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ក) លព្ជ្ើសលរ ើសលគាេការណ៍រណលនយយកដ្េសម្ស្សបម្កលព្បើ លោយកផ្អកលេើការវនិិចឆ័យ និងការ បា៉ា ន់

ព្បាណសម្លហត ផ្េ និងព្បកបលោយភាេព្បុងព្បយ័តា លហើយអ្ន វតតឲ្យស ីសង្កា ក់គាា ។ 

ខ) អ្ន វតតតម្ការតព្ម្ូវកា ងការោតព្តោងេ័ត៌ានស្សបតម្សតង់ោររណលនយយកម្ព ជា និងបទបបញ្ញតតិ 

និងលគាេការណ៍កណនំាកដ្េទក់ទងលៅនឹងរណលនយយរបស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា  ឬព្បសិនលបើ

ានការព្បាសចាកណាមួ្យកា ងការបង្កា ញឲ្យានភាេព្តឹម្ព្តូវ ការព្បាសចាកទំងលនាុះព្តូវបាន ោត

ព្តោងេនយេ់ និងកំណត់បរាិណយ៉ាងព្តឹម្ព្តូវលៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ។ 

គ្) កងរកាកំណត់ព្តរណលនយយឲ្យបានព្រប់ព្គាន់ និងព្បេ័នធព្តួតេិនិតយថ្ផ្ទកា ងឲ្យានព្បសិទធភាេ។ 

ឃ) លរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ លោយកផ្អកលេើមូ្េោឋ ននិរនតភាេថ្នដំ្លណើ រការអាជី្វកម្ម លេើកកេងកត 

ានករណីមិ្នសម្ស្សបកា ងការសនមតថាស្នខានឹងបនតលធាើព្បតិបតតិការអាជី្វកម្មនាលេេអ្នារតកដ្េ

អាចរេឹំងទ កបាននិង  

ង) ព្តួតេិនិតយនិងដឹ្កនំាស្នខាឲ្យានព្បសិទធភាេលេើរាេ់ការសលព្ម្ចចិតតសំខាន់ៗទំងអ្ស់ កដ្េជ្ុះ  

ឥទធិេេដ្េ់ព្បតិបតតិការ និងេទធផ្េអាជី្វកម្មរបស់ស្នខា លហើយព្តូវព្បាកដ្ថាកិចចការទំងលនុះ ព្តូវ

បានឆល ុះបញ្ជច ំងយ៉ាងព្តឹម្ព្តូវលៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ។ 

ច) គ្ណ្ៈប្គ្ប់ប្គ្ងជាអនកទទួេខុសប្តូវ ល ើមបីធានាថាបញ្ជ ីគ្ណ្លនយយប្តឹមប្តូវ លហើយប្តូវបានរកាទុក 

និងោតបង្កា ញអំពី្សាា នភាព្ហិរញ្ញវតាុរបស់សាខាឲ្យបានប្តឹមប្តូវសមលហតុផ្េ លហើយធានាថាបញ្ជ ី

គ្ណ្លនយយស្សបតាមប្បព័្នធគ្ណ្លនយយស េបានចុះបញ្ជ ី ។ គ្ណ្ៈប្គ្ប់ប្គ្ងក៏ជាអនកទទួេខុសប្តូវ

កនុងការសថរកាប្ទព្យសកមមរបស់សាខា លហើយម៉ាងលទៀតក៏ប្តូវចាត់វធិានការសមស្សប ល ើមបីទប់សាក ត់ 

និងសសាងរកកំហុសលចតនា និងភាព្មិនប្បប្កតីលផ្សងៗ ។ 

  
 



 

 

 

 
ការអនុម័តលលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 

លយើងខ្ុំ ជាគ្ណ្ៈប្គ្ប់ប្គ្ងបានអនុម័តលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ   ូចស េមានភាជ ប់ជាមួយលនះ ថា 
បានបង្កា ញនូវទិ ឋភាព្ពិ្តប្បាក  និងប្តឹមប្តូវលៅលេើសាា នភាព្ហិរញ្ញវតាុរបស់សាខានាព្ថៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ំ 
២០២០ និងេទធផ្េព្នប្បតិបតតិការហិរញ្ញវតាុ លហើយនិងសាា នភាព្េំហូរសាច់ប្បាក់សប្មាប់ការយិបរលិចេទ 
បញ្ច ប់លដាយអនុលោមលៅតាម CIFRSs ។ 

 

 



សារពីអគ្គនាយក  
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ជាមួ្យនឹងការផ្ទ ុះល ើងថ្នវរី ស coronavirus ានព្បលទសជាលព្ចើនបានតព្ម្ូវឱ្យស្នថ ប័ននានា កំណត់ឬបញ្ឈប់ព្បតិបតតិ

ការអាជី្វកម្ម និងអ្ន វតតការរតឹបនតឹងការលធាើដំ្លណើ រនិងវធិានការោច់លោយក ក។ វធិានការណ៍និងលគាេនលយបាយ

ទំងលនុះបានជ្ុះឥទធិេេយ៉ាងខាល ំង (ឬ រេឹំងថានឹងជ្ុះឥទធិេេ) លេើសកម្មភាេរបស់ស្នថ ប័នជាលព្ចើន។ ស្នថ នភាេថ្ន

ការផ្ទ ុះល ើងថ្នវរី សឆលងលនុះ បានបនតវវិឌ្ឍន៍ និងឆលងកាត់កាេបរលិចឆទថ្ងៃទី31 កខធាូ ឆ្ា ំ2020។ លេើការផ្ទ ុះល ើងថ្នវរី ស

លនុះកដ្រ ព្បលទសកម្ព ជាក៏ទទួេរងផ្េប៉ាុះពាេ់ផ្ងកដ្រ ចំលពាុះលសដ្ឋកិចចរបស់ខលូនលោយស្នរកតការធាល ក់ច ុះថ្នលសដ្ឋ

កិចចសកេ។ លៅថ្ងៃទី9 កខមី្នា ឆ្ា ំ2020 ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជាបានកណនំាដ្េ់ធនាគារនិងស្នថ ប័នហិរញ្ញវតថ ទំង

អ្ស់ឱ្យេនារលេេ ឬផ្អអ ករាេ់ការទូទត់ព្បាក់កម្ចីនិងការព្បាក់ កដ្េជាកផ្ាកមួ្យថ្នវធិានការណ៍លដ្ើម្បីបនទន់ឥទធិេេ

ដ្េ់លសដ្ឋកិចចថ្នអ្ាកលកើតជំ្ងឺកូរ ៉ាណូាលេើអាជី្វកម្ម និងអ្ាកខចីជាេកខណៈព្រួស្នរ ។ 

កផ្អកលេើការវាយតថ្ម្លរបស់អ្ាកព្រប់ព្រងលេើការរេឹំងទ កលេេអ្នារតលៅឆ្ា ំ2021 ផ្េប៉ាុះពាេ់ថ្នការផ្ទ ុះល ើងថ្នជំ្ងឺ

កដ្េអាចលកើតានតិចតួចបំផ្ តលោយស្នរានវធិានការ ការពារព្បាក់កម្ចីកា ងការព្រប់ព្រងហានិភ័្យឥណទនថ្ន

ផ្េប័ព្ត។ រណៈព្រប់ព្រងនឹងយកចិតតទ កោក់ជានិចចចំលពាុះវរី ស COVID-19 លៅកា ងព្បលទសកម្ព ជា ព្បតិបតតិការ

ឥណទនរបស់អ្តិងិជ្ន ក៏ដូ្ចជាសម្តថភាេកា ងការសងបំណ េរបស់អ្តិងិជ្ន ។ 

ជាេទធផ្េ ចំណួ្េសរុបរបស់ធនាោរ 25,757,470  ុោល រអាលមរកិ ស េមានការលកើនល ើង 968,496  ុោល រអាលមរកិ 

លធៀបនឹងឆ្ន ំ២០១៩ លហើយប្បាក់ចំលណ្ញសុទធប្បចំាឆ្ន ំលសមើនឹង 12,219,748  ុោល រអាលមរកិ ស េមានការលកើនល ើង 

3,156,153  ុោល រអាលមរកិ លធៀបនឹងឆ្ន ំ២០១៩ ។ 

លយើងនឹងសលព្ម្ចលគាេលៅលោយផ្តេ់ជូ្ននូវលសវាកម្មហិរញ្ញវតថ ព្បកបលោយរ ណភាេ និងង្កយស្សួេដ្េ់អ្តិងិជ្ន

របស់លយើង ។ លព្ៅេីលនុះ លយើងនឹងបនតគំាព្ទដ្េ់អ្ាកជំ្នួញថ្តវា៉ាន់បកនថម្លទៀតលដ្ើម្បីវនិិលយរលៅកា ងព្បលទសកម្ព ជា 

និងលេើកទឹកចិតតឱ្យោណិ្ ជករកា ងស្សុកេព្ងីកអាជី្វកម្មរបស់ខលួនក៏ ូចជាអ្ភិ្វឌ្ឍលស ឋកិចចកនុងតំបន់ ។ កនុងេកខខណ្ឌ

ព្នការអភិវឌ្ឍនអា ីវកមម ធនាោរលយើងខំុ្នឹងបនតប្ពឹ្ងការអនុលោមចាប់បញ្ញញ តតិ និងការប្គ្ប់ប្គ្ងព្ផ្ទកនុងក៏ ូចជាការ

យកចិតតទុកដាក់ការោរហានិភ័យស េអាចនឹងលកើតល ើងពី្បទោងសមាា តប្បាក់ ។ 
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ទិននន័យហរិញ្ញវតថ សមងេបឆ្ន ២ំ០២០ (ជាដុល្លា រ) 

 

 លដ្ើម្ទ នកដ្េបានបង់ លៅថ្ងៃទី31 កខធាូ ឆ្ា ំ2020 ានចំនួន 90 ោនដ្ ោល រអាលម្រកិ ឬ 360 ពាន់ោនលរៀេ 

(2019: 69 ោនដ្ ោល រអាលម្រកិ ឬ  276 ពាន់ោនលរៀេ) ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 
 
  
 

ធាតុ                          ឆ្ន ាំ ២០២០ ២០១៩ បាំ រែបម្រួល 

ម្រព្យសករមសែុប 541,719,943 513,825,749 5.43 % 

រូលធនសែុប 110,088,905 97,869,157 12.49 % 

ចាំណូលសែុប 25,757,470 24,788,974 3.91 % 

ឥណទានសែុប 380,010,156 342,102,651 11.08 % 

ម្ាក់បញ ញ្ ើសែុប 392,773,126 373,164,020 5.25 % 

ម្ាក់ចាំញណញរុនបង់ព្នធ  15,421,831 11,537,906 33.66 % 
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យ ទធសាស្រសតទីផ្សារ 
យុទធសាស្រសតទីផ្ារគឺ្ជា ំលណ្ើ រការព្នការកំណ្ត់ផ្េចំលណ្ញនាលព្េបចចុបបនន និងអនាគ្តរបស់សាា ប័ន ។ សាា ប័ន 
ប្តូវសសាងយេ់ពី្តប្មូវការរបស់អតិថិ ន កំណ្ត់លោេលៅអភិវឌ្ឍ សផ្នការអា ីវកមម ប្គ្ប់ប្គ្ងលសវាកមម និងផ្សព្ាផ្ាយ 
លអាយស្សបតាមតប្មូវការរបស់អតិថិ ន និងសលប្មចតាមសផ្នការអា ីវកមម ។ ធនាោរ លមហាគ  អិុនលធើលណ្សិនណ្េ 
គឺ្ជាធនាោរអនតរជាតិ ស េមានបទពិ្លសាធន៍ជាលប្ចើនឆ្ន ំបំផុ្តលៅព្តវ៉ាន់ ។ ធនាោរបានបនតលធាើការលេើហិរញ្ញវតាុ 
សា ីវកមម និងហិរញ្ញវតាុោណិ្ ជកមមអនតរជាតិអស់រយៈលព្េជាលប្ចើនទសវតសកនុងវស័ិយលនះ ។ ធនាោរនឹងផ្តេ់ ូន 
នូវ ំនាញវជិាជ  ីវៈល ើមបីលដាះស្សាយបញ្ញា ប្បឈម ូចខាងលប្កាម៖ 

 បលងកើនការប្បកួតប្បស ងជាមួយធនាោរកនុងស្សុក និងបរលទស 
 ធនាោរមួយចំនួនធំមានយុទធសាស្រសតកំណ្ត់ព្ថលទាបស េបលងកើនការេំបាកសប្មាប់ការប្បកួតប្បស ងកនុង 
សហគ្មន៍ព្តវ៉ាន់លៅកមពុជា លហើយអតិថិ នជា នជាតិព្តវ៉ាន់មានទំលនារលធាើលប្បើប្បាស់លសវាកមម របស់ធនាោរ 
ទំាងលនាះលដាយសារកតាត ព្ថល ។ 

 ព្ប្ងឹងការប្បកួតប្បស ងជាមួយធនាោរព្តវ៉ាន់ស េចូេមកទីផ្ារកមពុជា ស េលោេលៅរបស់ធនាោរទំាង 
លនាះគឺ្សហគ្មន៍ព្តវ៉ាន់ ។ 

 ការលកើនល ើងព្នេំហូរលចញរបស់បុគ្គេិក លធាើលអាយធនាោរបាត់បង់ធនធានមនុសសស េមានចំលណ្ះ ឹង 
និងសមតាភាព្ ។ 

  ១-  ព្ប្ងីកចំសណ្កទីផ្ារ និងការប្បកួតប្បស ង 

   បចចុបបនន ធនាោរមានសាខាសរុបចំនួន៤ ទូទំាងប្ព្ះរាជាណាចប្កកមពុជា ស េជាចំណុ្ចលធាើលអាយ 

ធនាោរ ព្ទមានលប្បៀបជាង ។ ការផ្តេ់នូវលសវាកមម ៏េាមិនប្គ្ប់ប្ោន់លទចំលោះការកាន់កាប់ចំសណ្ក

ទីផ្ារ ទនទឹមនឹងលនាះធនាោរប្តូវគិ្តពី្ការព្ប្ងីកបណាត ប្បតិបតតិការរបស់ខលួនផ្ងស រ ល ើមបីព្ប្ងឹងការ

ប្បកួតប្បស ងរបស់ខលួនកនុងវស័ិយមួយលនះ ។ 

 ២- អភិវឌ្ឍផ្េិតផ្េ និងបលងកើនទំហំអា ីវកមម 

   - ធនាោរនឹងបង្កា ញតមាល ភាព្លេើលសវាកមមហិរញ្ញបបទានោណិ្ ជកមម នំាលចញ នំាចូេ ល ើមបីទាញ 

   យកអា ីវកមមលផ្សងលទៀត 

   - ទាញយកអតិថិ នលអាយកាន់សតលប្ចើន លដាយសផ្ាកលេើេកខខណ្ឌ ប្បលសើរព្នលសវាកមមឥណ្ទាន 

   -  ប្មុញលអាយចំនួនអតិថិ នស េលប្បើប្បាស់លសវាកមម GEB ឲ្យកាន់សតលកើនល ើង 

   - រកានូវការផ្តេ់លសវាកមមរហ័ស ទាន់ចិតត ប្បសិទធិភាព្  េ់អតិថិ ន 
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   - ផ្តេ់ ូនអតិថិ ននូវលសវាកមមប្បកបលដាយភាព្រាក់ទាក់ និង ំនាញ 

 ៣- លប្ ើសលរ ើសបុគ្គេិកបសនាម និងបណ្តុ ះបណាត េ 

 ល ើមបីល ល្ើយតបលៅនឹងទំហំអា ីវកមមស េកំពុ្ងរកីចលប្មើនធនាោរប្តូវលប្ ើសលរ ើសបុគ្គេិក ស េមាន 

 បទពិ្លសាធន៍ លទព្លកាសេយ    បណ្តុ ះបណាត េបសនាមលទៀត ។   
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សលងេែអំពីធនាគារ 
 អជ្ញា រណណ  

- កាេបរលិចឆទអាជាា ប័ណណលៅថ្ងៃទី 02 កខត ោឆ្ា ំ 2007 
- ព្បតិបតិតការចាប់លផ្តើម្ថ្ងៃទី 03 កខត ោឆ្ា ំ 2011 
- អាជាា ប័ណណេីព្កសួងពាណិជ្ជកម្ម 

 ភាគហ ុន 
Name of Institutional 

Shareholder 
Top Shareholders (Percentage of Shares Ownership) 

 

 

 

 

 

Mega Financial Holding Co., Ltd 

Ministry of Finance, R.O.C (8.40%) 

National Development Fund, Executive Yuan, R.O.C (6.11%) 

Chunghwa Post Co., Ltd. (3.61%) 

Fubon Life Insurance Co., Ltd. (2.69%) 

Bank of Taiwan Co., Ltd. (2.46%) 

Taiwan Life Insurance Co.,Ltd. (2.08%) 

China Life Insurance Co.,Ltd. (2.07%) 

Cathay Life Insurance Co., Ltd. (2.84%) 

Pou Chen Corporation (1.41%) 

New Labor Pension Fund (1.65%) 

 

 រណ្តត ញប្រតរិតតកិារ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សលងេែអំពីធនាគារ (ត) 

សាខាភ្នាំង្ពញ 

អាសយដាឋ ន 
ផ្ទុះលេខ139 ផ្លូវលេខ274 កកងនឹងផ្លូវលេខ41 សង្កា ត់បឹងលកងកង1 ខណឌ  ចំការម្ន 
រាជ្ធានីភ្ាំលេញ ព្េុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា 

ទូរស័ព្ទ 855-23-988101 

ទូរសារ 855-23-217982 

សាីសកូ  ICBCKHPP 

សាខារខង្ោធិ៍ចិនតុខ 

អាសយដាឋ ន 
ផ្ទះលេខ៦០១  មហាវថីិសហព័្នធរុសសី  ភូមិប៉ប្បក់ខាងល ើង សង្កក ត់កាកាប 
ខណ្ឌ លោធិ៍សសន ័យ រាជ្ធានីភ្ាំលេញ ព្េុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា 

ទូរស័ព្ទ 855-23-890588 

ទូរសារ 855-23-890582 

សាីសកូ  ICBCKHPPPPA 
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 រណ្តត ញប្រតរិតតកិារ (ត) 
 

 
 
ធនាគារលម្ហាា  អ្ ិនលធើលណសិនណេ ខម្លម្ើសេ កប៊ែង ខូអិ្េធីឌី្ ស្នខាភ្ាំលេញព្តូវបានបលងាើតល ើងលៅ ថ្ងៃទី០៣ កខ
ត ោ ឆ្ា ំ២០១១ ជាស្នខាបរលទស កដ្េានការយិេ័យកណាត េលៅព្បលទសថ្តវា៉ាន់។ ធនាគារ ានបលព្ម្ើលសវាដូ្ចជា
ព្បាក់បលញ្ញើ ឥណទន ហិរញ្ញបបទនពាណិជ្ជកម្ម លផ្ទរព្បាក់ និងលសវាលអ្ ិចកប៊ែងឃីង ។ 

 
លបសកកម្មរបស់ស្នខារឺលដ្ើម្បីកាល យជាថ្ដ្រូកដ្េអាចទ កចិតតបានសព្ាប់អ្តិងិជ្ន ជាេិលសសព្កុម្ហ៊ែ នកដ្េកំេ ង     
អ្ភិ្វឌ្ឍ ។ ធនាគារនឹងសំលរចលគាេលៅលោយផ្តេ់លសវាកម្មហិរញ្ញវតថ ព្បកបលោយរ ណភាេ និងង្កយស្សួេដ្េ់អ្តិងិ   
ជ្ន ។ លព្ៅេីលនុះលយើងនឹងបនតគំាព្ទដ្េ់ពាណិជ្ជករថ្តវា៉ាន់បកនថម្លទៀត លដ្ើម្បីវនិិលយរកា ងព្បលទសកម្ព ជា និងលេើកទឹកចិតត
ដ្េ់ពាណិជ្ជករកា ងស្សុកឱ្យេព្ងីកអាជី្វកម្មរបស់េួកលរ ។ 

 
 

សមិ្ទធិផ្េកដ្េស្នខាសលព្ម្ចបានរឺគំាព្ទលោយធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា និងព្កសួងពាក់េ័នធដ្ថ្ទលទៀត និងការយិេ័យ 
កណាត េក៏ដូ្ចជាប រាេិក និងអ្តិងិជ្នរបស់លយើង។ 

សាខារខអូឡាំពិក 

អាសយដាឋ ន 
ផ្ទះលេខ៣៨លប និង៣៨លបហសិត  វថីិប្ព្ះមុនីលរត៉ (លេខ២១៧) ភូមិ១០ សង្កក ត់ទួេសាា យព្ប្ព្២  
ខណ្ឌ ចំការមន រាជ្ធានីភ្ាំលេញ ព្េុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា 

ទូរស័ព្ទ 855-23-988130 

ទូរសារ 855-23-988134 

សាីសកូ  ICBCKHPPOLY 

សាខារខទលួង្គាក 

អាសយដាឋ ន 
ផ្ទះលេខ២អា-២លប ផ្លូវលេខ៣១៥ ភូមិ៨ សង្កក ត់បឹងកក់១ ខណ្ឌ ទួេលោក រាជ្ធានីភ្ាំលេញ ព្េុះ
រាជាណាចព្កកម្ព ជា 

ទូរស័ព្ទ 855-23-884558 

ទូរសារ 855-23-884589 

សាីសកូ  ICBCKHPPTKK 



អភិ្បាលកិចច  
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អងាការមលខរបសធ់នាគារ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ធនាគារង្ម្ 

នាយកដ្ឋា នឥណទាន 

នាយកដ្ឋា នគ្ណង្នយយ 
 

នាយកដ្ឋា នប្បត្ិបត្តិការ 

នាយកដ្ឋា នច្ាបន់ខិបទ្
បញ្ញត្ត ិ

នាយកដ្ឋា នរដាបាល 

សាខារខ 

ធនាគារង្ម្ហ្គគ  សាខាភនាំង្ពញ 

ការយិាល័យឥណទានបុគ្គល 

ការយិាល័យឥណទានប្កុម្ហ ុន 

គ្ណៈកម្មការឥណទាន 

ការយិាល័យហិរញ្ញបបទានពាណិជជកម្ម 

ការ.ិ សាច្ប់្បាកង់ាយប្សលួ 

ការយិាល័យគ្ណង្នយយ 

ការយិាល័យង្បើកគ្ណន ី

ការយិាល័យសាច្ប់្បាក ់

ការយិាល័យង្ផ្សេរប្បាក ់
់ ់ការយិាល័យមូ្លបបទានរប័្ត្ 

សវនករផ្ផ្សេកនុខ 



ប្រតិរតតិការអាជីវកម្ម  
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ប្ែតិែតតិការអាជីវកេម 
 

វសិ្នេភាេអាជី្វកម្ម : ធនាគារស្នខាភ្ាំលេញ ានលសវាកម្មដូ្ចខាងលព្កាម្ ៖ 
 

 ព្បាក់បលញ្ញើ 
 ឥណទន  
 លសវាលអ ិចប្តូនិចសកេ 
 ហិរញ្ញបបទានោណិ្ ជកមម នំាលចញ-នំាចូេ                      
 ការលផ្ទរព្បាក់ 
 ការបតូររបិូយប័ណណ 

 



ប្រតិរតតិការអាជីវកម្ម  
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របាយការេ៍របសស់វនករឯករាជយ 
ជូ្នចំលពាុះទីចាត់ការធំ 
ធនាគារ លម្ហាា  អ្ ិនលធើលណសិនណេ ខម្លម្ើសេ សប៊ែង ស្នខាភ្ាំលេញ 

ម្តិសវនកម្ម 
លយើងខា ំ បានលធាើសវនកម្មលៅលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ របស់ ធនាគារ លម្ហាា  អ្ ិនលធើលណសិនណេ ខម្លម្ើ
សេ  ស្នខាភ្ាំលេញ (លៅកាត់ថា “ស្នខា”) កដ្េរមួ្ានតរាងត េយការនាថ្ងៃទី៣១ កខធាូ ឆ្ា ំ២០២០ និង  
របាយការណ៍េទធផ្េ របាយការណ៍បកព្ម្បព្ម្ួេមូ្េធនស្នា ក់ការកណាត េ និងរបាយការណ៍េំហូរ 
ស្នច់ព្បាក់សព្ាប់ការយិបរលិចឆទកដ្េបានបញ្ច ប់ និងកំណត់សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ កដ្េរមួ្
ានលសចកដីសលងខបថ្នលគាេការណ៍រណលនយយសំខាន់ៗ។ 

ជាម្តិរបស់លយើងខា ំ   របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ បានបង្កា ញនូវភាេព្តឹម្ព្តូវជាស្នរវនតថ្នស្នថ នភាេហិរញ្ញវតថ  
របស់ ធនាគារ លម្ហាា  អ្ ិនលធើលណសិនណេ ខម្លម្ើសេ  ស្នខាភ្ាំលេញ នាថ្ងៃទី៣១ កខធាូ ឆ្ា ំ២០២០ 
ព្េម្ទំងេទធផ្េហិរញ្ញវតថ  េំហូរស្នច់ព្បាក់សព្ាប់ការយិបរលិចឆទកដ្េបានបញ្ច ប់ លោយអ្ន លោម្ 
លៅតម្សតង់ោររណលនយយកម្ព ជា និងបទបបញ្ញតតិ  និងលគាេការណ៍កណនំាទក់ទងលៅនឹង រណលនយយ 
របស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា។ 
មូ្េោឋ នថ្នម្តិសវនកម្ម 

លយើងខា ំបានលធាើសវនកម្មលោយអ្ន លោម្លៅតម្សតង់ោរសវនកម្មអ្នតរជាតិថ្នកម្ព ជា(”CISAs”) ។ ការ
ទទួេខ ស ព្តូវរបស់លយើងខា ំ លោយអ្ន លោម្លៅតម្សតង់ោរទំងលនុះ រឺព្តូវបានលរៀបរាប់លៅកា ងកផ្ាក
ការទទួេ ខ សព្តូវរបស់សវនករចំលពាុះការលធាើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  ថ្នរបាយការណ៍លនុះ ។ 
លយើងខា ំ ឯករាជ្យេីស្នខា លោយអ្ន លោម្លៅតម្ការតព្ម្ូវព្កម្សីេធម៌្កដ្េពាក់េ័នធ នឹងការលធាើសវន
កម្មរបាយ-ការណ៍ហិរញ្ញវតថ លៅព្បលទសកម្ព ជា ព្េម្ទំងបានបំលេញនូវការទទួេខ សព្តូវលេើព្កម្សីេ
ធម៌្ លផ្េងៗលទៀត លោយអ្ន លោម្លៅតម្ការតព្ម្ូវទំងលនុះ។ លយើងខា ំលជ្ឿជាក់ថាភ្សត តងសវនកម្ម 
កដ្េ លយើងបានទទួេរឺព្រប់ព្គាន់និងសម្រម្យលដ្ើម្បីផ្តេ់ជាមូ្េោឋ នសព្ាប់ការផ្តេ់ម្តិរបស់លយើងខា ំ ។ 
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េ័ត៌ានលផ្េង លៗព្ៅេីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  និងរបាយការណ៍សវនករ 

េ័ត៌ានលផ្េងៗលទៀតកដ្េទទួេបាន នាកាេបរលិចឆទថ្នរបាយការណ៍របស់សវនករ ជារបាយការណ៍
របស់រណៈព្រប់ព្រង។ រណៈព្រប់ព្រងានទំនួេខ សព្តូវ ចំលពាុះេ័ត៌ានលផ្េងៗលនុះ។ 

ម្តិលយបេ់របស់លយើងខា ំ លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ មិ្នព្របដ្ណត ប់េ័ត៌ានលផ្េងៗលហើយលយើងខា ំមិ្ន
បានលធាើការសនាិោឋ នអ្ុះអាងលេើេ័ត៌ានលផ្េងៗល ើយ។ 

ទក់ទងលៅនឹងការលធាើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  ការទទួេខ សព្តូវរបស់លយើងខា ំរឺអានេ័ត៌ាន       
លផ្េងៗ និងេិចារណាថាលតើេ័ត៌ានលផ្េងៗមិ្នស្សបគាា ជាមួ្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ជាស្នរវនត ឬ
ជាមួ្យចំលណុះដឹ្ងរបស់លយើងខា ំកដ្េទទូេបានេីការលធាើសវនកម្ម ឬលកើតល ើងេីកំហ សឆាងជាស្នរវនត។ 
ព្បសិនលបើកផ្អកលៅលេើការង្កររបស់លយើងខា ំកដ្េបានអ្ន វតត លហើយសនាិោឋ នថាានកំហ សឆាងជាស្នរវនត
លេើេ័ត៌ានលផ្េងៗលយើងខា ំនឹងលធាើការរាយការណ៍លៅលេើភាេជាក់កសតងលនាុះ ។ លយើងខា ំមិ្នានអ្ាីព្តូវ  
រាយការណ៍ល ើយ។ 

ការទទួេខ សព្តវូរបស់គ្ណ្ៈប្គ្ប់ប្គ្ងចំលពាុះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  

រណៈព្រប់ព្រង ជាអ្ាកទទួេខ សព្តូវចំលពាុះការលរៀបចំ និងការបង្កា ញទិដ្ឋភាេេិតព្បាកដ្ និងព្តឹម្ព្តូវថ្ន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ លោយអ្ន លោម្លៅតម្សដង់ោររបាយការណ៍ទក់ទងនឹងហិរញ្ញវតថ អ្នតរជាតិ ថ្ន
កម្ព ជា លហើយនិងទទួេខ សព្តូវផ្ងកដ្រចំលពាុះព្បេ័នធព្តួតេិនិតយថ្ផ្ទកា ង កដ្េរណៈព្រប់ព្រងរិតថាាន
ស្នរៈព្បលយជ្ន៍កា ងការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  កដ្េេ ំានកំហ សឆាងជាស្នរវនដ កដ្េបណាដ េ
ម្កេីការកកលងបនលំ ឬ ការភាន់ព្ច ំ។ 

លៅកា ងការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  រណៈព្រប់ព្រងជាអ្ាកទទួេខ សព្តូវកា ងការវាយតថ្ម្លេទធភាេ 
និរនតរភាេអាជី្វកម្មរបស់ស្នខា និងលធាើការោតព្តោង (ព្បសិនលបើាន) នូវបញ្ជា ទំងឡាយណាកដ្េ
ទក់ទងនឹងនិរនតរភាេអាជី្វកម្ម និងការលព្បើព្បាស់មូ្េោឋ ននិរនតរភាេអាជី្វកម្មលៅកា ងព្បេ័នធរណលនយយ
របស់ស្នខា លេើកកេងកតកា ងករណីរណៈព្រប់ព្រងានបំណងរោំយ ឬ បញ្ឈប់ព្បតិបតតិការស្នខា ឬ 
ក៏គាម នម្លធាបាយជាក់ោក់ណាមួ្យលទៀតលព្ៅេីលនុះ។  

រណៈព្រប់ព្រងព្បតិបតតិ ានទំនួេខ សព្តូវកា ងការព្តួតេិនិតយលម្ើេលេើដំ្លណើ រ ថ្នការរាយការណ៍អំ្េី
ហិរញ្ញវតថ របស់ស្នខា។ 

ការទទួេខ សព្តវូរបស់សវនករចំលពាុះការលធាើសវនកម្មលៅលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  

លគាេបំណងរបស់លយើងខា ំ រឺលដ្ើម្បីទទួេបានអំ្ណុះអំ្ណាងកដ្េសម្លហត ផ្េ ថាលតើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវតថ ជារមួ្ រឺមិ្នានកំហ សឆាងជាស្នរវនត កដ្េបណាត េម្កេីការកកលងបនលំ ឬកំហ សឆាង និងលដ្ើម្បី
បង្កា ញរបាយការណ៍សវនករ កដ្េរមួ្បញ្ចូ េម្តិលយបេ់របស់លយើងខា ំ។ អំ្ណុះអំ្ណាងកដ្េសម្លហត 
ផ្េរឺជាអំ្ណុះអំ្ណាងកំរតិខពស់ប៉ា កនតមិ្នកម្នជាការធានាថាការលធាើសវនកម្មអ្ន លោម្តម្សតង់ោសវន
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កម្មអ្នតរជាតិថ្នកម្ព ជា នឹងកតងកតរកលឃើញកំហ សឆាងជាស្នរវនតលៅលេេកដ្េវាានលនាុះលទ កំហ សឆាង
លនុះអាចលកើតល ើងេីការកកលងបនលំ ឬកំហ សឆាងលហើយព្តូវបានេិចារណាជាកំហ សឆាងជាស្នរវនត ព្បសិន 
លបើកំហ សនីមួ្យៗ ឬកំហ សសរ បានឥទធិេេ ដ្េ់ការសលព្ម្ចចិតតកផ្ាកលសដ្ឋកិចចរបស់អ្ាកលព្បើព្បាស់
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ជាមូ្េោឋ ន។ ជាកផ្ាកមួ្យថ្នការលធាើសវនកម្ម លោយអ្ន លោម្តម្សតង់ោរសវន-
កម្មអ្នតរជាតិថ្នកម្ព ជាលយើងបានលធាើការវនិិចឆ័យ និងការបា៉ា ន់ព្បាណតម្វជិាច ជី្វៈ។ លយើងខា ំក៏បាន៖ 

 កំណត់ និងវាយតថ្ម្លហានិភ័្យថ្នកំហ សឆាងជាស្នរវនតថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ លទុះជា   
បណាត េម្កេីការកកលងបនលំឬកំហ សឆាងក៏លោយកំណត់ និងអ្ន វតតនិតិវធីិសវនកម្មកដ្េ
លឆលើយតបលៅនឹងហានិភ័្យទំងលនាុះ លដ្ើម្បីទទួេបានភ្សត តងេីការលធាើសវនកម្មកដ្េព្រប់
ព្គាន់ និងសម្រម្យលដ្ើម្បីផ្តេ់ជាមូ្េោឋ នកា ងការផ្តេ់ម្តិលយបេ់ ។  ហានិភ័្យកដ្េមិ្ន
បានរកលឃើញកំហ សឆាងជាស្នរវនតេីការកកលងបនលំ រឺធៃន់ធៃរជាងកំហ សឆាង ខណៈកដ្េការ
កកលងបនលំអាចបណាត េម្កេីការឃ បឃិត ការកកលង ការេ បលចាេលោយលចតនា ការកងលង
ខ ស ឬការបំពានលេើការព្រប់ព្រងថ្ផ្ទកា ង។ 
 

 ទទួេបានការយេ់ដឹ្ងេីការព្រប់ព្រងថ្ផ្ទកា ងកដ្េពាក់េ័នធនឹងការលធាើសវនកម្មលដ្ើម្បីលរៀបចំ
និតិវធីិសវនកម្ម កដ្េសម្រម្យលៅតម្កាេៈលទសៈ ប៉ា កនតមិ្នកម្នសំរាប់លគាេបំណង
បលញ្ចញម្តិលៅលេើព្បសិទធភាេថ្នការព្រប់ព្រងថ្ផ្ទកា ងរបស់ស្នខាល ើយ។ 

 
 វាយតថ្ម្លភាេព្តឹម្ព្តូវ ថ្នលគាេការណ៍រណលនយយកដ្េបានលព្បើព្បាស់និងភាេសម្លហត 

ផ្េថ្នការបា៉ា ន់ស្នម នរណលនយយនិងការបង្កា ញកដ្េពាក់េ័នធនានាលោយរណៈព្រប់ព្រង។ 
 

 សនាិោឋ នភាេសម្លហត ផ្េលេើមូ្េោឋ នថ្នការលព្បើព្បាស់លគាេការណ៍រណលនយយនិរនតរ-
ភាេ ថ្នដំ្លណើ ការអាជី្វកម្មរបស់រណៈព្រប់ព្រង និងកផ្អកលៅលេើភ្សត តងសវនកម្មកដ្េ
បានទទួេថាលតើភាេមិ្នព្បាកដ្ជាស្នរវនត លកើតានល ើងកដ្េពាក់េ័នធនឹងព្េឹតតិការណ៍ ឬ 
េកខខណឌ កដ្េអាចានភាេមិ្នចាស់ោស់លៅលេើ េទធភាេរបស់ស្នខាលដ្ើម្បីបនតនិរនតរ-
ភាេថ្នដំ្លណើ ការអាជី្វកម្មឬលទ ។ ព្បសិនលបើលយើងខា ំសនាិោឋ នថាានភាេមិ្នព្បាកដ្ព្បជា
ជាស្នរវនត លយើងខា ំព្តូវបានតព្ម្ូវលអាយានការទញចំណាប់អារម្មណ៍លៅកា ងរបាយការណ៍
របស់សវនករ លៅលេើការបង្កា ញកដ្េពាក់េ័នធលៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  ឬព្បសិនលបើ
ការបង្កា ញមិ្នព្រប់ព្គាន់លយើងខា ំព្តូវបញ្ជជ ក់លៅកា ងម្តិលយបេ់របស់លយើងខា ំ។ ការសនាិោឋ ន
របស់លយើងខា ំកផ្អកលៅលេើភ្សត តងសវនកម្ម កដ្េទទួេបានរហូតដ្េ់ថ្ងៃថ្នរបាយការណ៍
សវនកម្ម។ លទុះជាយ៉ាងណា ព្េឹតតិការណ៍ ឬេកខខ័ណឌ នាលេេអ្នារតអាចបណាត េលអាយ
ស្នខាបញ្ឈប់ការបនតនិរនតរភាេថ្នដំ្លណើ ការអាជី្វកម្ម។
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 វាយតថ្ម្លការបង្កា ញជារមួ្រចនាសម្ព័នធ និងខលឹម្ស្នរ ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ រមួ្ទំងការ

បង្កា ញថាលតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ បង្កា ញេីព្បតិបតតិការជាមូ្េោឋ ន និងព្េឹតតិការណ៍លៅ
កា ងការទទួេបានការបង្កា ញ កដ្េព្តឹម្ព្តូវ ។ 

 

 

 

 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល បែ៊ែង សាខាភ្នំមេញ 

របាយការេ៍សាថ នភាេហរិញ្ញវតថ   
នាថ្ងៃទី31 កខធាូ ឆ្ា ំ2020 

13 

 

 
កំណត់
សាា េ់ ថ្ងៃទី31 កខធាូ  ឆ្ា ំ2020 ថ្ងៃទី31 កខធាូ  ឆ្ា ំ2019 

   ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មួ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មួ្េពាន់លរៀេ 

  
 (កំណត់សាា េ់លេខ 

2.3) 
 (កំណត់សាា េ់លេខ 

2.3) 

ព្ទេយសកម្ម      
ស្នច់ព្បាក់កា ងថ្ដ្ 5 8,713,636 35,246,658 11,409,459  46,493,545  
សម្ត េយលៅធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា 6 136,424,128 551,835,598 137,186,789  559,036,165  
សម្ត េយលៅធនាគារលផ្េងៗ 7 13,346,125 53,985,076 20,002,503  81,510,200  
ឥណទន និងប លរព្បទនស ទធ 8 380,010,156 1,537,141,081 342,102,651  1,394,068,303  
ព្ទេយសកម្មលផ្េងៗ 9 302,920 1,225,311 363,115  1,479,694  
ព្ទេយ និងហតថូបករណ៍ 10 647,946 2,620,942 412,291  1,680,086  
កម្មវធីិក ំេយូទ័រ 11 393,076 1,589,992 346,767  1,413,076  
សិទធិលព្បើព្បាស់ព្ទេយសកម្ម 12 1,481,415 5,992,324 1,576,332  6,423,553  

េនធេនាជាព្ទេយសកម្ម 17.2 400,541  1,620,188  425,842  1,735,306  

ព្ទេយសកម្មសរ ប  541,719,943  2,191,257,170  513,825,749  2,093,839,928  

ព្ទេយអ្កម្ម និងមូ្េធនរបស់ 
ទីស្នា ក់ការកណាត េ 

 
    

ព្ទេយអ្កម្ម      
ព្បាក់បលញ្ញើលៅធនាគារលផ្េងៗ 13 104,755,092  423,734,347  90,775,671  369,910,859  
ព្បាក់បលញ្ញើេីអ្តិងិជ្ន 14 81,897,858  331,276,836  92,037,624  375,053,318  
ព្បាក់បលញ្ញើេីការយិេ័យកណាត េ 15 206,120,176 833,756,112  190,350,725  775,679,204  
ព្បាក់កម្ចីេីធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា 16 33,498,904 135,503,067 37,485,106  152,751,807  
បំណ េេនធលេើព្បាក់ចំណូេ 17.1 2,859,593 11,567,054 2,224,654  9,065,465  
សំវធិានធនលេើធាត លព្ៅតរាងត េយការ 18 232 938 2,836  11,557  
ព្ទេយអ្កម្មលផ្េងៗ 19 957,833 3,874,434 1,460,258  5,950,552  
បំណ េភ្តិសនា  12 1,541,350 6,234,761 1,619,718  6,600,351  

ព្ទេយអ្កម្មសរ ប  431,631,038 1,745,947,549 415,956,592  1,695,023,113  

មូ្េធនរបស់ទីស្នា ក់ការកណាត េ      
លដ្ើម្ទ ន 19 90,000,000 360,000,000 69,000,000  276,000,000  
ព្បាក់ចំលណញបងារទ ក  16,283,606  67,202,685  24,567,696  99,375,797  
ទ នបព្ម្ុងតម្បទបបញ្ញតតិ 20 3,805,299  15,363,696  4,301,461  17,370,671  
េលម្អៀងបងារេីការកព្បសព្ម្ួេ 
របិូយប័ណណ 

 
-       2,743,240                      -    6,070,347  

មូ្េធនរបស់ទីស្នា ក់ការកណាត េ  110,088,905  445,309,621  97,869,157  398,816,815  

ព្ទេយអ្កម្ម និងមូ្េធនរបស់ 
ទីស្នា ក់ការកណាត េ 

 
541,719,943  2,191,257,170  513,825,749  2,093,839,928  

 

កំណត់សាា េ់កដ្េភាជ ប់ម្កជាមួ្យេីលេខ 1 ដ្េ់ 32 ជាកផ្ាកថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ លនុះ។ 
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របាយការេ៍លទ្ធផលលពញលលញ 
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កំណត់
សាា េ់ 2020 2019 

  ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

  
 (កំណត់សាា េ់ 

លេខ 2.3) 
 (កំណត់សាា េ់ 

លេខ 2.3) 

ចំណូេព្បតិបតតិការ      
ចំណូេការព្បាក់ 22 24,816,508 101,176,903 23,568,394  95,499,132  

ចំណាយការព្បាក់ 23 (4,860,503) (19,816,271) (6,231,035) (25,248,154) 

ចំណូេការព្បាក់ស ទធ  19,956,005 81,360,632 17,337,359  70,250,978  

ចំណូេថ្ងលឈ្ាួេ និងកថ្ព្ម្លជ្ើងស្នរ 24 849,610 3,463,860 1,152,842  4,671,316  

ចំណាយថ្ងលឈ្ាួេ និងកថ្ព្ម្លជ្ើងស្នរ 24 (20,637) (84,137) (26,087) (105,705) 

ចំណូេថ្ងលឈ្ាួេ និងកថ្ព្ម្លជ្ើងស្នរស ទធ  828,973 3,379,723 1,126,755  4,565,611  

ចំណូេេីព្បតិបតដិការលផ្េងៗ   91,352 372,442 67,738  274,474  

ចំណូេេីព្បតិបតដិការសរ ប  20,876,330 85,112,797 18,531,852  75,091,063  
ចំណាយរដ្ឋបាេនិងចំណាយទូលៅ 25 (4,950,954) (20,185,039) (6,941,516) (28,127,023) 
សំវធិានធនសព្ាប់ការខាតបង់ 
ឥណទនកដ្េរេឹំងទ ក 26 (503,545) (2,052,953) (52,430) (212,446) 

ចំលណញម្ នបង់េនធ  15,421,831 62,874,805 11,537,906  46,751,594  

ចំណាយេនធលេើព្បាក់ចំណូេ 17 (3,202,083) (13,054,892) (2,474,311) (10,025,908) 

ចំលណញស ទធសព្ាប់ការយិបរលិចឆទ  12,219,748  49,819,913  9,063,595  36,725,686  

ភាេខ សគាា រវាងអ្ព្តបដូរព្បាក់  - (3,327,107) - 5,270,381  

ចំលណញស ទធសព្ាប់ការយិបរលិចឆទ  12,219,748  46,492,806  9,063,595 41,996,067  
 

 

 

កំណត់សាា េ់កដ្េភាជ ប់ម្កជាមួ្យេីលេខ 1 ដ្េ់ 32 ជាកផ្ាកថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ លនុះ។ 
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 លដ្ើម្ទ នរបស់ទីស្នា ក់ការកណាត េ ព្បាក់ចំលណញរកាទ ក ទ នបព្ម្ុងតម្បទបបញ្ញតតិ 

េលម្អៀងបងារេី
ការកព្បសព្ម្ួេ 

របិូយប័ណណ សរ ប 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

 
 (កំណត់សាា េ់ 

លេខ 2.3) 
 (កំណត់សាា េ់ 

លេខ 2.3) 
 (កំណត់សាា េ់ 

លេខ 2.3) 
(កំណត់សាា េ់ 

លេខ 2.3) 
 (កំណត់សាា េ់ 

លេខ 2.3) 

នាថ្ងៃទី1 កខម្ករា ឆ្ា ំ2020 69,000,000 276,000,000 24,567,696 99,375,797 4,301,461 17,370,671 6,070,347 97,869,157 398,816,815 
ចំលណញស ទធសព្ាប់ការយិបរលិចឆទ - - 12,219,748  49,819,913  - - - 12,219,748  49,819,913  
ការបកនថម្លដ្ើម្ទ ន 21,000,000 84,000,000 (21,000,000) (84,000,000) - - - - - 
ការលផ្ទរថ្នទ នបព្ម្ងុតម្បទបបញ្ញតតិ - - 496,162 2,006,975 (496,162) (2,006,975) - - - 
េលម្អៀងេីការកព្បសព្ម្េួរបិូយប័ណណ - - - - - - (3,327,107) -  (3,327,107) 

នាថ្ងៃទី31 កខធាូ ឆ្ា ំ2020 90,000,000 360,000,000 16,283,606  67,202,685  3,805,299 15,363,696 2,743,240  110,088,905  445,309,621  
 
នាថ្ងៃទី1 កខម្ករា ឆ្ា ំ2019  69,000,000  276,000,000  16,123,457  65,173,987  3,682,105  14,846,795  799,966 88,805,562 356,820,748 
ចំលណញស ទធសព្ាប់ការយិបរលិចឆទ - - 9,063,595  36,725,686  - - - 9,063,595 36,725,686 
ការលផ្ទរថ្នទ នបព្ម្ងុតម្បទបបញ្ញតតិ - - (619,356) (2,523,876) 619,356  2,523,876  - - - 
េលម្អៀងេីការកព្បសព្ម្េួរបិូយប័ណណ - - - - - - 5,270,381  5,270,381 

នាថ្ងៃទី31 កខធាូ ឆ្ា ំ2019 69,000,000  276,000,000  24,567,696  99,375,797  4,301,461  17,370,671  6,070,347 97,869,157 398,816,815 

 

កំណត់សាា េ់កដ្េភាជ ប់ម្កជាមួ្យេីលេខ 1 ដ្េ់ 32 ជាកផ្ាកថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ លនុះ។ 
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កំេត់សមាា លម់លើរបាយការេ៍ហរិញ្ញវតថ   
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កំណត់
សាា េ់ 2020 2019 

 

 

ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3)  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

ចំលណញម្ នបង់េនធ  15,421,831  62,874,805  11,537,906  46,751,594  
សំវធិានធនលេើការខាតបង់រេឹំងទ ក  503,545  2,052,953  52,430  212,446  
ចំណាយរេំស់ 25 691,011  2,817,252  761,205  3,084,402  
ចំណាយការព្បាក់លេើបំណ េ 
ភ្តិសនា 12 38,944  158,775  49,690  201,344  
លផ្េងៗ  (7,693) (31,364) -  -  

  16,647,638  67,872,421  12,401,231  50,249,786  
ការកព្បព្បួេលេើទ នបងាិេ៖      
ទ នបព្ម្ុងលេើព្បាក់បលញ្ញើ  7,578,353  30,896,945  (3,740,572) (15,156,798) 
ព្បាក់តម្ាេ់ធានាលេើលដ្ើម្ទ ន  (2,100,000) (8,561,700) -  -  
មូ្េបព្តអាចជួ្ញដូ្របាន  7,581,900  30,911,406  (30,618,100) (124,064,541) 
ឥណទន និងប លរព្បទន  (38,415,728) (156,620,923) (74,792,273) (303,058,290) 
ព្ទេយសកម្មលផ្េងៗ  59,995  244,600  89,045  360,810  
ព្បាក់បលញ្ញើលៅធនាគារលផ្េងៗ  13,979,421  56,994,099  71,325,846  289,012,328  
ព្បាក់បលញ្ញើេីអ្តិងិជ្ន  (10,139,766) (41,339,826) (32,833,293) (133,040,503) 
ព្បាក់បលញ្ញើេីទីស្នា ក់ការកណាត េ  15,769,451  64,292,052  25,973,326  105,243,917  
ព្ទេយអ្កម្មលផ្េងៗ  (502,426) (2,048,391) 418,104  1,694,157  
ស្នច់ព្បាក់លព្បើព្បាស់កា ងសកម្មភាេ
ព្បតិបតតិការ  10,458,838  42,640,683  (31,776,686) (128,759,134) 
បង់េនធលេើព្បាក់ចំណូេ 17 (2,541,843) (10,363,094) (2,347,750) (9,513,083) 

ស្នច់ព្បាក់ទទួេបាន )លព្បើព្បាស់(
កា ងសកម្មភាេព្បតិបតតិការស ទធ  7,916,995  32,277,589  (34,124,436) (138,272,217) 

សកម្មភាេវនិិលយរ      
ការទិញព្ទេយ និងហតថូបករណ៍ 10 (381,970) (1,557,292) (330,278) (1,338,286) 
ការទិញ កម្មវធីិក ំេយូទ័រ 11 (105,786) (431,290) (312,509) (1,266,286) 

ស្នច់ព្បាក់លព្បើកា ងសកម្មភាេ 
វនិិលយរស ទធ  (487,756) (1,988,582) (642,787) (2,604,572) 
 
   

 
 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល បែ៊ែង សាខាភ្នំមេញ 

កំេត់សមាា លម់លើរបាយការេ៍ហរិញ្ញវតថ   
នាថ្ងៃទី31 កខធាូ ឆ្ា ំ2020 និងសព្ាប់ការយិបរលិចឆទបញ្ច ប់ 

17 

 

 
 
  

  2020 2019 
  ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

  
 (កំណត់សាា េ់ 

លេខ 2.3) 
 (កំណត់សាា េ់ 

លេខ 2.3) 

សកម្មភាេហិរញ្ញវតថ       
ការទូទត់លេើបំណ េភ្តិសនា 12 (499,920) (2,038,174) (481,920) (1,952,740) 
ចំណូេជាស្នច់ព្បាក់េីកម្ចី  (3,986,202) (16,251,746) 37,024,392  150,022,836  

ស្នច់ព្បាក់ (លព្បើកា ង) ទទួេបានេី
សកម្មភាេហិរញ្ញវតថ   (4,486,122) (18,289,920) 36,542,472  148,070,096  
ស្នច់ព្បាក់ស ទធទទួេបាន  2,943,117  11,999,087  1,775,249  7,193,307  
ស្នច់ព្បាក់ និងស្នច់ព្បាក់សម្មូ្េ
លដ្ើម្ព្គា  87,489,380  356,519,223  85,714,131  344,399,378  
េលម្អៀងេីការកព្បសព្ម្េួរបិូយប័ណណ  - (2,718,859) - 4,926,538  

ស្នច់ព្បាក់ និងស្នច់ព្បាក់សម្មូ្េ
ច ងព្គា 5 90,432,497  365,799,451  87,489,380  356,519,223  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កំណត់សាា េ់កដ្េភាជ ប់ម្កជាមួ្យេីលេខ 1 ដ្េ់ 32 ជាកផ្ាកថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ លនុះ។ 
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1. េូលដ្ឋា នននការមរៀបចំរបាយការេ៍ហរិញ្ញវតថ  
1.1 មូ្េោឋ នថ្នការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ លនុះ ព្តូវបានលរៀបចំលោយអ្ន លោម្លៅតម្សតង់ោររណលនយយកម្ព ជា (លៅកាត់ថា 
“CAS”) និងបទបបញ្ញតតិ និងលគាេការណ៍កណនំាកដ្េទក់ទងលៅនឹងរណលនយយរបស់ធនាគារជាតិថ្ន     
កម្ព ជា។ លគាេការណ៍រណលនយយកដ្េបានលព្បើព្បាស់ អាចានភាេខ សគាា េីលគាេការណ៍រណលនយយ
កដ្េព្តូវបានទទួេស្នា េ់ និងលព្បើព្បាស់ជាទូលៅលៅតម្បណាត ព្បលទសនិងយ តត ធិការលផ្េងៗ ។ របាយ-
ការណ៍ហិរញ្ញវតថ កដ្េបានភាជ ប់ម្កជាមួ្យលនុះ មិ្នានបំណងបង្កា ញអំ្េីស្នថ នភាេហិរញ្ញវតថ  េទធផ្េ
ព្បតិបតតិការ និងេំហូរស្នច់ព្បាក់ លោយអ្ន លោម្លៅតម្យ តត ធិការណាលផ្េងលព្ៅេីព្េុះរាជាណាចព្ក  
កម្ព ជាលនាុះលទ ។ ដូ្ចលនុះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ទំងលនុះ សព្ាប់បង្កា ញចំលពាុះកតអ្ាកកដ្េបានព្ជាបអំ្េី
លគាេការណ៍រណលនយយ នីតិវធីិ និងការអ្ន វតតលៅកា ងព្េុះរាជាណាចព្កកម្ព ជាកតប៉ា លណាណ ុះ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ លនុះ ព្តូវបានលរៀបចំល ើងតម្វធីិស្នស្រសតថ្ងលលដ្ើម្។ ការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ 
កដ្េអ្ន លោម្លៅតម្CASនិងបទបញ្ញតតិ និងលគាេការណ៍កណនំាកដ្េពាក់េ័នធលផ្េងៗរបស់ធនាគារជាតិ
ថ្នកម្ព ជាតព្ម្ូវឲ្យលព្បើព្បាស់ការបា៉ា ន់ស្នម ន និងការសនមត់កដ្េានផ្េប៉ាុះពាេ់ដ្េ់ចំនួនព្ទេយសកម្ម និង
បំណ េនិងការោតព្តោងព្ទេយសកម្ម និងបំណ េយថាភាេរិតព្តឹម្កាេបរលិចឆទរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  
និងប៉ាុះពាេ់ដ្េ់ចំនួនថ្នចំណូេ និងចំណាយកដ្េបានរាយការណ៍លៅកា ងអំ្  ងឆ្ា ំកដ្េបានរាយការណ៍
លនុះ។ លទុះបីជាការបា៉ា ន់ស្នម នទំងលនុះ   កផ្អកលៅលេើការយេ់ដឹ្ងដ៏្ស ព្កឹតបំផ្ តរបស់រណៈព្រប់ព្រងលៅលេើ 
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1.  េូលដ្ឋា នននការមរៀបចំរបាយការេ៍ហរិញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 
1.1 មូ្េោឋ នថ្នការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ (ត) 
ព្េឹតតិការណ៍ និងសកម្មភាេបចច បបនាក៏លោយ ក៏េទធផ្េជាក់កសតងច ងលព្កាយអាចនឹងខ សេីការបា៉ា ន់ស្នម នទំង
លនុះ។ កផ្ាកកដ្េទក់ទងនឹងការវនិិចឆ័យ   ឬភាេសម រស្នម ញកា ងកព្មិ្តខពស់បំផ្ ត ឬកផ្ាកកដ្េការសនមត់ និងការ
បា៉ា ន់ស្នម នានេកខណៈជាស្នរវនតចំលពាុះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ព្តូវបានោតព្តោងលៅកា ងកំណត់សាា េ់៣។ 

 1.2 ឆ្ា សំ្នរលេើេនធ 

ឆ្ា ំស្នរលេើេនធរបស់ស្នខាចាប់លផ្តើម្លៅថ្ងៃទី1 កខម្ករា និងបញ្ច ប់លៅថ្ងៃទី31 កខធាូ។ 

1.3 ការវាស់កវង និងរបិូយប័ណណបង្កា ញ 

របិូយប័ណណជាតិរបស់កម្ព ជារឺព្បាក់លរៀេ (“លរៀេ”)។ លទុះយ៉ាងណាព្បតិបតតិការអាជី្វកម្មរបស់ស្នខារកាកំណត់
ព្តរណលនយយរបស់ខលួនជាព្បាក់ដ្ ោល រអាលម្រកិ (“ដ្ ោល រអាលម្រកិ”) ថាា ក់ព្រប់ព្រងបានកំណត់ព្បាក់ដ្ ោល រជា
របិូយប័ណណវាស់កវងនិងបង្កា ញរបិូយប័ណណរបស់ស្នខា លព្ពាុះវាឆល ុះបញ្ជច ំងេីខលឹម្ស្នរលសដ្ឋកិចចថ្នព្េឹតតិការណ៍មូ្េ
ោឋ ននិងកាេៈលទសៈរបស់ស្នខា។ 

របិូយប័ណណសព្ាប់ការបង្កា ញ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ព្តូវបានបង្កា ញជាព្បាក់ដ្ ោល រអាលម្រកិ កដ្េជារបិូយប័ណណម្ ខង្ករ និងរបិូយប័ណណ 
សព្ាប់ការបង្កា ញរបស់ស្នខា។ 

ព្បតិបតតិការនិងសម្ត េយ 

ព្បតិបតតិការជារបិូយប័ណណលផ្េងលទៀត លព្ៅេីដ្ ោល រព្តូវបានបតូរលៅជាព្បាក់ដ្ ោល រអាលម្រកិតម្អ្ព្តបតូរព្បាក់នា 
កាេបរលិចឆទថ្នព្បតិបតតិការ។ ព្ទេយសកម្ម និងព្ទេយអ្កម្មរបិូយវតថ កដ្េជារបិូយប័ណណលព្ៅេីព្បាក់ដ្ ោល រអាលម្រកិ 
កដ្េាននាកាេបរលិចឆទរបាយការណ៍ព្តូវបានបតូរលៅជាព្បាក់ដ្ ោល រ អាលម្រកិតម្អ្ព្តបតូរព្បាក់នាកាេបរលិចឆទ
លនាុះ។ ភាេេលម្អៀងថ្នអ្ព្តបតូរព្បាក់ព្តូវបានទទួេស្នា េ់កា ងចំលណញឬខាត ។ 

ការបកកព្បដ្ ោល រអាលម្រកិជាព្បាក់លរៀេ 

ការបកកព្បព្បាក់ដ្ ោល រអាលម្រកិ ជាពាន់លរៀេ ព្តូវបានបង្កា ញលៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ លដ្ើម្បីអ្ន លោម្តម្
ចាប់រណលនយយនិងសវនកម្មច ុះថ្ងៃទី11 កខលម្ស្ន ឆ្ា ំ2016 និង CIFRSs កដ្េពាក់េ័នធលោយលព្បើអ្ព្តច ងព្គា 
និងអ្ព្តម្ធយម្ភារសព្ាប់ការយិបរលិចឆទបញ្ច ប់ ដូ្ចកដ្េបានព្បកាសលោយអ្រានាយកោឋ នេនធោរ។ 
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1.  េូលដ្ឋា នននការមរៀបចំរបាយការេ៍ហរិញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 

1.3  ការវាស់កវង និងរបិូយប័ណណបង្កា ញ (តេីទំេ័រម្ ន) 

ព្ទេយសកម្មនិងព្ទេយអ្កម្មកដ្េបានបញ្ចូ េកា ងរបាយការណ៍អំ្េីេ័ត៌ានស្នថ នភាេហិរញ្ញវតថ  ព្តូវបានបកកព្ប
តម្អ្ព្តការព្បាក់ទូលៅលៅច ងបញ្ច ប់ថ្នកាេបរលិចឆទរបាយការណ៍នីមួ្យៗ ចំកណកឯចំណូេនិងចំណាយ
កដ្េបានបង្កា ញលៅកា ងរបាយការណ៍ចំលណញលេញលេញព្តូវបានបកកព្បតម្អ្ព្តម្ធយម្ភារសព្ាប់
ការយិបរលិចឆទកដ្េបានបញ្ច ប់។ រាេ់ភាេខ សគាា ថ្នេទធផ្េផ្អល ស់បតូរព្តូវបានទទួេស្នា េ់លៅកា ងរបាយការណ៍
ចំលណញលេញលេញ។ ការបកកព្បរបិូយប័ណណមិ្នរួរព្តូវបានបកស្ស្នយថា ចំនួនដ្ ោល រអាលម្រកិតំណាងឱ្យ ឬ
អាចព្តូវបានបតូរលៅជាព្បាក់លរៀេកា ងអ្ព្តណាមួ្យលផ្េងេីអ្ព្តកដ្េបានកំណត់លនាុះលទ។ តថ្ម្លទំងអ្ស់រិតជា
ព្បាក់លរៀេព្តូវបានបងាត់លៅជាខទង់ពាន់លរៀេកដ្េលៅជិ្តបំផ្ ត លេើកកេងកតានការចងអ េបង្កា ញ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  ព្តូវបានបង្កា ញជាព្បាក់លរៀេលោយកផ្អកលេើអ្ព្តបតូរព្បាក់កដ្េព្តូវអ្ន វតតកា ង 1 ដ្ ោល រ
អាលម្រកិដូ្ចខាងលព្កាម្: 

 2020 2019 

អ្ព្តច ងព្គា 4,045 4,075 
អ្ព្តម្ធយម្ 4,077 4,052 

1.4 សតង់ោរលបាុះផ្ាយកតេ ំទន់ានព្បសិទធភាេ 

សតង់ោរ និងការលធាើវលិស្នធនកម្មកដ្េបានលបាុះផ្ាយ ប៉ា កនតេ ំទន់ានព្បសិទធភាេ រហូតដ្េ់កាេបរលិចឆទថ្ន
របាយការណ៍របស់ធនាគារានបង្កា ញដូ្ចខាងលព្កាម្ ។ សតង់ោរទំងលនុះ និងវលិស្នធនកម្មលេើ CIFRSs កដ្េ
បានលបាុះផ្ាយ ប៉ា កនតមិ្នទន់ានព្បសិទធភាេ និង េ ំានផ្េប៉ាុះពាេ់ខាល ំងលេើស្នថ នភាេ ឬេទធផ្េហិរញ្ញវតថ  
របស់ស្នខាលទ។ 

 CIFRS 17 ធានារា៉ាប់រង 

 វលិស្នធនកម្មលេើ CIFRS 3 និយម្ន័យថ្នអាជី្វកម្ម 

 វលិស្នធនកម្មលេើ CIAS 1 និង CIAS 8 និយម្ន័យថ្នភាេជាស្នរវនត 

2. សមងេបមគាលនមោបាយគេមនយយសខំាន់ៗ 
លគាេនលយបាយរណលនយយ កដ្េបានោក់លចញខាងលព្កាម្ព្តូវបានអ្ន វតតយ៉ាងខាជ ប់ខជួន កា ងអំ្  ង
លេេកដ្េព្តូវបានបង្កា ញលៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ទំងលនុះ លេើកកេងកតានការបញ្ជជ ក់លផ្េងេី
លនុះ។ 
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2. សមងេបមគាលនមោបាយគេមនយយសខំាន់ៗ (តេីទំេ័រម្ ន) 
2.1 ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ  
ស្នខាចាត់ថាា ក់ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ  និងបំណ េហិរញ្ញវតថ ទំងអ្ស់លោយកផ្អកលេើម្៉ាូកឌ្េអាជី្វកម្មរបស់ខលួន
សព្ាប់ការព្រប់ព្រងេកខខណឌ ថ្នកិចចសនា ថ្នព្ទេយសកម្មកដ្េព្តូវបានវាស់លោយតថ្ម្លរេំស់។ 

ការចំណាយរេំស់រឺជាចំនួនទឹកព្បាក់កដ្េព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ  ឬបំណ េហិរញ្ញវតថ ព្តូវបានវាស់កវងលៅលេេ
ទទួេស្នា េ់ដំ្បូងដ្កការសងលដ្ើម្ បូកឬដ្ក រេំស់បងារលោយលព្បើវធីិស្នស្រសតការព្បាក់ព្បសិទធភាេ ថ្នភាេខ ស
គាា រវាងចំនួនទឹកព្បាក់ដំ្បូង និងចំនួនកាេកំណត់ និង សព្ាប់ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ  បានលធាើនិយតកម្មលេើសំ
វធិានធនបាត់បង់ណាមួ្យ។ 

2.1.1  សម្ត េយជាមួ្យធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា សម្ត េយជាមួ្យធនាគារលផ្េងៗ ឥណទន និងប លរព្បទនលៅ
អ្តិងិជ្ន 

ស្នខាវាស់កវងសម្ត េយជាមួ្យធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា (លេើកកេងកតព្បាក់បលញ្ញើតម្ចាប់)សម្ត េយជាមួ្យ
ធនាគារលផ្េងៗ ឥណទន និងប លរព្បទនដ្េ់អ្តិងិជ្ន និងព្ទេយសកម្មលផ្េងៗ (លេើកកេងកត ព្បាក់បលញ្ញើមិ្ន
បងាិេសង និង ចំណាយបង់ម្ ន) តម្វធីិស្នស្រសតតថ្ម្លរេំស់ េ ុះព្តកតបំលេញតម្េកខខណឌ ទំងេីរដូ្ចខាង
លព្កាម្: 

 ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ព្តូវបានអ្ន វតតតម្ម្៉ាូកឌ្េអាជី្វកម្ម ជាមួ្យនឹងលគាេបំណងលដ្ើម្បីកាន់កាប់
ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ លដ្ើម្បីព្បមូ្េេំហូរស្នច់ព្បាក់តម្កិចចសនា។ 

 េកខខណឌ កិចចសនា ថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ផ្តេ់ឱ្យានការលកើនល ើងតម្កាេបរលិចឆទជាក់ោក់
ថ្នេំហូរស្នច់ព្បាក់កដ្េជាការទូទត់កតព្បាក់លដ្ើម្និងការព្បាក់ (SPPI) លេើចំនួនទឹកព្បាក់លដ្ើម្
កដ្េលៅសេ់។ 

2.1.2  ការវាយតថ្ម្លម្៉ាូកឌ្េអាជី្វកម្ម 
ស្នខា លធាើការវាយតថ្ម្លអំ្េីលគាេបំណងថ្នម្៉ាូកដ្េអាជី្វកម្មកដ្េព្ទេយសកម្មព្តូវបានកាន់កាប់លៅកព្មិ្តផ្េប័
ព្តកដ្េឆល ុះបញ្ជច ំងេីរលបៀបព្រប់ព្រងព្ទេយសកម្មបានេអបំផ្ ត។ កតត កដ្េបានេិចារណារមួ្ាន៖ 

 លគាេនលយបាយ និងលគាេបំណងកដ្េបានបញ្ជជ ក់សព្ាប់ផ្េប័ព្ត និងព្បតិបតតិការថ្នលគាេ
នលយបាយទំងលនាុះលៅកា ងការអ្ន វតតជាក់កសតង។ ជាេិលសស ថាលតើ យ ទធស្នស្រសតរបស់រណៈព្រប់ព្រង
លផ្អត តលេើការរកព្បាក់ចំណូេការព្បាក់តម្កិចចសនា រកាទព្ម្ង់អ្ព្តការព្បាក់ជាក់ោក់ ផ្ាូរផ្ាងរយៈ
លេេថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ លៅនឹងរយៈលេេថ្នបំណ េកដ្េកំេ ងផ្តេ់មូ្េនិធិដ្េ់ព្ទេយសកម្មទំង
លនាុះ ឬ ការដឹ្ងេំហូរស្នច់ព្បាក់តម្រយៈការេក់ព្ទេយសកម្ម។ 

 រលបៀបកដ្េេទធផ្េថ្នផ្េប័ព្តព្តូវបានវាយតថ្ម្លនិងរាយការណ៍លៅរណ:ព្រប់ព្រងស្នខា។ 
 ហានិភ័្យកដ្េប៉ាុះពាេ់ដ្េ់ការអ្ន វតតម្៉ាូកឌ្េអាជី្វកម្ម (និងព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ កដ្េានលៅកា ងម្៉ាូ

កដ្េអាជី្វកម្មលនាុះ) និងយ ទធស្នស្រសតលដ្ើម្បីព្រប់ព្រងហានិភ័្យទំងលនាុះ។ 
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2. សមងេបមគាលនមោបាយគេមនយយសខំាន់ៗ (តេីទំេ័រម្ ន) 
2.1 ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 

2.1.2  ការវាយតថ្ម្លម្៉ាូកឌ្េអាជី្វកម្ម (តេីទំេ័រម្ ន) 
 រលបៀបកដ្េរណ:ព្រប់ព្រងអាជី្វកម្មទទួេបានសំណង (ឧទហរណ៍ ថាលតើសំណងរឺកផ្អកលេើតថ្ម្លសម្

ស្សបថ្នព្ទេយសកម្មកដ្េបានព្រប់ព្រង ឬេំហូរស្នច់ព្បាក់តម្កិចចសនាកដ្េបានព្បមូ្េ) 
 ភាេញឹកញាប់ បរាិណនិងលេេលវោថ្នការេក់កា ងរយៈលេេម្ ន លហត ផ្េសព្ាប់ការេក់ និងការ

រេឹំងទ ករបស់ខលួនអំ្េីសកម្មភាេេក់នាលេេអ្នារត។ លទុះយ៉ាងណាក៏លោយ េ័ត៌ានអំ្េីសកម្មភាេ
េក់មិ្នព្តូវបានលររិតោច់លោយក កលនាុះលទ ប៉ា កនតជាកផ្ាកមួ្យថ្នការវាយតថ្ម្លជាទូលៅអំ្េី លគាេ
បំណងកដ្េស្នខាបានកចងសព្ាប់ការព្រប់ព្រងព្ទេយសកម្ម ព្តូវបានសលព្ម្ចនិងរលបៀបកដ្េេំហូរ
ស្នច់ព្បាក់ជាក់កសដង។ 

ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ កដ្េបានកាន់កាប់សព្ាប់ការលធាើពាណិជ្ជកម្មឬព្រប់ព្រង លហើយការអ្ន វតត ព្តូវបានវាយ
តថ្ម្លកផ្អកលេើមូ្េោឋ នតថ្ម្លសម្ស្សប ព្តូវបានវាស់កវងតម្ FVTPL លោយស្នរកតព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ មិ្នព្តូវ
បានកាន់កាប់លដ្ើម្បីព្បមូ្េេំហូរស្នច់ព្បាក់តម្កិចចសនា និង មិ្នបានកាន់កាប់លដ្ើម្បីព្បមូ្េេំហូរស្នច់ព្បាក់
តម្កិចចសនានិងលដ្ើម្បីេក់ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ។ 

2.1.3  លតសតលេើការទូទត់ព្បាក់លដ្ើម្និងការព្បាក់កតម្៉ាាង (SPPI) 
សព្ាប់លគាេបំណងថ្នការវាយតថ្ម្លលនុះ "ព្បាក់លដ្ើម្" ព្តូវបានកំណត់ជាតថ្ម្លសម្ស្សបថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ 
លៅលេើការទទួេស្នា េ់ដំ្បូង។ "ការព្បាក់" ព្តូវបានកំណត់ លោយរិតអំ្េីតថ្ម្លលេេលវោថ្នព្បាក់ និងសព្ាប់
ហានិភ័្យឥណទនកដ្េទក់ទងនឹងចំនួនព្បាក់លដ្ើម្កដ្េលៅសេ់កា ងកំ  ងលេេជាក់ោក់ណាមួ្យ និង
សព្ាប់ហានិភ័្យព្បាក់កម្ចីមូ្េោឋ នលផ្េងលទៀត និងចំណាយ (ឧ. ហានិភ័្យស្នច់ព្បាក់ង្កយនិងចំណាយរដ្ឋបា
េ) ក៏ដូ្ចជាព្បាក់ចំលណញដ្ េ។ 
កា ងការវាយតថ្ម្លថាលតើេំហូរស្នច់ព្បាក់តម្កិចចសនារឺជា SPPI កដ្រឬលទ ស្នខាេិចារណាលេើេកខខណឌ ថ្នកិចច
សនារបស់ឧបករណ៍។ ទំងលនុះរមួ្បញ្ចូ េទំងការវាយតថ្ម្លថាលតើព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ានរយៈលេេកិចចសនា
កដ្េអាចផ្អល ស់បតូរលេេលវោ ឬចំនួនេំហូរស្នច់ព្បាក់តម្កិចចសនាកដ្េ នឹងមិ្នបំលេញតម្េកខខណឌ លនុះ
លទ។ 

កា ងការលធាើការវាយតថ្ម្លស្នខាបានេិចារណាលេើកតត លផ្េងៗដូ្ចជា៖ 
 ព្េឹតតិការណ៍បនតកដ្េអាចផ្អល ស់បតូរចំនួននិងលេេលវោថ្នេំហូរស្នច់ព្បាក់ 
 េកខណៈេិលសសអាន ភាេ 

 េកខខណឌ បង់ព្បាក់ជាម្ ននិងការេនារលេេ 

 េកខខណឌ កដ្េកំណត់ការអ្ុះអាងរបស់ស្នខាចំលពាុះេំហូរស្នច់ព្បាក់េីព្ទេយសកម្មកដ្េបាន
បញ្ជជ ក់ (ឧទហរណ៍ ឥណទនមិ្នកម្នជាសំណង) និង 
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2. សមងេបមគាលនមោបាយគេមនយយសខំាន់ៗ (តេីទំេ័រម្ ន) 
2.1 ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 

2.1.3  លតសតលេើការទូទត់ព្បាក់លដ្ើម្និងការព្បាក់កតម្៉ាាង (SPPI) 

 េកខណៈេិលសសកដ្េកកកព្បការេិចារណាអំ្េីតថ្ម្លលេេលវោថ្នព្បាក់ (ឧទហរណ៍ការកំណត់អ្
ព្តការព្បាក់ល ើងវញិតម្កាេកំណត់) ។ 

ឥណទនមិ្នកម្នសំណង 

កា ងករណីខលុះ ឥណទនព្តូវបានលធាើល ើងលោយស្នខាកដ្េព្តូវបានធានាលោយវតថ បញ្ជច ំថ្នអ្ាកខចីកំណត់ការ
អ្ុះអាងរបស់ស្នខាចំលពាុះេំហូរស្នច់ព្បាក់ថ្នវតថ បញ្ជច ំមូ្េោឋ ន (ព្បាក់កម្ចីមិ្នកម្នសំណង)។ ស្នខាអ្ន វតតការវ ិ
និចឆ័យកា ងការវាយតថ្ម្លថាលតើព្បាក់កម្ចីមិ្នកម្នសំណងលឆលើយតបនឹងេកខណៈវនិិចឆ័យរបស់ SPPI កដ្រឬលទ។ ជា
ធម្មតស្នខាេិចារណាេ័ត៌ានដូ្ចខាងលព្កាម្លៅលេេលធាើការវនិិចឆ័យលនុះ៖ 

 ថាលតើការលរៀបចំកិចចសនាកំណត់យ៉ាងជាក់ោក់នូវចំនួននិងកាេបរលិចឆទថ្នការទូទត់ជាស្នច់
ព្បាក់ថ្នឥណទន។ 

 តថ្ម្លសម្ស្សបថ្នវតថ បញ្ជច ំទក់ទងនឹងចំនួនព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ កដ្េបានធានា។ 

 សម្តថភាេនិងឆនទៈរបស់អ្ាកខចីកា ងការទូទត់តម្កិចចសនា លទុះបីជាការធាល ក់ច ុះតថ្ម្លវតថ បញ្ជច ំ 

 ថាលតើអ្ាកខចីរឺជាប រាេ ឬជាអ្ងាភាេព្បតិបតតិការសំខាន់ ឬជាអ្ងាភាេកដ្េានលគាេបំណង         
េិលសស។ 

 ហានិភ័្យរបស់ស្នខាកា ងការខាតបង់លេើព្ទេយកដ្េទក់ទងនឹងឥណទនានសំណងលេញលេញ 

 ទំហំកដ្េវតថ បញ្ជច ំតំណាងឱ្យទំងអ្ស់ឬកផ្ាកណាមួ្យថ្នព្ទេយរបស់អ្ាកខចី និង 

 ថាលតើស្នខានឹងទទួេបានអ្តថព្បលយជ្ន៍េីការរិតរូរេីព្ទេយសកម្មមូ្េោឋ នកដ្រឬលទ។ 

ការលធាើចំណាត់ថាា ក់ល ើងវញិ 

ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ មិ្នព្តូវបានលធាើ ចំណាត់ថាា ក់បនតបនាទ ប់េីការទទួេស្នា េ់ដំ្បូងល ើយ លេើកកេងកតកា ង    
កំ  ងលេេកដ្េស្នខាផ្អល ស់បតូរម្៉ាូកឌ្េអាជី្វកម្មរបស់ខលួនសព្ាប់ការព្រប់ព្រងព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ។ 
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2. សមងេបមគាលនមោបាយគេមនយយសខំាន់ៗ (តេីទំេ័រម្ ន) 
2.1 ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 

2.1.4  ការមិ្នទទួេស្នា េ់ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ និងបំណ េហិរញ្ញវតថ  

ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ  
ស្នខាមិ្នទទួេស្នា េ់នូវព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ លៅលេេកដ្េកិចចសនាកដ្េានសិទធិទទួេព្បាក់ស ទធេីព្ទេយ
សកម្មហិរញ្ញវតថ ផ្ តកំណត់ ឬលផ្ទរសិទធិកា ងការទទួេបានេំហូរស្នច់ព្បាក់តម្កិចចសនាកា ងព្បតិបតតិការកដ្េ
ហានិភ័្យ និងផ្េព្បលយជ្ន៍ជាកម្មសិទធិថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ព្តូវបានលផ្ទរ ឬលៅកា ងស្នខាកដ្េមិ្នលផ្ទរ ឬ
រកាទ កនូវរាេ់ហានិភ័្យនិងរង្កា ន់ថ្នភាេជាាច ស់និង វាមិ្នរកាការព្រប់ព្រងព្ទេយសកម្មលទ។ 
លៅលេើការមិ្នទទួេស្នា េ់ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ  ភាេខ សគាា រវាងតថ្ម្លលយងថ្នព្ទេយសកម្ម(ឬមិ្នទទួេស្នា េ់
តថ្ម្លលយងជាចំកណកថ្នព្ទេយសកម្មកដ្េបានបព្ម្ុង) លហើយផ្េបូកថ្ន (i) បរាិណទឹកព្បាក់លេើបញ្ជ ីកដ្េ
ទទួេបាន (រាប់បញ្ចូ េទំងព្ទេយសកម្មងមីកដ្េទទួេបានដ្កការព្ទេយអ្កម្មងមីកដ្េសនមត់) និង (ii) រាេ់ការ
ចំលណញ ឬខាតបងារកដ្េព្តូវបានទទួេស្នា េ់លៅកា ង OCI ព្តូវបានទទួេស្នា េ់លៅកា ងរបាយការណ៍ព្បាក់
ចំលណញឬខាត។ 

បំណ េហិរញ្ញវតថ  
បំណ េហិរញ្ញវតថ  និងព្តូវឈ្ប់ទទួេស្នា េ់ លៅលេេកដ្េកាតេាកិចចព្តូវបានរោំយ េ បលចាេ ឬផ្ តកំណត់។ 
លៅលេេកដ្េបំណ េកដ្េានស្ស្នប់ ព្តូវបានជំ្នួសលោយបំណ េលផ្េងលទៀត េីាច ស់បំណ េកតមួ្យកដ្េ 
ាន និងេកខខណឌ ខ សគាា ខាល ំង ការផ្អល ស់បតូរលនាុះ ព្តូវបានចាត់ទ កជា ការឈ្ប់ទទួេស្នា េ់ថ្នបំណ េលដ្ើម្ 
លហើយជាការទទួេស្នា េ់ថ្នបំណ េងមី។ ភាេខ សគាា រវាង តថ្ម្លលយងរបស់បំណ េលដ្ើម្ និងតថ្ម្លកដ្េបានលោុះ
ដូ្រ ព្តូវបានទទួេស្នា េ់ជាចំលណញ ឬខាត។ 

2.1.5  ការកកកព្ប និងការលេើកកេង ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ  
ព្បសិនលបើេកខខណឌ ថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ព្តូវបានកកកព្ប បនាទ ប់ម្កស្នខាវាយតថ្ម្លថាលតើេំហូរស្នច់ព្បាក់ថ្ន
ព្ទេយសកម្មកដ្េបានកកកព្បានភាេខ សគាា លព្ចើន។ 
ព្បសិនលបើេំហូរស្នច់ព្បាក់ានភាេខ សគាា លព្ចើន បនាទ ប់ម្កសិទធិកា ងកិចចសនាចំលពាុះេំហូរស្នច់ព្បាក់េីព្ទេយ
សកម្មហិរញ្ញវតថ លដ្ើម្ព្តូវបានចាត់ទ កថាផ្ តកំណត់លហើយ។ កា ងករណី  ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ លដ្ើម្ព្តូវបានឈ្ប់
ទទួេស្នា េ់ លហើយព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ងមីព្តូវបានទទួេស្នា េ់កា ងតថ្ម្លសម្ស្សបបូករួម្នឹងថ្ងលលដ្ើម្ព្បតិបតតិការ
កដ្េាន។ ថ្ងលលសវាកដ្េបានទទួេជាកផ្ាកថ្នការកកកព្បព្តូវបានរាប់បញ្ចូ េដូ្ចខាងលព្កាម្ៈ 

 ថ្ងលលសវា កដ្េព្តូវបានរិតកា ងការកំណត់តថ្ម្លព្តឹម្ព្តូវថ្នព្ទេយសកម្មនិងថ្ងលលសវាងមីកដ្េតំណាងឱ្យ
ការទូទត់ថ្ងលលដ្ើម្ព្បតិបតតិការកដ្េាន ព្តូវបានរាប់បញ្ចូ េកា ងការវាស់កវងដំ្បូងថ្នព្ទេយសកម្ម 
និង 
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2. សមងេបមគាលនមោបាយគេមនយយសខំាន់ៗ (តេីទំេ័រម្ ន) 
2.1 ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 
2.1.5  ការកកកព្ប និងការលេើកកេងព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 

 ថ្ងលលសវាលផ្េងលទៀត ព្តូវបានរាប់បញ្ចូ េទំងព្បាក់ចំលណញនិងការបាត់បង់កដ្េជាកផ្ាកមួ្យ
ថ្នការចំលណញឬខាតលេើការមិ្នទទួេស្នា េ់ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ លនាុះ។ 

 ព្បសិនលបើេំហូរស្នច់ព្បាក់ព្តូវបានកកកព្បលៅលេេអ្ាកខចីជួ្បការេំបាកកផ្ាកហិរញ្ញវតថ  បនាទ ប់
ម្កលគាេបំណងថ្នការកកកព្បធម្មត រឺលដ្ើម្បីបលងាើនការស្នត រល ើងវញិនូវេកខខណឌ កិចចសនា
លដ្ើម្ជាជាងបលងាើតព្បភ្េធនធានងមីកដ្េានេកខខណឌ ខ សគាា លព្ចើន។ ព្បសិនលបើស្នខាាន
រលព្ាងកកកព្បព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ តម្រលបៀបមួ្យកដ្េអាចនំាឱ្យ ានការលេើកកេងដ្េ់ 
េំហូរស្នច់ព្បាក់ បនាទ ប់ម្កព្តូវេិចារណាដំ្បូង ថាលតើកផ្ាកមួ្យណាថ្នព្ទេយសកម្ម រួរកតព្តូវ
បានេ បលចាេម្ នលេេការផ្អល ស់បតូរលកើតល ើង (សូម្លម្ើេខាងលព្កាម្សព្ាប់លគាេការណ៍
េ បលចាេ)។ វធីិស្នស្រសតលនុះជ្ុះឥទធិេេដ្េ់េទធផ្េថ្នការវាយតថ្ម្លបរាិណនិងានន័យថា
េកខណៈវនិិចឆ័យថ្នការមិ្នទទួេស្នា េ់ ជាធម្មតមិ្នព្តូវបានបំលេញកា ងករណីកបបលនុះលទ។ 

 ព្បសិនលបើការកកកព្បព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ កដ្េព្តូវបានវាស់លោយថ្ងលរេំស់ ឬ FVOCI មិ្ន
ានេទធផ្េលៅកា ងការមិ្នទទួេស្នា េ់ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ លទ បនាទ ប់ម្កដំ្បូងតព្ម្ូវឲ្យ
ស្នខា រណនាល ើងវញិនូវតថ្ម្លលយងសរ បថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ  លោយលព្បើអ្ព្តការព្បាក់ 
ព្បសិទធភាេដំ្បូងថ្នព្ទេយ និងទទួេស្នា េ់ការកកតព្ម្ូវេទធផ្េជាការកកកព្ប ឬ ខាតលេើ 
របាយការណ៍ព្បាក់ចំលណញ ឬខាត។ សព្ាប់ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ លព្បើព្បាស់អ្ព្តអ្កណត ត  
អ្ព្តការព្បាក់ ព្បសិទធភាេលដ្ើម្កដ្េព្តូវបានលព្បើលដ្ើម្បីរណនាការលកើនល ើងឬការបាត់បង់
ព្តូវបានកកតព្ម្ូវលដ្ើម្បីឆល ុះបញ្ជច ំងេីេកខខណឌ ទីផ្ារនាលេេថ្នការកកកព្ប ។ ការចំណាយ    
លផ្េងៗ ឬ ថ្ងលលសវា កដ្េបានលកើតល ើងឬថ្ងលលសវា ទទួេបានជាកផ្ាកថ្នការកកកព្បចំនួនតថ្ម្ល
លយងសរ បរបស់ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ កដ្េបានកកកព្ប លហើយព្តូវបានរេំស់តម្រយៈលេេ
លៅសេ់ថ្នព្ទេយសកម្មកដ្េបានកកកព្ប។ 

 ព្បសិនលបើការកកកព្ប ព្តូវបានអ្ន វតតលោយស្នរកតការេំបាកកផ្ាកហិរញ្ញវតថ របស់អ្ាកខចីបនាទ ប់
ម្កចំលណញឬខាតព្តូវបានបង្កា ញរមួ្គាា ជាមួ្យនឹងការខាតបង់លេើឱ្នភាេថ្នតថ្ម្ល ។ កា ង
ករណីលផ្េងលទៀត ព្តូវបានបង្កា ញជាចំណូេការព្បាក់កដ្េបានរណនាលោយលព្បើវធីិស្នស្រសត 
អ្ព្តការព្បាក់ព្បសិទធភាេ។ 

2.1.6  ការទូទត់ 

ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ និងបំណ េហិរញ្ញវតថ  ព្តូវបានទូទត់និងចំនួនទឹកព្បាក់ស ទធបង្កា ញលៅកា ងរបាយការណ៍
អំ្េីេ័ត៌ានស្នថ នភាេហិរញ្ញវតថ លៅលេេ កា ងកំ  ងលេេកដ្េ ស្នខាានសិទធិស្សបចាប់កា ងការកំណត់ចំនួន
ទឹកព្បាក់ លហើយ ានបំណងទូទត់លោយកផ្អកលេើមូ្េោឋ នស ទធ ឬ លដ្ើម្បីដឹ្ងព្ទេយសកម្មជាក់កសដងនិងទូទត់
បំណ េកា ងលេេដំ្ណាេគាា ។ 

 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមេញ 
កំេត់សមាា លម់លើរបាយការេ៍ហរិញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 
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2. សមងេបមគាលនមោបាយគេមនយយសខំាន់ៗ (តេីទំេ័រម្ ន) 
2.1 ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 

2.1.7. ការវាស់តថ្ម្លសម្ស្សប 

តថ្ម្លសម្ស្សប រឺជាថ្ងលកដ្េព្តូវបានទទួេលដ្ើម្បីេក់ព្ទេយសកម្ម ឬ បង់លដ្ើម្បីលផ្ទរបំណ េ កា ងព្បតិបតតិការ រវាង
អ្ាកចូេរមួ្ទីផ្ារលៅកាេបរលិចឆទវាស់កវងកា ងព្បាក់លដ្ើម្ ឬ អ្វតដានរបស់វា ជាទីផ្ារកដ្េានអ្តថព្បលយជ្ន៍
បំផ្ តកដ្េស្នខាានលៅកាេបរលិចឆទលនាុះ។ តថ្ម្លសម្ស្សបថ្នបំណ េឆល ុះបញ្ជច ំងេីហានិភ័្យមិ្នដំ្លណើ រការ។ 

លៅលេេេកខខណឌ មួ្យលេចល ើង ស្នខាវាស់តថ្ម្លសម្ស្សបថ្នឧបករណ៍លោយលព្បើតថ្ម្លកដ្េបានដ្កស្សង់លៅ
កា ងទីផ្ារសកម្មសព្ាប់ឧបករណ៍លនាុះ។ ទីផ្ារព្តូវបានចាត់ទ កថា “សកម្ម” ព្បសិនលបើព្បតិបតតិការសព្ាប់
ព្ទេយសកម្ម ឬព្ទេយអ្កម្មលកើតល ើងជាមួ្យនឹងលព្បកង់ និងបរាិណព្រប់ព្គាន់លដ្ើម្បីផ្តេ់េ័ត៌ានអំ្េីតថ្ម្លជា
ព្បចំា។  

ព្បសិនលបើមិ្នានការដ្កស្សង់តថ្ម្លលៅកា ងទីផ្ារសកម្មលទ បនាទ ប់ម្កស្នខាលព្បើបលចចកលទស វាយតថ្ម្លកដ្េជា
ការលព្បើព្បាស់អ្តិបរាិថ្នធាត ចូេកដ្េអាចសលងាតបាន និងកាត់បនថយការលព្បើធាត ចូេកដ្េមិ្នអាចសលងាត
បាន ។ បលចចកលទសវាយតថ្ម្លកដ្េព្តូវបានលព្ជ្ើសលរ ើសរមួ្បញ្ចូ េកតត ទំងអ្ស់កដ្េអ្ាកចូេរមួ្កា ងទីផ្ារ
េិចារណាលេើការកំណត់តថ្ម្លព្បតិបតតិការ។ 

ភ្សដ តងេអបំផ្ ត ថ្នតថ្ម្លសម្ស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ លេើការទទួេស្នា េ់ដំ្បូង រឺតថ្ម្លព្បតិបតតិការ 
ឧទហរណ៍ តថ្ម្លសម្ស្សបថ្នបរាិណទឹកព្បាក់លេើបញ្ជ ីកដ្េបានផ្តេ់ ឬទទួេ។ ព្បសិនលបើស្នខាកំណត់ថា
តថ្ម្លសម្ស្សបលេើការទទួេស្នា េ់ដំ្បូង ខ សគាា េីតថ្ម្លព្បតិបតតិការ លហើយសម្ស្សបមិ្នព្តូវបានបង្កា ញលោយ
តថ្ម្លកដ្េបានដ្កស្សង់លៅកា ងទីផ្ារសកម្ម សព្ាប់ព្ទេយសកម្ម ឬព្ទេយអ្កម្មដូ្ចគាា លនាុះលទ លហើយក៏មិ្នកផ្អក
លេើបលចចកលទសវាយតថ្ម្ល កដ្េធាត ចូេកដ្េមិ្នអាចសលងាតព្តូវបានវនិិចឆ័យថាមិ្នសំខាន់ទក់ទងនឹងការ    
វាស់កវង បនាទ ប់ម្កឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ ព្តូវបានវាស់ដំ្បូងលោយតថ្ម្លសម្ស្សបកកសព្ម្ួេ លដ្ើម្បីេនាភាេខ ស
គាា រវាងតថ្ម្លសម្ស្សប លេើការទទួេស្នា េ់ដំ្បូងនិងតថ្ម្លព្បតិបតតិការ។ បនាទ ប់ម្កភាេខ សគាា លនាុះ ព្តូវបាន
ទទួេស្នា េ់លៅកា ងរបាយការណ៍ចំលណញនិងខាតកផ្អកលេើមូ្េោឋ នសម្ស្សប តម្អាយ កាេថ្នឧបករណ៍ 
ប៉ា កនតមិ្នលេើសេីលេេកដ្េការវាយតថ្ម្លព្តូវបានកផ្អកលេើទំងស្សុងលោយទិនាន័យទីផ្ារ កដ្េអាចអ្លងាតបាន 
ឬព្បតិបតតិការព្តូវបានបិទ។ លបើព្ទេយសកម្មឬបំណ េកដ្េវាស់កវងតម្តថ្ម្លសម្ស្សប ានថ្ងលបញ្ជជ ទិញនិងថ្ងល
បញ្ជជ េក់ បនាទ ប់ម្កស្នខាវាស់កវងលេើព្ទេយសកម្មនិង ព្ទេយសកម្មកាន់កាប់រយ:លេេកវង កា ងថ្ងលបញ្ជជ ទិញនិង
បំណ េនិងព្ទេយកាន់កាប់រយ:លេេខលីតម្ថ្ងលបញ្ជជ េក់។ 

បណត ំ ថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ និងបំណ េហិរញ្ញវតថ កដ្េព្បឈ្ម្នឹងហានិភ័្យទីផ្ារ និងហានិភ័្យឥណទន
កដ្េព្តូវបានព្រប់ព្រងលោយស្នខា លោយឈ្រលេើមូ្េោឋ នថ្នការប៉ាុះពាេ់ស ទធលៅនឹងហានិភ័្យទីផ្ារ ឬ 
ឥណទនព្តូវបានវាស់កវងលោយកផ្អកលេើតថ្ម្លកដ្េអាចទទួេបានេីការេក់ព្ទេយកាន់កាប់រយ:លេេកវងស ទធ 
(ឬបង់ព្បាក់លដ្ើម្បីលផ្ទរព្ទេយកាន់កាប់រយ:លេេខលីស ទធ) សព្ាប់ការព្បឈ្ម្ហានិភ័្យជាក់ោក់ណាមួ្យ។ ការកក
តព្ម្ូវកព្មិ្តផ្េប័ព្ត ឧ. ការលដ្ញថ្ងល ការកកតព្ម្ូវថ្ងលបញ្ជជ ទិញ និងថ្ងលបញ្ជជ េក់ ឬការកកតព្ម្ូវហានិភ័្យឥណ
ទនកដ្េឆល ុះបញ្ជច ំងេីការវាស់កវងកផ្អកលេើមូ្េោឋ នថ្នការប៉ាុះពាេ់ស ទធ ព្តូវបានបព្ម្ុងទ កសព្ាប់ព្ទេយ និង
បំណ េលោយក កៗ លោយកផ្អកលេើការកកតព្ម្ូវហានិភ័្យទក់ទងនឹងឧបករណ៍នីមួ្យៗ លៅកា ងបណត ំ ។ 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមេញ 
កំេត់សមាា លម់លើរបាយការេ៍ហរិញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 
សប្មាប់ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ព្ថៃទី31 សខធនូ ឆ្ន ំ2020 
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2. សមងេបមគាលនមោបាយគេមនយយសខំាន់ៗ (តេីទំេ័រម្ ន) 
2.1 ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 

2.1.7. ការវាស់តថ្ម្លសម្ស្សប (តេីទំេ័រម្ ន) 

តថ្ម្លសម្ស្សបថ្នបំណ េហិរញ្ញវតថ ជាមួ្យនឹងេកខណៈថ្នតព្ម្ូវការ (ឧ. បលញ្ញើតម្តព្ម្ូវការ) មិ្នតិចជាងចំនួន
ទឹកព្បាក់កដ្េព្តូវបង់តម្តព្ម្ូវការ បញ្ច ុះតថ្ម្លេីកាេបរលិចឆទដំ្បូងតម្ចំនួនទឹកព្បាក់តព្ម្ូវឲ្យបង់។ 

ស្នខាទទួេស្នា េ់  ការលផ្ទររវាងកព្មិ្តថ្នឋានាន ព្កម្តថ្ម្លសម្ស្សបលៅច ងបញ្ច ប់ថ្នរយៈលេេរបាយការណ៍   
កំ  ងលេេកដ្េការផ្អល ស់បតូរបានលកើតល ើង។ 

2.1.8  ការខាតបង់ឥណទនកដ្េរេឹំងទ ក (“ECL”) 

ស្នខាទទួេស្នា េ់សំវធិានធនបាត់បង់លេើការខាតបង់ឥណទនកដ្េរេឹំងទ ក (ECL) លៅលេើឧបករណ៍ហិរញ្ញ
វតថ ដូ្ចខាងលព្កាម្ កដ្េមិ្នព្តូវបានវាស់កវងតម្ FVTPL: 

 ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ កដ្េជាឧបករណ៍បំណ េ និង 
 ឥណទនកិចចសនាកដ្េបានលបាុះផ្ាយ 

ស្នខាវាស់កវងសំវធិានធនបាត់បង់តម្ចំនួនទឹកព្បាក់លសមើនឹង ECL លេើអាយ កាេទំងស្សុង េ ុះព្តកត
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ លផ្េងលទៀត កដ្េមិ្នានការលកើនល ើងរួរឱ្យកត់សាា េ់នូវហានិភ័្យឥណទនចាប់តំងេី
ការទទួេស្នា េ់ដំ្បូង  លហើយឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ លនុះ ព្តូវបានវាស់តម្ ECL 12កខ។ 

ECL 12 កខ រឺជាកផ្ាកថ្ន ECLកដ្េជាេទធផ្េេីព្េឹតតិការណ៍មិ្នព្បព្កតីលេើឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ កដ្េអាចលធាើលៅ
បានកា ងរយៈលេេ 12 កខបនាទ ប់េីកាេបរលិចឆទរបាយការណ៍។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ កដ្េECLានរយៈលេេ12កខ
ព្តូវបានលរទទួេស្នា េ់ថាជា“ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ ដំ្ណាក់កាេទី1”។ 

អាយ កាេរបស់ECLរឺជាECLកដ្េលកើតល ើងេីេទធផ្េថ្នព្េឹតតិការណ៍ កដ្េអាចលកើតានលេើអាយ កាេរេឹំង
ទ ករបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ  ។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ កដ្េECLមួ្យជី្វតិព្តូវបានលរទទួេស្នា េ់ប៉ា កនតមិ្នកម្ន     
ឱ្នភាេឥណទនព្តូវបានលរលៅថា “ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ ដំ្ណាក់កាេទី 2”។ 

លៅកាេបរលិចឆទរបាយការណ៍នីមួ្យៗ ស្នខាវាយតថ្ម្លថាលតើហានិភ័្យឥណទនថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ បានលកើន
ល ើងរួរឱ្យកត់សាា េ់ចាប់តំងេីការទទួេស្នា េ់ដំ្បូង។ លៅលេេហានិភ័្យឥណទនបានលកើនល ើងរួរឱ្យកត់
សាា េ់ចាប់តំងេីការទទួេស្នា េ់ដំ្បូង សំវធិានធនបាត់បង់ព្តូវបានវាស់កវងតម្ចំនួនលសមើនឹង អាយ កាេ
របស់ECL។ 
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2. សមងេបមគាលនមោបាយគេមនយយសខំាន់ៗ (តេីទំេ័រម្ ន) 

2.1 ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 

2.1.8  ការខាតបង់ឥណទនកដ្េរេឹំងទ ក (“ECL”) (តេីទំេ័រម្ ន) 

លៅលេេកំណត់ថាលតើហានិភ័្យឥណទន ថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ បានលកើនល ើងរួរឱ្យកត់សាា េ់ចាប់តំងេី
ការទទួេស្នា េ់ដំ្បូងនិងលៅលេេបា៉ា ន់ស្នម នECL ស្នខាេិចារណាលេើេ័ត៌ានសម្លហត សម្ផ្េនិងអាច
ទ កចិតតបានកដ្េពាក់េ័នធនិងអាចរកបានលោយមិ្នចំាបាច់ចំណាយ ឬការព្បឹងកព្បងខពស់។ លនុះរាប់បញ្ចូ េទំង
េ័ត៌ាននិងការវភិារបរាិណនិងរ ណភាេ កផ្អកលេើបទេិលស្នធន៍ជាព្បវតតិស្នស្រសតរបស់ស្នខា និងការវាយតថ្ម្ល
ឥណទនកដ្េានស្ស្នប់ និងរមួ្បញ្ចូ េេ័ត៌ានលៅអ្នារត។ 

ព្បសិនលបើហានិភ័្យឥណទនមិ្នបានលកើនល ើងរួរឱ្យកត់សាា េ់ ចាប់តំងេីការទទួេស្នា េ់ដំ្បូង ឬព្បសិន 
លបើរ ណភាេឥណទន ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ ានភាេព្បលសើរល ើងលនាុះវាកេងានការលកើនល ើងរួរឱ្យកត់
សាា េ់លេើហានិភ័្យឥណទន ចាប់តំងេីការទទួេស្នា េ់ដំ្បូងសំវធិានធនបាត់បង់ព្តូវបានវាស់កវងលៅចំនួន
ទឹកព្បាក់លសមើនឹង 12 កខECLs។ 

រយៈលេេអ្តិបរាិកដ្េព្តូវបានេិចារណាលៅលេេបា៉ា ន់ស្នម ន ECLs រឺជារយៈលេេកិចចសនាអ្តិបរាកដ្េ
ស្នខាព្តូវព្បឈ្ម្នឹងហានិភ័្យឥណទន។ 

កំណត់ថាលតើហានិភ័្យឥណទនបានលកើនល ើងរួរឱ្យកត់សាា េ់ 

ស្នខាវាយតថ្ម្លថាលតើហានិភ័្យឥណទនបានលកើនល ើងរួរឱ្យកត់សាា េ់ ចាប់តំងេីការទទួេស្នា េ់ដំ្បូងលៅ
កាេបរលិចឆទរបាយការណ៍នីមួ្យៗ ។ កំណត់ថាលតើការលកើនល ើងហានិភ័្យឥណទនានស្នរៈសំខាន់ឬអ្ត់
អាស្ស័យលេើ េកខណៈថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ និងអ្ាកខចីនិងតំបន់ភូ្មិ្ស្នស្រសត។ ស្នខាចាត់ទ កថាការលកើនល ើងរួរ
ឱ្យកត់សាា េ់ថ្នហានិភ័្យឥណទនលកើតល ើងមិ្នលេើសេីលេេកដ្េព្ទេយសកម្មហួសកាេកំណត់ 90 ថ្ងៃ។ 
ថ្ងៃកដ្េហួសកំណត់ព្តូវបានកំណត់លោយរាប់ចំនួនថ្ងៃចាប់តំងេីកាេបរលិចឆទផ្ តកំណត់ដំ្បូងបំផ្ ត កដ្េ
ទក់ទងនឹងការទូទត់ព្បាក់លេញលេញមិ្នព្តូវបានទទួេ។ កាេបរលិចឆទកំណត់ព្តូវបានកំណត់លោយមិ្នរិត
េីរយៈលេេអ្ន លព្គាុះណាមួ្យកដ្េអាចានសព្ាប់អ្ាកខចី។ 

ព្បសិនលបើ ានភ្សត តងបង្កា ញថាមិ្នានការលកើនល ើងរួរឱ្យកត់សាា េ់លេើហានិភ័្យឥណទនទក់ទងនឹង
ការទទួេស្នា េ់ដំ្បូងលទ បនាទ ប់ម្កសំវធិានធនបាត់បង់លេើឧបករណ៍មួ្យនឹងព្តូវបានវាស់ជា12 កខECLs។ 
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2. សមងេបមគាលនមោបាយគេមនយយសខំាន់ៗ (តេីទំេ័រម្ ន) 
2.1 ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 

2.1.8  ការខាតបង់ឥណទនកដ្េរេឹំងទ ក (“ECL”) (តេីទំេ័រម្ ន) 
និយម្ន័យថ្នការកដ្េគាម នេទធភាេសង (Definition of default) 
ស្នខាចាត់ទ កព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ថាមិ្នានលៅលេេកដ្េ៖ 

 អ្ាកខចីទំនងជាមិ្នបង់ឥណទនកិចចសនារបស់ខលួនលៅស្នខាទំងស្សុងលោយមិ្នានការេិចារណា
ចំលពាុះសកម្មភាេស្នខាដូ្ចជាមូ្េបព្តជាក់ោក់ (ព្បសិនលបើានកាន់កាប់) ។ ឬ 

 ស្នខាេិចារណា ថាការលកើនល ើងនូវហានិភ័្យឥណទនលកើតល ើងមិ្នលេើសេីលេេកដ្េព្ទេយ
សកម្មថ្ងៃហួសកាេកំណត់លេើសេីឬលសមើនឹង 90 ថ្ងៃល ើយ។ 

 លៅលេេរណនីលនុះព្តូវឆលងកាត់ការលរៀបចំរចនាសម្ព័នធមូ្េបព្ត ឬ ការលធាើកាេវភិារល ើងវញិ 
 លៅលេេរណនីបង្កា ញេីការឱ្នភាេ ថ្នទព្ម្ង់ឥណទនប៉ា កនតភាេមិ្នចាស់ោស់របស់វាមិ្ន

លេើសេី 90DPD (រណនីបងខំ) 
 លៅលេេរណនីព្តូវបានកាត់ផ្អត ច់ លោយកាតេាកិចច ថ្នអ្ាកខចីព្បលភ្ទដូ្ចគាា លៅកា ងព្បភ្េបញ្ជ ី   

ឥណទនកតមួ្យ 
ការវាស់កវងថ្នECL 
ECLរឺជាការបា៉ា ន់ស្នម នលោយកផ្អកលេើព្បូបាប៊ែីេីលតថ្នការបាត់បង់ឥណទន។ ECLព្តូវបានវាស់ដូ្ចខាងលព្កាម្ៈ 

 ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ កដ្េមិ្នានឱ្នភាេឥណទនលៅកាេបរលិចឆទរបាយការណ៍៖ ជាតថ្ម្ល
បចច បបនាថ្នកងាុះស្នច់ព្បាក់ទំងអ្ស់ (លពាេរឺភាេខ សគាា រវាងេំហូរស្នច់ព្បាក់លោយស្នរកតអ្ងា
ភាេបំលេញតម្កិចចសនានិងេំហូរស្នច់ព្បាក់កដ្េស្នខារេឹំងថានឹងទទួេបាន) 

 ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ កដ្េានឱ្នភាេឥណទនលៅកាេបរលិចឆទរាយការណ៍៖ ដូ្ចជាភាេខ សគាា
រវាងតថ្ម្លលយងសរ បនិងតថ្ម្លបចច បបនាថ្នេំហូរស្នច់ព្បាក់អ្នារត និង 

 ឥណទនកិចចសនាមិ្នទន់ទាល ក់៖ ជាតថ្ម្លបចច បបនាថ្នភាេខ សគាា រវាងេំហូរស្នច់ព្បាក់កា ងកិចច
សនាកដ្េលកើតល ើងលោយស្នរស្នខាព្បសិនលបើការលបតជាា ចិតតព្តូវបានដ្កលចញ និងេំហូរស្នច់
ព្បាក់កដ្េស្នខារេឹំងថានឹងទទួេបាន។ 

ការបញ្ចូ េការសនមត់និងបលចចកលទសកដ្េព្តូវបានលព្បើសព្ាប់ការបា៉ា ន់ស្នម នេីឱ្នភាេ ធាត ចូេសំខាន់ៗ កា ង
ការវាស់កវងរបស់លអ្សអិ្េ រឺជារចនាសម្ព័នធពាកយថ្នអ្លងរដូ្ចខាងលព្កាម្ៈ 

 ព្បូបាប៊ែីេីលតថ្នការកដ្េគាម នេទធភាេសង (“PD”) 
 ការខាតបង់លោយការកដ្េគាម នេទធភាេសង(“LGD”)និង 
 ការបង្កា ញការកដ្េគាម នេទធភាេសង (“ EAD”) 
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2. សមងេបមគាលនមោបាយគេមនយយសខំាន់ៗ (តេីទំេ័រម្ ន) 
2.1 ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 

2.1.8  ការខាតបង់ឥណទនកដ្េរេឹំងទ ក (“ECL”) (តេីទំេ័រម្ ន) 
ECL សព្ាប់ការោតព្តោងលៅកា ងដំ្ណាក់កាេទី1 ព្តូវបានរណនាលោយរ ណនឹង12កខ PDលោយ LGD 
និង EAD ។ អាយ កាេECL ព្តូវបានរណនាលោយអាយ កាេPD លោយLGD និងEAD។ 
ស្នខាអ្ន ម័្តការបំពានកផ្អកលេើា៉ា ព្ទីសផ្អល ស់បតូរ ម្៉ាូកឌ្េអ្ព្តការខាតបង់ជាព្បវតតិស្នស្រសតនិងម្៉ាូកឌ្េព្បូកស ី
លដ្ើម្បីបា៉ា ន់ស្នម ន PD របស់វា។ 
LGD រឺជាទំហំថ្នការបាត់បង់កដ្េអាចលកើតានព្បសិនលបើានការកដ្េគាម នេទធភាេសងលកើតល ើង។ ស្នខា
បា៉ា ន់ស្នម នបា៉ារា៉ា កម្៉ាព្តរបស់ LGD កផ្អកលេើព្បវតតិថ្នអ្ព្តស្សង់ល ើងវញិកដ្េទម្ទរបានេីការកដ្េគាម នេទធភាេ
សងរបស់ សម្ភារី។ ម្៉ាូកឌ្េ LGD េិចារណាលេើរចនាសម្ព័នធ វតថ បញ្ជច ំ អ្តីតភាេថ្នការទម្ទរឧសាហកម្ម
និងការចំណាយលេើការស្សង់ល ើងវញិថ្នវតថ បញ្ជច ំកដ្េានស្នរៈសំខាន់ចំលពាុះព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ។ LGD ព្តូវ
បានរណនាកផ្អកលេើវធីិស្នស្រសតសទីេស្នកេបង។ វធីិស្នស្រសតថ្នសទីេស្នកេបងរឺកផ្អកលៅលេើសំណ ំ ថ្នេំហូរ
ស្នច់ព្បាក់កដ្េបានបា៉ា ន់ស្នម ន (ឧ. ការព្បមូ្េឬេក់វតថ បញ្ជច ំ) កា ងកំ  ងលេេស្នកេបងនិងព្តូវបានបញ្ច ុះ
លោយអ្ព្តការព្បាក់ព្បសិទធភាេរហូតដ្េ់កាេបរលិចឆទកដ្េគាម នេទធភាេសង។ 
EAD តំណាងឱ្យការប៉ាុះពាេ់កដ្េរេឹំងទ កកា ងករណីកដ្េគាម នេទធភាេសង។ ស្នខាទញយក EAD េីការប៉ាុះ
ពាេ់បចច បបនាលៅនឹងសម្ភារីនិងការផ្អល ស់បតូរសកាត ន េេថ្នចំនួនទឹកព្បាក់បចច បបនាកដ្េបានអ្ន ញ្ជញ តលព្កាម្
កិចចសនានិងលកើតល ើងេីការរេំស់។ EAD ថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ រឺជាតថ្ម្លលយងព្ទេយសកម្មសរ បរបស់វាលៅ
លេេកដ្េគាម នេទធភាេសង។ សព្ាប់ការសនាផ្តេ់ព្បាក់កម្ចី EADs រឺជាចំនួនសកាត ន េេនាលេេអ្នារត
កដ្េអាចព្តូវបានទាល ក់លៅលព្កាម្កិចចសនាកដ្េព្តូវបានបា៉ា ន់ព្បាណ កផ្អកលេើការសលងាតព្បវតតិស្នស្រសតនិង
ការេាករណ៍លឆ្ព ុះលៅម្ ខ។ 
សព្ាប់ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ មួ្យចំនួន EAD ព្តូវបានកំណត់លោយយកម្៉ាូកឌ្េតម្កព្មិ្តថ្នេទធផ្េកដ្េ
អាចលកើតានលៅចំណ ចលផ្េងៗគាា  ទន់លេេលវោលោយលព្បើលសណារយី៉ាូ និងបលចចកលទសសថិតិ។ 
ដូ្ចបានលរៀបរាប់ខាងលេើ និងអាចលព្បើព្បាស់បានអ្តិបរាចំនួន 12 កខPD សព្ាប់ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ដំ្ណាក់
កាេទី 1 ស្នខាវាស់កវងECLេិចារណាហានិភ័្យថ្នការខកខានកា ងរយៈលេេកិចចសនាអ្តិបរា (រាប់បញ្ចូ េ
ទំងជ្លព្ម្ើសបកនថម្របស់អ្ាកខចី) កដ្េវាព្តូវបានប៉ាុះពាេ់លៅនឹងហានិភ័្យឥណទន លបើលទុះបីជា សព្ាប់លគាេ
បំណងព្រប់ព្រងហានិភ័្យឥណទន ស្នខាេិចារណារយៈលេេកវងជាងលនុះ។ រយៈលេេកិចចសនាអ្តិបរា
ានរហូតដ្េ់កាេបរលិចឆទកដ្េស្នខាានសិទធិតព្ម្ូវឱ្យសងព្បាក់ជាម្ ន ឬបញ្ច ប់ឥណទនកិចចសនាឬការ
ធានាព្បាក់កម្ចី។ 
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2. សមងេបមគាលនមោបាយគេមនយយសខំាន់ៗ (តេីទំេ័រម្ ន) 
2.1 ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 

2.1.8  ការខាតបង់ឥណទនកដ្េរេឹំងទ ក (“ECL”) (តេីទំេ័រម្ ន) 
ការលរៀបចំរចនាសម្ព័នធព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ល ើងវញិ 

ព្បសិនលបើេកខខណឌ ថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ព្តូវបានេិភាកាល ើងវញិ ឬកកកព្ប ឬព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ កដ្េ
ានស្ស្នប់ព្តូវបានជំ្នួសលោយព្ទេយងមីលោយស្នរកតការេំបាកកផ្ាកហិរញ្ញវតថ  របស់អ្ាកខចី។ បនាទ ប់ម្កការវាយ
តថ្ម្លព្តូវបានលធាើល ើងថាលតើព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ រួរកតព្តូវបានលរទទួេស្នា េ់លហើយ ECL ព្តូវបានវាស់ដូ្ចខាង
លព្កាម្។ 

 ព្បសិនលបើ ការលរៀបចំរចនាសម្ព័នធកដ្េរេឹំងទ កនឹងមិ្នបណាត េឱ្យានការមិ្នទទួេស្នា េ់ព្ទេយ
សកម្មកដ្េានស្ស្នប់បនាទ ប់ម្កេំហូរស្នច់ព្បាក់កដ្េរេឹំងទ កកដ្េលកើតល ើងេីព្ទេយសកម្មកដ្េ
បានកកកព្បព្តូវបានរាប់បញ្ចូ េកា ងការរណនាកងាុះខាត ស្នច់ព្បាក់េីព្ទេយសកម្មកដ្េានស្ស្នប់។ 

 ព្បសិនលបើ ការលរៀបចំរចនាសម្ព័នធកដ្េរេឹំងទ កនឹងានេទធផ្េថ្នការមិ្នទទួេស្នា េ់ព្ទេយសកម្ម
កដ្េានស្ស្នប់ លនាុះតថ្ម្លកដ្េរេឹំងទ កថ្នព្ទេយសកម្មងមីព្តូវបានចាត់ទ កថាជាេំហូរស្នច់ព្បាក់
ច ងលព្កាយេីព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ កដ្េានស្ស្នប់លៅលេេកដ្េមិ្នានការទទួេស្នា េ់។ ចំនួន
លនុះព្តូវបានរាប់បញ្ចូ េកា ងការរណនាកងាុះខាតស្នច់ព្បាក់េីព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ កដ្េានស្ស្នប់
កដ្េព្តូវបានបញ្ច ុះេីកាេបរលិចឆទថ្នការមិ្នទទួេស្នា េ់ រហូតដ្េ់ថ្ងៃរាយការណ៍ លោយលព្បើអ្ព្ត
ការព្បាក់លដ្ើម្កដ្េានព្បសិទធភាេថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ កដ្េានស្ស្នប់។ 

ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ កដ្េានឱ្នភាេឥណទន 

លៅកាេបរលិចឆទរបាយការណ៍នីមួ្យៗ ស្នខាវាយតថ្ម្លថាលតើព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ កដ្េព្តូវកាន់កាប់តម្
ចំណាយរេំស់និងព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ កដ្េបានអ្ន វតតលៅ FVOCI ានភាេឱ្នភាេឥណទនកដ្រឬលទ 

(សំលៅលៅលេើ 'ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ដំ្ណាក់កាេ 3')។ ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ាន "ឱ្នភាេឥណទន" លៅ
លេេព្េឹតតិការណ៍មួ្យឬលព្ចើន កដ្េានផ្េប៉ាុះពាេ់យ៉ាងខាល ំងលេើេំហូរស្នច់ព្បាក់ហិរញ្ញវតថ នាលេេអ្នារត
របស់ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ បានលកើតល ើង។ 

ភ្សត តង កដ្េព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ានឱ្នភាេឥណទនរមួ្ានទិនាន័យកដ្េសលងាតបានដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 

 ការេំបាកកផ្ាកហិរញ្ញវតថ សំខាន់ៗរបស់អ្ាកខចីឬអ្ាកលបាុះផ្ាយ 

 ការរលំោភ្កិចចសនាដូ្ចជាករណីហួសកាេកំណត់ឬហួសកាេបរលិចឆទកំណត់។ 

 លរៀបចំរចនាសម្ព័នធល ើងវញិនូវឥណទន ឬ ប លរព្បទនលោយស្នខាកា ងេកខខណឌ កដ្េស្នខានឹង
មិ្នេិចារណាលបើមិ្នដូ្លចាុះលទ។ 
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2. សមងេបមគាលនមោបាយគេមនយយសខំាន់ៗ (តេីទំេ័រម្ ន) 
2.1 ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 

2.1.8  ការខាតបង់ឥណទនកដ្េរេឹំងទ ក (“ECL”) (តេីទំេ័រម្ ន) 

ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ កដ្េានឱ្នភាេឥណទន (តេីទំេ័រម្ ន) 

 វាអាចនឹងលកើតល ើងកដ្េថាអ្ាកខចីនឹងកេ័យធនឬការលរៀបចំហិរញ្ញវតថ ល ើងវញិ។ ឬ 

 ការបាត់ខលួនថ្នទីផ្ារសកម្មមួ្យសព្ាប់មូ្េបព្តលោយស្នរកតការេំបាកកផ្ាកហិរញ្ញវតថ ។ 

ឥណទនកដ្េព្តូវបានលរេិចារណាល ើងវញិ លោយស្នរកតការធាល ក់ច ុះលៅកា ងស្នថ នភាេ កផ្ាកហិរញ្ញវតថ របស់
អ្ាកខចីព្តូវបានលរចាត់ទ កថាជាឱ្នភាេឥណទន េ ុះព្តកតានភ្សត តងកដ្េបង្កា ញថាហានិភ័្យថ្នការមិ្ន
ទទួេេំហូរស្នច់ព្បាក់តម្កិចចសនាបានងយច ុះរួរឱ្យកត់សាា េ់លហើយមិ្នានសូចនាករលផ្េងលទៀតថ្នឱ្ន 
ភាេ។ លេើសេីលនុះលៅលទៀតឥណទនកដ្េហួសកាេកំណត់រយៈលេេ 90 ថ្ងៃ ឬលេើសលនុះព្តូវបានលរចាត់ទ ក
ថាានរ ណវបិតតិឥណទនលបើលទុះបីជានិយម្ន័យបទបបញ្ញតតិថ្នការកដ្េគាម នេទធភាេសងកំណត់ខ សគាា ក៏ 
លោយ។ 

បទបង្កា ញថ្នសំវធិានធនសព្ាប់ECLលៅកា ងរបាយការណ៍ ស្នថ នភាេហិរញ្ញវតថ   

សំវធិានធនលេើការបាត់បង់សព្ាប់ ECL ព្តូវបានបង្កា ញលៅកា ងរបាយការណ៍សតីេីេ័ត៌ាន ស្នថ នភាេហិរញ្ញវតថ 
សព្ាប់ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ កដ្េព្តូវបានវាស់លោយថ្ងលរេំស់៖ ជាការកាត់លចញេីតថ្ម្លលយងសរ បថ្នព្ទេយ
សកម្ម។ 

ការជ្ព្ម្ុុះលចាេ 

ឥណទននិងប លរព្បទនព្តូវបានជ្ព្ម្ុុះលចាេ (ទំងកផ្ាកខលុះ ឬ កផ្ាកលេញលេញ) លៅលេេកដ្េមិ្នានការរេឹំង
ទ កកដ្េសម្លហត ផ្េកា ងការព្បមូ្េម្កវញិនូវព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ទំងមូ្េ ឬកផ្ាកណាមួ្យរបស់វា។ ជា
ទូលៅកា ងករណីលនុះ លៅលេេកដ្េស្នខាកំណត់ថាអ្ាកខចីមិ្នានព្ទេយសកម្មឬព្បភ្េចំណូេកដ្េអាចបលងាើត
ជាេំហូរស្នច់ព្បាក់ព្រប់ព្គាន់លដ្ើម្បីសងចំនួនទឹកព្បាក់ កដ្េព្តូវេ បលចាេ។ ការវាយតថ្ម្លលនុះព្តូវបានអ្ន វតត
លៅតម្កព្មិ្តថ្នព្ទេយសកម្មរបស់ប រាេាា ក់ៗ។ 

ការព្បមូ្េម្កវញិលោយេទធផ្េេីសកម្មភាេថ្នការបងខំេក់របស់ស្នខា នឹងលៅជាេទធផ្េចំលណញថ្នឱ្ន 
ភាេ កដ្េនឹងបានបង្កា ញជា “ខាតបង់ថ្នឱ្នភាេថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ស ទធ/ចំណូេលផ្េងៗ” កា ង ចំលណញ ឫ
ខាត។ 
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2. សមងេបមគាលនមោបាយគេមនយយសខំាន់ៗ (តេីទំេ័រម្ ន) 

2.2  ស្នច់ព្បាក់ និងសម្មូ្េស្នច់ព្បាក់ 

សព្ាប់លគាេបំណងថ្នរបាយការណ៍េំហូរស្នច់ព្បាក់ ស្នច់ព្បាក់និង ស្នច់ព្បាក់សម្មូ្េ រមួ្ានស្នច់ព្បាក់
បលញ្ញើ ជាមួ្យធនាគារលផ្េងលទៀត និងការវនិិលយររយៈលេេខលីកដ្េានស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សួេខពស់ជាមួ្យនឹង
កាេកំណត់លដ្ើម្ព្តូវសងកដ្េតិចជាង 90 ថ្ងៃ កដ្េអាចបំកេងលៅជាបរាិណស្នច់ព្បាក់កដ្េលរអាចដឹ្ង   
បាន។ 

2.3  ព្បាក់បលញ្ញើ និងព្បាក់តម្ាេ់លៅធនាគារ 

ព្បាក់បលញ្ញើ និង ព្បាក់តម្ាេ់លៅធនាគារព្តូវបានកត់ព្តលោយតថ្ម្លលដ្ើម្ ដ្កនិងសំវធិានធនសព្ាប់ ECL។ 

2.4  ព្បាក់បលញ្ញើតម្ចាប់ 

ការធានាលេើលដ្ើម្ទ ន និងតព្ម្ូវការទ នបព្ម្ុងព្តូវបានរកាទ កជាមួ្យធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា លោយអ្ន លោម្
តម្ចាប់ថ្នព្េុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា សតីេីស្នថ ប័នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ កដ្េបានកំណត់ជាភាររយថ្នលដ្ើម្ទ ន
អ្បបបរានិងព្បាក់បលញ្ញើសរ បេីអ្តិងិជ្នលរៀងៗខលួន។ 

2.5  ឥណទន និងប លរព្បទន 

ឥណទន និងប លរព្បទនលៅកា ងរបាយការណ៍ស្នថ នភាេហិរញ្ញវតថ  កដ្េរមួ្ានឥណទននិង ប លរព្បទនកដ្េ
បានវាស់កវងលោយតថ្ម្លរេំស់ដ្កនិងឱ្នភាេលោយកផ្អកលេើ ECL។ ដំ្បូងេួកលរព្តូវបានវាស់តម្តថ្ម្លសម្រម្យ
បូកនឹងថ្ងលចំណាយព្បតិបតតិការផ្អទ េ់លកើនល ើងជាបនតបនាទ ប់ លហើយនិងតម្ថ្ងលលដ្ើម្រេំស់លោយលព្បើវធីិស្នស្រសត
ការព្បាក់ព្បកបលោយព្បសិទធភាេ។ 

2.6  ព្ទេយសកម្មលផ្េងលទៀត 

ព្ទេយសកម្មលផ្េងលទៀត ព្តូវបានកត់ព្តលយងតម្តថ្ម្លលដ្ើម្ ដ្កអ្ ីម្កភ្រមិ្ន ព្បសិនលបើាន។ 

2.7  ព្ទេយ និងហតថូបករណ៍ 

(ក)  ព្ទេយនិងបរកិាខ រព្តូវបានកត់ព្តលោយថ្ងលលដ្ើម្ដ្កនិងចំណាយរេំស់ និងអ្ ីម្កភ្រមិ្ន ព្បសិនជាាន។ 
ថ្ងលលដ្ើម្ ថ្នព្ទេយមួ្យរមួ្ានថ្ងលទិញនិងថ្ងលលដ្ើម្កដ្េអាចបញ្ជជ ក់លោយផ្អទ េ់កា ងការនំាយកព្ទេយលនាុះលៅកា ង
ស្នថ នភាេការង្ករនិងទីតំងរបស់ខលួនសព្ាប់ការលព្បើព្បាស់ កដ្េបានលព្គាងទ ក។ តថ្ម្លេិតរណលនយយព្តូវបាន
ព្តួតេិនិតយល ើងវញិ លៅលរៀងរាេ់កាេបរលិចឆទថ្នតរាងត េយការនីមួ្យៗ លដ្ើម្បីវាយតថ្ម្លថាលតើតថ្ម្លេិត
រណលនយយលនុះ ព្តូវបានលរកត់ព្តតម្តថ្ម្លលេើសេីតថ្ម្លកដ្េអាចស្សង់ម្កវញិកដ្រឬលទ លហើយកា ងករណីកដ្េ
តថ្ម្លេិតរណលនយយលេើសេីតថ្ម្លកដ្េអាចស្សង់ម្កវញិព្ទេយសកម្ម សាា រៈព្តូវកត់ព្តព្តឹម្តថ្ម្លកដ្េអាចស្សង់
ម្កវញិប៉ា លណាណ ុះ។ 
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2. សមងេបមគាលនមោបាយគេមនយយសខំាន់ៗ (តេីទំេ័រម្ ន) 

2.7  ព្ទេយ និងហតថូបករណ៍ (តេីទំេ័រម្ ន) 

(ខ) រេំស់ព្តូវបាន ចាត់ជាចំណាយលៅកា ងរបាយការណ៍េទធផ្េតម្វធីិស្នស្រសដរេំស់មូ្េោឋ នការរេំស់
លងរ លេើអាយ កាេលព្បើព្បាស់បា៉ា ន់ស្នម នរបស់ព្ទេយ និងបរកិាខ រនីមួ្យៗ កដ្េានអ្ព្តរេំស់ព្បចំាឆ្ា ំដូ្ចខាង
លព្កាម្ៈ 

លព្រឿងជួ្សជ្ េ និងកកេម្អ 5 ឆ្ា ំ 
លព្រឿងា៉ាស ីនការយិេ័យ 5 ឆ្ា ំ 
លព្រឿងសង្កា រមិ្ លព្រឿងបំពាក់ និងបរកិាខ រ 4 ឆ្ា ំ 
ក ំេយូទ័រនិងឧបករណ៍េ័ត៌ានវទិា 4 ឆ្ា ំ 
ម្៉ាូតូ 5 ឆ្ា ំ 

(រ)  ចំណាយបនដបនាទ ប់ ព្តូវបានរមួ្បញ្ចូ េលៅកា ងតថ្ម្លេិតរណលនយយថ្នព្ទេយសកម្ម ឬព្តូវបានទទួេ
ស្នា េ់ជាព្ទេយសកម្មោច់លោយក ក កា ងករណីកដ្េចំណាយបនដបនាទ ប់លនាុះបងាឲ្យានអ្តថព្បលយជ្ន៍ លសដ្ឋ
កិចចលកើតល ើងកា ងលេេអ្នារត លហើយចំណាយលនាុះអាចកំណត់ បានតម្តថ្ម្លកដ្េរួរលជ្ឿជាក់បាន។ រាេ់ការ
ចំណាយជួ្សជ្ េនិងកងទំលផ្េងៗលទៀតព្តូវបានកត់ព្តជាបនទ កលៅកា ងរបាយការណ៍េទធផ្េកា ងការយិបរលិចឆទ
កដ្េវាបានលកើតល ើង។ 

(ឃ) លៅលេេកដ្េព្ទេយសកម្មណាមួ្យព្តូវបានេក់លចញ ថ្ងលលដ្ើម្ និងរេំស់បងាររបស់វាព្តូវបាន ជ្ព្ម្ុះលចញេី
បញ្ជ ីលហើយចំលណញឬខាត ម្កេីការេក់លនុះព្តូវបានកត់ព្តកា ងរបាយការណ៍េទធផ្េ។ ចំលណញឬខាត េីការ
េក់លចាេព្តូវបានកំណត់លោយភាេខ សគាា រវាងព្បាក់ចំណូេស ទធេីការេក់ និងតថ្ម្លេិតរណលនយយថ្នព្ទេយ
សកម្មលនាុះ។ ទំងអ្ស់លនុះព្តូវកត់ព្ត លៅកា ងកផ្ាកចំណូេព្បតិបតតិការថ្នរបាយការណ៍េទធផ្េ។ កា ងករណី
កដ្េានការេក់ ព្ទេយសកម្មកដ្េបានវាយតថ្ម្លល ើងវញិចំនួនកដ្េលេើសេីការវាយតថ្ម្លល ើងវញិ ព្តូវបាន
កាត់ចូេលៅកា ងព្បាក់ចំលណញរកាទ ក។ 

(ង)  ឧបករណ៍កដ្េកាត់រេំស់លេញលេញ ព្តូវបានរកាទ កលៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ រហូតទេ់កតេួក
លរព្តូវបានលរជ្ព្ម្ុះលចញេីបពាជ ី ឬជ្ព្ម្ុុះលចាេ។ 

2.8  ព្ទេយអ្របិូយ 

ព្ទេយអ្របិូយរមួ្ាន ការទិញអាជាា ប័ណណកម្មវធីីក ំេយូទ័រនិងចំណាយទក់ទង ព្តូវបានកត់ព្តលោយថ្ងលលដ្ើម្ ដ្ក
និងការកាត់រេំស់បងារនិងការបាត់បង់ឱ្នភាេថ្នតថ្ម្ល។ អាជាា ប័ណណកម្មវធីីក ំេយួទ័រ កដ្េ បានទិញ ព្តូវបានលធាើ
មូ្េធនកម្មកផ្អកលេើថ្ងលលដ្ើម្កដ្េបានបងារ លដ្ើម្បីទទួេបានកម្មវធីិជាក់ោក់និងនំាលអាយលព្បើព្បាស់បាន។ 
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2. សមងេបមគាលនមោបាយគេមនយយសខំាន់ៗ (តេីទំេ័រម្ ន) 

2.8  ព្ទេយអ្របិូយ (តេីទំេ័រម្ ន) 

ព្ទេយអ្របិូយព្តូវបានលរកាត់រេំស់លោយលព្បើលេើមូ្េោឋ នការរេំស់លងរ ថ្នអាយ កាេលព្បើព្បាស់កដ្េបានបា៉ា ន់
ស្នម នានរយៈលេេ 5 ឆ្ា ំ។ 

កម្មវធីីក ំេយូទ័រកដ្េកំេ ងសថិតកា ងការអ្ភិ្វឌ្ឍរមួ្បញ្ចូ េទំងថ្ងលលដ្ើម្ថ្នការអ្ភិ្វឌ្ឍកម្មវធីិងមី កដ្េមិ្នបានបញ្ច ប់
លេញលេញនាកាេបរលិចឆទថ្នការរាយការណ៍។ កម្មវធីីក ំេយូទ័រកដ្េកំេ ងសថិតកា ងការអ្ភិ្វឌ្ឍមិ្នព្តូវបានរេំស់ 
រហូតដ្េ់លេេណាកដ្េកម្មវធីិកដ្េពាក់េ័នធព្តូវបានបញ្ច ប់និងោក់ឱ្យលព្បើព្បាស់។ 

ការចំណាយ ទក់ទងនឹងការអ្ភិ្វឌ្ឍ ឬការកងរកាកម្មវធីិក ំេយូទ័រព្តូវបានទទួេស្នា េ់ថាជាការចំណាយលៅ
លេេលកើតល ើង។ 

2.9  ភ្តិសនា 

ស្នខាវាយតថ្ម្លលៅលេេចាប់លផ្តើម្កិចចសនាថាលតើកិចចសនាាន ឬានកិចចសនាជួ្េ។ លនាុះរឺព្បសិនលបើកិចច
សនាានសិទធិព្រប់ព្រងការលព្បើព្បាស់ព្ទេយសកម្ម កដ្េបានកំណត់កា ងរយៈលេេមួ្យជាងាូរនឹងការទូទត់។ 

ស្នខាជាអ្ាកជួ្េ 

ស្នខាអ្ន វតតវធីិស្នស្រសតទទួេស្នា េ់និងវាស់កវងកតមួ្យសព្ាប់រាេ់កិចចសនាជួ្េទំងអ្ស់ លេើកកេងកតការ
ជួ្េរយៈលេេខលីនិងការជួ្េព្ទេយសកម្មានតថ្ម្លទប។ ស្នខាទទួេស្នា េ់បំណ េភ្តិសនា លដ្ើម្បីទូទត់ការ
ជួ្េនិងព្ទេយសកម្មកដ្េលព្បើសិទធិតំណាងឱ្យសិទធិលព្បើព្បាស់ព្ទេយមូ្េោឋ ន។ 

សិទធិលព្បើព្បាស់ព្ទេយសកម្ម 

ស្នខាទទួេស្នា េ់សិទធិលព្បើព្បាស់ព្ទេយសកម្ម លៅកាេបរលិចឆទចាប់លផ្តើម្ថ្នការជួ្េ (លពាេរឺកាេបរលិចឆទកដ្េ
ព្ទេយសកម្មអាចលព្បើបាន)។  សិទធិលព្បើព្បាស់ព្ទេយសកម្ម ព្តូវបានវាស់កវងតម្ថ្ងលលដ្ើម្ដ្ក រេំស់បងារ និងអ្ ីម្កភ្រ
មិ្នលេើតថ្ម្លរបស់ព្ទេយ និងការកកតព្ម្ូវសព្ាប់ការវាស់កវងល ើងវញិថ្នបំណ េភ្តិសនា។ ថ្ងលលដ្ើម្ថ្នសិទធិលព្បើ
ព្បាស់ព្ទេយសកម្ម ានរាប់បញ្ចូ េទំងបំណ េភ្តិសនា កដ្េព្តូវបានទទួេស្នា េ់ ដូ្ចជា ចំណាយផ្អទ េ់
ដំ្បូងកដ្េលកើតល ើង និងការទូទត់កដ្េបានលធាើ ឬម្ នកាេបរលិចឆទចាប់លផ្តើម្ ដ្កលចញ អ្តថព្បលយជ្ន៍ភ្តិសនា
កដ្េបានទទួេ។ សិទធិលព្បើព្បាស់ព្ទេយសកម្ម ព្តូវបានរេំស់លោយកផ្អកលេើមូ្េោឋ នលងរកា ងរយៈលេេកដ្េខលី
ជាង រវាងរយៈលេេជួ្េ និងអាយ កាេរបស់ព្ទេយ។ ព្ទេយសកម្មភ្តិសនារបស់ស្នខា រឺជាការជួ្េ
ការយិេ័យសព្ាប់ស្នខាទំងអ្ស់។ ព្បសិនលបើភាេជាាច ស់ថ្នព្ទេយសកម្មលេើការជួ្េ បានលផ្ទរលៅឱ្យស្នខា
លៅច ងបញ្ច ប់ថ្នរយៈលេេថ្នការជួ្េ ឬថ្ងលលដ្ើម្បានឆល ុះបញ្ជច ំងេីជ្លព្ម្ើសទិញយក ការលធាើរេំស់ ព្តូវបាន
រណនាលោយលព្បើអាយ កាេានព្បលយជ្ន៍បា៉ា ន់ព្បាណរបស់ព្ទេយសកម្មលនាុះ ។ សិទធិលព្បើព្បាស់លេើព្ទេយ
សកម្ម ក៏ជាកម្មវតថ ថ្នអ្ ីម្កភ្រមិ្នកដ្រ។ 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមេញ 
កំេត់សមាា លម់លើរបាយការេ៍ហរិញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 
សប្មាប់ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ព្ថៃទី31 សខធនូ ឆ្ន ំ2020 
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2. សមងេបមគាលនមោបាយគេមនយយសខំាន់ៗ (តេីទំេ័រម្ ន) 

2.9  ភ្តិសនា (តេីទំេ័រម្ ន) 

បំណ េភ្តិសនា 

លៅកាេបរលិចឆទចាប់លផ្តើម្ថ្នការជួ្េការយិេ័យ ស្នខាទទួេស្នា េ់បំណ េជួ្េកដ្េបានវាស់កវងតម្តថ្ម្ល
បចច បបនាថ្នការទូទត់ភ្តិសនាកដ្េព្តូវលធាើល ើងកា ងរយៈលេេជួ្េ។ កា ងការរណនាតថ្ម្លបចច បបនាថ្នការទូទត់
ភ្តិសនាស្នខា បានលព្បើអ្ព្តការព្បាក់កម្ចីបកនថម្របស់ខលួនលៅកាេបរលិចឆទចាប់លផ្តើម្ថ្នការជួ្េេីលព្ពាុះអ្ព្ត
ការព្បាក់ជាក់កសតងលៅកា ងកិចចសនាជួ្េ មិ្នអាចកំណត់បានភាល ម្ៗ។ បនាទ ប់េីកាេបរលិចឆទចាប់លផ្តើម្ចំនួនទឹក
ព្បាក់ថ្នបំណ េភ្តិសនាព្តូវបានលកើនល ើងលដ្ើម្បីឆល ុះបញ្ជច ំងេីការទទួេយកការព្បាក់និងកាត់បនថយសព្ាប់
ការបង់ថ្ងលជួ្េ។ លេើសេីលនុះលទៀត ចំនួនទឹកព្បាក់កដ្េទទួេបានថ្នបំណ េភ្តិសនាព្តូវបានជួ្សជ្ េល ើង
វញិព្បសិនលបើានការកកកព្បការផ្អល ស់បតូររយៈលេេជួ្េការផ្អល ស់បតូរការទូទត់ការជួ្េ (ឧទហរណ៍ការផ្អល ស់បតូរ 
ការទូទត់នាលេេអ្នារត កដ្េបណាត េម្កេីការផ្អល ស់បតូរអ្ព្តលព្បើលដ្ើម្បីកំណត់ការជួ្េ កបបលនាុះ) ឬការ
ផ្អល ស់បតូរការវាយតថ្ម្លថ្នជ្លព្ម្ើសមួ្យលដ្ើម្បីទិញព្ទេយសកម្មមូ្េោឋ ន។ 

ការជួ្េរយៈលេេខលីនិងការជួ្េព្ទេយសកម្មានតថ្ម្លទប 

ស្នខាអ្ន វតតការលេើកកេងការទទួេស្នា េ់ការជួ្េរយៈលេេខលីចំលពាុះការជួ្េរយៈលេេខលី របស់ស្នខា 
(ឧទហរណ៍កិចចសនាជួ្េទំងលនាុះានរយៈលេេជួ្េ 12 កខឬតិចជាងរិតចាប់េីថ្ងៃចាប់លផ្តើម្និងមិ្នាន
ជ្លព្ម្ើសកា ងការទិញ) និងការជួ្េព្ទេយកដ្េានតថ្ម្លទប។ ស្នខាបានជួ្េកតា៉ាស ីនងតចម្លងកដ្េព្តូវបាន
ចាត់ទ កថាានតថ្ម្លទប។ ការទូទត់ការជួ្េរយៈលេេខលីនិងការជួ្េព្ទេយសកម្មកដ្េានតថ្ម្លទប ព្តូវបាន
ទទួេស្នា េ់ថាជាការចំណាយកផ្អកលេើវធីិស្នស្រសតរេំស់លងកា ងរយៈលេេជួ្េ។ 

2.10  អ្តថព្បលយជ្ន៍របស់និលយជិ្ក 

ព្បាក់កខ ព្បាក់ឈ្ាួេ ការឈ្ប់សព្ាកព្បចំាឆ្ា ំ និងការឈ្ប់សព្ាកឈ្ឺ ព្បាក់រង្កា ន់ និងអ្តថព្បលយជ្ន៍ មិ្ន
កម្នរបិូយវតថ ព្តូវបានបងារកា ងរយៈលេេកដ្េលសវាកម្មពាក់េ័នធព្តូវបានផ្តេ់ជូ្នលោយប រាេិកថ្នស្នខា។ 

លៅថ្ងៃទី21 កខកញ្ជញ  ឆ្ា ំ2018 ព្កសួងការង្ករនិងបណត ុះបណាត េវជិាជ ជី្វៈ (“ ព្កសួងការង្ករនិងបណត ុះបណាត េវជិាជ
ជី្វៈ”) បានលចញព្បកាសលេខ 443 សតីេីការទូទត់ព្បាក់អ្តីតភាេដ្េ់សហព្គាសព្រឹុះស្នថ ននិងអ្ាកទំងឡាយ
ណាកដ្េានកចងកា ងាព្ត 89 (ងមី) ថ្នចាប់សតីេីការង្ករ។ ព្បកាសលនុះតព្ម្ូវឱ្យានការបង់ព្បាក់អ្តីតភាេ
អ្តីតកាេ។ លយងតម្ការបំភ្លឺកដ្េលចញលោយព្កសួងការង្ករនិងបណត ុះបណាត េវជិាជ ជី្វៈលេខ 042 ច ុះថ្ងៃ
ទី22 កខមី្នា ឆ្ា ំ2019 ការទូទត់ព្បាក់អ្តីតភាេអ្តីតកាេវេិវេ់នឹងព្តូវលធាើល ើងចាប់េីឆ្ា ំ2021 ដូ្ចតលៅ៖ 

 លសមើនឹងបីថ្ងៃកដ្េព្តូវបង់លរៀងរាេ់កខមិ្ង នា។ និង 
 លសមើនឹងបីថ្ងៃកដ្េបង់លរៀងរាេ់កខធាូ 

 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមេញ 
កំេត់សមាា លម់លើរបាយការេ៍ហរិញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 
សប្មាប់ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ព្ថៃទី31 សខធនូ ឆ្ន ំ2020 
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2. សមងេបមគាលនមោបាយគេមនយយសខំាន់ៗ (តេីទំេ័រម្ ន) 
2.10  អ្តថព្បលយជ្ន៍របស់និលយជិ្ក(តេីទំេ័រម្ ន) 

ព្បាក់អ្តីតភាេការង្ករកដ្េានអ្តីតកាេមិ្នព្តូវលេើសេី 6កខ ថ្នព្បាក់ឈ្ាួេជាម្ធយម្របស់និលយជិ្កថ្នឆ្ា ំ 
នីមួ្យៗ។ និលយជិ្កមិ្នានសិទធិទទួេបានព្បាក់ឈ្ាួេលទព្បសិនលបើេួកលរោកេងម្ នលេេទទួេបាន។ 

ចំនួនទឹកព្បាក់កដ្េបានបា៉ា ន់ស្នម នថ្នការទូទត់អ្តីតភាេការង្ករចាស់ ព្តូវបានទទួេស្នា េ់លព្កាម្បំណ េ
លផ្េងលទៀត (កំណត់សំគាេ់ 18)។ 

2.11  សំវធិានធន 

សំវធិានធនព្តូវបានទទួេស្នា េ់លៅកា ងរបាយការណ៍ស្នថ នភាេហិរញ្ញវតថ  លៅលេេកដ្េស្នខាានកាតេាកិចច
ស្សបចាប់ឬស្នថ បនាកដ្េជាេទធផ្េថ្នព្េឹតតិការណ៍កនលងម្ក លហើយវាអាចលៅរចួ កដ្េថាេំហូរលចញថ្នអ្តថ
ព្បលយជ្ន៍លសដ្ឋកិចច នឹងព្តូវបានទម្ទរលដ្ើម្បីលោុះស្ស្នយកាតេាកិចច។ ព្បសិនលបើផ្េប៉ាុះពាេ់ រឺជាសាា រៈបទ
បបញ្ញតតិព្តូវបានកំណត់លោយការងយច ុះេំហូរស្នច់ព្បាក់នាលេេអ្នារតកដ្េរេឹំងទ កកា ងអ្ព្តេនធបង់ម្ ន
កដ្េឆល ុះបញ្ជច ំងេីការវាយតថ្ម្លទីផ្ារបចច បបនាថ្ន 
តថ្ម្លរបិូយវតថ តម្លេេលវោ លហើយកា ងករណីកដ្េសម្ស្សបហានិភ័្យជាក់ោក់ចំលពាុះបំណ េ។ ការមិ្នបញ្ច ុះ
តថ្ម្លព្តូវបានទទួេស្នា េ់ថាជាថ្ងលហិរញ្ញវតថ ។ 

2.12  វធីិស្នស្រសតអ្ព្តការព្បាក់ានព្បសិទធភាេ 

អ្ព្តការព្បាក់ានព្បសិទធភាេ (“EIR”) រឺជាអ្ព្តមួ្យកដ្េានការបញ្ច ុះតថ្ម្លយ៉ាងជាក់ោក់នូវការទូទត់
ស្នច់ព្បាក់ ឬវក័ិយប័ព្តនាលេេអ្នារតតម្រយៈអាយ កាេកដ្េរេឹំងទ កថ្នព្ទេយសកម្មឬ បំណ េហិរញ្ញវតថ 
ចំលពាុះចំនួនតលម្លើងសរ បថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ  ឬការចំណាយរេំស់ថ្នបំណ េហិរញ្ញវតថ ។ 

លៅលេេរណនាអ្ព្តការព្បាក់កដ្េានព្បសិទធភាេ ស្នខាបា៉ា ន់ព្បាណេំហូរស្នច់ព្បាក់កដ្េរេឹំងទ ក
លោយេិចារណាលេើេកខខណឌ កិចចសនាទំងអ្ស់ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ  ប៉ា កនតមិ្នរិតេីការបាត់បង់ឥណទន
កដ្េរេឹំងទ ក។ ការរណនារមួ្ានថ្ងលឈ្ាួេនិងេិនទ ទំងអ្ស់កដ្េបានបង់ ឬទទួេបានរវាងភារីថ្នកិចចសនា 
កដ្េជាកផ្ាកសំខាន់ថ្នអ្ព្តការព្បាក់ថ្ងលលដ្ើម្ព្បតិបតតិការ និងថ្ងលធានារា៉ា ប់រងឬការបញ្ច ុះតថ្ម្លដ្ថ្ទលទៀត។ 

ថ្ងលលដ្ើម្ព្បតិបតតិការរឺជាចំណាយបកនថម្កដ្េព្តូវបានបងាល ើងលោយផ្អទ េ់លៅនឹង ការទិញយក ឬការជ្ព្ម្ុះបពាជ ី
ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ឬបំណ េហិរញ្ញវតថ ។ ការចំណាយលកើនល ើងរឺជាការមួ្យកដ្េនឹងមិ្នព្តូវបានលកើតល ើង
ព្បសិនលបើអ្ងាភាេមិ្នបានទិញយកឬការជ្ព្ម្ុះបពាជ ី ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ ។ 

ចំណូេការព្បាក់ 
ចំណូេការព្បាក់ព្តូវបានទទួេស្នា េ់លៅកា ងព្បាក់ចំលណញនិងខាត លោយលព្បើវធីិស្នស្រសតការព្បាក់ព្បកបលោយ
ព្បសិទធភាេ។ វាព្តូវបានរណនាលោយការយកអ្ព្តការព្បាក់កដ្េានព្បសិទធភាេលៅនឹងចំនួនឥវា៉ាន់សរ បថ្ន
ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ លេើកកេងកត៖
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2. សមងេបមគាលនមោបាយគេមនយយសខំាន់ៗ (តេីទំេ័រម្ ន) 
2.12  វធីិស្នស្រសតអ្ព្តការព្បាក់ានព្បសិទធភាេ (តពី្ទំព័្រមុន) 
ចំណូេការព្បាក់ (តពី្ទំព័្រមុន) 

 ការទិញ ឬ លដ្ើម្ទ នហិរញ្ញវតថ អ្ន់ងយឥណទន។ ការកកតព្ម្ូវឥណទន EIR ព្តូវបានអ្ន វតតលៅ
លេើថ្ងលលដ្ើម្កាត់រេំស់ថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ។ 

 ព្ទេយសម្បតិតហិរញ្ញវតថ មិ្នព្តូវបានទិញ ឬ ានលដ្ើម្ទ នហិរញ្ញវតថ លខាយលនាុះលទប៉ា កនតលព្កាយម្ក
កាល យជាព្ទេយហិរញ្ញវតថ កដ្េច ុះលខាយឥណទន។ EIR ចំលពាុះថ្ងលលដ្ើម្កដ្េព្តូវបានកាត់រេំស់ថ្ន
ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ លៅកា ងកំ  ងលេេរាយការណ៍ព្តូវបានអ្ន វតត។ 

ឥណទននិយ័តកម្មអាព្តការព្បាក់ានព្បសិទធភាេ រឺជាអ្ព្តការព្បាក់ កដ្េបញ្ច ុះតថ្ម្លតម្ការបា៉ា ន់ស្នម នការ
បង់ព្បាក់នាលេេអ្នារត ឬទទួេបានលោយអាយ កាេកដ្េរេឹំងទ កថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ  លៅលេើតថ្ម្ល
រេំស់ថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ កដ្េបានទិញ ឬឥណទនឱ្នភាេថ្នព្ទេយសកម្មលដ្ើម្។ 

ចំណូេការព្បាក់ ព្តូវបានរណនាលោយលព្បើវធីិស្នស្រសតការព្បាក់ានព្បសិទធភាេ កដ្េបង្កា ញលៅកា ង       
របាយការណ៍េទធផ្េលេញលេញ កដ្េរមួ្ានការព្បាក់ថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ បានវាស់កវងតម្តថ្ម្លរេំស់។ 

ចំណាយការព្បាក់ 
ចំណាយការព្បាក់ រឺព្តូវបានរណនាលោយលព្បើវធីិស្នស្រសត EIR សព្ាប់បំណ េហិរញ្ញវតថ ទំងអ្ស់កដ្េលយង
តម្តថ្ម្លរេំស់។ ការព្បាក់បានបង្កា ញកា ងរបាយការណ៍េទធផ្េលេញលេញរមួ្ានបំណ េហិរញ្ញវតថ កដ្េ
វាស់កវងតម្តថ្ម្លរេំស់។ 

2.13  កថ្ព្ម្ និងព្បាក់លជ្ើងស្នរ 

ចំណូេថ្នកថ្ព្ម្និងព្បាក់លជ្ើងស្នរ នឹង ចំណាយលេើកថ្ព្ម្និងកថ្ព្ម្លជ្ើងស្នរកដ្េានស្នរៈសំខាន់ចំលពាុះអ្ព្ត
ការព្បាក់ព្បកបលោយព្បសិទធភាេលេើព្ទេយសកម្ម ឬបំណ េហិរញ្ញវតថ ព្តូវបានរាប់បញ្ចូ េកា ងអ្ព្តការព្បាក់
ព្បកបលោយព្បសិទធភាេ។ 

ព្បាក់ចំណូេកថ្ព្ម្លជ្ើងស្ននិងកថ្ព្ម្លជ្ើងស្នរលផ្េងលទៀត រមួ្ានទំងថ្ងលលសវារណនីព្តូវបានទទួេស្នា េ់ថា
លសវាកម្មពាក់េ័នធព្តូវបានអ្ន វតត។ 

កិចចសនាជាមួ្យអ្តិងិជ្នកដ្េទទួេបានេទធផ្េជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ  កដ្េព្តូវបានទទួេស្នា េ់លៅកា ង
ស្នខា និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ របស់ស្នខាអាចសថិតលៅកផ្ាកខលុះថ្នវសិ្នេភាេថ្ន CIFRS 9 និងកផ្ាកខលុះថ្ន
វសិ្នេភាេថ្ន CIFRS 15 ព្បសិនលបើានករណីលនុះ ដំ្បូងស្នខាអ្ន វតត CIFRS 9 លដ្ើម្បីកញកនិងវាស់កផ្ាកថ្នកិចច
សនាកដ្េសថិតកា ងវសិ្នេភាេថ្ន CIFRS 9 និងបនាទ ប់ម្កយក CIFRS 15 កដ្េលៅសេ់។ 

 

 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមេញ 
កំេត់សមាា លម់លើរបាយការេ៍ហរិញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 
សប្មាប់ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ព្ថៃទី31 សខធនូ ឆ្ន ំ2020 

39 

 

2. សមងេបមគាលនមោបាយគេមនយយសខំាន់ៗ (តេីទំេ័រម្ ន) 

2.14  អ្ ីម្កភ្រមិ្នថ្នព្ទេយសកម្មមិ្នកម្នហិរញ្ញវតថ  
 
តថ្ម្លលយងថ្នព្ទេយសកម្មរបស់ស្នខា និងព្ទេយសកម្មលផ្េងលទៀតកដ្េជាព្ទេយសកម្មកា ងកិចចសនា និងព្ទេយ
សកម្មេនធេនាព្តូវបានព្តួតេិនិតយលៅកាេបរលិចឆទរាយការណ៍នីមួ្យៗ លដ្ើម្បីកំណត់ថាលតើានការបង្កា ញឱ្នភា
េថ្នតថ្ម្ល។ ព្បសិនលបើានការចងអ េបង្កា ញកបបលនុះានចំនួនទឹកព្បាក់កដ្េអាចព្បមូ្េបានម្កវញិថ្នព្ទេយ
សកម្មព្តូវបានបា៉ា ន់ព្បាណ។ 

ចំនួនទឹកព្បាក់កដ្េអាចព្បមូ្េបានម្កវញិថ្នព្ទេយសកម្មឬ CGU រឺជាតថ្ម្លធំជាងកា ងការលព្បើព្បាស់លហើយតថ្ម្ល
េិតព្បាកដ្របស់វាព្តូវចំណាយតិចកា ងការេក់។ កា ងការវាយតថ្ម្ល កា ងការលព្បើព្បាស់េំហូរស្នច់ព្បាក់នាលេេ
អ្នារតកដ្េព្តូវបានបា៉ា ន់ព្បាណ ព្តូវបានបញ្ច ុះតថ្ម្លបចច បបនាលោយលព្បើអ្ព្តបញ្ច ុះតថ្ម្លេនធ កដ្េឆល ុះបញ្ជច ំងេី
ការវាយតថ្ម្លទីផ្ារបចច បបនាអំ្េីតថ្ម្លលេេលវោថ្នព្បាក់និងហានិភ័្យជាក់ោក់ចំលពាុះព្ទេយសកម្មឬCGU។ ចំលពាុះ
ព្ទេយអ្របិូយកដ្េានអាយ កាេឥតកំណត់ឬកដ្េមិ្នទន់ានសព្ាប់លព្បើព្បាស់ ចំនួនកដ្េអាចព្បមូ្េបាន
ព្តូវបានបា៉ា ន់ព្បាណជាលរៀងរាេ់ឆ្ា ំកា ងលេេកតមួ្យ។ ការខាតបង់លេើឱ្នភាេតថ្ម្លព្តូវបានទទួេស្នា េ់ព្បសិន 
លបើតថ្ម្លលយងថ្នព្ទេយសកម្មឬឯកតបលងាើតស្នច់ព្បាក់ (“CGU”) លេើសេីចំនួនកដ្េអាចព្បមូ្េម្កវញិបាន។ 

សព្ាប់លគាេបំណង ថ្នការលធាើលតសតលេើឱ្នភាេថ្នតថ្ម្លកដ្េមិ្នអាចព្តូវបានស្នកេបង ជាេកខណៈប រាេព្តូវ
បានោក់ជាព្កុម្រមួ្គាា លៅជាព្កុម្តូចបំផ្ តថ្នព្ទេយ កដ្េបលងាើតេំហូរស្នច់ព្បាក់េីការលព្បើព្បាស់បនតកដ្េភារ
លព្ចើនឯករាជ្យេីេំហូរស្នច់ព្បាក់ថ្នព្ទេយសកម្មលផ្េងលទៀត ឬ CGUs ។ 
 
ការខាតបង់លេើឱ្នភាេថ្នតថ្ម្លព្តូវបានទទួេស្នា េ់កា ង ចំលណញនិងខាត។ ការខាតបង់លេើឱ្នភាេថ្នតថ្ម្លបាន
ទទួេស្នា េ់លេើ CGUs ព្តូវបានកបងកចកម្ នលដ្ើម្បីកាត់បនថយតថ្ម្លលយងថ្នមូ្េនិធិពាណិជ្ជកម្មបានផ្តេ់លៅព្កុម្ 
CGU (ព្កុម្ CGUs) លហើយកាត់បនថយតថ្ម្លលយងរបស់ព្ទេយសកម្មលផ្េងៗលទៀតលៅកា ង CGU (ព្កុម្ CGUs) តម្
មូ្េោឋ នសាាព្ត។ 

ការខាតបង់លេើឱ្នភាេថ្នតថ្ម្លកដ្េបានទទួេស្នា េ់កា ងអំ្  ងលេេម្ នៗ កតព្តូវបានវាយតថ្ម្លលៅកាេបរលិចឆទ
របាយការណ៍នីមួ្យៗ កដ្េបង្កា ញថាការបាត់បង់បានងយច ុះឬកេងានលទៀត។ ការខាតបង់លេើឱ្នភាេថ្នតថ្ម្ល
ព្តូវបានបញ្ច្ញ្ជច ស់ព្បសិនលបើានការផ្អល ស់បតូរកា ងការបា៉ា ន់ស្នម ន លដ្ើម្បីកំណត់ចំនួនកដ្េអាចព្បមូ្េបានម្កវញិ។ 
ការខាតបង់លេើឱ្នភាេថ្នតថ្ម្លព្តូវបានបញ្ច្ញ្ច ស់លៅនឹងទំហំកដ្េតថ្ម្លលយងរបស់ព្ទេយសកម្មមិ្នឲ្យលេើសេីតថ្ម្ល
លយងកដ្េបានកំណត់ ការដ្កកាត់រេំស់ ឬរេំស់ព្បសិនលបើមិ្នានការខាតបង់លេើឱ្នភាេតថ្ម្លណាមួ្យមិ្ន
បានទទួេស្នា េ់ ។ 

2.15  េនធលេើព្បាក់ចំណូេ 
 
ការចំណាយេនធលេើព្បាក់ចំណូេរមួ្ានេនធបចច បបនានិងេនា។ វាព្តូវបានទទួេស្នា េ់លៅកា ងព្បាក់ចំលណញនិង
ការខាតបង់លេើកកេងកតវតថ  កដ្េព្តូវបានទទួេស្នា េ់លោយផ្អទ េ់លៅកា ងភារហ៊ែ នឬលៅកា ងព្បាក់ចំណូេទូេំ
ទូោយលផ្េងលទៀត។ 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមេញ 
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2. សមងេបមគាលនមោបាយគេមនយយសខំាន់ៗ (តេីទំេ័រម្ ន) 
2.15  េនធលេើព្បាក់ចំណូេ (តពី្ទំព័្រមុន) 

ស្នខាបានកំណត់ថាការព្បាក់ និងការោក់ទណឌ កម្មទក់ទងនឹងេនធលេើព្បាក់ចំណូេរមួ្ទំងការបង់េនធមិ្ន
ព្បាកដ្មិ្នព្តូវនឹងនិយម្ន័យថ្នេនធលេើព្បាក់ចំណូេ លហើយដូ្លចាុះព្តូវរាប់បញ្ចូ េកា ងាព្ត 37 អ្ន លោម្
តម្បទបបញ្ញតតិបំណ េ បំណ េនិងព្ទេយជាប់កាតេាកិចចលហើយបានទទួេស្នា េ់ពាក់េ័នធ ការចំណាយលៅ
កា ង ការចំណាយលផ្េងលទៀត។ 

បនាទ ប់េីការអ្ន ម័្ត CIFRSs អាជាា ធរេនធលេើព្បាក់ចំណូេមិ្នបានចងអ េបង្កា ញេីការផ្អល ស់បតូរមូ្េោឋ នេនធ
សព្ាប់ការរណនាេនធចំលពាុះផ្េប៉ាុះពាេ់េនធថ្នការផ្អល ស់បតូរ CIFRSs។ ស្នខាបានលធាើការសនមត់ថាការ
ព្រប់ព្រងវាយតថ្ម្លព្តូវានេកខណៈសម្លហត ផ្េ និងព្បុងព្បយ័តាកា ងការវាយតថ្ម្លរបស់ខលួនចំលពាុះេនធកដ្េ
ព្តូវបង់និងេនធេនា ។ ការលព្បើព្បាស់ការសនមត់ខ សៗ គាា អាចនំាឱ្យានផ្េប៉ាុះពាេ់ជាធំ លៅលេើ        
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ។ បំណ េេនធច ងលព្កាយនិងេនធេនាថ្នស្នខារឺសថិតលៅលព្កាម្ការកំណត់និងកិចច
ព្េម្លព្េៀងជាមួ្យអាជាា ធរេនធលេើព្បាក់ចំណូេ។ 

េនធបចច បបនា 
េនធបចច បបនា រមួ្ានេនធកដ្េព្តូវបង់ឬទទួេបានលេើព្បាក់ចំណូេជាប់េនធសព្ាប់រយៈលេេកដ្េលព្បើព្បាស់
អ្ព្តេនធកដ្េព្តូវបានអ្ន ម័្ត ឬព្តូវបានអ្ន ម័្តជាធរានលៅកាេបរលិចឆទរបាយការណ៍និងការកកសព្ម្ួេ
េនធកដ្េព្តូវបង់រិតកា ងរយៈលេេម្ ន។ 

េនធេនា 
េនធេនា ព្តូវបានទទួេស្នា េ់ចំលពាុះភាេខ សគាា បលណាត ុះអាសនារវាងតព្ម្ូវការថ្នព្ទេយសកម្ម និងបំណ េ
សព្ាប់លគាេបំណងរាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  និងចំនួនទឹកព្បាក់កដ្េព្តូវលព្បើសព្ាប់លគាេបំណងេនធ។ 

ព្ទេយសកម្មេនធេនាព្តូវបានទទួេស្នា េ់ចំលពាុះការបង់េនធកដ្េមិ្នបានលព្បើ និងភាេខ សគាា បលណាត ុះ
អាសនា កដ្េអាចដ្កបានតម្កព្មិ្ត កដ្េអាចានព្បាក់ចំលណញជាប់េនធ នាលេេអ្នារតកដ្េអាច    
លព្បើព្បាស់បាន។ េនធេនាលេើព្ទេយសកម្មបានេិនិតយល ើងវញិតម្កាេបរចិឆទនីមួ្យៗ លហើយព្តូវបានកាត់
បនថយកា ងទំហំកដ្េមិ្នអាចបង្កា ញេីអ្តថព្បលយជ្ន៍េនធកដ្េពាក់េ័នធ។ ការកាត់បនថយកបបលនុះ ព្តូវបាន    
បញ្ច្ញ្ជច ស់លៅលេេកដ្េព្បូបាប៊ែីេីលតថ្នព្បាក់ចំលណញជាប់េនធនាលេេអ្នារតានភាេព្បលសើរល ើង។ 

េនធេនាព្តូវបានវាស់តម្អ្ព្តេនធកដ្េរេឹំងថានឹងព្តូវបានអ្ន វតតចំលពាុះភាេខ សគាា បលណាត ុះអាសនាលៅ
លេេកដ្េេួកលរផ្អល ស់បតូរ លោយលព្បើអ្ព្តេនធកដ្េព្តូវបានអ្ន ម័្ត ឬព្តូវបានអ្ន ម័្តយ៉ាងខាល ំងលៅកាេ
បរលិចឆទរបស់របាយការណ៍។ នាថ្ងៃរាយការណ៍ថ្នរបាយការណ៍ ការវាស់កវងេនធេនាឆល ុះបញ្ជច ំងេីផ្េវបិាក
េនធកដ្េនឹងអ្ន វតតតម្េកខណៈកដ្េស្នខារេឹំងថានឹងទទួេបានម្កវញិ ឬទូទត់នូវចំនួនទឹកព្បាក់កដ្េ
បានតម្ាេ់លេើព្ទេយសកម្មនិងបំណ េរបស់ខលួន។ ភាេខ សគាា រវាងព្ទេយសកម្មេនធេនានិងបំណ េេនធេនា 
ព្តូវបានទូទត់េ ុះព្តកតានេកខណៈវនិិចឆ័យជាក់ោក់។   

 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមេញ 
កំេត់សមាា លម់លើរបាយការេ៍ហរិញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 
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2. សមងេបមគាលនមោបាយគេមនយយសខំាន់ៗ (តេីទំេ័រម្ ន) 

2.16  បំណ េយថាភាេ 

កា ងករណីកដ្េមិ្នានេទធភាេកដ្េេំហូរថ្នផ្េព្បលយជ្ន៍លសដ្ឋកិចចនឹងព្តូវបានទម្ទរ ឬចំនួនទឹក
ព្បាក់កដ្េមិ្នអាចបា៉ា ន់ស្នម នបាន លនាុះកាតេាកិចចមិ្នព្តូវបានទទួេស្នា េ់លៅកា ងរបាយការណ៍ស្នថ នភាេ
ហិរញ្ញវតថ និងព្តូវបានបង្កា ញថាជាបំណ េយថាភាេលេើកកេងកត ព្បូបាប៊ែីេីលត ថ្នេំហូរផ្េព្បលយជ្ន៍
លសដ្ឋកិចច មិ្នបានរាប់បញ្ចូ េ។ កាតេាកិចចកដ្េអាចានកដ្េអ្ទិភាេ នឹងព្តូវបានបញ្ជជ ក់លោយការលកើត
ល ើងឬការមិ្នលកើតល ើងថ្នព្េឹតតិការណ៍នាលេេអ្នារតមួ្យឬលព្ចើន ក៏ព្តូវបានបង្កា ញថាជាបំណ េជាប់
ោប់ផ្ងកដ្រ ដ្រាបណាព្បូបាប៊ែីេីលត ថ្នេំហូរផ្េព្បលយជ្ន៍លសដ្ឋកិចចមិ្នបានរាប់បញ្ចូ េ។ 

2.17  ព្ទេយ យថាភាេ 

កា ងករណីកដ្េមិ្នានេទធភាេេំហូរចូេថ្នផ្េព្បលយជ្ន៍លសដ្ឋកិចច ឬចំនួនទឹកព្បាក់មិ្នអាចព្តូវបាន
បា៉ា ន់ព្បាណបានលទ លហើយព្ទេយសកម្មមិ្នព្តូវបានទទួេស្នា េ់លៅកា ងរបាយការណ៍ស្នថ នភាេហិរញ្ញវតថ និង
ព្តូវបានបង្កា ញជាព្ទេយសកម្មយថាភាេ លេើកកេងកតព្បូបាប៊ែីេីលតថ្នេំហូរផ្េព្បលយជ្ន៍លសដ្ឋកិចចមិ្ន
បានរាប់បញ្ចូ េ។ ព្ទេយសកម្មកដ្េានស្ស្នប់នឹងព្តូវបានបញ្ជជ ក់លោយការលកើតល ើង ឬការមិ្នលកើតល ើងថ្ន
ព្េឹតតិការណ៍នាលេេអ្នារតមួ្យរលឺព្ចើនក៏ព្តូវបានបង្កា ញថាជាព្ទេយសកម្មយថាភាេ លេើកកេងកតព្បូបាប៊ែីេី
លតថ្នេំហូរផ្េព្បលយជ្ន៍លសដ្ឋកិចចមិ្នបានរាប់បញ្ចូ េ។ 

2.18  ការបងាត់តួលេខ 

ចំនួនទឹកព្បាក់លៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ព្តូវបានបងាត់ ជាដ្ ោល រអាលម្រកិ និងជាពាន់លរៀេសព្ាប់ដ្ ោល រ
អាលម្រកិនិង លរៀេលរៀងគាា ។ 

3. ការវិនិចឆយ័ និងបា៉ា នស់ាម នគមេយយសខំាន់ៗ 
ការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ស្សបតម្ CIFRSs តព្ម្ូវឱ្យស្នខាលធាើការបា៉ា ន់ស្នម ន និងការសនមតកដ្េប៉ាុះ
ពាេ់ដ្េ់ចំនួនទឹកព្បាក់ថ្នធនធានបំណ េចំណូេ និងចំណាយ កដ្េបានរាយការណ៍និងការោតព្តោង
ថ្នធនធាននិងបំណ េកដ្េពាក់េ័នធ។ 

ព្េឹតតិការណ៍នាលេេអ្នារតអាចនឹងលកើតល ើង កដ្េអាចបណាត េឱ្យការសនមតកដ្េព្តូវបានលព្បើកា ងការលៅ
ដ្េ់ការបា៉ា ន់ស្នម នលដ្ើម្បីផ្អល ស់បតូរ។ ផ្េប៉ាុះពាេ់ថ្នការផ្អល ស់បតូរណាមួ្យលៅកា ងការបា៉ា ន់ស្នម នព្តូវបានឆល ុះ
បញ្ជច ំងលៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  លៅលេេកដ្េេួកលរអាចកំណត់បានសម្រម្យ។ 

ខាងលព្កាម្លនុះរឺជាការវនិិចឆ័យសំខាន់ៗ និងការសនមតសំខាន់ៗ កដ្េានហានិភ័្យយ៉ាងសំខាន់ថ្ននិយ័ត
កម្មជាស្នរវនតលៅនឹងចំនួនទឹកព្បាក់កដ្េបានតម្ាេ់ព្ទេយសកម្ម និងបំណ េកា ងឆ្ា ំហិរញ្ញវតថ បនាទ ប់៖ 
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 ក.  ចំណាត់ថាា ក់ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ  

ស្នខាចាត់ថាា ក់ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ របស់ខលួន អាស្ស័យលេើរំរូអាជី្វកម្មសព្ាប់ព្រប់ព្រងព្ទេយ
សកម្មហិរញ្ញវតថ ទំងលនាុះនិងថាលតើេកខខណឌ កិចចសនាថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ រឺ SPPI លេើ
ចំនួនទឹកព្បាក់លដ្ើម្កដ្េលៅសេ់។ ស្នខា លធាើការវាយតថ្ម្លរំរូអាជី្វកម្មលោយកផ្អកលេើកតត
កដ្េអាចសលងាតបានដូ្ចជា៖ 

 ការអ្ន វតតរំរអូាជី្វកម្ម និងព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ កដ្េានលៅកា ងរំរូអាជី្វកម្មលនាុះ ព្តូវបាន
វាយតថ្ម្លនិងរាយការណ៍លៅប រាេិកព្រប់ព្រងសំខាន់របស់ស្នខា 

 ហានិភ័្យកដ្េប៉ាុះពាេ់ដ្េ់ការអ្ន វតតរំរអូាជី្វកម្ម (និងព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ កដ្េានលៅកា ង
រំរអូាជី្វកម្មលនាុះ) និងជាេិលសសវធីិកដ្េហានិភ័្យព្តូវបានព្រប់ព្រង។ 

 សំណងដ្េ់អ្ងាភាេអាជី្វកម្មមិ្នថាកផ្អកលេើតថ្ម្លព្តឹម្ព្តូវថ្នព្ទេយកដ្េបានព្រប់ព្រង ឬ េំ
ហូរស្នច់ព្បាក់តម្កិចចសនាកដ្េបានព្បមូ្េ។ 

 ភាេញឹកញាប់រេឹំងទ ក តថ្ម្លនិងលេេលវោថ្នការេក់។ 

កា ងការអ្ន វតតលតសត SPPI ស្នខាស្នខាអ្ន វតតការវនិិចឆ័យនិងេិចារណាលេើកតត កដ្េពាក់េ័នធ
ដូ្ចជារបិូយប័ណណកដ្េព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ព្តូវបានកំណត់រយៈលេេ កដ្េអ្ព្តការព្បាក់ព្តូវ
បានកំណត់ព្េឹតតិការណ៍បនតកដ្េអាចផ្អល ស់បតូរចំនួនទឹកព្បាក់ និងលេេលវោថ្នេំហូរស្នច់
ព្បាក់អាន ភាេ េកខណៈេិលសសេកខខណឌ ថ្នការបង់ព្បាក់ជាម្ ន និងការេនាលេេ និង 
េកខណៈេិលសសលផ្េងលទៀតកដ្េអាចកកកព្បការេិចារណាសព្ាប់តថ្ម្លលេេលវោថ្នព្បាក់។ 

ខ.  តថ្ម្លសម្ស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ  

លៅលេេកដ្េតថ្ម្លសម្ស្សបថ្នព្ទេយសកម្មនិងបំណ េហិរញ្ញវតថ  ព្តូវបានកត់ព្តលៅកា ង
របាយការណ៍ស្នថ នភាេហិរញ្ញវតថ  ឬព្តូវបានបង្កា ញលៅកា ងកំណត់ព្តលៅរបាយការណ៍ហិរញ្ញ
វតថ មិ្នអាចទទួេបានេីទីផ្ារសកម្មលទ ទំងលនុះព្តូវបានកំណត់លោយលព្បើ បលចចកលទសវាយ
តថ្ម្លតថ្ម្លថ្ផ្ទកា ងលោយលព្បើរំរូវាយតថ្ម្លទីផ្ារកដ្េព្តូវបានទទួេយកជាទូលៅ។ ធាត ចូេថ្នម្៉ាូ
កឌ្េទំងលនុះព្តូវបានលរយកលចញេីទីផ្ារកដ្េអាចអ្លងាតបាន លៅលេេកដ្េអាចលធាើលៅ
បាន ប៉ា កនតលៅលេេកដ្េមិ្នអាចលធាើលៅបាន កំរតិថ្នការវនិិចឆ័យព្តូវបានទម្ទរកា ងការបលងាើត
តថ្ម្លព្តឹម្ព្តូវ។ 

រ. ភ្តិសនា 

ស្នខាកំណត់រយៈលេេជួ្េជាេកខខណឌ ថ្នការជួ្េ កដ្េមិ្នអាចេ បលចាេបានរមួ្ជាមួ្យ 
រយៈលេេកដ្េានជំ្លរ ើសកា ងការេព្ងីកកិចចសនាជួ្េ ព្បសិនលបើានលហត ផ្េណាមួ្យព្តូវ
អ្ន វតត ឬរយៈលេេណាមួ្យកដ្េានជ្លព្ម្ើសលដ្ើម្បីបញ្ច ប់កិចចសនាជួ្េព្បសិនលបើ វាសម្
លហត ផ្េណាស់កដ្េមិ្នព្តូវអ្ន វតត។ 
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រ. ភ្តិសនា (តេីទំេ័រម្ ន) 

ស្នខា ានកិចចសនាជួ្េជាលព្ចើនកដ្េរមួ្ានជ្លព្ម្ើសបកនថម្និងការបញ្ច ប់។ ស្នខាអ្ន វតត 
ការវនិិចឆ័យកា ងការវាយតថ្ម្លថាលតើវាានលហត ផ្េសម្រម្យ ឬ អ្ត់លដ្ើម្បីអ្ន វតតជ្លព្ម្ើសបនត ឬ
បញ្ឈប់ការជួ្េបនត។ លនាុះរឺវាចាត់ទ កថាកតត ពាក់េ័នធទំងអ្ស់ដូ្ចជាការកកេំអ្ភ្តិសនា
និងទីតំងកដ្េបលងាើតជាការលេើកទឹកចិតតលសដ្ឋកិចចសព្ាប់វាលដ្ើម្បីអ្ន វតតទំងការបនត ឬ ការ
បញ្ច ប់។ បនាទ ប់េីកាេបរលិចឆទចាប់លផ្តើម្ ស្នខាអ្ន ញ្ជញ តឱ្យជួ្េរយៈលេេជួ្េវញិ ព្បសិនលបើ
ានព្េឹតតិការណ៍ ឬ ការផ្អល ស់បតូរកាេៈលទសៈសំខាន់ៗ កដ្េសថិតកា ងការព្រប់ព្រងរបស់ខលួន 
និង 
ប៉ាុះពាេ់ដ្េ់សម្តថភាេកា ងការលធាើេំហាត់ព្បាណ ឬ មិ្នលព្បើជ្លព្ម្ើសកា ងការបនត ឬ បញ្ច ប់។ 

ការបា៉ា ន់ព្បាណ IBR សព្ាប់បំណ េជួ្េ 

ស្នខាមិ្នអាចកំណត់បាននូវអ្ព្តការព្បាក់ជាក់កសតងកដ្េានលៅកា ងភ្តិសនាល ើយ 
ដូ្លចាុះធនាគារលនុះលព្បើព្បាស់ IBR របស់ខលួនលដ្ើម្បីវាស់កវងបំណ េកដ្េបានជួ្េ។ IBR 
សព្ាប់បំណ េភ្តិសនា រឺជាអ្ព្តការព្បាក់កដ្េស្នខានឹងព្តូវបង់លដ្ើម្បីខចីកា ងរយៈលេេស្ស
លដ្ៀងគាា លហើយ លោយានស វតថិភាេព្បហាក់ព្បកហេមូ្េនិធិចំាបាច់លដ្ើម្បីទទួេបានព្ទេយ
សកម្មកដ្េានតថ្ម្លលសមើនឹងព្ទេយសកម្ម ROU លៅកា ងបរយិកាសលសដ្ឋកិចចស្សលដ្ៀងគាា ។ 
ស្នខាបា៉ា ន់ព្បាណ IBR សព្ាប់បំណ េភ្តិសនាលោយលព្បើធាត ចូេកដ្េអាចសលងាតបាន 
(លោយលយងលៅលេើអ្ព្តគាម នហានិភ័្យទូលៅ) កដ្េព្តូវបានកកសព្ម្ួេលដ្ើម្បីរិតរូរេីហានិ
ភ័្យឥណទនរបស់អ្ងាភាេ (ឧទហរណ៍ការរកីរាេោេឥណទន)។ 

ឃ. ការខាតបង់ឥណទនរេឹំងទ កលេើព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ  

ការរណនា ECL របស់ស្នខារឺជាេទធផ្េថ្នរំរូសម រស្នម ញជាមួ្យនឹងការសនមតមូ្េោឋ ន
ទក់ទងនឹងជ្លព្ម្ើសថ្នធាត បញ្ចូ េអ្លងរនិងភាេអាស្ស័យគាា លៅវញិលៅម្ក។ ធាត ផ្េំថ្ន
រំរEូCL កដ្េព្តូវបានលរេិចារណាការវនិិចឆ័យរណលនយយនិងការបា៉ា ន់ស្នម នរមួ្ាន: 

 ការកបងកចកផ្េប័ព្តកដ្េរំរឬូវធីិស្នស្រសត ECL ព្តូវបានលព្បើ។ 

 េកខណៈវនិិចឆ័យសព្ាប់ការវាយតថ្ម្លព្បសិនលបើាន SICR លហើយព្បាក់ឧបតថម្ាសព្ាប់ព្ទេយ
សកម្មហិរញ្ញវតថ បំណ េរួរកតព្តូវបានវាស់កវងលេើមូ្េោឋ ន ECL លេញមួ្យជី្វតិនិងការវាយ
តថ្ម្លរ ណភាេ។ 

 ការកបងកចកព្ទេយសកម្មបំណ េលៅលេេ ECL ព្តូវបានវាយតថ្ម្លជាសមូ្ហភាេ 

 ការអ្ភិ្វឌ្ឍរំរ ូECL រួម្ទំងរូបម្នតលផ្េងៗគាា និងជ្លព្ម្ើសថ្នធាត ចូេ 

 ការកំណត់សារម្រវាងលសណារយី៉ាូា៉ា ព្កូលសដ្ឋកិចចនិងធាត ចូេលសដ្ឋកិចចនិងផ្េប៉ាុះពាេ់លេើ 
PDs EADs និង LGDs។ 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមេញ 
កំេត់សមាា លម់លើរបាយការេ៍ហរិញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 
សប្មាប់ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ព្ថៃទី31 សខធនូ ឆ្ន ំ2020 
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3. ការវិនិចឆយ័ និងបា៉ា នស់ាម នគមេយយសខំាន់ៗ (តេីទំេ័រម្ ន) 

ឃ. ការខាតបង់ឥណទនរេឹំងទ កលេើព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 

 ការលព្ជ្ើសលរ ើសលសណារយី៉ាូា៉ា ព្កូលសដ្ឋកិចចលឆ្ព ុះលៅម្ ខ និងការបា៉ា ន់ស្នម នអំ្េីព្បូបាប៊ែីេីលតរបស់វា
លដ្ើម្បីទញយកធាត ចូេលសដ្ឋកិចចលៅកា ងរំរូECL 

ង. ការទទួេស្នា េ់ព្ទេយសកម្មេនធេនារ 

ព្ទេយសកម្មេនធេនារព្តូវបានទទួេស្នា េ់ចំលពាុះការបាត់បង់េនធកដ្េមិ្នបានលព្បើ និងភាេ
ខ សគាា បលណាត ុះអាសនាកដ្េអាចកាត់លចញបាន កដ្េអាចថាព្បាក់ចំលណញជាប់េនធ នាលេេ
អ្នារតអាចលព្បើបាន លបើលព្បៀបលធៀបនឹងព្បាក់ចំលណញកដ្េអាចលព្បើព្បាស់បាន។ ការវនិិចឆ័យ
ការព្រប់ព្រង ានស្នរៈសំខាន់ព្តូវបានកំណត់លដ្ើម្បីកំណត់ចំនួនព្ទេយសកម្មេនធេនាកដ្េ
អាចព្តូវបានទទួេស្នា េ់លោយកផ្អកលេើលេេលវោ និងកំរតិថ្នព្បាក់ចំណូេជាប់េនធ នាលេេ
អ្នារតរមួ្ជាមួ្យយ ទធស្នស្រសតកផ្នការេនធនាលេេអ្នារត។ 

ច. របិូយប័ណណម្ ខង្ករ 

CIAS 21 តព្ម្ូវឱ្យរណៈព្រប់ព្រងលព្បើការវនិិចឆ័យរបស់ខលួនលដ្ើម្បីកំណត់របិូយប័ណណម្ ខង្កររបស់
អ្ងាភាេ ដូ្ចជាវាបង្កា ញយ៉ាងលស្នម ុះព្តង់នូវផ្េប៉ាុះពាេ់លសដ្ឋកិចចថ្នព្បតិបតតិការមូ្េោឋ ន 
ព្េឹតតិការណ៍ និងេកខខណឌ កដ្េពាក់េ័នធនឹងអ្ងាភាេ។ កា ងការលធាើការវនិិចឆ័យលនុះស្នខា 
េិចារណាដូ្ចខាងលព្កាម្ៈ 

(i) របិូយប័ណណកដ្េជ្ុះឥទធិេេជាចម្បងលេើតថ្ម្លឧបករណ៍និងលសវាកម្មហិរញ្ញវតថ  (លនុះជារបិូយ
ប័ណណកដ្េថ្ងលសព្ាប់ឧបករណ៍និងលសវាកម្មហិរញ្ញវតថ របស់វាព្តូវបានោក់ល ម្ ុះនិង
ទូទត់)។ 

(ii) របិូយប័ណណកដ្េទទួេបានេីសកម្មភាេហិរញ្ញបបទន។ និង 

(iii) របិូយប័ណណកដ្េទទួេបានេីសកម្មភាេព្បតិបតតិការជាធម្មតព្តូវបានរកាទ ក។ 

4. សាច់ប្បាក់កនងុដៃ  

 

 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

 
 (កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 
 (កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

ដ្ ោល រអាលម្រកិ 8,214,972 33,229,562 10,476,816  42,693,025  
លរៀេ 498,664 2,017,096 932,643  3,800,520  

 8,713,636 35,246,658 11,409,459  46,493,545  



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមេញ 
កំេត់សមាា លម់លើរបាយការេ៍ហរិញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 
សប្មាប់ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ព្ថៃទី31 សខធនូ ឆ្ន ំ2020 
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4. សាច់ប្បាក់កនងុដៃ (តេីទំេ័រម្ ន) 
សព្ាប់លគាេបំណងថ្នរបាយការណ៍េំហូរស្នច់ព្បាក់ ស្នច់ព្បាក់ និងស្នច់ព្បាក់សម្មូ្េរមួ្ាន៖ 

 2020 2019 

 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

 
 (កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 
 (កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

ស្នច់ព្បាក់កា ងថ្ដ្ 8,713,636 35,246,658 11,409,459  46,493,545  
សម្ត េយជាមួ្យនឹងធនាគារជាតិកម្ព ជា     

រណនីចរនត    58,932,799  238,383,172  47,983,092  195,531,099  
រណនីទូទត់ 3,927,322  15,886,017  8,085,437  32,948,156  
មូ្េបព្តអាចជួ្ញដូ្របានជាមួ្យ
កាេវស្ននតតិចជាង 3កខ 5,506,000  22,271,770  -  -  

 68,366,121  276,540,959  56,068,529  228,479,255  
សម្ត េយលៅធនាគារលផ្េងលទៀត 13,352,740  54,011,834  20,011,392  81,546,423  

 90,432,497  365,799,451  87,489,380  356,519,223  

 
 5. សមតុលយលៅធនាគារជាតិ ដនកមពុជា 

សម្ត េយលៅធនាគារជាតិ ថ្នកម្ព ជា រមួ្ាន៖ 

 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

 
 (កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 
 (កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

រណនីចរនត     
ដ្ ោល រអាលម្រកិ 58,633,407 237,172,131 45,898,486  187,036,330  
លរៀេ 299,392 1,211,041 2,084,606  8,494,769  

រណនីទូទត់ 3,927,322 15,886,017 8,085,437  32,948,156  
មូ្េបព្តអាចជួ្ញដូ្របាន 39,310,200 159,009,760 41,386,100  168,648,358  
ព្បាក់បព្ម្ងុកាតេាកិចច 25,253,807 102,151,649 32,832,160  133,791,052  
ព្បាក់តម្ាេ់ធានាលេើលដ្ើម្ទ ន 9,000,000 36,405,000 6,900,000  28,117,500  

 136,424,128 551,835,598 137,186,789  559,036,165  

 
 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមេញ 
កំេត់សមាា លម់លើរបាយការេ៍ហរិញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 
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5. សមតុលយលៅធនាគារជាតិ ដនកមពុជា (តេីទំេ័រម្ ន) 

មូ្េបព្តអាចជួ្ញដូ្របាន (“NCDs”) 

មូ្េបព្តអាចជួ្ញដូ្របានទទួេបានការព្បាក់េី 0.05% លៅ 0.73% កា ងមួ្យឆ្ា ំ (2019: 0.61% - 
1.01%) លហើយព្តូវបានោក់ជាព្ទេយបញ្ជច ំសព្ាប់ព្បាក់កម្ចីេីធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា រិតជាព្បាក់
លរៀេ (កំណត់សាា េ់ 16)។ 

ព្បាក់បព្ម្ងុកាតេាកិចច 

លយងតម្ព្បកាសរបស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជាលេខ No. ធ7-020-230 ច ុះថ្ងៃទី18 កខមី្នា ឆ្ា ំ2020 
ធនាគារនានា ព្តូវតម្ាេ់ទ កព្បាក់បព្ម្ុងមួ្យចំនួនជាមួ្យធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជាកា ងទព្ម្ង់ជាព្បាក់
បព្ម្ុងកាតេាកិចចកដ្េព្តូវបានរណនា 7.0% ថ្នព្បាក់បលញ្ញើរបស់អ្តិងិជ្នជាព្បាក់លរៀេ និង 
របិូយប័ណណលផ្េងលទៀតលរៀងគាា  (2019: 8% and 12.5% សព្ាប់របិូយប័ណណព្បាក់លរៀេ និង  
របិូយប័ណណព្បាក់ដ្ ោល រអាលម្រកិ លរៀងគាា )។ 

ព្បាក់តម្ាេ់ធានាលេើលដ្ើម្ទ ន 

លយងតម្ព្បកាសរបស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជាលេខ No. ធ7-01-136 ច ុះថ្ងៃទី15 កខត ោ ឆ្ា ំ2001 
ធនាគារនានា តព្ម្ូវឱ្យរកាការធានានូវលដ្ើម្ទ ន 10% ថ្នលដ្ើម្ទ នច ុះបញ្ជ ីជាមួ្យធនាគារជាតិថ្ន 
កម្ព ជា។ ព្បាក់បលញ្ញើលនុះមិ្នកម្នសព្ាប់លព្បើព្បាស់កា ងព្បតិបតតិការព្បចំាថ្ងៃរបស់ស្នខាលទ ប៉ា កនតអាច
បងាិេសងវញិលៅលេេស្នខាឈ្ប់លធាើព្បតិបតតិការអាជី្វកម្មលៅកម្ព ជាលោយសម័ព្រចិតត។ 

អ្ព្តការព្បាក់ 

អ្ព្តការព្បាក់ព្បចំាឆ្ា ំលេើសម្ត េយជាមួ្យ ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា ានដូ្ចខាងលព្កាម្: 

 
 2020 2019 

រណនីចរនត គាម ន គាម ន 
ព្បាក់បព្ម្ងុកាតេាកិចច គាម ន គាម ន 
ព្បាក់តម្ាេ់ធានាលេើលដ្ើម្ទ ន 0.06% - 0.48% 0.54% - 0.72% 
មូ្េបព្តអាចជួ្ញដូ្របាន 0.05% - 0.73% 0.61% - 1.01% 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមេញ 
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សប្មាប់ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ព្ថៃទី31 សខធនូ ឆ្ន ំ2020 

47 

 

6. សមតុលយជាមយួធនាគារលផេងៗ 

សម្ត េយជាមួ្យធនាគារលផ្េងលទៀតានដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 

 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

 
 (កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 
 (កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

រណនីចរនតនិងសនេំានជាមួ្យ៖     
  ធនាគារកា ងស្សុក 472,213 1,910,102 705,835  2,876,278  
  ធនាគារលព្ៅស្សុក 12,880,527 52,101,732 19,305,557  78,670,145  

 13,352,740 54,011,834 20,011,392  81,546,423  
សំវធិានធនសព្ាប់ការខាតបង់ 
លេើឥណទនកដ្េរេឹំងទ ក (6,615) (26,758) (8,889) (36,223) 

 13,346,125 53,985,076 20,002,503  81,510,200  
 

 រណនីចរនត និងសនេំជាមួ្យធនាគារកា ង និងលព្ៅស្សុកទទួេបានអ្ព្តការព្បាក់ចាប់េី 0.00%លៅ 
 0.40% កា ងមួ្យឆ្ា ំ (2019៖ 0.00% លៅ 0.40%)។ 

7. ឥណទាន នងិែុលរប្ែទាន-សទុ្ធ 

ឥណទាន និងបុរេប្បទានេបស់សាខាមានដូចខាងរប្ោម៖ 

 2020 2019 

 ដុល្លា េអារមេកិ សមមូលពាន់រេៀល ដុល្លា េអារមេកិ សមមូលពាន់រេៀល 

 

 (កំណត់សាា េ់
លេខ 2.3) 

 (កំណត់សាា េ់ 
លេខ 2.3) 

ឥណទានេយៈរេលវែង 229,010,192 926,346,226 192,017,858  782,472,771  
ឥណទានេយៈរេលខ្ាី 150,963,346 610,646,735 146,709,932  597,842,973  
ឥណទានែបិាេបូន៍ 1,670,468 6,757,043 4,517,824  18,410,133  

 381,644,006 1,543,750,004 343,245,614  1,398,725,877  
បងគេោេប្បាក់វដលប្រូែទទួល 1,110,285 4,491,103 1,183,638  4,823,325  

ឥណទាននិងបុរេប្បទានសេបុដុល 382,754,291 1,548,241,107 344,429,252  1,403,549,202  
កម្ប្មដំរណើ េោេឥណទានវដលមិន
ទាន់េលំស់ (1,113,414) (4,503,760) (1,204,103) (4,906,720) 

រម្មារោង 381,640,877 1,543,737,347 343,225,149  1,398,642,482  

សំែធិានធនសប្មាប់ោេខារបង់ 

រលើឥណទានវដលេេឹំងទុក (1,630,721) (6,596,266) (1,122,498) (4,574,179) 

ឥណទាន និងបុរេប្បទាន - សុទធ 380,010,156 1,537,141,081 342,102,651  1,394,068,303  



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមេញ 
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7. ឥណទាន នងិែុលរប្ែទាន-សទុ្ធ (តេីទំេ័រម្ ន) 

 

បវប្មបប្មួលម្នសំែធិានធនសប្មាប់ោេខារបង់រលើឥណទាន និងបុរេប្បទានវដលេេឹំងទុកមានដូច
ខាងរប្ោម៖ 

 

 ថ្ងៃទី31 កខធាូ  ឆ្ា ំ2020 ថ្ងៃទី31 កខធាូ  ឆ្ា ំ2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

 
 (កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 
 (កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

នាថ្ងៃទី1 កខម្ករា  1,122,498 4,574,179 1,103,313 4,433,112 
សំវធិានធនកា ងឆ្ា ំ 1,484,716 6,005,676 19,185 78,179 
ការបញ្ច្ញ្ជច ស់កា ងឆ្ា ំ (976,493) (3,949,914) - - 
ការជ្ព្ម្ុុះកា ងឆ្ា ំ - - - - 
េលម្អៀងេីការកព្បព្បួេរបិូយប័ណណ  (33,675)  62,888 

នាថ្ងៃទី1 កខធាូ 1,630,721 6,596,266 1,122,498  4,574,179  

 
 
 
 

 

 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមេញ 
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7. ឥណទាន នងិែុលរប្ែទាន-សទុ្ធ (តេីទំេ័រម្ ន) 

ោេផ្គូេផ្គង់ម្នបវប្មបប្មួលរលើរម្មារោងដុលេបស់ឥណទាន និងបុរេប្បទាន រ ើយស្សបជាមួយនឹងសំែធិានធនសប្មាប់ ECL តាមដំណាក់ោលេបស់ឥណទាន និង
បុរេប្បទានវដលវាស់វែងតាមរម្មាេលំស់មានដូចខាងរប្ោម៖ 
 ដំ្ណាក់កាេទី1 ដំ្ណាក់កាេទី2 ដំ្ណាក់កាេទី3 សរ ប 
 ចំនួនកា ងបញ្ជ ីដ្ េ ECL ចំនួនកា ងបញ្ជ ីដ្ េ ECL ចំនួនកា ងបញ្ជ ីដ្ េ ECL ចំនួនកា ងបញ្ជ ីដ្ េ ECL 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ 

នាថ្ងៃទី1 កខម្ករា ឆ្ា ំ2020 343,454,911 148,157 - - 974,341 974,341 344,429,252 1,122,498 
ព្ទេយសកម្មទិញងមី 211,840,550 195,928 - - - - 211,840,550 195,928 
ការទូទត់ និងកេងទទួេស្នា េ់ព្ទេយសកម្ម (172,539,018)) 1,288,788 - - (976,493) (976,493) (173,515,511) 312,295 
លផ្ទរលៅដំ្ណាក់កាេទី 1 -- - - - - - - - 
លផ្ទរលៅដំ្ណាក់កាេទី 2 (7,420,869)- (17,150) s 17,150 - - - - 
លផ្ទរលៅដំ្ណាក់កាេទី 3 (1,894,629)) (1,251,472) - - 1,894,629 1,251,472 - - 
ការផ្អល ស់បតូរការសនមត -- - - - - - - - 
ការកព្បសព្ម្ូេរបិូយបណណ័  -- - - - - - - - 

នាថ្ងៃទី31 កខធាូ ឆ្ា ំ2020 373,440,945 364,251 7,420,869 17,150 1,892,477  1,249,320 382,754,291 1,630,721 

នាថ្ងៃទី1 កខម្ករា ឆ្ា ំ2019 343,454,911 148,157 - - 974,341 974,341 344,429,252 1,122,498 
ព្ទេយសកម្មទិញងមី 242,711,868 109,568 - -   242,711,868 109,568 
ការទូទត់ និងកេងទទួេស្នា េ់ព្ទេយ
សកម្ម (241,711,868)) (109,568) - - - - (241,711,868) (109,568) 
លផ្ទរលៅដំ្ណាក់កាេទី 1 -- - - - - - - - 
លផ្ទរលៅដំ្ណាក់កាេទី 2 -- - - - - - - - 
លផ្ទរលៅដំ្ណាក់កាេទី 3 -) - - - - - - - 
ការផ្អល ស់បតូរការសនមត -- - - - - - - - 
ការកព្បសព្ម្ូេរបិូយបណណ័  -- - - - - - - - 

នាថ្ងៃទី31 កខធាូ ឆ្ា ំ2019 343,454,911 148,157 - - 974,341 974,341 344,429,252 1,122,498 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមេញ 

កំេត់សមាា លម់លើរបាយការេ៍ហរិញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 
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7. ឥណទាន នងិែុលរប្ែទាន-សទុ្ធ (តេីទំេ័រម្ ន) 
 ការវភិារបកនថម្លៅលេើឥណទន និងប លរព្បទនានដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 

(i) ការវភិារលេើសំណ ំ ឥណទនតម្ព្បលភ្ទអាជី្វកម្ម 
 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

 
 (កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 
 (កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

សំណង់ 112,904,943 456,700,494 74,788,919  304,764,845  
េក់ដ្ ំ និងរាយ 59,309,712 239,907,785 74,119,830  302,038,307  
ព្រឹុះស្នថ នហិរញ្ញវតថ  43,091,002 174,303,103 30,755,698  125,329,469  
សណាឋ គារ និងលភាជ្នីយោឋ ន 28,899,172 116,897,151 30,223,951  123,162,600  
លរហោឋ ន 21,165,245 85,613,416 16,278,943  66,336,693  
ផ្េិតកម្ម 18,519,855 74,912,813 21,647,529  88,213,681  
ប រាេ 12,256,976 49,579,468 12,608,694  51,380,428  
ការដឹ្កជ្ញ្ជូ ន និងការសត កទ ក 7,474,260 30,233,382 10,618,518  43,270,461  
លផ្េងៗ 79,133,126 320,093,495 73,387,170  299,052,718  

សរ ប 382,754,291 1,548,241,107 344,429,252  1,403,549,202  

 

(ii) ការវភិារតម្របិូយប័ណណ 
  

 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

 
 (កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 
 (កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

ដ្ ោល រអាលម្រកិ 342,312,386 1,384,653,601 308,612,903  1,257,597,580  
លរៀេ 40,441,905 163,587,506 35,816,349  145,951,622  

 382,754,291 1,548,241,107 344,429,252  1,403,549,202  

 

(iii) ការវភិារលេើសំលេៀតឥណទនតម្កាេវស្ននត 
លយងលៅកំណត់សាា េ់លេខ 29 សតីេីហានិភ័្យស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សួេ សព្ាប់កាេវស្ននត  
ឥណទន។ 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមេញ 
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7. ឥណទាន នងិែុលរប្ែទាន-សទុ្ធ (តេីទំេ័រម្ ន) 

(iv) ការវភិារលេើសំណ ំ ឥណទនតម្និវាសនភាេ ទំនាក់ទំនង ហានិភ័្យ និងអ្ព្តការព្បាក់៖ 

 
 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

 
 (កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 
 (កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

និវាសភាេ     
និវាសនជ្ន 382,754,291 1,548,241,107 344,429,252  1,403,549,202  
អ្និវាសនជ្ន - - - - 

 382,754,291 1,548,241,107 344,429,252  1,403,549,202  

 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

 
 (កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 
 (កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

ទំនាក់ទំនង     

ភារីមិ្នពាក់េ័នធ 382,754,291 1,548,241,107 344,429,252  1,403,549,202  

 
ហានិភ័្យ     
ធំ 74,037,672 299,482,383 66,894,039  272,593,209  
មិ្នធំ 308,716,619 1,248,758,724 277,535,213  1,130,955,993  

 382,754,291 1,548,241,107 344,429,252  1,403,549,202  

 
 

អ្ព្តការព្បាក់ព្បចំាឆ្ា ំ     
ឥណទនរយៈលេេកវង 4.01% - 9.91% 4.01% - 9.78% 
ឥណទនរយៈលេេខលី 5.50% - 8.64% 5.50% - 9.91% 
ឥណទនវបិារបូន៍ 6.00% - 7.25% 5.28% - 7.13% 

 
 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមេញ 

កំេត់សមាា លម់លើរបាយការេ៍ហរិញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 
សប្មាប់ការយិបរលិចេទបញ្ច ប់ព្ថៃទី31 សខធនូ ឆ្ន ំ2020 

52 

 

8.  ប្ទ្ពយសកមមលផេងៗ  

 
 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

  
(កំណត់សាា េ់ 

លេខ 2.3)  
(កំណត់សាា េ់ 

លេខ 2.3) 

ព្បាក់កក់ 214,790 868,826 195,540  796,826  
ការទូទត់ជាម្ ន 97,843 395,775 129,185  526,429  
ការព្បាក់ព្តូវទទួេេីព្បាក់បលញ្ញើ
លៅNBC និងធនាគារលផ្េងៗ 19,448 78,667 65,652  267,532  
ការបង់ព្បាក់ជាម្ នលេើធានារា៉ាប់រង 43,138 174,493 44,437  181,081  
ព្បាក់តម្ាេ់លផ្េងលទៀត 3,140 12,701 3,540  14,425  

 378,359 1,530,462 438,354  1,786,293  
សំវធិានធនសព្ាប់ការទូទត់ជាម្ ន
(*) (75,439) (305,151) (75,239) (306,599) 

 302,920 1,225,311 363,115  1,479,694  

 
 
 
 

(*) រោយសាេវរភាេមិនចាស់ល្លស់េីោេប្បមូលោេទូទារ់ជាមុនរលើកំម្េរសវាផ្ាូែចាប់ រៅរុល្លោេ
វដលបានរវា៉ាវដលនិងប្បមូលមកែញិេីអរិថិជនសប្មាប់ឥណទានមិនដំរណើ េោេ សំែធិានធនប្រូែ
បានផ្តល់ឲ្យនូែចំនួនទឹកប្បាក់រេញរលញម្នោេទូទារ់ជាមុន។ 
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9.  ប្ទ្ពយ នងិហតថែូករណ៍ 

 
លព្រឿងជួ្សជ្ េ 

និងកកេម្អ លព្រឿងា៉ាស ីន 

សង្កា រមឹ្  
លព្រឿងបំពាក់  

និងបរកិាខ រ 
ក ំេយូទ័រ និងឧបករណ៍  

េ័ត៌ានវទិា យនយនដ 
ការស្នងសង់កំេ ង

ដំ្លណើ រការ សរ ប 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ 

ថ្ងលលដ្ើម្        
នាថ្ងៃទី1 កខម្ករា ឆ្ា ំ2020 1,627,855 270,134 423,925 644,225 221,450 - 3,187,589 
ការទិញបកនថម្ 25,735 23,124 44,413 82,808 - 205,890 381,970 

នាថ្ងៃទី31 កខធាូ ឆ្ា ំ2020 1,653,590 293,258 468,338 727,033 221,450 205,890 3,569,559 

រេំស់បងារ        
លៅថ្ងៃទី1 កខម្ករា ឆ្ា ំ2020 1,575,994 239,485 372,895 376,904 210,020 - 2,775,298 
រេំស់ 22,885 16,376 20,037 83,477 8,071 - 150,846 
និយ័តកម្ម - - - (4,531) - - (4,531) 

នាថ្ងៃទី31 កខធាូ ឆ្ា ំ2020 1,598,879 255,861 392,932 455,850 218,091 - 2,921,613 

តថ្ម្លេិតរណលនយយស ទធ  
នាថ្ងៃទី31 កខធាូ ឆ្ា ំ2020 54,711 37,397 75,406 271,183 3,359 205,890 647,946 

សម្មូ្េពាន់លរៀេ  
(កំណត់សាា េ់លេខ 2.3) 221,306 151,271 305,017 1,096,935 13,587 832,825 2,620,942 
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9.  ប្ទ្ពយ នងិហតថែូករណ៍ (តេីទំេ័រម្ ន) 

 
លព្រឿងជួ្សជ្ េ 

និងកកេម្អ 
លព្រឿងា៉ាស ីន 

លផ្េងលទៀត 

សង្កា រមឹ្  
លព្រឿងបំពាក់  

និងបរកិាខ រ 
េយូទ័រ និងឧបករណ៍  

េ័ត៌ានវទិា យនយនដ សរ ប 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ 

ថ្ងលលដ្ើម្       
នាថ្ងៃទី1 កខម្ករា ឆ្ា ំ2019 1,624,301  252,710  392,526  507,328  218,930  2,995,795  
ការទិញបកនថម្ 3,554  21,329  33,383  269,492  2,520  330,278  
ការេក់ និងការេ បលចាេ - (3,905) (1,984) (132,595) - (138,484) 

នាថ្ងៃទី31 កខធាូ ឆ្ា ំ2019 1,627,855  270,134  423,925  644,225  221,450  3,187,589  

រេំស់បងារ       
លៅថ្ងៃទី1 កខម្ករា ឆ្ា ំ2019 1,453,016  215,435  359,315  433,161  185,828  2,646,755  
រេំស់ 122,978  27,955  15,564  76,338  24,192  267,027  
ការេក់ និងការេ បលចាេ - (3,905) (1,984) (132,595) - (138,484) 

នាថ្ងៃទី31 កខធាូ ឆ្ា ំ2019 1,575,994  239,485  372,895  376,904  210,020  2,775,298  

តថ្ម្លេិតរណលនយយស ទធ 

  
នាថ្ងៃទី31 កខធាូ ឆ្ា ំ2019 51,861  30,649  51,030  267,321  11,430  412,291  

សម្មូ្េពាន់លរៀេ  
(កំណត់សាា េ់លេខ 2.3) 211,334  124,895  207,947  1,089,333  46,577  1,680,086  
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10.  កមមវធិីកពំយទូ្័រ 

 កម្មវធីិកំេយូទ័រ 
កម្មវធីិកំេយូទ័រសថិតលៅ

លព្កាម្ការអ្ភិ្វឌ្ឍន៍ សរ ប 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ 

ថ្ងលលដ្ើម្    
នាថ្ងៃទី1 ម្ករា 2020 273,169  295,140  568,309  
ការទិញបកនថម្ 105,786  -    105,786  
ការលផ្ទរ 275,181  (275,181) -    

នាថ្ងៃទី31 កខធាូ 2020 654,136  19,959  674,095  

រេំស់បងារ    
នាថ្ងៃទី1 ម្ករា 2020 221,542  -    221,542  
ការរេំស់ 62,639  -    62,639  
និយ័តកម្ម (3,162) -    (3,162) 

នាថ្ងៃទី31 កខធាូ 2020 281,019  -    281,019  

តថ្ម្លេិតរណលនយយស ទធ 
នាថ្ងៃទី31 កខធាូ 2020 373,117  19,959  393,076  

សម្មូ្េពាន់លរៀេ (កំណត់សាា េ់លេខ 2.3) 1,509,258  80,734  1,589,992  

 

 កម្មវធីិកំេយូទ័រ 
កម្មវធីិកំេយូទ័រសថិតលៅ

លព្កាម្ការអ្ភិ្វឌ្ឍន៍ សរ ប 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ 

ថ្ងលលដ្ើម្    
នាថ្ងៃទី1 ម្ករា 2019 293,897  -  293,897  
ការទិញបកនថម្ 17,369  295,140  312,509  
ការេ បលចាេ (38,097) -  (38,097) 

នាថ្ងៃទី31 កខធាូ 2019 273,169  295,140  568,309  

រេំស់បងារ    
នាថ្ងៃទី1 ម្ករា 2019 236,564  - 236,564  
ការរេំស់ 23,075  - 23,075  
ការេ បលចាេ (38,097) - (38,097) 

នាថ្ងៃទី31 កខធាូ 2019 221,542  - 221,542  

តថ្ម្លេិតរណលនយយស ទធ 
នាថ្ងៃទី31 កខធាូ 2019 51,627  295,140  346,767  

សម្មូ្េពាន់លរៀេ (កំណត់សាា េ់លេខ 2.3) 210,380  1,202,696  1,413,076  



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមេញ 
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11.  ភតសិនា 

ស្នខាជាភ្តិកៈ 

ស្នខាានកិចចសនាជួ្េ អ្គារការយិេ័យ និងា៉ាស ីនងតចម្លង។ ស្នខាលនុះអ្ន វតតលេើ “តថ្ម្លទប
ថ្នការជួ្េ ព្ទេយសកម្ម“ លោយលព្ជ្ើសលរ ើសការលេើកកេង សព្ាប់ការជួ្េរបស់ា៉ាស ីនងតចម្លង។ 

សិទធិកា ងការលព្បើព្បាស់ព្ទេយសកម្ម និងបំណ េ 

ការកំណត់ខាងលព្កាម្លនុះរឺជាតថ្ម្លលយងថ្នសិទធិកា ងការលព្បើព្បាស់ព្ទេយសកម្ម និងបំណ េកដ្េព្តូវ
បានទទួេស្នា េ់លេើការកព្បព្បួេលៅកា ងការយិបរលិចឆទ៖ 

 សិទធិកា ងការលព្បើព្បាស់ព្ទេយសកម្ម 
 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3)  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

នាថ្ងៃទី1 ម្ករា 2,518,538  10,263,042  2,518,538  10,119,486  
ការទិញបកនថម្ 382,609  1,559,897  -  -  
េលម្អៀងេីអ្ព្តបតូរព្បាក់ -  (87,799) -  143,556  

នាថ្ងៃទី31 ធាូ 2,901,147  11,735,140  2,518,538  10,263,042  

ដ្ក៖ រេំស់បងារ     
នាថ្ងៃទី1 ម្ករា  942,206  3,839,489  471,103  1,892,892  
ចំណាយកា ងឆ្ា ំ 477,526  1,946,874  471,103  1,908,909  
េលម្អៀងេីអ្ព្តបតូរព្បាក់ -  (43,547) -  37,688  

នាថ្ងៃទី31 ធាូ 1,419,732  5,742,816  942,206  3,839,489  

តថ្ម្លលយង 1,481,415  5,992,324  1,576,332  6,423,553  

 
 

បំណ េភ្តិសនា 
 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3)  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

នាថ្ងៃទី1 ម្ករា 1,619,718  6,600,351  2,051,948  8,244,727  
ការទិញបកនថម្ 382,608  1,559,893  - - 
ការទទួេស្នា េ់ថ្នការព្បាក់ 38,944  158,775  49,690  201,344  
ការទូទត់ (499,920) (2,038,174) (481,920) (1,952,740) 
េលម្អៀងេីអ្ព្តបតូរព្បាក់ -  (46,084)  107,020 

នាថ្ងៃទី31 ធាូ 1,541,350  6,234,761  1,619,718  6,600,351  
ចំកណកចរនតនិងអ្ចរនត     
ចរនត 409,360 1,655,861 455,877 1857699 
អ្ចរនត 1,131,990 4,578,900 1,163,841 4742652 

 1,541,350 6,234,761 1,619,718 6,600,351 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមេញ 

កំេត់សមាា លម់លើរបាយការេ៍ហរិញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 
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11.  ភតសិនា (តេីទំេ័រម្ ន) 

ចំនួនទឹកប្បាក់វដលប្រូែបានទទួលសាគ ល់រៅកនុងេបាយោេណ៍លទធផ្លមានដូចខាងរប្ោម៖ 
 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3)  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

ការរេំស់សិទធិកា ងការលព្បើព្បាស់ព្ទេយ 
សកម្ម (កំណត់សាា េ់លេខ 25) 477,526 1,946,874 471,103  1,908,909  
ចំណាយហិរញ្ញវតថ លេើបំណ េភ្តិសនា
(កំណត់សាា េ់លេខ 23) 38,944  158,775  49,690  201,344  
ចំណាយលេើការជួ្េព្ទេយសកម្ម 
តថ្ម្លទប (កំណត់សាា េ់លេខ 25) 25,244  102,920  25,825  104,643  

ចំនួនសរ បកដ្េបានទទួេស្នា េ់ 
លៅកា ងរបាយការណ៍េទធផ្េ 541,714  2,208,569  546,618  2,214,896  

 

12.  ប្បាក់ែលញ្ញ ើពីធនាគារលផេងៗ 
 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3)  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

រណនីចរនត 1,255,874  5,080,010  84,843  345,735  
រណនីសនេំ 3,310,396  13,390,552  571,981  2,330,822  
ព្បាក់បលញ្ញើានកាេកំណត់ 100,000,000  404,500,000  90,000,000  366,750,000  
ការព្បាក់ព្តូវបង់ 188,822  763,785  118,847  484,302  

 104,755,092  423,734,347  90,775,671  369,910,859  

គណនីសនសំ និងប្បាក់បរ ញ្ើមានោលកំណរ់ េីធនាគាេរផ្សងៗ ទទួលបានអប្តាោេប្បាក់ដូចខាង
រប្ោម៖ 
 2020 2019 

រណនីសនេំ 0.02% - 0.75% 0.02% - 0.85% 
ព្បាក់បលញ្ញើានកាេកំណត់ 0.27% - 0.90% 0.90% - 2.05% 

  
 

 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមេញ 

កំេត់សមាា លម់លើរបាយការេ៍ហរិញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 
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13.  ប្បាក់ែលញ្ញ ើពីអតិថិជន 

ប្បាក់បរ ញ្ើេីអរិថិជនេួមមាន៖ 
 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3)  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

រណនីចរនត 12,359,567  49,994,449  21,834,865  88,977,075  
រណនីសនេំ 50,768,599  205,358,983  63,927,034  260,502,664  
ព្បាក់បលញ្ញើានកាេកំណត់ 18,742,374  75,812,903  6,238,688  25,422,654  
ការព្បាក់ព្តូវបង់ 27,318  110,501  37,037  150,925  

 81,897,858  331,276,836  92,037,624  375,053,318  

 

ោេែភិាគបវនែមម្នប្បាក់បរ ញ្ើេីអរិថិជនមានដូចខាងរប្ោម៖ 

(i) អប្តាោេប្បាក់ 

គណនីសនសំ និងគណនីបរ ញ្ើមានោលកំណរ់េីអរិថិជនទទួលបានោេប្បាក់ដូចខាងរប្ោម៖ 
 2020 2019 

រណនីសនេំ 0.02% 0.02% 
ព្បាក់បលញ្ញើានកាេកំណត់ 0.70% -1.50% 2.10% - 2.90% 

(ii) ោេែភិាគរលើោលកំណរ់ 

រោងកំណរ់សមាគ ល់រលខ្ 31 សតីេីហានិភ័យសាច់ប្បាក់ងាយស្សួល។ 

(iii) ប្បរភទម្នអរិថិជន 

 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3)  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

សហព្គាសកា ងស្សុក 39,372,478  159,261,674  40,148,034  163,603,239  
ប រាេ 11,453,695  46,330,196  23,099,720  94,131,359  
អ្និវាសជ្ន 31,071,685  125,684,966  28,789,870  117,318,720  

 81,897,858  331,276,836  92,037,624  375,053,318  

 

 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមេញ 

កំេត់សមាា លម់លើរបាយការេ៍ហរិញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 
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14.  ប្បាក់ែលញ្ញ ើពីការយិាលយ័កណ្តត ល 

ប្បាក់បរ ញ្ើេេីោេោិល័យជាដុល្លា េអារមេកិេមួមាន៖  
 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3)  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

ព្បាក់លដ្ើម្លៅសេ់ 206,000,000  833,270,000  190,000,000  774,250,000  
បងារការព្បាក់កដ្េព្តូវបង់ 120,176  486,112  350,725  1,429,204  

 206,120,176  833,756,112  190,350,725  775,679,204  

គណនីបរ ញ្ើមានោលកំណរ់េីធនាគាេរផ្សងទទួលបានោេប្បាក់ដូចខាងរប្ោម៖ 

 

 2020 2019 

រណនីបលញ្ញើានកាេកំណត់ 0.36% - 0.70% 2.53% - 2.90% 

 

15.  ប្បាក់កមចីពីធនាគារជាតិ ដនកមពុជា 

ប្បាក់កមចីជាប្បាក់រេៀលេីធនាគាេជារិម្នកមពុជាេមួមាន៖  
 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3)  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

ព្បាក់លដ្ើម្លៅសេ់ 33,112,485 133,940,002 37,251,534 151,800,001  
បងារការព្បាក់កដ្េព្តូវបង់ 386,419 1,563,065 233,572 951,806  

 33,498,904 135,503,067 37,485,106 152,751,807  

ព្បាក់កម្ចីានកាេកំណត់ចាប់េី3លៅ20កខនិងទទួេបានការព្បាក់ចាប់េី2.1% លៅ 4.76% កា ងមួ្យ
ឆ្ា ំ (2019:2.6%លៅ3.5%កា ងមួ្យឆ្ា ំ) 

 

   



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមេញ 
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16.  ពនធលលើប្បាក់ចណូំល 
ធារុសំខាន់ៗ ម្នចំណាយេនធរលើប្បាក់ចំណូលមានដូចខាងរប្ោម៖ 

 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3)  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

េនធបចច បបនា 3,176,782  12,951,740  2,503,713  10,145,045  
េនធេនា 25,301  103,152  (29,402) (119,137) 

 3,202,083  13,054,892  2,474,311  10,025,908  

16. 1  េនធលេើព្បាក់ចំណូេកា ងព្គា 

េ័រ៌មានលំអិរម្នោេបា៉ា ន់សាា នោេចំណាយេនធរលើប្បាក់ចំណូលកនុងប្គា មានដូចខាងរប្ោម៖ 
 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3)  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

ព្បាក់ចំលណញរណលនយយម្ នេនធលេើ
ព្បាក់ចំណូេ 15,421,831  62,874,805  11,537,906  46,751,594  

ចំណាយេនធលេើព្បាក់ចំណូេ 
កា ងអ្ព្តេនធ 20% 3,084,366  12,574,960  2,307,581  9,350,318  
ចំណាយកដ្េមិ្នអាចកាត់កងបាន  117,717  479,932  166,730  675,590  

េនធលេើព្បាក់ចំណូេានព្បសិទធភាេ 3,202,083  13,054,892  2,474,311  10,025,908  

រោងតាមបទប ញ្រតិសាេរេើេនធម្នប្េះរាជាណាចប្កកមពុជា េនធរលើប្បាក់ចំណូលកនុងប្គា ប្រូែបាន
គណនារោយយកចំនួនខ្ពស់ជាងម្នប្បាក់ចំរណញជាប់េនធសប្មាប់ោេយិបេរិចេទ គុណនឹងអប្តា
េនធ 20% និង 1% ម្នផ្លេបេ។ 

េ័រ៌មានលំអិរអំេីបវប្មបប្មួលម្នោេបង់េនធរលើប្បាក់ចំណូលមានដូចខាងរប្ោម:  

 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3)  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

នាថ្ងៃទី1 កខម្ករា 2,224,654  9,065,465  2,068,691  8,312,000  
ចំណាយេនធលេើព្បាក់ចំណូេបចច បបនា 3,176,782  12,951,741  2,503,713  10,145,045  
េនធបានបង់កា ងការយិបរលិចឆទ (2,541,843) (10,363,094) (2,347,750) (9,513,083) 
េលម្អៀងេីអ្ព្តបតូរព្បាក់ -    (87,058) - 121,503  

នាថ្ងៃទី31 កខធាូ 2,859,593  11,567,054  2,224,654  9,065,465  



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល បែ៊ែង សាខាភ្នំមេញ 
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16.  ពនធលលើប្បាក់ចណូំល 
16.2  េនធេនាព្ទេយសកម្ម 

លរមអៀង ជាបរណាត ះអាសននវដលប្រូែបានទទួលសាគ ល់កនុងប្គា វដលរធវើឱ្យមាននូែេនធេនាប្ទេយសកមា
ដូចខាងរប្ោម៖ 

   2020 2019 

 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3)  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

កំថ្រលេើឥណទនកដ្េមិ្នបានរេំស់ 222,683  900,753  240,820  981,341  
ការរេំស់តម្េនធោរ 63,528  256,971  76,569  312,019  
ព្បាក់កដ្េព្តូវបង់ឱ្យភារីពាក់េ័នធ -    -    70,145  285,841  
សំវធិានធនសព្ាប់ការខាតបង់លេើ 
ឥណទនកដ្េរេឹំងទ ក 102,343  413,977  29,631  120,746  
សិទធិកា ងការលព្បើព្បាស់ព្ទេយសកម្ម 
និងបំណ េភ្តិសនាស ទធ 11,987  48,487  8,677  35,359  

 400,541  1,620,188  425,842  1,735,306  

17.  សវំធិានធនសប្មាែធ់ាតុលប្ៅតារាងតលុយការ 

បវប្មបប្មួលម្នសំែធិានធនមានដូចខាងរប្ោម៖ 
 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3)  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

នាថ្ងៃទី1 កខម្ករា 2,836 11,557 5,368  21,569  
សំវធិានធនកា ងការយិបរលិចឆទ (2,604) (10,617) (2,532) (10,260) 
េលម្អៀងេីអ្ព្តបតូរព្បាក់ -          (2) -  248  

នាថ្ងៃទី31 កខធាូ 232  938  2,836  11,557  

 
 

 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល បែ៊ែង សាខាភ្នំមេញ 

កំេត់សមាា លម់លើរបាយការេ៍ហរិញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 
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18.  ត្ទេយអកេមមផ្សេងៗ 
 2020 2019 

 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3)  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

បងារព្បាក់រង្កា ន់ និង អ្តថព្បលយជ្ន៍ប រាេិក
លផ្េងៗ 587,740 2,377,408 509,304  2,075,414 
ការទូទត់អ្តីតភាេការង្ករ 89,616 362,497 89,616 365,185 
បងារការបង់ថ្ងលវជិាជ ជី្វៈ 57,552 232,798 83,881  341,815  
េនធលផ្េងៗកដ្េព្តូវបង់ 54,880 221,990 156,117  636,177  
មូ្េបបទនប័ព្តរបស់ធនាគារ - - 393,203  1,602,302  
លផ្េងៗ 168,045 679,741 228,137  929,659  

 957,833 3,874,434 1,460,258  5,950,552  

 

19.  លៃើមទ្ុន 

មូលធុនវដលបានែនិិរោគរោយោេោិល័យកណាត លមានដូចខាងរប្ោម៖ 
 2020 2019 

 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3)  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

ច ុះបញ្ជ ី លចញផ្ាយ និងទូទត់លេញលេញ 90,000,000 360,000,000 69,000,000 276,000,000 
 
នាថ្ងៃទី4 កខធាូ ឆ្ា ំ2020 ស្នខា ទទួេបាននូវការអ្ន ម័្តេីធនាគារជាតិកម្ព ជា កា ងការតលម្លើងលដ្ើម្ទ នេី 
69 ោនដ្ ោល រអាលម្រកិ លៅ 90 ោនដ្ ោល រអាលម្រកិ។ 

20.  ទ្ុនែប្មុងតាមែទ្ែបញ្ញតត ិ
ទ នបព្ម្ុងបទបបញ្ញតតិ ព្តូវបានបលងាើតល ើងសព្ាប់ភាេខ សគាា រវាងសំវធិានធនលេើការខាតបង់ឥណ
ទនកដ្េបានរេឹំងទ កលោយអ្ន លោម្តម្ CIFRS 9 និងបទបបញ្ញតតិស្សបតម្ព្បកាសរបស់ធនាគា
ជាតិ ថ្នកម្ព ជា លេខ ធ7-017-344 ច ុះថ្ងៃទី1 កខធាូ ឆ្ា ំ2017 និងស្នរាចរលេខ ធ7-018-001 ច ុះថ្ងៃទី16 
កខក ម្ាៈ ឆ្ា ំ2019 សតីេីចំណាត់ថាា ក់ថ្នហានិភ័្យឥណទន និងការផ្តេ់សំវធិានធនសព្ាប់ស្នថ ប័
នធនាគារ និងហិរញ្ញវតថ ។ ស្នថ ប័នព្តូវលព្បៀបលធៀបសំវធិានធនតម្បទបបញ្ញតតិ ជាមួ្យនឹង សំវធិានធន
កដ្េបានរណនាស្សបតម្ CIFRS 9 លហើយកត់ព្តដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 
 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល បែ៊ែង សាខាភ្នំមេញ 
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20.  ទ្ុនែប្មុងតាមែទ្ែបញ្ញតតិ (តេីទំេ័រម្ ន) 
(i) កា ងករណីសំវធិានធនតម្បទបបញ្ញតតិ ទបជាង សំវធិានធនកដ្េបានរណនាស្សបតម្ CIFRS 9

ព្រឹុះស្នថ នធនាគារកត់ព្តសំវធិានធនតម្ការរណនាស្សបតម្ CIFRS 9 

(ii) កា ងករណី សំវធិានធនតម្បទបបញ្ញតតិ ខពស់ជាង សំវធិានធនកដ្េបានរណនាតម្ CIFRS 9 
ព្រឹុះស្នថ នធនាគារកត់ព្តសំវធិានធនកដ្េបានរណនាស្សបតម្ CIFRS និងលផ្ទរភាេខ សគាា េី
រណនីព្បាក់ចំលណញកដ្េបានរកាទ ក លៅរណនីទ នបព្ម្ុងតម្បទបបញ្ញតតិ លៅកា ងមូ្េធន លៅ
កា ងរបាយការណ៍ស្នថ នភាេហិរញ្ញវតថ ។ 

ព្បកាសតព្ម្ូវឱ្យ ព្រឹុះស្នថ នធនាគារ និង ហិរញ្ញវតថ ចាត់ថាា ក់សំលេៀតឥណទនរបស់ខលួនជាព្បំាថាា ក់ 
និងផ្តេ់សំវធិានធនទូលៅ និងជាក់ោក់លោយកផ្អកលេើចំណាត់ថាា ក់ឥណទនដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 

ចំណាត់ថាា ក់ ចំនួនថ្ងៃលេើសកាេកំណត់ អ្ព្តសំវធិានធន 

សតង់ោរ 0 ថ្ងៃដ្េ់ 14 ថ្ងៃ (រយៈលេេខលី) 
0 ថ្ងៃដ្េ់ 29 ថ្ងៃ (រយៈលេេកវង) 1% 

ឃ្ល លំម្ើេ 15 ថ្ងៃដ្េ់ 30 ថ្ងៃ (រយៈលេេខលី) 
30 ថ្ងៃដ្េ់ 89 ថ្ងៃ (រយៈលេេកវង) 3% 

លព្កាម្សតង់ោរ 31 ថ្ងៃដ្េ់ 60 ថ្ងៃ (រយៈលេេខលី) 
90 ថ្ងៃដ្េ់ 179 ថ្ងៃ (រយៈលេេកវង) 20% 

សងេ័យ 61 ថ្ងៃដ្េ់ 90 ថ្ងៃ (រយៈលេេខលី) 
180 ថ្ងៃដ្េ់ 359 ថ្ងៃ (រយៈលេេកវង) 50% 

បាត់បង់ ចាប់េី 91 ថ្ងៃ (រយៈលេេខលី) 
360 ថ្ងៃឬ លព្ចើនជាង ថ្ងៃឬ (រយៈលេេកវង) 100% 

ការលព្បៀបលធៀបរវាងសំវធិានធនតម្បទបបញ្ញតតិ និងសំវធិានធនតម្ CIFRS 9 ានដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 

 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ 

សំវធិានធនតម្បទបបញ្ញតតិ 5,442,867 5,435,684 
សំវធិានធនសំរាប់ ECLs តម្ CIFRSs 9 (1,637,568) (1,134,223) 

ទ នបព្ម្ងុតម្បទបបញ្ញតតិ 3,805,299 4,301,461 
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21.  ចំណូលការប្បាក ់
 2020 2019 

 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3)  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

ឥណទន និងប លរព្បទន 24,501,689 99,893,386 23,118,629  93,676,685  
សម្ត េយជាមួ្យធនាគារលផ្េងៗ 241,569 984,877 252,067  1,021,375  
សម្ត េយជាមួ្យធនាគារជាតិ  
ថ្នកម្ព ជា 73,250 298,640 197,698  801,072  

 24,816,508 101,176,903 23,568,394  95,499,132  

 22.  ចំណ្តយការប្បាក ់
 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3)  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

ព្បាក់បលញ្ញើានកាេកំណត់ 4,806,868 19,597,601 6,162,598  24,970,847  
បំណ េភ្តិសនា 38,944 158,775 49,690  201,344  
ព្បាក់បលញ្ញើសនេំ 14,691 59,895 18,747  75,963  

 4,860,503 19,816,271 6,231,035  25,248,154  

23.  កនត្េមសវា និងកនត្េមជើងសារស ទធ 
 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3)  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

កថ្ព្ម្លសវានិងកថ្ព្ម្លជ្ើងស្នរ     
ការលផ្ទរព្បាក់ 679,539 2,770,480 1,003,844  4,067,576  
ហិរញ្ញវតថ ពាណិជ្ជកម្ម 6,050 24,666 45,018  182,413  
កថ្ព្ម្លសវាកម្ម 4,695 19,142 8,678  35,163  
លផ្េងៗ 159,326 649,572 95,302  386,164  

 849,610 3,463,860 1,152,842  4,671,316  
ចំណាយកថ្ព្ម្លសវានិងកថ្ព្ម្លជ្ើងស្នរ (20,637) (84,137) (26,087) (105,705) 

ចំណូេលេើកថ្ព្ម្លសវា និងកថ្ព្ម្លជ្ើង
ស្នស ទធ 828,973 3,379,723 1,126,755  4,565,611  
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24.  ចំណ្តយរៃឋបាល នងិចណំ្តយទ្ូលៅ 
 

 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

  
(កំណត់សាា េ់ 

លេខ 2.3)  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

ព្បាក់កខ និងចំណាយពាក់េ័នធ 2,684,331 10,944,017 2,532,827  10,263,015  
កថ្ព្ម្ការព្រប់ព្រង     
រេំស់ (កំណត់សាា េ់លេខ 10 11 
និង 12) 691,011 2,817,252 761,205 3,084,402 
ចំណាយេនធលផ្េងៗ 438,049 1,785,926 749,476  3,036,877  
ទូររម្នារម្ន៍ និងថ្ព្បសណីយ៍ 287,788 1,173,312 295,601  1,197,775  
អាជាា ប័ណណ និងចំណាយលផ្េងៗ 126,886 517,314 116,621  472,548  
សនតិស ខ 99,396 405,237 97,433  394,799  
ចំណាយផ្លូវចាប់ និងវជិាជ ជី្វៈ 90,352 368,365 135,533  549,180  
ការធានារា៉ាប់រង 89,528 365,006 96,801  392,238  
ទឹកលភ្លើង 82,552 336,565 87,462  354,396  
ការលធាើដំ្លណើ រ 59,705 243,417 125,805  509,762  
សាា រៈការយិេ័យ 54,672 222,898 53,855  218,220  
ជួ្សជ្ េ និងកងទំ 49,148 200,376 43,949  178,081  
ទីផ្ារ និងទំនាក់ទំនងស្នធារណៈ 46,863 191,060 61,567  249,469  
ចំណាយភ្តិសនាលេើតថ្ម្លទប 
(កំណត់សាា េ់លេខ 12) 25,244 102,920 25,825  104,643  
ថ្ងលព្រប់ព្រង - - 1,636,632  6,631,633  
ថ្ងលដឹ្កទំនិញ 19,677 80,223 29,767  120,616  
ថ្នព្ទេយសកម្ម 105,752 431,151 91,157  369,369  

 4,950,954 20,185,039  6,941,516  28,127,023  
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25. សវំិធានធន(កត់ត្ាបស្ររា សន់នសវំិធានធន)សត្មាប់ការខាតបង់ឥេទានរេំងឹទ ក 
 

 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3)  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

សម្ត េយជាមួ្យធនាគារលផ្េងៗ (2,274) (9,271) (3,523) (14,275) 
ឥណទននិងប លរព្បទន 508,223 2,072,025 19,185  77,738  
ព្ទេយសកម្មលផ្េងៗ 200 816 39,300  159,244  
សំវធិានធនសព្ាប់ធាត លព្ៅតរាង
ត េយការ (2,604) (10,617) (2,532) (10,261) 

 503,545 2,052,953 52,430  212,446  

 

26.  សនា នងិយថាភាព 
 (ក) ការផ្តេ់ព្បាក់កម្ចី 

 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3)  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

ចំកណកកដ្េមិ្នបានលព្បើព្បាស់ថ្ន 
ឥណទនវបិារបូន៏ 34,476,319  139,456,710  52,849,410  215,361,346  

េិខិតធានា 15,588,270  63,054,552  1,322,420  5,388,862  

ការសនាផ្តេ់ឥណទន 10,465,461  42,332,790  29,056,400  118,404,830  
េិខិតឥណទន 557,806  2,256,325  4,138,758  16,865,439  

សរ ប 61,087,856  247,100,377  87,366,988  356,020,477  

(ខ) ការទម្ទរតម្ផ្លូ វចាប់ 

លៅកា ងព្គា ស្នខាបានបនតការទម្ទរតម្ផ្លូវចាប់ជាមួ្យនឹងអ្តិងិជ្នកដ្េសថិតកា ងឥណទនមិ្ន
ដំ្លណើ រការ។ ភារលព្ចើនថ្នការទម្ទរទំងលនុះលៅកតព្តូវបានចរចានិង ឬ ានការតវា៉ាេីអ្តិងិជ្ន 
ដូ្លចាុះមិ្នានេទធផ្េច ងលព្កាយថ្នបណតឹ ងទំងលនុះលទលហើយចំនួនកដ្េអាចព្បមូ្េបានម្កវញិ
មិ្នអាចព្តូវបានកំណត់លៅលេេលនុះលទ។ 
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26.  សនា នងិយថាភាព (តេីទំេ័រម្ ន) 
(រ) យថាភាេថ្នេនធ 

ព្បេ័នធេនធោរលៅកា ងព្បលទសកម្ព ជាបានឆលងកាត់ការផ្អល ស់បតូរជាលព្ចើន លហើយព្តូវបានកំណត់លោយ
ការបកស្ស្នយមិ្នចាស់ោស់ផ្ទ យ និង ឬការបកស្ស្នយខ សគាា កដ្េានស្ស្នប់កា ងចំលណាម្
អាជាា ធរេនធោរនិងយ តត ធិការជាលព្ចើន។ េនធព្តូវបានេិនិតយនិងលស ើបអ្លងាតលោយអាជាា ធរមួ្យ
ចំនួនកដ្េព្តូវបានអ្ន ញ្ជញ តលោយចាប់កា ងការេិន័យ លទសទណឌ  និងការរិតការព្បាក់។ អ្ងាលហត 
ទំងលនុះអាចបលងាើតហានិភ័្យេនធលៅកា ងព្បលទសកម្ព ជារួរឱ្យកត់សាា េ់ជាងព្បលទសដ្ថ្ទលទៀត។  

រណៈព្រប់ព្រងលជ្ឿជាក់ថាខលួនបានផ្តេ់ព្រប់ព្គាន់សព្ាប់បំណ េេនធ កផ្អកលេើការបកស្ស្នយចាប់
នីតិកម្ម។ លទុះយ៉ាងណាក៏លោយអាជាា ធរពាក់េ័នធអាចានការបកស្ស្នយខ សគាា និងផ្េប៉ាុះពាេ់
ចាប់តំងេីការោក់បញ្ចូ េស្នខានិងអ្ន ស្នខារបស់ខលួនអាចានស្នរៈសំខាន់។ 

 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3)  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

ព្បាក់បលញ្ញើនិងព្បាក់តម្ាេ់លៅធនាគារលផ្េងៗ     
  ការយិេ័យកណាត េ 10,720,505 43,364,445 16,105,243  65,628,865  
  ស្នខាលផ្េងៗ 34,889 141,124 61,000  248,575  
ព្បាក់បលញ្ញើេីការយិេ័យកណាត េ     
  ព្បាក់បលញ្ញើ 206,000,000 833,270,000 190,000,000  774,250,000  
  ការព្បាក់ព្តូវបង់ 120,176 486,112 350,725  1,429,204  

27.  ប្ែតិែតតកិារសខំាន់ៗ ជាមយួសមព័នញាត ិ

 
 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ ដ្ ោល រអាលម្រកិ សម្មូ្េពាន់លរៀេ 

  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3)  
(កំណត់សាា េ់

លេខ 2.3) 

ការយិេ័យកណាត េ     
  ចំណូេការព្បាក់ 73,251  298,644  252,067  1,021,375  
  ចំណាយការព្បាក់ 1,945,582  7,932,138  3,756,776  15,222,455  
  ការចំណាយលេើអ្ ិនធ័រលណត IP VPN 229,316  934,921  217,966  888,212  
  ចំណាយការព្រប់ព្រង - - 1,636,632  6,669,275  
ចំណាយលេើប រាេិកព្រប់ព្រងសំខាន់ 808,036 3,268,506 788,290 3,212,282 

 

 

 

 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល បែ៊ែង សាខាភ្នំមេញ 
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28.  ទ្ប្មង់ដនកាលកណំត់ ប្ទ្ពយសកមម និងប្ទ្ពយអសកមម 
តរាងខាងលព្កាម្បានបង្កា ញេីការវភិាររបស់ ព្ទេយសកម្ម និង ព្ទេយអ្សកម្ម លដ្ើម្បីរេឹំងទ កថាអាចនឹងអាចរលំកើបបានម្កវញិ កា ងរយៈលេេ1ឆ្ា ំ ឬ ចាប់េី1ឆ្ា ំល ើងលៅ 
រាប់ចាប់េីកាេបរលិចឆទរបស់ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  ៖ 

 

 ថ្ងៃទី31 កខធាូ  2020 ថ្ងៃទី31 កខធាូ  2019 

 កា ងរយៈលេេ1ឆ្ា ំ លេើសេី1ឆ្ា ំ សរ ប កា ងរយៈលេេ1ឆ្ា ំ លេើសេី1ឆ្ា ំ សរ ប 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ 

ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ        
ស្នច់ព្បាក់កា ងថ្ដ្         8,713,636                 -           8,713,636             11,409,459            -                  11,409,459  
សម្ត េយលៅធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា         127,424,128                   -         127,424,128           130,286,789         -                130,286,789  
សម្ត េយលៅធនាគារលផ្េងៗ       13,352,740                   -          13,352,740             20,011,392                  -                  20,011,392  
ឥណទន និង ប លរព្បទន     11,155,215           371,599,076      382,754,291            10,995,225              333,434,027              344,429,252  
ចំណូេកថ្ព្ម្លសវាកកថ្ចាលោយ 
ឥតលព្េៀងទ ក    (1,113,414)               -          (1,113,414)            (1,204,103)           -                  (1,204,103) 
ព្ទេយសកម្មលផ្េងៗ 234,238  -    234,238  261,192  -    261,192  

 159,766,543  371,599,076  531,365,619  171,759,954  333,434,027  505,193,981  

 

 
 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល បែ៊ែង សាខាភ្នំមេញ 
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28.  ទ្ប្មង់ដនកាលកណំត់ ប្ទ្ពយសកមម និងប្ទ្ពយអសកមម (តេីទំេ័រម្ ន) 
 

 ថ្ងៃទី31 កខធាូ  2020 ថ្ងៃទី31 កខធាូ  2019 

 កា ងរយៈលេេ1ឆ្ា ំ លេើសេី1ឆ្ា ំ សរ ប កា ងរយៈលេេ1ឆ្ា ំ លេើសេី1ឆ្ា ំ សរ ប 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ 

ព្ទេយសកម្មមិ្នកម្នហិរញ្ញវតថ        
ព្បាក់បលពាាើ រតម្ចាប់                    -                9,000,000           9,000,000                          -                    6,900,000                  6,900,000  
ព្ទេយ និងហតថូបករណ៍                              -             3,569,559        3,569,559                       -                    3,187,589                  3,187,589  
សិទធិកា ងការលព្បើព្បាស់ព្ទេយសកម្ម                              -            2,901,147              2,901,147                      -                    2,518,538                  2,518,538  
កម្មវធីិក ំេយូទ័រ                  -             674,095                 674,095                       -                       568,309                     568,309  
េនធេនារព្ទេយសកម្ម                  -             400,541                  400,541                          -                       425,842                     425,842  
ព្ទេយសកម្មលផ្េងលទៀត 68,682  -    68,682  101,923  -    101,923  

 68,682  16,545,342  16,614,024  101,923  13,600,278  13,702,201  
ឥណទននិងប លរព្បទនអាព្កក់               (1,637,336)            (1,131,387) 
រេំស់ព្ទេយអ្ហិរញ្ញវតថ               (4,622,364)                 (3,939,046) 

ព្ទេយសរ ប              541,719,943                513,825,749  

សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  
(កំណត់សាា េ់ 2.3)   2,191,257,169   2,093,839,927 

 
 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល បែ៊ែង សាខាភ្នំមេញ 
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28.  ទ្ប្មង់ដនកាលកណំត់ ប្ទ្ពយសកមម និងប្ទ្ពយអសកមម (តេីទំេ័រម្ ន) 
 

 ថ្ងៃទី31 កខធាូ  2020 ថ្ងៃទី31 កខធាូ  2019 
 កា ងរយៈលេេ1ឆ្ា ំ លេើសេី1ឆ្ា ំ សរ ប កា ងរយៈលេេ1ឆ្ា ំ លេើសេី1ឆ្ា ំ សរ ប 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ 

ព្ទេយអ្កម្មហិរញ្ញវតថ        
ព្បាក់បលញ្ញើេីធនាគារលផ្េងៗ        104,755,092                        -               104,755,092  90,775,671  -  90,775,671  
ព្បាក់បលញ្ញើេីអ្តិងិជ្ន          81,897,858                        -                 81,897,858  92,037,624  -  92,037,624  
ព្បាក់បលញ្ញើេីការយិេ័យកណាត េ 206,120,176  -  206,120,176  190,350,725  -  190,350,725  
ព្បាក់កម្ចីេីធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា 33,498,904  -  33,498,904  37,485,106  -  37,485,106  
បំណ េភ្តិសនា 409,360  1,131,990  1,541,350  455,877  1,163,841  1,619,718  
ព្ទេយអ្កម្មហិរញ្ញវតថ  902,953   902,953  1,304,141  -  1,304,141  

 427,584,343  1,131,990  428,716,333  412,409,144  1,163,841  413,572,985  
បំណ េអ្ហិរញ្ញវតថ        
បំណ េលផ្េងលទៀត 54,880  -  54,880               156,117                        -                     156,117  
បំណ េេនធលេើព្បាក់ចំណួ
េបចច បបនា 2,859,825  -  2,859,825            2,227,490                        -                  2,227,490  

 2,914,705  -  2,914,705            2,383,607                        -              2,383,607  

បំណ េសរ ប   431,631,038    415,956,592  

សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  
(កំណត់សាា េ់ 2.3)   1,745,947,549   1,695,023,112 

 

 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមេញ 
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29.  ការប្រែ់ប្រងហានភិ័យហរិញ្ញវតថ ុ
ស្នខាានហានិភ័្យដូ្ចខាងលព្កាម្េីឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ ៖ 

 ហានិភ័្យព្បតិបតតិការ 

 ហានិភ័្យឥណទន 

 ហានិភ័្យទីផ្ារ 

 ហានិភ័្យស្នច់ព្បាក់ង្កយរងលព្គាុះ និង 

កំណត់សាា េ់លនុះបង្កា ញេ័ត៌ានអំ្េី ការប៉ាុះពាេ់របស់ហានិភ័្យចំលពាុះហានិភ័្យនីមួ្យៗ របស់ 
ស្នខាខាងលេើ កា ងលគាេបំណងលគាេនលយបាយ និងដំ្លណើ រការរបស់ស្នខា សព្ាប់ការវាស់កវងនិង
ព្រប់ព្រងហានិភ័្យនិងរមួ្ទំងការព្រប់ព្រងមូ្េធនរបស់ស្នខា។ 

ម្ ខង្ករព្រប់ព្រងហានិភ័្យនិងរចនាសម្ព័នធអ្ភិ្បាេកិចច 

សកម្មភាេរបស់ស្នខា បញ្ចូ េហានិភ័្យហិរញ្ញវតថ ជាលព្ចើនរមួ្ាន៖ ហានិភ័្យឥណទន ហានិភ័្យ    
ទីផ្ារ (រមួ្ានហានិភ័្យរបិូយប័ណណហានិភ័្យអ្ព្តការព្បាក់និងហានិភ័្យតថ្ម្ល) និងហានិភ័្យ     
ស្នច់ព្បាក់ស្សួេ។ ការទទួេយកហានិភ័្យរឺជាកតត ចំបងសព្ាប់អាជី្វកម្មហិរញ្ញវតថ លហើយហានិភ័្យ
ថ្នព្បតិបតតិការរឺ មិ្នអាចលជ្ៀសផ្ តកា ងការលធាើជំ្នួញ។ 

ស្នខាមិ្នលព្បើព្បាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ  ដូ្ចជាកិចចសនាបតូរព្បាក់បរលទសនិងអ្ព្តបតូរការព្បាក់លដ្ើម្បី
ព្រប់ព្រងហានិភ័្យរបស់ខលួនល ើយ។ 

 លគាេបំណងចំបងរបស់ស្នខា កា ងការព្រប់ព្រងហានិភ័្យ រឺព្តូវលគារេតម្បទបញ្ញតតិរបស់ធនាគារ
 ជាតិថ្នកម្ព ជា។ ម្៉ាាងវញិលទៀតស្នខាបានទទួេស្នា េ់េីស្នរៈសំខាន់ថ្នការសលព្ម្ចបាននូវការអ្ន វតត
 េអៗ តម្អ្នតរជាតិលេើការព្រប់ព្រងហានិភ័្យ។ រណៈព្រប់ព្រងបានបលងាើត អ្ងាព្បជ្ ំព្រប់ព្រងហានិភ័្យ
 និងព្បតិបតតិលដ្ើម្បីបលងាើតនូវបា៉ារា៉ា កម្៉ាព្តទូេំទូោយថ្នហានិភ័្យកដ្េអាចទទួេយកបានសព្ាប់ស្នខា
 ព្តួតេិនិតយសកម្មភាេកដ្េផ្ទ យនឹងបា៉ារា៉ា កម្៉ាព្តទំងលនុះ។ 
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29.  ការប្រែ់ប្រងហានភិ័យហរិញ្ញវតថុ (តេីទំេ័រម្ ន) 
(ក) ម្ ខង្ករព្រប់ព្រងហានិភ័្យនិងរចនាសម្ព័នធអ្ភិ្បាេកិចច  

េ័ត៌ានេម្អិតអំ្េីព្ទេយសកម្មនិងបំណ េហិរញ្ញវតថ ានដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 

 2020 2019 
 ដុល្លា េអារមេកិ សមមួលពាន់រេៀល ដុល្លា េអារមេកិ សមមូលពាន់រេៀល 

 

 (កំណរ់
សមាគ ល់2.3) 

 (កំណរ់
សមាគ ល់2.3) 

ប្ទេយសកមា ិេ ញ្ែរែុ     
សាច់ប្បាក់កនុងម្ដ 8,713,636  35,246,658  11,409,459  46,493,545  
សមរុលយរៅធនាគាេជារិម្នកមពុជា 136,424,128  551,835,598  137,186,789  559,036,165  
សមរុលយរៅធនាគាេរផ្សងៗ 13,346,125  53,985,076  20,002,503  81,510,200  
ឥណទាន និងបុរេប្បទាន 380,010,156  1,537,141,081  342,102,651  1,394,068,303  
ប្ទេយសកមារផ្សងៗ 234,238  947,493  261,192  1,064,353  

ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ សរ ប 538,728,283  2,179,155,906  510,962,594  2,082,172,571  

បំណ េហិរញ្ញវតថ      
ប្បាក់បរ ញ្ើេីធនាគាេរផ្សងៗ 104,755,092  423,734,347  90,775,671  369,910,859  
ប្បាក់បរ ញ្ើេីអរិថិជន 81,897,858  331,276,836  92,037,624  375,053,318  
ព្បាក់បលញ្ញើេីការយិេ័យកណាត េ 206,120,176  833,756,112  190,350,725  775,679,204  
ប្បាក់កមចីជាមួយធនាគាេជារិម្នកមពុជា 33,498,904  135,503,067  37,485,106  152,751,807  
ប្ទេយអកមារផ្សងៗ 1,541,350  6,234,761  1,619,718  6,600,351  
បំណ េភ្តិសនា 813,337  3,289,947  1,214,525  54,949,190  

បំណ េហិរញ្ញវតថ សរ ប 428,626,717  1,733,795,070  413,483,369  1,685,309,914  

ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ស ទធ 110,101,566  445,276,157  97,479,225  397,277,993  

29.1  ហានិភ័្យព្បតិបតតិការ 

ហានិភ័្យព្បតិបតតិការ រឺជាហានិភ័្យថ្នការបាត់បង់លោយផ្អទ េ់ ឬ ព្បលយេកដ្េលកើតានល ើង 
លោយការខាុះខាត ឬការមិ្នបានអ្ន វតតជាប់ោប់ថ្ននីតិវធីិថ្ផ្ទកា ង ផ្អទ េ់ខលួន បលចចកវទិា និង 
លហោឋ រចនាសម្ព័នធ និង ការលកើតល ើងេីខាងលព្ៅមួ្យចំនួនលទៀត កដ្េមិ្នកម្នជាហានិភ័្យ 
ឥណទន ហានិភ័្យទីផ្ារ និងហានិភ័្យស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សួេ ដូ្ចជាកតត កដ្េលកើតានល ើងេី 
តព្ម្ូវការចាប់ និងបទបបញ្ញតតិលផ្េងៗ និងសតង់ោរកដ្េទទួេស្នា េ់ជាទូលៅលៅកា ងសហព្គាស។ 
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29.  ការប្រែ់ប្រងហានភិ័យហរិញ្ញវតថុ (តេីទំេ័រម្ ន) 

29.1  ហានិភ័្យព្បតិបតតិការ (តេីទំេ័រម្ ន) 

ការខាតបង់េីហានិភ័្យព្បតិបតតិការ ព្តូវបានព្រប់ព្រងតម្រយៈដំ្លណើ រការការព្រប់ព្រងហានិភ័្យ
ព្បតិបតតិការ ការព្តួតេិនិតយ និងការលធាើរបាយការណ៍លៅលេើសកម្មភាេអាជី្វកម្មដ៏្សម្ស្សប លោយ
កផ្អកលៅលេើការព្តួតេិនិតយ និងគំាព្ទកដ្េានភាេឯករាជ្យថ្នកផ្ាកអាជី្វកម្ម និងការព្តួតេិនិតយេី
អ្ាកព្រប់ព្រងជាន់ខពស់របស់ព្កុម្ហ៊ែ ន។ 

ការព្រប់ព្រងលេើហានិភ័្យព្បតិបតតិការរបស់ស្នខា តព្ម្ូវឲ្យបលងាើតរចនាសម្ព័នធ តួនាទី និងវធីិស្នស្រសដ
ថ្នការព្រប់ព្រងឲ្យបានចាស់ោស់។ លគាេការណ៍ និងវធិានការព្តួតេិនិតយថ្ផ្ទកា ងលផ្េងៗ ព្តូវបាន
ោក់ឲ្យអ្ន វតតរមួ្ទំងការបលងាើតដំ្ណាក់កាេថ្នការច ុះហតថលេខាអ្ន ម័្ត ការបលងាើតនូវព្បេ័នធព្តួត
េិនិតយយ៉ាងហមត់ចត់ ការលរៀបចំនីតិវធីិ និងឯកស្នរសំអាងនានារួម្ទំងការអ្ន វតតន៍លៅតម្លគាេ
ការណ៍ និងបទបញ្ញតតិលផ្េងៗ។ ការបលងាើតទំងលនុះ រឺបនតការព្តួតេិនិតយល ើងវញិជាព្បចំាលដ្ើម្បី
កំណត់នូវហានិភ័្យកផ្ាកព្បតិបតតិការរបស់កផ្ាកអាជី្វកម្មធនាគារ ក៏ដូ្ចជាកំណត់នូវដំ្ណាក់កាេថ្ន
ការអ្ន លោម្លៅតម្លគាេការណ៍របស់ស្នខា កដ្េលធាើការព្តួតេិនិតយជាព្បចំា លោយអ្ងាភាេ
សវនកម្មថ្ផ្ទកា ង។ េទធផ្េកដ្េបានម្កេីការព្តួតេិនិតយរបស់សវនករថ្ផ្ទកា ងព្តូវបានេិភាកា
ជាមួ្យអ្ាកព្រប់ព្រងថ្នកផ្ាកកដ្េពាក់េ័នធរចួលធាើការោក់បញ្ជូ នលៅរណៈកាម ការសវនកម្ម និងអ្ាក
ព្រប់ព្រងជាន់ខពស់របស់ស្នខា។  

29.2  ហានិភ័្យឥណទន 

ស្នខាចាត់វធិានការលេើការលេចល ើងហានិភ័្យឥណទន កដ្េជាហានិភ័្យលធាើឲ្យានការខាតបង់
ហិរញ្ញវតថ ចំលពាុះស្នខា កា ងករណីកដ្េមិ្នបានអ្ន វតដនូវកាតេាកិចច។ ហានិភ័្យឥណទន រឺជាហានិ
ភ័្យសំខាន់បំផ្ តសព្ាប់អាជី្វកម្មរបស់ស្នខា។ ហានិភ័្យឥណទនលកើតល ើង កា ងសកម្មភាេផ្តេ់
កម្ចី ដូ្ចជាការផ្តេ់ឥណទន និងប លរព្បទន។ ក៏ានផ្ងកដ្រនូវហានិភ័្យឥណទនសព្ាប់
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ  លព្ៅតរាងត េយការ ដូ្ចជាកិចចសនាឥណទន។ សកម្មភាេផ្តេ់ 
ឥណទន ព្តូវបានកណនំាលោយលគាេការណ៏ឥណទនរបស់ស្នខា លដ្ើម្បីអ្ុះអាងធានាថាលគាេ
បំណងថ្នព្បាក់ឥណទនទំងអ្ស់ទទួេបានលជារជ័្យ ឧទហរណ៍ដូ្ចជា សំលេៀតឥណទនាន
ភាេរងឹាំ លហើយហានិភ័្យឥណទនព្តូវបានកបងកចកយ៉ាងេអ។ លគាេនលយបាយឥណទនកត់
ព្តនូវលគាេនលយបាយព្បាក់កម្ចី ព្ទេយបញ្ជច ំ និងដំ្លណើ រការអ្ន ម័្តឥណទន លោយរួម្បញ្ចូ េទំង
ព្បេ័នធចំណាត់ថាា ក់ថ្ផ្ទកា ងរបស់ស្នខា និងនីតិវធីិកដ្េអ្ន វតតលដ្ើម្បីធានាអ្ុះអាងកា ងការលគារេលៅ
តម្លគាេការណ៍កណនំារបស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា។ 
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29.  ការប្រែ់ប្រងហានភិ័យហរិញ្ញវតថុ (តេីទំេ័រម្ ន) 

29.2  ហានិភ័្យឥណទន (តេីទំេ័រម្ ន) 

(ក) ការវាស់កវងហានិភ័្យឥណទន 

ស្នខា វាយតថ្ម្លេីេទធភាេថ្នការខកខានមិ្នបំលេញកាតេាកិចចរបស់អ្ាកស ំខចី លោយលព្បើព្បាស់
ឧបករណ៍កំណត់ថ្ផ្ទកា ង។ រណៈកាម ការឥណទនកា ងស្សុក ទទួេខ សព្តូវកា ងការកំណត់
ដំ្ណាក់កាេហានិភ័្យសព្ាប់អ្ាកស ំខចីាា ក់ៗ។ 

ដំ្ណាក់កាេហានិភ័្យព្តូវបានេិនិតយល ើងវញិ និងលធាើបចច បបនាភាេលរៀងរាេ់ឆ្ា ំលហើយនិងកា ង
ករណី កដ្េ៖ (1)-ានការផ្អល ស់បដូរេកខខណឌ ឥណទនកដ្េរួម្បញ្ចូ េផ្ងកដ្រនូវការេនា។ 
(2)-ការទូទត់មិ្នលទៀងទត់ ឬ ការលរចលវសលោយលចតនា និង (3)-េ័ត៌ានមិ្នេអទក់ទងនឹង
អ្ាកស ំខចី ឬ ព្បតិបតដិការ។ 

(ខ)  លគាេនលយបាយព្តួតេិនិតយវសិ្នេភាេហានិភ័្យ និងការទប់ស្នា ត់ 

ធនាគារលធាើព្បតិបតដិការ និងផ្ដេ់ឥណទន និងប លរព្បទនចំលពាុះរូបវនដប រាេ ឬ សហព្គាស លៅ
កា ងព្េុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា។ ធនាគារព្រប់ព្រងវសិ្នេភាេ និងព្តួតេិនិតយនូវការព្បមូ្េផ្ដ ំ 
ហានិភ័្យឥណទនលៅលេេណា កដ្េហានិភ័្យទំងលនាុះព្តូវបានកំណត់អ្តដសញ្ជញ ណ។  
ហានិភ័្យធំៗ កដ្េកំណត់លោយធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជារឺជាហានិភ័្យធំៗ ទំងឡាយណាកដ្េ
ផ្ដេ់ឲ្យអ្តថគាហកកតមួ្យ កដ្េានអ្ន បាតលេើសេី 10% ថ្នមូ្េនិធិផ្អទ េ់ស ទធរបស់ 
ធនាគារ។ 

ស្នខាព្តូវសថិតលៅលព្កាម្េកខខណឌ ថ្នព្បកាសរបស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជាលេខ ធ7-06-226
លដ្ើម្បីរកាបាននូវអ្ព្តអ្តិបរាិ 20% រវាងអ្ព្តឥណទនសរ បរបស់ស្នខាចំលពាុះអ្ាកទទួេ
ផ្េណាមួ្យនិងមូ្េនិធិផ្អទ េ់ស ទធរបស់ស្នខា។ ហានិភ័្យឥណទនសរ បមិ្នព្តូវលេើសេី 
300% ថ្នមូ្េនិធិផ្អទ េ់ស ទធរបស់ស្នខាល ើយ។ 

ធនាគារ លព្បើព្បាស់លគាេនលយបាយ និង ការអ្ន វតដន៍ជាលព្ចើនលដ្ើម្បីទប់ស្នា ត់ហានិភ័្យ 
ឥណទន។ ជាទំោប់កា ងចំលណាម្លគាេនលយបាយ និងការអ្ន វតដន៍ទំងលនុះ រឺជាការទទួេ
យកនូវការធានាកា ងទព្ម្ង់ជាព្ទេយបញ្ជច ំលេើឥណទន និងប លរព្បទនចំលពាុះអ្តិងិជ្នកដ្េជា
ការអ្ន វតដន៍ជាទូលៅ។ ធនាគារអ្ន វតដលគាេការណ៍កណនំា លេើភាេកដ្េអាចទទួេយកបានថ្ន
ព្បលភ្ទជាក់ោក់ថ្នព្ទេយោក់បញ្ជច ំ ឬ ការទប់ស្នា ត់ហានិភ័្យឥណទន។ ព្បលភ្ទព្ទេយ 
ោក់បញ្ជច ំសំខាន់ៗ លដ្ើម្បីធានាលេើឥណទន និងប លរព្បទនចំលពាុះអ្តិងិជ្នរមួ្ាន៖ 
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29.  ការប្រែ់ប្រងហានភិ័យហរិញ្ញវតថុ (តេីទំេ័រម្ ន) 

29.2  ហានិភ័្យឥណទន (តេីទំេ័រម្ ន) 
 ការោក់បញ្ជច ំព្ទេយសម្បតដិជាទីតំង ដូ្ចជា ដី្ធលី អ្គារ និងព្ទេយលផ្េងៗ។ 
 ការព្រប់ព្រងលេើព្ទេយសកម្មអាជី្វកម្ម ដូ្ចជា ដី្ធលី និង អ្គារ និង 
 ស្នច់ព្បាក់ជាព្បាក់បលញ្ញើកក់ទ ក។ 

(រ) ការព្រប់ព្រងហានិភ័្យឥណទន 

 ការអ្ភិ្វឌ្ឍនិងកងរកាដំ្លណើ រការ របស់ស្នខាសព្ាប់វាស់ ECL៖ លនុះរួម្បញ្ចូ េទំងដំ្លណើ រការ
សព្ាប់៖  
- ការអ្ន ម័្តដំ្បូងការលធាើឱ្យានស េេភាេលទៀងទត់និងការលធាើលតសតព្ត ប់ម្កវញិថ្នម្៉ាូ

កដ្េកដ្េបានលព្បើ;  
- កំណត់និងតម្ោនការលកើនល ើងហានិភ័្យឥណទន និង 
- ការរមួ្បញ្ចូ េេត័ានរេឹំងទ កនាលេេអ្នារត។ 

 េិនិតយល ើងវញិនូវការអ្ន លោម្ភាេរបស់អ្ងាភាេអាជី្វកម្មកដ្េានកដ្នកំណត់ប៉ាុះពាេ់កដ្េ
បានព្េម្លព្េៀង រមួ្ទំងសហព្គាសកដ្េព្តូវបានលព្ជ្ើសលរ ើសហានិភ័្យកា ងព្បលទសនិងព្បលភ្ទផ្
េិតផ្េ។ រាយការណ៍លទៀងទត់សតីេីរ ណភាេឥណទនថ្នសំលេៀតកា ងស្សុក ព្តូវបានផ្តេ់
ជូ្នធនាគារលព្កឌី្តកដ្េអាចតព្ម្ូវឱ្យានវធិានការកកតព្ម្ូវសម្ស្សបកដ្េព្តូវលធាើ។ទំងលនុះរមួ្
បញ្ចូ េទំងរបាយការណ៍កដ្េានការបា៉ា ន់ព្បាណអំ្េីសំវធិានធនថ្ន ECL។ 

 ផ្តេ់ការកណនំាជំ្នាញដ្េ់អ្ងាភាេអាជី្វកម្ម លដ្ើម្បីលេើកកម្ពស់ការអ្ន វតតេអបំផ្ តលៅស្នខាកា ង
ការព្រប់ព្រងហានិភ័្យឥណទន។ 

ធនាគារ ានលគាេការណ៍និងការអ្ន វតតជាលព្ចើនលដ្ើម្បីកាត់បនថយហានិភ័្យឥណទន។ ជា   
ទំោប់ថ្នការលធាើទំងលនុះរឺការទទួេបាននូវស វតថិភាេកា ងទព្ម្ង់ជាវតថ បញ្ជច ំ សព្ាប់ ឥណ
ទននិងប លរព្បទនដ្េ់អ្តិងិជ្នជាធម្មត។ ធនាគារអ្ន វតតលគាេការណ៍កណនំាសតីេីការ
ទទួេយកបាននូវចំណាត់ថាា ក់ជាក់ោក់ថ្នវតថ បញ្ជច ំ ឬ ការកាត់បនថយហានិភ័្យឥណទន។ 
ព្បលភ្ទវតថ បញ្ជច ំសំខាន់លដ្ើម្បីធានាព្បាក់កម្ចីនិងប លរព្បទនអ្តិងិជ្នរឺ៖ 

- ការោក់បញ្ជច ំព្ទេយសម្បតដិជាទីតំង ដូ្ចជា ដី្ធលី អ្គារ និងព្ទេយលផ្េងៗ 

- ការព្រប់ព្រងលេើព្ទេយសកម្មអាជី្វកម្ម ដូ្ចជា ដី្ធលី និង អ្គារ និង 

- ស្នច់ព្បាក់ជាទព្ម្ង់ព្បាក់បលញ្ញើកក់ទ ក។ 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមេញ 
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29.  ការប្រែ់ប្រងហានភិ័យហរិញ្ញវតថុ (តេីទំេ័រម្ ន) 

29.2  ហានិភ័្យឥណទន (តេីទំេ័រម្ ន) 
(ឃ) ការព្បមូ្េផ្ត ំហានិភ័្យ 

ការព្បមូ្េផ្ត ំហានិភ័្យលកើតល ើងលៅលេេកដ្េសម្ភារីមួ្យចំនួន ចូេរមួ្កា ងសកម្មភាេ
អាជី្វកម្មស្សលដ្ៀងគាា  ឬ សកម្មភាេលៅកា ងតំបន់ភូ្មិ្ស្នស្រសតដូ្ចគាា  ឬ ានេកខណៈលសដ្ឋកិចច
ស្សលដ្ៀងគាា កដ្េបណាត េឱ្យសម្តថភាេរបស់េួកលរ បំលេញកាតេាកិចចតម្កិចចសនាព្តូវបាន
រងផ្េប៉ាុះពាេ់ស្សលដ្ៀងគាា លៅនឹងការផ្អល ស់បតូរលសដ្ឋកិចចនលយបាយ ឬ េកខខណឌ លផ្េង 
លទៀត។ ការព្បមូ្េផ្ត ំហានិភ័្យបង្កា ញេីភាេកព្បព្បួេទក់ទងគាា ថ្នព្បតិបតតិការរបស់ព្បលទស 
ចំលពាុះការអ្ភិ្វឌ្ឍកដ្េប៉ាុះពាេ់ដ្េ់ឧសាហកម្មជាក់ោក់ឬទីតំងភូ្មិ្ស្នស្រសត។ 

ស្នខាព្តួតេិនិតយបណត ំ ហានិភ័្យឥណទនរបស់ស្នខា តម្វស័ិយឧសាហកម្ម។ ការវភិារ   
បណត ំ ហានិភ័្យឥណទនលៅច ងការយិបរលិចឆទរាយការណ៍ព្តូវបានបង្កា ញដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 

(ង)  ការប៉ាុះពាេ់អ្តិបរាិលេើហានិភ័្យឥណទនម្ នលេេោក់បញ្ជច ំ ឬ ការេព្ងឹងឥណទនលផ្េង
លទៀតេ័ត៌ានេំអិ្តថ្នការប៉ាុះពាេ់អ្តិបរាិលេើហានិភ័្យឥណទន ម្ នលេេោក់វតថ បញ្ជច ំ ឬ
ការេព្ងឹង 
ឥណទនានដូ្ចខាងលព្កាម្៖ 

 2020 2019 
 ដ្ ោល រអាលម្រកិ សមមួលពាន់រេៀល ដុល្លា េអារមេកិ សមមូលពាន់រេៀល 

  
(កំណរ់សមាគ ល់ 

រលខ្ 2.3)  
(កំណរ់សមាគ ល់ 

រលខ្ 2.3) 

សម្ត េយលៅធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា 136,424,128 551,835,598 137,186,789  559,036,165  
សម្ត េយលៅធនាគារលផ្េងៗ 13,346,125 53,985,076 20,002,503  81,510,200  
ឥណទន និងប លរព្បទន 380,010,156 1,537,141,081 342,102,651  1,394,068,303  
ព្ទេយសកម្មលផ្េងៗ 234,238  1,225,311  261,192  1,479,694  

 530,014,647  2,144,187,066  499,553,135  2,035,679,026  

 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមេញ 
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29.  ការប្រែ់ប្រងហានភិ័យហរិញ្ញវតថុ (តេីទំេ័រម្ ន) 
29.2  ហានិភ័្យឥណទន (តេីទំេ័រម្ ន) 

(ច)  លផ្អត តលេើហានិភ័្យថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ជាមួ្យហានិភ័្យឥណទន  

 2020 

 

សម្ត េយលៅ 
ធនាគារ 

ជាតិថ្នកម្ព ជា 
ោក់ព្បាក់លៅ

ធនាគារលផ្េងៗ 
ឥណទននិង 

ប លរព្បទន 
ព្ទេយសកម្ម 

លផ្េងៗ សរ ប 
 ដុល្លា េអារមេកិ ដុល្លា េអារមេកិ ដុល្លា េអារមេកិ ដុល្លា េអារមេកិ ដុល្លា េអារមេកិ 

អនតេោេ ិីេ ញ្ែរែុ 136,424,128 13,352,740 43,091,002 234,238 193,170,790 
ផ្លិរកមា - - 18,519,855 - 18,519,855 
ោេជួញដូេអចលនប្ទេយ - - 112,904,943 - 112,904,943 
រផ្សងៗ - ស គម សងគម 
និង សកមាភាេបុគគល - - 208,238,491 - 208,238,491 

 136,424,128 13,352,740 382,754,291 234,238 532,834,079 
ដកសំែធិានធនម្ន ECL - (6,615) (1,630,721) - (1,637,336) 
កម្ប្មេរ់ោេមិនទាន់ទទួល
សាគ ល់ - - (1,113,414) - (1,113,414) 

 136,424,128 13,346,125 380,010,156 234,238 530,083,329 

សមមូលពាន់រេៀល  
(កំណរ់សមាគ ល់រលខ្ 2.3) 555,928,322 54,385,459 1,548,541,386 954,520 2,160,089,566 

 2019 

 

សម្ត េយលៅ
ធនាគារជាតិថ្ន

កម្ព ជា 
ោក់ព្បាក់លៅ

ធនាគារលផ្េងៗ 
ឥណទននិង

ប លរព្បទន 
ព្ទេយសកម្ម 

លផ្េងៗ សរ ប 
 ដុល្លា េអារមេកិ ដុល្លា េអារមេកិ ដុល្លា េអារមេកិ ដុល្លា េអារមេកិ ដុល្លា េអារមេកិ 

អនតេោេ ិីេ ញ្ែរែុ 137,186,789  20,011,392  30,755,698  261,192 188,316,994  
ផ្លិរកមា -    -    21,647,529  -    21,647,529  
ោេជួញដូេអចលនប្ទេយ -    -    74,788,919  -    74,788,919  
រផ្សងៗ - ស គម សងគម 
និង សកមាភាេបុគគល -    -    217,237,106  -    217,237,106  

 137,186,789  20,011,392  344,429,252  261,192 501,990,548  
ដកសំែធិានធនម្ន ECL - (8,889) (1,122,498) - (1,131,387) 
កម្ប្មេរ់ោេមិនទាន់ទទួល
សាគ ល់   (1,204,103)  (1,204,103) 

 137,186,789  20,002,503  342,102,651  261,192  499,655,058  

សមមូលពាន់រេៀល 
(កំណរ់សមាគ ល់រលខ្ 2.3) 559,036,165  81,510,200  1,394,068,303  1,064,357  2,036,094,361  
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29.  ការប្រែ់ប្រងហានភិ័យហរិញ្ញវតថុ (តេីទំេ័រម្ ន) 
29.2  ហានិភ័្យឥណទន (តេីទំេ័រម្ ន) 

(ច)  លផ្អត តលេើហានិភ័្យថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ជាមួ្យហានិភ័្យឥណទន (តេីទំេ័រម្ ន) 

 2020 
 ដំ្ណាក់កាេ 1 ដំ្ណាក់កាេ 2 ដំ្ណាក់កាេ 3 សរ ប 

 ដុល្លា េអារមេកិ ដុល្លា េអារមេកិ ដុល្លា េអារមេកិ ដុល្លា េអារមេកិ 

សមរុលយរៅធនាគាេជារិម្នកមពុជា 136,424,128 - - 136,424,128 
សមរុលយរៅធនាគាេរផ្សងៗ 13,352,740 - - 13,352,740 
ឥណទាន និងបុរេប្បទាន 373,440,945 7,420,869 1,892,477 382,754,291 
ប្ទេយសកមារផ្សងៗ 261,192      261,192  

 523,452,051  7,420,869  1,892,477  532,765,397  
ដកសំែធិានធនម្ន ECL (370,866) (17,150) (1,249,320) (1,637,336) 
កម្ប្មេរ់ោេមិនទាន់ទទួលសាគ ល់ (1,113,414) - - (1,113,414) 

 521,967,771  7,403,719  643,157  530,014,647  

សមមូលពាន់រេៀល  
(កំណរ់សមាគ ល់រលខ្ 2.3) 2,127,018,667  30,170,155  2,620,865  2,159,809,687  

 

 

2019 
 ដំ្ណាក់កាេ 1 ដំ្ណាក់កាេ 2 ដំ្ណាក់កាេ 3 សរ ប 

 ដុល្លា េអារមេកិ ដុល្លា េអារមេកិ ដុល្លា េអារមេកិ ដុល្លា េអារមេកិ 

សមរុលយរៅធនាគាេជារិម្នកមពុជា 137,186,789  - - 137,186,789  
សមរុលយរៅធនាគាេរផ្សងៗ 20,011,392  - - 20,011,392  
ឥណទាន និងបុរេប្បទាន 343,454,911  - 974,341  344,429,252  
ប្ទេយសកមារផ្សងៗ 261,192  - - 261,192  

 500,914,284  -  974,341  501,888,625  
ដកសំែធិានធនម្ន ECL (157,046) - (974,341) (1,131,387) 
កម្ប្មេរ់ោេមិនទាន់ទទួលសាគ ល់ (1,122,498) - - (1,122,498) 

 499,634,740  -  -  499,634,740  

សមមូលពាន់រេៀល  
(កំណរ់សមាគ ល់រលខ្ 2.3) 2,036,011,566  -  -  2,036,011,566  

 
 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមេញ 
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29.  ការប្រែ់ប្រងហានភិ័យហរិញ្ញវតថុ (តេីទំេ័រម្ ន) 
29.2  ហានិភ័្យឥណទន (តេីទំេ័រម្ ន) 

(ច)  លផ្អត តលេើហានិភ័្យថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ជាមួ្យហានិភ័្យឥណទន (តេីទំេ័រម្ ន) 

ស្នខាអ្ន វតតវធីិស្នស្រសតបីដំ្ណាក់កាេ លោយកផ្អកលេើការផ្អល ស់បតូររ ណភាេឥណទនចាប់តំងេី
ានការទទួេស្នា េ់ដំ្បូង៖ 

សំែធិានធនរលើ ECL នឹងព្តូវលធាើល ើងលោយកផ្អកលេើវធីិស្នស្រសតបីដំ្ណាក់កាេដូ្ចខាងលព្កាម្កដ្េ
ឆល ុះបញ្ជច ំងេីការផ្អល ស់បតូររ ណភាេឥណទនថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ ចាប់តំងេីានការទទួេស្នា េ់
ដំ្បូង៖ 

(i) ដំ្ណាក់កាេ 1: 12-កខ ECL – មិ្នកម្នអ្ន់ងយឥណទន 

ចំលពាុះការបង្កា ញ លៅកកនលងកដ្េមិ្នានការលកើនល ើងរួរឱ្យកត់សាា េ់ថ្នហានិភ័្យ  
ឥណទនចាប់តំងេីការទទួេស្នា េ់ដំ្បូងលហើយកដ្េមិ្នានការងយច ុះឥណទន អាស្ស័យ
លេើព្បភ្េលដ្ើម្ ECL ទក់ទងនឹងព្បូបាប៊ែីេីលតថ្នព្េឹតតិការណ៍កដ្េលកើតល ើងកា ងរយៈលេេ 12 
កខបនាទ ប់។ 

(ii) ដំ្ណាក់កាេ 2: លេញ1ជី្វតិថ្ន ECL – មិ្នកម្នអ្ន់ងយឥណទន 

ចំលពាុះការបង្កា ញលៅកកនលងកដ្េានការលកើនល ើងរួរឱ្យកត់សាា េ់ថ្នហានិភ័្យ ឥណទន
ចាប់តំងេីការទទួេស្នា េ់ដំ្បូងប៉ា កនតលនាុះមិ្នកម្នជាការងយច ុះឥណទនលនាុះ ECL លេញ
មួ្យជី្វតិនឹងព្តូវបានទទួេស្នា េ់។ 

(iii) ដំ្ណាក់កាេ 3: លេញ1ជី្វតិថ្ន ECL –  អ្ន់ងយឥណទន  

ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ព្តូវបានវាយតថ្ម្លជា អ្ន់ងយឥណទនលៅលេេានព្េឹតតិការណ៍មួ្យ ឬ
លព្ចើនដ្ង លធាើឱ្យានផ្េប៉ាុះពាេ់ធៃន់ធៃរដ្េ់េំហូរស្នច់ព្បាក់នាលេេអ្នារតរបស់ព្ទេយសកម្ម
លនាុះ។ ចំលពាុះព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ កដ្េមិ្នានការខាតបង់លនាុះ ECL លេញមួ្យជី្វតិនឹងព្តូវ
បានទទួេស្នា េ់។ 
ដំ្ណាក់កាេ ស្នថ នភាេថ្នហានិភ័្យឥណទន សូចនាករេំនំាលដ្ើម្ 

1 12-កខ ECL – មិ្នកម្នអ្ន់ងយឥណទន 0 - 29 DPD 
2 លេញ1ជី្វតិថ្នECL – មិ្នកម្នអ្ន់ងយឥណទន 30 - 89 DPD 
  លព្ចើនជាង 90 DPD 
  លរៀបចំនិងកាេវភិារល ើងវញិ (R&R) 
  FORCED DEFAULT 
3 លេញ1ជី្វតិថ្នECL –អ្ន់ងយឥណទន RELATED DEFAULT 
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29.  ការប្រែ់ប្រងហានភិ័យហរិញ្ញវតថុ (តេីទំេ័រម្ ន) 
29.2  ហានិភ័្យឥណទន (តេីទំេ័រម្ ន) 

(ច)  លផ្អត តលេើហានិភ័្យថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ជាមួ្យហានិភ័្យឥណទន (តេីទំេ័រម្ ន) 

និយម្ន័យថ្នេំនំាលដ្ើម្កដ្េព្តូវបានលព្បើសព្ាប់លគាេបំណងទំងលនុះ ព្តូវបានអ្ន វតតជាប់ 
ោប់ចំលពាុះព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ ទំងអ្ស់ លេើកកេងកតានេ័ត៌ានកដ្េអាចបង្កា ញបាន 
កដ្េបង្កា ញថានិយម្ន័យេំនំាលដ្ើម្ រឺសម្ស្សបជាងសព្ាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ ជាក់ោក់ 
មួ្យ។ 

កផ្អកលេើលគាេការណ៍រួម្និងនិយម្ន័យរបស់ស្នខា រណនីកដ្េព្តូវបានចាត់ចូេជាេំនំាលដ្ើម្
នឹងព្តូវបានោក់ស្នល កថា "បាទ / ចាស" លៅកា ងព្បអ្ប់សូចនាករអ្ន់ងយលៅលេេ “លហត ផ្េ - 
េំនំាលដ្ើម្” បង្កា ញេីលហត ផ្េមួ្យកា ងចំលណាម្លហត ផ្េទំង 4 ខាងលព្កាម្។ 

(ក) ធម្មត: ភាេមិ្នចាស់ោស់របស់រណនីានលេើសេី 90 DPD និងអាចអ្ន វតតបានចំលពាុះ
ផ្េិតផ្េទំងអ្ស់ លេើកកេងកតផ្េិតផ្េហិរញ្ញបបទនពាណិជ្ជកម្មកដ្េាននិយម្
ន័យថ្នលេខ 31 DPD លោយស្នរេកខណៈរយៈលេេខលីថ្នផ្េិតផ្េ។ 

(ខ) លរៀបចំនិងកាេវភិារល ើងវញិ (“R&R”): លៅលេេកដ្េរណនីឆលងកាត់ការលរៀបចំ 
រចនាសម្ព័នធបំណ េ ឬ កំណត់លេេលវោល ើងវញិ; 

(រ) បងខំ: លៅលេេរណនីបង្កា ញេីការលខាយលៅកា ងទព្ម្ង់ឥណទនរបស់វា ប៉ា កនតការបំពាន
របស់វាមិ្នលេើសេី 90 DPD និង 

(ឃ) ពាក់េ័នធៈ សំលៅលេើការឆលងទលនល លោយអ្ាកជាប់កាតេាកិចចថ្នព្បលភ្ទអ្ាកខចីដូ្ចគាា លៅកា ង
ព្បភ្េបញ្ជ ីកំចីដូ្ចគាា ។ 

(iv) រមួ្បញ្ចូ េេ័ត៌ាននាលេេអ្នារត 

ស្នខា រមួ្បញ្ចូ េេ័ត៌ាននាលេេអ្នារតទំងការវាយតំថ្េថាលតើ ហានិភ័្យឥណទនរបស់
ឧបករណ៍បានលកើនល ើងរួរឱ្យកត់សាា េ់ចាប់តំងេីការទទួេស្នា េ់ដំ្បូង និងការវាស់កវង
របស់ ECL។ 

េ័ត៌ានខាងលព្ៅ កដ្េព្តូវបានេិចារណា រមួ្ានទិនាន័យលសដ្ឋកិចចនិងការេាករណ៍កដ្េ 
លបាុះេ ម្ពផ្ាយលោយស្នថ ប័នរោឋ ភិ្បាេនិងអាជាា ធររូបិយវតថ  លៅកា ងបណាត ព្បលទសកដ្េ
ធនាគារ និងធនាគារព្បតិបតតិការអ្ងាការ្នម្ ខ ដូ្ចជាមូ្េនិធិរបិូយវតថ អ្នតរជាតិ និង 
វស័ិយឯកជ្ននិងអ្ាកេាករណ៍ការសិកា។ 

ស្នខាបានកំណត់និងចងព្កងឯកស្នរសំខាន់ៗ ថ្នហានិភ័្យឥណទន និងការខាតបង់ 
ឥណទនសព្ាប់សំលេៀតហិរញ្ញវតថ នីមួ្យៗ ស្សបតម្ព្បលទសនីមួ្យៗ លហើយលោយលព្បើការ
វភិារទិនាន័យព្បវតតិស្នស្រសតបានបា៉ា ន់ស្នម នទំនាក់ទំនងរវាងអ្លងរា៉ា ព្កូលសដ្ឋកិចច និងហានិភ័្យ
ឥណទន និងការខាតបង់ឥណទន 

(ឆ) ការរបឹអូ្សវតថ បញ្ជច ំ 
 កា ងឆ្ា ំ ស្នខាមិ្នបានរបឹអូ្សវតថ បញ្ជច ំណាមួ្យម្កកាន់កាប់ល ើយ។ 
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29.  ការប្រែ់ប្រងហានភិ័យហរិញ្ញវតថុ (តេីទំេ័រម្ ន) 
29.3  ហានិភ័្យទីផ្ារ  

ស្នខាព្បឈ្ម្ហានិភ័្យទីផ្ារ កដ្េជាហានិភ័្យលធាើឲ្យតថ្ម្លទីផ្ារ ឬ េំហូរស្នច់ព្បាក់អ្នារតថ្ន 
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ ានការកព្បព្បួេ លោយស្នរកតការកព្បព្បួេកា ងថ្ងលទីផ្ារ។ ហានិភ័្យទីផ្ារ 
លកើតល ើងេីស្នថ នភាេលបើកចំហរកា ងអ្ព្តការព្បាក់ របិូយប័ណណ និងផ្េិតផ្េជាមូ្េធន កដ្េកតដ
ទំងលនុះព្តូវព្បឈ្ម្នឹងចេនាទីផ្ារជាក់ោក់ និងទូលៅ លហើយនិងការកព្បព្បួេកា ងដំ្ណាក់កាេ
អ្លសថរភាេថ្នអ្ព្ត ឬថ្ងលទីផ្ារដូ្ចជាអ្ព្តការព្បាក់ ការេព្ងីកឥណទន អ្ព្តបដូររបិូយប័ណណ 
បរលទស និងថ្ងលមូ្េធន។ 

ស្នខា មិ្នលព្បើព្បាស់ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ  និទសេនទដូ្ចជា កិចចសនាបដូររបិូយប័ណណបរលទស និង 
អ្ព្តការព្បាក់អ្នារតលដ្ើម្បីបលញ្ច ៀសនូវហានិភ័្យរបស់ខលួនលទ។ 

(ក) ហានិភ័្យការបដូ ររបិូយប័ណណបរលទស 

ហានិភ័្យការបដូររបិូយប័ណណបរលទសលកើតល ើងេីព្បតិបតដិការអាជី្វកម្មអ្នារត និងេីព្ទេយសកម្ម 
និងព្ទេយអ្កម្មកដ្េព្តូវបានទទួេស្នា េ់ជារបិូយប័ណណ កដ្េមិ្នកម្នជារបិូយប័ណណលគាេរបស់
ស្នខា។ ស្នខាបានរកាទ កលគាេនលយបាយកដ្េទប់ស្នា ត់ខលួនឯងេីស្នថ នភាេហានិភ័្យការ
បដូររបិូយប័ណណបរលទស។  

ស្នថ នភាេលបើកចំហរកា ងអ្ព្តការព្បាក់របិូយប័ណណណាមួ្យព្តូវបានព្តួតេិនិតយជាមួ្យនឹងតព្ម្ូវ
ការព្បតិបតតិការ កដ្នកំណត់ថ្នស្នថ នភាេកដ្េបានកំណត់់ជាម្ ន និងកដ្នកំណត់កាត់បនថយការ
ខាតបង់។  

នាថ្ងៃទី31 កខធាូ ឆ្ា ំ2020 សម្ត េយព្ទេយសកម្ម និងព្ទេយអ្កម្មរូបិយវតថ ជារបិូយប័ណណលផ្េងេី 
ដ្ ោល រអាលម្រកិ មិ្នានទំហំជាស្នរវនតលទ។ លហត លនុះការវភិារអំ្េីហានិភ័្យបដូររបិូយប័ណណ
បរលទសេ ំព្តូវបានបង្កា ញលនាុះ។ 

(ខ)  ហានិភ័្យតថ្ម្ល 

ស្នខាមិ្នានហានិភ័្យថ្ងលមូ្េបព្តលទ េីលព្ពាុះធនាគារមិ្នានការវនិិលយរណាមួ្យ កដ្េ
ព្តូវបានចាត់ថាា ក់លេើរបាយការណ៍ស្នថ នភាេហិរញ្ញវតថ  ជាមូ្េបព្តកដ្េអាចេក់បាន។ 

(រ) ហានិភ័្យអ្ព្តការព្បាក់ 

ហានិភ័្យអ្ព្តការព្បាក់ រឺជាហានិភ័្យកដ្េេំហូរស្នច់ព្បាក់អ្នារតថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ  
នឹងកព្បព្បួេលោយស្នរការកព្បព្បួេអ្ព្តការព្បាក់ទីផ្ារ ។ ដំ្ណាក់កាេការព្បាក់អាចលកើន
ល ើងជាេទធផ្េថ្នការកព្បព្បួេប៉ា កនដអាចកាត់បនថយការខាតបង់លៅកា ងករណីកដ្េព្េឹតតិការណ៍ 
ឥតរេឹំងទ កបានលកើតល ើង។ 
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29.  ការប្រែ់ប្រងហានភិ័យហរិញ្ញវតថុ (តេីទំេ័រម្ ន) 

29.3  ហានិភ័្យទីផ្ារ  

(រ) ហានិភ័្យអ្ព្តការព្បាក់ (តពី្ទំព័្រមុន) 

រណៈព្រប់ព្រងរបស់ស្នខា លៅដំ្ណាក់កាេលនុះ ានលគាេនលយបាយណាមួ្យ លដ្ើម្បីកំណត់
ដំ្ណាក់កាេមិ្នស ីគាា ថ្នការកំណត់អ្ព្តការព្បាក់ល ើងវញិ កដ្េអាចព្រប់ព្រងបាន លហើយបាន
ព្តួតេិនិតយជាព្បចំាលេើភាេមិ្នស ីគាា លនុះលោយរណៈព្រប់ព្រងនិងការយិេ័យកណាត េ។ 

ស្នខាេ ំានព្ទេយសកម្ម និងព្ទេយអ្កម្មកដ្េានការព្បាក់កព្បព្បួេលនាុះលទ។ សម្ត េយជាមួ្យ
ធនាគារជាតិ និងធនាគារលផ្េងៗ ព្បាក់បលញ្ញើជាមួ្យធនាគារលផ្េងៗ ឥណទន និង 
ប លរព្បទន ទទួេបានការព្បាក់លងរ លហើយព្បាក់បលញ្ញើទទួេបានេីធនាគារ និងអ្តិងិជ្ន ក៏ានការ
ព្បាក់លងរផ្ង កដ្រ។ 

29.4 ហានិភ័្យស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សេួ 

ហានិភ័្យស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សួេ រឺជាហានិភ័្យកដ្េស្នខា មិ្នអាចបំលេញកាតេាកិចចទូទត់ព្ទេយ  
អ្កម្មហិរញ្ញវតថ របស់ខលួនបាន លៅលេេដ្េ់កាេកំណត់សង លហើយនិងមិ្នអាចបំលេញមូ្េនិធិ លៅ
លេេមូ្េនិធិទំងលនាុះព្តូវបានដ្ក។ផ្េវបិាកថ្នបញ្ជា ទំងលនុះអាចជាការខកខានមិ្នអាចបំលេញ 
កាតេាកិចចលដ្ើម្បីសងព្តេប់លៅាច ស់ព្បាក់បលញ្ញើ និងមិ្នអាចអ្ន វតដតម្កិចចសនាផ្ដេ់ព្បាក់កម្ចី។ 

រណៈព្រប់ព្រងរបស់ស្នខា ព្តួតេិនិតយស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សួេលេើរបាយការណ៍ស្នថ នភាេហិរញ្ញវតថ  
និងព្រប់ព្រងការព្បមូ្េផ្ដ ំ និងរបាយការណ៍ថ្នកាេកំណត់សងព្ទេយអ្កម្ម។ ការព្តួតេិនិតយ និងការ
រាយការណ៍លធាើល ើងតម្ស្នថ នភាេស្នច់ព្បាក់ព្បចំាថ្ងៃ លហើយនិងលរៀបចំរលព្ាងសព្ាប់ថ្ងៃបនាទ ប់ 
សបាដ ហ៍បនាទ ប់ និងកខបនាទ ប់ េីលព្ពាុះការយិបរលិចឆទទំងលនុះ រឺជាការយិបរលិចឆទសំខាន់សព្ាប់ការ
ព្រប់ព្រងស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សួេ។ រណៈព្រប់ព្រងព្តួតេិនិតយចេនាថ្នាច ស់ព្បាក់បលញ្ញើសំខាន់ៗ 
និង រលព្ាងការដ្កព្បាក់របស់េួកលរ។  

កំណត់សាា េ់លេខ 29 សលងខបេីព្ទេយសកម្ម និងអ្កម្មរបស់ស្នខា តម្កាេកំណត់ពាក់េ័នធ
លោយកផ្អកលេើរយៈលេេលៅសេ់នាការយិបរលិចឆទតរាងត េយការចំលពាុះកាេកំណត់ តម្កិចច
សនា ឬកាេបរលិចឆទកាេកំណត់បា៉ា ន់ស្នម ន។ 

 

 



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមេញ 
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សព្ាប់ការយិបរលិចឆទបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 កខធាូ ឆ្ា ំ2020 

83 

 

29.  ការប្រែ់ប្រងហានភិ័យហរិញ្ញវតថុ (តេីទំេ័រម្ ន) 
29.5 តថ្ម្លទីផ្ារថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ  និងព្ទេយអ្កម្មវតថ  

 តថ្ម្លទីផ្ារ រឺជាទឹកព្បាក់កដ្េព្ទេយសកម្ម អាចព្តូវលោុះដូ្រ ឬ ព្ទេយអ្កម្ម ព្តូវបានទូទត់រវាងភារី 
 កដ្េានឆនទៈ និងយេ់ដឹ្ងលៅកា ងព្បតដិបតដិការលបើកចំហ។ លៅលេេមិ្នានតថ្ម្លទីផ្ារ កដ្េអាច
 លផ្ទៀងផ្អទ ត់បានតថ្ម្លលៅទីផ្ារនឹងមិ្នានសព្ាប់កផ្ាកសំខាន់ថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ  និងព្ទេយ
 អ្កម្ម ហិរញ្ញវតថ របស់      ស្នខា។ លហត លនុះតថ្ម្លទីផ្ារ ព្តូវបានកផ្អកលេើការសនមត របស់អ្ាក
 ព្រប់ព្រង លោយលយងតម្េកខណៈមូ្េោឋ នព្ទេយសកម្ម និងព្ទេយអ្កម្ម។ តម្ទសេនៈរបស់អ្ាក
 ព្រប់ព្រង តថ្ម្លេិតរណលនយយស ទធថ្នព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ  និងព្ទេយអ្កម្មហិរញ្ញវតថ កដ្េានកា ង
 របាយកាណ៍ ស្នថ នភាេហិរញ្ញវតថ  រឺជាការបា៉ា ន់ស្នម នសម្លហត ថ្នតថ្ម្លទីផ្ាររបស់េួកវា។ កា ងការលធាើ
 ការបា៉ា ន់ស្នម នលនុះ អ្ាកព្រប់ព្រងសនមតថា ឥណទន និងប លរព្បទន ព្តូវបានរកាទ កដ្េ់កាេ
 អ្វស្នន ជាមួ្យនឹងតថ្ម្លទីផ្ារ លសមើនឹងតថ្ម្លេិតរណលនយយស ទធ ថ្នឥណទនកដ្េបានលធាើនិយ័ត
 ភាេសំវធិានធនសព្ាប់ការបាត់បង់ព្បសិនលបើាន។ 

30.  ហានិភយ័សាច់ប្បាកង់ាយប្សលួ 
ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ  

ការវភិារលេើព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ តម្ព្កុម្កាេអ្វស្ននដ រឺអាស្ស័យលៅលេើកាេបរលិចឆទរេឹំងថានឹង
ទទួេបានការទទួេស្នា េ់។ សព្ាប់ព្ទេយសកម្មលផ្េងលទៀត ការវភិារព្កុម្កាេអ្វស្ននដ រឺកផ្អកលៅ
លេើលេេលវោ កដ្េលៅសេ់ចាប់េីថ្ងៃច ងលព្កាយ ថ្នរបាយការណ៍ដ្េ់កាេអ្វស្ននដថ្នកិចចសនា
ឬក៏ម្ នថ្ងៃថ្នការរេឹំងទ កព្បសិនលបើព្ទេយសកម្មលនុះអាចនឹងទទួេស្នា េ់ជាក់ោក់បាន។  
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30.  ហានិភយ័សាច់ប្បាកង់ាយប្សលួ (តេីទំេ័រម្ ន) 
ព្ទេយអ្កម្មហិរញ្ញវតថ   
ព្កុម្កាេអ្វស្ននដរឺកផ្អកលេើរយៈលេេកដ្េលៅសេ់ចាប់េីកាេបរលិចឆទរបាយការណ៍ដ្េ់កាេវស្ននដថ្នកិចចសនា។ លៅលេេកដ្េថ្ដ្រូរពាណិជ្ជកម្មាន
ជ្លព្ម្ើសកា ង ការទូទត់សង ព្ទេយអ្កម្មព្តូវបាន ចាត់ចូេលៅកា ងរយៈលេេកដ្េឆ្ប់បំផ្ តកដ្េស្នខាអាចព្តូវបានតព្ម្ូវឲ្យទូទត់សង។ 

 2020 

 
តម្តំរវូការនិង
រហូតដ្េ់ 1 កខ >1-3 កខ >3-6 កខ >6-12 កខ >1 - 5 ឆ្ា ំ លេើស 5 ឆ្ា ំ 

គាម នកាេបរលិចឆទ
កំណត់ សរ ប 

 ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ 

ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ          
ស្នច់ព្បាក់កា ងថ្ដ្ 8,713,636 - - - - - - 8,713,636 
សម្ត េយលៅធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា 136,424,128 - - - - - - 136,424,128 
សម្ត េយលៅធនាគារលផ្េងៗ 13,352,740 - - - - - (6,615) 13,346,125 
ឥណទន និង ប លរព្បទន 11,155,215 15,285,427 28,287,973 67,629,619 107,164,797 153,231,260 (2,744,135) 380,010,156 
ព្ទេយសកម្មលផ្េងៗ 234,238  - - - - - - 234,238  

ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ សរ ប 169,879,957  15,285,427 28,287,973 67,629,619 107,164,797 153,231,260 (2,750,750) 538,728,283  

ព្ទេយអ្កម្មហិរញ្ញវតថ          
ព្បាក់បលញ្ញើេីធនាគារលផ្េងៗ 79,664,347  25,090,745  -  -  -  -  -  104,755,092  
ព្បាក់បលញ្ញើេីអ្តិងិជ្ន 63,141,260  3,701,121  42,737  15,012,740  -  -  -  81,897,858  
ព្បាក់បលញ្ញើេីការយិេ័យកណាត េ 206,120,176       206,120,176 
ព្បាក់កម្ចីេីធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា - - - 33,498,904 - - - 33,498,904 
ព្ទេយអ្កម្មហិរញ្ញវតថ  813,337  -  - - - - - 813,337 
បំណ េភ្តិសនា 41,125 82,239 125,834 160,162 909,276 222,714  1,541,350 

បំណ េហិរញ្ញវតថ សរ ប 349,780,245  28,874,105  168,571  48,671,806  909,276  222,714  -  428,626,717  

ស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សួេលេើសស ទធ (រាល ត)  (179,900,288) (13,588,678) 28,119,402  18,957,813  106,255,521  153,008,546  (2,750,750) 110,101,566  

សម្មូ្េពាន់លរៀេ 
(កំណត់សាា េ់លេខ 2.3) (733,093,674) (55,373,864) 114,586,564  77,253,088  432,991,248  623,509,825  (11,209,306) 448,663,881  



ធនាគារ មេហ្គា  អ ិនមធើមេសនិេល ខេមេើសល សាខាភ្នំមេញ 

កំណត់សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  (ត) 
សព្ាប់ការយិបរលិចឆទកដ្េបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី 31 កខ ធាូ ឆ្ា  ំ2020 
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30.  ហានិភយ័សាច់ប្បាកង់ាយប្សលួ (តេីទំេ័រម្ ន) 
ព្ទេយអ្កម្មហិរញ្ញវតថ  (តេីទំេ័រម្ ន) 

 2019 

 តម្តំរវូការនិង
រហូតដ្េ់ 1 កខ >1-3 កខ >3-6 កខ >6-12 កខ >1 - 5 ឆ្ា ំ លេើស 5 ឆ្ា ំ 

គាម នកាេបរលិចឆទ
កំណត់ សរ ប 

 ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ ដ្ ោល រអាលម្រកិ 

ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ          
ស្នច់ព្បាក់កា ងថ្ដ្ 11,409,459  - - - - - - 11,409,459  
សម្ត េយលៅធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា 137,186,789  - - - - - - 137,186,789  
សម្ត េយលៅធនាគារលផ្េងៗ 20,011,392  - - - - - (8,889) 20,002,503  
ឥណទន និង ប លរព្បទន 10,995,225  38,425,991  33,619,506  46,606,456  91,270,651  123,511,423  (2,326,601) 342,102,651 
ព្ទេយសកម្មលផ្េងៗ 261,192        261,192  

ព្ទេយសកម្មហិរញ្ញវតថ សរ ប 179,864,057  38,425,991  33,619,506  46,606,456  91,270,651  123,511,423  (2,335,490) 510,962,594  

ព្ទេយអ្កម្មហិរញ្ញវតថ          
ព្បាក់បលញ្ញើេីធនាគារលផ្េងៗ 656,824  85,109,264  5,009,583  - - - - 90,775,671  
ព្បាក់បលញ្ញើេីអ្តិងិជ្ន 85,762,377  2,307,976  3,967,271  - - - - 92,037,624  
ព្បាក់បលញ្ញើេីការយិេ័យកណាត េ 190,350,725  - - - - - - 190,350,725  
ព្បាក់កម្ចីេីធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា - - 11,779,141  25,705,965  - - - 37,485,106  
ព្ទេយអ្កម្មហិរញ្ញវតថ  1,214,525  - - - - - - 1,214,525  
បំណ េភ្តិសនា 37,525  75,302  113,585  229,465  1,163,841  - - 1,619,718  

បំណ េហិរញ្ញវតថ សរ ប 278,021,976  87,492,542  20,869,580  25,935,430  1,163,841  -  -  413,483,369  

ស្នច់ព្បាក់ង្កយស្សេួលេើសស ទធ (រាល ត)  (98,157,919) (49,066,551) 12,749,926  20,671,026  90,106,810  123,511,423  (2,335,490) 97,479,225  

សម្មូ្េពាន់លរៀេ  
(កំណត់សាា េ់លេខ 2.3) (399,993,520) (199,946,197) 51,955,948  84,234,431  367,185,251  503,309,049  (9,517,122) 397,227,840  

 


