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ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហី្វ (ខេមបូឌា) ម.ក

តារាងមាតិកា
០១ សារសាវា គមនពី៍ ប្រធានប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល ២

០២ សារសាវា គមនពី៍ ប្រធាននាយ្ប្រតិ្រត្ិធនាគារ ៣-៤

០៣ ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល ៥-៧

០៤ ប្រធាននាយ្ប្រតិ្រត្ិ ៨

០៥ រចនាសម្ព័ន្ធ ៩-១០

០៦ ពព័តម៌ានសង្ខេ្រអំពីធនាគារ ១១

០៧ ផលិតផល និ្ ងសវា ១២-១៣

០៨ ពព័តម៌ានសង ខ្េ្រអំពី Chief Group ១៤

០៩ ពព័តម៌ានសង្ខេ្រអំពី ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្ ១៥-១៦

១០ វ្រ្បធមក៌ារងារ ១៧

១១ ការ្រំងពញចិត្អតិថិជន ១៨

១២ ទិសងៅយុទ្ធសាសស្ ឆ្នា ២ំ០២០ ១៩-២០

១៣ ការពប្ី្អាជីវ្ម្ម ២១

១៤ ្រណ្្ញសាខា ២២-២៤

១៥ របាយការណ៍ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល ២៧-៣០

១៦ របាយការណ៍សវន្រឯ្រាជ្យ ៣១-១០០
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2 ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហី្វ (ខេមបូឌា) ម.ក

សារសាវាគមន៍ពី ប្រធានបករុមប្ររឹក្សាភិបាល

Mr. CHAU Chung Kai Peter 
ស្ថា បនិក និង បបធានបករុមបបរឹកសាភិបាល

សារសាវាគមន៍ពី ប្រធានបករុមប្ររឹក្សាភិបាល

ងនះជាឆ្នា ដំែលមនិអាច្រំងភលេចបានសបមា្រម់នុស្សជាតិ្នាុ្អំឡុ្ងពលងពញមយួឆ្នា នំនជំ្ឺ
រាត តបាតងនះ ធនាគារពាណិជ្ជឈហីវា  ដត្ដតងៅជាមយួអតិថិជនឆលេ្កាតង់ពលងវលាែលំ៏បា្
មយួ ងនះងោយផ្ល់ជូននូវែំងណ្ះបសាយឥណទានងរៀ្រចំងឡើ្វញិែល់ប្រជាពលរែ្ផ្ម្ុជា

ងោយ ងបជាមដបជ្អាជីវ្ម្មរ្រស់ពួ្គាតង់ៅងពលដែលលំហូរសាចប់បា្ម់ានភាពតានតរឹ្ខាលេ ំ្ ។ងយើ្បាន្ររចិ្ចា គែល់ប្រុមស្រ្ុបរសធមង៏ែើម្បជីួយ 
ែល់ប្រងទសងនះ ងអាយង ើ្្រងឡើ្វញិ។ ម្យ៉ា្ងទៀតងយើ្បានពប្ី្អាជីវ្ម្មរ្រស់ងយើ្ងោយង្រើ្ែំងណើ រការសាខាថ្មីមយួងទៀតស្ិតងៅ
ងលើផលេូវបពះនងរាត្ម ង្រើ្ងអាយែំងណើ រការ្ម្មវធិីប្រពព័ន្ធទូរសព័ព្ទចលព័ត ងសវាបាគ្នរឹ្ ងសវាមុេងារថ្មីៗងផ្ស្ងទៀត ដែលងយើ្្ំពុ្ដតសា
្ល្ប្។ឆ្នា ងំនះងយើ្្ទ៏ទួលបានងជាគជព័យយ៉ា ្ធំងធ្ងៅងលើ្ំងណើ នបបា្្់រង ញ្ ើ។ងៅងពលដែលងយើ្ងធវាើការពប្ី្អាជីវ្ម្មរ្រស់ងយើ្  
ជាស្លធនាគារងយើ្បតរូវបាន្រ ច្ាូ លនូវគំរូអាជីវ្ម្មមយួដែលងធវាើការង្្តងលើអតិថិជនជាមយួ្រងចចា្វទិ្យទំងនើ្រ្នាុ្ងគាល្រំណ្ផ្ល់នូវ 
ែំងណ្ះបសាយែទូ៏លំទូលាយដផនា្ហិរ ញ្ វត្ុបពមទាំ្ ែំងណើ រការប្រតិ្រត្ិការដែលមាន ល្ខេណៈប្រ្្រងោយប្រសិទ្ធភាពេ្ស់្រំផុត។យុត្ិ
សាសស្រ្រស់ងយើ្គឺបតរូវបាន្រងាហា ញងោយភាពងជាគជព័យការង្ើនងឡើ្យ៉ា ្ឆ្្ររ់ហព័ស និ្ជា្រល់ា្រស់បមា្រទ់ស្សវត្សរចុ៍្ងបកាយងនះ។   
ប្រុមការងាររ្រស់ងយើ្ងបជើសងរ ើស្រុគ្គលិ្្នាុ្បសរុ្ប្រ្្រងោយវជិា្ជ ជីវៈនិ្ការជួយ�ងបជាម ដបជ្ពីសំណ្្ប់្រុមហុ៊នងមដែលមានទីតាំ្ ្នាុ្
ទីប្រុ្ហុ្្ុ្។ធនាគារពាណិជ្ជឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្គឺជាដផនា្មយួននមូលោឋា នទំនា្ ់ ទំន្វ្រ្បធមង៌ៅ្នាុ្ងគាលការណ៍សុចរតិភាពប្ររុ្ 
ប្រយព័តនា និ្តមាលេ ភាព។

ងលា្អនា្អាចអង ្្ជ ើញចូលងៅកានង់គហទំពព័រ ឬងវ្រសាយរ្រស់ធនាគារងយើ្្ែូ៏ចជាសាខានានាងែើម្បទីទួលបាននូវពព័តម៌ានននងសវា្ម្មែ៏
ល្អ្្ចង់គដែល្រង្កើតងឡើ្សបមា្រអ់ស់ងលា្ ងលា្បសី។

ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក សូមស្វាគមន៍។

Mr. CHAU Chung Kai Peter 

ស្ា្រនិ្ និ្ ប្រធានប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល
Chief Group

(ទីណាមានមនុស្ស ទីខនាះមាន ឈហី្វ, The Chief Way)ទស្សនៈ 
អាជីវកម្មតែមួយ វាគឺជាមខធយោបាយមួយ ខ�ីម្បីខងកីែនូវទំនុកចិែ្តខអាយ
គានា ខៅវញិខៅមក និង ទំនាក់ទំនងជាដ�គូរ ជាមួយអែិថិជនរបស់ខយងី, 
ជាមខធយោបាយខៅរកការរកី ចំខរនីថកុ ំខថកីន និង ជាផ្ូវត�រអាជីវកម្មរបស់ 
ខយងីបែរូវបានបខងកីែ ខ�ងីខោយភាពខស្្ម ះបែង់ និង សីលធម៌។
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សារសាវាគមន៍ពី ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិធនាគារ

សូមសាវាគមន៍មកកាន់ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេម្រូឌា) ម.ក

ងយើ្្ំពុ្ទទួលរ្ផល្រ៉ាះពាល់ពីជំ្ឺ Covid-១៩ ដែល្ំពុ្រ ី្ រាលោលជំុវញិពិភពងលា្ 
ងហើយអាជីវ្ម្ម ្៏្ ំពុ្រ្ផល្រ៉ាះពាល់យ៉ា ្ខាលេ ំ្ ផ្ដែរពីជំ្ឺរាតតបាតមយួងនះដែលទាំ្
ងនះងធវាើងអាយងបគាះថ្នា ្ែ់ល់ងសែឋា្ិចចាងហើយជះឥទ្ធិពល ែល់ទីផសារទាំ្ មូលងោយ្រ ក្ការ 
រខំានយ៉ា ្ខាលេ ំ្ ែល់ងសែឋា្ិចចា ពិភព ងលា្។ ងទាះ្ីរជាស្ានភាព្នាុ្អំឡុ្វ្ិរត្ិងសែឋា្ិចចាពិភព 

ងលា្ ធនាគារឈហីវាងៅដតឈរងជើ្យ៉ា ្ ល្អប្រងសើរ ទាំ្ ងនះ្ង៏ោយសារដតការេិតេំប្ររឹ្ដប្រ្យ៉ា ្អស់ពី្ំលំា្ចិត្ ្ំលំា្កាយរ្រស់ 
្រុគ្គលិ្ទាំ្ អស់ ងហើយងយើ្មនិជាមានងមាទនៈភាពខាលេ ំ្ កាលេ ចំងពាះភាព្រុិនប្រស្រ ់អសាចា រ្យ និ្ភាពអតធ់នរ់្រស់ពួ្គាត ់នរឹ្ការ្រ៉ាះទ្្គិចដែល 
ង ើ្តងឡើ្ងោយវ្ិរត្ិ ជាស្លងនះ។ អវាីដែលងយើ្មានភាពងលចងធាលេ ្នាុ្ងពលងនះគឺស្ម្មភាពរ្រស់្រុគ្គលិ្បគ្ររ់ូ្ររមួគានា ជាធលេុ្មយួប្រ្្រ 
ងោយភាពគិតគូហ្មតចត ់និ្មានទរឹ្ចិត្ល្អ រមួជាមយួពា្្យងសាលេ ្ថ្ ធនាគារ្រង្កើតងឡើ្ងោយប្រជាជន្ម្ុជាងែើម្បបី្រជាជន្ម្ុជា។ ងទាះ្រី
ជា្បមតិរខំានដែលមនិធាលេ ្រម់ានពីមុនអាច្រន្ងៅមុេងទៀត្ង៏ោយ ្ប៏្រតិ្រត្ិការែំងណើ រងពារងពញងោយសមត្ភាពប្រតិ្រត្ិការ និ្ការបតរួត
ពិនិត្យហានិភព័យងធវាើងឡើ្បានយ៉ា ្ល្អគួរឱ្យ្តស់មា្គ ល់ទាំ្ ងនះជាតា្ត់ា្្រងាហា ញពីភាពឆ្លេ តនវរ្រស់ប្រជាជនងយើ្្នាុ្ការសបម្រេលេួនងៅ នរឹ្ 
វ្ិរត្ិងនះ និ្ផលប្រងយជនពី៏ភាពដែលឆ្្រង់ ើ្្រងឡើ្វញិនូវប្រពព័ន្ធ ្រងចចា្វទិ្យនិ្ប្រតិ្រត្ិការងផ្ស្ៗ។ងយើ្ទទួលបានវឌ្ឍនភាពរ រ្ឹ មាងំលើ
យុទ្ធសាសស្ជាអាទិភាពរ្រស់ងយើ្ងៅឆ្នា ងំនះងហើយ្រន្ទទួលបានអត្ប្រងយជនពី៍ផលិតផលនិ្ងសវា្ម្មរ្រស់ងយើ្េណៈ ដែលចំណ្យ    
ប្រតិ្រត្ិការស្ិតងបកាមការបគ្រប់គ្យ៉ា ្មរឹុ្មាត។់

ឥណទានងរៀ្រចំងឡើ្វញិបានង្ើនងឡើ្្រ៉ាុដន្ងៅ្នាុ្បទ្ប់ទាយតូច្នាុ្រយៈងពលដែលជំ្ឺរាតតបាតបានង ើ្តងឡើ្ងហើយងយើ្បាន ងធវាើនូវសំវធិាន 
ធនប្រសិនង្រើឥណទានបាត្់រ្់្ នាុ្អំឡុ្ងពលរ ី្ រាលោលននជំ្ឺងនះ។ ជំហរងែើមទុននិ្លំហូរសាចប់បា្រ់្រស់ងយើ្ងៅដតរ រ្ឹ មាងំហើយ 
ទទួលបានពីបបា្ច់ំងណញនរឹ្្ំងណើ នបបា្្់រង ញ្ ើរដែរទទួលបានពីសាធារណះជនបាន្រងាហា ញយ៉ា ្ចបាស់ពីទំនុ្ចិត្រ្រស់អតិថិជនចំងពាះ
ធនាគារឈហីវារ្រស់ងយើ្។

សរុ្រម្ជំហរហិរ ញ្ វត្ុធនាគាររ្រស់ងយើ្ងៅដតរ រ្ឹ មាជំាមូលោឋា នដែលជួយ�ឲ្យងយើ្ងជឿជា្ប់ានថ្ងយើ្អាចសូ៊បទានំរឹ្វ្ិរត្ិដែល្រ្កងឡើ្
ងោយជំ្ឺCovid-19 និ្លទ្ធផលជាងបចើនដផនា្ងទៀតកានដ់តរ រ្ឹ មាងំ្រើងទាះ្រីជាមានការ្រ៉ាះទ្្គិចដផនា្ហិរ ញ្ វត្ុដែលមនិធាលេ ្រម់ានពីមុនម្្ង៏ោយ។ 
ងយើ្មនិអាចទាយទុ្ជាមុនបានងទថ្ងតើផល្រ៉ាះពាល់ននជំ្ឺរាតតបាត Covid-19 រ ី្ រាលោល្នាុ្រយៈងពលយូរ្រ៉ាុណ្ណា ងនាះងទងហើយ្ម៏និបាន 
្រញ្្ជ ្ពី់ផល្រ៉ាះពាល់ងៅងលើលទ្ធផលហិរ ញ្ វត្ុនាងពលអនាគតរ្រស់ងយើ្ដែរ។ ែូងចនាះងយើ្្ំពុ្ង្្តអារម្មណ៍ងៅងលើអវាីដែលស្ិតងៅងបកាម
ការបគ្រប់គ្រ្រស់ងយើ្។ ថ្នា ្ែ់រឹ្នាំ្ ំពុ្ច្តវ់ធិានការ្រនា្ទ ន់្ នាុ្ការបគ្រប់គ្ចំណ្យងោយយ្ចិត្ទុ្ោ្ង់ែើម្បកីារពារគំងរា្វនិិងយគ
ទុន រយៈងពលដវ្រ្រស់ងយើ្និ្្រន្ការ ល្េ ស់្រ្ូរងែើម្បទីាញយ្អត្ប្រងយជន៍្ នាុ្ឱកាសណ្មយួនាងពលអនាគត។

ងយើ្បានផ្ល់អាទិភាពងលើសុេុមាលភាពសុវត្ិភាពនិ្សន្ិសុេរ្រស់ប្រុមការងាររ្រស់ងយើ្ងោយងធវាើការគាបំទអតិថិជនរ្រស់ងយើ្ 
្រងាហា ញពីសាមគ្គីភាពជាមយួសហគមនរ៍្រស់ងយើ្។ ងយើ្ងជឿជា្ថ់្វធិីសាសស្ងនះការពារនិ្ជបមរុញផលប្រងយជនែ៍ល់មាចា ស់ភាគហុ៊ន 
រ្រស់ងយើ្។ ការងឆលេើយត្ររ្រស់ងយើ្ែល់អតិថិជនងោយងពញចិត្្នាុ្្ំឡុ្ងពលជំ្ឺរាតតបាតបតរូវបានងរៀ្រចំងឡើ្បគ្រស់ាខារ្រស់ងយើ្ទាំ្  
អស់ (corporate និ្ retail) បតរូវបានងយើ្ងរៀ្រចំម្ងបកាយងអាយបស្រតាមងគាលការណ៏ដណគមាលេ ត ស្្គម។្នាុ្្រណីេលេះៗនាយ្ោឋា ន    
មយួចំនួនតបមរូវងអាយសបមា្្់រ្ូរងវនឬតបមរូវងអាយ្រុគ្គលិ្បតរូវងធវាើការពីផ្ទះតាមចំនួនជា្ល់ា្ង់ហើយអតិថិជនបតរូវ្រដ្វារគាតង់អាយម្ងប្រើប្រពព័ន្ធ  
ឌីជីថល។

ឧកញ៉ា  បណ្ឌិត ស�ឿង ម៉ារូ៉ា រិទ្ធ
បបធាននាយកបបែិបែ្តិ

ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហី្វ (ខេមបូឌា) ម.ក គឺធនាគារពាណិជ្ជ ត�លខទីប 
តែបខងកីែថ្មី ក៏បុ៉តន្តខពារខពញខៅខោយសកាក នុពលេ្ពស់ ខោយខបបីបបាស់នូវ 
គំរូអាជីវកម្មខ ្្ត ែសំខាន់ខៅខលី ការបំខពញែបមរូវការខអាយបានល្អបបខសីរ 
�ល់អែិថិជនទូខៅខៅកនាុងបបខទសកម្ពុជា 



4 ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហី្វ (ខេមបូឌា) ម.ក

សារសាវាគមន៍ពី ប្រធាននាយក ប្រតិ្រត្ិធនាគារ (ត)

ងយើ្បានោ្គ់ងបមា្គាបំទែទូ៏លំទូលាយសបមា្រអ់តិថិជនជា្រុគ្គលជំនួសវញិ អតិថិជនជាប្រុមហុ៊ន និ្ប្រុមហុ៊នងផ្ស្ងទៀត រមួមានការស្ 
ដតការបបា្ ់មនិយ្្នបមងលើការ្រ្យ់ឺត នរឹ្្រន្ឬពន្យងពលឥណទាន។ងយើ្បានអនុមព័តពា្្យងសនាើសំុថ្មីដែល្រងាហា ញពីការង្រ្ជាញា ចិត្រ្រស់ងយើ្ 
្នាុ្ការគាបំទអតិថិជន្នាុ្ដែលងាយរ្ងបគាះងហើយ្ំពុ្ដសវា្រ្ជំនួយពីងយើ្ទាំ្ អស់គានា ។

ងែើម្បគីាបំទែល់សហគមនដ៍ែលជាទី្ដនលេ្ងយើ្បានប្រ្្រអាជីវ្ម្មងយើ្បាន្ររចិ្ចា គមូលនិធិស្រ្ុបរសធមែ៌ល់រាជរោឋា ភបិាល
ននបពះរាជាណ្ ចប្្ម្ុជាតាមរយៈសមាគមនធ៏នាគារងៅ្ម្ុជានិ្ប្សួ្សុខាភបិាលងែើម្បផី្ល់ជំនួយ្រនា្ទ នែ់ល់ ប្រជាជនដែលរ្ 
ងបគាះងោយជំ្ឺ Covid-19 ្ែូ៏ចជាងបគាះមហន្រាយទរឹ្ជំនននិ់្ចូលរមួចំដណ្្នាុ្ការ្សា្ងសែឋា្ិចចាងឡើ្វញិ។

ងយើ្ងជឿជា្ថ់្តំរូវការសំរា្រង់ជាគជព័យងៅ្នាុ្វ្ិរត្ិងសែឋា្ិចចាងនះដែលជះឥទ្ធិពលែល់វសិព័យងសវា្ម្មហិរ ញ្ វត្ុគឺបតរូវដតមានយុទ្ធសាសស្ចបាស់លាស់ 
និ្ដផនការអាជីវ្ម្មដែលអាចទទួលយ្បានជាមយួ្រុគ្គលិ្ដែលមានងទពងកាសល្យដែលង្រ្ជាញា អនុវត្នូវដផនការងនាះងោយមានវនិព័យល្អ និ្មាន 
ភាពងសា្ម ះបត្។់

ងយើ្ងជឿជា្ថ់្ងយើ្បាន្រងាហា ញនូវស្ម្មភាព្នាុ្ ឆ្នា ថំ្មីៗងនះ ងហើយកានដ់តថ្មីៗជា្ងនះ្រន្ងទៀត្នាុ្អំឡុ្ងពលមានវ្ិរត្ិងនះងហើយ្ង៏យើ្
បាន្រ ច្ាូ លរូ្រមន្ទាំ្ ងនាះ។ ងយើ្្ំពុ្តាមោនស្ានការណ៍ងោយយ្ចិត្ទុ្ោ្ង់ហើយង្រ្ជាញា ងប្រើបបាស់មូលធននិ្លំហូរសាចប់បា្ង់ែើម្បី
ជួយ�ែល់អតិថិជននិ្សហគមនដ៍ែលងយើ្ងធវាើប្រតិ្រត្ិការ្នាុ្្ំឡុ្ងពលងវលាែលំ៏បា្ងនះ។ងោយសមលេរ្ឹ ងឆ្្ះប្រ្្រងោយភាពសុទិែឋាិនិយម 
ងៅឆ្នា ២ំ០២១ងនះងយើ្នរឹ្ងរៀ្រចំរចនាសម្ព័ន្ធងអាយល្អងហើយងយើ្ងជឿជា្យ់៉ា ្មុតមាថំ្យុទ្ធសាសស្ចបាស់លាស់រ្រស់ងយើ្រមួជាមយួនរឹ្វធិី
សាសស្ង្្តសំខានង់ៅងលើអតិថិជននិ្ទទួលបានងជាគជព័យ្នាុ្អាជីវ្ម្មនរឹ្ជំរុញឱ្យមាន្ំងណើ នប្រ្្រងោយនិរន្រភាពនិ្ងជាគជព័យ្នាុ្ការ
ប្រ្ួតប្រដជ្ដផនា្វសិព័យធនាគារ។

្នាុ្នាមថ្នា ្ែ់រឹ្នារំ្រស់ធនាគារពាណិជ្ជឈហីវា(ងេម្រូឌា) ម.្ េញាុ ំសូមដថលេ្អំណរគុណយ៉ា ្បជាលងបរៅងោយងសា្ម ះចំងពាះអតិថិជនទាំ្ អស់ដែល
បានងបជើសងរ ើសធនាគារពាណិជ្ជឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្ងធវាើជានែគូរយៈងពលដវ្។ ជាមយួគានា ងនះផ្ដែរេញាុ ំ្សូ៏មដថលេ្អំណរគុណែល់សហងសវ ិ្ ដែល 
េិតេំប្ររឹ្ដប្រ្យ៉ា ្ខាលេ ំ្ ងែើម្បរី្សាលំនរឹ្ប្រតិ្រត្ិការរ្រស់ងយើ្ែូចជា ប្រធានប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលឯ្រាជ្យ 
ប្រុមថ្នា ្ែ់រឹ្នា ំមសនី្ទាំ្ អស់ម្ពីធនាគារជាតិនន្ម្ុជា និ្អាជាញា ធរមូលោឋា នពា្ព់ព័ន្ធ សបមា្រ្់រន្ការគាបំទឥតងា្ងរចំងពាះេញាុ ំបាទងែើម្ប្ីរំងពញតួនាទី
ជាប្រធាននាយ្ប្រតិ្រត្ិ េញាុ ំពិតជាមានងមាទនភាពចំងពាះវឌ្ឍនភាពែល៏្អដែលងយើ្បានងធវាើរមួគានា ្នលេ្ម្ងហើយងយើ្មានទំនុ្ចិត្ថ្ងយើ្ នរឹ្ងធវាើ
 ងអាយធនាគារកានដ់តប្រងសើរងឡើ្ ធនាគារកានដ់តមានភាពនចនាប្រឌិត ធនាគារដែលជាជងបមើសែំ្រូ្សបមា្រអ់តិថិជន ធនាគារដែលងធវាើងអាយ្រុគ្គលិ្ 
អតិថិជននិ្ភាគទុនិ្ងផ្ស្ៗងជឿទុ្ចិត្យ៉ា ្ពិតបបា្ែ។

ខ�ើងេ្ញុំរងចាុំស្វាគមន៏ និងផ្តល់ការបខ្មើដ៏ល្អបុំផុតដល់អស់ខោកអ្នកជានិច្ច

ខោ�ការខគារពដ៏ខស្មោះស្ម័្គពីេ្ញុំ 

ឧកញ៉ា  បណ្ឌិត ស�ឿង ម៉ារូ៉ា រិទ្ធ
បបធាននាយកបបែិបែ្តិ
ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហី្វ (ខេមបូឌា) ម.ក
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បករុមប្ររឹក្សាភិបាល

Mr. CHAU Chung Kai Peter

ស្ថាបនិក និង ្បធាន ្កុម ្បរឹក្សាភិបាល, Chief Group

Mr. Chau Chung Kai Peter, គឺជាស្ា្រនិ្ និ្ជាប្រធានប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល Chief Group ងហើយគាត ់
្ជ៏ាសហបគិនងជាគជព័យមយួរូ្រងៅ្នាុ្ទីប្រុ្ហុ្្ុ្ ដែលបាន្រង្កើតងឡើ្នូវសហបគាសរ្រស់គាត ់ 
ពីែំ្រូ្។ ងលា្ CHAU បានង ើ្តងៅ្នាុ្ឆ្នា ១ំ៩៣៩ ងៅ្នាុ្ទីប្រុ្ងៅសូ៊ (Chaozhou) ប្រងទសចិន។ 
ងលា្ CHAU បានចូល្រំងរ ើការងារងៅ្នាុ្ឧសសាហ្ម្មធនាគារហុ្្ុ្ងៅ្នាុ្ឆ្នា  ំ ១៩៥៨។ ងលា្ 
CHAU គឺជានាយ្ប្រតិ្រត្ិជានេ្់ស់រ្រស់ធនាគារ Chong Hing ពីឆ្នា  ំ១៩៥៩ ែល់ ១៩៦២ និ្ជានា
យ្ប្រតិ្រត្ិរ្រស់ធនាគារបា្្្ពី ឆ្នា ១ំ៩៦២ ែល់ ១៩៧០។ ងលា្ CHAU មាន្រទពិងសាធនយ៍៉ា ្
ងបចើនជាមយួធនាគារពាណិជ្ជ្នាុ្ការ្រង្កើតនូវផលិតផលដែលប្រ្្រងោយភាពនឆនាប្រឌិតឈានមុេ
ងគ និ្ងធវាើប្រតិ្រត្ិការណ៍ដផនា្ធនាគារែល៏្អប្រងសើរ ្នាុ្្ំឡុ្ងពលការអភវិឌ្ឍនវ៍សិព័យឧសសាហ្ម្មធនាគារ
ងៅទីប្រុ្ហុ្្ុ្។ ងលា្ CHAU បាន្រង្កើតនូវប្រុមហុ៊ន ្្ទ ល់េលេួនរ្រស់ងលា្ងៅ្នាុ្ឆ្នា  ំ ១៩៧៩ 
ដែលមានងឈា្ម ះថ្ “Chief Investment Co.”។ ងលា្បានទទួលយ្នូវ្រទពិងសាធនែ៍ម៏ានតំនល 
(ងោយការច្្រង់ផ្ើមោ្្់រងាហា ញងៅែល់ទីផសារមូលធនជាស្ល និ្ឧសសាហ្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ) ងៅ្នាុ្ 
ពា្់្ ណ្្លសតវត្សរចុ៍្ងបកាយ។ ជំងនឿ ននសុចរតិភាព និ្ ភាពងសា្ម ះបត្ ់ គឺជាបពលរឹ្ែសំ៏ខានម់យួ 
ដែលងលា្ CHAU ្រន្្រង្កើតអស់រយះងពលជា្៣០ឆ្នា  ំ ងៅងពលដែលងលា្ប្រតិ្រត្ិងៅ្នាុ្ 
ប្រុមហុ៊នងនះ។ រហូតម្ែល់ងពល្រចចាុ្រ្បននា Chief Group គឺជាប្រុមហុ៊នមយួ ្នាុ្ចំងនាម អន្រការ ី
មូល្របតែធ៏ំជា្ងគងៅ្នាុ្ទីប្រុ្ហុ្្ុ្ ដែលមាន ចំនួនសាខា និ្ ជាប្រុមហុ៊ននាមំុេងគមយួ 
ងៅ្នាុ្វសិព័យឧសសាហ្ម្មសំរា្រ ់ ងសវា និ្ផលិតផលហិរ ញ្ វត្ុងបចើនប្រងភទ។ ងលា្ CHAU 
យ្ចិត្ទុ្ោ្យ់៉ា ្ស្ម្មផ្ដែរ ងៅ្នាុ្ស្ម្មភាព ស្រ្ុបរសធម ៌ ដែលគាតង់ជឿជា្ថ់្ ការអ្ររ់ ំ
គឺជាមូលោឋា ន ននការ្សា្ជាតិ។ ការច្្រង់ផ្ើមពីឆ្នា  ំ ២០០៦, ងលា្ CHAU បានផ្ល់ការ្ររចិ្ចា គ្រន្ 
្រនា្ទ ្រជ់ា្រុគ្គល និ្ ស្ា្រនិ្ប្រុមហុ៊ន ្នាុ្ការ្សា្សាលាងរៀន ងៅ្នាុ្តំ្រនោ់ចប់សយលជាងបចើននន
ប្រងទសចិន រមួទាំ្ សាលា្រឋមសិ្សាចំនួន៥០សាលា និ្ អនុវទិ្យលព័យចំនួន២សាលា។

Ms. NG Siu Mui, Fion

អភិបាល

សមាជិ្គណៈ្មា្ម ធិការបគ្រប់គ្ហានិភព័យ
សមាជិ្គណៈ្មា្ម ធិការសវន្ម្មនផ្ទ្នាុ្
សមាជិ្គណៈ្មា្ម ធិការធនធានមនុស្ស ដត្តាំ្  និ្ ផ្ល់តនមលេការ
សមាជិ្ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល

ការសិកសា
 ្ររញិ្ញ ្រព័បតជានេ់្ស់បគ្រប់គ្ធុរ្ិចចា ងៅសា្លវទិ្យលព័យហុ្្ុ្ ទីប រ្ុ្ហុ្្ុ្។
 សញ្ញ ្រព័បតវជិា្ជ ជីវៈ អភបិាល្ិចចានិ្ែរឹ្នាសំាជីវ្ម្ម ្នាុ្ទីប្រុ្ហុ្្ុ្។

បទពិខស្ធន៍ការងារ
 អគ្គនាយិកា Chief Group Ltd. ទីប រ្ុ្ហុ្្ុ្ (្រចចាុ្រ្បននា)។
 នាយិកា និ្មសន្ីទទួលេុសបតរូវ Chief Security Ltd. ទីប្រុ្ហុ្្ុ្ (្រចចាុ្រ្បននា)។
 នាយិកា និ្មសនី្ទទួលេុសបតរូវ Chief Commodities Ltd. ទីប រ្ុ្ហុ្្ុ្ (្រចចាុ្រ្បននា)។
 នាយិកា Chief Great China Assets Management Ltd. ទីប រ្ុ្ហុ្្ុ្ (្រចចាុ្រ្បននា)។
 នាយិកា Chief Financial Services Ltd. ទីប រ្ុ្ហុ្្ុ្ (្រចចាុ្រ្បននា)។



6 ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហី្វ (ខេមបូឌា) ម.ក

បករុមបបរឹកសាភិបាល

Mr. LAM Wai Chuen, Patrick

អភិបាល
សមាជិ្គណៈ្មា្ម ធិការបគ្រប់គ្ហានិភព័យ
សមាជិ្គណៈ្មា្ម ធិការសវន្ម្មនផ្ទ្នាុ្
សមាជិ្គណៈ្មា្ម ធិការធនធានមនុស្ស ដត្តាំ្  និ្ ផ្ល់តនមលេការ
សមាជិ្ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល

ការសិកសា
 Certified Public Accountant, HKICPA, Hong Kong 
 សមាជិ្សមាគមន,៍ ACCA

បទពិខស្ធន៍ការងារ

 អនា្បតរួតពិនិត្យដផន្ា ហិរ ញ្ វត្ុរ្រស់ប រ្ុមហុ៊ន Chief Group Ltd ទីប្រុ្ហុ្្ុ្(្រចចាុ្រ្បននា)។
 ប្រធានសវន្ម្ម រ្រស់ប រ្ុមហុ៊ន Kreston CAC CPA Limited ។

Mr. YE Haiya, Michael

អភិបាល
សមាជិ្គណៈ្មា្ម ធិការបគ្រប់គ្ហានិភព័យ
សមាជិ្គណៈ្មា្ម ធិការសវន្ម្មនផ្ទ្នាុ្
សមាជិ្គណៈ្មា្ម ធិការធនធានមនុស្ស ដត្តាំ្  និ្ ផ្ល់តនមលេការ
សមាជិ្ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល

ការសិកសា
 ្ររញិ្ញ ្របតវទិ្យសាសស្ងៅសា្លវទិ្យលព័យហុ្្ុ្ ទីប្រុ្ហុ្្ុ្។

បទពិខស្ធន៍ការងារ
 នាយ្ដផនា្ Investment Sales Division, Chief Group Ltd  ទីប រ្ុ្ហុ្្ុ្(្រចចាុ្រ្បននា)។
 នាយ្ និ្មសនី្ទទួលេុសបតរូវ Chief Securities Limited (្រចចាុ្រ្បននា)។
 នាយ្ Chief Financial Services Limited (្រចចាុ្រ្បននា)។
 នាយ្ និ្មសនី្ទទួលេុសបតរូវ Chief Great China Assets Management Limited 

(្រចចាុ្រ្បននា)។

Mr. CHAN Kwok Cheung

ប្រធាន ប្រុម ប្ររឹ្្សាភិបាលឯ្រាជ្យ
ប្រធានគណៈ្មា្ម ធិការសវន្ម្មនផ្ទ្នាុ្
សមាជិ្ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល

ការសិកសា
 សមាជិ្សមាគមន,៍ HKICPA ទីប រ្ុ្ហុ្្ុ្។
 សមាជិ្សមាគមន,៍ ACCA។

បទពិខស្ធន៍ការងារ
 នាយ្ប រ្ុមហុ៊ន Kreston CAC CPA Limited (្រចចាុ្រ្បននា)។
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បករុមបបរឹកសាភិបាល

Mr. CHEUNG Ka Wai

ប្រធាន ប្រុម ប្ររឹ្្សាភិបាលឯ្រាជ្យ
ប្រធានគណៈកម្មាធិការបគ្រ់បគងហានិភ័យ
ប្រធានគណៈកម្មាធិការធនធានមនុស្សតែងតាំងនិងផ្តល់ែមមលៃការ
សមាជិ្ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល

ការសិកសា
 LL.B (Hons) (HKU) 1991

 P.C.LL. (HKU) 1992

 LL.M. (HKU) 1994

បទពិខស្ធន៍ការងារ
 Senior Partner of Messrs. Kelvin Cheung & Co. 
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ឧកញា ៉្រណ្ិត ខសឿង ម៉ូរ៉រិទ្ធ
ប្រធាននាយ្ប្រតិ្រត្ិ

ការសិកសា
្រណិ្ត បគ្រប់គ្ពាណិជ្ជ្ម្ម ឯ្ងទសហិរ ញ្ វត្ុ ងៅសា្លវទិ្យលព័យ ជាតិបគ្រប់គ្ 
ងៅ្នាុ្រាជធានីភនាងំពញ។
បានងបាះពុម្ភ ងលើប្រធាន្រទ “ ការងធវាើពាណិជ្ជ្ម្មតាមរយៈងអឡិចបតរូវនិចងៅ្នាុ្ប្រងទស 
្ម្ុជា៖ការសិ្សាស្ីអំពី ការអភវិឌ្ឍនង៍សែឋា្ិចចា ងោយងប្រើបបាស់ប្រពព័ន្ធឌីជីថល ្នាុ្អាស៊ាន“ 
Routledge ប្រងទសអ្ង់គលេស។

បានងបាះពុម្ងលើប្រធាន្រទ “ការវាយតំនលគុណភាពងសវា្ម្ម (SERVQUAL) ្នាុ្វសិព័យធនា
គាររ្រស់ប្រងទស្ម្ុជា” ងៅមជ្ឈមណ្ល សិ្សាសបមា្រ ់តំ្រនអ់ាស៊ានប្រច្ងំៅសា្លវទិ្យ
លព័យ “ANTWERP” ប្រងទសដ្រល៊ហ្ុសី្ ។
អនុ្រណិ្ត ងៅសា្លវទិ្យលព័យជាតិបគ្រប់គ្ងៅរាជធានីភនាងំពញ។
្ររញិ្ញ ្របត ដផនា្គណងនយ្យ ងៅសា្លវទិ្យលព័យ ជាតិបគ្រប់គ្ ងៅ្នាុ្រាជធានីភនាងំពញ។

សញ្ញ ្របតននការ្រង ក្ើតថ្មីងៅ ន្ាុ្ពិភពឌីជីថល ពី London Business School, England, UK, 
២០២១។
សញ្ញ ្របតជំនាញខា្ ថ្នា ្ប់គ្រប់គ្ល្អ  ពី Harvard Business School, Boston, USA, 
២០១៩ ។
សញ្ញ ្របតអាជីពជំនាញខា្ យុទ្ធសាសស្  " ការ្សា្ និ្ការរ្សានូវអត្ប្រងយជនន៍នការ 
ប្រ្ួត ប្រដជ្ " ពី Harvard Business School, Boston, USA, ២០១៩ ។
សញ្ញ ្របតអាជីពជំនាញខា្ ការ្រង ក្ើតគំនិតថ្មី ពី Harvard Business School, Boston, 
USA, ២០១៨ ។
សញ្ញ ្របតអាជីពជំនាញខា្អភវិឌ្ឍនអ៍នា្ែរឹ្នាលំ្អ ពី Harvard Business School, Boston, 
USA, ២០១៧ ។

បទពិខស្ធន៍ការងារ
ប្រធាននាយ្ប្រតិ្រត្ិ ងៅ ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្ (្រចចាុ្រ្បននា)
អគ្គនាយ្ ងៅធនាគារឯ្ងទស ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីិលសីុ។
អនា្តំណ្្ឲ្យធនាគារឯ្ងទស ដែល្រងបមើការងារងៅ្នាុ្ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលរ្រស់សមាគម
ធនាគារងៅ្ម្ុជា (ដេមនីា ឆ្នា ២ំ០១៧ ែល់ ដេមនីា ឆ្នា ២ំ០១៨)។
អនា្បគ្រប់គ្ជានេ់្ស់ ងៅធនាគារ Kookmin រាជធានី ភនាងំពញ។
នាយ្ដផនា្ឥណទាន ងៅធនាគារ Kookmin រាជធានីភនាងំពញ។
ប្រធានឥណទាន (ទីសានា ្ក់ារ្ណ្្ល) ងៅធនាគារ Angkor Capital រាជធានីភនាងំពញ។
មសនី្ឥណទានជានេ្់ស់ងៅ Cambodian Public Bank រាជធានីភនាពំញ។
មសន្ីឥណទាន ងៅធនាគារ Canadia រាជធានីភនាងំពញ។
មសន្ីឥណទានជានទ់ា្រ ងៅធនាគារ ងអសីុលីោ ភអីិលសីុ។
សាសស្ាច្រ្យ ជំនាញគណងនយ្យ ហិរ ញ្ វត្ុ  និ្បគ្រប់គ្ ងៅសា្លវទិ្យលព័យ (្រចចាុ្រ្បននា)។

ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិ
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បករុមប្ររឹក្សាភិបាល

រចនាសម្ព័ន្ធ

Ms. NG Siu Mui, Fion

អភិបាល

សមាជិ្គណៈ្មា្ម ធិការបគ្រប់គ្ហានិភព័យ
សមាជិ្គណៈ្មា្ម ធិការសវន្ម្មនផ្ទ្នាុ្
សមាជិ្គណៈ្មា្ម ធិការធនធានមនុស្ស 
ដត្តាំ្  និ្ ផ្ល់តនមលេការ
សមាជិ្ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល

Mr. CHAU Chung Kai Peter
ស្្្រនិ្ និង នាយ្

Mr. LAM Wai Chuen, Patrick

អភិបាល

សមាជិ្គណៈ្មា្ម ធិការបគ្រប់គ្ហានិភព័យ
សមាជិ្គណៈ្មា្ម ធិការសវន្ម្មនផ្ទ្នាុ្
សមាជិ្គណៈ្មា្ម ធិការធនធានមនុស្ស
ដត្តាំ្  និ្ ផ្ល់តនមលេការ
សមាជិ្ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល

Mr. YE Haiya, Michael

អភិបាល

សមាជិ្គណៈ្មា្ម ធិការបគ្រប់គ្ហានិភព័យ
សមាជិ្គណៈ្មា្ម ធិការសវន្ម្មនផ្ទ្នាុ្
សមាជិ្គណៈ្មា្ម ធិការធនធានមនុស្ស 
ដត្តាំ្  និ្ ផ្ល់តនមលេការ
សមាជិ្ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល

Mr. CHAN Kwok Cheung

ប្រធាន ប្រុម ប្ររឹ្្សាភិបាលឯ្រាជ្យ

ប្រធានគណៈ្មា្ម ធិការសវន្ម្មនផ្ទ ន្ាុ្
សមាជិ្ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល

Mr. CHAN Kwok Cheung

ប្រធាន ប្រុម ប្ររឹ្្សាភិបាលឯ្រាជ្យ

ប្រធានគណៈ្មា្ម ធិការបគ្រប់គ្ហានិភព័យ
ប្រធានគណៈ្មា្ម ធិការធនធានមនុស្ស
ដត្តាំ្  និ្ ផ្ល់តនមលេការ
សមាជិ្ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល
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រចនាសម្ព័ន្ធ
គណៈបគ្រ់បគង

ឧកញ៉ា្រណ្ិែសសឿងម៉ូរ៉ារិទ្ធ
ប្រធាននាយកប្រែិ្រែ្តិ

Shum Kwong Po
អគ្គនាយករង

នាងសុីណារ័ែ្ន
អគ្គនាយករង

ម៉មចាន់ដារ៉ា
នាយកជាន់ខ្ពស់

សោកវ៉ាន់ែុោ
ប្រធានតផ្នក

ធនធានមនុស្សជាន់ខ្ពស់

សខងវិចាចារ
ប្រធានតផ្នកប្រែិ្រែ្តិការ
ហិរញ្ញ្រ្បទានពាណិជ្ជកម្ម
ប្រព័ន្ធSWFTនិងរែនគាជាន់ខ្ពស់

សោកទីសុចិបតា
ប្រធានតផ្នក

ឥណទានជាន់ខ្ពស់

សុឹមសាសរេម
ប្រធានតផ្នកទំនាក់ទំនង

ជាន់ខ្ពស ់

វ៉ាន់សីហា
ប្រធានតផ្នក

ឥណទានជាន់ខ្ពស់

សោកសុខរស្មី
ប្រធានតផ្នកគណសនយ្យ

សោកខួនវិទូ
ប្រធានតផ្នកប្រព័ន្ធ

ព័ែ៌ម្នវិទ្យា(Software)

សោកម៉ូនីសាវាមីុគីសស័រគូម្៉ា
ប្រធានតផ្នកប្រព័ន្ធ

ព័ែ៌ម្នវិទ្យា(software)

ផានភ័ព្វកុសល
ប្រធានតផ្នករដ្ឋបាល 

សុឹមរែនសសាភា
ប្រធានតផ្នកប្រែិ្រែ្តិតាមនិង

ហានិភ័យ

អឹុមសុធា
នាយកសវនកម្មមផទៃក្ននុង
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ពព័ត៌មានសខងខេ្រអំពីធនាគារ

ខ ្្ម ះរបស់ធនាគារ ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហី្វ (ខេមបូឌា)ម.ក

កាលបរខិចឆេទដនការបខងកីែធនាគារ ដថងៃទី០៥ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៣

ខលេដនការចុះបញី្ 00005793

អាសយោឋា ន ការយិាល័យកណា្ត ល ផ្ះខលេខស 01 ផ្ូវ តអែ 11តកងនរឹងផ្ូវ 70, ភូមិ 1 សងាក ែ់បសះចក, េណ្ឌ  �ូនខពញ, រាជធានីភនាំខពញញ

គិែបែរឹមតថងៃទី ៣១ តេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨

ែំខលីងខ�ីមទុន US$75Million

ចំនួនបុគ្គលិក ១៤៣

ខ ្្ម ះ
ចំនួនភាគហែុនត�ល 

បានកាន់កាប់
ភាគរយដនភាគហែុនត�ល 

បានកាន់កាប់(%)

ម្ាស់ភាគហែុន Chief Financial Group (Cambodia) Limited. ១០០%

សវនករ ខេភីអរឹមជី ខេមបូឌា ចំកាែ់
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ផលិតផល និង ខសវា

ងែើម្ប្ីរំងពញនូវតបមរូវការង ើ្នងឡើ្ រ្រស់អតិថិជន ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្ 
បានងធវាើការយ៉ា ្ស្ម្ម ្នាុ្ការងធវាើងអាយប្រងសើរងឡើ្្រដន្មងទៀត ចំងពាះ ផលិតផលនិ្ ងសវា 
ដែលមានបសា្ររ់្រស់ងយើ្ និ្ ងធវាើការផ្ល់ជូននូវផលិតផលជា ធនាគារពាណិជ្ជពិតបបា្ែ ប្រ្្រ 
ងោយល្ខេណៈែគ៏ួរងអាយទា្ទ់ាញ និ្  នចនាប្រឌិត ដែលទាំ្ ងនាះគឺសា្សម្រំផុតសបមា្រ ់
អតិថិជនដែលមានតំរូវការហិរ ញ្ ្រ្បទានអាជីវ្ម្មខានា តតូច ្សិោឋា ន ឥណទាន ្្ទ ល់េលេួន 
និ្ប្រុមហុ៊នបពមទាំ្ ងសវាបបា្្់រង ញ្ ើ ជាមយួអបតាការបបា្ ់ែគ៏ួរងអាយទា្ទ់ាញ ។ល។

ឥណទានសំរ្រ់ 
ខប្រើបបាស់ផ្ទាល់េ្លួន

ធនាគារចលព័ត / 
ខសវាខ្រើកបបាក់ខ្រៀវត្ស

ឥណទានទិញ ខគហោឋាន

ធនាគារ ចលម័ត ខសវាខបី ្បាក់ ខប ៀវត្ស

ឥណទានទិញរថ�ន្ត ឥណទានទិញម៉ូតូ ឥណទាន  ពុុំមាន្ទព្យធានា
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ផលិែផល និង ខសវា

ឥណទាន 
អាជីវកម្ម

ឥណទានអាជីវកម្ខ្នាតតូច 
និងតូចបុំផុត

ឥណទានអាជីវកម្ខ្នាតមធ្យម ឥណទានអាជីវកម្ខ្នាតធុំ

បបាក់្រខ្ញើ

គណនីបបាក់បខញញីមាន
កាលកំណែ់ 

គណនីបបាក់បខញញី
សន្សខំថរ 

គណនីបខញញីសំដច 
គណនីចរន្ត 

គណនីកុមារ 
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ពព័ត៌មានសខងខេ្រអំពី CHIEF GROUP

ងលា្ Chau Chung Kai Peter         
គឺជាប្រធានប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលនន 
ប្រុមហុ៊ន Chief Group ដែលបតរូវ
បាន ្រង្កើតងឡើ្្នាុ្ឆ្នា  ំ១៩៧៩
ងៅ្នាុ្ទីប្រុ្ហុ្្ុ្។ជាងបចើន
ទសវត្សនម៍្ងនះ ប្រុមហុ៊ន Chief 
Group បានចូលរមួងៅ ្ នាុ្ស្ា្រព័ន     
ហិរ ញ្ វត្ុ ែទូ៏លំទូលាយ មយួជា
មយួនរឹ្ងសវា្ម្ម  និ្ផលិតផល
ងបចើនប្រងភទងផ្ស្ៗគានា ។ងយើ្គឺ

ជាប្រុមហុ៊នមយួ្នាុ្ចំងណ្មប្រុមហុ៊ននាមំុេងគ្នាុ្ វសិព័យ ឧសសាហ្ម្ម អន្រការហីិរ ញ្ វត្ុ
រ្រស់ទីប្រុ្ហុ្្ុ្ ដែរបានកានក់ា្រង់ោយងមាទនភាពនូវ ្រណ្្ញងសវាសាខាធំជា្ 
ងគ្រ្្អស់។

ខ្រសកកម្មរ្រស់ ខយីង

ងយើ្បានង្រ្ជាញា ងែើម្ប្ីរំងរ ើអតិថិជនរ្រស់ងយើ្ជាមយួឥរយិ្រទប្រ្្រងោយសុចរតិភាព និ្គុណភាព។ ទាំ្ ងនាះងហើយដែលបាន្រង្កើត 
នូវទស្សនៈអាជីវ្ម្មដតមយួ (ទីណ្មានមនុស្ស ទីងនាះមាន ឈហីវា, The Chief Way) ដែរជាវធិីសាសស្បគ្រប់គ្បទព្យសម្បត្ិងអាយប្រងសើរ
ងឡើ្ដតមយួគត។់ ទីណ្មានមនុស្ស ទីងនាះមាន ឈហីវា, The Chief Way នាមំ្នូវភាពងជឿជា្ង់លើមងនាគមវជិា្ជ អាជីវ្ម្មរ្រស់ងយើ្ និ្ 
ភាពងសា្ម ះបត្រ់្រស់អតិថិជន និ្ នែគូរអាជីវ្ម្ម។ ងយើ្ដសវា្រ្ភាពរ ី្ ចំងរ ើនទាំ្ អស់គានា  ជាមយួអតិថិជន និ្ នែគូរអាជីវ្ម្មរ្រស់ងយើ្។

ទស្សនៈវិសព័យរ្រស់ ខយីង

មូលោឋា នរ រ្ឹ មាដំែលបានច្្ឬ់សងៅ្នាុ្ទីប្រុ្ហុ្្ុ្   ងយើ្បានពប្ី្នូវបពំដែនអាជីវ្ម្មរ្រស់ងយើ្ងៅ្នាុ្តំ្រនអ់ាសីុបា៉ា សីុហវាី្។ ការ 
ោ្ទី់តាំ្ នូវចំ្ណ្្លង្រះែូ្ននឥណូ្ចិន   ែូចជាប្រងទស្ម្ុជាដែលជាប្រងទស្ំពុ្អភវិឌ្ឍនយ៍៉ា ្រហព័ស គឺជាមជ្ឈមណ្លែំ្រូ្នន 
្រណ្្ញងសវារ្រស់ងយើ្ ងៅ្នាុ្តំ្រនអ់ាសីុអាងគនាយ។៍    ងយើ្ផ្ល់នូវភាពជំនាញងៅងអាយ អតិថិជនរ្រស់ងយើ្   និ្ដច្រដំល្នូវសមទិ្ធិ 
ផលជាមយួនរឹ្្រុគ្គលិ្្នាុ្បសរុ្ងយើ្ងៅ្នាុ្ប្រងទស្ម្ុជា។ 

ែូចជាឧត្មភាពងសវា្ម្ម ដត្ដតជាការដសវា្រ្ែំ្រូ្្រ្្អស់រ្រស់ងយើ្ ងយើ្បានផ្ល់នូវចំនុចអាទិភាព ងែើម្បរី្សានូវការងលើ្្ម្ស់ ងសវា 
្ម្មតាមរយៈ វគ្គ្រណុ្ះ្រណ្្ល្រុគ្គលិ្ ការរមួ្រ ច្ាូ លខា្្រងចចា្វទិ្យ និ្ ភាពងផ្ស្ៗគានា នន ផលិតផល។ ងយើ្ច្ក់ាលេ យជាធនាគារ គំរូងៅ
្នាុ្ឧសសាហ្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ។
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ពព័ត៌មានសខងខេ្រអំពី
ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេម្រូឌា) ម.ក

ធនាគារឈហីវាបានទទួលអាជាញា
្រព័ណណា ពីធនាគារជាតិ នន្ម្ុជា 
សបមា្រង់ធវាើអាជីវ្ម្មជាធនាគារ 
ឯ្ងទស ងៅ្ម្ុជាងៅនថងៃទី៥  
ដេធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៣។ងោយសារដត 
ភាពងជាគជព័យ ជា្រន្្រនា្ទ ្រន់ន 
ប្រតិ្រត្ិការរ្រស់ ធនាគារឯ្ងទស 
ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ភអីុិលសីុ ្នាុ្
រយៈងពល្រ៉ាុនា្ម នឆ្នា ចុំ្ងបកាយ
ងនះធនាគារឯ្ងទស ឈហីវា

(ងេម្រឌូា) ភអីុិលសីុ បាន្មាលេ យេលេួនងជាគជព័យ ងៅជាធនាគារពាណិជ្ជ ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្ 
ងៅនថងៃទី០៥ ដេមថុិនា ឆ្នា ២ំ០១៨ ងបកាម អាជាញា ្រព័ណណា ងធវាើប្រតិ្រត្ិការធនាគារ ងលេ៖ធ៤៣ 
ងហើយនរឹ្ តងមលេើ្ ងែើមទុនចុះ្រ ្្ជ ី រ្រស់េលេួន រហូតែល់ ៧៥លានែុលាលេ រសហរែឋាអាងមរ ិ្  ងៅ 
្នាុ្ឆ្នា ងំនះផ្ដែរ ។

ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្ បានងធវាើការង្រ្ជាញា ចិត្ ងែើម្បកីាលេ យជាធនាគារ 
្ររងទសមយួប្រ្្រងោយភាពនចនាប្រឌិត អភរិ្្ស និ្មានប្រសិទ្ធិភាពេ្ស់្រំផុត ងោយផ្ល់នូវ 
ការគាបំទ យ៉ា ្ងពញងលញចំងពាះសសរស្ម្ភទាំ្ ្រនួនន្ំងណើ នងសែឋា្ិចចា្ម្ុជា ែូចជា៖ 
វសិព័យនាងំចញ សងមលេៀ្្រពំា្ ់ វសិព័យងទសចរណ៍ វសិព័យ្សិ្ម្ម និ្ វសិព័យអចលនបទព្យ។ 
ធនាគារឈហីវាផ្ល់ ជូននូវផលិតផល និ្ ងសវា្ម្ម ធនាគារពាណិជ្ជ ជាងបចើនរមួមានគណនី 
បបា្្់រង ញ្ ើ-សន្ស ំ ងបចើនប្រងភទងផ្ស្ៗគានា  និ្ ឥណទានសំរា្រ្់រុគ្គល ឥណទានសំរា្រ ់ ប្រុមហុ៊ន 
និ្ ងសវាហិរ ញ្ ្រ្បទានពាណិជ្ជ្ម្ម និ្ជាងបចើនងទៀត ប្រ្្រងោយ ល្ខេណៈ ពិងសសគួរឱ្យទា្ ់
ទាញ និ្ភាពនចនាប្រឌិតងៅងអាយអតិថិជនរ្រស់េលេួន ងៅ្នាុ្ប្រងទស ្ ម្ុជា ដែលជាប្រងទសតូច 
មយួងៅ្នាុ្តំ្រនអ់ាសីុអាងគនាយ ៍ ដែលទទួលបាននូវ អបតា្ំងណើ នងសែឋា្ិចចាែេ៏្ស់ងោយគា្ម ន 
ការអា្ខ់ាន សបមា្ររ់យៈងពលដវ្្រំផុត មនិដែរធាលេ ្រម់ានងៅ្នាុ្ ្ំណតប់តាប្រវត្ិសាសស្ 
ងោយសារដតមានងស្រភាពទាំ្  នងយបាយ និ្មា៉ា ប្រូងសែឋា្ិចចា។

ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្ ជាធនាគារពាណិជ្ជ ដែលងទើ្រដត្រង្កើតថ្មី ្្៏រ៉ាុដន្ងពារ
ងពញងោយសក្ានុពលេ្ស់ ងោយងប្រើបបាស់នូវគំរូអាជីវ្ម្មង្្តសំខានង់ៅងលើ ការ្រំងពញតបមរូវ 
ការងអាយបានល្អប្រងសើរ្រំផុតែល់អតិថិជនទូងៅ ងៅ្នាុ្ប្រងទស្ម្ុជានិ្តំ្រន ់ដែលបានដសវា្ 
រ្ឱកាសវនិិងយគងៅ្នាុ្បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា។
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ចក្ខុវិសយ័របសយ់យើង

ងយើ្ង្រ្ជាញា ្រំងពញនូវតបមរូវការអតិថិជន និ្ជួយ�ងបជាមដបជ្ពួ្ងគងអាយទទួលបានងជាគជព័យ ខា្ដផនា្ហិរ ញ្ វត្ុ។

យបសកកម្មរបសយ់យើង

• កាលេ យជាធនាគារែធ៏ំ ដែលផ្ល់នូវងសវា្ម្មសម្ូបរដ្រ្រ ជាមយួនរឹ្្រណ្្ញសាខាធំ ជា្ងគ

• ជា ធនាគារដែលជាជងបមើសរ្រស់អតិថិជនទី១ ដែរផ្ល់នូវ្រទពិងសាធនែ៌គ៏ួរងអាយទា្ទ់ាញ

• ជា ធនាគារ្ររងទស ដែរប្រ្្រងោយប្រសិទ្ធិភាព និ្ការនចនាប្រឌិតេ្ស់ ដែរមានការធានា និ្ការផ្ល់ងសវា្ម្មប្រ្្រងោយភាពល្អឥតងខាចា ះ

• ធានានូវការបគ្រប់គ្ប្រ្្រងោយអភបិាល្ិចចាល្អ និ្ ងគារពប្រតិ្រត្ិងៅតាមចបា្រទ់ាំ្ ឡាយដែលងយើ្បានងធវាើ

យោលយៅរបស់យយងី

ងគាលងៅរ្រស់ងយើ្គឺ ្ស៏ា្នូវទំនា្ទ់ំន្ជាមយួអតិថិជនរ្រស់ងយើ្    ងអាយកានដ់តទូលំទូលាយ សនាិតសានា ល និ្ យូរអដ្វា្ ងហើយងយើ្ 
រ្ច់្ជំួយ�ពួ្ងគ បគ្រជំ់ហ៊ាន ងែើម្បងីអាយមុេ ជំនួញរ្រស់ពួ្ងគងឆ្្ះងៅរ្ភាពមានបាន  និ្ផ្ល់ងអាយនូវគុណតនមលេដែលមានរយៈងពលដវ្សំរា្រ ់
មាចា ស់ភាគហុ៊ន។

ទស្សនវិជ្ជារ្រស់ ខយីង

• រ្សានូវ ភាពងសា្ម ះបត្ ់និ្ វជិា្ជ ជីវៈ ងអាយេ្ស់្រំផុត

• ឈានមុេងគ តាមរយៈគំនិតនចនាប្រឌិត និ្ការ្រង្កើតថ្មី ននផលិតផលនិ្ងសវា្ម្ម

• ភា្ជ ្រទ់ំនា្ទ់ំន្ និ្ ្រងបមើអតិថិជន យ៉ា ្ស្ម្មនិ្អស់ពីែួ្ចិត្

• ចូលរមួចំដណ្យ៉ា ្ស្ម្ម្នាុ្ស្ម្មភាពស្្គម

ព័ែ៌មានសខងខេបអំពី ធនាគារឯកខទស ឈហី្វ (ខេមបូឌា) ភីអិលសុី
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វ្រ្បធម៌កាងារ

ងោយ្រង្កើតនូវការងារជាប្រុម្នាុ្ចំងណ្ម្រុគ្គលិ្រ្រស់ងយើ្ ងយើ្ងលើ្ទរឹ្ចិត្ែល់្រុគ្គលិ្
ដែលមាន្រំណ្ច្សិ់្សា និ្មានច្ខេុវសិព័យងឆ្្ះងៅការងាររ្រស់ពួ្ងគ។ ពួ្ងគគឺជា្ត្ា 
ែសំ៏ខាន ់ ងែើម្បងីជាគជព័យរ្រស់ពួ្ងគ ងៅ្នាុ្ការសំងរចបានងគាលងៅ និ្ ការអភវិឌ្ឍនន៍ន 
ទំនា្ទ់ំន្យ៉ា ្រ រ្ឹ មា ំងៅ្នាុ្រ្វា្ក់ារងាររ្រស់ពួ្ងគ។ ម្យ៉ា្ វញិងទៀត ងយើ្្យ៏្ចិត្ទុ្ខេោ្ ់
ផ្ដែរងៅងលើ ប្មសីលធមវ៌ជិា្ជ ជីវៈងអាយមាន្ំរតិ េ្ស់។ សុចរតិភាព ការប្ររុ្ប្រយព័តនា និ្ 
តមាលេ ភាព គឺជាមូលោឋា នសនាូល ននវ្រ្បធមក៌ារងារ រ្រស់ងយើ្។

ការដច្រដំល្នូវ្រងចចា្ងទស និ្ វគ្គ្រណុ្ះ្រណ្្ល បតរូវបានងរៀ្រចំសំរា្រប់គ្រ្់រុគ្គលិ្ទាំ្  
អស់រ្រស់ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្ ជាងទៀ្ទាត។់ ទាំ្ ងនះ បតរូវបានងរៀ្រចំ 
ងឡើ្ងែើម្បងីលើ្្ម្ស់ នូវគុណភាព និ្ ប្រសិទ្ធភាព ននងសវារ្រស់ងយើ្។ ប្រុម្រុគ្គលិ្រ្រស់
ងយើ្បតរូវបានរ្សានូវការងបាះជំហ៊ានងឆ្្ះងៅមុេ ។
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ការ្រំខពញចិត្អតិថិជន

ខយងីមានខគាលបំណងខ�ីម្ផី្តល់នូវគុណ
ភាពខសវា�៏បបខសីរជាងខគ និងការបំខពញ 
ចិែ្តអែិថិជនខអាយបបខសីរខ�ងី។ 

ការ្រំ ខពញចិត្អតិថិជន

ងយើ្មានងគាល្រំណ្ងែើម្បផី្ល់នូវគុណភាពងសវាែប៏្រងសើរជា្ងគ និ្ការ្រំងពញចិត្អតិថិជនងអាយប្រងសើរងឡើ្។ គុណភាពងសវា 
ែប៏្រងសើរជា្ងគ អាច្រង្កើត្រដន្មងទៀតនូវភាពងសា្ម ះបត្រ់្រស់អតិថិជន នាមំ្នូវឱកាសសំរា្រក់ារល្ផ់លិតផលចបមរុះនិ្អតិថិជនដែល 
ផ្សពវាផសាយងអាយងប្រើបបាសនូវងសវា្ម្មរ្រស់ងយើ្ផ្ដែរ។ ង្រ ្ិ៍ងឈា្ម ះរ្រស់សហបគាស គឺ បតរូវងផ្ើមងឡើ្ពីការងពញចិត្េ្ស់ ពីសំណ្្ ់
អតិថិជន។ 

ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្ ង្្តងៅងលើ សុចរតិភាពអាជីវ្ម្ម និ្ ងយើ្ងធវាើការយ៉ា ្យ្ចិត្ទុ្ោ្ជ់ាមយួអតិថិជន រ្រស់ងយើ្ 
្រុគ្គលិ្ រ្រស់ងយើ្ និ្ ស្្គមរ្រស់ងយើ្ងែើម្បអីនាគតែល៏្អប្រងសើរខា្មុេ។ តាមរយៈងសវាប្រ្្រងោយ វជិា្ជ ជីវៈនិ្ សីលធម ៌ងយើ្្រង្កើត 
នូវភាពងជឿជា្ ់ងៅវញិងៅម្ និ្ នែគូរអាជីវ្ម្មរយៈងពលដវ្ជាមយួអតិថិជន រ្រស់ងយើ្។

ងយើ្បានប្រគល់ជូននូវការដ្រ្ដច្ជំនាញវជិា្ជ ជីវៈសំរា្រប់គ្រ់ៗ គានា  និ្បគ្រអ់តិថិជន ងែើម្បកីានក់ា្រនូ់វ ប្រតិ្រត្ិការណ៍ធនាគារពាណិជ្ជ 
ងៅ្នាុ្ធនាគារ ឈហីវា។ ពព័តម៌ានអវាីទាំ្ អស់ដែលបានផ្ល់ងោយ ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហីវា (ងេម្រូឌា)ម.្ គឺជាការង ើ្ន ងឡើ្រហូតែល់ចំនុចគួរ 
ងអាយ្ត ់សមា្គ ល់ និ្ចមងៃល់រ្រស់អតិថិជនទាំ្ អស់បតរូវបាន្រ្ បសាយយ៉ា ្ចបាស់លាស់។ ចំនុច ពិងសសៗែន៏ទងទៀតរ្រស់ធនាគារពាណិជ្ជ 
ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្ គឺជាការតាមោនែជ៏ា្រល់ា្រ ់ចំងពាះសំងណើ រអតិថិជនរ្រស់ងយើ្ ងែើម្បងីឆលេើយត្រងៅនរឹ្តំរូវការ និ្ ការច្ប់ានរ្រស់ 
ពួ្ងគ។  ែូចគានា ងនាះផ្ដែរ ងយើ្ដសវា្រ្ជាងទៀ្ទាតនូ់វងយ្រល់បតឡ្ររ់្រស់ អតិថិជន ងែើម្បែីរឹ្នូវឱកាសអភវិឌ្ឍនផ៍លិតផល និ្ងសវា 
ងហើយងែើម្បបីបា្រព់ួ្ងយើ្ងអាយប្ររុ្ ប្រយព័តនា ងៅនរឹ្ការរ ី្ ចំងរ ើនប្រ្្រងោយ សក្ានុពល។ ងយើ្មានវធិីសាសស្ជាងបចើន ងែើម្បបី្រមូលផ្ុ ំ 
ពព័តម៌ានពីអតិថិជន តាមរយៈទូរសព័ព្ទ ការស្ទ្ម់តិ ការ្រំងពញចិត្រ្រស់អតិថិជន និ្ មតិងយ្រល់ដែលសរងសរងោយអតិថិជន។ ងយើ្នរឹ្
ពិនិត្យងមើលងៅងលើមតិងយ្រល់រ្រស់អតិថិជនម្្មយួៗ និ្ យ្នូវតំរូវការ ស្ម្មភាពសមបស្រណ្មយួ ងែើម្បងីធវាើការងោះបសាយងៅ 
តាមស្ានភាពងផ្ស្ៗគានា ។
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ទិសខៅយរុទ្ធសាសស្

ក. យរុទ្ធសាសស្ទីផ្សារ
យុទ្ធសាសស្អាទិភាពែំ្រូ្ងគ រ្រស់ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្  គឺងែើម្ប្ីរំងពញចិត្អតិថិជនដែលមានបសា្ររ់្រស់េលេួន ងោយផ្ល់ 
ងអាយនូវផលិតផលដែលបានចបមាញ់ងអាយកានដ់តប្រងសើរងឡើ្ ជាមយួនរឹ្អបតាការបបា្ប់្រ្ួតប្រដជ្ងលើទីផសារ ងោយបស្រ ងៅតាមការ 
វវិត្នូវតំរូវការច្បំាចរ់្រស់ពួ្ងគ ទាំ្ ងនះបាន្រងាហា ញជាភស្ុតា្ តាមរយៈ ្ ំងណើ នតំរូវការជាមូលោឋា ន រ្រស់អតិថិជន និ្ ្ ំងណើ នជាងរៀ្ 
រាល់នថងៃននគុណភាពឥណទានសរុ្ររ្រស់ងយើ្ (គា្ម នឥណទានដែលេូច រហូតែល់ងពល្រចចាុ្រ្បននា)។ 

យុទ្ធសាសស្អាទិភាពទីពីរគឺងែើម្បទីាញយ្អតិថិជនថ្មីតាមរយៈប្រពព័ន្ធផ្សពវាផសាយដែលមានប្រជាប្ិរយភាព ្នាុ្ងគាល្រំណ្ងែើម្ប្ីរង្កើននូវ 
ចំនួនអតិថិជនថ្មីៗ្រដន្មងទៀត ចូលងៅ្នាុ្វែ្ននការរ ី្ ចំងរ ើន្នាុ្ងពល្រចចាុ្រ្បននាដែលមានបសា្រ ់ ងោយងធវាើការពប្ី្នូវ្រណ្្ញសាខាជា 
ងបចើន ងៅទី្ដនលេ្ដែលមានសកាក នុពល ងៅ្នាុ្រាជធានីភនាងំពញ ្នាុ្េណៈងពលដែលច្្រង់ផ្ើមនូវការង្រ្ជាញា ចិត្ងែើម្បផី្ល់នូវការងជឿជា្ ់ការ
នចនាប្រឌិតងសវា្ម្មហិរ ញ្ វត្ុប្រ្្រងោយភាពរា្ទ់ា្ ់ការងប្រើបបាស់នូវ្រងចចា្វទិ្យទំងនើ្រ និ្ ង្្តងៅងលើ ការងធវាើឲ្យប្រងសើរងឡើ្ជា្រន្្រនា្ទ ្រ ់ 
តាមរយៈការអភវិឌ្ឍន្រុគ្គលិ្រ្រស់ងយើ្ និ្ ការទទួលយ្នូវជំនាញការច្បំាចម់យួងែើម្បចី្្រយ់្អត្ប្រងយជនង៍ប្រៀ្រងធៀ្រពីគូរប្រ្ួត 
ប្រដជ្រ្រស់ងយើ្។

្រនា្ទ ្រម់្ងទៀត ងយើ្្ំពុ្មានដផនការណ៍ពប្ី្ ងៅកានង់េត្ប្រុ្ដែលងជឿជា្ថ់្មាន សកាក នុពលថ្មី ែូចជា ប្រុ្បពះសីហនុ 
ងេត្ងសៀមរា្រ ងេត្្ំព្ច់្ម ងេត្្ំព្ស់្ឺ និ្ ងេត្បាតែ់ំ្រ្។ ងៅ្នាុ្រយៈងពល១០ឆ្នា  ំងយើ្ងជឿជា្ថ់្ អាចពប្ី្្រដន្មងទៀតជាមយួ 
ប្រតិ្រត្ិការណ៍សាខា ងៅ្នាុ្ ងេត្្ណ្្ល ងេត្ងពាធិសាត ់ងេត្នបពដវ្ និ្ ងេត្តាដ្វ។ វាគឺជា្រំណ្រ្រស់ងយើ្ផ្ដែរ ងែើម្ប្ីរង្កើត 
នូវការយិលព័យតំណ្្ (និ្ សាខា្រន្្រនា្ទ ្រ)់ ងៅ្នាុ្ទីប្រុ្ហុ្្ុ្ ងៅងពលសមរម្យណ្មយួងែើម្បគីាបំទងអាយប្រងសើរងឡើ្នូវអាជីវ្ម្ម 
អន្រជាតិរ្រស់ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្ ។

េ- ការកំណត់ ទី ផ្សារខគាល ខៅ

ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្  សមលេរ្ឹ ងមើលង�ើញនូវ្ររយិកាសងសែឋា្ិចចា និ្ ស្្គម មានភាពវជិ្ជមាន ងែើម្បពីប្ី្នូវ ស្ម្មភាព 
រ្រស់េលេួន ងៅ្នាុ្ ្ីរឆ្នា ្ំរនា្ទ ្រ។់ ធនាគារ បានអភវិឌ្ឍន ៍ នូវដ្រ្រ្រទងបគា្ការបគ្រប់គ្ងែើមទុនផលេូវការមយួ ងោយមានងគាលងៅដែល បាន 
្ំណតយ់៉ា ្ ចបាស់លាស់ងែើម្បរី្សានូវ្ំរតិសមបស្រននងែើមទុន។ ទាំ្ ងនះធានាឱកាស បគ្រប់គានស់បមា្រក់ារពប្ី្អាជីវ្ម្មនាងពល 
អនាគត។

ធនាគារ បាន្ំណតយ់្នូវទីតាំ្  ដែលមានសកាក នុពល្រំផុត ដែរនរឹ្បតរូវពប្ី្ច្្រត់ាំ្ ពី ឆ្នា ២ំ០១៧ ងៅកាន់្ ដនលេ្ដែលមានការផ្គតផ់្គ្ ់
ងសវា្ម្មហិរ ញ្ វត្ុមនិសូវមាន ងហើយ្រ៉ាុដន្តបមរូវការមាន្ំរតិេ្ស់។

ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្ បានងធវាើការង្រ្ជាញា ចិត្ ្នាុ្ការ្រំងពញនូវ តបមរូវការរ្រស់
អតិថិជននិ្ជួយ�ពួ្គាតឲ់្យមានភាពងជាគជព័យងៅ្នាុ្វសិព័យហិរ ញ្ វត្ុ បពមទាំ្  កាលេ យជាធនាគារ 
្ររងទស្នាុ្បសរុ្ ដែលប្រ្្រងោយភាពនចនាប្រឌិត អភរិ្្ស និ្មានប្រសិទ្ធិភាពេ្ស់្រំផុតងៅ 
្នាុ្ប្រងទស្ម្ុជា។ ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្    ផ្ល់នូវការគាបំទយ៉ា ្ ខាលេ ំ្ ែល់ 
សសរបគរឹះងសែឋា្ិចចាទាំ្ ្រនួ ដែលជា្ត្ាជំរុញងអាយ វសិព័យងសែឋា្ិចចារ ី្ ចំងរ ើនខាលេ ំ្ ងៅ 
ប្រងទស្ម្ុជារមួមាន៖ ការនាងំចញសងមលេៀ្្រំពា្ ់ វសិព័យងទសចរណ៍ ្សិ្ម្ម និ្ដផនា្ 
អចលបទព្យ។



20 ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហី្វ (ខេមបូឌា) ម.ក

ទិសខៅយុទ្ធស្សស្ត ឆ្នា ២ំ០១៧

ឃ- ការវិភាគពីការប្រកួត ប្រ ជជង

ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្  មាន្រុគ្គលិ្្នាុ្បសរុ្ដែលមានវជិា្ជ ជីវៈជំនាញជាងបចើនដផនា្ងៅ្នាុ្វសិព័យ ធនាគារ គណងនយ្យ 
ការបគ្រប់គ្ឥណទាន ប្រតិ្រត្ិការណ៍ ទីផសារ និ្ ការបគ្រប់គ្ធនធានមនុស្ស ្រូ្រមួទាំ្  ថ្នា ្ែ់រឹ្នាំ្ ំពូលដែល មានសាវតារ 
ម្ពីតំ្រនអ់ាសីុបា៉ា សីុហវាិ្ ែូចជា ទីប្រុ្ហុ្្ុ្ ប្រងទសចិន ្ ម្ុជា...។ល។ ងនះបានផ្ល់អំណ្ចងអាយងយើ្ នូវងសវាដែលមានគុណភាព 
ងែើម្ប្ីរំងពញតំរូវការ្នាុ្បសរុ្ ងអាយបានងបចើន្រំផុតសំរា្រប់្រជាពលរែឋាងៅ្នាុ្ប្រងទស្ម្ុជាជាមយួនរឹ្ចំងណះែរឹ្ែទូ៏លំទូលាយងៅ្នាុ្ការ 
អភវិឌ្ឍនអ៍នាគតរ្រស់ធនាគារ។

ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្ មាន្រំណ្ងែើម្បអីភវិឌ្ឍនជ៍ាធនាគារពាណិជ្ជដែរមានងសវា ងពញងលញ ជាមយួវសិព័យ 
អាជីវ្ម្មមយួចំនួនែូចជា៖

 កសិកម្មនិងអាជីវកម្មខ្នាែែូច
 អាជីវកម្មជាបកុមហ៊ុន
 អាជីវកម្មជា្ុរគ្គល
 រែនាគារ

ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្ នរឹ្ងធវាើការយ៉ា ្ជិតសនាិតជាមយួធនាគារជាតិនន្ម្ុជា និ្ បពមទាំ្ ធនាគារពាណិជ្ជដែល 
បាន្រង្កើតងៅ្នាុ្បសរុ្ និ្ សាខាធនាគារ្ររងទស ងែើម្បរី្សានូវតួនាទីែសំ៏ខានង់ៅ្នាុ្វសិព័យធនាគារ្នាុ្ប្រងទស្ម្ុជា។ ងយើ្នរឹ្ងធវាើ 
ការយ៉ា ្ជិតសនាិតផ្ដែរ ងែើម្បគីាបំទែល់ អ្្គការ ឬ ប្រុមហុ៊នបស្រចបា្រដ់ែលមានបសា្រ ់ដែលចូលរមួ្នាុ្ស្ម្មភាពឥណទានជន្រទ។

ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល និ្ គណៈបគ្រប់គ្ ននធនាគារពាណិជ្ជ ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្ គឺជាអនា្ដែលមានវជិា្ជ ជីវៈ និ្ឆន្ទៈមុះមុត។ 
គណៈបគ្រប់គ្ គឺមានចំងណះែរឹ្វជិា្ជ ជីវៈងៅងលើ ធនាគារពាណិជ្ជ ធនាគារឯ្ងទស ធនាគារឯ្ងទសជន្រទ ឥណទានសហគមន ៍
ប្រុមហុ៊នមបី្រូហិរ ញ្ វត្ុ និ្ បាន្រញ្្ជ ្នូ់វការយល់ែរឹ្ននល្ខេណៈសម្បត្ិដតមយួគត ់ននគំរូអាជីវ្ម្មងសវាហិរ ញ្ វត្ុ នីមយួៗ បពមទាំ្  តំរូវ 
ការ និ្ការច្ប់ាន ននប្រុមអតិថិជន។

ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហីវា (ងេម្ូរឌា) ម.្  ងធវាើប្រតិ្រត្ិការណ៍រ្រស់េលេួនជាមយួការអនុមព័តឥណទានែរ៏ រ្ឹ មាមំយួ ប្រពព័ន្ធតាមោន 
និ្ប្រពព័ន្ធបគ្រប់គ្ហានិភព័យ ងែើម្បធីានានូវភាពរ រ្ឹ មា ំ និ្ងស្រភាពហិរ ញ្ វត្ុននប្រតិ្រត្ិការណ៍ធនាគារ។ ធនាគារងធវាើការអនុមព័តប្រពព័ន្ធតាម 
ោនឥណទានជាបបាដំផនា្ ជាមយួនរឹ្តំនលអបតាការបបា្ង់ោយដផ្អ្ងលើហានិភព័យ ងែើម្បធីានានូវការបគ្រប់គ្ហានិភព័យែប៏តរឹមបតរូវមយួ។

គ- ទំហំ និង និនានាការទីផ្សារ

ការង្ើនងឡើ្នូវតបមរូវការទីផសាររ្រស់ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្  រ្សានូវការង ើ្នងឡើ្ ដែលបាន្រងាហា ញងអាយ ង�ើញ 
ចបាស់ ងោយ្ំងណើ នជាប្រច្នំថងៃ ងៅ្នាុ្ ទំហំឥណទានប្រ្្រងោយគុណភាព ច្្រត់ាំ្ ពីការ្រង្កើត រហូតែល់ងពល្រចចាុ្រ្បននា។ ការ 
រ ី្ ចំងរ ើន ងៅ្នាុ្ងសែឋា្ិចចាទីផសារ និ្ ងសែឋា្ិចចា្ំពុ្អភវិឌ្ឍន បតរូវបានងរៀ្រចំជាគំងរា្ងែើម្ប ី ងធវាើងអាយមាន្ំងណើ នងឡើ្នូវទីផសារឥណ
ទាន ដែរបានគាបំទងោយតបមរូវការ្នាុ្បសរុ្កានដ់ត ខាលេ ំ្ ងឡើ្ បពមទាំ្ ការស្ារងឡើ្វញិនូវតបមរូវការខា្ងបរៅ ដែលបានជំរុញ ងោយ 
្ំងណើ នងសែឋា្ិចចាយ៉ា ្ឆ្្ររ់ហព័ស។

ងោយមានឱកាសវនិិងយគ្នាុ្បសរុ្មាន្ំរតិេ្ស់ វសិព័យធនាគារ និ្បគរឹះស្ាន ហិរ ញ្ វត្ុ ែន៏ទងទៀត ែូចជា មបី្រូហិរ ញ្ វត្ុ ដែលបានទទួល 
ងៅផលចំងណញែស៏ន្ធរឹ្សនា្ធ ្រ ់ បានទា្ទ់ាញនូវការវនិិងយគថ្មី ដែរនាងំអាយមានការរ ី្ លូតលាស់្នាុ្វសិព័យងនះយ៉ា ្ ឆ្្ររ់ហព័ស។ 
ទាំ្ ងនះបានឆលេុះ្រញ្ចា ំ្ ពីការង្ើនងឡើ្ឥតឈ្រឈ់រ ្នាុ្បទព្យស្ម្ម ឥណទាន ការោ្ប់បា្្់រង ញ្ ើ តបមរូវការសបមា្រឥ់ណទានធនាគារ 
និ្ ងសវា្ម្មធនាគារែន៏ទងទៀត។ ភាពងជាគជព័យងៅ្នាុ្វសិព័យធនាគារងនះបតរូវបានសន្មតង់ោយគា្ម នការស្្សព័យងៅនរឹ្ការ រ ី្ ចងបមើន 
គួរងអាយ្តស់មា្គ ល់ងៅ្នាុ្ ប្រពព័ន្ធហិរ ញ្ វត្ុ និ្ធនាគារ្នាុ្បពះរាជាណ្ចប្មយួងនះ ដែលបាន្រន្ងែើម្បអីភវិឌ្ឍន ៍ និ្ងធវាើងអាយប្រងសើរ 
ងឡើ្ជាលំោ្រ។់ ការជួយ�ងបជាមដបជ្ទាំ្ ងនះ បាន្សា្នូវទំនុ្ចិត្ និ្ ជំងនឿទុ្ចិត្ដថមងទៀតពី សាធារណជន និ្អនា្វនិិងយគ 
ងៅ្នាុ្វសិព័យធនាគារ និ្វសិព័យពា្ព់ព័ន្ធងផ្ស្ងទៀត ជាលទ្ធផល តបមរូវការមាន្ំរតិេ្ស់ សបមា្រង់សវា្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ និ្ ធនាគារ បពមទាំ្  
ងសវា្ម្មពា្ព់ព័ន្ធងផ្ស្ងទៀត។ ការផ្ល់នូវវត្ុតា្នាងពល្រចចាុ្រ្បននាងៅ្នាុ្ការរ ី្ ចំងរ ើន ននតបមរូវការទីផសារចំងពាះងសវា្ម្មធនាគារទាំ្ ងនាះ 
រមួមាន ឥណទាន បបា្្់រង ញ្ ើ និ្ងសវា្ម្មងផ្ស្ៗងទៀត នរឹ្ង ើ្នងឡើ្ចំងពាះងសវា្ម្មទីផសារធនាគារ ងៅដតល្អែដែល។

ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្  មានដផនការណ៍្រង្កើតនូវទំនា្ទ់ំន្ល្អជាមយួនរឹ្ប្រុមហុ៊នជាងបចើនងទៀត  ដែលរា្រច់្្រត់ាំ្
ពីមុេរ្ររងៅតាមផ្ទះ រហូតែល់អាជីវ្ម្មខានា តមធ្យម ងែើម្បផី្ល់ងអាយពួ្ងគនូវងសវា្ម្មរ្រស់ធនាគារ។ តាមរយៈដផនការណ៍អាជីវ្ម្ម 
ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្  ងជឿជា្ថ់្ អាជីវ្ម្មទាំ្ ងនាះ អាចនរឹ្ម្ ទទួលយ្នូវងសវា្ម្មធនាគារ ្នាុ្ងគាល 
្រំណ្ងែើម្បពីប្ី្ នូវអាជីវ្ម្ម រ្រស់ពួ្ងគ។ងនះមាននព័យថ្ ទំហំទីផសារ និ្ និនានា ការងប្រើបបាស់ងសវា ធនាគារ នរឹ្បតរូវបាន ពប្ី្កានដ់ត
ធំងឡើ្ពីមយួនថងៃងៅមយួនថងៃ។
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ការពបងីកអាជីវកម្ម

ងៅ្នាុ្្ររយិកាសអាជីវ្ម្មដែរ 
មានភាពអនុងបគាះល្អប្រងសើរែូចជា 
្ំងណើ នងសែឋា្ិចចាយ៉ា ្ឆ្្ររ់ហព័ស ងស្រ 
ភាព្ររយិកាសនងយបាយនិ្សក្ានុពល 
ែអ៏សាចា រ្យបពមទាំ្ មានល្ខេេណ្អនុងបគាះជាងបចើន
ងទៀត ធនាគារ ឈហីវា នរឹ្្រង្កើតសាខាជាងបចើន ន្ាុ្្រ៉ាុនា្ម នឆ្នា ខំា្
មុេងទៀតងៅ្នាុ្រាជធានីភនាងំពញ្នាុ្ងគាល្រំណ្ងែើម្បពីប រ្ឹ្នូវអាជីវ្ម្ម រ្រស់ធនាគារ 
ពាណិជ ្្ជ ឈហីវា ( ងេម្រូឌា) ម.្ និ្ ទទួលយ្ផល ប្រងយជន ៍ពីការរ ី្ ចងបមើនននងសែឋា្ិចចា 
រ្រស់ ប្រងទស្ម្ុជា និ្ ការង ើ្នងឡើ្ននតបមរូវការ ងសវា្ម្មធនាគារ។

កម្ពុជា

ភ្នុំខពញ
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បណ្តា ញសាខា

មានសក្ានុពលអាជីវ្ម្មែធ៏ំសង្រ្បើម ងែើម្ប្ីរង្កើត 
សាខាងៅ ្នាុ្រាជធានីភនាងំពញដែលបតរូវ បានងជឿជា្ ់
ងែើម្បពីប្ី្នូវចំដណ្ទីផសារទទួលនិ្ នូវសក្ានុពល 
ជំនួញងលើវសិព័យ ធនាគារពីដផនការណ៍ពប្ី្សាជីវ្ម្ម 
ថ្មីរ្រស់ងយើ្។ ទី្ដនលេ្ទាំ្ ងនាះស្ិតងៅទួលទំពូ្/
អូរឡាពិំ្ តាម ្រងណ្្យ មហាវថិីនងរាត្ម សងាក តស់្ទរឹ្ 
មានជព័យ និ្ ងផ្ស្ៗងទៀត ដែលជាទី្ដនលេ្ដែលតបមរូវ 
ការមាន្ំរតិេ្ស់។ ងែើម្បសីងបមចនូវងគាលងៅរ្រស់ 
ងយើ្ ងយើ្បតរូវការ្សា្ង្រ ្ិ៍ងឈា្ម ះរ្រស់ធនាគារ ឈហីវា ងហើយនរឹ្ងែើម្ប្ីរង្កើតនូវ្រណ្្ញ 
អាជីវ្ម្មមយួ ្នាុ្ងគាល្រំណ្ច្្អុល្រងាហា ញនូវវឌ្ឍនភាពរ្រស់ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហីវា 
(ងេម្រូឌា) ម.្ និ្ភាពេុសដ្រលេ្រ្រស់ធនាគារ ឈហីវា ពីគូប្រ្ួតប្រដជ្។
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         ការយិលព័យ្ណ្្ល
ផ្ទះងលេ ងស០១ ផលេូវ ដអ១៊១ ដ្្នរឹ្ផលេូវ៧០ 
ភូម១ិ សងាក តប់សះច្ េណ្ែូនងពញ 
រាជធានីភនាងំពញ។

ទូរសព័ព្ទ : 855-23-900 878
ទូរសារ : 855-23-900 858
អុីដម៉ាល : info@chiefbank.com.kh  
ងគហទំពព័រ : www.chiefbank.com.kh

       សាខាចបារអំងៅ
អាគារងលេ ញ II ០០៤៦ ផលេូវជាតិងល១ 
ភូមងិែើមដសលេ្ សងាក តច់បារអំងៅទី២ 
េណ្ចបារអំងៅ រាជធានីភនាងំពញ។

ទូរសព័ព្ទ : 855-23-230 488
ទូរសារ : 855-23-230 477

   សាខាផសារអូឡាពិំ្
ផ្ទះងលេ  ២០  ២១ និ្២១ ងស 
ផលេូវងលេ២៧៤ សងាក តវ់ាលវ្ ់
េណ្៧ម្រា រាជធានីភនាងំពញ។

ទូរសព័ព្ទ : 855-23-212 878
ទូរសារ : 855-23-212 879

    សាខាបពះនងរាត្ម
អគារងលេ ៣២ មហាវថិីបពះនងរាត្ម
(ងលេ៤១) ដ្្ផលេូវងលេ១៣៦ 
ភូម១ិ០ សងាក តផ់សារ្ណ្្លទី២ 
េណ្ែូនងពញ រាជធានីភនាងំពញ។

ទូរសព័ព្ទ : 855-23-900 879
ទូរសារ : 855-23-900 859

បណា្ត ញស្ខា



ទីសានា ្ក់ារ្ណ្្ល ធនាគារ ឈហីវា  នរឹ្ ល្េ ស់្រ្ូរងៅ CHIEF TOWER ដែលស្ិតងៅតាម្រងណ្្យ
ផលេូវបពះមុននាីវ្្សដ្្ផលេូវ ៩៣ សងាក ត្់ររឹ្ង្្្្១ េណ្ចំការមន រាជធានីភនាងំពញ

ទីសានា ្ក់ារ្ណ្្លរ្រស់ងយើ្ នរឹ្ស្ិតងៅ្នាុ្តំ្រនម់យួ ននតំ្រនយុ់ទ្ធសាសស្ 
មមាញរឹ្ និ្ពាណិជ្ជ្ម្ម
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របាយការណ៍បករុម ប្ររឹក្សាភិបាល 

និងរបាយការណ៍ហិរ្ញវត្ថុជែលបាន 

ខធ្វីសវនកម្ម
សបមាប់ការយិបរខិចឆេទត�ល បានបញ្ប់ 
ដថងៃទី 31 តេធនាូ ឆ្នា 2ំ020និង ដថងៃទី 31 តេធនាូ ឆ្នា 2ំ019

ពម័ត៌មានអុំពីធនាគារ ២៦

របា�ការណ៍របស់្កុម្បរឹក្សាភិបាល ២៧-៣០

របា�ការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ ៣១-៣២

របា�ការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ញ ៣៣

របា�ការណ៍ចុំខណញ ឬខ្ត និងលទ្ធផលលម្អិតខផ្សងៗ ៣៤

របា�ការណ៍ស្ីពីបម្មប្មរួលមូលធន ៣៥

របា�ការណ៍លុំហូរទរឹក្បាក់ ៣៦-៣៧

កុំណត់សមាគាល់ខលើរបា�ការណ៍ហិរញ្ញវត្ញ ៣៨-១០០
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ធនាោរ ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្

ចខុះបញ្ពីាណិជ្កម្មយលខ 00005793

ការយិាលយ័ចខុះបញ្ី មជ្ឈមណ្លរាជធានីភនាងំពញ, ផ្ទះងលេងស 1 ផលេូវងលេដអ ៊11 ដ្្នរឹ្ផលេូវ 70, ភូម ិ1 សងាក តប់សះច្
េណ្ែូនងពញ រាជធានីភនាងំពញ បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា

ភាគទខុនិក Chief Financial Group (Cambodia) Limited

កករុមកបរឹកសាភិបាល ងលា្ Chau Chung Kai Peter ប្រធានប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល

ងលា្ Lam Wai Chuen អភបិាល

្ញ្ញ  Ng Siu Mui អភបិាល

ងលា្ Ye Haiya អភបិាល 

ងលា្ Chan Kwok Cheung អភបិាលឯ្រាជ្យ

ងលា្ Cheung Ka Wai អភបិាលឯ្រាជ្យ

អ្នកកគប់កគង ឧ្ញ៉ា ្រណិ្ត ងសឿ្ មូរា៉ា រទិ្ធ ប្រធាននាយ្ប្រតិ្រត្ិ
សវនករ ងេភអីរឹមជ្ជី ងេម្រូឌា ចំកាត់

ពព័ត៌មានអំពីធនាគារ
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ប រ្ុមប្ររឹ្សាភបិាល មានងសច្្ីងសាមនស្សរ ី្ រាយ ងធវាើការ្រងាហា ញជូននូវរបាយការណ៍រ្រស់េលេួន និ្របាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុរ្រស់ ធនាគារ 
ពាណិជ្ជ ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្ ងៅកាតថ់្ (“ធនាគារ”) ដែលបានងធវាើសវន្ម្មរចួ សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រន់ថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020 ។
សកម្មភាពចម្បង
ស្ម្មភាពចម្ប្រ្រស់ធនាគារ គឺការផ្ល់ងសវា្ម្មធនាគារពាណិជ្ជ និ្ងសវា្ម្មហិរ ញ្ វត្ុដែលពា្ព់ព័ន្ធ ងៅ្នាុ្ បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា។
លទ្ធផលហរិញ្ញវត្ខុ
លទ្ធផលហិរ ញ្ វត្ុរ្រស់ធនាគារ សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទ ដែលបាន្រ ច្ា្រន់ថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020 ែូចខា្ងបកាម៖

សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់ សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា 2ំ020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា 2ំ019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

បបា្ច់ំងណញមុនែ្ពន្ធ  1,090,441  4,445,728  1,562,665  6,331,919 

ចំណ្យពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញ  (302,049)  (1,231,454)  (356,310)  (1,443,768)

បបា្ច់ំងណញសុទ្ធ្នាុ្ការយិ្ររងិចឆេទ  788,392  3,214,274  1,206,355  4,888,151 

ភាគលាភ
សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទសវន្ម្មងនះ ពំុមានការប្រកាស ឬការដ្រ្ដច្ភាគលាភងនាះងទ (2019៖ គា្ម ន) ។

យ�ើមទខុន

សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទងនះ ពំុមានការ ល្េ ស់្រ្ូរងលើងែើមទុន ឬរចនាសម្ព័ន្ធភាគហុ៊នងនាះងទ ។
ទខុនបកមរុងនិងសវំិធានធន
ពំុមានការដប្រប្ររួលជាសារវន្ននទុន្របមរុ្ និ្សំវធិានធន្នាុ្ការយិ្ររងិចឆេទហិរ ញ្ វត្ុងនះងទ ងបរៅពីការ្រងាហា ញងៅ្នាុ្របាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុងនះ ។  

ឥណទាននិងបខុយរកបទាន
ងៅមុនងពលដែលរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុរ្រស់ធនាគារបតរូវបានងរៀ្រចំងឡើ្ ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលបានច្តវ់ធិានការសមបស្រងែើម្ប្ីរញ្្ជ ្ថ់្ វធិានការ 
ទា្ទ់្ងៅនរឹ្ការលុ្រងច្លននឥណទាន និ្្រុងរប្រទានអាប្្ ់ និ្ការងធវាើ សំវធិានធនងលើឥណទានជា្រស់្្សព័យបតរូវបានងធវាើងទ្បើ្  ងហើយ 
ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលងជឿជា្ថ់្ រាល់ឥណទានដែលបានែរឹ្ថ្មនិអាចទារបាន បតរូវបានលុ្រ្រំបាតង់ច្ល ងហើយសំវធិានធនបតរូវបានងធវាើងឡើ្យ៉ា ្បគ្រ ់
បគានង់លើការបាត្់រ្ឥ់ណទាន និ្្រុងរប្រទាន ។

គិតបតរឹមកាល្ររងិចឆេទននរបាយការណ៍ងនះ ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលពុំបានពិនិត្យង�ើញមានស្ានភាពណ្មយួ ដែលអាចនរឹ្្រណ្្លឲ្យចំនួននន 
ឥណទាន និ្្រុងរប្រទានអាប្្ដ់ែលបានលុ្រងច្ល ឬចំនួនននការងធវាើសំវធិានធនងលើការបាត្់រ្ឥ់ណទាន និ្្រុងរប្រទាន្នាុ្របាយការ
ណ៍ហិរ ញ្ វត្ុរ្រស់ធនាគារ មានចំនួនេវាះខាតជាសារវន្ងនាះងឡើយ ។

កទព្យសកម្ម
ងៅមុនងពលដែលរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុរ្រស់ធនាគារបតរូវបានងរៀ្រចំងឡើ្ ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលបានច្តវ់ធិានការដែលមានមូលោឋា នសមរម្យ 
ងែើម្ប្ីរញ្្ជ ្ថ់្ ្រណ្្បទព្យស្ម្មចរន្ (ងលើ្ដល្្រំណុល) ដែលបាន្តប់តាងៅ្នាុ្្រ ្្ជ ីគណងនយ្យរ្រស់ធនាគារ ដែលទំន្ជាមនិអាច       
ប្រមូលម្វញិបានងៅ្នាុ្ប្រតិ្រត្ិការអាជីវ្ម្មធម្មតា បតរូវបាន្រន្យឲ្យងៅងស្មើនរឹ្តនមលេដែលអាចរពំរឹ្ថ្នរឹ្អាចប្រមូលបានជា្ដ់ស្្ ។

នានថងៃងចញរបាយការណ៍ងនះ ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលពុំបានែរឹ្ពីងហតុការណ៍ណ្មយួ ដែលនរឹ្ងធវាើឲ្យ្រ៉ាះពាល់ែល់ការ្ំណតត់នមលេបទព្យស្ម្មចរន្ 
ងៅ្នាុ្របាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុរ្រស់ធនាគារថ្ មានភាពមនិបតរឹមបតរូវងនាះងទ ។

របាយការណ៍បករុមប្ររឹក្សាភិបាល
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វិធីសាសសតាកំណត់តមមលៃ
គិតបតរឹមកាល្ររងិចឆេទននរបាយការណ៍ងនះ ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលពុំបានែរឹ្ពីងហតុការណ៍ណ្មយួដែលបានង ើ្តងឡើ្ងធវាើឲ្យ្រ៉ាះពាល់ ែល់ការអនុវ
ត្វធិីសាសស្ដែលមាន្នលេ្ម្ ្ នាុ្ការវាយតនមលេបទព្យស្ម្ម និ្្រំណុលងៅ្នាុ្       របាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុរ្រស់ធនាគារថ្ មានភាពមនិបតរឹមបតរូវ 
ឬមនិសមបស្រងនាះងទ ។

បំណខុ លយថាភាពនិងបំណខុ លយផសេងៗយទៀត
នានថងៃងចញរបាយការណ៍ងនះ ពំុមាន៖

 (្).ការោ្្់រញ្ចា ំបទព្យស្ម្មណ្មយួរ្រស់ធនាគារ ច្្រត់ាំ្ ពីនថងៃចុ្ការយិ្ររងិចឆេទហិរ ញ្ វត្ុម្ ្នាុ្ការធានាចំងពាះ្រំណុលរ្រស់្រុគ្គល
       ណ្មានា ្ង់ឡើយ ឬ 
 (េ).្រំណុលយថ្ងហតុណ្មយួដែលង ើ្តមានងឡើ្ចំងពាះធនាគារ ច្្រត់ាំ្ ពីនថងៃចុ្ការយិ្ររងិចឆេទហិរ ញ្ វត្ុម្ ងបរៅអំពីប្រតិ្រត្ិការអាជីវ្ម្ម 
       ធម្មតារ្រស់ធនាគារ ។

ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលយល់ង�ើញថ្ ពំុមាន្រំណុលយថ្ងហតុ ឬ្រំណុលងផ្ស្ៗងទៀតរ្រស់ធនាគារ ដែលធនាគារបតរូវ្រំងពញ ឬអាចនរឹ្បតរូវ្រំងពញ 
្នាុ្អំឡុ្ងពលែ្រពី់រដេ ្រនា្ទ ្រពី់នថងៃ្រ ច្ា ្រក់ារយិ្ររងិចឆេទហិរ ញ្ វត្ុ នរឹ្មានផល្រ៉ាះពាល់ជាសារវន្ែល់លទ្ធភាពរ្រស់ធនាគារ ្នាុ្ការ្រំងពញ
កាតពវា្ិចចារ្រស់េលេួនងៅងពលដែលែល់នថងៃ្ំណតង់ឡើយ ។

ការបកបកបរួលសភាពការណ៍
គិតបតរឹមកាល្ររងិចឆេទននរបាយការណ៍ងនះ ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលរ្រស់ធនាគារ ពំុបានពិនិត្យង�ើញសភាពការណ៍ណ្មយួ ដែលមនិបានដវ្ដញ្
ងៅ្នាុ្របាយការណ៍ងនះ ឬ្នាុ្របាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុរ្រស់ធនាគារ ដែលអាចនរឹ្ ្រណ្្លឲ្យមានតួងលេននចំនួនណ្មយួងៅ្នាុ្របាយការណ៍ 
ហិរ ញ្ វត្ុ មានភាពមនិបតរឹមបតរូវងនាះងទ ។

កបតិបតតាិការមិនកបកកតី
តាមមតិរ្រស់ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលរ្រស់ធនាគារ លទ្ធផលននការងធវាើប្រតិ្រត្ិការរ្រស់ធនាគារ្នាុ្ការយិ្ររងិចឆេទហិរ ញ្ វត្ុងនះ មនិទទួលផល្រ៉ាះពាល់ 
ជាសារវន្ពីស្ម្មភាពប្រតិ្រត្ិការ បពរឹត្ិការណ៍ ឬធាតុណ្មយួ ដែលមានល្ខេណៈមនិប្រប្តីងនាះងទ ងលើ្ដល្ដត៖

វរីុស្ូរ ៉ាូណ្ និ្ផល្រ៉ាះពាល់ងលើការខាត្រ្ឥ់ណទានរពំរ្ឹ ទុ្
ការខាត្រ្ឥ់ណទានរពំរឹ្ទុ្ បតរូវបានបា៉ា នប់្រមាណងោយដផ្អ្ងៅងលើល្ខេេណ្ងសែឋា្ិចចា ដែលបានព្យ្រណ៍ទុ្ ងៅ្នាុ្ការយិ្ររងិចឆេទ 
រាយការណ៍ ។ ការផ្ទុះងឡើ្នន វរីុស្ូរ ៉ាូណ្ (“្ូវែី-19”) បានរាតតបាត   ប្រងទសចិនែីងគា្ ប្រងទស្ម្ុជា និ្្រណ្្ប្រងទសងផ្ស្ៗងទៀត 
ដែលបពរឹត្ិការណ៍បានងធវាើឲ្យមានការរាំ្ ស្ទះស្ម្មភាពអាជីវ្ម្ម និ្ងសែឋា្ិចចា ។ ផល្រ៉ាះពាល់ងៅងលើផលិតផល្នាុ្បសរុ្សរុ្រ (ផ.ស.ស) 
និ្សូចនា្រសំខានង់ផ្ស្ៗ បតរូវបានយ្ម្ពិច្រណ្្នាុ្ការ្ំណតភ់ាពធងៃនធ់ងៃរ និ្ភវនីយភាពននការធាលេ ្ចុ់ះននងសែឋា្ិចចា ដែលបតរូវបាន
ងប្រើបបាស់្នាុ្ការបា៉ា នប់្រមាណការខាត្រ្ឥ់ណទានរពំរឹ្ទុ្ ងោយ្នាុ្ងនាះការគណនាងលើការខាត្រ្ឥ់ណទានរពំរឹ្ទុ្ងៅស្ានភាព 
្រចចាុ្រ្បននា អាចមានភាពមនិបបា្ែប្រជាជាសារវន្ ។ អនា្បគ្រប់គ្ បានងធវាើការបា៉ា នប់្រមាណ ងលើលទ្ធផលដែលអាចង ើ្តងឡើ្ម្ងលើធនាគារ 
ពីវរីុស្ូវែី-19 ្រ៉ាុដន្ការបា៉ា នប់្រមាណងនះអាចនរឹ្មានការ ល្េ ស់្រ្ូរ ជាសារវន្ងពលមានបពរឹត្ិការណ៍ថ្មីង ើ្តងឡើ្ ។ 

កពរឹតតាិការណ៍ចាប់តាងំពីកាលបរយិចឆេទរាយការណ៍
គិតបតរឹមកាល្ររងិចឆេទននរបាយការណ៍ងនះ មនិមានបពរឹត្ិការណ៍គួរឱ្យ្តស់មា្គ ល់ងផ្ស្ណ្ ដែលនរឹ្តបមរូវឱ្យមានការដ្តបមរូវ ឬ្រងាហា ញពព័តម៌ាន 
ងបរៅពីអវាីដែលបាន្រងាហា ញងៅ្នាុ្របាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ ងនាះងទ ។

របាយការណ៍បករុមបបរឹកសាភិបាល
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របាយការណ៍បករុមបបរឹកសាភិបាល

កករុមកបរឹកសាភិបាល
អភបិាលដែលបាន្រងបមើការងៅ្នាុ្អំឡុ្ការយិ្ររងិចឆេទ និ្ងៅនថងៃដែលងចញរបាយការណ៍ងនះ រមួមាន៖

ងលា្ Chau Chung Kai Peter ប្រធានប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល

ងលា្ Lam Wai Chuen អភបិាល

្ញ្ញ  Ng Siu Mui អភបិាល

ងលា្ Ye Haiya អភបិាល 

ងលា្ Chan Kwok Cheung អភបិាលឯ្រាជ្យ

ងលា្ Cheung Ka Wai អភបិាលឯ្រាជ្យ

ភាគកម្មរបសក់ករុមកបរឹកសាភិបាល
ងលា្ Chau Chung Kai Peter គឺជាភាគទុនិ្ចុ្ងបកាយ្រ្្អស់ រ្រស់ធនាគារ ។ ពំុមានអភបិាលងផ្ស្ណ្ ដែលកានក់ា្រ ់ឬរា៉ា ្ររ់្ងោយ ្្ទ ល់ 
ងៅងលើភាគហុ៊នរ្រស់ធនាគារ្នាុ្ការយិ្ររងិចឆេទហិរ ញ្ វត្ុងនះងទ ។

អត្កបយយាជន៍របសក់ករុមកបរឹកសាភិបាល
ងៅ្នាុ្អំឡុ្ការយិ្ររងិចឆេទ និ្ងៅចុ្ការយិ្ររងិចឆេទហិរ ញ្ វត្ុងនះ ពំុមាន្ិចចាបពមងបពៀ្ណ្មយួដែលធនាគារជា  ភាគីមាខេ ្ ដែល្ម្មវត្ុនន្ិចចា 
បពមងបពៀ្ងនាះបានផ្ល់លទ្ធភាពែល់ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលរ្រស់ធនាគារ ឲ្យទទួលបាននូវអត្ប្រងយជនត៍ាមមងធ្យបាយងផ្ស្ៗ ែូចជាការទិញ 
ភាគហុ៊ន ឬ្រព័ណណា ្រំណុលរ្រស់ធនាគារ ឬសាជីវ្ម្មែនទងទៀត ។ 

ងៅ្នាុ្អំឡុ្ការយិ្ររងិចឆេទហិរ ញ្ វត្ុងនះ ពំុមានអភបិាលរ្រស់ធនាគារណ្មានា ្ប់ានទទួល ឬមានសិទ្ធិទទួលបាននូវ អត្ប្រងយជនណ៍្ មយួ (ងបរៅ 
ពីអត្ប្រងយជនដ៍ែលបានរមួ្រ ច្ាូ លងៅ្នាុ្្ររលិាភសរុ្រដែលបានទទួល ឬែល់កាល្ំណត ់ ដែលនរឹ្បតរូវទទួលបានងោយ ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល 
ែូចដែលបាន្រងាហា ញងៅ្នាុ្របាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ) តាមរយៈការចុះ្ិចចាសន្យងធវាើងឡើ្ងោយធនាគារ ឬងោយសាជីវ្ម្មពា្ព់ព័ន្ធណ្មយួ 
ជាមយួនរឹ្ប្រុមហុ៊នណ្មយួ ដែលប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលងនាះជាសមាជិ្ននប្រុមហុ៊នងនាះ ឬ្ង៏ធវាើងឡើ្ជាមយួធនាគារណ្មយួ ដែលអភបិាល 
ងនាះមាន ភាគ្ម្មដផនា្ហិរ ញ្ វត្ុជាសារវន្ងនាះងទ ងលើ្ដល្ដតអវាីដែលបាន្រងាហា ញងៅ្នាុ្របាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ។ 

ការទទួលខខុសកតរូវរបសក់ករុមកបរឹកសាភិបាលយលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ខុ
ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលមានភារៈងធវាើការអះអា្្រញ្្ជ ្ថ់្ របាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុងរៀ្រចំងឡើ្យ៉ា ្បតរឹមបតរូវននស្ានភាពហិរ ញ្ វត្ុរ្រស់ធនាគារនានថងៃ
ទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020 បពមទាំ្ លទ្ធផលហិរ ញ្ វត្ុ និ្លំហូរទរឹ្បបា្ស់បមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រន់ថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020 ។ ងៅ
្នាុ្ការងរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុងនះ ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលច្បំាចប់តរូវ៖

(្) អនុមព័តនូវងគាលនងយបាយគណងនយ្យដែលសមបស្រ  ងោយដផ្អ្ងលើការវនិិចឆេព័យ  និ្ការបា៉ា នប់្រមាណ យ៉ា ្សមងហតុផល  និ្ 
 ប្ររុ្ប្រយព័តនា ងហើយងធវាើការអនុវត្ប្រ្្រងោយស្្គតិភាព ។
(េ) អនុងលាមងៅតាមស្្ោ់របាយការណ៍ទា្ទ់្នរឹ្ហិរ ញ្ វត្ុអន្រជាតិនន្ម្ុជា (“ស.រ.ទ.ហ.អ.្”) ឬប្រសិនង្រើមានការ ល្េ ស់្រ្ូរពីងនះ 
 គឺបតរូវដត្រងាហា ញ ពន្យល់ និ្្ំណត្់ររមិាណឲ្យបានចបាស់លាស់ងៅ្នាុ្របាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ ងែើម្ប្ីរងាហា ញនូវភាពពិត និ្បតរឹមបតរូវ ។
(គ) បតរួតពិនិត្យប្រពព័ន្ធែំងណើ រការននរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុរ្រស់ធនាគារ និ្រ្សាទុ្នូវ្រ ្្ជ ីគណងនយ្យឲ្យបានបគ្រប់គាន ់និ្ប្រពព័ន្ធបគ្រ់
 បគ្នផ្ទ្នាុ្ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ។
(�) វាយតនមលេនូវលទ្ធភាពរ្រស់ធនាគារ្នាុ្ការ្រន្និរន្រភាពអាជីវ្ម្ម  ទទួលេុសបតរូវងលើការលាតបតោ្ពព័តម៌ាន  ប្រសិនង្រើពា្ព់ព័ន្ធ នូវ
 ្រញ្ហា ទាំ្ ឡាយដែលទា្ទ់្ងៅនរឹ្និរន្រភាពអាជីវ្ម្ម និ្ងប្រើបបាស់មូលោឋា ន  និរន្រភាពននគណងនយ្យ  ងលើ្ដល្ដតប្រុមប្ររឹ្សា
 ភបិាលមាន្រំណ្ច្ជ់បមះ្រ ្្ជ ី ្្អ ្ែំងណើ រការធនាគារ ឬគា្ម នជងបមើសសមរម្យែនទងទៀតងបរៅពីងធវាើដ្រ្រងនះ និ្
(្) បតរួតពិនិត្យ និ្ែរឹ្នាធំនាគារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ងលើរាល់ងសច្្ីសងបមចដែលមានសារៈសំខានទ់ាំ្ អស់  ដែល្រ៉ាះពាល់ែល់ស្ម្ម
 ភាពប្រតិ្រត្ិការ និ្ែំងណើ រការរ្រស់ធនាគារ  ងហើយបតរូវបបា្ែថ្ ្ិចចាការងនះបតរូវបានឆលេុះ្រញ្ចា ំ្យ៉ា ្បតរឹមបតរូវងៅ្នាុ្របាយការណ៍
 ហិរ ញ្ វត្ុ ។

 ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលធានាអះអា្ថ្  ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលបានអនុវត្តាមនូវរាល់តបមរូវការ ែូចមានរាយការណ៍ខា្ងលើ្នាុ្ការងរៀ្រ
ចំបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុរ្រស់ធនាគារ ។
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របាយការណ៍បករុមបបរឹកសាភិបាល

ងលា្ Chau Chung Kai Peter
ប្រធានប្រុមប្ររ្ឹ សាភបិាល

ភនាងំពញ បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា
កាល្ររងិចឆេទ:

ការអនរុមព័តខលើរបាយការណ៍ហិរ្ញវត្ថុ
ងយើ្េញាុ ំ សូមងធវាើការអនុមព័តងលើរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ រមួទាំ្ ្ំណតស់មា្គ ល់ដែលបានភា្ជ ្រម់្ជាមយួ ែូចដែលបាន្រងាហា ញងៅទំពព័រទី 10 
ែល់ទី 116 ថ្បាន្រងាហា ញនូវភាពបតរឹមបតរូវននស្ានភាពហិរ ញ្ វត្ុរ្រស់ធនាគារនានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020 បពមទាំ្ លទ្ធផលហិរ ញ្ វត្ុ និ្លំ
ហូរទរឹ្បបា្ស់បមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រន់ថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020 ងោយអនុងលាមងៅតាមស្្ោ់ររបាយការណ៍ទា្ទ់្នរឹ្ហិរ ញ្
វត្ុអន្រជាតិនន្ម្ុជា (“ស.រ.ទ.ហ.អ.្”) ។

ចុះហត្ងលខាជំនួសឲ្យប្រុមប្ររ្ឹ សាភបិាល
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ជូនចំខពាះភាគទរុនិករ្រស់
ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេម្រូឌា) ម.ក

មតិសវន្ម្ម
ងយើ្េញាុ ំ បានងធវាើសវន្ម្មងៅងលើរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុរ្រស់ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្    (“ធនាគារ”) ដែលរមួមាន របាយការណ៍ស្ាន 
ភាពហិរ ញ្ វត្ុនានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020 របាយការណ៍ចំងណញ ឬខាត និ្លទ្ធផលលម្អតិងផ្ស្ៗ របាយការណ៍ស្ីពី្រដបម្របមរួលមូលធន និ្                            
របាយការណ៍លំហូរទរឹ្បបា្ស់បមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ ់នថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020 និ្្ំណតស់មា្គ ល់ដែលរមួមានងគាលនងយបាយ
គណងនយ្យសំខាន់ៗ  បពមទាំ្ ពព័តម៌ានពន្យល់  ងផ្ស្ៗ ដែលបាន្រងាហា ញងៅទំពព័រទី 10 ែល់ទី 116 (ដែលងៅកាតថ់្ “របាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ”) ។

ជាមតិរ្រស់ងយើ្េញាុ ំ របាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុជាសារវន្ បាន្រងាហា ញនូវភាពបតរឹមបតរូវននស្ានភាពហិរ ញ្ វត្ុរ្រស់ធនាគារនានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ
2020 បពមទាំ្ លទ្ធផលហិរ ញ្ វត្ុ និ្ លំហូរទរឹ្បបា្រ់្រស់ធនាគារ សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ ់នថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020 ងោយ
អនុងលាមងៅតាមស្្ោ់ររបាយការណ៍ទា្ទ់្នរឹ្ហិរ ញ្ វត្ុអន្រជាតិនន្ម្ុជា (“ស.រ.ទ.ហ.អ.្”) ។

មូលោឋា នននមតិសវន្ម្ម
ងយើ្េញាុ ំ បានងធវាើសវន្ម្មងោយអនុងលាមងៅតាមស្្ោ់រសវន្ម្មអន្រជាតិនន្ម្ុជា ។  ការទទួលេុសបតរូវរ្រស់ងយើ្េញាុ ំ ដែលបស្រតាមស្្ោ់រ 
ទាំ្ ងនាះ បតរូវបានងរៀ្ររា្រ្់រដន្មងទៀតងៅ្នាុ្ ្ថ្េណ្ស្ីពីការទទួលេុសបតរូវរ្រស់សវន្រសបមា្រក់ារងធវាើសវន្ម្មងលើរបាយការណ៍ 
ហិរ ញ្ វត្ុ  ដែលមានងៅ្នាុ្របាយការណ៍រ្រស់ងយើ្េញាុ ំ ។ ងយើ្េញាុ ំ មានភាពឯ្រាជ្យពីធនាគារងោយបស្រងៅតាមតបមរូវការប្មសីលធមវ៌ជិា្ជ ជីវៈ 
ដែលពា្ព់ព័ន្ធនរឹ្សវន្ម្មងលើរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុងៅ្នាុ្      បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា ងហើយងយើ្េញាុ ំបាន្រំងពញនូវទំនួលេុសបតរូវងលើប្ម
សីលធមវ៌ជិា្ជ ជីវៈ បស្រតាមតបមរូវការរ្រស់ស្្ោ់រទាំ្ ងនាះ ។ ងយើ្េញាុ ំ ងជឿជា្ថ់្ភស្ុតា្សវន្ម្មដែលងយើ្េញាុ ំប្រមូលបានមានល្ខេណៈបគ្រ ់
បគាន ់និ្សមបស្រសបមា្រជ់ាមូលោឋា ន្នាុ្ការ្រង ច្ាញមតិសវន្ម្មរ្រស់ងយើ្េញាុ ំ ។

ពព័តម៌ានងផ្ស្ៗ
អនា្បគ្រប់គ្ មានភារៈទទួលេុសបតរូវងលើពព័តម៌ានងផ្ស្ៗ ។ ពព័តម៌ានងផ្ស្ៗ ដែលបានទទួលបតរឹមកាល្ររងិចឆេទនន    របាយការណ៍សវន្ម្មងនះ 
គឺរបាយការណ៍រ្រស់ប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលដែលបាន្រងាហា ញងៅទំពព័រទី 1 ែល់ទី 5 និ្របាយការណ៍ប្រច្ឆំ្នា រំ្រស់ធនាគារ ដែលរពំរឹ្ថ្នរឹ្រចួរាល់ 
្រនា្ទ ្រពី់កាល្ររងិចឆេទនននថងៃងចញរបាយការណ៍         សវន្ម្មងនះ ។ មតិសវន្ម្មរ្រស់ងយើ្េញាុ ំ ងៅងលើរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ មនិបានបគ្រែណ្្រ ់
ងលើពព័តម៌ានងផ្ស្ៗងឡើយ ងហើយងយើ្េញាុ ំ្ម៏និងធវាើការផ្ល់នូវអំណះអំណ្្ណ្មយួងៅងលើពព័តម៌ានងផ្ស្ៗងនះងទ ។

ពា្ព់ព័ន្ធនរឹ្ការងធវាើសវន្ម្មរ្រស់ងយើ្េញាុ ំងលើរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ ការទទួលេុសបតរូវរ្រស់ងយើ្េញាុ ំ គឺបតរូវអានពព័តម៌ានងផ្ស្ៗ ងហើយពិច្រណ្ 
ថ្ងតើពព័តម៌ានងផ្ស្ៗងនះ មានអស្្គតិភាពជាសារវន្ជាមយួនរឹ្ របាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ ឬការយល់ែរឹ្រ្រស់ងយើ្េញាុ ំងៅ្នាុ្ការងធវាើសវន្ម្ម 
ឬ្ព៏តម៌ានងផ្ស្ៗងនះ្រងាហា ញនូវ្ំហុ្ឆ្គ្ជាសារវន្ ។

ប្រសិនង្រើដផ្អ្ងៅងលើការអានពព័តម៌ានងផ្ស្ៗ ដែលងយើ្េញាុ ំបានទទួលមុនកាល្ររងិចឆេទននរបាយការណ៍សវន្ម្ម អាចឲ្យងយើ្េញាុ ំសននាិោឋា នថ្ 
មាន្ំហុសឆ្គ្ជាសារវន្ង ើ្តងឡើ្ងលើពព័តម៌ានងផ្ស្ៗងនះ ងយើ្េញាុ ំបតរូវរាយការណ៍ងៅតាមស្ានភាពជា្ដ់ស្្ ។ ងយើ្េញាុ ំពំុមានអវាីដែលបតរូវរាយ 
ការណ៍ពា្ព់ព័ន្ធនរឹ្ពព័តម៌ានងផ្ស្ៗងនះងទ ។

ការទទួលេុសបតរូវងលើរបាយការណ៍ហរិ ញ្ វត្ុរ្រស់អនា្បគ្រប់គ្ និ្អនា្ទទួលេុសបតរូវងលើអភបិាល្ចិចា
អនា្បគ្រប់គ្មានភារៈទទួលេុសបតរូវងលើការងរៀ្រចំ និ្ការ្រងាហា ញនូវភាពបតរឹមបតរូវននរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុងោយអនុងលាមងៅតាមស្្ោ់រ 
របាយការណ៍ទា្ទ់្នរឹ្ហិរ ញ្ វត្ុអន្រជាតិនន្ម្ុជា ងហើយនិ្ទទួលេុសបតរូវងលើប្រពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យនផ្ទ្នាុ្ ដែលអនា្បគ្រប់គ្្ំណតថ់្មាន
ភាពច្បំាចស់បមា្រក់ារងរៀ្រចំរបាយការណ៍  ហិរ ញ្ វត្ុឲ្យងជៀសផុតពីការ្រងាហា ញេុសជាសារវន្ ងោយសារដតការដ្លេ្្រនលេំ ឬ្ំហុសឆ្គ្ ។
 
ងៅ្នាុ្ការងរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ អនា្បគ្រប់គ្មានភារៈទទួលេុសបតរូវងលើការវាយតនមលេនូវលទ្ធភាពរ្រស់ធនាគារ ្នាុ្ការ្រន្និរន្រភាព 
អាជីវ្ម្ម ទទួលេុសបតរូវងលើការលាតបតោ្ពព័តម៌ាន ប្រសិនង្រើពា្ព់ព័ន្ធនូវ្រញ្ហា ទាំ្ ឡាយដែលទា្ទ់្ងៅនរឹ្និរន្រភាពអាជីវ្ម្ម និ្ងប្រើ   
បបាស់មូលោឋា ននិរន្រភាពននគណងនយ្យ ងលើ្ដល្ដតអនា្បគ្រប់គ្មាន្រំណ្ច្ជ់បមះ្រ ្្ជ ី ្្អ ្ែំងណើ រការធនាគារ ឬគា្ម នជងបមើសសមរម្យ
ែនទងទៀតងបរៅពីងធវាើដ្រ្រងនះ ។

អនា្ទទួលេុសបតរូវងលើអភបិាល្ិចចា មានភារៈទទួលេុសបតរូវ្នាុ្ការបតរួតពិនិត្យែំងណើ រការហិរ ញ្ វត្ុរ្រស់ធនាគារ ។

របាយការណ៍សវនករឯករជ្យ
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ការទទួលេុសបតរូវរ្រស់សវន្រ សបមា្រក់ារងធវាើសវន្ម្មរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ
ងគាលងៅរ្រស់ងយើ្េញាុ ំ គឺផ្ល់នូវអំណះអំណ្្សមងហតុផលថ្របាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុទាំ្ មូលមនិមានការ្រងាហា ញេុសជាសារវន្ងោយសារ 
ដតការដ្លេ្្រនលេំ ឬ្ំហុសឆ្គ្ និ្ផ្ល់នូវរបាយការណ៍រ្រស់សវន្រដែលរមួ្រ ច្ាូ លមតិសវន្ម្មរ្រស់ងយើ្េញាុ ំ ។  អំណះអំណ្្សមងហតុផល 
គឺជាអំណះអំណ្្មាន្បមតិេ្ស់មយួ ្រ៉ាុដន្វាមនិអាចធានាថ្ បគ្រង់ពលននការងធវាើសវន្ម្មងោយអនុងលាមងៅតាមស្្ោ់រសវន្ម្មអន្រ
ជាតិនន្ម្ុជា អាចរ្ង�ើញនូវការ្រងាហា ញេុសជាសារវន្ដែលបានង ើ្តងឡើ្ងនាះងទ ។ ការ្រងាហា ញេុសជាសារវន្អាចង ើ្តងឡើ្ងោយសារ
ការដ្លេ្្រនលេំ ឬ្ំហុសឆ្គ្ ងហើយបតរូវបានច្តទុ់្ថ្ជាសារវន្ ងៅងពលដែលការដ្លេ្្រនលេំ ឬ្ំហុសឆ្គ្   ដតមយួ ឬ្រ៏មួ្រ ច្ាូ លគានា  មានផល
្រ៉ាះពាល់ែល់ការសងបមចចិត្ដផនា្ងសែឋា្ិចចារ្រស់អនា្ងប្រើបបាស់ងោយងយ្ ងលើរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុងនះ ។

ជាដផនា្មយួននការងធវាើសវន្ម្ម ងោយអនុងលាមតាមស្្ោ់រសវន្ម្មអន្រជាតិនន្ម្ុជា ងយើ្េញាុ ំអនុវត្នូវការ វនិិចឆេព័យដែលប្រ្្រងៅងោយវជិា្ជ  
ជីវៈ និ្រ្សានូវមជ្ឈធាតុនិយម ្នាុ្អំឡុ្ងពលសវន្ម្ម ។  ងយើ្េញាុ ំ្៖៏

• ងធវាើការ្ំណត ់ និ្វាយតនមលេនូវហានិភព័យននការ្រងាហា ញេុសជាសារវន្ងលើរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុងោយសារដតការដ្លេ្្រនលេំ ឬ្ំហុស ឆ្គ្ 
និ្ទទួលេុសបតរូវងលើការងរៀ្រចំ និ្ការអនុវត្នូវនីតិវធិីសវន្ម្ម ងែើម្បងីឆលេើយត្រងៅនរឹ្ហានិភព័យទាំ្ ងនាះ និ្ប្រមូលនូវភស្ុតា្ដែល
មានល្ខេណៈបគ្រប់គាន ់ និ្សមបស្រសបមា្រជ់ាមូលោឋា ន្នាុ្ការ្រង ច្ាញមតិសវន្ម្មរ្រស់ងយើ្េញាុ ំ ។ ហានិភព័យដែលមនិអាចរ្ 
ង�ើញនូវ ការ្រងាហា ញេុសជាសារវន្ ដែលង ើ្តងឡើ្ងោយសារដតការដ្លេ្្រនលេំមានល្ខេណៈេ្ស់ជា្ការ្រងាហា ញេុសង ើ្តងឡើ្ពី្ំហុស
ឆ្គ្ ងោយសារដត ការដ្លេ្្រនលេំ អាចរមួ្រ ច្ាូ លទាំ្ ការ�ុ្រ�ិតគានា  ការលួច្រនលេំ ការលុ្រងច្លងោយងចតនា ការ្រ្បសាយមនិពិត ឬមនិ 
អនុវត្តាមនីតិវធិីបគ្រប់គ្នផ្ទ្នាុ្ ។

• ទទួលបាននូវការយល់ែរឹ្អំពីការបគ្រប់គ្នផ្ទ្នាុ្ ដែលពា្ព់ព័ន្ធនរឹ្ការងធវាើសវន្ម្ម ្ នាុ្ងគាល្រំណ្ងែើម្ប ី ងរៀ្រចំនូវនីតិវធិីសវន្ម្មដែល 
សមបស្រងៅតាមកាលៈងទសៈ ្រ៉ាុដន្មនិដមន្នាុ្ងគាល្រំណ្ងែើម្ប្ីរង ច្ាញមតិងលើប្រសិទ្ធភាពននការបគ្រប់គ្នផ្ទ្នាុ្រ្រស់ធនាគារងឡើយ ។

• ការវាយតនមលេងលើភាពសមបស្រ ននងគាលនងយបាយគណងនយ្យដែលធនាគារបានងប្រើបបាស់ និ្ភាពសមងហតុផលននការបា៉ា នស់ា្ម ន 
គណងនយ្យសំខាន់ៗ  បពមទាំ្ ការលាតបតោ្ពព័តម៌ានពា្ព់ព័ន្ធដែលបានងធវាើងឡើ្ងោយអនា្បគ្រប់គ្ ។

• ងធវាើការសននាិោឋា នងលើភាពសមបស្រននការងប្រើបបាស់មូលោឋា ននិរន្រភាពននគណងនយ្យរ្រស់អនា្បគ្រប់គ្ងហើយ ងោយដផ្អ្ងៅងលើភស្ុតា្ 
សវន្ម្មដែលទទួលបាន ងធវាើការសននាិោឋា នថ្ងតើភាពមនិចបាស់លាស់ជាសារវន្ពា្ព់ព័ន្ធងៅនរឹ្បពរឹត្ិការណ៍ ឬល្ខេេណ្ដែលអាចងធវាើឲ្យមានមន្ទិល 
ជាសារវន្ងលើលទ្ធភាពរ្រស់ធនាគារ ងែើម្ប្ីរន្និរន្រភាពអាជីវ្ម្ម ។  ប្រសិនង្រើងយើ្េញាុ ំ ងធវាើការសននាិោឋា នថ្មានអស្ិរភាពននភាពមនិបបា្ែប្រជា 
ជាសារវន្ ងយើ្េញាុ ំច្បំាចប់តរូវ្រ ច្ាូ លងៅ្នាុ្របាយការណ៍រ្រស់ងយើ្េញាុ ំ ងែើម្បទីាញចំណ្្រអ់ារម្មណ៍ងលើការលាត    បតោ្ពព័តម៌ានពា្ព់ព័ន្ធងៅ
្នាុ្របាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ ឬប្រសិនង្រើការលាតបតោ្ពព័តម៌ានមានល្ខេណៈ មនិបគ្រប់គាន ់ងយើ្េញាុ ំច្បំាចប់តរូវ ផ្ល់មតិសវន្ម្មដែលមាន្រញ្ហា  ។ 
ការសននាិោឋា នរ្រស់ងយើ្េញាុ ំ គឺដផ្អ្តាមភស្ុតា្សវន្ម្មដែលប្រមូលបានបតរឹមកាល្ររងិចឆេទននរបាយ ការណ៍សវន្ម្មរ្រស់ងយើ្េញាុ ំ ។  
យ៉ា ្ណ្្ង៏ោយបពរឹត្ិការណ៍ ឬល្ខេេណ្នាងពលអនាគត អាចងធវាើឲ្យធនាគារ្រញ្ឈ្រនិ់រន្រភាពនន អាជីវ្ម្ម ។

• វាយតនមលេងលើការ្រងាហា ញននទបម្ ់ និ្េលេរឹមសារននរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុទាំ្ មូល ដែលរមួ្រ ច្ាូ លទាំ្ ការលាតបតោ្ពព័តម៌ាន និ្វាយ
តនមលេថ្ងតើរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុបាន្រងាហា ញពីប្រតិ្រត្ិការ និ្បពរឹត្ិការណ៍ពា្ព់ព័ន្ធ្នាុ្អត្នព័យ ដែលអាចសងបមចបាននូវការ្រងាហា ញ 
របាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុែប៏តរឹមបតរូវ ។

ងយើ្េញាុ ំ ផ្ល់ពព័តម៌ានជូនអនា្ទទួលេុសបតរូវងលើអភបិាល្ិចចា ស្ីពី្រញ្ហា ងផ្ស្ងទៀត វសិាលភាព និ្ងពលងវលា    ដែលបានងបគា្ទុ្សបមា្រក់ារ 
ងធវាើសវន្ម្ម និ្ការរ្ង�ើញ្រញ្ហា ជាសារវន្ងផ្ស្ងទៀតដែលមានរមួ្រ ច្ាូ លទាំ្  ចំណុចេវាះខាតននការបគ្រប់គ្នផ្ទ្នាុ្ដែលបានរ្ង�ើញ្នាុ្
អំឡុ្ងពលងធវាើសវន្ម្ម ។

របាយការណ៍សវនករឯករាជ

តំណ្្ប្រុមហុ៊ន យខភីអរឹមជ្ីយខមបូឌាចំកាត់

Lim Chew Teng
Partner
រាជធានីភនាងំពញ បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា
នថងៃទី 30 ដេ មនីា ឆ្នា  ំ2021
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                  នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

្ំណត់ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

សមា្គ ល់ (្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

បទព្យស្ម្ម

សាចប់បា្់្ នាុ្នែ 6 3,087,371 12,488,416 2,844,371 11,590,812
សមតុល្យងៅធនាគារជាតិ

នន្ម្ុជា
7 39,075,535 158,060,539 19,045,026 77,608,481

បបា្្់រង ញ្ ើងៅធនាគារនានា - សុទ្ធ 8 1,514,346 6,125,530 608,585 2,479,984
ឥណទាន និ្្រុងរប្រទាន - សុទ្ធ 9 93,813,280 379,474,718 77,745,040 316,811,038

បទព្យស្ម្មងផ្ស្ៗ 10 1,477,226 5,975,379 416,529 1,697,354

បទព្យ និ្្ររកិាខេ រ 11 2,699,703 10,920,299 2,515,117 10,249,102

សិទ្ធិងប្រើបបាស់បទព្យស្ម្ម 12 1,925,694 7,789,432 1,603,780 6,535,404

បទព្យស្ម្មអរូ្ីរ 13 585,970 2,370,249 614,744 2,505,082

ពន្ធពន្យរជាបទព្យស្ម្ម - សុទ្ធ 14(េ) 160,818 650,509 174,441 710,847

បទព្យស្ម្មសរុ្រ 144,339,943 583,855,071 105,567,633 430,188,104

្រំណុល និ្មូលធន

្រំណុល

បបា្្់រង ញ្ ើរ្រស់អតិថិជន 15 61,950,059 250,587,989 26,220,095 106,846,887

អនុ្រំណុល 16 2,001,817 8,097,350 - -

្រំណុលភតិសន្យ 17 2,014,503 8,148,665 1,644,788 6,702,511

្រំណុលពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញប្រច្ឆំ្នា ំ 14(្) 214,169 866,314 307,329 1,252,366

្រំណុលងផ្ស្ៗ 18 135,248 547,078 159,666 650,638
្រំណុលសររុ្រ 66,315,796 268,247,396 28,331,878 115,452,402

មូលធន

ងែើមទុន 19 75,000,000 300,000,000 75,000,000 300,000,000
ទុន្របមរុ្តាម្រទ្រ្ប ញ្ ត្ិ 888,756 3,588,911 780,513 3,147,603
បបា្ច់ំងណញរ្សាទុ្ 2,135,391 8,656,675 1,455,242 5,883,709
ទុន្របមរុ្ពីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា - 3,362,089 - 5,704,390
មូលធនសរុ្រ 78,024,147 315,607,675 77,235,755 314,735,702

្រំណុល និ្ មូលធនសរុ្រ 144,339,943 583,855,071 105,567,633 430,188,104

្ំណតស់មា្គ ល់ដែលភា្ជ ្រជូ់នងនះ គឺជាដផនា្មយួននរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ ។   

របាយការណ៍សាថានភាពហិរ្ញវត្ថុ
នាដថងៃទី 31 តេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020
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សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់
នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020

សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់
នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

្ំណត់ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

សមា្គ ល់ (្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ចំណូលការបបា្់ 8,113,339 33,078,083 5,888,435 23,859,939
ចំណ្យការបបា្់ (2,189,665) (8,927,264) (531,099) (2,152,013)
ចំណូលសុទ្ធពីការបបា្់ 21 5,923,674 24,150,819 5,357,336 21,707,926

ចំណូលពីបបា្់្ នបម និ្្នបមងជើ្សារ 1,428 5,822 785 3,181

ចំណ្យងលើបបា្់្ នបម និ្្នបមងជើ្សារ (4,435) (18,081) (1,915) (7,760)
ចំណ្យសុទ្ធងលើបបា្់្ នបម និ្្នបមងជើ្សារ 22 (3,007) (12,259) (1,130) (4,579)

ការចំងណញ/(ខាត)ងផ្ស្ៗ 23 51,614 210,430 (90,338) (366,050)

ការ(ខាត្រ្)់/ចំងណញងលើឱនភាពននតនមលេននឧ្រ្រណ៍
    ហិរ ញ្ វតុ្

24 (65,611) (267,496) 308,050 1,248,219

ចំណ្យ្រុគ្គលិ្ 25 (2,027,270) (8,265,180) (1,671,429) (6,772,630)

រលំស់ 26 (1,104,542) (4,503,218) (849,304) (3,441,380)

ចំណ្យប្រតិ្រត្ិការងផ្ស្ៗ 27 (1,684,417) (6,867,368) (1,490,520) (6,039,587)
បបា្ច់ំងណញមុនែ្ពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញ 1,090,441 4,445,728 1,562,665 6,331,919

ចំណ្យពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញ 14(គ) (302,049) (1,231,454) (356,310) (1,443,768)

បបា្ច់ំងណញសុទ្ធសបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទ 788,392 3,214,274 1,206,355 4,888,151

លទ្ធផលលម្អតិងផ្ស្ៗ

លងម្អៀ្ពីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា - (2,342,301) - 4,361,422

លទ្ធផលចំងណញលម្អតិសរុ្រសបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទ 788,392 871,973 1,206,355 9,249,573

្ំណតស់មា្គ ល់ដែលភា្ជ ្រជូ់នងនះ គឺជាដផនា្មយួននរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ។ 

របាយការណ៍ចំយណញឬខាតនិងលទ្ធផលលម្ិតយផសេងៗ
សបមាប់ការយិបរខិចឆេទត�លបានបញ្ប់ដថងៃទី 31 តេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020
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របាយការណ៍ស្ពីីបបកមបកមរួលមូលធន
សបមាប់ការយិបរខិចឆេទត�លបានបញ្ប់ដថងៃទី 31 តេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020

ងែើមទុន ទុន្របមរុ្តាម្រទ្រ្ប ញ្ តិ្ បបា្ច់ំងណញរ្សាទុ្ ទុន្របមរុ្ពីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា សរុ្រ

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់5) (្ំណតស់មា្គ ល់5) (្ំណតស់មា្គ ល់5) (្ំណតស់មា្គ ល់5) (្ំណតស់មា្គ ល់5)

នានថងៃទី 1 ដេ ម្រា ឆ្នា  ំ2019 75,000,000 300,000,000 442,203 1,776,772 587,197 2,366,389 - 1,342,96876,029,400305,486,129

ប្រតិ្រត្ិការដែលបានទទួលសា្គ ល់ងោយ
     ្្ទ ល់ងៅ្នាុ្មូលធន

ការងផ្ទរពីបបា្ច់ំងណញរ្សាទុ្ងៅទុន
    ្របមរុ្កាតពវា្ិចចា (្ំណតស់មា្គ ល់ 31(ឌ)) - - 338,310 1,370,831 (338,310) (1,370,831) - - - -

លទ្ធផលលម្អតិងផ្ស្ៗ

ចំងណញសុទ្ធសបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទ - - - - 1,206,355 4,888,151 - - 1,206,355 4,888,151

លងម្អៀ្ពីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា - - - - - - - 4,361,422 - 4,361,422

- - - - 1,206,355 4,888,151 - 4,361,422 1,206,355 9,249,573

នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2019 75,000,000 300,000,000 780,513 3,147,603 1,455,242 5,883,709 - 5,704,390 77,235,755 314,735,702

នានថងៃទី 1 ដេ ម្រា ឆ្នា  ំ2020 75,000,000 300,000,000 780,513 3,147,603 1,455,242 5,883,709 - 5,704,39077,235,755 314,735,702

ប្រតិ្រត្ិការដែលបានទទួលសា្គ ល់ងោយ
    ្្ទ ល់ងៅ្នាុ្មូលធន

ការងផ្ទរពីបបា្ច់ំងណញរ្សាទុ្ងៅទុន
     ្របមរុ្តាម្រទ្រ្ប ញ្ តិ្ 
     (្ំណតស់មា្គ ល់ 31(ឌ)) - - 108,243 441,308 (108,243) (441,308) - - - -

លទ្ធផលលម្អតិងផ្ស្ៗ

ចំងណញសុទ្ធសបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទ - - - - 788,392 3,214,274 - - 788,392 3,214,274

លងម្អៀ្ពីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា - - - - - - - (2,342,301) - (2,342,301)

- - - - 788,392 3,214,274 - (2,342,301) 788,392 871,973

នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020 75,000,000 300,000,000 888,756 3,588,911 2,135,391 8,656,675 - 3,362,08978,024,147 315,607,675

្ំណតស់មា្គ ល់ដែលភា្ជ ្រជូ់នងនះ គឺជាដផនា្មយួននរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ ។
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របាយការណ៍លហូំរសាច់កបាក់
សបមាប់ការយិបរខិចឆេទត�លបានបញ្ប់ដថងៃទី 31 តេធនាូ ឆ្នា 2ំ020

សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់
នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020

សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់
នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

្ំណត់ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

សមា្គ ល់ (្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

លំហូរទរឹ្បបា្ពី់ស្ម្មភាពប្រតិ្រត្ិការ

ចំងណញសុទ្ធសបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទ 1,090,441 4,445,728 1,562,665 6,331,919
និយព័ត្ម្មងលើ:

ចំណូលសុទ្ធពីការបបា្់ 21 (5,923,674) (24,150,819) (5,357,336) (21,707,926)

រលំស់ 26 1,104,542 4,503,218 849,304 3,441,380
ចំងណញពីការងលើបទព្យ និ្្ររកិាខេ រ - - (5,935) (24,049)

ចំងណញ/(ខាត)សុទ្ធងលើឱនភាពននតនមលេននឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ 24 65,611 267,496 (308,050) (1,248,219)

(3,663,080) (14,934,377) (3,259,352) (13,206,895)

្រដបម្របមរួលនន:

ឥណទាន និ្្រុងរប្រទាន 9 (16,053,637) (65,450,678) (33,694,736) (136,531,069)

បបា្ត់មកល់តាមចបា្រ ់និ្បបា្្់រង ញ្ ើងៅធនាគារនានា (1,578,068) (6,433,783) (2,661,200) (10,783,182)

បទព្យស្ម្មងផ្ស្ៗ 10 (1,060,697) (4,324,462) 279,004 1,130,524
បបា្្់រង ញ្ ើរ្រស់អតិថិជន 15 35,511,807 144,781,637 23,505,846 95,245,689

្រំណុលងផ្ស្ៗ 17 (24,418) (99,552) 47,745 193,463

សាចប់បា្ទ់ទួលបានពី/(ងប្រើបបាស់្នាុ្)ប្រតិ្រត្ិការ 13,131,907 53,538,785 (15,782,693) (63,951,470)

ចំណូលការបបា្ប់ានទទួល 8,052,178 32,828,730 5,848,945 23,699,925

ចំណ្យការបបា្ប់ាន្រ្់ (1,969,691) (8,030,430) (252,557) 3,280,664
ពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញបាន្រ្់ 18 (381,586) (1,555,726) (263,986) (1,069,671)

សាចប់បា្សុ់ទ្ធទទួលបានពី/
    (ងប្រើបបាស់្នាុ្) ស្ម្មភាពប្រតិ្រតិ្ការ 18,832,808 76,781,359 (10,450,291) (38,040,552)

លំហូរទរឹ្បបា្ពី់ស្ម្មភាពវនិិងយគ

ការទិញបទព្យ និ្្ររកិាខេ រ (789,475) (3,218,690) (1,692,485) (6,857,949)

សាចប់បា្ពី់ការល្ប់ទព្យ និ្្ររកិាខេ រ - - 55,201 223,311

ការទិញបទព្យស្ម្មអរូ្ីរ (65,589) (267,406) (279,662) (1,133,190)

សាចប់បា្សុ់ទ្ធងប្រើបបាស់្នាុ្ ស្ម្មភាពវនិិងយគ (855,064) (3,486,096) (1,916,946) (7,767,828)

្ំណតស់មា្គ ល់ដែលភា្ជ ្រម់្ជាមយួពីទំពព័រ 18 ែល់ 113 គឺជាដផនា្សំខានម់យួននរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុទាំ្ ងនះ។
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សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់
នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020

សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់
នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

្ំណត់ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

សមា្គ ល់ (្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

លំហូរទរឹ្បបា្ពី់ស្ម្មភាពហិរ ញ្ ្រ្បទាន

សាចប់បា្ប់ានពីអនុ្រំណុល 2,000,000 8,154,000 - -
ការទូទាតង់លើបបា្ង់ែើមនន្រំណុលភតិសន្យ 18 (357,489) (1,457,483) (309,344) (1,253,462)
សាចប់បា្សុ់ទ្ធទទួលបានពី/
     (ងប្រើបបាស់្នាុ្)ស្ម្មភាពហិរ ញ្ ្រ្បទាន 1,642,511 6,696,517 (309,344) (1,253,462)

ការង ើ្នងឡើ្/(ថយចុះ)សុទ្ធននសាចប់បា្ ់
       និ្សាចប់បា្ស់មមូល 19,620,255 79,991,780 (12,676,581) (47,061,842)
សាចប់បា្ ់និ្សាចប់បា្់
     សមមូល នាងែើមការយិ្ររងិចឆេទ  20 11,989,486 48,857,156 24,666,067 99,108,257

លងម្អៀ្ពីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា - (987,534) - (3,189,259)

សាចប់បា្ ់និ្សាចប់បា្់
      សមមូលចុ្ការយិ្ររងិចឆេទ  20 31,609,741 127,861,402 11,989,486 48,857,156

 ្ំណតស់មា្គ ល់ដែលភា្ជ ្រជូ់នងនះ គឺជាដផនា្មយួននរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ ។

របាយការណ៍លំហូរស្ច់បបាក់
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១. អំពីកករុមហ៊ខុន

ធ នាគារពាណិជ្ជ ឈហីវា (ងេម្រូឌា) ម.្ បាន្រង្កើតងឡើ្ និ្ចុះ្រ ្្ជ ី ងៅ្នាុ្បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា ។ ធនាគារបានចុះ្រ ្្ជ ី ជា 
ធនាគារមហាជនទទួលេុសបតរូវមាន្បមតិ ងបកាមវញិ្ញ ្រន្របតចុះ្រ ្្ជ ីងលេ 00005793 (ពីមុនងលេ CO. 2255 E/2013) ចុះនថងៃទី 
12 ដេ ឧសភា ឆ្នា  ំ2017 ពីប្សួ្ពាណិជ្ជ្ម្ម ។  ងៅនថងៃទី 5 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2013 ធនាគារបានទទួលអាជាញា ្រព័ណណា ពីធនាគារជាតិនន្ម្ុជា 
(ងៅកាតថ់្ “ធនាគារ្ណ្្ល”) ងែើម្បងីធវាើប្រតិ្រត្ិការជាធនាគារឯ្ងទស ។

ធនាគារ បានទទួលអាជាញា ្រព័ណណា ពីធនាគារជាតិនន្ម្ុជា ្នាុ្ការងធវាើប្រតិ្រត្ិការជាធនាគារពាណិជ្ជ ងៅនថងៃទី 7 ដេ មថុិនា ឆ្នា  ំ 2018 
។ ងៅនថងៃទី 27 ដេ មថុិនាឆ្នា  ំ2018 ធនាគារបានទទួលបានការអនុមព័តពី ប្សួ្ពាណិជ្ជ្ម្ម ងលើការ ល្េ ស់្រ្ូរងឈា្ម ះរ្រស់ធនាគារពី 
ធនាគារឯ្ងទស ឈហីវា(ងេម្រូឌា) ម.្ ងៅជាធនាគារពាណិជ្ជ ឈហីវា(ងេម្រូឌា) ម.្ ។ ធនាគារ គឺជាប្រុមហុ៊ន្រុបតសម្ព័ន្ធដែលបតរូវ 
បានកានក់ា្រទ់ាំ្ បសរុ្ងោយប រ្ុមហុ៊ន CHIEF FINANCIAL GROUP (CAMBODIA) LIMITED ធនាគារងម ដែលបានចុះ្រ ្្ជ ី
ពាណិជ្ជ្ម្មងបកាមចបា្រ ់ននប្រងទស BRITISH VIRGIN ISLANDS ។

ស្ម្មភាពចំ្រ្រ្រស់ធនាគារ គឺការផ្ល់ងសវាធនាគារពាណិជ្ជ្ម្ម និ្ងសវា្ម្មហិរ ញ្ វត្ុដែលពា្ព់ព័ន្ធងៅ្នាុ្បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា ។

ទីសានា ្ក់ារចុះ្រ ្្ជ ីរ្រស់ធនាគារ មានទីតាំ្ ងៅមជ្ឈមណ្លភនាងំពញសីុធី ងស 1 ផលេូវងលេដអ ៊11 ដ្្នរឹ្ផលេូវ 70,  ភូម ិ1 សងាក តប់សះច្ 
េណ្ែូនងពញ រាជធានីភនាងំពញ បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា ។

នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020 ធនាគារមាន្រុគ្គលិ្ចំនួន 143 នា្ ់(នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2019: 135នា្)់ ។

២. មូលដ្ឋា នមនការយរៀបចំ

 ងសច្្ីដថលេ្ការណ៍ននការអនុមព័ត្

របាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុរ្រស់ធនាគារ បតរូវបានងរៀ្រចំងឡើ្ងោយអនុងលាមងៅតាមស្្ោ់ររបាយការណ៍ទា្ទ់្នរឹ្ហិរ ញ្ វត្ុអន្រជាតិនន
្ម្ុជា ងៅកាតថ់្ (“ស.រ.ទ.ហ.អ.្”) ។ 

ពព័តម៌ានលម្អតិទា្ទ់្នរឹ្ងគាលនងយបាយគណងនយ្យសំខាន់ៗ រ្រស់ធនាគារ បតរូវបានលាតបតោ្្នាុ្្ំណតស់មា្គ ល់ 31 ។

របាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ បតរូវបានអនុមព័តងោយប្រុមប្ររឹ្សាភបិាលននធនាគារ និ្ផ្ល់សិទ្ធិងចញផសាយងៅ  នថងៃទី 30 ដេ មនីា ឆ្នា  ំ2021 ។

 មូលោឋា នបគរឹះននការប្រមលូផ្ុ ំ
របាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុរ្រស់ធនាគារ រមួមានរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុរ្រស់ការយិលព័យ្ណ្្ល និ្សាខា។ រាល់សមតុល្យ និ្ប្រតិ្រត្ិ
ការអន្រសាខាបតរូវបានលុ្រងច្លទាំ្ បសរុ្ ។

៣. របូិយប័ណ្ណ មខុខងារនិងរបូិយប័ណ្ណ សករាប់កំណត់បងាហា ញ
ធនាគារងធវាើប្រតិ្រត្ិការ និ្្តប់តារាល់្រ ្្ជ ីគណងនយ្យរ្រស់េលេួនជាពីររូ្ិរយ្រព័ណណា  គឺបបា្ង់រៀលនិ្ បបា្ែុ់លាលេ រអាងមរ ិ្  ។ អនា្បគ្រប់គ្ 
្ប៏ាន្ំណតថ់្ បបា្ែុ់លាលេ រអាងមរ ិ្ ជារូ្ិរយ្រព័ណណា មុេងារ និ្ជារូ្ិរយ្រណណាព័  សបមា្រង់ធវាើការ្រងាហា ញ ងបពាះវាឆលេុះ្រញ្ចា ំ្ពីសារធាតុងសែឋា្ិចចា 
ននប្រភពបពរឹត្ិការណ៍ និ្កាលៈ  ងទសៈ រ្រស់ធនាគារ ។

របាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុទាំ្ ងនះ បតរូវបាន្រងាហា ញជាបបា្ែុ់លាលេ រអាងមរ ិ្  ដែលជារូ្ិរយ្រព័ណណា មុេងាររ្រស់ធនាគារ ។ តួងលេទាំ្ អស់បតរូវបាន 
្រ្្គតច់ំនួនងៅមយួែុលាលេ រអាងមរ ិ្  ឬមយួពានង់រៀល លុះបតាដតមានការ្រងាហា ញងផ្ស្ពីងនាះ ។

កំណត់សរាគា លយ់លើរបាយការណ៍ហរញិ្ញវត្ខុ
សបមាប់ការយិបរខិចឆេទត�លបានបញ្ប់ដថងៃទី 31 តេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

៤. ការបា៉ា ន់សា្ម ននិងការវិនិចឆេ័យ
ងៅ្នាុ្ការងរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុងនះ អនា្បគ្រប់គ្ងធវាើការវនិិចឆេព័យ បា៉ា នស់ា្ម ន និ្សន្មតដែលមានឥទ្ធិពលែល់ការអនុវត្នូវងគាល
នងយបាយគណងនយ្យ និ្ចំនួនននបទព្យស្ម្ម ្រំណុល ចំណូល និ្ចំណ្យដែលបានរាយការណ៍ ។  លទ្ធផលជា្ដ់ស្្អាចេុស
ពីការបា៉ា នស់ា្ម នទាំ្ ងនាះ ។ 

ការបា៉ា នស់ា្ម ន និ្ការសន្មតដែលពា្ព់ព័ន្ធ បតរូវបានបតរួតពិនិត្យជាប្រច្ ំ ។  ការដ្ដប្រងលើការបា៉ា នស់ា្ម ន បតរូវបានទទួលសា្គ ល់តាមវធិី 
សាសស្ទស្សនៈវសិព័យ។

ពព័តម៌ានអំពីការវនិិចឆេព័យ ដែលបានងធវាើងឡើ្្នាុ្ការអនុវត្ងគាលនងយបាយគណងនយ្យដែលមានផល្រ៉ាះពាល់ជាសារវន្ងលើចំនួនទរឹ្    
បបា្ដ់ែលបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ងៅ្នាុ្របាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ បតរូវបាន្រងាហា ញ្នាុ្្ំណតស់មា្គ ល់ែូចខា្ងបកាម ។

• ្ំណតស់មា្គ ល់ 31គ(ii)៖ ការងធវាើចំណ្តថ់្នា ្ប់ទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ៖ ការវាយតនមលេងលើម៉ាូដឌលអាជីវ្ម្មដែលបទព្យស្ម្មទាំ្ ងនាះ
បតរូវបានកានក់ា្រ ់ និ្ការវាយតនមលេថ្ងតើល្ខេេណ្្ិចចាសន្យននបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ គឺជាការទូទាតដ់តបបា្ង់ែើម និ្ការបបា្ ់
(“SPPI”) ងលើចំនួនបបា្ង់ែើមដែលងៅសល់ ។

• ្ំណតស់មា្គ ល់ 31គ(vii)៖ ការ្រង ក្ើតល្ខេណៈវនិិចឆេព័យសបមា្រ់្ ំណត ់ថ្ងតើហានិភព័យឥណទានងលើ   បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុបាន
ង ើ្នងឡើ្ជាសារវន្ ច្្រត់ាំ្ ពីការទទួលសា្គ ល់ែំ្រូ្ ងោយ្ំណតវ់ធិីសាសស្សបមា្រ្់រ ច្ាូ លពព័តម៌ានងៅ្នាុ្ការវាស់ដវ្ងលើការរ ំ
ពរឹ្ទុ្ងលើការខាត្រ្ឥ់ណទាន ("ECL") និ្ការ    ងបជើសងរ ើស និ្ការអនុមព័តងលើម៉ាូដឌលដែលងប្រើងែើម្បវីាស់ដវ្ងលើការរពំរឹ្ទុ្
ងលើការខាត្រ្ឥ់ណទាន ។

ពព័តម៌ានអំពីភាពមនិបបា្ែប្រជាននការសន្មត និ្ការបា៉ា នស់ា្ម ន ដែលមានហានិភព័យជាសារវន្ ដែលអាចងធវាើឲ្យមាននិយព័តភាពងលើតនមលេ
ងយ្ននបទព្យស្ម្ម និ្្រំណុល្នាុ្ការយិ្ររងិចឆេទហិរ ញ្ វត្ុនាងពល្រនា្ទ ្រ ់បតរូវបាន្រ ច្ាូ ល្នាុ្្ំណតស់មា្គ ល់ ែូចខា្ងបកាម៖

• ្ំណតស់មា្គ ល់ 31គ(vii) ៖ ឱនភាពននឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ៖ ការ្ំណតនូ់វធាតុចូលងៅ្នាុ្ម៉ាូដឌលននការវាស់ដវ្ងលើការរពំរឹ្ទុ្
ងលើការខាត្រ្ឥ់ណទាន រមួទាំ្ ការ្រ ច្ាូ លពព័តម៌ានននការប្រងមើលនាងពលអនាគត ។ 

• ្ំណតស់មា្គ ល់ 31គ(vi) ៖ ការ្ំណតត់នមលេសមបស្រងលើឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុដែលមានធាតុចូលដែលមនិអាចអង្កតបានជាសារវន្ ។

• ្ំណតស់មា្គ ល់ 31គ(vii) ៖ ឱនភាពននឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ៖ ការសន្មតសំខាន់ៗ  ដែលងប្រើ្នាុ្ការបា៉ា នស់ា្ម ន លំហូរទរឹ្បបា្ដ់ែល
អាចប្រមូលម្វញិបាន ។

៥. ការបតាូររបូិយប័ណ្ណ ពីកបាក់�ខុលាលៃ រអាយមរកិយៅជាកបាក់យរៀល
របាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ បតរូវបាន្រងាហា ញជាបបា្ែុ់លាលេ រអាងមរ ិ្  ។  ការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា ពីបបា្ែុ់លាលេ រអាងមរ ិ្ ងៅជាបបា្ង់រៀល បតរូវបានងធវាើ
ងឡើ្ងែើម្បអីនុវត្ងៅតាមងគាលការណ៍ដណនារំ្រស់ធនាគារជាតិនន្ម្ុជាពា្ព់ព័ន្ធនរឹ្ការងរៀ្រចំ និ្ការ្ំណត្់រងាហា ញងៅ្នាុ្របាយ 
ការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ ។

បទព្យស្ម្ម និ្្រំណុលបតរូវបាន្រ្ូរតាមអបតានាកាល្ររងិចឆេទរាយការណ៍ ។  របាយការណ៍ចំងណញ ឬខាត         និ្លទ្ធផលលម្អតិងផ្ស្ៗ 
និ្របាយការណ៍លំហូរទរឹ្បបា្ប់តរូវបាន្រ្ូរងៅជាបបា្ង់រៀល ងោយងប្រើបបាស់  អបតាមធ្យមងៅ្នាុ្ការយិ្ររងិចឆេទ ។  ភាពេុសគានា ដែល
ង ើ្តងឡើ្ពីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា  បតរូវបានទទួលសា្គ ល់ជា “លងម្អៀ្ងលើការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា ” ងៅ្នាុ្របាយការណ៍លទ្ធផលលម្អតិងផ្ស្ៗ ។

ធនាគារងប្រើបបាស់អបតា្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា ែូចខា្ងបកាម៖

អបរានាកាល្ររិច្ឆេទ

រាយការណ៍ អបតាមធ្យម

នថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020 1 ែុលាលេ រអាងមរ ិ្  = 4,045 ងរៀល 4,077 ងរៀល
នថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2019 1 ែុលាលេ រអាងមរ ិ្  = 4,075 ងរៀល 4,052 ងរៀល

តួងលេជាបបា្ង់រៀលងនះ គឺសបមា្រជ់ាការ្រងាហា ញដត្រ៉ាុងណ្ណា ះ ងហើយមនិបតរូវបានយ្ម្្រ្បសាយថ្ តួងលេបបា្ែុ់លាលេ រអាងមរ ិ្ ងនះ
បតរូវបាន្រ្ូរងៅជាបបា្ង់រៀល ឬគួរបតរូវបាន្រ្ូរជាបបា្ង់រៀល ឬនរឹ្បតរូវបាន្រ្ូរជាបបា្ង់រៀល នាងពលអនាគតតាមអបតា្រ្ូរបបា្ង់នះ 
ឬអបតា្រ្ូរបបា្ង់ផ្ស្ងទៀតងនាះងឡើយ ។
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៦. សាច់កបាក់ក្នខុងម�

សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់
នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020

សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់
នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

សាចប់បា្់្ នាុ្នែ 2,630,830 10,641,708 2,763,553 11,261,479
សាចប់បា្់្ នាុ្មា៉ា សីុនងអធីអរឹម 456,541 1,846,708 80,818 329,333

3,087,371 12,488,416 2,844,371 11,590,812

៧. សាច់កបាក់ជាមួយធនាោរជាតិមនកម្ខុជា

សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់
នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020

សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់
នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

បបា្ត់មកល់តាមចបា្រ់
បបា្្់របមរុ្កាតពវា្ិចចា ្ 3,287,701 13,298,751 3,000,880 12,228,586
បបា្ត់មកល់ធានាងែើមទុន េ 7,503,650 30,352,264 7,520,417 30,645,699

10,791,351 43,651,015 10,521,297 42,874,285
គណនីចរន្ 28,134,184 113,802,774 8,523,729 34,734,196
វញិ្ញ ្រណណា ្របតបបា្្់រង ញ្ ើដែលអាចចរច្បាន 150,000 606,750 - -

39,075,535 158,060,539 19,045,026 77,608,481

្. បបា្្់របមរុ្កាតពវា្ិចចា
បបា្្់របមរុ្កាតពវា្ិចចាគឺជាបបា្ត់មកល់ជាអ្រ្ប្ររមា 8% សបមា្ររ់ូ្ិរយវត្ុជាតិ និ្ 12.5% រូ្ិរយ្រព័ណណា អន្រជាតិននសមតុល្យសរុ្រនន 
បបា្្់រ ញ្ ីពីនិវាសនជន ធនាគារងបរៅបសរុ្ និ្បបា្្់រ ញ្ ីពីស្ា្រព័នហិរ ញ្ វត្ុ និ្ បបា្់្ មចាអីនិវាសនជន។ ងយ្តាមប្រកាសរ្រស់ 
ធនាគារជាតិនន្ម្ុជាងលេ ធ7-018-282 តមកល់បបា្្់របមរុ្កាតពវា្ិចចា ននបបា្្់រង ញ្ ើ និ្បបា្់្ មចាជីាមធ្យមប្រច្នំថងៃងៅធនាគារជាតិ
នន្ម្ុជា ងោយមនិទទួលបានការបបា្ច់្្រពី់ការយិ្ររងិចឆេទនថងៃទី២៩ ដេសីហា ឆ្នា 2ំ018 ។

នានថងៃទី 17 ដេ មនីា ឆ្នា  ំ 2020 ងែើម្បជីួលសបមរូលស្ានការដែល្រណ្្លម្ពីការ្រ៉ាះពាល់ពីវរីុស្ូវែី 19 ម្ងលើងសែឋា្ិចចា្ម្ុជា    
ធនាគារជាតិនន្ម្ុជាបានោ្ង់ចញនូវប្រកាសងលេ ធ7-020-230 ស្ីអំពីបបា្្់របមរុ្កាតពវា្ិចចាននបបា្្់រង ញ្ ើ និ្បបា្់្ មចាជីាមធ្យម
ប្រច្នំថងៃងៅធនាគារជាតិនន្ម្ុជា ងស្មើនរឹ្អបតា 7% ចំងពាះរូ្ិរយវត្ុជាតិ និ្រូ្ិរយ្រព័ណណា អន្រជាតិ ។

េ. បបា្ត់មកល់ធានាងែើមទុន
ការោ្ប់បា្ត់មកល់ងនះ បតរូវបានងធវាើងឡើ្ងយ្តាមប្រកាសរ្រស់ធនាគារជាតិនន្ម្ុជា ងលេ ធ7-01-136 ចុះនថងៃទី 15 ដេ តុលា ឆ្នា  ំ
2001 ដែលតបមរូវឲ្យធនាគាររ្សាបបា្ត់មកល់តាមចបា្រច់ំនួន 10% ននងែើមទុនរ្រស់េលេួន ។ បបា្ត់មកល់ងនះ គឺមនិអាចងប្រើបបាស់្នាុ្     
ប្រតិ្រត្ិការប្រច្នំថងៃរ្រស់េលេួនបានងឡើយ ្រ៉ាុដន្ធនាគារអាចែ្វញិបាន ងៅងពលដែលធនាគារសងបមចចិត្ងោយស្មព័បគចិត្ថ្ឈ្រង់ធវាើ 
អាជីវ្ម្ម ងៅ្នាុ្បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា ។

កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ
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៨. កបាក់បយញ្ញ ើយៅធនាោរនានា-សខុទ្ធ
បបា្្់រង ញ្ ើងៅធនាគារនានាបតរូវងធវាើវាស់ដវ្តាមរលំស់នថលេងែើម ពីងបពាះឧ្រ្រណ៍ទាំ្ ងនះ បាន្រំងពញនូវ ល្ខេេណ្ SPPI និ្បតរូវបាន
កានក់ា្រង់ែើម្បបី្រមូលម្វញិនូវលំហូរទរឹ្បបា្ត់ាម្ិចចាសន្យ ។

សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់
នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020

សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់
នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

បបា្្់រង ញ្ ើងៅធនាគារនានាវាស់ដវ្តាមរលំស់នថលេងែើម

រយៈកាលតិចជា្3ដេ 388,186 1,570,212 621,386 2,532,148
រយៈកាលងបចើនជា្3ដេ 1,158,014 4,684,167 - -

1,546,200 6,254,379 621,386 2,532,148
ែ្៖ សំវធិានធនងលើការខាត្រ្ន់នឱនភាពននតនមលេ (31,854) (128,849) (12,801) (52,164)

1,514,346 6,125,530 608,585 2,479,984

្រដបម្របមរួលរ្រស់សំវធិានធនងលើការខាត្រ្ន់នឱនភាពននតនមលេ ងលើបបា្្់រង ញ្ ើងៅធនាគារនានា មានែូចខា្ងបកាម ៖

សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់
នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020

សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់
នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

នានថងៃទី1 ដេ ម្រា 12,801 52,164 321,231 1,290,706

ទទួលសា្គ ល់្នាុ្របាយការណ៍ចំងណញ ឬខាត 19,053 77,679 (308,430) (1,249,758)

លងម្អៀ្ពីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា - (994) - 11,216

នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ 31,854 128,849 12,801 52,164

កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

៨. កបាក់បយញ្ញ ើយៅធនាោរនានា-សខុទ្ធ(ត)

សមតុល្យខា្ងលើបតរូវបានងធវាើការវភិាគែូចខា្ងបកាម៖

តនមលេងយ្ែុល
សំវធិានធនងលើការខាត្រ្ន់ន       

ឱនភាពននតនមលេ តនមលេងយ្

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020

គណនីចរន្ 387,307 (7,979) 379,328 1,534,382
គណនីសន្សំ 879 (18) 861 3,483
បបា្្់រង ញ្ ើមានកាល្ំណត(់ងបចើនជា្3ដេ) 1,158,014 (23,857) 1,134,157 4,587,665

1,546,200 (31,854) 1,514,346 6,125,530
នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2019
គណនីចរន្ 621,275 (12,799) 608,476 2,479,540
គណនីសន្សំ 111 (2) 109 444

621,386 (12,801) 608,585 2,479,984

៩.ឥណទាននិងបខុយរកបទានផតាល�់លអ់តិថិជន-សខុទ្ធ

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ឥណទាន និ្្រុងរប្រទានផ្ល់ែល់អតិថិជន 
       ដែលវាស់ដវ្តាមរលំស់នថលេងែើម 93,860,728 379,666,645 77,745,930 316,814,665
ែ្៖ សំវធិានធនងលើការខាត្រ្ន់នឱនភាពននតនមលេ (47,448) (191,927) (890) (3,627)

93,813,280 379,474,718 77,745,040 316,811,038

្រដបម្របមរួលននសំវធិានធនងលើការខាត្រ្ន់នឱនភាពននតនមលេ ងលើឥណទាននិ្្រុងរប្រទានផ្ល់ែល់អតិថិជន មានែូចខា្ងបកាម៖

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែំណ្្ក់ាលទី 1 ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

នានថងៃទី1 ដេ ម្រា 890 3,627 510 2,049
ទទួលសា្គ ល់្នាុ្របាយការណ៍ចំងណញ ឬខាត 46,558 189,817 380 1,539
លងម្អៀ្ពីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា - (1,517) - 39
នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ 47,448 191,927 890 3,627



ធនាគារពាណិជ្ជ ឈហី្វ (ខេមបូឌា) ម.ក  43

កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

៩.ឥណទាននិងបខុយរកបទានផតាល�់លអ់តិថិជន-សខុទ្ធ(ត)
 សមតុល្យខា្ងលើបតរូវបានងធវាើការវភិាគែូចខា្ងបកាម៖

តនមលេងយ្ែុល
សំវធិានធនងលើការខាត្រ្ន់ន       

ឱនភាពននតនមលេ តនមលេងយ្

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020

្រុគ្គល 93,015,028 (47,448) 92,967,580 376,053,861
សាជីវ្ម្ម 845,700 - 845,700 3,420,857

93,860,728 (47,448) 93,813,280 379,474,718

នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2019
្រុគ្គល  76,867,540  (890)  76,866,650  313,231,599 
សាជីវ្ម្ម  878,390  -    878,390  3,579,439 

 77,745,930  (890)  77,745,040  316,811,038 

សបមា្រក់ារវភិាគ្រដន្មងលើឥណទាន និ្្រុងរប្រទានែុលផ្ល់ែល់អតិថិជន សូមងមើល្ំណតស់មា្គ ល់ 29(្) ។

១០.កទព្យសកម្មយផសេងៗ

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

សមា្ភ រៈការយិលព័យ 76,460 309,281 71,659 292,010
បបា្់្ ្ ់និ្្រុងរប្រទាន  551,037  2,228,945 154,753 630,618
បបា្់្ ្ង់ៅកាន ់Chief Tower  600,000  2,427,000 - -
គណនីបតរូវទទួលងផ្ស្ៗ 6,897 27,898 19,961 81,339
ចំណ្យទូទាតម់ុន 242,832 982,255 170,156 693,387

1,477,226 5,975,379 416,529 1,697,354
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

១១.កទព្យនិងបរក្ិារ

អាគារ   
ការដ្

លម្អអាគារ យនយន្
្ររកិាខេ រ
្ំុព្ូយទព័រ ្ររកិាខេ រ

ងបគឿ្សងាហា រ រឹម
និ្ងបគឿ្្រំពា្់ សរុ្រ

2020 ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)
នថលេងែើម
នានថងៃទី1 ដេ ម្រា 880,000 1,263,040 316,425 606,769 362,512 48,2513,476,997 14,168,763

ការទិញ្រដន្ម - 347,086 8,320 296,083 111,756 26,230 789,475 3,218,690
លងម្អៀ្ពីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា - - - - - - - (129,573)

នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ 880,000 1,610,126 324,745 902,852 474,268 74,4814,266,472 17,257,880

ែ្ៈ រលំស់្រ្្គរ

នានថងៃទី1 ដេ ម្រា 25,781 441,481 132,857 307,460 48,824 5,477 961,880 3,919,661

រលំស់ 44,092 275,178 61,299 136,452 76,784 11,084 604,889 2,466,132

លងម្អៀ្ពីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា - - - - - - - (48,212)

នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ 69,873 716,659 194,156 443,912 125,608 16,5611,566,769 6,337,581

តនមលេងយ្

នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ 810,127 893,467 130,589 458,940 348,660 57,9202,699,703 10,920,299
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

១១.កទព្យនិងបរក្ិារ(ត)

អាគារ   
ការដ្

លម្អអាគារ យនយន្
្ររកិាខេ រ
្ំុព្ូយទព័រ ្ររកិាខេ រ

ងបគឿ្
សងាហា រ រឹមនិ្
ងបគឿ្្រំពា្់

បទព្យ្ំពុ្
សា្ស្់ សរុ្រ

2019 ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)
នថលេងែើម
នានថងៃទី1 ដេ ម្រា - 1,043,116 254,011 461,921 20,289 1,071 330,0002,110,408 8,479,619

ការទិញ្រដន្ម - 490,054 118,180 144,848 342,223 47,180 550,0001,692,485 6,857,949
ការលុ្រងច្ល - (270,130) (55,766) - - - -(325,896) (1,320,531)

ការងផ្ទរ 880,000 - - - -(880,000) - -

លងម្អៀ្ពីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា - - - - - - - - 151,726

នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ 880,000 1,263,040 316,425 606,769 362,512 48,251 -3,476,997 14,168,763

ែ្ៈ រលំស់្រ្្គរ

នានថងៃទី1 ដេ ម្រា - 429,224 122,889 203,969 13,251 70 - 769,403 3,091,461

រលំស់ 25,781 241,288 57,567 103,491 35,573 5,407 - 469,107 1,900,822

ការលុ្រងច្ល - (229,031) (47,599) - - - - (276,630) (1,120,905)

លងម្អៀ្ពីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា - - - - - - - - 48,283

នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ 25,781 441,481 132,857 307,460 48,824 5,477 - 961,880 3,919,661

តនមលេងយ្

នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ 854,219 821,559 183,568 299,309 313,688 42,774 -2,515,117 10,249,102
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

១២.សទិ្ធិយកបើកបាសក់ទព្យសកម្ម

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

នថលេងែើម
នានថងៃទី1 ដេ ម្រា 1,954,131 7,963,084 1,954,131 7,963,084
ការទិញ្រដន្ម 727,204 2,941,540 - -
លងម្អៀ្ពីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា - (58,624) - -
នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ 2,681,335 10,846,000 1,954,131 7,963,084
ែ្ៈ រលំស់្រ្្គរ
នានថងៃទី1 ដេ ម្រា 350,351 1,427,680 - -
រលំស់ 405,290 1,652,367 350,351 1,427,680
លងម្អៀ្ពីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា - (23,479) - -
នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ 755,641 3,056,568 350,351 1,427,680
តនមលេងយ្
នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ 1,925,694 7,789,432 1,603,780 6,535,404
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

១៣.កទព្យសកម្មអរបូី

្ំុព្ូយទព័រសូហវាដវរ បទព្យ្ំពុ្ែំងណើ រការ សរុ្រ

2020 ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

នថលេងែើម
នានថងៃទី1 ដេ ម្រា 164,358 533,806 698,164 2,845,018
ការទិញ 65,589 - 65,589 267,406
ការងផ្ទរ 533,806 (533,806) - -
លងម្អៀ្ពីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា - - - (23,043)
នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ 763,753 - 763,753 3,089,381

ែ្ៈ រលំស់្រ ្្គរ
នានថងៃទី1 ដេ ម្រា 83,420 - 83,420 339,936
រលំស់ 94,363 - 94,363 384,719
លងម្អៀ្ពីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា - - - (5,523)
នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ 177,783 - 177,783 719,132

តនមលេងយ្
នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ 585,970 - 585,970 2,370,249

្ំុព្ូយទព័រសូហវាដវរ បទព្យ្ំពុ្ែំងណើ រការ សរុ្រ

2019 ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

នថលេងែើម
នានថងៃទី1 ដេ ម្រា 151,858 266,644 418,502 1,681,541
ការទិញ 12,500 267,162 279,662 1,133,190
លងម្អៀ្ពីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា - - - 30,287
នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ 164,358 533,806 698,164 2,845,018
ែ្ៈ រលំស់្រ ្្គរ
នានថងៃទី1 ដេ ម្រា 53,574 - 53,574 215,267
រលំស់ 29,846 - 29,846 120,936
លងម្អៀ្ពីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា - - - 3,733
នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ 83,420 - 83,420 339,936

តនមលេងយ្
នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ 80,938 533,806 614,744 2,505,082
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

១៤.ពន្ធយលើកបាក់ចំយណញ

្. បបា្្់របមរុ្កាតពវា្ិចចា
ការ ល្េ ស់្រ្ូរពន្ធពន្យរបទព្យស្ម្ម/(្រំណុល) ្នាុ្អំឡុ្ការយិ្ររងិចឆេទ មានែូចខា្ងបកាម៖

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

នានថងៃទី1 ដេ ម្រា 307,329 1,252,366 206,491 841,451
ទទួលសា្គ ល់្នាុ្របាយការណ៍ចំងណញ ឬខាត 288,426 1,175,913 364,824 1,478,267
ពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញបាន្រ្់ (381,586) (1,555,726) (263,986) (1,069,671)
លងម្អៀ្ពីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា - (6,239) - 2,319
នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ 214,169 866,314 307,329 1,252,366

ងយ្តាមចបា្រស់្ីពីសារងពើពន្ធ្ម្ុជា ធនាគារមានកាតពវា្ិចចា្រ្ព់ន្ធបបា្ច់ំណូលសាជីវ្ម្មទាំ្ ពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញ្នាុ្អបតា 20% នន 
បបា្ច់ំងណញជា្រព់ន្ធ ឬ ពន្ធអ្រ្ប្ររមា 1% ននបបា្ច់ំណូលែុលណ្មយួេ្ស់ជា្ ។

េ. ពន្ធពន្យរជាបទព្យស្ម្ម - សុទ្ធ

សំវធិានធន
ខាត្រ្់

បទព្យ និ្
្ររកិាខេ រ

សិទ្ធិ
ងប្រើបបាស់

បទព្យស្ម្ម
្រំណុល    

ភតិសន្យ

(ខាត)/ចំងណញពី
ការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា

មនិទានទ់ទួលបាន

្នបមងរៀ្រចំ
ឥណទានមនិ

សា្គ ល់ សរុ្រ

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

នានថងៃទី1 ដេ ម្រា 2019 64,348 14,593 - - (3,381) 90,367 165,927 676,153
ទទួលសា្គ ល់្នាុ្របាយការណ៍
    ចំងណញ ឬខាត (61,610) (16,116) (320,756) 328,958 17,087 60,951 8,514 34,499
លងម្អៀ្ពីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា - - - - - - - 195

នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ 2019 2,738 (1,523) (320,756) 328,958 13,706 151,318 174,441 710,847

នានថងៃទី1 ដេ ម្រា 2020 2,738 (1,523) (320,756) 328,958 13,706 151,318 174,441 710,847

ទទួលសា្គ ល់្នាុ្របាយការណ៍
    ចំងណញ ឬខាត 4,509 (19,180) (64,383) 73,942 (21,517) 13,006 (13,623) (55,541)

លងម្អៀ្ពីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា - - - - - - - (4,797)

នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ 2020 7,247 (20,703) (385,139) 402,900 (7,811) 164,324 160,818 650,509
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១៤.ពន្ធយលើកបាក់ចំយណញ

គ. ចំណ្យពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញ 

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញប្រច្ឆំ្នា ំ 288,426 1,175,913 364,824 1,478,267
ពន្ធពន្យរ 13,623 55,541 (8,514) (34,499)
ចំណ្យពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញ 302,049 1,231,454 356,310 1,443,768

ការងផ្ទៀ្ ្្ទ តព់ន្ធងលើបបា្ច់ំងណញដែលបតរូវបានគណនាតាមអបតាពន្ធផលេូវការ 20% ចំងពាះចំណ្យពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញែូចបាន្រងាហា ញងៅ
្នាុ្របាយការណ៍ចំងណញ ឬខាត មានែូចខា្ងបកាម៖

2020 2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល % ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល %

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

បបា្ច់ំងណញមុន្រ្ព់ន្ធ  1,090,441  4,445,728 1,562,665 6,331,919

ពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញតាមអបតាផលេូវការ 20%  218,088  889,146 20% 312,533 1,266,384 20%
ចំណ្យមនិអាចកាត់្ ្បានតាមងគាល
     ការណ៍ពន្ធ  83,961  342,308 8% 43,777 177,384 3%
ចំណ្យពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញ 302,049 1,231,454 28% 356,310 1,443,768 23%

ការគណនាបបា្ច់ំងណញជា្រព់ន្ធ គឺស្ិតងបកាមការបតរួតពិនិត្យ និ្វាយតនមលេពីអាជាញា ធរពន្ធោរ ។

១៥.កបាក់បយញ្ញ ើរបសអ់តិថិជន

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

វាស់ដវ្តាមរលំស់នថលេងែើម៖
     គណនីចរន្ 1,378,924 5,577,748 259,888 1,059,042

     គណនីសន្សំ 2,600,106 10,517,429 2,241,413 9,133,760

     បបា្្់រង ញ្ ើរលំស់ 68,808 278,328 58,805 239,630

     បបា្្់រង ញ្ ើមានកាល្ំណត់ 57,902,221 234,214,484 23,659,989 96,414,455

61,950,059 250,587,989 26,220,095 106,846,887
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១៥.កបាក់បយញ្ញ ើរបសអ់តិថិជន(ត)

្. តាមកាល្ំណត៖់

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

រយៈងពល 1 ដេ
> 1 ងៅ 3 ដេ 8,803,355 35,609,571 4,334,912 17,664,766
> 3 ងៅ 12 ដេ 8,789,847 35,554,931 1,084,454 4,419,150
> 1 ងៅ 5 ឆ្នា ំ 42,105,693 170,317,528 19,571,317 79,753,117
> ងលើសពី 5 ឆ្នា ំ 1,007,983 4,077,291 1,623 6,614

1,243,181 5,028,668 1,227,789 5,003,240
61,950,059 250,587,989 26,220,095 106,846,887

េ. តាមទំនា្ទ់ំន្៖

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

សម្ព័ន្ធញតិ 126,742 512,671 29,095 118,562
ងផ្ស្ៗ 61,823,317 250,075,318 26,191,000 106,728,325

61,950,059 250,587,989 26,220,095 106,846,887

១៦. អនខុបំណខុ ល

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

បបា្ង់ែើម 2,000,000 8,090,000 - -
ការបបា្្់រ្្គរ 1,817 7,350 - -

2,001,817 8,097,350 - -
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១៦. អនខុបំណខុ ល(ត)

អនុ្រំណុល សំងៅងលើបបា្់្ មចាទីទួលបានពី ភាគទុនិ្ ដែលមានសមតុល្យងៅសល់ នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020 ចំនួន 2,000,000 
ែុលាលេ រអាងមរ ិ្  ។ អនុ្រំណុលមានល្ខេេណ្ែូចខា្ងបកាម៖

មាចា ស់បបា្់្ មចាី អបតាការបបា្់ នថងៃច្្រង់ផ្ើម កាលវសាន្ បទព្យធានា

ភាគទុនិ្ (្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

Chief Financial (Group)
 Cambodia limited 5% នថងៃទី22 ដេ ធនាូ 2020 នថងៃទី22 ដេ ធនាូ 2025 មនិមានការធានា

ងៅនថងៃទី 24 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020 ធនាគារបានទទួលការអនុមព័តពី ធនាគារជាតិនន្ម្ុជា សបមា្រក់ាររមួ្រ ច្ាូ ល  អនុ្រំណុលងនះ ងៅ្នាុ្ងែើម 
ទុន្បមតិទីពីរ ្នាុ្ការគណនាមូលនិធិ ្្ទ ល់សុទ្ធរ្រស់ធនាគារ ។

១៧. បំណខុ លភតិសនយា

អនុ្រំណុល សំងៅងលើបបា្់្ មចាទីទួលបានពី ភាគទុនិ្ ដែលមានសមតុល្យងៅសល់ នានថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020 ចំនួន 2,000,000 
ែុលាលេ រអាងមរ ិ្  ។ អនុ្រំណុលមានល្ខេេណ្ែូចខា្ងបកាម៖

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

វភិាគតាមកាលវសាន្៖ 506,682 2,049,529 406,668 1,657,172
តិចជា្ 1 ឆ្នា ំ 1,495,029 6,047,392 1,088,337 4,434,973
1 ងៅ 5 ឆ្នា ំ 310,000 1,253,950 430,000 1,752,250
ងលើសពី 5 ឆ្នា ំ 2,311,711 9,350,871 1,925,005 7,844,395

ែ្៖ការបបា្ដ់ែលងៅសល់ (297,208) (1,202,206) (280,217) (1,141,884)

តនមលេ្រចចាុ្រ្បននាសរុ្រនន្រំណុលភតិសន្យ 2,014,503 8,148,665 1,644,788 6,702,511
វភិាគជា៖
រយៈងពលេលេី 408,530 1,652,504 326,357 1,329,905
រយៈងពលដវ្ 1,605,973 6,496,161 1,318,431 5,372,606

2,014,503 8,148,665 1,644,788 6,702,511
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១៧. បំណខុ លភតិសនយា(ត)

សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់ សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ចំនួនដែលបានទទួលសា្គ ល់្នាុ្របាយការណ៍ចំងណញ ឬខាត៖
ការបបា្ង់លើ្រំណុលភតិសន្យ  99,183  404,369  97,325  394,361 

ចំណ្យទា្ទ់្នរឹ្ភតិសន្យ
 រយៈងពលេលេី និ្ ភតិសន្យងលើ
 បទព្យស្ម្មដែលមានតនមលេទា្រ  114,743  467,807  70,296  284,839 

 213,926  872,176  167,621  679,200 
ចំនួនដែលបានទទួលសា្គ ល់ងៅ្នាុ្របាយការណ៍លំហូរទរឹ្បបា្់

លំហូរទរ្ឹ បបា្ពី់ស្ម្មភាពប្រតិ្រត្កិារ
ការបបា្ង់លើ្រំណុលភតិសន្យ 99,183 404,369 97,325 394,361

ចំណ្យទា្ទ់្នរឹ្
 ភតិសន្យរយៈងពលេលេី និ្     
            ភតិសន្យងលើបទព្យស្ម្ម
            ដែលមានតនមលេទា្រ 114,743 467,807 70,296 284,839

213,926 872,176 167,621 679,200
លំហូរទរ្ឹ បបា្ពី់ស្ម្មភាពហរិ ញ្ ្រ្បទាន
ការទូទាតប់បា្ង់ែើមងលើ
 ្រំណុលភតិសន្យ 357,489 1,457,483 309,344 1,253,462
សរុ្រងលើលំហូរទរឹ្បបា្់
 ងលើភតិសន្យ 571,415 2,329,659 476,965 1,932,662

១៨. បំណខុ លយផសេងៗ

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ចំណូលការបបា្់ 20,160 81,547 - -
ឥណទាន និ្្រុងរប្រទាន 54,525 220,554 46,930 191,240
បបា្្់រង ញ្ ើងៅធនាគារជាតិនន្ម្ុជា 60,563 244,977 112,736 459,398
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១៩. យ�ើមទខុន
ធនាគារបតរូវបានកានក់ា្រទ់ាំ្ បសរុ្ងោយប្រុមហុ៊ន Chief Financial Group (Cambodia) Limited ដែលជា       ប្រុមហុ៊នដែល
្រង្កើតងឡើ្ងបកាមចបា្ររ់្រស់ British Virgin Islands ងបកាមងលេចុះ្រ ្្ជ ី 1771142 ងហើយមាន    អាសព័យោឋា នចុះ្រ ្្ជ ីស្ិតងៅ 
Vickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands ។ 

ងែើមទុនដែលបានចុះ្រ ្្ជ ី អនុមព័ត និ្ងបាះផសាយរ្រស់ធនាគារ មានចំនួន 75,000,000 ែុលាលេ រអាងមរ ិ្  (ប្រមាណនរឹ្ 300 
្រ៊លីានងរៀល) ។

ពព័តម៌ានលម្អតិននរចនាសម្ព័ន្ធរ្រស់ភាគទុនិ្មានែូចខា្ងបកាម៖

នថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ភាគទុនិ្ ចំនួនភាគហុ៊ន
% នន 

្ម្មសិទ្ធិ
ចំនួនទរឹ្បបា្ ់
ែុលាលេ រអាងមរ ិ្

ចំនួន             
ភាគហុ៊ន

% នន      
្ម្មសិទ្ធិ

ចំនួនទរឹ្បបា្ ់
ែុលាលេ រអាងមរ ិ្

Chief Financial Group 
     (Cambodia) Limited 75,000,000 100% 75,000,000 75,000,000 100% 75,000,000

២០. កំណត់សរាគា លយ់លើរបាយការណ៍លហូំរទរឹកកបាក់
     សាចប់បា្ ់និ្សាចប់បា្ស់មមូល

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

សាចប់បា្់្ នាុ្នែ 3,087,371 12,488,416 2,844,371 11,590,812
បបា្្់រង ញ្ ើជាមយួធនាគារជាតិនន្ម្ុជា 28,134,184 113,802,774 8,523,729 34,734,196
បបា្្់រង ញ្ ើជាមយួ ធនាគារនានា   សុទ្ធ 388,186 1,570,212 621,386 2,532,148

31,609,741 127,861,402 11,989,486 48,857,156

សាចប់បា្ ់និ្សាចប់បា្ស់មមូល រមួ្រ ច្ាូ លលនូវសាចប់បា្់្ នាុ្នែ បបា្្់រង ញ្ ើជាមយួធនាគារជាតិនន្ម្ុជា និ្បបា្្់រង ញ្ ើជា 
មយួធនាគារនានា ដែលមានកាលវសាន្ងែើម រយៈងពល្ីរដេ ឬតិចជា្ងនះ ។ តនមលេងយ្ននបទព្យស្ម្មទាំ្ ងនះ គឺប្រហា្ ់
ប្រដហលនរឹ្តនមលេសមបស្រ ។ សាចប់បា្ ់ និ្សាចប់បា្ស់មមូលនាចុ្ការយិ្ររងិចឆេទរាយការណ៍ ដែលបាន្រងាហា ញងៅ្នាុ្ 
របាយការណ៍លំហូរទរឹ្បបា្ ់អាចងផ្ទៀ្ ្្ទ តប់ានងៅនរឹ្សមតុល្យដែលបាន្រងាហា ញខា្ងលើ។
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២១. ចំណូលសខុទ្ធពីការកបាក់

សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់ សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ចំណូលការបបា្់

ឥណទាន និ្្រុងរប្រទាន  7,638,047  31,140,318  5,717,686  23,168,064 

បបា្្់រង ញ្ ើងៅធនាគារជាតិនន្ម្ុជា  21,552  87,868  48,361  195,959 

បបា្្់រង ញ្ ើជាមយួធនាគារនានា  453,740  1,849,897  122,388  495,916 

 8,113,339  33,078,083  5,888,435  23,859,939 

សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់ សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ចំណ្យការបបា្់

បបា្្់រង ញ្ ើរ្រស់អតិថិជន 2,088,665 8,515,487 433,774 1,757,652

អនុ្រំណុល 1,817 7,408 - -

្រំណុលភតិសន្យ 99,183 404,369 97,325 394,361

2,189,665 8,927,264 531,099 2,152,013

ចំណូលសុទ្ធពីការបបា្់ 5,923,674 24,150,819 5,357,336 21,707,926

២២.ចំណ្យសខុទ្ធយលើកបាក់កមកមនិងកមកមយជើងសារ

សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់ សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ចំណូលពីបបា្់្ នបម និ្្នបមងជើ្សារ

នថលេងសវា្ម្ម និ្បបា្់្ នបមងផ្ស្ៗ 1,428 5,822 785 3,181

ចំណ្យពីបបា្់្ នបមនិ្ងជើ្សារ

ងសាហុ៊យធនាគារ 4,435 18,081 1,915 7,760

ចំណ្យសុទ្ធងលើបបា្់្ នបមនិ្្នបមងជើ្សារ (3,007) (12,259) (1,130) (4,579)
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២៣. ចំណូល/(ខាត)យផសេងៗ

សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់ សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ការលុ្រងច្លងលើបទព្យ និ្្ររកិាខេ រ - - 5,935 24,049

ចំងណញ/(ខាត)ងលើការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា 47,709 194,510 (99,123) (401,646)

ចំណូលងផ្ស្ៗ 3,905 15,920 2,850 11,547

51,614 210,430 (90,338) (366,050)

២៤. (ខាត)/ចំយណញយលើឱនភាពមនឧបករណ៍ហរិញ្ញវត្ខុ

សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់ សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

បបា្្់រង ញ្ ើជាមយួធនាគារនានា  (19,053)  (77,679)  308,430  1,249,758 

ឥណទាន និ្្រុងរប្រទាន  (46,558)  (189,817)  (380)  (1,539)

 (65,611)  (267,496)  308,050  1,248,219 

២៥. ចំណ្យយលើបខុគគាលកិ

សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់ សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

បបា្ង់្រៀវត្សរ ៍និ្បបា្រ់ងាវា ន់ 1,873,919 7,639,968 1,544,881 6,259,858

ទូទាតប់បា្អ់តីតភាពការងារ 79,540 324,285 48,119 194,978

ចំណ្យងផ្ស្ៗងលើ្រុគ្គលិ្ 73,811 300,927 78,429 317,794

2,027,270 8,265,180 1,671,429 6,772,630
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២៦. រលំស់

សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់ សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

បទព្យ និ្្ររកិាខេ រ 604,889 2,466,132 469,107 1,900,822

សិទ្ធិងប្រើបបាស់បទព្យស្ម្ម 405,290 1,652,367 350,351 1,419,622

បទព្យអរូ្ីរ 94,363 384,719 29,846 120,936

1,104,542 4,503,218 849,304 3,441,380

២៧. ចំណ្យកបតិបតតាិយផសេងៗ

សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់ សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

្នបមអាជាញា ្រព័ណណា  បា៉ា ត្និ់្ពន្ធងផ្ស្ៗ 469,283 1,913,267 301,948 1,223,493

្នបមប្រុមប្ររឹ្សាភបិាល 512,937 2,091,244 469,882 1,903,962

ចំណ្យទីផសារ និ្ការផសាយពាណិជ្ជ្ម្ម 170,836 696,498 147,418 597,338

ចំណ្យទរឹ្ ងភលេើ្ 113,512 462,788 139,382 564,776

ចំណ្យងលើទំនា្ទ់ំន្ 79,532 324,252 83,889 339,918

ចំណ្យងលើភតិសន្យ និ្ការជួល 114,743 467,807 70,296 284,839

ចំណ្យសមា្ភ រការយិលព័យ 
និ្ការទិញងផ្ស្ៗដែលមនិងធវាើមូលធន្ម្ម 46,337 188,916 65,077 263,692

ចំណ្យជួសជុល និ្ដថទាំ 11,334 46,209 15,341 62,162

ចំណ្យសន្ិសុេ 5,339 21,767 7,137 28,919

ចំណ្យងផ្ស្ៗ 160,564 654,620 190,150 770,488

1,684,417 6,867,368 1,490,520 6,039,587
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

២៨. សម្័ន្ធញាតិ

ធនាគារ គឺជាប្រុមហុ៊ន្រុបតសម្ព័ន្ធដែលបតរូវបានកានក់ា្រទ់ាំ្ បសរុ្ងោយប្រុមហុ៊ន Chief Financial Group (Cambodia) Limited ធនាគារងម ដែល 
បានចុះ្រ ្្ជ ីពាណិជ្ជ្ម្មងបកាមចបា្រ ់ននប្រងទស British Virgin Islands ។

ប្រតិ្រត្ិការសំខាន់ៗ និ្សមតុល្យជាមយួសម្ព័ន្ធញតិមានែូចខា្ងបកាម៖

ទំនា្់ទំនង ភាគីពា្់ព័ន្ធ

ប្រុមហុ៊នងម ប្រុមហុ៊នដែលមានសិទ្ធកានក់ា្រ ់និ្ការបគ្រប់គ្ជាសារវន្ងៅងលើប្រុមហុ៊ន ។

ប្រុមហុ៊ន្រុបតសម្ព័ន្ធ/ប្រុមហុ៊នពា្ព់ព័ន្ធ
ប្រុមហុ៊នទាំ្ ឡាយដែលជាសមាជិ្ ននប្រុមដតមយួ ឬភាគទុនិ្ចុ្ងបកាយ 
្រ្្អស់រ្រស់ធនាគារ ។

គណៈបគ្រប់គ្សំខាន់ៗ

្រុគ្គលដែលមានសិទ្ធិអំណ្ច និ្តួនាទី្នាុ្ការងធវាើគងបមា្ ច្តក់ារ និ្បគ្រប់គ្ 
ស្ម្មភាពអាជីវ្ម្មរ្រស់ធនាគារ ងោយល្ខេណៈ ្្ទ ល់ ឬងោយប្រងយល 
រា្រ្់រ ច្ាូ លទាំ្ អភបិាល (ងទាះជាប្រតិ្រត្ិការ ឬមនិប្រតិ្រត្ិការ) ននធនាគារ ។

្. អត្ប្រងយជនរ៍្រស់អនា្បគ្រប់គ្សំខាន់ៗ

សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់ សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

អត្ប្រងយជនរ៍្រស់អនា្បគ្រប់គ្សំខាន់ៗ 135,750 549,109 116,401 474,334
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

២៨. សម្័ន្ធញាតិ(ត)

េ. សមតុល្យជាមយួសម្ព័ន្ធញតិ 

សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់ សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ឥណទានផ្ល់ងៅប្រុមហុ៊នសម្ព័ន្ធញតិ៖

អនា្បគ្រប់គ្សំខាន់ៗ 430,851 1,742,792 473,857 1,930,967

ប្រុមហុ៊នសម្ព័ន្ធញតិ - - 500,000 2,037,500

430,851 1,742,792 973,857 3,968,467

ការបបា្ប់តរូវទទួល៖

អនា្បគ្រប់គ្សំខាន់ៗ 566 2,289 620 2,527

ប្រុមហុ៊នសម្ព័ន្ធញតិ - - 2,333 9,507

566 2,289 2,953 12,034

អនុ្រំណុល៖

ប្រុមហុ៊នងម 2,001,817 8,097,350 - -

ចំនួនទរ្ឹ បបា្ដ់ែលបតរូវទូទាត៖់
     ប្រុមហុ៊នងម - - 23,484 95,697

បបា្្់រង ញ្ ើពីប្រុមហុ៊នសម្ព័ន្ធញតិ 126,742 512,671 29,095 118,562

គណនីបតរូវទទួល៖
     ប្រុមហុ៊នសម្ព័ន្ធញតិ 600,000 2,427,000 - -
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

២៨. សម្័ន្ធញាតិ(ត)

គ. ប្រតិ្រត្ិការជាមយួសម្ព័ន្ធញតិ

សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់ សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទដែលបាន្រ ច្ា្រ់

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ចំណ្យដែលទទួលបានម្វញិ ពីប្រុមហុ៊នងម 236,672 964,912 56,219 227,799

ការទូទាតភ់តិសន្យងៅឱ្យប្រុមហុ៊ន ពា្ព់ព័ន្ធ 
    និ្អភបិាល 300,000 1,223,100 210,000 850,920

ទូទាតប់បា្់្ ្ង់លើបទព្យ ដែលបានទិញ 600,000 2,446,200 - -

្នបមអាជាញា ្រព័ណណា បតរូវ្រ្ឲ់្យប្រុមហុ៊នកានក់ា្រ់ 72,000 293,544 72,000 291,744

្នបមងសវាបគ្រប់គ្ងៅឲ្យ Chief Securities Ltd. 180,000 733,860 180,000 729,360

ចំណូលការបបា្ពី់ឥណទានផ្ល់ែល់គណៈបគ្រប់គ្   
    សំខាន់ៗ 31,143 126,970 34,279 138,899

ចំណូលការបបា្ពី់ឥណទានផ្ល់ែល់ប្រុមហុ៊ន្រុបត
    ពា្ព់ព័ន្ធ 16,039 65,391 27,111 109,854

ចំណ្យការបបា្ង់លើអនុ្រំណុលពីប្រុមហុ៊នងម 1,817 7,408 - -

២៩. ការកគប់កគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ខុ
ធនាគារប្រឈមមុេនរឹ្ហានិភព័យឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុែូចខា្ងបកាម៖
• ហានិភព័យឥណទាន
• ហានិភព័យទីផសារ
• ហានិភព័យសាចប់បា្ង់ាយបសរួល និ្
ការប្រថុយនរឹ្ហានិភព័យគឺ ជា្ត្ាចម្ប្សបមា្រប់គរឹះស្ានហិរ ញ្ វត្ុ ងហើយហានិភព័យននប្រតិ្រត្ិការ គឺជាផលវបិា្ដែលមនិអាចងជៀសផុត្នាុ្វសិព័យ 
សាជីវ្ម្មងនះ ។

ធនាគារមនិងប្រើបបាស់ឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វតុ្និស្សន្ទ (derivative financial instrument) ែូចជា្ិចចាសន្យ្ូ្រររូ្រិយ្រព័ណណា  (foreign exchange contract) 
និ្ការង្្ះ្រ្ូរអបតាការបបា្ ់(interest rate swaps) ងែើម្បបីគ្រប់គ្ហានិភព័យ ហិរ ញ្ វត្ុរ្រស់េលេួនងនាះងទ។
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

២៩. ការកគប់កគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ខុ(ត)

 ប្រងភទននឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ

 ធនាគារមានបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ និ្្រណុំលហិរ ញ្ វត្ុែូចខា្ងបកាម៖

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ

សាចប់បា្់្ នាុ្នែ 3,087,371 12,488,416 2,844,371 11,590,812

បបា្្់រង ញ្ ើជាមយួធនាគារជាតិនន្ម ្្ុជា 39,075,535 158,060,539 19,045,026 77,608,481

បបា្្់រង ញ្ ើជាមយួធនាគារនានា - សុទ្ធ 1,514,346 6,125,530 608,585 2,479,984

ឥណទាន និ្្រុងរប្រទាន 93,813,280 379,474,718 77,745,040 316,811,038

បទព្យស្ម្មងផ្ស្ៗ 685,500 2,772,848 174,714 711,957

បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុសរុ្រ 138,176,032 558,922,051 100,417,736 409,202,272

្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុ

បបា្្់រង ញ្ ើរ្រស់អតិថិជន 61,950,059 250,587,989 26,220,095 106,846,887

បបា្់្ មចាី 2,001,817 8,097,350 - -

្រំណុលភតិសន្យ 2,014,503 8,148,665 1,644,788 6,702,511

្រំណុលងផ្ស្ៗ 80,723 326,524 112,736 459,398

្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុសរុ្រ  66,047,102 267,160,528  27,977,619 114,008,796 

បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុសុទ្ធ  72,128,930 291,761,523  72,440,117 295,193,476 

្. ហានិភព័យឥណទាន

ហានិភព័យឥណទាន សំងៅងៅងលើហានិភព័យដែលធនាគាររ្ការខាត្រ្ដ់ផនា្ហិរ ញ្ វត្ុ ប្រសិនង្រើ សមភាគីេ្ខាន្នាុ្ការ្រំងពញកាតពវា្ិចចារ្រស់េលេួន បស្រ
តាមល្ខេេណ្ដែលបានបពមងបពៀ្គានា  និ្ការខាត្រ្ដ់ែលង ើ្តងឡើ្ពី បបា្្់រង ញ្ ើជាមយួធនាគារនានា និ្ឥណទាន និ្្រុងរប្រទានផ្ល់ែល់អតិថិជន 
(រមួទាំ្ ្ិចចាសន្យឥណទាន) ។ ធនាគារបានពិច្រណ្បគ្រដ់ផនា្ទាំ្ អស់ននហានិភព័យឥណទាន រមួមានហានិភព័យដែលសមភាគីពំុមានលទ្ធភាពស្ 
ហានិភព័យភូមសិាសស្ ហានិភព័យតាមវសិព័យ ហានិភព័យផលិតផល និ្ហានិភព័យអាជីវ្ម្ម ្នាុ្ងគាល្រំណ្បគ្រប់គ្ហានិភព័យ ។
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២៩. ការកគប់កគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ខុ(ត)

្. ហានិភព័យឥណទាន
(I) ការបគ្រ់បគងហានិភ័យឥណទាន

គណៈ្មា្ម ធិការឥណទានរ្រស់ធនាគារ មានទំនួលបតរូវ្នាុ្ការបគ្រប់គ្ហានិភព័យឥណទានរ្រស់ ធនាគារតាមមងធ្យបាយងផ្ស្ៗែូចជា៖
• ធានាថ្ធនាគារ មានការអនុវត្ហានិភព័យឥណទានសមបស្រ រមួទាំ្ ប្រពព័ន្ធបតរួតពិនិត្យនផ្ទ្នាុ្ប្រ្្រងោយប្រសិទ្ធភាពងែើម្បី្ ំណតនូ់វសំវធិានធន 

បគ្រប់គានប់ស្រតាមងគាលនងយបាយ និ្នីតិវធិីដែលបានដច្រ្រស់ធនាគារ ស.រ.ទ.ហ.អ.្ និ្ការដណនាបំតរួតពិនិត្យដែលពា្ព់ព័ន្ធ ។ 
• ្ំណតអ់ត្សញ្ញ ណ វាយតនមលេ និ្វាស់ដវ្ហានិភព័យឥណទានងៅធនាគារ ច្្រពី់ឧ្រ្រណ៍មយួៗ ងៅែល់ ឧ្រ្រណ៍ផល្រព័បតសរុ្រ ។
• ្រង្កើតងគាលនងយបាយឥណទាន ងែើម្បកីារពារធនាគារពីហានិភព័យដែលបាន្ំណតរ់មួទាំ្ តបមរូវការងែើម្បទីទួលបានវត្ុ្រញ្ចា ំពីអនា្េចាី ងែើម្បអីនុវត្

ការវាយតនមលេឥណទានរ្រស់អនា្េចាី និ្ងែើម្បតីាមោនបតរួត ពិនិត្យការប្រឈមនរឹ្ហានិភព័យនផ្ទ្នាុ្ជា្រន្្រនា្ទ ្រ ់។
• ្ំហិតការប្រមូលផ្ុ ំហានិភព័យ តាមប្រងភទននបទព្យស្ម្ម សមភាគី ឧសសាហ្ម្ម ការច្តថ់្នា់ ឥណទាន   ទីតាំ្ ភូមសិាសស្ ។ ល ។ 
• ្រង្កើតប្្រេព័ណ្បតរួតពិនិត្យែរ៏ រ្ឹ មាមំយួ ទា្ទ់្នរឹ្រចនាសម្ព័ន្ធសបមា្រក់ារអនុមព័ត និ្ការ្រន្ផ្ល់ឥណទានហាវា សីុលីធី ។
• ងរៀ្រចំ និ្ដថរ្សានូវ ការច្តច់ំណ្តថ់្នា ្ហ់ានិភព័យរ្រស់ធនាគារ ងែើម្បចី្តថ់្នា ្ហ់ានិភព័យងៅតាម្បមតិននហានិភព័យងលើភាពដែលមនិអាចស្ 

បតឡ្រម់្វញិបាន ។ ការងធវាើចំណ្តថ់្នា ្ហ់ានិភព័យ បតរូវឆលេ្កាតក់ារបតរួតពិនិត្យជាប្រច្ ំ។
• ងរៀ្រចំ និ្ដថរ្សាែំងណើ រការរ្រស់ធនាគារ្នាុ្ការវាស់ដវ្ ECL រមួមានការបតរួតពិនិត្យហានិភព័យឥណទាន ការ្រ ច្ាូ លពព័តម៌ានរពំរឹ្ទុ្ងៅអនាគត 

និ្វធិីសាសស្ងប្រើបបាស់្នាុ្ការវាស់ដវ្ ECL ។
• ធានាថ្ ធនាគារងនះមានងគាលនងយបាយ និ្នីតិវធិី្នាុ្ការដថរ្សា និ្ងធវាើឲ្យបានបតរឹមបតរូវនូវគំរូដែលបតរូវបានងប្រើងែើម្បវីាយតនមលេនិ្វាស់ដវ្ ECL ។
• ្រង្កើតការវាយតនមលេគណងនយ្យ និ្ែំងណើ រការវាស់ដវ្ហានិភព័យឥណទានដែលផ្ល់ជាមូលោឋា នរ រ្ឹ មា ំសំរា្រប់្រពព័ន្ធទូងៅ ឧ្រ្រណ៍ និ្ទិននានព័យងែើម្ប ី

វាយតនមលេងលើហានិភព័យឥណទាន និ្សបមា្រង់ធវាើគណងនយ្យ្ម្មងលើ ECL ។ ងធវាើការផ្ល់ងយ្រល់ និ្ដណនា ំបពមទាំ្ ជំនាញ ែល់អ្្គភាពអាជីវ្ម្ម 
ងែើម្បងីលើ្្ម្ស់ការអនុវត្ឲ្យប្រងសើរងឡើ្ ងៅ្នាុ្ធនាគារ ងលើការបគ្រប់គ្ហានិភព័យឥណទាន ។

• សវន្ម្មនផ្ទ្នាុ្មានមុេងារងធវាើសវន្ម្មងទៀ្ទាត ់ងែើម្បឲី្យបបា្ែថ្ ការបគ្រប់គ្ និ្នីតិវធិីដែលបាន្រង្កើតងឡើ្បតរូវបានងរៀ្រចំ និ្អនុវត្ ឲ្យបាន 
បតរឹមបតរូវ ។

(ii) ការវិភាគគរុណភាពឥណទាន
តារា្ខា្ងបកាមងនះ្រងាហា ញពព័តម៌ានអំពីគុណភាពឥណទាន ននបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុដែលបតរូវបានវាស់ដវ្តាមរលំស់នថលេងែើម ។ វា្ប៏ានោ្ង់ចញនូវពព័ត៌
មានអំពីស្ានភាពហួសកាល្ំណតន់នឥណទាន និ្្រុងរប្រទានផ្ល់ែល់អតិថិជនងៅែំណ្្ក់ាលទី 1 ទី 2 និ្ទី 3 ។ លុះបតាដតបាន្រញ្្ជ ្ច់បាស់លាស់ 
ចំនួនទរឹ្បបា្ន់នបទព្យសម្បត្ិហិរ ញ្ វត្ុទាំ្ អស់ ងៅ្នាុ្តារា្ តំណ្្ខា្ងបកាម្រងាហា ញជាតនមលេងយ្ែុល ។
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២៩. ការកគប់កគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ខុ(ត)

្. ហានិភព័យឥណទាន (ត)
(ii) ការវិភាគគរុណភាពឥណទាន(ត)

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្្ំ 2020

ែំណ្្ក់ាលទី1 ែំណ្្ក់ាលទី2 ែំណ្្ក់ាលទី3 សរុ្រ

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)
សមតុល្យងៅធនាគារនានា៖

ឥណទានធម្មតា 1,546,200 - - 1,546,200 6,254,379

សំវធិានធនងលើការខាត្រ្់ (31,854) - - (31,854) (128,849)

តនមលេងយ្ 1,514,346 - - 1,514,346 6,125,530

ឥណទាន និ្្រុងរប្រទាន៖

ឥណទានធម្មតា 93,860,728 - - 93,860,728 379,666,645

សំវធិានធនងលើការខាត្រ្់ (47,448) - - (47,448) (191,927)

តនមលេងយ្ 93,813,280 - - 93,813,280 379,474,718

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្្ំ 2019

ែំណ្្ក់ាលទី1 ែំណ្្ក់ាលទី2 ែំណ្្ក់ាលទី3 សរុ្រ

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)
សមតុល្យងៅធនាគារនានា៖

ឥណទានធម្មតា 621,386 - - 621,386 2,532,148

សំវធិានធនងលើការខាត្រ្់ (12,801) - - (12,801) (52,164)

តនមលេងយ្ 608,585 - - 608,585 2,479,984

ឥណទាន និ្្រុងរប្រទាន៖

ឥណទានធម្មតា 77,745,930 - - 77,745,930 316,814,665

សំវធិានធនងលើការខាត្រ្់ (890) - - (890) (3,627)

តនមលេងយ្ 77,745,040 - - 77,745,040 316,811,038

គិតបតរឹមនថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020 រាល់បបា្់្ មចារី្រស់ធនាគារែល់អតិថិជនបតរូវបានច្តថ់្នា ្ង់ៅែំណ្្ក់ាលទី 1 ជាមយួនរឹ្កាល្ររងិចឆេទផុត្ំណត់្ នាុ្ 
រយៈងពលពី 0 - 29 នថងៃ ។
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២៩. ការកគប់កគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ខុ(ត)

្. ហានិភព័យឥណទាន (ត)
(ii) ការវិភាគគរុណភាពឥណទាន(ត)

តារា្ខា្ងបកាមវភិាគ្រងាហា ញពី្រដបម្របមរួលងលើសំវធិានធនងលើឥណទាន និ្្រុងរប្រទាន ្នាុ្្ំឡុ្ការយិ្ររងិចឆេទ ដែលងយ្ម្តាម រលំស់នថលេងែើម៖

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្្ំ 2020

ែំណ្្ក់ាលទី1 ែំណ្្ក់ាលទី2 ែំណ្្ក់ាលទី3 សរុ្រ

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ECL គិតបតរឹម នថងៃទី 1 ដេ ម្រា ឆ្នា  ំ2020  890  -    -    890 3,627

្រដបម្របមរួលងលើ ECL

ការងផ្ទរែំណ្្ក់ាលទី 1  -    -    -    -    -   

ការងផ្ទរែំណ្្ក់ាលទី 2  -    -    -    -    -   

ការងផ្ទរែំណ្្ក់ាលទី 3  -    -    -    -    -   

បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុថ្មី  3,547  -    -    3,547 14,348

ការវាស់ដវ្ងឡើ្វញិសុទ្ធននសំវធិានធន 
    ងលើការខាត្រ្ ់និ្្រដបម្របមរួលងផ្ស្ៗ  43,011  -    -    43,011  173,979

លងម្អៀ្ពីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា - - - - (27)

ECL គិតបតរឹម នថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020  47,448  -    -    47,448 191,927

តារា្ខា្ងបកាមវភិាគ្រងាហា ញពី្រដបម្របមរួលងលើសំវធិានធនងលើឥណទាន និ្្ុរងរប្រទាន ្នាុ្្ំឡុ្ការយិ្ររងិចឆេទ ដែលងយ្ម្តាម រលំស់នថលេងែើម (ត)៖

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្្ំ 2020

ែំណ្្ក់ាលទី1 ែំណ្្ក់ាលទី2 ែំណ្្ក់ាលទី3

ECL 12 ដេ ងពញអាយុកាល ងពញអាយុកាល សរុ្រ

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)
ECL គិតបតរឹម នថងៃទី 1 ដេ ម្រា ឆ្នា  ំ2020 510 - - 510 2,078

្រដបម្របមរួលងលើ ECL

ការងផ្ទរែំណ្្ក់ាលទី 1 - - - - -

ការងផ្ទរែំណ្្ក់ាលទី 2 - - - - -

ការងផ្ទរែំណ្្ក់ាលទី 3 - - - - -

បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុថ្មី 600 - - 600 2,445

ការវាស់ដវ្ងឡើ្វញិសុទ្ធននសំវធិានធន 
    ងលើការខាត្រ្ ់និ្ ្រដបម្របមរួលងផ្ស្ៗ  (220) - - (220) (896)

ECL គិតបតរឹម នថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020 890 - - 890 3,627
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២៩. ការកគប់កគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ខុ(ត)

្. ហានិភព័យឥណទាន (ត)
(ii) ការវិភាគគរុណភាពឥណទាន(ត)

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្្ំ 2020

ែំណ្្ក់ាលទី1 ែំណ្្ក់ាលទី2 ែំណ្្ក់ាលទី3

ECL 12 ដេ ងពញអាយុកាល ងពញអាយុកាល សរុ្រ

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ECL គិតបតរឹម នថងៃទី 1 ដេ ម្រា ឆ្នា  ំ2020 77,745,930 - - 77,745,930 316,814,665

្រដបម្របមរួលតនមលេងយ្ែុល

ការងផ្ទរែំណ្្ក់ាលទី 1 - - - - -

ការងផ្ទរែំណ្្ក់ាលទី 2 - - - - -

ការងផ្ទរែំណ្្ក់ាលទី 3 - - - - -

បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុថ្មី 28,894,446 - - 28,894,446 116,878,034

្រដបម្របមរួលសុទ្ធ (12,779,648) - - (12,779,648) (51,693,676)

លងម្អៀ្ពីការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា - - - - (2,332,378)

ECL គិតបតរឹម នថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020 93,860,728 - - 93,860,728 379,666,645

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្្ំ 2019

ែំណ្្ក់ាលទី1 ែំណ្្ក់ាលទី2 ែំណ្្ក់ាលទី3

ECL 12 ដេ ងពញអាយុកាល ងពញអាយុកាល សរុ្រ

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ECL គិតបតរឹម នថងៃទី 1 ដេ ម្រា ឆ្នា  ំ2019 44,011,704 - - 44,011,704 179,347,694

្រដបម្របមរួលតនមលេងយ្ែុល

ការងផ្ទរែំណ្្ក់ាលទី 1 - - - - -

ការងផ្ទរែំណ្្ក់ាលទី 2 - - - - -

ការងផ្ទរែំណ្្ក់ាលទី 3 - - - - -

បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុថ្មី 45,188,120 - - 45,188,120 184,141,589

្រដបម្របមរួលសុទ្ធ (11,453,894) - - (11,453,894) (46,674,618)

ECL គិតបតរឹម នថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2019 77,745,930 - - 77,745,930 316,814,665
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២៩. ការកគប់កគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ខុ(ត)

្. ហានិភព័យឥណទាន (ត)
(iii) ្ំនួនទរឹ្បបា្់ខែលច្ើតច�ើងពី ECL
 វរីុស្ូរ ៉ាូណ្ និ្ផល្រ៉ាះពាល់ងលើការខាត្រ្ឥ់ណទានរពំរ្ឹ ទុ្

ការខាត្រ្ឥ់ណទានរពំរឹ្ទុ្ បតរូវបានបា៉ា នប់្រមាណងោយដផ្អ្ងៅងលើល្ខេេណ្ងសែឋា្ិចចា ដែលបានព្យ្រណ៍ទុ្ ងៅ្នា្ការយិ្ររងិចឆេទ 
រាយការណ៍ ។ ការផ្ទុះងឡើ្នន វរីុស្ូរ ៉ាូណ្ (“្ូវែី-19”) បានរាតតបាត   ប្រងទសចិនែីងគា្ ប្រងទស្ម្ុជា និ្្រណ្្ប្រងទសងផ្ស្ៗងទៀត 
ដែលបពរឹត្ិការណ៍បានងធវាើឲ្យមានការរាំ្ ស្ទះស្ម្មភាពអាជីវ្ម្ម និ្ងសែឋា្ិចចា ។ ផល្រ៉ាះពាល់ងៅងលើផលិតផល្នាុ្បសរុ្សរុ្រ (ផ.ស.ស) 
និ្សូចនា្រសំខានង់ផ្ស្ៗ បតរូវបានយ្ម្ពិច្រណ្្នាុ្ការ្ំណតភ់ាពធងៃនធ់ងៃរ និ្ភវនីយភាពននការធាលេ ្ចុ់ះននងសែឋា្ិចចា ដែលបតរូវបានងប្រើ  
បបាស់្នាុ្ការបា៉ា នប់្រមាណការខាត្រ្ឥ់ណទានរពំរឹ្ទុ្ ងោយ្នាុ្ងនាះការគណនាងលើការខាត្រ្ឥ់ណទានរពំរឹ្ទុ្ងៅស្ានភាព្រចចាុ្រ្បននា 
អាចមានភាពមនិបបា្ែប្រជាជាសារវន្ ។

ងោយ្នាុ្ងនាះការគណនាងលើការខាត្រ្ឥ់ណទានរពំរឹ្ទុ្ ងៅស្ានភាព្រចចាុ្រ្បននា អាចមានភាពមនិបបា្ែប្រជាជាសារវន្ ។ អនា្បគ្រប់គ្ 
បានងធវាើការបា៉ា នប់្រមាណ ងលើលទ្ធផលដែលអាចង ើ្តងឡើ្ម្ងលើធនាគារ ពីជំ្ឺ្ូវែី-19 ្រ៉ាុដន្ការបា៉ា នប់្រមាណងនះអាចនរឹ្មានការ ល្េ ស់្រ្ូរជា
សារវន្ងពលមានបពរឹត្ិការណ៍ថ្មីង ើ្តងឡើ្ ។ ែូងចនាះ ចំនួនងនះមនិគួរបតរូវបានងគងមើលង�ើញថ្ជាចំនួនជា្ល់ា្ម់យួ ឬជាការព្យ្រណ៍ អំពីផល
្រ៉ាះពាល់ហិរ ញ្ វត្ុចុ្ងបកាយ ដែលបានរពំរឹ្ទុ្ងនាះងទ ។ ្នាុ្្រណីផល្រ៉ាះពាល់មានល្ខេណៈធងៃនធ់ងៃរ ឬអូស្រនាលេ យយូរជា្ការរពំរឹ្ទុ្្នាុ្
ងសណ្រយី៉ាូងនះ វានរឹ្្រ្ករឲ្យមានផល្រ៉ាះពាល់ ងៅងលើ ECL ងលើស្ានភាព និ្លទ្ធផលហិរ ញ្ វត្ុរ្រស់ធនាគារ ។

(្) ធាតុចូល ការសន្មត និ្ ្រងចចា្ងទសងប្រើបបាស់្នាុ្ការវាយតនមលេងលើឱនភាពននតនមលេ

ធនាគារបានទទួលសា្គ ល់សំវធិានធនងលើការបាត្់រ្ ់ECL ចំងពាះឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុដែលមនិបានវាស់ដវ្តាម FVTPL  ែូចខា្ងបកាម៖
• សមតុល្យជាមយួធនាគារនានា
• ឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុជា្រំណុល
ធនាគារវាស់ដវ្សំវធិានធនងលើការបាត្់រ្ ់ តាមចំនួនដែលងស្មើនរឹ្ ECL ងពញមយួអាយុកាល ងលើ្ដល្ដតការវាស់ដវ្តាម ECL 12 ដេ 
ែូចខា្ងបកាម៖
• សមតុល្យជាមយួធនាគារជាតិនន្ម្ុជា ដែលបតរូវបាន្ំណតថ់្មានហានិភព័យឥណទានទា្រ នាកាល្ររងិចឆេទរាយការណ៍ និ្
• ឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុងផ្ស្ៗងទៀត ដែលហានិភព័យឥណទានមនិបានង ើ្នងឡើ្ជាសារវន្ ច្្រត់ាំ្ ពីការទទួលសា្គ ល់ ងលើ្ែំ្រូ្ ។
• ធនាគារមនិបានអនុវត្ ការងលើ្ដល្ឥណទានមានហានិភព័យទា្រ ចំងពាះឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុែន៏ទងទៀតងទ ។

ECL 12 ដេ គឺជា្រំដណ្មយួនន ECL ដែល្រណ្្លម្ពីបពរឹត្ិការណ៍េ្ខានមនិបានស្បបា្ង់លើឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ ្នាុ្រយៈងពល 12 
ដេ ្រនា្ទ ្រពី់កាល្ររងិចឆេទរាយការណ៍ ។  ឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុដែលបានទទួលសា្គ ល់តាម ELC 12 ដេ បតរូវបានច្តទុ់្ជា “ឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ 
ស្ិត្នាុ្ែំណ្្ក់ាលទី 1” ។
ECL មយួអាយុកាល (Lifetime ECL) គឺជា ECL ដែលអាច្រណ្្លម្ពីបពរឹត្ិការណ៍េ្ខានមនិបានស្បបា្ ់ ្នាុ្រយៈងពលនន 
អាយុកាលរពំរឹ្ទុ្ (expected life) ននឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ។ ឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុដែលបានទទួលសា្គ ល់តាម ECL ងពញមយួអាយុកាល (្រ៉ាុដន្
មនិដមនជាឥណទានដែលមានឱនភាព (credit-impaired)) បតរូវបានច្តទុ់្ជា “ឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ ស្ិត្នាុ្ែំណ្្ក់ាលទី២” ។

បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុឥណទានដែលមានឱនភាព

តាមកាល្ររងិចឆេទរាយការណ៍នីមយួៗ ធនាគារវាយតនមលេថ្ងតើបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ ដែលបតរូវបាន្តប់តាតាម រលំស់នថលេងែើម (amortised 
cost) ងហើយមាន ការថយចុះតនមលេ បតរូវបានច្តទុ់្ជា “បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុស្ិត្នាុ្ែំណ្្ក់ាលទី 3” ។ បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ បតរូវបាន 
ច្តទុ់្ថ្មានឱនភាព ងៅងពលដែលមានបពរឹត្ិការណ៍មយួឬងបចើន បានង ើ្តងឡើ្ ដែលនាឲំ្យមានផល្រ៉ាះពាល់អវជិ្ជមានែល់លំហូរសាចប់បា្់
ដែលបានរពំរឹ្ទុ្ នាងពលអនាគត ននបទព្យសម្បត្ិហិរ ញ្ វត្ុ ។
ភស្ុតា្ដែល្រញ្្ជ ្ថ់្បទព្យសម្បត្ិហិរ ញ្ វត្ុមានការថយចុះតនមលេ រមួ្រ ច្ាូ លនូវទិននានព័យដែលអាចអង្កតបាន ែូចខា្ងបកាម៖
• ការលំបា្ដផនា្ហិរ ញ្ វត្ុជាខាលេ ំ្ រ្រស់អតិថិជន ឬអនា្ងបាះផសាយ
• ការ្រំពាន្ិចចាសន្យ ែូចជាការេ្ខានមនិបានស្ ឬហួសកាល្ំណត់
• ការងរៀ្រចំងឡើ្វញិងលើល្ខេេណ្ននការផ្ល់ឥណទានែល់អតិថិជន ដែលធនាគារមនិបតរូវងធវាើការពិច្រណ្ងឡើ្វញិ ប្រសិនង្រើមនិច្បំាច់
• អតិថិជនទំន្ជានរឹ្្្សព័យធន ឬបតរូវងរៀ្រចំរចនាសម្ព័ន្ធហិរ ញ្ វត្ុងឡើ្វញិសារជាថ្មី
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២៩. ការកគប់កគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ខុ(ត)

្. ហានិភព័យឥណទាន (ត)
(iii) ្ំនួនទរឹ្បបា្់ខែលច្ើតច�ើងពី ECL
(្) ធាតុចូល ការសន្មត និ្ ្រងចចា្ងទសងប្រើបបាស់្នាុ្ការវាយតនមលេងលើឱនភាពននតនមលេ (ត)

  បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុឥណទានដែលមានឱនភាព (ត)

ឥណទានដែលបតរូវបានងរៀ្រចំងឡើ្វញិ ងោយសារដតភាពមនិប្រប្តីងៅ្នាុ្ល្ខេេណ្រ្រស់អតិថិជន បតរូវបាន ច្តទុ់្ជាឥណទានមានឱនភាព 
លុះបតាដតមានភស្ុតា្ដែលអាច្រញ្្ជ ្ប់ានថ្ ហានិភព័យននការមនិទទួលបានម្វញិ នូវលំហូរសាចប់បា្ត់ាម្ិចចាសន្យ បានថយ ចុះជាសារវន្ 
និ្មនិមានសូចនា្រងផ្ស្ងទៀតដែលនាឲំ្យមានឱនភាពននតនមលេ ។  ងលើសពីងនះងៅងទៀត ឥណទានដែលហួសកាល្ំណតស់្ងលើសពី 90 
នថងៃ ងយ្តាមការសន្មត្នាុ្ ស.រ.ទ.ហ.អ.្ បតរូវបានច្តទុ់្ជាឥណទានមានឱនភាព ងទាះ្រីជាវាអាចងផ្ស្គានា ពីនិយមនព័យននការហួសកាល
្ំណតស់្ បស្រតាមងអវាើដែលបានដច្្នាុ្ចបា្រ ់្ង៏ោយ ។ 

ដផ្អ្តាមប្រពព័ន្ធច្តថ់្នា ្ហ់ានិភព័យឥណទាននផ្ទ្នាុ្រ្រស់ប្រុមហុ៊ន ឥណទាន និ្្រុងរប្រទានផ្ល់ែល់អតិថិជនដែលច្តទុ់្ថ្មានឱនភាព ជា
ឥណទានទាំ្ ឡាយណ្ដែលមានចំណ្តថ់្នា ្ង់បកាមស្្ោ់ ជា្រស់្្សព័យ និ្បាត្់រ្ ់។

ការចាត់ថ្្្់ហានិភ័យឥណទាន
ច្្រពី់នថងៃទី 27 ដេ មនីា ឆ្នា  ំ2020 ធនាគារបានអនុវត្សារាចរងលេ ធ7-020-001 ដែលងចញងោយធនាគារជាតិ  នន្ម្ុជា ងលើការងរៀ្រចំរចនា 
សម្ព័ន្ធបបា្់្ មចា ីងែើម្បគីាបំទែល់អតិថិជនដែលរ្ផល្រ៉ាះពាល់ងោយជំ្ឺ្ូវែី 19 ងោយ៖
- កាត្់រន្យចំនួនបបា្ង់ែើម ឬចំនួនទរឹ្បបា្ ់ដែលបតរូវស្ងៅកាលវសាន្
- ្រនា្ទ ្រអបតាការបបា្ជ់ា្ល្ខេេណ្្ិចចាសន្យងែើម
- ពន្យរងពលការស្បបា្ង់ែើម ឬការបបា្ ់ឬការបបា្ម់ូលធន
- អូស្រនាលេ យកាល្ររងិចឆេទននកាលវសាន្ ្រដន្ម និ្/ដ្ដប្រនូវសហអនា្េចាី និ្/ឬអនា្ធានា ង្រើមាន
- ល្េ ស់្រ្ូរពីឥណទានស្រងំលាះ ងៅជាការទូទាតក់ារបបា្ ់ដត្នាុ្្រណីដែលបបា្ង់ែើមបតរូវស្វញិងៅងពលែល់កាល្ំណតដ់តម្្គត ់
  (បបា្់្ មចាជីា bullet)
- ងោះ្រន្ទុ្បទព្យ្រញ្ចា ំ ឬការទទួលយ្នូវបទបព្រញ្ចា ំដែលមាន្បមតិទា្រជា្មុន និ្
- ការ្រន្ធូរ្រន្យ្ិចចាបពមងបពៀ្ ឬ / និ្ផ្ល់រយៈងពលអនុងបគាះសបមា្រក់ារស្បបា្វ់ញិរហូតែល់ 6 ដេគិតច្្រពី់នថងៃចុះហត្ងលខាងលើ្ិចចា 
   សន្យថ្មី ។

ែូងច្នា ះងហើយ សបមា្រអ់តិថិជនដែលបានទូទាតប់បា្ង់ែើម ឬការបបា្ ់ឬការទូទាតទ់ាំ្ ពីរ ដែលមនិហួសកាល្ំណតង់លើសពី 90 នថងៃ (ឥណទាន 
ែំងណើ រការ) ងហើយរពំរឹ្ថ្នរឹ្ជួ្រប្រទះ ដតការលំបា្្នាុ្ដផនា្ហិរ ញ្ វត្ុ និ្ការស្បបា្វ់ញិដត្រ៉ាុងណ្ណា ះ ។ ធនាគារជាតិនន្ម្ុជាអនុញ្ញ តិ 
ឱ្យងរៀ្រចំឥណទានសារជាថ្មី ងលើបគ្រវ់សិព័យដែលរ្ផល្រ៉ាះពាល់ ពីការរាតតបាតស្លននវរីុស្ូវែី 19 និ្ងបគាះទរឹ្ជំនន ់ ងោយងយ្តាម
ការវាយតំនល ្្ទ ល់េលេួនរ្រស់ធនាគារ ។ 

ធនាគារបានដ្រ្ដច្ការ្រ៉ាះពាល់ងៅតាមការច្តថ់្នា ្ហ់ានិភព័យឥណទាន បស្រងៅតាមនិយមនព័យរ្រស់ ធនាគារជាតិនន្ម្ុជា ងោយដផ្អ្
ងៅតាមចំនួននថងៃននការហួស្ំណតស់្ដែលជាល្ខេណៈវនិិចឆេព័យងោយប្ររុ្ប្រយព័តនា ែូចខា្ងបកាម៖
1.ធម្មតា
2.ឃ្លេ ងំមើល
3.ងបកាមស្្ោ់
4.ជា្រស់្្សព័យ
5.បាត្់រ្់
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២៩. ការកគប់កគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ខុ(ត)

្. ហានិភព័យឥណទាន (ត)
(iii) ្ំនួនទរឹ្បបា្់ខែលច្ើតច�ើងពី ECL
(្) ធាតុចូល ការសន្មត និ្ ្រងចចា្ងទសងប្រើបបាស់្នាុ្ការវាយតនមលេងលើឱនភាពននតនមលេ (ត)

  បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុឥណទានដែលមានឱនភាព (ត)

ការ្រ៉ាះពាល់បតរូវបានតាមោនជាប្រច្ ំ ដែលការ្រ៉ាះពាល់អាចងធវាើឲ្យមានការ ល្េ ស់្រ្ូរែល់ការច្តថ់្នា ្ហ់ានិភព័យ ឥណទាន ។ ជាទូងៅ ការតាម
ោនងនះជា្រព់ា្ព់ព័ន្ធនរឹ្ការងប្រើបបាស់ទិននានព័យែូចខា្ងបកាម៖
• ប្រវត្ិទូទាតស់្
• ស្ានភាពហិរ ញ្ វត្ុរ្រស់សមភាគី
• ច្ខេុវសិព័យអាជីវ្ម្ម និ្ការព្យ្រណ៍លំហូរសាចប់បា្់
• លទ្ធភាព និ្ឆន្ទៈទូទាតស់្
• ស្ានភាពងសែឋា្ិចចា និ្
• គុណភាពននសំណំុឯ្សារ

i) ហានិភ័យឥណទានបានច្ើនច�ើងជាសរវន្ដ
ធនាគារ ពិច្រណ្អំពីការហានិភព័យឥណទានដែបានង ើ្នងឡើ្ជាសារវន្ ជាពីរែំណ្្ក់ាល ែូចខា្ងបកាម៖
ហានភិព័យឥណទានបានង ើ្នងឡើ្ ជាសារវន្ស្ិត្នាុ្ែំណ្្ក់ាលទ ី2
ការ ល្េ ស់្រ្ូរ្បមតិននហានិភព័យឥណទានងៅងលើអាយុកាលដែលរពំរឹ្ទុ្ ននឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ បតរូវបានវាយតនមលេតាមរយៈការងប្រៀ្រងធៀ្រ 
ហានិភព័យឥណទានតាមកាល្ររងិចឆេទរាយការណ៍នីមយួៗ ជាមយួនរឹ្ហានិភព័យឥណទាន ននឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុងៅងពលទទួលសា្គ ល់ងលើ្ 
ែំ្រូ្ ។ ធនាគារងប្រើបបាស់ រយៈងពលេ្ខានស្ចំនួន 30 នថងៃ ជា្រងងា្គ ល (backstop)  ងហើយអនុវត្នូវការសន្មតដែលថ្ ហានិភព័យ
ឥណទានងលើបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ បានង ើ្នងឡើ្ជាសារវន្ រា្រច់្្រពី់ការទទួលសា្គ ល់ជាងលើ្ែំ្រូ្ ងៅងពលដែលទូទាតត់ាម្ិចចាសន្យ 
មានរយៈងពលេ្ខានស្ ងលើសពី 30 នថងៃ ។

ងលើសពីងនះងៅងទៀត ធនាគារវាយតនមលេងលើ្ត្ាគុណភាពែូចខា្ងបកាម៖
• ការេ្ខានស្ចំនួន 30 នថងៃ ជា្រងងា្គ ល (backstop) សបមា្រឥ់ណទានមានរយៈងពលដវ្ និ្ 15 នថងៃ សបមា្រឥ់ណទានមានរយៈងពលេលេី 

(រា្រច់្្រពី់ការេ្ខានស្ចំនួន 30 នថងៃងឡើ្សបមា្រឥ់ណទានមានរយៈងពលដវ្ និ្ពី 15 នថងៃងឡើ្ សបមា្រឥ់ណទានមានរយៈងពលេលេី) 
• ការងប្រើសូចនា្រគុណភាពងផ្ស្ៗងទៀត (ការ្រ្ូរ PD ងៅការយិ្ររងិចឆេទរាយការណ៍ច្្រពី់កាល្ររងិចឆេទងែើម)
• ការ ល្េ ស់្រ្ូរងលើ្រ្្គរ PD ដែលងៅសល់មនិលងម្អៀ្
• ការ ល្េ ស់្រ្ូរ PD រយៈងពល 12 ដេ ងោយមនិលំងអៀ្ ងប្រៀ្រងធៀ្រនរឹ្ប្រភពងែើម PD រយៈងពល 12 ដេមនិលងម្អៀ្ ដែលរពំរឹ្ទុ្ងៅ 

ការយិ្ររងិចឆេទននការរាយការណ៍ជាមយួ PD រយៈងពល 12 ដេ នាងពល្រចចាុ្រ្បននាងៅការងប្រើបបាស់របាយការណ៍ននសូចនា្រគុណភាពដែ
លបាន្ំណត ់ឬ

• ឥណទានងរៀ្រចំងឡើ្វញិ ងហើយបតរូវបានច្តថ់្នា ្់្ នាុ្ឃ្លេ ងំមើល (ឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជនដែលបតរូវបានងរៀ្រចំងឡើ្វញិ និ្បតរូវបាន 
ច្តថ់្នា ្់្ នាុ្ឃ្លេ ងំមើល បតរូវបាន ល្េ ស់្រ្ូរពីែំណ្្ក់ាលទី 1 ងៅែំណ្្ក់ាលទី 2)

ហានភិព័យឥណទានបានង ើ្នងឡើ្ ជាសារវន្ស្ិត្នាុ្ែំណ្្ក់ាលទ ី3
ឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុដែលបតរូវបានច្តទុ់្ជាឥណទានមានឱនភាពននតនមលេច្្រត់ាំ្ ពីងពលែំ្រូ្ ឬពីងពលទិញ  បតរូវច្តថ់្នា ្ង់ោយសវាព័យប្រវត្ិ 
ជាឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុស្ិត្នាុ្ែំណ្្ក់ាលទី 3 ។ ភស្ុតា្ដែល្រញ្្ជ ្ថ់្បទព្យស្ម្ម ហិរ ញ្ វត្ុមានការថយចុះតនមលេ រមួមានទិននានព័យ ដែល 
អាចអង្កតបានទា្ទ់្ងៅនរឹ្បពរឹត្ិការណ៍ែូចខា្ងបកាម៖
• ការលំបា្ដផនា្ហិរ ញ្ វត្ុជាខាលេ ំ្ រ្រស់អតិថិជន ឬអនា្ងបាះផសាយ
• ការ្រំពាន្ិចចាសន្យ ែូចជាការេ្ខានមនិបានស្ ឬហួសកាល្ំណត់
• អតិថិជនទំន្នរឹ្្្សព័យធន ឬបតរូវងរៀ្រចំរចនាសម្ព័ន្ធហិរ ញ្ ្រ្បទានងឡើ្វញិជាថ្មី
• ការបាត្់រ្ទី់ផសារស្ម្មសបមា្រប់ទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុងោយសារដត្រញ្ហា ហិរ ញ្ វត្ុែូចជាស្ានភាពជំនួញ ្ ូន្រំណុលស្ិត្នាុ្ែំងណើ រការវវិាទ 

ភាពញរឹ្ញ្រន់នការងរៀ្រចំ្រំណុលងឡើ្វញិជាងែើម 
• ្ូន្រំណុលដែលដ្លេ្្រនលេំ
• ការល្ ់ឬការលុ្រងោយងច្លឥណទានេូចងោយដផនា្
• មរណៈភាព
• ការងរៀ្រចំងឡើ្វញិនូវ្រំណុលដែលមាន្រញ្ហា  (Trouble Debt Restructuring) ងោយមនិងជាគជព័យ ។
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

២៩. ការកគប់កគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ខុ(ត)

្. ហានិភព័យឥណទាន (ត)
(iii) ្ំនួនទរឹ្បបា្់ខែលច្ើតច�ើងពី ECL
(្) ធាតុចូល ការសន្មត និ្ ្រងចចា្ងទសងប្រើបបាស់្នាុ្ការវាយតនមលេងលើឱនភាពននតនមលេ (ត)

  បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុឥណទានដែលមានឱនភាព (ត)
i) ហានិភ័យឥណទានបានច្ើនច�ើងជាសរវន្ដ (ត)

ហានភិព័យឥណទានបានង ើ្នងឡើ្ ជាសារវន្ស្ិត្នាុ្ែំណ្្ក់ាលទ ី3 (ត)
ធនាគារបានអនុវត្ការេ្ខានស្ចំនួន 90 នថងៃ ជា្រងងា្គ លសបមា្រ្់រ្ូរឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ ពីែំណ្្ក់ាលទី 2 ងៅែំណ្្ក់ាលទី 3 និ្ច្ត ់
ទុ្ឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុងនាះថ្មានឱនភាពននតនមលេ ។ ងលើសពីងនះងទៀតឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជនដែលបតរូវបានងរៀ្រចំសារជាថ្មី និ្បាន 
ច្តថ់្នា ្ជ់ាឥណទាន ងបកាមស្្ោ់ជា្រស់្្សព័យ និ្បាត្់រ្ ់បតរូវបាន ល្េ ស់្រ្ូរពី ែំណ្្ក់ាលទី 2 ងៅែំណ្្ក់ាលទី 3 ។

ii) និយមន័យថនការែ្ខានសង
ធនាគារច្តទុ់្បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុដែលមានការេ្ខានស្ងៅងពលដែល៖ 
• អនា្េចាីមនិមានលទ្ធភាពស្ចំងពាះកាតពវា្ិចចាឥណទានរ្រស់េលេួនងៅធនាគារទាំ្ បសរុ្វញិ ងោយមនិពរឹ្ដផ្អ្ងៅងលើការល្ប់ទព្យោ្ ់

ធានាងោយធនាគារងែើម្បទូីទាតស់្ (ប្រសិនង្រើមានបទព្យោ្ធ់ានា) ឬ
• អនា្េចាីស្ិតេ្ខានស្ងលើសពី 90 នថងៃ ងលើកាតពវា្ិចចាស្ឥណទានម្ធនាគារ ឬ
• អនា្េចាីអាចនរឹ្ងរៀ្រចំងឡើ្វញិនូវបទព្យស្ម្មរ្រស់េលេួន ដែលជាងហតុននការ្្សព័យធនងោយសារភាពអសមត្ភាព ្នាុ្កាតពវា្ិចចាស្បតឡ្រ់

នូវឥណទានដែលេលេួនបានេចាី ។

iii) ការ្រញ្នូលព័ត៌មានព្យា្រណ៍នាចពលអនាគត
ធនាគារ បានរមួ្រ ច្ាូ លពព័តម៌ានព្យ្រណ៍នាងពលអនាគត ងៅ្នាុ្ការវាយតនមលេថ្ងតើហានិភព័យឥណទានរ្រស់ឧ្រ្រណ៍បានង ើ្នងឡើ្ជាសារវន ្
គិតច្្រត់ាំ្ ពីការទទួលសា្គ ល់ងលើ្ែំ្រូ្ និ្សបមា្រក់ារវាស់ដវ្ ECL ។

ពព័តម៌ានខា្ងបរៅដែលបានពិច្រណ្រមួមាន ទិននានព័យងសែឋា្ិចចា និ្ការព្យ្រណ៍ដែលងបាះពុម្ផសាយងោយស្ា្រព័នរោឋា ភបិាល និ្អាជាញា ធររូ្ិរយវត្ុ 
ងៅ្នាុ្្រណ្្ប្រងទសដែលធនាគារមានប្រតិ្រត្ិការ អ្្គការឈានមុេែូចជាធនាគារជាតិនន្ម្ុជា និ្អនា្ជំនាញវសិព័យឯ្ជន និ្អនា្ព្យ្រណ៍ 
ដែលបានងបជើសងរ ើស ។

ធនាគារបាន្ំណត ់ និ្ច្ប្្ឯ្សារគនលេរឹះននហានិភព័យឥណទាន និ្ការខាត្រ្ឥ់ណទានសបមា្រ ់ ផល្រព័បតហិរ ញ្ វត្ុនីមយួៗ បស្រតាម 
ប្រងទសនីមយួៗ (ងោយងប្រើការវភិាគទិននានព័យប្រវត្ិសាសស្) ងហើយបានបា៉ា នស់ា្ម នទំនា្ទ់ំន្ រវា្អងថរមា៉ា ប្រូងសែឋា្ិចចា និ្ហានិភព័យឥណទាន 
និ្ការខាត្រ្ឥ់ណទាន ។

iv) ការខ្ខប្របទព្យស្ម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារ ងធវាើការចរច្ងឡើ្វញិនូវឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជនដែលមានផលលំបា្ដផនា្ហិរ ញ្ វត្ុ (សំងៅែល់ ស្ម្មភាពងរៀ្រចំឥណទានងឡើ្ 
វញិ) ងែើម្ប្ីរង្កើនឱកាសអតិ្ររមិា្នាុ្ការប្រមូលបតល្រវ់ញិ និ្កាត្់រន្យហានិភព័យននការេ្ខានស្ ។ ដផ្អ្ងៅតាមងគាលនងយបាយរ្រស់
ធនាគារឥណទានងរៀ្រចំងឡើ្វញិ បតរូវបានផ្ល់ជូនងោយដផ្អ្ងលើមូលោឋា នងបជើសងរ ើស ប្រសិនង្រើ្ូន្រំណុលមានការេ្ខានស្នាងពល្រចចាុ្រ្បននា 
ឬប្រសិនង្រើមានហានិភព័យ េ្ស់ននការេ្ខានស្ និ្មានភស្ុតា្្រងាហា ញថ្្ូន្រំណុលពិតជាបានេិតេំប្ររឹ្ដប្រ្ស្ទូទាត្់រំណុលងៅតាម 
ល្ខេេណ្នន្ិចចាសន្យងែើម និ្រពំរឹ្ថ្្ូន្រំណុលនរឹ្អាច្រំងពញតាម ល្ខេេណ្ដែលបានដ្ដប្រ ។ ល្ខេេណ្ដែលបានដ្ដប្រ ជាធម្មតារមួ 
្រ ច្ាូ លទាំ្ ការពន្យរងពល្ំណតក់ារ ល្េ ស់្រ្ូររយៈងពលននការទូទាតស់្ការបបា្ ់និ្ការដ្ដប្រល្ខេេណ្នន្ិចចាបពមងបពៀ្ឥណទាន ។

ចំងពាះបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុដែលបានដ្ដប្រ ងៅតាមងគាលនងយបាយននការងរៀ្រចំឥណទានងឡើ្វញិរ្រស់     ធនាគារ ការព្យ្រណ៍ PD ឆលេុះ្រញ្ចា ំ្ 
ការដ្ដប្របតរូវបានដ្លម្អ ឬស្ារងឡើ្វញិនូវលទ្ធភាពរ្រស់ធនាគារ្នាុ្ការប្រមូល ការបបា្ ់និ្បបា្ង់ែើម  ងៅតាម្រទពិងសាធនធ៍នាគារធាលេ ្រម់ាន 
។ ជាដផនា្មយួននែំងណើ រការងនះ ធនាគារងធវាើការវាយតនមលេលទ្ធភាពទូទាតស់្រ្រស់្ូន្រំណុល ងធៀ្រងៅនរឹ្ល្ខេេណ្្ិចចាសន្យដែលបានដ្ដប្រ 
និ្ពិច្រណ្ងៅងលើសូចនា្រអា្្រ្ប្ិរយិជាងបចើនងផ្ស្ងទៀត ។

ជាទូងៅការងរៀ្រចំងឡើ្វញិ គឺជាសូចនា្រគុណភាពននការង ើ្នងឡើ្ជាសំខាននូ់វហានិភព័យឥណទាន ដែលការងរៀ្រចំងឡើ្វញិ បតរូវបានច្តទុ់្ 
ថ្មានភស្ុតា្ដែល្រញ្្ជ ្ពី់ផល្រ៉ាះពាល់ននឥណទានមានការថយចុះតនមលេ ។ អតិថិជនបតរូវ្រងាហា ញឥរយិ្រថល្អ្នាុ្ការ្រ្ប់បា្ឲ់្យបាន 
ជា្រល់ា្រ ់ងលើរយៈងពលមយួ មុនងពលដែល ហានិភព័យបតរូវបានច្តទុ់្ថ្ ដល្មានឱនភាពននតនមលេ/ដល្មានលទ្ធភាពស្ ឬ PD បតរូវបានច្ត ់
ទុ្ថ្បាន   ថយចុះ ដែលថ្សំវធិានធនងលើការខាត្រ្ ់បតរូវបានវាស់ដវ្តាមចំនួនមយួ ែូចគា្នាុ្ែំណ្្ក់ាលទី 1 ។
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

២៩. ការកគប់កគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ខុ(ត)

្. ហានិភព័យឥណទាន (ត)
(iii) ្ំនួនទរឹ្បបា្់ខែលច្ើតច�ើងពី ECL
(្) ធាតុចូល ការសន្មត និ្ ្រងចចា្ងទសងប្រើបបាស់្នាុ្ការវាយតនមលេងលើឱនភាពននតនមលេ (ត)
v) ការវាស់ខវង ECL

ECL គឺជាការបា៉ា នស់ា្ម នប្ររូបា្រ៊លីីងតទមងៃនន់នការខាត្រ្ឥ់ណទាន ។ ECL បតរូវបានវាស់ដវ្ែូចខា្ងបកាម៖
• បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុដែលមនិមានឱនភាពននតនមលេនាកាល្ររងិចឆេទរាយការណ៍៖ ជាតនមលេ្រចចាុ្រ្បននានន្្វាះ សាចប់បា្ទ់ាំ្ អស់ (ងពាលគឺ

ភាពេុសគានា រវា្លំហូរសាចប់បា្ដ់ែលជំពា្ធ់នាគារបស្រតាម្ិចចាសន្យ និ្លំហូរសាចប់បា្ដ់ែលធនាគាររពំរឹ្ទុ្ថ្នរឹ្ទទួលបាន)
• បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុដែលមានឱនភាពននតនមលេនាកាល្ររងិចឆេទរាយការណ៍៖ ជាភាពេុសគានា រវា្តនមលេែុល   និ្តនមលេ្រចចាុ្រ្បននាននលំហូរសា

ចប់បា្ដ់ែលរពរឹ្ទុ្នាងពលអនាគត និ្
• ធនាគារ គណនា ECL ងោយងប្រើតនមលេងយ្ែុលននបទព្យស្ម្មគុណនរឹ្អបតាប្របា្រ៊លីីងតននការេ្ខាន្នាុ្ការស្ (PD) សរុ្រនន   

ែំណ្្ក់ាលនីមយួៗជាមយួនរឹ្្ត្ាសបម្រសបមរួលហានិភព័យ។ 
• ការខាត្រ្ឥ់ណទានដែលរពំរឹ្ទុ្ ECL គឺជាតនមលេ្រចចាុ្រ្បននាននសាចប់បា្ង់លើអាយុកាលដែលងៅសល់ ងធវាើអ្រ្បហារតាមអបតាការ 

បបា្ប់្រសិទ្ធិភាព (EIR) ។ ងៅឆ្នា នីំមយួៗ្នាុ្អាយុកាលឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុការព្យ្រណ៍នាងពលអនាគតនន PD LGD និ្ EAD 
បតរូវបានងធវាើការ បា៉ា នស់ា្ម ន ។ ការបា៉ា នស់ា្ម នទាំ្ ងនះបតរូវបានគុណនរឹ្គានា ងែើម្បសីា្ម នការខាត្រ្ន់នឆ្នា នីំមយួៗ ។ ្រន្ទ្រម់្ការសា្ម នទាំ្
ងនះបតរូវបានងធវាើអ្រ្បហារងៅរ្តនមលេនាកាល្ររចិឆេទរាយការណ៍ ងោយងប្រើ EIR ជាអបតាអ្រ្បហារ។

• ធនាគារងប្រើឥណទានសបមា្រស់ហបគាសខានា តតូច និ្មធ្យម(SME) និ្ឥណទានងគហោឋា នម៉ាូដែល្នាុ្គណនា ងបពាះពូ្វាមាន 
ល្ខេណៈែូចគានា ងបចើន។ ពូ្វាទាំ្ ងនះជាឥណទានមានកាល្ំណតជ់ាមយួកាល្ំណតដ់ែលបាន្ំណតទុ់្មុន និ្ការវភិាគស្បបា្ ់
ដែល បានគណនាទុ្រ្រស់បបា្ង់ែើម និ្ការបបា្។់

• ECL តំណ្្បតរូវបានគណនាងោយងប្រើរូ្រមន្ែូចខា្ងបកាម៖ 

ែំណា្់្ាល ការគណនា ECL

1 តនមលេងយ្ែុល_ែំណ្្ក់ាលទី1 × អនុបាតបគ្រែណ្្រ_់ែំណ្្ក់ាលទី1 × និយព័ត្ម្មហានិភព័យ_ែំណ្្ក់ាលទី1

2 តនមលេងយ្ែុល_ែំណ្្ក់ាលទី2 × អនុបាតបគ្រែណ្្រ_់ែំណ្្ក់ាលទី2 × និយព័ត្ម្មហានិភព័យ_ែំណ្្ក់ាលទី2

3 តនមលេងយ្ែុល_ែំណ្្ក់ាលទី3 × អនុបាតបគ្រែណ្្រ_់ែំណ្្ក់ាលទី3 × និយព័ត្ម្មហានិភព័យ_ែំណ្្ក់ាលទី3

សមាភាគបគ្រែណ្្រដ់ែលរមួមាន PD and LGD ដែល PD សា្ម ន បតរូវបានគណនាតាម %ECL ពីធនាគារងម ។   PD សា្ម នគឺគណនាងោយងប្រើរូ្រម
ន្ខា្ងបកាម៖

PD សា្ម ន = ចំនួន ECL / (EAD x LGD%)
ដែលចំនួន ECL  គណនាងោយ ធនាគារងមងោយគិត្រ ច្ាូ លតនមលេងពលងវលាននសាចប់បា្។់

(ែ) សំវិធានធនចលើការខាត្រង់
 តារា្ខា្ងបកាមសង្ខេ្រអំពីសំវធិានធនងលើការខាត្រ្ ់គិតបតរឹមការយិ្ររងិចឆេទ្រ ច្ា ្រ ់ងៅតាមថ្នា ្ន់នហានិភព័យ/បទព្យស្ម្ម។

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

សំវធិានធនងលើការខាត្រ្់

សមតុល្យជាមយួធនាគារនានា 31,854 128,849 12,801 52,164

ឥណទាន និ្្រុងរប្រទាន 47,448 191,927 890 3,627

79,302 320,776 13,691 55,791

ងៅងបកាមនិតិវធិីបតរួតពិនិត្យរ្រស់ធនាគារ ការង ើ្នងឡើ្ជាសារវន្ននហានិភព័យឥណទានបតរូវបាន្ំណតម់ុនងពលវាបតរូវបានេ្ខាន និ្យ៉ា ្យឺត្រំផុត
ងៅងពលបទព្យស្ម្មផុត្ំណតរ់យៈងពល 30 នថងៃ។ ្រណីងនះង ើ្តងឡើ្ជាពិងសសសបមា្រឥ់ណទាន និ្្រុងរប្រទានផ្ល់ែល់អតិថិជន ។
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

២៩. ការកគប់កគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ខុ(ត)

្. ហានិភព័យឥណទាន (ត)
(iii) ្ំនួនទរឹ្បបា្់ខែលច្ើតច�ើងពី ECL
(្) ធាតុចូល ការសន្មត និ្ ្រងចចា្ងទសងប្រើបបាស់្នាុ្ការវាយតនមលេងលើឱនភាពននតនមលេ (ត)
v) ការវាស់ខវង ECL (ត)
(ែ) សំវិធានធនចលើការខាត្រង់ (ត)
 តារា្ខា្ងបកាម្រងាហា ញអំពីការវភិាគននតនមលេងយ្ែុលរ្រស់ឥណទាន និ្្រុងរប្រទានផ្ល់ែល់អតិថិជនគិតតាមថ្នា ្ន់ននថងៃផុតការ្ំណតស់្ ។

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

តនមលេងយ្ែុល វធិានធនងលើការខាត្រ្់ តនមលេងយ្ែុល សំវធិានធនងលើការខាត្រ្់

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្

ឥណទាន និ្្រុងរប្រទាន

0 – 29 នថងៃ 93,860,728 (47,448) 77,745,930 (890)

សមមូលពានង់រៀល (្ំណតស់មា្គ ល់ 5) 379,666,645 (191,927) 316,814,665 (3,627)

(iv) ការច្ត្តចលើហានិភ័យឥណទាន
ធនាគារបានងធវាើការបតរួតពិនិត្យការង្្តងលើហានិភព័យឥណទានតាមវសិព័យនីមយួៗ ។ ការវភិាគការង្្តងលើហានិភព័យឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជន បតរូវបាន 
្រងាហា ញងៅ្នាុ្តារា្ែូចខា្ងបកាម៖

សាចប់បា្ជ់ាមយួធនាគារនា 
និ្ធនាគារជាតិនន្ម្ុជា

ឥណទាន និ្្រុងរប្រទាន 
ផ្ល់ែល់អតិថិជន

បទព្យស្ម្ម
ងផ្ស្ៗ សរុ្រ

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្

នថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020

្មចាី្ ្ទ ល់េលេួន - 14,020,052 - 14,020,052

ការសា្ស្់ - 22,792,492 - 22,792,492

ស្ម្មភាព អចលនបទព្យ - 14,474,174 - 14,474,174

ការជួញែូរល្រ់ាយ - 9,584,647 - 9,584,647

សណ្ឋា គារ និ្ងភាជនីយោឋា ន - 1,281,024 - 1,281,024

ការជួញែូរល្ែំុ់ - 941,738 - 941,738

ការែរឹ្ជ ្្ជូ ន និ្ស្ុ្ទំនិញ - 798,652 - 798,652

្សិ្ម្ម - 1,409,912 - 1,409,912

ការជួល និ្ស្ម្មភាពប្រតិ្រត្ិការភតិសន្យ - 1,013,406 - 1,013,406

ទរឹ្-ងភលេើ្ - 37,250 - 37,250

ងផ្ស្ៗ 43,677,252 27,459,933 685,500 71,822,685

សរុ្រ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ 43,677,252 93,813,280 685,500 138,176,032

សរុ្រ ពានង់រៀល (្ំណតស់មា្គ ល់5) 176,674,485 379,474,718 2,772,848 558,922,051
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២៩. ការកគប់កគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ខុ(ត)

្. ហានិភព័យឥណទាន (ត)
(iv) ការច្ត្តចលើហានិភ័យឥណទាន (ត)
ធនាគារបានងធវាើការបតរួតពិនិត្យការង្្តងលើហានិភព័យឥណទានតាមវសិព័យនីមយួៗ ។ ការវភិាគការង្្តងលើហានិភព័យឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជន បតរូវបាន 
្រងាហា ញងៅ្នាុ្តារា្ែូចខា្ងបកាម៖

សាចប់បា្ជ់ាមយួធនាគារនា 
និ្ធនាគារជាតិនន្ម្ុជា

ឥណទាន និ្្រុងរប្រទាន 
ផ្ល់ែល់អតិថិជន

បទព្យស្ម្ម
ងផ្ស្ៗ សរុ្រ

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្

នថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2019

្មចាី្ ្ទ ល់េលេួន - 11,104,226 - 11,104,226

ការសា្ស្់ - 19,826,455 - 19,826,455

ស្ម្មភាព អចលនបទព្យ - 9,397,622 - 9,397,622

ការជួញែូរល្រ់ាយ - 9,000,446 - 9,000,446

សណ្ឋា គារ និ្ងភាជនីយោឋា ន - 1,008,103 - 1,008,103

ការជួញែូរល្ែំុ់ - 1,773,110 - 1,773,110

ការែរឹ្ជ ្្ជូ ន និ្ស្ុ្ទំនិញ - 693,723 - 693,723

្សិ្ម្ម - 577,021 - 577,021

ការជួល និ្ស្ម្មភាពប្រតិ្រត្ិការភតិសន្យ - 1,731,463 - 1,731,463

ទរឹ្-ងភលេើ្ - 45,676 - 45,676

ការជួញែូរល្ែំុ់ 22,497,982 22,587,195 174,714 45,259,891

សរុ្រ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ 22,497,982 77,745,040 174,714 100,417,736

សរុ្រ ពានង់រៀល (្ំណតស់មា្គ ល់5) 91,679,277 316,811,038 711,957 409,202,272
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

២៩. ការកគប់កគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ខុ(ត)

្. ហានិភព័យឥណទាន (ត)
(iv) ការច្ត្តចលើហានិភ័យឥណទាន (ត)
 ហនិភព័យប្រមូលផ្ុ ំវភិាគតមនិវសែន និ្ទំនា្ទ់ំន្ និ្ឥណទន និ្្រុរប្រទានដែលមានហនិភព័នយធំៗ៖

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

វភិាគតមនិវសោឋា ន

និវាសនជន 93,813,280 379,474,718 77,745,040 316,811,038

វភិាគតាមទំនា្ទ់ំន្៖

អតិថិជនខា្ងបរៅ 89,273,478 361,111,219 73,247,191 298,617,239

បបា្់្ មចាងីៅ្រុគ្គលិ្ 4,539,802 18,363,499 4,497,849 18,193,799

93,813,280 379,474,718 77,745,040 316,811,038

តាមហានិភព័យ៖

ហានិភព័យធំៗ (*) - - - -

មនិដមនហានិភព័យធំៗ 93,813,280 379,474,718 77,745,040 316,811,038

93,813,280 379,474,718 77,745,040 316,811,038

(*)ហានិភព័យធំៗ បតរូវបាន្ំណតង់ោយប្រកាសរ្រស់ធនាគារជាតិនន្ម្ុជាថ្ជាហានិភព័យែុលននសមតុល្យសរុ្រននឥណទាន ដែលផ្ល់ែល់អតិថិជន 
មានា ្ង់លើសពី 10% ននមូលនិធិ ្្ទ ល់សុទ្ធរ្រស់ធនាគារ ។ ហានិភព័យងនះ សំងៅងលើចំនួនទរឹ្បបា្េ់្ស់្រំផុតរវា្សមតុល្យននឥណទាន ឬ្ិចចាសន្យដែល  
ងៅសល់ និ្ឥណទាន ឬ្ិចចាសន្យដែលបានអនុមព័ត ។

(v) ការបគ្រ់បគងហានិភ័យឥណទាន
ធនាគារបាន្រង្កើតងគាលការណ៍ហានិភព័យឥណទានសនាូល (Core Credit Risk Policy) ដែលងរៀ្រចំងឡើ្ងែើម្បបីគ្រប់គ្ងលើស្ម្មភាព្នាុ្ការបគ្រ ់
បគ្ហានិភព័យ ។ ការ្រន្ឥណទានបតរូវបានអភបិាលងោយ្ម្មវធិីឥណទាន ដែលបានងរៀ្រចំគងបមា្សបមា្រផ់លិតផល ឬសំងពៀតឥណទានពិងសស 
រា្រទ់ាំ្ ទីផសារងគាលងៅ កាល្ំណត ់និ្ល្ខេេណ្ ឯ្សារសមា្អ ្ និ្នីតិវធិី ងៅងពលដែលផលិតផលឥណទាន នរឹ្បតរូវបានវាស់ដវ្ និ្ផ្ល់ឲ្យ ។

អបតាហានិភព័យបតរូវបានបតរួតពិនិត្យនិ្ងធវាើ្រចចាុ្រ្បននា្ម្មតាមមូលោឋា នប្រច្ឆំ្នា  ំ និ្ងៅ្នាុ្ងហតុការណ៍ងផ្ស្ៗ ែូចជា (i) មានការ ល្េ ស់្រ្ូររយៈងពល 
និ្ល្ខេេណ្ឥណទាន រមួទាំ្ ការពន្យរឥណទាន (ii) ការស្បបា្ម់និងទៀ្ទាត ់ឬការេ្ខានមនិបានស្បបា្ ់ និ្ (iii) ពព័តម៌ាន ឬប្រតិ្រត្ិការ 
អវជិ្ជមានពា្ព់ព័ន្ធនរឹ្អនា្េចាីបបា្ ់។
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

២៩. ការកគប់កគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ខុ(ត)

្. ហានិភព័យឥណទាន (ត)
(vi) ការបគ្រ់បគង្បមិហានិភ័យ និងចោលនចោបាយកាត់្រន្យហានិភ័យ
ធនាគារងធវាើប្រតិ្រត្ិការ និ្ផ្ល់ឥណទានងៅឲ្យឯ្ត្ជន ឬសហបគាសងៅ្នាុ្បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា ។ ធនាគារបគ្រប់គ្្បមតិ និ្បតរួតពិនិត្យការ 
ប្រមូលផ្ុ ំហានិភព័យឥណទាន ងៅងពលដែលវាបតរូវបានងគរ្ង�ើញ។ ធនាគារជាតិនន្ម្ុជាបាន្ំណតនិ់យមនព័យហានិភព័យធំ ថ្ជាហានិភព័យឥណទាន
ទូងៅចំងពាះអនា្ទទួលផលជាឯ្ត្្រុគ្គលដែលងលើសពី 10% ននមូលនិធិ ្្ទ ល់សុទ្ធរ្រស់ធនាគារ ។

ងយ្តាមល្ខេេណ្ននប្រកាសងលេ ធ7-06-226 ប្រ.្. រ្រស់ធនាគារជាតិនន្ម្ុជា ធនាគារច្បំាចប់តរូវរ្សាបគ្រង់ពលងវលានូវអនុបាតអតិ
្ររមាចំនួន 20% រវា្ហានិភព័យឥណទានទូងៅរ្រស់ធនាគារងធៀ្រនរឹ្អនា្ទទួលផលឯ្ត្ជនណ្មយួ និ្មូលនិធិ ្្ទ ល់សុទ្ធរ្រស់ធនាគារ។ 
ហានិភព័យឥណទានធំៗសរុ្រ មនិបតរូវងលើសពី 300% ននមូលនិធិ ្្ទ ល់សុទ្ធរ្រស់ធនាគារងទ ។

ធនាគារងប្រើបបាស់ងគាលការណ៍និ្ការអនុវត្ជាងបចើន ងែើម្បកីាត្់រន្យហានិភព័យឥណទាន។ ងគាលការណ៍ដែលមានប្រសិទ្ធភាព្រំផុត្នាុ្ចំងណ្ម 
ងគាលការណ៍ទាំ្ អស់ងនះ គឺការធានាងោយការោ្វ់ត្ុ្រញ្ចា ំ ចំងពាះ ឥណទាន និ្្រុងរប្រទានផ្ល់ែល់អតិថិជនដែលជាការអនុវត្ទូងៅមយួ ។ 
ធនាគារអនុវត្ងគាលការណ៍ ស្ីពីការទទួលយ្បាននូវចំណ្តថ់្នា ្ជ់ា្ល់ា្ន់នវត្ុ្រញ្ចា ំ ឬការ្រន្យហានិភព័យឥណទាន ។ ប្រងភទននវត្ុ្រញ្ចា ំសំខាន់ៗ  
ងែើម្បធីានាឥណទាន និ្្រុងរប្រទានផ្ល់ែល់អតិថិជនមានែូចជាវត្ុ្រញ្ចា ំងលើបទព្យសបមា្រត់ាំ្ ទីលំងៅ (មានែីធលេីអគារ និ្បទព្យងផ្ស្ៗ) ។

(vii) ចោលការណ៍ឱនភាព និងសំវិធានធន
 វធិីសាសស្ឱនភាពរ្រស់ធនាគារសបមា្រក់ារវាស់ដវ្ ងលើបទព្យស្ម្មងៅតាមរលំស់នថលេងែើម រមួមាន៖
-  ការខាត្រ្ង់លើឱនភាពននតនមលេដែលបានជា្ល់ា្ ់ដែលមានល្ខេណៈជាសារវន្ោចង់ោយដឡ្ (individually significant) ឬហានិភព័យ
 ដែលបាន្ំណតជ់ា្ល់ា្ជ់ាសារវន្ (specifically identified exposures)
-  ឱនភាពននតនមលេជាប្រុម ននហានិភព័យោចង់ោយដឡ្មនិសារវន្

 ការខាត្រ្ង់លើឱនភាពននតនមលេដែលបានជា្ល់ា្ ់ដែលមានល្ខេណៈជាសារវន្ោចង់ោយដឡ្ ឬហានិភព័យដែលបាន្ំណតជ់ា្ល់ា្ជ់ា
 សារវន្

សបមា្រប់ទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុងៅតនមលេែ្រលំស់ (ែួចជា សាចប់បា្ពី់ធនាគារ និ្ឥណទាន និ្្រុងរប្រទានផ្ល់ែល់អតិថិជន) ធនាគារងធវាើការបតរួត         
ពិនិត្យថ្ងតើងគា្្រំណ្វត្ុតា្ននឱនភាពង ើ្តមានសបមា្រប់ទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុដែលជាសារវន្ងោយដឡ្ ឬជាការងារជា្ល់ា្ត់ាមគណៈបគ្រប់គ្។

វាជាងគាលការណ៍រ្រស់ធនាគារងែើម្បតីាមោនប្រងភទឥណទាន។ ការ្ំណត្់រងាហា ញឱនភាពរមួមានៈ អបតាេចាីនផ្ទ្នាុ្្រងាហា ញពីែល់្ំណត ់ ឬជិតែល់ 
្ំណត ់ អនា្េចាីងសនាើឲ្យមានមូលនិធិអាសននាពីធនាគារ អនា្េចាីមាន្រំណុលងៅមាចា ស់្រំណុលសាធារណៈ ឬ្រុគ្គលិ្ ការថយចុះជាសារវន្ននតនមលេបទព្យ្រញ្ចា ំ
ដែលការល្ន់នបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុតបមរូវឲ្យស្ឥណទាន ការថយចុះជាសារវន្ននផលទទួលបានរ្រស់អនា្េចាីឬអតិថិជនសំខាន ់ ការថយចុះជាសារ 
វន្ននការបា៉ា នស់ា្ម នននលំហូរសាចប់បា្ន់ថងៃអនាគត ហាវា សីុលីធីជាសារវន្រ្រស់មាចា ស់្រំណុល ងលើសកាល្ំណត ់ 90 នថងៃ ការមនិងលើ្ដល្ពីធនាគារ 
មាចា ស់្រំណុល (ឬ អ្្គភាពបស្រចបា្រ់្ នា្ប្រុមមាចា ស់្រំណុល) ោ្ឯ់្សារ/ការពារសបមា្រ់្ ្សព័យធន និ្/ឬ ្រំណុល ឬមូលធនរ្រស់មាចា ស់្រំណុលបតរូវបាន 

្្អ ្ងៅងលើទីផសារជួញែូរចម្ប្ ងោយសារពា្្យចរច្មអារាម ឬការពិតជា្ដ់ស្្អំពីការលំបា្ហិរ ញ្ វត្ុ។ ប្រសិនមានវត្ុតា្ដែល្រងាហា ញពីការខាត
្រ្ឱ់នភាពដែលបានង ើ្តងឡើ្ ចំនួនននការខាត្រ្វ់ាស់ដវ្តាមភាពេុសគានា ននតនមលេងយ្ននបទព្យស្ម្ម និ្តនមលេ្រចចាុ្រ្បននាននបា៉ា នស់ា្ម នសាចប់បា្ន់ថងៃ 
អនាគត (មនិរូម្រ ច្ាូ លការខាត្រ្ឥ់ណទានដែលមនិទានង់ ើ្តមាន)។ តនមលេងយ្ននបទព្យស្ម្មបតរូវបានកាត្់រន្យតាមការងប្រើននគណនី សំវធិានធន  
និ្ចំនួនននការខាត្រ្ប់តរូវបានទទួលសា្គ ល់្នាុ្ចំណ្យឥណទានខាត្រ្ ់ ងៅ្នាុ្របាយការណ៍ចំងណញឬខាត និ្របាយការណ៍ចំណូលលម្អតិងផ្ស្ៗ ។ 
ចំណូលការបបា្ ់ បតរូវ្រន្្រ្្គរងៅ តាមតំហយននតនមលេងយ្ និ្បតរួវ្រ្្គរងោយងប្រើ អបតាការបបា្ស់បមា្រអ់្រ្បហារសាចប់បា្ន់ថងៃអនាគត ្នាុ្ងគាល 
្រំណ្ វាស់ដវ្សំវធិានធនខាតងលើការខាត្រ្ឱ់នភាពននតនមលេ ។ ចំណូលការបបា្ប់តរូវបាន្តប់តាជាដផនា្ននការបបា្និ់្ចំណូលប្រដហលងនះ។

ឥណទានរមួនិ្សំវធិានធនពា្ព់ព័ន្ធ បតរូវបានលុ្រងច្ល ងៅងពលមនិមានភាពជា្ល់ា្់្ នាុ្ការប្រមូលវញិ និ្បទព្យ្រញ្ចា ំបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ 
ឬបតរូវបានងផ្ទរងៅធនាគារ ។ ប្រសិនងៅឆ្នា ្ំរនា្ទ ្រ ់ ចំនួនននការបា៉ា នស់ា្ម នការខាត្រ្ឱ់នភាពង ើ្នងឡើ្ ឬថយចុះ ងបពាះងហតុការណ៍ង ើ្តងឡើ្ងបកាយ 
ការខាត្រ្ង់លើឱនភាពននតនមលេបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ ចំនួនននការខាត្រ្ង់លើឱនភាពននតនមលេដែលបានទទួលសា្គ ល់ពីមុន បតរូវបាន្រង្កើន ឬ្រន្យងោយ 
ងធវាើនិយព័ត្ម្មងៅងលើគណនីសំវធិានធន (ការងធវាើនិយព័ត្ម្មគឺមនិឲ្យងលើសតនមលេឱនភាពដែលបានទទួលសា្គ ល់) ។ ប្រសិនការលុ្រងច្ល អាចប្រមូល 
បានវញិងៅងពលអនាគត ការប្រមូលម្វញិបតរូវបានគិតចុះចូលខា្ឥណទាន ្នាុ្គណនី “ចំណ្យខាត្រ្ង់លើឥណទាន” ។
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

២៩. ការកគប់កគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ខុ(ត)

្. ហានិភព័យឥណទាន (ត)
(vii) ចោលការណ៍ឱនភាព និងសំវិធានធន
ឥណទានរមួនិ្សំវធិានធនពា្ព់ព័ន្ធ បតរូវបានលុ្រងច្ល ងៅងពលមនិមានភាពជា្ល់ា្់្ នាុ្ការប្រមូលវញិ និ្បទព្យ្រញ្ចា ំបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ 
ឬបតរូវបានងផ្ទរងៅធនាគារ ។ ប្រសិនងៅឆ្នា ្ំរនា្ទ ្រ ់ ចំនួនននការបា៉ា នស់ា្ម នការខាត្រ្ឱ់នភាពង ើ្នងឡើ្ ឬថយចុះ ងបពាះងហតុការណ៍ង ើ្តងឡើ្ងបកាយ 
ការខាត្រ្ង់លើឱនភាពននតនមលេបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ ចំនួនននការខាត្រ្ង់លើឱនភាពននតនមលេដែលបានទទួលសា្គ ល់ពីមុន បតរូវបាន្រង្កើន ឬ្រន្យងោយ 
ងធវាើនិយព័ត្ម្មងៅងលើគណនីសំវធិានធន (ការងធវាើនិយព័ត្ម្មគឺមនិឲ្យងលើសតនមលេឱនភាពដែលបានទទួលសា្គ ល់) ។ ប្រសិនការលុ្រងច្ល អាចប្រមូល 
បានវញិងៅងពលអនាគត ការប្រមូលម្វញិបតរូវបានគិតចុះចូលខា្ឥណទាន ្នាុ្គណនី “ចំណ្យខាត្រ្ង់លើឥណទាន” ។

តនមលេ្រចចាុ្រ្បននាននការបា៉ា នសា្ម នលំហូរសាចប់បា្ន់ថងៃអនាគតបតរូវបានងធវាើអ្រ្បហារងោយ EIR ងែើមរ្រស់បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ ។ ការគណនាននតនមលេ្រចចាុ្រ្បននា នន
ការបា៉ា នសា្ម នលំហូរសាចប់បា្ន់ថងៃអនាគតននបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុមានបទព្យ្រញ្ចា ំ ្រងាហា ញលំហូរសាចប់បា្ដ់ែលង ើ្តពីរ រឹ្រអសួ ែ្តនមលេទទួលពីល្ប់ទព្យ 
្រញ្ចា ំ ងទាះការរ រឹ្រអូសអាច ឬមនិអាចង ើ្តងឡើ្្ង៏ោយ ។

ឱនភាពថនតថមលៃជាប្រុម ថនហានិភ័យដា្់ចដាយខ�្មិនសរវន្ត
ប្រងភទទាំ្ ងនះបតរូវបានច្តថ់្នា ្ង់ឡើ្វញិងៅតាមដផនា្ងផ្ស្ៗគានា  តាមភាពែូចគានា ននល្ខេណៈននហានិភព័យឥណទាន ងោយងប្រើប្រភពននចំណូលជា 
ងគាលវនិិចឆេព័យ និ្ងប្រើប្ររូបា្រ៊លីីងតននការេ្ខាន (PD) មធ្យមធម្មតា និ្ ការខាត្រ្ន់នការេ្ខាន្នាុ្ការស្ (LGD) សបមា្ររ់យៈងពលចុ្ងបកាយ 
ច្្រត់ាំ្ ពីដេ តុលា ឆ្នា  ំ 2013 (នថងៃ្រង្កើតធនាគារ) ។ ជាទូងៅ ឱនភាពងៅ្នាុ្ប្រងភទទាំ្ ងនះនរឹ្ង ើ្តងឡើ្ ងៅងពលវាែល់្បមតិដែលមាន្រញ្ហា  
(ឧទាហរណ៍ អនា្េចាីដែលធាលេ ្់្ នាុ្្បមតិហួសកាល្ំណតស់្ 90 នថងៃនន្ិចចាសន្យ (ទាំ្ សាចប់បា្ង់ែើម ឬការបបា្)់។

លំហូរសាចប់បា្ន់ថងៃអនាគតរ្រស់ប្រុមននបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុដែលវភិាគជាប្រុម ងលើឱនភាពននតនមលេ ដែលបតរូវបានបា៉ា នស់ា្ម នងោយដផ្អ្ងលើ ្រទពិងសាធន ៍
ននការខាត្រ្ង់លើបទព្យស្ម្ម ដែលមានចរតិល្ខេណៈហានិភព័យឥណទាន បសងែៀ្គានា ងៅនរឹ្ហានិភព័យជាប្រុម ។  ្រទពិងសាធនន៍នការខាត្រ្ ់គឺបតរូវ 
បានងធវាើនិយព័ត្ម្មងោយដផ្អ្តាមទិននានព័យដែលអាចអង្កត ងែើម្បដីស្្ងចញពីឥទ្ធិពលននល្ខេេណ្្រចចាុ្រ្បននា ដែល្រទពិងសាធនន៍នការខាត្រ្ប់ានដផ្អ្
ងៅងលើ និ្ងែើម្បែី្ងចញនូវឥទ្ធិពលននល្ខេេណ្ ្នាុ្អំឡុ្បគាពីអតីត ដែលងៅមនិទានង់ ើ្តងឡើ្ងៅងពល្រចចាុ្រ្បននាងៅងឡើយ ។

ការសន្មតននការដប្រប្ររួលរ្រស់លំហូរសាចប់បា្ន់ាងពលអនាគត បានឆលេុះ្រញ្ចា ំ្ និ្បស្រតាមការដប្រប្ររួលដែលពា្ព់ព័ន្ធទិននានព័យដែលអាចអង្កតបាន 
ពីបគាមយួ ងៅបគាមយួ (ែូចជាការដប្រប្ររួលននអបតាគា្ម នការងារងធវាើ ្រំណុលឯ្ជន តនមលេបទព្យ្រញ្ចា ំ រមួមានតនមលេបទព្យសបមា្រក់ារ្រញ្ចា ំ តនមលេមុេទំនិញ 
ការ្រ្ប់បា្ ់ឬ្ត្ាងផ្ស្ងទៀត ដែលបានផ្ល់សួចនា្រងលើ ការខាត្រ្ដ់ែលបានង ើ្តងឡើ្្នាុ្ប្រុម និ្ទំហំរ្រស់វា) ។ វធិីសាសស្ និ្ការសន្មត បតរូវបាន 
ងប្រើសបមា្រក់ារបា៉ា នសា្ម នងលើលំហូរសាចប់បា្ន់ាងពលអនាគត បតរូវបានបតរួតពិនិត្យជាប្រច្ងំែើម្បកីាត្់រន្យនូវភាពេុសគានា រវា្ ការខាត្រ្ប់ា៉ា នសា្ម ន 
និ្្រទពិងសាធនខ៍ាត្រ្ជ់ា្ដ់ស្្ ។

(viii) ការប្រឈមអតិ្្របរមាថនហានិភ័យឥណទានមរុនចពលដា្់បទព្យ្រញ្្ំ ឬ ការពបងរឹងឥណទាន ច្្េងៗ
តារា្ខា្ងបកាម្រងាហា ញពីការប្រឈមអតិ្ររមិាណងលើហានិភព័យរ្រស់ធនាគារ ងលើឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ្នាុ្តារា្តុល្យការ និ្ងបរៅតារា្តុល្យការ 
ងោយមនិគិតពីបទព្យ្រញ្ចា ំ ឬការពប រ្ឹ្ឥណទានែនទងទៀត ។ សបមា្រប់ទព្យស្ម្ម្នាុ្តារា្តុល្យការ ការប្រឈមនរឹ្ហានិភព័យឥណទានងស្មើនរឹ្តនមលេ     
ងយ្រ្រស់វា ។ ចំងពាះ្រំណុលយថ្ងហតុ ការប្រឈមនរឹ្ហានិភព័យឥណទានអតិ្ររមា គឺជាចំនួនអតិ្ររមិាណដែលធនាគារនរឹ្បតរូវ្រ្ ់ ប្រសិនង្រើ    
កាតពវា្ិចចាននឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុង ើ្តងឡើ្ ។ ចំងពាះ្ិចចាសន្យឥណទាន ការប្រឈមអតិ្ររមិាងលើហានិភព័យឥណទាន គឺចំនួនទរឹ្បបា្ទ់ាំ្ បសរុ្នន 
ឥណទានដែលមនិទានែ់្ងចញងោយអតិថិជន ។ 
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២៩. ការកគប់កគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ខុ(ត)

្. ហានិភព័យឥណទាន (ត)
(viii) ការប្រឈមអតិ្្របរមាថនហានិភ័យឥណទានមរុនចពលដា្់បទព្យ្រញ្្ំ ឬ ការពបងរឹងឥណទាន ច្្េងៗ (ត)

ការប្រឈម នរឹ្ 
ហានិភព័យឥណទាន

អតិ្ររមា

ការប្រឈមនរឹ្
ហានិភព័យ 

ឥណទានអតិ្ររមា
ការោ្ប់ទព្យ្រញ្ចា ំ/      
ការពប រ្ឹ្ឥណទាន

ដផនា្េលេះននបទព្យ្រញ្ចា ំ/    
ការពប រ្ឹ្ឥណទាន

មនិមានការធានា 
និ្គា្ម នបទព្យ្រញ្ចា ំ/
ការពប រ្ឹ្ឥណទាន

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្
ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) % % %

នថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020

ធាតុនានា្នាុ្របាយការណ៍ស្ាន 
   ភាពហិរ ញ្ វត្ុ
សាចប់បា្ ់បបា្្់រង ញ្ ើងៅធនាគារ នានា  
   និ្ងៅធនាគារជាតិ នន្ម្ុជា - សុទ្ធ 43,677,252 176,674,485 0% 0% 100%

ឥណទាន និ្្រុងរប្រទាន - សុទ្ធ 93,813,280 379,474,718 99.9% 0% 0.1%

បទព្យស្ម្មងផ្ស្ៗ 685,500 2,772,848 0% 0% 100%

សរុ្រ 138,176,032 558,922,051

ធាតុនានាងបរៅរបាយការណ៍ស្ាន  
    ភាពហិរ ញ្ វត្ុ
្ិចចាសន្យ 713,430 176 100% 0% 0%

ការប្រឈម នរឹ្ 
ហានិភព័យឥណទាន

អតិ្ររមា

ការប្រឈមនរឹ្
ហានិភព័យ 

ឥណទានអតិ្ររមា
ការោ្ប់ទព្យ្រញ្ចា ំ/      
ការពប រ្ឹ្ឥណទាន

ដផនា្េលេះននបទព្យ្រញ្ចា ំ/    
ការពប រ្ឹ្ឥណទាន

មនិមានការធានា 
និ្គា្ម នបទព្យ្រញ្ចា ំ/
ការពប រ្ឹ្ឥណទាន

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្
ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) % % %

នថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ធាតុនានា្នាុ្របាយការណ៍ស្ាន 
   ភាពហិរ ញ្ វត្ុ
សាចប់បា្ ់បបា្្់រង ញ្ ើងៅធនាគារ នានា  
   និ្ងៅធនាគារជាតិ នន្ម្ុជា - សុទ្ធ 22,497,982 91,679,277 0% 0% 100%

ឥណទាន និ្្រុងរប្រទាន - សុទ្ធ 77,745,040 316,811,038 99.9% 0% 0.1%

បទព្យស្ម្មងផ្ស្ៗ 174,714 711,957 0% 0% 100%

សរុ្រ 100,417,736 409,202,272

ធាតុនានាងបរៅរបាយការណ៍ស្ាន  
    ភាពហិរ ញ្ វត្ុ
្ិចចាសន្យ - - 100% 0% 0%

កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

២៩. ការកគប់កគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ខុ(ត)

្. ហានិភព័យឥណទាន (ត)
(ix) បទព្យ្រញ្្ំកាន់កា្រ់ច�ើងវិញ
អំឡុ្ការយិ្ររងិចឆេទងនះ ធនាគារមនិបានទទួលបទព្យស្ម្មតាមរយៈ ការរ រឹ្រអូសននបទព្យ្រញ្ចា ំងនាះងទ ។ 
បទព្យដែលបានរ រឹ្រអូស តបមរូវឲ្យល្់្ នាុ្រយៈងពលមយួឆ្នា  ំតាមការតបមរូវរ្រស់ធនាគារជាតិនន្ម្ុជា ។ បទព្យដែលបានរ រឹ្រអូស បតរូវច្តថ់្នា ្ង់ៅរបាយការណ៍ 
ស្ានភាពហិរ ញ្ វត្ុ ជាបទព្យរ រឹ្រអូស ង្រើមាន ។

េ. ហានិភព័យសន្ទនីយភាព
ហានិភព័យសន្ទនីយភាពសំងៅងៅងលើហានិភព័យដែលប្រុមហុ៊នមនិអាច្រំងពញកាតពវា្ិចចាហិរ ញ្ វត្ុ ឬមនិអាច ស្្រំណុល ឬងោះបសាយជំហរ ្ នាុ្ស្ានភាព 
ងសែឋា្ិចចា និ្ហិរ ញ្ វត្ុជា្ល់ា្ ់និ្ស្ានភាពទីផសារ ។ ហានិភព័យសន្ទនីយភាពង ើ្តងឡើ្ពីភាពមនិបតរូវគានា ននកាល្ំណត ់និ្្ររមិាណលំហូរសាចប់បា្ ់
ដែលមានជា្រជ់ាមយួប្រតិ្រត្ិការ និ្ការវនិិងយគរ្រស់ធនាគារ ។

(i) ការបគ្រប់គ្ហានិភព័យសន្ទនីយភាព
ធនាគារ បាន្រង្កើតងគាលនងយបាយ និ្ប្្រេព័ណ្បគ្រប់ជរុ្ងបជាយសបមា្រប់គ្រប់គ្ហានិភព័យ    សាចប់បា្ង់ាយរ្ងបគាះ ។ គណៈ្មា្ម ធិការបគ្រប់គ្
បទព្យស្ម្ម និ្្រំណុលរ្រស់ធនាគារ (ALCO) ទទួលេុសបតរូវ្នាុ្ការបគ្រប់គ្ហានិភព័យសាចប់បា្ង់ាយបសរួលរ្រស់ធនាគារ តាមរយៈការរមួ្រ ច្ាូ លគានា
ននការ្រង្កើតងគាលនងយបាយ ការបតរួតពិនិត្យងឡើ្វញិ និ្អភបិាល្ិចចា ការវភិាគ ការងធវាើងសស្សងតស្ ការ្ំណត់្ បមតិ និ្ការបតរួតពិនិត្យ ។  ងែើម្បបីគ្រ ់
បគ្ហានិភព័យសាចប់បា្ង់ាយរ្ងបគាះធនាគារ៖
រ្សាផល្រព័បតននបទព្យស្ម្មដែលអាច្រ្ូរជាសាចប់បា្ប់ានយ៉ា ្ងាយ្រំផុត ជារូ្ិរយ្រព័ណណា ងផ្ស្ៗ 
• ធានាថ្មានភាពចបមរុះងៅ្នាុ្មូលោឋា នមូលនិធិរ្រស់េលេួន
• តាមោនចរតិល្ខេណៈ ននបទព្យស្ម្មនិ្្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុ
• តាមោនរបាយការណ៍សាចប់បា្ង់ាយបសរួល ងោយវភិាគងលើកាលវសាន្ននបទព្យស្ម្ម និ្្រំណុល
• ្រង្កើតនូវសូចនា្របពមានទុ្ជាមុន អំពីបពរឹត្ិការណ៍ងសស្សសន្ទនីយភាព និ្ធានាថ្មានបទព្យស្ម្មដែលអាចងប្រើជាវត្ុ្រញ្ចា ំប្រសិនង្រើច្បំាច់
• ងធវាើងតស្ងសស្សជាងទៀ្ទាត ់និ្ 
• រ្សានូវដផនការមូលនិធិយថ្ភាព ដែលបតរូវបានងរៀ្រចំងឡើ្ងែើម្បផី្ល់នូវប្្រេព័ណ្មយួដែលភាពតានតរឹ្ននសាចប់បា្អ់ាចបតរូវបានបគ្រប់គ្ប្រ្្រ

ងោយប្រសិទ្ធភាព ។
ដផនា្រតនាគាររ្រស់ធនាគារ អនុវត្យុទ្ធសាសស្សាចប់បា្ង់ាយបសរួល និ្មូលនិធិរ្រស់ធនាគារ្នាុ្ការសហប្រតិ្រត្ិការជាមយួអ្្គភាពអាជីវ្ម្មងផ្ស្
ងទៀតរ្រស់ធនាគារ ។  យុទ្ធសាសស្សាចប់បា្ង់ាយបសរួល និ្មូលនិធិរ្រស់ធនាគារបតរូវបាន្ំណតប់ស្រតាមតបមរូវការ្រទ្រ្ប ញ្ ត្ិ្នាុ្បសរុ្ដែលពា្ ់ពព័ន្ធ 
។ ប្រតិ្រត្ិការ្ររងទសរ្រស់ធនាគារ ្ំណតនូ់វយុទ្ធសាសស្សាចប់បា្ង់ាយបសរួល្នាុ្បសរុ្ដែលបតរូវការឲ្យបស្រងៅនរឹ្ប្្រេព័ណ្្រទ្រ្ប ញ្ ត្ិ្នាុ្ បសរុ្ 
និ្ងគាលនងយបាយ្ណ្្លរ្រស់ធនាគារ ។
មានការបតរួតពិនិត្យប្រច្នំថងៃ ងែើម្បី្ ំណត ់ និ្តាមោនអនុងលាមភាពនន្បមតិដែលធនាគារអាចទទួលយ្បាននូវហានិភព័យសន្ទនីយ ។ រងាវា ស់រងាវា ល់ 
ងគាល ដែលបតរូវបានយ្ម្ងប្រើបបាស់ គឺលទ្ធផលននការងធវាើងសស្សងតស្រ្រស់ធនាគារ ដែលគាបំទ្រដន្មងោយលទ្ធផលននអនុបាតផលេូវចបា្រសំ់ខាន់ៗ  
រមួមាន អនុបាត សន្ទនីយភាព (ដែលវាស់ដវ្គុណភាពអនុបាតសន្ទនីយភាពននសាចប់បា្ង់ាយបសរួលមានគុណភាពេ្ស់ ដែលបតរូវទូទាតង់ៅខា្ងបរៅ 
ងៅ្នាុ្ងសណ្រយី៉ាូ 30 នថងៃ ដែលងសស្ស្រំផុត) និ្អនុបាតមូលនិធិងស្រភាពសុទ្ធ (ដែលដសវា្រ្ងែើម្ប្ីរង្កើនភាពឋតិងថរននរចនាសម្ព័ន្ធកាលវសាន្ រ្រស់ 
សមតុល្យថវកិា) ។

ការងធវាើងសស្សងតស្សន្ទនីយភាព បតរូវបានងធវាើងឡើ្ងៅងបកាមងសណ្រយី៉ាូងផ្ស្ៗ ដែលបគ្រែណ្្រទ់ាំ្  ល្ខេេណ្ ទីផសារធម្មតា និ្ធងៃនធ់ងៃរ ។ ងសណ្រយី៉ាូ 
ទាំ្ ងនះ បតរូវបាន្រង្កើតងឡើ្ងោយពិច្រណ្ងលើបពរឹត្ិការណ៍ជា្ល់ា្រ់្រស់ប្រុមហុ៊ន (ឧទាហរណ៍ ការ្រនា្ទ ្រចំណ្តថ់្នា ្)់ និ្បពរឹត្ិការណ៍ទា្ទ់្នរឹ្ទី
ផសារ (ឧទាហរណ៍ ភាពមនិចបាស់លាស់ ងលើទីផសារការកាត្់រន្យរូ្ិរយ្រព័ណណា  ងបគាះមហន្រាយធម្មជាតិ ឬងបគាះមហន្រាយងផ្ស្ៗងទៀត) ។ ងលើសពីងនះងទៀត 
ងសណ្រយី៉ាូតានតរឹ្ងផ្ស្ៗ អាចដផ្អ្ងលើបពរឹត្ិការណ៍នាងពល្នលេ្ម្ (historical scenario) ដែលបាន្តស់មា្គ ល់ ចំងពាះស្ា្រព័ន ្្ទ ល់ ឬជាទូងៅ ងលើ
ស្ានភាពវ្ិរត្ិងសែឋា្ិចចាដែលបតរូវបានអង្កតងោយស្ា្រព័នងផ្ស្ងទៀត ដែលមានទំហំ ម៉ាូដឌល និ្តំ្រនអ់ាជីវ្ម្មបសងែៀ្គានា  ។  ជាញរឹ្ញ្រ ់ ធនាគារ
្ប៏ាន្រ ច្ាូ លធាតុននវ្ិរត្ិនានាពីបពរឹត្ិការណ៍នាងពល្នលេ្ម្ ងែើម្ប្ីរង្កើតជាសម្មតិ្ម្ម ្រ៉ាុដន្ជាងសណ្រយី៉ាូងលើវ្ិរត្ិដែលអាចងជឿជា្ប់ាន ដែលសម 
បស្រងៅនរឹ្ម៉ាូដឌលអាជីវ្ម្ម និ្ការប្រឈម្រចចាុ្រ្បននារ្រស់ប្រុមហុ៊ន ។
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

២៩. ការកគប់កគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ខុ(ត)

េ. ហានិភព័យសន្ទនីយភាព
(ii) ការវភិាគតាមកាលវសាន្នន្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុ និ្បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ
តារា្ខា្ងបកាមងនះសង្ខេ្រពីហានិភព័យសន្ទនីយភាពរ្រស់ធនាគារ ។ តារា្ងនះច្្អុល្រងាហា ញពី រយៈងពលដែលឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ បតរូវបាន្ំណតន់ថលេ 
ងឡើ្វញិ ឬែល់កាលវសាន្ ងៅតាមមយួណ្ដែលង ើ្តងឡើ្មុន ។

តនមលេងយ្ រហូតែល់ 1ដេ > 1 – 3ដេ > 3 – 12ដេ > 1 – 5ឆ្នា ំ ងលើសពី 5ឆ្នា ំ មនិមានអាយុកាលវសាន្

នថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020 ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្

បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុតាមប្រងភទ  
    (អនិស្សន្ទ)

សាចប់បា្់្ នាុ្នែ 3,087,371 - - - - - 3,087,371

សមតុល្យងៅធនាគារជាតិនន្ម្ុជា 39,075,535 - - 150,000 3,287,701 7,503,650 28,134,184

សមតុល្យសុទ្ធងៅធនាគារនានា-សុទ្ធ 1,514,346 1,127,039 - - - - 387,307

ឥណទាន និ្្រុងរ្រទាន - សុទ្ធ 93,813,280 646,762 941,356 3,219,591 3,992,546 85,013,025 -

បទព្យស្ម្មងផ្ស្ៗ 685,500 - - - - - 685,500

បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុតាមប្រងភទសរុ្រ 138,176,032 1,773,801 941,356 3,369,591 7,280,247 92,516,675 32,294,362

តនមលេងយ្ រហូតែល់ 1ដេ > 1 – 3ដេ > 3 – 12ដេ > 1 – 5ឆ្នា ំ ងលើសពី 5ឆ្នា ំ មនិមានអាយុកាលវសាន្

នថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020 ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្

បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុតាមប្រងភទ  
    (អនិស្សន្ទ)

បបា្្់រង ញ្ ើរ្រស់អតិថិជន 61,950,059 4,824,325 8,789,847 42,105,693 1,007,983 1,243,181 3,979,030

អនុ្រំណុល 2,001,817 - - - 2,001,817 - -

្រំណុលភតិសន្យ 2,014,503 33,220 66,875 308,435 1,317,101 288,872 -

្រំណុលងផ្ស្ៗ 80,723 - - - - - 80,723

្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុតាមប្រងភទសរុ្រ 66,047,102 4,857,545 8,856,722 42,414,128 4,326,901 1,532,053 4,059,753

គមាលេ តកាលវសាន្សរុ្រ 72,128,930(3,083,744)(7,915,366)(39,044,537) 2,953,346 90,984,622 28,234,609

សមមូលជាពានង់រៀល (្ំណតស់មា្គ ល់ 5) 291,761,523(12,473,744)(32,017,655)(157,935,152) 11,946,285368,032,796 114,208,993
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

២៩. ការកគប់កគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ខុ(ត)

េ. ហានិភព័យសន្ទនីយភាព
(ii) ការវភិាគតាមកាលវសាន្នន្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុ និ្បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ (ត)

តនមលេងយ្ រហូតែល់ 1ដេ > 1 – 3ដេ > 3 – 12ដេ > 1 – 5ឆ្នា ំ ងលើសពី 5ឆ្នា ំ មនិមានអាយុកាលសាន្

នថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2019 ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្

បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុតាមប្រងភទ  
    (អនិស្សន្ទ)

សាចប់បា្់្ នាុ្នែ 2,844,371 - - - - - 2,844,371

សមតុល្យងៅធនាគារជាតិនន្ម្ុជា 19,045,026 8,523,729 - - 3,000,880 7,520,417 -

សមតុល្យសុទ្ធងៅធនាគារនានា   សុទ្ធ 608,585 608,585 - - - - -

ឥណទាន និ្្រុងរ្រទាន   សុទ្ធ 77,745,040 - - - 5,536,427 72,208,613 -

បទព្យស្ម្មងផ្ស្ៗ 174,714 - - - - - 174,714

100,417,736 9,132,314 - - 8,537,307 79,729,030 3,019,085

តនមលេងយ្ រហូតែល់ 1ដេ > 1 – 3ដេ > 3 – 12ដេ > 1 – 5ឆ្នា ំ ងលើសពី 5ឆ្នា ំ មនិមានអាយុកាលសាន្

នថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2019 ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្

បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុតាមប្រងភទ  
    (អនិស្សន្ទ)

បបា្្់រង ញ្ ើរ្រស់អតិថិជន 26,220,095 1,833,611 1,084,454 19,571,317 1,623 1,227,789 2,501,301

្រំណុលភតិសន្យ 1,644,788 26,535 53,424 246,398 928,036 390,395 -

្រំណុលងផ្ស្ៗ 112,736 - - - - - 112,736

្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុតាមប្រងភទសរុ្រ 27,977,619 1,860,146 1,137,878 19,817,715 929,659 1,618,184 2,614,037

គមាលេ តកាលវសាន្សរុ្រ 72,440,117 7,272,168(1,137,878)(19,817,715) 7,607,648 78,110,846 405,048

សមមូលជាពានង់រៀល (្ំណតស់មា្គ ល់ 5) 295,193,477 29,634,085 (4,636,853) (80,757,189) 31,001,166318,301,697 1,650,571
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

២៩. ការកគប់កគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ខុ(ត)

េ. ហានិភព័យសន្ទនីយភាព
(iii). បបា្់្របមរុងសន្ទនីយភាព
 តារា្ខា្ងបកាម្រងាហា ញពីសមាសធាតុននបបា្្់របមរុ្សន្ទនីយភាពរ្រស់ប្រុមហុ៊ន ។

នថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្

សាចប់បា្់្ នាុ្នែ 3,087,371 2,844,371

សមតុល្យងៅធនាគារជាតិនន្ម្ុជា 28,284,184 8,523,729

សមតុល្យងៅធនាគារនានា   សុទ្ធ 1,514,346 608,585

បបា្្់របមរុ្សន្ទនីយភាពសរុ្រ 32,885,901 11,976,685

សមមូលជាពានង់រៀល (្ំណតស់មា្គ ល់ 5) 133,023,470 48,804,991

គ. ហានិភព័យទីផសារ
“ហានិភព័យទីផសារ” គឺជាហានិភព័យដែល ល្េ ស់្រ្ូរតាមតនមលេទីផសារ (ឧទាហរណ៍ែូចជាអបតាការបបា្ ់និ្អបតា្រ្ូរ បបា្្់ររទស) ដែលអាច 
ងធវាើឲ្យ្រ៉ាះពាល់ចំណូលរ្រស់ប្រុមហុ៊ន ឬតនមលេននឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុដែលសម្ព័ន្ធ  ប្រុមហុ៊នកានក់ា្រ ់ ។ ងគាល្រំណ្ននការបគ្រប់គ្ 
ហានិភព័យទីផសារ គឺធនាគារបតរូវបគ្រប់គ្ និ្បតរួតពិនិត្យការ្រ៉ាះពាល់ននហានិភព័យទីផសារ ងៅ្នាុ្បា៉ា រា៉ា ដម៉ាបតដែលអាចទទួលយ្បាន 
ងែើម្បធីានាបានងសាធនភាព ្ែូ៏ចជា្រង្កើនចំណូលងលើហានិភព័យដែលធនាគារប្រឈម ។

(i). ការបគ្រប់គ្ហានិភព័យទីផសារ
សិទ្ធទាំ្ មូលងលើហានិភព័យទីផសារគឺវនិិងយគ្នាុ្ គណៈ្មា្ម ធិការបគ្រប់គ្ហានិភព័យ (RMC) ងៅថ្នា ្អ់ភបិាល និ្ ALCO ថ្នា ្ប់គ្រ ់
បគ្ ។ គណៈ្មា្ម ធិការបគ្រប់គ្ហានិភព័យ ងរៀ្រចំងឡើ្ការ្ំណតង់លើដផនា្នីមយួននហានិភព័យទាំ្ មូល និ្សបមា្រប់្រងភទ (ប្រងភទ
ទាំ្ ងនះជាប្រងភទមនិមានជួញែូរ)។ ដផនា្ហានិភព័យឥណទាន និ្ទីផសារងៅដផនា្ហានិភព័យទទួលេុសបតរួវសបមា្រក់ារអភវិឌ្ឍន ៍ លម្អតិ 
ននវធិានការការបគ្រប់គ្ ហានិភព័យ (សបមា្រក់ារពិនិត្យងោយ គណៈ្មា្ម ធិការបគ្រប់គ្ហានិភព័យ និ្ អនុញ្ញ ត្ងោយប្រុមប្ររឹ្សា           
ភបិាល) ។ ដផនា្រតនាគារ អនុវត្ និ្បគ្រប់គ្ហានិភព័យទីផសារប្រច្នំថងៃងៅ្នាុ្ស្ម្មភាពប្រច្នំថងៃ ។

្) ហានភិព័យអបតាការបបា្់
ហានិភព័យបបា្ង់ែើម ដែលផល្រព័បតមនិពា្ព់ព័ន្ធនរឹ្ពាណិជ្ជ្ម្ម បតរូវប្រឈម គឺហានិភព័យននការបាត្់រ្ង់លើការងឡើ្ចុះ ននលំហូរសាចប់បា្ ់
នាងពលអនាគត ឬតនមលេសមរម្យននឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ ឬតនមលេងសែឋា្ិចចាននមូលធនរ្រស់ធនាគារ ងោយសារការ ល្េ ស់្រ្ូរអបតាការបបា្ ់
ទីផសារ ។ ហានិភព័យអបតាការបបា្ ់ គឺបគ្រប់គ្ជាងគាលងោយតាមោនគមាលេ តអបតាការបបា្ ់ និ្្បមតិដែលបានអនុមព័តរចួងលើតនមលេ្ំណត ់
ងឡើ្វញិ ។ ALCO ងែើរតួនាទីជាភានា ្ង់ារបតរួតពិនិត្យ ងលើអនុងលាមភាពនន្បមតិទាំ្ ងនះ និ្បតរូវបានជួយ�ងោយដផនា្រតនាគារ ងៅ្នាុ្ 
ស្ម្មភាពបតរួតពិនិត្យប្រច្នំថងៃ ។ ស្ម្មភាពបតរួតពិនិត្យប្រច្នំថងៃទាំ្ ងនះរមួមាន ការបតរួតពិនិត្យការ ដប្រប្ររួលននការប្រឈមហានិភព័យ 
អបតាការបបា្រ់្រស់ធនាគារ ដែលរមួ្រ ច្ាូ លនូវឥទ្ធិពលនន ្រំណុលព្យ្រណ៍ទុ្ និ្្រំណុលងៅសល់រ្រស់ធនាគារ ។

RMC និ្ ALCO ទទួលេុសបតរូវសបមា្រក់ារងរៀ្រចំយុទ្ធសាសស្ង្្ះ្រ្ូរ (hedging strategy) ហានិភព័យទាំ្ មូលរ្រស់ធនាគារ ។ 
ដផនា្រតនាគារ ទទួលេុសបតរូវសបមា្រក់ារអនុវត្នូវយុទ្ធសាសស្ទាំ្ ងនាះងោយោ្ក់ារងរៀ្រចំនូវការង្្ះ្រ្ូរនីមយួៗ ។

តារា្ខា្ងបកាមសង្ខេ្រអំពីចំហគមាលេ តអបតាការបបា្រ់្រស់ធនាគារ ។ តារា្គមាលេ ត្ំណតត់នមលេអបតាការបបា្ង់ធវាើការវភិាគងៅងលើរចនា
សម្ព័ន្ធងពញងលញននអបតាការបបា្ម់និសីុគានា  រវា្ធាតុងៅ្នាុ្របាយការណ៍ ស្ានភាព រ្រស់ធនាគារដផ្អ្ងលើរវា្ (i)នថងៃ្រនា្ទ ្រន់នការ 
ោ្ត់នមលេងឡើ្វញិ ឬកាលវសាន្ ប្រសិនង្រើជាអបតាការបបា្ទី់ផសារ ។
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

២៩. ការកគប់កគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ខុ(ត)

គ. ហានិភព័យទីផសារ (ត)
(i). ការបគ្រប់គ្ហានិភព័យទីផសារ (ត)
្) ហានភិព័យអបតាការបបា្ ់(ត)

រហូតែល់ 1ដេ > 1 – 3ដេ > 3 – 12ដេ  > 1 – 5ឆ្នា ំ ងលើសពី 5ឆ្នា ំ ពំុមានការបបា្់ សរុ្រ

នថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020 ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្

បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ
សាចប់បា្់្ នាុ្នែ - - - - - 3,087,371 3,087,371

សមតុល្យងៅធនាគារជាតិនន្ម្ុជា - - 150,000 3,287,701 7,503,650 28,134,184 39,075,535

សមតុល្យសុទ្ធងៅធនាគារនានា   សុទ្ធ 1,127,039 - - - - 387,307 1,514,346

ឥណទាន និ្្រុងរ្រទាន   សុទ្ធ 646,762 941,356 3,219,591 3,992,546 85,013,025 - 93,813,280

បទព្យស្ម្មងផ្ស្ៗ - - - - - 685,500 685,500

បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុសរុ្រ 1,773,801 941,356 3,369,591 7,280,247 92,516,675 32,294,362 138,176,032

រហូតែល់ 1ដេ > 1 – 3ដេ > 3 – 12ដេ  > 1 – 5ឆ្នា ំ ងលើសពី 5ឆ្នា ំ ពំុមានការបបា្់ សរុ្រ

នថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2020 ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្

្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុ
បបា្្់រង ញ្ ើរ្រស់អតិថិជន 4,824,325 8,789,847 42,105,693 1,007,983 1,243,181 3,979,030 61,950,059

អនុ្រំណុល - - - 2,001,817 - - 2,001,817

្រំណុលភតិសន្យ 33,220 66,875 308,435 1,317,101 288,872 - 2,014,503

្រំណុលងផ្ស្ៗ - - - - - 80,723 80,723

្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុសរុ្រ 4,857,545 8,856,722 42,414,128 4,326,901 1,532,053 4,059,753 66,047,102

គមាលេ តអបតាការរបបា្ ់
     ោ្ត់នមលេងឡើ្វញិសរុ្រ (3,083,744)(7,915,366)(39,044,537) 2,953,346 90,984,622 28,234,609 72,128,930

សមមូលជាពានង់រៀល (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)(12,473,744)(32,017,655) (157,935,152) 11,946,285368,032,796114,208,993 291,761,523
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

២៩. ការកគប់កគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ខុ(ត)

គ. ហានិភព័យទីផសារ (ត)
(i). ការបគ្រប់គ្ហានិភព័យទីផសារ (ត)
្) ហានភិព័យអបតាការបបា្ ់(ត)

រហូតែល់ 1ដេ > 1 – 3ដេ > 3 – 12ដេ  > 1 – 5ឆ្នា ំ ងលើសពី 5ឆ្នា ំ ពំុមានការបបា្់ សរុ្រ

នថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2019 ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្

បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ
សាចប់បា្់្ នាុ្នែ - - - - - 2,844,371 2,844,371

សមតុល្យងៅធនាគារជាតិនន្ម្ុជា 8,523,729 - - 3,000,880 7,520,417 - 19,045,026

សមតុល្យសុទ្ធងៅធនាគារនានា   សុទ្ធ 608,585 - - - - - 608,585

ឥណទាន និ្្រុងរ្រទាន   សុទ្ធ - - - 5,536,427 72,208,613 - 77,745,040

បទព្យស្ម្មងផ្ស្ៗ - - - - - 174,714 174,714

បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុសរុ្រ 9,132,314 - - 8,537,307 79,729,030 3,019,085 100,417,736

រហូតែល់ 1ដេ > 1 – 3ដេ > 3 – 12ដេ  > 1 – 5ឆ្នា ំ ងលើសពី 5ឆ្នា ំ ពំុមានការបបា្់ សរុ្រ

នថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2019 ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ែុលាលេ រអាងមរ ិ្

្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុ
បបា្្់រង ញ្ ើរ្រស់អតិថិជន 1,833,611 1,084,454 19,571,317 1,623 1,227,789 2,501,301 26,220,095

្រំណុលភតិសន្យ 26,535 53,424 246,398 928,036 390,395 - 1,644,788

្រំណុលងផ្ស្ៗ - - - - - 112,736 112,736

្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុសរុ្រ 1,860,146 1,137,878 19,817,715 929,659 1,618,184 2,614,037 27,977,619

គមាលេ តអបតាការរបបា្ ់
     ោ្ត់នមលេងឡើ្វញិសរុ្រ 7,272,168(1,137,878)(19,817,715) 7,607,648 78,110,846 405,048 72,440,117

សមមូលជាពានង់រៀល (្ំណតស់មា្គ ល់ 5) 29,634,085 (4,636,853) (80,757,189) 31,001,166318,301,697 1,650,571 295,193,477
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

២៩. ការកគប់កគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ខុ(ត)

គ. ហានិភព័យទីផសារ (ត)
(i). ការបគ្រប់គ្ហានិភព័យទីផសារ (ត)
េ) ហានភិព័យងលើការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា ្ររងទស 

ធនាគារងធវាើប្រតិ្រត្ិការងៅ្នាុ្បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជា និ្ងធវាើប្រតិ្រតិ្ការជារូ្រិយ្រព័ណណា ងផ្ស្ៗ ងហើយបតរូវប្រឈមនរឹ្ហានិភព័យរូ្រិយ្រព័
ណណា ងផ្ស្ៗជាពិងសសបបា្ង់រៀលដេ្មរ បបា្ែុ់លាលេ រអាងមរ ិ្  និ្បបា្ែុ់លាលេ រ   ហុ្្ុ្។.

ហានិភព័យ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា ្ររងទសង ើ្តងឡើ្ពីប្រតិ្រត្ិការពាណិជ្ជ្ម្មនាងពលអនាគត និ្បទព្យស្ម្ម និ្្រំណុលដែលបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ 
ជារូ្រិយ្រព័ណណា ដែលមនិដមនជារូ្ិរយ្រព័ណណា មុេងាររ្រស់សម្ព័ន្ធប្រុមហុ៊ន។

គិតបតរឹមនថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ 2020 និ្ នថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ 2019 សមតុល្យបទព្យស្ម្ម និ្្រំណុលដែលជា រូ្ិរយ្រព័ណណា ងផ្ស្ៗ 
ងបរៅពីបបា្ែុ់លាលេ រអាងមរ ិ្  មនិមានចំនួនជាសារវន្ងនាះងទ ។ ែូងចនាះ មនិមានការវភិាគភាពដប្រប្ររួលសបមា្រហ់ានិភព័យននអបតា្រ្ូរបបា្ ់
្ររងទសបតរូវបាន្រងាហា ញងឡើយ។

�. ការបគ្រប់គ្ហានិភព័យប្រតិ្រត្ិការ
‘“ហានិភព័យប្រតិ្រត្ិការ” គឺហានិភព័យននការបាត្់រ្ង់ផ្ស្ៗងោយ ្្ទ ល់ ឬងោយប្រងយល ដែលង ើ្តងចញពី ែំងណើ រការនផ្ទ្នាុ្រ្រស់ធនាគារ 
ធនធានមនុស្ស ្រងចចា្វទិ្យ ងហោឋា រចនាសម្ព័ន្ធបពមទាំ្ ្ត្ា ហានិភព័យពី្ត្ាខា្ងបរៅងផ្ស្ៗ ងបរៅអំពីហានិភព័យឥណទាន 
ហានិភព័យទីផសារ និ្ហានិភព័យសន្ទនីយភាព ឧទាហរណ៍មានែូចជាហានិភព័យដែលង្ើតងចញពីការតបមរូវ ដផនា្ចបា្រ ់ និ្្រទ្រ្ប ញ្ ត្ិ និ្
ស្្ោ់រ្រុគ្គលិ្ល្ខេណៈដែលបតរូវបានទទួលសា្គ ល់សបមា្រស់ាជីវ្ម្ម ។ ហានិភព័យប្រតិ្រត្ិការ គឺអាចង ើ្តងចញពី រាល់ស្ម្មភាពប្រតិ
្រត្ិការទាំ្ អស់រ្រស់ធនាគារ។

ងគាល្រំណ្រ្រស់ធនាគារ្នាុ្ការបគ្រប់គ្ហានិភព័យប្រតិ្រត្ិការ គឺងែើម្បរី្សាតុល្យភាពងលើការ្រង ្្ជ ៀសនូវការខាត្រ្ហ់ិរ ញ្ វត្ុ និ្ការ
េូចខាតង្រ ្ិ៍ងឈា្ម ះរ្រស់ធនាគារ ប្រ្្រងោយប្រសិទ្ធភាព និ្ការ្រង ក្ើតថ្មី។រាល់ងគាលនងយបាយរ្រស់ធនាគារទាំ្ អស់ គឺបតរូវអនុងលាម 
ងៅតាមការតបមរូវដផនា្ចបា្រ ់និ្្រទ្រ្ប ញ្ ត្ិ ។

ដផនា្ហានិភព័យ និ្អនុងលាមភាព មានភារៈទទួលេុសបតរូវចំងពាះការអភវិឌ្ឍន ៍ និ្ការអនុវត្នន ការបគ្រប់គ្ងែើម្បអីាចងោះបសាយបាន 
នូវហានិភព័យប្រតិ្រត្ិការ ។ ទំនួលេុសបតរូវងនះបតរូវបានគាបំទងោយការអភវិឌ្ឍនន៍នស្្ោ់រធនាគារទាំ្ មូល សបមា្រក់ារបគ្រប់គ្នន  
ហានិភព័យប្រតិ្រត្ិការ្នាុ្ដផនា្ខា្ងបកាម៖

• តបមរូវការសបមា្រក់ារដ្រ្ដច្តួនាទី រមួមានការបតរួតពិនិត្យងលើការអនុមព័តងោយឯ្រាជ្យ 
• តបមរូវការសបមា្រក់ារសបម្រសបមរួល និ្តាមោនងលើប្រតិ្រត្ិការ 
• បស្រតាមចបា្រ ់និ្តបមរូវការដផនា្ចបា្រង់ផ្ស្ៗ 
• ការ្តប់តាងលើការបគ្រប់គ្ និ្និតិវធិី 
• តបមរូវការសបមា្រក់ារវភិាគងលើហានិភព័យប្រតិ្រត្ិការ និ្ភាពងពញងលញននការបគ្រប់គ្ និ្និតិវធិីងែើម្បី្ ំណតហ់ានិភព័យប្រតិ្រត្ិការ 
• តបមរូវការសបមា្រក់ាររាយការណ៍ការខាត្រ្ន់នប្រតិ្រត្ិការ និ្ងសនាើវធិានការដ្ដប្រ 
• ការអភវិឌ្ឍនន៍នដផនការមនិចបាស់លាស់ 
• ការហវារឹ្ហាត ់និ្ការអភវិឌ្ឍនវ៍ជិា្ជ ជីវៈ 
• ពព័តម៌ាន្រងចចា្វទិ្យ និ្ហានិភព័យអីុនធឺណិត និ្
• ហានិភព័យកាត្់រន្យ រូមមានធានារា៉ា ្ររ់្ដែលចំណ្យមានប្រសិទ្ធភាព។
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២៩. ការកគប់កគងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ខុ(ត)

្. ហានិភព័យងែើមទុន
ហានិភព័យងែើមទុន គឺជាហានិភព័យដែលធនាគារមនិមានធនធានងែើមទុនបគ្រប់គាន ់ងែើម្ប្ីរំងពញងៅតាមល្ខេេណ្តបមរូវដផនា្ចបា្រ់្ នាុ្ការ
គាបំទចំណ្តថ់្នា ្ឥ់ណទាន   និ្ការងរៀ្រចំដផនការយុទ្ធសាសស្រ្រស់ ធនាគារ។

យុទ្ធសាសស្រ្រស់ធនាគារ គឺរ្សាឱ្យបានមូលោឋា នងែើមទុនឱ្យរ រ្ឹ មា ំ ងែើម្បរី្សាទំនុ្ចិត្ទីផសារ  និ្ងែើម្បរី្សា និរន្រភាពននការអភវិឌ្ឍន ៍ 
្រដន្មងលើអាជីវ្ម្ម ។ ផល្រ៉ាះពាល់នន្បមតិងែើមទុនងលើបបា្ច់ំណូលរ្រស់ភាគទុនិ្ បតរូវបានទទួលសា្គ ល់ ងហើយធនាគារបតរូវរ្សាឱ្យ
មានតុល្យភាពរវា្បបា្ច់ំណូលេ្ស់ ដែលអាចជា     ្ំលំា្ចល្រ និ្ឧត្មភាព និ្សុវត្ិភាព ទទួលបានពីជំហរងែើមទុនរ រ្ឹ មា ំ។

ធនាគារជាតិនន្ម្ុជា ដែលជានិយព័ត្រសំខានជ់ា្ងគ បាន្ំណត ់និ្តាមោនការតបមរូវងលើងែើមទុនសបមា្រធ់នាគារទាំ្ មូល។

ការបគ្រ់បគងហានិភ័យចែើមទរុន
ែូចងៅនរឹ្ហានិភព័យសន្ទនីយភាព និ្ហានិភព័យទីផសារដែរ ARBC និ្ ALRMC ទទួលេុសបតរូវ្នាុ្ការបគ្រប់គ្ ប្រ្្រងោយប្រសិទ្ធភាព  
ងលើហានិភព័យងែើមទុនរ្រស់ធនាគារ ។

ហានិភព័យងែើមទុន  បតរូវបានវាស់ដវ្ និ្បតរួតពិនិត្យតាមោន តាម្បមតិ្ំណតម់យួ ដែលបតរូវបានគណនាបស្រតាមការតបមរូវរ្រស់ធនាគារ 
ជាតិនន្ម្ុជា។ 

ងៅនថងៃទី 22 ដេ ្ុម្ភៈ  ឆ្នា  ំ 2018 ធនាគារជាតិនន្ម្ុជា  បានងចញប្រកាសស្ីពីការ្ំណតប់ទនា្រង់ែើមទុន (Capital Buffer) 
សបមា្រប់គរឹះស្ានធនាគារ និ្ហិរ ញ្ វត្ុ ។ ងយ្តាមមាបតា 22 ននប្រកាសងនះ បគរឹះស្ានទាំ្ អស់ បតរូវងគារពតាម្រទ្រ្ប ញ្ ត្ិ 
ទា្ទ់្នរឹ្ការរ្សាបទនា្រង់ែើមទុនយ៉ា ្ងហាចណ្ស់ឱ្យបាន 50% ននងែើមទុនសរុ្រគិតបតរឹម នថងៃទី 1 ដេម្រា ឆ្នា  ំ 2019 
និ្អនុវត្ឱ្យបានយ៉ា ្ងពញងលញ គិតបតរឹមនថងៃទី 1  ដេ ម្រា ឆ្នា  ំ2020 តងៅ ។

ងៅនថងៃទី 7 ដេ មនីា ឆ្នា  ំ2018 ធនាគារជាតិនន្ម្ុជា បានងចញសារាចរដណនាសំ្ីពីការអនុវត្ប្រកាសស្ីពីការ្ំណតប់ទនា្រង់ែើមទុនស
បមា្រប់គរឹះស្ានធនាគារ និ្ហិរ ញ្ វត្ុ ដែលបាន្ំណតអ់នុបាតននបទនា្រង់ែើមទុនងខានងធើសីុ�លេីេល (Countercyclical Capital Buf

-fer) ចំនួន ០% រហូតែល់មានការជូនែំណរឹ ្ជាថ្មី ។ 
 
ធនាគារបានអនុងលាមងៅតាមការតបមរូវងែើមទុនដែលបតរូវបាន្ំណតយ់៉ា ្ងពញងលញ ្នាុ្ការយិ្ររងិចឆេទងនះ។
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៣០. តមមលៃសមកសបមនកទព្យសកម្មនិងបំណខុ លហរិញ្ញវត្ខុ

ឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុរមួមានបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ ្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុ និ្ឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុងបរៅតារា្តុល្យការ ។ តនមលេសមរម្យ គឺជានថលេដែល 
បតរូវទទួលងែើម្បលី្ប់ទព្យស្ម្ម ឬបានទូទាត ់ងែើម្បងីផ្ទរ្រំណុលងៅតាមលំោ្រលំ់ងោយងៅ្នាុ្ប្រតិ្រត្ិការ រវា្អនា្ចូលរមួ្នាុ្ទីផសារងៅ
កាល្ររងិចឆេទននការវាស់ដវ្ចម្ប្ ឬប្រសិនអវត្មានទីផសារដែលមានការរ ី្ ចងបមើន្រំផុតដែលធនាគារបានទទួលងៅកាល្ររងិចឆេទងនាះ ។  
ពព័តម៌ានដែលបាន្រងាហា ញងៅទីងនះ តំណ្្ឲ្យការបា៉ា នស់ា្ម នននតនមលេសមបស្រនាកាល្ររងិចឆេទរាយការណ៍ននស្ានភាពហិរ ញ្ វត្ុ ។

តនមលេទីផសារដែលបានែ្បស្ ់និ្អាចអង្កតបាន ងហើយអាចរ្បាន បតរូវបានងប្រើសបមា្រវ់ាស់ដវ្ងលើតនមលេ        សមបស្រននឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ 
។  ងៅងពលដែលតនមលេទីផសារដែលបានែ្បស្ ់និ្អាចសង្កតបាន មនិអាចងប្រើបបាស់បាន ងនាះតនមលេសមបស្របតរូវបានបា៉ា នស់ា្ម នងោយដផ្អ្ 
ងលើវធិីសាសស្ និ្ការសន្មតជាងបចើនទា្ទ់្ងៅនរឹ្ល្ខេណៈហានិភព័យននឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុងផ្ស្ៗ ដែលមានអបតាអ្រ្បហារ ការបា៉ា ន ់
សា្ម នននលំហូរទរឹ្បបា្ន់ាងពលអនាគត និ្្ត្ាងផ្ស្ៗងទៀត ។

ពព័តម៌ានននតនមលេសមបស្រសបមា្រប់ទព្យស្ម្ម និ្្រំណុលមនិដមនហិរ ញ្ វត្ុ មនិបតរូវបានរា្រ្់រ ច្ាូ លងទ ពីងបពាះវាមនិស្ិត្នាុ្វសិាលភាព
នន ស.រ.ទ.ហ.អ.្ 7 ៖ ការ្រងាហា ញឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុដែលទាមទារឲ្យមានការ្រងាហា ញពព័តម៌ានននតនមលេសមបស្រ ។  ងនះរមួ្រ ច្ាូ លទាំ្ ការ 
វនិិងយគបទព្យ និ្្ររកិាខេ រ ។

តនមលេសមបស្រននឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុរ្រស់ធនាគារ មានែូចជាសាចប់បា្ ់និ្សាចប់បា្ស់មមូល បបា្្់រង ញ្ ើ ងៅបគរឹះស្ានហិរ ញ្ វត្ុនានា 
បទព្យស្ម្មងផ្ស្ៗ និ្្រំណុលងផ្ស្ៗ ដែលមនិមានល្ខេណៈជាសារវន្ ចំងពាះការ ល្េ ស់្រ្ូរអបតាបបា្ច់ំងណញ្នាុ្ទីផសារ ងោយសារដត
ឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុទាំ្ ងនះមានរយៈងពល្ំណតជ់ា្ល់ា្ ់។  តនមលេងយ្ននបទព្យស្ម្ម និ្្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុទាំ្ ងនះ ងៅកាល្ររងិចឆេទ
រាយការណ៍មានតនមលេប្រហា្ប់្រដហលនរឹ្តនមលេសមបស្ររ្រស់វា ។

(i) បបា្្់រង ញ្ ើងៅធនាគារនានា
បបា្្់រង ញ្ ើងៅធនាគារនានារមួមាន គណនីចរន្ដែលមនិមានការបបា្ ់និ្បបា្្់រង ញ្ ើសន្ស ំ។ តនមលេសមបស្រននបបា្្់រង ញ្ ើងៅធនាគារនា
នាមានតនមលេប្រហា្ប់្រដហលនរឹ្តនមលេងយ្ ។

(ii) ឥណទាន និ្្រុងរ្រទាន
តនមលេសមបស្របតរូវបានបា៉ា នស់ា្ម ន ងោយការងធវាើអ្រ្បហារងលើលំហូរទរឹ្បបា្ដ់ែលបានបា៉ា នស់ា្ម ននាងពលអនាគត ងោយងប្រើអបតាទីផសារនន
ការផ្ល់ហិរ ញ្ ្រ្បទានដែលមានហានិភព័យឥណទាន និ្កាល្ំណត ់បសងែៀ្គានា  ។

ឋានានរុប្មតថមលៃសមបស្រ
ស.រ.ទ.ហ.អ.្ 7 ្រញ្្ជ ្ពី់ឋានានុប្មនន្រងចចា្ងទសវាយតនមលេងោយដផ្អ្ងលើ ថ្ងតើទិននានព័យនន្រងចចា្ងទសវាយតនមលេទាំ្ ងនាះអាច 
អង្កតបាន ឬមនិអាចអង្កតបាន ។ ទិននានព័យដែលអាចអង្កតបាន ឆលេុះ្រញ្ចា ំ្ពីទិននានព័យទីផសារដែលទទួលបានពីប្រភពឯ្រាជ្យ 
និ្ទិននានព័យដែលមនិអាចអង្កតបាន ឆលេុះ្រញ្ចា ំ្ពីការសន្មតទី់ផសាររ្រស់ធនាគារ ។ 

ចំណ្តថ់្នា ្ន់នតនមលេសមបស្រមានែូចខា្ងបកាម៖
• ្បមតិ 1 - តនមលេែ្បស្ ់(មនិបានងធវាើនិយព័តភាព) ងៅ្នាុ្ទីផសារស្ម្ម សបមា្រប់ទព្យស្ម្ម ឬ្រំណុល ែូចគានា  ។  ្ បមតិងនះរា្រ្់រ ច្ាូ ល 

ទាំ្ មូល្របត្ម្មសិទ្ធិដែលបានចុះ្រ ្្ជ ី និ្ឧ្រ្រណ៍្រំណុល ។
• ្បមតិ 2 - ធាតុចូលងបរៅពីតនមលេដែលបានែ្បស្រ់ា្រ្់រ ច្ាូ ល្នាុ្្បមតិ 1 ដែលអាចអង្កតបានចំងពាះបទព្យស្ម្ម ឬ្រំណុល 

ងោយ ្្ទ ល់ (ឧទាហរណ៍ តនមលេ) ឬងោយប្រងយល (ឧទាហរណ៍ ង ើ្តងចញពីតនមលេ) ។
• ្បមតិ 3 - ធាតុចូលសបមា្រប់ទព្យស្ម្ម ឬ្រំណុល ដែលមនិដផ្អ្ងលើទិននានព័យទីផសារដែលអាចអង្កតបាន (ធាតុចូលដែល មនិអាចអង្កតបាន) 

។  ្បមតិងនះរមួ្រ ច្ាូ លទាំ្ ឧ្រ្រណ៍មូលធន និ្ឧ្រ្រណ៍្រំណុល ដែលមានសមាសធាតុមនិអាចអង្កតបាន ជាសារវន្ ។
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

៣០. តមមលៃសមកសបមនកទព្យសកម្មនិងបំណខុ លហរិញ្ញវត្ខុ(ត)
 
ធនាគារ មនិមានបទព្យស្ម្ម និ្្ំរណុលហិរ ញ្ វត្ុ ដែលបានវាស់ដវ្តាមតនមលេសមបស្រងទ ។ តនមលេសមបស្រ គឺជាតនមលេដែលបទព្យស្ម្ម 
អាច្រ្ូរបាន ឬជាតនមលេដែល្រំណុលអាចស្បាន ។ ងោយសារតនមលេសមបស្រពំុអាចវាយតនមលេបាន ែូងចនាះតនមលេសមបស្រមនិមានសបមា្រ ់
បទព្យស្ម្ម និ្្ំរណុលមយួចំដណ្ធំរ្រស់ធនាគារ  ងឡើយ ។ ែូងចនាះងហើយ តនមលេសមបស្រ បតរូវបានសន្មតង់ោយអនា្បគ្រប់គ្ងយ្តាម
ទបម្ន់នបទព្យស្ម្ម និ្្រំណុលទាំ្ ងនាះ ។ តាមមតិរ្រស់អនា្បគ្រប់គ្ តនមលេងយ្ននបទព្យស្ម្ម និ្្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុដែល្រងាហា ញ្នាុ្
តារា្តុល្យការ គឺជាតនមលេបា៉ា នស់ា្ម នែស៏មងហតុផលសបមា្រត់នមលេសមបស្រ ។

៣១. យោលនយយាបាយគណយនយ្យសខំាន់ៗ

ងគាលនងយបាយគណងនយ្យសំខាន់ៗ  ដែលបាន្រងាហា ញងៅខា្ងបកាមងនះ បតរូវបានអនុវត្ងោយស្្គតិភាពងៅបគ្រក់ាល្ររងិចឆេទ 
ដែលបាន ្រងាហា ញ្នាុ្របាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុទាំ្ ងនះ។ 

្. មូលដា្្នថនការវាស់ខវង
របាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុរ្រស់ធនាគារ បតរូវបានងរៀ្រចំងឡើ្ងៅតាមមូលោឋា នតនមលេងែើមែំ្រូ្ ។

ែ. ស្ម្មភាពប្រតិ្រត្តិការរូ្រិយ្រ័ណ្ណ្ររចទស
ស្ម្មភាពប្រតិ្រត្ិការជារូ្រិយ្រព័ណណា  បតរូវបាន្រ្ូរងៅជារូ្រិយ្រព័ណណា មុេងារ ងោយងប្រើអបតា្រ្ូរបបា្ង់ៅនថងៃប្រតិ្រត្ិការងនាះ ។ 

បទព្យស្ម្មរូ្ិរយវត្ុ និ្្រំណុលរូ្ិរយវត្ុ ដែលជារូ្ិរយ្រព័ណណា ្ររងទស បតរូវបាន្រ្ូរងៅជារូ្ិរយ្រព័ណណា មុេងារ ងោយងប្រើអបតា្រ្ូរបបា្ន់ាកាល
្ររងិចឆេទរាយការណ៍ ។ ការចំងណញ ឬការខាត្រ្ពី់ការ្រ្ូររូ្ិរយ្រព័ណណា ្ររងទស គឺជាភាពេុសគានា រវា្រលំស់នថលេងែើមជារូ្ិរយ្រព័ណណា មុេងារងៅ
ងែើមឆ្នា  ំ ដែលបតរូវបានងធវាើនិយព័ត្ម្មសបមា្រក់ារបបា្ប់្រសិទ្ធភាព និ្ការទូទាត់្ នាុ្ឆ្នា ងំធៀ្រនរឹ្រលំស់នថលេងែើម ជារូ្ិរយ្រព័ណណា ្ររងទសដែល 
បាន្រ្ូរងោយងប្រើ   អបតា្រ្ូរបបា្ន់ាកាល្ររងិចឆេទរាយការណ៍ ។

បទព្យស្ម្មនិ្្រំណុលដែលមនិដមនជារូ្ិរយវត្ុ ដែលបតរូវបានវាស់ដវ្តាមតនមលេសមរម្យជា រូ្ិរយ្រព័ណណា ្ររងទស បតរូវបាន្រ្ូរងៅជារូ្រិយ   
្រព័ណណា មុេងារងៅអបតា្រ្ូរបបា្ង់ៅកាល្ររងិចឆេទដែលតនមលេបតរូវបាន្ំណត ់។ ធាតុមនិដមនរូ្ិរយវត្ុ ដែលបតរូវបានវាស់ដវ្ដផ្អ្ងលើតនមលេប្រវត្ិ
សាសស្ជារូ្រិយ្រព័ណណា ្ររងទសបតរូវបាន្រ្ូរងោយងប្រើអបតា្រ្ូរបបា្ង់ៅកាល្ររងិចឆេទននប្រតិ្រត្ិការ ។

គ.  បទព្យស្ម្មហិរញ្ញវត្ថុ និង្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
 (i) ការទទួលសា្គ ល់ និ្ការវាស់ដវ្ែំ្រូ្
ធនាគារទទួលសា្គ ល់ជាងលើ្ែំ្រូ្នូវឥណទាន និ្្រុងរ្រទាន  បបា្្់រង ញ្ ើរ្រស់អតិថិជន ្រព័ណណា ្រំណុល និ្អនុ្រំណុល ងៅកាល្ររងិចឆេទ
ដែលង ើ្តមានប្រតិ្រត្ិការ ។  រាល់ឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុងផ្ស្ងទៀត (រមួទាំ្ ការទិញនិ្ល្ប់ទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុជាប្រច្)ំ បតរូវបានទទួល
សា្គ ល់ងៅកាល្ររងិចឆេទជួញែូរ ដែលជាកាល្ររងិចឆេទដែលធនាគារកាលេ យជាភាគីងលើសំវធិានធននន្ិចចាសន្យននឧ្រ្រណ៍ទាំ្ ងនះ។

សបមា្រធ់ាតុដែលមនិដមនវាស់ដវ្តាមតនមលេសមបស្រតាមរយៈរបាយការណ៍ចំងណញ ឬខាត បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ ឬ្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុ 
បតរូវ បានវាស់ដវ្ែំ្រូ្តាមតនមលេសមបស្រ ្រូ្នរឹ្នថលេងែើមប្រតិ្រត្ិការ ដែលង ើ្តម្ពីការទិញ ឬល្ ់បទព្យ និ្្រំណុលទាំ្ ងនាះ ។ តនមលេ
សមងហតុសមបស្រននឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុងៅងពលមានការទទួលសា្គ ល់ែំ្រូ្ ជាទូងៅគឺជាតនមលេប្រតិ្រត្ិការរ្រស់វា។

(ii) ការច្តច់ំណ្តថ់្នា ្់
 បទព្យស្ម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ងៅ្នាុ្ការទទួលសា្គ ល់ែំ្រូ្ បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុបតរូវបានច្តថ់្នា ្ត់ាមការវាស់ដវ្: រលំស់នថលេងែើម តនមលេសមបស្រតាមរយៈរបាយការណ៍
លទ្ធផលលម្អតិងផ្ស្ៗ (“FVOCI“) ឬ តនមលេសមបស្រតាមរយ:របាយការណ៍ចំងណញ ឬខាត (“FVTPL“) ។

បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ បតរូវបានវាស់ដវ្តាមរលំស់នថលេងែើម ប្រសិនង្រើវា្រំងពញងៅនរឹ្ល្ខេេណខេ ែូចខា្ងបកាមងហើយមនិបតរូវបាន្ំណតជ់ា 
FVTPL ងនាះងទ៖
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

៣១. យោលនយយាបាយគណយនយ្យសខំាន់ៗ

គ.  បទព្យស្ម្មហិរញ្ញវត្ថុ និង្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
(ii) ការច្តច់ំណ្តថ់្នា ្ ់(ត)
 បទព្យស្ម្មហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ បតរូវបានវាស់ដវ្តាមរលំស់នថលេងែើម ប្រសិនង្រើវា្រំងពញងៅនរឹ្ល្ខេេណខេ ែូចខា្ងបកាមងហើយមនិបតរូវបាន្ំណតជ់ា 
FVTPL ងនាះងទ៖
• បទព្យស្ម្មដែលមានងៅ្នាុ្គំរូអាជីវ្ម្ម ្នាុ្ងគាល្រំណ្រ្សាទុ្ងែើម្បកីារប្រមូលសាចប់បា្ត់ាម្ិចចាសន្យ និ្
• ល្ខេេណ្្ិចចាសន្យរ្រស់បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ ផ្ល់នូវកាល្ររងិចឆេទជា្ល់ា្ច់ំងពាះលំហូរទរឹ្បបា្ដ់ែលសបមា្រទូ់ទាតដ់តបបា្ង់ែើម 

និ្ការបបា្ ់(“SPPI”) ។
• ឧ្រ្រណ៍្រំណុល បតរូវបានវាស់ដវ្ងៅ FVOCI លុះបតាដតវាបាន្រំងពញនរឹ្ល្ខេេណ្ទាំ្ ពីរែូចខា្ងបកាម ងហើយមនិបតរូវបាន្ំណត ់

ជា FVTPL ងនាះងទ៖
• បទព្យស្ម្មដែលមានងៅ្នាុ្គំរូអាជីវ្ម្ម ្នាុ្ងគាល្រំណ្រ្សាទុ្ងែើម្បកីារប្រមូលសាចប់បា្ត់ាម្ិចចាសន្យ និ្ល្ប់ទព្យ 

ស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ និ្
• ល្ខេេណ្្ិចចាសន្យរ្រស់បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ ផ្ល់នូវកាល្ររងិចឆេទជា្ល់ា្ ់ចំងពាះលំហូរទរឹ្បបា្ ់ដែលសបមា្រទូ់ទាតដ់តបបា្ង់ែើម 

និ្ការបបា្ ់(“SPPI”) ។

សបមា្រក់ារទទួលសា្គ ល់ការវនិិងយគងលើមូលធនជាងលើ្ែំ្រូ្ ដែលមនិបតរូវបានកានក់ា្រស់បមា្រជ់ួញែូរធនាគារ បតរូវដតងបជើសងរ ើសការ
្រងាហា ញការដប្រប្ររួល នាងពល្រនា្ទ ្រត់ាមរយៈលទ្ធផលលម្អតិងផ្ស្ៗ ។ ការងបជើសងរ ើសងនះងធវាើងឡើ្ងោយដផ្អ្ងលើការវនិិងយគនីមយួៗ ។
បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុទាំ្ អស់ងផ្ស្ងទៀតបតរូវបានច្តថ់្នា ្ត់ាមការវាស់ដវ្តាម FVTPL 

ងលើសពីងនះ សបមា្រក់ារទទួលសា្គ ល់ជាងលើ្ែំ្រូ្ ធនាគារអាចនរឹ្្ំណតប់ទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ ដែល្រំងពញតាមល្ខេេណ្្នាុ្ការ 
វាស់ដវ្តាមរលំស់នថលេងែើម ឬតាម FVOCI ប្រសិនង្រើវាស់ដវ្តាម FVTPL នរឹ្លុ្រ្រំបាត ់ ឬកាត្់រន្យជាសារវន្នូវភាពមនិសីុគានា នន 
គណងនយ្យដែលនរឹ្ង ើ្តងឡើ្ ។

ធនាគារ ងធវាើការវាយតនមលេអំពី្ម្មវត្ុននម៉ាូដឌលអាជីវ្ម្ម ងលើបទព្យស្ម្ម្នាុ្្បមតិសំណំុឥណទាននីមយួៗ ងបពាះគំរូងនះ្រងាហា ញយ៉ា ្ចបាស់
ពីវធិីបគ្រប់គ្អាជីវ្ម្ម និ្វធិីផ្ល់ពព័តម៌ានងៅអនា្បគ្រប់គ្ ។  ពព័តម៌ានទាំ្ ងនាះរមួមាន៖

• ងគាលនងយបាយ និ្ងគាល្រំណ្ដែលបាន្រញ្្ជ ្ស់បមា្រសំ់ណំុឥណទាន និ្អនុវត្នូវងគាលនងយបាយទាំ្ ងនាះ ។  ជាពិងសស 
ថ្ងតើយុទ្ធសាសស្រ្រស់អនា្បគ្រប់គ្ ង្្តងលើការដសវា្រ្ចំណូល ការបបា្ត់ាម្ិចចាសន្យ រ្សានូវទបម្អ់បតាការបបា្ជ់ា្ល់ា្់
មយួ ងធវាើឲ្យសីុសងាវា ្គ់ានា រវា្រយៈងពលននបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ ងៅនរឹ្រយៈងពលនន្រំណុល ដែលជាហិរ ញ្ ្រ្បទានរ្រស់បទព្យស្ម្ម
ទាំ្ ងនាះ ឬការងធវាើឲ្យមានលំហូរទរឹ្បបា្ត់ាមរយៈការល្ប់ទព្យស្ម្ម ។

• វធិី្នាុ្ការវាយតនមលេលទ្ធផលននសំណំុឥណទាន និ្វធិីរាយការណ៍ងៅអនា្បគ្រប់គ្រ្រស់ធនាគារ
• ហានិភព័យដែល្រ៉ាះពាល់ែល់លទ្ធផលននគំរូអាជីវ្ម្ម (និ្បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុដែលមានងៅ្នាុ្ម៉ាូដឌល អាជីវ្ម្មងនាះ) និ្យុទ្ធ   

សាសស្សបមា្រប់គ្រប់គ្ហានិភព័យទាំ្ ងនាះ
• រង្រៀ្រដែលអនា្បគ្រប់គ្អាជីវ្ម្មទទួលបានការទូទាត ់(ឧទាហរណ៍៖ ងតើការទូទាតសំ់ណ្ដផ្អ្ងលើតនមលេសមបស្រននបទព្យស្ម្មដែល 

បានបគ្រប់គ្ ឬសាចប់បា្ត់ាម្ិចចាសន្យដែលបានប្រមូល) និ្
• ភាពញរឹ្ញ្រ ់្ររមិាណ និ្រយៈងពលននការល្់្ នាុ្បគាមុន មូលងហតុននការល្ង់នាះ និ្ការរពំរឹ្ទុ្អំពីស្ម្មភាព ល្ន់ាងពល 

អនាគត ។ ងទាះជាយ៉ា ្ណ្្ង៏ោយ ពព័តម៌ានអំពីស្ម្មភាពល្ម់និបតរូវបានច្តទុ់្ថ្ោចង់ោយដឡ្ងឡើយ ្រ៉ាុដន្ជាដផនា្មយួននការ 
វាយតនមលេទូងៅ អំពីរង្រៀ្រដែលងធវាើឲ្យសងបមចបាននូវ្ម្មវត្ុរ្រស់ធនាគារ្នាុ្ការបគ្រប់គ្បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ និ្រង្រៀ្រដែលលំហូរ
ទរឹ្បបា្ប់តរូវបានទទួលសា្គ ល់ ។ 

បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុសបមា្រក់ារជួញែូរ ឬច្តដ់ច្ ងហើយដែលលទ្ធផលបតរូវបានវាយតនមលេតាមមូលោឋា នតនមលេសមបស្រ បតរូវបានវាស់ដវ្ 
តាម FVTPL ងបពាះបទព្យស្ម្មទាំ្ ងនាះមនិដមនសបមា្រប់្រមូលសាចប់បា្ត់ាម ្ិចចាសន្យ ឬមនិដមនសបមា្រទ់ាំ្ ការប្រមូលសាចប់បា្់
តាម្ិចចាសន្យ និ្សបមា្រល់្ង់ឡើយ ។
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

៣១. យោលនយយាបាយគណយនយ្យសខំាន់ៗ

គ.  បទព្យស្ម្មហិរញ្ញវត្ថុ និង្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
(ii) ការច្តច់ំណ្តថ់្នា ្ ់(ត)
 បទព្យស្ម្មហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
ការវាយតនមលេថ្ងតើលំហូរទរឹ្បបា្ត់ាម្ិចចាសន្យគឺសបមា្រទូ់ទាតដ់តបបា្ង់ែើម និ្ការបបា្(់“SPPI”)
ចំងពាះងគាល្រំណ្ននការវាយតនមលេងនះ “បបា្ង់ែើម” គឺជាតនមលេសមបស្រននបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុងៅងពលទទួលសា្គ ល់ជាងលើ្ែំ្រូ្ ។  
“ការបបា្”់ គឺជាតនមលេត្រសនា្មយួសបមា្រង់ពលងវលាននការងប្រើបបាស់ទរឹ្បបា្ ់ សបមា្ររ់យៈងពលណ្មយួ និ្សបមា្រហ់ានិភព័យដែល  
ពា្ព់ព័ន្ធនរឹ្្ររមិាណបបា្ង់ែើមងៅជា្រជំ់ពា្់្ នាុ្អំឡុ្ងពលជា្ល់ា្ម់យួ និ្សបមា្រក់ារចំណ្យរមួទាំ្ ហានិភព័យ្នាុ្ការផ្ល់្មចា ី
ជាមូលោឋា នងផ្ស្ៗងទៀត (ែូចជាហានិភព័យសាចប់បា្ង់ាយបសរួល និ្ចំណ្យរែឋាបាល) រមួទាំ្ អបតាបបា្ច់ំងណញ ។

ងែើម្បវីាយតនមលេថ្ងតើលំហូរទរឹ្បបា្ត់ាម្ិចចាសន្យគឺសបមា្រដ់តទូទាតប់បា្ង់ែើម និ្ការបបា្ ់ ប្មហុ៊នបតរូវពិច្រណ្ល្ខេេណ្្ិចចាសន្យរ
្រស់ឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ រមួ្រ ច្ាូ លការវាយតនមលេថ្ងតើ បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ មានល្ខេេណ្្ិចចាសន្យដែលអាច ល្េ ស់្រ្ូរងពលងវលា ឬចំនួន
លំហូរទរឹ្បបា្ត់ាម្ិចចាសន្យ ដែលអាចងធវាើឲ្យេុសពីល្ខេេណ្ននការទូទាតប់បា្ង់ែើម និ្ការបបា្ ់។

្នាុ្ការវាយតនមលេ ធនាគារពិច្រណ្ងលើ៖

• បពរឹត្ិការណ៍ជាយថ្ភាពដែលអាច ល្េ ស់្រ្ូរចំនួន និ្រយៈងពលននលំហូរទរឹ្បបា្់
• ល្ខេេណ្អានុភាព
• ល្ខេេណ្ស្បបា្ម់ុនកាល្ំណត ់និ្ការពន្យងពលស្
• ល្ខេេណ្ដែល្បមតិធនាគារ ្ នាុ្ការទាមទារម្វញិនូវសាចប់បា្ពី់បទព្យស្ម្មជា្ល់ា្ ់(ែូចជា     ឥណទានដែលមនិអាចប្រមូលម្ 

វញិបាន) និ្
• ល្ខេណៈពិងសសដែលដ្ដប្រតនមលេត្រសនា្អំពីតនមលេបបា្ត់ាមងពលងវលា (ឧទាហរណ៍ ការ្ំណតអ់បតាការបបា្ង់ឡើ្វញិតាមកាល

្ំណត)់ ។

ឥណទានដែលមនិអាចប្រមូលម្វញិបាន
្នាុ្្រណីេលេះ ឥណទានដែលផ្ល់ងោយធនាគារ ដែលបតរូវបានការពារងោយបទព្យោ្ធ់ានារ្រស់អតិថិជន្ម៏ាន្ំហិតសាខាធនាគារ្នាុ្
ការទាមទារសាចប់បា្ម់្វញិដែរ (ឥណទានដែលមនិអាចប្រមូលម្វញិបាន) ។  ្នាុ្្រណីងនះ ធនាគារងធវាើការវនិិចឆេព័យ្នាុ្ការវាយតនមលេ
ថ្ងតើឥណទានងនាះអាចប្រមូលម្វញិបានដតបបា្ង់ែើម និ្ការបបា្ឬ់ងទ ។  

ជាទូងៅធនាគារពិច្រណ្ងលើពព័តម៌ានខា្ងបកាម្នាុ្ការវនិិចឆេព័យ៖
• ថ្ងតើ្ិចចាសន្យមាន្រញ្្ជ ្ច់បាស់ពីចំនួន និ្កាល្ររងិចឆេទននការ្រ្ស់្្មចាដីែរ ឬងទ
• តនមលេសមបស្រននបទព្យ្រញ្ចា ំពា្ព់ព័ន្ធនរឹ្ចំនួនននបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុដែលមានការធានា 
• សមត្ភាព និ្ឆន្ទៈរ្រស់អតិថិជន ្នាុ្ការទូទាតស់្តាម្ិចចាសន្យ ងទាះ្រីមានឱនភាពននតនមលេ  បទព្យ្រញ្ចា ំ្ង៏ោយ
• ថ្ងតើអតិថិជនគឺជារូ្រវន្្រុគ្គល ឬជាអ្្គភាពប្រតិ្រត្ិការសំខាន ់ឬជាអ្្គភាពដែលមានងគាល្រំណ្ពិងសស 
• ហានិភព័យរ្រស់ធនាគារ្នាុ្ការបាត្់រ្ប់ទព្យស្ម្ម ទា្ទ់្នរឹ្ឥណទានដែលមនិអាចប្រមូលម្វញិបាន 
• ថ្ងតើបទព្យោ្ធ់ានាគឺជាបទព្យទាំ្ អស់ដែលអតិថិជនមាន ឬជាដផនា្មយួននបទព្យស្ម្មងផ្ស្ៗងទៀតរ្រស់អតិថិជន និ្
• ថ្ងតើធនាគារទទួលបានអត្ប្រងយជនពី៍បទព្យស្ម្មងនះ ឬងទ ។ 

ការចាត់្ំណាត់ថ្្្់ច�ើងវិញ
បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុមនិបតរូវបានងធវាើចំណ្តថ់្នា ្ង់ឡើ្វញិ ្រនា្ទ ្រពី់ការទទួលសា្គ ល់តនមលេែំ្រូ្ងឡើយ ងលើ្ដល្ ដត្នាុ្អំឡុ្ងពលដែល 
ធនាគារ ល្េ ស់្រ្ូរគំរូអាជីវ្ម្មរ្រស់េលេួន ្នាុ្ការបគ្រប់គ្បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ ។
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៣១. យោលនយយាបាយគណយនយ្យសខំាន់ៗ

គ.  បទព្យស្ម្មហិរញ្ញវត្ថុ និង្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
(iii) ការឈ្រទ់ទួលសា្គ ល់
 បទព្យស្ម្មហិរញ្ញវត្ថុ 

ធនាគារឈ្រទ់ទួលសា្គ ល់បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ ងៅងពលដែលសិទ្ធិ្នាុ្្ិចចាសន្យ្នាុ្ការទទួលលំហូរទរឹ្បបា្ ់ ពីបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ 
ផុត្ំណត ់ឬការងផ្ទរសិទ្ធិទទួលលំហូរទរឹ្បបា្ត់ាម្ិចចាសន្យ្នាុ្ប្រតិ្រត្ិការ ដែលហានិភព័យទាំ្ អស់ និ្ភាពជា្ម្មសិទ្ធិននបទព្យស្ម្ម 
ហិរ ញ្ វត្ុ បតរូវបានងផ្ទរ ឬ្នាុ្្រណីដែលធនាគារមនិងផ្ទរ ឬមនិរ្សាទុ្នូវរាល់ហានិភព័យ និ្ភាពជា្ម្មសិទ្ធិ ងហើយធនាគារមនិរ្សាការ 
បគ្រប់គ្បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ ។

ចំងពាះការឈ្រទ់ទួលសា្គ ល់បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ ភាពលងម្អៀ្រវា្តនមលេងយ្រ្រស់បទព្យស្ម្ម (ឬតនមលេងយ្ដែលជាចំដណ្នន 
បទព្យស្ម្មដែលឈ្រទ់ទួលសា្គ ល់) និ្ផល្រូ្នន (i) តនមលេត្រសនា្ដែលទទួលបាន (រា្រ្់រ ច្ាូ លទាំ្ បទព្យស្ម្មថ្មីដែលទទួលបាន 
ែ្្រំណុលថ្មីដែលទទួលយ្) និ្ (ii) ចំងណញ ឬខាតដែលបានទទួលសា្គ ល់្នាុ្ OCI បតរូវបានទទួលសា្គ ល់ងៅ្នាុ្របាយការណ៍ 
ចំងណញ និ្ខាត ។

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារឈ្រទ់ទួលសា្គ ល់្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុ ងៅងពលដែលកាតពវា្ិចចាងបកាម្ិចចាសន្យបតរូវបានរលំាយ ឬលុ្រងច្ល ឬផុតអាណត្ិ ។

(iv) ការដ្ដប្របទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ និ្្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុ
 បទព្យស្ម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រសិនង្រើល្ខេេណ្ននបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុបតរូវបានដ្ដប្រ ងនាះធនាគារវាយតនមលេថ្ងតើលំហូរទរឹ្បបា្ន់នបទព្យស្ម្មដែលបានដ្ដប្រងនាះ 
មានភាពេុសគានា ខាលេ ំ្  ឬងទ ។ 

ប្រសិនង្រើលំហូរទរឹ្បបា្ម់ានភាពេុសគានា ខាលេ ំ្  ងនាះសិទ្ធិតាម្ិចចាសន្យចំងពាះលំហូរទរឹ្បបា្ពី់បទព្យស្ម្ម ហិរ ញ្ វត្ុងែើម បតរូវបានច្តទុ់្ 
ថ្ផុតអាណត្ិ ។  ្ នាុ្្រណីងនះបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុងែើម បតរូវឈ្រទ់ទួលសា្គ ល់ (សូមងមើល (iii)) ងហើយបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុថ្មី បតរូវ បានទទួល 
សា្គ ល់តាមតនមលេសមបស្រ្រូ្នរឹ្នថលេចំណ្យប្រតិ្រត្ិការ ។  នថលេងសវានានាដែលទទួលបានជាដផនា្ននការដ្ដប្រងនះ បតរូវបានរា្រ្់រ ច្ាូ ល 
ែូចខា្ងបកាម៖

• នថលេងសវា ដែលបតរូវបានពិច្រណ្្នាុ្ការ្ំណតត់នមលេសមបស្រននបទព្យស្ម្មថ្មី និ្នថលេងសវាដែល ទទួលបានម្វញិងលើនថលេ ចំណ្យ 
ប្រតិ្រត្ិការដែលង ើ្តងឡើ្ បតរូវបានរា្រ្់រ ច្ាូ ល្នាុ្ការវាស់ដវ្ែំ្រូ្ននបទព្យស្ម្ម និ្

• នថលេងសវាងផ្ស្ងទៀតបតរូវបានរា្រ្់រ ច្ាូ ល្នាុ្របាយការណ៍ចំងណញ និ្ខាត ដែលជាដផនា្មយួននការចំងណញ ឬខាតងលើបទព្យ ស្ម្ម 
ដែលឈ្រទ់ទួលសា្គ ល់ ។
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

៣១. យោលនយយាបាយគណយនយ្យសខំាន់ៗ
គ.  បទព្យស្ម្មហិរញ្ញវត្ថុ និង្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
(iv) ការដ្ដប្របទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ និ្្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុ
 បទព្យស្ម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រសិនង្រើលំហូរទរឹ្បបា្ប់តរូវបានដ្ដប្រងៅងពលដែលអតិថិជនជួ្រការលំបា្ដផនា្ហិរ ញ្ វត្ុ ងនាះងគាល្រំណ្ននការដ្ដប្រជាទូងៅ 
គឺងែើម្បទីទួលបានម្វញិជាអតិ្ររមាងលើល្ខេេណ្នន្ិចចាសន្យងែើម ជាជា្្រង្កើតបទព្យស្ម្មថ្មីដែលមានល្ខេេណ្េុសគានា ខាលេ ំ្  ។  
ប្រសិនង្រើ ធនាគារមានគងបមា្ដ្ដប្របទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុតាមរង្រៀ្រមយួដែលអាចនាឲំ្យមានការងលើ្ដល្ចំងពាះលំហូរទរឹ្បបា្ ់
បទព្យស្ម្មងនាះ បតរូវបានយ្ម្ពិច្រណ្ជាមុន ថ្ងតើដផនា្មយួននបទព្យស្ម្មគួរដតបតរូវបានលុ្រងចញពី្រ ្្ជ ីមុនងពលងធវាើការដ្ដប្រ 
ឬងទ (សូមងមើលខា្ងបកាមសបមា្រង់គាលនងយបាយ ការលុ្រងចញពី្រ ្្ជ ី) ។  វធិីសាសស្ងនះ ជះឥទ្ធិពលែល់លទ្ធផលននការវាយ 
តនមលេ្ររមិាណ ងហើយ្នាុ្្រណីងនះមាននព័យថ្ ល្ខេណៈវនិិចឆេព័យននការឈ្រទ់ទួលសា្គ ល់បទព្យ ជាទូងៅមនិអាចអនុវត្បានងនាះងទ ។ 

ប្រសិនង្រើការដ្តបមរូវបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុបតរូវបានវាស់ដវ្តាមរលំស់នថលេងែើម ឬ FVOCI មនិ្រណ្្លឲ្យមានការឈ្រទ់ទួលសា្គ ល់ 
បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុងទងនាះ ងនាះធនាគារនរឹ្គណនាងឡើ្វញិនូវតនមលេងយ្ននបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុជាមុន ងោយងប្រើអបតាការបបា្ ់
ប្រសិទ្ធភាពែំ្រូ្ននបទព្យស្ម្ម និ្ទទួលសា្គ ល់លទ្ធផលននការដ្តបមរូវ ជាចំងណញ ឬខាត ។  សបមា្រប់ទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុដែល
មានអបតាងថរអបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធភាពែំ្រូ្ដែលងប្រើងែើម្បគីណនាចំងណញ ឬខាតពីការដ្តបមរូវ បតរូវបានដ្ដប្រងែើម្បឆីលេុះ្រញ្ចា ំ្ពីល
្ខេេណ្ ទីផសារ្រចចាុ្រ្បននា ងៅងពលដែលងធវាើការដ្តបមរូវ ។  រាល់ការចំណ្យ ឬនថលេងសវាដែលង ើ្តងឡើ្ និ្នថលេងសវាទទួលបាន ដែលជា
ដផនា្មយួននការដ្តបមរូវទា្ទ់្នរឹ្តនមលេងយ្ែុលននបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ ដែលបានងធវាើការដ្តបមរូវ បតរូវបានរលំស់ដផ្អ្ងលើរយៈងពល
ដែលងៅសល់ ននបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុដែលបានដ្តបមរូវងនាះ ។

ប្រសិនង្រើការដ្តបមរូវងនះ បតរូវបានងធវាើងឡើ្ងោយសារដតអតិថិជនជួ្រការលំបា្ដផនា្ហិរ ញ្ វត្ុ ងនាះចំងណញ ឬខាតបតរូវបាន្រងាហា ញជា
មយួគានា នរឹ្ការខាត្រ្ង់លើឱនភាពននតនមលេ ននបទព្យស្ម្ម ។  ្ នាុ្្រណីងផ្ស្ងទៀត វាបតរូវបាន្រងាហា ញជាចំណូលការបបា្ ់ដែលគណនា 
ងោយងប្រើវធិីសាសស្អបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធភាព ។ 

្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាគារ ឈ្រទ់ទួលសា្គ ល់្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុ ងៅងពលដែលល្ខេេណ្រ្រស់វាបតរូវបានដ្តបមរូវ ងហើយលំហូរទរឹ្បបា្ន់ន្រំណុលដែល
បានដ្តបមរូវងនាះមានភាពេុសគានា ខាលេ ំ្  ។  ្នាុ្្រណីងនះ ្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុថ្មី បតរូវបានទទួលសា្គ ល់តាមតនមលេសមបស្រ ។ ភាពលងម្អៀ្ 
រវា្តនមលេងយ្នន្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុដែលមនិបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ និ្តនមលេត្រសនា្ បតរូវបានទទួលសា្គ ល់ងៅ្នាុ្ចំងណញ និ្ខាត 
។  តនមលេត្រសនា្រមួមានបទព្យស្ម្មមនិដមនហិរ ញ្ វត្ុដែលបានងផ្ទរ (ប្រសិនង្រើមាន) និ្ការទទួលយ្្រំណុលរមួទាំ្ ្រំណុល 
ហិរ ញ្ វត្ុដែលបានដ្តបមរូវថ្មី ។ 

ប្រសិនង្រើការដ្តបមរូវ្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុងនះមនិបតរូវបាន្តប់តាទុ្ជាការឈ្រទ់ទួលសា្គ ល់ងទ ងនាះរលំស់នថលេងែើមនន ្រំណុល បតរូវគណនា 
ងឡើ្វញិងោយងធវាើអ្រ្បហារលំហូរទរឹ្បបា្ដ់ែលបានដ្ដប្រ តាមអបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធភាពែំ្រូ្ ងហើយលទ្ធផលននការចំងណញ 
ឬខាត បតរូវបានទទួលសា្គ ល់ងៅ្នាុ្របាយការណ៍ចំងណញ និ្ខាត ។  សបមា្រ្់រំណុលហិរ ញ្ វត្ុមានអបតាអងថរ អបតាការបបា្់
ប្រសិទ្ធភាពែំ្រូ្ដែលងប្រើងែើម្បគីណនាចំងណញ ឬខាតពីការដ្តបមរូវ បតរូវបានដ្ដប្រងែើម្បឆីលេុះ្រញ្ចា ំ្ពីល្ខេេណ្ទីផសារ្រចចាុ្រ្បននា 
ងៅងពលដែលងធវាើការដ្តបមរូវ ។  

រាល់ការចំណ្យ និ្នថលេងសវាដែលង ើ្តមាន បតរូវបានទទួលសា្គ ល់ជាការដ្តបមរូវងៅងលើតនមលេងយ្នន្រំណុល និ្រលំស់តាមរយៈងពល 
ដែលងៅសល់នន្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុដែលបានដ្តបមរូវងោយគណនាអបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធភាពងឡើ្វញិងលើឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ ។ 

(v) ការកាត់្ ្
បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ និ្្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុ អាចបតរូវកាត់្ ្គានា បាន និ្បតរូវ្រងាហា ញជាចំនួនសុទ្ធងៅ្នាុ្របាយការណ៍ស្ានភាពហិរ ញ្
វត្ុ លុះបតាដតធនាគារមានសិទ្ធិតាមចបា្រង់ែើម្បងីធវាើការកាត់្ ្គានា បាន និ្មាន្រំណ្ងធវាើការទូទាតង់ោយដផ្អ្ងលើមូលោឋា នចំនួនងៅ 
សល់សុទ្ធ ឬ្ទ៏ទួលសា្គ ល់បទព្យស្ម្ម និ្ទូទាត្់រំណុល្នាុ្ងពលែំណ្លគានា  ។ 
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៣១. យោលនយយាបាយគណយនយ្យសខំាន់ៗ
គ.  បទព្យស្ម្មហិរញ្ញវត្ថុ និង្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
(vi) ការវាស់ដវ្តនមលេសមបស្រ 
សំណំុបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ និ្្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុដែលមានហានិភព័យទីផសារ និ្ហានិភព័យឥណទាន ដែលបតរូវបានច្តដ់ច្ងោយធនាគារ 
តាមមូលោឋា នចំនួនសុទ្ធដែលមានហានិភព័យទីផសារ ឬហានិភព័យឥណទាន បតរូវបានវាស់ដវ្តាមមូលោឋា នននតនមលេ ដែលនរឹ្ទទួលបាន 
ងោយការល្ប់ទព្យស្ម្មដែលមាន ស្ានភាពដវ្ (ឬការទូទាតស់្្នាុ្ការងផ្ទរបទព្យស្ម្មសុទ្ធដែលមានស្ានភាពេលេី) សបមា្រហ់ានិភព័យ 
ជា្ល់ា្ ់ ។  ការដ្តបមរូវ  បតរឹម្បមតិសំណំុបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ និ្្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុ មាននព័យថ្ ការដ្តបមរូវតនមលេល្-់ទិញ 
ឬការដ្តបមរូវហានិភព័យឥណទាន ដែលឆលេុះ្រញ្ចា ំ្ពីការវាស់ដវ្តាមមូលោឋា នតនមលេសុទ្ធ គឺបតរូវបានដ្រ្ដច្តាម  បទព្យស្ម្ម 
និ្្រំណុល នីមយួៗ តាមមូលោឋា នការដ្តបមរូវហានិភព័យដែលពា្ព់ព័ន្ធ ននឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុនីមយួៗននបទព្យស្ម្ម និ្្រំណុលងនាះ 
ងៅ្នាុ្សំណំុបទព្យងនាះ។ 

តនមលេសមបស្រនន្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុមានល្ខេណៈអាចទាមទារស្តាមតបមរូវការ (ឧទាហរណ៍ បបា្្់រង ញ្ ើចរន្)   គឺមនិបតរូវតិចជា្ចំនួនទរឹ្ 
បបា្ដ់ែលបតរូវ្រ្ត់ាមតបមរូវការងទ ងោយបតរូវងធវាើអ្រ្បហារច្្រពី់នថងៃែំ្រូ្ដែលចំនួនទរឹ្បបា្អ់ាចបតរូវបាន្រ្ ់។

ធនាគារទទួលសា្គ ល់ការងផ្ទររវា្្បមតិននឋានានុប្មតនមលេសមបស្រ ងៅចុ្ការយិ្ររងិចឆេទននរបាយការណ៍អំឡុ្ងពលដែលការ ល្េ ស់្រ្ូរ
បានង ើ្តងឡើ្ ។

(vii) ឱនភាពននតនមលេ
ធនាគារទទួលសា្គ ល់សំវធិានធនងលើការរពំរឹ្ទុ្ងលើការខាត្រ្ឥ់ណទាន ចំងពាះឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ ដែលមនិបានវាស់ដវ្តាម FVTPL 
ែូចខា្ងបកាម៖ 
• បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ គឺជាឧ្រ្រណ៍្រំណុល និ្
• ្ិចចាសន្យឥណទាន៖ ជាសំវធិានធន។ 
សបមា្រព់ត៌ព័មានលំអិតននឱនភាព សូមងមើល្ំណតស់មា្គ ល់ងលេ 29.្(iii) និ្ 29.្(vii)។

 បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុដែលបានងរៀ្រចំងឡើ្វញិ
ប្រសិនង្រើល្ខេេណ្ននបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុបតរូវបានចរច្ ឬដ្តបមរូវ ឬបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុដែលមានបសា្រ ់ បតរូវបានជំនួសងោយបទព្យ
ស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុថ្មី ងោយសារស្ានភាពលំបា្ដផនា្ហិរ ញ្ វត្ុរ្រស់អតិថិជន ងនាះ ការវាយតនមលេបតរូវបានងធវាើងឡើ្ ងែើម្បវីាយតនមលេថ្ងតើបទព្យ 
ស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុគួរដតបតរូវឈ្រទ់ទួលសា្គ ល់ ឬងទ ងហើយ ECL បតរូវបានវាស់ដវ្ែូចខា្ងបកាម៖

• ប្រសិនង្រើការងរៀ្រចំងឡើ្វញិដែលរពំរឹ្ងឡើ្វញិ មនិនាឲំ្យឈ្រទ់ទួលសា្គ ល់បទព្យស្ម្មដែលមានបសា្រង់ទ ងនាះលំហូរទរឹ្បបា្ដ់ែល 
រពំរឹ្ទុ្ថ្ង ើ្តមានពីបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុដែលបានដ្តបមរូវ បតរូវបាន្រ ច្ាូ លងៅ្នាុ្ការគណនា្្វាះខាតននសាចប់បា្ពី់បទព្យស្ម្ម
ដែលមានបសា្រ ់។ 

• ប្រសិនង្រើការងរៀ្រចំងឡើ្វញិ នាឲំ្យមានការឈ្រទ់ទួលសា្គ ល់បទព្យស្ម្មដែលមានបសា្រ ់ងនាះតនមលេ  សមបស្ររពំរឹ្ទុ្ននបទព្យស្ម្ម 
ថ្មីងនាះ បតរូវបានច្តទុ់្ជាលំហូរទរឹ្បបា្ចុ់្ងបកាយទទួលបានពី  បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ្រចចាុ្រ្បននា ងៅងពលដែលឈ្រទ់ទួលសា្គ ល់ ។  
ចំនួនទរឹ្បបា្ង់នះបតរូវបាន្រ ច្ាូ លងៅ្នាុ្ការគណនា្្វាះខាតសាចប់បា្ពី់បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ្រចចាុ្រ្បននា ដែលបតរូវបានងធវាើអ្រ្បហារពី
កាល្ររងិចឆេទ រពំរឹ្ទុ្ននការឈ្រទ់ទួលសា្គ ល់ ងៅកាល្ររងិចឆេទរាយការណ៍ ងោយងប្រើអបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធភាព ងែើមននបទព្យស្ម្ម
ហិរ ញ្ វត្ុ្រចចាុ្រ្បននា ។

 បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុដែលមានឱនភាពននតនមលេ 
ងៅកាល្ររងិចឆេទរាយការណ៍នីមយួៗ ធនាគារវាយតនមលេថ្ងតើបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុដែលបាន្តប់តាតាមរលំស់នថលេងែើម និ្្រំណុលហិរ ញ្  
វត្ុដែលបាន្តប់តាតាម FVOCI មានឱនភាពននតនមលេ ឬងទ (ដែលបតរូវបាន្ំណតជ់ា “បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុែំណ្្ក់ាលទី 3”) ។  បទព្យ 
ស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុបតរូវបានច្តទុ់្ថ្មានឱនភាពននតនមលេ ងៅងពលដែលបពរឹត្ិការណ៍មយួ ឬងបចើនបានង ើ្តងឡើ្ ដែលនាឲំ្យមានផល្រ៉ាះពាល់ 
ជាអវជិ្ជមានងៅងលើលំហូរ ទរឹ្បបា្ន់ាងពលអនាគតដែលរពំរឹ្ទុ្ននបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ ។
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៣១. យោលនយយាបាយគណយនយ្យសខំាន់ៗ
គ.  បទព្យស្ម្មហិរញ្ញវត្ថុ និង្រំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
(vii) ឱនភាពននតនមលេ (ត)
 បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុដែលមានឱនភាពននតនមលេ (ត)
 ភស្ុតា្ដែល្រញ្្ជ ្ថ់្បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុមានឱនភាពននតនមលេ រមួមានទិននានព័យដែលអាចអង្កតបានែូចខា្ងបកាម៖ 
• ការលំបា្ដផនា្ហិរ ញ្ វត្ុយ៉ា ្ខាលេ ំ្ រ្រស់អតិថិជន ឬអនា្ងបាះផសាយ
• ការ្រំពាន្ិចចាសន្យ ែូចជាការេ្ខានមនិបានស្ ឬហួសកាល្ំណត់
• ការងរៀ្រចំងឡើ្វញិងលើល្ខេេណ្ននការផ្ល់ឥណទានែល់អតិថិជន ដែលធនាគារមនិយល់បពម
• អតិថិជនទំន្នរឹ្្្សព័យធន ឬបតរូវងរៀ្រចំហិរ ញ្ វត្ុងឡើ្វញិជាថ្មី
• ការបាត្់រ្ទី់ផសារស្ម្មសបមា្រម់ូល្របតងោយសារដតការលំបា្ដផនា្ហិរ ញ្ វត្ុ ។ 

ឥណទានដែលបតរូវបានងរៀ្រចំងឡើ្វញិ ងោយសារដតភាពមនិប្រប្តីងៅ្នាុ្ល្ខេេណ្រ្រស់អតិថិជន បតរូវបានច្តទុ់្ជាឥណទានមាន 
ឱនភាពននតនមលេ លុះបតាដតមានភស្ុតា្្រញ្្ជ ្ថ់្ហានិភព័យននការមនិទទួលបាន លំហូរទរឹ្បបា្ត់ាម្ិចចាសន្យបានថយចុះជា 
សារវន្ និ្មនិមានសូចនា្រងផ្ស្ងទៀតដែលនាឲំ្យមានឱនភាពននតនមលេ ។  ្រដន្មងលើងនះ ឥណទានដែលហួសកាល្ំណតស់្ 90 
នថងៃ ឬងលើសពីងនះ បតរូវបានច្តទុ់្ជាឥណទានមានឱនភាពននតនមលេ ងទាះ្រីជានិយមនព័យននការហួសកាល្ំណតស់្ដែលចបា្រប់ាន 
្ំណតង់ផ្ស្គានា ្ង៏ោយ ។

 សំវិធានធនសបមា្រ ់ECL ចៅ្្ថុងរបាយការណ៍ស្្នភាពហិរញ្ញវត្ថុ
សំវធិានធនននការខាត្រ្ ់ ECL បតរូវបាន្រងាហា ញងៅ្នាុ្របាយការណ៍ស្ានភាពហិរ ញ្ វត្ុ សបមា្រប់ទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុដែលវាស់ដវ្
តាមរលំស់នថលេងែើម ងោយងធវាើការកាត់្ ្ពីតនមលេងយ្ែុលននបទព្យស្ម្ម ។ 

 ការលរុ្រចចាល
ឥណទានផ្ល់ែល់អតិថិជនបតរូវបានលុ្រងចញពី្រ ្្ជ ី (មយួដផនា្ ឬទាំ្ បសរុ្) ងៅងពលមនិមានការរពំរឹ្ទុ្ថ្អាចប្រមូលបានម្វញិ
នូវបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុងនាះទាំ្ បសរុ្ ។  ្ រណីងនះមានជាទូងៅ ងៅងពលធនាគារ ្ ំណតថ់្អនា្េចាីពំុមានបទព្យស្ម្ម ឬប្រភពចំណូល 
ណ្ដែលអាច្រង្កើតបាននូវលំហូរទរឹ្បបា្ប់គ្រប់គាន ់ងែើម្បទូីទាតស់្នូវចំនួនដែលបតរូវលុ្រងចញពី្រ ្្ជ ី ។  ការវាយតនមលេងនះ បតរូវងធវាើ
ងឡើ្តាម្បមតិបទព្យស្ម្មនីមយួៗ ។ 

ទរឹ្បបា្ប់្រមូលបានម្វញិងលើចំនួនដែលបានលុ្រងចញពី្រ ្្ជ ី បតរូវ្រ ច្ាូ លងៅ្នាុ្េ្ទ្ ់“ការខាត្រ្សុ់ទ្ធពី ឱនភាពននតនមលេ ឧ្រ្រណ៍ 
ហិរ ញ្ វត្ុ” ងៅ្នាុ្របាយការណ៍ចំងណញ ឬខាត និ្ OCI ។ 

បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុដែលបានលុ្រងចញពី្រ ្្ជ ី ងៅដតតបមរូវឲ្យមានស្ម្មភាពទាមទារស្ម្វញិ ងែើម្បអីនុងលាមតាមនីតិវធិីរ្រស់ 
ធនាគារ្នាុ្ការប្រមូលទរឹ្បបា្ដ់ែលងៅជំពា្ ់។
 
ឃ. ស្់បបា្់ និងស្់បបា្់សមមូល 
សាចប់បា្ ់ និ្សាចប់បា្ស់មមូល រមួមានសាចប់បា្់្ នាុ្នែ និ្សមតុល្យសាចប់បា្់្ នាុ្ធនាគារ បបា្្់រង ញ្ ើ និ្ការវនិិងយគរយៈ 
ងពលេលេី ដែលមានកាលវសាន្ងៅងពលតមកល់ែំ្រូ្មានរយៈងពល 3 ដេ ឬតិចជា្ ដែលអាច្រ្ូរជាសាចប់បា្ង់ពលណ្្ប៏ាន ងោយ
មានហានិភព័យតិចតួចចំងពាះការ ល្េ ស់្រ្ូរតនមលេ ។ 

សាចប់បា្ ់និ្សាចប់បា្ស់មមូល បតរូវបាន្តប់តាតាមរលំស់នថលេងែើម្នាុ្របាយការណ៍ស្ានហិរ ញ្ វត្ុ ។ 

ង. ឥណទាន និង្ររុចរ្រទាន
“ឥណទាន និ្្រុងរ្រទាន” ដែល្រងាហា ញងៅ្នាុ្របាយការណ៍ស្ានភាពហិរ ញ្ វត្ុ រមួ្រ ច្ាូ លឥណទានដែលបតរូវបានវាស់ដវ្តាមរលំស់ 
នថលេងែើម ។ ឥណទាន និ្្រុងរប្រទាន បតរូវបានវាស់ដវ្ងលើ្ែំ្រូ្តាមតនមលេសមបស្រ ្រូ្ចំណ្យប្រតិ្រត្ិការដែលង ើ្តងឡើ្ងោយ ្្ទ ល់ 
ងហើយនាងពល្រនា្ទ ្រប់តរូវ្តប់តាតាមរលំស់នថលេងែើម ងោយងប្រើវធិីសាសស្ការបបា្ប់្រសិទ្ធភាព ។ 
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៣១. យោលនយយាបាយគណយនយ្យសខំាន់ៗ

្. បទព្យស្ម្មច្្េងចទៀត
បទព្យស្ម្មងផ្ស្ងទៀតបតរូវបាន្តប់តាតាមតនមលេរលំស់ ែ្ឱនភាពននតនមលេ ប្រសិនង្រើមាន ។ 

ឆ. បទព្យ និង្ររិកា្្រ 
(i) ការទទួលសា្គ ល់ និ្ការវាស់ដវ្

ធាតុននបទព្យ និ្្ររកិាខេ របតរូវបានវាស់ដវ្ងោយចំណ្យែ្ការរលំស់្រ្្គរនិ្ការខាត្រ្ង់លើឱនភាពតនមលេ្រ្្គរ ង្រើមាន។

ងៅងពល ដែលធាតុរ្រស់បទព្យសម្បត្ិ និ្្ររកិាខេ រ មានអាយុកាលងប្រើបបាស់េុសៗគានា   ធាតុទាំ្ ងនាះបតរូវបាន ច្តទុ់្ជាដផនា្ងផ្ស្គានា  
រ្រស់បទព្យសម្បត្ិ និ្្ររកិាខេ រ។

(ii) ចំណ្យ្រនា្ទ ្រ់
ចំណ្យជា្រន្្រនា្ទ ្រ ់ បតរូវបាន្ូរ្្រ ច្ាូ លងៅ្នាុ្តនមលេងយ្ ប្រសិនង្រើមានភាពបបា្ែថ្ វាផ្ល់អត្ប្រងយជនង៍សែឋា្ិចចានាងពល 
អនាគតែល់ធនាគារ ងលើសពីែំងណើ រការជាធម្មតារ្រស់បទព្យដែលមានបសា្រ ់។ ការជួសជុល និ្ដថទាជំាប្រច្ ំបតរូវបានទទួលសា្គ ល់
ជាចំណ្យងៅ្នាុ្បគាដែលបានង ើ្តងឡើ្ ។

(iii) រលំស់
រលំស់បតរូវបានគណនាងែើម្បលុី្រងចញនូវនថលេងែើមរ្រស់បទព្យសម្បត្ិ និ្្ររកិាខេ រ ែ្តនមលេងៅសល់ ងោយងប្រើ វធិីសាសស្រលំស់ងថរ ដផ្អ្
ងលើអាយុកាលងប្រើបបាស់បា៉ា នស់ា្ម នរ្រស់បទព្យសម្បត្ិ និ្្ររកិាខេ រ និ្បតរូវបានទទួលសា្គ ល់ជាចំណ្យងៅ្នាុ្ចំងណញ ឬខាត ។ 

ការបា៉ា នស់ា្ម នអាយុកាលងប្រើបបាស់សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទ្រចចាុ្រ្បននាមានែូចខា្ងបកាម៖

អបតាប្រច្ឆំ្នា ំ

អគារ 5%

ការជួសជុលដ្លម្អ 20%

យនយន្ 20% 

្ររកិាខេ រ្ំុព្ូយទព័រ 20%

ងបគឿ្្ររកិាខេ រ 20%

សមា្ភ រៈការយិលព័យ 20%

បទព្យសម្បត្ិ និ្្ររកិាខេ រ្ំពុ្សា្ស្ម់និបតរូវបានគិតរលំស់ងទងៅ្នាុ្អំឡុ្ងពលសា្ស្ ់ រហូតែល់ងពលដែលបទព្យសម្បត្ិ 
ដែលពា្ព់ព័ន្ធបាន្រ ច្ា្រ ់និ្ោ្ឱ់្យងប្រើបបាស់ ។

វធិីសាសស្រលំស់ អាយុកាលងប្រើបបាស់ និ្តនមលេងៅសល់ បតរូវពិនិត្យងឡើ្វញិ និ្ដ្តបមរូវឱ្យបានសមបស្រ ងៅងរៀ្រាល់កាល 
្ររងិចឆេទរាយការណ៍ ។ 

បទព្យសម្បត្ិ និ្្ររកិាខេ រ ដែលបានែ្រលំស់អស់ បតរូវបានរ្សាទុ្្នាុ្របាយការណ៍ស្ានភាពហិរ ញ្ វត្ុរហូតែល់នថងៃដែលបទព្យ និ្ 
្ររកិាខេ រទាំ្ ងនាះបតរូវបានល្ង់ចញ ឬលុ្រ្រំបាតង់ច្ល ។
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កំណែ់សមា្គ ល់របាយការណ៍ហរិញញវែថាុ

៣១. យោលនយយាបាយគណយនយ្យសខំាន់ៗ

ជ. បទព្យស្ម្មអរូ្រី
បទព្យស្ម្មអរូ្ីរ រមួមានអាជាញា ្រព័ណណា  និ្សូហវាដវរ និ្បតរូវបាន្រងាហា ញតាមតនមលេងែើម  ែ្រលំស់្រ្្គរ និ្ការខាត ្រ្ពី់ការធាលេ ្ចុ់ះតនមលេ
្រ្្គរប្រសិនង្រើមាន។

ចំណ្យជា្រន្្រនា្ទ ្រង់លើអាជាញា ្រព័ណណា  និ្សូហវាដវរ បតរូវបាន្រូ្្រ ច្ាូ លងៅ្នាុ្តនមលេងយ្ ប្រសិនង្រើបបា្ែថ្ វាផ្ល់អត្ប្រងយជនង៍សែឋា
្ិចចានាងពលអនាគតែល់ប្រុមហុ៊នងលើសពីស្្ោ់ងែើម ។ រាល់ការចំណ្យជា ្រន្្រនា្ទ ្រ ់ងផ្ស្ងទៀត   បតរូវបានទទួលសា្គ ល់ជាចំណ្យ 
ងៅ្នាុ្បគាដែលបានង ើ្តងឡើ្។ 

អាជាញា ្រព័ណណា  និ្សូហវាដវរ បតរូវបានងធវាើរលំស់ងៅ្នាុ្ចំងណញ-ខាត ងោយដផ្អ្ងលើមូលោឋា នងថរ គិតច្្រពី់ងពល ដែលអាចងប្រើបបាស់បាន។  
អាយុកាលងប្រើបបាស់រ្រស់បទព្យអរូ្ីរ និ្អាជាញា ្រព័ណណា សបមា្រប់គា្រចចាុ្រ្បននា និ្បគាងប្រៀ្រងធៀ្រគឺ 5ឆ្នា ។ំ

វធិីសាសស្រលំស់ អាយុកាលងប្រើបបាស់ និ្តនមលេងៅសល់ បតរូវពិនិត្យងឡើ្វញិ និ្ដ្តបមរូវឱ្យបានសមបស្រ ងៅងរៀ្រាល់កាល្ររងិចឆេទ 
រាយការណ៍។

ឈ. ភតិសន្យា
ងៅងពលច្្រង់ផ្ើម្ិចចាសន្យ ធនាគារងធវាើការវាយតនមលេថ្ងតើ្ិចចាសន្យមយួមានទបម្ជ់ាភតិសន្យដែរ ឬងទ ។  ្ិចចាសន្យជាទបម្ម់ាន 
ភតិសន្យ ប្រសិនង្រើ្ិចចាសន្យផ្ល់សិទ្ធិបគ្រប់គ្ការងប្រើបបាស់បទព្យស្ម្មជា្ល់ា្ម់យួ្នាុ្រយៈងពល្ំណតម់យួ ជាថនាូរនរឹ្តនមលេ     
ត្រសនា្ ។

ងែើម្បវីាយតនមលេថ្ងតើ្ិចចាសន្យផ្ល់សិទ្ធិបគ្រប់គ្ការងប្រើបបាស់បទព្យស្ម្មជា្ល់ា្ ់ធនាគារងធវាើការវាយតនមលេ ថ្ងតើ៖ 

• ្ិចចាសន្យមានជា្រព់ា្ព់ព័ន្ធនរឹ្ការងប្រើបបាស់បទព្យស្ម្មជា្ល់ា្ ់ ឬងទ ដែលងនះអាច្រញ្្ជ ្យ់៉ា ្  ជា្ល់ា្ ់ ឬប្រងយល 
ងហើយគួរមាន ល្ខេណៈរូ្រវន្ងោយដឡ្ ឬតំណ្្សមត្ភាពផលិតសារវន្ រ្រស់  បទព្យស្ម្មងនាះ ។  ប្រសិនង្រើអនា្ផ្គតផ់្គ្ម់ាន
សិទ្ធិផ្ល់បទព្យ ស្ម្មជំនួសជាសារវន្ ន្ាុ្រយៈងពលងប្រើបបាស់ ងនាះបទព្យស្ម្មមនិដមនមានល្ខេណៈជាបទព្យស្ម្មជា្ល់ា្ង់នាះងទ

• ធនាគារ មានសិទ្ធិទទួលបានអត្ប្រងយជនង៍សែឋា្ិចចាជាសារវន្ ពីការងប្រើបបាស់បទព្យស្ម្ម ្នាុ្រយៈងពលននការងប្រើបបាស់ និ្
• ធនាគារ មានសិទ្ធិ្រញ្្ជ ការងប្រើបបាស់បទព្យស្ម្ម ។  ធនាគារមានសិទ្ធិងនះ ងៅងពលដែលធនាគារមានសិទ្ធិសងបមចចិត្ដែលពា្់

ពព័ន្ធនរឹ្ការ ល្េ ស់្រ្ូរអំពីរង្រៀ្រ និ្ងគាល្រំណ្្នាុ្ការងប្រើបបាស់បទព្យស្ម្ម ។  

្នាុ្្រណីដែលការសងបមចចិត្ទាំ្ អស់អំពីរង្រៀ្រ និ្ងគាល្រំណ្ននការងប្រើបបាស់ បទព្យស្ម្មបតរូវបាន្ំណតជ់ាមុន ងនាះធនាគារ
មានសិទ្ធិ្រញ្្ជ ការងប្រើបបាស់បទព្យស្ម្ម ប្រសិនង្រើ៖

• ធនាគារមានសិទ្ធិងធវាើប្រតិ្រត្ិការងលើបទព្យស្ម្ម ឬ
• ធនាគារបានងរៀ្រចំបទព្យស្ម្មងៅតាមវធិីដែល្ំណតជ់ាមុនពីរង្រៀ្រ និ្ងគាល្រំណ្ដែល បទព្យស្ម្ម ងនាះនរឹ្បតរូវបានងប្រើ 

បបាស់ ។
ងៅងពលច្្រង់ផ្ើម្ិចចាសន្យ ឬវាយតនមលេងឡើ្វញិងលើ្ិចចាសន្យដែលមានទបម្ជ់ាភតិសន្យ និ្សមាសធាតុ ដែលមនិដមនភតិសន្យ 
ធនាគារដ្រ្ដច្តនមលេត្រសនា្ងៅ្នាុ្្ិចចាសន្យចំងពាះសមាសធាតុននភតិសន្យនីមយួៗ និ្សមាសធាតុដែលមនិដមនភតិសន្យ 
ងោយដផ្អ្តាមតនមលេឯ្តានីមយួៗ ។  ្្៏រ៉ាុដន្ ចំងពាះការ ជួលែី និ្អគារដែលធនាគារជាភតិ្ៈ ធនាគារមនិដ្រ្ដច្សមាសធាតុមនិ 
ដមនភតិសន្យងនាះងទ ងហើយសមាសធាតុភតិសន្យ និ្មនិដមនភតិសន្យបតរូវបានច្តទុ់្ថ្ជាសមាសធាតុភតិសន្យ ។
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៣១. យោលនយយាបាយគណយនយ្យសខំាន់ៗ

ឈ. ភតិសន្យា
ភតិសន្យា្្ថុង្រណីខែលធនាោរជាភតិ្ៈ
ការងរៀ្រចំឲ្យមានសិទ្ធិ្នាុ្ការងប្រើបបាស់បទព្យស្ម្ម ប្រសិនង្រើ្រំងពញតាមល្ខេេណ្មយួ្នាុ្ចំងណ្មខា្ងបកាម៖
• អនា្ទិញមានសមត្ភាព ឬសិទ្ធិងធវាើប្រតិ្រត្ិការងលើបទព្យស្ម្ម េណៈងពលដែលទទួលបាន ឬបគ្រប់គ្ងលើសពី្ររមិាណដែលមនិ

សារវន្
• អនា្ទិញមានសមត្ភាព ឬសិទ្ធិ្នាុ្ការបគ្រប់គ្ងលើការចូលងៅែល់បទព្យស្ម្ម េណៈដែលទទួលបាន ឬបគ្រប់គ្ងលើសពី្ររមិាណ 

ដែលមនិសារវន្ ឬ
• ែំងណើ រងហតុ និ្កាលៈងទសៈបាន្រងាហា ញថ្ វាមានល្ខេណៈតិចតួចដែលភាគីែនទងទៀតនរឹ្ទទួលបានងបចើនជា្្ររមិាណដែល 

មនិសារវន្ ងហើយតនមលេ្នាុ្មយួឯ្តាមនិបតរូវបាន្ំណត់្ នាុ្មយួឯ្តាននទិននាផលងទងហើយ្ម៏និងស្មើនរឹ្តនមលេទីផសារ្រចចាុ្រ្បននា ្នាុ្ 
មយួឯ្តាននលទ្ធផលដែរ ។

• ធនាគារទទួលសា្គ ល់សិទ្ធិងប្រើបបាស់បទព្យស្ម្ម និ្្រំណុលភតិសន្យ ងៅកាល្ររងិចឆេទច្្រង់ផ្ើមភតិ សន្យ ។  សិទ្ធិងប្រើបបាស់  
បទព្យស្ម្មបតរូវបានវាស់ដវ្តាមនថលេងែើម រមួមាននថលេងែើមែំ្រូ្នន្រំណុលភតិសន្យ និ្និយព័តភាពសបមា្រក់ារចំណ្យភតិសន្យ
ដែលងធវាើងឡើ្ងៅនថងៃច្្រង់ផ្ើមភតិសន្យ ឬមុននថងៃច្្រង់ផ្ើម  ភតិសន្យ ្រូ្នថលេងែើម ្្ទ ល់ែំ្រូ្ដែលបានង ើ្តងឡើ្ និ្ការបា៉ា នស់ា្ម ន 
ចំណ្យ្នាុ្ការរុះងរ ើ និ្ែ្ងចញនូវបទព្យស្ម្ម ឬស្ារងឡើ្វញិនូវបទព្យស្ម្ម ឬទីតាំ្  ែ្បបា្ង់លើ្ទរឹ្ចិត្ភតិសន្យដែល 
ទទួលបាន ។ 

សិទ្ធិងប្រើបបាស់បទព្យស្ម្មបតរូវបានែ្រលំស់នាងពល្រនា្ទ ្រ ់តាមវធិីសាសស្រលំស់ងថរ ច្្រពី់កាល្ររងិចឆេទច្្រង់ផ្ើមភតិសន្យ រហូតែល់
ចុ្្រ ច្ា្រន់នអាយុកាលងប្រើបបាស់ននសិទ្ធិងប្រើបបាស់បទព្យស្ម្ម ឬងៅចុ្កាល្ររងិចឆេទននភតិសន្យមយួណ្ង ើ្តមុន ។  អាយុកាល  ងប្រើបបាស់ 
ននសិទ្ធិងប្រើបបាស់បទព្យស្ម្ម បតរូវបាន្ំណតត់ាមមូលោឋា នែូចគានា នរឹ្បទព្យ និ្្ររកិាខេ រ ។  ្រដន្មងលើងនះ សិទ្ធិងប្រើបបាស់បទព្យស្ម្ម 
បតរូវ បានកាត្់រន្យជាប្រច្ងំៅតាមការខាត្រ្ឱ់នភាពននតនមលេ និ្ដ្តបមរូវសបមា្រក់ារវាស់ដវ្ងឡើ្វញិងលើ្រំណុលភតិសន្យ ។

ការបា៉ា នស់ា្ម នអាយុកាលងប្រើបបាស់ននអគារការយិលព័យ្ណ្្ល និ្អគារសាខាអំឡុ្ការយិ្ររងិចឆេទ្រចចាុ្រ្បននា មានពី 5 ងៅ 10 ឆ្នា  ំ។
្រំណុលភតិសន្យ បតរូវបានវាស់ដវ្ែំ្រូ្តាមតនមលេ្រចចាុ្រ្បននាននការទូទាតភ់តិសន្យដែលមនិទានប់ាន្រ្ ់ ងៅងពលច្្រង់ផ្ើមភតិសន្យ 
និ្បតរូវបានងធវាើអ្រ្បហារងោយងប្រើអបតាការបបា្ជ់ា្ដ់ស្្ងៅ្នាុ្ភតិសន្យ ឬ្រណីដែលអបតាការបបា្ង់នាះមនិអាច្ំណតប់ាន 
ភាលេ មៗ បតរូវងធវាើងៅតាមអបតាការបបា្់្ មចា្ីរដន្មរ្រស់ភតិ្ៈ ។ ជាទូងៅធនាគារ ងប្រើអបតាការបបា្់្ មចារី្រស់េលេួនជាអបតាអ្រ្បហារ ។

ការទូទាតភ់តិសន្យដែល្រ ច្ាូ លងៅ្នាុ្ការវាស់ដវ្្រំណុលភតិសន្យរមួមាន៖

• ការទូទាតភ់តិសន្យងថរ រមួទាំ្ ការទូទាត់្ នាុ្ទបម្ង់ថរ
• ការដប្រប្ររួលននការទូទាតភ់តិសន្យអងថរ ងោយដផ្អ្ងលើសន្ទស្សន ៍ឬអបតា ងៅកាល្ររងិចឆេទច្្រង់ផ្ើមភតិសន្យ 
• ចំនួនដែលរពំរឹ្ថ្នរឹ្បតរូវទូទាត ់ងបកាមការធានាតនមលេងៅសល់ និ្
• ការអនុវត្តនមលេទិញងបកាមជងបមើសននការទិញ ដែលធនាគារមានងហតុផលជា្ល់ា្់្ នាុ្ការអនុវត្ ។  ការទូទាតភ់តិសន្យងៅ្នាុ្ 

អំឡុ្ងពលដែលមានជងបមើស្នាុ្ការ្រន្ ប្រសិនង្រើធនាគារមានងហតុផលជា្ល់ា្់្ នាុ្ការ្រន្ និ្ការពិនព័យងលើការ្រ ច្ា្រភ់តិ
សន្យមុនកាល្ំណត ់ងលើ្ដល្ដតធនាគារមានងហតុផលចបាស់លាស់ថ្នរឹ្មនិ្រ ច្ា ្រភ់តិសន្យមុនកាល្ំណត ់។ 

្រំណុលភតិសន្យបតរូវបានវាស់ដវ្តាមរលំស់នថលេងែើម ងោយងប្រើវធិីសាសស្អបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធភាព ។ ្រំណុលភតិសន្យបតរូវបាន    
វាស់ដវ្ងឡើ្វញិងៅងពលមានការដ្ដប្ររយៈងពលននភតិសន្យ ការ ល្េ ស់្រ្ូរងលើការវាយតនមលេសបមា្រជ់ងបមើស្នាុ្ការទិញបទព្យស្ម្ម 
ការដប្រប្ររួលការទូទាតភ់តិសន្យនាងពលអនាគត ដែលង ើ្តងឡើ្ពីការដប្រប្ររួលននសន្ទស្សន ៍ឬអបតាណ្មយួ ឬប្រសិនង្រើមានការដ្
ដប្រចំនួនបា៉ា នស់ា្ម នដែលរពំរឹ្ថ្នរឹ្បតរូវទូទាត ់ងលើការធានាតនមលេដែលងៅសល់ ។

ងៅងពលដែល្រំណុលភតិសន្យបតរូវបានវាស់ដវ្តាមវធិីសាសស្ងនះ ការដ្តបមរូវ បតរូវបានងធវាើងឡើ្ងលើតនមលេងយ្ននសិទ្ធិងប្រើបបាស់បទព្យ 
ស្ម្ម ឬ្ទ៏ទួលសា្គ ល់្នាុ្របាយការណ៍ចំងណញ ឬខាត ង្រើសិនជាសិទ្ធិងប្រើបបាស់បទព្យស្ម្ម បតរូវបាន្រ ច្ាុ ះរហូតែល់មានតនមលេសូន្យ ។
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៣១. យោលនយយាបាយគណយនយ្យសខំាន់ៗ

ឈ. ភតិសន្យា(ត)
ភតិសន្យាមានរយៈចពលែលៃី និងភតិសន្យាចលើបទព្យស្ម្មខែលមានតថមលៃទា្រ 
ធនាគារ មនិទទួលសា្គ ល់សិទ្ធិងប្រើបបាស់បទព្យស្ម្ម និ្្រំណុលភតិសន្យរយៈងពលេលេីែូចជា ការជួលមា៉ា សីុនដែលមានរយៈងពល 
តិចជា្ 12 ដេ និ្ភតិសន្យងលើបទព្យស្ម្មដែលមានតនមលេទា្រ ដែលរមួមាន្ររកិាខេ រពព័តម៌ានវទិ្យ ។  ធនាគារទទួលសា្គ ល់ចំណ្យ
ងលើការជួលទាំ្ ងនះតាមមូលោឋា នរលំស់ងថរ ងៅតាមរយៈងពលននភតិសន្យ ។

ញ. ឱនភាពថនតថមលៃរ្រស់បទព្យស្ម្មមិនខមនហិរញ្ញវត្ថុ
តនមលេងយ្ននបទព្យស្ម្មមនិដមនហិរ ញ្ វត្ុរ្រស់ធនាគារ ងបរៅពីសននាិធិ បទព្យស្ម្មជា្រ់្ ិចចាសន្យ និ្ពន្ធពន្យរជាបទព្យស្ម្ម បតរូវបាន 
បតរួតពិនិត្យងឡើ្វញិងៅរាល់ការយិ្ររងិចឆេទរាយការណ៍នីមយួៗ ងែើម្បី្ ំណតថ់្ងតើមានសញ្ញ ណណ្មយួដែល្រងាហា ញថ្ បទព្យស្ម្ម
ទាំ្ ងនាះមានឱនភាពននតនមលេ ឬងទ ។  ប្រសិនង្រើមានសញ្ញ ណងនាះង ើ្តងឡើ្ ងនាះការបា៉ា នស់ា្ម នងលើតនមលេដែលអាចប្រមូលម្វញិបាន
រ្រស់បទព្យស្ម្មបតរូវបាន   ងធវាើងឡើ្ ។  ចំងពាះបទព្យស្ម្មអរូ្ីរដែលមានអាយុកាលងប្រើបបាស់មនិ្ំណត ់ឬមនិទានអ់ាចងប្រើបបាស់បាន 
តនមលេដែលអាចប្រមូលម្វញិបានបតរូវងធវាើការបា៉ា នស់ា្ម នជាងរៀ្រាល់ឆ្នា ំ្ នាុ្ងពលដតមយួ ។  ការខាត្រ្ង់លើ ឱនភាពននតនមលេ បតរូវបាន   
ទទួលសា្គ ល់ប្រសិនង្រើតនមលេងយ្រ្រស់បទព្យស្ម្ម ឬឯ្តា្រង្កើតសាចប់បា្ ់ធំជា្ការបា៉ា នស់ា្ម នតនមលេដែលអាចប្រមូលម្វញិបាន ។
 
តនមលេដែលអាចប្រមូលម្វញិបានរ្រស់បទព្យស្ម្ម ឬឯ្តា្រង្កើតសាចប់បា្ ់ គឺជាតនមលេដែលធំជា្រវា្តនមលេងប្រើបបាស់ និ្តនមលេសម 
បស្រ ែ្ចំណ្យងែើម្បលី្ង់ចញ ។  ្នាុ្ការបា៉ា នប់្រមាណតនមលេងប្រើបបាស់ ការបា៉ា នស់ា្ម នលំហូរទរឹ្បបា្ន់ាងពលអនាគត បតរូវបានងធវាើអ
្រ្បហារងៅនរឹ្តនមលេ្រចចាុ្រ្បននា ងោយងប្រើអបតាការបបា្ម់ុន្រ្ព់ន្ធ ដែលឆលេុះ្រញ្ចា ំ្ការបា៉ា នប់្រមាណតនមលេងពលងវលា្នាុ្ល្ខេេណ្ទីផសារ 
្រចចាុ្រ្បននា និ្ហានិភព័យជា្ល់ា្ស់បមា្រប់ទព្យស្ម្មទាំ្ ងនាះ ឬឯ្តា្រង្កើតសាចប់បា្ ់។

សបមា្រង់គាល្រំណ្ននការងធវាើងតស្ងលើឱនភាពននតនមលេ បទព្យស្ម្មបតរូវបានោ្្់រ ច្ាូ លគានា ជាប្រុមតូចៗ ដែលអាច្រង្កើតសាចប់បា្់
បានពីការ្រន្ការងប្រើបបាស់ ងោយមនិពរឹ្ដផ្អ្ខាលេ ំ្ ងលើលំហូរទរឹ្បបា្ន់នបទព្យស្ម្មឬឯ្តា្រង្កើតសាចប់បា្ ់។

ការខាត្រ្ង់លើឱនភាពននតនមលេ បតរូវបានទទួលសា្គ ល់របាយកាណ៍ចំងណញ ឬខាត ។ការខាត្រ្ង់លើឱនភាពននតនមលេ ននឯ្តា 
្រង្កើត សាចប់បា្ ់ បតរូវបានដ្រ្ដច្ងោយ កាត្់រន្យតនមលេងយ្ននតនមលេង្រ ្ិ៍ងឈា្ម ះរ្រស់ឯ្តា្រង្កើតសាចប់បា្ ់ (ប្រុមននឯ្ 
តា្រង្កើតសាចប់បា្)់ ជាមុន ងហើយ្រនា្ទ ្រម់្ងែើម្បកីាត្់រន្យតនមលេងយ្ននបទព្យស្ម្ម ែនទងទៀតងៅ្នាុ្ឯ្តា្រង្កើតសាចប់បា្ ់
(ប្រុមននឯ្តា្រង្កើតសាចប់បា្)់ ងលើមូលោឋា នសមាមាបត ។

ការខាត្រ្ង់លើឱនភាពននតនមលេ ដែលទទួលសា្គ ល់្នាុ្ងពល្នលេ្ផុតងៅ បតរូវបានបា៉ា នប់្រមាណរាល់កាល្ររងិចឆេទននការរាយការណ៍ 
ថ្ងតើមានសញ្ញ ណណ្មយួដែលការខាត្រ្ប់ានថយចុះ ឬដល្មានការខាត្រ្ត់ងៅងទៀត ។ការខាត្រ្ង់លើឱនភាពននតនមលេបតរូវ 
្តប់តា្រសញ្ចា សម្វញិ ប្រសិនង្រើមានការដប្រប្ររួលតនមលេ បា៉ា នស់ា្ម នដែលងប្រើបបាស់ងែើម្បី្ ំណតត់នមលេដែលអាចប្រមូលម្វញិបាន។  
ការខាត្រ្ង់លើឱនភាពននតនមលេ បតរូវបាន្តប់តា្រសញ្ចា សម្វញិ បតរឹម្បមតិមយួដែលមនិងធវាើឲ្យតនមលេងយ្រ្រស់បទព្យស្ម្មងនះ 
មនិងលើសពីតនមលេងយ្ដែលបតរូវ្ំណត ់(ែ្រលំស់) ្នាុ្្រណីពំុមានការទទួលសា្គ ល់ការខាត្រ្ង់លើឱនភាពននតនមលេ ។ 

ែ. បបា្់្រចញ្ញើរ្រស់អតិ្ិជន
បបា្្់រង ញ្ ើរ្រស់អតិថិជន បតរូវបានវាស់ដវ្ែំ្រូ្តាមតនមលេសមបស្រ ែ្នថលេងែើមប្រតិ្រត្ិការ្រដន្មងោយ ្្ទ ល់ និ្វាស់ដវ្ ្រនា្ទ ្រត់ាម 
រលំស់នថលេងែើម ងោយងប្រើបបាស់វធិីសាសស្ការបបា្ប់្រសិទ្ធភាព ។

ឋ. សំវិធានធន
សំវធិានធនបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ងៅ្នាុ្របាយការណ៍ស្ានភាពហិរ ញ្ វត្ុ ងៅងពលដែលធនាគារមានកាតពវា្ិចចាតាមផលេូវចបា្រ ់ឬកាតពវា្ិចចា 
ប្រងយលនាងពល្រចចាុ្រ្បននា ដែលជាលទ្ធផលននបពរឹតិ្ការណ៍្នលេ្ផុតងៅ ងហើយវាមានលទ្ធភាពដែលតបមរូវឲ្យមានលំហូរងចញនូវ 
អត្ប្រងយជនង៍សែឋា្ិចចា ្នាុ្ការ្រំងពញនូវកាតពវា្ិចចាងនាះ ។  ប្រសិនង្រើផល្រ៉ាះពាល់មានល្ខេណៈជាសារវន្ សំវធិានធនបតរូវបាន្ំណត់
ងោយអ្រ្បហារលំហូរ      ទរឹ្បបា្ ់ដែលរពំរឹ្ថ្នរឹ្បតរូវទូទាតន់ាងពលអនាគត ងោយងប្រើអបតាមុន្រ្ព់ន្ធដែលឆលេុះ្រញ្ចា ំ្ពីការបា៉ា នស់ា្ម ន 
ននតនមលេងពលងវលា ្ នាុ្ល្ខេេណ្ទីផសារ្រចចាុ្រ្បននា និ្ហានិភព័យជា្ល់ា្ច់ំងពាះ្រំណុលទាំ្ ងនាះ ។  អ្រ្បហារដែលងៅសល់បតរូវបានទទួល 
សា្គ ល់ជានថលេហិរ ញ្ ្រ្បទាន ។
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ឌ. ទរុន្របមរុងរាម្រទ្រ្បញ្ញត្តិ
ងៅនថងៃ 1 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ 2017 ធនាគារជាតិនន្ម្ុជាបានងចញប្រកាសងលេ ធ7-017-344 ស្ីពីចំណ្តថ់្នា ្ហ់ានិភព័យឥណទាន 
និ្សំវធិានធនងលើអុីមដភរមនិ ងែើម្បធីានាបានភាពបតរឹមបតរូវននការទទួលសា្គ ល់ ការ  វាស់ដវ្ការងធវាើសំវធិានធន និ្ការរាយការណ៏ចំងពាះ 
ហាវា សីុលីធីដែលមានអុីមដភរមនិ  រ្រស់ស្ា្រព័ន។

ងយ្តាមប្រកាសងនះ ហាវា សីុលីធី សំងៅែល់ឥណទាន និ្ឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុងផ្ស្ងទៀត ទាំ្ ងៅ្នាុ្ ឬងបរៅរបាយការណ៍ស្ានភាព
ហិរ ញ្ វត្ុ ដែលបគរឹះស្ានបានផ្ល់ងៅឱ្យសមភាគី  ងហើយហាវា សីុលីធីងនះអាច  ្រ្ករហានិភព័យឥណទានែល់បគរឹះស្ាន។ 

ងយ្តាមប្រកាសងនះ ធនាគារបតរូវងធវាើសំវធិានធនសបមា្រហ់ាវា សីុលីធីដែលមានអុីមដភរមនិ ងោយអនុងលាម តាម្រទ្រ្ប ញ្ ត្ិ ទន្ទរឹមគានា នរឹ្ការ 
គណនាសំវធិានធនងោយងយ្តាម ស.រ.ទ.ហ.អ.្ ។ សំវធិានធនដែលគណនាតាម ស.រ.ទ.ហ.អ.្ បតរូវបានទទួលសា្គ ល់និ្្តប់តា 
។ ចំនួនងលើសននសំវធិានធនដែលបានម្ពីការគណនាបស្រតាម្រទ្រ្ប ញ្ ត្ិ ងប្រៀ្រងធៀ្រងៅនរឹ្ការគណនាតាម ស.រ.ទ.ហ.អ.្ នរឹ្បតរូវងផ្ទរ 
ពីគណនីបបា្ច់ំងណញរ្សាទុ្ ងៅ្នាុ្គណនីទុន្របមរុ្ តាម្រទ្រ្ប ញ្ ត្ិ  ្នាុ្េ្ទ្ម់ូលធនរ្រស់ភាគទុនិ្។

ងៅនថងៃ 16 ដេ្ុម្ភៈ ឆ្នា  ំ2018 ធនាគារជាតិនន្ម្ុជា បានងចញសារាចរដណនាងំលេ ធ7-018-001 ងែើម្ប្ីរញ្្ជ ្ ់្រដន្ម ងលើការអនុវត្ ប្រកាស 
ស្ីពីចំណ្តថ់្នា ្ហ់ានិភព័យឥណទាន និ្សំវធិានធនងលើឱនភាព ។ ងយ្តាមសារាចរងនះ ធនាគារបតរូវងធវាើការគណនាសំវធិាន ធនសបមា្រ ់
ហាវា សីុលីធីដែលមានអុីមដភរមនិ ងោយអនុងលាមតាម្រទ្រ្ប ញ្ ត្ិ ងោយហាវា សីុលីធីបតរូវបានច្តជ់ា 5 ថ្នា ្ ់ ដែល មានអបតាសំវធិានធន 
ែូចខា្ងបកាម៖

ចំណ្តថ់្នា ្់ ចំនួននថងៃដែលហួសកាល្ំណតស់្ អបតាសំវធិានធន

សំវធិានធនជា្ល់ា្់

ហាវា សីុលីធីរយៈងពលេលេី (តិចជា្ឬងស្មើមយួឆ្នា )ំ:

ឃ្លេ ងំមើល ពី 15 ងៅ 30 នថងៃ 3%

ងបកាមស្្ោ់ ពី 31 ងៅ 60 នថងៃ 20%

ស្្សព័យ ពី 61 ងៅ 90 នថងៃ 50%

បាត្់រ្់ ពី 91 នថងៃងឡើ្ងៅ 100%

ហាវា សីុលីធីរយៈងពលដវ្ (ងលើសពមីយួឆ្នា )ំ:

ឃ្លេ ងំមើល ពី 30 ងៅ 89 នថងៃ 3%

ងបកាមស្្ោ់ ពី 90 ងៅ 179 នថងៃ 20%

ស្្សព័យ ពី 180 ងៅ 359 នថងៃ 50%

បាត្់រ្់ ពី 360 នថងៃងឡើ្ងៅ 100%

ចំងពាះហាវា សីុលីធីដែលមានការទូទាតស់្ប្រច្បំតីមាស ប្រច្ឆំមាសឬយូរជា្ងនះ នរឹ្បតរូវបានច្តថ់្នា ្ថ់្ ងបកាមស្្ោ់ ប្រសិនង្រើមាន 
ការេ្ខានទូទាតស់្ច្្រពី់ 5 នថងៃនននថងៃងធវាើការ។
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ឍ. ការបបា្់ 
 អបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធភាព
ចំណូលការបបា្ ់ និ្ចំណ្យការបបា្ប់តរូវបានទទួលសា្គ ល់ងៅ្នាុ្ចំងណញ ឬខាត ងោយងប្រើវធិីសាសស្ ការបបា្ប់្រសិទ្ធភាព ។  
“អបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធភាព” គឺជាអបតាដែលអាចងធវាើអ្រ្បហារសាចប់បា្ដ់ែលរពំរឹ្ថ្នរឹ្ទូទាត ់ឬនរឹ្បតរូវទទួល តាមរយៈអាយុកាលរពំរឹ្
ទុ្រ្រស់ឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុងនាះ ឲ្យម្ងស្មើនរឹ្៖
• តនមលេងយ្ែុលរ្រស់បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ ឬ 
• រលំស់តនមលេងែើមរ្រស់្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុ ។
ងៅងពលគណនាអបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធភាពសបមា្រឧ់្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ ធនាគារងធវាើការបា៉ា នស់ា្ម នងលើលំហូរទរឹ្បបា្ន់ាងពលអនាគត ងោយ 
ពិច្រណ្រាល់ល្ខេេណ្ទាំ្ អស់រ្រស់្ិចចាសន្យឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ ្រ៉ាុដន្មនិរា្រ្់រ ច្ាូ លនូវការខាត្រ្ឥ់ណទាន ដែលរពំរឹ្ទុ្ងនាះងទ 
(ECL) ។  

សបមា្រប់ទព្យស្ម្មដែលទិញ ឬបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុដែលមានឱនភាពននតនមលេ ងៅងពលទិញ អបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធភាពដែលបានដ្តបមរូវ 
ហានិភព័យឥណទាន បតរូវបានគណនា ងោយងប្រើលំហូរទរឹ្បបា្ប់ា៉ា នស់ា្ម ននាងពលអនាគត រមួ្រ ច្ាូ លទាំ្ ការខាត្រ្ឥ់ណទានដែលរពំរឹ
្ទុ្ (ECL) ។

ការគណនាអបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធភាព រមួ្រ ច្ាូ លនូវនថលេងែើមប្រតិ្រត្ិការ និ្្នបមទាំ្ អស់ដែលបាន្រ្ ់ឬទទួល ដែលជាដផនា្ននអបតាការ 
បបា្ប់្រសិទ្ធភាព ។ នថលេងែើមប្រតិ្រត្ិការរមួមាន ការចំណ្យ្រដន្មដែល ពា្ព់ព័ន្ធ ្្ទ ល់ងៅនរឹ្ការទិញ ឬការងបាះផសាយបទព្យ ស្ម្ម 
ហិរ ញ្ វត្ុ ឬ្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុ ។ 

 រលំស់នថលេងែើម និ្តនមលេងយ្ែុល
“រលំស់នថលេងែើម” រ្រស់បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ ឬ្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុ គឺជាចំនួនដែលបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ ឬ្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុ បតរូវបានវា
ស់ដវ្ងៅងពលទទួលសា្គ ល់ជាងលើ្ែំ្រូ្ ែ្ការទូទាតស់្បបា្ង់ែើម ្រូ្ ឬែ្រលំស់្រ្្គរ ងោយងប្រើអបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធភាព          
ចំងពាះភាពេុសគានា រវា្ចំនួនដែលទទួលសា្គ ល់ជាងលើ្ែំ្រូ្ និ្ចំនួនងៅងពលែល់កាល្ំណត ់និ្បតរូវងធវាើនិយព័តភាពចំងពាះសំវធិាន
ធនងលើការខាត ្រ្ឥ់ណទានដែលបានរពំរឹ្ទុ្ ។
 
“តនមលេងយ្ែុលរ្រស់បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ” គឺជារលំស់នថលេងែើមរ្រស់បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ មុនងពលដ្តបមរូវ        សំវធិានធនសបមា្រ់
ការខាត្រ្ឥ់ណទានដែលបានរពំរឹ្ទុ្ ។ 

 ការគណនាចំណូលការបបា្ ់និ្ចំណ្យការបបា្់
អបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធភាពរ្រស់បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ ឬ្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុ បតរូវបានគណនាងៅងពលទទួលសា្គ ល់បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ 
ឬ្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុជាងលើ្ែំ្រូ្ ។  ្ នាុ្ការគណនាចំណូលការបបា្ ់និ្ចំណ្យការបបា្ ់អបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធភាពបតរូវបានងប្រើដផ្អ្
ងលើតនមលេងយ្ែុលរ្រស់បទព្យស្ម្ម (ងៅងពលដែលបទព្យស្ម្មមនិបតរូវបានច្តទុ់្ថ្មានឱនភាពននតនមលេ) ឬរលំស់នថលេងែើមនន្រំណុល 
។  អបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធភាពបតរូវងធវាើការដ្ដប្រងឡើ្វញិ ងោយការបា៉ា នស់ា្ម នងឡើ្វញិនូវលំហូរទរឹ្បបា្រ់្រស់ឧ្រ្រណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ  
ដែលមានអបតាការបបា្ដ់ប្រប្ររួល ងែើម្បឆីលេុះ្រញ្ចា ំ្ពីការ ល្េ ស់្រ្ូររ្រស់អបតាការបបា្ទី់ផសារ ។  អបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធភាព្ប៏តរូវងធវាើការ 
ដ្ដប្រងឡើ្វញិ ជាលទ្ធផលពីការងធវាើការបា៉ា នស់ា្ម នងឡើ្វញិប្រច្បំគា ននលំហូរទរឹ្បបា្ ់ ននឧ្រ្រណ៍ដែលងប្រើអបតាទីផសារ ងែើម្បឆីលេុះ 
្រញ្ចា ំ្ពី្រដបម្របមរួលននអបតាការបបា្ង់ៅងលើទីផសារ ។ 

្រ៉ាុដន្ចំងពាះបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុដែលមានឱនភាពននតនមលេ ្រនា្ទ ្រពី់បានទទួលសា្គ ល់ជាងលើ្ែំ្រូ្ ចំណូល                ការបបា្ប់តរូវបានគណនា 
ងោយងប្រើអបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធភាព ដផ្អ្ងលើរលំស់នថលេងែើមរ្រស់បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ ។ ប្រសិនង្រើបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុដល្មានឱន
ភាពននតនមលេ ងនាះការគណនាការបបា្ប់តរូវដផ្អ្ងលើមូលោឋា នតនមលេែុលវញិ ។ 

ចំងពាះបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុដែលមានឱនភាពននតនមលេ ច្្រត់ាំ្ ពីទទួលសា្គ ល់ជាងលើ្ែំ្រូ្ ចំណូលការបបា្ប់តរូវបានគណនាងោយ 
ងប្រើអបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធភាពដែលបតរូវបានដ្តបមរូវនូវហានិភព័យ ដផ្អ្ងលើរលំស់នថលេងែើមននបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុងនាះ ។ការគណនា 
ចំណូលការបបា្ង់នះ មនិបតរូវ្រ្ូរងៅមូលោឋា នតនមលេែុលវញិងនាះងទងទាះ្ីរជាហានិភព័យឥណទានរ្រស់បទព្យស្ម្មងនាះ មានភាពប្រងសើរ្ង៏ោយ ។ 
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៣១. យោលនយយាបាយគណយនយ្យសខំាន់ៗ(ត)

ឍ. ការបបា្់ (ត)
 ការ្រងាហា ញ
ចំណូលការបបា្ប់តរូវបានគណនាងោយងប្រើវធិីសាសស្ការបបា្ប់្រសិទ្ធភាព ដែលបាន្រងាហា ញងៅ្នាុ្ចំងណញ ឬខាត និ្ លទ្ធផលលម្អតិងផ្ស្ៗ 
រមួ្រ ច្ាូ លការបបា្ង់លើបទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ និ្្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុដែលបានវាស់ដវ្តាមរលំស់នថលេងែើម ។ 

ចំណ្យការបបា្ប់តរូវបាន្រងាហា ញងៅ្នាុ្របាយការណ៍ចំងណញ ឬខាត និ្លទ្ធផលលម្អតិងផ្ស្ៗ រមួ្រ ច្ាូ ល្រំណុលហិរ ញ្ វត្ុ ដែលបានវាស់ដវ្ 
តាមរលំស់នថលេងែើម ។

ណ. បបា្់្ថបម និង្ថបមចជើងសរ
ចំណូល និ្ចំណ្យ ងលើបបា្់្ នបម និ្្នបមងជើ្សារ រមួមានបបា្់្ នបមងផ្ស្ៗ ងបរៅអំពីបបា្់្ នបមណ្ដែលជាដផនា្ននអបតាការបបា្ប់្រសិទ្ធ
ភាព រ្រស់បទព្យស្ម្មហិរ ញ្ វត្ុ និ្្ំរណុលហិរ ញ្ វត្ុ ។

ចំណូលបបា្់្ នបម និ្្នបមងជើ្សារងផ្ស្ងទៀត រមួមាននថលេងសវារ្អតិថិជន ្នបមងលើការងផ្ទរបបា្ច់ំណ្យនិ្្នបមងសវាងផ្ស្ៗងលើគណនី 
បបា្្់រង ញ្ ើ បបា្់្ នបម និ្្នបមងជើ្សារងលើឥណទាន និ្ចំណូលបបា្់្ នបមងផ្ស្ៗងទៀត ដែលបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ ងៅងពលដែល 
ធនាគារបាន្រំងពញងសវាងផ្ស្ៗ ។

ចំណ្យបបា្់្ នបម និ្្នបមងជើ្សារ ជាចំណ្យទា្ទិ់ននរឹ្ចំណ្យប្រតិ្រត្ិការ និ្ងសវា្ម្ម ងហើយបតរូវបានងធវាើគណងនយ្យ 
ភាពងៅងពល ដែលបានទទួលងសវា្ម្ម ។

ត. អត្ប្រចោជន៍និចោជិត
 អត្ប្រងយជននិ៍ងយជិតរយៈងពលេលេ ីរ្រងាហា ញ
អត្ប្រងយជននិ៍ងយជិតរយៈងពលេលេីបតរូវបានចំណ្យ ងៅងពលដែលងសវា្ម្មបតរូវបានផ្ល់ជូន ។ចំនួនដែលរពំរឹ្ទុ្ថ្នរឹ្បតរូវចំណ្យ បតរូវបាន 
ទទួលសា្គ ល់ជា្រំណុល ប្រសិនង្រើធនាគារ មានកាតពវា្ិចចាតាមផលេូវចបា្រ ់  ឬកាតពវា្ិចចាប្រងយលនាងពល្រចចាុ្រ្បននា ្នាុ្ការទូទាតច់ំណ្យ ដែលជា
លទ្ធផលននការងារដែលបាន្រំងពញរចួម្ងហើយងោយនិងយជិត ងហើយកាតពវា្ិចចាងនាះអាចងធវាើការបា៉ា នស់ា្ម នបានងោយភាពងជឿជា្ ់។ 

្. ពន្ធចលើបបា្់្ំចណញ
ចំណ្យពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញរមួមានពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញប្រច្ឆំ្នា  ំ និ្ពន្ធពន្យរ ។  ពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញបតរូវបានទទួលសា្គ ល់្នាុ្របាយការ
ណ៍ចំងណញ ឬខាត ងលើ្ដល្ដតពន្ធងនះទា្ទ់្ងៅនរឹ្ធាតុដែលបតរូវទទលួសា្គ ល់ងោយ ្្ទ ល់ងៅ្នាុ្មូលធន ឬលទ្ធផលលម្អតិងផ្ស្ៗ ។ 

ធនាគារបាន្ំណតថ់្ ការបបា្ ់និ្ការោ្ពិ់នព័យទា្ទ់្នរឹ្ពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញ រមួ្រ ច្ាូ ល្រំណ្បសាយពន្ធមនិចបាស់លាស់ មនិ្រំងពញងៅ
នរឹ្និយមនព័យននពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញ ែូងចនាះងហើយវាបតរូវបាន ្តប់តាងបកាមស្្ោ់រគណនយ្យអន្រជាតិនន្ម្ុជា (“ស.គ.អ.្”) 37 សំវធិានធន 
្រំណុលយថ្ភាព និ្បទព្យស្ម្មយថ្ភាព ងហើយបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ថ្ជាការចំណ្យដែលពា្ព់ព័ន្ធ “ការចំណ្យងផ្ស្ងទៀត” ។

 (i) ពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញប្រច្ឆំ្នា ំ
ពន្ធងលើបបា្ច់ំងណញប្រច្ឆំ្នា  ំរមួមានពន្ធដែលបតរូវ្រ្ ់ឬទទួល ងលើបបា្ច់ំងណញជា្រព់ន្ធប្រច្ឆំ្នា  ំងោយងប្រើអបតាពន្ធដែលបានអនុមព័ត ឬបានអ
នុមព័តជាអាទិ៍ងៅកាល្ររងិចឆេទរាយការណ៍ និ្និយព័តភាពណ្មយួងៅងលើពន្ធបតរូវ្រ្ពី់ឆ្នា មំុនៗ ។ 

 (ii) ពន្ធពន្យរ 
ពន្ធពន្យរបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ងោយដផ្អ្ងលើភាពលងម្អៀ្្រងណ្្ះអាសននា រវា្តនមលេងយ្រ្រស់បទព្យស្ម្មនិ្្រំណុល ងៅ្នាុ្ 
របាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុ និ្តនមលេងយ្សបមា្រក់ារគិតពន្ធ ។ ពន្ធពន្យរជាបទព្យស្ម្ម បតរូវទទួលសា្គ ល់ចំងពាះការខាត្រ្ព់ន្ធមនិទាន់
បានងប្រើបបាស់ និ្ភាពលងម្អៀ្្រងណ្្ះអាសននាដែលអាចកាត់្ ្បាន បតរឹម្បមតិដែលបបា្ច់ំងណញជា្រព់ន្ធនាងពលអនាគត អាច 
ងប្រើបបាស់សបមា្រក់ាត់្ ្ជាមយួភាពលងម្អៀ្្រងណ្្ះអាសននាងនាះបាន ។ ពន្ធពន្យរជាបទព្យស្ម្មបតរូវបានបតរួតពិនិត្យងៅងរៀ្រាល់
កាល្ររងិចឆេទ
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៣១. យោលនយយាបាយគណយនយ្យសខំាន់ៗ(ត)

្. ពន្ធចលើបបា្់្ំចណញ (ត)
(ii) ពន្ធពន្យរ (ត)
រាយការណ៍ និ្បតរូវបានកាត្់រន្យ្នាុ្្រណីមនិអាចងប្រើបបាស់នូវអត្ប្រងយជនព៍ន្ធទាំ្ ងនាះបាន ។  ការកាត្់រន្យងនាះបតរួវ្តប់តា
្រសញ្ចា ស់ម្វញិ ងៅងពលដែលបបា្ច់ំងណញជា្រព់ន្ធនាងពលអនាគតមានល្ខេណៈប្រងសើរងឡើ្ ។

ពន្ធពន្យរជាបទព្យស្ម្មបតរូវបានវាស់ដវ្តាមអបតាពន្ធ ដែលរពំរឹ្ថ្នរឹ្បតរូវងប្រើចំងពាះភាពលងម្អៀ្្រងណ្្ះអាសននា ងៅងពលដែលវាអាចងប្រើ 
បបាស់បាន ឬកាត់្ ្បាន ងោយងប្រើអបតាពន្ធងៅកាល្ររងិចឆេទរាយការណ៍ ។ 

ការវាស់ដវ្ពន្ធពន្យរ ឆលេុះ្រញ្ចា ំ្នូវពន្ធដែលធនាគាររពំរឹ្ថ្អាចងប្រើបបាស់បាន ឬអាចកាត់្ ្បាននូវតនមលេងយ្រ្រស់បទព្យស្ម្ម និ្្រំណុល ។ 
ពន្ធពន្យរជាបទព្យស្ម្ម និ្ពន្ធពន្យរជា្រំណុល អាចកាត់្ ្បានដត្នាុ្្រណីវាបាន្រំងពញល្ខេេណ្ ជា្ល់ា្ណ់្មយួ ។ 

ទ. ្រំណុលយថភាព
្នាុ្្រណីដែលមនិតបមរូវឲ្យមានការហូរងចញនូវអត្ប្រងយជនង៍សែឋា្ិចចា ឬចំនួនទរឹ្បបា្ដ់ែលមនិអាចបា៉ា នស់ា្ម នបាន ងនាះកាតពវា្ិចចា
មនិបតរូវបានទទួលសា្គ ល់ងៅ្នាុ្របាយការណ៍ស្ានភាពហិរ ញ្ វត្ុងនាះងទ ងហើយវា បតរូវបាន្រងាហា ញថ្ជា្រំណុលយថ្ភាព ងលើ្ដល្ 
ដតប្ររូបា្រ៊លីីងតននលំហូរងចញនូវអត្ប្រងយជនង៍សែឋា្ិចចា គឺងស្ទើដតគា្ម ន ។  កាតពវា្ិចចាដែលអាចង ើ្តមាន ្រ៉ាុដន្អតិភាពននកាតពវា្ិចចា 
នរឹ្បតរូវបាន្រញ្្ជ ្ង់ោយការង្ើតងឡើ្ ឬមនិង ើ្តងឡើ្ននបពរឹត្ិការណ៍នាងពលអនាគតមយួ ឬងបចើន ្ប៏តរូវបាន្រងាហា ញថ្ជា្រំណុល 
យថ្ភាពដែលអាចង្ើតមានងឡើ្ លុះបតាដតប្ររូបា្រ៊លីីងតននលំហូរងចញននអត្ប្រងយជនង៍សែឋា្ិចចា គឺងស្ទើរដតគា្ម ន ។

ធ. បទព្យស្ម្មយថភាព
្នាុ្្រណីដែលមនិមានលទ្ធភាពហូរចូលនូវអត្ប្រងយជនង៍សែឋា្ិចចា ឬចំនួនទរឹ្បបា្ដ់ែលមនិអាចបា៉ា នស់ា្ម នបាន ងនាះបទព្យស្ម្មមនិ
បតរូវបានទទួលសា្គ ល់ងៅ្នាុ្របាយការណ៍ស្ានភាពហិរ ញ្ វត្ុងឡើយ ងហើយវាបតរូវ    បាន្រងាហា ញថ្ជាបទព្យស្ម្មយថ្ភាព ងលើ្ដល្
ដតប្ររូបា្រ៊លីីងតននលំហូរចូលនូវអត្ប្រងយជនង៍សែឋា្ិចចា      គឺងស្ទើដតគា្ម ន ។ កាតពវា្ិចចាដែលអាចង ើ្តមាន ្រ៉ាុដន្អត្ិភាននបទព្យស្ម្មនរឹ្ 
បតរូវបាន្រញ្្ជ ្ង់ោយការង្ើតងឡើ្ ឬមនិង ើ្តងឡើ្ននបពរឹត្ិការណ៍នាងពលអនាគតមយួ ឬងបចើន ្ប៏តរូវបាន្រងាហា ញថ្ជាបទព្យស្ម្ម 
យថ្ភាពដែលអាចង្ើតមានងឡើ្ លុះបតាដតប្ររូបា្រ៊លីីងតននលំហូរចូលននអត្ប្រងយជនង៍សែឋា្ិចចា គឺងស្ទើរដតគា្ម ន ។

្រ. ស្តង់ដារបានច្ញ្្សាយ ខតមិនទាន់្ូលជាធរមាន
ស្្ោ់រថ្មី ការដ្ដប្រ និ្ការ្រ្បសាយថ្មីមយួចំនួន ទា្ទ់្នរឹ្ស្្ោ់រដែលមានបសា្រប់ានចូលជាធរមាន សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទ 
ច្្រង់ផ្ើម្រនា្ទ ្រពី់នថងៃទី 1 ដេ ម្រា ឆ្នា  ំ 2020 ដែលការអនុវត្មុនកាល្ំណតប់តរូវបានអនុញ្ញ ត ។ យ៉ា ្ណ្មញិ ធនាគារ មនិទាន ់
បានអនុវត្នូវស្្ោ់រថ្មី ឬស្្ោ់រដែលបានដ្ដប្រទាំ្ ងនះ្នាុ្ការងរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុងនះងៅងឡើយងទ ។

ស្្ោ់រដែលមានការដ្ដប្រ និ្្រ្បសាយមយួចំនួនខា្ងបកាមនរឹ្មនិមានផល្រ៉ាះពាល់ជាសារវន្ងៅងលើរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុរ្រស់ 
ប្រុមហុ៊នងនាះងទ ។

• ្ិចចាសន្យខាត្រ្ ់- ចំណ្យងែើម្ប្ីរំងពញ្ិចចាសន្យ (ការងធវាើវងិសាធន្ម្មចំងពាះ ស.គ.អ.្ 37) 
• សម្បទានការជួលទា្ទ់្នរឹ្ ្ូវែី 19 (ការងធវាើវងិសាធន្ម្មចំងពាះ ស.រ.ទ.ហ.អ.្ 16)
• បទព្យ ងរា្ចប្ និ្្ររកិាខេ រ៖ សាចប់បា្ទ់ទួលបានមុនងពលការងប្រើបបាស់ដែលបាន្ំណតទុ់្ជាមុន (ការងធវាើវងិសាធន្ម្មចំងពាះ 

ស.គ.អ.្ 16) 
• ឯ្សារងយ្ចំងពាះប្្រេព័ណ្ទស្សនទាន (ការងធវាើវងិសាធន្ម្មចំងពាះ ស.រ.ទ.ហ.អ.្ 3)
• ការងធវាើចំណ្តថ់្នា ្្់រំណុល  ជា្រំណុលរយៈងពលេលេី ឬងពលដវ្ (ការងធវាើវងិសាធន្ម្មចំងពាះ ស.គ.អ.្ 1)
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៣២. ការសនយានិងបំណខុ លយថាភាព

្. ប្រតិ្រត្តិការ
ងៅ្នាុ្ែំងណើ រការអាជីវ្ម្មធម្មតាធនាគារបានងធវាើការង្រ្ជាញា ចិត្ងផ្ស្ៗគានា និ្ងប្រើបបាស់ភាពជា្ល់ា្ម់យួចំនួនជាមយួនរឹ្ការត្រសនា្បស្រចបា្រ់
ែល់អតិថិជនរ្រស់េលេួន។ គា្ម នការខាត្រ្ស់មា្ភ រៈណ្មយួបតរូវបានងគរពំរឹ្ទុ្ពីប្រតិ្រត្ិការទាំ្ ងនះដែលរមួមាន៖

នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2020 នថងៃទី 31 ដេធនាូ ឆ្នា  ំ2019

ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ពានង់រៀល

(្ំណតស់មា្គ ល់ 5) (្ំណតស់មា្គ ល់ 5)

ឥណទានវបិារូ្រនដ៍ែលមនិទានប់ានងប្រើ 508,430 2,056,599 - -

្រព័ណណា ធានាងលើកាតពវា្ិចចា 205,000 829,225 - -

713,430 2,885,824 - -

ែ. យថភាពថនពន្ធ
ពន្ធ ស្ិតងៅងបកាមការបតរួតពិនិត្យ និ្តាមោនអង្កតងោយប្រុមអាជាញា ធរ ដែលផ្ល់សិទ្ធិងោយចបា្រ់្ នាុ្ការោ្ទ់ណ្្ម្មធងៃនធ់ងៃរ ោ្ពិ់នព័យ 
និ្ការគិតការបបា្ ់។ ការអនុវត្ចបា្រព់ន្ធ និ្្រទ្រ្ប ញ្ ត្ិចំងពាះប្រតិ្រត្ិការជាងបចើនប្រងភទ ងាយរ្នរឹ្ការ្រ្បសាយេុសគានា  ។

្រញ្ហា ទាំ្ ងនះ អាច្រង្កើតឲ្យមានហានិភព័យពន្ធ ងៅ្នាុ្បពះរាជាណ្ចប្្ម្ុជាដែលមានល្ខេណៈ ធំជា្ងៅប្រងទសែនទងទៀត ។ 
អនា្បគ្រប់គ្ងជឿជា្ថ់្ វាបានផ្ល់បគ្រប់គានស់បមា្រ្់រំណុលពន្ធ ងោយដផ្អ្ងលើការ្រ្បសាយនននីតិ្ម្មពន្ធ ។ ងទាះជាយ៉ា ្ណ្ អា
ជាញា ធរជា្រព់ា្ព់ព័ន្ធអាចនរឹ្មាន្រំណ្បសាយងផ្ស្ពីងនះ ងហើយផល្រ៉ាះពាល់អាចមានភាពជាសារវន្ ។

ការ្ំណតព់ន្ធងឡើ្ វញិមាន្បមតិសបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទច្្រពី់នថងៃទី 1 ដេ ម្រា ឆ្នា  ំ2018 ែល់នថងៃទី 31ដេ ឧសភា ឆ្នា  ំ2019

ងៅនថងៃទី 9 ដេ មនីា ឆ្នា  ំ 2020 ធនាគារបានទទួលលិេិតស្ីពីការ្ណតព់ន្ធងឡើ្វញិ ពីអគ្គនាយ្ោឋា នពន្ធោរ (“GDT”) 
សបមា្រ ់ ការងធវាើសវន្ម្មមាន្បមតិ ដែលបាន្ំណត្់រដន្មការទូទាតេ់វាះ ននពន្ធងលើអត្ប្រងយជន្៍រដន្ម និ្ពន្ធកាតទុ់្ 
្នាុ្ចំនួនទរឹ្បបា្ស់រុ្រ 189,466,885 ងរៀល (ប្រមាណនរឹ្ 47,367 ែុលាលេ រអាងមរ ិ្ ) ។ ធនាគារបានោ្លិ់េិតជំទាស់ជូន GDT 
ចំនួនពីរែ្្រន្្រនា្ទ ្រគ់ានា ងៅនថងៃទី 25 ដេ មនីា និ្ ងៅនថងៃទី 25 ដេ មថុិនា ឆ្នា  ំ2020 ។ ងៅនថងៃទី 25 ដេ ឧសភា ឆ្នា  ំ2020 GDT 
បានងឆលេើយត្រងៅនរឹ្លិេិតតវា៉ា ងលើ្ទី 1 រ្រស់ធនាគារ ងោយបាន្រញ្្ជ ្ពី់ជំហររ្រស់ពួ្ងគ និ្ប្រកានជ់ំហរែដែលចំងពាះបបា្ព់ន្ធ
្រ្េ់វាះដែលបាន្ំណត ់(រា្រ្់រ ច្ាូ លទាំ្ បបា្ពិ់នព័យ និ្ការបបា្)់ ។ គិតបតរឹមកាល្ររងិចឆេទននរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុងនះ ប្រុមហុ៊នមនិ 
ទានទ់ទួលបានការងឆលេើយត្រពី GDT ងលើលិេិតតវា៉ា ងលើ្ទី 2 ងៅងឡើយងទ ។

ការ្ំណតព់ន្ធងឡើ្ វញិងពញងលញ សបមា្រក់ារយិ្ររងិចឆេទច្្រពី់នថងៃទី 1 ដេ ម្រា ឆ្នា  ំ2017 ែល់នថងៃទី 31 ដេ ធនាូ  ឆ្នា  ំ2019

ងៅនថងៃទី 19 ដេ ឧសភា ឆ្នា  ំ 2020 ធនាគារបានទទួលងសច្្ីជូនែំណរឹ ្អំពីការ្ំណតព់ន្ធងឡើ្វញិ សបមា្រក់ារងធវាើសវន្ម្មពន្ធងពញងលញ 
សបមា្រ ់ការយិ្ររងិចឆេទច្្រពី់នថងៃទី 1 ដេ ម្រា ឆ្នា  ំ2017 ែល់នថងៃទី 31 ដេ ធនាូ ឆ្នា  ំ2019 ។ គិតបតរឹមកាល្ររងិចឆេទននរបាយការណ៍ហិរ ញ្ វត្ុទាំ្ ងនះ 
ការងធវាើសវន្ម្មពន្ធងពញងលញ ងៅដត្ំពុ្្រន្ងៅងឡើយ ។
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2 CHIEF (CAMBODIA) COMMERCIAL BANK PLC.

CHAIRMAN’S MESSAGE

Mr. CHAU Chung Kai Peter 
Founder & Chairman

Chairman's Report

This was an unforgettable year for human, during the whole year pandemic 
Chief Bank stayed with the customers going through the most difficult time, 
offered various solution of loan restructure to the hard working people of 
Cambodia, assisted their business when the cash flow is very stressed. Also 
we keep our working environment clean and healthy by conducting various 
safety methods. We donated to the charity group for recovering the country.

On the other hand we extended our business by opening a new branch at BKK1, launched our mobile apps, 
Bakong service and a series new functions and service on the way to go live. This year we also achieved a great 
success on our deposit growth. When expanding our business globally we have been integrating and evolving 
our customer-centric business model with modern information technology in order to provide a wide range of 
financial solution as well as processing a transaction in a most efficient manner. In addition we provide sufficient 
professional and up-to-date training course for our staff to take the lead of the industry at anytime. Our strategy 
is witnessed by the success of a rapid and consistent growth for the last decade.

Currently our team comprises the local elite employee and assistance from the parent company in Hong Kong. 
The Chief Cambodia Bank is a part of a corporate culture based on the principles of integrity, prudence and 
transparency.

I suggest you to visit our website, download our apps and come to our branch, you will find a tailor-made 
exclusive service for you.

Welcome to Chief (Cambodia) Commercial Bank!

Mr. CHAU Chung Kai Peter 
Founder & Chairman 
Chief Group

‘The Chief Way’, our unique corporate 
philosophy, is a way to build the mutual trust 
and partnership with our customers, a way 
to the prosperity and a way that our business 
is conducted ethically and sincerely.



CHIEF (CAMBODIA) COMMERCIAL BANK PLC. 3

MESSAGE FROM CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Message from Chief Executive Officer (CEO)

Welcome to Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc!

We are also feeling the profound impact of the COVID-19 pandemic 
across the globe and businesses are being dramatically affected by the 
pandemic, which has quickly spread to all economies, affecting all markets 

and causing a massive disruption to the global economy. Countries mostly affected are in a deep recession. We 
could not be prouder of the tremendous efforts of the bank’s staff who have shown extraordinary agility and 
resilience during this global crisis. What has really stood out for us is how their actions have been tempered 
with humanity – truly embodying our brand promise of being here for Cambodians, by Cambodians. Despite 
this unprecedented level of extended disruption, our transaction processing capabilities and risk controls held up 
remarkably well, a testament to the agility of our people in adapting to the crisis and a tribute to the operational 
and technological resilience. We made solid progress on our strategic priorities this year and continued to be 
able to reap the benefits of our products and services, while operating costs are under firm controls.

Loan impairments or restructuring increased but in very small scale within the period as the pandemic took hold, and 
we have taken substantial provisions against possible future loan losses resulting from the pandemic. Our capital 
position remains strong, and our financial positioning is very liquid resulting from our positive profits and increases 
of deposit collections from the public, which clearly reflects the confidence of customers in our Chief Bank.

Overall, our bank position remains fundamentally healthy, which underpins our belief that we can endure the crisis 
caused by COVID-19 and come out on other sides stronger, with our financial resilience to external shocks tested 
like it has never been before. We can’t reliably predict how long the effects of the COVID-19 pandemic will last, 
nor quantify the resulting impact on our future financial performances. We are therefore focusing intently on things 
under our control. The management team is taking immediate actions to manage expenses very carefully to preserve 
our key long-term investment projects and continue the transformation to take advantage of future opportunities.

We have prioritized the well-being, safety and security of our colleagues, supporting our clients and showing 
solidarity with our communities. We believe this approach protects and advances the interests of our shareholders. 
Our responses during the pandemic have been satisfactory.

Our retail cum corporate banking branches had to be retrofitted at speed to adhere to social distancing guidelines. 
In a few cases, some departments of the bank were also closed as part of lockdown measures meaning customers 
migrated to our existing digital platforms, while staff had to work remotely from home in certain numbers.

Oknha Dr. Soeung Morarith
Chief Executive Officer

Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc 
is young but dynamic, utilizing a business 
model which is customized and best suited 
to needs of clients in Cambodia.
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Message from Chief Executive Officer (continued)

We have placed a comprehensive support scheme for individuals, corporate clients and businesses including bullet 
loan repayments, late fee waivers and loan rollover or extension facilities. We have approved new applications, 
which are demonstrating our determinations to support customers within these particularly vulnerable segments of 
our communities that are seeking helps from all of us.

To support the communities that we run in, we donated charitable fund to the Royal Government of Cambodia 
through Association of Bank in Cambodia (ABC) and Ministry of Health to provide immediate relief to those affected 
by COVID-19 as well as flooding calamity and to contribute to the localized long-term economic re-building efforts.

We believe that the requirements for success in previous crisis impacting the financial services sector were to 
have a clear sharpened strategy, a sensible business plan and exceptionally talented people who are determined 
to carry out that plan with good discipline and pace. We believe that we have shown in recent year and most 
recently during this crisis that we have all those ingredients. We are monitoring the situation very carefully and 
are committed to deploying our strong capital base and liquidity to support our clients and the communities we 
operate in through this exceptionally challenging time. By looking ahead to 2021 with optimism and with our 
superior organizational realignment, we strongly believe that our sharpened strategy coupled with our client 
centric approach to business success will drive the bank’s sustainable growth and competitive advantages.

On behalf of top management of Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc, I would like to sincerely express my 
sincere thanks to all of our clients for selecting Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc to be their long-term 
business partners. With this, I would also like to thank our dedicated colleagues for their tremendous efforts to 
maintain our operational resilience, our respectful Chairman, Board members, INED, the leadership teams, all 
officials of the National Bank of Cambodia and relevant local authorities, for their respective on-going unwavering 
support given to me in fulfilling my position as CEO. I am really proud of the significant progress we have made 
so far. Together, we are confident that we are delivering a better, innovative bank, a bank of first choice, a bank 
that our employees, customers and stakeholders can genuinely trust.

We look forward to welcoming and best serving you.

Sincerely yours,

Dr. Morarith SOEUNG
Chief Executive Officer 
Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc. 
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BOARD OF DIRECTORS

Mr. CHAU Chung Kai Peter
Founder & Chairman, Chief Group

Mr. Chau Chung Kai Peter, the founder and chairman of Chief Group, is a 
successful entrepreneur in Hong Kong who built his enterprise from scratch. 
Born in Chaozhou, China, Mr. Chau entered the Hong Kong banking industry 
in 1958, Mr. Chau was a senior banking executive in Chong Hing Bank 
(1959-1962) and Bangkok Bank (1962-1970). He has strong commercial 
banking experience, leading innovative product development and sound 
banking operations during the development of Hong Kong’s banking industry. 
Mr. Chau founded his own company Chief Investment Co. in 1979. He 
gained valuable experiences, being exposed to the global capital markets and 
financial industry, in the past half century. The faith of integrity and sincerity is 
the vital spirit that Mr. Chau has pursued for over 30 years when he operates 
the company. Till present Chief Group is one of the largest securities broker 
in Hong Kong in terms of the number of branches and one of the leading 
companies in the industry for the diversified financial products and service. 
Mr. Chau also engages actively in charitable activities where he believes that 
education is the foundation of nation-building. Commencing from 2006, Mr. 
Chau has continuously donated as individual and founder of the company, 
school buildings in various deprived areas of Mainland China, including over 
50 primary schools and 2 secondary schools.

Ms. NG Siu Mui, Fion
Director

Member of the Risk Management Committee
Member of the Internal Audit Committee
Member of the Human Resource Nomination and Remuneration Committee
Member of the Board of Director
Education
 Master of Business Administration, The University of Hong Kong, Hong Kong. 

 Professional Diploma in Corporate Governance and Directorship, Hong Kong.

Working Experience
 General Manager, Chief Group Ltd. Hong Kong (current).
 Director and Responsible Officer, Chief Securities Ltd. Hong Kong (current).
 Director and Responsible Officer, Chief Commodities Ltd. Hong Kong (current).
 Director, Chief Great China Assets Management Ltd. Hong Kong (current).
 Director, Chief Financial Services Ltd. Hong Kong (current).
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BOARD OF DIRECTORS

Mr. LAM Wai Chuen, Patrick
Director

Member of the Risk Management Committee
Member of the Internal Audit Committee
Member of the Human Resource Nomination and Remuneration Committee
Member of the Board of Director
Education
 Certified Public Accountant, HKICPA, Hong Kong. 
 Fellow Member, ACCA.

Working Experience

 Financial Controller, Chief Group Ltd (current).
 Audit Manager, Chan And Chan Certified Public Accountants.

Mr. YE Haiya, Michael
Director

Member of the Risk Management Committee
Member of the Internal Audit Committee
Member of the Human Resource Nomination and Remuneration Committee
Member of the Board of Director
Education

 Bachelor of Science, The University of Hong Kong, Hong Kong.

Working Experience

 Director, Investment Sales Division, Chief Group Ltd (current).
 Director and Responsible Officer, Chief Securities Limited (current).
 Director, Chief Financial Services Limited (current).
 Director and Responsible Officer, Chief Great China Assets Management 

Limited (current).

Mr. CHAN Kwok Cheung
Independent Non-Executive Director
Chairman, Internal Audit Committee
Member of the Board of Director
Education

 Fellow Member, HKICPA, Hong Kong.

 Fellow Member, ACCA.

Working Experience
 Director, Kreston CAC CPA Limited (current).
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BOARD OF DIRECTORS

Mr. CHEUNG Ka Wai
Independent Non-Executive Director
Chairman of the Risk Management Committee
Chairman of the Human Resource Nomination and Remuneration Committee 
Member of the Board of Director

Education

 LL.B (Hons) (HKU) 1991

 P.C.LL. (HKU) 1992

 LL.M. (HKU) 1994

Working Experience

 Senior Partner of Messrs. Kelvin Cheung & Co.
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CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Oknha Dr. Soeung Morarith
Chief Executive Officer (CEO)

Education
DBA (Finance), National University of Management, Phnom Penh
Soeung, M. (2019), E-commerce Development and Internet Banking 
Adoption in Cambodia (with Soeng, R. and Curvers, L.), in Chen, L. and 
Kimura, F. (eds.): Developing the Digital Economy in ASEAN, Routledge, 
England, UK.

Soeung, M. (2012) “An Assessment of SERVQUAL’s Applicability in 
Cambodia’s Banking Sector” Centre for ASEAN Studies, University of 
Antwerp, Belgium.
MBA (Management), National University of Management, Phnom Penh
BBA (Accounting), National Institute of Management, Phnom Penh

Certificate of Achievement: Innovating in the Digital World,London Busines 
School, London, England, UK, 2021
Certificate of Management Excellence, Harvard Business School, Boston, 
USA, 2019
Professional Certificate in Strategy: Building and Sustaining Competitive 
Advantage, Harvard Business School, Boston, USA, 2019
Professional Certificate in Disruptive Innovation, Harvard Business School, 
Boston, USA, 2018
Professional Certificate in Authentic Leader Development, Harvard Business 
School, Boston, USA, 2017

Working Experience

Chief Executive Officer, Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc. (current)

General Manager, Chief (Cambodia) Specialized Bank Plc

Representative of Specialized Banks, serving on the Executive Council of the 
Association of Banks in Cambodia (ABC), March 2017 – March 2018

Senior Manager, Kookmin (Cambodia) Bank Plc

Head of Credit, Kookmin (Cambodia) Bank Plc

Credit Manager (Head Office), Angkor Capital Bank Plc

Credit Officer ( Senior), Cambodian Public Bank

Loan Officer, Canadia Bank Plc

Junior Credit Officer, Acleda Bank Plc

Lecturer in Accounting, Finance and Management, Universities (current)
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Board of Directors

ORGANIZATIONAL CHART

 
Mr. CHAU Chung Kai Peter 

Chairman of the Board of Director 

Ms. NG Siu Mui

Director
Member of the Risk Management Committee
Member of the Internal Audit Committee
Member of the Human Resource Nomination and 
Remuneration Committee
Member of the Board of Director

Mr. LAM Wai Chuen

Director
Member of the Risk Management Committee
Member of the Internal Audit Committee
Member of the Human Resource Nomination 
and Remuneration Committee
Member of the Board of Director

Mr. YE Haiya

Director
Member of the Risk Management Committee
Member of the Internal Audit Committee
Member of the Human Resource Nomination 
and Remuneration Committee
Member of the Board of Director

Mr. CHAN  Kwok Cheung

Independent Non-Executive 
Director
Chairman, Internal Audit Committee
Member of the Board of Director

Mr. CHEUNG Ka Wai

Independent Non-Executive 
Director
Chairman of the Risk Management Committee
Chairman of the Human Resource Nomination 
and Remuneration Committee 
Member of the Board of Director
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Executive Management

Organizational Chart

Mr. Muniswamy Kishore Kuma
System Manager

( Software)

Mr.Kheng Vichar 
Senior Operations, Trad

SWFT, and Payment Manager

Mr. Ty Sochetra
Senior Credit 

Manager

Sim Sarem
Senior Relationship 

Manager

Mr. Khoun Vitou
IT Manager
( Hardware)

Oknha Dr. Soeung Morarith

Chief Executive Officer

Shum Kwong Po

Deputy General Manager

Neang Sinarorth

Deputy General Manager

Mr. Vann Tola
Senior HR Manager

Sok Raksmey
Accounting 

Manager

Mr. Mam Chandara

Senior Manager

Sim Ratanak Sophea
 Risk and Compliance 

Manager

Mr. Phan Phoab Kosal
Administration 

Manager

Mr. Van Seiha
Senior Credit Review 

Manager

Mr. Im Sothea
Head of Internal Audit
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CORPORATE INFORMATION

Bank Name Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc.

Date of Establishment 5th December 2013

Registration No 00005793

Head Office Phnom Penh City Center, No. C-01, St. R11 Corner St.70, Phum 1, Sangkat Sras Chork
Khan Daun Penh, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

As of December 31, 2018

Paid-Up Capital US$75 Million 

Number of Employees 143

Name
No of Shares Held  

(Shares)
Percentage of Total  

OutStanding Shares (%)

Principal Shareholders  Chief Financial Group (Cambodia) Limited 100%

Auditor KPMG Cambodia Ltd
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PRODUCTS AND SERVICE

To satisfy clients’ growing needs, Chief (Cambodia) Commercial Bank 
Plc has actively been working on further refinements of our existing 
products and delivering the comprehensive Commercial banking 
products, with attractive and innovative features which are best suited 
for the personal banking, farming, small businesses and corporate 
banking customers  and deposits various with beautiful interest rate and so on.

PERSONAL 
LOANS

CHIEF MOBILE BANKING
AND PAYROLL SERVICES

Housing Loan

Chief Mobile Banking

Car Loan

Payroll Sercice

Motorbike Loan Unsecured Loan
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PRODUCTS AND SERVICE

BUSINESS  
LOANS

Micro and Small  
Business Loan

Medium Business  
Loan

Large Business 
Loan

DEPOSITS

 Fixed Deposit
 Account

Saving Account and
Current Account Child Account

Installment Deposit 
Account
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INTRODUCTION OF CHIEF GROUP

Mr. Chau Chung Kai 
Peter is the Chairman 
of Chief Group, which 
w a s  e s t a b l i s h e d  i n 
1979 in Hong Kong. 
Over the decades, Chief 
G r o u p  h a s  e v o l v e d 
into a comprehensive 
financial institution with 
diversified products and 
services. We are one of 

the leaders in Hong Kong’s brokerage industry, proudly holding the 
biggest branch service network.

Our Mission

We are committed to serving our customers with integrity and quality performance. This is embodied in the 
corporate philosophy, “The Chief Way”, a unique wealth enriching management approach.“The Chief Way” 
guides our business ideology of trust and client and partnership sincerity. We seek to prosper together with our 
clients and partners.

Our Philosophy

Having rooted firm foundation in Hong Kong, we expand our horizons in Asia-Pacific region. Located at the 
heart of Indo-China, fast-developing Cambodia is the first hub of our service network in Southeast Asia. We 
offer expertise to our clients and share achievements with our local staff of Cambodia.

As service excellence always our primary quest, we have given top priority to keep enhancing service through 
staff training, technology integration and product diversification. We aspire to be the paragon in finance industry.
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INTRODUCTION OF 
CHIEF (CAMBODIA) COMMERCIAL BANK PLC.

Chief Bank received its 
license from the National 
Bank of Cambodia on 
05 December  2013, 
permitting the Bank to 
carry out specialized 
b a n k  b u s i n e s s e s  i n 
Cambodia. Thanks to 
the continued success 
of  Chief  (Cambodia) 
S p e c i a l i z e d  B a n k 

operations over the past years, on 05 June 2018 it has successfully 
been upgraded under License To Carry Out Banking Operation Nº: 
B43 to Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc.  with registered 
capital until USD75 million.

Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc has been committed to 
being the most innovative, conservative and efficient foreign bank 
which renders full support to Cambodia’s four pillars of economic 
growth drivers: garment exports, tourism, agriculture and real 
estates. Chief Bank provides first-class loan products and services 
such as various Deposit account, Individual Loan, Commercial Loan 
and Trade Services and so on with attractive and innovative features 
which are best suited to its clients in Cambodia – a small Southeast 
Asian country that has enjoyed high economic growth rates over the 
longest period in the recorded history without overheating, thanks 
largely to both political and macroeconomic stability. 

Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc is young but dynamic, 
utilizing a business model which is customized and best suited to
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needs of clients in Cambodia and the region who seek investment
opportunities in the Kingdom.

Our Vision

We are committed to fulfilling customers’ needs and help them succeed financially.

Our Mission

• Become a full-fledged and most respected bank, having the largest branch networks.
• Be the “Bank of First Choice” by offering enjoyable experiences.
• Be the most innovative and efficient foreign bank with a view to guaranteeing and enhancing service excellence.
• Ensure good corporate governance and compliance in everything we perform.

Our Goal
Our goal is to build broader, deeper and more enduring relationships with our customers, assisting customers at 
every step on their journeys to wealth, and to deliver long-term value for our shareholders.

Our Philosophy
• Maintain highest degree of corporate integrity and professionalism
• Be one step ahead of others via product innovation and creativity 
• Engage and serve customers pro-actively and whole-heartedly
• Assume proactive corporate social responsibilities

INTRODUCTION OF CHIEF (CAMBODIA) COMMERCIAL BANK PLC.
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CORPORATE CULTURE

By building good team spirit among our staff, we encourage staff 
cultivating passion and vision towards their work. They are the key 
factors to their success in goal achievement and development of 
strong bonds to their jobs. On the other hand, we also emphasize 
on high level of professional ethics. Integrity, prudence and 
transparency are the core principles of our corporate cultures.

Technical sharing and training sessions are organized for all staff 
members of Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc on a regular 
basis. They are conducted to enhance the quality and efficiency 
of our service. Our staff team are keen to keep stepping forward  
with times.
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CUSTOMER SATISFACTION

We aim to provide superior 
service quality and enhance 
customer satisfaction.

Customer Satisfaction

We aim to provide superior service quality and enhance customer satisfaction. Superior service quality can 
further build up customer loyalty, bringing opportunities for cross-selling and words-of-mouth recommendations as 
well. Goodwill of an enterprise is originated from sustaining high-level satisfaction from customers. 

Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc emphasizes on business integrity and we work hard with our clients , our 
employees and our society for a better future ahead. Through professional and ethical service, we build mutual 
trust and long-term partnership with our customers. 

We have dedicated professionals allotted for each and every customers to handle the commercial banking 
transactions at Chief. Whatever information provided by the Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc was up 
to the mark and all customers’ doubts were clarified. Another best part about Chief (Cambodia) Commercial 
Bank Plc is our constant follow up to our customers’ requests for their needs and wants. Also, we regularly seek 
customer feedback to understand product and service development opportunities and to alert us to potential 
improvements. We have various approaches to gather information from customers by phone calls, customer 
satisfaction surveys and clients’ written comments. We look into comments one by one and take appropriate 
action needed to resolve different situations.
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STRATEGY GOALS

Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc is committed to fulfilling 
customers’ needs, helping them succeed financially and being the 
most innovative, conservative and efficient foreign bank which is 
locally incorporated in Cambodia. The Bank renders full supports for 
Cambodia’s four pillars of economic growth, including: (1) garment 
exports; (2) tourism; (3) agriculture; and (4) real estates.

A- Marketing Strategy

The first priority of Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc’s strategy is to satisfy its existing borrowers by 
providing the refined products with competitive pricing, adapted to the evolution of their needs, witnessed by 
growing customer bases and the daily increase of our quality loan portfolio ( zero NPL up to now). 

The second priority is to promote new clients throughout popular media in order to increase more new clients 
into existing current cycles by expanding more branches to potential locations within Phnom Penh, while being 
committed to providing reliable, innovative, customer-friendly financial services, using cutting-edge technology 
and focusing continuously improvement whilst developing our staff and acquiring necessary expertise to take 
comparative advantages from our competitors.

Subsequently, we are planning to expand into new expected potential provinces of Sihanouk ville, Siem Reap, 
Kampong Cham, Kampong Speu and Battambang. Within ten years, we hope to expand further, with branch 
operations in Kandal, Pursat, Prey Veng and Takeo. It is also our intention to set up a representative office (and 
subsequently a branch) in Hong Kong when appropriate to better support the Bank’s international business.

B- Target Market Identified

Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc foresees a positive economic and social environment to expand its 
activities in the next three years. The bank has developed a formal capital management framework with a clearly 
defined objectives for maintaining an appropriate level of capital adequacy. This ensures sufficient leeway for 
future business expansion.

The Bank has identified locations as the most potential to be expanded from 2017 where the financial supply is 
lower and demand is higher.
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STRATEGY GOALS

C- Market Size and Trends

Growth of market demand of Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc keeps increasing, evidenced by the daily 
increases in quality loan portfolio of the bank since establishment up to now. Growth in market and developing 
economies was projected to increase, supported by stronger domestic demand, as well as a recovery in external 
demand fuelled by faster growth in economies.

Cambodia’s banking sector in light of high domestic investment demand, the sector and other financial institutions 
such as microfinance have been handsomely profitable, attracting new entry and leading to a rapid expansion 
of the sector. This is reflected in the substantial increase in assets, credits, deposits, demands for bank loans and 
other bank services. This success in the sector is undoubtedly attributed to the significant improvements in the 
Kingdom’s financial and banking system that has continued to develop and improve steadily over time. This helps 
build stronger investors’ trust and public confidence in the banking and related sectors, resulting in the higher 
demands for financial and other banking services and related services. Given the trend now evident in those 
cycles such as credit, deposit etc,  growth of market demand of the Bank services remains sound.

The Bank has planned to build up good relationship with many companies, ranging from self-employed business 
to medium business in order to entrust them on the Bank services. By planning so, the Bank expects a number of 
businesses would have approached to access for banking services in the expansion of their business. This means 
that the market size and trend of the bank will be enlarged from time to time.

D- Competitive Analysis

Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc has a professional team consisting of various local expertise in the fields of 
banking, accounting, credit management, operation, marketing and human resources, plus top management with 
regional background of Asia-Pacific, such as Hong Kong, Mainland China, Cambodia etc. This empowers us to 
provide quality service to meet the most localized needs of people in Cambodia yet with broader horizons in the 
Bank’s future development.

Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc. intends to develop a full-service commercial bank with the following business areas:

 Farming and Small Business

 Corporate Banking

 Personal Banking

 Treasury

Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc. will work closely with the National Bank of Cambodia and both 
the locally incorporated commercial  banks and the foreign bank branches to maintain a significant role in 
Cambodia banking sector. We will also work closely to support the legally existing organizations/companies 
which are involved in rural credit activities.

The Board of Directors and Management team of Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc. are sophisticated 
professional with passions. The management team is extremely familiar with Commercial Banks, Specialized 
Banks,  Rural Specialized Banks, Credit Cooperatives, micro-finance companies and has affirmed understanding 
of the unique characteristics of each financial services business model as well as the demands and requirements 
of the respective customer groups.

Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc. operates within a robust credit approval, monitoring system and risk 
management system to ensure the financial strength and stability of the Bank’s operations. The Bank adopts a five 
category loan monitoring system, with risk-based interest rate pricing to ensure proper risk management.
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BUSINESS EXPANSION

In view of great favorable 
business climate, such as 
the favorable business, 
f a s t  e conom i c  g row t h , 
stable political environment 
and grea t  po ten t ia l  and so 
on, Chief Bank will open branches in the following years in Phnom 
Penh, in order to strengthen the local business of Chief (Cambodia) 
Commercial Bank Plc and to reap the benefits from the expansion of 
Cambodian economy and growing demand for banking services.

Cambodia

Phnom 
Penh
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BRANCH NETWORK

There are tremendous business potentials 
for opening branches in Phnom Penh, 
expected to enlarge market shares and 
reap the banking business potentials 
from our new expansion plan. Those 
locations would be well located at Toul 
Tom Pong/Olympic, Norodom Blvd, 
Steung Meanchey and so on, where 
demands would be undoubtedly high.  
To this end, we need to build Chief’s 
brand name awareness, and to gain network establishment in order to 
substantiate the Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc development 
and differentiate Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc from its 
competitors.
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Building NH II 0046, National Road 
No.1, Deum Slaeng Village, Sangkat 
Chbar Ampov Ti Pir, Khan Chbar 
Ampov, Phnom Penh.
Tel : 855-23-230 488
Fax : 855-23-230 477

N°20,  21 &21C, Street 274, Sangkat 
Veal Vong, Khan Prampir Meakakra,
Phnom Penh.

Tel : 855-23-212 878   
Fax : 855-23-212 879

No.C-01,  St.R11 Corner St.70, Phum 1, 
Sangkat Srah Chak, Khan Daun Penh, 
Phnom Penh.
Tel : 855-23-900 878
Fax : 855-23-900 858

Email : info@chiefbank.com.kh
Website    :    www.chiefbank.com.kh

Head Office Chbar Ampov Branch

Nº 32, Preah Norodom Blvd (Street Nº 41)
corner Street Nº 136, Phum 10, Sangkat 
Phsar Kandal Ti Pir, Khan Doun Penh, 
Phnom Penh.

Tel : 855-23-900 879
Fax : 855-23-900 859

Phsar Olympic Branch Preah Norodom Branch

BRANCH NETWORK
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Headquarter (HQ) of Chief Balnk will be soon re-located to sChief Tower, where is 

well-situated along Preah Monivong Blvd (93) corner St. , Sangkat Boeung Kang I, 

Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia.

Our new HO will be one of the commercial, busy and strategic areas.



REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND 
AUDITED FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 31 DECEMBER 2019

CORPORATE INFORMATION 26

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS 27-30

REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITORS 31-33

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 34

Statement of profit or loss and other comprehensive income 35

Statement of changes in equity 36

Statement of cash flows 37-38

Notes to the financial statements 39-96

CHIEF (CAMBODIA) COMMERCIAL BANK PLC. 25



26 CHIEF (CAMBODIA) COMMERCIAL BANK PLC.

CORPORATE INFORMATION
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The Board of Directors has pleasure in submitting their report together with the audited financial statements of Chief 
(Cambodia) Commercial Bank Plc. (“the Bank”) for the year ended 31 December 2020.

PRINCIPAL ACTIVITIES

The principal activities of the Bank are the provision of commercial banking and related financial services in the 
Kingdom of Cambodia.

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

Year ended Year ended

31 December 2 020 31 December 2019

US$ KHR’000 (Note 5) US$ KHR’000 (Note 5)

Profit before income tax  1,090,441  4,445,728  1,562,665  6,331,919 

Income tax expense  (302,049)  (1,231,454)  (356,310)  (1,443,768)

Net profit for the year  788,392  3,214,274  1,206,355  4,888,151 

DIVIDENDS

There were no dividends declared or paid during the year (2019: nil).

SHARE CAPITAL

There was no change in share capital or shareholding structure during the year.

RESERVES AND PROVISIONS

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

LOANS AND ADVANCES

Before the financial statements of the Bank were prepared, the Board of Directors 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 Board of Directors are not aware of any circumstances, which would render the 
amount written off for bad loans and advances, or the amount of allowance for doubtful on loans and advances in 
the financial statements of the Bank, inadequate to any material extent.

ASSETS

Before the financial statements of the Bank were prepared, the Board of Directors took reasonable steps to ensure that any 
assets, other than loans and advances, which were unlikely to be realised in the ordinary course of business at their value as 
shown in the accounting records of the Bank had been written down to an amount which they might be expected to realise.

At the date of this report, the management is not aware of any circumstances, which would render the values 
attributed to the assets in the financial statements of the Bank misleading.

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS



28 CHIEF (CAMBODIA) COMMERCIAL BANK PLC.

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

VALUATION METHODS
At the date of this report, the Board of Directors 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 Bank 
misleading or inappropriate.

CONTINGENT AND OTHER LIABILITIES

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

(a)  any charge on the assets of the Bank which has arisen since the end of the financial year which secures the 
liabilities of any other person, or

(b)  any contingent liability in respect of the Bank that has arisen since the end of the financial year other than 
in the ordinary course of banking business.

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

CHANGE OF CIRCUMSTANCES

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

ITEMS OF UNUSUAL NATURE

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

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

EVENTS AFTER THE REPORTING DATE
At the dates of this report, there have been no other significant events occurring after the reporting date which 
would require adjustments or disclosures other than those disclosed in the financial statements.
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THE BOARD OF DIRECTORS
The Board of Directors who served during the year and at the date of this report are:

Mr. Chau Chung Kai Peter Chairman

Mr. Lam Wai Chuen Director

Ms. Ng Siu Mui Director

Mr. Ye Haiya Director

Mr. Chan Kwok Cheung Independent Director

Mr. Cheung Ka Wai Independent Director

BOARD OF DIRECTORS’ INTERESTS
Mr. Chau Chung Kai Peter is the ultimate shareholder of the Bank. None of the other Directors held or dealt directly 
in the shares of the Bank during the financial year.

BOARD OF DIRECTORS’ BENEFITS
During and at the end of the financial year, no arrangements subsisted to which the Bank is a party with the objective 
of enabling Directors of the Bank to acquire benefits by means of the acquisition of shares in or debentures of the 
Bank or any other body corporate.

Since the end of the previous financial year, no Director of the Bank has received or become entitled to receive 
any benefit (other than a benefit included in the aggregate amount of emoluments receivable by the Directors as 
disclosed in the financial statements) by reason of a contract made by the Bank with a related corporation of which 
the Director is a member, or with a Bank in which the Director has a substantial financial interest other than as 
disclosed in the financial statements.

RESPONSIBILITIES OF THE DIRECTORS IN RESPECT OF THE FINANCIAL STATEMENTS
The Board of Directors is responsible for ascertaining that the financial statements present fairly, in all material 
respects, the financial position of the Bank as at 31 December 2020, and its financial performance and its cash 
flows for the year then ended. In preparing these financial statements, the Board of Directors 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 Bank’s financial reporting process and maintain adequate accounting records and an effective 
 system of internal controls;
(iv) assess the Bank’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going 
 concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the 
 Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so; and
(v) control and direct effectively the Bank in all material decisions affecting the operations and performance and 
 ascertain that such have been properly reflected in the financial statements.

The Board of Directors confirms that they have complied with the above requirements in preparing the financial 
statements.

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
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REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS

We hereby approve the accompanying financial statements together with the notes thereto as set out on pages 
9 to 89 which, in our opinion, present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as at 31 
December 2020, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with 
Cambodian International Financial Reporting Standards (“CIFRSs”).

Signed on behalf of the Board of Directors,

    

Mr. Chau Chung Kai Peter 
Chairman

Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
Date:
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OPINION 

We have audited the financial statements of Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc. (“the Bank”), which 
comprise the statement of financial position as at 31 December 2020, the statements of profit or loss and other 
comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes, comprising 
significant accounting policies and other explanatory information as set out on pages 9 to 89 (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 Bank as at 31 December 2020, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in 
accordance with Cambodian International Financial Reporting Standards (“CIFRSs”).

BASIS FOR OPINION

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

OTHER INFORMATION

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included 
in the report of the Board of Directors 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.

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 MANAGEMENT AND THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

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

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

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank’s financial reporting process.

REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITORS
TO THE SHAREHOLDER OF
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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 Bank’s internal control.

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

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

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

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
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AUDITORS’ RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS  (CONTINUED)
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

Lim Chew Teng
Partner
Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
30 March 2021

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
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                           31 December 2020 31 December 2019

Note US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

ASSETS
Cash on hand 6  3,087,371  12,488,416  2,844,371  11,590,812 
Balances with the NBC 7  39,075,535 158,060,539  19,045,026  77,608,481 

Balances with other banks  – net 8  1,514,346  6,125,530  608,585  2,479,984 

Loans and advances - net 9  93,813,280 379,474,718  77,745,040  316,811,038 

Other assets 10  1,477,226  5,975,379  416,529  1,697,354 

Property and equipment 11  2,699,703  10,920,299  2,515,117  10,249,102 

Right-of-use assets 12  1,925,694  7,789,432  1,603,780  6,535,404 

Intangible assets 13  585,970  2,370,249  614,744  2,505,082 

Deferred tax assets – net 14(B)  160,818  650,509  174,441  710,847 

TOTAL ASSETS 144,339,943 583,855,071  105,567,633 430,188,104

LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITIES

Deposits from customers 15  61,950,059  250,587,989  26,220,095  106,846,887 

Subordinated debt 16  2,001,817  8,097,350 - -

Lease liabilities 17  2,014,503  8,148,665  1,644,788  6,702,511 

Current income tax liability 14(A)  214,169  866,314  307,329  1,252,366 

Other liabilities 18  135,248  547,078  159,666  650,638 

TOTAL LIABILITIES  66,315,796 268,247,396  28,331,878  115,452,402

EQUITY

Share capital 19  75,000,000 300,000,000  75,000,000  300,000,000 

Regulatory reserves  888,756  3,588,911  780,513  3,147,603 

Retained earnings  2,135,391  8,656,675  1,455,242  5,883,709 

Currency translation reserves  -    3,362,089  -    5,704,390 

Total equity  78,024,147 315,607,675  77,235,755 314,735,702 

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 144,339,943  583,855,071  105,567,633 430,188,104

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

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2020



CHIEF (CAMBODIA) COMMERCIAL BANK PLC. 35

Year ended Year ended

                           31 December 2020 31 December 2019

Note US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Interest income  8,113,339  33,078,083  5,888,435  23,859,939 

Interest expense  (2,189,665)  (8,927,264)  (531,099)  (2,152,013)

Net interest income 21  5,923,674  24,150,819  5,357,336  21,707,926 

Fee and commission income  1,428  5,822  785  3,181 

Fee and commission expense  (4,435)  (18,081)  (1,915)  (7,760)

Net fee and commission expense 22  (3,007)  (12,259)  (1,130)  (4,579)

Other income/(losses) 23  51,614  210,430  (90,338)  (366,050)
Net impairment (losses)/gains on financial 

instruments 24  (65,611)  (267,496)  308,050  1,248,219 

Personnel expenses 25  (2,027,270)  (8,265,180)  (1,671,429)  (6,772,630)

Depreciation and amortisation 26  (1,104,542)  (4,503,218)  (849,304)  (3,441,380)

Other operating expenses 27  (1,684,417)  (6,867,368)  (1,490,520)  (6,039,587)

Profit before income tax  1,090,441  4,445,728  1,562,665  6,331,919 

Income tax expense 14(C)  (302,049)  (1,231,454)  (356,310)  (1,443,768)

Net profit for the year  788,392  3,214,274  1,206,355  4,888,151 

Other comprehensive income

Currency translation differences  -    (2,342,301)  -    4,361,422 

Total comprehensive income for the year  788,392  871,973  1,206,355  9,249,573 

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

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBERX 2020
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Share capital
Regulatory
reserves Retained earnings

Currency
translation reserves Total

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

At 1 January 2019

 

75,000,000 300,000,000  442,203  1,776,772  587,197  2,366,389  -    1,342,968  76,029,400  305,486,129 

Transactions recognised 
   directly in equity

Transfers from retained  
   earnings to regulatory  
   reserves (Note 31(M))  -    -    338,310  1,370,831  (338,310)

 

(1,370,831)  -    -    -    -   

Total comprehensive 
   income

Net profit for the year  -    -    -    -   

 

1,206,355  4,888,151  -    -    1,206,355  4,888,151 

Currency translation  
    differences  -    -    -    -    -    -    -    4,361,422  -    4,361,422 

 -   -   -   -    1,206,355  4,888,151  -    4,361,422  1,206,355  9,249,573 

At 31 December 2019 75,000,000 300,000,000  780,513  3,147,603  1,455,242  5,883,709  -    5,704,390  77,235,755  314,735,702 

At 1 January 2020  75,000,000 300,000,000  780,513  3,147,603  1,455,242  5,883,709  -    5,704,390  77,235,755  314,735,702 

Transactions recognised 
    directly in equity

Transfers from retained 
    earnings to regulatory 
    reserves (Note 31(M))  -    -    108,243  441,308  (108,243)  (441,308)  -    -    -    -   

Total comprehensive 
    income

Net profit for the year  -    -    -    -    788,392  3,214,274  -    -    788,392  3,214,274 

Currency translation 
    differences  -    -    -    -    -    -    -    (2,342,301)  -    (2,342,301)

 -    -    -    -    788,392  3,214,274  -    (2,342,301)  788,392  871,973 

At 31 December 2020  75,000,000 300,000,000  888,756  3,588,911  2,135,391  8,656,675  -    3,362,089  78,024,147  315,607,675 

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

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY 
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 
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STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 

Year ended Year ended

                           31 December 2020 31 December 2019

Note US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Cash flows from operating activities
Profit before income tax 1,090,441 4,445,728 1,562,665 6,331,919

Adjustments for:

Net interest income 21 (5,923,674) (24,150,819) (5,357,336) (21,707,926)

Depreciation and amortisation 26 1,104,542 4,503,218 849,304 3,441,380

Gain on disposals of property and equipment - - (5,935) (24,049)

Net impairment gains/(losses) on financial instruments 24 65,611 267,496 (308,050) (1,248,219)

(3,663,080) (14,934,377) (3,259,352) (13,206,895)
Changes in:

Loans and advances 9 (16,053,637) (65,450,678) (33,694,736) (136,531,069)

Statutory deposit and placement with other banks (1,578,068) (6,433,783) (2,661,200) (10,783,182)

Other assets 10 (1,060,697) (4,324,462) 279,004 1,130,524

Deposits from customers 15 35,511,807 144,781,637 23,505,846 95,245,689

Other liabilities 18 (24,418) (99,552) 47,745 193,463

Cash used in operations 13,131,907 53,538,785 (15,782,693) (63,951,470)

Interest received 8,052,178 32,828,730 5,848,945 23,699,925

Interest paid (1,969,691) (8,030,430) (252,557) 3,280,664

Income tax paid 14 (381,586) (1,555,726) (263,986) (1,069,671)

Net cash generated from/(used in) operating activities 18,832,808 76,781,359 (10,450,291) (38,040,552)

Cash flows from investing activities

Purchase of property and equipment 11 (789,475) (3,218,690) (1,692,485) (6,857,949)

Proceed from disposal of property and equipment - - 55,201 223,311

Purchase of intangible assets 13 (65,589) (267,406) (279,662) (1,133,190)

Net cash used in investing activities (855,064) (3,486,096) (1,916,946) (7,767,828)
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STATEMENT OF CASH FLOWS

Year ended Year ended

                           31 December 2020 31 December 2019

Note US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Cash flows from financing activities
Proceed from subordinated debt 17  2,000,000  8,154,000  -    -   
Principal elements of lease payments

 (357,489)  (1,457,483)  (309,344) (1,253,462)

Net cash generated from/ (used in) financing activities  1,642,511  6,696,517  (309,344)  (1,253,462)

Net increase/(decrease) cash and cash equivalents  19,620,255  79,991,780  (12,676,581) (47,061,842)

Cash and cash equivalents  at beginning of the year  11,989,486  48,857,156  24,666,067  99,108,257 

Currency translation differences 20  -    (987,534)  -   (3,189,259)

Cash and cash equivalents     at end of the year  31,609,741  127,861,402  11,989,486  48,857,156 

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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1.  REPORTING ENTITY
Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc. (the “Bank”) is incorporated and registered in the Kingdom of 
Cambodia. The Bank registered with the Ministry of Commerce as a Public Limited Company under the 
Registration No. 00005793 (former Co. 2255 E/2013), dated 12 May 2017. On 5 December 2013, the 
Bank received its specialised bank license from the National Bank of Cambodia (“NBC”).

On 7 June 2018, the Bank obtained its commercial bank license from the NBC to operate as a commercial 
bank. On 27 June 2018, the Bank obtained the approval from the Ministry of Commerce (“MoC”) on the 
changes in the Bank’s name from Chief (Cambodia) Specialised Bank Plc. to Chief (Cambodia) Commercial 
Bank Plc. The Bank is wholly owned by Chief Financial Group (Cambodia) Limited, a company incorporated in 
British Virgin Islands. The ultimate holding company of the Bank is Chief Cambodia Holdings Ltd., a company 
incorporated in British Virgin Islands.

Th e Bank’s principal activities are provision of commercial banking and related financial services in 
Cambodia.

The Bank’s registered office is located at Phnom Penh City Centre No. C-01, St. R11 Corner St. 70, Phum 
1, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh, the Kingdom of Cambodia.

As at 31 December 2020, the Bank had 143 employees (2019: 135 employees).

2. BASIS OF ACCOUNTING

       A.Statement of compliance
The financial statements are prepared by the Bank in accordance with Cambodian International Financial 
Reporting Standards (“CIFRSs”).

Details of the Bank’s accounting policies are included in Note 31.

These financial statements were authorised for issue by the Board of Directors on 30 March 2021.

          B.Statement of compliance
The Bank’s financial statements comprise the financial statements of the head office and its branches. All 
inter-branch balances and transactions have been eliminated.

3. FUNCTIONAL AND PRESENTATION CURRENCY
The Bank transacts its business and maintains its accounting records in two currencies, Khmer Riel (“KHR”) 
and United States Dollars (“US$”). Management has determined the US$ to be the Bank’s functional and 
presentation currency as it reflects the economic substance of the underlying events and circumstances of 
the Bank. 

These financial statements are presented in US$, which is the Bank’s functional currency. All amounts have 
been rounded to the nearest dollar, except when otherwise indicated.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020
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4.  USE OF JUDGMENTS AND ESTIMATES
In preparing these interim financial statements, management has made judgements, estimates and assump-
tions that affect the application of the Bank’s accounting policies and the reported amounts of assets, liabili-
ties, income and expenses. Actual results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to estimates are rec-
ognised prospectively.

Information about judgements made in applying accounting policies that have the most significant effects on 
the amounts recognised in the interim financial statements is included in the following notes.

• Note 31C(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 31C(vii): establishing the criteria for determining whether credit risk on the financial assets have 
increased significantly since initial recognition, determining methodology for incorporating forward-look-
ing information into measurement of ECL and selection and approval of models used to measure ECL.

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 within the next financial year are included in the 
following notes:

• Note 31C(vii): impairment of financial instruments: determining inputs into the ECL measurement model, 
including incorporation of forward-looking information.

• Note 31C(vi): determination of the fair value of financial instruments with significant unobservable inputs. 
• Note 31C(vii): impairment of financial instruments: key assumptions used in estimating recoverable cash flows.

5.  TRANSLATION OF UNITED STATES DOLLARS INTO KHMER RIEL
The financial statements are expressed in United States Dollars. The translations of United States Dollars 
amounts into Khmer Riel are included solely for compliance with the Law on Accounting and Auditing.

Assets and liabilities are translated at the closing rate as at the reporting date and the Bank’s capital accounts 
are translated at historical rate. 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 trans-
lation are recognised as “Currency Translation Reserves” in the other comprehensive income.

The Bank uses the following exchange rates:

Closing rate Average rate

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

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

These 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.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
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6. CASH ON HAND

Year ended Year ended

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Cash on hand  2,630,830  10,641,708  2,763,553  11,261,479 
Cash in ATM  456,541  1,846,708  80,818  329,333 

 3,087,371  12,488,416  2,844,371  11,590,812 

7. BALANCES WITH THE NBC

Year ended Year ended

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Statutory deposits
Reserve requirements A  3,287,701  13,298,751  3,000,880  12,228,586 
Capital guarantee deposits B  7,503,650  30,352,264  7,520,417  30,645,699 

10,791,351  43,651,015 10,521,297  42,874,285 

Current accounts 28,134,184 113,802,774  8,523,729  34,734,196 

Negotiable Certificate of Deposit (NCD)  150,000  606,750  -    -   

39,075,535 158,060,539 19,045,026  77,608,481 

       A.Reserve requirements
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 financial institution 
deposits, 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.

On 17 March 2020, in order to help mitigate the impact of the COVID-19 pandemic on Cambodia’s econ-
omy, the NBC issued a Prakas No. B7-020-230, which require bank and financial institution to maintain the 
reserve requirements, which is calculated at 7% for both KHR and other currencies of the total daily average 
amount of deposits from customers, and borrowings from banks and financial institution, at the NBC.

       B.Capital guarantee deposits
Under the NBC’s Prakas No. B7-01-136 dated 15 October 2001, the Bank is required to maintain a statutory 
deposit 10% of its capital. This deposit is not available for use in the Bank’s day-to-day operations and is 
refundable should the Bank voluntarily cease its operations in Cambodia.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
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8. BALANCES WITH OTHER BANKS – NET 

Balances with other banks are measured at amortised cost because these instruments meet the SPPI criterion 
and are held to collect the contractual cash flows. 

Year ended Year ended

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Balances with other banks at amortised cost

Less than 3 months  388,186  1,570,212  621,386  2,532,148 

More than 3 months  1,158,014  4,684,167  -    -   

 1,546,200  6,254,379  621,386  2,532,148 

Less: Impairment loss allowance  (31,854)  (128,849)  (12,801)  (52,164)

 1,514,346  6,125,530  608,585  2,479,984 

Movements in impairment loss allowance on balances with other banks were as follows:

Year ended Year ended

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

At 1 January  12,801  52,164  321,231  1,290,706 

Recognised in profit or loss  19,053  77,679  (308,430) (1,249,758)

Currency translation differences  -    (994)  -    11,216 

At 31 December  31,854  128,849  12,801  52,164 

The above amounts are analysed as follows:

Gross carrying 
amount

Impairment 
loss allowance Carrying amount

US$ US$ US$ KHR’000

31 December 2020 (Note 5)

Current accounts  387,307  (7,979)  379,328  1,534,382 

Savings accounts  879  (18)  861  3,483 

Term deposits (more than 3 months)  1,158,014  (23,857)  1,134,157  4,587,665 

 1,546,200  (31,854)  1,514,346  6,125,530 

31 December 2019

Current accounts  621,275  (12,799)  608,476  2,479,540 

Savings accounts  111  (2)  109  444 

 621,386  (12,801)  608,585  2,479,984 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
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9. LOANS AND ADVANCES – NET 

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Loans and advances at amortised cost 93,860,728 379,666,645 77,745,930 316,814,665 

Less: Impairment loss allowance  (47,448)  (191,927)  (890)  (3,627)
93,813,280 379,474,718 77,745,040 316,811,038 

Movements in impairment loss allowance on loans and advances were as follows:

2020 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

At 1 January  890  3,627  510  2,049 

Recognised in profit or loss  46,558  189,817  380  1,539 
Currency translation differences  -    (1,517)  -    39 
At 31 December  47,448  191,927  890  3,627 

Loan to customers are analysed as follows:

Gross carrying 
amount

Impairment 
loss allowance Carrying amount

US$ US$ US$ KHR’000

(Note 5)

31 December 2020

Individual  93,015,028  (47,448)  92,967,580  376,053,861 

Corporate  845,700  -    845,700  3,420,857 

 93,860,728  (47,448)  93,813,280  379,474,718 

31 December 2019

Individual  76,867,540  (890)  76,866,650  313,231,599 

Corporate  878,390  -    878,390  3,579,439 

 77,745,930  (890)  77,745,040  316,811,038 

For additional analysis of gross amount of Loans and advances, refer to Note 29A.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

10. OTHER ASSETS

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Office supplies  76,460  309,281  71,659  292,010 

Deposits and advances  551,037  2,228,945  154,753  630,618 

Deposit with Chief Tower  600,000  2,427,000 - -

Other receivables  6,897  27,898  19,961  81,339 
Prepayments  242,832  982,255  170,156  693,387 

 1,477,226  5,975,379  416,529  1,697,354 

11. PROPERTY AND EQUIPMENT

Building   

Leasehold 
improve-

ment
Motor

Vehicles
Computer
equipment Equipment

Furniture 
and 

fixtures Total

2020 US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ KHR’000

Cost
At 1 January  880,000  1,263,040  316,425  606,769  362,512  48,251  3,476,997  14,168,763 
Additions  -    347,086  8,320  296,083  111,756  26,230  789,475  3,218,690 

Currency translation differences  -    -    -    -    -    -    -    (129,573)

At 31 December  880,000  1,610,126  324,745  902,852  474,268  74,481  4,266,472  17,257,880 

Less: Accumulated depreciation

At 1 January  25,781  441,481  132,857  307,460  48,824  5,477  961,880  3,919,661 

Depreciation for the year  44,092  275,178  61,299  136,452  76,784  11,084  604,889  2,466,132 

Currency translation differences  -    -    -    -    -    -    -    (48,212)

At 31 December  69,873  716,659  194,156  443,912  125,608  16,561  1,566,769  6,337,581 

Carrying amounts
At 31 December  810,127  893,467  130,589  458,940  348,660  57,920  2,699,703  10,920,299 
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11. PROPERTY AND EQUIPMENT (Continued)

Building   

Leasehold 
improve-

ment
Motor

Vehicles
Computer
equipment Equipment

Furniture 
and 

fixtures
Construction 
in progress     Total

2020 US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ KHR’000

Cost

At 1 January  -    1,043,116  254,011  461,921  20,289  1,071  330,000 2,110,408  8,479,619 

Additions  -    490,054 

 

118,180  144,848  342,223  47,180  550,000 1,692,485  6,857,949 

Disposals  -    (270,130)  (55,766)  -    -    -    -    (325,896) (1,320,531)

Transfers  880,000  -    -    -    -    (880,000)  -    -   

Currency translation 
    differences  -    -    -    -    -    -    -    -    151,726 

At 31 December  880,000  1,263,040  316,425  606,769  362,512  48,251  -   3,476,997  14,168,763 

Less: Accumulated  
           depreciation

At 1 January  -    429,224  122,889  203,969  13,251  70  -    769,403  3,091,461 

Depreciation for the year  25,781  241,288  57,567  103,491  35,573  5,407  -    469,107  1,900,822 

Disposals  -    (229,031)  (47,599)  -    -    -    -    (276,630)  (1,120,905)
Currency translation 
     differences -   -   -   -   -   -   -   -   48,283 

At 31 December 25,781 441,481 132,857 307,460 48,824 5,477 -   961,880 3,919,661 

Carrying amounts

At 31 December  854,219  821,559  183,568  299,309  313,688  42,774  -   2,515,117  10,249,102 

12. RIGHT-OF-USE ASSETS

2020 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

Buildings (Note 5) (Note 5)

Cost

At 1 January  1,954,131  7,963,084  1,954,131  7,963,084 

Additions  727,204  2,941,540  -    -   

Currency translation differences  -    (58,624)  -    -   

At 31 December  2,681,335  10,846,000  1,954,131  7,963,084 
Less: Accumulated amortisation
At 1 January  350,351  1,427,680  -    -   
Amortisation for the year  405,290  1,652,367  350,351  1,427,680 
Currency translation differences  -    (23,479)  -    -   
At 31 December  755,641  3,056,568  350,351  1,427,680 
Carrying amounts
At 31 December  1,925,694  7,789,432  1,603,780  6,535,404 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

13. INTANGIBLE ASSETS

Software and 
licenses

Construction in 
progress Total

US$ US$ US$ KHR’000

2020 (Note 5)

Cost

At 1 January  164,358  533,806  698,164  2,845,018 

Additions  65,589  -    65,589  267,406 
Transfer  533,806  (533,806)  -    -   

Currency translation differences  -    -    -    (23,043)

At 31 December  763,753  -    763,753  3,089,381 

Less: Accumulated amortisation

At 1 January  83,420  -    83,420  339,936 

Amortisation for the year  94,363  -    94,363  384,719 

Currency translation differences  -    -    -    (5,523)

At 31 December  177,783  -    177,783  719,132 

Carrying amounts

At 31 December  585,970  -    585,970  2,370,249 

Software and 
licenses

Construction in 
progress Total

US$ US$ US$ KHR’000

2019 (Note 5)

Cost

At 1 January  151,858  266,644  418,502  1,681,541 

Additions  12,500  267,162  279,662  1,133,190 
Currency translation differences  -    -    -    30,287 

At 31 December  164,358  533,806  698,164  2,845,018 

Less: Accumulated amortisation

At 1 January  53,574  -    53,574  215,267 

Amortisation for the year  29,846  -    29,846  120,936 

Currency translation differences  -    -    -    3,733 

At 31 December  83,420  -    83,420  339,936 

Carrying amounts

At 31 December  80,938  533,806  614,744  2,505,082 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

14. INCOME TAX

        (a). Current income tax liability

2020 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Cost

At 1 January  307,329  1,252,366  206,491  841,451 

Recognised in profit or loss  288,426  1,175,913  364,824  1,478,267 

Income tax paid  (381,586) (1,555,726)  (263,986) (1,069,671)

Currency translation differences  -    (6,239)  -    2,319 
At 31 December  214,169  866,314  307,329  1,252,366 

In accordance with Cambodian Law on Taxation, the Bank has an obligation to pay corporate income tax 
of either the profit tax at the rate of 20% of taxable profits or the minimum tax at 1% of gross revenues, 
whichever is higher.

        (b). Deferred tax assets – net 

The movements of deferred tax assets/(liabilities) during the years were as follows:

Impairment 
Loss 

Allowance

Property 
and 

Equipment
Right-of-use 

assets
Lease 

liabilities

Unrealised 
exchange 
(loss)/gain

Unamortized 
processing 

fee Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ KHR’000

(Note 5)

At 1 January 2019  64,348  14,593  -    -    (3,381)  90,367  165,927  676,153 
Recognised in profit or loss  (61,610)  (16,116)  (320,756)  328,958  17,087  60,951  8,514  34,499 
Currency translation  
    differences  -    -    -    -    -    -    -    195 

At 31 December 2019  2,738  (1,523)  (320,756)  328,958  13,706  151,318  174,441  710,847 

 -    -   

At 1 January 2020  2,738  (1,523)  (320,756)  328,958  13,706  151,318  174,441  710,847 

Recognised in profit or loss  4,509  (19,180)  (64,383)  73,942  (21,517)  13,006  (13,623)  (55,541)

Currency translation   
    differences

 -   
 -    -    -    -    -    -    (4,797)

At 31 December 2020  7,247  (20,703)  (385,139)  402,900  (7,811)  164,324  160,818  650,509 
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 14. INCOME TAX (continued)    

 (c). Income tax expense

Year ended Year ended

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Current income tax  288,426  1,175,913  364,824  1,478,267 

Deferred tax  13,623  55,541  (8,514)  (34,499)

Income tax expense  302,049  1,231,454  356,310  1,443,768 

14. INCOME TAX (Continued)

       (c). Income tax expense (continued)

The reconciliation of income tax computed at the statutory tax rate of 20% to the income tax expense shown in 
profit or loss is as follows:

2020 2019

US$ KHR’000 % US$ KHR’000 %

(Note 5) (Note 5)

Profit before income tax  1,090,441  4,445,728  1,562,665  6,331,919 

Income tax using statutory rate at 20%  218,088  889,146 20%  312,533  1,266,384 20%
Expenses not deductible for tax 
      purpose  83,961  342,308 8%  43,777  177,384 3%

Income tax expense  302,049  1,231,454 28%  356,310  1,443,768 23%

The calculation of taxable income is subject to the final review and approval of the tax authorities.

15. DEPOSITS FROM CUSTOMERS 

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

At amortised cost:

Current accounts  1,378,924  5,577,748  259,888  1,059,042 

Savings accounts  2,600,106 10,517,429  2,241,413  9,133,760 
Installment deposits  68,808  278,328  58,805  239,630 
Term deposits 57,902,221 234,214,484 23,659,989  96,414,455 

61,950,059 250,587,989 26,220,095 106,846,887 
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15. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)   

Deposits from customers are analysed as follows:

       (a). By maturity:

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Within 1 month  8,803,355  35,609,571  4,334,912  17,664,766 

> 1 to 3 months  8,789,847  35,554,931  1,084,454  4,419,150 

> 3 to 12 months  42,105,693  170,317,528  19,571,317  79,753,117 

> 1 to 5 years  1,007,983  4,077,291  1,623  6,614 
Over 5 years  1,243,181  5,028,668  1,227,789  5,003,240 

 61,950,059  250,587,989  26,220,095  106,846,887 

       (b). By relationship:

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Related parties  126,742  512,671  29,095  118,562 

Others  61,823,317  250,075,318  26,191,000  106,728,325 

 61,950,059  250,587,989  26,220,095  106,846,887 
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16. SUBORDINATED DEBT

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Principal  2,000,000  8,090,000 - -

Accrual interest  1,817  7,350 - -

 2,001,817  8,097,350 - -

This represents a long-term and unsecured borrowing from the shareholder with the principal outstanding 
as at 31 December 2020 of US$2,000,000. The subordinated debt has the following terms:

Lender Interest rate Start date Maturity Collateral

Shareholder

Chief Financial (Group) Cambodia limited 5% 22 December 2020 21 December 2025 Unsecured

On 24 December 2020, the Bank obtained an approval from the NBC allowing to include the above subor-
dinated debt in Tier II capital for the purpose of Net Worth calculation.

17. LEASE LIABILITIES

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Maturity analysis:

No later than 1 year  506,682  2,049,529  406,668 1,657,172 

Later than 1 year and no later than 5 years  1,495,029  6,047,392  1,088,337  4,434,973 

Later than 5 years  310,000  1,253,950  430,000 1,752,250 

 2,311,711  9,350,871  1,925,005  7,844,395 

Less: Unwinding interest  (297,208)  (1,202,206)  (280,217) (1,141,884)

Total present value of lease liabilities  2,014,503  8,148,665  1,644,788  6,702,511 
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17. LEASE LIABILITIES (Continued)Cl

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Analysed as:

Current  408,530  1,652,504  326,357  1,329,905 

Non-current  1,605,973  6,496,161  1,318,431  5,372,606 

 2,014,503  8,148,665  1,644,788  6,702,511 

Amounts recognised in profit or loss:

Year ended Year ended

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Interest on lease liabilities  99,183  404,369  97,325  394,361 
Expenses relating to short-term leases and leases of      
     low-value assets  114,743  467,807  70,296  284,839 

 213,926  872,176  167,621  679,200 

Amounts recognised in the statement of cash flows:

Cash flows from operating activities

Interest on lease liabilities  99,183  404,369  97,325  394,361 
Expenses relating to short-term leases and leases of 
    low-value assets  114,743  467,807  70,296  284,839 

 213,926  872,176  167,621  679,200 

Cash flows from financing activities

Principal repayments of lease liabilities  357,489  1,457,483  309,344  1,253,462 

Total cash outflow for leases 571,415 2,329,659 476,965 1,932,662

18. OTHER LIABILITIES

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Accrued bonuses and salaries  20,160  81,547  -    -   

Other tax payables  54,525  220,554  46,930  191,240 

Others  60,563  244,977  112,736  459,398 

 135,248  547,078  159,666  650,638 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
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19. SHARE CAPITAL

The Bank is a wholly owned subsidiary of Chief Financial Group (Cambodia) Limited, a company incorporated 
under the law of British Virgin Islands under the Registration No. 1771142 and registered address at Vickhams 
Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands. 

The Bank’s registered, authorised and issued share capital is US$75,000,000 (equivalent to KHR300 billion).

31 December 2020 31 December 2029

Shareholder Number of shares % Amount US$
Number of 

shares %
Amount 
 US$

Chief Financial Group (Cambodia) 
      Limited 75,000,000 100 75,000,000 75,000,000 100 75,000,000

.

20. NOTES TO STATEMENT OF CASH FLOWS

 Cash and cash equivalents

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Cash on hand  3,087,371  12,488,416  2,844,371 11,590,812 

Balances with the NBC 28,134,184 113,802,774  8,523,729 34,734,196 

Balances with other banks – net  388,186  1,570,212  621,386  2,532,148 

31,609,741 127,861,402 11,989,486 48,857,156 

Cash and cash equivalents comprise cash on hand and balances with the NBC and other banks with 
an original maturity of three months or less. The carrying amount of these assets is approximately 
equal to their fair value. Cash and cash equivalents at the end of the reporting period as shown in 
the statement of cash flows can be reconciled to the related items shown above. 
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21.  NET INTEREST INCOME

Year ended Year ended

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Interest income

Loans and advances  7,638,047  31,140,318  5,717,686  23,168,064 

Balances with the NBC  21,552  87,868  48,361  195,959 

Balances with other banks  453,740  1,849,897  122,388  495,916 

 8,113,339  33,078,083  5,888,435  23,859,939 

Interest expense
Deposits from customers  2,088,665  8,515,487  433,774  1,757,652 

Subordinated debt  1,817  7,408  -    -   

Lease liabilities  99,183  404,369  97,325  394,361 

 2,189,665  8,927,264  531,099  2,152,013 

Net interest income  5,923,674  24,150,819  5,357,336  21,707,926

22. NET FEE AND COMMISSION EXPENSE

Year ended Year ended

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Fee and commission income

Service charges and fees  1,428  5,822  785  3,181 

Fee and commission expense
Bank charges  4,435  18,081  1,915  7,760 

Net fee and commission expense  (3,007)  (12,259)  (1,130)  (4,579)
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23. OTHER INCOME/(LOSSES)

Year ended Year ended

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Gain on disposal of property and equipment  -    -    5,935  24,049 

Foreign exchange gains/(losses)  47,709  194,510  (99,123)  (401,646)

Other income  3,905  15,920  2,850  11,547 

 51,614  210,430  (90,338)  (366,050)

24. IMPAIRMENT (LOSSES)/GAINS ON FINANCIAL INSTRUMENTS

Year ended Year ended

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Balances with other banks  (19,053)  (77,679)  308,430  1,249,758 

Loans and advances  (46,558)  (189,817)  (380)  (1,539)

 (65,611)  (267,496)  308,050  1,248,219 

25. PERSONNEL EXPENSES

Year ended Year ended

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Salaries and bonuses  1,873,919  7,639,968  1,544,881  6,259,858 

Seniority payments  79,540  324,285  48,119  194,978 

Other personnel expenses  73,811  300,927  78,429  317,794 

 2,027,270  8,265,180  1,671,429  6,772,630 
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26. DEPRECIATION AND AMORTISATION

Year ended Year ended

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Property and equipment  604,889  2,466,132  469,107  1,900,822 

Right-of-use assets  405,290  1,652,367  350,351  1,419,622 

Intangible assets  94,363  384,719  29,846  120,936 

 1,104,542  4,503,218  849,304  3,441,380 

27. OTHER OPERATING EXPENSES

Year ended Year ended

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

License fee, patent and other taxes  469,283  1,913,267  301,948  1,223,493 

Professional services  512,937  2,091,244  469,882  1,903,962 

Marketing and advertising  170,836  696,498  147,418  597,338 

Utilities  113,512  462,788  139,382  564,776 

Communication  79,532  324,252  83,889  339,918 

Leases and rental  114,743  467,807  70,296  284,839 

Office supplies and non-capitalised purchases  46,337  188,916  65,077  263,692 

Repairs and maintenance  11,334  46,209  15,341  62,162 

Security  5,339  21,767  7,137  28,919 

Others  160,564  654,620  190,150  770,488 

 1,684,417  6,867,368  1,490,520  6,039,587 
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28. RELATED PARTIES

The Bank is a wholly owned subsidiary of Chief Financial Group (Cambodia) Limited, the holding compa-
ny, incorporated under the law of British Virgin Islands.

Significant transactions and balances with related parties are as follows:

Relationship Related party

Holding company The company that has significant ownership and control over the Bank.

Fellow subsidiary/related company
The companies that are members of the same group or controlled by the 
ultimate shareholder of the Bank.

Key management personnel

Persons having authority and responsibility for planning, directing and 
controlling the activities of the Bank, directly or indirectly, including any 
director (whether executive or otherwise) of the Bank.

 (a).Key management compensations 

Year ended Year ended

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Key management compensations  135,750  549,109  116,401  474,334 

(b).Balances with related parties

Year ended Year ended

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Loans to related parties:

    Key management  430,851  1,742,792  473,857  1,930,967 
    Related company  -    -    500,000  2,037,500 

 430,851  1,742,792  973,857  3,968,467 

Interest receivables:

    Key management  566  2,289  620  2,527 

    Related company  -    -    2,333  9,507 

 566  2,289  2,953  12,034 

Subordinated debt: Holding company 2,001,817 8,097,350 - -

Amount payable: Holding company - - 23,484 95,697

Deposits from related parties  126,742  512,671  29,095  118,562 

Amount receivable:Related company 600,000 2,427,000 - -
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28. RELATED PARTIES (continued)

(c).Transactions with related parties

Year ended Year ended

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Expense reimbursements from holding company  236,672  964,912  56,219  227,799 

Lease payments to related company and director  300,000  1,223,100  210,000  850,920 
Deposits payment for purchase of property  600,000 2,446,200 - -
License fee to holding company  72,000  293,544  72,000  291,744 

Management fees to Chief Securities Ltd.  180,000  733,860  180,000  729,360 

Interest income from loan to key management  31,143  126,970  34,279  138,899 

Interest income from loan to related company  16,039  65,391  27,111  109,854 
Interest expense on subordinated debt from holding  
    company  1,817  7,408  -    -   

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

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

• credit risk;

• market risk; and

• liquidity risk;

Taking risk is core to the financial business, and the operational risks are an inevitable consequence of being 
in business.

The Bank does not use derivative financial instruments such as foreign exchange contract and interest rate 
swaps to manage its risk exposures.
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29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
 
 Categories of financial instruments

 The Bank holds the following financial assets and liabilities at the end of the reporting periods:

Year ended Year ended

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Financial assets

Cash on hand  3,087,371  12,488,416  2,844,371  11,590,812 

Balances with the NBC  39,075,535  158,060,539  19,045,026  77,608,481 
Balances with other banks - net  1,514,346  6,125,530  608,585  2,479,984 

Loans and advances - net  93,813,280 379,474,718  77,745,040 316,811,038 

Other assets  685,500  2,772,848  174,714  711,957 

Total financial assets  138,176,032 558,922,051 100,417,736 409,202,272 

Financial liabilities

Deposits from customers  61,950,059 250,587,989  26,220,095 106,846,887 

Subordinated debt  2,001,817  8,097,350  -    -   

Lease liabilities  2,014,503  8,148,665  1,644,788  6,702,511 

Other liabilities  80,723  326,524  112,736  459,398 

Total financial liabilities  66,047,102 267,160,528  27,977,619 114,008,796 

Net financial assets  72,128,930 291,761,523  72,440,117 295,193,476 

 A. Credit risk
Credit risk refers to risk of financial loss to the Bank if a counterparty to a financial instrument fail to meet its 
obligations in accordance with the agreed terms and arises from deposits with other banks and Loans and 
advances (including commitment to lend such loans). The Bank considers all elements of credit risk exposure 
such as counterparty default risk, geographical risk and sector risk, product risk and business type risk for risk 
management purposes.
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29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
 A. Credit risk (continued)

 (i).Credit risk management

The Bank’s credit committee is responsible for managing the Bank’s credit risk by:

• Ensuring that the Bank has appropriate credit risk practices, including an effective system of internal 
control, to consistently determine adequate allowances in accordance with the Bank’s stated policies 
and procedures, CIFRSs and relevant supervisory guidance.

• Identifying, assessing and measuring credit risk across the Bank, from an individual instrument to a 
portfolio level.

• Creating credit policies to protect the Bank against the identified risks including the requirements to 
obtain collateral from borrowers, to perform robust ongoing credit assessment of borrowers and to 
continually monitor exposures against internal risk limits.

• Limiting concentrations of exposure by type of asset, counterparties, industry, credit rating, geographic 
location etc.

• Establishing a robust control framework regarding the authorisation structure for the approval and re-
newal of credit facilities.

• Developing and maintaining the Bank’s risk grading to categorise exposures according to the degree 
of risk of default. Risk grades are subject to regular reviews.

• Developing and maintaining the Bank’s processes for measuring ECL including monitoring of credit 
risk, incorporation of forward-looking information and the method used to measure ECL.

• Ensuring that the Bank has policies and procedures in place to appropriately maintain and validate 
models used to assess and measure ECL.

• Establishing a sound credit risk accounting assessment and measurement process that provides it with a 
strong basis for common systems, tools and data to assess credit risk and to account for ECL. Providing 
advice, guidance and specialist skills to business units to promote best practice throughout the Bank in 
the management of credit risk.

• The internal audit function performs regular audits making sure that the established controls and proce-
dures are adequately designed and implemented.
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29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
 A. Credit risk (continued)

 (ii).Credit quality analysis

The following table sets out information about the credit quality of financial assets measured at amortised 
cost. It also set out information about the overdue status of Loans and advances in Stage 1, 2 and 3. Unless 
specifically indicated, for financial assets, the amounts in the table represent gross carrying amounts.

31 December 2020

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

US$ US$ US$ US$ KHR’000

(Note 5)

Balances with other banks:

Normal 1,546,200  -   - 1,546,200  6,254,379 

Loss allowance  (31,854)  -   -  (31,854)  (128,849)

Carrying amount  1,514,346  -    -   1,514,346 6,125,530 

Loans and advances:

Normal 93,860,728  -    -    93,860,728 379,666,645 

Loss allowance  (47,448)  -  -    (47,448)  (191,927)
Carrying amount 93,813,280  -    -    93,813,280 379,474,718 

31 December 2019

US$ US$ US$ US$ KHR’000

(Note 5)

Balances with other banks:

Normal 621,386 - - 621,386 2,532,148

Loss allowance (12,801) - - (12,801) (52,164)

Carrying amount 608,585 - - 608,585 2,479,984

Loans and advances:

Normal 77,745,930 - - 77,745,930 316,814,665

Loss allowance (890) - - (890) (3,627)

Carrying amount 77,745,040 - - 77,745,040 316,811,038
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29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
 A. Credit risk (continued)

 (ii).Credit quality analysis (continued)

As at 31 December 2020, all of the Bank’s loan to customers is classified under stage 1 
with the past due date within 0 – 29 days.

The tables below analyse the movement of the loss allowance during the year for Loans and 
advances carried at amortised cost:

31 December 2020

Stage 1 Stage 2 Stage 3

12-month Lifetime Lifetime

ECL ECL ECL Total
US$ US$ US$ US$ KHR’000

(Note 5)

Expected credit loss  as at 1 January 2020  890  -    -    890 3,627

Change in the expected credit loss
- Transfer to stage 1

- Transfer to stage 2

   - Transfer to stage 3

New financial assets originated  3,547  -    -    3,547 14,348

Net remeasurement of loss allowance and other movements  43,011  -    -    43,011  173,979

Currency translation differences - - - - (27)

Expected credit loss as at 31 December 2020  47,448  -    -    47,448 191,927

31 December 2019

Stage 1 Stage 2 Stage 3

12-month Lifetime Lifetime

ECL ECL ECL Total

US$ US$ US$ US$ KHR’000

(Note 5)

Expected credit loss as at 1 January 2019  510  -   -  510 2,078

Change in the expected credit loss

- Transfer to stage 1  -    -    -    -   -

- Transfer to stage 2  -    -    -    -   -

   - Transfer to stage 3  -    -    -    -   -

New financial assets originated  600  -    -    600  2,445 

Net remeasurement of loss allowance and other movements  (220)  -    -    (220) (896)

Expected credit loss as at  31 December 2019  890  -    -    890 3,627
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29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
 A. Credit risk (continued)

 (ii).Credit quality analysis (continued)

31 December 2020

Stage 1 Stage 2 Stage 3

12-month Lifetime Lifetime

ECL ECL ECL Total
US$ US$ US$ US$ KHR’000

(Note 5)

Gross carrying amounts  as at 1 January 2020 77,745,930  -    -   77,745,930 316,814,665

Change in the expected credit loss
- Transfer to stage 1

- Transfer to stage 2

   - Transfer to stage 3

New financial assets originated 28,894,446  -    -   28,894,446 116,878,034

Net movements (12,779,648)  -    -   (12,779,648) (51,693,676)

Currency translation differences - - - - (2,332,378)

Gross carrying amounts as at 31 December 2020  93,860,728  -    -    93,860,728 379,666,645

31 December 2019

Stage 1 Stage 2 Stage 3

12-month Lifetime Lifetime

ECL ECL ECL Total

US$ US$ US$ US$ KHR’000
(Note 5)

Gross carrying amounts  as at 1 January 2019  44,011,704  -    -    44,011,704 179,347,694

Change in gross carrying amount

- Transfer to stage 1  -    -    -    -   -

- Transfer to stage 2  -    -    -    -   -

   - Transfer to stage 3  -    -    -    -   -

New financial assets originated  45,188,120  -    -    45,188,120  184,141,589 

Net movements (11,453,894)  -    -   (11,453,894) (46,674,618)

Gross carrying amounts  as at 31 December 2019 77,745,930  -    -   77,745,930 316,814,665
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29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
 A. Credit risk (continued)
 (iii). Amounts arising from ECL

 Coronavirus and impact on ECL

The ECL was estimated based on a range of forecast economic conditions as at reporting date. The Novel 
Coronavirus (Covid-19) outbreak has spread across mainland China, Cambodia and beyond, causing 
disruption to business and economic activity. The impact on GDP and other key indicators has been con-
sidered when determining the severity and likelihood of downside economic scenarios that are used to esti-
mate ECL in which the calculation of the ECL in this current environment is subject to significant uncertainty.

Management provides its best estimate on the possible outcomes of Covid-19 on the Bank, however, this 
estimate may move materially as events unfold. 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 in the 
financial position and performance of the Bank.

(a). Inputs, assumptions and techniques used for estimating impairment

The Bank recognise loss allowances for ECL on the following financial instruments that are not measured 
at FVTPL:

• balances with other banks; and
• financial assets that are debt instruments.

The Bank measures loss allowances at an amount equal to lifetime ECL, except for the following, for which 
they are measured as 12-month ECL:

• balances with the NBC that are determined to have low credit risk at the reporting date; and
• other financial instruments on which credit risk has not increased significantly since their initial recognition.

• The Bank does not apply the low credit risk exemption to any other financial instruments.

• 12-month ECL is the portion of ECL that results from default events on a financial instrument that is pos-
sible 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 is the ECL that results 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-im-
paired are referred to as ‘Stage 2 financial instruments’.
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29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
 A. Credit risk (continued)
 (iii). Amounts arising from ECL (continued)

 (a). Inputs, assumptions and techniques used for estimating impairment (continued)  
          Credit-impaired financial assets

At each reporting date, the Bank assess whether financial assets carried at amortised cost are credit-im-
paired (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.

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 by the Bank on terms that the Bank would not consider otherwise; or
• it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganisation.

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 more than 
90 days per CIFRS rebuttable assumption is considered credit-impaired even when the regulatory definition 
of default is different.

Credit-impaired Loans and advances are graded as substandard, doubtful and loss in the Bank’s internal 
credit risk grading system.

Credit risk grades
From 27 March 2020, the Bank has applied Circular No. B7-020-001 issued by the NBC on loan restruc-
turing to support customers affected by COVID-19 by:

- reducing the amount of loan principal or amount to be repaid at the maturity;
- lowering interest rate than original contractual terms; 
- deferring the repayment of principal or interest or capitalised interest; 
- extending the maturity date; adding and/modifying co-borrower and/or guarantor, when applicable
- changing an instalment loan to an interest payment only where the principal is repaid at the maturity   
  (bullet loan);
- releasing collaterals or accepting lower level of collateralisation; and
- easing of covenants or/and providing grace period for repayment up to 6 months from the effective sign-
ing date of the new contract. 

Accordingly, for customers who paid principle payment or interest, or both payments not past due more 
than 90 days (performing loan) and are expected to be experiencing only temporary financial and repay-
ment difficulties. NBC allows loan restructuring to all sectors impacted by COVID-19 pandemic and floods 
based on the Bank’s own valuation.
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29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
 A. Credit risk (continued)
 (iii). Amounts arising from ECL (continued)

 (a). Inputs, assumptions and techniques used for estimating impairment (continued)  
          Credit risk grades (continued)

The Bank allocates each exposure to a credit risk grade based on the prudential definition of NBC which 
applies the number of days past due as the grading criteria. The grades are:
1. Normal
2. Special mention
3. Substandard
4. Doubtful
5. Loss

Exposures are subject to ongoing monitoring, which may result in an exposure being moved to a different 
credit risk grade. The monitoring typically involves the use of following data.
- Past repayment history;
- Financial conditions of counterparty;
- Business prospective and cash projection;
- Ability and willingness to pay;
- Economic environment; and
- Quality of documentation.

i) Significant increase in credit risk
The Bank considers the significant increase in credit risk into two stages as below:
Significant increases in credit risk in Stage 2
The change in levels of credit risk over the expected life of a financial instrument is assessed by comparing 
credit risk at each reporting date with the associated instrument’s credit risk at initial recognition. The Bank 
use 30 DPD as a backstop and applies the rebuttable assumption that the credit risk on a financial asset 
has increased significantly since initial recognition when contractual payments are more than 30 DPD. 
Moreover, The Bank have also considered qualitative factors including:

• 30 DPD as backstop for long-term loans and 15 DPD for short-term loans (counting from 30 DPD up-
ward for long-term and from 15 DPD for short-term loans),

• Use of quantitative indicators (change in PD at reporting date from the origination date),
• Change in cumulative residual unbiased PD,
• Change in unbiased 12-month PD comparing origination unbiased 12-month PD expected at the report-

ing date with the current 12-month PD at reporting use of qualitative indicators defined; or
• Restructured loans with special mentioned classification (loans which are restructured and classified as 

special mention will be changed from Stage 1 to Stage 2).
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29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
 A. Credit risk (continued)
 (iii). Amounts arising from ECL (continued)
 (a). Inputs, assumptions and techniques used for estimating impairment (continued)  
          Credit risk grades (continued)

 i). Significant increase in credit risk (continued)

Significant increases in credit risk in Stage 3

A financial instrument that has been credit-impaired since origination or purchase is automatically classi-
fied as a Stage 3 financial instrument. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observ-
able data related to the following events:

• Significant financial difficulty of the issuer or the borrower;
• A breach of contract, such as a default or past due event;
• It is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganisation;
• The disappearance of an active market for the financial asset because of financial difficulties for example 

debtor’s business status, debtor during litigation process, frequency of entering debt restructuring etc.
• Fraudulent debtors
• Partially NPL sales or partially write off
• Deceased
• Trouble debt restructuring (DTR) unsuccessful.

The Bank also applies 90 DPD as a backstop in moving a facility from Stage 2 to Stage 3 and consider 
a facility as credit-impaired. Moreover, loans which are restructured and classified as substandard, doubt-
ful or loss will be changed from Stage 2 to Stage 3.

 ii). Definition of default

The Bank considers a financial asset to be in default when:

• the borrower is unlikely to pay its credit obligations to the Bank in full, without recourse by the Bank 
to actions such as realising security (if any is held);

• the borrower is more than 90 days past due on any material credit obligation to the Bank; 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.

 iii). Incorporation of forward-looking information

The Bank 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 Bank operates, supranational organisations such as 
the National Bank of Cambodia and selected private-sector and academic forecasters.

The Bank has identified and documented key drivers of credit risk and credit losses for each portfolio of 
financial instruments in accordance with each country and, using an analysis of historical data, has esti-
mated relationships between macro-economic variables and credit risk and credit losses.
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29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
 A. Credit risk (continued)
 (iii). Amounts arising from ECL (continued)
 (a). Inputs, assumptions and techniques used for estimating impairment (continued)  
          Credit risk grades (continued)

 iv). Modified financial assets

The Bank renegotiates Loans and advances in financial difficulties (referred to as restructure activities) to 
maximise collection opportunities and minimise the risk of default. Under the Bank’s restructure policy, loan 
is granted on a selective basis if the debtor is currently in default on its debt or if there is a high risk of 
default, there is evidence that the debtor made all reasonable efforts to pay under the original contractual 
terms and the debtor is expected to be able to meet the revised terms. The revised terms usually include ex-
tending the maturity, changing the timing of interest payments and amending the terms of loan covenants.

For financial assets modified as part of the Bank’s restructure policy, the estimate of PD reflects whether the 
modification has improved or restored the Bank’s ability to collect interest and principal and the Bank’s pre-
vious experience. As part of this process, the Bank evaluate the borrower’s payment performance against 
the modified contractual terms and considers various behavioural indicators.

Generally, restructure is a qualitative indicator of a significant increase in credit risk and an expectation of 
restructure may constitute evidence that an exposure is credit-impaired. A customer needs to demonstrate 
consistently good payment behaviour over a period of time before the exposure is no longer considered to 
be credit-impaired/in default or the PD is considered to have decreased such that the loss allowance reverts 
to being measured at an amount equal to Stage 1.

 v). Measurement of ECL

ECL is a probability-weighted estimate of credit losses. It is measured as follows:

• Financial assets that are not credit-impaired at the reporting date: as the present value of all cash short-
falls (i.e. the difference between the cash flows due to the Bank in accordance with the contract and 
the cash flows that the Bank expect to receive);

• Financial assets that are credit-impaired at the reporting date: as the difference between the gross 
carrying amount and the present value of estimated future cash flows.

• The Bank calculate the ECL by taking the gross carrying amount of financial assets multiplying by the 
consolidated probability of default (PD) ratio of each stage with risk adjustment factors.

• Expected credit loss, ECL is the present value of all cash shortfalls over the remaining life, discounted 
at the EIR. For each year throughout the financial instrument’s life, a forward- looking PD, LGD and 
EAD are estimated. The estimates are multiplied with each other to estimate the losses for each of the 
years. Then the estimates are discounted back to the reporting date using the EIR as the discount rate.

• The Bank used the SME retail and mortgage loan as modelled portfolio to leverage on because they 
shared several characteristics in common. They all are term loans with predetermined maturity date and 
stipulated repayment schedule of both principle and interest.

• The Proxy ECL is calculated by using the formula below:
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29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
 A. Credit risk (continued)
 (iii). Amounts arising from ECL (continued)
 (a). Inputs, assumptions and techniques used for estimating impairment (continued)  
          Credit risk grades (continued)

 v). Measurement of ECL (continued)

Stage ECL Calculation

1 Gross Carrying Amount Stage 1 * Coverage Ratio Stage 1 * Risk Adjustment Stage 1

2 Gross Carrying Amount Stage 2 * Coverage Ratio Stage 2 * Risk Adjustment Stage 2

3 Gross Carrying Amount Stage 3 * Coverage Ratio Stage 3 * Risk Adjustment Stage 3

The coverage ratio which consists of PD and LGD, the implied PD is derived based on the %ECL back from 
parent Bank. It is computed by using the formula below: 

Implied PD = ECL amount / (EAD x LGD%)
Where the ECL amount was computed by the parent Bank with consideration of time value of money.

(b). Loss allowance

This table summarises the loss allowance as of the end of the year by class of exposure/assets.

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5)

Impairment loss allowance 

Balance with other banks  31,854  128,849  12,801  52,164 

Loans and advances  47,448  191,927  890  3,627 
 79,302  320,776  13,691  55,791 

Under the Bank’s monitoring procedures, a significant increase in credit risk is identified before the expo-
sure has defaulted, and at the latest when the exposure becomes 30 days past due. This is the case mainly 
for Loans and advances. The table below provides an analysis of the gross carrying amount of Loans and 
advances by past due status.

31 December 2020 31 December 2019

Gross carrying  
amount

Loss   
allowance

Gross carrying  
amount

Loss    
allowance

US$ US$ US$ US$
Loans and advances

0 – 29 days  93,860,728  (47,448)  77,745,930  (890)

In KHR’000 equivalents (Note 5)  379,666,645  (191,927) 316,814,665  (3,627)
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

 29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
 A. Credit risk (continued)
 (iv). Concentration of credit risk

The Bank monitors concentrations of credit risk by sectors as follows:

Cash, balances 
with other banks 
and NBC – net 

Loans and 
advances – net Other assets Total

ECL ECL ECL
31 December 2020 US$ US$ US$ US$

Personal lending  -    14,020,052  -    14,020,052 

Construction  -    22,792,492  -    22,792,492 

Real estate activities  -    14,474,174  -    14,474,174 

Retail trade  -    9,584,647  -    9,584,647 

Hotels and restaurants  -    1,281,024  -    1,281,024 

Wholesale trade  -    941,738  -    941,738 

Transport and storage  -    798,652  -    798,652 

Agriculture  -    1,409,912  -    1,409,912 

Rental and operational leasing activities -  1,013,406  -    1,013,406 

Utilities  -    37,250  -    37,250 

Others  43,677,252  27,459,933  685,500  71,822,685 

Total (US$)  43,677,252  93,813,280  685,500 138,176,032 

Total (KHR’000 – Note 5) 176,674,485 379,474,718  2,772,848 558,922,051 

31 December 2019

Personal lending - 11,104,226 - 11,104,226

Construction - 19,826,455 - 19,826,455

Real estate activities - 9,397,622 - 9,397,622

Retail trade - 9,000,446 - 9,000,446

Hotels and restaurants - 1,008,103 - 1,008,103

Wholesale trade - 1,773,110 - 1,773,110

Transport and storage - 693,723 - 693,723

Agriculture - 577,021 - 577,021

Rental and operational leasing activities - 1,731,463 - 1,731,463

Utilities - 45,676 - 45,676

Others 22,497,982 22,587,195 174,714 45,259,891

Total (US$) 22,497,982 77,745,040 174,714 100,417,736

Total (KHR’000 – Note 5) 91,679,277 316,811,038 711,957 409,202,272



70 CHIEF (CAMBODIA) COMMERCIAL BANK PLC.

 29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
 A. Credit risk (continued)
 (iv). Concentration of credit risk (continued)

Concentration risk by residency and relationship, and large-exposures for Loans and advances:

31 December 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

By residency status:

Residents  93,813,280 379,474,718  77,745,040  316,811,038 

By relationship:

External customers 89,273,478 361,111,219 73,247,191 298,617,239

Loans to staffs 4,539,802 18,363,499 4,497,849 18,193,799

93,813,280 379,474,718 77,745,040 316,811,038

By exposure:

Large exposures (*) - -  - - 

Non-large exposures  93,813,280 379,474,718  77,745,040  316,811,038 

 93,813,280 379,474,718  77,745,040  316,811,038 

(*) 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 Bank’s net worth. The 
exposure is the higher of the outstanding loans or commitments and the authorised loans or commitments.

        (v). Credit risk measurement

The Bank has established the Core Credit Risk Policy which is designed to govern the Bank’s risk undertaking 
activities. Extension of credit is governed by credit programs which 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.

Risk ratings are reviewed and updated on an annual basis, and in event of (i) change of loan terms and 
conditions including extension; (ii) repayment irregularities or delinquencies and (iii) adverse information 
relating to the borrower or transaction.
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29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
 A. Credit risk (continued)
 (vi). Risk limit control and mitigation policies (continued)   

The Bank operates and provides loans to individuals or enterprises within the Kingdom of Cambodia. The Bank 
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 Bank’s net worth.

The Bank 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 Bank’s overall credit exposure to any individual beneficiary and the 
Bank’s net worth. The aggregation of large credit exposure must not exceed 300% of the Bank’s net worth.

The Bank employs a range of policies and practices to mitigate credit risk. The most tradition of these is the 
taking of security in the form of collateral for Loans and advances, which is common practice. The Bank 
implements guidelines on the acceptability of specific classes of collateral or credit risk mitigation. The 
principal collateral types to secure for Loans and advances is mortgage over residential properties (land, 
buildings and other properties).

(vii). Impairment and provisioning policies

The Bank’s impairment methodology for assets carried at amortised costs comprises:
- Specific impairment losses for individually significant or specifically identified exposures
- Collective impairment of individually not significant exposures

Specific impairment losses for individually significant or specifically identified exposures

For financial assets carried at amortised cost (such as amounts due from banks and Loans and advances), 
the Bank first assesses whether objective evidence of impairment exists for financial assets that are individu-
ally significant or are already under specific work out by management.

It is the Bank’s policy to regularly monitor its loan portfolio. Impairment indicators include: internal rating of 
the borrower indicating default or near-default, the borrower requesting emergency funding from the Bank; 
the borrower having past due liabilities to public creditors or employees; a material decrease in the underly-
ing collateral value where the sale of the financed asset is required to repay the loan; a material decrease in 
the borrower’s turnover or the loss of a major customer; a material decrease in estimated future cash flows; 
any material facility at the debtor level falling beyond 90 past due; a covenant breach not waived by the 
Bank; the debtor (or any legal entity within the debtor’s group) filing for bankruptcy application/protection 
and/or debtor’s listed debt or equity suspended at the primary exchange because of rumours or facts about 
financial difficulties. If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of 
the loss is measured as the difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimat-
ed future cash flows (excluding future credit losses that have not yet been incurred). The carrying amount of 
the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognised in 
credit loss expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Interest income contin-
ues to be accrued on the reduced carrying amount and is accrued using the rate of interest used to discount 
the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss. The interest income is recorded as 
part of interest and similar income.
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29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
 A. Credit risk (continued)
 (vii) Impairment and provisioning policies (continued)   

Specific impairment losses for individually significant or specifically identified exposures (continued)

Loans together with the associated allowances are written off when there is no realistic prospect of future 
recovery and all collateral has been realised or has been transferred to the Bank. If, in a subsequent year, 
the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the 
impairment was recognised, the previously recognised impairment loss is increased or reduced (but only up 
to the extent of the carrying amount had the impairment not been recognised) by adjusting the allowance 
account. If a future write–off is later recovered, the recovery is credited to the “credit loss expens  e”.

The present value of the estimated future cash flows is discounted by the financial asset’s original EIR. The 
calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralised financial asset reflects 
the cash flows that may result from foreclosure, less costs for obtaining and selling the collateral, whether or 
not foreclosure is probable.

Collective impairment model – Individually not significant exposures

These portfolios are reclassified into different segmentations with similar credit risk characteristics, using the 
source of income as key criteria and using the simple average of Probability of Default (PD) and Loss Given 
Default (LGD) for the latest period since October 2013 (date of incorporation). Generally, the impairment 
trigger used within these portfolios is when they reach a pre-defined delinquency level (e.g., the borrower 
falls 90 days past due with its contractual payments (capital or interest)).

Future cash flows on a group of financial assets that are collectively evaluated for impairment are estimated 
on the basis of historical loss experience for assets with credit risk characteristics similar to those in the 
group. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of 
current conditions on which the historical loss experience is based and to remove the effects of conditions in 
the historical period that do not currently exist.

Estimates of changes in future cash flows reflect and are directionally consistent with changes in related 
observable data from period to period (such as changes in unemployment rates, personal indebtedness, 
collateral values including property prices for mortgages, commodity prices, payment status or other factors 
that are indicative of incurred losses in the group and their magnitude). The methodology and assumptions 
used for estimating future cash flows are reviewed regularly to reduce any differences between loss estimates 
and actual loss experience      
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29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
 A. Credit risk (continued)
 (viii) Maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit enhancements

The following table presents the Bank’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 amount. For contingent liabil-
ities, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount that the Bank would have to pay if the 
obligations of the instruments issued are called upon. For credit commitments, the maximum exposure to 
credit risk is the full amount of the undrawn credit facilities granted to customers.

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 US$ KHR’000 US$

31 December 2020

On balance sheet items

Cash, balances with other  
    banks and NBC – net  43,677,252  176,674,485 0% 0% 100%

Loans and advances – net  93,813,280  379,474,718 99.9% 0% 0.1%

Other assets  685,500  2,772,848 0% 0% 100%

Total  138,176,032  558,922,051 

Off-Balance sheet items

Commitments  713,430  176 100% 0% 0%

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 US$ KHR’000 US$

31 December 2019

On balance sheet items

Cash, balances with other 
     banks and NBC – net  22,497,982  91,679,277 0% 0% 100%

Loans and advances – net  77,745,040  316,811,038 99.9% 0% 0.1%

Other assets  174,714  711,957 0% 0% 100%

Total  100,417,736  409,202,272 

Off-Balance sheet items

Commitments - - - - -
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29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
 A. Credit risk (continued)
 (ix). Repossessed collateral

During the year, the Bank did not obtain assets by taking possession of collateral held as security.

Repossessed properties have to be sold within one year as required by the NBC. Repossessed property is 
classified in the statement of financial position as foreclosed properties, if any.

 B. Liquidity risk

Liquidity risk refer to risk which the institution cannot meet the obligation or cannot settle debt obligation or set-
tle position in the specific economic and financial situation and market situation. Liquidity risk arises from mis-
matches in the timing and amounts of cash flows, which is inherent to the Bank’s operations and investments.

 (i).Liquidity risk management

The Bank established a comprehensive policy and control framework for managing liquidity risk. The 
Bank’s Asset and Liability Management Committee (ALCO) is responsible for managing the Bank’s liquidity 
risk via a combination of policy formation, review and governance, analysis, stress testing, limit setting and 
monitoring. In order to effectively manage liquidity risk the Bank:

• maintains a portfolio of highly liquid assets, in a variety of currencies and tenors;
• ensures that there is diversity in its funding base;
• monitors the behavioural characteristics of financial assets and liabilities;
• monitors liquidity reports analysing the expected maturity profile of assets and liabilities;
• establishes early warning indicators of potential liquidity stress events and ensures that there are assets 

available to be used as collateral if needed;
• performs regular stress tests; and
• maintains a contingency funding plan designed to provide a framework where a liquidity stress could 

be effectively managed.

The Bank Treasury function executes the Bank’s liquidity and funding strategy in co-operation with other busi-
ness units of the Bank. The Bank’s liquidity and funding strategy is determined in accordance with relevant 
local regulatory requirements. The Bank’s foreign operations determine a local liquidity strategy which needs 
to be in line with both local regulatory framework and the Bank’s central policy.

There are daily controls in place to define and monitor compliance with the Bank’s liquidity risk appetite. 
The principal metric used is the result of the Bank’s liquidity stress testing, supplemented by the results of key 
regulatory ratios including the Liquidity Coverage Ratio (which measures the ratio of high quality liquid assets 
to outflows in an extreme 30 days stress scenario) and the Net Stable Funding Ratio (which seeks to promote 
a sustainable maturity structure of funding balances).

Regular liquidity stress testing is conducted under a variety of scenarios covering both normal and more 
severe market conditions. The scenarios are developed taking into account both Bank-specific events (e.g. 
a rating downgrade) and market-related events (e.g. prolonged market illiquidity, reduced fungibility of 
currencies, natural disasters or other catastrophes). Moreover, stress scenarios may be based on past events 
(historical scenario) observed within the own institution, or more commonly, on crisis situations witnessed by 
other institutions of similar size, business model and regional footprint. Often, the Bank also combines crisis 
elements from various historical situations to develop a hypothetical but plausible crisis scenario that might 
be more relevant to their current business model and exposure profile.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS



CHIEF (CAMBODIA) COMMERCIAL BANK PLC. 75

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
 B. Liquidity risk (continued)

 (ii). Maturity analysis for financial liabilities and financial assets
The table below summarises the Bank’s exposure to liquidity risk. The table indicates the periods in which the 
financial instruments reprice or mature, whichever is earlier.

Carrying 
month

Up to 1 
months

> 1 – 3 
months

> 3 – 12
months

> 1 – 5
years

Over 5
months

No
maturity

As at 31 December 2020 US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Financial assets by type 
     (non-derivative)
Cash on hand 3,087,371 - - - - - 3,087,371

Balances with the NBC 39,075,535 - - 150,000 3,287,701 7,503,650 28,134,184

Balances with other banks – net 1,514,346 1,127,039 - - - - 387,307

Loans and advances – net 93,813,280 646,762 941,356 3,219,591 3,992,546 85,013,025 -

Other assets 685,500 - - - - - 685,500

Total financial assets 138,176,032 1,773,801 941,356 3,369,591 7,280,247 92,516,675 32,294,362

Financial liabilities by type
      (non-derivative)
Deposits from customers 61,950,059 4,824,325 8,789,847 42,105,693 1,007,983 1,243,181 3,979,030

Subordinated debt 2,001,817 - - - 2,001,817 - -

Lease liabilities 2,014,503 33,220 66,875 308,435 1,317,101 288,872 -

Other liabilities 80,723 - - - - - 80,723

Total financial liabilities 66,047,102 4,857,545 8,856,722 42,414,128 4,326,901 1,532,053 4,059,753

Total maturity gap 72,128,930 (3,083,744) (7,915,366) (39,044,537) 2,953,346 90,984,622 28,234,609

In KHR’000 equivalents
     (Note 5) 291,761,523(12,473,744) (32,017,655)(157,935,152) 11,946,285 368,032,796114,208,993
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29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
 B. Liquidity risk (continued)

 (ii). Maturity analysis for financial liabilities and financial assets (continued)

Carrying 
month

Up to 1 
months

> 1 – 3 
months

> 3 – 12
months

> 1 – 5
years

Over 5
months

No
maturity

31 December 2019 US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Financial assets by type 
     (non-derivative)

Cash on hand  2,844,371  -    -    -    -    -    2,844,371 

Balances with the NBC  19,045,026  8,523,729  -    -    3,000,880  7,520,417  -   

Balances with other banks – net  608,585  608,585  -    -    -    -    -   

Loans and advances – net  77,745,040  -    -    -    5,536,427  72,208,613  -   

Other assets  174,714  -    -    -    -    -    174,714 

Total financial assets  100,417,736  9,132,314  -    -    8,537,307  79,729,030  3,019,085 

Financial liabilities by type
      (non-derivative)
Deposits from customers  26,220,095  1,833,611  1,084,454  19,571,317  1,623  1,227,789  2,501,301 

Lease liabilities  1,644,788  26,535  53,424  246,398  928,036  390,395  -   

Other liabilities  112,736  -    -    -    -    -    112,736 

Total financial liabilities  27,977,619  1,860,146  1,137,878  19,817,715  929,659  1,618,184  2,614,037 

Total maturity gap  72,440,117  7,272,168  (1,137,878) (19,817,715)  7,607,648  78,110,846  405,048 

In KHR’000 equivalents
     (Note 5)  295,193,477  29,634,085  (4,636,853) (80,757,189) 31,001,166  318,301,697  1,650,571 
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29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
 B. Liquidity risk (continued)
 (iii). Liquidity reserves

The following table sets out the components of the Bank’s liquidity reserves.

31 December 2020 31 December 2019

US$ US$

Cash on hand  3,087,371  2,844,371 
Balances with the NBC  28,284,184  8,523,729 

Balances with other banks – net  1,514,346  608,585 

Total liquidity reserves  32,885,901  11,976,685 

In KHR’000 equivalents (Note 5) 133,023,470 48,804,991

C.  Market risk
‘Market risk’ is the risk that changes in market prices – e.g. interest rates and foreign exchange rates– will af-
fect the Bank’s income or the value of its holdings of financial instruments. The objective of the Bank’s market 
risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters to ensure the 
Bank’s solvency while optimising the return on risk.

      (i). Market risk management

Overall authority for market risk is vested in Risk Management Committee (RMC) at Board level and ALCO 
at management level. RMC sets up limits for each type of risk in aggregate and for portfolios (all portfolios 
are non-trading). The Risk and Compliance Department is responsible for the development of detailed risk 
management policies (subject to review by RMC and approval by Board of Directors). Treasury function im-
plement and manage the day-to-day market risk in the daily operation.

a). Interest rate risk
The principal risk to which non-trading portfolios are exposed is the risk of loss from fluctuations in the future 
cash flows or fair values of financial instruments or economic value of equity of the Bank because of a change 
in market interest rates. Interest rate risk is managed principally through monitoring interest rate gaps and 
by having pre-approved limits for repricing bands. ALCO is the monitoring body for compliance with these 
limits and is assisted by Treasury Department in its day- to-day monitoring activities. These day-to-day activi-
ties include monitoring changes in the Bank’s interest rate exposures, which include the impact of the Bank’s 
outstanding or forecast debt obligations.

RMC and ALCO is responsible for setting the overall hedging strategy of the Bank. Treasury is responsible for 
implementing that strategy by putting in place the individual hedge arrangements.
The following is a summary of the Bank’s interest rate gap position. The interest rate repricing gap table anal-
yses the full-term structure of interest rate mismatches within the Bank’s statement of financial position based 
on either (i) the next repricing date or the maturity date if floating rate.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
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29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
 C. Market risk (continued)
 (i). Market risk management (continued)

 a). Interest rate risk (continued)

Up to 1 
month

1 to 3 
months

3 to 12 
months 1 to 5 years

Over 5 
years

Non-interest
bearing Total

As at 31 December 2020 US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Financial assets
Cash on hand  -    -    -    -    -    3,087,371  3,087,371 

Balances with the NBC  -    -    150,000  3,287,701  7,503,650  28,134,184  39,075,535 

Balances with other banks –net  1,127,039  -    -    -    -    387,307  1,514,346 

Loans and advances – net  646,762  941,356  3,219,591  3,992,546  -    93,813,280 

Other assets  -    -    -    -    -    685,500  685,500 

Total financial assets  1,773,801  941,356  3,369,591  7,280,247  92,516,675  32,294,362  138,176,032 

Financial liabilities
Deposits from customers  4,824,325  8,789,847  42,105,693  1,007,983  1,243,181  3,979,030  61,950,059 
Subordinated debt  -    -    -    2,001,817  -    -    2,001,817 

Lease liabilities  33,220  66,875  308,435  1,317,101  288,872  -    2,014,503 

Other liabilities  -    -    -    -    -    80,723  80,723 

Total financial liabilities  4,857,545  8,856,722  42,414,128  4,326,901  1,532,053  4,059,753  66,047,102 

Total interest rate repricing gap  (3,083,744)  (7,915,366)  (39,044,537)  2,953,346  90,984,622  28,234,609  72,128,930 

In KHR'000 equivalents  
   (Note 5)

 
(12,473,744)

 
(32,017,655)

 
(157,935,152)  11,946,285 

 
368,032,796 

 
114,208,993 

 
291,761,523 

Up to 1 
month

1 to 3 
months

3 to 12 
months 1 to 5 years

Over 5 
years

Non-interest
bearing Total

As at 31 December 2019 US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Financial assets
Cash on hand  -    -    -    -    -    2,844,371  2,844,371 

Balances with the NBC  8,523,729  -    -   3,000,880  7,520,417  -    19,045,026 

Balances with other banks –net  608,585  -    -    -    -    -    608,585 

Loans and advances – net  -    -    -   5,536,427 72,208,613  -    77,745,040 

Other assets  -    -    -    -    -    174,714  174,714 

Total financial assets  9,132,314  -    -   8,537,307 79,729,030  3,019,085  100,417,736 

Financial liabilities
Deposits from customers  1,833,611  1,084,454  19,571,317  1,623  1,227,789  2,501,301  26,220,095 

Lease liabilities  26,535  53,424  246,398  928,036  390,395  -    1,644,788 

Other liabilities  -    -    -    -    -    112,736  112,736 

Total financial liabilities  1,860,146  1,137,878  19,817,715  929,659  1,618,184  2,614,037  27,977,619 

Total interest rate repricing  
   gap  7,272,168  (1,137,878)  (19,817,715) 7,607,648 78,110,846  405,048  72,440,117 

In KHR'000 equivalents  
   (Note 5) 29,634,085  (4,636,853)  (80,757,189) 31,001,166 318,301,697  1,650,571  295,193,477 



CHIEF (CAMBODIA) COMMERCIAL BANK PLC. 79

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

 29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
 C. Market risk (continued)
 (i). Market risk management (continued)

 b). Foreign exchange risk

The Bank operates in the Kingdom of Cambodia and transacts in many currencies, and is exposed to 
various currency risks, primarily with respect to Khmer Riel, United Stated Doller and Hong Kong Dollar

Foreign exchange risk arises from future commercial transactions and recognised assets and liabilities de-
nominated in a currency that is not the Bank’s functional currency.

As 31 December 2020 and 31 December 2019, balances in monetary assets and liabilities denominated in 
currencies other than US$ are not significant. Therefore, no sensitivity for foreign exchange risk was presented.

 D. Operational risk management
‘Operational risk’ is the risk of direct or indirect loss arising from a wide variety of causes associated with 
the Bank’s processes, personnel, technology and infrastructure, and from external factors other than credit, 
market and liquidity risks – e.g. those arising from legal and regulatory requirements and generally accept-
ed standards of corporate behaviour. Operational risks arise from all of the Bank’s operations.

The Bank’s objective is to manage operational risk so as to balance the avoidance of financial losses and 
damage to the Bank’s reputation with overall cost effectiveness and innovation. In all cases, Bank’s policy 
requires compliance with all applicable legal and regulatory requirements.

Risk and Compliance Department is responsible for the development and implementation of controls to ad-
dress operational risk. This responsibility is supported by the development of overall Bank standards for the 
management of operational risk in the following areas:
requirements for appropriate segregation of duties, including the independent authorisation of transactions;

• requirements for the reconciliation and monitoring of transactions;
• compliance with regulatory and other legal requirements;
• documentation of controls and procedures;
• requirements for the periodic assessment of operational risks faced, and the adequacy of controls and 

procedures to address the risks identified;
• requirements for the reporting of operational losses and proposed remedial action;
• development of contingency plans;
• training and professional development;
• information technology and cyber risks; and
• risk mitigation, including insurance where this is cost-effective.

 E. Capital risk
Capital risk is the risk that the Bank has insufficient capital resources to meet the minimum regulatory require-
ments to support its credit rating and to support its growth and strategic options.

The Bank’s strategy 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 shareholder’ return is also rec-
ognised and the Bank 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 Bank’s lead regulator, the NBC, sets and monitors capital requirements for the Bank as a whole.
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29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
 E. Capital risk(continued)
 Capital risk management

As with liquidity and market risks, ARBC and ALRMC is responsible for ensuring the effective management 
of capital risk throughout the Bank.

Capital risk is measured and monitored using limits set calculated in accordance with NBC’s requirements.
On 22 February 2018, the NBC issued a Prakas on Capital Buffer in Banking and Financial Institutions. 
According to Article 22 of this Prakas, the institution shall comply with the provisions related to the capi-
tal conservation buffer at least 50% of the conservation buffer by 1 January 2019 and fully comply by 1 
January 2020.

On 7 March 2018, the NBC issued a circular on the implementation of Prakas on Capital Buffer in Banking 
and Financial Institutions, which determines the countercyclical capital buffer at a level of 0% until a new 
announcement is released.

The Bank has complied with all externally imposed capital requirements throughout the year.

30. 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 transac-
tion between market participants at the measurement date in the principal or, in its absence, the most ad-
vantageous market to which the Bank 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 dis-
closed. This include property and equipment.

The fair value of the Bank’s financial instruments such as cash, balance with the NBC, balance with other 
banks, other assets, and other liabilities 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.

(i).Balances with other banks
Balance with other banks include non-interest bearing current accounts and savings deposits. The fair value 
of placements with other financial institutions approximates the carrying amount.

(ii).Loans and advances 
The fair value is estimated by discounting the estimated future cash flows using the prevailing market rates 
of financing with similar credit risks and maturities. 
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30. FAIR VALUES OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES
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 Bank’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 in-
cludes listed equity securities and debt instruments.

• Level 2 – Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liabil-
ity, 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 Bank’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 Bank’s financial assets and lia-
bilities, 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.

31. 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.

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 period.

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.

C. Financial assets and financial liabilities
(i).Recognition and initial measurement

The Bank initially recognises Loans and advances, deposits, debt securities issued and subordinated debt 
on the date on which they are originated. All other financial instruments (including regular-way purchases 
and sales of financial assets) are recognised on the trade date, which is the date on which the Bank be-
comes a party to the contractual provisions of the instrument. 
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31. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
C. Financial assets and financial liabilities (continued)
(i).Recognition and initial measurement (continued)

A financial asset or financial liability is measured initially at fair value plus, for an item not at FVTPL, trans-
action costs that are directly attributable to its acquisition or issue. The fair value of a financial instrument 
at initial recognition is generally its transaction price. 

(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 des-
ignated 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 Bank 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 Bank 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.

Business model assessment
The Bank 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 manage-
ment. The information considered includes:

• the stated policies and objectives for the portfolio and the operation of those policies in practice. In 
particular, whether management’s strategy focuses on earning contractual interest revenue, maintain-
ing 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 Bank’s 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 expecta-

tions about future sales activity. However, information about sales activity is not considered in isolation, 
but as part of an overall assessment of how the Bank’s stated objective for managing the financial 
assets is achieved and how cash flows are realised.
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31. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
C. Financial assets and financial liabilities (continued)
(ii).Classification (continued)
Financial assets (continued)

Business model assessment (continued)

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- SPPI
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 associ-
ated 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.

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Bank considers the contractual terms of the in-
strument. 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 Bank considers:
• contingent events that would change the amount and timing of cash flows;
• leverage features;
• prepayment and extension terms;
• terms that limit the Bank’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
In some cases, loans made by the Bank that are secured by collateral of the borrower limit the Bank’s claim 
to cash flows of the underlying collateral (non-recourse loans). The Bank applies judgment in assessing 
whether the non-recourse loans meet the SPPI criterion. The Bank typically considers the following informa-
tion when making this judgement:

• whether the contractual arrangement specifically defines the amounts and dates of the cash payments 
of the loan;

• the fair value of the collateral relative to the amount of the secured financial asset;
• the ability and willingness of the borrower to make contractual payments, notwithstanding a decline in 

the value of collateral;
• whether the borrower is an individual or a substantive operating entity or is a special-purpose entity;
• the Bank’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 Bank 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 
Bank changes its business model for managing financial assets.
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31. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
C. Financial assets and financial liabilities (continued)
(iii). Derecognition
Financial assets

The Bank 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 substan-
tially all of the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred or in which the Bank 
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 amount of the asset                   (or 
the carrying amount 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 and loss.

Financial liabilities
The Bank 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 Bank 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 finan-
cial 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 reim-

bursement of eligible transaction costs are included in the initial measurement of the asset; and
• other fees are included in profit and loss as part of the gain or loss on derecognition.

If cash flows are modified when the borrower is in financial difficulties, then the objective of the modifica-
tion is usually to maximise recovery of the original contractual terms rather than to originate a new asset 
with substantially different terms. If the Bank 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 quan-
titative 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 derecog-
nition of the financial asset, then the Bank first recalculates the gross carrying amount 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 and 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 amount of the modified financial asset and are amortised over the remaining term of the modified 
financial asset.
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31. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
C. Financial assets and financial liabilities (continued)
(iv).Modifications of financial assets and financial liabilities (continued)
Financial assets (continued)
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 Bank 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 amount of the financial liability derecognised 
and consideration paid is recognised in profit and loss. Consideration paid includes non-financial assets 
transferred, if any, and the assumption of liabilities, including the new modified financial liability.

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 and 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 amount 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 Bank 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 Bank has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When one is available, the Bank measures the fair value of an instrument using the quoted price in an ac-
tive 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 Bank 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.

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 Bank 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. Sub-
sequently, that difference is recognised in profit and 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.
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31. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
C. Financial assets and financial liabilities (continued)
(vi).Fair value measurement (continued)
If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Bank 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 Bank 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 Bank recognises transfers between levels of the fair value hierarchy as of the end of the reporting period 
during which the change has occurred.

(vii).Impairment
Loss allowances for ECL are presented in the statement of financial position as follows:
• financial assets measured at amortised cost: as a deduction from the gross carrying amount of the assets; and
• loan commitments: generally, as a provision. 
For more details of impairment, refer to Note 29A(iii) and 29A(vii).

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 Bank assesses whether financial assets carried at amortised cost and debt finan-
cial 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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31. 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 Bank on terms that the Bank 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 signifi-
cantly 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 am-
ortised cost: as a deduction from the gross carrying amount of the assets.

Write-off
Loans and advances are written off (either partially or in full) when there is no reasonable expectation of recov-
ering a financial asset in its entirety or a portion thereof. This is generally the case when the Bank 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.

Credit-impaired financial assets 

At each reporting date, the Bank assess whether financial assets carried at amortized cost 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. 

Recoveries of amounts previously written off are included in ‘impairment losses on financial instruments’ in the 
statement of profit and loss and OCI.

Financial assets that are written off could still be subject to enforcement activities in order to comply with the 
Bank’s procedures for recovery of amounts due.

D.Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist notes on hand, unrestricted balances held with central banks and highly liquid 
financial assets 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 Bank in the management of its short-term 
commitments.
Cash and cash equivalents are carried at amortised cost in the statement of financial position.
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31. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
C. Financial assets and financial liabilities (continued)
(vii).Impairment(continued)

Credit-impaired financial assets (continued)
E. Loans and advances
Loans and advances captions in the statement of financial position represent loans measured at amortised cost; 
they are initially measured at fair value plus incremental direct transaction costs, and subsequently at their am-
ortised cost using the effective interest method.

F. Other assets
The Bank considers the significant increase in credit risk into two stages as below: 

G. Property and equipment
Recognition and measurement

Items of property and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and accumulated 
impairment losses, if any.
Where an item of property and equipment comprises major components having different useful lives, the 
components are accounted for as separate items of property and equipment.

Subsequent costs
Subsequent expenditure is capitalised only when it is probable that future economic benefits, in excess 
of the originally assessed standard of performance of the existing asset, will flow to the Bank. Ongoing 
repairs and maintenance are expensed as incurred.

Depreciation
Depreciation is calculated using the cost of items of property and equipment less their estimated residual val-
ues using the straight-line method over their estimated useful lives, and is generally recognised in profit or loss.
The depreciation rate based on estimated useful lives of significant items of property and equipment are 
as follows:

Rate per annum

Buildings 5%
Leasehold improvement 20%

Motor vehicles 20%

Computer equipment 20%

Equipment 20%

Furniture and fixtures 20%

Construction in progress is not depreciated until such time as the relevant assets are completed and put into 
operational use.
Fully depreciated items of property and equipment are retained in the statement of financial position until 
disposed of or written off.
Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date and adjusted if 
appropriate.
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31. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
H.Intangible assets

Intangible assets consist of software and licenses and are stated at cost less accumulated amortisation and 
accumulated impairment losses, if any.

Subsequent expenditure on software and licenses is capitalised only when it increases the future economic 
benefits embodied in the specific asset to which it relates. All other expenditure is expensed as incurred.
Software and licenses are amortised on a straight-line basis in profit or loss over its estimated useful life, 
from the date on which it is available for use. The estimated useful life of software and licenses for the 
current and comparative periods is five years.

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

I. Leases
At inception of a contract, the Bank 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 Bank 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 Bank has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset through-
out the period of use; and

• the Bank has the right to direct the use of the asset. The Bank has this right when it has the decision-mak-
ing 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 Bank 
has the right to direct the use of the asset if either:

  - the Bank has the right to operate the asset; or
  - the Bank designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose It will be used.

At inception or on reassessment of a contract that contains a lease and non-lease component, the Bank al-
locates the consideration in the contract to each lease component and aggregate of non-lease components 
on the basis of their relative stand-alone prices.  However, for the leases of land and buildings in which it is a 
lessee, the Bank has elected not to separate non-lease components and account for the lease and non-lease 
components as a single lease component.
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31. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
I. Leases (continued)
Leases in which the Bank is a lessee
An arrangement conveyed the right to use the asset if one of the following was met:

• the purchaser had the ability or right to operate the asset while obtaining or controlling more than an 
insignificant amount of the output;

• the purchaser had the ability or right to control physical access to the asset while obtaining or con-
trolling more than an insignificant amount of the output; or

• facts and circumstances indicated that it was remote that other parties would take more than an insig-
nificant amount of the output, and the price per unit was neither fixed per unit of output nor equal to 
the current market price per unit of output.

The Bank 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 es-
timated useful lives of right-of-use assets are determined on the same basis as those of property and equip-
ment.  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 of the head office and branches buildings are from 5 to 10 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 Bank 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 Bank is reasonably certain to exercise, lease pay-

ments in an optional renewal period if the Bank is reasonably certain to exercise an extension option, 
and penalties for early termination of a lease unless the Bank is reasonably certain not to terminate early.
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31. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
I. Leases (continued)
Leases in which the Bank 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 Group’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 
amount of the right-of-use asset, or is recorded in profit and loss if the carrying amount of the right-of-use 
asset has been reduced to zero.

Short-term leases and leases of low-value assets
The Bank has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases of ma-
chinery that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets, including IT equipment. 
The Bank recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis 
over the lease term.

J. Impairment of non-financial assets
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.

For the purpose of impairment testing, assets that cannot be tested individually are grouped together into 
the smallest group of assets that generates cash inflows from continuing use that are largely independent 
of the cash inflows of other assets or CGUs. 
 
Impairment losses are recognised in profit and loss.  Impairment losses recognised in respect of CGUs are 
allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the CGU (group of CGUs), and 
then to reduce the carrying amounts of the other assets in the CGU (group of CGUs) on a pro rata basis.

Impairment losses recognised in prior periods are assessed at each reporting date for any indications 
sssthat the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been a 
change in the estimates used to determine the recoverable amount.  An impairment loss is reversed only 
to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been 
determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognised.

K. Deposits from customers
Deposits from customers are initially measured at fair value minus incremental direct transaction costs, and 
subsequently measured at their amortised cost using the effective interest method.

L. Provisions
Provisions are recognised if, as a result of a past event, the Bank has a legal or constructive obligation 
that can be estimated reliably, 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.
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31. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
M. Regulatory reserves
On 1 December 2017, NBC issued a Prakas No. B7-017-344 on Credit Risk Grading and Impairment 
Provisioning for ensuring appropriate recognition, measurement, provisioning and reporting of impaired 
facilities of the institutions.

.
Facilities under this Prakas is defined as all loans and other financial products, whether reported on state-
ment of financial position or off-statement of financial position, provided by an Institution to a counterparty, 
which give rise to credit risk exposure on the Institution.

According to the Prakas, the Bank is required to calculate the allowance for impaired facilities in accor-
dance with the regulatory provision simultaneously with the calculation in accordance with CIFRSs. The pro-
vision calculated in accordance with CIFRSs is to be recognised and recorded. Excess amount of provision 
calculated in accordance with regulatory provision compared to the provision calculated under CIFRSs has 
to be transferred from retained earnings to regulatory reserves of shareholder’s equity.

On 16 February 2018, NBC issued Circular No. B7-018-001 clarifying on Implementation of Prakas on 
Credit Risk Grading and Impairment Provisioning. According to the Circular, the Bank is required to cal-
culate the allowance for impaired facilities in accordance with regulatory provision of which facilities are 
classified into five classes with provision rates as follows:

Classifications Number of days past due Provision

General allowance
Short-term facilities (one year or less):
Normal 0-14 days 1%

Long-term facilities (more than one year):

Normal 0-29 days 1%

Specific allowance

Short-term facilities (one year or less):

Special mention 15-30 days 3%

Sub-standard 31-60 days 20%

Doubtful 61-90 days 50%

Loss 91 days & above 100%

Long-term facilities (more than one year):

Special mention 30-89 days 3%

Sub-standard 90-179 days 20%

Doubtful 180-359 days 50%

Loss 360 days & above 100%

For facility with repayment as quarterly, semi-annually or longer, such facility shall be classified as substan-
dard if their repayments are past due from five working days.
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31. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
N. Interest
Effective interest rate (EIR)
Interest income and expense are recognised in profit or loss using the effective interest method. The “effective 
interest rate or EIR” is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the 
expected life of the financial instrument to:

• the gross carrying amount of the financial asset; or
• the amortised cost of the financial liability.

When calculating the EIR for financial instruments, the Bank estimates future cash flows considering all 
contractual terms of the financial instrument, but not the expected credit losses (ECL).

The calculation of the EIR includes all fees paid or received between parties to the contract that are an 
integral part of the EIR, and transactions costs. Transaction costs include incremental costs that are directly 
attributable to the acquisition or issue of a financial asset or financial liability.

Amortised cost and gross carrying amount
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 cumu-
lative 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.

The “gross carrying amount 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 EIR 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 EIR is applied to the gross carrying 
amount of the asset before adjusting for any expected credit loss allowance or to the amortised cost of the 
liability. The EIR is revised as a result of periodic re-estimation of cash flows of floating rate instruments to 
reflect movements in market rates of interest.

For financial assets that have become credit-impaired subsequent to initial recognition, interest income is 
calculated by applying the EIR to the amortised cost of the credit-impaired 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 apply-
ing the credit-adjusted EIR 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 profit or loss includes interest on 
financial assets measured at amortised cost.

Interest expense presented in profit or loss includes financial liabilities measured at amortised cost.
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31. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
O. Fee and commission
Fee and commission income and expense include fees other than those that are an integral to the EIR on a 
financial asset or financial liability.

Fee and commission income, including referral fees, remittance fees, service charges and fees on deposit accounts, 
other fees and commissions on loans, and other fee income are recognised as the related services are performed.

Fee and commission expenses relate mainly to transaction and service fees, and are accounted as the ser-
vices received.

P. Employee benefits
Short-term employee benefits
Short-term employee benefits are expensed as the related service is provided. A liability is recognised for the 
amount expected to be paid if the Bank has a present legal or constructive obligation to pay this amount as 
a result of past service provided by the employee and the obligation can be estimated reliably.

Q. Income tax
Income tax expense comprises current and deferred tax. It is recognised in profit or loss except to the extent 
that it relates to items recognised directly in equity or in OCI.

The Bank has determined that interest and penalties related to income taxes, including uncertain tax treatments, 
do not meet the definition of income taxes, and therefore has accounted for them under CIAS 37 Provisions, 
Contingent Liabilities and Contingent Assets and has recognised the related expenses in “other expenses”.

(i).Current tax
Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the year using tax rates enacted or sub-
stantially enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in respect of previous years.

(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. Deferred tax assets are 
recognised for unused tax credits and deductible temporary differences to the extent that it is probable that 
future taxable profits will be available against which the temporary difference can be utilised. Deferred tax 
assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the 
related tax benefit will be realised. Deferred tax 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 
Bank expects, at the reporting date, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Deferred tax assets and liabilities are offset only if certain criteria are met.

R. 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.
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31. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
S. 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.

T. Standards issued but not yet effective
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.

A number of new standards and amendments to standards are effective for annual periods beginning after 1 Jan-
uary 2020 and earlier application is permitted; however, the Bank has not early adopted the new and amended 
standards in preparing these financial statements.

The following new and amended standards are not expected to have a significant impact on the Bank’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).

32. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
A. Operations
In the normal course of business, the Bank 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 2020 31 December 2019

US$ KHR’000 US$ KHR’000

(Note 5) (Note 5)

Unused overdraft  508,430  2,056,599 - -

Performance bond  205,000  829,225 - -
 713,430  2,885,824 - -

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 trans-
actions are susceptible to varying interpretations.

These facts may create tax risks in Cambodia substantially more significant than in other countries. Management 
believes that it has adequately provided for tax liabilities based on its interpretation of tax legislation. However, 
the relevant authorities may have different interpretations and the effects could be significant.
probability of default.
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32. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
B Tax contingencies (continued)
Limited tax reassessment for the period from 1 January 2018 to 31 May 2019
On 9 March 2020, the Bank received from General Department of Taxation (“GDT”) a tax reassessment 
letter for limited tax audit imposing underpayment of fringe benefit tax and withholding tax amount total-
ling to KHR189,466,885 (approximate to US$47,367). The Bank has submitted objection letter to the GDT 
two times dated 25 March and 25 June 2020, respectively. The GDT, on 25 May 2020, responded to 
the Bank’s 1st protest letter stating their position and stand firm to their originally imposed underpaid tax 
(including penalty and interest). As of the date of these financial statements, the Bank has yet to receive 
response from the GDT on the 2nd protest letter

Comprehensive tax reassessment for the period from 1 January 2017 to 31 December 2019
On 19 May 2020, the Bank received a tax reassessment notification for comprehensive tax audit for the 
periods from 1 January 2017 to 31 December 2019. As of the date of these financial statements, the com-
prehensive tax audit is still undergoing.
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