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EpñksMxan;²énhirBaØvtßú

2020 2019 2018 2017

sßanPaBhirBaØvtßú ¬USD'000¦
\NTan nigbuerRbTansuT§ 59,785 41,487 80,944 111,524

RTBüskmµsrub 182,665 134,362 144,614 175,857

R)ak;beBaØIrbs;GtifiCn 33,158 44,534 45,395 45,763

RTBüGkmµsrub 118,199 71,904 84,587 119,251

mUlFnrbs;saxa 50,000 50,000 50,000 50,000

mUlFnpÞal;suT§ 64,544 62,593 61,284 57,730

lT§plRbtþibtþkarN_ ¬USD'000¦
cMNUlBIkarR)ak; 2,091 2,731 5,499 5,018

cMNUlBIkarR)ak;suT§ 1,904 2,324 4,484 4,159

cMNUlRbtþibtþkarN_ 3,076          3,243          5,023          4,906          

cMeNjsuT§ 2,009          2,238          3,421          3,366          

smasPaKhirBaØvtßúsMxan;² ¬USD'000¦
cMeNjelIRTBüskmµ 1.10 1.67 2.37 1.91

cMeNjelImUlniFipÞal;suT§ 3.12 3.58 5.70 5.95

sac;R)ak;gayRsYl 194.99 123.83 59.84 77.92

Gnu)atsaFnPaB 133 87.42 49.43 41.22

mUlniFipÞal;suT§ eFobeTAnwwgRTBüskmµsrub 35.33 46.59 42.07 32.83

karR)ak;eFobeTAnwgcMNUldul 67.98 84.21 89.26 84.78

kMcIeFobeTAnwgR)ak;beBaØI 186.44 93.16 183.56 243.58
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ធនាគារ ក្រងុថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម 
ធោយអនុធោម្តាម្សដង់ោររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអនតរជាតិ្កម្ពុជា 
 

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់



 



 

 

 

 

 

របាយការណ៍របសគ់ណៈក្គប់ក្គង 

1 
 

 
 

គណៈម្រគប់ម្រគងរបស់ ្នាគារម្រកុងថ្ង ឆាំកាត់្ ម្ហាជ្ន ស្ថខាភ្នាំធពញ (“ស្ថខា”) បង្ហា ញរបាយការណ៍របស់ 
ែលួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ស្ថខា នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបពា្ច ប់។ 
 
 

េ័ត៌មានអំេីសាខា 

្នាគារម្រកុងថ្ង ឆាំកាត់្ ម្ហាជ្ន (“ការយិាល័យកណ្តត ល”) ដែលបានឆុុះបញ្ជ ីធ្វើអាជី្វកម្មធៅកនុង 
ម្រពុះរាជាណ្តឆម្រកថ្ងឡង់ បានបធងកើត្ ស្ថខា ធៅកនុងម្រពុះរាជាណ្តឆម្រកកម្ពុជា តាម្លិែិត្ឆុុះបញ្ជ ី 
ពា្ណិជ្ជកម្មធលែ Co-056/96B។ នាដែមី្នា ឆ្ន ាំ2004 ស្ថខា បានធបើកអនុស្ថខាមួ្យធៅកនុងធែត្តធសៀម្រាប។ 
ស្ថខា បានទទួលអាជាា ប័ណណ្នាគារគាម នកាលកាំណត់្ពី្នាគារជាតិ្ ថ្នកម្ពុជា ធៅថ្ងៃទី25 ដែឧសភា 
ឆ្ន ាំ2007។ 

ស្ថខា ផតល់ធសវា្នាគារធពញធលញ និងធសវាកម្មពា្ក់ព័នធនានា ធៅកនុងម្រពុះរាជាណ្តឆម្រកកម្ពុជា។ 

ទីស្ថន ក់ការឆុុះបញ្ជ ីរបស់ស្ថខា ានទីតាាំងធៅអគារធលែ 149 ម្ហាវងីិ ធនរ ុ (ផលូវធលែ 215) រាជ្ធានីភ្នាំធពញ                         
ម្រពុះរាជាណ្តឆម្រកកម្ពុជា។  

ពុាំានការផ្លល ស់បតូរជាស្ថរវនតធលើសកម្មភាពឆម្បង ធៅកនុងអាំឡុងការយិបរធិឆេទហិរញ្ញវត្ថុធនុះធទ។ 
 
 

លទ្ធផលហរិញ្ញវតថុ 

លទធផលហិរញ្ញវត្ថុ របស់ស្ថខា ម្រត្ូវបានោត្ម្រត្ោងធៅកនុងរបាយការណ៍លទធផលធពញធលញ។ 

 
 

ព ើមទ្ុនសាខា 

ពុាំានការដម្របម្របួលធលើធែើម្ទុន របស់ស្ថខា ធៅកនុងអាំឡុងការយិបរធិឆេទហិរញ្ញវត្ថុធនុះធទ។ 

 
 

ទ្ុនបក្មុង និងសវំិធានធន 

គណនីទុនបម្រម្ុង និងសាំវធិាន្នសម្រាប់ការយិបរធិឆេទធនុះពុាំានការផ្លល ស់បដូរជាស្ថរវនតធទ ធម្រៅពីអវីដែល
បានបង្ហា ញធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធនុះ។



ធនាគារក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

របាយការណ៍របសគ់ណៈក្គប់ក្គង (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
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ការខាតបង់ឥណទានរេំឹងទ្ុរពលើឥណទានពៅអតិៃិជន 

មុ្នធពលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ស្ថខាម្រត្ូវបានធរៀបឆាំធឡើង គណៈម្រគប់ម្រគងបានចាត់្វធិានការ
សម្ស្សបនានា ធែើម្បីបញ្ជជ ក់ថា នីតិ្វ ិ្ ីកនុងការលុបធចាលធឆញពីបញ្ជ ីនូវឥណទានអាម្រកក់ ឬការធ្វើសាំវធិាន
្នធលើការខាត្បង់ឥណទានរ ាំពឹងទុករបស់ឥណទានអាម្រកក់ម្រត្ូវបានធ្វើធឡើង ធហើយគណៈម្រគប់ម្រគងធជ្ឿ
ជាក់ថា រាល់ឥណទានអាម្រកក់ ម្រត្ូវបានលុបធឆញពីបញ្ជ ី ធហើយសាំវធិាន្នសម្ស្សបម្រត្ូវបានធ្វើធឡើងយា៉ាង
ម្រគប់ម្រគាន់សម្រាប់ឥណទាន និងម្រទពយសកម្មធផេងៗ ដែលកត់្តាម្ថ្ងលរ ាំលស់។ 

នាកាលបរធិឆេទថ្នរបាយកាណ៍ធនុះ គណៈម្រគប់ម្រគងស្ថខាពុាំបានែឹងពីម្រពឹត្ដិការណ៍ណ្តមួ្យ ដែលអាឆ
បណ្តដ លឲ្យឆាំនួនថ្នការលុបធឆញពីបញ្ជ ីនូវឥណទានអាម្រកក់ ឬ ឆាំនួនថ្នសាំវធិាន្នធលើឥណទានធៅ 
អតិ្ងិជ្ន និងម្រទពយសកម្មធផេងៗ ដែលកត់្ម្រតាតាម្ថ្ងលរ ាំលស់កនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ស្ថខា ាន
ឆាំនួនមិ្នម្រគប់ម្រគាន់ជាស្ថរវនតធនាុះធទ។ 
 
 

ក្ទ្េយសរមម 

មុ្នធពលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ស្ថខាម្រត្ូវបានធរៀបឆាំធឡើង គណៈម្រគប់ម្រគងស្ថខាបានចាត់្វធិាន
ការសម្ស្សបនានា ធែើម្បីធានាថា នីតិ្វ ិ្ ីពា្ក់ព័នធជាមួ្យម្រទពយសកម្ម ដែលទាំនងជាមិ្នអាឆម្របមូ្លម្កវញិ
បាន តាម្ម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកម្ម្ម្មតា នូវត្ថ្ម្លដែលបានកត់្ម្រតាកនុងបញ្ជ ីគណធនយយរបស់ស្ថខា ម្រត្ូវបាន
លុបធចាលឲ្យធសមើនឹងត្ថ្ម្លដែលរ ាំពឹងថាអាឆម្របមូ្លម្កវញិបានជាក់ដសតង។  

នាកាលបរធិឆេទថ្នរបាយការណ៍ធនុះ គណៈម្រគប់ម្រគងពុាំបានែឹងពីម្រពឹត្តិការណ៍ណ្តមួ្យដែលអាឆបណ្តត លឲ្យ 
ត្ថ្ម្លថ្នម្រទពយសកម្ម ធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ស្ថខា ានការភាន់ម្រឆឡាំ ឬ ភាពមិ្នសម្ស្សបជា
ស្ថរវនតធនាុះធទ។ 
 
 

វិធីសាស្តសររំណត់តថមៃ 

នាកាលបរធិឆេទថ្នរបាយការណ៍ធនុះ គណៈម្រគប់ម្រគងពុាំបានែឹងពីធហតុ្ការណ៍ណ្តមួ្យ ដែលបានធកើត្ធឡើង
ធ្វើឲ្យប៉ាុះពា្ល់ែល់ការអនុវត្តវ ិ្ ីស្ថស្តសតកាំណត់្ត្ថ្ម្លម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្ម ធៅកនុងរបាយការណ៍                    
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ស្ថខា ដែលធ្វើឲ្យានការភាន់ម្រឆឡាំ ឬានភាពមិ្នសម្ស្សបជាស្ថរវនតធនាុះធទ។ 

 
 

បំណុលយថាភាេ និងបំណុលពផេងៗ 

នាកាលបរធិឆេទថ្នរបាយការណ៍ធនុះ ធម្រៅពីអវីដែលបានបង្ហា ញធៅកនុងកាំណត់្សាា ល់ដែលានភាជ ប់ជាមូ្យ
នឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ពុាំាន៖ 

• ការធម្របើម្របាស់ម្រទពយសកម្មរបស់ស្ថខា កនុងការធានាបាំណុលរបស់បុគាលែថ្ទ ដែលបានធកើត្ធឡើងចាប់ពី
ធពលបញ្ច ប់ថ្នការយិបរធិឆេទ ធហើយនិង 

• បាំណុលយថាភាព ដែលទាក់ទងនឹងស្ថខា ដែលបានធកើត្ធឡើង ចាប់ពីធពលបញ្ច ប់ថ្នការយិបរធិឆេទ 
ធម្រៅពីបាំណុលដែលានទាក់ទងនឹងសកម្មភាពអាជី្វកម្ម្ម្មតារបស់ស្ថខាធនាុះធទ។ 



ធនាគារក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
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បំណុលយថាភាេ និងបំណុលពផេងៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

ដផែកតាម្ម្តិ្ធយាបល់របស់គណៈម្រគប់ម្រគង ពុាំានបាំណុលយថាធហតុ្ ឬ បាំណុលធផេងធទៀត្របស់ស្ថខា
ដែលអាឆ ឬទាំនងកាល យជាកាត្ពវកិឆចកនុងអាំឡុង 12ដែ បនាា ប់ពីការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ធនុះ ដែលនឹងាន ឬអាឆ
ានឥទធិពលជាស្ថរវនតធៅធលើសម្ត្ថភាពរបស់ស្ថខា កនុងការបាំធពញកាត្ពវកិឆចរបស់ែលួន ធៅធពលបាំណុល
ទាាំងធនាុះែល់ធពលម្រត្ូវទូទាត់្។ 
 
 

ក្េឹតដិការណ៍ពក្កាយកាលបរពិចេទ្ថនតារាងតុលយការ 

គាម នម្រពឹត្ដិការណ៍សាំខាន់ៗណ្តធកើត្ធឡើង ធម្រកាយថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 ដែលត្ម្រម្ូវឲ្យធ្វើការបង្ហា ញ ឬដកត្ម្រម្ូវ
ឆាំធពា្ុះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ធម្រៅពីអវីដែលបានបង្ហា ញធៅកនុងកាំណត់្សាា ល់ដែលានភាជ ប់ជាមួ្យនឹង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធនុះធទ។ 
 
 

គណៈក្គប់ក្គង 

សាសភាពថ្នគណៈម្រគប់ម្រគង ធៅកនុងអាំឡុងការយិបរធិឆេទ និងនាកាលបរធិឆេទថ្នរបាយការណ៍ធនុះរួម្ាន៖  

ស្ថខាភ្នាំធពញ 
ធោក Watcharapong Sompong អនកម្រគប់ម្រគងទូធៅ និងជាអគានាយករង 
ធោក Suriyong Rukmae ជ្ាំនួយការអគានាយករង 

អនុស្ថខាធែត្តធសៀម្រាប 
ធោក Sakorn Jansamutr អនកម្រគប់ម្រគងស្ថខាបរធទសជាន់ែពស់ 
ធោក tanapon Choothong ជ្ាំនួយការអគានាយករង 
 
 

សវនររ 

ម្រកុម្ហ ុនសវនកម្មឯករាជ្យ Ernst & Young (Cambodia) Ltd. គឺជាសវនកររបស់ស្ថខា។ 
 
 

អតថក្បពោជន៍របសគ់ណៈក្គប់ក្គង 

កនុងអាំឡុង និងនាឆុងការយិបរធិឆេទថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 ពុាំានការម្រពម្ធម្រពៀងណ្តមួ្យ ដែលម្រត្ូវបានធ្វើ
ធឡើង ដែលានស្ថខាឆូលរួម្ជាភាគីាា ងធទៀត្ កនុងធគាលបាំណងជួ្យែល់គណៈម្រគប់ម្រគងរបស់ស្ថខា ឲ្យ
ទទួលបាននូវអត្ថម្របធយាជ្ន៍ធោយការទិញយកភាគហ ុន ឬលិែិត្បាំណុលពីស្ថមី្ស្ថខា ឬពីម្រកុម្ហ ុនែថ្ទ
ធទៀត្ធនាុះធទ។ 

ពុាំានសាជិ្កគណៈម្រគប់ម្រគងណ្តមួ្យរបស់ស្ថខា ដែលបានទទួល ឬានសិទធិនឹងទទួលបាននូវអត្ថ
ម្របធយាជ្ន៍ណ្តមួ្យ តាម្ការឆុុះកិឆចសនា ដែលបានធ្វើធឡើងរវាងស្ថខា ឬជាមួ្យម្រកុម្ហ ុនដែលគណៈម្រគប់
ម្រគងធនាុះជាសាជិ្ក ឬជាមួ្យម្រកុម្ហ ុនដែលគណៈម្រគប់ម្រគងានផលម្របធយាជ្ន៍ដផនកហិរញ្ញវត្ថុជាស្ថរវនត 
ធម្រៅពីម្របតិ្បត្តិការែូឆានបង្ហា ញកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធនុះ។ 
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របាយការណ៍សដេីីទ្ំនួលខុសក្តូវរបសគ់ណៈក្គប់ក្គងពលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 

គណៈម្រគប់ម្រគង ជាអនកទទួលែុសម្រត្ូវធែើម្បីធានាថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផដល់នូវទិែឋភាពពិត្ និងម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវ 
អាំពីស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ស្ថខា នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងលទធផលហិរញ្ញវត្ថុ ធហើយនិងលាំហូរស្ថឆ់
ម្របាក់សម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់។ កនុងការធរៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធនុះ គណៈម្រគប់ម្រគង ត្ម្រម្ូវឲ្យ៖ 

• អនុម័្ត្ធគាលនធយាបាយគណធនយយដែលសម្ស្សប ធោយដផែកធលើការវនិិឆេ័យ និងការបា៉ា ន់ស្ថម ន ធោយ
សម្ធហតុ្ផល និងម្របកបធោយការម្របុងម្របយ័ត្ន ធហើយនិងម្រត្ូវអនុវត្ដធគាលនធយាបាយទាាំងធនាុះឲ្យបាន
ជាប់ោប់។ 

• អនុធោម្តាម្ត្ម្រម្ូវការោត្ម្រត្ោង បង្ហា ញ និងធសឆកតីដណនាាំធផេងៗ ដែលធឆញផាយធោយសតង់ោរ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអនតរជាតិ្កម្ពុជា ឬម្របសិនធបើានគាំោត្ថ្នការអនុវត្តន៍សតង់ោរ និងធែើម្បីជា
ម្របធយាជ្ន៍ែល់ការបង្ហា ញនូវភាពពិត្ និងម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវរបស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធនាុះ គាំោត្ទាាំងធនាុះគួរ
ដត្ម្រត្ូវបានោត្ម្រត្ោងព័ត៌្ាន ពនយល់ និងកាំណត់្បរាិណកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានសម្រម្យ។ 

• រកាទុកបញ្ជ ីគណធនយយឲ្យបានម្រគប់ម្រគាន់ និងរកាម្របព័នធម្រត្ួត្ពិនិត្យថ្ផាកនុងឲ្យានម្របសិទធភាព។ 

• ធរៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធោយឈរធលើមូ្លោឋ ននិរនដរភាពថ្នែាំធណើ រការអាជី្វកម្ម ធលើកដលងដត្កនុង
ករណីមិ្នសម្រម្យកនុងការសនមត្ថា ស្ថខានឹងបនតធ្វើម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកម្ម នាធពលអនាគត្បាន។ 

• ការម្រគប់ម្រគងធោយានម្របសិទធិភាពនិងែឹកនាាំស្ថខាម្របកបធោយម្របសិទធិភាពធលើការសធម្រម្ឆឆិត្ត ដែល
អាឆានផលប៉ាុះពា្ល់ជាស្ថរវនតែល់ម្របតិ្បត្តិការ និងែាំធណើ រការអាជី្វកម្មរបស់ស្ថខា ធហើយម្រត្ូវម្របាកែ
ថា កិឆចការទាាំងធនាុះ ម្រត្ូវបានធ្វើការបង្ហា ញធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

គណៈម្រគប់ម្រគង ជាអនកទទួលែុសម្រត្ូវ ធែើម្បីធានាថាបញ្ជ ីគណធនយយម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវម្រត្ូវបានរកាទុក និងបង្ហា ញអាំពី
ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ស្ថខាឲ្យបានម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវម្រគប់ធពល ធហើយនិងធានាថា បញ្ជ ីគណធនយយស្សបតាម្
ម្របព័នធគណធនយយដែលបានឆុុះបញ្ជ ី។ គណៈម្រគប់ម្រគង ក៏ជាអនកទទួលែុសម្រត្ូវកនុងការដងរកាម្រទពយសកម្ម
របស់ស្ថខា ធហើយម្ា៉ាងធទៀត្ក៏ម្រត្ូវចាត់្វធិានការសម្ស្សប ធែើម្បីទប់ស្ថក ត់្និងដសវងរកការបនលាំ ឬកាំហុសឆ្ាង
ធោយធឆត្នា ធហើយនិងភាពមិ្នម្របម្រកតី្ធផេងៗ។ 

ការយិាល័យកណ្តត លបញ្ជជ ក់ថា គណៈម្រគប់ម្រគងរបស់ស្ថខាបានអនុវត្ដតាម្លកាែណឌ ែូឆដែលបានបញ្ជជ ក់              
ខាងធលើកនុងការធរៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 
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របាយការណ៍សាថ នភាេហរិញ្ញវតថុ 
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កាំណត់្
សាា ល ់ 2020 2019 

  

ែុោល រអាធម្រកិ 
 

សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ 
 

សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ម្រទពយសកម្ម      
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ 3 1,939,995  7,847,280  1,752,424  7,141,128  
សម្តុ្លយជាមួ្យ្នាគារជាតិ្ 
ថ្នកម្ពុជា 4 110,312,639  446,214,625  76,238,374  310,671,374  
សម្តុ្លយជាមួ្យម្រគឹុះស្ថថ ន 
ហិរញ្ញវត្ថុធផេងៗ 5 9,663,641  39,089,428  14,035,713  57,195,530  
ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន 6 59,784,700  241,829,112  41,486,953  169,059,333  
ម្រទពយសកម្មធផេងៗ 7 83,954  339,594  83,756  341,306  
ការវនិិធយាគធផេងៗ  25,000  101,125  25,000  101,875  
ម្រទពយ និងហត្ថូបករណ៍ 8 562,347  2,274,694  593,883  2,420,073  
ម្រទពយសកម្មអរូបិយ 9 106,558  431,027  5,480  22,331  
សិទធិធម្របើម្របាស់ម្រទពយសកម្ម 10 77,638  314,046  -  - 
ពនធពនារជាម្រទពយសកម្ម 15(ក) 108,958  440,735  140,000  570,500  

ម្រទពយសកម្មសរបុ  182,665,430  738,881,666  134,361,583  547,523,450  

ម្រទពយអកម្ម និងមូ្ល្ន      

ម្រទពយអកម្ម      
ម្របាក់បធញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន 11 33,158,416  134,125,793  44,533,773  181,475,125  
ទឹកម្របាក់ដែលម្រត្ូវសងធៅកាន់ 
ការយិាល័យកណ្តត ល 12 24,317,779  98,365,416  26,673,619  108,694,997  
កម្ចីពីការយិាល័យកណ្តត ល 13 60,000,000  242,700,000  -  - 
ម្រទពយអកម្មធផេងៗ 14 177,963  719,861  180,038  733,654  
បាំណុលភ្តិ្សនា 9 77,889  315,062  -  - 
បាំណុលពនធធលើម្របាក់ឆាំណូល 15(ែ) 466,738  1,887,955  516,223  2,103,609  

ម្រទពយអកម្មសរបុ  118,198,785  478,114,087  71,903,653  293,007,385  

មូ្ល្ន      
ធែើម្ទុន  16 50,000,000  200,000,000  50,000,000  200,000,000  
ទុនបម្រម្ុង 16 174,747  706,852  174,747  706,852  
ម្របាក់ឆាំធណញរកាទុក  13,893,491  56,274,075  12,026,347  48,661,728  
ទុនបម្រម្ុងបទបបញ្ញត្តិ 16 398,407  1,616,598  256,836  1,039,413  
លធម្ែៀងបងារពីការដម្របសម្រម្ួល 
រូបិយប័ណណ   - 2,170,054 - 4,108,072 

មូ្ល្នសរបុ  64,466,645  260,767,579  62,457,930  254,516,065  

ម្រទពយអកម្ម និងមូ្ល្នសរបុ  182,665,430  738,881,666  134,361,583  547,523,450  
 
 

កាំណត់្សាា ល់ដែលភាជ ប់ម្កជាមួ្យពីធលែ 1 ែល់ 29 ជាដផនកថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងធនុះ។
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របាយការណ៍លទ្ធផលពេញពលញ 
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 កាំណត់្
សាា ល ់ 2020 2019 

  ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ឆាំណូលម្របតិ្បត្តិការ 
ឆាំណូលការម្របាក់ 17 2,090,830  8,524,314  2,731,050  11,066,215  
ឆាំណ្តយការម្របាក់ 18 (187,161) (763,055) (406,978) (1,649,075) 

ឆាំណូលការម្របាក់សុទធ  1,903,669  7,761,259  2,324,072  9,417,140  

ឆាំណូលធផេងៗ 19 260,581  1,062,389  261,538  1,059,752  
ឆាំណ្តយថ្ងលឈនួល និងកថ្ម្រម្ធជ្ើងស្ថរសុទធ 20 911,499  3,716,181  657,299  2,663,376  

ឆាំណូលពីម្របតិ្បត្ដិការសរបុ  3,075,749  12,539,829  3,242,909  13,140,268  

ឆាំណ្តយរែឋបាល និងឆាំណ្តយទូធៅ 21 (632,369) (2,578,168) (671,227) (2,719,812) 
សាំវធិាន្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឥណទាន  22 124,276  506,673  274,978  1,114,211  

ឆាំធណញមុ្នបង់ពនធ  2,567,656  10,468,334  2,846,660  11,534,667  

ឆាំណ្តយពនធធលើម្របាក់ឆាំណូល 15(គ) (558,941) (2,278,802) (608,915) (2,467,323) 

ឆាំធណញសុទធសម្រាប់ការយិបរធិឆេទ  2,008,715  8,189,532  2,237,745  9,067,344  

ធាតុ្ថ្នការខាត្បង់ធពញធលញដែល
ទទួលស្ថា ល់ធៅកនុងមូ្ល្ន      
ការដម្របសម្រម្ួលរូបិយប័ណណ  -  (1,938,018) - 3,484,018  

ម្របាក់ឆាំធណញធពញធលញសរបុ  2,008,715  6,251,514  2,237,745  12,551,362 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កាំណត់្សាា ល់ដែលភាជ ប់ម្កជាមួ្យពីធលែ 1 ែល់ 29 ជាដផនកថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងធនុះ។
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របាយការណ៍បម្ក្មបក្មួលមូលធន  
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 ធែើម្ទុន 
(កាំណត់្សាា ល់ធលែ 16) ទុនបម្រម្ុង ម្របាក់ឆាំធណញរកាទុក ទុនបម្រម្ុងបទបបញ្ញត្តិ សរុប 

 ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ 

សម្តុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្ន ាំ2020 50,000,000  174,747  12,026,347  256,836  62,457,930  
ឆាំធណញសទុធសម្រាប់ការយិបរធិឆេទ -  - 2,008,715  - 2,008,715  
ធផារធៅទុនបម្រម្ងុបទបបញ្ញត្តិ ពីម្របាក់
ឆាំធណញរកាទុក - - (141,571) 141,571  -  
ការដម្របសម្រម្ួលរូបិយប័ណណ - - - - - 

សម្តុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 50,000,000  174,747  13,893,491  398,407  64,466,645  

សម្តុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្ន ាំ2019 50,000,000  174,747  9,861,666  183,772  60,220,185  
ឆាំធណញសទុធសម្រាប់ការយិបរធិឆេទ -  - 2,237,745 -  2,237,745 
ធផារធៅទុនបម្រម្ងុបទបបញ្ញត្តិ ពីម្របាក់
ឆាំធណញរកាទុក - - (73,064) 73,064  -  
ការដម្របសម្រម្ួលរូបិយប័ណណ - - - - - 

សម្តុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019 50,000,000  174,747  12,026,347  256,836  62,457,930  
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របាយការណ៍បម្ក្មបក្មួលមូលធន (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
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 ធែើម្ទុន  
(កាំណត់្សាា ល់ធលែ 16) ទុនបម្រម្ុង ម្របាក់ឆាំធណញរកាទុក ទុនបម្រម្ុងបទបបញ្ញត្តិ 

លធម្ែៀងបងារពីការដម្រប
សម្រម្ួលរូបិយប័ណណ សរុប 

 សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
 (កាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.4) (កាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.4) (កាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.4) (កាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.4) (កាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.4) (កាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.4) 

សម្តុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្ន ាំ2020 200,000,000  706,852  48,661,728  1,039,413  4,108,072  254,52.4,065  

ឆាំធណញសទុធសម្រាប់ការយិបរធិឆេទ -  - 8,189,532  - - 8,189,532  
ធផារធៅទុនបម្រម្ងុបទបបញ្ញត្តិ ពីម្របាក់
ឆាំធណញរកាទុក - - (577,185) 577,185 -  - 
ការដម្របសម្រម្ួលរូបិយប័ណណ - - - - (1,938,018) (1,938,018) 

សម្តុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 200,000,000  706,852  56,274,075  1,616,598  2,170,054  260,767,579  

សម្តុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្ន ាំ2019 200,000,000  706,852  39,890,439  743,358  624,054  241,964,703  

ឆាំធណញសទុធសម្រាប់ការយិបរធិឆេទ -  - 9,067,344 - - 9,067,344 
ធផារធៅទុនបម្រម្ងុបទបបញ្ញត្តិ ពីម្របាក់
ឆាំធណញរកាទុក - - (296,055) 296,055 - - 
ការដម្របសម្រម្ួលរូបិយប័ណណ - - - - 3,484,018  3,484,018  

សម្តុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019 200,000,000  706,852  48,661,728  1,039,413  4,108,072  254,516,065 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

កាំណត់្សាា ល់ដែលភាជ ប់ម្កជាមួ្យពីធលែ 1 ែល់ 29 ជាដផនកថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងធនុះ។ 
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របាយការណ៍លហូំរសាច់ក្បារ់ 
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កាំណត់្
សាា ល ់ 2020 2019 

  

ែុោល រអាធម្រកិ 
 
សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 

(កាំណត់្សាា ល ់
ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ 
 
សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 

(កាំណត់្សាា ល ់
ធលែ 2.4) 

ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធ (ធម្របើកនុង) /ទទួលបានពី
សកម្មភាពម្របតិ្បត្ដិការ 23 (27,559,446) (112,359,860) 50,133,822 204,246,319   

សកម្មភាពវនិិធយាគ      
ការទិញ៖      
ម្រទពយ និងហត្ថូបករណ៍ 8 (16,754) (68,306) (11,296) (46,031) 
ម្រទពយសកម្មអរូបិយ 9 (102,970) (419,809) (4,318) (17,596) 

បដម្រម្បម្រម្លួសទុធថ្នម្របាក់បធញ្ញើាន
កាលកាំណត់្ធោយានរយៈធពល
ធលើសពី 3 ដែ   

5 

(500,000) (2,038,500) (500,000) (2,037,500) 

ស្ថឆ់ម្របាក់ធម្របើកនុងសកម្មភាពវនិិធយាគ  (619,724) (2,526,615) (515,614) (2,101,127) 

សកម្មភាពហរញិ្ញវត្ថុ      
ស្ថឆ់ម្របាក់បានម្កពីកម្ចី 13 60,000,000  244,620,000  - - 
ការទូទាត់្សងកម្ចីការម្របាក់  (107,331) (437,588) (373,439) (1,513,175) 
ការទូទាត់្សងបាំណុលភ្តិ្សនា 10 (10,000) (40,770) - - 
ការទូទាត់្សងម្របាក់កម្ចី 13 - - (20,000,000) (81,040,000) 

ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធបានពី/(ធម្របើកនុង)
សកម្មភាពហរញិ្ញវត្ថុ  59,882,669  244,141,642  (20,373,439) (82,553,175) 

ការធកើនធឡើង សុទធថ្នស្ថឆ់ម្របាក់ និង
ស្ថឆ់ម្របាក់សម្មូ្ល  31,703,499  129,255,167 29,244,769  119,592,017  
ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់សម្មូ្ល
ធែើម្ម្រគា  70,667,360  287,968,492  41,422,591  166,435,970 
លធម្ែៀងពីអម្រតាបតូរម្របាក់  - (3,133,533) - 1,941,505  

ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់សម្មូ្លធៅ
ឆុងការយិបរធិឆេទ 3 102,370,859  414,090,126  70,667,360  287,969,492  

ពត៍្ានហិរញ្ញវត្ថុបដនថម្ធលើលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ម្របតិ្បត្តិការ ពីការម្របាក់និងភាគោភ្ានែូឆខាងធម្រកាម្៖ 

  2020 2019 

  

ែុោល រអាធម្រកិ 
 
សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 

(កាំណត់្សាា ល ់
ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ 
 
សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 

(កាំណត់្សាា ល ់
ធលែ 2.4) 

ការម្របាក់បានបង់  146,228  596,172  408,617  1,655,716  
ការម្របាក់បានទទួល  2,004,610  8,172,795  2,733,206  11,074,951  
ភាគោភ្បានទទួល  29,310  119,497  25,499  103,322  
 

កាំណត់្សាា ល់ដែលភាជ ប់ម្កជាមួ្យពីធលែ 1 ែល់ 29 ជាដផនកថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ធនុះ។ 



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ  
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  

15 

 
 

1. េ័ត៌មានអំេីសាជីវរមម 

 ការបធងកើត្ និងម្របតិ្បត្តិការ 

 ្នាគារម្រកុងថ្ង ឆាំកាត់្ ម្ហាជ្ន (“ការយិាល័យកណ្តត ល”) ដែលបានឆុុះបញ្ជ ីធ្វើអាជី្វកម្មធៅកនុង 
ម្រពុះរាជាណ្តឆម្រកថ្ងឡង់ បានបធងកើត្្នាគារម្រកុងថ្ង ឆាំកាត់្ ម្ហាជ្ន ស្ថខាភ្នាំធពញ (“ស្ថខា”) ធៅ
កនុងម្រពុះរាជាណ្តឆម្រកកម្ពុជាតាម្លិែិត្ឆុុះបញ្ជ ីពា្ណិជ្ជកម្មធលែ Co-056/96B។ កនុងដែមី្នា 
ឆ្ន ាំ2004 ស្ថខាបានធបើក អនុស្ថខាមួ្យធៅកនុងធែត្តធសៀម្រាប។ ស្ថខា បានទទួលអាជាា ប័ណណ
្នាគារគាម នកាលកាំណត់្ពី្នាគារជាតិ្ ថ្ន កម្ពុជា ធៅថ្ងៃទី25 ដែឧសភា ឆ្ន ាំ2007។ 

 ស្ថខា ផតល់ធសវា្នាគារធពញធលញ និងធសវាកម្មពា្ក់ព័នធនានា ធៅកនុងម្រពុះរាជាណ្តឆម្រកកម្ពុជា។ 

 ទីស្ថន ក់ការឆុុះបញ្ជ ីរបស់ស្ថខា ានទីតាាំងធៅអគារធលែ 149 ម្ហាវងីិ ធនរ ុ (ផលូវធលែ 215) ម្រកុង
ភ្នាំធពញ ម្រពុះរាជាណ្តឆម្រកកម្ពុជា។  

 គណៈម្រគប់ម្រគង 

 សាសភាពថ្នគណៈម្រគប់ម្រគងធៅកនុងអាំឡុងការយិបរធិឆេទ និងនាកាលបរធិឆេទ ថ្នរបាយការណ៍
ធនុះ ាននាម្ែូឆខាងធម្រកាម្៖ 

  ស្ថខាភ្នាំធពញ 
 ធោក Watcharapong Sompong អនកម្រគប់ម្រគងទូធៅ និងជាអគានាយករង 
 ធោក Suriyong Rukmae ជ្ាំនួយការអគានាយករង 

 អនុស្ថខាធែត្តធសៀម្រាប 
 ធោក Sakorn Jansamutr អនកម្រគប់ម្រគងស្ថខាបរធទសជាន់ែពស់ 
 ធោក Tanapon Choothong ជ្ាំនួយការអគានាយករង 

 និធយាជិ្ក 

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ 2020 ស្ថខាានបុគាលិកឆាំនួន 23 នាក់ (ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019: 15 នាក់)។ 

 ការអនុម័្ត្ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  

 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានអនុម័្យឲ្យធ្វើការធឆញផាយ ធោយគណៈម្រគប់ម្រគង ដែលត្ាំណ្តង
ឲ្យម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាល ធៅថ្ងៃទី31 ដែមី្នា ឆ្ន ាំ2021។ 
 



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  
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2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ 

ធគាលនធយាបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ ដែលធម្របើកនុងការធរៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ានកាំណត់្
ែូឆខាងធម្រកាម្។ ធគាលនធយាបាយទាាំងធនុះ ម្រត្ូវបានអនុវត្ដយា៉ាងជាប់ោប់ ធៅម្រគប់ការយិបរធិឆេទ
ដែលបានបង្ហា ញ លុុះម្រតាដត្ានដឆងការបង្ហា ញធផេងពីធនុះ។  

2.1 មូ្លោឋ នថ្នការធរៀបឆាំ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានធរៀបឆាំធឡើង ធោយដផែកធលើមូ្លោឋ នថ្ងលធែើម្ម្របវត្តិស្ថស្តសត ធលើក
ដលងដត្ម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលវាស់ដវងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សប។ 

2.2 ធសឆកដីដងលងភាពអនុធោម្ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានធរៀបឆាំតាម្សតង់ោររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអនតរជាតិ្ ថ្ន
កម្ពុជា (“CIFRSs”) ដែលម្រត្ូវបានធឆញធោយម្រកុម្ម្របឹកាសដង់ោរគណធនយយអនដរជាតិ្ (“IASB”) 
ដែលម្រកុម្ម្របឹកាសដង់ោរគណធនយយកម្ពុជា ថ្ននិយ័ត្ករគណធនយយជាតិ្ បានទទួលយកការអនុវត្ដ
ទាាំងស្សុង។ 

2.3 ការបង្ហា ញពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  

ស្ថខាបង្ហា ញពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ែលួន តាម្លាំោប់លាំធោយថ្នវសិនាភាព ធោយដផែកធលើ
ធគាលបាំណងរបស់ស្ថខា និងសម្ត្ថភាពកនុងការម្របមូ្លម្កវញិ ឬការទូទាត់្បាំណុល ថ្នម្រទពយសកម្ម 
និងម្រទពយអកម្មភាគធម្រឆើនធៅកនុងបញ្ជ ីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលម្រត្ូវគាន ។ ការវភិាគថ្នការស្ថត រ
ធឡើងវញិ ឬការទូទាត់្កនុងរយៈធពល 12 ដែបនាា ប់ពីកាលបរធិឆេទរាយការណ៍ (ឆរនត) និងធម្រឆើនជាង 
12 ដែបនាា ប់ពីកាលបរធិឆេទរាយការណ៍ (អឆរនត) ម្រត្ូវបានបង្ហា ញធៅកនុងកាំណត់្សាំគាល់ 27។ 

2.4 រូបិយប័ណណធគាល និងរបិូយប័ណណសម្រាប់ការបង្ហា ញ 

របិូយវត្ថុជាតិ្ថ្នម្រពុះរាណ្តឆម្រកកម្ពុជា គឺ ម្របាក់ធរៀល (“ធរៀល”)។ ប៉ាុដនតធោយស្ថរស្ថខាានម្របតិ្បត្តិ
ការ និងរកាកាំណត់្ម្រតាបញ្ជ ីគណធនយយរបស់ែលួន ធោយដផែកធលើមូ្លោឋ នម្របាក់ែុោល រអាធម្រកិ 
(“ែុោល រអាធម្រកិ”) គណៈម្រគប់ម្រគង់ស្ថខា ធ្វើការកាំណត់្ម្របាក់ែុោល រអាធម្រកិជារបិូយប័ណណធគាល 
និងឆ្លុុះបញ្ជច ាំងអាំពីស្ថថ នភាពធសែឋកិឆច និងស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ស្ថខា។ 

ម្របតិ្បត្តិការជារបិូយប័ណណធផេងៗធម្រៅពីែុោល រអាធម្រកិ ម្រត្ូវបានដម្របសម្រម្ួលធៅជារបិូយប័ណណធគាល
តាម្អម្រតាបតូរម្របាក់នាកាលបរធិឆេទថ្នម្របតិ្បត្តិការធនាុះ។ ឆាំធណញ និងខាត្ពីអម្រតាបតូរម្របាក់ ដែល 
បណ្តត លម្កពីការទូទាត់្ម្របតិ្បត្តិការទាាំងធនាុះ និងពីការដម្របសម្រម្ួលនាឆុងការយិបរធិឆេទថ្នម្រទពយ
សកម្ម និងម្រទពយអកម្មរបិូយវត្ថុ ដែលមិ្នដម្នជារបិូយប័ណណែុោល រអាធម្រកិ ឲ្យធៅជារបិូយប័ណណ
ែុោល រអាធម្រកិ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ធៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំធណញ ឬខាត្។ 

ការដម្របសម្រម្ួលពីែុោល រអាធម្រកិធៅដែមរធរៀល 

ការដម្របសម្រម្ួលរបិូយប័ណណពីម្របាក់ែុោល រអាធម្រកិធៅជាម្របាក់ដែមរធរៀល ម្រត្ូវបានបង្ហា ញធៅកនុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ធោយអនុធោម្តាម្ឆាប់សតីពីគណធនយយ និងសវនកម្ម។ 



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
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2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
 

2.4 រូបិយប័ណណធគាល និងរបិូយប័ណណបង្ហា ញ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

ការដម្របសម្រម្ួលពីែុោល រអាធម្រកិធៅដែមរធរៀល (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

ម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្មដែលបានបង្ហា ញនាកាលបរធិឆេទរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវ
បានដម្របសម្រម្ួលធោយធម្របើអម្រតាបដូរម្របាក់ឆុងម្រគា នាកាលបរធិឆេទរបាយការណ៍នីមួ្យៗ និងធែើម្ទុន
បកដម្របតាម្អម្រតាម្របវត្តិស្ថស្តសត 4,000 ធរៀលកនុង 1 ែុោល រអាធម្រកិ ។ របាយការណ៍លទធផលធពញ
ធលញ និង លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ម្រត្ូវបានដម្របសម្រម្ួលធៅជាម្របាក់ធរៀលធោយធម្របើម្របាស់អម្រតាម្្យម្
សម្រាប់ឆ្ន ាំ។ លធម្ែៀង ដែលធកើត្ធឡើងពីការបដម្រម្បម្រម្ួល ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ និងម្របមូ្លផតុាំធៅកនុង 
ភាពែុសគាន ពីការដម្របសម្រម្ួលអម្រតារបិូយប័ណណ ដែលបានបង្ហា ញ ធៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាព
ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាម្របាក់ធរៀល ធោយដផែកធលើអម្រតាបដូរម្របាក់ដែលោក់ឱ្យធម្របើ
ម្របាស់កនុង 1ែុោល រអាធម្រកិ ែូឆខាងធម្រកាម្៖ 

  2020   2019  

អម្រតានាឆុងម្រគា 4,045 4,075 
អម្រតាម្្យម្ 4,077 4,052 

ឆ្ន ាំស្ថរធពើពនធ 

ឆ្ន ាំស្ថរធពើពនធរបស់្នាគារ គឺចាប់ធផដើម្ពីថ្ងៃទី1 ដែម្ករា និងបញ្ច ប់ធៅថ្ងៃទី31 ដែ្នូ។ 

2.5 ធសឆកដីសធងាបថ្នធគាលនធយាបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ 

 ធគាលនធយាបាយគណធនយយដែលបានោក់ធឆញខាងធម្រកាម្ ម្រត្ូវបានអនុវត្តយា៉ាងខាជ ប់ែជួនម្រគប់
កាលបរធិឆេទ ដែលម្រត្ូវបានបង្ហា ញធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងធនុះ ធលើកដលងដត្ានការ
ឆងែុលបង្ហា ញធផេងពីធនុះ។  

2.5.1 ម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ  

(i)  ការទទួលស្ថា ល់ និងការវាស់ដវងែាំបូង 

ស្ថខា បានទទួលស្ថា ល់ែាំបូងនូវ ឥណទានដែលផតល់ធៅអតិ្ងិជ្ន កម្ចី និងអនុបាំណុលធៅ
កាលបរធិឆេទដែលធកើត្ធឡើង។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ធៅកាលបរធិឆេទដែល
ស្ថខាកាល យជាភាគីថ្នបទបបញ្ញត្តិកិឆចសនាថ្នឧបករណ៍ធនុះ។ 

ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ឬម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានវាស់ដវងែាំបូងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សប សម្រាប់ដត្
ឧបករណ៍ដែលមិ្នបានវាស់ដវងតាម្ (“FVTPL”) បូកនឹងឆាំណ្តយម្របតិ្បត្តិការដែលធកើត្ធឡើង
ធោយផ្លា ល់ធៅធលើការទិញ ឬលក់។ 



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
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2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5 ធសឆកដីសធងាបថ្នធគាលនធយាបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5.1 ម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

 (ii) ឆាំណ្តត់្ថាន ក់ 

ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  

ធៅធពលទទួលស្ថា ល់ែាំបូង ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់តាម្ការវាស់ដវងតាម្៖ ថ្ងល
ធែើម្រ ាំលស់ FVOCI ឬ FVTPL។ 

 ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវាស់ដវងតាម្ថ្ងលធែើម្រ ាំលស់ ម្របសិនធបើវាម្រត្ូវបានបាំធពញលកាែណឌ
ែូឆខាងធម្រកាម្ ធហើយមិ្នម្រត្ូវបានកាំណត់្តាម្ FVTPL៖ 

• ម្រទពយសកម្មម្រត្ូវបានអនុវត្តតាម្គាំរូអាជី្វកម្ម ដែលានធគាលបាំណងកាន់កាប់ម្រទពយ
សកម្ម ធែើម្បីម្របមូ្លលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់តាម្កិឆចសនា។ និង 

• លកាែណឌ កិឆចសនាថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ផតល់ឱ្យានការធកើត្ធឡើងតាម្កាលបរធិឆេទ
ជាក់ោក់ថ្នលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ ដែលជាការទូទាត់្ដត្ម្របាក់ធែើម្ និងការម្របាក់ “SPPI”។ 

ឧបករណ៍បាំណុលម្រត្ូវបានវាស់ដវងធៅ FVOCI លុុះម្រតាដត្វាបាំធពញលកាែណឌ ទាាំងពីរែូឆខាង
ធម្រកាម្ ធហើយមិ្នម្រត្ូវបានកាំណត់្ែូឆធៅFVTPL៖ 

• ម្រទពយសកម្មម្រត្ូវបានអនុវត្តតាម្គាំរអូាជី្វកម្ម ដែលានធគាលបាំណង់ទទួលបានធោយការ
ម្របមូ្លលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់តាម្កិឆចសនា និងការលក់ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។ និង 

• លកាែណឌ កិឆចសនាថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុផតល់ឱ្យានការធកើត្ធឡើងតាម្កាលបរធិឆេទ
ជាក់ោក់ ថ្នលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ដែលជា SPPI។ 

 ការវាយត្ថ្ម្លគាំរូអាជី្វកម្ម 

 ស្ថខា ធ្វើការវាយត្ថ្ម្លអាំពីធគាលបាំណងថ្នគាំរអូាជី្វកម្ម ដែលម្រទពយសកម្មម្រត្ូវបានកាន់កាប់ធៅ
កម្រមិ្ត្ផលប័ម្រត្ ពីធម្រពា្ុះធនុះឆ្លុុះបញ្ជច ាំងលែបាំផុត្ពីការម្រគប់ម្រគងអាជី្វកម្ម និងព័ត៌្ានម្រត្ូវបាន
ផដល់ជូ្នគណៈម្រគប់ម្រគង។ ព័ត៌្ានដែលបានពិចារណ្តរមួ្ាន៖ 

• ធគាលនធយាបាយ និងធគាលបាំណងដែលបានបញ្ជជ ក់សម្រាប់ផលប័ម្រត្ និងម្របតិ្បត្តិការថ្ន
ធគាលនធយាបាយទាាំងធនាុះធៅកនុងការអនុវត្តជាក់ដសតង។ ជាពិធសស មិ្នថាយុទធស្ថស្តសត
របស់ថាន ក់ម្រគប់ម្រគងធផ្លត ត្ធលើការទទួលបានឆាំណូលការម្របាក់តាម្កិឆចសនា រកានូវអម្រតា
ការម្របាក់ជាក់ោក់មួ្យ ត្ម្រម្ូវរយៈធពលថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុធៅនឹងរយៈធពលថ្នម្រទពយ 
អកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាមូ្លនិ្ិរបស់ម្រទពយសកម្មទាាំងធនាុះ ឬការម្របមូ្លយកម្កវញិនូវ 
លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ តាម្រយៈការលក់ម្រទពយសកម្មធនាុះ។ 

• រធបៀបដែលលទធផលថ្នផលប័ម្រត្ម្រត្ូវបានវាយត្ថ្ម្ល និងរាយការណ៍ធៅគណៈម្រគប់ម្រគង
របស់ស្ថខា
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2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5 ធសឆកដីសធងាបថ្នធគាលនធយាបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5.1 ម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

(ii) ឆាំណ្តត់្ថាន ក់ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

• ហានិភ័្យដែលជ្ុះឥទធិពលែល់ការអនុវត្តគាំរូអាជី្វកម្ម (និងម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលាន
ធៅកនុងគាំរូអាជី្វកម្មធនាុះ) និងយុទធស្ថស្តសតរបស់វា សម្រាប់ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យទាាំង
ធនាុះ។ 

• រធបៀបដែលគណៈម្រគប់ម្រគងអាជី្វកម្មទទួលបានសាំណង (ឧទាហរណ៍ ថាធត្ើសាំណងគឺដផែក
ធលើត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នម្រទពយសម្បត្តិដែលបានម្រគប់ម្រគង ឬលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់តាម្កិឆចសនា
ដែលបានម្របមូ្ល); និង 

• ភាពញឹកញាប់ បរាិណ និងធពលធវោថ្នការលក់កនុងរយៈធពលមុ្ន មូ្លធហតុ្ថ្នការលក់ 
និងការរ ាំពឹងទុករបស់ែលួនអាំពីសកម្មភាពលក់នាធពលអនាគត្។ ធទាុះយា៉ាងណ្តក៏ធោយ 
ព័ត៌្ានអាំពីសកម្មភាពលក់មិ្នម្រត្ូវបានពិចារណ្តដត្មួ្យដផនកធទ ប៉ាុដនតជាដផនកមួ្យថ្នការ
វាយត្ថ្ម្លរមួ្អាំពីវ ិ្ ី ដែល្នាគារបានបញ្ជជ ក់អាំពីធគាលបាំណងកនុងការម្រគប់ម្រគងម្រទពយសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានសធម្រម្ឆ និងរធបៀបដែលធគម្របមូ្លម្កវញិនូវលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់។ 

  ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលម្រត្ូវបានកាន់កាប់សម្រាប់ការធ្វើពា្ណិជ្ជកម្ម ឬម្រគប់ម្រគង និងម្រត្ូវ
បានវាយត្ថ្ម្លតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សប ដែលម្រត្ូវបានវាស់ដវងធៅ FVTPL ពីធម្រពា្ុះពួកធគមិ្នម្រត្ូវ
បានធគម្រគប់ម្រគង ធែើម្បីម្របមូ្លលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់តាម្កិឆចសនា និងធែើម្បីលក់ម្រទពយសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

  ការវាយត្ាំថ្លថាធត្ើលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់តាម្កិឆចសនាគឺ ជាការទូទាត់្ដត្ម្របាក់ធែើម្និងការម្របាក់ 

  សម្រាប់ធគាលបាំណងថ្នការវាយត្ថ្ម្លធនុះ ‘ម្របាក់ធែើម្’ ម្រត្ូវបានកាំណត់្ជាត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្ន
ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុធៅធពលទទួលស្ថា ល់ែាំបូង។ 'ការម្របាក់' ម្រត្ូវបានកាំណត់្ជាការពិចារណ្ត
សម្រាប់ត្ថ្ម្លធពលធវោថ្នម្របាក់ និងសម្រាប់ហានិភ័្យឥណទាន ដែលទាក់ទងនឹងឆាំនួនទឹក
ម្របាក់ធែើម្ ដែលធៅសល់កនុងកាំឡុងធពលជាក់ោក់ណ្តមួ្យ និងសម្រាប់ហានិភ័្យ និងការផតល់
ឥណទានជាមូ្លោឋ នធផេងធទៀត្ (ឧទាហរណ៍ ហានិភ័្យស្ថឆ់ម្របាក់ និងឆាំណ្តយរែឋបាល) ក៏
ែូឆជាកម្រមិ្ត្ឆាំធណញ។ 

  កនុងការវាយត្ាំថ្លថាធត្ើលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់តាម្កិឆចសនាគឺជា SPPI ស្ថខាធ្វើការពិចារណ្តធលើ
លកាែណឌ ថ្នកិឆចសនា។ ធនុះរមួ្បញ្ចូ លទាាំងការវាយត្ថ្ម្លថាធត្ើម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុានរយៈ
ធពលកិឆចសនាដែលអាឆផ្លល ស់បតូរធពលធវោ ឬឆាំនួនលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់តាម្កិឆចសនាដែលថា
វានឹងមិ្នបាំធពញតាម្លកាែណឌ ធនុះធទ។ 

  កនុងការវាយត្ាំថ្ល្នាគារពិចារណ្ត៖ 

• ម្រពឹត្តិការណ៍យថាធហតុ្ ដែលអាឆផ្លល ស់បតូរឆាំនួន និងធពលធវោថ្នលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់
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2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5 ធសឆកដីសធងាបថ្នធគាលនធយាបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5.1 ម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

(ii) ឆាំណ្តត់្ថាន ក់ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

ការវាយត្ាំថ្លថាធត្ើលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់តាម្កិឆចសនា គឺជាការទូទាត់្ដត្ម្របាក់ធែើម្និងការម្របាក់ 
(ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

• លកាណៈពិធសសអានុភាព 

• លកាែណឌ បង់ម្របាក់ជាមុ្ន និងការពនាធពល 

• លកាែណឌ  ដែលកាំណត់្ការទាម្ទាររបស់្នាគារឆាំធពា្ុះលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ពីម្រទពយសកម្ម
ដែលបានបញ្ជជ ក់ (ឧទាហរណ៍ឥណទានមិ្នដម្នជាសាំណង) និង 

• លកាណៈពិធសស ដែលដកដម្របអាំពីត្ថ្ម្លធពលធវោថ្នស្ថឆ់ម្របាក់ (ឧទាហរណ៍ការកាំណត់្   
អម្រតាការម្របាក់តាម្កាលកាំណត់្) 

ឥណទាន non-recourse 

កនុងករណីែលុះឥណទានម្រត្ូវបានធ្វើធឡើងធោយស្ថខា ដែលធានាធោយម្រទពយបញ្ជច ាំរបស់អនកែចី 
ដត្កាំណត់្ធៅធលើការទាម្ទាររបស់ស្ថខា ឆាំធពា្ុះលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ថ្នវត្ថុបញ្ជច ាំមូ្លោឋ ន  
(ឥណទានមិ្នដម្នជាសាំណង)។ ស្ថខាអនុវត្តការវនិិឆេ័យកនុងការវាយត្ថ្ម្លថាធត្ើឥណទានមិ្ន
ដម្នសាំណងធឆ្លើយត្បនឹងលកាណៈវនិិឆេ័យរបស់ SPPI ដែរឬធទ។ ស្ថខាជា្ម្មតាពិចារណ្តធលើ
ព័ត៌្ានែូឆខាងធម្រកាម្ធៅធពលធ្វើការវនិិឆេ័យធនុះ 

• កនុងលកាែណឌ ការធរៀបឆាំកិឆចសនាានកាំណត់្ឆាំនួន និងកាលបរធិឆេទជាក់ោក់ថ្នការទូទាត់្
ជាស្ថឆ់ម្របាក់ថ្នឥណទាន 

• ត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នវត្ថុបញ្ជច ាំទាក់ទងនឹងឆាំនួនម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធានា 

• សម្ត្ថភាព និងឆ្នាៈរបស់អនកែចីកនុងការទូទាត់្តាម្កិឆចសនាធទាុះបីានការធាល ក់ឆុុះថ្នត្ថ្ម្ល
បញ្ជច ាំ 

• កនុងលកាែណឌ អនកែចី គឺជាបុគាល ឬជាអងាភាពម្របតិ្បត្តិការសាំខាន់ ឬជាអងាភាពដែលាន
ធគាលបាំណងពិធសស 

• ហានិភ័្យរបស់្នាគារ កនុងការខាត្បង់ធលើម្រទពយសកម្ម ទាក់ទងនឹងឥណទានាន
សាំណងធពញធលញ 

• ទាំហាំដែលវត្ថុបញ្ជច ាំត្ាំណ្តងឱ្យទាាំងអស់ឬដផនកសាំខាន់ថ្នម្រទពយរបស់អនកែចី។ និង 

• ស្ថខានឹងទទួលបានអត្ថម្របធយាជ្ន៍ពីការគិត្គូរពីមូ្លោឋ នម្រទពយសកម្ម។ 
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2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5 ធសឆកដីសធងាបថ្នធគាលនធយាបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5.1 ម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

ឆាំណ្តត់្ថាន ក់ធឡើងវញិ 

ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុមិ្នម្រត្ូវបានធ្វើចាត់្ថាន ក់ធឡើងវញិ បនាា ប់ពីការទទួលស្ថា ល់ែាំបូងធលើកដលងដត្
កនុងរយៈធពលដែល្នាគារផ្លល ស់បតូរគាំរូអាជី្វកម្មរបស់ែលួន សម្រាប់ការម្រគប់ម្រគងម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ
វត្ថុ។ 

(iii) ការឈប់ទទួលស្ថា ល់ 

ម្រទពយសកម្មហិរញវត្ថុ  

ស្ថខាឈប់ទទួលស្ថា ល់ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ធៅធពលដែល សិទធិទទួលស្ថឆ់ម្របាក់ពីម្រទពយ
សកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាម្កិឆចសនាម្រត្ូវបានផុត្សុពលភាព ឬ ធផារសិទធិកនុងការទទួលបានលាំហូរ
ស្ថឆ់ម្របាក់តាម្កិឆចសនាកនុងម្របតិ្បត្តិការ ដែលហានិភ័្យ និងផលឆាំធណញទាាំងអស់ថ្នភាព
ជាាច ស់ធលើម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានធផារ ឬ ដែលស្ថខាមិ្នរកាទុកនូវរាល់ហានិភ័្យ និង
ផលឆាំធណញ ធហើយមិ្នរកាការម្រគប់ម្រគងម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ធយាងតាម្ការឈប់ទទួលស្ថា ល់ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ភាពែុសគាន រវាងត្ដម្លធយាងរបស់ម្រទពយ
សកម្ម (ឬ ឆាំនួនត្ថ្ម្លដែលម្រត្ូវបានដបងដឆកធៅឆាំដណកថ្នម្រទពយដែលម្រត្ូវបានឈប់ទទួល
ស្ថា ល់) និងផលបូកថ្ន (i) ទឹកម្របាក់ដែលទទួលបាន (រាប់បញ្ចូ លទាាំងម្រទពយសកម្មងមីដែលទទួល
បាន ែកការទទួលែុសម្រត្ូវងមីដែលម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ ល) និង (ii) ការបងារថ្នឆាំធណញ ឬខាត្បង់
ដែលទទួលបានធៅកនុង OCI ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ធៅកនុងឆាំធណញ និងការខាត្បង់។ 

ម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  

ស្ថខាឈប់ទទួលស្ថា ល់នូវម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ធៅធពលដែលកាត្ពវកិឆចកនុងកិឆចសនាម្រត្ូវ
បានរ ាំស្ថយ ឬលុបធចាល ឬផុត្កាំណត់្។ 

(iv) ការដកដម្របម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  និងម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  

ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  

ម្របសិនធបើលកាែណឌ ថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានដកដម្រប ស្ថខាវាយត្ថ្ម្លថាធត្ើលាំហូរស្ថឆ់
ម្របាក់ថ្នម្រទពយសកម្ម ដែលបានដកដម្របានភាពែុសគាន ធម្រឆើនឬធទ។ 

ម្របសិនធបើលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ានភាពែុសគាន ខាល ាំង ធនាុះសិទធិកនុងកិឆចសនាឆាំធពា្ុះលាំហូរស្ថឆ់
ម្របាក់ពីម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុធែើម្ ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាផុត្កាំណត់្។ កនុងករណីធនុះម្រទពយសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុធែើម្ម្រត្ូវបានធគទទួលស្ថា ល់ (សូម្ធម្ើល (iii)) ធហើយម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុងមីម្រត្ូវបាន
ទទួលស្ថា ល់តាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សបបូកនឹងថ្ងលធែើម្ម្របតិ្បត្តិការដែលានលកាណៈម្រគប់ម្រគាន់។ ថ្ងល
ឈនួលដែលទទួលបានជាដផនកថ្នការដកដម្របម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លែូឆខាងធម្រកាម្ៈ
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2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5 ធសឆកដីសធងាបថ្នធគាលនធយាបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5.1 ម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

ឆាំណ្តត់្ថាន ក់ធឡើងវញិ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

(iv) ការដកដម្របម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  និងម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

• ថ្ងលធសវា ដែលម្រត្ូវបានពិចារណ្តកនុងការកាំណត់្ត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នម្រទពយសកម្ម និងថ្ងលធសវា
ងមី ដែលត្ាំណ្តងឱ្យការទូទាត់្ថ្ងលធែើម្ម្របតិ្បត្តិការដែលានសិទធិ  ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លកនុង
ការវាស់ដវងែាំបូងថ្នម្រទពយសកម្ម។ និង 

• ថ្ងលធសវាធផេងធទៀត្ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លទាាំងម្របាក់ឆាំធណញ និងការខាត្បង់ដែលជាដផនក
មួ្យថ្នការឆាំធណញ ឬ ខាត្ធលើការមិ្នទទួលស្ថា ល់។ 

• ម្របសិនធបើលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ម្រត្ូវបានដកដម្រប ធៅធពលដែលអនកែចីជួ្បការលាំបាកដផនកហិរញ្ញវត្ថុ
ែូធឆនុះធគាលបាំណងថ្នការដកដម្របជាទូធៅ គឺធែើម្បីទទួលបានម្កវញិនូវលកាែណឌ កិឆចសនា
ធែើម្ជាអតិ្បរាិ ជាជាងបធងកើត្ធែើម្ទុនម្រទពយងមីដែលានលកាែណឌ ែុសគាន ធម្រឆើន។ ម្របសិន 
ធបើស្ថខាានដផនការដកដម្របម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាម្រធបៀបមួ្យ ដែលអាឆនាាំឱ្យានការ
អភ័្យធទាសឆាំធពា្ុះលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ បនាា ប់ម្កវាម្រត្ូវពិចារណ្តជាមុ្នថា ធត្ើដផនកណ្តមួ្យ
ថ្នម្រទពយសកម្មគួរដត្ម្រត្ូវបានលុបធចាលមុ្នធពលការផ្លល ស់បតូរធកើត្ធឡើង (សូម្ធម្ើលខាង
ធម្រកាម្សម្រាប់ធគាលនធយាបាយការលុបធចាលម្រទពយសកម្ម)។ វ ិ្ ីស្ថស្តសតធនុះ ជ្ុះឥទធិពល
ែល់លទធផលថ្នការវាយត្ថ្ម្លបរាិណ និងានន័យថាលកាណៈវនិិឆេ័យថ្នការមិ្នទទួល
ស្ថា ល់ជា្ម្មតាកនុងករណីដបបធនុះ។ 

• ម្របសិនធបើការដកដម្របម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលម្រត្ូវបានវាស់ដវងធោយថ្ងលធែើម្រ ាំលស់ ឬ
FVOCI មិ្នបណ្តត លឱ្យានការមិ្នទទួលស្ថា ល់ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុធទ ធនាុះស្ថខានឹង
គណនាធឡើងវញិនូវឆាំនួនធយាងសរបុថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ធោយធម្របើអម្រតាការម្របាក់ 
ម្របសិទធិភាពែាំបូងថ្នម្រទពយ ធហើយទទួលស្ថា ល់លទធផល ជាការដកដម្របឆាំធណញ និងខាត្។ 
ឆាំធពា្ុះម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលានអម្រតាអដណត ត្ អម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធិភាពធែើម្ ដែល
ម្រត្ូវបានធម្របើធែើម្បីគណនាឆាំធណញ ឬខាត្បង់ ម្រត្ូវបានដកត្ម្រម្ូវ ធែើម្បីឆ្លុុះបញ្ជច ាំងពី
លកាែណឌ ទីផារបឆចុបបនន ធៅធពលធ្វើការដកដម្រប។ ថ្ងលធសវា និងឆាំណ្តយផេងៗ និងថ្ងល 
ធសវាដែលទទួលបាន ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ ឡជាដផនកមួ្យ ថ្នត្ថ្ម្លសរុបថ្នម្រទពយសកម្មដែល
បានដកដម្រប ធហើយម្រត្ូវបានធគធ្វើរ ាំលស់ធលើរយៈធពលធៅសល់ថ្នម្រទពយសកម្មដែលបានដក
ដម្រប។ 



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  

23 

 
 

2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5 ធសឆកដីសធងាបថ្នធគាលនធយាបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5.1 ម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

ឆាំណ្តត់្ថាន ក់ធឡើងវញិ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

(iv) ការដកដម្របម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  និងម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

• ម្របសិនធបើការដកដម្របដបបធនុះ ម្រត្ូវបានអនុវត្តធោយស្ថរដត្ការលាំបាកដផនកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ 
អនកែចី បនាា ប់ម្កភាពឆាំធណញ ឬខាត្ ម្រត្ូវបានបង្ហា ញរួម្គាន ជាមួ្យនឹងការខាត្បង់ធលើ 
អីុម្ដភ្មិ្ន ថ្នត្ថ្ម្ល។ កនុងករណីធផេងធទៀត្វាម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាឆាំណូលការម្របាក់ដែលបាន
គណនាធោយធម្របើវ ិ្ ីស្ថស្តសតអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធិភាព។ 

ម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  

  ស្ថខា ឈប់ទទួលស្ថា ល់ម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុធៅធពលដែលលកាែណឌ របស់វាម្រត្ូវបានដកដម្រប
ធហើយលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ថ្នបាំណុល ដែលបានដកដម្របានភាពែុសគាន ខាល ាំង។ កនុងករណីធនុះ ការ
ទទួលែុសម្រត្ូវម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុងមី ធោយដផែកធលើលកាែណឌ  ដែលបានដកដម្របម្រត្ូវបានទទួល
ស្ថា ល់តាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សប។ ភាពែុសគាន រវាងត្ថ្ម្លធយាងថ្នម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបាន
ឈប់ទទួលស្ថា ល់ និងការទូទាត់្សងម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជាឆាំធណញ និងខាត្។ ការទូទាត់្
សង រួម្បញ្ចូ លទាាំងម្រទពយសម្បត្តិដែលមិ្នដម្នជាម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានធផារ
ម្របសិនធបើាន និងការទទួលស្ថា ល់ថ្នបាំណុល រមួ្ទាាំងម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានដកដម្រប
ងមី។ 

  ម្របសិនធបើការដកដម្របម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ មិ្នម្រត្ូវបានធគរាប់បញ្ចូ លជាការឈប់ទទួលស្ថា ល់ធទ 
ការឆាំណ្តយរាំលស់បាំណុលម្រត្ូវបានគណនាធឡើងវញិ ធោយបញ្ចុ ុះអម្រតាលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ដែល
បានដកដម្របតាម្អម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាពធែើម្ ធហើយលទធផលថ្នភាពឆាំធណញ ឬខាត្ម្រត្ូវ
បានទទួលស្ថា ល់ជាម្របាក់ឆាំធណញ និងខាត្។ ឆាំធពា្ុះម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុអម្រតាអដណត ត្ អម្រតា
ការម្របាក់ម្របសិទធភាពធែើម្ដែលម្រត្ូវបានធម្របើ ធែើម្បីគណនាឆាំធណញ ឬខាត្ម្រត្ូវបានដកត្ម្រម្ូវ
ធែើម្បីឆ្លុុះបញ្ជច ាំងពីលកាែណឌ ទីផារបឆចុបបននធៅធពលធ្វើការដកដម្រប។ ថ្ងលធែើម្ និងថ្ងលធសវាដែល
ធកើត្ធឡើង ម្រត្ូវបានធគទទួលស្ថា ល់ជាការដកត្ម្រម្ូវធៅធលើត្ថ្ម្លធយាងថ្នបាំណុល ធហើយម្រត្ូវបាន
ធគធ្វើការរ ាំលស់តាម្រយៈធពលដែលធៅសល់ តាម្ការដកសម្រម្ួលរបស់ម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ធនាុះ ធោយធ្វើការគណនាជាងមីនូវអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធិភាពរបស់ឧបករណ៍ធនាុះ។ 

(v)  ការកាត់្កង 
  ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានកាត់្កង និងឆាំនួនទឹកម្របាក់សុទធម្រត្ូវបាន

បង្ហា ញធៅកនុងរបាយការណ៍តុ្លយការ ធៅធពលដែលស្ថខាានសិទធិស្សបឆាប់កនុងការកាំណត់្
នូវឆាំនួនទឹកម្របាក់ ធហើយានបាំណងទូទាត់្វាធោយដផែកធលើមូ្លោឋ នសុទធ ឬ ធែើម្បីទទួលស្ថា ល់
ម្រទពយសកម្ម និងទូទាត់្បាំណុលកនុងធពលែាំណ្តលគាន ។



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  

24 

 
 

2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5 ធសឆកដីសធងាបថ្នធគាលនធយាបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5.1 ម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

(vi) ការវាស់ត្ថ្ម្លសម្ស្សប 

  'ត្ថ្ម្លសម្ស្សប' គឺជាថ្ងលដែលម្រត្ូវទទួលធែើម្បីលក់ម្រទពយសកម្ម ឬទូទាត់្ធែើម្បីធផារការទទួលែុស
ម្រត្ូវកនុងម្របតិ្បត្តិការដែលាន អនកឆូលរមួ្ទីផារធៅកាលបរធិឆេទថ្នការវាស់ដវង ឬកនុងករណី
ដែលមិ្នាន ទីផារដែលានអត្ថម្របធយាជ្ន៍បាំផុត្ដែល ស្ថខាានសិទធិធម្របើម្របាស់ធៅកាល
បរធិឆេទធនាុះ។ ត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នការទទួលែុសម្រត្ូវឆ្លុុះបញ្ជច ាំងពីហានិភ័្យមិ្នែាំធណើ រការរបស់វា។ 

ធៅធពលានឧបករណ៍ធនុះ ស្ថខាវាស់ត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នឧបករណ៍ធោយធម្របើត្ថ្ម្លដែលបាន
ែកស្សង់ធៅកនុងទីផារសកម្មសម្រាប់ឧបករណ៍ធនាុះ។ ទីផារម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថា ‘សកម្ម’ 
ម្របសិនធបើម្របតិ្បត្តិការសម្រាប់ ម្រទពយសកម្ម ឬការទទួលែុសម្រត្ូវធកើត្ធឡើងជាមួ្យនឹងធម្របកង់
និងបរាិណម្រគប់ម្រគាន់ធែើម្បីផតល់ព័ត៌្ានអាំពីត្ថ្ម្លជាម្របចាាំ។  

ម្របសិនធបើមិ្នានការែកស្សង់ត្ថ្ម្លធៅកនុងទីផារសកម្មធទធនាុះ ស្ថខាធម្របើបធឆចកធទសវាយ
ត្ថ្ម្លដែលបធងកើនការធម្របើម្របាស់្នធានដែលអាឆសធងកត្បាននិងបម្រងួម្អបបបរាការធម្របើម្របាស់
ធាតុ្ឆូលដែលមិ្នអាឆសធងកត្បាន។ បធឆចកធទសវាយត្ថ្ម្លដែលម្រត្ូវបានធម្រជ្ើសធរ ើសរមួ្បញ្ចូ ល
កតាត ទាាំងអស់ដែលអនកឆូលរួម្កនុងទីផារពិចារណ្តធលើការកាំណត់្ត្ថ្ម្លម្របតិ្បត្តិការ។ 

ភ្សដុតាងលែបាំផុត្ថ្នត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធៅធលើការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង គឺត្ថ្ម្ល
ម្របតិ្បត្តិការជា្ម្មតា ត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នការពិចារណ្តដែលបានផតល់ឱ្យ ឬទទួលបាន។ 
ម្របសិនធបើស្ថខាកាំណត់្ថាត្ថ្ម្លសម្ស្សបធលើការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង ែុសគាន ពីត្ថ្ម្លម្របតិ្បត្តិការ 
ធហើយត្ថ្ម្លសម្ស្សប មិ្នម្រត្ូវបានបង្ហា ញធោយត្ថ្ម្លដែលបានែកស្សង់ធៅកនុងទីផារសកម្ម 
សម្រាប់ម្រទពយសកម្ម ឬបាំណុលដែលែូឆគាន និងមិ្នដផែកធលើបធឆចកធទសវាយត្ថ្ម្លដែលមិ្នអាឆ
ម្រគប់ម្រគងបាន។ ធាតុ្ឆូលម្រត្ូវបានវនិិឆេ័យថាមិ្នសាំខាន់ទាក់ទងនឹងការវាស់ដវង បនាា ប់ម្ក
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវាស់ដវងែាំបូងធោយត្ថ្ម្លសម្ស្សបដកសម្រម្ួលធែើម្បីពនាភាពែុស
គាន  រវាងត្ថ្ម្លយុត្តិ្ម៌្ធលើការទទួលស្ថា ល់ែាំបូងនិងត្ាំថ្លម្របតិ្បត្តិការ។ បនាា ប់ម្កភាពែុសគាន
ធនាុះម្រត្ូវបានធគទទួលស្ថា ល់ធៅកនុង របាយការណ៍ថ្នម្របាក់ឆាំធណញ ឬការបាត់្បង់ធោយដផែក
ធលើមូ្លោឋ នសម្ស្សប សម្រាប់អាយុកាលថ្នឧបករណ៍ប៉ាុដនតមិ្នធលើសពីធពលដែលការវាយ
ត្ថ្ម្លម្រត្ូវបានគាាំម្រទទាាំងស្សុងធោយទិននន័យទីផារដែលអាឆសធងកត្បាន ឬម្របតិ្បត្តិការម្រត្ូវបាន
បិទ។ 
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2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5 ធសឆកដីសធងាបថ្នធគាលនធយាបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5.1 ម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

(vi) ការវាស់ត្ថ្ម្លសម្ស្សប (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

ផលប័ម្រត្ថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលម្រត្ូវបានម្របឈម្នឹងហានិភ័្យ
ទីផារ និងហានិភ័្យឥណទាន ដែលម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងធោយ្នាគារធោយដផែកធលើផលប៉ាុះ
ពា្ល់សុទធ ឆាំធពា្ុះហានិភ័្យទីផារ ឬហានិភ័្យឥណទានម្រត្ូវបានវាស់ដវងធោយដផែកធលើត្ថ្ម្ល 
ដែលនឹងម្រត្ូវបានទទួលធែើម្បីលក់ (ឬបង់ម្របាក់ធែើម្បីធផារទីតាាំងែលីសុទធ) សម្រាប់ហានិភ័្យជាក់
ោក់។ ការដកែាំណ្តក់កាលផលប័ម្រត្ ឧទាហរណ៍ ការធែញថ្ងល - ធសនើសុាំការដកត្ម្រម្ូវ ឬការដកត្ម្រម្ូវ
ហានិភ័្យឥណទានដែលឆ្លុុះបញ្ជច ាំងពីការវាស់ដវងធោយឈរធលើមូ្លោឋ ន ការប៉ាុះពា្ល់សុទធ - 
ម្រត្ូវបានបម្រម្ុងទុកសម្រាប់ម្រទពយសកម្ម និងបាំណុលបុគាលដផែកធលើមូ្លោឋ នថ្នការដកត្ម្រម្ូវ 
ហានិភ័្យទាក់ទងនឹងឧបករណ៍នីមួ្យៗ ធៅកនុងផលប័ម្រត្។ 

ត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលានលកាណៈទាម្ទារ (ឧទាហរណ៍ គណនីម្របាក់
បធញ្ញើឆរនត) មិ្នតិ្ឆជាងឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលម្រត្ូវបង់តាម្ត្ម្រម្ូវការដែលម្រត្ូវបានបញ្ចុ ុះចាប់ពីថ្ងៃ
ែាំបូងដែលឆាំនួនទឹកម្របាក់អាឆត្ម្រម្ូវធអាយបង់។ 

ស្ថខាទទួលស្ថា ល់ការធផារម្របាក់ រវាងែាំណ្តក់កាលថ្នឋានានុម្រកម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សបធៅឆុងបញ្ច ប់
ថ្នរយៈធពលរបាយការណ៍កាំឡុងធពលដែលការផ្លល ស់បតូរបានធកើត្ធឡើង។ 

 (vii) អីុម្ដភ្មិ្ន 

ស្ថខាទទួលស្ថា ល់នូវការខាត្បង់ សាំរាប់ការខាត្បង់ឥណទានដែលបានរ ាំពឹងទុក (“ECLs”) 
ធលើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុែូឆខាងធម្រកាម្ដែលមិ្នម្រត្ូវបានវាស់ដវងធៅ FVTPL។  

• ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលជាឧបករណ៍បាំណុល; និង 

• ការផតល់ឥណទានដែលបានផេពវផាយ។ 

ស្ថខាធ្វើការវាស់ដវងសាំវធិាន្នបាត់្បង់តាម្ឆាំនួនទឹកម្របាក់ធសមើនឹង ECL មួ្យអាយុកាល
ធលើកដលងដត្ឆាំណុឆែូឆខាងធម្រកាម្ ដែលម្រត្ូវបានវាស់ដវងជា ECL រយៈធពល 12 ដែ៖ 

• មូ្លបម្រត្វនិិធយាគបាំណុលដែលម្រត្ូវបានកាំណត់្ថាានហានិភ័្យឥណទានទាប ធៅកាល
បរធិឆេទថ្នការរាយការណ៍; និង 

• ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធផេងធទៀត្ (ធម្រៅពីការទទួលបានជួ្ល) ដែលហានិភ័្យឥណទានមិ្ន
បានធកើនធឡើងគួរឱ្យកត់្សាា ល់ចាប់តាាំងពីានការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង។ 

  ECL 12 ដែ គឺជាដផនកមួ្យថ្ន ECL ដែលបណ្តត លម្កពីម្រពឹត្តិការណ៍មិ្នម្របម្រកតី្ធលើឧបករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុដែលអាឆធ្វើធៅបានកនុងរយៈធពល 12 ដែបនាា ប់ពីកាលបរធិឆេទរបាយការណ៍។ 
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសាំរាប់ ECLានរយៈធពល 12 ដែម្រត្ូវបានធគទទួលស្ថា ល់ថាជា ‘ឧបករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុែាំណ្តក់កាលទី 1’។
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2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5 ធសឆកដីសធងាបថ្នធគាលនធយាបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5.1 ម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

(vii) អីុម្ដភ្មិ្ន (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

  ECL មួ្យអាយុកាល គឺជា ECL ដែលបណ្តត លម្កពីម្រពឹត្តិការណ៍ដែលអាឆធកើត្ានទាាំងអស់
ធលើអាយុកាលរាំពឹងទុករបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែល ECL មួ្យអាយុ
កាលមួ្យ ម្រត្ូវបានធគទទួលស្ថា ល់ប៉ាុដនតមិ្នានឥណទានអន់ងយ ម្រត្ូវបានធគធៅថា“ 
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុែាំណ្តក់កាលទី 2”។ 

  ធៅកាលបរធិឆេទថ្នការរាយការណ៍នីមួ្យៗ ្នាគារវាយត្ថ្ម្លថាធត្ើហានិភ័្យឥណទានថ្ន
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ បានធកើនធឡើងគួរឱ្យកត់្សាា ល់ចាប់តាាំងពីានការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង។ 
ធៅធពលហានិភ័្យឥណទានបានធកើនធឡើងគួរឱ្យកត់្សាា ល់ ចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង
សាំវធិាន្នការបាត់្បង់ម្រត្ូវបានវាស់ដវងតាម្ឆាំនួនទឹកម្របាក់ធសមើនឹង ECL មួ្យអាយុកាល។  

ធៅធពលកាំណត់្ថាធត្ើហានិភ័្យឥណទានថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុបានធកើនធឡើង គួរឱ្យកត់្
សាា ល់ចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់ែាំបូងនិងធៅធពលបា៉ា ន់ស្ថម ន ECLs ្នាគារពិចារណ្តធលើ
ព័ត៌្ានសម្ធហតុ្ផលនិងអាឆទុកឆិត្តបានដែលពា្ក់ព័នធ និងអាឆរកបានធោយមិ្នចាាំបាឆ់
ឆាំណ្តយឬការម្របឹងដម្របងដែលមិ្នសម្ធហតុ្។ ទាាំងធនុះរមួ្ានទាាំងបរាិណ និងព័ត៌្ាន
ម្របកបធោយគុណភាព និងការវភិាគដផែកធលើបទពិធស្ថ្ន៍ និងម្របវត្តិស្ថស្តសតរបស់្នាគារ និង
ការវាយត្ាំថ្លឥណទានដែលានស្ស្ថប់និងរមួ្បញ្ចូ លទាាំងព័ត៌្ានដែលធម្ើលធៅអនាគត្។ 

ម្របសិនធបើ ហានិភ័្យឥណទានមិ្នបានធកើនធឡើងគួរឱ្យកត់្សាា ល់ចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់
ែាំបូង ឬម្របសិនធបើគុណភាពឥណទានថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុានភាពម្របធសើរធឡើងធនាុះ វាដលង
ានការធកើនធឡើងគួរឱ្យកត់្សាា ល់ធលើហានិភ័្យឥណទាន ចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង
សាំវធិាន្នការបាត់្បង់ម្រត្ូវបានវាស់ដវងកនុងឆាំនួនទឹកម្របាក់ធសមើនឹង ECLs រយៈធពល 12 ដែ។ 

រយៈធពលអតិ្បរាដែលម្រត្ូវបានពិចារណ្តធៅធពលបា៉ា ន់ស្ថម ន ECLs គឺជារយៈធពលកិឆចសនា
អតិ្បរាដែល ្នាគារម្រត្ូវម្របឈម្នឹងហានិភ័្យឥណទាន។ 

កាំណត់្ថាធត្ើហានិភ័្យឥណទានបានធកើនធឡើងគួរឱ្យកត់្សាា ល់ 

ស្ថខា វាយត្ថ្ម្លថាធត្ើហានិភ័្យឥណទានបានធកើនធឡើងគួរឱ្យកត់្សាា ល់ ចាប់តាាំងពីការ
ទទួលស្ថា ល់ែាំបូងធៅកាលបរធិឆេទរបាយការណ៍នីមួ្យៗ។ កាំណត់្ថាធត្ើការធកើនធឡើង 
ហានិភ័្យឥណទានានស្ថរៈសាំខាន់ឬអត់្ អាស្ស័យធលើលកាណៈថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និង
អនកែចី និងត្ាំបន់ភូ្មិ្ស្ថស្តសត។ 



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  

27 

 
 

2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5 ធសឆកដីសធងាបថ្នធគាលនធយាបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5.1 ម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

(vii) អីុម្ដភ្មិ្ន (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

កាំណត់្ថាធត្ើហានិភ័្យឥណទានបានធកើនធឡើងគួរឱ្យកត់្សាា ល់ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

ស្ថខាចាត់្ទុកថាការធកើនធឡើងនូវហានិភ័្យឥណទានធកើត្ធឡើងមិ្នធលើសពីធពល ដែលម្រទពយ
សកម្មហួសកាលកាំណត់្ 90 ថ្ងៃ។ ថ្ងៃដែលហួសកាំណត់្ម្រត្ូវបានកាំណត់្ធោយរាប់ឆាំនួនថ្ងៃចាប់
តាាំងពីថ្ងៃផុត្កាំណត់្ែាំបូងបាំផុត្ ដែលទាក់ទងនឹងការទូទាត់្ម្របាក់ធពញធលញមិ្នម្រត្ូវបាន
ទទួល។ កាលបរធិឆេទកាំណត់្ម្រត្ូវបានកាំណត់្ធោយមិ្នគិត្ពីរយៈធពលអនុធម្រគាុះណ្តមួ្យ
ដែលអាឆានសម្រាប់អនកែចី។ 

ម្របសិនធបើ ានភ័្សតុតាងបង្ហា ញថាមិ្នានការធកើនធឡើងគួរឱ្យកត់្សាា ល់ធលើហានិភ័្យឥណទាន 
ទាក់ទងនឹងការទទួលស្ថា ល់ែាំបូងធទធនាុះ សាំវធិាន្នធលើការខាត្បង់ធលើឧបករណ៍មួ្យនឹង
វលិម្រត្ឡប់ធៅវាស់ដវងជា ECL រយៈធពល 12 ដែ។ 

 និយម្ន័យថ្នឥណទានែូឆ 

 ស្ថខាពិចារណ្តធលើម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ថាបានែូឆ ធៅធពលដែល៖ 

• អនកែចីទាំនងជាមិ្នបង់កាត្ពវកិឆចឥណទានរបស់ែលួនែល់្នាគារ ធោយគាម នការម្របមូ្លម្ក
វញិពី្នាគារ ធោយការរបឹអូសម្រទពយបញ្ជច ាំ (ម្របសិនធបើាន)។ ឬ 

• ្នាគារពិចារណ្តថា ការធកើនធឡើងនូវហានិភ័្យឥណទានធកើត្ធឡើងមិ្នធលើសពីធពល
ដែលម្រទពយសកម្មធលើស ឬធសមើ 90 ថ្ងៃហួសកាលកាំណត់្ធឡើយ។ 

• ធៅធពលគណនីធនុះម្រត្ូវឆ្លងកាត់្ការធរៀបឆាំរឆនាធឡើងវញិ ឬ ានការផ្លល ស់បតូរ 

• ធៅធពលគណនីបង្ហា ញពីការឆុុះងយថ្នលកាណៈឥណទានរបស់ែលួន ប៉ាុដនតភាពមិ្នម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវ
របស់វាមិ្នធលើសពី 90ដងៃដែលកនលងផុត្ធៅ (“DPD”) (គណនីចាាំបាឆ់) 

• ធៅធពលគណនីម្រត្ូវបានកាត់្ផ្លត ឆ់ធោយអនកជាប់ពនធថ្នម្របធភ្ទអនកែចីែូឆគាន  ធៅកនុងម្របភ្ព
បញ្ជ ីឥណទានែូឆគាន  

  ការវាស់ដវងថ្ន ECLs  

  ECLs គឺជាការបា៉ា ន់ស្ថម នធោយដផែកធលើម្របូបាប ីលីធត្ថ្នការបាត់្បង់ឥណទាន ម្រត្ូវបានវាស់ដវង
ែូឆខាងធម្រកាម្៖ 

• ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមិ្នឆុុះធែាយឥណទានធៅកាលបរធិឆេទរបាយការណ៍ ជាត្ថ្ម្ល
បឆចុបបនននូវកងវុះខាត្ស្ថឆ់ម្របាក់ (ានន័យថា ភាពែុសគាន រវាងលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់តាម្កិឆច
សនា និងលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ដែល្នាគាររ ាំពឹងថានឹងទទួលបាន);



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  

28 

 
 

2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5 ធសឆកដីសធងាបថ្នធគាលនធយាបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5.1 ម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

(vii) អីុម្ដភ្មិ្ន (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

ការវាស់ដវងថ្ន ECLs (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

• ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលឥណទានអន់ងយធៅកាលបរធិឆេទរបាយការណ៍៖ ែូឆជាភាព
ែុសគាន រវាងត្ថ្ម្លធយាងសរបុ និងត្ថ្ម្លបឆចុបបននថ្នលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់អនាគត្។ និង 

• ឥណទានដែលនឹងម្រត្ូវបាំធពញបដនថម្ ជាត្ថ្ម្លបឆចុបបននថ្នភាពែុសគាន រវាងលាំហូរស្ថឆ់
ម្របាក់តាម្កិឆចសនាដែលធកើត្ធឡើងធោយការធម្របើម្របាស់ឥណទាន និងលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់
ដែល្នាគាររ ាំពឹងថានឹងទទួលបាន។ 

ធាតុ្ញ្ចូ ល ការសនមត្ និងបធឆចកធទសដែលម្រត្ូវបានធម្របើសម្រាប់ការបា៉ា ន់ស្ថម នពីអីុម្ដភ្មិ្ន 

ធាតុ្ឆូលសាំខាន់ៗ កនុងការវាស់ដវងរបស់ ECL គឺជារឆនាសម្ព័នធពា្កយថ្នអធងរែូឆខាងធម្រកាម្ៈ 

• ម្របូបាប ីលីធត្ថ្នឥណទានែូឆ (“PD”); 

• ការខាត្បង់ដែលបានធកើត្ាន (“LGD”); និង 

• ឆាំនួនដែលម្រត្ូវខាត្បង់ធៅធពលឥណទានែូឆ (“EAD”) 

• ការដកត្ម្រម្ូវកតាត ធសែឋកិឆច (“EFA”) 

• កតាត បញ្ចុ ុះត្ាំថ្ល (“DF”) 

  ECL សម្រាប់ការោត្ម្រត្ោងធៅែាំណ្តក់កាលទី 1 ម្រត្ូវបានគណនាធោយគុណ PD 12 ដែ
ធោយ EAD 12 ដែធោយ EFA 12 ដែធោយ LGD និងធោយកតាត បញ្ចុ ុះត្ថ្ម្ល។ ECL មួ្យអាយុ
កាល ម្រត្ូវបានគណនាធោយគុណ PD មួ្យអាយុកាល និង EAD មួ្យអាយុកាល និង EFA 
មួ្យអាយុកាល និង LGD និងកតាត បញ្ចុ ុះត្ថ្ម្ល។ 

  ស្ថខា ទទួលយកនូវតារាងបាំដលងបាំដរបាំរួលដែលានមូ្លោឋ នធលើភាពមិ្នម្រតឹ្ម្ម្រត្ូវគាំរូអម្រតា
ការខាត្បង់ជាម្របវត្តិស្ថស្តសត និងគាំរមូ្របូកសីុ ធែើម្បីបា៉ា ន់ស្ថម ន PD របស់ែលួន។ 

  LGD ត្ាំណ្តងឲ្យការរ ាំពឹងទុកអាំពីវសិ្ថលភាពថ្នការខាត្បង់ ធៅធពលដែលឥណទានែូឆ។ 
LGD ដម្របម្របួលធៅតាម្លកាណៈសម្បត្តិរបស់ភាគីទីបី ម្របធភ្ទ និងអតី្ត្ភាពថ្នការទាម្ទារ និង
លទធភាពថ្នការោក់បញ្ជច ាំ ឬការគាាំម្រទឥណទានធផេងធទៀត្។ LGD ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាការខាត្
បង់ភាគរយកនុងមួ្យឯកតា ថ្នការប៉ាុះពា្ល់ធៅធពលឥណទានែូឆ។ 

  LGD រយៈធពល 12ដែ និងធពញមួ្យជី្វតិ្ ម្រត្ូវបានកាំណត់្ធោយដផែកធលើកតាត ដែលជ្ុះឥទធិពល
ែល់ការស្ថត រធឡើងវញិ ដែលបានធ្វើរឆួជាធស្សឆ។ វាានភាពែុសគាន ធៅតាម្ម្របធភ្ទ។
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2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5 ធសឆកដីសធងាបថ្នធគាលនធយាបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5.1 ម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

(vii) អីុម្ដភ្មិ្ន (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

ធាតុ្ញ្ចូ ល ការសនមត្ និងបធឆចកធទសដែលម្រត្ូវបានធម្របើសម្រាប់ការបា៉ា ន់ស្ថម នពីអីុម្ដភ្មិ្ន 
(ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

• ឆាំធពា្ុះផលិត្ផលដែលបានធានា ធនុះដផែកធៅធលើម្របធភ្ទវត្ថុបញ្ជច ាំ និងត្ថ្ម្លវត្ថុបញ្ជច ាំ ដែល
បានធម្រគាងទុក ធោយស្ថរការលក់ធោយបងាាំ ធែើម្បីយកម្កវញិនូវការស្ថត រត្ថ្ម្ល ស្ថត រ
ធឡើងវញិ។ 

• ឆាំធពា្ុះផលិត្ផល ដែលមិ្នានវត្ថុបញ្ជច ាំ LGD ្ម្មតាម្រត្ូវបានកាំណត់្ធៅកម្រមិ្ត្ផលិត្ផល 
ធោយស្ថរដត្ភាពែុសគាន តិ្ឆតួ្ឆថ្នម្របាក់ដែលម្របមូ្លម្កវញិ ដែលអាឆទទួលបានពីអនក
ែចីធផេងៗគាន ។ LGD ម្រត្ូវបានជ្ុះឥទធិពលធោយយុទធស្ថស្តសតម្របមូ្លម្របាក់រមួ្ទាាំងការលក់
បាំណុល ដែលបានឆុុះកិឆចសនា និងត្ថ្ម្ល។ 

  ការសនមត្ ដែលទាក់ទងនឹងការគណនា ECL ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្ពិនិត្យ និងពិនិត្យធឡើងវញិជាធទៀង
ទាត់្។ មិ្នានការផ្លល ស់បតូរបធឆចកធទសបា៉ា ន់ស្ថម ន ឬការសនមត្សាំខាន់ៗ ដែលបានធ្វើធឡើងកនុង
កាំឡុងធពលរបាយការណ៍ធនាុះធទ។ 

  EAD ត្ាំណ្តងឱ្យការប៉ាុះពា្ល់ដែលរ ាំពឹងទុកកនុងករណីានបញ្ជា ។ ្នាគារទាញយក EAD ពី
ការប៉ាុះពា្ល់នាធពលបឆចុបបននធៅនឹងសម្ភាគី និងការផ្លល ស់បតូរសកាត នុពលថ្នឆាំនួនទឹកម្របាក់
បឆចុបបននដែលបានអនុញ្ជញ ត្ធម្រកាម្កិឆចសនានិងធកើត្ធឡើងពីការរ ាំលស់។ EAD ថ្នម្រទពយសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុគឺជាឆាំនួនម្រទពយសកម្មសរបុរបស់វាធៅលាំនាាំធែើម្។ ឆាំធពា្ុះការសនាផតល់ឥណទាន 
EADs គឺជាឆាំនួនសកាត នុពលនាធពលអនាគត្ដែលអាឆម្រត្ូវបានអូសទាញធម្រកាម្កិឆចសនា
ដែលម្រត្ូវបានបា៉ា ន់ម្របាណដផែកធលើការសធងកត្ម្របវត្តិស្ថស្តសត និងការពាករណ៍ធឆ្ព ុះធៅមុ្ែ។ 
ឆាំធពា្ុះម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ EAD ម្រត្ូវបានកាំណត់្ធោយយកគាំរូតាម្លទធផលដែលអាឆាន
ធៅឆាំណុឆធផេងៗកនុងធពលធវោធោយធម្របើធសណ្តរយី៉ាូនិងបធឆចកធទសសថិតិ្។  

  ែូឆដែលបានធរៀបរាប់ខាងធលើធហើយអាឆធម្របើម្របាស់អតិ្បរាិឆាំនួន 12 ដែ PD សម្រាប់ម្រទពយ
សកម្មែាំណ្តក់កាលទី 1 ្នាគារវាស់ដវង ECL ពិចារណ្តធលើហានិភ័្យថ្នការែកខានកនុង 
រយៈធពលកិឆចសនាអតិ្បរា (រាប់បញ្ចូ លទាាំងជ្ធម្រម្ើសពនាររបស់អនកែចី) ម្របឈម្នឹងហានិភ័្យ
ឥណទានធទាុះបីកនុងធគាលបាំណងម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យឥណទាន ្នាគារពិចារណ្តរយៈធពល
យូរជាងធនុះ។ រយៈធពលកិឆចសនាអតិ្បរាានរហូត្ែល់កាលបរធិឆេទដែល ្នាគារាន
សិទធិទាម្ទារសងម្របាក់ជាមុ្ន ឬបញ្ច ប់កិឆចសនា ឬការធានាឥណទាន។ 
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2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5 ធសឆកដីសធងាបថ្នធគាលនធយាបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5.1 ម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

(vii) អីុម្ដភ្មិ្ន (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

  ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានធរៀបឆាំធឡើងវញិ 

ម្របសិនធបើលកាែណឌ ថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានពិភាកាធឡើងវញិ ឬដកដម្រប ឬម្រទពយសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុដែលានស្ស្ថប់ម្រត្ូវបានជ្ាំនួសធោយម្រទពយងមី ធោយស្ថរដត្ការលាំបាកដផនកហិរញ្ញវត្ថុ
របស់អនកែចីបនាា ប់ម្កការវាយត្ថ្ម្លម្រត្ូវបានធ្វើធឡើងថាធត្ើម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ គួរម្រត្ូវបានធគ
ទទួលស្ថា ល់ធហើយ ECL ម្រត្ូវបានវាស់ែូឆខាងធម្រកាម្។ 

• ម្របសិនធបើការធរៀបឆាំធឡើងវញិ ដែលរ ាំពឹងទុកនឹងមិ្នបណ្តត លឱ្យានការទទួលស្ថា ល់ម្រទពយ
សកម្មដែលានស្ស្ថប់ ធនាុះលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ដែលរ ាំពឹងទុកដែលបានម្កពីម្រទពយសកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានដកដម្របម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លកនុងការគណនាកងវុះស្ថឆ់ម្របាក់ពីម្រទពយសកម្ម
ដែលានស្ស្ថប់។ 

• ម្របសិនធបើការធរៀបឆាំធឡើងវញិ ដែលរ ាំពឹងទុកនឹងានលទធផលថ្នការមិ្នទទួលស្ថា ល់ម្រទពយ
សកម្ម ដែលានស្ស្ថប់ធនាុះ ត្ថ្ម្លដែលរ ាំពឹងទុកថ្នម្រទពយសកម្មងមី ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជា 
លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ឆុងធម្រកាយពីម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលានស្ស្ថប់ធៅធពល ដែលការ
មិ្នទទួលស្ថា ល់។ ឆាំនួនធនុះម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លកនុងការគណនាកងវុះខាត្ស្ថឆ់ម្របាក់ពី
ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលានស្ស្ថប់ ដែលម្រត្ូវបានបញ្ចុ ុះពីកាលបរធិឆេទថ្នការមិ្នទទួល
ស្ថា ល់រហូត្ែល់ថ្ងៃរាយការណ៍ ធោយធម្របើអម្រតាការម្របាក់ធែើម្ដែលានម្របសិទធិភាពថ្ន
ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលានស្ស្ថប់។ 

ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលឆុុះធែាយឥណទាន 

  ធៅកាលបរធិឆេទរបាយការណ៍នីមួ្យៗ ្នាគារវាយត្ាំថ្លថាធត្ើម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបាន
ឆាំណ្តយធលើថ្ងលធែើម្រ ាំលស់និងម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុបាំណុលដែលានធៅ FVOCI ានភាព
អន់ងយធលើឥណទាន (សាំធៅែល់“ ែាំណ្តក់កាលទី 3”)។ ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលភាពអន់
ងយធលើឥណទាន ធៅធពលម្រពឹត្តិការណ៍មួ្យឬធម្រឆើន ដែលានផលប៉ាុះពា្ល់យា៉ាងខាល ាំងធលើ 
លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ហិរញ្ញវត្ថុនាធពលអនាគត្របស់ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុបានធកើត្ធឡើង។ 

  ភ័្សតុតាងដែលម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលានភាពឥណទានអន់ងយរមួ្ានទិននន័យដែលអាឆ
សធងកត្បានែូឆខាងធម្រកាម្៖ 

• បញ្ជា ដផនកហិរញ្ញវត្ថុសាំខាន់ៗ របស់អនកែចី ឬអនកធបាុះផាយ; 

• ការរ ាំធោភ្កិឆចសនាែូឆជាករណីហួសកាលកាំណត់្ ឬហួសកាលបរធិឆេទកាំណត់្; 

• ការធរៀបឆាំធឡើងវញិនូវឥណទានធោយ្នាគារ តាម្លកាែណឌ ដែល្នាគារមិ្នដែលបាន
ពិចារណ្តពីមុ្នម្ក;
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2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5 ធសឆកដីសធងាបថ្នធគាលនធយាបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5.1 ម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

(vii) អីុម្ដភ្មិ្ន (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលឆុុះធែាយឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

• វាអាឆនឹងធកើត្ធឡើងដែលថាអនកែចីនឹងឆូលកេ័យ្នឬការធរៀបឆាំហិរញ្ញវត្ថុធឡើងវញិ; ឬ 

• ការបាត់្ែលួនថ្នទីផារសកម្មមួ្យសម្រាប់ការធានាធោយស្ថរដត្ការលាំបាកដផនកហិរញ្ញវត្ថុ។ 

  ឥណទានដែលម្រត្ូវបានធគឆរចាធឡើងវញិ ធោយស្ថរដត្ការបាត់្បង់គុណភាពធៅកនុងស្ថថ ន
ភាពរបស់អនកែចី ម្រត្ូវបានធគចាត់្ទុកថាជា អីុម្ដភ្មិ្នឥណទាន លុុះម្រតាដត្ានភ្សតុតាងដែល
បង្ហា ញថាហានិភ័្យថ្នការមិ្នទទួលលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់តាម្កិឆចសនាបានងយឆុុះ គួរឱ្យកត់្
សាា ល់ ធហើយមិ្នានសូឆនាករធផេងធទៀត្ថ្នអីុងដភ្មិ្ន។ ធលើសពីធនុះធៅធទៀត្ 
ឥណទានដែលហួសកាលកាំណត់្រយៈធពល 90 ថ្ងៃ ឬធលើសធនុះម្រត្ូវបានធគចាត់្ទុកថាាន
គុណវបិត្តិឥណទាន។ 

  ការបង្ហា ញនូវសាំវធិាន្ន ECL ធៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ  

  សាំវធិាន្នសម្រាប់ ECL ម្រត្ូវបានបង្ហា ញធៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលម្រត្ូវ
បានវាស់ដវងធោយថ្ងលធែើម្រ ាំលស់៖ ជាគណនីបញ្រ្ញ្ជច ស់ពីឆាំនួនែុលសរបុថ្នម្រទពយសកម្ម។  

  ការលុបធឆញ 

  ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្នម្រត្ូវបានលុបធចាល (ទាាំងដផនកែលុះ ឬធពញធលញ) ធៅធពលគាម នការរ ាំពឹង
ទុកសម្ធហតុ្ផលកនុងការម្របមូ្លម្កវញិនូវម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាាំងមូ្ល ឬដផនកណ្តមួ្យ។ 
ជាទូធៅករណីធនុះធៅធពលដែល ស្ថខាកាំណត់្ថាអនកែចីមិ្នានម្រទពយសម្បត្តិ ឬម្របភ្ពឆាំណូល
ដែលអាឆបធងកើត្លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ម្រគប់ម្រគាន់ ធែើម្បីសងឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលម្រត្ូវលុបធចាល។ 
ការវាយត្ថ្ម្លធនុះម្រត្ូវបានអនុវត្តធៅលាំោប់ម្រទពយសកម្មនីមួ្យៗ ។ 

  ការម្របមូ្លម្កវញិនូវឆាំនួនទឹកម្របាក់ ដែលបានលុបធចាលពីមុ្ន ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជាការ
ឆាំធណញ ខាត្ ធៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំធណញធពញធលញ។ 

  ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុែុល ម្រត្ូវបានលុបធចាលអាឆជាកម្មវត្ថុថ្នការអនុវត្តសកម្មភាព ធែើម្បី 
អនុវត្តតាម្នីតិ្វ ិ្ ីរបស់្នាគារកនុងការរកាឆាំនួនធែើម្ដែលបានកាំណត់្។ 

2.5.2  ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់សម្មូ្ល 

 សម្រាប់ធគាលបាំណងថ្នរបាយការណ៍លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់សម្មូ្លាន 
ស្ថឆ់ម្របាក់ ម្របាក់បធញ្ញើជាមួ្យ្នាគារធផេងធទៀត្ និងការវនិិធយាគរយៈធពលែលី ដែលានកាល
កាំណត់្ធែើម្តិ្ឆជាងធៅសិបថ្ងៃ ដែលអាឆបាំដលងធៅជាបរាិណស្ថឆ់ម្របាក់ដែលធគស្ថា ល់។ 
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2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5 ធសឆកដីសធងាបថ្នធគាលនធយាបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5.3  មូ្ល្ន 

ភាគហ ុន្ម្មតាម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជាភាគហ ុន។ ការដឆកភាគោភ្ធៅការយិាល័យកណ្តត ល ម្រត្ូវ
បានែកធឆញពីមូ្ល្នធោយផ្លា ល់។ 

2.5.4  ទុនបម្រម្ុងទូធៅ និង ទុនបម្រម្ុងបទបបញ្ញត្តិ 

ទុនបម្រម្ុងទូធៅម្រត្ូវបានបធងកើត្ធឡើងសម្រាប់ហានិភ័្យហិរញ្ញវត្ថុទូធៅ។ ម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាលអនុវត្ត
ការសធម្រម្ឆឆិត្តរបស់ែលួនសម្រាប់ការធម្របើម្របាស់និងដងរកាទុនបម្រម្ុងទូធៅ។ ការធផារពីម្របាក់ឆាំណូល
ដែលបានរកាទុកធៅម្របាក់បម្រម្ុងទូធៅគឺម្រត្ូវានការយល់ម្រពម្ពីម្រកុម្ម្របឹកាភិ្បាល។ 

ទុនបម្រម្ុងបទបបញ្ញត្តិ ម្រត្ូវបានបធងកើត្ធឡើងសម្រាប់ភាពែុសគាន ថ្នការផតល់រវាងការកាំណត់្  ECL
អនុធោម្តាម្ CIFRS 9 និងបទបបញ្ញត្តិដែលបានដឆង អនុធោម្តាម្ម្របកាសរបស់ NBC ម្របកាស
ធលែ ែ7-017-344 ឆុុះថ្ងៃទី1 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2017 និងស្ថរាឆរធលែ ែ7-018-001 ឆុុះកាលបរធិឆេទ ថ្ងៃទី16 
ដែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ2018 សតីពីការដបងដឆកហានិភ័្យឥណទាននិងសាំវធិាន្នធលើការងយឆុុះត្ថ្ម្លសម្រាប់
្នាគារនិងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុ។  

សាំវធិាន្នបទបបញ្ញត្តិត្ម្រម្ូវឱ្យ្នាគារ និងម្រគឹុះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុចាត់្ឆាំណ្តត់្ថាន ក់ផលបម្រត្កម្ចីរបស់
ពួកធគជាម្របាាំថាន ក់ និងផតល់សាំវធិាន្នទូធៅ និងជាក់ោក់ធោយដផែកធលើឆាំណ្តត់្ថាន ក់ឥណទាន
ែូឆខាងធម្រកាម្៖ 

ឆាំណ្តត់្ថាន ក់ ឆាំនួនថ្ងៃធលើសកាលកាំណត់្ អម្រតាទាយជ្ជទាន 

សតង់ោរ 0 ថ្ងៃែល់ 14 ថ្ងៃ (រយៈធពលែលី) 
0 ថ្ងៃែល់ 29 ថ្ងៃ (រយៈធពលដវង) 1% 

ឃ្ល ាំធម្ើល 15 ថ្ងៃែល់ 30 ថ្ងៃ (រយៈធពលែលី) 
30 ថ្ងៃែល់ 89 ថ្ងៃ (រយៈធពលដវង) 3% 

ធម្រកាម្សតង់ោរ 31 ថ្ងៃែល់ 60 ថ្ងៃ (រយៈធពលែលី) 
90 ថ្ងៃែល់ 179 ថ្ងៃ (រយៈធពលដវង) 20% 

សងេ័យ 61 ថ្ងៃែល់ 90 ថ្ងៃ (រយៈធពលែលី) 
180 ថ្ងៃែល ់359 ថ្ងៃ (រយៈធពលដវង) 50% 

បាត់្បង់ ចាប់ពី 91 ថ្ងៃ (រយៈធពលែលី) 
360 ថ្ងៃឬ ធម្រឆើនជាង ថ្ងៃឬ (រយៈធពលដវង) 100% 

ស្ថខាម្រត្ូវធម្របៀបធ្ៀបសាំវធិាន្ន ដែលគណនាតាម្ CIFRS 9 និង តាម្បទបបញ្ញត្តិ ៖ 

(i) កនុងករណីសាំវធិាន្នដែលគណនាតាម្បទបបញ្ញត្តិ ទាបជាងសាំវធិាន្នដែលបានគណនា
ស្សបតាម្ CIFRS 9 ្នាគារម្រត្ូវកត់្ម្រតាសាំវធិាន្នតាម្ CIFRS 9 និង 

(ii) កនុងករណីសាំវធិាន្នគណនាតាម្បទបបញ្ញត្តិ ែពស់ជាងសាំវធិាន្នដែលបានគណនាស្សប
តាម្ CIFRS 9 ្នាគារម្រត្ូវកត់្ម្រតាសាំវធិាន្នតាម្ CIFRS 9 និងធផារភាពែុសគាន ពីម្របាក់
ឆាំធណញរកាទុក ឬគណនីខាត្ដែលបានបងារឆូលធៅកនុងគណនីទុនបម្រម្ុងបទបបញ្ញត្តិ។
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2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5 ធសឆកដីសធងាបថ្នធគាលនធយាបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5.5  ការោក់ម្របាក់បធញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្កល់ធៅ្នាគារ 

ការោក់ម្របាក់បធញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្កល់ធៅ្នាគារនានា ម្រត្ូវបានបង្ហា ញតាម្ ត្ថ្ម្លធែើម្ ែក ECL។ 

2.5.6  ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន 

ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន ដែលានកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវាស់ធោយថ្ងលធែើម្ 
រ ាំលស់។ ែាំបូងពួកធគម្រត្ូវបានវាស់ដវងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សបបូកនឹងការផ្លល ស់បតួរថ្ងលឆាំណ្តយម្របតិ្បត្តិ
ការផ្លា ល់ ធហើយបនាា ប់ម្កវាស់ដវងធោយថ្ងលធែើម្រ ាំលស់ ធោយធម្របើវ ិ្ ីស្ថស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធភាព។ 

2.5.7  ម្រទពយសកម្មធផេងធទៀត្ 

ម្រទពយសកម្មធផេងៗ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតាតាម្ថ្ងលធែើម្ែកនឹងអីុម្ដភ្មិ្ន ធបើាន។  

2.5.8 ម្រទពយ និងហត្ថូ បករណ៍  

(i) ការទទួលស្ថា ល់និងការវាស់ដវង  

  ធៅធពលដផនកសាំខាន់ៗថ្នធាតុ្ថ្នម្រទពយ និងហត្ថូបករណ៍ានអាយុកាលានម្របធយាជ្ន៍ធផេងៗ
គាន ពួកធគម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាជារបស់ោឆ់ធោយដឡកពីគាន  (សាសធាតុ្សាំខាន់ៗ) ថ្នម្រទពយ
សកម្មនិងឧបករណ៍។ 

  ការឆាំធណញ ឬខាត្ធលើការលក់ម្រទពយ និងហត្ថូបករណ៍ម្រត្ូវបានកាំណត់្ធោយការធម្របៀបធ្ៀប
ឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលបានម្កពីការលក់ធៅជាមួ្យត្ថ្ម្លធយាងថ្នម្រទពយ និងហត្ថូបករណ៍ធហើយ
ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់កនុង “ឆាំណូលធផេងធទៀត្” និង “ការឆាំណ្តយធផេងៗ” ធរៀងៗែលួន ធៅកនុង
របាយការណ៍ម្របាក់ឆាំណូល។ 

(ii) ការឆាំណ្តយបនតបនាា ប់ 

  ថ្ងលធែើម្ថ្នធាតុ្ជ្ាំនួសថ្នម្រទពយ និងហត្ថូបករណ៍ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់តាម្ត្ម្រម្ូវការថ្នទាំនិញ ធបើ
អាឆជាផលឆាំធណញធសែឋកិឆចនាធពលអនាគត្ ដែលានធៅកនុងសាសធាតុ្នឹងហូរឆូលកនុង
្នាគារ ធហើយថ្ងលធែើម្របស់វាអាឆម្រត្ូវបានវាស់ដវង ធោយធជ្ឿទុកឆិត្តបាន។ ឆាំនួនឥវា៉ាន់របស់
សាសធាតុ្ដែលម្រត្ូវបានជ្ាំនួសម្រត្ូវបានធគទទួលស្ថា ល់ថាឆាំធណញ ឬខាត្។ ថ្ងលធែើម្ថ្នការ
បធម្រម្ើម្រទពយសកម្ម និងធម្រគឿងបរកិាា រម្របចាាំថ្ងៃម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជាម្របាក់ឆាំធណញឬខាត្បង់
ដែលបានធកើត្ធឡើង។ 

(iii) ការរ ាំលស់ 

  ែីទាំធនរមិ្នម្រត្ូវបានរ ាំធោុះធនាុះធទ។ ការរ ាំធោុះគឺដផែកធៅធលើថ្ងលធែើម្ែកត្ថ្ម្លធៅសាំណល់ថ្ន
ម្រទពយ។ សាសធាតុ្សាំខាន់ៗថ្នម្រទពយនីមួ្យៗម្រត្ូវបានវាយត្ថ្ម្ល ធហើយម្របសិនធបើសាសធាតុ្
ថ្នម្រទពយណ្តមួ្យានអាយុកាលធម្របើម្របាស់ដែលែុសពីម្រទពយសម្បត្តិដែលធៅសល់ សាស
ធាតុ្ម្រទពយធនាុះម្រត្ូវបានរ ាំលស់ោឆ់ធោយដឡក។
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2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5 ធសឆកដីសធងាបថ្នធគាលនធយាបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5.8 ម្រទពយ និងហត្ថូ បករណ៍ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

(iii) ការរ ាំលស់ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

  ការរ ាំលស់ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ថាជាការឆាំណ្តយ កនុងរបាយការណ៍ឆាំធណញ ឬខាត្ ធលើមូ្ល
ោឋ នរ ាំលស់ធងរ ដែលបានបា៉ា ន់ម្របាណថ្នធាតុ្នីមួ្យៗថ្នម្រទពយ និងហត្ថូបករណ៍។ 

  ម្រទពយសម្បត្តិដែលបានជួ្លម្រត្ូវបានរ ាំលស់កនុងរយៈធពលែលីតាម្រយៈធពលថ្នការជួ្ល និងអាយុ
កាលធម្របើម្របាស់ ធលើកដលងដត្ានធហតុ្ផលឆាស់ោស់ថា្នាគារនឹងទទួលបានកម្មសិទធិ
ធៅឆុងបញ្ច ប់ថ្នរយៈធពលថ្នការជួ្ល។ ែី មិ្នម្រត្ូវបានរ ាំលស់ធទ។ 

  ការរ ាំលស់ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ចាប់ពីកាលបរធិឆេទដែលម្រទពយ និងហត្ថូបករណ៍ម្រត្ូវបានត្ធម្លើង
និងរឆួរាល់សម្រាប់ធម្របើម្របាស់ ឬម្រទពយសកម្មដែលបានស្ថងសង់ចាប់ពីកាលបរធិឆេទដែលម្រទពយ
ធនាុះម្រត្ូវបានបញ្ច ប់និងរឆួរាល់សម្រាប់ធម្របើម្របាស់។ ការស្ថថ បនាដែលកាំពុងែាំធណើ រការមិ្នម្រត្ូវ
បានធគធ្វើការរ ាំលស់ធឡើយ។ 

  អម្រតាការម្របាក់ម្របចាាំឆ្ន ាំដែលម្រត្ូវបានធម្របើសម្រាប់ធគាលបាំណងរ ាំធោុះរមូ្ានែូឆខាងធម្រកាម្៖ 

 ឆាំនួនឆ្ន ាំ 

អាគារ 5% 
ធម្រគឿងសង្ហា រមឹ្ការយិាល័យនិងធម្រគឿងឧបករណ៍ 20% 
យានយនត 20% 

  វ ិ្ ីស្ថស្តសតរ ាំលស់ អាយុកាលធម្របើម្របាស់ និងត្ថ្ម្លសាំណល់ម្រត្ូវបានវាយត្ថ្ម្លធៅឆុងបញ្ច ប់ថ្ន 
រយៈធពលរបាយការណ៍ និងដកសម្រម្ួលម្របសិនធបើសម្រម្យ។ 

2.5.9 ម្រទពយអរបិូយ 

ម្រទពយអរបិូយរមួ្ានការទិញនូវអាជាា ប័ណណធម្របើម្របាស់របស់សូហវដវរកុាំពយួទ័រ និងថ្ងលធែើម្ដែលទាក់ទង 
ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតាតាម្ត្ថ្ម្លធែើម្ ែករ ាំលស់ ឬការងយឆុុះនូវត្ថ្ម្ល។ អាជាា ប័ណណធម្របើម្របាស់របស់ 
សូហវដវរកុាំពយួទ័រដែលទទួលបាន ម្រត្ូវបានធ្វើមូ្ល្នកម្មដផែកធលើថ្ងលធែើម្ដែលឆាំណ្តយធែើម្បីទទួល
បានកម្មវ ិ្ ី និងនាាំយកវាធៅធម្របើម្របាស់។ 

ម្រទពយអរបិូយម្រត្ូវបានធ្វើរ ាំលស់តាម្វ ិ្ ីស្ថស្តសដែូឆខាងធម្រកាម្៖ 

សូហវដវរ  20% 

ការឆាំណ្តយទាក់ទងនឹងការអភិ្វឌ្ឍឬការដងរកាកម្មវ ិ្ ីកុាំពយូទ័រម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ថាជាការឆាំណ្តយ
ធៅធពលធកើត្ធឡើង។ 
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2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
2.5 ធសឆកដីសធងាបថ្នធគាលនធយាបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5.10 ភ្តិ្សនា 
ធៅធពលចាប់ធផតើម្កិឆចសនា ស្ថខាវាយត្ថ្ម្ល ថាធត្ើកិឆចសនាាន ឬមិ្នានភ្តិ្សនា។ ម្របសិនធបើ
កិឆចសនាានសិទធិម្រគប់ម្រគងការធម្របើម្របាស់ម្រទពយ ដែលបានកាំណត់្កនុងរយៈធពលកាំណត់្ជាងនូរនឹង
ការបង់ម្របាក់។ 

ធែើម្បីវាយត្ថ្ម្លថាធត្ើកិឆចសនាានសិទធិម្រគប់ម្រគងការធម្របើម្របាស់ម្រទពយដែលបានកាំណត់្ ស្ថខាវាយ
ត្ថ្ម្លថាធត្ើ៖ 

• កិឆចសនាពា្ក់ព័នធនឹងការធម្របើម្របាស់ម្រទពយដែលបានកាំណត់្ - ធនុះអាឆម្រត្ូវបានបញ្ជជ ក់ឆាស់ ឬ
មិ្នឆាស់ោស់ ធហើយគួរដត្ានភាពែុសគាន ខាងរាងកាយ ឬត្ាំណ្តងឱ្យសាសភាពទាាំង
អស់ថ្នម្រទពយសកម្មដែលានលកាណៈរបូវនត។ ម្របសិនធបើអនកផាត់្ផាង់ានសិទធិយកម្រទពយធផេង
ម្កជ្ាំនួសកនុងរយៈធពលថ្នការធម្របើម្របាស់ ធនាុះម្រទពយធនុះ មិ្នម្រត្ូវបានកាំណត់្ជាក់ោក់ធទ។ 

• ស្ថខាានសិទធិទទួលបានអត្ថម្របធយាជ្ន៍ធសែឋកិឆចយា៉ាងធម្រឆើនពីការធម្របើម្របាស់ម្រទពយ កនុងកាំឡុង
ធពលធម្របើម្របាស់។ និង 

• ស្ថខាានសិទធិកនុងការធម្របើម្រទពយសកម្មធោយផ្លា ល់។ ស្ថខាានសិទធិធនុះ ធៅធពលដែលែលួន
ានសិទធិធ្វើការសធម្រម្ឆឆិត្ត ដែលពា្ក់ព័នធបាំផុត្កនុងការផ្លល ស់បតូររធបៀប និងធគាលបាំណង
សម្រាប់ម្រទពយសកម្ម ដែលម្រត្ូវបានធម្របើម្របាស់។ កនុងករណីដែលការសធម្រម្ឆឆិត្តទាាំងអស់អាំពី
រធបៀប និងសម្រាប់ធគាលបាំណងអវី ដែលម្រទពយម្រត្ូវបានធម្របើម្របាស់ម្រត្ូវបានកាំណត់្ទុកជាមុ្ន 
ស្ថខាានសិទធិែឹកនាាំការធម្របើម្របាស់ម្រទពយម្របសិនធបើ៖ 

▪ ស្ថខាានសិទធិធ្វើម្របតិ្បត្តិការម្រទពយសកម្ម; ឬ 

▪ ស្ថខាបានរឆនាបលង់ម្រទពយតាម្រធបៀប ដែលកាំណត់្ទុកជាមុ្ននូវរធបៀប និងធគាលបាំណង 
ដែលនឹងម្រត្ូវធម្របើម្របាស់។ 

ធៅធពលចាប់ធផតើម្ ឬវាយត្ាំថ្លធឡើងវញិនូវកិឆចសនា ដែលានសាសធាតុ្ជួ្ល និងសាសធាតុ្
មិ្នជួ្ល ស្ថខាដបងដឆកការពិចារណ្តធៅកនុងកិឆចសនាឆាំធពា្ុះសាសធាតុ្ថ្នការជួ្លនីមួ្យៗ និង
សាសធាតុ្ផេាំ ដែលមិ្នដម្នជាភ្តិ្សនា ធោយដផែកធលើថ្ងលឈនួលឈរោឆ់ធោយដឡករបស់ពួក
ធគ។ ធទាុះយា៉ាងណ្តសម្រាប់ការជួ្លែីនិងអគារដែលែលួនជាអនកជួ្ល ្នាគារបានធម្រជ្ើសធរ ើសមិ្ន
បាំដបកសាសធាតុ្ដែលមិ្នជួ្ល ធហើយម្រត្ូវរាប់បញ្ចូ លសាសធាតុ្ជួ្ល និងមិ្នជួ្លជាសាសធាតុ្
ថ្នការជួ្លដត្មួ្យ។ 

ភ្តិ្សនាដែលស្ថខាជាអនកជួ្ល 
ការធរៀបឆាំមួ្យបានបង្ហា ញពីសិទធិកនុងការធម្របើម្របាស់ម្រទពយសកម្ម ម្របសិនធបើលកាែណឌ មួ្យខាងធម្រកាម្
ម្រត្ូវបានបាំធពញ៖ 

• អនកទិញានសម្ត្ថភាព ឬសិទធិកនុងការធម្របើម្របាស់ម្រទពយសកម្ម ែណៈធពលដែលទទួលបាន ឬ
ម្រគប់ម្រគងធលើសពីបរាិណមិ្នសាំខាន់ថ្នលទធផល;



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  

36 

 
 

2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5 ធសឆកដីសធងាបថ្នធគាលនធយាបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5.10 ភ្តិ្សនា (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

ភ្តិ្សនាដែលស្ថខាជាអនកជួ្ល (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

• អនកទិញានសម្ត្ថភាព ឬសិទធិកនុងការម្រគប់ម្រគងសិទធិធម្របើម្របាស់របូវន័តកនុងកាំឡុងធពលទទួលបាន
ឬម្រគប់ម្រគងធលើសពីបរាិណដែលមិ្នសាំខាន់; ឬ 

• អងាធហតុ្ និងកាលៈធទសៈបានបង្ហា ញថាវាជាការោឆ់ឆ្ៃ យដែលថាភាគីធផេងធទៀត្នឹងទទួល
បានធម្រឆើនជាងបរាិណដែលមិ្នសាំខាន់ធហើយត្ថ្ម្លកនុងមួ្យឯកតាមិ្នម្រត្ូវបានកាំណត់្កនុងមួ្យ
ឯកតាថ្នទិននផលធទធហើយធសមើនឹងត្ថ្ម្លទីផារបឆចុបបននកនុងមួ្យឯកតាថ្នលទធផល។ 

ស្ថខាទទួលស្ថា ល់នូវសិទធិធម្របើម្របាស់ម្រទពយ និងបាំណុលភ្តិ្សនាធៅកាលបរធិឆេទចាប់ធផតើម្ជួ្ល។  
សិទធិថ្នការធម្របើម្របាស់ម្រទពយសម្បត្តិម្រត្ូវបានវាស់ែាំបូងធោយថ្ងលធែើម្ ដែលរួម្ានឆាំនួនទឹកម្របាក់
ែាំបូងថ្នបាំណុល ដែលម្រត្ូវបានដកត្ម្រម្ូវសម្រាប់ការទូទាត់្ភ្តិ្សនាដែលបានធ្វើធឡើងធៅ ឬមុ្ន
កាលបរធិឆេទចាប់ធផតើម្បូករមួ្នឹងថ្ងលធែើម្ែាំបូងដែលបានធកើត្ធឡើង និងការបា៉ា ន់ម្របាណថ្នឆាំណ្តយ
ធែើម្បីរុុះធរ ើ និងែកធឆញ ម្រទពយមូ្លោឋ នឬធែើម្បីស្ថត រធឡើងវញិនូវម្រទពយសម្បត្តិមូ្លោឋ ន ឬទីតាាំងដែល
ម្រទពយសម្បត្តិសថិត្ធៅ ែកការជួ្លដែលទទួលបាន។ 

សិទធកនុងការធម្របើម្របាស់ម្រទពយសម្បត្តិ ដែលម្រត្ូវធម្របើម្រត្ូវបានរ ាំលស់ជាបនតបនាា ប់ធោយធម្របើវ ិ្ ីស្ថស្តសត
រ ាំលស់ធងរ ចាប់ពីកាលបរធិឆេទចាប់ធផតើម្រហូត្ែល់ឆុងបញ្ច ប់ថ្នរយៈធពលជួ្ល។ ការបា៉ា ន់ម្របាណ
អាយុកាលធម្របើម្របាស់ថ្នម្រទពយសម្បត្តិ ម្រត្ូវបានកាំណត់្ធោយដផែកធលើមូ្លោឋ នថ្នម្រទពយសម្បត្តិនិង
ឧបករណ៍។ ធលើសពីធនុះធទៀត្ម្រទពយសម្បត្តិថ្នការធម្របើម្របាស់ម្រត្ូវបានកាត់្បនថយជាធទៀងទាត់្ ធោយ
ការខាត្បង់ធលើឱ្នភាពថ្នត្ថ្ម្លធបើាន ធហើយម្រត្ូវបានដកត្ម្រម្ូវសម្រាប់ការវាស់ដវងជាក់ោក់ថ្ន
បាំណុលភ្តិ្សនា។ 

ការបា៉ា ន់ម្របាណអាយុកាលធម្របើម្របាស់ថ្នម្រទពយសម្បត្តិ ថ្នស្ថខា គឺ ធសមើនឹងរយៈធពលជួ្ល។  

បាំណុលភ្តិ្សនាម្រត្ូវបានវាស់ែាំបូងតាម្ត្ថ្ម្លបឆចុបបនន ថ្នការជួ្លដែលមិ្នម្រត្ូវបានបង់ធៅកាល
បរធិឆេទចាប់ធផតើម្ការបញ្ចុ ុះត្ថ្ម្លធោយធម្របើអម្រតាការម្របាក់ជាក់ដសតងធៅកនុងកិឆចសនាជួ្ល ឬម្របសិន 
ធបើអម្រតាធនុះមិ្នអាឆម្រត្ូវបានកាំណត់្យា៉ាងង្ហយធៅនឹងអម្រតាការម្របាក់បដនថម្របស់អនកជួ្ល។ ជា
ទូធៅស្ថខាធម្របើអម្រតាកម្ចីបដនថម្របស់ែលួនជាអម្រតាបញ្ចុ ុះត្ថ្ម្ល។ 

ការទូទាត់្ភ្តិ្សនា ដែលានធៅកនុងការវាស់ដវងថ្នបាំណុលភ្តិ្សនារមួ្ាន៖ 

• ការទូទាត់្ធងរ រមួ្ទាាំងការទូទាត់្ជារបូធាតុ្; 

• ការទូទាត់្ភ្តិ្សនាអធងរ ដែលពឹងដផែកធលើសនាសេន៍ ឬអម្រតាមួ្យដែលវាស់ដវងែាំបូងធោយ
ធម្របើសនាសេន៍ឬអម្រតាធៅកាលបរធិឆេទចាប់ធផតើម្; 

• ឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលរ ាំពឹងថានឹងម្រត្ូវបង់ធម្រកាម្ការធានាត្ថ្ម្លធៅសល់; និង



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  
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2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5 ធសឆកដីសធងាបថ្នធគាលនធយាបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5.10 ភ្តិ្សនា (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

ភ្តិ្សនាដែលស្ថខាជាអនកជួ្ល (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

• ត្ថ្ម្លដែលសថិត្ធៅធម្រកាម្ជ្ធម្រម្ើសថ្នការទិញដែល្នាគារានភាពម្របាកែម្របជា កនុងការ 
អនុវត្តការជួ្លកនុងរយៈធពលបនតជាងមី ម្របសិនធបើ្នាគារធជ្ឿជាក់ថាអាឆអនុវត្តជ្ធម្រម្ើសបដនថម្
បាន និងការផ្លកពិន័យសម្រាប់ការបញ្ច ប់កិឆចសនាជួ្លមុ្នធពលកាំណត់្ ធលើកដលងដត្ស្ថខា
ានធហតុ្ផលឆាស់ោស់ថាមិ្នម្រត្ូវបញ្ច ប់មុ្នធពលកាំណត់្។ 

• បាំណុលភ្តិ្សនាម្រត្ូវបានវាស់ដវងធោយថ្ងលធែើម្រ ាំលស់ ធោយធម្របើវ ិ្ ីស្ថស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធ
ភាព។ វាម្រត្ូវបានធគជួ្សជុ្លធឡើងវញិធៅធពលានការផ្លល ស់បតូររយៈធពលជួ្លការផ្លល ស់បតូរ 
ការវាយត្ថ្ម្លថ្នជ្ធម្រម្ើសកនុងការ ទិញម្រទពយសម្បត្តិមូ្លោឋ នការផ្លល ស់បតូរការទូទាត់្ម្របាក់ជួ្លធៅ
ធពលអនាគត្ធកើត្ធឡើងពីការផ្លល ស់បតូរសនាសេន៍ ឬអម្រតាឬម្របសិនធបើានការផ្លល ស់បតូរ ការបា៉ា ន់
ម្របាណរបស់្នាគារធលើឆាំនួនទឹកម្របាក់ ដែលរ ាំពឹងថានឹងម្រត្ូវបង់ធម្រកាម្ការធានាត្ថ្ម្ល
សាំណល់។ 

• ធៅធពលដែលការទទួលែុសម្រត្ូវភ្តិ្សនាម្រត្ូវបានដកដម្របតាម្វ ិ្ ីធនុះ ការដកត្ម្រម្ូវ ដែលម្រត្ូវ
គាន ម្រត្ូវបានធ្វើធឡើងឆាំធពា្ុះឆាំនួនទឹកម្របាក់ ដែលបានោក់ថ្នសិទធិធម្របើម្របាស់ ឬម្រត្ូវបានកត់្កនុង
ម្របាក់ឆាំធណញ និងខាត្ ម្របសិនធបើឆាំនួនទឹកម្របាក់ធៅសល់ ថ្នសិទធកនុងការធម្របើម្របាស់ម្រទពយ
សម្បត្តិម្រត្ូវបានកាត់្បនថយែល់សូនយ។ 

ការជួ្លរយៈធពលែលី និងការជួ្លម្រទពយសកម្មានត្ាំថ្លទាប 
 ស្ថខាបានធម្រជ្ើសធរ ើសមិ្នទទួលស្ថា ល់សិទធិថ្នការធម្របើម្របាស់ ធៅធលើម្រទពយសកម្ម និងបាំណុលជួ្ល

សម្រាប់ការជួ្លា៉ា សីុន ដែលានរយៈធពលជួ្ល 12 ដែឬតិ្ឆជាងធនុះ និងការជួ្លម្រទពយសកម្ម
ានត្ថ្ម្លទាបរមួ្ទាាំងឧបករណ៍ IT។ ស្ថខាទទួលស្ថា ល់ការទូទាត់្ភ្តិ្សនា ដែលទាក់ទងនឹង
ការជួ្លទាាំងធនុះ ជាការឆាំណ្តយតាម្ការរ ាំលស់ធងរ កនុងរយៈធពលជួ្ល។  

2.5.11 អត្ថម្របធយាជ្ន៍និធយាជិ្ក  

 ម្រកសួងការង្ហរ និងបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជី្វៈបានធឆញម្របកាសធលែ 443 ឆុុះថ្ងៃទី21 ដែកញ្ជញ   
ឆ្ន ាំ2018 សតីពីការអនុវត្តការទូទាត់្ម្របាក់អតី្ត្ភាពអតី្ត្ភាពការង្ហរសាំរាប់ម្រគប់សហម្រគាស
ម្រគឹុះស្ថថ ននិងអនកទាាំងឡាយណ្តដែលានដឆងកនុងាម្រតា 89 (ងមី) ថ្នឆាប់សតីពីការង្ហរ។ ម្របកាស
ធនុះត្ម្រម្ូវឱ្យានម្របតិ្សកម្មកនុងការបង់ម្របាក់អតី្ត្ភាពការង្ហរ។ ធយាងតាម្ការបាំភ្លឺដែលធឆញ
ធោយម្រកសួងការង្ហរនិងបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជី្វៈធលែ 042 ឆុុះថ្ងៃទី22 ដែមី្នាឆ្ន ាំ2019 ការទូទាត់្
ម្របាក់អតី្ត្ភាពការង្ហរម្តងធទៀត្ នឹងម្រត្ូវធ្វើធឡើងចាប់ពីឆ្ន ាំ2021 ែូឆត្ធៅ៖ 

• ធសមើនឹង 3 ថ្ងៃ នឹងធ្វើធឡើងជាធរៀងរាល់ដែមិ្ងុនា 

• ធសមើនឹង 3 ថ្ងៃ នឹងធ្វើធឡើងជាធរៀងរាល់ដែ្នូ 
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2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5 ធសឆកដីសធងាបថ្នធគាលនធយាបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5.11 អត្ថម្របធយាជ្ន៍និធយាជិ្ក (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

ការផតល់ម្របាក់អតី្ត្ភាពការង្ហរម្តងធទៀត្ ដែលមិ្នធលើសឆាំនួន 6ដែ ដែលគណនាធៅតាម្ម្របាក់ដែ
ម្្យម្សុទធ សម្រាប់ឆ្ន ាំនីមួ្យៗ។ និធយាជិ្កមិ្នានសិទធិទទួលបានម្របាក់ឈនួលធទម្របសិនធបើពួកធគ
ោដលងមុ្នធពលទទួលបានុ។ 

 ឆាំនួនទឹកម្របាក់បា៉ា ន់ម្របាណថ្នការទូទាត់្អតី្ត្ភាពការង្ហរ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ធម្រកាម្ម្រទពយអកម្ម
ធផេងធទៀត្។ 

2.5.12 សាំវធិាន្ន 

សាំវធិាន្នម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ធៅធពលដែលស្ថខាានកាត្ពវកិឆច
ផលូវឆាប់ ឬកាត្ពវកិឆច ដែលជាលទធផលថ្នម្រពឹត្តិការណ៍កនលងម្ក ធហើយវាអាឆបណ្តត លឲ្យានលាំហូរ
ធឆញថ្នអត្ថម្របធយាជ្ន៍ធសែឋកិឆចដែលនឹងទាម្ទារឲ្យានកាត្ពវកិឆចម្រត្ូវសង។ ម្របសិនធបើផលប៉ាុះ
ពា្ល់ានភាពជាស្ថរវនត សាំវធិាន្នម្រត្ូវបានកាំណត់្ធោយការងយឆុុះថ្នលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ 
នាធពលអនាគត្ដែលបានរ ាំពឹងទុកកនុងអម្រតាមុ្នបង់ពនធ ដែលឆ្លុុះបញ្ជច ាំងពីការវាយត្ថ្ម្លទីផារ
បឆចុបបននថ្នត្ថ្ម្លរបិូយវត្ថុតាម្ធពលធវោ និងធៅធពលដែលសម្ស្សបធៅនីងហានិភ័្យជាក់ោក់
ឆាំធពា្ុះម្រទពយអកម្ម។ ការមិ្នបញ្ចុ ុះត្ថ្ម្លម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ថាជាឆាំណ្តយហិរញ្ញវត្ថុ។ 

2.5.13  ការម្របាក់ 

 អម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាព 

 ឆាំណូលនិងឆាំណ្តយការម្របាក់ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ធៅកនុងម្របាក់ឆាំធណញ និងខាត្ធោយធម្របើវ ិ្ ីស្ថស្តសត 
ការម្របាក់ម្របសិទធភាព។ "អម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាព" គឺជាអម្រតាដែលបញ្ចុ ុះត្ថ្ម្លយា៉ាងជាក់ោក់
ដែលបា៉ា ន់ស្ថម នការទូទាត់្ ឬទទូលស្ថឆ់ម្របាក់នាធពលអនាគត្កនុងរយៈធពលរ ាំពឹងទុករបស់ឧបករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុែល់៖ 

• ឆាំនួនសរបុែុលថ្ន ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ; ឬ 

• ថ្ងលធែើម្រ ាំលស់ធលើម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ធៅធពលគណនាអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាពសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ធម្រៅពីទិញម្រទពយសកម្ម
ឥណទានអន់ងយ ស្ថខាបា៉ា ន់ស្ថម នលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់នាធពលអនាគត្ ធោយពិចារណ្តធលើ
លកាែណឌ កិឆចសនាទាាំងអស់ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ាុដនតមិ្នដម្ន ECL។ ឆាំធពា្ុះម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ដែលានភាពងយឆុុះធៅធពលទិញ ឬ ធៅធពលបធងកើត្ អម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធិភាពដកត្ម្រម្ូវឥណទាន
ម្រត្ូវបានគណនាធោយធម្របើលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់នាធពលអនាគត្ដែលបានបា៉ា ន់ស្ថម នរួម្ទាាំង ECL។ 

ការគណនាអម្រតាការម្របាក់ ដែលានម្របសិទធភាពរមួ្ានថ្ងលម្របតិ្បត្តិការ និងថ្ងលឈនួល ដែលបានបង់ 
ឬទទួលដែលជាដផនកសាំខាន់ថ្នអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាព។ ថ្ងលធែើម្ម្របតិ្បត្តិការរមួ្ានការ
ឆាំណ្តយបដនថម្ ដែលម្រត្ូវបានបងកធឡើងធោយផ្លា ល់ធៅនឹងការទទួលបាន ឬធបាុះផាយ ម្រទពយសកម្ម 
ឬម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។
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2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5 ធសឆកដីសធងាបថ្នធគាលនធយាបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5.13  ការម្របាក់ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

 ការគណនាឆាំណូលការម្របាក់និងឆាំណ្តយ 

អម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាពថ្នម្រទពយសកម្ម ឬម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានគណនាធលើការទទួល
ស្ថា ល់ែាំបូងថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ឬម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។ កនុងការគណនាឆាំណូលនិងឆាំណ្តយ 
អម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាពម្រត្ូវបានអនុវត្តធៅធលើឆាំនួនែុលថ្នម្រទពយសកម្មកនុងបញ្ជ ី (ធៅធពលដែល
ម្រទពយធនាុះមិ្នានការងយឆុុះឥណទាន) ឬឆាំធពា្ុះការឆាំណ្តយរាំលស់ថ្នម្រទពយអកម្ម។ អម្រតា 
ការម្របាក់ម្របសិទធភាពម្រត្ូវបានដកលម្ែជាលទធផលថ្នការបា៉ា ន់ម្របាណធឡើងវញិ តាម្កាលកាំណត់្ថ្ន
លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ថ្នឧបករណ៍អម្រតាអដណត ត្ធែើម្បីឆ្លុុះបញ្ជច ាំងពីការផ្លល ស់បតូរអម្រតាការម្របាក់ថ្នទីផារ។
អម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាពក៏ម្រត្ូវបានដកសម្រម្ួលផងដែរ សម្រាប់ការដកត្ម្រម្ូវការការពា្រហានិភ័្យ
ថ្នអម្រតាការម្របាក់សម្ស្សប ធៅកាលបរធិឆេទរ ាំលស់ថ្នការដកត្ម្រម្ូវការការពា្រហានិភ័្យចាប់ធផតើម្។ 

ធទាុះយា៉ាងណ្តឆាំធពា្ុះម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលានការងយឆុុះឥណទានជាបនតបនាា ប់ធៅនឹងការ
ទទួលស្ថា ល់ែាំបូង ម្របាក់ឆាំណូលការម្របាក់ម្រត្ូវបានគណនាធោយអនុវត្តអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាព
ឆាំធពា្ុះការឆាំណ្តយរាំលស់ថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។ ម្របសិនធបើម្រទពយធនាុះដលងានការងយឆុុះ
ឥណទានបនាា ប់ម្កការគណនាឆាំណូលការម្របាក់នឹងម្រត្លប់ធៅមូ្លោឋ នែុលវញិ។ 

ឆាំធពា្ុះម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលានការងយឆុុះឥណទាននាការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង ឆាំណូលការ
ម្របាក់ម្រត្ូវបានគណនា ធោយអនុវត្តការដកត្ម្រម្ូវឥណទានធៅនឹងថ្ងលធែើម្រ ាំលស់ថ្នម្រទពយ។ ការ
គណនាម្របាក់ឆាំណូលការម្របាក់មិ្នម្រត្លប់ធៅមូ្លោឋ នសរុបធទ ធទាុះបីហានិភ័្យឥណទានរបស់
ម្រទពយានភាពម្របធសើរធឡើងក៏ធោយ។ 

បទបង្ហា ញ 

ឆាំណូលការម្របាក់ និងឆាំណ្តយការម្របាក់ដែលបានកាំណត់្ធោយធម្របើវ ិ្ ីស្ថស្តសតអម្រតាការម្របាក់ដែល
ានម្របសិទធិភាពម្រត្ូវបានបង្ហា ញធម្រកាម្ម្របាក់ឆាំធណញ ឬខាត្បង់ធៅកនុងរបាយការណ៍លទធផល
ធពញធលញ។ 

2.5.14  កថ្ម្រម្ និងកថ្ម្រម្ធជ្ើងស្ថរ 

ឆាំណូលនិងឆាំណ្តយធលើកថ្ម្រម្ និងកថ្ម្រម្ធជ្ើងស្ថរដែលានស្ថរៈសាំខាន់ឆាំធពា្ុះអម្រតាការម្របាក់ 
ម្របសិទធិភាព ធលើម្រទពយសកម្ម ឬម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លកនុងអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាព។ 

ម្របាក់ឆាំណូលកថ្ម្រម្ធជ្ើងស្ថនិងកថ្ម្រម្ធជ្ើងស្ថរធផេងធទៀត្ - រមួ្ទាាំងថ្ងលធសវាគណនីម្រត្ូវបានទទួល
ស្ថា ល់ថាធសវាកម្មពា្ក់ព័នធម្រត្ូវបានអនុវត្ត។ 
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2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5 ធសឆកដីសធងាបថ្នធគាលនធយាបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5.14  កថ្ម្រម្ និងកថ្ម្រម្ធជ្ើងស្ថរ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

កិឆចសនាជាមួ្យអតិ្ងិជ្នដែលទទួលបានលទធផលជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលម្រត្ូវបានទទួល
ស្ថា ល់ធៅកនុង របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់្នាគារអាឆជាដផនកែលុះកនុងដែនកាំណត់្ថ្នCIFRS 9 និង
ដផនកែលុះកនុងដែនកាំណត់្ថ្នCIFRS 15។ ម្របសិនធបើធនុះជាករណីចាាំបាឆ់ ្នាគារជាែាំបូងនឹងអនុវត្ត 
CIFRS 9 ធែើម្បីបាំដបកនិងវាស់ដវងដផនកថ្នកិឆចសនាដែលសថិត្ដែនកាំណត់្ថ្ន CIFRS 9 និងបនាា ប់
ម្កយកអនុវត្តCIFRS 15 ធលើអវីដែលធសសសល់។ 

2.5.15  ម្របាក់ឆាំណូលភាគោភ្ 
 ម្របាក់ឆាំណូលភាគោភ្ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ធៅធពលសិទធិរបស់្នាគារម្រត្ូវទទួលបានការទូទាត់្។ 
2.5.16  អីុម្ដភ្មិ្នថ្នម្រទពយសកម្មមិ្នដម្នហិរញ្ញវត្ថុ  

 ត្ថ្ម្លធយាងថ្នម្រទពយសកម្មមិ្នដម្នហិរញ្ញវត្ថុរបស់្នាគារ និងម្រទពយសកម្មធផេងធទៀត្ដែលជាសននិ្ិ 
ម្រទពយសកម្មកនុងកិឆចសនានិងពនធពនារម្រទពយសកម្ម ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្ពិនិត្យធៅការយិបរធិឆេទនីមួ្យៗ 
ធែើម្បីកាំណត់្ថាធត្ើានការបង្ហា ញឱ្នភាពថ្នត្ថ្ម្ល។ ម្របសិនធបើានការឆងែុលបង្ហា ញដបបធនុះ ឆាំនួន
ទឹកម្របាក់ដែលអាឆម្របមូ្លបានម្កវញិថ្នម្រទពយសម្បត្តិនឹងម្រត្ូវបា៉ា ន់ម្របាណ។ ឆាំធពា្ុះម្រទពយអរបីូ
ដែលានអាយុកាលធម្របើម្របាស់គាម នកាំណត់្ ឬមិ្នទាន់ានសម្រាប់ធម្របើម្របាស់ឆាំនួនដែលអាឆ
ម្របមូ្លបានម្រត្ូវបានបា៉ា ន់ម្របាណជាធរៀងរាល់ឆ្ន ាំកនុងធពលដត្មួ្យ។ ការខាត្បង់ឱ្នភាពថ្នត្ថ្ម្លម្រត្ូវ
បានទទួលស្ថា ល់ ម្របសិនធបើត្ថ្ម្លធយាងថ្នម្រទពយសកម្មឬឯកតាបធងកើត្ស្ថឆ់ម្របាក់ (“CGU”) ធលើសពី
ឆាំនួនដែលអាឆម្របមូ្លម្កវញិបាន។ 

ការខាត្បង់ធលើឱ្នភាពនូវត្ថ្ម្លម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ធលើរបាយការណ៍លទធផលធពញធលញ។ ការ
កត់្ម្រតាបញ្រ្ញ្ជច ស់ថ្នការខាត្បង់អីុម្ដភ្មិ្ន ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតាកនុងរបាយការណ៍ម្របាក់លទធផលធពញ
ធលញ កនុងទាំហាំដែលត្ថ្ម្លធយាងរបស់ម្រទពយសកម្ម ដែលកាត់្រ ាំធោុះធឆញ ដែលអាឆម្រត្ូវបានកាំណត់្
កនុងករណីដែលមិ្នានការខាត្បង់អីុម្ដភ្មិ្ន ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់។ 

ការខាត្បង់ធលើឱ្នភាពថ្នត្ថ្ម្លដែលបានទទួលស្ថា ល់កនុងអាំឡុងធពលមុ្នៗ ម្រត្ូវបានវាយត្ថ្ម្លធៅ
ការយិបរធិឆេទនីមួ្យៗ សាំរាប់សូឆនាករណ្តមួ្យដែលបង្ហា ញថាការបាត់្បង់បានងយឆុុះ ឬ ដលង
ានធទៀត្។ ការខាត្បង់ធលើឱ្នភាពថ្នត្ថ្ម្លម្រត្ូវបានបញ្រ្ញ្ជច ស់ម្កវញិម្របសិនធបើានការផ្លល ស់បតូរការ
បា៉ា ន់ស្ថម នធែើម្បីកាំណត់្ឆាំនួនដែលអាឆម្របមូ្លបានម្កវញិ។ ការខាត្បង់ធលើអីុម្ដភ្មិ្ន ម្រត្ូវបាន 
កត់្បញ្រ្ញ្ជច ស់ធៅនឹងទាំហាំដែលត្ថ្ម្លធយាងរបស់ម្រទពយសកម្ម មិ្នធលើសពីត្ថ្ម្លធយាងដែលបាន
កាំណត់្ការែករ ាំលស់ ឬ រ ាំលស់ម្របសិនធបើមិ្នានការខាត្បង់ធលើអីុម្ដភ្មិ្នណ្តមួ្យម្រត្ូវបានទទួល
ស្ថា ល់។ 
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2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5 ធសឆកដីសធងាបថ្នធគាលនធយាបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5.17 ពនធធលើម្របាក់ឆាំណូល 

ការឆាំណ្តយពនធធលើម្របាក់ឆាំណូលរមួ្ានពនធបឆចុបបនននិងពនធពនារ។ វាម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ធៅ
កនុងឆាំធណញនិងខាត្ ធលើកដលងដត្វត្ថុដែលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ធោយផ្លា ល់ធៅកនុងមូ្ល្ន ឬធៅ
កនុង ឆាំណូល ធផេងធទៀត្។ 

 ស្ថខាបានកាំណត់្ថាការម្របាក់ និងការោក់ទណឌ កម្មទាក់ទងនឹងពនធធលើម្របាក់ឆាំណូល រួម្ទាាំង 
មិ្នម្របាកែម្របជាថ្នទធងវើពនធមិ្នម្រត្ូវនឹងនិយម្ន័យថ្នពនធធលើម្របាក់ឆាំណូល ធហើយែូធឆនុះបានរាប់
បញ្ចូ លពួកធគធៅធម្រកាម្ IAS 37, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assetsនិង 
បានទទួលស្ថា ល់ការឆាំណ្តយដែលពា្ក់ព័នធធៅកនុង 'ការឆាំណ្តយធផេងធទៀត្'។ 

បនាា ប់ពីការអនុម័្ត្ CIFRSs អាជាា ្រពនធោរ (“GDT”) មិ្នបានបង្ហា ញពីការផ្លល ស់បតូរមូ្លោឋ នពនធ
សម្រាប់ការគណនាពនធសម្រាប់ផលប៉ាុះពា្ល់ពនធថ្នការផ្លល ស់បតូរធៅ CIFRSs ធទ។ ្នាគារបានធ្វើ
ការសនមត្ថាការម្រគប់ម្រគងវាយត្ថ្ម្លម្រត្ូវានភាពសម្ធហតុ្ផល និងម្របុងម្របយ័ត្នកនុងការវាយត្ថ្ម្លពនធ
ដែលម្រត្ូវបង់និងពនធពនារ។ ការធម្របើម្របាស់ការសនមត់្ែុសៗគាន អាឆនាាំឱ្យានផលប៉ាុះពា្ល់ជា 
ស្ថរវនត ធៅធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ បាំណុលពនធឆុងធម្រកាយនិងពនធពនាររបស់្នាគារម្រត្ូវ
សថិត្ធម្រកាម្ការកាំណត់្និងកិឆចម្រពម្ធម្រពៀងជាមួ្យអាជាា ្រពនធោរ (GDT)។ 

(i) ពនធបឆចុបបនន 

ពនធបឆចុបបននរមួ្ានពនធដែលម្រត្ូវបង់ ឬទទួលបានធលើម្របាក់ឆាំណូលជាប់ពនធសម្រាប់រយៈធពល
ដែលធម្របើម្របាស់អម្រតាពនធដែលម្រត្ូវបានអនុម័្ត្ ឬម្រត្ូវបានអនុម័្ត្ជា្រានធៅការយិបរធិឆេទ 
និងការដកសម្រម្ួលពនធដែលម្រត្ូវបង់គិត្កនុងរយៈធពលមុ្ន។ 

(ii) ពនធពនារ  

ពនធពនារម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ឆាំធពា្ុះភាពែុសគាន បធណ្តត ុះអាសនន រវាងត្ថ្ម្លធយាងថ្នម្រទពយ
សកម្មនិងបាំណុលសម្រាប់ធគាលបាំណងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលម្រត្ូវធម្របើ
សម្រាប់ធគាលបាំណងពនធ។  

ម្រទពយសកម្មពនធពនារម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ឆាំធពា្ុះការបាត់្បង់ពនធដែលមិ្នបានធម្របើ និងភាព
ែុសគាន បធណ្តត ុះអាសននដែលអាឆកាត់្ធឆញបាន ដែលអាឆថាម្របាក់ឆាំធណញជាប់ពនធនាធពល
អនាគត្អាឆធម្របើបានធបើធម្របៀបធ្ៀបនឹងម្របាក់ឆាំធណញដែលអាឆធម្របើម្របាស់បាន។ ពនធពនារ
ម្រទពយសកម្មម្រត្ូវបានពិនិត្ធឡើងវញិកនុងការយិបរឆិេទ និង បានកាត់្បនថយកនុងែាំណ្តក់កាល
ដែលវាអាឆនឹងមិ្នអាឆទទួលបាននូវអត្ថម្របធយាជ្ន៍ពនធដែលពា្ក់ព័នធ។ ការកាត់្បនថយដបបធនុះ
ម្រត្ូវបានបញ្រ្ញ្ជច ស ធៅធពលដែលម្របូបាប ីលីធត្ថ្នម្របាក់ឆាំធណញជាប់ពនធនាធពលអនាគត្ាន
ភាពម្របធសើរធឡើង។ 
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2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5 ធសឆកដីសធងាបថ្នធគាលនធយាបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.5.17 ពនធធលើម្របាក់ឆាំណូល (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

(ii) ពនធពនារ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

ពនធពនារ ម្រត្ូវបានកាំណត់្តាម្អម្រតាពនធដែលរ ាំពឹងថានឹងម្រត្ូវបានអនុវត្តឆាំធពា្ុះភាពែុសគាន  
បធណ្តត ុះអាសនន ធៅធពលដែលពួកធគផ្លល ស់បតូរធោយធម្របើអម្រតាពនធដែលបានអនុម័្ត្ ឬម្រត្ូវបាន
អនុម័្ត្យា៉ាងខាល ាំងធៅកាលរយិបរធិឆេទ។ 

 ការវាស់ដវងពនធពនាររឆ្លុុះបញ្ជច ាំងពីផលវបិាកពនធដែលនឹងអនុវត្តតាម្លកាណៈដែល ្នាគារ
រ ាំពឹងថានឹងទទួលបានម្កវញិនូវឆាំនួនទឹកម្របាក់ធយាងថ្នម្រទពយនិងបាំណុលរបស់ែលួន។ 

 ពនធពនារថ្នម្រទពយសកម្មនិងម្រទពយអកម្មថ្នពនធពនារ ម្រត្ូវបានទូទាត់្សងកនុងករណីលកាណៈ
វនិិឆេ័យជាក់ោក់ម្រត្ូវបានបាំធពញ។ 

2.5.18 បាំណុលយថាធហតុ្ 

កនុងករណីដែលមិ្នានលទធភាពដែលថាលាំហូរថ្នផលម្របធយាជ្ន៍ធសែឋកិឆចនឹងម្រត្ូវបានទាម្ទារ ឬ
ឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលមិ្នអាឆបា៉ា ន់ស្ថម នបាន ធនាុះកាត្ពវកិឆចមិ្នម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ ធៅកនុង 
របាយការណ៍ថ្នស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងម្រត្ូវបានបង្ហា ញថាជាបាំណុលយថាធហតុ្ ធលើកដលងដត្
ម្របូបាប ីលីធត្ថ្នលាំហូរផលម្របធយាជ្ន៍ធសែឋកិឆចគឺធៅឆ្ៃ យ។ កាត្ពវកិឆចដែលអាឆានដែលអត្ថិភាព
នឹងម្រត្ូវបានបញ្ជជ ក់ធោយការធកើត្ធឡើង ឬការមិ្នធកើត្ធឡើងថ្នម្រពឹត្តិការណ៍នាធពលអនាគត្មួ្យ ឬ
ធម្រឆើនក៏ម្រត្ូវបានបង្ហា ញថាជាបាំណុលជាប់ោប់ផងដែរែរាបណ្តម្របូបាប ីលីធត្ ថ្នលាំហូរផម្របធយាជ្ន៍
ធសែឋកិឆចធៅឆ្ៃ យ។ 

2.5.19 ការបងាត់្តួ្ធលែ 

តួ្ធលែធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានបងាត់្ឲ្យកាល យជាតួ្ធលែគត់្ ដែលានត្ថ្ម្លម្របហាក់
ម្របដហលបាំផុត្ធៅនឹងតួ្ធលែទឹកម្របាក់ែុោល រអាធម្រកិគត់្ ម្របាក់ែុោល រអាធម្រកិ និងពា្ន់ធរៀល 
សម្រាប់ម្របាក់ធរៀល។ 

2.6 ការវនិិឆេ័យនិងការបា៉ា ន់ស្ថម នគណធនយយសាំខាន់ៗ 

ការធរៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុស្សបតាម្ CIFRSs ត្ម្រម្ូវឱ្យ្នាគារធ្វើការបា៉ា ន់ស្ថម ន និងការ
សនមត្ដែលប៉ាុះពា្ល់ែល់បរាិណថ្ន្នធានបាំណុលឆាំណូល និងឆាំណ្តយដែលបានរាយការណ៍
និងការោត្ម្រត្ោង្នធានដែលជាប់ទាក់ទងនិងបាំណុលដែលជាប់ទាក់ទង។ ម្រពឹត្តិការណ៍នា
ធពលអនាគត្អាឆនឹងធកើត្ធឡើងដែលអាឆបណ្តត លឱ្យការសនមត្ ដែលម្រត្ូវបានធម្របើកនុងការការបា៉ា ន់
ស្ថម នធែើម្បីការផ្លល ស់បតូរ។ ផលប៉ាុះពា្ល់ថ្នការផ្លល ស់បតូរណ្តមួ្យធៅកនុងការបា៉ា ន់ស្ថម នម្រត្ូវបានឆ្លុុះ
បញ្ជច ាំងធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធៅធពលដែលពួកធគអាឆកាំណត់្បានសម្រម្យ។ 
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2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.6 ការវនិិឆេ័យនិងការបា៉ា ន់ស្ថម នគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

ខាងធម្រកាម្ធនុះគឺជាការវនិិឆេ័យ បា៉ា ន់ស្ថម ន និងការសនមត្សាំខាន់ៗ ដែលានហានិភ័្យយា៉ាងសាំខាន់
ថ្នការដកសម្រម្ួលជាស្ថរវនតធៅនឹងឆាំនួនទឹកម្របាក់ធយាងថ្នម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្ម កនុង
ការយិបរធិឆេទបនាា ប់៖ 

ក. ឆាំណ្តត់្ថាន ក់ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  

 ្នាគារចាត់្ថាន ក់ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ែលួនអាស្ស័យធលើគាំរូអាជី្វកម្មសម្រាប់ម្រគប់ម្រគងម្រទពយ
សកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាាំងធនាុះ និងថាធត្ើលកាែណឌ កិឆចសនាថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុគឺ SPPI ធលើ
ឆាំនួនទឹកម្របាក់ធែើម្ដែលធៅសល់។ ្នាគារធ្វើការវាយត្ថ្ម្លគាំរូអាជី្វកម្មធោយដផែកធលើកតាត
ដែលអាឆសធងកត្បានែូឆជា៖ 

• ការអនុវត្តន៍គាំរអូាជី្វកម្ម និងម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលានធៅកនុងគាំរអូាជី្វកម្មធនាុះម្រត្ូវ
បានវាយត្ថ្ម្លនិងរាយការណ៍ធៅបុគាលិកម្រគប់ម្រគងសាំខាន់របស់្នាគារ 

• ហានិភ័្យដែលជ្ុះឥទធិពលែល់ែាំធណើ រការអាជី្វកម្ម (និងម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលាន
ធៅកនុងគាំរូអាជី្វកម្មធនាុះ) និងជាពិធសសវ ិ្ ីដែលហានិភ័្យម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគង។ 

• សាំណងែល់អងាភាពអាជី្វកម្មមិ្នថាដផែកធលើត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នម្រទពយដែលបានម្រគប់ម្រគង ឬ
លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់តាម្កិឆចសនាដែលបានម្របមូ្ល 

• ភាពញឹកញាប់រ ាំពឹងទុក ត្ថ្ម្លនិងធពលធវោថ្នការលក់ 

កនុងការអនុវត្តធត្សត SPPI ្នាគារអនុវត្តការវនិិឆេ័យ និងពិចារណ្តធលើកតាត ពា្ក់ព័នធែូឆជា 
រូបិយប័ណណដែលម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានកាំណត់្រយៈធពល ដែលអម្រតាការម្របាក់ម្រត្ូវបាន
កាំណត់្ម្រពឹត្តិការណ៍បនតដែលអាឆផ្លល ស់បតូរឆាំនួន និងធពលធវោថ្នលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់អានុភាព 
លកាណៈពិធសសលកាែណឌ ថ្នការបង់ម្របាក់ជាមុ្ន និងការពនាធពលនិងលកាណៈពិធសស
ធផេងធទៀត្ដែលអាឆដកដម្របការពិចារណ្តសម្រាប់ត្ថ្ម្លរបិូយវត្ថុតាម្ធពលធវោ។ 

 ែ. ត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  

ធៅធពលដែលត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានកត់្ម្រតាធៅកនុង  
ធសឆកតីដងលងការណ៍សតីពីស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ ឬបានបង្ហា ញធៅកនុងកាំណត់្ម្រតាធៅរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុមិ្នអាឆទទួលបានពីទីផារសកម្មធទ ទាាំងធនុះម្រត្ូវបានកាំណត់្ធោយធម្របើបធឆចកធទស
វាយត្ថ្ម្លថ្ផាកនុងធោយធម្របើគាំរូវាយត្ថ្ម្លទីផារដែលម្រត្ូវបានទទួលយកជាទូធៅ។ ធាតុ្ឆូលថ្ន 
ម្៉ាូដែលទាាំងធនុះ ម្រត្ូវបានយកធឆញពីទីផារដែលអាឆអធងកត្បានធៅធពលដែលអាឆធ្វើធៅ
បានប៉ាុដនតធៅធពលដែលមិ្នអាឆធ្វើធៅបាន ែាំណ្តក់កាលថ្នការវនិិឆេ័យម្រត្ូវបានទាម្ទារកនុងការ
បធងកើត្ត្ថ្ម្លសម្ស្សប។ 
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2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.6 ការវនិិឆេ័យនិងការបា៉ា ន់ស្ថម នគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

គ. ភ្តិ្សនា 
្នាគារកាំណត់្រយៈធពលជួ្លជាលកាែណឌ ថ្នការជួ្ល ដែលមិ្នអាឆលុបធចាលបានរួម្ជាមួ្យ 
រយៈធពលណ្តមួ្យដែលម្រគបែណត ប់ធោយជ្ធម្រម្ើសធែើម្បីពម្រងីកកិឆចសនាជួ្ល ម្របសិនធបើាន
ធហតុ្ផលណ្តមួ្យម្រត្ូវអនុវត្តឬរយៈធពលណ្តមួ្យដែលម្រគបែណដ ប់ធោយជ្ធម្រម្ើសធែើម្បីបញ្ច ប់
កិឆចសនាជួ្លម្របសិនធបើ វាសម្ធហតុ្ផលណ្តស់ដែលមិ្នម្រត្ូវអនុវត្ត។ 

ជ្ធម្រម្ើសថ្នការបនត និងបញ្ច ប់ 

្នាគារានកិឆចសនាជួ្លជាធម្រឆើនដែលរមួ្ានជ្ធម្រម្ើសបនត និងបញ្ច ប់។ ្នាគារអនុវត្តការ 
វនិិឆេ័យកនុងការវាយត្ថ្ម្លថាធត្ើវាានធហតុ្ផលសម្រម្យ ឬអត់្ធែើម្បីអនុវត្តជ្ធម្រម្ើសធែើម្បីបនត ឬ
បញ្ច ប់កិឆចសនាជួ្ល។ ធនាុះគឺវាចាត់្ទុកថាកតាត ពា្ក់ព័នធទាាំងអស់ែូឆជាការដកលាំអភ្តិ្សនា
និងទីតាាំងដែលបធងកើត្ជាការធលើកទឹកឆិត្តធសែឋកិឆចសម្រាប់វាធែើម្បីអនុវត្តការបនត ឬការបញ្ច ប់។ 

បនាា ប់ពីកាលបរធិឆេទចាប់ធផតើម្្នាគារបានកាំណត់្រយៈធពលជួ្លវញិ ម្របសិនធបើាន
ម្រពឹត្តិការណ៍ ឬការផ្លល ស់បតូរកាលៈធទសៈណ្តមួ្យដែលសថិត្កនុងការម្រគប់ម្រគងរបស់ែលួន និងប៉ាុះ
ពា្ល់ែល់សម្ត្ថភាពកនុងការធ្វើលាំហាត់្ម្របាណឬមិ្នធម្របើជ្ធម្រម្ើសកនុងការបនត ឬបញ្ច ប់។ 

ការបា៉ា ន់ម្របាណ IBR សម្រាប់បាំណុលភ្តិ្សនា 

្នាគារ មិ្នអាឆកាំណត់្បាននូវអម្រតាការម្របាក់ដែលានធៅកនុងភ្តិ្សនាធឡើយ ែូធឆនុះធហើយ 
ម្រកុម្ហ ុនធនុះធម្របើម្របាស់ IBR ធែើម្បីវាស់ដវងបាំណុលដែលអាឆជួ្លបាន។ IBR សម្រាប់បាំណុល 
ភ្តិ្សនាគឺជាអម្រតាការម្របាក់ដែលម្រកុម្ម្រត្ូវបង់ ធែើម្បីែចីកនុងរយៈធពលស្សធែៀងគាន ធហើយធោយ
ានសុវត្ថិភាពម្របហាក់ម្របដហលមូ្លនិ្ិចាាំបាឆ់ ធែើម្បីទទួលបានម្រទពយសកម្មដែលានត្ាំថ្ល
ធសមើនឹងម្រទពយសកម្ម ROU ធៅកនុងបរសិ្ថថ នធសែឋកិឆចស្សធែៀងគាន  ។ ្នាគារ បា៉ា ន់ម្របាណ IBR 
សម្រាប់បាំណុលភ្តិ្សនាធោយធម្របើធាតុ្ឆូលដែលអាឆអធងកត្បាន (ធោយធយាងធៅធលើអម្រតា
គាម នហានិភ័្យទូធៅ) ដែលម្រត្ូវបានដកត្ម្រម្ូវធែើម្បីពិចារណ្តធលើហានិភ័្យឥណទានរបស់ 
អងាភាព (ឧទាហរណ៍ ការផេពវផាយឥណទាន)។ 

 . ការខាត្បង់ឥណទានធលើម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  

ការគណនា ECL របស់្នាគារគឺជាលទធផលថ្នគាំរូសមុគស្ថម ញជាមួ្យនឹងការសនមត្មូ្លោឋ ន
ទាក់ទងនឹងជ្ធម្រម្ើសថ្នធាតុ្ឆូលអធងរនិងភាពអាស្ស័យគាន ធៅវញិធៅម្ក។ ធាតុ្ផេាំថ្នគាំរ ូ ECL 
ដែលម្រត្ូវបានធគពិចារណ្តការវនិិឆេ័យគណធនយយនិងការបា៉ា ន់ស្ថម នរួម្ាន៖ 

• ការដបងដឆកផលប័ម្រត្ដែលគាំរឬូវ ិ្ ីស្ថស្តសត ECL ម្រត្ូវបានធម្របើ
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2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.6 ការវនិិឆេ័យនិងការបា៉ា ន់ស្ថម នគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

 . ការខាត្បង់ឥណទានធលើម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

• លកាណៈវនិិឆេ័យសម្រាប់ការវាយត្ាំថ្លម្របសិនធបើាន SICR ធហើយសាំវធិាន្នសម្រាប់
ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុបាំណុលគួរដត្ម្រត្ូវបានវាស់ដវងធលើមូ្លោឋ ន ECL មួ្យអាយុកាលនិង
ការវាយត្ថ្ម្លគុណភាព 

• ការដបងដឆកម្រទពយសកម្មបាំណុល ធៅធពល ECL ម្រត្ូវបានវាយត្ថ្ម្លជាសមូ្ហភាពនិង 
មូ្លោឋ នបុគាលសម្រាប់អតិ្ងិជ្នសាំខាន់ៗែូឆបានកាំណត់្ធោយការម្រគប់ម្រគង្នាគារ 

• ការអភិ្វឌ្ឍគាំរ ូECL រួម្ទាាំងរូបម្នតធផេងៗគាន និងជ្ធម្រម្ើសថ្នធាតុ្ឆូល 

• ការកាំណត់្សាគម្រវាងធសណ្តរយី៉ាូា៉ា ម្រកូធសែឋកិឆចនិងធាតុ្ឆូលធសែឋកិឆចនិងផលប៉ាុះពា្ល់
ធលើ PD EADs និង LGDs  

• ការធម្រជ្ើសធរ ើសធសណ្តរយី៉ាូា៉ា ម្រកូធសែឋកិឆចធឆ្ព ុះធៅមុ្ែ និងការបា៉ា ន់ស្ថម នអាំពីម្របូបាប ីលីធត្
របស់វាធែើម្បីទាញយកធាតុ្ឆូលធសែឋកិឆចធៅកនុងគាំរ ូECL 

ង.  ការទទួលស្ថា ល់ពនធពនារជាម្រទពយសកម្ម 

  ពនធពនារជាម្រទពយសកម្ម ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ឆាំធពា្ុះរាល់ការខាត្បង់ពនធដែលមិ្នបានធម្របើ
ម្របាស់ និងភាពែុសគាន បធណ្តត ុះអាសននកនុងទាំហាំដែលអាឆនឹងទទួលបានម្របាក់ឆាំណញជាប់ពនធ
នាធពលអនាគត្ធបើធ្ៀបនឹងការខាត្បង់ដែលអាឆដបងដឆកបាន។ ការវនិិឆេ័យការម្រគប់ម្រគង
ានស្ថរៈសាំខាន់ម្រត្ូវបានកាំណត់្ ធែើម្បីកាំណត់្ឆាំនួនថ្នពនធពនារជាម្រទពយសកម្មដែលអាឆម្រត្ូវ
បានទទួលស្ថា ល់ធោយដផែកធលើធពលធវោ និងែាំណ្តក់កាលថ្នម្របាក់ឆាំណូលជាប់ពនធនាធពល
អនាគត្រមួ្ជាមួ្យនឹងយុទធស្ថស្តសតដផនការពនធនាធពលអនាគត្។ 

ឆ. របិូយបណណ័ ធគាល 

CIAS 21 ត្ម្រម្ូវឱ្យអនកម្រគប់ម្រគងធម្របើការវនិិឆេ័យរបស់ែលួនធែើម្បីកាំណត់្របិូយប័ណណធគាលរបស់ 
អងាភាព ែូឆជាវាបង្ហា ញយា៉ាងធស្ថម ុះម្រត្ង់នូវឥទធិពលធសែឋកិឆចថ្នម្របតិ្បត្តិការមូ្លោឋ ន 
ម្រពឹត្តិការណ៍និងលកាែណឌ ដែលពា្ក់ព័នធនឹងអងាភាព។ កនុងការធ្វើការវនិិឆេ័យធនុះ្នាគារបាន
ពិចារណ្តែូឆខាងធម្រកាម្៖ 

(i) របិូយប័ណណដែលជ្ុះឥទធិពលជាឆម្បងធលើត្ថ្ម្ល សាំរាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងធសវាកម្ម (ធនុះ
ជារបិូយប័ណណ សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងធសវាកម្មដែលត្ថ្ម្លរបស់វាម្រត្ូវបានធរៀបឆាំ
និងទូទាត់្) ។ 

(ii) របិូយប័ណណដែលទទួលបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញបបទាន និង 

(iii) របិូយប័ណណដែលទទួលបានពីសកម្មភាពម្របតិ្បត្តិការជា្ម្មតាម្រត្ូវបានរកាទុក។
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រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  

46 

 
 

2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.6 ការវនិិឆេ័យនិងការបា៉ា ន់ស្ថម នគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.6.2 ការបា៉ា ន់ម្របាណ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

ឆ្. អីុម្ដភ្មិ្នថ្នម្រទពយសកម្មមិ្នដម្នហិរញ្ញវត្ថុ  

  អីុម្ដភ្មិ្ន ធកើត្ានធៅធពល ដែលត្ថ្ម្លពិត្គណធនយយរបស់ម្រទពយសកម្មមួ្យ ឬម្រកុម្ម្រទពយ
បធងកើត្ស្ថឆ់ម្របាក់ានឆាំនួនធលើសពីត្ថ្ម្ល ដែលអាឆទទួលបាន ដែលវាជាត្ថ្ម្លែពស់ជាងរវាង
ត្ថ្ម្លទីផារ ែកធឆញឆាំណ្តយធែើម្បីលក់ និងត្ថ្ម្លដែលបានម្កពីការធម្របើម្របាស់។ ការគណនា
ត្ថ្ម្លទីផារ ែកធឆញឆាំណ្តយធែើម្បីលក់ គឺដផែកតាម្ទិននន័យ ដែលានពីការធែញថ្ងលលក់កនុង
ម្របតិ្បត្តិការធបើកឆាំហរ ថ្នម្របធភ្ទម្រទពយសកម្មស្សធែៀងៗគាន  ឬតាម្ត្ថ្ម្លទីផារដែលអាឆអធងកត្
បាន ធោយែកធឆញឆាំណ្តយធកើត្ធឡើងថ្នការលក់ម្រទពយសកម្មធនាុះ។ ការគណនាត្ថ្ម្លធម្របើ
ម្របាស់ គឺធយាងតាម្វ ិ្ ីអបបហារលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់។ ស្ថខាធ្វើការបា៉ា ន់ម្របាណត្ថ្ម្លអីុម្ដភ្មិ្ន
ធលើម្រទពយសកម្មរាល់ធពលដែលានម្រពឹត្តិការណ៍ ឬបដម្រម្បម្រម្ួលស្ថថ នភាពគូសបញ្ជជ ក់ថា ត្ថ្ម្ល
ពិត្គណធនយយថ្នម្រទពយសកម្មមួ្យមិ្នអាឆធស្ស្ថឆស្សង់វញិបាន។ កតាត ដែលស្ថខាម្រត្ូវពិចារណ្ត
យា៉ាងលែិត្លែន់ធលើអវី ដែលអាឆជាគនលឹុះកនុងការពិនិត្យអីុម្ដភ្មិ្នរមួ្ានែូឆខាងធម្រកាម្៖ 

  (ក) ការបាំធពញមុ្ែង្ហរមិ្នបានលែជាស្ថរវនត ដែលទាក់ទិននឹងលទធផលម្របតិ្បត្តិការដែលរ ាំពឹង
ទុកជាម្របវត្តិស្ថស្តសត ឬលទធផលម្របតិ្បត្តិការជាគធម្រាងនាធពលអនាគត្ 

  (ែ) បដម្រម្បម្រម្ួលជាស្ថរវនត កនុងការធម្របើម្របាស់ម្រទពយសកម្ម ដែលបានទិញ ឬកនុងយុទធស្ថស្តសត
សម្រាប់មុ្ែជ្ាំនួញទាាំងមូ្ល និង 

  (គ) ឧសាហកម្មដែលានផលប៉ាុះពា្ល់អវជិ្ជានជាស្ថរវនត ឬនិនាន ការធសែឋកិឆច។ 

ជ្.  ការបា៉ា ន់ម្របាណអាយុកាលថ្នការធម្របើម្របាស់ម្រទពយនិងហត្ថូ បករណ៍ និងឆាំណ្តយកម្មវ ិ្ ីកុាំពយូទ័រ 

្នាគារធ្វើការបា៉ា ន់ម្របាណអាយុកាលថ្នការធម្របើម្របាស់ម្រទពយ និងហត្ថូបករណ៍ និងឆាំណ្តយ 
កម្មវ ិ្ ីកុាំពយូទ័ររបស់ែលួន។ ការបា៉ា ន់ម្របាណធនុះ ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្ពិនិត្យជាធរឿយៗ ធែើម្បីបញ្ជជ ក់ថា 
រយៈធពលថ្នការធ្វើរ ាំលស់ធលើម្រទពយរបិូយ និងរ ាំលស់ធលើម្រទពយអរបិូយ បានសម្ស្សបធៅនឹង 
លាំអានថ្នការរ ាំពឹងទុកថ្នអត្ថម្របធយាជ្ន៍ធសែឋកិឆចពីម្រទពយ និងហត្ថូបករណ៍ និងឆាំណ្តយកម្មវ ិ្ ី
កុាំពយូទ័រ។ 

2.7 សតង់ោរបានធឆញផាយប៉ាុដនតមិ្នទាន់ានម្របសិទធភាព 

វធិស្ថ្នកម្មនិងការបកស្ស្ថយមួ្យឆាំនួនម្រត្ូវបានអនុវត្តធលើែាំបូងធៅកនុងឆ្ន ាំ2020 ប៉ាុដនតមិ្នានផល
ប៉ាុះ ា្ំធៅធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ស្ថខាធនាុះធទ៖ 

• វធិស្ថ្នកម្មធលើ CIFRS 3 និយម្ន័យថ្នអាជី្វកម្ម 
• វធិស្ថ្នកម្មធលើ CIFRS 7, CIFRS 9 និង CIAS 39 កាំដណទាំរង់សតង់ោអម្រតាការម្របាក់ 
• វធិស្ថ្នកម្មធលើ CIAS 9 និង CIAS 8 និយម្ន័យថ្នភាពជាស្ថរវនត 
• ម្រកបែ័ណឌ ធគាលគាំនិត្សម្រាប់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលម្រត្ូវបានធឆញធៅថ្ងៃទី29 ដែមី្នា 

ឆ្ន ាំ2018
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2. ពគាលនពោបាយគណពនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

2.7 សតង់ោរបានធឆញផាយប៉ាុដនតមិ្នទាន់ានម្របសិទធភាព (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

• វធិស្ថ្នកម្មធលើ CIFRS 16 សម្បទានជួ្លដែលពា្ក់ព័នធនឹងកូវតី្19 

សតង់ោរគណធនយយ និងវធិស្ថ្នកម្មងមីធផេងៗដែលម្រត្ូវបានធឆញផាយ ប៉ាុដនតមិ្នទាន់ាន 
ម្របសិទធភាព កនុងការអនុវត្តរហូត្ែល់កាលបរធិឆេទធឆញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ស្ថខា
(្នាគារ) ម្រត្ូវបានបង្ហា ញែូឆខាងធម្រកាម្។ ស្ថខាានបាំណងទទួលយកសតង់ោរទាាំងធនុះ 
ម្របសិនធបើអាឆអនុវត្តបាន ធៅធពលដែលវាានម្របសិទធភាព។ 

ានម្របសិទធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្ន ាំ2022 ត្ធៅ 

• ឯកស្ថរធយាងសម្រាប់ម្រកបែណឌ ទសេនាទាន – ការធ្វើវធិស្ថ្នកម្មធលើ IFRS 3។ 

• ម្រទពយ ធរាងឆម្រក និងហត្ថូបករណ៍៖ ការលក់មុ្នការធម្របើម្របាស់ដែលបានធម្រគាងទុក – ការធ្វើ
វធិស្ថ្នកម្មធលើC IAS 16 

• កិឆចសនាបនតាំ – ថ្ងលធែើម្បាំធពញកិឆចសនា– ការធ្វើវធិស្ថ្នកម្មធលើ IAS 37 

• CIFRS 1 ការធម្របើម្របាស់ធលើកែាំបូងថ្ន សតង់ោររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អនតរជាតិ្ – ម្រកុម្ហ ុន 
បុម្រត្សម្ព័នធ ដែលជាអនកធម្របើម្របាស់ធលើកែាំបូង 

• CIFRS 9 ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ – ថ្ងលឈនួល កនុងការធត្សតស្ថកលបង 10ភាគរយ សម្រាប់ការឈប់
ទទួលស្ថា ល់ម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  

• CIAS 41 កសិកម្ម – ការយកពនធ កនុ ងការវាស់ដវងតាម្ថ្ងលទីផារ។ 

ានម្របសិទធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្ន ាំ2023 ត្ធៅ 

• CIFRS 17 កិឆចសនាធានារា៉ា ប់រង  

• ការធ្វើវធិស្ថ្នកម្មធលើ CIAS 1៖ ការចាត់្ថាន ក់ម្រទពយអកម្មជាឆរនត ឬអឆរនត។ 
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3. សាច់ក្បារ់រនងុថ  

ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែតាម្រូបិយប័ណណានែូឆខាងធម្រកាម្៖ 

 2020 2019 

 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល  
(កាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល  
(កាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.4) 

ថ្ងបាត្ 1,222,617 4,945,486 547,126 2,229,538 

ែុោល រអាធម្រកិ 690,474 2,792,967 1,178,568 4,802,665 

ដែមរធរៀល 26,904 108,827 26,730 108,925 

 1,939,995 7,847,280 1,752,424 7,141,128 

សម្រាប់ធគាលបាំណងរបាយការណ៍លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់សម្មូ្លរមួ្ាន៖ 

 2020 2019 

 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល  
(កាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល  
(កាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.4) 

ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ 1,939,995  7,847,280  1,752,424  7,141,128  
សម្តុ្លយជាមួ្យ្នាគារជាតិ្ថ្ន 
កម្ពុជា (កាំណត់្សាា ល់ធលែ 4)     
គណនីឆរនតជាែុោល រអាធម្រកិ 98,804,580  399,664,527  61,735,239  251,571,099  
គណនីឆរនតជាដែមរធរៀល 106,161 429,421 149,594 609,595 
វញិ្ជញ បនប័ម្រត្ម្របាក់បធញ្ញើដែល
អាឆឆរចាបាន ("NCD ") 370,444 1,498,446 969,080 3,949,001 

សម្តុ្លយជាមួ្យម្រគឹុះស្ថថ នហិរញ្ញ
វត្ថុធផេងៗ(កាំណត់្សាា ល់ធលែ 5)     
គណនីឆរនត 1,149,679 4,650,452 5,061,023 20,623,669 
ការោក់ម្របាក់បធញ្ញើានកាល
កាំណត់្ - - 1,000,000  4,075,000 

 102,370,859  414,090,126  70,667,360  287,969,492   
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4. សមតុលយជាមួយធនាគារជាតិថនរមពុជា  

សម្តុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ រួម្ាន៖ 

 2020 2019 

 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

គណនីឆរនដ      
ជាែុោល រអាធម្រកិ 98,804,580 399,664,527 61,735,239 251,571,099 
ជាដែមរធរៀល 106,161 429,421 149,594 609,595 

វញិ្ជញ បនប័ម្រត្ម្របាក់បធញ្ញើដែលអាឆឆរចា
បាន (i) 370,444 1,498,446 969,080 3,949,001 
ម្របាក់បធញ្ញើតាម្ឆាប់៖     

ម្របាក់ត្ម្កល់ធានាធលើធែើម្ទុន (ii)  6,031,454  24,397,231  8,384,461  34,166,679 
ម្របាក់បម្រម្ងុកាត្ពវកិឆច (iii)  5,000,000  20,225,000  5,000,000  20,375,000  

 110,312,639  446,214,625  76,238,374  310,671,374  

(i) វញិ្ជញ បនប័ម្រត្ម្របាក់បធញ្ញើដែលអាឆឆរចាបាន 

ម្របាក់បធញ្ញើរយៈធពលែលី ដែលានកាលកាំណត់្កាំឡុង 3 ដែ ទទួលបានការម្របាក់ម្របចាាំឆ្ន ាំចាប់
ពី 0.03% ធៅ 1.54% (2019:ចាប់ពី 0.56% ធៅ 0.97%) កនុងមួ្យឆ្ន ាំធរៀងគាន ។ 

(ii) ម្របាក់បម្រម្ុងកាត្ពវកិឆច 

តាម្ម្របកាសរបស់្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ធលែ ្7-020-230 ឆុុះថ្ងៃទី18 ដែមី្នា ឆ្ន ាំ2020 
្នាគារ ត្ម្រម្ូវឲ្យរកាឆាំនួនទឹកម្របាក់បម្រម្ុងកាត្ពវកិឆចធៅ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា កនុងទម្រម្ង់ជា
ម្របាក់បធញ្ញើកាត្ពវកិឆច គណនាតាម្អម្រតា 7% ថ្នម្របាក់បធញ្ញើអតិ្ងិជ្ន និង ម្របាក់កម្ចីជា  
របិូយប័ណណវត្ថុធរៀល និងរបិូយប័ណណធផេងៗ (2019: 8% និង 12.5% ជារបិូយវត្ថុធរៀល និងែុោល រ
អាធម្រកិធរៀងគាន ។ 

(iii) ម្របាក់ត្ម្កល់ធានាធលើធែើម្ទុន 

ធយាងតាម្ម្របកាសរបស់្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ធលែ ្7-020-230 ឆុុះថ្ងៃទី18 ដែមី្នា  
ឆ្ន ាំ2001 ម្រគប់្នាគារម្រត្ូវបានត្ម្រម្ូវឲ្យត្ម្កល់ម្របាក់ឆាំនួន10% ថ្នធែើម្ទុនឆុុះបញ្ជ ីធៅ្នាគារ
ជាតិ្ថ្នកម្ពុជា។ ម្របាក់ត្ម្កល់ធនុះ គឺមិ្នអាឆធម្របើម្របាស់កនុងម្របតិ្បត្ដិការម្របចាាំថ្ងៃរបស់្នាគារ
បានធឡើយ ប៉ាុដនដ្នាគារអាឆែកយកវញិបាន ធៅធពលដែល្នាគារសធម្រម្ឆឆិត្ដឈប់ធ្វើ
អាជី្វកម្មធៅកនុងម្រពុះរាជាណ្តឆម្រកកម្ពុជា។
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5. សមតុលយជាមួយធនាគារពផេងៗ 

សម្តុ្លយជាមួ្យ្នាគារធផេងៗរមួ្ាន៖ 

 2020 2019 

 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

គណនីម្របាក់បធញ្ញើឆរនដ 1,149,679  4,650,452  5,061,023  20,623,669  
ម្របាក់បធញ្ញើានកាលកាំណត់្ 8,600,000  34,787,000  9,100,000  37,082,500  

សម្តុ្លយែុលធៅ្នាគារធផេងៗ 9,749,679  39,437,452  14,161,023 57,706,169 
សាំវធិាន្នធលើECLs (86,038) (348,024) (125,310) (510,639) 

សុទធ 9,663,641  39,089,428  14,035,713  57,195,530  

ការម្របាក់ 

គណនីម្របាក់បធញ្ញើឆរនដពុាំទទួលបានការម្របាក់ធនាុះធទ កនុងការយិបរធិឆេទធនុះ (2019៖ 0)។ 

ម្របាក់បធញ្ញើានកាលកាំណត់្ទទួលបានការម្របាក់ ម្របចាាំឆ្ន ាំពី 2.30% ធៅ 4.25% (2019៖ 2.25% ធៅ 
3.00%)។ 

 
 

6. ឥណទានពៅអតិៃិជន 

ព័ត៌្ានលាំអិត្អាំពីឥណទានធៅអតិ្ងិជ្នានែូឆខាងធម្រកាម្៖ 

 2020 2019 

 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ឥណទានរយៈធពលដវង 7,867,810  31,825,291  17,792,810  72,505,701  
ឥណទានរយៈធពលែលី 50,705,505  205,103,768  23,647,012  96,361,574  
ឥណទានវបិារូបន៍ 1,683,437  6,809,503  691,508  2,817,895  
ឥណទានកញ្ច ប់ 1,563,412  6,324,002  1,563,412  6,370,904  

 61,820,164 250,062,564  43,694,742  178,056,074  

ការម្របាក់ដែលនឹងម្រត្ូវទទួល 91,545  370,300  -  - 

 61,911,709  250,432,864  43,694,742  178,056,074  

សាំវធិាន្នធលើការខាត្បង់ 
ឥណទានរាំពឹងទុក (2,127,009) (8,603,752) (2,207,789) (8,996,741) 

សុទធ 59,784,700  241,829,112  41,486,953  169,059,333 



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  
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6. ឥណទានពៅអតិៃិជន(ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

បដម្រម្បម្រម្ួលធៅកនុងសាំវធិាន្នសម្រាប់ការបាត់្បង់រ ាំពឺងទុកធលើឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន ានែូឆ
ខាងធម្រកាម្៖ 

 2020 2019 

 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា 2,207,789  8,996,741  2,244,361  9,017,842  
សាំវធិាន្នធៅកនុងឆ្ន ាំ -  - - - 
ការបញ្រ្ញ្ជច ស់ធៅកនុងឆ្ន ាំ (80,780) (329,340) (36,572) (148,190) 
លធម្ែៀងពីអម្រតាបតូរម្របាក់ - (63,649) - 127,089  

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ 2,127,009  8,603,752  2,207,789  8,996,741  

ការវភិាគបដនថម្ធលើឥណទានផតល់ឆាំធពា្ុះអតិ្ងិជ្នានែូឆខាងធម្រកាម្៖ 

(i) បដម្រម្បម្រម្ួលថ្នសាំវធិាន្នធលើECLs 

 2020 
 ែាំណ្តក់កាលទី1 ែាំណ្តក់កាលទី2 ែាំណ្តក់កាលទី3 សរុប 
 ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ 

សម្តុ្លយនាធែើម្ការយិបរធិឆេទថ្ងៃទី1 
ដែម្ករា 198,587  445,790  1,563,412  2,207,789  
ម្រទពយសកម្មងមី  493,191  -  - 493,191  
ការទូទាត់្និងម្រទពយសកម្មដែលឈប់
ទទួលស្ថា ល ់ (127,277) (445,790) - (573,067) 
ផលប៉ាុះពា្ល់ខាត្ឥណទានរាំពឹងទុកធៅ
ធពលដែលធផារតាម្ែាំណ្តក់កាល - (904) - (904) 
ធផារធៅ ែាំណ្តក់កាលទី 1 - - - - 
ធផារធៅ ែាំណ្តក់កាលទី 2 (2,507) 2,507  - - 
ធផារធៅ ែាំណ្តក់កាលទី 3 - - - - 

សម្តុ្លយ ថ្ងៃ31ដែ្នូ 561,994  1,603  1,563,412  2,127,009  

សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 2,273,266  6,484  6,324,002  8,603,752  

 
 



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  
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6. ឥណទានពៅអតិៃិជន (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

 (i) បដម្រម្បម្រម្ួលថ្នសាំវធិាន្នធលើECLs (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

 2019 
 ែាំណ្តក់កាលទី1 ែាំណ្តក់កាលទី2 ែាំណ្តក់កាលទី3 សរុប 
 ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ 

សម្តុ្លយនាធែើម្ការយិបរធិឆេទថ្ងៃទី1 
ដែម្ករា 680,949  -  1,563,412  2,244,361  
ម្រទពយសកម្មងមី  198,587  253,061  -  451,648  
ការទូទាត់្និងម្រទពយអកម្មដែលឈប់
ទទួលស្ថា ល ់ (603,498) - - (603,498) 
ផលប៉ាុះពា្ល់ខាត្ឥណទានរាំពឹងទុក
ធៅធពលដែលធផារតាម្ែាំណ្តក់កាល - 115,278  - 115,278  
ធផារធៅ ែាំណ្តក់កាលទី 1 - - - - 
ធផារធៅ ែាំណ្តក់កាលទី 2 (77,451) 77,451  - - 
ធផារធៅ ែាំណ្តក់កាលទី 3 - - - - 

សម្តុ្លយ ថ្ងៃ31ដែ្នូ 198,587  445,790  1,563,412  2,207,789  

សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 809,242  1,816,594 6,370,904  8,996,741  

(ii) តាម្វស័ិយ 

 2019 2019 
 ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 

(កាំណត់្សាា ល ់
ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

កសិកម្ម 33,636,775  136,060,756  -  - 
ផលិត្កម្ម 16,531,361 66,869,355  40,095,730  163,390,100 
ធសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ 9,976,803  40,356,168 - - 
ធសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុធផេងៗ 1,316,753 5,326,266  3,599,012  14,665,974  
ការលក់ែុាំ 450,017  1,820,319  - - 

សរបុ 61,911,709  250,432,864  43,694,742  178,056,074  

 (iii) តាម្កាលកាំណត់្ 

ធយាងធលើកាំណត់្សាំគាល់ 28 សតីពីថ្នលទធភាពទូទាត់្សងបាំណុល។ 
 



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  

53 

 
 

6. ឥណទានពៅអតិៃិជន (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

(iv) តាម្និវាសនភាព សម្ព័នធញាតិ្ ហានិភ័្យ និងអម្រតាការម្របាក់៖ 

 2020 2019 

 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

និវាសនភាព     
និវាសនជ្ន 61,911,709 250,432,864 43,694,742 178,056,074 

 61,911,709 250,432,864 43,694,742 178,056,074 

ទាំនាក់ទាំនង     
ភាគីមិ្នពា្ក់ព័នធ 61,911,709 250,432,864 43,694,742 178,056,074 

 61,911,709 250,432,864 43,694,742 178,056,074 

ហានិភ័្យ     
ហានិភ័្យ ា្ំ 59,898,279 242,288,539 38,532,318 157,019,196 
ហានិភ័្យតូ្ឆ 2,013,430 8,144,325 5,162,424 21,036,878 

 61,911,709 250,432,864 43,694,742 178,056,074 

សូម្ធម្ើលកាំណត់្សាា ល់ធលែ26 សតីពីការម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យហិរញ្ញវត្ថុ។ 

អម្រតាការម្របាក់ម្របចាាំឆ្ន ាំានែូឆខាងធម្រកាម្៖ 

 2020 2019 

ឥណទានានរយៈធពលដវង LIBOR បូក 1.10%-4.25% LIBOR បូក 1.10%-4.25% 

ឥណទានានរយៈធពលែលី 
LIBOR បូក 1.10%-3.50% និង 

5%កនុងមួ្យឆ្ន ាំ LIBOR បូក 1.75%-3.50% 
ឥណទានវបិារូបន៍ LIBOR បូក 1.75%-3.25% LIBOR បូក 1.75%-3.25% 

ឥណទានកញ្ច ប់ 
LIBOR បូក 2.75% និង  

អម្រតាពិន័យ18% 
LIBOR បូក 2.75% និង 

អម្រតាពិន័យ18% 

(i) អម្រតាពិន័យទាក់ទងនឹងម្របាក់កម្ចីែាំណ្តក់កាលទី 3។ 

(v) ែាំណ្តក់កាលសាំណុាំ ឥណទាន រមួ្បញ្ចូ លទាាំងការម្របាក់ម្រត្ូវទទួលសុទធ 

 2020 2019 

 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែាំណ្តក់កាលទី 1 60,248,158  243,703,800  18,951,324  77,226,645  
ែាំណ្តក់កាលទី 2 100,139  405,062  23,180,006  94,458,525  
ែាំណ្តក់កាលទី 3 1,563,412  6,324,002  1,563,412  6,370,904  

 61,911,709  250,432,864  43,694,742  178,056,074  



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  
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7.  ក្ទ្េយសរមមពផេងៗ 

 2020 2019 
 ែុោល អាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល  ែុោល អាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល  

  
(កាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.4)  
(កាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.4) 

ការម្របាក់ដែលនឹងម្រត្ូវទទួលបានពីការ
ោក់ម្របាក់បធញ្ញើធៅម្រគឹុះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថ ុ 62,093  251,166 62,886  256,260  
ធផេងៗ 21,861  88,428  20,870  85,046 

 83,954  339,594  83,756  341,306  



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  
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8.  ក្ទ្េយ និងហតថូបររណ៍ 

ព័ត៌្ានលម្ែិត្របស់ម្រទពយ និងហត្ថូបករណ៍ ានែូឆខាងធម្រកាម្៖ 
 2020 

 ែីទាំធនរ អាគារ 

ធម្រគឿងសង្ហា រមឹ្
ការយិាល័យ 

និងហត្ថូបករណ៍ យានយនត សរុប 
 ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ 

ត្ថ្ម្លធែើម្      
នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្ន ាំ2020 360,000  436,209  311,893  161,130  1,269,232  
ការទិញបដនថម្ -  - 16,754  - 16,754  

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 360,000  436,209  328,647  161,130  1,285,986  

ែករ ាំលស់បងារ      
នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្ន ាំ2020 -  261,242  266,289  147,818  675,349  
រ ាំលសធ់ៅកនុងឆ្ន ាំ -  10,498  25,468  12,324  48,290  

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 -  271,740  291,757  160,142 723,639  

ត្ថ្ម្លធយាងសុទធ      

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 360,000  164,469 36,890  988  562,347  

សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល (កាំណត់្សាា លធ់លែ 2.4) 1,456,200  665,277  149,220  3,997  2,274,694  

ស្ថខាធ្វើម្របតិ្បត្តិការធៅធលើែីមួ្យកដនលងធៅរាជ្ធានីភ្នាំធពញជាធម្រឆើនឆ្ន ាំម្កធហើយ ធោយានកម្មសិទធិធពញធលញកនុងការម្រគប់ម្រគងែីធនុះ។ ការកាន់កាប់ែី ធៅ
រាជ្ធានីភ្នាំធពញ ធោយស្ថខាដែលជាអងាភាពបរធទស មិ្នស្សបតាម្ាម្រតា 44 ថ្នរែឋ្ម្មនុញ្ញ ថ្នម្រពុះរាជាណ្តឆម្រកកម្ពុជា និងាម្រតា 16 ថ្នឆាប់វនិិធយាគ
ឆ្ន ាំ1994 ដែលបានដឆងថា ានដត្និតិ្បុគាលដែលានសញ្ជជ តិ្កម្ពុជា និងម្របជាជ្នដែលានសញ្ជជ តិ្កម្ពុជាដត្ប៉ាុធណ្តណ ុះ ដែលអាឆានសិទធិជាាច ស់កម្មសិទធិធលើ
ែី្លី ធៅកនុងម្របធទសកម្ពុជា។ គណៈម្រគប់ម្រគង កាំពុងដសវងរកការបាំភ្លឺបដនថម្ធទៀត្ ធែើម្បីឲ្យានការផ្លល ស់បតូរកម្មសិទធិែីធនុះ ធែើម្បីឈានធៅរកការអនុធោម្យា៉ាង
ធពញធលញធៅតាម្ឆាប់ដែលពា្ក់ព័នធ។



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  
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8. ក្ទ្េយ និងហតថូបររណ៍ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

 2019 

 ែី្លី អាគារ 

ធម្រគឿងសង្ហា រមឹ្
ការយិាល័យ 

និងហត្ថូបករណ៍ យានយនត សរុប 
 ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ 

ត្ថ្ម្លធែើម្      
នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្ន ាំ2019 360,000  436,209  300,597  161,130  1,257,936  
ការទិញបដនថម្ - -  11,296  - 11,296  

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019 360,000  436,209  311,893  161,130  1,269,232  

ែករ ាំលស់បងារ      
នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្ន ាំ2019 - 250,744  235,492  135,492  621,728  
រ ាំលសធ់ៅកនុងឆ្ន ាំ - 10,498  30,797  12,326  53,621  

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019 - 261,242  266,289  147,818  675,349  

ត្ថ្ម្លធយាងសុទធ      

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019 360,000  174,967  45,604  13,312  593,883  

សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.4) 1,467,000  712,991  185,836  54,246  2,420,073  



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  
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9. ក្ទ្េយអរបូិយ 

 បដម្រម្បម្រម្ួលម្រទពយអរបិូយរបស់ស្ថខា ានែូឆខាងធម្រកាម្៖ 

  សូហវដវរ 

 
សូហវដវរ 

កាំពុងអភិ្វឌ្ឍន៍ សរុប 
 ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ 

ត្ថ្ម្លធែើម្    
នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្ន ាំ2020 12,448  -  12,448  
ការទិញបដនថម្ 2,970  100,000  102,970  

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 15,418  100,000  115,418  

រ ាំលស់បងារ    
នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា 6,968  -  6,968  
រ ាំលស ់ 1,892  -  1,892  

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ 8,860  -  8,860  

ត្ថ្ម្លធយាងសុទធ    
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ 6,558  100,000  106,558  

សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល (កាំណត់្សាា លធ់លែ 2.4) 26,527  404,500  431,027  
 

  សូហវដវរ 
សូហវដវរ 

កាំពុងអភិ្វឌ្ឍន៍ សរុប 
 ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ 

ត្ថ្ម្លធែើម្    
នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្ន ាំ2019 8,130  -  8,130  
ការទិញបដនថម្ 4,318  - 4,318  

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019 12,448  -  12,448  

រ ាំលស់បងារ    
នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្ន ាំ2019 6,264  -  6,264  
រ ាំលស ់ 704  -  704  

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019 6,968  -  6,968  

ត្ថ្ម្លធយាងសុទធ    
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019 5,480  -  5,480  

សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល (កាំណត់្សាា លធ់លែ 2.4) 22,331  -  22,331  
 
 
 



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  
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10. ភ្តិសនា 

 ្នាគារកនុងនាម្ជាអនកជួ្ល 

 ្នាគារបានជួ្លការយិាល័យសម្រាប់អនុស្ថខារបស់ែលួនធៅធែត្តធសៀម្រាបែូឆខាងធម្រកាម្៖ 

 បដម្រម្បម្រម្ួលថ្នសិទធកនុងការធម្របើម្របាស់ម្រទពយសម្បត្តិ ានដឆងខាងធម្រកាម្៖ 

 ការយិាល័យ 
 ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 

(កាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.4) 

ត្ថ្ម្លធែើម្  
នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្ន ាំ2020 -  - 
បដនថម្កនុងឆ្ន ាំ 87,343  356,097  
លធម្ែៀងអម្រតាការម្របាក់ - (2,795) 

នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្ន ាំ2020 87,343  353,302  

ែករ ាំលស់បងារ   
នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្ន ាំ2020 - - 
រ ាំលស់កនុងឆ្ន ាំ 9,705  39,567  
លធម្ែៀងអម្រតាការម្របាក់ - (310) 

នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្ន ាំ2020 9,705  39,257  

ត្ថ្ម្លធយាងសុទធ   

នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្ន ាំ2020 77,638  314,046  

 ត្ដម្លធយាងនិងបដម្រម្បម្រម្ួលថ្នបាំណុលភ្តិ្សនាម្រត្ូវបានោក់បង្ហា ញែូឆខាងធម្រកាម្៖ 

 ការយិាល័យ 

 
ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 

(កាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.4) 

នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា 2020 -  - 
បដនថម្កនុងឆ្ន ាំ 87,343  356,097  
ការម្របាក់ធលើបាំណុលភ្តិ្សនា 547  2,230 
ការទូទាត់្ (10,000) (40,770) 
លធម្ែៀងអម្រតាការម្របាក់ - (2,491) 

នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្ន ាំ2020 77,890  315,066 
 
ម្រទពយអកម្មឆរនត និង ដផនកថ្នម្រទពយអកម្មអឆរនត   
ម្រទពយអកម្មឆរនត 28,734  116,230 
ម្រទពយអកម្មអឆរនត 49,156  198,836 

 77,890 315,066 

 

  



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  

59 

 
 

10. ភ្តិសនា (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

 ្នាគារកនុងនាម្ជាអនកជួ្ល (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

ការទូទាត់្កិឆចសនាភ្តិ្សនា ដែលមិ្នរាប់បញ្ចូ លអម្រតាបញ្ចុ ុះត្ាំថ្លនាធពលអនាគត្ ានែូឆខាង
ធម្រកាម្៖ 
ឆរនត 30,000  121,350  
អឆរនត 50,000  202,250  

 80,000  323,600  

ឆាំនួនទឹកម្របាក់ ដែលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ធៅកនុងរបាយការណ៍លទធផលធពញធលញាន ែូឆខាង
ធម្រកាម្៖ 

 2020 2019 

 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល
(កាំណត់្សាក ល់ 

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល
(កាំណត់្សាក ល់ 

ធលែ 2.4) 

រ ាំលស់សិទធកនុងការធម្របើម្របាស់     
ការម្របាក់ធលើបាំណុលភ្តិ្សនា 9,705  39,567  - - 
ឆាំណ្តយទាក់ទងនឹងម្រទពយសកម្ម 
រយៈធពលែលី 547  2,230 - - 
ឆាំណ្តយទាក់ទងនឹងការជួ្លម្រទពយ
សម្បត្តិានត្ាំថ្លទាប 20,000    81,540  30,000  80,854 

សរបុឆាំនួនទទួលស្ថក ល់កនុងរបាយ
ការណ៍ឆាំធណញធពញធលញ 30,252  123,337 30,000  80,854 

 
 

11. ក្បារ់បពញ្ញ ើេីអតិៃិជន និងក្គឹោះសាថ នហរិញ្ញវតថុពផេងៗ 

ម្របាក់បធញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ននិងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុធផេងធទៀត្ម្រត្ូវបានវភិាគែូឆខាងធម្រកាម្៖ 

(ក). តាម្ម្របធភ្ទអតិ្ងិជ្ន 

 2020 2019 

 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

គណនីឆរនត 2,220,014  8,979,957  2,515,688  10,251,429  

គណនីសនេាំ 30,919,540  125,069,539  41,999,351  171,147,355  
ម្របាក់បធញ្ញើានកាលកាំណត់្ 18,862  76,297  18,734  76,341  

 33,158,416  134,125,793  44,533,773  181,475,125  

 

  



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  

60 

 
 

11. ក្បារ់បពញ្ញ ើេីអតិៃិជន និងក្គឹោះសាថ នហរិញ្ញវតថុពផេងៗ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

(ែ). តាម្និវាសនភាព 

 2020 2019 

 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

និវាសនជ្ន 22,340,381  90,366,841  30,093,473  122,630,902  
មិ្នដម្ននិវាសនជ្ន 10,818,035  43,758,952  14,440,300  58,844,223  

 33,158,416  134,125,793  44,533,773  181,475,125  

(គ). តាម្ម្របធភ្ទរបិូយប័ណណ 

 2020 2019 

 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ម្របាក់ែុោល រអាធម្រកិ 32,840,577  132,840,134  43,867,685  178,760,816 
ម្របាក់បាត្ថ្ង 301,045  1,217,727  501,931  2,045,369  
ម្របាក់ធរៀលដែមរ 16,794 67,932  164,157 668,940  

 33,158,416  134,125,793  44,533,773  181,475,125  

( ).តាម្ទាំនាក់ទាំនង 

 2020 2019 

 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

មិ្នពា្ក់ព័នធ 33,158,416  134,125,793  44,533,773  181,475,125  

(ង). តាម្កាលកាំណត់្ 

ធយាងធលើកាំណត់្សាំគាល់ 28 សតីពីហានិភ័្យថ្នលទធភាពទូទាត់្សងបាំណុល។ 

 (ឆ). តាម្អម្រតាការម្របាក់ម្របចាាំឆ្ន ាំ 

 2020 2019 

គណនីឆរនត សូនយ សូនយ 
គណនីសនេាំ 0.10%  0.10% 
ម្របាក់បធញ្ញើានកាលកាំណត់្ 0.5% - 1.00% 0.5% - 1.00% 

 
  



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
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12. ទ្ឹរក្បារ់ម្ លក្តូវសងពៅការោិលយ័រណ្តរ ល 

ទឹកម្របាក់ដែលម្រត្ូវសងធៅការយិាល័យកណ្តត ល ជាគណនីឆរនត ដែលរកាទុកជាមួ្យការយិាល័យ
កណ្តត ល សម្រាប់ការធផារម្របាក់ឆូល និងធឆញ។ សម្តុ្លយធនុះ គឺពា្ក់ព័នធនឹងពា្ណិជ្ជកម្ម គាម នវត្ថុ
ធានា គាម នការម្របាក់ និងម្រត្ូវសងវញិធៅធពលដែលានត្ម្រម្ូវការ។ 
 
 

13. ក្បារ់រមចី  

ស្ថខា បានឆុុះកិឆចម្រពម្ធម្រពៀងែចីម្របាក់រយៈធពលែលី ឆាំនួនពីរជាមួ្យការយិាល័យកណ្តត លរបស់ែលួន 
ែូឆខាងធម្រកាម្៖ 

• កម្ចី ឆាំនួន 20,000,000 ជាមួ្យនឹងកាលផុត្កាំណត់្ថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្ន ាំ2021 និងការម្របាក់តាម្ 
LIBOR ដែលានរយុះធពលបីដែ 

• កម្ចី ឆាំនួន 40,000,000 ជាមួ្យនឹងកាលផុត្កាំណត់្ថ្ងៃទី1 ដែមិ្ងុនា ឆ្ន ាំ2021 និងការម្របាក់តាម្ 
LIBOR ដែលានរយុះធពលម្របាាំមួ្យដែ។ 

បដម្រម្បម្រម្ួលថ្នម្របាក់កម្ចីធៅថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020៖ 

 2020 2019 
 ដុល្លា អាមេរកិ សេេូលពាន់មរៀល ដុល្លា អាមេរកិ សេេូលពាន់មរៀល 

 
 (កាំណត់្សាា ល់  

ធលែ 2.4) 
 (កាំណត់្សាា ល់  

ធលែ 2.4) 
នាថ្ងៃទី1 េករា -  - 20,000,000  80,360,000  

Fefe        ការដកប្រាក់មៅកនុងឆ្ន ាំ 60,000,000  242,700,000  - - 
បងគរការប្រាក់ដដលប្ររូវបង់ 40,936  165,586   
ការទូទារ់សងប្រាក់មដើេ -  - (20,000,000) (81,500,000) 
លមេអៀងអប្រាបតូរម្របាក់ - (1,920,000) - 680,000  

នាថ្ងៃទី31 ធ្នូ 60,040,936  242,865,586  - - 

បដម្រម្បម្រម្ួលថ្នការម្របាក់ ធលើម្របាក់កម្ចី ធៅថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020៖ 

 2020 2019 
 ដុល្លា អាមេរកិ សេេូលពា្ន់មរៀល ដុល្លា អាមេរកិ សេមូ្លពាន់មរៀល 

 
 (កាំណត់្សាា ល់  

ធលែ 2.4) 
 (កាំណត់្សាា ល់  

ធលែ 2.4) 
នាថ្ងៃទី1 េករា -  - 1,639  6,586  
ចាំណាយការប្រាក់មៅកនុងឆ្ន ាំ 148,267  604,485  371,800  1,506,534  
ការទូទារ់សង (107,331) (437,588) (373,439) (1,513,175) 
លមេអៀងអប្រាការម្របាក់ - (1,311) - 55  

នាថ្ងៃទីនាថ្ងៃទី31 ធ្នូ 40,936  165,586  -  - 
  



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
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14. ក្ទ្េយអរមមពផេងៗ 

 2020 2019 
 ែុោល អាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល ែុោល អាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 

  
(កាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.4)  
(កាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.4) 

ឆាំណ្តយបងារ 97,096  392,753  139,896  570,076  
សាំវធិាន្នថ្នការបាត់្បង់ឥណ
ទានរ ាំពឺងទុកធលើការធានា ហិរញ្ញវត្ថុ 16,874  68,255  21,098  85,974  
ពនធធផេងៗដែលម្រត្ូវបង់ 6,342  25,653  3,295  13,427  
ធផេងៗ 16,714  67,610  15,749  64,177  

 137,026  554,271  180,038  733,654  
 
 

15. េនធពលើក្បារ់ចំណូល 

(ក) ពនធពនារម្រទពយសកម្ម - សុទធ 

ពនធពនារម្រទពយសកម្ម / (ម្រទពយអកម្ម) បានម្កពី៖ 

 2020 2019 

 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2,4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

សាំវធិាន្នសម្រាប់ការខាត្
បង់ឥណទានរ ាំពឹងទុក 123,288 498,700 154,000 627,550 
ធផេងៗ  (14,330) (57,965) (14,000) (57,050) 

 108,958 440,735 140,000 570,500 

 (ែ)  បាំណុលពនធធលើម្របាក់ឆាំណូល 

ព័ត៌្ានលម្ែិត្ថ្នឆាំណ្តយពនធធលើម្របាក់ឆាំណូលបា៉ា ន់ស្ថម ន ានែូឆខាងធម្រកាម្៖ 

 2020 2019 

 

ដុល្លា រអាមេរកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 
សេរុលយ មៅថ្ងៃទី1 េករា 516,223  2,103,609  818,580  3,289,054  
ចាំណាយពនធនាមពលបចចុបបនន 504,044  2,054,987  523,565  2,121,485  
ការផ្តល់សាំវធិានធ្នេិនប្ររប់
ប្រាន់កនុងការយិបរមិចេទេុន 23,855  97,256  42,828  173,539  
ពនធមលើប្រាក់ចាំណូលានបង់ (577,384) (2,353,995) (868,750) (3,520,175) 
ភាពលមេអៀងថ្នអប្រាបតូរប្រាក់ -  (13,902) - 39,706  

សេរុលយមៅថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 466,738  1,887,955  516,223 2,103,609  



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  

63 

 

 

15. េនធពលើក្បារ់ចំណូល (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

 (គ)  ឆាំណ្តយពនធធលើម្របាក់ឆាំណូល 

សាសធាតុ្សាំខាន់ៗថ្នឆាំណ្តយពនធធលើម្របាក់ឆាំណូលានែូឆខាងធម្រកាម្៖ 

 2020 2019 

 

ដុល្លា រអាមេរកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 
ពនធបចចុបបនន 504,044  2,054,987  523,565  2,121,485  
ពនធពនារ 31,042  126,559  42,522  172,299  
ការផ្តល់សាំវធិានធ្នេិនប្ររប់ប្រាន់
កនុងការយិបរមិចេទេុន 23,855  97,256  42,828  173,539  

 558,941  2,278,802  608,915  2,467,323  

 ( ) ពនធធលើម្របាក់ឆាំណូល ដែលានម្របសិទធភាព  

 ធយាងតាម្បទបបញ្ញត្តិស្ថរធពើពនធថ្នម្រពុះរាជាណ្តឆម្រកកម្ពុជា ស្ថខាានកាត្ពវកិឆចបង់ពនធធលើ
ម្របាក់ឆាំណូលកនុងម្រគាដែលម្រត្ូវបានគណនាធោយយកឆាំនួនែពស់ជាងថ្នម្របាក់ឆាំធណញជាប់ពនធ
សម្រាប់ការយិបរធិឆេទ គុណនឹងអម្រតាពនធ 20% និង 1% ថ្នផលរបរ។ 

 ការផាូរផាងពនធធលើម្របាក់ឆាំណូលដែលានម្របសិទធភាព៖ 

 2020 2019 

 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ឆាំធណញមុ្នបង់ពនធតាម្បញ្ជ ី 
គណធនយយ 2,567,656  10,468,334  2,846,660  11,534,667  
ឆាំណ្តយពនធតាម្អម្រតាកាំណត់្ 20% 513,531  2,093,666  569,332  2,306,933  
ឆាំណ្តយមិ្នអាឆកាត់្កងបាន 5,604  22,848  4,427  17,938  
ឆាំណូលមិ្នអាឆកាត់្កងបាន (29,665) (120,944) - - 
កាំហុសថ្នការគណនាពនធពនារកនុង
ការយិបរមិចេទេុន 45,616  185,976  - - 
ការផ្តល់សាំវធិានធ្នេិនប្ររប់ប្រាន់
កនុងការយិបរមិចេទេុន 23,855  97,256  42,828  173,539  
ធផេងៗ - - (7,672) (31,087) 

ពនធម្របាក់ឆាំធណញានម្របសិទធភាព  558,941  2,278,802  608,915  2,467,323  

  ការម្របកាសពនធរបស់ស្ថខា ម្រត្ូវបានធ្វើការម្រត្ួត្ពិនិត្យជាធទៀងទាត់្ធោយអាជាា ្រពនធោរ។
ធោយស្ថរការអនុវត្តឆាប់ពនធ និងបទបបញ្ញត្តិឆាំធពា្ុះម្របតិ្បត្តិការជាធម្រឆើនម្របធភ្ទង្ហយនឹងាន
ការបកស្ស្ថយែុសៗគាន  ឆាំនួណដែលបានរាយការណ៍ធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលអាឆ
នឹងម្រត្ូវបានផ្លល ស់បតូរធៅធពលធម្រកាយ តាម្ការកាំណត់្ឆុងធម្រកាយរបស់អាជាា ្រពនធោរ។



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន)  
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  
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16.  មូលធន និង ទ្ុនបក្មុងតាមបទ្បបញ្ញតរិ 

ធែើម្ទុនរបស់ស្ថខា 

ធែើម្ទុនរបស់ស្ថខាត្ាំណ្តងឲ្យមូ្ល្ន ដែលម្រត្ូវបានវនិិធយាគធោយការយិាល័យកណ្តត ល ម្រត្ូវ
បានបង្ហា ញែូឆខាងធម្រកាម្៖ 
 2020 2019 
 ែុោល អាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល ែុោល អាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 

 
  (កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 
ែុោល រអាធម្រកិ  (កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ធែើម្ទុនឆុុះបញ្ជ  ី 50,000,000 200,000,000 50,000,000 200,000,000 

ធៅថ្ងៃទី22 ដែមី្នា ឆ្ន ាំ2016 ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជាបានធឆញម្របកាសធលែ ្7-106-117 សតីពីធែើម្
ទុនឆុុះបញ្ជ ីអបបបរារបស់ម្រគឹុះស្ថថ ន្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលត្ម្រម្ូវឲ្យស្ថខាដែលាន
ការយិាល័យកណ្តត លរបស់ែលួន ានឆាំណ្តត់្ថាន ក់វនិិធយាគ “ Investment grade” ធ្វើធឡើងធោយ
ទីភាន ក់ង្ហរវាយត្ថ្ម្លអនតរជាតិ្ដែលានធករ តិធ័ឈាម ុះធែើម្បីទទួលបានធែើម្ទុនអបបបរា 200ពា្ន់ោន
ធរៀល (ម្របាណជា 50 ោនែុោល រអាធម្រកិ)។ 

្នាគារ ម្រកុងថ្ង ឆាំកាត់្ ម្ហាជ្ន ដែលានការយិាល័យកណ្តត ល ាន ឆាំណ្តត់្ថាន ក់វនិិធយាគដែល
ម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ធោយទីភាន ក់ង្ហរវាយត្ថ្ម្លដែលានធករ តិ៍ធឈាម ុះអនតរជាតិ្។ ធៅថ្ងៃទី7 ដែកកកោ  
ឆ្ន ាំ2020 ្នាគារបានធផាើលិែិត្ជូ្នែាំណឹងធៅ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជាធោយធគារពតាម្ការបញ្ជជ ក់ពី
ឆាំណ្តត់្ថាន ក់វនិិធយាគកម្រមិ្ត្“ Baa 1” ថ្ន្នាគារែលួន ដែលម្រត្ូវបានធ្វើឆាំណ្តត់្ថាន ក់ធោយម្រកុម្ហ ុន 
Moody’s investor Service។ 

 

 

17.  ចំណូលការក្បារ់ 

ឆាំណូលការម្របាក់ទទួលបានពី៖ 

 2020 2019 
 ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 

(កាំណត់្សាា ល ់
ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន 1,879,694  7,663,512  2,453,221  9,940,451  

ការោក់ម្របាក់ និងម្របាក់ត្ម្កល់ធៅ
្នាគារ និងម្រគឹុះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុធផេងៗ 188,633  769,057  241,640  979,126  
ការោក់ម្របាក់និងម្របាក់ត្ម្តល់ធៅ
្នាគារជាតិ្ 22,503  91,745  36,189  146,638  

 2,090,830  8,524,314  2,731,050  11,066,215  



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន)  
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  

65 

 
 

18.  ចំណ្តយការក្បារ់ 

ឆាំណ្តយការម្របាក់ដែលធកើត្ានពី៖ 

 2020 2019 

 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ម្របាក់កម្ចីពីការយិាល័យកណ្តត ល
(កាំណត់្សាា ល់ធលែ 13) 148,267  604,485  371,800  1,506,534  
ម្របាក់បធញ្ញើ 38,211  155,786  35,042  141,990  
ការម្របាក់ថ្នបាំណុលភ្តិ្សនា 
(កាំណត់្សាា ល់ធលែ 10) 547  2,230  -  - 
ម្របាក់បធញ្ញើានកាលកាំណត់្ 136  554  136  551  

 187,161  763,055  406,978  1,649,075  
 
 

19  ចំណូលពផេងៗ 
 

 2020 2019 

 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ឆាំធណញសុទធពីការបតុរម្របាក់ 231,271  942,892  236,039  956,430  

ធផេងៗ 29,310  119,497  25,499  103,322  

 260,581  1,062,389  261,538  1,059,752  



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន)  
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  

66 

 
 

20.  ថៃៃឈ្នលួ និងរថក្មពជើងសារសទុ្ធ 

ពត៌្ានលម្ែិត្ពីថ្ងលឈនួល និងកថ្ម្រម្ធជ្ើងស្ថរសុទធានែូឆខាងធម្រកាម្៖ 

 2020 2019 

 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ឆាំណូលថ្ងលឈនួល និងកថ្ម្រម្ធជ្ើងស្ថរ     
ការធផារម្របាក់ 1,389,966  5,666,891  1,104,524  4,475,531  
ថ្ងលទូទាត់្ជ្ាំនូស 120,555  491,503  91,404  370,369  
ថ្ងលធសវា 2,814  11,473  4,081  16,536  
ថ្ងល ឈនួល និងកថ្ម្រម្ធជ្ើងស្ថរ ធផេងៗ 5,464  22,277  3,985  16,148  

 1,518,799  6,192,144  1,203,994  4,878,584  
 

ឆាំណ្តយថ្ងលឈនួល និងកថ្ម្រម្ធជ្ើងស្ថរ     
ការធផារម្របាក់ (603,980) (2,462,426) (545,600) (2,210,771) 
ថ្ងល ឈនួល និងកថ្ម្រម្ធជ្ើងស្ថរ ធផេងៗ (3,320) (13,537) (1,095) (4,437) 

 (607,300) (2,475,963) (546,695) (2,215,208) 

ថ្ងលឈនួល និងកថ្ម្រម្ធជ្ើងស្ថរសុទធ 911,499  3,716,181  657,299  2,663,376  
 
 

21. ចំណ្តយរ ាបាល និងចំណ្តយទ្ូពៅ 

 2020 2019 

 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ឆាំណ្តយបុគាលកិ  372,713 1,519,551 376,202 1,524,371 
ឆាំណ្តយធលើអាជាា ប័ណណ 61,305 249,940 62,267 252,306 
រ ាំលស់ថ្នម្រទពយ ហត្ថូបករណ៍ និង  
ម្រទពយអរូបិយ 50,182 204,588 54,325 220,125 
ឆាំណ្តយទូធៅ 20,494 83,554 19,954 80,854 
ឆាំណ្តយធលើការជួ្ល 20,000 81,540 30,000 121,560 
ឆាំណ្តយធលើការធ្វើែាំធណើ រ 16,526 67,377 8,724 35,350 
ឆាំណ្តយពនធដែលមិ្នអាឆកាត់្កងបាន (i) 12,690 51,737 12,746 51,647 
ឆាំណ្តយជាសាជិ្ក 12,335 50,290 12,409 50,280 
រ ាំលស់សិទធកនុងការធម្របើម្របាស់ម្រទពយសកម្ម 9,705 39,567 - - 
ឆាំណ្តយធានារា៉ាប់រង 9,532 38,862 9,743 39,479 
ឆាំណ្តយធផេងៗ 632,369 2,578,168 671,227 2,719,812 

 632,369 2,578,168 671,227 2,719,812 



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន)  
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21. ចំណ្តយរ ាបាល និងចំណ្តយទ្ូពៅ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

ឆាំណ្តយធផេងៗរមួ្ាន ឆាំណ្តយជួ្សជួ្ល និងដងទាាំ ពនធធផេងៗ ឆាំណ្តយម្របតិ្បត្តិការ និងឆាំណ្តយ
នានា។ 

 
 

22. សវំិធានធនសក្មាប់ការខាតបង់ឥណទានរេំឹងទ្ុរ 
 2020 2019 

 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ឥណទានផតល់ធៅអតិ្ងិជ្ន 80,780  329,340  36,572  148,190  
សម្តុ្លយធៅ្នាគារធផេងៗ 39,272  160,112  236,823  959,607  
វធិាន្នធម្រៅតារាងតុ្លយការ 4,224  17,221  1,583  6,414  

 124,276  506,673  274,978  1,114,211  

 

  



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន)  
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23. សាច់ក្បារ់សទុ្ធពក្បើរនងុសរមមភាេក្បតិបតដិការ 

  2020 2019 

  

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

សកម្មភាពម្របតិ្បត្ដិការ      
ឆាំធណញមុ្នបង់ពនធ  2,567,656  10,468,334  2,846,660  11,534,667  
និយ័ត្កម្មធលើ៖      
ការរ ាំលស់ម្រទពយសកម្ម 
និងហត្ថូបករណ៍ 8 48,290  196,878  53,621  217,272  
ការរ ាំលស់ម្រទពយអរូបី 9 1,892  7,714  704  2,853  
ការរ ាំលសសិ់ទធកនុងការធម្របើម្របាស់ម្រទពយ
សកម្ម 10 9,705  39,567  -  - 
ឆាំណ្តយការម្របាក់ធលើម្របាក់កម្ចី 13 148,267  604,485  371,800  1,506,534  
សាំវធិាន្នសាំរាប់ការខាត្បង់ឥណ
ទានដែលបានរ ាំពឹងទុក 22     

 ឥណទានផតល់ធៅអតិ្ងិជ្ន  (80,780) (329,340) (36,572) (148,190) 
 សម្តុ្លយធៅម្រគឺុះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថ ុ
 ធផេងៗ  (39,272) (160,112) (236,823) (959,607) 
 កាត្ពវកិឆចឥណទាន  (4,224) (17,221) (1,583) (6,414) 

ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីសកម្មភាពម្របតិ្បត្ដិ
ការ មុ្នការដម្របម្របលួម្រទពយសកម្ម និង
ម្រទពយអកម្ម  2,651,534  10,810,305  2,997,807  12,147,115  
ការងយឆុុះ (ធកើនធឡើង) ថ្នម្រទពយសកម្ម 
ម្របតិ្បត្ដិការ៖      

 សម្តុ្លយជាមួ្យ្នាគារជាតិ្ 4 2,353,007  9,593,210  740,631  3,018,071   
 ឥណទានផតលឲ់្យអតិ្ងិជ្ន 6 (18,216,967) (74,270,574) 39,629,818  161,491,508  
 ម្រទពយសកម្មធផេងៗ 7 (198) (807) 3,112  12,681  

ការងយឆុុះ (ធកើនធឡើង) ថ្នម្រទពយ ម្រទពយ
អកម្មម្របតិ្បត្ដិការ៖      

 ម្របាក់បធញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  11 (11,375,357) (46,377,330) (860,962) (3,508,420) 
  កម្ចីពីការយិាល័យកណ្តត ល 12 (2,355,840) (9,604,760) 8,427,331  34,341,374  
  ម្រទពយអកម្មធផេងៗ 14 (38,241) (155,909) 64,835  264,165  

  (26,982,062) (110,005,865) 51,002,572  207,766,494 

ពនធធលើម្របាក់ឆាំណូលបានបង់  15(ែ) (577,384) (2,353,995) (868,750) (3,520,175) 

ស្ថឆ់ម្របាក់ទទួលបាន (ធម្របើកនុង) សកម្មភាព
ម្របតិ្បត្ដិការ  (27,559,446) (112,359,860) 50,133,822  204,246,319 

 
  



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន)  
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24.  រិចចសនា និង យថាភាេ 

(ក) ការសនាឥណទាន 
 2020 2019 

 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.4) 

ដផនកមួ្យថ្នឥណទានវបិារូបន៍ដែលមិ្នបានធម្របើ 1,316,563  5,325,497  2,308,492  9,407,105  
លិែិត្ឥណទាន 1,842,625  7,453,418  1,388,391  5,657,693  

សរុប 3,159,188  12,778,915  3,696,883  15,064,798  

(ែ) ពនធយថាភាព  

ម្របព័នធពនធោរធៅកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់្ការផ្លល ស់បតូរជាធម្រឆើនធលើក ធហើយម្រត្ូវបានកាំណត់្ធោយាន
ការបកស្ស្ថយមិ្នឆាស់ោស់ និងានការបកស្ស្ថយែុសគាន ពីសាំណ្តក់អាជាា ្រពនធោរ។ ការបង់
ពនធម្រត្ូវបានពិនិត្យ និងធសុើបអធងកត្ធោយអាជាា ្រមួ្យឆាំនួន ដែលម្រត្ូវបានអនុញ្ជញ ត្ធោយឆាប់កនុង
ការពិន័យនិងការគិត្ការម្របាក់។ គណៈម្រគប់ម្រគងធជ្ឿជាក់ថា្នាគារបានធ្វើការបកស្ស្ថយ
បាំណុលពនធបានម្រគប់ម្រគាន់ដផែកធលើឆាប់នីតិ្កម្ម ។ ធទាុះជាយា៉ាងណ្តក៏ធោយអាជាា ្រពា្ក់ព័នធអាឆ
ានការបកស្ស្ថយែុសពីគាន និងអាឆនាាំឲ្យ្នាគាររងនូវផលប៉ាុះពា្ល់ខាល ាំង។  

 
 

25. ការបង្ហា ញេីសមព័នធញាតិ 

ម្របតិ្បត្ដិការសាំខាន់ៗ ជាមួ្យភាគីពា្ក់ព័នធកនុងអាំឡុងការយិបរធិឆេទ ដែលបានធ្វើធឡើងតាម្លកាែណឌ
អាជី្វកម្ម្ម្មតា ធហើយសម្តុ្លយធៅឆុងកាលបរធិឆេទ រមួ្ានែូឆខាងធម្រកាម្ ៖ 

(ក) ម្របតិ្បត្តិការជាមួ្យសម្ព័នធញាតិ្ 
ភាគីពា្ក់ព័នធ លកាណៈថ្នម្របតិ្បត្តិការ 2020 2019 

  

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.4) 

្នាគារ ម្រកុងថ្ង ឆាំកាត់្ 
ម្ហាជ្ន (ការយិាល័យ 
កណ្តត ល) 

សម្តុ្លយម្រត្ូវសងធៅ
កាន់ការយិាល័យ 
កណ្តត ល 24,317,779  98,365,416  26,673,619  108,694,997  
ម្របាក់កម្ចីពីការយិាល័យក
ណ្តត ល 60,000,000  242,700,000  -  - 
ការម្របាក់ម្រត្ូវសង 40,936  165,586  - - 
ឆាំណ្តយការម្របាក់ 148,267  604,485  371,800  1,506,534  

      
គណ:ម្រគប់ម្រគងជាន់ែពស់ ការទួទាត់្ម្របាក់ធបៀវត្េ 116,208  473,780  126,764  516,563  



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន)  
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26.  ការក្គប់ក្គងហានិភ្័យហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ 
្នាគារានហានិភ័្យែូឆខាងធម្រកាម្ពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ 

• ហានិភ័្យឥណទាន; 
• ហានិភ័្យទីផារ; 
• ហានិភ័្យថ្នលទធភាពទូទាត់្សងបាំណុល; និង 
• ហានិភ័្យម្របតិ្បត្តិការ 
មុ្ែង្ហរម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យ និងរឆនាសម្ព័នធអភិ្បាលកិឆច 
សកម្មភាពរបស់ស្ថខា បានធ្វើឲ្យជួ្បហានិភ័្យហិរញ្ញវត្ថុជាធម្រឆើនរួម្ាន៖ ហានិភ័្យឥណទាន  
ហានិភ័្យទីផារ (រមួ្ានហានិភ័្យរបិូយប័ណណ ហានិភ័្យអម្រតាការម្របាក់ និងហានិភ័្យត្ថ្ម្ល) និង
ហានិភ័្យស្ថឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សួល។ ការម្របងុយនឹងហានិភ័្យគឺជាកតាត ឆាំបងសម្រាប់អាជី្វកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុធហើយហានិភ័្យថ្នម្របតិ្បត្តិការគឺជាផលវបិាកដែលមិ្នអាឆធជ្ៀសផុត្កនុងការធ្វើជ្ាំនួញ។ 

ស្ថខាមិ្នបានធម្របើម្របាស់ឧបករណ៍បាំដលងហិរញ្ញវត្ថុ ែូឆជាកិឆចសនាបតូរម្របាក់បរធទស និងអម្រតាបតូរ 
ការម្របាក់ធែើម្បីម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យរបស់ែលួន។ 

ធគាលបាំណងឆម្បងរបស់ស្ថខា កនុងការម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យ គឺម្រត្ូវធគារពតាម្បទបបញ្ញត្តិរបស់
្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា។ បដនថម្ធលើត្ម្រម្ូវការអបបបរារបស់្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា ស្ថខាក៏បាន
អនុវត្តនីតិ្វ ិ្ ីម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យហិរញ្ញវត្ថុ ដែលពា្ក់ព័នធធៅការយិាល័យកណ្តត ល។ 

ម្រទពយសកម្ម និងអកម្មហិរញ្ញវត្ថុែូឆខាងធម្រកាម្៖ 

 2020 2019 

 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល 
(កាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.4) 

ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ     
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ 1,939,995  7,847,280  1,752,424  7,141,128  
សម្តុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា 99,281,185  401,592,394  62,853,913  256,129,695  
សម្តុ្លយធៅ្នាគារធផេងៗ 9,663,641  39,089,428  14,035,713  57,195,530  
ឥណទានផតល់ធៅអតិ្ងិជ្ន 59,784,700  241,829,112  41,486,953  169,059,333  
ការវនិិធយាគ 25,000  101,125  25,000  101,875  
ម្រទពយសកម្មធផេងៗ 62,093  251,166  62,886  256,260  

ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរបុ 170,756,614  690,710,505  120,216,889  489,883,821  

ម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ     
ម្របាក់បធញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន  33,158,416  134,125,793  44,533,773  181,475,125  
ម្របាក់បធញ្ញើពីការយិាលយ័កណ្តត ល 24,317,779  98,365,416  26,673,619  108,694,997  
កម្ចី ពីការយិាលយ័កណ្តត ល 60,040,936  242,865,586  -  - 
បាំណុលភ្តិ្សនា 77,890  315,066  -  - 
បាំណុលធផេងៗ 120,152  486,016  158,940  647,680  

ម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរបុ 117,715,173  476,157,877  71,366,332  290,817,802  



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន)  
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26.  ការក្គប់ក្គងហានិភ្័យហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

26.1 ហានិភ័្យម្របតិ្បត្តិការ 

ហានិភ័្យម្របតិ្បត្តិការ គឺជាហានិភ័្យថ្នការបាត់្បង់ធោយផ្លា ល់ ឬ ម្របធយាលដែលធកើត្ានធឡើង 
ធោយការែវុះខាត្ ឬការមិ្នបានអនុវត្តជាប់ោប់ថ្ននីតិ្វ ិ្ ីថ្ផាកនុង បុគាលិក បធឆចកវទិា និងធហោឋ
រឆនាសម្ព័នធ និងកតាត ខាងធម្រៅមួ្យឆាំនួនធទៀត្ដែលមិ្នដម្នជាហានិភ័្យឥណទានហានិភ័្យទីផារ 
និងហានិភ័្យស្ថឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សួល ែូឆជាកតាត ដែលធកើត្ានធឡើងពីត្ម្រម្ូវការឆាប់ និងបទ
បញ្ញត្តិធផេងៗ និងសតង់ោរដែលទទួលស្ថា ល់ជាទូធៅធៅកនុងសហម្រគាសអាជី្វកម្ម។ 

ការខាត្បង់ពីហានិភ័្យម្របតិ្បត្តិការ ម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងតាម្រយៈែាំធណើ រការការម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យ
ម្របតិ្បត្តិការ ដែលសម្ស្សបកនុងការម្រត្ួត្ពិនិត្យ និងការធ្វើរបាយការណ៍ធៅធលើសកម្មភាពអាជី្វកម្ម 
ធោយដផែកធៅធលើការម្រត្ួត្ពិនិត្យ និងអងាភាពគាាំម្រទដែលានភាពឯករាជ្យថ្នដផនកអាជី្វកម្ម និង 
ការម្រត្ួត្ពិនិត្យពីគណៈម្រគប់ម្រគងជាន់ែពស់របស់ស្ថខា។ 

ការម្រគប់ម្រគងធលើហានិភ័្យម្របតិ្បត្តិការរបស់ស្ថខា ត្ម្រម្ូវឲ្យបធងកើត្រឆនាសម្ព័នធតួ្នាទី និងវ ិ្ ីស្ថស្តសដ
ថ្នការម្រគប់ម្រគងឲ្យបានឆាស់ោស់។ ធគាលការណ៍ និងវធិានការម្រត្ួត្ពិនិត្យថ្ផាកនុងធផេងៗ ម្រត្ូវបាន
ោក់ឲ្យអនុវត្តរមួ្ទាាំងការបធងកើត្ែាំណ្តក់កាលថ្នការឆុុះហត្ថធលខាអនុម័្ត្ ការបធងកើត្នូវម្របព័នធម្រត្ួត្
ពិនិត្យយា៉ាងហមត់្ឆត់្ ការធរៀបឆាំនីតិ្វ ិ្ ី និងឯកស្ថរសាំអាងនានារមួ្ទាាំងការអនុវត្តន៍ធៅតាម្ធគាល
ការណ៍ និងបទបបញ្ញត្តិធផេងៗ។ ការបធងកើត្ទាាំងធនុះ គឺបនតការម្រត្ួត្ពិនិត្យធឡើងវញិជាម្របចាាំធែើម្បី
កាំណត់្នូវហានិភ័្យដផនកម្របតិ្បត្តិការរបស់ដផនកអាជី្វកម្មស្ថខា ដែលធ្វើការម្រត្ួត្ពិនិត្យជាម្របចាាំ 
ធោយអងាភាពសវនកម្មថ្ផាកនុង។ លទធផលដែលបានម្កពីការម្រត្ួត្ពិនិត្យរបស់សវនករថ្ផាកនុងម្រត្ូវ
បានពិភាកាជាមួ្យអនកម្រគប់ម្រគងថ្នដផនកដែលពា្ក់ព័នធ រឆួធ្វើការោក់បញ្ជូ នធៅ គណៈកាម ្ិការ 
សវនកម្ម និងគណៈម្រគប់ម្រគងជាន់ែពស់របស់្នាគារ។  

26.2 ហានិភ័្យឥណទាន 
ស្ថខាចាត់្វធិានការធលើហានិភ័្យឥណទាន ដែលជាហានិភ័្យធ្វើឲ្យានការខាត្បង់ហិរញ្ញវត្ថុ
ឆាំធពា្ុះស្ថខា កនុងករណីដែលមិ្នបានអនុវត្ដនូវកាត្ពវកិឆច។ ហានិភ័្យឥណទាន គឺជាហានិភ័្យ
ដែលសាំខាន់បាំផុត្សម្រាប់អាជី្វកម្មរបស់ស្ថខា។ ហានិភ័្យឥណទានធកើត្ធឡើងជាស្ថរវនតកនុង
សកម្មភាពផតល់កម្ចី ែូឆជាការផតល់ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន។ ស្ថខា ក៏ានផងដែរនូវហានិភ័្យឥណ
ទានសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុធម្រៅតារាងតុ្លយការ ែូឆជាកាត្ពវកិឆចឥណទាន។ សកម្មភាពផតល់
ឥណទាន ម្រត្ូវបានដណនាាំធោយធគាលការណ៍ឥណទានរបស់ការយិាល័យកណ្តត ល ធែើម្បីធានាថា
ធគាលបាំណងថ្នការផតល់ឥណទានទាាំងអស់ទទួលបានធជាគជ័្យ គឺថាផលប័ម្រត្ឥណទាន ានភាពរងឹ
ាាំ ធហើយហានិភ័្យឥណទានម្រត្ូវបានដបងដឆកបានលែ។ ធគាលការណ៍ឥណទាន កត់្ម្រតានូវធគាល
ការណ៍ឥណទាន ម្រទពយបញ្ជច ាំ និងែាំធណើ រការអនុម័្ត្ឥណទាន ធោយរមួ្បញ្ចូ លទាាំងម្របព័នធឆាំណ្តត់្
ថាន ក់ថ្ផាកនុងរបស់ស្ថខា និងនីតិ្វ ិ្ ីដែលអនុវត្តធែើម្បីធានាអុះអាងកនុងការធគារពធៅតាម្ធគាលការណ៍
ដណនាាំរបស់្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា។
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26.  ការក្គប់ក្គងហានិភ្័យហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

26.2 ហានិភ័្យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

(ក) ការវាស់ដវងហានិភ័្យឥណទាន 

ស្ថខាវាយត្ថ្ម្លពីលទធភាពថ្នការែកខានមិ្នបាំធពញកាត្ពវកិឆចរបស់អនកសុាំែចី ធោយធម្របើម្របាស់
វធិានកាំណត់្ថ្ផាកនុង។ គណៈកាម ្ិការឥណទានកនុងស្សុក ទទួលែុសម្រត្ូវកនុងការកាំណត់្ឆាំណ្តត់្
ថាន ក់ហានិភ័្យឥណទាន។ 
ឆាំណ្តត់្ថាន ក់ហានិភ័្យម្រត្ូវបានពិនិត្យធឡើងវញិ និងធ្វើបឆចុបបននភាពធរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ធហើយធៅកនុង
ករណីដែល (i) ានការផ្លល ស់បដូរលកាែណឌ ឥណទានដែលរួម្បញ្ចូ លផងដែរនូវការពនា; (ii)ការ
ទូទាត់្មិ្នធទៀងទាត់្ ឬ ការធគឆធវសធោយធឆត្នា និង (iii) ព័ត៌្ានមិ្នលែទាក់ទងនឹងអនកសុាំ
កម្ចី ឬ ម្របតិ្បត្ដិការ។ 

(ែ) ធគាលនធយាបាយម្រត្ួត្ពិនិត្យវសិ្ថលភាពហានិភ័្យ និងការទប់ស្ថក ត់្ 

ស្ថខាធ្វើម្របតិ្បត្ដិការ និងផដល់ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន ឆាំធពា្ុះរបូវនដបុគាល ឬ សហម្រគាស ធៅ
កនុងម្រពុះរាជាណ្តឆម្រកកម្ពុជា។ ស្ថខាម្រគប់ម្រគងវសិ្ថលភាព និងម្រត្ួត្ពិនិត្យនូវការម្របមូ្លផដុាំ  
ហានិភ័្យឥណទាន ធៅធពលណ្តដែលហានិភ័្យទាាំងធនាុះម្រត្ូវបានកាំណត់្អត្ដសញ្ជញ ណ។ 
ហានិភ័្យ ា្ំៗ ដែលកាំណត់្ធោយ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា គឺជាហានិភ័្យទាាំងឡាយណ្តដែល
ផដល់ឲ្យអត្ថគាហកដត្មួ្យ ដែលានអនុបាត្ធលើសពី 10% ថ្នត្ាំថ្លសុទធរបស់្នាគារ។ 

ធយាងធៅតាម្ម្របកាសរបស់្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជាធលែ ្7-06-226 ស្ថខាម្រត្ូវរកាឲ្យបាន
ម្រគប់ធពលធវោនូវអនុបាត្អតិ្បរាិឆាំនួន 20% រវាងហានិភ័្យ ា្ំៗសរបុ ដែលធកើត្ធឆញពី
ម្របតិ្បត្ដិការជាមួ្យនឹងអត្ថគាហកឯកបុគាលាន ក់ៗ និងត្ាំថ្លសុទធរបស់ែលួន។ ឆាំនួនសរបុថ្ន 
ហានិភ័្យ ា្ំៗ ទាាំងអស់មិ្នម្រត្ូវធលើសពី 300% ថ្នត្ាំថ្លសុទធរបស់្នាគារធឡើយ។ 
ឆាំធពា្ុះម្របាក់កម្ចីដែលានទាំហាំ ា្ំទាាំងអស់ ស្ថខាបានធ្វើការធសនើសុាំការអនុញ្ជញ ត្ជាមុ្នពី
្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជាមុ្នធពលផតល់ម្របាក់កម្ចីែល់អតិ្ងិជ្ន។ ស្ថខា និងការយិាល័យកណ្តត ល 
ធ្វើការម្រត្ួត្ពិនិត្យយា៉ាងជិ្ត្ែិត្នូវរាល់កម្ចី ដែលានទាំហាំ ា្ំ ធែើម្បីធានាឲ្យបានថាសកម្មភាព
ចាាំបាឆ់ម្រត្ូវបានធ្វើធឡើងទាន់ធពលធវោ។ 

ស្ថខាធម្របើម្របាស់ធគាលនធយាបាយ និងការអនុវត្ដន៍ជាធម្រឆើន ធែើម្បីទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័្យឥណទាន។ 
វធិានមួ្យកនុងឆាំធណ្តម្ធគាលនធយាបាយ និងការអនុវត្ដន៍ទាាំងធនុះ គឺជាការទទួលយកនូវការ
ធានា កនុងទម្រម្ង់ជាម្រទពយបញ្ជច ាំធលើឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន ដែលជាការអនុវត្ដន៍ទូធៅ។ ស្ថខា
អនុវត្ដធគាលការណ៍ដណនាាំ ធលើភាពដែលអាឆទទួលយកបានថ្នម្របធភ្ទជាក់ោក់របស់ម្រទពយ
បញ្ជច ាំ ឬ ការទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័្យឥណទាន។ ម្របធភ្ទម្រទពយបញ្ជច ាំសាំខាន់ៗ ធែើម្បីធានាធលើឥណ
ទានធៅអតិ្ងិជ្នឆាំធពា្ុះអតិ្ងិជ្នរួម្ាន៖ 

• ការោក់បញ្ជច ាំម្រទពយសម្បត្ដិជាទីតាាំង ែូឆជា ែី្លី អគារ និងម្រទពយធផេងៗ; 

• ការម្រគប់ម្រគងធលើម្រទពយសកម្មអាជី្វកម្ម ែូឆជា ែី្លី និង អគារ; និង 

• ស្ថឆ់ម្របាក់ជាម្របាក់បធញ្ញើកក់ទុក
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26.  ការក្គប់ក្គងហានិភ្័យហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
26.2 ហានិភ័្យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

(គ) ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យឥណទាន 
• ការអភិ្វឌ្ឍ និងដងរកាែាំធណើ រការ របស់្នាគារសម្រាប់វាស់ ECL៖ ធនុះរមួ្បញ្ចូ លទាាំង

ែាំធណើ រការសម្រាប់៖  

- ការអនុម័្ត្ែាំបូងការធ្វើឱ្យានសុពលភាពធទៀងទាត់្ និងការធ្វើធត្សតម្រត្ឡប់ម្កវញិថ្ន
ម្៉ាូដែលដែលបានធម្របើ;  

- កាំណត់្និងតាម្ោនការធកើនធឡើងហានិភ័្យឥណទាន; និង 

- ការរមួ្បញ្ចូ លពត័្ានរ ាំពឹងទុកនាធពលអនាគត្។ 

• ពិនិត្យធឡើងវញិនូវការអនុធោម្ភាពរបស់អងាភាពអាជី្វកម្ម ដែលានដែនកាំណត់្ហានិភ័្យ 
ដែលបានម្រពម្ធម្រពៀង រមួ្ទាាំងសហម្រគាសដែលម្រត្ូវបានធម្រជ្ើសធរ ើស ហានិភ័្យកនុងម្របធទស 
និងម្របធភ្ទផលិត្ផល។ របាយការណ៍ធទៀងទាត់្សតីពីគុណភាពឥណទានថ្នផលប័ម្រត្កនុង
ស្សុក ម្រត្ូវបានផតល់ជូ្នឥណទាន្នាគារ ដែលអាឆត្ម្រម្ូវឱ្យានវធិានការដកត្ម្រម្ូវ 
សម្ស្សបដែលម្រត្ូវធ្វើ។ ទាាំងធនុះរមួ្បញ្ចូ លទាាំងរបាយការណ៍ដែលានការបា៉ា ន់ម្របាណ
អាំពីសាំវធិាន្នថ្ន ECL។ 

• ឯកធទសកនុ ងការផតល់ធយាបល់ ការដណនាាំនិង ជ្ាំនាញែល់អងាភាពអាជី្វកម្មធែើម្បីធលើក
កម្ពស់ការអនុវត្តលែបាំផុត្ធៅ ្នាគារកនុងការម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យឥណទាន។ ្នាគារាន
ធគាលការណ៍និងការអនុវត្តជាធម្រឆើនធែើម្បីកាត់្បនថយហានិភ័្យឥណទាន។ ទាំោប់ថ្នការ
ទាាំងធនុះ គឺការទទួលបាននូវសនតិសុែកនុងទម្រម្ង់ជាម្រទពយបញ្ជច ាំសម្រាប់ឥណទាន ធៅ 
អតិ្ងិជ្នដែលជាទាល ប់្ម្មតា។ ្នាគារអនុវត្តធគាលការណ៍ដណនាាំសតីពីការទទួលយក
បាននូវឆាំណ្តត់្ថាន ក់ជាក់ោក់ថ្នម្រទពយបញ្ជច ាំ ឬ ការកាត់្បនថយហានិភ័្យឥណទាន។ 
ម្របធភ្ទម្រទពយបញ្ជច ាំសាំខាន់ធែើម្បីធានាឥណទានធៅអតិ្ងិជ្នគឺ៖ 
- ឥណទានហីុប៉ាូដត្កធលើម្រទពយសកម្មលាំធៅោឋ ន (ែី្លីអគារនិងម្រទពយសកម្មធផេងធទៀត្)។ 

- ការផ្លល ស់បតូរធលើម្រទពយសកម្មអាជី្វកម្មែូឆជាែី្លីនិងអាគារ; និង 

- ស្ថឆ់ម្របាក់ជាទម្រម្ង់ម្របាក់បធញ្ញើានកាំណត់្, 

ការម្របមូ្លផតុ ាំហានិភ័្យ 
ការម្របមូ្លផតុាំហានិភ័្យ ធកើត្ធឡើងធៅធពលដែលសម្ភាគីមួ្យឆាំនួនឆូលរមួ្កនុងសកម្មភាព
អាជី្វកម្មស្សធែៀងគាន  ឬសកម្មភាពធៅកនុងត្ាំបន់ភូ្មិ្ស្ថស្តសតែូឆគាន  ឬានលកាណៈ 
ធសែឋកិឆចស្សធែៀងគាន  ដែលបណ្តត លឱ្យសម្ត្ថភាពរបស់ពួកធគ ធែើម្បីបាំធពញកាត្ពវកិឆចតាម្
កិឆចសនាម្រត្ូវបានរងផលប៉ាុះពា្ល់ធោយ បដម្រម្បម្រម្ួលធសែឋកិឆច នធយាបាយ ឬលកាែណឌ
ធផេងធទៀត្។ ការម្របមូ្លផតុាំហានិភ័្យបង្ហា ញពីភាពដម្របម្របួលទាក់ទងនិង ការអនុវត្តរបស់
្នាគារ ឆាំធពា្ុះការអភិ្វឌ្ឍដែលប៉ាុះពា្ល់ែល់ឧសាហកម្មជាក់ោក់ ឬទីតាាំងភូ្មិ្ស្ថស្តសត។ 
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26. ការក្គប់ក្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

26.2 ហានិភ័្យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

(គ) ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

ការម្របមូ្លផតុ ាំហានិភ័្យ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

្នាគារម្រត្ួត្ពិនិត្យការម្របមូ្លផតុាំថ្នហានិភ័្យឥណទានរបស់សម្ភាគីធោយឧសាហកម្ម។ 
ការវភិាគថ្នការម្របមូ្លផតុាំថ្នហានិភ័្យឥណទាន ែូឆធៅកាលបរធិឆេទតារាងតុ្លយការម្រត្ូវ
បានបង្ហា ញែូឆខាងធម្រកាម្៖ 

( ) ការោត្ម្រត្ោងអតិ្បរាិធលើហានិភ័្យឥណទានមុ្នធពលោក់បញ្ជច ាំ ឬ ការពម្រងឹងឥណទាន
ធផេងធទៀត្ 

ព័ត៌្ានលាំអិត្ថ្នការោត្ម្រត្ោងអតិ្បរាិធលើហានិភ័្យឥណទានមុ្នធពលោក់វត្ថុបញ្ជច ាំ ឬ
ការពម្រងឹងឥណទានានែូឆខាងធម្រកាម្៖ 

 2020 2019 

 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់
ធរៀល 

(កាំណត់្សាា ល ់
ធលែ 2.4) 

ែុោល រអាធម្រកិ សម្មូ្លពា្ន់
ធរៀល 

(កាំណត់្សាា ល ់
ធលែ 2.4) 

សម្តុ្លយជាមួ្យ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា 99,281,185  401,592,394  62,853,913  256,129,695  
សម្តុ្លយជាមួ្យ្នាគារធផេងៗ 9,663,641  39,089,428  14,035,713  57,195,530  
ឥណទានផតល់ធៅអតិ្ងិជ្ន 59,784,700  241,829,112  41,486,953  169,059,333  
ការវនិិធយាគ 25,000  101,125  25,000  101,875  
ម្រទពយសកម្មធផេងធទៀត្ 62,093  251,166  62,886  256,260  

 168,816,619  682,863,225  118,464,465  482,742,693  

ឆាំនួនថ្នការោត្ម្រត្ោងឥណទានដែលធកើត្ធឡើងពីធាតុ្មិ្នធៅកនុងតារាងតុ្លយការម្រត្ូវបាន
បង្ហា ញធៅកនុងកាំណត់្សាំគាល់ 24 សតីពីការសនា និងយថាភាព។ 

(ង)  បណតុ ាំ ហានិភ័្យថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាមួ្យការោត្ម្រត្ោងហានិភ័្យឥណទាន 

ការម្របមូ្លផតុាំហានិភ័្យធកើត្ធឡើងធៅធពលដែលសម្ភាគីមួ្យឆាំនួនឆូលរួម្កនុងសកម្មភាព
អាជី្វកម្មស្សធែៀងគាន  ឬសកម្មភាពធៅកនុងត្ាំបន់ភូ្មិ្ស្ថស្តសតែូឆគាន  ឬានលកាណៈធសែឋកិឆច
ស្សធែៀងគាន  ដែលបណ្តត លឱ្យសម្ត្ថភាពរបស់ពួកធគ ធែើម្បបីាំធពញកាត្ពវកិឆចតាម្កិឆចសនា
ម្រត្ូវបានរងផលប៉ាុះពា្ល់ធោយ បដម្រម្បម្រម្ួលធសែឋកិឆច នធយាបាយ ឬលកាែណឌ ធផេងធទៀត្។ 

ការម្របមូ្លផតុាំហានិភ័្យបង្ហា ញពីភាពដម្របម្របួលទាក់ទងនិង ការអនុវត្តរបស់្នាគារ ឆាំធពា្ុះ
ការអភិ្វឌ្ឍដែលប៉ាុះពា្ល់ែល់ឧសាហកម្មជាក់ោក់ ឬទីតាាំងភូ្មិ្ស្ថស្តសត។ 
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រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន)  
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26. ការក្គប់ក្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

26.2 ហានិភ័្យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

(ង) បណតុ ាំ ហានិភ័្យថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាមួ្យការោត្ម្រត្ោងហានិភ័្យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

 2020 

 
សម្តុ្លយជាមួ្យ 

្នាគារជាតិ្ 
សម្តុ្លយជាមួ្យ 
្នាគារធផេងៗ 

ឥណទាន  
ធៅអតិ្ងិជ្ន ធផេងៗ សរុប 

 ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ 

ធសវាហិរញ្ញវត្ថុ 99,281,185 9,749,679  11,293,556  62,093  120,386,513  
កសិកម្ម -  - 33,636,775  - 33,636,775  
ផលិត្កម្ម -  - 16,531,361  - 16,531,361  
ការលក់ែុាំ - - 450,017  - 450,017  

 99,281,185 9,749,679  61,911,709  62,093  171,004,666 

សាំវធិាន្នសម្រាប់ECLs - (86,038) (2,127,009) - (2,213,047) 

 99,281,185 9,663,641  59,784,700  62,093  168,791,619  

សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល (កាំណត់្សាា លធ់លែ 2.4) 401,592,394 39,089,428  241,829,112  251,166  682,762,099  

ឆាំធពា្ុះម្របាក់កម្ចីដែលានហានិភ័្យ ា្ំទាាំងអស់ ស្ថខាបានធ្វើការធសនើរសុាំការអនុញ្ជញ ត្ជាមុ្នពី្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជាមុ្នធពលផតល់ម្របាក់កម្ចីែល់អតិ្ងិជ្ន។ ស្ថខានិងការយិាល័យកណ្តត លថ្ន
្នាគារធ្វើការម្រត្ួត្ពិនិត្យយា៉ាងជិ្ត្សនិត្នូវរាលក់ម្ចីដែលានទាំហា្ំ ាំធែើម្បីធានាឲ្យបានថាសកម្មភាពចាាំបាឆ់ម្រត្ូវបានធ្វើធឡើងទាន់ធពលធវោ។ 
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26. ការក្គប់ក្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

26.2 ហានិភ័្យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

(ង) បណតុ ាំ ហានិភ័្យថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាមួ្យការោត្ម្រត្ោងហានិភ័្យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

 2019 

 
សម្តុ្លយជាមួ្យ 

្នាគារជាតិ្ 
សម្តុ្លយជាមួ្យ 
្នាគារធផេងៗ 

ឥណទាន  
ធៅអតិ្ងិជ្ន ធផេងៗ សរុប 

 ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ 

អនតរការហិីរញ្ញវត្ថ ុ 62,853,913  14,161,023  3,599,012  62,886  80,676,834  
កសិកម្ម -  -  -  - - 
ផលីត្កម្ម -  -  40,095,730  -  40,095,730  
ការលក់ែុាំ -  -  -  - - 

 62,853,913  14,161,023  43,694,742  62,886  120,772,564  

សាំវធិាន្នសម្រាប់ECLs - (125,310) (2,207,789) - (2,333,099) 

 62,853,913  14,035,713  41,486,953  62,886  118,439,465  

សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល (កាំណត់្សាា លធ់លែ 2.4) 256,129,695  57,195,530  169,059,333  256,260  482,640,820  
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26. ការក្គប់ក្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

26.2 ហានិភ័្យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
(ឆ) គុណភាពឥណទាន 

 2020 
 ែាំណ្តក់កាលទី1  ែាំណ្តក់កាលទី2 ែាំណ្តក់កាលទី3 សរុប 
 ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ 

សម្តុ្លយជាមួ្យ្នាគារជាតិ្ 99,281,185  -  - 99,281,185  
សម្តុ្លយជាមួ្យ្នាគារធផេងៗ 9,749,679  - - 9,749,679  
ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន 60,248,158  100,139  1,563,412  61,911,709  
ការវនិិធយាគ 25,000  - - 25,000  
ម្រទពយសកម្មធផេងៗ 62,093  - - 62,093  

 169,366,115  100,139  1,563,412  171,029,666  

សាំវធិាន្នសម្រាប់ECLs (648,032) (1,603) (1,563,412) (2,213,047) 

 168,718,083  98,536  -  168,816,619  

សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល  
(កាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.4) 682,464,646  398,578  -  682,863,224  

 

 2019 
 ែាំណ្តក់កាលទី1  ែាំណ្តក់កាលទី2 ែាំណ្តក់កាលទី3 សរុប 
 ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ 

សម្តុ្លយជាមួ្យ្នាគារជាតិ្ 62,853,913  -  - 62,853,913  
សម្តុ្លយជាមួ្យ្នាគារធផេងៗ 14,161,023  - - 14,161,023  
ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន 18,951,324  23,180,006  1,563,412  43,694,742  
ការវនិិធយាគ 25,000  - - 25,000  
ម្រទពយសកម្មធផេងៗ 62,886  - - 62,886  

 96,054,146  23,180,006  1,563,412  120,797,564  

សាំវធិាន្នសម្រាប់ECLs (323,897) (445,790) (1,563,412) (2,333,099) 

 95,730,249  22,734,216  -  118,464,465  

សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល  
(កាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.4) 390,100,765  92,641,930  -  482,742,695  

្នាគារអនុវត្តវ ិ្ ីស្ថស្តសតបីែាំណ្តក់កាលធោយដផែកធលើការផ្លល ស់បតូរគុណភាពឥណទានចាប់តាាំង
ពីានការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង៖ 

សាំវធិាន្នសម្រាប់អីុម្ដភ្មិ្ន នឹងម្រត្ូវធ្វើធឡើងធោយដផែកធលើវ ិ្ ីស្ថស្តសតបីែាំណ្តក់កាលែូឆ
ខាងធម្រកាម្ដែលឆ្លុុះបញ្ជច ាំងពីការផ្លល ស់បតូរគុណភាពឥណទានថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចាប់តាាំងពី
ានការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង៖ 
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26. ការក្គប់ក្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

26.2 ហានិភ័្យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

(ឆ) គុណភាពឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

(i) ែាំណ្តក់កាលទី 1: ECL 12-ដែ – មិ្នដម្នឥណទានអន់ងយ 

ឆាំធពា្ុះការបង្ហា ញណ្ត ដែលមិ្នានការធកើនធឡើងគួរឱ្យកត់្សាា ល់ថ្នហានិភ័្យឥណទាន
ចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង ធហើយដែលមិ្នានការងយឆុុះឥណទានអាស្ស័យធលើ
ម្របភ្ពធែើម្ ECL ដែលទាក់ទងនឹងម្របូបាប ីលីធត្ថ្នម្រពឹត្តិការណ៍ដែលធកើត្ធឡើងកនុងរយៈ
ធពល 12 ដែបនាា ប់។ 

(ii) ែាំណ្តក់កាលទី 2: ECL ធពញមួ្យជី្វតិ្ – មិ្នដម្នឥណទានអន់ងយ 

ឆាំធពា្ុះការបង្ហា ញធៅកដនលងដែលានការធកើនធឡើងគួរឱ្យកត់្សាា ល់ថ្នហានិភ័្យឥណទាន
ចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង ប៉ាុដនតធនាុះមិ្នដម្នជាការងយឆុុះឥណទាន ធនាុះ ECL
មួ្យអាយុកាល នឹងម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់។ 

(iii) ែាំណ្តក់កាលទី 3: ECL ធពញមួ្យជី្វតិ្– ឥណទានអន់ងយ 

ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានវាយត្ថ្ម្លជា ឥណទានអន់ងយធៅធពលានម្រពឹត្តិការណ៍
មួ្យឬធម្រឆើនែង ធ្វើឱ្យានផលប៉ាុះពា្ល់្ៃន់្ៃរែល់លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់នាធពលអនាគត្របស់
ម្រទពយសកម្មធនាុះ។ ឆាំធពា្ុះម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុានការឥណទានអន់ងយ ធនាុះ ECL 
មួ្យអាយុកាលនឹងម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់។ 

ែាំណ្តក់កាល ស្ថថ នភាពថ្នហានិភ័្យឥណទាន សូឆនាករលាំនាាំធែើម្ 

1 12-ដែ ECL – មិ្នដម្នឥណទានអន់ងយ 0 ែល ់30 DPD 

2 ធពញ1ជី្វតិ្ថ្នECL – មិ្នដម្នឥណទានអន់ងយ 31 ែល ់90 DPD 

3 ធពញ1ជី្វតិ្ថ្នECL – ឥណទានអន់ងយ ធលើសពី 90 DPD 
ការធរៀបឆាំធឡើងវញិនិងកាំណត់្ធពលធវោ
ធឡើងវញិ (R&R) លាំនាាំធែើម្ចាាំបាឆ់ 
លាំនាាំធែើម្ដែលទាក់ទង 

និយម្ន័យថ្នលាំនាាំធែើម្ ដែលម្រត្ូវបានធម្របើសម្រាប់ធគាលបាំណងទាាំងធនុះម្រត្ូវបានអនុវត្តជាប់
ោប់ឆាំធពា្ុះម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាាំងអស់ធលើកដលងដត្ានព័ត៌្ានដែលាន ធហើយ
ដែលបង្ហា ញថានិយម្ន័យលាំនាាំធែើម្ គឺសម្ស្សបសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាក់ោក់ 
មួ្យ។ 

ដផែកធលើ និយម្ន័យថ្នលាំនាាំធែើម្របស់្នាគារ គណនីដែលម្រត្ូវបានចាត់្ឆូលជាលាំនាាំ
ធែើម្នឹងម្រត្ូវបានោក់ស្ថល កថា "បាទ / ចាស" ធៅកនុងម្របអប់សូឆនាករអន់ងយធៅធពល 
“ធហតុ្ផល - លាំនាាំធែើម្” បង្ហា ញពីធហតុ្ផលមួ្យកនុងឆាំធណ្តម្ធហតុ្ផលទាាំង 4 ខាង 
ធម្រកាម្។ 
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26. ការក្គប់ក្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

26.2 ហានិភ័្យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

(ឆ) គុណភាពឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

(iii) ែាំណ្តក់កាលទី 3: ECL ធពញមួ្យជី្វតិ្– ឥណទានអន់ងយ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

 (ក) ្ម្មតា: ភាពមិ្នឆាស់ោស់របស់គណនីានធលើសពី 90 DPD និងអាឆអនុវត្តបាន
ឆាំធពា្ុះផលិត្ផលទាាំងអស់ ធលើកដលងដត្ផលិត្ផលហិរញ្ញបបទានពា្ណិជ្ជកម្មដែល
ាននិយម្ន័យថ្នធលែ 31 DPD ធោយស្ថរលកាណៈរយៈធពលែលី ថ្នផលិត្ផល។ 

(ែ) ការធរៀបឆាំធឡើងវញិនិងកាំណត់្ធពលធវោធឡើងវញិ (R&R): ធៅធពលដែលគណនី
ឆ្លងកាត់្ការធរៀបឆាំធឡើងវញិនិងកាំណត់្ធពលធវោធឡើងវញិ; 

(គ) ចាាំបាឆ់៖ ធៅធពលគណនីបង្ហា ញពីការធែាយធៅកនុងទម្រម្ង់ឥណទានរបស់វា ប៉ាុដនត
ការបាំពា្នរបស់វាមិ្នធលើសពី 90 DPD; និង 

( ) ពា្ក់ព័នធ៖ សាំធៅធលើការឆ្លងទធនលធោយអនកជាប់កាត្ពវកិឆចថ្នម្របធភ្ទអនកែចីែូឆគាន ធៅ
កនុងម្របភ្ពបញ្ជ ីឥណទានែូឆគាន ។ 

(iv) ការបញ្ចូ លព័ត៌្ានដែលធឆ្ព ុះធៅមុ្ែ 

្នាគាររមួ្បញ្ចូ លព័ត៌្ានដែលធឆ្ព ុះធៅមុ្ែទាាំងការវាយត្ាំថ្លថា ធត្ើហានិភ័្យឥណទាន
របស់ឧបករណ៍បានធកើនធឡើងគួរឱ្យកត់្សាា ល់ចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង និង 
ការវាស់ដវងរបស់ ECL ដែរ ឬធទ។ 

ព័ត៌្ានខាងធម្រៅដែលម្រត្ូវបានពិចារណ្តរមួ្ានទិននន័យធសែឋកិឆច និងការពាករណ៍ដែល
ធបាុះពុម្ពផាយធោយស្ថថ ប័នរោឋ ភិ្បាល និងអាជាា ្ររបិូយវត្ថុធៅកនុងបណ្តត ម្របធទសដែល
្នាគារធ្វើម្របតិ្បត្តិការ អងាការឈានមុ្ែ ែូឆជាមូ្លនិ្ិរបិូយវត្ថុអនតរជាតិ្ និងវស័ិយ 
ឯកជ្ន និងអនកសិកាពីការពាករណ៍។ 

្នាគារបានកាំណត់្ និងឆងម្រកងឯកស្ថរសាំខាន់ៗថ្នហានិភ័្យឥណទាន និងការខាត្បង់
ឥណទានសម្រាប់ផលប័ម្រត្ហិរញ្ញវត្ថុនីមួ្យៗ ស្សបតាម្ម្របធទសនីមួ្យៗ ធហើយធោយធម្របើ
ការវភិាគទិននន័យម្របវត្តិស្ថស្តសត ដែលបានបា៉ា ន់ស្ថម នទាំនាក់ទាំនងរវាងអធងរា៉ា ម្រកូធសែឋកិឆច 
និងហានិភ័្យឥណទាន និងការខាត្បង់ឥណទាន។  

26.3 ហានិភ័្យទីផារ 

្នាគារម្របឈម្និងហានិភ័្យទីផារ ដែលជាហានិភ័្យធ្វើឲ្យត្ថ្ម្លសម្ស្សប ឬ លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់
អនាគត្ថ្ន ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុានការដម្របម្របួល ធោយស្ថរដត្ការដម្របម្របួលត្ថ្ម្លកនុងទីផារ។  
ហានិភ័្យទីផារ ធកើត្ធឡើងពីស្ថថ នភាពធបើកឆាំហរកនុងអម្រតាការម្របាក់ របិូយប័ណណ និងផលិត្ផលជា
មូ្ល្ន ដែលកតាដ ទាាំងធនុះម្រត្ូវម្របឈម្នឹងឆលនាទីផារជាក់ោក់ និងទូធៅ ធហើយនិងការដម្របម្របួល
កនុងែាំណ្តក់កាលអធសថរភាពថ្នអម្រតា ឬត្ថ្ម្លទីផារែូឆជាអម្រតាការម្របាក់ គាំោត្ឥណទាន អម្រតាបដូរ
របិូយប័ណណ បរធទស និងថ្ងលមូ្ល្ន។ 
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26. ការក្គប់ក្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

26.3 ហានិភ័្យទីផារ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

្នាគារមិ្នធម្របើម្របាស់ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និទសេនាែូឆជា កិឆចសនាបដូររបិូយប័ណណបរធទស  
និងអម្រតាការម្របាក់អនាគត្ធែើម្បីបធញ្ច ៀសនូវហានិភ័្យរបស់ែលួនធទ។ 

(ក)  ហានិភ័្យការបដូ ររបិូយប័ណណបរធទស 

 ហានិភ័្យការបដូររបិូយប័ណណបរធទសធកើត្ធឡើងពីម្របតិ្បត្ដិការពា្ណិជ្ជកម្មអនាគត្ និងពីម្រទពយ
សកម្ម និងម្រទពយអកម្មដែលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជារបិូយប័ណណណ្តមួ្យ ដែលមិ្នដម្នជា
របិូយប័ណណធគាលរបស់្នាគារ។ ្នាគារបានរកាទុកធគាលការណ៍ដែលទប់ស្ថក ត់្ែលួនឯងពី
ស្ថថ នភាពហានិភ័្យការបដូររបិូយប័ណណបរធទស។ ស្ថថ នភាពធបើកឆាំហរកនុងអម្រតាការម្របាក់ 
របិូយប័ណណណ្តមួ្យម្រត្ូវបានម្រត្ួត្ពិនិត្យជាមួ្យនឹងត្ម្រម្ូវការម្របតិ្បត្តិការ ដែនកាំណត់្ថ្នស្ថថ ន
ភាពដែលបានកាំណត់់្ជាមុ្ន និងដែនកាំណត់្កាត់្បនថយការខាត្បង់។  

 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 សម្តុ្លយម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្មរបិូយវត្ថុជារបិូយប័ណណធផេង 
ធម្រៅពីែុោល រអាធម្រកិ មិ្នានទាំហាំជាស្ថរវនតធទ។ ធហតុ្ធនុះការវភិាគអាំពីហានិភ័្យបដូរ 
របិូយប័ណណបរធទសពុាំម្រត្ូវបានបង្ហា ញធនាុះធទ។ 

(ែ)  ហានិភ័្យត្ថ្ម្ល 

 ្នាគារ មិ្នានហានិភ័្យថ្ងលមូ្លប័ម្រត្ធទ ពីធម្រពា្ុះ្នាគារមិ្នានការវនិិធយាគណ្តមួ្យ  
ដែលម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ធលើតារាងតុ្លយការ ជាមូ្លប័ម្រត្ដែលអាឆលក់បាន។ 

(គ)  ហានិភ័្យអម្រតាការម្របាក់ 

 ហានិភ័្យអម្រតាការម្របាក់ គឺជាហានិភ័្យដែលលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់អនាគត្ថ្នឧបករណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ នឹងដម្របម្របួលធោយស្ថរការដម្របម្របួលអម្រតាការម្របាក់ទីផារ។ ែាំណ្តក់កាលការ
ម្របាក់អាឆធកើនធឡើងជាលទធផលថ្នការដម្របម្របួល ប៉ាុដនដអាឆកាត់្បនថយការខាត្បង់ ធៅកនុង
ករណីដែលម្រពឹត្តិការណ៍ឥត្រ ាំពឹងទុកបានធកើត្ធឡើង។ 

 គណៈម្រគប់ម្រគងរបស់្នាគារ ធៅែាំណ្តក់កាលធនុះ មិ្នានធគាលនធយាបាយណ្តមួ្យ 
ធែើម្បកីាំណត់្ែាំណ្តក់កាលមិ្នសីុគាន ថ្នការកាំណត់្អម្រតាការម្របាក់ធឡើងវញិ ដែលអាឆ
ម្រគប់ម្រគងបានធនាុះធទ។ ធទាុះបីយា៉ាងណ្ត គណៈម្រគប់ម្រគងបានម្រត្ួត្ពិនិត្យជាម្របចាាំធលើភាព
មិ្នសីុគាន ធនុះ។ 

 ្នាគារពុាំានម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្មដែលានការម្របាក់ដម្របម្របួលធនាុះធទ។ សម្តុ្លយ
ជាមួ្យ្នាគារជាតិ្ និង្នាគារធផេងៗ ម្របាក់បធញ្ញើជាមួ្យ្នាគារធផេងៗ និងឥណទានធៅ
អតិ្ងិជ្នទទួលបានការម្របាក់ធងរ ធហើយម្របាក់បធញ្ញើទទួលបានពី្នាគារ និងអតិ្ងិជ្នក៏ាន
ការម្របាក់ធងរផងដែរ។ 
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26.3 ហានិភ័្យទីផារ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

( ) ការវភិាគភាពដម្របម្របួលថ្នលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់សម្រាប់ឧបករណ៍អម្រតាអធងរ 

 ភាគធម្រឆើនថ្នឥណទាន ដែលផតល់ែល់អតិ្ងិជ្ន និងម្របាក់កម្ចីរបស់្នាគារ គឺជាឧបករណ៍
អម្រតាអធងរ។ ្នាគារអនុវត្តតាម្ធគាលការណ៍ម្របយ័ត្នម្របដយងកនុងការម្រគប់ម្រគងម្រទពយសកម្ម 
និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ធែើម្បីធានាថា ការម្របម្របួលអម្រតាការម្របាក់ម្រត្ូវបានរកាទុកកនុងដែន
កាំណត់្ ដែលអាឆទទួលយកបាន។ 

 ធោយចាត់្ទុកថាអធងរធផេងៗធទៀត្មិ្នដម្របម្របួល តារាងខាងធម្រកាម្ បង្ហា ញពីភាពដម្របម្របួល
ធៅនឹងការផ្លល ស់បតូរអម្រតាការម្របាក់ដែលអាឆានជាមួ្យ ថ្នឆាំណូលការម្របាក់សុទធរបស់
ស្ថខា (ឆាំនួនែុោល រអាធម្រកិ) សម្រាប់ឥណទានែល់អតិ្ងិជ្ន និងម្របាក់កម្ចី។ 

 2020 2019 

ការផតល់ផលប៉ាុះពា្ល់ធលើម្របាក់ឆាំធណញមុ្នបង់ពនធ   
ការធកើនធឡើងថ្ន ពិនាុមូ្លោឋ ន100  452,888  189,513  
ការធកើនធឡើងថ្ន ពិនាុមូ្លោឋ ន50 226,444  94,757  
ការងយឆុុះថ្ន ពិនាុមូ្លោឋ ន50 (226,444) (94,757) 
ការងយឆុុះថ្ន ពិនាុមូ្លោឋ ន100 (452,888) (189,513) 

26.4 ហានិភ័្យថ្នលទធភាពទូទាត់្សងបាំណុល 

ហានិភ័្យថ្នលទធភាពទូទាត់្សងបាំណុល គឺជាហានិភ័្យដែល ្នាគារមិ្នអាឆបាំធពញកាត្ពវកិឆច
ទូទាត់្ម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ែលួនបាន ធៅធពលែល់កាលកាំណត់្សង ធហើយនិងមិ្នអាឆបាំធពញ
មូ្លនិ្ិ ធៅធពលមូ្លនិ្ិទាាំងធនាុះម្រត្ូវបានែក។ ផលវបិាកថ្នបញ្ជា ទាាំងធនុះ អាឆជាការែកខាន
មិ្នអាឆបាំធពញកាត្ពវកិឆចធែើម្បីសងម្រត្លប់ធៅាច ស់ម្របាក់បធញ្ញើ និងមិ្នអាឆអនុវត្ដតាម្កិឆចសនា
ផដល់ឥណទាន។ 

គណៈម្រគប់ម្រគងរបស់្នាគារម្រត្ួត្ពិនិត្យថ្នលទធភាពទូទាត់្សងបាំណុលរបស់តារាងតុ្លយការ និង
ម្រគប់ម្រគងការម្របមូ្លផដុាំ និងរបាយការណ៍ថ្នកាលកាំណត់្សងម្រទពយអកម្ម។ ការម្រត្ួត្ពិនិត្យ និងការ
រាយការណ៍ធ្វើធឡើងតាម្ស្ថថ នភាពស្ថឆ់ម្របាក់ម្របចាាំថ្ងៃ ធហើយនិងធរៀបឆាំគធម្រាងសម្រាប់ថ្ងៃបនាា ប់ 
សបាដ ហ៍បនាា ប់ និងដែបនាា ប់ ពីធម្រពា្ុះការយិបរធិឆេទទាាំងធនុះ គឺជាការយិបរធិឆេទសាំខាន់សម្រាប់ការ
ម្រគប់ម្រគង លទធភាពទូទាត់្សងបាំណុល។ គណៈម្រគប់ម្រគងម្រត្ួត្ពិនិត្យឆលនាថ្នាច ស់ម្របាក់បធញ្ញើ 
សាំខាន់ៗ និង គធម្រាងការែកម្របាក់របស់ពួកធគ។ 

កាំណត់្សាា ល់ធលែ 29 សធងាបពីការវាស់ដវងម្រទពយសកម្ម និងអកម្មរបស់្នាគារតាម្កាលកាំណត់្
ពា្ក់ព័នធធោយដផែកធលើរយៈធពលធៅសល់ នាកាលបរធិឆេទតារាងតុ្លយការឆាំធពា្ុះកាលកាំណត់្តាម្
កិឆចសនា ឬកាលបរធិឆេទកាលកាំណត់្បា៉ា ន់ស្ថម ន។ 



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន)  
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  
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26. ការក្គប់ក្គងហានិភ្័យហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

26.5 ត្ថ្ម្លទីផារថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  និងម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  

ត្ថ្ម្លទីផារ គឺជាទឹកម្របាក់ដែលម្រទពយសកម្ម អាឆម្រត្ូវធោុះែូរ ឬ ម្រទពយអកម្ម ម្រត្ូវបានទូទាត់្រវាងភាគី 
ដែលានឆ្នាៈ និងយល់ែឹងធៅកនុងម្របត្ដិបត្ដិការធបើកឆាំហ។ ធៅធពលមិ្នានត្ថ្ម្លទីផារ ដែលអាឆ
ធផាៀងផ្លា ត់្បានត្ថ្ម្លធៅទីផារនឹងមិ្នានសម្រាប់ដផនកសាំខាន់ថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងម្រទពយ
អកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុរបស់្នាគារ។ ធហតុ្ធនុះត្ថ្ម្លទីផារ ម្រត្ូវបានដផែកធលើការសនមត្ របស់អនកម្រគប់ម្រគង 
ធោយធយាងតាម្លកាណៈមូ្លោឋ នម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្ម។ តាម្ទសេនៈរបស់អនកម្រគប់ម្រគង 
ត្ថ្ម្លពិត្គណធនយយថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលានកនុងតារាងតុ្លយការ 
គឺជាការបា៉ា ន់ស្ថម នសម្ធហតុ្ថ្នត្ថ្ម្លទីផាររបស់ពួកវា។  

កនុងការធ្វើការបា៉ា ន់ស្ថម នធនុះ គណៈម្រគប់ម្រគងសនមត្ថា ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន ម្រត្ូវបានរកាទុកែល់
កាលកាំណត់្ ជាមួ្យនឹងត្ថ្ម្លទីផារ ធសមើនឹងត្ថ្ម្លពិត្គណធនយយថ្នឥណទានដែលបានធ្វើ 
និយ័ត្ភាព សាំវធិាន្នសម្រាប់ការបាត់្បង់ ម្របសិនធបើាន។ 

26.6 ការម្រគប់ម្រគងធែើម្ទុន 

ធគាលបាំណងឆម្បងថ្នការម្រគប់ម្រគងធែើម្ទុនរបស់្នាគារ គឺធែើម្បីឆង់បញ្ជជ ក់ឲ្យឆាស់ថា្នាគារ
បានធ្វើតាម្ស្សបធៅនឹងត្ម្រម្ូវការធែើម្ទុនខាងធម្រៅ និងវាបានរកា ភាពរងឹាាំធលើតារាងតុ្លយការ 
និងអនុបាត្ធែើម្ទុន ធែើម្បីម្រទម្រទង់មុ្ែជ្ាំនួញពា្ណិជ្ជកម្ម និងធ្វើអតិ្បរាិកម្មធលើត្ថ្ម្លរបស់ាច ស់
ភាគហ ុន។ 

្នាគារម្រគប់ម្រគងរឆនាសម្ព័នធធែើម្ទុន និងធ្វើនិយ័ត្ភាពធលើវាកនុងលកាែណឌ ថ្នការផ្លល ស់បដូរធសែឋកិឆច
និងហានិភ័្យថ្នសកម្មភាព។ ធែើម្បីដងរកា ឬធ្វើនិយ័ត្កម្មធលើរឆនាសម្ព័នធមូ្ល្នធនុះ ្នាគារ
អាឆធ្វើនិយ័ត្កម្មធលើឆាំនួនភាគោភ្ដែលបានដឆកធៅាច ស់ភាគហ ុន ការម្របគល់ជូ្នវញិរឆនាសម្ព័នធ
ធែើម្ទុន ឬ ធ្វើការធបាុះផាយធែើម្ទុនមូ្លបម្រត្។ ធគាលបាំណង ធគាលនធយាបាយ និងែាំធណើ រការ 
ពីបណ្តដ ឆ្ន ាំមុ្នៗ មិ្នានការដម្របម្របួលធទ។



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន)  
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  
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27. ក្បវតរិរបូថនក្ទ្េយសរមម និងក្ទ្េយអរមម 
តារាងខាងធម្រកាម្បានបង្ហា ញពី ការវភិាគធលើទម្រម្ង់កាលកាំណត់្របស់្នាគាររបស់ម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្ម ធលើការម្របមូ្លបានធលើម្រទពយសកម្ម ឫការទូទាត់្
ធលើម្រទពយអកម្ម ធៅកនុងរយៈធពល1ឆ្ន ាំ ឫធលើសពី 1ឆ្ន ាំគិត្ពីកាលបរធិឆេទថ្នរបាយការណ៍សម្តុ្លយ៖ 
 2020 2019 
 កនុងរយៈធពល 1ឆ្ន ាំ ធលើសពី 1ឆ្ន ាំ សរបុ កនុងរយៈធពល 1ឆ្ន ាំ ធលើសពី 1ឆ្ន ាំ សរបុ 
 ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ 

ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ       
ស្ថឆ់ម្របាក់ 1,939,995  -  1,939,995  1,752,424  -  1,752,424  
សម្តុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ថ្នកម្ពុជា 99,281,185  -  99,281,185  62,853,913  -  62,853,913  
សម្តុ្លយធៅ្នាគារធផេងៗ 9,749,679  -  9,749,679  14,161,023  -  14,161,023  
ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន 52,824,380    9,087,329  61,911,709  38,145,832  5,548,910  43,694,742  
ការវនិិធយាគ -  25,000  25,000  -  25,000  25,000  
ម្រទពយសកម្មធផេងៗ 62,093  -  62,093  62,886  -  62,886  

 163,857,332  9,112,329  172,969,661  116,976,078  5,573,910  122,549,988  

ម្រទពយសកម្មមិ្នដម្នហិរញ្ញវត្ថុ       

ការត្ម្កល់ម្របាក់ស្សបឆាប់ -  11,031,454  11,031,454  -  13,384,461  13,384,461  

ម្រទពយ និងឧបករណ៍ -  1,285,986  1,285,986  -  1,269,232  1,269,232  
ម្រទពយសកម្មដែលានសទិធិធម្របើម្របាស់  -  87,343  87,343  -  -  - 
ម្រទពយអរបិូយ -  115,418  115,418  -  12,448  12,448  
ម្រទពយសកម្មពនធពនារ -  108,958  108,958  -  140,000  140,000  
ម្រទពយសកម្មធផេងៗ 21,861  - 21,861  20,870  -  20,870  

 21,861  12,629,159  12,651,020  20,870  14,806,141  14,827,011  

សាំវធិាន្នសម្រាប់ECLs (2,213,047) -  (2,213,047) (2,333,099) -  (2,333,099) 
រ ាំលសប់ងារ -  (742,204) (742,204) -  (682,317) (682,317) 

ម្រទពយសកម្មសរបុ 161,666,146  20,999,284  182,665,430  114,663,849  19,697,734  134,361,583  

សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល (កាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.4) 653,939,561  84,942,104  738,881,666  467,255,185  80,268,266  547,523,450  



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន)  
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  
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27. ក្បវតរិរបូថនក្ទ្េយសរមម និងក្ទ្េយអរមម (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

 2020 2019 
 កនុងរយៈធពល 1ឆ្ន ាំ ធលើសពី 1ឆ្ន ាំ សរុប កនុងរយៈធពល 1ឆ្ន ាំ ធលើសពី 1ឆ្ន ាំ សរុប 
 ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ ែុោល រអាធម្រកិ 

ម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ       
ម្របាក់បធញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន 33,158,416 -  33,158,416 44,533,773 -  44,533,773 
ម្របាក់បធញ្ញើពីការយិាលយ័កណ្តត ល 24,317,779  -  24,317,779  26,673,619  -  26,673,619  
កម្ចីពីការយិាល័យកណ្តត ល 60,040,936  -  60,040,936  -  -  -  
បាំណុលភ្តិ្សនា 28,735  49,155  77,890  - - - 
បាំណុលធផេងៗ 120,152  -  120,152  158,940  -  158,940  

 117,666,018  49,155  117,715,173  71,366,332  -  71,366,332  

ម្រទពយអកម្មមិ្នដម្នហិរញ្ញវត្ថុ       
ម្រទពយអកម្មធផេងៗ 16,874  -  16,874  21,098  -  21,098  
ពនធធលើម្របាក់ឆាំណូលដែលម្រត្ូវបង់ 466,738  -  466,738  516,223  -  516,223  

 483,612  -  483,612  537,321  -  537,321  

ម្រទពយអកម្មសរបុ 118,149,630  49,155  118,198,785  71,903,653  -  71,903,653  

សម្មូ្លពា្ន់ធរៀល  
(កាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.4) 477,915,253  198,832  478,114,087  293,007,386  -  293,007,385  



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន)  
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28. ហានិភ្័យថនលទ្ធភាេទ្ូទាត់សងបំណុល 

ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  

ការវភិាគធលើម្រទពយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាម្ កាលកាំណត់្ គឺអាស្ស័យធៅធលើកាលបរធិឆេទរ ាំពឹងថាម្រទពយ
ទាាំងធនុះ នឹងបានទទួលស្ថា ល់។ សម្រាប់ម្រទពយសកម្មធផេងធទៀត្ ការវភិាគកាលកាំណត់្ គឺដផែកធៅ
ធលើធពលធវោ ដែលធៅសល់ចាប់ពីថ្ងៃឆុងធម្រកាយ ថ្នរបាយការណ៍ែល់កាលកាំណត់្ ថ្នកិឆចសនា 
ឬ ក៏មុ្នថ្ងៃថ្នការរ ាំពឹងទុក ម្របសិនធបើម្រទពយសកម្មធនុះអាឆនឹងទទួលស្ថា ល់ជាក់ោក់បាន។  

ម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  

កាលកាំណត់្បណតុាំ  គឺដផែកធលើរយៈធពលដែលធៅសល់ចាប់ពីកាលបរធិឆេទរបាយការណ៍ែល់កាល 
អវស្ថនដថ្នកិឆចសនា។ ធៅធពលដែលថ្ែគូរពា្ណិជ្ជកម្មានជ្ធម្រម្ើសកនុង ការទូទាត់្សង ម្រទពយអកម្ម
ម្រត្ូវបាន ចាត់្ឆូលធៅកនុងរយៈធពលដែលឆ្ប់បាំផុត្ដែល្នាគារអាឆម្រត្ូវបានត្ម្រម្ូវឲ្យទូទាត់្សង។ 

 



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន)  
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28. ហានិភ្័យថនលទ្ធភាេទ្ូទាត់សងបំណុល (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

ទម្រម្ង់ស្ថឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សួលថ្នម្រទពយសកម្មនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផែកធលើរយៈធពលធៅសល់រហូត្ែល់កាលបរធិឆេទសងានែូឆខាងធម្រកាម្៖ 

  2020 
 រហូរដល់1ដែ 1 មៅ 3ដែ 3 មៅ 12ដែ  12ដែម ើងមៅ 5ឆ្ន ាំម ើងមៅ សរុប 
 ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ 
ប្រទពយសកេមហិរញ្ញវរថុ       
សាច់ប្រាក់ 1,939,995  -  - - - 1,939,995  
សេរុលយមៅធ្នាារជារិថ្នកេពុជា 99,281,185  - - - - 99,281,185  
សេរុលយមៅធ្នាារមផ្េងៗ 3,149,679  2,100,000  4,500,000  - - 9,749,679  
ឥណទានមៅអរិងិជន 39,821,713  11,025,404  1,977,263  7,339,519  1,747,810  61,911,709  
ការវនិិមោរ - - - - 25,000  25,000  
ប្រទពយសកេមមផ្េងៗ 62,093  - - - - 62,093  

 144,254,665  13,125,404  6,477,263  7,339,519  1,772,810  172,969,661  

ប្រទពយអកេមហិរញ្ញវរថុ       
ប្រាក់បមញ្ញើពីអរិងិជន 33,139,554  -  20,748  -  -  33,160,302  
ប្រាក់បមញ្ញើពីការោិលយ័កណាត ល 24,317,779  - - - - 24,317,779  
កម្ចីពីការោិល័យកណាត ល 20,023,022  - 40,017,914  - - 60,040,936  
បាំណុលភរិសនា 2,374  4,758  21,603  49,155  - 77,890  
ប្រទពយអកេមមផ្េងៗ 120,152  - - - - 120,152  

 77,602,881  4,758  40,058,379  49,155  - 117,715,173  

ភាពមលើស (ែវះ) ថ្នលទធភាពទូទារ់សងបាំណុលសុទធ  66,651,784  13,120,646  (33,581,116) 7,290,364  1,772,810  55,254,488  

សេេូលពាន់មរៀល (កាំណរ់សម្គគ លម់លែ 2.4) 269,606,466  53,073,013  (135,835,614) 29,489,522  7,171,016  223,504,404  



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន)  
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28. ហានិភ្័យថនលទ្ធភាេទ្ូទាត់សងបំណុល (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 
ម្រទពយអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្ពីទាំព័រមុ្ន) 

  2019 
 រហូរដល់1ដែ 1 មៅ 3ដែ 3 មៅ 12ដែ  1 មៅ 5ឆ្ន ាំ 5ឆ្ន ាំម ើងមៅ សរុប 
 ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ 

ប្រទពយសកេមហិរញ្ញវរថុ       
សាច់ប្រាក់ 1,752,424  -  - - - 1,752,424  
សេរុលយមៅធ្នាារជារិថ្នកេពុជា 62,853,913  - - - - 62,853,913  
សេរុលយមៅធ្នាារមផ្េងៗ 5,061,023  1,000,000  8,100,000  - - 14,161,023  
ឥណទានមៅអរិងិជន 19,864,420  6,637,512  11,643,900  3,985,498  1,563,412  43,694,742  
ការវនិិមោរ - - - - 25,000  25,000  
ប្រទពយសកេមមផ្េងៗ 62,886  - - - - 62,886  

 89,594,666  7,637,512  19,743,900  3,985,498  1,588,412  122,549,988  

ប្រទពយអកេមហិរញ្ញវរថុ       
ប្រាក់បមញ្ញើពីអរិងិជន 44,515,039  2,482  18,126  -  - 44,535,647  
ប្រាក់បមញ្ញើពីការោិលយ័កណាត ល 26,673,619  - - - - 26,673,619  

ប្រទពយអកេមមផ្េងៗ 158,940  - - - - 158,940  

 71,347,598  2,482  18,126  -  - 71,368,206  

ភាពមលើស (ែវះ) ថ្នលទធភាពទូទារ់សងបាំណុលសុទធ  18,247,068  7,635,030  19,725,774  3,985,498  1,588,412  51,181,782  

សេេូលពាន់មរៀល (កាំណរ់សម្គគ លម់លែ 2.4) 74,356,802  31,112,747  80,382,529  16,240,904  6,472,779  208,565,762  



ធនាគារ ក្រុងថៃ ចំកាត់ មហាជន សាខាភ្នំពេញ 
 

រំណត់សមាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត្ពីទាំព័រមុ្ន)  
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសម្រាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  
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29. ក្េឹតដិការណ៍ពក្កាយតារាងតុលយការ 

ជាមួ្យនឹងការផាុុះធឡើងថ្នវរីុស coronavirus ានម្របធទសជាធម្រឆើនបានត្ម្រម្ូវឱ្យស្ថថ ប័ននានា កាំណត់្
ឬបញ្ឈប់ម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកម្ម និងអនុវត្តការរតឹ្បនតឹងការធ្វើែាំធណើ រ និងវធិានការោឆ់ធោយដឡក។ 
វធិានការណ៍និងធគាលនធយាបាយទាាំងធនុះបានជ្ុះឥទធិពលយា៉ាងខាល ាំង (ឬរ ាំពឹងថានឹងជ្ុះឥទធិពល) 
ធលើសកម្មភាពរបស់ស្ថថ ប័នជាធម្រឆើន។ ស្ថថ នភាពថ្នការផាុុះធឡើងថ្នវរីសុឆ្លងធនុះ បានបនតវវិឌ្ឍន៍ និង
ឆ្លងកាត់្កាលបរធិឆេទថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020។ ធលើការផាុុះធឡើងថ្នវរីសុធនុះដែរ ម្របធទសកម្ពុជាក៏ទទួល
រងផលប៉ាុះពា្ល់ផងដែរ ឆាំធពា្ុះធសែឋកិឆចរបស់ែលូនធោយស្ថរដត្ការធាល ក់ឆុុះថ្នធសែឋកិឆចសកល។  

ដផែកធលើការវាយត្ថ្ម្លរបស់អនកម្រគប់ម្រគងធលើការរ ាំពឹងទុកធពលអនាគត្ធៅឆ្ន ាំ2021 ផលប៉ាុះពា្ល់ថ្ន
ការផាុុះធឡើងថ្នជ្ាំងឺដែលអាឆធកើត្ានតិ្ឆតួ្ឆបាំផុត្ធោយស្ថរានវធិានការណ៍ ការពា្រម្របាក់កម្ចី
កនុងការម្រគប់ម្រគងហានិភ័្យឥណទានថ្នផលប័ម្រត្។ គណៈម្រគប់ម្រគងនឹងយកឆិត្តទុកោក់ជានិឆច
ឆាំធពា្ុះវរីុស COVID-19 ធៅកនុងម្របធទសកម្ពុជា ម្របតិ្បត្តិការឥណទានរបស់អតិ្ងិជ្ន ក៏ែូឆជា 
សម្ត្ថភាពកនុងការសងបាំណុលរបស់អតិ្ងិជ្ន។ 

ធម្រៅពីអវីដែលបានបង្ហា ញធៅកដនលងធផេងធទៀត្ធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងធនុះ ធៅកាល
បរធិឆេទថ្នរបាយការណ៍ធនុះ មិ្នានម្រពឹត្តិការណ៍ណ្តមួ្យដែលបានធកើត្ធឡើងជាបនតបនាា ប់ បនាា ប់
ពីថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 ដែលានឥទធិពលគួរឱ្យកត់្សាា ល់ធលើស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ស្ថខាែូឆ
ធៅថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020។ 
 




