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 ព្បក់ចំថណញសុទធរនាទ រ់េីកាត់េនធបនធាល ក់ចុះដេ់ ១,៥ ោនដុោល រអាថមរកិថៅឆ្ន ំ ២០២០ ថោយទទួេផ្េ

រ៉ាះពាេ់ណនវរិតេិ Covid-19 ។ 
 ព្បក់កមាីមិនដំថណើ រការម្ចនព្តឹម ៣,៤០% កនុងឆ្ន ំ ២០២០ ។ 
 ណេលថដើមមូេនិធិទរថោយសារព្បក់រថញ្ញើម្ចនកាេកំណត់ថៅសេ់ព្តឹមតត ៣៨% ណនព្បក់រថញ្ញើអតិេិជន

សររុ ខណៈគណនីសនេំនិងគណនីចរនេម្ចនរហូតដេ់ ៦២% ណនព្បក់រថញ្ញើអតិេិជនសររុ 
 

េទធផ្េអំថណាយផ្េណនការផ្េេ់ព្បក់កមាីជាររិូយរ័ណណជាតិថដើមបីអនុវតេតាមវធិានការ ១០ ភាគរយណនព្បក់កមាីថរៀេ
ម្ចនចំនួន ១២,៥% ណនផ្េរ័ព្តឥណទនសររុគិតព្តឹមតខធនូឆ្ន ំ ២០២០ ថហើយតួថេខថនះបនរងាា ញយ៉ាងសកមមនូវ     
ឆនទៈររស់ធនាគារកនុងការរំថេញ តព្មូវការរទរបញ្ញតេិ។ 
 
ទក់ទងថៅនឹងការព្គរ់ព្គងសាច់ព្បក់ CUBC រកាបននូវជំហរសាច់ព្បក់េអជាមួយសម្ចម្ចព្តសាច់ព្បក់ ៣១៧,៦១% 
កនុងឆ្ន ំ ២០២០ ខពស់ជាងរទរបញ្ញតេិតដេទមទរ ១០០% ។ 
 
កនុងការព្រតិរតេិការហិរញ្ញវតេុរយៈថេេមួយឆ្ន ំមកថនះបនរងាា ញេីការរកីចថព្មើននិងថជាគជ័យណនអាជីវកមមព្រករថោយ
និរនេរភាេររស់ CUBC ជាមួយនឹងជំហរហិរញ្ញវតេុរងឹមំ្ចររស់ថយើងនិងឆលុះរញ្ា ំងេីេទធផ្េវជិជម្ចនកនុងកំ ុងថេេថនះ។ 
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សេចកតេីសរម្ចរបេរ់បធានរកុម្របកឹាភបិាល (ត) 

 
ទសេនៈវស័ិយ និងយុទធសាស្រសេនាថេេអនាគត  
កនុងថេេរចាុរបនន វរិតេិ Covid-19  គឺជារញ្ា ព្រឈមតដេថយើងព្តូវតតជំនះជាមួយគាន  ថហើយCUBCតតងតតថៅទីថនះ
ថដើមបីចូេរួមជាមួយព្រជាជនកមពុជា ដូថចនះថៅឆ្ន ំ ២០២១ ធនាគារបនោក់តផ្នការអាជីវកមមរយៈថេេខលីថដើមបីធានា
និរនេរភាេអាជីវកមម និងតផ្នការអាជីវកមមរយៈថេេតវងតដេស្សរថៅនឹងតផ្នការយុទធសាស្រសេអាជីវកមមររស់ធនាគារ 
សព្ម្ចរ់ឆ្ន ំ ២០២១-២០២៣ ដឹកនំាថោយថគាេថៅយុទធសាស្រសេនិងតផ្នការសកមមភាេសំខ្ន់ៗររស់ថយើង។ 
 
តផ្នការរយៈថេេតវងររស់ CUBC គឺការថធវើឱ្យអាជីវកមមររស់ខលួនឈានដេ់កព្មិតរនាទ រ់ថោយធានានូវការអភិ្វឌឍន៍
ព្រករថោយថជាគជ័យនូវដំថណាះស្សាយឌីជីេេតដេម្ចនភាេថជឿនថេឿនរំផុ្តថដើមបីផ្េេ់ជូនអតិេិជននូវរទ
េិថសាធន៍ធនាគារតាមអិុនធឺរថណតដ៏េអរំផុ្តជាមួយនឹងមុខងារេមីៗថៅកនុងថសវធនាគារតាមអីុនធឺថណត។ 
 
ថេើសេីថនះថៅថទៀត ធនាគារថៅតតរនេេព្ងីករណាេ ញតចកចាយរួមម្ចនសាខ្ និងភាន ក់ងារសហព្រតិរតេិការថដើមបី
រថងកើនព្រសិទធភាេដំថណើ រការោក់ព្បក់ថផ្េងៗ និងចាក់ព្គឹះសព្ម្ចរ់ការអភិ្វឌឍព្បក់រថញ្ញើ រថងកើនការព្រកួតព្រតជងទី
ផ្ារថៅកនុងផ្េិតផ្េព្បក់កមាីថោយដំថណើ រការោក់ពាកយសំុព្បក់កមាីថេឿនជាងមុននិងរថងកើតទីផ្ារេិថសសសព្ម្ចរ់
អតិេិជនចាស់និងេមីររស់ថយើង។ ថៅកនុងតផ្នការថនះ ថសវព្គរ់ព្គងសាច់ព្បក់រវង CUBC និងណដគូសហព្រតិរតេិការ
កនុងស្សុកព្តូវបនរថងកើតថ ើងថដើមបីផ្េេ់ជូនអតិេិជនររស់ CUBC នូវថសវកមមកនុងការសងព្បក់កមាីនិងការព្រមូេព្បក់
សាជីវកមម។ 
 
ជាចុងថព្កាយ CUBC បនថរេជ្ាចិតេយ៉ាងមុតមំ្ចកនុងការរងាា ញនូវេទធផ្េេអនិងសថព្មចបននូវរទរបញ្ញតេិតដេកំណត់
ថោយធនាគារជាតិណនកមពុជា និងរាជរោឋ ភិ្បេ។ 
 
តាងនាមឲម្ចា ស់ភាគហ ុន និងព្កុមព្រឹកាភិ្បេ ខ្ុំសូមតេលងអំណរគុណចំថពាះការជំរុញថេើកទឹកចិតេ អតិេិជនជាទី
ថគារេ ណដគូរអាជីវកមម និងរុគគេិកទំងអស់តដេបនគំាព្ទឥតឈរ់ឈរ និងចូេរមួចំតណកជាព្រចំាដេ់សមិទធផ្េដ៏
អសាា រយររស់ថយើង ថទើរ CUBC អាចវវិតេថៅបនដូចថេេរចាុរបនន។ 
សូមអរគុណ 
 
ថោក Chung-Yi Teng, Daniel 
ព្រធានព្កុមព្រឹកាភិ្បេ 
ធនាគារកាថេយូណណធីតកមពុជាចំកាត់ 
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រកុម្របកឹាភបិាល 
 
ថោក Chung Yi Teng, Daniel 
ព្រធានព្កមុព្រឹកាភិ្បេ 
ថោក Chung Yi Teng ព្តូវបនតតងតំាងជាព្រធានព្កុមព្រឹកាភិ្បេ ថៅណេៃទី១៩ តខមិេុនា ឆ្ន ំ២០១៧ និងជាសម្ចជិក 
គណៈកម្ចម ធិការថព្ជើសតំាងនិងផ្េេ់តណមលការ។ ថោក Teng ក៏ម្ចនតួនាទីជាអភិ្បេថៅកនុងព្កុមហ ុនជាថព្ចើនថៅណតវ៉ាន់ 
ដូចជា ព្កុមហ ុន Taiwan Star Telecom Co., Ltd ។ រចាុរបនន គាត់គឺជាព្រធានព្រតិរតេិជាន់ខពស់ណនធនាគារកាថេយូណណ
ធីតថៅណតវ៉ាន់ និងជាអនុព្រធានព្រតិរតេិជាន់ខពស់ណនសមព័នធហរញិ្ញវតេុកាថេ តដេគាត់ចូេរមួកនុងតផ្នការយុទធសាស្រសេ និង
សកមមភាេអភិ្វឌឍន៏អាជីវកមមផ្េងៗ។ មុននឹងគាត់ចូេកាន់តួនាទីថៅកនុងសមព័នធហិរញ្ញវតេុកាថេ Cathay Financial 
Holdings េីឆ្ន ំ ១៩៩៤ ដេ់ ២០១៣ គាត់បនរថព្មើការងារថៅព្កុមហ ុនធានារា៉ារ់រងអាយុជីវតិររស់កាថេ កនុងតំតណងជា
ព្រធានព្រតិរតេិការជាន់ខពស់។ ថោក Teng ទទួេបនសញ្ញ រ័ព្តអនុរណឌិ តេីវទិាសាេ នរថចាកវទិា Massachusetts 
ថៅសហរដឋអាថមរកិ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ថោកស្សី Hsiu Chu Chuang, Alice 
អគគនាយិកា និង អភិ្បេ 
ថោកស្សី Alice Chuang ព្តូវបនតតងតំាងជាអគគនាយក និងអភិ្បេតំាងេីតខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៩។ ថោកស្សីក៏ជា
សម្ចជិកណនគណៈកម្ចម ធិការព្គរ់ព្គងឥណទន និងហានិភ័្យ គណៈកម្ចម ធិការផ្េិតផ្េេមី និងសកមមភាេេមី និងគណៈ
កម្ចម ធិការព្បក់កមាី។ មុនថេេតដេថោកស្សី ព្តូវបនតតងតំាងជាអគគនាយិកាធនាគារ កាថេយូណណធីត កមពុជា ថោក
ស្សីបនរថព្មើការងារកនុងវស័ិយធនាគារថេើសេី១៥ឆ្ន ំ តដេម្ចនមុខតំតណងជា អគគនាយករងព្រតិរតិេជាន់ខពស់ ណន
ធនាគារកាថេយូណណធីត ណតវ៉ាន់។ រចាុរបនន ថោកស្សី Chuang ទទួេខុសព្តូវថៅកនុងការព្គរ់ព្គងអាជីវកមម និងព្រតិរតេិ
ការររស់ធនាគារ។ ថោកស្សី Chuang បនរញ្ា រ់ការសិកាថ្នន ក់អនុរណឌិ ត េីសាកេវទិាេ័យ New York Institute of 
Technology សហរដឋអាថមរកិ។ 
 

ថោក Chang Chuan Hsia, Joseph 
អភិ្បេឯករាជយ 
ថោក Chang Chuan Hsia (AKA Joseph Hsia) ព្តូវបនចាត់តំាងថសថោយព្កុមព្រឹកាភិ្បេ ជាអភិ្បេឯករាជយណន
ធនាគារ។ គាត់ក៏ជាព្រធានណនគណៈកម្ចម ធិការព្គរ់ព្គងឥណទន និងហានិភ័្យ និងគណៈកម្ចម ធិការផ្េិតផ្េេមី និង
សកមមភាេេមី ព្េមទំងជាសម្ចជិកណនគណៈកម្ចម ធិការសវនកមម និងព្រតិរតិេ និងគណៈកម្ចម ធិការព្បក់កមាី។  
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រកុម្របកឹាភបិាល (ត) 
 
 

ថោក Chang Chuan Hsia, Joseph (ត) 
អភិ្បេឯករាជយ 
ថោក Hsia ធាល រ់បនរថព្មើការងារថៅកនុងវស័ិយធនាគារអស់រយៈថេេជិត៣០ឆ្ន ំ ថៅមុនថេេគាត់ចូេនិវតេន៍េី
ធនាគារកាថេយូណណធីតថៅណតវ៉ាន់ កនុងតំតណងជាអគគនាយករងព្រតិរតិេ ថៅកនុងឆ្ន ំ ២០០៦។ ថៅកនុងកំ ុងថេេថធើវ
ការងារថៅកនុងវស័ិយធនាគារ ថោកធាល រ់ថធវើការថៅកនុង Chase Manhattan Bank, City Bank ថៅ Taipei, និង Bank of 
Kaoshiung។ រចាុរបនន ថោកជាសម្ចជិកព្កុមព្រឹកាភិ្បេ និងជានាយកព្រតិរតិេ ណនមូេនិធិសរបុរសធម៌ថៅណតវ៉ាន់។ 
ថោក Hsia បនរញ្ា រ់ការសិកាេីសាកេវទិាេ័យ Tamkang ថៅណតវ៉ាន់ និងទទួេបននូវសញ្ញ រ័ព្តអនុរណឌិ តតផ្នក
អកេរសាស្រសេេីសាកេវទិាេ័យ Minnesota សហរដឋអាថមរកិ។ 
 
ថោក Wu Shui Cheng, Walter 
អភិ្បេឯករាជយ 
ថោក Wu Shui Cheng គឺជាអភិ្បេឯករាជយណនធនាគារ។ គាត់គឺព្រធានណនគណៈកម្ចម ធិការសវនកមម និងព្រតិរតិេ និង
គណៈកម្ចម ធិការថព្ជើសតំាង និងផ្េេ់តណមលការ។ ថោក Cheng គឺជាគណថនយយករជំនាញថៅណតវ៉ាន់ និងទទួេបន
សញ្ញ រ័ព្តអនុរណឌិ តតផ្នកព្គរ់ព្គងជំនួញ េីសាកេវទិាេ័យ Chinese Culture។ រតនេមេីថនះ ថោក គឺជាព្រធានគ
ណៈកម្ចម ធិការណនសម្ចគមគណថនយយករជំនាញណតវ៉ាន់។ ថោកម្ចនរទេិថសាធន៍យ៉ាងទូេំទូោយថៅកនុងវស័ិយ 
គណថនយយ ហិរញ្ញវតេុ មូេរ័ព្ត និងព្រឹកាថយរេ់ថៅកនុងឧសាហកមមថផ្េងៗ។ 
 
ថោក David P.Sun 
អភិ្បេ 
ថោក David P.Sun គឺជាសម្ចជិកព្កុមព្រឹកាភិ្បេររស់ធនាគារ និងជាសម្ចជិកណនគណៈកម្ចម ធិការសវនកមម និង
ព្រតិរតិេ។ ថោក David P.Sun គឺជាអគគនាយករងព្រតិរតិេជាន់ខពស់ ណនសមព័នធហរញិ្ញវតេុកាថេ Cathay Financial Holdings
។ ថៅកនុងតួនាទីថនះ ថោក Sun ម្ចនទំនួេខុសព្តូវកនុងសកមមភាេតផ្នការអាជីវកមមចព្មុះ និងគថព្ម្ចងយុទធសាស្រសេ។ 
ថោក Sun បនចូេរមួជាមួយសមព័នធហិរញ្ញវតេុកាថេ Cathay Financial Holdings ថៅចុងតខ កញ្ញ  ឆ្ន ំ ២០១៣ ជាអគគ
នាយករងជាន់ខពស់ និងេីឆ្ន ំ ២០០៩ ដេ់ ២០១៣ ថោកកាន់តផ្នកគថព្ម្ចងសាជីវកមម តដេពាក់េ័នធថៅនឹងសកមមភាេ
ចព្មុះណនតផ្នការយុទធសាស្រសេ និងអភិ្វឌឍជំនួញ និងព្រតិរតេិការរមួរញ្ាូ េ និងអនុរបទន។ 
 
ចារ់េីឆ្ន ំ ១៩៩៤ ដេ់ ២០០៣ មុនថេេចូេរមួជាមួយសមព័នធហិរញ្ញវតេុកាថេ Cathay Financial Holdings ថោក Sun 
ធាល រ់រថព្មើការថៅតផ្នកធនាគារវនិិថយគ ណន Morgan Stanley តដេម្ចនមូេោឋ នថៅទីព្កុង ញ៉ាូ វញ៉ាក តដេថៅទីថនាះ 
ថោកម្ចនតួនាទីកនុងការអនុវតេន៍តផ្នកហិរញ្ញរបទនសាធារណៈ  និងឯកជន និងព្រតិរតិេការរមួរញ្ាូ េ និងអនុរបទន។ 
ថោក Sun បនទទួេសញ្ញ រ័ព្តអនុរណឌិ តព្គរ់ព្គងពាណិជជកមមេីសាកេវទិាេ័យ Havard Business School, 
សញ្ញ រ័ព្តអនុរណឌិ តេី Havard Graduate School of Design និងសញ្ញ រ័ព្តរិរញ្ញរ័ព្តេីសាកេវទិាេ័យ Havard។ 
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រកុម្របកឹាភបិាល (ត) 
 

ថោក Yei Fong Jan, James 
អភិ្បេ 
ថោក Yei Fong Jan គឺជាសម្ចជិកព្កុមព្រឹកាភិ្បេររស់ធនាគារ និងជាព្រធានណនគណៈកម្ចម ធិការព្បក់កមាី។ ថោក 
Jan  ម្ចនរទេិថសាធន៏កនុងវស័ិយធនាគារ និងហិរញ្ញវតេុតាមរយៈការកាន់តំតណងព្គរ់ព្គងតផ្នកសំខ្ន់ ថៅកនុងធនាគារ
កាថេ យូណណធីត (តដេម្ចនថឈាម ះថ្ន United World Chinese Commercial Bank ថៅណតវ៉ាន់  កនុងឆ្ន ំ ១៩៨៤ ដេ់ 
២០០៣1984-2003) ថៅណតវ៉ាន់ ណេ និងម្ច៉ា ថ សីុររស់ថេេជាង ២០ឆ្ន ំ មុនថេេតដេថោកព្តូវបនតតងតំាងជាអគគ
នាយក ធនាគារ Indovina (ធនាគារវនិិថយគរមួរវង Cathay United Bank  and Vietnam Joint Stock Commercial Bank 
for Industry and Trade) ថៅថវៀតណាមចារ់េីឆ្ន ំ ២០០៣។ ថោកបនរញ្ា រ់ការសិកាអនុរណេិ ត ថៅសាកេវទិាេ័
យ California, Santa Barbara CA    សហរដឋអាថមរកិថៅឆ្ន ំ ១៩៨៣ និងរនេទទួេបនសញ្ញ រ័ព្តអនុរណឌិ ត  ណផ្នក
ព្គរ់ព្គងអនេរជាតិេី American Graduate School of International Management, Arizona សហរដឋអាថមរកិ កនុងតខ ឧស
ភា ឆ្ន ំ១៩៨៤។  

 
ថោក Hua Ben Miao, Benny 
អភិ្បេ 
ថោក Benny គឺជាសម្ចជិកព្កុមព្រឹកាភិ្បេររស់ធនាគារ និងជាសម្ចជិកណនគណៈកម្ចម ធិការព្គរ់ព្គង      ឥណទន 
និងហានិភ័្យ គណៈកម្ចម ធិការថព្ជើសតំាងនិងផ្េេ់តណមលការ គណៈកម្ចម ធិការផ្េិតផ្េេមី និងសកមមភាេេមី និងគណៈក
ម្ចម ធិការឥណទន។ ថោក Benny ម្ចនរទេិថសាធន៏រថព្មើការងារថៅកនុងវស័ិយធនាគារអស់រយៈថេេជាង១០ឆ្ន ំ។ 
ថៅកនុងកំ ុងថេេថធើវការងារថៅកនុងវស័ិយធនាគារ ថោកធាល រ់ថធវើជាអភិ្បេថៅ China-ASEAN Fund និងជា ព្រធាន
តផ្នកផ្េរ័ព្តជាន់ខពស់ណនព្កុមហ ុន Asia Pacific Investment Advisors Limited ហុងកុង។ នាថេេរចាុរបនន ថោក Benny 
ជាអគគនាយករងព្រតិរតិេជាន់ខពស់ ណនធនាគារកាថេយូណណធីត ណតវ៉ាន់។ ថោកបនរញ្ា រ់ការសិកាថ្នន ក់អនុរណឌិ ត ថៅ
សាកេវទិយេ័យ Pennsylvania Sate សហរដឋ      អាថមរកិ កនុងឆ្ន ំ ២០០៣។ 
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គណៈកមាម ធកិារេវនកម្ម នងិរបតបិតត ិ
 
សម្ចជិកគណៈកម្ចម ធិការ   តួនាទីថៅកនុងគណៈកម្ចម ធិការ   តួនាទីថៅកនុងធនាគារ 
Wu Shui Cheng    ព្រធាន      អភិ្បេឯករាជយ 
David P.Sun     សម្ចជិក    អភិ្បេ 
Chang Chuan Hsia   សម្ចជិក    អភិ្បេឯករាជយ 
 

ថគាេរំណង 
 
 
 
 
 
េកេខណឌ ថយង 
មុខងារររស់គណៈកម្ចម ធិការសវនកមម និងព្រតិរតិេ ម្ចនដូចជា៖ 
 
i.   េិនិតយថមើេនូវការរមួរញ្ាូ េគាន ណនដំថណើ ការ របយការណ៍ហិរញ្ញវតេុ និងព្រេ័នធព្គរ់ព្គងណផ្ទកនុងររស់ធនាគារ។ 

ii.   វយតណមលភាេសមស្សរណនរទរញ្ជ        និងថគាេការណ៍គណថនយយររស់ធនាគារ       ការរថញ្ាញេត៌ម្ចន 
     និងការផ្លល ស់រេូរ។ 

iii.  ព្តួតេិនិតយនូវការព្គរ់ព្គងរទរញ្ញតេិររស់ធនាគារ     និងព្តួតេិនិតយនូវព្កមសីេធម៌      និងព្កមអនុវតេររស់        
     ធនាគារ។ 

iv.  អនុម័តនិងេិនិតយថមើេភាេសមស្សរណនតផ្នការសវនកមមណផ្ទកនុងររស់ធនាគារ។ 

v.   វយតណមលការងារររស់នាយកោឋ នសវនកមមណផ្ទកនុង និងព្តួតេិនិតយព្រចំាឆ្ន ំ។ 

vi.  ព្តួតេិនិតយនិងថធវើរចាុរបននភាេថគាេនថយបយសវនកមមណផ្ទកនុងព្រចំាឆ្ន ំ។ 

vii. េិនិតយថ ើងវញិនូវវសិាេភាេ និងេទធផ្េណននីតិវធីិសវនកមមណផ្ទកនុង និងធានាថ្នសវនកមមណផ្ទកនុង ថធវើសវនកមម 
     ម្ចនព្រសិទធភាេ    និងអនុថោមតាមចារ់ព្រឆំ្ងនឹងការសំអាតព្បក់    និងការព្រយុទធព្រឆំ្ងហិរញ្ញរបទន   
     ថភ្រវកមម។ 

viii.ធានានូវភាេព្គរ់ព្គាន់ណននីតិវធីិ   េិនិតយថ ើងវញិណនរបយការណ៍ហិរញ្ញវតេុ   និងេ័ត៌ម្ចនហិរញ្ញវតេុថផ្េងថទៀត 
     តដេថចញថោយធនាគារ។ 

ix.  ផ្េេ់ថយរេ់ដេ់ព្កុមព្រឹកាភិ្បេ អំេីការតតងតំាង ការតតងតំាងថ ើងវញិ ឬការផ្លល ស់រេូរ សវនករខ្ងថព្ៅ 
      ព្រធានសវនករណផ្ទកនុង មន្តនេីព្រតេិរតេិនិងមន្តនេីថោះស្សាយមតិរះិគន់។ 

x.   ធានាថ្នតួនាទី     និងការទទួេខុសព្តូវការងារររស់សវនករណផ្ទកនុង     ព្តូវបនកំណត់     និងចងព្កងថោយ 
      ចាស់ោស់ និងយ៉ាងថហាចណាស់រមួរញ្ាូ េ: 

 ការសាកេបងព្រសិទធភាេណនថគាេការណ៍ នីតិវធីិ និងការព្តួតេិនិតយថេើវធិានការព្រឆំ្ង ការសំអាតព្បក់ និង
ហិរញ្ញរបទនថភ្រវកមម 

គណៈកមមការសវនកមម និងព្រតិរតេិព្តូវផ្េេ់នូវជំនួយថៅកាន់ព្កុមព្រឹកាភិ្បេ ថៅកនុងការរំថេញអភិ្បេកិចារួម
ររស់ខលួន និងេិនិតយថមើេថៅថេើទំនួេខុសព្តូវតដេទក់ទងថៅនឹងរបយការណ៍ហិរញ្ញវតេុររស់ធនាគារ គណថនយយ
ភាេណផ្ទកនុង និងការព្តួតេិនិតយហិរញ្ញវតេុ ព្រេ័នធព្គរ់ព្គងហានិភ័្យ  និងមុខងារសវនកមមណផ្ទកនុង និងសវនកមមឯករាជយនិង
មុខងារព្រតិរតេិការតាមចារ់។ 
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គណៈកមាម ធកិារេវនកម្ម នងិរបតបិតត ិ(ត) 

 
េកេខណឌ ថយង (ត) 

 ការធានាព្រសិទធភាេណនយនេការព្តួតេិនិតយការព្រឆំ្ងការសំអាតព្បក់ និងហិរញ្ញរបទនថភ្រវកមម រមួម្ចនការ
តតងតំាងមន្តនេីព្រតិរតេិ កមមវធីិរថងកើនការយេ់ដឹង និងការរណេុ ះរណាេ េរុគគេិក យនេការេិនិតយតាមោន
និថយជិត កបួនណផ្ទកនុងសេីេីការព្រឆំ្ងការសំអាតព្បក់ និងហិរញ្ញរបទនថភ្រវកមម និង 

 ការធានាថ្ន វធិានការបនរថងកើតស្សរគាន នឹងការរកីចថព្មើន និងរំតររំរួេរចាុរបននណនតព្មូវការព្រឆំ្ងការសំអាត
ព្បក់ និងហិរញ្ញរបទនថភ្រវកមមតដេជារ់ពាក់េ័នធ។ 

xi.  ធានាថ្នធនាគារម្ចនថគាេនថយបយអរបររម្ចសេីេីនិតិវធីិ   និងការព្គរ់ព្គង    ការព្រឆំ្ងការសំអាតព្បក់ 
     និងហិរញ្ញរបទនថភ្រវកមម ស្សរតាមហានិភ័្យតដេទក់ទងថៅនឹងេកេណៈអាជីវកមម និងភាេសមុគសាម ញនិង 
     ទំហំណនព្រតិរតេិការតដេធនាគារបនអនុវតេ។ 

xii. ធានាថ្នធនាគារម្ចនព្រេ័នធព្គរ់ព្គងណផ្ទកនុង តដេម្ចនព្រសិទធភាេ   សព្ម្ចរ់អនុវតេតាមចារ់   និងរទរបញ្ញតេិ 
     ចំថពាះការព្រឆំ្ងការសំអាតព្បក់ និងហិរញ្ញរបទនថភ្រវកមម។ 

xiii.វយតំណេការអនុវតេចំថពាះការអនុម័តថគាេនថយបយការព្រឆំ្ងការសំអាតព្បក់            និងហិរញ្ញរបទន        
     ថភ្រវកមម និងថគាេនថយបយថផ្េងៗ តាមរយៈរបយការណ៍តាមកាេកំណត់។ 

xiv.ធានាព្រសិទធភាេណនដំថណើ រការថោះស្សាយមិតិរះិគន់ររស់អតិេិជន   រួមទំងការរណេុ ះរណាេ េជាថទៀងទត់ 
     ដេ់ថ្នន ក់ព្គរ់ព្គងនិងរុគគេិកពាក់េ័នធកនុងដំថណើ រការថោះស្សាយមិតិរះិគន់ររស់អតិេិជន។ 

xv.  េិនិតយថ ើងវញិជាថរៀងរាេ់ឆ្ន ំថេើព្រសិទធភាេ និងេទធផ្េណននីតិវធីិថោះស្សាយមតិរះិគន់ររស់អតិេិជន។ 

xvi. មុខងារថផ្េងៗដូចតដេបនព្េមថព្េៀងថោយ គណៈកម្ចម ការសវនកមម ឬព្កុមព្រឹកាភិ្បេ។ 
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គណៈកមាម ធកិារេវនកម្ម នងិរបតបិតត ិ(ត) 
 

សម្ចជិកភាេ 
គណៈកម្ចម ការ ព្តូវតតម្ចននូវសម្ចជិកជាតំណាង ស្សរតាមតុេយភាេណនការកំណត់ ចំថណះដឹង និងរទេិថសាធន៍ និង
កតាេ រមួថផ្េងៗតដេបនកំណត់ ថោយព្កុមព្រឹកាភិ្បេតដេម្ចនសម្ចជិកយ៉ាងតិច០៣នាក់។ ព្រធាន និងសម្ចជិក
ណនគណៈកម្ចម ការ ព្តូវតតចាត់តំាងថោយព្កុមព្រឹកាភិ្បេ។ គណៈកម្ចម ការ ព្តូវតតម្ចនព្រធានជាសម្ចជិកព្កុម ព្រឹកា
ឯករាជយ និងព្តួវរញ្ាូ េជាមួយរុគគេឯករាជយ មួយររូតដេម្ចនជំនាញថៅកនុងតផ្នកហិរញ្ញវតេុ និងគណថនយយ និងរុគគេ
ឯករាជយតដេម្ចនជំនាញ ថៅកនុងតផ្នកថោះស្សាយរញ្ញ ផ្លូវចារ់ និង   ធនាគារ។ សម្ចជិកគណៈកម្ចម ការ ព្តូវតតអាច
អាន និងយេ់បនេីរបយការណ៍ហិរញ្ញវតេុ និងយ៉ាងថហាច ណាស់ សម្ចជិកម្ចន ក់ណនគណៈកម្ចម ការព្តូវតតម្ចនជំនាញ
ហិរញ្ញវតេុ។  
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គណៈកមាម ធកិាររគបរ់គងឥណទាន នងិហានភិយ័ 
 

សម្ចជិកគណៈកម្ចម ធិការ  តួនាទីថៅកនុងគណៈកម្ចម ធិការ  តួនាទីថៅកនុងធនាគារ 
Chang Chaun Hsia    ព្រធាន      អភិ្បេឯករាជយ 
Miao Hua Ben    សម្ចជិក    អភិ្បេ 
Hsiu Chu Chuang    សម្ចជិក     អភិ្បេ 
 
ថគាេរំណង 
គណៈកម្ចម ធិការព្តូវព្តួតេិនិតយការព្គរ់ព្គងហានិភ័្យររស់ធនាគារ ការថធវើតររថនះជាជំនួយ ដេ់ព្កុមព្រឹកាភិ្បេកនុង
ការរំថេញរតនេមនូវសម្ចសភាគណនការព្គរ់ព្គងហានិភ័្យតដេជាការទទួេខុសព្តូវ ណនអភិ្បេកិចាសាជីវកមម។ 

 
 
េកេខណឌ ថយង 
មុខងារររស់គណៈកម្ចម ធិការព្គរ់ព្គងឥណទន និងហានិភ័្យ ម្ចនដូចជា៖ 
 
i.   េិនិតយ  និងគំាព្ទថេើថគាេការណ៏ការព្គរ់ព្គងហានិភ័្យ  រមួម្ចនយុទធសាស្រសេកនុងការព្គរ់ព្គងហានិភ័្យ  និង 
     ការតព្រព្រួេសំខ្ន់ៗ។ 

ii.  ទទួេខុសព្តូវកនុងការព្តួតេិនិតយការអនុវតេថគាេការណ៏ ព្គរ់ព្គងហានិភ័្យ ដូចតដរបនឲយនិយមន័យថោយ 
     ព្កុមព្រឹកាភិ្បេ    និងផ្េេ់ការវយតណមលការងារ    ថេើនាយកោឋ នការព្គរ់ព្គងហានិភ័្យ    និងនាយកោឋ ន     
     ហានិភ័្យ ឥណទន។ 

iii.  េិនិតយ    និងគំាព្ទថេើហានិភ័្យអិរថេើថ្នយ    និងហានិភ័្យេថេើថរ ៉ាន    ព្េមទំងវធីិសាស្រសាេ កនុងការព្គរ់ព្គង  
     ហានិភ័្យណនព្រថភ្ទហានិភ័្យនីមួយៗ         រមួម្ចនហានិភ័្យទីផ្ារសាច់ព្បក់ងាយស្សួេ        យុទធសាស្រសេ         
     សាធនភាេ ឥណទន ចារ់ ព្រតិរតិេការ និងថផ្េងៗថទៀត។ 

iv.  េិនិតយថេើតដនកំណត់      និងថគាេការណ៏     ព្េមទំងសិទិធអំណាច (ថេើសេីរញ្ា ថនះថទៀត នឹងព្តូវការ ការ    
      អនុម័តេីព្កុមព្រឹកាភិ្បេ) ការរោំភ្រំពានថេើការជារ់ទក់ទងថេើ ថគាេការណ៏ព្គរ់ព្គងហានិភ័្យ។ 
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គណៈកមាម ធកិាររគបរ់គងឥណទាន នងិហានភិយ័ (ត) 
 

េកេខណឌ ថយង (ត) 
v.   ផ្េេ់ការព្តួតេិនិតយថេើការអនុវតេររស់ថ្នន ក់ដឹកនំាជាន់ខពស់ណនយុទធសាស្រសេព្គរ់ព្គងហានិភ័្យ និងសាេ រនាថេើ 
      រញ្ា ព្រឈមររស់សំថណើ អនកព្គរ់ព្គងជាន់ខពស់   និងការសថព្មចចិតេថេើការព្គរ់ព្គងហានិភ័្យ   តដេថកើត 
      ថ ើងេីសកមមភាេររស់ធនាគារ។ 

vi.  េិនិតយថេើរញ្ា ថផ្េងៗតដេអាចថផ្ទរសិទិធថអាយគណៈកម្ចម ធិការថោយព្កុមព្រឹកាភិ្បេ។ 
 
សម្ចជិកភាេ 
គណៈកម្ចម ធិការគួររញ្ជូ េគំនិតរមួររស់សម្ចជិក ចំថនះដឹង និងរទេិថសាធន៏ និងគុណេកេណៈតដេកំណត់ ថោយ
ព្កុមព្រឹកាភិ្បេតដេម្ចនសម្ចជិកយ៉ាងតិចរីររូ។ ព្រធាន និងសម្ចជិកណនគណៈកម្ចម ធិការព្តូវតតងតំាងព្កុមព្រឹកាភិ្
បេ។ គណៈកម្ចម ធិការព្តូវដឹកនំាថោយ រុគគេិកម្ចនរទេិថសាធន៏តផ្នកហរញិ្ញវតេុ និងការព្គរ់ព្គងហានិភ័្យ ថហើយ
រុគគេិកថនះព្តូវតតឯករាជយេីតផ្នក ព្រតិរតិេការ។ 
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គណៈកមាម ធកិារសរជើេតាំង នងិផ្តលត់ម្ម្ៃការ 
 

សម្ចជិកគណៈកម្ចម ធិការ   តួនាទីថៅកនុងគណៈកម្ចម ធិការ  តួនាទីថៅកនុងធនាគារ 
Wu Shui Cheng    ព្រធាន      អភិ្បេឯករាជយ 
Chung Yi Teng     សម្ចជិក     អភិ្បេ 
Miao Hua Ben     សម្ចជិក     អភិ្បេ 
 
ថគាេរំណង 
គណៈកម្ចម ធិការថព្ជើសតំាង និងផ្េេ់តណមលការ ថធើវការកំណត់នូវថរៀវតេរយ៏៉ាងព្តឹមព្តូវ ថោយធានាថ្នកំរតិថរៀវតេរ ៏គឺព្គរ់
ព្គាន់ និងសមថហតុផ្េ ថហើយថៅតាមភាេចាស់ោស់ណនការអនុវតេន៏ការងារ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
េកេខណឌ ថយង 
មុខងារររស់គណៈកម្ចម ធិការថព្ជើសតំាង និងផ្េេ់តណមលការម្ចនដូចជា ៖ 
 
i.   ព្គរ់ព្គង និងេិនិតយថគាេនថយបយ / នីតិវធីិ / រចនាសមព័នធររស់ធនាគារ ទក់ទងនឹងព្បក់ថរៀវតេរ ៍ការតតង 
     តំាង និងការវយតណមលតដេស្សរនឹងថគាេរំណងរយៈថេេតវង និងតណមលសាជីវកមមររស់ធនាគារ។ 

ii.  វយតណមល និងេិនិតយថ ើងវញិថេើការអនុវតដររស់ធនាគារ ការរទូទត់ព្បក់ថរៀវតេរ ៍និងការវយតណមលការងារ។ 

iii.  េិនិតយ     និងផ្េេ់អនុសាសន៍ដេ់អនកតដេព្តូវបនតតងតំាងជាសម្ចជិកព្កុមព្រឹកាភិ្បេ    និងព្កុមព្រឹកា 

     ភិ្បេណនគណៈកម្ចម ធិការទំងអស់ ថៅដេ់ព្កុមព្រឹកាភិ្បេ។ 

iv.  េិនិតយ និងផ្េេ់អនុសាសន៍ដេ់អនកតដេព្តូវបនតតងតំាងជាអនកព្គរ់ព្គង ថៅកាន់ព្កុមព្រឹកាភិ្បេ។ 

v.   អនុវតេមុខងារព្តួតេិនិតយថផ្េងថទៀត តដេព្តូវបនថផ្ទរសិទធិ ឬថសនើរថោយព្កុមព្រឹកាភិ្បេ។ 
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គណៈកមាម ធកិារសរជើេតាំង នងិផ្តលត់ម្ម្ៃការ (ត) 

 

សម្ចជិកភាេ 
 
 
 
 
 
 
 

 
កម្ចម ធិការថនះព្តូវដឹកនំាថោយសម្ចជិកព្កុមព្រឹកាភិ្បេឯករាជយថហើយតដេម្ចនសម្ចជិកឯករាជយយ៉ាងថហាយ
ណាស់មួយររូ ជាមួយនឹងជំនាញតផ្នកចារ់ និងធនាគារ។ សម្ចជិក និងព្រធានររស់គណៈកម្ចម ធិការ ព្តូវតតងតំាង និង
រញ្ឈរ់ថោយព្កុមព្រឹកាភិ្បេ។ អាណតេិររស់សម្ចជិកភាេ ព្តូវស្សរតាមអាណតេិររស់អភិ្បេ កនុងករណីគាម នការ
រញ្ជ ក់រតនេម។ 
  

គណៈកម្ចម ធិការ ព្តូវម្ចនសម្ចជិកជាតំណាង ថៅតាម
តុេយភាេណនទសេនៈ ចំថណះដឹង និងរទេិថសាធន៍ និងកតាេ រមួ
ផ្េំថផ្េងៗថទៀត តដេបនកំណត់ថោយព្កុមព្រឹកាភិ្បេ 
តដេម្ចនសម្ចជិកយ៉ាងតិច ០៣ររូ។ សម្ចជិកររស់គណៈ    
កម្ចម ធិការ ព្តូវរំថេញថៅតាមេកេខណឌ តព្មូវណនចារ់អភិ្បេ
កិចាសាជីវកមមររស់ធនាគារជាតិ ណនកមពុជា និងចារ់រទរញ្ញតេិ
ថផ្េងៗថទៀត តដេព្តូវអនុវតេថៅថេើឯករាជយភាេររស់ គណៈ
នាយក    តដេកំណត់ថោយព្កុមព្រឹកាភិ្បេ    ថហើយគណៈ 
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គណៈកមាម ធកិារផ្លតិផ្លថ្ម ីនងិេកម្មភាពថ្ម ី
 

សម្ចជិកគណៈកម្ចម ធិការ   តួនាទីថៅកនុងគណៈកម្ចម ធិការ  តួនាទីថៅកនុងធនាគារ 
Wu Shui Cheng    ព្រធាន      អភិ្បេឯករាជយ 
Miao Hua Ben     សម្ចជិក     អភិ្បេ 
Chuang Hsiu Chu    សម្ចជិក     អភិ្បេ 
 
ថគាេរំណង 
 
 
 
 
 
 
 

េកេខណឌ ថយង 
មុខងារររស់គណៈកម្ចម ធិការផ្េិតផ្េេមី និងសកមមភាេេមីម្ចនដូចជា ៖ 

i. ធានាឱ្យបននូវការកំណត់អតេសញ្ញ ណ ការវភិាគ និងការព្គរ់ព្គងហានិភ័្យឱ្យបនព្តឹមព្តូវទក់ទងនឹងការ
ោក់ឱ្យដំថណើ រការផ្េិតផ្េ សកមមភាេ ថសវកមម ការផ្លល ស់រេូរនីតិវធីិ និងការអនុម័តថេើព្រេ័នធេមីៗព្េមជាមួយ
ការកាត់រនេយការខ្តរង់តដេអាចថកើតម្ចន។ 

ii. េិនិតយថ ើងវញិថេើសំថណើ ផ្េិតផ្េេមី ឬ សកមមភាេេមីថោយអនុថោមតាមថគាេនថយបយពាក់េ័នធររស់
ធនាគារ រមួទំងមិនម្ចនកំណត់ចំថពាះថគាេនថយបយព្គរ់ព្គងហានិភ័្យព្រតិរតេិការ ថគាេនថយបយ
AML និង CFT ថគាេនថយបយព្តួតេិនិតយណផ្ទកនុង និងការព្គរ់ព្គងហានិភ័្យអព្តាការព្បក់ថៅកនុងរញ្ជ ិការ 
ធនាគារ (IRRBB) ក៏ដូចជាផ្េេ់ការេិភាកា និងផ្េេ់នូវអនុសាសន៍តដេពាក់េ័នធថៅកាន់ព្កុមព្រឹកាភិ្បេ។ 

iii. េិនិតយថ ើងវញិនូវរញ្ា ថផ្េងថទៀតតដេបនកំណត់ថោយព្កុមព្រឹកាភិ្បេ។ 
 

សម្ចជិកភាេ 
ការព្រជំុព្តូវថធវើថ ើងភាន មៗថៅថេេតដេម្ចនសំថណើ ផ្េិតផ្េេមី ឬ សកមមភាេេមី។ គណៈកម្ចម ធិការព្តូវម្ចនសម្ចជិក
យ៉ាងតិច ០៣ររូ។ គណៈកម្ចម ធិការអាចអថញ្ជ ើញអនកជំនាញ និងអនកព្គរ់ព្គងថដើមបីចូេរមួកនុងការព្រជំុ។ 
  

គណៈកម្ចម ធិការផ្េិតផ្េេមី និងសកមមភាេេមីព្តូវបនរថងកើតថ ើងថោយ
អនុថោមតាមព្រកាស សេីេីការព្តួតេិនិតយណផ្ទកនុងររស់ព្គឹះសាេ នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតេុ (ធ៧-០១០-១៧២ ព្រ.ក) ថដើមបីេិនិតយថ ើងវញិថេើសំថណើ
ផ្េិតផ្េឬសកមមភាេេមីៗ និងផ្េេ់ជាអនុសាសន៍តដេពាក់េ័នធថៅកាន់
ព្កុមព្រឹកាភិ្បេ។ 
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គណៈកមាម ធកិាររបាកក់ម្ច ី
 

សម្ចជិកគណៈកម្ចម ធិការ   តួនាទីថៅកនុងគណៈកម្ចម ធិការ  តួនាទីថៅកនុងធនាគារ 
Jan, Yei Fong     ព្រធាន      អភិ្បេ 
Hsia, Chang Chuan    សម្ចជិក     អភិ្បេឯករាជយ 
Chuang Hsiu Chu    សម្ចជិក     អភិ្បេ 
 
ថគាេរំណង 
ថគាេរំណងជាចមបងណនគណៈកម្ចម ធិការផ្េេ់កមាី (“ គណៈកម្ចម ធិការ”) គឺថដើមបីអនុម័តថេើព្រតិរតេិការព្បក់កមាី ឬ  
ឥណទនតដេថេើសេីសិទធិអំណាចររស់អគគនាយក និងថដើមបីរថងកើនគុណភាេផ្េរ័ព្តព្បក់កមាី។ 
 

 
 

េកេខណឌ ថយង 
មុខងារររស់គណៈកម្ចម ធិការព្បក់កមាីម្ចនដូចជា ៖ 

i. អនុម័តថេើព្រតិរតេិការព្បក់កំចី ឬ ឥណទនថេើសេីសិទធិអំណាចររស់អគគនាយកថោយព្រុងព្រយ័តន និង
យុតេិធម៌។ 

ii. េិនិតយថ ើងវញិនូវរបយការណ៍ព្តួតេិនិតយផ្េរ័ព្តព្បក់កមាី ឬ ឥណទន (រារ់រញ្ាូ េទំងគុណភាេ ការ     
អនុវតេ ការថផ្លេ តថេើវស័ិយនានា) តដេថរៀរចំថោយព្កុមអនកព្គរ់ព្គង។ 

iii. េិនិតយថ ើងវញិថេើការអនុវតេធនាគារថេើផ្េរ័ព្តព្បក់កមាី ឬ ឥណទនថដើមបីថឆលើយតរតាមរទរបញ្ញតេិររស់
ធនាគារជាតិណនកមពុជា។ 

iv. េិនិតយថ ើងវញិនូវរញ្ា ថផ្េងថទៀតតដេបនកំណត់ថោយព្កុមព្រឹកាភិ្បេ។ 

សម្ចជិកភាេ 
គណៈកម្ចម ធិការព្តូវម្ចនសម្ចជិកយ៉ាងតិច ០៣ររូ។ សម្ចជិកណនគណៈកម្ចម ធិការព្តូវបនតតងតំាងថោយព្កុមព្រឹកា    
ភិ្បេ។ ព្រធានណនគណៈកម្ចម ធិការព្តូវបនតតងតំាងថោយព្កុមព្រឹកាភិ្បេ ឬ ថព្ជើសថរ ើសតាមមតិភាគថព្ចើនររស់
សម្ចជិកណនគណៈកម្ចម ធិការ។ 
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កាំនតប់ង្ហា ញអាំពកីាររគបរ់គងម្ផ្ៃកនងុ 
 
ព្រសិទធភាេណនការព្គរ់ព្គងណផ្ទកនុងគឺជាមូេោឋ នណនសុខសុវតេិភាេររស់ធនាគារ។ ការថរៀរចំឲយម្ចនភាេព្តឹមព្តូវ និង
សមស្សរររស់ព្រេ័នធព្គរ់ព្គងព្រតិរតេិការ និងការព្តួតេិនិតយហិរញ្ញវតេុណផ្ទកនុង បនជួយឲយព្កុមព្រឹកាភិ្បេ និងថ្នន ក់
ព្គរ់ព្គងធនាគារ ការេយូណណធីត អាចការពារបននូវធនធានររស់ធនាគារ រថងកើតរបយការណ៏  ហិរញ្ញវតេុតដេគួរ
អាយថជឿជាក់ និងអនុវតេតាម ចារ់និងរទរញ្ជ ថផ្េងៗ។ ព្កុមព្រឹកាភិ្បេព្តូវធានាថ្ន អនកព្គរ់ព្គងជាន់ខពស់តតងតត
រញ្ជ ក់អំេីសុចរតិភាេ ណផ្ទកនុងររស់ធនាគារ។ 
 
ជាមួយនឹងការព្តួតេិនិតយណផ្ទកនុងតដេម្ចនព្រសិទធភាេ តដេអាចឲយធនាគារធានាបននូវ៖ 

• ព្រតិរតេិការព្រករថោយព្រសិទធភាេ និងភាេរជាគជ័យ 

• កំណត់ព្តាព្រតិរតេិការតដេព្តឹមព្តូវចាស់ោស់ 

• របយការណ៏ហិរញ្ញវតេុតដេអាចថជឿជាក់បន 

• ព្រសិទធភាេណនព្រេ័នធព្គរ់ព្គងហានិភ័្យ 

• ធនាគារព្រតិរតេិតាមចារ់ និងរទរញ្ញតិេនានាររស់ធនាគារជាតិណនកមពុជា ថគាេនថយបយ និងនីតិវធីិណផ្ទកនុង។ 
 
ការព្តតួេិនិតយររស់អនកព្គរ់ព្គង 
1.  ព្កមុព្រឹកាភិ្បេ 
ររូភាេជាវជិជម្ចនណនរិរយកាសព្តួតេិនិតយ គឺជាការថរេជ្ាចិតេររស់ព្កុមព្រឹកាភិ្បេកនុងការព្តួតេិនិតយឲយបនម៉ាត់ចត់។ 
 
ព្កុមព្រឹកាភិ្បេព្តូវអនុម័ត និងេិនិតយរាេ់យុទធសាស្រសេអាជីវកមម និងថគាេការណ៏ព្គរ់ព្គងព្រេ័នធររស់ធនាគារ។ 
ព្កុមព្រឹកាភិ្បេ ព្តូវទទួេខុសព្តូវកនុងការតសវងយេ់ និងកំណត់កំរតិហានិភ័្យតដេសមស្សរនឹងសកមមភាេ   អាជីវ
កមមចមបងររស់ធនាគារ រថងកើតនូវរចនាសម័ពនធព្តួតេិនិតយ និងធានាឲយបនថ្នអនកព្គរ់ព្គងជាន់ខពស់បនតសវងយេ់ តាម
ោន ព្គរ់ព្គង ក៏ដូចជាការតាមោនថេើព្រសិទធភាេណនការព្តួតេិនិតយណផ្ទកនុងផ្ងតដរ។  
 
ករណីយកិចាររស់ព្កុមព្រឹកាភិ្បេម្ចនដូចជា៖ 

•  េិភាកាថទៀងទត់អំេីព្រសិទធភាេ ណនព្រេ័នធព្តួតេិនិតយណផ្ទកនុងជាមួយអនកព្គរ់ព្គង 

•  ព្តួតេិនិតយការវយតណមលតដេរថធើវថ ើងថោយ អនកព្គរ់ព្គង សវនករ និងអនកព្តួតេិនិតយអំេីការព្តួតេិនិតយ 
     ណផ្ទកនុងឲយបនទន់ថេេថវោ 

•  េិនិតយថមើេសកមមភាេររស់អនកព្គរ់ព្គង  ថោយថឆលើយតរថៅនឹងអនុសាសន៏  និងការព្េួយបរមភអំេី  ការ 
     ព្គរ់ព្គងណផ្ទកនុង តដេថធវើថ ើងថោយសវនករ និងនិយ័តករ 

•  ព្តួតេិនិតយជាថទៀងទត់នូវយុទធសាស្រសេ   និងកំណត់ហានិភ័្យររស់ធនាគារ។     ព្កុមព្រឹកាភិ្បនឹងតតងតំាង 
មុខងារ និងទំនួេខុសព្តូវទំងថនះថៅកាន់គណៈកម្ចម ធិការសវនកមមនិងព្រតិរតេិការ និងគណៈកម្ចម ធិការព្គរ់ព្គងឥណ
ទន និងហានិភ័្យ។ 
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កាំនតប់ង្ហា ញអាំពកីាររគបរ់គងម្ផ្ៃកនងុ (ត) 
 
2. អនកព្គរ់ព្គងជាន់ខពស់ 
ថ្នន ក់ព្គរ់ព្គងជាន់ខពស់ចូេរួមចំតណកកនុងការេិនិតយថៅថេើព្រតិរតេិការ និងផ្េេ់ថអាយភាេជាអនកដឹកនំា និង ទិសថៅ
សព្ម្ចរ់ការទំនាក់ទំនង និងេិនិតយថមើេថគាេនថយបយព្គរ់ព្គង ការអនុវតេ និងដំថណើ រការ។ អនកព្គរ់ព្គងនឹង        
អនុវតេយុទធសាស្រសេ និងថគាេនថយបយររស់ព្កុមព្រឹកាភិ្បេ ថោយរថងកើតការការព្គរ់ព្គងណផ្ទកនុងព្រករថោយ
ព្រសិទទិភាេ និងព្រគេ់ភារកិចា ឬតរងតចកការទទួេខុសព្តូវតដេសមស្សរដេ់រុគកេិក។ ជាមួយគាន ថនះតដរ            
ថ្នន ក់ព្គរ់ព្គងព្តូវទទួេខុសកនុងការព្តួតេិនិតយជីវព្រវតេិររស់រុគកេិកមុនថេេចូេរំថរ ើការងារ និងធានាថ្នរុគគេិកម្ចន
ម្ចនេកេណៈសមបតេិ រទេិថសាធន៍ ការរណេុ ះរណាេ េ និងផ្េេ់សំណងថៅតាមព្រសិទធិភាេណនការងារ។ រចនាសមព័នធ 
និងដំថណើ រការណនការព្គរ់ព្គងណផ្ទកនុងព្រធានព្កុមព្រឹកាភិ្បេ បនរថងកើតភាេព្គរ់ព្គាន់និងព្រសិទធភាេណនព្រេ័នធ
ព្គរ់ព្គងណផ្ទកនុងដូចតថៅ៖ 
 

តខេការពារទំងរីព្តូវបនរថងកើតថ ើង 
នាយកោឋ នតដេទទួេយកហានិភ័្យដូចជាការព្គរ់ព្គងព្រតិរតិេការ ព្តូវម្ចនការព្គរ់ព្គងព្តឹមព្តូវ និងការព្គរ់ព្គង 
តររព្តួតេិនិតយថៅនឹងកតនលង ថដើមបីធានានូវអនុថោមភាេ និងគូសរញ្ជ ក់េីកំថសាយណនការព្តួតេិនិតយ និងការខវះ 
ចថនាល ះកនុងដំថណើ រការព្តួតេិនិតយ។ នាយកោឋ នព្គរ់ព្គងហានិភ័្យ និងព្រតិរតិេតាមម្ចនតួនាទីសព្មរសព្មួេ និងព្តួត
េិនិតយថៅថេើការអនុវតេការព្គរ់ព្គងហានិភ័្យព្រករថោយព្រសិទិធភាេ មិនកំណត់ចំថពាះហានិភ័្យជាក់ោក់ ដូចជា
ការមិនអនុថោមតាមចារ់ និងរទរបញ្ញតិេ។ សវនករណផ្ទកនុងតផ្អកថេើ កំរតិខពស់រំផុ្តណនឯករាជយភាេកនុងធនាគារ
ទំងមូេថដើមបី ផ្េេ់នូវការធានាថេញថេញដេ់គណៈកម្ចម ធិការសវនកមម និងព្រតិរតេិតាម។ 
 

ថគាេនថយបយ និង នីតិវធីិព្រតិរតិេការសេង់ោរ 
ថគាេនថយបយ និងនីតិវធីិព្រតិរតិេការ ព្តូវបនថធវើរចាុរបននភាេ ជាថទៀងទត់ថដើមបីធានា នូវអនុថោមភាេ ជាមួយរទ
របញ្ញតិេរចាុរបនន។ ការថធវើរចាុរបននភាេររស់ថគាេនថយបយធនាគារ និងនីតិវធីិ ព្រតិរតិេការសេង់ោរបន ឆលងកាត់ការ
ព្តួតេិនិតយេី តផ្នកព្រតិរតេិតាម និងព្គរ់ព្គងហានិភ័្យ ថដើមបីធានាបនថ្ន ការអនុវតេព្រករ ថោយ ព្រសិទិធភាេ។ 
 

ការព្រឆំ្ងការសម្ចអ តព្បក់ និងហិរញ្ញរបទនថភ្រវកមម  
ការរំថេញរតនេមររស់ធនាគារថយើង បនសំថរចនូវសេង់ោរតដេពាក់េ័នធនិងថគាេការណ៍សាគ េ់អតិេិជន។ ធនាគារ 
កាថេ យូណណធីត អនុថោមតាមតព្មូវការណនថគាេការណ៏តណនំាចារ់។ ការផ្េេ់នូវការរណេុ ះរណាេ េ ជាថទៀងទត់ 
ថដើមបី ថធវើថអាយព្រថសើរថ ើងនូវ សមតេភាេររស់រុគគេិកតដេពាក់េ័នធនឹងការតាមោនហិរញ្ញវតេុ។ 
 

ព្រេ័នធកនុងការព្តួតេិនិតយអនុថោមភាេ 
នាយកោឋ នព្រតិេរតិេតាមព្តូវធានាថ្នថគាេការណ៍ និងនីតិវធីិព្តូវតផ្អកថេើការរថងកើតរមួម្ចន ការព្តួតេិនិតយព្រករថោយ 
ឯករាជយភាេ ការតរងតចកនិងថផ្ទរភារកិចា ថោយព្តូវជូនដំណឹងដេ់គណៈព្គរ់ព្គងព្រតិរតិេ និងព្រធានព្កុមព្រឹកា         
ភិ្បេជាោយេកេណ៍អកេរតដេម្ចនសកមមភាេតកតព្មូវ និងផ្េេ់ជាអនុសាសន៏។ 
 

ការព្គរ់ព្គងហានិភ័្យព្រតិរតេិការ ឥណទន និងការព្គរ់ព្គងសាច់ព្បក់ងាយស្សួេ 
ថគាេការណ៏ការព្គរ់ព្គងហានិភ័្យព្រតិរតិេការ ព្តូវផ្េេ់ការតណនំាេីថគាេការណ៏ ណនការព្គរ់ព្គងហានិភ័្យព្េមទំង
វធីិសាស្រសេតដេព្តូវអនុវតេថៅកនុងធនាគារ តាមរយៈការកំនត់ដំថណើ រការគនលឹះ និងនីតិវធីិកនុងការកំណត់អតេសញ្ញ ណ 
វយតំណេ ការព្តួតេិនិតយ និងហានិភ័្យទក់ទងតដេកំេុងរនេថដើមបីធានាថ្នព្គរ់ហានិភ័្យចំរងៗ តដេរងករឲយម្ចន 
ការរខំ្នដេ់ថគាេថៅណនអាជីវកមមររស់ធនាគារព្តូវបនព្គរ់ព្គងព្តឹមព្តូវ ថដើមបីឲយនិយមន័យរសីអថភ្ើថ្នយ។  
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កាំនតប់ង្ហា ញអាំពកីាររគបរ់គងម្ផ្ៃកនងុ (ត) 
 

ការព្គរ់ព្គងហានិភ័្យព្រតិរតេិការ ឥណទន និងការព្គរ់ព្គងសាច់ព្បក់ងាយស្សួេ (ត) 
ថគាេការណ៏ថនះក៏បនេិេណ៏នាេីការទទួេខុសព្តូវ និង តំរវូការតដេបនោក់ឲយតាមមុខងារថផ្េងៗររស់ធនាគារ 
ថដើមបីរំថេញភារៈកិចាកនុងការព្គរ់ព្គងហានិភ័្យព្រតិរតិេការ កនុងការរកានូវព្គឹះសាេ នធនាការមួយតដេម្ចនភាេរងឹមំ្ច 
សុវតិេភាេ។ 
 

ថគាេការណ៍ឥណទនព្តូវបនរថងកើតថ ើង ថដើមបីជាេំនំាតដេកំណត់បននូវហានិភ័្យឥណទន កនុងព្រតិរតេិការ
សាជីវកមម។ ថគាេការណ៍ថនះ ផ្េេ់ថអាយគណៈព្គរ់ព្គងនូវយនេការតដេស្សរនឹងទសេនៈឈានមុខររស់ធនាគារ        
រសីេថេើតរ ៉ាន ក៏ដូចជាតផ្នការហានិភ័្យ។ េំនំាថនះ ព្តូវបនគំាព្ទថោយថគាេការណ៍ ទូថៅតដេម្ចនវសិាេភាេព្គរ់
សាេ នភាេហានិភ័្យ ក៏ដូចជាថគាេការណ៍ជាក់ោក់តដេអនុវតេកនុងវស័ិយឧសាហកមម និងព្រថភ្ទណដគូព្រតិរតេិការ។ 
ថគាេការណ៍ថនះ អនុវតេថេើព្គរ់កាេៈថទសៈទំងអស់តដេតំណាង ឱ្យទិដឋភាេដ៏សំខ្ន់មួយចំថពាះការអភិ្វឌឍអាជីវ
កមមធនាគារ។ 
 

ការព្គរ់ព្គងសាច់ព្បក់ងាយស្សួេព្គរដណេ រ់ថេើ នីតិវធីិហិរញ្ញវតេុតដេរកាទុកសាច់ព្បក់ងាយស្សួេ ររស់ធនាគារ 
ការរថងកើនព្រសិទិធភាេព្បក់ចំណូេសុទធ រមួទំងអនុថោមតាម បតស េ៣។ ថគាេការណ៏នឹងផ្េេ់ថគាេការណ៏ 
តណនំា និងនីតិវធីិ ការព្គរ់ព្គងព្ទេយសកមមនិងរំណុេ។ថគាេការណ៏ថនះម្ចនរំណងព្គរ់ព្គងហានិភ័្យណនរំណុេ 
កនុងេកេណៈមួយតដេស្សរនិងថគាេការណ៏អនេរការ ី ថេើមូេធន និងការព្គរ់ព្គង      ហានិភ័្យណនសាច់ព្បក់ងាយ 
ស្សួេ។ 
 

ព្កមសីេធម៏ 
សាជីវកមមធនាគារកាថេយូណណធីតបនអនុម័តនូវថគាេការណ៏ព្កមសីេធម៏ពាណិជជកមម។ ព្រតិរតិេការពាណិជជកមម 
តដេថជាគជ័យ និងថករ េថ៏ឈាម ះររស់ធនាគារព្តូវបនកសាងថ ើង តាមរយៈថគាេការណ៏ណនការថោះស្សាយ                 
និងសីេធម៏ ររស់រុគគេិក។ រុគគេិកថដើរតួរនាទីយ៉ាងសំខ្ន់ កនុងការរកាសេង់ោរខពស់វជិាជ ជីវៈការងារ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

19



 

 

របាយការៃ៍ក្កុម្ក្បឹកាភិបាល 
ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលានច្សឆកេីរកីរាយសូម្ដាក់បង្កា ញរបាយការណ៍របស់ែលួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួ្របស់ សាជី្វកម្ម
ធ្នាគារកាច្ងយូថ្ណធី្ត្ (កម្ពុជា) ឆាំកាត់្ ច្ៅកាត់្ថា (“ធ្នាគារ”) និងម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធ ដែលត្ច្ៅច្នុះទាំងធ្នាគារ និងម្រកុម្
ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធ ម្រត្ូវបានច្ៅកាត់្ថា (“សម្ព័នធធ្នាគារ”) និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដាឆ់ច្ដាយដែករបស់ធ្នាគារសម្រាប់
ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ។ 

សម្ពន័ធធនាគារ 

ធ្នាគារ 

ធ្នាគារ គឺជាធ្នាគារពាណិជ្ជមួ្យដែលម្របតិ្បត្េិការ ច្ម្រកាម្ការម្រត្ួត្េិនិត្យរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា(“NBC”) ច្ដាយអនុច្ោម្
តាម្ឆាប់សេីេីម្រគឹុះសាថ នធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងស្សបតាម្អាជាា ប័ណណធ្នាគារច្លែ ១២ ដែលច្ឆញច្ដាយធ្នាគារជាតិ្ថ្ន
កម្ពុជា ។ ច្ៅថ្ងៃទី ២៥ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០០៩ ធ្នាគារម្រត្ូវបានផ្េល់អាជាា ប័ណណគាម នកាលកាំណត់្េីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ។ 

ធ្នាគារគឺជាម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធានកម្មសិទធទាំងស្សុងរបស់ធ្នាគារកាច្ងយូថ្ណធី្ត្លីមី្ត្ (“Cathay United Bank Limited”) 
(“ម្រកុម្ហ ុនច្ម្”) ដែលជាធ្នាគារពាណិជ្ជកម្មបច្ងាើត្ច្ែើងច្ៅថ្ត្វ៉ាន់ ។  

ធ្នាគារបានឆូលរមួ្យ៉ាងសាំខាន់កនុងម្របតិ្បត្េិការសនូលថ្នអាជី្វកម្មធ្នាគារ និងការផ្េល់ច្សវកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់េ័នធច្ៅ
កនុងម្រេុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា តាម្រយៈការយិល័យកណាេ លរបស់ធ្នាគារច្ៅរាជ្ធានីភ្នាំច្េញ និងសាខាតាម្បណាេ ច្ែត្េ ។ 

ម្រកមុ្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធ 

សីុ យូ ប ី សីុ អិុនច្វសច្ម្ន ែូ អិលធី្ឌី (“CUBC Investment Co.. Ltd”) (“ម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធ”) ម្រត្ូវបានឆុុះបញ្ជ ីច្ៅ     ថ្ងៃទី ១៤ ដែ 
សីហា ឆ្ន ាំ ២០១២ ច្ដាយធ្នាគារ និងម្រកុម្ហ ុន ម្របាាំងត្ង់ ែូអិលធី្ឌី (Printemps Co., Ltd.) ដែលជា              ម្រកុម្ហ ុនដែមរ ។ 

សកម្មភាេឆម្បងរបស់ម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធខាងច្លើ គឺការកាន់កាប់ែីធ្លីដែលបានច្ម្របើម្របាស់ច្ដាយធ្នាគារ ។ 

លទធផ្លហិរញ្ញវត្ថុ 

លទធផ្លហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ម្រត្ូវបាន
បង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ និងលទធផ្លលម្អិត្ច្ផ្េងៗរមួ្ និង ដាឆ់ច្ដាយដែកច្ៅទាំេ័រទី ១២ និង ១៧ ច្រៀង
គាន ។
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ភាគោភ្ 

ច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទ េុាំានការម្របកាស ឬបង់ភាគោភ្ច្ែើយ ច្ហើយអភិ្បាលក៏មិ្នបានច្ធ្វើការច្សនើឲ្យានការបង់ភាគោភ្
ែល់ាច ស់ភាគហ ុន ដែរ (ឆ្ន ាំ ២០១៩៖ ៦.៨៧០.៥៤៣ ែុោល អាច្ម្រកិ) ។ 

ច្ែើម្ទុន 

ច្ែើម្ទុនរបស់ធ្នាគារនាថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ានឆាំនួន ១០០.០០០.០០០ ែុោល រអាច្ម្រកិ (ឆ្ន ាំ ២០១៩៖ ១០០.០០០.០០០ 
ែុោល រអាច្ម្រកិ) ។ 

ទុនបម្រម្ងុ និងសាំវធិានធ្ន 

េុាំានបដម្រម្បម្រម្ួលខាល ាំងច្ៅច្លើទុនបម្រម្ុង និងសាំវធិានធ្នកនុងការយិបរចិ្ឆេទ ច្ម្រៅេីការបង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ច្ទ។ 

ការលុបច្ឆញេីបញ្ជ  ីនិងសាំវធិានធ្នច្លើម្រទេយសកម្មហិរញវត្ថុ 

មុ្នច្េលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំ ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលបានចាត់្វធិានការសម្
ច្ហតុ្ផ្ល ច្ែើម្បីបញ្ជជ ក់ថាសកម្មភាេម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ែើងទក់ទងនឹងការលុបច្ចាលម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមិ្នានការរ ាំេឹង
ទុកសម្ច្ហតុ្ផ្លកនុងការម្របមូ្លបានម្កច្ែើងវញិនូវលាំហូរទឹកម្របាក់តាម្កិឆចសនាទាំងមូ្ល ឬឆាំដណកណាមួ្យ និងបានច្ធ្វើ
សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ឥណទនរ ាំេឹងទុកច្លើម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងច្ជ្ឿជាក់ថារាល់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបាន
ែឹងថានឹងមិ្នានការរ ាំេឹងទុកថាអាឆម្របមូ្លបានម្កវញិនូវលាំហូរទឹកម្របាក់តាម្កិឆចសនាម្រត្ូវបានលុបច្ចាលច្ហើយបានច្ធ្វើ
សាំវធិានធ្នម្រគប់ម្រគាន់ សម្រាប់ការបាត់្បង់ឥណទនដែលរ ាំេឹងទុកច្លើម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ែើង ។ 

នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នុះ ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលមិ្នបានែឹងអាំេីកាលៈច្ទសៈណាមួ្យដែលអាឆបង្កា ញេីឆាំនួនទឹកម្របាក់ថ្ន
សាំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឥណទន ដែលរ ាំេឹងទុកច្លើម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុច្ៅកនុងរបាយការណ៍            ហិរញ្ញវត្ថុ
របស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ មិ្នានលកខណៈមិ្នម្រគប់ម្រគាន់រហូត្ែល់កម្រមិ្ត្ជាសារវនេច្នាុះច្ទ ។ 

ម្រទេយសកម្ម 

មុ្នច្េលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ែើង ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលបានចាត់្វធិានការ
សម្ច្ហតុ្ផ្លច្ែើម្បីធានាថា ម្រទេយសកម្មណាមួ្យដែលទាំនងជាមិ្នអាឆម្របមូ្លបានម្កវញិកនុងែាំច្ណើ រការអាជី្វកម្មធ្ម្មតា 
តាម្ត្ថ្ម្លរបស់េួកច្គ ែូឆដែលបានបង្កា ញច្ៅកនុងកាំណត់្ម្រតាគណច្នយយរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និង ធ្នាគារម្រត្ូវបានច្គកត់្ម្រតា
ច្ៅម្រតឹ្ម្ឆាំនួនដែលេួកច្គរ ាំេឹងថានឹងទទួលបាន ។ 

នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នុះ ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលមិ្នបានែឹងអាំេីករណីណាមួ្យដែលនឹងច្ធ្វើឲ្យត្ថ្ម្លដែលម្រត្ូវបានដាក់បញ្ចូ ល
ជាម្រទេយសកម្មច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារថាានភាេមិ្នម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវច្នាុះច្ទ ។ 
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វធីិ្សាស្រសេកនុងការវយត្ថ្ម្ល 

នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នុះ ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលេុាំបានែឹងេីច្ហតុ្ការណ៍ណាមួ្យ ដែលនឹងច្ធ្វើឲ្យប៉ាុះពាល់ែល់ការអនុវត្េវធីិ្
សាស្រសេដែលានកនលងម្ក កនុងការវយត្ថ្ម្លម្រទេយសកម្ម និងបាំណុលច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និង
ធ្នាគារថាានភាេមិ្នម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវច្នាុះច្ទ ។ 

បាំណុលជាយថាភាេ និង បាំណុលច្ផ្េង  ៗ

នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នុះ េុាំាន៖ 

(ក) ការដាក់បញ្ជច ាំនូវម្រទេយសកម្មណាមួ្យរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ែើងចាប់តាាំងេីថ្ងៃឆុងការយិបរចិ្ឆេទ
កនុងការធានាឆាំច្ពាុះបាំណុលរបស់បុគគលណាមួ្យច្ែើយ ឬ 

(ែ) បាំណុលយថាច្ហតុ្ណាមួ្យដែលច្កើត្ានច្ែើងឆាំច្ពាុះសម្ព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ ចាប់តាាំងេីថ្ងៃឆុងការយិបរចិ្ឆេទ ម្ក
ច្ម្រៅអាំេីម្របតិ្បត្េិការអាជី្វកម្មធ្ម្មតារបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារច្ែើយ ។ 

តាម្ម្តិ្របស់ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាល េុាំានបាំណុលយថាច្ហតុ្ ឬបាំណុលច្ផ្េងៗច្ទៀត្របស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ដែលម្រត្ូវ
បាំច្េញ ឬអាឆនឹងម្រត្ូវបាំច្េញកនុងអាំែុងច្េលែប់េីរដែបនាទ ប់េីថ្ងៃបញ្ច ប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលនឹងច្ធ្វើឲ្យានផ្លប៉ាុះពាល់ ឬអាឆ
នឹងប៉ាុះពាល់ជាសារវនេែល់លទធភាេរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារកនុងការបាំច្េញកាត្េវកិឆចរបស់ែលួនែូឆដែលបានកាំណត់្ 
និងច្ៅច្េលដែលែល់ថ្ងៃកាំណត់្ច្នាុះច្ទ ។ 

ការផ្លល ស់បេូរច្ហតុ្ការណ៍ 

គិត្ម្រតឹ្ម្កាលបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍ច្នុះ ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលេុាំបានែឹងេីច្ហតុ្ការណ៍ណាមួ្យដែលមិ្នបានដវកដញកច្ៅកនុង
របាយការណ៍ច្នុះ ឬកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ដែលនឹងបណាេ លឲ្យានតួ្ច្លែថ្នឆាំនួនណា
មួ្យដែលបានបង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុានភាេមិ្នម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវច្ទ ។ 

ម្របតិ្បត្េិការមិ្នម្របម្រកតី្ 

តាម្ម្តិ្របស់ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាល លទធផ្លថ្នការច្ធ្វើម្របតិ្បត្េិការរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារកនុងការយិបរចិ្ឆេទ ហិរញ្ញវត្ថុ
ច្នុះ មិ្នានផ្លប៉ាុះពាល់ជាសារវនេច្ដាយសកម្មភាេម្របតិ្បត្េិការ ឬម្រេឹត្េិការណ៍ណាមួ្យដែលានលកខណៈជាសារវនេ និង
មិ្នម្របម្រកតី្ច្នាុះច្ទ ។ 

ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលក៏ានម្តិ្ផ្ងដែរថា ច្ៅកនុងឆច្នាល ុះច្េលចាប់េីថ្ងៃឆុងការយិបរចិ្ឆេទែល់ថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នុះ េុាំានឆាំ
ណាត់្ថាន ក់សកម្មភាេម្របតិ្បត្េិការ ឬម្រេឹត្េិការណ៍ណាមួ្យដែលានលកខណៈជាសារវនេ និងមិ្នម្របម្រកតី្ច្កើត្ានច្ទបើងដែល
អាឆនាាំឲ្យប៉ាុះពាល់ែល់លទធផ្លថ្នម្របតិ្បត្េិការរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារកនុងការយិបរចិ្ឆេទដែលរបាយការណ៍ច្នុះបាន
ច្រៀបឆាំច្ែើងច្នាុះច្ទ ។ 
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របាយការៃ៍ក្កុម្ក្បឹកាភិបាល (ត) 

ម្រេឹត្េិការណ៍បនាទ ប់េីការយិបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ 

ច្ៅថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នុះ េុាំានម្រេឹត្េិការណ៍ណាមួ្យដែលានលកខណៈជាសារវនេ ច្កើត្ានច្ទបើងចាប់េីការយិបរចិ្ឆេទ
រាយការណ៍ ដែលត្ម្រម្ូវឲ្យានការដកត្ម្រម្ូវ ឬបង្កា ញេ័ត៌្ានច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នាុះច្ទ ។ 

ម្រកមុ្ម្របឹកាភិ្បាល 

ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលដែលបានបច្ម្រម្ើការកនុងកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ និងនាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នុះ រួម្ាន៖ 
 

ច្ោក Chung Yi Teng ម្របធានម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាល 
ច្ោកស្សី Hsiu Chu Chuang អភិ្បាល និងអគគនាយិកា 
ច្ោក David Paul Sun អភិ្បាល 
ច្ោក Hua Ben Miao អភិ្បាល  
ច្ោក Yei Fong Jan អភិ្បាល 
ច្ោក Chang Chuan Hsia អភិ្បាលឯករាជ្យ 
ច្ោក Wu Shui Cheng  អភិ្បាលឯករាជ្យ 

ភាគហ នុរបស់អភិ្បាល 

េុាំានអភិ្បាលណាាន ក់កាន់កាប់ ឬានការទក់ទិនច្ៅកនុងភាគហ ុនរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារច្ដាយផ្លទ ល់ ឬច្ដាយ
ម្របច្យល ច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុច្នាុះច្ទ ។   

អត្ថម្របច្យជ្ន៍របស់ម្រកមុ្ម្របឹកាភិ្បាល 

ច្ៅកនុង និងនាឆុងការយិបរចិ្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ គឺមិ្នានកិឆចម្រេម្ច្ម្រេៀងណាមួ្យដែលសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារជា          
ភាគីាខ ង កនុងច្គាលបាំណងជួ្យែល់សាជិ្កម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ច្ែើម្បីទទួលបាននូវអត្ថ
ម្របច្យជ្ន៍ច្ដាយម្ច្ធ្ាបាយច្ផ្េង  ៗ ែូឆជាការទិញភាគហ ុន ឬប័ណណបាំណុលរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ឬសាជី្វកម្ម
ែថ្ទច្នាុះច្ទ ។ 

ច្ៅកនុងអាំែុងការយិបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ច្នុះ េុាំានអភិ្បាលណាាន ក់របស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារបានទទួល ឬ ានសិទធិ
ទទួលបាននូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍ណាមួ្យ )ច្ម្រៅេីអត្ថម្របច្យជ្ន៍ដែលបានរមួ្បញ្ចូ លច្ៅកនុងឆាំនួនបរោិភ្សរបុទទួលបាន ឬែល់
កាំណត់្ទទួលបានច្ដាយសាជិ្កម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាល ែូឆបានបង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(   តាម្រយៈការឆុុះកិឆចសនា
ច្ធ្វើច្ែើងច្ដាយសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ឬច្ដាយម្រកុម្ហ ុនពាក់េ័នធជាមួ្យនឹងសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ដែលអនក
ម្រគប់ម្រគងច្នាុះជាសាជិ្ក ឬក៏ជាមួ្យម្រកុម្ហ ុនដែលអនកម្រគប់ម្រគងច្នាុះានផ្លម្របច្យជ្ន៍ដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុច្ម្រឆើនច្នាុះច្ទ ច្លើក
ដលងដត្ការបង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។  
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របាយការៃ៍ក្កុម្ក្បឹកាភិបាល (ត) 

ការទទួលែុសម្រត្វូរបស់ម្រកមុ្ម្របឹកាភិ្បាលច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលានភារៈច្ធ្វើការអុះអាងបញ្ជជ ក់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានច្រៀបឆាំច្ែើងយ៉ាងម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវ ច្ែើម្បីឆងអុល
បង្កា ញនូវភាេេិត្ និងម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវថ្នសាថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារនាថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
ម្រេម្ទាំងលទធផ្លហិរញ្ញវត្ថុ និងលាំហូរទឹកម្របាក់ សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ ។  ច្ៅកនុងការច្រៀបឆាំរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលចាាំបាឆ់ម្រត្ូវ៖ 

(i) អនុម័្ត្នូវច្គាលនច្យបាយគណច្នយយដែលសម្ស្សប ច្ដាយដផ្អកច្លើការវនិិឆេ័យ និងការបា៉ា ន់ម្របាណយ៉ាង
សម្ច្ហតុ្ផ្ល និងម្របុងម្របយ័ត្ន ច្ហើយច្ធ្វើការអនុវត្េម្របកបច្ដាយសងគតិ្ភាេ ។ 

(ii) អនុវត្េតាម្សេង់ដាររបាយការណ៍ទក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអនេរជាតិ្ថ្នកម្ពុជា  )“ ស .រ.ទ.ហ.អ.ក ”) ឬច្បើានការផ្លល ស់បេូរេីច្នុះ 
ច្ែើម្បីបង្កា ញនូវភាេេិត្ និងម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវ គឺម្រត្ូវបង្កា ញ និងេនយល់ឲ្យបានឆាស់ោស់ និងកាំណត់្បរាិណច្ៅកនុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

(iii) ម្រត្ួត្េិនិត្យម្របេ័នធែាំច្ណើ រការថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ និងរកាទុកនូវបញ្ជ ី
គណច្នយយឲ្យបានម្រគប់ម្រគាន់ និងម្របេ័នធម្រគប់ម្រគងថ្ផ្ទកនុងឲ្យានម្របសិទធភាេ ។ 

(iv) វយត្ថ្ម្លនូវលទធភាេរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារកនុងការបនេនិរនេរភាេអាជី្វកម្ម ទទួលែុសម្រត្ូវច្លើការោត្
ម្រត្ដាងេ័ត៌្ាន ម្របសិនច្បើពាក់េ័នធនូវបញ្ជា ទាំងឡាយដែលទក់ទងច្ៅនឹងនិរនេរភាេអាជី្វកម្ម និងច្ម្របើម្របាស់
មូ្លដាា ននិរនេរភាេថ្នគណច្នយយ ច្លើកដលងដត្អនកម្រគប់ម្រគងានបាំណងឆង់ជ្ម្រម្ុះបញ្ជ ី ផ្លអ កែាំច្ណើ រការសម្ព័នធ
ធ្នាគារ និងធ្នាគារ ឬគាម នជ្ច្ម្រម្ើសសម្រម្យែថ្ទច្ទៀត្ច្ម្រៅេីច្ធ្វើដបបច្នុះ ។ និង 

(v) ម្រត្ួត្េិនិត្យ និងែឹកនាាំសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារឲ្យានម្របសិទធភាេច្លើរាល់ច្សឆកេីសច្ម្រម្ឆ ដែលាន           
សារៈសាំខាន់ទាំងអស់ ដែលប៉ាុះពាល់ែល់សកម្មភាេម្របតិ្បត្េិការ និងែាំច្ណើ រការរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ 
ច្ហើយម្រត្ូវម្របាកែថា កិឆចការច្នុះម្រត្ូវបានឆលុុះបញ្ជច ាំងយ៉ាងម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលធានាអុះអាងថា បានអនុវត្េរាល់ត្ម្រម្ូវការែូឆបានរាយការណ៍ខាងច្លើ កនុងការច្រៀបឆាំ                    
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ។ 

ការអនុម័្ត្ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

ច្យើងែាុាំ សូម្ច្ធ្វើការអនុម័្ត្ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានភាជ ប់ម្កជាមួ្យែូឆដែលបានបង្កា ញច្ៅទាំេ័រទី     ១១ ែល់
ទី ១៥៣ ថាបានបង្កា ញនូវភាេម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវថ្នសាថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារនាថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 
២០២០ ម្រេម្ទាំងលទធផ្លហិរញ្ញវត្ថុ និងលាំហូរទឹកម្របាក់សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ ច្ដាយអនុច្ោម្ច្ៅតាម្
សេង់ដាររបាយការណ៍ទក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអនដរជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ។ 

ឆុុះហត្ថច្លខាត្ាំណាងឲ្យម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាល 

Chung Yi Teng  Hsiu Chu Chuang 
ម្របធានម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាល  អគគនាយិកា 
រាជ្ធានីភ្នាំច្េញ ម្រេុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា 
ថ្ងៃទី ៥ ដែ មី្នា ឆ្ន ាំ ២០២១
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កណំតប់ង្ហា ញខ្លីៗ អពំហីរិញ្ញវតថ ុ
 

 

 

225,747,394 

262,935,476 
260,688,660 

2018 2019 2020

ប្រាក់ដុល្លា រ

ឥណទានដុល

411,585,395 

389,226,399 
386,689,557 

2018 2019 2020

ប្រាក់ដុល្លា រ

ប្ររព្យសកម្មសរបុ

108,119,584 

107,549,710 

109,080,453 

2018 2019 2020

ប្រាក់ដុល្លា រ

មូ្លធនម្ចា ស់ភាគហ នុ

291,878,995 

235,636,701 
255,626,909 

2018 2019 2020

ប្រាក់ដុល្លា រ

ប្រាក់បញ ញ្ើពី្អតិថិជន
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របាយការៃ៍សវនករឯករាជយ 
 
ជូ្នឆាំច្ពាុះភាគទុនិករបស់ 
សាជី្វកម្មធ្នាគារកាច្ងយូថ្ណធី្ត្ (កម្ពុជា) ឆាំកាត់្ 

ម្តិ្សវនកម្ម 
ច្យើងែាុាំ បានច្ធ្វើសវនកម្មច្ៅច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួ្ របស់សាជី្វកម្មធ្នាគារកាច្ងយូថ្ណធី្ត្ (កម្ពុជា) ឆាំកាត់្ ច្ៅកាត់្
ថា (“ធ្នាគារ”) និងម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធរបស់ធ្នាគារ ដែលត្ច្ៅច្នុះទាំងធ្នាគារ និងម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធ ម្រត្ូវច្ៅកាត់្ថា (“ស
ម្ព័នធធ្នាគារ”) និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដាឆ់ច្ដាយដែករបស់ធ្នាគារ ដែលរមួ្ាន របាយការណ៍សាថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុរួម្ និង
ដាឆ់ច្ដាយដែក    នាថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ របាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ និងលទធផ្លលម្អិត្ច្ផ្េង  ៗរបាយការណ៍សដីេី
បដម្រម្បម្រម្ួលមូ្លធ្ន និងលាំហូរទឹកម្របាក់រមួ្ និងដាឆ់ច្ដាយដែក សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ និងកាំណត់្សាគ ល់ 
ដែលរមួ្ានច្គាលនច្យបាយគណច្នយយសាំខាន់ៗ ម្រេម្ទាំងេ័ត៌្ានេនយល់ច្ផ្េងៗ (ច្ៅកាត់្ថា “របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ”) 
ដែលបានបង្កា ញច្ៅទាំេ័រទី ១១ ែល់ទី ១៥៣ ។ 

ជាម្តិ្របស់ច្យើងែាុាំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួ្ និងដាឆ់ច្ដាយដទបកជាសារវនេ បានបង្កា ញនូវភាេម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវថ្នសាថ នភាេហិរញ្ញ
វត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ នាថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2020 ម្រេម្ទាំងលទធផ្លហិរញ្ញវត្ថុរមួ្ និងដាឆ់ច្ដាយដទបក និងលាំហូរ
ទឹកម្របាក់រមួ្ និងដាឆ់ច្ដាយដទបករបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ ច្ដាយអនុច្ោម្ច្ៅ
តាម្សេង់ដាររបាយការណ៍ទក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអនដរជាតិ្ថ្នកម្ពុជា (“ស.រ.ទ.ហ.អ.ក”) ។ 

មូ្លដាា នថ្នម្តិ្សវនកម្ម 
ច្យើងែាុាំ បានច្ធ្វើសវនកម្មច្ដាយអនុច្ោម្ច្ៅតាម្សេង់ដារសវនកម្មអនេរជាតិ្ថ្នកម្ពុជា។  ការទទួលែុសម្រត្ូវរបស់ច្យើងែាុាំ ដែល
ស្សបតាម្សេង់ដារទាំងច្នាុះ ម្រត្ូវបានច្រៀបរាប់បដនថម្ច្ទៀត្ច្ៅកនុងកថាែណឌ សដីេី ការទទួលែុសម្រត្ូវរបស់សវនករ សម្រាប់ការច្ធ្វើ
សវនកម្មច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  ដែលានច្ៅកនុងរបាយការណ៍របស់ច្យើងែាុាំ ។  ច្យើងែាុាំ ានភាេឯករាជ្យេីសម្ព័នធធ្នាគារ 
និងធ្នាគារ ច្ដាយស្សបច្ៅតាម្ត្ម្រម្ូវការម្រកម្សីលធ្ម៌្វជិាជ ជី្វៈ ដែលពាក់េ័នធនឹងសវនកម្មច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ច្ៅកនុង
ម្រេុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា ច្ហើយច្យើងែាុាំបានបាំច្េញនូវទាំនួលែុសម្រត្ូវច្លើម្រកម្សីលធ្ម៌្វជិាជ ជី្វៈស្សបតាម្ត្ម្រម្ូវការរបស់សេង់ដារ
ទាំងច្នាុះ ។  ច្យើងែាុាំច្ជ្ឿជាក់ថា ភ្សេុតាងសវនកម្មដែលច្យើងែាុាំម្របមូ្លបានានលកខណៈម្រគប់ម្រគាន់ និងសម្ស្សបសម្រាប់ជា
មូ្លដាា នកនុងការបច្ញ្ចញម្តិ្សវនកម្មរបស់ច្យើងែាុាំ ។ 

បញ្ជា ច្ផ្េង  ៗ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ម្រត្ូវបាន
ច្ធ្វើសវនកម្មច្ដាយសវនករច្ផ្េង ច្ដាយបានបច្ញ្ចញម្តិ្ច្ៅថ្ងៃទី ១០ ដែ មី្នា ឆ្ន ាំ ២០២០ ថារបាយការណ៍ច្នាុះានភាេម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវ 
។ 

េ័ត៌្ានច្ផ្េង  ៗ

អនកម្រគប់ម្រគងានភារៈទទួលែុសម្រត្ូវច្លើេ័ត៌្ានច្ផ្េងៗ ។  េ័ត៌្ានច្ផ្េងៗដែលបានទទួលម្រតឹ្ម្កាលបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍
សវនកម្មច្នុះ គឺរបាយការណ៍របស់ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាល ដែលបានបង្កា ញច្ៅទាំេ័រទី ១ ែល់ទី៦ និងរបាយការណ៍ម្របចាាំឆ្ន ាំរបស់
ធ្នាគារ ដែលរ ាំេឹងថានឹងរឆួរាល់ បនាទ ប់េីកាលបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍សវនកម្មច្នុះ ។ ម្តិ្សវនកម្មរបស់ច្យើងែាុាំ ច្ៅច្លើរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មិ្នបានម្រគបែណេ ប់ច្លើេ័ត៌្ានច្ផ្េង ចៗ្ែើយ ច្ហើយច្យើងែាុាំមិ្នច្ធ្វើការផ្ដល់នូវអាំណុះអាំណាងណាមួ្យច្ៅ
ច្លើេ័ត៌្ានច្ផ្េងៗច្នុះច្ទ ។ 
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របាយការៃ៍សវនករឯករាជយ (ត) 
 
េ័ត៌្ានច្ផ្េង  ៗ(បនេ) 

ពាក់េ័នធនឹងការច្ធ្វើសវនកម្មរបស់ច្យើងែាុាំច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការទទួលែុសម្រត្ូវរបស់ច្យើងែាុាំ គឺម្រត្ូវអានេ័ត៌្ានច្ផ្េង  ៗ
ច្ហើយេិចារណាថាច្ត្ើេ័ត៌្ានច្ផ្េងៗច្នាុះ ានភាេមិ្នស្សបគាន ជាសារវនេជាមួ្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬការយល់ែឹងរបស់
ច្យើងែាុាំច្ៅកនុងការច្ធ្វើសវនកម្ម ឬានបង្កា ញនូវកាំហុងឆគងជាសារវនេ ។ 

ម្របសិនច្បើការអានេ័ត៌្ានច្ផ្េង  ៗដែលបានទទួលមុ្នកាលបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍សវនកម្មច្នុះ អាឆឲ្យច្យើងែាុាំ សននិដាា នថា
ានកាំហុសឆគងជាសារវនេច្កើត្ច្ែើងច្លើេ័ត៌្ានច្ផ្េងៗច្នុះ ច្យើងែាុាំម្រត្ូវរាយការណ៍ច្ៅតាម្សាថ នភាេ ជាក់ដសេង ។  ច្យើងែាុាំេុាំ
ានអវីដែលម្រត្ូវរាយការណ៍ពាក់េ័នធនឹងេ័ត៌្ានច្ផ្េងៗច្នុះច្ទ ។ 

ការទទួលែុសម្រត្វូច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ របស់អនកម្រគប់ម្រគង និងអនកទទួលែុសម្រត្វូច្លើអភិ្បាលកិឆច 

អនកម្រគប់ម្រគងានភារៈទទួលែុសម្រត្ូវច្លើការច្រៀបឆាំ និងការបង្កា ញនូវភាេម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវ ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ច្ដាយអនុច្ោម្
ច្ៅតាម្សេង់ដាររបាយការណ៍ទក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអនដរជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ច្ហើយនិងទទួលែុសម្រត្ូវច្លើម្របេ័នធម្រត្ួត្េិនិត្យថ្ផ្ទកនុង 
ដែលអនកម្រគប់ម្រគងកាំណត់្ថាានភាេចាាំបាឆ់ សម្រាប់ការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្យច្ជ្ៀសផុ្ត្េីការបង្កា ញែុសជាសារវនេ 
ច្ដាយសារដត្ការដកលងបនលាំ ឬកាំហុសឆគង ។ 

ច្ៅកនុងការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អនកម្រគប់ម្រគងានភារៈទទួលែុសម្រត្ូវ ច្លើការវយត្ថ្ម្លនូវលទធភាេរបស់សម្ព័នធ
ធ្នាគារ និងធ្នាគារកនុងការបនេនិរនេរភាេអាជី្វកម្មទទួលែុសម្រត្ូវច្លើការោត្ម្រត្ដាងេ័ត៌្ាន ម្របសិនច្បើពាក់េ័នធនូវបញ្ជា
ទាំងឡាយដែលទក់ទងច្ៅនឹងនិរនេរភាេអាជី្វកម្មនិងច្ម្របើម្របាស់មូ្លដាា ននិរនេរភាេថ្នគណច្នយយ ច្លើកដលងដត្ អនកម្រគប់ម្រគង
ានបាំណងឆង់ជ្ម្រម្ុះបញ្ជ ីផ្លអ កែាំច្ណើ រការសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ឬគាម នជ្ច្ម្រម្ើសសម្រម្យែថ្ទច្ទៀត្ច្ម្រៅេីច្ធ្វើដបបច្នុះ ។ 

អនកទទួលែុសម្រត្ូវច្លើអភិ្បាលកិឆច ានភារៈទទួលែុសម្រត្ូវកនុងការម្រត្ួត្េិនិត្យែាំច្ណើ រការហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និង
ធ្នាគារ ។ 

ការទទួលែុសម្រត្វូរបស់សវនករ សម្រាប់ការច្ធ្វើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  

ច្គាលច្ៅរបស់ច្យើងែាុាំ គឺផ្ដល់នូវអាំណុះអាំណាងសម្ច្ហតុ្ផ្លថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូ្លមិ្នានការបង្កា ញែុសជា
សារវនេច្ដាយសារដត្ការដកលងបនលាំ ឬកាំហុសឆគង និងផ្ដល់នូវរបាយការណ៍របស់សវនករដែលរួម្បញ្ចូ លម្តិ្សវនកម្មរបស់ច្យើងែាុាំ 
។  អាំណុះអាំណាងសម្ច្ហតុ្ផ្ល គឺជាអាំណុះអាំណាងានកម្រមិ្ត្ែពស់មួ្យ ប៉ាុដនេ វមិ្នអាឆធានាថា ម្រគប់ច្េលថ្នការច្ធ្វើសវនកម្ម
ច្ដាយអនុច្ោម្ច្ៅតាម្សេង់ដារសវនកម្មអនេរជាតិ្ថ្នកម្ពុជា អាឆរកច្ ើញនូវកាបង្កា ញែុសជាសារវនេដែលបានច្កើត្ច្ែើង
ច្នាុះច្ទ ។  កាបង្កា ញែុសជាសារវនេអាឆច្កើត្ច្ែើង      ច្ដាយសារ ការដកលងបនលាំ ឬកាំហុសឆគង ច្ហើយម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាជាសារ
វនេ ច្ៅច្េលដែលការដកលងបនលាំ ឬកាំហុសឆគងដត្មួ្យ ឬក៏រមួ្បញ្ចូ លគាន  ានផ្លប៉ាុះពាល់ែល់ការសច្ម្រម្ឆឆិត្េដផ្នកច្សែាកិឆចរបស់
អនកច្ម្របើម្របាស់ ច្ដាយច្យងច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ ។ 

ជាដផ្នកមួ្យថ្នការច្ធ្វើសវនកម្ម ច្ដាយអនុច្ោម្តាម្សេង់ដារសវនកម្មអនេរជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ច្យើងែាុាំអនុវត្េនូវការវនិិឆេ័យដែល
ម្របកបច្ៅច្ដាយវជិាជ ជី្វៈ និងរកានូវម្ជ្ឈធាតុ្និយម្ កនុងអាំែុងច្េលសវនកម្ម ។  ច្យើងែាុាំក៏៖ 
  

28



 

 

របាយការៃ៍សវនករឯករាជយ (ត) 
 

ការទទួលែុសម្រត្វូរបស់សវនករ សម្រាប់ការច្ធ្វើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  (បនេ) 

 ច្ធ្វើការកាំណត់្ និងវយត្ថ្ម្លនូវហានិភ័្យថ្នការបង្កា ញែុសជាសារវនេច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ច្ដាយសារដត្ការដកលងបនលាំ 
ឬកាំហុសឆគង និងទទួលែុសម្រត្ូវច្លើការច្រៀបឆាំ និងការអនុវត្េនូវនីតិ្វធីិ្សវនកម្ម ច្ែើម្បីច្ឆលើយត្ប    ច្ៅនឹងហានិភ័្យទាំង
ច្នាុះ និងម្របមូ្លនូវភ្សេុតាងដែលានលកខណៈម្រគប់ម្រគាន់ និងសម្ស្សប សម្រាប់ជា  មូ្លដាា នកនុងការបច្ញ្ចញម្តិ្សវន
កម្មរបស់ច្យើងែាុាំ ។  ហានិភ័្យដែលមិ្នអាឆរកច្ ើញនូវការបង្កា ញែុសជាសារវនេ ដែលច្កើត្ច្ែើងច្ដាយសារដត្ ការដកលង
បនលាំានលកខណៈែពស់ជាងការបង្កា ញែុសច្កើត្ច្ែើងេីកាំហុសឆគង ច្ដាយសារដត្ការដកលងបនលាំ អាឆរមួ្បញ្ចូ លទាំងការ ុប
 ិត្គាន  ការលួឆបនលាំ ការលុបច្ចាលច្ដាយច្ឆត្នា ការបកស្សាយមិ្នេិត្ ឬមិ្នអនុវត្េតាម្នីតិ្វធីិ្ម្រគប់ម្រគងថ្ផ្ទកនុង ។ 

 ទទួលបាននូវការយល់ែឹងអាំេីការម្រគប់ម្រគងថ្ផ្ទកនុង ដែលពាក់េ័នធនឹងការច្ធ្វើសវនកម្មកនុងច្គាលបាំណងច្ែើម្បីច្រៀបឆាំនូវនីតិ្
វធីិ្សវនកម្មដែលសម្ស្សបច្ៅតាម្កាលៈច្ទសៈ ប៉ាុដនេមិ្នដម្នកនុងច្គាលបាំណងច្ែើម្បីបច្ញ្ចញម្តិ្ច្លើម្របសិទធភាេថ្នការ
ម្រគប់ម្រគងថ្ផ្ទកនុងរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារច្ែើយ ។ 

 វយត្ថ្ម្លច្លើភាេសម្ស្សប ថ្នច្គាលនច្យបាយគណច្នយយដែលសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ បានច្ម្របើម្របាស់ និងភាេសម្
ច្ហតុ្ផ្លថ្នការបា៉ា ន់សាម នគណច្នយយសាំខាន់  ៗ ម្រេម្ទាំងការោត្ម្រត្ដាងេ័ត៌្ានពាក់េ័នធដែលបានច្ធ្វើច្ែើងច្ដាយអនក
ម្រគប់ម្រគង ។ 

 ច្ធ្វើការសននិដាា នច្លើភាេសម្ស្សបថ្ន ការច្ម្របើម្របាស់មូ្លដាា ននិរនេរភាេថ្នគណច្នយយរបស់អនកម្រគប់ម្រគង ច្ហើយ ច្ដាយដផ្អក
ច្ៅច្លើភ្សេុតាងសវនកម្មដែលទទួលបាន ច្ធ្វើការសននិដាា នថាច្ត្ើភាេមិ្នឆាស់ោស់សារវនេ ពាក់េ័នធច្ៅនឹងម្រេឹត្េិការណ៍ 
ឬលកខែណឌ ដែលអាឆច្ធ្វើឲ្យានម្នទិលជាសារវនេច្លើលទធភាេរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ច្ែើម្បីបនេនិរនេរភាេអាជី្វ
កម្ម ។  ម្របសិនច្បើច្យើងែាុាំ ច្ធ្វើការសននិដាា នថាានអត្ថិភាេថ្នភាេមិ្ន ម្របាកែម្របជាជាសារវនេ ច្យើងែាុាំចាាំបាឆ់ម្រត្ូវបញ្ចូ ល
ច្ៅកនុងរបាយការណ៍របស់ច្យើងែាុាំ ច្ែើម្បីទញឆាំណាប់ អារម្មណ៍ច្លើការោត្ម្រត្ដាងេ័ត៌្ានពាក់េ័នធច្ៅកនុងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬម្របសិនច្បើការោត្ម្រត្ដាង េ័ត៌្ានានលកខណៈមិ្នម្រគប់ម្រគាន់ ច្យើងែាុាំចាាំបាឆ់ម្រត្ូវផ្ដល់ម្តិ្សវនកម្ម
ដែលានបញ្ជា  ។  ការសននិដាា ន របស់ច្យើងែាុាំ គឺដផ្អកតាម្ភ្សេុតាងសវនកម្មដែលម្របមូ្លបានម្រតឹ្ម្កាលបរចិ្ឆេទថ្នរបាយ
ការណ៍សវនកម្មរបស់ ច្យើងែាុាំ ។  យ៉ាងណាក៏ច្ដាយម្រេឹត្េិការណ៍ ឬលកខែណឌ នាច្េលអនាគត្អាឆច្ធ្វើឲ្យធ្នាគារបញ្ឈប់
និរនេរភាេ ថ្នអាជី្វកម្ម ។ 

 វយត្ថ្ម្លច្លើការបង្កា ញថ្នទម្រម្ង់ និងែលឹម្សារថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូ្ល ដែលរមួ្បញ្ចូ លទាំងការោត្ម្រត្ដាង
េ័ត៌្ាន និងវយត្ថ្ម្លថាច្ត្ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កា ញេីម្របតិ្បត្េិការ និងម្រេឹត្េិការណ៍ពាក់េ័នធកនុងអត្ថន័យដែលអាឆ
សច្ម្រម្ឆបាននូវការបង្កា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុែ៏ម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវ ។ 

 ទទួលបាននូវភ្សេុតាងសវនកម្មដែលសម្ស្សប និង ម្រគប់ម្រគាន់ ពាក់េ័នធនឹងេ័ត៌្ានហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់បណាេ បុម្រត្សម្ព័នធ ច្ៅ
កនុងសម្ព័នធធ្នាគារច្ែើម្បីបច្ញ្ចញម្តិ្ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួ្ ។ ច្យើងែាុាំ ទទួលែុសម្រត្ូវកនុងការែឹកនាាំ ការម្រត្ួត្ម្រតាច្ម្ើល 
និងការម្របត្េិបត្េិថ្នសវនកម្មរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ ។ ច្យើងែាុាំ រកាការទទួលែុសម្រត្ូវច្លើម្តិ្សវនកម្មរបស់ច្យើងែាុាំ ។ 

ច្យើងែាុាំ ផ្ដល់េ័ត៌្ានជូ្នអនកទទួលែុសម្រត្ូវច្លើអភិ្បាលកិឆច សដីេីបញ្ជា ច្ផ្េងច្ទៀត្ វសិាលភាេ និងច្េលច្វោ    ដែលបាន
ច្ម្រគាងទុកសម្រាប់ការច្ធ្វើសវនកម្ម និងការរកច្ ើញបញ្ជា ជាសារវនេច្ផ្េងច្ទៀត្ដែលានរមួ្បញ្ចូ លទាំង ឆាំណុឆែវុះខាត្ថ្នការ
ម្រគប់ម្រគងថ្ផ្ទកនុងដែលបានរកច្ ើញកនុងអាំែុងច្េលច្ធ្វើសវនកម្ម ។ 
 

ត្ាំណាងម្រកុម្ហ ុន ថេភីអឹម្ជជី ថេម្បូឌា ចំកាត់ 
ងង៉ែ ហ ុយ  រាជ្ធានីភ្នាំច្េញ ម្រេុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា ថ្ងៃទី៥ ដែ មី្នា ឆ្ន ាំ ២០២១  
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របាយការៃ៍សាា នភាពហរិញ្ញវតាុរមួ្ 

នាណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

  ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 កាំណត់្ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
 សាគ ល់  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ក្ទពយសកម្ម      
សាឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៨ ១៥.០៤៧.០៣៤ ៦០.៨៦៥.២៥៣ ១៨.៧៥៧.០៦៤ ៧៦.៤៣៥.០៣៦ 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្     

ថ្នកម្ពុជា ៩ ៦៣.៥៦៤.៦៨៣ ២៥៧.១១៩.១៤៣ ៦៨.៣១៧.៣០៩ ២៧៨.៣៩៣.០៣៤ 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារ 
 នានាសុទធ ១០ ៣៧.០៤១.៤២២ ១៤៩.៨៣២.៥៥២ ២៩.៩៦២.៧១៤ ១២២.០៩៨.០៦០ 
ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់

ែល់អតិ្ងិជ្នសុទធ ១១ ២៥៧.៣៦៥.៦០៤ ១.០៤១.០៤៣.៨៦៨ ២៥៧.៩៩១.៩១៣ ១.០៥១.៣១៧.០៤៥ 
វនិិច្យគច្លើមូ្លបម្រត្ ១២ ២៥.៥៨៨ ១០៣.៥០៣ ២៥.៥៨៨ ១០៤.២៧១ 
ម្រទេយ និងបរកិាខ រ ១៤ ៦.២៩៦.៤៦៧ ២៥.៤៦៩.២០៩ ៥.៣៥៤.១០០ ២១.៨១៧.៩៥៨ 
សិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម ១៥ ៣.២៤៩.៩៩៤ ១៣.១៤៦.២២៦ ៣.៧៧៤.៤៨៦ ១៥.៣៨១.០៣០ 
ម្រទេយសកម្មអរបីូ ១៦ ១.៣២២.៤១៧ ៥.៣៤៩.១៧៧ ១.៧១៧.២០៤ ៦.៩៩៧.៦០៦ 
េនធេនារជាម្រទេយសកម្មសុទធ ១៧(ក) - - ២២២.៥០៥ ៩០៦.៧០៨ 
ម្រទេយសកម្មច្ផ្េង  ៗ ១៨ ២.៧៧៦.៣៤៨ ១១.២៣០.៣២៧ ៣.១០៣.៥១៦ ១២.៦៤៦.៨២៨ 
ក្ទពយសកម្មសរបុ  ៣៨៦.៦៨៩.៥៥៧ ១.៥៦៤.១៥៩.២៥៨ ៣៨៩.២២៦.៣៩៩ ១.៥៨៦.០៩៧.៥៧៦ 

បំៃុល      
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន ១៩ ២៦២.១៤១.១២៩ ១.០៦០.៣៦០.៨៦៧ ២៣៩.៤៣២.៧២៣ ៩៧៥.៦៨៨.៣៤៦ 
ម្របាក់កម្ចី ២០ ៩.៥០៩.៩៨១ ៣៨.៤៦៧.៨៧៣ ៣៣.៧៦៥.១៤៤ ១៣៧.៥៩២.៩៦២ 
បាំណុលេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ

ម្របចាាំឆ្ន ាំ ១៧(ែ) ១៥៨.៤១៤ ៦៤០.៧៨៥ ១.៦០១.៨៧០ ៦.៥២៧.៦២០ 
បាំណុលភ្តិ្សនា ២១ ៣.៤២៣.៤៥៤ ១៣.៨៤៧.៨៧១ ៣.៨០២.៩៣៨ ១៥.៤៩៦.៩៧២ 
សាំវធិានធ្ន ២២ ៥៤.៦៥១ ២២១.០៦៣ ៥២.៨៦៦ ២១៥.៤២៩ 
េនធេនារជាបាំណុលសុទធ ១៧(ក) ២០.៩១៤ ៨៤.៥៩៧ - - 
បាំណុលច្ផ្េង  ៗ ២៣ ២.៣០០.៥៦១ ៩.៣០៥.៧៧០ ៣.០២១.១៤៨ ១២.៣១១.១៨០ 

សរបុបំៃុល  ២៧៧.៦០៩.១០៤ ១.១២២.៩២៨.៨២៦ ២៨១.៦៧៦.៦៨៩ ១.១៤៧.៨៣២.៥០៩ 
ម្ូលធន      
ច្ែើម្ទុន ២៤ ១០០.០០០.០០០ ៤០៧.៥០០.០០០ ១០០.០០០.០០០ ៤០៧.៥០០.០០០ 
ទុនបម្រម្ុងតាម្បទបបញ្ញត្េិ  ៣.៥៣៤.១៤២ ១៤.៣៣៨.៨៩៩ ១.៤៤៣.១៧៧ ៥.៨៨០.៩៤៦ 
ម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក  ៥.៥៤៦.៣១១ ២២.៣៦៩.៥៩៣ ៦.១០៦.៥៣៣ ២៤.៥៨៦.៧០៨ 
ទុនបម្រម្ុងេីការបេូររបិូយប័ណណ  - (២.៩៧៨.០៦០) - ២៩៧.៤១៣ 
ម្ូលធនសរបុ  ១០៩.០៨០.៤៥៣ ៤៤១.២៣០.៤៣២ ១០៧.៥៤៩.៧១០ ៤៣៨.២៦៥.០៦៧ 

បំៃុល និងម្ូលធនសរបុ ៣៨៦.៦៨៩.៥៥៧ ១.៥៦៤.១៥៩.២៥៨ ៣៨៩.២២៦.៣៩៩ ១.៥៨៦.០៩៧.៥៧៦ 

កាំណត់្សាគ ល់ែូឆានភាជ ប់ជាមួ្យ គឺជាដផ្នកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ ។
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របាយការៃ៍ចំថៃញ ឬខាត និងលទធផលលម្អិតថផេងៗរមួ្ 

សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 

 

 

  ២០២០ ២០១៩ 
 កាំណត់្ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
 សាគ ល់  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
     
ឆាំណូលការម្របាក់ ២៥  ២២.៨៥២.៣១៧   ៩៣.១៦៨.៨៩៦   ២១.៦៦០.១៦២   ៨៧.៨៣១.៩៥៧  
ឆាំណាយការម្របាក់ ២៥  (៥.១៦៧.៣៥៨) (២១.០៦៧.៣១៩)  (៣.៥៦៣.០៦២) (១៤.៤៤៨.២១៦) 

ឆាំណូលេីការម្របាក់សុទធ  ១៧.៦៨៤.៩៥៩ ៧២.១០១.៥៧៧ ១៨.០៩៧.១០០ ៧៣.៣៨៣.៧៤១ 

ឆាំណូលេីកថ្ម្រម្ច្ជ្ើងសា ២៦  ១.៨៥២.៤៣៨   ៧.៥៥២.៣៩០   ៤.១០១.២២២   ១៦.៦៣០.៤៥៥  
ឆាំណាយច្លើកថ្ម្រម្ច្ជ្ើងសា ២៦  (៧៩៤.៧៣៨)  (៣.២៤០.១៤៧)  (៩៥៩.៥៨៦)  (៣.៨៩១.១២១) 

ឆាំណូលសុទធេីកថ្ម្រម្ច្ជ្ើងសា  ១.០៥៧.៧០០ ៤.៣១២.២៤៣ ៣.១៤១.៦៣៦ ១២.៧៣៩.៣៣៤ 

ឆាំណូលច្ផ្េង  ៗ ២៧  ១.១១៩.៤៤២   ៤.៥៦៣.៩៦៥   ១.៩០៨.០២៣   ៧.៧៣៧.០៣៣  
ការខាត្បង់ច្លើឱនភាេត្ថ្ម្ល 

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសុទធ ២៨  (៥.៣៥៨.៩០៦)  (២១.៨៤៨.២៦០)  (៣.៩០៨.៩៣៣) (១៥.៨៥០.៧២៣) 
ឆាំណាយបុគគលិក ២៩ (៥.៧៦៨.០៥៥) (២៣.៥១៦.៣៦០)  (៤.៩៥១.៩៧២) (២០.០៨០.២៤៦) 
ឆាំណាយរ ាំលស់ ៣០  (២.២៩៦.០៩៨)  (៩.៣៦១.១៩២)  (២.០២៧.២៧០)  (៨.២២០.៥៨០) 
ឆាំណាយច្ផ្េង  ៗ ៣១  (៤.២៧៣.១០៧) (១៧.៤២១.៤៥៧)  (៤.១៩៦.៩៦៣) (១៧.០១៨.៦៨៦) 

ម្របាក់ឆាំច្ណញមុ្នែកេនធ   ២.១៦៥.៩៣៥   ៨.៨៣០.៥១៦   ៨.០៦១.៦២១   ៣២.៦៨៩.៨៧៣  
ឆាំណាយេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ ១៧(គ)  (៦៣៥.១៩២)  (២.៥៨៩.៦៧៨)  (១.៧៦០.៩៥២)  (៧.១៤០.៦៦០) 

ម្របាក់ឆាំច្ណញសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ   ១.៥៣០.៧៤៣   ៦.២៤០.៨៣៨   ៦.៣០០.៦៦៩   ២៥.៥៤៩.២១៣  
លទធផ្លលម្អិត្ច្ផ្េង  ៗ      
លច្ម្អៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ  - (៣.២៧៥.៤៧៣) - ៤៨៤.៨៨៨ 

លទធផ្លលម្អិត្សរបុសម្រាប់
ការយិបរចិ្ឆេទ   ១.៥៣០.៧៤៣   ២.៩៦៥.៣៦៥   ៦.៣០០.៦៦៩   ២៦.០៣៤.១០១ 

 
 
 
 
 
 

កាំណត់្សាគ ល់ែូឆានភាជ ប់ជាមួ្យ គឺជាដផ្នកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ ។
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របាយការៃ៍សតពីបីងក្ម្បក្ម្ួលម្ូលធនរមួ្ 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 

 

  
ច្ែើម្ទុន ទុនបម្រម្ុងតាម្បទបបញ្ញត្េិ ម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក 

ទុនបម្រម្ុងេី 
ការបេូររបិូយប័ណណ សរបុ 

  ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
   )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧) )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 

២០១៩           
នាថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១៩  ១០០.០០០.០០០ ៤០១.៨០០.០០០ ១.៨២៣.៥៣៧ ៧.៣២៦.៩៧១ ៦.២៩៦.០៤៧ ២៥.៤៨៤.៩៩១ (១៨៧.៤៧៥) ១០៨.១១៩.៥៨៤ ៤៣៤.៤២៤.៤៨៧ 
ម្របតិ្បត្េិការបានទទួលសាគ ល់ច្ដាយផ្លទ ល់ 
ច្ៅកនុងមូ្លធ្ន           
ការច្ផ្ទរេីទុនបម្រម្ុងតាម្បទបបញ្ញត្េិច្ៅ 
 ម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក  - - (៣៨០.៣៦០) (១.៥៤៩.៩៦៧) ៣៨០.៣៦០ ១.៥៤៩.៩៦៧ - - - 
ការដបងដឆកភាគោភ្  - - - - (៦.៨៧០.៥៤៣) (២៧.៩៩៧.៤៦៣) - (៦.៨៧០.៥៤៣) (២៧.៩៩៧.៤៦៣) 
លច្ម្អៀងេីការបេូររូបិយប័ណណ 

 
- ៥.៧០០.០០០ - ១០៣.៩៤២ - - - - ៥.៨០៣.៩៤២ 

   -     ៥.៧០០.០០០   (៣៨០.៣៦០)  (១.៤៤៦.០២៥)  (៦.៤៩០.១៨៣)  (២៦.៤៤៧.៤៩៦)  -     (៦.៨៧០.៥៤៣)  (២២.១៩៣.៥២១) 
លទធផ្លលម្អិត្សរុប           
ម្របាក់ឆាំច្ណញសុទធសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ  - - - - ៦.៣០០.៦៦៩ ២៥.៥៤៩.២១៣ - ៦.៣០០.៦៦៩ ២៥.៥៤៩.២១៣ 
លច្ម្អៀងេីការបេូររូបិយប័ណណ 

 
- - - - - - ៤៨៤.៨៨៨ - ៤៨៤.៨៨៨ 

 
 

- - - - ៦.៣០០.៦៦៩ ២៥.៥៤៩.២១៣ ៤៨៤.៨៨៨ ៦.៣០០.៦៦៩ ២៦.០៣៤.១០១ 

នាថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
១០០.០០០.០០០ ៤០៧.៥០០.០០០ ១.៤៤៣.១៧៧ ៥.៨៨០.៩៤៦ ៦.១០៦.៥៣៣ ២៤.៥៨៦.៧០៨ ២៩៧.៤១៣ ១០៧.៥៤៩.៧១០ ៤៣៨.២៦៥.០៦៧ 

២០២០            
នាថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០២០  ១០០.០០០.០០០ ៤០៧.៥០០.០០០ ១.៤៤៣.១៧៧ ៥.៨៨០.៩៤៦ ៦.១០៦.៥៣៣ ២៤.៥៨៦.៧០៨ ២៩៧.៤១៣ ១០៧.៥៤៩.៧១០ ៤៣៨.២៦៥.០៦៧ 
ម្របតិ្បត្េិការបានទទួលសាគ ល់ច្ដាយផ្លទ ល់ 
 ច្ៅកនុងមូ្លធ្ន           
ការច្ផ្ទរេីម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុកច្ៅទុនបម្រម្ុង 
 តាម្បទបបញ្ញត្េិ  

 -     -     ២.០៩០.៩៦៥   ៨.៤៥៧.៩៥៣   (២.០៩០.៩៦៥)  (៨.៤៥៧.៩៥៣)  -     -     -    

លទធផ្លលម្អិត្សរុប           
ម្របាក់ឆាំច្ណញសុទធសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ   -     -     -     -     ១.៥៣០.៧៤៣   ៦.២៤០.៨៣៨   -     ១.៥៣០.៧៤៣   ៦.២៤០.៨៣៨  
លច្ម្អៀងេីការបេូររូបិយប័ណណ 

 
 -     -     -     -     -     -     (៣.២៧៥.៤៧៣)   (៣.២៧៥.៤៧៣) 

 
 

 -     -     -     -     ១.៥៣០.៧៤៣   ៦.២៤០.៨៣៨   (៣.២៧៥.៤៧៣)  ១.៥៣០.៧៤៣   ២.៩៦៥.៣៦៥  

នាថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  
 ១០០.០០០.០០០   ៤០៧.៥០០.០០០   ៣.៥៣៤.១៤២   ១៤.៣៣៨.៨៩៩   ៥.៥៤៦.៣១១   ២២.៣៦៩.៥៩៣   (២.៩៧៨.០៦០)  ១០៩.០៨០.៤៥៣   ៤៤១.២៣០.៤៣២  

កាំណត់្សាគ ល់ែូឆានភាជ ប់ជាមួ្យ គឺជាដផ្នកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ ។
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របាយការៃ៍លហូំរទឹកក្បាក់រមួ្ 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

  ២០២០ ២០១៩ 
 កាំណត់្ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
 សាគ ល់  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
      
លហូំរសាច់ក្បាក់ពីសកម្មភាព 
 ក្បតិបតដិការ      
ម្របាក់ឆាំច្ណញមុ្នែកេនធ  ២.១៦៥.៩៣៥ ៨.៨៣០.៥១៦ ៨.០៦១.៦២១ ៣២.៦៨៩.៨៧៣ 

និយ័ត្ភាេនូវ៖      
ឆាំណូលេីការម្របាក់សុទធ ២៥  (១៧.៦៨៤.៩៥៩)  (៧២.១០១.៥៧៧) (១៨.០៩៧.១០០) (៧៣.៣៨៣.៧៤១) 
ការខាត្បង់ច្លើឱនភាេត្ថ្ម្ល 
 ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសុទធ ២៨ ៥.៣៥៨.៩០៦ ២១.៨៤៨.២៦០ ៣.៩០៨.៩៣៣ ១៥.៨៥០.៧២៣ 
ឆាំណាយរ ាំលស់ ៣០ ២.២៩៦.០៩៨ ៩.៣៦១.១៩២ ២.០២៧.២៧០ ៨.២២០.៥៨០ 
ខាត្េីការលុបច្ចាលម្រទេយ  
 និងបរកិាខ រ  ១៧.១៦៨ ៦៩.៩៩៤ - - 
   (៧.៨៤៦.៨៥២)  (៣១.៩៩១.៦១៥) (៤.០៩៩.២៧៦) (១៦.៦២២.៥៦៥) 

បដម្រម្បម្រម្ួលនូវ៖      
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា  ២០.៥២៥.២៦៥  ៨៣.៦៨១.៥០៥  (១២.៦៦៦.០២៣) (៥១.៣៦០.៧២៣) 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា  (១៥.០០០.០០០)  (៦១.១៥៥.០០០) ៦.៤៣៧.៤៩៥ ២៦.១០៤.០៤២ 
ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ 
 ែល់អតិ្ងិជ្ន   (៤.៤៧៩.៧៦០)  (១៨.២៦៣.៩៨២) (៣៧.៣៦៥.៩៥៥) (១៥១.៥១៨.៩៤៨) 
ម្រទេយសកម្មច្ផ្េង  ៗ  ៣២៩.៥៨៨  ១.៣៤៣.៧៣០  ១៩៩.៨៩០ ៨១០.៥៥៤ 
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ២១.៥៣៧.៨១១  ៨៧.៨០៩.៦៥៥  (៥៦.៥១៧.៤៤៥) (២២៩.១៧៨.២៣៨) 
បាំណុលច្ផ្េង  ៗ  (៧២០.៥៨៧)  (២.៩៣៧.៨៣៣) ៣៣៨.៧៦៤ ១.៣៧៣.៦៨៩ 
សាឆ់ម្របាក់ទទួលបានេី/ 
 (ច្ម្របើម្របាស់កនុង) ម្របតិ្បត្េិការ  ១៤.៣៤៥.៤៦៥  ៥៨.៤៨៦.៤៦០  (១០៣.៦៧២.៥៥០) (៤២០.៣៩២.១៨៩) 

ការម្របាក់ទទួលបាន  ២២.៩៩៨.៦៦៤  ៩៣.៧៦៥.៥៥៣  ២១.៣៤៦.៣១៨ ៨៦.៥៥៩.៣១៩ 
ការម្របាក់បានបង់  (៣.៧០៨.៨១៤) (១៥.១២០.៨៣៥) (៣.២៦៩.៩៩៤) (១៣.២៥៩.៨២៦) 
េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញបានបង់ ១៧(ែ) (១.៨៣៥.២២៩) (៧.៤៨២.២២៩) (១.៨៤៥.៨៦១) (៧.៤៨៤.៩៦៦) 
សាឆ់ម្របាក់សុទធទទួលបានេី/ 
 (ច្ម្របើម្របាស់កនុង) សកម្មភាេម្របតិ្បត្េិការ  ៣១.៨០០.០៨៦  ១២៩.៦៤៨.៩៤៩  (៨៧.៤៤២.០៨៧) (៣៥៤.៥៧៧.៦៦២) 
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របាយការៃ៍លហូំរទឹកក្បាក់រមួ្ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

  ២០២០ ២០១៩ 
 កាំណត់្ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
 សាគ ល់  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
      

លហូំរសាច់ក្បាក់ពីសកម្មភាពវិនិថោគ      
ការទិញម្រទេយ និងបរកិាខ រ   (១.៨៥១.៣១៧)  (៧.៥៤៧.៨១៩) (៩៩១.០៧៦) (៤.០១៨.៨១៣) 
ការទិញម្រទេយសកម្មអរបីូ   (២៣០.៤៧៧)  (៩៣៩.៦៥៥) (២៨៨.៦៤៨) (១.១៧០.៤៦៨) 
សាឆ់ម្របាក់ទទួលបានេីការលក់ 
 ម្រទេយ និងបរកិាខ រ   -     -    ១៤.៦៤២ ៥៩.៣៧៣ 
សាឆ់ម្របាក់ទទួលបានេីការលក់ 
 ម្រទេយសកម្មអរបីូ   -     -    ២.៣៤៧ ៩.៥១៧ 
សាឆ់ម្របាក់សុទធច្ម្របើម្របាស់កនុង

សកម្មភាេ វនិិច្យគ   (២.០៨១.៧៩៤)  (៨.៤៨៧.៤៧៤) (១.២៦២.៧៣៥) (៥.១២០.៣៩១) 

      
លហូំរសាច់ក្បាក់ពីសកម្មភាព 
      ហរិញ្ញបបទាន      
សាឆ់ម្របាក់បានេីម្របាក់កម្ចី  -    -     ៣៣.៧៦៥.១៤៤  ១៣៦.៩១៧.៦៥៩  
ការទូទត់្សងម្របាក់កម្ចី  (២៤.៣៧២.៧៣៩)  (៩៩.៣៦៧.៦៥៧) - - 
ការទូទត់្សងម្របាក់ច្ែើម្ភ្តិ្សនា   (៨០៤.៤១៧) (៣.២៧៩.៦០៨)  (៦៣៧.៨៦៩)  (២.៥៨៦.៥៥៩) 
ការទូទត់្ភាគោភ្  -    -     (៦.៨៧០.៥៤៣)  (២៧.៨៦០.០៥២) 

សាឆ់ម្របាក់សុទធ(ច្ម្របើម្របាស់កនុង)/ 
 ទទួលបានេីសកម្មភាេវនិិច្យគ   (២៥.១៧៧.១៥៦) (១០២.៦៤៧.២៦៥)  ២៦.២៥៦.៧៣២   ១០៦.៤៧១.០៤៨  

      
ការច្កើនច្ែើង/(ងយឆុុះ)សុទធនូវ 
 សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សម្មូ្ល ៤.៥៤១.១៣៦  ១៨.៥១៤.២១០   (៦២.៤៤៨.០៩០) (២៥៣.២២៧.០០៥) 
សាច់ក្បាក់ និងសាច់ក្បាក់           
សម្ម្ូលនាណេៃទ ី១ ងេ ម្ករា  ៣៨.៦២៩.២៦២ ១៥៧.៤១៤.២៤៣  ១០១.០៧៧.៣៥២   ៤០៦.១២៨.៧៩២  

លច្ម្អៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ  -  (១.៣០៤.១៩២)  -   ៤.៥១២.៤៥៦  

សាច់ក្បាក់ និងសាច់ក្បាក់           
សម្ម្ូលនាណេៃទ ី៣១ ងេ ធន ូ ៣២(ក) ៤៣.១៧០.៣៩៨  ១៧៤.៦២៤.២៦១   ៣៨.៦២៩.២៦២   ១៥៧.៤១៤.២៤៣  

 

កាំណត់្សាគ ល់ែូឆានភាជ ប់ជាមួ្យ គឺជាដផ្នកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ ។ 
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របាយការៃ៍សាា នភាពហរិញ្ញវតាដុាច់ថដាយងែក  
នាណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

  ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 កាំណត់្ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
 សាគ ល់  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ក្ទពយសកម្ម      
សាឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៨ ១៥.០៤៧.០៣៤ ៦០.៨៦៥.២៥៣ ១៨.៧៥៧.០៦៤ ៧៦.៤៣៥.០៣៦ 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ៩ ៦៣.៥៦៤.៦៨៣ ២៥៧.១១៩.១៤៣ ៦៨.៣១៧.៣០៩ ២៧៨.៣៩៣.០៣៤ 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានាសុទធ ១០ ៣៧.០៤១.៤២២ ១៤៩.៨៣២.៥៥២ ២៩.៩៦២.៧១៤ ១២២.០៩៨.០៦០ 
ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់

អតិ្ងិជ្នសុទធ ១១ ២៥៧.៣៦៥.៦០៤ ១.០៤១.០៤៣.៨៦៨ ២៥៧.៩៩១.៩១៣ ១.០៥១.៣១៧.០៤៥ 
វនិិច្យគច្លើមូ្លបម្រត្ ១២ ២៥.៥៨៨ ១០៣.៥០៣ ២៥.៥៨៨ ១០៤.២៧១ 
វនិិច្យគកនុងម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធ ១៣ ១.៥៤៨.៤០០ ៦.២៦៣.២៧៨ ១.៥៤៨.៤០០ ៦.៣០៩.៧៣០ 
ម្រទេយ និងបរកិាខ រ ១៤ ៤.៧៤៨.៣៤៧ ១៩.២០៧.០៦៤ ៣.៨០៥.៩៨០ ១៥.៥០៩.៣៦៩ 
សិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម ១៥ ៤.២៦៣.២៣៥ ១៧.២៤៤.៧៨៦ ៤.៨១១.២៩១ ១៩.៦០៦.០១១ 
ម្រទេយសកម្មអរបីូ ១៦ ១.៣២២.៤១៧ ៥.៣៤៩.១៧៧ ១.៧១៧.២០៤ ៦.៩៩៧.៦០៦ 
េនធេនារជាម្រទេយសកម្មសុទធ ១៧(ក) - - ២២២.៥០៥ ៩០៦.៧០៨ 
ម្រទេយសកម្មច្ផ្េងៗ  ១៨ ២.៧៧៥.៧៩៨ ១១.២២៨.១០២ ៣.១០២.៨៨៧ ១២.៦៤៤.២៦៥ 
ក្ទពយសកម្មសរបុ  ៣៨៧.៧០២.៥២៨ ១.៥៦៨.២៥៦.៧២៦ ៣៩០.២៦២.៨៥៥ ១.៥៩០.៣២១.១៣៥ 

បំៃុល      
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន ១៩ ២៦២.៣៦៧.៥៥១ ១.០៦១.២៧៦.៧៤៤ ២៣៩.៦១៧.៣០៥ ៩៧៦.៤៤០.៥១៨ 
ម្របាក់កម្ចី ២០ ៩.៥០៩.៩៨១ ៣៨.៤៦៧.៨៧៣ ៣៣.៧៦៥.១៤៤ ១៣៧.៥៩២.៩៦២ 
បាំណុលេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 
 ម្របចាាំឆ្ន ាំ ១៧(ែ) ១៥១.២៨៥ ៦១១.៩៤៨ ១.៦០១.៤២១ ៦.៥២៥.៧៩១ 
បាំណុលភ្តិ្សនា ២១ ៤.៤៨៥.៣៥១ ១៨.១៤៣.២៤៥ ៤.៨៧២.៥២០ ១៩.៨៥៥.៥១៩ 
សាំវធិានធ្ន ២២ ៥៤.៦៥១ ២២១.០៦៣ ៥២.៨៦៦ ២១៥.៤២៩ 
េនធេនារជាបាំណុលសុទធ ១៧(ក) ២០.៩១៤ ៨៤.៥៩៧ - - 
បាំណុលច្ផ្េងៗ  ២៣ ២.២៩២.៧០៥ ៩.២៧៣.៩៩២ ៣.០១៥.៧១២ ១២.២៨៩.០២៨ 
បំៃុលសរបុ  ២៧៨.៨៨២.៤៣៨ ១.១២៨.០៧៩.៤៦២ ២៨២.៩២៤.៩៦៨ ១.១៥២.៩១៩.២៤៧ 

ម្ូលធន      
ច្ែើម្ទុន ២៤ ១០០.០០០.០០០ ៤០៧.៥០០.០០០ ១០០.០០០.០០០ ៤០៧.៥០០.០០០ 
ទុនបម្រម្ុងតាម្បទបបញ្ញត្េិ  ៣.៥៣៤.១៤២ ១៤.៣៣៨.៨៩៩ ១.៤៤៣.១៧៧ ៥.៨៨០.៩៤៦ 
ម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក  ៥.២៨៥.៩៤៨ ២១.៣១៥.៤៥៤ ៥.៨៩៤.៧១០ ២៣.៧៣០.៤៦៦ 
ទុនបម្រម្ុងេីការបេូររបិូយប័ណណ  - (២.៩៧៧.០៨៩) - ២៩០.៤៧៦ 
ម្ូលធនសរបុ  ១០៨.៨២០.០៩០ ៤៤០.១៧៧.២៦៤ ១០៧.៣៣៧.៨៨៧ ៤៣៧.៤០១.៨៨៨ 

បំៃុល និងម្ូលធនសរបុ  ៣៨៧.៧០២.៥២៨ ១.៥៦៨.២៥៦.៧២៦ ៣៩០.២៦២.៨៥៥ ១.៥៩០.៣២១.១៣៥ 

 
កាំណត់្សាគ ល់ែូឆានភាជ ប់ជាមួ្យ គឺជាដផ្នកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ ។ 
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របាយការៃ៍ចំថៃញ ឬខាត និងលទធផលលម្អិតថផេងៗដាច់ថដាយងែក 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

  ២០២០ ២០១៩ 
 កាំណត់្ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

 សាគ ល់  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 

      
ឆាំណូលការម្របាក់ ២៥ ២២.៨៥២.៣១៧ ៩៣.១៦៨.៨៩៦ ២១.៦៦០.១៦២ ៨៧.៨៣១.៩៥៧ 
ឆាំណាយការម្របាក់ ២៥ (៥.២១៦.១៨១) (២១.២៦៦.៣៧០) (៣.៦១២.២៣០) (១៤.៦៤៧.៥៩៣) 

ឆាំណូលេីការម្របាក់សុទធ  ១៧.៦៣៦.១៣៦ ៧១.៩០២.៥២៦ ១៨.០៤៧.៩៣២ ៧៣.១៨៤.៣៦៤ 

ឆាំណូលេីកថ្ម្រម្ច្ជ្ើងសា ២៦ ១.៨៥២.៤៦៧ ៧.៥៥២.៥០៨ ៤.១០១.២២២ ១៦.៦៣០.៤៥៥ 
ឆាំណាយច្លើកថ្ម្រម្ច្ជ្ើងសា ២៦ (៧៩៤.៧៣៨) (៣.២៤០.១៤៧) (៩៥៩.៥៨៦) (៣.៨៩១.១២១) 

ឆាំណូលសុទធេីកថ្ម្រម្ច្ជ្ើងសា  ១.០៥៧.៧២៩ ៤.៣១២.៣៦១ ៣.១៤១.៦៣៦ ១២.៧៣៩.៣៣៤ 

ឆាំណូលច្ផ្េង  ៗ ២៧ ១.១១៩.៤៤៨ ៤.៥៦៣.៩៨៩ ១.៩០៨.០៥៩ ៧.៧៣៧.១៧៩ 
ការខាត្បង់ច្លើឱនភាេត្ថ្ម្ល

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសុទធ ២៨ (៥.៣៥៨.៩០៦) (២១.៨៤៨.២៦០) (៣.៩០៨.៩៣៣) (១៥.៨៥០.៧២៣) 
ឆាំណាយបុគគលិក ២៩ (៥.៧៦៨.០៥៥) (២៣.៥១៦.៣៦០) (៤.៩៥១.៩៧២) (២០.០៨០.២៤៦) 
ឆាំណាយរ ាំលស់ ៣០ (២.៣១៩.៦៦២) (៩.៤៥៧.២៦២) (២.០៥០.៨៣៤) (៨.៣១៦.១៣២) 
ឆាំណាយច្ផ្េង  ៗ ៣១ (៤.២៥៧.៤៦០) (១៧.៣៥៧.៦៦៤) (៤.១៧៣.៨១៤) (១៦.៩២៤.៨១៦) 

ម្របាក់ឆាំច្ណញមុ្នែកេនធ  ២.១០៩.២៣០ ៨.៥៩៩.៣៣០ ៨.០១២.០៧៤ ៣២.៤៨៨.៩៦០ 

ឆាំណាយេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ ១៧(គ) (៦២៧.០២៧) (២.៥៥៦.៣៨៩)  (១.៧៥៤.២៨៧)  (៧.១១៣.៦៣៤) 

ម្របាក់ឆាំច្ណញសុទធសម្រាប់               
 ការយិបរចិ្ឆេទ  ១.៤៨២.២០៣ ៦.០៤២.៩៤១  ៦.២៥៧.៧៨៧   ២៥.៣៧៥.៣២៦  

លទធផ្លលម្អិត្ច្ផ្េងៗ       
លច្ម្អៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ  - (៣.២៦៧.៥៦៥) - ៤៧៤.៤០១ 

លទធផ្លលម្អិត្សរបុសម្រាប់
ការយិបរចិ្ឆេទ  ១.៤៨២.២០៣ ២.៧៧៥.៣៧៦  ៦.២៥៧.៧៨៧   ២៥.៨៤៩.៧២៧ 

 

 

 

 

 

 

 

កាំណត់្សាគ ល់ែូឆានភាជ ប់ជាមួ្យ គឺជាដផ្នកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ ។ 
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របាយការៃ៍សតពីបីងក្ម្បក្ម្ួលម្ូលធនដាច់ថដាយងែក 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

  ច្ែើម្ទុន ទុនបម្រម្ុងតាម្បទបបញ្ញត្េិ ម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក 
ទុនបម្រម្ុងេី 

ការបេូររបិូយប័ណណ សរបុ 
  ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

២០១៩   )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧) )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 

នាថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១៩  ១០០.០០០.០០០ ៤០១.៨០០.០០០ ១.៨២៣.៥៣៧ ៧.៣២៦.៩៧១ ៦.១២៧.១០៦ ២៤.៨០២.៦៣៦ (១៨៣.៩២៥) ១០៧.៩៥០.៦៤៣ ៤៣៣.៧៤៥.៦៨២ 
ម្របតិ្បត្េិការបានទទួលសាគ ល់ច្ដាយផ្លទ ល់ 
 ច្ៅកនុងមូ្លធ្ន  

         

ការច្ផ្ទរេីទុនបម្រម្ុងតាម្បទបបញ្ញត្េិច្ៅ 
 ម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក  - - (៣៨០.៣៦០) (១.៥៤៩.៩៦៧) ៣៨០.៣៦០ ១.៥៤៩.៩៦៧ - - - 
ការដបងដឆកភាគោភ្  - - - - (៦.៨៧០.៥៤៣) (២៧.៩៩៧.៤៦៣) - (៦.៨៧០.៥៤៣) (២៧.៩៩៧.៤៦៣) 
លច្ម្អៀងថ្នការបេូររបិូយប័ណណ 

 
- ៥.៧០០.០០០ - ១០៣.៩៤២ - - - - ៥.៨០៣.៩៤២ 

   -     ៥.៧០០.០០០   (៣៨០.៣៦០)  (១.៤៤៦.០២៥)  (៦.៤៩០.១៨៣)  (២៦.៤៤៧.៤៩៦)  -     (៦.៨៧០.៥៤៣)  (២២.១៩៣.៥២១) 
លទធផ្លលម្អិត្សរុប           
ម្របាក់ឆាំច្ណញសុទធសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ  - - - - ៦.២៥៧.៧៨៧ ២៥.៣៧៥.៣២៦ - ៦.២៥៧.៧៨៧ ២៥.៣៧៥.៣២៦ 
លច្ម្អៀងេីការបេូររូបិយប័ណណ 

 
- - - - - - ៤៧៤.៤០១ - ៤៧៤.៤០១ 

 
 

- - - - ៦.២៥៧.៧៨៧ ២៥.៣៧៥.៣២៦ ៤៧៤.៤០១ ៦.២៥៧.៧៨៧ ២៥.៨៤៩.៧២៧ 

នាថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
១០០.០០០.០០០ ៤០៧.៥០០.០០០ ១.៤៤៣.១៧៧ ៥.៨៨០.៩៤៦ ៥.៨៩៤.៧១០ ២៣.៧៣០.៤៦៦ ២៩០.៤៧៦ ១០៧.៣៣៧.៨៨៧ ៤៣៧.៤០១.៨៨៨ 

២០២០            

នាថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០២០  ១០០.០០០.០០០ ៤០៧.៥០០.០០០ ១.៤៤៣.១៧៧ ៥.៨៨០.៩៤៦ ៥.៨៩៤.៧១០ ២៣.៧៣០.៤៦៦ ២៩០.៤៧៦ ១០៧.៣៣៧.៨៨៧ ៤៣៧.៤០១.៨៨៨ 
ម្របតិ្បត្េិការបានទទួលសាគ ល់ច្ដាយផ្លទ ល់ 
 ច្ៅកនុងមូ្លធ្ន           
ការច្ផ្ទរេីម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុកច្ៅទុនបម្រម្ុង 
 តាម្បទបបញ្ញត្េិ  

 -     -     ២.០៩០.៩៦៥   ៨.៤៥៧.៩៥៣   (២.០៩០.៩៦៥)  (៨.៤៥៧.៩៥៣)  -     -     -    

លទធផ្លលម្អិត្សរុប           
ម្របាក់ឆាំច្ណញសុទធសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ  - - - - ១.៤៨២.២០៣ ៦.០៤២.៩៤១ - ១.៤៨២.២០៣ ៦.០៤២.៩៤១ 
លច្ម្អៀងេីការបេូររូបិយប័ណណ 

 
- - - - - - (៣.២៦៧.៥៦៥) - (៣.២៦៧.៥៦៥) 

 
 

- - - - ១.៤៨២.២០៣ ៦.០៤២.៩៤១ (៣.២៦៧.៥៦៥) ១.៤៨២.២០៣ ២.៧៧៥.៣៧៦ 

នាថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  
១០០.០០០.០០០ ៤០៧.៥០០.០០០ ៣.៥៣៤.១៤២ ១៤.៣៣៨.៨៩៩ ៥.២៨៥.៩៤៨ ២១.៣១៥.៤៥៤ (២.៩៧៧.០៨៩) ១០៨.៨២០.០៩០ ៤៤០.១៧៧.២៦៤ 

 

 

កាំណត់្សាគ ល់ែូឆានភាជ ប់ជាមួ្យ គឺជាដផ្នកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ ។ 
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របាយការៃ៍លហូំរទឹកក្បាក់ដាចថ់ដាយងែក 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

  ២០២០ ២០១៩ 
 កាំណត់្ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
 សាគ ល់  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
      
លហូំរសាច់ក្បាក់ពីសកម្មភាព 
      ក្បតិបតដិការ      
ម្របាក់ឆាំច្ណញមុ្នែកេនធ  ២.១០៩.២៣០ ៨.៥៩៩.៣៣០ ៨.០១២.០៧៤ ៣២.៤៨៨.៩៦០ 

និយ័ត្ភាេនូវ៖      
ឆាំណូលេីការម្របាក់សុទធ ២៥ (១៧.៦៣៦.១៣៦) (៧១.៩០២.៥២៦) (១៨.០៤៧.៩៣២) (៧៣.១៨៤.៣៦៤) 
ការខាត្បង់េីឱនភាេ 
 ត្ថ្ម្លឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសុទធ ២៨ ៥.៣៥៨.៩០៦ ២១.៨៤៨.២៦០ ៣.៩០៨.៩៣៣ ១៥.៨៥០.៧២៣ 
ឆាំណាយរ ាំលស់ ៣០ ២.៣១៩.៦៦២ ៩.៤៥៧.២៦២ ២.០៥០.៨៣៤ ៨.៣១៦.១៣២ 
ខាត្េីការលុបច្ចាលម្រទេយ  
 និងបរកិាខ រ  ១៧.១៦៨ ៦៩.៩៩៤ - - 
  (៧.៨៣១.១៧០) (៣១.៩២៧.៦៨០) (៤.០៧៦.០៩១) (១៦.៥២៨.៥៤៩) 
បដម្រម្បម្រម្ួលនូវ៖      
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា  ២០.៥២៥.២៦៥ ៨៣.៦៨១.៥០៥ (១២.៦៦៦.០២៣) (៥១.៣៦០.៧២៣) 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា   (១៥.០០០.០០០) (៦១.១៥៥.០០០) ៦.៤៣៧.៤៩៥ ២៦.១០៤.០៤២ 
ឥណទន និងបុច្រម្របទន 
 ផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្ន   (៤.៤៧៩.៧៦០) (១៨.២៦៣.៩៨២) (៣៧.៣៦៥.៩៥៥) (១៥១.៥១៨.៩៤៨) 
ម្រទេយសកម្មច្ផ្េងៗ   ៣២៩.៥០៩ ១.៣៤៣.៤០៨ ២០០.១០១ ៨១១.៤១០ 
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ២១.៥៧៩.៦៥១ ៨៧.៩៨០.២៣៧ (៥៦.៤៩៣.៤១៦) (២២៩.០៨០.៨០២) 
បាំណុលច្ផ្េងៗ   (៧២៣.០០៧) (២.៩៤៧.៧០០) ៣៣៩.៧៣៧ ១.៣៧៧.៦៣៥ 
សាឆ់ម្របាក់ទទួលបានេី/ 
 (ច្ម្របើម្របាស់កនុង) ម្របតិ្បត្េិការ  ១៤.៤០០.៤៨៨ ៥៨.៧១០.៧៨៨ (១០៣.៦២៤.១៥២) (៤២០.១៩៥.៩៣៥) 
ការម្របាក់ទទួលបាន  ២២.៩៩៨.៦៦៤ ៩៣.៧៦៥.៥៥៣ ២១.៣៤៦.៣១៨ ៨៦.៥៥៩.៣១៩ 
ការម្របាក់បានបង់  (៣.៧០៨.៨១៤) (១៥.១២០.៨៣៥) (៣.២៦៩.៩៩៤) (១៣.២៥៩.៨២៦) 
េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញបានបង់ ១៧(ែ) (១.៨៣៣.៧៤៤) (៧.៤៧៦.១៧៤) (១.៨៣៧.៧៥១) (៧.៤៥២.០៨០) 
សាឆ់ម្របាក់សុទធទទួលបានេី/(ច្ម្របើម្របាស់កនុង) 
 សកម្មភាេម្របតិ្បត្េិការ ៣១.៨៥៦.៥៩៤ ១២៩.៨៧៩.៣៣២ (៨៧.៣៨៥.៥៧៩) (៣៥៤.៣៤៨.៥២២) 
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របាយការៃ៍លហូំរទឹកក្បាក់ដាចថ់ដាយងែក (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

  ២០២០ ២០១៩ 
 កាំណត់្ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
 សាគ ល់  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
      
លហូំរសាច់ក្បាក់ពីសកម្មភាពវិនិថោគ     
ការទិញម្រទេយ និងបរកិាខ រ  (១.៨៥១.៣១៧) (៧.៥៤៧.៨១៩) (៩៩១.០៧៦) (៤.០១៨.៨១៣) 
ការទិញម្រទេយសកម្មអរបីូ  (២៣០.៤៧៧) (៩៣៩.៦៥៥) (២៨៨.៦៤៨) (១.១៧០.៤៦៨) 
សាឆ់ម្របាក់បានេីការលក់ម្រទេយសម្បត្េិ 

និងបរកិាខ រ  - - ១៤.៦៤២ ៥៩.៣៧៣ 
សាឆ់ម្របាក់បានេីការលក់ 
 ម្រទេយសកម្មអរបីូ  - - ២.៣៤៧ ៩.៥១៧ 
សាឆ់ម្របាក់សុទធច្ម្របើម្របាស់កនុង

សកម្មភាេ វនិិច្យគ  (២.០៨១.៧៩៤) (៨.៤៨៧.៤៧៤) (១.២៦២.៧៣៥) (៥.១២០.៣៩១) 
      
លហូំរសាច់ក្បាក់ពីសកម្មភាព 
      ហរិញ្ញបបទាន      
សាឆ់ម្របាក់បានេីម្របាក់កម្ចី  - - ៣៣.៧៦៥.១៤៤ ១៣៦.៩១៧.៦៥៩ 
ការទូទត់្សងម្របាក់កម្ចី  (២៤.៣៧២.៧៣៩) (៩៩.៣៦៧.៦៥៧) - - 
ការទូទត់្សងម្របាក់ច្ែើម្ភ្តិ្សនា  (៨៦០.៩២៥) (៣.៥០៩.៩៩១) (៦៩៤.៣៧៧) (២.៨១៥.៦៩៩) 
ការទូទត់្ភាគោភ្  - - (៦.៨៧០.៥៤៣) (២៧.៨៦០.០៥២) 
សាឆ់ម្របាក់សុទធបានេី/(ច្ម្របើម្របាស់កនុង) 

សកម្មភាេហិរញ្ញបបទន  (២៥.២៣៣.៦៦៤) (១០២.៨៧៧.៦៤៨) ២៦.២០០.២២៤ ១០៦.២៤១.៩០៨ 
      
ការច្កើនច្ែើង/(ងយឆុុះ)សុទធនូវ 
 សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សម្មូ្ល  ៤.៥៤១.១៣៦   ១៨.៥១៤.២១០  (៦២.៤៤៨.០៩០) (២៥៣.២២៧.០០៥) 
សាច់ក្បាក់ និងសាច់ក្បាក់           
សម្ម្ូលនាណេៃទ ី១ ងេ ម្ករា  ៣៨.៦២៩.២៦២ ១៥៧.៤១៤.២៤៣ ១០១.០៧៧.៣៥២ ៤០៦.១២៨.៧៩២ 

លច្ម្អៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ  - (១.៣០៤.១៩២) - ៤.៥១២.៤៥៦ 
សាច់ក្បាក់ និងសាច់ក្បាក់           
សម្ម្ូលនាណេៃទ ី៣១ ងេ ធន ូ ៣២(ក) ៤៣.១៧០.៣៩៨ ១៧៤.៦២៤.២៦១ ៣៨.៦២៩.២៦២ ១៥៧.៤១៤.២៤៣ 

 
 
 
 
កាំណត់្សាគ ល់ែូឆានភាជ ប់ជាមួ្យ គឺជាដផ្នកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះ ។ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតា ុ
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

កាំណត់្សាគ ល់ទាំងច្នុះ គឺជាដផ្នកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ច្ហើយគួរដត្ម្រត្ូវបានអានជាមួ្យគាន នឹងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានភាជ ប់ម្កជាមួ្យ ។ 

១. អំពីក្កុម្ហ ុន 

សាជី្វកម្មធ្នាគារកាច្ងយូថ្ណធី្ត្ (កម្ពុជា) ឆាំកាត់្ (ច្ៅកាត់្ថា “ធ្នាគារ”) គឺជាធ្នាគារពាណិជ្ជដែលច្ធ្វើ           
ម្របតិ្បត្េិការច្ម្រកាម្ការម្រត្ួត្េិនិត្យរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា (“NBC”) ច្ដាយអនុច្ោម្តាម្ឆាប់សេីេីម្រគឹុះសាថ នធ្នាគារ 
និងហិរញ្ញវត្ថុច្ៅកម្ពុជា និងស្សបតាម្អាជាា ប័ណណធ្នាគារច្លែ ១២ ដែលច្ឆញច្ដាយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ។ ច្ៅថ្ងៃទី 
២៥ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០០៩ ធ្នាគារម្រត្ូវបានផ្េល់អាជាា ប័ណណគាម នកាលកាំណត់្េីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ។ 

ធ្នាគារ គឺជាម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធទាំងស្សុងរបស់ធ្នាគារកាច្ងយូថ្ណធី្ត្លីមី្ត្ (Cathay United Bank Limited) ដែលជា
ធ្នាគារពាណិជ្ជបច្ងាើត្ច្ែើងច្ៅថ្ត្វ៉ាន់ ។  

សកម្មភាេឆម្បងរបស់ធ្នាគារគឺម្របតិ្បត្េិការអាជី្វកម្មធ្នាគារ និងការផ្េល់ច្សវកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់េ័នធច្ផ្េង  ៗ     
ច្ៅកនុងម្រេុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជាតាម្រយៈការយិល័យកណាេ លរបស់ធ្នាគារច្ៅរាជ្ធានីភ្នាំច្េញ និងសាខាតាម្បណាេ
ច្ែត្េ ។ 

ធ្នាគារ ានទីសាន ក់ការកណាេ ល ច្ៅផ្ទុះច្លែ ៦៨ ផ្លូវសច្ម្េឆបា៉ាន (ផ្លូវ ២១៤) សង្កា ត់្ បឹងរាាំង ែណឌ ែូនច្េញ      រាជ្ធានី
ភ្នាំច្េញ ម្រេុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា ។ 

សីុ យូ ប ី សីុ អិុនច្វសច្ម្ន ែូ អិលធី្ឌី (“CUBC Investment Co.. Ltd”) (“ម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធ”) ម្រត្ូវបានបច្ងាើត្ច្ែើងច្ៅថ្ងៃទី 
១៤ ដែ សីហា ឆ្ន ាំ ២០១២ ច្ដាយធ្នាគារ និងម្រកុម្ហ ុន ម្របាាំងត្ង់ ែូអិលធី្ឌី (Printemps Co.. Ltd.) (“PCL”) ដែលជាម្រកុម្ហ ុន
ដែមរ ។ សកម្មភាេឆម្បងរបស់ម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធគឺច្ែើម្បីកាន់កាប់ែីធ្លីសម្រាប់ការច្ម្របើម្របាស់របស់ធ្នាគារ ។ 

នាថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ធ្នាគារានបុគគលិកឆាំនួន ៥៤១ នាក់ (នាថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩៖ ៤៨៩ នាក់) ។ 

២. ម្ូលដាា នណនការថរៀបចំ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ែើងច្ដាយអនុច្ោម្ច្ៅតាម្សេង់ដាររបាយ
ការណ៍ទក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអនដរជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ច្ៅកាត់្ថា  )“ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក ” (ឬ  )“ CIFRSs”) ។  

ច្គាលនច្យបាយគណច្នយយ និងវធីិ្សាស្រសេថ្នការគណនា ម្រត្ូវបានអនុវត្េម្របកបច្ដាយសងគតិ្ភាេច្ៅម្រគប់ការយិបរចិ្ឆេទ
ដែលបានបង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងច្នុះ ។ 

េ័ត៌្ានលម្អិត្ទក់ទងនឹងច្គាលនច្យបាយគណច្នយយសាំខាន់ រៗបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារម្រត្ូវបានោត្ម្រត្ដាង
កនុងកាំណត់្សាគ ល់ ៥ ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងច្នាុះ ម្រត្ូវបានផ្េល់សិទធិឲ្យច្បាុះផ្ាយច្ដាយម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលនាថ្ងៃទី ៥ ដែ មី្នា  ឆ្ន ាំ ២០២១ 
។
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត)  
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣. របូិយបៃ័ណ ម្េុងារ នងិរបូិយប័ៃណ សក្មាប់ថធវើការបងាា ញ 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ច្ធ្វើម្របតិ្បត្េិការ និងកត់្ម្រតារាល់បញ្ជ ីគណច្នយយរបស់ែលួនជាម្របាក់ែុោល រអាច្ម្រកិ។                
អនកម្រគប់ម្រគងក៏បានកាំណត់្ថា ម្របាក់ែុោល រអាច្ម្រកិជារបិូយប័ណណមុ្ែង្ករ និងជារបិូយបណណ័ សម្រាប់ច្ធ្វើការបង្កា ញច្ម្រពាុះ
វឆលុុះបញ្ជច ាំងេីសារធាតុ្ច្សែាកិឆចថ្នម្របភ្េម្រេឹត្េិការណ៍ និងកាលៈច្ទសៈរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងច្នុះ ម្រត្ូវបានបង្កា ញជាម្របាក់ែុោល រអាច្ម្រកិ ដែលជារបិូយប័ណណមុ្ែង្កររបស់សម្ព័នធធ្នាគារ 
និងធ្នាគារ។  តួ្ច្លែទាំងអស់ម្រត្ូវបានកាត់្ែទង់ឆាំនួនមួ្យែុោល រអាច្ម្រកិដែលជិ្ត្បាំផុ្ត្ ច្បើមិ្នែូច្ឆនុះច្ទ លុុះម្រតាដត្
ានការបង្កា ញច្ផ្េងេីច្នាុះ ។ 

៤. ការវិនិចេ័យគៃថនយយសខំាន់  ៗនិងក្បភពសខំាន់ ណៗនការបា៉ែ ន់សាម នភាពម្ិនក្បាកែ 

កនុងការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ត្ម្រម្ូវឲ្យអនកម្រគប់ម្រគងច្ធ្វើការវនិិឆេ័យ ការបា៉ា ន់សាម ន និងការសនមត្ ដែលាន ផ្ល
ប៉ាុះពាល់ែល់ការអនុវត្េនូវច្គាលនច្យបាយគណច្នយយ និងឆាំនួនម្រទេយសកម្ម បាំណុល ឆាំណូល និងឆាំណាយ ដែល
បានរាយការណ៍ ។  លទធផ្លជាក់ដសេងអាឆែុសេីការបា៉ា ន់សាម នទាំងច្នាុះ ។ 

ការបា៉ា ន់សាម ន និងការសនមត្ដែលពាក់េ័នធ ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្េិនិត្យជាម្របចាាំ ។  ការដកដម្របច្ៅច្លើការបា៉ា ន់សាម ន គណច្នយយ 
ម្រត្ូវបានទទួលសាគ ល់ និងកត់្ម្រតាច្ៅកនុងម្រគាដែលការបា៉ា ន់សាម នច្នាុះម្រត្ូវបានដកដម្រប និងការយិបរចិ្ឆេទអនាគត្ដែល
ប៉ាុះពាល់ច្ដាយការដកដម្របច្នុះ ។ 

ក. ការវនិិឆេ័យសាំខាន់ៗកនុងការអនុវត្េច្គាលការណ៍គណច្នយយ 

េ័ត៌្ានអាំេីការវនិិឆេ័យកនុងការអនុវត្េច្គាលនច្យបាយគណច្នយយ ដែលានការប៉ាុះពាល់ជាសារវនេច្លើឆាំនួន ដែល
បានទទួលសាគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖  

(i). ការវយត្ថ្ម្លម្៉ាូដឌលអាជី្វកម្ម 

ការចាត់្ថាន ក់ និងការវស់ដវងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ អាស្ស័យច្លើលទធផ្លថ្នការច្ត្សេ SPPI និងម្៉ាូដឌលអាជី្វកម្ម (សូម្
ច្ម្ើលកាំណត់្សាគ ល់ ៥ ) ។  សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ច្ធ្វើការកាំណត់្ម្៉ាូដឌលអាជី្វកម្មច្ៅកម្រមិ្ត្មួ្យ ដែលអាឆឆលុុះ
បញ្ជច ាំងេីវធីិ្សាស្រសេកនុងការម្រគប់ម្រគងម្រកុម្ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ច្ែើម្បីសម្រម្ឆបាននូវច្គាលច្ៅអាជី្វកម្មជាក់ោក់មួ្យ 
។  ការវយត្ថ្ម្លច្នុះ រមួ្ានការវនិិឆេ័យ ដែលឆលុុះបញ្ជច ាំងនូវរាល់ភ្សេុតាងពាក់េ័នធ    ទាំងអស់ រមួ្ទាំងវធីិ្វយត្ថ្ម្ល និង
វស់ដវងលទធផ្លរបស់ម្រទេយសកម្ម ហានិភ័្យដែលប៉ាុះពាល់ែល់លទធផ្លរបស់ម្រទេយសកម្ម និងវធីិ្ម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យ
ទាំងច្នុះ និងរច្បៀបដែលដផ្នកអាជី្វកម្មទទួលបានការទូទត់្ ។  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត)  
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៤. ការវិនិចេ័យគៃថនយយសខំាន់  ៗនិងក្បភពសខំាន់ ណៗនការបា៉ែ ន់សាម នភាពម្ិនក្បាកែ (ត) 

ក. ការវនិិឆេ័យសាំខាន់ៗកនុងការអនុវត្េច្គាលការណ៍គណច្នយយ (ត្) 

(i). ការវយត្ថ្ម្លម្៉ាូដឌលអាជី្វកម្ម (ត្) 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារច្ធ្វើការតាម្ដានរាល់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុវស់ដវងតាម្រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម្ ដែលម្រត្ូវបានឈប់
ទទួលសាគ ល់មុ្នកាលវសានេរបស់វ ច្ែើម្បីដសវងយល់េីមូ្លច្ហតុ្កនុងការច្បាុះបង់ច្ចាល និងថាច្ត្ើ      មូ្លច្ហតុ្ទាំង
ច្នាុះ ស្សបតាម្ច្គាលច្ៅអាជី្វកម្មកនុងការរកាម្រទេយសកម្ម ដែរឬច្ទ ។  ការតាម្ដានច្នុះ គឺជាដផ្នកថ្នការវយត្ថ្ម្លជា
បនេបនាទ ប់របស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារថាច្ត្ើម្៉ាូដឌលអាជី្វកម្មកនុងការរកាម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងច្នុះ ច្ៅបនេសម្
ម្របកបដែរ ឬច្ទ ច្ហើយម្របសិនច្បើវមិ្នសម្ម្របកបច្ទ ថាច្ត្ើានការផ្លល ស់បេូរណាមួ្យច្ៅកនុងម្៉ាូដឌលអាជី្វកម្មដែរ ឬអត់្ 
ច្ហើយម្របសិនាន ម្រត្ូវច្ធ្វើការផ្លល ស់បេូរឆាំណាត់្ថាន ក់ម្រទេយសកម្មទាំងច្នាុះចាប់េីច្េលផ្លល ស់បេូរម្៉ាូដឌលអាជី្វកម្ម ។  

(ii).  ការច្កើនច្ែើងជាសារវនេនូវហានិភ័្យឥណទន 

ែូឆបានបង្កា ញច្ៅកនុងកាំណត់្សាគ ល់ច្លែ ៣៥ក ការខាត្បង់ឥណទនដែលរ ាំេឹងទុក (“ECL”) ម្រត្ូវវស់ដវងជាការខាត្
បង់ឥណទនរយៈច្េល ១២ ដែ ឆាំច្ពាុះម្រទេយសកម្មដែលសថិត្កនុងឆាំណាត់្ថាន ក់ទី ១ និងការខាត្បង់     ឥណទនច្េញ
អាយុកាលរបស់ម្រទេយសកម្ម ឆាំច្ពាុះម្រទេយសកម្មដែលសថិត្កនុងឆាំណាត់្ថាន ក់ទី ២ និងទី ៣ ។  ម្រទេយសកម្មមួ្យម្រត្ូវបេូរច្ៅ
សថិត្ច្ៅកនុងឆាំណាត់្ថាន ក់ទី ២ ច្ៅច្េលដែលហានិភ័្យឥណទនរបស់ម្រទេយសកម្មច្នាុះានការច្កើនច្ែើងជាសារវនេ 
ចាប់តាាំងេីច្េលទទួលសាគ ល់ជាច្លើកែាំបូង ។  ច្ែើម្បីវយត្ថ្ម្លថាច្ត្ើហានិភ័្យឥណទនរបស់ម្រទេយសកម្មមួ្យ ាន
ការច្កើនច្ែើងជាសារវនេដែរ ឬច្ទ សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារម្រត្ូវេិចារណានូវេ័ត៌្ានដែលរ ាំេឹងទុកច្ៅថ្ងៃខាងមុ្ែ 
ដែលេ័ត៌្ានច្នាុះានលកខណៈអាឆគាាំម្រទបាន និងសម្ច្ហតុ្ផ្លទាំងបរាិណ និងគុណភាេ ។  

(iii).  ការបច្ងាើត្ម្រកមុ្ម្រទេយសកម្មដែលានឆរតិ្លកខណៈហានិភ័្យឥណទនស្សច្ែៀងគាន   

ច្ៅច្េលដែលការខាត្បង់ឥណទនដែលរ ាំេឹងទុក ម្រត្ូវវស់ដវងតាម្មូ្លដាា នជាម្រកុម្ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបាន
ម្របមូ្លផ្េុាំតាម្មូ្លដាា នឆរតិ្លកខណៈហានិភ័្យ ។ សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារច្ធ្វើការតាម្ដានភាេសម្ស្សបថ្នឆរតិ្លកខ
ណៈហានិភ័្យឥណទន ច្ដាយដផ្អកច្លើមូ្លដាា ននិរនេរភាេ ច្ែើម្បីវយត្ថ្ម្លថាច្ត្ើហានិភ័្យទាំងច្នាុះ ច្ៅដត្បនេលកខ
ណៈស្សច្ែៀងគាន ច្ទៀត្ដែរ ឬច្ទ ។  កិឆចការច្នុះ ម្រត្ូវច្ធ្វើច្ែើម្បីធានាថា ម្របសិនច្បើឆរតិ្លកខណៈហានិភ័្យឥណទនាន
ការផ្លល ស់បេូរ គឺម្រត្ូវច្ធ្វើការម្របមូ្លផ្េុាំម្រទេយសកម្មឲ្យបានសម្ស្សបច្ែើងវញិ ។ ការម្របមូ្លផ្េុាំច្ែើងវញិច្នុះអាឆនាាំឲ្យាននូវ
ការបច្ងាើត្ម្រកុម្ម្រទេយសកម្មងមី ឬក៏ម្រទេយសកម្មម្រត្ូវបេូរច្ៅម្រកុម្ម្រទេយសកម្មដែលានស្សាប់ច្ផ្េងច្ទៀត្ ដែលអាឆឆលុុះ
បញ្ជច ាំងនូវឆរតិ្លកខណៈហានិភ័្យឥណទន   ស្សច្ែៀងគាន ច្ៅនឹងម្រកុម្ម្រទេយសកម្មច្នាុះ ។  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត)  
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៤. ការវិនិចេ័យគៃថនយយសខំាន់  ៗនិងក្បភពសខំាន់ ណៗនការបា៉ែ ន់សាម នភាពម្ិនក្បាកែ (ត) 

ក. ការវនិិឆេ័យសាំខាន់ៗកនុងការអនុវត្េច្គាលការណ៍គណច្នយយ (ត្) 

(iii).  ការបច្ងាើត្ម្រកមុ្ម្រទេយសកម្មដែលានឆរតិ្លកខណៈហានិភ័្យឥណទនស្សច្ែៀងគាន  (ត្) 

ការម្របមូ្លផ្េុាំម្រទេយសកម្មច្ែើងវញិ និងការបេូរេីម្រកុម្ម្រទេយសកម្មមួ្យច្ៅម្រកុម្ម្រទេយសកម្មមួ្យច្ទៀត្គឺជាច្រឿងធ្ម្មតា ច្ៅ
ច្េលានការច្កើនច្ែើងជាសារវនេនូវហានិភ័្យឥណទន (ឬក៏ច្ៅច្េលការច្កើនច្ែើងជាសារវនេច្នាុះ ានភាេបញ្ច្ញ្ជច ស
ម្កវញិ) ែូច្ឆនុះ ម្រទេយសកម្ម ម្រត្ូវបេូរេីម្រទេយសកម្មដែលម្រត្ូវច្ធ្វើសាំវធិានធ្នថ្នការខាត្បង់ឥណទនដែលរ ាំេឹងទុកច្សមើនឹង 
១២ ដែ ច្ៅជាម្រទេយសកម្មដែលម្រត្ូវច្ធ្វើសាំវធិានធ្នច្សមើនឹងអាយុកាលរបស់ម្រទេយសកម្មច្នាុះ ឬក៏បញ្ច្ញ្ជច សម្កវញិ ប៉ាុដនេវ
ក៏អាឆច្កើត្ច្ែើងផ្ងដែរឆាំច្ពាុះម្រកុម្ម្រទេយសកម្ម ដែលច្ៅដត្បនេវស់ដវងតាម្មូ្លដាា នសាំវធិានធ្នច្សមើ ១២ដែ ឬសាំវធិាន
ធ្នច្សមើនឹងអាយុកាលរបស់ម្រកុម្ម្រទេយសកម្មច្នាុះ ម្រគាន់ដត្ឆាំនួនសាំវធិានធ្នម្រត្ូវផ្លល ស់បេូរច្ដាយសារហានិភ័្យ         
ឥណទនរបស់ម្រកុម្ម្រទេយសកម្មច្នាុះានការដម្របម្របួល ។  

(iv).  ម្៉ាូដឌល និងការសនមត្ដែលបានច្ម្របើ  

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារច្ម្របើម្៉ាូដឌល និងការសនមត្ច្ផ្េង  ៗ ច្ែើម្បីវស់ដវងត្ថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ 
ម្រេម្ទាំងការបា៉ា ន់សាម ននូវ ការខាត្បង់ឥណទនដែលរ ាំេឹងទុក ។  ម្រត្ូវច្ម្របើការវនិិឆេ័យ ច្ែើម្បីកាំណត់្    ម្៉ាូដឌលដែលសាក
សម្បាំផុ្ត្ សម្រាប់ម្របច្ភ្ទម្រទេយសកម្មនីមួ្យ  ៗ និងច្ែើម្បីកាំណត់្នូវការសនមត្ដែលម្រត្ូវច្ម្របើកនុងម្៉ាូដឌលទាំងច្នុះ រមួ្ទាំង
ការសនមត្ពាក់េ័នធនឹងឆលករសាំខាន់ៗរបស់ហានិភ័្យឥណទន ។  

(v).  ការកាំណត់្អាយុកាលច្លើហាវ សីលីធី្ឥណទន 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារច្ធ្វើការវស់ដវង ECL ច្ដាយគិត្េីហានិភ័្យថ្នការបាត់្បង់កនុងរយៈច្េលអតិ្បរាថ្នកិឆចសនា 
។ ច្ទុះយ៉ាងណាក៏ច្ដាយសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុែូឆជា កាត្ឥណទន និងឧបករណ៍ឥណទនវបិារបូន៍ ដែលរមួ្
ានទាំងម្របាក់កម្ចី និងសាសធាតុ្ថ្នការសនាដែលមិ្នទន់បានែក កិឆចសនារបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ
កនុងការទម្ទរសាំណងនិងលុបច្ចាលនូវការសនាដែលមិ្នទន់បានែក មិ្នបានកាំណត់្ការម្របឈម្មុ្ែនឹងការ
បាត់្បង់ឥណទនរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារឆាំច្ពាុះរយៈច្េលជូ្នែាំណឹងថ្នកិឆចសនា ។ ឆាំច្ពាុះឧបករណ៍ហិរញ្ញ
វត្ថុដបបច្នុះសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារច្ធ្វើការវស់ដវង ECL កនុងរយៈច្េលដែលម្រត្ូវម្របឈម្នឹងហានិភ័្យឥណទន ច្ហើយ 
ECL នឹងម្រត្ូវបានកាត់្បនថយច្ដាយសកម្មភាេម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យឥណទន ច្ទុះបីរយៈច្េលច្នាុះច្លើសេីរយៈច្េល
កិឆចសនាអតិ្បរាក៏ច្ដាយ ។ 
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៤. ការវិនិចេ័យគៃថនយយសខំាន់  ៗនិងក្បភពសខំាន់ ណៗនការបា៉ែ ន់សាម នភាពម្ិនក្បាកែ (ត) 

ែ. ម្របភ្េសាំខាន់ ថៗ្នការបា៉ា ន់សាម នភាេមិ្នម្របាកែ 

េ័ត៌្ានអាំេីការសនមត្ និងការបា៉ា ន់សាម នភាេមិ្នម្របាកែ ដែលានការប៉ាុះពាល់ជាសារវនេ ច្លើឆាំនួនដែលបាន ទទួល
សាគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖  

េ័ត៌្ាននាច្េលអនាគត្ 

ការបច្ងាើត្ឆាំនួន និងការងលឹងដងលងសាថ នភាេដែលទក់ទង ថ្នទិែាភាេដែលរ ាំេឹងទុកច្ៅថ្ងៃខាងមុ្ែសម្រាប់ម្របច្ភ្ទ
ផ្លិត្ផ្លនីមួ្យ  ៗនិងកាំណត់្េ័ត៌្ាននាច្េលអនាគត្ ទក់ទងនឹងទិែាភាេនីមួ្យ ៖ៗ ច្ៅច្េលវស់ដវងការខាត្បង់ឥណ
ទនដែលរ ាំេឹងទុក សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារច្ម្របើម្របាស់នូវេ័ត៌្ាននាច្េលអនាគត្ ដែលានលកខណៈអាឆគាាំម្រទបាន 
និងសម្ច្ហតុ្ផ្ល ច្ដាយដផ្អកច្លើការសនមត្ឆាំច្ពាុះការផ្លល ស់បេូរនាច្េលអនាគត្នូវឆលករច្សែាកិឆចច្ផ្េងៗគាន  និងរច្បៀប
ដែលឆលករទាំងច្នុះានការប៉ាុះពាល់គាន ច្ៅវញិច្ៅម្ក ។  

ភាេដែលអាឆែកខានកនុងការសង (PD) 

ភាេដែលអាឆែកខានកនុងការសង គឺជាធាតុ្ឆូលែ៏សាំខាន់កនុងការវស់ដវង ការខាត្បង់ឥណទនដែលរ ាំេឹងទុក ។        
ភាេដែលអាឆែកខានកនុងការសង គឺជាការបា៉ា ន់សាម ននូវភាេម្របហាក់ម្របដហលកនុងការែកខានសងកនុងរយៈច្េលណា
មួ្យ ដែលការគណនារបស់វ ម្រត្ូវការនូវទិននន័យេីមុ្ន  ៗការសនមត្ និងការរ ាំេឹងទុកនូវលកខែណឌ នាច្េលអនាគត្ ។  

ការខាត្បង់ច្ដាយសារការែកខានកនុងការសង (LGD) 

ការខាត្បង់ច្ដាយសារការែកខានកនុងការសង គឺជាការបា៉ា ន់សាម ននូវការខាត្បង់ច្កើត្ច្ឆញម្កេីការែកខានកនុងការបង់
សង ។  វដផ្អកច្ៅច្លើភាេែុសគាន រវង លាំហូរសាឆ់ម្របាក់តាម្កិឆចសនាដែលែល់កាលកាំណត់្ម្រត្ូវបង់សង និងលាំហូរ
សាឆ់ម្របាក់ដែលាច ស់កម្ចីរ ាំេឹងថានឹងទទួលបាន ច្ដាយគិត្ទាំងលាំហូរសាឆ់ម្របាក់េីម្រទេយដាក់ធានា និងការច្ធ្វើឲ្យ
ម្របច្សើរច្ែើងនូវឥណទនទាំងមូ្ល ។  

៥. ថគាលនថោបាយគៃថនយយសខំាន់ៗ 

ច្គាលនច្យបាយគណច្នយយសាំខាន់  ៗ ដែលបានបង្កា ញច្ៅខាងច្ម្រកាម្ច្នុះ ម្រត្ូវបានអនុវត្េច្ដាយសងគតិ្ភាេច្ៅម្រគប់
កាលបរចិ្ឆេទដែលបានបង្កា ញកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងច្នុះ លុុះម្រតាដត្ានការបង្កា ញច្ផ្េងេីច្នុះ។ 

ក. មូ្លដាា នថ្នការវស់ដវង 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ែើង ច្ៅតាម្មូ្លដាា នត្ថ្ម្លច្ែើម្ែាំបូង ច្លើកដលងដត្ការវនិិច្យគច្លើមូ្លធ្ន
ម្រត្ូវវស់ដវងតាម្ FVOCI ។ 
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៥. ថគាលនថោបាយគៃថនយយសខំាន់ៗ (ត) 

ែ. មូ្លដាា នថ្នការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួ្ 

 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួ្ ានរមួ្បញ្ចូ លរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ និងម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធដែលម្រគប់ម្រគង
ច្ដាយធ្នាគារ (ម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធរបស់ែលួន) រហូត្ែល់ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ជាច្រៀងរាល់ការយិបរចិ្ឆេទ ។ ការម្រគប់ម្រគងម្រត្ូវ
បានកាំណត់្ច្ៅច្េលធ្នាគារ៖ 

 ានអាំណាឆច្លើម្រកុម្ហ ុន 

 អាឆដាក់សាព ធ្ ឬានសិទធិទទួលបានផ្លឆាំច្ណញេីការវនិិច្យគកនុងម្រកុម្ហ ុន និង 

 ានសម្ត្ថភាេកនុងការច្ម្របើម្របាស់អាំណាឆរបស់ែលួនច្ែើម្បីជ្ុះឥទធិេលែល់ផ្លឆាំច្ណញរបស់ម្រកុម្ហ ុន ។ 

ធ្នាគារវយត្ថ្ម្លច្ែើងវញិថាច្ត្ើ ធ្នាគារានសិទធម្រគប់ម្រគងច្លើម្រកុម្ហ ុនមួ្យឬអត់្ ម្របសិនច្បើសាថ នការ និងកាលៈ      
ច្ទសៈបង្កា ញថាានការផ្លល ស់បេូរច្លើធាតុ្ផ្េាំមួ្យ ឬច្ម្រឆើនថ្នធាតុ្ផ្េាំទាំងបីខាងច្លើ ។ ច្ៅច្េលធ្នាគារានសិទធិច្បាុះ
ច្ឆ្ន ត្តិ្ឆជាងាច ស់ភាគហ ុនច្ផ្េងច្ទៀត្ច្នាុះ ធ្នាគារានអាំណាឆច្លើវនិិច្យគិនច្ៅច្េលសិទធិច្បាុះច្ឆ្ន ត្ានលកខ
ណៈម្រគប់ម្រគាន់ ច្ែើម្បីផ្េល់ឲ្យធ្នាគារនូវសម្ត្ថភាេជាក់ដសេងកនុងការែឹកនាាំសកម្មភាេពាក់េ័នធរបស់វនិិច្យគិនជា
ឯកច្តាភាគី ។ ធ្នាគារេិចារណារាល់សាថ នការ និងកាលៈច្ទសៈដែលពាក់េ័នធកនុងការវយត្ថ្ម្លថាច្ត្ើសិទធិច្បាុះច្ឆ្ន ត្
របស់ធ្នាគារ ច្ៅកនុងម្រកុម្ហ ុនានសម្ត្ថភាេម្រគប់ម្រគាន់កនុងការផ្េល់សិទធិអាំណាឆរមួ្ាន៖ 

 ទាំហាំថ្នការកាន់កាប់សិទធិច្បាុះច្ឆ្ន ត្របស់ធ្នាគារ ច្ធ្ៀបច្ៅនឹងទាំហាំការកាន់កាប់របស់ាច ស់ភាគហ ុនច្ផ្េងច្ទៀត្ 

 សិទធិច្បាុះច្ឆ្ន ត្ដែលានសកាេ នុេលដែលកាន់កាប់ច្ដាយធ្នាគារ អនកានសិទធិច្បាុះច្ឆ្ន ត្ ឬភាគីច្ផ្េងច្ទៀត្ 

 សិទធិដែលច្កើត្ច្ែើងេីតាម្រយៈកិឆចសនាច្ផ្េងច្ទៀត្ និង 

 សាថ នការ និងកាលៈច្ទសៈបដនថម្ណាមួ្យ ដែលបង្កា ញថាធ្នាគារ ាន ឬមិ្នានសម្ត្ថភាេបឆចុបបននកនុងការ
ែឹកនាាំសកម្មភាេដែលពាក់េ័នធ ច្ៅច្េលដែលម្រត្ូវច្ធ្វើការសច្ម្រម្ឆឆិត្េ រមួ្ទាំងលាំនាាំច្បាុះច្ឆ្ន ត្ច្ៅកនុងកិឆចម្របជុ្ាំ
របស់ាច ស់ភាគហ ុនកនលងម្ក ។ 

ការរមួ្បញ្ចូ លម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធចាប់ច្ផ្េើម្ ច្ៅច្េលធ្នាគារទទួលបានការម្រគប់ម្រគងច្លើម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធ ច្ហើយ
បញ្ឈប់ ច្ៅច្េលធ្នាគារបាត់្បង់ការម្រគប់ម្រគងច្លើម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធ ។ លទធផ្លថ្នម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធដែល
ទទួលបាន ឬលក់ច្ឆញកនុងឆ្ន ាំ ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ ល កនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្រមួ្ចាប់េីកាលបរចិ្ឆេទ ដែល
ធ្នាគារទទួលបានការម្រគប់ម្រគង រហូត្ែល់កាលបរចិ្ឆេទដែលធ្នាគារឈប់ម្រគប់ម្រគងម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធច្នាុះ ។ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត)  
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៥. ថគាលនថោបាយគៃថនយយសខំាន់ៗ (ត) 

ែ. មូ្លដាា នថ្នការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួ្ (ត្) 

កនុងករណីចាាំបាឆ់ ការដកសម្រម្ួលម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ែើងឆាំច្ពាុះ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធច្ែើម្បីអនុវត្េ
ច្គាលនច្យបាយគណច្នយយដែលម្រត្ូវបានច្ម្របើស្សបតាម្ច្គាលនច្យបាយគណច្នយយរបស់សម្ព័នធធ្នាគារទាំងមូ្ល។ 

ម្របតិ្បត្េិការអនេរម្រកុម្ហ ុន សម្តុ្លយនិងឆាំច្ណញឬខាត្មិ្នទន់ទទួលសាគ ល់ ដែលច្កើត្ម្កេីម្របតិ្បត្េិការអនេរម្រកុម្
ហ ុន ម្រត្ូវបានលុបច្ចាល ច្ហើយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួ្ឆលុុះបញ្ជច ាំងដត្ម្របតិ្បត្េិការជាមួ្យភាគីខាងច្ម្រៅដត្ប៉ាុច្ណាណ ុះ ។  
ការខាត្បង់ដែលបណាេ លម្កេីម្របតិ្បត្េិការកនុងសម្ព័នធធ្នាគារ ដែលឆងអុលបង្កា ញនូវការខាត្បង់ដែលបណាេ លម្កេី
ការងយឆុុះត្ថ្ម្ល នឹងម្រត្ូវកត់្ម្រតាច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួ្ ។  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួ្ ម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ែើង
ច្ដាយច្ម្របើម្របាស់ច្គាលនច្យបាយគណច្នយយរមួ្ ឆាំច្ពាុះម្របតិ្បត្េិការែូឆគាន  និងម្រេឹត្េិការណ៍ច្ផ្េងៗច្ៅកនុងកាលៈច្ទ
សៈម្របហាក់ម្របដហលគាន  ។  ឆាំច្ណញ ឬខាត្េីការលក់ម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធ គឺជាភាេលច្ម្អៀងរវងសាឆ់ម្របាក់បានេីការ
លក់សុទធ និងភាគហ ុនរបស់សម្ព័នធធ្នាគារច្លើម្រទេយសកម្មសុទធរបស់ែលួននាកាលបរចិ្ឆេទលក់ច្នាុះ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតាច្ៅ
កនុងរបាយការណ៍លទធផ្លរមួ្ ។ 

គ. របិូយប័ណណបរច្ទស 

សកម្មភាេម្របតិ្បត្េិការជារបិូយប័ណណបរច្ទស ម្រត្ូវបានបេូរច្ៅជារបិូយប័ណណមុ្ែង្ករ ច្ដាយច្ម្របើអម្រតាបេូរម្របាក់ច្ៅថ្ងៃ
ម្របតិ្បត្េិការច្នាុះ ។ 

ម្រទេយសកម្មរបិូយវត្ថុ និងបាំណុលរបិូយវត្ថុ ដែលជារបិូយប័ណណបរច្ទស ម្រត្ូវបានបេូរច្ៅជារូបិយប័ណណមុ្ែង្ករ ច្ដាយច្ម្របើអ
ម្រតាបេូរម្របាក់នាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ ។ ការឆាំច្ណញ ឬការខាត្បង់េីការបដូររបិូយប័ណណបរច្ទស គឺជាភាេែុសគាន រវង
រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម្ជារបិូយប័ណណមុ្ែង្ករច្ៅច្ែើម្ឆ្ន ាំ ដែលម្រត្ូវបានច្ធ្វើនិយ័ត្កម្មសម្រាប់ការម្របាក់ម្របសិទធភាេ និងការទូទត់្
កនុងឆ្ន ាំច្ធ្ៀបនឹងរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម្ ជារបិូយប័ណណបរច្ទសដែលបានបេូរច្ដាយច្ម្របើអម្រតាបេូរម្របាក់នាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ 
។ 

ម្រទេយសកម្ម និងបាំណុលដែលមិ្នដម្នជារបិូយវត្ថុ ដែលម្រត្ូវបានវស់ដវងតាម្ត្ថ្ម្លសម្រម្យជារបិូយប័ណណបរច្ទស ម្រត្ូវ
បានបេូរច្ៅជារបិូយប័ណណមុ្ែង្ករច្ៅអម្រតាបេូរម្របាក់ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទដែលត្ថ្ម្លម្រត្ូវបានកាំណត់្។ ធាតុ្មិ្នដម្នរបិូយវត្ថុ 
ដែលម្រត្ូវបានវស់ដវងដផ្អកច្លើត្ថ្ម្លម្របវត្េិសាស្រសេជារូបិយប័ណណបរច្ទស ម្រត្ូវបានបេូរច្ដាយច្ម្របើអម្រតាបេូរម្របាក់ច្ៅកាល
បរចិ្ឆេទថ្នម្របតិ្បត្េិការ ។ 

ភាេលច្ម្អៀងរបិូយបណណ័ ដែលច្កើត្េីការបេូរជាទូច្ៅម្រត្ូវបានទទួលសាគ ល់ច្ៅកនុងឆាំច្ណញ ឬខាត្ ។ 
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សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៥. ថគាលនថោបាយគៃថនយយសខំាន់ៗ (ត) 

 . ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ 

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានទទួលសាគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ 
និងធ្នាគារច្ៅច្េលដែលសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារកាល យជាភាគីថ្នសាំវធិានធ្នថ្នកិឆចសនាថ្នឧបករណ៍ច្នាុះ ។ ម្រទេយ
សកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានវស់ែាំបូងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សប ។  ថ្ងលច្ែើម្ម្របតិ្បត្េិការដែល បណាេ លម្ក
េីការទិញ ឬច្បាុះផ្ាយថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានបដនថម្ ឬែកេីត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នម្រទេយ
សកម្ម ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុតាម្ការទទួលសាគ ល់ែាំបូង ។ ថ្ងលច្ែើម្ម្របតិ្បត្េិការគឺបណាេ លម្កេីការទទួលបានម្រទេយសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុកនុងត្ថ្ម្លសម្រម្យតាម្រយៈម្របាក់ឆាំច្ណញ ឬខាត្ម្រត្ូវបានទទួលសាគ ល់ភាល ម្ៗច្ៅកនុងម្របាក់
ឆាំច្ណញ ឬខាត្ ។ 

(i).  ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  

រាល់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានទទួលសាគ ល់ និងដលងទទួលសាគ ល់ ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទជួ្ញែូរដែលការទិញ ឬលក់
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសថិត្ច្ម្រកាម្កិឆចសនាដែលលកខែណឌ ត្ម្រម្ូវ ឲ្យានការម្របគល់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុកនុងរយៈច្េល
ដែលកាំណត់្ច្ែើងច្ដាយទីផ្ារដែលពាក់េ័នធ ច្ហើយម្រត្ូវបានវស់ដវងែាំបូងច្ដាយត្ថ្ម្លសម្ស្សប បូកថ្ងលច្ែើម្ម្របតិ្បត្េិ
ការ ។ ឆាំច្ពាុះម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលបានបង្កា ញច្ៅច្លើ   របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្ាំណាង
ឲ្យឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលទទួលបានរមួ្ទាំងការម្របាក់បងគរ ។ 

ការចាត់្ថាន ក់ និងការវស់ដវងជាបនេបនាទ ប់ 

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុមួ្យ ម្រត្ូវបានវស់ដវងតាម្រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម្ ម្របសិនច្បើម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុច្នាុះ បាំច្េញ លកខែណឌ
េីរែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

 ម្រទេយសកម្មដែលានច្ៅកនុងម្៉ាូដឌលអាជី្វកម្ម កនុងច្គាលបាំណងរកាទុកសម្រាប់ការម្របមូ្លសាឆ់ម្របាក់តាម្កិឆច
សនា 

 លកខែណឌ កិឆចសនារបស់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ផ្េល់នូវកាលបរចិ្ឆេទជាក់ោក់ឆាំច្ពាុះលាំហូរសាឆ់ម្របាក់ ដែល
សម្រាប់ទូទត់្ដត្ម្របាក់ច្ែើម្ និងការម្របាក់ (SPPI) តាម្ឆាំនួនម្របាក់ច្ែើម្ដែលច្ៅជ្ាំពាក់ដត្ប៉ាុច្ណាណ ុះ ។ 
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៥.  ថគាលនថោបាយគៃថនយយសខំាន់ៗ (ត) 

 . ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ(ត្) 

(i).  ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

ឱនភាេថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារទទួលសាគ ល់នូវការខាត្បង់ដែលរ ាំេឹងទុក ECL សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

- សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា  

- ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្ន 

- កិឆចសនាឥណទនដែលបានច្ឆញផ្ាយ 

- កិឆចសនាថ្នការធានាហិរញ្ញវត្ថុដែលបានច្ឆញផ្ាយ។ 

គាម នការខាត្បង់ច្លើឱនភាេច្លើការវនិិច្យគមូ្លធ្នម្រត្ូវបានទទួលសាគ ល់ច្ទ ។ 

សាំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ ECL ច្េញមួ្យអាយុកាលគឺត្ម្រម្ូវសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្របសិនច្បើ  ហានិភ័្យ
ឥណទនច្ៅច្លើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នាុះ ានការច្កើនច្ែើងគួរឲ្យកត់្សាគ ល់ចាប់តាាំងេីានការទទួលសាគ ល់ែាំបូង ។ 
ឆាំច្ពាុះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្េងច្ទៀត្ ECL ម្រត្ូវបានវស់ដវងកនុងឆាំនួនទឹកម្របាក់ច្សមើនឹង ECL ១២ ដែ ។ េ័ត៌្ានលម្អិត្
បដនថម្សេីេីឆាំណាត់្ថាន ក់ថ្នការច្កើនច្ែើងគួរឲ្យកត់្សាគ ល់ថ្នហានិភ័្យឥណទនម្រត្ូវបានផ្េល់ជូ្នច្ៅកនុងកាំណត់្
សាគ ល់ ៣៥(ក) ។ 

ECL គឺជាការបា៉ា ន់សាម នច្ដាយដផ្អកច្លើម្របូបាប ីលីច្ត្ថ្នត្ថ្ម្លបឆចុបបននថ្នការបាត់្បង់ឥណទន ។ ទាំងច្នុះម្រត្ូវបានវស់
ដវងជាត្ថ្ម្លបឆចុបបននថ្នភាេែុសគាន រវងលាំហូរសាឆ់ម្របាក់ថ្នកិឆចសនា និងលាំហូរសាឆ់ម្របាក់ដែលសម្ព័នធធ្នាគារ និង
ធ្នាគាររ ាំេឹងថានឹងទទួលបានេីការងលឹងដងលងទិែាភាេច្សែាកិឆចច្ម្រឆើននាច្េលអនាគត្ ដែលម្រត្ូវបានច្ធ្វើអបបហារច្ដាយ
ច្ម្របើវធីិ្សាស្រសេការម្របាក់ម្របសិទធភាេរបស់ម្រទេយសកម្មច្នាុះ ។ 

 ឆាំច្ពាុះកិឆចសនាឥណទនដែលមិ្នទន់បានទូទត់្ ECL គឺជាភាេែុសគាន រវងត្ថ្ម្លបឆចុបបននថ្នលាំហូរសាឆ់ម្របាក់
តាម្កិឆចសនាដែលច្កើត្ច្ែើង និងលាំហូរសាឆ់ម្របាក់ដែលសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ រ ាំេឹងថានឹងទទួលបាន
ម្របសិនច្បើឥណទនម្រត្ូវបានទូទត់្ ។  

 សម្រាប់កិឆចសនាធានាហិរញ្ញវត្ថុ ECL គឺជាភាេែុសគាន រវងការឆាំណាយដែលរ ាំេឹងទុកច្ែើម្បីសងច្ៅាច ស់ 
ឧបករណ៍បាំណុលដែលបានធានា ែកឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគាររ ាំេឹងថានឹងទទួលបានេី
ាច ស់កិឆចសនាធានាហិរញ្ញវត្ថុ ាច ស់បាំណុល ឬភាគីច្ផ្េងច្ទៀត្ ។ 
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៥.  ថគាលនថោបាយគៃថនយយសខំាន់ៗ (ត) 

 . ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ(ត្) 

(i).  ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

ឱនភាេថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ វស់ដវង ECL ច្លើមូ្លដាា នដាឆ់ច្ដាយដែក ឬដផ្អកច្លើមូ្លដាា នរមួ្សម្រាប់ម្រកុម្ឥណទន
ដែលានលកខណៈហានិភ័្យស្សច្ែៀងគាន  ។ ការវស់ដវងថ្នសាំវធិានធ្នច្លើការបាត់្បង់គឺដផ្អកច្លើត្ថ្ម្លបឆចុបបននថ្នលាំ
ហូរសាឆ់ម្របាក់ដែលរ ាំេឹងទុករបស់ម្រទេយច្ដាយច្ម្របើ EIR ច្ែើម្របស់ម្រទេយច្ដាយមិ្នគិត្េីថាច្ត្ើវម្រត្ូវបានវស់ដវងច្ដាយ
ដផ្អកច្លើមូ្លដាា នរមួ្ ឬដាឆ់ច្ដាយដែកច្ទ ។ 

េ័ត៌្ានបដនថម្សេីេីការវស់ដវងថ្ន ECL ម្រត្ូវបានផ្េល់ជូ្នច្ៅកនុងកាំណត់្សាគ ល់ ៣៥(ក) រមួ្ទាំងេ័ត៌្ានលម្អិត្អាំេី
រច្បៀបដែលឧបករណ៍ម្រត្ូវបានដាក់ជាម្រកុម្ ច្ៅច្េលដែលេួកច្គ ម្រត្ូវបានដាក់វយត្ថ្ម្លជារមួ្ ។ 

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល 

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលជា “ឥណទនដែលានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល” ច្ៅច្េលម្រេឹត្េិការណ៍មួ្យ ឬច្ម្រឆើនដែលានផ្លប៉ាុះ
ពាល់ែល់លាំហូរសាឆ់ម្របាក់ ដែលបានបា៉ា ន់ម្របាណនាច្េលអនាគត្ ថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុបានច្កើត្ច្ែើង ។ ម្រទេយ
សកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល ម្រត្ូវបានច្គចាត់្ទុកថាជាម្រទេយសកម្មែាំណាក់កាល  ទី ៣ ។ ភ្សេុតាងថ្នម្រទេយ
សកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល រមួ្ានទិននន័យដែលអាឆអច្ងាត្បានអាំេីម្រេឹត្េិការណ៍ែូឆខាងច្ម្រកាម្៖  
 ការលាំបាកដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុសាំខាន់ រៗបស់អតិ្ងិជ្ន ឬអនកច្ឆញផ្ាយ  
 ការបាំពានច្លើកិឆចសនាែូឆជាករណីែកខានមិ្នបានសង ឬហួសកាលកាំណត់្  
 អនកឲ្យែចី សម្រាប់ច្ហតុ្ផ្លច្សែាកិឆច ឬកិឆចសនាទក់ទងនឹងផ្លលាំបាកដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អនកែចីច្ដាយបានផ្េល់

សម្បទនែល់អនកែចីដែលអនកឲ្យែចីមិ្នេិចារណា ឬ 
 ការបាត់្បង់ទីផ្ារសកម្មឆាំច្ពាុះសម្រាប់មូ្លបម្រត្ច្ដាយសារការលាំបាកដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

វមិ្នអាឆច្ៅរឆួច្ទសម្រាប់ការកាំណត់្ម្រេឹត្េិការណ៍ដត្មួ្យ ជ្ាំនួសឲ្យឥទធិេលរមួ្គាន ថ្នម្រេឹត្េិការណ៍មួ្យឆាំនួន អាឆ         
បណាេ លឲ្យម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុកាល យជាម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល ។ សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ 
វយត្ថ្ម្លថាច្ត្ើឧបករណ៍បាំណុលដែលជាម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលម្រត្ូវបានវស់ដវងតាម្រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម្ គឺជាឥណទន 
ានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទរបាយការណ៍នីមួ្យ  ៗ។  ច្ែើម្បីវយត្ថ្ម្លថាច្ត្ើឧបករណ៍បាំណុលរែា និងបាំណុល
សាជី្វកម្មគឺជាឥណទនានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ េិចារណាច្លើកតាេ ែូឆជាទិននផ្លសញ្ជញ      
ប័ណណ អម្រតាឥណទន និងសម្ត្ថភាេរបស់អនកែចីកនុងការម្របមូ្លមូ្លនិធិ្ ។ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត)  
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៥.  ថគាលនថោបាយគៃថនយយសខំាន់ៗ (ត) 

 . ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ(ត្) 

(i).  ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល (ត្) 

ឥណទនមួ្យម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជាឥណទនានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល ច្ៅច្េលដែលសម្បទនម្រត្ូវបានផ្េល់ែល់អនកែចី
ច្ដាយសារដត្ការលាំបាកនូវសាថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុរបស់អនកែចី ច្លើកដលងដត្ានភ្សេុតាងបង្កា ញជាលទធផ្លថ្នការផ្េល់
សម្បទន ហានិភ័្យថ្នការមិ្នទទួលបានលាំហូរសាឆ់ម្របាក់តាម្កិឆចសនាបានងយជាសារវនេ និងមិ្នានសូឆនាករ ថ្ន
ឱនភាេច្ផ្េងច្ទៀត្ ។ ឆាំច្ពាុះម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលសម្បទនម្រត្ូវបានេិចារណាប៉ាុដនេមិ្នបានផ្េល់ ម្រទេយសកម្មច្នាុះ
ម្រត្ូវបានច្គចាត់្ទុកថាជាឥណទនានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល ច្ៅច្េលានភ្សេុតាងេីឱនភាេនូវត្ថ្ម្លថ្នឥណទន ែូឆជាការ
ែកខានសង ។  សូម្ច្ម្ើលខាងច្ម្រកាម្សម្រាប់និយម្ន័យថ្នការែកខានសង ។ 

និយម្ន័យថ្នការែកខានសង 

និយម្ន័យថ្នការែកខានសង ានសារៈសាំខាន់ឆាំច្ពាុះការកាំណត់្ ECL ។ និយម្ន័យថ្នការែកខានសងម្រត្ូវបានច្ម្របើ
កនុងការវស់ឆាំនួន ECL និងកនុងការកាំណត់្ថាច្ត្ើសាំវធិានធ្នថ្នការបាត់្បង់គឺសម្រាប់អាយុកាល ១២ ដែ ឬច្េញមួ្យ
អាយុកាល ច្ដាយសារដត្ការែកខានសងគឺជាសាសភាគថ្នម្របូបាប ីលីច្ត្ថ្នការែកខានសង )PD) ដែលជ្ុះឥទធិេល
ទាំងការវស់ដវង ECL និងការកាំណត់្អត្េសញ្ជញ ណថ្នការច្កើនច្ែើងជាសារវនេថ្នហានិភ័្យឥណទន  )សូម្ច្ម្ើលកាំណត់្
សាគ ល់ ៣៥(ក() ។ 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ចាត់្ទុកម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលានការែកខានសងច្ៅច្េលដែល៖  

 អនកែចីានការែកខានសងច្ម្រឆើនជាង ៩០ ថ្ងៃ ឆាំច្ពាុះកាត្េវកិឆចសងឥណទនរយៈច្េលដវង និងច្ម្រឆើនជាង ៣០ ថ្ងៃ 
ឆាំច្ពាុះកាត្េវកិឆចសងឥណទនរយៈច្េលែលីជាសារវនេ ច្ៅសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ឬ 

 អនកែចីមិ្នានលទធភាេសងឆាំច្ពាុះកាត្េវកិឆចឥណទនរបស់ែលួនទាំងស្សុងម្កសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារវញិ ។ 

និយម្ន័យថ្នការែកខានសងច្នុះម្រត្ូវបានច្ម្របើម្របាស់ច្ដាយសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារសម្រាប់ច្គាលបាំណង
គណច្នយយក៏ែូឆជាសម្រាប់ច្គាលបាំណងម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យឥណទនថ្ផ្ទកនុង និងម្រត្ូវបានអនុវត្េស្សបច្ៅនឹងនិយម្
ន័យថ្នការែកខានសងតាម្បទបបញ្ញត្េិ ។ 

ច្ៅច្េលវយត្ថ្ម្លថាច្បើអនកែចីទាំនងជាមិ្នអាឆបង់កាត្េវកិឆចឥណទនរបស់ែលួន សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារម្រត្ូវគិត្គូរ
ទាំងសូឆនាករគុណភាេ និងបរាិណ ។ េ័ត៌្ានដែលវយត្ថ្ម្លអាស្ស័យច្លើម្របច្ភ្ទថ្នម្រទេយសកម្ម ឧទហរណ៍ែូឆ
ជាកនុងការផ្េល់ម្របាក់កម្ចីឲ្យម្រកុម្ហ ុន សូឆនាករគុណភាេដែលម្រត្ូវបានច្ម្របើ គឺការបាំពានច្លើកិឆចម្រេម្ច្ម្រេៀង ដែល
ឧទហរណ៍ច្នុះមិ្នទក់ទងនឹងការផ្េល់ម្របាក់កម្ចីរាយច្ែើយ ។ សូឆនាករបរាិណែូឆជាសាថ នភាេហួសកាលកាំណត់្ 
និងការមិ្នបង់ម្របាក់ច្លើកាត្េវកិឆចមួ្យច្ផ្េងច្ទៀត្ គឺជាធាតុ្ឆូលសាំខាន់ច្ៅកនុងការវភិាគច្នុះ ។   
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សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៥.  ថគាលនថោបាយគៃថនយយសខំាន់ៗ (ត) 

 . ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ(ត្) 

(i).  ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

និយម្ន័យថ្នការែកខានសង (ត្) 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ច្ម្របើម្របាស់ម្របភ្េេ័ត៌្ានជាច្ម្រឆើនច្ែើម្បីវយត្ថ្ម្លេីការែកខានសង ដែលម្រត្ូវបានបច្ងាើត្
ច្ែើងេីម្របភ្េខាងកនុង ឬរកបានេីម្របភ្េខាងច្ម្រៅ ។ េ័ត៌្ានលម្អិត្បដនថម្ានច្ៅកនុងកាំណត់្សាគ ល់ ៣៥(ក) ។ 
ែូឆដែលបានកត់្សាគ ល់ច្ៅកនុងនិយម្ន័យថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្លការែកខានសងគឺជា
ភ្សដុតាងដែលបង្កា ញថាម្រទេយសកម្មដែលជាឥណទនានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល ។  ែូច្ឆនុះ ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលានឱ
នភាេថ្នត្ថ្ម្ល រមួ្បញ្ចូ លនូវម្រទេយដែលែកខានសង ច្ហើយក៏នឹងរមួ្បញ្ចូ លនូវកតាេ ច្ផ្េង ដៗែលមិ្នបានកាំណត់្ច្ៅកនុង
និយម្ន័យថ្នការែកខានសង ច្ហើយច្នុះានលកខណៈទូលាំទូោយជាងនិយម្ន័យការែកខានសង ។ 

ការច្កើនច្ែើងជាសារវនេថ្នហានិភ័្យឥណទន 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ម្រត្ួត្េិនិត្យរាល់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដែលបានច្ឆញកិឆចសនាឥណទន និងកិឆច
សនាធានាហិរញ្ញវត្ថុ ដែលសថិត្ច្ម្រកាម្ត្ម្រម្ូវការឧនភាេច្ែើម្បីវយត្ថ្ម្លថាច្ត្ើានហានិភ័្យឥណទនច្កើនច្ែើងជា
សារវនេចាប់តាាំងេីានការទទួលសាគ ល់ែាំបូង ។ ម្របសិនច្បើានការច្កើនច្ែើងជាសារវនេកនុង        ហានិភ័្យឥណទន ស
ម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ នឹងច្ធ្វើការវស់ដវងច្លើសាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ច្ដាយដផ្អកច្លើ ECL រយៈច្េល ១២ ដែ ។ 
ច្គាលនច្យបាយគណច្នយយរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ គឺមិ្នច្ម្របើម្របាស់ការអនុវត្េជាក់ដសេងដែលម្រទេយសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុានហានិភ័្យឥណទនទបច្ៅកាលបរចិ្ឆេទរបាយការណ៍ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាមិ្នានហានិភ័្យឥណទន
ច្កើនច្ែើងជាសារវនេ ។ ជាលទធផ្ល សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ម្រត្ួត្េិនិត្យរាល់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដែល
បានច្ឆញនូវការសនាម្របាក់កម្ចី និងកិឆចសនាហិរញ្ញវត្ថុធានាដែលជាផ្លប៉ាុះពាល់ជាសារវនេថ្នការងយឆុុះថ្នហានិ
ភ័្យឥណទនច្កើនច្ែើង ។ 

កនុងការវយត្ថ្ម្លថាច្ត្ើហានិភ័្យឥណទន ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានច្កើនច្ែើងជាសារវនេចាប់តាាំងេីការទទួលសាគ ល់
ែាំបូង សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ច្ម្របៀបច្ធ្ៀបហានិភ័្យថ្នការែកខានសងថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្ៅកាលបរចិ្ឆេទរាយ
ការណ៍ច្ដាយដផ្អកច្លើអាយុកាលថ្នឧបករណ៍ដែលច្ៅសល់ ជាមួ្យនឹងហានិភ័្យថ្នការែកខានសងដែលច្កើត្ច្ែើង
ដែលម្រត្ូវបានច្គរ ាំេឹងទុកច្លើអាយុកាលច្ៅកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍បឆចុបបននច្ៅច្េលដែលឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបាន
ទទួលសាគ ល់ជាច្លើកែាំបូង ។ កនុងការវយត្ថ្ម្លច្នុះ សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារេិចារណាច្លើេ័ត៌្ានទាំងបរាិណ និង
គុណភាេ ដែលសម្ច្ហតុ្ផ្ល ច្ហើយអាឆគាាំម្រទបាន រមួ្ទាំងបទេិច្សាធ្ន៍ជាម្របវត្េិសាស្រសេ និងេ័ត៌្ានដែលរ ាំេឹងទុក
ច្ៅថ្ងៃខាងមុ្ែ ដែលអាឆរកបានច្ដាយមិ្នចាាំបាឆ់ឆាំណាយ ឬការម្របឹងដម្របង ច្ដាយដផ្អកច្លើបទេិច្សាធ្ន៍ម្របវត្េិសាស្រសេ
របស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ និងការវយត្ថ្ម្លឥណទនេីអនកជ្ាំនាញ រមួ្ទាំងេ័ត៌្ានដែលរ ាំេឹងទុកច្ៅថ្ងៃខាងមុ្ែ 
។ សូម្ច្ម្ើលកាំណត់្សាគ ល់ ៣៥(ក) សម្រាប់េ័ត៌្ានដែលរ ាំេឹងទុកច្ៅថ្ងៃខាងមុ្ែ ។ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត)  
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៥.  ថគាលនថោបាយគៃថនយយសខំាន់ៗ (ត) 

 . ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ(ត្) 

(i).  ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

ការច្កើនច្ែើងជាសារវនេថ្នហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

េ័ត៌្ានដែលរ ាំេឹងទុកច្ៅថ្ងៃខាងមុ្ែ រមួ្ានទសេនីយភាេអនាគត្របស់ឧសាហកម្មដែលសម្ភាគីរបស់          
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារានម្របតិ្បត្េិការ ទទួលបានេីមូ្លនិធិ្របិូយវត្ថុអនេរជាតិ្និងធ្នាគារេិភ្េច្ោកច្ផ្េងច្ទៀត្ 
ក៏ែូឆជា ការេិចារណាច្លើថ្នេ័ត៌្ានច្សែាកិឆចជាក់ដសេង និងេាករណ៍េីម្របភ្េខាងកនុង និងខាងច្ម្រៅច្ផ្េង  ៗ។  សម្ព័នធ
ធ្នាគារ និងធ្នាគារ ដបងដឆកសម្ភាគីរបស់ែលួនច្ៅឆាំណាត់្ថាន ក់ហានិភ័្យឥណទនថ្ផ្ទកនុងដែលពាក់េ័នធ អាស្ស័យ
ច្លើគុណភាេឥណទនរបស់េួកច្គ ។ េ័ត៌្ានអាំេីបរាិណគឺជាសូឆនាករឆម្បងមួ្យថ្នការច្កើនច្ែើងជាសារវនេថ្នហា
និភ័្យឥណទន និងដផ្អកច្លើការផ្លល ស់បេូរច្ៅកនុង PD ច្េញមួ្យអាយុកាលច្ដាយការច្ម្របៀបច្ធ្ៀប៖ 

 អាយុកាល PD ដែលច្ៅសល់ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ ជាមួ្យ 

 អាយុកាល PD ដែលច្ៅសល់សម្រាប់ឆាំណុឆច្េលច្វោច្នុះដែលម្រត្ូវបានបា៉ា ន់សាម នច្ដាយដផ្អកច្លើអងគច្ហតុ្ និង
កាលៈច្ទសៈច្ៅច្េលថ្នការទទួលសាគ ល់ែាំបូងថ្នការបង្កា ញ។ 

PD ដែលម្រត្ូវបានច្ម្របើគឺានលកខណៈរ ាំេឹងទុកច្ៅថ្ងៃខាងមុ្ែច្ហើយសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ច្ម្របើម្របាស់វធីិ្សាស្រសេ និង
ទិននន័យែូឆគាន ច្ែើម្បីវស់សាំវធិានធ្នច្លើការបាត់្បង់សម្រាប់ ECL (សូម្ច្ម្ើលកាំណត់្សាគ ល់៣៥(ក) ។ 

ច្ដាយសារការច្កើនច្ែើងជាសារវនេនូវហានិភ័្យឥណទនចាប់តាាំងេីការទទួលសាគ ល់ែាំបូង គឺជាវធិានការទក់ទងការ
ផ្លល ស់បេូរដែលបានផ្េល់ឲ្យច្ៅកនុង PD នឹងកាន់ដត្ានភាេជាសារវនេសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលាន PD ែាំបូង ទប
ជាងច្បើច្ម្របៀបច្ធ្ៀបច្ៅនឹងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលាន PD ែពស់ជាងច្នុះ ។  

េ័ត៌្ានបដនថម្អាំេីការច្កើនច្ែើងជាសារវនេថ្នហានិភ័្យឥណទនម្រត្ូវបានផ្េល់ជូ្នច្ៅកនុងកាំណត់្សាគ ល់ ទី ៣៥ ។       

ការដកដម្រប និងការដលងទទួលសាគ ល់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  

ការដកដម្របម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ច្កើត្ច្ែើងច្ៅច្េលលកខែណឌ កុងម្រតាទក់ទងនឹងលាំហូរសាឆ់ម្របាក់របស់ម្រទេយសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានច្ធ្វើការឆរចារច្ែើងវញិ ឬផ្លល ស់បេូរងមីរវងការទទួលសាគ ល់ែាំបូង និងអាយុកាលកាំណត់្ថ្នម្រទេយសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ ។ ការផ្លល ស់បេូរានឥទធិេលច្ៅច្លើឆាំនួនទឹកម្របាក់ និង /ឬច្េលច្វោថ្នលាំហូរសាឆ់ម្របាក់ ភាល ម្  ៗ ឬច្ៅថ្ងៃ
អនាគត្ ។ ច្លើសេីច្នុះច្ៅច្ទៀត្ ការដណនាាំ ឬការដកសម្រម្ួលលកខែណឌ កិឆចសនាដែលានស្សាប់ថ្នឥណទនដែល
ានស្សាប់អាឆបច្ងាើត្បានជាការដកដម្របច្បើច្ទុះបីជាកិឆចសនាងមី ឬដកសម្រម្ួលលកខែណឌ  ទាំងច្នុះមិ្នទន់ប៉ាុះពាល់ែល់
លាំហូរសាឆ់ម្របាក់ភាល ម្ៗក៏ច្ដាយ ប៉ាុដនេអាឆប៉ាុះពាល់ែល់លាំហូរសាឆ់ម្របាក់អាស្ស័យច្លើថាច្ត្ើលកខែណឌ នានាម្រត្ូវបាន
អនុវត្េ )ឧទហរណ៍  ការផ្លល ស់បេូរច្លើការច្កើនច្ែើងអម្រតាការម្របាក់ដែលច្កើត្ច្ែើងច្ៅច្េលដែលានការបាំពានច្លើកិឆច
ម្រេម្ច្ម្រេៀង( ។ 
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៥.  ថគាលនថោបាយគៃថនយយសខំាន់ៗ (ត) 

 . ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ(ត្) 

(i).  ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

ការដកដម្រប និងការដលងទទួលសាគ ល់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ បានឆរចាច្ែើងវញិកនុងការផ្េល់ម្របាក់ឥណទន និងបុច្រម្របទនែល់អតិ្ងិជ្នដែលជួ្បការ
លាំបាកដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុច្ែើម្បីបច្ងាើនការម្របមូ្លម្កវញិ និងកាត់្បនថយហានិភ័្យថ្នការមិ្នសង ។ អភ័្យឯកសិទធិឥណ
ទន ម្រត្ូវបានផ្េល់កនុងករណីដែលអនកែចីបានម្របឹងដម្របងម្រគប់ដបបយ៉ាងច្ែើម្បីទូទត់្តាម្លកខែណឌ កិឆចសនាច្ែើម្ច្ហើយ
ច្ៅដត្ានហានិភ័្យែពស់ថ្នការមិ្នសង ឬការមិ្នសងបានច្កើត្ច្ែើងរួឆច្ហើយ ច្ហើយអនកែចីម្រត្ូវបានច្គរ ាំេឹងថានឹងអាឆ
បាំច្េញតាម្លកខែណឌ ដែលបានដកសម្រម្ួល។  លកខែណឌ ដែលម្រត្ូវបានដកសម្រម្ួលកនុងករណីភាគច្ម្រឆើនរមួ្ានការេនារ
កាលកាំណត់្ឥណទន ការផ្លល ស់បេូរលកខែណឌ ថ្នលាំហូរសាឆ់ម្របាក់ថ្នម្របាក់ឥណទន (ការសងច្ែើម្ និងការម្របាក់) ការ
កាត់្បនថយឆាំនួនលាំហូរសាឆ់ម្របាក់ដែលម្រត្ូវទូទត់្ (ការច្លើកដលងម្របាក់ច្ែើម្ និងការម្របាក់) និងការច្ធ្វើវចិ្សាធ្នកម្មច្លើ
លកខែណឌ ថ្នកិឆចសនា ។ 

ច្ៅច្េលដែលម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានដកដម្រប សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ វយត្ថ្ម្លថាច្ត្ើការដកដម្របច្នុះ    បណាេ ល
ឲ្យានការដលងទទួលសាគ ល់ឬអត់្ ។ ច្ដាយអនុច្ោម្តាម្ច្គាលនច្យបាយរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ការដក
ដម្របនាាំឲ្យដលងានការទទួលសាគ ល់ច្ៅច្េលវផ្េល់នូវលកខែណឌ ែុសគាន ខាល ាំងេីលកខែណឌ ច្ែើម្ ។ ច្ែើម្បីកាំណត់្ថាច្ត្ើ
លកខែណឌ ដែលបានដកដម្របានភាេែុសគាន ខាល ាំងេីលកខែណឌ កិឆចសនាច្ែើម្ សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ េិចារណាែូឆ
ខាងច្ម្រកាម្៖ 

 កតាេ គុណភាេ ែូឆជាលាំហូរសាឆ់ម្របាក់តាម្កិឆចសនាបនាទ ប់េីការដកដម្របដលងជា SPPI ការផ្លល ស់បេូរ របិូយប័ណណ ឬ
ច្ៅច្េលសិទធិលាំហូរសាឆ់ម្របាក់រវងសម្ភាគីច្ែើម្ផុ្ត្កាំណត់្ េីច្ម្រពាុះកូនបាំណុលងមីសងជ្ាំនួសកូនបាំណុលច្ែើម្ 
(ច្លើកដលងដត្កូនបាំណុលទាំងេីរសថិត្ច្ម្រកាម្ការម្រគប់ម្រគងរមួ្) ទាំហាំថ្នការផ្លល ស់បេូរអម្រតាការម្របាក់ និងកាលវសានេ ។ 
ម្របសិនច្បើលកខែណឌ ទាំងច្នាុះមិ្នបានឆងអុលបង្កា ញយ៉ាងឆាស់េីការ            ផ្លល ស់បេូរច្ម្រឆើន ច្នាុះ 

 ការវយត្ថ្ម្លបរាិណ ម្រត្ូវបានអនុវត្េច្ែើម្បីច្ម្របៀបច្ធ្ៀបត្ថ្ម្លបឆចុបបននថ្នលាំហូរសាឆ់ម្របាក់កិឆចសនាដែលច្ៅ
សល់ច្ម្រកាម្លកខែណឌ ច្ែើម្ ជាមួ្យនឹងលាំហូរសាឆ់ម្របាក់កនុងកិឆចសនាច្ម្រកាម្លកខែណឌ ដែលបានដកសម្រម្ួលទាំង
បរាិណម្រត្ូវបានច្ធ្វើអបបហារច្ៅអម្រតាការម្របាក់ដែលានម្របសិទធិភាេច្ែើម្ ។ ម្របសិនច្បើសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ 
កត់្សាគ ល់េីភាេែុសគាន ច្ដាយដផ្អកច្លើម្របច្ភ្ទម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ វនឹងម្រត្ូវឈប់ទទួលសាគ ល់ ។ ច្ៅច្េលអនុ
វត្េការវយត្ថ្ម្លបរាិណថ្នការដកដម្រប ឬការឆរចាច្ែើងវញិថ្នម្រទេយសកម្មដែលានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល ឬការទិញម្រទេយ
សកម្មដែលានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល ដែលជាកម្មវត្ថុថ្នលុបច្ឆញេីបញ្ជ ី សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារេិចារណាច្លើលាំហូរ
សាឆ់ម្របាក់ដែលរ ាំេឹងទុក (ជាជាងកិឆចសនា) មុ្នការដកដម្រប ឬការឆរចាច្ែើងវញិច្ហើយច្ម្របៀបច្ធ្ៀបជាមួ្យលាំហូរ
សាឆ់ម្របាក់តាម្កិឆចសនាបនាទ ប់េីការដកដម្រប ឬឆរចាច្ែើងវញិ ។ 
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សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៥.  ថគាលនថោបាយគៃថនយយសខំាន់ៗ (ត) 

 . ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ(ត្) 

(i).  ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 
ការដកដម្រប និងការដលងទទួលសាគ ល់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

កនុងករណីដែលម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានច្គដលងទទួលសាគ ល់ សាំវធិានធ្នថ្នការខាត្បង់សម្រាប់ ECL ម្រត្ូវបាន
គិត្ជាងមីច្ៅកាលការយិបរចិ្ឆេទថ្នការដលងទទួលសាគ ល់ច្ែើម្បីកាំណត់្ត្ថ្ម្លច្យងថ្នម្រទេយសកម្ម ច្ៅកាលការយិបរចិ្ឆេទ
ច្នាុះ ។ ភាេែុសគាន រវងត្ថ្ម្លច្យងដែលបានដកសម្រម្ួលច្នុះ និងត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុងមី ជាមួ្យនឹង
លកខែណឌ ងមីនឹងនាាំឲ្យានឆាំច្ណញ ឬខាត្ច្លើការដលងទទួលសាគ ល់ ។  ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុងមី នឹងានសាំវធិានធ្ន
ច្លើការខាត្បង់ ដែលម្រត្ូវបានវស់ដវងច្ដាយដផ្អកច្លើ ECL ១២ ដែ ច្លើកដលងករណីែ៏កម្រម្ដែលឥណទនងមី ម្រត្ូវបាន
ចាត់្ទុកេីច្ែើម្ថាជាឥណទនានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល ។ ការអនុវត្េច្នុះបានដត្កនុងករណីដែលត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នឥណទន
ងមី ម្រត្ូវបានទទួលសាគ ល់ច្ដាយការច្ធ្វើអបបហារគួរឲ្យកត់្សាគ ល់ ឆាំច្ពាុះឆាំនួនឥណទនដែលម្រត្ូវបានដកត្ម្រម្ូវច្ៅត្ថ្ម្ល
ច្ែើម្ ច្ម្រពាុះវច្ៅដត្ានហានិភ័្យែពស់ថ្នការមិ្នសងដែលមិ្នបានកាត់្បនថយច្ដាយការដកដម្រប ។ សម្ព័នធធ្នាគារ និង
ធ្នាគារ ម្រត្ួត្េិនិត្យហានិភ័្យឥណទនថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលបានដកដម្រប ច្ដាយវយត្ថ្ម្លច្លើេ័ត៌្ានគុណភាេ 
និងបរាិណែូឆជាម្របសិនច្បើអនកែចីសថិត្កនុងសាថ នភាេហួសកាលកាំណត់្ច្ម្រកាម្លកខែណឌ ងមី ។ 

ច្ៅច្េលដែលលកខនេិកៈថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានដកដម្របច្ហើយការផ្លល ស់បេូរច្នុះមិ្នបណាេ លឲ្យានការឈប់
ទទួលសាគ ល់ សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារនឹងកាំណត់្ថាច្ត្ើហានិភ័្យឥណទនរបស់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុបានច្កើន
ច្ែើងជាសារវនេចាប់តាាំងេីការទទួលសាគ ល់ែាំបូងច្ដាយការច្ម្របៀបច្ធ្ៀប៖ 

 អាយុកាល PD ច្ៅសល់ដែលបា៉ា ន់សាម នដផ្អកច្លើទិននន័យច្ៅច្េលានការទទួលសាគ ល់ែាំបូង និងលកខែណឌ កិឆច
សនាច្ែើម្ ជាមួ្យ 

 អាយុកាល PD ច្ៅសល់ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ច្ដាយដផ្អកច្លើលកខែណឌ ដែលបានដកដម្រប ។ 

ឆាំច្ពាុះម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលម្រត្ូវបានដកដម្របជាដផ្នកមួ្យថ្នច្គាលនច្យបាយអភ័្យឯកសិទធិ សម្ព័នធធ្នាគារ និង
ធ្នាគារ ដែលការផ្លល ស់បេូរមិ្នបានបណាេ លឲ្យានការទទួលសាគ ល់ ការបា៉ា ន់ម្របាណរបស់ PD ឆលុុះបញ្ជច ាំងេីសម្ត្ថភាេ
របស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារកនុងការម្របមូ្លលាំហូរសាឆ់ម្របាក់ដែលបានដកដម្រប ច្ដាយគិត្គូរេីបទេិច្សាធ្ន៍េីមុ្ន
របស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ថ្នសកម្មភាេម្របហាក់ម្របដហលគាន ក៏ែូឆជាសកម្មភាេ     ច្ផ្េងៗច្ទៀត្ សូឆនាករថ្ន
អាកបបកិរយិរមួ្ទាំងការទូទត់្ម្របាក់របស់អនកែចី និងលកខែណឌ កិឆចសនាដែលបានដកដម្រប ។ ម្របសិនច្បើហានិភ័្យឥណ
ទនច្ៅដត្ែពស់ជាងអវីដែលបានរ ាំេឹងទុកច្ៅច្េលទទួលសាគ ល់ែាំបូង        សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់នឹងម្រត្ូវបានវស់
ដវងបនេតាម្ឆាំនួនច្សមើនឹង ECL ច្េញមួ្យអាយុកាល ។ ម្របសិនច្បើអភ័្យឯកសិទធិម្របាក់ឥណទន គឺជាឥណទនថ្នការ
ខាត្បង់ច្ដាយសារដត្ានភ្សេុតាងថ្នការខាត្បង់    ឥណទន (សូម្ច្ម្ើលខាងច្លើ) សម័្ពនធធ្នាគារ និងធ្នាគារ អនុវត្េ
ការវយត្ថ្ម្លដែលកាំេុងបនេច្ែើម្បីបញ្ជជ ក់ថាច្ត្ើបញ្ជា ថ្នការប៉ាុះពាល់ម្រត្ូវបានច្ដាុះស្សាយ ច្ែើម្បីកាំណត់្ថាច្ត្ើឥណទន
ដលងានការខាត្បង់ច្លើឥណទន ។  សាំវធិានធ្នថ្នការខាត្បង់ច្លើអភ័្យឯកសិទធិឥណទន ជាទូច្ៅនឹងម្រត្ូវបាន
វស់ដវងច្ដាយដផ្អកច្លើ ECL រយៈច្េល ១២ ដែ ច្ៅច្េលដែលានភ្សដុតាងថ្នឥរយិបងសងម្របាក់វញិរបស់អនកែចី 
បនាទ ប់េីការដកដម្របដែលនាាំឲ្យានការផ្លល ស់បេូរហានិភ័្យឥណទនច្កើនច្ែើងេីមុ្នជាសារវនេ ។ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត)  
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៥.  ថគាលនថោបាយគៃថនយយសខំាន់ៗ (ត) 

 . ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ(ត្) 

(i).  ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

ការដកដម្រប និងការដលងទទួលសាគ ល់ថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

កនុងករណីដែលការផ្លល ស់បេូរមិ្ននាាំឲ្យានការមិ្នទទួលសាគ ល់ សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ គណនាការខាត្បង់ថ្នការដក
ដម្របច្ដាយច្ម្របៀបច្ធ្ៀបត្ថ្ម្លច្យងសរបុមុ្ន និងច្ម្រកាយការដកដម្រប (មិ្នរាប់បញ្ចូ លសាំវធិានធ្ន ECL) ។ ការខាត្បង់ច្លើ
ការដកដម្របសម្រាប់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លកនុងគណនីឆាំច្ណញ ឬខាត្ កនុង “ការខាត្បង់ច្លើការដកដម្រប
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ” ។  បនាទ ប់ម្កសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារច្ធ្វើការវស់ដវង ECL សម្រាប់ម្រទេយសកម្មដែលានការ
ផ្លល ស់បេូរដែលលាំហូរសាឆ់ម្របាក់រ ាំេឹងទុកដែលច្កើត្ច្ែើងេីម្រទេយសកម្ម ដែលបានដកដម្របម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លកនុងការ
គណនាកងវុះសាឆ់ម្របាក់ដែលរ ាំេឹងទុកេីម្រទេយសកម្មច្ែើម្ ។ 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ មិ្នទទួលសាគ ល់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ច្ៅច្េលដែលសិទធិកនុងកិឆចសនារបស់លាំហូរសាឆ់
ម្របាក់ ម្រត្ូវបានផុ្ត្កាំណត់្ (រាប់បញ្ចូ លទាំងការផុ្ត្កាំណត់្ដែលច្កើត្ច្ែើងេីការដកដម្របច្ដាយានលកខែណឌ ែុសគាន ) ឬ
ច្ៅច្េលដែលម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុរមួ្ទាំងហានិភ័្យ និងអត្ថម្របយជ្ន៍ទាំងអស់ថ្នម្រទេយសកម្មម្រត្ូវបានច្ផ្ទរច្ៅអងគភាេ
ច្ផ្េងច្ទៀត្ ។ ម្របសិនច្បើសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ មិ្នច្ផ្ទរ ឬរកាទុកនូវរាល់ហានិភ័្យ និងអត្ថម្របយជ្ន៍ ច្ហើយច្ៅដត្
បនេម្រគប់ម្រគងម្រទេយសកម្មដែលបានច្ផ្ទរ សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារទទួលសាគ ល់ម្របាក់ឆាំច្ណញបម្រម្ុងរបស់ែលួនកនុងម្រទេយ
សកម្ម និងបាំណុលដែលពាក់េ័នធដែលនឹងអាឆម្រត្ូវបង់ ។ ម្របសិនច្បើសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ រកានូវរាល់ហានិភ័្យ  
និងអត្ថម្របយជ្ន៍ថ្នម្រទេយសកម្មដែលបានច្ផ្ទរ សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារច្ៅដត្បនេរទទួលសាគ ល់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ 
ច្ហើយក៏ទទួលសាគ ល់ការែចីម្រទេយបញ្ជច ាំសម្រាប់ម្របាក់ឆាំច្ណញដែលទទួលបាន ។  

ការលុបច្ចាល 

ឥណទន និងមូ្លបម្រត្បាំណុលម្រត្ូវបានលុបច្ចាលច្ៅច្េលដែលសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារមិ្នានការរ ាំេឹងទុក
សម្ច្ហតុ្ផ្លកនុងការម្របមូ្លម្កវញិនូវម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (ទាំងមូ្ល ឬឆាំដណករបស់វ) ។ ច្នុះជាករណីដែលសម្ព័នធ
ធ្នាគារ និងធ្នាគារ កាំណត់្ថា អនកែចីមិ្នានម្រទេយសកម្ម ឬម្របភ្េឆាំណូលដែលអាឆបច្ងាើត្លាំហូរសាឆ់ម្របាក់ ម្រគប់
ម្រគាន់ច្ែើម្បីសងឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលម្រត្ូវលុបច្ចាល ។ ការលុបច្ចាលបច្ងាើត្បានជាម្រេឹត្េិការណ៍ដែលច្គឈប់ទទួល
សាគ ល់ ។  សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ អាឆអនុវត្េសកម្មភាេចាប់បងខាំឆាំច្ពាុះម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលបានលុបច្ចាល 
។ ការម្របមូ្លម្របាក់ជាលទធផ្លថ្នសកម្មភាេរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ នឹងនាាំឲ្យានការច្កើនច្ែើងថ្នឱនភាេថ្ន
ត្ថ្ម្លដែលនឹងម្រត្ូវបានបង្កា ញជា “ការខាត្បង់ច្លើឱនភាេថ្នត្ថ្ម្លសុទធច្លើម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ” ច្ៅកនុងរបាយការណ៍
ឆាំច្ណញ ឬខាត្ ។ 
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៥.  ថគាលនថោបាយគៃថនយយសខំាន់ៗ (ត) 

 . ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ(ត្) 

(i).  ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

ការបង្កា ញថ្នសាំវធិានធ្នសម្រាប់ ECL ច្ៅកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុ  

សាំវធិានធ្នបាត់្បង់សម្រាប់ ECL ម្រត្ូវបានបង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុែូឆខាងច្ម្រកាម្៖  

 សម្រាប់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានវស់ដវងតាម្រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម្៖ ជាការកាត់្ច្ឆញេីត្ថ្ម្លច្ៅសល់ែុលថ្នម្រទេយ
សកម្ម និង 

 សម្រាប់កិឆចសនាឥណទន និងកិឆចសនាធានាហិរញ្ញវត្ថុ៖ ជាសាំវធិានធ្ន ។ 

(ii).  បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ  

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាកាត្េវកិឆចតាម្កិឆចសនាកនុងការម្របគល់សាឆ់ម្របាក់ ឬម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្េងច្ទៀត្ ឬច្ែើម្បី   
បេូរម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុជាមួ្យអងគភាេច្ផ្េងច្ទៀត្ ច្ម្រកាម្លកខែណឌ ដែលមិ្នអាំច្ណាយផ្លែល់
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ។ 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុរមួ្ទាំងម្របាក់បច្ញ្ញើ ម្របាក់កម្ចី និងបាំណុលភ្តិ្សនា ម្រត្ូវបានវស់ែាំបូងច្ដាយត្ថ្ម្លទីផ្ារ ែកថ្ងលច្ែើម្
សុទធថ្នម្របតិ្បត្េិការ ។  បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុទាំងច្នុះម្រត្ូវបានវស់ជាបនេបនាទ ប់តាម្រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម្ច្ដាយច្ម្របើវធីិ្សាស្រសេការ
ម្របាក់ម្របសិទធភាេ ។ 

វធីិ្សាស្រសេការម្របាក់ម្របសិទធភាេ គឺជាវធីិ្សាស្រសេគណនារ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម្ថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ និងការដបងដឆកឆាំណាយ
ការម្របាក់កនុងរយៈច្េលដែលពាក់េ័នធ ។ អម្រតាបេូរម្របាក់គឺជាអម្រតាមួ្យដែលានការច្ធ្វើអបបហារឆាំច្ពាុះការបា៉ា ន់សាម ន
អាំេីការទូទត់្សាឆ់ម្របាក់នាច្េលអនាគត្ តាម្រយៈអាយុកាលរ ាំេឹងទុកថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ឬរយៈច្េលែលីជាងច្បើ
ច្ធ្ៀបច្ៅនឹងត្ថ្ម្លច្យងច្ៅច្េលទទួលសាគ ល់ែាំបូង ច្បើសិនជាានការសម្រម្យ ។ 

ការដកដម្រប និងការឈប់ទទួលសាគ ល់បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ  

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ មិ្នទទួលសាគ ល់បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុច្ៅច្េលកាត្េវកិឆចរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ម្រត្ូវ
បានរ ាំសាយ លុបច្ចាល ឬម្រត្ូវបានផុ្ត្កាំណត់្ ។ ភាេែុសគាន រវងត្ថ្ម្លច្យងថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលឈប់ទទួល
សាគ ល់ និងសាឆ់ម្របាក់ដែលបានបង់ និងម្រត្ូវបង់ ម្រត្ូវបានទទួលសាគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ ។  
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៥.  ថគាលនថោបាយគៃថនយយសខំាន់ៗ (ត) 

ង. សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សម្មូ្ល  

សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សម្មូ្ល រមួ្ានសាឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ និងសម្តុ្លយសាឆ់ម្របាក់កនុងធ្នាគារ ម្របាក់បច្ញ្ញើ និង
ការវនិិច្យគរយៈច្េលែលី ដែលានកាលវសានេច្ៅច្េលត្ម្ាល់ែាំបូងានរយៈច្េល ៣ ដែ ឬតិ្ឆជាង ដែលអាឆបេូរជា
សាឆ់ម្របាក់ច្េលណាក៏បាន ច្ដាយានហានិភ័្យតិ្ឆតួ្ឆឆាំច្ពាុះការផ្លល ស់បេូរត្ថ្ម្ល ។ 

ឆ. ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារនានា 

ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារនានា ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតាតាម្រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម្ ែកឱនភាេថ្នត្ថ្ម្លដែលមិ្នអាឆម្របមូ្លម្កវញិបាន ។   

ឆ. ម្របាក់ត្ម្ាល់តាម្ឆាប់ 

ម្របាក់ត្ម្ាល់តាម្ឆាប់ ម្រត្ូវបានរកាទុកច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជាស្សបតាម្ឆាប់សេីេីម្រគឹុះសាថ នធ្នាគារ និងហិរញ្ញ
វត្ថុថ្នម្រេុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា និងម្រត្ូវបានកាំណត់្ជាភាគរយថ្នច្ែើម្ទុនអបបបរា និងម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន
ដែលត្ម្រម្ូវច្ដាយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ។  

ជ្. ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្ន  

“ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្ន” ដែលបង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុ រមួ្បញ្ចូ ល       
ឥណទន និងបុច្រម្របទន ដែលម្រត្ូវបានវស់ដវងតាម្រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម្ ។ ឥណទន និងបុច្រម្របទនម្រត្ូវបានវស់ដវងច្លើក
ែាំបូងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សប បូកឆាំណាយម្របតិ្បត្េិការដែលច្កើត្ច្ែើងច្ដាយផ្លទ ល់ ច្ហើយនាច្េលបនាទ ប់ម្រត្ូវកត់្ម្រតាតាម្
រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម្ ច្ដាយច្ម្របើវធីិ្សាស្រសេអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាេ ។  

ឈ. ម្រទេយសកម្មច្ផ្េងច្ទៀត្ 

ម្រទេយសកម្មច្ផ្េងច្ទៀត្ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតាតាម្ត្ថ្ម្លច្ែើម្ ែកឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល ម្របសិនច្បើាន ។  

ញ. វនិិច្យគច្លើមូ្លបម្រត្ 

វនិិច្យគច្លើមូ្លបម្រត្ដែលបង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាការវនិិច្យគច្លើមូ្លបម្រត្មូ្លធ្ន
ម្រត្ូវវស់ដវងច្ម្រកាម្ FVOCI ។ 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារច្ម្រជ្ើសច្រ ើសការបង្កា ញការដម្របម្របួលថ្នត្ថ្ម្លសម្ស្សប ថ្នឧបករណ៍វនិិច្យគមូ្លធ្នមួ្យ
ឆាំនួនដែលមិ្នម្រត្ូវបានកាន់កាប់សម្រាប់ជួ្ញែូរច្ៅកនុងលទធផ្លលម្អិត្ច្ផ្េង  ៗ ។ ការច្ម្រជ្ើសច្រ ើសច្នុះច្ធ្វើច្ែើងច្ដាយ
ដផ្អកច្លើការវនិិច្យគនីមួ្យៗ ច្ៅច្េលទទួលសាគ ល់ែាំបូង និងមិ្នអាឆចាត់្ថាន ក់ច្ែើងវញិបានច្ទ ។ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត)  
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៥.  ថគាលនថោបាយគៃថនយយសខំាន់ៗ (ត) 

ញ. វនិិច្យគច្លើមូ្លបម្រត្ (ត្) 

ឆាំច្ណញឬ ខាត្ថ្នឧបករណ៍មូ្លធ្នដបបច្នុះមិ្នម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ច្ែើងវញិច្ៅកនុងឆាំច្ណញ ឬខាត្ និងេុាំានការ
ខាត្បង់ណាមួ្យម្រត្ូវបានទទួលសាគ ល់ច្ៅកនុងឆាំច្ណញ ឬខាត្ច្ែើយ ។ ភាគោភ្ម្រត្ូវបានទទួលសាគ ល់ច្ៅកនុងម្រប
ឆាំច្ណញ ឬខាត្ ច្លើកដលងដត្េួកច្គម្រត្ូវបានបង្កា ញយ៉ាងឆាស់េីការទទួលបានវញិដផ្នកែលុះថ្នថ្ងលច្ែើម្វនិិច្យគ កនុង
ករណីច្នុះ ភាគោភ្ម្រត្ូវបានទទួលសាគ ល់ច្ៅកនុងលទធផ្លលម្អិត្ច្ផ្េង  ៗ។ ឆាំច្ណញ និងខាត្បងគរដែលទទួលសាគ ល់
ច្ៅកនុងលទធផ្លលម្អិត្ច្ផ្េង  ៗម្រត្ូវបានច្ផ្ទរច្ៅម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុកច្ៅច្េលការវនិិច្យគម្រត្ូវបានលុបច្ចាល ។ 

ែ. ម្រទេយ និងបរកិាខ រ 

ម្រទេយ និងបរកិាខ រ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតាតាម្ត្ថ្ម្លច្ែើម្ ែករ ាំលស់បងគរ និងឱនភាេថ្នត្ថ្ម្លបងគរ ម្របសិនច្បើាន ។   

ច្ៅច្េលដែលធាតុ្របស់ម្រទេយ និងបរកិាខ រ ានអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ែុសៗគាន  ធាតុ្ទាំងច្នាុះម្រត្ូវបាន ចាត់្ទុកជាដផ្នក
ច្ផ្េងគាន របស់ម្រទេយ និងបរកិាខ រ ។ 

ឆាំណាយជាបនេបនាទ ប់ ម្រត្ូវបានបូកបញ្ចូ លច្ៅកនុងត្ថ្ម្លច្យង ម្របសិនច្បើានភាេម្របាកែថាវផ្េល់នូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍
ច្សែាកិឆចនាច្េលអនាគត្ែល់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ។ ការជួ្សជុ្ល និងដងទាំជាម្របចាាំ ម្រត្ូវបានទទួលសាគ ល់ជា
ឆាំណាយច្ៅកនុងម្រគាដែលបានច្កើត្ច្ែើង ។ 

ែីធ្លីមិ្នម្រត្ូវបានរ ាំលស់ច្ទ ។  

រ ាំលស់ម្រត្ូវបានគណនាច្ែើម្បីលុបច្ឆញនូវថ្ងលច្ែើម្របស់ម្រទេយ និងបរកិាខ រ ែកត្ថ្ម្លច្ៅសល់ ច្ដាយច្ម្របើ វធីិ្សាស្រសេរ ាំលស់
ច្ងរ ដផ្អកច្លើអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់បា៉ា ន់សាម នរបស់ម្រទេយ និងបរកិាខ រ និងម្រត្ូវបានទទួលសាគ ល់ជាឆាំណាយច្ៅកនុង
ឆាំច្ណញ ឬខាត្ ។  

អាយុកាលច្ម្របើម្របាស់បា៉ា ន់សាម នរបស់ម្រទេយ និងបរកិាខ រ ានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖  
 

 អាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ 

អគារ  ២០ ឆ្ន ាំ 
ការដកលម្អអគារ ៨ ឆ្ន ាំ 
ច្ម្រគឿងសង្កា រមឹ្ និងច្ម្រគឿងបាំពាក់ ៨ ឆ្ន ាំ 
បរកិាខ រ ៥ - ៨ ឆ្ន ាំ 
យនយនេ ៣ - ៥ ឆ្ន ាំ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត)  
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៥.  ថគាលនថោបាយគៃថនយយសខំាន់ៗ (ត) 

ែ. ម្រទេយ និងបរកិាខ រ (ត្) 

ម្រទេយកាំេុងែាំច្ណើ រការ មិ្នម្រត្ូវបានគិត្រ ាំលស់ច្ទច្ៅកនុងអាំែុងច្េលសាងសង់ រហូត្ែល់ច្េលដែលម្រទេយដែលពាក់េ័នធ
បានបញ្ច ប់ និងដាក់ឲ្យច្ម្របើម្របាស់ ។ 

វធីិ្សាស្រសេរ ាំលស់ អាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ និងត្ថ្ម្លច្ៅសល់ ម្រត្ូវេិនិត្យច្ែើងវញិ និងដកត្ម្រម្ូវឲ្យបានសម្ស្សបច្ៅច្រៀង
រាល់កាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ ។  

ម្រទេយ និងបរកិាខ រ ដែលបានែករ ាំលស់អស់ ម្រត្ូវបានរកាទុកកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុរហូត្ែល់ថ្ងៃដែល
ម្រទេយ និងបរកិាខ រទាំងច្នាុះម្រត្ូវបានលក់ច្ឆញ ឬលុបបាំបាត់្ច្ចាល ។ 

ធាតុ្ថ្នម្រទេយ និងបរកិាខ រដលងម្រត្ូវបានច្គឈប់ទទួលសាគ ល់ច្ៅច្េលដែលវម្រត្ូវបានលក់ច្ឆញ ឬច្ៅច្េលដែលវមិ្ន
អាឆផ្េល់ផ្លម្របច្យជ្ន៍ច្សែាកិឆចនាច្េលអនាគត្ដែលច្គម្រត្ូវបានរ ាំេឹងថានឹងច្កើត្ច្ែើង ម្របសិនច្បើានការបនេរច្ម្របើ
ម្របាស់ថ្នម្រទេយច្នាុះ ។ ឆាំច្ណញ ឬខាត្ដែលច្កើត្ច្ែើងច្ដាយសារការលក់ច្ឆញ ឬការហួសកាំណត់្ថ្នម្រទេយសកម្មម្រត្ូវ
បានកាំណត់្ថាជាភាេែុសគាន រវងឆាំណូលលក់ និងត្ថ្ម្លែុលថ្នម្រទេយសកម្មច្នាុះ ច្ហើយម្រត្ូវបានទទួលសាគ ល់ច្ៅកនុង
ម្របាក់ឆាំច្ណញ ឬខាត្ ។ 

ឋ. ម្រទេយសកម្មអរបីូ 

ម្រទេយសកម្មអរបីូ រមួ្ានអាជាា ប័ណណកុាំេយូទ័រ និងសូហវដវរ និងម្រត្ូវបានបង្កា ញតាម្ត្ថ្ម្លច្ែើម្ ែករ ាំលស់បងគរ និង ឱនភាេ
ថ្នត្ថ្ម្លបងគរម្របសិនច្បើាន ។   

ឆាំណាយជាបនេបនាទ ប់ច្លើអាជាា ប័ណណកុាំេយូទ័រ និងសូហវដវរ ម្រត្ូវបានបូកបញ្ចូ លច្ៅកនុងត្ថ្ម្លច្យង ម្របសិនច្បើម្របាកែថា វ
ផ្េល់អត្ថម្របច្យជ្ន៍ច្សែាកិឆចនាច្េលអនាគត្ែល់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ។  រាល់ការឆាំណាយជាបនេបនាទ ប់ច្ផ្េង
ច្ទៀត្ ម្រត្ូវបានទទួលសាគ ល់ជាឆាំណាយច្ៅកនុងម្រគាដែលបានច្កើត្ច្ែើង ។  

អាជាា ប័ណណកុាំេយូទ័រ និងសូហវដវរ ម្រត្ូវបានច្ធ្វើរ ាំលស់ច្ៅកនុងឆាំច្ណញ ឬ យខាត្ច្ដា ដផ្អកច្លើមូ្លដាា នច្ងរ គិត្ចាប់េីច្េល
ដែលអាឆច្ម្របើម្របាស់បាន ។  អាយុកាលច្ម្របើម្របាស់របស់ម្រទេយអរបីូសម្រាប់ម្រគាបឆចុបបនន និងម្រគាច្ម្របៀបច្ធ្ៀបគឺ ៥ឆ្ន ាំ ។ 

 វធីិ្សាស្រសេរ ាំលស់ អាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ និងត្ថ្ម្លច្ៅសល់ ម្រត្ូវេិនិត្យច្ែើងវញិ និងដកត្ម្រម្ូវឲ្យបានសម្ស្សប         
ច្ៅច្រៀងរាល់កាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ ។  
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សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៥.  ថគាលនថោបាយគៃថនយយសខំាន់ៗ (ត) 

ឌ. ភ្តិ្សនា 

ច្ៅច្េលចាប់ច្ផ្េើម្កិឆចសនា សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ច្ធ្វើការវយត្ថ្ម្លថាច្ត្ើកិឆចសនាមួ្យានទម្រម្ង់ជា ភ្តិ្សនា
ដែរ ឬច្ទ ។  កិឆចសនាជាទម្រម្ង់ានភ្តិ្សនា ម្របសិនច្បើកិឆចសនាផ្ដល់សិទធិម្រគប់ម្រគងការច្ម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្មជាក់
ោក់មួ្យកនុងរយៈច្េលកាំណត់្មួ្យ ជាងនូរនឹងត្ថ្ម្លត្បសនង ។ 

ជាអនកជួ្ល 

ច្ៅច្េលចាប់ច្ផ្េើម្កិឆចសនា ឬវយត្ថ្ម្លច្ែើងវញិច្លើកិឆចសនាដែលានទម្រម្ង់ជាភ្តិ្សនា និងសាសធាតុ្ ដែល
មិ្នដម្នភ្តិ្សនា សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារដបងដឆកត្ថ្ម្លត្បសនងច្ៅកនុងកិឆចសនាឆាំច្ពាុះសាសធាតុ្ថ្នភ្តិ្សនា
នីមួ្យ  ៗនិងសាសធាតុ្ដែលមិ្នដម្នភ្តិ្សនា ច្ដាយដផ្អកតាម្ត្ថ្ម្លឯកតានីមួ្យ  ៗ។  ក៏ប៉ាុដនដ ឆាំច្ពាុះការជួ្លែី និង
អគារដែលសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារជាអនកជួ្ល សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារមិ្នដបងដឆកសាសធាតុ្មិ្នដម្នភ្តិ្
សនាច្នាុះច្ទ ច្ហើយសាសធាតុ្ភ្តិ្សនា និងមិ្នដម្នភ្តិ្សនាម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាជាសាសធាតុ្ភ្តិ្សនា ។ 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារទទួលសាគ ល់សិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម និងបាំណុលភ្តិ្សនា ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទចាប់ច្ផ្េើម្   
ភ្តិ្សនា ។  សិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្មម្រត្ូវបានវស់ដវងតាម្ថ្ងលច្ែើម្ រមួ្ានថ្ងលច្ែើម្ែាំបូងថ្នបាំណុលភ្តិ្សនា និង    
និយ័ត្ភាេសម្រាប់ការឆាំណាយភ្តិ្សនាដែលច្ធ្វើច្ែើងច្ៅថ្ងៃចាប់ច្ផ្េើម្ភ្តិ្សនា ឬមុ្នថ្ងៃចាប់ច្ផ្េើម្ភ្តិ្សនា បូកថ្ងល
ច្ែើម្ផ្លទ ល់ែាំបូងដែលបានច្កើត្ច្ែើង និងការបា៉ា ន់សាម នឆាំណាយកនុងការរុុះច្រ ើ និងែកច្ឆញនូវម្រទេយសកម្ម ឬសាដ រច្ែើងវញិ
នូវម្រទេយសកម្ម ឬទីតាាំង ែកម្របាក់ច្លើកទឹកឆិត្េភ្តិ្សនាដែលទទួលបាន ។  

សិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្មម្រត្ូវបានែករ ាំលស់នាច្េល តាម្វធីិ្សាស្រសេរ ាំលស់ច្ងរ ចាប់េីកាលបរចិ្ឆេទចាប់ច្ផ្េើម្                       
ភ្តិ្សនា រហូត្ែល់ឆុងបញ្ច ប់ថ្នអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ថ្នសិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម ឬច្ៅឆុងកាលបរចិ្ឆេទថ្ន                  
ភ្តិ្សនាមួ្យណាច្កើត្មុ្ន ។  អាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ថ្នសិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម ម្រត្ូវបានកាំណត់្តាម្មូ្លដាា នែូឆ
គាន នឹងម្រទេយ និងបរកិាខ រ ។  បដនថម្ច្លើច្នុះ សិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម ម្រត្ូវបានកាត់្បនថយជាម្របចាាំច្ៅតាម្ការខាត្បង់ឱ
នភាេថ្នត្ថ្ម្ល និងដកត្ម្រម្ូវសម្រាប់ការវស់ដវងច្ែើងវញិច្លើបាំណុលភ្តិ្សនា ។ 

ការបា៉ា ន់សាម នអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់សម្រាប់អាំែុងការយិបរចិ្ឆេទបឆចុបបនន ានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖  

 អគារ និងការយិល័យ ២ – ៥០ ឆ្ន ាំ 

បាំណុលភ្តិ្សនា ម្រត្ូវបានវស់ដវងែាំបូងតាម្ត្ថ្ម្លបឆចុបបននថ្នការទូទត់្ភ្តិ្សនាដែលមិ្នទន់បានបង់ ច្ៅច្េលចាប់
ច្ផ្េើម្ភ្តិ្សនា និងម្រត្ូវបានច្ធ្វើអបបហារច្ដាយច្ម្របើអម្រតាការម្របាក់ជាក់ដសេងច្ៅកនុងភ្តិ្សនា ឬករណីដែលអម្រតាការ
ម្របាក់ច្នាុះមិ្នអាឆកាំណត់្បានភាល ម្  ៗ ម្រត្ូវច្ធ្វើច្ៅតាម្អម្រតាការម្របាក់កម្ចីបដនថម្របស់អនកជួ្ល ។ ជាទូច្ៅសម្ព័នធធ្នាគារ 
និងធ្នាគារច្ដាយច្ម្របើអម្រតាការម្របាក់កម្ចីបដនថម្ជាអម្រតាអបបហារ ។    
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សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៥.  ថគាលនថោបាយគៃថនយយសខំាន់ៗ (ត) 

ឌ. ភ្តិ្សនា (ត្) 

 ជាអនកជួ្ល (ត្) 

ការទូទត់្ភ្តិ្សនាដែលបញ្ចូ លច្ៅកនុងការវស់ដវងបាំណុលភ្តិ្សនារួម្ាន៖ 

 ការទូទត់្ភ្តិ្សនាច្ងរ រមួ្ទាំងការទូទត់្កនុងទម្រម្ង់ច្ងរ 

 ការដម្របម្របួលថ្នការទូទត់្ភ្តិ្សនាអច្ងរ ច្ដាយដផ្អកច្លើសនទសេន៍ ឬអម្រតា ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទចាប់ច្ផ្េើម្                           
ភ្តិ្សនា  

 ឆាំនួនដែលរ ាំេឹងថានឹងម្រត្ូវទូទត់្ ច្ៅតាម្ត្ថ្ម្លច្ៅសល់ និង 

 ត្ថ្ម្លទិញច្ម្រកាម្ជ្ច្ម្រម្ើសថ្នការទិញ ដែលសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ានច្ហតុ្ផ្លជាក់ោក់កនុងការអនុវត្េ ។  ការ
ទូទត់្ភ្តិ្សនាច្ៅកនុងអាំែុងច្េលដែលានជ្ច្ម្រម្ើសកនុងការបនេ ម្របសិនច្បើសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារានច្ហតុ្
ផ្លជាក់ោក់កនុងការបនេ និងការេិន័យច្លើការបញ្ច ប់ភ្តិ្សនាមុ្នកាលកាំណត់្ ច្លើកដលងដត្សម្ព័នធធ្នាគារ និង
ធ្នាគារានច្ហតុ្ផ្លឆាស់ោស់ថានឹងមិ្នបញ្ច ប់ភ្តិ្សនាមុ្នកាលកាំណត់្ ។  

បាំណុលភ្តិ្សនាម្រត្ូវបានវស់ដវងតាម្រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម្ ច្ដាយច្ម្របើវធីិ្សាស្រសេអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាេ ។ បាំណុលភ្តិ្
សនាម្រត្ូវបានវស់ដវងច្ែើងវញិច្ៅច្េលានការដកដម្របរយៈច្េលថ្នភ្តិ្សនា ការផ្លល ស់បេូរច្លើការវយត្ថ្ម្លសម្រាប់
ជ្ច្ម្រម្ើសកនុងការទិញម្រទេយសកម្ម ការដម្របម្របួលការទូទត់្ភ្តិ្សនានាច្េលអនាគត្ ដែលច្កើត្ច្ែើងេីការដម្របម្របួលថ្នស
នទសេន៍ ឬអម្រតាណាមួ្យ ឬម្របសិនច្បើានការដកដម្របឆាំនួនបា៉ា ន់សាម នដែលរ ាំេឹងថានឹងម្រត្ូវទូទត់្ ច្លើការធានាត្ថ្ម្លដែល
ច្ៅសល់ ។ 

ច្ៅច្េលដែលបាំណុលភ្តិ្សនាម្រត្ូវបានវស់ដវងតាម្វធីិ្សាស្រសេច្នុះ ការដកត្ម្រម្ូវ ម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ែើងច្លើត្ថ្ម្លច្យងថ្ន
សិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម ឬក៏ទទួលសាគ ល់កនុងឆាំច្ណញ ឬខាត្ ច្បើសិនជាសិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម ម្រត្ូវបានបញ្ចុ ុះ
រហូត្ែល់ានត្ថ្ម្លសូនយ ។  

សិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម ម្រត្ូវបានបង្កា ញជាធាតុ្ដាឆ់ច្ដាយដែកច្ៅកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

បាំណុលភ្តិ្សនា ម្រត្ូវបានបង្កា ញជាធាតុ្ដាឆ់ច្ដាយដែកច្ៅកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុ ។ 
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៥.  ថគាលនថោបាយគៃថនយយសខំាន់ៗ (ត) 

ឌ. ភ្តិ្សនា (ត្) 

 ជាអនកជួ្ល (ត្) 

ភ្តិ្សនាានរយៈច្េលែលី និងភ្តិ្សនាច្លើម្រទេយសកម្មដែលានត្ថ្ម្លទប 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ មិ្នទទួលសាគ ល់សិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម និងបាំណុលភ្តិ្សនារយៈច្េលែលី ែូឆជា ការ
ជួ្លបរកិាខ រេ័ត៌្ានវទិា ដែលានរយៈច្េលតិ្ឆជាង ១២ ដែ និងភ្តិ្សនាច្លើម្រទេយសកម្មដែលានត្ថ្ម្លទប ដែលរមួ្
ានបរកិាខ រេ័ត៌្ានវទិា ។  សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារទទួលសាគ ល់ឆាំណាយច្លើការជួ្លទាំងច្នុះតាម្មូ្លដាា នរ ាំលស់
ច្ងរច្ៅតាម្រយៈច្េលថ្នភ្តិ្សនា ។ 

ឍ. ឱនភាេថ្នត្ថ្ម្លរបស់ម្រទេយសកម្មមិ្នដម្នហិរញ្ញវត្ថុ  

ត្ថ្ម្លច្យងថ្នម្រទេយសកម្មមិ្នដម្នហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ (ច្ម្រៅេីេនធេនារជាម្រទេយសកម្ម) ម្រត្ូវបាន
ម្រត្ួត្េិនិត្យច្ែើងវញិច្ៅរាល់កាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍នីមួ្យៗ ច្ែើម្បីកាំណត់្ថាច្ត្ើ ានសញ្ជញ ណណាមួ្យដែល
បង្កា ញថា ម្រទេយសកម្មទាំងច្នាុះានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល ។ ម្របសិនច្បើានសញ្ជញ ណច្នាុះច្កើត្ច្ែើង ការបា៉ា ន់សាម នច្លើត្ថ្ម្ល
ដែលអាឆម្របមូ្លបានវញិរបស់ម្រទេយសកម្ម ម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ែើង។ 

សម្រាប់ច្គាលបាំណងថ្នការម្រត្ួត្េិនិត្យច្លើឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល ម្រទេយសកម្មម្រត្ូវបានដាក់បញ្ចូ លគាន ជាម្រកុម្តូ្ឆ  ៗដែលអាឆ
បច្ងាើត្សាឆ់ម្របាក់បានេីការបនេការច្ម្របើម្របាស់ ច្ដាយមិ្នេឹងដផ្អកខាល ាំងច្លើលាំហូរទឹកម្របាក់ថ្នម្រទេយសកម្ម ឬម្រកុម្ម្រទេយ
សកម្មែថ្ទច្ទៀត្ ច្ៅកាត់្ថា (“ឯកតាបច្ងាើត្សាឆ់ម្របាក់”) ។ 

ត្ថ្ម្លដែលអាឆម្របមូ្លម្កវញិបានរបស់ម្រទេយសកម្ម ឬឯកតាបច្ងាើត្សាឆ់ម្របាក់ គឺជាត្ថ្ម្លដែលធ្ាំជាងរវងត្ថ្ម្ល ច្ម្របើម្របាស់ 
និងត្ថ្ម្លសម្ស្សប  ែកឆាំណាយច្ែើម្បីលក់ច្ឆញ ។  កនុងការបា៉ា ន់ម្របាណត្ថ្ម្លច្ម្របើម្របាស់ សាឆ់ម្របាក់ដែលរ ាំេឹងថានឹង
ទទួលបាននាច្េលអនាគត្ ម្រត្ូវបានច្ធ្វើអបបហារម្កត្ថ្ម្លបឆចុបបនន ច្ដាយច្ម្របើអម្រតាការម្របាក់មុ្នបង់េនធ ដែលឆលុុះបញ្ជច ាំង 
ការបា៉ា ន់ម្របាណត្ថ្ម្លច្េលច្វោកនុងលកខែណឌ ទីផ្ារបឆចុបបនន និងហានិភ័្យជាក់ោក់ សម្រាប់ម្រទេយសកម្មទាំងច្នាុះ 
។   

ការខាត្បង់ច្លើឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល ម្រត្ូវបានទទួលសាគ ល់ម្របសិនច្បើត្ថ្ម្លច្យងរបស់ម្រទេយសកម្មមួ្យ ឬឯកតា បច្ងាើត្សាឆ់
ម្របាក់ ានឆាំនួនច្លើសេីត្ថ្ម្លដែលអាឆម្របមូ្លម្កបានវញិ ។  

ការខាត្បង់ច្លើឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល ម្រត្ូវបានទទួលសាគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ ។ 

 ការខាត្បង់ច្លើឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល ម្រត្ូវកត់្ម្រតាបញ្ច្ញ្ជច សម្កវញិ ម្រតឹ្ម្កម្រមិ្ត្មួ្យដែលមិ្នច្ធ្វើឲ្យត្ថ្ម្លច្យងរបស់ ម្រទេយ
សកម្មច្នុះ ច្លើសេីត្ថ្ម្លច្យងែករ ាំលស់ ដែលម្រត្ូវកាំណត់្កនុងករណីេុាំានការទទួលសាគ ល់ការខាត្បង់ច្លើឱនភាេថ្ន
ត្ថ្ម្ល ។  
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សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៥.  ថគាលនថោបាយគៃថនយយសខំាន់ៗ (ត) 

ណ. ម្របាក់កម្ចី 

ម្របាក់កម្ចីម្រត្ូវបានវស់ដវងែាំបូងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សប ែកថ្ងលច្ែើម្ម្របតិ្បត្េិការបដនថម្ច្ដាយផ្លទ ល់ និងវស់ដវង បនាទ ប់តាម្
រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម្ ច្ដាយច្ម្របើម្របាស់វធីិ្សាស្រសេការម្របាក់ម្របសិទធភាេ ។  

ត្. អត្ថម្របច្យជ្ន៍និច្យជិ្ត្ 

(i). អត្ថម្របច្យជ្ន៍និច្យជិ្ត្រយៈច្េលែលី 

អត្ថម្របច្យជ្ន៍និច្យជិ្ត្រយៈច្េលែលីម្រត្ូវបានឆាំណាយ ច្ៅច្េលដែលច្សវកម្មម្រត្ូវបានផ្េល់ជូ្ន ។  ឆាំនួនដែលរ ាំេឹងទុក
ថានឹងម្រត្ូវឆាំណាយ ម្រត្ូវបានទទួលសាគ ល់ជាបាំណុល ម្របសិនច្បើសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ានកាត្េវកិឆចតាម្ផ្លូវឆាប់ 
ឬកាត្េវកិឆចម្របច្យលនាច្េលបឆចុបបនន កនុងការទូទត់្ឆាំណាយ ដែលជាលទធផ្លថ្នការង្ករដែលបានបាំច្េញរឆួម្ក
ច្ហើយច្ដាយនិច្យជិ្ត្ ច្ហើយកាត្េវកិឆចច្នាុះអាឆច្ធ្វើការបា៉ា ន់សាម នបានច្ដាយភាេច្ជ្ឿជាក់ ។  

(ii). អត្ថម្របច្យជ្ន៍និច្យជិ្ត្រយៈច្េលដវងច្ផ្េង  ៗ

កាត្េវកិឆចរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ឆាំច្ពាុះអត្ថម្របច្យជ្ន៍និច្យជិ្ត្រយៈច្េលដវង គឺជាឆាំណាយច្លើ    អត្ថ
ម្របច្យជ្ន៍ ដែលនិច្យជិ្ត្ម្រត្ូវទទួលបានេីការបាំច្េញការង្ករកនុងការយិបរចិ្ឆេទកនលងផុ្ត្ច្ៅ និងបឆចុបបនន ។  អត្ថ
ម្របច្យជ្ន៍និច្យជិ្ត្រយៈច្េលដវង ម្រត្ូវបានច្ធ្វើអបបហារច្ៅត្ថ្ម្លបឆចុបបនន ។ ការវស់ដវងសារជាងមីម្រត្ូវបានទទួលសាគ ល់
ជាឆាំច្ណញ ឬខាត្ ដែលឆាំណាយច្នុះបានច្កើត្ច្ែើង ។ 

ង. សាំវធិានធ្ន 

សាំវធិានធ្នម្រត្ូវបានទទួលសាគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាេរហិរញ្ញវត្ថុ ច្ៅច្េលដែលសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ
ានកាត្េវកិឆចតាម្ផ្លូវឆាប់ ឬកាត្េវកិឆចម្របច្យលនាច្េលបឆចុបបនន ដែលជាលទធផ្លថ្នម្រេឹតិ្េការណ៍កនលងផុ្ត្ច្ៅ 
ច្ហើយវានលទធភាេដែលត្ម្រម្ូវឲ្យានលាំហូរច្ឆញនូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍ច្សែាកិឆច កនុងការបាំច្េញនូវកាត្េវកិឆចច្នាុះ ។ 
ម្របសិនច្បើផ្លប៉ាុះពាល់ានលកខណៈជាសារវនេ សាំវធិានធ្នម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ដាយអបបហារលាំហូរទឹកម្របាក់ ដែល
រ ាំេឹងថានឹងម្រត្ូវទូទត់្នាច្េលអនាគត្ ច្ដាយច្ម្របើអម្រតាមុ្នបង់េនធដែលឆលុុះបញ្ជច ាំងេីការបា៉ា ន់សាម នថ្នត្ថ្ម្លច្េលច្វោ 
កនុងលកខែណឌ ទីផ្ារបឆចុបបនន និងហានិភ័្យជាក់ោក់ឆាំច្ពាុះបាំណុលទាំងច្នាុះ ។ អបបហារច្ៅសល់ម្រត្ូវបានទទួល
សាគ ល់ជាថ្ងលច្ែើម្ហិរញ្ញបបទន ។ 
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៥.  ថគាលនថោបាយគៃថនយយសខំាន់ៗ (ត) 

ទ. ច្ែើម្ទុន 

ភាគហ ុនធ្ម្មតា ម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជាមូ្លធ្ន ។ ថ្ងលច្ែើម្ផ្លទ ល់កនុងការបច្ញ្ចញភាគហ ុន ម្រត្ូវបានទទួលសាគ ល់ច្ដាយកាត់្
ច្ឆញេីមូ្លធ្នបនាទ ប់េីែកេនធរឆួ ។  ភាគហ ុនែថ្ទច្ទៀត្ម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជាមូ្លធ្ន និង/ឬ បាំណុល ដផ្អកច្លើសាស
ធាតុ្ច្សែាកិឆចថ្នឧបករណ៍ទាំងច្នាុះ ។  ការដបងដឆកច្ៅអនកកាន់កាប់ឧបករណ៍   ហិរញ្ញវត្ថុដែលម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជា
ឧបករណ៍មូ្លធ្ន ម្រត្ូវបានទូទត់្ច្ដាយផ្លទ ល់េីមូ្លធ្ន។  

ធ្. ទុនបម្រម្ងុទូច្ៅ និងទុនបម្រម្ងុតាម្បទបបញ្ញត្េិ  

ទុនបម្រម្ុងតាម្បទបបញ្ញតិ្េម្រត្ូវបានបច្ងាើត្ច្លើភាេែុសគាន រវងសាំវធិានធ្ន ស្សបតាម្ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក និងសាំវធិានធ្នតាម្
បទបបញ្ញត្េិ ស្សបតាម្ម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ច្លែ ធ្៧-០១៧-៣៤៤ ឆុុះថ្ងៃទី ១ ដែ ធ្នូ  ឆ្ន ាំ ២០១៧ និងសារា
ឆរដណនាាំ ច្លែ ធ្៧-០១៨-០០១ ស.រ.ឆ.ណ ឆុុះថ្ងៃទី ១៦ ដែ កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៨ សេីេីឆាំណាត់្ថាន ក់ហាភ័្យឥណទន និង
សាំវធិានធ្នច្លើឱនភាេថ្នត្ថ្ម្លសម្រាប់ម្រគឹុះសាថ នធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ។ ស្សបតាម្ម្របការ ៧៣ ម្រគឹុះសាថ នម្រត្ូវច្ម្របៀប
ច្ធ្ៀបសាំវធិានធ្ន ដែលគណនាតាម្ម្របការ ៤៩ ែល់ម្របការ ៧១ ជាមួ្យនឹងសាំវធិានធ្នដែលគណនាតាម្ម្របការ ៧២ និង
ម្រត្ូវកត់្ម្រតាែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

(i) កនុងករណីដែលសាំវធិានធ្នតាម្បទបបញ្ញត្េិ ដែលគណនាតាម្ម្របការ ៧២ ទបជាងសាំវធិានធ្នដែលគណនាតាម្
ម្របការ ៤៩ ែល់ ម្របការ ៧១ ច្នាុះម្រគឹុះសាថ នម្រត្ូវកត់្ម្រតាសាំវធិានធ្ន ដែលម្រត្ូវគណនាអនុច្ោម្តាម្ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 
និង  

(ii) កនុងករណីដែលសាំវធិានធ្នតាម្បទបបញ្ញត្េិ ដែលគណនាតាម្ម្របការ ៧២ ែពស់ជាងសាំវធិានធ្នដែលគណនាតាម្
ម្របការ ៤៩ ែល់ ម្របការ ៧១ ច្នាុះម្រគឹុះសាថ នម្រត្ូវកត់្ម្រតាសាំវធិានធ្ន ដែលម្រត្ូវគណនាតាម្ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក និងច្ផ្ទរ
ឆាំនួនលច្ម្អៀងច្នាុះេីម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក ឬគណនីខាត្បងគរច្ៅទុនបម្រម្ុងតាម្បទបបញ្ញត្េិ ច្ៅកនុងមូ្លធ្នច្ៅ
កនុងរបាយការណ៍សាថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុ ។  

ទុនបម្រម្ុងតាម្បទបបញ្ញត្េិមិ្នម្រត្ូវបានបញ្ចូ លកនុងការគណនាមូ្លធ្នផ្លទ ល់សុទធរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ
ច្ែើយ ។ 
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៥.  ថគាលនថោបាយគៃថនយយសខំាន់ៗ (ត) 

ន. ឆាំណូលការម្របាក់សុទធ 

ឆាំណូលនិងឆាំណាយការម្របាក់សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានទទួលសាគ ល់ច្ៅកនុង “ឆាំណូលការម្របាក់សុទធ” ជា 
“ឆាំណូលការម្របាក់” និង “ឆាំណាយការម្របាក់” ច្ៅកនុងគណនីឆាំច្ណញ ឬខាត្ច្ដាយច្ម្របើវធីិ្សាស្រសេការម្របាក់ម្របកបច្ដាយ
ម្របសិទធភាេ ។  

អម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាេ (EIR) គឺជាអម្រតាដែលានការបញ្ចុ ុះត្ថ្ម្លយ៉ាងេិត្ម្របាកែនូវការបា៉ា ន់ម្របាណលាំហូរសាឆ់
ម្របាក់នាច្េលអនាគត្ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ តាម្រយៈអាយុកាលដែលរ ាំេឹងទុករបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬកនុងករណី
ណាដែលសម្ស្សបរយៈច្េលែលីជាងច្ៅនឹងឆាំនួនទឹកម្របាក់សុទធថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ។  លាំហូរ
សាឆ់ម្របាក់នាច្េលអនាគត្ម្រត្ូវបានបា៉ា ន់សាម នច្ដាយគិត្គូរេីលកខែណឌ កិឆចសនាទាំងអស់ថ្នឧបករណ៍ ។ 

ការគណនា EIR រមួ្បញ្ចូ លទាំងថ្ងលឈនួលទាំងអស់ដែលបានបង់ឬទទួលបានរវងភាគីថ្នកិឆចសនាដែលានឆាំនួន
បដនថម្ និងម្រត្ូវបានបងាច្ែើងច្ដាយផ្លទ ល់ច្ៅនឹងការច្រៀបឆាំម្របាក់កម្ចីជាក់ោក់ថ្ងលច្ែើម្ម្របតិ្បត្េិការ និងបុេវោភ្ឬការ
បញ្ចុ ុះត្ថ្ម្លច្ផ្េងច្ទៀត្ ។  

ឆាំណូលឆាំណាយការម្របាក់ ម្រត្ូវបានគណនាច្ដាយអនុវត្េ EIR ច្ៅនឹងត្ថ្ម្លែុលសរបុថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមិ្ន
ានការខាត្បង់ (ឧទហរណ៍ ឆាំណាយរ ាំលស់ថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុមុ្នច្េលច្ធ្វើការដកសម្រម្ួលច្លើម្របាក់ឱនភាេ     
សាំវធិានធ្នឥណទនដែលរ ាំេឹងទុក) ឬច្ៅនឹងថ្ងលរ ាំលស់ថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ។ ឆាំច្ពាុះម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលាន
ការងយឆុុះឥណទន ឆាំណូលការម្របាក់ម្រត្ូវបានគណនាច្ដាយអនុវត្េ EIR ច្ៅនឹងថ្ងលដែលបានរ ាំលស់ថ្នម្រទេយសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលានការងយឆុុះឥណទន (ឧទហរណ៍ ត្ថ្ម្លែុលសរបុតិ្ឆជាងឱនភាេសម្រាប់ការបាត់្បង់ឥណទន
ដែលរ ាំេឹងទុក (ECLs) ។  

ប. កថ្ម្រម្ច្ជ្ើងសាសុទធ 

ឆាំណូល និងឆាំណាយកថ្ម្រម្ច្ជ្ើងសារ រមួ្ានកថ្ម្រម្ទាំងឡាយណាដែលមិ្នដម្នជាដផ្នកថ្នអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាេ 
(សូម្ច្ម្ើលកាំណត់្សាគ ល់ ៥ន) ។ 

ឆាំណូលកថ្ម្រម្ច្ជ្ើងសារច្ផ្េងៗច្ទៀត្ រមួ្ានកថ្ម្រម្ដណនាាំ កថ្ម្រម្ច្សវបនេរ កថ្ម្រម្សនា កថ្ម្រម្ច្សវច្លើគណនីបច្ញ្ញើ 
កថ្ម្រម្ច្សវច្លើឥណទន និងកថ្ម្រម្ច្ផ្េងៗច្ទៀត្ ម្រត្ូវទទួលសាគ ល់ច្ៅច្េលបានបាំច្េញច្សវកម្ម ។ 

ឆាំណាយកថ្ម្រម្ច្ជ្ើងសារច្ផ្េងៗច្ទៀត្ ពាក់េ័នធនឹងម្របតិ្បត្េិការ និងកថ្ម្រម្ច្សវ និងម្រត្ូវទទួលសាគ ល់ជាឆាំណាយច្ៅច្េល
បានទទួលច្សវកម្ម ។  
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៥.  ថគាលនថោបាយគៃថនយយសខំាន់ៗ (ត) 

ផ្. េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ  

េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ រមួ្ានេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្ន ាំ និងេនធេនារ ។  េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្រត្ូវបានទទួល
សាគ ល់ជាឆាំច្ណញ ឬខាត្ ច្លើកដលងដត្េនធច្នុះទក់ទងច្ៅនឹងធាតុ្ដែលម្រត្ូវទទួលសាគ ល់ច្ដាយផ្លទ ល់ច្ៅកនុងមូ្លធ្ន 
ឬលទធផ្លលម្អិត្ច្ផ្េង  ៗ។ 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារបានកាំណត់្ថា ការម្របាក់ និងម្របាក់េិន័យដែលទក់ទងនឹងេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ                
រមួ្ទាំងេនធដែល មិ្នទន់ែឹងឆាស់ោស់  គឺមិ្នដម្នជាេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញច្ទ ែូច្ឆនុះវម្រត្ូវទទួលសាគ ល់តាម្សេង់
ដារ ស.គ.អ.ក ៣៧ សេីេី សាំវធិានធ្ន បាំណុលយថាច្ហតុ្ និងម្រទេយសកម្មយថាច្ហតុ្ និងម្រត្ូវទទួលសាគ ល់ជាឆាំណាយ
ច្ៅកនុង “ឆាំណាយច្ផ្េងៗ” ។ 

(i).  េនធម្របចាាំឆ្ន ាំ 

េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្ន ាំ គឺជាេនធដែលរ ាំេឹងថាម្រត្ូវបង់ច្ៅច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញជាប់េនធម្របចាាំឆ្ន ាំ ច្ដាយច្ម្របើអម្រតា
េនធដែលបានអនុម័្ត្ ឬបានអនុម័្ត្មួ្យភាគធ្ាំច្ៅកាលបរចិ្ឆេទតារាងតុ្លយការ និងនិយ័ត្ភាេទាំងឡាយច្ៅច្លើេនធ
ម្រត្ូវបង់េីឆ្ន ាំមុ្ន  ៗ។ 

(ii). េនធេនារ 

េនធេនារ ម្រត្ូវបានទទួលសាគ ល់ច្ដាយដផ្អកច្លើភាេលច្ម្អៀងបច្ណាេ ុះអាសនន រវងត្ថ្ម្លច្យងរបស់ម្រទេយសកម្ម និង
បាំណុល ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងត្ថ្ម្លច្យងសម្រាប់ការគិត្េនធ ។  

េនធេនារជាម្រទេយសកម្ម ម្រត្ូវទទួលសាគ ល់ឆាំច្ពាុះឥណទនេនធដែលមិ្នទន់បានច្ម្របើ និងភាេលច្ម្អៀងបច្ណាេ ុះ    
អាសននដែលអាឆកាត់្កងបាន ម្រតឹ្ម្កម្រមិ្ត្ដែលម្របាក់ឆាំច្ណញជាប់េនធនាច្េលអនាគត្ អាឆច្ម្របើម្របាស់សម្រាប់កាត់្កង
ជាមួ្យភាេលច្ម្អៀងបច្ណាេ ុះអាសននច្នាុះបាន ។ េនធេនារជាម្រទេយសកម្ម ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្េិនិត្យច្ៅច្រៀងរាល់កាលបរចិ្ឆេទ
រាយការណ៍ និងម្រត្ូវបានកាត់្បនថយកនុងករណីមិ្នអាឆច្ម្របើម្របាស់នូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍េនធទាំងច្នាុះបាន ។ 

េនធេនារជាម្រទេយសកម្ម ម្រត្ូវវស់ដវងតាម្អម្រតាេនធ ដែលរ ាំេឹងថានឹងម្រត្ូវច្ម្របើឆាំច្ពាុះភាេលច្ម្អៀងបច្ណាេ ុះ អាសននច្ៅ
ច្េលដែលវអាឆច្ម្របើម្របាស់បាន ឬកាត់្កងបាន ច្ដាយច្ម្របើអម្រតាេនធច្ៅកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ ។ 

ការវស់ដវងេនធេនារជាម្រទេយសកម្ម ឆលុុះបញ្ជច ាំងនូវេនធដែលសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ រ ាំេឹងថាអាឆច្ម្របើម្របាស់បាន ឬ
អាឆកាត់្កងបាននូវត្ថ្ម្លច្យងរបស់ម្រទេយសកម្ម និងបាំណុល ។  

េនធេនារជាម្រទេយសកម្ម និងេនធេនារជាបាំណុល អាឆកាត់្កងបានដត្កនុងករណីវបានបាំច្េញលកខែណឌ ជាក់ោក់
ណាមួ្យ ។ 
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៦. សតងដ់ារេមី នងិការបកក្សាយេមី ងែលម្ិនទានប់ានអនុវតត  

សេង់ដារងមី ការដកដម្រប និងការបកស្សាយងមីមួ្យឆាំនួន ទក់ទងនឹងសេង់ដារដែលានស្សាប់បានឆូលជាធ្រាន សម្រាប់
ការយិបរចិ្ឆេទចាប់ច្ផ្េើម្បនាទ ប់េីថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០២០ ដែលការអនុវត្េមុ្នកាលកាំណត់្ម្រត្ូវបានអនុញ្ជញ ត្ ។ យ៉ាង
ណាមិ្ញ សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារមិ្នទន់បានអនុវត្េនូវសេង់ដារងមី ឬសេង់ដារដែលបានដកដម្របទាំងច្នុះកនុងការច្រៀបឆាំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នុះច្ៅច្ែើយច្ទ ។ 

សេង់ដារ និងការបកស្សាយដែលបានច្ធ្វើវចិ្សាធ្នកម្មែូឆខាងច្ម្រកាម្មិ្នម្រត្ូវបានរ ាំេឹងថានឹងានផ្លប៉ាុះពាល់គួរឲ្យកត់្
សាគ ល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារច្នាុះច្ទ៖ 

- កូវតី្-១៩៖ សម្បទនជួ្លដែលពាក់េ័នធ (វចិ្សាធ្នកម្មច្លើ ស.រ.ហ.អ.ក ១៦)  
- ការបាំច្េញតាម្កិឆចសនា៖ ត្ថ្ម្លថ្នការបាំច្េញកិឆចសនា (វចិ្សាធ្នកម្មច្លើ ស.គ.អ.ក ៣៧) 
- ម្រទេយ ច្រាងឆម្រក និងបរកិាខ រ៖ ការលក់មុ្ននឹងការដាក់ច្ម្របើម្របាស់ (វចិ្សាធ្នកម្មច្លើ ស.គ.អ.ក ១៦) 
- វចិ្សាធ្នកម្មច្សឆកេីច្យងច្ៅម្រកបែណឌ ច្ៅកនុងសេង់ដារ ស.រ.ហ.អ.ក (វចិ្សាធ្នកម្មច្លើ ស.រ.ហ.អ.ក ៣) 
- ឆាំណាត់្ថាន ក់បាំណុលដែលជាបាំណុលរយៈច្េលែលី ឬបាំណុលរយៈច្េលដវង (វចិ្សាធ្នកម្មច្លើ ស.គ.អ.ក ១) ។ 

៧. ការបតូររបូិយបៃ័ណ ពីែលុ្លា រអាថម្រកិថៅជាក្បាក់ថរៀល 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានបង្កា ញជាម្របាក់ែុោល រអាច្ម្រកិ ។  ការបេូររបិូយប័ណណេីែុោល រអាច្ម្រកិ ច្ៅជាម្របាក់ច្រៀល 
ម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ែើងច្ែើម្បីបាំច្េញតាម្ត្ម្រម្ូវការដែលានដឆងច្ៅកនុងឆាប់គណច្នយយ និងសវនកម្មថ្នម្រេុះរាជាណាឆម្រក
កម្ពុជា ។ 

ម្រទេយសកម្ម និងបាំណុលម្រត្ូវបានបេូរតាម្អម្រតានាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ មូ្លធ្នម្រត្ូវបានបេូរតាម្អម្រតាម្របវត្េិសាស្រសេ ។  
របាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ និងលទធផ្លលម្អិត្ច្ផ្េងៗ និងរបាយការណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់ម្រត្ូវបានបេូរច្ៅជាម្របាក់
ច្រៀល ច្ដាយច្ម្របើម្របាស់អម្រតាម្ធ្យម្ច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទ ។  ភាេែុសគាន ដែលច្កើត្ច្ែើងេីការបេូររបិូយប័ណណ ម្រត្ូវបាន
ទទួលសាគ ល់ជា “ទុនបម្រម្ុងេីការបេូររបិូយប័ណណ” ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្លលម្អិត្ច្ផ្េង  ៗ។ 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ច្ម្របើម្របាស់អម្រតាបេូររបិូយប័ណណែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

  អម្រតានាកាលបរចិ្ឆេទ 
កាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍   រាយការណ៍ អម្រតាម្ធ្យម្ 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ១ែុោល រអាច្ម្រកិ = ៤.០៤៥ ច្រៀល ៤.០៧៧ ច្រៀល 
ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ១ែុោល រអាច្ម្រកិ = ៤.០៧៥ ច្រៀល ៤.០៥៥ ច្រៀល 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត)  
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៧. ការបតូររបូិយបៃ័ណ ពីែលុ្លា រអាថម្រកិថៅជាក្បាក់ថរៀល (ត) 

តួ្ច្លែជាម្របាក់ច្រៀលច្នុះ គឺសម្រាប់ជាការបង្កា ញដត្ប៉ាុច្ណាណ ុះ ច្ហើយមិ្នម្រត្ូវបានយកម្កបកស្សាយថា តួ្ច្លែម្របាក់
ែុោល រអាច្ម្រកិច្នុះម្រត្ូវបានបដូរច្ៅជាម្របាក់ច្រៀល ឬគួរម្រត្ូវបានបដូរជាម្របាក់ច្រៀល ឬនឹងម្រត្ូវបានបដូរជាម្របាក់ច្រៀលនាច្េល
អនាគត្តាម្អម្រតាបដូរម្របាក់ច្នុះ ឬអម្រតាបដូរម្របាក់ច្ផ្េងច្ទៀត្ច្នាុះច្ែើយ ។ 

៨ សាច់ក្បាក់កនងុណែ 
 

 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
សាឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ១៣.២៩៧.០១៤ ៥៣.៧៨៦.៤២២  ១៦.៣១៥.៦៧៥   ៦៦.៤៨៦.៣៧៦   
សាឆ់ម្របាក់កនុង ATM ១.៧៥០.០២០ ៧.០៧៨.៨៣១  ១.៥០៦.៣៣១   ៦.១៣៨.២៩៩   
ដសកដែលមិ្នបានកត់្ទុក - -  ៩៣៥.០៥៨   ៣.៨១០.៣៦១   

 ១៥.០៤៧.០៣៤ ៦០.៨៦៥.២៥៣ ១៨.៧៥៧.០៦៤  ៧៦.៤៣៥.០៣៦  

៩. សម្តុលយថៅធនាគារជាតិណនកម្ពជុា 
 

 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
ម្របាក់បច្ញ្ញើតាម្ឆាប់៖      
ម្របាក់បម្រម្ងុកាត្េវកិឆចកិឆចច្លើ 
 ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន (ក) ១៩.៣១៣.៥០៤ ៧៨.១២៣.១២៤ ៣១.៨២៨.៦៨១ ១២៩.៧០១.៨៧៥  
ម្របាក់ធានាច្លើច្ែើម្ទុន (ែ) ១០.០០០.០០០ ៤០.៤៥០.០០០ ១០.០០០.០០០ ៤០.៧៥០.០០០  
      
គណនីឆរនេ ២២.៩៥៨.៧៥១ ៩២.៨៦៨.១៤៨ ៧.១៨១.៦៨៩ ២៩.២៦៥.៣៨៣  
មូ្លបម្រត្អាឆជួ្ញែូរបាន ១១.២៩២.៤២៨ ៤៥.៦៧៧.៨៧១ ១៩.៣០៦.៩៣៩ ៧៨.៦៧៥.៧៧៦  

 ៦៣.៥៦៤.៦៨៣ ២៥៧.១១៩.១៤៣ ៦៨.៣១៧.៣០៩ ២៧៨.៣៩៣.០៣៤  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត)  
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៩. សម្តុលយថៅធនាគារជាតិណនកម្ពជុា (ត) 

ក. ម្របាក់បម្រម្ងុកាត្េវកិឆចកិឆចច្លើម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន 

ច្យងតាម្ម្របកាសច្លែ ធ្៧-០២០-២៣០ ម្រប.ក. ច្ឆញច្ដាយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ធ្នាគារ និងម្រគឹុះសាថ នហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវ
រកាម្របាក់បម្រម្ុងកាត្េវកិឆចដែលម្រត្ូវបានគណនាតាម្អម្រតា ៧% ឆាំច្ពាុះម្របាក់ច្រៀល និងរបិូយប័ណណច្ផ្េងៗ               
ថ្នម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន ម្របាក់កម្ចីេីធ្នាគារ និងម្រគឹុះសាថ នហិរញ្ញវត្ថុ ជាម្ធ្យម្ម្របចាាំថ្ងៃ ច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្ន             
កម្ពុជា ។ ច្ៅឆ្ន ាំ ២០១៩ ម្របាក់បម្រម្ុងកាត្េវកិឆច ម្រត្ូវរកាច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជាយ៉ាងតិ្ឆ ៨% និង ១២.៥% ថ្ន           
សម្តុ្លយម្របាក់បច្ញ្ញើម្របចាាំថ្ងៃជាម្របាក់ច្រៀល និងរបិូយប័ណណច្ផ្េង ចៗ្ទៀត្ េីអតិ្ងិជ្នដែលមិ្នដម្នជាធ្នាគារ ។ 

ែ. ម្របាក់ធានាច្លើច្ែើម្ទុន 

ច្យងតាម្ម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជាច្លែ ធ្៧-០១-១៣៦ ឆុុះថ្ងៃទី ១៥ ដែ តុ្ោ ឆ្ន ាំ ២០០១ ធ្នាគារនានាម្រត្ូវ
ត្ម្រម្ូវឲ្យានការត្ម្ាល់ម្របាក់ធានា ១០% ថ្នច្ែើម្ទុនដែលបានបង់ ។ ម្របាក់ធានាច្លើច្ែើម្ទុនច្នុះអាឆែកវញិម្របសិនច្បើ
ធ្នាគារសម័ម្រគឆិត្េបញ្ឈប់ម្របតិ្បត្េិការរបស់ែលួនច្ៅកនុងម្រេុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា ច្ហើយវមិ្នអាឆច្ម្របើបានសម្រាប់
ម្របតិ្បត្េិការម្របចាាំថ្ងៃរបស់ធ្នាគារច្ែើយ ។ ម្របាក់ធានាច្លើច្ែើម្ទុនទទួលបានការម្របាក់ច្ៅ ១/៤ ថ្នអម្រតា LIBOR រយៈ
ច្េល ៦ ដែ ។ 

១០. សម្តុលយថៅធនាគារនានាសទុធ 
 
 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
      
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានាដែលវស់ដវង

តាម្តាម្រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម្ ៣៧.៣៥២.៥៣១ ១៥១.០៩០.៩៨៨  ២៩.៩៦៥.៦៤៣  ១២២.១០៩.៩៩៦   
សាំវធិានធ្នច្លើឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល (៣១១.១០៩) (១.២៥៨.៤៣៦)  (២.៩២៩)  (១១.៩៣៦)  

 ៣៧.០៤១.៤២២ ១៤៩.៨៣២.៥៥២  ២៩.៩៦២.៧១៤  ១២២.០៩៨.០៦០   
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត)  
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

១០. សម្តុលយថៅធនាគារនានាសទុធ (ត) 

បដម្រម្បម្រម្ួលថ្នសាំវធិានធ្នច្លើឱនភាេថ្នត្ថ្ម្លសម្រាប់សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានាានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

 ២០២០ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
នាថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ២.៩២៩ ១១.៩៣៦ ៦.៣១៦ ២៥.៣៧៨  
សាំវធិានធ្នសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ  
 (កាំណត់្សាគ ល់ ២៨) ៣០៨.១៨០ ១.២៥៦.៤៥០ (៣.៣៨៧) (១៣.៧៣៤)  
លច្ម្អៀងេីការបដូររបិូយប័ណណ - (៩.៩៥០) - ២៩២  

នាថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ៣១១.១០៩ ១.២៥៨.៤៣៦ ២.៩២៩ ១១.៩៣៦  

សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានាម្រត្ូវបានច្ធ្វើការវភិាគែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

ក. ម្របច្ភ្ទគណនី 
 

 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
 ត្ថ្ម្លែុល សាំវធិានធ្ន ECL ត្ថ្ម្លច្យង 
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  
៧) 

     
គណនីឆរនេ ៥.១៦៤.៦១៣ (១០.៤៥៨) ៥.១៥៤.១៥៥ ២០.៨៤៨.៥៥៧ 
គណនីានកាលកាំណត់្ ៣២.១៨៧.៩១៨ (៣០០.៦៥១) ៣១.៨៨៧.២៦៧ ១២៨.៩៨៣.៩៩៥ 

 ៣៧.៣៥២.៥៣១ (៣១១.១០៩) ៣៧.០៤១.៤២២ ១៤៩.៨៣២.៥៥២ 
 

 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 ត្ថ្ម្លែុល សាំវធិានធ្ន ECL ត្ថ្ម្លច្យង 
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
     
គណនីឆរនេ  ១២.៦៩០.៥០៦   (៥៦០)   ១២.៦៨៩.៩៤៦   ៥១.៧១១.៥៣០  
គណនីានកាលកាំណត់្  ១៧.២៧៥.១៣៧   (២.៣៦៩)   ១៧.២៧២.៧៦៨   ៧០.៣៨៦.៥៣០  

  ២៩.៩៦៥.៦៤៣   (២.៩២៩)   ២៩.៩៦២.៧១៤  ១២២.០៩៨.០៦០  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត)  
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

១០. សម្តុលយថៅធនាគារនានាសទុធ (ត) 

ែ.  តាម្អម្រតាការម្របាក់ (កនុងមួ្យឆ្ន ាំ) 
 

  ២០២០ ២០១៩ 
    

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ    
    
គណនីឆរនេ  សូនយ សូនយ 
ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្  ៣,០០% - ៣,៥០% ០,៦៥% - ៤,២៥% 

១១. ឥៃទាន និងបុថរក្បទានផតលែ់លអ់តិេិជនសទុធ 
 

 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
ឥណទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្នវស់ដវង

តាម្រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម្ ២៦០.៨២០.៨៥២ ១.០៥៥.០២០.៣៤៦ ២៦៣.០៨៨.៩២៦  ១.០៧២.០៨៧.៣៧៣   
សាំវធិានធ្នច្លើឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល (៣.៤៥៥.២៤៨) (១៣.៩៧៦.៤៧៨)  (៥.០៩៧.០១៣) (២០.៧៧០.៣២៨)  

 ២៥៧.៣៦៥.៦០៤ ១.០៤១.០៤៣.៨៦៨ ២៥៧.៩៩១.៩១៣ ១.០៥១.៣១៧.០៤៥  

បដម្រម្បម្រម្ួលថ្នសាំវធិានច្លើឱនភាេថ្នត្ថ្ម្លសម្រាប់ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្នានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

 ២០២០ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
នាថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ៥.០៩៧.០១៣ ២០.៧៧០.៣២៨ ១.០២១.០៥៩ ៤.១០២.៦១៥  
សាំវធិានធ្នសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ 

(កាំណត់្សាគ ល់ ២៨) ៥.០៥១.៣៦១ ២០.៥៩៤.៣៩៩  ៤.២៥២.៥៤៧   ១៧.២៤៤.០៧៨   
ការលុបច្ចាល (៦.៦៩៣.១២៦) (២៧.២៨៧.៨៧៥)  (១៧៦.៥៩៣)  (៧១៦.០៨៥)  
លច្ម្អៀងេីការបដូររបិូយប័ណណ - (១០០.៣៧៤) -  ១៣៩.៧២០   

នាថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ៣.៤៥៥.២៤៨ ១៣.៩៧៦.៤៧៨ ៥.០៩៧.០១៣ ២០.៧៧០.៣២៨  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត)  
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

១១. ឥៃទាន និងបុថរក្បទានផតលែ់លអ់តិេិជនសទុធ (ត) 

ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្នែុលម្រត្ូវបានវភិាគែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

ក.  ម្របច្ភ្ទគណនី 

 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 

 ត្ថ្ម្លែុល សាំវធិានធ្ន ECL ត្ថ្ម្លច្យង 
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
     
គណនីានកាលកាំណត់្  ៨០.៣៣២.៩៨៥   (២.៩៥៦.៩១៧)  ៧៧.៣៧៦.០៦៨   ៣១២.៩៨៦.១៩៥  
កម្ចីច្គហដាា ន  ៩៦.៧៩០.៦៨៤   (២៩៨.៥៦៧)  ៩៦.៤៩២.១១៧   ៣៩០.៣១០.៦១៣  
ឥណទនវបិារបូន៍  ៧៧.៥៩៨.១៧៦   (១២៩.៣៣៦)  ៧៧.៤៦៨.៨៤០   ៣១៣.៣៦១.៤៥៨  
ឥណទនបុគគលិក  ៤.៦៤៥.០៣៨   (៧.៥៥១)  ៤.៦៣៧.៤៨៧   ១៨.៧៥៨.៦៣៥  
កាត្ឥណទន  ១.៤៥៣.៩៦៩   (៦២.៨៧៧)  ១.៣៩១.០៩២   ៥.៦២៦.៩៦៧  

  ២៦០.៨២០.៨៥២   (៣.៤៥៥.២៤៨)  ២៥៧.៣៦៥.៦០៤  ១.០៤១.០៤៣.៨៦៨  

 

 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 ត្ថ្ម្លែុល សាំវធិានធ្ន ECL ត្ថ្ម្លច្យង 
សម្ព័នធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
     
គណនីានកាលកាំណត់្  ១៤៧.៩០៩.៥៦៧   (៤.៩០១.៣០៣)   ១៤៣.០០៨.២៦៤   ៥៨២.៧៥៨.៦៧៦  
កម្ចីច្គហដាា ន  ៧៥.៤៩២.៨៥៥   (៧៩.០១២)   ៧៥.៤១៣.៨៤៣   ៣០៧.៣១១.៤១០  
ឥណទនវបិារបូន៍  ៣៤.០៧៨.៥៦៧   (៦៣.២៥៣)   ៣៤.០១៥.៣១៤   ១៣៨.៦១២.៤០៥  
ឥណទនបុគគលិក  ៣.៦៣៨.២៤៣   (៣.៥៦៨)   ៣.៦៣៤.៦៧៥   ១៤.៨១១.៣០១  
កាត្ឥណទន  ១.៩៦៩.៦៩៤   (៤៩.៨៧៧)   ១.៩១៩.៨១៧   ៧.៨២៣.២៥៣  

 ២៦៣.០៨៨.៩២៦ (៥.០៩៧.០១៣) ២៥៧.៩៩១.៩១៣ ១.០៥១.៣១៧.០៤៥ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត)  
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

១១. ឥៃទាន និងបុថរក្បទានផតលែ់លអ់តិេិជនសទុធ (ត) 

ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្នែុលម្រត្ូវបានវភិាគែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ (ត្) 

ែ. តាម្កាលវសានេ 

 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
រយៈច្េល ១ ដែ ៧.១០៦.៥៩៨ ២៨.៧៤៦.១៨៩ ៦.០៦២.៩៤១ ២៤.៧០៦.៤៨៤  
> ១ ច្ៅ ៣ ដែ ៥.៣២១.៤៦៤ ២១.៥២៥.៣២២ ៧.៧០៤.៩៨៤ ៣១.៣៩៧.៨១០  
> ៣ ច្ៅ ១២ ដែ ២៧.៩៨៨.៦៨០ ១១៣.២១៤.២១១ ៤២.៥៩៤.១៨៧ ១៧៣.៥៧១.៣១២  
> ១ ច្ៅ ៥ ឆ្ន ាំ ៩៧.២០៧.៦៣៧ ៣៩៣.២០៤.៨៩២ ៨៧.៤៩៦.០៦៩ ៣៥៦.៥៤៦.៤៨១  
ច្លើសេី ៥ ឆ្ន ាំ ១១៩.៧៤១.២២៥ ៤៨៤.៣៥៣.២៥៤ ១១៤.១៣៣.៧៣២ ៤៦៥.០៩៤.៩៥៨  

 ២៥៧.៣៦៥.៦០៤ ១.០៤១.០៤៣.៨៦៨ ២៥៧.៩៩១.៩១៣ ១.០៥១.៣១៧.០៤៥  

គ. តាម្អម្រតាការម្របាក់ (កនុងមួ្យឆ្ន ាំ) 
 

  ២០២០ ២០១៩ 
    

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ    
    
គណនីានកាលកាំណត់្  ៦.០០% - ១៨.០០% ៦.០០% - ១៩.០០% 
កម្ចីច្គហដាា ន  ៤.៥០% - ១២.០០% ៦.៥០% - ១២.០០% 
ឥណទនវបិារបូន៍  ៦.២០% - ១០.០០% ៦.២៥% - ១២.០០% 
ឥណទនបុគគលិក  ៤.៥០% - ១៨.០០% ៥.៣០% - ១០.០០% 
កាត្ឥណទន  ១៨.០០% - ២៤.០០% ១៨.០០% - ២៤.០០% 

 សម្រាប់ការវភិាគបដនថម្ច្លើឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្នែុល សូម្ច្ម្ើលកាំណត់្សាគ ល់ ៣៥ ។ 

១២. វិនិថោគថលើម្លូបក្ត 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ បានវនិិច្យគច្ៅកនុង CBC ជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមូ្លធ្នដែលវស់ដវងតាម្ FVOCI ច្ម្រពាុះ
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារកាន់កាប់ការវនិិច្យគច្នុះកនុងរយៈច្េលដវង។ តារាងខាងច្ម្រកាម្បង្កា ញេីការវនិិច្យគច្នុះ 
រមួ្ទាំងឆាំណូលភាគោភ្ដែលបានទទួលសាគ ល់េីការវនិិច្យគច្នុះ ។ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត)  
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

១២. វិនិថោគថលើម្លូបក្ត (ត) 

ត្ថ្ម្លសម្ស្សប 
 

 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
ការវនិិច្យគកនុង CBC ២៥.៥៨៨ ១០៣.៥០៣ ២៥.៥៨៨ ១០៤.២៧១  

ឆាំណូលភាគោភ្ 
 

 ២០២០ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
ការវនិិច្យគកនុង CBC ២៨.៩៧៥ ១១៧.២០៤ ១៩.៦៣២ ៨០.០០០  

១៣. វិនិថោគកនងុក្កុម្ហ ុនបុក្តសម្ព័នធ 

ច្នុះត្ាំណាងឲ្យភាគហ ុន ៤៩% របស់ធ្នាគារច្ៅកនុងម្រកុម្ហ ុន CUBC Investment Co,. Ltd.។ ធ្នាគារម្រគប់ម្រគងម្របតិ្បត្េិ
ការរបស់ម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធរបស់ែលួនតាម្រយៈកិឆចម្រេម្ច្ម្រេៀងជាមួ្យាច ស់ភាគហ ុនសាំខាន់ៗែថ្ទច្ទៀត្ និងសិទធិកនុង
ការដត្ងតាាំងសាជិ្កម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាល ។ 

េ័ត៌្ានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 
 

 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
ម្រទេយសកម្មសរបុ ១.៧៧៥.០៩២ ៧.១៨០.២៤៧ ១.៧៣៣.៣៣១ ៧.០៦៣.៣២៤  
បាំណុលសរបុ ១៤.៩៨៥ ៦០.៦១៤ ៥.៨៨៥ ២៣.៩៨១  
ម្របាក់ឆាំច្ណញសុទធសម្រាប់

ការយិបរចិ្ឆេទ ៣២.៦៦០ ១៣៣.១៥៤ ២៦.៦៥៨ ១០៨.៦៣១  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

១៤. ក្ទពយ និងបរកិាា រ 
 

 សម្ព័នធធ្នាគារ 

២០២០ ែីធ្លី អគារ ដកលម្អអគារជួ្ល សាភ រៈការយិល័យ យនយនេ បរកិាខ រច្ផ្េងៗ  
ម្រទេយ 

កាំេុងែាំច្ណើ រការ 
 

សរបុ 

 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
          
តណម្ាថែើម្          
ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០២០ ១.៥៤៨.១២០ ៩៣១.៨៨០ ១.៣១៤.៧៦៨ ១៨៨.២៩៩ ៩៣៨.០៧៦ ៧.១៥៦.៧៧៥ ៦៤២.២០១ ១២.៧២០.១១៩ ៥១.៨៣៤.៤៨៦ 
ការទិញបដនថម្ - - ៣៩.៣២០ ៣១៤.៣៥៤ - ១.៣៣៨.៦៤៣ ១៥៩.០០០ ១.៨៥១.៣១៧ ៧.៥៤៧.៨១៩ 
ការច្ផ្ទរ - - ៦៧១.៧៥៨ - - - (៦៧១.៧៥៨) - - 
ការលុបច្ចាល - - - - - (២.៥៤៣.៤២១) (១.៥៩៨) (២.៥៤៥.០១៩) (១០.៣៧៦.០៤២) 
លច្ម្អៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ - - - - - - - - (៣៥៩.៤០៦) 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ១.៥៤៨.១២០ ៩៣១.៨៨០ ២.០២៥.៨៤៦ ៥០២.៦៥៣ ៩៣៨.០៧៦ ៥.៩៥១.៩៩៧ ១២៧.៨៤៥ ១២.០២៦.៤១៧ ៤៨.៦៤៦.៨៥៧ 

          
ែក៖ រលំសប់ងារ          
ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០២០  -     ៦៥៧.៧៩៤   ៦១៣.១២១   ៨០.០៩២   ៥៤៧.៣៣២   ៥.៤៦៧.៦៨០   -     ៧.៣៦៦.០១៩   ៣០.០១៦.៥២៨  
រ ាំលស់  -     ៣៤.០៧៨   ១៧៧.១២១   ៣៤.៦២៩   ៧៩.៧៦១   ៥៦៦.១៩៣   -     ៨៩១.៧៨២   ៣.៦៣៥.៧៩៥  
ការលុបច្ចាល  -     -     -     -     -     (២.៥២៧.៨៥១)  -     (២.៥២៧.៨៥១)  (១០.៣០៦.០៤៩) 
លច្ម្អៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ  -     -     -     -     -     -     -     -     (១៦៨.៦២៦) 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  -     ៦៩១.៨៧២   ៧៩០.២៤២   ១១៤.៧២១   ៦២៧.០៩៣   ៣.៥០៦.០២២   -     ៥.៧២៩.៩៥០   ២៣.១៧៧.៦៤៨  

តណម្ាថោង          
ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  ១.៥៤៨.១២០   ២៤០.០០៨   ១.២៣៥.៦០៤   ៣៨៧.៩៣២   ៣១០.៩៨៣   ២.៤៤៥.៩៧៥   ១២៧.៨៤៥   ៦.២៩៦.៤៦៧   ២៥.៤៦៩.២០៩  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

១៤. ក្ទពយ និងបរកិាា រ (ត)  
 

 សម្ព័នធធ្នាគារ 

២០១៩ ែីធ្លី អគារ ដកលម្អអគារជួ្ល សាភ រៈការយិល័យ យនយនេ បរកិាខ រច្ផ្េងៗ  
ម្រទេយ 

កាំេុងែាំច្ណើ រការ 
 

សរបុ 

 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
          
តណម្ាថែើម្          
ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ១.៥៤៨.១២០ ៩៣១.៨៨០ ១.២៤៦.៤៥៧ ១៦៦.៩២៨ ៨៣៨.១៨០ ៧.០៧០.៤០៨ ៣៧.៦៦៧ ១១.៨៣៩.៦៤០ ៤៧.៥៧១.៦៧៤ 
ការទិញបដនថម្ - - ៤.៣៧០ ៤.៦៩៥ ១២៥.០០០ ១២០.៦០០ ៧៩៨.១៦៧ ១.០៥២.៨៣២ ៤.២៩០.២៩០ 
ការច្ផ្ទរ - - ១០៥.៦៥០ ១៩.៥៥០ - ៦៨.៤៣៣ (១៩៣.៦៣៣) - - 
ការលក់ច្ឆញ និងការលុបច្ចាល - - (៤១.៧០៩) (២.៨៧៤) (២៥.១០៤) (១០២.៦៦៦) - (១៧២.៣៥៣) (៧០២.៣៣៧) 
លច្ម្អៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ - - - - - - - - ៦៧៤.៨៥៩ 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ១.៥៤៨.១២០ ៩៣១.៨៨០ ១.៣១៤.៧៦៨ ១៨៨.២៩៩ ៩៣៨.០៧៦ ៧.១៥៦.៧៧៥ ៦៤២.២០១ ១២.៧២០.១១៩ ៥១.៨៣៤.៤៨៦ 

          
ែក៖ រលំសប់ងារ          
ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១៩ - ៦២៣.៨០៩ ៥០៩.៩៤៩ ៦១.៦៦៨ ៤៨១.៣៧៥ ៥.០១៥.៧៤០ - ៦.៦៩២.៥៤១ ២៦.៨៩០.៦៣០ 
រ ាំលស់ - ៣៣.៩៨៥ ១៤៤.៨៨១ ២១.២៩៨ ៩១.០៦១ ៥៥៤.៦០៦ - ៨៤៥.៨៣១ ៣.៤២៩.៨៤៥ 
ការលក់ច្ឆញ និងការលុបច្ចាល - - (៤១.៧០៩) (២.៨៧៤) (២៥.១០៤) (១០២.៦៦៦) - (១៧២.៣៥៣) (៧០២.៣៣៧) 
លច្ម្អៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ - - - - - - -  ៣៩៨.៣៩០ 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ - ៦៥៧.៧៩៤ ៦១៣.១២១ ៨០.០៩២ ៥៤៧.៣៣២ ៥.៤៦៧.៦៨០ - ៧.៣៦៦.០១៩ ៣០.០១៦.៥២៨ 

តណម្ាថោង          
ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ១.៥៤៨.១២០ ២៧៤.០៨៦ ៧០១.៦៤៧ ១០៨.២០៧ ៣៩០.៧៤៤ ១.៦៨៩.០៩៥ ៦៤២.២០១ ៥.៣៥៤.១០០ ២១.៨១៧.៩៥៨ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

១៤. ក្ទពយ និងបរកិាា រ (ត) 
 

 ធ្នាគារ 

២០២០ អគារ ដកលម្អអគារជួ្ល សាភ រៈការយិល័យ យនយនេ បរកិាខ រច្ផ្េងៗ  
ម្រទេយ 

កាំេុងែាំច្ណើ រការ 
 

សរបុ 

 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
         
តណម្ាថែើម្         
ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០២០  ៩៣១.៨៨០   ១.៣១៤.៧៦៨   ១៨៨.២៩៩   ៩៣៨.០៧៦   ៧.១៥៦.៧៧៥   ៦៤២.២០១   ១១.១៧១.៩៩៩   ៤៥.៥២៥.៨៩៧  
ការទិញបដនថម្ - ៣៩.៣២០ ៣១៤.៣៥៤ - ១.៣៣៨.៦៤៣ ១៥៩.០០០ ១.៨៥១.៣១៧ ៧.៥៤៧.៨១៩ 
ការលុបច្ចាល - ៦៧១.៧៥៨ - - - (៦៧១.៧៥៨) - - 
ការច្ផ្ទរ - - - - (២.៥៤៣.៤២១) (១.៥៩៨) (២.៥៤៥.០១៩) (១០.៣៧៦.០៤២) 
លច្ម្អៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ - - - - - - - (៣១២.៩៦៣) 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ៩៣១.៨៨០ ២.០២៥.៨៤៦ ៥០២.៦៥៣ ៩៣៨.០៧៦ ៥.៩៥១.៩៩៧ ១២៧.៨៤៥ ១០.៤៧៨.២៩៧ ៤២.៣៨៤.៧១១ 

ែក៖ រលំសប់ងារ         
ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០២០  ៦៥៧.៧៩៤   ៦១៣.១២១   ៨០.០៩២   ៥៤៧.៣៣២   ៥.៤៦៧.៦៨០   -   ៧.៣៦៦.០១៩  ៣០.០១៦.៥២៨  
រ ាំលស់ ៣៤.០៧៨ ១៧៧.១២១ ៣៤.៦២៩ ៧៩.៧៦១ ៥៦៦.១៩៣ - ៨៩១.៧៨២ ៣.៦៣៥.៧៩៥ 
ការលុបច្ចាល - - - - (២.៥២៧.៨៥១) - (២.៥២៧.៨៥១) (១០.៣០៦.០៤៩) 
លច្ម្អៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ - - - - - - - (១៦៨.៦២៧) 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  ៦៩១.៨៧២   ៧៩០.២៤២   ១១៤.៧២១   ៦២៧.០៩៣   ៣.៥០៦.០២២   -     ៥.៧២៩.៩៥០   ២៣.១៧៧.៦៤៧  

តណម្ាថោង         
ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  ២៤០.០០៨   ១.២៣៥.៦០៤   ៣៨៧.៩៣២   ៣១០.៩៨៣   ២.៤៤៥.៩៧៥   ១២៧.៨៤៥   ៤.៧៤៨.៣៤៧   ១៩.២០៧.០៦៤  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

១៤. ក្ទពយ និងបរកិាា រ (ត) 
 

 ធ្នាគារ 

២០១៩ អគារ ដកលម្អអគារជួ្ល សាភ រៈការយិល័យ យនយនេ បរកិាខ រច្ផ្េងៗ  
ម្រទេយ 

កាំេុងែាំច្ណើ រការ 
 

សរបុ 

 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
         
តណម្ាថែើម្         
ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១៩  ៩៣១.៨៨០   ១.២៤៦.៤៥៧   ១៦៦.៩២៨   ៨៣៨.១៨០   ៧.០៧០.៤០៨   ៣៧.៦៦៧   ១០.២៩១.៥២០   ៤១.៣៥១.៣២៧  
ការទិញបដនថម្  -   ៤.៣៧០   ៤.៦៩៥   ១២៥.០០០   ១២០.៦០០   ៧៩៨.១៦៧   ១.០៥២.៨៣២   ៤.២៩០.២៩០  
ការលក់ច្ឆញ និងការលុបច្ចាល  -   ១០៥.៦៥០   ១៩.៥៥០    ៦៨.៤៣៣   (១៩៣.៦៣៣)  -   -  
ការច្ផ្ទរ  -   (៤១.៧០៩)  (២.៨៧៤)  (២៥.១០៤)  (១០២.៦៦៦)  -   (១៧២.៣៥៣)  (៧០២.៣៣៧) 
លច្ម្អៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ - - - - - - -  ៥៨៦.៦១៧  

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  ៩៣១.៨៨០   ១.៣១៤.៧៦៨   ១៨៨.២៩៩   ៩៣៨.០៧៦   ៧.១៥៦.៧៧៥   ៦៤២.២០១   ១១.១៧១.៩៩៩   ៤៥.៥២៥.៨៩៧  

ែកៈ រលំសប់ងារ        
ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១៩  ៦២៣.៨០៩   ៥០៩.៩៤៩   ៦១.៦៦៨   ៤៨១.៣៧៥   ៥.០១៥.៧៤០   -   ៦.៦៩២.៥៤១   ២៦.៨៩០.៦៣០  
រ ាំលស់  ៣៣.៩៨៥   ១៤៤.៨៨១   ២១.២៩៨   ៩១.០៦១   ៥៥៤.៦០៦  -  ៨៤៥.៨៣១   ៣.៤២៩.៨៤៥  
ការលក់ច្ឆញ និងការលុបច្ចាល -  (៤១.៧០៩)  (២.៨៧៤)  (២៥.១០៤)  (១០២.៦៦៦) -  (១៧២.៣៥៣)  (៧០២.៣៣៧) 
លច្ម្អៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ - - - - - -   ៣៩៨.៣៩០  

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  ៦៥៧.៧៩៤   ៦១៣.១២១   ៨០.០៩២   ៥៤៧.៣៣២   ៥.៤៦៧.៦៨០   -   ៧.៣៦៦.០១៩  ៣០.០១៦.៥២៨  

តណម្ាថោង         
ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ២៧៤.០៨៦ ៧០១.៦៤៧ ១០៨.២០៧ ៣៩០.៧៤៤ ១.៦៨៩.០៩៥ ៦៤២.២០១ ៣.៨០៥.៩៨០ ១៥.៥០៩.៣៦៩ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

១៥. សទិធិថក្បើក្បាសក់្ទពយសកម្ម 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារានកិឆចសនាច្លើការជួ្លការយិល័យដែលានទីសាន ក់ការកណាេ ល ការយិល័យសាខា 
និងយនយនេ ។ 
 

 សម្ព័នធធ្នាគារ 
 អគារ យនយនេ សរបុ 

 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
តណម្ាថែើម្     
ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០២០ ៤.៨៥០.៤៦៣  ១៩.០៨៩  ៤.៨៦៩.៥៥២  ១៩.៨៤៣.៤២៥  
ការទិញបដនថម្ ២៥១.២៨១  -    ២៥១.២៨១  ១.០២៤.៤៧៣  
ការដកដម្រប ៣.២៧៩  -    ៣.២៧៩  ១៣.៣៦៨  
ការលុបច្ចាល (ែល់កាលវសានេ)  (១២៩.៨៦៨)  (១៩.០៨៩)  (១៤៨.៩៥៧)  (៦០៧.២៩៨) 
លច្ម្អៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ - - -     (១៤៩.៤៦៦) 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ៤.៩៧៥.១៥៥  -    ៤.៩៧៥.១៥៥  ២០.១២៤.៥០២  

     
ែក៖ រលំសប់ងារ     
ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០២០  ១.០៧៧.៥០៤   ១៧.៥៦២   ១.០៩៥.០៦៦   ៤.៤៦២.៣៩៥  
រ ាំលស់  ៧៧៧.៥២៥   ១.៥២៧   ៧៧៩.០៥២   ៣.១៧៦.១៩៥  
ការលុបច្ចាល (ែល់កាលវសានេ)  (១២៩.៨៦៨)  (១៩.០៨៩)  (១៤៨.៩៥៧)  (៦០៧.២៩៨) 
លច្ម្អៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ  -     -     -     (៥៣.០១៦) 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  ១.៧២៥.១៦១   -     ១.៧២៥.១៦១   ៦.៩៧៨.២៧៦  

តណម្ាថោង     
ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  ៣.២៤៩.៩៩៤   -     ៣.២៤៩.៩៩៤   ១៣.១៤៦.២២៦  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

១៥. សទិធិថក្បើក្បាសក់្ទពយសកម្ម (ត) 
 

 សម្ព័នធធ្នាគារ 
 អគារ យនយនេ សរបុ 

 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
     

តណម្ាថែើម្     
ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ៣.៥៨៤.១៣៧ ៧១.៦៥៥ ៣.៦៥៥.៧៩២ ១៤.៦៨៨.៩៧៣ 
ការទិញបដនថម្ ១.២៦៦.៣២៦ - ១.២៦៦.៣២៦ ៥.១៦០.២៧៨ 
ការលុបច្ចាល (ការឈប់មុ្នកាំណត់្) - (៥២.៥៦៦) (៥២.៥៦៦) (២១៤.២០៦) 
លច្ម្អៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ - - - ២០៨.៣៨០ 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ៤.៨៥០.៤៦៣ ១៩.០៨៩ ៤.៨៦៩.៥៥២ ១៩.៨៤៣.៤២៥ 

ែក៖ រលំសប់ងារ     
ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ៥១០.៨០៩ ៣៩.៩៣៩ ៥៥០.៧៤៨ ២.២១២.៩០៦ 
រ ាំលស់ ៥៦៦.៦៩៥ ៣០.១៨៩ ៥៩៦.៨៨៤ ២.៤២០.៣៦៥ 
ការលុបច្ចាល (ការឈប់មុ្នកាំណត់្) - (៥២.៥៦៦) (៥២.៥៦៦) (២១៤.២០៦) 
លច្ម្អៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ - - - ៤៣.៣៣០ 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ១.០៧៧.៥០៤ ១៧.៥៦២ ១.០៩៥.០៦៦ ៤.៤៦២.៣៩៥ 

តណម្ាថោង     
ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ៣.៧៧២.៩៥៩ ១.៥២៧ ៣.៧៧៤.៤៨៦ ១៥.៣៨១.០៣០ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

១៥. សទិធិរថក្បើក្បាសក់្ទពយសកម្ម (ត) 
 

 ធ្នាគារ 
 អគារ យនយនេ សរបុ 

 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
តណម្ាថែើម្     
ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០២០  ៥.៩៣៤.៣៩៦   ១៩.០៨៩   ៥.៩៥៣.៤៨៥   ២៤.២៦០.៤៥២  
ការទិញបដនថម្  ២៥១.២៨១   -     ២៥១.២៨១   ១.០២៤.៤៧៣  
ការដកដម្រប  ៣.២៧៩   -     ៣.២៧៩   ១៣.៣៦៨  
ការលុបច្ចាល (ែល់កាលវសានេ)  (១២៩.៨៦៨)  (១៩.០៨៩)  (១៤៨.៩៥៧)  (៦០៧.២៩៨) 
លច្ម្អៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ  -     -     -     (១៨១.៩៨៤) 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  ៦.០៥៩.០៨៨   -     ៦.០៥៩.០៨៨   ២៤.៥០៩.០១១  

ែក៖ រលំសប់ងារ     
ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០២០  ១.១២៤.៦៣២   ១៧.៥៦២   ១.១៤២.១៩៤   ៤.៦៥៤.៤៤១  
រ ាំលស់  ៨០១.០៨៩   ១.៥២៧   ៨០២.៦១៦   ៣.២៧២.២៦៥  
ការលុបច្ចាល (ែល់កាលវសានេ)  (១២៩.៨៦៨)  (១៩.០៨៩)  (១៤៨.៩៥៧)  (៦០៧.២៩៨) 
លច្ម្អៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ  -     -     -     (៥៥.១៨៣) 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  ១.៧៩៥.៨៥៣   -     ១.៧៩៥.៨៥៣   ៧.២៦៤.២២៥  
តណម្ាថោង     
ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  ៤.២៦៣.២៣៥   -     ៤.២៦៣.២៣៥   ១៧.២៤៤.៧៨៦  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

១៥. សទិធិថក្បើក្បាសក់្ទពយសកម្ម (ត) 
 

 ធ្នាគារ 
 អគារ យនយនេ សរបុ 

 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
តណម្ាថែើម្     
ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ៤.៦៦៨.០៦៩ ៧១.៦៥៥ ៤.៧៣៩.៧២៤ ១៩.០៤៤.២១១ 
ការទិញបដនថម្ ១.២៦៦.៣២៧ - ១.២៦៦.៣២៧ ៥.១៦០.២៨៣ 
ការលុបច្ចាល (ការឈប់មុ្នកាំណត់្) - (៥២.៥៦៦) (៥២.៥៦៦) (២១៤.២០៦) 
លច្ម្អៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ - - - ២៧០.១៦៤ 
ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ៥.៩៣៤.៣៩៦ ១៩.០៨៩ ៥.៩៥៣.៤៨៥ ២៤.២៦០.៤៥២ 

ែក៖ រលំសប់ងារ     
ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ៥៣៤.៣៧៣ ៣៩.៩៣៩ ៥៧៤.៣១២ ២.៣០៧.៥៨៦ 
រ ាំលស់ ៥៩០.២៥៩ ៣០.១៨៩ ៦២០.៤៤៨ ២.៥១៥.៩១៧ 
ការលុបច្ចាល (ការឈប់មុ្នកាំណត់្) - (៥២.៥៦៦) (៥២.៥៦៦) (២១៤.២០៦) 
លច្ម្អៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ - - - ៤៥.១៤៤ 
ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ១.១២៤.៦៣២ ១៧.៥៦២ ១.១៤២.១៩៤ ៤.៦៥៤.៤៤១ 
តណម្ាថោង     
ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ៤.៨០៩.៧៦៤ ១.៥២៧ ៤.៨១១.២៩១ ១៩.៦០៦.០១១ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

១៦. ក្ទពយសកម្មអរបូ ី
 

 
 

  
សូហវដវរ និង 

អាជាា ប័ណណកុាំេយូទ័រ 
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ    ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
      
តណម្ាថែើម្      
ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០២០    ៣.៦៦៧.៤៩៦ ១៤.៩៤៥.០៤៥ 
ការទិញបដនថម្     ២៣០.៤៧៧   ៩៣៩.៦៥៥  
ការលុបច្ចាល     (២២៧.០៥១)  (៩២៥.៦៨៧) 
លច្ម្អៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ     -     (១១០.១៣៤) 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០     ៣.៦៧០.៩២២   ១៤.៨៤៨.៨៧៩  

ែក៖ រលំសប់ងារ      
ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០២០     ១.៩៥០.២៩២   ៧.៩៤៧.៤៣៩  
រ ាំលស់     ៦២៥.២៦៤   ២.៥៤៩.២០២  
ការលុបច្ចាល     (២២៧.០៥១)  (៩២៥.៦៨៧) 
លច្ម្អៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ     -     (៧១.២៥២) 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០     ២.៣៤៨.៥០៥   ៩.៤៩៩.៧០២  

តណម្ាថោង      
ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០     ១.៣២២.៤១៧   ៥.៣៤៩.១៧៧  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

១៦. ក្ទពយសកម្មអរបូី (ត) 
 

 

សូហវដវរ និង 
អាជាា ប័ណណកុាំេយូទ័រ 

ម្រទេយកាំេុង 
ែាំច្ណើ រការ សរបុ 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 

     
តណម្ាថែើម្     
ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ៣.១៨២.២៧៤ ៧៥៩.៤៨៤ ៣.៩៤១.៧៥៨ ១៥.៨៣៧.៩៨៤ 
ការទិញបដនថម្ ២០១.១៦៣ ១២៥.៥៨១ ៣២៦.៧៤៤ ១.៣៣១.៤៨៣ 
ការច្ផ្ទរ ៨៨៥.០៦៥ (៨៨៥.០៦៥) - - 
ការលុបច្ចាល  (៦០១.០០៧) - (៦០១.០០៧) (២.៤៤៩.១០២) 
លច្ម្អៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ - - - ២២៤.៦៨០ 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ៣.៦៦៧.៤៩៦ - ៣.៦៦៧.៤៩៦ ១៤.៩៤៥.០៤៥ 

     
ែក៖ រលំសប់ងារ     
ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១៩  ១.៨៤៩.៩០២  -  ១.៨៤៩.៩០២   ៧.៤៣២.៩០៦  
រ ាំលស់  ៥៨៤.៥៥៣  -  ៥៨៤.៥៥៣   ២.៣៧០.៣៦២  
ការលុបច្ចាល  (៤៨៤.១៦៣) -  (៤៨៤.១៦៣)  (១.៩៧២.៩៦៤) 
លច្ម្អៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ - - -  ១១៧.១៣៥  

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  ១.៩៥០.២៩២  -  ១.៩៥០.២៩២   ៧.៩៤៧.៤៣៩  

     
តណម្ាថោង     
ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ១.៧១៧.២០៤ - ១.៧១៧.២០៤ ៦.៩៩៧.៦០៦ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

១៧. ពនធថលើក្បាក់ចំថៃញ 

ក. េនធេនារជាបាំណុលសុទធ 

េនធេនារជាម្រទេយសកម្ម និងបាំណុលម្រត្ូវបានកាត់្កងច្ៅច្េលានសិទធិច្ដាយស្សបឆាប់កនុងការកាត់្កងរវងេនធ
បឆចុបបននជាម្រទេយសកម្ម និងបាំណុលេនធម្របាក់ឆាំច្ណញបឆចុបបនន និងេនធដែលសថិត្ច្ម្រកាម្អាជាា ធ្រេនធដត្មួ្យ។  ឆាំនួន
ដែលបានកាត់្កងរឆួច្ហើយ ានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 
 

 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
េនធេនារជាម្រទេយសកម្ម  ៣៦២.៧៣៣   ១.៤៦៧.២៥៥   ៧០០.១៨១   ២.៨៥៣.២៣៨   
េនធេនារជាបាំណុល  (៣៨៣.៦៤៧)  (១.៥៥១.៨៥២) (៤៧៧.៦៧៦) (១.៩៤៦.៥៣០)  

េនធេនារជា(បាំណុល)/ 
 ម្រទេយសកម្មសុទធ  (២០.៩១៤)  (៨៤.៥៩៧) ២២២.៥០៥ ៩០៦.៧០៨ 

 

បដម្រម្បម្រម្ួលេនធេនារជាម្រទេយសកម្ម/(បាំណុល)សុទធ ានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖  
 
 ២០២០ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
នាថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា  ២២២.៥០៥   ៩០៦.៧០៨   ១០១.២៣៦   ៤០៦.៧៦៧   
(ែក)/ទទួលសាគ ល់ជាឆាំច្ណញ ឬខាត្  (២៤៣.៤១៩)  (៩៩២.៤១៩)  ១២១.២៦៩   ៤៩១.៧៤៦   
លច្ម្អៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ  -     ១.១១៤   -   ៨.១៩៥   
នាថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ  (២០.៩១៤)  (៨៤.៥៩៧) ២២២.៥០៥ ៩០៦.៧០៨  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

១៧. ពនធថលើក្បាក់ចំថៃញ (ត) 

ក. េនធេនារជាបាំណុលសុទធ (ត្) 

េនធេនារជាម្រទេយសកម្ម/(បាំណុល) បានម្កេីសាសធាតុ្ែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
ឆាំណាយបងគរម្របាក់ច្លើកទឹកឆិត្េ  ១៩.៧០០   ៧៩.៦៨៧   ១១២.០៦៩   ៤៥៦.៦៨១   
ឆាំណូលកថ្ម្រម្ច្សវបានេនារ  ២៥១.៦៧៨   ១.០១៨.០៣៨   ២៥៨.៣៦៨   ១.០៥២.៨៥០   
សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់  (៣៤.៦៣៥)  (១៤០.០៩៩)  ២៦២.៣៣៧   ១.០៦៩.០២៣   
សាំវធិានធ្នម្របាក់បាំណាឆ់ 
 អតី្ត្ភាេការង្ករ  ៤៦.៩៣២   ១៨៩.៨៤០   ៦៧.៤០៧   ២៧៤.៦៨៤   
ម្រទេយ និងបរកិាខ រ  (៣៤៥.២៦៧)  (១.៣៩៦.៦០៥) (៣៦៥.៩២៤) (១.៤៩១.១៤០)  
ឆាំច្ណញេីការបេូរម្របាក់ដែល 
  មិ្នទន់ទទូលសាគ ល់  (៣.៧៤៥)  (១៥.១៤៩)  (៥២៦)  (២.១៤៤)  
ភ្តិ្សនា  ៤៤.៤២៣   ១៧៩.៦៩១     
ការម្របាក់េយួរទុក - - (១១១.២២៦)  (៤៥៣.២៤៦)  

េនធេនារជា(បាំណុល)/ម្រទេយសកម្មសុទធ  (២០.៩១៤)  (៨៤.៥៩៧) ២២២.៥០៥ ៩០៦.៧០៨  

ែ. បាំណុលេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្ន ាំ 
 

 ២០២០ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
នាថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា  ១.៦០១.៨៧០   ៦.៥២៧.៦២០  ១.៥៦៥.៥១០ ៦.២៩០.២១៩  
ឆាំណាយេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ            

ម្របចាាំឆ្ន ាំ  ៣៩១.៧៧៣   ១.៥៩៧.២៥៩  ១.៨៨២.២២១ ៧.៦៣២.៤០៦  
េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញដែលបានបង់  (១.៨៣៥.២២៩)  (៧.៤៨២.២២៩) (១.៨៤៥.៨៦១) (៧.៤៨៤.៩៦៦)  
លច្ម្អៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ  -     (១.៨៦៥) - ៨៩.៩៦១  
នាថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ  ១៥៨.៤១៤   ៦៤០.៧៨៥  ១.៦០១.៨៧០ ៦.៥២៧.៦២០  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

១៧. ពនធថលើក្បាក់ចំថៃញ (ត) 

ែ. បាំណុលេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្ន ាំ (ត្) 
 

 ២០២០ ២០១៩  
ធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
នាថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា  ១.៦០១.៤២១   ៦.៥២៥.៧៩១   ១.៥៦៣.៦១៦   ៦.២៨២.៦០៩   
ឆាំណាយេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ            
 ម្របចាាំឆ្ន ាំ  ៣៨៣.៦០៨   ១.៥៦៣.៩៧០   ១.៨៧៥.៥៥៦   ៧.៦០៥.៣៨០   
េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញដែលបានបង់  (១.៨៣៣.៧៤៤)  (៧.៤៧៦.១៧៤)  (១.៨៣៧.៧៥១)  (៧.៤៥២.០៨០)  
លច្ម្អៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ  -     (១.៦៣៩)  -   ៨៩.៨៨២   
នាថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ  ១៥១.២៨៥   ៦១១.៩៤៨  ១.៦០១.៤២១ ៦.៥២៥.៧៩១  

គ. ឆាំណាយេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 
 

 ២០២០ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្ន ាំ  ៣៩១.៧៧៣   ១.៥៩៧.២៥៩   ១.៨៨២.២២១   ៧.៦៣២.៤០៦   
េនធេនារ  ២៤៣.៤១៩   ៩៩២.៤១៩   (១២១.២៦៩)  (៤៩១.៧៤៦)  

ឆាំណាយេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ  ៦៣៥.១៩២   ២.៥៨៩.៦៧៨  ១.៧៦០.៩៥២ ៧.១៤០.៦៦០  

      
ធ្នាគារ      
      
េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្ន ាំ  ៣៨៣.៦០៨   ១.៥៦៣.៩៧០   ១.៨៧៥.៥៥៦   ៧.៦០៥.៣៨០   
េនធេនារ  ២៤៣.៤១៩   ៩៩២.៤១៩   (១២១.២៦៩)  (៤៩១.៧៤៦)  

ឆាំណាយេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ  ៦២៧.០២៧   ២.៥៥៦.៣៨៩  ១.៧៥៤.២៨៧ ៧.១១៣.៦៣៤  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

១៧. ពនធថលើក្បាក់ចំថៃញ (ត) 

គ. ឆាំណាយេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ (ត្) 

ការច្ផ្ទៀងផ្លទ ត់្ឆាំណាយេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញដែលគណនាតាម្អម្រតាេនធផ្លូវការ ២០% ច្ធ្ៀបច្ៅនឹងឆាំណាយេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ ដែលបង្កា ញកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ 
ានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

 ២០២០ ២០១៩  

សម្ព័នធធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 

% ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 

%  

        
ម្របាក់ឆាំច្ណញមុ្នែកេនធ 

២.១៦៥.៩៣៥ ៨.៨៣០.៥១៦  ៨.០៦១.៦២១ 
៣២.៦៨៩.៨៧

៣   
េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញដផ្អកតាម្អម្រតាេនធជាផ្លូវការ ២០%  ៤៣៣.១៨៧   ១.៧៦៦.១០៣  ២០.០  ១.៦១២.៣២៤   ៦.៥៣៧.៩៧៤  ២០.០  
ឆាំណាយមិ្នអាឆកាត់្កងបាន  ២០២.០០៥   ៨២៣.៥៧៥  ៩.៣  ១៤៨.៦២៨   ៦០២.៦៨៦  ១.៨  

ឆាំណាយេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ  ៦៣៥.១៩២   ២.៥៨៩.៦៧៨  ២៩.៣ ១.៧៦០.៩៥២ ៧.១៤០.៦៦០ ២១.៨  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

១៧. ពនធថលើក្បាក់ចំថៃញ (ត) 

គ. ឆាំណាយេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ (ត្) 

ការច្ផ្ទៀងផ្លទ ត់្ឆាំណាយេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញដែលគណនាតាម្អម្រតាេនធផ្លូវការ ២០% ច្ធ្ៀបច្ៅនឹងឆាំណាយេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ ដែលបង្កា ញកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ 
ានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ (ត្) 

 ២០២០ ២០១៩  

ធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 

% ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 

%  

        
ម្របាក់ឆាំច្ណញមុ្នែកេនធ ២.១០៩.២៣០   ៨.៥៩៩.៣៣០    ៨.០១២.០៧៤  ៣២.៤៨៨.៩៦០    

េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញដផ្អកតាម្អម្រតាេនធជាផ្លូវការ ២០%  ៤២១.៨៤៦   ១.៧១៩.៨៦៦  ២០.០  ១.៦០២.៤១៥   ៦.៤៩៧.៧៩២  ២០.០  
ឆាំណាយមិ្នអាឆកាត់្កងបាន  ២០៥.១៨១   ៨៣៦.៥២៣  ៩.៧  ១៥១.៨៧២   ៦១៥.៨៤២  ១.៩  

ឆាំណាយេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ ៦២៧.០២៧ ២.៥៥៦.៣៨៩ ២៩.៧ ១.៧៥៤.២៨៧ ៧.១១៣.៦៣៤ ២១.៩  

អនុច្ោម្ច្ៅតាម្ឆាប់េនធថ្នម្រេុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារានកាត្េវកិឆចបង់េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញច្ដាយគណនាតាម្អម្រតា ២០% ថ្នម្របាក់ឆាំច្ណញជាប់េនធ ឬ
ក៏បង់េនធអបបបរាច្ដាយគណនាតាម្អម្រតា ១% ថ្នម្របាក់ឆាំណូលសរបុ ច្ដាយកាំណត់្យកឆាំនួនេនធ ម្រត្ូវបង់ណាដែលធ្ាំជាង ។ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

១៨. ក្ទពយសកម្មថផេងៗ 
 

 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
ប័ណណឥណទនម្រត្ូវទទួល ៥០៣.១០៣  ២.០៣៥.០៥២  ១.២២៧.៧២៣  ៥.០០២.៩៧២   
ម្របាក់កក់ ១.៣៣២.៤១៦  ៥.៣៨៩.៦២៣   ១.០៧១.០៥១   ៤.៣៦៤.៥៣៣   
គណនីម្រត្ូវទទួលច្ផ្េង  ៗ ៤០៨.៧៩៥  ១.៦៥៣.៥៧៦  ២៩០.៤៥៣  ១.១៨៣.៥៩៦   
ម្របាក់បង់មុ្ន ៥៣៥.៩៧១  ២.១៦៨.០០៣   ៥១៧.១២៥   ២.១០៧.២៨៤   
ច្ផ្េង  ៗ ៦.៨២៤  ២៧.៦០២   ១០.៣៤៥   ៤២.១៥៦   
សាំវធិានធ្នច្លើការបាត់្បង់   (១០.៧៦១)  (៤៣.៥២៩)  (១៣.១៨១)  (៥៣.៧១៣)  
 ២.៧៧៦.៣៤៨ ១១.២៣០.៣២៧ ៣.១០៣.៥១៦ ១២.៦៤៦.៨២៨  
 
ធ្នាគារ      
      
ប័ណណឥណទនម្រត្វូទទួល  ៥០៣.១០៣   ២.០៣៥.០៥២   ១.២២៧.៧២៣   ៥.០០២.៩៧១   
ម្របាក់កក់  ១.៣៣២.៤១៦   ៥.៣៨៩.៦២៣   ១.០៧១.០៥១   ៤.៣៦៤.៥៣៣   
គណនីម្រត្ូវទទួលច្ផ្េង  ៗ  ៤០៨.២៤៥   ១.៦៥១.៣៥១   ២៩០.៤៥៣   ១.១៨៣.៥៩៧   
ម្របាក់បង់មុ្ន  ៥៣៥.៩៧១   ២.១៦៨.០០៣   ៥១៧.១២៥   ២.១០៧.២៨៤   
ច្ផ្េង  ៗ  ៦.៨២៤   ២៧.៦០២   ៩.៧១៦   ៣៩.៥៩៣   
សាំវធិានធ្នច្លើការបាត់្បង់   (១០.៧៦១)  (៤៣.៥២៩)  (១៣.១៨១)  (៥៣.៧១៣)  
  ២.៧៧៥.៧៩៨   ១១.២២៨.១០២   ៣.១០២.៨៨៧   ១២.៦៤៤.២៦៥   

90



កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

១៩. ក្បាក់បថញ្ញ ើរបសអ់តិេជិន 

 

 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
ម្របាក់បច្ញ្ញើេីធ្នាគារច្ផ្េង  ៗ ៤.០២៦.៦៩៦ ១៦.២៨៧.៩៨៥  ២.២៩៤.២៤០   ៩.៣៤៩.០២៨   
ម្របាក់បច្ញ្ញើតាម្ត្ម្រម្ូវការ  ៧០.៥២៨.៧៣២ ២៨៥.២៨៨.៧២១  ៥៦.២៥២.៤៥៤   ២២៩.២២៨.៧៥០   
ម្របាក់បច្ញ្ញើសនេាំ ៨៧.១៩៥.៣៣៨ ៣៥២.៧០៥.១៤២  ៩៩.៤០៧.៩៨១   ៤០៥.០៨៧.៥២៣   
ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ ១០០.១៧៩.៧៨៨ ៤០៥.២២៧.២៤២  ៨១.០៩២.៤០៨   ៣៣០.៤៥១.៥៦៣   
ម្របាក់បច្ញ្ញើត្ម្ាល់ ២១០.៥៧៥ ៨៥១.៧៧៧  ៣៨៥.៦៤០   ១.៥៧១.៤៨២   
 ២៦២.១៤១.១២៩ ១.០៦០.៣៦០.៨៦៧ ២៣៩.៤៣២.៧២៣ ៩៧៥.៦៨៨.៣៤៦  

 
ធ្នាគារ      
      
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់ធ្នាគារច្ផ្េង  ៗ ៤.០២៦.៦៩៦ ១៦.២៨៧.៩៨៥  ២.៤៧៨.៨២២   ១០.១០១.២០០   
ម្របាក់បច្ញ្ញើត្ម្រម្ូវការ  ៧០.៧៥៥.១៥៤ ២៨៦.២០៤.៥៩៨  ៥៦.២៥២.៤៥៤   ២២៩.២២៨.៧៥០   
ម្របាក់បច្ញ្ញើសនេាំ ៨៧.១៩៥.៣៣៨ ៣៥២.៧០៥.១៤២  ៩៩.៤០៧.៩៨១   ៤០៥.០៨៧.៥២៣   
ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ ១០០.១៧៩.៧៨៨ ៤០៥.២២៧.២៤២  ៨១.០៩២.៤០៨   ៣៣០.៤៥១.៥៦៣   
ម្របាក់បច្ញ្ញើត្ម្ាល់ ២១០.៥៧៥ ៨៥១.៧៧៧  ៣៨៥.៦៤០   ១.៥៧១.៤៨២   
 ២៦២.៣៦៧.៥៥១ ១.០៦១.២៧៦.៧៤៤ ២៣៩.៦១៧.៣០៥ ៩៧៦.៤៤០.៥១៨  

 

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្នម្រត្ូវបានវភិាគែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

ក. តាម្កាលវសានេ៖ 

 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ  ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
រយៈច្េល ១ ដែ ១៨៣.៣០៦.៧៩០ ៧៤១.៤៧៥.៩៦៦ ១៦៥.៩៤២.២២១ ៦៧៦.២១៤.៥៥១  
> ១ ច្ៅ ៣ ដែ ២៦.២២១.៤៧៧ ១០៦.០៦៥.៨៧៤ ១៨.០៤០.៨៦៩ ៧៣.៥១៦.៥៤១  
> ៣ ច្ៅ ១២ ដែ ៥២.៦១២.៨៦២ ២១២.៨១៩.០២៧ ៥៥.៤៤៩.៦៣៣ ២២៥.៩៥៧.២៥៤  

 ២៦២.១៤១.១២៩ ១.០៦០.៣៦០.៨៦៧ ២៣៩.៤៣២.៧២៣ ៩៧៥.៦៨៨.៣៤៦  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

១៩. ក្បាក់បថញ្ញ ើរបសអ់តិេជិន (ត) 

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្នម្រត្ូវបានវភិាគែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ (ត្) 

ក. តាម្កាលវសានេ៖ (ត្) 

 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
ធ្នាគារ  ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
រយៈច្េល ១ ដែ ១៨៣.៥៣៣.២១២ ៧៤២.៣៩១.៨៤៣ ១៦៦.១២៦.៨០៣ ៦៧៦.៩៦៦.៧២២  
> ១ ច្ៅ ៣ ដែ ២៦.២២១.៤៧៧ ១០៦.០៦៥.៨៧៤ ១៨.០៤០.៨៦៩ ៧៣.៥១៦.៥៤១  
> ៣ ច្ៅ ១២ ដែ ៥២.៦១២.៨៦២ ២១២.៨១៩.០២៧ ៥៥.៤៤៩.៦៣៣ ២២៥.៩៥៧.២៥៥  

 ២៦២.៣៦៧.៥៥១ ១.០៦១.២៧៦.៧៤៤ ២៣៩.៦១៧.៣០៥ ៩៧៦.៤៤០.៥១៨  

ែ. តាម្និវសនដាា ន៖ 

 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ  ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
និវសនជ្ន ២០៦.១៤៧.០៩៧ ៨៣៣.៨៦៥.០០៧ ១៧០.៦១៩.០៣៧ ៦៩៥.២៧២.៥៧៦  
អនិវសនជ្ន ៥៥.៩៩៤.០៣២ ២២៦.៤៩៥.៨៦០ ៦៨.៨១៣.៦៨៦ ២៨០.៤១៥.៧៧០  

 ២៦២.១៤១.១២៩ ១.០៦០.៣៦០.៨៦៧ ២៣៩.៤៣២.៧២៣ ៩៧៥.៦៨៨.៣៤៦  

      
ធ្នាគារ      

      
និវសនជ្ន ២០៦.៣៧៣.៥១៩ ៨៣៤.៧៨០.៨៨៤ ១៧០.៨០៣.៦១៩ ៦៩៦.០២៤.៧៤៧  
អនិវសនជ្ន ៥៥.៩៩៤.០៣២ ២២៦.៤៩៥.៨៦០ ៦៨.៨១៣.៦៨៦ ២៨០.៤១៥.៧៧១  

 ២៦២.៣៦៧.៥៥១ ១.០៦១.២៧៦.៧៤៤ ២៣៩.៦១៧.៣០៥ ៩៧៦.៤៤០.៥១៨  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

១៩. ក្បាក់បថញ្ញ ើរបសអ់តិេជិន (ត) 

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្នម្រត្ូវបានវភិាគែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ (ត្) 

ែ. តាម្ទាំនាក់ទាំនង៖ 

 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ  ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
សម្ព័នធញាតិ្ ២៣០.២៨៨ ៩៣១.៥១៥ ១៥១.២៣៩  ៦១៦.២៩៩   
មិ្នដម្នសម្ព័នធញាតិ្ ២៦១.៩១០.៨៤១ ១.០៥៩.៤២៩.៣៥២ ២៣៩.២៨១.៤៨៤ ៩៧៥.០៧២.០៤៧   

 ២៦២.១៤១.១២៩ ១.០៦០.៣៦០.៨៦៧ ២៣៩.៤៣២.៧២៣ ៩៧៥.៦៨៨.៣៤៦  

      
ធ្នាគារ      

      
សម្ព័នធញាតិ្ ៤៥៦.៧១០ ១.៨៤៧.៣៩២ ៣៣៥.៨២១  ១.៣៦៨.៤៧១   
មិ្នដម្នសម្ព័នធញាតិ្ ២៦១.៩១០.៨៤១ ១.០៥៩.៤២៩.៣៥២ ២៣៩.២៨១.៤៨៤  ៩៧៥.០៧២.០៤៧   

 ២៦២.៣៦៧.៥៥១ ១.០៦១.២៧៦.៧៤៤ ២៣៩.៦១៧.៣០៥ ៩៧៦.៤៤០.៥១៨  

គ. តាម្អម្រតាការម្របាក់ (កនុងមួ្យឆ្ន ាំ) 

  ២០២០ ២០១៩ 
    

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ    
    
ម្របាក់បច្ញ្ញើត្ម្រម្ូវការ   សូនយ សូនយ 
ម្របាក់បច្ញ្ញើសនេាំ  ០,៥%  ០,៥% 
ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្  ២% - ៦,២៥% ២% - ៧% 
ម្របាក់បច្ញ្ញើត្ម្ាល់  សូនយ សូនយ 

ម្របាក់បច្ញ្ញើត្ម្ាល់េុាំានការម្របាក់ និងជាម្របាក់បច្ញ្ញើត្ម្ាល់សម្រាប់ធានាច្លើទាំហាំជួ្ញែូរ និងបណណ័ ធានាដែលផ្េល់ច្ៅឲ្យ
អតិ្ងិជ្ន ។ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

២០. ក្បាក់កម្ច ី
 

 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា (“LPCO”) (ក) ៩.៥០៩.៩៨១ ៣៨.៤៦៧.៨៧៣ ១៣.៧៦៣.៨៦៦ ៥៦.០៨៧.៧៥៤  
ធ្នាគារកាច្ងយូថ្ណធី្ត្លីមី្ត្ធី្ត្            
 (កាំណត់្សាគ ល់ ៣៣(ែ)) - - ២០.០០១.២៧៨ ៨១.៥០៥.២០៨  

 ៩.៥០៩.៩៨១ ៣៨.៤៦៧.៨៧៣ ៣៣.៧៦៥.១៤៤ ១៣៧.៥៩២.៩៦២  

(ក) ម្របាក់កម្ចីេីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជាកនុងទម្រម្ង់ជាម្របតិ្បត្េិការផ្េល់សនទនីយភាេច្ដាយានការធានា (“LPCO”) ម្រត្ូវបានធានា
ច្ដាយមូ្លបម្រត្អាឆជួ្ញែូរបានរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា (សូម្ច្ម្ើលកាំណត់្សាគ ល់ ៩)។ LPCO ានអម្រតាការម្របាក់
កនុង ១ ឆ្ន ាំ ចាប់េី ២,១០% ច្ៅ ៤,៧៥% (ឆ្ន ាំ ២០១៩៖ ២,១០% ច្ៅ ៤,៧៥%) កនុងមួ្យឆ្ន ាំ។ 

(ែ) ម្របាក់កម្ចីេីធ្នាគារកាច្ងយូថ្ណធី្ត្លីមី្ត្ធី្ត្ េុាំានការធានា ច្ហើយានការម្របាក់ចាប់េី ០,២៥% ច្ៅ ២,៣០%                
(ឆ្ន ាំ២០១៩៖ ០,២៥% ច្ៅ ២,៣០%) កនុងមួ្យឆ្ន ាំ។ 

 សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ េុាំានភាេែកខានកនុងការសងច្លើម្របាក់ច្ែើម្ ឬម្របាក់ការ ឬការបាំច្េញលកខែណឌ ច្ផ្េងច្ទៀត្
ទក់ទងច្ៅនឹងម្របាក់កម្ចីច្ៅកនុងឆ្ន ាំច្នាុះច្ទ ។ 

 សម្រាប់ការវភិាគបដនថម្ថ្នម្របាក់កម្ចី សូម្ច្ម្ើលកាំណត់្សាគ ល់ ៣៥ ។ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

២១. បំៃុលភតិសនា 
 

 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
តិ្ឆជាង ១ ឆ្ន ាំ ៨៨៣.៧៥៧ ៣.៥៧៤.៧៩៧  ៧៨៥.៩៥០   ៣.២០២.៧៤៦   
ច្លើសេី ១ ឆ្ន ាំ និងតិ្ឆជាង ៥ ឆ្ន ាំ ២.៧៥៣.៨២២ ១១.១៣៩.២១០  ៣.០២៤.៧២៣   ១២.៣២៥.៧៤៦   
ច្លើសេី ៥ ឆ្ន ាំ ១៦៤.៧២៧ ៦៦៦.៣២០  ៥២៣.៤៤០   ២.១៣៣.០១៨   
 ៣.៨០២.៣០៦ ១៥.៣៨០.៣២៧ ៤.៣៣៤.១១៣  ១៧.៦៦១.៥១០   
ែក៖ ការម្របាក់ដែលេុាំទន់ 
 ទទួលសាគ ល់ (៣៧៨.៨៥២) (១.៥៣២.៤៥៦) (៥៣១.១៧៥) (២.១៦៤.៥៣៨)  

 ៣.៤២៣.៤៥៤ ១៣.៨៤៧.៨៧១ ៣.៨០២.៩៣៨ ១៥.៤៩៦.៩៧២  
 
ធ្នាគារ      
      
តិ្ឆជាង ១ ឆ្ន ាំ ៩៤០.២៦៥ ៣.៨០៣.៣៧២  ៨៤២.៤៥៨   ៣.៤៣៣.០១៦   
ច្លើសេី ១ ឆ្ន ាំ និងតិ្ឆជាង ៥ ឆ្ន ាំ ២.៩៧៩.៨៥៤ ១២.០៥៣.៥១០  ៣.២៥០.៧៥៥  ១៣.២៤៦.៨២៧   
ច្លើសេី ៥ ឆ្ន ាំ ២.៣១២.០៣១ ៩.៣៥២.១៦៥  ២.៧២៧.២៥២   ១១.១១៣.៥៥២   
 ៦.២៣២.១៥០ ២៥.២០៩.០៤៧  ៦.៨២០.៤៦៥   ២៧.៧៩៣.៣៩៥   
ែក៖ ការម្របាក់ដែលេុាំទន់ 
 ទទួលសាគ ល់  (១.៧៤៦.៧៩៩)  (៧.០៦៥.៨០២) (១.៩៤៧.៩៤៥) (៧.៩៣៧.៨៧៦)  

 ៤.៤៨៥.៣៥១ ១៨.១៤៣.២៤៥ ៤.៨៧២.៥២០ ១៩.៨៥៥.៥១៩  

២២. សវំធិានធន 

 
 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
កិឆចសនាកម្ចី និងការធានា ៥៤.៦៥១  ២២១.០៦៣  ៥២.៨៦៦ ២១៥.៤២៩  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

២៣. បំៃុលថផេងៗ  

 
 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
គណនីម្រត្ូវទូទត់្ និងឆាំណាយបងគរ ៩៦៧.៦៦៨ ៣.៩១៤.២១៨  ១.៨២៣.៧៥៨   ៧.៤៣១.៨១៤   
ឆាំណាយបងគរសម្រាប់ 
 ម្របាក់ច្លើកទឹកឆិត្េ ៥៩៣.៥០១ ២.៤០០.៧១២  ៥៦០.៥៨០   ២.២៨៤.៣៦៤   
សាំវធិានធ្នច្លើម្របាក់បាំណាឆ់ 
 អតី្ត្ភាេការង្ករ ២៣៤.៦៦២ ៩៤៩.២០៨  ៣៣៧.០៣៧   ១.៣៧៣.៤២៦   
ច្ផ្េង  ៗ ៥០៤.៧៣០ ២.០៤១.៦៣២  ២៩៩.៧៧៣   ១.២២១.៥៧៦   
 ២.៣០០.៥៦១ ៩.៣០៥.៧៧០ ៣.០២១.១៤៨ ១២.៣១១.១៨០  
 
ធ្នាគារ      
      
គណនីម្រត្ូវទូទត់្ និងឆាំណាយបងគរ  ៩៥៩.៨១២  ៣.៨៨២.៤៤០  ១.៨១៩.៣៤៤   ៧.៤១៣.៨២៧   
ឆាំណាយបងគរសម្រាប់ 
 ម្របាក់ច្លើកទឹកឆិត្េ  ៥៩៣.៥០១  ២.៤០០.៧១២  ៥៦០.៥៨០   ២.២៨៤.៣៦៤   
សាំវធិានធ្នច្លើម្របាក់បាំណាឆ់ 
 អតី្ត្ភាេការង្ករ  ២៣៤.៦៦២  ៩៤៩.២០៨  ៣៣៧.០៣៧   ១.៣៧៣.៤២៦   
ច្ផ្េង  ៗ  ៥០៤.៧៣០  ២.០៤១.៦៣២  ២៩៨.៧៥១   ១.២១៧.៤១១   
  ២.២៩២.៧០៥   ៩.២៧៣.៩៩២  ៣.០១៥.៧១២ ១២.២៨៩.០២៨  

២៤. ថែើម្ទុន  

 
 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
ភាគហ ុនបានឆុុះបញ្ជ ី ច្បាុះផ្ាយ          

និងបង់ម្រគប់ឆាំនួនានត្ថ្ម្ល                
 ១ ែុោល រអាច្ម្រកិ កនុង ១ ហ ុន ១០០.០០០.០០០ ៤០៧.៥០០.០០០ ១០០.០០០.០០០ ៤០៧.៥០០.០០០ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

២៥. ចំៃូលពីការក្បាក់សទុធ 
 

 សម្ព័នធធ្នាគារ ធ្នាគារ  

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩  

 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

ឆាំណូលេីការម្របាក់          
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា  ១២២.៧៤៥   ៥០០.៤៣១   ៦៦.៩៥៩   ២៧១.៥១៩   ១២២.៧៤៥   ៥០០.៤៣១   ៦៦.៩៥៩   ២៧១.៥១៩  
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា  ៨៥៧.២៣៤   ៣.៤៩៤.៩៤៣   ១.៥៦៨.៧៨៤   ៦.៣៦១.៤១៩   ៨៥៧.២៣៤   ៣.៤៩៤.៩៤៣   ១.៥៦៨.៧៨៤   ៦.៣៦១.៤១៩   
ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់  

ែល់អតិ្ងិជ្ន  ២១.៨៧២.៣៣៨   ៨៩.១៧៣.៥២២   ២០.០២៤.៤១៩   ៨១.១៩៩.០១៩   ២១.៨៧២.៣៣៨   ៨៩.១៧៣.៥២២   ២០.០២៤.៤១៩   ៨១.១៩៩.០១៩   

  ២២.៨៥២.៣១៧   ៩៣.១៦៨.៨៩៦  ២១.៦៦០.១៦២ ៨៧.៨៣១.៩៥៧  ២២.៨៥២.៣១៧   ៩៣.១៦៨.៨៩៦  ២១.៦៦០.១៦២ ៨៧.៨៣១.៩៥៧  
ឆាំណាយច្លើការម្របាក់          
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ៤.៥២៥.៦២៣   ១៨.៤៥០.៩៦៥   ៣.២៣៨.៨៥៣   ១៣.១៣៣.៥៤៩   ៤.៥២៥.៦២៣   ១៨.៤៥០.៩៦៥   ៣.២៣៨.៨៥៣   ១៣.១៣៣.៥៤៩   
ម្របាក់កម្ចី  ៤៧១.៣៦២   ១.៩២១.៧៤៣   ១៩២.៨៥៩   ៧៨២.០៤៣   ៤៧១.៣៦២   ១.៩២១.៧៤៣   ១៩២.៨៥៩   ៧៨២.០៤៤   
បាំណុលភ្តិ្សនា  ១៧០.៣៧៣   ៦៩៤.៦១១   ១៣១.៣៥០   ៥៣២.៦២៤   ២១៩.១៩៦   ៨៩៣.៦៦២   ១៨០.៥១៨   ៧៣២.០០០   
  ៥.១៦៧.៣៥៨   ២១.០៦៧.៣១៩  ៣.៥៦៣.០៦២ ១៤.៤៤៨.២១៦  ៥.២១៦.១៨១   ២១.២៦៦.៣៧០  ៣.៦១២.២៣០ ១៤.៦៤៧.៥៩៣  

ឆាំណូលេីការម្របាក់សុទធ  ១៧.៦៨៤.៩៥៩   ៧២.១០១.៥៧៧  ១៨.០៩៧.១០០ ៧៣.៣៨៣.៧៤១  ១៧.៦៣៦.១៣៦   ៧១.៩០២.៥២៦  ១៨.០៤៧.៩៣២ ៧៣.១៨៤.៣៦៤  

ឆាំនួនបង្កា ញខាងច្លើ គឺជាឆាំណូលការម្របាក់ និងឆាំណាយការម្របាក់ ដែលម្រត្ូវបានគណនាតាម្វធីិ្សាស្រសេអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាេ ដែលពាក់េ័នធនឹងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុល
ហិរញ្ញវត្ថុ វស់ដវងតាម្រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម្ ។ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

២៦. ចំៃូលពីកណក្ម្ថជើងសាសទុធ 
 

 សម្ព័នធធ្នាគារ ធ្នាគារ  

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩  

 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

ឆាំណូលេីកថ្ម្រម្ច្ជ្ើងសា          
ឥណទន និងហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម ៣៩៧.៣៤៤ ១.៦១៩.៩៧១ ១.៦៣៩.៤៣៨ ៦.៦៤៧.៩២១ ៣៩៧.៣៤៤ ១.៦១៩.៩៧១ ១.៦៣៩.៤៣៨ ៦.៦៤៧.៩២១ 
កាត្ឥណទន ៣៦៤.០២០ ១.៤៨៤.១១០ ៨៣៨.៣១៥ ៣.៣៩៩.៣៦៧ ៣៦៤.០២០ ១.៤៨៤.១១០ ៨៣៨.៣១៥ ៣.៣៩៩.៣៦៧  
កថ្ម្រម្ច្ផ្ទរម្របាក់ ៨៣៦.៨២៦ ៣.៤១១.៧៤០ ១.០០៥.៦៨៦ ៤.០៧៨.០៥៧ ៨៣៦.៨២៦ ៣.៤១១.៧៤០ ១.០០៥.៦៨៦ ៤.០៧៨.០៥៧  
កថ្ម្រម្ច្សវ ២៥៤.២៤៨ ១.០៣៦.៥៦៩ ៦១៧.៧៨៣ ២.៥០៥.១១០ ២៥៤.២៧៧ ១.០៣៦.៦៨៧ ៦១៧.៧៨៣ ២.៥០៥.១១០  

 ១.៨៥២.៤៣៨ ៧.៥៥២.៣៩០ ៤.១០១.២២២ ១៦.៦៣០.៤៥៥ ១.៨៥២.៤៦៧ ៧.៥៥២.៥០៨ ៤.១០១.២២២ ១៦.៦៣០.៤៥៥  
ឆាំណាយច្លើកថ្ម្រម្ច្ជ្ើងសា          
ATM និង កាត្ឥណទន ៥៤៩.២៣០ ២.២៣៩.២១១ ៨០៥.៩៥៦ ៣.២៦៨.១៥២ ៥៤៩.២៣០ ២.២៣៩.២១១ ៨០៥.៩៥៦ ៣.២៦៨.១៥២  
ច្សាហ ុយច្ផ្ទរម្របាក់ ២៩.៨៦៤ ១២១.៧៥៦ ២៥.២៧៦ ១០២.៤៩៤ ២៩.៨៦៤ ១២១.៧៥៦ ២៥.២៧៦ ១០២.៤៩៤  
ច្សាហ ុយធ្នាគារ ៨២.៥១១ ៣៣៦.៣៩៧ ៨១.៣៥៧ ៣២៩.៩០៣ ៨២.៥១១ ៣៣៦.៣៩៧ ៨១.៣៥៧ ៣២៩.៩០៣  
ច្ផ្េង  ៗ ១៣៣.១៣៣ ៥៤២.៧៨៣ ៤៦.៩៩៧ ១៩០.៥៧២ ១៣៣.១៣៣ ៥៤២.៧៨៣ ៤៦.៩៩៧ ១៩០.៥៧២  

 ៧៩៤.៧៣៨ ៣.២៤០.១៤៧ ៩៥៩.៥៨៦ ៣.៨៩១.១២១ ៧៩៤.៧៣៨ ៣.២៤០.១៤៧ ៩៥៩.៥៨៦ ៣.៨៩១.១២១  

ឆាំណូលេីកថ្ម្រម្ច្ជ្ើងសាសុទធ ១.០៥៧.៧០០ ៤.៣១២.២៤៣ ៣.១៤១.៦៣៦ ១២.៧៣៩.៣៣៤ ១.០៥៧.៧២៩ ៤.៣១២.៣៦១ ៣.១៤១.៦៣៦ ១២.៧៣៩.៣៣៤  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

២៧. ចំៃូលថផេងៗ 
 

 សម្ព័នធធ្នាគារ ធ្នាគារ  

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩  

 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

          
ការម្របមូ្លបានម្កវញិនូវកម្ចីដែល
 បានលុបច្ចាល  ៩៩៩.៩៣១   ៤.០៧៦.៧១៩   ១.៨៩១.៩៩៩   ៧.៦៧២.០៥៦   ៩៩៩.៩៣១   ៤.០៧៦.៧១៩   ១.៨៩១.៩៩៩   ៧.៦៧២.០៥៦  
ខាត្េីការបេូររបិូយប័ណណ  (២៣.៣៤០)  (៩៥.១៥៧)  (៥៣.៦៩៣)  (២១៧.៧២៥)  (២៣.៣៣៤)  (៩៥.១៣៣)  (៥៣.៦៩៣)  (២១៧.៧២៥)  
ឆាំណូលច្ផ្េង ចៗ្ទៀត្  ១៤២.៨៥១   ៥៨២.៤០៣   ៦៩.៧១៧   ២៨២.៧០២   ១៤២.៨៥១   ៥៨២.៤០៣   ៦៩.៧៥៣   ២៨២.៨៤៨   

  ១.១១៩.៤៤២   ៤.៥៦៣.៩៦៥  ១.៩០៨.០២៣ ៧.៧៣៧.០៣៣  ១.១១៩.៤៤៨   ៤.៥៦៣.៩៨៩  ១.៩០៨.០៥៩ ៧.៧៣៧.១៧៩  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

២៨. ការខាតបង់ថលើឱនភាពណនតណម្ារបសឧ់បករៃ៍ហរិញ្ញវតាុ 
 

 ២០២០ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា ៣០៨.១៨០ ១.២៥៦.៤៥០ (៣.៣៨៧) (១៣.៧៣៤)  
ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ 
 ែល់អតិ្ងិជ្ន ៥.០៥១.៣៦១ ២០.៥៩៤.៣៩៩ ៤.២៥២.៥៤៧ ១៧.២៤៤.០៧៨  
កិឆចសនាឥណទន និងការធានា ១.៧៨៥ ៧.២៧៧ (៣៣៣.៤៧១) (១.៣៥២.២២៥)  
ម្រទេយសកម្មច្ផ្េង  ៗ (២.៤២០) (៩.៨៦៦) (៦.៧៥៦) (២៧.៣៩៦)  

 ៥.៣៥៨.៩០៦ ២១.៨៤៨.២៦០ ៣.៩០៨.៩៣៣ ១៥.៨៥០.៧២៣  

២៩. ចំណាយបុគាលកិ 

 

 ២០២០ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      
ម្របាក់ច្បៀវត្េរ ៍និងម្របាក់ច្លើកទឹកឆិត្េ  ៥.២២៧.៧១០   ២១.៣១៣.៣៧៤   ៤.៤៤៨.៣២៧   ១៨.០៣៧.៩៦៦   
ម្របាក់ឆាំណាឆ់អតី្ត្ភាេការង្ករ  ១៤៥.០២៥   ៥៩១.២៦៧   ១៥២.៤២០   ៦១៨.០៦៣   
ឆាំណាយបុគគលិកច្ផ្េង  ៗ  ៣៩៥.៣២០   ១.៦១១.៧១៩   ៣៥១.២២៥   ១.៤២៤.២១៧   

  ៥.៧៦៨.០៥៥   ២៣.៥១៦.៣៦០  ៤.៩៥១.៩៧២ ២០.០៨០.២៤៦  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣០. ចំណាយរលំស ់
 

  សម្ព័នធធ្នាគារ ធ្នាគារ  
  ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩  

  

ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
)កាំណត់្សាគ ល់  

៧) 

ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
)កាំណត់្សាគ ល់  

៧) 

ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
)កាំណត់្សាគ ល់  

៧) 

ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
)កាំណត់្សាគ ល់  

៧) 

 

           
ម្រទេយ និងបរកិាខ រ  ៨៩១.៧៨២ ៣.៦៣៥.៧៩៥ ៨៤៥.៨៣២ ៣.៤២៩.៨៤៩ ៨៩១.៧៨២ ៣.៦៣៥.៧៩៥ ៨៤៥.៨៣២ ៣.៤២៩.៨៤៩ 
សិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម  ៧៧៩.០៥២ ៣.១៧៦.១៩៥ ៥៩៦.៨៨៥ ២.៤២០.៣៦៩ ៨០២.៦១៦ ៣.២៧២.២៦៥ ៦២០.៤៤៩ ២.៥១៥.៩២១  
ម្រទេយសកម្មអរបីូ  ៦២៥.២៦៤ ២.៥៤៩.២០២ ៥៨៤.៥៥៣ ២.៣៧០.៣៦២ ៦២៥.២៦៤ ២.៥៤៩.២០២ ៥៨៤.៥៥៣ ២.៣៧០.៣៦២  
  ២.២៩៦.០៩៨ ៩.៣៦១.១៩២ ២.០២៧.២៧០ ៨.២២០.៥៨០ ២.៣១៩.៦៦២ ៩.៤៥៧.២៦២ ២.០៥០.៨៣៤ ៨.៣១៦.១៣២  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣១. ចំណាយថផេងៗ 
 

  សម្ព័នធធ្នាគារ ធ្នាគារ  
  ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩  

  

ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
)កាំណត់្សាគ ល់  

៧) 

ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
)កាំណត់្សាគ ល់  

៧) 

ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
)កាំណត់្សាគ ល់  

៧) 

ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
)កាំណត់្សាគ ល់  

៧) 

 

           
ការជួ្សជុ្ស និងដងទាំ   ៣១៦.១៨៩   ១.២៨៩.១០៣   ៣៩៨.២២៦   ១.៦១៤.៨០៦   ៣១៦.១៨៩   ១.២៨៩.១០៣   ៣៩៨.២២៦   ១.៦១៤.៨០៦  
ទឹក-ច្ភ្លើង   ២២១.៤៨៨   ៩០៣.០០៧   ២២៤.៧៥៦   ៩១១.៣៨៦   ២២១.៤៨៨   ៩០៣.០០៧   ២២៤.៧៥៦   ៩១១.៣៨៦  
ការរកាសនេិសុែ   ១៥៩.៦៧៣   ៦៥០.៩៨៧   ១៤៤.៩២៧   ៥៨៧.៦៧៩   ១៥៩.៦៧៣   ៦៥០.៩៨៧   ១៤៤.៩២៧   ៥៨៧.៦៧៩  
ការទាំនាក់ទាំនង   ៣៤៩.២៥៣   ១.៤២៣.៩០៤   ៣០៥.៤៤៤   ១.២៣៨.៥៧៥   ៣៤៩.២៥៣   ១.៤២៣.៩០៤   ៣០៥.៤៤៤   ១.២៣៨.៥៧៥  
កថ្ម្រម្អាជាា ប័ណណ េនធបា៉ាត្ង់             
 និងេនធច្ផ្េងៗ   ៥៧៧.៤៨៣   ២.៣៥៤.៣៩៨   ៨០២.១៨៩   ៣.២៥២.៨៧៦   ៥៧៧.៤៨៣   ២.៣៥៤.៣៩៨   ៨០២.១៨៩   ៣.២៥២.៨៧៦  
សាភ រៈការយិល័យ និងបរកិាខ រ   ១៤៥.៣៩៥   ៥៩២.៧៧៥   ១៥០.០០៩   ៦០៨.២៨៦   ១៤៥.៣៩៥   ៥៩២.៧៧៥   ១៥០.០០៩   ៦០៨.២៨៦  
ការផ្េេវផ្ាយពាណិជ្ជកម្ម និងទីផ្ារ   ២៩២.០២៣   ១.១៩០.៥៧៨   ២៤៦.០០៨   ៩៩៧.៥៦២   ២៩២.០២៣   ១.១៩០.៥៧៨   ២៤៦.០០៨   ៩៩៧.៥៦២  
ភ្តិ្សនា និងការជួ្ល   ១៦៨.៥៥៤   ៦៨៧.១៩៥   ១៨៧.៥០៦   ៧៦០.៣៣៧   ១៦៨.៥៥៤   ៦៨៧.១៩៥   ១៨៧.៥០៦   ៧៦០.៣៣៧  
ច្សវវជិាជ ជី្វៈ   ៧៦០.៥៥៣   ៣.១០០.៧៧៥   ៦៨៧.៤៦៣   ២.៧៨៧.៦៦៤   ៧៤៦.៣៦៣   ៣.០៤២.៩២២   ៦៦៤.៣១៤   ២.៦៩៣.៧៩៤   
ច្ផ្េង  ៗ   ១.២៨២.៤៩៦   ៥.២២៨.៧៣៥   ១.០៥០.៤៣៥   ៤.២៥៩.៥១៥   ១.២៨១.០៣៩   ៥.២២២.៧៩៥   ១.០៥០.៤៣៥   ៤.២៥៩.៥១៥   
   ៤.២៧៣.១០៧   ១៧.៤២១.៤៥៧  ៤.១៩៦.៩៦៣ ១៧.០១៨.៦៨៦  ៤.២៥៧.៤៦០   ១៧.៣៥៧.៦៦៤  ៤.១៧៣.៨១៤ ១៦.៩២៤.៨១៦  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣២. កំៃត់សមាា លស់ក្មាប់របាយការៃ៍លហូំរទឹកក្បាក់ 

ក. សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សម្មូ្ល 

សម្រាប់ច្គាលបាំណងថ្នរបាយការណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់ សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សម្មូ្ល រួម្ាន៖ 
 

 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល  
  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  
      
សាឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ  ១៥.០៤៧.០៣៤   ៦០.៨៦៥.២៥៣   ១៨.៧៥៧.០៦៤   ៧៦.៤៣៥.០៣៦   
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា  ២២.៩៥៨.៧៥១   ៩២.៨៦៨.១៤៨   ៧.១៨១.៦៨៩   ២៩.២៦៥.៣៨៣   
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា  ៥.១៦៤.៦១៣   ២០.៨៩០.៨៦០   ១២.៦៩០.៥០៩   ៥១.៧១៣.៨២៤   
  ៤៣.១៧០.៣៩៨   ១៧៤.៦២៤.២៦១   ៣៨.៦២៩.២៦២  ១៥៧.៤១៤.២៤៣   

ែ. បដម្រម្បម្រម្លួថ្នបាំណុលដែលច្កើត្ច្ែើងេីសកម្មភាេហិរញ្ញបបទន 

តារាងខាងច្ម្រកាម្ច្នុះ បង្កា ញេត៌្ានលម្អិត្េីបដម្រម្បម្រម្ួលថ្នបាំណុលដែលច្កើត្េីសកម្មភាេហរញិ្ញបបទនរបស់សម្ព័នធ
ធ្នាគារ និងធ្នាគារ រមួ្ានការដម្របម្របួលទក់ទងនឹងសាឆ់ម្របាក់ និងមិ្នដម្នសាឆ់ម្របាក់។  បាំណុលដែលច្កើត្េី
សកម្មភាេហរញិ្ញបបទនទាំងច្នាុះានលាំហូរទឹកម្របាក់ដែលបានច្កើត្ច្ែើង ឬលាំហូរទឹកម្របាក់នាច្េលអនាគត្ដែលនឹង
ចាត់្ថាន ក់ឆូលច្ៅកនុងរបាយការណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់រមួ្របស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ជាលាំហូរទឹកម្របាក់ដែលច្កើត្េី
សកម្មភាេហរញិ្ញបបទន ។ 

   បដម្រម្បម្រម្លួមិ្នដម្នសាឆ់ម្របាក់  

 
ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា  
ឆ្ន ាំ ២០២០ 

លាំហូរសាឆ់ម្របាក់ 
ហរញិ្ញបបទន (i) ភ្តិ្សនាងមី 

ការដម្របម្របូល 
ច្ផ្េង  ៗ(ii) 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ        
ឆ្ន ាំ ២០២០ 

 ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ 
សម្ព័នធធ្នាគារ      
បាំណុលភ្តិ្សនា  ៣.៨០២.៩៣៨   (៨០៤.៤១៧)  ២៥៤.៥៦០   ១៧០.៣៧៣   ៣.៤២៣.៤៥៤  
ម្របាក់កម្ចី  ៣៣.៧៦៥.១៤៤   (២៤.៣៧២.៧៣៩) - ១១៧.៥៧៦  ៩.៥០៩.៩៨១  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣២. កំៃត់សមាា លស់ក្មាប់របាយការៃ៍លហូំរសាច់ក្បាក់ (ត) 

ែ. បដម្រម្បម្រម្លួថ្នបាំណុលដែលច្កើត្ច្ែើងេីសកម្មភាេហិរញ្ញបបទន (ត្) 
 

    បដម្រម្បម្រម្លួមិ្នដម្នសាឆ់ម្របាក់  

 
 ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា  

ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
លាំហូរសាឆ់ម្របាក់ 
ហរញិ្ញបបទន(i) ភ្តិ្សនាងមី 

ការដម្របម្របលូ 
ច្ផ្េងៗ  (ii) 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ      
   ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

  ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ 
សម្ព័នធធ្នាគារ       
បាំណុលភ្តិ្សនា   ៣.០៤៣.១៣០   (៦៣៧.៨៦៩)  ១.២៦៦.៣២៧   ១៣១.៣៥០   ៣.៨០២.៩៣៨  
ម្របាក់កម្ចី  -  ៣៣.៧៦៥.១៤៤  - -  ៣៣.៧៦៥.១៤៤  

 

    បដម្រម្បម្រម្លូមិ្នដម្នសាឆ់ម្របាក់  

 
 ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា  

ឆ្ន ាំ ២០២០ 
លាំហូរសាឆ់ម្របាក់ 
ហរញិ្ញបបទន(i) ភ្តិ្សនាងមី 

ការដម្របម្របលូ 
ច្ផ្េងៗ  (ii) 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ        
 ឆ្ន ាំ ២០២០ 

  ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ 
ធ្នាគារ       
បាំណុលភ្តិ្សនា   ៤.៨៧២.៥២០   (៨៦០.៩២៥)  ២៥៤.៥៦០   ២១៩.១៩៦   ៤.៤៨៥.៣៥១  
ម្របាក់កម្ចី   ៣៣.៧៦៥.១៤៤   (២៤.៣៧២.៧៣៩)  -    ១១៧.៥៧៦     ៩.៥០៩.៩៨១  

 
 

    បដម្រម្បម្រម្លូមិ្នដម្នសាឆ់ម្របាក់  

 
 ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា 

 ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
លាំហូរសាឆ់ម្របាក់ 
ហរញិ្ញបបទន(i) ភ្តិ្សនាងមី 

ការដម្របម្របលូ 
ច្ផ្េងៗ  (ii) 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ        
ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

  ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ 
ធ្នាគារ       
បាំណុលភ្តិ្សនា  ៤.១២០.០៥២  (៦៩៤.៣៧៧) ១.២៦៦.៣២៧ ១៨០.៥១៨ ៤.៨៧២.៥២០ 
ម្របាក់កម្ចី  -  ៣៣.៧៦៥.១៤៤  - -  ៣៣.៧៦៥.១៤៤  

 

(i) លាំហូរសាឆ់ម្របាក់ច្ម្របើម្របាស់កនុងបាំណុលហិរញ្ញបបទនដែលបានបង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់ គឺរមួ្
បញ្ចូ លនូវសាឆ់ម្របាក់ទទួលបានេីម្របាក់កម្ចី និងការទូទត់្សងម្របាក់កម្ចី ។ 

(ii) ការដម្របម្របួលច្ផ្េង ចៗ្ទៀត្ រមួ្ាន បងគរការម្របាក់ និងការម្របាក់ដែលបានសង ។     
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៣. សម្ព័នធញាត ិ

ក. សម្ព័នធញាតិ្ និងទាំនាក់ទាំនង 

សម្ព័នធញាតិ្ និងទាំនាក់ទាំនងរវងសម្ព័នធញាតិ្ជាមួ្យសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 
 

សម្ព័នធញាតិ្ ទាំនាក់ទាំនង 
Cathay Financial Holdings ម្រកុម្ហ ុនច្ម្ធ្ាំបងអស់ 

Cathay United Bank Limited (“CUB”) ម្រកុម្ហ ុនច្ម្ផ្លទ ល់ 

CUBC Investment Co..Ltd ម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធ 

ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាល សាជិ្កម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាល គឺជារបូវនេបុគគលដែលម្រត្ួត្េិនិត្យនិង
ែឹកនាាំសកម្មភាេរបស់ម្រកុម្ហ ុន ។ 

អនកម្រគប់ម្រគងសាំខាន់ៗ អនកម្រគប់ម្រគងសាំខាន់  ៗគឺជារបូវនេបុគគលដែលឆូលរមួ្កនុងការម្រគប់ម្រគង 
ែឹកនាាំ ផ្េួឆច្ផ្េើម្ ឬអនុវត្េច្គាលនច្យបាយរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និង
ធ្នាគារ ។  អនកម្រគប់ម្រគងសាំខាន់ រៗបស់សម្ព័នធ           ធ្នាគារ និង
ធ្នាគារ រួម្ានសាជិ្ក EXCOM ទាំងអស់ដែលបានដត្ងតាាំង
ច្ដាយម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាល ។  

ែ. សម្តុ្លយជាមួ្យសម្ព័នធញាតិ្ 
 

  ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ 

 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

       
ធ្នាគារកាច្ងយូថ្ណធី្ត្លីមី្ធី្ត្ (CUB)     
ម្របាក់បច្ញ្ញើជាមួ្យ CUB   ៣៥៣.៣០១   ១.៤២៩.១០៣   ៣៤៦.៧២០   ១.៤១២.៨៨៤   
ម្របាក់បច្ញ្ញើេី CUB   ២.០២៩.៩៤១   ៨.២១១.១១១   ២.០២៩.៩៤១   ៨.២៧២.០១០   
ម្របាក់កម្ចីេី CUB  - -  ២០.០០១.២៧៨   ៨១.៥០៥.២០៨   
       
អនកម្រគប់ម្រគងសាំខាន់  ៗ       
ម្របាក់បច្ញ្ញើេីអនកម្រគប់ម្រគងសាំខាន់  ៗ   ២៣០.២៨៨   ៩៣១.៥១៥   ១៥១.២៣៩   ៦១៦.២៩៩   
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៣. សម្ព័នធញាតិ (ត) 

ែ. សម្តុ្លយជាមួ្យសម្ព័នធញាតិ្ (ត្) 
 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  

ធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល  
  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  
      
CUBC Investment Co.. Ltd.      
ម្របាក់បច្ញ្ញើេី CUBC Investment Co.. Ltd. ២២៦.៤២២ ៩១៥.៨៧៧  ១៨៤.៥៨២   ៧៥២.១៧២   
បាំណុលភ្តិ្សនា ១.០១៣.២៤១ ៤.០៩៨.៥៦០  ១.០៦៩.៥៨២   ៤.៣៥៨.៥៤៧   

គ. ម្របតិ្បត្េិការជាមួ្យសម្ព័នធញាតិ្ 
 
  ២០២០ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ  ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល  
   )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  
ធ្នាគារកាច្ងយូថ្ណធី្ត្  
 លីមី្ធី្ត្ (CUB) 

 
     

ឆាំណូលការម្របាក់  ១៩.២៤៧ ៧៨.៤៧០  ១៩១.៤០៩   ៧៧៦.១៦៣   
ឆាំណាយការម្របាក់  ២៦.០៩២ ១០៦.៣៧៧  ១៤៥.៩៦០   ៥៩១.៨៦៨   
       
អនកម្រគប់ម្រគងសាំខាន់  ៗ       
ឆាំណាយការម្របាក់   ១.០៨៦   ៤.៤២៨   ១៥   ៦១   
       
ធ្នាគារ       
CUBC Investment Co.. Ltd.       
ការសងបាំណុលភ្តិ្សនា  ៥៦.៥០៨ ២៣០.៣៨៣ ៥៦.៥០៨ ២២៩.១៤០  

       
អនកម្រគប់ម្រគងសាំខាន់  ៗ       
ឆាំណាយការម្របាក់   ១.០៨៦   ៤.៤២៨   ១៥   ៦១   
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៣. សម្ព័នធញាតិ (ត) 

 . ម្របាក់ច្បៀវត្េររ៍បស់ភាគទុនិក ម្រកមុ្ម្របឹកាភិ្បាល និងអនកម្រគប់ម្រគងសាំខាន់  ៗ
 

  ២០២០ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ  ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល  
   )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  
       
ម្របាក់ច្បៀវត្េរ ៍និងអត្ថម្របច្យជ្ន៍របស់អនក

ម្រគប់ម្រគងសាំខាន់  ៗ
 

១៧៣.៨៦៤ ៧០៨.៨៤៤ ១១២.០០០  ៤៥៦.៤០០   

៣៤. កាតពវកិចច និងយថាភាព 

ក. កិឆចសនាឥណទន និងកិឆចសនាធានាច្លើហិរញ្ញវត្ថុ 

កនុងការច្ធ្វើម្របតិ្បត្េិការអាជី្វកម្មធ្ម្មតា សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ានការសនានានា និងច្កើត្ច្ែើងនូវ       យថា
ភាេមួ្យឆាំនួនតាម្ឧបាស្ស័យជាផ្លូវឆាប់ែល់អតិ្ងិជ្នរបស់ែលួន ។ េុាំានការខាត្បង់ជាសារវនេដែលម្រត្ូវសាម នទុកជា
មុ្នេីម្របតិ្បត្េិការទាំងច្នាុះច្ទ ដែលរមួ្ាន៖ 

 

 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល  
  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  
      
ឆាំដណកដែលមិ្នទន់ច្ម្របើម្របាស់ថ្ន 
 ឥណទនវបិារបូន៍ ៨.២២៨.៦៣៩ ៣៣.២៨៤.៨៤៥ ១៦.២១៤.០៥៧ ៦៦.០៧២.២៨២  
ឆាំដណកដែលមិ្នទន់ច្ម្របើម្របាស់ថ្ន

កាត្ឥណទន ៩.៧៣៣.៧៨៦ ៣៩.៣៧៣.១៦៤ ៩.៣២៩.៧២១ ៣៨.០១៨.៦១៣  
ការធានាហិរញ្ញវត្ថុ ៦១០.៥៧៥ ២.៤៦៩.៧៧៦ ៧៨៥.៦៤០ ៣.២០១.៤៨៣  
 ១៨.៥៧៣.០០០ ៧៥.១២៧.៧៨៥ ២៦.៣២៩.៤១៨ ១០៧.២៩២.៣៧៨  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៤. កាតពវកិចច និងយថាភាព (ត) 

ែ. យថាភាេថ្នេនធ 

េនធម្រត្ូវបានសថិត្ច្ៅច្ម្រកាម្ការម្រត្ួត្េិនិត្យ និងតាម្ដានអច្ងាត្ច្ដាយម្រកុម្អាជាា ធ្រ ដែលផ្េល់សិទធិច្ដាយឆាប់កនុងការ
ដាក់េិន័យដាក់ទណឌ កម្ម និងគិត្ការម្របាក់។  ការអនុវត្េឆាប់ និងបទបបញ្ញត្េិេនធច្លើម្របតិ្បត្េិការច្ម្រឆើនម្របច្ភ្ទអាឆ
ម្របឈម្នឹងបាំណកស្សាយច្ផ្េងៗ។ 

បញ្ជា ទាំងច្នុះ អាឆបច្ងាើត្ឲ្យានហានិភ័្យេនធ ច្ៅកនុងម្រេុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជាានលកខណៈធ្ាំជាងច្ៅ    ម្របច្ទសែថ្ទ
ច្ទៀត្។  អនកម្រគប់ម្រគងច្ជ្ឿជាក់ថា ការច្ធ្វើសាំវធិានធ្នានលកខណៈម្រគប់ម្រគាន់ ច្ដាយដផ្អកច្ៅច្លើការបកស្សាយថ្ននីតិ្
កម្មេនធ ។  ក៏ប៉ាុដនេ អាជាា ធ្រជាប់ពាក់េ័នធអាឆនឹងានបាំណកស្សាយែុសគាន  ច្ហើយផ្លប៉ាុះពាល់អាឆានទាំហាំធ្ាំ។ 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ 

ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ានការទទួលែុសម្រត្ូវជារមួ្ កនុងការបច្ងាើត្ និងការម្រត្ួត្េិនិត្យច្លើ
ម្រកបែ័ណឌ ថ្នការម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ។ ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលបានបច្ងាើត្គណៈកាម ការ
ឥណទន និងហានិភ័្យ ដែលទទួលែុសម្រត្ូវកនុងការអនុម័្ត្ និងម្រត្ួត្េិនិត្យច្លើច្គាលនច្យបាយម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យ
របស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ។ 

ច្គាលនច្យបាយម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ម្រត្ូវបានបច្ងាើត្ច្ែើងច្ែើម្បីកាំណត់្អត្េសញ្ជញ ណ 
និងវភិាគហានិភ័្យដែលសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារបានជួ្បម្របទុះច្ែើម្បីកាំណត់្កម្រមិ្ត្ហានិភ័្យ និងការម្រត្ួត្េិនិត្យឲ្យ
បានសម្ស្សប និងច្ែើម្បីតាម្ដានហានិភ័្យ និងការម្របកាន់ខាជ ប់ច្ៅនឹងកម្រមិ្ត្ហានិភ័្យដែលបានកាំណត់្។ ច្គាល
នច្យបាយ និងនីតិ្វធីិ្ម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យម្រត្ូវបានម្រត្ួត្េិនិត្យយ៉ាងច្ទៀងទត់្ច្ែើម្បីឆលុុះបញ្ជច ាំងេីការផ្លល ស់បេូរសាថ នភាេ
ទីផ្ារ និងសកម្មភាេរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ។ 

ច្គាលនច្យបាយ និងនីតិ្វធីិ្អនុម័្ត្ច្ដាយសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារច្ែើម្បីម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យដែលអាឆច្កើត្ាន
ច្ែើងកនុង សកម្មភាេអាជី្វកម្មម្រកុម្ហ ុន ានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

 ហានិភ័្យឥណទន 
 ហានិភ័្យទីផ្ារ 
 ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល  
 ហានិភ័្យម្របតិ្បត្េិការ និង 
 ហានិភ័្យច្ែើម្ទុន 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន 

ហានិភ័្យឥណទន សាំច្ៅច្ៅច្លើហានិភ័្យដែលសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ រងការខាត្បង់ដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ម្របសិនច្បើ 
សម្ភាគីែកខានកនុងការបាំច្េញកាត្េវកិឆចរបស់ែលួនស្សបតាម្លកខែណឌ ដែលបានម្រេម្ច្ម្រេៀងគាន  និងការខាត្បង់ដែល
ច្កើត្ច្ែើងេីម្របាក់បច្ញ្ញើជាមួ្យធ្នាគារនានា និងឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្ន (រមួ្ទាំងកិឆចសនាឥណ
ទន) ។ សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ បានេិចារណាម្រគប់ដផ្នកទាំងអស់ថ្នហានិភ័្យឥណទន រួម្ានហានិភ័្យដែល
សម្ភាគីេុាំានលទធភាេសង ហានិភ័្យភូ្មិ្សាស្រសេ និងហានិភ័្យតាម្វស័ិយ ហានិភ័្យផ្លិត្ផ្ល និងហានិភ័្យអាជី្វ
កម្ម កនុងច្គាលបាំណងម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យ ។ 

(i). ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យឥណទន 

គណៈកម្មការឥណទនរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ានទាំនួលម្រត្ូវកនុងការម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យឥណទនរបស់ស
ម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ច្ដាយ៖ 

 ធានាថាសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារានការអនុវត្េហានិភ័្យឥណទនសម្ស្សបរួម្ទាំងម្របេ័នធម្រត្ួត្េិនិត្យថ្ផ្ទកនុង
ម្របកបច្ដាយម្របសិទធភាេច្ែើម្បីកាំណត់្នូវសាំវធិានធ្នម្រគប់ម្រគាន់ស្សបតាម្ច្គាលនច្យបាយ និងនីតិ្វធីិ្ដែលបាន
ដឆងច្ៅកនុងច្គាលនច្យបាយរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ដែលត្ម្រម្ូវច្ដាយ CIFRS និងច្គាលការណ៍ត្ម្រម្ូវ
ច្ដាយសាថ ប័នម្រត្ួត្េិនិត្យដែលពាក់េ័នធ។ 

 កាំណត់្អត្េសញ្ជញ ណ វយត្ថ្ម្ល និងវស់ដវងហានិភ័្យឥណទនទាំងអស់របស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ចាប់
េីកម្រមិ្ត្ឧបករណ៍ដត្មួ្យច្ៅកម្រមិ្ត្ជាម្រកុម្ ។ 

 បច្ងាើត្ច្គាលនច្យបាយឥណទនច្ែើម្បីការពារសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ េីហានិភ័្យដែលបានកាំណត់្រមួ្ទាំង
ត្ម្រម្ូវការច្ែើម្បីទទួលបានវត្ថុបញ្ជច ាំេីអនកែចីច្ែើម្បីអនុវត្េការវយត្ថ្ម្លឥណទនរបស់អនកែចី និងច្ែើម្បីតាម្ដានម្រត្ួត្
េិនិត្យការម្របឈម្នឹងហានិភ័្យថ្ផ្ទកនុងជាបនេបនាទ ប់ ។ 

 កាំណត់្ការម្របមូ្លផ្េុាំថ្នការម្របឈម្តាម្ម្របច្ភ្ទថ្នម្រទេយ សម្ភាគី វស័ិយ ការវយត្ថ្ម្លឥណទន ទីតាាំង                
ភូ្មិ្សាស្រសេ។ល។  

 បច្ងាើត្ម្រកបែ័ណឌ ម្រត្ួត្េិនិត្យែ៏រងឹាាំទក់ទងនឹងរឆនាសម្ព័នធដែលអនុញ្ជញ ត្សម្រាប់ការអនុម័្ត្ និងការបនេផ្េល់
ឥណទន ។  

 អភិ្វឌឍ និងដងរកានូវការចាត់្ឆាំណាត់្ថាន ក់ហានិភ័្យរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ច្ែើម្បីចាត់្ថាន ក់   ហានិភ័្យ
តាម្ម្របច្ភ្ទហានិភ័្យ ។  ការចាត់្ថាន ក់ហានិភ័្យម្រត្ូវឆលងកាត់្ការម្រត្ួត្េិនិត្យជាម្របចាាំ ។ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

(i). ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

 អភិ្វឌឍ និងដងរកាែាំច្ណើ រការរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ កនុងការវស់ដវង ECL រមួ្ានការម្រត្ួត្េិនិត្យ   ហានិ
ភ័្យឥណទន ការបញ្ចូ លេ័ត៌្ានេាករណ៍នាច្េលអនាគត្ និងវធីិ្សាស្រសេច្ម្របើម្របាស់កនុងការ+វស់ដវង ECL ។ 

 ធានាថាសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ានច្គាលនច្យបាយ និងនីតិ្វធីិ្កនុងការដងរកា និងច្ធ្វើឲ្យបានម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវនូវម្៉ាូ
ដែលដែលបានច្ម្របើច្ែើម្បីវយត្ថ្ម្ល និងវស់ដវង ECL ជាម្របចាាំ ។ 

 បច្ងាើត្ការវយត្ថ្ម្លគណច្នយយ និងែាំច្ណើ រការវស់ដវងហានិភ័្យឥណទន ដែលផ្េល់ជាមូ្លដាា នរងឹាាំ            
សម្រាប់ម្របេ័នធទូច្ៅ ឧបករណ៍ និងទិននន័យច្ែើម្បីវយត្ថ្ម្លហានិភ័្យឥណទននិងគណច្នយយភាេរបស់ ECL ។ 
ការផ្េល់ច្យបល់ និងការដណនាាំ ម្រេម្ទាំងជ្ាំនាញែល់អងគភាេអាជី្វកម្មច្ែើម្បីច្លើកកម្ពស់ការអនុវត្េលអបាំផុ្ត្ច្ៅ
កនុងសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ កនុងការម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យឥណទន ។ 

សវនកម្មថ្ផ្ទកនុងានមុ្ែង្ករច្ធ្វើសវនកម្មច្ទៀងទត់្ច្ែើម្បីច្ធ្វើឲ្យម្របាកែថាការម្រគប់ម្រគង និងនីតិ្វធីិ្ដែលបានបច្ងាើត្ច្ែើង
ម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំ និងអនុវត្េឲ្យបានម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវ ។ 

(ii). ការវភិាគគុណភាេឥណទន 

តារាងខាងច្ម្រកាម្ច្នុះបង្កា ញេ័ត៌្ានអាំេីគុណភាេឥណទន ថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលម្រត្ូវបានវស់ដវងតាម្រ ាំលស់
ថ្ងលច្ែើម្។ លុុះម្រតាដត្បានបញ្ជជ ក់ឆាស់ោស់ ឆាំនួនទឹកម្របាក់ថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ច្ៅកនុងតារាងខាងច្ម្រកាម្
បង្កា ញជាត្ថ្ម្លែុល ។ កិឆចសនាឥណទនកនុងតារាងខាងច្ម្រកាម្បង្កា ញជាឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលបានសនា ។ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

(ii). ការវភិាគគុណភាេឥណទន (ត្) 
 

  ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
  ែាំណាក់កាលទី ១ ែាំណាក់កាលទី ២ ែាំណាក់កាលទី ៣ សរបុ 
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ 

 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
សម្តុ្លយជាមួ្យធ្នាគារនានា៖       
 ធ្ម្មតា  ៣៧.៣៥២.៥៣១ - - ៣៧.៣៥២.៥៣១ ១៥១.០៩០.៩៨៨ 
 សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់  (៣១១.១០៩) - - (៣១១.១០៩) (១.២៥៨.៤៣៦) 
 ត្ថ្ម្លច្យង  ៣៧.០៤១.៤២២ - - ៣៧.០៤១.៤២២ ១៤៩.៨៣២.៥៥២ 

ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្ន៖       
 ធ្ម្មតា  ២៤៥.១៣១.០៣៥ - - ២៤៥.១៣១.០៣៥ ៩៩១.៥៥៥.០៣៧ 
 ឃ្ល ាំច្ម្ើល  - ៦.៥៥៦.២០២ - ៦.៥៥៦.២០២ ២៦.៥១៩.៨៣៧ 
 ច្ម្រកាម្សេង់ដារ  - - ២.៩៨០.៩២២ ២.៩៨០.៩២២ ១២.០៥៧.៨២៩ 
 សងេ័យ  - - ៥.២៥០.៦៧២ ៥.២៥០.៦៧២ ២១.២៣៨.៩៦៨ 
 បាត់្បង់  - - ៩០២.០២១ ៩០២.០២១ ៣.៦៤៨.៦៧៥ 
 ឥណទនែុល  ២៤៥.១៣១.០៣៥ ៦.៥៥៦.២០២ ៩.១៣៣.៦១៥ ២៦០.៨២០.៨៥២ ១.០៥៥.០២០.៣៤៦ 
 សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់  (៦២០.៦៣០) (១០០.៦៧៩) (២.៧៣៣.៩៣៩) (៣.៤៥៥.២៤៨) (១៣.៩៧៦.៤៧៨) 
 ត្ថ្ម្លច្យង  ២៤៤.៥១០.៤០៥ ៦.៤៥៥.៥២៣ ៦.៣៩៩.៦៧៦ ២៥៧.៣៦៥.៦០៤ ១.០៤១.០៤៣.៨៦៨ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

(ii). ការវភិាគគុណភាេឥណទន (ត្) 

  ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
  ែាំណាក់កាលទី ១ ែាំណាក់កាលទី ២ ែាំណាក់កាលទី ៣ សរបុ 
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ 

 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
កិឆចសនាឥណទន៖       
 ធ្ម្មតា   ៨.២២៨.៦៣៩   -     -     ៨.២២៨.៦៣៩   ៣៣.២៨៤.៨៤៥  
 សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់   (១៣.០១៩)  -     -     (១៣.០១៩)  (៥២.៦៦២) 
 ត្ថ្ម្លច្យង   ៨.២១៥.៦២០   -     -     ៨.២១៥.៦២០   ៣៣.២៣២.១៨៣  

ការធានា៖       
 ធ្ម្មតា   ៦១០.៥៧៥   -     -     ៦១០.៥៧៥   ២.៤៦៩.៧៧៦  
 សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់   (៩៥៨)  -     -     (៩៥៨)  (៣.៨៧៥) 
 ត្ថ្ម្លច្យង   ៦០៩.៦១៧   -     -     ៦០៩.៦១៧   ២.៤៦៥.៩០១  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

(ii). ការវភិាគគុណភាេឥណទន (ត្) 
 

  ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
  ែាំណាក់កាលទី ១ ែាំណាក់កាលទី ២ ែាំណាក់កាលទី ៣ សរបុ 
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ 

 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ឆាំដណកដែលមិ្នទន់ច្ម្របើម្របាស់ថ្នកាត្ឥណទន៖       
 ធ្ម្មតា   ៩.៤៥៨.៦០៥   -     -     ៩.៤៥៨.៦០៥   ៣៨.២៦០.០៥៧  
 ឃ្ល ាំច្ម្ើល   -     ២១៩.២៧០   -     ២១៩.២៧០   ៨៨៦.៩៤៧  
 ច្ម្រកាម្សេង់ដារ   -     -     ៣០.៩៥៣   ៣០.៩៥៣   ១២៥.២០៥  
 សងេ័យ   -     -     ២១.៦៨៩   ២១.៦៨៩   ៨៧.៧៣២  
 បាត់្បង់   -     -     ៣.២៦៩   ៣.២៦៩   ១៣.២២៣  
 ឥណទនែុល   ៩.៤៥៨.៦០៥   ២១៩.២៧០   ៥៥.៩១១   ៩.៧៣៣.៧៨៦   ៣៩.៣៧៣.១៦៤  
 សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់   (៣៣.៤៤២)  (៧.២៣២)  -     (៤០.៦៧៤)  (១៦៤.៥២៦) 

 ត្ថ្ម្លច្យង   ៩.៤២៥.១៦៣   ២១២.០៣៨   ៥៥.៩១១   ៩.៦៩៣.១១២   ៣៩.២០៨.៦៣៨  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

(ii). ការវភិាគគុណភាេឥណទន (ត្) 
 

  ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
  ែាំណាក់កាលទី ១ ែាំណាក់កាលទី ២ ែាំណាក់កាលទី ៣ សរបុ 
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ 

 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
សម្តុ្លយជាមួ្យធ្នាគារនានា៖       

 ធ្ម្មតា   ២៩.៩៦៥.៦៤៣   -   -   ២៩.៩៦៥.៦៤៣   ១២២.១០៩.៩៩៦  
 សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់   (២.៩២៩)  -   -   (២.៩២៩)  (១១.៩៣៦) 
 ត្ថ្ម្លច្យង   ២៩.៩៦២.៧១៤   -   -   ២៩.៩៦២.៧១៤   ១២២.០៩៨.០៦០  

ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្ន៖       
 ធ្ម្មតា   ២៤៩.៣៦៨.៥៦៥   -   -   ២៤៩.៣៦៨.៥៦៥   ១.០១៦.១៧៦.៩០២  
 ឃ្ល ាំច្ម្ើល   -   ១.៤២៦.២០៦   -   ១.៤២៦.២០៦   ៥.៨១១.៧៨៩  
 ច្ម្រកាម្សេង់ដារ   -   -   ៧.៦២១.១៣១   ៧.៦២១.១៣១   ៣១.០៥៦.១០៩  
 សងេ័យ   -   -   ៤.៦៤៥.៦៣០   ៤.៦៤៥.៦៣០   ១៨.៩៣០.៩៤២  
 បាត់្បង់   -   -   ២៧.៣៩៤   ២៧.៣៩៤   ១១១.៦៣១  
 ឥណទនែុល  ២៤៩.៣៦៨.៥៦៥ ១.៤២៦.២០៦ ១២.២៩៤.១៥៥ ២៦៣.០៨៨.៩២៦ ១.០៧២.០៨៧.៣៧៣ 
 សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់   (៣៥៩.៨៤៥)  (៥.៩១៧)  (៤.៧៣១.២៥១)  (៥.០៩៧.០១៣)  (២០.៧៧០.៣២៨) 
 ត្ថ្ម្លច្យង   ២៤៩.០០៨.៧២០   ១.៤២០.២៨៩   ៧.៥៦២.៩០៤   ២៥៧.៩៩១.៩១៣   ១.០៥១.៣១៧.០៤៥  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

(ii). ការវភិាគគុណភាេឥណទន (ត្) 

  ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
  ែាំណាក់កាលទី ១ ែាំណាក់កាលទី ២ ែាំណាក់កាលទី ៣ សរបុ 
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ 

 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
កិឆចសនាឥណទន៖       
 ធ្ម្មតា   ១៦.២១៤.០៥៧   -   -   ១៦.២១៤.០៥៧   ៦៦.០៧២.២៨២  
 សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់   (១៣.៥៦៥)  -   -   (១៣.៥៦៥)  (៥៥.២៧៧) 
 ត្ថ្ម្លច្យង   ១៦.២០០.៤៩២   -   -   ១៦.២០០.៤៩២   ៦៦.០១៧.០០៥  

ការធានា៖       
 ធ្ម្មតា  ៧៨៥.៦៤០ - - ៧៨៥.៦៤០ ៣.២០១.៤៨៣ 
 សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់  (១.៣៨៣) -  (១.៣៨៣) (៥.៦៣៦) 
 ត្ថ្ម្លច្យង  ៧៨៤.២៥៧ - - ៧៨៤.២៥៧ ៣.១៩៥.៨៤៧ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

(ii). ការវភិាគគុណភាេឥណទន (ត្) 

  ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

  ែាំណាក់កាលទី ១ ែាំណាក់កាលទី ២ ែាំណាក់កាលទី ៣ សរបុ 
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ 

 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 

ឆាំដណកដែលមិ្នច្ម្របើម្របាស់ថ្នកាត្ឥណទន៖       
 ធ្ម្មតា  ៩.២៧៥.៣៨០ - - ៩.២៧៥.៣៨០ ៣៧.៧៩៧.១៧៤ 
 ឃ្ល ាំច្ម្ើល  - ៣៦.៩៤៤ - ៣៦.៩៤៤ ១៥០.៥៤៧ 
 ច្ម្រកាម្សេង់ដារ  - - ១.១៦៣ ១.១៦៣ ៤.៧៣៩ 
 សងេ័យ  - - ១.៨៧៧ ១.៨៧៧ ៧.៦៤៩ 
 បាត់្បង់  - - ១៤.៣៥៧ ១៤.៣៥៧ ៥៨.៥០៥ 
 ឥណទនែុល  ៩.២៧៥.៣៨០ ៣៦.៩៤៤ ១៧.៣៩៧ ៩.៣២៩.៧២១ ៣៨.០១៨.៦១៤ 
 សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់  (២៨.៧២៧) (៤៩២) (៨.៦៩៩) (៣៧.៩១៨) (១៥៤.៥១៤) 
 ត្ថ្ម្លច្យង  ៩.២៤៦.៦៥៣ ៣៦.៤៥២ ៨.៦៩៨ ៩.២៩១.៨០៣ ៣៧.៨៦៤.១០០ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

(ii). ការវភិាគគុណភាេឥណទន (ត្) 

តារាងខាងច្ម្រកាម្ច្នុះបង្កា ញេ័ត៌្ានអាំេីសាថ នភាេហួសកាលកាំណត់្សង ថ្នឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្នថ្នែាំណាក់កាលទី ១ ទី ២ និងទី ៣ ។ 
 

  ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
  ែាំណាក់កាលទី ១ ែាំណាក់កាលទី ២ ែាំណាក់កាលទី ៣ សរបុ 
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ 

 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
       
ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្ន៖       
 ហួសកាំណត់្ ≤ ៣០ ថ្ងៃ   ២៤៥.០០៣.៥៦៥   ១២៥.២៩៨   -     ២៤៥.១២៨.៨៦៣   ៩៩១.៥៤៦.២៥១  
 ហួសកាំណត់្ > ៣០ ថ្ងៃ    ១២៧.៤៧០   ៦.៤៣០.៩០៤   ៩.១៣៣.៦១៥   ១៥.៦៩១.៩៨៩   ៦៣.៤៧៤.០៩៥  

 
  ២៤៥.១៣១.០៣៥   ៦.៥៥៦.២០២   ៩.១៣៣.៦១៥   ២៦០.៨២០.៨៥២  

 
១.០៥៥.០២០.៣៤៦  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

(ii). ការវភិាគគុណភាេឥណទន (ត្) 

តារាងខាងច្ម្រកាម្ច្នុះបង្កា ញេ័ត៌្ានអាំេីសាថ នភាេហួសកាលកាំណត់្សង ថ្នឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្នថ្នែាំណាក់កាលទី ១ ទី ២ និងទី ៣ ។ (ត្) 

       
  ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
  ែាំណាក់កាលទី ១ ែាំណាក់កាលទី ២ ែាំណាក់កាលទី ៣ សរបុ 
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ 

 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
       
ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្ន៖       
 ហួសកាំណត់្ ≤ ៣០ ថ្ងៃ   ២៤៩.៣៦៨.៥៦៥   ១.៣២៩.៨៤៣   ១០.៩០២.២៧៤   ២៦១.៦០០.៦៨២   ១.០៦៦.០២២.៧៧៩  
 ហួសកាំណត់្ > ៣០ ថ្ងៃ    -   ៩៦.៣៦៣   ១.៣៩១.៨៨១   ១.៤៨៨.២៤៤   ៦.០៦៤.៥៩៤  

   ២៤៩.៣៦៨.៥៦៥   ១.៤២៦.២០៦  ១២.២៩៤.១៥៥ ២៦៣.០៨៨.៩២៦ ១.០៧២.០៨៧.៣៧៣ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

99 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

(ii). ការវភិាគគុណភាេឥណទន (ត្) 

តារាងខាងច្ម្រកាម្សច្ងខបេីការខាត្បង់ច្លើឱនភាេត្ថ្ម្លថ្នម្របច្ភ្ទម្រទេយសកម្មដែលានច្ៅឆុងការយិបរចិ្ឆេទ៖ 
 
 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល  
  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  
      
ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្ដល់ែល់ 
 អតិ្ងិជ្នវស់ដវងតាម្រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម្  ៣.៤៥៥.២៤៨   ១៣.៩៧៦.៤៧៨   ៥.០៩៧.០១៣  ២០.៧៧០.៣២៨   
កិឆចសនាឥណទន និងការធានា  ៥៤.៦៥១   ២២១.០៦៣   ៥២.៨៦៦   ២១៥.៤២៩   
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានាវស់ដវងតាម្

រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម្  ៣១១.១០៩   ១.២៥៨.៤៣៦   ២.៩២៩   ១១.៩៣៦   
ច្ផ្េង  ៗ  ១០.៧៦១   ៤៣.៥២៩   ១៣.១៨១   ៥៣.៧១៣   
  ៣.៨៣១.៧៦៩   ១៥.៤៩៩.៥០៦   ៥.១៦៥.៩៨៩  ២១.០៥១.៤០៦   

(iii). ម្រទេយបញ្ជច ាំ 

ែណៈច្េលដែលការម្របឈម្នឹងហានិភ័្យអតិ្បរារបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ គឺជាត្ថ្ម្លច្យងរបស់ម្រទេយ
សកម្ម ឬកនុងករណីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្ៅច្ម្រៅរបាយការណ៍សាថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុ ឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលបានធានា ការ
សនាផ្ដល់ឲ្យ ការទទួលយក ឬការយល់ម្រេម្ ហានិភ័្យទាំងច្នាុះ ទាំនងអាឆទបជាងច្ដាយសារដត្ការកាត់្កងម្រទេយ
បញ្ជច ាំ ការធានាឥណទន និងសកម្មភាេច្ផ្េងច្ទៀត្ច្ែើម្បីកាត់្បនថយហានិភ័្យរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ។ 

ការេិេណ៌នាអាំេីម្រទេយបញ្ជច ាំសម្រាប់ម្របច្ភ្ទថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុនីមួ្យៗ ម្រត្ូវបានបង្កា ញែូឆខាងច្ម្រកាម្ ៖ 

សាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សម្មូ្ល សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា ការវនិិច្យគ និងម្រទេយសកម្មច្ផ្េងៗ 

ម្រទេយបញ្ជច ាំជាទូច្ៅមិ្នត្ម្រម្ូវសម្រាប់ម្រទេយសកម្មទាំងច្នុះច្ទ ។ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

(iii). ម្រទេយបញ្ជច ាំ (ត្) 

ឥណទនសម្រាប់សហម្រគាសខាន ត្តូ្ឆ និងម្ធ្យម្ និងឥណទនច្គហដាា ន (ឥណទនានម្រទេយបញ្ជច ាំ) 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ កាន់កាប់ម្រទេយសម្បត្េិជាម្រទេយត្ម្ាល់សម្រាប់ឥណទនជាច្ម្រឆើនច្ហើយម្រទេយបញ្ជច ាំរមួ្ាន
ឥណទនានកាលកាំណត់្ដែលច្ឆញច្ដាយធ្នាគារ អឆលនម្រទេយពាណិជ្ជកម្ម អឆលនម្រទេយ លាំច្ៅដាា នអឆលនម្រទេយ
ឧសាហកម្ម និងែីធ្លី ។ សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារកាំណត់្ត្ថ្ម្លឥណទនច្ធ្ៀបច្ៅនឹងម្រទេយបញ្ជច ាំ (“អិលធី្វ”ី) ៦០% 
សម្រាប់ម្រទេយសម្បត្េិដែលានប័ណណសាគ ល់កម្មសិទធិ (បូក ១០% ម្របសិនច្បើកម្រមិ្ត្ឥណទន អតិ្ងិជ្ន និងកម្រមិ្ត្  
ឥណទនម្រទេយបញ្ជច ាំមិ្នទបជាងថាន ក់ B/B ដផ្អកច្លើឧបករណ៍វយត្ថ្ម្លថ្ផ្ទកនុង) និង ៥០% សម្រាប់ម្រទេយដែលកាន់កាប់
លិែិត្ច្ផ្ទរ ដែលជាអនុបាត្អតិ្បរាិកនុងការផ្េល់ឥណទនែល់អតិ្ងិជ្ន ។
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

(iii). ម្រទេយបញ្ជច ាំ (ត្) 

តារាងខាងច្ម្រកាម្ច្នុះ សច្ងខបអាំេីការធានាច្លើម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ពនធ័ធ្នាគារ និងធ្នាគារ៖ 

 
ម្រទេយបញ្ជច ាំ/ការេម្រងឹងឥណទន 

ហានិភ័្យឥណទន 
គាម នការធានា 

 
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ 

ម្រទេយសម្បតិ្េ 
ម្រទេយសកម្ម 
រយៈច្េលែលី 

ម្របាក់បច្ញ្ញើាន 
កាលកាំណត់្ ច្ផ្េង  ៗ សរបុ 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ 

 
      

ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្ដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន ២១៧.០៥០.០០៣ - ១១៧.៤៧០ - ៤៣.៦៥៣.៣៧៩ ២៦០.៨២០.៨៥២ 
កិឆចសនា - - ៦១០.៥៧៥ - ១៧.៩៦២.៤២៥ ១៨.៥៧៣.០០០ 

សរបុែុោល រអាច្ម្រកិ ២១៧.០៥០.០០៣ - ៧២៨.០៤៥ - ៦១.៦១៥.៨០៤ ២៧៩.៣៩៣.៨៥២ 

សរបុពាន់ច្រៀល (កាំណត់្សាគ ល់ ៧) ៨៧៧.៩៦៧.២៦២ - ២.៩៤៤.៩៤២ - ២៤៩.២៣៥.៩២៧ ១.១៣០.១៤៨.១៣១ 
       
ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩       
       
ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្ដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន ២១៨.៦៦១.៣៣៥ - ១៣៤.៧៥៤ ៧៧២.៣០១ ៤៣.៥២០.៥៣៦ ២៦៣.០៨៨.៩២៦ 
កិឆចសនា - - ៧៨៥.៦៤០ - ២៥.៥៤៣.៧៧៨ ២៦.៣២៩.៤១៨ 

សរបុែុោល រអាច្ម្រកិ ២១៨.៦៦១.៣៣៥ - ៩២០.៣៩៤ ៧៧២.៣០១ ៦៩.០៦៤.៣១៤ ២៨៩.៤១៨.៣៤៤ 

សរបុពាន់ច្រៀល (កាំណត់្សាគ ល់ ៧) ៨៩១.០៤៤.៩៤០ - ៣.៧៥០.៦០៥ ៣.១៤៧.១២៧ ២៨១.៤៣៧.០៧៩ ១.១៧៩.៣៧៩.៧៥១ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

(iv). ឆាំនួនច្កើត្ច្ែើងេីការរ ាំេឹងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទន  

សាសធាតុ្ ការសនមត្ និងបច្ឆចកច្ទសច្ម្របើសម្រាប់ការវយត្ថ្ម្លឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ បានទទួលសាគ ល់ឱនភាេថ្នត្ថ្ម្លដែលបានរ ាំេឹងទុក - ECL ឆាំច្ពាុះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែល
មិ្នបានវស់ដវងតាម្ FVTPL  ែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

• សម្តុ្លយជាមួ្យធ្នាគារនានា 
• ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាបាំណុល 
• កិឆចសនាឥណទន 

ឆាំច្ពាុះការវនិិច្យគកនុងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាមូ្លធ្ន គឺមិ្នម្រត្ូវបានច្ធ្វើការវយត្ថ្ម្លច្លើការខាត្បង់ច្នាុះច្ទ ។     

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារវស់ដវងឱនភាេថ្នត្ថ្ម្លតាម្ឆាំនួនដែលច្សមើនឹង ECL ច្េញមួ្យអាយុកាលច្លើកដលងដត្
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុខាងច្ម្រកាម្ដែលានការវស់ដវងតាម្ ECL ១២ ដែ ៖ 

• សម្តុ្លយជាមួ្យធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ដែលម្រត្ូវបានកាំណត់្ថាានហានិភ័្យឥណទនទបនាកាលបរចិ្ឆេទ
រាយការណ៍ និង 

• ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្េង ចៗ្ទៀត្ ដែលហានិភ័្យឥណទនមិ្នបានច្កើនច្ែើងខាល ាំង ចាប់តាាំងេីការទទួលសាគ ល់
ច្លើកែាំបូង ។ 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ មិ្នបានអនុវត្េការច្លើកដលងឥណទនានហានិភ័្យទប ឆាំច្ពាុះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្េង
ច្ទៀត្ច្ទ ។ 

ECL ១២ ដែ គឺជាដផ្នកថ្ន ECL ដែលអាឆបណាេ លម្កេីម្រេឹត្េិការណ៍ែកខានសងម្របាក់កនុងរយៈច្េល ១២ ដែ បនាទ ប់េី 
កាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ ។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានទទួលសាគ ល់តាម្ ELC ១២ ដែ ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជា “ឧបករណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុសថិត្កនុងែាំណាក់កាលទី ១” ។ 

ECL ច្េញមួ្យអាយុកាល (Lifetime ECL) គឺជា ECL ដែលអាឆបណាេ លម្កេីម្រេឹត្េិការណ៍ែកខានសងម្របាក់ កនុងរយៈ
ច្េលថ្នអាយុកាលរ ាំេឹងទុក (expected life) ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានទទួលសាគ ល់តាម្ ECL 
ច្េញមួ្យអាយុកាល ប៉ាុដនេមិ្នដម្នជាឥណទនានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល (credit-impaired) ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជា “ឧបករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុសថិត្ កនុងែាំណាក់កាលទី២” ។ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

(iv). ឆាំនួនច្កើត្ច្ែើងេីការរ ាំេឹងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទន (ត្) 

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល 

នាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍នីមួ្យ  ៗសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ វយត្ថ្ម្លថាច្ត្ើម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលម្រត្ូវបានកត់្
ម្រតាតាម្ត្ថ្ម្លរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម្ (amortised cost) ច្ហើយានឱនភាេត្ថ្ម្ល ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជា “ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសថិត្កនុង
ែាំណាក់កាលទី ៣” ។ ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាាន “ឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល” ច្ៅច្េលានម្រេឹត្េិការណ៍មួ្យឬ
ច្ម្រឆើនបានច្កើត្ច្ែើង ដែលនាាំឲ្យានផ្លប៉ាុះពាល់អវជិ្ជានែល់លាំហូរសាឆ់ម្របាក់នាច្េលអនាគត្ដែលរ ាំេឹងទុកេីម្រទេយ
សកម្មហិរញ្ញវត្ថុច្នាុះ ។ 

ភ្សេុតាងដែលបញ្ជជ ក់ថាម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុានការឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល រមួ្បញ្ចូ លនូវទិននន័យដែលអាឆអច្ងាត្បាន ែូឆ
ខាងច្ម្រកាម្៖ 

• ការលាំបាកដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុជាខាល ាំងរបស់អតិ្ងិជ្ន ឬអនកច្បាុះផ្ាយ 

• ការបាំពានកិឆចសនា ែូឆជាការែកខានមិ្នបានសង ឬហួសកាលកាំណត់្ 

• ការច្រៀបឆាំច្ែើងវញិច្លើលកខែណឌ ថ្នការផ្េល់ឥណទនែល់អតិ្ងិជ្ន ដែលសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារមិ្នយល់
ម្រេម្  

• អតិ្ងិជ្នទាំនងនឹងកេ័យធ្ន ឬម្រត្ូវច្រៀបឆាំហិរញ្ញវត្ថុច្ែើងវញិជាងមី 

ឥណទនដែលម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ែើងវញិ ច្ដាយសារដត្ភាេមិ្នម្របម្រកតី្ច្ៅកនុងលកខែណឌ របស់អតិ្ងិជ្ន ម្រត្ូវបានចាត់្
ទុកជាឥណទនានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល លុុះម្រតាដត្ានភ្សេុតាងបញ្ជជ ក់ថាហានិភ័្យថ្នការមិ្នទទួលបានលាំហូរសាឆ់
ម្របាក់តាម្កិឆចសនា បានងយឆុុះជាខាល ាំង និងមិ្នានសូឆនាករច្ផ្េងច្ទៀត្ដែលនាាំឲ្យានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល។  ដផ្អកច្ៅ
តាម្សេង់ដារ CIFRS ឥណទនានរយៈច្េលដវងដែលហួសកាលកាំណត់្សងច្លើសេី ៩០ ថ្ងៃ និង ឥណទនរយៈច្េល
ែលីដែលហួសកាលកាំណត់្សងច្លើសេី ៣០ ថ្ងៃ ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជាឥណទនានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល ច្ទុះបីជានិយម្ន័យ
ថ្នការហួសកាលកាំណត់្សងដែលឆាប់បានកាំណត់្ច្ផ្េងគាន ក៏ច្ដាយ ។  

ដផ្អកតាម្ម្របេ័នធចាត់្ថាន ក់ហានិភ័្យឥណទនរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ឥណទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្នដែលចាត់្
ទុកថាានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល ជាឥណទនទាំងឡាយណាដែលានឆាំណាត់្ថាន ក់ច្ម្រកាម្សេង់ដារសងេ័យ និងបាត់្បង់ ។ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

(iv). ឆាំនួនច្កើត្ច្ែើងេីការរ ាំេឹងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទន (ត្) 

ការចាត់្ថាន ក់ហានិភ័្យឥណទន 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ បានដបងដឆកហានិភ័្យច្ៅតាម្ការចាត់្ថាន ក់ហានិភ័្យឥណទន ស្សបច្ៅតាម្និយម្ន័យ
របស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ច្ដាយដផ្អកច្ៅតាម្ឆាំនួនថ្ងៃថ្នការហួសកាំណត់្សងដែលជាលកខណៈវនិិឆេ័យច្ដាយម្របុង
ម្របយ័ត្ន ែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

១. ធ្ម្មតា 

២. ឃ្ល ាំច្ម្ើល 

៣. ច្ម្រកាម្សេង់ដារ 

៤. សងេ័យ 

៥. បាត់្បង់ 

ហានិភ័្យម្រត្ូវបានតាម្ដានជាម្របចាាំ ដែលហានិភ័្យអាឆច្ធ្វើឲ្យានការផ្លល ស់បេូរែល់ការចាត់្ថាន ក់ហានិភ័្យឥណទន ។ 
ជាទូច្ៅ ការតាម្ដានច្នុះជាប់ពាក់េ័នធនឹងការច្ម្របើម្របាស់ទិននន័យែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

 ម្របវត្េិទូទត់្សង 

 សាថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ភាគី 

 ឆកខុវស័ិយអាជី្វកម្ម និងការេាករណ៍លាំហូរសាឆ់ម្របាក់ 

 លទធភាេ និងឆនទៈទូទត់្សង 

 សាថ នភាេច្សែាកិឆច និង 

 គុណភាេថ្នសាំណុាំ ឯកសារ 

ការច្កើនច្ែើងគួរឲ្យកត់្សាគ ល់ថ្នហានិភ័្យឥណទន 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ េិចារណាអាំេីការច្កើនច្ែើងគួរឲ្យកត់្សាគ ល់ថ្នហានិភ័្យឥណទនជាេីរែាំណាក់កាលែូឆ
ខាងច្ម្រកាម្៖ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

(iv). ឆាំនួនច្កើត្ច្ែើងេីការរ ាំេឹងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទន (ត្) 

ការច្កើនច្ែើងគួរឲ្យកត់្សាគ ល់ថ្នហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

ការច្កើនច្ែើងគួរឲ្យកត់្សាគ ល់ថ្នហានិភ័្យឥណទនសថិត្កនុងែាំណាក់កាលទី ២ 

ការផ្លល ស់បេូរកម្រមិ្ត្ថ្នហានិភ័្យឥណទនច្ៅច្លើអាយុកាលដែលរ ាំេឹងទុក ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវយត្ថ្ម្លតាម្
រយៈការច្ម្របៀបច្ធ្ៀបហានិភ័្យឥណទនតាម្កាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍នីមួ្យៗ ជាមួ្យនឹងហានិភ័្យឥណទន ថ្ន
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្ៅច្េលទទួលសាគ ល់ច្លើកែាំបូង ។  ការវស់ដវងច្ៅច្លើគុណភាេ និងបរាិណកនុងការកាំណត់្ថា
ច្ត្ើ ការច្កើនច្ែើងជាសាំខាន់នូវហានិភ័្យឥណទនដែលបានច្កើត្ច្ែើងម្រត្ូវបានបង្កា ញែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

• ការែកខានសងជាបច្ង្កគ ល (backstop) ឆាំនួន ៣០ ថ្ងៃ សម្រាប់ឥណទនានរយៈច្េលដវង និង ១៥ ថ្ងៃ សម្រាប់
ឥណទនានរយៈច្េលែលី 

• ការច្ម្របើសូឆនាករគុណភាេច្ផ្េង ចៗ្ទៀត្ ។  

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ច្ម្របើម្របាស់ការែកខានសងជាបច្ង្កគ ល ឆាំនួន ៣០ ថ្ងៃ និង ១៥ ថ្ងៃ និងអនុវត្េការសនមត្ដែល
អាឆបែិច្សធ្បាន ច្ដាយកាំណត់្ថាហានិភ័្យឥណទនច្លើម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ បានច្កើនច្ែើងគួរឲ្យកត់្សាគ ល់ចាប់
តាាំងេីការទទួលសាគ ល់ច្លើកែាំបូង ច្ៅច្េលដែលការទូទត់្តាម្កិឆចសនា ានការែកខានសងច្លើសេី ៣០ ថ្ងៃ ឬ ១៥ 
ថ្ងៃ ។  ច្លើសេីច្នុះច្ទៀត្ ឥណទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្នដែលម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំសាច្ែើងវញិ និងម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់កនុងឃ្ល ាំ
ច្ម្ើល ម្រត្ូវបានផ្លល ស់បេូរេីែាំណាក់កាលទី ១ ច្ៅែាំណាក់កាលទី ២ ។ 

ការច្កើនច្ែើងគួរឲ្យកត់្សាគ ល់ថ្នហានិភ័្យឥណទនសថិត្កនុងែាំណាក់កាលទី ៣ 

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជាឥណទនានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្លចាប់តាាំងេីច្េលែាំបូង ឬេីច្េលទិញ  ម្រត្ូវ
ចាត់្ថាន ក់ច្ដាយសវ័យម្របវត្េិជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសថិត្កនុងែាំណាក់កាលទី៣។ ភ្សដុតាងដែលបញ្ជជ ក់ថាម្រទេយសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល រួម្ានទិននន័យដែលអាឆអច្ងាត្បានទក់ទងច្ៅនឹងម្រេឹត្េិការណ៍ែូឆខាងច្ម្រកាម្៖  

• ការលាំបាកដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុជាខាល ាំងរបស់អតិ្ងិជ្ន ឬអនកច្បាុះផ្ាយ 

• ការបាំពានកិឆចសនា ែូឆជាការែកខានមិ្នបានសង ឬហួសកាលកាំណត់្ 

• អតិ្ងិជ្នទាំនងនឹងកេ័យធ្ន ឬម្រត្ូវច្រៀបឆាំហិរញ្ញវត្ថុច្ែើងវញិជាងមី 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

(iv). ឆាំនួនច្កើត្ច្ែើងេីការរ ាំេឹងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទន (ត្) 

ការច្កើនច្ែើងគួរឲ្យកត់្សាគ ល់ថ្នហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

ការច្កើនច្ែើងគួរឲ្យកត់្សាគ ល់ថ្នហានិភ័្យឥណទនសថិត្កនុងែាំណាក់កាលទី ៣ (ត្) 

• ការបាត់្បង់ទីផ្ារសកម្មសម្រាប់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុច្ដាយសារដត្បញ្ជា ហិរញ្ញវត្ថុ ែូឆជាសាថ នភាេជ្ាំនួញ កូន
បាំណុលសថិត្កនុងែាំច្ណើ រការវវិទ ភាេញឹកញាប់ថ្នការច្រៀបឆាំបាំណុលច្ែើងវញិជាច្ែើម្  

• កូនបាំណុលដែលដកលងបនលាំ 

• ការលក់ ឬការលុបច្ដាយច្ចាលឥណទនែូឆច្ដាយដផ្នក 

• ម្រណៈភាេ 

• ការច្រៀបឆាំច្ែើងវញិនូវបាំណុលដែលានបញ្ជា  (Trouble Debt Restructuring) ច្ដាយមិ្នច្ជាគជ័្យ ។ 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ បានអនុវត្េការែកខានសងជាបច្ង្កគ ល ឆាំនួន ៩០ ថ្ងៃ សម្រាប់ឥណទនានរយៈច្េលដវង 
និង ៣០ ថ្ងៃសម្រាប់ឥណទនានរយៈច្េលែលី កនុងការផ្លល ស់បេូរឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ េីែាំណាក់កាលទី ២ ច្ៅែាំណាក់
កាលទី ៣ និងចាត់្ទុកឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នាុះថាានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល ។ ច្លើសេីច្នុះច្ៅច្ទៀត្ឥណទនផ្េល់ែល់
អតិ្ងិជ្នដែលម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំសាច្ែើងវញិ និងបានចាត់្ថាន ក់កនុងច្ម្រកាម្សេង់ដារ សងេ័យ និងបាត់្បង់ ម្រត្ូវបានផ្លល ស់បេូរ
េីែាំណាក់កាលទី ២ ច្ៅែាំណាក់កាលទី ៣ ។ 

និយម្ន័យថ្នការែកខានសង 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ចាត់្ទុកម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលានការែកខានសងច្ៅច្េលដែល៖  

• អនកែចីមិ្នានលទធភាេសងឆាំច្ពាុះកាត្េវកិឆចឥណទនរបស់ែលួនច្ៅសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារទាំងស្សុងវញិ 
ច្ដាយមិ្នេឹងដផ្អកច្ៅច្លើការលក់ម្រទេយដាក់ធានាច្ដាយសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ច្ែើម្បីទូទត់្សង (ម្របសិនច្បើ
ានម្រទេយដាក់ធានា) ឬ 

• អនកែចីសថិត្ច្លើកាត្េវកិឆចសងឥណទនម្កសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ឬ 

• អនកែចីនឹងដកសម្រម្ួលម្រទេយសម្បត្េិរបស់ែលួនដែលជាលទធផ្លថ្នការកេ័យធ្ន ច្ដាយសារមិ្នានលទធភាេសង
កាត្េវកិឆចឥណទនរបស់ែលួន។ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

(iv). ឆាំនួនច្កើត្ច្ែើងេីការរ ាំេឹងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទន (ត្) 

ការបញ្ចូ លេ័ត៌្ានេាករណ៍នាច្េលអនាគត្ 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ វភិាគេ័ត៌្ានេាករណ៍នាច្េលអនាគត្ ច្ដាយច្ម្របើម្៉ាូដឌលសថិតិ្ថ្ននិនាន ការនាច្េលអនាគត្ 
កនុងការវយត្ថ្ម្លថាច្ត្ើហានិភ័្យឥណទនច្លើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានច្កើនច្ែើងជាសាំខាន់ ច្ែើម្បីច្ធ្វើការវស់ដវង ECL ។ 

េ័ត៌្ានខាងច្ម្រៅដែលម្រត្ូវបានេិចារណារួម្ានទិននន័យច្សែាកិឆច និងការេាករណ៍ដែលច្បាុះេុម្ពផ្ាយច្ដាយសាថ ប័
នរដាា ភិ្បាលនិងអាជាា ធ្ររបិូយវត្ថុច្ៅកនុងបណាេ ម្របច្ទសដែលសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារម្របតិ្បត្េិការអងគការនានា ែូឆ
ជាមូ្លនិធិ្របិូយវត្ថុអនេរជាតិ្ ។ 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ បានកាំណត់្អត្េសញ្ជញ ណ និងកត់្ម្រតានូវកតាេ លីករសាំខាន់ៗថ្នហានិភ័្យឥណទន និងការ
ខាត្បង់ឥណទនសម្រាប់ម្រកុម្ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនីមួ្យ  ៗ ច្ដាយច្ម្របើម្របាស់ការវភិាគម្របវត្េិទិននន័យអតី្ត្កាល  ម្រេម្
ទាំងបានច្ធ្វើការេាករណ៍នូវទាំនាក់ទាំនងរវងកតាេ ដម្របម្របួលា៉ា ម្រកូច្សែាកិឆច ជាមួ្យហានិភ័្យឥណទន និងការខាត្បង់
ឥណទន ។  

វរីសុកូរ ៉ាណូា និងផ្លប៉ាុះពាល់ច្លើការខាត្បង់ឥណទនរ ាំេឹងទុក 

ការផ្ទុុះច្ែើងថ្នវរីសុណូដវល កូរ ៉ាណូា (Covid-១៩) បានរកីរាលដាលច្ៅទូទាំងេិភ្េច្ោក ដែលបងាឲ្យានការរ ាំខានែល់
សកម្មភាេអាជី្វកម្ម និងច្សែាកិឆច ។ ផ្លប៉ាុះពាល់ច្លើកាំច្ណើ នថ្នផ្លិត្ផ្លកនុងស្សុក និង សូឆនាករសាំខាន់ច្ផ្េងៗ នឹង
ម្រត្ូវបានេិចារណា កនុងការកាំណត់្ភាេធ្ៃន់ធ្ៃរ និងភាេដែលអាឆច្ៅរឆួថ្នការធាល ក់ឆុុះថ្នសាថ នភាេច្សែាកិឆច ដែលនឹង
ម្រត្ូវបានច្ម្របើម្របាស់កនុងការបា៉ា ន់ម្របាណការខាត្បង់ឥណទនរ ាំេឹងទុក ។ សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារបានវយត្ថ្ម្លផ្ល
ប៉ាុះពាល់ដផ្នកច្សែាកិឆចដែលបណាេ លម្កេីជ្ាំងឺរាត្ត្ាត្ Covid-១៩ ច្ហើយគិត្ម្រតឹ្ម្កាលបរចិ្ឆេទថ្នការអនុម័្ត្របាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួ្មិ្នានផ្លប៉ាុះពាល់គួរឱយកត់្សាគ ល់ឆាំច្ពាុះសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារច្ែើយ។ 

ការគណនាថ្នការខាត្បង់ឥណទនរ ាំេឹងទុក ច្ៅកនុងបរយិកាសបឆចុបបននច្នុះគឺ សថិត្ច្ៅច្ម្រកាម្ភាេមិ្នឆាស់ោស់គួរ
ឲ្យកត់្សាគ ល់។ អនកម្រគប់ម្រគងផ្េល់នូវការបា៉ា ន់សាម នែ៏លអបាំផុ្ត្សេីេីលទធផ្លដែលអាឆច្កើត្ានរបស់ Covid-១៩ ច្លើស
ម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ។ យ៉ាងណាមិ្ញ ការបា៉ា ន់សាម នច្នុះអាឆនឹងានភាេម្របច្សើរច្ែើង ច្ៅច្េលដែលម្រេឹត្េិការណ៍
បានកនលង ។ ែូច្ឆនុះឆាំនួនច្នុះមិ្នគួរម្រត្ូវបានច្គច្ម្ើលច្ ើញថាជាការដណនាាំរងឹាាំ ឬការេាករណ៍អាំេីផ្លប៉ាុះពាល់
ហិរញ្ញវត្ថុឆុងច្ម្រកាយដែលរ ាំេឹងទុកច្នាុះច្ទ ។ កនុងករណីដែលផ្លប៉ាុះពាល់ានលកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃរ ឬអូសបនាល យជាងការ
រ ាំេឹងទុកកនុងច្សណារយី៉ាូច្នុះ នឹងានផ្លប៉ាុះពាល់ដែលម្រត្ូវគាន  ច្ៅនឹងការខាត្បង់ឥណទនរ ាំេឹងទុក សាថ នភាេហិរញ្ញ
វត្ថុ និងលទធផ្លហិរញ្ញវត្ថុ របស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ។ 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ នឹងបនេតាម្ដានសាថ នភាេរាត្ត្ាត្ដែលពាក់េ័នធ និងវយត្ថ្ម្លផ្លប៉ាុះពាល់របស់វ ។  
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

(iv). ឆាំនួនច្កើត្ច្ែើងេីការរ ាំេឹងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទន (ត្) 

ការដកដម្របម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ច្ធ្វើការឆរចាច្ែើងវញិនូវឥណទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្នដែលានផ្លលាំបាកដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ 
(សាំច្ៅែល់សកម្មភាេច្រៀបឆាំឥណទនសាច្ែើងវញិ) ច្ែើម្បីបច្ងាើនឱកាសអតិ្បរាិកនុងការម្របមូ្លម្រត្លប់វញិ និងកាត់្
បនថយហានិភ័្យថ្នការែកខានសង។ ដផ្អកច្ៅតាម្ច្គាលនច្យបាយរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ឥណទន
ច្រៀបឆាំសាច្ែើងវញិ ម្រត្ូវបានផ្េល់ជូ្នច្ដាយដផ្អកច្លើមូ្លដាា នច្ម្រជ្ើសច្រ ើស ម្របសិនច្បើកូនបាំណុលានការែកខានសងនា
ច្េលបឆចុបបនន ឬម្របសិនច្បើានហានិភ័្យែពស់ថ្នការែកខានសង និងានភ្សេុតាងបង្កា ញថា កូនបាំណុលេិត្ជាបាន
ែិត្ែាំម្របឹងដម្របងសងទូទត់្បាំណុលច្ៅតាម្លកខែណឌ ថ្នកិឆចសនាច្ែើម្ និងរ ាំេឹងថាកូនបាំណុលនឹងអាឆបាំច្េញតាម្
ល័កខែណឌ ដែលបានដកដម្រប ។ លកខែណឌ ដែលបានដកដម្រប ជាធ្ម្មតារមួ្បញ្ចូ លទាំងការេនារច្េលកាំណត់្ការផ្លល ស់បេូរ   
រយៈច្េលថ្នការទូទត់្សងការម្របាក់ និងការដកដម្របលកខែណឌ ថ្នកិឆចម្រេម្ច្ម្រេៀងឥណទន ។ 

ឆាំច្ពាុះម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានដកដម្របច្ៅតាម្ច្គាលនច្យបាយថ្នការច្រៀបឆាំឥណទនច្ែើងវញិរបស់              
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ការេាករណ៍ PD ឆលុុះបញ្ជច ាំងការដកដម្របម្រត្ូវបានដកលម្អ ឬសាដ រច្ែើងវញិនូវលទធភាេរបស់ស
ម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ កនុងការម្របមូ្លការម្របាក់ និងម្របាក់ច្ែើម្  ច្ៅតាម្បទេិច្សាធ្ន៍សម្ព័នធធ្នាគារនិងធ្នាគារ ធាល ប់
ាន ។ ជាដផ្នកមួ្យថ្នែាំច្ណើ រការច្នុះ សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ច្ធ្វើការវយត្ថ្ម្លលទធភាេទូទត់្សងរបស់កូនបាំណុល 
ច្ធ្ៀបច្ៅនឹងលកខែណឌ កិឆចសនាដែលបានដកដម្រប និងេិចារណាច្ៅច្លើសូឆនាករអាកបបកិរយិជាច្ម្រឆើនច្ផ្េងច្ទៀត្ ។ 

ជាទូច្ៅការច្រៀបឆាំច្ែើងវញិ គឺជាសូឆនាករគុណភាេថ្នការច្កើនច្ែើងនូវហានិភ័្យឥណទន ដែលការច្រៀបឆាំច្ែើងវញិ 
ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាានភ្សេុតាងដែលបញ្ជជ ក់េីផ្លប៉ាុះពាល់ថ្នឥណទនានការងយឆុុះត្ថ្ម្ល ។  អតិ្ងិជ្ន ម្រត្ូវបង្កា ញ
ឥរយិបងបង់ម្របាក់លអជាប់ោប់កនុងរយៈច្េលមួ្យ មុ្នច្េលដែលការប៉ាុះពាល់មិ្នម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាានការងយឆុុះ
ត្ថ្ម្ល/មិ្នានលទធភាេសង ឬ PD ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាបានងយឆុុះ ច្ដាយសាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ម្រត្ូវបានវស់ដវង
តាម្ឆាំនួនទឹកម្របាក់ែូឆកនុងែាំណាក់កាលទី ១ ។ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្)  

(iv). ឆាំនួនច្កើត្ច្ែើងេីការរ ាំេឹងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទន (ត្) 

ការវស់ដវង ECL 

ECL គឺជាការបា៉ា ន់សាម នម្របូបាប ីលីច្ត្ទម្ៃន់ថ្នការបាត់្បង់ឥណទន។  ECL ម្រត្ូវបានវស់ដវងែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

• ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមិ្នានឱនភានថ្នត្ថ្ម្លនាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍៖ ជាត្ថ្ម្លបឆចុបបននថ្នកងវុះ សាឆ់
ម្របាក់ទាំងអស់ (ច្ពាលគឺភាេែុសគាន រវងលាំហូរសាឆ់ម្របាក់ដែលជ្ាំពាក់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារស្សបតាម្កិឆច
សនា និងលាំហូរសាឆ់ម្របាក់ដែលសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ រ ាំេឹងទុកថានឹងទទួលបាន) 

• ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្លនាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍៖ ជាភាេែុសគាន រវងត្ថ្ម្លែុល   និង
ត្ថ្ម្លបឆចុបបននថ្នលាំហូរសាឆ់ម្របាក់ដែលរេឹងទុកនាច្េលអនាគត្ និង 

• កិឆចសនាឥណទនដែលច្ៅសល់៖ ការខាត្បង់ឥណទនគឺជាត្ថ្ម្លបឆចុបបននថ្នភាេែុសគាន រវងលាំហូរសាឆ់
ម្របាក់តាម្កិឆចសនាដែលជ្ាំពាក់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ម្របសិនច្បើអនកកាន់កាប់កិឆចសនា ឥណទនបានែក
ឥណទនច្ម្របើ និងលាំហូរសាឆ់ម្របាក់ដែលរ ាំេឹងនឹងទទួលបាន ម្របសិនច្បើឥណទនម្រត្ូវបានែកច្ម្របើ ។ 

ានវធីិ្សាស្រសេេីរ ដែលម្រត្ូវបានកាំណត់្សម្រាប់ការគណនា ECL។ 

• ភាេច្ជ្ឿនច្លឿន៖ វធីិ្សាស្រសេ PD / LGD ។ ជាច្រៀងរាល់ឆ្ន ាំច្េញមួ្យអាយុកាលរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ      ការ
បា៉ា ន់សាម ន PD LGD និង EAD ម្រត្ូវបានបា៉ា ន់ម្របាណ ។ ការបា៉ា ន់សាម នម្រត្ូវបានគុណនឹងគាន ច្ែើម្បីបា៉ា ន់ម្របាណការ
ខាត្បង់សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទនីមួ្យៗ ។ បនាទ ប់ម្កការបា៉ា ន់ម្របាណម្រត្ូវបានបញ្ចុ ុះម្រត្ែប់ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទរាយ
ការណ៍ច្ដាយច្ម្របើអម្រតា EIR ឬម្របូកសីុដែលជាអម្រតាអបបហា ។ 

• សាម្ញ្ញ៖ វធីិ្សាស្រសេភាគរយ ECL ។ អាឆានករណីច្លើកដលងកនុងករណីផ្លប័ម្រត្មួ្យឆាំនួនែូឆជាម្របាក់បច្ញ្ញើ 
និងម្របាក់ត្ម្ាល់ ។ ច្ដាយេិចារណាច្លើអាយុកាលដែលរ ាំេឹងទុក គុណភាេឥណទនរបស់អនករមួ្ផ្េាំថ្នម្រទេយ
សកម្មទាំងច្នុះ វធីិ្សាស្រសេភាគរយ ECL នឹងម្រត្ូវបានច្ម្របើ ។ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

110 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

(iv). ឆាំនួនច្កើត្ច្ែើងេីការរ ាំេឹងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទន (ត្) 

ការវស់ដវង ECL (ត្) 

តារាងខាងច្ម្រកាម្ បង្កា ញេីការច្ផ្ទៀងផ្លទ ត់្ច្លើសាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់តាម្ការចាត់្ថាន ក់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនាច្ែើម្ 
និងឆុងការយិបរចិ្ឆេទ 

សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ – ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្នតាម្រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម្៖ 
 

  ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 

  
ែាំណាក់កាល 

ទី ១ 
ែាំណាក់កាល 

ទី ២ 
ែាំណាក់កាល 

ទី ៣ 

សរបុ   
ECL                       
១២ ដែ 

ECL  
ច្េញអាយុកាល 

ECL  
ច្េញអាយុកាល 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ  ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
      (កាំណត់្សាគ ល់ ៧) 
សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់នា 
 ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០២០   ៣៥៩.៨៤៥   ៥.៩១៧   ៤.៧៣១.២៥១   ៥.០៩៧.០១៣  ២០.៧៧០.៣២៨  
បដម្រម្បម្រម្លួសាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់       
 ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី ១   ៣៨៥   (៣៨៥)  -     -     -    
 ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី ២   (៣.៧១៤)  ៣.៧១៤   -     -     -    
 ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី ៣   (៥.០៨៣)  (១.០៨៩)  ៦.១៧២   -     -    
ការវស់ដវងច្ែើងវញិថ្ន 
 សាំវធិានធ្នខាត្បង់សុទធ (*)   ២០៣.៨៩១   ២៥.៦០៩   ៣៩៩.៦៤៩   ៦២៩.១៤៩   ២.៥៦៥.០៤០  
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុងមីដែលច្កើត្ច្ែើង  ១៩៦.៨១៨   ៧១.២៩១   ៤.២៨៩.៩៩៣   ៤.៥៥៨.១០២   ១៨.៥៨៣.៣៨២  
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលបានឈប់ 
 ទទួលសាគ ល់   (១៣១.៥១២)  (៤.៣៧៨)  -     (១៣៥.៨៩០)  (៥៥៤.០២៤) 
លុបច្ចាល   -     -     (៦.៦៩៣.១២៦)  (៦.៦៩៣.១២៦) (២៧.២៨៧.៨៧៥) 
លច្ម្អៀងថ្នការបេូររបិូយប័ណណ   -     -     -     -     (១០០.៣៧៣) 
សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់នា 
 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០   ៦២០.៦៣០   ១០០.៦៧៩   ២.៧៣៣.៩៣៩  ៣.៤៥៥.២៤៨   ១៣.៩៧៦.៤៧៨  
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111 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

(iv). ឆាំនួនច្កើត្ច្ែើងេីការរ ាំេឹងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទន (ត្) 

សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ – ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្នតាម្រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម្៖ (ត្) 
 
  ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

  
ែាំណាក់កាល 

ទី ១ 
ែាំណាក់កាល 

ទី ២ 
ែាំណាក់កាល 

ទី ៣ 

សរបុ   
ECL     
១២ ដែ 

ECL  
ច្េញអាយុកាល 

ECL  
ច្េញអាយុកាល 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ  ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
      )កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់នា 
 ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ៥៤១.៦៨៦ ២៨.៦៤០ ៤៥០.៧៣៣ ១.០២១.០៥៩ ៤.១០២.៦១៥ 
បដម្រម្បម្រម្លួសាំវធិានធ្នច្លើ           
 ការខាត្បង់       
 ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី ១  ២៦.៩៣០ (១.៣១៦) (២៥.៦១៤) - - 
 ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី ២  (៣.៨៧០) ១៩.២៨៦ (១៥.៤១៦) - - 
 ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី ៣  (៤.៤២២) (១០.៩៤៥) ១៥.៣៦៧ - - 
ការវស់ដវងច្ែើងវញិថ្ន 
 សាំវធិានធ្នខាត្បង់សុទធ (*)  (២៣១.៩៨៨) (១៤.១៥២) ២.៣១២.២១៤ ២.០៦៦.០៧៤ ៨.៣៧៧.៩៣០ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុងមី              
 ដែលច្កើត្ច្ែើង  ១៧៣.៣៨០ ៣៩១ ២.២៩២.២៩៤ ២.៤៦៦.០៦៥ ៩.៩៩៩.៨៩៤ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលបាន 
 ឈប់ទទួលសាគ ល់  (១៤១.៨៧១) (១៥.៩៨៧) (១២១.៧៣៣) (២៧៩.៥៩១) (១.១៣៣.៧៤២) 
លុបច្ចាល  - - (១៧៦.៥៩៤) (១៧៦.៥៩៤) (៧១៦.០៨៩) 
លច្ម្អៀងថ្នការបេូររបិូយប័ណណ   - - - - ១៣៩.៧២០ 

សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់នា 
 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩   ៣៥៩.៨៤៥   ៥.៩១៧   ៤.៧៣១.២៥១   ៥.០៩៧.០១៣  ២០.៧៧០.៣២៨  

(*) រមួ្ានការវស់ដវងច្ែើងវញិច្លើសាំវធិានធ្នខាត្បង់សុទធ (បនាទ ប់េីការច្ផ្ទរ) ដែលបណាេ លម្កេីការផ្លល ស់បេូរ បរាិណ 
និងគុណភាេឥណទនថ្នឥណទនដែលានេីមុ្ន ។ 
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សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

112 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

(iv). ឆាំនួនច្កើត្ច្ែើងេីការរ ាំេឹងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទន (ត្) 

សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ – កិឆចសនាឥណទន និងកិឆចសនាធានាហិរញ្ញវត្ថុ៖ 
 
  ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 

  
ែាំណាក់កាល 

ទី ១ 
ែាំណាក់កាល 

ទី ២ 
ែាំណាក់កាល 

ទី ៣ 

សរបុ   
ECL                       
១២ ដែ 

ECL 
ច្េញអាយុកាល 

ECL 
ច្េញអាយុកាល 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ  ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
      )កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់នា 
 ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០២០   ៤៣.៦៧៥   ៤៩២   ៨.៦៩៩   ៥២.៨៦៦   ២១៥.៤២៩  
បដម្រម្បម្រម្លួសាំវធិានធ្នច្លើ          
 ការខាត្បង់       
 ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី ១   ៣៩៥   (៨០)  (៣១៥)  -     -    
 ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី ២   (១.០២៨)  ១.០២៨   -     -     -    
 ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី ៣   -     -     -     -     -    
ការវស់ដវងច្ែើងវញិថ្ន 
 សាំវធិានធ្នខាត្បង់សុទធ (*)   ៤.៤៧៣   ៥.៨០៩   -     ១០.២៨២   ៤១.៩២០  
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុងមីដែលច្កើត្ច្ែើង  ៧.៦៧២   ៣៩៥   -     ៨.០៦៧   ៣២.៨៨៩  
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលបានឈប់ 
 ទទួលសាគ ល់   (៧.៧៦៨)  (៤១២)  (៨.៣៨៤)  (១៦.៥៦៤)  (៦៧.៥៣១) 
លច្ម្អៀងថ្នការបេូររបិូយប័ណណ    -     -     -     -     (១.៦៤៤) 

សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់នា 
 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០   ៤៧.៤១៩   ៧.២៣២   -     ៥៤.៦៥១   ២២១.០៦៣  
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សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

113 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

(iv). ឆាំនួនច្កើត្ច្ែើងេីការរ ាំេឹងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទន (ត្) 

សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ – កិឆចសនាឥណទន និងកិឆចសនាធានាហិរញ្ញវត្ថុ៖ (ត្) 
 
  ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

  
ែាំណាក់កាល 

ទី ១ 
ែាំណាក់កាល 

ទី ២ 
ែាំណាក់កាល 

ទី ៣ 

សរបុ   
ECL               
១២ ដែ 

ECL 
ច្េញអាយុកាល 

ECL 
ច្េញអាយុកាល 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ  ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
      )កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់នា 
 ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១៩   ៨៤.៦០៩   ២.៣៣៦   ២៩៩.៣៩២   ៣៨៦.៣៣៧   ១.៥៥២.៣០២  
បដម្រម្បម្រម្លួសាំវធិានធ្នច្លើ           
 ការខាត្បង់       
 ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី ១   ១៤.០៣២   (១.៣៧៦)  (១២.៦៥៦)  -   -  
 ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី ២   (៤០)  ៤០   -   -   -  
 ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី ៣   (៤៣)  (៨)  ៥១   -   -  
ការវស់ដវងច្ែើងវញិថ្ន 
 សាំវធិានធ្នខាត្បង់សុទធ (*)   (៧៨.៣២៩)  ៥៩   ៣.៩៧៧   (៧៤.២៩៣)  (៣០១.២៥៨) 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុងមីដែលច្កើត្ច្ែើង  ៣២.៩៥២   ៣៣៥   ៤.៧២២   ៣៨.០០៩  ១៥៤.១២៦ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលបានឈប់ 
 ទទួលសាគ ល់   (៩.៥០៦)  (៨៩៤)  (២៨៦.៧៨៧)  (២៩៧.១៨៧)  (១.២០៥.០៩៣) 
លច្ម្អៀងថ្នការបេូររបិូយប័ណណ   - - - - ១៥.៣៥២ 

សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់នា 
 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩   ៤៣.៦៧៥   ៤៩២   ៨.៦៩៩   ៥២.៨៦៦   ២១៥.៤២៩  
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

(iv). ឆាំនួនច្កើត្ច្ែើងេីការរ ាំេឹងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទន (ត្) 

តារាងខាងច្ម្រកាម្ានេ័ត៌្ានសេីអាំេីការដម្របម្របូលជាសាវនេកនុងត្ថ្ម្លច្យងថ្នម្រទេយសកម្ម ច្ៅកនុងរយៈច្េលច្នុះដែល
បានរមួ្ឆាំដណកកនុងការដម្របម្របួលថ្នការខាត្បង់ឥណទន៖ 

ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្នតាម្រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម្ 
  ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 

  
ែាំណាក់កាល 

ទី ១ 
ែាំណាក់កាល 

ទី ២ 
ែាំណាក់កាល 

ទី ៣ 
សរបុ សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ  ១២ ដែ ច្េញអាយុកាល ច្េញអាយុកាល 

  ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
      )កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ត្ថ្ម្លច្យងែុល 
 នាថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០២០   ២៤៩.៣៦៨.៥៦៥   ១.៤២៦.២០៧   ១២.២៩៤.១៥៤   ២៦៣.០៨៨.៩២៦   ១.០៧២.០៨៧.៣៧៣  
បដម្រម្បម្រម្លួត្ថ្ម្លច្យងែុល   -     -     -     -     -    
 ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី ១   -     -     -     -     -    
 ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី ២   (៣.១៣៧.៣១១)  ៣.១៣៧.៣១១   -     -     -    
 ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី ៣   (២.២៤៣.៩៨៨)  (៥០៧.៣៨៤)  ២.៧៥១.៣៧២   -     -    
ការវស់ដវងច្ែើងវញិថ្នសាំវធិានធ្ន 
 ខាត្បង់សុទធ   (១៧.៦៧០.១៤៨)  (១៩៧.៩៣៨)  (៥៧៦.៩៣៨)  (១៨.៤៤៥.០២៤) (៧៥.២០០.៣៦៣) 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុងមីដែលច្កើត្ច្ែើង  ៧៧.២៦៥.៤៥៧   ៣.៣១៣.៣០០   ៥.៩៥៤.២១៩   ៨៦.៥៣២.៩៧៦   ៣៥២.៧៩៤.៩៤៣  
ការទូទត់្ និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែល

បានឈប់ទទួលសាគ ល់   (៥៨.៤៥១.៥៤០)  (៦១៥.២៩៤)  (៤.៥៩៦.០៦៦)  (៦៣.៦៦២.៩០០)  (២៥៩.៥៥៣.៦៤៣) 
ការលុបច្ចាល   -     -     (៦.៦៩៣.១២៦)  (៦.៦៩៣.១២៦)  (២៧.២៨៧.៨៧៥) 

លច្ម្អៀងថ្នការបេូររបិូយប័ណណ   - - - - (៧.៨២០.០៨៩) 

ត្ថ្ម្លច្យងែុលនា 
 ថ្ងៃទី៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០   ២៤៥.១៣១.០៣៥   ៦.៥៥៦.២០២   ៩.១៣៣.៦១៥   ២៦០.៨២០.៨៥២  ១.០៥៥.០២០.៣៤៦  
សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់នា 
 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០   (៦២០.៦៣០)  (១០០.៦៧៩)  (២.៧៣៣.៩៣៩)  (៣.៤៥៥.២៤៨)  (១៣.៩៧៦.៤៧៨) 

ត្ថ្ម្លច្យងសុទធនា 
 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០   ២៤៤.៥១០.៤០៥   ៦.៤៥៥.៥២៣   ៦.៣៩៩.៦៧៦   ២៥៧.៣៦៥.៦០៤  ១.០៤១.០៤៣.៨៦៨  
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

(iv). ឆាំនួនច្កើត្ច្ែើងេីការរ ាំេឹងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទន (ត្) 

ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្នតាម្រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម្ (ត្) 

  ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

  
ែាំណាក់កាល 

ទី ១ 
ែាំណាក់កាល 

ទី ២ 
ែាំណាក់កាល 

ទី ៣ 
សរបុ សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ  ១២ ដែ ច្េញអាយុកាល  ច្េញអាយុកាល  

  
ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
       
ត្ថ្ម្លច្យងែុលនា 
 ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១៩  ២១២.៥៧២.៥១០ ១១.៦៩១.៥០៧ ១.៣៩៥.៦៨១ ២២៥.៦៥៩.៦៩៨ ៩០៦.៧០០.៦៦៧ 
       
បដម្រម្បម្រម្ួលត្ថ្ម្លច្យងែុល       
 ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី ១  ២៧.៩៣៥ (២៦.៣៣៧) (១.៥៩៨) - - 
 ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី ២  (៩១.៦៧៩) ៩១.៦៧៩ - - - 
 ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី ៣  (១៨.៥៤៨) (៤.៥៣១) ២៣.០៧៩ - - 
       
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុងមីដែល       
 ច្កើត្ច្ែើង  ១៤៣.៤៤២.៧៣៣ ១៤.៦៦៥ ៥.៩៧៩.៨៩២ ១៤៩.៤៣៧.២៩០ ៦០៥.៩៦៨.២១១ 
ការទូទត់្ និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែល

បានឈប់ទទួលសាគ ល់  (១០៦.៥៦៤.៣៨៦) (១០.៣៤០.៧៧៦) ៥.០៧៣.៦៩១ (១១១.៨៣១.៤៧១) (៤៥៣.៤៧៦.៦១៥) 
ការលុបច្ចាល  - - (១៧៦.៥៩១) (១៧៦.៥៩១) (៧១៦.០៧៧) 
លច្ម្អៀងថ្នការបេូររបិូយប័ណណ   - - - - ១៣.៦១១.១៨៧ 

ត្ថ្ម្លច្យងែុលនា 

 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  ២៤៩.៣៦៨.៥៦៥ ១.៤២៦.២០៧ ១២.២៩៤.១៥៤ ២៦៣.០៨៨.៩២៦ ១.០៧២.០៨៧.៣៧៣ 
សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់នា 
 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  (៣៥៩.៨៤៥) (៥.៩១៧) (៤.៧៣១.២៥១) (៥.០៩៧.០១៣) (២០.៧៧០.៣២៨) 

ត្ថ្ម្លច្យងសុទធនា 

 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩   ២៤៩.០០៨.៧២០   ១.៤២០.២៩០   ៧.៥៦២.៩០៣   ២៥៧.៩៩១.៩១៣  ១.០៥១.៣១៧.០៤៥  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០  

 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 
(v). ការម្របមូ្លផ្ដុាំហានិភ័្យឥណទន 

ការម្របមូ្លផ្ដុាំហានិភ័្យតាម្វស័ិយអាជី្វកម្ម 
 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 

 
សម្តុ្លយច្ៅ 
ធ្នាគារនានា 

ឥណទន និងបុច្រម្របទន 
ផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្ន 

វនិិច្យគច្លើ 
មូ្លបម្រត្ ម្រទេយសកម្មច្ផ្េងៗ  

កិឆចសនាឥណទន និង
កិឆចសនាធានាហិរញ្ញវត្ថុ សរបុ 

សម្ព័នធធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 

        
ត្ថ្ម្លច្យង 

៣៧.០៤១.៤២២ ២៥៧.៣៦៥.៦០៤ ២៥.៥៨៨ ២.២៣៣.៥៥៣ (៥៤.៦៥១) ២៩៦.៦១១.៥១៦ 
១.១៩៩.៧៩៣.៥៨

២ 
ឆាំនួនទឹកម្របាក់តាម្កិឆចសនា - - - - ១៨.៥៧៣.០០០ ១៨.៥៧៣.០០០ ៧៥.១២៧.៧៨៥ 
ការច្ផ្លេ ត្ច្លើហានិភ័្យតាម្វស័ិយ        
អតិ្ងិជ្នខាងច្ម្រៅ        
 ការជួ្ញែូរលក់រាយ - ៧០.០១៨.៧២១ - - ៨.២២៨.៦៣៩ ៧៨.២៤៧.៣៦០ ៣១៦.៥១០.៥៧១ 
 ការសាងសង់ - ១៩.៤៤៣.៨៥៨ - - - ១៩.៤៤៣.៨៥៨ ៧៨.៦៥០.៤០៦ 
 កម្ចីផ្លទ ល់ែលួន - ៧.៦៦៣.៤៦៣ - - ៩.៧៣៣.៧៨៦ ១៧.៣៩៧.២៤៩ ៧០.៣៧១.៨៧២ 
 កម្ចីច្ផ្េងៗ  - ៥.៩៣៧.១៨៧ - - - ៥.៩៣៧.១៨៧ ២៤.០១៥.៩២១ 
 ឥណទនច្គហដាា ន - ៩៥.៥៧៣.០៥១ - - - ៩៥.៥៧៣.០៥១ ៣៨៦.៥៩២.៩៩១ 
 ច្រាងឆម្រក - ១.៦៣៨.២៨៣ - - - ១.៦៣៨.២៨៣ ៦.៦២៦.៨៥៥ 
 កសិកម្ម - ១.២៤២.០៣២ - - - ១.២៤២.០៣២ ៥.០២៤.០១៩ 
 សកម្មភាេ អឆលនម្រទេយ - ៥.៤៩៨.៤១៦ - - - ៥.៤៩៨.៤១៦ ២២.២៤១.០៩៣ 
 សាថ ប័នត្ម្ាល់ម្របាក់ ៣៧.០៤១.៤២២ ៤៤.៣១៤.៤៦៣ - - - ៨១.៣៥៥.៨៨៥ ៣២៩.០៨៤.៥៥៥ 
 នាាំឆូល/នាាំច្ឆញ - - - - ៦១០.៥៧៥ ៦១០.៥៧៥ ២.៤៦៩.៧៧៦ 
 កាត្ឥណទន - ១.៣៩១.០៩២ - - - ១.៣៩១.០៩២ ៥.៦២៦.៩៦៧ 
 ច្ផ្េងៗ  - - ២៥.៥៨៨ ២.២៣៣.៥៥៣ - ២.២៥៩.១៤១ ៩.១៣៨.២២៥ 
ឥណទនបុគគលិក - ៤.៦៤៥.០៣៨ - - - ៤.៦៤៥.០៣៨ ១៨.៧៨៩.១៧៩ 

 ៣៧.០៤១.៤២២ ២៥៧.៣៦៥.៦០៤ ២៥.៥៨៨ ២.២៣៣.៥៥៣ ១៨.៥៧៣.០០០ ៣១៥.២៣៩.១៦៧ 
១.២៧៥.១៤២.៤៣

០ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០  

 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 
(v). ការម្របមូ្លផ្ដុាំហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

ការម្របមូ្លផ្ដុាំហានិភ័្យតាម្វស័ិយអាជី្វកម្ម (ត្) 
 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 
សម្តុ្លយច្ៅ 
ធ្នាគារនានា 

ឥណទន និងបុច្រម្របទន 
ផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្ន 

វនិិច្យគច្លើ 
មូ្លបម្រត្ ម្រទេយសកម្មច្ផ្េងៗ  

កិឆចសនាឥណទន និង 
កិឆចសនាធានាហិរញ្ញវត្ថុ សរបុ 

សម្ព័នធធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 

        
ត្ថ្ម្លច្យង ២៩.៩៦២.៧១៤ ២៥៧.៩៩១.៩១៣  ២៥.៥៨៨  ១.២១២.៩៦៣ (៥២.៨៦៦)  ២៨៩.១៤០.៣១២   ១.១៧៨.២៤៦.៧៧១  
ឆាំនួនទឹកម្របាក់តាម្កិឆចសនា - -  -    - ២៦.៣២៩.៤១៨  ២៦.៣២៩.៤១៨   ១០៧.២៩២.៣៧៨  
ការច្ផ្លេ ត្ច្លើហានិភ័្យតាម្វស័ិយ        
អតិ្ងិជ្នខាងច្ម្រៅ        
 ការជួ្ញែូរលក់រាយ - ៧៩.៩០០.៣៥៦  -     -    ១៦.២១៤.០៥៧  ៩៦.១១៤.៤១៣   ៣៩១.៦៦៦.២៣៣  
 ការសាងសង់ - ២៩.៣៨៣.៣២៣  -     -    -  ២៩.៣៨៣.៣២៣   ១១៩.៧៣៧.០៤១  
 កម្ចីផ្លទ ល់ែលួន - ១០.៣៧៩.៩៥០  -     -    ៩.៣២៩.៧២១  ១៩.៧០៩.៦៧១   ៨០.៣១៦.៩០៩  
 កម្ចីច្ផ្េងៗ  - ៧.៩៩៣.២៥៦  -     -    -  ៧.៩៩៣.២៥៦   ៣២.៥៧២.៥១៨  
 ឥណទនច្គហដាា ន - ៧៥.៤១៣.៨៤៣  -     -    -  ៧៥.៤១៣.៨៤៣   ៣០៧.៣១១.៤១០  
 ច្រាងឆម្រក - ២.០៥៦.៨១៧  -     -    -  ២.០៥៦.៨១៧   ៨.៣៨១.៥២៩  
 កសិកម្ម - ១.៧៩១.៦៤២  -     -    -  ១.៧៩១.៦៤២   ៧.៣០០.៩៤១  
 សកម្មភាេ អឆលនម្រទេយ - ៥.៩៩៥.៣៣១  -     -    -  ៥.៩៩៥.៣៣១   ២៤.៤៣០.៩៧៤  
 សាថ ប័នត្ម្ាល់ម្របាក់ ២៩.៩៦២.៧១៤ ២៦.៨៤៧.៥២៣  -     -    -  ៥៦.៨១០.២៣៧   ២៣១.៥០១.៧១៦  
 នាាំឆូល/នាាំច្ឆញ - ៦៦១.២២៩  -     -    ៧៨៥.៦៤០  ១.៤៤៦.៨៦៩   ៥.៨៩៥.៩៩១  
 កាត្ឥណទន - ១.៩១៩.៨១៧  -     -    -  ១.៩១៩.៨១៧   ៧.៨២៣.២៥៤  
 ច្ផ្េងៗ  - ១២.០១៤.១៥១  ២៥.៥៨៨  ១.២១២.៩៦៣ -  ១៣.២៥២.៧០២   ៥៤.០០៤.៧៦១  
ឥណទនបុគគលិក - ៣.៦៣៤.៦៧៥  -    - -  ៣.៦៣៤.៦៧៥   ១៤.៨១១.៣០១  

 ២៩.៩៦២.៧១៤ ២៥៧.៩៩១.៩១៣  ២៥.៥៨៨  ១.២១២.៩៦៣ ២៦.៣២៩.៤១៨  ៣១៥.៥២២.៥៩៦   ១.២៨៥.៧៥៤.៥៧៨  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០  

 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 
(v). ការម្របមូ្លផ្ដុាំហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

ការម្របមូ្លផ្ដុាំហានិភ័្យតាម្វស័ិយអាជី្វកម្ម (ត្) 
 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 

 
សម្តុ្លយច្ៅ 
ធ្នាគារនានា 

ឥណទន និងបុច្រ
ម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិ

ជ្ន 
វនិិច្យគច្លើ 
មូ្លបម្រត្ 

វនិិច្យគកនុង 
ម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធ ម្រទេយសកម្មច្ផ្េងៗ  

កិឆចសនាឥណទននិង 
កិឆចសនាធានាហិរញ្ញវត្ថុ សរបុ 

ធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 

         
ត្ថ្ម្លច្យង ៣៧.០៤១.៤២២ ២៥៧.៣៦៥.៦០៤ ២៥.៥៨៨ ១.៥៤៨.៤០០ ២.២៣៣.០០៣ (៥៤.៦៥១) ២៩៨.១៥៩.៣៦៦ ១.២០៦.០៥៤.៦៣៥ 
ឆាំនួនទឹកម្របាក់តាម្កិឆចសនា - - - - - ១៨.៥៧៣.០០០ ១៨.៥៧៣.០០០ ៧៥.១២៧.៧៨៥ 
ការច្ផ្លេ ត្ច្លើហានិភ័្យតាម្វស័ិយ         
អតិ្ងិជ្នខាងច្ម្រៅ         
 ការជួ្ញែូរលក់រាយ - ៧០.០១៨.៧២១ - -  ៨.២២៨.៦៣៩ ៧៨.២៤៧.៣៦០ ៣១៦.៥១០.៥៧១ 
 ការសាងសង់ - ១៩.៤៤៣.៨៥៨ - -  - ១៩.៤៤៣.៨៥៨ ៧៨.៦៥០.៤០៦ 
 កម្ចីផ្លទ ល់ែលួន - ៧.៦៦៣.៤៦៣ - -  ៩.៧៣៣.៧៨៦ ១៧.៣៩៧.២៤៩ ៧០.៣៧១.៨៧២ 
 កម្ចីច្ផ្េងៗ  - ៥.៩៣៧.១៨៧ - -  - ៥.៩៣៧.១៨៧ ២៤.០១៥.៩២១ 
 ឥណទនច្គហដាា ន - ៩៥.៥៧៣.០៥១ - -  - ៩៥.៥៧៣.០៥១ ៣៨៦.៥៩២.៩៩១ 
 ច្រាងឆម្រក - ១.៦៣៨.២៨៣ - -  - ១.៦៣៨.២៨៣ ៦.៦២៦.៨៥៥ 
 កសិកម្ម - ១.២៤២.០៣២ - -  - ១.២៤២.០៣២ ៥.០២៤.០១៩ 
 សកម្មភាេ អឆលនម្រទេយ - ៥.៤៩៨.៤១៦ - -  - ៥.៤៩៨.៤១៦ ២២.២៤១.០៩៣ 
 សាថ ប័នត្ម្ាល់ម្របាក់ ៣៧.០៤១.៤២២ ៤៤.៣១៤.៤៦៣ - -  - ៨១.៣៥៥.៨៨៥ ៣២៩.០៨៤.៥៥៥ 
 នាាំឆូល/នាាំច្ឆញ - - - -  ៦១០.៥៧៥ ៦១០.៥៧៥ ២.៤៦៩.៧៧៦ 
 កម្ចីកាត្ឥណទន - ១.៣៩១.០៩២ - -  - ១.៣៩១.០៩២ ៥.៦២៦.៩៦៧ 
 ច្ផ្េងៗ  - - ២៥.៥៨៨ ១.៥៤៨.៤០០ ២.២៣៣.០០៣ - ៣.៨០៦.៩៩១ ១៥.៣៩៩.២៧៩ 
ឥណទនបុគគលិក - ៤.៦៤៥.០៣៨ - -  - ៤.៦៤៥.០៣៨ ១៨.៧៨៩.១៧៩ 

 ៣៧.០៤១.៤២២ ២៥៧.៣៦៥.៦០៤ ២៥.៥៨៨ ១.៥៤៨.៤០០ ២.២៣៣.០០៣ ១៨.៥៧៣.០០០ 
៣១៦.៧៨៧.០១

៧ ១.២៨១.៤០៣.៤៨៤ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០  

 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ហានិភ័្យឥណទន (ត្) 
(v). ការម្របមូ្លផ្ដុាំហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

ការម្របមូ្លផ្ដុាំហានិភ័្យតាម្វស័ិយអាជី្វកម្ម (ត្) 
 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 

 
សម្តុ្លយច្ៅ 
ធ្នាគារនានា 

ឥណទន និងបុច្រ
ម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិ

ជ្ន 
វនិិច្យគច្លើ 
មូ្លបម្រត្ 

វនិិច្យគកនុង 
ម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធ ម្រទេយសកម្មច្ផ្េងៗ  

កិឆចសនាឥណទននិង
កិឆចសនាធានាហិរញ្ញវត្ថុ សរបុ 

ធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 

ត្ថ្ម្លច្យង  ២៩.៩៦២.៧១៤   ២៥៧.៩៩១.៩១៣   ២៥.៥៨៨   ១.៥៤៨.៤០០   ១.២១២.៩៦៣   (៥២.៨៦៦)  ២៩០.៦៨៨.៧១២  ១.១៨៤.៥៥៦.៥០១  
ឆាំនួនទឹកម្របាក់តាម្កិឆចសនា  -     -     -     -     -     ២៦.៣២៩.៤១៨   ២៦.៣២៩.៤១៨   ១០៧.២៩២.៣៧៨  
ការច្ផ្លេ ត្ច្លើហានិភ័្យតាម្វស័ិយ         
អតិ្ងិជ្នខាងច្ម្រៅ         
 ការជួ្ញែូរលក់រាយ  -     ៧៩.៩០០.៣៥៦   -     -     -     ១៦.២១៤.០៥៧   ៩៦.១១៤.៤១៣   ៣៩១.៦៦៦.២៣៣  
 ការសាងសង់  -     ២៩.៣៨៣.៣២៣   -     -     -     -     ២៩.៣៨៣.៣២៣   ១១៩.៧៣៧.០៤១  
 កម្ចីផ្លទ ល់ែលួន  -     ១០.៣៧៩.៩៥០   -     -     -     ៩.៣២៩.៧២១   ១៩.៧០៩.៦៧១   ៨០.៣១៦.៩០៩  
 កម្ចីច្ផ្េងៗ   -     ៧.៩៩៣.២៥៦   -     -     -     -     ៧.៩៩៣.២៥៦   ៣២.៥៧២.៥១៨  
 ឥណទនច្គហដាា ន  -     ៧៥.៤១៣.៨៤៣   -     -     -     -     ៧៥.៤១៣.៨៤៣   ៣០៧.៣១១.៤១០  
 ច្រាងឆម្រក  -     ២.០៥៦.៨១៧   -     -     -     -     ២.០៥៦.៨១៧   ៨.៣៨១.៥២៩  
 កសិកម្ម  -     ១.៧៩១.៦៤២   -     -     -     -     ១.៧៩១.៦៤២   ៧.៣០០.៩៤១  
 សកម្មភាេ អឆលនម្រទេយ  -     ៥.៩៩៥.៣៣១   -     -     -     -     ៥.៩៩៥.៣៣១   ២៤.៤៣០.៩៧៤  
 សាថ ប័នត្ម្ាល់ម្របាក់  ២៩.៩៦២.៧១៤   ២៦.៨៤៧.៥២៣   -     -     -     -     ៥៦.៨១០.២៣៧   ២៣១.៥០១.៧១៦  
 នាាំឆូល/នាាំច្ឆញ  -     ៦៦១.២២៩   -     -     -     ៧៨៥.៦៤០   ១.៤៤៦.៨៦៩   ៥.៨៩៥.៩៩១  
 កាត្ឥណទន  -     ១.៩១៩.៨១៧   -     -     -     -     ១.៩១៩.៨១៧   ៧.៨២៣.២៥៤  
 ច្ផ្េងៗ   -     ១២.០១៤.១៥១   ២៥.៥៨៨   ១.៥៤៨.៤០០   ១.២១២.៩៦៣   -     ១៤.៨០១.១០២   ៦០.៣១៤.៤៩១  
ឥណទនបុគគលិក  -     ៣.៦៣៤.៦៧៥   -     -     -     -     ៣.៦៣៤.៦៧៥   ១៤.៨១១.៣០១  

  ២៩.៩៦២.៧១៤   ២៥៧.៩៩១.៩១៣   ២៥.៥៨៨   ១.៥៤៨.៤០០   ១.២១២.៩៦៣   ២៦.៣២៩.៤១៨  
 

៣១៧.០៧០.៩៩៦  ១.២៩២.០៦៤.៣០៨  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ក. ការម្របមូ្លផ្ដុាំហានិភ័្យឥណទន (ត្) 
(v). ការម្របមូ្លផ្ដុាំហានិភ័្យឥណទន (ត្) 

ការម្របមូ្លផ្ដុាំហានិភ័្យវភិាគតាម្និវសនដាា ន និងទាំនាក់ទាំនង និងការម្របឈម្ច្ៅនឹងហានិភ័្យឥណទន និង             
បុច្រម្របទនធ្ាំៗ៖ 

 
 ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
 

      

វភិាគតាម្និវសនដាា ន៖      
អនិវសនជ្ន  -     -     -     -     
និវសនជ្ន  ២៥៧.៣៦៥.៦០៤  ១.០៤១.០៤៣.៨៦៨   ២៥៧.៩៩១.៩១៣  ១.០៥១.៣១៧.០៤៥   
  ២៥៧.៣៦៥.៦០៤  ១.០៤១.០៤៣.៨៦៨   ២៥៧.៩៩១.៩១៣  ១.០៥១.៣១៧.០៤៥   
វភិាគតាម្ទាំនាក់ទាំនង៖      
សម្ព័នធញាតិ្  ៤.៦៣៧.៤៨៧   ១៨.៧៥៨.៦៣៥   ៣.៦៣៨.២៤៣   ១៤.៨២៥.៨៤០   
មិ្នដម្នសម្ព័នធញាតិ្  ២៥២.៧២៨.១១៧  ១.០២២.២៨៥.២៣៣   ២៥៤.៣៥៣.៦៧០  ១.០៣៦.៤៩១.២០៥   
  ២៥៧.៣៦៥.៦០៤  ១.០៤១.០៤៣.៨៦៨   ២៥៧.៩៩១.៩១៣  ១.០៥១.៣១៧.០៤៥   
តាម្រយៈផ្លប៉ាុះពាល់៖      
ផ្លប៉ាុះពាល់ានទាំហាំធ្ាំ (*)  -     -     -     -     
ផ្លប៉ាុះពាល់ានទាំហាំតូ្ឆ  ២៥៧.៣៦៥.៦០៤  ១.០៤១.០៤៣.៨៦៨   ២៥៧.៩៩១.៩១៣  ១.០៥១.៣១៧.០៤៥   
  ២៥៧.៣៦៥.៦០៤  ១.០៤១.០៤៣.៨៦៨   ២៥៧.៩៩១.៩១៣  ១.០៥១.៣១៧.០៤៥   

(*) ផ្លប៉ាុះពាល់ដែលានទាំហាំធ្ាំ ម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ដាយម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ថាជាហានិភ័្យែុលថ្ន
សម្តុ្លយសរបុថ្នឥណទន និងបុច្រម្របទនជាមួ្យអនកទទួលផ្លដត្មួ្យដែលានឆាំនួនច្លើសេី ១០% ថ្នមូ្ល
ធ្នសុទធរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ។  ផ្លប៉ាុះពាល់ច្នុះ គឺែពស់ជាងឥណទន ឬ កិឆចសនាដែលច្ៅសល់ 
និងឥណទន ឬកិឆចសនាដែលបានអនុម័្ត្ ។ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ែ. ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល 

ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួលសាំច្ៅច្ៅច្លើហានិភ័្យដែលសាថ ប័នមិ្នអាឆបាំច្េញកាត្េវកិឆចហិរញ្ញវត្ថុ ឬមិ្នអាឆ
សងបាំណុល ឬច្ដាុះស្សាយជ្ាំហរ កនុងសាថ នភាេច្សែាកិឆច និងហិរញ្ញវត្ថុជាក់ោក់ និងសាថ នភាេទីផ្ារ ។ ហានិភ័្យ
សាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល ច្កើត្ច្ែើងេីភាេមិ្នម្រត្ូវគាន ថ្នកាលកាំណត់្ និងបរាិណលាំហូរសាឆ់ម្របាក់ ដែលានជាប់
ជាមួ្យម្របតិ្បត្េិការ និងការវនិិច្យគរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ។ 

(i). ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សលួ 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ បានបច្ងាើត្ច្គាលនច្យបាយ និងម្រកបែ័ណឌ ម្រគប់ម្រជ្ុងច្ម្រជាយសម្រាប់ម្រគប់ម្រគង                
ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល។ គណៈកម្មការម្រគប់ម្រគងម្រទេយសកម្មនិងបាំណុលរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ 
(ALCO) ទទួលែុសម្រត្ូវកនុងការម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួលរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ តាម្រយៈការ
រមួ្បញ្ចូ លគាន ថ្នការបច្ងាើត្ច្គាលនច្យបាយការេិនិត្យច្ែើងវញិ និងអភិ្បាលកិឆចការវភិាគការច្ធ្វើច្ត្សេច្ស្រសេសការ
កម្រមិ្ត្និងការម្រត្ួត្េិនិត្យ ។ ច្ែើម្បីម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួលរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ៖ 

 រកាផ្លប័ម្រត្ម្រទេយសកម្មដែលអាឆែូរយកម្របាក់បានដែលានកាំរតិ្ែពស់កនុងរបិូយប័ណណនិងភ្តិ្សនា 

 ធានាថាានភាេឆម្រម្ុុះច្ៅកនុងមូ្លដាា នមូ្លនិធិ្របស់ែលួន 

 តាម្ដានលកខណៈអាកបបកិរយិថ្នម្រទេយសកម្មនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ 

 តាម្ដានរបាយការណ៍សាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល ច្ដាយវភិាគច្លើទម្រម្ង់កាលកាំណត់្ថ្នម្រទេយសកម្ម និងបាំណុល 

 បច្ងាើត្សូឆនាករម្រេានែាំបូង  ៗ អាំេីម្រេឹត្េិការណ៍ច្ស្រសេសង្កយៗង្កយៗនិងធានាថាានម្រទេយសកម្មដែលអាឆច្ម្របើ
ជាវត្ថុបញ្ជច ាំម្របសិនច្បើចាាំបាឆ់ 

 ច្ធ្វើច្ត្សេច្ស្រសេសច្ទៀងទត់្ និង  

 រកានូវដផ្នការងវកិាយថាភាេ ដែលម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ែើងច្ែើម្បីផ្េល់នូវម្រកបែ័ណឌ មួ្យដែលភាេតានតឹ្ងថ្នសាឆ់
ម្របាក់អាឆម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងម្របកបច្ដាយម្របសិទធភាេ ។ 

មុ្ែង្កររត្នាគាររបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ អនុវត្េយុទធសាស្រសេសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល និងមូ្លនិធិ្របស់              
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ កនុងការសហម្របតិ្បត្េិការជាមួ្យអងគភាេអាជី្វកម្មច្ផ្េងច្ទៀត្របស់ សម្ព័នធធ្នាគារ និង
ធ្នាគារ ។ យុទធសាស្រសេសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល និងមូ្លនិធិ្របស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ម្រត្ូវបានកាំណត់្ស្សបតាម្
ត្ម្រម្ូវការបទបបញ្ញត្េិកនុងស្សុកដែលពាក់េ័នធ ។ ម្របតិ្បត្ដិការបរច្ទសរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ កាំណត់្នូវយុទធ
សាស្រសេសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួលកនុងស្សុកដែលម្រត្ូវការឲ្យស្សបច្ៅនឹងម្រកបែ័ណឌ បទបបញ្ញត្េិកនុងស្សុក និងច្គាល
នច្យបាយទាំងមូ្លរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ។ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ែ. ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល (ត្) 

(i). ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សលួ (ត្) 

ានការម្រត្ួត្េិនិត្យម្របចាាំថ្ងៃច្ែើម្បីកាំណត់្ និងតាម្ដានការអនុច្ោម្ច្ៅតាម្កម្រមិ្ត្ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល
របស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ។ ា៉ា ម្រទីកច្គាលដែលច្ម្របើ គឺជាលទធផ្លថ្នការច្ធ្វើច្ស្រសេសច្ត្សេច្លើសាឆ់ម្របាក់ង្កយ
ស្សួលរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ជ្ម្រម្ុញច្ដាយលទធផ្លថ្នអនុបាត្តាម្បទបបញ្ញតិ្េ រមួ្ាន ទាំហាំអនុបាត្សនទនី
យភាេ (ដែលវស់ដវងគុណភាេអនុបាត្សនទនីយភាេថ្នសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួលានគុណភាេែពស់ច្ៅខាងច្ម្រៅ ច្ៅ
កនុងកាំែុងច្េល ៣០ ថ្ងៃ ទិែាភាេច្ស្រសេស) និងសាាម្រត្ច្សថរភាេមូ្លនិធិ្ (ដែលដសវងរកច្ែើម្បីបច្ងាើនភាេឋិត្ច្ងរថ្ន
កាលកាំណត់្រឆនាសម្ព័នធរបស់សម្តុ្លយថ្នងវកិា) ។ 

ការច្ធ្វើច្ស្រសេសច្ត្សេសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួលម្រត្ូវបានច្ធ្វើច្ែើងច្ៅច្ម្រកាម្ទិែាភាេច្ផ្េង  ៗដែលម្រគបែណដ ប់ទាំង លកខែណឌ   
ទីផ្ារធ្ម្មតា និងធ្ៃន់ធ្ៃរ។ ទិែាភាេម្រត្ូវបានបច្ងាើត្ច្ែើងច្ដាយេិចារណាច្លើម្រេឹត្េិការណ៍ជាក់ោក់របស់ម្រកុម្ហ ុន 
(ឧទហរណ៍ ការបនាទ បឆាំណាត់្ថាន ក់) និងម្រេឹត្េិការណ៍ទក់ទងនឹងទីផ្ារ (ឧទហរណ៍ ភាេមិ្នឆាស់ោស់ច្លើទីផ្ារ 
ការកាត់្បនថយរបិូយប័ណណ ច្ម្រគាុះម្ហនេរាយធ្ម្មជាតិ្ ឬច្ម្រគាុះម្ហនេរាយច្ផ្េងៗច្ទៀត្) ។ ច្លើសេីច្នុះច្ទៀត្ ទិែាភាេ
តានតឹ្ងអាឆដផ្អកច្លើម្រេឹត្ដិការណ៍នាច្េលកនលងម្ក (historical scenario) ដែលបានកត់្សាគ ល់ ឆាំច្ពាុះសាថ ប័នផ្លទ ល់ ឬ
ទូច្ៅច្លើសាថ នភាេវបិត្េិច្សែាកិឆចដែលម្រត្ូវបានអច្ងាត្ច្ដាយសាថ ប័នច្ផ្េងច្ទៀត្ ដែលានទាំហាំម្៉ាូដឌល និងត្ាំបន់    
អាជី្វកម្មស្សច្ែៀងគាន  ។  ជាញឹកញាប់ សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ក៏បានបញ្ចូ លធាតុ្ថ្នវបិត្េិនានាេីម្រេឹត្ដិការណ៍         
នាច្េលកនលងម្ក ច្ែើម្បីបច្ងាើត្ជាសម្មតិ្កម្ម ប៉ាុដនេជាទិែាភាេវបិត្េិដែលអាឆច្ជ្ឿជាក់បាន ដែលសម្ស្សបច្ៅនឹងម្៉ាូដឌល 
អាជី្វកម្មនិងទម្រម្ង់ការប៉ាុះពាល់បឆចុបបននរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ។ 

(ii). ការម្របឈម្ច្ៅនឹងហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សលួ 

វធីិ្សាស្រសេដែលសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ច្ម្របើម្របាស់សម្រាប់ម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួលគឺ អនុបាត្
តាម្បទបបញ្ញត្េិហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល។  អនុបាត្ច្នុះឆលុុះបញ្ជច ាំងអាំេីលាំហូរឆូលសាឆ់ម្របាក់ (រមួ្ានឥណ
ទនដែលម្រត្ូវម្របមូ្ល សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា) លាំហូរច្ឆញសាឆ់ម្របាក់កនុងកាំែុង ៣០ ថ្ងៃ (រមួ្ានទឹកម្របាក់ដែលម្រត្ូវ
ទូទត់្ច្ៅាច ស់កម្ចី ម្របាក់បច្ញ្ញើេីម្រគឹុះសាថ នហិរញ្ញវត្ថុ និងម្រកុម្ហ ុន) និងម្របាក់បច្ញ្ញើរាយដែលម្រត្ូវបានដកត្ម្រម្ូវ ម្រេម្ទាំង
បរាិណម្រទេយសកម្មសនទនីយភាេដែលអាឆទទួលយកបាន (សាឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ គណនីឆរនេ និងទុនបម្រម្ុងកាត្េវកិឆច
ច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា) ។ 
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សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ែ. ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល (ត្) 

(ii). ការម្របឈម្ច្ៅនឹងហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សលួ (ត្) 
 
  សម្ព័នធធ្នាគារ ធ្នាគារ 
  ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
      
នាឆុងការយិបរចិ្ឆេទ   ៣១៨% ១៣៦% ៣១៨% ១៣៦% 
ជាម្ធ្យម្សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ  ៣៧៨% ៣២៨% ៣៧៨% ៣២៨% 
អតិ្បរាម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ  ៥០១% ៨៤៨% ៥០១% ៨៤៨% 
អបបបរាសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ  ២០៥% ១៣០% ២០៥% ១៣០% 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ែ. ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល (ត្) 

(iii). ការវភិាគតាម្អាយុកាលថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ 

តារាងខាងច្ម្រកាម្បង្កា ញេីអាយុកាលច្ៅតាម្កិឆចសនាជាក់ដសេងដែលច្ៅសល់ ថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ៖ 
 សម្ព័នធធ្នាគារ 

 ត្ថ្ម្លច្យង 
ត្ថ្ម្លែុលលាំហូរឆូល/

(ច្ឆញ) រហូត្ែល់ ១ ដែ > ១ – ៣ដែ > ៣ – ១២ដែ > ១ – ៥ដែ ច្លើសេី ៥ឆ្ន ាំ  
មិ្នាន 

អាយុកាល 
ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ 
         
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុតាម្ម្របច្ភ្ទ         
បាំណុលមិ្នដម្ននិសេនទ         

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ២៦២.១៤១.១២៩  (២៦៣.៦៥១.២០៥) (១៨៣.៥៥៣.៦២១)  (២៦.៣៨២.២២៨)  (៥៣.៧១៥.៣៥៦)  -     -     -    
ម្របាក់កម្ចី  ៩.៥០៩.៩៨១   (៩.៥៥៩.០៥៩)  (៥.០០៥.៨៩០)  (៣.៥៤៥.៦៧៣)  (១.០០៧.៤៩៦)  -     -     -    
បាំណុលភ្តិ្សនា  ៣.៤២៣.៤៥៤   (៣.៨០២.៣០៧)  (៦៩.១៨០)  (១៧៤.១១១)  (៦៤០.៤៦៦)  (២.៧៥៣.៨២២)  (១៦៤.៧២៨)  -    
បាំណុលច្ផ្េងៗ   ១.៧៩៤.៨១១   (១.៧៩៤.៨១១)  (១.៧៩៤.៨១១)  -     -     -     -     -    

  ២៧៦.៨៦៩.៣៧៥  (២៧៨.៨០៧.៣៨២) (១៩០.៤២៣.៥០២)  (៣០.១០២.០១២)  (៥៥.៣៦៣.៣១៨)  (២.៧៥៣.៨២២)  (១៦៤.៧២៨)  -    

កិឆចសនាឥណទន និងការធានា  -     (១៨.៥៧៣.០០០)  (១៧.៩៦២.៤២៥)  -     (៦១០.៥៧៥)  -     -     -    

សរបុជាែុោល រអាច្ម្រកិ  ២៧៦.៨៦៩.៣៧៥   (២៩៧.៣៨០.៣៨២)  (២០៨.៣៨៥.៩២៧)  (៣០.១០២.០១២)  (៥៥.៩៧៣.៨៩៣)  (២.៧៥៣.៨២២)  (១៦៤.៧២៨)  -    

សម្មូ្លជាពាន់ច្រៀល 
 (កាំណត់្សាគ ល់ ៧)  ១.១១៩.៩៣៦.៦២២  (១.២០២.៩០៣.៦៤៦)  (៨៤២.៩២១.០៧៥)  (១២១.៧៦២.៦៣៩)  (២២៦.៤១៤.៣៩៧)  (១១.១៣៩.២១០)  (៦៦៦.៣២៥)  -    
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ែ. ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល (ត្) 

(iii). ការវភិាគតាម្អាយុកាលថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

តារាងខាងច្ម្រកាម្បង្កា ញេីអាយុកាលច្ៅតាម្កិឆចសនាជាក់ដសេងដែលច្ៅសល់ ថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ៖ (ត្) 
 សម្ព័នធធ្នាគារ 

 ត្ថ្ម្លច្យង 
ត្ថ្ម្លែុលលាំហូរឆូល/

(ច្ឆញ) រហូត្ែល់ ១ ដែ > ១ – ៣ដែ > ៣ – ១២ដែ > ១ – ៥ដែ ច្លើសេី ៥ឆ្ន ាំ  
មិ្នាន 

អាយុកាល 
ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ 
         
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាម្ម្របច្ភ្ទ         
ម្រទេយសកម្មមិ្នដម្ននិសេនទ         

សាឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ  ១៥.០៤៧.០៣៤   ១៥.០៤៧.០៣៤   ១៥.០៤៧.០៣៤   -     -     -     -     -    
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្        
 ថ្នកម្ពុជា  ៣៤.២៥១.១៧៩   ៣៤.២៥៩.៦៦៣   ២៩.៥២០.១០៥   ៣.៧១៨.៥៣៧   ១.០២១.០២១   -     -     -    
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា  ៣៧.០៤១.៤២២   ៣៧.៨៣៦.៧៧៦   ៧.២៣០.៥៨៥   ១៤.៣៥២.៩៤២   ១៦.២៥៣.២៤៩   -     -     -    
ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់

ែល់អតិ្ងិជ្ន  ២៥៧.៣៦៥.៦០៤   ៣៣៩.២៦០.៨០៨   ៨.៦៨១.៧៨១   ៧.៥៣៩.២៦៣   ៣៩.៣៥៦.៤៩១   ១៣២.៣១៤.៥៣៦   ១៥១.៣៦៨.៧៣៧   -    
វនិិច្យគច្លើមូ្លបម្រត្  ២៥.៥៨៨   ២៥.៥៨៨   -     -     -     -     -     ២៥.៥៨៨  
ម្រទេយសកម្មច្ផ្េង  ៗ     ២.២៣៣.៥៥៣   ២.២៣៣.៥៥៣   ២.២៣៣.៥៥៣   -     -     -     -     -    

សរបុជាែុោល រអាច្ម្រកិ  ៣៤៥.៩៦៤.៣៨០   ៤២៨.៦៦៣.៤២២   ៦២.៧១៣.០៥៨   ២៥.៦១០.៧៤២   ៥៦.៦៣០.៧៦១   ១៣២.៣១៤.៥៣៦   ១៥១.៣៦៨.៧៣៧   ២៥.៥៨៨  

សម្មូ្លជាពាន់ច្រៀល 
 )កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 

 
១.៣៩៩.៤២៥.៩១៧  

 
១.៧៣៣.៩៤៣.៥៤២   ២៥៣.៦៧៤.៣២០   ១០៣.៥៩៥.៤៥១   ២២៩.០៧១.៤២៨   ៥៣៥.២១២.២៩៨   ៦១២.២៨៦.៥៤១   ១០៣.៥០៣  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ែ. ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល (ត្) 

(iii). ការវភិាគតាម្អាយុកាលថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

តារាងខាងច្ម្រកាម្បង្កា ញេីអាយុកាលច្ៅតាម្កិឆចសនាជាក់ដសេងដែលច្ៅសល់ ថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ៖ (ត្) 
 ធ្នាគារ 

 ត្ថ្ម្លច្យង 
ត្ថ្ម្លែុលលាំហូរឆូល/

(ច្ឆញ) រហូត្ែល់ ១ ដែ > ១ – ៣ដែ > ៣ – ១២ដែ > ១ – ៥ដែ ច្លើសេី ៥ឆ្ន ាំ  
មិ្នាន 

អាយុកាល 
ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ 
         
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុតាម្ម្របច្ភ្ទ         
បាំណុលមិ្នដម្ននិសេនទ         

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ២៦២.៣៦៧.៥៥១   (២៦៣.៤២៤.៧៨៣)  (១៨៣.៣២៧.១៩៩)  (២៦.៣៨២.២២៨)  (៥៣.៧១៥.៣៥៦)  -     -     -    
ម្របាក់កម្ចី  ៩.៥០៩.៩៨១   (៩.៥៥៩.០៥៩)  (៥.០០៥.៨៩០)  (៣.៥៤៥.៦៧៣)  (១.០០៧.៤៩៦)  -     -     -    
បាំណុលភ្តិ្សនា  ៤.៤៨៥.៣៥១   (៦.២៣២.១៥១)  (៧៣.៨៨៩)  (១៨៣.៥២៩)  (៦៨២.៨៤៧)  (២.៩៧៩.៨៥៤)  (២.៣១២.០៣២)  -    
បាំណុលច្ផ្េងៗ   ១.៧៨៧.៩៧៥   (១.៧៨៧.៩៧៥)  (១.៧៨៧.៩៧៥)  -     -     -     -     -    

  ២៧៨.១៥០.៨៥៨   (២៨១.០០៣.៩៦៨)  (១៩០.១៩៤.៩៥៣)  (៣០.១១១.៤៣០)  (៥៥.៤០៥.៦៩៩)  (២.៩៧៩.៨៥៤)  (២.៣១២.០៣២)  -    

កិឆចសនាឥណទន និងការធានា  -     (១៨.៥៧៣.០០០)  (១៧.៩៦២.៤២៥)  -     (៦១០.៥៧៥)  -     -     -    

សរបុជាែុោល រអាច្ម្រកិ  ២៧៨.១៥០.៨៥៨   (២៩៩.៥៧៦.៩៦៨)  (២០៨.១៥៧.៣៧៨)  (៣០.១១១.៤៣០)  (៥៦.០១៦.២៧៤)  (២.៩៧៩.៨៥៤)  (២.៣១២.០៣២)  -    

សម្មូ្លជាពាន់ច្រៀល 
 )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  ១.១២៥.១២០.២២១  

(១.២១១.៧៨៨.៨៣៤
)  (៨៤១.៩៩៦.៥៩៤)  (១២១.៨០០.៧៣៤)  (២២៦.៥៨៥.៨២៨)  (១២.០៥៣.៥០៩)  (៩.៣៥២.១៦៩)  -    
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ែ. ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល (ត្) 

(iii). ការវភិាគតាម្អាយុកាលថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

តារាងខាងច្ម្រកាម្បង្កា ញេីអាយុកាលច្ៅតាម្កិឆចសនាជាក់ដសេងដែលច្ៅសល់ ថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ៖ (ត្) 
 ធ្នាគារ 

 ត្ថ្ម្លច្យង 
ត្ថ្ម្លែុលលាំហូរឆូល/

(ច្ឆញ) រហូត្ែល់ ១ ដែ > ១ – ៣ដែ > ៣ – ១២ដែ > ១ – ៥ដែ ច្លើសេី ៥ឆ្ន ាំ  
មិ្នាន 
អាយុកាល 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ 
         
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាម្ម្របច្ភ្ទ         
ម្រទេយសកម្មមិ្នដម្ននិសេនទ         

សាឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ  ១៥.០៤៧.០៣៤   ១៥.០៤៧.០៣៤   ១៥.០៤៧.០៣៤   -     -     -     -     -    
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ 
ថ្នកម្ពុជា  ៣៤.២៥១.១៧៩   ៣៤.២៥៩.៦៦៣   ២៩.៥២០.១០៥   ៣.៧១៨.៥៣៧   ១.០២១.០២១   -     -     -    
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា  ៣៧.០៤១.៤២២   ៣៧.៨៣៦.៧៧៦   ៧.២៣០.៥៨៥   ១៤.៣៥២.៩៤២   ១៦.២៥៣.២៤៩   -     -     -    
ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់

អតិ្ងិជ្ន  ២៥៧.៣៦៥.៦០៤   ៣៣៩.២៦០.៨០៨   ៨.៦៨១.៧៨១   ៧.៥៣៩.២៦៣   ៣៩.៣៥៦.៤៩១   ១៣២.៣១៤.៥៣៦   ១៥១.៣៦៨.៧៣៧   -    
វនិិច្យគច្លើមូ្លបម្រត្  ២៥.៥៨៨   ២៥.៥៨៨   -     -     -     -     -     ២៥.៥៨៨  
វនិិច្យគកនុងម្រកមុ្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធ  ១.៥៤៨.៤០០   ១.៥៤៨.៤០០   -     -     -     -     -     ១.៥៤៨.៤០០  

ម្រទេយសកម្មច្ផ្េង  ៗ  ២.២៣៣.០០៣   ២.២៣៣.០០៣   ២.២៣៣.០០៣   -     -     -     -     -    
សរបុជាែុោល រអាច្ម្រកិ  ៣៤៧.៥១២.២៣០   ៤៣០.២១១.២៧២   ៦២.៧១២.៥០៨   ២៥.៦១០.៧៤២   ៥៦.៦៣០.៧៦១   ១៣២.៣១៤.៥៣៦   ១៥១.៣៦៨.៧៣៧   ១.៥៧៣.៩៨៨  

សម្មូ្លជាពាន់ច្រៀល 
 )កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 

 
១.៤០៥.៦៨៦.៩៧០  

 
១.៧៤០.២០៤.៥៩៥   ២៥៣.៦៧២.០៩៥   ១០៣.៥៩៥.៤៥១   ២២៩.០៧១.៤២៨   ៥៣៥.២១២.២៩៨   ៦១២.២៨៦.៥៤១   ៦.៣៦៦.៧៨១  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ែ. ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល (ត្) 

(iii). ការវភិាគតាម្អាយុកាលថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

តារាងខាងច្ម្រកាម្បង្កា ញេីអាយុកាលច្ៅតាម្កិឆចសនាជាក់ដសេងដែលច្ៅសល់ ថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ៖ (ត្) 
 សម្ព័នធធ្នាគារ 

 ត្ថ្ម្លច្យង 
ត្ថ្ម្លែុលលាំហូរឆូល/

(ច្ឆញ) រហូត្ែល់ ១ ដែ > ១ – ៣ដែ > ៣ – ១២ដែ > ១ – ៥ដែ ច្លើសេី ៥ឆ្ន ាំ  
មិ្នាន 
អាយុកាល 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ 
         
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុតាម្ម្របច្ភ្ទ         
បាំណុលមិ្នដម្ននិសេនទ         

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន ២៣៩.៤៣២.៧២៣ (២៣៩.៤៣២.៧២៣) (១៦៥.៩៤២.២២១) (១៨.០៤០.៨៦៩) (៥៥.៤៤៩.៦៣៣) - - - 
ម្របាក់កម្ចី ៣៣.៧៦៥.១៤៤ (៣៣.៧៦៥.១៤៤) (២០.០០១.២៧៨) (១០.៨១៧.៨០៧) (២.៩៤៦.០៥៩) - - - 
បាំណុលភ្តិ្សនា ៣.៨០២.៩៣៨ (៤.៩៥៥.៣៨៨) (៨៦.៦៦៧) (១៩០.៩៣៤) (៧២៧.២០៦) (៣.៣៣៤.០៦៥) (៦១៦.៥១៦) - 
បាំណុលច្ផ្េងៗ  ២.០៩១.៨៣៨ (២.០៩១.៨៣៨) (២.០៩១.៨៣៨) - - - - - 

 ២៧៩.០៩២.៦៤៣ (២៨០.២៤៥.០៩៣) (១៨៨.១២២.០០៤) (២៩.០៤៩.៦១០) (៥៩.១២២.៨៩៨) (៣.៣៣៤.០៦៥) (៦១៦.៥១៦) - 

កិឆចសនាឥណទន និងការធានា - (២៦.៣២៩.៤១៨) (២៥.៥៤៣.៧៧៨) - (៧៨៥.៦៤០) - - - 

សរបុជាែុោល រអាច្ម្រកិ ២៧៩.០៩២.៦៤៣ (៣០៦.៥៧៤.៥១១) (២១៣.៦៦៥.៧៨២) (២៩.០៤៩.៦១០) (៥៩.៩០៨.៥៣៨) (៣.៣៣៤.០៦៥) (៦១៦.៥១៦) - 

សម្មូ្លជាពាន់ច្រៀល 
 )កាំណត់្សាគ ល់  ៧) ១.១៣៧.៣០២.៥២០ 

(១.២៤៩.២៩១.១៣២
) (៨៧០.៦៨៨.០៦២) (១១៨.៣៧៧.១៦១) (២៤៤.១២៧.២៩២) (១៣.៥៨៦.៣១៥) (២.៥១២.៣០២) - 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ែ. ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល (ត្) 

(iii). ការវភិាគតាម្អាយុកាលថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

តារាងខាងច្ម្រកាម្បង្កា ញេីអាយុកាលច្ៅតាម្កិឆចសនាជាក់ដសេងដែលច្ៅសល់ ថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ៖ (ត្) 
 សម្ព័នធធ្នាគារ 

 ត្ថ្ម្លច្យង 
ត្ថ្ម្លែុលលាំហូរឆូល/

(ច្ឆញ) រហូត្ែល់ ១ ដែ > ១ – ៣ដែ > ៣ – ១២ដែ > ១ – ៥ដែ ច្លើសេី ៥ឆ្ន ាំ  
មិ្នាន 
អាយុកាល 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ 
         
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាម្ម្របច្ភ្ទ         
ម្រទេយសកម្មមិ្នដម្ននិសេនទ         

សាឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ១៨.៧៥៧.០៦៤ ១៨.៧៥៧.០៦៤ ១៨.៧៥៧.០៦៤ - - - - - 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្        
 ថ្នកម្ពុជា ៦៨.៣១៧.៣០៩ ៦៨.៣១៧.៣០៩ ១១.៩៨២.៦៧៥ ១១.៣០៥.៥៣២ ៣.២០០.៤២១ - - ៤១.៨២៨.៦៨១ 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា ២៩.៩៦២.៧១៤ ២៩.៩៦២.៧១៤ ២៤.៩០៣.៧៩៤ ៥.០៦១.៨៤៩  - - - 
ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់

ែល់អតិ្ងិជ្ន ២៥៧.៩៩១.៩១៣ ២៦៥.៦៧២.៦០៧ ៦.១៤១.០០១ ៧.៧៣២.៨៩១ ៤៤.៨៧២.៨២៤ ៩០.៧៦៨.៣៥០ ១១៦.១៥៧.៥៤១ - 
វនិិច្យគច្លើមូ្លបម្រត្ ២៥.៥៨៨ ២៥.៥៨៨ - - - - - ២៥.៥៨៨ 
ម្រទេយសកម្មច្ផ្េង  ៗ ១.២១២.៩៦៣ ១.២១២.៩៦៣ ១.២១២.៩៦៣ - - - - - 

សរបុជាែុោល រអាច្ម្រកិ ៣៧៦.២៦៧.៥៥១ ៣៨៣.៩៥១.១៧៤ ៦២.៩៩៧.៤៩៧ ២៤.១០០.២៧២ ៤៨.០៧៣.២៤៥ ៩០.៧៦៨.៣៥០ ១១៦.១៥៧.៥៤១ ៤១.៨៥៤.២៦៩ 

សម្មូ្លជាពាន់ច្រៀល 
 )កាំណត់្សាគ ល់  ៧) ១.៥៣៣.២៩០.២៧០ ១.៥៦៤.៦០១.០៣៤ ២៥៦.៧១៤.៨០០ ៩៨.២០៨.៦០៩ ១៩៥.៨៩៨.៤៧៣ ៣៦៩.៨៨១.០២៦ ៤៧៣.៣៤១.៩៨០ ១៧០.៥៥៦.១៤៦ 

149



កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ែ. ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល (ត្) 

(iii). ការវភិាគតាម្អាយុកាលថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

តារាងខាងច្ម្រកាម្បង្កា ញេីអាយុកាលច្ៅតាម្កិឆចសនាជាក់ដសេងដែលច្ៅសល់ ថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ៖ (ត្) 
 ធ្នាគារ 

 ត្ថ្ម្លច្យង 
ត្ថ្ម្លែុលលាំហូរឆូល/

(ច្ឆញ) រហូត្ែល់ ១ ដែ > ១ – ៣ដែ > ៣ – ១២ដែ > ១ – ៥ដែ ច្លើសេី ៥ឆ្ន ាំ  
មិ្នាន 
អាយុកាល 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ 
         
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុតាម្ម្របច្ភ្ទ         
បាំណុលមិ្នដម្ននិសេនទ         

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន ២៣៩.៦១៧.៣០៥ (២៣៩.៦១៧.៣០៥) (១៦៦.១២៦.៨០៣) (១៨.០៤០.៨៦៩) (៥៥.៤៤៩.៦៣៣) - - - 
ម្របាក់កម្ចី ៣៣.៧៦៥.១៤៤ (៣៣.៧៦៥.១៤៤) (២០.០០១.២៧៨) (១០.៨១៧.៨០៧) (២.៩៤៦.០៥៩) - - - 
បាំណុលភ្តិ្សនា ៤.៨៧២.៥២០ (៧.៤៤១.៧៤១) (៩១.៤៨៦) (២០០.៥៧២) (៧៧០.៥៧២) (៣.៥៦៥.៣៥៤) (២.៨១៣.៧៥៧) - 
បាំណុលច្ផ្េងៗ  ២.០៨៧.៨៩៣ (២.០៨៧.៨៩៣) (២.០៨៧.៨៩៣) - - - - - 

 ២៨០.៣៤២.៨៦២ (២៨២.៩១២.០៨៣) (១៨៨.៣០៧.៤៦០) (២៩.០៥៩.២៤៨) (៥៩.១៦៦.២៦៤) (៣.៥៦៥.៣៥៤) (២.៨១៣.៧៥៧) - 

កិឆចសនាឥណទន និងការធានា - (២៦.៣២៩.៤១៨) (២៥.៥៤៣.៧៧៨) - (៧៨៥.៦៤០) - - - 

សរបុជាែុោល រអាច្ម្រកិ ២៨០.៣៤២.៨៦២ (៣០៩.២៤១.៥០១) (២១៣.៨៥១.២៣៨) (២៩.០៥៩.២៤៨) (៥៩.៩៥១.៩០៤) (៣.៥៦៥.៣៥៤) (២.៨១៣.៧៥៧) - 

សម្មូ្លជាពាន់ច្រៀល 
 )កាំណត់្សាគ ល់  ៧) ១.១៤២.៣៩៧.១៦៣ ១.២៦០.១៥៩.១១៧) (៨៧១.៤៤៣.៧៩៤) (១១៨.៤១៦.៤៣៦) (២៤៤.៣០៤.០០៩) (១៤.៥២៨.៨១៨) (១១.៤៦៦.០៦០) - 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ែ. ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល (ត្) 

(iii). ការវភិាគតាម្អាយុកាលថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

តារាងខាងច្ម្រកាម្បង្កា ញេីអាយុកាលច្ៅតាម្កិឆចសនាជាក់ដសេងដែលច្ៅសល់ ថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ៖ (ត្) 
 ធ្នាគារ 

 ត្ថ្ម្លច្យង 
ត្ថ្ម្លែុលលាំហូរឆូល/

(ច្ឆញ) រហូត្ែល់ ១ ដែ > ១ – ៣ដែ > ៣ – ១២ដែ > ១ – ៥ដែ ច្លើសេី ៥ឆ្ន ាំ  
មិ្នាន 

អាយុកាល 
ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ 
         
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាម្ម្របច្ភ្ទ         
ម្រទេយសកម្មមិ្នដម្ននិសេនទ         

សាឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ១៨.៧៥៧.០៦៤ ១៨.៧៥៧.០៦៤ ១៨.៧៥៧.០៦៤ - - - - - 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្        
 ថ្នកម្ពុជា ៦៨.៣១៧.៣០៩ ៦៨.៣១៧.៣០៩ ១១.៩៨២.៦៧៥ ១១.៣០៥.៥៣២ ៣.២០០.៤២១ - - ៤១.៨២៨.៦៨១ 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា ២៩.៩៦២.៧១៤ ២៩.៩៦៥.៦៤៣ ២៤.៩០៣.៧៩៤ ៥.០៦១.៨៤៩ - - - - 
ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់

ែល់អតិ្ងិជ្ន ២៥៧.៩៩១.៩១៣ ២៦៥.៦៧២.៦០៧ ៦.១៤១.០០១ ៧.៧៣២.៨៩១ ៤៤.៨៧២.៨២៤ ៩០.៧៦៨.៣៥០ ១១៦.១៥៧.៥៤១ - 
វនិិច្យគច្លើមូ្លបម្រត្ ២៥.៥៨៨ ២៥.៥៨៨ - - - - - ២៥.៥៨៨ 
វនិិច្យគកនុងម្រកមុ្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធ ១.៥៤៨.៤០០ ១.៥៤៨.៤០០ - - - - - ១.៥៤៨.៤០០ 
ម្រទេយសកម្មច្ផ្េង  ៗ ១.២១២.៩៦៣ ១.២១២.៩៦៣ ១.២១២.៩៦៣ - - - - - 

សរបុជាែុោល រអាច្ម្រកិ ៣៧៧.៨១៥.៩៥១ ៣៨៥.៤៩៩.៥៧៤ ៦២.៩៩៧.៤៩៧ ២៤.១០០.២៧២ ៤៨.០៧៣.២៤៥ ៩០.៧៦៨.៣៥០ ១១៦.១៥៧.៥៤១ ៤៣.៤០២.៦៦៩ 
សម្មូ្លជាពាន់ច្រៀល 
 )កាំណត់្សាគ ល់  ៧) ១.៥៣៩.៦០០.០០០ ១.៥៧០.៩១០.៧៦៤ ២៥៦.៧១៤.៨០០ ៩៨.២០៨.៦០៨ ១៩៥.៨៩៨.៤៧៣ ៣៦៩.៨៨១.០២៦ ៤៧៣.៣៤១.៩៨០ ១៧៦.៨៦៥.៨៧៧ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ែ. ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល (ត្) 

(iii). ការវភិាគតាម្អាយុកាលថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ និងម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ឆាំនួនទឹកម្របាក់កនុងតារាងខាងច្លើម្រត្ូវបានឆងម្រកងែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 
 

ម្របច្ភ្ទថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ វធិានដែលបរាិណម្រត្វូបានឆងម្រកង 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ និងម្រទេយសកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថុមិ្នដម្ននិសេនទ 

លាំហូរសាឆ់ម្របាក់េុាំបានអបបហារ ដែលរមួ្បញ្ចូ លនូវការម្របាក់បា៉ា ន់
សាម នដែលម្រត្ូវទូទត់្ 

កិឆចសនាឥណទន តាម្អាយុកាលថ្នកិឆចសនាដែលនឹងច្កើត្ានយ៉ាងឆ្ប់បាំផុ្ត្ 

ជាដផ្នកមួ្យថ្នការម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល ដែលច្កើត្ច្ឆញេីបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុសម្ព័នធធ្នាគារនិង
ធ្នាគារ ានម្រទេយសកម្មដែលអាឆបេូរជាសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួលបាន រមួ្ានសាឆ់ម្របាក់ និងសាឆ់ម្របាក់សម្មូ្ល ដែល
ានភាេង្កយស្សួល កនុងការបាំច្េញតាម្ត្ម្រម្ូវការ។  ច្លើសេីច្នុះច្ទៀត្ សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារបានឆុុះកិឆចម្រេម្
ច្ម្រេៀងច្លើកម្រមិ្ត្ឥណទនជាមួ្យធ្នាគារនានា ។ 

(iv). សាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សលួបម្រម្ងុ 

តារាងខាងច្ម្រកាម្បង្កា ញអាំេីសាសភាគថ្នសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួលបម្រម្ុងរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ៖ 
 

  ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ  ត្ថ្ម្លច្យង ត្ថ្ម្លសម្ស្សប ត្ថ្ម្លច្យង ត្ថ្ម្លសម្ស្សប  
  ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ  
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុ       
សាឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ   ១៥.០៤៧.០៣៤   ១៥.០៤៧.០៣៤  ១៨.៧៥៧.០៦៤ ១៨.៧៥៧.០៦៤  
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា   ២២.៩៥៨.៧៥១   ២២.៩៥៨.៧៥១  ២៦.៤៨៨.៦២៨ ២៦.៤៨៨.៦២៨  
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា   ៥.១៦៤.៦១៣   ៥.១៦៤.៦១៣  ២៩.៩៦៥.៦៤៣ ២៩.៩៦៥.៦៤៣  
សាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សលួបម្រម្ងុសរបុ   ៤៣.១៧០.៣៩៨   ៤៣.១៧០.៣៩៨   ៥៥.៩០១.៤៦៧   ៥៥.៩០១.៤៦៧   
សម្មូ្លជាពាន់ច្រៀល  
 (កាំណត់្សាគ ល់ ៧)   ១៧៤.៦២៤.២៦១   ១៧៤.៦២៤.២៦១   ២២៧.៧៩៨.៤៧៨   ២២៧.៧៩៨.៤៧៨   
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ែ. ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល (ត្) 

(v). ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលអាឆច្ម្របើម្របាស់បានសម្រាប់មូ្លនិធិ្នាច្េលអនាគត្ 

តារាងខាងច្ម្រកាម្បង្កា ញអាំេីម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកុម្ហ ុន សម្រាប់ច្ឆលើយត្បច្ៅនឹងត្ម្រម្ូវការមូ្លនិធិ្ នាច្េលអនាគត្ ៖ 
 

  សម្ព័នធធ្នាគារ 
  ជាប់បនទុក មិ្នជាប់បនទុក  

  
បានដាក់ 

ជាម្រទេយបញ្ជច ាំ ច្ផ្េងៗ * 
សម្រាប់ដាក់ 
ជាម្រទេយបញ្ជច ាំ ច្ផ្េងៗ ** សរបុ 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  
ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 

)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 
        
សាឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ   -     -     -     ១៥.០៤៧.០៣៤   ១៥.០៤៧.០៣៤   ៦០.៨៦៥.២៥៣  
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា   ១១.២៩២.៤២៨   -     -     ២២.៩៥៨.៧៥១   ៣៤.២៥១.១៧៩   ១៣៨.៥៤៦.០១៩  
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា   -     -     -     ៣៧.០៤១.៤២២   ៣៧.០៤១.៤២២   ១៤៩.៨៣២.៥៥២  
ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្ន   -     -     -     ២៥៧.៣៦៥.៦០៤   ២៥៧.៣៦៥.៦០៤   ១.០៤១.០៤៣.៨៦៨  
វនិិច្យគច្លើមូ្លបម្រត្   -     -     -     ២៥.៥៨៨   ២៥.៥៨៨   ១០៣.៥០៣  
ម្រទេយសកម្មច្ផ្េង  ៗ   -     -     -     ២.២៣៣.៥៥៣   ២.២៣៣.៥៥៣   ៩.០៣៤.៧២២  

   ១១.២៩២.៤២៨   -     -     ៣៣៤.៦៧១.៩៥២   ៣៤៥.៩៦៤.៣៨០   ១.៣៩៩.៤២៥.៩១៧  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ែ. ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល (ត្) 

(v). ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុអាឆច្ម្របើម្របាស់បានសម្រាប់មូ្លនិធិ្នាច្េលអនាគត្ (ត្) 
 

  សម្ព័នធធ្នាគារ 
  ជាប់បនទុក មិ្នជាប់បនទុក   

  
បានដាក់ 

ជាម្រទេយបញ្ជច ាំ ច្ផ្េងៗ * 
សម្រាប់ដាក់ 
ជាម្រទេយបញ្ជច ាំ ច្ផ្េងៗ ** សរបុ 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 

ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 

        
សាឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ  - - - ១៨.៧៥៧.០៦៤ ១៨.៧៥៧.០៦៤ ៧៦.៤៣៥.០៣៦ 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា  ១៩.៣០៦.៩៣៩ ៤១.៨២៨.៦៨១ - ៧.១៨១.៦៨៩ ៦៨.៣១៧.៣០៩ ២៧៨.៣៩៣.០៣៤ 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា  - - - ២៩.៩៦២.៧១៤ ២៩.៩៦២.៧១៤ ១២២.០៩៨.០៦០ 
ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្ន  - - - ២៥៧.៩៩១.៩១៣ ២៥៧.៩៩១.៩១៣ ១.០៥១.៣១៧.០៤៥ 
វនិិច្យគច្លើមូ្លបម្រត្  - - - ២៥.៥៨៨ ២៥.៥៨៨ ១០៤.២៧១ 
ម្រទេយសកម្មច្ផ្េង  ៗ  - - - ១.២១២.៩៦៣ ១.២១២.៩៦៣ ៤.៩៤២.៨២៤ 

  ១៩.៣០៦.៩៣៩ ៤១.៨២៨.៦៨១ - ៣១៥.១៣១.៩៣១ ៣៧៦.២៦៧.៥៥១ ១.៥៣៣.២៩០.២៧០ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ែ. ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល (ត្) 

(v). ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលអាឆច្ម្របើម្របាស់បានសម្រាប់មូ្លនិធិ្នាច្េលអនាគត្ (ត្) 
 

  ធ្នាគារ 
  ជាប់បនទុក មិ្នជាប់បនទុក  

  
បានដាក់ 

ជាម្រទេយបញ្ជច ាំ ច្ផ្េងៗ* 
សម្រាប់ដាក់ 
ជាម្រទេយបញ្ជច ាំ ច្ផ្េងៗ** សរបុ 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
 

ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 

        
សាឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ   -     -     -     ១៥.០៤៧.០៣៤   ១៥.០៤៧.០៣៤   ៦០.៨៦៥.២៥៣  
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា   ១១.២៩២.៤២៨   -     -     ២២.៩៥៨.៧៥១   ៣៤.២៥១.១៧៩   ១៣៨.៥៤៦.០១៩  
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា   -     -     -     ៣៧.០៤១.៤២២   ៣៧.០៤១.៤២២   ១៤៩.៨៣២.៥៥២  
ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្ន   -     -     -     ២៥៧.៣៦៥.៦០៤   ២៥៧.៣៦៥.៦០៤   ១.០៤១.០៤៣.៨៦៨  
វនិិច្យគច្លើមូ្លបម្រត្   -     -     -     ២៥.៥៨៨   ២៥.៥៨៨   ១០៣.៥០៣  
វនិិច្យគកនុងម្រកមុ្ហ ុនបុម្រត្សម័្ពនធ  - - - ១.៥៤៨.៤០០ ១.៥៤៨.៤០០ ៦.២៦៣.២៧៨ 
ម្រទេយសកម្មច្ផ្េងៗ   -     -     -    ២.២៣៣.០០៣  ២.២៣៣.០០៣  ៩.០៣២.៤៩៧  

   ១១.២៩២.៤២៨   -     -     ៣៣៦.២១៩.៨០២  ៣៤៧.៥១២.២៣០ ១.៤០៥.៦៨៦.៩៧០ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ែ. ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល (ត្) 

(v). ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលអាឆច្ម្របើម្របាស់បានសម្រាប់មូ្លនិធិ្នាច្េលអនាគត្ (ត្) 
 

  ធ្នាគារ 
  ជាប់បនទុក មិ្នជាប់បនទុក   

  
បានដាក់ 

ជាម្រទេយបញ្ជច ាំ ច្ផ្េងៗ * 
សម្រាប់ដាក់ 
ជាម្រទេយបញ្ជច ាំ ច្ផ្េងៗ ** សរបុ 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 

ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
)កាំណត់្សាគ ល់  ៧) 

        
សាឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ  - - - ១៨.៧៥៧.០៦៤ ១៨.៧៥៧.០៦៤ ៧៦.៤៣៥.០៣៦ 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា  ១៩.៣០៦.៩៣៩ ៤១.៨២៨.៦៨១ - ៧.១៨១.៦៨៩ ៦៨.៣១៧.៣០៩ ២៧៨.៣៩៣.០៣៤ 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា  - - - ២៩.៩៦២.៧១៤ ២៩.៩៦២.៧១៤ ១២២.០៩៨.០៦០ 
ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្ន  - - - ២៥៧.៩៩១.៩១៣ ២៥៧.៩៩១.៩១៣ ១.០៥១.៣១៧.០៤៥ 
វនិិច្យគច្លើមូ្លបម្រត្  - - - ២៥.៥៨៨ ២៥.៥៨៨ ១០៤.២៧១ 
វនិិច្យគកនុងម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម័្ពនធ  - - - ១.៥៤៨.៤០០ ១.៥៤៨.៤០០ ៦.៣០៩.៧៣០ 
ម្រទេយសកម្មច្ផ្េង  ៗ  - - - ១.២១២.៩៦៣ ១.២១២.៩៦៣ ៤.៩៤២.៨២៤ 

  ១៩.៣០៦.៩៣៩ ៤១.៨២៨.៦៨១ - ៣១៦.៦៨០.៣៣១ ៣៧៧.៨១៥.៩៥១ ១.៥៣៩.៦០០.០០០ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ែ. ហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល (ត្) 

(v). ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលអាឆច្ម្របើម្របាស់បានសម្រាប់មូ្លនិធិ្នាច្េលអនាគត្ (ត្) 

(*) បង្កា ញេីម្រទេយសកម្មដែលមិ្នម្រត្ូវបានដាក់ជាម្រទេយបញ្ជច ាំ ប៉ាុដនេសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ច្ជ្ឿជាក់ថាម្រទេយសកម្ម
ច្នុះមិ្នម្រត្ូវបានអនុញ្ជញ ត្ឲ្យច្ម្របើម្របាស់ដាក់ធានាច្ែើម្បីទទួលបានមូ្លនិធិ្ច្នាុះច្ទ ច្ដាយសារ   ច្ហតុ្ផ្លផ្លូវឆាប់ 
ឬច្ហតុ្ផ្លណាមួ្យច្ផ្េងច្ទៀត្ ។ 

(**) បង្កា ញេីម្រទេយសកម្មដែលម្រត្ូវបានអនុញ្ជញ ត្ឲ្យច្ម្របើម្របាស់ជាម្រទេយបញ្ជច ាំ ប៉ាុដនេសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារមិ្នចាត់្
ទុកម្រទេយសកម្មច្នុះសម្រាប់ដាក់ជាម្រទេយបញ្ជច ាំច្ែើម្បីទទួលបានមូ្លនិធិ្ ច្ៅកនុងសាថ នភាេម្របតិ្បត្េិការអាជី្វកម្ម
ធ្ម្មតាច្នាុះច្ទ ។ 

គ. ហានិភ័្យទីផ្ារ 

“ហានិភ័្យទីផ្ារ” គឺជាហានិភ័្យដែលផ្លល ស់បេូរតាម្ត្ថ្ម្លទីផ្ារ ឧទហរណ៍ អម្រតាការម្របាក់ និងអម្រតាបេូរម្របាក់បរទស 
ដែលអាឆច្ធ្វើឲ្យប៉ាុះពាល់ឆាំណូលរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ឬត្ថ្ម្លថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលសម្ព័នធធ្នាគារ 
និងធ្នាគារ កាន់កាប់ ។  ច្គាលបាំណងថ្នការម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យទីផ្ារ គឺសម្ព័នធធ្នាគារនិងធ្នាគារ ម្រត្ូវម្រគប់ម្រគង និង
ម្រត្ួត្េិនិត្យការម្របឈម្ថ្នហានិភ័្យទីផ្ារ ច្ៅកនុងបា៉ារា៉ា ដម្៉ាម្រត្ដែលអាឆទទួលយកបាន ច្ែើម្បីធានាបានសាធ្នភាេ     
ក៏ែូឆជាកាត់្បនថយហានិភ័្យរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ។ 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ មិ្នច្ម្របើឧបករណ៍បាំដលងហិរញ្ញវត្ថុែូឆជាកិឆចសនាបេូរម្របាក់បរច្ទស និងអម្រតាបេូរការម្របាក់
ច្ែើម្បីការពារហានិភ័្យរបស់ែលួនច្ែើយ ។ 

(i). ហានិភ័្យអម្រតាការម្របាក់ 

ហានិភ័្យដែលផ្លប័ម្រត្មិ្នដម្នពាណិជ្ជកម្ម ម្រត្ូវម្របឈម្គឺជាហានិភ័្យថ្នការបាត់្បង់ដែលច្កើត្ច្ែើងេីភាេដម្របម្របួល
ថ្នលាំហូរសាឆ់ម្របាក់នាច្េលអនាគត្ ឬត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬត្ថ្ម្លច្សែាកិឆចថ្នម្រទេយមូ្លហ ុនរបស់   
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារច្ដាយសារការផ្លល ស់បេូរអម្រតាការម្របាក់ទីផ្ារ ។ 

តារាងខាងច្ម្រកាម្ សច្ងខបអាំេីឆាំហគាល ត្អម្រតាការម្របាក់របស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ។ តារាងគាល ត្ថ្នត្ថ្ម្លអម្រតា
ការម្របាក់ ច្ធ្វើការវភិាគច្ៅច្លើរឆនាសម្ព័នធច្េញច្លញថ្នអម្រតាការម្របាក់មិ្នសីុគាន រវងធាតុ្ច្ៅកនុងតារាងតុ្លយការរបស់
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ដផ្អកច្លើអាយុកាលកាំណត់្ ។ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

គ. ហានិភ័្យទីផ្ារ (ត្) 

(i). ហានិភ័្យអម្រតាការម្របាក់ (ត្) 
  សម្ព័នធធ្នាគារ 

  ត្ថ្ម្លច្យង រហូត្ែល់ ១ ដែ > ១ – ៣ ដែ > ៣ – ១២ ដែ > ១ – ៥ ឆ្ន ាំ ច្លើសេី ៥ ឆ្ន ាំ 
េុាំានរ ាំច្ញាឆេី      

ការម្របាក់ 
ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ 
         
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុ         
សាឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ   ១៥.០៤៧.០៣៤   -     -     -     -     -     ១៥.០៤៧.០៣៤  
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា   ៣៤.២៥១.១៧៩   ៦.៥៥៧.៥៤៦   ៣.៧១៤.៥៧០   ១.០២០.៣១២   -     -     ២២.៩៥៨.៧៥១  
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា   ៣៧.០៤១.៤២២   ១.៨៥៤.៥៦០   ១៤.១៤៣.៩០១   ១៦.០១១.៦០៥   -     -     ៥.០៣១.៣៥៦  
ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្ន   ២៥៧.៣៦៥.៦០៤   ៧.១០៦.៥៩៨   ៥.៣២១.៤៦៤   ២៧.៩៨៨.៦៨០   ៩៧.២០៧.៦៣៧   ១១៩.៧៤១.២២៥   -    
វនិិច្យគច្លើមូ្លបម្រត្   ២៥.៥៨៨   -     -     -     -     -     ២៥.៥៨៨  
ម្រទេយសកម្មច្ផ្េង  ៗ   ២.២៣៣.៥៥៣   -     -     -     -     -     ២.២៣៣.៥៥៣  
   ៣៤៥.៩៦៤.៣៨០   ១៥.៥១៨.៧០៤   ២៣.១៧៩.៩៣៥   ៤៥.០២០.៥៩៧   ៩៧.២០៧.៦៣៧   ១១៩.៧៤១.២២៥   ៤៥.២៩៦.២៨២  
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថ ុ         
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន   ២៦២.១៤១.១២៩   ១០៨.៧៥១.៣៦២   ២៦.២០១.៤៧៧   ៥២.៤២២.២៨៧   -     -     ៧៤.៧៦៦.០០៣  
ម្របាក់កម្ចី   ៩.៥០៩.៩៨១   ៤.៩៩៧.៩៥៩   ៣.៥១៧.៩៨៤   ៩៩៤.០៣៨   -     -     -    
បាំណុលភ្តិ្សនា   ៣.៤២៣.៤៥៤   ៥៥.៩៦៤   ១៤៨.៦១១   ៥៣៧.២៦១   ២.៥២០.៣៦២   ១៦១.២៥៦   -    
បាំណុលច្ផ្េងៗ    ១.៧៩៤.៨១១   -     -     -     -     -     ១.៧៩៤.៨១១  
   ២៧៦.៨៦៩.៣៧៥   ១១៣.៨០៥.២៨៥   ២៩.៨៦៨.០៧២   ៥៣.៩៥៣.៥៨៦   ២.៥២០.៣៦២   ១៦១.២៥៦   ៧៦.៥៦០.៨១៤  
សរបុជាែុោល រអាច្ម្រកិ   ៦៩.០៩៥.០០៥   (៩៨.២៨៦.៥៨១)  (៦.៦៨៨.១៣៧)  (៨.៩៣២.៩៨៩)  ៩៤.៦៨៧.២៧៥   ១១៩.៥៧៩.៩៦៩   (៣១.២៦៤.៥៣២) 

សម្មូ្លជាពាន់ច្រៀល )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)   ២៧៩.៤៨៩.២៩៥   (៣៩៧.៥៦៩.២២០)  (២៧.០៥៣.៥១៤)  (៣៦.១៣៣.៩៤១)  ៣៨៣.០១០.០២៧   ៤៨៣.៧០០.៩៧៥   (១២៦.៤៦៥.០៣២) 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

គ. ហានិភ័្យទីផ្ារ (ត្) 

(i). ហានិភ័្យអម្រតាការម្របាក់ (ត្) 
  សម្ព័នធធ្នាគារ 

  ត្ថ្ម្លច្យង រហូត្ែល់ ១ ដែ > ១ – ៣ ដែ > ៣ – ១២ ដែ > ១ – ៥ ឆ្ន ាំ ច្លើសេី ៥ ឆ្ន ាំ 
េុាំានរ ាំច្ញាឆេី      

ការម្របាក់ 
ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ 
         
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុ         
សាឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ  ១៨.៧៥៧.០៦៤ - - - - - ១៨.៧៥៧.០៦៤ 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា  ៦៨.៣១៧.៣០៩ ៤.៨០០.៩៨៦ ១១.៣០៥.៥៣២ ៣.២០០.៤២១ - - ៤៩.០១០.៣៧០ 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា  ២៩.៩៦២.៧១៤ ១២.២១៣.២៨៨ ៥.០៦១.៨៤៩ - - - ១២.៦៨៧.៥៧៧ 
ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្ន  ២៥៧.៩៩១.៩១៣ ៦.០៦២.៩៤១ ៧.៧០៤.៩៨៤ ៤២.៥៩៤.១៨៧ ៨៧.៤៩៦.០៦៩ ១១៤.១៣៣.៧៣២ - 
វនិិច្យគច្លើមូ្លបម្រត្  ២៥.៥៨៨ - - - - - ២៥.៥៨៨ 
ម្រទេយសកម្មច្ផ្េង  ៗ  ១.២១២.៩៦៣ ៨៤៨.៣១៥ - - - - ៣៦៤.៦៤៨ 
  ៣៧៦.២៦៧.៥៥១ ២៣.៩២៥.៥៣០ ២៤.០៧២.៣៦៥ ៤៥.៧៩៤.៦០៨ ៨៧.៤៩៦.០៦៩ ១១៤.១៣៣.៧៣២ ៨០.៨៤៥.២៤៧ 
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថ ុ         
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ២៣៩.៤៣២.៧២៣ ១០៧.០០៩.៨៨៦ ១៨.០៤០.៨៦៩ ៥៥.៤៤៩.៦៣៣ - - ៥៨.៩៣២.៣៣៥ 
ម្របាក់កម្ចី  ៣៣.៧៦៥.១៤៤ ២០.០០១.២៧៨ ១០.៨១៧.៨០៧ ២.៩៤៦.០៥៩ - - - 
បាំណុលភ្តិ្សនា  ៣.៨០២.៩៣៨ - - - - - ៣.៨០២.៩៣៨ 
បាំណុលច្ផ្េងៗ   ២.០៩១.៨៣៨ - - - - - ២.០៩១.៨៣៨ 
  ២៧៩.០៩២.៦៤៣ ១២៧.០១១.១៦៤ ២៨.៨៥៨.៦៧៦ ៥៨.៣៩៥.៦៩២ - - ៦៤.៨២៧.១១១ 
សរបុជាែុោល រអាច្ម្រកិ  ៩៧.១៧៤.៩០៨ (១០៣.០៨៥.៦៣៤) (៤.៧៨៦.៣១១) (១២.៦០១.០៨៤) ៨៧.៤៩៦.០៦៩ ១១៤.១៣៣.៧៣២ ១៦.០១៨.១៣៦ 

សម្មូ្លជាពាន់ច្រៀល )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  ៣៩៥.៩៨៧.៧៥០ (៤២០.០៧៣.៩៥៩) (១៩.៥០៤.២១៧) (៥១.៣៤៩.៤១៧) ៣៥៦.៥៤៦.៤៨១ ៤៦៥.០៩៤.៩៥៨ ៦៥.២៧៣.៩០៤ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

គ. ហានិភ័្យទីផ្ារ (ត្) 

(i). ហានិភ័្យអម្រតាការម្របាក់ (ត្) 
  ធ្នាគារ 

  ត្ថ្ម្លច្យង រហូត្ែល់ ១ ដែ > ១ – ៣ ដែ > ៣ – ១២ ដែ > ១ – ៥ ឆ្ន ាំ ច្លើសេី ៥ ឆ្ន ាំ 
េុាំានរ ាំច្ញាឆេី      

ការម្របាក់ 
ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ 
         
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុ         
សាឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ   ១៥.០៤៧.០៣៤   -     -     -     -     -     ១៥.០៤៧.០៣៤  
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា   ៣៤.២៥១.១៧៩   ៦.៥៥៧.៥៤៦   ៣.៧១៤.៥៧០   ១.០២០.៣១២   -     -     ២២.៩៥៨.៧៥១  
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា   ៣៧.០៤១.៤២២   ១.៨៥៤.៥៦០   ១៤.១៤៣.៩០១   ១៦.០១១.៦០៥   -     -     ៥.០៣១.៣៥៦  
ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្ន   ២៥៧.៣៦៥.៦០៤   ៧.១០៦.៥៩៨   ៥.៣២១.៤៦៤   ២៧.៩៨៨.៦៨០   ៩៧.២០៧.៦៣៧   ១១៩.៧៤១.២២៥   -    
វនិិច្យគច្លើមូ្លបម្រត្   ២៥.៥៨៨   -     -     -     -     -     ២៥.៥៨៨  
វនិិច្យគកនុងម្រកមុ្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធ   ១.៥៤៨.៤០០   -     -     -     -     -     ១.៥៤៨.៤០០  
ម្រទេយសកម្មច្ផ្េង  ៗ   ២.២៣៣.០០៣   -     -     -     -     -     ២.២៣៣.០០៣  
   ៣៤៧.៥១២.២៣០   ១៥.៥១៨.៧០៤   ២៣.១៧៩.៩៣៥   ៤៥.០២០.៥៩៧   ៩៧.២០៧.៦៣៧   ១១៩.៧៤១.២២៥   ៤៦.៨៤៤.១៣២  
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថ ុ         
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន   ២៦២.៣៦៧.៥៥១   ១០៨.៧៥១.៣៦២   ២៦.២០១.៤៧៧   ៥២.៤២២.២៨៧   -     -     ៧៤.៩៩២.៤២៥  
ម្របាក់កម្ចី   ៩.៥០៩.៩៨១   ៤.៩៩៧.៩៥៩   ៣.៥១៧.៩៨៤   ៩៩៤.០៣៨   -     -     -    
បាំណុលភ្តិ្សនា   ៤.៤៨៥.៣៥១   ៥៦.៦២០   ១៤៩.៩៣១   ៥៤៣.៣៣០   ២.៥៥៦.៥០៦   ១.១៧៨.៩៦៤   -    
បាំណុលច្ផ្េងៗ    ១.៧៨៧.៩៧៥   -     -     -     -     -     ១.៧៨៧.៩៧៥  

   ២៧៨.១៥០.៨៥៨   ១១៣.៨០៥.៩៤១   ២៩.៨៦៩.៣៩២   ៥៣.៩៥៩.៦៥៥   ២.៥៥៦.៥០៦   ១.១៧៨.៩៦៤   ៧៦.៧៨០.៤០០  
សរបុជាែុោល រអាច្ម្រកិ   ៦៩.៣៦១.៣៧២   (៩៨.២៨៧.២៣៧)  (៦.៦៨៩.៤៥៧)  (៨.៩៣៩.០៥៨)  ៩៤.៦៥១.១៣១   ១១៨.៥៦២.២៦១   (២៩.៩៣៦.២៦៨) 

សម្មូ្លជាពាន់ច្រៀល )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)   ២៨០.៥៦៦.៧៥០   (៣៩៧.៥៧១.៨៧៤)  (២៧.០៥៨.៨៥៤)  (៣៦.១៥៨.៤៩០)  ៣៨២.៨៦៣.៨២៥   ៤៧៩.៥៨៤.៣៤៦   (១២១.០៩២.២០៤) 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

គ. ហានិភ័្យទីផ្ារ (ត្) 

(i). ហានិភ័្យអម្រតាការម្របាក់ (ត្) 
  ធ្នាគារ 

  ត្ថ្ម្លច្យង រហូត្ែល់ ១ ដែ > ១ – ៣ ដែ > ៣ – ១២ ដែ > ១ – ៥ ឆ្ន ាំ ច្លើសេី ៥ ឆ្ន ាំ 
េុាំានរ ាំច្ញាឆេី      

ការម្របាក់ 
ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ 
         
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុ         
សាឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ  ១៨.៧៥៧.០៦៤ - - - - - ១៨.៧៥៧.០៦៤ 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា  ៦៨.៣១៧.៣០៩ ៤.៨០០.៩៨៦ ១១.៣០៥.៥៣២ ៣.២០០.៤២១ - - ៤៩.០១០.៣៧០ 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា  ២៩.៩៦២.៧១៤ ១២.២១៣.២៨៨ ៥.០៦១.៨៤៩ - - - ១២.៦៨៧.៥៧៧ 
ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្ន  ២៥៧.៩៩១.៩១៣ ៦.០៦២.៩៤១ ៧.៧០៤.៩៨៤ ៤២.៥៩៤.១៨៧ ៨៧.៤៩៦.០៦៩ ១១៤.១៣៣.៧៣២ - 
វនិិច្យគច្លើមូ្លបម្រត្  ២៥.៥៨៨ - - - - - ២៥.៥៨៨ 
វនិិច្យគកនុងម្រកមុ្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធ  ១.៥៤៨.៤០០ - - - - - ១.៥៤៨.៤០០ 
ម្រទេយសកម្មច្ផ្េង  ៗ  ១.២១២.៩៦៣ ៨៤៨.៣១៥ - - - - ៣៦៤.៦៤៨ 
  ៣៧៧.៨១៥.៩៥១ ២៣.៩២៥.៥៣០ ២៤.០៧២.៣៦៥ ៤៥.៧៩៤.៦០៨ ៨៧.៤៩៦.០៦៩ ១១៤.១៣៣.៧៣២ ៨២.៣៩៣.៦៤៧ 
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថ ុ         
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ២៣៩.៦១៧.៣០៥ ១០៧.០០៩.៨៨៦ ១៨.០៤០.៨៦៩ ៥៥.៤៤៩.៦៣៣ - - ៥៩.១១៦.៩១៧ 
ម្របាក់កម្ចី  ៣៣.៧៦៥.១៤៤ ២០.០០១.២៧៨ ១០.៨១៧.៨០៧ ២.៩៤៦.០៥៩ - - - 
បាំណុលភ្តិ្សនា  ៤.៨៧២.៥២០ - - - - - ៤.៨៧២.៥២០ 
បាំណុលច្ផ្េងៗ   ២.០៨៧.៨៩៣ - - - - - ២.០៨៧.៨៩៣ 
  ២៨០.៣៤២.៨៦២ ១២៧.០១១.១៦៤ ២៨.៨៥៨.៦៧៦ ៥៨.៣៩៥.៦៩២ - - ៦៦.០៧៧.៣៣០ 
សរបុជាែុោល រអាច្ម្រកិ  ៩៧.៤៧៣.០៨៩ (១០៣.០៨៥.៦៣៤) (៤.៧៨៦.៣១១) (១២.៦០១.០៨៤) ៨៧.៤៩៦.០៦៩ ១១៤.១៣៣.៧៣២ ១៦.៣១៦.៣១៧ 

សម្មូ្លជាពាន់ច្រៀល )កាំណត់្សាគ ល់  ៧)  ៣៩៧.២០២.៨៣៨ (៤២០.០៧៣.៩៥៩) (១៩.៥០៤.២១៧) (៥១.៣៤៩.៤១៧) ៣៥៦.៥៤៦.៤៨១ ៤៦៥.០៩៤.៩៥៨ ៦៦.៤៨៨.៩៩២ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

គ. ហានិភ័្យទីផ្ារ (ត្) 

(ii). ហានិភ័្យច្លើការបេូររបិូយប័ណណបរច្ទស 

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ច្ធ្វើម្របតិ្បត្េិការច្ៅកនុងម្រេុះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា និងច្ធ្វើម្របតិ្បត្េិការជារបិូយប័ណណ            
ច្ផ្េង  ៗច្ហើយម្រត្ូវម្របឈម្នឹងហានិភ័្យរូបិយប័ណណច្ផ្េងៗ ជាេិច្សសម្របាក់ច្រៀលដែមរ ម្របាក់ែុោល រថ្ត្វ៉ាន់ ម្របាក់យ័នឆិន 
ម្របាក់អឺរ ៉ា ូនិងែុោល រសិងាបុរ ី។ 

ហានិភ័្យបេូររបិូយប័ណណបរច្ទសច្កើត្ច្ែើងេីម្របតិ្បត្េិការពាណិជ្ជកម្មនាច្េលអនាគត្ និងម្រទេយ និងបាំណុលដែលម្រត្ូវ
បានទទួលសាគ ល់ជារបិូយប័ណណដែលមិ្នដម្នជារបិូយប័ណណមុ្ែង្កររបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ។ 

គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ សម្តុ្លយម្រទេយសកម្ម និងបាំណុលដែលជារបិូយប័ណណច្ផ្េង  ៗ ច្ម្រៅេីែុោល រ           
អាច្ម្រកិ មិ្នានឆាំនួនគួរឲ្យកត់្សាគ ល់ច្ែើយ។ ែូច្ឆនុះ មិ្នានការវភិាគរ ាំច្ញាឆសម្រាប់ហានិភ័្យរូបិយប័ណណបរច្ទស
ម្រត្ូវបានបង្កា ញច្ែើយ ។ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

គ. ហានិភ័្យទីផ្ារ (ត្) 

(ii). ហានិភ័្យច្លើការបេូររបិូយប័ណណបរច្ទស (ត្) 

ការម្របមូ្លផ្ដុាំហានិភ័្យរបិូយប័ណណ 

ឆាំនួនម្រទេយសកម្ម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ តាម្ម្របច្ភ្ទថ្នរបិូយប័ណណានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

សម្ព័នធធ្នាគារ ម្របច្ភ្ទថ្នរបិូយប័ណណ 

 
សម្មូ្លែុោល រអាច្ម្រកិ 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ច្រៀល ែុោល រអាច្ម្រកិ ច្ផ្េង  ៗ សរបុ 

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុ     

សាឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៦៥៥.២៦២ ១៤.៣៩១.៧៧២ - ១៥.០៤៧.០៣៤ 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ១.៧២៩.៨៤១ ៣២.៥២១.៣៣៨ - ៣៤.២៥១.១៧៩ 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា - ៣៦.៩១៣.៧៣០ ១២៧.៦៩២ ៣៧.០៤១.៤២២ 
ឥណទន និងបុច្រម្របទន 
 ផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្ន ៣២.៨៨២.១៨១ ២២៤.៤៨៣.៤២៣ - ២៥៧.៣៦៥.៦០៤ 
វនិិច្យគច្លើមូ្លបម្រត្ - ២៥.៥៨៨ - ២៥.៥៨៨ 
ម្រទេយសកម្មច្ផ្េង  ៗ - ២.២៣៣.៥៥៣ - ២.២៣៣.៥៥៣ 

 ៣៥.២៦៧.២៨៤ ៣១០.៥៦៩.៤០៤ ១២៧.៦៩២ ៣៤៥.៩៦៤.៣៨០ 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថ ុ     
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន ២៥.៨១៦.៣៥៥ ២៣៦.៣២៤.៧៧៤ - ២៦២.១៤១.១២៩ 
ម្របាក់កម្ចី ៩.៥០៩.៩៨១ - - ៩.៥០៩.៩៨១ 
បាំណុលភ្តិ្សនា - ៣.៤២៣.៤៥៤ - ៣.៤២៣.៤៥៤ 
បាំណុលច្ផ្េង  ៗ - ១.៧៩៤.៨១១ - ១.៧៩៤.៨១១ 

 ៣៥.៣២៦.៣៣៦ ២៤១.៥៤៣.០៣៩ - ២៧៦.៨៦៩.៣៧៥ 

សាថ នភាេម្រទេយសកម្មសុទធ/(បាំណុល) (៥៩.០៥២) ៦៩.០២៦.៣៦៥ ១២៧.៦៩២ ៦៩.០៩៥.០០៥ 

សម្មូ្លជាពាន់ច្រៀល  
 (កាំណត់្សាគ ល់ ៧) (២៣៨.៨៦៥) ២៧៩.២១១.៦៤៦ ៥១៦.៥១៤ ២៧៩.៤៨៩.២៩៥ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

គ. ហានិភ័្យទីផ្ារ (ត្) 

(ii). ហានិភ័្យច្លើការបេូររបិូយប័ណណបរច្ទស (ត្) 

ការម្របមូ្លផ្ដុាំហានិភ័្យរបិូយប័ណណ (ត្) 

ឆាំនួនម្រទេយសកម្ម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ តាម្ម្របច្ភ្ទថ្នរបិូយប័ណណានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ (ត្( 

សម្ព័នធធ្នាគារ ម្របច្ភ្ទថ្នរបិូយប័ណណ 

 
សម្មូ្លែុោល រអាច្ម្រកិ 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ច្រៀល ែុោល រអាច្ម្រកិ ច្ផ្េង  ៗ សរបុ 

     
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុ     

សាឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៧៧១.៣៩៩ ១៧.៩៨៥.៦៦៥ - ១៨.៧៥៧.០៦៤ 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ៤.៥១៥.០១៧ ២១.៩៧៣.៦១១ - ២៦.៤៨៨.៦២៨ 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា - ២៩.៨៥៥.៨៨០ ១០៦.៨៣៤ ២៩.៩៦២.៧១៤ 
ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់

អតិ្ងិជ្ន ២៩.៩៥២.១២៤ ២២៨.០៣៩.៧៨៩ - ២៥៧.៩៩១.៩១៣ 
វនិិច្យគច្លើមូ្លបម្រត្ - ២៥.៥៨៨ - ២៥.៥៨៨ 
ម្រទេយសកម្មច្ផ្េង  ៗ - ១.២១២.៩៦៣ - ១.២១២.៩៦៣ 

 ៣៥.២៣៨.៥៤០ ២៩៩.០៩៣.៤៩៦ ១០៦.៨៣៤ ៣៣៤.៤៣៨.៨៧០ 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថ ុ     

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន ៥.០៥៣.៤៦៤ ២៣៤.៣៧៩.២៥៩ - ២៣៩.៤៣២.៧២៣ 
ម្របាក់កម្ចី ១៣.៧៦៣.៨៦៦ ២០.០០១.២៧៨ - ៣៣.៧៦៥.១៤៤ 
បាំណុលភ្តិ្សនា - ៣.៨០២.៩៣៨ - ៣.៨០២.៩៣៨ 

បាំណុលច្ផ្េង  ៗ - ២.០៩១.៨៣៨ - ២.០៩១.៨៣៨ 

 ១៨.៨១៧.៣៣០ ២៦០.២៧៥.៣១៣ - ២៧៩.០៩២.៦៤៣ 

សាថ នភាេម្រទេយសកម្មសុទធ/(បាំណុល) ១៦.៤២១.២១០ ៣៨.៨១៨.១៨៣ ១០៦.៨៣៤ ៥៥.៣៤៦.២២៧ 

សម្មូ្លជាពាន់ច្រៀល  
 (កាំណត់្សាគ ល់ ៧) ៦៦.៩១៦.៤៣១ ១៥៨.១៨៤.០៩៦ ៤៣៥.៣៤៩ ២២៥.៥៣៥.៨៧៥ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

គ. ហានិភ័្យទីផ្ារ (ត្) 

(ii). ហានិភ័្យរបិូយប័ណណបរច្ទស (ត្) 

ការម្របមូ្លផ្ដុាំហានិភ័្យរបិូយប័ណណ (ត្) 

ឆាំនួនម្រទេយសកម្ម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ តាម្ម្របច្ភ្ទថ្នរបិូយប័ណណានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ (ត្( 

ធ្នាគារ ម្របច្ភ្ទថ្នរបិូយប័ណណ 

 
សម្មូ្លែុោល រអាច្ម្រកិ 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ច្រៀល ែុោល រអាច្ម្រកិ ច្ផ្េង  ៗ សរបុ 

     
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុ     

សាឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៦៥៥.២៦២ ១៤.៣៩១.៧៧២ - ១៥.០៤៧.០៣៤ 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ១.៧២៩.៨៤១ ៣២.៥២១.៣៣៨ - ៣៤.២៥១.១៧៩ 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា - ៣៦.៩១៣.៧៣០ ១២៧.៦៩២ ៣៧.០៤១.៤២២ 
ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់

អតិ្ងិជ្ន ៣២.៨៨២.១៨១ ២២៤.៤៨៣.៤២៣ - ២៥៧.៣៦៥.៦០៤ 
វនិិច្យគច្លើមូ្លបម្រត្ - ២៥.៥៨៨ - ២៥.៥៨៨ 
វនិិច្យគកនុងម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធ - ១.៥៤៨.៤០០ - ១.៥៤៨.៤០០ 
ម្រទេយសកម្មច្ផ្េង  ៗ - ២.២៣៣.០០៣ - ២.២៣៣.០០៣ 

 ៣៥.២៦៧.២៨៤ ៣១២.១១៧.២៥៤ ១២៧.៦៩២ ៣៤៧.៥១២.២៣០ 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថ ុ     
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន ២៥.៨១៦.៣៥៥ ២៣៦.៥៥១.១៩៦ - ២៦២.៣៦៧.៥៥១ 
ម្របាក់កម្ចី ៩.៥០៩.៩៨១ - - ៩.៥០៩.៩៨១ 
បាំណុលភ្តិ្សនា - ៤.៤៨៥.៣៥១ - ៤.៤៨៥.៣៥១ 
បាំណុលច្ផ្េង  ៗ - ១.៧៨៧.៩៧៥ - ១.៧៨៧.៩៧៥ 

 ៣៥.៣២៦.៣៣៦ ២៤២.៨២៤.៥២២ - ២៧៨.១៥០.៨៥៨ 

សាថ នភាេម្រទេយសកម្មសុទធ/(បាំណុល) (៥៩.០៥២) ៦៩.២៩២.៧៣២ ១២៧.៦៩២ ៦៩.៣៦១.៣៧២ 

សម្មូ្លជាពាន់ច្រៀល 

 (កាំណត់្សាគ ល់ ៧) (២៣៨.៨៦៥) ២៨០.២៨៩.១០១ ៥១៦.៥១៤ ២៨០.៥៦៦.៧៥០ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

គ. ហានិភ័្យទីផ្ារ (ត្) 

(ii). ហានិភ័្យរបិូយប័ណណបរច្ទស (ត្) 

ការម្របមូ្លផ្ដុាំហានិភ័្យរបិូយប័ណណ (ត្) 

ឆាំនួនម្រទេយសកម្ម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ តាម្ម្របច្ភ្ទថ្នរបិូយប័ណណានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ (ត្( 

ធ្នាគារ ម្របច្ភ្ទថ្នរបិូយប័ណណ 

 
សម្មូ្លែុោល រអាច្ម្រកិ 

ថ្ងៃទី ៣១ ដែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ច្រៀល ែុោល រអាច្ម្រកិ ច្ផ្េង  ៗ សរបុ 

     
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ុ     

សាឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៧៧១.៣៩៩ ១៧.៩៨៥.៦៦៥ - ១៨.៧៥៧.០៦៤ 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ៤.៥១៥.០១៧ ២១.៩៧៣.៦១១ - ២៦.៤៨៨.៦២៨ 
សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា - ២៩.៨៥៥.៨៨០ ១០៦.៨៣៤ ២៩.៩៦២.៧១៤ 
ឥណទន និងបុច្រម្របទន 
 ផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្ន ២៩.៩៥២.១២៤ ២២៨.០៣៩.៧៨៩ - ២៥៧.៩៩១.៩១៣ 
វនិិច្យគច្លើមូ្លបម្រត្ - ២៥.៥៨៨ - ២៥.៥៨៨ 
វនិិច្យគកនុងម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធ - ១.៥៤៨.៤០០ - ១.៥៤៨.៤០០ 
ម្រទេយសកម្មច្ផ្េង  ៗ - ១.២១២.៩៦៣ - ១.២១២.៩៦៣ 

 ៣៥.២៣៨.៥៤០ ៣០០.៦៤១.៨៩៦ ១០៦.៨៣៤ ៣៣៥.៩៨៧.២៧០ 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថ ុ     
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន ៥.០៥៣.៤៦៤ ២៣៤.៥៦៣.៨៤១ - ២៣៩.៦១៧.៣០៥ 
ម្របាក់កម្ចី ១៣.៧៦៣.៨៦៦ ២០.០០១.២៧៨ - ៣៣.៧៦៥.១៤៤ 
បាំណុលភ្តិ្សនា - ៤.៨៧២.៥២០ - ៤.៨៧២.៥២០ 
បាំណុលច្ផ្េង  ៗ - ២.០៨៧.៨៩៣ - ២.០៨៧.៨៩៣ 

 ១៨.៨១៧.៣៣០ ២៦១.៥២៥.៥៣២ - ២៨០.៣៤២.៨៦២ 

សាថ នភាេម្រទេយសកម្មសុទធ/(បាំណុល)  ១៦.៤២១.២១០ ៣៩.១១៦.៣៦៤ ១០៦.៨៣៤ ៥៥.៦៤៤.៤០៨ 

សម្មូ្លជាពាន់ច្រៀល  

 (កាំណត់្សាគ ល់ ៧) ៦៦.៩១៦.៤៣១ ១៥៩.៣៩៩.១៨៣ ៤៣៥.៣៤៩ ២២៦.៧៥០.៩៦៣ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

គ. ហានិភ័្យទីផ្ារ (ត្) 

(ii). ហានិភ័្យរបិូយប័ណណបរច្ទស (ត្) 

ការវភិាគរ ាំច្ញាឆ 

សនមត្ថា ហានិភ័្យអច្ងរច្ផ្េងច្ទៀត្ច្ៅដត្ច្ងរជានិឆច ការដម្របម្របួលថ្នការបេូររបិូយប័ណណបរច្ទសសម្រាប់សម្ព័នធធ្នាគារ 
និងធ្នាគារ នាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ម្រត្ូវបានសច្ងខបែូឆខាងច្ម្រកាម្  ) ច្ដាយបង្កា ញដត្របិូយប័ណណដែលានឆាំនួន
ច្ម្រឆើនជាង ៥% ថ្នសាថ នភាេែាំបូងសុទធ ម្រត្ូវបានបង្កា ញជារបិូយប័ណណជាក់ោក់របស់វច្ៅកនុងតារាងខាងច្ម្រកាម្ ។  
សម្រាប់របិូយប័ណណច្ផ្េងច្ទៀត្ ការោត្ម្រត្ដាងទាំងច្នុះម្រត្ូវបានដាក់ជាម្រកុម្ច្ផ្េង 'ៗ)៖ 
 

 
២០២០ ២០១៩ 

 

- ១% 
ការងយឆុុះ 

+ ១% 
ការច្កើនច្ែើង 

- ១% 
ការងយឆុុះ 

+ ១% 
ការច្កើនច្ែើង 

សម្ព័នេធ្នាគារ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ ែុោល រអាច្ម្រកិ 

     
ច្រៀល  ៥៩១   (៥៩១)  (១៦៤.២១២)  ១៦៤.២១២  
ច្ផ្េង  ៗ  (១.២៧៧)  ១.២៧៧   (១.០៦៨)  ១.០៦៨  

  (៦៨៦)  ៦៨៦   (១៦៥.២៨០)  ១៦៥.២៨០  

ពាន់ច្រៀល (កាំណត់្សាគ ល់ ៧)  (២.៧៧៥)  ២.៧៧៥   (៦៧៣.៥១៦)  ៦៧៣.៥១៦  

     
ធ្នាគារ     

     
ច្រៀល  ៥៩១   (៥៩១)  (១៦៤.២១២)  ១៦៤.២១២  
ច្ផ្េង  ៗ  (១.២៧៧)  ១.២៧៧   (១.០៦៨)  ១.០៦៨  

  (៦៨៦)  ៦៨៦   (១៦៥.២៨០)  ១៦៥.២៨០  

ពាន់ច្រៀល (កាំណត់្សាគ ល់ ៧)  (២.៧៧៥)  ២.៧៧៥   (៦៧៣.៥១៦)  ៦៧៣.៥១៦  
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

 . ហានិភ័្យម្របតិ្បត្េិការ 

“ហានិភ័្យម្របតិ្បត្េិការ” គឺហានិភ័្យថ្នការបាត់្បង់ច្ផ្េង ចៗ្ដាយផ្លទ ល់ ឬច្ដាយម្របច្យលដែលច្កើត្ច្ឆញេីែាំច្ណើ រការ
ថ្ផ្ទកនុងរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ធ្នធានម្នុសេ បច្ឆចកវទិា ច្ហដាា រឆនាសម្ព័នធ ម្រេម្ទាំងកតាេ ហានិភ័្យខាង
ច្ម្រៅច្ផ្េង  ៗ ច្ម្រៅេីហានិភ័្យឥណទន ហានិភ័្យទីផ្ារ និងហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួលានែូឆជា           
ហានិភ័្យដែលច្កើត្ច្ឆញេីការត្ម្រម្ូវ ដផ្នកឆាប់ និងបទបបញ្ញត្េិ និងសេង់ដារសាជី្វកម្មដែលទទួលសាគ ល់ ។  

ច្គាលបាំណងរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារកនុងការម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យម្របតិ្បត្េិការ គឺច្ែើម្បីរកាតុ្លយភាេេីការ         
បច្ញ្ជ ៀសការបាត់្បង់ហិរញ្ញវត្ថុ និងការែូឆខាត្ច្ករ េិ៍ច្ ម្ ុះរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ម្របកបច្ដាយម្របសិទធភាេ និង
ភាេថ្ឆនម្របឌិត្ ។ រាល់ច្គាលនច្យបាយរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារទាំងអស់ គឺម្រត្ូវអនុច្ោម្ច្ៅតាម្                
ត្ម្រម្ូវការដផ្នកឆាប់ និងបទបបញ្ញត្ដិ ។ 

ហានិភ័្យម្របតិ្បត្េិការ ម្រត្ូវបានកាំណត់្ថាជាហានិភ័្យថ្នការបាត់្បង់ដែលបណាេ លម្កេីែាំច្ណើ រការ ឬការម្រគប់ម្រគងថ្ផ្ទ
កនុងមិ្នម្រគប់ម្រគាន់ ឬបរាជ័្យែាំច្ណើ រការម្នុសេម្របេ័នធនិង ឬម្រេឹត្េិការណ៍ខាងច្ម្រៅ ។  និយម្ន័យច្នុះរមួ្ានហានិភ័្យ
ដផ្នកឆាប់ប៉ាុដនេមិ្នរាប់បញ្ចូ លហានិភ័្យជាយុទធសាស្រសេ និងច្ករ េិ៍ច្ ម្ ុះច្ទ ។ 

ច្ែើម្បីម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យម្របតិ្បត្េិការម្របកបច្ដាយម្របសិទធភាេ  សម្ព័នធធ្នាគារម្រត្ូវអនុម័្ត្ឧបករណ៍ម្រគប់ម្រគង              
ហានិភ័្យម្របតិ្បត្េិការដែលជាគនលឹុះបដនថម្ែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

 ការវយត្ថ្ម្លែលួនឯងថ្នការម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យ (RCSAs) ៖ ម្រត្ូវបានច្ម្របើច្ែើម្បីកាំណត់្ហានិភ័្យសាំខាន់ៗដែលបងា
ការគាំរាម្កាំដហងែល់ការសច្ម្រម្ឆបាននូវច្គាលច្ៅអាជី្វកម្មដែលបានកាំណត់្ និងវយត្ថ្ម្លការម្រត្ួត្េិនិត្យដែល
ានម្របសិទធិភាេដែលបានច្ម្របើច្ដាយការម្រគប់ម្រគង និងកាត់្បនថយហានិភ័្យទាំងច្នុះ។ 

 សូឆនាករហានិភ័្យសាំខាន់ៗ (KRIs) - ម្រត្ូវបានច្ម្របើច្ែើម្បីជួ្យម្រគប់ម្រគងការផ្លល ស់បេូរដែលបានកាំណត់្េីមុ្នេី       
ហានិភ័្យសាំខាន់ៗ ។  KRI ច្ែើរតួ្ជាមុ្ែង្ករម្រត្ួត្េិនិត្យសម្រាប់អាជី្វកម្ម។  

 របាយការណ៍ម្រេឹត្េិការណ៍ថ្នហានិភ័្យច្លើម្របតិ្បត្េិការ ៖ គឺជាកាំណត់្ម្រតាថ្នម្រេឹត្េិការណ៍បាត់្បង់ម្រគប់ម្របច្ភ្ទដែល
បានជ្ុះឥទធិេលែល់អាជី្វកម្ម ។ ម្រេឹត្េិការណ៍បាត់្បង់ទាំងអស់ម្រត្ូវបានច្ម្របើច្ែើម្បីច្លើកកម្ពស់ការតាម្ដាន          
ហានិភ័្យ និងហានិភ័្យម្របតិ្បត្េិការដែលកាំេុងច្កើត្ាន ។ 

 នីតិ្វធីិ្ម្របតិ្បត្េិការសេង់ដារ (SOPs) ៖ ម្រត្ូវបានច្ម្របើច្ែើម្បីធានាថាែាំច្ណើ រការច្គាលនច្យបាយច្គាលការណ៍ដណនាាំ 
និងកាំណត់្ច្ហតុ្គឺរលូនបុគគលិកធ្នាគារអាឆអនុវត្េបានលអ និងធានាថាហានិភ័្យម្រត្ូវបានកាំណត់្ និងម្រគប់ម្រគង ។ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

 . ហានិភ័្យម្របតិ្បត្េិការ 

ច្ែើម្បីម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យម្របតិ្បត្េិការម្របកបច្ដាយម្របសិទធភាេ សម្ព័នធធ្នាគារម្រត្ូវអនុម័្ត្ឧបករណ៍ម្រគប់ម្រគង             
ហានិភ័្យម្របតិ្បត្េិការដែលជាគនលឹុះបដនថម្ែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ (ត្) 

 ដផ្នការបនេអាជី្វកម្ម (BCP) ៖ គឺជាដផ្នការដែលម្រគបែណេ ប់ច្លើសាថ នភាេម្រេឹត្េិការណ៍វបិត្េិនានាដែលគាំរាម្បិទ
ម្របតិ្បត្េិការអាជី្វកម្មកនុងរយៈច្េលយូរ និងសាថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុ ឬម្រេឹត្េិការណ៍ដែលមិ្នបានរ ាំេឹងទុកណាមួ្យដែល
គាំរាម្កាំដហងបាំផ្លល ញធ្នាគាររបស់ច្យើង ។ 

 ច្ផ្េងៗ៖ ហានិភ័្យមួ្យច្ទៀត្ដែលច្យើងអាឆសច្ងាត្ ឬទទួលបានេីម្ច្ធ្ាបាយច្ផ្េង ។ 

ង. ហានិភ័្យច្ែើម្ទុន 

ហានិភ័្យច្ែើម្ទុន គឺជាហានិភ័្យដែលសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារមិ្នានធ្នធានច្ែើម្ទុនម្រគប់ម្រគាន់ ច្ែើម្បីបាំច្េញច្ៅ
តាម្លកខែណឌ ត្ម្រម្ូវដផ្នកឆាប់កនុងការគាាំម្រទឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទន និងការច្រៀបឆាំដផ្នការយុទធសាស្រសដរបស់សម្ព័នធ
ធ្នាគារ និងធ្នាគារ ។ 

យុទធសាស្រសេរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារគឺរកាឲ្យបានមូ្លដាា នច្ែើម្ទុនឲ្យរងឹាាំ ច្ែើម្បីរកាទាំនុកឆិត្េទីផ្ារ និង
ច្ែើម្បីរកា និរនេរភាេថ្នការអភិ្វឌឍន៍បដនថម្ច្លើអាជី្វកម្ម ។ ផ្លប៉ាុះពាល់ថ្នកម្រមិ្ត្ច្ែើម្ទុនច្លើម្របាក់ឆាំណូលរបស់ាច ស់
ភាគហ ុន ម្រត្ូវបានទទួលសាគ ល់ ច្ហើយសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារម្រត្ូវរកាឲ្យានតុ្លយភាេរវងម្របាក់ឆាំណូលែពស់
ដែលនឹងអាឆច្ធ្វើច្ៅបាន ានការម្រគប់ម្រគងច្ែើម្ទុនលអ និងានសុវត្ថិភាេ ដែលានជ្ាំហរច្ែើម្ទុន រងឹាាំ ។ 

ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ដែលជានិយ័ត្ករសាំខាន់ជាងច្គ បានកាំណត់្ និងតាម្ដានការត្ម្រម្ូវច្លើច្ែើម្ទុន សម្រាប់            
សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារទាំងមូ្ល។ 

 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យច្ែើម្ទុន 

ែូឆច្ៅនឹងហានិភ័្យសាឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល និងហានិភ័្យទីផ្ារ ARBC និង ALRMC ទទួលែុសម្រត្ូវកនុងការម្រគប់ម្រគង 
ម្របកបច្ដាយម្របសិទធភាេច្លើហានិភ័្យច្ែើម្ទុនរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារទាំងមូ្ល ។ 

ហានិភ័្យច្ែើម្ទុន ម្រត្ូវបានវស់ដវង និងម្រត្ួត្េិនិត្យតាម្ដាន ច្ដាយកម្រមិ្ត្កាំណត់្ដែលម្រត្ូវបានគណនាស្សប តាម្ការ
ត្ម្រម្ូវរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ។  
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ង. ហានិភ័្យច្ែើម្ទុន (ត្) 

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យច្ែើម្ទុន (ត្) 

ច្ៅថ្ងៃទី ២២ ដែ កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៨ ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា បានច្ឆញម្របកាសសេីេីការកាំណត់្ម្រទនាប់ច្ែើម្ទុន (Capital Buffer) 
សម្រាប់ម្រគឹុះសាថ នធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ។  ច្យងតាម្ាម្រតា ២២ ថ្នម្របកាសច្នុះ ម្រគឹុះសាថ នទាំងអស់ ម្រត្ូវច្គារេតាម្បទ
បបញ្ញត្េិទក់ទងនឹងការរកាម្រទនាប់ច្ែើម្ទុនយ៉ាងច្ហាឆណាស់ឲ្យបាន ៥០% ថ្នច្ែើម្ទុនសរបុគិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា 
ឆ្ន ាំ ២០១៩ និងអនុវត្េឲ្យបានយ៉ាងច្េញច្លញ គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី ១ ដែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០២០ ។ 

ច្ៅថ្ងៃទី ៧ ដែ មី្នា ឆ្ន ាំ ២០១៨ ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា បានច្ឆញសារាឆរដណនាាំសេីេីការអនុវត្េម្របកាសសេីេីការ
កាំណត់្ម្រទនាប់ច្ែើម្ទុនសម្រាប់ម្រគឹុះសាថ នធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានកាំណត់្អនុបាត្ថ្នម្រទនាប់ច្ែើម្ទុន 
ច្ខានច្ធ្ើសីុ លីែល (Countercyclical Capital Buffer) ឆាំនួន ០% រហូត្ែល់ានការជូ្នែាំណឹងជាងមី ។   

សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារបានអនុច្ោម្ច្ៅតាម្ការត្ម្រម្ូវច្ែើម្ទុនដែលម្រត្ូវបានកាំណត់្យ៉ាងច្េញច្លញ ។ 

៣៦. តណម្ាសម្ក្សបណនក្ទពយសកម្ម និងបៃុំលហរិញ្ញវតា ុ

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួ្ានម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្ម្រៅតារាងតុ្លយការ ។  ត្ថ្ម្ល
សម្ស្សប គឺជាថ្ងលដែលម្រត្ូវទទួលច្ែើម្បីលក់ម្រទេយសកម្ម ឬបានទូទត់្ ច្ែើម្បីច្ផ្ទរបាំណុលច្ៅតាម្លាំដាប់លាំច្ដាយ
ច្ៅកនុងម្របតិ្បត្េិការ រវងអនកឆូលរមួ្កនុងទីផ្ារច្ៅកាលបរចិ្ឆេទថ្នការវស់ដវងឆម្បង ឬម្របសិនអវត្េាន ទីផ្ារ
ដែលានការរកីឆច្ម្រម្ើនបាំផុ្ត្ដែលសម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ បានទទួលច្ៅកាលបរចិ្ឆេទច្នាុះ ។ េ័ត៌្ានដែល
បានបង្កា ញច្ៅទីច្នុះ ត្ាំណាងឲ្យការបា៉ា ន់សាម នថ្នត្ថ្ម្លសម្ស្សបនាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ថ្នសាថ នភាេ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

ត្ថ្ម្លទីផ្ារដែលបានែកស្សង់ និងអាឆអច្ងាត្បាន ច្ហើយអាឆរកបាន ម្រត្ូវបានច្ម្របើសម្រាប់វស់ដវងច្លើត្ថ្ម្ល 
សម្ស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ ច្ៅច្េលដែលត្ថ្ម្លទីផ្ារដែលបានែកស្សង់ និងអាឆសច្ងាត្បាន មិ្នអាឆ
ច្ម្របើម្របាស់បាន ច្នាុះត្ថ្ម្លសម្ស្សបម្រត្ូវបានបា៉ា ន់សាម នច្ដាយដផ្អកច្លើវធីិ្សាស្រសេ និងការសនមត្ជាច្ម្រឆើនទក់ទងច្ៅ
នឹងលកខណៈហានិភ័្យថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្េងៗ ដែលានអម្រតាអបបហារ ការបា៉ា ន់សាម នថ្នលាំហូរទឹកម្របាក់
នាច្េលអនាគត្ និងកតាេ ច្ផ្េងៗច្ទៀត្ ។ 

េ័ត៌្ានថ្នត្ថ្ម្លសម្ស្សបសម្រាប់ម្រទេយសកម្ម និងបាំណុលមិ្នដម្នហិរញ្ញវត្ថុ មិ្នម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លច្ទ េីច្ម្រពាុះវ
មិ្នសថិត្កនុងវសិាលភាេថ្ន ស.រ.ហ.អ.ក ៧៖ ការោត្ម្រត្ដាងេ័ត៌្ានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលត្ម្រម្ូវឲ្យានការ
បង្កា ញេ័ត៌្ានថ្នត្ថ្ម្លសម្ស្សប ។ ច្នុះរួម្បញ្ចូ លទាំងការវនិិច្យគច្ៅកនុងម្រកុម្ហ ុនបុម្រត្សម្ព័នធ និងការវនិិច្យគម្រទេយ 
និងបរកិាខ រ ។ 
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កំៃត់សមាា លថ់លើរបាយការៃ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៦. តណម្ាសម្ក្សបណនក្ទពយសកម្ម និងបៃុំលហរិញ្ញវតា ុ(ត) 

ត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ានែូឆជាសាឆ់ម្របាក់ និងមូ្លនិធិ្             
រយៈច្េលែលី សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ សម្តុ្លយជាមួ្យធ្នាគារនានា ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន និងធ្នាគារ
នានា ម្រទេយសកម្មច្ផ្េងៗ បាំណុលច្ផ្េងៗ និងម្របាក់កម្ចីរយៈច្េលែលីមិ្នានលកខណៈជាសារវនដ ឆាំច្ពាុះការ     
ផ្លល ស់បេូរអម្រតាម្របាក់ឆាំច្ណញកនុងទីផ្ារ ច្ដាយសារដត្ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងច្នុះានរយៈច្េលកាំណត់្ជាក់ោក់ 
។ ត្ថ្ម្លច្យងថ្នម្រទេយសកម្ម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុទាំងច្នុះ ច្ៅការយិបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ានត្ថ្ម្លម្របហាក់
ម្របដហលនឹងត្ថ្ម្លសម្ស្សបរបស់វ ។ 

ត្ថ្ម្លសម្ស្សបដែលបានបា៉ា ន់សាម នគឺដផ្អកច្ៅច្លើវធីិ្សាស្រសេ និងការសនមត្ែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

ក. សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា និងសម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនានា 

 ត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នសម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា និង សម្តុ្លយច្ៅធ្នាគារនិងសាថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុនានាាន
កាលកាំណត់្តិ្ឆជាងមួ្យឆ្ន ាំ ានត្ថ្ម្លម្របហាក់ម្របដហលនឹងត្ថ្ម្លច្យងរបស់វ ។ 

ែ. ឥណទន និងបុច្រម្របទនផ្េល់ែល់អតិ្ងិជ្ន 

 ឆាំច្ពាុះឥណទនដែលានអម្រតាច្ងរ ានកាលកាំណត់្តិ្ឆជាងមួ្យឆ្ន ាំ ជាទូច្ៅត្ថ្ម្លច្យងម្រត្ូវបានបា៉ា ន់សាម នថាាន
ត្ថ្ម្លម្របហាក់ម្របដហលច្ៅនឹងត្ថ្ម្លសម្ស្សបរបស់េួកវ។ 

គ. ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន 

 ត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នម្របាក់បច្ញ្ញើតាម្ត្ម្រម្ូវការ (គណនីឆរនេ និងគណនីសនេាំ) ឬម្របាក់បច្ញ្ញើដែលានកាលកាំណត់្ច្ៅ
សល់តិ្ឆជាងមួ្យឆ្ន ាំម្រត្ូវបានបា៉ា ន់សាម នម្របហាក់ម្របដហលច្ៅនឹងត្ថ្ម្លច្យងរបស់េួកវ។ ត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នម្របាក់
បច្ញ្ញើដែលានកាលកាំណត់្ច្ៅសល់ច្លើសេីមួ្យឆ្ន ាំម្រត្ូវបានបា៉ា ន់សាម ន ច្ដាយដផ្អកច្លើអបបហារច្លើលាំហូរសាឆ់
ម្របាក់ ច្ដាយច្ម្របើអម្រតាទីផ្ារស្សច្ែៀងគាន ច្ៅនឹងម្របាក់បច្ញ្ញើេីធ្នាគារនិងអតិ្ងិជ្ន ។ 

 . ម្រទេយសកម្ម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្េង  ៗ

 ត្ថ្ម្លច្យងថ្នម្រទេយសកម្ម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្េងៗ ម្រត្ូវបានសនមត្ថាម្របហាក់ម្របដហលនឹងត្ថ្ម្លសម្ស្សប 
ច្ដាយសារធាតុ្ទាំងច្នុះមិ្នានលកខណៈជាសារវនដឆាំច្ពាុះការផ្លល ស់បេូរអម្រតាការម្របាក់កនុងទីផ្ារ ។ 
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សក្មាបក់ារយិបរថិចេទងែលបានបញ្ចប់ណេៃទី ៣១ ងេ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 

 

៣៦. តណម្ាសម្ក្សបណនក្ទពយសកម្ម និងបៃុំលហរិញ្ញវតា ុ(ត) 

ង.  ឆាំណាត់្ថាន ក់ត្ថ្ម្លសម្ស្សប 

ស.រ.ហ.អ.ក ៧ បញ្ជជ ក់េីឆាំណាត់្ថាន ក់ថ្នបច្ឆចកច្ទសវយត្ថ្ម្លច្ដាយដផ្អកច្លើ ថាច្ត្ើទិននន័យថ្នបច្ឆចកច្ទសវយត្ថ្ម្ល
ទាំងច្នាុះអាឆអច្ងាត្បាន ឬមិ្នអាឆអច្ងាត្បាន ។  ទិននន័យដែលអាឆអច្ងាត្បាន ឆលុុះបញ្ជច ាំងេីទិននន័យទីផ្ារដែលទទួល
បានេីម្របភ្េឯករាជ្យ និងទិននន័យដែលមិ្នអាឆអច្ងាត្បាន ឆលុុះបញ្ជច ាំងេីការសនមត្ទីផ្ាររបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ 
។  ឆាំណាត់្ថាន ក់ថ្នត្ថ្ម្លសម្ស្សបានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

 កម្រមិ្ត្ ១៖ ត្ថ្ម្លែកស្សង់  ) មិ្នបានច្ធ្វើនិយ័ត្ភាេ (ច្ៅកនុងទីផ្ារសកម្ម សម្រាប់ម្រទេយសកម្ម ឬបាំណុលែូឆគាន  ។  
កម្រមិ្ត្ច្នុះរាប់បញ្ចូ លទាំងមូ្លបម្រត្កម្មសិទធិដែលបានឆុុះបញ្ជ ី និងឧបករណ៍បាំណុល ។ 

 កម្រមិ្ត្ ២៖ ទិននន័យច្ម្រៅេីត្ថ្ម្លដែលបានែកស្សង់រាប់បញ្ចូ លកនុងកម្រមិ្ត្ ១ ដែលអាឆអច្ងាត្បានឆាំច្ពាុះម្រទេយសកម្ម 
ឬបាំណុល ច្ដាយផ្លទ ល់  )ឧទហរណ៍ ត្ថ្ម្ល (ឬច្ដាយម្របច្យល )ឧទហរណ៍ ច្កើត្ច្ឆញេីត្ថ្ម្ល (។ 

 កម្រមិ្ត្ ៣៖ ទិននន័យសម្រាប់ម្រទេយសកម្ម ឬបាំណុល ដែលមិ្នដផ្អកច្លើទិននន័យទីផ្ារដែលអាឆអច្ងាត្បាន  )ធាតុ្ឆូល
ដែលមិ្នអាឆអច្ងាត្បាន (។ កម្រមិ្ត្ច្នុះរមួ្បញ្ចូ លទាំងឧបករណ៍មូ្លធ្ន និងឧបករណ៍បាំណុល ដែលានសាស
ធាតុ្មិ្នអាឆអច្ងាត្បានជាសារវនដ ។ 

ម្រទេយសកម្ម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ច្លើកដលងដត្ការវនិិច្យគច្លើបាំណុល មិ្នម្រត្ូវបាន
វស់ដវងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សបច្ទ។ ច្ដាយសារត្ថ្ម្លទីផ្ារដែលមិ្នអាឆច្ផ្ទៀងផ្លទ ត់្បាន ច្ហើយត្ថ្ម្លទីផ្ារមិ្នអាឆរកបាន
សម្រាប់សាាម្រត្ែ៏សាំខាន់ ថ្នម្រទេយសកម្មនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់សម្ព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ែូច្ឆនុះត្ថ្ម្លសម្ស្សប
ម្រត្ូវបានអាស្ស័យច្លើការសនមត្របស់អនកម្រគប់ម្រគងច្យងច្ៅតាម្មូ្លដាា ន ថ្នទម្រម្ង់ម្រទេយសកម្ម និងបាំណុល ។ តាម្ម្តិ្
របស់អនកម្រគប់ម្រគង ត្ថ្ម្លច្យងថ្នម្រទេយសកម្ម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលបានបញ្ចូ លកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាេ     
ហិរញ្ញវត្ថុគឺជាការបា៉ា ន់សាម នសម្ច្ហតុ្ផ្លថ្នត្ថ្ម្លសម្ស្សបរបស់េួកវ ។ 
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បណ្តា ញសេវាកម្ម 

ស្នា ក់ការកណ្តា ល 
ផ្ទះលេខ ៦៨ ផ្លូវ សលតេចប៉ា ន (២១៤) សង្កា តប់ឹងរាំង
ខណ្ឌ ដូនលេញ រជធានីភ្នាំលេញ ព្េះរជាចព្ររតពុជា
ទូរស័េទ: (៨៥៥) ២៣-២១ ១២ ១១
ទូរសារ: (៨៥៥) ២៣-២១ ២១ ២១
Swift: CSBCKHPP 

Website: www.cathaybk.com.kh 

Email: info@cathaybk.com.kh 

ស្នខា 

 

ស្នខាផ្សារសេងល ី
ផ្ទះលេខ២ (E0+E1+E2) ផ្លូវលេខ ២៧១ ករង
ផ្លូវ២០០២ 
សង្កា តទ់ឹរថ្លល  ខណ្ឌ កសនសុខ រជធានីភ្នាំលេញ 
ព្េះរជាណាចព្ររតពុជា 
ទូរស័េទ: (៨៥៥) ២៣-៨៨ ៧៧ ៥៥

(៨៥៥) ២៣-៨៨ ០៦ ៦៥

ស្នខាស ៉ៅ សេទុង 
ផ្ទះលេខ ១៨A/១៨B តហាវថិីល ៉ា លសទុង 
សង្កា តទ់ួេសាា យព្ព្េ១ ខណ្ឌ ចាំការតន 
រជធានីភ្នាំលេញ ព្េះរជាណាចព្ររតពុជា
ទូរស័េទ: (៨៥៥) ២៣-២២ ៣០ ៩៥

(៨៥៥) ២៣-៩៩ ៦៥ ៧៧

ស្នខាសេរេុ៏
ផ្ទះលេខ ១៦៨GE0 តហាវថិីលនរុហ៏ (២១៥) 
សង្កា តវ់ាេវង ់ខណ្ឌ ៧តររ រជធានីភ្នាំលេញ 
ព្េះរជាណាចព្ររតពុជា 
ទូរស័េទ: (៨៥៥) ២៣-៨៨ ១៣ ២២

(៨៥៥) ២៣-៨៨ ៥០ ៥៥

ស្នខាច្បារអំសៅ 
ផ្ទះលេខ ៥៨៦-២៨៧A ផ្លូវជាតិលេខ ២៧១ 
សង្កា តច់ារអាំលៅ២ ខណ្ឌ ចារអាំលៅ  
រជធានីភ្នាំលេញ ព្េះរជាណាចព្ររតពុជា
ទូរស័េទ: (៨៥៥) ២៣-៧១ ០០ ៧១

(៨៥៥) ២៣-៧១ ០០ ៨១

ស្នខាទលួទំពូង២ 
ផ្ទះលេខ ២៣២ ផ្លូវលេខ ២៧១ 
សង្កា តទ់ួេទាំេូង២ ខណ្ឌ ចាំការតន 
រជធានីភ្នាំលេញ ព្េះរជាណាចព្ររតពុជា
ទូរស័េទ: (៨៥៥) ២៣-២២ ០២ ៣៨

(៨៥៥) ២៣-២២ ០៣ ២៨

ស្នខាសោម្សៅ 
ផ្ទះលេខ ៨C៩C តហាវថិីសហេន័ទរុសស ី
សង្កា តក់ាកាប ខណ្ឌ ដលង្កា  រជធានីភ្នាំលេញ ព្េះ
រជាណាចព្ររតពុជា 
ទូរស័េទ: (៨៥៥) ២៣-៨៩ ០៣ ៩៩

(៨៥៥) ២៣-២៣ ០៦ ១៣
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បណ្តា ញសេវាកម្ម (ត) 

ស្នខាេទងឹមាេជយ័ 
ផ្ទះលេខ ៣និង៤ តហាវថិីតុននីលរ ៉ាត (២១៧) 
សង្កា តស់ទឹងមានជយ័ ខណ្ឌ មានជយ័២ 
រជធានីភ្នាំលេញ ព្េះរជាណាចព្ររតពុជា
ទូរស័េទ: (៨៥៥) ២៣-៤២ ៤៦ ៦១

(៨៥៥) ២៣-៤២ ៣៦ ៦២

ស្នខាស្នា តោេ ់
ផ្ទះលេខ A០៣ និង A០៤ ផ្លុវលេខ៧០ 
សង្កា តព់្សះចរ ខណ្ឌ ដូនលេញ 
រជធានីភ្នាំលេញ ព្េះរជាណាចព្ររតពុជា
ទូរស័េទ: (៨៥៥) ២៣-៩០ ១៦ ០៨

(៨៥៥) ២៣-៩០ ១៦ ០៩

ស្នខាសេៀម្រាប 
ផ្ទះលេខ ១៧A&១៨A វថិីសីុសុវត្ថា  
ព្រុងលសៀតរប ព្េះរជាណាចព្ររតពុជា
ទូរស័េទ: (៨៥៥) ៦៣-៩៦ ៣៨ ៣៨

(៨៥៥) ៦៣-៩៦ ៣៩ ៣៩

ស្នខាក្កងុក្ពះេេីេ ុ
ផ្ទះលេខ ២៥៥ វថីីឯររជយ សង្កា ត២់ ព្រុងព្េះសីហនុ 
លខតេព្េះសីហនុ ព្េះរជាណាចព្ររតពុជា 
ទូរស័េទ: (៨៥៥) ៣៤-៩៣ ៤២ ២៨

(៨៥៥) ៣៤-៩៣ ៤២ ៣៨

ស្នខាសេតាបាតដ់ំបង 
ផ្ទះលេខ ០៣៤-០៣៥ ភ្ូតតិហាលទេ 
សង្កា ត់សាា យប៉ា រ ព្រុងបតដ់ាំបង  
លខតេបតដ់ាំបង ព្េះរជាណាចព្ររតពុជា
ទូរស័េទ: (៨៥៥) ៥៣-៩៥ ៣៣ ៣៩

(៨៥៥) ៦៣-៩៥ ៣៣ ៤៣

ស្នខាសេតាកំពង់ោម្ 
ផ្ទះជាតិលេខ៧ ភ្ូត៦ិ សង្កា តវ់ាេវង់ 
ព្រុងរាំេងច់ាត លខតេរាំេងច់ាត 
ព្េះរជាណាចព្ររតពុជា 
ទូរស័េទ: (៨៥៥) ៤២-៩៤ ១៤ ០៤

(៨៥៥) ៤២-៩៤ ១៤ ០៨

ស្នខាក្កងុបាវិត 
តាំបនល់សដឋរិចចេិលសសលតនហាថ្លន ផ្លូវជាតិលេខ១ 
សង្កា តប់វតិ ព្រុងបវតិ លខតេសាា យលរៀង ព្េះរជា
ណាចព្ររតពុជា
ទូរស័េទ: (៨៥៥) ៤៤-៩៤ ៦៣ ០៣

(៨៥៥) ៤៤-៩៤ ៦៣ ០២

អាគារបាូរក្បាកេ់ខាម្ហាវិថីក្ពះម្េុីវងស 
ផ្ទះលេខ២០៣E0 តហាវថិីព្េះតុនីវងស  
សង្កា តវ់ាេវង ់ខណ្ឌ ៧តររ 
រជធានីភ្នាំលេញ ព្េះរជាណាចព្ររតពុជា
ទូរស័េទ: (៨៥៥) ២៣-៨៨ ២៨ ៧៨

(៨៥៥) ២៣-៨៨ ២៩ ៧៧
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2020សជីវកម�ធនាគារកេថយូៃណធីត(កម�ុជា)ចំកត់
របាយករណ៍្របចំឆា� ំ

សជីវកម�ធនាគារកេថយូៃណធីត(កម�ុជា)ចំកត់
ផ�ះេលខ ៦៨ ផ�ូវ សេម�ចប៉ាន (២១៤) សង� ត់បឹងរងំ
ខណ� ដូនេពញ រជធានីភ�ំេពញ ្រពះរជាច្រកកម�ុជា
េគហទំព័រ: www.cathaybk.com.kh
ទូរស័ព�: (៨៥៥) ២៣-២១ ១២ ១១
ទូរសរ: (៨៥៥) ២៣-២១ ២១ ២១




