
ឱនភាពថនតថម្

ឥណទានណបកាមស្ងដ់ារ ៣១ ដល់ ៦០ ថ្ងៃ មនិដំណណើ រការ

ឥណទានជា្រស់ងសេយ័ ៦១ ដល់ ៩០ ថ្ងៃ

ឥណទានខាត្រង់ ណលើសពតី ៩១ ថ្ងៃ
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ខ. ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(v). គុណភាពឥណទានមនឥណទាន និងបុដរមបទាន�ុលផ្រល់�ល់អតិ្ិជន (ត)

 ការទទួលសា្្ល់ដលើការរំពរឹងទុកដលើការខាតបង់ឥណទាន (ត)

 ធនាគារនរឹងណប្រើបបាស់ចំនលួនថ្ងៃហលួសកាល្ំណតស់ង និងចំណាតថ់ានា ្រ់្រស់ធនាគារជាតិថន្ម្ថុជា សបម្្រល់្្ខណៈ
វនិិចឆេយ័្នាថុងការម្រងមច្ដំណា្ក់ាល ។  ដូចគានា ណនះផងមដរធនាគារនរឹង្រណងកាើតការដា្ពិ់នទាថុឥណទាន ឬធាតថុមដល 
អាចបាេ នស់្្ម នបាននាណពលអនាគត ណៅណពលម្នពត័ម៌្នកានម់តង្យបសរួលរ្ ។  ណៅណពលអនថុវត្ប្រពន័្ធដា្ពិ់នទាថុ 
ឥណទាន ្បមតិហានិភយ័ធ្ា្ច់ថុះណទវដង ឬណបចើនជាងណនះ ណ្រើណប្រៀ្រណធៀ្រណៅនរឹង្បមតិហានិភយ័ណៅណពលផ្ល់ឲ្យ 
គណនតីបតរូវចាតថ់ានា ្ណ់ៅដំណា្ក់ាលទតី២ ។

 សបម្្រប់ទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុមដលម្នរយៈណពលខ្តី វធិតីស្សស្ស្មញ្ញនរឹងបតរូវបានអនថុវត្ ណៅណពលមដលវាមនិតបមរូវ
ឲ្យម្នល្្ខណៈវនិិចឆេយ័ជាជំហានៗ ។ ណៅ្នាថុង្រណតី ណនះ វានរឹងបតរូវបានម្រងមច្ជាឥណទាន (ដំណា្ក់ាលទតី ១) 
ឬឥណទានមនិដំណណើ រការ ។

 ការវាស់ខវង ECL (ការរំពរឹងទុកមនការខាតបង់ឥណទាន - ទិន្ន័យ ការសន្មត និងបដច្ចកដទសក្ថុងការបា៉្ន់សា្្ន)

 ការរពំរឹងទថុ្ថនការខាត្រងឥ់ណទានអាចបតរូវបានវាស់មវងតាមរយៈណពល១២មខ ឬណពញអាយថុកាលរ្រស់គឺមផ្្ណៅ
ណលើការណ្ើនណ�ើងជាស្រវនត្នូវហានិភយ័ឥណទានចា្រត់ាងំពតីណពលទទលួលស្គា ល់ដំ្រូង ឬ្ម៏ផ្្ណៅណលើថាណតើបទព្យ
ណនាះបតរូវបានណគចាតទ់ថុ្ជាបទព្យមដលម្នឱនភាពឥណទាន ឬណទ។ ការរពំរឹងទថុ្ណលើការខាត្រងឥ់ណទានបតរូវបាន 
្ំណត ់និងវាស់មវងណដាយមូលដាឋា នជាប្រុម ។ 

 ចំណពាះការវាយតថម្សមូហភាព.ការរពំរឹងទថុ្ថនការខាត្រងឥ់ណទានបតរូវបាន្ំណតណ់ដាយការដា្្់រញ្ចូ ល ប្ររូបា្រ៊តីលតីណត 
ថនការខ្ខានសង PD. ការបាត្់រងម់ដល្រណ្ាលម្ពតីការខ្ខានសង LGD និង ទំហំថនការខ្ខានសង EAD 
សបម្្រម់ខនតីមលួយៗនាណពលអនាគត និងសបម្្រក់ារប្រមូលតាមមផនា្ ។ សម្សភាពទាងំ៣បតរូវបានគថុណ្រញ្ចូ លគានា
ណដើម្តីគណនារ្ការរពំរឹងទថុ្ថនការខាត្រងឥ់ណទាន សបម្្រឆ់្នា នំតីមលួយៗនាណពលអនាគត មដលនរឹងបតរូវបានណធវើ     
អ្រ្ហារបតល្រណ់ៅកាល្ររណិចឆេទរាយការណ៍ និង្រូ្្រញូ្ល ។ អបតាអ្រ្ហារមដលណប្រើ្នាថុងការគណនាការរពំរឹងទថុ្
ថនការខាត្រងឥ់ណទានគឺជា អបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធភាពដំ្រូងឬតថម្ប្រហា្ប់្រមហលនរឹងណនាះ។
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១.  ការមគប់មគងហានិភ័យឥណទាន (ត)

ខ. ឥណទានហានិភ័យ (ត)

(v). គុណភាពឥណទានមនឥណទាន និងបុដរមបទាន�ុលផ្រល់�ល់អតិ្ិជន (ត)

 ការទទួលសា្្ល់ដលើការរំពរឹងទុកដលើការខាតបង់ឥណទាន (ត)

 ការវាស់ខវង ECL (ការរំពរឹងទុកមនការខាតបង់ឥណទាន - ទិន្ន័យ ការសន្មតនិងបដច្ចកដទសក្ថុងការបា៉្ន់សា្្ន) (ត)

 ប្ររូបា្រ៊តីលតីណតថនការខ្ខានសង (PD)

 ប្ររូបា្រ៊តីលតីណតថនការខ្ខានសង ្រង្ហា ញពតីលទ្ធភាពមដលអនា្ខ្ចតីមនិអាចម្នលទ្ធភាព្នាថុងការផ្ល់ហិរញ្ញ វតថាថុ ្នាថុងរយៈ
ណពល១២មខ្រនាទា ្រឬ់ណពញមលួយជតីវតិណពញណលញថនកាតពវ្ិច្ច ។ 

 ទបមងថ់នកាល្ំណតប់្ររូបា្រ៊តីលតីណតថនការខ្ខានសង្នាថុងណពល្រច្ចថុ្រ្ននារយៈណពល១២មខទបមងថ់នកាល្ំណតណ់មើល
ណៅណលើការវវិត្ិថនការខ្ខានសង សំណថុំ ពតីចំណថុ ចថនការទទលួលស្គា ល់ដំ្រូងរហូតណពញមលួយជិវតិថនឥណទាន ។      
ទបមងក់ាល្ំណតគឺ់មផ្្ណៅណលើការទិននានយ័មដលបតរូវបានអណងកាតរលួច្នាថុងបគា្ន្ងម្ និងបតរូវបានសន្មតថានរឹងណៅ 
ណ្រសបម្្រប់ទព្យមដលម្ន្នាថុងសំណថុំ  ។ ណនះបតរូវបានគាបំទណដាយការវភិាគមដលបានណធវើ្នាថុងបគា្ន្ងម្ ។

 ចំនលួនហានិភយ័ថនការមនិសងបបា្ ់(EAD)

 EAD គឺជាចំនលួនទរឹ្បបា្ស់រថុ្រមដលធនាគារបតរូវរងផល្រេះពាល់ណៅណពលមដលអនា្ខ្ចតីបបា្ម់និអាចសងបបា្ម់ដល
ណៅជំពា្ ់។ 

 EAD ១២ មខ ឬណពញមលួយអាយថុកាលបតរូវបាន្ំណតអ់ាបស័យណៅតាមទិននានយ័ការ្រងប់បា្រ់ពំរឹងទថុ្ មដលម្ន    
ល្្ខណៈខថុសគានា អាបស័យណៅតាមប្រណភទថនផលិតផល ។ សបម្្រផ់លិតផលឥណទានមដលបតរូវរលំស់ ថ្្ណដើមនិង
ឥណទានមដលបតរូវសងបបា្ទ់ាងំបសរុងណៅកាលវស្ន្ EAD គឺមផ្្ណៅណលើសងបបា្ត់ាម ្ិច្ចសនយាមដលអនា្ខ្ចតី 
បបា្ណ់ៅជំពា្ណ់លើសពតី ១២ មខ ឬរយៈណពល មដលណៅសល់ ។ សបម្្រឥ់ណទានមដលអាចណប្រើបបាស់ណ�ើងវញិ 
ផល្រេះពាល់ ណដាយស្រការខ្ខានសងបបា្ ់ បតរូវបានណគបាេ នស់្្ម នណដាយសមតថុល្យមដលដ្បានណប្រើនាណពល 
្រច្ចថុ្រ្ននា ្រូ្ជាមលួយនរឹង្ត្ា្រងវិលឥណទាន (“CCF”) មដលអនថុញ្្ញ តឲ្យម្នការរពំរឹងទថុ្ណលើការដ្ណប្រើនូវ្បមតិ 
មដលណៅសល់នាណពលហលួសការសង ។
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
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៣១.  ការមគប់មគងហានិភ័យឥណទាន (ត)
ខ. ឥណទានហានិភ័យ (ត)

(v). គុណភាពឥណទានមនឥណទាន និងបុដរមបទាន�ុលផ្រល់�ល់អតិ្ិជន (ត)
 ការទទួលសា្្ល់ដលើការរំពរឹងទុកដលើការខាតបង់ឥណទាន (ត)
 ការវាស់ខវង (ការរំពរឹងទុកមនការខាតបង់ឥណទាន - ទិន្ន័យ ការសន្មត និងបដច្ចកដទសក្ថុងការបា៉្ន់សា្្ន) (ត)

 ការបាត្់រងម់ដល្រណ្ាលម្ពតីការខ្ខានសង (Loss Given Default (“LGD”)
 LGD គឺជាការរពំរឹងទថុ្រ្រស់ធនាគារអំពតី្ំណណើ នថនការខាត្រងច់ំណពាះហានិភយ័ថនការមនិសងបបា្ ់ ។ LGD ម្ន

ភាពខថុសគានា អាបស័យណៅតាមប្រណភទថនថដគូភាគតីប្រណភទ និងអតតីតភាពថនសំណង និងបទព្យ្រញ្្ច ំមដលម្ន ឬការ 
គាបំទឥណទានណផសេងៗ ។ LGD បតរូវបានគិតជាភាគរយ ថនការខាត្រង់្ នាថុងមលួយឯ្តាហានិភយ័នាចំណថុ ចណពល 
មនិសងបបា្ ់។ LGD គឺជាភាគរយថនការបាត្់រងក់ាររពំរឹងទថុ្មដលនរឹងបតរូវបានណធវើណ�ើងប្រសិនណ្រើការខ្ខានសង 
បបា្ ់ណ ើ្តម្នណ�ើង្នាថុង្ំ�ថុងណពលអាយថុកាលរពំរឹងទថុ្ណពញណលញថនឥណទាន ។

 ណដាយស្រមនិម្នទិននានយ័ប្រវត្ិស្សស្បគ្រប់គាន ់ សបម្្រក់ារសិ្សាណៅណលើ LGD និងមនិម្នទិននានយ័មដលអាច 
អណងកាតបានណលើទតីផសារណៅប្រណទស្ម្ថុជា ធនាគារបានណប្រើ LGD តាម Basel III (មដលបតរូវបានផសេពវផសាយណដាយ 
Basel Committee on Banking Supervision) ណបកាមមូលដាឋា នវាយតថម្ថផទា្នាថុង   សបម្្រប់ទព្យ្រញ្្ច ំមដលមនិម្ន
ការទទលួលស្គា ល់ ។ ណដាយស្រប្រវត្ិថនការមនិសងបបា្ម់្ន្បមតិទា្រ ធនាគារបានវាយតថម្ថាវាម្នភាពសម 
បស្រ្នាថុងការ្ំណតយ់្ LGD ៤០% សបម្្រហ់ាវ សថុតីលតីធតីមដលម្នការធានា និង ៧៥% សបម្្រហ់ាវ សថុតីលតីធតីមដល 
មនិម្នការធានា ។

 ការសន្មតមដលជាមូលដាឋា នសបម្្រគ់ណនា ECL បតរូវបានតាមដាន និងបតរួតពិនិត្យជា្រន្្រនាទា ្រ ់ ។ មនិម្នការ        
មប្រប្ររួលជាស្រវន្ណាមលួយចំណពាះវធិតីស្សស្ថនការបាេ នស់្្ម ន ឬការសន្មតជា្ោ់្ណ់ាមលួយ បតរូវបានណធវើណ�ើង្នាថុង
ការយិ្ររណិចឆេទរាយការណ៍ណនាះណទ ។

 ព័ត៌មាននាដពលអនាគតខ�លមតរូវបានបញ្ចដូលដៅក្ថុងគំរូ ECL 
 ការបាេ នស់្្ម នECL ម្នរលួម្រញ្ចូ លពត័ម៌្ននាណពលអនាគត ។ ធនាគារបានណធវើការវភិាគសថាិតិណដាយមផ្្ណលើ្រទពិណស្ធន ៍

្នាថុងបគាមថុន ណដើម្ត្ី ំណតរ់្នូវធាតថុអណ្រណសដឋា្ិច្ចសំខាន់ៗ  មដលម្នឥទ្ធិពលណលើណៅណលើហានិភយ័ ឥណទាន និងការ
ខាត្រងឥ់ណទានរពំរឹងទថុ្សបម្្រប់្រុមនតីមលួយៗ ។

 ធនាគារបានណប្រើបបាស់ទិននានយ័ម្េ ប្រូណសដឋា្ិច្ចប្រវត្ិស្សស្ មដលទទលួលបានពតីធនាគារពិភពណោ្ ។

 ធនាគារបានម្មប្រការពយា្រណ៍ណសដឋា្ិច្ចរ្រស់ខ្លួនណដើម្តីណប្រើជាទិននានយ័្នាថុង ECL នាការយិ្ររណិចឆេទថ្ងៃទតី ៣១ មខធនាូ 
ឆ្នា  ំ២០២០ ។
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៣១.  ការមគប់មគងហានិភ័យឥណទាន (ត)

ខ. ឥណទានហានិភ័យ (ត)

(v). គុណភាពឥណទានមនឥណទាន និងបុដរមបទាន�ុលផ្រល់�ល់អតិ្ិជន (ត)

 ការទទួលសា្្ល់ដលើការរំពរឹងទុកដលើការខាតបង់ឥណទាន (ត)

 ការដក់ហានិភ័យជាមកុម ចំដពាះ ECL ខ�លមតរូវបានវាស់ខវងតាមមូលដ្្នមបមូលផ្រថុំ

 ចំណពាះគំរូមូលដាឋា នប្រមូលផ្ថុ ំ ថនសំវធិានធនថនការរពំរឹងទថុ្ណលើការខាត្រងឥ់ណទាន  ការប្រមូលផ្ថុ ំហានិភយ័បតរូវបាន
ណធវើណ�ើងតាមមូលដាឋា នរលួមមដលម្នចរតិល្្ខណៈហានិភយ័ប្រហា្ប់្រមហលគានា មដលការប្រឈមហានិភយ័សថាិតណៅ
្នាថុងប្រុមមដលម្នភាពដូចគានា  ។

 ណៅ្នាថុងការដា្ជ់ាប្រុម តបមរូវឲ្យម្នពត័ម៌្នបគ្រប់គានស់បម្្រប់្រុម ណដើម្តីណធវើសថាិតិបាន ។ ប្រសិនណ្រើមនិម្នពត័ម៌្ន
ថផទា្នាថុងបគ្រប់គានណ់នាះណទ ធនាគារបានណធវើការពិចារណា យ្ទិននានយ័្រមនថាមខាង្នាថុង/ខាងណបរៅ ណដើម្តីណប្រើបបាស់ 
សបម្្រក់ារណធវើគំរូ ។

 ភាពសមបស្រ្នាថុងការដា្ជ់ាប្រុមបតរូវបានតាមដាន និងបតរួតពិនិត្យជាប្រចា ំណដាយមផនា្ហានិភយ័ឥណទាន ។
 
 ដគាលការណ៍មនការលុបដចាល

 ជាទូណៅការលថុ្រណចាលបតរូវបានណធវើណ�ើង ណៅណពលមដលស្ម្មភាពនានា្នាថុងការប្រមូលម្វញិបតរូវបានណធវើណ�ើងបគ្រ ់
មណធយាបាយរលួចណហើយ ឬណៅណពលមដលការប្រមូល្រមនថាមណទៀត មនិអាចណធវើណៅរលួច ។ ណៅណពលមដលឥណទាន 
ឬឧ្រ្រណ៍្រំណថុ ល បតរូវបានចាតទ់ថុ្ថាមនិអាចប្រមូលម្វញិបាន វានរឹងបតរូវបានលថុ្រណចាលណចញពតីគណនតី 
សំវធិានធន ឬគណនតីឱនភាពថនតថម្មដលពា្ព់ន័្ធ ។ ឥណទានទាងំណនះ នរឹងបតរូវបានលថុ្រណចាលទាងំបសរុង ឬមលួយ   
មផនា្្រនាទា ្រព់តីការពិចារណាណៅណលើតថម្ មដលអាចល្ប់ានជា្ម់ស្ង រ្រស់បទព្យ្រញ្្ច ំ (ប្រសិនណ្រើម្ន) និងណៅ 
ណពលមដលគណៈបគ្រប់គងយល់ណ�ើញថា នរឹងមនិម្នលទ្ធភាព្នាថុងការប្រមូលបបា្ម់្វញិណទ ។ រាល់ការលថុ្រណចាល 
ឥណទានទាងំអស់ណចញពតី្រញ្តីបតរូវមតម្នការអនថុមត័ពតីប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល ឬ អាជាញា ធរមដលបានទទលួលសិទ្ធិ ។ 
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៣១.  ការមគប់មគងហានិភ័យឥណទាន (ត)

ខ. ឥណទានហានិភ័យ (ត)

(v). គុណភាពឥណទានមនឥណទាន និងបុដរមបទាន�ុលផ្រល់�ល់អតិ្ិជន (ត)
 ការទទួលសា្្ល់ដលើការរំពរឹងទុកដលើការខាតបង់ឥណទាន (ត)

 ការខកខមបឥណទាន

 ណពលខ្ះធនាគារចរចារណ�ើងវញិ ឬម្មប្រលំហូរស្ចប់បា្ត់ាម្ិច្ចសនយាថនឥណទានណៅកានអ់តិ្ិជន ។ ណៅណពល 
មដលការម្មប្រណនះណ ើ្តណ�ើង ធនាគារវាយតថម្ថាណតើល្្ខខណ្ឌ ្្មតីម្នល្្ខណៈខថុសគានា គលួរណអាយ្តស់ម្គា ល់ពតីល្្ខខណ្ឌ  
ណដើមមដរ ឬណទ ។ ធនាគារណធវើម្រ្រណនះណដាយពិចារណាណៅណលើ្ត្ាដូចខាងណបកាម៖

• ប្រសិនណ្រើអនា្ខ្ចតីជលួ្រការលំបា្មផនា្ហិរញ្ញ វតថាថុ ណទាះ្រតីការផ្្ស់្រ្ូរណនះបានកាត្់រនថាយលំហូរស្ចប់បា្ម់ដលធនគារ
គលួរទទលួលបានតាម្ិច្ចសនយា្ប៏តរូវកាត្់រនថាយដល់ចំនលួនមលួយមដលអនា្ខ្ចតីអាចម្នលទ្ធភាពសងវញិ

• មនិថាល្្ខខណ្ឌ ្្មតីណាមលួយបតរូវបានមណនា ំ ដូចជាការទិននាផលពតីការម្រងមច្បបា្ច់ំណណញ ឬការម្រងមច្ជា 
ភាគហ៊ថុន មដល្រេះពាល់យាេ ងខ្ាងំដល់ទបមងហ់ានិភយ័ថនឥណទានណនាះ ។

• ការពនយារណពលថនឥណទាន ណៅណពលមដលអនា្ខ្ចតីមនិបានជលួ្រការលំបា្មផនា្ហិរញ្ញ វតថាថុ
• ម្ន្រមបម្របមរួលខ្ាងំណៅណលើអបតាការបបា្់
• ្រមបម្របមរួលខ្ាងំណៅណលើរូ្ិរយ្រណ័្ណ មដលឥណទានបានផ្ល់
• ការ្រញ្ចូ លថនបទព្យ្រញ្្ច ំ បទព្យធានា ឬ្ក៏ារ្រណងកាើនគថុណភាពឥណទានមដល្រេះពាល់ជាស្រវន្ដល់មដល ដល់

ហានិភយ័ឥណទានមដលទា្ទ់ងនរឹងឥណទាន ។

 ហានិភយ័ថនការខ្ខានសង ណៅណលើឥណទាន ្រនាទា ្រព់តីបានណធវើការម្មប្រណៅការយិ្ររណិចឆេទរាយការណ៍ និងបាន     
ណប្រៀ្រណធៀ្រជាមលួយហានិភយ័នាណពលទទលួលស្គា ល់ដំ្រូងតាមល្្ខខណ្ឌ ណដើម ណៅណពលមដលការម្មប្រមនិម្នការ្ត់
សម្គា ល់ខ្ាងំ នរឹងមនិម្នការឈ្រទ់ទលួលស្គា ល់ឥណទាន ។ ធនាគារបតរួតពិនិត្យជា្រន្្រនាទា ្រ ់នូវបទព្យស្ម្មមដលម្ន 
ការម្មប្រ ។ ធនាគារអាច្ំណតថ់ាហានិភយ័ឥណទានម្នការភាពល្ណ�ើងវញិ ្រនាទា ្រព់តីការណរៀ្រចំណ�ើងវញិ បទព្យ
ស្ម្មបតរូវបានផ្្ស់្រ្ូរពតីដំណា្ក់ាលទតី៣ ឬដំណា្ក់ាលទតី២ (អាយថុកាលECL)ណៅកានដំ់ណា្ក់ាលទតី១ (ECL 
១២មខ) ។ ណនះសបម្្រម់ត្រណតី មដលបទព្យស្ម្មបានអនថុវត្បស្រតាម ល្្ខខណ្ឌ ្្មតីរយៈណពលបបាមំលួយមខជា្រ់ៗ គានា  
ឬណបចើនជាងណនះ ។
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១.  ការមគប់មគងហានិភ័យឥណទាន (ត)

ខ. ឥណទានហានិភ័យ (ត)

(v). គុណភាពឥណទានមនឥណទាន និងបុដរមបទាន�ុលផ្រល់�ល់អតិ្ិជន (ត)

 ការទទួលសា្្ល់ដលើការរំពរឹងទុកដលើការខាតបង់ឥណទាន (ត)

 ហានិភ័យដមរៅតារាងតុល្យការ

 ហានិភយ័ណបរៅតារាងតថុល្យការ ម្នដូចជា ហាវ សថុតីលតីធតីពាណិជ្្ម្ម និង្ិច្ចសនយាមដលមនិទានប់ានដ្បបា្ ់ ។ 
ធនាគារបានណប្រើចំនលួនតំណាង Credit Conversion Factor (“CCF”) រ្រស់ Basel III ណដើម្តីបាេ នស់្្ម ន EAD 
ថនខទាងណ់បរៅតារាងតថុល្យការ ។ EAD បតរូវបានបាេ នស់្្ម នណៅបតរឹម ២០% ថនហានិភយ័ណបរៅតារាងតថុល្យការ គថុណនរឹង 
CCF ។

 ហានិភ័យឥណទានអតិបរមាមុនដពលរឹបអូសមទព្យបញ្្ំ ឬមុនដពលពមងរឹងឥណទានដផ្េងៗ

 ការប្រឈមណៅនរឹងហានិភយ័ឥណទានអតិ្ររម្ សបម្្រប់ទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុមដលទទលួលស្គា ល់ណៅ្នាថុងរបាយការ
ណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតថាថុ គឺណស្មើនរឹងតថម្ណយាងរ្រស់វា ។ ចំណពាះ្រំណថុ លយថាណហតថុ ហានិភយ័ ឥណទានអតិ្ររម្ 
គឺណស្មើ នរឹងចំនលួនទរឹ្បបា្អ់តិ្ររម្មដលធនាគារបតរូវ្រង ់ ណ្រើសិនជាកាតពវ្ិច្ចថនឧ្រ្រណ៍មដលបានណបាះផសាយបតរូវ 
បានណគណសនាើឲ្យ្រង ់ ។ ចំណពាះ្ិច្ចសនយាផ្ល់ឥណទានហានិភយ័ឥណទានអតិ្ររម្ គឺជាចំនលួនទរឹ្បបា្ទ់ាងំបសរុងថន
ហាវ សថុតីលតីធតីឥណទានបានផ្ល់ឲ្យអតិ្ិជន មដលមនិទានប់ានដ្ ។ តារាងខាងណបកាម្រង្ហា ញពតីហានិភយ័ឥណទាន   
អតិ្ររម្ចំណពាះធនាគារណៅណលើឧ្រ្រណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុមដលអាចម្នឱនភាពថនតថម្៖
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ខ. ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(v). គុណភាពឥណទានមនឥណទាន និងបុដរមបទាន�ុលផ្រល់�ល់អតិ្ិជន (ត)

 ការទទួលសា្្ល់ដលើការរំពរឹងទុកដលើការខាតបង់ឥណទាន (ត)

 តារាងខាងណបកាមសណង្ខ្រនូវគថុណភាពឥណទានថនហិរញ្ញ វតថាថុដថុលរ្រស់ធនាគារណដាយណយាងណៅតាមការចាតថ់ានា ្ ់
ខាងណលើ៖

នាម្ងៃទី ៣១ ខខធ្ដូ ឆ្្ំ ២០២០

�ំណាក់កាលទី១ �ំណាក់កាលទី២ �ំណាក់កាលទី៣ សរុប

�ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក

ឥណទាន និងបុដរមបទានផ្រល់�ល់    
អតិ្ិជនតាមរំលស់ម្លៃដ�ើម

ឥណទានធម្មតា ២៨៦.៧០៤.០១៥ - - ២៨៦.៧០៤.០១៥

ឥណទានខាត្រង់ - - ២.៣៩២.៣៦៣ ២.៣៩២.៣៦៣

២៨៦.៧០៤.០១៥ - ២.៣៩២.៣៦៣ ២៨៩.០៩៦.៣៧៨

ការខាត្រងណ់លើឱនភាពថនតថម្ (១.៤០៦.៧៦២) - (៦៤០.៧៨៩) (២.០៤៧.៥៥១)

តថម្ណយាង (ដថុោ្រអាណមរ ិ្ ) ២៨៥.២៩៧.២៥៣  -   ១.៧៥១.៥៧៤ ២៨៧.០៤៨.៨២៧

តថម្ណយាង (ពានណ់រៀល -                       
្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) ១.១៥៤.០២៧.៣៨៨  -   ៧.០៨៥.១១៧ ១.១៦១.១១២.៥០៥ 
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ខ. ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(v). គថុណភាពឥណទានថនឥណទាន និង្រថុណរប្រទានដថុលផ្ល់ដល់អតិ្ិជន (ត)
 ការទទលួលស្គា ល់ណលើការរពំរឹងទថុ្ណលើការខាត្រងឥ់ណទាន (ត)

នាម្ងៃទី ៣១ ខខធ្ដូ ឆ្្ំ ២០១៩

�ំណាក់កាលទី១ �ំណាក់កាលទី២ �ំណាក់កាលទី៣ សរុប

�ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក

ឥណទាន និងបុដរមបទានផ្រល់�ល់    
អតិ្ិជនតាមរំលស់ម្លៃដ�ើម

ឥណទានធម្មតា
២០១.៩០០.០០២  -    -   ២០១.៩០០.០០២ 

ឥណទានខាត្រង់
 -    -    ១.៤៤០.៥៩២  ១.៤៤០.៥៩២ 

២០១.៩០០.០០២  -    ១.៤៤០.៥៩២ ២០៣.៣៤០.៥៩៤ 

ការខាត្រងណ់លើឱនភាពថនតថម្
 (៩១៥.១១៣)  -    (៥៥៣.៦៨៦) (១.៤៦៨.៧៩៩)   

តថម្ណយាង (ដថុោ្រអាណមរ ិ្ )
២០០.៩៨៤.៨៨៩  -    ៨៨៦.៩០៦ ២០១.៨៧១.៧៩៥

តថម្ណយាង (ពានណ់រៀល -                     
្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) ៨១៩.០១៣.៤២៣  -    ៣.៦១៤.១៤២ ៨២២.៦២៧.៥៦៥
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ខ. ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(vi). គណនីដកើតដ�ើងពីការរំពរឹងទុកដលើការខាតបង់ឥណទាន

 សំវិធានធនដលើការខាតបង់ 
 តារាងខាងណបកាមគឺ ្រង្ហា ញពតីការណផទាៀងផ្ទា តច់ា្រព់តីណដើមរហូតដល់ចថុងការយិ្ររណិចឆេទ្រញ្ច្រថ់នសំវធិានធនណលើការខាត 

្រងណ់ដាយឧ្រ្រណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ ។

២០២០

�ំណាក់កាលទី១ �ំណាក់កាលទី២ �ំណាក់កាលទី៣ សរុប

�ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ខ. ហានិភ័យឥណទាន (ត)

(vi). គណនីដកើតដ�ើងពីការរំពរឹងទុកដលើការខាតបង់ឥណទាន (ត)

 សំវិធានធនដលើការខាតបង់ (ត) 

២០១៩

�ំណាក់កាលទី១ �ំណាក់កាលទី២ �ំណាក់កាលទី៣ សរុប

�ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក

ឥណទាននិងបុដរមបទានផ្រល់�ល់    
អតិ្ិជនតាមរំលស់ម្លៃដ�ើម

នាថ្ងៃទតី ១ មខ ម្រា ១.០៥៩.០៤៩ - ១.៩៩៥.៦០៨ ៣.០៥៤.៦៥៧

ការវាស់មវងណ�ើងវញិថនសំវធិានធន                           
ខាត្រងស់ថុទ្ធ (៣៣៤.១១៤) - ២៣.០០៣ (៣១១.១១១)

បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុដំ្រូង ឬបានទិញ្្មតី ៤៣៣.៥១៥ - - ៤៣៣.៥១៥

បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុមដលបានឈ្រ ់                 
ទទលួលស្គា ល់ (២៤៣.៣៣៦) - (៧៥៧.១៨៥) (១.០០០.៥២១)

ការ្តប់តា្រងគារណ�ើងវញិនូវតថម្អ្រ្ហាររលួច - - (៧០៧.៧៤១) (៧០៧.៧៤១)

នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ (ដថុោ្រអាណមរ ិ្ )  ៩១៥.១១៤  -    ៥៥៣.៦៨៥ ១.៤៦៨.៧៩៩ 

នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ (ពានណ់រៀល - ្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) ៣.៧២៩.០៩០  - ២.២៥៦.២៦៦ ៥.៩៨៥.៣៥៦ 
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

គ. ហានិភ័យទីផ្សារ 

 ហានិភយ័ទតីផសារគឺជាហានិភយ័មដលម្នការផ្្ស់្រ្ូរតថម្ទតីផសារ ឧទាហរណ៍ អបតាការបបា្ ់ អបតា្រ្ូររូ្ិរយ                        
្រណ័្ណ ្ររណទស និងតថម្មូលធន - នរឹងម្នផល្រេះពាល់ដល់បបា្ច់ំណូលរ្រស់ធនាគារ ឬតថម្ថនការកានក់ា្រឧ់្រ្រណ៍
ហិរញ្ញ វតថាថុ ។ ណគាល្រំណងថនការបគ្រប់គងហានិភយ័ទតីផសារ គឺណដើម្តីបគ្រប់គង និងបតរួតពិនិត្យ ហានិភយ័ទតីផសារ 
តាមបាេ រាេ មមេបតមដលអាចទទលួលយ្បាន ខណៈណពលមដលម្នការ្រណងកាើននូវប្រសិទ្ធភាព្នាថុងការទទលួលបានចំណូល
ម្វញិ ។

(i). ហានិភ័យអមតាការមបាក់

 ហានិភយ័អបតាការបបា្ ់សំណៅណលើការខាត្រងនូ់វបបា្ច់ំណូលការបបា្ស់ថុទ្ធ ណដាយស្រមតការមប្រប្ររួល     ថន្បមតិ 
អបតាការបបា្ ់និងការផ្្ស់្រ្ូរណៅ្នាថុងសម្សភាពថនបទព្យស្ម្ម និង្រំណថុ ល ។ ហានិភយ័អបតាការបបា្ ់បតរូវបាន
ចាតម់ចងតាមរយៈការបតរួតពិនិត្យយាេ ងហ្មតច់ត ់នូវផលទទលួលពតីការវនិិណយាគ តថម្ទតីផសារ និងថ្្ណដើមមូលនិធិ ។ ការ
ធ្ា្ច់ថុះនូវចំណូលការបបា្ស់ថុទ្ធ ្រណ្ាលម្ពតីការមប្រប្ររួលអបតាការបបា្ម់ដលជះឥទ្ធិពលអវជិ្ម្ន បតរូវបានបតរួត 
ពិនិត្យជាប្រចាណំដាយណធៀ្រណៅនរឹង្បមតិហានិភយ័មដលបាន្ំណត ់។
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

គ. ហានិភ័យទីផ្សារ (ត)

(i). ហានិភ័យអមតាការមបាក់ (ត)

 តារាងខាងណបកាមណនះសណង្ខ្រពតីហានិភយ័អបតាការបបា្រ់្រស់ធនាគារ ។  តារាងណនះចង្ថុល្រង្ហា ញពតីរយៈណពលមដល    
ឧ្រ្រណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ្ំណតថ់្្ណ�ើងវញិ ឬម្នកាល្ំណតណ់ាមលួយណា មដលណ្ើតណ�ើងមថុន ។

ថ្ងៃទតី៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០ រហូត�ល់ ១ ខខ > ១ – ៣ ខខ > ៣ – ១២ ខខ > ១ – ៥ ឆ្្ំ ដលើសពី ៥ ឆ្្ំ ពុំមានការមបាក់ សរុប

�ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក

មទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ស្ចប់បា្់្ នាថុងថដ - - - - - ៥.១១១.៨២៣ ៥.១១១.៨២៣ 

បបា្្់រណញ្ញ ើណៅធនាគារជាតិថន្ម្ថុជា - - - - ៧.៥០០.០០០ ២២.១៤៥.៤១៣ ២៩.៦៤៥.៤១៣ 

បបា្្់រណញ្ញ ើណៅធនាគារនានា - - - - - ៣.៩៦៣.៦៤៨ ៣.៩៦៣.៦៤៨

បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុតាម FVOCI ២៥.៥៨៨ ២៥.៥៨៨ 

ឥណទាន និង្រថុណរប្រទាន

ផ្ល់ដល់អតិ្ិជន

១.១៤៦.៧០៨ ១.៦២៨.៦៧៦ ២៤.៩១៤.៦៦០ ៣១.៣៦៧.០២៥ ២៣០.០៣៩.៣០៩  - ២៨៩.០៩៦.៣៧៨ 

បទព្យស្ម្មណផសេងណទៀត - - - - - ៦២០.៧០២ ៦២០.៧០២

 ១.១៤៦.៧០៨  ១.៦២៨.៦៧៦ ២៤.៩១៤.៦៦០ ៣១.៣៦៧.០២៥ ២៣៧.៥៣៩.៣០៩ ៣១.៨៦៧.១៧៤ ៣២៨.៤៦៣.៥៥២ 
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

គ. ហានិភ័យទីផ្សារ (ត)

(i). ហានិភ័យអមតាការមបាក់ (ត)

ថ ង្ៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០ រហូត�ល់ ១ ខខ > ១ –៣ ខខ > ៣ – ១២ ខខ > ១ - ៥ ឆ្្ំ ដលើសពី ៥ ឆ្្ំ ពុំមានការមបាក់ សរុប

�ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បបា្្់រណញ្ញ ើរ្រស់ធនាគារនានា 

និងបគរឹះស្ថា នហិរញ្ញ វតថាថុនានា ២០.៨០៥.២២៣  ៨.០៤៩.១៨៤ ១១.២៥១.៣១២  -    -    -    ៤០.១០៥.៧១៩ 

បបា្្់រណញ្ញ ើរ្រស់អតិ្ិជន ២៤.១២៨.២១៦  ២.៥១០.៤២២  ២.៤១១.៩៧០  ៣៥.៦៥២  -    -   ២៩.០៨៦.២៨០ 

បបា្់្ ម្ចតី ១២.០៣៥.៣៧៥ ១៥.៧០៨.៨៥៩ ១០២.៦៧៥.៦២៧ ៦០.០៦២.៩៦៦ - - ១៩០.៦៨២.៨២៧

្រំណថុ លភតិសនយា ៦៣.២៩០ ១៨៩.៨៧០ ៦១៧.៤២១ ៥៨១.៤៧២  -    -   ១.៤៥២.០៥៣

្រំណថុ លណផសេងៗ  -    -    -    -    -    ២៦.៦៧៩  ២៦.៦៧៩ 

៥៧.០៣២.១០៤ ២៦.៦៥៨.៣៣៥ ១១៦.៩៥៦.៣៣០ ៦០.៦៨០.១១០  -    ២៦.៦៧៩ ២៦១.៣៥៣.៥៥៨

គំោតរណំញាចការបបា្់ (៥៥.៨៨៥.៣៩៦) (២៥.០២៩៦៥៩) (៩២.០៤១.៦៧០) (២៩.៣១៣.០៨៥) ២៣៧.៥៣៩.៣០៩ ៣១.៨៤០.៤៩៥ ៦៧.១០៩.៩៩៤ 

(សមមូលពានណ់រៀល - 

្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) (២២៦.០៥៦.៤២៧) (១០១.២៤៤.៩៧១) (៣៧២.៣០៨.៥៥៥) (១១៨.៥៧១.៤២៩) ៩៦០.៨៤៦.៥០៥ ១២៨.៧៩៤.៨០៣ ២៧១.៤៥៩.៩២៦ 
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

គ. ហានិភ័យទីផ្សារ (ត)

(i). ហានិភ័យអមតាការមបាក់ (ត)

ថ្ងៃទតី៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៩ រហូត�ល់ ១ ខខ > ១ - ៣ ខខ > ៣ – ១២ ខខ > ១ - ៥ ឆ្្ំ ដលើសពី ៥ ឆ្្ំ ពុំមានការមបាក់ សរុប

�ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក

មទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ស្ចប់បា្់្ នាថុងថដ - - - - - ៣.៩៥១.៦៣៥ ៣.៩៥១.៦៣៥

បបា្្់រណញ្ញ ើណៅធនាគារជាតិថន្ម្ថុជា - ២.៨១៨.១៥១ ៨.២៥០.៧០៤ ១.០១៤.០៨០ - ៧.១២៩.៦៣២ ១៩.២១២.៥៦៧

បបា្្់រណញ្ញ ើណៅធនាគារនានា ២១៨.៧៣៣ - - - - ១០.២៣១.៨៩២ ១០.៤៥០.៦២៥

បទព្យសម្្មហិរញ្ញ វតថាថុតាម FVOCI - - - - - ២៥.៥៨៨ ២៥.៥៨៨

ឥណទាន និង្រថុណរប្រទាន

ផ្ល់ដល់អតិ្ិជន ២.៧៥៥.៣១៨ ១.៦៣០.៩៨៥ ១៧.២៦២.៨៥១ ៣៥.៦៩៩.៤២៩ ១៤៤.៥២៣.២១២ - ២០១.៨៧១.៧៩៥

បទព្យស្ម្មណផសេងណទៀត - - - - - ៤៥៣.៩១៣ ៤៥៣.៩១៣

២.៩៧៤.០៥១ ៤.៤៤៩.១៣៦ ២៥.៥១៣.៥៥៥ ៣៦.៧១៣.៥០៩ ១៤៤.៥២៣.២១២ ២១.៧៩២.៦៦០ ២៣៥.៩៦៦.១២៣
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

គ. ហានិភ័យទីផ្សារ (ត)

(i). ហានិភ័យអមតាការមបាក់ (ត)

ថ្ងៃទតី៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៩ រហូត�ល់ ១ ខខ > ១ - ៣ ខខ > ៣ – ១២ ខខ > ១ - ៥ ឆ្្ំ ដលើសពី ៥ ឆ្្ំ ពុំមានការមបាក់ សរុប

�ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បបា្្់រណញ្ញ ើរ្រស់ធនាគារនានា 

និងបគរឹះស្ថា នហិរញ្ញ វតថាថុនានា ១១.៤៣០.៨៧៧  -   ១២.៩០៧.៩៧៥  -    -   ១០.០៦៨.០៧១ ៣៤.៤០៦.៩២៣ 

បបា្្់រណញ្ញ ើរ្រស់អតិ្ិជន ២២.៥៣៣.៥៦០ ១.៧៥៣.៣១២  ១.០៣០.២៥៧  ៣៣.០១២  -    ៤.៣២០.៤៩៦  ២៩.៦៧០.៦៣៧ 

បបា្់្ ម្ចតី  -   ៤០.៧៥៥.៨២៩ ៥៨.៧៣៦.១៩៦  ២.០០០.០០០  -    ១.១៦២.៥៧០ ១១២.៦៥៤.៥៩៥ 

្រំណថុ លភតិសនយា  ៤៩.៦៤០  ១០១.៨៥០  ៤២៣.៩៣៧  ៩០១.៣០២  -    -    ១.៤៧៦.៧២៩ 

្រំណថុ លណផសេងៗ  -    -    -    -    -    ៣២.៩៧៤  ៣២.៩៧៤ 

៣៤.០១៤.០៧៧ ៤២.៦១០.៩៩១ ៧៣.០៩៨.៣៦៥  ២.៩៣៤.៣១៤  -   ១៥.៥៨៤.១១១ ១៧៨.២៤១.៨៥៨ 

គំោតរណំញាចការបបា្់ (៣១.០៤០.០២៦) (៣៨.១៦១.៨៥៥) (៤៧.៥៨៤.៨១០) ៣៣.៧៧៩.១៩៥ ១៤៤.៥២៣.២១២ ៦.២០៨.៥៤៩ ៥៧.៧២៤.២៦៥ 

(សមមូលពានណ់រៀល - 
្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) (១២៦.៤៨៨.១០៦) (១៥៥.៥០៩.៥៦០) (១៩៣.៩០៨.១០០) ១៣៧.៦៥០.២១៩ ៥៨៨.៩៣២.០៨៩ ២៥.២៩៩.៨៣៧ ២៣៥.២២៦.៣៧៩
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

គ. ហានិភ័យទីផ្សារ (ត)

(i). ហានិភ័យមនអមតាការមបាក់(ត)

 ការវិភាគរំដញាចដៅដលើតមមលៃសមមសបសមមាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុខ�លមានអមតាដ្រ

 គិតបតរឹមថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ ២០២០ ធនាគារមនិម្នឧ្រ្រណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុតាមតថម្សមបស្រណទ ។  ធនាគារមនិ     
បានណប្រើបបាស់នូវឧ្រ្រណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុនិទសសេន ៍ ដូចជា្ិច្ចសនយា្រ្ូររូ្ិរយ្័រណ្ណ  និងការ្រ្ូរអបតាការបបា្ណ់ដើម្តីបគ្រ ់     
បគងហានិភយ័ហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ខ្លួនណនាះ ។    ណហតថុដូចណនះការមប្រប្ររួលថនអបតាការបបា្ន់ាចថុងការយិ្ររណិចឆេទមនិ្រេះ 
ពាល់ណៅណលើការចំណណញ ឬខាតណនាះណទ ។

 ការវិភាគរំដញាញដៅដលើលំហូរសាច់មបាក់សមមាប់ឧបករណ៍ខ�លមានអមតាខមបមបរួល

 ការមប្រប្ររួល ១០០ពិនទាថុ ណៅ្នាថុងអបតាការបបា្ណ់ៅការយិ្ររណិចឆេទរាយការណ៍ នរឹងណធវើណអាយម្នការណ ើ្នណ�ើង 
ឬ(្យចថុះ) ណៅណលើមូលធន និងការចំណណញ ឬខាតណៅតាមចំនលួនដូចខាងណបកាម ។ ការវភិាគណនះសន្មតថារាល់ 
្រមបម្របមរួលណផសេងណទៀតណៅដមដល ។

ម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ ឆ្្ំ ២០២០ ម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ ឆ្្ំ ២០១៩

១០០ ពិន្ថុ
ការដកើនដ�ើង

១០០ ពិន្ថុ
ការ្យចុះ

១០០ ពិន្ថុ
ការដកើនដ�ើង

១០០ ពិន្ថុ
ការ្យចុះ

ដថុោ្រអាណមរ ិ្ ដថុោ្រអាណមរ ិ្ ដថុោ្រអាណមរ ិ្ ដថុោ្រអាណមរ ិ្

រណំញាចណៅណលើលំហូរស្ចប់បា្់
១.៨០០.០០០ (១.៨០០.០០០) (១.០០០.០០០) ១.០០០.០០០

(សមមូលពានណ់រៀល - ្ំណតស់ម្គា ល់ ៦)
៧.២៨១.០០០ (៧.២៨១.០០០) (៤.០៧៥.០០០) ៤.០៧៥.០០០
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
គ. ហានិភ័យទីផ្សារ (ត)

(ii). ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរដទស
 ហានិភយ័រូ្ិរយ្រណ័្ណ  គឺជាហានិភយ័មដលតថម្ថនឧ្រ្រណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុម្នការមប្រប្ររួល ្រណ្ាលម្ពតីការមប្រប្ររួលអបតា្រ្ូររូ្ិរយ្រណ័្ណ ្ររណទស ។

 ការមបមូលផ្ថុំហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ

 ចំនលួនបទព្យស្ម្ម និង្រំណថុ លហិរញ្ញ វតថាថុ តាមប្រណភទថនរូ្ិរយ្រណ័្ណ ម្នដូចខាងណបកាម៖

មបដភទមនរូបិយប័ណ្ណ

សមមូល�ុលា្្រអាដមរិក

នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០ ដរៀល �ុលា្្រអាដមរិក សរុប

មទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ស្ចប់បា្់្ នាថុងថដ
 ២៣៦.១៤១  ៤.៨៧៥.៦៨២  ៥.១១១.៨២៣ 

បបា្្់រណញ្ញ ើណៅធនាគារជាតិថន្ម្ថុជា  ៧២៤.៧២៥  ២៨.៩២០.៦៨៨  ២៩.៦៤៥.៤១៣ 

បបា្្់រណញ្ញ ើណៅធនាគារនានា 
និងបគរឹះស្ថា នហិរញ្ញ វតថាថុណផសេងៗ - ៣.៩៦៣.៦៤៨ ៣.៩៦៣.៦៤៨

បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុតាម FVOCI 
 ២៥.៥៨៨  -    ២៥.៥៨៨ 

ឥណទាន និង្រថុណរប្រទាន
 ៣១.០៤៣.២៣០  ២៥៨.០៥៣.១៤៨ ២៨៩.០៩៦.៣៧៨

បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុណផសេងៗ
-  ៦២០.៧០២  ៦២០.៧០២ 

 ៣២.០២៩.៦៨៤  ២៩៦.៤៣៣.៨៦៨ ៣២៨.៤៦៣.៥៥២

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បបា្្់រណញ្ញ ើរ្រស់ធនាគារនានា 
និងបគរឹះស្ថា នហិរញ្ញ វតថាថុណផសេងៗ ២.០២៨.៥៨២  ៣៨.០៧៧.១៣៧ ៤០.១០៥.៧១៩

បបា្្់រណញ្ញ ើរ្រស់អតិ្ិជន
 ៤០៧.៤៧១  ២៨.៦៧៨.៨០៩ ២៨.០៨៦.២៨០

បបា្់្ ម្ចតី  ៩.៤២៨.៦៦៦  ១៨១.២៥៤.១៦១  ១៩០.៦៨២.៨២៧ 

្រំណថុ លភតិសនយា
 -    ១.៤៥២.០៥៣ ១.៤៥២.០៥៣

្រំណថុ លណផសេងៗ
 -    ២៦.៦៧៩  ២៦.៦៧៩ 

 ១១.៨៦៤.៧១៩  ២៤៩.៤៨៨.៨៣៩  ២៦១.៣៥៣.៥៥៨ 

ស្ថា នភាពបទព្យស្ម្មសថុទ្ធ/(្រំណថុ ល) ២០.១៦៤.៩៦៥ ៤៦.៩៤៥.០២៩ ៦៧.១០៩.៩៩៤

សមមូលពានណ់រៀល (្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) ៨១.៥៦៧.២៨៤ ១៨៩.៨៩២.៦៤២ ២៧១.៤៥៩.៩២៦

ណបរៅតារាងតថុល្យការ ្ិច្ចសនយាផ្ល់ឥណទាន - ១១.៨៤៦.០៣៤ ១១.៨៤៦.០៣៤

សមមូលពានណ់រៀល (្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) - ៤៧.៩១៧.២០៨ ៤៧.៩១៧.២០៨
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

គ. ហានិភ័យទីផ្សារ (ត)

(ii). ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរដទស (ត)

 ការមបមូលផ្ថុំហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ (ត)

 ចំនលួនបទព្យស្ម្ម និង្រំណថុ លហិរញ្ញ វតថាថុ តាមប្រណភទថនរូ្ិរយ្រណ័្ណ ម្នដូចខាងណបកាម (ត)៖

មបដភទមនរូបិយប័ណ្ណ

សមមូល�ុលា្្រអាដមរិក

ថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៩ ដរៀល �ុលា្្រអាដមរិក សរុប

មទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ស្ចប់បា្់្ នាថុងថដ ២៩៤.៨២១ ៣.៦៥៦.៨១៤  ៣.៩៥១.៦៣៥ 

បបា្្់រណញ្ញ ើណៅធនាគារជាតិថន្ម្ថុជា ១.២៥២.៩៣៨ ១៧.៩៥៩.៦២៩  ១៩.២១២.៥៦៧ 

បបា្្់រណញ្ញ ើណៅធនាគារនានា និងបគរឹះស្ថា ននានា - ១០.៤៥០.៦២៥  ១០.៤៥០.៦២៥ 

បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុតាម FVOCI - ២៥.៥៨៨  ២៥.៥៨៨ 

ឥណទាន និង្រថុណរប្រទាន ២៩.៥០៨.១៤៤ ១៧២.៣៦៣.៦៨១  ២០១.៨៧១.៧៩៥ 

បទព្យស្ម្មណផសេងៗ - ៤៥៣.៩១៣  ៤៥៣.៩១៣ 

៣១.០៥៥.៨៧៣ ២០៤.៩១០.២៥០  ២៣៥.៩៦៦.១២៣ 

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បបា្្់រណញ្ញ ើរ្រស់ធនាគារ និងបគរឹះស្ថា នហិរញ្ញ វតថាថុនានា ៤.៩៨៨.២៧២ ២៩.៤១៨.៦៥១  ៣៤.៤០៦.៩២៣ 

បបា្្់រណញ្ញ ើរ្រស់អតិ្ិជន ៦៧១.៦៤៣ ២៨.៩៩៨.៩៩៤  ២៩.៦៧០.៦៣៧ 

បបា្់្ ម្ចតី ៩.៥៧៥.៥២៨ ១០៣.០៧៩.០៦៧  ១១២.៦៥៤.៥៩៥ 

្រំណថុ លភតិសនយា - ១.៤៧៦.៧២៩  ១.៤៧៦.៧២៩ 

្រំណថុ លណផសេងៗ - ៣២.៩៧៤  ៣២.៩៧៤ 

១៥.២៣៥.៤៤៣ ១៦៣.០០៦.៤១៥  ១៧៨.២៤១.៨៥៨ 

ស្ថា នភាពបទព្យស្ម្មសថុទ្ធ/(្រំណថុ ល) ១៥.៨២០.៤៣០ ៤១.៩០៣.៨៣៥  ៥៧.៧២៤.២៦៥ 

សមមូលពានណ់រៀល (្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) ៦៤.៤៦៨.២៥១ ១៧០.៧៥៨.១២៩  ២៣៥.២២៦.៣៨០ 

ណបរៅតារាងតថុល្យការ ្ិច្ចសនយាផ្ល់ឥណទាន - ១០.៣៥៦.៨៦១ ១០.៣៥៦.៨៦១

សមមូលពានណ់រៀល (្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) - ៤២.២០៤.២០៩ ៤២.២០៤.២០៩
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

គ. ហានិភ័យទីផ្សារ (ត)

(ii). ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរដទស (ត)

 ការវិភាគរំដញាច

 សន្មតថា ហានិភយ័អណ្រណផសេងណទៀតណៅមតណ្រជានិច្ច ការមប្រប្ររួលថនការ្រ្ូររូ្ិរយ្រណ័្ណ ្ររណទសសបម្្រ ់ ធនាគារនា
កាល្ររណិចឆេទរាយការណ៍បតរូវបានសណង្ខ្រដូចខាងណបកាម (ណដាយ្រង្ហា ញមតរូ្ិរយ្រណ័្ណ មដលម្នចំនលួនណបចើនជាង ៥% 
ថនស្ថា នភាពដំ្រូងសថុទ្ធ បតរូវបាន្រង្ហា ញជារូ្ិរយ្រណ័្ណ ជា្ោ់្រ់្រស់វាណៅ្នាថុងតារាងខាងណបកាម ។ សបម្្ររ់ូ្ិរយ 
្រណ័្ណ ណផសេងណទៀត ការោតបតដាងទាងំណនះបតរូវបានដា្ជ់ាប្រុម ‘ណផសេងៗ’)៖

ម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ ឆ្្ំ ២០២០ ម្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្ដូ ឆ្្ំ ២០១៩

- ៥%
្យចុះ

+ ៥%
ដកើនដ�ើង

- ៥%
្យចុះ

+ ៥%
ដកើនដ�ើង

�ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក

ណរៀល (១.០០៩.១០២) ១.០០៩.១០២ ៦០២.៦៨៣ (៦០២.៦៨៣)

ពានណ់រៀល  -  ្ំណតស់ម្គា ល់ ៦ (៤.០៨១.៨១៨) ៤.០៨១.៨១៨ ២.៤៥៥.៩៣៣ (២.៤៥៥.៩៣៣)

ឃ. ហានិភ័យសាច់មបាក់ងាយមសួល 

 “ហានិភយ័ស្ចប់បា្ង់្យបសរួល” គឺជាហានិភយ័មដលធនាគារនរឹងជលួ្រផលលំបា្្នាថុងការ្រំណពញកាតពវ្ិច្ច ពា្ ់  
ពន័្ធនរឹង្រំណថុ លហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ខ្លួន មដលបតរូវបានទូទាតត់ាមរយៈជាស្ចប់បា្ ់ឬ  បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុណផសេងណទៀត ។ 
ហានិភយ័ស្ចប់បា្ង់្យបសរួល ណ ើ្តណ�ើងពតីភាពមនិសថុតីគានា ណៅនរឹងណពលណវោ និងចំនលួនលំហូរទរឹ្បបា្ម់ដលម្ន
ណៅ្នាថុងប្រតិ្រត្ិការ និងការវនិិណយាគរ្រស់ធនាគារ ។
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ឃ. ហានិភ័យសាច់មបាក់ងាយមសួល (ត)

 ការមគប់មគងដៅដលើហានិភ័យមនសាច់មបាក់ងាយមសួល

 គណៈបគ្រប់គងតាមដានស្ចប់បា្ង់្យបសរួល្នាថុងតារាងតថុល្យការ និងបគ្រប់គងការប្រមូលផ្ថុ ំ និងទិននានយ័្រំណថុ ល 
មដលម្នកាល្ំណត។់ ការបតរួតពិនិត្យនិងការណធវើរបាយការណ៍ បតរូវបានណធវើណ�ើង្នាថុងទបមងជ់ាការបតរួតពិនិត្យណលើ 
ស្ថា នភាពស្ចប់បា្ប់្រចាថំ្ងៃ ណហើយនិងណរៀ្រចំគណបម្ងសបម្្រថ់្ងៃ្រនាទា ្រ ់ប្រចាសំប្ាហ៍ និងប្រចាមំខជាលំដា្រ ់ណដាយ
ស្រវាជារយៈណពលគន្រឹះ្នាថុងការបគ្រប់គងស្ចប់បា្ង់្យបសរួល ។ គណៈបគ្រប់គងតាមដានអំពតី្រមបម្របមរួលថនអនា្
ណផញាើបបា្សំ់ខាន់ៗ  និងគណបម្ងថនការដ្ស្ចប់បា្រ់្រស់ពលួ្ណគ ។

 តារាងខាងណបកាមសណង្ខ្រពតីបទព្យស្ម្ម និង្រំណថុ លរ្រស់ធនាគារ ណដាយមផ្្ណលើកាល្ំណត់្ ិច្ចសនយាមដលណៅ 
សល់ ។   លំហូរទរឹ្បបា្ម់ដលបានរពំរឹងទថុ្ណលើបទព្យស្ម្ម និង្រំណថុ លទាងំណនះ អាចខថុសជា ស្រវន្ពតីអវតីមដល បាន 
្រង្ហា ញ ណៅ្នាថុងតារាង ។  ឧទាហរណ៍ បបា្្់រណញ្ញ ើរ្រស់អតិ្ិជនមនិបតរូវបានរពំរឹងថា នរឹងបតរូវដ្បានភ្ាមៗ ណនាះណទ ។
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ឃ. ហានិភ័យសាច់មបាក់ងាយមសួល  (ត)

នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០ រហូត�ល់ ១ ខខ > ១ - ៣ ខខ > ៣ - ១២ ខខ > ១ - ៥ ឆ្្ំ ដលើសពី ៥ ឆ្្ំ សរុប

�ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក

មទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ស្ចប់បា្់្ នាថុងថដ ៥.១១១.៨២៣ - - - - ៥.១១១.៨២៣ 

បបា្្់រណញ្ញ ើណៅធនាគារជាតិថន្ម្ថុជា ២០.០០១.១៨៧ ៩.៦១៥.៧០៣ - - - ២៩.៦១៦.៨៩០ 

បបា្្់រណញ្ញ ើណៅធនាគារ និងបគរឹះស្ថា នហិរញ្ញ វតថាថុនានា ៣.៩២៤.០១២ - - - - ៣.៩២៤.០១២ 

បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុតាម FVOCI ២៥.៥៨៨ - - - - ២៥.៥៨៨ 

ឥណទាន និង្រថុណរប្រទានផ្ល់ឲ្យអតិ្ិជន ២.៧២៤.៩១២ ៤.៧៨៣.៩៩៧ ៣៨.៨២១.៥៨៣ ៩៩.៦៨៩.៦៧៤ ៣៥៤.២៧៣.០៥៩ ៥០០.២៩៣.២២៥

បទព្យស្ម្មណផសេងៗ ៦២០.៧០២ - - - - ៦២០.៧០២ 

៣២.៤០៨.២២៤ ១៤.៣៩៩.៧០០ ៣៨.៨២១.៥៨៣ ៩៩.៦៨៩.៦៧៤ ៣៥៤.២៧៣.០៥៩ ៥៣៩.២៩២.២៤០
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ឃ. ហានិភ័យសាច់មបាក់ងាយមសួល  (ត)

នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០ រហូត�ល់ ១ ខខ > ១ - ៣ ខខ > ៣ - ១២ ខខ > ១ - ៥ ឆ្្ំ ដលើសពី ៥ ឆ្្ំ សរុប

�ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បបា្្់រណញ្ញ ើរ្រស់ធនាគារនានា 

និងបគរឹះស្ថា នណផសេងៗ ២០.៨៦០.២០០ ៨.១១៧.១៧៤ ១១.២៦២.៨២២ - - ៤០.២៤០.១៩៦

បបា្្់រណញ្ញ ើរ្រស់អតិ្ិជន ២៤.១៣៨.២៩៥ ២.៥២៣.៩៧៣ ២.៤២៩.៣៣៨ ៣៦.០៣៦ - ២៩.១២៧.៦៤២

បបា្់្ ម្ចតី ១២.១៦១.៦០៦ ១៦.០៣៤.៣៨៩ ១០៣.៣២៧.២៣៥ ៦០.១១១.៩០៦ - ១៩១.៦៣៥.១៣៦

្រំណថុ លភតិសនយា ៦៣.២៩០ ១៨៩.៨៧០ ៦១៧.៤២១ ៥៨១.៤៧២ - ១.៤៥២.០៥៣

្រំណថុ លណផសេងៗ ២៦.៦៧៩ - - - - ២៦.៦៧៩

៥៧.២៥០.០៧០ ២៦.៨៦៥.៤០៦ ១១៧.៦៣៦.៨១៦ ៦០.៧២៩.៤១៤ - ២៦២.៤៨១.៧០៦

(គម្្ត)/ណលើសថនស្ចប់បា្ង់្យបសរួលសថុទ្ធ (២៤.៨៤១.៨៤៦) (១២.៤៦៥.៧០៦) (៧៨.៨១៥.២៣៣) ៣៨.៩៦០.២៦០ ៣៥៤.២៧៣.០៥៩ ២៧៧.១១០.៥៣៤

(សមមូលពានណ់រៀល- ្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) (១០០.៤៨៥.២៦៧) (៥០.៤២៣.៧៨៦) (៣១៨.៨០៧.៦១៨) ១៥៧.៥៩៤.២៥២ ១.៤៣៣.០៣៤..៥២៣ ១.១២០.៩១២.១០៩

ធាតុដមរៅតារាងតុល្យការ

្ិច្ចសនយាឥណទាន ១១.៨៤៦.០៣៤ - - - - ១១.៨៤៦.០៣៤

(សមមូលពានណ់រៀល- ្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) ៤៧.៩១៧.២០៨ - - - - ៤៧.៩១៧.២០៨
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ឃ. ហានិភ័យសាច់មបាក់ងាយមសួល (ត)

នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៩ រហូត�ល់ ១ ខខ > ១ - ៣ ខខ > ៣ - ១២ ខខ > ១ - ៥ ឆ្្ំ ដលើសពី ៥ ឆ្្ំ សរុប

�ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក

មទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ស្ចប់បា្់្ នាថុងថដ ៣.៩៥១.៦៣៥ - - - - ៣.៩៥១.៦៣៥

បបា្្់រណញ្ញ ើណៅធនាគារជាតិថន្ម្ថុជា ៧.០៩១.៨៨២ ២.៨២៣.៦៥៣ ៨.២៩៦.១២៣ ១.០២៣.០៤៤ - ១៩.២៣៤.៧០២

បបា្្់រណញ្ញ ើណៅធនាគារ និងបគរឹះស្ថា នហិរញ្ញ វតថាថុនានា ១០.៤៥០.៦២៥ - - - - ១០.៤៥០.៦២៥

បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុតាម FVOCI ២៥.៥៨៨ - - - - ២៥.៥៨៨

ឥណទាន និង្រថុណរប្រទានផ្ល់ឲ្យអតិ្ិជន ៣.៥០៥.៥០៤ ៣.៧៨៦.១៧៨ ២៦.៧៦៦.៨៨៨ ៨០.១២២.៨៦៦ ២២៣.២០៣.៥៥៧ ៣៣៧.៣៨៤.៩៩៣

បទព្យស្ម្មណផសេងៗ ៤៥៣.៩១៣ - - - - ៤៥៣.៩១៣

២៥.៤៧៩.១៤៧ ៦.៦០៩.៨៣១ ៣៥.០៦៣.០១១ ៨១.១៤៥.៩១០ ២២៣.២០៣.៥៥៧ ៣៧១.៥០១.៤៥៦
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ឃ. ហានិភ័យសាច់មបាក់ងាយមសួល (ត)

នាថ្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៩ រហូត�ល់ ១ ខខ > ១ - ៣ ខខ > ៣ - ១២ ខខ > ១ - ៥ ឆ្្ំ ដលើសពី ៥ ឆ្្ំ សរុប

�ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក �ុលា្្រអាដមរិក

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បបា្្់រណញ្ញ ើរ្រស់ធនាគារ

និងបគរឹះស្ថា នហិរញ្ញ វតថាថុនានា ២១.៣៤៦.១៧៣  ៥៩.៧៦៩  ១២.៩២៥.៩១០  -   - ៣៤.៣៣១.៨៥២

បបា្្់រណញ្ញ ើរ្រស់អតិ្ិជន  ២៦.៨១៩.៤៩៩  ១.៧៦៤.២១៤  ១.០៤៣.៦៨១  ៣៣.១៥៨ - ២៩.៦៦០.៥៥២

បបា្់្ ម្ចតី  ២៦៥.០៦៧  ៤១.២១២.៦២២ ៦៩.៣៧០.១២០ ១២.០១២.២៣៨ - ១១៣.១១២.៤២៩

្រំណថុ លភតិសនយា  ៤៩.៦៤០  ១០១.៨៥០  ៤២៣.៩៣៧  ៩០១.៣០២ - ១.៤៧៦.៧២៩

្រំណថុ លណផសេងៗ  ៣២.៩៧៤  -    -    -   - ៣២.៩៧៤

៤៨.៥១៣.៣៥៣ ៤៣.១៣៨.៤៥៥ ៧៣.៩២៦.០៣០  ១៣.០៣៦.៦៩៨  -   ១៧៨.៦១៤.៥៣៦ 

(គម្្ត)/ណលើសថនស្ចប់បា្ង់្យបសរួលសថុទ្ធ (២៣.០៣៤.២០៦) (៣៦.៥២៨.៦២៤) (៣៨.៨៦៣.០១៩) ៦៨.១០៩.២១២ ២២៣.២០៣.៥៥៧ ១៩២.៨៨៦.៩២០

(សមមូលពានណ់រៀល- ្ំណតស់ម្គា ល់ ៤) (៩៣.៨៦៤.៣៨៩) (១៤៨.៨៥៤.១៤៣) (១៥៨.៣៦៦.៨០២) ២៧៧.៥៤៥.០៣៩ ៩០៩.៥៥៤.៤៩៥ ៧៨៦.០១៤.១៩៩

ធាតុដមរៅតារាងតុល្យការ

្ិច្ចសនយាឥណទាន ១០.៣៧១.១១៨  -    -    -    -   ១០.៣៧១.១១៨ 

(សមមូលពានណ់រៀល- ្ំណតស់ម្គា ល់ ៦) ៤២.២៦២.៣០៦  -    -    -    -   ៤២.២៦២.៣០៦ 
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ង. ហានិភ័យមបតិបត្រិការ

 ហានិភយ័ប្រតិ្រត្ិការ គឺជាហានិភយ័ថនការបាត្់រងផ់្ទា ល់ ឬប្រណយាលមដលណ ើ្តម្នណ�ើងពតីការខវះខាត ឬការអនថុវត្
មនិម្នប្រសិទ្ធភាពនូវនតីតិវធិតីដំណណើ រការថផទា្នាថុង ្រថុគគាលិ្ ឬប្រពន័្ធ ឬពតី្ត្ាខាងណបរៅ ។  ហានិភយ័ណនះ បតរូវបានបគ្រ់
បគងតាមរយៈការ្រណងកាើតប្រពន័្ធដំណណើ រការបគ្រប់គងប្រតិ្រត្ិការ ការបតរួតពិនិត្យ និងការរាយការណ៍ឲ្យបានបតរឹមបតរូវពតី
ស្ម្មភាពអាជតីវ្ម្ម តាមរយៈអងគាភាពបគ្រប់គង និងគាបំទ មដលឯ្រាជ្យពតីអងគាភាពអាជតីវ្ម្ម និង  គណៈបគ្រប់គង ។  
ទាងំណនះរលួមម្ន ហានិភយ័ខាងមផនា្ចបា្រ ់អនថុណោមភាព ហានិភយ័ណលើគណណនយ្យ និងការម្្ង្រន្ំ ។

 ការបគ្រប់គងណលើហានិភយ័ប្រតិ្រត្ិការរ្រស់ធនាគារ តបមរូវឲ្យ្រណងកាើតនូវរចនាសម្ន័្ធអងគាភាព តលួនាទតី និងវធិតីស្សស្ 
ថនការបគ្រប់គងរ្រស់អងគាភាពឲ្យបានចបាស់ោស់ ។ ណគាលការណ៍ និងវធិានការបតរួតពិនិត្យថផទា្នាថុងជាណបចើនបតរូវ
បានអនថុវត្ រលួមម្នការ្រណងកាើតអនា្ម្នសិទ្ធិចថុះហតថាណលខា ប្រពន័្ធបតរួតពិនិត្យយាេ ងហ្មតច់ត ់ ការណរៀ្រចំនូវនតីតិវធិតី 
និងឯ្ស្រសំអាងនានា បពមទាងំការអនថុវត្តាម្រទ្រ្ញាត្ិ និងតបមរូវការតាមចបា្រន់ានា ។ ដំណណើ រការទាងំណនះ
បតរូវបានបតរួតពិនិត្យជាប្រចាឆំ្នា  ំ ណដើម្តីណឆ្ើយត្រណៅនរឹងហានិភយ័ប្រតិ្រត្ិការ មដលអាចណ ើ្តណ�ើងណៅ្នាថុងប្រតិ្រត្ិការ
អាជតីវ្ម្មរ្រស់ធនាគារ ។

ច. ការមគប់មគងដ�ើមទុន

(i).  បទប្បញ្្ត្រិដ�ើមទុន
 ណគាលណៅរ្រស់ធនាគារ្នាថុងការបគ្រប់គងណដើមទថុន ម្ននយ័ទូលំទូោយជាង “មូលធន” មដល្រង្ហា ញ ន្ាថុង  របាយការណ៍ 

ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតថាថុ ។  ការបគ្រប់គងណដើមទថុនម្នដូចខាងណបកាម៖ 
 អនថុណោមតាមតបមរូវការណដើមទថុនមដល្ំណតណ់ដាយធនាគារជាតិ
 ការពារលទ្ធភាពរ្រស់ធនាគារណដើម្តី្រន្និរន្រភាពអាជតីវ្ម្ម ដូចណនះ ធនាគារអាច្រន្ផ្ល់ផលប្រណយាជនដ៍ល់ភាគ

ទថុនិ្ និងអតថាប្រណយាជនរ៍្រស់ភាគតីមដលពា្ព់ន័្ធនរឹងធនាគារ និងរ្សាមូលដាឋា នណដើមទថុនរ រឹងម្ ំ ណដើម្តីគាបំទដល់ការ 
អភវិឌ្ឍអាជតីវ្ម្ម ។

 ធនាគារជាតិតបមរូវណអាយធនាគារមដលម្នអាជាញា ្រណ្ណ ទាងំអស់ (i) ្រំណពញតាមតបមរូវការណដើមទថុនអ្រ្្ររម្ និង    
(ii) អនថុណោមតាមស្ធនភាពស្ចប់បា្ង់្យបសរួល និងតបមរូវការណផសេងៗណទៀត
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣១. ការមគប់មគងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (ត)

ច. ការមគប់មគងដ�ើមទុន (ត)

(ii). ការខបងខចកដ�ើមទុន
 ការម្រងមច្ណដើមទថុនរវាងប្រតិ្រត្ិការ និងស្ម្មភាពជា្ោ់្ ់ គឺបតរូវបានបគ្រប់គងណដាយ្បមតិភាគោភ     

មដលទទលួលបានពតីការម្រងមច្ណនាះ ។ ណដើមទថុនមដលបានម្រងមច្ណៅតាមប្រតិ្រត្ិការ ឬស្ម្មភាពនតីមលួយៗ បតរូវ   
មផ្្ណៅតាមណដើមទថុនមដល្ំណតណ់ដាយចបា្រ ់។

៣២. តមមលៃសមមសបមនមទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

(i). ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុវាស់ខវងតាមតមមលៃសមមសប 
 បទព្យស្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ធនាគារវាស់មវងតាម FVOCI គឺជាការវនិិណយាគមូល្របត្ម្មសិទ្ធិមដលមនិបានណបាះ 

ផសាយ មដលតថម្សមបស្ររ្រស់វាបតរូវបាន្ំណតណ់ដាយការណធវើអ្រ្ហារម្តថម្្រច្ចថុ្រ្ននា ណហើយអបតាអ្រ្ហារ 
មដលបានណប្រើបបាស់ បតរូវបានណធវើនិយត័្ម្មណៅតាមហានិភយ័ឥណទានរ្រស់ភាគតីថដគូ ឬហានិភយ័ឥណទានរ្រស់ 
ធនាគារ ។

(ii). ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុខ�លមិនវាស់ខវងតាមតមមលៃសមមសប
 គិតបតរឹមកាល្ររណិចឆេទរាយការណ៍ តថម្សមបស្រថនឧ្រ្រណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុរ្រស់ធនាគារ ម្នតថម្ប្រហា្ប់្រមហលនរឹង

តថម្ណយាងរ្រស់វា ។
 ការបាេ នស់្្ម នតថម្សមបស្រមផ្្ណៅតាមវធិតីស្សស្ និងការសន្មតដូចខាងណបកាម៖ 

 មបាក់បដញ្ញើ និងមបាក់តម្កល់ដៅធនាគារជាតិមនកម្ថុជា និងធនាគារនានា

 តថម្ណយាងថនបបា្្់រណញ្ញ ើ និងបបា្ត់មកាល់ណៅធនាគារជាតិថន្ម្ថុជា និងធនាគារនានា ម្នតថម្ប្រហា្ប់្រមហល
ណៅនរឹងតថម្សមបស្ររ្រស់វា ណបពាះគណនតីទាងំណនះភាគណបចើនម្នគណនតីចរន្ សនសេ ំនិងគណនតី្រណញ្ញ ើរយៈណពលខ្តី ។ 

 ឥណទាន និងបុដរមបទានផ្រល់ឲ្យអតិ្ិជន

 ចំណពាះឥណទានមដលម្នអបតាណ្រ មដលម្នកាល្ំណតណ់ៅសល់តិចជាង១ឆ្នា  ំជាទូណៅតថម្ណយាងរ្រស់វា គឺជា
តថម្សមបស្របាេ នស់្្ម នរ្រស់វា។
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កំណត់សមា្្ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សបម្្រក់ារយិ្ររណិចឆេទមដលបាន្រញ្ច ្រថ់្ងៃទតី ៣១ មខ ធនាូ ឆ្នា  ំ២០២០

៣២. តមមលៃសមមសបមនមទព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
(ii). ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុខ�លមិនវាស់ខវងតាមតមមលៃសមមសប (ត)

 ឥណទាន និងបុដរមបទានផ្រល់ឲ្យអតិ្ិជន (ត)

 ចំណពាះឥណទានមដលម្នអបតាណ្រ និងម្នកាល្ំណតណ់ៅសល់១ឆ្នា  ំឬណលើសពតី១ឆ្នា  ំតថម្សមបស្របតរូវ បាន បាេ ន់
ស្្ម នណដាយណធវើអ្រ្ហារលំហូរស្ចប់បា្ប់ាេ នស់្្ម ននាណពលអនាគត និងណប្រើអបតាការបបា្រ់្រស់ ឥណទាននាណពល 
្រច្ចថុ្រ្ននា ណដាយស្រអបតាការបបា្ត់ាមទតីផសាររ្រស់ឥណទាន ម្នហានិភយ័ឥណទាន និងកាល្ំណតប់្រហា្ ់
ប្រមហលគានា  ណហើយបតរូវបានវាយតថម្ថាម្នភាពខថុសគានា តិចតលួច ជាមលួយនរឹងអបតាការ បបា្រ់្រស់ឥណទានតាម 
្ិច្ចសនយា។ ជាលទ្ធផល តថម្សមបស្រថនឥណទាន និង ្រថុណរប្រទានអតិ្ិជនរយៈ ណពលមវង អាចម្នតថម្ប្រហា្ ់
ប្រមហលនរឹងតថម្ណយាងរ្រស់វា នាកាល្ររណិចឆេទរាយការណ៍។

 មបាក់បដញ្ញើរបស់ធនាគារ មគរឹះសា្្នហិរញ្ញវត្ថុនានា និងរបស់អតិ្ិជន

 តថម្សមបស្រថនបបា្្់រណញ្ញ ើរន្រស់ធនាគារ បគរឹះស្ថា នហិរញ្ញ វតថាថុនានា និងអតិ្ិជន មដលម្នកាល្ំណតត់ិច             
ជាង ១ ឆ្នា មំ្នតថម្ប្រហា្ប់្រមហលណៅនរឹងតថម្ណយាងរ្រស់វា ណដាយស្របបា្្់រណញ្ញ ើទាងំណនះម្នរយៈណពលខ្តី ។              
តថម្សមបស្រថនបបា្្់រណញ្ញ ើរ្រស់ធនាគារនានា និងបបា្្់រណញ្ញ ើរ្រស់អតិ្ិជន មដលម្នកាល្ំណតណ់លើសពតី១ឆ្នា  ំ                   
បតរូវបានណគរពំរឹងថាម្នតថម្ប្រហា្ប់្រមហលនរឹងតថម្ណយាងរ្រស់វា ណដាយស្រធនាគារបានផ្ល់អបតាការបបា្ ់                 
ប្រហា្ប់្រមហលគានា  ណៅនរឹងឧ្រ្រណ៍មដលម្នកាល្ំណត ់និងល្្ខខណ្ឌ ឥណទានបសណដៀងគានា មដរ ។

 តថម្សមបស្របាេ នស់្្ម នថនបបា្្់រណញ្ញ ើមដលមនិម្នកាល្ំណត ់ រា្រទ់ាងំបបា្្់រណញ្ញ ើមដលគា្ម នការបបា្ ់ បបា្ ់                 
្រណញ្ញ ើមដលអាចដ្បានតាមតបមរូវការ គឺជាចំនលួនទរឹ្បបា្ម់ដលបតរូវសងនាកាល្ររណិចឆេទរាយការណ៍ ។

 មទព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុនានា

 តថម្ណយាងថនបទព្យស្ម្ម និង្រំណថុ លហិរញ្ញ វតថាថុណផសេងណទៀតគឺបតរូវបានសន្មតថាម្នតថម្ប្រហា្ប់្រមហលណៅ  នរឹងតថម ្
សមបស្ររ្រស់វា ណដាយស្រមតធាតថុទាងំណនះមនិម្នរណំញាចជាស្រវន្ណៅតាមការមប្រប្ររួលថនអបតាការបបា្់្ នាថុង 
ទតីផសារណទ ។

 មបាក់កម្ចី

 បបា្់្ ម្ចតីមនិបតរូវបានដា្ល់្ណ់ៅ្នាថុងទតីផសារស្ម្មណទ ណហើយតថម្សមបស្ររ្រស់វាគឺប្រហា្ប់្រមហលណៅ នរឹងតថម្ 
ណយាងរ្រស់វា ។
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