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១. សារពគីណៈគ្គបគ់្គង 
 

 

នៅក្នុងឆ្ន ាំ២០២០ ខណៈនេលដែលនេែឋកិ្ច្ចេិភេនោក្បានរងការប ៉ះពាល់នោយសារជាំងឺកូ្វែី១៩    
UCB ប្បឈមមុខនឹងភាេមិនប្បាក្ែប្បជានននេែឋកិ្ច្ចមា ប្ក្បូ្បក្បនោយការប្រប់ប្រងហានិភ័យ
នោយប្បងុប្បយ័តននិងបាននបេជាា ចិ្តេក្នុងការអភិវឌ្ឍន និងន្វើមូលោឋ នីយក្មមអាជីវក្មមក្នុងរយៈ
នេលដវង។ នប្ៅអាំេីបញ្ហា ប្បឈមច្ាំនពា៉ះមុខ  UCB  នៅដតបនេបណេុ ៉ះបណ្តេ លអនក្មាននេេនកាេលយ 
នតេ តេងកត់នៅនលើេាំនួលខុេប្តូវេងគម និង ការបនប្មើនេវាក្មមអតិថិជននែើមបកីារអភិវឌ្ឍរយៈ
នេលដវង។ 
 
 
នៅក្នុងបរបិេននអាជីវក្មម  ការបណេុ ៉ះបណ្តេ លអនក្មាននេេនកាេលយ  ការនតេ តេងកត់នៅនលើការ
បនប្មើនេវាក្មមអតិថិជន និង ការអនុវតេការប្រប់ប្រងហានិភ័យ រឺេុេធដតេថិតនៅក្នុងនេោឋ រច្នា
េមព័នធននការអភិវឌ្ឍរយៈនេលដវងរបេ់នយើង។ នលើេេីនន៉ះនៅនេៀត  នយើងនៅដតបនេនរៀបច្ាំ  
េីតាំងសាខានអាយកាន់ដតប្បនេើរន ើង នែើមបីងាយស្េួលផ្េល់នេវាក្មមែល់អតិថិជននៅក្នុង
តាំបន់ថមីនៅជុាំវញិរាជធានីភនាំនេញ។ 

 

 
អវីដែលបានេីេងគមប្តូវយក្មក្នប្បើក្នុងេងគមវញិ។ ន ៉ះបីេថិតនៅក្នុងសាថ នការមិនច្ាេ់ោេ់ 
ននជាំងឺកូ្វែី១៩នៅជុាំវញិេិភេនោក្ UCBនៅដតនប្ជើេនរ ើេនប្បើប្បាេ់នូវក្មាល ាំងវជិជមាននែើមបីជា
ច្នងកៀងបាំភលឺប្ជុងមួយននេងគមដែលក្ាំេុងេថិតក្នុងភាេប្ច្បូក្ប្ច្បល់។ នៅក្នុងឆ្ន ាំ២០២០ នយើង
នៅដតច្ងចាំជានិច្ចនូវកុ្មារ ាំងឡាយដែលនយើងបានជួយឧបតេមភ នេើយក្នុងឆ្ន ាំនន៉ះនយើងបាន
នៅេេសនកិ្ច្ចមណឌ លកុ្មារក្ាំប្ពា ច្ាំនួន ៧ ក្ដនលង។ នយើងនជឿជាក់្យ ងមុ៉ះម ុតថា កុ្មារ ាំង
អេ់រឺជានេច្ក្េីេងឃមឹននប្បនេេជាតិនេើយតមរយៈសាម រតីជាប្បជាេលរែឋេក្ល នយើងនឹង
រមួគ្នន បនងកើតជារុណតនមលេប្មាប់ដែនែីនន៉ះ ាំងអេ់គ្នន ។ 
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េប្មាប់ដផ្នក្េិរញ្ញវតថុវញិ  រឺមាន ាំងបញ្ហា ប្បឈមនិងឱកាេ រមួមាន ាំងផ្លប ៉ះពាល់នៅ
នលើរច្នាេមព័នធឧេាេក្មមនោយសារការោក់្នច្ញនូវកិ្ច្ចប្េមនប្េៀងេីផ្ារនេរថីមី  របេ់រាជ
រោឋ ភិបាល តប្មូវការអតិថិជនក្នុងស្េុក្ និង ការដក្តប្មូវជាបនេបនាា ប់នូវការវនិិនយរេីនប្ៅ
ប្បនេេ។ ប ុដនេដតនយើងនជឿជាក់្យ ងនមា៉ះមុតថាការប្រប់ប្រងហានិភ័យ និង ការរក្ារេាំនាក់្
េាំនងអតិថិជនរបេ់UCB នឹងន្វើនអាយនយើងកាន់ដតមានភាេប្បកួ្តប្បដជង។ 
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២. គ្រវត្តិរបស់ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ 
 

្នាគ្នរនម៖ ្នាគ្នរ E.SUN 
 
 

្នាគ្នរ E.SUN ប្តូវបានបនងកើតន ើង នៅ នថៃេី ១៦ ដខ មក្រា ឆ្ន ាំ១៩៩២ និង នបើក្ែាំនណើ រការអាជីវក្មម នៅ នថៃ
េី២១ ដខកុ្មភៈ ឆ្ន ាំ១៩៩២។ នប្កាមការែឹក្នាាំរបេ់នោក្ Huang Yung Jen ដែលជាសាថ បនិក្ និងជាប្បធាន
ប្ក្មុប្បឹក្ាភិបាលននប្ក្មុេ ុន E.SUN  Financial Holding រមួជាមួយនិងប្ក្មុឥេសរជនេិរញ្ញវតថុដែលមាន
នគ្នលនៅរមួគ្នន  –  តងនាមឲ្យ  E.SUN  េួក្គ្នត់បានប្បកាន់ភាជ ប់នូវេេសនៈវេ័ិយនន   “ជាំនាញវជិាជ ជីវៈ  
នេវាក្មម និងពាណិជជក្មម”  និង យក្ “េាំនួលខុេប្តវូរបេ់ E.SUN ក្នុងការបណេុ ៉ះបណ្តេ លអនក្មាននេេ
នកាេលយ និងការផ្េល់នេវាក្មមលអបាំផុ្តជូនអតិថិជន” ជានគ្នលការណ៍ក្នុងការប្បតិបតេិការអាជីវក្មម នែើមបី
នបេជាា ចិ្តេកាល យខលួនជា “រាំរកូ្នុងវេ័ិយេិរញ្ញវតថុ  និង  វេ័ិយនេវាក្មម”។  
 

“ការបនងកើតេេង់ោរ បណេុ ៉ះបណ្តេ លអនក្មាននេេនកាេលយ និងការអភិវឌ្ឍប្បេ័នធបនច្ចក្វេិាេ័ត៌មានវេិា”  
រឺ ្នាគ្នរនបេក្ក្មមយូរអដងវងរបេ់នន៣ា្ំ ាំងនេោឋ រច្នាេមព័នធជា  E.SUN។ ្នាគ្នរ E.SUN ប្បកាន់
ខាជ ប់នូវនគ្នលរាំនិតេនូលរបេ់ខលួនរឺ “ចិ្តេថាល ែូច្រុជ  រងឹមាាំែូច្ភនាំ” និង ការផ្េល់នេវាក្មមប្បក្បនោយជាំនាញ
និងភាេក្ក់្នៅេ ជូនែល់អតិថិជន។ នលើេេីនន៉ះនៅនេៀត បុរគលិក្របេ់  E.SUN នបេជាា ន្វើជាប្បជាេលរែឋែ៏
លអ នេើយ្នាគ្នរ E.SUN  នបេជាា ន្វើជា្នាគ្នរលាំោប់េ ការនៅនោយនេច្ក្េីស្េោញ់និងនពារនេញដែល

។យក្ចិ្តេេុក្ោក់្នលើេាំនួលខុេប្តវូក្នុងេងគម  
 
ប្បឈមមុខជាមូយនឹងសាថ នភាេេីផ្ារដែលមិនអាច្េាក្របាន   និង    ការប្បកួ្តប្បដជងែ៏ខាល ាំងកាល  E.SUN 
នៅដតបនេនប្បើប្បាេ់នូវយុេធសាស្រេេដែលរងឹមាាំ រាំនិតនច្នប្បឌិ្តឈានមុខដផ្នក្េិរញ្ញវតថុ ប្េម ាំងនេវាក្មម
ដែលមានរុណភាេរបេ់ខលួននែើមបជីមន៉ះនូវរាល់បញ្ហា  និងបនងកើតនូវជនប្មើេនេវាក្មមេិរញ្ញវតថុ យ ងេូលាំ
េូោយជូនែល់អតិថិជន។ E.SUN បានេប្ងីក្សាខារបេ់ខលួនរេូតែល់ ១៣៩សាខា នេើយនជឿជាក់្ថា
បណ្តេ ញសាខា ាំងនន៉ះ នឹងអាច្បនងកើនប្បេិេធភាេ និងវសិាលភាេរបេ់ខលួនកាន់ដតខាល ាំងន ើង។ ច្ាំដណក្
ឯការវវិឌ្ឍដផ្នក្បនច្ចក្នេេវញិ E.SUN បាននប្ជើេនរ ើេនប្បើប្បាេ់នូវវ ិ្ ីសាស្រេេដែលប្បក្បនោយភាេនច្ន
ប្បឌិ្តនិងភាេបត់ដបន នែើមបីនោ៉ះស្សាយបញ្ហា  និងបាំនេញតប្មវូការនេវាក្មមេិរញ្ញវតថុជូនែល់អតិថិជន។ 
ច្ាំនពា៉ះវសិាលភាេនប្ៅប្បនេេរបេ់ខលួនវញិ ្នាគ្នរ E.SUN មាន្នាគ្នរបុប្តេមព័នធច្ាំនួន២ រឺ ្នាគ្នរ 
េេពាណិជជ ក្.អ នៅប្បនេេក្មពុជា និង  ្នាគ្នរបុប្តេមព័នធមួយនេៀតនៅប្បនេេចិ្ន។ នប្ៅេីនន៉ះ 
្នាគ្នរ E.SUN បានបនងកើតសាខាច្ាំនួន០៨នេៀត ដែលេថិតនៅេីប្ក្ងុេុងកុ្ង េីប្ក្ុង  Los Angeles ប្បនេេ
េឹងាបុរ ីប្បនេេនវៀតណ្តម  ប្បនេេភូមា េីប្ក្ងុ Sydney េីប្ក្ងុ Tokyo និងេីប្ក្ងុ Brisbane ។ E.SUN ក្ាំេុង
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ដតនរៀបច្ាំេប្ងីក្បណ្តេ ញរបេ់ខលួនបដនថមនេៀតក្នុងប្បនេេចិ្ន និងតមេីតាំងែ៏នេនេៀតននតាំបន់អាេីុអានរនយ៍ 
ដែលបច្ចុបបនននន៉ះ E.SUN មានសាខាច្ាំនួន២៨សាខា ក្នុងប្បនេេច្ាំនួន០៩  ដែល E.SUN មាននគ្នលនៅ
បនងកើតនូវបណ្តេ ញនេវាក្មមេិរញ្ញវតថុដែលប្បក្បនោយប្បេិេធភាេខពេ់ ក្នុងតាំបន់អាេីុប្េម ាំងអាច្ផ្េល់
នូវនេវាក្មមដែលមានរុណភាេលាំោប់ខពេ់ជូននៅែល់អតិថិជនក្នុងស្េុក្នែើមបីបាំនេញតប្មូវការនេវា
ក្មមេិរញ្ញវតថុឆ្លងប្បនេេ។  
 
 

្នាគ្នរ េេពាណិជជ ក្.អ 

 
្នាគ្នរ េេពាណិជជ ក្.អ  ប្តូវបានបនងកើតន ើង នៅ នថៃេី ៣១ ដខ មិនា ឆ្ន ាំ១៩៩៤ និង បច្ចុបបនន កាន់កាប់ 
១០០% នោយ្នាគ្នរ E.SUN។ ្នាគ្នរ េេពាណិជជ ក្.អ ជា្នាគ្នរពាណិជជដែលមានអាជាា ប័ណណនេញ
នលញ មានសាខាក្នុងប្ក្ងុភនាំនេញច្ាំនួន ១០សាខា និងសាខានខតេច្ាំនួន ០៤ សាខា នេើយមានបុរគលិក្
បនប្មើការជាង ៥០០ នាក់្។ ក្នុងនាមជា្នាគ្នរបុប្តេមព័នធរបេ់ រ្នាគ្ន E.SUN ្នាគ្នរេេពាណិជជ ក្.អ 
បានប្បកាន់ភាជ ប់នូវ រុណតនមល និង េេសនៈវេ័ិយ របេ់ ្នាគ្នរ E.SUN ក្នុងការផ្េល់នូវនេវាក្មមែ៏លអ និង 
ចូ្លរមួច្ាំដនក្ក្នុងការអភិវឌ្ឍេងគមក្មពុជា។ នានេលអនារត ្ នាគ្នរ េេពាណិជជ ក្.អ   នឹងបនេេប្ងឹងនៅ
នលើផ្លិតផ្ល  នេវាក្មម និងរាំនិតនច្នប្បឌិ្ត ខាងដផ្នក្េិរញ្ញវតថុ  ប្េម ាំងនលើក្ក្មពេ់ការអប់រ ាំនិងកិ្ច្ចេេ
ការប្បតិបតេិការរវាងអនក្ជាំនាញមក្េីប្បនេេនផ្សង  ៗ នែើមបីកាល យខលួនជា្នាគ្នរនប្ៅស្េុក្មួយដែលមាន
ភាេេិនេេជាងនរក្នុងប្បនេេក្មពុជា។ 
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៣. ទដិ្ឋភាពទទូៅនៃអាជី្វកម្ម 
១. ច្ាំនុច្េាំខាន់ខល៉ះៗននរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ 

 ២០២០ ២០១៩ ២០១៨ 
លេធផ្លននច្ាំណូលប្បតិបតេិការ (ែុោល រ)    
    ច្ាំណូលប្បតិបតេិការ ៣២,១១៥,២៩០ ៣៤,៤៧៥,៧៧៣ ៣២,២៦៥,៣៧៤ 
    ប្បាក់្ច្ាំនណញមុនច្ាំណ្តយេនធ ១២,៩១៨,១១២ ២៥,៨៨៣,១៦៣ ៩,៦៩៨,៧៤៣ 
    ប្បាក់្ច្ាំនណញេុេធ ៨,០១១,៣៥០ ២២,០០៩,៦៩៨ ៧,៧៧៩,៣០៩ 
    
េិននន័យេាំខាន់ រៗបេ់តរាងតុលយការ  (ែុោល រ)    
    ប្េេយេក្មមេរបុ ៨៥៤,៦៤១,១៤៤ ៧០៦,៩៩៩,៣៦៧ ៥១៦,៧០៤,៧១៩ 
    ឥណ នេាំរាប់អតិថិជន   (េុេធ) ៥០៥,៦១៤,១២៨ ៤៧៦,២៣៧,៩៥៣ ៣១១,១៥០,៧៤៩ 
    ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់អតិថិជន ៥៦៧,៦៩២,២៣២ ៤៤៧,១៦៣,៧៩៧ ៣៣២,៨៩៧,៣៥៤ 
    បាំណុលេរបុ ៧៥២,៦៣១,២១២ ៦១២,៩៥៩,៩៦៦ ៤៤៤,៨០៤,៣២០ 
    នែើមេុនបានបង់ ៨០,០០០,០០០ ៨០,០០០,០០០ ៨០,០០០,០០០ 
    មូលនិ្ិភារេុនិក្  ១០២,០០៩,៩៣២  ៩៤,០៣៩,៤០១ ៧១,៩០០,៣៩៩ 
    ផ្លរបរនលើប្េេយេក្មម  ០.៩៤%  ៣.១១% ១.៥១% 
    ផ្លរបរនលើនែើមេុន ៧.៨៥% ២៣.៤០% ១០.៨២% 
    បាំណុលមិនែាំនណើ រការ %  ០.៦៧% ០.៨១% ៣.៤៤% 
    
អនុបាតមូលោឋ ន    
    អនុបាតនសា្នភាេ ២២.៤០% ២៣.៣៧% ៣០.៧៩% 
    អនុបាតប្ក្បខ័ណឌ េនានីយភាេ ៥១១.៧២% ១៥៦.៤២% ១១០% 
    
 តួនលខក្នុងឆ្ន ាំ២០២០ ២០១៩ ២០១៨ ប្តូវបានដក្េប្មួលនៅតមការអនុវតេប្បេ័នធCIFRS។ 

 

២. ប្េឹតេិការណ៍េាំខាន់ននអាជីវក្មម 
o ការអភិវឌ្ឍនេោឋ រច្នាេមព័នធបនច្ចក្វេិាេ័ត៌មានវេិា 

“ការបនងកើតប្បេ័នធបនច្ចក្វេិា” “ការបណេុ ៉ះបណ្តេ ល្នធានមនុេស” និង “ការអភិវឌ្ឍបនច្ចក្វេិាេ័ត៌មានវេិា” រឺ
ជាេេរេេមភ ាំងបីននែាំនណើ រដេវងរក្និរនេរភាេយូរអដងវង នេើយក៏្ជារុណតនមលេនូលរបេ់ ្នាគ្នរ UCB 
និង ប្ក្ុមេ ុននមផ្ងដែរ។ ក្នុងឆ្ន ាំ២០១៩ ្នាគ្នរបាននតេ តនៅនលើរនប្មាងបនច្ចក្វេិាេ័ត៌មានវេិាជានប្ច្ើន
នែើមបីគ្នាំប្េប្បតិបតេិការអាជីវក្មមរបេ់្នាគ្នរនអាយបានប្រប់ប្ជុងនប្ជាយរមួមាន៖ (១) ចូ្លរមួក្នុងយនេការនន
ប្បេ័នធ Cambodian Shared Switch (CSS) នែើមបីភាេងាយស្េួលរបេ់អតិថិជន (២)ប្តួតេិនិតយនៅនលើ
ប្បេ័នធេនូលរបេ់្នាគ្នរ នែើមបីដក្លមអនអាយមាននេថរភាេនិងប្បេិេធិភាេ (៣) បនងកើតប្បេ័នធ្នាគ្នរតម
ប្បេ័នធអីុនន ើ្នណតេប្មាប់អតិថិជន ា្ំ នៗែើមបីប្រប់ប្រងនលើមូល្នរបេ់េួក្គ្នត់  (៤)  បនេេប្ងឹងនលើមុខងារ
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ននក្មមវ ិ្ ី Mobile Banking។  នប្ៅេីរនប្មាងដែលបាននរៀបរាប់ខាងនលើ ្នាគ្នរក៏្បាននតេ តេាំខាន់ផ្ងដែរនៅ
នលើការអភិវឌ្ឍន៍ប្បេ័នធ ដក្លមអេុវតថិភាេេ័ត៌មានវេិា និងេប្ងឹងការប្រប់ប្រងមូលោឋ នេិននន័យ។ 

o ការតល េ់បេូរនន្នធានមនុេស 
“អនក្មាននេេនកាេលយរឺជាេូច្នាក្រេាំខាន់”  ដែលនន៉ះរឺជាអីវដែល្នាគ្នរដតងដតនជឿជាក់្។ ្នាគ្នរបាន
ប្បឹងដប្បងក្នុងការបណេុ ៉ះបណ្តេ លអនក្មាននេេយនកាេលយ ជាេិនេេរឺយុវវយ័ដែលជាប្រឹ៉ះននអនារតរបេ់
ប្បនេេជាតិ។ នៅនេលន្វើការបណេុ ៉ះបណ្តេ ល ្នាគ្នរដតងនតេ តនៅនលើជាំនាញ និងលក្ខណៈេមបតេិនែើមបី
កាល យនៅជាបុរគលលអមាន ក់្ រួមមានភាេនសាម ៉ះប្តង់ េុច្រតិភាេ និងភាេឧេាេ៍េាយម។ល។ ្នាគ្នរនឹង
នប្បើប្បាេ់្នធានរបេ់្នាគ្នរ E.SUN ដែលជាប្ក្ុមេ ុននម នែើមបីបនងកើតនូវ្ នធានមនុេសដែលជាការផ្ារ
ភាជ ប់គ្នន នូវរុណេមបតេិរវាង្នាគ្នរ E.SUN និងវបប្ ម៌របេ់ប្បនេេក្មពុជាក្នុងការដេវងរក្បុរគលិក្ ការបណេុ ៉ះ
បណ្តេ ល ការអភិវឌ្ឍវជិាជ ជីវៈ និង ប្បេ័នធននការវាយតនមលដែលប្តឹមប្តូវ។  
នៅចុ្ងឆ្ន ាំនន៉ះ បុរគលិក្ជាជនជាតិដខមរមានជាង៩០% ជាំនួេឲ្យបុរគលិក្បរនេេ នេើយេនាឹមនឹងនន៉ះដែរ 
ប្បធាននាយក្ោឋ ននិងអនុប្បធាននាយក្ោឋ នប្បចាំនៅេីសាន ក់្ការក្ណ្តេ លមានប្បមាណជាង៨០%ជាជន
ជាតិដខមរ។ 

o ការប្រប់ប្រងហានិភ័យនិងការប្បតិបតេិតម 

នាយក្ោឋ នប្រប់ប្រងហានិភ័យឯក្រាជយបានបនេប្តួតេិនិតយប្រប់ប្បនភេននហានិភ័យ ាំងអេ់រមួមានការ
ប្រប់ប្រងនែើមេុន ហានិភ័យឥណ ន ហានិភ័យេីផ្ារ ហានិភ័យេនានិយភាេ និងហាហានិភ័យប្បតិបតេិការ 
ចប់តាំងេីឆ្ន ាំ២០១៧មក្នមល ៉ះ។ ក្នុងឆ្ន ាំ២០២០ អនុបាតបាំណុលមិនែាំនណើ រការរឺេថិតនៅនប្កាម ១% ច្ាំដណក្
អនុបាតប្ក្បខ័ណឌ េនានីយភាេវញិរឺនលើេេី៥០០% ដែលនលើេេីតប្មូវការរបេ់អាជាា ្រ (១០០%)។ 
ច្ាំដណក្ការប្បតិបតេិតមវញិ ្នាគ្នរបាននរៀបច្ាំវរគបណេុ ៉ះបណ្តេ លច្ាំនពា៉ះប្បធានបេពាក់្េ័នធេប្មាប់
បុរគលិក្ ាំងអេ់។ ្នាគ្នរក៏្បានេប្ងឹងនលើែាំនណើ រការយក្ចិ្តេេុក្ោក់្ នែើមបីប្រប់ប្រងហានិភ័យនិង
អនុនោមតមច្ាប់ប្បឆ្ាំងការោងលុយ។ 

o នេវាក្មមឈានមុខ 
្នាគ្នរ េេពាណិជជ ក្.អ បនេផ្េល់ជូននូវនេវាក្មមេិរញ្ញវតថុដែលមានរុណភាេខពេ់ និងឈានមុខនរែល់
អតិថិជន និងបានក្សាងនក្រ េិ៍នឈាម ៉ះរបេ់ខលួននៅនលើេីផ្ារ។ ច្ាំនពា៉ះនេវានប្ៅប្បនេេនិងក្នុងស្េុក្ ្នាគ្នរ
មានផ្េល់ជានេវានិងផ្លិតផ្លេិរញ្ញវតថុជាបីដផ្នក្៖ 
(១)   នេវាក្មម្នាគ្នរេប្មាប់បុរគល៖ រណនីប្បាក់្បនញ្ញើេនសាំ រណនីបនញ្ញើតមតប្មូវការ រណនីប្បាក់្

បនញ្ញើមានកាលក្ាំណត់  ប្បាក់្ក្មចីេិញនរេោឋ ន  ប័ណណឥណ ន ប័ណណឥណេនធ នេវា្នាគ្នរ
Online/តមរយៈេូរេ័េា នេវាក្មមATM ។ល។ 

(២)  នេវាក្មម្នាគ្នរេប្មាប់ប្ក្ុមេ ុន៖ ក្មចីមានកាលក្ាំណត់ ក្មចីេប្មាប់ន្វើនែើមេុន រណនីមូលបប
 នប័ប្តជាំនួញ រណនី Escrow នេវក្មមនបើក្ប្បាក់្នបៀវតសរ ៍នេវាក្មមេេួលប្បតិបតេិការប័ណណឥណ
 ន ។ល។ 

(៣) នេវាក្មម្នាគ្នរអនេរជាតិ៖ ការនផ្ារប្បាក់្ នេវាេិរញ្ញបប នពាណិជជក្មម នេវាលិខិតឥណ ន
េប្មាប់ការនាាំនច្ញនិងនាាំចូ្ល នេវាក្មមការប្បមូលឯក្សារ D/P & D/A លិខិតឥណ នេប្មាប់
ធានានិង Standby មូលបប នប័ប្តអបបហារឥណ នពាណិជជក្មម។  
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o ការអនុវតេប្បេ័នធ CIFRS 
នោយសារការអនុវតេននប្បេ័នធ CIFRS ក្នុងឆ្ន ាំ២០១៩ បានន្វើឲ្យច្ាំនួនតួរនលខដែលបងាា ញនៅក្នុងរបាយ
ការណ៍េិរញ្ញវតថុមានភាេខុេគ្នន នប្ច្ើនពាក់្េ័នធនឹងការន្វើេាំវធិាន្នឥណ ន។ តមរយៈរបាយការណ៍
េិរញ្ញវតថុរបេ់ KPMG ដែលអនុម័តនោយប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលចុ្៉ះនថៃេី២៧ ដខកុ្មភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ មានការដក្
េប្មួលនប្ច្ើននៅនលើេាំវធិាន្នេីឆ្ន ាំ ២០១៧ ែល់ ២០១៩។ ប ុដនេច្ាំនពា៉ះប្បាក់្ច្ាំនណញបងគរេុក្វញិរឺមិនមាន
ការដប្បប្បួលន ើយក្នុងរយៈនេលបីឆ្ន ាំនន៉ះ នេើយការន្វើការដក្េប្មួល ាំងនន៉ះរឺនោយសារការចប់នផ្េើមអនុ
វតេេេង់ោររណននយយតមប្បេ័នធ CIFRS ជានលើក្ែាំបូង។ នៅក្នុងឆ្ន ាំ២០២០ ្ នាគ្នរបានន្វើការប្តួតេិនិតយនៅ
នលើវ ិ្ ីសាស្រេេអនុវតេតមប្បេ័នធ CIFRS នែើមបីស្េបនៅនឹងការអនុវតេអាជីវក្មម។ 

រាល់តួរនលខេិរញ្ញវតថុដែលបានបងាា ញនៅក្នុងរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុប្បចាំឆ្ន ាំនន៉ះប្តូវបានដក្េប្មួលនអាយ
ស្េបតមេេង់ោរននប្បេ័នធ CIFRS។ 

o ការចូ្លរមួច្ាំដណក្ក្នុងេងគម 

នប្ៅេីភាេមិនច្ាេ់ោេ់នននេែឋកិ្ច្ច ្នាគ្នរនៅដតនតេ តនលើេមមភាេេុបបរេ្ម៌។ ក្នុងនាមជាប្បជា
េលរែឋមាន ក់្និងជាអនក្េម័ប្រចិ្តេជួយេងគមរឺជារុណតនមលេនូលនន្នាគ្នរនិង  E.SUN FHC។ នៅក្នុងឆ្ន ាំ២០២០ 
្នាគ្នរបានេាយមេប់េល់នឹងការឆ្លងក្នុងប្បនេេក្មពុជា និងបានបរចិច រមា េជូនមនាីរនេេយរនធបុបាា ។ មា ង
វញិនេៀត ជា្មមត្នាគ្នរបាននៅេេសនានិងបរចិច រេមាភ រៈែល់មណឌ លកុ្មារក្ាំប្ពាច្ាំនួន៧ក្ដនលង នៅតម
នខតេ រមួមាននខតេប្េ៉ះេីេនុ នខតេនេៀមរាប នខតេបាត់ែាំបង នខតេក្ាំេង់េពឺ និងនខតេក្ាំេត។   

 

៣.  ការរ ាំេឹងេុក្នៅក្នុងឆ្ន ាំ ២០២១ 
នយងតមរបាយការណ៍របេ់្នាគ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាេីុក្នុងដខតុោឆ្ន ាំ២០២០ ក្ាំនណើ ននេែឋកិ្ច្ចរបេ់ក្មពុជា
ធាល ក់្ចុ្៉ះតិច្ជាងការរ ាំេឹងេុក្ក្នុងឆ្ន ាំ២០២០ និង អាច្នងើបន ើងវញិែល់៥.៩%ក្នុងឆ្ន ាំ២០២១ ដែលការចត់ថាន ក់្
នន៉ះរឺេថិតនៅក្ណ្តេ លក្នុងច្ាំនណ្តមប្បនេេក្នុងអាេីុអារនយ៍។ 
 

ជាំងឺកូ្វតិ១៩នៅដតជាការប្េួយបារមភែ៏ ា្ំមួយដែលអូេបនាល យែល់ឆ្ន ាំ២០២១ េិនេេនោយសារការឆ្លងរាល
ោលក្នុងេេរមន៍និងដផ្នការននការចក់្វា ក់្សាាំងមានការយឺតយ វ។ នប្ៅេីជាំងឺកូ្វតិ១៩ បញ្ហា នផ្សងៗនេៀត
ក៏្បានន្វើនអាយប ៉ះពាល់ែល់នេែឋកិ្ច្ចក្នុងស្េុក្ផ្ងដែរ រមួមានការែក្EBAនច្ញេីេេភាេអឺរ  បុ  ការធាល ក់្ចុ្៉ះ
ននការវនិិនយរតា ល់េីបរនេេ (ជាេិនេេច្ាំនួនេឹក្ប្បាក់្េីប្បនេេចិ្ន)។ល។ ច្ាំដណក្ឯប្បនេេក្មពុជាវញិ
បានេវ៉ះដេវងចុ្៉ះកិ្ច្ចប្េមនប្េៀងេីផ្ារនេរជីាមួយប្បនេេចិ្ន និងបានច្រចរជាមួយប្បនេេកូ្នរ   ក្នុងដខតុោ 
ឆ្ន ាំ២០២០ និងដខកុ្មភៈ ឆ្ន ាំ២០២១ ជាបនេបនាា ប់។ េនាឹមនឹងនន៉ះដែរ នោយសារការធាល ក់្ចុ្៉ះននតនមលប្បាក់្ែុោល រ
អានមរកិ្ ែូនច្ន៉ះច្ាំណូលននលាំេូរចូ្លននប្បាក់្ែុោល រអានមរកិ្មក្ក្មពុជារឺជាប្រឹ៉ះននការនងើបន ើងវញិនននេែឋ
កិ្ច្ច។ 
 

ហានិភ័យក្នុងវេ័ិយេិរញ្ញវតថុនៅដតបនេមាន នោយសារដតភាេមិនច្ាេ់ោេ់ននេីផ្ារ និងការនក្ើនន ើងនន
ការេួេក្ាំណត់។ ការប ៉ះពាល់្ៃន់្ៃរប្តូវបានធាល ក់្នៅនលើវេ័ិយមួយច្ាំនួនែូច្ជា វេ័ិយនេេច្រណ៍ 
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នភាជនីយោឋ ន េណ្តឋ គ្នរ ការែឹក្ជញ្ជូ ន  ។ល។   េនាឹមនឹងនន៉ះដែរ   ការធាល ក់្ចុ្៉ះននការវនិិនយរេីបរនេេ
នៅនលើវេ័ិយអច្លនប្េេយ ក៏្នាាំមក្នូវការប្េួយបារមភខពេ់ផ្ងដែរច្ាំនពា៉ះអនក្អភិវឌ្ឍន៍វេ័ិយនន៉ះ។ 
េរបុមក្ ន ៉ះបីនៅក្នុងឆ្ន ាំ២០២១នន៉ះ វែេននអាជីក្មមនៅដតបនេធាល ក់្ចុ្៉ះ េីផ្ារេក្លនិងេីផ្ារក្នុងស្េុក្នពារ
នេញនោយភាេមិនច្ាេ់ោេ់ក៏្នោយ ប ុដនែអវីៗនឹងនែើរនលើរនលងដែលច្ាេ់ោេ់វញិនៅនេលអនារត។ 

o ប្បាក់្បនញ្ញើ និងនេវាក្មមតមសាខា  

 ការរក្ប្បាក់្បនញ្ញើមិនប្តឹមដតនតេ តនលើអតិថិជនVIPននា៉ះនេ អតិថិជនោក់្ប្បាក់្បនញ្ញើេូនៅ ាំងអេ់
នឹងកាល យនៅជារនលឹ៉ះេាំខាន់ក្នុងឆ្ន ាំបនាា ប់នេៀត។ ការផ្េល់នេវាក្មមជានប្ច្ើនែូច្ជា នេវាក្មម្នាគ្នរ
តមេូរេ័េានែ នេវាក្មមឆ្លងសាខា បរយិកាេដែលមានតេុខភាេ សាខាដែលងាយស្េួលរក្ 
មា េីុន ATM នឹងន្វើនអាយអតិថិជនអាច្នប្បើប្បាេ់នេវាក្មម្នាគ្នរកាន់ដតប្បនេើរន ើង។ 

o នេវាក្មមឥណ ន 

 នគ្នលនៅក្ាំនណើ នននេមតុលយឥណ នរបេ់្នាគ្នរ ប្តូវបានក្ាំណត់ក្នុងក្ប្មិតមួយនោយនយង
តមសាថ នភាេខាងនប្ៅ ដែលនាាំនអាយនយើងអាច្ោក់្ការខិតខាំប្បឹងដប្បងនៅនលើការប្រប់ប្រងហានិ
ភ័យឥណ ននិងដក្លមអការប្បតិបតេិការនផ្ាក្នុង។ េនាឹមនឹងនន៉ះដែរ ្នាគ្នរនឹងេប្ងឹងេមតថភាេនន
ការនងើបន ើងវញិននបាំណុលអាប្ក្ក់្ តមរយៈយនេការនប្ក្ើនរ ាំលឹក្នលើប្បាក់្ក្មចីដែលប្តូវបានជួេជុល 
និង ផ្េល់ការបណេុ ៉ះបណ្តេ លបដនថមែល់បុរគលិក្។ 

 

 េប្មាប់ឥណ នអាជីវក្មម ្នាគ្នរនឹងក្ាំណត់ការនប្ជើេនរ ើេអតិថិជននអាយកាន់ដតមានភាេប្បុង
ប្បយ័តននិងប្តួតេិនិតយឥណ នកាន់ដតតឹងរងឹជាងមុន      នេើយនឹងេាយមបនញ្ច ៀេនអាយបាននូវ 

ហានិភ័យននឥណ ន ា្ំ  ៗនិង អតិថិជនដែលមក្េីវេ័ិយដែលមានហានិភ័យខពេ់។ ច្ាំដណក្ឯឥណ
 នេិញផ្ា៉ះវញិ នោយនយងតមក្ាំនណើ នននប្បជាជនថាន ក់្ក្ណ្តេ លក្នុងប្បនេេក្មពុជា ជាេិនេេក្នុង
េីប្ក្ុង ្ នាគ្នរនឹងនតេ តនេវាក្មមនន៉ះេប្មាប់តប្មូវការជាលក្ខណៈប្រួសារក្នុងេីប្ក្ុងភនាំនេញ។  

o នេវាក្មមប័ណណឥណ ន 

 ជាជាងនោយប្គ្នន់ដតផ្េល់ជាការបញ្ចុ ៉ះតនមលជាសាច់្ប្បាក់្  ្ នាគ្នរនឹងផ្ារភាជ ប់អាជីក្មមប័ណណឥណ ន 

ជាមួយនឹងផ្លិតផ្លនផ្សងនេៀត នែើមបីបនងកើតភាេេេការគ្នន រវាងអតិថិជននិង្នាគ្នរ។ ្នាគ្នរនឹង
បនេបនងកើនច្ាំនួនអតិថិជន VIP និងេប្ងឹងេាំនាក់្េាំនងរវាងអតិថិជន VIPនិង្នាគ្នរ តមរយៈការផ្េល់
នេវាក្មមែ៏លអនិងរលូនជូនអតិថិជន។ េប្មាប់ការប្រប់ប្រងនផ្ាក្នុងវញិ ្នាគ្នរនឹងបនេអភិវឌ្ឍន៍នលើ
ប្បេ័នធេ័ត៌មានវេិានិងនរៀបច្ាំន ើងវញិនូវែាំនណើ រការអាជីវក្មមនែើមបីេប្ងឹងប្បេិេធិភាេនិងេមថភាេនន
ការប្រប់ប្រងហានិភ័យ នែើមបីបនងកើនបេេិនសា្ន៍អនក្នប្បើប្បាេ់ប័ណណឥណ ន។ 

 

 ន ៉ះបីេថិតនៅនប្កាមភាេមិនច្ាេ់ោេ់ននេីផ្ារ ្នាគ្នរនៅដតបនេចូ្លរមួក្នុងេក្មមភាេេបបុរេ
្ម៌ែដែល។    ្នាគ្នរនឹងន្វើការបរចិច រែល់មណឌ លកុ្មារក្ាំប្ពានៅតមច្ាំនួនេមាមាប្តដែល
អតិថិជនបានច្ាំណ្តយជាមួយប័ណណឥណេនធរបេ់UCB ប្េម ាំងអនញ្ជ ើញអតិថិជន VIPs ដែលនៅជិត
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សាខានែើមបីចូ្លរមួក្នុងេក្មមភាេេបបុរេ្ម៌ផ្ងដែរ ដែលនន៉ះបានន្វើនអាយអតិថិជន VIP និង 
្នាគ្នរ អាច្បាំនេញនូវនេច្ក្េីស្េោញ់ជូនេឹក្ែីមួយនន៉ះ។ 

o  របិូយប័ណណជាតិ 
 ្នាគ្នរគ្នាំប្េ ាំងស្េុងនលើនគ្នលការណ៍ននការនប្បើប្បាេ់របិូយប័ណណជាតិ (នរៀល) ជាេិនេេ

េប្មាប់អាជីវក្មមដផ្នក្ប្បាក់្ក្មចី។ ្នាគ្នរនឹងរផ្េល់ជាមូលនិ្ិជារបិូយប័ណណជាតិជាមួយនឹង
ប្រឹ៉ះសាថ នេិរញ្ញវតថុនផ្សងនេៀត នែើមបីធានានអាយបាននូវេនានីយភាេប្រប់ប្គ្នន់េប្មាប់គ្នាំប្េែល់
អាជីវក្មមដផ្នក្ប្បាក់្ក្មចី។ នគ្នលនៅេាំខាន់របេ់្នាគ្នររមួមាន (១) ប្រឹ៉ះសាថ នមីប្ក្ូេិរញ្ញវតថុ/ 
ប្រឹ៉ះសាថ នមីប្ក្ូេិរញ្ញវតថុេេួលប្បាក់្បនញ្ញើដែលមានឯក្នេេតមនខតេ (២) អាជីវក្មមក្នុងតាំបន់និង
ច្ងាវ ក់្ននការផ្គត់ផ្គង់របេ់អាជីវក្មម ាំងនន៉ះ (៣) អនក្អភិវឌ្ឍន៍បុរកី្នុងស្េុក្។ នគ្នលនៅននការេប្ងីក្
អាជីវក្មមជាប្បាក់្នរៀល មិនប្គ្នន់ដតអនុនោមតមច្ាប់ននា៉ះនេ ប ុដនេក៏្នែើមបីជួយែល់ការរកី្លូត
ោេ់ប្បក្បនោយេុខមាលភាេននេីផ្ាររបិូយវតថុជាតិផ្ងដែរ។ 
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េក្មមភាេេបបុរេ្ម៌៖ ការចូ្លរមួបរចិច រមា េជូនែល់មនាីរនេេយរនធបុបាា   

៤.  សកម្មភាព ៃងិ ការឧបត្ថម្ភ                                   

 

 

 

 
 

 

 

   

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ទនំលួខសុត្រូវសង្គម 
គជឺាអ្វដីែលយ ើង្ដរង្
ដរ កចរិតទកុដាក ់

 

នប្ៅេីការន្វើអាជីវក្មម នយើងបានបងាា ញនូវនេច្ក្េីស្េោញ់ច្ាំនពា៉ះេឹក្ែីនន៉ះនិងនបេជាា ចិ្តេចូ្លរមួច្ាំដណក្ក្នុង
ប្បនេេក្មពុជា។ នយើងនជឿជាក់្ថាកុ្មារ ាំងអេ់រឺជានេច្ក្េីេងឃឹមននប្បនេេជាតិ ដែលបានន្វើនអាយ
នយើងល៉ះបង់ចូ្លរមួក្នុងវេ័ិយនន៉ះ។ ក្នុងឆ្ន ាំនន៉ះ នយើងបាននប្បើប្បាេ់ក្ាំោាំងវជិជសាស្រេេេីប្បនេេនតវា ន់
នែើមបីជួយេប់សាក ត់ការឆ្លងរាលោលក្នុងប្បនេេក្មពុជា។ អវីដែលបាននរៀបរាប់ខាងនលើបងាា ញនអាយន ើញថា
នយើងអាច្បនងកើនរុណតនមលបដនថមតមរយៈសាម រតីននភាេជាប្បជាេលរែឋេក្ល។  
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េក្មមភាេេបបុរេ្ម៌ក្នុងនខតេប្េ៉ះេីេនុ ដខក្ក្កោ ឆ្ន ាំ២០២០ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
េក្មមភាេេបបុរេ្ម៌ក្នុងនខតេនេៀមរាប ដខេីហា ឆ្ន ាំ២០២០ 

 

ស្មា ររនីនភាពជាពលរែឋ
សកល 

គជឺាDNAរបសយ់ ើង្ 
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េក្មមភាេេបបុរេ្ម៌ក្នុងនខតេនេៀមរាប ដខេីហា ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

េក្មមភាេេបបុរេ្ម៌ក្នុងនខតេនេៀមរាប ដខេីហា ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

 យសចកតតី្សលាញគ់ជឺាអ្វដីែល
យ ើង្ត្បកានខ់្ជា បន់ងិ្ដចក
រដំលកសត្ាបទ់កឹែយីនេះ 
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េក្មមភាេេបបុរេ្ម៌ក្នុងនខតេបាត់ែាំបង ដខក្ញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

េក្មមភាេេបបុរេ្ម៌ក្នុងនខតេក្ាំេង់េព ឺដខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

េក្មមភាេេបបុរេ្ម៌ក្នុងនខតេក្ាំេត ដខ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៥. -អភបិាលកចិ្ចសាជី្វកម្ម 
អងគការនលខរបេ់្នាគ្នរ UCB 
រាំនូេតងេ័ត៌មានលាំអិតេេីេីអងគការនលខរបេ់្នាគ្នរ UCB 

 

កាលបរនិច្ឆេរបេ់េិននន័យ៖ នថៃេី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

នាយក្ប្បតិបតេិ 

នាយក្ោឋ នប្បតិបតេិតម 

នាយក្ោឋ នឥណ នពាណិជជក្មម 
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ប្កុ្មប្បឹក្ាភិបាលរបេ់្នាគ្នរ UCB  

 
តរាងេ័ត៌មានលាំអិតេេីេីេមាេភាេប្ក្មុប្បឹក្ាភិបាលរបេ់្នាគ្នរ UCB៖ 

នលខ
នរៀង 

នគ្នតេនាមនិងនាម មុខតាំដណង 
កាលបរនិច្ឆេ 
នប្ជើេតាំង 

ច្ាំនួនភារេ ុន 
កាន់កាប់បច្ចុបបនន ក្ប្មិតននការេិក្ា 

ភារេ នុ អនុបាត 

១ Mr. Mao-Chin Chen 
ប្បធានប្ក្ុម
ប្បឹក្ាភិបាល 

១៩-មីនា-២០២០ 

្នាគ្នរ E.SUN  

កាន់កាប់៨,០០០
ភារេ ុន  (១០០%) 

Master of Economics 
National Taiwan University 

២ Ms. I-Yen Kuo អភិបាល ១៩-មីនា-២០២០ 
Master of Economics 
National Taiwan University 

៣ Mr. Chi-Kan Chung 
អភិបាល 

(នាយក្ប្បតិបតេិ) 
១៩-មីនា-២០២០ 

Bachelor of Economic 
Fu Ren University 

៤ Mr. Chien-Hung Chen អភិបាល ១៩-មីនា-២០២០ 
Master of Business Administration 
Drexel University 

៥ Ms. Hun Phalin អភិបាល ១៩-មីនា-២០២០ 

Bachelor of Art Option Chinese 
Language 
Beijing Language and Culture 
University 

៦ Mr. Tung-Lung Kuo 
អភិបាល 
ឯក្រាជយ 

១៩-មីនា-២០២០ 
Bachelor of Law in Public 
Administration 
National Taipei University 

៧ Mr. Chuan-Hsing Huang 
អភិបាល 
ឯក្រាជយ 

១៩-មីនា-២០២០ 
Doctor Degree of Philosophy  
Tamkang University 

 

ប្បធានប្ក្មុប្បឹក្ាភិបាល អរគនាយក្ប្បតិបតេិ រណៈប្រប់ប្រង ឫបុរគលពាក់្េ័នធ ប្តូវេេួលខុេប្តូវេីបញ្ហា
េិរញ្ញវតថុ និងរណននយយនាកាលបរនិច្ឆេប្គ្នមុនដែលបានន្វើការជាមួយប្ក្មុេ ុន CPA  ឫសាខារបេ់ខលួន។ 
នេ 

ចប់តាំងេីសារនេើេនធមុនមក្ែល់កាលបរនិច្ឆេននរបាយការណ៍នន៉ះ រណៈនាយក្មានរាំនិតនផ្សងគ្នន  និង
បានេរនេររបាយការណ៍ែាំនណ្ត៉ះស្សាយជាោយលក្ខ័អក្សរោក់្ជូនប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាល។ 
 
ែាំនណ្ត៉ះស្សាយ ាំងអេ់ប្តូវបានោក់្ជូន និងអនុម័តនោយប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាល ាំងអេ់ នោយគ្នម នការ
ដខវងរាំនិតគ្នន ។ 
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រណៈក្មមការេវនក្មមរបេ់្នាគ្នរ UCB  
 

តរាងេ័ត៌មានលាំអិតេេីេីេមាេភាេរណៈក្មមការេវនក្មមរបេ់្នាគ្នរ UCB៖ 

នលខ
នរៀង 

មុខតាំដណង នគ្នតេនាមនិងនាម 
កាលបរនិច្ឆេ 
នប្ជើេតាំង 

ក្ប្មិតននការេិក្ា 

១ 
ប្បធានរណៈ 

ក្មមការ Mr. Tung-Lung Kuo ១៩-មីនា-២០២០ 
Bachelor of Law in Public 
Administration 
National Taipei University 

២ េមាជិក្ Mr. Mao-Chin Chen ១៩-មីនា-២០២០ 
Master of Economics 
National Taiwan University 

៣ េមាជិក្ Mr. Chuan-Hsing Huang ១៩-មីនា-២០២០ 
Doctor Degree of Philosophy  
Tamkang University 

៤ េមាជិក្ Ms. I-Yen Kuo ១៩-មីនា-២០២០ 
Master of Economics 
National Taiwan University 

 
 

រណៈក្មមការប្រប់ប្រងហានិភ័យរបេ់្នាគ្នរ UCB  

 
តរាងេ័ត៌មានលាំអិតេេីេីេមាេភាេរណៈក្មាម ការប្រប់ប្រងហានិភ័យរបេ់្នាគ្នរ UCB៖ 

នលខនរៀង មុខតាំដណង នគ្នតេនាមនិងនាម 
កាលបរនិច្ឆេ 
នប្ជើេតាំង 

ក្ប្មិតននការេិក្ា 

១ 
ប្បធានរណៈ 

ក្មមការ Mr. Chuan-Hsing Huang ១៩-មីនា-២០២០ 
Doctor Degree of Philosophy  
Tamkang University 

២ េមាជិក្ Mr. Mao-Chin Chen ១៩-មីនា-២០២០ 
Master of Economics 
National Taiwan University 

៣ េមាជិក្ Mr. Chi-Kan Chung ១៩-មីនា-២០២០ 
Bachelor of Economic 
Fu Ren University 

៤ េមាជិក្ Mr. Chien-Hung Chen ១៩-មីនា-២០២០ 
Master of Business Administration 
Drexel University 
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៦. របាយការណ៍គ្កុម្គ្រឹកាភបិាល 

របា ការណ៍របសត់្កុមត្បឹកាភិបាល 
ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលមាននេច្ក្េីរកី្រាយេូមោក់្បងាា ញរបាយការណ៍របេ់ខលួន និងរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុរមួរបេ់ 
្នាគ្នរ េេពាណិជជ ក្.អ នៅកាត់ថា (“្នាគ្នរ”) និងប្ក្ុមេ ុនបុប្តេមព័នធ ដែលតនៅនន៉ះ ាំង្នាគ្នរ និង
ប្ក្ុមេ ុនបុប្តេមព័នធ ប្តូវបាននៅកាត់ថា (“េមព័នធ្នាគ្នរ”) និងរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុោច់្នោយដ ក្របេ់
្នាគ្នរេប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ។ 

េក្មមភាេច្មបង 

្នាគ្នរ រឺជា្នាគ្នរពាណិជជ ដែលក្ាំេុងន្វើប្បតិបតេិការ នប្កាមបេបបញ្ញតិេនន្នាគ្នរជាតិននក្មពុជា និងអនុនោម
នៅតមអាជាា ប័ណណរបេ់្នាគ្នរនលខ ០៨ នច្ញនោយ្នាគ្នរជាតិននក្មពុជា ។ អនុនោមតមប្បកាេនលខ ្៧-
០៦-២០៧ ចុ្៉ះនថៃេី ១៣ ដខ ក្ញ្ហញ  ឆ្ន ាំ ២០០៦ អាជាា ប័ណណរបេ់្នាគ្នរ ប្តូវបានបនេជាថមីជាអាជាា ប័ណណអចិ្ន្នេយ៍នៅ
នថៃេី ២៨  ដខ វចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ ២០០៦ ។ 

េក្មមភាេច្មបងរបេ់្នាគ្នរមានែូច្ជា៖ េេួលប្បាក់្បនញ្ញើរយៈនេលខលី ម្យម និងដវងេីសាថ ប័ន នផ្សង  ៗនិងឯក្កតជន 
និងន្វើការផ្ែល់ឥណ ន និងបុនរប្ប នរយៈនេលខលី ម្យម និងដវង ជូនសាថ ប័ននផ្សង  ៗនិង អតិថិជន ផ្េល់នេវាក្មមបែូរ
របិូយវតថុបរនេេ នេវាក្មមេិរញ្ញវតថុពាណិជជក្មមអនែរជាតិ អបបហារក្មមមូលបប្តពាណិជជក្មម នេវាក្មមប្បតិបតែិការ រវាង
អតិថិជន និង្នាគ្នរនផ្សងៗនេៀត ដែលបានអនុញ្ហញ តនោយ្នាគ្នរជាតិននក្មពុជា តមរយៈសាន ក់្ការក្ណ្តែ លរបេ់
្នាគ្នរនៅរាជធានីភនាំនេញ និងការយិល័យសាខានៅតមបណ្តេ នខតេនានាក្នុងប្េ៉ះរាជាណ្តច្ប្ក្ក្មពុជា ។ 

អាំេីប្ក្មុេ នុបុប្តេមព័នធ 

យូអអីុ ដលន េូលឌី្ង ខូ អិល្ីឌី្ នៅកាត់ថា (“ប្ក្ុមេ ុនបុប្តេមព័នធ”) ប្តូវបានចុ្៉ះបញ្ជ ីពាណិជជក្មមនៅ 
នថៃេី២៥ ដខក្ក្កោ ឆ្ន ាំ២០១៣។  េក្មមភាេអាជីវក្មមច្មបងរបេ់ប្ក្ុមេ ុនបុប្តេមព័នធ រឺកាន់កាប់ែីេប្មាប់នប្បើប្បាេ់
នោយេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ។ 

លេធផ្លេិរញ្ញវតថ ុ

លេធផ្លេិរញ្ញវតថុរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ មានែូច្ខាងនប្កាម៖ 
 
 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
េមព័នធ្ នាគ្នរ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
ប្បាក់្ច្ាំនណញមុនែក្េនធ ១២,៩១៨,១១២ ២៥,៨៨៣,១៦៣ ៥២,៦៦៧,១៤២ ១០៤,៨៧៨,៥៧៦ 
ច្ាំណ្តយេនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញ (៤,៩០៦,៧៦២) (៣,៨៧៣,៤៦៥) (២០,០០៤,៨៦៩) (១៥,៦៩៥,២៨១) 

ប្បាក់្ច្ាំនណញេុេធេប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេ ៨,០១១,៣៥០ ២២,០០៩,៦៩៨ ៣២,៦៦២,២៧៣ ៨៩,១៨៣,២៩៥ 
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លេធផ្លេិរញ្ញវតថ ុ(ត) 
 
 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
្នាគ្នរ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
ប្បាក់្ច្ាំនណញមុនែក្េនធ ១២,៦៥៧,៧៦៣  ២៥,៨៨១,២០២  ៥១,៦០៥,៧០០  ១០៤,៨៧០,៦៣០  
ច្ាំណ្តយេនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញ  (៤,៨៥១,១៥៦)  (៣,៨៤៨,៨៧៥)  (១៩,៧៧៨,១៦៣)  (១៥,៥៩៥,៦៤២) 

ប្បាក់្ច្ាំនណញេុេធេប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេ ៧,៨០៦,៦០៧ ២២,០៣២,៣២៧ ៣១,៨២៧,៥៣៧ ៨៩,២៧៤,៩៨៨ 

ភារោភ 

េុាំមានការប្បកាេ ឬការដបងដច្ក្ភារោភ នេើយប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលក៏្េុាំមានអនុសាេន៍ឲ្យមានការដបងដច្ក្
ភារោភេប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេនន៉ះនេ។ 

នែើមេុន 

េុាំមានការដប្បប្បួលនននែើមេុនដែលបានចុ្៉ះបញ្ច ី និងបានបង់របេ់្នាគ្នរក្នុងការយិបរនិច្ឆេនន៉ះនេ ។ 

េុនបប្មងុ និងេាំវធិាន្ន 

េុាំមានការដប្បប្បួលជាសារវនេននេុនបប្មុង និងេាំវធិាន្ននៅក្នុងការយិបរនិច្ឆេនន៉ះនេ នប្ៅេីការបងាា ញនៅក្នុង  
របាយការណ៍េិរញ្ញវតថុនន៉ះ ។ 

ឥណ ន និងបុនរប្ប ន 

នៅមុននេលដែលរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ប្តូវបាននរៀបច្ាំន ើង ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាល 
បានចត់វធិានការ ដែលមានមូលោឋ នេមស្េប នែើមបីបញ្ហជ ក់្ថាវធិានការ ក់្េងនៅនឹងការលុបបាំបាត់នចល      
ឥណ ន និងបុនរប្ប នអាប្ក្ក់្ និងការន្វើេាំវធិាន្ននលើឥណ ន និងបុនរប្ប នជាប់េងស័យប្តូវបានន្វើន ើង 
នេើយប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលមានការនជឿជាក់្ថារាល់ឥណ ន និងបុនរប្ប ន ដែលបានែឹងថាមិនអាច្ របានប្តូវ
បានលុបបាំបាត់នចល នេើយេាំវធិាន្នប្រប់ប្គ្នន់ប្តូវបានក្ាំណត់ន ើងេប្មាប់ឥណ ន និងបុនរប្ប នអាប្ក្ក់្ 
និង ជាប់េងស័យ ។ 

នានថៃនច្ញរបាយការណ៍នន៉ះ ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលេុាំបានែឹងេីសាថ នភាេណ្តមួយដែលនឹងបណ្តេ លឲ្យច្ាំនួនននការ
លុបបាំបាត់នចលឥណ ន និងបុនរប្ប នអាប្ក្ក់្ ឬច្ាំនួនននការន្វើេាំវធិាន្ននលើឥណ ន និងបុនរប្ប នជាប់
េងស័យនៅក្នុងរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុនន៉ះ មានច្ាំនួនខវ៉ះខាតជាសារវនេននា៉ះន ើយ ។ 
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ប្េេយេក្មម 

នៅមុននេលដែលរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ប្តូវបាននរៀបច្ាំន ើង ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាល 
បានចត់វធិានការ ដែលមានមូលោឋ នេមរមយ នែើមបីបញ្ហជ ក់្ថា បណ្តេ ប្េេយេក្មម ាំងអេ់ នលើក្ដលងដត ឥណ
 ន និងបុនរប្ប នដែលបានក្ត់ប្តនៅក្នុងបញ្ជ ីរណននយយ នេើយេននិោឋ នថា មានតនមលមិនអាច្ប្បមូលមក្វញិ
បាននៅក្នុងប្បតិបតេិការអាជីវក្មម្មមត ប្តូវបានកាត់បនថយឲ្យនៅនេមើនឹងតនមល ដែលរិតថានឹងអាច្ប្បមូលបាន
ជាក់្ដេេង ។ 

នានថៃនច្ញរបាយការណ៍នន៉ះ ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលេុាំបានែឹងេីនេតុការណ៍ណ្តមួយដែលនឹងន្វើឲ្យប ៉ះពាល់ែល់ការ 
ក្ាំណត់តនមលប្េេយេក្មមនៅក្នុងរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ថាមានភាេមិនប្តឹមប្តូវ
ននា៉ះនេ ។ 

វ ិ្ ីសាស្រេេវាយតនមល  

នានថៃនច្ញរបាយការណ៍នន៉ះ ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលេុាំបានែឹងេីនេតុការណ៍ណ្តមួយដែលបាននក្ើតន ើង ដែលន្វើឲ្យ            
ប ៉ះពាល់ែល់ការអនុវតេ វ ិ្ ីសាស្រេេដែលមានក្នលងមក្ ក្នុងការវាយតនមលប្េេយេក្មម និងបាំណុលនៅក្នុងរបាយ
ការណ៍ េិរញ្ញវតថុរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ថាមានភាេមិនប្តឹមប្តូវ និងមិនេមស្េបននា៉ះនេ ។ 

បាំណុលយថានេតុ និងបាំណុលនផ្សង នៗេៀត 

នានថៃនច្ញរបាយការណ៍នន៉ះេុាំមាន៖ 

(ក្) ការោក់្បញ្ហច ាំនូវប្េេយេក្មមណ្តមួយរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ប្តូវបានន្វើន ើងចប់តាំងេីនថៃចុ្ង
ការយិបរនិច្ឆេក្នុងការធានាច្ាំនពា៉ះបាំណុលរបេ់បុរគលណ្តមួយន ើយ ឬ 

(ខ) បាំណុលយថានេតុណ្តមួយដែលនក្ើតមានន ើងច្ាំនពា៉ះេមព័នធ្នាគ្នរ ឬ្នាគ្នរ ចប់តាំងេីនថៃចុ្ង
ការយិបរនិច្ឆេមក្នប្ៅអាំេីប្បតិបតេិការអាជីវក្មម្មមតរបេ់្នាគ្នរន ើយ ។ 

តមមតិរបេ់ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាល េុាំមានបាំណុលយថានេតុ ឬបាំណុលនផ្សង នៗេៀតរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង
្នាគ្នរ ដែលប្តូវបាំនេញ ឬអាច្នឹងប្តូវបាំនេញក្នុងអាំ ុងនេលែប់េីរដខបនាា ប់េីនថៃបញ្ច ប់ការយិបរនិច្ឆេដែល នឹង
ន្វើឲ្យមានផ្លប ៉ះពាល់ ឬអាច្នឹងប ៉ះពាល់ជាសារវនេែល់លេធភាេរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរក្នុងការបាំនេញ
កាតេវកិ្ច្ចរបេ់ខលួនែូច្ដែលបានក្ាំណត់ និងនៅនេលដែលែល់នថៃក្ាំណត់ននា៉ះនេ ។  

ប្បតិបតេិការមិនប្បប្ក្តី 

តមមតិរបេ់ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាល លេធផ្លននការន្វើប្បតិបតេិការរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរក្នុងការយិបរនិច្ឆេ 
េិរញ្ញវតថុនន៉ះ មិនមានផ្លប ៉ះពាល់ជាសារវនេនោយេក្មមភាេប្បតិបតេិការ ឬប្េឹតេិការណ៍ណ្តមួយដែលមានលក្ខ
ណៈជាសារវនេ និងមិនប្បប្ក្តីននា៉ះនេ នប្ៅេី៖ 
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ប្បតិបតេិការមិនប្បប្ក្តី (ត) 

វរីេុកូ្រ  ណូ្ត និងផ្លប ៉ះពាល់នលើការខាតបង់ឥណ នរ ាំេឹងេុក្ 

ការខាតបង់ឥណ នរ ាំេឹងេុក្ ប្តូវបាននរបា ន់សាម ននោយដផ្អក្នលើលក្ខខណឌ ននការេាក្រណ៍នេែឋកិ្ច្ច នៅនេល
កាលបរចិ្ឆេរាយការណ៍ ។ការផ្ាុ៉ះន ើងននវរីេុណូដវល កូ្រ  ូណ្ត (COVID ១៩) បានរកី្រាលោលនៅេូ ាំងេិភេ
នោក្ ដែលបងកឲ្យមានការរ ាំខានែល់េក្មមភាេអាជីវក្មម និងនេែឋកិ្ច្ច ។ ផ្លប ៉ះពាល់នលើក្ាំនណើ នននផ្លិតផ្ល
ក្នុងស្េុក្ និង េូច្នាក្រេាំខាន់នផ្សង  ៗនឹងប្តូវបានេិចរណ្ត ក្នុងការក្ាំណត់ភាេ្ៃន់្ៃរ និងភាេដែលអាច្នៅរចួ្
ននការធាល ក់្ចុ្៉ះននសាថ នភាេនេែឋកិ្ច្ច ដែលនឹងប្តូវបាននប្បើប្បាេ់ក្នុងការបា ន់ប្បមាណការខាតបង់ឥណ នរ ាំេឹង
េុក្ ដែលការរណនាននការខាតបង់ឥណ នរ ាំេឹងេុក្ នៅក្នុងបរយិកាេបច្ចុបបនននន៉ះរឺ េថិតនៅនប្កាមភាេមិន
ច្ាេ់ោេ់រួរឲ្យក្ត់េមាគ ល់ ។ អនក្ប្រប់ប្រងផ្េល់នូវការបា ន់សាម នែ៏លអបាំផុ្តេេីេីលេធផ្លដែលអាច្នក្ើតមាន
របេ់ COVID១៩ នលើ       េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ។ 

ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលក៏្មានមតិផ្ងដែរថា នៅក្នុងច្ននាល ៉ះនេល ចប់េីនថៃចុ្ងការយិបរនិច្ឆេែល់នថៃនច្ញរបាយការណ៍
នន៉ះ េុាំមានច្ាំណ្តត់ថាន ក់្េក្មមភាេប្បតិបតេិការ ឬប្េឹតេិការណ៍ណ្តមួយដែលមានលក្ខណៈជាសារវនេ និងមិន
ប្បប្ក្តីនក្ើតមាននេបើងដែលអាច្នាាំឲ្យប ៉ះពាល់ែល់លេធផ្លននប្បតិបតេិការរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ក្នុង
ការយិបរនិច្ឆេដែលរបាយការណ៍នន៉ះបាននរៀបច្ាំន ើងននា៉ះនេ ។ 

ការតល េ់បេូរនេតុការណ៍ 

រិតប្តឹមកាលបរនិច្ឆេននរបាយការណ៍នន៉ះ ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលេុាំបានែឹងេីនេតុការណ៍ណ្តមួយដែលមិនបានដវក្
ដញក្នៅក្នុងរបាយការណ៍នន៉ះ ឬក្នុងរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ដែលនឹងបណ្តេ លឲ្យ
មានតួនលខននច្ាំនួនណ្តមួយដែលបានបងាា ញនៅក្នុងរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុមានភាេមិនប្តឹមប្តូវននា៉ះនេ ។ 

ប្ក្មុប្បឹក្ាភិបាល 

ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលដែលបានបនប្មើការក្នុងកាលបរនិច្ឆេរាយការណ៍ និងនានថៃនច្ញរបាយការណ៍នន៉ះ រមួមាន៖ 
 

នោក្ Mao-Chin Chen ប្បធានប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាល 
នោក្ Chi-Kan Chung  អភិបាល 
អនក្នាង I-Yen Kuo អភិបាល 
នោក្ស្េី Hun Phaliin អភិបាល 
នោក្ Chien-Hung Chen អភិបាល 
នោក្ Tung-Lung Kuo អភិបាលឯក្រាជយ 
នោក្ Chuan-Hsing Huang អភិបាលឯក្រាជយ 
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ភារេ នុរបេ់ប្ក្មុប្បឹក្ាភិបាល 

េុាំមានេមាជិក្ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលណ្តមាន ក់្កាន់កាប់ ឬមានការ ក់្េិននៅក្នុងភារេ ុនតា ល់ ឬនោយប្បនយល
របេ់ េមព័នធ្នាគ្នរ និង ្ នាគ្នរនៅក្នុងការយិបរនិច្ឆេេិរញ្ញវតថុនន៉ះនេ ។ 

អតថប្បនយជន៍របេ់ប្ក្មុប្បឹក្ាភិបាល 

នៅក្នុង និងនាចុ្ងការយិបរនិច្ឆេេិរញ្ញវតថុនន៉ះ េុាំមានការនរៀបច្ាំណ្តមួយដែលមាន្នាគ្នរជារូភារីមួយក្នុងនគ្នល
បាំណងជួយែល់េមាជិក្ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ នែើមបីេេួលបាននូវអតថប្បនយជន៍
នោយមន្ាបាយេិញយក្ភារេ ុនននា៉ះនេ ។ 

នៅក្នុងការយិបរនិច្ឆេេិរញ្ញវតថុនន៉ះ េុាំមានេមាជិក្ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរណ្តមាន ក់្
បានេេួល ឬមានេិេធិេេួលបាននូវអតថប្បនយជន៍ណ្តមួយ (នប្ៅេីអតថប្បនយជន៍ ដែលបានរមួបញ្ចូ ល នៅក្នុង
ច្ាំនួនបរោិភេរបុេេួលបាន ឬែល់ក្ាំណត់េេួលបាន នោយេមាជិក្ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលែូច្បានបងាា ញនៅក្នុង                      
របាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ) តមរយៈកិ្ច្ចេនាដែលន្វើន ើងនោយេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ដែលប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាល
ននា៉ះជាេមាជិក្ ឬក៏្ជាមួយប្ក្ុមេ ុន ដែលប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលននា៉ះមានផ្លប្បនយជន៍ដផ្នក្េិរញ្ញវតថុនប្ច្ើនននា៉ះនេ 
នលើក្ដលងដតការបងាា ញនៅនលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ ។  

ការេេួលខុេប្តវូរបេ់អនក្ប្រប់ប្រងនលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ 

ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលមានភារៈន្វើការអ៉ះអាងបញ្ហជ ក់្ថា របាយការណ៍េិរញ្ញវតថុបាននរៀបច្ាំន ើងយ ងប្តឹមប្តូវ នែើមបី
ច្ងអុលបងាា ញនូវភាេេិត និងប្តឹមប្តូវននសាថ នភាេេិរញ្ញវតថុរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរនានថៃេី ៣១ ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ 
២០២០ ប្េម ាំងលេធផ្លេិរញ្ញវតថុ និងលាំេូរេឹក្ប្បាក់្ េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់ ។  នៅក្នុងការ
នរៀបច្ាំរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុនន៉ះ ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលចាំបាច់្ប្តូវ៖ 

(i) អនុម័តនូវនគ្នលននយបាយរណននយយដែលេមស្េប នោយដផ្អក្នលើការវនិិច្ឆ័យ និងការបា ន់ប្បមាណ
យ ងេមនេតុផ្ល និងប្បុងប្បយ័តន នេើយន្វើការអនុវតេប្បក្បនោយេងគតិភាេ ។ 

(ii) អនុវតេតមេេង់ោររបាយការណ៍ ក់្េងនឹងេិរញ្ញវតថុអនេរជាតិននក្មពុជា (“េ.រ.េ.េ.អ.ក្”) ឬនបើមានការ
តល េ់បេូរ េីនន៉ះ នែើមបីបងាា ញនូវភាេេិត និងប្តឹមប្តូវ រឺប្តូវបងាា ញ និងេនយល់ឲ្យបានច្ាេ់ោេ់ និង
ក្ាំណត់បរមិាណនៅក្នុងរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ ។ 

(iii) ប្តួតេិនិតយប្បេ័នធែាំនណើ រការននរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ និងរក្ាេុក្នូវបញ្ជ ី
រណននយយឲ្យបានប្រប់ប្គ្នន់ និងប្បេ័នធប្រប់ប្រងនផ្ាក្នុងឲ្យមានប្បេិេធភាេ ។ 

(iv) វាយតនមលនូវលេធភាេរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរក្នុងការបនេនិរនេរភាេអាជីវក្មម េេួលខុេប្តូវនលើការ
ោតប្តោងេ័ត៌មាន ប្បេិននបើពាក់្េ័នធនូវបញ្ហា  ាំងឡាយដែល ក់្េងនៅនឹងនិរនេរភាេអាជីវក្មម និង
នប្បើប្បាេ់មូលោឋ ននិរនេរភាេននរណននយយ នលើក្ដលងដតប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលមានបាំណងច្ង់ជប្ម៉ះបញ្ជ ី 
តអ ក្ែាំនណើ រការេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ឬគ្នម នជនប្មើេេមរមយែនេនេៀតនប្ៅេីន្វើដបបនន៉ះ ។ និង 
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ការេេួលខុេប្តវូរបេ់អនក្ប្រប់ប្រងនលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 

(v) ប្តួតេិនិតយ និងែឹក្នាាំេមព័នធ្ នាគ្នរ និង្នាគ្នរឲ្យមានប្បេិេធភាេនលើរាល់នេច្ក្េីេនប្មច្ ដែលមានសា
រៈេាំខាន់ ាំងអេ់ ដែលប ៉ះពាល់ែល់េក្មមភាេប្បតិបតេិការ និងែាំនណើ រការរបេ់្នាគ្នរ នេើយប្តូវ
ប្បាក្ែថា កិ្ច្ចការនន៉ះប្តូវបានឆ្លុ៉ះបញ្ហច ាំងយ ងប្តឹមប្តូវនៅក្នុងរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ ។ 

ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលធានាអ៉ះអាងថា បានអនុវតេរាល់តប្មូវការែូច្បានរាយការណ៍ខាងនលើ ក្នុងការនរៀបច្ាំរបាយ
ការណ៍េិរញ្ញវតថុរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ។ 

ការអនុម័តនលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ 

នយើងខាុាំ េូមន្វើការអនុម័តនលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ ដែលបានភាជ ប់មក្ជាមួយ បានបងាា ញនូវភាេប្តឹមប្តូវនន        
សាថ នភាេេិរញ្ញវតថុរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរនានថៃេី ៣១ ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ប្េម ាំងលេធផ្លេិរញ្ញវតថុ និង
លាំេូរេឹក្ប្បាក់្ េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់ នោយអនុនោមនៅតមេេង់ោរបាយការណ៍ ក់្េងនឹង
េិរញ្ញវតថុអនែរជាតិននក្មពុជា ។ 

 

ចុ្៉ះេតថនលខានោយនយងនៅនលើនេច្ក្េីេនប្មច្របេ់ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលៈ 

 

 

 
    

នោក្ Mao-Chin Chen នោក្ Chi-Kan Chung 
ប្បធានប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាល អរគនាយក្ប្បតិបតេិ 

រាជធានីភនាំនេញ ប្េ៉ះរាជាណ្តច្ប្ក្ក្មពុជា 

នថៃេី៖ 
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៧. របាយការណ៍សវៃករឯករាជ្យ 
របា ការណ៍របសស់វនករឯករាជ្យ 
ជូនច្ាំនពា៉ះភារេុនិក្នន 
្នាគ្នរ េេពាណិជជ ក្.អ. 

មតិេវនក្មម 

នយើងខាុាំ បានន្វើេវនក្មមនៅនលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុរមួរបេ់ ្ នាគ្នរ េេពាណិជជ ក្.អ. នៅកាត់ថា (“្ នាគ្នរ”) 
និងប្ក្ុមេ ុនបុប្តេមព័នធ ដែលតនៅនន៉ះ ាំង្នាគ្នរ និង ប្ក្ុមេ ុនបុប្តេមព័នធ ប្តូវនៅកាត់ថា (“េមព័នធ្នាគ្នរ”) និង
របាយការណ៍េិរញ្ញវតថុោច់្នោយដ ក្របេ់្នាគ្នរ ដែលរមួ មានរបាយការណ៍សាថ នភាេេិរញ្ញវតថុរមួ និងោច់្នោយ
ដ ក្ នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ របាយការណ៍ច្ាំនណញ ឬខាត និងលេធផ្លលមអិតនផ្សង  ៗរបាយការណ៍េែីេីប្បមូល
មូល្ន និងលាំេូរេឹក្ប្បាក់្រមួ និងោច់្នោយដ ក្ េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់ និងក្ាំណត់េមាគ ល់ ដែល
រមួមាននគ្នលននយបាយរណននយយេាំខាន់  ៗ ប្េម ាំងេ័ត៌មានេនយល់នផ្សង  ៗ (នៅកាត់ថា “របាយការណ៍េិរញ្ញ
វតថុ”) ដែលបានបងាា ញនៅេាំេ័រេី ១១ ែល់េី ១៥៣ ។ 

ជាមតិរបេ់នយើងខាុាំ របាយការណ៍េិរញ្ញវតថុរួម និងោច់្នោយដេបក្ជាសារវនេ បានបងាា ញនូវភាេប្តឹមប្តូវននសាថ ន
ភាេេិរញ្ញវតថុរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ប្េម ាំងលេធផ្លេិរញ្ញវតថុរមួ និងោច់្
នោយដេបក្ និងលាំេូរេឹក្ប្បាក់្រមួ និងោច់្នោយដេបក្របេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេ
ដែលបានបញ្ច ប់ នោយអនុនោមនៅតមេេង់ោ របាយការណ៍ ក់្េងនឹងេិរញ្ញវតថុអនែរជាតិននក្មពុជា (“េ.រ.េ.េ.
អ.ក្”) ។ 

មូលោឋ នននមតិេវនក្មម  
នយើងខាុាំ បានន្វើេវនក្មមនោយអនុនោមនៅតមេេង់ោរេវនក្មមអនេរជាតិននក្មពុជា។  ការេេួលខុេប្តូវរបេ់
នយើងខាុាំ ដែលស្េបតមេេង់ោរ ាំងននា៉ះ ប្តូវបាននរៀបរាប់បដនថមនេៀតនៅក្នុងក្ថាខណឌ េែីេី ការេេួលខុេប្តូវ
របេ់េវនក្រ េប្មាប់ការន្វើេវនក្មមនលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ  ដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍របេ់នយើងខាុាំ ។  
នយើងខាុាំ មានភាេឯក្រាជយេីេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ នោយស្េបនៅតមតប្មូវការប្ក្មេីល្ម៌វជិាជ ជីវៈ ដែលពាក់្
េ័នធនឹងេវនក្មមនលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ នៅក្នុងប្េ៉ះរាជាណ្តច្ប្ក្ក្មពុជា នេើយនយើងខាុាំបានបាំនេញនូវេាំនួល
ខុេប្តូវនលើប្ក្មេីល្ម៌វជិាជ ជីវៈស្េបតមតប្មូវការរបេ់េេង់ោរ ាំងននា៉ះ ។  នយើងខាុាំនជឿជាក់្ថា ភេេុតងេវន
ក្មមដែលនយើងខាុាំប្បមូលបានមានលក្ខណៈប្រប់ប្គ្នន់ និងេមស្េបេប្មាប់ជាមូលោឋ នក្នុងការបនញ្ចញមតិេវន
ក្មមរបេ់នយើងខាុាំ ។ 
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េ័ត៌មាននផ្សង  ៗ
អនក្ប្រប់ប្រង មានភារៈេេួលខុេប្តូវនលើេ័ត៌មាននផ្សង  ៗ។  េ័ត៌មាននផ្សងៗ ដែលបានេេួលប្តឹមកាលបរនិច្ឆេនន
របាយការណ៍េវនក្មមនន៉ះ រឺរបាយការណ៍របេ់ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលដែលបានបងាា ញនៅេាំេ័រេី ១ ែល់េី ៦ និង                
របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំរបេ់្នាគ្នរ ដែលរ ាំេឹងថានឹងរចួ្រាល់ បនាា ប់េីកាលបរនិច្ឆេននរបាយការណ៍េវនក្មមនន៉ះ ។  
មតិេវនក្មមរបេ់នយើងខាុាំ នៅនលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ មិនបានប្របែណេ ប់នលើេ័ត៌មាននផ្សងៗន ើយ នេើយ
នយើងខាុាំមិនន្វើការផ្ែល់នូវអាំណ៉ះអាំណ្តងណ្តមួយនៅនលើេ័ត៌មាននផ្សងៗនន៉ះនេ ។ 

ពាក់្េ័នធនឹងការន្វើេវនក្មមរបេ់នយើងខាុាំនលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ ការេេួលខុេប្តូវរបេ់នយើងខាុាំ រឺប្តូវអាន     
េ័ត៌មាននផ្សង  ៗ នេើយេិចរណ្តថានតើេ័ត៌មាននផ្សងៗននា៉ះ មានភាេមិនស្េបគ្នន ជាសារវនេជាមួយរបាយការណ៍                
េិរញ្ញវតថុ ឬការយល់ែឹងរបេ់នយើងខាុាំនៅក្នុងការន្វើេវនក្មម ឬមានបងាា ញនូវក្ាំេុងឆ្គងជាសារវនេ ។ 

ប្បេិននបើការអានេ័ត៌មាននផ្សង  ៗ ដែលបានេេួលមុនកាលបរនិច្ឆេននរបាយការណ៍េវនក្មមនន៉ះ អាច្ឲ្យនយើងខាុាំ 
េននិោឋ នថា មានក្ាំេុេឆ្គងជាសារវនេនក្ើតន ើងនលើេ័ត៌មាននផ្សង នៗន៉ះ នយើងខាុាំប្តូវរាយការណ៍នៅតមសាថ នភាេ 
ជាក់្ដេេង ។  នយើងខាុាំេុាំមានអវីដែលប្តូវរាយការណ៍ពាក់្េ័នធនឹងេ័ត៌មាននផ្សងៗនន៉ះនេ ។ 

ការេេួលខុេប្តវូនលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ របេ់អនក្ប្រប់ប្រង និងអនក្េេួលខុេប្តវូនលើអភិបាលកិ្ច្ច 
អនក្ប្រប់ប្រងមានភារៈេេួលខុេប្តូវនលើការនរៀបច្ាំ និងការបងាា ញនូវភាេប្តឹមប្តូវននរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ នោយ                
អនុនោមនៅតមេេង់ោរបាយការណ៍ ក់្េងនឹងេិរញ្ញវតថុអនែរជាតិននក្មពុជា នេើយនិងេេួលខុេប្តូវនលើប្បេ័នធ 
ប្តួតេិនិតយនផ្ាក្នុង ដែលអនក្ប្រប់ប្រងក្ាំណត់ថាមានភាេចាំបាច់្ េប្មាប់ការនរៀបច្ាំរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុឲ្យ នជៀេ
ផុ្តេីការបងាា ញខុេជាសារវនេ នោយសារដតការដក្លងបនលាំ ឬក្ាំេុេឆ្គង ។ 

នៅក្នុងការនរៀបច្ាំរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ អនក្ប្រប់ប្រងមានភារៈេេួលខុេប្តូវនលើការវាយតនមលនូវលេធភាេរបេ់
េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ក្នុងការបនេនិរនេរភាេអាជីវក្មមេេួលខុេប្តូវនលើការោតប្តោងេ័ត៌មាន ប្បេិននបើ
ពាក់្េ័នធនូវបញ្ហា  ាំងឡាយដែល ក់្េងនៅនឹងនិរនេរភាេអាជីវក្មម និងនប្បើប្បាេ់មូលោឋ ននិរនេរភាេ នន
រណននយយ នលើក្ដលងដតអនក្ប្រប់ប្រងមានបាំណងច្ង់ជប្ម៉ះបញ្ជ ីតអ ក្ែាំនណើ រការេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ឬ
គ្នម នជនប្មើេេមរមយែនេនេៀតនប្ៅេីន្វើដបបនន៉ះ ។ 

អនក្េេួលខុេប្តូវនលើអភិបាលកិ្ច្ច មានភារៈេេួលខុេប្តូវក្នុងការប្តួតេិនិតយែាំនណើ រការេិរញ្ញវតថុរបេ់េមព័នធ
្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ។ 

ការេេួលខុេប្តវូរបេ់េវនក្រ េប្មាប់ការន្វើេវនក្មមរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ  

នគ្នលនៅរបេ់នយើងខាុាំ រឺផ្ែល់នូវអាំណ៉ះអាំណ្តងេមនេតុផ្លថា របាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ ាំងមូលមិនមានការ 
បងាា ញខុេជាសារវនេនោយសារដតការដក្លងបនលាំ ឬក្ាំេុេឆ្គង និងផ្ែល់នូវរបាយការណ៍របេ់េវនក្រដែលរមួ
បញ្ចូ លមតិេវនក្មមរបេ់នយើងខាុាំ ។  អាំណ៉ះអាំណ្តងេមនេតុផ្ល រឺជាអាំណ៉ះអាំណ្តងមានក្ប្មិតខពេ់មួយប ុដនេ 
វាមិនអាច្ធានាថា ប្រប់នេលននការន្វើេវនក្មមនោយអនុនោមនៅតមេេង់ោរេវនក្មមអនេរជាតិននក្មពុជាអាច្
រក្ន ើញនូវការបងាា ញខុេជាសារវនេដែលបាននក្ើតន ើងននា៉ះនេ ។  ការបងាា ញខុេជាសារវនេអាច្នក្ើតន ើង 
នោយសារការដក្លងបនលាំ ឬក្ាំេុេឆ្គង នេើយប្តូវបានចត់េុក្ថាជាសារវនេ នៅនេលដែលការដក្លងបនលាំ ឬក្ាំេុេឆ្គង
ដតមួយ ឬក៏្រមួបញ្ចូ លគ្នន  មានផ្លប ៉ះពាល់ែល់ការេនប្មច្ចិ្តេដផ្នក្នេែឋកិ្ច្ចរបេ់អនក្នប្បើប្បាេ់ នោយនយង
នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុនន៉ះ ។ 
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ជាដផ្នក្មួយននការន្វើេវនក្មម នោយអនុនោមតមេេង់ោរេវនក្មមអនេរជាតិននក្មពុជា នយើងខាុាំ អនុវតេនូវការ           
វនិិច្ឆ័យដែលប្បក្បនៅនោយវជិាជ ជីវៈ និងរក្ានូវមជឈធាតុនិយម ក្នុងអាំ ុងនេលេវនក្មម ។  នយើងខាុាំក៏្៖ 

 ន្វើការក្ាំណត់ និងវាយតនមលនូវហានិភ័យននការបងាា ញខុេជាសារវនេនលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ នោយសារដត            
ការដក្លងបនលាំ ឬក្ាំេុេឆ្គង និងេេួលខុេប្តូវនលើការនរៀបច្ាំ និងការអនុវតេនូវនីតិវ ិ្ ីេវនក្មម នែើមបីនឆ្លើយតប             
នៅនឹងហានិភ័យ ាំងននា៉ះ និងប្បមូលនូវភេេុតងដែលមានលក្ខណៈប្រប់ប្គ្នន់ និងេមស្េបេប្មាប់ជា  
មូលោឋ នក្នុងការបនញ្ចញមតិេវនក្មមរបេ់នយើងខាុាំ ។  ហានិភ័យដែលមិនអាច្រក្ន ើញនូវការបងាា ញខុេ               
ជាសារវនេ ដែលនក្ើតន ើងនោយសារដត ការដក្លងបនលាំមានលក្ខណៈខពេ់ជាងការបងាា ញខុេនក្ើតន ើងេី
ក្ាំេុេឆ្គង នោយសារដតការដក្លងបនលាំ អាច្រមួបញ្ចូ ល ាំងការ ុប ិតគ្នន  ការលួច្បនលាំ ការលុបនចលនោយ
នច្តនា ការបក្ស្សាយមិនេិត ឬមិនអនុវតេតមនីតិវ ិ្ ីប្រប់ប្រងនផ្ាក្នុង ។ 

 េេួលបាននូវការយល់ែឹងអាំេីការប្រប់ប្រងនផ្ាក្នុង ដែលពាក់្េ័នធនឹងការន្វើេវនក្មមក្នុងនគ្នលបាំណងនែើមបី
នរៀបច្ាំនូវនីតិវ ិ្ ីេវនក្មមដែលេមស្េបនៅតមកាលៈនេេៈ ប ុដនេមិនដមនក្នុងនគ្នលបាំណងនែើមបីបនញ្ចញ
មតិនលើប្បេិេធភាេននការប្រប់ប្រងនផ្ាក្នុងរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរន ើយ ។ 

 វាយតនមលនលើភាេេមស្េប នននគ្នលននយបាយរណននយយដែលេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ បាននប្បើប្បាេ់ 
និងភាេេមនេតុផ្លននការបា ន់សាម នរណននយយេាំខាន់  ៗប្េម ាំងការោតប្តោងេ័ត៌មានពាក់្េ័នធដែល
បានន្វើន ើងនោយអនក្ប្រប់ប្រង ។ 

 ន្វើការេននិោឋ ននលើភាេេមស្េបនន ការនប្បើប្បាេ់មូលោឋ ននិរនេរភាេននរណននយយរបេ់អនក្ប្រប់ប្រង នេើយ 
នោយដផ្អក្នៅនលើភេេុតងេវនក្មមដែលេេួលបាន ន្វើការេននិោឋ នថានតើភាេមិនច្ាេ់ោេ់សារវនេ     
ពាក់្េ័នធនៅនឹងប្េឹតេិការណ៍ ឬលក្ខខណឌ ដែលអាច្ន្វើឲ្យមានមនាិលជាសារវនេនលើលេធភាេរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ 
និង្នាគ្នរ នែើមបីបនេនិរនេរភាេអាជីវក្មម ។  ប្បេិននបើនយើងខាុាំ ន្វើការេននិោឋ នថាមានអតថិភាេននភាេមិន
ប្បាក្ែប្បជាជាសារវនេ នយើងខាុាំចាំបាច់្ប្តូវបញ្ចូ លនៅក្នុងរបាយការណ៍របេ់នយើងខាុាំ នែើមបី ញច្ាំណ្តប់
អារមមណ៍នលើការោតប្តោងេ័ត៌មានពាក់្េ័នធនៅក្នុងរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ ឬប្បេិននបើការោតប្តោង               
េ័ត៌មានមានលក្ខណៈមិនប្រប់ប្គ្នន់ នយើងខាុាំ ចាំបាច់្ប្តូវផ្ែល់មតិេវនក្មមដែលមានបញ្ហា  ។  ការេននិោឋ ន                 
របេ់នយើងខាុាំ រឺដផ្អក្តមភេេុតងេវនក្មមដែលប្បមូលបានប្តឹមកាលបរនិច្ឆេននរបាយការណ៍េវនក្មមរបេ់
នយើងខាុាំ ។  យ ងណ្តក៏្នោយប្េឹតេិការណ៍ ឬលក្ខខណឌ នានេលអនារតអាច្ន្វើឲ្យ្ នាគ្នរបញ្ឈប់និរនេរភាេនន
អាជីវក្មម ។ 

 វាយតនមលនលើការបងាា ញននេប្មង់ និងខលឹមសារននរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ ាំងមូល ដែលរមួបញ្ចូ ល ាំងការ                 
ោតប្តោងេ័ត៌មាន និងវាយតនមលថានតើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុបានបងាា ញេីប្បតិបតេិការ និងប្េឹតេិការណ៍             
ពាក់្េ័នធក្នុងអតថន័យដែលអាច្េនប្មច្បាននូវការបងាា ញរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុែ៏ប្តឹមប្តូវ ។ 

 េេួលបាននូវភេេុតងេវនក្មមដែលេមស្េប និង ប្រប់ប្គ្នន់ ពាក់្េ័នធនឹងេ័ត៌មានេិរញ្ញវតថុ េប្មាប់បណ្តេ                    
បុប្តេមព័នធ នៅក្នុងេមព័នធ្នាគ្នរនែើមបីបនញ្ចញមតិនលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុរួម ។ នយើងខាុាំ េេួលខុេប្តូវក្នុង
ការែឹក្នាាំ ការប្តួតប្តនមើល និងការប្បតេិបតេិននេវនក្មមរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ ។ នយើងខាុាំ រក្ាការេេួលខុេប្តូវ
នលើមតិេវនក្មមរបេ់នយើងខាុាំ ។ 
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នយើងខាុាំ ផ្ែល់េ័ត៌មានជូនអនក្េេួលខុេប្តូវនលើអភិបាលកិ្ច្ច េែីេីបញ្ហា នផ្សងនេៀត វសិាលភាេ និងនេលនវោ                    
ដែលបាននប្គ្នងេុក្េប្មាប់ការន្វើេវនក្មម និងការរក្ន ើញបញ្ហា ជាសារវនេនផ្សងនេៀតដែលមានរួមបញ្ចូ ល ាំង 
ច្ាំណុច្ខវ៉ះខាតននការប្រប់ប្រងនផ្ាក្នុងដែលបានរក្ន ើញក្នុងអាំ ុងនេលន្វើេវនក្មម ។ 

 

តាំណ្តងប្ក្ុមេ ុន យខភីអ្ឹមជ្ាី យខមបូឌា ចំការ់ 

 

 

Lim Chew Teng 
Partner 

រាជធានីភនាំនេញ ប្េ៉ះរាជាណ្តច្ប្ក្ក្មពុជា 

នថៃេី ១០ ដខ មីនា ឆ្ន ាំ ២០
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៨. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. និង្ត្កុមហ ុនបុត្រសមព័នធ 
របាយការណ៍សាថ នភាេេិរញ្ញវតថុរមួ   នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
 

 

  ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ក្ាំណត់ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
 េមាគ ល់   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
ត្ទពយសកមា      

សាច់្ប្បាក់្ និងសាច់្ប្បាក់្េមមូល   -
េុេធ ៦  ២០៧,៩៨៦,៨០១  ៨៨,៩៨០,៧៤៤  ៨៤១,៣០៦,៦១០  ៣៦២,៥៩៦,៥៣២ 

ប្បាក់្តមកល់តមច្ាប់ ៧  ៤៧,៣៧២,៦៦៤  ៧៤,២៣៦,៩៦១  ១៩១,៦២២,៤២៦  ៣០២,៥១៥,៦១៦ 
ប្បាក់្បនញ្ញើនៅ្នាគ្នរនានា ៨  ៤៣,៤៤០,០០០  ១២,៤០០,០០០  ១៧៥,៧១៤,៨០០  ៥០,៥៣០,០០០ 
ការវនិិនយរមូល ន្តម FVOCI   ៥៦៧,៦៧២  ៤៨៨,១៧២  ២,២៩៦,២៣៣  ១,៩៨៩,៣០១ 
ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្េល់ែល់អតិថិ

ជន-េុេធ ៩  ៥០៥,៦១៤,១២៨  ៤៧៦,២៣៧,៩៥៣  ២,០៤៥,២០៩,១៤៨  ១,៩៤០,៦៦៩,៦៥៨ 
ប្េេយ និងបរកិាខ រ ១០  ៣៩,៥១១,៣៤៩  ៤២,៤២៩,៥០០  ១៥៩,៨២៣,៤០៧  ១៧២,៩០០,២១៣ 
ប្េេយេក្មមអរបីូ ១១  ៥៧០,៨៦០  ៩៨,៥៣០  ២,៣០៩,១២៩  ៤០១,៥១០ 
េិេធិនប្បើប្បាេ់ប្េេយេក្មម ១២  ៣,៣៦៣,៩៦៤  ២,៨៦៥,០២៥  ១៣,៦០៧,២៣៤  ១១,៦៧៤,៩៧៧ 
េនធេនារជាប្េេយេក្មម-េុេធ ១៦រ  ១,៨៣៨,៩៥៥  ៥,៧៨៤,៥២១  ៧,៤៣៨,៥៧៣  ២៣,៥៧១,៩២៣ 
ប្េេយេក្មមនផ្សង  ៗ ១៣  ៤,៣៧៤,៧៥១  ៣,៤៧៧,៩៦១  ១៧,៦៩៥,៨៦៨  ១៤,១៧២,៦៩១ 
ត្ទពយសកមាសរបុ   ៨៥៤,៦៤១,១៤៤  ៧០៦,៩៩៩,៣៦៧ ៣,៤៥៧,០២៣,៤២៨ ២,៨៨១,០២២,៤២១ 

      បំណុល និង្មូលធន      
បំណុល      
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់្នាគ្នរ និងប្រឹ៉ះសាថ ន

េិរញ្ញវតថុនានា ១៤  ៤០,៨៤៧,៨៥២  ១១,០៨៩,១៥៣  ១៦៥,២២៩,៥៦១  ៤៥,១៨៨,២៩៨ 
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់អតិថិជន ១៥  ៥៦៧,៦៩២,២៣២  ៤៤៧,១៦៣,៧៩៧ ២,២៩៦,៣១៥,០៧៨  ១,៨២២,១៩២,៤៧៣ 
េាំវធិាន្ននលើកិ្ច្ចេនាធានា ៣១ក្  ៤៦៣,៨១៦  ៥៥៥,២១២  ១,៨៧៦,១៣៦  ២,២៦២,៤៨៩ 
ប្បាក់្ក្មចី ១៧  ៩៧,៨២៧,៧៣៧  ១០១,០៩៤,៩៥០  ៣៩៥,៧១៣,១៩៦  ៤១១,៩៦១,៩២១ 
អនុបាំណុល ១៨  ២៩,០៩២,៦៤៣  ២៩,១៨៥,៤២៩  ១១៧,៦៧៩,៧៤១  ១១៨,៩៣០,៦២៣ 
បាំណុលភតិេនា ១៩  ៣,៨៧៧,៩៣៣  ៣,៣៤១,៦៩៧  ១៥,៦៨៦,២៣៩  ១៣,៦១៧,៤១៥ 
កាតេវកិ្ច្ចនសា ន្និវតេន៍បុរគលិក្ ២០  ៣៦៧,៨៤៥  ៣៧២,២១០  ១,៤៨៧,៩៣៣  ១,៥១៦,៧៥៦ 
បាំណុលេនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញ                

ប្បចាំឆ្ន ាំ/បាំណុលេនធអបបបរមា ១៦ខ  ៥៣១,៨៩៤  - ២,១៥១,៥១១  - 
បាំណុលនផ្សងៗ  ២១  ១១,៩២៩,២៦០  ២០,១៥៧,៥១៨  ៤៨,២៥៣,៨៥៨  ៨២,១៤១,៨៨៧ 
បំណុលសរបុ   ៧៥២,៦៣១,២១២  ៦១២,៩៥៩,៩៦៦ ៣,០៤៤,៣៩៣,២៥៣  ២,៤៩៧,៨១១,៨៦២ 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. និង្ត្កុមហ ុនបុត្រសមព័នធ 

របាយការណ៍សាថ នភាេេិរញ្ញវតថុរមួ (ត) 
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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   ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ក្ាំណត់ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 

 េមាគ
ល់   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 

      
មូលធន      
នែើមេុន ២២  ៨០,០០០,០០០  ៨០,០០០,០០០  ៣២០,០០០,០០០  ៣២០,០០០,០០០ 
េុនបប្មងុតមច្ាប់   ១,៤៦៦,២៧៦  ១,៥៤៩,១៨៧  ៥,៩៣៩,២៧៨  ៦,២៧៧,៣០៦ 
េុនបប្មុងដែលមិនអាច្ដបងដច្ក្

បាន  
 ២៥,៦២២,៧៧២  

២៥,៦២២,៧៧២ 
 ១០៣,៦៤៤,១១៣  

១០៣,៦៤៤,១១៣ 
េុនបប្មុងេីតនមលេមស្េប   ៤៣១,៨៦៣  ៣៦៨,២៦៣  ១,៧៤៩,៧៤៦  ១,៤៩០,៤៤៩ 
ប្បាក់្ខាតបងគរ   (៥,៥១០,៩៧៩) (១៣,៥០០,៨២១)  (២១,៨៩២,៧០៩) (៥៤,៤៦៩,៩០៤) 
េុនបប្មុងេីការបេូររបិូយប័ណណ   -    -  ៣,១៨៩,៧៤៧  ៦,២៦៨,៥៩៥ 
មូលធនសរបុ   ១០២,០០៩,៩៣២  ៩៤,០៣៩,៤០១  ៤១២,៦៣០,១៧៥  ៣៨៣,២១០,៥៥៩ 
បំណុល និង្មូលធនសរបុ   ៨៥៤,៦៤១,១៤៤  ៧០៦,៩៩៩,៣៦៧ ៣,៤៥៧,០២៣,៤២៨  ២,៨៨១,០២២,៤២១ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ក្ាំណត់េមាគ ល់ែូច្មានភាជ ប់ជាមួយ រឺជាដផ្នក្មួយននរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុនន៉ះ ។



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. និង្ត្កុមហ ុនបុត្រសមព័នធ 

របាយការណ៍ច្ាំនណញ ឬខាត និងលេធផ្លលមអិតនផ្សងៗរមួ  
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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  ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ក្ាំណត់ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
 េមាគ ល់   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 

      
ច្ាំណូលេីការប្បាក់្ ២៣ ៣៧,៦៥៦,៤៣៩ ២៩,៩៩៣,៣៣២ ១៥៣,៥២៥,៣០១ ១២១,៥៣២,៩៨១ 
ច្ាំណ្តយនលើការប្បាក់្ ២៤ (១១,៦៦០,៧៩១) (៩,១២១,១៩៩) (៤៧,៥៤១,០៤៦) (៣៦,៩៥៩,០៩៨) 
ច្ាំណូលេីការប្បាក់្េុេធ  ២៥,៩៩៥,៦៤៨ ២០,៨៧២,១៣៣ ១០៥,៩៨៤,២៥៥ ៨៤,៥៧៣,៨៨៣ 

ច្ាំណូលក្នប្ម និងនជើងសារ ២៥ ៣,៣៩៤,១៦៤ ៤,៩៨០,០៩៦ ១៣,៨៣៨,០០៧ ២០,១៧៩,៣៤៩ 

ច្ាំណ្តយក្នប្ម និងនជើងសារ ២៦ (៥៦២,៨៤៤) (៦៩១,៧៤៣) (២,២៩៤,៧១៥) (២,៨០២,៩៤៣) 
ច្ាំណូលក្នប្ម និងនជើងសារេុេធ ២,៨៣១,៣២០ ៤,២៨៨,៣៥៣ ១១,៥៤៣,២៩២ ១៧,៣៧៦,៤០៦ 

ច្ាំណូលនផ្សងៗ  ២៧ ៣,២៨៨,៣២២ ៩,៣១៥,២៨៧ ១៣,៤០៦,៤៨៨ ៣៧,៧៤៥,៥៤៣ 
ច្ាំណូលេីប្បតិបតេិការេរបុ  ៣២,១១៥,២៩០ ៣៤,៤៧៥,៧៧៣ ១៣០,៩៣៤,០៣៥ ១៣៩,៦៩៥,៨៣២ 
ច្ាំណ្តយបុរគលិក្ ២៨ (៧,៦៥៦,៣៥២) (៦,៥២៣,៩០៥) (៣១,២១៤,៩៤៧) (២៦,៤៣៤,៨៦៤) 

រ ាំលេ់ ២៩ (៣,៥៣៥,៨៤៣) (៣,៤៣៨,០៣៣) (១៤,៤១៥,៦៣១) (១៣,៩៣០,៩១០) 

ច្ាំណ្តយប្បតិបតេិការនផ្សង  ៗ ៣០ (៤,៩៣០,៨៣៧) (៤,៤៨៣,៨៧១) (២០,១០៣,០២២) (១៨,១៦៨,៦៤៥) 

ការខាតបង់នលើឱនភាេននតនមល
ឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុ ៩ក្(ii) (៣,០៧៤,១៤៦) ៦,២៩៥,០៣១ (១២,៥៣៣,២៩៣) ២៥,៥០៧,៤៦៦ 

ច្ាំណ្តយេនធអបបបរមា ១៦ខ - (៤៤១,៨៣២) - (១,៧៩០,៣០៣) 
ប្បាក់្ច្ាំនណញមុនែក្េនធ  ១២,៩១៨,១១២ ២៥,៨៨៣,១៦៣ ៥២,៦៦៧,១៤២ ១០៤,៨៧៨,៥៧៦ 
ច្ាំណ្តយេនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញ  ១៦ក្ (៤,៩០៦,៧៦២) (៣,៨៧៣,៤៦៥) (២០,០០៤,៨៦៩) (១៥,៦៩៥,២៨១) 
ច្ាំនណញេុេធេប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេ ៨,០១១,៣៥០ ២២,០០៩,៦៩៨ ៣២,៦៦២,២៧៣ ៨៩,១៨៣,២៩៥ 

      



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

របាយការណ៍ច្ាំនណញ ឬខាត និងលេធផ្លលមអិតនផ្សងៗរមួ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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  ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ក្ាំណត់ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
 េមាគ ល់   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 

      
លេធផ្លលមអិតនផ្សងៗ       

ច្ាំនណញមិន ន់នក្ើតន ើងនលើកា
រវនិិនយរមូល្នតម 
FVOCI - នប្កាយែក្េនធ   ៦៣,៦០០   ១១៧,៧៦៣   ២៥៩,២៩៧  ៤៧៧,១៧៦ 

លនមអៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ   -     -    (៣,០៧៨,៨៤៨) ៤,៦០៧,៥២១ 

លេធផ្លលមអិតនផ្សងៗ េរបុ
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេ  ៨,០៧៤,៩៥០ ២២,១២៧,៤៦១ ២៩,៨៤២,៧២២  ៩៤,២៦៧,៩៩២  

      
ច្ាំនណញេុេធប្តវូដបងដច្ក្ជូន៖      

ភារេុនិក្របេ់្នាគ្នរ  
 

៧,៩០៦,៩៣១   ២២,០២១,២៣៩  
 

៣២,២៣៩,១៦៧   ៨៩,២៣០,០៥៩ 

ភារេ ុនអបបភារ   ១០៤,៤១៩  (១១,៥៤១)  ៤២៣,១០៦  (៤៦,៧៦៤) 

  ៨,០១១,៣៥០  ២២,០០៩,៦៩៨  ៣២,៦៦២,២៧៣  ៨៩,១៨៣,២៩៥  

      
លេធផ្លលមអិតនផ្សងៗ េរបុប្តវូ

ដបងដច្ក្ជូន៖      

ភារេុនិក្របេ់្នាគ្នរ  
 

៧,៩៧០,៥៣១ 
 ២២,១៣៩,០០២   ២៩,៤១៩,៦១៦   ៩៤,៣១៤,៧៥៦  

ភារេ ុនអបបភារ   ១០៤,៤១៩   (១១,៥៤១)   ៤២៣,១០៦   (៤៦,៧៦៤)  

  ៨,០៧៤,៩៥០  ២២,១២៧,៤៦១  ២៩,៨៤២,៧២២  ៩៤,២៦៧,៩៩២  

 
 
 
 
 
 
 
ក្ាំណត់េមាគ ល់ែូច្មានភាជ ប់ជាមួយ រឺជាដផ្នក្មួយននរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុនន៉ះ ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

របាយការណ៍េេេីីបដប្មបប្មលួមូល្នរមួ 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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នែើមេុន េុនបប្មុងតមច្ាប់ 

េុនបប្មុងដែលមិនអាច្                                ដបងដច្ក្
បាន េុនបប្មុងនលើតនមលេមស្េប ប្បាក់្ខាតបងគរ េុនបប្មុងេីការបេូររបិូយប័ណណ េរបុ 

 ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល 

  (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)  (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)  (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)  (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)  (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)  (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)  (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
               
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០             

នានថៃេី ១ ដខ មក្រា ឆ្ន ាំ ២០២០  ៨០,០០០,០០០  ៣២០,០០០,០០០ ១,៥៤៩,១៨៧ ៦,២៧៧,៣០៦ ២៥,៦២២,៧៧២ ១០៣,៦៤៤,១១៣ ៣៦៨,២៦៣ ១,៤៩០,៤៤៩ (១៣,៥០០,៨២១) (៥៤,៤៦៩,៩០៤) - ៦,២៦៨,៥៩៥ ៩៤,០៣៩,៤០១ ៣៨៣,២១០,៥៥៩ 
               
ប្បតិបតេិការបានេេួលសាគ ល់នោយតា ល់នៅក្នុងមូល ន្             
ការនផ្ារេីេុនបប្មុងតមបេបបញ្ញតេិ

នៅប្បាក់្ខាតបងគរ  -    - (៨២,៩១១) (៣៣៨,០២៨) - - - - ៨២,៩១១ ៣៣៨,០២៨ - - - - 
               
លេធផ្លលមអិតនផ្សង  ៗ               
ប្បាក់្ច្ាំនណញេុេធេប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេ  -    - - - - - - - ៧,៩០៦,៩៣១ ៣២,២៣៩,១៦៧ - - ៧,៩០៦,៩៣១ ៣២,២៣៩,១៦៧ 
ច្ាំនណញមិន ន់នក្ើតនេបើងនលើ        

ការវនិិនយរមូល ន្តមFVOCI  
- នប្កាយែក្េនធ  -    - - - - - ៦៣,៦០០ ២៥៩,២៩៧ - - - - ៦៣,៦០០ ២៥៩,២៩៧ 

លនមអៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ  -    - - - - - - - - - - (៣,០៧៨,៨៤៨) - (៣,០៧៨,៨៤៨) 

  -    - - - - - ៦៣,៦០០ ២៥៩,២៩៧ ៧,៩០៦,៩៣១ ៣២,២៣៩,១៦៧ - (៣,០៧៨,៨៤៨) ៧,៩៧០,៥៣១ ២៩,៤១៩,៦១៦ 

នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  ៨០,០០០,០០០  ៣២០,០០០,០០០ ១,៤៦៦,២៧៦ ៥,៩៣៩,២៧៨ ២៥,៦២២,៧៧២ ១០៣,៦៤៤,១១៣ ៤៣១,៨៦៣ ១,៧៤៩,៧៤៦ (៥,៥១០,៩៧៩) (២១,៨៩២,៧០៩) - ៣,១៨៩,៧៤៧ ១០២,០០៩,៩៣២ ៤១២,៦៣០,១៧៥ 

               

េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩             

នានថៃេី ១ ដខ មក្រា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ៨០,០០០,០០០ ៣២០,០០០,០០០ - - ២៥,៦២២,៧៧២ ១០៣,៦៤៤,១១៣ ២៥០,៥០០ ១,០១៣,២៧៣ (៣៣,៩៧២,៨៧៣) (១៣៧,៤២២,៦៥៧) - ១,៦៦១,០៧៤ ៧១,៩០០,៣៩៩ ២៨៨,៨៩៥,៨០៣ 
               
ប្បតិបតេិការបានេេួលសាគ ល់នោយតា ល់នៅក្នុងមូល ន្             
ការនផ្ារេីប្បាក់្ខាតបងគរនៅេុន

បប្មុងតមបេបបញ្ញតេិ  -     -     ១,៥៤៩,១៨៧   ៦,២៧៧,៣០៦   -     -     -     -     (១,៥៤៩,១៨៧)  (៦,២៧៧,៣០៦)  -     -     -     -    

លេធផ្លលមអិតនផ្សង  ៗ               
ប្បាក់្ច្ាំនណញេុេធេប្មាប់

ការយិបរនិច្ឆេ - - - - - - - - ២២,០២១,២៣៩ ៨៩,២៣០,០៥៩ - - ២២,០២១,២៣៩ ៨៩,២៣០,០៥៩ 
ច្ាំនណញមិន ន់នក្ើតនេបើងនលើ        

ការវនិិនយរមូល ន្តមFVOCI  
- នប្កាយែក្េនធ - - - - - - ១១៧,៧៦៣ ៤៧៧,១៧៦ - - - - ១១៧,៧៦៣ ៤៧៧,១៧៦ 

លនមអៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ - - - - - - - - - - - ៤,៦០៧,៥២១ - ៤,៦០៧,៥២១ 

  -     -     -     -     -     -     ១១៧,៧៦៣   ៤៧៧,១៧៦   ២២,០២១,២៣៩   ៨៩,២៣០,០៥៩   -     ៤,៦០៧,៥២១   ២២,១៣៩,០០២   ៩៤,៣១៤,៧៥៦  

នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ៨០,០០០,០០០ ៣២០,០០០,០០០ ១,៥៤៩,១៨៧ ៦,២៧៧,៣០៦ ២៥,៦២២,៧៧២ ១០៣,៦៤៤,១១៣ ៣៦៨,២៦៣ ១,៤៩០,៤៤៩ (១៣,៥០០,៨២១) (៥៤,៤៦៩,៩០៤) - ៦,២៦៨,៥៩៥ ៩៤,០៣៩,៤០១ ៣៨៣,២១០,៥៥៩ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់ែូច្មានភាជ ប់ជាមួយ រឺជាដផ្នក្មួយននរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុនន៉ះ ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

របាយការណ៍លាំេូរេឹក្ប្បាក់្រមួ 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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  ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ក្ាំណត់ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
 េមាគ ល់   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
លហូំរទកឹត្បាកព់ីសកមាភាពត្បរិបរតិការ               
ច្ាំនណញេុេធេប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេ   ៨,០១១,៣៥០   ២២,០០៩,៦៩៨   ៣២,៦៦២,២៧៣   ៨៩,១៨៣,២៩៥  

និយ័តភាេនលើ៖      

ច្ាំណ្តយេនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញ ១៦ក្  ៤,៩០៦,៧៦២   ៣,៨៧៣,៤៦៥   ២០,០០៤,៨៦៩   ១៥,៦៩៥,២៨១  
រ ាំលេ់ ២៩ ៣,៥៣៥,៨៤៣  ៣,៤៣៨,០៣៣  ១៤,៤១៥,៦៣១  ១៣,៩៣០,៩១០  
ច្ាំណូលការប្បាក់្េុេធ 

 
 (២៥,៩៩៥,៦៤៨)  (២០,៨៧២,១៣៣)  

(១០៥,៩៨៤,២៥៥) 
 (៨៤,៥៧៣,៨៨៣) 

ច្ាំណ្តយេនធអបបបរមា ១៦ខ  -     ៤៤១,៨៣២   -     ១,៧៩០,៣០៣  
ការខាតបង់នលើឱនភាេននតនមល      ឥណ ន 

និង បុនរប្ប នេុេធ ៩ក្(ii) 
  

២,៥៩២,១៤២  
 

 (៦,៣៩៧,៧៦៨) 
 

 ១០,៥៦៨,១៦២  
 

 (២៥,៩២៣,៧៥៦) 
ការខាតបង់នលើឱនភាេនន                ប្បាក់្បនញ្ញើ

នៅ្នាគ្នរនានាេុេធ ៩ក្(ii)  ៥៧៣,៤០០   (១៣០,៣៨៦)  ២,៣៣៧,៧៥២   (៥២៨,៣២៤) 
ការខាតបង់នលើឱនភាេននតនមល              កិ្ច្ចេនា

ធានាេុេធ ៩ក្(ii)  (៩១,៣៩៦)  ២៣៣,១២៣   (៣៧២,៦២១)  ៩៤៤,៦១៤  
ភារោភបានេីការវនិិនយរមូល ន្តមFVOCI   -     (២៩,៤៤១)  -     (១១៩,២៩៥) 
ការលុបនចលប្េេយេក្មមអរបីូ ១១ ៩៨ - ៤០០ - 
ការលុបនចលប្េេយនិងបរកិាខ រ ១០  ៣៤២,៤៩៨  -  ១,៣៩៦,៣៦៤  - 
ច្ាំនណញេីការលក់្ប្េេយនិងបរកិាខ រ  (១៦,៤១៥)  -    (៦៦,៩២៤)  -    
   (៦,១៤១,៣៦៦)  ២,៥៦៦,៤២៣   (២៥,០៣៨,៣៤៩)  ១០,៣៩៩,១៤៥  
បដប្មបប្មលួនន៖      

ប្បាក់្បនញ្ញើនៅ្នាគ្នរនានា  
 (៣១,០៤០,០០០)  (១១,២០០,០០០)  

(១២៦,៥៥០,០៨០) 
 (៤៥,៣៨២,៤០០) 

ប្បាក់្តមកល់តមច្ាប់   ២៦,៨៦៤,២៩៧   (១២,៣៥២,៧៩៩)  ១០៩,៥២៥,៧៣៩   (៥០,០៥៣,៥៤២) 
ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្េល់                ែល់

អតិថិជន  
 

(៣១,៦៧១,៩៥៧) 
 

(១៥៨,៧៨០,១២៧) 
 

(១២៩,១២៦,៥៦៩) (៦៤៣,៣៧៧,០៧៥) 
ប្េេយេក្មមនផ្សងៗ    (៨៧១,០៩៩)  ២០៧,៩២៨   (៣,៥៥១,៤៧១)  ៨៤២,៥២៤  
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់្នាគ្នរ និងប្រឹ៉ះសាថ ន

េិរញ្ញវតថុនានា   ២៩,៤៧៦,២៣៥   ៦,២២១,៦៨៩   ១២០,១៧៤,៦១០   ២៥,២១០,២៨៤  
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់អតិថិជន  ១១៨,៧២០,៤៤១  ១១៤,២៦៦,៤៤៣  ៤៨៤,០២៣,២៣៨  ៤៦៣,០០៧,៦២៧  
បាំណុលនផ្សងៗ   (៨,៣៣២,៦៧៧)  (៨៦៩,៥៥៩) (៣៣,៩៧២,៣២៤)  (៣,៥២៣,៤៥៣) 

សាច់្ប្បាក់្េេួលបានេី/(នប្បើប្បាេ់
ក្នុង)ប្បតិបតេិការ  ៩៧,០០៣,៨៧៤  (៥៩,៩៤០,០០២) ៣៩៥,៤៨៤,៧៩៤ (២៤២,៨៧៦,៨៩០) 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

របាយការណ៍លាំេូរេឹក្ប្បាក់្រមួ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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  ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ក្ាំណត់ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
 េមាគ ល់   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
កាតេវកិ្ច្ចនសា ន្និវតេន៍                 

បុរគលិក្បានបង់ ២០  (៤,៣៦៥)  (៤៣,៨១៨)  (១៧,៧៩៦)  (១៧៧,៥៥១) 
ច្ាំណូលការប្បាក់្េេួលបាន   ៣៧,៣៤៧,៥៥២   ៣០,០៨៤,០២៣   ១៥២,២៦៥,៩៧០   ១២១,៩០០,៤៦១  
ច្ាំណ្តយការប្បាក់្បានបង់   (៩,១៣១,៦២១)  (៨,១២២,១៤១)  (៣៧,២២៩,៦១៩)  (៣២,៩១០,៩១៥) 
េនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញបានបង់ ១៦ខ  (៤៤៥,២០២)  (១១៨,៨៧៣)  (១,៨១៥,០៨៩)  (៤៨១,៦៧៣) 
ឥណ នេនធកាត់េុក្ ១៦ខ -  (៤៥,២៩៥)  -     (១៨៣,៥៣៥) 
េនធនលើប្បាក់្ច្ាំណូល/េនធអបបបរមាបាន

បង់ ១៦ខ  -     (៤៧៨,៩១៥)  -     (១,៩៤០,៥៦៤) 
សាច់្ប្បាក់្េេួលបានេី/(នប្បើប្បាេ់ក្នុង) 

េក្មមភាេប្បតិបតេិការ  ១២៤,៧៧០,២៣៨   (៣៨,៦៦៥,០២១)  ៥០៨,៦៨៨,២៦០   (១៥៦,៦៧០,៦៦៧) 
      
លហូំរទឹកត្បាក់ពីសកមាភាពវិនិ

យោគ      
សាច់្ប្បាក់្បានេីការលក់្ប្េេយ និង

បរកិាខ រ   ១៩,៤០២  -     ៧៩,១០២   -    
ការេិញប្េេយ និងបរកិាខ រ ១០  (៨៣៩,៧០៦)  (៤,០៣៦,១៩៣) (៣,៤២៣,៤៨១)  (១៦,៣៥៤,៦៥៤) 
ការេិញប្េេយេក្មមអរបីូ ១១  (១៥១,៧៣០)  -     (៦១៨,៦០៣)  -    
សាច់្ប្បាក់្នប្បើប្បាេ់ក្នុងេក្មមភាេ             

វនិិនយរ   (៩៧២,០៣៤)  (៤,០៣៦,១៩៣)  (៣,៩៦២,៩៨២)  (១៦,៣៥៤,៦៥៤) 
      
លហូំរទឹកត្បាក់ពីសកមាភាព                       

ហរិញ្ញបបទាន      
ការេូ ត់េងប្បាក់្ក្មចី  (២៥១,៣៧១,៤១០)  (៨៦,២០៥,៨៨២) (១,០២៤,៨៤១,២៣៩)  (៣៤៩,៣០៦,២៣៤) 
សាច់្ប្បាក់្េេួលបានេីប្បាក់្ក្មចី   ២៤៧,៩៤២,១៤៧   ១៣៣,៩៨៧,៧៣០   ១,០១០,៨៦០,១៣៣   ៥៤២,៩១៨,២៨២  

ការេូ ត់បាំណុលភតិេនា ១៩  (៧៨៩,៤៨៤)  (៦០៥,២៥៩)  (៣,២១៨,៧២៦)  (២,៤៥២,៥០៩) 

សាច់្ប្បាក់្(នប្បើប្បាេ់ក្នុង) /េេួលបានេី
េក្មមភាេេិរញ្ញបប ន   (៤,២១៨,៧៤៧)  ៤៧,១៧៦,៥៨៩   (១៧,១៩៩,៨៣២)  ១៩១,១៥៩,៥៣៩  

      
ការ យកើនយ ើង្ននស្មច់ត្បាក់ និង្             

ស្មច់ត្បាក់សមមូលសទុធ   ១១៩,៥៧៩,៤៥៧   ៤,៤៧៥,៣៧៥   ៤៨៧,៥២៥,៤៤៦   ១៨,១៣៤,២១៨  
ស្មច់ត្បាក់ និង្ស្មច់ត្បាក់សមមូល  

នានងៃទី ១ ដខមករា   ៨៩,០៦០,៧៩៦   ៨៤,៥៨៥,៤២១   ៣៦២,៩២២,៧៤៤   ៣៣៩,៨៦៤,២២២  
លនមអៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ  - - (៦,៤៩៨,៣៦៧)  ៤,៩២៤,៣០៤  

ស្មច់ត្បាក់ និង្ស្មច់ត្បាក់សមមូល                   
នានានងៃទី៣១ ដខធនូ ៦ ២០៨,៦៤០,២៥៣  ៨៩,០៦០,៧៩៦   ៨៤៣,៩៤៩,៨២៣   ៣៦២,៩២២,៧៤៤  

ក្ាំណត់េមាគ ល់ែូច្មានភាជ ប់ជាមួយ រឺជាដផ្នក្មួយននរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុនន៉ះ ។



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្.  

របាយការណ៍សាថ នភាេេិរញ្ញវតថុោច់្នោយដ ក្ 
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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   ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ក្ាំណត់ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
 េមាគ ល់   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
ត្ទពយសកមា      
សាច់្ប្បាក់្ និងសាច់្ប្បាក់្េមមូល ៦  ២០៧,៩០៥,០៦២   ៨៨,៩៦០,៤១០   ៨៤០,៩៧៥,៩៧៦   ៣៦២,៥១៣,៦៧១  
ប្បាក់្តមកល់តមច្ាប់ ៧  ៤៧,៣៧២,៦៦៤   ៧៤,២៣៦,៩៦១   ១៩១,៦២២,៤២៦   ៣០២,៥១៥,៦១៦  
េមតុលយនៅ្នាគ្នរនានា ៨  ៤០,៩៤០,០០០   ១០,៤០០,០០០   ១៦៥,៦០២,៣០០   ៤២,៣៨០,០០០  
ការវនិិនយរមូល ន្តម FVOCI   ៥៦៧,៦៧២   ៤៨៨,១៧២   ២,២៩៦,២៣៣   ១,៩៨៩,៣០១  
ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្េល់ែល់

អតិថិជន-េុេធ ៩ 
 ៥០៥,៦១៤,១២៨   ៤៧៦,២៣៧,៩៥៣   ២,០៤៥,២០៩,១៤៨   ១,៩៤០,៦៦៩,៦៥៨  

ការវនិិនយរនៅប្ក្ុមេ ុនបុប្តេមព័នធ   ៤៩០   ៤៩០   ១,៩៨២   ១,៩៩៧  
ប្េេយ និងបរកិាខ រ ១០  ៣០,៤២០,៨១៨   ៣៣,៣០១,០៩៥   ១២៣,០៥២,២០៩   ១៣៥,៧០១,៩៦២  
ប្េេយេក្មមអរបីូ ១១  ៥៧០,៦៤៥   ៩៨,១០០   ២,៣០៨,២៥៩   ៣៩៩,៧៥៨  
េិេធិនប្បើប្បាេ់ប្េេយេក្មម ១២  ៨,១០២,៨២២   ៧,៧១៤,៥១៧   ៣២,៧៧៥,៩១៥   ៣១,៤៣៦,៦៥៧  
េនធេនារជាប្េេយេក្មម-េុេធ ១៦រ  ១,៨៣៦,១១២   ៥,៧៨១,៦៧៨   ៧,៤២៧,០៧៣   ២៣,៥៦០,៣៣៨  
ប្េេយេក្មមនផ្សង  ៗ ១៣  ៤,៣២១,១៦៣   ៣,៤៣៣,០២៦   ១៧,៤៧៩,១០៤   ១៣,៩៨៩,៥៨១  
ត្ទពយសកមាសរបុ   ៨៤៧,៦៥១,៥៧៦  ៧០០,៦៥២,៤០២   ៣,៤២៨,៧៥០,៦២៥  ២,៨៥៥,១៥៨,៥៣៩  
បំណុល និង្មូលធន      
បំណុល      
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់្នាគ្នរ និងប្រឹ៉ះសាថ ន

េិរញ្ញវតថុនានា ១៤  ៤០,៨៤៧,៨៥២   ១១,០៨៩,១៥៣   ១៦៥,២២៩,៥៦១   ៤៥,១៨៨,២៩៨  
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់អតិថិជន ១៥  ៥៦៨,២៦៨,៥៣៦   ៤៤៨,០០៤,០២៣   ២,២៩៨,៦៤៦,២២៨   ១,៨២៥,៦១៦,៣៩៤  
េាំវធិាន្ននលើកិ្ច្ចេនាធានា ១៣ក្  ៤៦៣,៨១៦   ៥៥៥,២១២   ១,៨៧៦,១៣៦   ២,២៦២,៤៨៩  
ប្បាក់្ក្មចី ១៧  ៨៥,៨១៣,០៥៧   ៨៩,០៩០,៩៩៣   ៣៤៧,១១៣,៨១៦   ៣៦៣,០៤៥,៧៩៦  
អនុបាំណុល ១៨  ២៩,០៩២,៦៤៣   ២៩,១៨៥,៤២៩   ១១៧,៦៧៩,៧៤១   ១១៨,៩៣០,៦២៣  
បាំណុលភតិេនា ១៩  ៩,៨២០,២៣០   ៩,២៩៤,៩២៣   ៣៩,៧២២,៨៣០   ៣៧,៨៧៦,៨១១  
កាតេវកិ្ច្ចនសា ន្និវតេន៍បុរគលិក្ ២០  ៣៦៧,៨៤៥   ៣៧២,២១០   ១,៤៨៧,៩៣៣   ១,៥១៦,៧៥៦  
បាំណុលេនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញប្បចាំ

ឆ្ន ាំ/បាំណុលេនធអបបបរមា ១៦ខ  ៤៧៧,៧៨៩   -     ១,៩៣២,៦៥៧   -    
បាំណុលនផ្សងៗ  ២១  ១១,១៨៣,១៨៩   ១៩,៦១៤,០៤៧   ៤៥,២៣៥,៩៩៩   ៧៩,៩២៧,២៤៣  
បំណុលសរបុ   ៧៤៦,៣៣៤,៩៥៧   ៦០៧,២០៥,៩៩០   ៣,០១៨,៩២៤,៩០១   ២,៤៧៤,៣៦៤,៤១០  

 
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. 

របាយការណ៍សាថ នភាេេិរញ្ញវតថុោច់្នោយដ ក្ (ត) 
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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   ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ក្ាំណត់ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 

 េមាគ ល់   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
      
មូលធន      
នែើមេុន ២២  ៨០,០០០,០០០   ៨០,០០០,០០០   ៣២០,០០០,០០០   ៣២០,០០០,០០០  
េុនបប្មងុតមច្ាប់   ១,៤៦៦,២៧៦   ១,៥៤៩,១៨៧   ៥,៩៣៩,២៧៨   ៦,២៧៧,៣០៦  
េុនបប្មុង ដែលមិនអាច្ដបងដច្ក្

បាន  
 ២៥,៦២២,៧៧២   ២៥,៦២២,៧៧២   ១០៣,៦៤៤,១១៣   ១០៣,៦៤៤,១១៣  

េុនបប្មុងេីតនមលេមស្េប   ៤៣១,៨៦៣   ៣៦៨,២៦៣   ១,៧៤៩,៧៤៦   ១,៤៩០,៤៤៩  
ប្បាក់្ខាតបងគរ   (៦,២០៤,២៩២)  (១៤,០៩៣,៨១០)  (២៤,៧០០,៥១៦)  (៥៦,៨៦៦,០៨១) 
េុនបប្មុងេីការបេូររបិូយប័ណណ   -     -     ៣,១៩៣,១០៣   ៦,២៤៨,៣៤២  
មូលធនសរបុ   ១០១,៣១៦,៦១៩   ៩៣,៤៤៦,៤១២   ៤០៩,៨២៥,៧២៤   ៣៨០,៧៩៤,១២៩  
បំណុល និង្មូលធនសរបុ   ៨៤៧,៦៥១,៥៧៦   ៧០០,៦៥២,៤០២  ៣,៤២៨,៧៥០,៦២៥   ២,៨៥៥,១៥៨,៥៣៩  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ក្ាំណត់េមាគ ល់ែូច្មានភាជ ប់ជាមួយ រឺជាដផ្នក្មួយននរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុនន៉ះ ។



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. 

របាយការណ៍ច្ាំនណញ ឬខាត និងលេធផ្លលមអិតនផ្សងៗោច់្នោយដ ក្ 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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  ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ក្ាំណត់ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
 េមាគ ល់   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 

ច្ាំណូលេីការប្បាក់្ ២៣ ៣៧,៤២៥,៣៥៥ ២៩,៧៨៨,៩២៩ ១៥២,៥៨៣,១៧២ ១២០,៧០៤,៧៤០ 

ច្ាំណ្តយនលើការប្បាក់្ ២៤ (១១,៦៧៧,៧៣៤) (៨,៩៤៥,០៤៦) (៤៧,៦១០,១២២) (៣៦,២៤៥,៣២៦) 
ច្ាំណូលេីការប្បាក់្េុេធ  ២៥,៧៤៧,៦២១ ២០,៨៤៣,៨៨៣ ១០៤,៩៧៣,០៥០ ៨៤,៤៥៩,៤១៤ 

ច្ាំណូលក្នប្ម និងនជើងសារ ២៥  ៣,៣៩៤,១៦៤  ៤,៩៨០,០៩៦  ១៣,៨៣៨,០០៧  ២០,១៧៩,៣៤៩ 

ច្ាំណ្តយក្នប្ម និងនជើងសារ ២៦  (៥៦២,៨៤៤) (៦៩១,៧៤៣)  (២,២៩៤,៧១៥) (២,៨០២,៩៤៣) 

ច្ាំណូលក្នប្ម និងនជើងសារេុេធ   ២,៨៣១,៣២០  ៤,២៨៨,៣៥៣  ១១,៥៤៣,២៩២  ១៧,៣៧៦,៤០៦ 

ច្ាំណូលនផ្សងៗ  ២៧  ៣,៣៣៦,៤៩៣  ៩,៣៦២,០៩៤  ១៣,៦០២,៨៨២  ៣៧,៩៣៥,២០៥ 

ច្ាំណូលេីប្បតិបតេិការេរបុ   ៣១,៩១៥,៤៣៤  ៣៤,៤៩៤,៣៣០ ១៣០,១១៩,២២៤  ១៣៩,៧៧១,០២៥ 
ច្ាំណ្តយបុរគលិក្ ២៨ (៧,៦៥៦,២៣៧) (៦,៥២៩,៦៤៥) (៣១,២១៤,៤៧៨) (២៦,៤៥៨,១២២) 

រ ាំលេ់ ២៩  (៣,៦០៨,៣៨៨) (៣,៥០៥,៦៨៣) (១៤,៧១១,៣៩៨) (១៤,២០៥,០២៨) 

ច្ាំណ្តយប្បតិបតេិការនផ្សង  ៗ ៣០  (៤,៩១៨,៩០០) (៤,៤៣០,៩៩៩) (២០,០៥៤,៣៥៥) (១៧,៩៥៤,៤០៨) 
ការខាតបង់នលើឱនភាេននតនមល

ឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុ ៩ក្(ii) (៣,០៧៤,១៤៦) ៦,២៩៥,០៣១ (១២,៥៣៣,២៩៣) ២៥,៥០៧,៤៦៦ 
ច្ាំណ្តយេនធអបបបរមា ១៦ខ - (៤៤១,៨៣២) - (១,៧៩០,៣០៣) 
ប្បាក់្ច្ាំនណញមុនែក្េនធ  ១២,៦៥៧,៧៦៣ ២៥,៨៨១,២០២ ៥១,៦០៥,៧០០ ១០៤,៨៧០,៦៣០ 

ច្ាំណ្តយេនធនលើប្បាក់្
ច្ាំនណញ  ១៦ខ (៤,៨៥១,១៥៦) (៣,៨៤៨,៨៧៥) (១៩,៧៧៨,១៦៣) (១៥,៥៩៥,៦៤២) 

ច្ាំនណញេុេធេប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេ ៧,៨០៦,៦០៧ ២២,០៣២,៣២៧ ៣១,៨២៧,៥៣៧ ៨៩,២៧៤,៩៨៨ 
លេធផ្លលមអិតនផ្សងៗ ៖      

ច្ាំនណញមិន ន់នក្ើតន ើងនលើ           
ការវនិិនយរមូល ន្តមFVOCI        
- នប្កាយែក្េនធ   ៦៣,៦០០  ១១៧,៧៦៣ ២៥៩,២៩៧ ៤៧៧,១៧៦ 

លនមអៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ   -    - (៣,០៥៥,២៣៩) ៤,៥៧៣,៣៤៣ 
លេធផ្លលមអិតនផ្សងៗ េរបុ

េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេ  ៧,៨៧០,២០៧ ២២,១៥០,០៩០ ២៩,០៣១,៥៩៥ ៩៤,៣២៥,៥០៧ 
 
 
ក្ាំណត់េមាគ ល់ែូច្មានភាជ ប់ជាមួយ រឺជាដផ្នក្មួយននរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុនន៉ះ ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. 

របាយការណ៍េេេីីបដប្មបប្មលួមូល្នោច់្នោយដេបក្ 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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នែើមេុន េុនបប្មងុតមច្ាប់ 

េុនបប្មុងដែលមិនអាច្                                  ដបង
ដច្ក្បាន េុនបប្មងុនលើតនមលេមស្េប ប្បាក់្ខាតបងគរ េុនបប្មុងេប្មាប់ការបេូររបិូយប័ណណ េរបុ 

 ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល 

  (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)  (ក្ាំណត់ េមាគ ល់ ៥)  (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)  (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)  (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)  (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)  (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
               
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់ នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០             

នានថៃេី ១ ដខ មក្រា ឆ្ន ាំ ២០២០ ៨០,០០០,០០០  ៣២០,០០០,០០០   ១,៥៤៩,១៨៧   ៦,២៧៧,៣០៦   ២៥,៦២២,៧៧២  ១០៣,៦៤៤,១១៣   ៣៦៨,២៦៣   ១,៤៩០,៤៤៩   (១៤,០៩៣,៨១០)  (៥៦,៨៦៦,០៨១)  -     ៦,២៤៨,៣៤២   ៩៣,៤៤៦,៤១២   ៣៨០,៧៩៤,១២៩  
               

ប្បតិបតេិការបានេេួលសាគ ល់នោយតា ល់នៅក្នុងមូល ន្             

ការនផ្ារេីេុនបប្មងុតមបេបបញ្ញតេិនៅ
ប្បាក់្ខាតបងគរ - -  (៨២,៩១១)  (៣៣៨,០២៨) - - - -  ៨២,៩១១   ៣៣៨,០២៨  - - - - 

               
លេធផ្លលមអិតនផ្សង  ៗ               
ប្បាក់្ច្ាំនណញេុេធេប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេ - - - - - - - -  ៧,៨០៦,៦០៧   ៣១,៨២៧,៥៣៧  - -  ៧,៨០៦,៦០៧   ៣១,៨២៧,៥៣៧  
ច្ាំនណញមិន ន់នក្ើតនេបើងនលើ                     កា

រវនិិនយរមូល ន្តមFVOCI            - 
នប្កាយែក្េនធ - - - - - -  ៦៣,៦០០   ២៥៩,២៩៧  - - - -  ៦៣,៦០០   ២៥៩,២៩៧  

លនមអៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ - - - - - - - - - - - (៣,០៥៥,២៣៩)  (៣,០៥៥,២៣៩) 
 - - - - - -  ៦៣,៦០០   ២៥៩,២៩៧   ៧,៨០៦,៦០៧   ៣១,៨២៧,៥៣៧  - (៣,០៥៥,២៣៩)  ៧,៨៧០,២០៧   ២៩,០៣១,៥៩៥  
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  ៨០,០០០,០០០  ៣២០,០០០,០០០   ១,៤៦៦,២៧៦   ៥,៩៣៩,២៧៨   ២៥,៦២២,៧៧២  ១០៣,៦៤៤,១១៣   ៤៣១,៨៦៣   ១,៧៤៩,៧៤៦   (៦,២០៤,២៩២)  (២៤,៧០០,៥១៦)  -     ៣,១៩៣,១០៣   ១០១,៣១៦,៦១៩   ៤០៩,៨២៥,៧២៤  
               

េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩             

នានថៃេី ១ ដខ មក្រា ឆ្ន ាំ ២០១៩  ៨០,០០០,០០០  ៣២០,០០០,០០០   -     -     ២៥,៦២២,៧៧២  ១០៣,៦៤៤,១១៣   ២៥០,៥០០   ១,០១៣,២៧៣  (៣៤,៥៧៦,៩៥០) (១៣៩,៨៦៣,៧៦៣
) 

 -     ១,៦៧៤,៩៩៩   ៧១,២៩៦,៣២២  ២៨៦,៤៦៨,៦២២  

               
ប្បតិបតេិការបានេេួលសាគ ល់នោយតា ល់នៅក្នុងមូល ន្             
ការនផ្ារេីេុនបប្មងុតមបេបបញ្ញតេិនៅ

ប្បាក់្ខាតបងគរ  -     -     ១,៥៤៩,១៨៧   ៦,២៧៧,៣០៦   -     -     -     -     (១,៥៤៩,១៨៧)  (៦,២៧៧,៣០៦)  -     -     -     -    
               
លេធផ្លលមអិតនផ្សង  ៗ               
ប្បាក់្ច្ាំនណញេុេធេប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេ  -     -     -     -     -     -     -     -     ២២,០៣២,៣២៧   ៨៩,២៧៤,៩៨៨   -     -     ២២,០៣២,៣២៧   ៨៩,២៧៤,៩៨៨  
ច្ាំនណញមិន ន់នក្ើតនេបើងនលើ                     កា

រវនិិនយរមូល ន្តមFVOCI            - 
នប្កាយែក្េនធ  -     -     -     -     -     -     ១១៧,៧៦៣   ៤៧៧,១៧៦   -     -     -     -     ១១៧,៧៦៣   ៤៧៧,១៧៦  

លនមអៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     ៤,៥៧៣,៣៤៣   -     ៤,៥៧៣,៣៤៣  
  -     -     -     -     -     -     ១១៧,៧៦៣   ៤៧៧,១៧៦   ២២,០៣២,៣២៧   ៨៩,២៧៤,៩៨៨   -     ៤,៥៧៣,៣៤៣   ១១៧,៧៦៣  ៥,០៥០,៥១៩ 
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  ៨០,០០០,០០០   ៣២០,០០០,០០០   ១,៥៤៩,១៨៧   ៦,២៧៧,៣០៦   ២៥,៦២២,៧៧២   ១០៣,៦៤៤,១១៣   ៣៦៨,២៦៣   ១,៤៩០,៤៤៩   (១៤,០៩៣,៨១០)  (៥៦,៨៦៦,០៨១)  -     ៦,២៤៨,៣៤២   ៩៣,៤៤៦,៤១២   ៣៨០,៧៩៤,១២៩  

ក្ាំណត់េមាគ ល់ែូច្មានភាជ ប់ជាមួយ រឺជាដផ្នក្មួយននរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុនន៉ះ ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្.  

របាយការណ៍លាំេូរេឹក្ប្បាក់្ោច់្នោយដ ក្ 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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  ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ក្ាំណត់ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
 េមាគ ល់   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
      
លហូំរទឹកត្បាក់ពីសកមាភាពត្បរិបរតិការ     
ច្ាំនណញេុេធេប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេ  ៧,៨០៦,៦០៧ ២២,០៣២,៣២៧ ៣១,៨២៧,៥៣៧ ៨៩,២៧៤,៩៨៨ 
និយ័តភាេនលើ៖      
ច្ាំណ្តយេនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញ ១៦ក្  ៤,៨៥១,១៥៦   ៣,៨៤៨,៨៧៥   ១៩,៧៧៨,១៦៣   ១៥,៥៩៥,៦៤២  
រ ាំលេ់ ២៩  ៣,៦០៨,៣៨៨   ៣,៥០៥,៦៨៣   ១៤,៧១១,៣៩៨   ១៤,២០៥,០២៨  

ច្ាំណូលការប្បាក់្េុេធ   
(២៥,៧៤៧,៦២១) 

(២០,៨៤៣,៨៨៣) (១០៤,៩៧៣,០៥០)  (៨៤,៤៥៩,៤១៤) 

ច្ាំណ្តយេនធអបបបរមា ១៦ខ  -     ៤៤១,៨៣២   -     ១,៧៩០,៣០៣  
ការខាតបង់នលើឱនភាេននតនមល    ឥណ ន 

និង បុនរប្ប នេុេធ ៩ក្(ii)  ២,៥៩២,១៤២   (៦,៣៩៧,៧៦៨)  ១០,៥៦៨,១៦២   (២៥,៩២៣,៧៥៦) 
ការខាតបង់នលើឱនភាេននប្បាក់្បនញ្ញើនៅ

្នាគ្នរនានាេុេធ ៩ក្(ii)  ៥៧៣,៤០០   (១៣០,៣៨៦)  ២,៣៣៧,៧៥២   (៥២៨,៣២៤) 
ការខាតបង់នលើឱនភាេននតនមល  កិ្ច្ចេនា

ធានាេិរញ្ញវតថុេុេធ ៩ក្(ii)  (៩១,៣៩៦)  ២៣៣,១២៣   (៣៧២,៦២១)  ៩៤៤,៦១៤  
ភារោភេេួលបានេីការវនិិនយរ      មូល

្នតមFVOCI    -     (២៩,៤៤១)  -     (១១៩,២៩៥) 
ការលុបនចលប្េេយេក្មមអរបីូ ១១ ៩៨ - ៤០០ - 
ការលុបនចលប្េេយនិងបរកិាខ រ ១០  ៣៤២,៤៩៨  -  ១,៣៩៦,៣៦៤  - 
ច្ាំនណញេីការលក់្ប្េេយនិងបរកិាខ រ  (១៦,៤១៥)  -    (៦៦,៩២៤)  -    
   (៦,០៨១,១៤៣)  ២,៦៦០,៣៦២   (២៤,៧៩២,៨១៩)  ១០,៧៧៩,៧៨៦  
បដប្មបប្មួលនន៖      
ប្បាក់្បនញ្ញើនៅ្នាគ្នរនានា  (៣០,៥៤០,០០០) (៩,២០០,០០០) (១២៤,៥១១,៥៨០) (៣៧,២៧៨,៤០០) 
ប្បាក់្តមកល់តមច្ាប់  ២៦,៨៦៤,២៩៧ (១២,៣៥២,៧៩៩) ១០៩,៥២៥,៧៣៩ (៥០,០៥៣,៥៤២) 
ឥណ ន និងបុនរប្ប ន                             ផ្េល់

ែល់អតិថិជន  (៣១,៦៧១,៩៥៧) (១៥៨,៧៨០,១២៧) (១២៩,១២៦,៥៦៩) (៦៤៣,៣៧៧,០៧៥) 
ប្េេយេក្មមនផ្សង  ៗ   (៨៨៣,០៩៨)  ២៤៨,០០៨   (៣,៦០០,៣៩១)  ១,០០៤,៩២៨  
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់្នាគ្នរ និងប្រឹ៉ះសាថ ន

េិរញ្ញវតថុនានា   ២៩,៧៣៤,៥៩០   ៦,៩២៤,៦៦១   ១២១,២២៧,៩២៣   ២៨,០៥៨,៧២៦  

ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់អតិថិជន  
 

១១៩,០៣១,៨១៦  
១១២,១៦៦,០៨៨   ៤៨៥,២៩២,៧១៤   ៤៥៤,៤៩៦,៩៨៩  

បាំណុលនផ្សងៗ   (៨,៤៣០,៨៥៨) (៩៤៨,៩១៩) (៣៤,៣៧២,៦០៨) (៣,៨៤៥,០២០) 
សាច់្ប្បាក់្េេួលបានេី/(នប្បើប្បាេ់ក្នុង)

ប្បតិបតេិការ   ៩៨,០២៣,៦៤៧  (៥៩,២៨២,៧២៦) ៣៩៩,៦៤២,៤០៩ (២៤០,២១៣,៦០៨) 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. 

របាយការណ៍លាំេូរេឹក្ប្បាក់្ោច់្នោយដ ក្ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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  ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ក្ាំណត់ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
 េមាគ ល់   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
      
កាតេវកិ្ច្ចនសា្ននិវតេន៍                

បុរគលិក្បានបង់ ២០ (៤,៣៦៥) (៤៣,៨១៨) (១៧,៧៩៦) (១៧៧,៥៥១) 
ច្ាំណូលការប្បាក់្េេួលបាន  ៣៧,១២៣,៩៥៦ ២៩,៨៧៩,៦២០ ១៥១,៣៥៤,៣៦៩ ១២១,០៧២,២២០ 
ច្ាំណ្តយការប្បាក់្បានបង់  (៩,៥២៧,២១៩) (៨,១៨៥,២៤០) (៣៨,៨៤២,៤៧២) (៣៣,១៦៦,៥៩២) 
េនធនលើប្បាក់្ច្ាំណូល/េនធអបបបរមា

បានបង់ ១៦ខ (៤៤៣,៧០១) (៤៧៨,៩១៥) (១,៨០៨,៩៦៩) (១,៩៤០,៥៦៤) 
សាច់្ប្បាក់្េេួលបានេី/(នប្បើប្បាេ់

ក្នុង) េក្មមភាេប្បតិបតេិការ  ១២៥,១៧២,៣១៨ (៣៨,១១១,០៧៩) ៥១០,៣២៧,៥៤១ (១៥៤,៤២៦,០៩៥) 
លហូំរទឹកត្បាក់ពីសកមាភាព                   

វិនិយោគ      
សាច់្ប្បាក់្បានេីការលក់្ប្េេយ                    

និង បរកិាខ រ  ១៩,៤០២ - ៧៩,១០២ - 
ការេិញប្េេយ និងបរកិាខ រ ១០ (៨៣៩,៧០៦) (៤,០៣៦,១៩៣) (៣,៤២៣,៤៨១) (១៦,៣៥៤,៦៥៤) 
ការេិញប្េេយេក្មមអរបីូ ១១ (១៥១,៧៣០) - (៦១៨,៦០៣) - 
សាច់្ប្បាក់្នប្បើប្បាេ់ក្នុង                               

េក្មមភាេ វនិិនយរ  (៩៧២,០៣៤) (៤,០៣៦,១៩៣) (៣,៩៦២,៩៨២) (១៦,៣៥៤,៦៥៤) 
លហូំរទឹកត្បាក់ពីសកមាភាព            

ហរិញ្ញបបទាន      
ការេូ ត់េងប្បាក់្ក្មចី  (២៥១,៣៧១,៤១០) (៨៦,២០៥,៨៨២) (១,០២៤,៨៤១,២៣៩) (៣៤៩,៣០៦,២៣៤) 
សាច់្ប្បាក់្េេួលបានេីប្បាក់្

ក្មចី  ២៤៧,៩៤២,១៤៧ ១៣៣,៩៨៧,៧៣០ ១,០១០,៨៦០,១៣៣ ៥៤២,៩១៨,២៨២ 

ការេូ ត់បាំណុលភតិេនា ១៩ (១,២៥២,៩៦៩) (៣៥៣,០៦៦) (៥,១០៨,៣៥៥) (១,៤៣០,៦២៣) 
សាច់្ប្បាក់្(នប្បើប្បាេ់ក្នុង) / េេួល

បានេីេក្មមភាេេិរញ្ញបប ន  (៤,៦៨២,២៣២) ៤៧,៤២៨,៧៨២ (១៩,០៨៩,៤៦១) ១៩២,១៨១,៤២៥ 
ការ យកើនយ ើង្ននស្មច់ត្បាក់ នងិ្

ស្មច់ត្បាក់សមមូលសទុធ  ១១៩,៥១៨,០៥២ ៥,២៨១,៥១០ ៤៨៧,២៧៥,០៩៨ ២១,៤០០,៦៧៦ 
ស្មច់ត្បាក់ និង្ស្មច់ត្បាក់សមមូល 

នានងៃទ១ី ដខមករា  ៨៩,០៤០,៤៦២ ៨៣,៧៥៨,៩៥២ ៣៦២,៨៣៩,៨៨៣ ៣៣៦,៥៤៣,៤៦៩ 
លនមអៀងេីការបេូររបិូយប័ណណ  - - (៦,៤៩៥,៧៩២) ៤,៨៩៥,៧៣៨ 
ស្មច់ត្បាក់ និង្ស្មច់ត្បាក់សមមូល 
នានងៃទ៣ី១ ដខធន ូ ៦ ២០៨,៥៥៨,៥១៤ ៨៩,០៤០,៤៦២ ៨៤៣,៦១៩,១៨៩ ៣៦២,៨៣៩,៨៨៣ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់ែូច្មានភាជ ប់ជាមួយ រឺជាដផ្នក្មួយននរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុនន៉ះ ។



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ  
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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១. អ្ំពីសមព័នធធនាគារ 

្នាគ្នរ េេពាណិជជ ក្.អ. នៅកាត់ថា (“្ នាគ្នរ”) ប្តូវបានបនងកើតន ើងនៅនថៃេី ៣១ ដខ មីនា ឆ្ន ាំ ១៩៩៤              
នោយបានចុ្៉ះបញ្ជ ីនៅប្ក្េួងពាណិជជក្មម នេើយ្នាគ្នរជាតិននក្មពុជា បានផ្េល់ជូនអាជាា ប័ណណអចិ្ន្នេយ៍នែើមបី
ន្វើប្បតិបតេិការ្ នាគ្នរនៅនថៃេី ២៨ ដខ វចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ ២០០៦ អនុនោម តមប្បកាេនលខ ្៧-០៦-២០៧ ប្ប.ក្. ចុ្៉ះ                              
នថៃេី ១៣ ដខ ក្ញ្ហញ  ឆ្ន ាំ ២០០៦ ។  នៅនថៃេី ២៩ ដខ េីហា ឆ្ន ាំ ២០១៦ ្នាគ្នរបានេេួលនលខចុ្៉ះបញ្ជ ីថមីនលខ 
០០០០៧០៨៥ េីប្ក្េួងពាណិជជក្មម ។  ្នាគ្នរ រឺជាបុប្តេមព័នធរបេ់ E.Sun Commercial Bank Ltd. ដែលបាន
ចុ្៉ះបញ្ជ ីពាណិជជ                 ក្មមនៅនតវា ន់ ។ ប្ក្ុមេ ុននម ា្ំជាងនរ រឺប្ក្ុមេ ុន E.Sun Financial Holding Company 
Ltd. ជាប្ក្ុមេ ុន ដែលបានចុ្៉ះបញ្ជ ីពាណិជជក្មមនៅនតវា ន់ និងជាប្ក្ុមេ ុនបានចុ្៉ះបញ្ជ ីក្នុងផ្ារភារេ ុននៅនតវា 
ន់ ។ 

េក្មមភាេច្មបងរបេ់្នាគ្នរមានែូច្ជា៖ េេួលប្បាក់្បនញ្ញើរយៈនេលខលី ម្យម និងដវងេីសាថ ប័ននផ្សង  ៗ និង                   
េីអតិថិជន ផ្ែល់ឥណ ន និងបុនរប្ប នរយៈនេលខលី ម្យម និងដវងជូនសាថ ប័ននផ្សង  ៗនិងអតិថិជន នេវាក្មម
បែូររបិូយវតថុបរនេេ នេវាក្មមេិរញ្ញវតថុពាណិជជក្មមអនែរជាតិ អបបហារក្មមមូលបប្តពាណិជជក្មម នេវាក្មម
ប្បតិបតែិការរវាងអតិថិជន និងអតិថិជន និងនេវា្នាគ្នរនផ្សង នៗេៀត ដែលបានអនុញ្ហញ តនោយ្នាគ្នរជាតិនន
ក្មពុជា តមរយៈសាន ក់្ការក្ណ្តែ លរបេ់្នាគ្នរនៅរាជធានីភនាំនេញ និងការយិល័យសាខានៅតមបណ្តេ នខតេ                 
នានាក្នុងប្េ៉ះរាជាណ្តច្ប្ក្ក្មពុជា ។ 

យូអអីុ ដលន េូលឌី្ង ខូ អិល្ីឌី្ (នៅកាត់ថា “ប្ក្ុមេ ុនបុប្តេមព័នធ”) ប្តូវបានចុ្៉ះបញ្ជ ីពាណិជជក្មម នៅនថៃេី 
២៥ ដខ ក្ក្កោ ឆ្ន ាំ ២០១៣ ដែលកាន់កាប់នោយ្នាគ្នរ និងឯក្តេជនជាជនជាតិដខមរ ។ េក្មមភាេ អាជីវក្មម
ច្មបងរបេ់ប្ក្ុមេ ុនបុប្តេមព័នធរឺកាន់កាប់ែីេប្មាប់្នាគ្នរនប្បើប្បាេ់ ។ 

េីសាន ក់្ការរបេ់្នាគ្នររឺេថិតនៅអគ្នរនលខ ៦១ ផ្លូវនលខ ១៣០ រាជធានីភនាំនេញ ប្េ៉ះរាជាណ្តច្ប្ក្ក្មពុជា ។ 

នានថៃេី ៣១ ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរមានបុរគលិក្ច្ាំនួន ៥៥៨នាក់្ (៣១ ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩: 
៥២៣ នាក់្) ។ 

របាយការណ៍េិរញ្ញវតថុរមួ រមួមាន្នាគ្នរ និង ប្ក្ុមេ ុនបុប្តេមព័នធ (នៅកាត់ថា “េមព័នធ្នាគ្នរ”) ។ 

២. មូលដាឋ នននការយរៀបច ំ
របាយការណ៍េិរញ្ញវតថុរមួរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង របាយការណ៍េិរញ្ញវតថុោច់្នោយដ ក្របេ់្នាគ្នរ (តនៅ
នន៉ះនៅថា “របាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ”) ប្តូវបាននរៀបច្ាំន ើងនោយអនុនោមនៅតមេេង់ោររបាយការណ៍
 ក់្េងនឹងេិរញ្ញវតថុអនែរជាតិននក្មពុជា នៅកាត់ថា (“េ.រ.េ.េ.អ.ក្”) ឬ (“CIFRSs”) ។ 

នគ្នលននយបាយរណននយយ និងវ ិ្ ីសាស្រេេននការរណនា ប្តូវបានអនុវតេប្បក្បនោយេងគតិភាេនៅប្រប់
ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបងាា ញនៅក្នុងរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ ាំងនន៉ះ ។



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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២. មូលដាឋ នននការយរៀបចំ(រ) 

េ័ត៌មានលមអិត ក់្េងនឹងនគ្នលននយបាយរណននយយេាំខាន់ រៗបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ប្តូវបាន
ោតប្តោងក្នុងក្ាំណត់េមាគ ល់ ៣៥ ។ 

របាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ ប្តូវបានអនុម័តនោយប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលនន្នាគ្នរ និងផ្េល់េិេធិផ្ាយនៅ នថៃេី ១០                
ដខ មីនា ឆ្ន ាំ ២០២១។ 

៣. របូិ បណ័ណ មខុងារ នងិ្របូិ ប័ណណ សត្ាប់យធវើការបងាា ញ 

្នាគ្នរ និង ប្ក្ុមេ ុនបុប្តេមព័នធ ន្វើប្បតិបតេិការនិងក្ត់ប្តរាល់បញ្ជ ីរណននយយរបេ់ខលួនជាប្បាក់្ែុោល រ                  
អានមរកិ្ ។  អនក្ប្រប់ប្រងក៏្បានក្ាំណត់ថា ប្បាក់្ែុោល រអានមរកិ្ជារបិូយប័ណណមុខងារ និងជារបិូយបណណ័ េប្មាប់
ន្វើការបងាា ញ របេ់ ្នាគ្នរ និង ប្ក្ុមេ ុនបុប្តេមព័នធនប្ពា៉ះវាឆ្លុ៉ះបញ្ហច ាំងេីសារធាតុនេែឋកិ្ច្ចននប្បភេ               
ប្េឹតេិការណ៍ និងកាលៈនេេៈរបេ់អងគភាេ។ 

របាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ ាំងនន៉ះ ប្តូវបានបងាា ញជាប្បាក់្ែុោល រអានមរកិ្ ដែលជារបិូយប័ណណមុខងាររបេ់                       
្នាគ្នរ និង ប្ក្ុមេ ុនបុប្តេមព័នធ ។ តួនលខ ាំងអេ់ប្តូវបានបងគត់ច្ាំនួនមួយែុោល រអានមរកិ្ ឬមួយពាន់នរៀល
ដែលជិតបាំផុ្ត នបើមិនែូនច្ន៉ះនេលុ៉ះប្តដតមានការបងាា ញនផ្សងេីននា៉ះ ។ 

៤. ការយត្បើត្បាសក់ារបា៉ា នស់្មា ន នងិ្ការវនិិចឆ ័  

នៅក្នុងការនរៀបច្ាំរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុនន៉ះ អនក្ប្រប់ប្រងន្វើការវនិិច្ឆ័យ បា ន់សាម ន និងេនមតដែលមាន                   
ផ្លប ៉ះពាល់ែល់ការអនុវតេនូវនគ្នលននយបាយរណននយយ និងច្ាំនួនននប្េេយេក្មម បាំណុល ច្ាំណូល និង                  
ច្ាំណ្តយដែលបានរាយការណ៍ ។ លេធផ្លជាក់្ដេេងអាច្ខុេេីការបា ន់សាម ន ាំងននា៉ះ ។  

ការបា ន់សាម ន និងការេនមតដែលពាក់្េ័នធប្តូវបានប្តួតេិនិតយជាប្បចាំ ។  ការដក្ដប្បនលើការបា ន់សាម ន ប្តូវបាន
េេួលសាគ ល់តមវ ិ្ ីសាស្រេេេេសនៈវេ័ិយ។ 

េ័ត៌មានអាំេីការវនិិច្ឆ័យ ដែលបានន្វើន ើងក្នុងការអនុវតេនគ្នលននយបាយរណននយយដែលមានផ្លប ៉ះពាល់
ជាសារវនែ នលើច្ាំនួនេឹក្ប្បាក់្ដែលប្តូវបានេេួលសាគ ល់នៅក្នុងរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ ប្តូវបានបងាា ញក្នុង
ក្ាំណត់េមាគ ល់ែូច្ខាងនប្កាម ។ 

 ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៣៥( )(ii)៖ ការចត់ថាន ក់្ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ៖ ការវាយតនមលរាំរូអាជីវក្មមដែលប្េេយ ាំង
ននា៉ះប្តូវបានកាន់កាប់ និងការវាយតនមលថានតើលក្ខខណឌ កិ្ច្ចេនាននប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ រឺជាការេូ ត់            
ដតប្បាក់្នែើម និងការប្បាក់្ (“ SPPI”) នលើច្ាំនួនប្បាក់្នែើមដែលនៅេល់ ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៤. ការយត្បើត្បាសក់ារបា៉ា នស់្មា ន នងិ្ការវនិិចឆ ័ (រ) 
 ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៣៥( )(vii)៖ ការបនងកើតលក្ខណៈវនិិច្ឆ័យេប្មាប់ក្ាំណត់ថានតើហានិភ័យឥណ ននលើ

ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុបាននក្ើនន ើងជាសារវនែ ចប់តាំងេីការេេួលសាគ ល់ែាំបូង នោយក្ាំណត់វ ិ្ ីសាស្រេេ
េប្មាប់បញ្ចូ លេ័ត៌មាននៅក្នុងការវាេ់ដវងនលើការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ ន ("ECL") និងការ               
នប្ជើេនរ ើេ និងការអនុម័តនលើរាំរដូែលនប្បើនែើមបីវាេ់ដវងនលើការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ ន ។ 

េ័ត៌មានអាំេីភាេមិនច្ាេ់ោេ់ននការេនមត់ និងការបា ន់សាម ន ដែលមានហានិភ័យជាសារវនែ ដែលអាច្ន្វើឲ្្
យមាននិយ័តភាេរួរឲ្យក្ត់េមាគ ល់េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេេិរញ្ញវតថុ ដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
ប្តូវបានបញ្ចូ លក្នុងក្ាំណត់េមាគ ល់ែូច្ខាងនប្កាម៖ 

 ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៣៥( )(vi)៖ ការក្ាំណត់នលើតនមលេមស្េបននឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុដែលមិនមានេិននន័យ
ដែលអាច្អនងកតបាន ។ 

 ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៣៥( )(vii)៖ ឱនភាេននឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុ៖ ក្ាំណត់ការបញ្ចូ លេមាេធាតុនៅក្នុងរាំរូនន
ការវាេ់ដវងនលើការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ ន រួម ាំងការបញ្ចូ លេ័ត៌មានននការប្បនមើលនានេល
អនារត ។ 

 ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៣៥( )(vii)៖ ឱនភាេននឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុ៖ ការេនមត់េាំខាន់ៗ ដែលនប្បើក្នុងការ             
បា ន់សាម ន លាំេូរេឹក្ប្បាក់្ដែលអាច្ប្បមូលមក្វញិបាន ។ 

៥. ការបតូររបូិ បណ័ណ ពីែលុាា រអាយមរកិយៅជាត្បាក់យរៀល 
របាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ ប្តូវបានបងាា ញជាប្បាក់្ែុោល រអានមរកិ្ ។ ការបេូររបិូយប័ណណេីប្បាក់្ែុោល រអានមរកិ្        
នៅជាប្បាក់្នរៀល ប្តូវបានន្វើន ើងនែើមបីអនុវតេនៅតមតប្មូវការននច្ាប់េែីេីរណននយយ និងេវនក្មម ។ 

ប្េេយេក្មម និងបាំណុលប្តូវបានបេូរតមអប្តនាកាលបរនិច្ឆេរាយការណ៍ និងមូល្នប្តូវបានបែូរនោយនប្បើ
ប្បាេ់អប្តប្បវតេិសាស្រេេ ។ របាយការណ៍ច្ាំនណញ ឬខាត និង លេធផ្លលមអិតនផ្សងៗ និងរបាយការណ៍                              
លាំេូរេឹក្ប្បាក់្ប្តូវបានបេូរនៅជាប្បាក់្នរៀល នោយនប្បើប្បាេ់អប្តម្យមេប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេ ។ ភាេខុេគ្នន
ដែលនក្ើតន ើងេីការបេូររូបិយប័ណណ ប្តូវបានេេួលសាគ ល់ជា “េុនបប្មុងេីការបេូររូបិយប័ណណ” នៅក្នុង                       
របាយការណ៍លេធផ្លលមអិតនផ្សង  ៗ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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៥. ការបតូររបូ ិបណ័ណ ពែីុលាា រអាយមរកិយៅជាត្បាក់យរៀល (រ) 
េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ នប្បើប្បាេ់អប្តបេូររបិូយប័ណណែូច្ខាងនប្កាម៖ 

  អប្តចុ្ងនា 
  ការយិបរនិច្ឆេ អប្តម្យម 

នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ១ ែុោល រអានមរកិ្ = ៤,០៤៥ នរៀល ៤,០៧៧ នរៀល 
នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ១ ែុោល រអានមរកិ្ = ៤,០៧៥ នរៀល ៤,០៥២ នរៀល 
       

តួនលខជាប្បាក់្នរៀលនន៉ះ រឺេប្មាប់ជាការបងាា ញដតប ុនណ្តណ ៉ះ នេើយមិនប្តូវបានយក្មក្បក្ស្សាយថា                      
តួនលខប្បាក់្ែុោល រអានមរកិ្នន៉ះប្តូវបានបែូរនៅជាប្បាក់្នរៀល ឬរួរប្តូវបានបែូរជាប្បាក់្នរៀល ឬនឹងប្តូវបាន                
បែូរជាប្បាក់្នរៀល នានេលអនារតតមអប្តបែូរប្បាក់្នន៉ះ ឬអប្តបែូរប្បាក់្នផ្សងនេៀតននា៉ះន ើយ ។ 

៦. ស្មច់ត្បាក់ នងិ្ស្មច់ត្បាក់សមមលូ សទុធ 
 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
សាច់្ប្បាក់្ក្នុងនែ ៧៤,០១៨,៨៨៩ ៣៦,៤០៧,៥៩៤ ២៩៩,៤០៦,៤០៦ ១៤៨,៣៦០,៩៤៦ 

សាច់្ប្បាក់្តមកល់ជាមួយ្នាគ្នរនានា ១៣៤,៦២១,៣៦៤ ៥២,៦៥៣,២០២ ៥៤៤,៥៤៣,៤១៧ ២១៤,៥៦១,៧៩៨ 
 ២០៨,៦៤០,២៥៣ ៨៩,០៦០,៧៩៦ ៨៤៣,៩៤៩,៨២៣ ៣៦២,៩២២,៧៤៤ 
ែក្៖ េាំវធិាន ន្នលើការខាតបង់នលើឱនភាេននតនមល (៦៥៣,៤៥២) (៨០,០៥២) (២,៦៤៣,២១៣) (៣២៦,២១២) 

 ២០៧,៩៨៦,៨០១ ៨៨,៩៨០,៧៤៤ ៨៤១,៣០៦,៦១០ ៣៦២,៥៩៦,៥៣២ 
     
្នាគ្នរ     
     
សាច់្ប្បាក់្ក្នុងនែ ៧៤,០១៨,៨៨៩ ៣៦,៤០៧,៥៩៤ ២៩៩,៤០៦,៤០៦ ១៤៨,៣៦០,៩៤៦ 

សាច់្ប្បាក់្តមកល់ជាមួយ្នាគ្នរនានា ១៣៤,៥៣៩,៦២៥ ៥២,៦៣២,៨៦៨ ៥៤៤,២១២,៧៨៣ ២១៤,៤៧៨,៩៣៧ 
 ២០៨,៥៥៨,៥១៤ ៨៩,០៤០,៤៦២ ៨៤៣,៦១៩,១៨៩ ៣៦២,៨៣៩,៨៨៣ 
ែក្៖ េាំវធិាន ន្នលើការខាតបង់នលើឱនភាេននតនមល (៦៥៣,៤៥២) (៨០,០៥២) (២,៦៤៣,២១៣) (៣២៦,២១២) 

 ២០៧,៩០៥,០៦២ ៨៨,៩៦០,៤១០ ៨៤០,៩៧៥,៩៧៦ ៣៦២,៥១៣,៦៧១ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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៦. ស្មច់ត្បាក់ នងិ្ស្មច់ត្បាក់សមមលូ (រ) 

បដប្មបប្មួលននេាំវធិាន្ននលើការខាតបង់នលើឱនភាេននសាច់្ប្បាក់្និងសាច់្ប្បាក់្េមមូលមានែូច្ខាងនប្កាម៖ 
 

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ  និង្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
នានថៃេី ១ ដខ មក្រា ៨០,០៥២ ២១០,៤៣៨ ៣២៦,២១២ ៨៤៥,៥៤០ 
បដនថម/(បងវិលមក្វញិ) ៥៧៣,៤០០ (១៣០,៣៨៦) ២,៣៣៧,៧៥២ (៥២៨,៣២៤) 
លនមអៀងេីការបែូររបិូយប័ណណ - - (២០,៧៥១) ៨,៩៩៦ 

នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ៦៥៣,៤៥២ ៨០,០៥២ ២,៦៤៣,២១៣ ៣២៦,២១២ 

៧. ត្បាក់រមកលត់ាមចាប ់
 

   ២០២០  ២០១៩  ២០២០ ២០១៩ 
  ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ និង

្នាគ្នរ 
 

  (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 

      
ប្បាក់្តមកល់ធានានលើ

នែើមេុន  
ក្ 

 ៨,០០០,០០០   ៨,០០០,០០០   ៣២,៣៦០,០០០   ៣២,៦០០,០០០  
ប្បាក់្បប្មុងកាតេវកិ្ច្ច

នលើប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់
អតិថិជន  

ខ 
 

៣៩,៣៧២,៦៦៤  
 

៦៦,២៣៦,៩៦១  
 

១៥៩,២៦២,៤២៦  
 

២៦៩,៩១៥,៦១៦  

 
  

៤៧,៣៧២,៦៦៤  
 

៧៤,២៣៦,៩៦១  
 

១៩១,៦២២,៤២៦  
 

៣០២,៥១៥,៦១៦  

ក្. ប្បាក់្តមកល់ធានានលើនែើមេុន 

នយងតមប្បកាេនលខ ្ ៧-០១-១៣៦ ប្ប.ក្. ចុ្៉ះនថៃេី ១៥ ដខ តុោ ឆ្ន ាំ ២០០១ នច្ញនោយ្នាគ្នរជាតិននក្មពុ
ជា េេីេីប្បាក់្តមកល់ធានានលើនែើមេុន តប្មូវឲ្យ្ នាគ្នរ និងប្រឹ៉ះសាថ នេិរញ្ញវតថុ តមកល់ប្បាក់្ច្ាំនួន ១០% នននែើម
េុនចុ្៉ះបញ្ជ ីនៅ្នាគ្នរជាតិននក្មពុជា ។ ប្បាក់្តមកល់នន៉ះនឹងប្តូវបងវិលជូន្នាគ្នរវញិ នៅនេល្នាគ្នរេម័ប្រ
ចិ្តេបញ្ច ប់ប្បតិបតេិការអាជីវក្មមរបេ់ខលួននៅក្នុងប្បនេេក្មពុជា នេើយប្បាក់្តមកល់នន៉ះមិនេប្មាប់នប្បើប្បាេ់
ក្នុងប្បតិបតេិការប្បចាំនថៃរបេ់្នាគ្នរនេ ។ ប្បាក់្តមកល់ធានានលើនែើមេុនេេួលបានអប្តការប្បាក់្េី ០.៤៦% 
ែល់ ០.៦២% (២០១៩: េី ០.៤៦% ែល់ ០.៦២%) ក្នុងមួយឆ្ន ាំ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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៧. ត្បាក់រមកលត់ាមចាប(់រ) 

ខ. ប្បាក់្បប្មងុកាតេវកិ្ច្ចនលើប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់អតិថិជន 

ប្បាក់្បប្មុងកាតេវកិ្ច្ចរឺជាេុនបប្មុងអបបបរមាដែលប្តូវបានរណនាតមអប្ត ៨% ច្ាំនពា៉ះប្បាក់្នរៀល និង 
១២.៥០% ច្ាំនពា៉ះរបិូយប័ណណនផ្សង  ៗ ននប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់អតិថិជនប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់្នាគ្នរអនិវាេនជន និង
ប្បាក់្បនញ្ញើប្រឹ៉ះសាថ នេិរញ្ញវតថុ និង ប្បាក់្ក្មចីអនិវាេនជន ។  នយងតមប្បកាេរបេ់្នាគ្នរជាតិននក្មពុជា 
នលខ                 ្ ៧-០១៨-២៨២ ប្ប.ក្.េេីេីការរក្ាេុនបប្មុងកាតេវកិ្ច្ចចុ្៉ះនថៃេី ២៩ ដខ េីហា ឆ្ន ាំ ២០១៨ ប្បាក់្
បប្មុងកាតេវកិ្ច្ចជាប្បាក់្នរៀល និងរបិូយប័ណណនផ្សងមិនេេួលបានការប្បាក់្នេ ។ 

នៅនថៃេី ១៧ ដខមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ ្នាគ្នរជាតិ នន ក្មពុជាបាននច្ញនេក្េីដថលងការណ៍ នោយប្បកាេកាត់បនថយ            
អប្តេុនបប្មុងកាតេវកិ្ច្ច មក្ប្តឹម៧% ច្ាំនពា៉ះប្បាក់្បនញ្ញើប្បាក់្ក្មចីជា ប្បាក់្នរៀល និង របិូយប័ណណនផ្សង  ៗនែើមបី
ចូ្លរមួកាត់បនថយផ្លប ៉ះពាល់េីការឆ្លងរាលោលជមៃឺកូ្វែី១៩មក្នលើនេែឋកិ្ច្ចក្មពុជា។ 

៨. ត្បាក់បយញ្ញ ើយៅធនាគារនានា 
 
  ២០២០ ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
េមព័នធ្ នាគ្នរ     
ប្បាក់្បនញ្ញើមានកាលក្ាំណត់                               

(មិនដមនសាច់្ប្បាក់្េមមូល) ៤៣,៤៤០,០០០ ១២,៤០០,០០០ ១៧៥,៧១៤,៨០០ ៥០,៥៣០,០០០ 

     
្នាគ្នរ     
ប្បាក់្បនញ្ញើមានកាលក្ាំណត់                             

(មិនដមនសាច់្ប្បាក់្េមមូល)  ៤០,៩៤០,០០០  ១០,៤០០,០០០ ១៦៥,៦០២,៣០០ ៤២,៣៨០,០០០ 

ប្បាក់្បនញ្ញើមានកាលក្ាំណត់ ដែលនថរនវោននប្បាក់្បនញ្ញើមានរយៈនេល ៣ ដខនៅ ១២ ដខនេើយេេួលបានការ
ប្បាក់្ចប់េី ០.១២% ែល់ ៨% (២០១៩:េី ២% ែល់ ៨% ) ក្នុងមួយឆ្ន ាំ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៩. ឥណទាន នងិ្បុយរត្បទានផ្តលែ់លអ់្រិងិជ្ន - សទុធ 
 

  ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ និង

្នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
ឥណ នពាណិជជ

ក្មម៖ 
   

 
ឥណ នមាន
កាលក្ាំណត់  ៨០,៧៣៦,៧២៨   ៦៤,៩៤៣,៤០១   ៣២៦,៥៨០,០៦៥   ២៦៤,៦៤៤,៣៥៩  
ឥណ នវបិារបូ
ន៍  ៣,៣០០,៦៥៤   ២,៥៨១,៦៦៣   ១៣,៣៥១,១៤៥   ១០,៥២០,២៧៧  
េក្ខីបប្តឥណ
 នជាំននឿ
េុក្ចិ្តេ  ៦,៤៣៩,៤៩៨   ១១,៤៣៨,៧១១   ២៦,០៤៧,៧៦៩   ៤៦,៦១២,៧៤៧  
ឥណ ន
ពាណិជជក្មមនផ្ស
ង  ៗ  ១៦,០៨៥,៦១៦   ២៧,២៨៩,០៩៥   ៦៥,០៦៦,៣១៧   ១១១,២០៣,០៦២  

     
ឥណ នអតិថិជន

នប្បើប្បាេ់៖     
ឥណ នមាន
កាលក្ាំណត់ 

 
២៣៧,៩៥៣,៩០៧   ២០០,២៩១,៦៦២   ៩៦២,៥២៣,៥៥៤   ៨១៦,១៨៨,៥២៣  

ឥណ នវបិារូប
ន៍  ១៧,៤៤៨,១៦៥   ២២,៩១០,៥០៥   ៧០,៥៧៧,៨២៧   ៩៣,៣៦០,៣០៨  
ប័ណណឥណ ន  ២,៨៧០,៥៨១   ៥,០៩០,១៧៧   ១១,៦១១,៥០០   ២០,៧៤២,៤៧១  
ឥណ នអនក្នប្បើ
ប្បាេ់នផ្សងៗ   ១៤៨,០៣៩,០៧៩   ១៤៨,៧៧១,៧១០   ៥៩៨,៨១៨,០៧៦   ៦០៦,២៤៤,៧១៨  

  ៥១២,៨៧៤,២២៨   ៤៨៣,៣១៦,៩២៤  ២,០៧៤,៥៧៦,២៥៣  ១,៩៦៩,៥១៦,៤៦៥  
ែក្៖ េាំវធិាន្ននលើ

ការខាតបង់          
នលើឱនភាេនន
តនមល  (៧,២៦០,១០០)  (៧,០៧៨,៩៧១)  (២៩,៣៦៧,១០៥)  (២៨,៨៤៦,៨០៧) 

ឥណ ន និងបុនរ
ប្ប នផ្េល់ែល់    
អតិថិជន - េុេធ  ៥០៥,៦១៤,១២៨  

 
៤៧៦,២៣៧,៩៥៣  ២,០៤៥,២០៩,១៤៨  ១,៩៤០,៦៦៩,៦៥៨  



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្េល់ែល់អតិថិជនែុល មានកាលក្ាំណត់ែូច្ខាងនប្កាម៖ 
 
 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
រយៈនេល ១ ដខ  ២៦,៧១៩,៥៣៤   ៤៧,៤៥៧,៣២៦   ១០៨,០៨០,៥១៥   ១៩៣,៣៨៨,៦០៣  
> ១ នៅ ៣ ដខ  ៤,៦៩២,៦០១   ២៦,៣៩៨,៥០៨   ១៨,៩៨១,៥៧១   ១០៧,៥៧៣,៩២០  
> ៣ នៅ ៦ ដខ  ១១,២៩៧,៩១៤   ១១,៥៥២,១៨៧   ៤៥,៧០០,០៦២   ៤៧,០៧៥,១៦២  
> ៦ នៅ ១២ ដខ  ១០,៩៨៨,៧០៤   ១៣,៦២២,៦៨៣   ៤៤,៤៤៩,៣០៨   ៥៥,៥១២,៤៣៣  

> ១ នៅ ៥ ឆ្ន ាំ  ១៥៩,១៩១,២១៨  
 

១៤២,៧៦០,០៨៣   ៦៤៣,៩២៨,៤៧៧  
 

៥៨១,៧៤៧,៣៣៨  

នលើេេី ៥ ឆ្ន ាំ 
 

២៩៩,៩៨៤,២៥៧  
 

២៤១,៥២៦,១៣៧  ១,២១៣,៤៣៦,៣២០   ៩៨៤,២១៩,០០៩  
  

៥១២,៨៧៤,២២៨  
 

៤៨៣,៣១៦,៩២៤  ២,០៧៤,៥៧៦,២៥៣  ១,៩៦៩,៥១៦,៤៦៥  
 

េប្មាប់ការវភិារបដនថមនលើឥណ ន និងបុនរប្ប នែុលផ្េល់ែល់អតិថិជន េូមនមើលក្ាំណត់េមាគ ល់ ៣៣ខ ។ 
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៩. ឥណទាន នងិ្បុយរត្បទានផ្តលែ់លអ់្រិងិជ្ន - សទុធ (រ) 

(ក្) េាំវធិាន្ននលើការខាតបង់នលើឱនភាេននតនមល 

(i). បដប្មបប្មួលននេាំវធិាន្ននលើការខាតបង់នលើឱនភាេននតនមលឥណ ន និងបុនរប្ប ន មានែូច្ខាងនប្កាម៖ 
 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
នានថៃេី ១ ដខ មក្រា ៧,០៧៨,៩៧១ ១៨,៨៥៩,៤៧០ ២៨,៨៤៦,៨០៧ ៧៥,៧៧៧,៣៥០ 
េាំវធិាន្ន/(បងវិលមក្វញិ) េប្មាប់
ការយិបរនិច្ឆេ ២,៥៩២,១៤២ (៦,៣៩៧,៧៦៨) ១០,៥៦៨,១៦២ (២៥,៩២៣,៧៥៦) 

ការលុបនចលេប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេ (២,៤១១,០១៣) (៥,៣៨២,៧៣១) (៩,៨២៩,៧០០) (២១,៨១០,៨២៦) 
លនមអៀងេីការបែូររបិូយប័ណណ - - (២១៨,១៦៤) ៨០៤,០៣៩ 

នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ៧,២៦០,១០០ ៧,០៧៨,៩៧១ ២៩,៣៦៧,១០៥ ២៨,៨៤៦,៨០៧ 

(ii). េាំវធិាន្ននលើការខាតបង់នលើឱនភាេននតនមលប្តូវបានេេួលសាគ ល់ជាច្ាំនណញ ឬខាតែូច្ខាងនប្កាម៖ 
 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
េាំវធិាន្ននលើការបាត់បង់នលើ          ឱ

នភាេននតនមលឥណ ន និង         បុនរ
ប្ប នផ្េល់ែល់អតិថិជនេុេធ ២,៥៩២,១៤២ (៦,៣៩៧,៧៦៨) ១០,៥៦៨,១៦២ (២៥,៩២៣,៧៥៦) 

េាំវធិាន្ននលើការបាត់បង់នលើ           ឱ
នភាេននប្បាក់្បនញ្ញើនៅ្នាគ្នរ
នានា និងសាថ នប័នេិរញ្ញវតថុេុេធ                   
(ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៦) ៥៧៣,៤០០ (១៣០,៣៨៦) ២,៣៣៧,៧៥២ (៥២៨,៣២៤) 

េាំវធិាន្ននលើការបាត់បង់នលើ          ឱ
នភាេននតនមលកិ្ច្ចេនាធានាេុេធ 
(ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៣១) (៩១,៣៩៦) ២៣៣,១២៣ (៣៧២,៦២១) ៩៤៤,៦១៤ 

 ៣,០៧៤,១៤៦ (៦,២៩៥,០៣១) ១២,៥៣៣,២៩៣ (២៥,៥០៧,៤៦៦) 

 
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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១០. ត្ទពយ នងិ្បរកិាា រ 

េមព័នធ្ នាគ្នរ ប្េេយក្ាំេុងែាំនណើ រ
ការ ែី្លី អគ្នរ ការដក្លមអអគ្នរ 

បរកិាខ រ 
ការយិល័យ យនយនេ 

បរកិាខ រដផ្នក្               
េ័ត៌មានវេិា និង

កុ្ាំេយូេ័រ េរបុ 
២០២០ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល 
         (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
រនមាយែើម          
នានថៃេី ១ ដខ មក្រា ឆ្ន ាំ ២០២០  ១,៦៦៦,៩៤១   ៨,៥៧៩,១៧០   ២៥,៦៩៩,៧៣៥   

១០,២៣៩,៨០៨  
 ៣,០២៣,១១៧   ១,៥៥១,១៩១   ៣,២០៦,៤៩៣   ៥៣,៩៦៦,៤៥៥  ២១៩,៩១៣,៣០៤  

ការេិញបដនថម - - -  ៣៨៤,៣៧៧   ៣០៦,១២៣   ១២,១០០   ១៣៧,១០៦   ៨៣៩,៧០៦   ៣,៤២៣,៤៨១  
ការលក់្នច្ញ - - -   (១៨,៩៧៧) -  (១៣,៦១៤)  (៣២,៥៩១)  (១៣២,៨៧៤) 
ការលុបនចល - - -  (៤២៤,២៨០) (១,២៣៥,០៦៦)  (៨៨,៥៩៣)  (២១០,៣១៩)  (១,៩៥៨,២៥៨)  (៧,៩៨៣,៨១៨) 
ការនផ្ារ និង ការន្វើច្ាំណ្តត់ថាន ក់្ន ើងវញិ  (១,៦៦៦,៩៤១) - -  ៧៦០,៦៦២   ១៦០,៤៣០  -  ១៩៩,៨៤៩   (៥៤៦,០០០)  (២,២២៦,០៤២) 
លនមអៀងេីការបែូររបិូយប័ណណ  - - - - - - -  (១,៥៦៤,៦៨៤) 

នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  -     ៨,៥៧៩,១៧០   ២៥,៦៩៩,៧៣៥   ១០,៩៦០,៥៦៧   ២,២៣៥,៦២៧   ១,៤៧៤,៦៩៨   ៣,៣១៩,៥១៥   ៥២,២៦៩,៣១២  ២១១,៤២៩,៣៦៧  

ែក្ៈ រលំសប់ង្គរ          
នានថៃេី ១ ដខ មក្រា ឆ្ន ាំ ២០២០  -     -     ២,៤៦៦,៦១៣   ៣,០២៥,៣៤៧   ២,៣០០,៦៤៧   ១,៣១០,៩៥៨   ២,៤៣៣,៣៩០   ១១,៥៣៦,៩៥៥   ៤៧,០១៣,០៩១  
រ ាំលេ់ក្នុងការយិបរនិច្ឆេ - -  ១,២៥៣,៦០៥   ១,០១៨,៥២១   ២៦៨,៥៩០   ៨៩,៥៥១   ២៣៦,១០៥   ២,៨៦៦,៣៧២   ១១,៦៨៦,១៩៩  
ការលក់្នច្ញ - - - -  (១៥,៩៩៣)  -     (១៣,៦១១)  (២៩,៦០៤)  (១២០,៦៩៦) 
ការលុបនចល - -  -     (៤០១,៥៤២)  (៩៤២,៦២៨)  (៨៨,៥៩៣)  (១៨២,៩៩៧)  (១,៦១៥,៧៦០)  (៦,៥៨៧,៤៥៤) 
លនមអៀងេីការបែូររបិូយប័ណណ - - - - - - - -  (៣៨៥,១៨០) 

នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  -     -     ៣,៧២០,២១៨   ៣,៦៤២,៣២៦   ១,៦១០,៦១៦   ១,៣១១,៩១៦   ២,៤៧២,៨៨៧   ១២,៧៥៧,៩៦៣   ៥១,៦០៥,៩៦០  

រនមាយោង្          
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  -     ៨,៥៧៩,១៧០   ២១,៩៧៩,៥១៧   ៧,៣១៨,២៤១   ៦២៥,០១១   ១៦២,៧៨២   ៨៤៦,៦២៨   ៣៩,៥១១,៣៤៩  ១៥៩,៨២៣,៤០៧  



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
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១០. ត្ទពយ នងិ្បរកិាា រ (រ) 

េមព័នធ្ នាគ្នរ ប្េេយក្ាំេុងែាំនណើ រ
ការ ែី្លី អគ្នរ ការដក្លមអអគ្នរ 

បរកិាខ រ 
ការយិល័យ យនយនេ 

បរកិាខ រដផ្នក្               
េ័ត៌មានវេិា និង

កុ្ាំេយូេ័រ េរបុ 
២០១៩ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល 
         (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
រនមាយែើម          
នានថៃេី ១ ដខ មក្រា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ៣,៩៣៤,២៣៣ ៨,៥៧៩,១៧០ ២៥,៣៩៦,១៣០ ៥,៦៩២,៩២៦ ២,៤៥២,៤៥៣ ១,៦០៨,១៩១ ២,៤៧៣,១៩៨ ៥០,១៣៦,៣០១ ២០១,៤៤៧,៦៥៧ 
ការេិញបដនថម ២,៤៥៤,៩៧២ - ៣០៣,៦០៥ ៦០,៩៣៩ ៣៥៦,២០៤ ១១៩,០០០ ៧៤១,៤៧៣ ៤,០៣៦,១៩៣ ១៦,៣៥៤,៦៥៤ 
ការលក់្នច្ញ - - - - (១,៥៩០) (១៧៦,០០០) - (១៧៧,៥៩០) (៧១៩,៥៩៥) 
ការលុបនចល - - - - (៩,២៧១) - (៨,១៧៨) (១៧,៤៤៩) (៧០,៧០៣) 
ការនផ្ារ និង ការន្វើច្ាំណ្តត់ថាន ក់្ន ើងវញិ (៤,៧២២,២៦៤) - - ៤,៤៨៥,៩៤៣ ២២៥,៣២១ - - (១១,០០០) (៤៤,៥៧២) 
លនមអៀងេីការបែូររបិូយប័ណណ - - - - - - - - ២,៩៤៥,៨៦៣ 

នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ១,៦៦៦,៩៤១ ៨,៥៧៩,១៧០ ២៥,៦៩៩,៧៣៥ ១០,២៣៩,៨០៨ ៣,០២៣,១១៧ ១,៥៥១,១៩១ ៣,២០៦,៤៩៣ ៥៣,៩៦៦,៤៥៥ ២១៩,៩១៣,៣០៤ 

ែក្ៈ រលំសប់ង្គរ          
នានថៃេី ១ ដខ មក្រា ឆ្ន ាំ ២០១៩ - - ១,២១៤,៦៨២ ២,២០៨,៨៨៥ ១,៩៨៦,៤១៨ ១,៣៧៨,០៩៥ ២,២៣៨,៦០០ ៩,០២៦,៦៨០ ៣៦,២៦៩,២០០ 
រ ាំលេ់ក្នុងការយិបរនិច្ឆេ - - ១,២៥១,៩៣១ ៨១៦,៤៦២ ៣២៥,០៩០ ១០៨,៨៦៣ ២០២,៩៦៨ ២,៧០៥,៣១៤ ១០,៩៦១,៩៣២ 
ការលក់្នច្ញ - - - - (១,៥៩០) (១៧៦,០០០) - (១៧៧,៥៩០) (៧១៩,៥៩៥) 
ការលុបនចល - - - - (៩,២៧១) - (៨,១៧៨) (១៧,៤៤៩) (៧០,៧០៣) 
លនមអៀងេីការបែូររបិូយប័ណណ - - - - - - - - ៥៧២,២៥៧ 

នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ - - ២,៤៦៦,៦១៣ ៣,០២៥,៣៤៧ ២,៣០០,៦៤៧ ១,៣១០,៩៥៨ ២,៤៣៣,៣៩០ ១១,៥៣៦,៩៥៥ ៤៧,០១៣,០៩១ 
រនមាយោង្          
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ១,៦៦៦,៩៤១ ៨,៥៧៩,១៧០ ២៣,២៣៣,១២២ ៧,២១៤,៤៦១ ៧២២,៤៧០ ២៤០,២៣៣ ៧៧៣,១០៣ ៤២,៤២៩,៥០០ ១៧២,៩០០,២១៣ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
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១០. ត្ទពយ នងិ្បរកិាា រ (រ) 

្នាគ្នរ ប្េេយក្ាំេុង
ែាំនណើ រការ អគ្នរ ការដក្លមអអគ្នរ 

បរកិាខ រ 
ការយិល័យ យនយនេ 

បរកិាខ រដផ្នក្               
េ័ត៌មានវេិា និងកុ្ាំេយូ

េ័រ េរបុ 
២០២០ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល 
        (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
រនមាយែើម         
នានថៃេី ១ ដខ មក្រា ឆ្ន ាំ ២០២០  ១,៦៦៦,៩៤១   ២៤,៩៤២,២៥៥   ១០,២៣៩,៨០៨   ៣,០២៣,១១៧   ១,៥៥១,១៩១   ៣,២០៦,៤៩៣   ៤៤,៦២៩,៨០៥   ១៨១,៨៦៦,៤៥៥  
ការេិញបដនថម  -    -  ៣៨៤,៣៧៧   ៣០៦,១២៣   ១២,១០០   ១៣៧,១០៦   ៨៣៩,៧០៦   ៣,៤២៣,៤៨១  
ការលក់្នច្ញ  -    - -  (១៨,៩៧៧) -  (១៣,៦១៤)  (៣២,៥៩១)  (១៣២,៨៧៤) 
ការលុបនចល  -    -  (៤២៤,២៨០)  (១,២៣៥,០៦៦)  (៨៨,៥៩៣)  (២១០,៣១៩)  (១,៩៥៨,២៥៨)  (៧,៩៨៣,៨១៨) 
ការនផ្ារ និង ការន្វើច្ាំណ្តត់ថាន ក់្ន ើងវញិ  (១,៦៦៦,៩៤១) -  ៧៦០,៦៦២   ១៦០,៤៣០  -  ១៩៩,៨៤៩   (៥៤៦,០០០)  (២,២២៦,០៤២) 
លនមអៀងេីការបែូររបិូយប័ណណ  -    - - - - -  -    (១,២៨៤,៥៨៤) 

នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  -     ២៤,៩៤២,២៥៥   ១០,៩៦០,៥៦៧   ២,២៣៥,៦២៧   ១,៤៧៤,៦៩៨   ៣,៣១៩,៥១៥   ៤២,៩៣២,៦៦២   ១៧៣,៦៦២,៦១៨  

ែក្ៈ រលំសប់ង្គរ         
នានថៃេី ១ ដខ មក្រា ឆ្ន ាំ ២០២០  -     ២,២៥៨,៣៦៦   ៣,០២៥,៣៤៧   ២,៣០០,៦៤៧   ១,៣១០,៩៦០   ២,៤៣៣,៣៩០   ១១,៣២៨,៧១០   ៤៦,១៦៤,៤៩៣  
រ ាំលេ់ក្នុងការយិបរនិច្ឆេ  -     ១,២១៥,៧៣១   ១,០១៨,៥២១   ២៦៨,៥៩០   ៨៩,៥៥១   ២៣៦,១០៥   ២,៨២៨,៤៩៨   ១១,៥៣១,៧៨៦  
ការលក់្នច្ញ  -    - -  (១៥,៩៩៣)  -     (១៣,៦១១)  (២៩,៦០៤)  (១២០,៦៩៦) 
ការលុបនចល  -     -     (៤០១,៥៤២)  (៩៤២,៦២៨)  (៨៨,៥៩៣)  (១៨២,៩៩៧)  (១,៦១៥,៧៦០)  (៦,៥៨៧,៤៥៤) 
លនមអៀងេីការបែូររបិូយប័ណណ  -    - - - - -  -     (៣៧៧,៧២០) 

នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  -     ៣,៤៧៤,០៩៧   ៣,៦៤២,៣២៦   ១,៦១០,៦១៦   ១,៣១១,៩១៨   ២,៤៧២,៨៨៧   ១២,៥១១,៨៤៤   ៥០,៦១០,៤០៩  
រនមាយោង្         
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ -  ២១,៤៦៨,១៥៨   ៧,៣១៨,២៤១   ៦២៥,០១១   ១៦២,៧៨០   ៨៤៦,៦២៨   ៣០,៤២០,៨១៨   ១២៣,០៥២,២០៩  



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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១០. ត្ទពយ នងិ្បរកិាា រ (រ) 

្នាគ្នរ ប្េេយក្ាំេុងែាំនណើ រ
ការ អគ្នរ ការដក្លមអអគ្នរ 

បរកិាខ រ 
ការយិល័យ យនយនេ 

បរកិាខ រដផ្នក្               
េ័ត៌មានវេិា និងកុ្ាំ

េយូេ័រ េរបុ 
២០១៩ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល 
        (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
រនមាយែើម         
នានថៃេី ១ ដខ មក្រា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ៣,៩៣៤,២៣៣ ២៤,៦៣៨,៦៥០ ៥,៦៩២,៩២៦ ២,៤៥២,៤៥៣ ១,៦០៨,១៩១ ២,៤៧៣,១៩៨ ៤០,៧៩៩,៦៥១ ១៦៣,៩៣២,៩៩៨ 
ការេិញបដនថម ២,៤៥៤,៩៧២ ៣០៣,៦០៥ ៦០,៩៣៩ ៣៥៦,២០៤ ១១៩,០០០ ៧៤១,៤៧៣ ៤,០៣៦,១៩៣ ១៦,៣៥៤,៦៥៤ 
ការលក់្នច្ញ - - - (១,៥៩០) (១៧៦,០០០) - (១៧៧,៥៩០) (៧១៩,៥៩៥) 
ការលុបនចល - - - (៩,២៧១) - (៨,១៧៨) (១៧,៤៤៩) (៧០,៧០៣) 
ការនផ្ារ និង ការន្វើច្ាំណ្តត់ថាន ក់្ន ើងវញិ (៤,៧២២,២៦៤) - ៤,៤៨៥,៩៤៣ ២២៥,៣២១ - - (១១,០០០) (៤៤,៥៧២) 
លនមអៀងេីការបែូររបិូយប័ណណ - - - - - - - ២,៤១៣,៦៧៣ 

នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ១,៦៦៦,៩៤១ ២៤,៩៤២,២៥៥ ១០,២៣៩,៨០៨ ៣,០២៣,១១៧ ១,៥៥១,១៩១ ៣,២០៦,៤៩៣ ៤៤,៦២៩,៨០៥ ១៨១,៨៦៦,៤៥៥ 
ែក្ៈ រលំសប់ង្គរ         
នានថៃេី ១ ដខ មក្រា ឆ្ន ាំ ២០១៩ - ១,០៤៩,២០៦ ២,២០៨,៨៨៥ ១,៩៨៦,៤១៨ ១,៣៧៨,០៩៧ ២,២៣៨,៦០០ ៨,៨៦១,២០៦ ៣៥,៦០៤,៣២៦ 
រ ាំលេ់ក្នុងការយិបរនិច្ឆេ - ១,២០៩,១៦០ ៨១៦,៤៦២ ៣២៥,០៩០ ១០៨,៨៦៣ ២០២,៩៦៨ ២,៦៦២,៥៤៣ ១០,៧៨៨,៦២៤ 
ការលក់្នច្ញ - - - (១,៥៩០) (១៧៦,០០០) - (១៧៧,៥៩០) (៧១៩,៥៩៥) 
ការលុបនចល - - - (៩,២៧១) - (៨,១៧៨) (១៧,៤៤៩) (៧០,៧០៣) 
លនមអៀងេីការបែូររបិូយប័ណណ - - - - - - - ៥៦១,៨៤១ 

នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ - ២,២៥៨,៣៦៦ ៣,០២៥,៣៤៧ ២,៣០០,៦៤៧ ១,៣១០,៩៦០ ២,៤៣៣,៣៩០ ១១,៣២៨,៧១០ ៤៦,១៦៤,៤៩៣ 
រនមាយោង្         
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ១,៦៦៦,៩៤១ ២២,៦៨៣,៨៨៩ ៧,២១៤,៤៦១ ៧២២,៤៧០ ២៤០,២៣១ ៧៧៣,១០៣ ៣៣,៣០១,០៩៥ ១៣៥,៧០១,៩៦២ 
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. និង្ត្កុមហ ុនបុត្រសមព័នធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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១១. ត្ទពយសកមាអ្របូ ី
 េូដេវរ 
 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
រនមាយែើម     

នានថៃេី ១ ដខ មក្រា 
 ២,៨៩៤,៧៤១  

២,៨៨៣,៧៤១ 
 

១១,៧៩៦,០៧០  ១១,៥៨៦,៨៧១ 
ការេិញបដនថម  ១៥១,៧៣០  -   ៦១៨,៦០៣ - 
ការនផ្ារេីប្េេយ និងបរកិាខ រ   ៥៤៦,០០០     ១១,០០០ ២,២២៦,០៤២ ៤៤,៥៧២ 
ការលុបនចល  (៨៩,៨៤២) -  (៣៦៦,២៨៦) - 
លនមអៀងេីការបែូររបិូយប័ណណ - - (១០៦,២៩៥) ១៦៤,៦២៧ 

នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ៣,៥០២,៦២៩ ២,៨៩៤,៧៤១ ១៤,១៦៨,១៣៤ ១១,៧៩៦,០៧០ 
     
ែក្ៈ រលំសប់ង្គរ     
នានថៃេី ១ ដខ មក្រា  ២,៧៩៦,២១១  ២,៤៦១,៩២៦  ១១,៣៩៤,៥៦០  ៩,៨៩២,០១៨ 
រ ាំលេ់  ២២៥,៣០២  ៣៣៤,២៨៥  ៩១៨,៥៥៦  ១,៣៥៤,៥២៣ 
ការលុបនចល (៨៩,៧៤៤) - (៣៦៥,៨៨៦) - 
លនមអៀងេីការបែូររបិូយប័ណណ  -    - (៨៨,២២៥)    ១៤៨,០១៩ 
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ២,៩៣១,៧៦៩ ២,៧៩៦,២១១ ១១,៨៥៩,០០៥ ១១,៣៩៤,៥៦០ 
     
រនមាយោង្     
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ   ៥៧០,៨៦០ ៩៨,៥៣០ ២,៣០៩,១២៩ ៤០១,៥១០ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. និង្ត្កុមហ ុនបុត្រសមព័នធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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១១. ត្ទពយសកមាអ្របូ ី(រ) 

  េូដេវរ  
 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
្នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
្នាគ្នរ     
រនមាយែើម     

នានថៃេី ១ ដខ មក្រា 
 ២,៨៩៣,៨៨៣  

២,៨៨២,៨៨៣ 
 

១១,៧៩២,៥៧៣  ១១,៥៨៣,៤២៤ 
ការេិញបដនថម ១៥១,៧៣០ - ៦១៨,៦០៣ - 
ការនផ្ារេីប្េេយ និងបរកិាខ រ ៥៤៦,០០០ ១១,០០០ ២,២២៦,០៤២ ៤៤,៥៧២ 
ការលុបនចល  (៨៩,៨៤២) -  (៣៦៦,២៨៦) ១៦៤,៥៧៧ 
លនមអៀងេីការបែូររបិូយប័ណណ - - (១០៦,២៦៨) - 
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ៣,៥០១,៧៧១ ២,៨៩៣,៨៨៣ ១៤,១៦៤,៦៦៤ ១១,៧៩២,៥៧៣ 
     
ែក្ៈ រលំសប់ង្គរ     
នានថៃេី ១ ដខ មក្រា  ២,៧៩៥,៧៨៣  ២,៤៦១,៧១២ ១១,៣៩២,៨១៥ ៩,៨៩១,១៥៩ 
រ ាំលេ់  ២២៥,០៨៧  ៣៣៤,០៧១ ៩១៧,៦៨០ ១,៣៥៣,៦៥៦ 
ការលុបនចល (៨៩,៧៤៤) - (៣៦៥,៨៨៦) - 
លនមអៀងេីការបែូររបិូយប័ណណ - - (៨៨,២០៤) ១៤៨,០០០ 
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ២,៩៣១,១២៦ ២,៧៩៥,៧៨៣ ១១,៨៥៦,៤០៥ ១១,៣៩២,៨១៥ 
     
រនមាយោង្     
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ៥៧០,៦៤៥ ៩៨,១០០ ២,៣០៨,២៥៩ ៣៩៩,៧៥៨ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. និង្ត្កុមហ ុនបុត្រសមព័នធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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១២. សទិធិយត្បើត្បាសត់្ទពយសកមា 
 
 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
េិេធិនប្បើប្បាេ់ប្េេយេក្មម  ៣,៣៦៣,៩៦៤   ២,៨៦៥,០២៥   ១៣,៦០៧,២៣៤  ១១,៦៧៤,៩៧៧  

្នាគ្នរ     
     
េិេធិនប្បើប្បាេ់ប្េេយេក្មម  ៨,១០២,៨២២   ៧,៧១៤,៥១៧   ៣២,៧៧៥,៩១៥  ៣១,៤៣៦,៦៥៧  

េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរជួលការយិល័យ ។ េ័ត៌មានអាំេីការជួល ដែលេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរជាអនក្ជួល
ប្តូវបានបងាា ញែូច្ខាងនប្កាម៖ 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
រនមាយែើម     
នានថៃេី ១ ដខ មក្រា ៤,៨៧៥,៣៧៨ ៤,៥១៦,០៦០ ១៩,៨៦៧,១៦៥ ១៨,១៤៥,៥២៩ 
ការេិញបដនថម ៩៤៣,១០៨ ៣៥៩,៣១៨ ៣,៨៤៥,០៥១ ១,៤៥៥,៩៥៧ 
លនមអៀងេីការបែូររបិូយប័ណណ - - (១៧៦,៤៤០) ២៦៥,៦៧៩ 

នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ៥,៨១៨,៤៨៦ ៤,៨៧៥,៣៧៨ ២៣,៥៣៥,៧៧៦ ១៩,៨៦៧,១៦៥ 

     

រលំសប់ង្គរ     
នានថៃេី ១ ដខ មក្រា ២,០១០,៣៥៣ ១,៦១១,៩១៩ ៨,១៩២,១៨៨ ៦,៤៧៦,៦៩០ 
រ ាំលេ់េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេ ៤៤៤,១៦៩ ៣៩៨,៤៣៤ ១,៨១០,៨៧៦ ១,៦១៤,៤៥៥ 
លនមអៀងេីការបែូររបិូយប័ណណ - - (៧៤,៥២២) ១០១,០៤៣ 
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២,៤៥៤,៥២២ ២,០១០,៣៥៣ ៩,៩២៨,៥៤២ ៨,១៩២,១៨៨ 
រនមាយោង្     
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ៣,៣៦៣,៩៦៤ ២,៨៦៥,០២៥ ១៣,៦០៧,២៣៤ ១១,៦៧៤,៩៧៧ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. និង្ត្កុមហ ុនបុត្រសមព័នធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 

 
56 

១២. សទិធិយត្បើត្បាសត់្ទពយសកមា (រ) 
 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
្នាគ្នរ     

រនមាយែើម     
នានថៃេី ១ ដខ មក្រា  ១១,៨៤១,៥៥៦   ១១,៤៨២,២៣៨   ៤៨,២៥៤,៣៤១   ៤៦,១៣៥,៦៣២  
ការេិញបដនថម  ៩៤៣,១០៨   ៣៥៩,៣១៨   ៣,៨៤៥,០៥១   ១,៤៥៥,៩៥៧  
លនមអៀងេីការបែូររបិូយប័ណណ   -     (៣៨៥,៤២៦)  ៦៦២,៧៥២  
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ  ១២,៧៨៤,៦៦៤   ១១,៨៤១,៥៥៦   ៥១,៧១៣,៩៦៦   ៤៨,២៥៤,៣៤១  
     
ែក្ៈ រលំសប់ង្គរ     
នានថៃេី ១ ដខ មក្រា  ៤,១២៧,០៣៩   ៣,៦១៧,៩៧០   ១៦,៨១៧,៦៨៤   ១៤,៥៣៧,០០៣  
រ ាំលេ់េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេ  ៥៥៤,៨០៣   ៥០៩,០៦៩   ២,២៦១,៩៣២   ២,០៦២,៧៤៨  
លនមអៀងេីការបែូររបិូយប័ណណ -  -     (១៤១,៥៦៥)  ២១៧,៩៣៣  
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ  ៤,៦៨១,៨៤២   ៤,១២៧,០៣៩   ១៨,៩៣៨,០៥១   ១៦,៨១៧,៦៨៤  
     
រនមាយោង្     
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ 

 ៨,១០២,៨២២   ៧,៧១៤,៥១៧  
 

៣២,៧៧៥,៩១៥   ៣១,៤៣៦,៦៥៧  

េ័ត៌មានអាំេីការជួលរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរប្តូវបានបងាា ញនៅក្នុងក្ាំណត់េមាគ ល់នន៉ះ និងក្ាំណត់
េមាគ ល់ ១៩ ។ 

 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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១៣. ត្ទពយសកមាយផ្េង្  ៗ
 
 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
ការបង់មុន និងប្បាក់្តមកល់  ៣,១៦១,០១៩   ១,៩៣៤,៩២៩   ១២,៧៨៦,៣២២   ៧,៨៨៤,៨៣៦  
វនិិនយរនផ្សងៗ   ១៥០,០០០   ១៥០,០០០   ៦០៦,៧៥០   ៦១១,២៥០  
ប្េេយេក្មមនផ្សងៗ   ១,០៦៣,៧៣២   ១,៣៩៣,០៣២   ៤,៣០២,៧៩៦   ៥,៦៧៦,៦០៥  
  ៤,៣៧៤,៧៥១   ៣,៤៧៧,៩៦១   ១៧,៦៩៥,៨៦៨   ១៤,១៧២,៦៩១  

     
្នាគ្នរ     
     
ការបង់មុន និងប្បាក់្តមកល់  ៣,១៦១,០១៩   ១,៩៣៤,៩២៩   ១២,៧៨៦,៣២២   ៧,៨៨៤,៨៣៦  
វនិិនយរនផ្សងៗ   ១៥០,០០០   ១៥០,០០០   ៦០៦,៧៥០   ៦១១,២៥០  
ប្េេយេក្មមនផ្សងៗ   ១,០១០,១៤៤   ១,៣៤៨,០៩៧   ៤,០៨៦,០៣២   ៥,៤៩៣,៤៩៥  
  ៤,៣២១,១៦៣   ៣,៤៣៣,០២៦   ១៧,៤៧៩,១០៤  ១៣,៩៨៩,៥៨១  

១៤. ត្បាក់បយញ្ញ ើរបសធ់នាគារ និង្ត្គេឹះស្មា នហរិញ្ញវរានុានា 
 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ និង្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
រណនីច្រនេ  ២,២៥៩,៩៩៧   ១,៧៧៦,០១២   ៩,១៤១,៦៨៨   ៧,២៣៧,២៤៩  
រណនីេនសាំ  ២៧,៩២២,៥៥១   ៨,២១១,១៥៦  ១១២,៩៤៦,៧១៩   ៣៣,៤៦០,៤៦១  
ប្បាក់្បនញ្ញើមានកាលក្ាំណត់  ១០,៦៦៥,៣០៤   ១,១០១,៩៨៥   ៤៣,១៤១,១៥៤   ៤,៤៩០,៥៨៨  
  ៤០,៨៤៧,៨៥២   ១១,០៨៩,១៥៣  ១៦៥,២២៩,៥៦១   ៤៥,១៨៨,២៩៨  



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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១៤. ត្បាក់បយញ្ញ ើរបសធ់នាគារ និង្ត្គេឹះស្មា នហរិញ្ញវរានុានា (រ) 

ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់្នាគ្នរ និងប្រឹ៉ះសាថ នេិរញ្ញវតថុនានាខាងនលើនន៉ះ ប្តូវបានវភិារែូច្ខាងនប្កាម៖ 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
ក្. តមកាលក្ាំណត់ ៖   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     

រយៈនេល ១ ដខ ៣០,១៨២,៥៤៨  ១០,៥៨៩,៩៣០  ១២២,០៨៨,៤០៧  ៤៣,១៥៣,៩៦៥  
២ នៅ ៣ ដខ  ៦០,០០០   ៦០,៧៨៤   ២៤២,៧០០   ២៤៧,៦៩៥  
៤ នៅ ៦ ដខ  ២០០,០០០   -     ៨០៩,០០០   -    
៧ នៅ ១២ ដខ ១០,៤០៥,៣០៤   ៤៣៨,៤៣៩  ៤២,០៨៩,៤៥៤   ១,៧៨៦,៦៣៨  

 ៤០,៨៤៧,៨៥២  ១១,០៨៩,១៥៣  ១៦៥,២២៩,៥៦១  ៤៥,១៨៨,២៩៨  
ខ. តមនិវាេនោឋ ន៖     

     
និវាេជន  ៤០,៨៤៧,៨៥២   ១១,០៨៩,១៥៣   ១៦៥,២២៩,៥៦១  ៤៥,១៨៨,២៩៨  

     
រ.  តមេាំនាក់្េាំនង៖     

អតិថិជនខាងនប្ៅ  ៤០,៨៤៧,៨៥២   ១១,០៨៩,១៥៣   ១៦៥,២២៩,៥៦១  ៤៥,១៨៨,២៩៨  

 
 .  តមអប្តការប្បាក់្ 

 ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់្នាគ្នរ និងប្រឹ៉ះសាថ នេិរញ្ញវតថុនានា េេួលបាន អប្តការប្បាក់្ប្បចាំឆ្ន ាំ ែូច្ខាងនប្កាម៖ 
 

    ២០២០ ២០១៩ 
រណនីច្រនេ មិនមាន មិនមាន 
រណនីេនសាំ ០.៥% ១% 
ប្បាក់្បនញ្ញើមានកាលក្ាំណត់ ១.៥%-៣% ១.៥%-៣% 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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១៥. ត្បាក់បយញ្ញ ើរបសអ់្រងិិជ្ន 
 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
រណនីច្រនេ ១១៨,៣៤៥,០១៥ ៧២,៨៤៦,៨៨៧ ៤៧៨,៧០៥,៥៨៦ ២៩៦,៨៥១,០៦៥ 
រណនីេនសាំ ២០៩,២៦៧,០៥៦ ២១៧,៣១០,៦០៦ ៨៤៦,៤៨៥,២៤២ ៨៨៥,៥៤០,៧១៩ 
ប្បាក់្បនញ្ញើមានកាល

ក្ាំណត់ ២៣៤,២៤០,១៦១ ១៥៥,១៤៥,០៤១ ៩៤៧,៥០១,៤៥០ ៦៣២,២១៦,០៤២ 
ប្បាក់្បនញ្ញើមានក្ប្មិត និង  

ប្បាក់្តមកល់ធានា ៥,៨៤០,០០០ ១,៨៦១,២៦៣ ២៣,៦២២,៨០០ ៧,៥៨៤,៦៤៧ 
 ៥៦៧,៦៩២,២៣២ ៤៤៧,១៦៣,៧៩៧ ២,២៩៦,៣១៥,០៧៨ ១,៨២២,១៩២,៤៧៣ 

្នាគ្នរ     
     
រណនីច្រនេ ១១៨,៣៥៨,៣៦៨ ៧២,៨៥៤,៦៥០ ៤៧៨,៧៥៩,៥៩៩ ២៩៦,៨៨២,៦៩៩ 
រណនីេនសាំ ២០៩,៨៣០,០០៧ ២១៧,៦៤៣,០៦៩ ៨៤៨,៧៦២,៣៧៩ ៨៨៦,៨៩៥,៥០៦ 
ប្បាក់្បនញ្ញើមានកាល

ក្ាំណត់ ២៣៤,២៤០,១៦១ ១៥៥,៦៤៥,០៤១ ៩៤៧,៥០១,៤៥០ ៦៣៤,២៥៣,៥៤២ 
ប្បាក់្បនញ្ញើមានក្ប្មិត និង 

ប្បាក់្តមកល់ធានា ៥,៨៤០,០០០ ១,៨៦១,២៦៣ ២៣,៦២២,៨០០ ៧,៥៨៤,៦៤៧ 
 ៥៦៨,២៦៨,៥៣៦ ៤៤៨,០០៤,០២៣ ២,២៩៨,៦៤៦,២២៨ ១,៨២៥,៦១៦,៣៩៤ 

ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់អតិថិជនខាងនលើនន៉ះ ប្តូវបានវភិារែូច្ខាងនប្កាម៖ 

  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
ក្. តមកាលក្ាំណត់៖ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 

េមព័នធ្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     

រយៈនេល ១ ដខ ៣៧៩,៦១៨,៣៧១ ៣១៥,០៧១,៩៦៥ ១,៥៣៥,៥៥៦,៣១១ ១,២៨៣,៩១៨,២៥៧ 
> ១ នៅ ៣ ដខ ៥១,០៨៦,៩១០ ២២,៩១៣,២៥០ ២០៦,៦៤៦,៥៥១ ៩៣,៣៧១,៤៩៤ 
> ៣ នៅ ៦ ដខ ៥២,៣៨១,២៦២ ២៧,២៨០,២៣៦ ២១១,៨៨២,២០៥ ១១១,១៦៦,៩៦២ 
> ៦ នៅ ១២ ដខ ៥៦,៥៥៣,៥៨៤ ៥៣,១៨៤,១១២ ២២៨,៧៥៩,២៤៧ ២១៦,៧២៥,២៥៦ 
>១ឆ្ន ាំ ២៨,០៥២,១០៥ ២៨,៧១៤,២៣៤ ១១៣,៤៧០,៧៦៤ ១១៧,០១០,៥០៤ 

 ៥៦៧,៦៩២,២៣២ ៤៤៧,១៦៣,៧៩៧ ២,២៩៦,៣១៥,០៧៨ ១,៨២២,១៩២,៤៧៣ 
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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១៥. ត្បាក់បយញ្ញ ើរបសអ់្រងិិជ្ន (រ) 
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់អតិថិជនខាងនលើនន៉ះ ប្តូវបានវភិារែូច្ខាងនប្កាម៖ (ត) 

  ២០២០ ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
ក្. តមកាលក្ាំណត់៖ (ត) ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 

   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     

្នាគ្នរ     
រយៈនេល ១ ដខ  ៣៧៩,៦៣១,៧២៤   ៣១៥,៤១២,១៩១  ១,៥៣៥,៦១០,៣២៤  ១,២៨៥,៣០៤,៦៧៨  
> ១ នៅ ៣ ដខ  ៥១,៦៤៩,៨៦១   ២៣,៤១៣,២៥០   ២០៨,៩២៣,៦៨៨   ៩៥,៤០៨,៩៩៤  
> ៣ នៅ ៦ ដខ  ៥២,៣៨១,២៦២   ២៧,២៨០,២៣៦   ២១១,៨៨២,២០៥   ១១១,១៦៦,៩៦២  
> ៦ នៅ ១២ ដខ  ៥៦,៥៥៣,៥៨៤   ៥៣,១៨៤,១១២   ២២៨,៧៥៩,២៤៧   ២១៦,៧២៥,២៥៦  
>១ឆ្ន ាំ  ២៨,០៥២,១០៥   ២៨,៧១៤,២៣៤   ១១៣,៤៧០,៧៦៤   ១១៧,០១០,៥០៤  

  ៥៦៨,២៦៨,៥៣៦   ៤៤៨,០០៤,០២៣  ២,២៩៨,៦៤៦,២២៨  ១,៨២៥,៦១៦,៣៩៤  

ខ. តមនិវាេនោឋ ន៖     
េមព័នធ្ នាគ្នរ     

     
និវាេជន  ៣៥៥,៥៥៣,៦៨១   ២៨៨,៣៤៣,៦៥៣  ១,៤៣៨,២១៤,៦៣៩  ១,១៧៥,០០០,៣៨៦  
អនិវាេជន  ២១២,១៣៨,៥៥១   ១៥៨,៨២០,១៤៤   ៨៥៨,១០០,៤៣៩   ៦៤៧,១៩២,០៨៧  

  ៥៦៧,៦៩២,២៣២   ៤៤៧,១៦៣,៧៩៧  ២,២៩៦,៣១៥,០៧៨  ១,៨២២,១៩២,៤៧៣  

្នាគ្នរ     
     

និវាេជន  ៣៥៦,១២៩,៩៨៥   ២៨៩,១៨៣,៨៧៩  ១,៤៤០,៥៤៥,៧៨៩ ១,១៧៨,៤២៤,៣០៧  
អនិវាេជន  ២១២,១៣៨,៥៥១   ១៥៨,៨២០,១៤៤   ៨៥៨,១០០,៤៣៩   ៦៤៧,១៩២,០៨៧  

  ៥៦៨,២៦៨,៥៣៦   ៤៤៨,០០៤,០២៣  ២,២៩៨,៦៤៦,២២៨  ១,៨២៥,៦១៦,៣៩៤  

រ. តមេាំនាក់្េាំនង៖     
េមព័នធ្ នាគ្នរ     

     
េមព័នធញាតិ  ៩៣៥,៦២៨   ១,៤៣២,៧២៩   ៣,៧៨៤,៦១៥   ៥,៨៣៨,៣៧១  
មិនដមនេមព័នធញាតិ  ៥៦៦,៧៥៦,៦០៤   ៤៤៥,៧៣១,០៦៨  ២,២៩២,៥៣០,៤៦៣  ១,៨១៦,៣៥៤,១០២  

  ៥៦៧,៦៩២,២៣២   ៤៤៧,១៦៣,៧៩៧  ២,២៩៦,៣១៥,០៧៨  ១,៨២២,១៩២,៤៧៣  



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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១៥. ត្បាក់បយញ្ញ ើរបសអ់្រងិិជ្ន (រ) 
  ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
រ. តមេាំនាក់្េាំនង (ត)     

្នាគ្នរ     
     
េមព័នធញាតិ ១,៥១១,៩៣២ ២,២៧២,៩៥៥ ៦,១១៥,៧៦៥ ៩,២៦២,២៩២ 
មិនដមនេមព័នធញាតិ ៥៦៦,៧៥៦,៦០៤ ៤៤៥,៧៣១,០៦៨ ២,២៩២,៥៣០,៤៦៣ ១,៨១៦,៣៥៤,១០២ 

 ៥៦៨,២៦៨,៥៣៦ ៤៤៨,០០៤,០២៣ ២,២៩៨,៦៤៦,២២៨ ១,៨២៥,៦១៦,៣៩៤ 

 . តមអប្តការប្បាក់្ (ក្នុងមួយឆ្ន ាំ) 
  

២០២០ ២០១៩ 
   
រណនីច្រនេ គ្នម ន គ្នម ន 
រណនីេនសាំ ០.៥០%-១.២៥% ១.០០% - ១.២៥% 
ប្បាក់្បនញ្ញើមានកាលក្ាំណត់ ២.០០%-៤.៥០% ២.០៣% - ៣.២៤% 
ប្បាក់្បនញ្ញើមានក្ប្មិត និង ប្បាក់្តមកល់
ធានា ១.៥០%-៣.០០% 

១.៥០% - 
៣.០០% 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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១៦. ពនធយលើត្បាក់ចំយណញ 

ក្. ច្ាំណ្តយេនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញ 
   
 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
េនធប្បចាំឆ្ន ាំ៖ ៩៧៧,០៩៦ ២៥,៥៩៥ ៣,៩៨៣,៦២១ ១០៣,៧១២ 

េនធេនារ ៣,៩២៩,៦៦៦ 
 

៣,៨៤៧,៨៧០  ១៦,០២១,២៤៨ 
 

១៥,៥៩១,៥៦៩  

ច្ាំណ្តយេនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញ ៤,៩០៦,៧៦២ ៣,៨៧៣,៤៦៥ ២០,០០៤,៨៦៩ ១៥,៦៩៥,២៨១ 

     
្នាគ្នរ     
េនធប្បចាំឆ្ន ាំ៖ ៩២១,៤៩០ - ៣,៧៥៦,៩១៥ - 
េនធេនារ ៣,៩២៩,៦៦៦ ៣,៨៤៨,៨៧៥ ១៦,០២១,២៤៨ ១៥,៥៩៥,៦៤២ 

ច្ាំណ្តយេនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញ ៤,៨៥១,១៥៦ ៣,៨៤៨,៨៧៥ ១៩,៧៧៨,១៦៣ ១៥,៥៩៥,៦៤២ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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១៦. ពនធយលើត្បាក់ចំយណញ (រ) 

ក្. ច្ាំណ្តយេនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញ (ត) 
អនុនោមតមច្ាប់សារនេើេនធននប្េ៉ះរាជាណ្តច្ប្ក្ក្មពុជា ្នាគ្នរមានកាតេវកិ្ច្ចបង់េនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញ នោយរណនាតមអប្ត ២០% ននប្បាក់្ច្ាំនណញជាប់េនធ ។ ការនផ្ាៀងតា ត់
េនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញ ដែលបានរណនាតមអប្តដែលតប្មូវតមច្ាប់នៅនលើការច្ាំណ្តយេនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញ ដែលបងាា ញក្នុងរបាយការណ៍លេធផ្ល មានែូច្ខាងនប្កាម៖ 
 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល % ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល % 
េមព័នធ្ នាគ្នរ  (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)  
       
ប្បាក់្ច្ាំនណញមុនែក្េនធ ១២,៩១៨,១១២ ៥២,៦៦៧,១៤២  ២៥,៨៨៣,១៦៣ ១០៤,៨៧៨,៥៧៦  
       
េនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញដផ្អក្តមអប្តេនធជាផ្លូវការ 

២០%  ២,៥៨៣,៦២៣  
 

១០,៥៣៣,៤៣១  ២០.០០% ៥,១៧៦,៦៣២ ២០,៩៧៥,៧១៣ ២០.០០% 
ច្ាំណ្តយដែលមិនអាច្ក្ត់ក្ងបានេប្មាប់នគ្នល

បាំណងេនធ  ៤២៥,៥៩៥   ១,៧៣៥,១៥២ ៣.២៩% ២៧៨,៨១៤ ១,១២៩,៧៥៤ ១.០៨% 
េនធេនាជាប្េេយេក្មមដែលមិនបានេេួលសាគ ល់  -   -    ០.០០% ៣២,៩៨២ ១៣៣,៦៤៣ ០.១៣% 
េាំវធិាន្នខវ៉ះ/(នលើេ)ក្នុងការយិបរនិច្ឆេមុន  ១,៨៩៧,៥៤៤   ៧,៧៣៦,២៨៦  ១៤.៦៩% (១,៦១៤,៩៦៣) (៦,៥៤៣,៨២៩) -៦.២៤% 
ច្ាំណ្តយេនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញ  ៤,៩០៦,៧៦២   ២០,០០៤,៨៦៩  ៣៧.៩៨% ៣,៨៧៣,៤៦៥ ១៥,៦៩៥,២៨១ ១៤.៩៧% 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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១៦. ពនធយលើត្បាក់ចំយណញ (រ) 

ក្. ច្ាំណ្តយេនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញ (ត) 
អនុនោមតមច្ាប់សារនេើេនធននប្េ៉ះរាជាណ្តច្ប្ក្ក្មពុជា ្នាគ្នរមានកាតេវកិ្ច្ចបង់េនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញ នោយរណនាតមអប្ត ២០% ននប្បាក់្ច្ាំនណញជាប់េនធ ។ ការនផ្ាៀងតា ត់
េនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញ ដែលបានរណនាតមអប្តដែលតប្មូវតមច្ាប់នៅនលើការច្ាំណ្តយេនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញ ដែលបងាា ញក្នុងរបាយការណ៍លេធផ្ល មានែូច្ខាងនប្កាម៖ (ត) 
 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល % ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល % 
្នាគ្នរ  (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)  
       
ប្បាក់្ច្ាំនណញមុនែក្េនធ ១២,៦៥៧,៧៦៣ ៥១,៦០៥,៧០០  ២៥,៨៨១,២០២ ១០៤,៨៧០,៦៣០  
       
េនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញដផ្អក្តមអប្តេនធជាផ្លូវការ 

២០% 
 ២,៥៣១,៥៥៣   ១០,៣២១,១៤២  ២០.០០% ៥,១៧៦,២៤០ ២០,៩៧៤,១២៤ ២០.០០% 

ច្ាំណ្តយដែលមិនអាច្ក្ត់ក្ងបានេប្មាប់នគ្នល
បាំណងេនធ 

 ៤២២,០៥៩   ១,៧២០,៧៣៥  ៣.៣៣% ២៦១,១៥៨ ១,០៥៨,២១២ ១.០១% 

េាំវធិាន្នខវ៉ះ/(នលើេ)េីការយិបរនិច្ឆេមុន  ១,៨៩៧,៥៤៤  ៧,៧៣៦,២៨៦ ១៤.៦៩% (១,៥៨៨,៥២៣) (៦,៤៣៦,៦៩៤) -៦.១៤% 
ច្ាំណ្តយេនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញ ៤,៨៥១,១៥៦ ១៩,៧៧៨,១៦៣ ៣៨.៣៣% ៣,៨៤៨,៨៧៥ ១៥,៥៩៥,៦៤២ ១៤.៨៧% 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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១៦. ពនធយលើត្បាក់ចំយណញ (រ) 

ខ. បាំណុលេនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញប្បចាំឆ្ន ាំ/បាំណុលេនធអបបបរមា  

 បាំណុលេនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញប្បចាំឆ្ន ាំ 

បដប្មបប្មួលននបាំណុលេនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញប្បចាំឆ្ន ាំ មានែូច្ខាងនប្កាម៖ 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 

េមព័នធ្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ 
៥) 

     
នានថៃេី ១ ដខ មក្រា - ១៣៨,៥៧៣ - ៥៥៦,៧៨៧ 
ច្ាំណ្តយេនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញ            

ប្បចាំឆ្ន ាំ ៩៧៧,០៩៦ ២៥,៥៩៥ ៣,៩៨៣,៦២១ ១០៣,៧១២ 
េនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញក្នុងឆ្ន ាំបានបង់ (៤៤៥,២០២) (១១៨,៨៧៣) (១,៨១៥,០៨៩) (៤៨១,៦៧៣) 
ឥណ ននលើេនធកាត់េុក្ - (៤៥,២៩៥) - (១៨៣,៥៣៥) 
លនមអៀងេីការបែូររបិូយប័ណណ - - (១៧,០២១) ៤,៧០៩ 

នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ៥៣១,៨៩៤ - ២,១៥១,៥១១ - 

     

្នាគ្នរ     

     
នានថៃេី ១ ដខ មក្រា - - - - 
ច្ាំណ្តយេនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញ            

ប្បចាំឆ្ន ាំ ៩២១,៤៩០ - ៣,៧៥៦,៩១៥ - 
េនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញក្នុងឆ្ន ាំបានបង់ (៤៤៣,៧០១) - (១,៨០៨,៩៦៩) - 
លនមអៀងេីការបែូររបិូយប័ណណ - - (១៥,២៨៩) - 

នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ៤៧៧,៧៨៩ - ១,៩៣២,៦៥៧ - 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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១៦. ពនធយលើត្បាក់ចំយណញ (រ) 

ខ. បាំណុលេនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញប្បចាំឆ្ន ាំ/បាំណុលេនធអបបបរមា (ត) 

បាំណុលេនធអបបបរមា 

បដប្មបប្មួលននបាំណុលេនធអបបបរមា មានែូច្ខាងនប្កាម៖ 
 
 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ និង្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
នានថៃេី ១ ដខ មក្រា - ៣៧,០៨៣ - ១៤៨,៩៩៩ 
ច្ាំណ្តយេនធអបបបរមា - ៤៤១,៨៣២ - ១,៧៩០,៣០៣ 
េនធអបបបរមាក្នុងឆ្ន ាំបានបង់ - (៤៧៨,៩១៥) - (១,៩៤០,៥៦៤) 
លនមអៀងេីការបែូររបិូយប័ណណ - - - ១,២៦២ 

នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ - -  - 

រ. េនធេនារជាប្េេយេក្មម - េុេធ 
បដប្មបប្មួលននេនធេនារជាប្េេយេក្មមេុេធ មានែូច្ខាងនប្កាម៖ 
 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
នានថៃេី ១ ដខ មក្រា ៥,៧៨៤,៥២១ ៩,៦៣២,៣៩១ ២៣,៥៧១,៩២៣ ៣៨,៧០២,៩៤៧ 
ក្ត់ប្តនៅក្នុងច្ាំនណញ  ឬខាត (៣,៩២៩,៦៦៦) (៣,៨៤៧,៨៧០) (១៦,០២១,២៤៨) (១៥,៥៩១,៥៦៩) 
ក្ត់ប្តនៅក្នុងលេធផ្លលមអិតនផ្សង  ៗ (១៥,៩០០) - (៦៤,៨២៥) - 
លនមអៀងេីការបែូររបិូយប័ណណ - - (៤៧,២៧៧) ៤៦០,៥៤៥ 

នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ១,៨៣៨,៩៥៥ ៥,៧៨៤,៥២១ ៧,៤៣៨,៥៧៣ ២៣,៥៧១,៩២៣ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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១៦. ពនធយលើត្បាក់ចំយណញ (រ) 

រ. េនធេនារជាប្េេយេក្មម - េុេធ (ត) 

បដប្មបប្មួលននេនធេនារជាប្េេយេក្មមេុេធ មានែូច្ខាងនប្កាម៖ (ត) 
 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
្នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     

នានថៃេី ១ ដខ មក្រា  ៥,៧៨១,៦៧៨  
 

៩,៦៣០,៥៥៣  
 

២៣,៥៦០,៣៣៨   ៣៨,៦៩៥,៥៦២  
ក្ត់ប្តនៅក្នុងច្ាំនណញ  ឬខាត (៣,៩២៩,៦៦៦

) 
 

(៣,៨៤៨,៨៧៥) (១៦,០២១,២៤៨)  (១៥,៥៩៥,៦៤២) 
ក្ត់ប្តនៅក្នុងលេធផ្លលមអិតនផ្សង  ៗ  (១៥,៩០០) - (៦៤,៨២៥) - 
លនមអៀងេីការបែូររបិូយប័ណណ -  -     (៤៧,១៩២)  ៤៦០,៤១៨  
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ  ១,៨៣៦,១១២   ៥,៧៨១,៦៧៨   ៧,៤២៧,០៧៣   ២៣,៥៦០,៣៣៨  

េនធេនារជាប្េេយេក្មម/(បាំណុល) រមួមានរណនីែូច្ខាងនប្កាម៖ 
 
 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
េាំវធិាន្ននលើការខាតបង់់់នលើឱនភាេ
ននតនមលឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុ  ១,៣២៩,០០០   ១,០៤៥,៤១០   ៥,៣៧៥,៨០៤   ៤,២៦០,០៤៦  

ច្ាំណូលមិន ន់េេួលសាគ ល់  ៥៩៦,៨៨២   ៥០២,៩១៧   ២,៤១៤,៣៨៨   ២,០៤៩,៣៨៧  
ភតិេនា  ១៥០,៤២៥   ១២២,៦៤៩   ៦០៨,៤៦៩   ៤៩៩,៧៩៥  
ប្េេយ និង បរកិាខ រ  (២២២,៩៨៨)  (២៣៤,១៤៧)  (៩០១,៩៨៦)  (៩៥៤,១៤៩) 
នផ្សង  ៗ  (១៤,៣៦៤)  ៣៣,០៥៨   (៥៨,១០២)  ១៣៤,៧១១  
ខាតសារនេើេនធនយងេីមុន  -     ៤,៣១៤,៦៣៤   -     ១៧,៥៨២,១៣៣  

 
     

១,៨៣៨,៩៥៥    ៥,៧៨៤,៥២១  
     

៧,៤៣៨,៥៧៣  
    

២៣,៥៧១,៩២៣  

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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១៦. ពនធយលើត្បាក់ចំយណញ (រ) 

រ. េនធេនារជាប្េេយេក្មម - េុេធ (ត) 

េនធេនារជាប្េេយេក្មម/(បាំណុល) រមួមានរណនីែូច្ខាងនប្កាម៖ (ត) 
 
 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
្នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
េាំវធិាន្ននលើការខាតបង់់់នលើឱនភាេ

ននតនមលឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុ 
 

១,៣២៩,០០០   ១,០៤៥,៤១០   ៥,៣៧៥,៨០៤   ៤,២៦០,០៤៦  
ច្ាំណូលមិន ន់េេួលសាគ ល់  ៥៩៦,៨៨២   ៥០២,៩១៧   ២,៤១៤,៣៨៨   ២,០៤៩,៣៨៧  
ភតិេនា  ១៥០,៤២៥   ១២២,៦៤៩   ៦០៨,៤៦៩   ៤៩៩,៧៩៥  
ប្េេយ និង បរកិាខ រ  (២២៥,៨៣១)  (២៣៦,៩៩០)  (៩១៣,៤៨៦)  (៩៦៥,៧៣៤) 
នផ្សង  ៗ  (១៤,៣៦៤)  ៣៣,០៥៨   (៥៨,១០២)  ១៣៤,៧១១  
ខាតសារនេើេនធនយងេីមុន  -     ៤,៣១៤,៦៣៤   -     ១៧,៥៨២,១៣៣  

 
 

១,៨៣៦,១១២   ៥,៧៨១,៦៧៨  
 

៧,៤២៧,០៧៣   ២៣,៥៦០,៣៣៨  

១៧. ត្បាក់កមច ី
 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
ប្ក្ុមេ ុននមតា ល់  ៥៥,០០៨,៨២៧   ៥៥,០២៧,៣២២  ២២២,៥១០,៧០៥ ២២៤,២៣៦,៣៣៧ 
្នាគ្នរនផ្សង ៖ៗ     
 ក្នុងស្េុក្  ៣០,៦០៣,៤៧៦   ៣៤,០៦៣,៦៧១   ១២៣,៧៩១,០៦០  ១៣៨,៨០៩,៤៥៩ 
 នប្ៅស្េុក្ ១២,២១៥,៤៣៤ ១២,០០៣,៩៥៧ ៤៩,៤១១,៤៣១ ៤៨,៩១៦,១២៥ 
  ៩៧,៨២៧,៧៣៧   ១០១,០៩៤,៩៥០   ៣៩៥,៧១៣,១៩៦   ៤១១,៩៦១,៩២១  



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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១៧ ត្បាក់កមច(ីរ) 
 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
្នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
ប្ក្ុមេ ុននមតា ល់ 

 ៥៥,០០៨,៨២៧  
 

៥៥,០២៧,៣២២   ២២២,៥១០,៧០៥  
 

២២៤,២៣៦,៣៣៧  
្នាគ្នរនផ្សង ៖ៗ     
 ក្នុងស្េុក្  

៣០,៦០៣,៤៧៦  
 

៣៤,០៦៣,៦៧១  
 

១២៣,៧៩១,០៦០   ១៣៨,៨០៩,៤៥៩  
 នប្ៅស្េុក្  ២០០,៧៥៤   -     ៨១២,០៥១   -    
  

៨៥,៨១៣,០៥៧   ៨៩,០៩០,៩៩៣  
 

៣៤៧,១១៣,៨១៦   ៣៦៣,០៤៥,៧៩៦  

ប្បាក់្ក្មចីមិនមានការធានា មានការប្បាក់្តមអប្តេី ២.៥៥% ែល់ ៤.៨៩% (២០១៩: ២.១៣% ែល់ ៤.២២% ) 
ក្នុង ១ ឆ្ន ាំ ។  េប្មាប់ការវភិារបដនថម េូមនមើលក្ាំណត់េមាគ ល់ ៣៣រ ។ 

១៨. អ្នុបណុំល 
 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ និង្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
ប្ក្ុមេ ុននមតា ល់ ២៩,០៩២,៦៤៣ ២៩,១៨៥,៤២៩ ១១៧,៦៧៩,៧៤១ ១១៨,៩៣០,៦២៣ 

អនុបាំណុលមិនមានការធានា មានការប្បាក់្តមអប្ត ៤.០៦% ែល់ ៤.៣៣% (២០១៩: ៤.០៦% ែល់ ៤.៣៣% ) 
ក្នុង ១ ឆ្ន ាំ ។                េមព័នធ្នាគ្នរ និង ្ នាគ្នរបានេេួលការអនុម័តេី្នាគ្នរជាតិននក្មពុជា នៅនថៃេី ៣០ ដខ 
្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៦ ។ េប្មាប់ការវភិារបដនថម េូមនមើលក្ាំណត់េមាគ ល់ ៣៣រ ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
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១៩. បំណុលភរិសនា 
េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ជួលេីតាំងការយិល័យ ។ េ័ត៌មានអាំេីការជួលដែលេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរជា
អនក្ជួលប្តូវបានបងាា ញែូច្ខាងនប្កាម៖ 
 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ    (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
វភិារតមកាលក្ាំណត់-                                      

លាំេូរេឹក្ប្បាក់្កិ្ច្ចេនា                    
មិន ន់ន្វើអបបហារ 

   

 
តិច្ជាងមួយឆ្ន ាំ  ៦៤៤,៩០៧   ៦៩៦,២៤០   ២,៦០៨,៦៤៧   ២,៨៣៧,១៧៨  
មួយឆ្ន ាំនៅប្បាាំឆ្ន ាំ  ១,៩៦៤,៨០៦   ៦៣៨,៩៥៨   ៧,៩៤៧,៦៤២   ២,៦០៣,៧៥២  
នលើេេីប្បាាំឆ្ន ាំ  ២,០៧៧,៨១១   ៣,៧៧០,៤០៦   ៨,៤០៤,៧៤៤   ១៥,៣៦៤,៤០៥  
េរបុបាំណុលភតិេនាដែលមិន

 ន់ន្វើអបបហារ  ៤,៦៨៧,៥២៤   ៥,១០៥,៦០៤  ១៨,៩៦១,០៣៣  ២០,៨០៥,៣៣៥  
     
តនមលបច្ចុបបននននបាំណុលភតិេនា     
រយៈនេលខលី  ៤៤៩,៣៥២   ៦៨០,៥០១   ១,៨១៧,៦២៩   ២,៧៧៣,០៤១  
រយៈនេលដវង  ៣,៤២៨,៥៨១   ២,៦៦១,១៩៦   ១៣,៨៦៨,៦១០   ១០,៨៤៤,៣៧៤  
  ៣,៨៧៧,៩៣៣   ៣,៣៤១,៦៩៧   ១៥,៦៨៦,២៣៩   ១៣,៦១៧,៤១៥  
្នាគ្នរ     
     
វភិារតមកាលក្ាំណត់-                                          

លាំេូរេឹក្ប្បាក់្កិ្ច្ចេនា                           
មិន ន់ន្វើអបបហារ 

   

 
តិច្ជាងមួយឆ្ន ាំ  ១,១៨៨,២២៦   ១,២៤៥,៥០៨   ៤,៨៤៤,៣៩៧   ៥,០៧៥,៤៤៦  
មួយឆ្ន ាំនៅប្បាាំឆ្ន ាំ  ៤,១៣៨,០៨៤   ១,១៨៨,២២៦   ១៦,៨៧០,៩៦៧   ៤,៨៤២,០២១  
នលើេេីប្បាាំឆ្ន ាំ  ២២,៦៧១,៨៥៧   ២៦,៣៧០,២០១   ៩២,៤៣៣,១៦៤   ១០៧,៤៥៨,៥៧១  
េរបុបាំណុលភតិេនាដែល                              

មិន ន់ន្វើអបបហារ  ២៧,៩៩៨,១៦៧   ២៨,៨០៣,៩៣៥   ១១៤,១៤៨,៥២៨   ១១៧,៣៧៦,០៣៨  
     
តនមលបច្ចុបបននននបាំណុលភតិេនា     
រយៈនេលខលី  ៤៦៣,៩៥៥   ៦៩១,៥១០   ១,៨៧៦,៦៩៨   ២,៨១៧,៩០៣  
រយៈនេលដវង  ៩,៣៥៦,២៧៥   ៨,៦០៣,៤១៣   ៣៧,៨៤៦,១៣២   ៣៥,០៥៨,៩០៨  
  ៩,៨២០,២៣០   ៩,២៩៤,៩២៣   ៣៩,៧២២,៨៣០   ៣៧,៨៧៦,៨១១  



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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១៩. បំណុលភរិសនា (រ) 
ប្បតិបតេិការ ក់្េងនឹងការជួលខាងនប្កាមនន៉ះមាន ៖ 
 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ    (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
ច្ាំនួនេឹក្ប្បាក់្េេួលសាគ ល់ក្នុង

ច្ាំនណញ ឬខាត     
ការប្បាក់្នលើបាំណុលភតិេនា ៣៨២,៦១២   ២៦២,១០២  ១,៥៥៩,៩១០   ១,០៦២,០៣៧  
ច្ាំណ្តយ ក់្េងនឹងនលើភតិេនា     

រយៈនេលខលី  ៦៨,០៦៧   ១១៦,៧៥៥   ២៧៧,៥០៩   ៤៧៣,០៩១  

  ៤៥០,៦៧៩   ៣៧៨,៨៥៧   ១,៨៣៧,៤១៩   ១,៥៣៥,១២៨  
 

ច្ាំនួនេឹក្ប្បាក់្េេួលសាគ ល់ក្នុង 
របាយការណ៍លាំេូរេឹក្ប្បាក់្ 

េរបុលាំេូរេឹក្ប្បាក់្នច្ញ                               
នលើភតិេនា  (៧៨៩,៤៨៤)  (៦០៥,២៥៩)  (៣,២១៨,៧២៦)  (២,៤៥២,៥០៩) 

     

ការេូ ត់ប្បាក់្នែើម  (៤០៦,៨៧២)  (៣៤៣,១៥៧)   (១,៦៥៨,៨១៧)  (១,៣៩០,៤៧២) 

 
្នាគ្នរ      
ច្ាំនួនេឹក្ប្បាក់្េេួលសាគ ល់ក្នុង

ច្ាំនណញ ឬខាត     
ការប្បាក់្នលើបាំណុលភតិេនា  ៨៣៥,១៦៨   ៧១៥,៣៧៨   ៣,៤០៤,៩៨០   ២,៨៩៨,៧១២  
ច្ាំណ្តយពាក់្េ័នធនលើភតិេនារ

យៈនេលខលី  ៦៨,០៦៧   ១១៦,៧៥៥   ២៧៧,៥០៩   ៤៧៣,០៩១  

  ៩០៣,២៣៥   ៨៣២,១៣៣   ៣,៦៨២,៤៨៩   ៣,៣៧១,៨០៣  
 

ច្ាំនួនេឹក្ប្បាក់្េេួលសាគ ល់ក្នុង 
របាយការណ៍លាំេូរេឹក្ប្បាក់្ 

េរបុលាំេូរេឹក្ប្បាក់្                           
នច្ញនលើភតិេនា  (១,២៥២,៩៦៩)  (១,០៦៦,៨៦៥)  (៥,១០៨,៣៥៥)  (៤,៣២២,៩៣៧) 

ការេូ ត់ប្បាក់្នែើម  (៤១៧,៨០១)  (៣៥១,៤៨៧)  (១,៧០៣,៣៧៥)  (១,៤២៤,២២៥) 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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២០. ការពវកិចចយស្មធននិវរតន៍បុគគលកិ 
 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
   (ក្ាំណត់េមាគ ល់៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់៥) 
     
េមព័នធ្ នាគ្នរ និង្ នាគ្នរ     
នានថៃេី ១ ដខ មក្រា  ៣៧២,២១០   ៤១៦,០២៨  ១,៥១៦,៧៥៦  ១,៦៧១,៦០១  
ការេូ ត់ក្នុងការយិបរនិច្ឆេ  (៤,៣៦៥)  (៤៣,៨១៨)  (១៧,៧៩៦)  (១៧៧,៥៥១) 
លនមអៀងេីការបែូររបិូយប័ណណ -  -    (១១,០២៧)  ២២,៧០៦  

នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ  ៣៦៧,៨៤៥   ៣៧២,២១០   ១,៤៨៧,៩៣៣   ១,៥១៦,៧៥៦  

២១. បំណុលយផ្េង្  ៗ
 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
មូលនិ្ិនប្កាមកិ្ច្ចេនា*(Escrow) ៥១៣,០០០ ៥,០៥៨,៤៣៧ ២,០៧៥,០៨៥ ២០,៦១៣,១៣១ 
មូលបប នបប្តនប្កាមរណនី

តត់ ត់ ៣,៦៩៥,២៦៥ ៤,២៣៧,១៥០ ១៤,៩៤៧,៣៤៧ ១៧,២៦៦,៣៨៦ 
រណនីអនក្ផ្គត់ផ្គង់នផ្សង  ៗ ២,៥៩៣,៦៣៧ ៥,៨៣៤,៦៥៣ ១០,៤៩១,២៦២ ២៣,៧៧៦,២១១ 
បាំណុលេនធនផ្សង  ៗ ២២១,៨៥៥ ១៣២,៤៤០ ៨៩៧,៤០៣ ៥៣៩,៦៩៣ 
ការបញ្ហជ េិញមូលបប នបប្ត ២,០៣១,១៥៣ ៧៦៦,០៤៨ ៨,២១៦,០១៤ ៣,១២១,៦៤៦ 
រណនីអនក្ផ្គត់ផ្គង់ ៧៨៤,២៧១ ១,៨៦៧,៤៥៣ ៣,១៧២,៣៧៦ ៧,៦០៩,៨៧១ 
បាំណុលនផ្សងៗ ២,០៩០,០៧៩ ២,២៦១,៣៣៧ ៨,៤៥៤,៣៧១ ៩,២១៤,៩៤៩ 
 ១១,៩២៩,២៦០ ២០,១៥៧,៥១៨ ៤៨,២៥៣,៨៥៨ ៨២,១៤១,៨៨៧ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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២១. បំណុលយផ្េង្  ៗ(រ) 
 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
្នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
មូលនិ្ិនប្កាមកិ្ច្ចេនា* (Escrow)  ៥១៣,០០០   ៥,០៥៨,៤៣៧   ២,០៧៥,០៨៥   ២០,៦១៣,១៣១  
មូលបប នបប្តនប្កាមរណនីតត់ ត់ 

 ៣,៦៩៥,២៦៥   ៤,២៣៧,១៥០  
 

១៤,៩៤៧,៣៤៧   ១៧,២៦៦,៣៨៦  
រណនីអនក្ផ្គត់ផ្គង់នផ្សង  ៗ  ២,៥៩៣,៦៣៧   ៥,៨៣៤,៦៥៣   ១០,៤៩១,២៦២   ២៣,៧៧៦,២១១  
បាំណុលេនធនផ្សងៗ   ២១០,៤៥២   ១១៤,០៦៨   ៨៥១,២៧៨   ៤៦៤,៨២៧  
ការបញ្ហជ េិញមូលបប នបប្ត  ២,០៣១,១៥៣   ៧៦៦,០៤៨   ៨,២១៦,០១៤   ៣,១២១,៦៤៦  
រណនីអនក្ផ្គត់ផ្គង់  ៧៨៤,២៧១   ១,៨៦៧,៤៥៣   ៣,១៧២,៣៧៦   ៧,៦០៩,៨៧១  
បាំណុលនផ្សង  ៗ  ១,៣៥៥,៤១១   ១,៧៣៦,២៣៨   ៥,៤៨២,៦៣៧   ៧,០៧៥,១៧១  
 

 
១១,១៨៣,១៨៩  

 
១៩,៦១៤,០៤

៧   ៤៥,២៣៥,៩៩៩   ៧៩,៩២៧,២៤៣  

* មូលនិ្ិនប្កាមកិ្ច្ចេនារឺជាតនមលលក់្ក្នុងកិ្ច្ចប្េមនប្េៀងេិញលក់្ ដែល្នាគ្នរនែើរតួជាភាន ក់្ងារអនុវតេ តមការបញ្ហជ
ក្នុងកិ្ច្ចេនានន៉ះ ។ 

២២. យែើមទុន 
 
 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
នែើមេុនបានបង់ ៨០,០០០,០០០ ៨០,០០០,០០០ ៣២០,០០០,០០០ ៣២០,០០០,០០០ 

 
 ៨០,០០០ ភារេ ុនមានតនមលចរកិ្ ១,០០០ ែុោល រអានមរកិ្ ក្នុង ១ ភារេ ុន 

 ២០២០ ២០១៩ 

 
ភារេ ុន 
កាន់កាប់% 

ច្ាំនួន 
េឹក្ប្បាក់្ 

ភារេ ុន 
កាន់កាប់% 

ច្ាំនួន 
េឹក្ប្បាក់្ 

  ែុោល រអានមរកិ្  ែុោល រអានមរកិ្ 
     
E. Sun Commercial Bank Ltd. ១០០ ៨០,០០០,០០០ ១០០ ៨០,០០០,០០០ 

នែើមេុនអនុម័ត ាំងអេ់ប្តូវបាននបា៉ះផ្ាយ និងបានបង់ប្រប់ច្ាំនួន ។ មិនមានការតល េ់បេូរនៅក្នុងការកាន់កាប់
ភារេ ុនរបេ់្នាគ្នរក្នុងការយិបរនិច្ឆយនន៉ះនេ ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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២៣. ចំណូលពកីារត្បាក ់
 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
ច្ាំណូលការប្បាក់្េី៖     
ឥណ ននិងបុនរប្ប ន                                     

ផ្េល់ែល់អតិថិជន  ៣៥,៥២៨,៨៨០  ២៧,៦៧៤,០៨៨  ១៤៤,៨៥១,២៤៤  ១១២,១៣៥,៤០៥ 
េមតុលយនៅ្នាគ្នរជាតិននក្មពុជា និង

ប្រឹ៉ះសាថ នេិរញ្ញវតថុនផ្សង  ៗ  ២,១២៧,៥៥៩  ២,៣១៩,២៤៤  ៨,៦៧៤,០៥៧  ៩,៣៩៧,៥៧៦ 

  ៣៧,៦៥៦,៤៣៩   ២៩,៩៩៣,៣៣២   ១៥៣,៥២៥,៣០១   ១២១,៥៣២,៩៨១  

្នាគ្នរ     
     
ច្ាំណូលការប្បាក់្េី៖     
ឥណ ននិងបុនរប្ប ន                                    

ផ្េល់ែល់អតិថិជន  ៣៥,៥៤២,០៤៤   ២៧,៦៨៧,៩៤០   ១៤៤,៩០៤,៩១៣   ១១២,១៩១,៥៣៣  
េមតុលយនៅ្នាគ្នរជាតិននក្មពុជា និង

ប្រឹ៉ះសាថ នេិរញ្ញវតថុនផ្សង  ៗ  ១,៨៨៣,៣១១   ២,១០០,៩៨៩   ៧,៦៧៨,២៥៩   ៨,៥១៣,២០៧  

  ៣៧,៤២៥,៣៥៥   ២៩,៧៨៨,៩២៩   ១៥២,៥៨៣,១៧២   ១២០,៧០៤,៧៤០  

២៤. ចំណា យលើការត្បាក់ 
 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
ច្ាំណ្តយការប្បាក់្នលើ៖     
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់្នាគ្នរ និងប្រឹ៉ះសាថ ន

េិរញ្ញវតថុនផ្សងៗ   ២៨២,៤៦៤   ១,៥១៦,៨៦២   ១,១៥១,៦០៦   ៦,១៤៦,៣២៥  
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់អតិថិជន  ៨,៣៦៥,៥៣២   ៥,៩៤០,២០១   ៣៤,១០៦,២៧៤   ២៤,០៦៩,៦៩៤  
ប្បាក់្ក្មចី និងអនុបាំណុល  ២,៦៣០,១៨៣   ១,៤០២,០៣៤   ១០,៧២៣,២៥៦   ៥,៦៨១,០៤២  
បាំណុលភតិេនា  ៣៨២,៦១២   ២៦២,១០២   ១,៥៥៩,៩១០   ១,០៦២,០៣៧  

  ១១,៦៦០,៧៩១   ៩,១២១,១៩៩   ៤៧,៥៤១,០៤៦   ៣៦,៩៥៩,០៩៨  



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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២៤. ចំណា យលើការត្បាក ់(រ) 
 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
្នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
ច្ាំណ្តយការប្បាក់្នលើ៖     
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់្នាគ្នរ និង

ប្រឹ៉ះសាថ នេិរញ្ញវតថុនផ្សង  ៗ  ២៨២,៤៦៤  
 

១,៥១៦,៨៦២   ១,១៥១,៦០៦   ៦,១៤៦,៣២៥  
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់អតិថិជន  ៨,៣៦៥,៥៣២   

៥,៩៤០,២០១  
 ៣៤,១០៦,២៧៤   ២៤,០៦៩,៦៩៤  

ប្បាក់្ក្មចី និងអនុបាំណុល  ២,១៩៤,៥៧០   ៧៧២,៦០៥   ៨,៩៤៧,២៦២   ៣,១៣០,៥៩៥  
បាំណុលភតិេនា  ៨៣៥,១៦៨   ៧១៥,៣៧៨   ៣,៤០៤,៩៨០   ២,៨៩៨,៧១២  

  ១១,៦៧៧,៧៣៤   ៨,៩៤៥,០៤៦   ៤៧,៦១០,១២២   ៣៦,២៤៥,៣២៦  

២៥. ចំណូលកនត្ម និង្យជ្ើង្ស្មរ 
 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ និង្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
ច្ាំណូលក្នប្មែាំនណើ រការឥណ ន  ១,២០១,០៦២   ៩៦៥,៧០៦   ៤,៨៩៦,៧៣០   ៣,៩១៣,០៤១  

ច្ាំណូលេីនេវាេូ ត់នផ្សង  ៗ
 ១,២១២,៤១៦   

១,៦១៣,៣២៧  
 ៤,៩៤៣,០២០   ៦,៥៣៧,២០១  

ច្ាំណូលេីនេវា ATM/ប័ណណឥណ ន  ២៨៣,៦៩០   ១,០៨៤,៤២៤   ១,១៥៦,៦០៤   ៤,៣៩៤,០៨៦  
នថលឈនួល និងក្នប្មនជើងសារ

េីប័ណណឥណ ន  ២៤៩,០១៥   ៥៧៤,៥៣៣   ១,០១៥,២៣៤   ២,៣២៨,០០៨  
ច្ាំណូលេីនេវាេូររមនារមន៍  ២០១,២៥០   ១១៤,៦៦០   ៨២០,៤៩៦   ៤៦៤,៦០២  
ច្ាំណូលេីេក្មមភាេធានានផ្សង  ៗ  ៣២,៦៣១   ៧៨,១៤៣   ១៣៣,០៣៧   ៣១៦,៦៣៥  
នថលឈនួល និងក្នប្មនជើងសារនផ្សង  ៗ  ២១៤,១០០   ៥៤៩,៣០៣   ៨៧២,៨៨៦   ២,២២៥,៧៧៦  

 ៣,៣៩៤,១៦៤   ៤,៩៨០,០៩៦  ១៣,៨៣៨,០០៧   ២០,១៧៩,៣៤៩  



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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២៦. ចំណា កនត្ម និង្យជ្ើង្ស្មរ 
 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ និង្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     

ច្ាំណ្តយក្នប្មកិ្ច្ចេនា  ៤០០,២៤០   ៥១៩,៧៣៦   
១,៦៣១,៧៧៨  

 ២,១០៥,៩៧០  

ច្ាំណ្តយនេវាេូររមនារមន៍  ៨៧,៩៩០   ៥៤,៧៥៥   ៣៥៨,៧៣៥   ២២១,៨៦៧  
ច្ាំណ្តយេក្មមភាេធានានផ្សង  ៗ  ៤៤,៣២២   ៤៣,៥៦១   ១៨០,៧០១   ១៧៦,៥០៩  
ច្ាំណ្តយនថលឈនួល និង                                      

ក្នប្មនជើងសារនផ្សង  ៗ  ៣០,២៩២   ៧៣,៦៩១   ១២៣,៥០១   ២៩៨,៥៩៧  

  ៥៦២,៨៤៤   ៦៩១,៧៤៣   ២,២៩៤,៧១៥   ២,៨០២,៩៤៣  

២៧. ចំណូលយផ្េង្  ៗ
 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
ច្ាំនណញេុេធេីការបែូររបិូយប័ណណបរនេេ  ២៣២,៧៤៤   ២០៦,៩១៨   ៩៤៨,៨៩៧   ៨៣៨,៤៣២  
ការប្បមូលបានមក្វញិនូវឥណ ន

លុបនចល  ២,៦៦១,៨៥៣   ៨,៨៤០,៧២៨  
១០,៨៥២,៣៧

៥   ៣៥,៨២២,៦៣០  
ច្ាំនណញេុេធនផ្សង  ៗ  ៣៩៣,៧២៥   ២៦៧,៦៤១   ១,៦០៥,២១៦   ១,០៨៤,៤៨១  

 ៣,២៨៨,៣២២ ៩,៣១៥,២៨៧ ១៣,៤០៦,៤៨៨ ៣៧,៧៤៥,៥៤៣ 
     
្នាគ្នរ     
     
ច្ាំនណញេុេធេីការបែូររបិូយប័ណណបរនេេ  ២៣២,៧៤៤   ២០៦,៩១៨   ៩៤៨,៨៩៧   ៨៣៨,៤៣២  
ការប្បមូលបានមក្វញិនូវឥណ ន

លុបនចល  ២,៦៦១,៨៥៣   ៨,៨៤០,៧២៨  
១០,៨៥២,៣៧

៥   ៣៥,៨២២,៦៣០  
ច្ាំនណញេុេធនផ្សង  ៗ  ៤៤១,៨៩៦   ៣១៤,៤៤៨   ១,៨០១,៦១០   ១,២៧៤,១៤៣  

  ៣,៣៣៦,៤៩៣   ៩,៣៦២,០៩៤  ១៣,៦០២,៨៨២   ៣៧,៩៣៥,២០៥  



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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២៨. ចំណា បុគគលកិ 
 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ    (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
ប្បាក់្នបៀវតសរនិ៍ងប្បាក់្ឈនួល  ៦,១១២,០១៩   ៥,៤៦៣,២១៥   ២៤,៩១៨,៧០១   ២២,១៣៦,៩៤៧  
ប្បាក់្រងាវ ន់និងប្បាក់្នលើក្េឹក្ចិ្តេ  ១,៣០៩,៦០៧   ៩១០,១៣១   ៥,៣៣៩,២៦៨  ៣,៦៨៧,៨៥១  
អតថប្បនយជន៍បុរគលិក្ (*) ២៣៤,៧២៦  ១៥០,៥៥៩  ៩៥៦,៩៧៨  ៦១០,០៦៦  

  ៧,៦៥៦,៣៥២   ៦,៥២៣,៩០៥   ៣១,២១៤,៩៤៧   ២៦,៤៣៤,៨៦៤  
្នាគ្នរ     
     
ប្បាក់្នបៀវតសរនិ៍ងប្បាក់្ឈនួល  ៦,១១២,០១៩   ៥,៤៦៨,៩៥៥   ២៤,៩១៨,៧០១   ២២,១៦០,២០៦  
ប្បាក់្រងាវ ន់និងប្បាក់្នលើក្េឹក្ចិ្តេ  ១,៣០៩,៦០៧   ៩១០,១៣១   ៥,៣៣៩,២៦៨  ៣,៦៨៧,៨៥១  
អតថប្បនយជន៍បុរគលិក្ (*)  ២៣៤,៦១១   ១៥០,៥៥៩   ៩៥៦,៥០៩   ៦១០,០៦៥  

 
 

៧,៦៥៦,២៣៧   ៦,៥២៩,៦៤៥   ៣១,២១៤,៤៧៨   ២៦,៤៥៨,១២២  

២៩. រលំស ់
 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ    (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
រ ាំលេ់ប្េេយ និងបរកិាខ រ  ២,៨៦៦,៣៧២   ២,៧០៥,៣១៤   ១១,៦៨៦,១៩៩   ១០,៩៦១,៩៣២  
រ ាំលេ់ប្េេយេក្មមអរបីូ  ២២៥,៣០២   ៣៣៤,២៨៥   ៩១៨,៥៥៦   ១,៣៥៤,៥២៣  
រ ាំលេ់េិេធិនប្បើប្បាេ់ប្េេយេក្មម  ៤៤៤,១៦៩   ៣៩៨,៤៣៤   ១,៨១០,៨៧៦   ១,៦១៤,៤៥៥  

  ៣,៥៣៥,៨៤៣   ៣,៤៣៨,០៣៣   ១៤,៤១៥,៦៣១   ១៣,៩៣០,៩១០  
្នាគ្នរ     
     
រ ាំលេ់ប្េេយ និងបរកិាខ រ  ២,៨២៨,៤៩៨   ២,៦៦២,៥៤៣   ១១,៥៣១,៧៨៦   ១០,៧៨៨,៦២៤  
រ ាំលេ់ប្េេយេក្មមអរបីូ  ២២៥,០៨៧   ៣៣៤,០៧១   ៩១៧,៦៨០   ១,៣៥៣,៦៥៦  
រ ាំលេ់េិេធិនប្បើប្បាេ់ប្េេយេក្មម  ៥៥៤,៨០៣   ៥០៩,០៦៩   ២,២៦១,៩៣២   ២,០៦២,៧៤៨  
  ៣,៦០៨,៣៨៨   ៣,៥០៥,៦៨៣   ១៤,៧១១,៣៩៨   ១៤,២០៥,០២៨  



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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៣០. ចំណា ត្បរបិរតកិារយផ្េង្  ៗ 
 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ    (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
ការជួេជុលនិងការដថ ាំ  ១,២៦៧,១៩៤   ៨៥៤,៦៧៨   ៥,១៦៦,៣៥០   ៣,៤៦៣,១៥៥  
េនធនផ្សង  ៗ  ១,២៥០,៨៩០   ៨៦៩,២២៦   ៥,០៩៩,៨៧៩   ៣,៥២២,១០៤  
ច្ាំណ្តយេឹក្-នភលើង  ៤៧៩,០១៧   ៤៧៧,៣៣០   ១,៩៥២,៩៥២   ១,៩៣៤,១៤១  
េនេិេុខ  ៣៩៧,០៣៣   ៣៨៧,១៨៦   ១,៦១៨,៧០៤   ១,៥៦៨,៨៧៨  
េមាភ រការយិល័យ និងការនបា៉ះេុមពនផ្សង  ៗ  ២៨៤,៥៣៤   ២៣៥,៥៦៦   ១,១៦០,០៤៥   ៩៥៤,៥១៣  
ក្នប្មអាជាា ប័ណណ  ២៧៧,២១៩   ២៨៩,៩៤២   ១,១៣០,២២២   ១,១៧៤,៨៤៥  
ច្ាំណ្តយេាំនាក់្េាំនងពាណិជជក្មម               

និងសាធារណៈ  ២៤៩,២១៦   ២៩៦,១២៤   ១,០១៦,០៥៤   ១,១៩៩,៨៩៤  
េូររមនារមន៍  ១៨៤,៧៤៥   ១៦៧,៤៩៦   ៧៥៣,២០៥   ៦៧៨,៦៩៤  
ច្ាំណ្តយយនយនេ និងច្ាំណ្តយក្នុង

ែាំនណើ រការ  ១៣០,៤៩៤   ១៣៦,៨៥១   ៥៣២,០២៤   ៥៥៤,៥២០  
ច្ាំណ្តយផ្លូវច្ាប់  ៨៩,៩៥៨   ៨២,៩៤៧   ៣៦៦,៧៥៩   ៣៣៦,១០១  
ការជួល  ៦៨,០៦៧   ១១៦,៧៥៥   ២៧៧,៥០៩   ៤៧៣,០៩១  
ការផ្សេវផ្ាយ  ៤៩,២៤៧   ៧១,៤០២   ២០០,៧៨០   ២៨៩,៣២១  
ការន្វើែាំនណើ រ និងការែឹក្ជញ្ជូ ន  ២៦,៣០៩   ៨៩,៨០៣   ១០៧,២៦២   ៣៦៣,៨៨២  
ក្មមវ ិ្ ីេបបុរេ្ម៌ និងការបរចិច រ  ២៣,៦៣៦   ១២,៦៤១   ៩៦,៣៦៤   ៥១,២២១  
ច្ាំណ្តយក្នប្មវជិាជ ជីវៈនិងច្ាំណ្តយ

ពាក់្េ័នធនផ្សង  ៗ  (១០៣,៧៧៤)  ១៤៧,១៧៦   (៤២៣,០៨៧)  ៥៩៦,៣៥៧  
ច្ាំណ្តយនផ្សង  ៗ  ២៥៧,០៥២   ២៤៨,៧៤៨   ១,០៤៨,០០០   ១,០០៧,៩២៨  

  ៤,៩៣០,៨៣៧   ៤,៤៨៣,៨៧១  ២០,១០៣,០២២   ១៨,១៦៨,៦៤៥  



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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៣០. ចំណា ត្បរបិរតកិារយផ្េង្  ៗ(រ) 
 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
្នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     

ការជួេជុលនិងការដថ ាំ 
 

១,២៦៧,១៩៤   ៨៥៤,៦៧៨   ៥,១៦៦,៣៥០   ៣,៤៦៣,១៥៥  
េនធនផ្សង  ៗ  ១,២៤៦,៩៩១   ៨១៤,៨១៦   ៥,០៨៣,៩៨២   ៣,៣០១,៦៣៥  
ច្ាំណ្តយេឹក្-នភលើង  ៤៧៩,០១៧   ៤៧៧,៣៣០   ១,៩៥២,៩៥២   ១,៩៣៤,១៤១  
េនេិេុខ  ៣៩៧,០៣៣   ៣៨៧,១៨៦   ១,៦១៨,៧០៤   ១,៥៦៨,៨៧៨  
េមាភ រការយិល័យ និងការនបា៉ះេុមពនផ្ស

ង  ៗ  ២៨៤,៥៣៤   ២៣៥,៥៦៦   ១,១៦០,០៤៥   ៩៥៤,៥១៣  
ក្នប្មអាជាា ប័ណណ  ២៧៧,២១៩   ២៨៩,៩៤២   ១,១៣០,២២២   ១,១៧៤,៨៤៥  
ច្ាំណ្តយេាំនាក់្េាំនងពាណិជជក្មម               

និងសាធារណៈ  ២៤៩,២១៦   ២៩៦,១២៤   ១,០១៦,០៥៤   ១,១៩៩,៨៩៤  
េូររមនារមន៍  ១៨៤,៧៤៥   ១៦៧,៤៩៦   ៧៥៣,២០៥   ៦៧៨,៦៩៤  
ច្ាំណ្តយយនយនេ និងច្ាំណ្តយក្នុង

ែាំនណើ រការ  ១៣០,៤៩៤   ១៣៦,៨៥១   ៥៣២,០២៤   ៥៥៤,៥២០  
ច្ាំណ្តយផ្លូវច្ាប់  ៨៩,៩៥៨   ៨២,៩៤៧   ៣៦៦,៧៥៩   ៣៣៦,១០១  
ការជួល  ៦៨,០៦៧   ១១៦,៧៥៥   ២៧៧,៥០៩   ៤៧៣,០៩១  
ការផ្សេវផ្ាយ  ៤៩,២៤៧   ៧១,៤០២   ២០០,៧៨០   ២៨៩,៣២១  
ការន្វើែាំនណើ រ និងការែឹក្ជញ្ជូ ន  ២៦,៣០៩   ៨៩,៨០៣   ១០៧,២៦២   ៣៦៣,៨៨២  
ក្មមវ ិ្ ីេបបុរេ្ម៌ និងការបរចិច រ  ២៣,៦៣៦   ១២,៦៤១   ៩៦,៣៦៤   ៥១,២២១  
ច្ាំណ្តយក្នប្មវជិាជ ជីវៈនិងច្ាំណ្តយ

ពាក់្េ័នធនផ្សង  ៗ  (១១១,១៤២)  ១៤៨,៤៤៩   (៤៥៣,១២៦)  ៦០១,៥១៥  
ច្ាំណ្តយនផ្សង  ៗ  ២៥៦,៣៨២   ២៤៩,០១៣   ១,០៤៥,២៦៩   ១,០០៩,០០២  

  ៤,៩១៨,៩០០   ៤,៤៣០,៩៩៩  ២០,០៥៤,៣៥៥   ១៧,៩៥៤,៤០៨  
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៣១. ការសនា និង្ ថាភាព 

ក្. ការេនាផ្ែល់ឥណ ន 
 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ និង្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
ច្ាំដណក្ឥណ នវបិារបូន៍ និងប័ណណ 

ឥណ នដែលមិនបាននប្បើប្បាេ់ ៣៥,៨៤០,៣១៤ ៣៨,៣២៧,៧០៣ ១៤៤,៩៧៤,០៧០ ១៥៦,១៨៥,៣៩០ 
លិខិតធានាដែលបានបង់ ១,០៣៧,៧៥៩ ១,០០០,០០០ ៤,១៩៧,៧៣៤ ៤,០៧៥,០០០ 
ការនែញនថល ែាំនណើ រការអាជីវក្មម និង     

មូលបប្តបាំណុល (Warrantee 
bond) ២,៥២៤,៥៧២ ២,៣៨០,២៣៨ ១០,២១១,៨៩៥ ៩,៦៩៩,៤៧០ 

លិខិតឥណ ន ២,០៣៣,៨៨២ ៣,២៤៣,០២២ ៨,២២៧,០៥៤ ១៣,២១៥,៣១៥ 
កិ្ច្ចេនា និងការធានានផ្សង  ៗ ១,៦១២,៥៩៧ ២,១៣៤,៤១០ ៦,៥២២,៩៥៤ ៨,៦៩៧,៧២១ 

 ៤៣,០៤៩,១២៤ ៤៧,០៨៥,៣៧៣ ១៧៤,១៣៣,៧០៧ ១៩១,៨៧២,៨៩៦ 
ែក្៖ េាំវធិាន្ននលើការខាតបង់        

នលើឱនភាេននតនមល (៤៦៣,៨១៦) (៥៥៥,២១២) (១,៨៧៦,១៣៦) (២,២៦២,៤៨៩) 

 ៤២,៥៨៥,៣០៨ ៤៦,៥៣០,១៦១ ១៧២,២៥៧,៥៧១ ១៨៩,៦១០,៤០៧ 

បដប្មបប្មួលននេាំវធិាន្ននលើការធានាកិ្ច្ចេិរញ្ញវតថុមានែូច្ខាងនប្កាម ៖ 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ និង្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
នានថៃេី ១ ដខ មក្រា ៥៥៥,២១២ ៣២២,០៨៩ ២,២៦២,៤៨៩ ១,២៩៤,១៥៤ 
(បងវិលមក្វញិ)/េាំវធិាន្ន

េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេ (៩១,៣៩៦) ២៣៣,១២៣ (៣៧២,៦២១) ៩៤៤,៦១៤ 
លនមអៀងេីការបែូររបិូយប័ណណ - - (១៣,៧៣២) ២៣,៧២១ 

នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ៤៦៣,៨១៦ ៥៥៥,២១២ ១,៨៧៦,១៣៦ ២,២៦២,៤៨៩ 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 

 
81 

៣១. ការពវកិចច និង្ ថាភាព (រ) 

ខ. យថាភាេនលើេនធ 

េនធប្តូវបានេថិតនៅនប្កាមការប្តួតេិនិតយ និងតមោនអនងកតនោយប្ក្ុមអាជាា រ្ ដែលផ្េល់េិេធិនោយច្ាប់
ក្នុងការោក់្េិន័យោក់្េណឌ ក្មម និងរិតការប្បាក់្ ។  ការអនុវតេច្ាប់ និងបេបបញ្ញតេិេនធនលើ ប្បតិបតេិការនប្ច្ើន
ប្បនភេអាច្ប្បឈមនឹងបាំណក្ស្សាយនផ្សង  ៗ។ 

បញ្ហា  ាំងនន៉ះ អាច្បនងកើតឲ្យមានហានិភ័យេនធ នៅក្នុងប្េ៉ះរាជាណ្តច្ប្ក្ក្មពុជាមានលក្ខណៈ ា្ំជាងនៅ    
ប្បនេេែនេនេៀត ។  អនក្ប្រប់ប្រងនជឿជាក់្ថា ការន្វើេាំវធិាន្នមានលក្ខណៈប្រប់ប្គ្នន់ នោយដផ្អក្នៅនលើការ
បក្ស្សាយនននីតិក្មមេនធ ។ ក៏្ប ុដនេ អាជាា រ្ជាប់ពាក់្េ័នធអាច្នឹងមានបាំណក្ស្សាយខុេគ្នន  នេើយ                           
ផ្លប ៉ះពាល់អាច្មានេាំេាំ ា្ំ ។ 

៣២. សមរុលយ និង្ត្បរិបរតកិារជាម ួសមព័នធញារ ិ

ក្. ភារីពាក់្េ័នធ និងេាំនាក់្េាំនង 
 

េមព័នធញាតិ និងេាំនាក់្េាំនងជាមួយេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរមានែូច្ខាងនប្កាម៖ 

េាំនាក់្េាំនង េមព័នធញាតិ 

ប្ក្ុមេ ុននម ា្ំជាងនរ E. Sun Financial Holding Company Ltd. 

ប្ក្ុមេ ុននមតា ល់ E. Sun Commercial Bank Ltd. 

ប្ក្ុមេ ុនបុប្តេមព័នធ យូអអីុ ដលន េូលឌី្ង ខូ អិល្ីឌី្ 

អនក្ប្រប់ប្រងេាំខាន់ៗ េមាជិក្ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាល ាំងអេ់របេ់្នាគ្នរ ដែលមានេិេធិន្វើការ
េនប្មច្ចិ្តេេាំខាន់  ៗ ពាក់្េ័នធនៅនឹងនគ្នលនៅយុេធសាស្រេេរបេ់្នាគ្នរ 
និងបុរគលិក្ រណៈប្រប់ប្រងជាន់ខពេ់ (រមួ ាំងេមាជិក្ប្រួសារជិតែិត
របេ់េួក្នរផ្ងដែរ) ។ 

 
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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៣២. សមរុលយ និង្ត្បរិបរតកិារជាម ួសមព័នធញារ ិ(រ) 

ខ. េមតុលយជាមួយេមព័នធញាតិ  
  ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ និង្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
ប្ក្ុមេ ុននមតា ល់  ៩៣៥,៦២៥   ៦៤០,៦២៧   ៣,៧៨៤,៦០១   ២,៦១០,៥៥៥  

រ. ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្ែល់ែល់េមព័នធញាតិ 
 

  ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ និង្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
ឥណ ន  ១៨៩,០៦៦   ៣,៣៧៧,២៩៨   ៧៦៤,៧៧៣   ១៣,៧៦២,៤៨៩  
     
ច្ាំណូលការប្បាក់្  ៤២,៣៩៣   ១៤៥,៧៧៩   ១៧២,៨៣៦   ៥៩០,៦៩៧  

 

 . េមតុលយ/ប្បតិបតេិការ ប្បាក់្បនញ្ញើេីេមព័នធញាតិ 

  ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់៖     
រណៈប្រប់ប្រងេាំខាន់  ៗ ៩៣៥,៦២៨  ១,៤៣២,៧២៩  ៣,៨១៤,៥៥៥  ៥,៨៣៨,៣៧១  
     
ច្ាំណ្តយការប្បាក់្៖     
រណៈប្រប់ប្រងេាំខាន់  ៗ  ៣៦,៨៣៥   ១៦,៤៤៦   ១៥០,១៧៦   ៦៦,៦៣៩  



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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៣២. សមរុលយ និង្ត្បរិបរតកិារជាម ួសមព័នធញារ ិ(រ) 

 . េមតុលយ/ប្បតិបតេិការ ប្បាក់្បនញ្ញើេីេមព័នធញាតិ (ត) 
  ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
្នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់៖     

- ប្ក្ុមេ ុនបុប្តេមព័នធ 
 ៥៧៦,៣០៤   ៨៤០,២២៦   ២,៣៣១,១៥០   

៣,៤២៣,៩២១  

- រណៈប្រប់ប្រងេាំខាន់  ៗ
 ៩៣៥,៦២៨   ១,៤៣២,៧២៩   ៣,៧៨៤,៦១៥   

៥,៨៣៨,៣៧១  

 
 

១,៥១១,៩៣២  
 ២,២៧២,៩៥៥   ៦,១១៥,៧៦៥   ៩,២៦២,២៩២  

     
ច្ាំណ្តយការប្បាក់្៖     
- ប្ក្ុមេ ុនបុប្តេមព័នធ  ១៣,១៦៤   ៣,៨៦៣   ៥៣,៦៧០   ១៥,៦៥៣  
- រណៈប្រប់ប្រងេាំខាន់  ៗ  ៣៦,៨៣៥   ១៦,៤៤៦   ១៥០,១៧៦   ៦៦,៦៣៩  

  ៤៩,៩៩៩   ២០,៣០៩   ២០៣,៨៤៦   ៨២,២៩២  
     

ប្បាក់្បនញ្ញើប្តូវបង់ការប្បាក់្ក្នុងច្ននាល ៉ះេី ១.០០% នៅ ៣.៧៥%  (២០១៩ ៖ ១.០០% នៅ ៣.៥០% ) ក្នុងមួយឆ្ន ាំ ។ 

ង. ប្បាក់្ក្មចី និងបាំណុលរបេ់ប្ក្មុេ នុបុប្តេមព័នធេីេមព័នធញាតិ 

  ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ និង្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
ប្ក្ុមេ ុននមតា ល់៖     
ប្បាក់្ក្មចី និងបាំណុលរបេ់ ប្ក្ុម

េ ុនបុប្តេមព័នធ 
 

៨៤,១០១,៤៧០  
 

៨៤,២១២,៧៥១  
 

៣៤០,១៩០,៤៤៦  
 

៣៤៣,១៦៦,៩៦០  

ច្ាំណ្តយការប្បាក់្  ១,០៥២,២១៣   ១,៩១៨,៣៣៣   ៤,២៥៦,២០៣   ៧,៧៧៣,០៨៥  



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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៣២. សមរុលយ និង្ត្បរិបរតកិារជាម ួសមព័នធញារ ិ(រ) 

ច្. ោភការអនក្ប្រប់ប្រងេាំខាន់  ៗ
 ឆ្ន ាំ ២០២០ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ឆ្ន ាំ ២០២០ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ និង្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     

ប្បាក់្នបៀវតសរ ៍និងអតថប្បនយជន៍ 
រយៈនេលខលី 

 
២,១២២,៨១៥  

 
១,៨៧៧,៥៧៤  

 
៨,៦៥៤,៧១៦   ៧,៦០៧,៩៣០  

ឆ្. ក្នប្មរបេ់ប្ក្មុប្បឹក្ាភិបាល 
 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ និង្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
ក្នប្មរបេ់ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាល  ៨៤,០០០   ៨៦,២៥០   ៣៤២,៤៦៨   ៣៤៩,៤៨៥  

ជ. ប្បតិបតេិការនផ្សងនេៀតជាមួយេមព័នធញាតិ 
 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
េមព័នធ្ នាគ្នរ   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
     
ប្ក្ុមេ ុននមតា ល់                    

(ច្ាំណ្តយជួេជុល)  ២២០,០០០   ២២០,០០០   ៨៩៦,៩៤០   ៨៩១,៤៤០  

     
្នាគ្នរ     
     
ប្ក្ុមេ ុននមតា ល់                    

(ច្ាំណ្តយជួេជុល)  ២២០,០០០   ២២០,០០០   ៨៩៦,៩៤០   ៨៩១,៤៤០  
ប្ក្ុមេ ុនបុប្តេមព័នធ              

(ច្ាំណ្តយនថលជួល)  ៥១៥,០១៩   ៥៩៨,៨១៨   ២,៤៤១,៣៨២   ២,៤២៦,៤១២  

  ៧៣៥,០១៩   ៨១៨,៨១៨   ៣,៣៣៨,៣២២   ៣,៣១៧,៨៥២  

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរា ុ

ក្. ការដណនាាំ និងនេច្ក្េីេនងខប 

េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរប្បឈមមុខនឹងហានិភ័យឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុែូច្ខាងនប្កាម៖ 

 ហានិភ័យឥណ ន 
 ហានិភ័យេីផ្ារ 
 ហានិភ័យសាច់្ប្បាក់្ងាយស្េួល និង 
 ហានិភ័យប្បតិបតេិការ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នន៉ះ បងាា ញេីេ័ត៌មានេេីេី ហានិភ័យនីមួយ  ៗខាងនលើរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ដែល
មាន នគ្នលនៅ នគ្នលការណ៍ដណនាាំ និងវធិានការរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ នែើមបីវាេ់ដវង និងចត់ដច្ង
នូវហានិភ័យ ដែលនក្ើតន ើង និងការប្រប់ប្រងនូវនែើមេុនរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ។ 

ក្នុងនគ្នលបាំណងដថរក្ានេថរភាេេិរញ្ញវតថុ និងកាត់បនថយបនាុក្របេ់អនក្ខចីដែលក្ាំេុងបាត់បង់ប្បាក់្ច្ាំណូល
បឋម និងប្បឈមមុខនឹងការលាំបាក្ក្នុងការេងបាំណុលក្នុងអាំ ុងនេលដែលផ្លប ៉ះពាល់ននជាំងឺរាតតាត
COVID-១៩ េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ន្វើការជាមួយអតិថិជនដែលេេួលរងផ្លប ៉ះពាល់និងអនុញ្ហញ ត ឲ្យន្វើ
ការនរៀបច្ាំឥណ នន ើងវញិ ។ ការនរៀបច្ាំឥណ នន ើងវញិ ប្តូវបានអនុវតេនោយ អងគភាេេិនេេរបេ់                    
េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរដែលឯក្រាជយ េីនាយក្ោឋ នផ្េល់ឥណ ន។ អងគភាេេិនេេនន៉ះប្តូវន្វើការប្តួត                    
េិនិតយផ្លប័ប្តរបេ់អនក្ខចីដែលេេួលរងផ្លប ៉ះពាល់ជានេៀង ត់នែើមបីវាេ់ដវងផ្លប ៉ះពាល់នលើសាថ នភាេ
េិរញ្ញវតថុរបេ់េួក្នរក្នុងនេលមានជាំងឺរាតតាត។ 

ខ. ហានិភ័យឥណ ន 

ហានិភ័យឥណ ន រឺជាហានិភ័យននការខាតបង់ដផ្នក្េិរញ្ញវតថុរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ប្បេិននបើ
អតិថិជន ឬភារីមាខ ងនេៀត មិនមានលេធភាេបាំនេញកាតេវកិ្ច្ចនៅតមកិ្ច្ចេនា នេើយហានិភ័យជាច្មបងនន៉ះ 
រឺនក្ើតនច្ញតមរយៈការផ្េល់ឥណ ន និងបុនរប្ប នែល់អតិថិជន ្នាគ្នរនានា និងការវនិិនយរនលើ
បាំណុលដែលមានវតថុបញ្ហច ាំរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ។ េប្មាប់នគ្នលបាំណងរាយការណ៍អាំេីការ
ប្រប់ប្រងហានិភ័យ េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ន្វើការេិចរណ្ត និងោក់្រមួបញ្ចូ លនូវធាតុ ាំងអេ់នន            
ហានិភ័យឥណ នដែលប្បឈម - ឧ េរណ៍ ហានិភ័យតមកាតេវកិ្ច្ចរបេ់បុរគលមាន ក់្ៗ តមតាំបន់ និង            
ហានិភ័យតមវេ័ិយនេែឋកិ្ច្ច ។ 

ហានិភ័យឥណ ន រឺជាការខាតបង់េិរញ្ញវតថុរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ប្បេិននបើអនក្ខចី ឬនែរូ              
ពាណិជជក្មមខក្ខានមិនបានបាំនេញកាតេវកិ្ច្ចនលើការបង់ប្បាក់្នែើមច្ាំនពា៉ះឥណ ន និងបុនរប្ប ន ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

ខ. ហានិភ័យឥណ ន (ត) 

(i). ការប្រប់ប្រងហានិភ័យឥណ ន 

្នាគ្នរ បានបនងកើតនគ្នលការណ៍ហានិភ័យឥណ នេនូល (Core Credit Risk Policy) ដែលប្តូវបាននរៀបច្ាំន ើង
នែើមបីប្រប់ប្រងនូវេក្មមភាេក្នុងការធានានលើហានិភ័យរបេ់្នាគ្នរ ។  ការបនេឥណ នប្តូវបានប្រប់ប្រង
នោយក្មមវ ិ្ ីឥណ នដែលបាននរៀបច្ាំរនប្មាងេប្មាប់ផ្លិតផ្ល ឬេាំនេៀត ឥណ នេិនេេ រមួ ាំងេីផ្ារ
នគ្នលនៅ កាលក្ាំណត់ និងលក្ខខណឌ  ឯក្សារេាំអាង និងនីតិវ ិ្ ី េប្មាប់ផ្លិតផ្លឥណ នដែលនឹងប្តូវ
បានវាេ់ដវង និងផ្េល់ឲ្យ ។ 

្នាគ្នរ ក៏្ធានាអ៉ះអាងថា ខលួនបានដបងដច្ក្តួនាេីច្ាេ់ោេ់ រវាងកាតេវកិ្ច្ចអនក្នលើក្េាំនណើ ឥណ ន 
អនក្វាយតនមលឥណ ន និងក្ប្មិតការអនុម័តឥណ ន ។  

្នាគ្នរ ប្រប់ប្រងក្ប្មិតហានិភ័យ  និងនតេ តការយក្ចិ្តេេុក្ោក់្នលើហានិភ័យឥណ ន នៅនេលដែល 
ហានិភ័យប្តូវបានរក្ន ើញ ជាេិនេេនៅនលើភារីនែរូជាឯក្តេជន និងភារីនែរូជាប្ក្ុម ប្េម ាំង         
េេប្គ្នេនានា ។ 

្នាគ្នរនរៀបច្ាំរច្នាេមព័នធតមក្ប្មិតននហានិភ័យឥណ ន នោយោក់្ក្ប្មិតនលើច្ាំនួនេឹក្ប្បាក់្នន               
ហានិភ័យ ដែលអាច្េេួលយក្បាន  ក់្េងនឹងអនក្ខចីប្បាក់្ជាឯក្តេជន ឬអនក្ខចីប្បាក់្ជាប្ក្ុម និងតមដផ្នក្
អាជីវក្មម ។ ហានិភ័យនន៉ះប្តូវបានប្តួតេិនិតយតមមូលោឋ នរងវិលជុាំ នេើយនឹងប្តូវបានប្តួតេិនិតយន ើងវញិ
ប្បចាំឆ្ន ាំ ឬ ញឹក្ញាប់ជាងនន៉ះតមការចាំបាច់្ ។ ការោក់្ក្ាំណត់នលើក្ប្មិតហានិភ័យឥណ នតម
ផ្លិតផ្ល និងតមវេ័ិយអាជីវក្មម ប្តូវបានអនុម័តនោយប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាល ។ 

ហានិភ័យ ា្ំប្តូវបានក្ាំណត់និយមន័យនោយ្នាគ្នរជាតិននក្មពុជា ថាជាហានិភ័យឥណ នេូនៅច្ាំនពា៉ះ
អនក្េេួលផ្លជាឯក្តេជន ដែលនលើេេី ១០% ននមូលនិ្ិតា ល់េុេធរបេ់្នាគ្នរ ។ នយងតមលក្ខខណឌ
នន ប្បកាេនលខ ្៧-០៦-២២៦ប្ប.ក្. របេ់្នាគ្នរជាតិននក្មពុជា តប្មូវឲ្យ្នាគ្នររក្ាឲ្យបានប្រប់នេល
នវោនូវអនុបាតអតិបរមាច្ាំនួន ២០% រវាងហានិភ័យឥណ នេូនៅរបេ់្នាគ្នរ ដែលនច្ញេីប្បតិបតេិការ
ជាមួយនឹងអនក្េេួលផ្លជាឯក្តេជននីមួយៗ និងមូលនិ្ិតា ល់េុេធរបេ់្នាគ្នរ ។ ហានិភ័យឥណ ន ា្ំ
េរុបមិនប្តូវឲ្យនលើេេី ៣០០% ននមូលនិ្ិតា ល់េុេធរបេ់្នាគ្នរនេ ។ 

្នាគ្នរបាននប្បើប្បាេ់នគ្នលការណ៍និងការអនុវតេជានប្ច្ើន នែើមបីកាត់បនថយហានិភ័យឥណ ន រមួមានការ 
តប្មូវឲ្យអនក្ខចីប្បាក់្ ោក់្វតថុបញ្ហច ាំនលើឥណ ន និងបុនរប្ប នដែល្នាគ្នរផ្េល់ឲ្យខចី ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

ខ. ហានិភ័យឥណ ន (ត) 

(ii). ការប្បមូលផ្ែុ ាំហានិភ័យ 

ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលបានបនងកើតរណៈក្មាម ្ិការការឥណ ន្នាគ្នរេប្មាប់ប្តួតេិនិតយហានិភ័យឥណ ន ។ 
នាយក្ោឋ នឥណ ននោយដ ក្ ប្តូវរាយការណ៍ជូនរណៈក្មាម ្ិការឥណ ន ដែលេេួលខុេប្តូវក្នុងការ
ប្រប់ប្រងហានិភ័យឥណ នរួមមានែូច្ខាងនប្កាម ។ 

តរាងខាងនប្កាមបងាា ញេីការប្បឈមនឹងហានិភ័យអតិបរមារបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ច្ាំនពា៉ះហានិភ័យ
ឥណ នក្នុងរបាយការណ៍សាថ នភាេេិរញ្ញវតថុ និងឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុនប្ៅរបាយការណ៍សាថ នភាេេិរញ្ញវតថុ              
នោយមិនរិតេីប្េេយបញ្ហច ាំ ឬការេប្ងឹងឥណ នែនេនេៀត ។ េប្មាប់ប្េេយេក្មមក្នុងរបាយការណ៍សាថ នភាេ
េិរញ្ញវតថុ ការប្បឈមនឹងហានិភ័យឥណ ន នេមើនឹងតនមលនយងរបេ់វា ។  ច្ាំនពា៉ះបាំណុលយថានេតុ ការ
ប្បឈមនឹងហានិភ័យឥណ នអតិបរមា រឺជាច្ាំនួនអតិបរមិាដែល្នាគ្នរប្តូវបង់ ប្បេិននបើកាតេវកិ្ច្ចនន
ឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុប្តូវបាននេនើេុាំ ។ ច្ាំនពា៉ះកិ្ច្ចេនាឥណ ន ការប្បឈមនៅនឹងហានិភ័យឥណ ន             
អតិបរមា រឺជាច្ាំនួនេឹក្ប្បាក់្ប្រប់ប្គ្នន់ននឥណ នដែលមិន ន់ែក្នច្ញនោយអតិថិជន ។ 

 

 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

ខ. ហានិភ័យឥណ ន (ត) 

(ii). ការប្បមូលផ្ែុ ាំហានិភ័យ (ត) 

ការប្បឈមនឹងប្បនភេហានិភ័យឥណ ន 
 

េមព័នធ្ នាគ្នរ ការប្បឈមនឹងហានិភ័យ 
ឥណ នអតិបរមា 

ការប្បឈមនឹងហានិភ័យឥណ
 នអតិបរមា 

ការោក់្ប្េេយបញ្ហច ាំ/        
ការេប្ងឹងឥណ ន 

ដផ្នក្ខល៉ះននប្េេយបញ្ហច ាំ/      
ការេប្ងឹងឥណ ន 

មិនមានការធានានិងគ្នម នប្េេយ
បញ្ហច ាំ/ការេប្ងឹងឥណ ន 

នថៃេី ៣១ ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល % % % 
  (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)    
ធាតុនៅក្នងុតរាងតុលយការ      
សាច់្ប្បាក់្ និងសាច់្ប្បាក់្េមមូល ១៣៤,៦២១,៣៦៤ ៥៤៤,៥៤៣,៤១៧ - - ១០០% 
ប្បាក់្បនញ្ញើនៅ្នាគ្នរនានា ៤៣,៤៤០,០០០ ១៧៥,៧១៤,៨០០ - - ១០០% 
ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្េល់ែល់អតិថិជនែុល ៥១២,៨៧៤,២២៨ ២,០៧៤,៥៧៦,២៥៣ ៨៣% - ១៧% 
ការវនិិនយរមូល ន្តម FVOCI ៥៦៧,៦៧២ ២,២៩៦,២៣៣ - ១០០% - 
ប្េេយេក្មមនផ្សង  ៗ ១,២១៣,៧៣២ ៤,៩០៩,៥៤៦ - - ១០០% 

េរបុ ៦៩២,៧១៦,៩៩៦ ២,៨០២,០៤០,២៤៩    

ធាតុនៅនប្ៅតរាងតុលយការ      
កិ្ច្ចេនាែុល ៤៣,០៤៩,១២៤ ១៧៤,១៣៣,៧០៧ - - ១០០% 

េរបុ ៧៣៥,៧៦៦,១២០ ២,៩៧៦,១៧៣,៩៥៦    
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

ខ. ហានិភ័យឥណ ន (ត) 

(ii). ការប្បមូលផ្ែុ ាំហានិភ័យ (ត) 
ការប្បឈមនឹងប្បនភេហានិភ័យឥណ ន (ត) 
 

្នាគ្នរ ការប្បឈមនឹងហានិភ័យ 
ឥណ នអតិបរមា 

ការប្បឈមនឹងហានិភ័យឥណ
 នអតិបរមា 

ការោក់្ប្េេយបញ្ហច ាំ/        ការ
េប្ងឹងឥណ ន 

ដផ្នក្ខល៉ះននប្េេយបញ្ហច ាំ/      ការ
េប្ងឹងឥណ ន 

មិនមានការធានានិងគ្នម នប្េេយ
បញ្ហច ាំ/ការេប្ងឹងឥណ ន 

នថៃេី ៣១ ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល % % % 
  (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)    
ធាតុនៅក្នុងតរាងតុលយការ      
សាច់្ប្បាក់្ និងសាច់្ប្បាក់្េមមូល ១៣៤,៥៣៩,៦២៥ ៥៤៤,២១២,៧៨៣ - - ១០០% 
ប្បាក់្បនញ្ញើនៅ្នាគ្នរនានា ៤០,៩៤០,០០០ ១៦៥,៦០២,៣០០ - - ១០០% 
ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្េល់ែល់អតិថិជនែុល ៥១២,៨៧៤,២២៨ ២,០៧៤,៥៧៦,២៥៣ ៨៣% - ១៧% 
ការវនិិនយរមូល ន្តម FVOCI ៥៦៨,១៦២ ២,២៩៨,២១៥ - ១០០% - 
ប្េេយេក្មមនផ្សង  ៗ ១,១៦០,១៤៤ ៤,៦៩២,៧៨២ - - ១០០% 

េរបុ ៦៩០,០៨២,១៥៩ ២,៧៩១,៣៨២,៣៣៣    

ធាតុនៅនប្ៅតរាងតុលយការ      
កិ្ច្ចេនាែុល ៤៣,០៤៩,១២៤ ១៧៤,១៣៣,៧០៧ - - ១០០% 

េរបុ ៧៣៣,១៣១,២៨៣ ២,៩៦៥,៥១៦,០៤០    

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

ខ. ហានិភ័យឥណ ន (ត) 

(ii). ការប្បមូលផ្ែុ ាំហានិភ័យ (ត) 

ការប្បឈមនឹងប្បនភេហានិភ័យឥណ ន (ត) 
 

េមព័នធ្ នាគ្នរ ការប្បឈមនឹងហានិភ័យ 
ឥណ នអតិបរមា 

ការប្បឈមនឹងហានិភ័យ
ឥណ នអតិបរមា 

ការោក់្ប្េេយបញ្ហច ាំ/        
ការេប្ងឹងឥណ ន 

ដផ្នក្ខល៉ះននប្េេយបញ្ហច ាំ/      
ការេប្ងឹងឥណ ន 

មិនមានការធានានិងគ្នម នប្េេយ
បញ្ហច ាំ/ការេប្ងឹងឥណ ន 

នថៃេី ៣១ ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល % % % 
  (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)    
ធាតុនៅក្នងុតរាងតុលយការ      
សាច់្ប្បាក់្ និងសាច់្ប្បាក់្េមមូល ៥២,៦៥៣,២០២ ២១៤,៥៦១,៧៩៨ - - ១០០% 
ប្បាក់្បនញ្ញើនៅ្នាគ្នរនានា ១២,៤០០,០០០ ៥០,៥៣០,០០០ - - ១០០% 
ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្េល់ែល់អតិថិជនែុល ៤៨៣,៣១៦,៩២៤ ១,៩៦៩,៥១៦,៤៦៥ ៨១% - ១៩% 
ការវនិិនយរមូល ន្តម FVOCI ៤៨៨,១៧២ ១,៩៨៩,៣០១ - ១០០% - 
ប្េេយេក្មមនផ្សង  ៗ ១,៥៤៣,០៣២ ៦,២៨៧,៨៥៥ - - ១០០% 

េរបុ ៥៥០,៤០១,៣៣០ ២,២៤២,៨៨៥,៤១៩    

ធាតុនៅនប្ៅតរាងតុលយការ      
កិ្ច្ចេនាែុល ៤៧,០៨៥,៣៧៣ ១៩១,៨៧២,៨៩៦ - - ១០០% 

េរបុ ៥៩៧,៤៨៦,៧០៣ ២,៤៣៤,៧៥៨,៣១៥    
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

ខ. ហានិភ័យឥណ ន (ត) 

(ii). ការប្បមូលផ្ែុ ាំហានិភ័យ (ត) 
ការប្បឈមនឹងប្បនភេហានិភ័យឥណ ន (ត) 
 
្នាគ្នរ 
 

ការប្បឈមនឹងហានិភ័យ 
ឥណ នអតិបរមា 

ការប្បឈមនឹងហានិភ័យ
ឥណ នអតិបរមា 

ការោក់្ប្េេយបញ្ហច ាំ/        ការ
េប្ងឹងឥណ ន 

ដផ្នក្ខល៉ះននប្េេយបញ្ហច ាំ/      ការ
េប្ងឹងឥណ ន 

មិនមានការធានានិងគ្នម នប្េេយ
បញ្ហច ាំ/ការេប្ងឹងឥណ ន 

នថៃេី ៣១ ដខ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល % % % 
  (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)    
ធាតុនៅក្នុងតរាងតុលយការ      
សាច់្ប្បាក់្ និងសាច់្ប្បាក់្េមមូល  ៥២,៦៣២,៨៦៨   ២១៤,៤៧៨,៩៣៧  - - ១០០% 
ប្បាក់្បនញ្ញើនៅ្នាគ្នរនានា  ១០,៤០០,០០០   ៤២,៣៨០,០០០  - - ១០០% 
ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្េល់ែល់អតិថិជនែុល  ៤៨៣,៣១៦,៩២៤   ១,៩៦៩,៥១៦,៤៦៥  ៨១% - ១៩% 
ការវនិិនយរមូល ន្តម FVOCI  ៤៨៨,៦៦២   ១,៩៩១,២៩៨  - ១០០% - 
ប្េេយេក្មមនផ្សង  ៗ  ១,៤៩៨,០៩៧   ៦,១០៤,៧៤៥  - - ១០០% 

េរបុ  ៥៤៨,៣៣៦,៥៥១   ២,២៣៤,៤៧១,៤៤៥     
ធាតុនៅនប្ៅតរាងតុលយការ      
កិ្ច្ចេនាែុល  ៤៧,០៨៥,៣៧៣   ១៩១,៨៧២,៨៩៦  - - ១០០% 

េរបុ  ៥៩៥,៤២១,៩២៤   ២,៤២៦,៣៤៤,៣៤១     
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានិភ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

ខ. ហានិភ័យឥណ ន (ត) 

(ii). ការប្បមូលផ្ែុ ាំហានិភ័យ (ត) 

ការប្បឈមនឹងប្បនភេហានិភ័យឥណ នតមដផ្នក្ 

នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  សាច់្ប្បាក់្ និងសាច់្
ប្បាក់្េមមូល 

ប្បាក់្បនញ្ញើនៅ    
្នាគ្នរនានា 

ឥណ ន និងបុនរប្ប ន 
ផ្ែល់ែល់អតិថិជនែុល 

ការវនិិនយរមូល ន្      
តម FVOCI ប្េេយេក្មមនផ្សង  ៗ េរបុ 

េមព័នធ្ នាគ្នរ  ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ 
        
ប្រឹ៉ះសាថ នេិរញ្ញវតថុ  ១៣៤,៦២១,៣៦៤  ៤៣,៤៤០,០០០   ៣៣,១៨៦,៨៦៦   -     -    ២១១,២៤៨,២៣០ 
ឥណ ន អាជីវក្មមរបេ់សាជីវក្មម   -   -     ២០២,៥៥៤,៥៤៤   -     -     ២០២,៥៥៤,៥៤៤  
ឥណ ន អាជីវក្មមរាយ   -     -     ២៧៧,១៣២,៨១៨   -     -     ២៧៧,១៣២,៨១៨  
នផ្សង  ៗ   -     -     -     ៥៦៧,៦៧២   ១,២១៣,៧៣២   ១,៧៨១,៤០៤  

 េរបុ (ែុោល រអានមរកិ្)  
 

១៣៤,៦២១,៣៦៤   ៤៣,៤៤០,០០០   ៥១២,៨៧៤,២២៨   ៥៦៧,៦៧២   ១,២១៣,៧៣២   ៦៩២,៧១៦,៩៩៦  

 េរបុ (ពាន់នរៀល – ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)    ៥៤៤,៥៤៣,៤១៧  
 

១៧៥,៧១៤,៨០០   ២,០៧៤,៥៧៦,២៥៣   ២,២៩៦,២៣៣   ៤,៩០៩,៥៤៦  ២,៨០២,០៤០,២៤៩  



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 

 
93 

៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានិភ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

ខ. ហានិភ័យឥណ ន (ត) 

(ii). ការប្បមូលផ្ែុ ាំហានិភ័យ (ត) 

ការប្បឈមនឹងប្បនភេហានិភ័យឥណ ន (ត) 

នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
 

សាច់្ប្បាក់្ និងសាច់្
ប្បាក់្េមមូល 

ប្បាក់្បនញ្ញើនៅ    
្នាគ្នរនានា 

ឥណ ន និងបុនរ
ប្ប ន ផ្ែល់ែល់អតិថិ

ជនែុល 
ការវនិិនយរមូល ន្    

តម FVOCI ប្េេយេក្មមនផ្សង  ៗ េរបុ 
្នាគ្នរ  ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ 
        
ប្រឹ៉ះសាថ នេិរញ្ញវតថុ  ១៣៤,៥៣៩,៦២៥  ៤០,៩៤០,០០០   ៣៣,១៨៦,៨៦៦   -     -    ២០៨,៦៦៦,៤៩១ 
ឥណ ន អាជីវក្មមរបេ់សាជីវក្មម   -     -     ២០២,៥៥៤,៥៤៤   -     -     ២០២,៥៥៤,៥៤៤  
ឥណ ន អាជីវក្មមរាយ   -     -     ២៧៧,១៣២,៨១៨   -     -     ២៧៧,១៣២,៨១៨  
នផ្សង  ៗ   -     -     -     ៥៦៨,១៦២   ១,១៦០,១៤៤   ១,៧២៨,៣០៦  

 េរបុ (ែុោល រអានមរកិ្)  
 

១៣៤,៥៣៩,៦២៥   ៤០,៩៤០,០០០   ៥១២,៨៧៤,២២៨   ៥៦៨,១៦២   ១,១៦០,១៤៤   ៦៩០,០៨២,១៥៩  

 េរបុ (ពាន់នរៀល – ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)   
 

៥៤៤,២១២,៧៨៣  
 

១៦៥,៦០២,៣០០   ២,០៧៤,៥៧៦,២៥៣   ២,២៩៨,២១៥   ៤,៦៩២,៧៨២   ២,៧៩១,៣៨២,៣៣៣  



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានិភ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

ខ. ហានិភ័យឥណ ន (ត) 

(ii). ការប្បមូលផ្ែុ ាំហានិភ័យ (ត) 

ការប្បឈមនឹងប្បនភេហានិភ័យឥណ ន (ត) 

នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 សាច់្ប្បាក់្ និងសាច់្

ប្បាក់្េមមូល 
ប្បាក់្បនញ្ញើនៅ    
្នាគ្នរនានា 

ឥណ ន និងបុនរប្ប ន 
ផ្ែល់ែល់អតិថិជនែុល 

ការវនិិនយរមូល ន្    
តម FVOCI ប្េេយេក្មមនផ្សង  ៗ េរបុ 

េមព័នធ្ នាគ្នរ  ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ 
        
ប្រឹ៉ះសាថ នេិរញ្ញវតថុ  ៥២,៦៥៣,២០២  ១២,៤០០,០០០   ៤២,១៥៣,៥០៤   -     -    ១០៧,២០៦,៧០៦ 
ឥណ ន អាជីវក្មមរបេ់សាជីវក្មម   -     -     ២៣២,៧២៥,០៩៦   -     -     ២៣២,៧២៥,០៩៦  
ឥណ ន អាជីវក្មមរាយ   -     -     ២០៨,៤៣៨,៣២៤   -     -     ២០៨,៤៣៨,៣២៤  
នផ្សង  ៗ   -     -     -     ៤៨៨,១៧២   ១,៥៤៣,០៣២   ២,០៣១,២០៤  

 េរបុ (ែុោល រអានមរកិ្)   ៥២,៦៥៣,២០២   ១២,៤០០,០០០   ៤៨៣,៣១៦,៩២៤   ៤៨៨,១៧២   ១,៥៤៣,០៣២   ៥៥០,៤០១,៣៣០  

 េរបុ (ពាន់នរៀល – ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)    ២១៤,៥៦១,៧៩៨   ៥០,៥៣០,០០០   ១,៩៦៩,៥១៦,៤៦៥   ១,៩៨៩,៣០១   ៦,២៨៧,៨៥៥  ២,២៤២,៨៨៥,៤១៩  

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានិភ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

ខ. ហានិភ័យឥណ ន (ត) 

(ii). ការប្បមូលផ្ែុ ាំហានិភ័យ (ត) 

ការប្បឈមនឹងប្បនភេហានិភ័យឥណ ន (ត) 

នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
 

សាច់្ប្បាក់្ និងសាច់្
ប្បាក់្េមមូល 

ប្បាក់្បនញ្ញើនៅ    
្នាគ្នរនានា 

ឥណ ន និងបុនរ
ប្ប ន ផ្ែល់ែល់អតិថិ

ជនែុល 
ការវនិិនយរមូល ន្    

តម FVOCI ប្េេយេក្មមនផ្សង  ៗ េរបុ 
្នាគ្នរ  ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ 
        
ប្រឹ៉ះសាថ នេិរញ្ញវតថុ  ៥២,៦៣២,៨៦៨  ១០,៤០០,០០០   ៤២,១៥៣,៥០៤   -     -    ១០៥,១៨៦,៣៧២ 
ឥណ ន អាជីវក្មមរបេ់សាជីវក្មម   -     -     ២៣២,៧២៥,០៩៦   -     -     ២៣២,៧២៥,០៩៦  
ឥណ ន អាជីវក្មមរាយ   -     -     ២០៨,៤៣៨,៣២៤   -     -     ២០៨,៤៣៨,៣២៤  
នផ្សង  ៗ   -     -     -     ៤៨៨,៦៦២   ១,៤៩៨,០៩៧   ១,៩៨៦,៧៥៩  

 េរបុ (ែុោល រអានមរកិ្)   ៥២,៦៣២,៨៦៨   ១០,៤០០,០០០   ៤៨៣,៣១៦,៩២៤   ៤៨៨,៦៦២   ១,៤៩៨,០៩៧   ៥៤៨,៣៣៦,៥៥១  

 េរបុ (ពាន់នរៀល – ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)   
 

២១៤,៤៧៨,៩៣៧   ៤២,៣៨០,០០០  
 

១,៩៦៩,៥១៦,៤៦៥   ១,៩៩១,២៩៨   ៦,១០៤,៧៤៥  
 

២,២៣៤,៤៧១,៤៤៥  

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានិភ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

ខ. ហានិភ័យឥណ ន (ត) 

(ii). ការប្បមូលផ្ែុ ាំហានិភ័យ (ត) 

ការប្បមូលផ្ែុាំហានិភ័យវភិារតមនិវាេោឋ ន និងេាំនាក់្េាំនង និងការប្បឈមនៅនឹងហានិភ័យឥណ ន និង
បុនរប្ប ន ា្ំៗ៖ 

 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 
េមព័នធ្ នាគ្នរ និង្ នាគ្នរ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 
   (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) 
វភិារតមនិវាេនោឋ ន៖     
អនិវាេជន  ១២,៤៩៤,៨៧៦   ៦,១០៤,៩៣៤   ៥០,៥៤១,៧៧៤   ២៤,៨៧៧,៦០៦  
និវាេជន  ៥០០,៣៧៩,៣៥២   ៤៧៧,២១១,៩៩០   ២,០២៤,០៣៤,៤៧៩   ១,៩៤៤,៦៣៨,៨៥៩  

  ៥១២,៨៧៤,២២៨   ៤៨៣,៣១៦,៩២៤   ២,០៧៤,៥៧៦,២៥៣   ១,៩៦៩,៥១៦,៤៦៥  
វភិារតមេាំនាក់្េាំនង៖     
េមព័នធញាតិ  ១៨៩,០៦៦   ៣,៣៧៧,២៩៨   ៧៦៤,៧៧៣  ១៣,៧៦២,៤៨៩  
មិនដមនេមព័នធញាតិ 

 ៥១២,៦៨៥,១៦២   ៤៧៩,៩៣៩,៦២៦   ២,០៧៣,៨១១,៤៨០  
 

១,៩៥៥,៧៥៣,៩៧៦  
  ៥១២,៨៧៤,២២៨   ៤៨៣,៣១៦,៩២៤   ២,០៧៤,៥៧៦,២៥៣  ១,៩៦៩,៥១៦,៤៦៥  

តមរយៈផ្លប ៉ះពាល់៖     
ផ្លប ៉ះពាល់មានេាំេាំ ា្ំ (*)  ៦៥,៣៦៥,១៨៤   ៦០,១៣២,៦៤៨   ២៦៤,៤០២,១៦៩   ២៤៥,០៤០,៥៤១  
ផ្លប ៉ះពាល់មានេាំេាំតូច្  ៤៤៧,៥០៩,០៤៤   ៤២៣,១៨៤,២៧៦   ១,៨១០,១៧៤,០៨៤   ១,៧២៤,៤៧៥,៩២៤  

  ៥១២,៨៧៤,២២៨   ៤៨៣,៣១៦,៩២៤   ២,០៧៤,៥៧៦,២៥៣  ១,៩៦៩,៥១៦,៤៦៥  
តមសាថ នភាេឥណ ន៖     
នរៀបច្ាំន ើងវញិ (**) ២៤,៩៦៦,២៣៩ ២,៥៩៥,០៩២  ១០០,៩៨៨,៤៣៧   ១០,៥៧៥,០០០  
មិននរៀបច្ាំន ើងវញិ ៤៨៧,៩០៧,៩៨៩ ៤៨០,៧២១,៨៣២  ១,៩៧៣,៥៨៧,៨១៦   ១,៩៥៨,៩៤១,៤៦៥  

  ៥១២,៨៧៤,២២៨   ៤៨៣,៣១៦,៩២៤   ២,០៧៤,៥៧៦,២៥៣  ១,៩៦៩,៥១៦,៤៦៥  

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

ខ. ហានិភ័យឥណ ន (ត) 

(ii). ការប្បមូលផ្ែុ ាំហានិភ័យ (ត) 

(*) ផ្លប ៉ះពាល់ដែលមានេាំេាំ ា្ំ ប្តូវបានក្ាំណត់នោយប្បកាេរបេ់្នាគ្នរជាតិននក្មពុជា ថាជាហានិភ័យ
ែុលននេមតុលយេរបុននឥណ ន និងបុនរប្ប នជាមួយអនក្េេួលផ្លដតមួយដែលមានច្ាំនួននលើេេី 
១០% ននមូល្នេុេធរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ។  ផ្លប ៉ះពាល់នន៉ះ រឺខពេ់ជាងឥណ ន ឬ                     
កិ្ច្ចេនាដែលនៅេល់ និងឥណ ន ឬកិ្ច្ចេនាដែលបានអនុម័ត ។ 

(**) ឥណ ននរៀបច្ាំន ើងវញិ រឺជាឥណ នដែលមានលក្ខខណឌ ននកិ្ច្ចេនានែើមប្តូវបានដក្ដប្បនែើមបីផ្េល់
ការអនុនប្គ្ន៉ះែល់េមភារី ដែលមានសាថ នភាេលាំបាក្ដផ្នក្េិរញ្ញវតថុបនណ្តេ ៉ះអាេនន ។ 

(iii). ប្េេយបញ្ហច ាំ 

ខណៈនេលដែលការប្បឈមនឹងហានិភ័យអតិបរមារបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ រឺជាតនមលនយងរបេ់
ប្េេយេក្មម ឬក្នុងក្រណីឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុនៅនប្ៅរបាយការណ៍សាថ នភាេេិរញ្ញវតថុ ច្ាំនួនេឹក្ប្បាក់្ដែលបាន
ធានា ការេនាផ្ែល់ឲ្យ ការេេួលយក្ ឬការយល់ប្េម ហានិភ័យ ាំងននា៉ះ េាំនងអាច្ បជាងនោយសារដត
ការកាត់ក្ងប្េេយបញ្ហច ាំ ការធានាឥណ ន និងេក្មមភាេនផ្សងនេៀតនែើមបីកាត់បនថយហានិភ័យរបេ់េមព័នធ
្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ។ 

ការេិេណ៌នាអាំេីប្េេយបញ្ហច ាំេប្មាប់ប្បនភេននប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុនីមួយៗ ប្តូវបានបងាា ញែូច្ខាងនប្កាម ។ 

សាច់្ប្បាក់្ និងសាច់្ប្បាក់្េមមូល ប្បាក់្បនញ្ញើជាមួយ្នាគ្នរនានា ការវនិិនយរ និងប្េេយេក្មមនផ្សង  ៗ

ប្េេយបញ្ហច ាំជាេូនៅមិនប្តូវបានដេវងរក្េប្មាប់ប្េេយេក្មម ាំងនន៉ះនេ ។ 

ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្ែល់ែល់អតិថិជន បាំណុលយថាភាេ និងការេនា 

ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្ែល់ែល់អតិថិជន បាំណុលយថាភាេ និងការេនា ជា្មមតប្តូវមានោក់្ជា           
ប្េេយបញ្ហច ាំក្នុងក្ប្មិតណ្តមួយ ។  ជាេិនេេ ហានិភ័យនលើឥណ ននរេោឋ ន ជាេូនៅប្តូវបានធានា           
នេញនលញនោយនរេោឋ ន ។ 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានិភ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

ខ. ហានិភ័យឥណ ន (ត) 
(iii). ប្េេយបញ្ហច ាំ (ត) 

តរាងខាងនប្កាមនន៉ះ េនងខបអាំេីការធានានលើប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុរបេ់ខលួន៖ 
 
  ប្េេយបញ្ហច ាំ/េប្ងឹងឥណ ន 

ហានិភ័យឥណ ន គ្នម ន
ការធានា 

 
េមព័នធ្ នាគ្នរ  

ប្េេយេមបតេិ 
ប្េេយេក្មមរយៈ

នេលខលី 
ប្បាក់្បនញ្ញើមាន កាល

ក្ាំណត់ នផ្សងៗ  េរបុ 
នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ 
        
ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្េល់ែល់អតិថិជន - ែុល   ៤១៧,៥៣៧,៥២១  -  ៩,៧២៣,០៧៧  -  ៨៥,៦១៣,៦៣១   ៥១២,៨៧៤,២២៨  
កិ្ច្ចេនា- ែុល  - - - -  ៤៣,០៤៩,១២៤   ៤៣,០៤៩,១២៤  

   ៤១៧,៥៣៧,៥២១  -  ៩,៧២៣,០៧៧  -  ១២៨,៦៦២,៧៥៥   ៥៥៥,៩២៣,៣៥២  

នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩        
        
ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្េល់ែល់អតិថិជន- ែុល  ៣៨៦,០៥៩,២៩០ - ៧,០០០,០០០ -  ៩០,២៥៧,៦៣៤   ៤៨៣,៣១៦,៩២៤  
កិ្ច្ចេនា- ែុល  - - - - ៤៧,០៨៥,៣៧៣ ៤៧,០៨៥,៣៧៣ 

  ៣៨៦,០៥៩,២៩០ - ៧,០០០,០០០ -  ១៣៧,៣៤៣,០០៧   ៥៣០,៤០២,២៩៧  

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានិភ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

ខ. ហានិភ័យឥណ ន (ត) 
(iii). ប្េេយបញ្ហច ាំ (ត) 

តរាងខាងនប្កាមនន៉ះ េនងខបអាំេីការធានានលើប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុរបេ់ខលួន៖ (ត)  
  ប្េេយបញ្ហច ាំ/េប្ងឹងឥណ ន 

ហានិភ័យឥណ ន គ្នម ន
ការធានា 

 
្នាគ្នរ  

ប្េេយេមបតេិ 
ប្េេយេក្មមរ
យៈនេលខលី 

ប្បាក់្បនញ្ញើមាន 
កាលក្ាំណត់ នផ្សង  ៗ េរបុ 

នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ 
        
ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្េល់ែល់អតិថិជន- ែុល   ៤១៧,៥៣៧,៥២១  -  ៩,៧២៣,០៧៧  -  ៨៥,៦១៣,៦៣១   ៥១២,៨៧៤,២២៨  
កិ្ច្ចេនា- ែុល  - - - -  ៤៣,០៤៩,១២៤   ៤៣,០៤៩,១២៤  

   ៤១៧,៥៣៧,៥២១  -  ៩,៧២៣,០៧៧  -  ១២៨,៦៦២,៧៥៥   ៥៥៥,៩២៣,៣៥២  
នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩        
        
ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្េល់ែល់អតិថិជន- ែុល  ៣៨៦,០៥៩,២៩០ - ៧,០០០,០០០ - ៩០,២៥៧,៦៣៤ ៤៨៣,៣១៦,៩២៤ 
កិ្ច្ចេនា- ែុល  - - - - ៤៧,០៨៥,៣៧៣ ៤៧,០៨៥,៣៧៣ 

  ៣៨៦,០៥៩,២៩០ - ៧,០០០,០០០ -  ១៣៧,៣៤៣,០០៧   ៥៣០,៤០២,២៩៧  

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

ខ. ហានិភ័យឥណ ន (ត) 

(iv). រុណភាេននឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្ែល់ែល់អតិថិជនែុល 

ចប់េីនថៃេី ២៧ ដខមីនា ឆ្ន ាំ ២០២០ េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរបានអនុវតេតមសារាច្រនលខ ខ៧-០២០-០០១ 
ដែលនច្ញនោយ្នាគ្នរជាតិននក្មពុជាេេីេីការនរៀបច្ាំឥណ នន ើងវញិ នែើមបីគ្នាំប្េែល់អតិថិជនដែលរង
ផ្លប ៉ះពាល់នោយCOVID-១៩ នោយ៖ 

- ការកាត់បនថយច្ាំនួនប្បាក់្នែើម ឬច្ាំនួនដែលប្តូវេងនៅតមកាលក្ាំណត់  

- ការបនថយអប្តការប្បាក់្ បជាងលក្ខខណឌ ននកិ្ច្ចេនានែើម  

- ការេនារនេលេូ ត់េងប្បាក់្នែើម ឬការប្បាក់្ ឬការន្វើមូល្នក្មមការប្បាក់្ 

- ការេនារឥណប្បតិ ន ឬ ការបដនថម និង/ឬការតល េ់បេូរអនក្ខចីរមួ និង/ឬអនក្ធានា ប្បេិននបើមាន 

- តល េ់បេូរឥណ នេងរ ាំនោ៉ះ នៅជាការេងការប្បាក់្ដតប ុនណ្តណ ៉ះ ដែលប្បាក់្នែើមប្តូវេងវញិនៅនេល
ែល់កាលក្ាំណត់ (ឥណ នប្តូវេងែុល) 

- ការែក្ប្េេយបញ្ហច ាំ ឬការេេួលយក្នូវក្ប្មិតបញ្ហច ាំ ប និង 

- ការបនធូរបនថយកិ្ច្ចប្េមនប្េៀង ឬ/និងការផ្េល់រយៈនេលអនុនប្គ្ន៉ះេប្មាប់ការេងប្បាក់្វញិរេូតែល់ ៦ ដខ
រិតចប់េីនថៃចុ្៉ះេតថនលខានលើកិ្ច្ចេនាថមី 

នេតុែូច្នន៉ះនេើយេប្មាប់អតិថិជនដែលបានេូ ត់ប្បាក់្នែើម ឬការប្បាក់្ ឬការេូ ត់ ាំងេីរ មិនេួេកាល
ក្ាំណត់នលើេេី ៩០ នថៃ (ឥណ នែាំនណើ រការលអ) នេើយរ ាំេឹងថានឹងជួបប្បេ៉ះការលាំបាក្ដផ្នក្េិរញ្ញវតថុ និងការ
លាំបាក្ក្នុងការេូ ត់េងជាបនណ្តេ ៉ះអាេននប ុនណ្តណ ៉ះ។ ្នាគ្នរជាតិននក្មពុជាអនុញ្ហញ តិឱយន្វើការនរៀបច្ាំ        
ឥណ នន ើងវញិនលើប្រប់វេ័ិយដែលរងផ្លប ៉ះពាល់នោយជាំងឺCOVID-១៩ និងេឹក្ជាំនន់នោយដផ្អក្នលើការ
វាយតាំនលតា ល់ខលួនរបេ់្នាគ្នរ។ េមព័នធ្នាគ្នរនិង្នាគ្នរន្វើការនរៀបច្ាំឥណ នន ើងវញិរេូតែល់          
នថៃេី ៣០ ដខមិថុនាឆ្ន ាំ ២០២១ និងអាច្ន្វើបានែល់ ៣ ែងនោយមិនប ៉ះពាល់ែល់ច្ាំណ្តត់ថាន ក់្ឥណ នក្នុង                             
ក្ាំ ុងនេលនន៉ះ ។ 

 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

ខ. ហានិភ័យឥណ ន (ត) 

(iv). រុណភាេននឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្ែល់ែល់អតិថិជនែុល (ត) 

នោយអនុនោមតមនេច្ក្េីដណនាាំរបេ់្នាគ្នរជាតិននក្មពុជានលខ ្៧-០១៧-៣៤៤ ច្ាំណ្តត់ថាន ក់្ឥណ ន
នីមួយ  ៗនយងនៅតមរុណភាេឥណ នែូច្ខាងនប្កាម៖ 

ឥណ ន្មមត៖ 

ឥណ នដែលនៅេល់ ប្តូវបានេូ ត់េង ន់នេលនវោ និងមិនជាប់េងស័យេប្មាប់ការេូ ត់េង                  
នានេលអនារត ។ ការេូ ត់េង ប្តូវបានន្វើន ើងតមកិ្ច្ចេនា នេើយអតិថិជនមិនបងាា ញេីភាេេន់នខាយ
ននលេធភាេក្នុងការេូ ត់េងអាជីវក្មម លាំេូរេឹក្ប្បាក់្ និងសាថ នភាេេិរញ្ញវតថុរបេ់នែរូភារីននា៉ះន ើយ ។ 

ឥណ នឃ្ល ាំនមើល៖ 

ឥណ នដែលនៅក្នុងច្ាំណ្តត់ថាន ក់្នន៉ះ ប្តូវបានការពារនានេលបច្ចុបបនន នេើយប្បដេលជាមិនអាច្េួេ    
កាលក្ាំណត់នេ ប ុដនេវាបងាា ញេីភាេេន់នខាយដែលអាច្ជ៉ះឥេធិេលយ ង្ៃន់្ៃរែល់ការេូ ត់េងរបេ់កូ្ន                      
បាំណុលនៅកាលបរនិច្ឆេនានេលអនារត ប្បេិននបើមិនបានដក្តប្មូវឱយបាន ន់នេលនវោ និងយក្ចិ្តេ
េុក្ោក់្េីប្រឹ៉ះសាថ ន ។ 

ភាេេន់នខាយនន៉ះរាប់បញ្ចូ ល ប ុដនេមិនប្តូវបានក្ាំណត់ច្ាំនពា៉ះនិនាន ការថយចុ្៉ះននប្បតិបតេិការអាជីវក្មមរបេ់                   
នែរូរភារី ឬសាថ នភាេេិរញ្ញវតថុរបេ់ខលួន និងសាថ នភាេនេែឋកិ្ច្ច និងលក្ខខណឌ េីផ្ារដែល អាច្ប ៉ះពាល់ែល់
ប្បាក់្ច្ាំនណញ និងលេធភាេេូ ត់េងនានេលអនារតរបេ់ខលួន ឬសាថ នភាេកាន់ដតយ ប់យឺុននន                          
ប្េេយបញ្ហច ាំ ។ ច្ាំណ្តត់ថាន ក់្នន៉ះមានេនិ នភាេតា ល់ខលួនយ ងច្ាេ់ោេ់ នេើយមិនរួរនប្បើជាការេប្មប
េប្មួលរវាងឥណ ន្មមត និងឥណ ននប្កាមេែង់ោនេ ។  

ឥណ ននប្កាមេែង់ោរ៖ 

ឥណ នដែលបានចត់ថាន ក់្នៅក្នុងច្ាំណ្តត់ថាន ក់្នន៉ះ បងាា ញេីភាេេន់នខាយរួរឱយក្ត់េមាគ ល់ នេើយមិន
ប្តូវបានការពារប្រប់ប្គ្នន់នោយអាជីវក្មមបច្ចុបបនន ឬសាថ នភាេេិរញ្ញវតថុ និងលេធភាេេងរបេ់កូ្នបាំណុលនេ ។  
និយយឱយច្ាំនៅ ប្បភេនែើមននការេងបាំណុល រឺមិនប្រប់ប្គ្នន់នែើមបីេូ ត់បាំណុលននា៉ះនេ នោយមិនរិតេី                  
ប្បាក់្ច្ាំណូលដែលបានមក្េីប្បភេបនាា ប់បនសាំែូច្ជាលក់្ប្េេយបញ្ហច ាំជានែើម ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

ខ. ហានិភ័យឥណ ន (ត) 

(iv). រុណភាេននឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្ែល់ែល់អតិថិជនែុល (ត) 

ឥណ ននប្កាមេែង់ោរ៖ (ត) 

ក្តេ ដែលនាាំឲ្យមានច្ាំណ្តត់ថាន ក់្ឥណ ននប្កាមេែង់ោររួមមាន៖ 

- កូ្នបាំណុលគ្នម នលេធភាេរបេ់នែរូភារីនែើមបីបាំនេញតមលក្ខខណឌ ននការេូ ត់េងប្បាក់្តមកិ្ច្ចេនា 

- សាថ នភាេនេែឋកិ្ច្ច និងេីផ្ារមិនអាំនណ្តយផ្ល ដែលអាច្ជ៉ះឥេធិេលយ ង្ៃន់្ៃរែល់អាជីវក្មម និង       
ប្បាក់្ច្ាំនណញរបេ់នែរូរភារីនានេលអនារត 

- សាថ នភាេេិរញ្ញវតថុេន់នខាយ និង/ឬ អេមតថភាេរបេ់នែរូរភារីនែើមបីបនងកើតលាំេូរេឹក្ប្បាក់្ប្រប់ប្គ្នន់
នែើមបីបាំនេញការេូ ត់េង 

- ភាេលាំបាក្ដែលបានជួបប្បេ៉ះនោយនែរូរភារី ក្នុងការេូ ត់េងឥណ ននផ្សងនេៀត ដែលផ្េល់នោយ
ប្រឹ៉ះសាថ ន ឬនោយសាថ ប័ននផ្សង នៗេៀត នៅនេលមានេ័ត៌មានអាច្នប្បើប្បាេ់បាន និង 

- ការបាំពាននលើកិ្ច្ចប្េមនប្េៀងេិរញ្ញវតថុនោយនែរូរភារី ។ 

ឥណ នជាប់េងសយ័៖ 

ឥណ នដែលបានចត់ថាន ក់្នៅក្នុងប្បនភេនន៉ះ បងាា ញេីភាេេន់នខាយ្ៃន់្ៃរជាងច្ាំណ្តត់ថាន ក់្ឥណ ន
នប្កាមេែង់ោរ ដែលការប្បមូលបានមក្វញិប្រប់ច្ាំនួន ដផ្អក្នលើមូលោឋ នននែាំនណើ រនេតុដែលមានស្សាប់ 
លក្ខខណឌ  ឬតនមលននប្េេយបញ្ហច ាំមានការេងស័យខពេ់ ឬមិនអាច្ប្បមូលបានវញិ ។  ការរ ាំេឹងេុក្ថានឹងបាត់បង់រឺ
ខពេ់ ន ៉ះបីជាច្ាំនួនេិតប្បាក្ែនៅមិន ន់បានក្ាំណត់េប្មាប់នេលនន៉ះក៏្នោយ ។ 

ឥណ នខាតបង់៖ 

ឥណ នដែលប្តូវបានចត់ថាន ក់្ថាជាការបាត់បង់ រឺនៅនេលដែលវាមិនអាច្ប្បមូលបានមក្វញិ នេើយ         
ការេូ ត់េងវញិអាច្មានច្ាំនួនតិច្តួច្ ឬប្បមូលមិនបាននសា៉ះ ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

ខ. ហានិភ័យឥណ ន (ត) 

(iv). រុណភាេននឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្ែល់ែល់អតិថិជនែុល (ត) 

ការេេួលសាគ ល់នលើការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ ន  

េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរអនុវតេវ ិ្ ីសាស្រេេ ៣ ែាំណ្តក់្កាល នោយដផ្អក្នលើការតល េ់បេូររុណភាេឥណ ន
ចប់តាំងេីមានការេេួលសាគ ល់ែាំបូង៖ 
 

វ ិ្ ីសាស្រេេ ៣ ែាំណ្តក់្កាល 
ែាំណ្តក់្កាលេី ១ ែាំណ្តក់្កាលេី ២ ែាំណ្តក់្កាលេី ៣ 

ែាំនណើ រការ នប្កាមែាំនណើ រការ មិនែាំនណើ រការ 

ការេេួលសាគ ល់ឥណ ន
ដែលរ ាំេឹងថានឹងបាត់បង់ 

រ ាំេឹងថានឹងបាត់បង់រយៈ
នេល ១២ ដខ 

រ ាំេឹងថានឹងបាត់បង់          
នេញអាយុកាល 

រ ាំេឹងថានឹងបាត់បង់          
នេញអាយុកាល 

លក្ខណៈវនិិច្ឆ័យ មិនមានការនក្ើនន ើងជា
សារវនែនលើហានិភ័យ         
ឥណ ននេ 

ហានិភ័យឥណ នដែល
បាននក្ើនន ើងជាសារវនែ 

ឥណ នដែលមាន 
ឱនភាេ 

មូលោឋ នននការរណនា   
ច្ាំណូលជាប្បាក់្ច្ាំនណញ 

តនមលនយងែុល តនមលនយងែុល តនមលនយងេុេធ 

េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ នឹងវាេ់ដវងនលើការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ ន នោយនប្បើវ ិ្ ីសាស្រេេ
េូនៅ ។ វ ិ្ ីសាស្រេេេូនៅរមួមាន ការដញក្អតិថិជននច្ញជា ៣ ែាំណ្តក់្កាលនផ្សងៗគ្នន  នោយនយងនៅ
តមលក្ខណៈវនិិច្ឆ័យែាំណ្តក់្កាល នោយន្វើការវាយតនមលហានិភ័យឥណ ន ។  ការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាត
បង់ឥណ នរយៈនេល ១២ ដខ នឹងប្តូវបានរណនាេប្មាប់ែាំណ្តក់្កាលេី ១ ខណៈការរ ាំេឹងេុក្នលើការ
ខាតបង់ឥណ ននេញអាយុកាល នឹងប្តូវបានរណនាេប្មាប់ែាំណ្តក់្កាលេី ២ និងែាំណ្តក់្កាលេី ៣ 
។ នាការយិបរនិច្ឆេរាយការណ៍នីមួយៗ េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរនឹងវាយតនមលហានិភ័យឥណ ននៅ
តមរណនីនីមួយៗ នបើនប្បៀបន្ៀបនឹងក្ប្មិតហានិភ័យនៅនេលផ្ែល់ឲ្យ ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

ខ. ហានិភ័យឥណ ន (ត) 

(iv). រុណភាេននឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្ែល់ែល់អតិថិជនែុល (ត) 

ការេេួលសាគ ល់នលើការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ ន (ត) 

ឥណ នរយៈនេលដវង (នលើេេីមួយឆ្ន ាំ) 
 
ែាំណ្តក់្កាល សាថ នភាេហានិភ័យ           

ឥណ ន 
ច្ាំណ្តត់ថាន ក់្ ច្ាំនួននថៃេួេកាល

ក្ាំណត់ 
េុច្នាក្រណ៍ននការ
យឺតយ វ 

១ 
មិនមានការនក្ើនន ើងជា
សារវនែនលើហានិភ័យ         
ឥណ ននេ 

ឥណ ន្មមត ០ ែល់ ៣០ នថៃ ែាំនណើ រការ 

២ ហានិភ័យឥណ នបាន
នក្ើនន ើងជាសារវនែ ឥណ នឃ្ល ាំនមើល ៣០ ែល់ ៩០ នថៃ នប្កាមែាំនណើ រការ 

៣ ឥណ នមានឱនភាេ   
ននតនមល 

ឥណ ននប្កាមេែង់ោរ ៩០ ែល់ ១៨០ នថៃ 

មិនែាំនណើ រការ ឥណ នជាប់េងស័យ ១៨០ ែល់ ៣៦០ នថៃ 

ឥណ នខាតបង់ នលើេេី ៣៦០ នថៃ 

ឥណ នរយៈនេលខលី  ) មួយឆ្ន ាំ ឬតិច្ជាង( 
 
ែាំណ្តក់្កាល សាថ នភាេហានិភ័យ      

ឥណ ន 
ច្ាំណ្តត់ថាន ក់្ ច្ាំនួននថៃេួេកាល

ក្ាំណត់ 
េុច្នាក្រណ៍ននការ
យឺតយ វ 

១ 
មិនមានការនក្ើនន ើងជា
សារវនែនលើហានិភ័យ         
ឥណ ននេ 

ឥណ ន្មមត ០ ែល់ ១៤ នថៃ ែាំនណើ រការ 

២ ហានិភ័យឥណ នបាន
នក្ើនន ើងជាសារវនែ ឥណ នឃ្ល ាំនមើល ១៥ ែល់ ៣០ នថៃ នប្កាមែាំនណើ រការ 

៣ ឥណ នមានឱនភាេ   
ននតនមល 

ឥណ ននប្កាមេែង់ោរ ៣១ ែល់ ៦០ នថៃ 

មិនែាំនណើ រការ ឥណ នជាប់េងស័យ ៦១ ែល់ ៩០ នថៃ 

ឥណ នខាតបង់ នលើេេី ៩១ នថៃ 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

ខ. ហានិភ័យឥណ ន (ត) 

(iv). រុណភាេននឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្ែល់ែល់អតិថិជនែុល (ត) 

ការេេួលសាគ ល់នលើការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ ន (ត) 

េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរនឹងនប្បើប្បាេ់ច្ាំនួននថៃេួេកាលក្ាំណត់េង និងច្ាំណ្តត់ថាន ក់្របេ់្នាគ្នរជាតិនន
ក្មពុជា េប្មាប់លក្ខណៈវនិិច្ឆ័យក្នុងការដបងដច្ក្ែាំណ្តក់្កាល ។ ែូច្គ្នន នន៉ះផ្ងដែរ េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ
នឹងបនងកើតការោក់្េិនាុឥណ ន ឬធាតុដែលអាច្បា ន់សាម នបាននានេលអនារត នៅនេលមានេ័ត៌មានកាន់ដត
ងាយស្េួលរក្ ។ នៅនេល ឮអនុវតេប្បេ័នធោក់្េិនាុឥណ ន ក្ប្មិតហានិភ័យ ធាល ក់្ចុ្៉ះនេវែង ឬនប្ច្ើនជាងនន៉ះ 
នបើនប្បៀបន្ៀបនៅនឹងក្ប្មិតហានិភ័យនៅនេលផ្ែល់ឲ្យរណនីប្តូវចត់ថាន ក់្នៅែាំណ្តក់្កាលេី ២ ។ 

េប្មាប់ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុដែលមានលក្ខណៈរយៈនេលខលី វ ិ្ ីសាស្រេេសាមញ្ញនឹងប្តូវបានអនុម័ត នៅនេល
ដែលវាមិនតប្មូវឲ្យមានលក្ខណៈវនិិច្ឆ័យជាែាំណ្តក់្កាល ។ នៅក្នុងក្រណីនន៉ះ វានឹងប្តូវបានដបងដច្ក្ជា   
ឥណ ន (ែាំណ្តក់្កាលេី ១) ឬឥណ នមិនែាំនណើ រការ ។ 

តរាងខាងនប្កាមេនងខបេីរុណភាេឥណ នននេិរញ្ញបប នែុលរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ នោយ
នយងតមច្ាំណ្តត់ថាន ក់្ខាងនលើ ។ 

 ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
េមព័នធ្ នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ែាំណ្តក់្កាលេី ១ ែាំណ្តក់្កាលេី ២ ែាំណ្តក់្កាលេី ៣ េរបុ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ 
ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្ែល់

ែល់       អតិថិជនតម
រ ាំលេ់នថលនែើម     

ឥណ ន្មមត  ៤៧៩,០២១,៧៦៩  - -  ៤៧៩,០២១,៧៦៩  
ឥណ នឃ្ល ាំនមើល  ២០,៩៨៣,២៧២   ៩,៤៣៣,៦៧៦  -  ៣០,៤១៦,៩៤៨  
ឥណ ននប្កាមេែង់ោរ  ១៥៩,០១៦   ៣៩,៣១៨   ១៧៤,២៣៣   ៣៧២,៥៦៧  
ឥណ នជាប់េងស័យ  ១៦៧,០២៣   ៩,៧០៥   ២,៧៩៩,០៧៥   ២,៩៧៥,៨០៣  
ការខាតបង់  ២៤,៨៧៤   ៦២,២៦៧  -  ៨៧,១៤១  

  ៥០០,៣៥៥,៩៥៤   ៩,៥៤៤,៩៦៦   ២,៩៧៣,៣០៨   ៥១២,៨៧៤,២២៨  
េាំវធិាន្ននលើការខាតបង់  ៤,៩២៧,៣០៤   ១,៤៣៣,៥៥២   ៨៩៩,២៤៤   ៧,២៦០,១០០  

តនមលនយង (ែុោល រអានមរកិ្)  ៤៩៥,៤២៨,៦៥០   ៨,១១១,៤១៤   ២,០៧៤,០៦៤   ៥០៥,៦១៤,១២៨  

តនមលនយង (ពាន់នរៀល- 
ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)  ២,០០៤,០០៨,៨៨៩  

 
៣២,៨១០,៦៧០   ៨,៣៨៩,៥៨៩  

 
២,០៤៥,២០៩,១៤៨  



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

ខ. ហានិភ័យឥណ ន (ត) 

(iv). រុណភាេននឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្ែល់ែល់អតិថិជនែុល (ត) 

ការេេួលសាគ ល់នលើការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ ន (ត) 
 ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
េមព័នធ្ នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ែាំណ្តក់្កាលេី ១ ែាំណ្តក់្កាលេី ២ ែាំណ្តក់្កាលេី ៣ េរបុ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ 
ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្ែល់ែល់       

អតិថិជនតមរ ាំលេ់នថលនែើម     
ឥណ ន្មមត  ៤៥៥,២៤៦,១៤៨   -     -     ៤៥៥,២៤៦,១៤៨  
ឥណ នឃ្ល ាំនមើល  ២០,៩៧០,៤៤៣   ៣,១៨៥,៧៨៣   -     ២៤,១៥៦,២២៦  
ឥណ ននប្កាមេែង់ោរ  ៥៣,៩១៧   -     ៧៥៦,១៦៣   ៨១០,០៨០  
ឥណ នជាប់េងស័យ  ១,៨២១,១១៣   -     ៨,៥៩២   ១,៨២៩,៧០៥  
ការខាតបង់  ១០០,០៥១   -     ១,១៧៤,៧១៤   ១,២៧៤,៧៦៥  
  ៤៧៨,១៩១,៦៧២   ៣,១៨៥,៧៨៣   ១,៩៣៩,៤៦៩   ៤៨៣,៣១៦,៩២៤  
េាំវធិាន្ននលើការខាតបង់  ៦,០៣៨,៥២៣   ២៥៦,៣២៤   ៧៨៤,១២៤   ៧,០៧៨,៩៧១  

តនមលនយង (ែុោល រអានមរកិ្)  ៤៧២,១៥៣,១៤៩   ២,៩២៩,៤៥៩   ១,១៥៥,៣៤៥   ៤៧៦,២៣៧,៩៥៣  

តនមលនយង (ពាន់នរៀល- 
ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) ១,៩២៤,០២៤,០៨២   ១១,៩៣៧,៥៤៥   ៤,៧០៨,០៣១  ១,៩៤០,៦៦៩,៦៥៨  

ការោក់្បញ្ចូ លេ័ត៌មាននលើការប្បនមើលអនារត 

េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរោក់្បញ្ចូ លេ័ត៌មាននលើការប្បនមើលនានេលអនារត នោយវាយតនមលនតើហានិភ័យ
ឥណ នរបេ់ឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុបាននក្ើនន ើងជាសារវនែចប់តាំងេីការេេួលសាគ ល់ែាំបូង និងការវាេ់ដវង
នលើការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ ន ។ 

េ័ត៌មានខាងនប្ៅដែលប្តូវបានេិចរណ្តរួមមានេិននន័យនេែឋកិ្ច្ច និងការេាក្រណ៍ដែលបាននបា៉ះេុមពផ្ាយ
នោយសាថ ប័នរោឋ ភិបាល និងអាជាា ្ររបិូយវតថុនៅក្នុងបណ្តេ ប្បនេេដែលេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរន្វើ
ប្បតិបតេិការដែលមានអងគការអនែរជាតិ ា្ំ  ៗ ែូច្ជាមូលនិ្ិរបិូយវតថុអនែរជាតិ និងវេ័ិយឯក្ជន និងការេិក្ា
របេ់អនក្េាក្រណ៍ ។ 

្នាគ្នរ បានក្ាំណត់ និងច្ងប្ក្ងឯក្សាររនលឹ៉ះននហានិភ័យឥណ ន និងឥណ នខាតបង់េប្មាប់ផ្លបប្ត 
ឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុ ស្េបតមប្បនេេនីមួយ  ៗ នេើយនប្បើការវភិារេិននន័យប្បវតេិសាស្រេេបានបា ន់សាម នេាំនាក់្
េាំនងរវាងអនថរមា ប្ក្ូនេែឋកិ្ច្ច និងហានិភ័យឥណ ន និងឥណ នខាតបង់ ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

ខ. ហានិភ័យឥណ ន (ត) 

(iv). រុណភាេននឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្ែល់ែល់អតិថិជនែុល (ត) 

ការោក់្បញ្ចូ លេ័ត៌មាននលើការប្បនមើលអនារត )ត( 

នឆ្លើយតបនៅនឹងការរកី្រាលោលននជាំងឺរាតតាតCOVID-១៩, េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរបានក្ាំណត់ថា                    
ច្ក្ខុវេ័ិយនេែឋកិ្ច្ចេប្មាប់ឆ្ន ាំខាងមុខរឺរងផ្លប ៉ះពាល់យ ងខាល ាំងេីនរាររាតតាត ែូនច្ន៉ះនេើយនេើបបនងកើត
នេណ្តរយី ូនេែឋកិ្ច្ច (និងការបាត់បង់) ថមីនេើយអនុវតេការប្រប់ប្រងនលើក្ដនលងណ្តដែល ចាំបាច់្។ 

្នាគ្នរបានដក្លមអការេាក្រណ៍នេែឋកិ្ច្ចរបេ់ខលួនដែលប្តូវបាននប្បើជាធាតុចូ្លនៅក្នុងការរ ាំេឹងេុក្នលើការ
ខាតបង់ឥណ ន នៅនថៃេី ៣១ ដខ្នូឆ្ន ាំ ២០២០ ធាល ក់្ចុ្៉ះេីឆ្ន ាំ ២០១៩ ។ 

ក្នុងនគ្នលបាំណងននការរណនាការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ ន នែើមបីឆ្លុ៉ះបញ្ហច ាំងអាំេីបរយិកាេ
បច្ចុបបនន េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ បានេិចរណ្តនលើនេណ្តរយី ូនេែឋកិ្ច្ចដែលបានេងកត់្ៃន់ក្នុងក្ាំ ុង
នេលជាំងឺរាតតាត COVID-១៩នោយេិនិតយនមើលន ើងវញិនូវលេធផ្លននប្បូបាប ីលីនត (PWO) នែើមបីបនងកើតប្េាំ
ដែន ខាងនលើអេាប្កឹ្ត និងនប្កាម នន ECL ។ អនក្ប្រប់ប្រងរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ បានអនុវតេេមៃន់
ប្បូបាប ីលីនតនៅនលើនេណ្តរយី ូ ាំងបីនែើមបីក្ាំណត់ ការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ ន នៅនថៃេី ៣១ ដខ្នូ
ឆ្ន ាំ ២០២០ ។ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

ខ. ហានិភ័យឥណ ន (ត) 

(v). ច្ាំនួននក្ើតន ើងេីការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ ន 

េាំវធិាន្នខាតបង់ 

តរាងខាងនប្កាម បងាា ញេីការនផ្ាៀងតា ត់នលើេាំវធិាន្ននលើការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ នតមការ
ចត់ថាន ក់្ឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុនានែើម និងចុ្ងការយិបរនិច្ឆេ ។ 

 ២០២០ 
េមព័នធ្ នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ែាំណ្តក់្កាលេី ១ ែាំណ្តក់្កាលេី ២ ែាំណ្តក់្កាលេី ៣ េរបុ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ 
ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្ែល់ែល់            

អតិថិជនតមរ ាំលេ់នថលនែើម     
នានថៃេី ១ ដខ មក្រា ៦,០៣៨,៥២៣ ២៥៦,៣២៤ ៧៨៤,១២៤ ៧,០៧៨,៩៧១ 
- នផ្ារនៅែាំណ្តក់្កាលេី ១  ៦៩   (៦៩)  -     -    
- នផ្ារនៅែាំណ្តក់្កាលេី ២  (៩៩,៦៥៤)  ៩៩,៦៥៤   -     -    
- នផ្ារនៅែាំណ្តក់្កាលេី ៣  (៩,៥០៣)  (១១,៣១៨)  ២០,៨២១   -    
ការវាេ់ដវងន ើងវញិននេាំវធិាន្ន

ខាតបង់េុេធ  ៣៥៣,៩៩៣   (៦៤៣)  ១,៧៩៤,២៩៥   ២,១៤៧,៦៤៥  
ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុែាំបូងថមី  ៣,៥៧០,៨៩៤   ៥២០,០៣៨   ៥៧៤,០០២   ៤,៦៦៤,៩៣៤  
ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុដែលឈប់េេួល

សាគ ល់ (៤,៧៥៧,៨៥៣)  (២៤៣,០៧៩)  -     (៥,០០០,៩៣២) 
ការលុបនចល  -     -     (២,៣៩៤,៧០៤)  (២,៣៩៤,៧០៤) 
ការតល េ់បែូររាំរហូានិភ័យ  (១៦៩,១៦៥)  ៨១២,៦៤៥   ១២០,៧០៦   ៧៦៤,១៨៦  

នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ (ែុោល រអានមរកិ្)  ៤,៩២៧,៣០៤   ១,៤៣៣,៥៥២   ៨៩៩,២៤៤   ៧,២៦០,១០០  

នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ (ពាន់នរៀល)                      
(ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥) ១៩,៩៣០,៩៤៥   ៥,៧៩៨,៧១៨  

 
៣,៦៣៧,៤៤២   ២៩,៣៦៧,១០៥  
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

ខ. ហានិភ័យឥណ ន (ត) 

(v). ច្ាំនួននក្ើតន ើងេីការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ ន(ត) 

េាំវធិាន្នខាតបង់ (ត) 
 ២០១៩ 
េមព័នធ្ នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ែាំណ្តក់្កាលេី ១ ែាំណ្តក់្កាលេី ២ ែាំណ្តក់្កាលេី ៣ េរបុ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ 
ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្ែល់ែល់            

អតិថិជនតមរ ាំលេ់នថលនែើម     
នានថៃេី ១ ដខ មក្រា ១២,០៣២,០៤១  ៣,៣៣៨,៤៧៤  ៣,៤៨៨,៩៥៥  ១៨,៨៥៩,៤៧០  
- នផ្ារនៅែាំណ្តក់្កាលេី ១  ៣,៤៦៦,៤៥៩   (១,២៧៧,០២៦)  (២,១៨៩,៤៣៣)  -    
- នផ្ារនៅែាំណ្តក់្កាលេី ២  (១២,៧២៥)  ១៥,៣៣៩   (២,៦១៤)  -    
- នផ្ារនៅែាំណ្តក់្កាលេី ៣  (៤៤,៣៤៨)  (៧៦,២០៥)  ១២០,៥៥៣   -    
ការវាេ់ដវងន ើងវញិននេាំវធិាន្ន

ខាតបង់េុេធ  (៤,១០៧,៩៤៧)  (១១៦,១៥០)  ៥,៩២២,៩០៤   ១,៦៩៨,៨០៧  
ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុែាំបូងថមី  ២,៧៦២,៦៣៥   ១៧,៨៣០   -     ២,៧៨០,៤៦៥  
ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុដែលឈប់េេួល

សាគ ល់ 
 (៧,១៥២,៣៤៦)  (៧០៧,៣៥១)  (១,១៧៣,០៦២)  

(៩,០៣២,៧៥៩) 
ការលុបនចល  -     -     (៥,៣៨២,៩៦៩)  (៥,៣៨២,៩៦៩) 
ការតល េ់បែូររាំរហូានិភ័យ  (៩០៥,២៤៧)  (៩៣៨,៥៨៨)  (២០៨)  (១,៨៤៤,០៤៣) 

នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ (ែុោល រអានមរកិ្)  ៦,០៣៨,៥២២   ២៥៦,៣២៣   ៧៨៤,១២៦   ៧,០៧៨,៩៧១  

នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ (ពាន់នរៀល)                      
(ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)  ២៤,៦០៦,៩៨១   ១,០៤៤,៥១៦   ៣,១៩៥,៣១០   ២៨,៨៤៦,៨០៧  

រ. ហានិភ័យេីផ្ារ 

ហានិភ័យេីផ្ាររឺជាហានិភ័យដែលមានការតល េ់បេូរតនមលេីផ្ារ - ឧ េរណ៍ អប្តការប្បាក់្ អប្តបេូរ            
របិូយប័ណណបរនេេ និងតនមលមូល្ន - នឹងប ៉ះពាល់ែល់ប្បាក់្ច្ាំណូលរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ឬតនមលនន
ការកាន់កាប់ឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុ ។ នគ្នលបាំណងននការប្រប់ប្រងហានិភ័យេីផ្ារ រឺនែើមបីប្រប់ប្រង និង                   
ប្តួតេិនិតយហានិភ័យេីផ្ារតមបា រា ដម ប្តដែលអាច្េេួលយក្បាន ខណៈនេលដែលមានការបនងកើននូវ       
ប្បេិេធភាេក្នុងការេេួលបានច្ាំណូលមក្វញិ ។ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

រ. ហានិភ័យេីផ្ារ (ត) 

(i). ហានិភ័យអប្តការប្បាក់្ 

ហានិភ័យអប្តការប្បាក់្ េាំនៅនលើការខាតបង់នូវប្បាក់្ច្ាំណូលការប្បាក់្េុេធ នោយសារដតការដប្បប្បួលនន
ក្ប្មិតអប្តការប្បាក់្ និងការតល េ់បេូរនៅក្នុងេមាេភាេននប្េេយេក្មម និងបាំណុល ។ ហានិភ័យអប្ត           
ការប្បាក់្ ប្តូវបានចត់ដច្ងតមរយៈការប្តួតេិនិតយយ ងេមត់ច្ត់នលើច្ាំណូលននការបណ្តេ ក់្េុន តនមលេមស្េប 
តនមលនែើមននមូលនិ្ិ និងតមរយៈការវភិាររាំោតដប្បប្បួលអប្តការប្បាក់្ ។ េកាេ នុេលននការធាល ក់្ចុ្៉ះ
ច្ាំណូលការប្បាក់្េុេធ បណ្តេ លមក្េីការដប្បប្បួលអប្តការប្បាក់្ដែលខុេប្បប្ក្តី បានប្តួតេិនិតយនោយន្ៀប
នៅនឹងក្ប្មិតអាច្េេួលយក្បានននហានិភ័យ ។ 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានិភ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

រ. ហានិភ័យេីផ្ារ (ត) 

(i). ហានិភ័យអប្តការប្បាក់្ (ត) 

តរាងខាងនប្កាមនន៉ះេនងខបេីហានិភ័យអប្តការប្បាក់្របេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ។  តរាងនន៉ះ ច្ងអុលបងាា ញេីរយៈនេលដែលឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុក្ាំណត់នថលន ើងវញិ ឬមានកាលក្ាំណត់ណ្តមួយ
ណ្តដែលនក្ើតន ើងមុន ។ 
 

េមព័នធ្ នាគ្នរ រេូតែល់ ១ ដខ > ១ - ៣ ដខ > ៣ – ៦ ដខ > ៦ – ១២ ដខ > ១ - ៥ ឆ្ន ាំ នលើេេី ៥ ឆ្ន ាំ េុាំមានការប្បាក់្ េរបុ អប្តការប្បាក់្ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ % 
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០          

          
ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ          
សាច់្ប្បាក់្ និងសាច់្ប្បាក់្េមមូល  ១០១,១៥១,៦៣៨   ២៤,៩០០,០០០   -     -     -     ៣៥,១៧១,៩៧៥   ៤៧,៤១៦,៦៤០   ២០៨,៦៤០,២៥៣  ១.៦៧% - ២.៧៥%    
ប្បាក់្បនញ្ញើនៅ្នាគ្នរនានា  -     ២២,៦៧០,០០០   -     ២០,៧៧០,០០០   -     -     -     ៤៣,៤៤០,០០០  ០.១២% - ៨.០០% 
ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្េល់ែល់អតិថិជន - 

ែុល  ២៦,៧១៩,៥៣៤   ៤,៦៩២,៦០១   ១១,២៩៧,៩១៤   ១០,៩៨៨,៧០៤   ១៥៩,១៩១,២១៨  ២៩៩,៩៨៤,២៥៧   -     ៥១២,៨៧៤,២២៨  ៦.៥២% - ២៤.០០% 
ការវនិិនយរមូល្នតម FVOCI  -     -     -     -     -     -     ៥៦៧,៦៧២   ៥៦៧,៦៧២   -    
ប្េេយេក្មមនផ្សងនេៀត  -     -     -     -     -     -     ១,២១៣,៧៣២   ១,២១៣,៧៣២   -    

  ១២៧,៨៧១,១៧២   ៥២,២៦២,៦០១   ១១,២៩៧,៩១៤   ៣១,៧៥៨,៧០៤   ១៥៩,១៩១,២១៨  ៣៣៥,១៥៦,២៣២   ៤៩,១៩៨,០៤៤   ៧៦៦,៧៣៥,៨៨៥   



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានិភ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

រ. ហានិភ័យេីផ្ារ (ត) 

(i). ហានិភ័យអប្តការប្បាក់្ (ត) 

តរាងខាងនប្កាមនន៉ះេនងខបេីហានិភ័យអប្តការប្បាក់្របេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ។ តរាងនន៉ះ ច្ងអុលបងាា ញេីរយៈនេលដែលឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុក្ាំណត់នថលន ើងវញិ ឬមានកាលក្ាំណត់    ណ្ត
មួយណ្តដែលនក្ើតន ើងមុន (ត)។ 
 

េមព័នធ្ នាគ្នរ រេូតែល់ ១ ដខ > ១ - ៣ ដខ > ៣ – ៦ ដខ > ៦ – ១២ ដខ > ១ - ៥ ឆ្ន ាំ នលើេេី ៥ ឆ្ន ាំ េុាំមានការប្បាក់្ េរបុ អប្តការប្បាក់្ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ % 
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  (ត)          
          
បាំណុលេិរញ្ញវតថុ          
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់្នាគ្នរ និង                  ប្រឹ៉ះសាថ ន

េិរញ្ញវតថុនានា  ២៧,៩២២,៥៥១   ៦០,០០០   ២០០,០០០   ១០,៤០៥,៣០៤   -     -     ២,២៥៩,៩៩៧   ៤០,៨៤៧,៨៥២  ០.៥០% - ៣.០០% 
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់អតិថិជន  ៤៥,៥៨៩,៩៩៦   ៥១,០៨៦,៩១០   ៥២,៣៨១,២៦២   ៥៦,៥៥៣,៥៨៤   ២៨,០៥២,១០៥   -     ៣៣៤,០២៨,៣៧៥   ៥៦៧,៦៩២,២៣២  ០.៥០% - ៤.៥០% 
ប្បាក់្ក្មចី  ៤០,៤៥៤,៥៩០   ២០,១២៣,៤៥៦   ១៤,៨៣៣,១២៧   ២២,៤១៦,៥៦៤   -     -     -     ៩៧,៨២៧,៧៣៧  ២.៥៥% - ៤.៨៩% 
អនុបាំណុល  -     -     -     -     ២៩,០៩២,៦៤៣   -     -     ២៩,០៩២,៦៤៣  ៤.០៦% - ៤.៣៣% 
បាំណុលភតិេនា  -     -     -     ៤៤៩,៣៥២   ៣,៤២៨,៥៨១  -  -     ៣,៨៧៧,៩៣៣  ៧.៥០% - ៩.០៨% 
បាំណុលនផ្សងៗ   -     -     -     -     -     -     ១១,១៩៤,៤០៥   ១១,១៩៤,៤០៥   
  ១១៣,៩៦៧,១៣៧   ៧១,២៧០,៣៦៦   ៦៧,៤១៤,៣៨៩   ៨៩,៨២៤,៨០៤   ៦០,៥៧៣,៣២៩   -     ៣៤៧,៤៨២,៧៧៧   ៧៥០,៥៣២,៨០២   
េរបុរាំោតការប្បាក់្  ១៣,៩០៤,០៣៥  (១៩,០០៧,៧៦៥)  (៥៦,១១៦,៤៧៥)  (៥៨,០៦៦,១០០)  ៩៨,៦១៧,៨៨៩  ៣៣៥,១៥៦,២៣២  (២៩៨,២៨៤,៧៣៣)  ១៦,២០៣,០៨៣   
(េមមូលពាន់នរៀល - ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)  ៥៦,២៤១,៨២២  (៧៦,៨៨៦,៤០៩) (២២៦,៩៩១,១៤១) (២៣៤,៨៧៧,៣៧៥)  ៣៩៨,៩០៩,៣៦១  ១,៣៥៥,៧០៦,៩៥៨  (១,២០៦,៥៦១,៧៤៥)  ៦៥,៥៤១,៤៧០   



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានិភ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

រ. ហានិភ័យេីផ្ារ (ត) 

(i). ហានិភ័យអប្តការប្បាក់្ (ត) 

តរាងខាងនប្កាមេនងខបេីហានិភ័យអប្តការប្បាក់្របេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរដែលរមួមានប្េេយេក្មម និងបាំណុលតមតនមលែូច្ខាងនប្កាម៖ 
 

េមព័នធ្ នាគ្នរ រេូតែល់ ១ ដខ > ១ - ៣ ដខ > ៣ – ៦ ដខ > ៦ – ១២ ដខ > ១ - ៥ ឆ្ន ាំ នលើេេី ៥ ឆ្ន ាំ េុាំមានការប្បាក់្ េរបុ អប្តការប្បាក់្ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ % 
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩          
          
ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ          
សាច់្ប្បាក់្ និងសាច់្ប្បាក់្េមមូល ៥២,៦៥៣,២០២  -     -     -     -     -     ៣៦,៤០៧,៥៩៤  ៨៩,០៦០,៧៩៦ ១.០០% 
ប្បាក់្បនញ្ញើនៅ្នាគ្នរនានា  -     ១២,៤០០,០០០   -     -     -     -     -     ១២,៤០០,០០០  ២.៥០% 

ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្េល់ែល់អតិថិជន - ែុល  ៤៧,៤៥៧,៣២៦   ២៦,៣៩៨,៥០៨   ១១,៥៥២,១៨៧   ១៣,៦២២,៦៨៣   ១៤២,៧៦០,០៨៣  ២៤១,៥២៦,១៣៧   -     ៤៨៣,៣១៦,៩២៤  ៦.៥២% - 
២៤.០០% 

ការវនិិនយរមូល្នតម FVOCI  -     -     -     -     -     -     ៤៨៨,១៧២   ៤៨៨,១៧២  - 
ប្េេយេក្មមនផ្សងនេៀត  -     -     -     -     -     -     ១,៥៤៣,០៣២   ១,៥៤៣,០៣២  - 

   ១០០,១១០,៥២៨  ៣៨,៧៩៨,៥០៨   ១១,៥៥២,១៨៧   ១៣,៦២២,៦៨៣   ១៤២,៧៦០,០៨៣  ២៤១,៥២៦,១៣៧   ៣៨,៤៣៨,៧៩៨  ៥៨៦,៨០៨,៩២៤  
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានិភ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

រ. ហានិភ័យេីផ្ារ (ត) 

(i). ហានិភ័យអប្តការប្បាក់្ (ត) 

តរាងខាងនប្កាមេនងខបេីហានិភ័យអប្តការប្បាក់្របេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរដែលរមួមានប្េេយេក្មម និងបាំណុលតមតនមលែូច្ខាងនប្កាម៖ (ត) 
 

េមព័នធ្ នាគ្នរ រេូតែល់ ១ ដខ > ១ - ៣ ដខ > ៣ – ៦ ដខ > ៦ – ១២ ដខ > ១ - ៥ ឆ្ន ាំ នលើេេី ៥ ឆ្ន ាំ េុាំមានការប្បាក់្ េរបុ អប្តការប្បាក់្ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ % 
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ (ត)          
          
បាំណុលេិរញ្ញវតថុ          
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់អតិថិជន  ៨,៨១៣,៩១៨   ៦០,៧៨៤   -     ៤៣៨,៤៣៩   -     -     ១,៧៧៦,០១២   ១១,០៨៩,១៥៣  ១.០០% - ៣.០០% 
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់្នាគ្នរ និង                  ប្រឹ៉ះសាថ នេិរញ្ញវតថុ

នានា 
 ២២,២១២,៩៨៣   ២៣,៤១៣,២៥០   ២៧,២៨០,២៣៦   ៥៣,១៨៤,១១២   ២៨,៧១៤,២៣៤   -     ២៩២,៣៥៨,៩៨២   

៤៤៧,១៦៣,៧៩
៧  ១.០០% - ៤.៥០% 

ប្បាក់្ក្មចី  ២៥,០១៣,៥៦៥   ២៤,៨១៣,៣៣២   ៩,៣៤៤,៥៧០   ២៥,០១២,៤១៩   ១៦,៩១១,០៦៤   -     -     ១០១,០៩៤,៩៥០  ២.៥៥% - ៤.៨៩% 
អនុបាំណុល  -     -     -     -     ២៩,១៨៥,៤២៩   -     -     ២៩,១៨៥,៤២៩  ៤.០៦% - ៤.៣៣% 
បាំណុលភតិេនា  -     -     -     ២៩,៥២៩   ១,១១៥,៦១០   ២,១៩៦,៥៥៨   -     ៣,៣៤១,៦៩៧  ៧.៥០% - ៩.០៨% 
បាំណុលនផ្សងៗ   -     -     -     -     -     -     ១៤,៩៦៦,៦៤១   ១៤,៩៦៦,៦៤១   
  ៥៦,០៤០,៤៦៦   ៤៨,២៨៧,៣៦៦   ៣៦,៦២៤,៨០៦   ៧៨,៦៦៤,៤៩៩   ៧៥,៩២៦,៣៣៧   ២,១៩៦,៥៥៨   ៣០៩,១០១,៦៣៥   ៦០៦,៨៤១,៦៦៧  

 
េរបុរាំោតការប្បាក់្   ៤៤,០៧០,០៦២  (៩,៤៨៨,៨៥៨)  (២៥,០៧២,៦១៩)  (៦៥,០៤១,៨១៦)  ៦៦,៨៣៣,៧៤៦   ២៣៩,៣២៩,៥៧៩   (២៧០,៦៦២,៨៣៧)  

(២០,០៣២,៧៤៣)  
(េមមូលពាន់នរៀល - ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)  ១៧៩,៥៨៥,៥០៣   (៣៨,៦៦៧,០៩៦)  (១០២,១៧០,៩២២)  (២៦៥,០៤៥,៤០០)  ២៧២,៣៤៧,៥១៥   ៩៧៥,២៦៨,០៣៤  (១,១០២,៩៥១,០៦១)  (៨១,៦៣៣,៤២៨)  

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានិភ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

រ. ហានិភ័យេីផ្ារ (ត) 

(i). ហានិភ័យអប្តការប្បាក់្ (ត) 

តរាងខាងនប្កាមនន៉ះេនងខបេីហានិភ័យអប្តការប្បាក់្របេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ។  តរាងនន៉ះច្ងអុលបងាា ញេីរយៈនេលដែលឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុក្ាំណត់នថលន ើងវញិ ឬមានកាលក្ាំណត់ណ្តមួយ
ណ្តដែលនក្ើតន ើងមុន ។ 
 

្នាគ្នរ រេូតែល់ ១ ដខ > ១ - ៣ ដខ > ៣ – ៦ ដខ > ៦ – ១២ ដខ > ១ - ៥ ឆ្ន ាំ នលើេេី ៥ ឆ្ន ាំ េុាំមានការប្បាក់្ េរបុ អប្តការប្បាក់្ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ % 
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០          
          
ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ          
សាច់្ប្បាក់្ និងសាច់្ប្បាក់្េមមូល  ១០១,១៥១,៦៣៨   ២៤,៩០០,០០០   -     -     -     ៣៥,០៩០,២៣៦   ៤៧,៤១៦,៦៤០   ២០៨,៥៥៨,៥១៤  ១.៦៧% - ២.៧៥%    

ប្បាក់្បនញ្ញើតមកល់នៅ្នាគ្នរនានា  
 

២២,៦៧០,០០០  -  ១៨,២៧០,០០០   -  -  -  ៤០,៩៤០,០០០  ០.១២% - ២.៥០% 

ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្េល់ែល់អតិថិជន - ែុល  ២៦,៧១៩,៥៣៤   ៤,៦៩២,៦០១  
 

១១,២៩៧,៩១៤   ១០,៩៨៨,៧០៤   ១៥៩,១៩១,២១៨   ២៩៩,៩៨៤,២៥៧   -     ៥១២,៨៧៤,២២៨  ៦.៥២% - ២៤.០០% 
ការវនិិនយរមូល្នតម FVOCI  -  -  -  -  -  -  ៥៦៨,១៦២   ៥៦៨,១៦២   
ប្េេយេក្មមនផ្សងនេៀត  -  -  -  -  -  -  ១,១៦០,១៤៤   ១,១៦០,១៤៤   
 

 ១២៧,៨៧១,១៧២  
 

៥២,២៦២,៦០១  
 

១១,២៩៧,៩១៤   ២៩,២៥៨,៧០៤   ១៥៩,១៩១,២១៨  ៣៣៥,០៧៤,៤៩៣   ៤៩,១៤៤,៩៤៦   ៧៦៤,១០១,០៤៨   



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានិភ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

រ. ហានិភ័យេីផ្ារ (ត) 

(i). ហានិភ័យអប្តការប្បាក់្ (ត) 

តរាងខាងនប្កាមនន៉ះេនងខបេីហានិភ័យអប្តការប្បាក់្របេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ។  តរាងនន៉ះច្ងអុលបងាា ញេីរយៈនេលដែលឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុក្ាំណត់នថលន ើងវញិ ឬមានកាលក្ាំណត់ណ្តមួយ
ណ្តដែលនក្ើតន ើងមុន (ត) ។ 
 

្នាគ្នរ រេូតែល់ ១ ដខ > ១ - ៣ ដខ > ៣ – ៦ ដខ > ៦ – ១២ ដខ > ១ - ៥ ឆ្ន ាំ នលើេេី ៥ ឆ្ន ាំ េុាំមានការប្បាក់្ េរបុ អប្តការប្បាក់្ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ % 
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ (ត)          
          
បាំណុលេិរញ្ញវតថ ុ          
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់អតិថិជន  ២៧,៩២២,៥៥១   ៦០,០០០   ២០០,០០០   ១០,៤០៥,៣០៤  -  -  ២,២៥៩,៩៩៧  ៤០,៨៤៧,៨៥២  ០.៥០% - ៣.០០% 
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់្នាគ្នរ និង                  ប្រឹ៉ះសាថ ន

េិរញ្ញវតថុនានា 
 ៤៥,៦០៣,៣៤៩   ៥១,៦៤៩,៨៦១   ៥២,៣៨១,២៦២   ៥៦,៥៥៣,៥៨៤   ២៨,០៥២,១០៥   -  ៣៣៤,០២៨,៣៧៥  ៥៦៨,២៦៨,៥៣៦  ០.៥០% - ៤.៥០% 

ប្បាក់្ក្មចី  ៤០,៤៥៤,៥៩០   ៨,១០៨,៧៧៦   ១៤,៨៣៣,១២៧   ២២,៤១៦,៥៦៤   -     -  -  ៨៥,៨១៣,០៥៧  ២.៥៥% - ៤.៨៩% 
អនុបាំណុល  -  -  - -  ២៩,០៩២,៦៤៣   -  -  ២៩,០៩២,៦៤៣  ៤.០៦% - ៤.៣៣% 
បាំណុលភតិេនា  -  -  -  ៤៦៣,៩៥៥   ៩,៣៥៦,២៧៥   -  -  ៩,៨២០,២៣០  ៧.៥០% - ៩.០៨% 
បាំណុលនផ្សងៗ   -  -  -  -  -  -  ១០,៤៥៩,៧៣៧   ១០,៤៥៩,៧៣៧   
  ១១៣,៩៨០,៤៩០   ៥៩,៨១៨,៦៣៧   ៦៧,៤១៤,៣៨៩   ៨៩,៨៣៩,៤០៧   ៦៦,៥០១,០២៣   -     ៣៤៦,៧៤៨,១០៩   ៧៤៤,៣០២,០៥៥   

េរបុរាំោតការប្បាក់្  ១៣,៨៩០,៦៨២   (៧,៥៥៦,០៣៦)  (៥៦,១១៦,៤៧៥)  (៦០,៥៨០,៧០៣)  ៩២,៦៩០,១៩៥   ៣៣៥,០៧៤,៤៩៣  (២៩៧,៦០៣,១៦៣)  ១៩,៧៩៨,៩៩៣   
(េមមូលពាន់នរៀល - ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)  ៥៦,១៨៧,៨០៩   (៣០,៥៦៤,១៦៦) (២២៦,៩៩១,១៤១)  (២៤៥,០៤៨,៩៤៣)  ៣៧៤,៩៣១,៨៣៩  ១,៣៥៥,៣៧៦,៣២៤  (១,២០៣,៨០៤,៧៩៥)  ៨០,០៨៦,៩២៧   



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានិភ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

រ. ហានិភ័យេីផ្ារ (ត) 

(i). ហានិភ័យអប្តការប្បាក់្ (ត) 

តរាងខាងនប្កាមេនងខបេីហានិភ័យអប្តការប្បាក់្របេ់្នាគ្នរដែលរមួមានប្េេយេក្មម និងបាំណុលតមតនមលែូច្ខាងនប្កាម៖ 
 

្នាគ្នរ រេូតែល់ ១ ដខ > ១ - ៣ ដខ > ៣ – ៦ ដខ > ៦ – ១២ ដខ > ១ - ៥ ឆ្ន ាំ នលើេេី ៥ ឆ្ន ាំ េុាំមានការប្បាក់្ េរបុ អប្តការប្បាក់្ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ % 
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩           

          
ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ          
សាច់្ប្បាក់្ និងសាច់្ប្បាក់្េមមូល  ៥២,៦៣២,៨៦៨   -     -     -     -     -     ៣៦,៤០៧,៥៩៤   ៨៩,០៤០,៤៦២  ១.០០% 

ប្បាក់្បនញ្ញើតមកល់នៅ្នាគ្នរនានា  -     ១០,៤០០,០០០   -     -     -     -     -     ១០,៤០០,០០០  ២.៥០% 

ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្េល់ែល់អតិថិជន - ែុល  ៤៧,៤៥៧,៣២៦   ២៦,៣៩៨,៥០៨   ១១,៥៥២,១៨៧   ១៣,៦២២,៦៨៣   ១៤២,៧៦០,០៨៣  ២៤១,៥២៦,១៣៧   -     ៤៨៣,៣១៦,៩២៤  ៣% - ២៤.០០% 
ការវនិិនយរមូល្នតម FVOCI  -     -     -     -     -     -     ៤៨៨,៦៦២   ៤៨៨,៦៦២   

ប្េេយេក្មមនផ្សងនេៀត  -     -     -     -     -     -     ១,៤៩៨,០៩៧   ១,៤៩៨,០៩៧   

  ១០០,០៩០,១៩៤   ៣៦,៧៩៨,៥០៨   ១១,៥៥២,១៨៧   ១៣,៦២២,៦៨៣   ១៤២,៧៦០,០៨៣  ២៤១,៥២៦,១៣៧   ៣៨,៣៩៤,៣៥៣   ៥៨៤,៧៤៤,១៤៥   
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានិភ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

រ. ហានិភ័យេីផ្ារ (ត) 

(i). ហានិភ័យអប្តការប្បាក់្ (ត) 

តរាងខាងនប្កាមេនងខបេីហានិភ័យអប្តការប្បាក់្របេ់្នាគ្នរដែលរមួមានប្េេយេក្មម និងបាំណុលតមតនមលែូច្ខាងនប្កាម៖ (ត) 
 

្នាគ្នរ រេូតែល់ ១ ដខ > ១ - ៣ ដខ > ៣ – ៦ ដខ > ៦ – ១២ ដខ > ១ - ៥ ឆ្ន ាំ នលើេេី ៥ ឆ្ន ាំ េុាំមានការប្បាក់្ េរបុ អប្តការប្បាក់្ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ % 
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ (ត)          
          
បាំណុលេិរញ្ញវតថុ          
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់អតិថិជន  ៨,៨១៣,៩១៨   ៦០,៧៨៤   -     ៤៣៨,៤៣៩   -     -     ១,៧៧៦,០១២   ១១,០៨៩,១៥៣  ១.០០% - ៣.០០% 
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់្នាគ្នរ និង                  

ប្រឹ៉ះសាថ នេិរញ្ញវតថុនានា 
 ២៣,០៥៣,២០៩   ២៣,៤១៣,២៥០   ២៧,២៨០,២៣៦   ៥៣,១៨៤,១១២   ២៨,៧១៤,២៣៤   -     ២៩២,៣៥៨,៩៨២   ៤៤៨,០០៤,០២៣  ១.០០% - ៣.២៤% 

ប្បាក់្ក្មចី  ២៥,០១៣,៥៦៥   ១២,៨០៩,៣៧៥   ៩,៣៤៤,៥៧០   ២៥,០១២,៤១៩   ១៦,៩១១,០៦៤   -     -     ៨៩,០៩០,៩៩៣  ២.៥៥% - ៤.៨៩% 
អនុបាំណុល  -     -     -     -     ២៩,១៨៥,៤២៩   -     -     ២៩,១៨៥,៤២៩  ៤.០៦% - ៤.៣៣% 
បាំណុលភតិេនា  -     -     -     ២៩,៥២៩   ១,១១៥,៦១០   ៨,១៤៩,៧៨៤   -     ៩,២៩៤,៩២៣  ៧.៥០% - ៩.០៨% 
បាំណុលនផ្សងៗ   -     -     -     -     -     -     ១៤,៤៤១,៥៤២   ១៤,៤៤១,៥៤២   

  ៥៦,៨៨០,៦៩២   ៣៦,២៨៣,៤០៩   ៣៦,៦២៤,៨០៦   ៧៨,៦៦៤,៤៩៩   ៧៥,៩២៦,៣៣៧   ៨,១៤៩,៧៨៤   ៣០៨,៥៧៦,៥៣៦  ៦០១,១០៦,០៦៣   

េរបុរាំោតការប្បាក់្  ៤៣,២០៩,៥០២   ៥១៥,០៩៩   (២៥,០៧២,៦១៩)  (៦៥,០៤១,៨១៦)  ៦៦,៨៣៣,៧៤៦   ២៣៣,៣៧៦,៣៥៣   (២៧០,១៨២,១៨៣) ១៦,៣៦១,៩១៨)  
(េមមូលពាន់នរៀល - ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)  ១៧៦,០៧៨,៧២១   ២,០៩៩,០២៨  (១០២,១៧០,៩២២)  (២៦៥,០៤៥,៤០០)  ២៧២,៣៤៧,៥១៥   ៩៥១,០០៨,៦៣៨  (១,១០០,៩៩២,៣៩៦) (៦៦,៦៧៤,៨១៦)  



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

រ. ហានិភ័យេីផ្ារ (ត) 

(i). ហានិភ័យអប្តការប្បាក់្ (ត) 

ការដប្បប្បួលេិនាុមូលោឋ ន ១០០ នៅក្នុងអប្តការប្បាក់្នៅកាលបរនិច្ឆេរាយការណ៍ នឹងន្វើឲ្យនក្ើនន ើង/             
(ថយចុ្៉ះ) មូល្ន និងច្ាំនណញ ឬខាតតមច្ាំនួនដែលបានបងាា ញែូច្ខាងនប្កាម ។  ការវភិារេនមតថា រាល់            
បដប្មបប្មួលនផ្សងនេៀត ជាេិនេេអប្តបេូររបិូយប័ណណបរនេេ នៅដតនថរជានិច្ច ។ 

 
 ច្ាំនណញ ឬខាត មូល្ន 

 
េិនាុមូលោឋ ន ១០០ 

នក្ើនន ើង 
េិនាុមូលោឋ ន ១០០ 

ថយចុ្៉ះ 
េិនាុមូលោឋ ន ១០០ 

នក្ើនន ើង 
េិនាុមូលោឋ ន ១០០ 

ថយចុ្៉ះ 
េមព័នធ្ នាគ្នរ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ 
     
២០២០     

ឧបក្រណ៍េរញិ្ញវតថុអប្តអនថរ  (៦៧៣,២៧៩)  ៦៧៣,២៧៩   (៦៧៣,២៧៩)  ៦៧៣,២៧៩  

ពាន់នរៀល – ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥  (២,៧២៣,៤១៤)  ២,៧២៣,៤១៤   (២,៧២៣,៤១៤)  ២,៧២៣,៤១៤  

     
២០១៩     

ឧបក្រណ៍េរញិ្ញវតថុអប្តអនថរ  (៨៤០,៦៩០)  ៨៤០,៦៩០   (៨៤០,៦៩០)  ៨៤០,៦៩០  

ពាន់នរៀល – ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥  (៣,៤២៥,៨១២)  ៣,៤២៥,៨១២   (៣,៤២៥,៨១២)  ៣,៤២៥,៨១២  

 
 
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

រ. ហានិភ័យេីផ្ារ (ត) 

(i). ហានិភ័យអប្តការប្បាក់្ (ត) 
 

 ច្ាំនណញ ឬខាត មូល្ន 

 
េិនាុមូលោឋ ន ១០០ 

នក្ើនន ើង 
េិនាុមូលោឋ ន ១០០ 

ថយចុ្៉ះ 
េិនាុមូលោឋ ន ១០០ 

នក្ើនន ើង 
េិនាុមូលោឋ ន ១០០ 

ថយចុ្៉ះ 
្នាគ្នរ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ 
     
២០២០     

ឧបក្រណ៍េរញិ្ញវតថុអប្តអនថរ  (៦៤៣,២៤២)  ៦៤៣,២៤២   (៦៤៣,២៤២)  ៦៤៣,២៤២  

ពាន់នរៀល – ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥  (២,៦០១,៩១៤)  ២,៦០១,៩១៤   (២,៦០១,៩១៤)  ២,៦០១,៩១៤  

     
២០១៩     

ឧបក្រណ៍េរញិ្ញវតថុអប្តអនថរ  (៨១០,៦៨០)  ៨១០,៦៨០   (៨១០,៦៨០)  ៨១០,៦៨០  

ពាន់នរៀល – ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥  (៣,៣០៣,៥២១)  ៣,៣០៣,៥២១   (៣,៣០៣,៥២១)  ៣,៣០៣,៥២១  

(ii). ហានិភ័យរបិូយប័ណណបរនេេ 

ហានិភ័យរបិូយប័ណណ រឺជាហានិភ័យដែលតនមលននឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុមានការដប្បប្បួលបណ្តេ លមក្េីការ          
ដប្បប្បួលអប្តបេូររបិូយប័ណណបរនេេ ។ 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

រ. ហានិភ័យេីផ្ារ (ត) 

(ii). ហានិភ័យរបិូយប័ណណបរនេេ (ត) 

ការប្បមូលផ្ែុ ាំហានិភ័យរបិូយប័ណណ 

ច្ាំនួនប្េេយេក្មម និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ តមប្បនភេននរបិូយប័ណណមានែូច្ខាងនប្កាម៖ 
 

េមព័នធ្ នាគ្នរ ប្បនភេននរបិូយប័ណណ 
 េមមូលែុោល រអានមរកិ្ 
នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ នរៀល ែុោល រអានមរកិ្ នផ្សង  ៗ េរបុ 
ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ     
សាច់្ប្បាក់្ និងសាច់្ប្បាក់្េមមូល - 

ែុល  ១១,៧២៥,៣២៨   ១៩៦,៨៥៧,៦៣៦   ៥៧,២៨៩   ២០៨,៦៤០,២៥៣  
ប្បាក់្បនញ្ញើនៅ្នាគ្នរនានា  -     ៤៣,៤៤០,០០០   -     ៤៣,៤៤០,០០០  
ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្ែល់ែល់អតិថិ

ជន - ែុល  ៥៧,០៣៨,៣៥៩   ៤៥៣,២៣៧,៥៩១   ២,៥៩៨,២៧៨   ៥១២,៨៧៤,២២៨  
ប្េេយេក្មមនផ្សង  ៗ  -     ៥៦៧,៦៧២   -     ៥៦៧,៦៧២  
ការវនិិនយរមូល្នតម FVOCI  -     ១,២១៣,៧៣២   -     ១,២១៣,៧៣២  

  ៦៨,៧៦៣,៦៨៧   ៦៩៥,៣១៦,៦៣១   ២,៦៥៥,៥៦៧   ៧៦៦,៧៣៥,៨៨៥  
បាំណុលេិរញ្ញវតថុ     
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់្នាគ្នរ និងប្រឹ៉ះសាថ ន

េិរញ្ញវតថុនានា  ១០,៣៧២,៦៥០   ៣០,៤៧៥,២០២   -     ៤០,៨៤៧,៨៥២  
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់អតិថិជន  ៣,៩៣៧,១៤៥   ៥៦៣,៧៥៣,៤៨៧  ១,៦០០  ៥៦៧,៦៩២,២៣២  
ប្បាក់្ក្មចី  ៣០,៦០៣,៤៧៦   ៦៧,២២៤,២៦១   -     ៩៧,៨២៧,៧៣៧  
អនុបាំណុល  -     ២៩,០៩២,៦៤៣   -     ២៩,០៩២,៦៤៣  
បាំណុលភតិេនា  -     ៣,៨៧៧,៩៣៣   -     ៣,៨៧៧,៩៣៣  
បាំណុលនផ្សង  ៗ  -    ១១,១៩៤,៤០៥  -    ១១,១៩៤,៤០៥ 
  ៤៤,៩១៣,២៧១   ៧០៥,៦១៧,៩៣១   ១,៦០០   ៧៥០,៥៣២,៨០២  
សាថ នភាេប្េេយេក្មម/(បាំណុល)េុេធ   ២៣,៨៥០,៤១៦   (១០,៣០១,៣០០)  ២,៦៥៣,៩៦៧   ១៦,២០៣,០៨៣  

ពាន់នរៀល (ក្ាំណត់េមាគ ល់៥)  ៩៦,៤៧៤,៩៣២  (៤១,៦៦៨,៧៥៩)  ១០,៧៣៥,២៩៧  ៦៥,៥៤១,៤៧០ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

រ. ហានិភ័យេីផ្ារ (ត) 

(ii). ហានិភ័យរបិូយប័ណណបរនេេ (ត) 

ការប្បមូលផ្ែុ ាំហានិភ័យរបិូយប័ណណ (ត) 

ច្ាំនួនប្េេយេក្មម និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ តមប្បនភេននរបិូយប័ណណមានែូច្ខាងនប្កាម៖ (ត) 

េមព័នធ្ នាគ្នរ ប្បនភេននរបិូយប័ណណ 
 េមមូលែុោល រអានមរកិ្ 
នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ នរៀល ែុោល រអានមរកិ្ នផ្សង  ៗ េរបុ 
     
ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ     
សាច់្ប្បាក់្ និងសាច់្ប្បាក់្េមមូល- 

ែុល 
 ៣,៣៧៩,៩៨៧   ៨៥,៤៦៥,៣២១   ២១៥,៤៨៨   ៨៩,០៦០,៧៩៦  

ប្បាក់្បនញ្ញើនៅ្នាគ្នរនានា  -     ១២,៤០០,០០០   -     ១២,៤០០,០០០  
ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្ែល់ែល់            

អតិថិជន - ែុល  ៥៦,៣៨៥,២០១   ៤២៣,៦០៤,៧២៨   ៣,៣២៦,៩៩៥   ៤៨៣,៣១៦,៩២៤  
ប្េេយេក្មមនផ្សង  ៗ  -     ៤៨៨,១៧២   -     ៤៨៨,១៧២  
ការវនិិនយរមូល្នតម FVOCI  -     ១,៥៤៣,០៣២   -     ១,៥៤៣,០៣២  

  ៥៩,៧៦៥,១៨៨   ៥២៣,៥០១,២៥៣   ៣,៥៤២,៤៨៣   ៥៨៦,៨០៨,៩២៤  
     
បាំណុលេិរញ្ញវតថុ     
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់្នាគ្នរ និង

ប្រឹ៉ះសាថ នេិរញ្ញវតថុនានា  ១,៤៩២,៩០៣   ៩,៥៩៦,២៥០   -     ១១,០៨៩,១៥៣  
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់អតិថិជន  ៥,៧៤៧,២៩៨   ៤៤១,៤១៤,៩៨១   ១,៥១៨   ៤៤៧,១៦៣,៧៩៧  
ប្បាក់្ក្មចី  ៣៤,០៦៣,៦៧១   ៦៧,០៣១,២៧៩   -     ១០១,០៩៤,៩៥០  
អនុបាំណុល  -     ២៩,១៨៥,៤២៩   -     ២៩,១៨៥,៤២៩  
បាំណុលភតិេនា  -     ៣,៣៤១,៦៩៧   -     ៣,៣៤១,៦៩៧  
បាំណុលនផ្សង  ៗ  -     ១៤,៩៦៦,៦៤១   -     ១៤,៩៦៦,៦៤១  
  ៤១,៣០៣,៨៧២   ៥៦៥,៥៣៦,២៧៧   ១,៥១៨   ៦០៦,៨៤១,៦៦៧  
សាថ នភាេប្េេយេក្មម/(បាំណុល)េុេធ   ១៨,៤៦១,៣១៦   (៤២,០៣៥,០២៤)  ៣,៥៤០,៩៦៥   (២០,០៣២,៧៤៣) 

ពាន់នរៀល (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)  ៧៥,២២៩,៨៦៣  (១៧១,២៩២,៧២៣) ១៤,៤២៩,៤៣២  (៨១,៦៣៣,៤២៨) 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

រ. ហានិភ័យេីផ្ារ (ត) 

(ii). ហានិភ័យរបិូយប័ណណបរនេេ (ត) 

ការប្បមូលផ្ែុ ាំហានិភ័យរបិូយប័ណណ (ត) 

ច្ាំនួនប្េេយេក្មម និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ តមប្បនភេននរបិូយប័ណណមានែូច្ខាងនប្កាម៖ (ត) 
 

្នាគ្នរ ប្បនភេននរបិូយប័ណណ 
 េមមូលែុោល រអានមរកិ្ 
នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ នរៀល ែុោល រអានមរកិ្ នផ្សង  ៗ េរបុ 
     
ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ     
សាច់្ប្បាក់្ និងសាច់្ប្បាក់្េមមូល- 

ែុល ១១,៧២៥,៣២៨ ១៩៦,៧៧៥,៨៩៧ ៥៧,២៨៩ ២០៨,៥៥៨,៥១៤ 
ប្បាក់្បនញ្ញើនៅ្នាគ្នរនានា - ៤០,៩៤០,០០០ - ៤០,៩៤០,០០០ 
ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្ែល់ែល់          

អតិថិជន - ែុល ៥៧,០៣៨,៣៥៩ ៤៥៣,២៣៧,៥៩១ ២,៥៩៨,២៧៨ ៥១២,៨៧៤,២២៨ 
ការវនិិនយរមូល្នតម FVOCI - ៥៦៨,១៦២ - ៥៦៨,១៦២ 
ប្េេយេក្មមនផ្សង  ៗ - ១,១៦០,១៤៤ - ១,១៦០,១៤៤ 

 ៦៨,៧៦៣,៦៨៧ ៦៩២,៦៨១,៧៩៤ ២,៦៥៥,៥៦៧ ៧៦៤,១០១,០៤៨ 
     
បាំណុលេិរញ្ញវតថុ     
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់្នាគ្នរ និង

ប្រឹ៉ះសាថ នេិរញ្ញវតថុនានា  ១០,៣៧២,៦៥០   ៣០,៤៧៥,២០២   -     ៤០,៨៤៧,៨៥២  
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់អតិថិជន  ៣,៩៣៧,១៤៥   ៥៦៤,៣២៩,៧៩១   ១,៦០០  ៥៦៨,២៦៨,៥៣៦  
ប្បាក់្ក្មចី  ៣០,៦០៣,៤៧៦   ៥៥,២០៩,៥៨១   -  ៨៥,៨១៣,០៥៧  
អនុបាំណុល  -  ២៩,០៩២,៦៤៣   -  ២៩,០៩២,៦៤៣  
បាំណុលភតិេនា  -  ៩,៨២០,២៣០   -  ៩,៨២០,២៣០  
បាំណុលនផ្សង  ៗ  -  ១០,៤៥៩,៧៣៧   -  ១០,៤៥៩,៧៣៧  
  ៤៤,៩១៣,២៧១   ៦៩៩,៣៨៧,១៨៤   ១,៦០០  ៧៤៤,៣០២,០៥៥  
សាថ នភាេប្េេយេក្មម/(បាំណុល)េុេធ  ២៣,៨៥០,៤១៦   (៦,៧០៥,៣៩០)  ២,៦៥៣,៩៦៧   ១៩,៧៩៨,៩៩៣  
ពាន់នរៀល (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)  ៩៦,៤៧៤,៩៣២  (២៧,១២៣,៣០២) ១០,៧៣៥,២៩៧  ៨០,០៨៦,៩២៧ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

រ. ហានិភ័យេីផ្ារ (ត) 

(ii). ហានិភ័យរបិូយប័ណណបរនេេ (ត) 

ការប្បមូលផ្ែុ ាំហានិភ័យរបិូយប័ណណ (ត) 

ច្ាំនួនប្េេយេក្មម និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ តមប្បនភេននរបិូយប័ណណមានែូច្ខាងនប្កាម៖ (ត) 
 

្នាគ្នរ ប្បនភេននរបិូយប័ណណ 
 េមមូលែុោល រអានមរកិ្ 
នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ នរៀល ែុោល រអានមរកិ្ នផ្សង  ៗ េរបុ 
     
ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ     
សាច់្ប្បាក់្ និងសាច់្ប្បាក់្េម

មូល- ែុល 
 ៣,៣៧៩,៩៨៧   ៨៥,៤៤៤,៩៨៧   ២១៥,៤៨៨   ៨៩,០៤០,៤៦២  

ប្បាក់្បនញ្ញើនៅ្នាគ្នរនានា  -     ១០,៤០០,០០០   -     ១០,៤០០,០០០  
ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្ែល់

ែល់          អតិថិជន - ែុល 
 ៥៦,៣៨៥,២០១   ៤២៣,៦០៤,៧២៨   ៣,៣២៦,៩៩៥   

៤៨៣,៣១៦,៩២៤  
ការវនិិនយរមូល្នតម 

FVOCI 
 -     ៤៨៨,៦៦២   -     ៤៨៨,៦៦២  

ប្េេយេក្មមនផ្សង  ៗ  -     ១,៤៩៨,០៩៧   -     ១,៤៩៨,០៩៧  

  ៥៩,៧៦៥,១៨៨   ៥២១,៤៣៦,៤៧៤   ៣,៥៤២,៤៨៣  ៥៨៤,៧៤៤,១៤៥  
     
បាំណុលេិរញ្ញវតថុ     
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់្នាគ្នរ និង

ប្រឹ៉ះសាថ នេិរញ្ញវតថុនានា 
 ១,៤៩២,៩០៣   ៩,៥៩៦,២៥០   -     ១១,០៨៩,១៥៣  

ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់អតិថិជន  ៥,៧៤៧,២៩៨   ៤៤២,២៥៥,២០៧  ១៥១៨ ៤៤៨,០០៤,០២៣  
ប្បាក់្ក្មចី  ៣៤,០៦៣,៦៧១   ៥៥,០២៧,៣២២   -     ៨៩,០៩០,៩៩៣  
អនុបាំណុល  -     ២៩,១៨៥,៤២៩   -     ២៩,១៨៥,៤២៩  
បាំណុលភតិេនា  -     ៩,២៩៤,៩២៣   -     ៩,២៩៤,៩២៣  
បាំណុលនផ្សង  ៗ  -     ១៤,៤៤១,៥៤២   -     ១៤,៤៤១,៥៤២  
  ៤១,៣០៣,៨៧២   ៥៥៩,៨០០,៦៧៣   ១,៥១៨  ៦០១,១០៦,០៦៣  
សាថ នភាេប្េេយ

េក្មម/(បាំណុល)េុេធ 
 ១៨,៤៦១,៣១៦   (៣៨,៣៦៤,១៩៩)  ៣,៥៤០,៩៦៥  (១៦,៣៦១,៩១៨) 

ពាន់នរៀល (ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)  ៧៥,២២៩,៨៦៣  (១៥៦,៣៣៤,១១១) ១៤,៤២៩,៤៣២  (៦៦,៦៧៤,៨១៦) 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

រ. ហានិភ័យេីផ្ារ (ត) 

(ii). ហានិភ័យរបិូយប័ណណបរនេេ (ត) 

ការវភិាររ ាំនញាច្ 

េនមតថា ហានិភ័យអនថរនផ្សងនេៀតនៅដតនថរជានិច្ច ការដប្បប្បួលននការបេូររូបិយប័ណណបរនេេេប្មាប់ េមព័នធ
្នាគ្នរ និង្នាគ្នរនាកាលបរនិច្ឆេរាយការណ៍ប្តូវបានេនងខបែូច្ខាងនប្កាម (នោយបងាា ញដតរបិូយប័ណណ
ដែលមានច្ាំនួននប្ច្ើនជាង ៥% ននសាថ នភាេែាំបូងេុេធ ប្តូវបានបងាា ញជារបិូយប័ណណជាក់្ោក់្របេ់វានៅក្នុង
តរាងខាងនប្កាម ។ េប្មាប់រូបិយប័ណណនផ្សងនេៀត ការោតប្តោង ាំងនន៉ះប្តូវបានោក់្ជាប្ក្ុម'នផ្សង 'ៗ)៖ 
 

 ២០២០ ២០១៩ 

 
- ១% 

ការថយចុ្៉ះ 
+ ១% 

ការនក្ើនន ើង 
- ១% 

ការថយចុ្៉ះ 
+ ១% 

ការនក្ើនន ើង 
េមព័នធ្ នាគ្នរ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ 
     
ប្បាក់្នរៀល (២៣៨,៥០៤) ២៣៨,៥០៤ (៣៧៨,៦៧៥) ៣៧៨,៦៧៥ 
នផ្សង  ៗ (២៦,៥៤០) ២៦,៥៤០ ២,១៤០ (២,១៤០) 

 (២៦៥,០៤៤) ២៦៥,០៤៤ (៣៧៦,៥៣៥) ៣៧៦,៥៣៥ 

ពាន់នរៀល – ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥ (១,០៧២,១០៣) ១,០៧២,១០៣ (១,៥៣៤,៣៨០) ១,៥៣៤,៣៨០ 

     
្នាគ្នរ     
     
ប្បាក់្នរៀល (២៣៨,៥០៤) ២៣៨,៥០៤ (៣៧៨,៦៧៥) ៣៧៨,៦៧៥ 
នផ្សង  ៗ (២៦,៥៤០) ២៦,៥៤០ ២,១៤០ (២,១៤០) 

 (២៦៥,០៤៤) ២៦៥,០៤៤ (៣៧៦,៥៣៥) ៣៧៦,៥៣៥ 

ពាន់នរៀល – ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥ (១,០៧២,១០៣) ១,០៧២,១០៣ (១,៥៣៤,៣៨០) ១,៥៣៤,៣៨០ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

 . ហានិភ័យសាច់្ប្បាក់្ងាយស្េួល  

“ហានិភ័យសាច់្ប្បាក់្ងាយស្េួល” រឺជាហានិភ័យដែល្នាគ្នរនឹងជួបផ្លលាំបាក្ក្នុងការបាំនេញកាតេវកិ្ច្ច 
ពាក់្េ័នធនឹងបាំណុលេិរញ្ញវតថុរបេ់ខលួន ដែលប្តូវបានេូ ត់តមរយៈជាសាច់្ប្បាក់្ ឬ ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ               
នផ្សងនេៀត ។ ហានិភ័យសាច់្ប្បាក់្ងាយស្េួល នក្ើតន ើងេីភាេមិនេីុគ្នន នៅនឹងនេលនវោ និងច្ាំនួន              
លាំេូរេឹក្ប្បាក់្ដែលមាននៅក្នុងប្បតិបតេិការ និងការវនិិនយររបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ។ 

ការប្រប់ប្រងហានិភ័យសាច់្ប្បាក់្ងាយស្េលួ 

េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ប្រប់ប្រងសាច់្ប្បាក់្ងាយស្េួលរបេ់ខលួនតមរយៈរណៈក្មាម ្ិការប្រប់ប្រងប្េេយ
េក្មម បាំណុល ដែលេេួលខុេប្តូវក្នុងការបនងកើតនគ្នលននយបាយសាច់្ប្បាក់្ងាយស្េួល និងប្តួតេិនិតយ
សាច់្ប្បាក់្ងាយស្េួលជាប្បចាំ ។  តប្មូវការប្េេយេក្មមងាយស្េួលអបបបរមា ប្តូវបានបនងកើតន ើងនែើមបី           
ធានាថា អនុបាតននប្េេយេក្មមងាយស្េួល និងបាំណុលដែលមានលក្ខណៈេមបតេិប្រប់ប្គ្នន់ ប្តូវេេួលបាន
ក្ប្មិតអបបបរមាប្រប់នេលនវោ ។ 

តរាងខាងនប្កាមេនងខបេីប្េេយេក្មម និងបាំណុលរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ នោយដផ្អក្នលើ                       
កាលក្ាំណត់កិ្ច្ចេនាដែលនៅេល់ ។ លាំេូរេឹក្ប្បាក់្ដែលបានរ ាំេឹងេុក្នលើប្េេយេក្មម និងបាំណុល ាំង
នន៉ះ អាច្ខុេជាសារវនែេីអវីដែលបានបងាា ញនៅក្នុងតរាង ។  ឧ េរណ៍ ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់អតិថិជនមិនប្តូវ
បានរ ាំេឹងថានឹងប្តូវែក្បានភាល ម  ៗននា៉ះនេ ។ 

 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានិភ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

 . ហានិភ័យសាច់្ប្បាក់្ងាយស្េលួ (ត) 
 

េមព័នធ្ នាគ្នរ រេូតែល់ ១ ដខ > ១ - ៣ ដខ > ៣ – ៦ ដខ > ៦ – ១២ ដខ > ១ - ៥ ឆ្ន ាំ នលើេេី ៥ ឆ្ន ាំ េុាំមានការប្បាក់្ េរបុ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ 
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០         
         
បាំណុលេិរញ្ញវតថុ         
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់្នាគ្នរ និង

ប្រឹ៉ះសាថ នេិរញ្ញវតថុនានា  ២៧,៩២២,៥៥១   ៦០,០០០   ២០០,០០០   ១០,៤០៥,៣០៤   -     -     ២,២៥៩,៩៩៧   ៤០,៨៤៧,៨៥២  
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់អតិថិជន  ៤៥,៥៨៩,៩៩៦   ៥១,០៨៦,៩១០   ៥២,៣៨១,២៦២   ៥៦,៥៥៣,៥៨៤   ២៨,០៥២,១០៥   -     ៣៣៤,០២៨,៣៧៥   ៥៦៧,៦៩២,២៣២  
ប្បាក់្ក្មចី  ៤០,៤៥៤,៥៩០   ២០,១២៣,៤៥៦   ១៤,៨៣៣,១២៧   ២២,៤១៦,៥៦៤   -     -     -     ៩៧,៨២៧,៧៣៧  
អនុបាំណុល  -     -     -     -     ២៩,០៩២,៦៤៣   -     -     ២៩,០៩២,៦៤៣  
បាំណុលភតិេនា  -     -     -     ៤៤៩,៣៥២   ៣,៤២៨,៥៨១   -     -     ៣,៨៧៧,៩៣៣  
បាំណុលនផ្សងៗ   -     -     -     -     -     -    ១១,១៩៤,៤០៥ ១១,១៩៤,៤០៥ 

  ១១៣,៩៦៧,១៣៧   ៧១,២៧០,៣៦៦   ៦៧,៤១៤,៣៨៩   ៨៩,៨២៤,៨០៤   ៦០,៥៧៣,៣២៩   -     ៣៤៧,៤៨២,៧៧៧   ៧៥០,៥៣២,៨០២  

         



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានិភ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

 . ហានិភ័យសាច់្ប្បាក់្ងាយស្េលួ (ត) 
 

េមព័នធ្ នាគ្នរ រេូតែល់ ១ ដខ > ១ - ៣ ដខ > ៣ – ៦ ដខ > ៦ – ១២ ដខ > ១ - ៥ ឆ្ន ាំ នលើេេី ៥ ឆ្ន ាំ េុាំមានការប្បាក់្ េរបុ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ 
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០         
         
ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ         
សាច់្ប្បាក់្ និងសាច់្ប្បាក់្េម

មូល- ែុល  ១០១,១៥១,៦៣៨   ២៤,៩០០,០០០   -     -     -     ៣៥,១៧១,៩៧៥   ៤៧,៤១៦,៦៤០   ២០៨,៦៤០,២៥៣  
ប្បាក់្បនញ្ញើនៅ្នាគ្នរនានា  -     ២២,៦៧០,០០០   -     ២០,៧៧០,០០០   -     -     -     ៤៣,៤៤០,០០០  
ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្ែល់

ែល់អតិថិជន - ែុល  ២៦,៧១៩,៥៣៤   ៤,៦៩២,៦០១   ១១,២៩៧,៩១៤   ១០,៩៨៨,៧០៤   ១៥៩,១៩១,២១៨   ២៩៩,៩៨៤,២៥៧   -     ៥១២,៨៧៤,២២៨  
ការវនិិនយរមូល ន្តម 

FVOCI  -     -     -     -     -     -     ៥៦៧,៦៧២   ៥៦៧,៦៧២  
ប្េេយេក្មមនផ្សង  ៗ  -     -     -     -     -     -     ១,២១៣,៧៣២   ១,២១៣,៧៣២  

  ១២៧,៨៧១,១៧២   ៥២,២៦២,៦០១   ១១,២៩៧,៩១៤   ៣១,៧៥៨,៧០៤   ១៥៩,១៩១,២១៨   ៣៣៥,១៥៦,២៣២   ៤៩,១៩៨,០៤៤   ៧៦៦,៧៣៥,៨៨៥  

រាំោតវភិារអាយុកាល  ១៣,៩០៤,០៣៥   (១៩,០០៧,៧៦៥)  (៥៦,១១៦,៤៧៥)  (៥៨,០៦៦,១០០)  ៩៨,៦១៧,៨៨៩   ៣៣៥,១៥៦,២៣២   (២៩៨,២៨៤,៧៣៣)  ១៦,២០៣,០៨៣  

(េមមូលពាន់នរៀល - ក្ាំណត់
េមាគ ល់ ៥)  ៥៦,២៤១,៨២២   (៧៦,៨៨៦,៤០៩) (២២៦,៩៩១,១៤១) (២៣៤,៨៧៧,៣៧៥)  ៣៩៨,៩០៩,៣៦១  ១,៣៥៥,៧០៦,៩៥៨  (១,២០៦,៥៦១,៧៤៥)  ៦៥,៥៤១,៤៧០  



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានិភ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

 . ហានិភ័យសាច់្ប្បាក់្ងាយស្េលួ (ត) 
 

េមព័នធ្ នាគ្នរ រេូតែល់ ១ ដខ > ១ - ៣ ដខ > ៣ – ៦ ដខ > ៦ – ១២ ដខ > ១ - ៥ ឆ្ន ាំ នលើេេី ៥ ឆ្ន ាំ េុាំមានការប្បាក់្ េរបុ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ 
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩         
         
បាំណុលេិរញ្ញវតថុ         
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់្នាគ្នរ និង

ប្រឹ៉ះសាថ នេិរញ្ញវតថុនានា  ៨,៨១៣,៩១៨   ៦០,៧៨៤   -     ៤៣៨,៤៣៩   -     -     ១,៧៧៦,០១២   ១១,០៨៩,១៥៣  
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់អតិថិជន  ២២,២១២,៩៨៣   ២៣,៤១៣,២៥០   ២៧,២៨០,២៣៦   ៥៣,១៨៤,១១២   ២៨,៧១៤,២៣៤   -     ២៩២,៣៥៨,៩៨២   ៤៤៧,១៦៣,៧៩៧  
ប្បាក់្ក្មចី  ២៥,០១៣,៥៦៥   ២៤,៨១៣,៣៣២   ៩,៣៤៤,៥៧០   ២៥,០១២,៤១៩   ១៦,៩១១,០៦៤   -     -     ១០១,០៩៤,៩៥០  
អនុបាំណុល  -     -     -     -     ២៩,១៨៥,៤២៩   -     -     ២៩,១៨៥,៤២៩  
បាំណុលភតិេនា  -     -     -     ២៩,៥២៩   ១,១១៥,៦១០   ២,១៩៦,៥៥៨   -     ៣,៣៤១,៦៩៧  
បាំណុលនផ្សងៗ   -     -     -     -     -     -     ១៤,៩៦៦,៦៤១   ១៤,៩៦៦,៦៤១  

  ៥៦,០៤០,៤៦៦   ៤៨,២៨៧,៣៦៦   ៣៦,៦២៤,៨០៦   ៧៨,៦៦៤,៤៩៩   ៧៥,៩២៦,៣៣៧   ២,១៩៦,៥៥៨  ៣០៩,១០១,៦៣៥  ៦០៦,៨៤១,៦៦៧  



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានិភ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

 . ហានិភ័យសាច់្ប្បាក់្ងាយស្េលួ (ត) 
 

េមព័នធ្ នាគ្នរ រេូតែល់ ១ ដខ > ១ - ៣ ដខ > ៣ – ៦ ដខ > ៦ – ១២ ដខ > ១ - ៥ ឆ្ន ាំ នលើេេី ៥ ឆ្ន ាំ េុាំមានការប្បាក់្ េរបុ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ 
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩         
         
ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ         
សាច់្ប្បាក់្ និងសាច់្ប្បាក់្េម

មូល- ែុល ៥២,៦៥៣,២០២  -     -     -     -     -     ៣៦,៤០៧,៥៩៤  ៨៩,០៦០,៧៩៦ 
ប្បាក់្បនញ្ញើនៅ្នាគ្នរនានា  -     ១២,៤០០,០០០   -     -     -     -     -     ១២,៤០០,០០០  
ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្ែល់ែល់

អតិថិជន - ែុល  ៤៧,៤៥៧,៣២៦   ២៦,៣៩៨,៥០៨   ១១,៥៥២,១៨៧   ១៣,៦២២,៦៨៣   ១៤២,៧៦០,០៨៣   ២៤១,៥២៦,១៣៧   -     ៤៨៣,៣១៦,៩២៤  
ការវនិិនយរមូល ន្តម FVOCI  -     -     -     -     -     -     ៤៨៨,១៧២   ៤៨៨,១៧២  
ប្េេយេក្មមនផ្សង  ៗ  -     -     -     -     -     -     ១,៥៤៣,០៣២   ១,៥៤៣,០៣២  

   ១០០,១១០,៥២៨  ៣៨,៧៩៨,៥០៨   ១១,៥៥២,១៨៧   ១៣,៦២២,៦៨៣   ១៤២,៧៦០,០៨៣   ២៤១,៥២៦,១៣៧   ៣៨,៤៣៨,៧៩៨  ៥៨៦,៨០៨,៩២៤ 

រាំោតវភិារអាយុកាល   ៤៤,០៧០,០៦២  (៩,៤៨៨,៨៥៨)  (២៥,០៧២,៦១៩)  (៦៥,០៤១,៨១៦)  ៦៦,៨៣៣,៧៤៦   ២៣៩,៣២៩,៥៧៩   (២៧០,៦៦២,៨៣៧)  (២០,០៣២,៧៤៣) 

(េមមូលពាន់នរៀល ក្ាំណត់
េមាគ ល់ ៥)  ១៧៩,៥៨៥,៥០៣   (៣៨,៦៦៧,០៩៦)  (១០២,១៧០,៩២២)  (២៦៥,០៤៥,៤០០)  ២៧២,៣៤៧,៥១៥   ៩៧៥,២៦៨,០៣៤   (១,១០២,៩៥១,០៦១)  (៨១,៦៣៣,៤២៨) 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានិភ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

 . ហានិភ័យសាច់្ប្បាក់្ងាយស្េលួ (ត) 
 

្នាគ្នរ រេូតែល់ ១ ដខ > ១ - ៣ ដខ > ៣ – ៦ ដខ > ៦ – ១២ ដខ > ១ - ៥ ឆ្ន ាំ នលើេេី ៥ ឆ្ន ាំ េុាំមានការប្បាក់្ េរបុ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ 
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០         
         
បាំណុលេិរញ្ញវតថុ         
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់្នាគ្នរ និង

ប្រឹ៉ះសាថ នេិរញ្ញវតថុនានា  ២៧,៩២២,៥៥១   ៦០,០០០   ២០០,០០០   ១០,៤០៥,៣០៤   -     -     ២,២៥៩,៩៩៧   ៤០,៨៤៧,៨៥២  
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់អតិថិជន  ៤៥,៦០៣,៣៤៩   ៥១,៦៤៩,៨៦១   ៥២,៣៨១,២៦២   ៥៦,៥៥៣,៥៨៤   ២៨,០៥២,១០៥   -     ៣៣៤,០២៨,៣៧៥   ៥៦៨,២៦៨,៥៣៦  
ប្បាក់្ក្មចី  ៤០,៤៥៤,៥៩០   ៨,១០៨,៧៧៦   ១៤,៨៣៣,១២៧   ២២,៤១៦,៥៦៤   -     -     -     ៨៥,៨១៣,០៥៧  
អនុបាំណុល  -     -     -     -     ២៩,០៩២,៦៤៣   -     -     ២៩,០៩២,៦៤៣  
បាំណុលភតិេនា  -     -     -     ៤៦៣,៩៥៥   ៩,៣៥៦,២៧៥   -     -     ៩,៨២០,២៣០  
បាំណុលនផ្សងៗ   -     -     -     -     -     -     ១០,៤៥៩,៧៣៧   ១០,៤៥៩,៧៣៧  

  ១១៣,៩៨០,៤៩០   ៥៩,៨១៨,៦៣៧   ៦៧,៤១៤,៣៨៩   ៨៩,៨៣៩,៤០៧   ៦៦,៥០១,០២៣   -     ៣៤៦,៧៤៨,១០៩   ៧៤៤,៣០២,០៥៥  

         

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានិភ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

 . ហានិភ័យសាច់្ប្បាក់្ងាយស្េលួ (ត) 
 

្នាគ្នរ រេូតែល់ ១ ដខ > ១ - ៣ ដខ > ៣ – ៦ ដខ > ៦ – ១២ ដខ > ១ - ៥ ឆ្ន ាំ នលើេេី ៥ ឆ្ន ាំ េុាំមានការប្បាក់្ េរបុ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ 
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០         
         
ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ         
សាច់្ប្បាក់្ និងសាច់្ប្បាក់្េមមូល- 

ែុល  ១០១,១៥១,៦៣៨   ២៤,៩០០,០០០   -     -     -     ៣៥,០៩០,២៣៦   ៤៧,៤១៦,៦៤០   ២០៨,៥៥៨,៥១៤  
ប្បាក់្បនញ្ញើនៅ្នាគ្នរនានា -  ២២,៦៧០,០០០  -  ១៨,២៧០,០០០   -  -  -  ៤០,៩៤០,០០០  
ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្ែល់ែល់

អតិថិជន - ែុល  ២៦,៧១៩,៥៣៤   ៤,៦៩២,៦០១   ១១,២៩៧,៩១៤   ១០,៩៨៨,៧០៤   ១៥៩,១៩១,២១៨   ២៩៩,៩៨៤,២៥៧   -    
 

៥១២,៨៧៤,២២៨  
ការវនិិនយរមូល ន្តម FVOCI  -  -  -  -  -  -  ៥៦៨,១៦២   ៥៦៨,១៦២  
ប្េេយេក្មមនផ្សង  ៗ  -  -  -  -  -  -  ១,១៦០,១៤៤   ១,១៦០,១៤៤  

  
១២៧,៨៧១,១៧២  

 ៥២,២៦២,៦០១   ១១,២៩៧,៩១៤   ២៩,២៥៨,៧០៤   ១៥៩,១៩១,២១៨   ៣៣៥,០៧៤,៤៩៣   ៤៩,១៤៤,៩៤៦   
៧៦៤,១០១,០៤៨  

រាំោតវភិារអាយុកាល  ១៣,៨៩០,៦៨២   (៧,៥៥៦,០៣៦)  (៥៦,១១៦,៤៧៥)  (៦០,៥៨០,៧០៣)  ៩២,៦៩០,១៩៥   ៣៣៥,០៧៤,៤៩៣   (២៩៧,៦០៣,១៦៣)  ១៩,៧៩៨,៩៩៣  

(េមមូលពាន់នរៀល ក្ាំណត់េមាគ ល់ ៥)  ៥៦,១៨៧,៨០៩   (៣០,៥៦៤,១៦៦) (២២៦,៩៩១,១៤១) (២៤៥,០៤៨,៩៤៣)  ៣៧៤,៩៣១,៨៣៩  ១,៣៥៥,៣៧៦,៣២៤  (១,២០៣,៨០៤,៧៩៥)  ៨០,០៨៦,៩២៧  

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានិភ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

 . ហានិភ័យសាច់្ប្បាក់្ងាយស្េលួ (ត) 
 

្នាគ្នរ រេូតែល់ ១ ដខ > ១ - ៣ ដខ > ៣ – ៦ ដខ > ៦ – ១២ ដខ > ១ - ៥ ឆ្ន ាំ នលើេេី ៥ ឆ្ន ាំ េុាំមានការប្បាក់្ េរបុ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ 
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩         
         
បាំណុលេិរញ្ញវតថុ         
ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់្នាគ្នរ និង

ប្រឹ៉ះសាថ នេិរញ្ញវតថុនានា  ៨,៨១៣,៩១៨   ៦០,៧៨៤   -     ៤៣៨,៤៣៩   -     -     ១,៧៧៦,០១២   ១១,០៨៩,១៥៣  

ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់អតិថិជន  
២៣,០៥៣,២០៩  

 ២៣,៤១៣,២៥០   ២៧,២៨០,២៣៦   ៥៣,១៨៤,១១២   ២៨,៧១៤,២៣៤   -     ២៩២,៣៥៨,៩៨២   ៤៤៨,០០៤,០២៣  

ប្បាក់្ក្មចី  ២៥,០១៣,៥៦៥   ១២,៨០៩,៣៧៥   ៩,៣៤៤,៥៧០   ២៥,០១២,៤១៩   ១៦,៩១១,០៦៤   -     -     ៨៩,០៩០,៩៩៣  
អនុបាំណុល  -     -     -     -     ២៩,១៨៥,៤២៩   -     -     ២៩,១៨៥,៤២៩  
បាំណុលភតិេនា  -     -     -     ២៩,៥២៩   ១,១១៥,៦១០   ៨,១៤៩,៧៨៤   -     ៩,២៩៤,៩២៣  
បាំណុលនផ្សងៗ   -     -     -     -     -     -     ១៤,៤៤១,៥៤២   ១៤,៤៤១,៥៤២  

  ៥៦,៨៨០,៦៩២   ៣៦,២៨៣,៤០៩   ៣៦,៦២៤,៨០៦   ៧៨,៦៦៤,៤៩៩   ៧៥,៩២៦,៣៣៧   ៨,១៤៩,៧៨៤   ៣០៨,៥៧៦,៥៣៦   ៦០១,១០៦,០៦៣  

         
 
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានិភ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

 . ហានិភ័យសាច់្ប្បាក់្ងាយស្េលួ (ត) 
 

្នាគ្នរ រេូតែល់ ១ ដខ > ១ - ៣ ដខ > ៣ – ៦ ដខ > ៦ – ១២ ដខ > ១ - ៥ ឆ្ន ាំ នលើេេី ៥ ឆ្ន ាំ េុាំមានការប្បាក់្ េរបុ 
 ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ ែុោល រអានមរកិ្ 
នានថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩         
         
ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ         
សាច់្ប្បាក់្ និងសាច់្ប្បាក់្េម

មូល- ែុល  ៥២,៦៣២,៨៦៨   -     -     -     -     -     ៣៦,៤០៧,៥៩៤   ៨៩,០៤០,៤៦២  
ប្បាក់្បនញ្ញើនៅ្នាគ្នរនានា  -     ១០,៤០០,០០០   -     -     -     -     -     ១០,៤០០,០០០  
ឥណ ន និងបុនរប្ប នផ្ែល់

ែល់អតិថិជន - ែុល  ៤៧,៤៥៧,៣២៦   ២៦,៣៩៨,៥០៨   ១១,៥៥២,១៨៧   ១៣,៦២២,៦៨៣   ១៤២,៧៦០,០៨៣   ២៤១,៥២៦,១៣៧   -     ៤៨៣,៣១៦,៩២៤  
ការវនិិនយរមូល ន្តម 

FVOCI  -     -     -     -     -     -     ៤៨៨,៦៦២   ៤៨៨,៦៦២  
ប្េេយេក្មមនផ្សង  ៗ  -     -     -     -     -     -     ១,៤៩៨,០៩៧   ១,៤៩៨,០៩៧  

  ១០០,០៩០,១៩៤   ៣៦,៧៩៨,៥០៨   ១១,៥៥២,១៨៧   ១៣,៦២២,៦៨៣   ១៤២,៧៦០,០៨៣   ២៤១,៥២៦,១៣៧   ៣៨,៣៩៤,៣៥៣   ៥៨៤,៧៤៤,១៤៥  

រាំោតវភិារអាយុកាល  ៤៣,២០៩,៥០២   ៥១៥,០៩៩   (២៥,០៧២,៦១៩)  (៦៥,០៤១,៨១៦)  ៦៦,៨៣៣,៧៤៦   ២៣៣,៣៧៦,៣៥៣   (២៧០,១៨២,១៨៣)  (១៦,៣៦១,៩១៨) 

(េមមូលពាន់នរៀល ក្ាំណត់
េមាគ ល់ ៥)  ១៧៦,០៧៨,៧២១   ២,០៩៩,០២៨   (១០២,១៧០,៩២២)  (២៦៥,០៤៥,៤០០)  ២៧២,៣៤៧,៥១៥   ៩៥១,០០៨,៦៣៨   (១,១០០,៩៩២,៣៩៦)  (៦៦,៦៧៤,៨១៦) 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

ង. ហានិភ័យប្បតិបតេិការ 

ហានិភ័យប្បតិបតេិការ រឺជាហានិភ័យននការបាត់បង់តា ល់ ឬប្បនយលដែលនក្ើតមានន ើងេីការខវ៉ះខាត ឬការ
អនុវតេមិនមានប្បេិេធភាេនូវនីតិវ ិ្ ីែាំនណើ រការនផ្ាក្នុង បុរគលិក្ ឬប្បេ័នធ ឬេីក្តេ ខាងនប្ៅ ។  ហានិភ័យ នន៉ះ 
ប្តូវបានប្រប់ប្រងតមរយៈការបនងកើតប្បេ័នធែាំនណើ រការប្រប់ប្រងប្បតិបតេិការ ការប្តួតេិនិតយ និងការ                          
រាយការណ៍ឲ្យបានប្តឹមប្តូវេីេក្មមភាេអាជីវក្មម តមរយៈអងគភាេប្រប់ប្រង និងគ្នាំប្េ ដែលឯក្រាជយេី                    
អងគភាេអាជីវក្មម និងរណៈប្រប់ប្រង ។   ាំងនន៉ះរមួមាន ហានិភ័យខាងដផ្នក្ច្ាប់ អនុនោមភាេ ហានិភ័យ                  
នលើរណននយយ និងការដក្លងបនលាំ ។ 

ការប្រប់ប្រងនលើហានិភ័យប្បតិបតេិការរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ តប្មូវឲ្យបនងកើតនូវរច្នាេមព័នធតួនាេី 
និងវ ិ្ ីសាស្រេេននការប្រប់ប្រងរបេ់អងគភាេឲ្យបានច្ាេ់ោេ់ ។ នគ្នលការណ៍ និងវធិានការប្តួតេិនិតយ          
នផ្ាក្នុងជានប្ច្ើនប្តូវបានអនុវតេ រមួមានការបនងកើតអនក្មានេិេធិចុ្៉ះេតថនលខា ប្បេ័នធប្តួតេិនិតយយ ងេមត់ច្ត់ 
ការនរៀបច្ាំនូវនីតិវ ិ្ ី និងឯក្សារេាំអាងនានា ប្េម ាំងការអនុវតេតមបេបបញាតិេ និងតប្មូវការតមច្ាប់នានា ។ 
ែាំនណើ រការ ាំងនន៉ះប្តូវបានប្តួតេិនិតយជាប្បចាំឆ្ន ាំ នែើមបីនឆ្លើយតបនៅនឹងហានិភ័យប្បតិបតេិការ ដែលអាច្                    
នក្ើតន ើងនៅក្នុងប្បតិបតេិការអាជីវក្មមរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ។ 

ច្. ការប្រប់ប្រងនែើមេុន 

(i) បេបបញ្ញតេិនែើមេុន 

នគ្នលនៅរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរក្នុងការប្រប់ប្រងនែើមេុន មានន័យេូលាំេូោយជាង “មូល្ន” ដែល
បងាា ញក្នុង  របាយការណ៍សាថ នភាេេិរញ្ញវតថុ ។ ការប្រប់ប្រងនែើមេុនមានែូច្ខាងនប្កាម៖  

• អនុនោមតមតប្មូវការនែើមេុនដែលក្ាំណត់នោយ្នាគ្នរជាតិ នន ក្មពុជា 

• ការពារលេធភាេរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ នែើមបីបនេនិរនេរភាេអាជីវក្មម ែូច្នន៉ះ េមព័នធ្នាគ្នរ និង
្នាគ្នរអាច្បនេផ្េល់ផ្លប្បនយជន៍ែល់ភារេុនិក្ និងអតថប្បនយជន៍របេ់ភារីដែលពាក់្េ័នធនឹងេមព័នធ
្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ និង 

• រក្ាមូលោឋ ននែើមេុនរងឹមាាំ នែើមបីគ្នាំប្េែល់ការអភិវឌ្ឍអាជីវក្មម ។ 

នគ្នលននយបាយរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ រឺធានាឲ្យបាននូវមូលោឋ ននែើមេុនរងឹមាាំនែើមបីរក្ានូវ      
េាំនុក្ចិ្តេេីផ្ារ និងនែើមបីធានានេថរភាេននការអភិវឌ្ឍយូរអដងវងរបេ់អាជីវក្មម ។  ផ្លប ៉ះពាល់នៅនលើក្ប្មិត
នែើមេុននលើភារោភរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ក៏្ប្តូវបានេេួលសាគ ល់ នេើយេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ
បានេេួលសាគ ល់នូវតប្មូវការ នែើមបីធានាបាននូវតុលយភាេរវាងភារោភខពេ់ដែលអាច្នឹងនក្ើតមានន ើង              
ជាមួយនឹងប្បាក់្បប្មុងក្ប្មិតខពេ់អតថប្បនយជន៍ និងការធានាដែលផ្េល់នោយសាថ នភាេនែើមេុនលអ ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
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៣៣. ការត្គប់ត្គង្ហានភិ័ ហរិញ្ញវរាុ (រ) 

(ច្) ការប្រប់ប្រងនែើមេុន (ត) 

(i) បេបបញ្ញតេិនែើមេុន (ត) 

នែើមេុនតមបេបបញ្ញតេិបងាា ញខាងនលើនន៉ះ ប្តូវបានរណនាន ើងនោយដផ្អក្តមនេច្ក្េីដណនាាំដែលនច្ញ
ផ្ាយនោយ្នាគ្នរជាតិននក្មពុជា ដែលអាច្មានភាេខុេគ្នន នៅនលើនគ្នលការណ៍េាំខាន់ខល៉ះៗ នបើនប្បៀបន្ៀប
នៅនឹងនគ្នលការណ៍ដែលបានេេួលសាគ ល់ជាេូនៅ ដែលសាថ ប័នេិរញ្ញវតថុនៅប្បនេេែ៏នេបានអនុវតេ ។  
ែូនច្ន៉ះ េ័ត៌មានអាំេីនែើមេុនខាងនលើ មិនេមស្េបេប្មាប់អនក្នប្បើប្បាេ់ដែលមិនបានេេួលេត៌មានអាំេី             
នេច្ក្េីដណនាាំរបេ់្នាគ្នរជាតិននក្មពុជា ។ 

(ii) ការដបងដច្ក្នែើមេុន 

ការដបងដច្ក្នែើមេុនរវាងប្បតិបតេិការ និងេក្មមភាេជាក់្ោក់្ រឺប្តូវបានប្រប់ប្រងនោយក្ប្មិតភារោភ     
ដែលេេួលបានេីការដបងដច្ក្ននា៉ះ ។ នែើមេុនដែលបានដបងដច្ក្នៅតមប្បតិបតេិការ ឬេក្មមភាេនីមួយៗ 
ប្តូវដផ្អក្នៅតមនែើមេុនដែលក្ាំណត់នោយច្ាប់ ។ 

៣៤. រនមាសមត្សបននត្ទពយសកមា នងិ្បណុំលហរិញ្ញវរា ុ

ឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុរមួមានប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ បាំណុលេិរញ្ញវតថុ និងឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុនប្ៅរបាយការណ៍
សាថ នភាេេិរញ្ញវតថុ ។ តនមលេមរមយ រឺជានថលដែលប្តូវេេួលនែើមបីលក់្ប្េេយេក្មម ឬបានេូ ត់ នែើមបីនផ្ារបាំណុល
នៅតមលាំោប់លាំនោយនៅក្នុងប្បតិបតេិការ រវាងអនក្ចូ្លរមួក្នុងេីផ្ារនៅកាលបរនិច្ឆេននការវាេ់ដវងច្មបង ឬ
ប្បេិនអវតេមានេីផ្ារដែលមានការរកី្ច្នប្មើនបាំផុ្តដែលេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរបានេេួលនៅកាលបរនិច្ឆេ
ននា៉ះ ។ េ័ត៌មានដែលបានបងាា ញនៅេីនន៉ះ តាំណ្តងឱយការបា ន់សាម នននតនមលេមស្េបនាកាលបរនិច្ឆេ                        
រាយការណ៍ននសាថ នភាេេិរញ្ញវតថុ ។ 

តនមលេីផ្ារដែលបានែក្ស្េង់ និងអាច្អនងកតបាន នេើយអាច្រក្បាន ប្តូវបាននប្បើេប្មាប់វាេ់ដវងនលើតនមល        
េមស្េបននឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុ ។ នៅនេលដែលតនមលេីផ្ារដែលបានែក្ស្េង់ និងអាច្េនងកតបាន មិនអាច្
នប្បើប្បាេ់បាន ននា៉ះតនមលេមស្េបប្តូវបានបា ន់សាម ននោយដផ្អក្នលើវ ិ្ ីសាស្រេេ និងការេនមតជានប្ច្ើន ក់្េង
នៅនឹងលក្ខណៈហានិភ័យននឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុនផ្សង  ៗ ដែលមានអប្តអបបហារ ការបា ន់សាម នននលាំេូរ       
េឹក្ប្បាក់្នានេលអនារត និងក្តេ នផ្សងៗនេៀត ។ 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
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៣៤. រនមាសមត្សបននត្ទពយសកមា នងិ្បណុំលហរិញ្ញវរា ុ(រ) 

េ័ត៌មានននតនមលេមស្េបេប្មាប់ប្េេយេក្មម និងបាំណុលមិនដមនេិរញ្ញវតថុ មិនប្តូវបានរាប់បញ្ចូ លនេ េីនប្ពា៉ះ
វាមិនេថិតក្នុងវសិាលភាេនន េ.រ.េ.អ.ក្ ៧ ៖ ការបងាា ញឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុដែល ម រឱយមានការបងាា ញ
េ័ត៌មានននតនមលេមស្េប ។  នន៉ះរមួបញ្ចូ ល ាំងការវនិិនយរនៅក្នុងប្ក្ុមេ ុនបុប្តេមព័នធ និងការវនិិនយរ   
ប្េេយ និង បរកិាខ រ ។ 

តនមលេមស្េបននឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ មានែូច្ជាសាច់្ប្បាក់្ និងសាច់្ប្បាក់្
េមមូល ប្បាក់្បនញ្ញើជាមួយ្នាគ្នរ និងប្រឹ៉ះសាថ នេិរញ្ញវតថុនានា ការវនិិនយរជាបាំណុល ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់
អតិថិជន និង្នាគ្នរនានា ប្េេយេក្មមនផ្សងៗ និងបាំណុលនផ្សងៗមិនមានលក្ខណៈជាសារវនែ ច្ាំនពា៉ះការ           
តល េ់បេូរអប្តប្បាក់្ច្ាំនណញក្នុងេីផ្ារ នោយសារដតឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុ ាំងនន៉ះមានរយៈនេលក្ាំណត់ជាក់្
ោក់្ ។ តនមលនយងននប្េេយេក្មម និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ ាំងនន៉ះ នៅកាលបរនិច្ឆេរាយការណ៍មាន                        
តនមលប្បហាក់្ប្បដេលនឹងតនមលេមស្េបរបេ់វា ។ 

តនមលេមស្េបរឺដផ្អក្នលើវ ិ្ ីសាស្រេេ និងការេនមតែូច្ខាងនប្កាម៖ 

(i). ប្បាក់្បនញ្ញើនៅ្នាគ្នរ 

តនមលេមស្េបននប្បាក់្បនញ្ញើនៅ្នាគ្នរ និងប្រឹ៉ះសាថ នេិរញ្ញវតថុនានាដែលមានកាលក្ាំណត់តិច្ជាងមួយឆ្ន ាំ 
មានតនមលប្បហាក់្ប្បដេលនឹងតនមលនយងរបេ់វា ។ 

(ii). ឥណ ននិងបុនរប្ប នផ្េល់ែល់អតិថិជន 

 ឥណ នដែលមានអប្តនថរ និងមានកាលក្ាំណត់េងនៅេល់រយៈនេលតិច្ជាងមួយឆ្ន ាំ តនមលនយងរបេ់វា
ជាេូនៅ រឺមានតនមលប្បហាក់្ប្បដេលនឹងតនមលេមស្េបរបេ់វា ។  តនមលេមស្េបរបេ់ឥណ នដែលមាន          
អប្តនថរ និងមានកាលក្ាំណត់េងនៅេល់រយៈនេលនប្ច្ើនជាងមួយឆ្ន ាំ ប្តូវបានបា ន់សាម ននោយដផ្អក្តម      
លាំេូរសាច់្ប្បាក់្អបបហារ និងនប្បើអប្តឥណ នេីផ្ារ ច្ាំនពា៉ះឥណ នដែលមានហានិភ័យឥណ ន និង
កាលក្ាំណត់េងស្េនែៀងគ្នន  ។ 

(iii). ប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់្នាគ្នរ និងប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់អតិថិជន 

តនមលេមស្េបននប្បាក់្បនញ្ញើដែលប្តូវេងតមតប្មូវការ (រណនីច្រនេ និងរណនីេនសាំ) ឬប្បាក់្បនញ្ញើដែលមាន
កាលក្ាំណត់េងនៅេល់រយៈនេលតិច្ជាងមួយឆ្ន ាំ ប្តូវបានបា ន់សាម នថាមានតនមលប្បហាក់្ប្បដេលនឹងតនមល
នយងរបេ់វា ។  តនមលេមស្េបននប្បាក់្បនញ្ញើដែលមានកាលក្ាំណត់េងនៅេល់រយៈនេលនលើេមួយឆ្ន ាំ ប្តូវ
បានបា ន់សាម ននោយដផ្អក្តមលាំេូរសាច់្ប្បាក់្អបបហារ និងនប្បើអប្តឥណ នេីផ្ារ ច្ាំនពា៉ះប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់
្នាគ្នរនិងប្រឹ៉ះសាថ នភាេេិរញ្ញវតថុនផ្សង  ៗនិងប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់អតិថិជនស្េនែៀងគ្នន  ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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៣៤. រនមាសមត្សបននត្ទពយសកមា នងិ្បណុំលហរិញ្ញវរា ុ(រ) 

(iv). ប្េេយេក្មម និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុនផ្សង  ៗ

តនមលនយងននប្េេយេក្មម និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុនផ្សង  ៗ ប្តូវបានេនមតថាមានតនមលប្បហាក់្ប្បដេលនឹងតនមល
េមស្េបរបេ់វា នោយសាររណនី ាំងនន៉ះមិនមានតនមលដប្បប្បួលជាសារវនេនៅតមអប្តេីផ្ារនេ ។ 

ឋានានុប្ក្មតនមលេមស្េប 

េ.រ.េ.អ.ក្ ៧ បញ្ហជ ក់្េីច្ាំណ្តត់ថាន ក់្ននបនច្ចក្នេេវាយតនមលនោយដផ្អក្នលើ ថានតើេិននន័យននបនច្ចក្នេេ             
វាយតនមល ាំងននា៉ះអាច្អនងកតបាន ឬមិនអាច្អនងកតបាន ។  េិននន័យដែលអាច្អនងកតបានឆ្លុ៉ះបញ្ហច ាំងេីេិននន័យ        
េីផ្ារដែលេេួលបានេីប្បភេឯក្រាជយ និងេិននន័យដែលមិនអាច្អនងកតបានឆ្លុ៉ះបញ្ហច ាំងេីការេនមតេីផ្ាររបេ់
េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ។ ច្ាំណ្តត់ថាន ក់្ននតនមលេមស្េបមានែូច្ខាងនប្កាម៖ 

• ក្ប្មិតេី ១: តនមលែក្ស្េង់ (មិនបានន្វើនិយ័តភាេ) នៅក្នុងេីផ្ារេក្មម េប្មាប់ប្េេយេក្មម ឬបាំណុល      
ែូច្គ្នន  ។ ក្ប្មិតនន៉ះរាប់បញ្ចូ ល ាំងមូលបប្តក្មមេិេធិដែលបានចុ្៉ះបញ្ជ ី និងឧបក្រណ៍បាំណុល ។ 

• ក្ប្មិតេី ២: េិននន័យនប្ៅេីតនមលដែលបានែក្ស្េង់រាប់បញ្ចូ លក្នុងក្ប្មិត ១ ដែលអាច្អនងកតបានច្ាំនពា៉ះ                   
ប្េេយេក្មម ឬបាំណុល នោយតា ល់ (ឧ េរណ៍ តនមល) ឬនោយប្បនយល (ឧ េរណ៍ នក្ើតនច្ញេីតនមល) ។ 

• ក្ប្មិតេី ៣: េិននន័យេប្មាប់ប្េេយេក្មម ឬបាំណុល ដែលមិនដផ្អក្នលើេិននន័យេីផ្ារដែលអាច្អនងកតបាន 
(ធាតុចូ្លដែលមិនអាច្អនងកតបាន) ។ ក្ប្មិតនន៉ះរមួបញ្ចូ ល ាំងឧបក្រណ៍មូល្ន និងឧបក្រណ៍បាំណុល 
ដែលមានេមាេធាតុមិនអាច្អនងកតបានជាសារវនែ ។ 

េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ មិនមានប្េេយេក្មម និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ ដែលបានវាេ់ដវងតមតនមលេមស្េប
នេ។ តនមលេមស្េប រឺជាតនមលដែលប្េេយេក្មមអាច្បេូរបាន ឬជាតនមលដែលបាំណុលអាច្េងបាន។ នោយសារ
តនមលេមស្េបេុាំអាច្វាយតនមលបាន ែូនច្ន៉ះតនមលេមស្េបមិនមានេប្មាប់ប្េេយេក្មម និងបាំណុលមួយច្ាំដណក្
ា្ំរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរន ើយ។ ែូនច្ន៉ះនេើយ តនមលេមស្េប ប្តូវបានេនមត់នោយអនក្ប្រប់ប្រង

នយងតមេប្មង់ននប្េេយេក្មម និងបាំណុល ាំងននា៉ះ ។ តមមតិរបេ់អនក្ប្រប់ប្រង តនមលនយងននប្េេយេក្មម 
និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុដែលបងាា ញក្នុងរបាយការណ៍សាថ នេិរញ្ញវតថុ រឺជាតនមលបា ន់សាម នែ៏េមនេតុផ្ល
េប្មាប់តនមលេមស្េប ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
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៣៥. យគាលនយោបា គណយន យសខំ្ជន់  ៗ

នគ្នលននយបាយរណននយយេាំខាន់ៗ ដែលបានបងាា ញនៅខាងនប្កាមនន៉ះ ប្តូវបានអនុវតេនោយេងគតិភាេ
នៅប្រប់កាលបរនិច្ឆេ ដែលបានបងាា ញក្នុងរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុនន៉ះ។ 

ក្. មូលោឋ នននការវាេ់ដវង 

របាយការណ៍េិរញ្ញវតថុរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ប្តូវបាននរៀបច្ាំន ើងនៅតមមូលោឋ នតនមលនែើមែាំបូង 
នលើក្ដលងដតការវនិិនយរមូល្នដែលវាេ់ដវងតម FVOCI ។ 

ខ. មូលោឋ នននការនរៀបច្ាំរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុរមួ 

 របាយការណ៍េិរញ្ញវតថុរមួ រមួបញ្ចូ លនូវរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុរបេ់្នាគ្នរ និងប្ក្ុមេ ុនបុប្តេមព័នធដែលបាន
នរៀបច្ាំេប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេេិរញ្ញវតថុនន៉ះ។ បុប្តេមព័នធរឺជាប្ក្ុមេ ុន ាំងឡាយណ្តដែលេមព័នធ្នាគ្នរមាន
អាំណ្តច្ក្នុងការប្រប់ប្រងនលើដផ្នក្េិរញ្ញវតថុ និងដផ្នក្ប្បតិបតេិការរបេ់ប្ក្ុមេ ុនននា៉ះ នែើមបីេេួលបាន                  
អតថប្បនយជន៍េីេក្មមភាេរបេ់ប្ក្ុមេ ុនននា៉ះ ។ 

ប្ក្ុមេ ុនបុប្តេមព័នធប្តូវបានរួមបញ្ចូ ល នោយនប្បើវ ិ្ ីសាស្រេេរណននយយក្នុងការេិញ។ នយងតមវ ិ្ ីសាស្រេេ 
រណននយយ ក្នុងការេិញលេធផ្លរបេ់ប្ក្ុមេ ុនបុប្តេមព័នធដែលបានេិញឬបានលក់្ក្នុងអាំ ុងការយិបរនិច្ឆេ 
ប្តូវបានរមួបញ្ចូ លចប់េីកាលបរនិច្ឆេេិញ ឬរេូតែល់កាលបរនិច្ឆេលក់្ ។  នាកាលបរនិច្ឆេេិញ តនមលេមស្េប
ននប្េេយេក្មមរបេ់ប្ក្ុមេ ុនបុប្តេមព័នធ ប្តូវបានក្ាំណត់រួច្ជានស្េច្ នេើយតនមល ាំងនន៉ះប្តូវបានឆ្លុ៉ះបញ្ហច ាំង 
នៅក្នុងរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុរមួ ។ 

ប្បតិបតេិការអនេរប្ក្ុមេ ុន េមតុលយនិងច្ាំនណញឬខាតមិន ន់េេួលសាគ ល់ ដែលនក្ើតមក្េីប្បតិបតេិការអនេរ
ប្ក្ុមេ ុន ប្តូវបានលុបនចល នេើយរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុរួមឆ្លុ៉ះបញ្ហច ាំងដតប្បតិបតេិការជាមួយភារីខាងនប្ៅដត
ប ុនណ្តណ ៉ះ ។  ការខាតបង់ដែលបណ្តេ លមក្េីប្បតិបតេិការក្នុងេមព័នធ្នាគ្នរ ដែលច្ងអុលបងាា ញនូវការខាតបង់
ដែលបណ្តេ លមក្េីការថយចុ្៉ះតនមល នឹងប្តូវក្ត់ប្តនៅក្នុងរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុរមួ ។  របាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ
រមួ ប្តូវបាននរៀបច្ាំន ើងនោយនប្បើប្បាេ់នគ្នលននយបាយរណននយយរមួ ច្ាំនពា៉ះប្បតិបតេិការែូច្គ្នន  និង
ប្េឹតេិការណ៍នផ្សងៗនៅក្នុងកាលៈនេេៈប្បហាក់្ប្បដេលគ្នន  ។  ច្ាំនណញ ឬខាតេីការលក់្ប្ក្ុមេ ុនបុប្តេមព័នធ 
រឺជាភាេលនមអៀងរវាងសាច់្ប្បាក់្បានេីការលក់្េុេធ និងភារេ ុនរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរនលើប្េេយេក្មមេុេធ
របេ់ខលួននាកាលបរនិច្ឆេលក់្ននា៉ះ ប្តូវបានក្ត់ប្តនៅក្នុងរបាយការណ៍លេធផ្លរមួ ។ 

អបបភារភារេ ុនប្តូវបានវាេ់ដវងែាំបូងតមច្ាំដណក្េមាមាប្តននប្េេយេក្មមេុេធដែលអាច្ក្ាំណត់បានរបេ់
អនក្េិញនៅកាលបរនិច្ឆេេិញ ។ ការតល េ់បេូរការចប់អារមមណ៍របេ់េមព័នធ្នាគ្នរ ក្នុងប្ក្ុមេ ុនបុប្តេមព័នធ
ដែលមិនបណ្តេ លឱយបាត់បង់ការប្រប់ប្រងប្តូវបានចត់េុក្ថាជាប្បតិបតេិការមូល្ន ។  
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ខ. មូលោឋ នននការនរៀបច្ាំរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុរមួ (ត) 

យូអអីុ ដលន េូលឌី្ង ខូ អិល្ីឌី្ ដែលជាប្ក្ុមេ ុនបុប្តេមព័នធ មានភារេ ុនដែលមានច្ាំណ្តត់ថាន ក់្នផ្សងៗ   
គ្នន  ។ ឯក្កតជនកាន់កាប់ភារេ ុនថាន ក់្ “ក្” ច្ាំនួន ៥១% នេើយ្នាគ្នរកាន់កាប់េ ុនថាន ក់្ “ខ”ច្ាំនួន ៤៩% ។ ការ
ដតងតាំងប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលរឺជាេិេធិរបេ់ភារេុនិក្ថាន ក់្ “ខ” ប ុនណ្តណ ៉ះ ។ ្នាគ្នរបានចត់េុក្ថាខលួនមាន
អាំណ្តច្នលើបុប្តេមព័នធ នេតុនន៉ះរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុរបេ់វា ប្តូវបានបញ្ចូ លក្នុងរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ     
រមួ ។ 

រ. របិូយប័ណណបរនេេ 

េក្មមភាេប្បតិបតេិការជារបិូយប័ណណ ប្តូវបានបេូរនៅជារបិូយប័ណណមុខងារ នោយនប្បើអប្តបេូរប្បាក់្នៅនថៃ
ប្បតិបតេិការននា៉ះ ។ 

ប្េេយេក្មមរបិូយវតថុ និងបាំណុលរបិូយវតថុ ដែលជារបិូយប័ណណបរនេេ ប្តូវបានបេូរនៅជារបិូយប័ណណមុខងារ 
នោយនប្បើអប្តបេូរប្បាក់្នាកាលបរនិច្ឆេរាយការណ៍ ។ ការច្ាំនណញ ឬការខាតបង់េីការបែូររូបិយប័ណណបរនេេ រឺ
ជាភាេខុេគ្នន រវាងរ ាំលេ់នថលនែើមជារបិូយប័ណណមុខងារនៅនែើមឆ្ន ាំ ដែលប្តូវបានន្វើនិយ័តក្មមេប្មាប់ការប្បាក់្
ប្បេិេធភាេ និងការេូ ត់ក្នុងឆ្ន ាំន្ៀបនឹងរ ាំលេ់នថលនែើម ជារូបិយប័ណណបរនេេដែលបានបេូរនោយនប្បើអប្តបេូរ
ប្បាក់្នាកាលបរនិច្ឆេរាយការណ៍នៅចុ្ងឆ្ន ាំ។ 

ប្េេយេក្មម និងបាំណុលដែលមិនដមនជារបិូយវតថុ ដែលប្តូវបានវាេ់ដវងតមតនមលេមរមយជារបិូយប័ណណបរនេេ 
ប្តូវបានបេូរនៅជារបិូយប័ណណមុខងារនៅអប្តបេូរប្បាក់្នៅកាលបរនិច្ឆេដែលតនមលប្តូវបានក្ាំណត់។ ធាតុមិនដមន
របិូយវតថុ ដែលប្តូវបានវាេ់ដវងដផ្អក្នលើតនមលប្បវតេិសាស្រេេជារបិូយប័ណណបរនេេប្តូវបានបេូរនោយនប្បើអប្តបេូរ
ប្បាក់្នៅកាលបរនិច្ឆេននប្បតិបតេិការ ។ 

ភាេលនមអៀងរបិូយបណណ័ ដែលនក្ើតេីការបេូរជាេូនៅប្តូវបានេេួលសាគ ល់នៅក្នុងច្ាំនណញ ឬខាត ។ 

 . ប្េេយេក្មម េិរញ្ញវតថុ និង បាំណុលេរញិ្ញវតថុ 

(i). ការេេួលសាគ ល់ និងការវាេ់ដវងែាំបូង 

េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរេេួលសាគ ល់ជានលើក្ែាំបូងនូវឥណ ន និងការវនិិនយរនលើមូលបប្តបាំណុលនៅ
កាលបរនិច្ឆេដែលនក្ើតមានប្បតិបតេិការ ។ ប្េេយេិរញ្ញវតថុនផ្សងនេៀត េេួលសាគ ល់នៅកាលបរនិច្ឆេ ដែល                  
េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរកាល យជាភារីកិ្ច្ចេនា ។ 

ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ ឬបាំណុលេិរញ្ញវតថុ ប្តូវបានវាេ់ដវងែាំបូងតមតនមលេមស្េប (េប្មាប់ឧបក្រណ៍ដែល
មិនដមនវាេ់ដវងតមតនមលេមស្េបតមរយៈច្ាំនណញ ឬខាត (“FVTPL”) បូក្នឹងនថលនែើមប្បតិបតេិការ ដែលនក្ើត
មក្េីការេិញ ឬលក់្ប្េេយ និងបាំណុល ាំងននា៉ះ ។ 
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 . ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ (ត) 

(ii). ការចត់ច្ាំណ្តត់ថាន ក់្ 

ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ 

នៅក្នុងការេេួលសាគ ល់ែាំបូង ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុប្តូវបានចត់ថាន ក់្តមការវាេ់ដវង: រ ាំលេ់នថលនែើម FVOCI         
ឬ FVTPL ។ 

ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ ប្តូវបានវាេ់ដវងតមរ ាំលេ់នថលនែើម ប្បេិននបើវាបាំនេញនៅនឹងលក្ខខណខ ែូច្ខាងនប្កាម
នេើយមិនប្តូវបានក្ាំណត់ជា FVTPL ននា៉ះនេ៖ 

 ប្េេយេក្មមដែលមាននៅក្នុងរាំរូអាជីវក្មម ក្នុងនគ្នលបាំណងរក្ាេុក្នែើមបីការប្បមូលសាច់្ប្បាក់្តម               
កិ្ច្ចេនា និង 

 លក្ខខណឌ កិ្ច្ចេនារបេ់ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ ផ្េល់នូវកាលបរនិច្ឆេជាក់្ោក់្ច្ាំនពា៉ះលាំេូរេឹក្ប្បាក់្        
ដែលេប្មាប់េូ ត់ដតប្បាក់្នែើម និងការប្បាក់្ (“SPPI”) ។ 

ឧបក្រណ៍បាំណុល ប្តូវបានវាេ់ដវងនៅ FVOCI លុ៉ះប្តដតវាបានបាំនេញនឹងលក្ខខណឌ  ាំងេីរែូច្ខាងនប្កាម 
នេើយមិនប្តូវបានក្ាំណត់ជា FVTPL ននា៉ះនេ៖ 

 ប្េេយេក្មមដែលមាននៅក្នុងរាំរអូាជីវក្មម ក្នុងនគ្នលបាំណងរក្ាេុក្នែើមបីការប្បមូលសាច់្ប្បាក់្តម              
កិ្ច្ចេនា និងលក់្ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ និង 

 លក្ខខណឌ កិ្ច្ចេនារបេ់ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ ផ្េល់នូវកាលបរនិច្ឆេជាក់្ោក់្ ច្ាំនពា៉ះលាំេូរេឹក្ប្បាក់្      
ដែលេប្មាប់េូ ត់ដតប្បាក់្នែើមនិងការប្បាក់្ (“SPPI”) ។ 

េប្មាប់ការេេួលសាគ ល់ការវនិិនយរនលើមូល្នជានលើក្ែាំបូង ដែលមិនប្តូវបានកាន់កាប់េប្មាប់ជួញែូរ    
េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ប្តូវដតនប្ជើេនរ ើេការបងាា ញការដប្បប្បួល នានេលបនាា ប់តមរយៈ                                           
លេធផ្លលមអិតនផ្សងៗ ។ ការនប្ជើេនរ ើេនន៉ះន្វើន ើងនោយដផ្អក្នលើការវនិិនយរនីមួយ  ៗ។ 

ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ ាំងអេ់នផ្សងនេៀតប្តវូបានចត់ថាន ក់្តមការវាេ់ដវងតម FVTPL  

នលើេេីនន៉ះ េប្មាប់ការេេួលសាគ ល់ជានលើក្ែាំបូង េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរអាច្នឹងក្ាំណត់ប្េេយេក្មម
េិរញ្ញវតថុដែលបាំនេញតមលក្ខខណឌ ក្នុងការវាេ់ដវងតមរ ាំលេ់នថលនែើម ឬតម FVOCI ប្បេិននបើវាេ់ដវងតម 
FVTPL នឹងលុបបាំបាត់ ឬកាត់បនថយជាសារវនែនូវភាេមិនេីុគ្នន ននរណននយយដែលនឹងនក្ើតន ើង ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 

142 

៣៥. យគាលនយោបា គណយន យសខំ្ជន់  ៗ(រ) 

 . ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ (ត) 

(ii). ការចត់ច្ាំណ្តត់ថាន ក់្ (ត) 

ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ (ត) 

ការវាយតនមលរាំរអូាជីវក្មម 

េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរន្វើការវាយតនមលអាំេីនគ្នលបាំណងននរាំរូអាជីវក្មម នលើប្េេយេក្មមក្នុងក្ប្មិត        
េាំណុាំ ឥណ ននីមួយៗ នប្ពា៉ះរាំរនូន៉ះបងាា ញយ ងច្ាេ់េីវ ិ្ ីប្រប់ប្រងអាជីវក្មម និងវ ិ្ ីផ្េល់េ័ត៌មាននៅអនក្
ប្រប់ប្រង ។ េ័ត៌មាន ាំងននា៉ះរួមមាន៖ 

 នគ្នលននយបាយ និងនគ្នលបាំណងដែលបានបញ្ហជ ក់្េប្មាប់េាំណុាំ ឥណ ន និងអនុវតេនូវនគ្នល
ននយបាយ ាំងននា៉ះ ។  ជាេិនេេថានតើយុេធសាស្រេេរបេ់អនក្ប្រប់ប្រង នតេ តនលើការដេវងរក្ច្ាំណូល         
ការប្បាក់្តមកិ្ច្ចេនា រក្ានូវេប្មង់អប្តការប្បាក់្ជាក់្ោក់្មួយ ន្វើឲ្យេីុេងាវ ក់្គ្នន រវាងរយៈនេលនន
ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ នៅនឹងរយៈនេលននបាំណុល ដែលជាេិរញ្ញបប នរបេ់ប្េេយេក្មម ាំងននា៉ះ ឬការ
ន្វើឲ្យមានលាំេូរេឹក្ប្បាក់្តមរយៈការលក់្ប្េេយេក្មម ។ 

 វ ិ្ ីក្នុងការវាយតនមលលេធផ្លននេាំណុាំ ឥណ ន និងវ ិ្ ីរាយការណ៍នៅអនក្ប្រប់ប្រងរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ 
និង្នាគ្នរ 

 ហានិភ័យដែលប ៉ះពាល់ែល់លេធផ្លននរាំរអូាជីវក្មម (និងប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុដែលមាននៅក្នុងរាំរូ            
អាជីវក្មមននា៉ះ) និងយុេធសាស្រេេេប្មាប់ប្រប់ប្រងហានិភ័យ ាំងននា៉ះ 

 រនបៀបដែលអនក្ប្រប់ប្រងអាជីវក្មមេេួលបានការេូ ត់ (ឧ េរណ៍៖ នតើការេូ ត់េាំណងដផ្អក្នលើតនមល
េមស្េបននប្េេយេក្មមដែលបានប្រប់ប្រង ឬសាច់្ប្បាក់្តមកិ្ច្ចេនាដែលបានប្បមូល) និង 

 ភាេញឹក្ញាប់ បរមិាណ និងរយៈនេលននការលក់្ក្នុងប្គ្នមុន មូលនេតុននការលក់្ននា៉ះ និងការរ ាំេឹងេុក្អាំេី
េក្មមភាេលក់្នានេលអនារត ។  ន ៉ះជាយ ងណ្តក៏្នោយ េ័ត៌មានអាំេីេក្មមភាេលក់្មិនប្តូវបានចត់
េុក្ថាោច់្នោយដ ក្ន ើយ ប ុដនេជាដផ្នក្មួយននការវាយតនមលេូនៅ អាំេីរនបៀបដែលន្វើឲ្យេនប្មច្បាននូវ
នគ្នលបាំណងក្នុងការប្រប់ប្រងប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ និងលាំេូរេឹក្ប្បាក់្របេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ។  

ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុេប្មាប់ការជួញែូរ ឬចត់ដច្ង នេើយដែលលេធផ្លប្តូវបានវាយតនមលតមមូលោឋ នតនមល
េមស្េប ប្តូវបានវាេ់ដវងតម FVTPL នប្ពា៉ះប្េេយេក្មម ាំងននា៉ះមិនដមនេប្មាប់ប្បមូលសាច់្ប្បាក់្តម        
កិ្ច្ចេនា ឬមិនដមនេប្មាប់ ាំងការប្បមូលសាច់្ប្បាក់្តមកិ្ច្ចេនា និងេប្មាប់លក់្ន ើយ ។  



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៥. យគាលនយោបា គណយន យសខំ្ជន់  ៗ(រ) 

 . ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ (ត) 

(ii). ការចត់ច្ាំណ្តត់ថាន ក់្ (ត) 

ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ (ត) 

ការវាយតនមលថានតើលាំេូរេឹក្ប្បាក់្តមកិ្ច្ចេនារឺេប្មាប់េូ ត់ដតប្បាក់្នែើម និងការប្បាក់្ 

ច្ាំនពា៉ះនគ្នលបាំណងននការវាយតនមលនន៉ះ “ប្បាក់្នែើម” រឺជាតនមលេមស្េបននប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុនៅនេល
េេួលសាគ ល់ជានលើក្ែាំបូង ។  “ការប្បាក់្” រឺជាតនមលតបេនងមួយេប្មាប់នេលនវោននការនប្បើប្បាេ់េឹក្ប្បាក់្ 
េប្មាប់រយៈនេលណ្តមួយ និងេប្មាប់ហានិភ័យដែលពាក់្េ័នធនឹងបរមិាណប្បាក់្នែើមនៅជាប់ជាំពាក់្ក្នុង
អាំ ុងនេលជាក់្ោក់្មួយ និងេប្មាប់ការច្ាំណ្តយរមួ ាំងហានិភ័យក្នុងការផ្េល់ក្មចីជាមូលោឋ ននផ្សង នៗេៀត 
(ែូច្ជាហានិភ័យសាច់្ប្បាក់្ងាយស្េួល និងច្ាំណ្តយរែឋបាល) រមួ ាំងប្បាក់្ច្ាំនណញ ។ 

នែើមបីវាយតនមលថានតើលាំេូរេឹក្ប្បាក់្តមកិ្ច្ចេនារឺេប្មាប់ដតេូ ត់ប្បាក់្នែើម និងការប្បាក់្ េមព័នធ្នាគ្នរ 
និង្នាគ្នរ ប្តូវេិចរណ្តលក្ខខណឌ កិ្ច្ចេនារបេ់ឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុ រមួបញ្ចូ លការវាយតនមលថានតើ                      
ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ មានលក្ខខណឌ កិ្ច្ចេនាដែលអាច្តល េ់បេូរនេលនវោ ឬច្ាំនួនលាំេូរេឹក្ប្បាក់្តមកិ្ច្ច
េនា ដែលអាច្ន្វើឲ្យខុេេីលក្ខខណឌ ននការេូ ត់ប្បាក់្នែើម និងការប្បាក់្ ។ 

ក្នុងការវាយតនមលេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ េិចរណ្តនលើ៖ 

• ប្េឹតេិការណ៍ជាយថាភាេដែលអាច្តល េ់បេូរច្ាំនួន និងរយៈនេលននលាំេូរេឹក្ប្បាក់្ 

• លក្ខខណឌ េិនេេ 

• លក្ខខណឌ េងប្បាក់្មុនកាលក្ាំណត់ និងការេនានេលេង 

• លក្ខខណឌ ដែលក្ប្មិតេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ក្នុងការ ម រមក្វញិនូវសាច់្ប្បាក់្េីប្េេយេក្មមជាក់្
ោក់្ (ែូច្ជា       ឥណ នដែលមិនអាច្ប្បមូលមក្វញិបាន) និង 

• លក្ខណៈេិនេេដែលដក្ដប្បតនមលតបេនងអាំេីតនមលប្បាក់្តមនេលនវោ (ឧ េរណ៍ ការក្ាំណត់អប្ត    
ការប្បាក់្ន ើងវញិតមកាលក្ាំណត់) ។ 

 

 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
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៣៥. យគាលនយោបា គណយន យសខំ្ជន់  ៗ(រ) 

 . ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ (ត) 

(ii). ការចត់ច្ាំណ្តត់ថាន ក់្ (ត) 

ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ (ត) 

ឥណ នដែលមិនអាច្ប្បមូលមក្វញិបាន 

ក្នុងក្រណីខល៉ះ ឥណ នដែលផ្េល់នោយ្នាគ្នរ ដែលប្តូវបានការពារនោយប្េេយោក់្ធានារបេ់អតិថិជន ក៏្
មានក្ាំេិតេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរក្នុងការ ម រសាច់្ប្បាក់្មក្វញិដែរ (ឥណ នដែលមិនអាច្ប្បមូល
មក្វញិបាន) ។ ក្នុងក្រណីនន៉ះ េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរន្វើការវនិិច្ឆ័យក្នុងការវាយតនមលថានតើឥណ នននា៉ះ
អាច្ប្បមូលមក្វញិបានដតប្បាក់្នែើម និងការប្បាក់្ឬនេ ។  ជាេូនៅ្នាគ្នរេិចរណ្តនលើេ័ត៌មានខាងនប្កាម
ក្នុងការវនិិច្ឆ័យ៖ 

 ថានតើកិ្ច្ចេនាមានបញ្ហជ ក់្ច្ាេ់េីច្ាំនួន និងកាលបរនិច្ឆេននការបង់េងក្មចីដែរ ឬនេ 

 តនមលេមស្េបននប្េេយបញ្ហច ាំពាក់្េ័នធនឹងច្ាំនួនននប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុដែលមានការធានា 

 េមតថភាេ និងឆ្នាៈរបេ់អតិថិជន ក្នុងការេូ ត់េងតមកិ្ច្ចេនា ន ៉ះបីមានឱនភាេននតនមល                 
ប្េេយបញ្ហច ាំក៏្នោយ 

 ថានតើអតិថិជនរឺជារបូវនេបុរគល ឬជាអងគភាេប្បតិបតេិការេាំខាន់ ឬជាអងគភាេដែលមាននគ្នលបាំណង
េិនេេ 

 ហានិភ័យរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរក្នុងការបាត់បង់ប្េេយេក្មម  ក់្េងនឹងឥណ នដែលមិនអាច្
ប្បមូលមក្វញិបាន  

 ថានតើប្េេយោក់្ធានារឺជាប្េេយ ាំងអេ់ដែលអតិថិជនមាន ឬជាដផ្នក្មួយននប្េេយេក្មមនផ្សងៗនេៀត
របេ់អតិថិជន និង 

 ថានតើេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរេេួលបានអតថប្បនយជន៍េីប្េេយេក្មមនន៉ះ ឬនេ ។  

ការចត់ច្ាំណ្តត់ថាន ក់្ន ើងវញិ 

ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុមិនប្តូវបានន្វើច្ាំណ្តត់ថាន ក់្ន ើងវញិ បនាា ប់េីការេេួលសាគ ល់តនមលែាំបូងន ើយនលើក្
ដលងដតក្នុងអាំ ុងនេលដែលេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរតល េ់បេូររាំរអូាជីវក្មមរបេ់ខលួន ក្នុងការប្រប់ប្រងប្េេយ
េក្មមេិរញ្ញវតថុ ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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៣៥. យគាលនយោបា គណយន យសខំ្ជន់  ៗ(រ) 

 . ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ (ត) 

(iii). ការឈប់េេួលសាគ ល់ 

ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ 

េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរឈប់េេួលសាគ ល់ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ នៅនេលដែលេិេធិក្នុងកិ្ច្ចេនាក្នុងការ              
េេួលលាំេូរេឹក្ប្បាក់្េីប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុផុ្តក្ាំណត់ ឬការនផ្ារេិេធិេេួលលាំេូរេឹក្ប្បាក់្តមកិ្ច្ចេនា                
ក្នុងប្បតិបតេិការ ដែលហានិភ័យ ាំងអេ់ និងភាេជាក្មមេិេធិននប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ ប្តូវបាននផ្ារ ឬក្នុងក្រណី             
ដែលេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរមិននផ្ារ ឬមិនរក្ាេុក្នូវរាល់ហានិភ័យ និងភាេជាក្មមេិេធិ នេើយវាមិនរក្ា
ការប្រប់ប្រងប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ ។ 

ច្ាំនពា៉ះការឈប់េេួលសាគ ល់ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ ភាេលនមអៀងរវាងតនមលនយងរបេ់ប្េេយេក្មម (ឬតនមលនយង
ដែលជាច្ាំដណក្ននប្េេយេក្មមដែលឈប់េេួលសាគ ល់) និងផ្លបូក្នន (i) តនមលតបេនងដែលេេួលបាន (រាប់
បញ្ចូ ល ាំងប្េេយេក្មមថមីដែលេេួលបាន ែក្បាំណុលថមីដែលេេួលយក្) និង (ii) ច្ាំនណញ ឬខាតដែលបាន
េេួលសាគ ល់ក្នុង OCI ប្តូវបានេេួលសាគ ល់នៅក្នុងច្ាំនណញ និងខាត ។ 

បាំណុលេិរញ្ញវតថុ 

េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរឈប់េេួលសាគ ល់បាំណុលេិរញ្ញវតថុ នៅនេលដែលកាតេវកិ្ច្ចនប្កាមកិ្ច្ចេនាប្តូវ
បានរ ាំោយ ឬ លុបនចល ឬផុ្តអាណតេិ ។ 

(iv). ការដក្ដប្បប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ  និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ  

ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ 

ប្បេិននបើលក្ខខណឌ ននប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុប្តូវបានដក្ដប្ប ននា៉ះេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរវាយតនមលថានតើ     
លាំេូរេឹក្ប្បាក់្ននប្េេយេក្មមដែលបានដក្ដប្បននា៉ះ មានភាេខុេគ្នន ខាល ាំង ឬនេ ។  

ប្បេិននបើលាំេូរេឹក្ប្បាក់្មានភាេខុេគ្នន ខាល ាំង ននា៉ះេិេធិតមកិ្ច្ចេនាច្ាំនពា៉ះលាំេូរេឹក្ប្បាក់្េីប្េេយេក្មម 
េិរញ្ញវតថុនែើម ប្តូវបានចត់េុក្ថាផុ្តអាណតេិ ។  ក្នុងក្រណីនន៉ះប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុនែើម ប្តូវឈប់េេួលសាគ ល់ 
(េូមនមើល(iii)) នេើយប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុថមី ប្តូវបានេេួលសាគ ល់តមតនមលេមស្េបបូក្នឹងនថលច្ាំណ្តយ
ប្បតិបតេិការ ។  នថលនេវានានាដែលេេួលបានជាដផ្នក្ននការដក្ដប្បនន៉ះ ប្តូវបានរាប់បញ្ចូ លែូច្ខាងនប្កាម៖ 

 នថលនេវា ដែលប្តូវបានេិចរណ្តក្នុងការក្ាំណត់តនមលេមស្េបននប្េេយេក្មមថមី និងនថលនេវាដែលេេួល
បានមក្វញិនលើនថលច្ាំណ្តយប្បតិបតេិការដែលនក្ើតន ើង ប្តូវបានរាប់បញ្ចូ លក្នុងការវាេ់ដវងែាំបូងនន     
ប្េេយេក្មម និង 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៥. យគាលនយោបា គណយន យសខំ្ជន់  ៗ(រ) 

 . ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ (ត) 

(iv). ការដក្ដប្បប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ  និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ  (ត) 

ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ (ត) 

 នថលនេវានផ្សងនេៀតប្តូវបានរាប់បញ្ចូ លក្នុងច្ាំនណញ និងខាត ដែលជាដផ្នក្មួយននការច្ាំនណញ ឬខាតនលើ
ប្េេយេក្មមដែលឈប់េេួលសាគ ល់ ។ 

 ប្បេិននបើលាំេូរេឹក្ប្បាក់្ប្តូវបានដក្ដប្ប នៅនេលដែលអតិថិជនជួបការលាំបាក្ដផ្នក្េិរញ្ញវតថុននា៉ះ    
នគ្នលបាំណងននការដក្ដប្បជាេូនៅ រឺនែើមបីេេួលបានមក្វញិជាអតិបរមានលើលក្ខខណឌ ននកិ្ច្ចេនានែើម
ជាជាងបនងកើតប្េេយេក្មមថមីដែលមានលក្ខខណឌ ខុេគ្នន ខាល ាំង ។  ប្បេិននបើេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរមាន
រនប្មាងដក្ដប្បប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុតមរនបៀបមួយ ដែលអាច្នាាំឲ្យមានការនលើក្ដលងច្ាំនពា៉ះលាំេូរ       
េឹក្ប្បាក់្ប្េេយេក្មមននា៉ះ ប្តូវបានយក្មក្េិចរណ្តជាមុន ថានតើដផ្នក្មួយននប្េេយេក្មមរួរដតប្តូវបាន
លុបនច្ញេីបញ្ជ ីមុននេលន្វើការដក្ដប្បឬនេ (េូមនមើលខាងនប្កាមេប្មាប់នគ្នលននយបាយ ការលុបនច្ញ
េីបញ្ជ ី) ។ វ ិ្ ីសាស្រេេនន៉ះ ជ៉ះឥេធិេលែល់លេធផ្លននការវាយតនមលបរមិាណ នេើយក្នុងក្រណីនន៉ះមានន័យ
ថា លក្ខណៈវនិិច្ឆ័យននការឈប់េេួលសាគ ល់ប្េេយ ជាេូនៅមិនអាច្អនុវតេបានននា៉ះនេ។  

 ប្បេិននបើការដក្តប្មូវប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុប្តូវបានវាេ់ដវងតមរ ាំលេ់នថលនែើម ឬ FVOCI មិនបណ្តេ លឲ្យ
មានការឈប់េេួលសាគ ល់ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុនេននា៉ះ ននា៉ះេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរនឹងរណនាន ើង
វញិនូវតនមលនយងននប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុជាមុន នោយនប្បើអប្តការប្បាក់្ប្បេិេធភាេែាំបូងននប្េេយេក្មម 
និងេេួលសាគ ល់លេធផ្លននការដក្តប្មូវជាច្ាំនណញឬខាត ។ េប្មាប់ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុដែលមានអប្ត
អនថរអប្តការប្បាក់្ប្បេិេធភាេែាំបូងដែលនប្បើនែើមបីរណនាច្ាំនណញ ឬខាតេីការដក្តប្មូវ ប្តូវបានដក្ដប្ប
នែើមបីឆ្លុ៉ះបញ្ហច ាំងេីលក្ខខណឌ េីផ្ារបច្ចុបបនន នៅនេលដែលន្វើការដក្តប្មូវ ។  រាល់ការច្ាំណ្តយ ឬនថលនេវា
ដែលនក្ើតន ើង និងនថលនេវាេេួលបាន ដែលជាដផ្នក្មួយននការដក្តប្មូវ ក់្េងនឹងតនមលនយងែុលនន
ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ ដែលបានន្វើការដក្តប្មូវ ប្តូវបានរ ាំលេ់ដផ្អក្នលើរយៈនេលដែលនៅេល់ននប្េេយ
េក្មមេិរញ្ញវតថុដែលបានដក្តប្មូវននា៉ះ ។ 

 ប្បេិននបើការដក្តប្មូវនន៉ះ ប្តូវបានន្វើន ើងនោយសារដតអតិថិជនជួបការលាំបាក្ដផ្នក្េិរញ្ញវតថុ ននា៉ះ
ច្ាំនណញ ឬខាតប្តូវបានបងាា ញជាមួយគ្នន នឹងការខាតបង់នលើឱនភាេននតនមលននប្េេយេក្មម ។ ក្នុងក្រណី
នផ្សងនេៀត វាប្តូវបានបងាា ញជាច្ាំណូលការប្បាក់្ ដែលរណនានោយនប្បើវ ិ្ ីសាស្រេេអប្តការប្បាក់្       
ប្បេិេធភាេ ។  

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៥. យគាលនយោបា គណយន យសខំ្ជន់  ៗ(រ) 

 . ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ (ត) 

(iv). ការដក្ដប្បប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ  និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ  (ត) 

បាំណុលេិរញ្ញវតថុ 

េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរឈប់េេួលសាគ ល់បាំណុលេិរញ្ញវតថុ នៅនេលដែលលក្ខខណឌ របេ់វាប្តូវបាន          
ដក្តប្មូវនេើយលាំេូរេឹក្ប្បាក់្ននបាំណុលដែលបានដក្តប្មូវននា៉ះមានភាេខុេគ្នន ខាល ាំង  ។ ក្នុងក្រណីនន៉ះ 
បាំណុលេិរញ្ញវតថុថមីប្តូវបានេេួលសាគ ល់តមតនមលេមស្េប។ ភាេលនមអៀងរវាងតនមលនយងននបាំណុល            
េិរញ្ញវតថុដែលមិនប្តូវបានេេួលសាគ ល់ និងតនមលតបេនងប្តូវបានេេួលសាគ ល់នៅក្នុងច្ាំនណញ និងខាត ។ តនមល
តបេនងរមួមានប្េេយេក្មមមិនដមនេិរញ្ញវតថុដែលបាននផ្ារ (ប្បេិននបើមាន) និងការេេួលយក្បាំណុលរមួ ាំង
បាំណុលេិរញ្ញវតថុដែលបានដក្តប្មូវថមី ។  

ប្បេិននបើការដក្តប្មូវបាំណុលេិរញ្ញវតថុនន៉ះមិនន្វើឲ្យមានការឈប់េេួលសាគ ល់នេ ននា៉ះរ ាំលេ់នថលនែើមនន 
បាំណុល ប្តូវរណនាន ើងវញិនោយន្វើអបបហារលាំេូរេឹក្ប្បាក់្ដែលបានដក្ដប្ប តមអប្តការប្បាក់្        
ប្បេិេធិភាេែាំបូង នេើយលេធផ្លននការច្ាំនណញ ឬខាត ប្តូវបានេេួលសាគ ល់នៅក្នុងច្ាំនណញ និងខាត ។  
េប្មាប់បាំណុលេិរញ្ញវតថុមានអប្តអនថរ អប្តការប្បាក់្ប្បេិេធភាេែាំបូងដែលនប្បើនែើមបីរណនាច្ាំនណញ ឬ
ខាតេីការដក្តប្មូវ ប្តូវបានដក្ដប្បនែើមបីឆ្លុ៉ះបញ្ហច ាំងេីលក្ខខណឌ េីផ្ារបច្ចុបបនន នៅនេលដែលន្វើការដក្តប្មូវ ។                    
រាល់ការច្ាំណ្តយ និងនថលនេវាដែលនក្ើតមាន ប្តូវបានេេួលសាគ ល់ជាការដក្តប្មូវនៅនលើតនមលនយងននបាំណុល                 
និងរ ាំលេ់តមរយៈនេលដែលនៅេល់ននបាំណុលេិរញ្ញវតថុ ដែលបានដក្តប្មូវនោយរណនាអប្តការប្បាក់្                  
ប្បេិេធភាេន ើងវញិនលើឧបរក្ណ៍េិរញ្ញវតថុ ។  

(v). ការកាត់ក្ង 

ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ អាច្ប្តូវកាត់ក្ងគ្នន បាន និងប្តូវបងាា ញជាច្ាំនួនេុេធនៅក្នុង     
របាយការណ៍សាថ នភាេេិរញ្ញវតថុ លុ៉ះប្តដតេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរមានេិេធិតមច្ាប់នែើមបីន្វើការកាត់ក្ង              
គ្នន បាន និងមានបាំណងន្វើការេូ ត់នោយដផ្អក្នលើមូលោឋ នច្ាំនួននៅេល់េុេធ ឬក៏្េេួលសាគ ល់ប្េេយេក្មម                 
និងេូ ត់បាំណុលក្នុងនេលែាំណ្តលគ្នន  ។  

 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៥. យគាលនយោបា គណយន យសខំ្ជន់  ៗ(រ) 

 . ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ (ត) 

(vi). ការវាេ់ដវងតនមលេមស្េប 

តនមលេមស្េប រឺជាតនមលដែលនឹងេេួលបាននោយការលក់្ប្េេយេក្មម ឬតនមលដែលបានេូ ត់ច្ាំនពា៉ះការនផ្ារ
បាំណុលនៅក្នុងប្បតិបតេិការ្ មមត រវាងអនក្ចូ្លរមួក្នុងេីផ្ារ នាកាលបរនិច្ឆេននការវាេ់ដវងនៅក្នុងេីផ្ារនគ្នល 
ឬក្នុងក្រណីមិនមានេីផ្ារនគ្នល រឺយក្េីផ្ារជាអាេិភាេបាំផុ្ត ដែលេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរអាច្ក្ាំណត់
រក្បាននៅកាលបរនិច្ឆេននការវាេ់ដវងននា៉ះ ។ តនមលេមស្េបរបេ់បាំណុល ឆ្លុ៉ះបញ្ហច ាំងេីហានិភ័យការមិន      
អនុវតេកាតេវកិ្ច្ច ។   

េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរវាេ់ដវងតនមលេមស្េបរបេ់ឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុមួយ នោយនប្បើេប្មង់តនមលនៅក្នុង
េីផ្ារេក្មមរបេ់ឧបក្រណ៍ននា៉ះ ប្បេិននបើមាន ។  េីផ្ារមួយចត់េុក្ជាេីផ្ារេក្មម ប្បេិននបើប្បតិបតេិការ
របេ់ប្េេយេក្មម ឬបាំណុល នក្ើតន ើងញឹក្ញាប់ នេើយេាំេាំប្បតិបតេិការមានភាេប្រប់ប្គ្នន់ក្នុងការផ្េល់
េ័ត៌មានតនមលជានេៀង ត់ ។  

ប្បេិននបើេុាំមានេប្មង់តនមលនៅក្នុងេីផ្ារេក្មមនេ ននា៉ះេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ ប្តូវនប្បើបនច្ចក្នេេ        
វាយតនមលណ្តដែលអាច្នប្បើប្បាេ់េិននន័យដែលអាច្អនងកតបានជាអតិបរមា និងកាត់បនថយនូវការនប្បើប្បាេ់
េិននន័យដែលមិនអាច្អនងកតបាន ។  បនច្ចក្នេេវាយតនមលដែលបាននប្ជើេនរ ើេ ប្តូវរមួបញ្ចូ លនូវក្តេ  ាំងអេ់
ដែលអនក្ចូ្លរមួក្នុងេីផ្ារនឹងេិចរណ្តនៅក្នុងការក្ាំណត់តនមល ។  

ភេេុតងែ៏លអបាំផុ្តេប្មាប់តនមលេមស្េបរបេ់ឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុមួយ នៅនេលេេួលសាគ ល់ជានលើក្ែាំបូង 
ជាេូនៅរឺជាតនមលប្បតិបតេិការ មានន័យថា ជាតនមលេមស្េបននផ្លតបេនងបានផ្េល់ឲ្យ ឬបានេេួល ។ 
ប្បេិននបើេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរក្ាំណត់ថា តនមលេមស្េបនៅនេលេេួលសាគ ល់ជានលើក្ែាំបូង ខុេេីតនមល
ប្បតិបតេិការ នេើយតនមលេមស្េបនន៉ះេុាំមានភេេុតងមក្បញ្ហជ ក់្ តមរយៈេប្មង់តនមលក្នុងេីផ្ារេក្មមច្ាំនពា៉ះ
ប្េេយេក្មម ឬបាំណុលដែលស្េនែៀងគ្នន  ឬក៏្តមរយៈបនច្ចក្នេេវាយតនមល ដែលក្នុងននា៉ះេិននន័យដែលមិន
អាច្អនងកតបានពាក់្េ័នធនឹងការវាេ់ដវង ប្តូវបានេនមត់ថាមិនសារវនែ ែូនច្ន៉ះឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុប្តូវវាេ់ដវងជា
នលើក្ែាំបូងតមតនមលេមស្េប នោយដក្តប្មូវតមរយៈការេនារនូវភាេខុេគ្នន រវាងតនមលេមស្េបនៅនេល
េេួលសាគ ល់ជានលើក្ែាំបូង និងតនមលប្បតិបតេិការ ។ បនាា ប់មក្នេៀត ភាេខុេគ្នន ននា៉ះរឺប្តូវេេួលសាគ ល់នៅក្នុង
ច្ាំនណញ ឬខាត ដផ្អក្នលើអាយុកាលរបេ់ឧបក្រណ៍ននា៉ះ ក៏្ប ុដនេមិនឲ្យយូរជាងការវាយតនមលតមរយៈេិននន័យ               
េីផ្ារដែលអាច្អនងកតបាន ឬនៅនេលបញ្ច ប់ប្បតិបតេិការននា៉ះនេ ។  

ប្បេិននបើប្េេយេក្មម ឬបាំណុលដែលប្តូវបានវាេ់ដវងតមតនមលេមស្េប មានតនមលលក់្ និងតនមលេិញននា៉ះ
្នាគ្នរវាេ់ដវងប្េេយេក្មម និងសាថ នភាេដវងតមតនមលលក់្ នេើយវាេ់ដវងបាំណុល និងសាថ នភាេខលីតម         
តនមលេិញ ។  



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៥. យគាលនយោបា គណយន យសខំ្ជន់  ៗ(រ) 

 . ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ (ត) 

(vi). ការវាេ់ដវងតនមលេមស្េប (ត) 

េាំណុាំ ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុដែលមានហានិភ័យេីផ្ារ និងហានិភ័យឥណ ន ដែលប្តូវ
បានចត់ដច្ងនោយេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ តមមូលោឋ នច្ាំនួនេុេធដែលមានហានិភ័យេីផ្ារ ឬហានិភ័យ
ឥណ ន ប្តូវបានវាេ់ដវងតមមូលោឋ នននតនមល ដែលនឹងេេួលបាននោយការលក់្ប្េេយេក្មមដែលមាន 
សាថ នភាេដវង (ឬការេូ ត់េងក្នុងការនផ្ារប្េេយេក្មមេុេធដែលមានសាថ នភាេខលី) េប្មាប់ហានិភ័យ              
ជាក់្ោក់្ ។ ការដក្តប្មូវប្តឹមក្ប្មិតប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ មានន័យថា ការដក្តប្មូវតនមល
លក់្-េិញ ឬការដក្តប្មូវហានិភ័យឥណ ន ដែលឆ្លុ៉ះបញ្ហច ាំងេីការវាេ់ដវងតមមូលោឋ នតនមលេុេធ រឺប្តូវបាន
ដបងដច្ក្តមប្េេយេក្មម និងបាំណុលនីមួយៗតមមូលោឋ ន ការដក្តប្មូវហានិភ័យដែលពាក់្េ័នធននឧបក្រណ៍
េិរញ្ញវតថុនីមួយៗននប្េេយេក្មម និងបាំណុលននា៉ះ ។  

តនមលេមស្េបននបាំណុលេិរញ្ញវតថុមានលក្ខណៈអាច្ ម រេងតមតប្មូវការ (ឧ េរណ៍ ប្បាក់្បនញ្ញើច្រនែ)   
រឺមិនប្តូវតិច្ជាងច្ាំនួនេឹក្ប្បាក់្ដែលប្តូវបង់តមតប្មូវការនេ នោយប្តូវន្វើអបបហារចប់េីនថៃែាំបូងដែលច្ាំនួន
េឹក្ប្បាក់្អាច្ប្តូវបានបង់ ។ 

េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរេេួលសាគ ល់ការនផ្ាររវាងក្ប្មិតននឋានានុប្ក្មតនមលេមស្េប នៅចុ្ងការយិបរនិច្ឆេ
ននរបាយការណ៍អាំ ុងនេលដែលការតល េ់បេូរបាននក្ើតន ើង ។ 

(vii). ឱនភាេននតនមល 

េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរេេួលសាគ ល់េាំវធិាន្ននលើការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ ន ច្ាំនពា៉ះ
ឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុ ដែលមិនបានវាេ់ដវងតម FVTPL ែូច្ខាងនប្កាម៖  

 ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ រឺជាឧបក្រណ៍បាំណុល និង 

 កិ្ច្ចេនាឥណ ន និងកិ្ច្ចេនាធានាេិរញ្ញវតថុដែលបាននបា៉ះផ្ាយ ។ 

េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរវាេ់ដវងេាំវធិាន្ននលើការខាតបង់ តមច្ាំនួនដែលនេមើនឹងការរ ាំេឹងេុក្នលើការ
ខាតបង់ឥណ ន នេញអាយុកាល នលើក្ដលងរណនីខាងនប្កាម ដែលប្តូវវាេ់ដវងតមការរ ាំេឹងេុក្នលើការ
ខាតបង់ឥណ នរយៈនេល ១២ ដខ៖  

 ការវនិិនយរនលើមូលបប្តបាំណុល ដែលប្តូវបានក្ាំណត់ថាមានហានិភ័យឥណ ន ប នាកាលបរនិច្ឆេ
រាយការណ៍ និង 

 ឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុនផ្សងនេៀត (នប្ៅេីភតិេនាប្តូវេេួល) ដែលហានិភ័យឥណ នមិនបាននក្ើនន ើង
ជាសារវនែ ចប់តាំងេីការេេួលសាគ ល់នលើក្ែាំបូង ។  

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
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៣៥. យគាលនយោបា គណយន យសខំ្ជន់  ៗ(រ) 

 . ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ (ត) 

(vii). ឱនភាេននតនមល (ត) 

ការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ ន ១២ ដខ រឺជាដផ្នក្ននការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ ន ដែល                                 
បណ្តេ លមក្េីប្េឹតេិការណ៍ខក្ខានេងប្បាក់្ក្នុងរយៈនេល ១២ ដខ បនាា ប់េីកាលបរនិច្ឆេរាយការណ៍ ។ 
ឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុដែលបានេេួលសាគ ល់តមការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ ន ១២ ដខ ប្តូវបានចត់
េុក្ជា “ឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុេថិតក្នុងែាំណ្តក់្កាលេី១” ។ 

ការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ ននេញមួយអាយុកាល (Life-time ECL) រឺជាការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់
ឥណ ន ដែលអាច្បណ្តេ លមក្េីប្េឹតេិការណ៍ខក្ខានេងប្បាក់្ក្នុងរយៈនេលននអាយុកាលរ ាំេឹងេុក្ 
(expected life) ននឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុ ។ ឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុដែលបានេេួលសាគ ល់តមការរ ាំេឹងេុក្នលើ          
ការខាតបង់ឥណ ននេញមួយអាយុកាល ប ុដនេមិនដមនជាឥណ នដែលមានឱនភាេននតនមល (credit-
impaired) ប្តូវបានចត់េុក្ជា “ឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុេថិតក្នុងែាំណ្តក់្កាលេី ២” ។  

នៅកាលបរនិច្ឆេននរបាយការណ៍នីមួយ  ៗ េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរវាយតនមលថានតើហានិភ័យឥណ ននន
ឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុ បាននក្ើនន ើងជាសារវនែ ចប់តាំងេីការេេួលសាគ ល់នលើក្ែាំបូង ។ នៅនេលដែល                        
ហានិភ័យឥណ ននក្ើនន ើជាសារវនែ ចប់តាំងេីការេេួលសាគ ល់នលើក្ែាំបូង េាំវធិាន្ននលើការបាត់បង់ប្តូវ
បានវាេ់ដវង តមតនមលនេមើនឹងអាយុកាលននការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ ន ។ 

នៅនេលក្ាំណត់ថានតើហានិភ័យឥណ នននប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុបាននក្ើនន ើងជាសារវនែ ចប់តាំងេីការ
េេួលសាគ ល់នលើក្ែាំបូង និងនៅនេលបា ន់សាម ននលើការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ ន ននា៉ះេមព័នធ្នាគ្នរ 
និង្នាគ្នរេិចរណ្តនលើេ័ត៌មានដែលេមនេតុេមផ្ល និងេ័ត៌មានគ្នាំប្េ ដែលពាក់្េ័នធនិងអាច្រក្បាន 
នោយមិនចាំបាច់្ច្ាំណ្តយ ឬប្បឹងដប្បងខពេ់ ។ េ័ត៌មាន ាំងនន៉ះរមួបញ្ចូ លេ័ត៌មានបរមិាណ និងេ័ត៌មាន     
រុណភាេ និងការវភិារ នោយដផ្អក្នលើបេេិនសា្ន៍របេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ និងការវាយតនមល          
ឥណ នប្េម ាំងបញ្ចូ លេ័ត៌មានប្បនមើលអនារត ។   

ប្បេិននបើហានិភ័យឥណ នមិនបាននក្ើនន ើងជាសារវនែ ចប់តាំងេីការេេួលសាគ ល់នលើក្ែាំបូង ឬប្បេិននបើ
រុណភាេឥណ នននឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុមានភាេប្បនេើរន ើង ដែលបណ្តេ លឲ្យគ្នម នការនក្ើនន ើងជាសារវនែ 
ននហានិភ័យឥណ នចប់តាំងេីការេេួលសាគ ល់នលើក្ែាំបូង េាំវធិាន្ននលើការបាត់បង់ប្តូវបានវាេ់ដវង      
តមតនមលនេមើនឹងការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ ន ១២ ដខ ។  



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
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៣៥. យគាលនយោបា គណយន យសខំ្ជន់  ៗ(រ) 

 . ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ (ត) 

(vii). ឱនភាេននតនមល (ត) 

រយៈនេលអតិបរមាដែលប្តូវយក្មក្េិចរណ្ត នេលន្វើការបា ន់សាម ននលើការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ ន 
រឺជារយៈនេលកិ្ច្ចេនាអតិបរមាដែលេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរប្បឈមនឹងហានិភ័យឥណ ន ។  

ការក្ាំណត់ននការនក្ើនន ើងជាសារវនែនូវហានិភ័យឥណ ន 

េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរវាយតនមលថានតើមានហានិភ័យឥណ នបាននក្ើនន ើងជាសារវនែឬនេ ចប់តាំងេីការ
េេួលសាគ ល់នលើក្ែាំបូង នៅកាលបរនិច្ឆេរាយការណ៍ ។  ការក្ាំណត់េីការនក្ើនន ើងននហានិភ័យឥណ នដផ្អក្
ជាេាំខាន់នលើច្រតិលក្ខណៈននឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុ និងអតិថិជន និងតាំបន់ភូមិសាស្រេេ ។  

េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរេិចរណ្តថាការនក្ើនន ើងននហានិភ័យឥណ នជាសារវនែ នក្ើតន ើងនៅនេល
ប្េេយេក្មមមានការខក្ខានេងមិនតិច្ជាងរយៈនេលច្ាំនួន ១៥ នថៃ ឬ ៣០ នថៃ នៅតមលក្ខខណឌ របេ់                   
ហាវ េីុលី្ី ។ ច្ាំនួននថៃខក្ខានេងប្តូវបានក្ាំណត់នោយការរាប់ច្ាំនួននថៃចប់តាំងេីកាលបរនិច្ឆេផុ្តក្ាំណត់
ែាំបូងបងអេ់ ដែលការបង់េង ាំងអេ់មិន ន់បានេេួល ។ កាលបរនិច្ឆេផុ្តក្ាំណត់េង ប្តូវបានក្ាំណត់
នោយមិនេិចរណ្តនៅនលើរយៈនេលអនុនប្គ្ន៉ះណ្តមួយដែលអាច្មានេប្មាប់អតិថិជនន ើយ ។ 

ប្បេិននបើមានភេេុតងបញ្ហជ ក់្ថា មិនមានការនក្ើនន ើងនលើហានិភ័យឥណ នជាសារវនែ ក់្េងនឹងការ
េេួលសាគ ល់នលើក្ែាំបូងនេននា៉ះ េាំវធិាន្នននការបាត់បង់នលើឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុនឹងប្តូវវាេ់ដវងតមការ           
រ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ ន ១២ ដខ ។ 

និយមន័យននការខក្ខានេង  

េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរចត់េុក្ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុដែលមានការខក្ខានេងនៅនេលដែល៖ 

 អនក្ខចីមិនមានលេធភាេេងច្ាំនពា៉ះកាតេវកិ្ច្ចឥណ នរបេ់ខលួន ាំងស្េុង នោយមិនេឹងដផ្អក្នៅនលើការ
លក់្ប្េេយោក់្ធានានែើមបីេូ ត់េង (ប្បេិននបើមានប្េេយោក់្ធានា) ឬ 

 េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរេិចរណ្តថាការនក្ើនន ើងជាសារវនែនូវហានិភ័យឥណ ន នក្ើតន ើងមិន
នលើេេីនេលដែលប្េេយេក្មមេួេកាលក្ាំណត់េងនេមើ ឬនលើេេី ៣០ នថៃ េប្មាប់ឥណ នរយៈនេល            
ដវង ឬនប្ច្ើនជាង ឬនេមើ ១៥ នថៃ េប្មាប់ឥណ នរយៈនេលខលី ។  

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៥. យគាលនយោបា គណយន យសខំ្ជន់  ៗ(រ) 

 . ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ (ត) 

(vii). ឱនភាេននតនមល (ត) 

ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ ដែលមានឱនភាេននតនមល  

នៅកាលបរនិច្ឆេរាយការណ៍នីមួយ  ៗេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរវាយតនមលថានតើប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុដែលបាន
ក្ត់ប្តតមរ ាំលេ់នថលនែើម និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុដែលបានក្ត់ប្តតម FVOCI មានឱនភាេននតនមល ឬនេ (ដែល
ប្តូវបានក្ាំណត់ជា “ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុែាំណ្តក់្កាលេី ៣” ។  ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុប្តូវបានចត់េុក្ថាមាន      
ឱនភាេននតនមលនៅនេលដែលប្េឹតេិការណ៍មួយ ឬនប្ច្ើនបាននក្ើតន ើង ដែលនាាំឲ្យមានផ្លប ៉ះពាល់ជាអវជិជមាន
នៅនលើលាំេូរេឹក្ប្បាក់្នានេលអនារតដែលរ ាំេឹងេុក្ននប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ ។  

ភេេុតងដែលបញ្ហជ ក់្ថាប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុមានឱនភាេននតនមល រមួមានេិននន័យដែលអាច្អនងកតបានែូច្
ខាងនប្កាម៖  

• ការលាំបាក្ដផ្នក្េិរញ្ញវតថុយ ងខាល ាំងរបេ់អតិថិជន ឬអនក្នបា៉ះផ្ាយ 

• ការបាំពានកិ្ច្ចេនា ែូច្ជាការខក្ខានមិនបានេង ឬេួេកាលក្ាំណត់ 

• ការនរៀបច្ាំន ើងវញិនលើលក្ខខណឌ ននការផ្េល់ឥណ នែល់អតិថិជន ដែលេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ             
មិនយល់ប្េម 

• អតិថិជនេាំនងនឹងក្ស័យ្ន ឬប្តូវនរៀបច្ាំេិរញ្ញវតថុន ើងវញិជាថមី 

• ការបាត់បង់េីផ្ារេក្មមេប្មាប់មូលបប្តនោយសារដតការលាំបាក្ដផ្នក្េិរញ្ញវតថុ ។  

ឥណ នដែលប្តូវបាននរៀបច្ាំន ើងវញិ នោយសារដតភាេមិនប្បប្ក្តីនៅក្នុងលក្ខខណឌ របេ់អតិថិជន ប្តូវបាន
ចត់េុក្ជាឥណ នមានឱនភាេននតនមល លុ៉ះប្តដតមានភេេុតងបញ្ហជ ក់្ថាហានិភ័យននការមិនេេួលបាន       
លាំេូរេឹក្ប្បាក់្តមកិ្ច្ចេនាបានថយចុ្៉ះជាសារវនែ និងមិនមានេូច្នាក្រនផ្សងនេៀតដែលនាាំឲ្យមានឱនភាេ
ននតនមល ។ បដនថមនលើនន៉ះ ឥណ នដែលេួេកាលក្ាំណត់េង ៩០ នថៃ ឬនលើេេីនន៉ះ ប្តូវបានចត់េុក្ជា        
ឥណ នមានឱនភាេននតនមល ន ៉ះបីជានិយមន័យននការេួេកាលក្ាំណត់េងដែលច្ាប់បានក្ាំណត់នផ្សងគ្នន
ក៏្នោយ ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
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៣៥. យគាលនយោបា គណយន យសខំ្ជន់  ៗ(រ) 

 . ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ (ត) 

(vii). ឱនភាេននតនមល (ត) 

ការវាេ់ដវងនលើការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ ន  

ការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ នរឺជាការបា ន់សាម នប្បូបាប ីលីនតម្យមននការបាត់បង់ឥណ ន។ ការរ ាំេឹង
េុក្នលើការខាតបង់ឥណ ន ប្តូវបានវាេ់ដវងែូច្ខាងនប្កាម៖ 

 ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុដែលមិនមានឱនភាេននតនមលនាកាលបរនិច្ឆេរាយការណ៍៖ ជាតនមលបច្ចុបបននននក្ងវ៉ះ
សាច់្ប្បាក់្ ាំងអេ់ (នពាលរឺភាេខុេគ្នន រវាងលាំេូរេឹក្ប្បាក់្ដែលជាំពាក់្្នាគ្នរស្េបតមកិ្ច្ចេនា 
និងលាំេូរេឹក្ប្បាក់្ដែលេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នររ ាំេឹងេុក្ថានឹងេេួលបាន)  ។  

 ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុដែលមានឱនភាេននតនមលនាកាលបរនិច្ឆេរាយការណ៍៖ ជាភាេខុេគ្នន រវាងតនមលនយង
ែុល និងតនមលបច្ចុបបននននលាំេូរេឹក្ប្បាក់្ដែលរ ាំេឹងេុក្នានេលអនារត ។  

 កិ្ច្ចេនាឥណ នដែលនៅេល់៖ ជាតនមលបច្ចុបបននននភាេខុេគ្នន រវាងលាំេូរេឹក្ប្បាក់្តមកិ្ច្ចេនា
ដែលជាំពាក់្្នាគ្នរ ប្បេិននបើអនក្កាន់កាប់កិ្ច្ចេនាឥណ នបានែក្ឥណ ននប្បើ និងលាំេូរេឹក្ប្បាក់្
ដែលេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នររ ាំេឹងេុក្ថានឹងេេួលបាន ប្បេិននបើឥណ នប្តូវបានែក្នប្បើ ។ 

 កិ្ច្ចេនាធានាេិរញ្ញវតថុ៖ ជាការេូ ត់ដែលរ ាំេឹងេុក្ថានឹងេងនៅអនក្កាន់កាប់កិ្ច្ចេនាែក្ច្ាំនួនេឹក្
ប្បាក់្ដែលេមព័នធ្នាគ្នរនិង្នាគ្នររ ាំេឹងថានឹងេេួលបានមក្វញិ ។  

េិននន័យ ការេនមត និងបនច្ចក្នេេនប្បើេប្មាប់ការវាយតនមលឱនភាេននតនមល 

េមាេធាតុេាំខាន់ៗ ក្នុងការវាេ់ដវងនលើការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ ន រឺបានមក្េីអនថរែូច្ខាង
នប្កាម៖ 

 ប្បូបាប ីលីនតននការខក្ខានេង (“PD”); 

 ការបាត់បង់ដែលបណ្តេ លមក្េីការខក្ខានេង (“LGD”) និង 

 េាំេាំននការខក្ខានេង (“EAD”) 

ECL េប្មាប់េមតុលយក្នុងែាំណ្តក់្កាលេី ១ ប្តូវបានរណនានោយផ្លរុណនន PD ១២ ដខ នឹង LGD នឹង 
EAD ។  ECL នេញអាយុកាល ប្តូវបានរណនានោយផ្លរុណនន PD នេញអាយុកាល នឹង LGD នឹង EAD ។ 

រាំរេូថិតិប្តូវបាននប្បើប្បាេ់នែើមបីវភិារេិននន័យប្បមូលបាន រចួ្បនងកើតនូវការបា ន់សាម ន PD នេញអាយុកាល 
ដែលនៅេល់ និងថានតើេមតុលយ ាំងននា៉ះរ ាំេឹងថាដប្បប្បួលយ ងណ្តនលើរយៈនេលននា៉ះ ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៥. យគាលនយោបា គណយន យសខំ្ជន់  ៗ(រ) 

 . ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ (ត) 

(vii). ឱនភាេននតនមល (ត) 

ការវាេ់ដវងនលើការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ ន (ត) 

េិននន័យ ការេនមត និងបនច្ចក្នេេនប្បើេប្មាប់ការវាយតនមលឱនភាេននតនមល (ត) 

LGD រឺជាឥរយិបេននភាេអាច្បាត់បង់ប្បេិននបើមានការខក្ខានេង ។ េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ បា ន់សាម ន
លក្ខខណឌ  LGD នយងតមប្បវតេិននអប្តការប្បមូលប្តលប់េីអតិថិជនខក្ខានេង ។  រាំរ ូ LGD ប្តូវបាន
េិចរណ្តនលើរច្នាេមព័នធអេិភាេននការ ម រេាំណង វេ័ិយដែលអតិថិជនេថិតនៅច្ាំណ្តយនលើការប្បមូល
េីប្េេយបញ្ហច ាំ ដែលជាដផ្នក្មួយននប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ ។ េប្មាប់ឥណ នដែលការពារនោយប្េេយអនុបាត
ឥណ ន ន្ៀបនឹងតនមលប្េេយបញ្ហច ាំ (“LTV”) រឺជាលក្ខខណឌ មួយក្នុងការក្ាំណត់ LGD ។ LGD ប្តូវបានវាេ់ដវង
េប្មាប់វេ័ិយនផ្សងៗគ្នន  នេើយេប្មាប់ឥណ ននរេោឋ ន រឺអាស្េ័យនលើការដប្បប្បួលតនមលអច្លនប្េេយ ។  
តនមល ាំងននា៉ះនឹងប្តូវបានរណនានោយអបបហារ នោយដផ្អក្នលើអប្តការប្បាក់្ប្បេិេធភាេ ។ 

EAD តាំណ្តងឲ្យតនមលេមតុលយនៅនេលមានការខក្ខានេង ។ េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ  ញយក្ EAD េី
េមតុលយបច្ចុបបននរបេ់អតិថិជន និងភាេអាច្ដប្បប្បួលនលើេមតុលយបច្ចុបបននេីការបង់េង ដែលអនុញ្ហញ ត
តមកិ្ច្ចេនា និងនក្ើតនច្ញេីការបង់រ ាំលេ់ ។ EAD ននប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ រឺតនមលនយងែុលនៅនេលមាន
ការខក្ខានេង ។ េប្មាប់កាតេវកិ្ច្ចឲ្យខចី EAD រឺេមតុលយអនារតដែលអាច្ែក្នប្បើប្បាេ់តមកិ្ច្ចេនា 
ដែលប្តូវបានបា ន់សាម នតមការេនងកតេីប្បវតេិ និងការេាក្រណ៍នានេលខាងមុខ ។  េប្មាប់ប្េេយេក្មម   
េិរញ្ញវតថុខល៉ះ EAD ប្តូវបានក្ាំណត់នោយរាំរនូនេមតុលយដែលអាច្នក្ើតន ើងនៅនេលនវោនផ្សងគ្នន នោយនប្បើ
បនច្ចក្នេេេថិតិ ។ 

ែូច្ការនរៀបរាប់ខាងនលើ នោយដផ្អក្នលើការនប្បើប្បាេ់ PD ១២ ដខ េប្មាប់ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុែាំណ្តក់្កាលេី
១ េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរវាេ់ដវងនលើការរ ាំេឹងេុក្នលើការខាតបង់ឥណ ន នោយេិចរណ្តនលើហានិភ័យ
ននការខូច្ខាតនលើរយៈនេលនេញនលញននកិ្ច្ចេនា (រមួបញ្ចូ ល ាំងរយៈនេលេនាប្បេិននបើមាន) ដែលមាន
ហានិភ័យនលើឥណ ន ន ៉ះបីជាក្នុងនគ្នលបាំណងប្រប់ប្រងហានិភ័យឥណ នក៏្នោយ ្នាគ្នរេិចរណ្ត
នលើរយៈនេលដែលដវងជាង ។ រយៈនេល ដែលដវងបាំផុ្ត រឺរិតប្តឹមនថៃដែលេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរមានេិេធិ
នែើមបី ម រការេងប្ត ប់ននឥណ ន ឬបញ្ច ប់កិ្ច្ចេនាផ្េល់ឥណ ន ឬការធានា ។ 

 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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៣៥. យគាលនយោបា គណយន យសខំ្ជន់  ៗ(រ) 

 . ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ (ត) 

(vii). ឱនភាេននតនមល (ត) 

ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ ដែលបាននរៀបច្ាំន ើងវញិ 

ប្បេិននបើលក្ខខណឌ ននប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុប្តូវបានច្រច ឬដក្តប្មូវ ឬប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុដែលមានស្សាប់ 
ប្តូវបានជាំនួេនោយប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុថមី នោយសារសាថ នភាេលាំបាក្ដផ្នក្េិរញ្ញវតថុរបេ់អតិថិជន ននា៉ះ       
ការវាយតនមលប្តូវបានន្វើន ើង នែើមបីវាយតនមលថានតើប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុរួរដតប្តូវឈប់េេួលសាគ ល់ឬនេ 
នេើយ ECL ប្តូវបានវាេ់ដវងែូច្ខាងនប្កាម៖ 

• ប្បេិននបើការនរៀបច្ាំន ើងវញិ មិននាាំឲ្យឈប់េេួលសាគ ល់ប្េេយេក្មមដែលមានស្សាប់នេ ននា៉ះលាំេូរ       
េឹក្ប្បាក់្ដែលរ ាំេឹងេុក្ថានក្ើតមានេីប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុដែលបានដក្តប្មូវ ប្តូវបានបញ្ចូ លនៅក្នុងការ
រណនាក្ងវ៉ះខាតននសាច់្ប្បាក់្េីប្េេយេក្មមដែលមានស្សាប់ ។  

• ប្បេិននបើការនរៀបច្ាំន ើងវញិ នាាំឲ្យមានការឈប់េេួលសាគ ល់ប្េេយេក្មមដែលមានស្សាប់ ននា៉ះតនមល      
េមស្េបរ ាំេឹងេុក្ននប្េេយេក្មមថមីននា៉ះ ប្តូវបានចត់េុក្ជាលាំេូរេឹក្ប្បាក់្ចុ្ងនប្កាយេេួលបានេី        
ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុបច្ចុបបនន នៅនេលដែលឈប់េេួលសាគ ល់ ។  ច្ាំនួនេឹក្ប្បាក់្នន៉ះប្តូវបានបញ្ចូ លនៅ
ក្នុងការរណនាក្ងវ៉ះខាតសាច់្ប្បាក់្េីប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុបច្ចុបបនន ដែលប្តូវបានន្វើអបបហារេី             
កាលបរនិច្ឆេរ ាំេឹងេុក្ននការឈប់េេួលសាគ ល់ នៅកាលបរនិច្ឆេរាយការណ៍ នោយនប្បើអប្តការប្បាក់្
ប្បេិេធភាេនែើមននប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុបច្ចុបបនន ។ 

ការបងាា ញេាំវធិាន្នេប្មាប់ ECL នៅក្នុងរបាយការណ៍សាថ នភាេេិរញ្ញវតថុ 

េាំវធិាន្នននការខាតបង់ ECL ប្តូវបានបងាា ញនៅក្នុងរបាយការណ៍សាថ នភាេេិរញ្ញវតថុ េប្មាប់ប្េេយេក្មម
េិរញ្ញវតថុដែលវាេ់ដវងតមរ ាំលេ់នថលនែើម នោយន្វើការកាត់ក្ងេីតនមលនយងែុលននប្េេយេក្មម ។  

េាំវធិាន្ននលើកិ្ច្ចេនាធានា ប្តូវបានបងាា ញោច់្នោយដេបក្ជាច្ាំណូលនៅក្នុងរបាយការណ៍សាថ នភាេ
េិរញ្ញវតថុ ។ 

ការលុបនចល  

ឥណ នផ្េល់ែល់អតិថិជនប្តូវបានលុបនច្ញេីបញ្ជ ី (មួយដផ្នក្ ឬ ាំងស្េុង) នៅនេលមិនមានការរ ាំេឹងេុក្
ថាអាច្ប្បមូលបានមក្វញិនូវប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុននា៉ះ ាំងស្េុង។ ក្រណីនន៉ះមានជាេូនៅ នៅនេលេមព័នធ
្នាគ្នរ និង្នាគ្នរក្ាំណត់ថាអនក្ខចីេុាំមានប្េេយេក្មម ឬ ប្បភេច្ាំណូលណ្តដែលអាច្បនងកើតបាននូវលាំេូរ
េឹក្ប្បាក់្ប្រប់ប្គ្នន់ នែើមបីេូ ត់េងនូវច្ាំនួនដែលប្តូវលុបនច្ញេីបញ្ជ ី។ការវាយតនមលនន៉ះប្តូវន្វើន ើងតម
ក្ប្មិតប្េេយេក្មមនីមួយៗ ។  



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
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៣៥. យគាលនយោបា គណយន យសខំ្ជន់  ៗ(រ) 

 . ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ (ត) 

(vii). ឱនភាេននតនមល (ត) 

ការលុបនចល (ត) 

េឹក្ប្បាក់្ប្បមូលបានមក្វញិនលើច្ាំនួនដែលបានលុបនច្ញេីបញ្ជ ី ប្តូវបញ្ចូ លនៅក្នុងខាង់ “ការខាតបង់េុេធេី  
ឱនភាេននតនមលឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុ” នៅក្នុងច្ាំនណញ ឬខាត និង OCI ។ ក្នុងក្រណីដែលេឹក្ប្បាក់្មានភាេជា
សារវនេ ច្ាំនួនេឹក្ប្បាក់្នឹងប្តូវបានរមួបញ្ចូ លនៅ ” ច្ាំណូលនផ្សងៗ” ក្នុងរបាយការណ៍ច្ាំនណញ ឬខាត។  

ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុដែលបានលុបនច្ញេីបញ្ជ ី នៅដតតប្មូវឲ្យមានេក្មមភាេ ម រេងមក្វញិ នែើមបី
អនុនោមតមនីតិវ ិ្ ីរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរក្នុងការប្បមូលេឹក្ប្បាក់្ដែលនៅជាំពាក់្។  

ង. សាច់្ប្បាក់្ និងសាច់្ប្បាក់្េមមូល  

សាច់្ប្បាក់្ និងសាច់្ប្បាក់្េមមូល រមួមានសាច់្ប្បាក់្ក្នុងនែ និងេមតុលយសាច់្ប្បាក់្ក្នុង្នាគ្នរ            
ប្បាក់្បនញ្ញើ និងការវនិិនយររយៈនេលខលី ដែលមានកាលវសានេនៅនេលតមកល់ែាំបូងមានរយៈនេល ៣ ដខ ឬ
តិច្ជាង ដែលអាច្បេូរជាសាច់្ប្បាក់្នេលណ្តក៏្បាន នោយមានហានិភ័យតិច្តួច្ច្ាំនពា៉ះការតល េ់បេូរតនមល ។ 

ច្. នែើមេុន 

ភារេ ុន្មមត ប្តូវបានចត់ថាន ក់្ជាមូល្ន ។ នថលនែើមតា ល់ក្នុងការបនញ្ចញភារេ ុន ប្តូវបានេេួលសាគ ល់
នោយកាត់នច្ញេីមូល្នបនាា ប់េីែក្េនធរចួ្ ។  ភារេ ុនែនេនេៀតប្តូវបានចត់ថាន ក់្ជាមូល្ន និង/ឬ 
បាំណុល ដផ្អក្នលើេមាេធាតុនេែឋកិ្ច្ចននឧបក្រណ៍ ាំងននា៉ះ ។  ការដបងដច្ក្នៅអនក្កាន់កាប់ឧបក្រណ៍   
េិរញ្ញវតថុដែលប្តូវបានចត់ថាន ក់្ជាឧបក្រណ៍មូល្ន ប្តូវបានេូ ត់នោយតា ល់េីមូល្ន។  

ឆ្. េុនបប្មងុដែលមិនអាច្ដបងដច្ក្បាន និងេុនបប្មងុតមបេបបញ្ញតេិ  

េុនបប្មុងដែលមិនអាច្ដបងដច្ក្បានប្តូវបានអនុវតេនែើមបីប្តួតេិនិតយហានិភ័យេិរញ្ញវតថុជាេូនៅ ។  
ប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលជាអនក្េនប្មច្ក្នុងការនប្បើប្បាេ់ និងរក្ាេុនបប្មុងមិនអាច្ដបងដច្ក្បាន។  ការនផ្ារ
ប្បាក់្ច្ាំនណញរក្ាេុក្នៅេុនបប្មុងមិនអាច្ដបងដច្ក្បាន ប្តូវអនុម័តនោយប្ក្ុមប្បឹក្ាភិបាលរបេ់ 
្នាគ្នរ ។  



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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៣៥. យគាលនយោបា គណយន យសខំ្ជន់  ៗ(រ)  

ឆ្. េុនបប្មងុដែលមិនអាច្ដបងដច្ក្បាន និងេុនបប្មងុតមបេបបញ្ញតេិ (ត) 

េុនបប្មុងតមបេបបញ្ញតិេប្តូវបានបនងកើតនលើភាេខុេគ្នន រវាងេាំវធិាន្ន ស្េបតម េ.រ.េ.េ.អ.ក្ និង                   
េាំវធិាន្នតមបេបបញ្ញតេិ ស្េបតមប្បកាេរបេ់្នាគ្នរជាតិននក្មពុជា នលខ ្៧-០១៧-៣៤៤ ចុ្៉ះនថៃេី១ 
ដខ្នូ  ឆ្ន ាំ២០១៧ និងសារាច្រដណនាាំ នលខ ្ ៧-០១៨-០០១ េ.រ.ច្.ណ ចុ្៉ះនថៃេី ១៦ ដខ កុ្មភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៨ េេីេីច្ាំ
ណ្តត់ថាន ក់្ហានិភ័យឥណ ន និងេាំវធិាន្ននលើឱនភាេននតនមលេប្មាប់ប្រឹ៉ះសាថ ន្នាគ្នរ និងេិរញ្ញវតថុ។ 
ស្េបតមប្បការ ៧៣ ប្រឹ៉ះសាថ នប្តូវនប្បៀបន្ៀបេាំវធិាន្ន ដែលរណនាតមប្បការ ៤៩ ែល់ប្បការ ៧១ 
ជាមួយនឹងេាំវធិាន្នដែលរណនាតមប្បការ ៧២ និងប្តូវក្ត់ប្តែូច្ខាងនប្កាម៖ 

(i) ក្នុងក្រណីដែលេាំវធិាន្នតមបេបបញ្ញតេិ ដែលរណនាតមប្បការ ៧២  បជាងេាំវធិាន្នដែល                  
រណនាតមប្បការ ៤៩ ែល់ ប្បការ ៧១ ននា៉ះប្រឹ៉ះសាថ នប្តូវក្ត់ប្តេាំវធិាន្ន ដែលប្តូវរណនា
អនុនោមតម េ.រ.េ.េ.អ.ក្ និង  

(ii) ក្នុងក្រណីដែលេាំវធិាន្នតមបេបបញ្ញតេិ ដែលរណនាតមប្បការ ៧២ ខពេ់ជាងេាំវធិាន្នដែល
រណនាតមប្បការ ៤៩ ែល់ ប្បការ ៧១ ននា៉ះប្រឹ៉ះសាថ នប្តូវក្ត់ប្តេាំវធិាន្ន ដែលប្តូវរណនា                      
តម េ.រ.េ.េ.អ.ក្ និងនផ្ារច្ាំនួនលនមអៀងននា៉ះេីប្បាក់្ច្ាំនណញរក្ាេុក្ ឬរណនីខាតបងគរនៅេុនបប្មុង
តមបេបបញ្ញតេិ នៅក្នុងមូល្ននៅក្នុងរបាយការណ៍សាថ នភាេេិរញ្ញវតថុ ។  

េុនបប្មុងតមបេបបញ្ញតេិមិនប្តូវបានបញ្ចូ លក្នុងការរណនាមូល្នតា ល់េុេធរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង
្នាគ្នរន ើយ ។ 

ជ. ប្បាក់្បនញ្ញើនៅ្នាគ្នរនានា 

ប្បាក់្បនញ្ញើនៅ្នាគ្នរនានា ប្តូវបានក្ត់ប្តតមនថលនែើមរ ាំលេ់ ែក្ឱនភាេននតនមលដែលមិនអាច្ប្បមូលមក្វញិ
បាន ។   

ឈ. ប្បាក់្តមកល់តមច្ាប់ 

ប្បាក់្តមកល់តមច្ាប់ រមួមានេមតុលយនៅ្នាគ្នរជាតិននក្មពុជា និង ប្តូវបានរក្ាេុក្នៅ្នាគ្នរជាតិនន
ក្មពុជាស្េបតមច្ាប់េេីេីប្រឹ៉ះសាថ ន្នាគ្នរ និងេិរញ្ញវតថុននប្េ៉ះរាជាណ្តច្ប្ក្ក្មពុជា និងប្តូវបានក្ាំណត់ជា              
ភាររយនននែើមេុនអបបបរមា និងប្បាក់្បនញ្ញើរបេ់អតិថិជនដែលតប្មូវនោយ្នាគ្នរជាតិននក្មពុជា ។  

 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 
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៣៥. យគាលនយោបា គណយន យសខំ្ជន់  ៗ(រ) 

ញ. ឥណ ន និងបុនរប្ប ន  

“ឥណ ន និងបុនរប្ប ន” ដែលបងាា ញនៅក្នុងរបាយការណ៍សាថ នភាេេិរញ្ញវតថុ រមួបញ្ចូ លឥណ ន និង               
បុនរប្ប ន ដែលប្តូវបានវាេ់ដវងតមរ ាំលេ់នថលនែើម ។ ឥណ ន និងបុនរប្ប នប្តូវបានវាេ់ដវងនលើក្ែាំបូង
តមតនមលេមស្េប បូក្ច្ាំណ្តយប្បតិបតេិការដែលនក្ើតន ើងនោយតា ល់ នេើយនានេលបនាា ប់ប្តូវក្ត់ប្តតម
រ ាំលេ់នថលនែើម នោយនប្បើវ ិ្ ីសាស្រេេអប្តការប្បាក់្ប្បេិេធភាេ ។  

ែ. ប្េេយេក្មមនផ្សងនេៀត 

ប្េេយេក្មមនផ្សងនេៀតប្តូវបានក្ត់ប្តតមតនមលនែើម ែក្ឱនភាេននតនមល ប្បេិននបើមាន ។  

ឋ. ប្េេយ និងបរកិាខ រ  

(i). ការេេួលសាគ ល់ និងការវាេ់ដវង 

ដផ្នក្ននប្េេយ និងបរកិាខ រប្តូវបានវាេ់ដវងតមតនមលនែើម ែក្រ ាំលេ់បងគរ និងការខាតបង់នលើឱនភាេននតនមលបងគរ ។ 

ច្ាំណ្តយនថលនែើមរមួបញ្ចូ ល ាំងការច្ាំណ្តយនោយតា ល់នៅនលើការេិញប្េេយ និងការច្ាំណ្តយនោយតា ល់      
នផ្សងៗនេៀត ក្នុងការនាាំយក្ប្េេយេក្មមនៅក្នុងលក្ខខណឌ ដែលអាច្នប្បើប្បាេ់ដែលបាននប្គ្នងេុក្ និងនថលនែើម
ននការរ៉ុះនរ ើ និងតល េ់បែូរេីក្ដនលង និងការសាេ រេីតាំងដែលេួក្នរេថិតនៅ ។ នថលនែើមននប្េេយេក្មមដែលបាន        
សាងេង់នោយខលួនឯង ប្តូវរមួបញ្ចូ ល ាំងនថលនែើមេមាភ រៈ និងក្មាល ាំងេលក្មមតា ល់ផ្ងដែរ ។ ច្ាំនពា៉ះប្េេយេក្មម
ដែលមានលក្ខណៈប្រប់ប្គ្នន់ ការច្ាំណ្តយនលើប្បាក់្ក្មចីប្តូវបានន្វើមូល្នក្មមស្េបតមនគ្នលននយបាយ
រណននយយនលើនថលនែើមប្បាក់្ក្មចី ។ នថលនែើមក៏្អាច្រមួបញ្ចូ ល ាំងការនផ្ារមូល្ន ដែលជាច្ាំនណញ ឬខាតណ្ត
មួយផ្ងដែរ នលើការការពារហានិភ័យលាំេូរសាច់្ប្បាក់្ដែលមានលក្ខណៈេមបតេិប្រប់ប្គ្នន់ច្ាំនពា៉ះរបិូយប័ណណ
បរនេេ ក់្េងនឹងការេិញប្េេយ និងបរកិាខ រ។ 

ការេិញេូេវដវរដែលមានសារៈេាំខាន់ច្ាំនពា៉ះមុខងារដែល ក់្េងនឹងបរកិាខ រ ប្តូវបានន្វើមូល្នក្មមជាដផ្នក្
មួយននបរកិាខ រននា៉ះ ។ 

ប្បេិននបើដផ្នក្ជាសារវនេណ្តមួយននប្េេយ និងបរកិាខ រ ាំងននា៉ះ មានអាយុកាលនប្បើប្បាេ់ខុេេីគ្នន  ដផ្នក្ ាំង
ននា៉ះប្តូវបានោក់្ជាដផ្នក្នោយដ ក្ (េមាេភាេច្មបង) ននប្េេយ និងបរកិាខ រ ។ 
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៣៥. យគាលនយោបា គណយន យសខំ្ជន់  ៗ(រ) 

ឋ. ប្េេយ និងបរកិាខ រ (ត) 

(ii). ច្ាំណ្តយបនាា ប់ 

ច្ាំនណញ ឬខាតេីការលក់្ននប្េេយ និងបរកិាខ រណ្តមួយ ប្តូវបានក្ាំណត់នោយភាេខុេគ្នន រវាងសាច់្ប្បាក់្
េេួលបានេីការលក់្ និងតនមលនយងននដផ្នក្ននា៉ះ នេើយប្តូវបានេេួលសាគ ល់ជាច្ាំណូលនផ្សងៗ “ច្ាំណូល           
នផ្សងៗ” និង “ច្ាំណ្តយនផ្សង ”ៗ នៅក្នុងច្ាំនណញ ឬខាត ។ 

នថលនែើមននការតល េ់បេូរធាតុមួយដផ្នក្ននប្េេយ និងបរកិាខ រ ដែលបានេេួលសាគ ល់រចួ្មក្នេើយ ប្តូវបានបូក្
បញ្ចូ លនៅក្នុងតនមលនយងននដផ្នក្ននា៉ះ ប្បេិននបើវាអាច្មានលេធភាេផ្េល់នូវអតថប្បនយជន៍នេែឋកិ្ច្ច នានេល
អនារតែល់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ នេើយតនមលរបេ់វាអាច្ន្វើការវាេ់ដវងបាននោយភាេអាច្នជឿជាក់្   
បាន ។ តនមលនយងននធាតុដែលបានជាំនួេននា៉ះ ប្តូវឈប់េេួលសាគ ល់ជាច្ាំនណញ ឬខាត ។ រាល់ច្ាំណ្តយក្នុង
ការដថ ាំប្បចាំនថៃនផ្សងៗ ប្តូវបានេេួលសាគ ល់ជាច្ាំនណញ ឬខាត ក្នុងការយិបរនិច្ឆេដែលបាននក្ើតនេបើង ។ 

(iii). រ ាំលេ់ 

នថលនែើមក្នុងការជាំនួេដផ្នក្មួយននប្េេយ និងបរកិាខ រដែលបានេេួលសាគ ល់រចួ្មក្ ប្តូវបានរមួបញ្ចូ លនៅក្នុងតនមល
នយងននប្េេយននា៉ះ នៅនេលដែលអតថប្បនយជន៍នេែឋកិ្ច្ច នានេលអនារតដែលនឹងអាច្មានន ើងេប្មាប់  
េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ នលើេេីេេង់ោរនែើមននប្េេយេក្មមដែលមានស្សាប់ ។ រាល់ការច្ាំណ្តយបនាា ប់
នផ្សងនេៀតប្តូវបានេេួលសាគ ល់ជាបនាុក្ច្ាំណ្តយនៅក្នុងការយិបរនិច្ឆេដែលបាននក្ើតន ើង ។ 

រ ាំលេ់ រឺដផ្អក្នៅនលើនថលនែើមននប្េេយេក្មម ែក្តនមលេាំណល់របេ់វា ។  េមាេធាតុេាំខាន់ នៗនប្េេយេក្មម
នីមួយ  ៗ ប្តូវបានវាយតនមល នេើយប្បេិននបើេមាេធាតុមួយមានអាយុកាលនប្បើប្បាេ់ខុេគ្នន េីប្េេយេក្មម
ដែលនៅេល់ េមាេធាតុននា៉ះប្តូវបានន្វើន ើងោច់្នោយដ ក្ ។ 

រ ាំលេ់ ប្តូវបានេេួលសាគ ល់ថាជាការច្ាំណ្តយនៅក្នុងរបាយការណ៍ច្ាំនណញ ឬខាតនលើ មូលោឋ នរ ាំលេ់នថរ
នលើអាយុកាលនប្បើប្បាេ់ដែលបានបា ន់សាម នននេមាេធាតុនីមួយ  ៗននប្េេយ និងបរកិាខ រ ។ 

ប្េេយេក្មមដែលបានជួល ប្តូវបានរ ាំលេ់រយៈនេលជួល ឬអាយុកាលនប្បើប្បាេ់របេ់វាមួយណ្តដែលខលីជាង 
នលើក្ដលងដតមាននេតុផ្លច្ាេ់ោេ់ថា េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ នឹងេេួលបានក្មមេិេធិនៅចុ្ងបញ្ច ប់
ននរយៈនេលននការជួល ។ 

រ ាំលេ់ ប្តូវបានេេួលសាគ ល់ចប់េីកាលបរនិច្ឆេដែលប្េេយ និងបរកិាខ រប្តូវបានតនមលើង និងអាច្នប្បើប្បាេ់បាន ឬប្េេយ
េក្មមដែលបានសាងេង់ ចប់េីការយិបរនិច្ឆេដែលប្េេយេក្មមននា៉ះប្តូវបានបញ្ច ប់ និងអាច្នប្បើប្បាេ់បាន ។ 
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៣៥. យគាលនយោបា គណយន យសខំ្ជន់  ៗ(រ) 

ឋ. ប្េេយ និងបរកិាខ រ (ត) 

(iii). រ ាំលេ់ (ត) 

ការបា ន់សាម នអាយុកាលនប្បើប្បាេ់េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេបច្ចុបបននមានែូច្ខាងនប្កាម៖ 
 

 ឆ្ន ាំ 

អគ្នរ ២០ 
ការដក្លមអអគ្នរ ១០ 
បរកិាខ រការយិល័យ ៤ 
យនយនែ ៤  
បរកិាខ រដផ្នក្េ័ត៌មានវេិា និងកុ្ាំេយូេ័រ ៤ 

ែី្លី និងប្េេយក្ាំេុងែាំនណើ រការមិនប្តូវបានន្វើរ ាំលេ់នេ ។  

វ ិ្ ីសាស្រេេរ ាំលេ់ អាយុកាលនប្បើប្បាេ់ និង តនមលេាំណល់ ប្តូវបានវាយតនមលនាចុ្ងការយិបរនិច្ឆេននរបាយ
ការណ៍ និងនិយ័តភាេប្បេិននបើេមស្េប ។ 

ឌ្. ប្េេយេក្មមអរបីូ 

ប្េេយេក្មមអរបីូ ដែលរមួមាននថលនែើមអាជាា ប័ណណកុ្ាំេយូេ័រដែលបានេិញ និងដថលនែើមពាក់្េ័នធនផ្សងនេៀត ប្តូវ
បានក្ត់ប្តតមនថលនែើម ែក្រ ាំលេ់បងគរ និងការខាតបង់នលើឱនភាេននតនមលបងគរ ប្បេិននបើមាន ។  អាជាា ប័ណណ               
កុ្ាំេយូេ័រដែលបានេិញប្តូវបានន្វើមូល្នក្មមតមមូលោឋ ននថលនែើម ដែលបាននក្ើតន ើងក្នុងការេិញក្មមវ ិ្ ី  
ជាក់្ោក់្ននា៉ះមក្នប្បើប្បាេ់ ។ 

ប្េេយេក្មមអរបីូប្តូវបានែក្រ ាំលេ់នៅតមការបា ន់សាម នអាយុកាលនប្បើប្បាេ់េី ៤ ឆ្ន ាំតមវ ិ្ ីសាស្រេេរ ាំលេ់ 
នថរ ។ 

នថលនែើមពាក់្េ័នធនឹងការបនងកើត ឬដថ ាំកុ្ាំេយូេ័រេូេវដវរ ប្តូវបានេេួលសាគ ល់ជាច្ាំណ្តយនៅនេលនក្ើតន ើង ។  

ឍ. ភតិេនា 

នៅនេលចប់នផ្េើមកិ្ច្ចេនា េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរន្វើការវាយតនមលថានតើកិ្ច្ចេនាមួយមានេប្មង់ជា        
ភតិេនាដែរ ឬនេ ។ កិ្ច្ចេនាជាេប្មង់មានភតិេនា ប្បេិននបើកិ្ច្ចេនាផ្ែល់េិេធិប្រប់ប្រងការនប្បើប្បាេ់
ប្េេយេក្មមជាក់្ោក់្មួយក្នុងរយៈនេលក្ាំណត់មួយ ជាថនូរនឹងតនមលតបេនង ។ 
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៣៥. យគាលនយោបា គណយន យសខំ្ជន់  ៗ(រ) 

ឍ. ភតិេនា (ត) 

នែើមបីវាយតនមលថានតើកិ្ច្ចេនាផ្ែល់េិេធិប្រប់ប្រងការនប្បើប្បាេ់ប្េេយេក្មមជាក់្ោក់្ េមព័នធ្នាគ្នរ និង
្នាគ្នរ ន្វើការវាយតនមលថានតើ៖  

• កិ្ច្ចេនាមានជាប់ពាក់្េ័នធនឹងការនប្បើប្បាេ់ប្េេយេក្មមជាក់្ោក់្ ឬនេ ដែលនន៉ះអាច្បញ្ហជ ក់្យ ង    
ជាក់្ោក់្ឬប្បនយល នេើយរួរមានលក្ខណៈរបូវនែនោយដ ក្ ឬតាំណ្តងេមតថភាេផ្លិតសារវនែរបេ់      
ប្េេយេក្មមននា៉ះ ។ ប្បេិននបើអនក្ផ្គត់ផ្គង់មានេិេធិផ្ែល់ប្េេយេក្មមជាំនួេជាសារវនែក្នុងរយៈនេល            
នប្បើប្បាេ់ ននា៉ះប្េេយេក្មមមិនដមនមានលក្ខណៈជាប្េេយេក្មមជាក់្ោក់្ននា៉ះនេ 

• េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ មានេិេធិេេួលបានអតថប្បនយជន៍នេែឋកិ្ច្ចជាសារវនែេីការនប្បើប្បាេ់                 
ប្េេយេក្មម ក្នុងរយៈនេលននការនប្បើប្បាេ់ និង 

 េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរមានេិេធិបញ្ហជ ការនប្បើប្បាេ់ប្េេយេក្មម ។ េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរមាន
េិេធិនន៉ះ នៅនេលដែលេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរមានេិេធិេនប្មច្ចិ្តេដែលពាក់្េ័នធនឹងការតល េ់បែូរអាំេី
រនបៀប និងនគ្នលបាំណងក្នុងការនប្បើប្បាេ់ប្េេយេក្មម ។  ក្នុងក្រណីដែលការេនប្មច្ចិ្តេ ាំងអេ់អាំេី
រនបៀប និងនគ្នលបាំណងននការនប្បើប្បាេ់ ប្េេយេក្មមប្តូវបានក្ាំណត់ជាមុន ននា៉ះ្នាគ្នរមានេិេធិ
បញ្ហជ ការនប្បើប្បាេ់ប្េេយេក្មម ប្បេិននបើ៖ 

 េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរមានេិេធិន្វើប្បតិបតេិការនលើប្េេយេក្មម ឬ 
 េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរបាននរៀបច្ាំប្េេយេក្មមនៅតមវ ិ្ ីដែលក្ាំណត់ជាមុនេីរនបៀប និងនគ្នល

បាំណងដែលប្េេយេក្មម ននា៉ះនឹងប្តូវបាននប្បើប្បាេ់ ។ 

នៅនេលចប់នផ្េើមកិ្ច្ចេនា ឬវាយតនមលន ើងវញិនលើកិ្ច្ចេនាដែលមានេប្មង់ជាភតិេនា និងេមាេធាតុ 
ដែលមិនដមនភតិេនា េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរដបងដច្ក្តនមលតបេនងនៅក្នុងកិ្ច្ចេនាច្ាំនពា៉ះេមាេ
ធាតុននភតិេនានីមួយ  ៗនិងេមាេធាតុដែលមិនដមនភតិេនា នោយដផ្អក្តមតនមលឯក្តនីមួយ  ៗ។ ក៏្ប ុដនែ 
ច្ាំនពា៉ះការជួលែី និងអគ្នរដែល្នាគ្នរជាអនក្ជួល ្នាគ្នរមិនដបងដច្ក្េមាេធាតុមិនដមនភតិេនាននា៉ះ
នេ នេើយេមាេធាតុភតិេនា និងមិនដមនភតិេនាប្តូវបានចត់េុក្ថាជាេមាេធាតុភតិេនា ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៥. យគាលនយោបា គណយន យសខំ្ជន់  ៗ(រ) 

ឍ. ភតិេនា (ត) 

ភតិេនាក្នុងក្រណីដែលេមព័នធ្ នាគ្នរ និង្នាគ្នរជាអនក្ជួល 

ការនរៀបច្ាំឲ្យមានេិេធិក្នុងការនប្បើប្បាេ់ប្េេយេក្មម ប្បេិននបើបាំនេញតមលក្ខខណឌ មួយក្នុងច្ាំនណ្តម
ខាងនប្កាម៖ 
 អនក្េិញមានេមតថភាេ ឬេិេធិន្វើប្បតិបតេិការនលើប្េេយេក្មម ខណៈនេលដែលេេួលបាន ឬប្រប់ប្រង

នលើេេីបរមិាណដែលមិនសារវនែ 

 អនក្េិញមានេមតថភាេ ឬេិេធិក្នុងការប្រប់ប្រងនលើការចូ្លនៅែល់ប្េេយេក្មម ខណៈដែលេេួលបាន 
ឬប្រប់ប្រងនលើេេីបរមិាណដែលមិនសារវនែ ឬ 

 ែាំនណើ រនេតុ និងកាលៈនេេៈបានបងាា ញថា វាមានលក្ខណៈតិច្តួច្ដែលភារីែនេនេៀតនឹងេេួលបាន
នប្ច្ើនជាងបរមិាណដែលមិនសារវនេ នេើយតនមលក្នុងមួយឯក្តមិនប្តូវបានក្ាំណត់ក្នុងមួយឯក្តនន      
េិននផ្លនេនេើយក៏្មិននេមើនឹងតនមលេីផ្ារបច្ចុបបនន ក្នុងមួយឯក្តននលេធផ្លដែរ ។ 

េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរេេួលសាគ ល់េិេធិនប្បើប្បាេ់ប្េេយេក្មម និងបាំណុលភតិេនា នៅកាលបរនិច្ឆេ
ចប់នផ្េើមភតិេនា ។  េិេធិនប្បើប្បាេ់ប្េេយេក្មមប្តូវបានវាេ់ដវងតមនថលនែើម រមួមាននថលនែើមែាំបូងននបាំណុល
ភតិេនា និងនិយ័តភាេេប្មាប់ការច្ាំណ្តយភតិេនាដែលន្វើន ើងនៅនថៃចប់នផ្េើមភតិេនា ឬមុននថៃចប់
នផ្េើមភតិេនា បូក្នថលនែើមតា ល់ែាំបូងដែលបាននក្ើតន ើង និងការបា ន់សាម នច្ាំណ្តយក្នុងការរ៉ុះនរ ើ និងែក្នច្ញ             
នូវប្េេយេក្មម ឬសាែ រន ើងវញិនូវប្េេយេក្មម ឬេីតាំង ែក្ប្បាក់្នលើក្េឹក្ចិ្តេភតិេនាដែលេេួលបាន ។  

េិេធិនប្បើប្បាេ់ប្េេយេក្មមប្តូវបានែក្រ ាំលេ់នានេល តមវ ិ្ ីសាស្រេេរ ាំលេ់នថរ ចប់េីកាលបរនិច្ឆេចប់នផ្េើម         
ភតិេនា រេូតែល់ចុ្ងបញ្ច ប់ននអាយុកាលនប្បើប្បាេ់ននេិេធិនប្បើប្បាេ់ប្េេយេក្មម ឬនៅចុ្ងកាលបរនិច្ឆេ          
ននភតិេនាមួយណ្តនក្ើតមុន ។ អាយុកាលនប្បើប្បាេ់ននេិេធិនប្បើប្បាេ់ប្េេយេក្មម ប្តូវបានក្ាំណត់តម           
មូលោឋ នែូច្គ្នន នឹងប្េេយ និងបរកិាខ រ ។ បដនថមនលើនន៉ះ េិេធិនប្បើប្បាេ់ប្េេយេក្មម ប្តូវបានកាត់បនថយជាប្បចាំ
នៅតមការខាតបង់ឱនភាេននតនមល និងដក្តប្មូវេប្មាប់ការវាេ់ដវងន ើងវញិនលើបាំណុលភតិេនា ។ 

ការបា ន់សាម នអាយុកាលនប្បើប្បាេ់េប្មាប់អាំ ុងការយិបរនិច្ឆេបច្ចុបបនន មានែូច្ខាងនប្កាម៖  

 អគ្នរ និងការយិល័យ ៣ – ១០ ឆ្ន ាំ 

បាំណុលភតិេនា ប្តូវបានវាេ់ដវងែាំបូងតមតនមលបច្ចុបបននននការេូ ត់ភតិេនាដែលមិន ន់បានបង់នៅ
នេលចប់នផ្េើមភតិេនា និងប្តូវបានន្វើអបបហារនោយនប្បើអប្តការប្បាក់្ជាក់្ដេេងនៅក្នុងភតិេនា ឬក្រណី
ដែលអប្តការប្បាក់្ននា៉ះមិនអាច្ក្ាំណត់បានភាល មៗ ប្តូវន្វើនៅតមអប្តការប្បាក់្ក្មចីបដនថមរបេ់អនក្ជួល ។  



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៥. យគាលនយោបា គណយន យសខំ្ជន់  ៗ(រ) 

ឍ. ភតិេនា (ត) 

ភតិេនាក្នុងក្រណីដែលេមព័នធ្ នាគ្នរ និង្នាគ្នរជាអនក្ជួល (ត) 

ការេូ ត់ភតិេនាដែលបញ្ចូ លនៅក្នុងការវាេ់ដវងបាំណុលភតិេនារួមមាន៖ 

 ការេូ ត់ភតិេនានថរ រមួ ាំងការេូ ត់ក្នុងេប្មង់នថរ 

 ការដប្បប្បួលននការេូ ត់ភតិេនាអនថរ នោយដផ្អក្នលើេនាេសន៍ ឬអប្ត នៅកាលបរនិច្ឆេចប់នផ្េើម            
ភតិេនា  

 ច្ាំនួនដែលរ ាំេឹងថានឹងប្តូវេូ ត់ នប្កាមការធានាតនមលនៅេល់ និង 

 តនមលេិញនប្កាមជនប្មើេននការេិញ ដែល្នាគ្នរមាននេតុផ្លជាក់្ោក់្ក្នុងការអនុវតេ ។  ការេូ ត់           
ភតិេនានៅក្នុងអាំ ុងនេលដែលមានជនប្មើេក្នុងការបនេ ប្បេិននបើេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរមាន   
នេតុផ្លជាក់្ោក់្ក្នុងការបនេ និងការេិន័យនលើការបញ្ច ប់ភតិេនាមុនកាលក្ាំណត់ នលើក្ដលងដត
្នាគ្នរមាននេតុផ្លច្ាេ់ោេ់ថានឹងមិនបញ្ច ប់ភតិេនាមុនកាលក្ាំណត់។  

បាំណុលភតិេនាប្តូវបានវាេ់ដវងតមរ ាំលេ់នថលនែើម នោយនប្បើវ ិ្ ីសាស្រេេអប្តការប្បាក់្ប្បេិេធភាេ។ 
បាំណុលភតិេនាប្តូវបានវាេ់ដវងន ើងវញិនៅនេលមានការដក្ដប្បរយៈនេលននភតិេនា ការតល េ់បេូរនលើ
ការវាយតនមលេប្មាប់ជនប្មើេក្នុងការេិញប្េេយេក្មម ការដប្បប្បួលការេូ ត់ភតិេនានានេលអនារត ដែល
នក្ើតន ើងេីការដប្បប្បួលននេនាេសន៍ ឬអប្តណ្តមួយ ឬប្បេិននបើមានការដក្ដប្បច្ាំនួនបា ន់សាម នដែលរ ាំេឹង
ថានឹងប្តូវេូ ត់នលើការធានាតនមលដែលនៅេល់ ។ 

នៅនេលដែលបាំណុលភតិេនាប្តូវបានវាេ់ដវងតមវ ិ្ ីសាស្រេេនន៉ះ ការដក្តប្មូវ ប្តូវបានន្វើន ើងនលើតនមល
នយងននេិេធិនប្បើប្បាេ់ប្េេយេក្មម ឬក៏្េេួលសាគ ល់ក្នុងច្ាំនណញ ឬខាត នបើេិនជាេិេធិនប្បើប្បាេ់                     
ប្េេយេក្មម ប្តូវបានបញ្ចុ ៉ះរេូតែល់មានតនមលេូនយ ។  

ភតិេនាមានរយៈនេលខលី និងភតិេនានលើប្េេយេក្មមដែលមានតនមល ប 

េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរមិនេេួលសាគ ល់េិេធិនប្បើប្បាេ់ប្េេយេក្មម និងបាំណុលភតិេនារយៈនេលខលីែូច្
ជាការជួលមា េីុនដែលមានរយៈនេលតិច្ជាង ១២ ដខ និងភតិេនានលើប្េេយេក្មមដែលមានតនមល ប ដែល
រមួមានបរកិាខ រេ័ត៌មានវេិា ។ េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរេេួលសាគ ល់ច្ាំណ្តយនលើការជួល ាំងនន៉ះតម
មូលោឋ នរ ាំលេ់នថរ នៅតម រយៈនេលននភតិេនា ។ 
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ណ. ប្បាក់្បនញ្ញើ ប្បាក់្ក្មចី និង អនុបាំណុល 

ប្បាក់្បនញ្ញើ ប្បាក់្ក្មចី និង អនុបាំណុល ប្តូវបានវាេ់ដវងែាំបូងតមតនមលេមស្េប ែក្នថលនែើមប្បតិបតេិការ
បដនថមនោយតា ល់ និងវាេ់ដវង បនាា ប់តមរ ាំលេ់នថលនែើម នោយនប្បើប្បាេ់វ ិ្ ីសាស្រេេការប្បាក់្ប្បេិេធភាេ ។  

ត. អតថប្បនយជន៍និនយជិត 

(i). អតថប្បនយជន៍និនយជិតរយៈនេលខលី 

អតថប្បនយជន៍និនយជិតរយៈនេលខលីប្តូវបានច្ាំណ្តយ នៅនេលដែលនេវាក្មមប្តូវបានផ្េល់ជូន ។  ច្ាំនួនដែល
រ ាំេឹងេុក្ថានឹងប្តូវច្ាំណ្តយ ប្តូវបានេេួលសាគ ល់ជាបាំណុល ប្បេិននបើ្នាគ្នរមានកាតេវកិ្ច្ចតមផ្លូវច្ាប់ ឬ
កាតេវកិ្ច្ចប្បនយលនានេលបច្ចុបបនន ក្នុងការេូ ត់ច្ាំណ្តយ ដែលជាលេធផ្លននការងារដែលបានបាំនេញរួច្
មក្នេើយនោយនិនយជិត នេើយកាតេវកិ្ច្ចននា៉ះអាច្ន្វើការបា ន់សាម នបាននោយភាេនជឿរជាក់្ ។  

(ii). អតថប្បនយជន៍និនយជិតរយៈនេលដវងនផ្សង  ៗ

កាតេវកិ្ច្ចរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរច្ាំនពា៉ះអតថប្បនយជន៍និនយជិតរយៈនេលដវង រឺជាច្ាំណ្តយនលើ    
អតថប្បនយជន៍ ដែលនិនយជិតប្តូវេេួលបានេីការបាំនេញការងារក្នុងការយិបរនិច្ឆេក្នលងផុ្តនៅ និងបច្ចុបបនន។  
អតថប្បនយជន៍ និនយជិតរយៈនេលដវង ប្តូវបានន្វើអបបហារនៅតនមលបច្ចុបបនន ។ ការវាេ់ដវងសារជាថមីប្តូវបាន
េេួលសាគ ល់ជាច្ាំនណញ ឬខាត ដែលច្ាំណ្តយនន៉ះបាននក្ើតន ើង ។ 

ថ. េាំវធិាន្ន 

េាំវធិាន្នប្តូវបានេេួលសាគ ល់នៅក្នុងរបាយការណ៍សាថ នភាេរេិរញ្ញវតថុ នៅនេលដែលេមព័នធ្នាគ្នរ និង
្នាគ្នរមានកាតេវកិ្ច្ចតមផ្លូវច្ាប់ ឬកាតេវកិ្ច្ចប្បនយលនានេលបច្ចុបបនន ដែលជាលេធផ្លននប្េឹតិេការណ៍
ក្នលងផុ្តនៅ នេើយវាមានលេធភាេដែលតប្មូវឲ្យមានលាំេូរនច្ញនូវអតថប្បនយជន៍នេែឋកិ្ច្ច ក្នុងការបាំនេញ
នូវកាតេវកិ្ច្ចននា៉ះ ។ ប្បេិននបើផ្លប ៉ះពាល់មានលក្ខណៈជាសារវនេ េាំវធិាន្នប្តូវបានក្ាំណត់នោយ                 
អបបហារលាំេូរេឹក្ប្បាក់្ ដែលរ ាំេឹងថានឹងប្តូវេូ ត់នានេលអនារត នោយនប្បើអប្តមុនបង់េនធដែលឆ្លុ៉ះ
បញ្ហច ាំងេីការបា ន់សាម នននតនមលនេលនវោ ក្នុងលក្ខខណឌ េីផ្ារបច្ចុបបនន និងហានិភ័យជាក់្ោក់្ច្ាំនពា៉ះ              
បាំណុល ាំងននា៉ះ ។ អបបហារនៅេល់ប្តូវបានេេួលសាគ ល់ជានថលនែើមេិរញ្ញបប ន ។ 
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េ. ការប្បាក់្ 

អប្តការប្បាក់្ប្បេិេធភាេ 

ច្ាំណូលការប្បាក់្ និងច្ាំណ្តយការប្បាក់្ប្តូវបានេេួលសាគ ល់នៅក្នុងច្ាំនណញ ឬខាត នោយនប្បើវ ិ្ ីសាស្រេេ      
ការប្បាក់្ប្បេិេធភាេ ។  “អប្តការប្បាក់្ប្បេិេធភាេ” រឺជាអប្តដែលអាច្ន្វើអបបហារសាច់្ប្បាក់្ដែលរ ាំេឹងថា
នឹងេូ ត់ ឬនឹងប្តូវេេួល តមរយៈអាយុកាលរ ាំេឹងេុក្របេ់ឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុននា៉ះ ឲ្យមក្នេមើនឹង៖ 

 តនមលនយងែុលរបេ់ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ ឬ  

 រ ាំលេ់តនមលនែើមរបេ់បាំណុលេិរញ្ញវតថុ ។ 

នៅនេលរណនាអប្តការប្បាក់្ប្បេិេធភាេេប្មាប់ឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុ នប្ៅេីប្េេយដែលបានេិញ ឬប្េេយេក្មម 
ដែលមានឱនភាេននតនមលនៅនេលេិញ េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរន្វើការបា ន់សាម ននលើលាំេូរេឹក្ប្បាក់្នានេល
អនារតនោយេិចរណ្តរាល់លក្ខខណឌ  ាំងអេ់របេ់កិ្ច្ចេនាឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុ ប ុដនេមិនរាប់បញ្ចូ លនូវការ
ខាតបង់ឥណ ន ដែលរ ាំេឹងេុក្ននា៉ះនេ (ECL) ។  េប្មាប់ប្េេយេក្មមដែលេិញ ឬប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុដែល
មានឱនភាេននតនមលនៅនេលេិញ អប្តការប្បាក់្ប្បេិេធភាេដែលបានដក្តប្មូវហានិភ័យឥណ ន ប្តូវបាន
រណនានោយនប្បើលាំេូរេឹក្ប្បាក់្បា ន់សាម ននានេលអនារត រមួបញ្ចូ ល ាំងការខាតបង់ឥណ នដែលរ ាំេឹងេុក្ 
(ECL) ។ 

ការរណនាអប្តការប្បាក់្ប្បេិេធភាេ រមួបញ្ចូ លនូវនថលនែើមប្បតិបតេិការ និងក្នប្ម ាំងអេ់ដែលបានបង់ 
ឬេេួល ដែលជាដផ្នក្ននអប្តការប្បាក់្ប្បេិេធភាេ ។  នថលនែើមប្បតិបតេិការរមួមាន ការច្ាំណ្តយបដនថមដែល           
ពាក់្េ័នធតា ល់នៅនឹងការេិញ ឬការនបា៉ះផ្ាយប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ ឬបាំណុលេិរញ្ញវតថុ ។  

រ ាំលេ់នថលនែើម និងតនមលនយងែុល 

“រ ាំលេ់នថលនែើម” របេ់ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ ឬបាំណុលេិរញ្ញវតថុ រឺជាច្ាំនួនដែលប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ ឬបាំណុល
េិរញ្ញវតថុ ប្តូវបានវាេ់ដវងនៅនេលេេួលសាគ ល់ជានលើក្ែាំបូង ែក្ការេូ ត់េងប្បាក់្នែើម បូក្ ឬែក្រ ាំលេ់
បងគរ នោយនប្បើអប្តការប្បាក់្ប្បេិេធភាេ ច្ាំនពា៉ះភាេខុេគ្នន រវាងច្ាំនួនដែលេេួលសាគ ល់ជានលើក្ែាំបូង និង
ច្ាំនួននៅនេលែល់កាលក្ាំណត់ និងប្តូវន្វើនិយ័តភាេច្ាំនពា៉ះេាំវធិាន្ននលើការខាតបង់ឥណ នដែលបាន
រ ាំេឹងេុក្ច្ាំនពា៉ះប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ ។  

តនមលនយងែុលរបេ់ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ’ រឺជារ ាំលេ់នថលនែើមរបេ់ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ មុននេលដក្តប្មូវ        
េាំវធិាន្នេប្មាប់ការខាតបង់ឥណ នដែលបានរ ាំេឹងេុក្ ។ 
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េ. ការប្បាក់្ (ត) 

ការរណនាច្ាំណូលការប្បាក់្ និងច្ាំណ្តយការប្បាក់្ 

អប្តការប្បាក់្ប្បេិេធភាេរបេ់ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ ឬបាំណុលេិរញ្ញវតថុ ប្តូវបានរណនានៅនេលេេួល
សាគ ល់ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ ឬបាំណុលេិរញ្ញវតថុជានលើក្ែាំបូង ។  ក្នុងការរណនាច្ាំណូលការប្បាក់្ និង
ច្ាំណ្តយការប្បាក់្ អប្តការប្បាក់្ប្បេិេធភាេប្តូវបាននប្បើដផ្អក្នលើតនមលនយងែុលរបេ់ប្េេយេក្មម (នៅ
នេលដែលប្េេយេក្មមមិនប្តូវបានចត់េុក្ថាមានឱនភាេននតនមល) ឬរ ាំលេ់នថលនែើមននបាំណុល។ អប្តការ
ប្បាក់្ប្បេិេធភាេប្តូវន្វើការដក្ដប្បន ើងវញិនោយការបា ន់សាម នន ើងវញិនូវលាំេូរេឹក្ប្បាក់្របេ់ឧបក្រណ៍
េិរញ្ញវតថុដែលមានអប្តការប្បាក់្ដប្បប្បួល នែើមបីឆ្លុ៉ះបញ្ហច ាំងេីការតល េ់បេូររបេ់អប្តការប្បាក់្េីផ្ារ។ អប្ត
ការប្បាក់្ប្បេិេធភាេក៏្ប្តូវន្វើការដក្ដប្បន ើងវញិ េប្មាប់ការដក្តប្មូវតនមលេមស្េបននឧបក្រណ៍ការពារ 
នៅកាលបរនិច្ឆេដែលរ ាំលេ់ប្តូវបានចប់នផ្េើមដក្តប្មូវ ។ 

ច្ាំនពា៉ះប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុដែលមានឱនភាេននតនមល បនាា ប់េីបានេេួលសាគ ល់ជានលើក្ែាំបូង ច្ាំណូលការប្បាក់្
ប្តូវបានរណនានោយនប្បើអប្តការប្បាក់្ប្បេិេធភាេ ដផ្អក្នលើរ ាំលេ់នថលនែើមរបេ់ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ។ 
ប្បេិននបើប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុដលងមានឱនភាេននតនមល ននា៉ះការរណនាការប្បាក់្ប្តូវដផ្អក្នលើមូលោឋ ន         
តនមលែុលវញិ ។  

ច្ាំនពា៉ះប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុដែលមានឱនភាេននតនមល ចប់តាំងេីេេួលសាគ ល់ជានលើក្ែាំបូង ច្ាំណូលការប្បាក់្
ប្តូវបានរណនានោយនប្បើអប្តការប្បាក់្ប្បេិេធភាេដែលប្តូវបានដក្តប្មូវនូវហានិភ័យ ដផ្អក្នលើរ ាំលេ់          
នថលនែើមននប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុននា៉ះ ។  ការរណនាច្ាំណូលការប្បាក់្នន៉ះ មិនប្តូវបេូរនៅមូលោឋ នតនមលែុលវញិ
ននា៉ះនេ ន ៉ះបីជាហានិភ័យឥណ នរបេ់ប្េេយេក្មមននា៉ះ មានភាេប្បនេើរក៏្នោយ ។  

ការបងាា ញ 

ច្ាំណូលការប្បាក់្ ប្តូវបានរណនានោយនប្បើវ ិ្ ីសាស្រេេការប្បាក់្ប្បេិេធភាេ ដែលបានបងាា ញនៅក្នុង  
ច្ាំនណញ ឬខាត និង លេធផ្លលមអិតនផ្សង  ៗរមួបញ្ចូ លការប្បាក់្នលើប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ
ដែលបានវាេ់ដវងតមរ ាំលេ់នថលនែើម ។  

ច្ាំណ្តយការប្បាក់្ប្តូវបានបងាា ញនៅក្នុងរបាយការណ៍ច្ាំនណញ ឬខាត និងលេធផ្លលមអិតនផ្សងៗ រមួបញ្ចូ ល                   
បាំណុលេិរញ្ញវតថុ ដែលបានវាេ់ដវងតមរ ាំលេ់នថលនែើម ។ 
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.្ ក្នប្ម និងនជើងសារ 

ច្ាំណូល និងច្ាំណ្តយក្នប្ម និងនជើងសារ ដែលជាដផ្នក្ននអប្តការប្បាក់្ប្បេិេធភាេ របេ់ប្េេយេក្មមេិរញ្ញវតថុ 
និងបាំណុលេិរញ្ញវតថុ ប្តូវបានរមួបញ្ចូ លនៅក្នុងអប្តការប្បាក់្ប្បេិេធភាេ ។ 

ច្ាំណូលក្នប្ម និងក្នប្មនជើងសារនផ្សងនេៀត រមួបញ្ចូ ល ាំងនថលនេវាក្មម ប្តូវបានេេួលសាគ ល់នៅនេលបាន
បាំនេញនេវាក្មម ។  

កិ្ច្ចេនាជាមួយអតិថិជនដែលេេួលសាគ ល់ជាឧបក្រណ៍េិរញ្ញវតថុ នៅក្នុងរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុរបេ់   
្នាគ្នរ អាច្មានវសិាលភាេនោយដផ្នក្នៅក្នុង េ.រ.េ.អ.ក្ ៩ និងនោយដផ្នក្នៅក្នុង េ.រ.េ.អ.ក្ ១៥ ។ 
ក្នុងក្រណីនន៉ះ ជាែាំបូង្នាគ្នរប្តូវអនុវតេ េ.រ.េ.អ.ក្ ៩ នែើមបីដបងដច្ក្ និងវាេ់ដវងដផ្នក្ននកិ្ច្ចេនា 
ដែលចត់ចូ្លនៅក្នុងវសិាលភាេនន េ.រ.េ.អ.ក្ ៩ នេើយបនាា ប់មក្អនុវតេ េ.រ.េ.អ.ក្ ១៥ ច្ាំនពា៉ះដផ្នក្
ដែលនៅនេេេល់ ។  

ន. ឱនភាេននតនមលរបេ់ប្េេយេក្មមមិនដមនេិរញ្ញវតថុ 

តនមលនយងននប្េេយេក្មមមិនដមនេិរញ្ញវតថុរបេ់្នាគ្នរ នប្ៅេីេននិ្ិ ប្េេយេក្មមជាប់កិ្ច្ចេនា និងេនធ
េនារជាប្េេយេក្មម ប្តូវបានប្តួតេិនិតយន ើងវញិនៅរាល់ការយិបរនិច្ឆេរាយការណ៍នីមួយ  ៗ នែើមបីក្ាំណត់ថា
នតើមានេញ្ហញ ណណ្តមួយដែលបងាា ញថា ប្េេយេក្មម ាំងននា៉ះមានឱនភាេននតនមល ឬនេ ។  ប្បេិននបើមាន
េញ្ហញ ណននា៉ះនក្ើតន ើង ននា៉ះការបា ន់សាម ននលើតនមលដែលអាច្ប្បមូលមក្វញិបានរបេ់ប្េេយេក្មមប្តូវបាន   
ន្វើន ើង ។  ច្ាំនពា៉ះប្េេយេក្មមអរបីូដែលមានអាយុកាលនប្បើប្បាេ់មិនក្ាំណត់ ឬមិន ន់អាច្នប្បើប្បាេ់
បាន តនមលដែលអាច្ប្បមូលមក្វញិបានប្តូវន្វើការបា ន់សាម នជានរៀងរាល់ឆ្ន ាំក្នុងនេលដតមួយ។  ការខាតបង់
នលើឱនភាេននតនមល ប្តូវបានេេួលសាគ ល់ប្បេិននបើតនមលនយងរបេ់ប្េេយេក្មម ឬឯក្តបនងកើតសាច់្ប្បាក់្
ា្ំជាងការបា ន់សាម នតនមលដែលអាច្ប្បមូលមក្វញិបាន ។  

តនមលដែលអាច្ប្បមូលមក្វញិបានរបេ់ប្េេយេក្មម ឬឯក្តបនងកើតសាច់្ប្បាក់្ រឺជាតនមលដែល ា្ំជាងរវាងតនមល
នប្បើប្បាេ់ និងតនមលេមស្េប ែក្ច្ាំណ្តយនែើមបីលក់្នច្ញ។ ក្នុងការបា ន់ប្បមាណតនមលនប្បើប្បាេ់ ការបា ន់
សាម នលាំេូរេឹក្ប្បាក់្នានេលអនារត ប្តូវបានន្វើអបបហារនៅនឹងតនមលបច្ចុបបនន នោយនប្បើអប្តការប្បាក់្មុន
បង់េនធ ដែលឆ្លុ៉ះបញ្ហច ាំងការបា ន់ប្បមាណតនមលនេលនវោក្នុងលក្ខខណឌ េីផ្ារបច្ចុបបនន និងហានិភ័យជាក់្ោក់្
េប្មាប់ប្េេយេក្មម ាំងននា៉ះ ឬឯក្តបនងកើតសាច់្ប្បាក់្ ។ 

េប្មាប់នគ្នលបាំណងននការន្វើនតេែនលើឱនភាេននតនមល ប្េេយេក្មមប្តូវបានោក់្បញ្ចូ លគ្នន ជាប្ក្ុមតូច្  ៗដែល
អាច្បនងកើតសាច់្ប្បាក់្បានេីការបនេការនប្បើប្បាេ់ នោយមិនេឹងដផ្អក្ខាល ាំងនលើលាំេូរេឹក្ប្បាក់្ននប្េេយេក្មម         
ឬឯក្តបនងកើតសាច់្ប្បាក់្ ។ 
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៣៥. យគាលនយោបា គណយន យសខំ្ជន់  ៗ(រ) 

ន. ឱនភាេននតនមលរបេ់ប្េេយេក្មមមិនដមនេិរញ្ញវតថុ (ត) 

ការខាតបង់នលើឱនភាេននតនមល ប្តូវបានេេួលសាគ ល់ជាច្ាំនណញ ឬខាត ។  ការខាតបង់នលើឱនភាេននតនមល       
ននឯក្តបនងកើតសាច់្ប្បាក់្ ប្តូវបានដបងដច្ក្នោយកាត់បនថយតនមលនយងននតនមលនក្រ េិ៍នឈាម ៉ះរបេ់ឯក្តបនងកើត
សាច់្ប្បាក់្ (ប្ក្ុមននឯក្តបនងកើតសាច់្ប្បាក់្) ជាមុន នេើយបនាា ប់មក្នែើមបីកាត់បនថយតនមលនយងននប្េេយេក្មម 
ែនេនេៀតនៅក្នុងឯក្តបនងកើតសាច់្ប្បាក់្ (ប្ក្ុមននឯក្តបនងកើតសាច់្ប្បាក់្) នលើមូលោឋ នេមាមាប្ត ។ 

ការខាតបង់នលើឱនភាេននតនមលដែលេេួលសាគ ល់ក្នុងនេលក្នលងផុ្តនៅប្តូវបានបា ន់ប្បមាណរាល់កាលបរនិច្ឆេ
ននការរាយការណ៍ ថានតើមានេញ្ហញ ណណ្តមួយដែលការខាតបង់បានថយចុ្៉ះ ឬដលងមានការ ខាតបង់តនៅ
នេៀត ។  ការខាតបង់នលើឱនភាេននតនមល ប្តូវក្ត់ប្តប្ញ្ហច េមក្វញិ ប្បេិននបើមានការដប្បប្បួលតនមលបា ន់សាម ន
ដែលនប្បើប្បាេ់នែើមបីក្ាំណត់តនមលដែលអាច្ប្បមូលមក្វញិបាន ។ ការខាតបង់នលើឱនភាេននតនមល ប្តូវបានក្ត់
ប្តប្ញ្ហច េមក្វញិ ប្តឹមក្ប្មិតមួយដែលមិនន្វើឲ្យតនមលនយងរបេ់ប្េេយេក្មមនន៉ះ មិននលើេេីតនមលនយង
ដែលប្តូវក្ាំណត់ (ែក្រ ាំលេ់) ក្នុងក្រណីេុាំមានការេេួលសាគ ល់ការខាតបង់នលើឱនភាេននតនមល។  

ប. េនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញ 

ច្ាំណ្តយេនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញរមួមានេនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញប្បចាំឆ្ន ាំ និងេនធេនារ ។  េនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញ
ប្តូវបានេេួលសាគ ល់ជាច្ាំនណញ ឬខាត នលើក្ដលងដតេនធនន៉ះ ក់្េងនៅនឹងធាតុដែលប្តូវេេួលសាគ ល់
នោយតា ល់នៅក្នុងមូល្ន ឬលេធផ្លលមអិតនផ្សង  ៗ។  

េមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរបានក្ាំណត់ថា ការប្បាក់្ និងការោក់្េិន័យ ក់្េងនឹងេនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញ រមួ
បញ្ចូ លបាំណក្ស្សាយេនធមិនច្ាេ់ោេ់ មិនបាំនេញនៅនឹងនិយមន័យននេនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញ ែូនច្ន៉ះនេើយ
វាប្តូវបានក្ត់ប្តនប្កាមេែង់ោររណនយយអនែរជាតិននក្មពុជា (“េ.រ.អ.ក្”) ៣៧ េាំវធិាន្ន បាំណុលយថាភាេ 
និងប្េេយេក្មមយថាភាេ នេើយប្តូវបានេេួលសាគ ល់ថាជាការច្ាំណ្តយដែលពាក់្េ័នធ “ការច្ាំណ្តយនផ្សង
នេៀត” ។ 

(i). េនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញប្បចាំឆ្ន ាំ 

េនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញប្បចាំឆ្ន ាំ រួមមានេនធដែលប្តូវបង់ ឬេេួលនលើប្បាក់្ច្ាំនណញជាប់េនធប្បចាំឆ្ន ាំ នោយនប្បើ
អប្តេនធដែលបានអនុម័ត ឬបានអនុម័តជាអាេិ៍នៅកាលបរនិច្ឆេរាយការណ៍ និងនិយ័តភាេណ្តមួយនៅនលើ
េនធប្តូវបង់េីឆ្ន ាំមុនៗ ។  

(ii). េនធេនារ  

េនធេនារប្តូវបានេេួលសាគ ល់នោយដផ្អក្នលើភាេលនមអៀងបនណ្តេ ៉ះអាេនន រវាងតនមលនយងរបេ់ប្េេយេក្មម    
និងបាំណុល នៅក្នុងរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ និងតនមលនយងេប្មាប់ការរិតេនធ ។  
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៣៥. យគាលនយោបា គណយន យសខំ្ជន់  ៗ(រ) 

ប. េនធនលើប្បាក់្ច្ាំនណញ (ត) 

(ii). េនធេនារ  (ត) 
េនធេនារជាប្េេយេក្មម ប្តូវេេួលសាគ ល់ច្ាំនពា៉ះការខាតបង់េនធមិន ន់បាននប្បើប្បាេ់ និងភាេលនមអៀង               
បនណ្តេ ៉ះអាេននដែលអាច្កាត់ក្ងបាន ប្តឹមក្ប្មិតដែលប្បាក់្ច្ាំនណញជាប់េនធនានេលអនារត អាច្នប្បើប្បាេ់
េប្មាប់កាត់ក្ងជាមួយភាេលនមអៀងបនណ្តេ ៉ះអាេននននា៉ះបាន ។  េនធេនារជាប្េេយេក្មមប្តូវបានប្តួតេិនិតយ            
នៅនរៀងរាល់កាលបរនិច្ឆេរាយការណ៍ និងប្តូវបានកាត់បនថយក្នុងក្រណីមិនអាច្នប្បើប្បាេ់នូវអតថប្បនយជន៍េនធ
 ាំងននា៉ះបាន ។  ការកាត់បនថយននា៉ះប្តួវក្ត់ប្តប្ញ្ហច េមក្វញិនៅនេលដែលប្បាក់្ច្ាំនណញជាប់េនធនានេល
អនារតមានលក្ខណៈប្បនេើរន ើង ។ 

េនធេនារជាប្េេយេក្មមប្តូវបានវាេ់ដវងតមអប្តេនធ ដែលរ ាំេឹងថានឹងប្តូវនប្បើច្ាំនពា៉ះភាេលនមអៀងបនណ្តេ ៉ះ
អាេនន នៅនេលដែលវាអាច្នប្បើប្បាេ់បាន ឬកាត់ក្ងបាន នោយនប្បើអប្តេនធនៅកាលបរនិច្ឆេរាយការណ៍ ។  

ការវាេ់ដវងេនធេនារ ឆ្លុ៉ះបញ្ហច ាំងនូវេនធដែល្នាគ្នររ ាំេឹងថាអាច្នប្បើប្បាេ់បាន ឬអាច្កាត់ក្ងបាននូវ           
តនមលនយងរបេ់ប្េេយេក្មម និងបាំណុល ។  

េនធេនារជាប្េេយេក្មម និងេនធេនារជាបាំណុល អាច្កាត់ក្ងបានដតក្នុងក្រណីវាបានបាំនេញលក្ខខណឌ           
ជាក់្ោក់្ណ្តមួយ ។  

ផ្. បាំណុលយថាភាេ 

ក្នុងក្រណីដែលមិនតប្មូវឲ្យមានការេូរនច្ញនូវអតថប្បនយជន៍នេែឋកិ្ច្ច ឬច្ាំនួនេឹក្ប្បាក់្ដែលមិនអាច្         
បា ន់សាម នបានននា៉ះ កាតេវកិ្ច្ចមិនប្តូវបានេេួលសាគ ល់នៅក្នុងរបាយការណ៍សាថ នភាេេិរញ្ញវតថុននា៉ះនេ នេើយ
វាប្តូវបានបងាា ញថាជាបាំណុលយថាភាេ នលើក្ដលងដតប្បូបាប ីលីនតននលាំេូរនច្ញនូវអតថប្បនយជន៍នេែឋកិ្ច្ច 
រឺនេាើដតគ្នម ន ។ កាតេវកិ្ច្ចដែលអាច្នក្ើតមាន ប ុដនេ អតថិភាេននកាតេវកិ្ច្ច នឹងប្តូវបានបញ្ហជ ក់្នោយការ          
នក្ើតន ើង ឬមិននក្ើតន ើងននប្េឹតេិការណ៍នានេលអនារត មួយ ឬនប្ច្ើន ក៏្ប្តូវបានបងាា ញថាជាបាំណុលយថា
ភាេដែលអាច្នក្ើតមានន ើង លុ៉ះប្តដតប្បូបាប ីលីនតននការេូរនច្ញននអតថប្បនយជន៍នេែឋកិ្ច្ច រឺនេាើដត        
គ្នម ន ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ា ក.អ្. នងិ្ត្កុមហ ុនបតុ្រសមពន័ធ 

ក្ាំណត់េមាគ ល់នលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុ (ត) 
េប្មាប់ការយិបរនិច្ឆេដែលបានបញ្ច ប់នថៃេី ៣១ ដខ ្ នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៥. យគាលនយោបា គណយន យសខំ្ជន់  ៗ(រ) 

េ. ប្េេយេក្មមយថាភាេ 

ក្នុងក្រណីដែលមិនមានលេធភាេេូរចូ្លនូវអតថប្បនយជន៍នេែឋកិ្ច្ច ឬច្ាំនួនេឹក្ប្បាក់្ដែលមិនអាច្បា ន់សាម ន           
បាន ននា៉ះប្េេយេក្មមមិនប្តូវបានេេួលសាគ ល់នៅក្នុងរបាយការណ៍សាថ នភាេេិរញ្ញវតថុន ើយ នេើយវាប្តូវ             
បានបងាា ញថាជាប្េេយេក្មមយថាភាេ នលើក្ដលងដតប្បូបាប ីលីនតននលាំេូរចូ្លនូវអតថប្បនយជន៍នេែឋកិ្ច្ច រឺ               
នេាើដតគ្នម ន ។ កាតេវកិ្ច្ចដែលអាច្នក្ើតមាន ប ុដនេអតថិភាេននប្េេយេក្មមនឹងប្តូវបានបញ្ហជ ក់្នោយការនក្ើត
ន ើង      ឬមិននក្ើតន ើងននប្េឹតេិការណ៍នានេលអនារតមួយ ឬនប្ច្ើន ក៏្ប្តូវបានបងាា ញថាជាប្េេយេក្មមយថា
ភាេដែលអាច្នក្ើតមានន ើង លុ៉ះប្តដតប្បូបាប ីលីនតននការេូរចូ្លននអតថប្បនយជន៍នេែឋកិ្ច្ច រឺនេាើដតគ្នម ន ។ 

៣៦. សដង្ដ់ារងា ីការយធវើវិយស្មធនកមា និង្ ការបកត្ស្ម មិនទានប់ានយត្បើ 
េែង់ោរថមី ការន្វើវនិសា្នក្មមេែង់ោរ និងការបក្ស្សាយមួយច្ាំនួន បានចូ្លជា្រមាន េប្មាប់
ការយិបរនិច្ឆេដែលចប់នផ្េើម បនាា ប់េីនថៃេី០១ ដខមក្រា ឆ្ន ាំ២០២០ ដែលការអនុវតេមុនកាលក្ាំណត់ប្តូវបាន
អនុញ្ហញ ត ប ុដនេេមព័នធ្នាគ្នរ និង្នាគ្នរ មិនបានអនុវតេេេង់ោរមុនកាលក្ាំណត់ក្នុងការនរៀបច្ាំរបាយការណ៍
េិរញ្ញវតថុនន៉ះនៅន ើយនេ។ 

េេង់ោរដែលបានវនិសា្នក្មមខាងនប្កាមនន៉ះ  ាំងននា៉ះមិនប្តូវបានរ ាំេឹងថានឹងមិនមានផ្លប ៉ះពាល់ជាសារវនេ
នៅនលើរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុរមូរបេ់េមព័នធ្នាគ្នរនិងរបាយការណ៍េិរញ្ញវតថុោច់្នោយដ ក្របេ់្នាគ្នរ៖ 

- េមប នការជួល ក់្េងនឹងកូ្វែី១៩ (ការន្វើវនិសា្នក្មមច្ាំនពា៉ះ េ.រ.េ.អ.ក្ ១៦) 

- កិ្ច្ចេនាខាតបង់ - ច្ាំណ្តយនែើមបីបាំនេញកិ្ច្ចេនា (ការន្វើវនិសា្នក្មមច្ាំនពា៉ះ េ.រ.អ.ក្ ៣៧) 

- ឯក្សារនយងច្ាំនពា៉ះប្ក្បខ័ណឌ េេសន ន (ការន្វើវនិសា្នក្មមច្ាំនពា៉ះ េ.រ.េ.អ.ក្ ៣) 

- ប្េេយ នរាងច្ប្ក្ និងបរកិាខ រ៖ ច្ាំណូលមុននេលនប្បើប្បាេ់ដែលបានក្ាំណត់េុក្ជាមុន (ការន្វើវនិសា្នក្មម
ច្ាំនពា៉ះ េ.រ.អ.ក្ ១៦) និង 

- ការន្វើច្ាំណ្តត់ថាន ក់្បាំណុល ជាបាំណុលរយៈនេលខលី ឬនេលដវង (ការន្វើវនិសា្នក្មមច្ាំនពា៉ះ េ.រ.អ.ក្ ១) 
។ 
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៩ . ទសវាកម្ម ៃងិ ផលតិ្ផល 

 

១.  នេវាក្មម្ នាគ្នរបុរគល 
o រណនីបនញ្ញើេាំនច្ 
o រណនីបនញ្ញើតមតប្មូវការ 
o រណនីមានកាលក្ាំណត់ 
o ក្មចីេិញផ្ា៉ះ 
o ប័ណណឥណ ន 
o នេវាក្មម្នាគ្នរតមអីុន្ឺណិត 
o នេវា ATM  

 

២. នេវាក្មម្ នាគ្នរេាំរាប់ពាណិជជក្មម 
o នេវាឥណ នមានកាលក្ាំណត់ 
o នេវាេិរញ្ញវតថុនលើនែើមេុនបងវិល 
o រណនីមូលប័ប្តជាំនួញ 
o រណនីោក់្តាំក្ល់ប្បាក់្បនញ្ញើ 
o នេវានបើក្ប្បាក់្នបៀវតស 
o នេវាក្មមេេួលប្បតិបតេិការប័ណណឥណ ន 

 

៣. នេវាក្មម្ នាគ្នរអនេរជាតិ 
o នេវានផ្ារប្បាក់្ 
o នេវាេិរញ្ញបប នពាណិជជក្មម 
o នេវាលិខិតឥណ ន នាាំនច្ញ&នាាំចូ្ល 
o នេវាក្មមការប្បមូលឯក្សារ D/P & D/A 
o នេវាលិខិតធានា & លិខិតឥណ នអចិ្ន្នេយ៍ 
o នេវាមូលបប នប័ប្តអបបហា 
o នេវាឥណ នពាណិជជក្មម 

 

 
 
 



 

172 

១០.  ពត័្ម៌ាៃទនំាកទ់ៃំង 

 ទីស្នា ក់ការកណ្តា ល 
E.SUN Tower  លលខ៤៤១ មហាវថីិព្រះមុនីវង្ស សង្កា ត់បឹង្ព្រលឹត ខណ្ឌ ៧មករា   
រាជធានីភ្ាំលរញ  ព្បលទសកមពុជា 
ទូរស័រទ: +៨៥៥ ២៣ ៩១១ ៣១៣  | ទូរស្នរ: +៨៥៥ ២៣ ៩៩៨ ៧១៣ 
info@email.ucb.com.kh | www.ucb.com.kh | SWIFT: UCBPKHPP 

 

 ស្នខាផ្សារចាស់ 
UCB លលខ៦១ ផ្សលូវលលខ១៣០ សង្កា ត់ផ្សារចាស់ ខណ្ឌ ដូនលរញ   
រាជធានីភ្ាំលរញ  ព្បលទសកមពុជា 
ទូរស័រទ: +៨៥៥ ២៣ ៤២៧ ៩៩៥  | ទូរស្នរ: +៨៥៥ ២៣ ៤២៧ ៩៩៧ 

 

 ស្នខាផ្សារលដើមគរ 
ផ្សទះលលខ៥៩AB  មហាវថីិព្រះមុនីលរ ៉េត សង្កា ត់ផ្សារលដើមគរ 
ខណ្ឌ ទួលលោក រាជធានីភ្ាំលរញ 
ទូរស័រទ: +៨៥៥ ២៣ ៩៩៧ ៣១៣ | ទូរស្នរ: +៨៥៥ ២៣ ៩៩៥ ៣១៣ 

 

 ស្នខាកាលថាល់ 
ផ្សទះលលខ៥១៨ABC មហាវថីិព្រះមុនីវង្ស ភូ្មិ១២    
សង្កា ត់ទលនលបាស្នក់ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្ាំលរញ 
ទូរស័រទ: +៨៥៥ ២៣ ៩៨១ ៣១៣ | ទូរស្នរ: +៨៥៥ ២៣ ៩៨៨ ៨៥៩ 

 

 ស្នខាអំង្ទទកុង្ទីណ្ង់្តាល់ 
ផ្សទះលលខ២៧២-២៧៦ មហាវថីិល ៉េលសទុង្ ភូ្មិ០៤ 
សង្កា ត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្ាំលរញ 
ទូរស័រទ: +៨៥៥ ២៣ ៩៧១ ៣១៣ | ទូរស្នរ: +៨៥៥ ២៣ ៩៨៧ ៤៥៨ 

 

 ស្នខាទួលលោក 
ផ្សទះលលខ១១៥ ផ្សលូវលលខ២៨៩ ភូ្មិ១៤ 
សង្កា ត់បឹង្កក់២ ខណ្ឌ ទួលលោក រាជធានីភ្ាំលរញ 
ទូរស័រទ: +៨៥៥ ២៣ ៩៦១ ៣១៣ | ទូរស័រទ: +៨៥៥ ២៣ ៩៨២ ៤៣៦ 
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 ស្នខាទឹកលអក់ 
ផ្សទះលលខ៣៤២E០-៣និង្៣៤២F០-៣ ផ្សលូវលលខ១៨២ ភូ្មិ១០ 
សង្កា ត់ទឹកលអក់៣ ខណ្ឌ ទួលលោក រាជធានីភ្ាំលរញ 
ទូរស័រទ: +៨៥៥ ២៣ ៩៩១ ៣១៣ | ទូរស្នរ: +៨៥៥ ២៣ ៩៦៦ ៩៨៥ 

 

 ស្នខាទឹកថ្លល  
ផ្សទះលលខA១២៣និង្A១២៤ មហាវថីិសហរ័នធរសុស ីភូ្មិទឹកថ្លល   
សង្កា តទឹកថ្លល  ខណ្ខ ទសនសុខ រាជធានីភ្ាំលរញ 
ទូរស័រទ: +៨៥៥ ២៣ ៩៥១ ៣១៣ | ទូរស្នរ: +៨៥៥ ២៣ ៩៦៦ ៩៦៥ 

 

 ស្នខាស្នា តចាស់ 
អោរលលខ B៤១និង្B៤៣ ផ្សលូវលលខ៧០ សង្កា ត់ស្សះចក 
ខណ្ឌ ដូនលរញ រាជធានីភ្ាំលរញ 
ទូរស័រទ: +៨៥៥ ២៣ ៩៣១៣១៣ | ទូរស្នរ: +៨៥៥ ២៣ ៩៦៦៩៤៣ 

 

 ស្នខាសទងឹ្មានជ័យ 
អោរលលខ ១៦Bនិង្១៧B មហាវថីិព្រះមុនីលរ ៉េត 
សង្កា ត់សទឹង្មានជ័យ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្ាំលរញ 
ទូរស័រទ: +៨៥៥ ២៣ ៩២១៣១៣ | ទូរស្នរ: +៨៥៥ ២៣ ៤២៧ ៩៩៧ 

 

 ស្នខាលសៀមរាប 
កាច់ព្ជងុ្ផ្សលូវលទរវង្សនិង្ផ្សលូវអ ុ ៊ុំឆាយ ភូ្មិមណ្ឌ ល១ 
សង្កា ត់ស្នា យដង្គំ លខតាលសៀមរាប 
ទូរស័រទ: +៨៥៥ ៦៣ ៩៦៣ ៧០៣ | ទូរស្នរ: +៨៥៥ ៦៣ ៩៦៥ ១៧៨ 

 

 ស្នខាព្រះសីហនុ 
អោរលលខ២៤០ វថីិឯករាជយ សង្កា ត់លលខ២ 
ខណ្ឌ មិតាភារ លខតាព្រះសីហនុ 
ទូរស័រទ: +៨៥៥ ៣៤-៩៣៣ ៨៣៣ | ទូរស្នរ: +៨៥៥ ៣៤ ៩៣៣ ៦៦៨ 
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 ស្នខាបាត់ដំបង្ 
ផ្សទះលលខ០២៧-០៣០ ផ្សលូវលលខ១ ភូ្មិទព្រកមហាលទរ 
សង្កា ត់ស្នា យលបា៉េ  លខតាបាត់ដំបង្ 
េូរេ័េា: +៨៥៥ ៥៣ ៩៥២ ៥៥២ | េូរសារ: +៨៥៥ ៥៣ ៩៥២ ៨៥២ 

 

 ស្នខាស្សុកខាច់កណ្តា លឃំុវហិារសួគ៌ 
ភូ្មិវហិារសួគ៌លជើង្ ឃំុវហិារសួគ៌ 
ស្សុកខាច់កណ្តា ល លខតាកណ្តា ល 
ទូរស័រទ:+៨៥៥ ២៤ ៩០០ ០០១-៤ | ទូរស្នរ: +៨៥៥ ២៤ ៩០០ ០០៥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCB 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ    

របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់កាលបរចិ្ឆេទ ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

 

 
 

FINANCIAL STATEMENTS 

For the year ended ៣១ December ២០១៦ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ   ទីស្នន ក់ការកណ្តា ល 

 

E.SUN Tower លេខ៤៤១ មហាវថីិព្រះមុនីវង្ស 
សង្កា តបឹ់ង្ព្រេឹត ខណ្ឌ ៧មករា  រាជធានីភ្នលំរញ 

ទូរស័រទ: +៨៥៥ ២៣ ៩១១ ៣១៣ | ទូរសារ: +៨៥៥ ២៣ ៩៩៨ ៧១៣ 

info@email.ucb.com.kh |www.ucb.com.kh| 

                                            SWIFT: UCBPKHPP 

 


