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VISION 
 

 

 

 

To be a bank which provides quality financial 

services in line with customers’ requirements 

and is well equipped with qualified human 

resources and world-class technology and 

working systems, while maintaining its status as 

a well-established international bank and a 

leading Asian bank. 
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WHO WE ARE 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, CAMBODIA BRANCH was formed as a 

foreign bank branch of Bangkok Bank Public Company Limited which the headquarters is in 

Bangkok, Thailand. We commenced the commercial banking operations in Phnom Penh on 30 

December 2014 before the official opening announcement on 15 June 2015.  

SCOPE OF OPERATIONS 

We provide a full range of financial services including deposits, corporate and commercial 

lending such as long-term and short-term loans, working capital, trade-related financing services, 

and letters of guarantee, as well as other banking products and services such as deposit 

services, domestic and international fund transfers and foreign currency exchange.  

Our banking products and services cater to Cambodian, Thai and international customers. 

Additionally, we also provide local knowledge and investment advice for a customer interested 

in expanding or investing in Cambodia through many activities such as seminars and business 

trips.  

INTERNATIONAL BANKING NETWORK 

We are part of International Banking of Bangkok Bank Public Company Limited, a pioneer in 

International Banking with the largest network of any Thai bank with more than 300 international 

branches, including three major international subsidiaries, in 14 economies. Bangkok Bank’s 

coverage of international operations spans eight other ASEAN countries, as well as China, Hong 

Kong, Japan, Taiwan, the United Kingdom and the United States. 

ABOUT BANGKOK BANK GROUP 

Bangkok Bank was founded on 1 December 1944 and became the first Thai bank listed on the 

Stock Exchange of Thailand in 1975.  

As at 31 December 2020, the Bank had Baht 3,822,960 million in total assets, Baht 2,368,238 

million in total loans, Baht 2,810,863 million in total deposits and Baht 449,014 million in total 

shareholders’ equity. 

The Bank provides wide range of financial services for customers both in Thailand and abroad 

under the philosophy of aspiring to be a trusted partner and reliable close friend.  

Our key subsidiaries include locally incorporated banks - Bangkok Bank Berhad, Bangkok Bank 

(China) and PT Bank Permata Tbk, securities business - Bualuang Securities Public Company 

Limited, asset management company (mutual funds, private funds and provident fund products 

in Thailand) - BBL Asset Management Company Limited,  and venture capital company - 

Bualuang Ventures Limited. 
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MESSAGE FROM COUNTRY MANAGER 

Being as True Friend or “puan koo kit mit koo baan” which 
is our core values and purpose aspiring to be a trusted 
partner and reliable close friend, our Bangkok Bank Public 
Company Limited, Cambodia Branch is stepping into the 
seventh year of operations with continuous financial 
service and support provided not only to Thai corporate 
clients but also to Cambodian and foreign corporates 
investing in Cambodia. 

 

 

For year 2020, we faced an unprecedented year as the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

pandemic severely affected people, livelihoods businesses and economics around the world. In 

Cambodia – which has been quite effective in controlling the COVID-19 situation - thanks to 

steadfast responses from the government, business and public. However, working people, SMEs 

and companies operating in the tourism and hospitality sectors, and related supply chains, have 

been hardest hit by the fallout from the pandemic. 

Our thoughts go out to all customers in Cambodia as well as related parties who are facing 

challenges as a result of pandemic. We will strive to help them overcome these difficulties 

according to our committed core values and purpose by helping them emerge stronger.  

While we are transitioning to the New Normal, COVID-19 is still with us, and as a result, 2021 

will be another challenging year. Although the arrival of COVID-19 vaccines provide cause of 

optimism as they will help reduce the spread of disease, it would take several quarters before 

the vaccinations can help bring the virus under control and accelerate economic recovery. In the 

meantime, we continue to act prudently t protect the health and safety of our staff, customers 

and other stakeholders and the viability of our clients’ businesses.  

For the years to come, we will continue to expand our services and support to our customers and 

business partners and to create value to Cambodia economy, while building on our strong 

foundations to achieve sustainable growth and stability. We will also stay close to our customers 

to better understand their business and financial needs to provide them with the best advice to 

navigate the crisis, adjust their operations and capture new growth opportunities.  

On behalf of Bangkok Bank Public Company Limited, Cambodia Branch, I would like to extend 

my gratitude and appreciation to thank all our customers, business partners, management and 

staff for their unwavering trust, continued support and corporation. I remain optimistic about the 

opportunities in coming years to further strengthen our relationships and continue creating value 

together for the benefit of all stakeholders. 

 

         Yiamsri Ubonpong 

           Branch Manager  
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CORPORATE INFORMATION 

Registered Name:  Bangkok Bank Public Company Limited, Cambodia Branch 

Registered Number:  00011981 

Registered Capital:  USD 50,000,000.00 

Registered Office:   No. 344 (1st & 2nd Floor) Mao Tse Toung Boulevard 

     Sangkat Toul Svay Prey I, Khan Beung Keng Kong, 

     Phnom Penh, Kingdom of Cambodia 

Headquarters:   Bangkok Bank Public Company Limited, Thailand 

Management Committee: Ms. Yiamsri Ubonpong   Chairman  

 AVP & Branch Manager 

     Ms. Narisa Panumas   Member   

 Operations Department     

     Ms. Pranee Siriswaspiphat  Member  

 Compliance Department (appointed on 31 July 2020) 

     Mr. Dara Ly     Member 

 Treasury Department (appointed on 31 July 2020) 

     Mr. Wanchat Mangkhalodom  Member 

 Credit & Marketing Department  

     Ms. Pisey Kuy    Member & Secretary 

 Human Resources & General Administration Department 

Website:    www.bangkokbank.com/cambodia  

Telephone:    (855) 23 224 404-9 

Facsimile:     (855) 23 224 429 

Auditor:    KPMG Cambodia Ltd. 

 

    

http://www.bangkokbank.com/cambodia
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EXECUTIVE MANAGEMENT’S REPORT 
The Executive Management has pleasure in submitting their report together with the audited financial 

statements of Bangkok Bank Public Company Limited, Cambodia Branch (“the Branch”) for the year 

ended 31 December 2020. 

Principal activities 

The Branch is principally engaged in all aspects of banking business and the provision of related financial 

services in Cambodia. 

There were no significant changes to these principal activities during the financial year. 

Financial results 

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

 
  2020 2019 2020 2019 

 

 US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

      

(Loss)/profit before income tax  (1,316,065) 992,945 (5,365,596) 4,023,414 

Income tax benefit/(expense)  239,864 (222,568) 977,926 (901,846) 

Net (loss)/profit for the year  (1,076,201) 770,377 (4,387,670) 3,121,568 

Dividends 

No dividend was declared or paid and the Executive Management does not recommend any dividend to 

be paid for the year under review. 

Branch capital 

As at 31 December 2020, the Branch’s contributed capital is US$50,000,000 (31 December 2019: 

US$50,000,000). 

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. 
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Loans and advances 

Before the financial statements of the Branch were prepared, the Executive Management took reasonable 

steps to ascertain that actions 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 adequate allowance had been made for doubtful loans and 

advances. 

At the date of this report, the Executive Management are not aware of any circumstances, which would 

render the amount written off for bad loans and advances, or the amount of allowance for losses on loans 

and advances in the financial statements of the Branch, inadequate to any material extent. 

Assets 

Before the financial statements of the Branch were prepared, the Executive Management took reasonable 

steps to ensure that any assets, other than debts, which were unlikely to be realised in the ordinary course 

of business at their value as shown in the accounting records of the Branch had been written down to an 

amount which they might be expected to realise. 

At the date of this report, the Executive Management is not aware of any circumstances, which would 

render the values attributed to the assets in the financial statements of the Branch misleading. 

Valuation methods 

At the date of this report, the Executive Management is 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 Branch 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 Branch 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 Branch 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 Branch 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 Executive 

Management, will or may substantially affect the ability of the Branch to meet its obligations as and when 

they fall due. 
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Change of circumstances 

At the date of this report, the Executive Management is not aware of any circumstances, not otherwise 

dealt with in this report or the financial statements of the Branch, which would render any amount stated 

in the financial statements misleading.  

Items of unusual nature 

The results of the operations of the Branch for the financial year were not, in the opinion of the Executive 

Management, substantially affected by any item, transaction or event of a material and unusual nature, 

except for impact of coronavirus mentioned below: 

Novel Coronavirus and its 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 since January 2020 causing disruption to business 

and economic activities. 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. The 

Executive Management provides their best estimate on the possible outcomes of Covid-19 on the Branch, 

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 Executive 

Management, to affect substantially the results of the operations of the Branch for the current period in 

which this report is made. 

Executive Management  

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

Ms. Yiamsri Ubonpong Assistant Vice President and Branch Manager 
Ms. Narisa Panumas  Assistant Vice President and Operation Manager 
Ms. Pranee Siriswaspiphat 
Mr.  Dara Ly 

Assistant Vice President and Compliance Manager  
Treasury Manager 

Mr. Wanchat Mangkhalodom Assistant Credit & Marketing Manager 
Ms. Pisey Kuy Senior Human Resources & General Administration Specialist 
  

Executive Management’s interests 

None of the Executive Management held or dealt indirectly in the shares of the Branch during the financial 

year. 
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Executive Management’s benefits 

During and at the end of the financial year, no arrangements existed to which the Branch is a party with 

the object of enabling the Executive Management of the Branch to acquire benefits by means of the 

acquisition of shares in or debentures of the Branch or any other body corporate. 

During the financial year, none of the Executive Management of the Branch has received or become 

entitled to receive any benefit (other than a benefit included in the aggregate amount of emoluments 

receivable by the Directors as disclosed in the financial statements) by reason of a contract made by the 

Branch or a related corporation with a firm of which the Executive Management is a member, or with a 

bank in which the Executive Management has a substantial financial interest other than as disclosed in 

the financial statements. 

Executive Management’s responsibility in respect of the financial statements 

The Executive Management is responsible for ascertaining that the financial statements present fairly, in 

all material respects, the financial position of the Branch as at 31 December 2020, and its financial 

performance and its cash flows for the year then ended. In preparing these financial statements, the 

Executive Management is 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 Branch’s financial reporting process and maintain adequate accounting records and 

an effective system of internal controls; 

(iv) assess the Branch’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 Executive 

Management either intends to liquidate the Branch or to cease operations, or has no realistic 

alternative but to do so; and 

(v) control and direct effectively the Branch in all material decisions affecting the operations and 

performance and ascertain that such have been properly reflected in the financial statements. 

The Executive Management confirms that they have complied with the above requirements in preparing 

the financial statements. 
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Approval of the financial statements 

I hereby approve the accompanying financial statements together with the notes thereto as set out on 

pages 9 to 94 which in our opinion, present fairly, in all material respects, the financial position of the 

Branch as at 31 December 2020, and its financial performance and its cash flows for the year then ended 

in accordance with CIFRSs. 

 

Signed on behalf of the Branch, 

 

Ms. Yiamsri Ubonpong 

Assistant Vice President and Branch Manager 

Phnom Penh, Kingdom of Cambodia 

15 June 2021  
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REPORT OF THE INDEPENDENT 
AUDITORS 

 

TO THE HEAD OFFICE OF 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, CAMBODIA BRANCH                                

Opinion 

We have audited the financial statements of Bangkok Bank Public Company Limited, Cambodia Branch 

(“the Branch”), 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 as set out on pages 

9 to 94 (hereafter referred to as “the financial statements”). 

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial 

position of the Branch 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 Branch in accordance with the 

ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Cambodia, and we have 

fulfilled our other 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 Information 

Executive Management is responsible for the other information.  The other information obtained at the 

date of this auditors’ report is the Executive Management’s report on pages 1 to 5, and the annual report, 

which is expected to be made available to 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.
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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. 

Responsibilities of Executive Management and Those Charged with 
Governance for the Financial Statements 

Executive Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements 

in accordance with CIFRSs, and for such internal control as Executive 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, Executive Management is responsible for assessing the Branch’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 Executive Management either intends to liquidate the 

Branch or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 

Those charged with governance are responsible for overseeing the Branch’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 

effectiveness of the Branch’s internal control. 
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• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates and related disclosures made by Executive Management.  

• Conclude on the appropriateness of Executive 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 Branch’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 Branch 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 of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal 

control that we identify during our audit. 

 

For KPMG Cambodia Ltd 

 

Phnom Penh, Kingdom of Cambodia 

15 June 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 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

ASSETS      

Cash and cash equivalents – net  6 65,999,118 128,363,772 266,966,432 523,082,371 

Placements with other banks  7 479,101 909,469 1,937,964 3,706,086 

Statutory deposits  8 23,683,689 15,158,086 95,800,522 61,769,200 

Loans and advances to         
customers – net 9 14,872,201 12,621,858 60,158,053 51,434,071 

Other assets 10 303,312 255,028 1,226,897 1,039,239 

Intangible assets 11 246,752 22,491 998,112 91,651 

Property and equipment 12 378,625 421,942 1,531,538 1,719,414 

Right-of-use assets 13 363,319 189,540 1,469,625 772,376 

Deferred tax assets – net  21B 534,301 294,437 2,161,248 1,199,831 

Total assets  106,860,418 158,236,623 432,250,391 644,814,239 

      

LIABILITIES AND HEAD 
OFFICE’S ACCOUNTS      

Liabilities      

Deposits from customers 14 49,054,055 98,386,032 198,423,652 400,923,080 

Deposits from banks  15 5,709,437 1,060,845 23,094,673 4,322,943 

Borrowings 16 447,986 1,255,971 1,812,103 5,118,082 

Subordinated debts 17 3,000,000 3,000,000 12,135,000 12,225,000 

Lease liabilities 18 348,740 214,295 1,410,653 873,252 

Other liabilities 19 189,880 5,074,934 768,065 20,680,357 

Provision for off-balance sheet 
commitments 29A 70,414 131,608 284,825 536,303 

Provision for employee benefits 20 19,308 16,139 78,101 65,766 

Total liabilities  58,839,820 109,139,824 238,007,072 444,744,783 
      

Head Office’s accounts      

Head Office’s capital contribution 22 50,000,000 50,000,000 200,000,000 200,000,000 

Regulatory reserves 23 - 234,323 - 949,477 

Accumulated losses  (1,979,402) (1,137,524) (8,027,484) (4,589,291) 

Currency translation reserves  - - 2,270,803 3,709,270 

Total Head Office’s accounts  48,020,598 49,096,799 194,243,319 200,069,456 

Total liabilities and Head 
Office’s accounts  106,860,418 158,236,623 432,250,391 644,814,239 

 

 

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 
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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 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

      

Operating income      

Interest income 24 1,534,606 2,227,974 6,256,589 9,027,751 

Interest expense 25 (679,871) (734,134) (2,771,834) (2,974,711) 

Net interest income  854,735 1,493,840 3,484,755 6,053,040 

      

Net fee and commission income 26 477,103 581,954 1,945,149 2,358,078 

Total operating income  1,331,838 2,075,794 5,429,904 8,411,118 

      

Personnel expenses 27 (785,711) (407,588) (3,203,344) (1,651,547) 

Other operating expenses 28 (694,602) (675,814) (2,831,892) (2,738,398) 

Total operating expenses  (1,480,313) (1,083,402) (6,035,236) (4,389,945) 

Operating (loss)/profit before 
impairment  (148,475) 992,392 (605,332) 4,021,173 

      

Impairment (losses)/gains on 
financial instruments 9(ii) (1,167,590) 553 (4,760,264) 2,241 

(Loss)/profit before income tax  (1,316,065) 992,945 (5,365,596) 4,023,414 

Income tax benefit/(expense) 21 239,864 (222,568) 977,926 (901,846) 

Net (loss)/profit for the year  (1,076,201) 770,377 (4,387,670) 3,121,568 

Other comprehensive (loss)/income      

Currency translation difference  - - (1,438,467) 2,772,325 

Total comprehensive 
(loss)/income for the year  (1,076,201) 770,377 (5,826,137) 5,893,893 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. 
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STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY 
for the year ended 31 December 2020 

 

 
Head Office’s capital 

contribution Regulatory reserves Accumulated losses 
Currency translation 

reserves Total 

 

US$ KHR’000  

(Note 5) 

US$ KHR’000  

(Note 5) 

US$ KHR’000  

(Note 5) 

US$ KHR’000  

(Note 5) 

US$ KHR’000  

(Note 5) 

           

At 1 January 2019 50,000,000 200,000,000 - - (1,673,578) (6,761,382) - 936,945 48,326,422 194,175,563 
           

Transactions recognised 
directly in equity           

Transfers  - - 234,323 949,477 (234,323) (949,477) - - - - 

Total comprehensive income           

Net profit for the year - - - - 770,377 3,121,568 - - 770,377 3,121,568 

Currency translation difference - - - - - - - 2,772,325 - 2,772,325 

At 31 December 2019 50,000,000 200,000,000 234,323 949,477 (1,137,524) (4,589,291) - 3,709,270 49,096,799 200,069,456 

           

At 1 January 2020 50,000,000 200,000,000 234,323 949,477 (1,137,524) (4,589,291) - 3,709,270 49,096,799 200,069,456 
           
Transactions recognised 

directly in equity - - - - - - - - - - 

Transfers  - - (234,323) (949,477) 234,323 949,477 - - - - 

Total comprehensive loss           

Net loss for the year - - - -  (1,076,201)  (4,387,670) - -  (1,076,201)  (4,387,670) 

Currency translation difference - - - - - - - (1,438,467) - (1,438,467) 

At 31 December 2020 50,000,000 200,000,000 - -  (1,979,402)  (8,027,484)  -     2,270,803   48,020,598   194,243,319  

 

 

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 5) 
KHR’000 
(Note 5) 

      
Cash flows from operating activities     

Net (loss)/profit for the year  (1,076,201) 770,377 (4,387,670) 3,121,568 
      
Adjustment for:      
Depreciation and amortisation   302,168  274,672  1,231,939  1,112,971 
Net interest income   (854,735)  (1,493,840)  (3,484,755)  (6,053,040) 
Interest on lease liabilities   3,145  13,881  12,822  56,246 
Income tax (benefit)/expense  (216,527) 251,756 (882,781) 1,020,115   
Impairment losses on financial 

instruments   1,167,590  (553)  4,760,264  (2,241) 
Provision for employee benefits   3,169  (6,595)  12,920  (26,723) 

  (671,391) (190,302) (2,737,261) (771,104) 

      
Changes in:      

Placements with other banks  411,266 21,450,289 1,676,731 86,916,571 
Statutory deposits  (8,525,603)  (2,847,837)  (34,758,883) (11,539,436) 
Loans and advances to customers  (1,739,382) 9,261,446   (7,091,460) 37,527,379   
Other assets   (48,284) 23,600  (196,854) 95,627 
Deposits from customers  (49,383,417) 47,806,860 (201,336,191) 193,713,397 
Deposits from banks   4,648,592  506,687  18,952,310  2,053,096 

Other liabilities  (4,885,259) 4,953,435 (19,917,201)  20,071,320  

Cash (used in)/generated from 
operations  (59,522,087)  81,154,480 (242,671,548)  328,837,954  

      
Interest received  1,431,118 2,256,769 5,834,668 9,144,428 
Interest paid  (631,576) (927,268) (2,574,935) (3,757,290) 

Minimum tax paid  (23,132) (28,972) (94,309) (117,395) 

Net cash (used in)/generated from 
operating activities (59,417,068) 82,264,707 (242,243,385) 333,336,593 

      
Cash flows from investing activities    

Purchase of property and equipment 
 and intangible assets (308,151) (91,100) (1,256,332) (369,137) 

Net cash used in investing activities (308,151) (91,100) (1,256,332) (369,137) 
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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 5) 
KHR’000 
(Note 5) 

      

Cash flows from financing activities     

Repayments of borrowings  (1,255,971) - (5,120,594) - 
Proceeds from borrowings  447,986 1,255,971 1,826,439 5,089,194 

Payment of lease liabilities  (214,295) (181,200) (873,681) (734,222) 

Net cash (used in)/generated 
from financing activities 

 
(1,022,280) 1,074,771 (4,167,836) 4,354,972 

Net (decrease)/increase in cash 
and cash equivalents  (60,747,499) 83,248,378 (247,667,553) 337,322,428 

Cash and cash equivalents 
at beginning of the year  128,460,155 45,211,777 523,475,132 181,660,920 

Currency translation difference  - - (1,909,886) 4,491,784 

Cash and cash equivalents            
at end of the year (Note 6)  67,712,656 128,460,155 273,897,693 523,475,132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Branch is a branch of Bangkok Bank Public Company Limited incorporated in Thailand. The 

Branch registered in Cambodia with the Ministry of Commerce under the Registration No. 

00011981, dated 3 November 2014. The Branch obtained a license from the National Bank of 

Cambodia (the “NBC”) to operate as a commercial branch with effect from 12 November 2014 and 

officially commenced its operations on 30 December 2014.  

The principal activities of the Branch are the provision of commercial banking and related financial 

services in Cambodia. 

The registered office of the Branch is located at No. 344 (1st and 2nd Floor), Mao Tse Toung Boulevard, 

Sangkat Toul Svay Prey I, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, the Kingdom of Cambodia.  

As at 31 December 2020, the Branch had 22 employees (31 December 2019: 17 employees). 

2. Basis of accounting 

The financial statements of the Branch have been prepared in accordance with the Cambodian 

International Financial Reporting Standards (“CIFRSs”). 

Details of the Branch’s accounting policies are included in Note 33. 

The financial statements were authorised for issued by the Branch’s Executive Management on   

15 June 2021. 

3. Functional and presentation currency 

The Branch transacts its business and maintains its accounting records in United States Dollars 

(“US$”).  Executive Management has determined the US$ to be the Branch’s functional and 

presentation currency as it reflects the economic substance of the underlying events and 

circumstances of the Branch. 

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

US$ 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 judgments and estimates  

In preparing these financial statements, Executive Management has made judgements, estimates 

and assumptions that affect the application of the Branch’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. 

A.  Judgements 

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 33C(ii): 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 asset are 

SPPI on the principal amount outstanding. 

• Note 33C(vii): establishing the criteria for determining whether credit risk on the financial asset 

has increased significantly since initial recognition, determining methodology for incorporating 

forward-looking information into measurement of ECL and selection and approval of models 

used to measure ECL. 

• Note 31B(iv): credit quality of gross loans and advances to customers – incorporation of 

forward-looking information. 

B.  Assumptions and estimation uncertainties 

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

in a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities are included in the following 

notes: 

• Note 33C(vi): determination of the fair value of financial instruments with significant 

unobservable inputs. 

• Note 33C(vii): impairment of financial instruments, determining inputs into the ECL 

measurement model, including incorporation of forward-looking information. 

• Note 33C(vii): impairment of financial instruments, key assumptions used in estimating 

recoverable cash flows. 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(continued)  

for the year ended 31 December 2020 

5. 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 of Accounting and 

Auditing.  

Assets and liabilities are translated at the closing rate and Head office’s accounts are translated at 

historical rates as at the reporting date. The statements of profit or loss and other 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 Reserves” in the 

other comprehensive income. 

The Branch uses the following exchange rates: 

  Closing Average 

  rate rate 

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

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

These convenience 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. 

6. Cash and cash equivalents – net  
 

 31 December 31 December 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

Placement with other banks with 
maturity less than 3 months  66,317,551 124,884,073 268,254,493 508,902,597 

Cash on hand 1,395,105 3,375,022 5,643,200 13,753,215 

Other cash equivalents - 201,060 - 819,320 

Cash and cash equivalents on the 
statement of cash flows 67,712,656 128,460,155 273,897,693 523,475,132 

Less: Impairment loss allowance (1,713,538) (96,383) (6,931,261) (392,761) 

 65,999,118 128,363,772 266,966,432 523,082,371 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(continued)  

for the year ended 31 December 2020 

6. Cash and cash equivalents – net (continued) 

The movements of impairment loss allowance were as follows: 
 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 
     

At 1 January 96,383 9,013 392,761 36,214 

Allowance for the year (Note 9(ii)) 1,617,155 87,370 6,593,141 354,023 

Currency translation difference - - (54,641) 2,524 

At 31 December  1,713,538 96,383 6,931,261 392,761 

7. Placements with other banks  
 

 31 December 31 December 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 
     

Term deposit                             
(non-cash equivalents) 479,101  909,469  1,937,964  3,706,086  

Less: Impairment loss allowance - - - - 

 479,101  909,469  1,937,964  3,706,086  

Placement with other banks are maturing 6 months (2019: 11 to 12 months) and earned interest 

ranging from 0.14 % to 0.65% (2019: 0.69%% to 0.83%) per annum. 

During the year, the Branch has pledged the Negotiable Certificate of Deposits (“NCD”) with the 

NBC amounting to US$460,000 as collateral for Liquidity Providing Collateralised Operation 

(“LPCO”) (Note 16). 

8. Statutory deposits 
 

  31 December 31 December 

  2020 2019 2020 2019 

 

 US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 
      

Statutory capital deposit A 5,000,000 5,000,000 20,225,000 20,375,000 

Reserve requirements on 
customers’ and other 
banks’ deposits B 18,683,689 10,158,086 75,575,522 41,394,200 

  23,683,689 15,158,086 95,800,522 61,769,200 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(continued)  

for the year ended 31 December 2020 

8. Statutory deposits (continued) 

A. Statutory capital deposit 

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

a statutory deposit 10% of its registered capital. This deposit is not available for use in the Branch’s 

day-to-day operations and is refundable should the Branch voluntarily cease its operations in 

Cambodia.  

B. Reserve requirements on customers’ and other banks’ deposits 

The reserve requirements represent the minimum reserve which is calculated at 8% for KHR and 

12.50% for other currencies of the total amount of deposits from customers, non-residential banks 

and other financial institutions; and non-residential borrowings. Pursuant to the National Bank of 

Cambodia’s Prakas No. B7-018-282 on the maintenance of reserve requirements against 

commercial banks' deposits and borrowings, reserve requirements both in KHR and in other 

currencies bear no interest effective from 29 August 2018. 

The National Bank of Cambodia (“NBC”) issued a press release dated 17 March 2020 announcing 

the reduction of the Reserve Requirements Rate (“RRR”) on KHR from 8% to 7%. For foreign 

currencies, the RRR is reduced from 12.50% to 7% effective until first quarter of 2021 in order to 

help mitigate the impact of the Covid-19 pandemic on Cambodia’s economy. 

C. By interest rate (per annum): 

  2020 2019 

    

Statutory capital deposit  0.09% 0.48%-3% 

Reserve requirements on 

customers’ and other banks’ 

deposits  N/A N/A 

9. Loans and advances to customers – net  

 31 December 31 December 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

Commercial loans:     

 Overdrafts 520,975 428,225 2,107,344 1,745,017 

 Short-term loans 7,787,053 4,804,788 31,498,629 19,579,511 

 Long-term loans 6,931,175 8,455,953 28,036,603 34,458,008 

 Trust receipts 2,746,426 2,434,691 11,109,293 9,921,366 

Gross loans and advances 17,985,629 16,123,657 72,751,869 65,703,902 

Less: Impairment loss allowance (3,113,428) (3,501,799) (12,593,816) (14,269,831) 

 14,872,201 12,621,858 60,158,053 51,434,071 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(continued)  

for the year ended 31 December 2020 

9. Loan and advances to customers – net (continued) 

(i) The movements of impairment loss allowance for loans and advances to customers were as follows: 

 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     
At 1 January 3,501,799 3,677,081 14,269,831 14,774,511 
Allowance for the year (388,371) (175,282) (1,583,389) (710,243) 
Currency translation difference - - (92,626) 205,563 

At 31 December  3,113,428 3,501,799 12,593,816 14,269,831 

(ii) The impairment losses/(gains) on financial instruments that recognised in profit or loss were 
summarised as follows:  
 
 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

Net impairment loss on: 
Cash and cash equivalents     

(Note 6) 1,617,155 87,370 6,593,141 354,023 
Loans and advances to 

customers (Note 9(i))  (388,371) (175,282) (1,583,389) (710,243) 
Off-balance sheet 

commitments (Note 29A) (61,194) 87,359 (249,488) 353,979 

 1,167,590 (553) 4,760,264 (2,241) 

A. By maturity: 

Gross amounts of loans and advances to customers by maturity are as follows:  

 

 31 December 31 December 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 
     

Within 1 month - 490,798 - 2,000,002 
> 1 to 3 months 5,788,381 4,716,058 23,414,001 19,217,936 
> 3 to 6 months 4,730,991 2,032,621 19,136,859 8,282,931 
> 6 to 12 months - - - - 
> 1 to 3 years - - - - 
> 3 to 5 years 1,091,829 1,852,841 4,416,448 7,550,327 
Over 5 years 6,374,428 7,031,339 25,784,561 28,652,706 

 17,985,629 16,123,657 72,751,869 65,703,902 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(continued)  

for the year ended 31 December 2020 

9. Loan and advances to customers – net (continued) 

B. By customer type: 

Gross amounts of loans and advances to customers by type are as follows:  

 31 December 31 December 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

External customers 17,985,629 16,123,657 72,751,869 65,703,902 

C. By interest rate (per annum): 
     

 2020 2019   

Commercial loans:     

 Overdrafts 6%-7.5% 6%-7.5%   

 Short-term loans 2.75%-15% 4.4%-15%   

 Long-term loans 3.4%-7.5% 5.2%-7.5%   

 Trust receipts 8% 8%   

For additional analysis of gross amount of loans and advances to customers, refer to Note 31B. 

10. Other assets 
 

 31 December 31 December 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

Refundable deposits 111,498 96,664 451,009 393,906 

Prepayments 85,955 70,092 347,688 285,625 

Others 105,859 88,272 428,200 359,708 

 303,312 255,028 1,226,897 1,039,239 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(continued)  

for the year ended 31 December 2020 

11. Intangible assets 
 

 

 

Software 

Work in 
progress Total  

 

US$ US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

2020     

Cost     

At 1 January 2020 33,940 - 33,940 138,306 

Additions   - 231,064 231,064 942,048 

Currency translation difference - - - (8,413) 

At 31 December 2020 33,940 231,064 265,004 1,071,941 

Less: Accumulated amortisation     

At 1 January 2020 11,449 - 11,449 46,655 

Amortisation  6,803 - 6,803 27,736 

Currency translation difference - - - (562) 

At 31 December 2020 18,252 - 18,252 73,829 

Carrying amounts     

At 31 December 2020 15,688 231,064 246,752 998,112 

 

 Software 

 

US$ KHR’000 

(Note 5) 

2019   

Cost   

At 1 January 2019 33,940 136,371 

Currency translation difference - 1,935 

At 31 December 2019 33,940 138,306 

Less: Accumulated amortisation   

At 1 January 2019 4,665 18,744 

Amortisation  6,784 27,489 

Currency translation difference - 422 

At 31 December 2019 11,449 46,655 

Carrying amounts   

At 31 December 2019 22,491 91,651 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
for the year ended 31 December 2020 

12. Property and equipment 
 

2020 
Leasehold 

improvements 
Computer 
equipment 

Office 
equipment, 

furniture and 
fitting 

Motor 

vehicles 
Work In 
progress Total 

 US$ US$ US$ US$ US$ US$ KHR’000 

       (Note 5)  

Cost        

At 1 January 2020 661,569 246,177 87,575 1,110 - 996,431 4,060,457 

Additions - 59,955 4,768 - 12,364 77,087 314,284 

Currency translation difference - - - - - - (32,361) 

At 31 December 2020 661,569 306,132 92,343 1,110 12,364 1,073,518 4,342,380 

        

Less: Accumulated depreciation        

At 1 January 2020 330,259 157,961 85,218 1,051 - 574,489 2,341,043 

Depreciation  66,283 52,297 1,765 59 - 120,404 490,887 

Currency translation difference - - - - - - (21,088) 

At 31 December 2020 396,542 210,258 86,983 1,110 - 694,893 2,810,842 

        

Carrying amounts        

At 31 December 2020 265,027 95,874 5,360 - 12,364 378,625 1,531,538 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
for the year ended 31 December 2020 

12. Property and equipment (continued) 
 

2019 
Leasehold 

improvements 
Computer 
equipment 

Office 
equipment, 

furniture and 
fitting 

Motor  

vehicles Total 

 US$ US$ US$ US$ US$ KHR’000 

      (Note 5)  

Cost       

At 1 January 2019 661,569 155,826 86,826 1,110 905,331 3,637,620 

Additions - 90,351 749 - 91,100 369,137 

Currency translation difference - - - - - 53,700 

At 31 December 2019 661,569 246,177 87,575 1,110 996,431 4,060,457 

       

Less: Accumulated depreciation       

At 1 January 2019 264,229 148,613 67,887 833 481,562 1,934,916 

Depreciation  66,030 9,348 17,331 218 92,927 376,540 

Currency translation difference - - - - - 29,587 

At 31 December 2019 330,259 157,961 85,218 1,051 574,489 2,341,043 

       

Carrying amounts       

At 31 December 2019 331,310 88,216 2,357 59 421,942 1,719,414 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(continued)  

for the year ended 31 December 2020 

13. Right-of-use assets 

The Branch leases office space. Information about leases for which the Branch is a lessee is 

presented below.  

 
 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

Cost      

At 1 January 539,462 539,462 2,167,558 2,167,558 

Addition (*) 348,740 - 1,421,813 - 

Currency translation difference - - 3,406 30,750 

At 31 December 888,202 539,462 3,592,777 2,198,308 

     

Accumulated depreciation     

At 1 January  349,922 174,961 1,425,932 702,993 

Depreciation for the year 174,961 174,961 713,316 708,942 

Currency translation difference - - (16,096) 13,997 

At 31 December 524,883 349,922 2,123,152 1,425,932 

     

Carrying amounts      

At 31 December 363,319 189,540 1,469,625 772,376 

(*) This addition refers to remeasurement of lease liability due to the extension of lease term. 

14. Deposits from customers 
 

 31 December 31 December 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

Saving accounts 31,919,253 32,891,214 129,113,378 134,031,697 

Fixed deposits 8,889,549 10,932,555 35,958,226 44,550,162 

Demand deposits 8,245,253 54,562,263 33,352,048 222,341,221 

 49,054,055 98,386,032 198,423,652 400,923,080 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(continued)  

for the year ended 31 December 2020 

14. Deposits from customers (continued) 

Deposits from customers were analysed as follows: 
 

 31 December 31 December 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

A. By maturity:     

Within 1 month 40,647,473 87,453,488 164,419,028 356,372,964 

> 1 to 3 months 53,041 47,278 214,551 192,658 

> 3 to 6 months 1,542,679 2,337,790 6,240,137 9,526,494 

> 6 to 12 months 5,738,544 5,395,000 23,212,410 21,984,625 

From 1 to 3 years 1,072,318 3,152,476 4,337,526 12,846,339 

 49,054,055 98,386,032 198,423,652 400,923,080 

     

B. By customer type:     

Individuals 21,537,388 63,102,498 87,118,734 257,142,680 

Business enterprises 27,516,667 35,283,534 111,304,918 143,780,400 

 49,054,055 98,386,032 198,423,652 400,923,080 

     

C. By relationship:     

Related parties 157,104 107,986 635,486 440,043 

Non-related parties 48,896,951 98,278,046 197,788,166 400,483,037 

 49,054,055 98,386,032 198,423,652 400,923,080 

 

D. By residency status:     

Residents 46,923,679 96,324,420 189,806,282 392,522,012 

Non-residents 2,130,376 2,061,612 8,617,370 8,401,068 

 49,054,055 98,386,032 198,423,652 400,923,080 

 

 2020 2019 

E. By interest rate (per annum):   

Saving accounts 0.5% - 1.00% 0.5% - 1.00% 

Fixed deposits 1.00% - 4.75% 1.00% - 4.75% 

Demand deposits Nil Nil 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(continued)  

for the year ended 31 December 2020 

15. Deposits from banks 
 

 31 December 31 December 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

Fixed deposits  5,640,825 1,004,877 22,817,137 4,094,874 

Demand deposits  68,612 55,968 277,536 228,069 

 5,709,437 1,060,845 23,094,673 4,322,943 

Deposits from banks were analysed as follows: 

 
 31 December 31 December 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

A. By maturity:     

Within 1 month 5,709,437 55,968 23,094,673 228,069 

> 1 to 3 months - 1,004,877 - 4,094,874 

 5,709,437 1,060,845 23,094,673 4,322,943 

B. By relationship:     

Related parties 5,047,500 - 20,417,138 - 

Non-related parties 661,937 1,060,845 2,677,535 4,322,943 

 5,709,437 1,060,845 23,094,673 4,322,943 

C. By residency status:     

Residents 661,937 1,060,845 2,677,535 4,322,943 

Non-residents 5,047,500 - 20,417,138 - 

 5,709,437 1,060,845 23,094,673 4,322,943 

 

   

D. By interest rate (per annum):   

 2020 2019 

 

Fixed deposits 0.62% -2.00% 2.00% 

Demand deposits Nil Nil 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(continued)  

for the year ended 31 December 2020 

16. Borrowings 
 

 31 December  31 December 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

Borrowings – Liquidity Providing 
Collateralised Operation 
(“LPCO”) 447,986 1,255,971 1,812,103 5,118,082 

 

 31 December  31 December 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

By maturity     
     

> 1 to 3 months - 490,798 - 2,000,002 

> 3 to 6 months - - - - 

> 6 to 12 months 447,986 765,173 1,812,103 3,118,080 

> 1 to 3 years - - - - 

 447,986 1,255,971 1,812,103 5,118,082 

These refer to borrowings from the National Bank of Cambodia in which the Negotiable Certificate 

of Deposit (Note 7) are collateralised. These borrowings bear interest rate at 2.50% (2019: from 

2.90% to 3.05%) per annum. 

17. Subordinated debts 

This represents a long-term unsecured borrowing from Head Office and having an outstanding 

amount as at 31 December 2020 of US$3,000,000 (31 December 2019: US$3,000,000) based on 

agreements on 25 July 2018 with the following terms and conditions. 

 

Total credit facilities US$3,000,000 

Maturity 7 years starting from 31 July 2018 to 30 June 2025. 

Principal repayment Five equal annual instalments with US$600,000 each: 

- 1st principal repayment on June 30, 2021 

- 2nd principal repayment on June 30, 2022 

- 3rd principal repayment on June 30, 2023 

- 4th principal repayment on June 30, 2024 

- 5th principal repayment on June 30, 2025 

Interest repayment Quarterly based on Head Office’s notice 

Interest rate LIBOR (3 months) + 1.50% 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(continued)  

for the year ended 31 December 2020 

17. Subordinated debts (continued) 

The Branch obtained an approval from the NBC allowing to include the above subordinated debts 

in Tier II capital for the purpose of Net Worth calculation on 8 August 2018. 

The movements of subordinated debts were as follows: 

 
 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

At 1 January 3,000,000 3,000,000 12,225,000 12,054,000 

Currency translation difference - - (90,000) 171,000 

At 31 December  3,000,000 3,000,000 12,135,000 12,225,000 

18. Lease liabilities 
 

 31 December  31 December 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

Present value of lease liabilities     

Current 169,291 214,295 684,782 873,252 

Non-current  179,449 - 725,871 - 

Total present value of lease 
liabilities 

348,740 214,295 1,410,653 873,252 

     

Maturity analysis – contractual 
undiscounted cash flows     

Less than one year 181,200 217,440 732,954 886,068 

One to five years 181,200 - 732,954 - 

Total undiscounted lease 
liabilities  362,400 217,440 1,465,908 886,068 

 

  



38 - Bangkok Bank Public Company Limited, Cambodia Branch 

 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(continued)  

for the year ended 31 December 2020 

18. Lease liabilities (continued) 

Amounts recognised in profit or loss 

 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

Interest on lease liabilities 3,145 13,881 12,822 56,246 

Expenses relating to leases of low-

value assets, excluding short-

term leases of low-value assets 24,472 19,000 99,772 76,988 

 27,617 32,881 112,594 133,234 

Amounts recognised in the statement of cash flows 

 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

Total cash outflow for leases 217,440 181,200 886,503 734,222 

19. Other liabilities 
 

 31 December 31 December 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

Oversea branch transfer - 4,927,246 - 20,078,527 

Other tax payables 112,954 59,064 456,899 240,686 

Accruals and other payables 76,926 78,124 311,166 361,144 

 189,880 5,064,434 768,065 20,680,357   
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20. Provision for employee benefits 
 

 31 December 31 December 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

Provision for seniority indemnity     

- Current 4,910 - 19,861 - 

- Non-current 14,398 16,139 58,240  65,766  

 19,308 16,139 78,101 65,766 

This represents provision for seniority indemnity payments required by Prakas No. 443 issued by 

the Ministry of Labour and Vocational Training (“MoLVT”) on 21 September 2018, and 

subsequently amended by the Instruction No. 042/19 dated 22 March 2019. It requires all 

employers to settle the seniority indemnity to their employee as follows: 

• Current pay: starting from 2019 onwards at the amounts equal to 15 days of wages and other 

benefits per year.  

• Retrospective (back-pay): starting from the end of 2021 onwards at the amounts equal to 6 

days of net wages per year. The provision of back-pay seniority indemnity is calculated at a 

maximum amount of 6 months net wages (depends on the length of the service employee 

served) to the employee who has seniority before 2019. Payments will be made twice a year, 

in June and December respectively. Employee does not entitle to the remaining back-pay 

seniority indemnity which is not yet due, if he/she resigns from the Branch. 

Following the instruction of the Royal Government of Cambodia on further measures to help the 

private sector and workers/employees severely impacted by the Covid-19 pandemic (Round 3 on 

7 April 2020) and in accordance with the Labor Law, the MoLVT issued notification No. 018/20 to 

inform the owners or directors of factories, enterprises and workers/employees using the 

Undetermined Duration Contracts (“UDCs”) that the payment of current pay for seniority indemnity 

in the year 2020 (for all sectors) are postponed until 2021. 

Movements of provision for employee benefits were as follows: 

 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 
     

At 1 January 16,139 22,734 65,766 91,345 

Recognised in profit or loss 3,169 (6,595) 12,920 (26,723) 

Currency translation difference - - (585) 1,144 

At 31 December 19,308 16,139 78,101 65,766 
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21. Income tax 

A. Current income tax liability 

In accordance with Cambodian Law on Taxation, the Branch has an obligation to pay corporate 

income tax of either the tax on income at the rate of 20% of taxable income or the minimum tax at 

1% of gross revenues, whichever is higher. 

B. Deferred tax assets – net 
 

 31 December 31 December 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 
     

Deferred tax assets 628,615 356,573 2,542,748 1,453,035 

Deferred tax liabilities (94,314) (62,136) (381,500) (253,204) 

Deferred tax assets – net 534,301 294,437 2,161,248 1,199,831 

Deferred tax assets/(liabilities) are attributable to the following: 

 

 31 December  31 December  

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$  KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 
     

Impairment loss allowance on 
loans and advances 27,467 64,248 111,104  261,811  

Impairment loss allowance for off- 
balance sheet commitments 14,083 26,322 56,966  107,262  

Impairment loss allowance for 
cash and cash equivalents 342,708 19,277 1,386,254  78,554  

Right-of-use assets (72,664) (37,908) (293,926) (154,475) 

Lease liabilities 69,748 42,859 282,131  174,650  

Deferred income from loans and 
advances 8,229 7,430 33,286  30,277  

Depreciation and amortisation  (21,650) (24,228)  (87,574) (98,729) 

Tax losses carried forward  166,380  196,437  673,007  800,481  

  534,301  294,437  2,161,248  1,199,831  
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21. Income tax (continued) 

B. Deferred tax assets – net (continued) 

The movements of deferred tax were as follows: 

 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

At 1 January  294,437 517,005 1,199,831 2,077,326 

Recognised in profit or loss  239,864 (222,568) 977,926 (901,846) 

Currency translation difference - - (16,509) 24,351 

At 31 December 534,301 294,437 2,161,248 1,199,831 

C. Income tax (benefit)/expense 
 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

Current income tax - - - - 

Deferred tax(income)/expense  (239,864) 222,568 (977,926) 901,846 

 (239,864) 222,568 (977,926) 901,846 

Minimum tax expense (Note 28) 24,337 29,188 99,222 118,270 
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21. Income tax (continued) 

C. Income tax (benefit)/expense (continued) 

The reconciliation of income tax computed at the statutory tax rate to the income tax (benefit)/expense shown in profit or loss is as follows: 

 

 2020 2019 

 US$ KHR’000 % US$ KHR’000 % 

  (Note 5)   (Note 5)  

       

(Loss)/profit before income tax (1,316,065) (5,365,596)  992,945 4,023,414  

       

Income tax using statutory rate at 20% (263,213) (1,073,119) 20% 198,589 804,683 20% 

Non-deductible expenses 23,349 95,193 -2% 23,979 97,163 2% 

Income tax (benefit)/expense (239,864) (977,926) 18% 222,568 901,846 22% 

 

 

 

The calculation of taxable income is subject to the final review and approval of the tax authorities. 
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22. Head Office’s capital contribution 
 
 31 December 31 December 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

Contributed capital 50,000,000 50,000,000 200,000,000 200,000,000 

On 22 March 2016, the NBC issued Prakas B7-016-117 on Minimum Registered Capital of 

Banking and Financial Institutions that commercial banks incorporated as foreign branches, whose 

parent bank is rated “investment grade” shall have a minimum registered capital of at least KHR200 

billion (equivalent to US$50 million). 

On 16 June 2016, the NBC issued Circular No B7-016-003 on Implementation of Prakas on 

minimum registered capital of banking and financial institution, “Investment grade” of the parent 

bank shall be rated by at least one of the international independent rating agencies: Moody’s 

Investors Service, Standard and Poor’s, Fitch or other international independent rating agencies 

acknowledged by the NBC. “Investment grade” refers to any rating equal to or above and rating 

shall not be longer than one year at the date of its reporting to the NBC: 

• Baa3 by Moody’s Investors service 

• BBB- by Standard and Poor’s and 

• BBB- by Fitch 

The Branch’s capital contribution is wholly held in form of Head Office’s capital contribution from 

Bangkok Bank Public Company Limited incorporated in Thailand (“Head Office”).  

On 1 July 2020, the Branch notified to the NBC on the investment grade rated BBB+ of its Head 

Office rating by Standard and Poor’s on 14 April 2020 (2019: BBB+). 
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23. Regulatory reserves 

Regulatory reserves represented the variance of provision between impairment loss allowance in 

accordance with CIFRS and regulatory provision in accordance with National Bank of Cambodia. 

 

31 December 2020 

Cash and 

cash 

equivalents 

Loan and 

advances 

Off -balance 

sheet 

commitments 

 

Total  

 

US$ US$ US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

      

Allowance per NBC 386,371 3,126,422 188,114 3,700,907 14,970,169 

Allowance per CIFRSs (1,713,538) (3,113,428) (70,414) (4,897,380) (19,809,902) 

Reversal (*) 1,327,167 (12,994) (117,700) 1,196,473 4,839,733 

Regulatory reserves - - - - - 

 

31 December 2019      

      

Allowance per NBC 546,853 3,302,036 115,224 3,964,113 16,062,586 

Allowance per CIFRSs (96,383) (3,501,799) (131,608) (3,729,790) (15,113,109) 

Regulatory reserves 450,470 (199,763) (16,384) 234,323 949,477 

(*)  Due to allowance per CIFRSs is higher than allowance per NBC, therefore no regulatory reserves 

was recognised as at 31 December 2020. However, there was a transfer of US$234,323 from 

regulatory reserves to accumulated losses during the year. 

24. Interest income 
 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

Loans and advances to 

customers 1,010,552 1,074,023 4,120,021 4,351,942 

Placements with other banks 512,120 1,122,488 2,087,913 4,548,321 

Placements with the NBC 11,934 31,463 48,655 127,488 

 1,534,606 2,227,974 6,256,589 9,027,751 
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25. Interest expense 
 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

Fixed deposits 346,059 330,771 1,410,883 1,340,284 

Saving accounts 193,107 209,072 787,297 847,160 

Borrowing and subordinated debts 140,705 194,291 573,654 787,267 

 679,871 734,134 2,771,834 2,974,711 

26. Net fee and commission income 
 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

Fee and commission income     

- Remittance 307,425 412,559 1,253,372 1,671,689 

- Other fees 248,651 214,097 1,013,750 867,521 

 556,076 626,656 2,267,122 2,539,210 

Fee and commission expenses     

- Transfer fee (78,973) (44,702) (321,973) (181,132) 

 477,103 581,954 1,945,149 2,358,078 

27. Personnel expenses 
 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

Salaries and wages 568,950 339,274 2,319,609 1,374,738 

Fringe benefits – Executive 

Management 99,942 42,574 407,464 172,510 

Other benefits 116,819 25,740 476,271 104,299 

 785,711 407,588 3,203,344 1,651,547 
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28. Other operating expenses 
 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

Depreciation and amortisation 302,168 274,672 1,231,939 1,112,971 

License fees 107,369 102,580 437,743 415,654 

Communication 49,320 74,384 201,078 301,404 

Professional fees 75,999 54,047 309,848 218,998 

Other tax expenses 79,359 49,632 323,547 201,109 

Utilities expenses 35,837 37,020 146,107 150,005 

Minimum tax expense (Note 21C) 24,337 29,188 99,222 118,270 

Travelling and entertainment 17,312 25,160 70,581 101,948 

Rentals 24,472 19,000 99,772 76,988 

Repairs and maintenance 30,175 15,394 123,023 62,376 

Interest expense on lease liabilities 3,145 13,881 12,822 56,246 

Insurance expense 7,181 9,908 29,277 40,147 

Office supplies 6,513 6,070 26,554 24,596 

Public relations, marketing and 

advertising 6,784 5,877 27,658 23,814 

Foreign exchange gain (89,167) (76,712) (363,534) (310,837) 

Other expenses 13,798 35,713 56,255 144,709 

 694,602 675,814 2,831,892 2,738,398 

29. Commitments and contingencies 

A. Operations 

In the normal course of business, the Branch makes various commitments and incurs certain 
contingencies with legal recourse to its customers.  No material losses are anticipated from these 
transactions, which consist of: 

 
 31 December 31 December 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

Unused portion of credit facilities 3,379,872 3,176,617 13,671,582 12,944,714 

Letters of credits 9,497,823 2,082,494 38,418,694 8,486,163 

Bankers’ guarantees 4,495,740 9,439,919 18,185,268 38,467,670 

 17,373,435 14,699,030 70,275,544 59,898,547 
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29. Commitments and contingencies (continued) 

A. Operations (continued) 

The movements of impairment loss allowance for off-balance sheet commitments were analysed 
as follows: 

 

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

At 1 January  131,608 44,249 536,303 177,792 

Additional allowance for the year 

(Note 9(ii)) (61,194) 87,359 (249,488) 353,979 

Currency translation difference - - (1,990) 4,532 

At 31 December 70,414 131,608 284,825 536,303 

B. Tax 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.  
Executive Management believes that it has adequately provided for tax liabilities based on its 
interpretation of tax legislation.  However, the relevant authorities may have differing interpretations 
and the effects could be significant. 

30. Related parties  

A. Identity of related parties 

For the purposes of these financial statements, parties are considered to be related to the Branch 

if the Branch has the ability, directly or indirectly, to control the party or exercise significant influence 

over the party in making financial and operating decisions, or vice versa, or where the Branch and 

the party are subject to common control or common significant influence. Related parties may be 

individuals or other entities. 

The Branch have related party relationships with its Head Office, Head Office’s substantial 

shareholders, associates and key Executive Management personnel. 

  



48 - Bangkok Bank Public Company Limited, Cambodia Branch 

 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(continued)  

for the year ended 31 December 2020 

30. Related parties (continued) 

A. Identity of related parties (continued) 

Key Executive Management personnel are defined as those persons having authority and 

responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Branch either directly or 

indirectly.  The key Executive Management personnel include all the Executive Management team 

of the Branch. 

Key Executive Management have banking relationships with the Branch entities which are entered 

into in the normal course of business and on substantially the same terms, including interest rates 

and security, as for comparable transactions with other persons of a similar standing or, where 

applicable, with other employees. These transactions did not involve more than the normal risk of 

repayment or present other unfavourable features. 

B. Transactions with related parties 

 
 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

     

Interest income     

Bangkok Bank Public Company 
Limited - 60,413 - 244,793 

Bangkok Bank Public Company 
Limited, Singapore Branch - 66,169 - 268,117 

Interest expense     

Bangkok Bank Public Company 
Limited 114,214 119,934 461,996 485,973 

Key management personnel 1,024 1,449 4,141 5,871 

Receivables from Head Office 
for reimbursement expenses     

Bangkok Bank Public Company 
Limited - 119,010  - 482,229 

Executive Management 
remuneration     

Salary for Executive Management 491,381 223,394 2,003,360 905,192 

Benefits for Executive 
Management 99,942 42,574 407,464 172,510 

 591,323 265,968 2,410,824 1,077,702 
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30. Related parties (continued) 

C. Balances with related parties 
 

 31 December  31 December  

 2020 2019 2020 2019 

 

US$ US$ KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

Key Executive Management 

personnel      

- Saving accounts 69,948 29,051 282,940 118,383 

- Fixed deposits 87,156 78,935 352,546 321,660 

 157,104 107,986 635,486 440,043 

Deposits and placements with 

and from:      

Bangkok Bank Public Company 

 Limited     

- Current accounts 867,810 284,262 3,510,291 1,158,368 

- Fixed deposits (*) 5,000,000 - 20,225,000 - 

- Interest payable of  

subordinated debts 47,500  - 192,138  - 

(*) This represents a short-term deposit from Head Office with the interest rate of 0.62% and have a 

maturity of 14 days from 29 December 2020. 

Subordinated debts     

Bangkok Bank Public Company          

Limited – Head Office 3,000,000 3,000,000 12,135,000 12,225,000 

Refer detailed term and condition to Note 17. 

Capital contribution     

Bangkok Bank Public Company 

Limited 50,000,000 50,000,000 200,000,000 200,000,000 
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31. Financial risk management 

A. Introduction and overview 

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

• credit risk; 

• market risk; 

• liquidity risk; and 

• operational risk  

This note presents information about the Branch’s exposure to each of the above risks, the 

Branch’s objectives, policies and processes for measuring and managing risk, and the Branch’s 

management of capital. 

Branch Management Committee 

Branch Management Committee is responsible for monitoring, discussing and deciding any action 

to carry on the business and administration of the Branch properly and efficiently, including but not 

limited to the following: 

- To provide corporate governance, direction and guideline to the Branch’s staff 

- To communicate and oversees the implementation of overall business strategy, policies, 

directives of the Branch and Head Office. 

- To oversee the overall Branch’s operations to ensure that all actions and efforts are 

coordinated, properly resourced and customer-focused. 

- To consider and review Branch’s targets and plan i.e. loans and deposits, development of new 

products and services, treasury, human resources, investment, budgets, etc. 

- To identify, measure, monitor and mitigate the different categories of Business Risk (Market, 

Credit, Liquidity, Operations, Compliance Risk, etc.) 

- To act as Asset and Liability Committee (“ALCO”) to derive the most appropriate strategy of 

the Branch in terms of the mix of assets and liabilities. 

- To consider and monitor the performance results of every unit in the Branch to ensure that the 

targets are met and complied with the plan. 

- To manage internal communications to ensure that they are accurate and receive 

comprehensive coverage in order to promote teamwork. 

Branch Management Committee conduct the meeting at least one time per month.  
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31. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk  

‘Credit risk’ is the risk of financial loss to the Branch if a customer or counterparty to a financial 

instrument fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Branch’s loans 

and advances to customers and other banks, and investment debt securities. For risk management 

reporting purposes, the Branch 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 

 The Branch takes on exposure to credit risk, which is the risk that counterparty will cause a financial 

loss to the Branch by failing to discharge an obligation. Credit risk is the most important risk for the 

Branch’s business. Credit exposure arises principally in lending activities that lead to loans to 

customers. There is also credit risk in off-balance sheet financial instruments, such as loan 

commitments. The credit risk management is carried out by the Loan committee in International 

Banking Group. 

Exposure to credit is managed through regular analysis of the ability of borrowers and potential 

borrowers to meet interest and capital repayment obligations. Exposure to credit risk is also 

managed in part by obtaining collateral and personal guarantees. 

Credit risk measurement 

• The Branch has established the Core Credit Risk Policy which is designed to govern the 

Branch’s risk undertaking activities. Extension of credit is governed by credit programmes that 

set out the plan for a particular product or portfolio, including the target market, terms and 

conditions, documentation and procedures under which a credit product will be offered and 

measured.  

• The Branch also ensures that there is a clear segregation of duties between loan originators, 

evaluators and approving authorities.  

Risk limit control and mitigation policies 

• The Branch operates and provides loans to individuals or enterprises within the Kingdom of 

Cambodia. The Branch manages limits and controls concentration of credit risk whenever they 

are identified. Large exposure is defined by the NBC as overall credit exposure to any individual 

beneficiary which exceeds 10% of the Branch’s net worth.  
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31. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk (continued) 

(i). Management of credit risk (continued) 

Risk limit control and mitigation policies (continued) 

• The Branch is required, under the conditions of Prakas No. B7-06-226 of the NBC, to maintain 

at all times a maximum ratio of 20% between the Branch’s overall credit exposure to any 

beneficiary and the Branch’s net worth. The aggregation of large credit exposure must not 

exceed 25% of the Branch’s net worth. 

• The Branch employs a range of policies and practices to mitigate credit risk. The most 

traditional of these is the taking of security in the form of collateral for loans to customers, which 

is common practice. The Branch implements guidelines on the acceptability of specific classes 

of collateral or credit risk mitigation. The principal collateral types to secure for loans to 

customers are: (1) mortgages over residential properties (land, buildings and corporate 

guarantee); and (2) Charges over business assets such as land and buildings. 

Regular audits of Branch Credit processes are undertaken by Internal Audit from Head Office. 

(ii). Concentration of risk 

The Loan committee in International Banking Group are responsible for managing the Branch’s 

credit risk. 

Concentration arises when a number of counterparties are engaged in similar business activities, 

or activities in the same geographic region, or have similar economic features ant would cause their 

ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic, political or 

other conditions. Concentration indicates the relative sensitivity of the Branch’s performance to 

developments affecting a particular industry or geographic location. 

The following table presents the Branch’s maximum exposure to credit risk of on-balance sheet 

and off-balance sheet financial instruments, without taking into account of any collateral held or 

other credit enhancements.  For on-balance sheet assets, the exposure to credit risk equals their 

carrying amounts.  For contingent liabilities, the maximum exposure to credit risk is the maximum 

amount that the Branch 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. 
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31. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk (continued) 

(ii). Concentration of risk (continued) 

Type of credit exposure 

 

 

Maximum credit 

exposure 

Maximum credit 

exposure 

Fully subject to 
collateral/credit 
enhancement 

Partially subject to 
collateral/credit 
enhancement 

Unsecured and not 

subject to collateral/ 
credit enhancement 

 

US$ KHR’000 

(Note 5) 

% % % 

31 December 2020      

      

On Balance sheet items      

Cash equivalents with other banks 66,317,551  268,254,494 - - 100% 

Placement with other banks 479,101 1,937,964 - - 100% 

Loans and advances to customers 17,985,629 72,751,869 43% 7% 50% 

Other assets 217,357 879,209 - - 100% 

Total  84,999,638 343,823,536    

      

Off-balance sheet items      

Contingent liabilities 9,497,823 38,418,694 95% 5% - 

Commitments 7,875,612 31,856,850 6% 3% 91% 

Total 17,373,435 70,275,544    
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31. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk (continued) 

(ii). Concentration of risk (continued) 

Type of credit exposure (continued) 

 

 

Maximum credit 

exposure 

Maximum credit 

exposure 

Fully subject to 
collateral/credit 
enhancement 

Partially subject to 
collateral/credit 
enhancement 

Unsecured and not 

subject to collateral/ 
credit enhancement 

 

US$ KHR’000 

(Note 5) 

% % % 

31 December 2019      

      

On Balance sheet items      

Cash equivalents with other banks 124,884,073 508,902,597 - - 100% 

Placement with other banks 909,469 3,706,086 - - 100% 

Loans and advances to customers 16,123,657 65,703,902 30% 31% 39% 

Other assets 184,936 753,614 - - 100% 

Total  126,537,135 515,638,824    

      

Off-balance sheet items      

Contingent liabilities 2,082,494 8,486,163 94% 6% - 

Commitments 12,616,536 51,412,384 45% 24% 31% 

Total 14,699,030 59,898,547    
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31. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk (continued) 

(ii). Concentration of risk (continued) 

Concentration risk by industrial sectors 
 

31 December 2020 

 
Cash equivalent 
with other banks 

Placements with 
other banks 

Loans and 
advances to 
customers Other assets Total 

  US$ US$ US$ US$ US$ 

       

Financial institutions  66,317,551 479,101 2,114,023 - 68,910,675 

Agriculture  - - 669,144 - 669,144 

Service  - - 1,252,742 - 1,252,742 

Manufacturing  - - 12,563,839 - 12,563,839 

Import and export  - - 1,385,881 - 1,385,881 

 Others  - - - 217,357 217,357 

 Total   66,317,551 479,101 17,985,629 217,357 84,999,638 

 Total (KHR’000 – Note 5)  268,254,494 1,937,964 72,751,869 879,209 343,823,536 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
for the year ended 31 December 2020 

31. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk (continued) 

(ii). Concentration of risk (continued) 

Concentration risk by industrial sectors (continued) 

 

31 December 2019 

 
Cash equivalents 
with other banks 

Placements with 
other banks 

Loans and 
advances to 
customers Other assets Total 

  US$ US$ US$ US$ US$ 

       

Financial institutions  124,884,073 909,469 489,671 - 126,283,213 

Agriculture  - - 564,209 - 564,209 

Service  - - 1,397,318 - 1,397,318 

Manufacturing  - - 11,534,864 - 11,534,864 

Import and export  - - 2,137,595 - 2,137,595 

 Others  - - - 184,936 184,936 

 Total   124,884,073 909,469 16,123,657 184,936 142,102,135 

 Total (KHR’000 – Note 5)  508,902,597 3,706,086 65,703,902 753,614 579,066,200 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(continued)  

for the year ended 31 December 2020 

31. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk (continued) 

(ii). 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 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

By residency status:     

Residents 17,985,629 16,123,657 72,751,869 65,703,902 

By relationship:     

Non-related parties  17,985,629 16,123,657 72,751,869 65,703,902 

By exposure:     

Non-large exposures 17,985,629 16,123,657 72,751,869 65,703,902 

(*)  A “large exposure” is defined under the NBC’s Prakas as the overall gross exposure of the 

aggregate balance of loans and advances with one single beneficiary, which exceeds 10% of 

the Branch’s net worth. The exposure is the higher of the outstanding loans or commitments 

and the authorised loans or commitments. 

(iii). Collateral 

Whilst the Branch’s maximum exposure to credit risk is the carrying amounts 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 Branch’s exposure. 

The description of collateral for each class of financial asset is set out below. 

Cash equivalents with other banks (including NBC), placement 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 properties, fixed assets and movable assets.  
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
for the year ended 31 December 2020 

31. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk (continued) 

(iii). Collateral (continued) 

The table below summarises the Branch’s security coverage of its financial assets: 

 

 Collateral/credit enhancement Unsecured 
credit exposure 

 

31 December 2020 Properties Floating assets Fixed deposits Others Total 

 US$ US$ US$ US$ US$ US$ 

       

Loan and advances to customers 7,819,253 1,268,466 - - 8,897,910 17,985,629 

Contingent liabilities 8,229,372 1,268,451 - - - 9,497,823 

Commitments 302,544 - 120,647 254,570 7,197,851 7,875,612 

 16,351,169 2,536,917 120,647 254,570 16,095,761 35,359,064 

31 December 2019       

       

Loan and advances to customers 3,786,074 6,065,356 - - 6,272,227 16,123,657 

Contingent liabilities 1,947,548 134,946 - - - 2,082,494 

Commitments 467,444 917,864 4,536,810 2,934,418 3,760,000 12,616,536 

 6,201,066 7,118,166 4,536,810 2,934,418 10,032,227 30,822,687 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued) 
for the year ended 31 December 2020 

31. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk (continued) 

(iii). Collateral (continued) 

The table below summarises the Branch’s security coverage of its financial assets: (continued) 

 Collateral/credit enhancement Unsecured 
credit exposure 

 

31 December 2020 Properties Floating assets Fixed deposits Others Total 

 

KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

KHR’000 

(Note 5) 

       

Loan and advances to customers 31,628,880 5,130,944 - - 35,992,045 72,751,869 

Contingent liabilities 33,287,809 5,130,885 - - - 38,418,694 

Commitments 1,223,789 - 488,017 1,029,736 29,115,308 31,856,850  

 66,140,478 10,261,829 488,017 1,029,736 65,107,353 143,027,413 

31 December 2019       

       

Loan and advances to customers 15,428,251 24,716,326 - - 25,559,325 65,703,902 

Contingent liabilities 7,936,258 549,905 - - - 8,486,163 

Commitments 1,904,834 3,740,296 18,487,501 11,957,753 15,322,000 51,412,384 

 25,269,343 29,006,527 18,487,501 11,957,753 40,881,325 125,602,449 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(continued) 

for the year ended 31 December 2020 

31. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk (continued) 

(iv). 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 repayment is not sufficient to service the debt, not taking into account the income 

from secondary sources such as the realization of the collateral. 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(continued) 

for the year ended 31 December 2020 

31. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk (continued) 

(iv). Credit quality of gross loans and advances to customers (continued) 

Substandard (continued) 

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. 

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. 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(continued) 

for the year ended 31 December 2020 

31. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk (continued) 

(iv). Credit quality of gross loans and advances to customers (continued) 

Recognition of ECL 

The Branch 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 

Basic of calculation of 
interest income 

On gross carrying 
amounts 

On gross carrying amounts On net carrying amounts 

The Branch measured 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 Branch will assess credit risk of each account as 

compared to the risk level at origination date.  

Long-term 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 significantly  Special Mention 30 ≤ DPD < 90 Underperforming 

3 Credit impaired assets 

Substandard 90 ≤ DPD < 180 

Nonperforming Doubtful 180 ≤ DPD <360 

Loss DPD ≥ 360 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(continued) 

for the year ended 31 December 2020 

31. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk (continued) 

(iv). Credit quality of gross loans and advances to customers (continued) 

Recognition of ECL (continued) 

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 significantly  Special Mention 15 ≤ DPD ≤ 30 Underperforming 

3 Credit impaired assets 

Substandard 31 ≤ DPD ≤ 60 

Nonperforming Doubtful 61 ≤ DPD ≤ 90 

Loss DPD ≥ 91 

The Branch will use the Day Past Due (“DPD”) information and NBC’s classification for staging 

criteria. Also, the Branch 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, if 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 other 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. 

The table below summarises the credit quality of the Branch’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  13,621,396   1,388,140   -     15,009,536  

Substandard - - - - 

Loss - - 2,976,093 2,976,093 

  13,621,396   1,388,140   2,976,093   17,985,629  

Less allowance (63,821) (73,514) (2,976,093) (3,113,428) 

Carrying amounts  13,557,575   1,314,626   -     14,872,201  

Carrying amounts (KHR’000 
equivalents - Note 5)  54,840,391   5,317,662   -     60,158,053  
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(continued) 

for the year ended 31 December 2020 

31. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk (continued) 

(iv). Credit quality of gross loans and advances to customers (continued) 

Recognition of ECL (continued) 

 

 31 December 2019 

 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 

 US$ US$ US$ US$ 

Loans and advances to 
customers at amortised cost     

     

Normal 9,694,792 2,436,807 - 12,131,599 

Substandard - - 1,015,965 1,015,965 

Loss - - 2,976,093 2,976,093 

 9,694,792 2,436,807 3,992,058 16,123,657 

Less allowance (117,158) (203,529) (3,181,112) (3,501,799) 

Carrying amounts 9,577,634 2,233,278 810,946 12,621,858 

Carrying amounts (KHR’000 
equivalents - Note 5) 39,028,859 9,100,608 3,304,604 51,434,071 

Incorporation of forward-looking information 

The Branch incorporates forward-looking information into both the assessment of whether the 

credit risk of an instrument has increased significantly since its initial recognition and the 

measurement of ECL. 

External information considered includes economic data and forecasts published by governmental 

bodies and monetary authorities in the countries where the Branch operates, supranational 

organisations such as the International Monetary Fund, and selected private-sector and academic 

forecasters. 

The Branch uses an analysis of historical data to estimates relationships between macro-economic 

variables and credit risk and credit losses. 

The ECL was estimated based on a range of forecast economic conditions as at reporting date. 

The Novel Coronavirus (Covid-19) outbreak has spread across mainland China, Cambodia and 

beyond, causing disruption to business and economic activity. The impact on Gross Domestic 

Product (“GDP”) and other key indicators will be considered when determining the severity and 

likelihood of downside economic scenarios that are used to estimate ECL. 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(continued) 

for the year ended 31 December 2020 

31. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk (continued) 

(iv). Credit quality of gross loans and advances to customers (continued) 

Incorporation of forward-looking information (continued) 

Additionally, National Bank of Cambodia has issued a circular on loan restructuring during Covid-

19 outbreak which requires the institutions to work constructively with affected borrowers and 

allows for loan restructuring for priority sectors. However as at reporting date, the Branch has no  

restructured loan incurred. 

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 Branch; 

however, this estimate may move materially as events unfold. Consequently, this number should 

not be seen as firm guidance or a forecast as to the final financial impacts expected.  In the event 

the impacts are more severe or prolonged than anticipated in the scenarios, this will have a 

corresponding impact on the ECL, the financial position and performance of the Branch. 

(v). Amounts arising from ECL 

Impairment 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$ 

     

Balance at 1 January 117,158 203,529 3,181,112 3,501,799 

- Transfer to Stage 1 - - - - 

- Transfer to Stage 2 - - - - 

- Transfer to Stage 3 153,448 - (153,448) - 

Net remeasurement of loss allowance  (230,551)  (108,924)  (40,193)  (379,668) 

New financial assets originated or 
purchased  66,223   -     -     66,223  

Financial assets that been derecognised (42,457) (21,091) (11,378) (74,926) 

Balance at 31 December  63,821 73,514 2,976,093 3,113,428 

Balance at 31 December (KHR’000 
equivalents - Note 5) 258,156 297,364 12,038,296 12,593,816 
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(continued) 

for the year ended 31 December 2020 

31. Financial risk management (continued) 

B. Credit risk (continued) 

(v). Amounts arising from ECL (continued) 

Impairment Loss allowance (continued) 

 

 2019 

 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total 

 US$ US$ US$ US$ 

     

Balance at 1 January 184,402 516,586 2,976,093 3,677,081 

- Transfer to Stage 1 - - - - 

- Transfer to Stage 2 - - - - 

- Transfer to Stage 3 (21,155) - 21,155 - 

Net remeasurement of loss allowance 24,178 (124,803) 172,486 71,861 

New financial assets originated or 
purchased 42,457 21,091 11,378 74,926 

Financial assets that been derecognised (112,724) (209,345) - (322,069) 

Balance at 31 December  117,158 203,529 3,181,112 3,501,799 

Balance at 31 December (KHR’000 
equivalents - Note 5) 477,419 829,381 12,963,031 14,269,831 

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 Branch’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. 

As of 31 December 2020, the Branch does not have derivative financial instruments such as 
forward foreign exchange contract to hold its risk exposures. The Branch does not exposed to 
securities price risk because it does not hold any investment that is classified in the balance sheet 
either as available-for-sale or at fair value through profit or loss. 

(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. 
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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)  

(i). Interest rate risk (continued) 

The table below summarises the Branch’s exposure to interest rate risk.  The table indicates the periods in which the financial instruments reprice or mature, whichever 
is earlier. 

As at 31 December 2020 

Up to 1 

month 

> 1-3 

months 

> 3-6 

months 

> 6-12 

months > 1 to 5 years 

Over 5 

years 
Non-interest 

bearing Total Interest rate 

 US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ % 

Financial assets          

Cash and cash equivalents– gross - 66,317,551 - - - - 1,395,105 67,712,656 0.14%-0.65% 

Placements with other banks – gross - - 460,000 - - - 19,101 479,101 0.14%-0.65% 

Loans and advances to customers – gross 5,076,409 3,051,952 2,856,211 96,867 1,091,814 5,812,376 - 17,985,629 2.75%-15% 

Other assets - - - - - - 217,357 217,357  

 5,076,409 69,369,503 3,316,211 96,867 1,091,814 5,812,376 1,631,563 86,394,743  

Financial liabilities          

Deposits from customers 40,873,917 3,932,265 3,197,342 1,047,547 2,984 - - 49,054,055 0.5%-4.75% 

Deposits from banks 5,709,437 - - - - - - 5,709,437 0.62%-2% 

Borrowings - - - 447,986 - - - 447,986 2.5% 

Subordinated debts - - - - 3,000,000 - - 3,000,000 1.74%-3.46% 

Lease liabilities - - - 169,291 179,449 - - 348,740 6% 

Provision for employee benefit - - - 4,910 14,398 - - 19,308  

Other liabilities - - - - - - 76,926 76,926  

 46,583,354 9,573,090 3,197,342 1,669,734 3,196,831 - 76,926 58,656,452  

Interest sensitivity gap (41,506,945) 59,796,398 118,348 (1,572,346) (2,105,002) - 1,554,637 27,738,291  

          

(KHR’000 equivalents - Note 5) (167,895,593) 241,876,429 478,718 (6,360,140) (8,514,733) - 6,288,507 112,201,387  
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31. Financial risk management (continued) 

C. Market risk (continued)  

(i). Interest rate risk (continued) 

The table below summarises the Branch’s exposure to interest rate risk.  The table indicates the periods in which the financial instruments reprice or mature, whichever 
is earlier (continued). 

 As at 31 December 2019 

Up to 1 

month 

> 1-3 

months 

> 3-6 

Months 

> 6-12 

months > 1 to 5 years 

Over 5 

years 

Non-interest 

bearing Total Interest rate 

  US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ % 

 Financial assets          

 Cash and cash equivalents– gross - 124,884,073 - - - - 3,576,082 128,460,155 0.78%-2.55% 

 Placements with other banks – gross - - - 909,469 - - - 909,469 0.69%-0.83% 

 Loans and advances to customers – gross 4,380,231 2,651,590 373,115 299,915 7,067,422 1,351,384 - 16,123,657 4.4%-15% 

 Other assets - - - - - - 184,936 184,936  

  4,380,231 127,535,663 373,115 1,209,384 7,067,422 1,351,384 3,761,018 145,678,217  

 Financial liabilities          

 Deposits from customers 87,677,052 5,094,218 3,585,370 1,006,121 1,023,271 - - 98,386,032 0.5%-4.75% 

 Deposits from banks 55,968 1,004,877 - - - - - 1,060,845 2% 

 Borrowings - 490,798 - 765,173 - - - 1,255,971 2.9%-3.05% 

 Subordinated debts - - - - 3,000,000 - - 3,000,000 4% 

 Lease liabilities - 214,295 - - - - - 214,295 6% 

 Provision for employee benefit - - - - - 16,139 - 16,139  

 Other liabilities 4,927,246 - - - - - 147,688 5,074 ,934  

  92,660,266 6,804,188 3,585,370 1,771,294 4,023,271 16,139 147,688 103,933,282  

 Interest sensitivity gap (88,280,035) 120,731,475 (3,212,255) (561,910) 3,044,151 1,335,245 3,613,330 41,744,935  

           

 (KHR’000 equivalents - Note 5) (359,741,143) 491,980,761 (13,089,939) (2,289,783) 12,404,915 5,441,123 14,724,320 170,110,610  
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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)  

(i). Interest rate risk (continued) 

A change of 100 basis points in interest rates at the reporting date would have increased/ 

(decreased) equity and profit or loss by the amounts shown below. The analysis assumes that all 

other variables, in particular foreign currency rates, remain constant. 

 

 Profit or loss Equity 

 

100 bp  

Increase 

100 bp  

Decrease 

100 bp 

Increase 

100 bp  

Decrease 

 US$ US$ US$ US$ 

     

31 December 2020     

     

Variable rate instruments 149,854 (149,854) 149,854 (149,854) 

KHR’000 – Note 5 610,955 (607,208) 610,955 (607,208) 

     

31 December 2019     

     

Variable rate instruments 131,237 (131,237) 131,237 (131,237) 

KHR’000 – Note 5 531,772 (531,772) 531,772 (531,772) 

(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. 

The Branch mainly transacts in US$, which is the Branch’s functional currency. Therefore, no 

sensitivity analysis for foreign currency exchange risk was presented. 

The management monitors their foreign exchange risk against functional currencies. However, the 

Branch is not required to hedge its foreign exchange risk exposure arising from future commercial 

transactions and recognised assets and liabilities using forward contracts. 
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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) 

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$ THB Others Total 

      

Financial assets      

Cash and cash equivalents  85,709   67,421,218   205,051   678   67,712,656  

Placements with other banks  -     479,101   -     -     479,101  

Loans and advances  

to customers  2,118,870   15,866,759   -     -     17,985,629  

Other assets  82,480   131,857   3,020   -     217,357  

  2,287,059   83,898,935   208,071   678   86,394,743  

      

Financial liabilities      

Deposits from customers  39,471   48,844,259   170,325  -  49,054,055  

Deposits from banks   594,333   5,115,104   -    -  5,709,437  

Borrowings  447,986   -     -    -  447,986  

Subordinated debts  -     3,000,000   -    -  3,000,000  

Lease liabilities  -     348,740   -    -  348,740  

Provision for employee 

benefits -  19,308  - -  19,308  

Other liabilities - 76,926 - - 76,926 

  1,081,790   57,404,337   170,325   -     58,656,452  

Net asset position  1,205,269   26,494,598   37,746   678   27,738,291  

KHR’000 – Note 5  4,875,313   107,170,649   152,683   2,742   112,201,387  
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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) 

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$ THB Others Total 

      

Financial assets      

Cash and cash equivalents 1,288,264 126,842,119 329,686 86 128,460,155 

Placements with other banks - 909,469 - - 909,469 

Loans and advances  

to customers 490,800 15,632,857 - - 16,123,657 

Other assets 7,523 177,413 - - 184,936 

 1,786,587 143,561,858 329,686 86 145,678,217 

      

Financial liabilities      

Deposits from customers  495,120   97,747,239   143,673   -     98,386,032  

Deposits from banks   1,001   1,059,844   -     -     1,060,845  

Borrowings  1,255,971   -     -     -     1,255,971  

Subordinated debts  -     3,000,000   -     -     3,000,000  

Lease liabilities  -     214,295   -     -     214,295  

Provision for employee 

benefits -  16,139  - -  16,139  

Other liabilities  13,334   4,905,369   145,731   10,500   5,074,934  

  1,765,426   106,942,886   289,404   10,500   109,008,216  

Net asset position  21,161   36,618,972   40,282   (10,414)  36,670,001  

KHR’000 – Note 5  86,231  149,222,311   164,149   (42,438)  149,430,253  
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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 Branch as at reporting date is summarised as follows: 

 

 31 December 2020 31 December 2019 

 

- 1% 

Depreciation 

+ 1% 

Appreciation 

- 1% 

Depreciation 

+ 1% 

Appreciation 

 US$ US$ US$ US$ 

     

KHR (11,661) 11,661 (212) 212 

THB (377) 377 (403) 403 

Others (7) 7 (1) 1 

 (12,045) 12,045 (616) 616 

KHR’000 – Note 5 (49,107) 49,107 (2,496) 2,496 

D. Liquidity risk 

‘Liquidity risk’ is the risk that the Branch 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 Branch’s 

operations and investments. 

Management of liquidity risk 

The management monitors balance sheet liquidity and manages the concentration and profile of 

debt maturities. Monitoring and reporting taking the form of daily cash position and project for the 

next day, week and month respectively, as these are key periods for liquidity management. The 

management monitors movements of main depositors and projection of their withdrawals. 

The Branch’s main sources of liquidities arise from Head Office’s capital contributions and deposits 

from customers. The sources of liquidity are regularly reviewed daily through management’s review 

of maturity of term deposits and key depositors. 
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31. Financial risk management (continued) 

D. Liquidity risk (continued)  

Management of liquidity risk (continued) 

The Branch performs maturity analysis for financial liabilities that shows the remaining contractual 

maturities. However, the Branch monitors the assets held to manage liquidity risk only one month 

ahead as it has short-term borrowing which is called money market from head office and its related 

branches anytime it encounters liquidity problem. 

The table below summarises the Branch’s liabilities based on remaining contractual maturities.  The 

expected cash flows of these 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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31. Financial risk management (continued) 

D. Liquidity risk (continued) 

Management of liquidity risk (continued) 

As at 31 December 2020 

Up to 1 

month 

> 1-3 

months 

> 3-6 

months 

> 6-12 

months 

> 1-5  

years 

Over 5 

years No maturity Total 

 US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ 

         

Financial liabilities         

Deposits from customers 40,873,917 3,932,265 3,197,342 1,047,547 2,984 - - 49,054,055 

Deposits from banks 5,709,437 - - - - - - 5,709,437 

Borrowings - - - 447,986 - - - 447,986 

Subordinated debts - - 600,000 - 2,400,000 - - 3,000,000 

Lease liabilities - - - 169,291 179,449 - - 348,740 

Provision for employee benefit - - - 4,910 14,398 - - 19,308 

Other liabilities - - - - - - 76,926 76,926 

 46,583,354 3,932,265 3,797,342 1,669,734 2,596,831 - 76,926 58,656,452 

(KHR’000 equivalents - Note 5) 188,429,667 15,906,012 15,360,248 6,754,074 10,504,181 - 311,166 237,265,348 
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31. Financial risk management (continued) 

D. Liquidity risk (continued) 

Management of liquidity risk (continued) 

 

As at 31 December 2019 

Up to 1 

month 

> 1-3 

months 

> 3-6 

months 

> 6-12 

months 

> 1-5  

years 

Over 5 

years No maturity Total 

 US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ 

         

Financial liabilities         

Deposits from customers 87,677,052 5,094,218 3,585,370 1,006,121 1,023,271 - - 98,386,032 

Deposits from banks 55,968 1,004,877 - - - - - 1,060,845 

Borrowings - 490,798 - 765,173 - - - 1,255,971 

Subordinated debts - - - - 2,400,000 600,000 - 3,000,000 

Lease liabilities - 217,440 - - - - - 217,440 

Provision for employee benefit - - - - 16,139 - - 16,139 

Other liabilities 4,927,246 - - - - - 147,688 5,074,934 

 92,660,266 6,807,333 3,585,370 1,771,294 3,439,410 600,000 147,688 109,011,361 

(KHR’000 equivalents - Note 5) 377,590,584 27,739,882 14,610,383 7,218,023 14,015,596 2,445,000 601,829 444,221,296 
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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.  

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 Branch’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 Branch’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 Branch’s policy is to maintain a strong capital base so as to maintain market confidence and 

to sustain further development of the business. The impact of the level of capital on shareholders’ 

return is also recognised and the Branch recognised the need to maintain a balance between the 

higher returns that might be possible with greater gearing and advantages and security afforded by 

a sound capital position. 

The above regulated capital is calculated in accordance with the guidance issued by the NBC which 

may be different in some material respects compared to generally accepted principles applied by 

financial institutions in other jurisdiction.  The above regulated capital information is therefore not 

intended for users who are not informed about the guidance issued by the NBC. 

(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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32. Fair values of financial assets and liabilities 

Financial instruments comprise financial assets, financial liabilities and off-balance sheet instruments.  

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly 

transaction between market participants at the measurement date in the principal or, in its absence, 

the most advantageous market to which the Branch has access at that date.  The information 

presented herein represents the estimates of fair values as at the financial position date. 

Quoted and observable market prices, where available, are used as the measure of fair values of the 

financial instruments.  Where such quoted and observable market prices are not available, fair values 

are estimated based on a range of methodologies and assumptions regarding risk characteristics of 

various financial instruments, discount rates, estimates of future cash flows and other factors. 

Fair value information for non-financial assets and liabilities are excluded as they do not fall within 

the scope of CIFRS 7: Financial Instruments Disclosures which requires the fair value information 

to be disclosed. These include investment in subsidiaries and property and equipment. 

The fair value of the Branch’s financial instruments such as cash and short-term funds, balances with 

NBC, deposits and placements with other banks and other financial institutions, deposits from 

customers and banks, other assets, other liabilities and short-term borrowings are not materially 

sensitive to shifts in market profit rate because of the limited term to maturity of these instruments.  As 

such, the carrying value of these financial assets and liabilities at financial position date approximate 

their fair values. 

The fair values are based on the following methodologies and assumptions: 

Placements with National Bank of Cambodia and other banks 

The carrying amounts of 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. The fair values of fixed rate loans with 

remaining maturity of more than one year are estimated based on discounted cash flows using 

prevailing market rates for financing with similar credit risks and maturities. 

Deposits from customers and banks 

The fair values of deposits payable on demand (current, savings and demand deposits), or deposits 

with remaining maturity of less than one year are estimated to approximate their carrying amounts. 

The fair values of deposits from customers and banks with remaining maturities of more than one 

year are estimated based on discounted cash flows using prevailing market rates for similar 

deposits from customers and banks. 
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32. Fair values of financial assets and liabilities (continued) 

Borrowings and subordinated debts  

 The fair value of borrowings and subordinated debts are estimated by discounting the expected 

future cash flows using the applicable prevailing market interest rates for borrowings with similar 

risk profiles. On this basis, the fair value of borrowings and subordinated debts approximates their 

carrying values at the reporting date. 

Other financial assets and liabilities 

The carrying amounts of other financial assets and liabilities are assumed to approximate their fair 

values as these items are not materially sensitive to the shift in market interest rates. 

Fair value hierarchy 

CIFRS 7 specifies a hierarchy of valuation techniques based on whether the inputs to those 

valuation techniques are observable or unobservable.  Observable inputs reflect market data 

obtained from independent sources and unobservable inputs reflect the Branch’s market 

assumptions.  The fair value hierarchy is as follows: 

• Level 1 – Quoted price (unadjusted) in active markets for the identical assets or liabilities.  This 

level includes listed equity securities and debt instruments. 

• Level 2 – Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the 

asset or liability, either directly (i.e., as prices) or indirectly (i.e., derived from prices). 

• Level 3 – Inputs for asset or liability that are not based on observable market data 

(unobservable inputs).  This level includes equity instruments and debt instruments with 

significant unobservable components. 

The Branch’s financial assets and liability are not measured at fair value. As verifiable market prices 

are not available, market prices are not available for a significant proportion of the Branch’s financial 

assets and liabilities, the fair values, therefore, have been based on management assumptions 

according to the profile of the asset and liability base. In the opinion of the management, the carrying 

amounts of the financial assets and liabilities included in the balance sheet are a reasonable 

estimation of their fair values. 
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33. Significant accounting policies  

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in 

these financial statements, unless otherwise stated. 

A. Basis of measurement 

The financial statements have been prepared on a historical cost basis. 

B. Foreign currency transactions 

Transactions in foreign currencies are translated into the functional currency of at the spot 

exchange rates at the date of the transactions. 

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into the functional 

currency at the spot exchange rate at the reporting date. The foreign currency gain or loss on 

monetary items is the difference between the amortised cost in the functional currency at the 

beginning of the year, adjusted for effective interest and payments during the year, and the 

amortised cost in the foreign currency translated at the spot exchange rate at the end of the year. 

Non-monetary assets and liabilities that are measured at fair value in a foreign currency are 

translated into the functional currency at the spot exchange rate at the date on which the fair value 

is determined. Non-monetary items that are measured based on historical cost in a foreign currency 

are translated using the spot exchange rate at the date of the transaction.  

Foreign currency differences arising on translation are generally recognised in profit or loss. 

C. Financial assets and financial liabilities 

(i). Recognition and initial measurement 

The Branch initially recognises loans and advances, investment and borrowings on the date on 

which they are originated. All other financial instruments are recognised on the trade date, which 

is the date on which the Branch becomes a party to the contractual provisions of the instrument. 

A financial asset or financial liability is measured initially at fair value plus, for an item not at FVTPL, 

transaction costs that are directly attributable to its acquisition or issue.  
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33. Significant accounting policies (continued) 

C. Financial assets and financial liabilities (continued) 

(ii). Classification  

Financial assets  

On initial recognition, a financial asset is classified as measured at amortised cost, FVOCI or 

FVTPL. 

A financial asset is measured at amortised cost if it meets both of the following conditions and is 

not designated as at FVTPL: 

• the asset is held within a business model whose objective is to hold assets to collect contractual 

cash flows; and 

• the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are 

SPPI. 

A debt instrument is measured at FVOCI only if it meets both of the following conditions and is not 

designated as at FVTPL: 

• the asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting 

contractual cash flows and selling financial assets; and 

• the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are 

SPPI. 

On initial recognition of an equity investment that is not held for trading, the Branch may irrevocably 

elect to present subsequent changes in fair value in OCI. This election is made on an investment-

by-investment basis. 

All other financial assets are classified as measured at FVTPL. 

In addition, on initial recognition, the Branch may irrevocably designate a financial asset that 

otherwise meets the requirements to be measured at amortised cost or at FVOCI as at FVTPL if 

doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch that would otherwise arise. 

  



Annual Report 2020 - 81 

 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(continued) 

for the year ended 31 December 2020 

33. Significant accounting policies (continued) 

C. Financial assets and financial liabilities (continued) 

(ii). Classification (continued) 

Business model assessment  

The Branch makes an assessment of the objective of a business model in which an asset is held 

at a portfolio level because this best reflects the way the business is managed and information is 

provided to Executive Management. The information considered includes: 

• the stated policies and objectives for the portfolio and the operation of those policies in practice. 

In particular, whether Executive Management’s strategy focuses on earning contractual interest 

revenue, maintaining a particular interest rate profile, matching the duration of the financial 

assets to the duration of the liabilities that are funding those assets or realising cash flows 

through the sale of the assets; 

• how the performance of the portfolio is evaluated and reported to the Branch’s Executive 

Management; 

• the risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within 

that business model) and its strategy for how those risks are managed; 

• how managers of the business are compensated (e.g. whether compensation is based on the 

fair value of the assets managed or the contractual cash flows collected); and 

• the frequency, volume and timing of sales in prior periods, the reasons for such sales and its 

expectations about future sales activity. However, information about sales activity is not 

considered in isolation, but as part of an overall assessment of how the Branch’s stated 

objective for managing the financial assets is achieved and how cash flows are realised. 

Financial assets that are held for trading or managed and whose performance is evaluated on a 

fair value basis are measured at FVTPL because they are neither held to collect contractual cash 

flows nor held both to collect contractual cash flows and to sell financial assets. 

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest 

For the purposes of this assessment, ‘principal’ is defined as the fair value of the financial asset on 

initial recognition. ‘Interest’ is defined as consideration for the time value of money and for the credit 

risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other 

basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin. 

  



82 - Bangkok Bank Public Company Limited, Cambodia Branch 

 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(continued) 

for the year ended 31 December 2020 

33. Significant accounting policies (continued) 

C. Financial assets and financial liabilities (continued) 

(ii). Classification (continued) 

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest 
(continued) 

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Branch considers the contractual terms 

of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that 

could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. 

In making the assessment, the Branch considers: 

• contingent events that would change the amount and timing of cash flows; 

• leverage features; 

• prepayment and extension terms; 

• terms that limit the Branch’s claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); 
and 

• features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest 
rates). 

Non-recourse loans 

The Branch typically considers the following information when making this judgement:     

• whether the borrower is an individual or a substantive operating entity or is a special-purpose 
entity; 

• the Branch’s risk of loss on the asset relative to a full-recourse loan; 

• the extent to which the collateral represents all or a substantial portion of the borrower’s assets; 
and 

• whether the Branch will benefit from any upside from the underlying assets. 

Reclassifications 

Financial assets are not reclassified subsequent to their initial recognition, except in the period after 

the Branch changes its business model for managing financial assets. 
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33. Significant accounting policies (continued) 

C. Financial assets and financial liabilities (continued) 

(iii). Derecognition 

Financial assets 

The Branch derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the 

financial asset expire, or it transfers the rights to receive the contractual cash flows in a transaction 

in which substantially all of the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred 

or in which the Branch neither transfers nor retains substantially all of the risks and rewards of 

ownership and it does not retain control of the financial asset. 

On derecognition of a financial asset, the difference between the carrying amounts of the asset                 

(or the carrying amounts allocated to the portion of the asset derecognised) and the sum of (i) the 

consideration received (including any new asset obtained less any new liability assumed) and (ii) 

any cumulative gain or loss that had been recognised in OCI is recognised in profit or loss. 

Financial liabilities 

The Branch derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or 

cancelled, or expire. 

(iv) Modifications of financial assets and financial liabilities 

Financial assets 

If the terms of a financial asset are modified, then the Branch evaluates whether the cash flows of 

the modified asset are substantially different. 

If the cash flows are substantially different, then the contractual rights to cash flows from the original 

financial asset are deemed to have expired. In this case, the original financial asset is derecognised 

(see (iii)) and a new financial asset is recognised at fair value plus any eligible transaction costs. 

Any fees received as part of the modification are accounted for as follows: 

• fees that are considered in determining the fair value of the new asset and fees that represent 

reimbursement of eligible transaction costs are included in the initial measurement of the asset; 

and 

• other fees are included in profit or loss as part of the gain or loss on derecognition. 
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33. Significant accounting policies (continued) 

C. Financial assets and financial liabilities (continued) 

(iv). Modifications of financial assets and financial liabilities (continued) 

Financial assets (continued) 

If cash flows are modified when the borrower is in financial difficulties, then the objective of the 

modification is usually to maximise recovery of the original contractual terms rather than to originate 

a new asset with substantially different terms. If the Branch plans to modify a financial asset in a 

way that would result in forgiveness of cash flows, then it first considers whether a portion of the 

asset should be written off before the modification takes place (see below for write-off policy). This 

approach impacts the result of the quantitative evaluation and means that the derecognition criteria 

are not usually met in such cases. 

If the modification of a financial asset measured at amortised cost or FVOCI does not result in 

derecognition of the financial asset, then the Branch first recalculates the gross carrying amounts 

of the financial asset using the original effective interest rate of the asset and recognises the 

resulting adjustment as a modification gain or loss in profit or loss. For floating-rate financial assets, 

the original effective interest rate used to calculate the modification gain or loss is adjusted to reflect 

current market terms at the time of the modification. Any costs or fees incurred and fees received 

as part of the modification adjust the gross carrying amounts of the modified financial asset and are 

amortised over the remaining term of the modified financial asset. 

If such a modification is carried out because of financial difficulties of the borrower, then the gain or 

loss is presented together with impairment losses. In other cases, it is presented as interest income 

calculated using the effective interest rate method. 

Financial liabilities 

The Branch derecognises a financial liability when its terms are modified and the cash flows of the 

modified liability are substantially different. In this case, a new financial liability based on the 

modified terms is recognised at fair value. The difference between the carrying amounts of the 

financial liability derecognised and consideration paid is recognised in profit or loss. Consideration 

paid includes non-financial assets transferred, if any, and the assumption of liabilities, including the 

new modified financial liability. 
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33. Significant accounting policies (continued) 

C. Financial assets and financial liabilities (continued) 

(iv). Modifications of financial assets and financial liabilities (continued) 

Financial liabilities (continued) 

If the modification of a financial liability is not accounted for as derecognition, then the amortised cost 

of the liability is recalculated by discounting the modified cash flows at the original effective interest 

rate and the resulting gain or loss is recognised in profit or loss. For floating-rate financial liabilities, the 

original effective interest rate used to calculate the modification gain or loss is adjusted to reflect 

current market terms at the time of the modification. Any costs and fees incurred are recognised as 

an adjustment to the carrying amounts of the liability and amortised over the remaining term of the 

modified financial liability by re-computing the effective interest rate on the instrument. 

(v). Offsetting 

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of 

financial position when, and only when, the Branch has a legal right to set off the amounts and it 

intends either to settle them on a net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously. 

(vi). Fair value measurement 

‘Fair value’ is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an 

orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal or, in its 

absence, the most advantageous market to which the Branch has access at that date. The fair 

value of a liability reflects its non-performance risk. 

When one is available, the Branch measures the fair value of an instrument using the quoted price 

in an active market for that instrument. A market is regarded as ‘active’ if transactions for the asset 

or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an 

ongoing basis. 

If there is no quoted price in an active market, then the Branch uses valuation techniques that 

maximise the use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs. The 

chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into 

account in pricing a transaction. 
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33. Significant accounting policies (continued) 

C. Financial assets and financial liabilities (continued) 

(vi). Fair value measurement (continued) 

The best evidence of the fair value of a financial instrument on initial recognition is normally the 

transaction price – i.e. the fair value of the consideration given or received. If the Branch determines 

that the fair value on initial recognition differs from the transaction price and the fair value is 

evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based 

on a valuation technique for which any unobservable inputs are judged to be insignificant in relation 

to the measurement, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to 

defer the difference between the fair value on initial recognition and the transaction price. 

Subsequently, that difference is recognised in profit or loss on an appropriate basis over the life of 

the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data 

or the transaction is closed out. 

If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Branch 

measures assets and long positions at a bid price and liabilities and short positions at an ask price. 

Portfolios of financial assets and financial liabilities that are exposed to market risk and credit risk 

that are managed by the Branch on the basis of the net exposure to either market or credit risk are 

measured on the basis of a price that would be received to sell a net long position (or paid to transfer 

a net short position) for the particular risk exposure. Portfolio-level adjustments – e.g. bid-ask 

adjustment or credit risk adjustments that reflect the measurement on the basis of the net exposure 

– are allocated to the individual assets and liabilities on the basis of the relative risk adjustment of 

each of the individual instruments in the portfolio. 

The fair value of a financial liability with a demand feature (e.g. a demand deposit) is not less than 

the amount payable on demand, discounted from the first date on which the amount could be 

required to be paid. 

The Branch recognises transfers between levels of the fair value hierarchy as of the end of the 

reporting period during which the change has occurred. 
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33. Significant accounting policies (continued) 

C. Financial assets and financial liabilities (continued) 

(vii). Impairment 

The Branch recognises loss allowances for ECL on the following financial instruments that are not 

measured at FVTPL: 

• financial assets that are debt instruments; 

• financial guarantee contracts issued; and 

• loan commitments issued. 

The Branch measures loss allowances at an amount equal to lifetime ECL, except for the following, 

for which they are measured as 12-month ECL: 

• debt investment securities that are determined to have low credit risk at the reporting date; and 

• other financial instruments (other than lease receivables) on which credit risk has not increased 

significantly since their initial recognition. 

12-month ECL are the portion of ECL that result from default events on a financial instrument that 

are possible within the 12 months after the reporting date. Financial instruments for which a 12-

month ECL is recognised are referred to as ‘Stage 1 financial instruments’. 

Life-time ECL are the ECL that result from all possible default events over the expected life of the 

financial instrument. Financial instruments for which a lifetime ECL is recognised but which are not 

credit-impaired are referred to as ‘Stage 2 financial instruments’. 

At each reporting date, the Branch assesses whether the credit risk of a financial instrument has 

increased significantly since initial recognition.  When credit risk has increased significantly since 

initial recognition, loss allowance is measured at an amount equal to lifetime ECLs. 

When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial 

recognition and when estimating ECLs, the Branch considers reasonable and supportable 

information that is relevant and available without undue cost or effort. This includes both quantitative 

and qualitative information and analysis, based on the Branch’s historical experience and informed 

credit assessment and includes forward-looking information. 
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33. Significant accounting policies (continued) 

C. Financial assets and financial liabilities (continued) 

(vii). Impairment (continued) 

If credit risk has not increased significantly since initial recognition or if the credit quality of the 

financial instruments improves such that there is no longer a significant increase in credit risk since 

initial recognition, loss allowance is measured at an amount equal to 12-month ECLs. 

The maximum period considered when estimating ECLs is the maximum contractual period over 

which the Branch is exposed to credit risk. 

Determining whether credit risk has increased significantly 

The Branch assesses whether credit risk has increased significantly since initial recognition at each 

reporting date. Determining whether an increase in credit risk is significant depends on the 

characteristics of the financial instrument, borrower’s credit rating, borrower’s financial condition 

and credit obligation fulfillment, and the geographical region.  

The Branch considers that a significant increase in credit risk occurs no later than when an asset is 

more than 30 days past due. Days past due are determined by counting the number of days since 

the earliest elapsed due date in respect of which full payment has not been received. Due dates 

are determined without considering any grace period that might be available to the borrower. 

If there is evidence that there is no longer a significant increase in credit risk relative to initial 

recognition, then the loss allowance on an instrument returns to being measured as 12-month ECL. 

Definition of default 

The Branch considers a financial asset to be in default when: 

• the borrower is unlikely to pay its credit obligations to the Branch in full, without recourse by the 

Branch to actions such as realising security (if any is held); or 

• the borrower is more than or equal to 30 days past due to long-term facilities or more than or 

equal to 14 days past due for short-term facilities on any material obligation to the Branch; or 

• it is becoming probable that the borrower will restructure the asset as a result of bankruptcy due 

to the borrower’s inability to pay its credit obligations. 
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33. Significant accounting policies (continued) 

C. Financial assets and financial liabilities (continued) 

(vii). Impairment (continued) 

Measurement of ECL  

ECL are a probability-weighted estimate of credit losses. They are measured as follows: 

• financial assets that are not credit-impaired at the reporting date: as the present value of all 

cash shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the entity in accordance with 

the contract and the cash flows that the Branch expects to receive); 

• financial assets that are credit-impaired at the reporting date: as the difference between the 

gross carrying amounts and the present value of estimated future cash flows;  

• undrawn loan commitments: as the present value of the difference between the contractual 

cash flows that are due to the Branch if the commitment is drawn down and the cash flows that 

the Branch expects to receive; and 

• financial guarantee contracts: the expected payments to reimburse the holder less any 

amounts that the Bank expects to recover. 

Inputs, assumptions and techniques used for estimating impairment 

The key inputs into the measurement of ECL are the term structure of the following variables: 

• Probability of default (“PD”); 

• Loss given default (“LGD”); and 

• Exposure at default (“EAD”). 

ECL for exposures in Stage 1 is calculated by multiplying the 12-month PD by LGD and EAD. 

Lifetime ECL is calculated by multiplying the lifetime PD by LGD and EAD. 

The statistical model has been employed to analyse data collected and generate estimate of remaining 

lifetime PD of exposure and how these are expected to change as result of passage of time. 

LGD is the magnitude of the likely loss if there is a default. The Branch estimates LGD parameters 

based on the history of recovery rates of claims against defaulted counterparties. The LGD models 

consider the structure, collateral, seniority of the claim, counterparty industry and recovery costs of 

any collateral that is integral to the financial asset. For loans secured by retail property, LTV ratios 

are a key parameter in determining LGD. LGD estimates are recalibrated for different economic 

scenarios and, for real estate lending, to reflect possible changes in property prices. They are 

calculated on a discounted cash flow basis using the effective interest rate as the discounting factor. 

  



90 - Bangkok Bank Public Company Limited, Cambodia Branch 

 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(continued) 

for the year ended 31 December 2020 

33. Significant accounting policies (continued) 

C. Financial assets and financial liabilities (continued) 

(vii). Impairment (continued) 

Inputs, assumptions and techniques used for estimating impairment (continued) 

EAD represents the expected exposure in the event of a default. The Branch derives the EAD from 
the current exposure to the counterparty and potential changes to the current amount allowed 
under the contract and arising from amortisation. The EAD of a financial asset is its gross carrying 
amounts at the time of default. For lending commitments, the EADs are potential future amounts 
that may be drawn under the contract, which are estimated based on historical observations and 
forward-looking forecasts. For some financial assets, EAD is determined by modelling the range of 
possible exposure outcomes at various points in time using scenario and statistical techniques. 

As described above, and subject to using a maximum of a 12-month PD for Stage 1 financial 
assets, the Branch measures ECL considering the risk of default over the maximum contractual 
period (including any borrower’s extension options) over which it is exposed to credit risk, even if, 
for credit risk management purposes, the Branch considers a longer period. The maximum 
contractual period extends to the date at which the Branch has the right to require repayment of an 
advance or terminate a loan commitment or guarantee. 

Restructured financial assets 

If the terms of a financial asset are renegotiated or modified or an existing financial asset is replaced 
with a new one due to financial difficulties of the borrower, then an assessment is made of whether 
the financial asset should be derecognised and ECL are measured as follows. 

• If the expected restructuring will not result in derecognition of the existing asset, then the 
expected cash flows arising from the modified financial asset are included in calculating the 
cash shortfalls from the existing asset. 

• If the expected restructuring will result in derecognition of the existing asset, then the expected 
fair value of the new asset is treated as the final cash flow from the existing financial asset at 
the time of its derecognition. This amount is included in calculating the cash shortfalls from the 
existing financial asset that are discounted from the expected date of derecognition to the 
reporting date using the original effective interest rate of the existing financial asset. 

Credit-impaired financial assets 

At each reporting date, the Branch assesses whether financial assets carried at amortised cost and 
debt financial assets carried at FVOCI are credit-impaired (referred to as ‘Stage 3 financial assets’). 
A financial asset is ‘credit-impaired’ when one or more events that have a detrimental impact on 
the estimated future cash flows of the financial asset have occurred. 
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33. Significant accounting policies (continued) 

C. Financial assets and financial liabilities (continued) 

(vii). Impairment (continued) 

Credit-impaired financial assets (continued) 

Evidence that a financial asset is credit-impaired includes the following observable data: 

• significant financial difficulty of the borrower or issuer; 

• a breach of contract such as a default or past due event; 

• the restructuring of a loan or advance by the Branch on terms that the Branch would not 

consider otherwise; 

• it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganisation; or  

• the disappearance of an active market for a security because of financial difficulties. 

A loan that has been renegotiated due to a deterioration in the borrower’s condition is usually 

considered to be credit-impaired unless there is evidence that the risk of not receiving contractual 

cash flows has reduced significantly and there are no other indicators of impairment. In addition, a 

loan that is overdue for 90 days or more is considered credit-impaired even when the regulatory 

definition of default is different. 

Presentation of allowance for ECL in the statement of financial position 

Loss allowances for ECL are presented in the statement of financial position for financial assets 

measured at amortised cost as a deduction from the gross carrying amounts of the assets. 

Write-off 

Loans and advances are written off (either partially or in full) when there is no reasonable expectation 

of recovering a financial asset in its entirety or a portion thereof. This is generally the case when the 

Branch determines that the borrower does not have assets or sources of income that could generate 

sufficient cash flows to repay the amounts subject to the write-off. This assessment is carried out at 

the individual asset level. 

Recoveries of amounts previously written off are included in ‘impairment losses on financial 

instruments’ in the statement of profit or loss and OCI. 

Financial assets that are written off could still be subject to enforcement activities in order to comply 

with the Branch’s procedures for recovery of amounts due. 
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33. Significant accounting policies (continued) 

D. Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalents consist of cash and bank balances, demand deposits and short-term 
highly liquid investments with original maturities of three months or less from the date of acquisition 
that are subject to an insignificant risk of changes in their fair value, and are used by the Branch in 
the management of its short-term commitments. 

Cash and cash equivalents are carried at amortised cost in the statement of financial position. 

E. Head Office’s capital contribution 

Head Office’s capital contribution is 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. 

F. Regulatory reserves 

Regulatory reserves are set up for the variance of provision between loan impairment in 
accordance with CIFRSs 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 banks and 
financial institutions. In accordance with Article 73, the entity is 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 CIFRSs; 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 CIFRSs and transfer the difference from retained earnings or 
accumulated losses account into regulatory reserves in the equity account. 

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

G. Placements with other banks 

Placements with other banks are initially measured at fair value plus incremental direct transaction 
costs, and subsequently at their amortised cost using the effective interest rate method. 

  



Annual Report 2020 - 93 

 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
(continued) 

for the year ended 31 December 2020 

33. Significant accounting policies (continued) 

H. Statutory deposits 

Statutory deposits include balances with the NBC that 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 also reserve requirements on the customers’ 

deposits as required by NBC. 

I. Loans and advances to customers 

‘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 subsequently at their amortised cost using the effective interest rate method. 

J. Other assets 

Other assets are carried at amortised cost using the effective interest rate method. 

K. Property and equipment  

(i) Recognition and measurement 

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

accumulated impairment losses. 

Cost includes expenditures that are directly attributable to the acquisition of the asset and any other 

costs directly attributable to bringing the asset to working condition for its intended use, and the 

costs of dismantling and removing the items and restoring the site on which they are located.  The 

cost of self-constructed assets also includes the cost of materials and direct labour.  For qualifying 

assets, borrowing costs are capitalised in accordance with the accounting policy on borrowing 

costs.  Cost also may include transfers from equity of any gain or loss on qualifying cash flow 

hedges of foreign currency purchases of property and equipment. 

Purchased software that is integral to the functionality of the related equipment is capitalised as 

part of that equipment. 

When significant parts of an item of property and equipment have different useful lives, they are 

accounted for as separate items (major components) of property and equipment. 
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33. Significant accounting policies (continued) 

K. Property and equipment (continued) 

(i) Recognition and measurement (continued) 

The gain or loss on disposal of an item of property and equipment is determined by comparing the 

proceeds from disposal with the carrying amounts of property and equipment and is recognised 

net within “other income” and “other expenses” respectively in profit or loss. 

(ii). Subsequent costs  

The cost of replacing a component of an item of property and equipment is recognised in the 

carrying amounts of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the 

component will flow to the Branch, and its cost can be measured reliably.  The carryings of property 

and equipment are recognised in profit or loss as incurred. 

(iii). Depreciation  

Depreciation is based on the cost of an asset less its residual value.  Significant components of 

individual assets are assessed, and if a component has a useful life that is different from the 

remainder of that asset, then that component is depreciated separately. 

Depreciation is recognised as an expense in profit or loss on a straight-line over the estimated 

useful lives of each component of an item of property and equipment. 

Depreciation is recognised from the date that the property and equipment are installed and are 

ready for use, or in respect of internally constructed assets, from the date that the asset is 

completed and ready for use. 

The estimated useful lives for the current year are as follows: 

 

 Years 

Leasehold improvements 10 

Computer equipment 3 

Office equipment, furniture and fitting 5 

Motor vehicles 5 

Work in progress is not depreciated until such time as the relevant assets are completed and put 

into operational use. 

Depreciation methods, useful lives and residual values are reassessed at end of the reporting 

period and adjusted if appropriate.  
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L. Intangible assets  

Intangible assets, which comprise acquired computer software licenses and related costs, are stated 

at cost less accumulated amortisation and impairment loss.  Acquired computer software licenses 

are capitalised on the basis of the cost incurred to acquire the specific software and bring it to use. 

Intangible assets are amortised over their estimated useful lives from 5 years using the straight-

line method. 

Work in progress is not depreciated until such time as the relevant assets are completed and put 
into operational use. 

Costs associated with the development or maintenance of computer software are recognised as 

expenses when incurred. 

Amortisation methods, useful lives and residual values are reassessed at end of the reporting 

period and adjusted if appropriate. 

M. Leases  

At inception of a contract, the Branch assesses whether a 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 period of time in exchange for consideration.  

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Branch 

assesses whether: 

• the contract involves the use of an identified asset - this may be specified explicitly or implicitly, 

and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically 

distinct asset. If the supplier has a substantive substitution right throughout the period of use, 

then the asset is not identified; 

• the Branch has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset 

throughout the period of use; and 

• the Branch has the right to direct the use of the asset. The Branch has this right when it has the 

decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset 

is used. In cases where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are 

predetermined, the Branch has the right to direct the use of the asset if either: 

◼ the Branch has the right to operate the asset; or 

◼ the Branch designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose It 

will be used.’ 
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33. Significant accounting policies (continued) 

M. Leases (continued) 

Leases in which the Branch is a lessee  

At commencement or on modification of a contract that contains a lease component, the Branch 

allocates consideration in the contract to each lease component on the basis of its relative stand-

alone price. However, for leases of branches and office premises the Branch has elected not to 

separate non-lease components and accounts for the lease and non-lease components as a single 

lease component. 

The Branch recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date.  

The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease 

liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial 

direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to 

restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.  

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the 

commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end 

of the lease term. The estimated useful lives of right-of-use assets are determined on the same 

basis as those of property and equipment.  In addition, the right-of-use asset is periodically reduced 

by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability. 

The estimated useful lives for the current period are as follows: 

Office space 2 years 

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid 

at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate 

cannot be readily determined, to the lessee's incremental borrowing rate.  Generally, the Branch 

uses its incremental borrowing rate as the discount rate. 

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise: 

• fixed payments, including in-substance fixed payments; 

• variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index 

or rate as at the commencement date; 

• amounts expected to be payable under a residual value guarantee; and 

• the exercise price under a purchase option that the Branch is reasonably certain to exercise, 

lease payments in an optional renewal period if the Branch is reasonably certain to exercise an 

extension option, and penalties for early termination of a lease unless the Branch is reasonably 

certain not to terminate early. 
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M. Leases (continued) 

Leases in which the Branch is a lessee (continued) 

The lease liability is measured at amortised cost using the effective interest method. It is 

remeasured when there is a change in the lease term, a change in the assessment of the option 

to purchase the underlying asset, a change in future lease payments arising from a change in an 

index or rate, or if there is a change in the Branch's estimate of the amount expected to be payable 

under a residual value guarantee. 

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the 

carrying amounts of the right-of-use asset, or is recorded in profit or loss if the carrying amounts of 

the right-of-use asset has been reduced to zero. 

Short-term leases and leases of low-value assets 

The Branch has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term 

leases of machinery that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets, 

including IT equipment. The Branch recognises the lease payments associated with these leases 

as an expense on a straight-line basis over the lease term. 

N. Borrowings and Subordinated debts 

Borrowings and subordinated debts are initially measured at fair value minus incremental direct 

transaction costs, and subsequently measured at amortised cost using effective interest rate 

method. 

The subordinated debts which are approved by the NBC are included as a Tier II line item in the 

calculation of the Branch’s net worth in accordance with the guidelines of the NBC. 

O. 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 Branch 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. 
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O. Employee benefits (continued) 

(ii). Other long-term employee benefits 

The Branch’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. 

P. Provisions 

Provisions are recognised in the statement of financial position when the Branch 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 flows at a pre-tax rate that reflects current market 

assessments of the time value of money and, where appropriate, the risks specific to the liability. 

The unwinding of the discount is recognised as finance cost. 

Q. Interest   

Effective interest rate  

Interest income and expense are recognised in profit or loss using the effective interest method. 

The ‘effective interest rate’ is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or 

receipts through the expected life of the financial instrument to:  

• the gross carrying amounts of the financial asset; or  

• the amortised cost of the financial liability.  

When calculating the effective interest rate for financial instruments other than purchased or 

originated credit-impaired assets, the Branch/the Branch estimates future cash flows considering 

all contractual terms of the financial instrument, but not ECL. For purchased or originated credit-

impaired financial assets, a credit-adjusted effective interest rate is calculated using estimated 

future cash flows including ECL.  

The calculation of the effective interest rate includes transaction costs and fees and points paid or 

received that are an integral part of the effective interest rate. Transaction costs include incremental 

costs that are directly attributable to the acquisition or issue of a financial asset or financial liability. 
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Q. Interest (continued)  

Amortised cost and gross carrying amounts  

The ‘amortised cost’ of a financial asset or financial liability is the amount at which the financial asset 

or financial liability is measured on initial recognition minus the principal repayments, plus or minus 

the cumulative amortisation using the effective interest method of any difference between that initial 

amount and the maturity amount and, for financial assets, adjusted for any expected credit loss 

allowance (or impairment allowance before 1 January 2018).  

The ‘gross carrying amounts of a financial asset’ is the amortised cost of a financial asset before 

adjusting for any expected credit loss allowance. 

Calculation of interest income and expense 

The effective interest rate of a financial asset or financial liability is calculated on initial recognition 

of a financial asset or a financial liability. In calculating interest income and expense, the effective 

interest rate is applied to the gross carrying amounts of the asset (when the asset is not credit- 

impaired) or to the amortised cost of the liability. The effective interest rate is revised as a result of 

periodic re-estimation of cash flows of floating rate instruments to reflect movements in market rates 

of interest. The effective interest rate is also revised for fair value hedge adjustments at the date 

amortisation of the hedge adjustment begins. 

However, for financial assets that have become credit-impaired subsequent to initial recognition, 

interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortised cost of the financial 

asset. If the asset is no longer credit-impaired, then the calculation of interest income reverts to the 

gross basis. 

For financial assets that were credit-impaired on initial recognition, interest income is calculated by 

applying the credit-adjusted effective interest rate to the amortised cost of the asset. The calculation 

of interest income does not revert to a gross basis, even if the credit risk of the asset improves. 

Presentation 

Interest income calculated using the effective interest method presented in the statement of profit 

and loss and OCI includes interest on financial assets and financial liabilities measured at amortised 

cost. 

Interest expense presented in the statement of profit and loss and OCI includes financial liabilities 

measured at amortised cost. 
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R. Fee and commission  

Fee and commission income and expense that are integral to the effective interest rate on a 

financial asset or financial liability are included in the effective interest rate. 

Other fee and commission income and expense are recognised as the related services are 

performed.  

A contract with a customer that results in a recognised financial instrument in the Branch’s financial 

statements may be partially in the scope of CIFRS 9 and partially in the scope of CIFRS 15. If this 

is the case, then the Branch first applies CIFRS 9 to separate and measure the part of the contract 

that is in the scope of CIFRS 9 and then applies CIFRS 15 to the residual. 

S. Impairment of non-financial assets 

At each reporting date, the Branch reviews the carrying amounts of its non-financial assets (other 

than deferred tax assets) to determine whether there is any indication of impairment. If any such 

indication exists, then the asset’s recoverable amount is estimated.  

For impairment testing, assets are grouped together into the smallest group of assets that generates 

cash inflows from continuing use that is largely independent of the cash inflows of other assets or 

CGUs.  

The recoverable amount of an asset or CGU is the greater of its value in use and its fair value less 

costs to sell.  In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their 

present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time 

value of money and the risks specific to the asset or CGU. 

Impairment losses are recognised in profit or loss. They are allocated first to reduce the carrying 

amounts of any goodwill allocated to the CGU, and then to reduce the carrying amounts of the other 

assets in the CGU on a pro rata basis. 

An impairment loss in respect of goodwill is not reversed. For other assets, an impairment loss is 

reversed only to the extent that the asset’s carrying amounts does not exceed the carrying amounts 

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

been recognised. 
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T. Income tax  

Income tax expense comprises current and deferred tax. It is recognised in profit and loss except 

items recognised directly in equity or in other comprehensive income. 

The Branch 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 CAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets and has recognised the 

related expenses in ‘other expenses’. 

(i). Current tax  

Current tax comprises the expected tax payable or receivable on the taxable income for the period 

using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax 

payable in respect of previous period. 

(ii). Deferred tax 

Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of 

assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes.   

A deferred tax asset are recognised for unused tax losses and deductible temporary differences, 

to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which they can be 

used. 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; such reductions are reversed when 

the probability of future taxable profits improves. 

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences 

when they reverse, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date. 

The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow the manner in 

which the Branch expects, at the reporting date, to recover or settle the carrying amounts of its 

assets and liabilities. 

Deferred tax assets and liabilities are offset only if certain criteria are met. 
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U. 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. 

V. 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, unless 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. 

34. New standards, amendments and interpretations not yet adopted  

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 

Branch has not early adopted them in preparing these financial statements. 

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

financial statements. 

• Onerous Contracts – Cost of Fulfilling a Contract (Amendments to CIAS 37). 

• Covid-19-Related Rent Concessions (Amendment to CIFRS 16). 

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

• Reference to Conceptual Framework (Amendments to CIFRS 3). 

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

• CIFRS 17 Insurance Contracts and amendments to CIFRS 17 Insurance Contracts. 
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35. Significant event during the year and event since reporting date 

Novel coronavirus and its impact on ECL 

The Novel Coronavirus (Covid-19) outbreak has spread globally since January 2020 causing disruption 

to business and economic activities. For the purpose of preserving the financial stability and reduce the 

burden of the customers who are losing their primary incomes and facing difficulties in repayment during 

the impact of the Covid-19 pandemic, the Branch work constructively with affected customers and 

allows for loan repayment restructuring. Loan repayment restructuring is carried out by the Branch’s 

marketing department which regularly conduct a portfolio review of affected customers to measure the 

impact on their financial conditions during the pandemic.  

Management provides its best estimate on the possible outcomes of Covid-19 on the ECL of loan and 

advances to customers, however, this estimate may move materially as events unfold. The Branch will 

keep continuous attention on the situation of the Covid-19 and react actively to its impact on the financial 

position and operating results of the Branch. 

 

 



 

 

 
 
 
 

ធនាគារ បាងកក មហាជន 
ទទួលខុសត្រវូមានកត្មិរ សាខាកមពុជា 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ 

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 
និង 

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ 
 

 

 

  

 





 

 

មារិកា 
 
    

 2  - របាយការណ៍របស់អ្នកគ្រប់គ្រង 

 8   -  របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ 

 12  - របាយការណ៍ស្ថា នភាពហរិញ្ញវត្ាុ 

 19  -  កំណត្់សម្គា ល់លលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ 

 



2 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

របាយការណ៍របសអ់្នកត្រប់ត្រង 

អ្នកម្ររប់ម្ររង ានច្សឆកដីច្សាមនសសរកីរាយ ច្ធ្វើការបង្ហា ញជូ្ននូវរបាយការណ៍របស់ែលួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របស់ ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្ន ទទួលែុសម្រត្វូានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា ច្ៅកាត់្ថា (“សាខាធ្នាគារ”) ដែលបានច្ធ្វើ      
សវនកមមរួឆសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020។ 

សកមមភាពឆមបង 

សកមមភាពឆមបងរបស់សាខាធ្នាគារ រួមានការច្ធ្វើម្របតិ្បត្តិការច្លើរាល់សកមមភាពអាជី្វកមមធ្នាគារ និងការផ្តល់               
ច្សវាកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដែលពាក់ព័នធច្ៅកនុងម្រពះរាជាណាឆម្រកកមពុជា។ 

ពុាំានការផ្លល ស់បតូរជាសារវនត ច្លើសកមមភាពឆមបងរបស់សាខាធ្នាគារ ច្ៅកនុងអ្ាំឡុងការយិបរចិ្ឆេទច្ធ្វើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុច្នះច្ទ។ 

លទធផ្លហិរញ្ញវត្ថុ 

លទធផ្លហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារ សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 ែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 2020 2019 2020 2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 

   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     

(ខាត្)/ឆាំច្ណញមុនបង់ពនធ (1,316,065) 992,945 (5,365,596) 4,023,414 
អ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍/(ឆាំណាយ)ពនធច្លើម្របាក់

ឆាំច្ណញ 239,864 (222,568) 977,926 (901,846) 
ម្របាក់(ខាត្)/ឆាំច្ណញសុទធសម្រាប់

ការយិបរចិ្ឆេទ (1,076,201) 770,377 (4,387,670) 3,121,568 

ភារល្លភ 

ពុាំានការម្របកាស ឬការដបងដឆកភារល្លភច្ទ ច្ហើយអ្នកម្ររប់ម្ររង ក៏ពុាំានអ្នុសាសន៍ឲ្យានការដបងដឆកភារល្លភ
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានម្រត្ួត្ពិនិត្យច្នះច្ទ។ 
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ច្ែើមទុនសាខា 

ច្ៅថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 ច្ែើមទុនដែលសាខាធ្នាគារបានបង់រឺ 50,000,000 ែុល្លល រអាច្មរកិ (ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019៖
50,000,000 ែុល្លល រអាច្មរកិ)។ 

ទុនបម្រមងុ និងសាំវធិានធ្ន 

ពុាំានការដម្របម្របួលជាសារវនតថ្នទុនបម្រមុង និងសាំវធិានធ្នច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទច្នះច្ទ ច្ម្រៅពីការបង្ហា ញច្ៅកនុង              
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នះ។ 

ឥណទាន និងបុច្រម្របទាន 

ច្ៅមុនច្ពលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ឡើង អ្នកម្ររប់ម្ររងបានចាត់្វធិានការ            
សមស្សបច្ែើមបីបញ្ជា ក់ថា វធិានការទាក់ទងច្ៅនឹងការលុបបាំបាត់្ច្ចាលឥណទាន និងបុច្រម្របទានអាម្រកក់ និងការច្ធ្វើ           
សាំវធិានធ្នច្លើឥណទានជាប់សងស័យម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ទបើង ច្ហើយអ្នកម្ររប់ម្ររងច្ជ្ឿជាក់ថា រាល់ឥណទានដែលបានែឹងថា
មិនអាឆទារបាន ម្រត្ូវបានលុបបាំបាត់្ច្ចាល ច្ហើយសាំវធិានធ្នម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ឡើងោ៉ាងម្ររប់ម្រគាន់ច្លើការបាត់្បង់               
ឥណទាន និងបុច្រម្របទាន។ 

នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នះ អ្នកម្ររប់ម្ររងពុាំបានពិនិត្យច្ ើញានសាថ នភាពណាមួយ ដែលអាឆនឹងបណាត លឲ្យឆាំនួន
ថ្នការលុបបាំបាត់្ច្ចាលឥណទាន និងបុច្រម្របទានអាម្រកក់ ឬឆាំនួនថ្នការច្ធ្វើសាំវធិានធ្នច្លើការបាត់្បង់ឥណទាន 
និងបុច្រម្របទានកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារ ានឆាំនួនែវះខាត្ជាសារវនតច្នាះច្ឡើយ។ 

ម្រទពយសកមម 

ច្ៅមុនច្ពលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ឡើង អ្នកម្ររប់ម្ររងបានចាត់្វធិានការ           
ដែលានមូលដ្ឋា នសមរមយច្ែើមបីបញ្ជា ក់ថា បណាត ម្រទពយសកមមច្លើកដលងបាំណុល ដែលបានកត់្ម្រាច្ៅកនុងបញ្ា ី
រណច្នយយរបស់សាខាធ្នាគារ ច្ហើយដែលសននិដ្ឋា នថា ានត្ថ្មលមិនអាឆម្របមូលមកវញិបានច្ៅកនុង ម្របតិ្បត្តិការ 
អាជី្វកមមធ្មមា ម្រត្ូវបានកាត់្បនថយឲ្យច្ៅច្សមើនឹងត្ថ្មលដែលរិត្ថា នឹងអាឆម្របមូលបានជាក់ដសតង។ 

នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នះ អ្នកម្ររប់ម្ររងពុាំបានែឹងពីច្ហតុ្ការណ៍ណាមួយដែលនឹងច្ធ្វើឲ្យប៉ាះពាល់ែល់ការកាំណត់្ 
ត្ថ្មលម្រទពយសកមម ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារថា ានភាពមិនម្រតឹ្មម្រត្ូវច្នាះច្ទ។ 

វធីិ្សាស្តសតកាំណត់្ត្ថ្មល  

នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នះ អ្នកម្ររប់ម្ររងពុាំបានែឹងពីច្ហតុ្ការណ៍ណាមួយដែលបានច្កើត្ច្ឡើងច្ធ្វើឲ្យប៉ាះពាល់ែល់
ការអ្នុវត្តវធីិ្សាស្តសតដែលានកនលងមក កនុងការវាយត្ថ្មលម្រទពយសកមម និងបាំណុលច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់
សាខាធ្នាគារថា ានភាពមិនម្រតឹ្មម្រត្ូវ ឬមិនសមស្សបច្នាះច្ទ។ 



4 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

បាំណុលយថាភាព និងបាំណុលច្ផ្សង ចៗ្ទៀត្ 

នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នះ ពុាំាន៖ 

(ក) ការដ្ឋក់បញ្ជច ាំម្រទពយសកមមណាមួយរបស់សាខាធ្នាគារ ចាប់ាាំងពីថ្ងៃឆុងការយិបរចិ្ឆេទមក កនុងការធានា 
ឆាំច្ពាះបាំណុលរបស់បុរាលណាាន ក់ច្ឡើយ ឬ 

(ែ) បាំណុលយថាច្ហតុ្ណាមួយដែលច្កើត្ានច្ឡើងឆាំច្ពាះសាខាធ្នាគារ ចាប់ាាំងពីឆុងការយិបរចិ្ឆេទមក ច្ម្រៅ        
អ្ាំពីម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកមមធ្មមារបស់សាខាធ្នាគារ។ 

ពុាំានបាំណុលយថាច្ហតុ្ ឬបាំណុលច្ផ្សងៗច្ទៀត្របស់សាខាធ្នាគារ ដែលសាខាធ្នាគារម្រត្ូវបាំច្ពញ ឬអាឆនឹងម្រត្ូវ
បាំច្ពញកនុងអ្ាំឡុងច្ពលែប់ពីរដែ បនាា ប់ពីថ្ងៃបញ្ច ប់ការយិបរចិ្ឆេទ នឹងានផ្លប៉ាះពាល់ជាសារវនតែល់លទធភាពរបស់
សាខាធ្នាគារ កនុងការបាំច្ពញកាត្ពវកិឆចរបស់ែលួនច្ៅច្ពលដែលែល់ថ្ងៃកាំណត់្ច្ឡើយ។ 

ការដម្របម្របលួសភាពការណ៍ 

នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នះ អ្នកម្ររប់ម្ររងរបស់សាខាធ្នាគារ ពុាំបានពិនិត្យច្ ើញសភាពការណ៍ណាមួយ ដែលមិន
បានដវកដញកច្ៅកនុងរបាយការណ៍ច្នះ ឬកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារ ដែលអាឆនឹងបណាត លឲ្យ
ានតួ្ច្លែថ្នឆាំនួនណាមួយច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ានភាពមិនម្រតឹ្មម្រត្ូវច្នាះច្ទ។ 

ម្របតិ្បត្តិការមិនម្របម្រកតី្ 

ាមមតិ្របស់អ្នកម្ររប់ម្ររង លទធផ្លថ្នការច្ធ្វើម្របតិ្បត្តិការរបស់សាខាធ្នាគារកនុងការយិបរចិ្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុច្នះ មិនាន
ផ្លប៉ាះពាល់ជាសារវនតច្ដ្ឋយសកមមភាពម្របតិ្បត្តិការ ម្រពឹត្តិការណ៍ ឬធាតុ្ណាមួយ ដែលានលកខណៈមិនម្របម្រកតី្ច្នាះ
ច្ទ ច្លើកដលងដត្៖ 

វរីសុកូរ ៉ាណូា និងផ្លប៉ាះពាល់ច្លើការខាត្បង់ឥណទានរ ាំពឹងទុក 

ការខាងបង់ឥណទានរពឹំងទុក ត្រូវបានបា៉ា ន់ត្បមាណដោយផ្អែកដៅដលើលកខខណឌ ដេដ្ឋកិច្ច ផ្ដ្លបានពាករណ៍មួយចំ្នួន 
ដៅកនុងការយិបរដិច្េទរាយការណ៍។ ការអុ្ុះដ ើង ណូផ្វលវរុីេកូរ៉ាូណា (“កូវែី-19”) បានរកីរាលដ្ឋលជាសកលច្ល្លកចាប់
ាាំងពីដែមករា ឆ្ន ាំ2020 ដែលបងកឲ្យានការរ ាំខានែល់សកមមភាពអាជី្វកមម និងច្សែាកិឆច។ ផ្លប៉ាះពាល់ច្ៅច្លើ
ផ្លិត្ផ្លកនុងស្សុកសរបុ (ផ្.ស.ស) និងសូឆនាករសាំខាន់ច្ផ្សង  ៗម្រត្ូវបានយកមកពិចារណាកនុងការកាំណត់្ភាពធ្ៃន់ធ្ៃរ 
និងភវនីយភាពថ្នការធាល ក់ឆុះថ្នច្សែាកិឆច ដែលម្រត្ូវបានច្ម្របើម្របាស់កនុងការបា៉ា ន់ម្របាណការខាត្បង់ឥណទានរ ាំពឹងទុក 
ច្ដ្ឋយកនុងច្នាះការរណនាច្លើការខាត្បង់ឥណទានរ ាំពឹងទុកច្ៅសាថ នភាពបឆចុបបនន អាឆានភាពមិនម្របាកែម្របជាជា
សារវនត។ អ្នកម្ររប់ម្ររងពាករណ៍ផ្លប៉ាះពាល់ថ្នជ្មៃឺកូវែី-19 ច្ៅច្លើសាខាធ្នាគារ ប៉ាុដនតការពាករណ៍អាឆនឹងានការ
ផ្លល ស់បតូរជាសារវនតច្ពលានម្រពឹត្តិការណ៍ងមីច្កើត្ច្ឡើង។ 

អ្នកម្ររប់ម្ររងក៏ានមតិ្ផ្ងដែរថា ច្ៅកនុងឆច្នាល ះច្ពល ចាប់ពីថ្ងៃឆុងការយិបរចិ្ឆេទែល់ថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នះ ពុាំាន
ឆាំណាត់្ថាន ក់សកមមភាពម្របតិ្បត្តិការ ឬម្រពឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលានលកខណៈជាសារវនត និងមិនម្របម្រកតី្ច្កើត្ានច្ទបើ
ងដែលអាឆនាាំឲ្យប៉ាះពាល់ែល់លទធផ្លថ្នម្របតិ្បត្តិការរបស់សាខាធ្នាគារ កនុងការយិបរចិ្ឆេទដែលរបាយការណ៍ច្នះ
បានច្រៀបឆាំច្ឡើងច្នាះច្ទ ។ 
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អ្នកម្ររប់ម្ររង 

អ្នកម្ររប់ម្ររងដែលបានបច្ម្រមើការច្ៅកនុងអ្ាំឡុងការយិបរចិ្ឆេទ និងច្ៅថ្ងៃដែលច្ឆញរបាយការណ៍ច្នះ រួមាន៖ 

ច្ល្លកស្សី Yiamsri Ubonpong អ្នុម្របធាន និងនាយិកា 

ច្ល្លកស្សី Narisa Panumas  ជ្ាំនួយការអ្នុម្របធាន និងនាយកម្ររប់ម្ររងម្របតិ្បត្តិការ 
ច្ល្លកស្សី Pranee Siriswaspiphat ជ្ាំនួយការអ្នុម្របធាន និងនាយកម្ររប់ម្ររងម្របតិ្បត្តិ 
ច្ល្លក លី ដ្ឋរា ម្របធានរត្នគារ 
ច្ល្លក Wanchat Mangkhalodom ជ្ាំនួយការម្របធានឥណទាននិងទីផ្ារ 
ច្ល្លកស្សីរុ យ ពិសី ឯកច្ទសធ្នធានមនុសស និងរែាបាលជាន់ែពស់ 

ឆាំដណកហ នុរបស់អ្នកម្ររប់ម្ររង 

ពុាំានអ្នកម្ររប់ម្ររងណាាន ក់កាន់កាប់ ឬានការទាក់ទិនច្ៅកនុងភារហ ុនរបស់សាខាធ្នាគារច្ដ្ឋយម្របច្ោល ច្ៅកនុង
ការយិបរចិ្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុច្នះច្ទ។ 

អ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍របស់អ្នកម្ររប់ម្ររង 

ច្ៅកនុងអ្ាំឡុងការយិបរចិ្ឆេទ និងច្ៅឆុងការយិបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នះ រឺមិនានកិឆចម្រពមច្ម្រពៀង             
ណាមួយដែលសាខាធ្នាគារជាភារីាខ ង ដែលកមមវត្ថុថ្នកិឆចម្រពមច្ម្រពៀងច្នាះអាឆផ្តល់លទធភាពែល់អ្នកម្ររប់ម្ររង       
ណាាន ក់ឲ្យទទួលបាននូវអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍ាមមច្ធ្ាបាយច្ផ្សងៗ ែូឆជាការទិញភារហ ុន ឬប័ណណបាំណុលរបស់          
សាខាធ្នាគារ ឬសាជី្វកមមែថ្ទ។ 

ច្ៅកនុងអ្ាំឡុងការយិបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ច្នះ ពុាំានអ្នកម្ររប់ម្ររងណាាន ក់របស់សាខាធ្នាគារបានទទួល ឬ ានសិទធិ
ទទួលបាននូវអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍ណាមួយ (ច្ម្រៅពីអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍ដែលបានរមួបញ្ចូ លច្ៅកនុងបរលិ្លភសរបុ ទទួលបាន ឬែល់
កាំណត់្ទទួលបានច្ដ្ឋយអ្នកម្ររប់ម្ររង ែូឆបានបង្ហា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ) ាមរយៈការឆុះកិឆចសនាច្ធ្វើច្ឡើង
ច្ដ្ឋយសាខាធ្នាគារ ឬច្ដ្ឋយម្រកុមហ ុនពាក់ព័នធជាមួយនឹងសាខាធ្នាគារ ដែលអ្នកម្ររប់ម្ររងច្នាះជាសាជិ្ក ឬក៏
ជាមួយសាខាធ្នាគារ ដែលអ្នកម្ររប់ម្ររងច្នាះានផ្លម្របច្ោជ្ន៍ដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុច្ម្រឆើនច្នាះច្ទ ច្លើកដលងដត្ការបង្ហា ញ
ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 



6 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

ការទទួលែុសម្រត្វូរបស់អ្នកម្ររប់ម្ររងច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

អ្នកម្ររប់ម្ររងានភារៈច្ធ្វើការអ្ះអាងបញ្ជា ក់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានច្រៀបឆាំច្ឡើងោ៉ាងម្រតឹ្មម្រត្ូវថ្នសាថ នភាព 
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 ម្រពមទាាំងលទធផ្លហិរញ្ញវត្ថុ និងលាំហូរទឹកម្របាក់ សម្រាប់
ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់។ ច្ៅកនុងការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នះ អ្នកម្ររប់ម្ររងចាាំបាឆ់ម្រត្ូវ៖ 

(ក) អ្នុម័ត្នូវច្គាលនច្ោបាយរណច្នយយដែលសមស្សប ច្ដ្ឋយដផ្ែកច្លើការវនិិឆេ័យ និងការបា៉ា ន់ម្របាណ           
ោ៉ាងសមច្ហតុ្ផ្ល និងម្របុងម្របយ័ត្ន ច្ហើយច្ធ្វើការអ្នុវត្តម្របកបច្ដ្ឋយសងាតិ្ភាព  

(ែ) អ្នុច្ល្លមច្ៅាមសតង់ដ្ឋរបាយការណ៍ទាក់ទងហិរញ្ញវត្ថុអ្នដរជាតិ្ថ្នកមពុជា (“ស.រ.ទ.ហ.អ្.ក”) ឬម្របសិនច្បើាន
ការផ្លល ស់បតូរពីច្នះ ច្ែើមបីបង្ហា ញនូវភាពពិត្ និងម្រតឹ្មម្រត្ូវ រឺម្រត្ូវដត្បង្ហា ញ ពនយល់ និងកាំណត់្បរាិណឲ្យបាន
ឆាស់ល្លស់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  

(រ) ម្រត្ួត្ពិនិត្យម្របព័នធែាំច្ណើ រការថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារ និងរកាទុកនូវបញ្ា ីរណច្នយយ               
ឲ្យបានម្ររប់ម្រគាន់ និងម្របព័នធម្ររប់ម្ររងថ្ផ្ាកនុងឲ្យានម្របសិទធភាព  

( ) វាយត្ថ្មលនូវលទធភាពរបស់សាខាធ្នាគារកនុងការបនតនិរនតរភាពអាជី្វកមម ទទួលែុសម្រត្ូវច្លើការល្លត្ម្រត្ដ្ឋង 
ព័ត៌្ាន ម្របសិនច្បើពាក់ព័នធ នូវបញ្ជា ទាាំងឡាយដែលទាក់ទងច្ៅនឹងនិរនតរភាពអាជី្វកមម និងច្ម្របើម្របាស់                  
មូលដ្ឋា ននិរនតរភាពថ្នរណច្នយយ ច្លើកដលងដត្អ្នកម្ររប់ម្ររងានបាំណងឆង់ជ្ម្រមះបញ្ា ីផ្លែ កែាំច្ណើ រការ សាខា
ធ្នាគារ ឬគាម នជ្ច្ម្រមើសសមរមយែថ្ទច្ទៀត្ច្ម្រៅពីច្ធ្វើដបបច្នះ និង 

(ង) ម្រត្ួត្ពិនិត្យ និងែឹកនាាំសាខាធ្នាគារឲ្យានម្របសិទធភាព ច្លើរាល់ច្សឆកដីសច្ម្រមឆដែលានសារៈសាំខាន់ទាាំង
អ្ស់ ដែលប៉ាះពាល់ែល់សកមមភាពម្របតិ្បត្តិការ និងែាំច្ណើ រការរបស់សាខាធ្នាគារ ច្ហើយម្រត្ូវម្របាកែថា កិឆចការ
ច្នះម្រត្ូវបានឆលុះបញ្ជច ាំងោ៉ាងម្រតឹ្មម្រត្ូវច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

អ្នកម្ររប់ម្ររងធានាអ្ះអាងថា អ្នកម្ររប់ម្ររងបានអ្នុវត្តនូវរាល់ត្ម្រមូវការ ែូឆានរាយការណ៍ខាងច្លើកនុងការច្រៀបឆាំ  
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារ។ 



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ    2020 - 7 

 

ការអ្នុម័ត្ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

ច្យើងែ្ុាំ សូមច្ធ្វើការអ្នុម័ត្ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានភាា ប់មកជាមួយែូឆដែលបានបង្ហា ញច្ៅទាំព័រទី 11 
ែល់ទី 120 ថាបានបង្ហា ញនូវភាពម្រតឹ្មម្រត្ូវថ្នសាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 ម្រពមទាាំង
លទធផ្លហិរញ្ញវត្ថុ និងលាំហូរទឹកម្របាក់សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ ច្ដ្ឋយអ្នុច្ល្លមច្ៅាមសតង់ដ្ឋរបាយ
ការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអ្នដរជាតិ្ថ្នកមពុជា។ 

 

ឆុះហត្ថច្លខាកនុងនាមសាខាធ្នាគារ 

 

 

 
 
 

ច្ល្លកស្សី Yiamsri Ubonpong 

អ្នុម្របធាន និងនាយិកា 

រាជ្ធានីភនាំច្ពញ ម្រពះរាជាណាឆម្រកកមពុជា 

ថ្ងៃទី15 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2021 

 



8 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 
 

 

របាយការណ៍របសស់វនករឯករាជយ 
ជូ្នឆាំច្ពាះការោិល័យកណាដ លរបស់ 

ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្ន ទទួលែុសម្រត្វូានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា  

មតិ្សវនកមម 

ច្យើងែ្ុាំ បានច្ធ្វើសវនកមមច្ៅច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្ន ទទួល       ែុសម្រត្វូាន
កម្រមិត្ សាខាកមពុជា ច្ៅកាត់្ថា (“សាខាធ្នាគារ”) ដែលរមួាន របាយការណ៍                សាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុនាថ្ងៃ
ទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 របាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ និងលទធផ្លលមែិត្ច្ផ្សង  ៗរបាយការណ៍សដីពីបដម្រមបម្រមួលមូលធ្ន 
និងរបាយការណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ និងកាំណត់្សាា ល់ ដែលរមួានច្គាល
នច្ោបាយរណច្នយយសាំខាន់  ៗម្រពមទាាំងព៌ត័្ានពនយល់ច្ផ្សង  ៗដែលបានបង្ហា ញច្ៅទាំព័រទី 11 ែល់ទី 120 (ដែល
ច្ៅកាត់្ថា “របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ”)។ 

ជាមតិ្របស់ច្យើងែ្ុាំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាសារវនត បានបង្ហា ញនូវភាពម្រតឹ្មម្រត្ូវថ្នសាថ នភាព    ហិរញ្ញវត្ថុរបស់
សាខាធ្នាគារនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 ម្រពមទាាំងលទធផ្លហិរញ្ញវត្ថុ និងលាំហូរ        ទឹកម្របាក់របស់សាខាធ្នាគារ 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ ច្ដ្ឋយអ្នុច្ល្លមច្ៅាម            សតង់ដ្ឋរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុ
អ្នដរជាតិ្ថ្នកមពុជា (“ស.រ.ទ.ហ.អ្.ក”)។ 

មូលដ្ឋា នថ្នមតិ្សវនកមម 

ច្យើងែ្ុាំ បានច្ធ្វើសវនកមមច្ដ្ឋយអ្នុច្ល្លមច្ៅាមសតង់ដ្ឋសវនកមមអ្នតរជាតិ្ថ្នកមពុជា។ ការទទួល        ែុសម្រត្ូវរបស់ច្យើង
ែ្ុាំ ដែលស្សបាមសតង់ដ្ឋទាាំងច្នាះ ម្រត្ូវបានច្រៀបរាប់បដនថមច្ទៀត្ច្ៅកនុងកថាែណឌ  សដីពី ការទទួលែុសម្រត្ូវរបស់សវនករ 
សម្រាប់ការច្ធ្វើសវនកមមច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  ដែលានច្ៅកនុងរបាយការណ៍របស់ច្យើងែ្ុាំ។ ច្យើងែ្ុាំ ានភាពឯក
រាជ្យពីសាខាធ្នាគារច្ដ្ឋយស្សបច្ៅាមត្ម្រមូវការម្រកមសីលធ្ម៌វជិាា ជី្វៈ ដែលពាក់ព័នធនឹងសវនកមមច្លើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុច្ៅកនុងម្រពះរាជាណាឆម្រកកមពុជា ច្ហើយច្យើងែ្ុាំបានបាំច្ពញនូវទាំនួលែុសម្រត្ូវច្លើម្រកមសីលធ្ម៌វជិាា ជី្វៈ ស្សប
ាមត្ម្រមូវការរបស់សតង់ដ្ឋទាាំងច្នាះ។ ច្យើងែ្ុាំច្ជ្ឿជាក់ថា ភសតុាងសវនកមមដែលច្យើងែ្ុាំម្របមូលបានានលកខណៈ        
ម្ររប់ម្រគាន់ និងសមស្សបសម្រាប់ជាមូលដ្ឋា នកនុងការបច្ញ្ចញមតិ្ សវនកមមរបស់ច្យើងែ្ុាំ។ 
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ព័ត៌្ានច្ផ្សង  ៗ

អ្នកម្ររប់ម្ររង ានភារៈទទួលែុសម្រត្ូវច្លើព័ត៌្ានច្ផ្សងៗ។ ព័ត៌្ានច្ផ្សង  ៗ ដែលបានទទួលម្រតឹ្មកាលបរចិ្ឆេទថ្ន    
របាយការណ៍សវនកមមច្នះ រឺរបាយការណ៍របស់អ្នកម្ររប់ម្ររងដែលបានបង្ហា ញច្ៅទាំព័រទី 1 ែល់ទី 6 និងរបាយការណ៍
ម្របចាាំឆ្ន ាំរបស់សាខាធ្នាគារ ដែលរ ាំពឹងថានឹងរឆួរាល់ បនាា ប់ពីកាលបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍សវនកមមច្នះ។ 

មតិ្សវនកមមរបស់ច្យើងែ្ុាំ ច្ៅច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មិនបានម្ររបែណត ប់ច្លើព័ត៌្ានច្ផ្សង ចៗ្ឡើយ ច្ហើយ 
ច្យើងែ្ុាំមិនច្ធ្វើការផ្ដល់នូវអ្ាំណះអ្ាំណាងណាមួយច្ៅច្លើព័ត៌្ានច្នះច្ទ។ 

ពាក់ព័នធនឹងការច្ធ្វើសវនកមមរបស់ច្យើងែ្ុាំច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការទទួលែុសម្រត្ូវរបស់ច្យើងែ្ុាំ រឺម្រត្ូវអាន     
ព័ត៌្ានច្ផ្សង  ៗ ច្ហើយពិចារណាថាច្ត្ើព័ត៌្ានច្ផ្សងៗ ច្នាះ ានភាពមិនស្សបគាន ជាសារវនតជាមួយរបាយការណ៍                
ហិរញ្ញវត្ថុ ឬការយល់ែឹងរបស់ច្យើងែ្ុាំច្ៅកនុងការច្ធ្វើសវនកមម ឬានបង្ហា ញនូវកាំហុងឆាងជាសារវនត។ 

ម្របសិនច្បើការអានព័ត៌្ានច្ផ្សង  ៗ ដែលបានទទួលមុនកាលបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍សវនកមមច្នះ អាឆឲ្យច្យើងែ្ុាំ
សននិដ្ឋា នថា ានកាំហុសឆាងជាសារវនតច្កើត្ច្ឡើងច្លើព័ត៌្ានច្ផ្សងៗច្នះ ច្យើងែ្ុាំម្រត្ូវរាយការណ៍ច្ៅាមសាថ ន
ភាពជាក់ដសតង។ ច្យើងែ្ុាំពុាំានអ្វីដែលម្រត្ូវរាយការណ៍ពាក់ព័នធនឹងព័ត៌្ានច្ផ្សងៗច្នះច្ទ។ 

ការទួលែុសម្រត្វូច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកម្ររប់ម្ររង និងអ្នកទទួលែុសម្រត្វូច្លើអ្ភិបាលកិឆច 

អ្នកម្ររប់ម្ររងានភារៈទទួលែុសម្រត្ូវច្លើការច្រៀបឆាំ និងការបង្ហា ញនូវភាពម្រតឹ្មម្រត្ូវថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
ច្ដ្ឋយអ្នុច្ល្លមច្ៅាមសតង់ដ្ឋរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអ្នដរជាតិ្ថ្នកមពុជា ច្ហើយនិងទទួលែុសម្រត្ូវ
ច្លើម្របព័នធម្រត្ួត្ពិនិត្យថ្ផ្ាកនុង ដែលអ្នកម្ររប់ម្ររងកាំណត់្ថាានភាពចាាំបាឆ់សម្រាប់ការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យច្ជ្ៀសផុ្ត្ពីការបង្ហា ញែុសជាសារវនត ច្ដ្ឋយសារដត្ការដកលងបនលាំ ឬកាំហុសឆាង។  

ច្ៅកនុងការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អ្នកម្ររប់ម្ររងានភារៈទទួលែុសម្រត្ូវច្លើការវាយត្ថ្មលនូវលទធភាពរបស់    
សាខាធ្នាគារ កនុងការបនតនិរនតរភាពអាជី្វកមម ទទួលែុសម្រត្ូវច្លើការល្លត្ម្រត្ដ្ឋងព័ត៌្ាន ម្របសិនច្បើពាក់ព័នធ                
នូវបញ្ជា ទាាំងឡាយដែលទាក់ទងច្ៅនឹងនិរនតរភាពអាជី្វកមម និងច្ម្របើម្របាស់មូលដ្ឋា ននិរនតរភាពថ្នរណច្នយយ 
ច្លើកដលងដត្អ្នកម្ររប់ម្ររងានបាំណងឆង់ជ្ម្រមះបញ្ា ីផ្លែ កែាំច្ណើ រការសាខាធ្នាគារ ឬគាម នជ្ច្ម្រមើសសមរមយែថ្ទ
ច្ទៀត្ច្ម្រៅពីច្ធ្វើដបបច្នះ។ 

អ្នកទទួលែុសម្រត្ូវច្លើអ្ភិបាលកិឆច ានភារៈទទួលែុសម្រត្ូវកនុងការម្រត្ួត្ពិនិត្យែាំច្ណើ រការហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខា    
ធ្នាគារ។ 

ការទទួលែុសម្រត្វូរបស់សវនករ សម្រាប់ការច្ធ្វើសវនកមមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

ច្គាលច្ៅរបស់ច្យើងែ្ុាំ រឺផ្ដល់នូវអ្ាំណះអ្ាំណាងសមច្ហតុ្ផ្លថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងមូលមិនានការ     
បង្ហា ញែុសជាសារវនតច្ដ្ឋយសារដត្ការដកលងបនលាំ ឬកាំហុសឆាង និងផ្ដល់នូវរបាយការណ៍របស់សវនករដែលរមួ     
បញ្ចូ លមតិ្សវនកមមរបស់ច្យើងែ្ុាំ។ អ្ាំណះអ្ាំណាងសមច្ហតុ្ផ្ល រឺជាអ្ាំណះអ្ាំណាងានកម្រមិត្ែពស់មួយ     
ប៉ាុដនតវាមិនអាឆធានាថា ម្ររប់ច្ពលថ្នការច្ធ្វើសវនកមមច្ដ្ឋយអ្នុច្ល្លមច្ៅាមសតង់ដ្ឋសវនកមមអ្នតរជាតិ្ថ្នកមពុជា    
អាឆរកច្ ើញនូវកាបង្ហា ញែុសជាសារវនតដែលបានច្កើត្ច្ឡើងច្នាះច្ទ។ 



10 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

ការបង្ហា ញែុសជាសារវនតអាឆច្កើត្ច្ឡើងច្ដ្ឋយសារ ការដកលងបនលាំ ឬកាំហុសឆាង ច្ហើយម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាជាសារវនត 
ច្ៅច្ពលដែលការដកលងបនលាំ ឬកាំហុសឆាងដត្មួយ ឬក៏រមួបញ្ចូ លគាន  ានផ្លប៉ាះពាល់ែល់ការសច្ម្រមឆឆិត្តដផ្នក  
ច្សែាកិឆចរបស់អ្នកច្ម្របើម្របាស់ ច្ដ្ឋយច្ោងច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នះ។ 

ជាដផ្នកមួយថ្នការច្ធ្វើសវនកមម ច្ដ្ឋយអ្នុច្ល្លមាមសតង់ដ្ឋសវនកមមអ្នតរជាតិ្ថ្នកមពុជា ច្យើងែ្ុាំអ្នុវត្តនូវ                         
ការវនិិឆេ័យដែលម្របកបច្ៅច្ដ្ឋយវជិាា ជី្វៈ និងរកានូវមជ្ឈធាតុ្និយម កនុងអ្ាំឡុងច្ពលសវនកមម។ ច្យើងែ្ុាំក៏៖ 

• ច្ធ្វើការកាំណត់្ និងវាយត្ថ្មលនូវហានិភ័យថ្នការបង្ហា ញែុសជាសារវនតច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ច្ដ្ឋយសារ
ដត្ការដកលងបនលាំ ឬកាំហុសឆាង និងទទួលែុសម្រត្ូវច្លើការច្រៀបឆាំ និងការអ្នុវត្តនូវនីតិ្វធីិ្សវនកមម ច្ែើមបីច្ឆលើយត្ប    
ច្ៅនឹងហានិភ័យទាាំងច្នាះ និងម្របមូលនូវភសតុាងដែលានលកខណៈម្ររប់ម្រគាន់ និងសមស្សប សម្រាប់ជា  
មូលដ្ឋា នកនុងការបច្ញ្ចញមតិ្សវនកមមរបស់ច្យើងែ្ុាំ។ ហានិភ័យដែលមិនអាឆរកច្ ើញនូវការបង្ហា ញែុស         
ជាសារវនត ដែលច្កើត្ច្ឡើងច្ដ្ឋយសារដត្ការដកលងបនលាំានលកខណៈែពស់ជាងការបង្ហា ញែុសច្កើត្ច្ឡើងពី           
កាំហុសឆាង ច្ដ្ឋយសារដត្ការដកលងបនលាំ អាឆរមួបញ្ចូ លទាាំងការ ុប ិត្គាន  ការលួឆបនលាំ ការលុបច្ចាលច្ដ្ឋយ
ច្ឆត្នា ការបកស្សាយមិនពិត្ ឬមិនអ្នុវត្តាមនីតិ្វធីិ្ម្ររប់ម្ររងថ្ផ្ាកនុង។ 

• ទទួលបាននូវការយល់ែឹងអ្ាំពីការម្ររប់ម្ររងថ្ផ្ាកនុង ដែលពាក់ព័នធនឹងការច្ធ្វើសវនកមម កនុងច្គាលបាំណងច្ែើមបី     
ច្រៀបឆាំនូវនីតិ្វធីិ្សវនកមមដែលសមស្សបច្ៅាមកាលៈច្ទសៈ ប៉ាុដនតមិនដមនកនុងច្គាលបាំណងច្ែើមបីបច្ញ្ចញ
មតិ្ច្លើម្របសិទធភាពថ្នការម្ររប់ម្ររងថ្ផ្ាកនុងរបស់សាខាធ្នាគារច្ឡើយ។ 

• ការវាយត្ថ្មលច្លើភាពសមស្សប ថ្នច្គាលនច្ោបាយរណច្នយយដែលសាខាធ្នាគារ បានច្ម្របើម្របាស់ និង         
ភាពសមច្ហតុ្ផ្លថ្នការបា៉ា ន់សាម នរណច្នយយសាំខាន់ៗ ម្រពមទាាំងការល្លត្ម្រត្ដ្ឋងព័ត៌្ានពាក់ព័នធដែល
បានច្ធ្វើច្ឡើងច្ដ្ឋយអ្នកម្ររប់ម្ររង។ 

• ច្ធ្វើការសននិដ្ឋា នច្លើភាពសមស្សបថ្ន ការច្ម្របើម្របាស់មូលដ្ឋា ននិរនតរភាពថ្នរណច្នយយរបស់អ្នកម្ររប់ម្ររង
ច្ហើយច្ដ្ឋយដផ្ែកច្ៅច្លើភសតុាងសវនកមមដែលទទួលបាន ច្ធ្វើការសននិដ្ឋា នថាច្ត្ើភាពមិនឆាស់ល្លស់ជា                
សារវនតពាក់ព័នធច្ៅនឹងម្រពឹត្តិការណ៍ ឬលកខែណឌ ដែលអាឆច្ធ្វើឲ្យានមនាិលជាសារវនតច្លើលទធភាពរបស់
សាខាធ្នាគារច្ែើមបីបនតនិរនតរភាពអាជី្វកមម។ ម្របសិនច្បើច្យើងែ្ុាំ ច្ធ្វើការសននិដ្ឋា នថាានអ្សថិរភាពថ្នភាពមិន
ម្របាកែម្របជាជាសារវនត ច្យើងែ្ុាំចាាំបាឆ់ម្រត្ូវបញ្ចូ លច្ៅកនុងរបាយការណ៍របស់ច្យើងែ្ុាំ ច្ែើមបីទាញឆាំណាប់
អារមមណ៍ច្លើការល្លត្ម្រត្ដ្ឋងព័ត៌្ានពាក់ព័នធច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬម្របសិនច្បើការល្លត្ម្រត្ដ្ឋង
ព័ត៌្ានានលកខណៈមិនម្ររប់ម្រគាន់ ច្យើងែ្ុាំចាាំបាឆ់ម្រត្ូវផ្ដល់មតិ្សវនកមមដែលានបញ្ជា ។ ការសននិដ្ឋា ន
របស់ច្យើងែ្ុាំ រឺដផ្ែកាមភសតុាងសវនកមមដែលម្របមូលបានម្រតឹ្មកាលបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍សវនកមម
របស់ច្យើងែ្ុាំ។ ោ៉ាងណាក៏ច្ដ្ឋយម្រពឹត្តិការណ៍ ឬលកខែណឌ នាច្ពលអ្នារត្ អាឆច្ធ្វើឲ្យសាខាធ្នាគារ
បញ្ឈប់និរនតរភាពថ្នអាជី្វកមម។ 

• វាយត្ថ្មលច្លើការបង្ហា ញថ្នទម្រមង់ និងែលឹមសារថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងមូល ដែលរមួបញ្ចូ លទាាំងការ
ល្លត្ម្រត្ដ្ឋងព័ត៌្ាន និងវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហា ញពីម្របតិ្បត្តិការ និងម្រពឹត្តិការណ៍
ពាក់ព័នធកនុងអ្ត្ថន័យ ដែលអាឆសច្ម្រមឆបាននូវការបង្ហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុែ៏ម្រតឹ្មម្រត្ូវ។ 
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ច្យើងែ្ុាំ ផ្ដល់ព័ត៌្ានជូ្នអ្នកទទួលែុសម្រត្ូវច្លើអ្ភិបាលកិឆច សដីពីបញ្ជា ច្ផ្សងច្ទៀត្ វសិាលភាព និងច្ពលច្វល្ល    
ដែលបានច្ម្រគាងទុកសម្រាប់ការច្ធ្វើសវនកមម និងការរកច្ ើញបញ្ជា ជាសារវនតច្ផ្សងច្ទៀត្ដែលានរមួបញ្ចូ លទាាំង 
ឆាំណុឆែវះខាត្ថ្នការម្ររប់ម្ររងថ្ផ្ាកនុងដែលបានរកច្ ើញកនុងអ្ាំឡុងច្ពលច្ធ្វើសវនកមម។ 

 

ត្ាំណាងម្រកុមហ ុន ខខភីអ្ឹមជជី ខខមបូឌា ចំការ់ 

 

 

 
Partner 

រាជ្ធានីភនាំច្ពញ ម្រពះរាជាណាឆម្រកកមពុជា 

ថ្ងៃទី15 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2021 
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របាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ 
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

 

 

 

 

  ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
  ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 
 កាំណត់្ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
 សាា ល់   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
ត្ទព្យសកមម      

សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សមមូល 6 65,999,118 128,363,772 266,966,432 523,082,371 
ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារនានា 7 479,101 909,469 1,937,964 3,706,086 
ម្របាក់ត្មកល់ាមឆាប់ 8 23,683,689 15,158,086 95,800,522 61,769,200 
ឥណទាន និងបុច្រម្របទានផ្តល់ែល់

អ្តិ្ងិជ្ន - សុទធ 9 14,872,201 12,621,858 60,158,053 51,434,071 
ម្រទពយសកមមច្ផ្សងៗ 10 303,312 255,028 1,226,897 1,039,239 
ម្រទពយសកមមអ្របីូ 11 246,752 22,491 998,112 91,651 
ម្រទពយ និងបរកិាខ រ 12 378,625 421,942 1,531,538 1,719,414 
សិទធច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម 13 363,319 189,540 1,469,625 772,376 
ពនធពនារជាម្រទពយសកមម - សុទធ 21ែ 534,301 294,437 2,161,248 1,199,831 
ត្ទព្យសកមមសរបុ  106,860,418 158,236,623 432,250,391 644,814,239 

បំណុល និងរណនីការយិាលយ័       
កណ្តា ល  

  

  

បំណុល      

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្ន 14 49,054,055 98,386,032 198,423,652 400,923,080 
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់ធ្នាគារនានា 15 5,709,437 1,060,845 23,094,673 4,322,943 
ម្របាក់កមចី 16 447,986 1,255,971 1,812,103 5,118,082 
អ្នុបាំណុល 17 3,000,000 3,000,000 12,135,000 12,225,000 
បាំណុលភតិ្សនា 18 348,740 214,295 1,410,653 873,252 
បាំណុលច្ផ្សងៗ 19 189,880 5,074,934 768,065 20,680,357 
សាំវធិានធ្នច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មលថ្ន

ធាតុ្ច្ម្រៅារាងតុ្លយការ 29ក 70,414 131,608 284,825 536,303 
សាំវធិានធ្នច្លើអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍

និច្ោជិ្ត្ 20 19,308 16,139 78,101 65,766 

បំណុលសរបុ  58,839,820 109,139,824 238,007,072 444,744,783 
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របាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កាំណត់្សាា ល់ដែលភាា ប់ជូ្នច្នះ រឺជាដផ្នកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

  ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
  ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 
 កាំណត់្ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
 សាា ល់   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
រណនីការយិាលយ័កណ្តា ល      

ច្ែើមទុនសាខាធ្នាគារ 22 50,000,000 50,000,000 200,000,000 200,000,000 
ទុនបម្រមុងាមបទបបញ្ញត្តិ 23 - 234,323 - 949,477 
ម្របាក់ខាត្បងារ  (1,979,402) (1,137,524) (8,027,484) (4,589,291) 
ទុនបម្រមុងច្លើការបដូររបិូយប័ណណ  - - 2,270,803 3,709,270 

សរបុរណនីការយិាលយ័កណ្តា ល  48,020,598 49,096,799 194,243,319 200,069,456 
សរបុបំណុល និងរណនីការយិាលយ័
កណ្តា ល  106,860,418 158,236,623 432,250,391 644,814,239 
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របាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ និងលទធផ្លលមែិត្ច្ផ្សងៗ 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

 

 
 
 
 
 
 
កាំណត់្សាា ល់ដែលភាា ប់ជូ្នច្នះ រឺជាដផ្នកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

  2020 2019 2020 2019 
 កាំណត់្ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
 សាា ល់   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 

      
ឆាំណូលពីម្របតិ្បត្តិការ      
ឆាំណូលពីការម្របាក់ 24 1,534,606 2,227,974 6,256,589 9,027,751 
ឆាំណាយច្លើការម្របាក់ 25 (679,871) (734,134) (2,771,834) (2,974,711) 
ឆាំណូលពីការម្របាក់សុទធ  854,735 1,493,840 3,484,755 6,053,040 
ឆាំណូលកថ្ម្រម និងច្ជ្ើងសារ - សុទធ 26 477,103 581,954 1,945,149 2,358,078 
ឆាំច្ណញពីម្របតិ្បត្តិការសរបុ  1,331,838 2,075,794 5,429,904 8,411,118 
ឆាំណាយច្លើបុរាលិក 27 (785,711) (407,588) (3,203,344) (1,651,547) 
ឆាំណាយម្របតិ្បត្តិការច្ផ្សងៗ 28 (694,602) (675,814) (2,831,892) (2,738,398) 
ឆាំណាយច្លើម្របតិ្បត្តិការសរបុ  (1,480,313) (1,083,402) (6,035,236) (4,389,945) 
(ខាត្)/ឆាំច្ណញពីម្របតិ្បត្តិការ

មុន ឱនភាពថ្នត្ថ្មល  (148,475) 992,392 (605,332) 4,021,173 
ការ(ខាត្បង់)/ឆាំច្ណញច្លើឱនភាព

ថ្នត្ថ្មលថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 9(ii) (1,167,590) 553 (4,760,264) 2,241 
ម្របាក់(ខាត្)/ឆាំច្ណញមុនែកពនធ  (1,316,065) 992,945 (5,365,596) 4,023,414 
អ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍/(ឆាំណាយ)ពនធច្លើ

ម្របាក់ឆាំច្ណញ 21 239,864 (222,568) 977,926 (901,846) 
(ខាត្)/ឆាំច្ណញសុទធសម្រាប់

ការយិបរចិ្ឆេទ  (1,076,201) 770,377 (4,387,670) 3,121,568 

លទធផ្លលមែិត្ច្ផ្សង  ៗ      
លច្មែៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ  - - (1,438,467) 2,772,325 
លទធផ្លលមែិត្សរបុសម្រាប់

ការយិបរចិ្ឆេទ  (1,076,201) 770,377 (5,826,137) 5,893,893 
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របាយការណ៍សដពីីបដម្រមបម្រមួលមូលធ្ន 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

 
 

 
 

 
ច្ែើមទុនសាខាធ្នាគារ ទុនបម្រមុងាមបទបបញ្ញតិ្ត ម្របាក់ខាត្បងារ 

ទុនបម្រមុងច្លើការបដូររបិូយប័
ណណ សរបុ 

 ែុល្លល រអាច្មរ ិ
ក ពាន់ច្រៀល 

ែុល្លល រអាច្មរ ិ
ក ពាន់ច្រៀល 

ែុល្លល រអាច្មរ ិ
ក ពាន់ច្រៀល 

ែុល្លល រអាច្មរ ិ
ក ពាន់ច្រៀល 

ែុល្លល រអាច្មរ ិ
ក ពាន់ច្រៀល 

  (កាំណត់្សាា ល់5)  (កាំណត់្សាា ល់5)  (កាំណត់្សាា ល់5)  (កាំណត់្សាា ល់5)  (កាំណត់្សាា ល់5) 
           

នាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2019 50,000,000 200,000,000 - - (1,673,578) (6,761,382) - 936,945 48,326,422 194,175,563 
           

ម្របតិ្បត្តិការដែលបានទទួលសាា ល់
ច្ដ្ឋយផ្លា ល់ច្ៅកនុងមូលធ្ន 

          

ការច្ផ្ារ - - 234,323 949,477 (234,323) (949,477) - - - - 
ម្របាក់ឆាំណូលលមែិត្           
ឆាំច្ណញសុទធសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ - - - - 770,377 3,121,568 - - 770,377 3,121,568 
លច្មែៀងច្លើការបតូររបិូយប័ណណ - - - - - - - 2,772,325 - 2,772,325 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 50,000,000 200,000,000 234,323 949,477 (1,137,524) (4,589,291) - 3,709,270 49,096,799 200,069,456 
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របាយការណ៍សដពីីបដម្រមបម្រមួលមូលធ្ន (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

 

 

 
 
កាំណត់្សាា ល់ដែលភាា ប់ជូ្នច្នះ រឺជាដផ្នកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

 
ច្ែើមទុនសាខាធ្នាគារ ទុនបម្រមុងាមបទបបញ្ញតិ្ត ម្របាក់ខាត្បងារ 

ទុនបម្រមុងច្លើការបដូររបិូយប័
ណណ សរបុ 

 ែុល្លល រអាច្មរ ិ
ក ពាន់ច្រៀល 

ែុល្លល រអាច្មរ ិ
ក ពាន់ច្រៀល 

ែុល្លល រអាច្មរ ិ
ក ពាន់ច្រៀល 

ែុល្លល រអាច្មរ ិ
ក ពាន់ច្រៀល 

ែុល្លល រអាច្មរ ិ
ក ពាន់ច្រៀល 

  (កាំណត់្សាា ល់5)  (កាំណត់្សាា ល់5)  (កាំណត់្សាា ល់5)  (កាំណត់្សាា ល់5)  (កាំណត់្សាា ល់5) 
           

នាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2020 50,000,000 200,000,000 234,323 949,477 (1,137,524) (4,589,291) - 3,709,270 49,096,799 200,069,456 
           

ម្របតិ្បត្តិការដែលបានទទួលសាា ល់
ច្ដ្ឋយផ្លា ល់ច្ៅកនុងមូលធ្ន 

          

ការច្ផ្ារ - - (234,323) (949,477) 234,323 949,477 - - - - 
ម្របាក់ខាត្លមែិត្           
ខាត្សុទធសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ - - - -  (1,076,201)  (4,387,670) - -  (1,076,201)  (4,387,670) 
លច្មែៀងច្លើការបតូររបិូយប័ណណ - - - - - - - (1,438,467) - (1,438,467 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 50,000,000 200,000,000 - -  (1,979,402)  (8,027,484)  -     2,270,803   48,020,598   194,243,319  
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របាយការណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់ 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

 2020 2019 2020 2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 

   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
លហូំរទឹកត្បាក់ព្ីសកមមភាព្ត្បរិបរាិការ     

(ខាត្)/ឆាំច្ណញសុទធសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ (1,076,201) 770,377 (4,387,670) 3,121,568 

និយ័ត្ភាពច្លើ៖     
រ ាំលស់ 302,168 274,672 1,231,939 1,112,971 
ឆាំណូលការម្របាក់សុទធ (854,735) (1,493,840) (3,484,755)  (6,053,040) 
ការម្របាក់ច្លើបាំណុលភតិ្សនា 3,145 13,881 12,822 56,246 
(អ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍)/ឆាំណាយពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ (216,527) 251,756 (882,781) 1,020,115   
ការ(ខាត្បង់)/ឆាំច្ណញច្លើឱនភាពត្ថ្មលថ្ន

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 1,167,590 (553) 4,760,264 (2,241) 
សាំវធិានធ្នច្លើអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៏បុរាលិក 3,169 (6,595) 12,920 (26,723) 
 (671,391) (190,302) (2,737,261) (771,104) 

បដម្រមបម្រមួល៖     
ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារនានា 411,266 21,450,289 1,676,731 86,916,571 
ម្របាក់ត្មកល់ាមឆាប់ (8,525,603) (2,847,837) (34,758,883) (11,539,436) 
ឥណទាន និងបុច្រម្របទានផ្តល់ែល់អ្តិ្ងិជ្ន  (1,739,382) 9,261,446  (7,091,460)  37,527,379  
ម្រទពយសកមមច្ផ្សង  ៗ (48,284) 23,600 (196,854) 95,627 
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្ន (49,383,417) 47,806,860 (201,336,191) 193,713,397 
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់ធ្នាគារនានា 4,648,592 506,687 18,952,310 2,053,096 
បាំណុលច្ផ្សង  ៗ (4,885,259) 4,953,435 (19,917,201)  20,071,320  
សាឆ់ម្របាក់ទទួលបានពីម្របតិ្បត្តិការ (59,522,087)  81,154,480 (242,671,548)  328,837,954  
     
ការម្របាក់បានទទួល 1,431,118 2,256,769 5,834,668 9,144,428 
ការម្របាក់បានបង់ (631,576)    (927,268) (2,574,935) (3,757,290) 
ពនធអ្បបបរាបានបង់ (23,132) (28,972) (94,309) (117,395) 
សាឆ់ម្របាក់សុទធ(ច្ម្របើម្របាស់)/ទទួលបានកនុង

សកមមភាពម្របតិ្បត្តិការ (59,417,068) 82,264,707 (242,243,385) 333,336,593 
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របាយការណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កាំណត់្សាា ល់ដែលភាា ប់ជូ្នច្នះ រឺជាដផ្នកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

 2020 2019 2020 2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 

   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
លហូំរទឹកត្បាក់ព្ីសកមមភាព្វនិិខយារ     
ការទិញម្រទពយ បរកិាខ រ និងម្រទពយសកមមអ្របីូ (308,151) (91,100) (1,256,332) (369,137) 
សាឆ់ម្របាក់សុទធច្ម្របើម្របាស់កនុង                     

សកមមភាពវនិិច្ោរ (308,151) (91,100) (1,256,332) (369,137) 
លហូំរទឹកត្បាក់ព្ីសកមមភាព្ហរិញ្ញបបទាន     
សាឆ់ម្របាក់ទូទាត់្ច្លើម្របាក់កមចី (1,255,971) - (5,120,594) - 
សាឆ់ម្របាក់ទទួលបានពីម្របាក់កមចី 447,986 1,255,971 1,826,439 5,089,194 
ការទូទាត់្បាំណុលភតិ្សនា (214,295)  (181,200) (873,681)  (734,222) 
សាឆ់ម្របាក់សុទធ(ច្ម្របើម្របាស់)/ទទួលបាន

ពីសកមមភាពហិរញ្ញបបទាន (1,022,280) 1,074,771 (4,167,836) 4,354,972 

ការ(ថយចុុះ)/ខកើនខ ើងសទុធននសាច់
ត្បាក់ និងសាច់ត្បាក់សមមូល (60,747,499) 83,248,378 (247,667,553) 337,322,428 

សាច់ត្បាក់ និងសាច់ត្បាក់សមមូល           
នាខ ើមការយិបរខិចេទ 128,460,155 45,211,777 523,475,132 181,660,920 

លច្មែៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ - - (1,909,886) 4,491,784 
សាច់ត្បាក់ និងសាច់ត្បាក់សមមូលនាចុង
ការយិបរខិចេទ (កាំណត់្សាា ល់ 6) 67,712,656 128,460,155 273,897,693 523,475,132 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

កាំណត់្សាា ល់ទាាំងច្នះ រឺជាដផ្នកមួយែ៏សាំខាន់ ច្ហើយរួរដត្អានច្អាយស្សបគាន ជាមួយនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ដែលភាា ប់មកជាមួយ។ 

1. ព្័រ៌មានសាខាធនាគារ 

ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្ន ទទួលែុសម្រត្វូានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា រឺជាសាខារធ្នាគារបស់ ធ្នាគារ បាងកក 
មហាជ្ន ម្រកុមហ ុនទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ ដែលរបស់បច្ងកើត្ច្ឡើងច្ៅកនុងម្របច្ទសថ្ង។ សាខា ធ្នាគារបានឆុះ
បញ្ា ីពាណិជ្ាកមមច្ៅកនុងម្របច្ទសកមពុជា ជាមួយម្រកសួងពាណិជ្ាកមម ច្ម្រកាមអាជ្ាប័ណណឆុះបញ្ា ីច្លែ 00011981 
ឆុះថ្ងៃទី3 ដែវឆិេិកា ឆ្ន ាំ2014។ សាខាធ្នាគារ បានទទួលអាជ្ាប័ណណពីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា (ច្ៅកាត់្ថា 
“ធ្នាគារជាតិ្”) ច្ែើមបីច្ធ្វើម្របតិ្បត្តិការ ជាធ្នាគារពាណិជ្ាច្ៅថ្ងៃទី12 ដែវឆិេិកា ឆ្ន ាំ2014 និងបានចាប់ច្ផ្តើមម្របតិ្បត្តិ
ការរបស់ែលួនជាផ្លូវការច្ៅថ្ងៃទី30 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2014។  

សកមមភាពឆមបងរបស់សាខាធ្នាគារ រឺផ្តល់ច្សវាធ្នាគារពាណិជ្ា និងច្សវាកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ព័នធច្ៅកនុង
ម្របច្ទសកមពុជា។ 

ទីសាន ក់ការឆុះបញ្ា ីរបស់សាខាធ្នាគារ ានទីាាំងសថិត្ច្ៅអ្គារច្លែ 344 (ជាន់ទី1 និងជាន់ទី2) មហាវងីិ 
ច្ ៉ាច្សទុង សង្ហក ត់្ទួលសាវ យថ្ម្រព 1 ែណឌ ឆាំការមន រាជ្ធានីភនាំច្ពញ ម្រពះរាជាណាឆម្រកកមពុជា។ 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 សាខាធ្នាគារានបុរាលិកឆាំនួន 22 នាក់ (ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019៖ 17នាក់)។ 

2. មូលដ្ឋា នរណខនយយ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារ ម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ឡើងច្ដ្ឋយអ្នុច្ល្លមច្ៅាមសតង់ដ្ឋរបាយការណ៍
ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអ្នដរជាតិ្ថ្នកមពុជា ច្ៅកាត់្ថា (“ស.រ.ទ.ហ.អ្.ក”)។  

ព័ត៌្ានលមែិត្ទាក់ទងនឹងច្គាលនច្ោបាយរណច្នយយសាំខាន់  ៗ របស់សាខាធ្នាគារ ម្រត្ូវបានល្លត្ម្រត្ដ្ឋង
កនុងកាំណត់្សាា ល់ 33។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានអ្នុម័ត្ឲ្យច្ឆញផ្ាយច្ដ្ឋយសាខាធ្នាគារ ច្ៅថ្ងៃទី15 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2021។ 

 



20 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

3. របូិយបណ័ណ មខុងារ នងិរបូិយបណ័ណ សត្មាប់កណំរ់បងាា ញ 

សាខាធ្នាគារច្ធ្វើម្របតិ្បត្តិការ និងកត់្ម្រារាល់បញ្ា ីរណច្នយយរបស់ែលួនជាម្របាក់ែុល្លល រអាច្មរកិ។ អ្នកម្ររប់ម្ររង 
ក៏បានកាំណត់្ថា ម្របាក់ែុល្លល រអាច្មរកិជារបិូយប័ណណមុែង្ហរ និងជារបិូយបណណ័ សម្រាប់ច្ធ្វើការបង្ហា ញ ច្ម្រពាះវា        
ឆលុះបញ្ជច ាំងពីសារធាតុ្ច្សែាកិឆចថ្នម្របភពម្រពឹត្តិការណ៍ និងកាលៈច្ទសៈរបស់សាខាធ្នាគារ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នះ ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាម្របាក់ែុល្លល រអាច្មរកិ ដែលជារបិូយប័ណណមុែង្ហររបស់សាខា   
ធ្នាគារ។ តួ្ច្លែទាាំងអ្ស់ម្រត្ូវបានបងាត់្ឆាំនួនមួយែុល្លល រអាច្មរកិ ច្បើមិនែូច្ឆនះច្ទលុះម្រាដត្ានការបង្ហា ញ
ច្ផ្សងពីច្នាះ។ 

4. ការបា៉ា ន់សាម ន និងការវនិិចេ័យ 

ច្ៅកនុងការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នះ អ្នកម្ររប់ម្ររងច្ធ្វើការវនិិឆេ័យ បា៉ា ន់សាម ន និងសនមត្ដែលានផ្ល  
ប៉ាះពាល់ែល់ការអ្នុវត្តនូវច្គាលនច្ោបាយរណច្នយយ និងឆាំនួនថ្នម្រទពយសកមម បាំណុល ឆាំណូល និង    
ឆាំណាយដែលបានរាយការណ៍។ លទធផ្លជាក់ដសតងអាឆែុសពីការបា៉ា ន់សាម នទាាំងច្នាះ។  

ការបា៉ា ន់សាម ន និងការសនមត្ដែលពាក់ព័នធម្រត្ូវបានម្រត្ួត្ពិនិត្យជាម្របចាាំ។ ការដកដម្របច្លើការបា៉ា ន់សាម ន ម្រត្ូវបាន
ទទួលសាា ល់ាមវធីិ្សាស្តសតទសសនៈវស័ិយ។ 

ក. ការវនិិឆេ័យ 

ព័ត៌្ានអ្ាំពីការវនិិឆេ័យ ដែលបានច្ធ្វើច្ឡើងកនុងការអ្នុវត្តច្គាលនច្ោបាយរណច្នយយដែលានផ្លប៉ាះពាល់
ជាសារវនដ ច្លើឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានបង្ហា ញកនុង
កាំណត់្សាា ល់ែូឆខាងច្ម្រកាម។ 

• កាំណត់្សាា ល់ 33រ(ii)៖ ការចាត់្ថាន ក់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ៖ ការវាយត្ថ្មលរាំរូអាជី្វកមមដែលម្រទពយទាាំងច្នាះ
ម្រត្ូវបានកាន់កាប់ និងការវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើលកខែណឌ កិឆចសនាថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ រឺជាការទូទាត់្ដត្
ម្របាក់ច្ែើម និងការម្របាក់ (“SPPI”) ច្លើឆាំនួនម្របាក់ច្ែើមដែលច្ៅសល់។ 

• កាំណត់្សាា ល់ 33រ(vii)៖ ការបច្ងកើត្លកខណៈវនិិឆេ័យសម្រាប់កាំណត់្ ថាច្ត្ើហានិភ័យឥណទានច្លើ            
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបានច្កើនច្ឡើងជាសារវនដ ចាប់ាាំងពីការទទួលសាា ល់ែាំបូង ច្ដ្ឋយកាំណត់្វធីិ្សាស្តសត
សម្រាប់បញ្ចូ លព័ត៌្ានច្ៅកនុងការវាស់ដវងច្លើការរ ាំពឹងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទាន ("ECL") និងការ               
ច្ម្រជ្ើសច្រ ើស និងការអ្នុម័ត្ច្លើរាំរដូែលច្ម្របើច្ែើមបីវាស់ដវងច្លើការរ ាំពឹងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទាន។ 

• កាំណត់្សាា ល់ 33ែ(iv)៖ រុណភាពឥណទានថ្នម្របាក់កមចីែុលនិងបុច្រម្របទានែល់អ្តិ្ងិជ្ន - ការបញ្ចូ ល
ព័ត៌្ានច្លើការម្របច្មើលច្មើលនាច្ពលអ្នារត្។ 
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 កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

4. ការបា៉ា ន់សាម ន នងិការវនិិចេ័យ (រ) 

ែ. ការសនមត្និងការបា៉ា ន់សាម នភាពមិនឆាស់ល្លស់ 

ព័ត៌្ានអ្ាំពីភាពមិនឆាស់ល្លស់ថ្នការសនមត្ និងការបា៉ា ន់សាម ន ដែលានហានិភ័យជាសារវនដ ដែលអាឆច្ធ្វើ
ឲ្យាននិយ័ត្ភាពច្លើត្ថ្មលច្ោងថ្នម្រទពយសកមម និងបាំណុល ម្រត្ូវបានបញ្ចូ លកនុងកាំណត់្សាា ល់ ែូឆខាង
ច្ម្រកាម៖ 

• កាំណត់្សាា ល់ 33រ(vi)៖ ការកាំណត់្ច្លើត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនានទិននន័យដែល
អាឆអ្ច្ងកត្បាន។ 

• កាំណត់្សាា ល់ 33រ(vii)៖ ឱនភាពថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កាំណត់្ការបញ្ចូ លសាសធាតុ្ច្ៅកនុងរាំរូថ្នការ
វាស់ដវងច្លើការរ ាំពឹងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទាន រមួទាាំងការបញ្ចូ លព័ត៌្ានថ្នការម្របច្មើលច្មើលនា
ច្ពលអ្នារត្។ 

• កាំណត់្សាា ល់ 33រ(vii)៖ ឱនភាពថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការសនមត្សាំខាន់  ៗ ដែលច្ម្របើកនុងការបា៉ា ន់សាម ន  
លាំហូរទឹកម្របាក់ដែលអាឆម្របមូលមកវញិបាន។ 

5. ការបាូររបូិយបណ័ណ ព្ីត្បាក់ ុល្លា រអាខមរកិខៅជាត្បាក់ខរៀល 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាម្របាក់ែុល្លល រអាច្មរកិ។ ការបតូររបិូយប័ណណពីម្របាក់ែុល្លល រអាច្មរកិ        
ច្ៅជាម្របាក់ច្រៀល ម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ឡើងច្ែើមបីអ្នុវត្តច្ៅាមឆាប់រណច្នយយ និងសវនកមម។ 

ម្រទពយសកមម និងបាំណុលម្រត្ូវបានបតូរាមអ្ម្រា នាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ និងរណនីការោិល័យកណាដ ល
ម្រត្ូវបានបដូរាមអ្ម្រាដែលម្របតិ្បត្តិការច្កើត្ច្ឡើងពីមុន។ របាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ និងលទធផ្លលមែិត្
ច្ផ្សងៗ និងរបាយការណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់ម្រត្ូវបានបតូរច្ៅជាម្របាក់ច្រៀល ច្ដ្ឋយច្ម្របើម្របាស់អ្ម្រាមធ្យមច្ៅកនុង   
ការយិបរចិ្ឆេទ។ ភាពែុសគាន ដែលច្កើត្ច្ឡើងពីការបតូររបិូយប័ណណ ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ជា “ទុនបម្រមុងច្លើការបតូរ
របិូយប័ណណ” ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្លលមែិត្ច្ផ្សងៗ។ 

 
 



22 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

5.      ការបាូររបូយិបណ័ណ ព្តី្បាក់ លុ្លា រអាខមរកិខៅជាត្បាក់ខរៀល (រ) 

សាខាធ្នាគារច្ម្របើម្របាស់អ្ម្រាបតូររបិូយប័ណណែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 

  អ្ម្រានាកាលបរចិ្ឆេទ 
  រាយការណ៍ អ្ម្រាមធ្យម 

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 1 ែុល្លល រអាច្មរកិ = 4,045 ច្រៀល 4,077 ច្រៀល 
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 1 ែុល្លល រអាច្មរកិ = 4,075 ច្រៀល 4,052 ច្រៀល 
      

តួ្ច្លែជាម្របាក់ច្រៀលច្នះ រឺសម្រាប់ជាការបង្ហា ញដត្ប៉ាុច្ណាណ ះ ច្ហើយមិនម្រត្ូវបានយកមកបកស្សាយថាតួ្ច្លែ
ម្របាក់ែុល្លល រអាច្មរកិច្នះ ម្រត្ូវបានបដូរច្ៅជាម្របាក់ច្រៀល ឬរួរម្រត្ូវបានបដូរជាម្របាក់ច្រៀល ឬនឹងម្រត្ូវបានបដូរជាម្របាក់
ច្រៀល នាច្ពលអ្នារត្ាមអ្ម្រាបដូរម្របាក់ច្នះ ឬអ្ម្រាបដូរម្របាក់ច្ផ្សងច្ទៀត្ច្នាះច្ឡើយ។ 

6. សាច់ត្បាក់ នងិសាច់ត្បាក់សមមលូ - សទុធ 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារនានាដែល

ានកាលវសានដតិ្ឆជាង 3ដែ 66,317,551 124,884,073 268,254,493 508,902,597 
សាឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ 1,395,105 3,375,022 5,643,200 13,753,215 
សាឆ់ម្របាក់សមមូលច្ផ្សងៗ - 201,060 - 819,320 
សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សមមូល

កនុងរបាយការណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់ 67,712,656 128,460,155 273,897,693 523,475,132 

ែក៖ សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ពី
ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (1,713,538) (96,383) (6,931,261) (392,761) 

 65,999,118 128,363,772 266,966,432 523,082,371 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

6. សាច់ត្បាក់ នងិសាច់ត្បាក់សមមលូ - សទុធ (រ) 

 

បដម្រមបម្រមួលសាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ពីឱនភាពថ្នត្ថ្មលសាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សមមូលានែូឆត្ច្ៅ៖ 

 2020 2019 2020 2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
នាថ្ងៃទី1 ដែមករា 96,383 9,013 392,761 36,214 
សាំវធិានធ្នសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ 

(កាំណត់្សាា ល់ 9(ii)) 1,617,155 87,370 6,593,141 354,023 
លច្មែៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ - - (54,641) 2,524 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 1,713,538 96,383 6,931,261 392,761 

7. ត្បាក់បខញ្ញ ើខៅធនាគារនានា 
 

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 

 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 

 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 

   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 

ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្           
(សមមូលមិនដមនជាសាឆ់ម្របាក់) 479,101 909,469 1,937,964 3,706,086 

ែក៖ សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់
ពីឱនភាពថ្នត្ថ្មល - - - - 

 479,101 909,469 1,937,964 3,706,086 

ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារនានា ានកាលកាំណត់្រយៈច្ពល 6ដែ (2019៖ ចាប់ពី 11ដែ ច្ៅ 12ដែ) ច្ហើយទទួលបាន
ការម្របាក់ឆច្នាល ះពី 0.14% ច្ៅ 0.65% (2019៖ 0.69% ច្ៅ 0.83%)កនុងមួយឆ្ន ាំ។ 

កនុងអ្ាំឡុងឆ្ន ាំ2020 សាខាធ្នាគារ បានដ្ឋក់មូលបម្រត្អាឆជួ្ញែូរបានច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាឆាំនួន 460,000
ែុល្លល រអាច្មរកិ ច្ែើមបីធានាជាម្រទពយបញ្ជច ាំែល់សនានីយភាពច្ដ្ឋយានការធានា (“LPCO”) (កាំណត់្សាា ល់ 16)។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

8. ត្បាក់រមកលត់ាមចាប ់  

 
ក.      ម្របាក់ត្មកល់ធានាច្ែើមទុន 

ច្ោងាមម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ច្លែ ធ្7-01-136 ឆុះថ្ងៃទី15 ដែតុ្ល្ល ឆ្ន ាំ2001 សាខាធ្នាគារ 
ត្ម្រមូវឲ្យរកាម្របាក់ត្មកល់ាមឆាប់ឆាំនួន 10% ថ្នច្ែើមទុនរបស់ែលួន។ ម្របាក់ត្មកល់ច្នះ រឺមិនអាឆច្ម្របើម្របាស់កនុង
ម្របតិ្បត្តិការម្របចាាំថ្ងៃរបស់ែលួនបានច្ឡើយ ប៉ាុដនតសាខាធ្នាគារអាឆែកវញិបាន ច្ៅច្ពលដែលសាខាធ្នាគារ
សច្ម្រមឆឆិត្តឈប់ច្ធ្វើអាជី្វកមមច្ៅកនុងម្រពះរាជាណាឆម្រកកមពុជាច្ដ្ឋយសម័ម្ររឆិត្ត។ 

ែ. ម្របាក់បម្រមងុកាត្ពវកិឆចច្លើម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្ននិងធ្នាគារនានា 

ម្របាក់បម្រមុងកាត្ពវកិឆចរឺជាទុនបម្រមុងអ្បបបរាដែលម្រត្ូវបានរណនាាមអ្ម្រា 8% ឆាំច្ពាះម្របាក់ច្រៀល និង 
12.50% ឆាំច្ពាះរបិូយប័ណណច្ផ្សងៗ ថ្នម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្ន ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់ធ្នាគារអ្និវាសនជ្ន និង
ម្របាក់បច្ញ្ញើម្ររឹះសាថ នហិរញ្ញវត្ថុ និងម្របាក់កមចីអ្និវាសនជ្ន។ ច្ោងាមម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា 
ច្លែ ធ្7-018-282 ម្រប.ក. សតីពីការរកាទុនបម្រមុងកាត្ពវកិឆចឆុះថ្ងៃទី29 ដែសីហា ឆ្ន ាំ2018 ម្របាក់បម្រមុងកាត្ពវកិឆច
ជាម្របាក់ច្រៀល និងរបិូយប័ណណច្ផ្សងមិនទួលបានការម្របាក់ច្ទ។ 

ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាបានច្ឆញច្សឆកតីម្របកាសឆុះថ្ងៃទី17 ដែមីនា ឆ្ន ាំ2020 ច្ដ្ឋយម្របកាសច្លើការកាត់្បនថយ        
អ្ម្រាម្របាក់បម្រមុងកាត្ពវកិឆច(RRR) ពី 8% ច្ៅ 7%។ សម្រាប់របិូយប័ណណបរច្ទស RRR ម្រត្ូវបានកាត់្បនថយ                   
ពី 12.50% ច្ៅ 7% ានម្របសិទធិភាពរហូត្ែល់ម្រតី្ាសទី1 ថ្នឆ្ន ាំ2021 ច្ែើមបីជួ្យកាត់្បនថយផ្លប៉ាះពាល់ថ្ន                
វរីុសកូវែី-19 ច្លើច្សែាកិឆចរបស់ម្របច្ទសកមពុជា។ 

 

 

 

  ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
  ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 
  ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
    (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
      

ម្របាក់ត្មកល់ធានាច្ែើមទុន ក 5,000,000 5,000,000 20,225,000 20,375,000 
ម្របាក់បម្រមុងកាត្ពវកិឆចច្លើ 

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្ន
និងធ្នាគារនានា ែ 18,683,689 10,158,086 75,575,522 41,394,200 

  23,683,689 15,158,086 95,800,522 61,769,200 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

8. ត្បាក់រមកលត់ាមចាប់ (រ) 

រ. ាមអ្ម្រាការម្របាក់ (ម្របចាាំឆ្ន ាំ)៖ 
 2020 2019 
   
ម្របាក់ត្មកល់ធានាច្ែើមទុន 0.09% 0.48%-3.00% 
ម្របាក់បម្រមុងកាត្ពវកិឆចច្លើម្របាក់បច្ញ្ញើ របស់អ្តិ្ងិជ្ន

និងធ្នាគារនានា គាម ន គាម ន 

9. ឥណទាន និងបុខរត្បទានផ្ាល ់លអ់្រថិិជន - សទុធ 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
ឥណទានពាណិជ្ាកមម៖     
 ឥណទានវបិារបូន៍ 520,975 428,225 2,107,344 1,745,017 
 ឥណទានរយៈច្ពលែលី 7,787,053 4,804,788 31,498,629 19,579,511 
 ឥណទានរយៈច្ពលដវង 6,931,175 8,455,953 28,036,603 34,458,008 
 វកិកយប័ម្រត្ទាំនុកឆិត្ត 2,746,426 2,434,691 11,109,293 9,921,366 
ឥណទាន និងបុច្រម្របទានែុល 17,985,629 16,123,657 72,751,869 65,703,902 
ែក៖ សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ពី

ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (3,113,428) (3,501,799) (12,593,816) (14,269,831) 
 14,872,201 12,621,858 60,158,053 51,434,071 

(i) បដម្រមបម្រមួលថ្នសាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ពីឱនភាពថ្នត្ថ្មលច្លើឥណទាន និងបុច្រម្របទានផ្ដល់ែល់អ្តិ្ងិជ្ន 
ានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 

 2020 2019 2020 2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     

នាថ្ងៃទី1 ដែមករា 3,501,799 3,677,081 14,269,831 14,774,511 
សាំវធិានធ្នកនុងការយិបរចិ្ឆេទ (388,371) (175,282) (1,583,389) (710,243) 
លច្មែៀងពីការបដូររបិូយប័ណណ - - (92,626) 205,563 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 3,113,428 3,501,799 12,593,816 14,269,831 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

9. ឥណទាន និងបុខរត្បទានផ្ាល ់លអ់្រថិិជន - សទុធ 

(ii) ការខាត្បង់/(ឆាំច្ណញ)ពីឱនភាពថ្នត្ថ្មលច្លើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានទទួលសាា ល់ច្ៅកនុងឆាំច្ណញ ឬខាត្ 
ានសច្ងខបែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
 
 2020 2019 2020 2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
ការខាត្បង់ពីឱនភាពថ្នត្ថ្មលសុទធច្លើ៖ 

សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សមមូល
(កាំណត់្សាា ល់ 6) 1,617,155 87,370 6,593,141 354,023 

ឥណទាន និងបុច្រម្របទានផ្តល់ែល់
អ្តិ្ងិជ្ន (កាំណត់្សាា ល់ 9(i)) (388,371) (175,282) (1,583,389) (710,243) 

កិឆចសនាច្ម្រៅារាងតុ្លយការ                
(កាំណត់្សាា ល់ 29ក) (61,194) 87,359 (249,488) 353,979 

 1,167,590 (553) 4,760,264 (2,241) 

(ក) ាមកាលកាំណត់្ 

ឥណទាន និងបុច្រម្របទានផ្តល់ែល់អ្តិ្ងិជ្នែុល ាមកាលកាំណត់្ ែូឆខាងច្ម្រកាម៖  
 

 
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 

 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 

 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
រយៈច្ពល 1ដែ - 490,798 - 2,000,002 
> 1 ច្ៅ 3 ដែ 5,788,381 4,716,058 23,414,001 19,217,936 
> 3 ច្ៅ 6 ដែ 4,730,991 2,032,621 19,136,859 8,282,931 
> 6 ច្ៅ 12 ដែ - - - - 
> 1 ច្ៅ 3 ឆ្ន ាំ - - - - 
> 3 ច្ៅ 5 ឆ្ន ាំ 1,091,829 1,852,841 4,416,448 7,550,327 
ច្លើសពី 5 ឆ្ន ាំ 6,374,428 7,031,339 25,784,561 28,652,706 

 17,985,629 16,123,657 72,751,869 65,703,902 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

9. ឥណទាន និងបុខរត្បទានផ្ាល ់លអ់្រថិិជន - សទុធ (រ) 

(ែ) ាមម្របច្ភទអ្តិ្ងិជ្ន 

ឥណទាន និងបុច្រម្របទានផ្តល់ែល់អ្តិ្ងិជ្នែុល ាមម្របច្ភទអ្តិ្ងិជ្នានែូឆខាងច្ម្រកាម៖  
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 

 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 

     
អ្តិ្ងិជ្នខាងច្ម្រៅ 17,985,629 16,123,657 72,751,869 65,703,902 

(រ) ាមអ្ម្រាការម្របាក់ (ម្របចាាំឆ្ន ាំ) 
 2020 2019 
     
ឥណទានពាណិជ្ាកមម៖     
 ឥណទានវបិារបូន៍ 6%-7.5% 6%-7.5% 
 ឥណទានរយៈច្ពលែលី 2.75%-15% 4.4%-15% 
 ឥណទានរយៈច្ពលដវង 3.4%-7.5% 5.2%-7.5% 
 វកិកយប័ម្រត្ទាំនុកឆិត្ត 8% 8% 

សម្រាប់ការវភិារបដនថមច្លើឥណទាន និងបុច្រម្របទានផ្តល់ែល់អ្តិ្ងិជ្នែុល សូមច្មើលកាំណត់្សាា ល់ 31ែ។ 

10. ត្ទព្យសកមមខផ្េង  ៗ
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 

 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 

 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 

   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     

ម្របាក់កក់ដែលនឹងម្រត្ូវទទួល
ម្រត្ឡប់មកវញិ 111,498 96,664 451,009 393,906 

ឆាំណាយបង់មុន 85,955 70,092 347,688 285,625 
ច្ផ្សង  ៗ 105,859 88,272 428,200 359,708 

 303,312 255,028 1,226,897 1,039,239 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

11. ត្ទព្យសកមមអ្របូ ី

 ស ូដហវរ 
ការង្ហរកាំពុង
ែាំច្ណើ រការ សរបុ 

2020 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
    (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
នថាខ ើម     
នាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2020 33,940 - 33,940 138,306 
ការទិញបដនថម - 231,064 231,064 942,048 
លច្មែៀងពីការបដូររបិូយប័ណណ - - - (8,413) 
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 33,940 231,064 265,004 1,071,941 

ែក៖ រលំសប់ងគរ     
នាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2020 11,449 - 11,449 46,655 
រ ាំលស់ 6,803 - 6,803 27,736 
លច្មែៀងពីការបដូររបិូយប័ណណ - - - (562) 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 18,252 - 18,252 73,829 

រនមាខយាង     
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 15,688 231,064 246,752 998,112 

 

 ស ូដហវរ 
2019 ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
  (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
នថាខ ើម   
នាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2019 33,940 136,371 
លច្មែៀងពីការបដូររបិូយប័ណណ - 1,935 
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 33,940 138,306 

ែក៖ រលំសប់ងគរ   
នាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2019 4,665 18,744 
រ ាំលស់ 6,784 27,489 
លច្មែៀងពីការបដូររបិូយប័ណណ - 422 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 11,449 46,655 

រនមាខយាង   
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 22,491 91,651 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

12. ត្ទព្យ និងបរកិាា រ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

ការដកលមែ                
ម្រទពយជួ្ល បរកិាខ រកុាំពយូទ័រ  

បរកិាខ រការរោិល័យ          
និងច្ម្ររឿងសង្ហា រមឹ ោនយនត 

ការង្ហរកាំពុង 
ែាំច្ណើ រការ សរបុ 

 ែុល្លល អាច្មរកិ ែុល្លល អាច្មរកិ ែុល្លល អាច្មរកិ ែុល្លល អាច្មរកិ ែុល្លល អាច្មរកិ ែុល្លល អាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
 

   
  

 (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
នថាខ ើម        
នាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2020 661,569 246,177 87,575 1,110 - 996,431 4,060,457 
ការទិញបដនថម - 59,955 4,768 - 12,364 77,087 314,284 
លច្មែៀងពីការបដូររបិូយប័ណណ - - - - - - (32,361) 
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 661,569 306,132 92,343 1,110 12,364 1,073,518 4,342,380 
ែកៈ រលំសប់ងគរ    

  
  

នាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2020 330,259 157,961 85,218 1,051 - 574,489 2,341,043 
រ ាំលស់ 66,283 52,297 1,765 59 - 120,404 490,887 
លច្មែៀងពីការបដូររបិូយប័ណណ - - - - - - (21,088) 
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 396,542 210,258 86,983 1,110 - 694,893 2,810,842 

រនមាខយាង        
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 265,027 95,874 5,360 - 12,364 378,625   1,531,538 



30 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

12. ត្ទព្យ និងបរកិាា រ (រ) 

 

 2019 

ការដកលមែ                
ម្រទពយជួ្ល បរកិាខ រកុាំពយូទ័រ  

បរកិាខ រការរោិល័យ          
និងច្ម្ររឿងសង្ហា រមឹ ោនយនត សរបុ 

 ែុល្លល អាច្មរកិ ែុល្លល អាច្មរកិ ែុល្លល អាច្មរកិ ែុល្លល អាច្មរកិ ែុល្លល អាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 

 
   

 
 (កាំណត់្សាា ល់ 5) 

នថាខ ើម       
នាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2019 661,569 155,826 86,826 1,110 905,331 3,637,620 
ការទិញបដនថម - 90,351 749 - 91,100 369,137 
លច្មែៀងពីការបដូររបិូយប័ណណ - - - - - 53,700 
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 661,569 246,177 87,575 1,110 996,431 4,060,457 

ែកៈ រលំសប់ងគរ       

នាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2019 264,229 148,613 67,887 833 481,562 1,934,916 
រ ាំលស់ 66,030 9,348 17,331 218 92,927 376,540 
លច្មែៀងពីការបដូររបិូយប័ណណ - - - - - 29,587 
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 330,259 157,961 85,218 1,051 574,489 2,341,043 

រនមាខយាង       

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 331,310 88,216 2,357 59 421,942 1,719,414 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

13. សទិធិខត្បើត្បាសត់្ទព្យសកមម 

សាខាធ្នាគារ បានជួ្លទីាាំងការោិល័យ។ ព័ត៌្ានអ្ាំពីការជួ្ល ដែលសាខាធ្នាគារជាអ្នកជួ្លានែូឆខាង
ច្ម្រកាម៖  

 2020 2019 2020 2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
នថាខ ើម     
នាថ្ងៃទី1 ដែមករា  539,462 539,462 2,167,558 2,167,558 
ការជួ្លបដនថម (*) 348,740 - 1,421,813 - 
លច្មែៀងពីការបដូររបិូយប័ណណ - - 3,406 30,750 
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 888,202 539,462 3,592,777 2,198,308 
រលំសប់ងគរ     
នាថ្ងៃទី1 ដែមករា 349,922 174,961 1,425,932 702,993 
រ ាំលស់កនុងការយិបរចិ្ឆេទ 174,961 174,961 713,316 708,942 
លច្មែៀងពីការបដូររបិូយប័ណណ - - (16,096) 13,997 
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 524,883 349,922 2,123,152 1,425,932 
រនមាខយាង     
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 363,319 189,540 1,469,625 772,376 

(*) ការជួ្លបដនថមច្នះសាំច្ៅែល់ការវាស់ដវងច្ឡើងវញិនូវបាំណុលភតិ្សនាដែលច្កើត្ច្ឡើងច្ដ្ឋយសារការ
បដនថមនូវរយៈច្ពលជួ្ល។ 

14. ត្បាក់បខញ្ញ ើរបសអ់្រថិិជន 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
រណនីសនសាំ 31,919,253 32,891,214 129,113,378 134,031,697 
ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ 8,889,549 10,932,555 35,958,226 44,550,162 
ម្របាក់បច្ញ្ញើាមត្ម្រមូវការ 8,245,253 54,562,263 33,352,048 222,341,221 

 49,054,055 98,386,032 198,423,652 400,923,080 

 
  



32 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

14. ត្បាក់បខញ្ញ ើរបសអ់្រថិិជន (រ) 

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្នខាងច្លើច្នះ ម្រត្ូវបានវភិារែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
(ក) ាមកាលកាំណត់្៖     

រយៈច្ពល 1 ដែ 40,647,473 87,453,488 164,419,028 356,372,964 
> 1 ច្ៅ 3 ដែ 53,041 47,278 214,551 192,658 
> 3 ច្ៅ 6 ដែ 1,542,679 2,337,790 6,240,137 9,526,494 
> 6 ច្ៅ 12 ដែ 5,738,544 5,395,000 23,212,410 21,984,625 
ពី 1 ច្ៅ 3 ឆ្ន ាំ  1,072,318 3,152,476 4,337,526 12,846,339 

 49,054,055 98,386,032 198,423,652 400,923,080 

(ែ) វភិារាមម្របច្ភទអ្តិ្ងិជ្ន៖     
ឯកត្តជ្ន 21,537,388 63,102,498 87,118,734 257,142,680 
សហម្រគាស 27,516,667 35,283,534 111,304,918 143,780,400 

 49,054,055 98,386,032 198,423,652 400,923,080 

(រ) ាមទាំនាក់ទាំនង៖     
សមព័នធញាតិ្ 157,104 107,986 635,486 440,043 
មិនដមនសមព័នធញាតិ្ 48,896,951 98,278,046 197,788,166 400,483,037 

 49,054,055 98,386,032 198,423,652 400,923,080 

( ) ាមនិវាសនដ្ឋា ន៖     
និវាសនជ្ន 46,923,679 96,324,420 189,806,282 392,522,012 
អ្និវាសនជ្ន 2,130,376 2,061,612 8,617,370 8,401,068 

 49,054,055 98,386,032 198,423,652 400,923,080 
 

 2020 2019 
(ង) ាមអ្ម្រាការម្របាក់ (ម្របចាាំឆ្ន ាំ)៖   

រណនីសនសាំ 0.5% - 1.00% 0.5% - 1.00% 
ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ 1.00% - 4.75% 1.00% - 4.75% 
ម្របាក់បច្ញ្ញើាមត្ម្រមូវការ គាម ន គាម ន 

 



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  2020 - 33 

 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

15. ត្បាក់បខញ្ញ ើរបសធ់នាគារនានា 

 

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់ធ្នាគារនានា ម្រត្ូវបានវភិារែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 

   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
(ក) ាមកាលកាំណត់្៖     

រយៈច្ពល 1 ដែ 5,709,437 1,060,845 277,535 228,069 
> 1 ច្ៅ 3 ដែ - - 22,817,138 4,094,874 

 5,709,437 1,060,845 23,094,673 4,322,943 

(ែ) ាមទាំនាក់ទាំនង៖     
សមព័នធញាតិ្ 5,047,500 - 20,417,138 - 
មិនដមនសមព័នធញាតិ្ 661,937 1,060,845 2,677,535 4,322,943 
 5,709,437 1,060,845 23,094,673 4,322,943 

(រ) ាមនិវាសនដ្ឋា ន៖     
និវាសនជ្ន 661,937 1,060,845 2,677,535 4,322,943 
មិនដមននិវាសនជ្ន 5,047,500 - 20,417,138 - 

 5,709,437 1,060,845 23,094,673 4,322,943 
 

( ) ាមអ្ម្រាការម្របាក់ (ម្របចាាំឆ្ន ាំ)៖   
 2020 2019 

ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ 0.62% - 2.00% 2.00% 
ម្របាក់បច្ញ្ញើាមត្ម្រមូវការ គាម ន គាម ន 

 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ 5,640,825 1,004,877 22,817,137 4,094,874 
ម្របាក់បច្ញ្ញើាមត្ម្រមូវការ 68,612 55,968 277,536 228,069 

 5,709,437 1,060,845 23,094,673 4,322,943 



34 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

 
16. ត្បាក់កមច ី

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
ាមកាលកាំណត់្     
> 1 ច្ៅ 3 ដែ - 490,798 - 2,000,002 
> 3 ច្ៅ 6 ដែ - - - - 
> 6 ច្ៅ 12 ដែ 447,986 765,173 1,812,103 3,118,080 
> 1 ច្ៅ 3 ឆ្ន ាំ - - - - 
 447,986 1,255,971 1,812,103 5,118,082 

ម្របាក់កមចីច្នះ សាំច្ៅច្ៅច្លើម្របាក់កមចីពីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ដែលានមូលបម្រត្អាឆជួ្ញែូរបាន (កាំណត់្
សាា ល់ 7) ជាម្រទពយបញ្ជច ាំ។ ម្របាក់កមចីច្នះ ានអ្ម្រាការម្របាក់ 2.50% (2019៖ ចាប់ពី 2.90% ច្ៅ 3.05%) កនុង
មួយឆ្ន ាំ។ 

 

  

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     

កមចី - ម្របតិ្បត្តិការផ្តល់សនានីយភាព
ច្ដ្ឋយានការធានា (“LPCO”) 447,986 1,255,971 1,812,103 5,118,082 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

17. អ្នុបណុំល 

អ្នុបាំណុល ត្ាំណាងឲ្យម្របាក់កមចីគាម នការធានារយៈច្ពលដវងពីការោិល័យកណាត ល និងានសមតុ្លយ            
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 ឆាំនួន 3,000,000 ែុល្លល រអាច្មរកិ (ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019៖ 3,000,000 ែុល្លល អាច្មរកិ) ាម
កិឆចម្រពមច្ម្រពៀង         ឆុះថ្ងៃទី25 ដែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ2018 ជាមួយលកខែណឌ ែូឆខាងច្ម្រកាមច្នះ៖ 

ឥណទានសរបុ 3,000,000 ែុល្លល រអាច្មរកិ 

កាលកាំណត់្ រយៈច្ពល 7ឆ្ន ាំ ចាប់ពីថ្ងៃទី31 ដែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ2018 ែល់ថ្ងៃទី30 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2025។ 

ការទូទាត់្ម្របាក់ច្ែើម ការបង់រ ាំលស់ម្របចាាំឆ្ន ាំ ច្ដ្ឋយកនុងមួយឆ្ន ាំៗបង់ 600,000 ែុល្លល រអាច្មរកិ៖ 
- សាំណងច្ែើមច្លើកទី 1 នាថ្ងៃទី30 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2021 
- សាំណងច្ែើមច្លើកទី 2 នាថ្ងៃទី30 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2022 
- សាំណងច្ែើមច្លើកទី 3 នាថ្ងៃ30 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2023 
- សាំណងច្ែើមច្លើកទី 4 នាថ្ងៃទី30 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2024 
- សាំណងច្ែើមច្លើកទី 5 នាថ្ងៃទី30 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2025 

ការទូទាត់្ការម្របាក់ ការបង់ជាម្រតី្ាសដផ្ែកច្លើច្សឆកតីជូ្នែាំណឹងរបស់ការោិល័យកណាត ល 

អ្ម្រាការម្របាក់ LIBOR (3 ដែ) + 1.50% 

សាខាធ្នាគារ ទទួលបានអ្នុម័ត្ពីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ដែលអ្នុញ្ជញ ត្ឲ្យបញ្ចូ លអ្នុបាំណុលខាងច្លើ ច្ៅ
កនុងច្ែើមទុនថាន ក់ទី 2 សម្រាប់ច្គាលបាំណងរណនាមូលនិធិ្ផ្លា ល់សុទធច្លើអ្នុបាំណុលនាថ្ងៃទី8 ដែសីហា 
ឆ្ន ាំ2018។ 

បដម្រមបម្រមួលថ្នអ្នុបាំណុលានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
 
 2020 2019 2020 2019 

 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 

     
នាថ្ងៃទី1 ដែមករា 3,000,000 3,000,000 12,225,000 12,054,000 
លច្មែៀងពីការបដូររបិូយប័ណណ - - (90,000) 171,000 
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 3,000,000 3,000,000 12,135,000 12,225,000 

 

  



36 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

18. បំណុលភរសិនា 

 
 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     

ត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នបាំណុលភតិ្សនា     
រយៈច្ពលែលី 169,291 214,295 684,782 873,252 
រយៈច្ពលដវង 179,449 - 725,871 - 

សរបុត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នបាំណុលភតិ្សនា 348,740 214,295 1,410,653 873,252 
     

វភិារាមកាលកាំណត់្ - លាំហូរទឹកម្របាក់មិន
បានច្ធ្វើអ្បបហារាមកិឆចសនា     

     

តិ្ឆជាង 1ឆ្ន ាំ 181,200 217,440 732,954 886,068 
1ឆ្ន ាំ ច្ៅ 5ឆ្ន ាំ 181,200 - 732,954 - 
សរបុបាំណុលភតិ្សនាមិនបាន

ច្ធ្វើអ្បបហារ 362,400 217,440 1,465,908 886,068 

ឆាំនួនដែលបានទទួលសាា ល់ជាឆាំច្ណញ ឬ ខាត្ 
 

 2020 2019 2020 2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
ការម្របាក់ច្លើបាំណុលភតិ្សនា 3,145 13,881 12,822 56,246 
ឆាំណាយពាក់ព័នធភតិ្សនាច្លើម្រទពយសកមម

ានត្ថ្មលទាបច្ដ្ឋយមិនរាប់បញ្ចូ ល             
ភតិ្សនាថ្នម្រទពយសកមម ដែលាន            
ត្ថ្មលទាបរយៈច្ពលែលី 24,472 19,000 99,772 76,988 

 27,617 32,881 112,594 133,234 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

18. បំណុលភរសិនា (រ) 

ឆាំនួនដែលបានទទួលសាា ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់ 
 

 2020 2019 2020 2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់5) 
     
ទឹកម្របាក់បានបង់សម្រាប់ភតិ្សនា 217,440 181,200 886,503 734,222 

19. បំណុលខផ្េង  ៗ
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
ការច្ផ្ារច្ៅសាខាច្ម្រៅម្របច្ទស - 4,927,246 - 20,078,527 

បាំណុលពនធច្ផ្សង  ៗ 112,954 59,064 456,899 240,686 
ឆាំណាយបងារ និងបាំណុលច្ផ្សង  ៗ 76,926 78,124 311,166 361,144 

 189,880 5,064,434 768,065 20,680,357 

20. សវំធិានធនខលើអ្រថត្បខយាជនន៍ិខយាជកិ 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
សាំវធិានធ្នសម្រាប់សាំណង

អ្តី្ត្ភាពការង្ហរ     
- រយៈច្ពលែលី 4,910 - 19,861 - 
- រយៈច្ពលដវង 14,398 16,139 58,240 65,766 

 19,308 16,139 78,101 65,766 

 

  



38 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

20. សវំធិានធនខលើអ្រថត្បខយាជនន៍ិខយាជរិ (រ) 

សាំវធិានធ្នច្លើអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍និច្ោជិ្ត្សាំច្ៅច្ៅច្លើ សាំវធិានធ្នច្លើការទូទាត់្សាំណងអ្តី្ត្ភាពការង្ហរ
ដែលត្ម្រមូវាមម្របកាសច្លែ 443 ច្ឆញច្ដ្ឋយម្រកសួងការង្ហរ និង បណតុ ះបណាត លវជិាា ជី្វៈនាថ្ងៃទី21 ដែកញ្ជញ      
ឆ្ន ាំ2018 និង ច្សឆកតីដណនាាំច្លែ 042/19 ឆុះថ្ងៃទី22 ដែមីនា ឆ្ន ាំ2019។ ម្របកាសច្នះ ត្ម្រមូវឲ្យនិច្ោជ្កទាាំងអ្ស់
ច្ធ្វើការទូទាត់្សាំណងអ្តី្ត្ភាពការង្ហរែល់និច្ោជិ្ត្របស់ែលួន ែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

• ម្របាក់អ្តី្ត្ភាពការង្ហរងមីកនុ ងឆ្ន ាំ៖ ចាប់ពីឆ្ន ាំ 2019 ត្ច្ៅម្រត្ូវបានកាំណត់្យកឆាំនួនច្សមើនឹង 15ថ្ងៃ ថ្នម្របាក់
ច្បៀវត្សរ ៍និងអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍កនុងមួយឆ្ន ាំ។ 

• ម្របាក់រ ាំលឹកអ្តី្ត្ភាពការង្ហរ៖ ម្រត្ូវបានកាំណត់្យកឆាំនួនច្សមើនឹង 6ថ្ងៃ ថ្នម្របាក់ច្បៀវត្សរសុ៍ទធកនុងមួយឆ្ន ាំដែល
នឹងម្រត្ូវទូទាត់្ចាប់ពីឆុងឆ្ន ាំ 2021 ត្ច្ៅ។ សាំវធិានធ្នច្លើម្របាក់អ្តី្ត្ភាពការង្ហរ ម្រត្ូវបានរណនាមិនឲ្យ
ច្លើសពីឆាំនួនអ្តិ្បរាច្សមើនឹង 6ដែ ថ្នម្របាក់ច្បៀវត្សរសុ៍ទធរបស់និច្ោជិ្ត្ ដែលានអ្តី្ត្ភាពការង្ហរមុន
ឆ្ន ាំ2019 (អាស្ស័យាមរយៈច្ពលបច្ម្រមើការង្ហរបស់និច្ោជិ្ត្)។ 

ការទូទាត់្នឹងម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ឡើងពីរែងកនុងមួយឆ្ន ាំ រឺច្ៅកនុងដែ មិងុនា និងដែ ធ្នូ ជាច្រៀងរាល់ឆ្ន ាំ។ និច្ោជិ្ត្             
ពុាំានសិទធិទទួលបានសាំណងរ ាំលឹកអ្តី្ត្ភាពការង្ហរច្ៅសល់ដែលមិនទាន់បានទូទាត់្ច្នាះច្ទ ម្របសិនច្បើគាត់្
ល្លដលងពីការង្ហរ។ 

ច្ោងាមការដណនាាំរបស់រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកមពុជាសតីពីវធិានការណ៍បដនថមច្ទៀត្ច្ែើមបីជួ្យែល់វស័ិយឯកជ្ន និង
កមមករ/និច្ោជិ្ត្ ដែលបានទទួលរងនូវផ្លប៉ាះពាល់ោ៉ាងធ្ៃន់ធ្ៃរពី ការរកីរាលដ្ឋលថ្នជ្ាំងឺកូវែី-19 (ច្លើកទី 3 
ច្ៅថ្ងៃទី7 ដែច្មសា ឆ្ន ាំ2020) និងស្សបច្ៅាមឆាប់ការង្ហរ ម្រកសួងការង្ហរ និងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជី្វៈបាន
ច្ឆញច្សឆកតីជូ្នែាំណឹងច្លែ 018/20 ច្ែើមបីជូ្នែាំណឹងែល់អ្ភិបាល ឬាច ស់ច្រាងឆម្រកសហម្រគាស និងកមមករ/
និច្ោជិ្ត្ ដែលច្ម្របើកិឆចសនារយៈច្ពលមិនកាំណត់្ (UDCs) ថាការទូទាត់្សាំណងអ្តី្ត្ភាពការង្ហរងមីកនុង
ឆ្ន ាំ2020 (សម្រាប់ច្លើម្ររប់វស័ិយ) ម្រត្ូវបានពនារច្ពលរហូត្ែល់ឆ្ន ាំ 2021។ 

បដម្រមបម្រមួលសាំវធិានធ្នសម្រាប់អ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍និច្ោជិ្ត្ានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
 

 2020 2019 2020 2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
នាថ្ងៃទី1 ដែមករា 16,139 22,734 65,766 91,345 
ទទួលសាា ល់ជាឆាំច្ណញ ឬខាត្ 3,169 (6,595) 12,920 (26,723) 
លច្មែៀងពីការបដូររបិូយប័ណណ - - (585) 1,144 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 19,308 16,139 78,101 65,766 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

21. ព្នធខលើត្បាក់ចំខណញ 

ក. បាំណុលពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្ន ាំ 

អ្នុច្ល្លមាមឆាប់សារច្ពើពនធថ្នម្រពះរាជាណាឆម្រកកមពុជា សាខាធ្នាគារានកាត្ពវកិឆចបង់ពនធច្លើម្របាក់
ឆាំច្ណញ ច្ដ្ឋយរណនាាមអ្ម្រា 20% ថ្នម្របាក់ឆាំច្ណញជាប់ពនធ ឬក៏បង់ពនធអ្បបបរាច្ដ្ឋយរណនាាម
អ្ម្រា 1% ថ្នម្របាក់ឆាំណូលច្ៅច្ពលដែលពនធមួយណាានឆាំនួនធ្ាំជាង។ 

ែ. ពនធពនារជាម្រទពយសកមម - សុទធ 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
ពនធពនារជាម្រទពយសកមម 628,615 356,573 2,542,748 1,453,035 
ពនធពនារជាបាំណុល (94,314) (62,136) (381,500) (253,204) 

ពនធពនារជាម្រទពយសកមម - សុទធ 534,301 294,437 2,161,248 1,199,831 

 
  



40 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

21. ព្នធខលើត្បាក់ចំខណញ (រ) 
ែ. ពនធពនារជាម្រទពយសកមម - សុទធ (ត្) 

ពនធពនារជាម្រទពយសកមម/(បាំណុល) រមួានរណនីែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
សាំវធិានធ្នច្លើឥណទាន និង

បុច្រម្របទាន 27,467 64,248 111,104 261,811 
សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ពី             

ឱនភាពថ្នត្ថ្មលច្លើកិឆចសនា
ច្ម្រៅារាងតុ្លយការ 14,083 26,322 56,966 107,262 

សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ពី        
ឱនភាពថ្នត្ថ្មលច្លើសាឆ់ម្របាក់ 
និងសាឆ់ម្របាក់សមមូល 342,708 19,277 1,386,254 78,554 

សិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម (72,664) (37,908) (293,926) (154,475) 
បាំណុលភតិ្សនា 69,748 42,859 282,131 174,650 
ឆាំណូលពនារពីឥណទាន 

និងបុច្រម្របទាន 8,229 7,430 33,286 30,277 
រ ាំលស់ (21,650) (24,228) (87,574) (98,729) 
ការខាត្ពនធដែលបានច្ោងច្ៅមុែ 166,380 196,437 673,007 800,481 

 534,301 294,437 2,161,248 1,199,831 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

21. ព្នធខលើត្បាក់ចំខណញ (រ) 

ែ. ពនធពនារជាម្រទពយសកមម - សុទធ (ត្) 

បដម្រមបម្រមួលថ្នពនធពនារានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
 
 2020 2019 2020 2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
នាថ្ងៃទី1 ដែមករា 294,437 517,005 1,199,831 2,077,326 
ទទួលសាា ល់ជាឆាំច្ណញ ឬខាត្  239,864 (222,568) 977,926 (901,846) 
លច្មែៀងពីការបដូររបិូយប័ណណ - - (16,509) 24,351 

 534,301 294,437 2,161,248 1,199,831 

រ. (អ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍)/ឆាំណាយពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ  
 

 2020 2019 2020 2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
ពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្ន ាំ - - - - 
ពនធពនារ (239,864) 222,568 (977,926) 901,846 

 (239,864) 222,568 (977,926) 901,846 

ពនធអ្បបបរា (កាំណត់្សាា ល់ 28) 24,337 29,188 99,222 118,270 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

21. ព្នធខលើត្បាក់ចំខណញ (រ) 
រ. (អ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍)/ឆាំណាយពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ (ត្) 

ការច្ផ្ាៀងផ្លា ត់្ពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញដែលម្រត្ូវបានរណនាាមអ្ម្រាពនធផ្លូវការ 20% ឆាំច្ពាះ(អ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍)/ឆាំណាយពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញែូឆបានបង្ហា ញច្ៅកនុងម្របាក់ឆាំច្ណញ 
ឬខាត្ ែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 2020 2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល % ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល % 
  (កាំណត់្សាា ល់ 5)   (កាំណត់្សាា ល់ 5)  
       
(ខាត្)/ឆាំច្ណញមុនបង់ពនធ (1,316,065) (5,365,596)  992,945 4,023,414  
       
ពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញាមអ្ម្រាផ្លូវការ 20% (263,213) (1,073,119) 20% 198,589 804,683 20% 
ឆាំណាយមិនអាឆកាត់្កងបាន 23,349 95,193 -2% 23,979 97,163 2% 
(អ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍)/ឆាំណាយពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ (239,864) (977,926) 18% 222,568 901,846 22% 

ការរណនាម្របាក់ឆាំច្ណញជាប់ពនធ រឺសថិត្ច្ម្រកាមការម្រត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្ថ្មលពីអាជ្ាធ្រពនធដ្ឋរ។
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

22. ខ ើមទុនសាខាធនាគារ 
 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
ច្ែើមទុនសាខាធ្នាគារ 50,000,000 50,000,000 200,000,000 200,000,000 

ច្ៅថ្ងៃទី22 ដែមីនា ឆ្ន ាំ2016 ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាបានច្ឆញម្របកាសច្លែ ធ្7-016-117 ម្រប.ក សដីពី ច្ែើមទុនឆុះ
បញ្ា ីអ្បបបរារបស់ម្ររឹះសាថ នធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ  ដែលត្ម្រមូវឲ្យធ្នាគារពាណិជ្ាបច្ងកើត្ច្ឡើងច្ម្រកាមរបូភាពជា
សាខាធ្នាគារ ដែលានធ្នាគារច្ម ានឆាំណាត់្ថាន ក់វនិិច្ោរច្ដ្ឋយភាន ក់ង្ហរចាត់្ថាន ក់ឯករាជ្យអ្នតរជាតិ្ ម្រត្ូវ
ានច្ែើមទុនឆុះបញ្ា ីអ្បបបរា ច្សមើនឹង 200,000,000,000 ច្រៀល (សមមូលនឹង 50 ល្លនែុល្លល រអាច្មរកិ)។ 

ច្ៅថ្ងៃទី16 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2016 ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាបានច្ឆញសារាឆរដណនាាំច្លែ ធ្7-016-003 ស.រ.ឆ.ណ.ន 
សតីពី ការអ្នុវត្តម្របកាសសតីពីច្ែើមទុនឆុះបញ្ា ីអ្បបបរារបស់ម្ររឹះសាថ នធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ  ដែលពនយល់ពី “ឆាំ
ណាត់្ថាន ក់វនិិច្ោរ” របស់ធ្នាគារច្ម ចាាំបាឆ់ម្រត្ូវបានផ្តល់ច្ដ្ឋយភាន ក់ង្ហរចាត់្ថាន ក់រាជ្យអ្នតរជាតិ្ ោ៉ាងតិ្ឆ 
ឆាំនួនមួយកនុងឆាំច្ណាមភាន ក់ង្ហរចាត់្ថាន ក់ែូឆជា៖ Moody’s Investors Service, Standard and Poor’s, Fitch ឬ
ភាន ក់ង្ហរចាត់្ថាន ក់អ្នតរជាតិ្ច្ផ្សងច្ទៀត្ដែលទទួលសាា ល់ច្ដ្ឋយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា។ “ឆាំណាត់្ថាន ក់វនិិច្ោរ” 
សាំច្ៅច្លើឆាំណាត់្ថាន ក់ដែលច្សមើ ឬែពស់ជាង ច្ហើយលិែិត្បញ្ជា ក់ឆាំណាត់្ថាន ក់ ម្រត្ូវានសុពលភាពមួយឆ្ន ាំរិត្
មកែល់កាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍មកធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា៖ 

• Baa3 ច្ដ្ឋយ Moody’s Investors service 

• BBB- ច្ដ្ឋយ Standard and Poor’s and 

• BBB- ច្ដ្ឋយ Fitch 

ច្ែើមទុនរបស់សាខាធ្នាគារ ម្រត្ូវបានកាន់កាប់កនុងទម្រមង់ជាច្ែើមទុនរបស់ការយិល័យកណាដ ល បានមកពី 
ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្ន ម្រកុមហ ុនទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ ដែលជាធ្នាគារបច្ងកើត្ច្ឡើងច្ៅម្របច្ទសថ្ង។ 

ច្ៅថ្ងៃទី1 ដែកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ2020 សាខាធ្នាគារបានជូ្នែាំណឹងច្ៅកាន់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ច្លើឆាំណាត់្ថាន ក់            
វនិិច្ោរ BBB+ របស់ការោិល័យកណាត លរបស់ែលួនដែលចាត់្ថាន ក់ច្ដ្ឋយ Standard and Poor’s ច្ៅថ្ងៃទី14             
ដែច្មសា ឆ្ន ាំ2020 (2019៖ BBB+)។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

23. ទុនបត្មងុតាមបទបបញ្ញរិា 

ទុនបម្រមុងាមបទបបញ្ញត្តិត្ាំណាងឲ្យភាពែុសគាន រវាងសាំវធិានធ្នឱនភាពថ្នត្ថ្មលស្សបាម ស.រ.ទ.ហ.អ្.ក និង
សាំវធិានធ្នាមបទបបញ្ញត្តិច្ដ្ឋយអ្នុច្ល្លមាមបទបបញ្ញត្តិរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ។ 
 

 
សាឆ់ម្របាក់ និង

សាឆ់ម្របាក់សមមូល 
ឥណទាន និងបុច្រ

ម្របទាន 
កិឆចសនាច្ម្រៅ
ារាងតុ្លយការ សរបុ 

 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល 
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020     (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
សាំវធិានធ្នាមធ្នាគារជាតិ្

ថ្នកមពុជា 386,371 3,126,422 188,114 3,700,907 14,970,169 

សាំវធិានធ្នាមស.រ.ទ.ហ.អ្.ក (1,713,538) (3,113,428) (70,414) (4,897,380) (19,809,902) 

ការបងវិលមកវញិ(*) 1,327,167 (12,994) (117,700) 1,196,473 4,839,733 

ទុនបម្រមងុាមបទបបញ្ញតិ្ត - - - - - 

 
ថ្ងៃទី31 ដែធ្ន ូឆ្ន ាំ2019 

     

សាំវធិានធ្នាមធ្នាគារជាតិ្
ថ្នកមពុជា 546,853 3,302,036 115,224 3,964,113 16,062,586 

សាំវធិានធ្នាមស.រ.ទ.ហ.អ្.ក (96,383) (3,501,799) (131,608) (3,729,790) (15,113,109) 

ទុនបម្រមងុាមបទបបញ្ញតិ្ត 450,470 (199,763) (16,384) 234,323 949,477 

(*) ច្ដ្ឋយសារដត្ សាំវធិានធ្នឱនភាពថ្នត្ថ្មលដែលអ្នុច្ល្លមាម ស.រ.ទ.ហ.អ្.ក ធ្ាំជាង សាំវធិានធ្នាមបទបបញ្ញត្តិធ្នាគារ        
ជាតិ្ថ្នកមពុជា ែូច្ឆនះច្ហើយទុនបម្រមងុាមបទបបញ្ញត្តិមិនម្រត្ូវបានកត់្ម្រាច្នាះច្ទ។  ោ៉ាងណាមិញ, កនុងអ្ាំឡុងឆ្ន ាំ2020, ានការច្ផ្ារពី
ទុនបម្រមងុាមបទបបញ្ញត្តិ ច្ៅម្របាក់ខាត្បងារឆាំនួន 234,323 ែុល្លល រអាច្មរកិ។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

24. ចំណូលព្ីការត្បាក ់

 
 2020 2019 2020 2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
ឥណទាន និងបុច្រម្របទានផ្តល់ែល់

អ្តិ្ងិជ្ន 1,010,552 1,074,023 4,120,021 4,351,942 
ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារនានា 512,120 1,122,488 2,087,913 4,548,321 
ម្របាក់ត្មកល់ច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា 11,934 31,463 48,655 127,488 

 1,534,606 2,227,974 6,256,589 9,027,751 

25. ចំណ្តយខលើការត្បាក ់
 

 2020 2019 2020 2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ 346,059 330,771 1,410,883 1,340,284 
រណនីសនសាំ 193,107 209,072 787,297 847,160 
ម្របាក់កមចី និងអ្នុបាំណុល 140,705 194,291 573,654 787,267 

 679,871 734,134 2,771,834 2,974,711 

26. ចំណូលកនត្មសទុធ និងខជើងសារ 
 

 2020 2019 2020 2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
ឆាំណូលកថ្ម្រម និងច្ជ្ើងសារ     

- ច្សវាច្ផ្ារម្របាក់ច្ឆញឆូល 307,425 412,559 1,253,372 1,671,689 
- កថ្ម្រមច្ផ្សង  ៗ 248,651 214,097 1,013,750 867,521 

 556,076 626,656 2,267,122 2,539,210 
ឆាំណាយកថ្ម្រម និងច្ជ្ើងសារ     

- ច្សវាច្ផ្ារម្របាក់ច្ឆញឆូល (78,973) (44,702) (321,973) (181,132) 

 477,103 581,954 1,945,149 2,358,078 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

27. ចំណ្តយខលើបរុគលកិ 

 2020 2019 2020 2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
ម្របាក់ច្បៀវត្សរ ៍និងម្របាក់ឈនួល 568,950 339,274 2,319,609 1,374,738 
អ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍បដនថម - អ្នកម្ររប់ម្ររង 99,942 42,574 407,464 172,510 
អ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍ច្ផ្សង  ៗ 116,819 25,740 476,271 104,299 

 785,711 407,588 3,203,344 1,651,547 

28. ចំណ្តយត្បរបិរាកិារខផ្េង  ៗ

 2020 2019 2020 2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
រ ាំលស់ 302,168 274,672 1,231,939 1,112,971 
ឆាំណាយច្លើអាជ្ាប័ណណ 107,369 102,580 437,743 415,654 
ឆាំណាយទាំនាក់ទាំនង 49,320 74,384 201,078 301,404 
ឆាំណាយដផ្នកវជិាា ជី្វៈ 75,999 54,047 309,848 218,998 
ឆាំណាយពនធច្ផ្សងៗ 79,359 49,632 323,547 201,109 
ឆាំណាយទឹកច្ភលើង 35,837 37,020 146,107 150,005 
ឆាំណាយពនធអ្បបរា 

(កាំណត់្សាា ល់ 21រ) 24,337 29,188 99,222 118,270 
ឆាំណាយច្ធ្វើែាំច្ណើ រ និងការកមានត 17,312 25,160 70,581 101,948 
ឆាំណាយច្លើការជួ្ល 24,472 19,000 99,772 76,988 
ឆាំណាយជួ្សជុ្ល និងដងទាាំ 30,175 15,394 123,023 62,376 
ការម្របាក់ច្លើបាំណុលភតិ្សនា 3,145 13,881 12,822 56,246 
ឆាំណាយធានារា៉ាប់រង 7,181 9,908 29,277 40,147 
ឆាំណាយច្លើការផ្ាត់្ផ្ាង់សាា រៈ

ការោិល័យ 6,513 6,070 26,554 24,596 
ឆាំណាយ ទាំនាក់ទាំនងសាធារណៈ 

ទីផ្ារ និងផ្ាយពាណិជ្ាកមម 6,784 5,877 27,658 23,814 
ឆាំច្ណញពីការបតូររបិូយប័ណណ (89,167) (76,712) (363,534) (310,837) 
ឆាំណាយច្ផ្សងៗ 13,798 35,713 56,255 144,709 

 694,602 675,814 2,831,892 2,738,398 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

29. ការសនា និងយថាភាព្ 

ក. ម្របតិ្បត្តិការ 

កនុងការច្ធ្វើម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកមមធ្មមា សាខាធ្នាគារានការសនា និងច្កើត្ច្ឡើងនូវយថាភាពមួយឆាំនួន   
ាមឧបាស្ស័យជាផ្លូវឆាប់ែល់អ្តិ្ងិជ្នរបស់ែលួន។ ពុាំានការខាត្បង់ជាសារវនតដែលម្រត្ូវសាម នទុកជាមុនពី
ម្របតិ្បត្តិការទាាំងច្នាះច្ទ ដែលរមួាន៖ 
 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
ឥណទានមិនបានច្ម្របើម្របាស់ 3,379,872 3,176,617 13,671,582 12,944,714 
លិែិត្ឥណទាន 9,497,823 2,082,494 38,418,694 8,486,163 
លិែិត្ធានាធ្នាគារ 4,495,740 9,439,919 18,185,268 38,467,670 

 17,373,435 14,699,030 70,275,544 59,898,547 
 
បដម្រមបម្រមួលសាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ពីឱនភាពថ្នត្ថ្មលច្លើធាតុ្ច្ម្រៅារាងតុ្លយការម្រត្ូវបានវភិារែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
 2020 2019 2020 2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     
នាថ្ងៃទី1 ដែមករា 131,608 44,249 536,303 177,792 
សាំវធិានធ្នបដនថមកនុងការយិបរចិ្ឆេទ 

(កាំណត់្សាា ល់ 9(ii)) (61,194) 87,359 (249,488) 353,979 
លច្មែៀងច្លើការបដូររបិូយប័ណណ - - (1,990) 4,532 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 70,414 131,608 284,825 536,303 

ែ. យថាភាពច្លើពនធ 

ពនធម្រត្ូវបានសថិត្ច្ៅច្ម្រកាមការម្រត្ួត្ពិនិត្យ និងាមដ្ឋនអ្ច្ងកត្ច្ដ្ឋយម្រកុមអាជ្ាធ្រ ដែលផ្តល់សិទធិច្ដ្ឋយឆាប់
កនុងការដ្ឋក់ពិន័យដ្ឋក់ទណឌ កមម និងរិត្ការម្របាក់។ ការអ្នុវត្តឆាប់ និងបទបបញ្ញត្តិពនធច្លើម្របតិ្បត្តិការច្ម្រឆើន
ម្របច្ភទអាឆម្របឈមនឹងបាំណកស្សាយច្ផ្សងៗ។ 

បញ្ជា ទាាំងច្នះ អាឆបច្ងកើត្ឲ្យានហានិភ័យពនធ ច្ៅកនុងម្រពះរាជាណាឆម្រកកមពុជាានលកខណៈធ្ាំជាងច្ៅ    
ម្របច្ទសែថ្ទច្ទៀត្។ អ្នកម្ររប់ម្ររងច្ជ្ឿជាក់ថា ការច្ធ្វើសាំវធិានធ្នានលកខណៈម្ររប់ម្រគាន់ ច្ដ្ឋយដផ្ែកច្ៅច្លើការ
បកស្សាយថ្ននីតិ្កមមពនធ។ ក៏ប៉ាុដនត អាជ្ាធ្រជាប់ពាក់ព័នធអាឆនឹងានបាំណកស្សាយែុសគាន  ច្ហើយផ្ល                      
ប៉ាះពាល់អាឆានទាំហាំធ្ាំ។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

30. សមព័នធញារ ិ

ក. អ្ត្តសញ្ជញ ណរបស់សមព័នធញាតិ្ 

សម្រាប់ច្គាលបាំណងថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងច្នះ ភារីទាាំងឡាយម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជាសមព័នធញាតិ្របស់
សាខាធ្នាគារ ម្របសិនច្បើសាខាធ្នាគារានលទធភាពច្ដ្ឋយផ្លា ល់ ឬច្ដ្ឋយម្របច្ោលច្ែើមបីម្ររប់ម្ររងច្លើភារី
ច្នាះ ឬានឥទធិពលជាសារវនដ កនុងការសច្ម្រមឆឆិត្តដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ និងម្របតិ្បត្តិការ ឬម្រចាសមកវញិ ឬក៏សាខា
ធ្នាគារ និងភារីទាាំងច្នាះសថិត្ច្ម្រកាមការម្ររប់ម្ររង ឬច្ៅច្ម្រកាមឥទធិពលជាសារវនដរួមគាន ។ សមព័នធញាតិ្អាឆជា
របូវន័តបុរាល ឬនីតិ្បុរាលច្ផ្សង ចៗ្ទៀត្។ 

សាខាធ្នាគារានទាំនាក់ទាំនងជាមួយការោិល័យកណាដ ល ភារទុនិកសាំខាន់ៗរបស់ការោិល័យកណាដ ល 
ម្រកុមហ ុនសមព័នធញាតិ្ និងអ្នកម្ររប់ម្ររងសាំខាន់ៗ។ 

អ្នកម្ររប់ម្ររងសាំខាន់  ៗ ម្រត្ូវបានកាំណត់្ថាជាបុរាលដែលានសិទធិអ្ាំណាឆ និងការទទួលែុសម្រត្ូវកនុងការច្ធ្វើ
ដផ្នការ ការែឹកនាាំ និងម្ររប់ម្ររងសកមមភាពរបស់សាខាធ្នាគារ ច្ដ្ឋយផ្លា ល់ ឬច្ដ្ឋយម្របច្ោល។ អ្នកម្ររប់ម្ររង
សាំខាន់  ៗរមួាន សាជិ្ករណៈម្ររប់ម្ររងជាន់ែពស់របស់សាខាធ្នាគារ។ 

អ្នកម្ររប់ម្ររងសាំខាន់  ៗានទាំនាក់ទាំនងម្របតិ្បត្តិការធ្នាគារ កនុងលកខែណឌ អាជី្វកមមធ្មមា និងានលកខែណឌ
ែូឆគាន  ច្ដ្ឋយរាប់បញ្ចូ លទាាំងអ្ម្រាការម្របាក់ និងម្រទពយបញ្ជច ាំ សម្រាប់ម្របតិ្បត្តិការដែលអាឆច្ម្របៀបច្ធ្ៀបបាន 
ជាមួយបុរាលច្ផ្សងៗច្ទៀត្ ដែលានឋានៈម្របហាក់ម្របដហល ឬអាឆអ្នុវត្តបានជាមួយនិច្ោជិ្ត្ច្ផ្សងច្ទៀត្ ។  
ម្របតិ្បត្តិការទាាំងច្នះមិនានហានិភ័យច្ម្រឆើនជាងហានិភ័យធ្មមាថ្នការទូទាត់្សង ឬបង្ហា ញនូវលកខណៈមិន
អ្ាំច្ណាយផ្លច្ផ្សងច្ទៀត្ច្ឡើយ។ 

ែ. ម្របតិ្បត្តិការជាមួយសមព័នធញាតិ្ 
 

 2020 2019 2020 2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
ឆាំណូលពីការម្របាក់     
ធ្នាគារ Bangkok Bank Public Company 

Limited - 60,413 - 244,793 
ធ្នាគារ Bangkok Bank Public Company 

Limited, Singapore Branch - 66,169 - 268,117 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

30. សមព័នធញារិ (រ) 

ែ. ម្របតិ្បត្តិការជាមួយសមព័នធញាតិ្ (ត្) 
 

 2020 2019 2020 2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
ឆាំណាយការម្របាក់     
ធ្នាគារ Bangkok Bank Public 

Company Limited 114,214 119,934 461,996 485,973 
អ្នកម្ររប់ម្ររងសាំខាន់ៗ 1,024 1,449 4,141 5,871 

ម្របាក់ទទួលបានពីការោិល័យកណាត ល
ច្លើឆាំណាយដែលម្រត្វូបានសងមកវញិ     

ធ្នាគារ Bangkok Bank Public 
Company Limited - 119,010 - 482,229 

     
ល្លភការររបស់អ្នកម្ររប់ម្ររង     

ម្របាក់ច្បៀវត្សរស៍ម្រាប់អ្នកម្ររប់ម្ររង 491,381 223,394 2,003,360 905,192 
អ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍បដនថមសម្រាប់អ្នក

ម្ររប់ម្ររង 99,942 42,574 407,464 172,510 

 591,323 265,968 2,410,824 1,077,702 

រ. សមតុ្លយជាមួយសមព័នធញាតិ្ 
 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
អ្នកម្ររប់ម្ររងសាំខាន់  ៗ     
-រណនីសនសាំ 69,948 29,051 282,940 118,383 
-ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ 87,156 78,935 352,546 321,660 
 157,104 107,986 635,486 440,043 

 

  



50 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

30. សមព័នធញារិ (រ) 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់ 5) (កាំណត់្សាា ល់ 5) 
     

ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្មកល់ច្ៅ និងទទួលពី៖    
ធ្នាគារ Bangkok Bank Public 

Company Limited     
- រណនីឆរនដ 867,810 284,262 3,510,291 1,158,368 
- ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ (*) 5,000,000 - 20,225,000 - 
- ការម្របាក់បងារសម្រាប់  

អ្នុបាំណុល 47,500 - 192,138 - 

(*)  ច្នះត្ាំណាងច្អាយម្របាក់បច្ញ្ញើរយៈច្ពលែលីពីការោិល័យកណាត លដែលានអ្ម្រាការម្របាក់ 0.62% និង
ានកាលកាំណត់្ 14ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី29 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020។ 

អ្នុបាំណុល     
ធ្នាគារ Bangkok Bank Public 

Company Limited –              
ការោិល័យកណាត ល 3,000,000 3,000,000 12,135,000 12,225,000 

     

សម្រាប់ពត៌្ានលមែិត្ សូមច្មើលកាំណត់្សាា ល់ច្លែ 17។ 
ច្ែើមទុនសាខាធ្នាគារ     
ធ្នាគារ Bangkok Bank Public 

Company Limited 50,000,000 50,000,000 200,000,000 200,000,000 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថ ុ

ក. ច្សឆកតីច្ផ្តើម និងទសសនៈទូច្ៅ 

សាខាធ្នាគារម្របឈមមុែនឹងហានិភ័យឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុែូឆខាងច្ម្រកាម៖  

• ហានិភ័យឥណទាន 
• ហានិភ័យទីផ្ារ 
• ហានិភ័យសាឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សួល និង 
• ហានិភ័យម្របតិ្បត្តិការ 

កាំណត់្សាា ល់ច្នះ បង្ហា ញពីព័ត៌្ានសតីពី ហានិភ័យនីមួយ  ៗខាងច្លើរបស់សាខាធ្នាគារ ដែលានច្គាលច្ៅ 
ច្គាលការណ៍ដណនាាំ និងវធិានការរបស់សាខាធ្នាគារ ច្ែើមបីវាស់ដវង និងចាត់្ដឆងនូវហានិភ័យដែលច្កើត្ច្ឡើង 
និងការម្ររប់ម្ររងនូវច្ែើមទុនរបស់សាខាធ្នាគារ។ 

រណៈកាម ធិ្ការម្ររប់ម្ររងសាខាធ្នាគារ 

រណៈកាម ធិ្ការម្ររប់ម្ររងសាខាធ្នាគារទទួលែុសម្រត្ូវកនុងការម្រត្ួត្ពិនិត្យ ពិភាកា និងសច្ម្រមឆឆិត្តច្លើ
សកមមភាពណាមួយច្ែើមបីអ្នុវត្តអាជី្វកមមនិងរែាបាលសាខាឲ្យបានម្រតឹ្មម្រត្ូវ និងានម្របសិទធិភាពរមួទាាំង៖ 

- ផ្តល់អ្ភិបាលកិឆចសាជី្វកមមទិសច្ៅនិងច្គាលការណ៍ដណនាាំែល់បុរាលិកសាខា 

- ទាំនាក់ទាំនង និងម្រត្ួត្ពិនិត្យ ការអ្នុវត្តយុទធសាស្តសតអាជី្វកមម ច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់សាខា និង
ការោិល័យកណាត ល 

- ម្រត្ួត្ពិនិត្យម្របតិ្បត្តិការទូច្ៅរបស់សាខា ច្ែើមបីធានាថារាល់សកមមភាព និងកិឆចែិត្ែាំម្របឹងដម្របងម្រត្ូវបាន
សម្រមបសម្រមួល បានផ្តល់នូវធ្នធានម្រតឹ្មម្រត្ូវ និងច្ផ្លត ត្ច្លើអ្តិ្ងិជ្ន 

- ពិចារណានិងពិនិត្យច្ឡើងវញិនូវច្គាលច្ៅនិងដផ្នការរបស់សាខា ច្ពាលរឺម្របាក់កមចី និងម្របាក់បច្ញ្ញើការ
អ្ភិវឌ្ឍផ្លិត្ផ្លនិងច្សវាកមមងមី រត្នាគារ ធ្នធានមនុសស ការវនិិច្ោរ ងវកិា។ល។ 

- ច្ែើមបីកាំណត់្វាស់ដវងាមដ្ឋន និងបនធូរបនថយម្របច្ភទហានិភ័យច្ផ្សងៗគាន  ថ្នហានិភ័យអាជី្វកមម (ទីផ្ារ 
ឥណទាន សាឆ់ម្របាក់ម្របតិ្បត្តិការ ម្របតិ្បត្តិការ ហានិភ័យម្របតិ្បត្តិាម។ ល។) 

- ច្ែើរតួ្ជារណៈកាម ធិ្ការម្ររប់ម្ររងម្រទពយសកមមនិងទាំនួលែុសម្រត្ូវ ("ALCO") ច្ែើមបីទទួលបាននូវយុទធសាស្តសត 
សមស្សបបាំផុ្ត្របស់សាខា ទាក់ទងនឹងការល្លយបញ្ចូ លគាន រវាងម្រទពយសកមម និងបាំណុល។ 

  



52 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 

ក. ច្សឆកតីច្ផ្តើម និងទសសនៈទូច្ៅ (ត្) 

រណៈកាម ធិ្ការម្ររប់ម្ររងសាខាធ្នាគារ (ត្) 

- ពិចារណានិងាមដ្ឋនលទធផ្លការង្ហររបស់អ្ងាភាពនីមួយៗកនុងសាខាច្ែើមបីធានាថា ច្គាលច្ៅម្រត្ូវបាន
បាំច្ពញនិងអ្នុវត្តាមដផ្នការ។ 

- ម្ររប់ម្ររងទាំនាក់ទាំនងថ្ផ្ាកនុងច្ែើមបីធានាថា វាានភាពម្រតឹ្មម្រត្ូវ និងទទួលបានការម្ររបែណត ប់ទូលាំ
ទូល្លយច្ែើមបីច្លើកកមពស់ការង្ហរជាម្រកុម។ 

រណៈកាម ធិ្ការម្ររប់ម្ររងសាខាធ្នាគារែឹកនាាំការម្របជុ្ាំោ៉ាងច្ហាឆណាស់មតងកនុងមួយដែ។ 

ែ. ហានិភ័យឥណទាន 

ហានិភ័យឥណទាន រឺជាហានិភ័យថ្នការខាត្បង់ដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារ ម្របសិនច្បើអ្តិ្ងិជ្ន ឬភារី
ាខ ងច្ទៀត្ មិនានលទធភាពបាំច្ពញកាត្ពវកិឆចច្ៅាមកិឆចសនា ច្ហើយហានិភ័យជាឆមបងច្នះ រឺច្កើត្ច្ឆញាម
រយៈការផ្តល់ឥណទាន និងបុច្រម្របទានែល់អ្តិ្ងិជ្ននិងធ្នាគារនានា និងការវនិិច្ោរច្លើបាំណុល។ សម្រាប់
ច្គាលបាំណងរាយការណ៍អ្ាំពីការម្ររប់ម្ររងហានិភ័យសាខាធ្នាគារច្ធ្វើការពិចារណា និងដ្ឋក់រមួបញ្ចូ លនូវធាតុ្
ទាាំងអ្ស់ថ្នហានិភ័យឥណទានដែលម្របឈម - ឧទាហរណ៍ ហានិភ័យាមកាត្ពវកិឆចរបស់បុរាលាន ក់  ៗ ាម
ត្ាំបន់ និងហានិភ័យាមវស័ិយច្សែាកិឆច។ 

ហានិភ័យឥណទាន រឺជាការខាត្បង់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារ ម្របសិនច្បើអ្នកែចី ឬថ្ែរូពាណិជ្ាកមម                    
ែកខានមិនបានបាំច្ពញកាត្ពវកិឆចច្លើការបង់ម្របាក់ច្ែើមឆាំច្ពាះឥណទាន និងបុច្រម្របទាន។ 

(i). ការម្ររប់ម្ររងហានិភ័យឥណទាន 

សាខាធ្នាគារទទួលយកការប៉ាះពាល់ច្ៅនឹងហានិភ័យឥណទាន ដែលជាហានិភ័យមួយដែលនឹងបងកឲ្យាន
ការខាត្បង់ដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុែល់សាខាធ្នាគារ ច្ដ្ឋយសារការមិនបានបាំច្ពញកាត្ពវកិឆចសងបាំណុល។ ហានិភ័យ
ឥណទានរឺជាហានិភ័យសាំខាន់បាំផុ្ត្សម្រាប់អាជី្វកមមរបស់សាខាធ្នាគារ។ ហានិភ័យឥណទាន ច្កើត្ច្ឡើងជា
ឆមបងច្ៅកនុងសកមមភាពផ្តល់ម្របាក់កមចីែល់អ្តិ្ងិជ្ន។ វាក៏ានហានិភ័យ ឥណទានផ្ងដែរច្ៅកនុងឧបករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុច្ម្រៅារាងតុ្លយការែូឆជាកិឆចសនាឥណទាន។ ការម្ររប់ម្ររងហានិភ័យឥណទាន ម្រត្ូវបានអ្នុវត្ត
ច្ដ្ឋយរណៈកាម ធិ្ការឥណទានកនុងម្រកុមធ្នាគារអ្នតរជាតិ្។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 

ែ. ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

(i). ការម្ររប់ម្ររងហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

 ហានិភ័យឥណទានម្រត្ូវបានម្ររប់ម្ររងាមរយៈ ការវភិារជាច្ទៀងទាត់្អ្ាំពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកែចី និងសកាត នុពល
របស់អ្នកែចីច្ែើមបីបាំច្ពញាមការម្របាក់និងកាត្ពវកិឆចសងច្ែើមទុន។ ការម្របឈមនឹងហានិភ័យឥណទានក៏ម្រត្ូវ
បានម្ររប់ម្ររងមួយដផ្នកផ្ងដែរច្ដ្ឋយការធានាពីម្រទពយបញ្ជច ាំនិងធានាផ្លា ល់ែលួន។ 

ការវាស់ហានិភ័យឥណទាន 

• សាខាធ្នាគារបានបច្ងកើត្ច្គាលការណ៍ហានិភ័យឥណទានសនូល ដែលម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ឡើងច្ែើមបីម្ររប់ម្ររង
សកមមភាពម្របតិ្បត្តិការហានិភ័យរបស់សាខាធ្នាគារ។ ការពម្រងីកឥណទានម្រត្ូវបានម្ររប់ម្ររងច្ដ្ឋយកមមវធីិ្
ឥណទានដែលបានដ្ឋក់ច្ឆញ សម្រាប់ដផ្នការផ្លិត្ផ្លឬផ្លប័ម្រត្ជាក់ល្លក់មួយ រួមានទីផ្ារ
ច្គាលច្ៅ លកខែណឌ  ឯកសារ និងនីតិ្វធីិ្ដែលផ្លិត្ផ្លឥណទាននឹងម្រត្ូវបានផ្តល់ជូ្ន និងវាស់ដវង។ 

• សាខាធ្នាគារក៏ធានាផ្ងដែរថាានការដបងដឆកកាត្ពវកិឆចគាន រវាងអ្នកែចីម្របាក់អ្នកវាយត្ថ្មល និងអាជ្ាធ្រ 
ដែលបានយល់ម្រពម។ 

ច្គាលនច្ោបាយកាំណត់្កម្រមិត្ហានិភ័យនិងការកាត់្បនថយហានិភ័យ 

• សាខាធ្នាគារច្ធ្វើម្របតិ្បត្តិការ និងផ្តល់ម្របាក់កមចីែល់បុរាល ឬសហម្រគាសច្ៅកនុងម្រពះរាជាណាឆម្រកកមពុជា។ 
សាខាធ្នាគារម្ររប់ម្ររងដែនកាំណត់្ និងម្ររប់ម្ររងការម្របមូលផ្តុាំថ្នហានិភ័យឥណទាន ច្ៅច្ពលដែលវា            
ម្រត្ូវបានកាំណត់្អ្ត្តសញ្ជញ ណ។ ហានិភ័យធ្ាំម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ដ្ឋយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាថាជាហានិភ័យ
ឥណទានទូច្ៅឆាំច្ពាះអ្នកទទួលផ្លបុរាលដែលច្លើសពី 10 ភាររយ ថ្នមូលនិធិ្ផ្លា ល់សុទធរបស់         
សាខាធ្នាគារ។ 

• សាខាធ្នាគារម្រត្ូវសថិត្ច្ៅច្ម្រកាមលកខែណឌ ថ្នម្របកាសច្លែ 7-06-226 របស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាច្ែើមបីរកា
ឲ្យបាននូវអ្ម្រាអ្តិ្បរាិ 20 ភាររយរវាងអ្ម្រាឥណទានសរុបរបស់សាខាធ្នាគារឆាំច្ពាះអ្នកទទួលផ្លណា
មួយនិងម្រទពយសមបត្តិសុទធរបស់សាខាធ្នាគារ ។ ការម្របមូលផ្តុាំឥណទានធ្ាំ  ៗមិនម្រត្ូវច្លើសពី 25 ភាររយថ្ន
ម្រទពយសុទធរបស់សាខាធ្នាគារច្ឡើយ។ 

  



54 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 
ែ. ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

(i). ការម្ររប់ម្ររងហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

ច្គាលនច្ោបាយកាំណត់្កម្រមិត្ហានិភ័យនិងការកាត់្បនថយហានិភ័យ (ត្) 

• សាខាធ្នាគារានច្គាលការណ៍ និងការអ្នុវត្តជាច្ម្រឆើនច្ែើមបីកាត់្បនថយហានិភ័យឥណទាន។ ការអ្នុវត្ត
ាមលកខណៈម្របថ្ពណីធ្ាំបាំផុ្ត្ រឺការទទួលបាននូវកាធានាកនុងទម្រមង់ជាវត្ថុបញ្ជច ាំសម្រាប់ម្របាក់កមចីែល់
អ្តិ្ងិជ្នដែលជាទាល ប់ថ្នការអ្នុវត្ត។ សាខាធ្នាគារអ្នុវត្តច្គាលការណ៍ដណនាាំសតីពីការទទួល យកបាននូវ
ឆាំណាត់្ថាន ក់ជាក់ល្លក់ថ្នវត្ថុបញ្ជច ាំឬការកាត់្បនថយហានិភ័យឥណទាន។ ម្របច្ភទវត្ថុបញ្ជច ាំសាំខាន់ច្ែើមបី
ធានាម្របាក់កមចីែល់អ្តិ្ងិជ្ន៖ (1) ហីុប៉ាូដត្កច្លើម្រទពយសមបត្តិលាំច្ៅដ្ឋា ន (ែីធ្លីអ្គារ និងការធានារបស់ម្រកុម
ហ ុន)។ និង (2) ការឆាំណាយច្លើម្រទពយសមបត្តិអាជី្វកមមែូឆជាែីធ្លី និងអាគារ។ 

សវនកមមថ្ផ្ាកនុងថ្នែាំច្ណើ រការឥណទានសាខាធ្នាគារ ម្រត្ូវបានអ្នុវត្តច្ដ្ឋយសវនកមមថ្ផ្ាកនុងពីការោិល័យ             
កណាត ល។ 

(ii). ការម្របមូលផ្ដុ ាំហានិភ័យ 

រណៈកាម ធិ្ការម្របាក់កមចីច្ៅកនុងម្រកុមធ្នាគារអ្នតរជាតិ្ ទទួលែុសម្រត្ូវឆាំច្ពាះការម្ររប់ម្ររងហានិភ័យ      
ឥណទានរបស់សាខាធ្នាគាររមួទាាំងឆាំណុឆែូឆខាងច្ម្រកាម។ 

ការម្របមូលផ្ដុាំច្កើត្ច្ឡើង ច្ៅច្ពលដែលសមភារីមួយឆាំនួនឆូលរមួកនុងសកមមភាពអាជី្វកមមស្សច្ែៀងគាន  ឬ
សកមមភាពច្ៅកនុងត្ាំបន់ភូមិសាស្តសតែូឆគាន  ឬានលកខណៈច្សែាកិឆចម្របហាក់ម្របដហល ច្ហើយដែលបណាត ល
ឱយសមត្ថភាពរបស់ពួកច្របាំច្ពញនូវកាត្ពវកិឆចាមកិឆចសនា ជាមួយគាន វញិច្នាះម្រត្ូវបានរងផ្លប៉ាះពាល់   
ស្សច្ែៀងគាន ច្ៅនឹងការផ្លល ស់បតូរច្សែាកិឆចនច្ោបាយ ឬលកខែណឌ ច្ផ្សងច្ទៀត្ ។ ការម្របមូលផ្តុាំបង្ហា ញពីភាព
ង្ហយដម្របម្របួលនឹងការអ្នុវត្តរបស់សាខាឆាំច្ពាះការអ្ភិវឌ្ឍន៍ ដែលប៉ាះពាល់ែល់ឧសាហកមម ឬទីាាំង          
ភូមិសាស្តសតជាក់ល្លក់មួយ ។ 

ារាងខាងច្ម្រកាមបង្ហា ញពីការម្របឈមនឹងហានិភ័យអ្តិ្បរារបស់សាខាធ្នាគារ ឆាំច្ពាះហានិភ័យឥណទាន 
ារាងតុ្លយការ និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្ម្រៅារាងតុ្លយការ ច្ដ្ឋយមិនរិត្ពីម្រទពយបញ្ជច ាំ ឬការពម្រងឹងឥណទាន
ែថ្ទច្ទៀត្។ សម្រាប់ម្រទពយសកមមកនុងារាងតុ្លយការ ការម្របឈមនឹងហានិភ័យឥណទាន ច្សមើនឹងត្ថ្មលច្ោងរបស់
វា។ ឆាំច្ពាះបាំណុលយថាភាព ការម្របឈមនឹងហានិភ័យឥណទានអ្តិ្បរា រឺជាឆាំនួនអ្តិ្បរាិដែលសាខា
ធ្នាគារម្រត្ូវបង់ ម្របសិនច្បើកាត្ពវកិឆចថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានច្សនើសុាំ។ ឆាំច្ពាះកិឆចសនាឥណទាន ការ
ម្របឈមច្ៅនឹងហានិភ័យឥណទានអ្តិ្បរា រឺជាឆាំនួនទឹកម្របាក់ម្ររប់ម្រគាន់ថ្នឥណទានដែលមិនទាន់ែកច្ឆញ
ច្ដ្ឋយអ្តិ្ងិជ្ន។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 

ែ. ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

(ii). ការម្របមូលផ្ដុ ាំហានិភ័យ (ត្) 

ម្របច្ភទថ្នហានិភ័យឥណទាន 

 ឥណទានអ្តិ្បរា ឥណទានអ្តិ្បរា 
ការដ្ឋក់ម្រទពយបញ្ជច ាំ/          
ការពម្រងឹងឥណទាន 

ដផ្នកែលះថ្នម្រទពយបញ្ជច ាំ/ 
ការពម្រងឹងឥណទាន 

មិនានការធានានិងគាម នម្រទពយ 
បញ្ជច ាំ/ ការពម្រងឹងឥណទាន 

 ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល % % % 
  (កាំណត់្សាា ល់ 5)    
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020      
ធាតុ្នានាកនុងារាងតុ្លយការ      
សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សមមូលច្ៅធ្នាគារនានា 66,317,551 268,254,494 - - 100% 
ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារនានា 479,101 1,937,964 - - 100% 
ឥណទាន និងបុច្រម្របទានផ្ដល់ែល់អ្តិ្ងិជ្ន 17,985,629 72,751,869 43% 7% 50% 
ម្រទពយសកមមច្ផ្សង  ៗ 217,357 879,209 - - 100% 

សរបុ 84,999,638 343,823,536    
ធាតុ្នានាច្ម្រៅារាងតុ្លយការ      
បាំណុលយថាភាព 9,497,823 38,418,694 95% 5% - 
កិឆចសនា 7,875,612 31,856,850 6% 3% 91% 

សរបុ 17,373,435 70,275,544    



56 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 

ែ. ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

(ii). ការម្របមូលផ្ដុ ាំហានិភ័យ (ត្) 
ម្របច្ភទថ្នហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

 ឥណទានអ្តិ្បរា ឥណទានអ្តិ្បរា 
ការដ្ឋក់ម្រទពយបញ្ជច ាំ/             
ការពម្រងឹងឥណទាន 

ដផ្នកែលះថ្នម្រទពយបញ្ជច ាំ/  
ការពម្រងឹងឥណទាន 

មិនានការធានានិងគាម នម្រទពយ 
បញ្ជច ាំ/ ការពម្រងឹងឥណទាន 

 ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល % % % 
  (កាំណត់្សាា ល់ 5)    
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019      
ធាតុ្នានាកនុងារាងតុ្លយការ      
សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សមមូលច្ៅធ្នាគារនានា 124,884,073 508,902,597 - - 100% 
ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារនានា 909,469 3,706,086 - - 100% 
ឥណទាន និងបុច្រម្របទានផ្ដល់ែល់អ្តិ្ងិជ្ន 16,123,657 65,703,902 30% 31% 39% 
ម្រទពយសកមមច្ផ្សង  ៗ 184,936 753,614 - - 100% 

សរបុ 126,537,135 515,638,824    
ធាតុ្នានាច្ម្រៅារាងតុ្លយការ      
បាំណុលយថាភាព 2,082,494 8,486,163 94% 6% - 

កិឆចសនា 12,616,536 51,412,384 45% 24% 31% 

សរបុ 14,699,030 59,898,547    
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 

ែ. ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

(ii). ការម្របមូលផ្ដុ ាំហានិភ័យ (ត្) 

ការម្របមូលផ្ដុ ាំហានិភ័យវភិារាមម្របច្ភទអាជី្វកមម 
 

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

 សាឆ់ម្របាក់និង  
សាឆ់ម្របាក់សមមូល 
ច្ៅធ្នាគារនានា 

ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅ    
ធ្នាគារនានា 

ឥណទាន និងបុច្រម្របទាន
ផ្ដល់ែល់អ្តិ្ងិជ្ន ម្រទពយសកមមច្ផ្សង  ៗ សរបុ 

  ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ 
       
ម្ររឹះសាថ នហិរញ្ញវត្ថុ   66,317,551  479,101 2,114,023     - 68,910,675 
កសិកមម  - - 669,144 - 669,144  
ច្សវាកមម  - - 1,252,742 - 1,252,742  
ច្រាងឆម្រក  - - 12,563,839 - 12,563,839  
ការនាាំច្ឆញ និងនាាំឆូល  - - 1,385,881 - 1,385,881  
ច្ផ្សង  ៗ  - - - 217,357 217,357  

 សរបុ    66,317,551  479,101 17,985,629 217,357  84,999,638  

 សរបុ (ពាន់ច្រៀល – កាំណត់្សាា ល់ 5)   268,254,494  1,937,964 72,751,869 879,209  343,823,536  
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 

ែ. ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

(ii). ការម្របមូលផ្ដុ ាំហានិភ័យ (ត្) 

ការម្របមូលផ្ដុ ាំហានិភ័យវភិារាមម្របច្ភទអាជី្វកមម (ត្) 

ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2019 

 សាឆ់ម្របាក់និង  
សាឆ់ម្របាក់សមមូល 
ច្ៅធ្នាគារនានា 

ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅ    
ធ្នាគារនានា 

ឥណទាន និងបុច្រម្របទាន
ផ្ដល់ែល់អ្តិ្ងិជ្ន ម្រទពយសកមមច្ផ្សង  ៗ សរបុ 

  ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ 
       
ម្ររឹះសាថ នហិរញ្ញវត្ថុ  124,884,073 909,469 489,671 - 126,283,213 
កសិកមម  - - 564,209 - 564,209 
ច្សវាកមម  - - 1,397,318 - 1,397,318 
ច្រាងឆម្រក  - - 11,534,864 - 11,534,864 
ការនាាំច្ឆញ និងនាាំឆូល  - - 2,137,595 - 2,137,595 
ច្ផ្សង  ៗ  - - - 184,936 184,936 

 សរបុ   124,884,073 909,469 16,123,657 184,936 142,102,135 

 សរបុ (ពាន់ច្រៀល – កាំណត់្សាា ល់ 5)  508,902,597 3,706,086 65,703,902 753,614 579,066,200 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 

ែ. ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

(ii). ការម្របមូលផ្ដុ ាំហានិភ័យ (ត្) 

ការម្របមូលផ្ដុ ាំហានិភ័យវភិារាមនិវាសដ្ឋា ន និងទាំនាក់ទាំនង និងាមរយៈផ្លប៉ាះពាល់ ៖ 
 
 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 ឆ្ន ាំ2020 ឆ្ន ាំ2019 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
   (កាំណត់្សាា ល់5) (កាំណត់្សាា ល់5) 
     
វភិារាមនិវាសដ្ឋា ន៖     
និវាសជ្ន 17,985,629 16,123,657 72,751,869 65,703,902 

     
វភិារាមទាំនាក់ទាំនង៖     
មិនដមនសមព័នធញាតិ្ 17,985,629 16,123,657 72,751,869 65,703,902 

     
ាមរយៈផ្លប៉ាះពាល់៖     
ផ្លប៉ាះពាល់ានទាំហាំតូ្ឆ 17,985,629 16,123,657 72,751,869 65,703,902 

(*)  “ហានិភ័យទាំហាំធ្ាំ” ម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ដ្ឋយម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាថាជាផ្លបូកសរបុថ្នសម
តុ្លយសរបុថ្នម្របាក់កមចីនិងបុច្រម្របទានជាមួយអ្នកទទួលអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍ដត្មួយដែលានឆាំនួនច្លើសពី 10 
ភាររយ ថ្នម្រទពយសមបត្តិសុទធរបស់សាខា។ ផ្លប៉ាះពាល់ច្នះ រឺជាឥណទាន ឬកិឆចសនាដែលច្ៅសល់ 
និងឥណទាន ឬកិឆចសនាដែលបានអ្នុម័ត្ ច្ហើយមួយណាដែលែពស់ជាង។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 

ែ. ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

(iii). ម្រទពយបញ្ជច ាំ 

ែណៈច្ពលដែលការម្របឈមនឹងហានិភ័យអ្តិ្បរារបស់សាខាធ្នាគារ រឺជាត្ថ្មលច្ោងរបស់ម្រទពយសកមម ឬ      
កនុងករណីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្ៅច្ម្រៅារាងតុ្លយការ រឺឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលបានធានា ការសនាផ្ដល់ឲ្យ            
ការទទួលយក ឬការយល់ម្រពម ហានិភ័យទាាំងច្នាះ ទាំនងអាឆទាបជាងច្ដ្ឋយសារដត្ការកាត់្កងម្រទពយបញ្ជច ាំ 
ការធានាឥណទាន និងសកមមភាពច្ផ្សងច្ទៀត្ច្ែើមបីកាត់្បនថយហានិភ័យ។ 

ការពិពណ៌នាអ្ាំពីម្រទពយបញ្ជច ាំសម្រាប់ម្របច្ភទថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុនីមួយ  ៗម្រត្ូវបានបង្ហា ញែូឆខាងច្ម្រកាម។ 

សាឆ់ម្របាក់សមមូលជាមួយធ្នាគារនានា (រមួបញ្ចូ លធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា) ម្របាក់បច្ញ្ញើជាមួយធ្នាគារនានា            
និងម្រទពយសកមមច្ផ្សង  ៗ

ម្រទពយបញ្ជច ាំជាទូច្ៅមិនម្រត្ូវបានដសវងរកសម្រាប់ម្រទពយសកមមទាាំងច្នះច្ទ។ 

ឥណទាន និងបុច្រម្របទានផ្ដល់ែល់អ្តិ្ងិជ្ន បាំណុលយថាភាពនិងការសនា 

ឥណទាន និងបុច្រម្របទានផ្ដល់ែល់អ្តិ្ងិជ្ន បាំណុលយថាភាព និងការសនា ជាធ្មមាានម្រទពយបញ្ជច ាំកនុង
កម្រមិត្ណាមួយ ។  ជាពិច្សសហានិភ័យច្លើឥណទានច្រហដ្ឋា ន ជាទូច្ៅម្រត្ូវបានធានាច្ពញច្លញច្ដ្ឋយ
ច្រហដ្ឋា ន ម្រទពយបរកិាខ រនិង ម្រទពយឆល័ត្។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 

ែ. ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

(iii). ម្រទពយបញ្ជច ាំ (ត្) 

ារាងខាងច្ម្រកាមច្នះសច្ងខបអ្ាំពីវត្ថុធានាច្លើម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុរបស់ែលួន៖ 

  ម្រទពយបញ្ជច ាំ/ការពម្រងឹងឥណទាន 
ឥណទានពុាំាន     

ការធានា 

 

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 
 

ម្រទពយ 
ម្រទពយសកមម
ឆល័ត្ 

ម្របាក់បច្ញ្ញើាន 
កាលកាំណត់្ ច្ផ្សង  ៗ សរបុ 

  ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ 
        

ឥណទាន និងបុច្រម្របទានផ្ដល់ែល់អ្តិ្ងិជ្ន  7,819,253 1,268,466 - - 8,897,910 17,985,629 
បាំណុលយថាភាព  8,229,372 1,268,451 - - - 9,497,823 
កិឆចសនា  302,544 - 120,647 254,570 7,197,851 7,875,612 
  16,351,169 2,536,917 120,647 254,570 16,095,761 35,359,064 

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019        
        

ឥណទាន និងបុច្រម្របទានផ្ដល់ែល់អ្តិ្ងិជ្ន  3,786,074 6,065,356 - - 6,272,227 16,123,657 
បាំណុលយថាភាព  1,947,548 134,946 - - - 2,082,494 
កិឆចសនា  467,444 917,864 4,536,810 2,934,418 3,760,000 12,616,536 

   6,201,066 7,118,166 4,536,810 2,934,418 10,032,227 30,822,687 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 

ែ. ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

(iii). ម្រទពយបញ្ជច ាំ (ត្) 

ារាងខាងច្ម្រកាមច្នះសច្ងខបអ្ាំពីវត្ថុធានារបស់សាខាធ្នាគារច្លើម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុរបស់ែលួន៖ (ត្) 

  ម្រទពយបញ្ជច ាំ/ការពម្រងឹងឥណទាន 
ហានិភ័យឥណទាន 

គាម នការធានា 

 

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 
 

ម្រទពយ 
ម្រទពយសកមម
ឆល័ត្ 

ម្របាក់បច្ញ្ញើាន 
កាលកាំណត់្ ច្ផ្សង  ៗ សរបុ 

  ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល 
        
ឥណទាន និងបុច្រម្របទានផ្ដល់ែល់អ្តិ្ងិជ្ន  31,628,880 5,130,944 - - 35,992,045 72,751,869 
បាំណុលយថាភាព  33,287,809 5,130,885 - - - 38,418,694 
កិឆចសនា  1,223,789 - 488,017 1,029,736 29,115,308 31,856,850 
  66,140,478 10,261,829 488,017 1,029,736 65,107,353 143,027,413 

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019        
ឥណទាន និងបុច្រម្របទានផ្ដល់ែល់អ្តិ្ងិជ្ន  15,428,251 24,716,326 - - 25,559,325 65,703,902 
បាំណុលយថាភាព  7,936,258 549,905 - - - 8,486,163 
កិឆចសនា  1,904,834 3,740,296 18,487,501 11,957,753 15,322,000 51,412,384 

   25,269,343 29,006,527 18,487,501 11,957,753 40,881,325 125,602,449 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 

ែ. ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

(iv). រុណភាពថ្នឥណទាន និង បុច្រម្របទានផ្ដល់ែល់អ្តិ្ងិជ្នែុល 

ច្ដ្ឋយអ្នុច្ល្លមាមច្សឆកតីដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាច្លែ ធ្7.017.344 ឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទាន 
នីមួយ  ៗច្ោងច្ៅាមរុណភាពឥណទានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

ឥណទានធ្មមា 

ឥណទានដែលច្ៅសល់ ម្រត្ូវបានទូទាត់្សងទាន់ច្ពលច្វល្ល និងមិនជាប់សងស័យសម្រាប់ការទូទាត់្សង      
នាច្ពលអ្នារត្។ការទូទាត់្សងម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ឡើងាមកិឆចសនា ច្ហើយអ្តិ្ងិជ្នមិនបង្ហា ញពីភាពទន់ច្ែាយ 
ថ្នលទធភាពកនុងការទូទាត់្សង អាជី្វកមម លាំហូរទឹកម្របាក់ និងសាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុច្នាះច្ឡើយ។ 

ឥណទានឃ្ល ាំច្មើល 

ឥណទានដែលច្ៅកនុងឆាំណាត់្ថាន ក់ច្នះ ម្រត្ូវបានការពារនាច្ពលបឆចុបបនន ច្ហើយម្របដហលជាមិនអាឆហួស    
កាលកាំណត់្ច្ទប៉ាុដនតវាបង្ហា ញពីភាពទន់ច្ែាយ ដែលអាឆជ្ះឥទធិពលោ៉ាងធ្ៃន់ធ្ៃរែល់ការទូទាត់្សងរបស់កូន
បាំណុលច្ៅកាលបរចិ្ឆេទនាច្ពលអ្នារត្ ម្របសិនច្បើមិនបានដកត្ម្រមូវឲ្យបានទាន់ច្ពលច្វល្ល និងយកឆិត្តទុក 
ដ្ឋក់ពីម្ររឹះសាថ ន។ 

ភាពទន់ច្ែាយច្នះរាប់បញ្ចូ ល ប៉ាុដនតមិនម្រត្ូវបានកាំណត់្ឆាំច្ពាះនិនាន ការងយឆុះថ្នម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកមមរបស់    
ថ្ែរូរភារី ឬសាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ែលួននិងសាថ នភាពច្សែាកិឆចនិងលកខែណឌ ទីផ្ារដែលអាឆប៉ាះពាល់ែល់
ម្របាក់ឆាំច្ណញនិងលទធភាពទូទាត់្សងនាច្ពលអ្នារត្របស់ែលួន ឬសាថ នភាពកាន់ដត្ោ៉ា ប់យឺុនថ្នម្រទពយបញ្ជច ាំ។  
ឆាំណាត់្ថាន ក់ច្នះានសនិទានភាពផ្លា ល់ែលួនោ៉ាងឆាស់ល្លស់ ច្ហើយមិនរួរច្ម្របើជាការសម្រមបសម្រមួលរវាង 
ឥណទានធ្មមា និងឥណទានច្ម្រកាមសដង់ដ្ឋច្ទ។ 

ឥណទានច្ម្រកាមសដង់ដ្ឋ 

ឥណទានដែលបានចាត់្ថាន ក់ច្ៅកនុងឆាំណាត់្ថាន ក់ច្នះ បង្ហា ញពីភាពទន់ច្ែាយរួរឲ្យកត់្សាា ល់ច្ហើយមិនម្រត្ូវ
បានការពារម្ររប់ម្រគាន់ច្ដ្ឋយអាជី្វកមមបឆចុបបនន ឬសាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងលទធភាពសងរបស់កូនបាំណុលច្ទ។ 
និោយឲ្យឆាំច្ៅម្របភពច្ែើមថ្នការសងបាំណុល រឺមិនម្ររប់ម្រគាន់ច្ែើមបីទូទាត់្បាំណុលច្នាះច្ទច្ដ្ឋយមិនរិត្ពី
ម្របាក់ឆាំណូលដែលបានមកពីម្របភពបនាា ប់បនសាំែូឆជាលក់ម្រទពយបញ្ជច ាំជាច្ែើម។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 

ែ. ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

(iv). រុណភាពថ្នឥណទាន និង បុច្រម្របទានផ្ដល់ែល់អ្តិ្ងិជ្នែុល (ត្) 

ឥណទានច្ម្រកាមសដង់ដ្ឋ (ត្) 

កាត ដែលនាាំឲ្យានឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទានច្ម្រកាមសដ់ងដ្ឋរួមាន៖ 

- កូនបាំណុលគាម នលទធភាពច្ែើមបីបាំច្ពញាមលកខែណឌ ថ្នការទូទាត់្សងម្របាក់ាមកិឆចសនា 

- សាថ នភាពច្សែាកិឆច និងទីផ្ារមិនអ្ាំច្ណាយផ្ល ដែលអាឆជ្ះឥទធិពលោ៉ាងធ្ៃន់ធ្ៃរែល់អាជី្វកមម និង       
ម្របាក់ឆាំច្ណញរបស់ថ្ែរូរភារីនាច្ពលអ្នារត្ 

- សាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុទន់ច្ែាយនិង/ឬអ្សមត្ថភាពរបស់ថ្ែរូរភារី ច្ែើមបីបច្ងកើត្លាំហូរទឹកម្របាក់ម្ររប់ម្រគាន់
ច្ែើមបីបាំច្ពញការទូទាត់្សង 

- ភាពលាំបាកដែលបានជួ្បម្របទះច្ដ្ឋយថ្ែរូរភារី កនុងការទូទាត់្សងឥណទានច្ផ្សងច្ទៀត្ ដែលផ្តល់ច្ដ្ឋយ
ម្ររឹះសាថ ន ឬច្ដ្ឋយសាថ ប័នច្ផ្សង ចៗ្ទៀត្ ច្ៅច្ពលានព័ត៌្ានអាឆច្ម្របើម្របាស់បាន និង 

- ការបាំពានច្លើកិឆចម្រពមច្ម្រពៀងហិរញ្ញវត្ថុច្ដ្ឋយថ្ែរូរភារី។ 

ឥណទានជាប់សងសយ័ 

ឥណទានដែលបានចាត់្ថាន ក់ច្ៅកនុងម្របច្ភទច្នះ បង្ហា ញពីភាពទន់ច្ែាយធ្ៃន់ធ្ៃរជាងឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទាន
ច្ម្រកាមសដង់ដ្ឋ ដែលការម្របមូលបានមកវញិម្ររប់ឆាំនួន ដផ្ែកច្លើមូលដ្ឋា នថ្នែាំច្ណើ រច្ហតុ្ដែលានស្សាប់ 
លកខែណឌ  ឬត្ថ្មលថ្នម្រទពយបញ្ជច ាំានការសងស័យែពស់ ឬមិនអាឆអាឆម្របមូលបានវញិ។ ការរ ាំពឹងទុកថានឹង
បាត់្បង់រឺែពស់ ច្ទាះបីជាឆាំនួនពិត្ម្របាកែច្ៅមិនទាន់បានកាំណត់្សម្រាប់ច្ពលច្នះក៏ច្ដ្ឋយ។ 

ឥណទានខាត្បង់ 

ឥណទានដែលម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ថាជាការបាត់្បង់ រឺច្ៅច្ពលដែលវាមិនអាឆម្របមូលបានមកវញិ ច្ហើយការ
ទូទាត់្សងវញិអាឆានឆាំនួនតិ្ឆតួ្ឆ ឬម្របមូលមិនបានច្សាះ។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 

ែ. ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

(iv). រុណភាពថ្នឥណទាន និង បុច្រម្របទានផ្ដល់ែល់អ្តិ្ងិជ្នែុល (ត្) 

ការទទួលសាា ល់ ECL  

សាខាធ្នាគារអ្នុវត្តវធីិ្សាស្តសត 3 ែាំណាក់កាល ច្ដ្ឋយដផ្ែកច្លើការផ្លល ស់បតូររុណភាពឥណទានចាប់ាាំងពីាន
ការទទួលសាា ល់ែាំបូង៖ 

វធីិ្សាស្តសត3 ែាំណាក់កាល 
ែាំណាក់កាលទី1 ែាំណាក់កាលទី2 ែាំណាក់កាលទី3 

ែាំច្ណើ រការ ច្ម្រកាមែាំច្ណើ រការ មិនែាំច្ណើ រការ 

ការទទួលសាា ល់ឥណទាន
ដែលរ ាំពឹងថានឹងបាត់្បង់ 

រ ាំពឹងថានឹងបាត់្បង់រយៈ
ច្ពល 12ដែ 

រ ាំពឹងថានឹងបាត់្បង់          
ច្ពញអាយុកាល 

រ ាំពឹងថានឹងបាត់្បង់          
ច្ពញអាយុកាល 

លកខណៈវនិិឆេ័យ មិនានការច្កើនច្ឡើងជា
សារវនដច្លើហានិភ័យ         
ឥណទានច្ទ 

ហានិភ័យឥណទានដែល
បានច្កើនច្ឡើងជាសារវនដ 

ឥណទានដែលានឱនភាព 

មូលដ្ឋា នថ្នការរណនា
ឆាំណូលការម្របាក់ 

ត្ថ្មលច្ោងែុល ត្ថ្មលច្ោងែុល ត្ថ្មលច្ោងសុទធ 

សាខាធ្នាគារនឹងវាស់ ECL ច្ដ្ឋយច្ម្របើវធីិ្សាស្តសតទូច្ៅ។ វធីិ្សាស្តសតទូច្ៅរមួាន ការដញកអ្តិ្ងិជ្នច្ឆញជា 3 
ែាំណាក់កាលច្ផ្សងៗគាន  ច្ដ្ឋយច្ោងច្ៅាមលកខណៈវនិិឆេ័យែាំណាក់កាល ច្ដ្ឋយច្ធ្វើការវាយត្ថ្មលហានិភ័យ
ឥណទាន។ ECL រយៈច្ពល 12ដែ នឹងម្រត្ូវបានរណនាសម្រាប់ែាំណាក់កាលទី1 ែណៈ ECL ច្ពញអាយុកាល 
នឹងម្រត្ូវបានរណនាសម្រាប់ែាំណាក់កាលទី2 និងែាំណាក់កាលទី3។ នាការយិបរចិ្ឆេទរាយការណ៍នីមួយ  ៗ
សាខាធ្នាគារនឹងវាយត្ថ្មលហានិភ័យឥណទានច្ៅាមរណនីនីមួយ  ៗច្បើច្ម្របៀបច្ធ្ៀបនឹងកម្រមិត្ហានិភ័យច្ៅ
ច្ពលផ្ដល់ឲ្យ។ 

 

 
  



66 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 

ែ. ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

(iv). រុណភាពថ្នឥណទាន និង បុច្រម្របទានផ្ដល់ែល់អ្តិ្ងិជ្នែុល (ត្) 

ការទទួលសាា ល់ ECL (ត្) 

ឥណទានរយៈច្ពលដវង (ច្ម្រឆើនជាងមួយឆ្ន ាំ) 

ែាំណាក់កាល 
សាថ នភាព 

ហានិភ័យឥណទាន ឆាំណាត់្ថាន ក់ 
ឆាំនួនថ្ងៃ 

ហួសកាលកាំណត់្ 
សូឆនាករណ៍ 
ថ្នការយឺត្ោ៉ាវ 

1 
មិនានការច្កើនច្ឡើងជា
សារវនដច្លើហានិភ័យ         
ឥណទានច្ទ 

ឥណទានធ្មមា 0 ែល់ 30ថ្ងៃ ែាំច្ណើ រការ 

2 ហានិភ័យឥណទានបាន
ច្កើនច្ឡើងជាសារវនដ ឥណទានឃ្ល ាំច្មើល 30 ែល់ 90ថ្ងៃ ច្ម្រកាមែាំច្ណើ រការ 

3 ឥណទានានឱនភាព 

ឥណទានច្ម្រកាមសដង់ដ្ឋ 90 ែល់ 180ថ្ងៃ 

មិនែាំច្ណើ រការ ឥណទានជាប់សងស័យ 180 ែល់ 360ថ្ងៃ 

ឥណទានខាត្បង់ ចាប់ពី 360ថ្ងៃ 

ឥណទានរយៈច្ពលែលី (1 ឆ្ន ាំ ឬតិ្ឆជាង) 

ែាំណាក់កាល 
សាថ នភាព 

ហានិភ័យឥណទាន ឆាំណាត់្ថាន ក់ 
ឆាំនួនថ្ងៃ 

ហួសកាលកាំណត់្ 
សូឆនាករណ៍ 
ថ្នការយឺត្ោ៉ាវ 

1 
មិនានការច្កើនច្ឡើងជា
សារវនដច្លើហានិភ័យ         
ឥណទានច្ទ 

ឥណទានធ្មមា 0 ែល់ 14  ែាំច្ណើ រការ 

2 ហានិភ័យឥណទានបាន
ច្កើនច្ឡើងជាសារវនដ ឥណទានឃ្ល ាំច្មើល 15 ែល់ 30ថ្ងៃ ច្ម្រកាមែាំច្ណើ រការ 

3 ឥណទានានឱនភាព 

ឥណទានច្ម្រកាមសដង់ដ្ឋ 31 ែល់ 60ថ្ងៃ 

មិនែាំច្ណើ រការ ឥណទានជាប់សងស័យ 61 ែល់ 90ថ្ងៃ 
ឥណទានខាត្បង់ ច្លើសពី 91ថ្ងៃ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 

ែ. ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

(iv). រុណភាពថ្នឥណទាន និង បុច្រម្របទានផ្ដល់ែល់អ្តិ្ងិជ្នែុល (ត្) 

ការទទួលសាា ល់ ECL (ត្) 

សាខាធ្នាគារនឹងច្ម្របើម្របាស់ឆាំនួនថ្ងៃហួសកាលកាំណត់្សង និងឆាំណាត់្ថាន ក់របស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា 
សម្រាប់លកខណៈវនិិឆេ័យកនុងការដបងដឆកែាំណាក់កាល។ ែូឆគាន ច្នះផ្ងដែរ សាខាធ្នាគារបានរមួបញ្ចូ ល 
ការដ្ឋក់ពិនាុឥណទាន ឬធាតុ្ដែលអាឆបា៉ា ន់សាម នបាននាច្ពលអ្នារត្ ច្ៅច្ពលានព័ត៌្ានកាន់ដត្ង្ហយ       
ស្សួលរក។ ច្ៅច្ពលអ្នុវត្តម្របព័នធដ្ឋក់ពិនាុឥណទាន កម្រមិត្ហានិភ័យធាល ក់ឆុះច្ទវែង ឬច្ម្រឆើនជាងច្នះច្បើ
ច្ម្របៀបច្ធ្ៀបច្ៅនឹងកម្រមិត្ហានិភ័យច្ៅច្ពលផ្ដល់ឲ្យច្នាះ រណនីម្រត្ូវចាត់្ថាន ក់ច្ៅែាំណាក់កាលទី2។ 

សម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានលកខណៈរយៈច្ពលែលី វធីិ្សាស្តសតសាមញ្ញនឹងម្រត្ូវបានអ្នុវត្ត ច្ៅច្ពល
ដែលវាមិនត្ម្រមូវឲ្យានលកខណៈវនិិឆេ័យជាជ្ាំហានៗ។ ច្ៅកនុងករណីច្នះវានឹងម្រត្ូវបានដបងដឆកជាឥណទាន 
(ែាំណាក់កាលទី1) ឬឥណទានមិនែាំច្ណើ រការ។ 

ារាងខាងច្ម្រកាមសច្ងខបពីរុណភាពឥណទានថ្នហិរញ្ញបបទានែុលរបស់សាខាធ្នាគារ ច្ដ្ឋយច្ោងាម     
ឆាំណាត់្ថាន ក់ខាងច្លើ។ 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 
 ែាំណាក់កាលទី1 ែាំណាក់កាលទី2 ែាំណាក់កាលទី3 សរុប 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ 
ឥណទាន និងបុច្រម្របទានផ្ដល់ែល់       

អ្តិ្ងិជ្នាមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម     
     
ឥណទានធ្មមា  13,621,396   1,388,140  - 15,009,536 
ឥណទានច្ម្រកាមសដង់ដ្ឋ - - - - 
ឥណទានខាត្បង់ - - 2,976,093 2,976,093 
  13,621,396   1,388,140  2,976,093 17,985,629 
ែកសាំវធិានធ្ន (63,821) (73,514) (2,976,093) (3,113,428) 

ត្ថ្មលច្ោង   13,557,575   1,314,626  - 14,872,201 
ត្ថ្មលច្ោង (សមមូលពាន់ច្រៀល - 

កាំណត់្សាា ល់ 5)  54,840,391   5,317,662  - 60,158,053 

 



68 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 

ែ. ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

(iv). រុណភាពថ្នឥណទាន និង បុច្រម្របទានផ្ដល់ែល់អ្តិ្ងិជ្នែុល (ត្) 

ការទទួលសាា ល់ ECL (ត្) 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 
 ែាំណាក់កាលទី1 ែាំណាក់កាលទី2 ែាំណាក់កាលទី3 សរុប 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ 
ឥណទាន និងបុច្រម្របទានផ្ដល់ែល់       

អ្តិ្ងិជ្នាមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម     
     
ឥណទានធ្មមា 9,694,792 2,436,807 - 12,131,599 
ឥណទានច្ម្រកាមសដង់ដ្ឋ - - 1,015,965 1,015,965 
ឥណទានខាត្បង់ - - 2,976,093 2,976,093 
 9,694,792 2,436,807 3,992,058 16,123,657 
ែកសាំវធិានធ្ន (117,158) (203,529) (3,181,112) (3,501,799) 

ត្ថ្មលច្ោង  9,577,634 2,233,278 810,946 12,621,858 
ត្ថ្មលច្ោង (សមមូលពាន់ច្រៀល - 

កាំណត់្សាា ល់ 5) 39,028,859 9,100,608 3,304,604 51,434,071 

ការដ្ឋក់បញ្ចូ លព័ត៌្ានច្លើការម្របច្មើលច្មើលអ្នារត្ 

សាខាធ្នាគារដ្ឋក់បញ្ចូ លព័ត៌្ានច្លើការម្របច្មើលអ្នារត្ ច្ដ្ឋយវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើ ហានិភ័យឥណទានរបស់
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានច្កើនច្ឡើងជាសារវនដចាប់ាាំងពីការទទួលសាា ល់ែាំបូង និងការវាស់ដវង ECL។ 

ព័ត៌្ានខាងច្ម្រៅដែលម្រត្ូវបានពិចារណារួមានទិននន័យច្សែាកិឆច និងការពាករណ៍ដែលបានច្បាះពុមពផ្ាយ
ច្ដ្ឋយសាថ ប័នរដ្ឋា ភិបាល និងអាជ្ាធ្ររបិូយវត្ថុច្ៅកនុងបណាត ម្របច្ទសដែលសាខាធ្នាគារច្ធ្វើម្របតិ្បត្តិការដែល
ានអ្ងាការអ្នដរជាតិ្ធ្ាំ  ៗែូឆជាមូលនិធិ្របិូយវត្ថុអ្នដរជាតិ្ និងវស័ិយឯកជ្ន និងការសិការបស់អ្នកពាករណ៍។ 

សាខាធ្នាគារច្ធ្វើការវភិារទិននន័យម្របវត្តិសាស្តសត សម្រាប់បា៉ា ន់សាម នទាំនាក់ទាំនងរវាងអ្ច្ងរា៉ា ម្រកូច្សែាកិឆច និង
ហានិភ័យឥណទាន និង ឥណទានខាត្បង់។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 
 

ែ. ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

(iv). រុណភាពថ្នឥណទាន និង បុច្រម្របទានផ្ដល់ែល់អ្តិ្ងិជ្នែុល (ត្) 

ការដ្ឋក់បញ្ចូ លព័ត៌្ានច្លើការម្របច្មើលអ្នារត្ (ត្) 

ការខាត្បង់ឥណទានរ ាំពឹងទុក ម្រត្ូវបានបា៉ា ន់ម្របាណច្ដ្ឋយដផ្ែកច្ៅច្លើលកខែណឌ ច្សែាកិឆច ដែលបាន
ពាករណ៍ទុក ច្ៅកនងការយិបរចិ្ឆេទរាយការណ៍។ ការផ្ាុះច្ឡើងថ្ន វរីុសកូរ ៉ាូណា (“កូវែី-19”) បានរាត្ត្ាត្   
ម្របច្ទសឆិនែីច្គាក ម្របច្ទសកមពុជា និងបណាដ ម្របច្ទសច្ផ្សងៗច្ទៀត្ ដែលម្រពឹត្តិការណ៍បានច្ធ្វើឲ្យានការរាាំងសាះ
សកមមភាពអាជី្វកមម និងច្សែាកិឆច ។ ផ្លប៉ាះពាល់ច្ៅច្លើផ្លិត្ផ្លកនុងស្សុកសរបុ (ផ្.ស.ស) និងសូឆនាករ
សាំខាន់ច្ផ្សង  ៗ ម្រត្ូវបានយកមកពិចារណាកនុងការកាំណត់្ភាពធ្ៃន់ធ្ៃរ និងភវនីយភាពថ្នការធាល ក់ឆុះថ្នច្សែាកិឆច 
ដែលម្រត្ូវបានច្ម្របើម្របាស់កនុងការបា៉ា ន់ម្របាណការខាត្បង់ឥណទានរ ាំពឹងទុក។ 

ច្លើសពីច្នះច្ទៀត្ ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាបានច្ឆញសារាឆរសតីពីការច្រៀបឆាំរឆនាសមព័នធម្របាក់កមចីច្ឡើងវញិកនុង
អ្ាំឡុងច្ពលានច្ម្រគាះមហនតរាយ វរីុសកូវែី-19 ដែលទាមទារឲ្យសាថ ប័នច្ធ្វើការជាមួយអ្នកែចីដែលរងផ្ល          
ប៉ាះពាល់ និងអ្នុញ្ជញ ត្ឲ្យានការច្រៀបឆាំឥណទានច្ឡើងវញិសម្រាប់វស័ិយអាទិភាព។ ច្ៅថ្ងៃរាយការណ៍ច្នះ
សាខាធ្នាគារពុាំានឥណទានច្រៀបឆាំច្ឡើងវញិច្ទ។ 

ការរណនា ECL ច្ៅកនុងសាថ នភាពបឆចុបបនន ជាសារវនតសថិត្ច្ៅច្ម្រកាមភាពមិនឆាស់ល្លស់។ រណៈម្ររប់ម្ររង 
បានផ្តល់នូវការបា៉ា ន់សាម នែ៏លែបាំផុ្ត្សតីពីលទធផ្លដែលអាឆច្កើត្ានរបស់វរីុសកូវែី-19 មកច្លើសាខាធ្នាគារ។ 
ច្ទាះជាោ៉ាងណា ការបា៉ា ន់ម្របាណច្នះនឹងអាឆដម្របម្របួលជាសារវនតច្ៅច្ពលដែលម្រពឹត្តិការណ៍ច្ផ្សងៗបានច្កើត្
ច្ឡើងជាក់ដសតង។ ែូច្ឆនះឆាំនួនច្នះ មិនរួរម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជាតួ្ច្លែជាក់ល្លក់ ឬពាករណ៍ទុកសម្រាប់ជា               
ការបង្ហា ញផ្លប៉ាះពាល់ហិរញ្ញវត្ថុឆុងច្ម្រកាយដែលបានរ ាំពឹងទុកច្នាះច្ទ។ កនុងករណីដែលផ្លប៉ាះពាល់ាន                
លកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃរ ឬអូ្សបនាល យជាងការរ ាំពឹងទុកច្នះ ផ្លប៉ាះពាល់ច្នះនឹងជ្ះឥទធិពលមកច្លើ ECL សាថ នភាព
ហិរញ្ញវត្ថុ និងម្របតិ្បត្តិការរបស់សាខាធ្នាគារ។ 

(v). រណនីច្កើត្ច្ឡើងពី ECL 

សាំវធិានធ្នខាត្បង់ 

ារាងខាងច្ម្រកាមបង្ហា ញពីការច្ផ្ាៀងផ្លា ត់្ ច្លើសាំវធិានធ្នខាត្បង់ាមការចាត់្ថាន ក់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនាច្ែើម 
និងឆុងការយិបរចិ្ឆេទ។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 

 

ែ. ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

(v). រណនីច្កើត្ច្ឡើងពី ECL (ត្) 

សាំវធិានធ្នខាត្បង់ (ត្) 
 

 2020 
 ែាំណាក់កាលទី1 ែាំណាក់កាលទី2 ែាំណាក់កាលទី3 សរបុ 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ 
     
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា 117,158 203,529 3,181,112 3,501,799 
- ច្ផ្ារច្ៅែាំណាក់កាលទី1 - - - - 
- ច្ផ្ារច្ៅែាំណាក់កាលទី2 - - - - 
- ច្ផ្ារច្ៅែាំណាក់កាលទី3 153,448 - (153,448) - 
ការវាស់ដវងច្ឡើងវញិថ្នសាំវធិានធ្នខាត្បង់  (230,551)  (108,924)  (40,193)  (379,668) 
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុែាំបូង ឬបានទិញងមី  66,223   -     -     66,223  
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលបានឈប់ទទួលសាា ល់ (42,457) (21,091) (11,378) (74,926) 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ  63,821 73,514 2,976,093 3,113,428 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ (សមមូលពាន់ច្រៀល - 
កាំណត់្សាា ល់ 5) 258,156 297,364 12,038,296 12,593,816 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 
 

ែ. ហានិភ័យឥណទាន (ត្) 

(v). រណនីច្កើត្ច្ឡើងពី ECL (ត្) 

សាំវធិានធ្នខាត្បង់ (ត្) 

 2019 
 ែាំណាក់កាលទី1 ែាំណាក់កាលទី2 ែាំណាក់កាលទី3 សរបុ 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ 
     
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា 184,402 516,586 2,976,093 3,677,081 
- ច្ផ្ារច្ៅែាំណាក់កាលទី1 - - - - 
- ច្ផ្ារច្ៅែាំណាក់កាលទី2 - - - - 
- ច្ផ្ារច្ៅែាំណាក់កាលទី3 (21,155) - 21,155 - 
ការវាស់ដវងច្ឡើងវញិថ្នសាំវធិានធ្នខាត្បង់ 24,178 (124,803) 172,486 71,861 
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុែាំបូង ឬបានទិញងមី 42,457 21,091 11,378 74,926 
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលបានឈប់ទទួលសាា ល់ (112,724) (209,345) - (322,069) 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ  117,158 203,529 3,181,112 3,501,799 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ (សមមូលពាន់ច្រៀល - 
កាំណត់្សាា ល់ 5) 477,419 829,381 12,963,031 14,269,831 

រ. ហានិភ័យទីផ្ារ 

ហានិភ័យទីផ្ាររឺជាហានិភ័យដែលានការផ្លល ស់បតូរត្ថ្មលទីផ្ារ - ឧទាហរណ៍ អ្ម្រាការម្របាក់ អ្ម្រាបតូររបិូយ        
ប័ណណបរច្ទស និងត្ថ្មលមូលធ្ន - នឹងានផ្លប៉ាះពាល់ែល់ម្របាក់ឆាំណូលរបស់សាខាធ្នាគារ ឬត្ថ្មលថ្នការកាន់
កាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ច្គាលបាំណងថ្នការម្ររប់ម្ររងហានិភ័យទីផ្ារ រឺច្ែើមបីម្ររប់ម្ររង និងម្រត្ួត្ពិនិត្យ                  
ហានិភ័យទីផ្ារាមបា៉ារា៉ា ដម៉ាម្រត្ដែលអាឆទទួលយកបាន ែណៈច្ពលដែលានការបច្ងកើននូវម្របសិទធភាពកនុងការ
ទទួលបានឆាំណូលមកវញិ។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 
 

រ. ហានិភ័យទីផ្ារ (ត្) 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 សាខាធ្នាគារមិនានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុាមត្ថ្មលសមស្សបច្ទ។ សាខាធ្នាគារមិន
ច្ម្របើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ែូឆជាកិឆចសនាបតូរម្របាក់បរច្ទសច្ែើមបីរកាហានិភ័យរបស់ែលួនច្ឡើយ។ សាខាធ្នាគារ 
មិនម្រត្ូវម្របឈមនឹងហានិភ័យត្ថ្មលមូលប័ម្រត្ច្ទ ពីច្ម្រពាះសាខាធ្នាគារមិនានការវនិិច្ោរណាដែលម្រត្ូវបាន
ចាត់្ថាន ក់ច្ៅកនុងារាងតុ្លយការទាាំងសម្រាប់លក់ ឬកនុងត្ថ្មលសមរមយាមរយៈម្របាក់ឆាំច្ណញឬខាត្។ 

(i). ហានិភ័យអ្ម្រាការម្របាក់ 

ហានិភ័យអ្ម្រាការម្របាក់ រឺសាំច្ៅច្លើការខាត្បង់នូវម្របាក់ឆាំណូលការម្របាក់សុទធ ច្ដ្ឋយសារដត្ការដម្របម្របួល     
ថ្នកម្រមិត្អ្ម្រាការម្របាក់ និងការផ្លល ស់បតូរច្ៅកនុងសាសភាពថ្នម្រទពយសកមម និងបាំណុល។ ហានិភ័យអ្ម្រា    
ការម្របាក់ ម្រត្ូវបានចាត់្ដឆងាមរយៈការម្រត្ួត្ពិនិត្យោ៉ាងហមត់្ឆត់្ ច្លើឆាំណូលថ្នការបណាត ក់ទុន ត្ថ្មល           
សមស្សប ត្ថ្មលច្ែើមថ្នមូលនិធិ្ និងាមរយៈការវភិាររាំល្លត្ដម្របម្របួលអ្ម្រាការម្របាក់។ សកាត នុពលថ្ន          
ការធាល ក់ឆុះឆាំណូលការម្របាក់សុទធបណាត លមកពីការដម្របម្របួលអ្ម្រាការម្របាក់ដែលែុសម្របម្រកតី្បានម្រត្ួត្ពិនិត្យ 
ច្ដ្ឋយច្ធ្ៀបច្ៅនឹងកម្រមិត្អាឆទទួលយកបានថ្នហានិភ័យ។
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 
 

រ. ហានិភ័យទីផ្ារ (ត្) 

(i). ហានិភ័យអ្ម្រាការម្របាក់ (ត្) 

ារាងខាងច្ម្រកាមច្នះសច្ងខបពីហានិភ័យអ្ម្រាការម្របាក់របស់សាខាធ្នាគារ។ ារាងច្នះឆងែុលបង្ហា ញពីរយៈច្ពលដែលឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកាំណត់្ថ្ងលច្ឡើងវញិ ឬានកាលកាំណត់្
ណាមួយណាដែលច្កើត្ច្ឡើងមុន។ 

 នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 រហូត្ែល់ 1ដែ > 1 - 3ដែ > 3 – 6ដែ > 6 – 12ដែ > 1 - 5ឆ្ន ាំ ច្លើសពី 5ឆ្ន ាំ ពុាំានការម្របាក់ សរបុ អ្ម្រាការម្របាក់ 
  ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ % 
           
 ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថ ុ          
 សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សមមូល - ែុល - 66,317,551 - - - - 1,395,105 67,712,656 0.14%-0.65% 
 ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារនានា - ែុល - - 460,000 - - - 19,101 479,101 0.14%-0.65% 
 ឥណទាន និងបុច្រម្របទានផ្តល់ែល់អ្តិ្ងិជ្ន - ែុល 5,076,409 3,051,952 2,856,211 96,867 1,091,814 5,812,376 - 17,985,629 2.75%-15% 
 ម្រទពយសកមមច្ផ្សងច្ទៀត្ - - - - - - 217,357 217,357  
  5,076,409 69,369,503 3,316,211 96,867 1,091,814 5,812,376 1,631,563 86,394,743  
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 
 

រ. ហានិភ័យទីផ្ារ (ត្) 

(i). ហានិភ័យអ្ម្រាការម្របាក់ (ត្) 
 
 នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 (ត្) រហូត្ែល់ 1ដែ > 1 - 3ដែ > 3 – 6ដែ > 6 – 12ដែ > 1 - 5ឆ្ន ាំ ច្លើសពី 5ឆ្ន ាំ ពុាំានការម្របាក់ សរបុ អ្ម្រាការម្របាក់ 
  ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ % 
           
 បាំណុលហិរញ្ញវត្ថ ុ          
 ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្ន 40,873,917 3,932,265 3,197,342 1,047,547 2,984 - - 49,054,055 0.5%-4.75% 
 ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់ធ្នាគារនានា 5,709,437 - - - - - - 5,709,437 0.62%-2% 
 ម្របាក់កមចី - - - 447,986 - - - 447,986 2.5% 
 អ្នុបាំណុល - - - - 3,000,000 - - 3,000,000 1.74%-3.46% 
 បាំណុលភតិ្សនា - - - 169,291 179,449  - - 348,740 6% 
 សាំវធិានធ្នច្លើអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍និច្ោជិ្ក - - - 4,910 14,398  - 19,308  
 បាំណុលច្ផ្សង  ៗ - - - - -    -    76,926 76,926  
  46,583,354 9,573,090 3,197,342 1,669,734 3,196,831 - 76,926 58,656,452  
 សរបុរាំល្លត្ការម្របាក់ (41,506,945) 59,796,398 118,348 (1,572,346) (2,105,002) - 1,554,637 27,738,291  

 
          

 (សមមូលពាន់ច្រៀល - កាំណត់្សាា ល់ 5) (167,895,593) 241,876,429 478,718 (6,360,140) (8,514,733) - 6,288,507 112,201,387  
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 
 

រ. ហានិភ័យទីផ្ារ (ត្) 

(i). ហានិភ័យអ្ម្រាការម្របាក់ (ត្) 

ារាងខាងច្ម្រកាមច្នះសច្ងខបពីហានិភ័យអ្ម្រាការម្របាក់របស់សាខាធ្នាគារ។ ារាងច្នះឆងែុលបង្ហា ញពីរយៈច្ពលដែលឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកាំណត់្ថ្ងលច្ឡើងវញិ ឬានកាលកាំណត់្
ណាមួយណាដែលច្កើត្ច្ឡើងមុន។ (ត្) 

 នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 រហូត្ែល់ 1ដែ > 1 - 3ដែ > 3 – 6ដែ > 6 – 12ដែ > 1 - 5ឆ្ន ាំ ច្លើសពី 5ឆ្ន ាំ ពុាំានការម្របាក់ សរបុ អ្ម្រាការម្របាក់ 
  ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ % 
           
 ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថ ុ          
 សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សមមូល - ែុល - 124,884,073 - - - - 3,576,082 128,460,155 0.78%-2.55% 
 ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារនានា - ែុល - - - 909,469 - - - 909,469 0.69%-0.83% 
 ឥណទាន និងបុច្រម្របទានផ្តល់ែល់អ្តិ្ងិជ្ន - ែុល 4,380,231 2,651,590 373,115 299,915 7,067,422 1,351,384 - 16,123,657 4.4%-15% 
 ម្រទពយសកមមច្ផ្សងច្ទៀត្ - - - - - - 184,936 184,936  
  4,380,231 127,535,663 373,115 1,209,384 7,067,422 1,351,384 3,761,018 145,678,217  
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 

រ. ហានិភ័យទីផ្ារ (ត្) 

(i). ហានិភ័យអ្ម្រាការម្របាក់ (ត្) 
 

 នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 (ត្) រហូត្ែល់ 1ដែ > 1 - 3ដែ > 3 – 6ដែ > 6 – 12ដែ > 1 - 5ឆ្ន ាំ ច្លើសពី 5ឆ្ន ាំ ពុាំានការម្របាក់ សរបុ អ្ម្រាការម្របាក់ 
  ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ % 
           
 បាំណុលហិរញ្ញវត្ថ ុ          
 ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្ន 87,677,052 5,094,218 3,585,370 1,006,121 1,023,271 - - 98,386,032 0.5%-4.75% 
 ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់ធ្នាគារនានា 55,968 1,004,877 - - - - - 1,060,845 2% 
 ម្របាក់កមចី - 490,798 - 765,173 - - - 1,255,971 2.9%-3.05% 
 អ្នុបាំណុល - - - - 3,000,000 - - 3,000,000 4% 
 បាំណុលភតិ្សនា - 214,295 - - - - - 214,295 6% 
 សាំវធិានធ្នច្លើអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍និច្ោជិ្ក - - - - - 16,139 - 16,139  
 បាំណុលច្ផ្សង  ៗ 4,927,246 - - - - - 147,688 5,074 ,934  
  92,660,266 6,804,188 3,585,370 1,771,294 4,023,271 16,139 147,688 103,933,282  
 សរបុរាំល្លត្ការម្របាក់ (88,280,035) 120,731,475 (3,212,255) (561,910) 3,044,151 1,335,245 3,613,330 41,744,935  
           
 (សមមូលពាន់ច្រៀល - កាំណត់្សាា ល់ 5) (359,741,143) 491,980,761 (13,089,939) (2,289,783) 12,404,915 5,441,123 14,724,320 170,110,610  
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 

រ. ហានិភ័យទីផ្ារ (ត្) 

(i). ហានិភ័យអ្ម្រាការម្របាក់ (ត្) 

ការដម្របម្របួលពិនាុមូលដ្ឋា ន 100 ច្ៅកនុងអ្ម្រាការម្របាក់ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ នឹងានការច្កើនច្ឡើង/        
(ងយឆុះ) មូលធ្ន និងឆាំច្ណញ ឬខាត្ាមឆាំនួនដែលបានបង្ហា ញែូឆខាងច្ម្រកាម។ ការវភិារសនមត្ថា រាល់           
បដម្រមបម្រមួលច្ផ្សងច្ទៀត្ ជាពិច្សសអ្ម្រាបតូររបិូយប័ណណបរច្ទស ច្ៅដត្ច្ងរជានិឆច។ 

 ឆាំច្ណញ ឬខាត្ មូលធ្ន 

 
ពិនាុមូលដ្ឋា ន 100  

ច្កើនច្ឡើង 
ពិនាុមូលដ្ឋា ន 100  

ងយឆុះ 
ពិនាុមូលដ្ឋា ន 100  

ច្កើនច្ឡើង 
ពិនាុមូលដ្ឋា ន 100  

ងយឆុះ 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ 
     
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020     

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអ្ម្រាអ្ច្ងរ 149,854 (149,854) 149,854 (149,854) 

ពាន់ច្រៀល – កាំណត់្សាា ល់ 5 610,955 (607,208) 610,955 (607,208) 

     
ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2019     

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអ្ម្រាអ្ច្ងរ 131,237 (131,237) 131,237 (131,237) 

ពាន់ច្រៀល – កាំណត់្សាា ល់ 5 531,772 (531,772) 531,772 (531,772) 

(ii). ហានិភ័យរបិូយប័ណណបរច្ទស 

ហានិភ័យរបិូយប័ណណ រឺជាហានិភ័យដែលត្ថ្មលថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុានការដម្របម្រមួល បណាត លមកពីការ         
ដម្របម្របួលអ្ម្រាបតូររបិូយប័ណណបរច្ទស។ 

ម្របតិ្បត្តិការជាឆាំបងរបស់សាខាធ្នាគាររឺម្របាក់ែុល្លល រអាច្មរកិ ដែលជារបិូយប័ណណមុែង្ហររបស់សាខាធ្នាគារ 
ច្ហើយមិនានហានិភ័យធ្ាំកនុងការផ្លល ស់បតូររបិូយប័ណណបរច្ទស។  

អ្នកម្ររប់ម្ររងម្រត្ួត្ពិនិត្យហានិភ័យបតូរម្របាក់បរច្ទសរបស់ពួកច្រច្ធ្ៀបនឹងរបិូយប័ណណមុែង្ហរ។ ច្ទាះោ៉ាងណា
សាខាធ្នាគារ មិនត្ម្រមូវឲ្យហានិភ័យបតូរម្របាក់បរច្ទសដែលច្កើត្ច្ឡើងពីម្របតិ្បត្តិការនាច្ពលអ្នារត្និងម្រទពយ
សកមម និងបាំណុលច្ដ្ឋយច្ម្របើកិឆចសនាបនត។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 

រ. ហានិភ័យទីផ្ារ (ត្) 

(ii). ហានិភ័យរបិូយប័ណណបរច្ទស (ត្) 

ការម្របមូលផ្ដុ ាំហានិភ័យរបិូយប័ណណ 

ឆាំនួនម្រទពយសកមម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ាមម្របច្ភទថ្នរបិូយប័ណណានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 ម្របច្ភទថ្នរបិូយប័ណណ 
 សមមូលែុល្លល រអាច្មរកិ 
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 ម្របាក់ច្រៀល ែុល្លល រអាច្មរកិ ថ្ងបាត្ ច្ផ្សង  ៗ សរុប 
      
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ      
សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សមមូល  85,709   67,421,218   205,051   678   67,712,656  
ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារនានា  -     479,101   -     -     479,101  
ឥណទាន និងបុច្រម្របទានផ្ដល់ែល់អ្តិ្ងិជ្ន  2,118,870   15,866,759   -     -     17,985,629  
ម្រទពយសកមមច្ផ្សង  ៗ  82,480   131,857   3,020   -     217,357  

  2,287,059   83,898,935   208,071   678   86,394,743  
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 
រ. ហានិភ័យទីផ្ារ (ត្) 
(ii). ហានិភ័យរបិូយប័ណណបរច្ទស (ត្) 

ការម្របមូលផ្ដុ ាំហានិភ័យរបិូយប័ណណ (ត្) 

ឆាំនួនម្រទពយសកមម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ាមម្របច្ភទថ្នរបិូយប័ណណានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ (ត្) 

 ម្របច្ភទថ្នរបិូយប័ណណ 
 សមមូលែុល្លល រអាច្មរកិ 
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 (ត្) ម្របាក់ច្រៀល ែុល្លល រអាច្មរកិ ថ្ងបាត្ ច្ផ្សង  ៗ សរុប 
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ      
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្ន  39,471   48,844,259   170,325  -  49,054,055  
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់ធ្នាគារនានា  594,333   5,115,104   -    -  5,709,437  
ម្របាក់កមចី  447,986   -     -    -  447,986  
អ្នុបាំណុល  -     3,000,000   -    -  3,000,000  
បាំណុលភតិ្សនា  -     348,740   -    -  348,740  
សាំវធិានធ្នច្លើអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍និច្ោជិ្ក -  19,308  - -  19,308  
បាំណុលច្ផ្សង  ៗ  -   76,926   -   -   76,926  
  1,081,790   57,404,337   170,325   -     58,656,452  
សាថ នភាពម្រទពយសកមមសុទធ   1,205,269   26,494,598   37,746   678   27,738,291  

(សមមូលពាន់ច្រៀល - កាំណត់្សាា ល់ 5)  4,875,313   107,170,649   152,683   2,742   112,201,387  
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 
រ. ហានិភ័យទីផ្ារ (ត្) 
(ii). ហានិភ័យរបិូយប័ណណបរច្ទស (ត្) 

ការម្របមូលផ្ដុ ាំហានិភ័យរបិូយប័ណណ (ត្) 

ឆាំនួនម្រទពយសកមម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ាមម្របច្ភទថ្នរបិូយប័ណណានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ (ត្) 

 ម្របច្ភទថ្នរបិូយប័ណណ 
 សមមូលែុល្លល រអាច្មរកិ 
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 ម្របាក់ច្រៀល ែុល្លល រអាច្មរកិ ថ្ងបាត្ ច្ផ្សង  ៗ សរុប 
      
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ      
សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សមមូល 1,288,264 126,842,119 329,686 86 128,460,155 
ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារនានា - 909,469 - - 909,469 
ឥណទាន និងបុច្រម្របទានផ្ដល់ែល់អ្តិ្ងិជ្ន 490,800 15,632,857 - - 16,123,657 
ម្រទពយសកមមច្ផ្សង  ៗ 7,523 177,413 - - 184,936 

 1,786,587 143,561,858 329,686 86 145,678,217 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 
រ. ហានិភ័យទីផ្ារ (ត្) 
(ii). ហានិភ័យរបិូយប័ណណបរច្ទស (ត្) 

ការម្របមូលផ្ដុ ាំហានិភ័យរបិូយប័ណណ (ត្) 

ឆាំនួនម្រទពយសកមម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ាមម្របច្ភទថ្នរបិូយប័ណណានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ (ត្) 

 ម្របច្ភទថ្នរបិូយប័ណណ 
 សមមូលែុល្លល រអាច្មរកិ 
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 (ត្) ម្របាក់ច្រៀល ែុល្លល រអាច្មរកិ ថ្ងបាត្ ច្ផ្សង  ៗ សរុប 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ      
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្ន  495,120   97,747,239   143,673   -     98,386,032  
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់ធ្នាគារនានា  1,001   1,059,844   -     -     1,060,845  
ម្របាក់កមចី  1,255,971   -     -     -     1,255,971  
អ្នុបាំណុល  -     3,000,000   -     -     3,000,000  
បាំណុលភតិ្សនា  -     214,295   -     -     214,295  
សាំវធិានធ្នច្លើអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍និច្ោជិ្ក -  16,139  - -  16,139  
បាំណុលច្ផ្សង  ៗ  13,334   4,905,369   145,731   10,500   5,074,934  
  1,765,426   106,942,886   289,404   10,500   109,008,216  
សាថ នភាពម្រទពយសកមមសុទធ   21,161   36,618,972   40,282   (10,414)  36,670,001  

(សមមូលពាន់ច្រៀល - កាំណត់្សាា ល់ 5)  86,231  149,222,311   164,149   (42,438)  149,430,253  



82 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 
រ. ហានិភ័យទីផ្ារ (ត្) 
(ii). ហានិភ័យរបិូយប័ណណបរច្ទស (ត្) 

ការវភិាររ ាំច្ញាឆ 

សនមត្ថា ហានិភ័យអ្ច្ងរច្ផ្សងច្ទៀត្ច្ៅដត្ច្ងរជានិឆច ការដម្របម្របួលថ្នការបតូររបិូយប័ណណបរច្ទសសម្រាប់           
សាខាធ្នាគារនាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ម្រត្ូវបានសច្ងខបែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 

 
- 1% 

ការងយឆុះ 
+ 1% 

ការច្កើនច្ឡើង 
- 1% 

ការងយឆុះ 
+ 1% 

ការច្កើនច្ឡើង 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ 
     
ម្របាក់ច្រៀល (11,661) 11,661 (212) 212 
ថ្ងបាត្ (377) 377 (403) 403 
ច្ផ្សង  ៗ (7) 7 (1) 1 

 (12,045) 12,045 (616) 616 

ពាន់ច្រៀល – កាំណត់្សាា ល់ 5 (49,107) 49,107 (2,496) 2,496 

 . ហានិភ័យសាឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សួល  

“ហានិភ័យសាឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សួល” រឺជាហានិភ័យដែលសាខាធ្នាគារនឹងជួ្បផ្លលាំបាកកនុងការបាំច្ពញ
កាត្ពវកិឆច ពាក់ព័នធនឹងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ែលួន ដែលម្រត្ូវបានទូទាត់្ាមរយៈជាសាឆ់ម្របាក់ ឬម្រទពយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សងច្ទៀត្។ ហានិភ័យសាឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សួល ច្កើត្ច្ឡើងពីភាពមិនសីុគាន ច្ៅនឹងច្ពលច្វល្ល និង
ឆាំនួនលាំហូរទឹកម្របាក់ដែលានច្ៅកនុងម្របតិ្បត្តិការ និងការវនិិច្ោររបស់សាខាធ្នាគារ។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31, ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 
 . ហានិភ័យសាឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សួល (ត្) 

ការម្ររប់ម្ររងហានិភ័យសាឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សលួ 

អ្នកម្ររប់ម្ររងម្រត្ួត្ពិនិត្យសាឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សួលថ្នារាងតុ្លយភាព និងម្ររប់ម្ររងការម្របមូលផ្តុាំ និងទម្រមង់ថ្ន
បាំណុលរបស់អ្នកជាប់បាំណុល។ ម្រត្ួត្ពិនិត្យ និងរាយការណ៍ាមទម្រមង់ដបបបទថ្នទីាាំងសាឆ់ម្របាក់ម្របចាាំថ្ងៃ
សម្រាប់ថ្ងៃបនាា ប់ សបាត ហ៍បនាា ប់ និងដែបនាា ប់ ច្ម្រពាះទាាំងច្នះជាកាត ឆាំបងសម្រាប់ការម្ររប់ម្ររងសាឆ់ម្របាក់
ង្ហយស្សួល។ អ្នកម្រត្ួត្ពិនិត្យ ាមដ្ឋនឆលនារបស់អ្នកដ្ឋក់ម្របាក់បច្ញ្ញើសាំខាន់ៗ និងពាករណ៍អ្ាំពីការ               
ែកម្របាក់។ 

ម្របភពធ្នធានឆមបងរបស់សាខាធ្នាគារច្កើត្ច្ឡើងពីការឆូលរមួវភិារទានច្ែើមទុន និងម្របាក់បច្ញ្ញើពីអ្តិ្ងិជ្ន ។ 
ម្របភពថ្នសាឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សួលម្រត្ូវបានពិនិត្យច្ឡើងវញិជាម្របចាាំច្រៀងរាល់ថ្ងៃាមរយៈការម្រត្ួត្ពិនិត្យ របស់អ្នក
ម្ររប់ម្ររងច្លើភាពចាស់ទុាំថ្នម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ និងអ្នកដ្ឋក់ម្របាក់បច្ញ្ញើសាំខាន់ៗ។ 

សាខាធ្នាគារ ច្ធ្វើការវភិារច្លើរយៈច្ពលរបស់បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលបង្ហា ញពីកាលកាំណត់្កិឆចសនាដែល
ច្ៅសល់។ សាខាធ្នាគារ ម្រត្ួត្ពិនិត្យម្រទពយសកមមដែលម្ររប់ម្ររងច្ែើមបីម្ររប់ម្ររងហានិភ័យសាឆ់ម្របាក់ង្ហយ
ស្សួល ម្រតឹ្មដត្មួយដែច្ៅមុែច្ទៀត្ ច្ដ្ឋយសារសាខាានម្របាក់កមចីរយៈច្ពលែលីដែលច្ៅថាបច្ញ្ញើទីផ្ារពី 
ការោិល័យកណាត ល និងសាខាពាក់ព័នធម្ររប់ច្ពលដែលសាខាធ្នាគារម្របឈមនឹងបញ្ជា សាឆ់ម្របាក់ង្ហយ          
ស្សួល។ 

ារាងខាងច្ម្រកាមសច្ងខបពីម្រទពយសកមម និងបាំណុលរបស់សាខាធ្នាគារ ច្ដ្ឋយដផ្ែកច្លើកាលកាំណត់្កិឆចសនា
ដែលច្ៅសល់។ លាំហូរទឹកម្របាក់ដែលបានរ ាំពឹងទុកច្លើម្រទពយសកមម និងបាំណុលទាាំងច្នះ អាឆែុសជាសារវនដ     
ពីអ្វីដែលបានបង្ហា ញច្ៅកនុងារាង។ ឧទាហរណ៍ ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្នមិនម្រត្ូវបានរ ាំពឹងថានឹងម្រត្ូវែកបាន
ភាល ម ចៗ្នាះច្ទ។ 

 



84 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 
 . ហានិភ័យសាឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សួល (ត្) 

ការម្ររប់ម្ររងហានិភ័យសាឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សលួ (ត្) 
 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 រហូត្ែល់ 1ដែ > 1 - 3ដែ > 3 – 6ដែ > 6 – 12ដែ > 1 - 5ឆ្ន ាំ ច្លើសពី 5ឆ្ន ាំ ពុាំានការម្របាក់ សរបុ 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ 
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថ ុ         
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្ន 40,873,917 3,932,265 3,197,342 1,047,547 2,984 - - 49,054,055 
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់ធ្នាគារនានា 5,709,437 - - - - - - 5,709,437 
ម្របាក់កមចី - - - 447,986 - - - 447,986 
អ្នុបាំណុល - - 600,000   - 2,400,000 - - 3,000,000  
បាំណុលភតិ្សនា - - - 169,291 179,449 - - 348,740 
សាំវធិានធ្នច្លើអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍និច្ោជិ្ក - - - 4,910 14,398 - - 19,308 
បាំណុលច្ផ្សង  ៗ - - - - - - 76,926 76,926 

  46,583,354   3,932,265   3,797,342   1,669,734   2,596,831   -     76,926   58,656,452  

      -   

(សមមូលពាន់ច្រៀល - កាំណត់្សាា ល់ 5 )  188,429,667   15,906,012   15,360,248   6,754,074   10,504,181   -     311,166   237,265,348  
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 
 . ហានិភ័យសាឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សួល (ត្) 

ការម្ររប់ម្ររងហានិភ័យសាឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សលួ (ត្) 
 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 រហូត្ែល់ 1ដែ > 1 - 3ដែ > 3 – 6ដែ > 6 – 12ដែ > 1 - 5ឆ្ន ាំ ច្លើសពី 5ឆ្ន ាំ ពុាំានការម្របាក់ សរបុ 
 ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ ែុល្លល រអាច្មរកិ 
         
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថ ុ         
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្ន 87,677,052 5,094,218 3,585,370 1,006,121 1,023,271 - - 98,386,032 
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់ធ្នាគារនានា 55,968 1,004,877 - - - - - 1,060,845 
ម្របាក់កមចី - 490,798 - 765,173 - - - 1,255,971 
អ្នុបាំណុល - - - - 2,400,000 600,000   - 3,000,000 
បាំណុលភតិ្សនា - 217,440 - - - - - 217,440 
សាំវធិានធ្នច្លើអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍និច្ោជិ្ក - - - - 16,139   - - 16,139   
បាំណុលច្ផ្សង  ៗ 4,927,246 - - - - - 147,688 5,074,934 

 92,660,266 6,807,333 3,585,370 1,771,294 3,439,410 600,000 147,688 109,011,361 
         
(សមមូលពាន់ច្រៀល - កាំណត់្សាា ល់ 5 ) 377,590,584 27,739,882 14,610,383 7,218,023 14,015,596 2,445,000 601,829 444,221,296 



86 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 
ង. ហានិភ័យម្របតិ្បត្តិការ 

ហានិភ័យម្របតិ្បត្តិការ រឺជាហានិភ័យថ្នការបាត់្បង់ផ្លា ល់ ឬម្របច្ោលដែលច្កើត្ានច្ឡើងពីការែវះខាត្ ឬ     
ការអ្នុវត្តមិនានម្របសិទធភាពនូវនីតិ្វធីិ្ែាំច្ណើ រការថ្ផ្ាកនុង បុរាលិក ឬម្របព័នធ ឬពីកាត ខាងច្ម្រៅ។ ហានិភ័យ    
ច្នះ ម្រត្ូវបានម្ររប់ម្ររងាមរយៈការបច្ងកើត្ម្របព័នធែាំច្ណើ រការម្ររប់ម្ររងម្របតិ្បត្តិការ ការម្រត្ួត្ពិនិត្យ និង                  
ការរាយការណ៍ឲ្យបានម្រតឹ្មម្រត្ូវពីសកមមភាពអាជី្វកមម ាមរយៈអ្ងាភាពម្ររប់ម្ររង និងគាាំម្រទ ដែលឯករាជ្យពី
អ្ងាភាពអាជី្វកមម និងរណៈម្ររប់ម្ររង។  

ការម្ររប់ម្ររងច្លើហានិភ័យម្របតិ្បត្តិការរបស់សាខាធ្នាគារ ត្ម្រមូវឲ្យបច្ងកើត្នូវរឆនាសមព័នធតួ្នាទី និងវធីិ្សាស្តសត
ថ្នការម្ររប់ម្ររងរបស់អ្ងាភាពឲ្យបានឆាស់ល្លស់។ ច្គាលការណ៍ និងវធិានការម្រត្ួត្ពិនិត្យថ្ផ្ាកនុងជាច្ម្រឆើន          
ម្រត្ូវបានអ្នុវត្ត រមួានការបច្ងកើត្អ្នកានសិទធិឆុះហត្ថច្លខា ម្របព័នធម្រត្ួត្ពិនិត្យោ៉ាងហមត់្ឆត់្ ការច្រៀបឆាំនូវ                 
នីតិ្វធីិ្ និងឯកសារសាំអាងនានា ម្រពមទាាំងការអ្នុវត្តាមបទបបញាតិ្ត និងត្ម្រមូវការាមឆាប់នានា។ ែាំច្ណើ រការ
ទាាំងច្នះម្រត្ូវបានម្រត្ួត្ពិនិត្យជាម្របចាាំឆ្ន ាំ ច្ែើមបីច្ឆលើយត្បច្ៅនឹងហានិភ័យម្របតិ្បត្តិការ ដែលអាឆច្កើត្ច្ឡើងច្ៅ
កនុងម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកមមរបស់សាខាធ្នាគារ។ 

ឆ. ការម្ររប់ម្ររងច្ែើមទុន 

(i). បទបបញ្ញត្តិច្ែើមទុន 

ច្គាលច្ៅរបស់សាខាធ្នាគារកនុងការម្ររប់ម្ររងច្ែើមទុន ានន័យទូលាំទូល្លយជាង “មូលធ្ន” ដែលបង្ហា ញ 
កនុងរបាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ ។  ការម្ររប់ម្ររងច្ែើមទុនានែូឆខាងច្ម្រកាម៖  

• អ្នុច្ល្លមាមត្ម្រមូវការច្ែើមទុនដែលកាំណត់្ច្ដ្ឋយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា 

• ការពារលទធភាពរបស់សាខាធ្នាគារច្ែើមបីបនតនិរនតរភាពអាជី្វកមម ែូឆច្នះ សាខាធ្នាគារអាឆបនត                    
ផ្តល់ផ្លម្របច្ោជ្ន៍ែល់ភារទុនិក និងអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍របស់ភារីដែលពាក់ព័នធនឹងសាខាធ្នាគារ និង 

• រកាមូលដ្ឋា នច្ែើមទុនរងឹាាំ ច្ែើមបីគាាំម្រទែល់ការអ្ភិវឌ្ឍអាជី្វកមម។ 

ច្គាលនច្ោបាយរបស់សាខាធ្នាគារ រឺធានាឲ្យបាននូវមូលដ្ឋា នច្ែើមទុនរងឹាាំច្ែើមបីរកានូវទាំនុកឆិត្តទីផ្ារ 
និងច្ែើមបីធានាច្សថរភាពថ្នការអ្ភិវឌ្ឍយូរអ្ដងវងរបស់អាជី្វកមម។ ផ្លប៉ាះពាល់ច្ៅច្លើកម្រមិត្ច្ែើមទុនច្លើភារ
ល្លភរបស់ការោិល័យកណាត ល ក៏ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ ច្ហើយសាខាធ្នាគារបានទទួលសាា ល់នូវត្ម្រមូវការ 
ច្ែើមបីធានាបាននូវតុ្លយភាពរវាងភារល្លភែពស់ដែលអាឆនឹងច្កើត្ានច្ឡើងជាមួយនឹងម្របាក់បម្រមុងកម្រមិត្ែពស់
អ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍ និងការធានាដែលផ្តល់ច្ដ្ឋយសាថ នភាពច្ែើមទុនលែ។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

31. ការត្រប់ត្រងហានភិ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 

ឆ. ការម្ររប់ម្ររងច្ែើមទុន (ត្) 

(i). បទបបញ្ញត្តិច្ែើមទុន (ត្) 

ច្ែើមទុនបង្ហា ញខាងច្លើច្នះ ម្រត្ូវបានរណនាច្ឡើងច្ដ្ឋយដផ្ែកាមច្សឆកតីដណនាាំដែលច្ឆញផ្ាយ ច្ដ្ឋយ
ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ដែលអាឆានភាពែុសគាន ច្ៅច្លើច្គាលការណ៍សាំខាន់ែលះៗ ច្បើច្ម្របៀបច្ធ្ៀបច្ៅនឹង
ច្គាលការណ៍ដែលបានទទួលសាា ល់ជាទូច្ៅ ដែលសាថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុច្ៅម្របច្ទសែ៏ថ្ទបានអ្នុវត្ត។ ែូច្ឆនះ 
ព័ត៌្ានអ្ាំពីច្ែើមទុនខាងច្លើ មិនសមស្សបសម្រាប់អ្នកច្ម្របើម្របាស់ដែលមិនបានទទួលពត៌្ានអ្ាំពីច្សឆកតី
ដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា។ 

(ii). ការដបងដឆកច្ែើមទុន 

ការដបងដឆកច្ែើមទុនរវាងម្របតិ្បត្តិការ និងសកមមភាពជាក់ល្លក់ រឺម្រត្ូវបានម្ររប់ម្ររងច្ដ្ឋយកម្រមិត្ភារល្លភ     
ដែលទទួលបានពីការដបងដឆកច្នាះ។ ច្ែើមទុនដែលបានដបងដឆកច្ៅាមម្របតិ្បត្តិការ ឬសកមមភាព នីមួយៗ 
ម្រត្ូវដផ្ែកច្ៅាមច្ែើមទុនដែលកាំណត់្ច្ដ្ឋយឆាប់។ 

32. រនមាសមត្សបននត្ទព្យសកមម នងិបណុំលហរិញ្ញវរថ ុ

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួានម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្ម្រៅារាងតុ្លយការ។  
ត្ថ្មលសមរមយ រឺជាថ្ងលដែលម្រត្ូវទទួលច្ែើមបីលក់ម្រទពយសកមម ឬបានទូទាត់្ ច្ែើមបីច្ផ្ារបាំណុលច្ៅាមលាំដ្ឋប់
លាំច្ដ្ឋយច្ៅកនុងម្របតិ្បត្តិការ រវាងអ្នកឆូលរមួកនុងទីផ្ារច្ៅកាលបរចិ្ឆេទថ្នការវាស់ដវងឆមបង ឬម្របសិនអ្វត្តាន
ទីផ្ារដែលានការរកីឆច្ម្រមើនបាំផុ្ត្ដែលសាខាធ្នាគារបានទទួលច្ៅកាលបរចិ្ឆេទច្នាះ។ ព័ត៌្ានដែលបាន
បង្ហា ញច្ៅទីច្នះ ត្ាំណាងឲ្យការបា៉ា ន់សាម នថ្នត្ថ្មលសមស្សបនាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ថ្នសាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ត្ថ្មលទីផ្ារដែលបានែកស្សង់ និងអាឆអ្ច្ងកត្បាន ច្ហើយអាឆរកបាន ម្រត្ូវបានច្ម្របើសម្រាប់វាស់ដវងច្លើត្ថ្មល        
សមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ច្ៅច្ពលដែលត្ថ្មលទីផ្ារដែលបានែកស្សង់ និងអាឆសច្ងកត្បាន មិនអាឆ
ច្ម្របើម្របាស់បាន ច្នាះត្ថ្មលសមស្សបម្រត្ូវបានបា៉ា ន់សាម នច្ដ្ឋយដផ្ែកច្លើវធីិ្សាស្តសត និងការសនមត្ជាច្ម្រឆើនទាក់ទង
ច្ៅនឹងលកខណៈហានិភ័យថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សង  ៗ ដែលានអ្ម្រាអ្បបហារ ការបា៉ា ន់សាម នថ្នលាំហូរ       
ទឹកម្របាក់នាច្ពលអ្នារត្ និងកាត ច្ផ្សងៗច្ទៀត្។ 

 

 

 



88 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

32. រនមាសមត្សបននត្ទព្យសកមម នងិបណុំលហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

ព័ត៌្ានថ្នត្ថ្មលសមស្សបសម្រាប់ម្រទពយសកមម និងបាំណុលមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុ មិនម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លច្ទ ពីច្ម្រពាះ
វាមិនសថិត្កនុងវសិាលភាពថ្ន ស.រ.ហ.អ្.ក 7៖ ការបង្ហា ញឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  ដែលទាមទារឲ្យានការបង្ហា ញ
ព័ត៌្ានថ្នត្ថ្មលសមស្សប។ ច្នះរមួបញ្ចូ លទាាំងការវនិិច្ោរច្ៅកនុងបុម្រត្សមពនធ័ ម្រទពយ និងបរកិាខ រ។ 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារ ានែូឆជាសាឆ់ម្របាក់ និងមូលនិធិ្រយៈច្ពលែលី        
សមតុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ ម្របាក់បច្ញ្ញើជាមួយធ្នាគារ និងម្ររឹះសាថ នហិរញ្ញវត្ថុនានា ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្ន 
និងធ្នាគារនានា ម្រទពយសកមមច្ផ្សង  ៗ បាំណុលច្ផ្សង  ៗ និងម្របាក់កមចីរយៈច្ពលែលីមិនានលកខណៈជាសារវនដ 
ឆាំច្ពាះការផ្លល ស់បតូរអ្ម្រាម្របាក់ឆាំច្ណញកនុងទីផ្ារ ច្ដ្ឋយសារដត្ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងច្នះានរយៈច្ពល
កាំណត់្ជាក់ល្លក់។  ត្ថ្មលច្ោងថ្នម្រទពយសកមម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ទាាំងច្នះ ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ាន
ត្ថ្មលម្របហាក់ម្របដហលនឹងត្ថ្មលសមស្សបរបស់វា។ 

ត្ថ្មលសមស្សបរឺដផ្ែកច្លើវធីិ្សាស្តសត និងការសនមត្ែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារជាតិ្និងធ្នាគារនានា 

ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារជាតិ្និងធ្នាគារនានារមួាន រណនីឆរនតដែលមិនដមនជាការម្របាក់ ម្របាក់បច្ញ្ញើសនសាំ 
និងម្របាក់បច្ញ្ញើឆរនត។ ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារច្ផ្សងៗ រឺត្ថ្មលច្ោងរបស់ែលួនច្ៅកាល
បរចិ្ឆេទរបាយការណ៍ច្ដ្ឋយសារឧបករណ៍ទាាំងច្នះានកាលផុ្ត្កាំណត់្រយៈច្ពលែលី។ 

ឥណទាន និងបុច្រម្របទានផ្តល់ែល់អ្តិ្ងិជ្ន  

ឥណទានដែលានអ្ម្រាច្ងរ និងានកាលកាំណត់្សងច្ៅសល់រយៈច្ពលតិ្ឆជាងមួយឆ្ន ាំ ត្ថ្មលច្ោងរបស់
វាជាទូច្ៅ រឺានត្ថ្មលម្របហាក់ម្របដហលនឹងត្ថ្មលសមស្សបរបស់វា។  ត្ថ្មលសមស្សបរបស់ឥណទានដែល
ានអ្ម្រាច្ងរ និងានកាលកាំណត់្សងច្ៅសល់រយៈច្ពលច្ម្រឆើនជាងមួយឆ្ន ាំ ម្រត្ូវបានបា៉ា ន់សាម នច្ដ្ឋយដផ្ែក
ាមលាំហូរសាឆ់ម្របាក់អ្បបហារ និងច្ម្របើអ្ម្រាឥណទានទីផ្ារ ឆាំច្ពាះឥណទានដែលានហានិភ័យ        
ឥណទាន និងកាលកាំណត់្សងស្សច្ែៀងគាន  ។ 

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្ន និងធ្នាគារនានា 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់បច្ញ្ញើដែលម្រត្ូវសងាមត្ម្រមូវការ (រណនីឆរនត រណនីសនសាំ និងបច្ញ្ញើាមត្ម្រមូវការ) ឬ
ម្របាក់បច្ញ្ញើដែលានកាលកាំណត់្សងច្ៅសល់រយៈច្ពលតិ្ឆជាងមួយឆ្ន ាំ ម្រត្ូវបានបា៉ា ន់សាម នថាានត្ថ្មល
ម្របហាក់ម្របដហលនឹងត្ថ្មលច្ោងរបស់វា ។  ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់បច្ញ្ញើដែលានកាលកាំណត់្សងច្ៅសល់       
រយៈច្ពលច្លើសមួយឆ្ន ាំ ម្រត្ូវបានបា៉ា ន់សាម នច្ដ្ឋយដផ្ែកាមលាំហូរសាឆ់ម្របាក់អ្បបហារ និងច្ម្របើអ្ម្រាឥណទាន     
ទីផ្ារ ឆាំច្ពាះម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់ធ្នាគារនិងម្ររឹះសាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សង  ៗ និងម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អ្តិ្ងិជ្ន            
ស្សច្ែៀងគាន  ។



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  2020 - 89 

 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

32. រនមាសមត្សបននត្ទព្យសកមម នងិបណុំលហរិញ្ញវរថ ុ(រ) 

ម្របាក់កមចី និងអ្នុបាំណុល 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់កមចី និងអ្នុបាំណុល ម្រត្ូវបានបា៉ា ន់សាម ន ច្ដ្ឋយច្ធ្វើអ្បបហារលាំហូរសាឆ់ម្របាក់បា៉ា ន់សាម ននា
ច្ពលអ្នារត្ ច្ដ្ឋយច្ម្របើអ្ម្រាការម្របាក់ច្លើទីផ្ារដែលអ្នុវត្តទូច្ៅ ឆាំច្ពាះម្របាក់កមចី ដែលានទម្រមង់ហានិភ័យ
ម្របហាក់ម្របដហលគាន ។ាមមូលដ្ឋា នច្នះ ត្ថ្មលសមស្សបរបស់ម្របាក់កមចី និងអ្នុបាំណុល ានត្ថ្មលម្របហាក់
ម្របដហលនឹងត្ថ្មលច្ោងរបស់វា នាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍។ 

ម្រទពយសកមមច្ផ្សង  ៗនិងបាំណុលច្ផ្សង  ៗ

ត្ថ្មលច្ោងថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សងៗ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សង  ៗ ម្រត្ូវបានសនមត្ថាម្របហាក់ម្របដហល
នឹងត្ថ្មលសមស្សបរបស់វា ច្ដ្ឋយសារធាតុ្ទាាំងច្នះមិនានត្ថ្មលដម្របម្របួលជាសារវនតច្ៅាមអ្ម្រាទីផ្ារច្ទ។ 

ឆាំណាត់្ថាន ក់ត្ថ្មលសមស្សប  

ស.រ.ហ.អ្.ក 7 បញ្ជា ក់ពីឆាំណាត់្ថាន ក់ថ្នបច្ឆចកច្ទសវាយត្ថ្មលច្ដ្ឋយដផ្ែកច្លើ ថាច្ត្ើទិននន័យថ្នបច្ឆចកច្ទសវាយ
ត្ថ្មលទាាំងច្នាះអាឆអ្ច្ងកត្បាន ឬមិនអាឆអ្ច្ងកត្បាន។ ទិននន័យដែលអាឆអ្ច្ងកត្បាន ឆលុះបញ្ជច ាំងពីទិននន័យ                   
ទីផ្ារដែលទទួលបានពីម្របភពឯករាជ្យ និងទិននន័យដែលមិនអាឆអ្ច្ងកត្បាន ឆលុះបញ្ជច ាំងពីការសនមត្ទីផ្ារ
របស់សាខាធ្នាគារ។ ឆាំណាត់្ថាន ក់ថ្នត្ថ្មលសមស្សបានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

• កម្រមិត្1 - ត្ថ្មលែកស្សង់ (មិនបានច្ធ្វើនិយ័ត្ភាព) ច្ៅកនុងទីផ្ារសកមម សម្រាប់ម្រទពយសកមម ឬបាំណុល      
ែូឆគាន ។ កម្រមិត្ច្នះរាប់បញ្ចូ លទាាំងមូលបម្រត្កមមសិទធិដែលបានឆុះបញ្ា ី និងឧបករណ៍បាំណុល។ 

• កម្រមិត្2 - ទិននន័យច្ម្រៅពីត្ថ្មលដែលបានែកស្សង់រាប់បញ្ចូ លកនុងកម្រមិត្1 ដែលអាឆអ្ច្ងកត្បានឆាំច្ពាះម្រទពយ
សកមម ឬបាំណុល ច្ដ្ឋយផ្លា ល់ (ឧទាហរណ៍ ត្ថ្មល) ឬច្ដ្ឋយម្របច្ោល (ឧទាហរណ៍ ច្កើត្ច្ឆញពីត្ថ្មល)។ 

• កម្រមិត្3 - ទិននន័យសម្រាប់ម្រទពយសកមម ឬបាំណុល ដែលមិនដផ្ែកច្លើទិននន័យទីផ្ារដែលអាឆអ្ច្ងកត្បាន 
(ធាតុ្ឆូលដែលមិនអាឆអ្ច្ងកត្បាន)។ កម្រមិត្ច្នះរួមបញ្ចូ លទាាំងឧបករណ៍មូលធ្ន និងឧបករណ៍
បាំណុល ដែលានសាសធាតុ្មិនអាឆអ្ច្ងកត្បានជាសារវនដ។ 

ម្រទពយសកមម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធានាគារ មិនម្រត្ូវបានវាស់ដវងាមត្ថ្មលសមស្សបច្ទ។ ច្ដ្ឋយ
ត្ថ្មលសមស្សប់ាមទីផ្ារមិនអាឆវាយត្ថ្មលបាន ែូច្ឆនះត្ថ្មលសមស្សបមិនានសម្រាប់ម្រទពយសកមម និងបាំណុល
មួយឆាំដណកធ្ាំរបស់ធ្នាគារច្ឡើយ។ ែូច្ឆនះច្ហើយ ត្ថ្មលសមស្សប ម្រត្ូវបានសនមត់្ច្ដ្ឋយអ្នកម្ររប់ម្ររងច្ោង
ាមទម្រមង់ថ្នម្រទពយសកមម និងបាំណុលទាាំងច្នាះ។ ាមមតិ្របស់អ្នកម្ររប់ម្ររង ត្ថ្មលច្ោងថ្នម្រទពយសកមម និង
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលបង្ហា ញកនុងារាងតុ្លយការ រឺជាត្ថ្មលបា៉ា ន់សាម នែ៏សមច្ហតុ្ផ្លថ្នត្ថ្មលសមស្សប។ 

 

 



90 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់  ៗ

ច្គាលនច្ោបាយរណច្នយយសាំខាន់  ៗ ដែលបានបង្ហា ញច្ៅខាងច្ម្រកាមច្នះ ម្រត្ូវបានអ្នុវត្តច្ដ្ឋយសងាតិ្ភាព
ច្ៅម្ររប់កាលបរចិ្ឆេទដែលបានបង្ហា ញកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងច្នះ។ 

ក. មូលដ្ឋា នថ្នការវាស់ដវង 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារ ម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ឡើងច្ៅាមមូលដ្ឋា នត្ថ្មលច្ែើមែាំបូង។ 

ែ. របិូយប័ណណបរច្ទស  

រាល់ម្របតិ្បត្តិការជារបិូយប័ណណបរច្ទសបាន កាំណត់្ជាម្របាក់ែុល្លល រអាច្មរកិជារបិូយប័ណណច្គាល ថ្នអ្ម្រាបតូរ
ម្របាក់ច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទរបស់ម្របតិ្បត្តិការ។ 

ម្រទពយសកមម និងបាំណុល ដែលានរូបិយប័ណណជារូបិយប័ណណបរច្ទស ម្រត្ូវបានបកដម្របជារបិូយប័ណណាន    
ម្របសិទធិភាពច្ៅឯអ្ម្រាបតូរម្របាក់ភាល មៗច្ៅកាលបរចិ្ឆេទរបាយការណ៍។ ការទទួលបាន ឬការខាត្បង់ច្លើ       
របិូយប័ណណបរច្ទសរឺជាភាពែុសគាន រវាងការឆាំណាយរ ាំលស់ជារបិូយប័ណណមុែង្ហរច្ៅច្ែើមឆ្ន ាំ ដែលម្រត្ូវបាន    
ដកសម្រមួលសម្រាប់ការម្របាក់និងការទូទាត់្ដែលានម្របសិទធិភាពកនុងឆ្ន ាំ និងថ្ងលរ ាំច្ល្លះជារបិូយប័ណណបរច្ទស
ដែលបានបកដម្របច្ៅឯកដនលងបតូរម្របាក់។ អ្ម្រាច្ៅឆុងឆ្ន ាំច្នះ។ 

ម្រទពយសកមម និងបាំណុលមិនដមនរបិូយវត្ថុដែលម្រត្ូវបានវាស់ដវងាមត្ថ្មលសមរមយជារបិូយប័ណណបរច្ទសម្រត្ូវបាន
បតូរច្ៅជារបិូយប័ណណមុែង្ហរច្ៅអ្ម្រាបតូរម្របាក់ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទដែលត្ថ្មលម្រត្ូវបានកាំណត់្។ វត្ថុមិនដមនរបិូយវត្ថុ
ដែលម្រត្ូវបានវាស់ដផ្ែកច្លើត្ថ្មលម្របវត្តិសាស្តសតជារបិូយប័ណណបរច្ទស ម្រត្ូវបានបកដម្របច្ដ្ឋយច្ម្របើអ្ម្រាបតូរម្របាក់ច្ៅ
កាលបរចិ្ឆេទថ្នម្របតិ្បត្តិការ។ 

ភាពលច្មែៀងរបិូយបណណ័ ដែលច្កើត្ពីការបតូរជាទូច្ៅម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ច្ៅកនុងឆាំច្ណញ ឬខាត្ ។ 

រ. ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ 

(i). ការទទួលសាា ល់ និងការវាស់ដវងែាំបូង 

សាខាធ្នាគារទទួលសាា ល់ជាច្លើកែាំបូងនូវឥណទាន និងបុច្រម្របទាន វនិិច្ោរ និងម្របាក់កមចី ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទ
ដែលច្កើត្ានម្របតិ្បត្តិការ។ ម្រទពយហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សងច្ទៀត្ ទទួលសាា ល់ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទ ដែលសាខាធ្នាគារកាល យ
ជាភារីកិឆចសនា។ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវាស់ដវងែាំបូងាមត្ថ្មលសមស្សប (សម្រាប់ឧបករណ៍ដែល
មិនដមនវាស់ដវងាមត្ថ្មលសមស្សបាមរយៈឆាំច្ណញ ឬខាត្ (“FVTPL”) បូកនឹងថ្ងលច្ែើមម្របតិ្បត្តិការ ដែលច្កើត្
មកពីការទិញ ឬលក់ ម្រទពយ និងបាំណុលទាាំងច្នាះ។ 

 



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  2020 - 91 

 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់  ៗ(រ) 

រ. ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ii). ការចាត់្ឆាំណាត់្ថាន ក់ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ 

ច្ៅកនុងការទទួលសាា ល់ែាំបូង ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ាមការវាស់ដវង: រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម FVOCI         
ឬ FVTPL។ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវាស់ដវងាមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម ម្របសិនច្បើវាបាំច្ពញច្ៅនឹងលកខែណខ ែូឆខាងច្ម្រកាម
ច្ហើយមិនម្រត្ូវបានកាំណត់្ជា FVTPL ច្នាះច្ទ៖ 

• ម្រទពយសកមមដែលានច្ៅកនុងរាំរូអាជី្វកមម កនុងច្គាលបាំណងរកាទុកច្ែើមបីការម្របមូលសាឆ់ម្របាក់ាម               
កិឆចសនា និង 

• លកខែណឌ កិឆចសនារបស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ផ្តល់នូវកាលបរចិ្ឆេទជាក់ល្លក់ឆាំច្ពាះលាំហូរទឹកម្របាក់        
ដែលសម្រាប់ទូទាត់្ដត្ម្របាក់ច្ែើម និងការម្របាក់ (“SPPI”)។ 

ឧបករណ៍បាំណុល ម្រត្ូវបានវាស់ដវងច្ៅ FVOCI លុះម្រាដត្វាបានបាំច្ពញនឹងលកខែណឌ ទាាំងពីរែូឆខាងច្ម្រកាម 
ច្ហើយមិនម្រត្ូវបានកាំណត់្ជា FVTPL ច្នាះច្ទ៖ 

• ម្រទពយសកមមដែលានច្ៅកនុងរាំរូអាជី្វកមម កនុងច្គាលបាំណងរកាទុកច្ែើមបីការម្របមូលសាឆ់ម្របាក់ាម              
កិឆចសនា និងលក់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និង 

• លកខែណឌ កិឆចសនារបស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ផ្តល់នូវកាលបរចិ្ឆេទជាក់ល្លក់ ឆាំច្ពាះលាំហូរទឹកម្របាក់      
ដែលសម្រាប់ទូទាត់្ដត្ម្របាក់ច្ែើមនិងការម្របាក់ (“SPPI”)។ 

សម្រាប់ការទទួលសាា ល់ការវនិិច្ោរច្លើមូលធ្នជាច្លើកែាំបូង ដែលមិនម្រត្ូវបានកាន់កាប់សម្រាប់ជួ្ញែូរ 
សាខាធ្នាគារម្រត្ូវដត្ច្ម្រជ្ើសច្រ ើសការបង្ហា ញការដម្របម្របួលនាច្ពលបនាា ប់ាមរយៈលទធផ្លលមែិត្ច្ផ្សងៗ។ ការ
ច្ម្រជ្ើសច្រ ើសច្នះច្ធ្វើច្ឡើងច្ដ្ឋយដផ្ែកច្លើការវនិិច្ោរនីមួយៗ។ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុទាាំងអ្ស់ច្ផ្សងច្ទៀត្ម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ាមការវាស់ដវងាម FVTPL។ 

ច្លើសពីច្នះ សម្រាប់ការទទួលសាា ល់ជាច្លើកែាំបូង សាខាធ្នាគារអាឆនឹងកាំណត់្ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ     
ដែលបាំច្ពញាមលកខែណឌ កនុងការវាស់ដវងាមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម ឬាម FVOCI ម្របសិនច្បើវាស់ដវងាម FVTPL 
នឹងលុបបាំបាត់្ ឬកាត់្បនថយជាសារវនដនូវភាពមិនសីុគាន ថ្នរណច្នយយដែលនឹងច្កើត្ច្ឡើង។ 

 

 



92 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ច្គាលនច្ោបាយរណច្នយយសាំខាន់  ៗ(ត្) 

រ. ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ii). ការចាត់្ឆាំណាត់្ថាន ក់ (ត្) 

ការវាយត្ថ្មលរាំរអូាជី្វកមម 

សាខាធ្នាគារ ច្ធ្វើការវាយត្ថ្មលអ្ាំពីច្គាលបាំណងថ្នរាំរអូាជី្វកមម ច្លើម្រទពយសកមមកនុងកម្រមិត្សាំណុាំ ឥណទាន
នីមួយៗ ច្ម្រពាះរាំរចូ្នះបង្ហា ញោ៉ាងឆាស់ពីវធីិ្ម្ររប់ម្ររងអាជី្វកមម និងវធីិ្ផ្តល់ព័ត៌្ានច្ៅអ្នកម្ររប់ម្ររង។  
ព័ត៌្ានទាាំងច្នាះរមួាន៖ 

• ច្គាលនច្ោបាយ និងច្គាលបាំណងដែលបានបញ្ជា ក់សម្រាប់សាំណុាំ ឥណទាន និងអ្នុវត្តនូវច្គាល
នច្ោបាយទាាំងច្នាះ។ ជាពិច្សសថាច្ត្ើយុទធសាស្តសតរបស់អ្នកម្ររប់ម្ររង ច្ផ្លត ត្ច្លើការដសវងរកឆាំណូល         
ការម្របាក់ាមកិឆចសនា រកានូវទម្រមង់អ្ម្រាការម្របាក់ជាក់ល្លក់មួយ ច្ធ្វើឲ្យសីុសង្ហវ ក់គាន រវាង រយៈច្ពលថ្ន
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ច្ៅនឹងរយៈច្ពលថ្នបាំណុល ដែលជាហិរញ្ញបបទានរបស់ម្រទពយសកមមទាាំងច្នាះ ឬ
ការច្ធ្វើឲ្យានលាំហូរទឹកម្របាក់ាមរយៈការលក់ម្រទពយសកមម។ 

• វធីិ្កនុងការវាយត្ថ្មលលទធផ្លថ្នសាំណុាំ ឥណទាន និងវធីិ្រាយការណ៍ច្ៅអ្នកម្ររប់ម្ររងរបស់សាខាធ្នាគារ 

• ហានិភ័យដែលប៉ាះពាល់ែល់លទធផ្លថ្នរាំរូអាជី្វកមម (និងម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានច្ៅកនុងរាំរ ូ           
អាជី្វកមមច្នាះ) និងយុទធសាស្តសតសម្រាប់ម្ររប់ម្ររងហានិភ័យទាាំងច្នាះ 

• រច្បៀបដែលអ្នកម្ររប់ម្ររងអាជី្វកមមទទួលបានការទូទាត់្ (ឧទាហរណ៍៖ ច្ត្ើការទូទាត់្សាំណងដផ្ែកច្លើត្ថ្មល
សមស្សបថ្នម្រទពយសកមមដែលបានម្ររប់ម្ររង ឬសាឆ់ម្របាក់ាមកិឆចសនាដែលបានម្របមូល) និង 

• ភាពញឹកញាប់ បរាិណ និងរយៈច្ពលថ្នការលក់កនុងម្រគាមុន មូលច្ហតុ្ថ្នការលក់ច្នាះ និងការរ ាំពឹងទុកអ្ាំពី
សកមមភាពលក់នាច្ពលអ្នារត្។ ច្ទាះជាោ៉ាងណាក៏ច្ដ្ឋយ ព័ត៌្ានអ្ាំពីសកមមភាពលក់មិនម្រត្ូវបានចាត់្
ទុកថាដ្ឋឆ់ច្ដ្ឋយដឡកច្ឡើយ ប៉ាុដនតជាដផ្នកមួយថ្នការវាយត្ថ្មលទូច្ៅ អ្ាំពីរច្បៀបដែលច្ធ្វើឲ្យសច្ម្រមឆបាននូវ
ច្គាលបាំណងកនុងការម្ររប់ម្ររងម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងលាំហូរទឹកម្របាក់របស់សាខាធ្នាគារ។ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការជួ្ញែូរ ឬចាត់្ដឆង ច្ហើយដែលលទធផ្លម្រត្ូវបានវាយត្ថ្មលាមមូលដ្ឋា នត្ថ្មល
សមស្សប ម្រត្ូវបានវាស់ដវងាម FVTPL ច្ម្រពាះម្រទពយសកមមទាាំងច្នាះមិនដមនសម្រាប់ម្របមូលសាឆ់ម្របាក់ាម        
កិឆចសនា ឬមិនដមនសម្រាប់ទាាំងការម្របមូលសាឆ់ម្របាក់ាមកិឆចសនា និងសម្រាប់លក់ច្ឡើយ។  
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់  ៗ(រ) 

រ. ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ii). ការចាត់្ឆាំណាត់្ថាន ក់ (ត្) 

ការវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើលាំហូរទឹកម្របាក់ាមកិឆចសនារឺសម្រាប់ទូទាត់្ដត្ម្របាក់ច្ែើម និងការម្របាក់ 

ឆាំច្ពាះច្គាលបាំណងថ្នការវាយត្ថ្មលច្នះ “ម្របាក់ច្ែើម” រឺជាត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុច្ៅច្ពល
ទទួលសាា ល់ជាច្លើកែាំបូង។ “ការម្របាក់” រឺជាត្ថ្មលត្បសនងមួយសម្រាប់ច្ពលច្វល្លថ្នការច្ម្របើម្របាស់ទឹកម្របាក់ 
សម្រាប់រយៈច្ពលណាមួយ និងសម្រាប់ហានិភ័យដែលពាក់ព័នធនឹងបរាិណម្របាក់ច្ែើមច្ៅជាប់ជ្ាំពាក់កនុង
អ្ាំឡុងច្ពលជាក់ល្លក់មួយ និងសម្រាប់ការឆាំណាយរមួទាាំងហានិភ័យកនុងការផ្តល់កមចីជាមូលដ្ឋា នច្ផ្សង ចៗ្ទៀត្ 
(ែូឆជាហានិភ័យសាឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សួល និងឆាំណាយរែាបាល) រមួទាាំងម្របាក់ឆាំច្ណញ។ 

ច្ែើមបីវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើលាំហូរទឹកម្របាក់ាមកិឆចសនារឺសម្រាប់ដត្ទូទាត់្ម្របាក់ច្ែើម និងការម្របាក់ សាខាធ្នាគារ 
ម្រត្ូវពិចារណាលកខែណឌ កិឆចសនារបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រួមបញ្ចូ លការវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើ ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ 
ានលកខែណឌ កិឆចសនាដែលអាឆផ្លល ស់បតូរច្ពលច្វល្ល ឬឆាំនួនលាំហូរទឹកម្របាក់ាមកិឆចសនា ដែលអាឆច្ធ្វើ         
ឲ្យែុសពីលកខែណឌ ថ្នការទូទាត់្ម្របាក់ច្ែើម និងការម្របាក់។ 

កនុងការវាយត្ថ្មល សាខាធ្នាគារពិចារណាច្លើ៖ 

• ម្រពឹត្តិការណ៍ជាយថាភាពដែលអាឆផ្លល ស់បតូរឆាំនួន និងរយៈច្ពលថ្នលាំហូរទឹកម្របាក់ 

• លកខែណឌ ពិច្សស 

• លកខែណឌ សងម្របាក់មុនកាលកាំណត់្ និងការពនាច្ពលសង 

• លកខែណឌ ដែលកម្រមិត្សាខាធ្នាគារ កនុងការទាមទារមកវញិនូវសាឆ់ម្របាក់ពីម្រទពយសកមមជាក់ល្លក់ (ែូឆជា 
ឥណទានដែលមិនអាឆម្របមូលមកវញិបាន) និង 

• លកខណៈពិច្សសដែលដកដម្របត្ថ្មលត្បសនងអ្ាំពីត្ថ្មលម្របាក់ាមច្ពលច្វល្ល (ឧទាហរណ៍ ការកាំណត់្អ្ម្រាការ
ម្របាក់ច្ឡើងវញិាមកាលកាំណត់្)។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់  ៗ(រ) 

រ. ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ii). ការចាត់្ឆាំណាត់្ថាន ក់ (ត្) 

ឥណទានដែលមិនអាឆម្របមូលមកវញិបាន 

ជាទូច្ៅសាខាធ្នាគារពិចារណាច្លើព័ត៌្ានខាងច្ម្រកាមកនុងការវនិិឆេ័យ៖ 

• ថាច្ត្ើអ្នកែចីរឺជាបុរាលឬជាអ្ងាភាពម្របតិ្បត្តិការសាំខាន់ឬជាអ្ងាភាពដែលានច្គាលបាំណងពិច្សស 

• ហានិភ័យរបស់សាខាកនុងការខាត្បង់ច្លើម្រទពយដែលសាាម្រត្ច្ៅនឹងម្របាក់កមចីានសាំណងច្ពញច្លញ 

• ថាច្ត្ើម្រទពយដ្ឋក់ធានារឺជាម្រទពយទាាំងអ្ស់ដែលអ្តិ្ងិជ្នាន ឬជាដផ្នកមួយថ្នម្រទពយសកមមច្ផ្សងៗច្ទៀត្
របស់អ្តិ្ងិជ្ន និង 

• ថាច្ត្ើសាខាធ្នាគារទទួលបានអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍ពីម្រទពយសកមមច្នះ ឬច្ទ។  

ការចាត់្ឆាំណាត់្ថាន ក់ច្ឡើងវញិ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុមិនម្រត្ូវបានច្ធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់ច្ឡើងវញិ បនាា ប់ពីការទទួលសាា ល់ត្ថ្មលែាំបូងច្ឡើយ ច្លើក
ដលង ដត្កនុងអ្ាំឡុងច្ពលដែលសាខាធ្នាគារផ្លល ស់បតូររាំរូអាជី្វកមមរបស់ែលួន កនុងការម្ររប់ម្ររងម្រទពយសកមម             
ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

(iii). ការឈប់ទទួលសាា ល់ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថ ុ

សាខាធ្នាគារឈប់ទទួលសាា ល់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ច្ៅច្ពលដែលសិទធិកនុងកិឆចសនាកនុងការទទួលលាំហូរ
ទឹកម្របាក់ពីម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុផុ្ត្កាំណត់្ ឬការច្ផ្ារសិទធិទទួលលាំហូរទឹកម្របាក់ាមកិឆចសនាកនុងម្របតិ្បត្តិការ 
ដែលហានិភ័យទាាំងអ្ស់ និងភាពជាកមមសិទធិថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានច្ផ្ារ ឬកនុងករណីដែលសាខា
ធ្នាគារមិនច្ផ្ារ ឬមិនរកាទុកនូវរាល់ហានិភ័យ និងភាពជាកមមសិទធិ ច្ហើយវាមិនរកាការម្ររប់ម្ររងម្រទពយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុ។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់  ៗ(រ) 

រ. ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(iii). ការឈប់ទទួលសាា ល់ (ត្) 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ឆាំច្ពាះការឈប់ទទួលសាា ល់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ភាពលច្មែៀងរវាងត្ថ្មលច្ោងរបស់ម្រទពយសកមម (ឬត្ថ្មលច្ោង
ដែលជាឆាំដណកថ្នម្រទពយសកមមដែលឈប់ទទួលសាា ល់) និងផ្លបូកថ្ន (i) ត្ថ្មលត្បសនងដែលទទួលបាន          
(រាប់បញ្ចូ លទាាំងម្រទពយសកមមងមីដែលទទួលបាន ែកបាំណុលងមីដែលទទួលយក) និង (ii) ឆាំច្ណញ ឬខាត្ដែល
បានទទួលសាា ល់កនុងលទធផ្លលមែិត្ច្ផ្សង  ៗម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ច្ៅកនុងឆាំច្ណញ ឬខាត្។ 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ 

សាខាធ្នាគារឈប់ទទួលសាា ល់បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ច្ៅច្ពលដែលកាត្ពវកិឆចច្ម្រកាមកិឆចសនាម្រត្ូវបានរ ាំល្លយ ឬ
លុបច្ចាល ឬផុ្ត្អាណត្តិ។ 

(iv). ការដកដម្របម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ  

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ 

ម្របសិនច្បើលកខែណឌ ថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានដកដម្រប ច្នាះសាខាធ្នាគារវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើលាំហូរទឹកម្របាក់
ថ្នម្រទពយសកមមដែលបានដកដម្របច្នាះ ានភាពែុសគាន ខាល ាំង ឬច្ទ។  

ម្របសិនច្បើលាំហូរទឹកម្របាក់ានភាពែុសគាន ខាល ាំង ច្នាះសិទធិាមកិឆចសនាឆាំច្ពាះលាំហូរទឹកម្របាក់ពីម្រទពយសកមម 
ហិរញ្ញវត្ថុច្ែើម ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាផុ្ត្អាណត្តិ។ កនុងករណីច្នះម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុច្ែើម ម្រត្ូវឈប់ទទួលសាា ល់ 
(សូមច្មើល (iii)) ច្ហើយម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុងមី ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ាមត្ថ្មលសមស្សបបូកនឹងថ្ងលឆាំណាយ
ម្របតិ្បត្តិការ។ ថ្ងលច្សវានានាដែលទទួលបានជាដផ្នកថ្នការដកដម្របច្នះ ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

• ថ្ងលច្សវា ដែលម្រត្ូវបានពិចារណាកនុងការកាំណត់្ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទពយសកមមងមី និងថ្ងលច្សវាដែល ទទួល
បានមកវញិច្លើថ្ងលឆាំណាយម្របតិ្បត្តិការដែលច្កើត្ច្ឡើង ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លកនុងការវាស់ដវងែាំបូងថ្ន         
ម្រទពយសកមម និង 

• ថ្ងលច្សវាច្ផ្សងច្ទៀត្ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លកនុងឆាំច្ណញ និងខាត្ ដែលជាដផ្នកមួយថ្នការឆាំច្ណញ ឬខាត្ច្លើ
ម្រទពយសកមមដែលឈប់ទទួលសាា ល់។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់  ៗ(រ) 

រ. ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(iv). ការដកដម្របម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ម្របសិនច្បើលាំហូរទឹកម្របាក់ម្រត្ូវបានដកដម្របច្ៅច្ពលដែលអ្តិ្ងិជ្នជួ្បការលាំបាកដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ច្នាះច្គាល
បាំណងថ្នការដកដម្របជាទូច្ៅ រឺច្ែើមបីទទួលបានមកវញិជាអ្តិ្បរាច្លើលកខែណឌ ថ្នកិឆចសនាច្ែើម ជាជាង
បច្ងកើត្ម្រទពយសកមមងមីដែលានលកខែណឌ ែុសគាន ខាល ាំង។ ម្របសិនច្បើសាខាធ្នាគារានរច្ម្រាងដកដម្រប ម្រទពយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុាមរច្បៀបមួយ ដែលអាឆនាាំឲ្យានការច្លើកដលងឆាំច្ពាះលាំហូរទឹកម្របាក់ ម្រទពយសកមម ច្នាះ ម្រត្ូវបាន
យកមកពិចារណាជាមុន ថាច្ត្ើដផ្នកមួយថ្នម្រទពយសកមមរួរដត្ម្រត្ូវបានលុបច្ឆញពីបញ្ា ីមុនច្ពលច្ធ្វើការដកដម្រប 
ឬច្ទ (សូមច្មើលខាងច្ម្រកាមសម្រាប់ច្គាលនច្ោបាយ ការលុបច្ឆញពីបញ្ា ី)។ វធីិ្សាស្តសតច្នះជ្ះឥទធិពលែល់
លទធផ្លថ្នការវាយត្ថ្មលបរាិណ ច្ហើយកនុងករណីច្នះានន័យថា លកខណៈវនិិឆេ័យថ្នកាឈប់ទទួលសាា ល់
ម្រទពយ ជាទូច្ៅមិនអាឆអ្នុវត្តបានច្នាះច្ទ។ 

ម្របសិនច្បើការដកត្ម្រមូវម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានវាស់ដវងាមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម ឬ FVOCI មិនបណាត លឲ្យាន
ការឈប់ទទួលសាា ល់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុច្ទច្នាះ ច្នាះសាខាធ្នាគារនឹងរណនាច្ឡើងវញិនូវត្ថ្មលច្ោងថ្ន
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុជាមុន ច្ដ្ឋយច្ម្របើអ្ម្រាការម្របាក់ម្របសិទធភាពែាំបូងថ្នម្រទពយសកមម និងទទួលសាា ល់លទធ
ផ្លថ្នការដកត្ម្រមូវ ជាឆាំច្ណញ ឬខាត្។ សម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានអ្ម្រាច្ងរ អ្ម្រាការម្របាក់
ម្របសិទធភាពែាំបូងដែលច្ម្របើច្ែើមបីរណនាឆាំច្ណញ ឬខាត្ពីការដកត្ម្រមូវ ម្រត្ូវបានដកដម្របច្ែើមបីឆលុះបញ្ជច ាំងពី
លកខែណឌ ទីផ្ារបឆចុបបនន ច្ៅច្ពលដែលច្ធ្វើការដកត្ម្រមូវ ។  រាល់ការឆាំណាយ ឬថ្ងលច្សវាដែលច្កើត្ច្ឡើង និងថ្ងល
ច្សវាទទួលបាន ដែលជាដផ្នកមួយថ្នការដកត្ម្រមូវទាក់ទងនឹងត្ថ្មលច្ោងែុលថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែល
បានច្ធ្វើការដកត្ម្រមូវ ម្រត្ូវបានរ ាំលស់ដផ្ែកច្លើរយៈច្ពលដែលច្ៅសល់ថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលបានដកត្ម្រមូវ
ច្នាះ។ 

ម្របសិនច្បើការដកត្ម្រមូវច្នះម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ឡើងច្ដ្ឋយសារដត្អ្តិ្ងិជ្នជួ្បការលាំបាកដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុច្នាះឆាំច្ណញ 
ឬខាត្ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាមួយគាន នឹងការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល ថ្នម្រទពយសកមម។ កនុងករណីច្ផ្សងច្ទៀត្ វា
ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាឆាំណូលការម្របាក់ ដែលរណនាច្ដ្ឋយច្ម្របើវធីិ្សាស្តសតអ្ម្រាការម្របាក់ម្របសិទធភាព។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់  ៗ(រ) 

រ. ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(iv). ការដកដម្របម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ 

សាខាធ្នាគារ ឈប់ទទួលសាា ល់បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ច្ៅច្ពលដែលលកខែណឌ របស់វាម្រត្ូវបានដកត្ម្រមូវ ច្ហើយ       
លាំហូរទឹកម្របាក់ថ្នបាំណុលដែលបានដកត្ម្រមូវច្នាះានភាពែុសគាន ខាល ាំង។ កនុងករណីច្នះ បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុងមី      
ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ាមត្ថ្មលសមស្សប។ ភាពលច្មែៀងរវាងត្ថ្មលច្ោងថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនម្រត្ូវ           
បានទទួលសាា ល់ និងត្ថ្មលត្បសនង ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ច្ៅកនុងឆាំច្ណញ និងខាត្។ ត្ថ្មលត្បសនងរមួាន                  
ម្រទពយសកមមមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុដែលបានច្ផ្ារ (ម្របសិនច្បើាន) និងការទទួលយកបាំណុលរមួទាាំងបាំណុល            
ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានដកត្ម្រមូវងមី។ 

ម្របសិនច្បើ ការដកត្ម្រមូវបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុច្នះមិនច្ធ្វើឲ្យានការឈប់ទទួលសាា ល់ច្ទ ច្នាះរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើមថ្ន 
បាំណុល ម្រត្ូវរណនាច្ឡើងវញិច្ដ្ឋយច្ធ្វើអ្បបហារលាំហូរទឹកម្របាក់ដែលបានដកដម្រប ាមអ្ម្រាការម្របាក់ម្របសិទធ
ភាពែាំបូង ច្ហើយលទធផ្លថ្នការឆាំច្ណញ ឬខាត្ ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ច្ៅកនុងឆាំច្ណញ និងខាត្។ សម្រាប់
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុានអ្ម្រាអ្ច្ងរ អ្ម្រាការម្របាក់ម្របសិទធភាពែាំបូងដែលច្ម្របើច្ែើមបីរណនាឆាំច្ណញ ឬខាត្ពីការ
ដកត្ម្រមូវ ម្រត្ូវបានដកដម្របច្ែើមបីឆលុះបញ្ជច ាំងពីលកខែណឌ ទីផ្ារបឆចុបបនន ច្ៅច្ពលដែលច្ធ្វើការដកត្ម្រមូវ។ រាល់ការ
ឆាំណាយ និងថ្ងលច្សវាដែលច្កើត្ាន ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ជាការដកត្ម្រមូវច្ៅច្លើត្ថ្មលច្ោងថ្នបាំណុល                 
និងរ ាំលស់ាមរយៈច្ពលដែលច្ៅសល់ថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលបានដកត្ម្រមូវច្ដ្ឋយរណនាអ្ម្រាការម្របាក់
ម្របសិទធភាពច្ឡើងវញិច្លើឧបរកណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

(v). ការកាត់្កង 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ អាឆម្រត្ូវកាត់្កងគាន បាន និងម្រត្ូវបង្ហា ញជាឆាំនួនសុទធច្ៅកនុង            
របាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ លុះម្រាដត្សាខាធ្នាគារានសិទធិាមឆាប់ច្ែើមបីច្ធ្វើការកាត់្កងគាន បាន និង
ានបាំណងច្ធ្វើការទូទាត់្ច្ដ្ឋយដផ្ែកច្លើមូលដ្ឋា នឆាំនួនច្ៅសល់សុទធ ឬក៏ទទួលសាា ល់ម្រទពយសកមម និងទូទាត់្
បាំណុលកនុងច្ពលែាំណាលគាន ។  
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33.. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់  ៗ(រ) 

រ. ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vi). ការវាស់ដវងត្ថ្មលសមស្សប 

ត្ថ្មលសមស្សប រឺជាត្ថ្មលដែលនឹងទទួលបានច្ដ្ឋយការលក់ម្រទពយសកមម ឬត្ថ្មលដែលបានទូទាត់្ឆាំច្ពាះការច្ផ្ារ
បាំណុលច្ៅកនុងម្របតិ្បត្តិការធ្មមា រវាងអ្នកឆូលរមួកនុងទីផ្ារ នាកាលបរចិ្ឆេទថ្នការវាស់ដវងច្ៅកនុងទីផ្ារច្គាល 
ឬកនុងករណីមិនានទីផ្ារច្គាល រឺយកទីផ្ារជាអាទិភាពបាំផុ្ត្ ដែលសាខាធ្នាគារអាឆកាំណត់្រកបានច្ៅ
កាលបរចិ្ឆេទថ្នការវាស់ដវងច្នាះ។ ត្ថ្មលសមស្សបរបស់បាំណុល ឆលុះបញ្ជច ាំងពីហានិភ័យការមិនែាំច្ណើ រការ
របស់វា។ 

សាខាធ្នាគារអាឆវាស់ដវងត្ថ្មលសមស្សបរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយ ច្ដ្ឋយច្ម្របើសម្រមង់ត្ថ្មលច្ៅកនុងទីផ្ារ
សកមមរបស់ឧបករណ៍ច្នាះ ម្របសិនច្បើាន។ ទីផ្ារមួយចាត់្ទុកជាទីផ្ារសកមម ម្របសិនច្បើម្របតិ្បត្តិការរបស់         
ម្រទពយសកមម ឬបាំណុល ច្កើត្ច្ឡើងញឹកញាប់ ច្ហើយទាំហាំម្របតិ្បត្តិការានភាពម្ររប់ម្រគាន់កនុងការផ្តល់ព័ត៌្ាន
ត្ថ្មលជាម្របចាាំ។ 

ម្របសិនច្បើពុាំានសម្រមង់ត្ថ្មលច្ៅកនុងទីផ្ារសកមមច្ទ ច្នាះសាខាធ្នាគារម្រត្ូវច្ម្របើបច្ឆចកច្ទសវាយត្ថ្មលណាដែល
អាឆច្ម្របើម្របាស់ទិននន័យដែលអាឆអ្ច្ងកត្បានជាអ្តិ្បរា និងកាត់្បនថយនូវការច្ម្របើម្របាស់ទិននន័យដែលមិនអាឆ
អ្ច្ងកត្បាន។ បច្ឆចកច្ទសវាយត្ថ្មលដែលបានច្ម្រជ្ើសច្រ ើស ម្រត្ូវរមួបញ្ចូ លនូវកាត ទាាំងអ្ស់ដែលអ្នកឆូលរមួកនុង      
ទីផ្ារនឹងពិចារណាច្ៅកនុងការកាំណត់្ត្ថ្មល។ 

ភសតុាងែ៏លែបាំផុ្ត្សម្រាប់ត្ថ្មលសមស្សបរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយ ច្ៅច្ពលទទួលសាា ល់ជាច្លើកែាំបូង 
ជាទូច្ៅរឺជាត្ថ្មលម្របតិ្បត្តិការ ានន័យថា ជាត្ថ្មលសមស្សបថ្នផ្លត្បសនងបានផ្តល់ឲ្យ ឬបានទទួល។ 
ម្របសិនច្បើសាខាធ្នាគារកាំណត់្ថា ត្ថ្មលសមស្សបច្ៅច្ពលទទួលសាា ល់ជាច្លើកែាំបូង ែុសពីត្ថ្មលម្របតិ្បត្តិការ   
ច្ហើយត្ថ្មលសមស្សបច្នះពុាំានភសតុាងមកបញ្ជា ក់ ាមរយៈសម្រមង់ត្ថ្មលកនុងទីផ្ារសកមមឆាំច្ពាះម្រទពយសកមម ឬ
បាំណុលដែលស្សច្ែៀងគាន  ឬក៏ាមរយៈបច្ឆចកច្ទសវាយត្ថ្មល ដែលកនុងច្នាះទិននន័យដែលមិនអាឆអ្ច្ងកត្បាន
ពាក់ព័នធនឹងការវាស់ដវង ម្រត្ូវបានសនមត្ថាមិនសារវនដ ែូច្ឆនះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវវាស់ដវងជាច្លើកែាំបូងាម
ត្ថ្មលសមស្សប ច្ដ្ឋយដកត្ម្រមូវាមរយៈការពនារនូវភាពែុសគាន រវាងត្ថ្មលសមស្សបច្ៅច្ពលទទួលសាា ល់ជា
ច្លើកែាំបូង និងត្ថ្មលម្របតិ្បត្តិការ។ បនាា ប់មកច្ទៀត្ ភាពែុសគាន ច្នាះរឺម្រត្ូវទទួលសាា ល់ច្ៅកនុងឆាំច្ណញ ឬខាត្ 
ដផ្ែកច្លើអាយុកាលរបស់ឧបករណ៍ច្នាះ ក៏ប៉ាុដនតមិនឲ្យយូរជាងការវាយត្ថ្មលាមរយៈទិននន័យទីផ្ារដែលអាឆ
អ្ច្ងកត្បាន ឬច្ៅច្ពលបញ្ច ប់ម្របតិ្បត្តិការច្នាះច្ទ។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

រ. ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vi). ការវាស់ដវងត្ថ្មលសមស្សប (ត្) 

ម្របសិនច្បើម្រទពយសកមម ឬបាំណុលដែលម្រត្ូវបានវាស់ដវងាមត្ថ្មលសមស្សប ានត្ថ្មលលក់ និងត្ថ្មលទិញច្នាះ
សាខាធ្នាគារវាស់ដវងម្រទពយសកមម និងសាថ នភាពដវងាមត្ថ្មលលក់ ច្ហើយវាស់ដវងបាំណុល និងសាថ នភាពែលីាម
ត្ថ្មលទិញ។ 

សាំណុាំ ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលានហានិភ័យទីផ្ារ និងហានិភ័យឥណទាន ដែលម្រត្ូវ
បានចាត់្ដឆងច្ដ្ឋយសាខាធ្នាគារ ាមមូលដ្ឋា នឆាំនួនសុទធដែលានហានិភ័យទីផ្ារ ឬហានិភ័យឥណទាន 
ម្រត្ូវបានវាស់ដវងាមមូលដ្ឋា នថ្នត្ថ្មល ដែលនឹងទទួលបានច្ដ្ឋយការលក់ម្រទពយសកមមដែលាន សាថ នភាពដវង 
(ឬការទូទាត់្សងកនុងការច្ផ្ារម្រទពយសកមមសុទធដែលានសាថ នភាពែលី) សម្រាប់ហានិភ័យជាក់ល្លក់។ ការដកត្ម្រមូវ
ម្រតឹ្មកម្រមិត្ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ានន័យថា ការដកត្ម្រមូវត្ថ្មលលក់-ទិញ ឬការដកត្ម្រមូវ
ហានិភ័យឥណទាន ដែលឆលុះបញ្ជច ាំងពីការវាស់ដវងាមមូលដ្ឋា នត្ថ្មលសុទធ រឺម្រត្ូវបានដបងដឆកាមម្រទពយសកមម 
និងបាំណុលនីមួយ  ៗ ាមមូលដ្ឋា នការដកត្ម្រមូវហានិភ័យដែលពាក់ព័នធ ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗថ្ន   
ម្រទពយសកមម និងបាំណុលច្នាះ។  

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុានលកខណៈអាឆទាមទារសងាមត្ម្រមូវការ (ឧទាហរណ៍ ម្របាក់បច្ញ្ញើឆរនដ)   
រឺមិនម្រត្ូវតិ្ឆជាងឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលម្រត្ូវបង់ាមត្ម្រមូវការច្ទ ច្ដ្ឋយម្រត្ូវច្ធ្វើអ្បបហារចាប់ពីថ្ងៃែាំបូងដែលឆាំនួន
ទឹកម្របាក់អាឆម្រត្ូវបានបង់។ 

សាខាធ្នាគារទទួលសាា ល់ការច្ផ្ាររវាងកម្រមិត្ថ្ន ឋានានុម្រកមត្ថ្មលសមស្សប ច្ៅឆុងការយិបរចិ្ឆេទថ្ន                
របាយការណ៍អ្ាំឡុងច្ពលដែលការផ្លល ស់បតូរបានច្កើត្ច្ឡើង។ 

(vii). ឱនភាពថ្នត្ថ្មល 

សាខាធ្នាគារទទួលសាា ល់សាំវធិានធ្នច្លើការបាត់្បង់ ECL ឆាំច្ពាះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមិនបានវាស់ដវង
ាម FVTPL ែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

• ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ រឺជាឧបករណ៍បាំណុល និង 

• កិឆចសនាធានារា៉ាប់រងហិរញ្ញវត្ថុច្បាះផ្ាយ និង 

• កិឆចសនាឥណទានដែលបានច្បាះផ្ាយ។ 

 
  



100 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

រ. ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

សាខាធ្នាគារវាស់ដវងសាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ ាមឆាំនួនដែលច្សមើនឹង ECL ច្ពញអាយុកាល ច្លើកដលង
រណនីខាងច្ម្រកាមដែលម្រត្ូវវាស់ដវងាម ECL 12 ដែ៖ 

• ការវនិិច្ោរច្លើមូលបម្រត្បាំណុល ដែលម្រត្ូវបានកាំណត់្ថាានហានិភ័យឥណទានទាប នាកាលបរចិ្ឆេទ
រាយការណ៍ និង 

• ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សងច្ទៀត្ (ច្ម្រៅពីភតិ្សនាម្រត្ូវទទួល) ដែលហានិភ័យឥណទានមិនបានច្កើនច្ឡើង
ជាសារវនដ ចាប់ាាំងពីការទទួលសាា ល់ច្លើកែាំបូង។  

ECL 12ដែ រឺជាដផ្នកថ្ន ECL ដែលបណាត លមកពីម្រពឹត្តិការណ៍ែកខានសងម្របាក់កនុងរយៈច្ពល 12ដែ បនាា ប់ពី
កាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានទទួលសាា ល់ាម ECL 12ដែ ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជា 
“ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសថិត្កនុងែាំណាក់កាលទី1”។ 

ECL មួយអាយុកាល (Life-time ECL) រឺជា ECL ដែលអាឆបណាត លមកពីម្រពឹត្តិការណ៍ែកខានសងម្របាក់ កនុង      
រយៈច្ពលថ្នអាយុកាលរ ាំពឹងទុក (expected life) ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានទទួល
សាា ល់ាម ECL ច្ពញមួយអាយុកាល ប៉ាុដនតមិនដមនជាឥណទានដែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មល (credit-impaired) 
ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជា “ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសថិត្កនុងែាំណាក់កាលទី 2”។  

ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍ សាខាធ្នាគារវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើហានិភ័យឥណទានថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ     
បានច្កើនច្ឡើងជាសារវនដ ចាប់ាាំងពីការទទួលសាា ល់ច្លើកែាំបូង។ ច្ៅច្ពលដែលហានិភ័យឥណទានច្កើនច្ឡើ
ជាសារវនដ ចាប់ាាំងពីការទទួលសាា ល់ច្លើកែាំបូង សាំវធិានធ្នច្លើការបាត់្បង់ម្រត្ូវបានវាស់ដវង ាមត្ថ្មលច្សមើ
នឹងអាយុកាលថ្ន ECL។ 

ច្ៅច្ពលកាំណត់្ថាច្ត្ើហានិភ័យឥណទានថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបានច្កើនច្ឡើងជាសារវនដ ចាប់ាាំងពីការ
ទទួលសាា ល់ច្លើកែាំបូង និងច្ៅច្ពលបា៉ា ន់សាម ន ECL ច្នាះសាខាធ្នាគារពិចារណាច្លើព័ត៌្ានដែលសមច្ហតុ្
សមផ្ល និងព័ត៌្ានគាាំម្រទ ដែលពាក់ព័នធ និងអាឆរកបាន ច្ដ្ឋយមិនចាាំបាឆ់ឆាំណាយ ឬម្របឹងដម្របងែពស់។  
ព័ត៌្ានទាាំងច្នះរមួបញ្ចូ លព័ត៌្ានបរាិណ និងព័ត៌្ានរុណភាព និងការវភិារ ច្ដ្ឋយដផ្ែកច្លើបទពិច្សាធ្ន៍
របស់សាខាធ្នាគារ និងការវាយត្ថ្មលឥណទាន ម្រពមទាាំងបញ្ចូ លព័ត៌្ានម្របច្មើលអ្នារត្។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់  ៗ(រ) 

រ. ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ម្របសិនច្បើហានិភ័យឥណទានមិនបានច្កើនច្ឡើងជាសារវនដ ចាប់ាាំងពីការទទួលសាា ល់ច្លើកែាំបូង ឬ
ម្របសិនច្បើរុណភាពឥណទានថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុានភាពម្របច្សើរច្ឡើង ដែលបណាត លឲ្យគាម នការច្កើនច្ឡើង
ជាសារវនដ ថ្នហានិភ័យឥណទានចាប់ាាំងពីការទទួលសាា ល់ច្លើកែាំបូង សាំវធិានធ្នច្លើការបាត់្បង់ម្រត្ូវបាន
វាស់ដវងាមត្ថ្មលច្សមើនឹង ECL 12 ដែ។ 

រយៈច្ពលអ្តិ្បរាដែលម្រត្ូវយកមកពិចារណា ច្ពលច្ធ្វើការបា៉ា ន់សាម ន ECL រឺជារយៈច្ពលកិឆចសនាអ្តិ្បរា
ដែលសាខាធ្នាគារម្របឈមនឹងហានិភ័យឥណទាន។  

ការកាំណត់្ថ្នការច្កើនច្ឡើងជាសារវនដនូវហានិភ័យឥណទាន 

សាខាធ្នាគារវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើានហានិភ័យឥណទានបានច្កើនច្ឡើងជាសារវនដ ឬច្ទ ចាប់ាាំងពីការទទួលសាា ល់
ច្លើកែាំបូង ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍។ ការកាំណត់្ពីការច្កើនច្ឡើងថ្នហានិភ័យឥណទានដផ្ែកជាសាំខាន់ច្លើ
ឆរតិ្លកខណៈថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងអ្តិ្ងិជ្ន និងត្ាំបន់ភូមិសាស្តសត។ 

សាខាធ្នាគារពិចារណាថាការច្កើនច្ឡើងថ្នហានិភ័យឥណទានជាសារវនដ ច្កើត្ច្ឡើងច្ៅច្ពលម្រទពយសកមមាន
ការែកខានសងមិនតិ្ឆជាងរយៈច្ពលឆាំនួន 30ថ្ងៃ។ ឆាំនួនថ្ងៃែកខានសងម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ដ្ឋយការរាប់ឆាំនួនថ្ងៃ 
ចាប់ាាំងពីកាលបរចិ្ឆេទផុ្ត្កាំណត់្ែាំបូងបងែស់ ដែលការបង់សងទាាំងអ្ស់មិនទាន់បានទទួល។ កាលបរចិ្ឆេទ
ផុ្ត្កាំណត់្សង ម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ដ្ឋយមិនពិចារណាច្ៅច្លើរយៈច្ពលអ្នុច្ម្រគាះណាមួយដែលអាឆានសម្រាប់
អ្តិ្ងិជ្នច្ឡើយ។  

ម្របសិនច្បើ ានភសតុាងបញ្ជា ក់ថាមិនានការច្កើនច្ឡើងច្លើហានិភ័យឥណទានជាសារវនដ ទាក់ទងនឹងការ 
ទទួលសាា ល់ច្លើកែាំបូងច្ទច្នាះ សាំវធិានធ្នថ្នការបាត់្បង់ច្លើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនឹងម្រត្ូវវាស់ដវងាម ECL 
12ដែ។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់  ៗ(រ) 

រ. ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

និយមន័យថ្នការែកខានសង  

សាខាធ្នាគារចាត់្ទុកម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានការែកខានសងច្ៅច្ពលដែល៖ 

• អ្នកែចីមិនានលទធភាពសងឆាំច្ពាះកាត្ពវកិឆចឥណទានរបស់ែលួនទាាំងស្សុង ច្ដ្ឋយមិនពឹងដផ្ែកច្ៅច្លើការ
លក់ម្រទពយដ្ឋក់ធានាច្ែើមបីទូទាត់្សង (ម្របសិនច្បើានម្រទពយដ្ឋក់ធានា) ឬ 

• អ្នកែចីបានហួសកាលកាំណត់្សងច្សមើ ឬច្លើសពី 30ថ្ងៃ សម្រាប់ឥណទានរយៈច្ពលដវង ឬច្ម្រឆើនជាងឬច្សមើ 
14ថ្ងៃ សម្រាប់ឥណទានរយៈច្ពលែលី ច្ៅច្លើកាត្ពវកិឆចឥណទានឆាំច្ពាះសាខាធ្នាគារ ឬ 

• វាានភាពឆាស់ល្លល់ដែលថាអ្នកែចី នឹងច្រៀបឆាំម្រទពយសកមមច្ឡើងវញិច្ម្រកាយពីកស័យធ្នច្ដ្ឋយសារអ្នកែចី 
ពុាំានលទធភាពសងកាត្ពវកិឆចឥណទានបាន។ 

ការវាស់ដវង ECL  

ECL រឺជាការបា៉ា ន់សាម នម្របូបាប ីលីច្ត្មធ្យមថ្នការបាត់្បង់ឥណទាន។ ECL ម្រត្ូវបានវាស់ដវងែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

• ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនានឱនភាពថ្នត្ថ្មលនាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍៖ ជាត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នកងវះ
សាឆ់ម្របាក់ទាាំងអ្ស់ (ច្ពាលរឺភាពែុសគាន រវាងលាំហូរទឹកម្របាក់ដែលជ្ាំពាក់សាខាធ្នាគារស្សបាមកិឆច
សនា និងលាំហូរទឹកម្របាក់ដែលសាខាធ្នាគាររ ាំពឹងទុកថានឹងទទួលបាន) 

• ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មលនាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍៖ ជាភាពែុសគាន រវាងត្ថ្មល
ច្ោងែុល និងត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នលាំហូរទឹកម្របាក់ដែលរ ាំពឹងទុកនាច្ពលអ្នារត្ 

• កិឆចសនាឥណទានដែលច្ៅសល់៖ ជាត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នភាពែុសគាន រវាងលាំហូរទឹកម្របាក់ាមកិឆចសនា
ដែលជ្ាំពាក់សាខាធ្នាគារ ម្របសិនច្បើអ្នកកាន់កាប់កិឆចសនាឥណទានបានែកឥណទានច្ម្របើ និងលាំហូរ    
ទឹកម្របាក់ដែលសាខាធ្នាគារ រ ាំពឹងទុកថានឹងទទួលបាន ម្របសិនច្បើឥណទានម្រត្ូវបានែកច្ម្របើ 

• កិឆចសនាធានារា៉ាប់រងហិរញ្ញវត្ថុបានច្បាះផ្ាយ៖ អ្ម្រាដែលឆលុះបញ្ជច ាំងពីការវាយត្ថ្មលទីផ្ារបឆចុបបននថ្ន
ត្ថ្មលច្ពលច្វល្លថ្នម្របាក់និងហានិភ័យដែលជាក់ល្លក់ឆាំច្ពាះលាំហូរទឹកម្របាក់។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

រ. ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ការវាស់ដវង ECL (ត្) 

ទិននន័យ ការសនមត្ និងបច្ឆចកច្ទសច្ម្របើសម្រាប់ការវាយត្ថ្មលឱនភាពថ្នត្ថ្មល 

សាសធាតុ្សាំខាន់ៗ កនុងការវាស់ដវង ECL រឺបានមកពីអ្ច្ងរែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

• ម្របូបាប ីលីច្ត្ថ្នការែកខានសង (“PD”); 

• ការបាត់្បង់ដែលបណាត លមកពីការែកខានសង (“LGD”) និង 

• ទាំហាំថ្នការែកខានសង (“EAD”) 

ECL សម្រាប់សមតុ្លយកនុងែាំណាក់កាលទី1 ម្រត្ូវបានរណនាច្ដ្ឋយផ្លរុណថ្ន PD 12ដែ នឹង LGD នឹង EAD។ 
ECL ច្ពញអាយុកាល ម្រត្ូវបានរណនាច្ដ្ឋយផ្លរុណថ្ន PD ច្ពញអាយុកាល នឹង LGD នឹង EAD។ 

រាំរសូថិតិ្ម្រត្ូវបានច្ម្របើម្របាស់ច្ែើមបីវភិារទិននន័យម្របមូលបាន រឆួបច្ងកើត្នូវការបា៉ា ន់សាម ន PD ច្ពញអាយុកាល 
ដែលច្ៅសល់ និងថាច្ត្ើសមតុ្លយទាាំងច្នាះរ ាំពឹងថាដម្របម្របួលោ៉ាងណាច្លើរយៈច្ពលច្នាះ។ 

LGD រឺជាឥរោិបទថ្នភាពអាឆបាត់្បង់ម្របសិនច្បើានការែកខានសង។ សាខាធ្នាគារបា៉ា ន់សាម នលកខែណឌ  
LGD ច្ោងាមម្របវត្តិថ្នអ្ម្រាការម្របមូលម្រត្លប់ពីអ្តិ្ងិជ្នែកខានសង។ រាំរូ LGD ម្រត្ូវបានពិចារណាច្លើ      
រឆនាសមព័នធអ្ទិភាពថ្នការទាមទារសាំណង វស័ិយដែលអ្តិ្ងិជ្នសថិត្ច្ៅ ឆាំណាយច្លើការម្របមូលពីម្រទពយបញ្ជច ាំ 
ដែលជាដផ្នកមួយថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ។ សម្រាប់ឥណទានដែលការពារច្ដ្ឋយម្រទពយអ្នុបាត្ឥណទានច្ធ្ៀប
នឹងត្ថ្មលម្រទពយបញ្ជច ាំ (“LTV”) រឺជាលកខែណឌ មួយកនុងការកាំណត់្ LGD។ ការបា៉ា ន់សាម ន LGD ម្រត្ូវបានវាស់ដវង
សម្រាប់វស័ិយច្ផ្សងៗគាន  ច្ហើយសម្រាប់ឥណទានច្រហដ្ឋា ន រឺអាស្ស័យច្លើការដម្របម្របួលត្ថ្មលអ្ឆលនម្រទពយ។  
ត្ថ្មលទាាំងច្នាះនឹងម្រត្ូវបានរណនាច្ដ្ឋយអ្បបហារ ច្ដ្ឋយដផ្ែកច្លើអ្ម្រាការម្របាក់ម្របសិទធភាព។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

រ. ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ការវាស់ដវង ECL (ត្) 

ទិននន័យ ការសនមត្ និងបច្ឆចកច្ទសច្ម្របើសម្រាប់ការវាយត្ថ្មលឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

EAD ត្ាំណាងឲ្យត្ថ្មលសមតុ្លយច្ៅច្ពលានការែកខានសង។ សាខាធ្នាគារទាញយក EAD ពីសមតុ្លយ
បឆចុបបននរបស់អ្តិ្ងិជ្ន និងភាពអាឆដម្របម្របួលច្លើសមតុ្លយបឆចុបបននពីការបង់សង ដែលអ្នុញ្ជញ ត្ាម               
កិឆចសនា និងច្កើត្ច្ឆញពីការបង់រ ាំលស់។ EAD ថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ រឺត្ថ្មលច្ោងែុលច្ៅច្ពលានការែក
ខានសង។ សម្រាប់កាត្ពវកិឆចឲ្យែចី EAD រឺសមតុ្លយអ្នារត្ដែលអាឆែកច្ម្របើម្របាស់ាមកិឆចសនា ដែល          
ម្រត្ូវបានបា៉ា ន់សាម នាមការសច្ងកត្ពីម្របវត្តិ និងការពាករណ៍នាច្ពលខាងមុែ។ សម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុែលះ 
EAD ម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ដ្ឋយរាំរូថ្នសមតុ្លយដែលអាឆច្កើត្ច្ឡើងច្ៅច្ពលច្វល្ល ច្ផ្សងគាន ច្ដ្ឋយច្ម្របើបច្ឆចកច្ទស
សថិតិ្។ 

ែូឆការច្រៀបរាប់ខាងច្លើ ច្ដ្ឋយដផ្ែកច្លើការច្ម្របើម្របាស់ PD 12 ដែ សម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុែាំណាក់កាលទី1 
សាខាធ្នាគារវាស់ដវង ECL ច្ដ្ឋយពិចារណាច្លើហានិភ័យថ្នការែូឆខាត្ច្លើរយៈច្ពលច្ពញច្លញថ្នកិឆច
សនា (រមួបញ្ចូ លទាាំងរយៈច្ពលពនាម្របសិនច្បើាន) ដែលានហានិភ័យច្លើឥណទាន ច្ទាះបីជាកនុងច្គាល
បាំណងម្ររប់ម្ររងហានិភ័យឥណទានក៏ច្ដ្ឋយ សាខាធ្នាគារពិចារណាច្លើរយៈច្ពលដែលដវងជាង។ រយៈច្ពល 
ដែលដវងបាំផុ្ត្ រឺរិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃដែលសាខាធ្នាគារានសិទធិច្ែើមបីទាមទារការសងម្រត្ឡប់ថ្នឥណទាន ឬបញ្ច ប់
កិឆចសនាផ្តល់ឥណទាន ឬការធានា។ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានច្រៀបឆាំច្ឡើងវញិ 

ម្របសិនច្បើលកខែណឌ ថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានឆរចា ឬដកត្ម្រមូវ ឬម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានស្សាប់ 
ម្រត្ូវបានជ្ាំនួសច្ដ្ឋយម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុងមី ច្ដ្ឋយសារសាថ នភាពលាំបាកដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្តិ្ងិជ្ន ច្នាះ       
ការវាយត្ថ្មលម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ឡើង ច្ែើមបីវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុរួរដត្ម្រត្ូវឈប់ទទួលសាា ល់ ឬច្ទ 
ច្ហើយ ECL ម្រត្ូវបានវាស់ដវងែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

• ម្របសិនច្បើការច្រៀបឆាំច្ឡើងវញិ មិននាាំឲ្យឈប់ទទួលសាា ល់ម្រទពយសកមមដែលានស្សាប់ច្ទ ច្នាះលាំហូរ       
ទឹកម្របាក់ដែលរ ាំពឹងទុកថាច្កើត្ានពីម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលបានដកត្ម្រមូវ ម្រត្ូវបានបញ្ចូ លច្ៅកនុងការ
រណនាកងវះខាត្ថ្នសាឆ់ម្របាក់ពីម្រទពយសកមមដែលានស្សាប់។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

រ. ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានច្រៀបឆាំច្ឡើងវញិ (ត្) 

• ម្របសិនច្បើការច្រៀបឆាំច្ឡើងវញិ នាាំឲ្យានការឈប់ទទួលសាា ល់ម្រទពយសកមមដែលានស្សាប់ ច្នាះត្ថ្មល      
សមស្សបរ ាំពឹងទុកថ្នម្រទពយសកមមងមីច្នាះ ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជាលាំហូរទឹកម្របាក់ឆុងច្ម្រកាយទទួលបានពី        
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបឆចុបបនន ច្ៅច្ពលដែលឈប់ទទួលសាា ល់។ ឆាំនួនទឹកម្របាក់ច្នះម្រត្ូវបានបញ្ចូ ល         
ច្ៅកនុងការរណនាកងវះខាត្សាឆ់ម្របាក់ពីម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបឆចុបបនន ដែលម្រត្ូវបានច្ធ្វើអ្បបហារពី         
កាលបរចិ្ឆេទរ ាំពឹងទុកថ្នការឈប់ទទួលសាា ល់ ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ ច្ដ្ឋយច្ម្របើអ្ម្រាការម្របាក់
ម្របសិទធភាពច្ែើមថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបឆចុបបនន។ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មល  

ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍នីមួយ  ៗ សាខាធ្នាគារវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលបានកត់្ម្រាាម
រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលបានកត់្ម្រាាម FVOCI ានឱនភាពថ្នត្ថ្មល ឬច្ទ (ដែលម្រត្ូវបាន
កាំណត់្ជា “ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុែាំណាក់កាលទី 3”)។ ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាានឱនភាព        
ថ្នត្ថ្មល ច្ៅច្ពលដែលម្រពឹត្តិការណ៍មួយ ឬច្ម្រឆើនបានច្កើត្ច្ឡើង ដែលនាាំឲ្យានផ្លប៉ាះពាល់ជាអ្វជិ្ាានច្ៅច្លើ
លាំហូរទឹកម្របាក់នាច្ពលអ្នារត្ដែលរ ាំពឹងទុក ថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ។  

ភសតុាងដែលបញ្ជា ក់ថាម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុានឱនភាពថ្នត្ថ្មល រួមានទិននន័យដែលអាឆអ្ច្ងកត្បានែូឆ
ខាងច្ម្រកាម៖ 

• ការលាំបាកដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុជាសារវនតរបស់អ្តិ្ងិជ្ន ឬអ្នកច្បាះផ្ាយ 

• ការបាំពានកិឆចសនា ែូឆជាការែកខានមិនបានសង ឬហួសកាលកាំណត់្ 

• ការច្រៀបឆាំច្ឡើងវញិច្លើលកខែណឌ ថ្នការផ្តល់ឥណទានែល់អ្តិ្ងិជ្ន ដែលសាខាធ្នាគារមិនយល់ម្រពម 

• អ្តិ្ងិជ្នទាំនងនឹងកស័យធ្ន ឬម្រត្ូវច្រៀបឆាំហិរញ្ញវត្ថុច្ឡើងវញិជាងមី 

• ការបាត់្បង់ទីផ្ារសកមមសម្រាប់មូលបម្រត្ច្ដ្ឋយសារដត្ការលាំបាកដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

រ. ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ឥណទានដែលម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ឡើងវញិ ច្ដ្ឋយសារដត្ភាពមិនម្របម្រកតី្ច្ៅកនុងលកខែណឌ របស់អ្តិ្ងិជ្ន ម្រត្ូវបាន
ចាត់្ទុកជាឥណទានានឱនភាពថ្នត្ថ្មល លុះម្រាដត្ានភសតុាងបញ្ជា ក់ថាហានិភ័យថ្នការមិនទទួលបាន   
លាំហូរទឹកម្របាក់ាមកិឆចសនាបានងយឆុះជាសារវនដ និងមិនានសូឆនាករច្ផ្សងច្ទៀត្ដែលនាាំឲ្យានឱនភាព
ថ្នត្ថ្មល។ បដនថមច្លើច្នះ ឥណទានដែលហួសកាលកាំណត់្សង 90ថ្ងៃ ឬច្លើសពីច្នះ ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជា        
ឥណទានានឱនភាពថ្នត្ថ្មល ច្ទាះបីជានិយមន័យថ្នការហួសកាលកាំណត់្សងដែលឆាប់បានកាំណត់្ច្ផ្សង
គាន ក៏ច្ដ្ឋយ។ 

សាំវធិានធ្នសម្រាប់ ECL ច្ៅកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

សាំវធិានធ្នថ្នការខាត្បង់ ECL ម្រត្ូវបានបង្ហា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ម្រទពយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុដែលវាស់ដវងាមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម ច្ដ្ឋយច្ធ្វើការកាត់្កងពីត្ថ្មលច្ោងែុលថ្នម្រទពយសកមម។  

ការលុបច្ចាល 

ឥណទានផ្តល់ែល់អ្តិ្ងិជ្នម្រត្ូវបានលុបច្ឆញពីបញ្ា ី (មួយដផ្នក ឬទាាំងស្សុង) ច្ៅច្ពលមិនានការរ ាំពឹងទុក
ថាអាឆម្របមូលបានមកវញិនូវម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុច្នាះទាាំងស្សុង។ ករណីច្នះានជាទូច្ៅ ច្ៅច្ពលសាខា
ធ្នាគារកាំណត់្ថាអ្នកែចីពុាំានម្រទពយសកមម ឬម្របភពឆាំណូលណាដែលអាឆបច្ងកើត្បាននូវលាំហូរទឹកម្របាក់           
ម្ររប់ម្រគាន់ ច្ែើមបីទូទាត់្សងនូវឆាំនួនដែលម្រត្ូវលុបច្ឆញពីបញ្ា ី។ ការវាយត្ថ្មលច្នះ ម្រត្ូវច្ធ្វើច្ឡើងាមកម្រមិត្
ម្រទពយសកមមនីមួយៗ។  

ទឹកម្របាក់ម្របមូលបានមកវញិច្លើឆាំនួនដែលបានលុបច្ឆញពីបញ្ា ី ម្រត្ូវបញ្ចូ លច្ៅកនុងែាង់ “ការខាត្បង់សុទធពី       
ឱនភាពថ្នត្ថ្មល ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ” ច្ៅកនុងឆាំច្ណញ ឬខាត្ និង លទធផ្លលមែិត្ច្ផ្សងៗ។  

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលបានលុបច្ឆញពីបញ្ា ី ច្ៅដត្ត្ម្រមូវឲ្យានសកមមភាពទាមទារសងមកវញិ ច្ែើមបី
អ្នុច្ល្លមាមនីតិ្វធីិ្របស់សាខាធ្នាគារកនុងការម្របមូលទឹកម្របាក់ដែលច្ៅជ្ាំពាក់។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

 . សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សមមូល  

សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សមមូល រមួានសាឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ និងសមតុ្លយសាឆ់ម្របាក់កនុងធ្នាគារ ម្របាក់
បច្ញ្ញើ និងការវនិិច្ោររយៈច្ពលែលី ដែលានកាលវសានតច្ៅច្ពលត្មកល់ែាំបូងានរយៈច្ពល 3 ដែ ឬតិ្ឆជាង 
ចាប់ពីកាលបរចិ្ឆេទថ្នការទិញ ដែលម្រត្ូវម្របឈមនឹងហានិភ័យដែលមិនសាំខាន់ថ្នការផ្លល ស់បតូរត្ថ្មលសមរមយ
របស់ពួកច្រច្ហើយម្រត្ូវបានច្ម្របើម្របាស់ច្ដ្ឋយធ្នាគារកនុងការម្ររប់ម្ររងកិឆចសនារយៈច្ពលែលីរបស់ែលួន។  

សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សមមូល ម្រត្ូវបានរិត្ាមថ្ងលច្ែើមរ ាំលស់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ង. ច្ែើមទុនសាខាធ្នាគារ 

ភារហ ុនធ្មមា ម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជាមូលធ្ន។ ថ្ងលច្ែើមផ្លា ល់កនុងការបច្ញ្ចញភារហ ុន ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់
ច្ដ្ឋយកាត់្ច្ឆញពីមូលធ្ន បនាា ប់ពីែកពនធរឆួ។ ភារហ ុនែថ្ទច្ទៀត្ម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជាមូលធ្ន និង/ឬ 
បាំណុល ដផ្ែកច្លើសាសធាតុ្ច្សែាកិឆចថ្នឧបករណ៍ទាាំងច្នាះ។ ការដបងដឆកច្ៅអ្នកកាន់កាប់ឧបករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុដែលម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជាឧបករណ៍មូលធ្ន ម្រត្ូវបានទូទាត់្ច្ដ្ឋយផ្លា ល់ពីមូលធ្ន។ 

ឆ. ទុនបម្រមងុាមបទបបញ្ញត្តិ  

ទុនបម្រមុងាមបទបបញ្ញតិ្តម្រត្ូវបានបច្ងកើត្ច្លើភាពែុសគាន  រវាងសាំវធិានធ្ន ស្សបាម ស.រ.ទ.ហ.អ្.ក និង                   
សាំវធិានធ្នាមបទបបញ្ញត្តិ ស្សបាមម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ច្លែ ធ្7-017-344 ឆុះថ្ងៃទី1 ដែ ធ្នូ      
ឆ្ន ាំ2017 និងសារាឆរដណនាាំ ច្លែ ធ្7-018-001 ស.រ.ឆ.ណ ឆុះថ្ងៃទី16 ដែកុមាៈ ឆ្ន ាំ2018 សតីពីការអ្នុវត្តម្របកាស        
ឆាំណាត់្ថាន ក់ហានិភ័យឥណទាន និងសាំវធិានធ្នច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល សម្រាប់ម្ររឹះសាថ នធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។  
ស្សបាមម្របការ 73 ម្ររឹះសាថ នម្រត្ូវច្ម្របៀបច្ធ្ៀបសាំវធិានធ្ន ដែលរណនាាមម្របការ 49 ែល់ម្របការ 71 ជាមួយនឹង
សាំវធិានធ្នដែលរណនាាមម្របការ 72 និងម្រត្ូវកត់្ម្រាែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

(i) កនុងករណីដែលសាំវធិានធ្នាមបទបបញ្ញត្តិ ដែលរណនាាមម្របការ 72 ទាបជាងសាំវធិានធ្នដែល
រណនាាមម្របការ 49 ែល់ម្របការ 71 ច្នាះម្ររឹះសាថ នម្រត្ូវកត់្ម្រាសាំវធិានធ្ន ដែលម្រត្ូវរណនាអ្នុច្ល្លម
ាម ស.រ.ហ.អ្.ក និង  

(ii) កនុងករណីដែលសាំវធិានធ្នាមបទបបញ្ញត្តិ ដែលរណនាាមម្របការ 72 ែពស់ជាងសាំវធិានធ្នដែល
រណនាាមម្របការ 49 ែល់ម្របការ 71 ច្នាះម្ររឹះសាថ នម្រត្ូវកត់្ម្រាសាំវធិានធ្ន ដែលម្រត្ូវរណនាាម           
ស.រ.ហ.អ្.ក និងច្ផ្ារឆាំនួនលច្មែៀងច្នាះពីម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក ឬរណនីខាត្បងារច្ៅទុនបម្រមុងាម
បទបបញ្ញត្តិ ច្ៅកនុងមូលធ្នច្ៅកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ។  

ទុនបម្រមុងាមបទបបញ្ញត្តិមិនម្រត្ូវបានបញ្ចូ លកនុងការរណនាមូលធ្នផ្លា ល់សុទធរបស់សាខាធ្នាគារច្ឡើយ។ 

  



108 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

ឆ. ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារនានា 

ការដ្ឋក់ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្មកល់ច្ៅធ្នាគារនិងការវនិិច្ោរបាំណុល ម្រត្ូវបានវាស់ដវងែាំបូងាមត្ថ្មល    
សមស្សបបូកនឹង ឆាំណាយម្របតិ្បត្តិការផ្លា ល់ច្កើត្ច្ឡើង ច្ហើយបនាា ប់មកាមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើមច្ដ្ឋយច្ម្របើ               
វធីិ្សាស្តសតអ្ម្រាការម្របាក់ម្របសិទធភាព។ 

ជ្. ម្របាក់ត្មកល់ាមឆាប់ 

ម្របាក់ត្មកល់ាមឆាប់ ម្រត្ូវបានរកាទុកច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាស្សបាមឆាប់សតីពីម្ររឹះសាថ នធ្នាគារ និង
ហិរញ្ញវត្ថុថ្នម្រពះរាជាណាឆម្រកកមពុជា និងម្រត្ូវបានកាំណត់្ជាភាររយថ្នច្ែើមទុនអ្បបបរា និងម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់
អ្តិ្ងិជ្នដែលត្ម្រមូវច្ដ្ឋយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា។ 

ឈ. ឥណទាន និងបុច្រម្របទានផ្តល់ែល់អ្តិ្ងិជ្ន  

“ឥណទាន និងបុច្រម្របទាន” ដែលបង្ហា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ រមួបញ្ចូ លឥណទាន និង               
បុច្រម្របទាន ដែលម្រត្ូវបានវាស់ដវងាមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម។ ឥណទាន និងបុច្រម្របទានម្រត្ូវបានវាស់ដវងច្លើកែាំបូង
ាមត្ថ្មលសមស្សប បូកឆាំណាយម្របតិ្បត្តិការដែលច្កើត្ច្ឡើងច្ដ្ឋយផ្លា ល់ ច្ហើយនាច្ពលបនាា ប់ម្រត្ូវកត់្ម្រាាម
រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម ច្ដ្ឋយច្ម្របើវធីិ្សាស្តសតអ្ម្រាការម្របាក់ម្របសិទធភាព។  

ញ. ម្រទពយសកមមច្ផ្សងច្ទៀត្ 

ម្រទពយសកមមច្ផ្សងច្ទៀត្ម្រត្ូវបានកត់្ម្រាាមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម ច្ដ្ឋយច្ម្របើម្របាស់អ្ម្រាការម្របាក់ម្របសិទធភាព។ 

ែ. ម្រទពយ និងបរកិាខ រ  

(i). ការទទួលសាា ល់ និងការវាស់ដវង 

ដផ្នកថ្នម្រទពយ និងបរកិាខ រម្រត្ូវបានវាស់ដវងាមត្ថ្មលច្ែើម ែករ ាំលស់បងារ និងការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មលបងារ។ 

ឆាំណាយថ្ងលច្ែើមរមួបញ្ចូ លទាាំងការឆាំណាយច្ដ្ឋយផ្លា ល់ច្ៅច្លើការទិញម្រទពយ និងការឆាំណាយច្ដ្ឋយផ្លា ល់      
ច្ផ្សងៗច្ទៀត្ កនុងការនាាំយកម្រទពយសកមមច្ៅកនុងលកខែណឌ ដែលអាឆច្ម្របើម្របាស់ដែលបានច្ម្រគាងទុក និងថ្ងលច្ែើម
ថ្នការរះុច្រ ើ និងផ្លល ស់បដូរទីកដនលង និងការសាត រទីាាំងដែលពួកច្រសថិត្ច្ៅ។ ថ្ងលច្ែើមថ្នម្រទពយកមមដែលបាន          
សាងសង់ច្ដ្ឋយែលួនឯង ម្រត្ូវរមួបញ្ចូ លទាាំងថ្ងលច្ែើមសាា រៈ និងកាល ាំងពលកមមផ្លា ល់ផ្ងដែរ។ ឆាំច្ពាះម្រទពយសកមម      
ដែលានលកខណៈម្ររប់ម្រគាន់ ការឆាំណាយច្លើម្របាក់កមចីម្រត្ូវបានច្ធ្វើមូលធ្នកមមស្សបាមច្គាលនច្ោបាយ
រណច្នយយច្លើថ្ងលច្ែើមម្របាក់កមចី។ ថ្ងលច្ែើមក៏អាឆរមួបញ្ចូ លទាាំងការច្ផ្ារមូលធ្ន ដែលជាឆាំច្ណញ ឬខាត្           
ណាមួយផ្ងដែរ ច្លើការការពារហានិភ័យលាំហូរសាឆ់ម្របាក់ដែលានលកខណៈសមបត្តិម្ររប់ម្រគាន់ឆាំច្ពាះ               
របិូយប័ណណបរច្ទសទាក់ទងនឹងការទិញម្រទពយ និងបរកិាខ រ។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

ែ. ម្រទពយ និងបរកិាខ រ (ត្) 

(i). ការទទួលសាា ល់ និងការវាស់ដវង (ត្) 

ការទិញស ូដហវរដែលានសារៈសាំខាន់ឆាំច្ពាះមុែង្ហរដែលទាក់ទងនឹងបរកិាខ រ ម្រត្ូវបានច្ធ្វើមូលធ្នកមមជាដផ្នក
មួយថ្នបរកិាខ រច្នាះ។ 

ម្របសិនច្បើដផ្នកជាសារវនតណាមួយថ្នម្រទពយ និងបរកិាខ រទាាំងច្នាះ ានអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ែុសពីគាន  ដផ្នកទាាំង
ច្នាះម្រត្ូវបានដ្ឋក់ជាដផ្នកច្ដ្ឋយដឡក (សាសភាពឆមបង) ថ្នម្រទពយ និងបរកិាខ រ។ 

ឆាំច្ណញ ឬខាត្ពីការលក់ថ្នម្រទពយ និងបរកិាខ រណាមួយ ម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ដ្ឋយភាពែុសគាន រវាងសាឆ់ម្របាក់
ទទួលបានពីការលក់ និងត្ថ្មលច្ោងថ្នដផ្នកច្នាះ ច្ហើយម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ជាឆាំណូលច្ផ្សង  ៗ “ឆាំណូល           
ច្ផ្សងៗ” និង “ឆាំណាយច្ផ្សង ”ៗ ច្ៅកនុងឆាំច្ណញ ឬខាត្ ។ 

(ii). ឆាំណាយបនាា ប់ 

ថ្ងលច្ែើមថ្នការផ្លល ស់បតូរធាតុ្មួយដផ្នកថ្នម្រទពយ និងបរកិាខ រ ដែលបានទទួលសាា ល់រឆួមកច្ហើយ ម្រត្ូវបានបូក
បញ្ចូ ល ច្ៅកនុងត្ថ្មលច្ោងថ្នដផ្នកច្នាះ ម្របសិនច្បើវាអាឆានលទធភាពផ្តល់នូវអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍ច្សែាកិឆច នាច្ពល
អ្នារត្ែល់សាខាធ្នាគារ ច្ហើយត្ថ្មលរបស់វាអាឆច្ធ្វើការវាស់ដវងបានច្ដ្ឋយភាពអាឆច្ជ្ឿជាក់បាន។ ត្ថ្មលច្ោង 
ថ្នធាតុ្ដែលបានជ្ាំនួសច្នាះ ម្រត្ូវឈប់ទទួលសាា ល់ជាឆាំច្ណញ ឬខាត្។ រាល់ឆាំណាយកនុងការដងទាាំម្របចាាំថ្ងៃ 
ច្ផ្សង  ៗម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ជាឆាំច្ណញ ឬខាត្ ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ កនុងការយិបរចិ្ឆេទដែល
បានច្កើត្ច្ទបើង។ 

(iii). រ ាំលស់ 

រ ាំលស់ រឺដផ្ែកច្ៅច្លើថ្ងលច្ែើមថ្នម្រទពយសកមម ែកត្ថ្មលសាំណល់របស់វា។ សាសធាតុ្សាំខាន់  ៗ ថ្នម្រទពយសកមម
នីមួយ  ៗ ម្រត្ូវបានវាយត្ថ្មល ច្ហើយម្របសិនច្បើសាសធាតុ្មួយានអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ែុសគាន ពីម្រទពយសកមម
ដែលច្ៅសល់ សាសធាតុ្ច្នាះម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ឡើងដ្ឋឆ់ច្ដ្ឋយដឡក។ 

រ ាំលស់ ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ថាជាការឆាំណាយច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ច្លើមូលដ្ឋា នរ ាំលស់ច្ងរ  
ច្លើអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ដែលបានបា៉ា ន់សាម នថ្នសាសធាតុ្នីមួយ ថៗ្នម្រទពយ និងបរកិាខ រ។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

ែ. ម្រទពយ និងបរកិាខ រ (ត្) 

(iii). រ ាំលស់ (ត្) 

រ ាំលស់ ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ចាប់ពីកាលបរចិ្ឆេទដែលម្រទពយ និងបរកិាខ រម្រត្ូវបានត្ច្មលើង និងអាឆច្ម្របើម្របាស់បាន ឬ
ម្រទពយសកមមដែលបានសាងសង់ ចាប់ពីការយិបរចិ្ឆេទដែលម្រទពយសកមមច្នាះម្រត្ូវបានបញ្ច ប់ និងអាឆច្ម្របើម្របាស់
បាន។ 

ការបា៉ា ន់សាម នអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទបឆចុបបននានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
 

 ឆ្ន ាំ 

ការដកលមែម្រទពយជួ្ល 10 
បរកិាខ រកុាំពយូទ័រ 3 
បរកិាខ រការោិល័យ និងច្ម្ររឿងសង្ហា ររមឹ 5 
ោនយនដ 5 

ការង្ហរកាំពុងែាំច្ណើ រការនឹងមិនម្រត្ូវបានរ ាំលស់រហូត្ែល់ច្ពលច្វល្លដែលម្រត្ូវបានបញ្ច ប់ និងម្រត្ូវបានដ្ឋក់ឲ្យ
ច្ម្របើម្របាស់។ 

វធីិ្សាស្តសតរ ាំលស់ ច្លើអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ និងត្ថ្មលសាំណល់ ម្រត្ូវបានវាយត្ថ្មលនាឆុងការយិបរចិ្ឆេទថ្ន           
របាយការណ៍ និងនិយ័ត្ភាពម្របសិនច្បើសមស្សប។ 

ឋ. ម្រទពយសកមមអ្របីូ 

ម្រទពយសកមមអ្របីូ ដែលរួមានថ្ងលច្ែើមអាជ្ាប័ណណកុាំពយូទ័រដែលបានទិញ និងដងលច្ែើមពាក់ព័នធច្ផ្សងច្ទៀត្ ម្រត្ូវបាន
កត់្ម្រាាមថ្ងលច្ែើម ែករ ាំលស់បងារ និងការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មលបងារ ម្របសិនច្បើាន។ អាជ្ាប័ណណ               
កុាំពយូទ័រដែលបានទិញម្រត្ូវបានច្ធ្វើមូលធ្នកមមាមមូលដ្ឋា នថ្ងលច្ែើម ដែលបានច្កើត្ច្ឡើងកនុងការទិញកមមវធីិ្     
ជាក់ល្លក់ច្នាះមកច្ម្របើម្របាស់។ 

ម្រទពយសកមមអ្របីូម្រត្ូវបានែករ ាំលស់ច្ៅាមការបា៉ា ន់សាម នអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ចាប់ពី 5ឆ្ន ាំ ាមវធីិ្សាស្តសត
រ ាំលស់ច្ងរ។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

ឋ. ម្រទពយសកមមអ្របីូ (ត្) 

ការង្ហរកាំពុងែាំច្ណើ រការនឹងមិនម្រត្ូវបានរ ាំលស់រហូត្ែល់ច្ពលច្វល្លដែលម្រត្ូវបានបញ្ច ប់ និងម្រត្ូវបានដ្ឋក់ឲ្យ
ច្ម្របើម្របាស់។ 

ថ្ងលច្ែើមពាក់ព័នធនឹងការបច្ងកើត្ ឬដងទាាំកុាំពយូទ័រសូហវដវរ ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ជាឆាំណាយច្ៅច្ពលច្កើត្ច្ឡើង។ 

វធីិ្សាស្តសតរ ាំលស់ ច្លើអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ និងត្ថ្មលសាំណល់ ម្រត្ូវបានវាយត្ថ្មលនាឆុងការយិបរចិ្ឆេទថ្ន           
របាយការណ៍ និងនិយ័ត្ភាពម្របសិនច្បើសមស្សប។ 

ឌ្. ភតិ្សនា 

ច្ៅច្ពលចាប់ច្ផ្តើមកិឆចសនា សាខាធ្នាគារច្ធ្វើការវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើកិឆចសនាមួយានទម្រមង់ជាភតិ្សនាដែរ            
ឬច្ទ។ កិឆចសនាជាទម្រមង់ានភតិ្សនា ម្របសិនច្បើកិឆចសនាផ្ដល់សិទធិម្ររប់ម្ររងការច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម         
ជាក់ល្លក់មួយកនុងរយៈច្ពលកាំណត់្មួយ ជាងនូរនឹងត្ថ្មលត្បសនង។ 

ច្ែើមបីវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើកិឆចសនាផ្ដល់សិទធិម្ររប់ម្ររងការច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមមជាក់ល្លក់ សាខាធ្នាគារច្ធ្វើការ
វាយត្ថ្មល ថាច្ត្ើ៖ 

• កិឆចសនាានជាប់ពាក់ព័នធនឹងការច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមមជាក់ល្លក់ ឬច្ទ ដែលច្នះអាឆបញ្ជា ក់ោ៉ាង          
ជាក់ល្លក់ ឬម្របច្ោល ច្ហើយរួរានលកខណៈរបូវនដច្ដ្ឋយដឡក ឬត្ាំណាងសមត្ថភាពផ្លិត្សារវនដរបស់      
ម្រទពយសកមមច្នាះ។ ម្របសិនច្បើអ្នកផ្ាត់្ផ្ាង់ានសិទធិផ្ដល់ម្រទពយសកមមជ្ាំនួសជាសារវនដកនុងរយៈច្ពលច្ម្របើម្របាស់ 
ច្នាះម្រទពយសកមមមិនដមនានលកខណៈជាម្រទពយសកមមជាក់ល្លក់ច្នាះច្ទ 

• សាខាធ្នាគារ ានសិទធិទទួលបានអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍ច្សែាកិឆចជាសារវនដ ពីការច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម កនុងរយៈ
ច្ពលថ្នការច្ម្របើម្របាស់ និង 

• សាខាធ្នាគារានសិទធិបញ្ជា ការច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម។ សាខាធ្នាគារានសិទធិច្នះ ច្ៅច្ពលដែល
សាខាធ្នាគារានសិទធិសច្ម្រមឆឆិត្តដែលពាក់ព័នធនឹងការផ្លល ស់បដូរអ្ាំពីរច្បៀប និងច្គាលបាំណងកនុងការច្ម្របើ
ម្របាស់ម្រទពយសកមម។ កនុងករណីដែលការសច្ម្រមឆឆិត្តទាាំងអ្ស់អ្ាំពីរច្បៀប និងច្គាលបាំណងថ្នការច្ម្របើម្របាស់ 
ម្រទពយសកមមម្រត្ូវបានកាំណត់្ជាមុន ច្នាះសាខាធ្នាគារានសិទធិបញ្ជា ការច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម ម្របសិនច្បើ៖ 

◼ សាខាធ្នាគារានសិទធិច្ធ្វើម្របតិ្បត្តិការច្លើម្រទពយសកមម ឬ 

◼ សាខាធ្នាគារបានច្រៀបឆាំម្រទពយសកមមច្ៅាមវធីិ្ដែលកាំណត់្ជាមុនពីរច្បៀប និងច្គាលបាំណងដែល
ម្រទពយសកមម ច្នាះនឹងម្រត្ូវបានច្ម្របើម្របាស់។ 
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 កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

ឌ្. ភតិ្សនា (ត្) 

ភតិ្សនាកនុងករណីដែលសាខាធ្នាគារជាអ្នកជួ្ល 

ច្ៅច្ពលចាប់ច្ផ្តើមកិឆចសនា ឬវាយត្ថ្មលច្ឡើងវញិច្លើកិឆចសនាដែលានទម្រមង់ជាភតិ្សនា និងសាសធាតុ្ 
ដែលមិនដមនភតិ្សនា សាខាធ្នាគារដបងដឆកត្ថ្មលត្បសនងច្ៅកនុងកិឆចសនាឆាំច្ពាះសាសធាតុ្ថ្នភតិ្សនា 
នីមួយ  ៗ និងសាសធាតុ្ដែលមិនដមនភតិ្សនា ច្ដ្ឋយដផ្ែកាមត្ថ្មលឯកានីមួយៗ។ ក៏ប៉ាុដនដ ឆាំច្ពាះការ      
ជួ្លែី និងអ្គារដែលសាខាធ្នាគារជាអ្នកជួ្ល សាខាធ្នាគារមិនដបងដឆកសាសធាតុ្មិនដមនភតិ្សនា
ច្នាះច្ទច្ហើយសាសធាតុ្ភតិ្សនា និងមិនដមនភតិ្សនាម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាជាសាសធាតុ្ភតិ្សនា។ 

សាខាធ្នាគារទទួលសាា ល់សិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម និងបាំណុលភតិ្សនា ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទចាប់ច្ផ្តើម             
ភតិ្សនា។ សិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមមម្រត្ូវបានវាស់ដវងាមថ្ងលច្ែើម រមួានថ្ងលច្ែើមែាំបូងថ្នបាំណុលភតិ្សនា 
និងនិយ័ត្ភាពសម្រាប់ការឆាំណាយភតិ្សនាដែលច្ធ្វើច្ឡើងច្ៅថ្ងៃចាប់ច្ផ្តើមភតិ្សនា ឬមុនថ្ងៃចាប់ច្ផ្តើម       
ភតិ្សនា បូកថ្ងលច្ែើមផ្លា ល់ែាំបូងដែលបានច្កើត្ច្ឡើង និងការបា៉ា ន់សាម នឆាំណាយកនុងការរះុច្រ ើ និងែកច្ឆញ
នូវម្រទពយសកមម ឬសាដ រច្ឡើងវញិនូវម្រទពយសកមម ឬទីាាំង ែកម្របាក់ច្លើកទឹកឆិត្តភតិ្សនាដែលទទួលបាន។  

សិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមមម្រត្ូវបានែករ ាំលស់នាច្ពល ាមវធីិ្សាស្តសតរ ាំលស់ច្ងរ ចាប់ពីកាលបរចិ្ឆេទចាប់ច្ផ្តើម         
ភតិ្សនា រហូត្ែល់ឆុងបញ្ច ប់ថ្នអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ថ្នសិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម ឬច្ៅឆុងកាលបរចិ្ឆេទ          
ថ្នភតិ្សនាមួយណាច្កើត្មុន។ អាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ថ្នសិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម ម្រត្ូវបានកាំណត់្ាម           
មូលដ្ឋា នែូឆគាន នឹងម្រទពយ និងបរកិាខ រ។ បដនថមច្លើច្នះ សិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម ម្រត្ូវបានកាត់្បនថយជាម្របចាាំ
ច្ៅាមការខាត្បង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មល និងដកត្ម្រមូវសម្រាប់ការវាស់ដវងច្ឡើងវញិច្លើបាំណុលភតិ្សនា។ 

ការបា៉ា ន់សាម នអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់សម្រាប់អ្ាំឡុងការយិបរចិ្ឆេទបឆចុបបនន ានែូឆខាងច្ម្រកាម៖  

ការោិល័យសាខា 2ឆ្ន ាំ 

បាំណុលភតិ្សនា ម្រត្ូវបានវាស់ដវងែាំបូងាមត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នការទូទាត់្ភតិ្សនាដែលមិនទាន់បានបង់ ច្ៅ
ច្ពលចាប់ច្ផ្តើមភតិ្សនា និងម្រត្ូវបានច្ធ្វើអ្បបហារច្ដ្ឋយច្ម្របើអ្ម្រាការម្របាក់ជាក់ដសតងច្ៅកនុងភតិ្សនា ឬករណី
ដែលអ្ម្រាការម្របាក់ច្នាះមិនអាឆកាំណត់្បានភាល ម  ៗម្រត្ូវច្ធ្វើច្ៅាមអ្ម្រាការម្របាក់កមចីបដនថមរបស់អ្នកជួ្ល។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

ឌ្. ភតិ្សនា (ត្) 

ភតិ្សនាកនុងករណីដែលសាខាធ្នាគារជាអ្នកជួ្ល (ត្) 

ការទូទាត់្ភតិ្សនាដែលបញ្ចូ លច្ៅកនុងការវាស់ដវងបាំណុលភតិ្សនារួមាន៖ 

• ការទូទាត់្ភតិ្សនាច្ងរ រមួទាាំងការទូទាត់្កនុងទម្រមង់ច្ងរ 

• ការដម្របម្របួលថ្នការទូទាត់្ភតិ្សនាអ្ច្ងរ ច្ដ្ឋយដផ្ែកច្លើសនាសសន៍ ឬអ្ម្រា ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទចាប់ច្ផ្តើម            
ភតិ្សនា  

• ឆាំនួនដែលរ ាំពឹងថានឹងម្រត្ូវទូទាត់្ ច្ម្រកាមការធានាត្ថ្មលច្ៅសល់ និង 

• ត្ថ្មលទិញច្ម្រកាមជ្ច្ម្រមើសថ្នការទិញ ដែលសាខាធ្នាគារានច្ហតុ្ផ្លជាក់ល្លក់កនុងការអ្នុវត្ត។ ការទូទាត់្
ភតិ្សនាច្ៅកនុងអ្ាំឡុងច្ពលដែលានជ្ច្ម្រមើសកនុងការបនត ម្របសិនច្បើសាខាធ្នាគារានច្ហតុ្ផ្លជាក់
ល្លក់កនុងការបនត និងការពិន័យច្លើការបញ្ច ប់ភតិ្សនាមុនកាលកាំណត់្ ច្លើកដលងដត្សាខាធ្នាគារាន
ច្ហតុ្ផ្លឆាស់ល្លស់ថានឹងមិនបញ្ច ប់ភតិ្សនាមុនកាលកាំណត់្។ 

បាំណុលភតិ្សនាម្រត្ូវបានវាស់ដវងាមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម ច្ដ្ឋយច្ម្របើវធីិ្សាស្តសតអ្ម្រាការម្របាក់ម្របសិទធភាព។ បាំណុល 
ភតិ្សនាម្រត្ូវបានវាស់ដវងច្ឡើងវញិច្ៅច្ពលានការដកដម្របរយៈច្ពលថ្នភតិ្សនា ការផ្លល ស់បតូរច្លើការវាយត្ថ្មល 
សម្រាប់ជ្ច្ម្រមើសកនុងការទិញម្រទពយសកមម ការដម្របម្របួលការទូទាត់្ភតិ្សនានាច្ពលអ្នារត្ ដែលច្កើត្ច្ឡើងពី
ការដម្របម្របួលថ្នសនាសសន៍ ឬអ្ម្រាណាមួយ ឬម្របសិនច្បើានការដកដម្របឆាំនួនបា៉ា ន់សាម នដែលរ ាំពឹងថានឹងម្រត្ូវ
ទូទាត់្ ច្លើការធានាត្ថ្មលដែលច្ៅសល់។ 

ច្ៅច្ពលដែលបាំណុលភតិ្សនាម្រត្ូវបានវាស់ដវងាមវធីិ្សាស្តសតច្នះ ការដកត្ម្រមូវ ម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ឡើងច្លើត្ថ្មល
ច្ោងថ្នសិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម ឬក៏ទទួលសាា ល់កនុងឆាំច្ណញ ឬខាត្ ច្បើសិនជាសិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម 
ម្រត្ូវបានបញ្ចុ ះរហូត្ែល់ានត្ថ្មលសូនយ។ 

ភតិ្សនាានរយៈច្ពលែលី និងភតិ្សនាច្លើម្រទពយសកមមដែលានត្ថ្មលទាប 

សាខាធ្នាគារ មិនទទួលសាា ល់សិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម និងបាំណុលភតិ្សនារយៈច្ពលែលីែូឆជា ការជួ្ល
ា៉ា សីុនដែលានរយៈច្ពលតិ្ឆជាង 12ដែ និងភតិ្សនាច្លើម្រទពយសកមមដែលានត្ថ្មលទាប ដែលរមួាន           
បរកិាខ រព័ត៌្ានវទិា។ សាខាធ្នាគារទទួលសាា ល់ឆាំណាយច្លើការជួ្លទាាំងច្នះាមមូលដ្ឋា នរ ាំលស់ច្ងរច្ៅ
ាមរយៈច្ពលថ្នភតិ្សនា។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

ឍ. ម្របាក់កមចី និងអ្នុបាំណុល 

ម្របាក់កមចីម្រត្ូវបានវាស់ដវងែាំបូងាមត្ថ្មលសមស្សប ែកថ្ងលច្ែើមម្របតិ្បត្តិការបដនថមច្ដ្ឋយផ្លា ល់ និងវាស់ដវង 
បនាា ប់ាមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម ច្ដ្ឋយច្ម្របើម្របាស់វធីិ្សាស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធភាព។ 

បាំណុលបនាា ប់បនសាំដែលម្រត្ូវបានអ្នុម័ត្ច្ដ្ឋយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លជាធាតុ្ជួ្រទី2 កនុង
ការរណនាម្រទពយសមបត្តិសុទធរបស់សាខាស្សបាមច្គាលការណ៍ដណនាាំរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា។ 

ណ. អ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍និច្ោជិ្ក 

(i). អ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍និច្ោជិ្ត្រយៈច្ពលែលី 

អ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍និច្ោជិ្ត្រយៈច្ពលែលីម្រត្ូវបានឆាំណាយ ច្ៅច្ពលដែលច្សវាកមមម្រត្ូវបានផ្តល់ជូ្ន។ ឆាំនួនដែល
រ ាំពឹងទុកថានឹងម្រត្ូវឆាំណាយ ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ជាបាំណុល ម្របសិនច្បើសាខាធ្នាគារានកាត្ពវកិឆចាម          
ផ្លូវឆាប់ ឬកាត្ពវកិឆចម្របច្ោលនាច្ពលបឆចុបបនន កនុងការទូទាត់្ឆាំណាយ ដែលជាលទធផ្លថ្នការង្ហរដែល              
បានបាំច្ពញរឆួមកច្ហើយច្ដ្ឋយនិច្ោជិ្ត្ ច្ហើយកាត្ពវកិឆចច្នាះអាឆច្ធ្វើការបា៉ា ន់សាម នបានច្ដ្ឋយភាពច្ជ្ឿជាក់។ 

(ii). អ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍និច្ោជិ្ត្រយៈច្ពលដវង 

កាត្ពវកិឆចរបស់សាខាធ្នាគារឆាំច្ពាះអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍និច្ោជិ្ត្រយៈច្ពលដវង រឺជាឆាំណាយច្លើអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍ 
ដែលនិច្ោជិ្ត្ម្រត្ូវទទួលបាន ពីការបាំច្ពញការង្ហរកនុងការយិបរចិ្ឆេទកនលងផុ្ត្ច្ៅ និងបឆចុបបនន។ អ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍ 
និច្ោជិ្ត្រយៈច្ពលដវង ម្រត្ូវបានច្ធ្វើអ្បបហារច្ៅត្ថ្មលបឆចុបបនន។ ការវាស់ដវងសារជាងមីម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ជា
ឆាំច្ណញ ឬខាត្ ដែលឆាំណាយច្នះបានច្កើត្ច្ឡើង។ 

ត្. សាំវធិានធ្ន 

សាំវធិានធ្នម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាពរហិរញ្ញវត្ថុ ច្ៅច្ពលដែលសាខាធ្នាគារាន
កាត្ពវកិឆចាមផ្លូវឆាប់ ឬកាត្ពវកិឆចម្របច្ោលនាច្ពលបឆចុបបនន ដែលជាលទធផ្លថ្នម្រពឹតិ្តការណ៍កនលងផុ្ត្ច្ៅ 
ច្ហើយវាានលទធភាពដែលត្ម្រមូវឲ្យានលាំហូរច្ឆញនូវអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍ច្សែាកិឆច កនុងការបាំច្ពញនូវកាត្ពវកិឆច
ច្នាះ។ ម្របសិនច្បើផ្លប៉ាះពាល់ានលកខណៈជាសារវនត សាំវធិានធ្នម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ដ្ឋយអ្បបហារលាំហូរ          
ទឹកម្របាក់ ដែលរ ាំពឹងថានឹងម្រត្ូវទូទាត់្នាច្ពលអ្នារត្ ច្ដ្ឋយច្ម្របើអ្ម្រាមុនបង់ពនធដែលឆលុះបញ្ជច ាំងពីការ                   
បា៉ា ន់សាម នថ្នត្ថ្មលច្ពលច្វល្ល កនុងលកខែណឌ ទីផ្ារបឆចុបបនន និងហានិភ័យជាក់ល្លក់ឆាំច្ពាះបាំណុលទាាំង
ច្នាះ។ ត្ថ្មលថ្នអ្បបហារម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ជាឆាំណាយហិរញ្ញបបទាន។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

ង. ការម្របាក់ 

អ្ម្រាការម្របាក់ម្របសិទធភាព 

ឆាំណូលការម្របាក់ និងឆាំណាយការម្របាក់ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ច្ៅកនុងឆាំច្ណញ ឬខាត្ ច្ដ្ឋយច្ម្របើវធីិ្សាស្តសត      
ការម្របាក់ម្របសិទធភាព។ “អ្ម្រាការម្របាក់ម្របសិទធភាព” រឺជាអ្ម្រាដែលអាឆច្ធ្វើអ្បបហារសាឆ់ម្របាក់ដែលរ ាំពឹងថា
នឹងទូទាត់្ ឬនឹងម្រត្ូវទទួល ាមរយៈអាយុកាលរ ាំពឹងទុករបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នាះឲ្យមកច្សមើនឹង៖ 

• ត្ថ្មលច្ោងែុលរបស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬ  

• រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើមរបស់បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ច្ៅច្ពលរណនាអ្ម្រាការម្របាក់ម្របសិទធភាពសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ច្ម្រៅពីម្រទពយដែលបានទិញ ឬ             
ម្រទពយសកមម ដែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មលច្ៅច្ពលទិញ សាខាធ្នាគារច្ធ្វើការបា៉ា ន់សាម នច្លើលាំហូរទឹកម្របាក់ នា
ច្ពលអ្នារត្ច្ដ្ឋយពិចារណារាល់លកខែណឌ ទាាំងអ្ស់របស់កិឆចសនាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ាុដនតមិនរាប់បញ្ចូ ល
នូវការខាត្បង់ឥណទាន ដែលរ ាំពឹងទុកច្នាះច្ទ (ECL)។ សម្រាប់ម្រទពយសកមមដែលទិញ ឬម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ
ដែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មលច្ៅច្ពលទិញ អ្ម្រាការម្របាក់ម្របសិទធភាពដែលបានដកត្ម្រមូវហានិភ័យឥណទាន ម្រត្ូវ
បានរណនា ច្ដ្ឋយច្ម្របើលាំហូរទឹកម្របាក់បា៉ា ន់សាម ននាច្ពលអ្នារត្ រមួបញ្ចូ លទាាំងការខាត្បង់ឥណទានដែល
រ ាំពឹងទុក (ECL)។ 

ការរណនាអ្ម្រាការម្របាក់ម្របសិទធភាព រមួបញ្ចូ លនូវថ្ងលច្ែើមម្របតិ្បត្តិការ និងពិនាុដែលជាដផ្នកសាំខាន់ថ្នអ្ម្រា
ការម្របាក់ម្របសិទធភាព។ ថ្ងលច្ែើមម្របតិ្បត្តិការរមួានការឆាំណាយបដនថម ដែលម្រត្ូវបានបងកច្ឡើងច្ដ្ឋយផ្លា ល់ច្ៅ
នឹងការទិញឬលក់ថ្នម្រទពយហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។ កថ្ម្រមទាាំងអ្ស់ដែលបានបង់ ឬទទួល ដែលជាដផ្នក
ថ្នអ្ម្រាការម្របាក់ម្របសិទធភាព។ ថ្ងលច្ែើមម្របតិ្បត្តិការរមួាន ការឆាំណាយបដនថមដែលពាក់ព័នធផ្លា ល់ច្ៅនឹង                
ការទិញ ឬការច្បាះផ្ាយម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។ 

រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម និងត្ថ្មលច្ោងែុល 

រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើមរបស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ រឺជាឆាំនួនដែលម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុល
ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវាស់ដវងច្ៅច្ពលទទួលសាា ល់ជាច្លើកែាំបូង ែកការទូទាត់្សងម្របាក់ច្ែើម បូក ឬែករ ាំលស់
បងារ ច្ដ្ឋយច្ម្របើអ្ម្រាការម្របាក់ម្របសិទធភាព ឆាំច្ពាះភាពែុសគាន រវាងឆាំនួនដែលទទួលសាា ល់ជាច្លើកែាំបូង និង
ឆាំនួនច្ៅច្ពលែល់កាលកាំណត់្ និងម្រត្ូវច្ធ្វើនិយ័ត្ភាពឆាំច្ពាះសាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ឥណទានដែលបាន
រ ាំពឹងទុក ឆាំច្ពាះម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ឬខាត្បង់ដែលបានរ ាំពឹងទុកមុនថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2018)។  

ត្ថ្មលច្ោងែុលរបស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ រឺជារ ាំលស់ថ្ងលច្ែើមរបស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ មុនច្ពលដកត្ម្រមូវ        
សាំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឥណទានដែលបានរ ាំពឹងទុក។  
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

ង. ការម្របាក់ (ត្) 

ការរណនាឆាំណូលការម្របាក់ និងឆាំណាយការម្របាក់ 

អ្ម្រាការម្របាក់ម្របសិទធភាពរបស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានរណនាច្ៅច្ពលទទួល
សាា ល់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុជាច្លើកែាំបូង។ កនុងការរណនាឆាំណូលការម្របាក់ និង
ឆាំណាយការម្របាក់ អ្ម្រាការម្របាក់ម្របសិទធភាពម្រត្ូវបានច្ម្របើដផ្ែកច្លើត្ថ្មលច្ោងែុលរបស់ម្រទពយសកមម (ច្ៅច្ពល
ដែលម្រទពយសកមមមិនម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាានឱនភាពថ្នត្ថ្មល) ឬរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើមថ្នបាំណុល។ អ្ម្រាការម្របាក់
ម្របសិទធភាពម្រត្ូវច្ធ្វើការដកដម្របច្ឡើងវញិ ច្ដ្ឋយការបា៉ា ន់សាម នច្ឡើងវញិនូវលាំហូរទឹកម្របាក់របស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
ដែលានអ្ម្រាការម្របាក់ដម្របម្របួល ច្ែើមបីឆលុះបញ្ជច ាំងពីការផ្លល ស់បតូររបស់អ្ម្រាការម្របាក់ទីផ្ារ។ អ្ម្រាការម្របាក់
ម្របសិទធភាពក៏ម្រត្ូវច្ធ្វើការដកដម្របច្ឡើងវញិ សម្រាប់ការដកត្ម្រមូវត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ការពារ ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទ 
ដែលរ ាំលស់ម្រត្ូវបានចាប់ច្ផ្តើមដកត្ម្រមូវ។ 

ឆាំច្ពាះម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មល បនាា ប់ពីបានទទួលសាា ល់ជាច្លើកែាំបូង ឆាំណូលការម្របាក់ 
ម្រត្ូវបានរណនាច្ដ្ឋយច្ម្របើអ្ម្រាការម្របាក់ម្របសិទធភាព ដផ្ែកច្លើរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម របស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ។ 
ម្របសិនច្បើម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដលងានឱនភាពថ្នត្ថ្មល ច្នាះការរណនាការម្របាក់ម្រត្ូវដផ្ែកច្លើមូលដ្ឋា នត្ថ្មល
ែុលវញិ។ 

ឆាំច្ពាះម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មល ចាប់ាាំងពីទទួលសាា ល់ជាច្លើកែាំបូង ឆាំណូលការម្របាក់
ម្រត្ូវបានរណនាច្ដ្ឋយច្ម្របើអ្ម្រាការម្របាក់ម្របសិទធភាពដែលម្រត្ូវបានដកត្ម្រមូវនូវហានិភ័យ ដផ្ែកច្លើរ ាំលស់ថ្ងល
ច្ែើមថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុច្នាះ។ ការរណនាឆាំណូលការម្របាក់ច្នះ មិនម្រត្ូវបតូរច្ៅមូលដ្ឋា នត្ថ្មលែុលវញិ  
ច្នាះច្ទ ច្ទាះបីជាហានិភ័យឥណទានរបស់ម្រទពយសកមមច្នាះ ានភាពម្របច្សើរក៏ច្ដ្ឋយ។ 

ការបង្ហា ញ 

ឆាំណូលការម្របាក់ម្រត្ូវបានរណនាច្ដ្ឋយច្ម្របើវធីិ្សាស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធភាព ដែលបានបង្ហា ញច្ៅកនុងឆាំច្ណញ 
ឬខាត្ និងលទធផ្លលមែិត្ច្ផ្សង  ៗរមួបញ្ចូ លការម្របាក់ច្លើម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលបាន
វាស់ដវងាមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម។  

ឆាំណាយការម្របាក់ម្រត្ូវបានបង្ហា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ និងលទធផ្លលមែិត្ច្ផ្សងៗ រមួបញ្ចូ ល
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានវាស់ដវងាមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់ៗ  (រ) 

ទ. កថ្ម្រម និងច្ជ្ើងសារ 

ឆាំណូល និងឆាំណាយកថ្ម្រម និងច្ជ្ើងសារ ដែលជាដផ្នកថ្នអ្ម្រាការម្របាក់ម្របសិទធភាព របស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ 
និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានរមួបញ្ចូ លច្ៅកនុងអ្ម្រាការម្របាក់ម្របសិទធភាព។ 

ឆាំណូលកថ្ម្រម និងច្ជ្ើងសារច្ផ្សងច្ទៀត្ ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ច្ៅច្ពលបានបាំច្ពញច្សវាកមម។  

កិឆចសនាជាមួយអ្តិ្ងិជ្ន ដែលទទួលសាា ល់ជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ របស់   
សាខាធ្នាគារ អាឆានវសិាលភាពច្ដ្ឋយដផ្នកច្ៅកនុង ស.រ.ហ.អ្.ក 9 និងច្ដ្ឋយដផ្នកច្ៅកនុង ស.រ.ហ.អ្.ក 15។     
កនុងករណីច្នះ ជាែាំបូងសាខាធ្នាគារម្រត្ូវអ្នុវត្ត ស.រ.ហ.អ្.ក 9 ច្ែើមបីដបងដឆក និងវាស់ដវងដផ្នកថ្នកិឆចសនា 
ដែលចាត់្ឆូលច្ៅកនុងវសិាលភាពថ្ន ស.រ.ហ.អ្.ក 9 ច្ហើយបនាា ប់មកអ្នុវត្ត ស.រ.ហ.អ្.ក 15 ឆាំច្ពាះដផ្នកដែល
ច្ៅច្សសសល់។ 

ធ្. ឱនភាពថ្នត្ថ្មលរបស់ម្រទពយសកមមមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុ 

ត្ថ្មលច្ោងថ្នម្រទពយសកមមមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារ ច្ម្រៅពីសននិធិ្ ម្រទពយសកមមជាប់កិឆចសនា និង
ពនធពនារជាម្រទពយសកមម ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្ពិនិត្យច្ឡើងវញិច្ៅរាល់ការយិបរចិ្ឆេទរាយការណ៍នីមួយ  ៗច្ែើមបីកាំណត់្
ថាច្ត្ើានសញ្ជញ ណណាមួយដែលបង្ហា ញថា ម្រទពយសកមមទាាំងច្នាះានឱនភាពថ្នត្ថ្មល ឬច្ទ។ ម្របសិនច្បើាន
សញ្ជញ ណច្នាះច្កើត្ច្ឡើង ច្នាះការបា៉ា ន់សាម នច្លើត្ថ្មលដែលអាឆម្របមូលមកវញិបានរបស់ម្រទពយសកមមម្រត្ូវបាន   
ច្ធ្វើច្ឡើង។  

សម្រាប់ច្គាលបាំណងថ្នការច្ធ្វើច្ត្សដច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល ម្រទពយសកមមម្រត្ូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ លគាន ជាម្រកុមតូ្ឆ  ៗដែល
អាឆបច្ងកើត្សាឆ់ម្របាក់បានពីការបនតការច្ម្របើម្របាស់ ច្ដ្ឋយមិនពឹងដផ្ែកខាល ាំងច្លើលាំហូរទឹកម្របាក់ថ្នម្រទពយសកមម         
ឬឯកាបច្ងកើត្សាឆ់ម្របាក់។ 

ត្ថ្មលដែលអាឆម្របមូលមកវញិបានរបស់ម្រទពយសកមម ឬឯកាបច្ងកើត្សាឆ់ម្របាក់ រឺជាត្ថ្មលដែលធ្ាំជាងរវាងត្ថ្មល
ច្ម្របើម្របាស់ និងត្ថ្មលសមស្សប ែកឆាំណាយច្ែើមបីលក់ច្ឆញ។ កនុងការបា៉ា ន់ម្របាណត្ថ្មលច្ម្របើម្របាស់ ការ              
បា៉ា ន់សាម នលាំហូរទឹកម្របាក់នាច្ពលអ្នារត្ ម្រត្ូវបានច្ធ្វើអ្បបហារច្ៅនឹងត្ថ្មលបឆចុបបនន ច្ដ្ឋយច្ម្របើអ្ម្រាការម្របាក់
មុនបង់ពនធ ដែលឆលុះបញ្ជច ាំងការបា៉ា ន់ម្របាណត្ថ្មលច្ពលច្វល្លកនុងលកខែណឌ ទីផ្ារបឆចុបបនន និងហានិភ័យជាក់
ល្លក់សម្រាប់ម្រទពយសកមមទាាំងច្នាះ ឬឯកាបច្ងកើត្សាឆ់ម្របាក់។ 

  



118 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់  ៗ(រ) 

ធ្. ឱនភាពថ្នត្ថ្មលរបស់ម្រទពយសកមមមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ជាឆាំច្ណញ ឬខាត្។ ការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល ថ្ន 
ឯកាបច្ងកើត្សាឆ់ម្របាក់ ម្រត្ូវបានដបងដឆកច្ដ្ឋយ កាត់្បនថយត្ថ្មលច្ោងថ្នត្ថ្មលច្ករ តិ៍ច្ ម្ ះរបស់ឯកាបច្ងកើត្
សាឆ់ម្របាក់ (ម្រកុមថ្នឯកាបច្ងកើត្សាឆ់ម្របាក់) ជាមុន ច្ហើយបនាា ប់មកច្ែើមបីកាត់្បនថយត្ថ្មលច្ោងថ្នម្រទពយសកមម 
ែថ្ទច្ទៀត្ច្ៅកនុងឯកាបច្ងកើត្សាឆ់ម្របាក់ (ម្រកុមថ្នឯកាបច្ងកើត្សាឆ់ម្របាក់) ច្លើមូលដ្ឋា នសាាម្រត្។ 

ការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល ដែលទទួលសាា ល់កនុងច្ពលកនលងផុ្ត្ច្ៅ ម្រត្ូវបានបា៉ា ន់ម្របាណរាល់កាល
បរចិ្ឆេទថ្នការរាយការណ៍ ថាច្ត្ើានសញ្ជញ ណណាមួយដែលការខាត្បង់បានងយឆុះ ឬដលងានការខាត្បង់   
ត្ច្ៅច្ទៀត្។ ការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល ម្រត្ូវកត់្ម្រាបញ្រ្ញ្ជច សមកវញិ ម្របសិនច្បើានការដម្របម្របួលត្ថ្មល       
បា៉ា ន់សាម នដែលច្ម្របើម្របាស់ច្ែើមបីកាំណត់្ត្ថ្មលដែលអាឆម្របមូលមកវញិបាន។ ការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល ម្រត្ូវ
បានកត់្ម្រាបញ្រ្ញ្ជច សមកវញិ ម្រតឹ្មកម្រមិត្មួយដែលមិនច្ធ្វើឲ្យត្ថ្មលច្ោងរបស់ម្រទពយសកមមច្នះ មិនច្លើសពីត្ថ្មល
ច្ោងដែលម្រត្ូវកាំណត់្ (ែករ ាំលស់) កនុងករណីពុាំានការទទួលសាា ល់ការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល។ 

ន. ពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 

ឆាំណាយពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញរមួានពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្ន ាំ និងពនធពនារ។ ពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ
ម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ជាឆាំច្ណញ ឬខាត្ ច្លើកដលងដត្ពនធច្នះទាក់ទងច្ៅនឹងធាតុ្ដែលម្រត្ូវទទួលសាា ល់
ច្ដ្ឋយផ្លា ល់ច្ៅកនុងមូលធ្ន ឬលទធផ្លលមែិត្ច្ផ្សងៗ។  

សាខាធ្នាគារបានកាំណត់្ថា ការម្របាក់ និងការដ្ឋក់ពិន័យទាក់ទងនឹងពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ រមួបញ្ចូ លបាំណក
ស្សាយពនធមិនឆាស់ល្លស់ មិនបាំច្ពញច្ៅនឹងនិយមន័យថ្នពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ ែូច្ឆនះច្ហើយវាម្រត្ូវបាន        
កត់្ម្រាច្ម្រកាមសដង់ដ្ឋរណនយយអ្នដរជាតិ្ថ្នកមពុជា (ស.រ.អ្.ក) 37 សាំវធិានធ្ន បាំណុលយថាភាព និង             
ម្រទពយសកមមយថាភាព ច្ហើយម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ថាជាការឆាំណាយដែលពាក់ព័នធ “ការឆាំណាយច្ផ្សងច្ទៀត្”។ 

(i). ពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្ន ាំ 

ពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្ន ាំ រមួានពនធដែលម្រត្ូវបង់ ឬទទួល ច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញជាប់ពនធម្របចាាំឆ្ន ាំ ច្ដ្ឋយច្ម្របើ
អ្ម្រាពនធដែលបានអ្នុម័ត្ ឬបានអ្នុម័ត្ជាអាទិ៍ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ និងនិយ័ត្ភាពណាមួយច្ៅច្លើ
ពនធម្រត្ូវបង់ពីឆ្ន ាំមុនៗ។ 
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កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់  ៗ(រ) 

ន. ពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ (ត្) 

(ii). ពនធពនារ  

ពនធពនារម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ច្ដ្ឋយដផ្ែកច្លើភាពលច្មែៀងបច្ណាត ះអាសនន រវាងត្ថ្មលច្ោងរបស់ម្រទពយសកមម    
និងបាំណុល ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងត្ថ្មលច្ោងសម្រាប់ការរិត្ពនធ។  

ពនធពនារជាម្រទពយសកមម ម្រត្ូវទទួលសាា ល់ឆាំច្ពាះការខាត្បង់ពនធមិនទាន់បានច្ម្របើម្របាស់ និងភាពលច្មែៀង               
បច្ណាត ះអាសននដែលអាឆកាត់្កងបាន ម្រតឹ្មកម្រមិត្ដែលម្របាក់ឆាំច្ណញជាប់ពនធនាច្ពលអ្នារត្ អាឆច្ម្របើម្របាស់
សម្រាប់កាត់្កងជាមួយភាពលច្មែៀងបច្ណាត ះអាសននច្នាះបាន។ ពនធពនារជាម្រទពយសកមមម្រត្ូវបានម្រត្ួត្ពិនិត្យ
ច្ៅច្រៀងរាល់កាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ និងម្រត្ូវបានកាត់្បនថយកនុងករណីមិនអាឆច្ម្របើម្របាស់នូវអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍ពនធ
ទាាំងច្នាះបាន។ ការកាត់្បនថយច្នាះម្រត្ួវកត់្ម្រាបញ្រ្ញ្ជច សមកវញិច្ៅច្ពលដែលម្របាក់ឆាំច្ណញជាប់ពនធនាច្ពល
អ្នារត្ានលកខណៈម្របច្សើរច្ឡើង។ 

ពនធពនារជាម្រទពយសកមមម្រត្ូវបានវាស់ដវងាមអ្ម្រាពនធ ដែលរ ាំពឹងថានឹងម្រត្ូវច្ម្របើឆាំច្ពាះភាពលច្មែៀងបច្ណាត ះ
អាសនន ច្ៅច្ពលដែលវាអាឆច្ម្របើម្របាស់បាន ឬកាត់្កងបាន ច្ដ្ឋយច្ម្របើអ្ម្រាពនធច្ៅកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍។  

ការវាស់ដវងពនធពនារ ឆលុះបញ្ជច ាំងនូវពនធដែលសាខាធ្នាគាររ ាំពឹងថាអាឆច្ម្របើម្របាស់បាន ឬអាឆកាត់្កងបាននូវ
ត្ថ្មលច្ោងរបស់ម្រទពយសកមម និងបាំណុល។  

ពនធពនារជាម្រទពយសកមម និងពនធពនារជាបាំណុល អាឆកាត់្កងបានដត្កនុងករណីវាបានបាំច្ពញលកខែណឌ           
ជាក់ល្លក់ណាមួយ។ 

ប. បាំណុលយថាភាព 

កនុងករណីដែលមិនត្ម្រមូវឲ្យានការហូរច្ឆញនូវអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍ច្សែាកិឆច ឬឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលមិនអាឆបា៉ា ន់
សាម នបាន ច្នាះកាត្ពវកិឆចមិនម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុច្នាះច្ទ ច្ហើយវា 
ម្រត្ូវបានបង្ហា ញថាជាបាំណុលយថាភាព ច្លើកដលងដត្ម្របូបាប ីលីច្ត្ថ្នលាំហូរច្ឆញនូវអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍ច្សែាកិឆច 
រឺច្សាើដត្គាម ន។ កាត្ពវកិឆចដែលអាឆច្កើត្ាន ដែលអ្សថិរភាពថ្នកាត្ពវកិឆចនឹងម្រត្ូវបានបញ្ជា ក់ច្ដ្ឋយការច្កើត្
ច្ឡើង ឬមិនច្កើត្ច្ឡើងថ្នម្រពឹត្តិការណ៍នាច្ពលអ្នារត្មួយ រចឺ្ម្រឆើន ក៏ម្រត្ូវបានបង្ហា ញថាជាបាំណុលយថាភាព
ដែលអាឆច្កើត្ានច្ឡើង លុះម្រាដត្ម្របូបាប ីលីច្ត្ថ្នការហូរច្ឆញថ្នអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍ច្សែាកិឆច រឺច្សាើដត្គាម ន។ 
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33. ខគាលនខយាបាយរណខនយយសខំាន់  ៗ(រ) 

ផ្. ម្រទពយសកមមយថាភាព 

កនុងករណីដែលមិនានលទធភាពហូរឆូលនូវអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍ច្សែាកិឆច ឬឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលមិនអាឆបា៉ា ន់សាម ន
បាន ច្នាះម្រទពយសកមមមិនម្រត្ូវបានទទួលសាា ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុច្ឡើយ ច្ហើយវាម្រត្ូវ    
បានបង្ហា ញថាជាម្រទពយសកមមយថាភាព ច្លើកដលងដត្ម្របូបាប ីលីច្ត្ថ្នលាំហូរឆូលនូវអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍ច្សែាកិឆច      
រឺច្សាើដត្គាម ន។ កាត្ពវកិឆចដែលអាឆច្កើត្ាន ដែលអ្សថិរភាពថ្នម្រទពយសកមមនឹងម្រត្ូវបានបញ្ជា ក់ច្ដ្ឋយការច្កើត្
ច្ឡើង ឬមិនច្កើត្ច្ឡើងថ្នម្រពឹត្តិការណ៍នាច្ពលអ្នារត្មួយ ឬច្ម្រឆើន ក៏ម្រត្ូវបានបង្ហា ញថាជាម្រទពយសកមមយថាភាព
ដែលអាឆច្កើត្ានច្ឡើង លុះម្រាដត្ម្របូបាប ីលីច្ត្ថ្នការហូរឆូលថ្នអ្ត្ថម្របច្ោជ្ន៍ច្សែាកិឆច រឺច្សាើដត្គាម ន។ 

34. សដងដ់្ឋរថម ីការខធវើវិខសាធនកមម នងិ ការបកត្សាយមិនទានប់ានខត្បើ 

សតង់ដ្ឋងមី ការដកដម្រប និងការបកស្សាយងមីមួយឆាំនួន ទាក់ទងនឹងសតង់ដ្ឋដែលានស្សាប់បានឆូលជាធ្រាន 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទចាប់ច្ផ្តើមបនាា ប់ពីថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2020 ដែលការអ្នុវត្តមុនកាលកាំណត់្ម្រត្ូវបានអ្នុ
ញ្ជញ ត្។ ោ៉ាងណាមិញ សាខាធ្នាគារ មិនទាន់បានអ្នុវត្តនូវសតង់ដ្ឋងមី ឬសតង់ដ្ឋដែលបានដកដម្របទាាំងច្នះកនុង
ការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នះច្ៅច្ឡើយច្ទ។ 

សតង់ដ្ឋដែលានការដកដម្របមួយឆាំនួនខាងច្ម្រកាម នឹងមិនានផ្លប៉ាះពាល់ជាសារវនតច្ៅច្លើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាខាធ្នាគារច្នាះច្ទ។ 

• កិឆចសនាខាត្បង់ - ឆាំណាយច្ែើមបីបាំច្ពញកិឆចសនា (ការច្ធ្វើវចិ្សាធ្នកមមឆាំច្ពាះ ស.រ.អ្.ក 37)  

• សមបទានការជួ្លទាក់ទងនឹង កូវែី 19 (ការច្ធ្វើវចិ្សាធ្នកមមឆាំច្ពាះ ស.រ.ហ.អ្.ក 16) 

• ម្រទពយ ច្រាងឆម្រក និងបរកិាខ រ៖ សាឆ់ម្របាក់ទទួលបានមុនច្ពលការច្ម្របើម្របាស់ដែលបានកាំណត់្ទុកជាមុន (ការ
ច្ធ្វើវចិ្សាធ្នកមមឆាំច្ពាះ ស.រ.អ្.ក 16) 

• ឯកសារច្ោងឆាំច្ពាះម្រកបែ័ណឌ ទសសនទាន (ការច្ធ្វើវចិ្សាធ្នកមមឆាំច្ពាះ ស.រ.ហ.អ្.ក 3) 

• ការច្ធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់បាំណុលជាបាំណុលរយៈច្ពលែលី ឬច្ពលដវង (ការច្ធ្វើវចិ្សាធ្នកមមឆាំច្ពាះ ស.រ.អ្.ក 1) 

• ស.រ.ហ.អ្.ក 17 កិឆចសនាធានារា៉ាប់រង និងការច្ធ្វើវចិ្សាធ្នកមមច្លើកិឆចសនាធានារា៉ា ប់រង ស.រ.ហ.អ្.ក 17។ 

 

 

 



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  2020 - 121 

 

កាំណត់្សាា ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

35. ត្ព្ឹរាិការណ៍សខំាន់ៗកនងុឆ្ន នំិងត្ព្ឹរាិការណ៍បនាា ប់ព្ីការយិបរខិចេទរាយការណ៍ 

វរីសុណូដវលកូរ ៉ាណូានិង ឥទធិពលរបស់វាមកច្លើឥណទាន និងបុច្រម្របទាន 

ការផ្ាុះច្ឡើងថ្នវរីសុណូដវលកូរ ៉ាូណា(កូវែី-19) បានរកីរាលដ្ឋលទូទាាំងសកលច្ល្លកដែលបណាត លឲ្យរាាំងសាះ
ែល់សកមមភាពអាជី្វកមម និងច្សែាកិឆច។ កនុងច្គាលបាំណងដងរកាច្សថរភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងកាត់្បនថយបនាុក       
របស់អ្តិ្ងិជ្នដែលកាំពុងបាត់្បង់ម្របាក់ឆាំណូលបឋម និងជួ្បការលាំបាកកនុងការសងម្របាក់វញិកនុងអ្ាំឡុងច្ពល         
ផ្លប៉ាះពាល់ថ្នការរាត្ត្ាត្ជាសកលថ្នវរីុសកូវែី-19 សាខាធ្នាគារបានច្ធ្វើការ ម្របកបច្ដ្ឋយភាពទន់ភលន់
ជាមួយអ្តិ្ងិជ្ន ដែលរងផ្លប៉ាះពាល់ និងអ្នុញ្ជញ ត្ឲ្យានការច្រៀបឆាំច្ឡើងវញិកនុងការទូទាត់្ឥណទាន។ ការ
ច្រៀបឆាំច្ឡើងវញិកនុងការទូទាត់្ភតិ្សនា ម្រត្ូវបានអ្នុវត្តច្ដ្ឋយដផ្នកទីផ្ាររបស់សាខាធ្នាគារ ដែលច្ធ្វើការ      
ម្រត្ួត្ពិនិត្យជាម្របចាាំច្លើផ្លប័ម្រត្របស់អ្តិ្ងិជ្នដែលរងផ្លប៉ាះពាល់ ច្ែើមបីវាស់ដវងផ្លប៉ាះពាល់ច្លើសាថ នភាព
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកច្រកនុងអ្ាំឡុងច្ពលច្នះ។ 

អ្នកម្ររប់ម្ររងបានច្ធ្វើការបា៉ា ន់សាម ន ច្ៅាមលទធភាពដែលអាឆច្ធ្វើបានច្លើលទធផ្លដែលអាឆច្កើត្ច្ឡើងពីវរីសុ   
កូវែី-19 មកច្លើសាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មលរបស់់៎ឥណទាន និងបុច្រម្របទានផ្តល់ែល់        
អ្តិ្ងិជ្ន ប៉ាុដនតការបា៉ា ន់សាម នច្នះអាឆផ្លល ស់បតូរជាសារវនតបានច្ៅច្ពលដែលម្រពឹត្តិការណ៍ច្កើត្ច្ឡើងជាក់ដសតង។ 
សាខាធ្នាគារ នឹងបនតការយកឆិត្តទុកដ្ឋក់ច្ៅច្លើសាថ នភាពថ្ន កូវែី-19 និងច្ឆើលយត្បោ៉ាងសកមមឆាំច្ពាះផ្ល
ប៉ាះពាល់របស់វាច្ៅច្លើសាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងលទធផ្លម្របតិ្បតិ្តការរបស់សាខាធ្នាគារ។ 

  



122 - ធ្នាគារ បាងកក មហាជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ សាខាកមពុជា 

 

 

 


