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1. សារពគីណៈគ្គបគ់្គង 
តាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្ប្រងររស់រុគ្គលិកប្គ្រ់ជាន់ថ្នា ក់ទំងអស់ ធនាគារសហពាណិជ្ជ   ក.អ  (តទៅ
ទៅថ្ន ធនាគារ) បានសទប្មច្នូវកំទណើ នប្បាក់ចំ្ទណញ ទហើយស្សរទេលជាមួយគាា ទនាោះប្ែរក៏រកាបាន
គុ្ណភាេប្រេយសកមមលអទៅកាុងឆ្ា ំ2021។ ទយើងកំណត់លរធផលទោយការទប្ជ្ើសទរ ើសយុរធសាស្តសរែ៏
ប្តឹមប្តវូ។ ការផរល់ជូ្ននូវទសវាកមមប្រករទោយវជិាជ ជី្វៈ គឺ្ជាែំទណើ រការសាូលននភាេរកីច្ទប្មើនររស់
អាជី្វកមម។ ធនាគារបានេប្ងីករីតំាងសាខាទៅរាជ្ធានីភ្ាំទេញរប្នែមទរៀត ទែើមបេីប្ងឹងរំនាក់រំនងរវាង
សាខាជាមួយនឹងរងវង់សហគ្មន៍ជំុ្វញិទោយផ្ទា ល់។ ទប្ៅេីទនោះ ធនាគារទៅប្តរនររកាទគាលជំ្ហរផរល់
ប្រសិរធិភាេែល់អាកទប្រើប្បាស់ ទោយជ្ប្មញុនូវ ររេិទសាធន៍ប្រតិរតរិការ តាមរយៈប្រេ័នធ     អីុនធឺណិត
និងប្រេ័នធសវ័យប្រវតរិ។ ចារ់ទផរើមេីែំទណើ រការទប្រើប្បាស់ប្រចំានងៃរហូតែល់សហប្រតិរតរិការ  ធនាគារ
ទធវើការទក់ទញអតិងិជ្នតាម រយៈទសវាកមមធនាគារប្រករទោយរំនុកចិ្តរ ទោយេប្ងឹង  ែំទណើ រការ
តាមប្រេ័នធអីុនធឺណិត  និង រណ្តរ ញខាងទប្ៅ ប្ែលនំាឲ្យអតិងិជ្នររួលសាគ ល់េី                 ការអភិ្វឌ្ឍ
ទសវាកមមររស់ធនាគារ។ ការកសាងតនមៃទករ ិ៍ទ ម្ ោះមួយ មិនអាច្សទប្មច្បានកាុងរយៈទេលមួយរទំេច្
ទនាោះទ ើយ។ ទទោះរីជា ការែំទណើ រការ មានការលំបាកក៏ទោយ េួកទយើងទជ្ឿជាក់ថ្ន ធនាគារកំេុង
ទែើរទលើមាគ៍ាែ៏ប្តឹមប្តវូមួយ។ 

 
ធនធានមនុសស គឺ្មិនប្តឹមប្តជាសូច្នាករ្ នមុខទគ្ទនាោះទរ រនុប្នរក៏ជាសូច្នាករសំខាន់មួយផង  
ប្ែរ។ ធនាគារទៅប្តរនរការទប្ជ្ើសទរ ើស និងរណរុ ោះរណ្តរ លរុគ្គលិកងមី  ៗប្កលំអរច្នាសមព័នធធនធាន
មនុសសឲ្យកាន់ប្តប្រទសើរទ ើង និងរកាឲ្យបាននូវរុគ្គលិកប្ែលមានទរេទកាសលយទែើមបីធានាបាននូវ
ទសែរភាេររស់ធនាគារ។ ធនាគារ ក៏បានផរល់ឱកាសលអៗ  ជាទប្ច្ើនកាុងអំ ុងទេលប្ែលធនាគារកំេុង
រកីច្ទប្មើនឥតឈរ់ឈរទនោះផងប្ែរ។ រនាឹមនឹងទនោះ ធនាគារក៏មានឆនាៈផរល់ឱកាសែល់រុគ្គលិក    
ទំងអស់រង្ហា ញទរេទកាសលយររស់ខៃួន ទែើមបរីញ្ជជ ក់េីសមតែភាេររស់េួកទគ្ផងប្ែរ។ ទៅរីទនោះ
រុគ្គលិកអាច្កំណត់អនាគ្តររស់េួកទគ្បាន តាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្ប្រងររស់ខៃួន ទហើយេួកទយើង
ទំងអស់គាា នឹងចូ្លរមួេប្ងឹងសមតែភាេររស់ប្កមុ និងរកីច្ទប្មើនទៅជាមួយគាា ។ 

 
សកមមភាេររចិាច កសប្មារ់អងគភាេសរបុរសធម៍ ប្តូវបានរងផលរនោះពាល់េី សាែ នភាេននជ្មៃឺរកីរាល  
ោល។ ទៅកាុងកាលៈទរសៈទនោះ ការយកចិ្តររុកោក់ចំ្ទពាោះការង្ហរសងគមក៏ជាប្ផាកមួយននរំនួល
ខុសប្តូវររស់ធនាគារប្ែលមិនអាច្រញ្ឈរ់ប្តឹមទនោះទ ើយ។ រុគ្គលិកសម័ប្គ្ចិ្តរររស់ទយើងទៅប្តបាន
រនរចុ្ោះទៅចំ្នួន13 មណឌ លកុមារកំប្ពាទៅកាុង12ទខតរ ប្ែលសររុចំ្នួន16ែងកាុងមួយឆ្ា ំ ទហើយបាន 
ផរល់ជូ្ននូវសមាា រៈចំាបាច់្ទប្រើប្បាស់ប្រចំានងៃ ទសបៀងអាហារមួយចំ្នួនសប្មារ់កុមារ ទែើមបជួី្យ
ប្រប្រង់ការរស់ទៅនិងការសិការរស់េួកទគ្។ ការផរល់ឲ្យទៅអាកប្ែលប្តូវការ គឺ្មានអតែន័យជាងការ
ប្ែលទយើងររួលយកអំទណ្តយទៅទរៀត។ ធនាគារមិនប្តឹមប្តទធវើការររចិាច ករនុទណ្តណ ោះទរ រនុប្នរទយើង
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ទជ្ឿជាក់ថ្ន វាជាការរទងកើតគំ្និតវជិ្ជមាន និង ផរល់ផលប្រទោជ្ន៍ចំ្ទពាោះប្រជាជ្នកមពុជា និងសងគម
ទំងមូល។ 

 
ចារ់តំាងេីទេលប្ែលធនាគារ E.SUN បានចូ្លប្រ ូកទៅកាុងរីផារហិរញ្ញវតែុទៅប្រទរសកមពុជា 
មក គ្ណៈប្គ្រ់ប្គ្ង បានអនុវតរយុរធសាស្តសរអាជី្វកមមប្រករទោយទសែរភាេ េប្ងឹងអភិ្បាលកិច្ច
សាជី្វកមម និងបានប្កសប្មួលផលរ័ប្តអាជី្វកមមជារនររនាា រ់។  ខណៈទេលននការកាន់ការ់ភាគ្
ហ ុនននមួយរសវតសន៍ែំរូងទរៀរនឹងរញ្ច រ់ ឥរធិេលននការប្គ្រ់ប្គ្ងឲ្យមានទករ រិ៍ទ ម្ ោះររស់ធនាគារ
ប្តូវបានកត់សមាគ ល់។ ទៅទេលចារ់ទផរើមរសវតសន៍រីេីរ ធនាគារនឹងេប្ងឹងការផារភាជ រ់រំនាក់រំនង
ទៅកាុងប្រទរសកមពុជា និងទររជាា ខិតខំសទប្មច្ឲ្យបាននូវទគាលទៅទែើមបីកាៃ យទៅជាធនាគារទប្ៅ
ស្សុកមួយ ប្ែលមានភាេេិទសសជាងទគ្ទៅកាុងប្រទរសកមពុជា។ 
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2. គ្រវត្តិរបស់ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ 

ធនាគារទម៖ ធនាគារ E.SUN 
 

ធនាគារ E.SUN ប្តវូបានរទងកើតទ ើង ទៅនងៃរី 16 ប្ខ មករា ឆ្ា ំ1992 និងទរើកែំទណើ រការអាជី្វកមម ទៅនងៃ
រី21 ប្ខ កុមាៈ ឆ្ា ំ1992។ ទប្កាមការែឹកនំាររស់ទោក Huang Yung Jen ប្ែលជាសាែ រនិក និងជាប្រធាន
ប្កមុប្រឹកាភិ្បាលននប្កមុហ ុន E.SUN Financial Holding រមួជាមួយ និង ប្កុម   ឥសសរជ្នប្ផាកហិរញ្ញវតែុ
ប្ែលមានទគាលទៅរមួគាា  - តំាងនាមឲ្យ  E.SUN េួកគាត់បានប្រកាន់ភាជ រ់នូវរសសនៈវស័ិយនន“ជំ្នាញ
វជិាជ ជី្វៈ ទសវាកមម និង ពាណិជ្ជកមម”  ជាមួយនឹង “រំនួលខុសប្តវូររស់ E.SUN កាុងការរណរុ ោះរណ្តរ ល 
អាកមាន ទរេទកាសលយ និងការផរល់ទសវាកមមលអរំផុតជូ្នែល់អតិងិជ្ន” ជាទគាលការណ៍កាុងការ
ប្រតិរតរិការអាជី្វកមមទែើមបីទររជាា ចិ្តរកាៃ យខៃួនជា “គំ្រកូាុងវស័ិយហិរញ្ញវតែុ  និង គំ្រទូប្រៀរទធៀរកាុងវស័ិយ
ទសវាកមម”។  
 

“ការរទងកើតសរង់ោរ រណរុ ោះរណ្តរ លអាកមានទរេទកាសលយ និងការអភិ្វឌ្ឍប្រេ័នធរទច្ចកវរិាេ័ត៌មាន
វរិា” គឺ្ជាទហោា រច្នាសមព័នធធំទំង៣ននទរសកកមមយូរអប្ងវងររស់ធនាគារ E.SUN ។ ធនាគារ E.SUN 
ប្រកាន់ខាជ រ់នូវទគាលគំ្និតសាូលររស់ខៃួនគឺ្ “ចិ្តរថ្នៃ ែូច្គុ្ជ្  រងឹមំាែូច្ភ្ាំ” និង ការ  ផរល់ទសវាកមម
ប្រករទោយជំ្នាញ និង ភាេកក់ទៅរ ជូ្នែល់អតិងិជ្ន។ ទលើសេីទនោះទៅទរៀត រុគ្គលិកររស់  E.SUN            
ទររជាា ទធវើជាប្រជាេលរែាែ៏លអ ទហើយធនាគារ E.SUN  ប្ែលទពារទេញទៅទោយទសច្ករីស្សឡាញ់ និងទររជាា
ទធវើជា ធនាគារលំោរ់ែំរូងប្ែលយកចិ្តររុកោក់ទលើរំនួលខុសប្តូវកាុងសងគម។ 
 
ប្រឈមមុខជាមួយនឹងសាែ នភាេរីផារប្ែលមិនអាច្េាករបាន  និង  ការប្រកួតប្រប្ជ្ងែ៏ខាៃ ំងកាៃ  
ធនាគារ E.SUNទៅប្តរនរទប្រើប្បាស់នូវយុរធសាស្តសរប្ែលរងឹមំា គំ្និតនច្ាប្រឌិ្ត្នមុខប្ផាកហិរញ្ញវតែុ 
ប្េមទំងទសវាកមមប្ែលមានគុ្ណភាេររស់ខៃួនទែើមបជី្មាោះនូវរាល់រញ្ជា  និងរទងកើតនូវជ្ទប្មើសទសវាកមម
ហិរញ្ញវតែុោនងរូលំរូោយជូ្នែល់អតិងិជ្ន។  ធនាគារ E.SUN បានេប្ងីកសាខាររស់ខៃួនរហូតែល់ 
139សាខា ទហើយទជ្ឿជាក់ថ្ន   រណ្តរ ញសាខាទំងទនោះនឹងអាច្រទងកើនប្រសិរធភាេ និង វសិាលភាេ
ររស់ខៃួនកាន់ប្តខាៃ ំងទ ើង។  ចំ្ប្ណកឯការវវិឌ្ឍប្ផាករទច្ចកទរសវញិ ធនាគារ E.SUN បានទប្ជ្ើសទរ ើស 
ទប្រើប្បាស់នូវវធីិសាស្តសរប្ែលប្រករទោយភាេនច្ាប្រឌិ្ត និងភាេរត់ប្រនទែើមបទីោោះស្សាយរញ្ជា  និង
រំទេញតាមតប្មូវការទសវាកមមហិរញ្ញវតែុជូ្នែល់អតិងិជ្ន។ ចំ្ទពាោះវសិាលភាេទប្ៅប្រទរសររស់ខៃួនវញិ 
ធនាគារ E.SUN មានធនាគាររុប្តសមព័នធចំ្នួន2 គឺ្ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ ទៅប្រទរសកមពុជា និង
ធនាគាររុប្តសមព័នធមួយទរៀតទៅប្រទរសចិ្ន។ ទប្ៅេីទនោះ ធនាគារ E.SUN បានរទងកើតសាខាចំ្នួន08 
ទរៀតប្ែលសែិតទៅរីប្កងុហុងកុង រីប្កុងLos Angeles ប្រទរសសឹងារុរ ីប្រទរសទវៀតណ្តម ប្រទរសភូ្មា 
រីប្កុងSydney  រីប្កងុTokyo និងរីប្កងុ Brisbane ។ ធនាគារ E.SUN កំេុងប្តទរៀរចំ្េប្ងីករណ្តរ ញររស់
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ខៃួនរប្នែមទរៀតកាុងប្រទរសចិ្ន និងតាមរីតំាងែ៏នរទរៀតននតំរន់អាសីុអាទគ្ាយ៍ ប្ែលរច្ចុរបនាទនោះធនាគារ 
E.SUN មានសាខាចំ្នួន 28សាខា កាុងប្រទរសចំ្នួន09  ប្ែល E.SUN មានទគាលទៅរទងកើតនូវរណ្តរ ញ
ទសវាកមមហិរញ្ញវតែុ ប្ែលប្រករទោយប្រសិរធភាេខពស់កាុងតំរន់អាសីុ  ប្េមទំងអាច្ផរល់នូវទសវាកមម
ប្ែលមានគុ្ណភាេលំោរ់ខពស់ជូ្នទៅែល់អតិងិជ្នកាុងស្សុកទែើមបីរំទេញតប្មូវការទសវាកមម
ហិរញ្ញវតែុឆៃងប្រទរស។  
 

ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ 

 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ  ប្តូវបានរទងកើតទ ើង ទៅ នងៃរី 31 ប្ខ មិនា ឆ្ា ំ1994 និង រច្ចុរបនាភាគ្ហ ុន
100% ប្តូវកាន់ការ់ទោយធនាគារ E.SUN។ ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ ជាធនាគារពាណិជ្ជប្ែលមាន
អាជាា រ័ណណទេញទលញ មានសាខាកាុងប្កងុភ្ាំទេញចំ្នួន 12សាខា  និងសាខាទខតរចំ្នួន 02 សាខា 
ទហើយមានរុគ្គលិករទប្មើការជាង 500 នាក់។ កាុងនាមជាធនាគាររុប្តសមព័នធររស់ធនាគា E.SUN 
ធនាគារសហពាណិជ្ជ ក.អ បានប្រកាន់ភាជ រ់នូវគុ្ណតនមៃនិងរសសនៈវស័ិយររស់ធនាគារ E.SUN កាុង
ការផរល់នូវទសវាកមមែ៏លអ និង    ចូ្លរមួចំ្ប្ណកកាុងការអភិ្វឌ្ឍសងគមកមពុជា។ នាទេលអនាគ្ត ធនាគារ
សហពាណិជ្ជ ក.អ   នឹងរនរេប្ងឹងទៅទលើផលិតផល  ទសវាកមម និងគំ្និតនច្ាប្រឌិ្តខាងប្ផាកហិរញ្ញវតែុ 
ប្េមទំងទលើកកមពស់ការអរ់រ ំ និងកិច្ចសហការប្រតិរតរិការរវាងអាកជំ្នាញមកេីប្រទរសទផសង  ៗ ទែើមបី
កាៃ យខៃួនជាធនាគារទប្ៅស្សុកមួយប្ែលមានភាេេិទសសជាងទគ្កាុងប្រទរសកមពុជា។ 
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3. ទដិ្ឋភាពទទូៅនៃអាជី្វកម្ម 
1. ចំ្នុច្សំខាន់ខៃោះៗននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ 
 2021 2020 2019 
លរធផលននចំ្ណូលប្រតិរតរិការ (ែុោៃ រ)    
    ចំ្ណូលប្រតិរតរិការ 39,946,747 32,115,290 34,475,773 
    ប្បាក់ចំ្ទណញមុនចំ្ណ្តយេនធ 16,191,999 12,918,112 25,883,163 
    ប្បាក់ចំ្ទណញសុរធ 13,481,522 8,011,350 22,009,698 
    
រិនាន័យសំខាន់ រៗរស់តារាងតុលយការ  (ែុោៃ រ)    
    ប្រេយសកមមសររុ 759,866,538 854,641,144 706,999,367 
    ឥណទនសំរារ់អតិងិជ្ន   (សុរធ) 557,330,560 505,614,128 476,237,953 
    ប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្ន 448,233,051 567,692,232 447,163,797 
    រំណុលសររុ 644,528,519 752,631,212 612,959,966 
    ទែើមរុនបានរង់ 80,000,000 80,000,000 80,000,000 
    មូលនិធិភាគ្រុនិក 115,338,019  102,009,932  94,039,401 
    ផលរររទលើប្រេយសកមម 1.78%  0.94%  3.11% 
    ផលរររទលើទែើមរុន 11.67% 7.85% 23.40% 
    រំណុលមិនែំទណើ រការ %  1.13% 0.67% 0.81% 
    
អនុបាតមូលោា ន    
    អនុបាតទសាធនភាេ 21.97% 22.40% 23.37% 
    អនុបាតប្ករខ័ណឌ សនានីយភាេ 213.92% 511.72% 156.42% 
    

 តួទលខកាុងឆ្ា ំ2021 2020 2019 ប្តូវបានប្កសប្មួលទៅតាមការអនុវតរប្រេ័នធCIFRS។ 

 

 

2. ប្េឹតរិការណ៍សំខាន់ននអាជី្វកមម 
o ការអភិ្វឌ្ឍទហោា រច្នាសមព័នធរទច្ចកវរិាេ័ត៌មានវរិា 

“ការរទងកើតប្រេ័នធរទច្ចកវរិា” “ការរណរុ ោះរណ្តរ លធនធានមនុសស” និង “ការអភិ្វឌ្ឍរទច្ចកវរិាេ័ត៌មាន
វរិា” គឺ្ជាសសរសរមាទំងរីននែំទណើ រប្សវងរកនិរនររភាេយូរអប្ងវងររស់ធនាគារ ទហើយធនាគារUCBនឹង
រនរវនិិទោគ្ឥតឈរ់ឈរទៅទលើទហោា រច្នាសមព័នធទលើរទច្ចកវរិាេ័ត៌មានវរិាទនោះ។ កាុងឆ្ា ំ 2021 
ធនាគារមិនប្តឹមប្តបានទញយកអតែប្រទោជ្ន៍េីែំទណ្តោះស្សាយរទច្ចកវរិាេ័ត៌មានវរិាទែើមបីគំាប្រការ
អភិ្វឌ្ឈអាជី្វកមមរនុទណ្តណ ោះទរ រនុប្នរប្ងមទំងបានទផ្ទរ តទៅទលើការរទងកើនកប្មិតសុវតែិភាេេ័ត៌មានផងប្ែរ រមួ
មាន៖ (1) ការចូ្លរមួរូទត់តាមរយៈប្រេ័នធបាគ្ងទហើយរេឹំងថ្ននឹងចារ់ទផរើមទៅឆ្ា ំ2022 (2)រនរេប្ងឹងទលើ
មុខង្ហរននកមមវធីិទសវាកមមរូរស័េានែច្ល័ត  (3) ប្តួតេិនិតយទៅទលើប្រេ័នធសាូលររស់ធនាគារ ទែើមបីប្កលមអ 
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ឲ្យមានទសែរភាេ និងប្រសិរធិភាេ (4)ការធានានូវគុ្ណភាេ និងសុវតែិភាេសប្មារ់រូរគ្មនាគ្មន៍  (5) ការប្កប្ប្រ
កំហុសសុវតែិភាេេ័ត៌មានទៅកាុងប្រេ័នធ។  ទប្ៅេីគ្ទប្មាងប្ែលបានទរៀររារ់ខាងទលើ ធនាគារក៏បានទផ្ទរ ត
សំខាន់ផងប្ែរទៅទលើការប្ណនំាែំទណើ រការននការប្គ្រ់ប្គ្ងតប្មូវការេ័ត៌មានវរិា េប្ងឹងការប្គ្រ់ប្គ្ងមូល
ោា នរិនាន័យ និង េប្ងីកទលើកិច្ចសហប្រតិរតរិការជាមួយធនាគារទម។ 

o ការផ្ទៃ ស់ររូរននធនធានមនុសស 
“អាកមានទរេទកាសលយគឺ្ជាសូច្នាករែ៏សំខាន់”  ប្ែលទនោះគឺ្ជាអីវប្ែលធនាគារប្តងប្តទជ្ឿជាក់។ ទៅឆ្ា ំ
2021 នាយកោា នធនធានមនុសសបានសហការជាមួយនាយកោា នប្ផាកអាជី្វកមម ទែើមបីរទងកើតប្រេ័នធសម
ស្សរមួយទែើមបីជំ្រញុរឹកចិ្តររុគ្គលិកកាុងការទធវើការង្ហរ និងការអនុវតរទលើការវាយតនមៃការង្ហរផ្ទា ល់ខៃួនឲ្យ
បានច្ាស់ោស់។ ធនាគារមិនប្តឹមប្តទប្រើប្បាស់ផាត់គំ្និតសាូលររស់ធនាគារ E.SUN រនុទណ្តណ ោះទរ ប្ងម
ទំងបានសប្មរខៃួនជាមួយការអនុវតរកាុងស្សុក ប្ែលទគាលទៅររស់ទយើង គឺ្ទែើមបីរទងកើតប្កុមថ្នា ក់ែឹកនំា
កាុងស្សុកទៅទេលណ្តមួយ។  
ទៅចុ្ងឆ្ា ំទនោះ ទប្ច្ើនជាង90%ជារុគ្គលិកជាជ្នជាតិប្ខមរ ជំ្នួសឲ្យរុគ្គលិកររទរស ទហើយរនាឹមនឹងទនោះប្ែរ 
ប្រធាននាយកោា ន និង អនុប្រធាននាយកោា នប្រចំាទៅរីសាា ក់ការកណ្តរ លមានប្រមាណជាង80% ក៏ជា
ជ្នជាតិប្ខមរផងប្ែរ។ 

o ការប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័្យនិងការប្រតិរតរិតាម 

ជារូទៅ សូច្នាករហានិភ័្យមិនធាៃ រ់មានការផ្ទៃ ស់ររូរណ្តមួយប្ែលគួ្រឲ្យកត់សមាគ ល់ទ ើយទៅឆ្ា ំ
2021ប្ែលទំងអស់ទនោះតប្មូវឲ្យអនុទោមតាមច្ារ់ប្ែលបានប្ច្ង និងរកាទសែរភាេឲ្យទលើសេីចំ្នុច្
ចារ់ទផរើម។ មូលធន និងសាច់្ប្បាក់ររស់ធនាគារគឺ្ប្គ្រ់ប្គាន់ និងមានភាេប្តឹមប្តូវ។  អនុបាតរំណុល
មិនែំទណើ រការ គឺ្មានទសែរភាេ និងទរជាងមធយមភាគ្ននសាែ រ័នទផសងៗកាុងវស័ិយធនាគារទៅប្រទរសកមពុ
ជា។ ទោងតាមទគាលការណ៍ននការអនុទឡាមប្រតិរតរិតាម ធនាគារនឹងផរល់ជូ្នវគ្គរណរុ ោះរណ្តរ លនផាកាុង
ចំ្ទពាោះរុគ្គលិករប្នែមទរៀត ទោយទធវើរច្ចុរបនាភាេតាមរររញ្ជញ តិចុ្ងទប្កាយរំផុតប្ែលតប្មូវទោយអាជាា
ធរមានសមតែកិច្ច ក៏ែូច្ជាទែើមបីទឆៃើយតរននចំ្ទណោះែឹងឲ្យស្សរទៅតាមការអនុវតរផ្ទា ល់។ ការប្រឆំ្ងនឹង
ររទលមើសហិរញ្ញវតែុេីប្កុមសកមមភាេការង្ហរប្ផាកហិរញ្ញវតែុ គឺ្ជាទគាលទៅែ៏សំខាន់សប្មារ់ប្រទរសជាតិ។ 
ធនាគារទររជាា ថ្ននឹងសហការជាមួយអាជាា ធរមានសមតែកិច្ចទែើមបីអនុទោមតាមច្ារ់សរីេី ការប្រឆំ្ង
ការសមាអ តប្បាក់ និងហិរញ្ញរបទនទភ្រវកមម។ 

o ទសវាកមម្ នមុខ 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ រនរផរល់ជូ្ននូវទសវាកមមហិរញ្ញវតែុប្ែលមានគុ្ណភាេខពស់ និង្នមុខទគ្
ែល់អតិងិជ្ន និងបានកសាងទករ រិ៍ទ ម្ ោះររស់ខៃួនទៅទលើរីផារ។  
ចំ្ទពាោះទសវាកមមទប្ៅស្សុក និងកាុងស្សុក ធនាគារផរល់ជាទសវា និងផលិតផលហិរញ្ញវតែុជារីប្ផាក៖ 
(1)   ទសវាកមមធនាគារសប្មារ់រុគ្គល៖ គ្ណនីប្បាក់រទញ្ញើសនសំ គ្ណនីរទញ្ញើតាមតប្មូវការ គ្ណនី

ប្បាក់រទញ្ញើមានកាលកំណត់  កមចីទគ្ហោា ន  រ័ណណឥណទន រ័ណណឥណេនធ ទសវាធនាគារ
Online/តាមរយៈរូរស័េា ទសវាកមមATM ។ល។ 

(2)  ទសវាកមមធនាគារសប្មារ់ប្កុមហ ុន៖ កមចីមានកាលកំណត់ កមចីសប្មារ់ទធវើទែើមរុន គ្ណនីមូល
របទនរ័ប្តជំ្នួញ គ្ណនីEscrow ទសវាកមមទរើកប្បាក់ទរៀវតសរ ៍ទសវាកមមររួលប្រតិរតរិការរ័ណណ
ឥណទន ។ល។ 
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(3) ទសវាកមមធនាគារអនររជាតិ៖ ការទផារប្បាក់ ទសវាហិរញ្ញរបទនពាណិជ្ជកមម ទសវាលិខិតឥណទន
សប្មារ់ការនំាទច្ញនិងនំាចូ្ល ទសវាកមមការប្រមូលឯកសារ D/A & D/P  លិខិតឥណទន
សប្មារ់ធានានិង Standby មូលរបទនរ័ប្តអរបហារឥណទនពាណិជ្ជកមម។  

o ការអនុវតរប្រេ័នធ CIFRS 
ទោយសារការអនុវតរននប្រេ័នធ CIFRS កាុងឆ្ា ំ2019 បានទធវើឲ្យចំ្នួនតួរទលខប្ែលរង្ហា ញទៅកាុងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវតែុមានភាេខុសគាា ទប្ច្ើនពាក់េ័នធនឹងការទធវើសំវធិានធនឥណទន។ តាមរយៈរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវតែុររស់ KPMG ប្ែលអនុម័តទោយប្កុមប្រឹកាភិ្បាលចុ្ោះនងៃរី27 ប្ខកុមាៈ ឆ្ា 2020 មានការប្ក
សប្មួលទប្ច្ើនទៅទលើសំវធិានធនេីឆ្ា ំ 2017 ែល់ 2019។ រនុប្នរចំ្ទពាោះប្បាក់ចំ្ទណញរងគររុកវញិគឺ្មិនមាន
ការប្ប្រប្រួលទ ើយកាុងរយៈទេលរីឆ្ា ំទនោះ ទហើយការទធវើការប្កសប្មួលទំងទនោះ គឺ្ទោយសារការចារ់ទផរើម
អនុវតរសរង់ោរគ្ណទនយយតាមប្រេ័នធ CIFRS ជាទលើកែំរូង។ ទៅកាុងឆ្ា ំ2021 ធនាគារបានសប្មរតាម
សំទណើ រររស់ KPMG ទោយទធវើការប្តួតេិនិតយទៅទលើវធីិសាស្តសរអនុវតរតាមប្រេ័នធ CIFRS ទែើមបីស្សរទៅ
នឹងការអនុវតរអាជី្វកមម និងសកមមភាេទសែាកិច្ចឲ្យកាន់ប្តប្រទសើរទ ើង។ 

រាល់តួរទលខហិរញ្ញវតែុប្ែលបានរង្ហា ញទៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុប្រចំាឆ្ា ំទនោះ      ប្តូវបានប្កសប្មួលឲ្យ
ស្សរតាមសរង់ោរននប្រេ័នធ CIFRS។ 

o ការចូ្លរមួចំ្ប្ណកកាុងសងគម 
កាុងនាមជាប្ផាកមួយននប្រទរសកមពុជា ធនាគារនឹងចាត់រុកប្រទរសកាុងសាម រតីសាូលននររសិាែ ន សងគមនិង 
អភិ្បាលកិច្ចលអ (ESG)។ ធនាគារគំាប្រោនងទេញរំហឹងកាុងការទលើកកមពស់សុខុមាលភាេ ការយកចិ្តរ
រុកោក់ចំ្ទពាោះកុមារ លោះរង់ទែើមបីរទងកើតររោិកាសការង្ហរមួយែ៏ប្រទសើរ និងសារប្េួសនូវទរេយទកាស
លយែ៏មានសការ នុេល។   

3.  ការរេឹំងរុកទៅកាុងឆ្ា ំ 2022 
សប្មារ់រសសនៈវស័ិយទៅឆ្ា ំ2022 សាែ រ័នស្សាវប្ជាវសំខាន់  ៗជារូទៅបានផរល់ការេាករណ៍េីកំទណើ ននន
ទសែាកិច្ចររស់កមពុជាទកើនទ ើងប្រប្ហលេី 5% ទៅ 6% ទោយប្ផអកទៅទលើផលិតផលកាុងស្សុកសររុ (GDP)។ 
ឆ្រ់ ទៗនោះ ទៅទេលប្ែលទរវភាគី្FTAs និង RCEP ចូ្លជាធរមាន ឧសាហកមមផលិតកមម និងអាជី្វកមម   
ពាណិជ្ជកមមររស់កមពុជា ប្តូវបានទគ្រេឹំងថ្ននឹងចូ្លរមួោនងសីុជ្ទប្ៅជាមួយប្ខសសង្ហវ ក់ផគត់ផគង់អនររជាតិ ប្ែល
នឹងជំ្រញុការទកើនទ ើងននការនំាទច្ញ និងការនំាចូ្ល។ ការទធវើអាជី្វកមមែំណ្តលគាា ជាមួយនឹងការទងើរទ ើង
វញិននទសែាកិច្ច វាផរល់ឲ្យធនាគារពាណិជ្ជនូវឱកាសែ៍សមស្សរកាុងការអភិ្វឌ្ឍន៍ ប្ែលមានការទកើនទ ើងេី
តប្មូវការសប្មារ់ការវនិិទោគ្សាជី្វកមម ហិរញ្ញវតែុពាណិជ្ជកមម ច្លនាផរល់មូលនិធិឆៃងប្រទរសផងប្ែរ។ល។ 

 
ទយើងសទងកតទ ើញថ្ន ទោយសាររោា ភិ្បាលរនរវនិិទោគ្ទៅទលើទហោា រច្នាសមព័នធ ប្រជាេលរែារស់ទៅកាុង
រាជ្ធានីភ្ាំទេញមានការទកើនទ ើង ទហើយតំរន់កំេុងអភិ្វឌ្ឍន៍ក៏កាន់ប្តរកីចំ្ទរ ើនផងប្ែរ។ ទលើសេីទនោះ អប្តានន
ការចាក់វានក់សំាងររស់ប្រទរសកមពុជាសប្មារ់ជំ្ងឺកូវែី-19 បានជារ់ចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់កំេូលកាុងចំ្ទណ្តមប្រទរស
អាសា ន។   កតារ ប្ែលបានទលើកទ ើងខាងទលើទនោះ គឺ្ផរល់អតែប្រទោជ្ន៏ែល់ែំទណើ រការររស់សងគមជាតិទែើមបី
្នទៅរកជី្វតិរស់ទៅជាធមមតាទ ើងវញិ។ ការចំ្ណ្តយររស់ឯកជ្ន នឹងមានការទកើនទ ើងសារជាងមី ទហើយ
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សកមមភាេទសែាកិច្ចកាុងស្សុកក៍នឹងទកើនទ ើងផងប្ែរ ប្ែលបានទប្តៀមខៃួនោនងលអសប្មារ់ទភ្ាៀវទរសច្រររទរស 
និង អាកទធវើែំទណើ រអាជី្វកមមប្ត រ់មកវញិនាទេលអនាគ្ត។ 

 
ទៅកាុងសាែ នភាេននការរកីរាលោលននជំ្ងឺកូវែី-19 ធនាគារបានកំណត់ជ្ទប្មើសជាយុរធសាស្តសរសប្មារ់ការមិន
េប្ងីកអាជី្វកមមឥណទនររស់ខៃួនទប្ច្ើនទេកទរ ផាុយទៅវញិ ធនាគារបានរនរទផ្ទរ តទៅទលើការប្កលមអការ
ប្គ្រ់ប្គ្ងនផាកាុង និងការេប្ងឹងភាេរងឹមំាររស់ខៃួនទែើមបីរង់ចំាការសាែ នភាេមកជាធមមតាទ ើងវញិ។ ែូទច្ាោះ ទៅ
ឆ្ា ំ2022គឺ្ជាឆ្ា ំែ៏សំខាន់សប្មារ់ធនាគារ។ ធនាគារនឹងចារ់យកឱកាសទនោះ ទោយការរប្ងួររប្ងួមសាខាររស់
ខៃួន និងទធវើឲ្យប្រទសើរទ ើងនូវទសវាកមមធនាគារច្ល័ត កាុងទគាលរំណងរទងកើតប្រេ័នធទអកូននផលិតផលររស់    
ធនាគារ។ ធនាគារនឹងកំណត់យកទគាលទៅអតិងិជ្នប្ែលរស់ទៅកាុងរាជ្ធានីភ្ាំទេញ ទែើមបីររួលបាន       
អតិងិជ្នែ៏មានតនមៃរប្នែមទរៀត ទហើយប្សវងយល់េីកំទណើ នមាប្តោា នទៅកាុងអាជី្វកមមឥណទន និងប្បាក់     
រទញ្ញើ។ 

 
ចំ្ទពាោះប្រតិរតរិការធនាគារ សារៈសំខាន់ននការប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័្យគឺ្សំខាន់រំផុត។ ជាេិទសសរនាា រ់េីការរកី
រាលោលននជំ្ងឺរាតតាត ទគាលនទោបាយសិការច្នាសមព័នធឥណទនទ ើងវញិ ប្តូវបានែកទច្ញជា                
រទណរើ រៗ  ទហើយឥណទនមិនែំទណើ រការនឹងមានរញ្ជា ទោយមិនអាច្ទជ្ៀសបាន។ ធនាគារនឹងអនុវតរតាម
ទគាលការណ៍ននការរទប្មើទសវាកមមអតិងិជ្នទោយទសមើភាេគាា  និង សហការជាមួយអតិងិជ្នទែើមបីប្សវងរក
ែំទណ្តោះស្សាយហិរញ្ញវតែុរមួគាា ។ ទៅទេលប្តួតេិនិតយឥណទនងមី ធនាគារនឹងយកចិ្តររុកោក់រប្នែមទរៀត
ចំ្ទពាោះការប្ប្រប្រួលររស់អតិងិជ្ន មិនថ្នទៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ ឬគំ្រអូាជី្វកមមកាុងអំ ុងទេលមានការ
រកីរាលោលននជំ្ងឺរាតតាត ទែើមបីសទប្មច្បានសមតុលយភាេរវាងហានិភ័្យ និងអាជី្វកមម។ 

 
សររុទសច្ករី ធនាគារមានភាេទជ្ឿជាក់កាុងការរកីចំ្ទរ ើននាឆ្ា ំខាងមុខ។ រនុប្នរទយើងទៅប្តរនរែំទណើ រការ        
អាជី្វកមមទោយទសែរភាេ។ 

o ប្បាក់រទញ្ញើ និងទសវាកមមតាមសាខា  

 ធនាគារនឹងទផ្ទរ តការយកចិ្តររុកោក់ទៅទលើប្បាក់រទញ្ញើច្រនរឬសនសំ មិនប្តឹមប្តប្បាក់រទញ្ញើេី        
អតិងិជ្នលំោរ់ខពស់រនុទណ្តណ ោះទរ ប្ងមទំងប្បាក់រទញ្ញើេីអតិងិជ្នរូទៅផងប្ែរ។ ការទលើករឹកចិ្តរ
ែល់អតិងិជ្នររស់ទយើងឲ្យទប្រើប្បាស់គ្ណនីសនសំររស់េួកគាត់ទៅកាុងធនាគារ គឺ្ជាគ្នៃឹោះសំខាន់
កាុងការរទងកើនចំ្នួនប្បាក់រទញ្ញើទៅកាុងធនាគារ ទហើយធនាគារបានផរល់ភាេង្ហយស្សួលរប្នែម
ទរៀតទៅទលើទសវាកមមគ្ណនីែូច្ជា ទសវាកមមធនាគារច្ល័តតាមរយៈអីុនធឺប្ណត និងតាមរូរស័េា
នែ វធីិសាស្តសរនិងរណ្តរ ញរូទត់មានភាេង្ហយស្សួលនិងអាច្ទជ្ឿរុកចិ្តរបាន។ល។ ទយើងទជ្ឿ
ជាក់ថ្នការរទងកើតវសិាលភាេមានកយីទហាប្ែលអាច្រុកចិ្តរបាន និងមានគុ្ណភាេខពស់ គឺ្មាន
និរនររភាេជាងការប្រកួតប្រប្ជ្ងទៅទលើប្តអប្តាការប្បាក់។ 
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 ទោងទៅទលើការលុរទចាលភាេតឹងរងឹសប្មារ់អាកទធវើែំទណើ រឆៃងប្រទរស ធនាគារនឹងរនរេប្ងឹង
គុ្ណភាេទសវាកមមធនាគារពាណិជ្ជររស់ខៃួន សប្មារ់អតិងិជ្នសាជី្វកមមែ៏មានតនមៃររស់ខៃួនទំង
កាុង និងទប្ៅប្រទរស។ ទលើសេីទនោះ ទយើងរេឹំងថ្នអតិងិជ្នទប្ៅប្រទរសនឹងចារ់ទផរើមចូ្លមកកាន់
ប្រទរសកមពុជា ធនាគារប្តូវបានទរៀរចំ្ោនងលអទោយការេប្ងឹងទសវាកមមភាសាចិ្ន ទែើមបីទឆៃើយតរ
ទៅនឹងការទកើនទ ើងននការវនិិទោគ្ររទរសប្ែលទច្ញេីប្រទរសចិ្នទំងស្សុង។ 

o ទសវាកមមឥណទន 

 ទោយគិ្តេីកាលៈទរសៈខាងទប្ៅកាុងឆ្ា ំ2021 ទគាលទៅកំទណើ នឥណទនររស់ធនាគារប្តូវបាន
កំណត់កាុងកប្មិតមួយប្ែលតឹងរងឹ។ រនាឹមនឹងទនោះ ធនាគារបានខិតខំប្រឹងប្ប្រងរប្នែមទរៀតទលើការ
ប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័្យឥណទន និងការប្កលមអែំទណើ រការប្រតិរតរិការនផាកាុង។ វាគឺ្ជាយុរធសាស្តសរែ៏
រងឹមំារំផុតសប្មារ់ធនាគារកាុងការការពារគុ្ណភាេប្រេយសកមមកាុងកាលៈទរសៈមិនមានទសែរភាេ។ 
សប្មារ់ឆ្ា ំ2022 ទសវាឥណទននឹងប្ររមកគំាប្រតប្មូវការមូលនិធិវញិ រនាា រ់េីការទងើរទ ើងវញិ
ននទសែាកិច្ច។ 

 សប្មារ់ឥណទនសាជី្វកមម អតិងិជ្នប្ែលមានគំ្រូអាជី្វកមមមានទសែរភាេ ែូច្ជាលំហូរសាច់្
ប្បាក់ែ៏រងឹមំា នឹងកាៃ យជាទគាលទៅប្ែលធនាគារច្ង់បាន។ មានងវញិទរៀត ធនាគារនឹងេាោម
ទក់រងជាមួយឧសាហកមមទផសង ទៗែើមបីេប្ងីកការទធវើអាជី្វកមមររស់ខៃួនផងប្ែរ។ សប្មារ់      
អតិងិជ្នឥណទន ធនាគារនឹងរនរប្រកាន់ខាជ រ់នូវទគាលនទោបាយឥណទនប្ែលបានកំណត់ 
សប្មារ់ឥណទនទគ្ហោា ន និងឥណទនអាជី្វកមមខាា តតូច្និងមធយម ទោយមិនទធវើឱយរនោះពាល់
ែល់ហានិភ័្យ និងការប្រកួតប្រប្ជ្ងតនមៃទនាោះទរ ។ 

o ទសវាកមមរ័ណណឥណទន 

 ទៅឆ្ា ំ2022 ការទងើរទ ើងវញិននទសែាកិច្ចប្តូវបានទគ្រេឹំងថ្ននឹងជំ្រញុឲ្យមានការទកើនទ ើងននការ
ចំ្ណ្តយទំងកាុង និងទប្ៅប្រទរស។ ធនាគារមានររេិទសាធន៍កាុងអាជី្វកមមរ័ណណឥណទន 
ទហើយប្ងមទំងមាន រំនាក់រំនងលអ ជាមួយនឹង អតិងិជ្នVIP តាមរយៈការផរល់ទសវាកមមែល់     
អតិងិជ្នរ័ណណជាមួយនឹងភាេង្ហយស្សួល និងការទឆៃើយតរភាៃ មៗ។ ទោយប្ផអកទលើមូលោា ន      
ទសែរភាេររស់អតិងិជ្ន ធនាគារនឹងេប្ងីករណ្តរ ញពាណិជ្ជករកាុងទគាលរំណងរទងកើតប្រេ័នធ
រូទត់ររស់ខៃួន។ ចំ្ទពាោះការប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័្យ ធនាគារនឹងោក់ឲ្យទប្រើប្បាស់ប្រេ័នធកំណត់      
អតរសញ្ជញ ណប្ែលប្រទសើរទ ើង ទែើមបីកាត់រនែយហានិភ័្យប្រតិរតរិការ។ 
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o ររិូយរ័ណណជាតិ 
 ធនាគារគំាប្រទំងស្សុងទលើ ទគាលនទោបាយននការទប្រើប្បាស់ររិូយរ័ណណជាតិ(ទរៀល) ជា

េិទសសសប្មារ់អាជី្វកមមប្ផាកឥណទន។ ធនាគារនឹងផរល់មូលនិធិជាររិូយរ័ណណជាតិ កាុងការ
ោក់ប្បាក់រទញ្ញើជាមួយនឹងប្គឹ្ោះសាែ នហិរញ្ញវតែុែនរទរៀត ទែើមបីធានាឲ្យបាននូវសនានីយភាេ
ប្គ្រ់ប្គាន់សប្មារ់គំាប្រែល់អាជី្វកមមប្ផាកឥណទន។ ទគាលទៅសំខាន់ររស់ធនាគាររមួមាន 
(1) ប្គឹ្ោះសាែ នមីប្កូហិរញ្ញវតែុ ឬប្គឹ្ោះសាែ នមីប្កូហិរញ្ញវតែុររួលប្បាក់រទញ្ញើប្ែលមានឯកទរសតាម
ទខតរ (2) អាជី្វកមមកាុងតំរន់ និងច្ង្ហវ ក់ននការផគត់ផគង់ររស់អាជី្វកមមទំងទនាោះ (3) អាកអភិ្វឌ្ឍន៍
រុរកីាុងស្សុក (4) ប្បាក់ទរៀវតសរស៍ហប្គាស។ ទគាលរំណងននការេប្ងីកអាជី្វកមមជាប្បាក់ទរៀល មិន
ប្គាន់ប្តអនុទោមតាមច្ារ់ទនាោះទរ រនុប្នរក៏ទែើមបីជួ្យែល់ការរកីលូតោស់ប្រករទោយ    
សុខមាលភាេននរីផារររិូយវតែុជាតិផងប្ែរ។ 
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4.  សកម្មភាព ៃងិ ការឧបត្ថម្ភ                                   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ប្េឹតរិការណ៍ការទរើករររងយនរសាកលបងទៅអគារ E.SUN  

ទៅកាុងឆ្ា ំ2021 ទយើងបានសហការជាមួយប្កុមហ ុនលក់រងយនរ
អគ្គិសនីទែើមបីរទងកើតប្េឹតរិការណ៍ ការទរើករររងយនរសាកលបង
សប្មារ់រុគ្គលិកររស់ទយើង។  
ទយើងនឹងេាោមឲ្យបានលអកាុងការផសេវផាយ និងប្ច្ករបំ្លក     
រសសនៈការពារររសិាែ នជាមួយប្រជាជ្នរូទំងេិភ្េទោក។ 

ការរិញរងយនរអគ្គិសនីចំ្នួនេីរទប្គ្ឿងសប្មារ់ទប្រើប្បាស់កាុងសាែ រ័ន 
 

កតារ  ESG (ររសិាែ ន សងគម និង អភិ្បាលកិច្ច) គឺ្ជាអវីប្ែលទយើងប្តងប្តយកចិ្តររុកោក់ខពស់។ រងយនរអគ្គិសនីនឹង
ទែើរតួនារីោនងសំខាន់នាទេលអនាគ្ត េីទប្ពាោះវាអាច្ជួ្យកាត់រនែយការរំេុលខយល់ទៅកាុងររសិាែ ន និងសនសំសំនច្
ថ្នមេលទធវើឲ្យការរស់ទៅររស់ទយើងកាន់ប្តប្រទសើរ។  
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តាប្កវ កំេង់សពឺ បាត់ែំរង 
   

ប្េោះសីហនុ កំេត ទសៀមរារ 
   

កំេង់ធំ ទកាោះកុង កំេង់ឆ្ា ំង 
   

កណ្តរ ល នប្េប្វង សាវ យទរៀង 
   

សកមមភាេសរបុរសធម៌ទៅកាុង 12ទខតរ 
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5. អភបិាលកចិ្ចសាជី្វកម្ម 
រច្នាសមព័នធររស់ធនាគារ UCB 
តារាងខាងទប្កាមជាេ័ត៌មានលំអិតសរីេីរច្នាសមព័នធររស់ធនាគារ UCB 

 

កាលររទិច្េរររស់រិនាន័យ៖ នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 
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ប្កុមប្រឹកាភិ្បាលររស់ធនាគារ UCB  

 
តារាងេ័ត៌មានលំអិតសរីេីសមាសភាេប្កមុប្រឹកាភិ្បាលររស់ធនាគារ UCB៖ 

ទលខ
ទរៀង 

ទគាតរនាមនិងនាម មុខតំប្ណង 
កាលររទិច្េរ 
ទប្ជ្ើសតំាង 

ចំ្នួនភាគ្ហ ុន 
កាន់ការ់រច្ចុរបនា កប្មិតននការសិកា 

ភាគ្ហ នុ អនុបាត 

1 Mr. Mao-Chin Chen 
ប្រធានប្កុម
ប្រឹកាភិ្បាល 

19-មីនា-2020 

ធនាគារ E.SUN  

កាន់ការ់8,000ភាគ្
ហ ុន  (100%) 

Master of Economics 
National Taiwan University 

2 Ms. I-Yen Kuo អភិ្បាល 19-មីនា-2020 Master of Economics 
National Taiwan University 

3 Mr. Chi-Kan Chung 
អភិ្បាល 

(នាយកប្រតិរតរិ) 
19-មីនា-2020 Bachelor of Economic 

Fu Ren University 

4 Mr. Chien-Hung Chen អភិ្បាល 19-មីនា-2020 Master of Business Administration 
Drexel University 

5 Ms. Hun Phalin អភិ្បាល 19-មីនា-2020 
Bachelor of Art Option Chinese 
Language 
Beijing Language and Culture 
University 

6 Mr. Tung-Lung Kuo 
អភិ្បាល 
ឯករាជ្យ 

19-មីនា-2020 
Bachelor of Law in Public 
Administration 
National Taipei University 

7 Mr. Chuan-Hsing Huang 
អភិ្បាល 
ឯករាជ្យ 

19-មីនា-2020 Doctor Degree of Philosophy  
Tamkang University 

 

ប្រធានប្កមុប្រឹកាភិ្បាល អគ្គនាយកប្រតិរតរិ គ្ណៈប្គ្រ់ប្គ្ង ឫរុគ្គលររួលរនាុកខាងប្ផាកហិរញ្ញវតែុ 
និងគ្ណទនយយ ធាៃ រ់ទធវើការជាមួយប្កមុហ ុន CPA  ឫសាខាររស់ទគ្ ទៅកាលររទិច្េរកនៃងទៅ ។ 
ទរ 

ចារ់តំាងេីសារទេើេនធមុនមកែល់កាលររទិច្េរននរបាយការណ៍ទនោះ គ្ណៈនាយកមានគំ្និតទផសងគាា  
និងបានសរទសររបាយការណ៍ែំទណ្តោះស្សាយជាោយលកខ័អកសរោក់ជូ្នប្កមុប្រឹកាភិ្បាល។ 
 
ែំទណ្តោះស្សាយទំងអស់ប្តូវបានោក់ជូ្ន និងអនុម័តទោយប្កមុប្រឹកាភិ្បាលទំងអស់ ទោយគាម នការ
ប្ខវងគំ្និតគាា ។ 
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គ្ណៈកមមការសវនកមមររស់ធនាគារ UCB  
 

តារាងេ័ត៌មានលំអិតសរីេីសមាសភាេគ្ណៈកមមការសវនកមមររស់ធនាគារ UCB៖ 

ទលខ
ទរៀង 

មុខតំប្ណង ទគាតរនាមនិងនាម 
កាលររទិច្េរ 
ទប្ជ្ើសតំាង 

កប្មិតននការសិកា 

1 
ប្រធានគ្ណៈ 

កមមការ Mr. Tung-Lung Kuo 19-មីនា-2020 
Bachelor of Law in Public 
Administration 
National Taipei University 

2 សមាជិ្ក Mr. Mao-Chin Chen 19-មីនា-2020 Master of Economics 
National Taiwan University 

3 សមាជិ្ក Mr. Chuan-Hsing Huang 19-មីនា-2020 Doctor Degree of Philosophy  
Tamkang University 

4 សមាជិ្ក Ms. I-Yen Kuo 19-មីនា-2020 Master of Economics 
National Taiwan University 

 
 

គ្ណៈកមមការប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័្យររស់ធនាគារ UCB  

 
តារាងេ័ត៌មានលំអិតសរីេីសមាសភាេគ្ណៈកមាម ការប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័្យររស់ធនាគារ UCB៖ 

ទលខទរៀង មុខតំប្ណង ទគាតរនាមនិងនាម 
កាលររទិច្េរ 
ទប្ជ្ើសតំាង 

កប្មិតននការសិកា 

1 
ប្រធានគ្ណៈ 

កមមការ Mr. Chuan-Hsing Huang 19-មីនា-2020 Doctor Degree of Philosophy  
Tamkang University 

2 សមាជិ្ក Mr. Mao-Chin Chen 19-មីនា-2020 Master of Economics 
National Taiwan University 

3 សមាជិ្ក Mr. Chi-Kan Chung 19-មីនា-2020 Bachelor of Economic 
Fu Ren University 

4 សមាជិ្ក Mr. Chien-Hung Chen 19-មីនា-2020 Master of Business Administration 
Drexel University 
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6. របាយការណ៍គ្កុម្គ្រឹកាភបិាល 

របាយការណ៍របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល 
ប្កុមប្រឹកាភិ្បាលមានទសច្ករីរកីរាយសូមោក់រង្ហា ញរបាយការណ៍ររស់រុប្តសមព័នធ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ
វតែុរមួររស់ ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ. (ទៅកាត់ថ្ន “ធនាគារ”) និងប្កុមហ ុនរុប្តសមព័នធ (ទៅកាត់ជារមួថ្ន         
“សមព័នធធនាគារ”) និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុោច់្ទោយប្ កររស់ធនាគារសប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបាន
រញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021(ទៅកាត់ជារមួថ្ន “របាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ”)។ 

សកមមភាេច្មបង 

ធនាគារ គឺ្ជាធនាគារពាណិជ្ជ ប្ែលកំេុងទធវើប្រតិរតរិការ ទប្កាមរររបញ្ញតិននធនាគារជាតិននកមពុជា និង
អនុទោមទៅតាមអាជាា រ័ណណររស់ធនាគារទលខ 08 ទច្ញទោយធនាគារជាតិននកមពុជា។ អនុទោមតាម
ប្រកាសទលខ ធ7-06-207  ចុ្ោះនងៃរី13 ប្ខកញ្ជញ  ឆ្ា ំ2006 អាជាា រ័ណណររស់ធនាគារ ប្តូវបានរនរជាងមីជាអាជាា      
រ័ណណអចិ្ន្នរយ៍ទៅនងៃរី28  ប្ខវចិ្េិកា ឆ្ា ំ2006។ 

សកមមភាេច្មបងររស់ធនាគារមានែូច្ជា៖ ររួលប្បាក់រទញ្ញើរយៈទេលខៃី មធយម និងប្វងេីសាែ រ័នទផសងៗ និង
រុគ្គល និងទធវើការផដល់ឥណទន និងរុទរប្រទនរយៈទេលខៃី មធយម និងប្វង ជូ្នសាែ រ័នទផសងៗ និងអតិងិជ្ន  
ផរល់ទសវាកមមរដូរររិូយវតែុររទរស ទសវាកមមហិរញ្ញវតែុពាណិជ្ជកមមអនដរជាតិ អរបហារកមមមូលរប្តពាណិជ្ជកមម 
ទសវាកមមប្រតិរតដិការរវាងអតិងិជ្ន និងធនាគារទផសងៗទរៀត ប្ែលបានអនុញ្ជញ តទោយធនាគារជាតិននកមពុជា 
តាមរយៈសាា ក់ការកណ្តដ លររស់ធនាគារទៅរាជ្ធានីភ្ាំទេញ និងការោិល័យសាខាទៅតាមរណ្តរ ទខតរនានា
កាុងប្េោះរាជាណ្តច្ប្កកមពុជា។  

អំេីប្កមុហ នុរុប្តសមព័នធ 

យូអអីុ ប្លន ហូលឌី្ង ខូ អិលធីឌី្ ទៅកាត់ថ្ន (“ប្កុមហ ុនរុប្តសមព័នធ”) ប្តូវបានចុ្ោះរញ្ជ ីពាណិជ្ជកមមទៅនងៃ      
រី25 ប្ខកកកោ ឆ្ា ំ2013។ សកមមភាេអាជី្វកមមច្មបងររស់ប្កុមហ ុនរុប្តសមព័នធ គឺ្កាន់ការ់ែីសប្មារ់ទប្រើ
ប្បាស់ទោយសមព័នធធនាគារ និងធនាគារ។  

លរធផលហិរញ្ញវតែ ុ

លរធផលហិរញ្ញវតែុររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ មានែូច្ខាងទប្កាម៖ 
 
 2021 2020 2021 2020 
សមព័នធធនាគារ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
ប្បាក់ចំ្ទណញមុនែកេនធ 16,191,999 12,918,112 65,869,052 52,667,142 

ចំ្ណ្តយេនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញ (2,710,477) (4,906,762) (11,026,220) (20,004,869) 

ប្បាក់ចំ្ទណញសុរធសប្មារ់ការយិររទិច្េរ 13,481,522 8,011,350 54,842,832 32,662,273 
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លរធផលហិរញ្ញវតែុ(ត) 
 
 2021 2020 2021 2020 
ធនាគារ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
ប្បាក់ចំ្ទណញមុនែកេនធ 15,784,427 12,657,763 64,211,048 51,605,700 

ចំ្ណ្តយេនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញ (2,404,267) (4,851,156) (9,780,558) (19,778,163) 

ប្បាក់ចំ្ទណញសុរធសប្មារ់
ការយិររទិច្េរ 13,380,160 7,806,607 54,430,490 31,827,537 

ភាគ្ោភ្ 

េំុមានការប្រកាស ឬការប្រងប្ច្កភាគ្ោភ្ ទហើយប្កុមប្រឹកាភិ្បាលក៏េំុមានអនុសាសន៍ឲ្យមានការប្រង
ប្ច្កភាគ្ោភ្ សប្មារ់ការយិររទិច្េរទនោះទរ។  

ទែើមរុន 

េំុមានការប្ប្រប្រួលននទែើមរុនប្ែលបានចុ្ោះរញ្ជ ីនិងបានរង់ររស់ធនាគារកាុងអំ ុការយិររទិច្េរទនោះទរ។ 

រុនរប្មងុ និងសំវធិានធន 

េំុមានការប្ប្រប្រួលជាសារវនរននរុនរប្មុង និងសំវធិានធនទៅកាុងការយិររទិច្េរទនោះទរ ទប្ៅេីការរង្ហា ញទៅ
កាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុទនោះ។  

ឥណទន និងរុទរប្រទន 

ទៅមុនទេលប្ែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារប្តូវបានទរៀរចំ្ទ ើង ប្កុមប្រឹកាភិ្
បាលបានចាត់វធិានការប្ែលមានមូលោា នសមស្សរទែើមបីរញ្ជជ ក់ថ្នវធិានការទក់រងទៅនឹងការលុររំបាត់
ទចាលឥណទន និងរុទរប្រទនអាប្កក់ និងការទធវើសំវធិានធនទលើឥណទន និងរុទរប្រទនជារ់សងស័យប្តូវ
បានទធវើទ ើង ទហើយប្កុមប្រឹកាភិ្បាលមានការទជ្ឿជាក់ថ្នរាល់ឥណទន និងរុទរប្រទន ប្ែលបានែឹងថ្នមិន
អាច្ទរបានប្តូវបានលុររំបាត់ទចាល ទហើយសំវធិានធនប្គ្រ់ប្គាន់ប្តូវបានកំណត់ទ ើងសប្មារ់ឥណទន 
និងរុទរប្រទនអាប្កក់ និង ជារ់សងស័យ។  

នានងៃទច្ញរបាយការណ៍ទនោះ ប្កុមប្រឹកាភិ្បាលេំុបានែឹងេីសាែ នភាេណ្តមួយប្ែលនឹងរណ្តរ លឲ្យចំ្នួននន
ការលុររំបាត់ទចាលឥណទន និងរុទរប្រទនអាប្កក់ ឬចំ្នួនននការទធវើសំវធិានធនទលើឥណទន និង              
រុទរប្រទនជារ់សងស័យទៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុទនោះ មានចំ្នួនខវោះខាតជាសារវនរទនាោះទ ើយ។  
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ប្រេយសកមម 

ទៅមុនទេលប្ែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារប្តូវបានទរៀរចំ្ទ ើង ប្កុមប្រឹកា   
ភិ្បាលបានចាត់វធិានការប្ែលមានមូលោា នសមរមយ ទែើមបីរញ្ជជ ក់ថ្នរណ្តរ ប្រេយសកមមទំងអស់ទលើកប្លង
ប្តឥណទន និងរុទរប្រទនប្ែលបានកត់ប្តាទៅកាុងរញ្ជ ីគ្ណទនយយ ទហើយសនាិោា នថ្ន មានតនមៃមិនអាច្
ប្រមូលមកវញិបានទៅកាុងប្រតិរតរិការអាជី្វកមមធមមតាប្តូវបានកាត់រនែយឲ្យទៅទសមើនឹងតនមៃ ប្ែលគិ្តថ្ននឹង
អាច្ប្រមូលបានជាក់ប្សរង។  

នានងៃទច្ញរបាយការណ៍ទនោះ ប្កុមប្រឹកាភិ្បាលេំុបានែឹងេីទហតុការណ៍ណ្តមួយប្ែលនឹងទធវើឲ្យរនោះពាល់
ែល់ការកំណត់តនមៃប្រេយសកមមទៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារថ្នមានភាេ
មិនប្តឹមប្តូវទនាោះទរ។  

វធីិសាស្តសរវាយតនមៃ  

នានងៃទច្ញរបាយការណ៍ទនោះប្កុមប្រឹកាភិ្បាល េំុបានែឹងេីទហតុការណ៍ណ្តមួយប្ែលបានទកើតទ ើងប្ែល
ទធវើឲ្យរនោះពាល់ែល់ការអនុវតរវធីិសាស្តសរប្ែលមានកនៃងមកកាុងការវាយតនមៃប្រេយសកមម និងរំណុលទៅកាុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារថ្នមានភាេមិនប្តឹមប្តូវ និងមិនសមស្សរទនាោះទរ។  

រំណុលយថ្នទហតុ និងរំណុលទផសង ទៗរៀត 

នានងៃទច្ញរបាយការណ៍ទនោះេំុមាន៖ 

(ក) ការោក់រញ្ជច ំនូវប្រេយសកមមណ្តមួយររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារប្តូវបានទធវើទ ើងចារ់តំាងេីនងៃ
ចុ្ងការយិររទិច្េរកាុងការធានាចំ្ទពាោះរំណុលររស់រុគ្គលណ្តមួយទ ើយ ឬ 

(ខ) រំណុលយថ្នទហតុណ្តមួយប្ែលទកើតមានទ ើងចំ្ទពាោះសមព័នធធនាគារ និងធនាគារចារ់តំាងេីនងៃចុ្ង
ការយិររទិច្េរមកទប្ៅអំេីប្រតិរតរិការអាជី្វកមមធមមតាររស់ធនាគារទ ើយ។  

តាមមតិររស់ប្កុមប្រឹកាភិ្បាល េំុមានរំណុលយថ្នទហតុ ឬរំណុលទផសងៗទរៀតររស់សមព័នធធនាគារ និង
ធនាគារ ប្ែលប្តូវរំទេញ ឬអាច្នឹងប្តូវរំទេញកាុងអំ ុងទេលែរ់េីរប្ខរនាា រ់េីនងៃរញ្ច រ់ការយិររទិច្េរប្ែល 
នឹងទធវើឲ្យមានផលរនោះពាល់ឬអាច្នឹងរនោះពាល់ជាសារវនរែល់លរធភាេររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារកាុង
ការរំទេញកាតេវកិច្ចររស់ខៃួនែូច្ប្ែលបានកំណត់ និងទៅទេលប្ែលែល់នងៃកំណត់ទនាោះទរ។  

ប្រតិរតរិការមិនប្រប្កតី 

តាមមតិររស់ប្កុមប្រឹកាភិ្បាល លរធផលននការទធវើប្រតិរតរិការររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារកាុង
ការយិររទិច្េរហិរញ្ញវតែុទនោះ មិនមានផលរនោះពាល់ជាសារវនរទោយសកមមភាេប្រតិរតរិការ ឬប្េឹតរិការណ៍ណ្ត
មួយប្ែលមានលកខណៈជាសារវនរ និងមិនប្រប្កតីទនាោះទរ ទប្ៅេី៖ 
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ប្រតិរតរិការមិនប្រប្កតី (ត) 

ការរាតតាតជាសកលននជំ្ងឺកូវែី-19 និងផលរនោះពាល់ទលើការខាតរង់ឥណទនរេឹំងរុក 

ការខាតរង់ឥណទនរេឹំងរុក ប្តូវបានទគ្បាន ន់សាម នទោយប្ផអកទលើលកខខណឌ ននការេាករណ៍ទសែាកិច្ចទៅ
កាលររចិ្េររាយការណ៍។ ការផាុោះទ ើងននវរីុសណូប្វលកូរ នូណ្ត (ជំ្ងឺកូវែី-19) បានរកីរាលោលទៅរូទំងេិភ្េ
ទោកប្ែលរងកឲ្យមានការរខំានែល់សកមមភាេអាជី្វកមម និងទសែាកិច្ច។ ផលរនោះពាល់ទលើផលិតផលកាុង
ស្សុក និងសូច្នាករសំខាន់ទផសងៗ ប្តូវបានេិចារណ្តកាុងការកំណត់ភាេធៃន់ធៃរ និងភ្វនីយភាេននការធាៃ ក់
ចុ្ោះននសាែ នភាេទសែាកិច្ច ប្ែលប្តូវបានទប្រើប្បាស់កាុងការបាន ន់សាម នការខាតរង់ឥណទនរេឹំងរុកប្ែលការ
គ្ណនាការខាតរង់ឥណទនរេឹំងរុកទៅកាុងររោិកាសរច្ចុរបនា គឺ្សែិតទៅទប្កាមភាេមិនប្រកែប្រជាជាសារវ
នរ។ អាកប្គ្រ់ប្គ្ងផរល់នូវការបាន ន់សាម នែ៏ប្រទសើររំផុត សរីេីលរធផលប្ែលអាច្ទកើតមានររស់ជំ្ងឺ        កូវែី-19 មក
ទលើសមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ោនងណ្តមិញ ការបាន ន់សាម នទនោះនឹងប្ប្រប្រួលជាសារវនរទៅទេលប្េឹតរិការណ៍
នានាទកើតទ ើងជាក់ប្សរង។  

ប្កុមប្រឹកាភិ្បាលក៏មានមតិផងប្ែរថ្ន ទៅកាុងច្ទនាៃ ោះទេល ចារ់េីនងៃចុ្ងការយិររទិច្េរែល់នងៃទច្ញរបាយ
ការណ៍ទនោះ េំុមានចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់សកមមភាេប្រតិរតរិការ ឬប្េឹតរិការណ៍ណ្តមួយប្ែលមានលកខណៈជាសារវនរ 
និងមិនប្រប្កតីទកើតមានទរបើង ប្ែលអាច្នំាឲ្យរនោះពាល់ែល់លរធផលននប្រតិរតរិការររស់សមព័នធធនាគារ និង
ធនាគារកាុងការយិររទិច្េរប្ែលរបាយការណ៍ទនោះបានទរៀរចំ្ទ ើងទនាោះទរ។  

ការផ្ទៃ ស់ររូរទហតុការណ៍ 

គិ្តប្តឹមកាលររទិច្េរននរបាយការណ៍ទនោះ ប្កុមប្រឹកាភិ្បាលេំុបានែឹងេីទហតុការណ៍ណ្តមួយប្ែលមិនបាន
ប្វកប្ញកទៅកាុងរបាយការណ៍ទនោះ  ឬកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារប្ែលនឹង    
រណ្តរ លឲ្យមានតួទលខននចំ្នួនណ្តមួយ ប្ែលបានរង្ហា ញទៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុមានភាេមិនប្តឹម
ប្តូវទនាោះទរ។  

ប្កមុប្រឹកាភិ្បាល 

ប្កុមប្រឹកាភិ្បាលប្ែលបានរទប្មើការកាុងអំ ុងកាលររទិច្េររាយការណ៍និងនានងៃទច្ញរបាយការណ៍ទនោះរមួ
មាន៖ 
 

ទោក Mao-Chin Chen ប្រធានប្កុមប្រឹកាភិ្បាល 
ទោក Chi-Kan Chung  អភិ្បាល 
អាកនាង I-Yen Kuo អភិ្បាល 
ទោកស្សី Hun Phalin អភិ្បាល 
ទោក Chien-Hung Chen អភិ្បាល 
ទោក Tung-Lung Kuo អភិ្បាលឯករាជ្យ 
ទោក Chuan-Hsing Huang អភិ្បាលឯករាជ្យ 
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ភាគ្កមមររស់ប្កមុប្រឹកាភិ្បាល 

េំុមានសមាជិ្កប្កុមប្រឹកាភិ្បាលណ្តមាា ក់កាន់ការ់ ឬមានការទក់រិនទៅកាុងភាគ្ហ ុនផ្ទា ល់ ឬទោយ
ប្រទោលររស់ សមព័នធធនាគារ និងធនាគារទៅកាុងការយិររទិច្េរហិរញ្ញវតែុទនោះទរ។  

អតែប្រទោជ្ន៍ររស់ប្កមុប្រឹកាភិ្បាល 

ទៅកាុងអំ ុងការយិររទិច្េរ និងទៅចុ្ងការយិររទិច្េរននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុទនោះ េំុមានកិច្ចប្េមទប្េៀងណ្ត
មួយប្ែលសមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ជាភាគី្មាខ ង ប្ែលកមមវតែុននកិច្ចប្េមទប្េៀងទនាោះ អាច្ផរល់លរធភាេែល់
ប្កុមប្រឹកាភិ្បាលររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ទែើមបីររួលបាននូវអតែប្រទោជ្ន៍តាមមទធាបាយ           
ទផសងៗែូច្ជាការរិញភាគ្ហ ុន ឬរ័ណណរំណុលររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ឬសាជី្វកមមែនរ។  

ទៅកាុងការយិររទិច្េរហិរញ្ញវតែុទនោះ េំុមានសមាជិ្កប្កុមប្រឹកាភិ្បាលររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារណ្ត
មាា ក់បានររួល ឬមានសិរធិររួលបាននូវអតែប្រទោជ្ន៍ណ្តមួយ (ទប្ៅេីអតែប្រទោជ្ន៍ប្ែលបានរមួរញ្ចូ ល 
ទៅកាុងចំ្នួនររោិភ្សររុប្ែលបានររួល ឬែល់កំណត់ប្តូវររួល និងប្តូវររួលទោយសមាជិ្កប្កុមប្រឹកា
ភិ្បាលែូច្បានរង្ហា ញទៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ) តាមរយៈកិច្ចសនាប្ែលទធវើទ ើងទោយសមព័នធធនាគារ 
និងធនាគារ ឬសាជី្វកមមពាក់េ័នធ ប្ែលមានប្កុមប្រឹកាភិ្បាលទនាោះជាសមាជិ្ក ឬជាមួយប្កុមហ ុនប្ែលប្កុម
ប្រឹកាភិ្បាលទនាោះ មានភាគ្កមមប្ផាកហិរញ្ញវតែុជាសារវនរទនាោះទ ើយ ទលើកប្លងប្តអវីប្ែលបានរង្ហា ញទៅកាុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុទនោះ។  

ការររួលខុសប្តវូររស់អាកប្គ្រ់ប្គ្ងទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ 

ប្កុមប្រឹកាភិ្បាលមានភារៈទធវើការអោះអាងរញ្ជជ ក់ថ្ន របាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុបានរង្ហា ញនូវភាេប្តឹមប្តូវប្គ្រ់
រាល់រិែាភាេជាសារវនរននសាែ នភាេហិរញ្ញវតែុររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារនានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 ប្េម
ទំងលរធផលហិរញ្ញវតែុ និងលំហូររឹកប្បាក់សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់។ ទៅកាុងការទរៀរចំ្     
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុទនោះ ប្កុមប្រឹកាភិ្បាលចំាបាច់្ប្តូវ៖ 

(i) អនុម័តនូវទគាលនទោបាយគ្ណទនយយប្ែលសមស្សរទោយប្ផអកទលើ ការវនិិច្េ័យ និងការបាន ន់
ប្រមាណោនងសមទហតុផល និងប្រុងប្រយ័តា ទហើយទធវើការអនុវតរប្រករទោយសងគតិភាេ។  

(ii) អនុទោមទៅតាមសរង់ោរបាយការណ៍ទក់រងនឹងហិរញ្ញវតែុអនររជាតិននកមពុជា (“ស.រ.រ.ហ.អ.ក.”) ឬ 
ប្រសិនទរើមានការទវៀរចាកេីទគាលរំណងននការរង្ហា ញនូវភាេេិត និងប្តឹមប្តូវ ប្កុមប្រឹកាភិ្បាលប្តូវ
ោតប្តោង េនយល់ និងកំណត់ររមិាណឲ្យបានសមស្សរទៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ។  

(iii) ប្តួតេិនិតយប្រេ័នធែំទណើ រការននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ និងរការុកនូវ
រញ្ជ ីគ្ណទនយយឲ្យបានប្គ្រ់ប្គាន់និងប្រេ័នធប្គ្រ់ប្គ្ងនផាកាុងឲ្យមានប្រសិរធភាេ។ 

 (iv) វាយតនមៃនូវលរធភាេររស់សមព័នធធនាគារនិងធនាគារកាុងការរនរនិរនររភាេអាជី្វកមម ររួលខុសប្តូវ
ទលើ ការោតប្តោងេ័ត៌មាន ប្រសិនទរើពាក់េ័នធនូវរញ្ជា ទំងឡាយប្ែលទក់រងទៅនឹងនិរនររភាេ
អាជី្វកមម និងទប្រើប្បាស់មូលោា ននិរនររភាេននគ្ណទនយយទលើកប្លងប្តប្កុមប្រឹកាភិ្បាលមានរំណង
ច្ង់ជ្ប្មោះរញ្ជ ី ផ្ទអ កែំទណើ រការសមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ឬគាម នជ្ទប្មើសសមរមយែនរទរៀតទប្ៅេីទធវើ
ប្ររទនោះ។ និង 
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ការររួលខុសប្តវូររស់អាកប្គ្រ់ប្គ្ងទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 (v) ប្គ្រ់ប្គ្ង និងែឹកនំាប្កុមហ ុនឲ្យមានប្រសិរធភាេ ទលើរាល់ទសច្កដីសទប្មច្ជាសារវនរទំងអស់ប្ែលមាន
ឥរធិេលែល់ប្រតិរតរិការ និងលរធផលររស់ប្កុមហ ុន ទហើយធានាថ្នទសច្ករីសទប្មច្ទំងទនាោះប្តូវបាន
ឆៃុោះរញ្ជច ំងោនងសមស្សរ ទៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ។  

ប្កុមប្រឹកាភិ្បាលធានាអោះអាងថ្ន បានអនុវតររាល់តប្មូវការែូច្បានរាយការណ៍ខាងទលើ កាុងការទរៀរចំ្   
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ។ 

ទសច្ករីអនុម័តទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ 

ទយើងខាុំ តំណ្តងឲ្យប្កុមប្រឹកាភិ្បាល សូមទធវើការអនុម័តទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ ប្េមទំងកំណត់សមាគ ល់
ប្ែលបានភាជ រ់មកជាមួយ ថ្នជាសារវនរ បានរង្ហា ញនូវភាេប្តឹមប្តូវននសាែ នភាេហិរញ្ញវតែុររស់សមព័នធ
ធនាគារ និងធនាគារ នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 ប្េមទំងលរធផលហិរញ្ញវតែុ និងលំហូររឹកប្បាក់ សប្មារ់
ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់ ទោយអនុទោមទៅតាមសរង់ោរបាយការណ៍ទក់រងនឹងហិរញ្ញវតែុអនដរជាតិ
ននកមពុជា។  

 

ចុ្ោះហតែទលខាតំណ្តងឲ្យប្កុមប្រឹកាភិ្បាល៖ 

 

 

 
    

ទោក Mao-Chin Chen ទោក Chi-Kan Chung 
ប្រធានប្កុមប្រឹកាភិ្បាល អគ្គនាយកប្រតិរតរិ 

រាជ្ធានីភ្ាំទេញ ប្េោះរាជាណ្តច្ប្កកមពុជា 

នងៃរី៖ 
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7. របាយការណ៍សវៃករឯករាជ្យ 
របាយការណ៍របសស់វនររឯររាជ្យ 
ជូ្នចំ្ទពាោះភាគ្រុនិកររស់ 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ. 

មតិសវនកមម 
ទយើងខាុំបានទធវើសវនកមមទៅទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុរួមររស់ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ.    ទៅកាត់ថ្ន (“ធនាគារ”) 
និងប្កុមហ ុនរុប្តសមព័នធ (ទៅកាត់ជារមួថ្ន “សមព័នធធនាគារ”) និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុោច់្ទោយប្ កររស់
ធនាគារ ប្ែលរមួមានរបាយការណ៍សាែ នភាេហិរញ្ញវតែុរមួ និងោច់្ទោយប្ កនានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 របាយការណ៍
ចំ្ទណញ ឬខាត និងលរធផលលមអិតទផសង  ៗរបាយការណ៍សដីេីរប្ប្មរប្មួលមូលធន និងលំហូររឹកប្បាក់រមួ និងោច់្
ទោយប្ ក សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់ និងកំណត់សមាគ ល់ ប្ែលរមួមានទគាលនទោបាយគ្ណទនយយ
សំខាន់  ៗប្េមទំងេ័ត៌មានលមអិតទផសង  ៗ(ទៅកាត់ថ្ន “របាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ”) ប្ែលបានរង្ហា ញទៅរំេ័ររី11 ែល់
រី157។ 

ជាមតិររស់ទយើងខាុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុរមួ និងោច់្ទោយប្របកជាសារវនរបានរង្ហា ញនូវភាេប្តឹមប្តូវ ននសាែ ន
ភាេហិរញ្ញវតែុរមួ និងោច់្ទោយប្របកររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ នានងៃរី31  ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 ប្េមទំងលរធផល
ហិរញ្ញវតែុរមួ និងោច់្ទោយប្ ក និងលំហូររឹកប្បាក់រមួ និងោច់្ទោយប្របក សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់ 
ទោយអនុទោមទៅ តាមសរង់ោរបាយការណ៍ទក់រងនឹងហិរញ្ញវតែុអនដរជាតិននកមពុជា (“ស.រ.រ.ហ.អ.ក”)។ 

មូលោា នននមតិសវនកមម  
ទយើងខាុំ បានទធវើសវនកមមទោយអនុទោមទៅតាមសរង់ោសវនកមមអនររជាតិននកមពុជា។ ការររួលខុសប្តូវររស់ទយើង
ខាុំ ប្ែលស្សរតាមសរង់ោទំងទនាោះ ប្តូវបានទរៀររារ់រប្នែមទរៀតទៅកាុងកថ្នខណឌ សដីេី ការររួលខុសប្តូវររស់  
សវនករ សប្មារ់ការទធវើសវនកមមទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ  ប្ែលមានទៅកាុងរបាយការណ៍ររស់ទយើងខាុំ។ ទយើងខាុំ 
មានភាេឯករាជ្យេីសមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ទោយស្សរទៅតាមលកខខណឌ តប្មូវននប្កមសីលធម៌វជិាជ ជី្វៈ ប្ែល
ពាក់េ័នធនឹងសវនកមមទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ ទៅកាុងប្េោះរាជាណ្តច្ប្កកមពុជា ទហើយទយើងខាុំបានរំទេញនូវរំនួល
ខុសប្តូវទលើប្កមសីលធម៌វជិាជ ជី្វៈ ស្សរតាមលកខខណឌ តប្មូវររស់សរង់ោទំងទនាោះ។ ទយើងខាុំទជ្ឿជាក់ថ្ន ភ្សរុតាង
សវនកមមប្ែលទយើងខាុំប្រមូលបានមានលកខណៈប្គ្រ់ប្គាន់ និងសមស្សរសប្មារ់ជាមូលោា នកាុងការរទញ្ចញមតិ
សវនកមមររស់ទយើងខាុំ។ 
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េ័ត៌មានទផសង  ៗ

អាកប្គ្រ់ប្គ្ងមានភារៈររួលខុសប្តូវទលើេ័ត៌មានទផសងៗ។ េ័ត៌មានទផសង បៗ្ែលបានររួលប្តឹមកាលររទិច្េរនន
របាយការណ៍សវនកមមទនោះ គឺ្របាយការណ៍ររស់ប្កុមប្រឹកាភិ្បាល ប្ែលបានរង្ហា ញទៅរំេ័ររី1ែល់រី6 និង                
របាយការណ៍ប្រចំាឆ្ា ំររស់ធនាគារ ប្ែលរេឹំងថ្ននឹងរួច្រាល់ រនាា រ់េីកាលររទិច្េរននរបាយការណ៍សវនកមមទនោះ។   

មតិសវនកមមររស់ទយើងខាុំ ទៅទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុមិនបានប្គ្រែណរ រ់ទលើេ័ត៌មានទផសង ទៗ ើយ ទហើយទយើង
ខាុំមិនទធវើការផដល់នូវទសច្ករីសនាិោា នអំណោះអំណ្តងណ្តមួយ ទៅទលើេ័ត៌មានទផសង ទៗនោះទរ។  

ពាក់េ័នធនឹងការទធវើសវនកមមររស់ទយើងខាុំទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ ការររួលខុសប្តូវររស់ទយើងខាុំ គឺ្ប្តូវអាន     
េ័ត៌មានទផសង  ៗ ទហើយេិចារណ្តថ្ន ទតើេ័ត៌មានទផសង ទៗនាោះមានអសងគតិភាេជាសារវនរជាមួយរបាយការណ៍                
ហិរញ្ញវតែុ ឬការយល់ែឹងររស់ទយើងខាុំទៅកាុងការទធវើសវនកមម ឬមានការរង្ហា ញនូវកំហុងឆគងជាសារវនរ។  

ប្រសិនទរើ ប្ផអកតាមការអានេ័ត៌មានទផសង  ៗ ប្ែលបានររួលមុនកាលររទិច្េរននរបាយការណ៍សវនកមមទនោះ អាច្ឲ្យ
ទយើងខាុំសនាិោា នថ្ន មានកំហុសឆគងជាសារវនរទកើតទ ើងទលើេ័ត៌មានទផសង ទៗនោះ ទយើងខាុំប្តូវរាយការណ៍ទៅតាមភាេ
ជាក់ប្សរង។ ទយើងខាុំេំុមានអវីប្ែលប្តូវរាយការណ៍ពាក់េ័នធនឹងេ័ត៌មានទផសង ទៗនោះទរ។  

ការររួលខុសប្តវូទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ ររស់អាកប្គ្រ់ប្គ្ង និងអាកររួលខុសប្តវូទលើអភិ្បាលកិច្ច 

អាកប្គ្រ់ប្គ្ងមានភារៈររួលខុសប្តូវទលើការទរៀរចំ្ និងការរង្ហា ញនូវភាេប្តឹមប្តូវននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ ទោយ                
អនុទោមទៅតាមសរង់ោរបាយការណ៍ទក់រងនឹងហិរញ្ញវតែុអនដរជាតិននកមពុជា ទហើយនិងររួលខុសប្តូវទលើប្រេ័នធ 
ប្តួតេិនិតយនផាកាុង ប្ែលអាកប្គ្រ់ប្គ្ងកំណត់ថ្នមានភាេចំាបាច់្ សប្មារ់ការទរៀរចំ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុឲ្យ ទជ្ៀស
ផុតេីការរង្ហា ញខុសជាសារវនរ ទោយសារប្តការប្កៃងរនៃំ ឬកំហុសឆគង។  

ទៅកាុងការទរៀរចំ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ អាកប្គ្រ់ប្គ្ងមានភារៈររួលខុសប្តូវទលើការវាយតនមៃនូវលរធភាេររស់      
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ កាុងការរនរនិរនររភាេអាជី្វកមមររួលខុសប្តូវទលើការោតប្តោងេ័ត៌មាន ប្រសិនទរើ       
ពាក់េ័នធនូវរញ្ជា ទំងឡាយប្ែលទក់រងទៅនឹងនិរនររភាេអាជី្វកមមនិងទប្រើប្បាស់មូលោា ននិរនររភាេនគ្ណទនយយ 
ទលើកប្លងប្តអាកប្គ្រ់ប្គ្ងមានរំណងច្ង់ជ្ប្មោះរញ្ជ ីផ្ទអ កែំទណើ រការសមព័នធធនាគារ និងធនាគារ  ឬគាម នជ្ទប្មើស    
សមរមយែនរទរៀតទប្ៅេីទធវើប្ររទនោះ។  

អាកររួលខុសប្តូវទលើអភិ្បាលកិច្ច មានភារៈររួលខុសប្តូវកាុងការប្តួតេិនិតយ ែំទណើ រការរាយការណ៍េ័ត៌មាន 
ហិរញ្ញវតែុររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ។ 

ការររួលខុសប្តវូររស់សវនករ សប្មារ់ការទធវើសវនកមមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ  

ទគាលទៅររស់ទយើងខាុំ គឺ្ផដល់នូវអំណោះអំណ្តងសមទហតុផលថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុទំងមូលមិនមានការ 
រង្ហា ញខុសជាសារវនរទោយសារប្តការប្កៃងរនៃំ ឬកំហុសឆគង និងផដល់នូវរបាយការណ៍ររស់សវនករប្ែល                              
រមួរញ្ចូ លមតិសវនកមមររស់ទយើងខាុំ។ អំណោះអំណ្តងសមទហតុផល គឺ្ជាអំណោះអំណ្តងមានកប្មិតខពស់មួយ                           
រនុប្នរវាមិនអាច្ធានាថ្ន ប្គ្រ់ទេលននការទធវើសវនកមមទោយអនុទោមទៅតាមសរង់ោសវនកមមអនររជាតិននកមពុជា                     
អាច្រកទ ើញនូវការរង្ហា ញខុសជាសារវនរប្ែលបានទកើតទ ើងទនាោះទរ។ ការរង្ហា ញខុសជាសារវនរអាច្ទកើតទ ើង 
ទោយសារការប្កៃងរនៃំ ឬកំហុសឆគង ទហើយប្តូវបានចាត់រុកថ្នជាសារវនរ ទៅទេលប្ែលការប្កៃងរនៃំ ឬកំហុសឆគងប្ត
មួយ ឬក៏រមួរញ្ចូ លគាា  មានផលរនោះពាល់ែល់ការសទប្មច្ចិ្តរប្ផាកទសែាកិច្ចររស់អាកទប្រើប្បាស់ ទោយទោងទលើ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុទនោះ។  
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ជាប្ផាកមួយននការទធវើសវនកមម ទោយអនុទោមតាមសរង់ោសវនកមមអនររជាតិននកមពុជា ទយើងខាុំអនុវតរនូវការ           
វនិិច្េ័យប្ែលប្រករទៅទោយវជិាជ ជី្វៈ និងរកានូវមជ្ឈធាតុនិយមកាុងអំ ុងទេលសវនកមម។ ទយើងខាុំក៏៖ 

 ទធវើការកំណត់ និងវាយតនមៃនូវហានិភ័្យននការរង្ហា ញខុសជាសារវនរទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ ទោយសារប្ត
ការប្កៃងរនៃំ ឬកំហុសឆគង និងររួលខុសប្តូវទលើការទរៀរចំ្ និងការអនុវតរនូវនីតិវធីិសវនកមម ទែើមបីទឆៃើយតរ             
ទៅនឹងហានិភ័្យទំងទនាោះ និងប្រមូលនូវភ្សរុតាងប្ែលមានលកខណៈប្គ្រ់ប្គាន់ និងសមស្សរសប្មារ់               
ជាមូលោា នកាុងការរទញ្ចញមតិសវនកមមររស់ទយើងខាុំ។ ហានិភ័្យប្ែលមិនអាច្រកទ ើញនូវការរង្ហា ញខុសជា
សារវនរប្ែលទកើតទ ើងទោយសារប្តការប្កៃងរនៃំមានលកខណៈខពស់ជាងការរង្ហា ញខុសទកើតទ ើងេី កំហុស
ឆគង ទោយសារប្តការប្កៃងរនៃំ អាច្រមួរញ្ចូ លទំងការ ុរ ិតគាា  ការលួច្រនៃំ ការលុរទចាលទោយទច្តនា ការ
រកស្សាយមិនេិត ឬមិនអនុវតរតាមនីតិវធីិប្គ្រ់ប្គ្ងនផាកាុង។  

 ររួលបាននូវការយល់ែឹងអំេីការប្គ្រ់ប្គ្ងនផាកាុងប្ែលពាក់េ័នធនឹងការទធវើសវនកមមកាុងទគាលរំណងទែើមបីទរៀរ
ចំ្នូវនីតិវធីិសវនកមមប្ែលសមស្សរទៅតាមកាលៈទរសៈ រនុប្នរមិនប្មនកាុងទគាលរំណងទែើមបីរទញ្ចញមតិទលើ
ប្រសិរធភាេននការប្គ្រ់ប្គ្ងនផាកាុងររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារទ ើយ។  

 វាយតនមៃទលើភាេសមស្សរននទគាលនទោបាយគ្ណទនយយប្ែលសមព័នធធនាគារ និងធនាគារ បានទប្រើប្បាស់ 
និងភាេសមទហតុផលននការបាន ន់សាម នគ្ណទនយយសំខាន់  ៗ ប្េមទំងការោតប្តោងេ័ត៌មានពាក់េ័នធប្ែល
បានទធវើទ ើងទោយអាកប្គ្រ់ប្គ្ង។  

 ទធវើការសនាិោា នទលើភាេសមស្សរននការទប្រើប្បាស់មូលោា ននិរនររភាេននគ្ណទនយយររស់អាកប្គ្រ់ប្គ្ង ទហើយ 
ទោយប្ផអកទៅទលើភ្សរុតាងសវនកមមប្ែលររួលបានទធវើការសនាិោា នថ្ន ទតើភាេមិនច្ាស់ោស់សារវនរពាក់
េ័នធទៅនឹងប្េឹតរិការណ៍ ឬលកខខណឌ ប្ែលអាច្ទធវើឲ្យមានមនាិលជាសារវនរ ទលើលរធភាេររស់សមព័នធធនាគារ និង
ធនាគារ ទែើមបីរនរនិរនររភាេអាជី្វកមម។ ប្រសិនទរើទយើងខាុំទធវើការសនាិោា នថ្នមានអតែិភាេននភាេមិនប្បាកែ
ប្រជាជាសារវនរ ទយើងខាុំចំាបាច់្ប្តូវរញ្ចូ លទៅកាុងរបាយការណ៍ររស់ទយើងខាុំ ទែើមបីមានការេិនិតយទលើការោត
ប្តោងេ័ត៌មានពាក់េ័នធទៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ ឬប្រសិនទរើការោតប្តោងេ័ត៌មានមានលកខណៈមិន
ប្គ្រ់ប្គាន់ ទយើងខាុំចំាបាច់្ប្តូវផដល់មតិសវនកមមប្ែលមានរញ្ជា ។    ការសនាិោា នររស់ទយើងខាុំ       គឺ្ប្ផអកតាម         
ភ្សរុតាងសវនកមមប្ែលប្រមូលបានប្តឹមកាលររទិច្េរននរបាយការណ៍សវនកមមររស់ទយើងខាុំ។ ោនងណ្តក៏
ទោយប្េឹតរិការណ៍ ឬលកខខណឌ នាទេលអនាគ្តអាច្ទធវើឲ្យធនាគាររញ្ឈរ់និរនររភាេននអាជី្វកមម។  

 វាយតនមៃទលើការរង្ហា ញននរប្មង់ និងខៃឹមសារននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុទំងមូលប្ែលរមួរញ្ចូ លទំងការ                 
ោតប្តោងេ័ត៌មាន និងវាយតនមៃថ្នទតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុបានរង្ហា ញេីប្រតិរតរិការ និងប្េឹតរិការណ៍             
ពាក់េ័នធកាុងអតែន័យប្ែលអាច្សទប្មច្បាននូវការរង្ហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុែ៏ប្តឹមប្តូវ។  

 ររួលបាននូវភ្សរុតាងសវនកមមប្ែលសមស្សរ និងប្គ្រ់ប្គាន់ពាក់េ័នធនឹងេ័ត៌មានហិរញ្ញវតែុសប្មារ់រណ្តរ                    
រុប្តសមព័នធទៅកាុងសមព័នធធនាគារទែើមបីរទញ្ចញមតិទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុរមួ។ ទយើងខាុំររួលខុសប្តូវកាុង
ការែឹកនំា ការប្តួតប្តាទមើល និងការប្រតរិរតរិននសវនកមមររស់សមព័នធធនាគារ។ ទយើងខាុំរកាការររួលខុសប្តូវ
ទលើមតិសវនកមមររស់ទយើងខាុំ។  
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ទយើងខាុំផដល់េ័ត៌មានកាុងចំ្ទណ្តមរញ្ជា ទផសងៗជូ្នអាកររួលខុសប្តូវទលើអភិ្បាលកិច្ចសដីេីវសិាលភាេ និងទេល
ទវោប្ែលបានទប្គាងរុកសប្មារ់ការទធវើសវនកមម និងការរកទ ើញរញ្ជា ជាសារវនរ ប្ែលរួមរញ្ចូ លទំងចំ្ណុច្ខវោះ
ខាតជាសារវនរកាុងការប្គ្រ់ប្គ្ងនផាកាុង ប្ែលទយើងខាុំបានរកទ ើញកាុងអំ ុងទេលទធវើសវនកមម។ 

 

 

តំណ្តងប្កុមហ ុន ខេភីអឹមជ្ជី ខេមបូឌា ចំកាត់ 

 

 

Lim Chew Teng 
Partner 

រាជ្ធានីភ្ាំទេញ ប្េោះរាជាណ្តច្ប្កកមពុជា 

នងៃរី ១០ ប្ខ មីនា ឆ្ា ំ ២០
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8. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. និងក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមព័នធ 
របាយការណ៍សាែ នភាេហិរញ្ញវតែុរមួ    
នានងៃរី 31 ប្ខ ធាូ ឆ្ា  ំ2021 

 

  នងៃរី31 ប្ខធាូ នងៃរី31 ប្ខធាូ 
  2021 2020 2021 2020 
 កំណត់ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
 សមាគ ល់   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
ក្រព្យសរមម      
សាច់្ប្បាក់ និងសាច់្ប្បាក់សមមូល     

-សុរធ 6 92,361,768 207,986,801 376,281,843 841,306,610 
ប្បាក់តមកល់តាមច្ារ់ 7 48,273,549 47,372,664 196,666,439 191,622,426 
ប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារនានា 8 12,848,836 43,440,000 52,346,158 175,714,800 
ការវនិិទោគ្មូលធនតាម FVOCI  543,918 567,672 2,215,922 2,296,233 
ឥណទន និងរុទរប្រទនផរល់ែល់ 

អតិងិជ្ន-សុរធ 9 557,330,560 505,614,128 2,270,564,701 2,045,209,148 
ប្រេយ និងររកិាខ រ 10 38,543,576 39,511,349 157,026,529 159,823,407 
ប្រេយសកមមអររីូ 11 448,079 570,860 1,825,474 2,309,129 
សិរធិទប្រើប្បាស់ប្រេយសកមម 12 2,908,431 3,363,964 11,848,948 13,607,234 
េនធេនារជាប្រេយសកមម-សុរធ 16គ្ 2,940,468 1,838,955 11,979,467 7,438,573 
ប្រេយសកមមទផសង  ៗ 13 3,667,353 4,374,751 14,940,796 17,695,868 
ក្រព្យសរមមសរ ៊ុប   759,866,538 854,641,144 3,095,696,277 3,457,023,428 
បំណ៊ុ ល និងមូលធន      
បំណ៊ុ ល      
ប្បាក់រទញ្ញើររស់ធនាគារ និងប្គឹ្ោះសាែ ន

ហិរញ្ញវតែុនានា 14 46,203,875 40,847,852 188,234,587 165,229,561 
ប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្ន 15 448,233,051 567,692,232 1,826,101,450 2,296,315,078 
សំវធិានធនទលើកិច្ចសនាធានា 31ក 458,644 463,816 1,868,516 1,876,136 
ប្បាក់កមចី 17 107,152,786 97,827,737 436,540,450 395,713,196 
អនុរំណុល 18 23,270,160 29,092,643 94,802,632 117,679,741 
រំណុលភ្តិសនា 19 3,428,756 3,877,933 13,968,752 15,686,239 
កាតេវកិច្ចទសាធននិវតរន៍រុគ្គលិក 20 353,272 367,845 1,439,230 1,487,933 
រំណុលេនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញ                

ប្រចំាឆ្ា ំ/ រំណុលេនធអរបររមា 16ខ 3,448,131 531,894 14,047,686 2,151,511 
រំណុលទផសង  ៗ 21 11,979,844 11,929,260 48,805,885 48,253,858 
បំណ៊ុ លសរ ៊ុប  644,528,519 752,631,212 2,625,809,188 3,044,393,253 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. និងក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមព័នធ 

 របាយការណ៍សាែ នភាេហិរញ្ញវតែុរមួ (ត) 
នានងៃរី 31 ប្ខ ធាូ ឆ្ា  ំ2021 
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  នងៃរី31 ប្ខធាូ នងៃរី31 ប្ខធាូ 
   2021 2020 2021 2020 
 កំណត់ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 

 សមាគ ល់   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
មូលធន      
ទែើមរុន 22 80,000,000 80,000,000 320,000,000 320,000,000 
រុនរប្មុងតាមច្ារ់  - 1,466,276 - 5,939,278 
រុនរប្មុងប្ែលមិនអាច្ប្រង

ប្ច្កបាន  25,622,772 25,622,772 103,644,113 103,644,113 
រុនរប្មុងេីតនមៃសមស្សរ  412,861 431,863 1,672,446 1,749,746 
 ប្បាក់ចំ្ទណញរការុក/                                   

(ប្បាក់ខាតរងគរ)  9,302,386 (5,510,979) 38,342,528 (21,892,709) 
រុនរប្មុងេីការររូរររិូយរ័ណណ  - - 6,228,002 3,189,747 
មូលធនសរ ៊ុប  115,338,019 102,009,932 469,887,089 412,630,175 
បំណ៊ុ ល និងមូលធនសរ ៊ុប  759,866,538 854,641,144 3,095,696,277 3,457,023,428 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សមាគ ល់ែូច្មានភាជ រ់ជាមួយ គឺ្ជាប្ផាកមួយននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុទនោះ ។



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. និងក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមព័នធ 

 របាយការណ៍ចំ្ទណញ ឬខាត និងលរធផលលមអិតទផសងៗរមួ  
សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី 31 ប្ខ ធាូ ឆ្ា  ំ2021 
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  2021 2020 2021 2020 
 កំណត់ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
 សមាគ ល់   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 

      
ចំ្ណូលការប្បាក់ 23 40,718,648 37,656,439 165,643,460 153,525,301 
ចំ្ណ្តយការប្បាក់ 24 (9,278,769) (11,660,791) (37,746,032) (47,541,046) 
ចំ្ណូលការប្បាក់សុរធ  31,439,879 25,995,648 127,897,428 105,984,255 
ចំ្ណូលប្បាក់កនប្ម និងទជ្ើងសា 25 3,866,583 3,394,164 15,729,260 13,838,007 
ចំ្ណ្តយប្បាក់កនប្ម និងទជ្ើងសា 26 (628,998) (562,844) (2,558,764) (2,294,715) 
ចំ្ណូលប្បាក់កនប្ម និងទជ្ើងសាសុរធ 3,237,585 2,831,320 13,170,496 11,543,292 
ចំ្ណូលទផសង  ៗ 27 5,269,283 3,288,322 21,435,443 13,406,488 
ចំ្ណូលេីប្រតិរតរិការសររុ  39,946,747 32,115,290 162,503,367 130,934,035 
ចំ្ណ្តយរុគ្គលិក 28 (8,744,291) (7,656,352) (35,571,776) (31,214,947) 
រលំស់ 29 (3,527,312) (3,535,843) (14,349,105) (14,415,631) 
ចំ្ណ្តយប្រតិរតរិការទផសង  ៗ 30 (5,130,505) (4,930,837) (20,870,894) (20,103,022) 
ការខាតរង់ទលើឱនភាេននតនមៃនន
ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុ 9ក(ii) (6,352,640) (3,074,146) (25,842,540) (12,533,293) 
ប្បាក់ចំ្ទណញមុនែកេនធ  16,191,999 12,918,112 65,869,052 52,667,142 
ចំ្ណ្តយេនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញ 16ក (2,710,477) (4,906,762) (11,026,220) (20,004,869) 
ប្បាក់ចំ្ទណញសុរធសប្មារ់ការយិររទិច្េរ 13,481,522 8,011,350 54,842,832 32,662,273 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 របាយការណ៍ចំ្ទណញ ឬខាត និងលរធផលលមអិតទផសងៗរមួ (ត) 
សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី 31 ប្ខ ធាូ ឆ្ា  ំ2021 
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  2021 2020 2021 2020 
 កំណត់ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
 សមាគ ល់   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 

      
លរធផលលមអិតទផសងៗ       

ចំ្ទណញមិនទន់ទកើតទ ើងទលើ
ការវនិិទោគ្មូលធនតាម 
FVOCI - ទប្កាយែកេនធ  (19,002) 63,600 (77,300) 259,297 

លទមអៀងេីការររូរររិូយរ័ណណ   -     -    3,038,255 (3,078,848) 
លរធផលលមអិតទផសងៗ សររុ

សប្មារ់ការយិររទិច្េរ  13,462,520 8,074,950 57,803,787 29,842,722 
      
ចំ្ទណញសុរធប្តវូប្រងប្ច្កជូ្ន៖      
ភាគ្រុនិកររស់ធនាគារ  13,347,089 7,906,931 54,295,959 32,239,167 
អរបភាគ្ភាគ្កមម  134,433 104,419 546,873 423,106 

  13,481,522 8,011,350 54,842,832 32,662,273 
លរធផលលមអិតទផសងៗ សររុប្តវូ

ប្រងប្ច្កជូ្ន៖      
ភាគ្រុនិកររស់ធនាគារ  13,328,087 7,970,531 57,256,914 29,419,616 
អរបភាគ្ភាគ្កមម  134,433 104,419 546,873 423,106 

  13,462,520 8,074,950 57,803,787 29,842,722 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សមាគ ល់ែូច្មានភាជ រ់ជាមួយ គឺ្ជាប្ផាកមួយននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុទនោះ ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

របាយការណ៍សរេីីរប្ប្មរប្មលួមូលធនរមួ 
សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី 31 ប្ខ ធាូ ឆ្ា  ំ2021 

30 
 

 

ទែើមរុន រុនរប្មុងតាមច្ារ់ 

រុនរប្មុងប្ែលមិនអាច្ ប្រងប្ច្ក
បាន រុនរប្មុងទលើតនមៃសមស្សរ ប្បាក់ខាតរងគរ រុនរប្មុងេីការររូរររិូយរ័ណណ សររុ 

 ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល 

  (កំណត់សមាគ ល់ 5)  (កំណត់សមាគ ល់ 5)  (កំណត់
សមាគ ល់ 5) 

 (កំណត់សមាគ ល់ 5)  (កំណត់សមាគ ល់ 5)  (កំណត់សមាគ ល់ 5)  (កំណត់សមាគ ល់ 5) 

សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី 31 ប្ខ ធាូ ឆ្ា ំ 2021             

នានងៃរី 1 ប្ខ មករា ឆ្ា ំ 2021  80,000,000  320,000,000 1,466,276 5,939,278 25,622,772 103,644,113 431,863 1,749,746 (5,510,979) (21,892,709) - 3,189,747 102,009,932 412,630,175 
ប្រតិរតរិការបានររួលសាគ ល់ទោយផ្ទា ល់ទៅកាុងមូលធន             
ការទផារេីរុនរប្មងុតាមរររបញ្ញតរិទៅប្បាក់

ខាតរងគរ  -    - (1,466,276)    (5,939,278)    - - - - 1,466,276 5,939,278 - - - - 
លរធផលលមអិតទផសង  ៗ               
ប្បាក់ចំ្ទណញសុរធសប្មារ់ការយិររទិច្េរ  -    - - - - - - -  13,347,089   54,295,959  - -  13,347,089   54,295,959  

ចំ្ទណញមិនទន់ទកើតទរបើងទលើ        ការវនិិទោ
គ្មូលធនតាមFVOCI  - ទប្កាយែកេនធ  -    - - - - - (19,002) (77,300) - - - - (19,002) (77,300) 

លទមអៀងេីការររូរររិូយរ័ណណ  -    - - - - - -    - - - - 3,038,255 - 3,038,255 

  -    - - - - - (19,002) (77,300)     13,347,089   54,295,959  - 3,038,255  13,328,087   57,256,914  

នានងៃរី 31 ប្ខ ធាូ ឆ្ា ំ 2021  80,000,000   320,000,000     25,622,772   103,644,113  412,861 1,672,446  9,302,386   38,342,528  -    6,228,002  115,338,019   469,887,089  
សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី 31  ប្ខ ធាូ ឆ្ា ំ 2020             
នានងៃរី 1 ប្ខ មករា ឆ្ា ំ 2020  80,000,000  320,000,000 1,549,187 6,277,306 25,622,772 103,644,113 368,263 1,490,449 (13,500,821) (54,469,904) - 6,268,595 94,039,401 383,210,559 
               
ប្រតិរតរិការបានររួលសាគ ល់ទោយផ្ទា ល់ទៅកាុងមូលធន             
ការទផារេីប្បាក់ខាតរងគរទៅរុនរប្មងុតាមររ

របញ្ញតរិ  -    - (82,911) (338,028) - - - - 82,911 338,028 - - - - 
លរធផលលមអិតទផសង  ៗ               
ប្បាក់ចំ្ទណញសុរធសប្មារ់ការយិររទិច្េរ  -    -    -    - - - - - 7,906,931 32,239,167 - - 7,906,931 32,239,167 
ចំ្ទណញមិនទន់ទកើតទរបើងទលើ        ការវនិិទោ

គ្មូលធនតាមFVOCI  - ទប្កាយែកេនធ  -     -     -    - - - 63,600 259,297 - - - - 63,600 259,297 
លទមអៀងេីការររូរររិូយរ័ណណ  -    -    -    - - - - - - - - (3,078,848) - (3,078,848) 
  -    - - - - - 63,600 259,297 7,906,931 32,239,167 - (3,078,848) 7,970,531 29,419,616 
នានងៃរី 31 ប្ខ ធាូ ឆ្ា ំ 2020  80,000,000  320,000,000 1,466,276 5,939,278 25,622,772 103,644,113 431,863 1,749,746 (5,510,979) (21,892,709) - 3,189,747 102,009,932 412,630,175 

កំណត់សមាគ ល់ែូច្មានភាជ រ់ជាមួយ គឺ្ជាប្ផាកមួយននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុទនោះ ។ 
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  2021 2020 2021 2020 
 កំណត់ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
 សមាគ ល់   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
លហូំររឹរក្បារ់ពី្សរមមភាព្

ក្បតិបតតិការ               
ចំ្ទណញសុរធសប្មារ់ការយិររទិច្េរ  13,481,522 8,011,350 54,842,832 32,662,273 

និយ័តភាេទលើ៖      

ចំ្ណ្តយេនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញ 16ក 2,710,477 4,906,762 11,026,220 20,004,869 
រលំស់ 29 3,527,312 3,535,843 14,349,105 14,415,631 
ចំ្ណូលការប្បាក់សុរធ  (31,439,879) (25,995,648) (127,897,428) (105,984,255) 
ការខាតរង់ទលើឱនភាេននតនមៃ សុរធ

ឥណទន និង រុទរប្រទន 9ក(ii) 6,365,483 2,592,142 25,894,786 10,568,162 
ការខាតរង់ទលើឱនភាេននតនមៃ សុរធទលើ                

ប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារនិងប្គឺ្ោះ
សាែ នហិរញ្ញវតែិនានា 9ក(ii) (7,671) 573,400 (31,206) 2,337,752 

ការខាតរង់ទលើឱនភាេននតនមៃសុរធទលើ 
កិច្ចសនាធានា 9ក(ii) (5,172) (91,396) (21,040) (372,621) 

ការលុរទចាលប្រេយសកមមអររីូ 11 - 98 - 400 
ការលុរទចាលប្រេយនិងររកិាខ រ 10 184 342,498 748 1,396,364 
ចំ្ទណញេីការលក់ប្រេយនិងររកិាខ រ  (236,992) (16,415) (964,083) (66,924) 
  (5,604,736) (6,141,366) (22,800,066) (25,038,349) 
រប្ប្មរប្មលួនន៖      
ប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារនានា  30,614,674 (31,040,000) 124,540,494 (126,550,080) 
ប្បាក់តមកល់តាមច្ារ់  (902,554) 26,864,297 (3,671,590) 109,525,739 
ឥណទន និងរុទរប្រទនផរល់ែល់   

អតិងិជ្ន  (58,206,066) (31,671,957) (236,782,276) (129,126,569) 
ប្រេយសកមមទផសង  ៗ  707,398 (871,099) 2,877,695 (3,551,471) 
ប្បាក់រទញ្ញើររស់ធនាគារ និង

ប្គឹ្ោះសាែ នហិរញ្ញវតែុនានា  4,623,572 29,476,235 18,808,691 120,174,610 
ប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្ន  (117,569,944) 118,720,441 (478,274,532) 484,023,238 
រំណុលទផសង  ៗ  (83,849) (8,332,677) (341,098) (33,972,324) 
សាច់្ប្បាក់(ទប្រើប្បាស់កាុង)ររូលបានេី

ប្រតិរតរិការ  (146,421,505) 97,003,874 (595,642,682) 395,484,794 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 របាយការណ៍លំហូររឹកប្បាក់រមួ (ត) 
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  2021 2020 2021 2020 
 កំណត់ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
 សមាគ ល់   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
កាតេវកិច្ចទសាធននិវតរន៍                 

រុគ្គលិកបានរង់ 20 (14,573) (4,365) (59,283) (17,796) 
ចំ្ណូលការប្បាក់ររួលបាន  40,823,093 37,347,552 166,068,342 152,265,970 
ចំ្ណ្តយការប្បាក់បានរង់  (10,401,491) (9,131,621) (42,313,265) (37,229,619) 
េនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញបានរង់ 16ខ (879,563) (445,202) (3,578,062) (1,815,089) 
ឥណទនេនធកាត់រុក 16ខ (11,438) - (46,530) - 
សាច់្ប្បាក់ររួលបានេី/(ទប្រើប្បាស់កាុង) 

សកមមភាេប្រតិរតរិការ  (116,905,477) 124,770,238 (475,571,480) 508,688,260 
លហូំររឹរក្បារ់ព្ីសរមមភាព្           វិនិ

ខោគ      
សាច់្ប្បាក់បានេីការលក់ប្រេយ និង

ររកិាខ រ  260,843 19,402 1,061,108 79,102 
ការរិញប្រេយ និងររកិាខ រ 10 (1,929,656) (839,706) (7,849,841) (3,423,481) 
ការរិញប្រេយសកមមអររីូ 11 (75,604) (151,730) (307,557) (618,603) 
សាច់្ប្បាក់ទប្រើប្បាស់កាុងសកមមភាេ             

វនិិទោគ្  (1,744,417) (972,034) (7,096,290) (3,962,982) 

លហូំររឹរក្បារ់ព្ីសរមមភាព្                       
ហរិញ្ញបបទាន      

ការរូទត់សងប្បាក់កមចី  (135,558,468) (251,371,410) (551,451,848) (1,024,841,239) 

សាច់្ប្បាក់ររួលបានេីប្បាក់កមចី  145,100,000 247,942,147 590,266,800 1,010,860,133 

ការរូទត់អនុរំណុល  (5,800,000) - (23,594,400) - 
ការរូទត់រំណុលភ្តិសនា 19 (724,342) (789,484) (2,946,623) (3,218,726) 
សាច់្ប្បាក់ររួលបានេី/(ទប្រើប្បាស់កាុង) 

សកមមភាេហិរញ្ញរបទន  3,017,190 (4,218,747) 12,273,929 (17,199,832) 
ការ(ថយច៊ុុះ)/ ខរើនខ ើងននសាច់ក្បារ់ 

និង សាច់ក្បារ់សមមូលស៊ុរធ  (115,632,704) 119,579,457 (470,393,841) 487,525,446 
សាច់ក្បារ់ និងសាច់ក្បារ់សមមូល  

នានថៃរី 1 ខេមររា  208,640,253 89,060,796 843,949,819 362,922,744 
លទមអៀងេីការររូរររិូយរ័ណណ  - - 5,356,777 (6,498,367) 

សាច់ក្បារ់ និងសាច់ក្បារ់សមមូល                   
នានថៃរ3ី1 ខេធន ូ 6 93,007,549 208,640,253 378,912,755 843,949,823 

កំណត់សមាគ ល់ែូច្មានភាជ រ់ជាមួយ គឺ្ជាប្ផាកមួយននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុទនោះ ។
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 របាយការណ៍សាែ នភាេហិរញ្ញវតែុោច់្ទោយប្ ក 
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  នងៃរី31 ប្ខធាូ នងៃរី31 ប្ខធាូ 
   2021 2020 2021 2020 
 កំណត់ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
 សមាគ ល់   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
ក្រព្យសរមម      
សាច់្ប្បាក់ និងសាច់្ប្បាក់       

សមមូល 
6 

92,257,189 207,905,062 375,855,788 840,975,976 
ប្បាក់តមកល់តាមច្ារ់ 7 48,273,549 47,372,664 196,666,439 191,622,426 
សមតុលយទៅធនាគារនានា 8 11,048,836 40,940,000 45,012,958 165,602,300 
ការវនិិទោគ្មូលធនតាម FVOCI  543,918 567,672 2,215,922 2,296,233 
ឥណទន និងរុទរប្រទនផរល់

ែល់អតិងិជ្ន-សុរធ 9 557,330,560 505,614,128 2,270,564,701 2,045,209,148 
ការវនិិទោគ្ទៅប្កុមហ ុន          

រុប្ត សមព័នធ 
 

490 490 1,996 1,982 
ប្រេយ និងររកិាខ រ 10 28,374,965 30,420,818 115,599,607 123,052,209 
ប្រេយសកមមអររីូ 11 448,079 570,645 1,825,474 2,308,259 
សិរធិទប្រើប្បាស់ប្រេយសកមម 12 7,901,098 8,102,822 32,189,073 32,775,915 
េនធេនារជាប្រេយសកមម-សុរធ 16គ្ 3,193,641 1,836,112 13,010,893 7,427,073 
ប្រេយសកមមទផសង  ៗ 13 3,638,278 4,321,163 14,822,345 17,479,104 
ក្រព្យសរមមសរ ៊ុប  753,010,603 847,651,576 3,067,765,196 3,428,750,625 
បំណ៊ុ ល និងមូលធន      
បំណ៊ុ ល      
ប្បាក់រទញ្ញើររស់ធនាគារ និង

ប្គឹ្ោះសាែ នហិរញ្ញវតែុនានា 14 46,203,875 40,847,852 188,234,587 165,229,561 
ប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្ន 15 448,718,059 568,268,536 1,828,077,372 2,298,646,228 
សំវធិានធនទលើកិច្ចសនាធានា 31ក 458,644 463,816 1,868,516 1,876,136 
ប្បាក់កមចី 17 95,139,148 85,813,057 387,596,889 347,113,816 
អនុរំណុល 18 23,270,160 29,092,643 94,802,632 117,679,741 
រំណុលភ្តិសនា 19 9,720,557 9,820,230 39,601,549 39,722,830 
កាតេវកិច្ចទសាធននិវតរន៍រុគ្គលិក 20 353,272 367,845 1,439,230 1,487,933 
រំណុលេនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញ

ប្រចំាឆ្ា ំ 16ខ 3,403,955 477,789 13,867,713 1,932,657 
រំណុលទផសងៗ  21 46,203,875 40,847,852 188,234,587 165,229,561 

បំណ៊ុ លសរ ៊ុប  638,332,826 746,334,957 2,600,567,933 3,018,924,901 

 
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
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   2021  2020  2021  2020 
 កំណត់ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 

 សមាគ ល់   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់5) 
      
មូលធន      
ទែើមរុន 22 80,000,000 80,000,000 320,000,000 320,000,000 
រុនរប្មុងតាមច្ារ់  - 1,466,276 - 5,939,278 
រុនរប្មុង ប្ែលមិនអាច្ប្រង

ប្ច្កបាន  25,622,772 25,622,772 103,644,113 103,644,113 
រុនរប្មុងេីតនមៃសមស្សរ  412,861 431,863 1,672,446 1,749,746 
ប្បាក់ចំ្ទណញរការុក/ 

(ប្បាក់ខាតរងគរ)  8,642,144 (6,204,292) 35,669,252 (24,700,516) 
រុនរប្មុងេីការររូរររិូយរ័

ណណ  - - 6,211,452 3,193,103 
មូលធនសរ ៊ុប  114,677,777 101,316,619 467,197,263 409,825,724 
បំណ៊ុ ល និងមូលធនសរ ៊ុប  753,010,603 847,651,576 3,067,765,196 3,428,750,625 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សមាគ ល់ែូច្មានភាជ រ់ជាមួយ គឺ្ជាប្ផាកមួយននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុទនោះ ។



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 របាយការណ៍ចំ្ទណញ ឬខាត និងលរធផលលមអិតទផសងៗោច់្ទោយប្ ក 
សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី 31 ប្ខ ធាូ ឆ្ា  ំ2021 
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  2021 2020 2021 2020 
 កំណត់ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
 សមាគ ល់   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 

ចំ្ណូលេីការប្បាក់ 23 40,596,371 37,425,355 165,146,037 152,583,172 

ចំ្ណ្តយទលើការប្បាក់ 24 (9,541,974) (11,677,734) (38,816,750) (47,610,122) 
ចំ្ណូលេីការប្បាក់សុរធ  31,054,397 25,747,621 126,329,287 104,973,050 

ចំ្ណូលកនប្ម និងទជ្ើងសារ 25 3,866,583 3,394,164 15,729,260 13,838,007 

ចំ្ណ្តយកនប្ម និងទជ្ើងសារ 26 (628,998) (562,844) (2,558,764) (2,294,715) 
ចំ្ណូលកនប្ម និងទជ្ើងសារ
សុរធ  3,237,585 2,831,320 13,170,496 11,543,292 

ចំ្ណូលទផសង  ៗ 27 5,269,283 3,336,493 21,435,443 13,602,882 
ចំ្ណូលេីប្រតិរតរិការសររុ  39,561,265 31,915,434 160,935,226 130,119,224 
ចំ្ណ្តយរុគ្គលិក 28 (8,744,178) (7,656,237) (35,571,316) (31,214,478) 

រលំស់ 29 (3,599,012) (3,608,388) (14,640,781) (14,711,398) 

ចំ្ណ្តយប្រតិរតរិការទផសង  ៗ 30 (5,081,008) (4,918,900) (20,669,541) (20,054,355) 
ការខាតរង់ទលើឱនភាេននតនមៃ

ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុ 9ក(ii) (6,352,640) (3,074,146) (25,842,540) (12,533,293) 
ប្បាក់ចំ្ទណញមុនែកេនធ  15,784,427 12,657,763 64,211,048 51,605,700 
ចំ្ណ្តយេនធទលើប្បាក់

ចំ្ទណញ  16ខ (2,404,267) (4,851,156) (9,780,558) (19,778,163) 
ចំ្ទណញសុរធសប្មារ់ការយិររទិច្េរ 13,380,160 7,806,607 54,430,490 31,827,537 

លរធផល(ខាត)/ចំ្ទណញលមអិត
ទផសងៗ ៖      

ចំ្ទណញមិនទន់ទកើតទ ើងទលើ           
ការវនិិទោគ្មូលធនតាម 

FVOCI  - ទប្កាយែកេនធ  (19,002) 63,600 (77,300) 259,297 
លទមអៀងេីការររូរររិូយរ័ណណ  - - 3,018,349 (3,055,239) 

លរធផលលមអិតទផសងៗ សររុ
សប្មារ់ការយិររទិច្េរ  13,361,158 7,870,207 57,371,539 29,031,595 

 
កំណត់សមាគ ល់ែូច្មានភាជ រ់ជាមួយ គឺ្ជាប្ផាកមួយននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុទនោះ ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

របាយការណ៍សរេីីរប្ប្មរប្មលួមូលធនោច់្ទោយប្របក 
សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី 31 ប្ខ ធាូ ឆ្ា  ំ2021 
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 ទែើមរុន រុនរប្មងុតាមច្ារ់ រុនរប្មុងប្ែលមិនអាច្ ប្រងប្ច្កបាន រុនរប្មងុទលើតនមៃសមស្សរ ប្បាក់ខាតរងគរ រុនរប្មុងសប្មារ់ការររូរររិូយរ័ណណ សររុ 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល 

  (កំណត់សមាគ ល់ 5)  (កំណត់ សមាគ ល់ 5)  (កំណត់សមាគ ល់ 5)  (កំណត់សមាគ ល់ 5)  (កំណត់សមាគ ល់ 5)  (កំណត់សមាគ ល់ 5)  (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
               
សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់ នងៃរី 31 ប្ខ ធាូ ឆ្ា  ំ2021             

នានងៃរី 1 ប្ខ មករា ឆ្ា ំ 2021  80,000,000  320,000,000   1,466,276   5,939,278   25,622,772  103,644,113   431,863   1,749,746   (6,204,292)  (24,700,516)  -     3,193,103   101,316,619   409,825,724  
             

ការទផារេីរុនរប្មងុតាមរររបញ្ញតរិទៅ
ប្បាក់ចំ្ទណញរការុក - - (1,466,276) (5,939,278) -    -       -    -    1,466,276 5,939,278 -    -    -    -    

               
លរធផលលមអិតទផសង  ៗ               
ប្បាក់ចំ្ទណញសុរធសប្មារ់ការយិររទិច្េរ -    -    -    -    -    -    -    -    13,380,160 54,430,490 -    -    13,380,160 54,430,490 
ចំ្ទណញមិនទន់ទកើតទរបើងជាក់ប្សរងទលើ                     

ការវនិិទោគ្មូលធនតាមFVOCI            - 
ទប្កាយែកេនធ -    -    -    -    -    -    (19,002) (77,300) -    -    -    -    (19,002) (77,300) 

លទមអៀងេីការររូរររិូយរ័ណណ -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    3,018,349  -    3,018,349 
 -    -    -    -    -    -    (19,002) (77,300) 13,380,160 54,430,490 -     3,018,349 13,361,158 57,371,539 
នានងៃរី 31 ប្ខ ធាូ ឆ្ា ំ 2021  80,000,000   320,000,000   -     -     25,622,772  103,644,113  412,861 1,672,446 8,642,144 35,669,252  -    6,211,452 114,677,777 467,197,263 
               

សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី 31 ប្ខ ធាូ ឆ្ា  ំ2020             

នានងៃរី 1 ប្ខ មករា ឆ្ា ំ 2020 80,000,000  320,000,000   1,549,187   6,277,306   25,622,772  103,644,113   368,263   1,490,449   (14,093,810)  (56,866,081)  -     6,248,342   93,446,412   380,794,129  
ប្រតិរតរិការបានររួលសាគ ល់ទោយផ្ទា ល់ទៅកាុងមូលធន             
ការទផារេីរុនរប្មងុតាមរររបញ្ញតរិទៅ

ប្បាក់ខាតរងគរ - -  (82,911)  (338,028) - - - -  82,911   338,028  - - - - 
               
លរធផលលមអិតទផសង  ៗ               
ប្បាក់ចំ្ទណញសុរធសប្មារ់ការយិររទិច្េរ - - - - - - - -  7,806,607   31,827,537  - -  7,806,607   31,827,537  

ចំ្ទណញមិនទន់ទកើតទរបើងជាក់ប្សរ
ងទលើ                     ការវនិិទោគ្មូលធន

តាមFVOCI            - ទប្កាយែកេនធ - - - - - -  63,600   259,297  - - - -  63,600   259,297  
លទមអៀងេីការររូរររិូយរ័ណណ - - - - - - - - - - - (3,055,239) - (3,055,239) 

 - - - - - -  63,600   259,297   7,806,607   31,827,537  - (3,055,239)  7,870,207   29,031,595  
នានងៃរី 31 ប្ខ ធាូ ឆ្ា ំ 2020  80,000,000   320,000,000   1,466,276   5,939,278   25,622,772  103,644,113   431,863   1,749,746   (6,204,292)  (24,700,516)  -     3,193,103   101,316,619   409,825,724  

 

កំណត់សមាគ ល់ែូច្មានភាជ រ់ជាមួយ គឺ្ជាប្ផាកមួយននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុទនោះ ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 របាយការណ៍លំហូររឹកប្បាក់ោច់្ទោយប្ ក 
សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី 31 ប្ខ ធាូ ឆ្ា  ំ2021 
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  2021 2020 2021 2020 
 កំណត់ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
 សមាគ ល់   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
លហូំររឹរក្បារ់ពី្សរមមភាព្ក្បតិបតតិការ     
ចំ្ទណញសុរធសប្មារ់ការយិររទិច្េរ  13,380,160 7,806,607 54,430,490 31,827,537 
និយ័តភាេទលើ៖      
ចំ្ណ្តយេនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញ 16ក 2,404,267 4,851,156 9,780,558  19,778,163  
រលំស់ 29 3,599,012 3,608,388  14,640,781   14,711,398  

ចំ្ណូលការប្បាក់សុរធ  (31,054,397) (25,747,621) (126,329,287) (104,973,050) 
ការខាតរង់ទលើឱនភាេននតនមៃសុរធទលើ

ឥណទន និង រុទរប្រទន 9ក(ii) 6,365,483 2,592,142 25,894,786 10,568,162 
ការខាតរង់ទលើឱនភាេននតនមៃសុរធទលើ

ប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារនានា 9ក(ii) (7,671) 573,400 (31,206) 2,337,752 
ការខាតរង់ទលើឱនភាេននតនមៃសុរធ

ទលើ  កិច្ចសនាធានា 9ក(ii) (5,172) (91,396) (21,040) (372,621) 
ការលុរទចាលប្រេយសកមមអររីូ 11 - 98 -   400 
ការលុរទចាលប្រេយនិងររកិាខ រ 10 184  342,498  748  1,396,364  
ចំ្ទណញេីការលក់ប្រេយនិងររកិាខ រ  (236,992) (16,415) (964,083) (66,924) 
  (5,555,126)  (6,081,143) (22,598,253) (24,792,819) 
រប្ប្មរប្មលួនន៖      
ប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារនានា   29,920,216  (30,540,000)  121,715,439  (124,511,580) 
ប្បាក់តមកល់តាមច្ារ់   (902,554) 26,864,297  (3,671,590)  109,525,739  
ឥណទន និងរុទរប្រទនផរល់ែល់  អតិងិ

ជ្ន  (58,206,066) (31,671,957) (236,782,276) (129,126,569) 
ប្រេយសកមមទផសង  ៗ  682,884  (883,098) 2,777,972  (3,600,391) 
ប្បាក់រទញ្ញើររស់ធនាគារ និង

ប្គឹ្ោះសាែ នហិរញ្ញវតែុនានា   5,379,997   29,734,590  21,885,828  121,227,923  
ប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្ន  (113,087,556) 119,031,816 (460,040,178)  485,292,714  
រំណុលទផសង  ៗ  (118,033) (8,430,858) (480,158) (34,372,608) 
សាច់្ប្បាក់ររួលបានេីប្រតិរតរិការ  (141,886,238) 98,023,647 (577,193,216) 399,642,409 
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  2021 2020 2021 2020 
 កំណត់ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
 សមាគ ល់   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
កាតេវកិច្ចទសាធននិវតរន៍រុគ្គលិកបានរង់ 20 (14,573) (4,365) (59,283) (17,796) 
ចំ្ណូលការប្បាក់ររួលបាន  40,693,139 37,123,956 165,539,689 151,354,369 
ចំ្ណ្តយការប្បាក់បានរង់  (15,446,630) (9,527,219) (62,836,891) (38,842,472) 
េនធទលើប្បាក់ចំ្ណូលបានរង់ 16ខ (819,440) (443,701) (3,333,482) (1,808,969) 
ឥណទនេនធកាត់រុក 16ខ (11,438) - (46,530) - 
សាច់្ប្បាក់(ទប្រើប្បាស់កាុង) /ររួលបានេី

សកមមភាេប្រតិរតរិការ  (117,485,180) 125,172,318 (477,929,713) 510,327,541 
លហូំររឹរក្បារ់ព្ីសរមមភាព្វនិិខោគ      
សាច់្ប្បាក់បានេីការលក់ប្រេយ                    

និង ររកិាខ រ  260,843 19,402 1,061,108 79,102 
ការរិញប្រេយ និងររកិាខ រ 10 (812,856) (839,706) (3,306,698) (3,423,481) 
ការរិញប្រេយសកមមអររីូ 11 (75,604) (151,730) (307,557) (618,603) 
សាច់្ប្បាក់ទប្រើប្បាស់កាុង                               

សកមមភាេ វនិិទោគ្  (627,617) (972,034) (2,553,147) (3,962,982) 
លហូំររឹរក្បារ់ព្ីសរមមភាព្            

ហរិញ្ញបបទាន      
ការរូទត់សងប្បាក់កមចី  (135,558,467) (251,371,410) (551,451,844) (1,024,841,239) 
សាច់្ប្បាក់ររួលបានេីប្បាក់កមចី  145,100,000 247,942,147 590,266,800 1,010,860,133 
ការរូទត់សប្មារ់អនុរំណុល  (5,800,000) - (23,594,400) - 

ការរូទត់រំណុលភ្តិសនា 19 (1,284,280) (1,252,969) (5,224,451) (5,108,355) 
សាច់្ប្បាក់ររួលបានេី/(ទប្រើប្បាស់កាុង)

សកមមភាេហិរញ្ញរបទន  2,457,253 (4,682,232) 9,996,105 (19,089,461) 
ការ ខរើនខ ើងននសាច់ក្បារ់ នងិសាច់

ក្បារ់សមមូលស៊ុរធ  (115,655,544) 119,518,052 (470,486,755) 487,275,098 
សាច់ក្បារ់ និងសាច់ក្បារ់សមមូល នា

នថៃរ1ី ខេមររា  208,558,514 89,040,462 843,619,189 362,839,883 
លទមអៀងេីការររូរររិូយរ័ណណ  - - 5,354,266 (6,495,792) 
សាច់ក្បារ់ និងសាច់ក្បារ់សមមូល នា
នថៃរ3ី1 ខេធន ូ 6 92,902,970 208,558,514 378,486,700 843,619,189 

 

កំណត់សមាគ ល់ែូច្មានភាជ រ់ជាមួយ គឺ្ជាប្ផាកមួយននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុទនោះ ។
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1. អំព្ីសមព័នធធនាគារ 

ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ. ទៅកាត់ថ្ន (“ធនាគារ”) ប្តូវបានរទងកើតទ ើងទៅនងៃរី31 ប្ខមីនា ឆ្ា ំ1994              ទោយ
បានចុ្ោះរញ្ជ ីទៅប្កសួងពាណិជ្ជកមម ទហើយធនាគារជាតិននកមពុជា បានផរល់ជូ្នអាជាា រ័ណណអចិ្ន្នរយ៍ទែើមបីទធវើ
ប្រតិរតរិការធនាគារទៅនងៃរី28 ប្ខវចិ្េិកា ឆ្ា ំ2006 អនុទោម តាមប្រកាសទលខ ធ7-06-207 ប្រ.ក. ចុ្ោះ   នងៃរី13 ប្ខកញ្ជញ  
ឆ្ា ំ2006។ ទៅនងៃរី29 ប្ខសីហា ឆ្ា ំ2016 ធនាគារបានររួលទលខចុ្ោះរញ្ជ ីងមីទលខ 00007085 េីប្កសួងពាណិជ្ជកមម។ 
ធនាគារ គឺ្ជារុប្តសមព័នធររស់ E.Sun Commercial Bank Ltd. ប្ែលបានចុ្ោះរញ្ជ ី          ពាណិជ្ជកមមទៅនតវានន់។ ប្កុម
ហ ុនទមធំជាងទគ្ គឺ្ប្កុមហ ុន E.Sun Financial Holding Company Ltd. ជាប្កុមហ ុន ប្ែលបានចុ្ោះរញ្ជ ីពាណិជ្ជកមម
ទៅនតវានន់ និងជាប្កុមហ ុនបានចុ្ោះរញ្ជ ីកាុងផារភាគ្ហ ុនទៅនតវានន់។  

សកមមភាេច្មបងររស់ធនាគារមានែូច្ជា៖ ររួលប្បាក់រទញ្ញើរយៈទេលខៃី មធយម និងប្វងេីសាែ រ័នទផសង  ៗ និង                   
េីអតិងិជ្ន ផដល់ឥណទន និងរុទរប្រទនរយៈទេលខៃី មធយម និងប្វងជូ្នសាែ រ័នទផសង  ៗនិងអតិងិជ្ន ទសវាកមមរដូរ
ររិូយវតែុររទរស ទសវាកមមហិរញ្ញវតែុពាណិជ្ជកមមអនដរជាតិ អរបហារកមមមូលរប្តពាណិជ្ជកមម ទសវាកមមប្រតិរតដិការ
រវាងអតិងិជ្ន និងអតិងិជ្ន និងទសវាធនាគារទផសងៗទរៀត ប្ែលបានអនុញ្ជញ តទោយធនាគារជាតិននកមពុជា តាមរ
យៈសាា ក់ការកណ្តដ លររស់ធនាគារទៅរាជ្ធានីភ្ាំទេញ និងការោិល័យសាខាទៅតាមរណ្តរ ទខតរ                 នានា
កាុងប្េោះរាជាណ្តច្ប្កកមពុជា។ 

យូអអីុ ប្លន ហូលឌី្ង ខូ អិលធីឌី្ (ទៅកាត់ថ្ន “ប្កុមហ ុនរុប្តសមព័នធ”) ប្តូវបានចុ្ោះរញ្ជ ីពាណិជ្ជកមម ទៅនងៃរី 25 
ប្ខ កកកោ ឆ្ា ំ 2013 ប្ែលកាន់ការ់ទោយធនាគារ និងឯកតរជ្នជាជ្នជាតិប្ខមរ។ សកមមភាេ អាជី្វកមមច្មបងររស់
ប្កុមហ ុនរុប្តសមព័នធគឺ្កាន់ការ់ែីសប្មារ់ធនាគារទប្រើប្បាស់។ ធនាគារកាន់ការ់49%ននចំ្ប្ណកភាគ្ហ ុនទៅកាុង
ប្កុមហ ុនរុប្តសមព័នធ។ 

រីសាា ក់ការររស់ធនាគារគឺ្សែិតទៅអគារទលខ 441 មហាវងីិប្េោះមុនីវងស សង្ហក ត់រឹងប្េលឹត ខណឌ  7 មករា រាជ្ធានី
ភ្ាំទេញ ប្េោះរាជាណ្តច្ប្កកមពុជា។ 

នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 សមព័នធធនាគារ និងធនាគារមានរុគ្គលិកចំ្នួន 576នាក់ (31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2020: 558 នាក់)។  

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុរមួ រមួមានធនាគារ និង ប្កុមហ ុនរុប្តសមព័នធ (ទៅកាត់ថ្ន “សមព័នធធនាគារ”)។  

2.  មូលដ្ឋា នននការខរៀបច ំ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុរមួររស់សមព័នធធនាគារ និង របាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុោច់្ទោយប្ កររស់ធនាគារ (តទៅទនោះ
ទៅថ្ន “របាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ”) ប្តូវបានទរៀរចំ្ទ ើងទោយអនុទោមទៅតាមសរង់ោរបាយការណ៍ទក់រងនឹង
ហិរញ្ញវតែុអនដរជាតិននកមពុជា ទៅកាត់ថ្ន (“ស.រ.រ.ហ.អ.ក”) ឬ (“CIFRSs”)។  



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 

40 

2. មូលដ្ឋា នននការខរៀបចំ (ត) 

េ័ត៌មានលមអិតទក់រងនឹងទគាលនទោបាយគ្ណទនយយសំខាន់ រៗរស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ប្តូវបានោត
ប្តោងកាុងកំណត់សមាគ ល់ 35។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ ប្តូវបានអនុម័តទោយប្កុមប្រឹកាភិ្បាលននធនាគារ និងផរល់សិរធិផាយទៅ នងៃរី7 មីនា 
ឆ្ា ំ2022។ 

3. របូិយបណ័ណ ម៊ុេងារ នងិរបូិយប័ណណ សក្ាប់ខធវើការបងាា ញ 

ធនាគារ ទធវើប្រតិរតរិការនិងកត់ប្តារាល់រញ្ជ ីគ្ណទនយយររស់ខៃួនជាប្បាក់ែុោៃ រអាទមរកិ ។  អាកប្គ្រ់ប្គ្ងក៏បាន
កំណត់ថ្ន ប្បាក់ែុោៃ រអាទមរកិជាររិូយរ័ណណមុខង្ហរ និងជាររិូយរណណ័ សប្មារ់ទធវើការរង្ហា ញររស់ធនាគារទប្ពាោះ
វាឆៃុោះរញ្ជច ំងេីសារធាតុទសែាកិច្ចននប្រភ្េប្េឹតរិការណ៍ និងកាលៈទរសៈររស់ធនាគារ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុទំងទនោះ ប្តូវបានរង្ហា ញជាប្បាក់ែុោៃ រអាទមរកិ ប្ែលជារូរិយរ័ណណមុខង្ហរររស់                       
ធនាគារ។ តួទលខទំងអស់ប្តូវបានរងគត់ចំ្នួនមួយែុោៃ រអាទមរកិ ឬមួយពាន់ទរៀលប្ែលជិ្តរំផុត លុោះប្តាប្តមាន
ការរង្ហា ញទផសងេីទនាោះ។ 

4. ការខក្បើក្បាសក់ារបា៉ា នស់ាម ន នងិការវនិិចឆយ័  

ទៅកាុងការទរៀរចំ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុទនោះ អាកប្គ្រ់ប្គ្ងទធវើការវនិិច្េ័យបាន ន់សាម ន និងសនមតប្ែលមាន                   
ផលរនោះពាល់ែល់ការអនុវតរនូវទគាលនទោបាយគ្ណទនយយ និងចំ្នួនននប្រេយសកមម រំណុល ចំ្ណូល និង                  
ចំ្ណ្តយប្ែលបានរាយការណ៍ ។ លរធផលជាក់ប្សរងអាច្ខុសេីការបាន ន់សាម នទំងទនាោះ។  

ការបាន ន់សាម ន និងការសនមតប្ែលពាក់េ័នធប្តូវបានប្តួតេិនិតយជាប្រចំា។ ការប្កប្ប្រទលើការបាន ន់សាម ន ប្តូវបាន
ររួលសាគ ល់តាមវធិិសាស្តសររសសនៈវស័ិយ។ 

េ័ត៌មានអំេីការវនិិច្េ័យ ប្ែលបានទធវើទ ើងកាុងការអនុវតរទគាលនទោបាយគ្ណទនយយប្ែលមានផលរនោះពាល់ជា
សារវនដ ទលើចំ្នួនរឹកប្បាក់ប្ែលប្តូវបានររួលសាគ ល់ទៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ ប្តូវបានរង្ហា ញកាុងកំណត់
សមាគ ល់ែូច្ខាងទប្កាម៖ 

 កំណត់សមាគ ល់ 35( )(ii)៖ ការចាត់ថ្នា ក់ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ៖ ការវាយតនមៃគំ្រអូាជី្វកមមប្ែលប្រេយទំង
ទនាោះប្តូវបានកាន់ការ់ និងការវាយតនមៃថ្នទតើលកខខណឌ កិច្ចសនាននប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ គឺ្ជាការរូទត់            
ប្តប្បាក់ទែើម និងការប្បាក់ (“ SPPI”) ទលើចំ្នួនប្បាក់ទែើមប្ែលទៅសល់។ 
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4. ការខក្បើក្បាសក់ារបា៉ា នស់ាម ន នងិការវនិិចឆយ័ (ត) 
 កំណត់សមាគ ល់ 35( )(vii)៖ ការរទងកើតលកខណៈវនិិច្េ័យសប្មារ់កំណត់ថ្នទតើហានិភ័្យឥណទនទលើប្រេយ

សកមមហិរញ្ញវតែុបានទកើនទ ើងជាសារវនដ ចារ់តំាងេីការររួលសាគ ល់ែំរូង ទោយកំណត់វធីិសាស្តសរ
សប្មារ់រញ្ចូ លេ័ត៌មានទៅកាុងការវាស់ប្វងទលើការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទន ("ECL") និងការ               
ទប្ជ្ើសទរ ើស និងការអនុម័តទលើគំ្របូ្ែលទប្រើទែើមបីវាស់ប្វងទលើការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទន។ 

 កំណត់សមាគ ល់ 35(ខ)៖ ការកំណត់នូវការប្គ្រ់ប្គ្ងទៅទលើប្កុមហ ុនរុប្តសមព័នធ។ 

េ័ត៌មានអំេីភាេមិនច្ាស់ោស់ននការសនមត់ និងការបាន ន់សាម ន ប្ែលមានហានិភ័្យជាសារវនដ ប្ែលអាច្ទធវើឲ្យ
មាននិយ័តភាេគួ្រឲ្យកត់សមាគ ល់សប្មារ់ការយិររទិច្េរហិរញ្ញវតែុ ប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 ប្តូវបាន
រញ្ចូ លកាុងកំណត់សមាគ ល់ែូច្ខាងទប្កាម៖ 

 កំណត់សមាគ ល់ 35( )(vi)៖ ការកំណត់ទលើតនមៃសមស្សរននឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុប្ែលមិនមានរិនាន័យ
ប្ែលអាច្អទងកតបាន។ 

 កំណត់សមាគ ល់ 35( )(vii)៖ ឱនភាេននឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុ៖ កំណត់ការរញ្ចូ លសមាសធាតុទៅកាុងគំ្រូនន
ការវាស់ប្វងទលើការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទន រួមទំងការរញ្ចូ លេ័ត៌មានននការប្រទមើលនាទេល              
អនាគ្ត។ 

 កំណត់សមាគ ល់ 35( )(vii)៖ ឱនភាេននឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុ៖ ការសនមត់សំខាន់  ៗ ប្ែលទប្រើកាុងការ             
បាន ន់សាម ន លំហូររឹកប្បាក់ប្ែលអាច្ប្រមូលមកវញិបាន។ 

េ័ត៌មានអំេីភាេមិនច្ាស់ោស់ននការសនមត់ និងការបាន ន់សាម ន ប្ែលមានហានិភ័្យជាសារវនដ ប្ែលអាច្ទធវើឲ្យ
មាននិយ័តភាេគួ្រឲ្យកត់សមាគ ល់សប្មារ់ការយិររទិច្េរហិរញ្ញវតែុ ប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 ប្តូវបាន
រញ្ចូ លកាុងកំណត់សមាគ ល់ែូច្ខាងទប្កាម៖  

ការរាតតាតជាសកលននជំ្ងឺកូវែី-19 និងផលរនោះពាល់ទលើការខាតរង់ឥណទនរេឹំងរុក 

ECL ប្តូវបានបាន ន់ប្រមាណទោយប្ផអកទៅទលើលកខខណឌ ទសែាកិច្ចមួយចំ្នួនប្ែលបានេាករណ៍ នាកាលររទិច្េរ
រាយការណ៍។ ការផាុោះទ ើងននវរីុសណូប្វលកូរ នូណ្ត (“ជំ្ងឺកូវែី-19”) បានរាតតាតរូទំងសកលទោក              ប្ែល
បានទធវើឲ្យមានការ រាងំសាោះទលើសកមមភាេអាជី្វកមម និងទសែាកិច្ច។ ផលរនោះពាល់ទៅទលើផលិតផលកាុងស្សុក
សររុ (GDP) និងសូច្នាករសំខាន់ ទៗផសងទរៀត នឹងប្តូវយកមកេិចារណ្ត សប្មារ់ការកំណត់នូវភាេធៃន់ធៃរ និង
ភ្វនីយភាេននការធាៃ ក់ចុ្ោះននទសណ្តរយីនូទសែាកិច្ចនានា ប្ែលប្តូវបានយកមកទប្រើកាុងការបាននសាម ន ECL។ ការ
បាននសាម នររស់អាកប្គ្រ់ប្គ្ង ប្តូវបានកំណត់ទោយប្ផអកទៅទលើទសណ្តរយីនូប្ែលអាច្ទកើតទ ើងនាទេល
អនាគ្ត ទោយគិ្តេីសាែ នភាេជាក់ប្សរង កាលៈទរសៈ និងការេាករណ៍ននសាែ នភាេទសែាកិច្ចនាទេលអនាគ្ត 
និងេ័ត៌មានគំាប្រប្ែលអាច្ទប្រើប្បាស់បាន នាកាលររទិច្េររាយការណ៍ទនោះ។ 
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4.  ការខក្បើក្បាសក់ារបា៉ា ន់សាម ន នងិការវិនចិឆ័យ (ត) 

ការរាតតាតជាសកលននជំ្ងឺកូវែី-19 និងផលរនោះពាល់ទលើការខាតរង់ឥណទនរេឹំងរុក (ត) 

ការគ្ណនា ECL ទៅសាែ នភាេរច្ចុរបនាអាច្មានភាេមិនប្បាកែប្រជាជាសារវនរ។ អាកប្គ្រ់ប្គ្ងបានទធវើការ
េាករណ៍ែ៏ប្រទសើររំផុត ទលើផលរនោះពាល់ររស់វរីុសកូរ នូណ្តមកទលើប្កុមហ ុន ោនងណ្តមិញ ការេាករណ៍ទនោះ
អាច្នឹងប្ប្រប្រួលជាសារវនរទៅទេលមានប្េឹតិរការណ៍ងមីៗទកើតទ ើងជាក់ប្សរង។ ជាលរធផល តួទលខទនោះ មិនគួ្រ
ប្តូវបានយកជាការប្ណនំាជាក់ោក់ ឬជាការេាករណ៍ននផលរនោះពាល់ហិរញ្ញវតែុចុ្ងទប្កាយ ប្ែលបានរេឹំងរុក
ទនាោះទរ។ កាុងករណីប្ែលផលរនោះពាល់ទនាោះមានសភាេកាន់ប្តធៃន់ធៃរ និងមានរយៈទេលយូរជាងការរេឹំងរុក 
ទនាោះផលរនោះពាល់រនាឹមគាា នឹងទកើតមានទ ើងចំ្ទពាោះ ECL មកទលើសាែ នភាេហិរញ្ញវតែុ និងលរធផលហិរញ្ញវតែុ       
ររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ។ 

5.  ការបតូររបូិយប័ណណ ព្ីុ៊្ុ លារ រាមខមររិខជាបក្បារខ់រៀល 

 របាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ ប្តូវបានរង្ហា ញជាប្បាក់ែុោៃ រអាទមរកិ ប្ែលប្តូវជាររិូយរ័ណណមុខង្ហរររស់ធនាគារ។ ការ
ររូរររិូយរ័ណណេីប្បាក់ែុោៃ រអាទមរកិ ទៅជាប្បាក់ទរៀល បានរំទេញតាមលកខខណឌ តប្មូវននការរង្ហា ញ េត៌មាន
ទោយអនុទោមតាមច្ារ់សរីេីគ្ណទនយយ និងសវនកមម ទហើយការរដូរររិូយរ័ណណទនោះទធវើទ ើងទោយអនុទោម
ទៅតាម ស.គ្.អ.ក 21 ឥរធិេលននការប្ប្រប្រួលអប្តាររូ ររូរិយរ័ណណររទរស។ 

ប្រេយសកមម និងរំណុលប្តូវបានររូរតាមអប្តានាកាលររទិច្េររាយការណ៍ និងមូលធនប្តូវបានរដូរទោយទប្រើប្បាស់
អប្តាប្រវតរិសាស្តសរ។ របាយការណ៍ចំ្ទណញ ឬខាត និងលរធផលលមអិតទផសង រៗមួ និងោច់្ទោយប្ ក និងរបាយ
ការណ៍លំហូររឹកប្បាក់រមួ និងោច់្ទោយប្ ក ប្តូវបានររូរទៅជាប្បាក់ទរៀល ទោយទប្រើប្បាស់អប្តាមធយមទៅកាុង
ការយិររទិច្េរ ប្ែលអប្តាទនោះប្តូវបានចាត់រុកថ្នមានលកខណៈប្រហាក់ប្រប្ហលទៅនឹងអប្តាររូរររិូយរ័ណណនានងៃ
ប្រតិរតរិការ ទោយសារប្តអប្តារដូរររិូយរ័ណណមិនមានការប្ប្រប្រួលជាសារវនដ ទៅកាុងការយិ      ររទិច្េរ។ ភាេខុស
គាា ប្ែលទកើតទ ើងេីការររូរររិូយរ័ណណ ប្តូវបានររួលសាគ ល់ជា “រុនរប្មុងេីការររូរ  ររិូយរ័ណណ” ទៅកាុង          
របាយការណ៍លរធផលលមអិតទផសងៗ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 

43 

5. ការបតូររបូយិបណ័ណ ព្ីុ ៊ុ ល្ារ រាមខមររិខជាបក្បារ់ខរៀល (ត) 
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ទប្រើប្បាស់អប្តាររូរររិូយរ័ណណែូច្ខាងទប្កាម៖ 

  អប្តាចុ្ងនា 
  ការយិររទិច្េរ អប្តាមធយម 

នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 1 ែុោៃ រអាទមរកិ = 4,074 ទរៀល 4,068 ទរៀល 
នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2020 1 ែុោៃ រអាទមរកិ = 4,045 ទរៀល 4,077 ទរៀល 
       

តួទលខជាប្បាក់ទរៀលទនោះ គឺ្សប្មារ់ជាការរង្ហា ញប្តរនុទណ្តណ ោះ ទហើយមិនប្តូវបានយកមករកស្សាយថ្ន       តួទលខ 
ប្បាក់ែុោៃ រអាទមរកិទនោះប្តូវបានរដូរទៅជាប្បាក់ទរៀល  ឬ គួ្រប្តូវបានរដូរ ជាប្បាក់ទរៀល  ឬនឹងប្តូវបាន      រដូរជាប្បាក់
ទរៀល នាទេលអនាគ្តតាមអប្តារដូរប្បាក់ទនោះ ឬអប្តារដូរប្បាក់ទផសងទរៀតទនាោះទ ើយ។ 

6. សាច់ក្បារ់ នងិសាច់ក្បារ់សមមលូ ស៊ុរធ 
 

 នងៃរី31 ប្ខធាូ នងៃរី31 ប្ខធាូ 
 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 

5) 
សាច់្ប្បាក់កាុងនែ 26,026,939 74,018,889 106,033,749 299,406,406 
សាច់្ប្បាក់តមកល់ជាមួយ

ធនាគារនានា 66,980,610 134,621,364 272,879,006 544,543,417 
 93,007,549 208,640,253 378,912,755 843,949,823 
ែក៖ សំវធិានធនទលើការខាតរង់

ទលើឱនភាេននតនមៃ (645,781) (653,452) (2,630,912) (2,643,213) 
 92,361,768 207,986,801 376,281,843 841,306,610 

ធនាគារ     
សាច់្ប្បាក់កាុងនែ 26,026,939 74,018,889 106,033,749 299,406,406 
សាច់្ប្បាក់តមកល់ជាមួយធនាគារ

នានា 66,876,031 134,539,625 272,452,951 544,212,783 
 92,902,970 208,558,514 378,486,700 843,619,189 
ែក៖ សំវធិានធនទលើការខាតរង់ទលើ  

ឱនភាេននតនមៃ (645,781) (653,452) (2,630,912) (2,643,213) 
 92,257,189 207,905,062 375,855,788 840,975,976 
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6. សាច់ក្បារ់ នងិសាច់ក្បារ់សមមលូ ស៊ុរធ (ត) 

រប្ប្មរប្មួលននសំវធិានធនទលើការខាតរង់ននតនមៃសាច់្ប្បាក់ និងសាច់្ប្បាក់សមមូលមានែូច្ខាងទប្កាម៖ 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
នានងៃរី1 ប្ខមករា 653,452 80,052 2,643,213 326,212 
ររួលសាគ ល់ទៅកាុងរបាយការណ៍

ចំ្ទណញ ឬខាត (7,671) 573,400 (31,206) 2,337,752 
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ - - 18,905 (20,751) 

នានងៃរី31 ប្ខធាូ 645,781 653,452 2,630,912 2,643,213 

7. ក្បារ់តមកលត់ាមចាប ់
 

  នងៃរី31 ប្ខធាូ នងៃរី31 ប្ខធាូ 
  2021 2020 2021 2020 
  ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ    (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
      
ប្បាក់តមកល់ធានាទលើទែើមរុន  ក 8,001,951 8,000,000 32,599,949 32,360,000 
ប្បាក់រប្មុងកាតេវកិច្ចទលើប្បាក់

រទញ្ញើររស់អតិងិជ្ន  ខ 40,271,598 39,372,664 164,066,490 159,262,426 

  48,273,549 47,372,664 196,666,439 191,622,426 

ក. ប្បាក់តមកល់ធានាទលើទែើមរុន 

ទោងតាមប្រកាសទលខ ធ7-01-136 ប្រ.ក. ចុ្ោះនងៃរី15 ប្ខតុោ ឆ្ា ំ2001 ទច្ញទោយធនាគារជាតិននកមពុជា សរីេី
ប្បាក់តមកល់ធានាទលើទែើមរុន តប្មូវឲ្យធនាគារ និងប្គឹ្ោះសាែ នហិរញ្ញវតែុ តមកល់ប្បាក់ចំ្នួន 10% ននទែើមរុនចុ្ោះ
រញ្ជ ីទៅធនាគារជាតិននកមពុជា។ ប្បាក់តមកល់ទនោះនឹងប្តូវរងវិលជូ្នធនាគារវញិ ទៅទេលធនាគារសម័ប្គ្ចិ្តររញ្ច រ់
ប្រតិរតរិការអាជី្វកមមររស់ខៃួនទៅកាុងប្រទរសកមពុជា ទហើយប្បាក់តមកល់ទនោះមិនសប្មារ់ទប្រើប្បាស់កាុងប្រតិរតរិ
ការប្រចំានងៃររស់ធនាគារទរ។ ប្បាក់តមកល់ធានាទលើទែើមរុនររួលបានអប្តាការប្បាក់េី 0.06% ែល់ 0.04% 
(2020: េី 0.46% ែល់ 0.62%) កាុងមួយឆ្ា ំ។ 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
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ខ. ប្បាក់រប្មងុកាតេវកិច្ចទលើប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្ន 

ប្បាក់រប្មុងកាតេវកិច្ចគឺ្ជារុនរប្មុងអរបររមាប្ែលប្តូវបានគ្ណនាតាមអប្តា 8% ចំ្ទពាោះប្បាក់ទរៀល និង 
12.50% ចំ្ទពាោះររិូយរ័ណណទផសង  ៗននប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្ន ប្បាក់រទញ្ញើររស់ធនាគារអនិវាសនជ្ន និងប្បាក់
រទញ្ញើប្គឹ្ោះសាែ នហិរញ្ញវតែុ និង ប្បាក់កមចីអនិវាសនជ្ន។ ទោងតាមប្រកាសររស់ធនាគារជាតិននកមពុជា ទលខ            
ធ7-018-282 ប្រ.ក.សរីេីការរការុនរប្មុងកាតេវកិច្ចចុ្ោះនងៃរី29 ប្ខសីហា ឆ្ា ំ2018 ប្បាក់រប្មុងកាតេវកិច្ចជាប្បាក់
ទរៀល និងររិូយរ័ណណទផសងមិនរួលបានការប្បាក់ទរ។  

ទោងតាមប្រកាសររស់ NBC ទលខ B7-020-230 ចុ្ោះនងៃរី18 ប្ខមីនា ឆ្ា ំ2020 ធនាគារប្តូវបានតប្មូវឲ្យរកា              
រុនរប្មុងកាតេវកិច្ច ជាមួយ NBC កាុងរប្មង់ជាប្បាក់រទញ្ញើតមកល់តាមទោយគ្ណនាតាមអប្តា 7% នន                     
ប្បាក់រទញ្ញើររួលបានេីអតិងិជ្ន និងប្បាក់កមចីជាប្បាក់ទរៀល និងររិូយរ័ណណទផសងៗ។  

8. ក្បារ់បខញ្ញ ើខៅធនាគារនានា 
 

 នងៃរី31 ប្ខធាូ នងៃរី31 ប្ខធាូ 
  2021 2020  2021  2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 

   (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
(កំណត់សមាគ ល់ 

5) 
សមព័នធធនាគារ     
ប្បាក់រទញ្ញើមានកាលកំណត់                               

(មិនប្មនសាច់្ប្បាក់សមមូល) 12,848,836 43,440,000 52,346,158 175,714,800 
     
ធនាគារ     
ប្បាក់រទញ្ញើមានកាលកំណត់                             

(មិនប្មនសាច់្ប្បាក់សមមូល) 11,048,836 40,940,000 45,012,958 165,602,300 

ប្បាក់រទញ្ញើមានកាលកំណត់ ប្ែលទងរទវោននប្បាក់រទញ្ញើមានរយៈទេលទលើសេី 3ប្ខទៅ 12ប្ខទហើយររួល
បានការប្បាក់ចារ់េី 0.12% ែល់ 7.50% (2020:េី 0.12% ែល់ 8%) កាុងមួយឆ្ា ំ។ 

 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
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9. ឥណទាន នងិប៊ុខរក្បទានផ្តល់ុ លអ់តិថិជ្ន - ស៊ុរធ 
 

 នងៃរី31 ប្ខធាូ នងៃរី31 ប្ខធាូ 
 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
ឥណទនពាណិជ្ជកមម៖     

ឥណទនមានកាលកំណត់ 93,941,673 80,736,728 382,718,376 326,580,065 
ឥណទនវបិាររូន៍ 2,949,401 3,300,654 12,015,860 13,351,145 
សកខីរប្តឥណទនជំ្ទនឿរុកចិ្តរ 7,407,167 6,439,498 30,176,798 26,047,769 
ឥណទនពាណិជ្ជកមមទផសង  ៗ 10,618,711 16,085,616 43,260,629 65,066,317 

ឥណទនអតិងិជ្នទប្រើប្បាស់៖     
ឥណទនមានកាលកំណត់ 296,959,891 237,953,907 1,209,814,597 962,523,554 
ឥណទនវបិាររូន៍ 25,192,300 17,448,165 102,633,430 70,577,827 
រ័ណណឥណទន 5,088,176 2,870,581 20,729,229 11,611,500 
ឥណទនអាកទប្រើប្បាស់ទផសងៗ  125,882,582 148,039,079 512,845,639 598,818,076 

 568,039,901 512,874,228 2,314,194,558 2,074,576,253 
ែក៖ សំវធិានធនទលើការខាតរង់          

ទលើឱនភាេននតនមៃ (10,709,341) (7,260,100) (43,629,857) (29,367,105) 
ឥណទន និងរុទរប្រទនផរល់ែល់    

អតិងិជ្ន - សុរធ 557,330,560 505,614,128 2,270,564,701 2,045,209,148 

ឥណទន និងរុទរប្រទនផរល់ែល់អតិងិជ្នែុល មានកាលកំណត់ែូច្ខាងទប្កាម៖ 
 

 នងៃរី31 ប្ខធាូ នងៃរី31 ប្ខធាូ 
 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 

រយៈទេល 1ប្ខ 36,118,308 26,719,534 147,145,987 108,080,515 
> 1 ទៅ 3ប្ខ 5,498,543 4,692,601 22,401,064 18,981,571 
> 3 ទៅ 6ប្ខ 20,762,156 11,297,914 84,585,024 45,700,062 
> 6 ទៅ 12ប្ខ 27,109,689 10,988,704 110,444,873 44,449,308 
> 1 ទៅ 5ឆ្ា ំ 176,621,440 159,191,218 719,555,747 643,928,477 
ទលើសេី 5ឆ្ា ំ 301,929,765 299,984,257 1,230,061,863 1,213,436,320 
 568,039,901 512,874,228 2,314,194,558 2,074,576,253 

សប្មារ់ការវភិាគ្រប្នែមទលើឥណទន និងរុទរប្រទនែុលផរល់ែល់អតិងិជ្ន សូមទមើលកំណត់សមាគ ល់ 33ខ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
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9.   ឥណទាន និងប៊ុខរក្បទានផ្តល់ុ លអ់តិថិជ្ន - ស៊ុរធ (ត) 

(ក) សំវធិានធនទលើការខាតរង់ទលើឱនភាេននតនមៃ 

(i). រប្ប្មរប្មួលននសំវធិានធនទលើការខាតរង់ទលើឱនភាេននតនមៃឥណទន និងរុទរប្រទន មានែូច្ខាង
ទប្កាម៖ 

 
 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
នានងៃរី1 ប្ខមករា 7,260,100 7,078,971 29,367,105 28,846,807 
ររួលសាគ ល់ទៅកាុងរបាយការណ៍

ចំ្ទណញ ឬខាត 6,365,483 2,592,142 25,894,786 10,568,162 
ការលុរទចាលសប្មារ់ការយិររទិច្េរ (2,916,242) (2,411,013) (11,863,272) (9,829,700) 
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ - - 231,238 (218,164) 

នានងៃរី31 ប្ខធាូ 10,709,341 7,260,100 43,629,857 29,367,105 

(ii). សំវធិានធនទលើការខាតរង់ទលើឱនភាេននតនមៃប្តូវបានររួលសាគ ល់ទៅកាុងរបាយការណ៍ចំ្ទណញ ឬខាត
ែូច្ខាងទប្កាម៖ 

 
 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
ការបាត់រង់សុរធទលើឱនភាេននតនមៃឥណ
ទន និងរុទរប្រទនផរល់ែល់អតិងិជ្ន 6,365,483 2,592,142 25,894,786 10,568,162 

ការបាត់រង់សុរធទលើឱនភាេននប្បាក់
រទញ្ញើទៅធនាគារនានា             និង
សាែ នរ័នហិរញ្ញវតែុ       (កំណត់
សមាគ ល់ 6) (7,671) 573,400 (31,206) 2,337,752 

ការបាត់រង់សុរធទលើឱនភាេននតនមៃកិច្ច
សនាធានា (កំណត់សមាគ ល់ 31ក) (5,172) (91,396) (21,040) (372,621) 

 6,352,640 3,074,146 25,842,540 12,533,293 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
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10. ក្រព្យ នងិបរកិាា រ 
 

សមព័នធធនាគារ 

ែីធៃី អគារ ការប្កលមអអគារ 
ររកិាខ រ 

ការោិល័យ ោនយនរ 

ររកិាខ រប្ផាក               
េ័ត៌មានវរិា 
និងកំុេយូរ័រ សររុ 

2021 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល 
        (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
នថលារខុើម         
នានងៃរី1 ប្ខមករា ឆ្ា ំ2021 8,579,170 25,699,735 10,960,567 2,235,627 1,474,698 3,319,515 52,269,312 211,429,367 
ការរិញរប្នែម - 1,116,800 276,903 157,053 53,400 325,500 1,929,656 7,849,841 
ការលក់ទច្ញ - - - (17,565) (677,007) (28,979) (723,551) (2,943,405) 
ការលុរទចាល - - - (39,056) - (25,582) (64,638) (262,947) 
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ - - - - - - - 1,522,658 
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 8,579,170 26,816,535 11,237,470 2,336,059 851,091 3,590,454 53,410,779 217,595,514 

ែក៖ រលំសប់ងគរ         
នានងៃរី1 ប្ខមករា ឆ្ា ំ2021 - 3,720,218 3,642,326 1,610,616 1,311,916 2,472,887 12,757,963 51,605,960 
រលំស់កាុងការយិររទិច្េរ - 1,251,130 1,055,644 210,693 63,379 292,548 2,873,394 11,688,967 
ការលក់ទច្ញ - - - (17,565) (653,156) (28,979) (699,700) (2,846,380) 
ការលុរទចាល - - - (38,872) - (25,582) (64,454) (262,199) 
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ - - - - - - - 382,637 
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 - 4,971,348 4,697,970 1,764,872 722,139 2,710,874 14,867,203 60,568,985 
តនមលារខោង         
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 8,579,170 21,845,187 6,539,500 571,187 128,952 879,580 38,543,576 157,026,529 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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10. ក្រព្យ នងិបរកិាា រ (ត) 
 

សមព័នធធនាគារ 
ប្រេយកំេុងែំទណើ រ

ការ ែីធៃី អគារ ការប្កលមអអគារ 
ររកិាខ រ 

ការោិល័យ ោនយនរ 

ររកិាខ រប្ផាក               
េ័ត៌មានវរិា និង

កំុេយូរ័រ សររុ 
2020 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល 
         (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
នថលារខ ើុម          
នានងៃរី1 ប្ខមករា ឆ្ា ំ2020 1,666,941 8,579,170 25,699,735 10,239,808 3,023,117 1,551,191 3,206,493 53,966,455 219,913,304 
ការរិញរប្នែម - - - 384,377 306,123 12,100 137,106 839,706 3,423,481 
ការលក់ទច្ញ - - -  (18,977) - (13,614) (32,591) (132,874) 
ការលុរទចាល - - - (424,280) (1,235,066) (88,593) (210,319) (1,958,258) (7,983,818) 
ការទផារ និងការទធវើចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់ទ ើងវញិ (1,666,941) - - 760,662 160,430 - 199,849 (546,000) (2,226,042) 
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ  - - - - - - - (1,564,684) 
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2020 - 8,579,170 25,699,735 10,960,567 2,235,627 1,474,698 3,319,515 52,269,312 211,429,367 
ែក៖ រលំសប់ងគរ          
នានងៃរី1 ប្ខមករា ឆ្ា ំ2020 - - 2,466,613 3,025,347 2,300,647 1,310,958 2,433,390 11,536,955 47,013,091 
រលំស់កាុងការយិររទិច្េរ - - 1,253,605 1,018,521 268,590 89,551 236,105 2,866,372 11,686,199 
ការលក់ទច្ញ - - - - (15,993) - (13,611) (29,604) (120,696) 
ការលុរទចាល - - - (401,542) (942,628) (88,593) (182,997) (1,615,760) (6,587,454) 
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ - - - - - - - - (385,180) 
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2020 - - 3,720,218 3,642,326 1,610,616 1,311,916 2,472,887 12,757,963 51,605,960 
តនមលារខោង          
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2020 - 8,579,170 21,979,517 7,318,241 625,011 162,782 846,628 39,511,349 159,823,407 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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10. ក្រព្យ នងិបរកិាា រ (ត) 
 

ធនាគារ 

អគារ ការប្កលមអអគារ 
ររកិាខ រ 

ការោិល័យ ោនយនរ 

ររកិាខ រប្ផាក               
េ័ត៌មានវរិា និង

កំុេយូរ័រ សររុ 
2021 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល 
       (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
នថលារខុើម        
នានងៃរី1 ប្ខមករា ឆ្ា ំ2021 24,942,255 10,960,567 2,235,627 1,474,698 3,319,515 42,932,662 173,662,618 
ការរិញរប្នែម - 276,903 157,053 53,400 325,500 812,856 3,306,698 
ការលក់ទច្ញ - - (17,565) (677,007) (28,979) (723,551) (2,943,405) 
ការលុរទចាល - - (39,056) - (25,582) (64,638) (262,947) 
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ - - - - - - 1,245,194 

នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 24,942,255 11,237,470 2,336,059 851,091 3,590,454 42,957,329 175,008,158 

ែក៖ រលំសប់ងគរ        
នានងៃរី1 ប្ខមករា ឆ្ា ំ2021 3,474,097 3,642,326 1,610,616 1,311,918 2,472,887 12,511,844 50,610,409 
រលំស់កាុងការយិររទិច្េរ 1,212,410 1,055,644 210,693 63,379 292,548 2,834,674 11,531,454 
ការលក់ទច្ញ - - (17,565) (653,156) (28,979) (699,700) (2,846,380) 
ការលុរទចាល - - (38,872) - (25,582) (64,454) (262,199) 
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ - - - - - - 375,267 

នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 4,686,507 4,697,970 1,764,872 722,141 2,710,874 14,582,364 59,408,551 

តនមលារខោង        
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 20,255,748 6,539,500 571,187 128,950 879,580 28,374,965 115,599,607 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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10. ក្រព្យ នងិបរកិាា រ (ត) 
 

ធនាគារ ប្រេយកំេុង
ែំទណើ រការ អគារ ការប្កលមអអគារ 

ររកិាខ រ 
ការោិល័យ ោនយនរ 

ររកិាខ រប្ផាក               
េ័ត៌មានវរិា និងកំុេយូរ័រ សររុ 

2020 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល 
        (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
នថលារខ ើុម         
នានងៃរី1 ប្ខមករា ឆ្ា ំ2020 1,666,941 24,942,255 10,239,808 3,023,117 1,551,191 3,206,493 44,629,805 181,866,455 
ការរិញរប្នែម - - 384,377 306,123 12,100 137,106 839,706 3,423,481 
ការលក់ទច្ញ - - - (18,977) - (13,614) (32,591) (132,874) 
ការលុរទចាល - - (424,280) (1,235,066) (88,593) (210,319) (1,958,258) (7,983,818) 
ការទផារ និងការទធវើចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់

ទ ើងវញិ (1,666,941) - 760,662 160,430 - 199,849 (546,000) (2,226,042) 
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ - - - - - - - (1,284,584) 
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2020 - 24,942,255 10,960,567 2,235,627 1,474,698 3,319,515 42,932,662 173,662,618 
ែក៖ រលំសប់ងគរ         
នានងៃរី1 ប្ខមករា ឆ្ា ំ2020 - 2,258,366 3,025,347 2,300,647 1,310,960 2,433,390 11,328,710 46,164,493 
រលំស់កាុងការយិររទិច្េរ - 1,215,731 1,018,521 268,590 89,551 236,105 2,828,498 11,531,786 
ការលក់ទច្ញ - - - (15,993) - (13,611) (29,604) (120,696) 
ការលុរទចាល - - (401,542) (942,628) (88,593) (182,997) (1,615,760) (6,587,454) 
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ - - - - - - - (377,720) 
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2020 - 3,474,097 3,642,326 1,610,616 1,311,918 2,472,887 12,511,844 50,610,409 
តនមលារខោង         
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2020 - 21,468,158 7,318,241 625,011 162,780 846,628 30,420,818 123,052,209 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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11. ក្រព្យសរមមអរបូ ី
 
 

 
 

សូប្ហវរ 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
នថលារខ ើុម     
នានងៃរី1 ប្ខមករា 3,502,629 2,894,741 14,168,134 11,796,070 
ការរិញរប្នែម 75,604 151,730 307,557 618,603 
ការទផារេីប្រេយ និងររកិាខ រ - 546,000 - 2,226,042 
ការលុរទចាល (2,500) (89,842) (10,170) (366,286) 
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ - - 102,014 (106,295) 

នានងៃរី31 ប្ខធាូ 3,575,733 3,502,629 14,567,535 14,168,134 

ែក៖ រលំសប់ងគរ     

នានងៃរី1 ប្ខមករា 2,931,769 2,796,211 11,859,005 11,394,560 
រលំស់ 198,385 225,302 807,030 918,556 
ការលុរទចាល (2,500) (89,744) (10,170) (365,886) 
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ - - 86,196 (88,225) 

នានងៃរី31 ប្ខធាូ 3,127,654 2,931,769 12,742,061 11,859,005 

តនមលារខោង     

នានងៃរី31 ប្ខធាូ 448,079 570,860 1,825,474 2,309,129 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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11. ក្រព្យសរមមអរបូ ី(ត) 
 

 សូប្ហវរ 
 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
ធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
នថលារខ ើុម     

នានងៃរី1 ប្ខមករា 3,501,771 2,893,883 14,164,664 11,792,573 
ការរិញរប្នែម 75,604 151,730 307,557 618,603 
ការទផារេីប្រេយ និងររកិាខ រ - 546,000 - 2,226,042 
ការលុរទចាល (2,500) (89,842) (10,170) (366,286) 
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ - - 101,990 (106,268) 

នានងៃរី31 ប្ខធាូ 3,574,875 3,501,771 14,564,041 14,164,664 

ែក៖ រលំសប់ងគរ     

នានងៃរី1 ប្ខមករា 2,931,126 2,795,783 11,856,405 11,392,815 
រលំស់ 198,170 225,087 806,156 917,680 
ការលុរទចាល (2,500) (89,744) (10,170) (365,886) 
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ - - 86,176 (88,204) 

នានងៃរី31 ប្ខធាូ 3,126,796 2,931,126 12,738,567 11,856,405 

តនមលារខោង     

នានងៃរី31 ប្ខធាូ 448,079 570,645 1,825,474 2,308,259 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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12. សរិធិខក្បើក្បាសក់្រព្យសរមម 
 

 នងៃរី31 ប្ខធាូ នងៃរី31 ប្ខធាូ 
 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
សិរធិទប្រើប្បាស់ប្រេយសកមម 2,908,431 3,363,964 11,848,948 13,607,234 

ធនាគារ     
     
សិរធិទប្រើប្បាស់ប្រេយសកមម 7,901,098 8,102,822 32,189,073 32,775,915 

 
 អគារ ោនយនរ សររុ 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ    (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
2021     

នថលារខ ើុម     

នានងៃរី1 ប្ខមករា ឆ្ា ំ2021 5,783,041 35,445 5,818,486 23,535,776 
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ - - - 168,736 

នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 5,783,041 35,445 5,818,486 23,704,512 

រលំសប់ងគរ     
នានងៃរី1 ប្ខមករា ឆ្ា ំ2021 2,430,077 24,445 2,454,522 9,928,542 
រលំស់សប្មារ់ការយិររទិច្េរ 444,533 11,000 455,533 1,853,108 
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ - - - 73,914 

នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 2,874,610 35,445 2,910,055 11,855,564 

តនមលារខោង     
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 2,908,431 - 2,908,431 11,848,948 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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12. សរិធិខក្បើក្បាសក់្រព្យសរមម (ត) 
 

 អគារ ោនយនរ សររុ 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ (ត)    (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
2020     

នថលារខ ើុម     
នានងៃរី1 ប្ខមករា ឆ្ា ំ2020 4,861,933 13,445 4,875,378  19,867,165  
ការរិញរប្នែម 921,108 22,000   943,108  3,845,051  
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ - - -  (176,440) 

នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2020 5,783,041 35,445 5,818,486 23,535,776 

រលំសប់ងគរ     
នានងៃរី1 ប្ខមករា ឆ្ា ំ2020 1,996,908 13,445 2,010,353  8,192,188  
រលំស់សប្មារ់ការយិររទិច្េរ 433,169 11,000 444,169  1,810,876  
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ -  - -  (74,522) 

នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2020 2,430,077 24,445 2,454,522  9,928,542  

តនមលារខោង     
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2020 3,341,964 11,000 3,363,964 13,607,234 
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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12. សរិធិខក្បើក្បាសក់្រព្យសរមម (ត) 
 ែីធៃី និងអគារ ោនយនរ សររុ 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល 
ធនាគារ    (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
2021     

នថលារខ ើុម     
នានងៃរី1 ប្ខមករា ឆ្ា ំ2021 12,749,219 35,445 12,784,664 51,713,966 
ការរិញរប្នែម 364,444 - 364,444 1,482,558 
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ - - - 372,942 
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 13,113,663 35,445 13,149,108 53,569,466 
រលំសប់ងគរ     
នានងៃរី1 ប្ខមករា ឆ្ា ំ2021 4,657,397 24,445 4,681,842 18,938,051 
រលំស់សប្មារ់ការយិររទិច្េរ 555,168 11,000 566,168 2,303,171 
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ - - - 139,171 
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 5,212,565 35,445 5,248,010 21,380,393 
តនមលារខោង     
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 7,901,098 - 7,901,098 32,189,073 

ធនាគារ     
2020     
នថលារខ ើុម     
នានងៃរី1 ប្ខមករា ឆ្ា ំ2020 11,828,111 13,445 11,841,556 48,254,341 
ការរិញរប្នែម 921,108 22,000 943,108 3,845,051 
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ - - - (385,426) 
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2020 12,749,219 35,445 12,784,664 51,713,966 
រលំសប់ងគរ     
នានងៃរី1 ប្ខមករា ឆ្ា ំ2020 4,113,594 13,445 4,127,039 16,817,684 
រលំស់សប្មារ់ការយិររទិច្េរ 543,803 11,000 554,803 2,261,932 
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ - - - (141,565) 
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2020 4,657,397 24,445 4,681,842 18,938,051 
តនមលារខោង     
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2020 8,091,822 11,000 8,102,822 32,775,915 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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12.   សរិធិខក្បើក្បាសក់្រព្យសរមម (ត) 

េ័ត៌មានអំេីការជួ្លររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ប្តូវបានរង្ហា ញទៅកាុងកំណត់សមាគ ល់ទនោះ និង           
កំណត់សមាគ ល់ 19។ 

13. ក្រព្យសរមមខផ្េង  ៗ
 

 នងៃរី31 ប្ខធាូ នងៃរី31 ប្ខធាូ 
 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 

5) 
     

ប្បាក់រង់មុន និងប្បាក់កក់ 3,396,188 3,161,019 17,087,489 12,786,322 
ការវនិិទោគ្ទផសងៗ  150,000 150,000 611,100 606,750 
ទផសងៗ  121,165 1,063,732 493,626 4,302,796 

 3,667,353 4,374,751 14,940,796 17,695,868 
     

ធនាគារ     
     

ប្បាក់រង់មុន និងប្បាក់កក់ 3,396,188 3,161,019 13,836,070 12,786,322 
ការវនិិទោគ្ទផសងៗ  150,000 150,000 611,100 606,750 
ទផសងៗ  92,090 1,010,144 375,175 4,086,032 

 3,638,278 4,321,163 14,822,345 17,479,104 

14. ក្បារ់បខញ្ញ ើរបសធ់នាគារ និងក្គុឹះសាា នហរិញ្ញវតា៊ុនានា 
 

 នងៃរី31 ប្ខធាូ នងៃរី31 ប្ខធាូ 
 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 

5) 
     

គ្ណនីច្រនរ 1,508,681 2,259,997 6,146,366 9,141,688 
គ្ណនីសនស ំ 38,617,311 27,922,551 157,326,925 112,946,719 
ប្បាក់រទញ្ញើមានកាលកំណត់ 6,077,883 10,665,304 24,761,296 43,141,154 

 46,203,875 40,847,852 188,234,587 165,229,561 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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14. ក្បារ់បខញ្ញ ើរបសធ់នាគារ និងក្គុឹះសាា នហរិញ្ញវតា៊ុនានា (ត) 

ប្បាក់រទញ្ញើររស់ធនាគារ និងប្គឹ្ោះសាែ នហិរញ្ញវតែុនានាខាងទលើទនោះ ប្តូវបានវភិាគ្ែូច្ខាងទប្កាម៖ 
 

 នងៃរី31 ប្ខធាូ នងៃរី31 ប្ខធាូ 
 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
 

  
(កំណត់សមាគ ល់ 

5) 
(កំណត់សមាគ ល់ 

5) 
ក. តាមកាលកំណត់៖     

រយៈទេល 1ប្ខ 40,131,260 30,182,548 163,494,753 122,088,407 
2 ទៅ 3ប្ខ 5,629,243 60,000 22,933,536 242,700 
4 ទៅ 6ប្ខ 200,000 200,000 814,800 809,000 
7 ទៅ 12ប្ខ 243,372 10,405,304 991,498 42,089,454 

 46,203,875 40,847,852 188,234,587 165,229,561 

ខ. តាមនិវាសនោា ន៖     
និវាសជ្ន 46,203,875 40,847,852 188,234,587 165,229,561 

គ្.  តាមរំនាក់រំនង៖     
អតិងិជ្នខាងទប្ៅ 46,203,875 40,847,852 188,234,587 165,229,561 

 .  តាមអប្តាការប្បាក់ 

 ប្បាក់រទញ្ញើររស់ធនាគារ និងប្គឹ្ោះសាែ នហិរញ្ញវតែុនានា ររួលបានអប្តាការប្បាក់ប្រចំាឆ្ា ំ ែូច្ខាងទប្កាម៖ 
 

 2021 2020 
   
គ្ណនីច្រនរ មិនមាន មិនមាន 
គ្ណនីសនស ំ 0.20%-0.50% 0.5% 
ប្បាក់រទញ្ញើមានកាលកំណត់ 0.30%-4.50% 1.5%-3% 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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15. ក្បារ់បខញ្ញ ើរបសអ់តថិិជ្ន 
 

 នងៃរី31 ប្ខធាូ នងៃរី31 ប្ខធាូ 
 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 

សមព័នធធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 
5) 

(កំណត់សមាគ ល់ 
5) 

     
គ្ណនីច្រនរ 63,781,425 118,345,015 259,845,525 478,705,586 
គ្ណនីសនស ំ 187,345,260 209,267,056 763,244,590 846,485,242 
ប្បាក់រទញ្ញើមានកាលកំណត់ 196,081,766 234,240,161 798,837,115 947,501,450 
ប្បាក់រទញ្ញើមានកប្មិត និង  

ប្បាក់តមកល់ធានា 1,024,600 5,840,000 4,174,220 23,622,800 
 448,233,051 567,692,232 1,826,101,450 2,296,315,078 

 
ធនាគារ     
     
គ្ណនីច្រនរ 63,791,451 118,358,368 259,886,371 478,759,599 
គ្ណនីសនស ំ 187,820,242 209,830,007 765,179,666 848,762,379 
ប្បាក់រទញ្ញើមានកាលកំណត់ 196,081,766 234,240,161 798,837,115 947,501,450 
ប្បាក់រទញ្ញើមានកប្មិត និង 

ប្បាក់តមកល់ធានា 1,024,600 5,840,000 4,174,220 23,622,800 
 448,718,059 568,268,536 1,828,077,372 2,298,646,228 

ប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្នខាងទលើទនោះ ប្តូវបានវភិាគ្ែូច្ខាងទប្កាម៖ 
 
 នងៃរី31 ប្ខធាូ នងៃរី31 ប្ខធាូ 
  2021  2020  2021  2020 
ក. តាមកាលកំណត់៖ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 

សមព័នធធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     

រយៈទេល 1ប្ខ 283,978,557 379,618,371 1,156,928,641 1,535,556,311 
> 1 ទៅ 3ប្ខ 47,541,968 51,086,910 193,685,978 206,646,551 
> 3 ទៅ 6ប្ខ 56,330,958 52,381,262 229,492,323 211,882,205 
> 6 ទៅ 12ប្ខ 52,111,192 56,553,584 212,300,996 228,759,247 
>12ប្ខ 8,270,376 28,052,105 33,693,512 113,470,764 

 448,233,051 567,692,232 1,826,101,450 2,296,315,078 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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15. ក្បារ់បខញ្ញ ើរបសអ់តថិិជ្ន (ត) 

ប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្នខាងទលើទនោះ ប្តូវបានវភិាគ្ែូច្ខាងទប្កាម៖ (ត) 
 
 នងៃរី31 ប្ខធាូ នងៃរី31 ប្ខធាូ 
 2021 2020 2021 2020 

 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
ក. តាមកាលកំណត់៖ (ត)   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 

ធនាគារ     
រយៈទេល 1ប្ខ 283,988,583 379,631,724 1,156,969,487 1,535,610,324 
> 1 ទៅ 3ប្ខ 48,016,950 51,649,861 195,621,054 208,923,688 
> 3 ទៅ 6ប្ខ 56,330,958 52,381,262 229,492,323 211,882,205 
> 6 ទៅ 12ប្ខ 52,111,192 56,553,584 212,300,996 228,759,247 
>12ប្ខ 8,270,376 28,052,105 33,693,512 113,470,764 

 448,718,059 568,268,536 1,828,077,372 2,298,646,228 

     
ខ. តាមនិវាសនោា ន៖     

សមព័នធធនាគារ     
និវាសជ្ន 256,283,894 355,553,681 1,044,100,584 1,438,214,639 
អនិវាសជ្ន 191,949,157 212,138,551 782,000,866 858,100,439 

 448,233,051 567,692,232 1,826,101,450 2,296,315,078 

ធនាគារ     
និវាសជ្ន 256,768,902 356,129,985 1,046,076,506 1,440,545,789 
អនិវាសជ្ន 191,949,157 212,138,551 782,000,866 858,100,439 

 448,718,059 568,268,536 1,828,077,372 2,298,646,228 

គ្. តាមរំនាក់រំនង៖     
សមព័នធធនាគារ     
សមព័នធញាតិ 1,599,442 935,628 6,516,127 3,784,615 
មិនប្មនសមព័នធញាតិ 446,633,609 566,756,604 1,819,585,323 2,292,530,463 

 448,233,051 567,692,232 1,826,101,450 2,296,315,078 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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15. ក្បារ់បខញ្ញ ើរបសអ់តថិិជ្ន (ត) 
 

 នងៃរី31 ប្ខធាូ នងៃរី31 ប្ខធាូ 
  2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
គ្. តាមរំនាក់រំនង (ត)     

ធនាគារ     
សមព័នធញាតិ 2,084,450 1,511,932 8,492,049 6,115,765 
មិនប្មនសមព័នធញាតិ 446,633,609 566,756,604 1,819,585,323 2,292,530,463 

 448,718,059 568,268,536 1,828,077,372 2,298,646,228 

 . តាមអប្តាការប្បាក់ (កាុងមួយឆ្ា ំ) 
 2021 2020 

   
គ្ណនីច្រនរ គាម ន គាម ន 
គ្ណនីសនស ំ 0.50% 0.50%-1.25% 
ប្បាក់រទញ្ញើមានកាលកំណត់ 0.50%-5.00% 2.00%-4.50% 
ប្បាក់រទញ្ញើមានកប្មិត និងប្បាក់តមកល់ធានា 1.50%-3.00% 1.50%-3.00% 

16.   ព្នធខលើក្បារ់ចំខណញ 

ក. ចំ្ណ្តយេនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញ 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ   ((កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 

     
េនធប្រចំាឆ្ា  ំ     
ការយិររទិច្េររច្ចុរបនា 3,897,767 977,096 15,856,116 3,983,621 
     
សំវធិានធនទលើសកាុង

ការយិររទិច្េរមុន (90,529) - (368,272) - 

 3,807,238 977,096 15,487,844 3,983,621 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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16. ព្នធខលើក្បារ់ចំខណញ (ត) 

ក. ចំ្ណ្តយេនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញ (ត) 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ (ត)   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 

     
េនធេនារ     
ការយិររទិច្េររច្ចុរបនា (369,000) 2,032,122 (1,501,092) 8,284,962 
សំវធិានធន(ទលើស)/ខវោះេី  ការយិររទិច្េរ

មុន (727,761) 1,897,544 (2,960,532) 7,736,286 

 (1,096,761) 3,929,666 (4,461,624) 16,021,248 

ចំ្ណ្តយេនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញ 2,710,477 4,906,762 11,026,220 20,004,869 
 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
ធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 

     
េនធប្រចំាឆ្ា  ំ     
ការយិររទិច្េររច្ចុរបនា 3,847,573 921,490 15,651,927 3,756,915 
សំវធិានធនទលើសកាុង    ការយិររទិច្េរមុន (90,529) - (368,272) - 

 3,757,044 921,490 15,283,655 3,756,915 

េនធេនារ     
ការយិររទិច្េររច្ចុរបនា (418,326) 2,032,122 (1,701,750) 8,284,962 
សំវធិានធន(ទលើស)/ខវោះកាុងការយិររទិច្េរមុន (934,451) 1,897,544 (3,801,347) 7,736,286 

 (1,352,777) 3,929,666 (5,503,097) 16,021,248 

ចំ្ណ្តយេនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញ 2,404,267 4,851,156 9,780,558 19,778,163 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 

63 

16. ព្នធខលើក្បារ់ចំខណញ (ត) 

ក. ចំ្ណ្តយេនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញ (ត) 

អនុទោមតាមច្ារ់សារទេើេនធននប្េោះរាជាណ្តច្ប្កកមពុជា ធនាគារមានកាតេវកិច្ចរង់េនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញ ទោយគ្ណនាតាមអប្តា 20% ននប្បាក់ចំ្ទណញជារ់េនធ។ ការទផាៀងផ្ទា ត់េនធ
ទលើប្បាក់ចំ្ទណញ ប្ែលបានគ្ណនាតាមអប្តាប្ែលតប្មូវតាមច្ារ់ទៅទលើការចំ្ណ្តយេនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញ ប្ែលរង្ហា ញកាុងរបាយការណ៍ចំ្ទណញ ឬខាតមានែូច្ខាងទប្កាម៖ 

 
 2021 2020 

 ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល % ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល % 
សមព័នធធនាគារ  (កំណត់សមាគ ល់ 5)   (កំណត់សមាគ ល់ 5)  
       
ប្បាក់ចំ្ទណញមុនែកេនធ 16,191,999 65,869,052  12,918,112 52,667,142  
េនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញប្ផអកតាមអប្តាេនធជាផៃូវការ20% 3,238,400 13,173,811 20.00 2,583,623 10,533,431 20.00 
ចំ្ណ្តយប្ែលមិនអាច្កត់កងបានសប្មារ់ទគាលរំណងេនធ 290,367 1,181,213 1.79 425,595 1,735,152 3.29 
សំវធិានធន (ទលើស)/ខវោះកាុងការយិររទិច្េរមុន (818,290) (3,328,804) (5.05) 1,897,544 7,736,286 14.69 

ចំ្ណ្តយេនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញ 2,710,477 11,026,220 16.74 4,906,762 20,004,869 37.98 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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16. ព្នធខលើក្បារ់ចំខណញ (ត) 

ក. ចំ្ណ្តយេនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញ (ត) 
 

 2021 2020 

 ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល % ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល % 
ធនាគារ  (កំណត់សមាគ ល់ 5)   (កំណត់សមាគ ល់ 5)  
       
ប្បាក់ចំ្ទណញមុនែកេនធ 15,784,427 64,211,048  12,657,763 51,605,700  
េនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញប្ផអកតាមអប្តាេនធជាផៃូវការ20% 3,156,885 12,842,208 20.00 2,531,553 10,321,142 20.00 
ចំ្ណ្តយប្ែលមិនអាច្កត់កងបានសប្មារ់ទគាលរំណងេនធ 272,362 1,107,969 1.73 422,059 1,720,735 3.33 
សំវធិានធន (ទលើស)/ខវោះកាុងការយិររទិច្េរមុន (1,024,980) (4,169,619) (6.49) 1,897,544 7,736,286 14.69 

ចំ្ណ្តយេនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញ 2,404,267 9,780,558 15.24 4,851,156 19,778,163 38.33 

 



 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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16. ព្នធខលើក្បារ់ចំខណញ (ត) 

ខ. រំណុលេនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញប្រចំាឆ្ា  ំ

រប្ប្មរប្មួលននរំណុលេនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញប្រចំាឆ្ា ំ មានែូច្ខាងទប្កាម៖ 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
នានងៃរី1 ប្ខមករា 531,894 - 2,151,511 - 
ររួលសាគ ល់ទៅកាុងរបាយការណ៍

ចំ្ទណញ ឬខាត 3,807,238 977,096 15,487,844 3,983,621 
េនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញកាុងឆ្ា ំបានរង់ (879,563) (445,202) (3,578,062) (1,815,089) 
ឥណទនទលើេនធកាត់រុក (11,438) - (46,530) - 
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ - - 32,923 (17,021) 

នានងៃរី31 ប្ខធាូ 3,448,131 531,894 14,047,686 2,151,511 
     
ធនាគារ     
     
នានងៃរី1 ប្ខមករា 477,789 - 1,932,657 - 
ររួលសាគ ល់ទៅកាុងរបាយការណ៍

ចំ្ទណញ ឬខាត 3,757,044 921,490 15,283,655 3,756,915 
េនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញកាុងឆ្ា ំបានរង់ (819,440) (443,701) (3,333,482) (1,808,969) 
ឥណទនទលើេនធកាត់រុក (11,438) - (46,530) - 
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ - - 31,413 (15,289) 

នានងៃរី31 ប្ខធាូ 3,403,955 477,789 13,867,713 1,932,657 

 



 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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16.   ព្នធខលើក្បារ់ចំខណញ (ត) 

គ្.    េនធេនារជាប្រេយសកមម - សុរធ 

រប្ប្មរប្មួលននេនធេនារសុរធជាប្រេយសកមម មានែូច្ខាងទប្កាម៖ 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
នានងៃរី1 ប្ខមករា 1,838,955 5,784,521 7,438,573 23,571,923 
ររួលសាគ ល់កាុងរបាយការណ៍

ចំ្ទណញ ឬខាត 1,096,761 (3,929,666) 4,461,624 (16,021,248) 
ររួលសាគ ល់ទៅកាុងលរធផល

លមអិតទផសង  ៗ 4,752 (15,900) 19,331 (64,825) 
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ - - 59,939 (47,277) 

នានងៃរី31 ប្ខធាូ 2,940,468 1,838,955 11,979,467 7,438,573 

ធនាគារ     
     
នានងៃរី1 ប្ខមករា 1,836,112 5,781,678 7,427,073 23,560,338 
ររួលសាគ ល់កាុងរបាយការណ៍ចំ្ទណញ 

ឬខាត 1,352,777 (3,929,666) 5,503,097 (16,021,248) 
ររួលសាគ ល់ទៅកាុងលរធផលលមអិត

ទផសង  ៗ 4,752 (15,900) 19,331 (64,825) 
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ - - 61,392 (47,192) 

នានងៃរី31 ប្ខធាូ 3,193,641 1,836,112 13,010,893 7,427,073 

 



 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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16.    ព្នធខលើក្បារ់ចំខណញ (ត) 

គ្.  េនធេនារជាប្រេយសកមម - សុរធ (ត) 

េនធេនារជាប្រេយសកមម/(រំណុល) រមួមានគ្ណនីែូច្ខាងទប្កាម៖ 
 
 នងៃរី31 ប្ខធាូ នងៃរី31 ប្ខធាូ 
 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
ការខាតរង់់់ទលើឱនភាេននតនមៃនន
ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុ 1,834,748 1,329,000 7,474,763 5,375,804 

ចំ្ណូលមិនទន់ររួលសាគ ល់ 862,231 596,882 3,512,729 2,414,388 
ភ្តិសនា 104,066 150,425 423,966 608,469 
ប្រេយ និងររកិាខ រ 194,529 (222,988) 792,511 (901,986) 
ទផសង  ៗ (55,106) (14,364) (224,502) (58,102) 

 2,940,468 1,838,955 11,979,467 7,438,573 
     
ធនាគារ     
     
ការខាតរង់់់ទលើឱនភាេននតនមៃនន
ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុ 1,834,748 1,329,000 7,474,763 5,375,804 

ចំ្ណូលមិនទន់ររួលសាគ ល់ 862,231 596,882 3,512,729 2,414,388 
ភ្តិសនា 363,893 150,425 1,482,501 608,469 
ប្រេយ និងររកិាខ រ 187,875 (225,831) 765,402 (913,486) 
ទផសង  ៗ (55,106) (14,364) (224,502) (58,102) 

 3,193,641 1,836,112 13,010,893 7,427,073 

 



 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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17.  ក្បារ់រមច ី
 

 នងៃរី31 ប្ខធាូ នងៃរី31 ប្ខធាូ 
 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 

ប្កុមហ ុនទម 75,010,168 55,008,827 305,591,424 222,510,705 
ធនាគារទផសង ៖ៗ     
 កាុងស្សុក - 30,603,476 - 123,791,060 
 ទប្ៅស្សុក 32,142,618 12,215,434 130,949,026 49,411,431 

 107,152,786 97,827,737 436,540,450 395,713,196 

ធនាគារ     

ប្កុមហ ុនទម 75,010,168 55,008,827 305,591,424 222,510,705 
ធនាគារទផសង ៖ៗ     
 កាុងស្សុក - 30,603,476 - 123,791,060 
 ទប្ៅស្សុក 20,128,980 200,754 82,005,465 812,051 

 95,139,148 85,813,057 387,596,889 347,113,816 

ប្បាក់កមចីមិនមានការធានា មានការប្បាក់តាមអប្តាេី 0.84% ែល់ 1.72% (2020: 0.90% ែល់ 4.76%) កាុង 1ឆ្ា ំ។  
សប្មារ់ការវភិាគ្រប្នែម សូមទមើលកំណត់សមាគ ល់ 33គ្។ 

18. អន៊ុបណំ៊ុ ល 
 

 នងៃរី31 ប្ខធាូ នងៃរី31 ប្ខធាូ 
 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 

ប្កុមហ ុនទម 23,270,160 29,092,643 94,802,632 117,679,741 

អនុរំណុល េំុមានការធានា មានការប្បាក់តាមអប្តា 1.63%  ែល់ 1.72%  (2020: 1.72% ែល់ 3.44%) កាុង  1ឆ្ា ំ។ 
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារបានររួលការអនុម័តេីធនាគារជាតិននកមពុជា ទៅនងៃរី30 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2016។ សប្មារ់ការ
វភិាគ្រប្នែម សូមទមើលកំណត់សមាគ ល់ 33គ្។  



 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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19. បំណ៊ុ លភតិសនា 
សមព័នធធនាគារ ជួ្លរីតំាងការោិល័យ។ េ័ត៌មានអំេីការជួ្លប្ែលសមព័នធធនាគារ និងធនាគារជាអាកជួ្លប្តូវបាន
រង្ហា ញែូច្ខាងទប្កាម៖ 
 នងៃរី31 ប្ខធាូ នងៃរី31 ប្ខធាូ 
 2021 2020 2021 2020 
សមព័នធធនាគារ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
វភិាគ្តាមកាលកំណត់-លំហូររឹកប្បាក់កិច្ច

សនាមិនទន់ទធវើអរបហារ     
តិច្ជាងមួយឆ្ា ំ 677,240 735,012 2,759,076 2,973,122 
មួយឆ្ា ំទៅប្បំាឆ្ា ំ 1,875,520 2,291,660 7,640,868 9,269,765 
ទលើសេីប្បំាឆ្ា ំ 4,908,200 5,169,300 19,996,007 20,909,819 
សររុរំណុលភ្តិសនាប្ែលមិនទន់

ទធវើអរបហារ 7,460,960 8,195,972 30,395,951 33,152,706 
តនមៃរច្ចុរបនាននរំណុលភ្តិសនា     
រយៈទេលខៃី 433,284 449,352 1,765,199 1,817,629 
រយៈទេលប្វង 2,995,472 3,428,581 12,203,553 13,868,610 
 3,428,756 3,877,933 13,968,752 15,686,239 

ធនាគារ ជួ្លរីតំាងការោិល័យ។ េ័ត៌មានអំេីការជួ្លប្ែលសមព័នធធនាគារ និងធនាគារជាអាកជួ្លប្តូវបាន
រង្ហា ញែូច្ខាងទប្កាម៖ 
 នងៃរី31 ប្ខធាូ នងៃរី31 ប្ខធាូ 
 2021 2020 2021 2020 
ធនាគារ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
វភិាគ្តាមកាលកំណត់-លំហូររឹកប្បាក់

កិច្ចសនាមិនទន់ទធវើអរបហារ     
តិច្ជាងមួយឆ្ា ំ 1,258,508 1,284,280 5,127,162 5,194,913 
មួយឆ្ា ំទៅប្បំាឆ្ា ំ 4,276,593 4,488,733 17,422,840 18,156,926 

ទលើសេីប្បំាឆ្ា ំ 25,478,050 25,572,022 103,797,576 103,438,830 
សររុរំណុលភ្តិសនាប្ែល                              

មិនទន់ទធវើអរបហារ 31,013,151 31,345,035 126,347,578 126,790,669 
តនមៃរច្ចុរបនាននរំណុលភ្តិសនា     
រយៈទេលខៃី 450,606 463,955 1,835,769 1,876,698 
រយៈទេលប្វង 9,269,951 9,356,275 37,765,780 37,846,132 
 9,720,557 9,820,230 39,601,549 39,722,830 



 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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19.  បំណ៊ុ លភតសិនា (ត) 

ប្រតិរតរិការទក់រងនឹងការជួ្លខាងទប្កាមទនោះមាន៖ 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ    (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
ចំ្នួនរឹកប្បាក់ររួលសាគ ល់កាុង

របាយការណ៍ចំ្ទណញ ឬខាត     
ការប្បាក់ទលើរំណុលភ្តិសនា 275,165 382,612 1,119,371 1,559,910 
ចំ្ណ្តយទក់រងនឹងទលើភ្តិសនា     

រយៈទេលខៃី 110,965 68,067 451,406 277,509 

 386,130 450,679 1,570,777 1,837,419 

ចំ្នួនរឹកប្បាក់ររួលសាគ ល់កាុង 
របាយការណ៍លំហូររឹកប្បាក់រមួ     

សររុលំហូររឹកប្បាក់ទច្ញ                               
ទលើភ្តិសនា (724,342) (789,484) (2,946,623) (3,218,726) 

     
ការរូទត់ប្បាក់ទែើមនន 

រំណុលភ្តិសនា (449,177) (406,872) (1,827,252) (1,658,817) 
     
ធនាគារ     
     
ចំ្នួនរឹកប្បាក់ររួលសាគ ល់កាុងរបាយ

ការណ៍ចំ្ទណញ ឬខាត     
ការប្បាក់ទលើរំណុលភ្តិសនា 820,163 835,168 3,336,423 3,404,980 
ចំ្ណ្តយពាក់េ័នធទលើភ្តិសនា      

រយៈទេលខៃី 110,965 68,067 451,406 277,509 

 931,128 903,235 3,787,829 3,682,489 

 



 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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19.  បំណ៊ុ លភតិសនា (ត) 

ប្រតិរតរិការទក់រងនឹងការជួ្លខាងទប្កាមទនោះមាន៖ (ត) 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
ធនាគារ (ត)   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
ចំ្នួនរឹកប្បាក់ររួលសាគ ល់កាុង 

របាយការណ៍លំហូររឹកប្បាក់ោច់្
ទោយប្ ក     

សររុលំហូររឹកប្បាក់ទច្ញ                               
ទលើភ្តិសនា (1,284,280) (1,252,969) (5,224,451) (5,108,355) 

ការរូទត់ប្បាក់ទែើមនន 
រំណុលភ្តិសនា (464,117) (417,801) (1,888,028) (1,703,375) 

20. កាតព្វរិចចខសាធននិវតតន៍ប៊ុគគលរិ 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់5) (កំណត់សមាគ ល់5) 
     
នានងៃរី1 ប្ខមករា 367,845 372,210 1,487,933 1,516,756 
ការរូទត់កាុងការយិររទិច្េរ (14,573) (4,365) (59,283) (17,796) 
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ - - 10,580 (11,027) 

នានងៃរី31 ប្ខធាូ 353,272 367,845 1,439,230 1,487,933 

 



 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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21. បំណ៊ុ លខផ្េង  ៗ
 

 នងៃរី31 ប្ខធាូ នងៃរី31 ប្ខធាូ 
 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
មូលនិធិទប្កាមកិច្ចសនា*(Escrow) 5,139,000 513,000 20,936,286 2,075,085 
មូលរបទនរប្តទប្កាមគ្ណនីផ្ទត់ទត់ 1,247,450 3,695,265 5,082,111 14,947,347 
គ្ណនីអាកផគត់ផគង់ទផសង  ៗ 2,554,490 2,593,637 10,406,992 10,491,262 
រំណុលេនធទផសង  ៗ 263,869 221,855 1,075,002 897,403 
ការរញ្ជជ រិញមូលរបទនរប្ត 342,690 2,031,153 1,396,119 8,216,014 
គ្ណនីអាកផគត់ផគង់ 459,357 784,271 1,871,420 3,172,376 
រំណុលទផសង  ៗ 1,972,988 2,090,079 8,037,955 8,454,371 

 11,979,844 11,929,260 48,805,885 48,253,858 
 

ធនាគារ     
     
មូលនិធិទប្កាមកិច្ចសនា* (Escrow) 5,139,000 513,000 20,936,286 2,075,085 
មូលរបទនរប្តទប្កាមគ្ណនីផ្ទត់ទត់ 1,247,450 3,695,265 5,082,111 14,947,347 
គ្ណនីអាកផគត់ផគង់ទផសង  ៗ 2,554,490 2,593,637 10,406,992 10,491,262 
រំណុលេនធទផសង  ៗ 254,265 210,452 1,035,876 851,278 
ការរញ្ជជ រិញមូលរបទនរប្ត 342,690 2,031,153 1,396,119 8,216,014 
គ្ណនីអាកផគត់ផគង់ 459,357 784,271 1,871,420 3,172,376 
រំណុលទផសង  ៗ 1,067,904 1,355,411 4,350,641 5,482,637 

 11,065,156 11,183,189 45,079,445 45,235,999 

* មូលនិធិទប្កាមកិច្ចសនា សំទៅទលើតនមៃលក់កាុងកិច្ចប្េមទប្េៀងរិញលក់ ប្ែលធនាគារទែើរតួជាភាា ក់ង្ហរ 
អនុវតរតាមការរញ្ជជ កាុងកិច្ចសនាទនោះ។ 



 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 

73 

22. ខុើមរ៊ុន 
 

 នងៃរី31 ប្ខធាូ នងៃរី31 ប្ខធាូ 
 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
ទែើមរុនបានរង់ 80,000,000 80,000,000 320,000,000 320,000,000 

 
 80,000 ភាគ្ហ ុនមានតនមៃចារកិ 1,000 ែុោៃ រអាទមរកិ កាុង 1 ហ ុន 
 2021 2020 

 
ភាគ្ហ ុន 
កាន់ការ់% 

ចំ្នួន 
រឹកប្បាក់ 

ភាគ្ហ ុន 
កាន់ការ់% 

ចំ្នួន 
រឹកប្បាក់ 

  ែុោៃ រអាទមរកិ  ែុោៃ រអាទមរកិ 
     
E. Sun Commercial Bank Ltd. 100 80,000,000 100  80,000,000  

ទែើមរុនអនុម័តទំងអស់ប្តូវបានទបាោះផាយ និងបានរង់ប្គ្រ់ចំ្នួន។ មិនមានការផ្ទៃ ស់ររូរកាុងការកាន់ការ់  
ភាគ្ហ ុនររស់ធនាគារកាុងការយិររទិច្េយទនោះទរ។ 

23. ចំណូលការក្បារ ់
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
ចំ្ណូលការប្បាក់េី៖     
ឥណទននិងរុទរប្រទន                                     

ផរល់ែល់អតិងិជ្ន 38,978,709 35,528,880 158,565,388 144,851,244 
សមតុលយទៅធនាគារជាតិននកមពុជា និង

ប្គឹ្ោះសាែ នហិរញ្ញវតែុទផសង  ៗ 1,739,939  2,127,559  7,078,072  8,674,057  

 40,718,648  37,656,439  165,643,460  153,525,301  

 



 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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23. ចំណូលការក្បារ់ (ត) 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
ធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
ចំ្ណូលការប្បាក់េី៖     
ឥណទននិងរុទរប្រទន                                    

ផរល់ែល់អតិងិជ្ន 38,978,709 35,542,044 158,565,388 144,904,913 
សមតុលយទៅធនាគារជាតិននកមពុជា និង

ប្គឹ្ោះសាែ នហិរញ្ញវតែុទផសង  ៗ 1,617,662 1,883,311 6,580,649 7,678,259 

 40,596,371 37,425,355 165,146,037 152,583,172 

24. ចំណាយការក្បារ ់
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
ចំ្ណ្តយការប្បាក់ទលើ៖     
ប្បាក់រទញ្ញើររស់ធនាគារ និងប្គឹ្ោះសាែ ន

ហិរញ្ញវតែុទផសងៗ  732,451 282,464 2,979,610 1,151,606 
ប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្ន 6,444,057 8,365,532 26,214,424 34,106,274 
ប្បាក់កមចី និងអនុរំណុល 1,827,096 2,630,183 7,432,627 10,723,256 
រំណុលភ្តិសនា 275,165 382,612 1,119,371 1,559,910 

 9,278,769 11,660,791 37,746,032 47,541,046 

 



 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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24. ចំណាយការក្បារ ់(ត) 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
ធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
ចំ្ណ្តយការប្បាក់ទលើ៖     
ប្បាក់រទញ្ញើររស់ធនាគារ និងប្គឹ្ោះសាែ ន

ហិរញ្ញវតែុទផសងៗ  732,451 282,464 2,979,610 1,151,606 
ប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្ន 6,444,057 8,365,532 26,214,424 34,106,274 
ប្បាក់កមចី និងអនុរំណុល 1,545,303 2,194,570 6,286,293 8,947,262 
រំណុលភ្តិសនា 820,163 835,168 3,336,423 3,404,980 

 9,541,974 11,677,734 38,816,750 47,610,122 

25. ចំណូលក្បារ់រនក្ម និងខជ្ើងសា 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
ចំ្ណូលប្បាក់កនប្មែំទណើ រការ 

ឥណទន 1,150,118 1,201,062 4,678,680 4,896,730 
ចំ្ណូលេីទសវារូទត់ទផសង  ៗ 1,480,426 1,212,416 6,022,373 4,943,020 
ចំ្ណូលេីទសវា ATM/រ័ណណឥណទន 270,884 283,690 1,101,956 1,156,604 
នងៃឈាួល និងប្បាក់កនប្មទជ្ើង

សាេីរ័ណណឥណទន 252,523 249,015 1,027,264 1,015,234 
ចំ្ណូលេីទសវារូរគ្មនាគ្មន៍ 178,863 201,250 727,615 820,496 
ចំ្ណូលេីសកមមភាេធានាទផសង  ៗ 14,713 32,631 59,852 133,037 
នងៃឈាួល និងប្បាក់កនប្មទជ្ើងសា   ទផស

ង  ៗ 519,056 214,100 2,111,520 872,886 

 3,866,583 3,394,164 15,729,260 13,838,007 

 



 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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26. ចំណាយក្បាររ់នក្ម នងិខជ្ើងសា 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
ចំ្ណ្តយប្បាក់កនប្មកិច្ចសនា 490,385 400,240 1,994,886 1,631,778 
ចំ្ណ្តយទសវារូរគ្មនាគ្មន៍ 65,250 87,990 265,437 358,735 
ចំ្ណ្តយសកមមភាេធានាទផសង  ៗ 67,622 44,322 275,086 180,701 
ចំ្ណ្តយនងៃឈាួល និង                                      

ប្បាក់កនប្មទជ្ើងសាទផសង  ៗ 5,741 30,292 23,355 123,501 

 628,998 562,844 2,558,764 2,294,715 

27.          ចំណូលខផ្េង  ៗ
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
ចំ្ទណញសុរធេីការរដូរររិូយរ័ណណ 

ររទរស 112,235 232,744 456,572 948,897 
ចំ្ទណញេីការលក់ប្រេយ និងររកិាខ រ 236,992 - 964,083 - 
ការប្រមូលបានមកវញិនូវឥណទន

លុរទចាល 4,395,814 2,661,853 17,882,171 10,852,375 
ចំ្ទណញសុរធទផសង  ៗ 524,242 393,725 2,132,617 1,605,216 

 5,269,283 3,288,322 21,435,443 13,406,488 
 
ធនាគារ     
     
ចំ្ទណញសុរធេីការរដូរររិូយរ័ណណ 

ររទរស 112,235 232,744 456,572 948,897 
ចំ្ទណញេីការលក់ប្រេយ និងររកិាខ រ 236,992 - 964,083 - 
ការប្រមូលបានមកវញិនូវឥណទន

លុរទចាល 4,395,814 2,661,853 17,882,171 10,852,375 
ចំ្ទណញសុរធទផសង  ៗ 524,242 441,896 2,132,617 1,801,610 

 5,269,283 3,336,493 21,435,443 13,602,882 



 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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28.   ចំណាយប៊ុគគលរិ 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ    (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
ប្បាក់ទរៀវតសរ ៍និងប្បាក់ឈាួល 7,322,647 6,112,019 29,788,528 24,918,701 
ប្បាក់រង្ហវ ន់ ប្បាក់ទលើករឹកចិ្តរ និង

ចំ្ណ្តយពាក់េ័នធទផសង  ៗ 1,177,208 1,309,607 4,788,882 5,339,268 
អតែប្រទោជ្ន៍រុគ្គលិកទផសង  ៗ 244,436 234,726 994,366 956,978 

 8,744,291 7,656,352 35,571,776 31,214,947 
 

ធនាគារ     
     
ប្បាក់ទរៀវតសរ ៍និងប្បាក់ឈាួល 7,322,647 6,112,019 29,788,528 24,918,701 
ប្បាក់រង្ហវ ន់ ប្បាក់ទលើករឹកចិ្តរ និង

ចំ្ណ្តយពាក់េ័នធទផសង  ៗ 1,177,208 1,309,607 4,788,882 5,339,268 
អតែប្រទោជ្ន៍រុគ្គលិកទផសង  ៗ 244,323 234,611 993,906 956,509 

 8,744,178 7,656,237 35,571,316 31,214,478 

29. រលំស ់
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ    (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
រលំស់ប្រេយ និងររកិាខ រ 2,873,394 2,866,372 11,688,967 11,686,199 
រលំស់ប្រេយសកមមអររីូ 198,385 225,302 807,030 918,556 
រលំស់សិរធិទប្រើប្បាស់ប្រេយសកមម 455,533 444,169 1,853,108 1,810,876 

 3,527,312 3,535,843 14,349,105 14,415,631 

 



 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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29. រលំស ់(ត) 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
ធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 

រលំស់ប្រេយ និងររកិាខ រ 2,834,674 2,828,498 11,531,454 11,531,786 
រលំស់ប្រេយសកមមអររីូ 198,170 225,087 806,156 917,680 
រលំស់សិរធិទប្រើប្បាស់ប្រេយសកមម 566,168 554,803 2,303,171 2,261,932 
 3,599,012 3,608,388 14,640,781 14,711,398 

30. ចំណាយក្បតបិតតកិារខផ្េង  ៗ 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 

សមព័នធធនាគារ    (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 

ការជួ្សជុ្ល និងការប្ងទំ 1,084,945 1,267,194 4,413,556 5,166,350 
េនធទផសង  ៗ 1,094,002 1,250,890 4,450,400 5,099,879 
ចំ្ណ្តយពាណិជ្ជកមម និងរំនាក់រំនង              
សាធារណៈ 281,841 249,216 1,146,529 1,016,054 

ចំ្ណ្តយរឹកទភ្ៃើង 447,229 479,017 1,819,328 1,952,952 
សមាា រការោិល័យ និងការទបាោះេុមព 416,773 284,534 1,695,433 1,160,045 
សនរិសុខ 392,211 397,033 1,595,514 1,618,704 
កនប្មអាជាា រ័ណណ 282,865 277,219 1,150,695 1,130,222 
ចំ្ណ្តយរូរគ្មនាគ្មន៍ 190,894 184,745 776,557 753,205 
ចំ្ណ្តយប្បាក់កនប្មវជិាជ ជី្វៈ និង
ចំ្ណ្តយពាក់េ័នធទផសង  ៗ 162,384 (103,774) 660,577 (423,087) 

ភ្តិសនារយៈទេលខៃី 110,155 68,067 448,111 277,509 
ចំ្ណ្តយោនយនរ និងចំ្ណ្តយកាុង
ែំទណើ រការ 79,396 130,494 322,983 532,024 

កនប្មតុោការទលើការប្រមូលរំណុល 28,233 89,958 114,852 366,759 
ការទធវើែំទណើ រ និងការែឹកជ្ញ្ជូ ន 8,666 26,309 35,253 107,262 
កមមវធីិសរបុរសធម៌ និងការររចិាច គ្ 8,228 23,636 33,472 96,364 
ការផសេវផាយ 3,857 49,247 15,690 200,780 
ចំ្ណ្តយទផសង  ៗ 538,826 257,052 2,191,944 1,048,000 

 5,130,505 4,930,837 20,870,894 20,103,022 



 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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30. ចំណាយក្បតបិតតកិារខផ្េង  ៗ(ត) 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
ធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
ការជួ្សជុ្លនិងការប្ងទំ 1,084,945 1,267,194 4,413,556 5,166,350 
េនធទផសង  ៗ 1,050,535 1,246,991 4,273,576 5,083,982 
ចំ្ណ្តយពាណិជ្ជកមម និង                 

រំនាក់រំនងសាធារណៈ 281,841 249,216 1,146,529 1,016,054 
ចំ្ណ្តយរឹក-ទភ្ៃើង 447,229 479,017 1,819,328 1,952,952 
សមាា រការោិល័យ និងការទបាោះេុមព 416,773 284,534 1,695,433 1,160,045 
សនរិសុខ 392,211 397,033 1,595,514 1,618,704 
កនប្មអាជាា រ័ណណ 282,865 277,219 1,150,695 1,130,222 
រូរគ្មនាគ្មន៍ 190,894 184,745 776,557 753,205 
ចំ្ណ្តយប្បាក់កនប្មវជិាជ ជី្វៈ និង

ចំ្ណ្តយពាក់េ័នធទផសង  ៗ 156,654 (111,142) 637,268 (453,126) 
ភ្តិសនារយៈទេលខៃី 110,965 68,067 451,406 277,509 
ចំ្ណ្តយោនយនរ និងចំ្ណ្តយ

កាុងែំទណើ រការ 79,396 130,494 322,983 532,024 
កនប្មតុោការទលើការប្រមូលរំណុល 28,233 89,958 114,852 366,759 
ការទធវើែំទណើ រ និងការែឹកជ្ញ្ជូ ន 8,666 26,309 35,253 107,262 
កមមវធីិសរបុរសធម៌ និងការររចិាច គ្ 8,228 23,636 33,472 96,364 
ការផសេវផាយ 3,857 49,247 15,690 200,780 
ចំ្ណ្តយទផសង  ៗ 537,716 256,382 2,187,429 1,045,269 

 5,081,008 4,918,900 20,669,541 20,054,355 

 



 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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31. ការសនា និងយថាភាព្ 

ក. ការសនាផដល់ឥណទន 
 

 នងៃរី31 ប្ខធាូ នងៃរី31 ប្ខធាូ 
 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
ចំ្ប្ណកឥណទន ឥណទនវបិាររូន៍ និង

រ័ណណ ឥណទនប្ែលមិនបានទប្រើ
ប្បាស់ 38,819,346 35,840,314 158,150,016 144,974,070 

លិខិតធានាប្ែលបានរង់ 30,000 1,037,759 122,220 4,197,734 
ការទែញនងៃ ែំទណើ រការអាជី្វកមម និង

មូលរប្តរំណុល                               
(Warranty bonds) 135,128 2,524,572 550,511 10,211,895 

លិខិតឥណទន 3,019,279 2,033,882 12,300,543 8,227,054 
កិច្ចសនា និងការធានាទផសង  ៗ 1,877,523 1,612,597 7,649,029 6,522,954 

 43,881,276 43,049,124 178,772,319 174,133,707 
ែក៖ សំវធិានធនទលើការខាតរង់        

ទលើឱនភាេននតនមៃ (458,644) (463,816) (1,868,516) (1,876,136) 

 43,422,632 42,585,308 176,903,803 172,257,571 

រប្ប្មរប្មួលននសំវធិានធនទលើការធានាកិច្ចសនាហិរញ្ញវតែុមានែូច្ខាងទប្កាម ៖ 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
នានងៃរី1 ប្ខមករា 463,816  555,212  1,876,136 2,262,489 
ររួលសាគ ល់កាុងរបាយការណ៍

ចំ្ទណញ ឬខាត (5,172) (91,396) (21,040) (372,621) 
លទមអៀងេីការរដូរររិូយរ័ណណ 

 - - 13,420 (13,732) 

នានងៃរី31 ប្ខធាូ 458,644 463,816 1,868,516 1,876,136 



 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
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31. កាតព្វរិចច និងយថាភាព្ (ត) 

ខ. យថ្នភាេទលើេនធ 

ទៅនងៃរី21 ប្ខទមសា ឆ្ា ំ2020 អគ្គនាយកោា នេនធោរ (“អេែ”) បានទច្ញលិខិតជូ្នែំណឹងសរីេីការទធវើសវនកមមេនធ
ទេញទលញចារ់េីនងៃរី1 ប្ខមករា ឆ្ា ំ2018 ែល់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2019។ គិ្តប្តឹមកាលររទិច្េរននរបាយការណ៍ទនោះ េំុ
ទន់មានការទឆៃើយតរជាផៃូវការ េីអគ្គនាយកោា នេនធោរទៅទ ើយទរ សប្មារ់ការកំណត់េនធទ ើងវញិ ទហើយអាក
ប្គ្រ់ប្គ្ងបានេិចារណ្តថ្ន ការប្រឈមទលើការកំណត់េនធទ ើងវញិ មានលកខណៈស្សាល និងមិននំាឲ្យមានការ
ខាតរង់ជាសារវនរែល់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារទៅនងៃអនាគ្តទ ើយ។ 

េនធប្តូវបានសែិតទៅទប្កាមការប្តួតេិនិតយ និងតាមោនអទងកតទោយប្កុមអាជាា ធរ ប្ែលផរល់សិរធិទោយច្ារ់កាុង
ការោក់េិន័យោក់រណឌ កមម និងគិ្តការប្បាក់។ ការអនុវតរច្ារ់ និងរររបញ្ញតរិេនធទលើប្រតិរតរិការទប្ច្ើនប្រទភ្រ
អាច្ប្រឈមនឹងរំណកស្សាយទផសងៗ។  

រញ្ជា ទំងទនោះ អាច្រទងកើតឲ្យមានហានិភ័្យេនធ ទៅកាុងប្េោះរាជាណ្តច្ប្កកមពុជាមានលកខណៈធំជាងទៅ    ប្រទរស
ែនរទរៀត។ អាកប្គ្រ់ប្គ្ងទជ្ឿជាក់ថ្ន ការទធវើសំវធិានធនមានលកខណៈប្គ្រ់ប្គាន់ ទោយប្ផអកទៅទលើការរកស្សាយ
នននីតិកមមេនធ។ ក៏រនុប្នរ អាជាា ធរជារ់ពាក់េ័នធអាច្នឹងមានរំណកស្សាយខុសគាា  ទហើយផលរនោះពាល់អាច្មាន
រំហំធំ។  

32. សមត៊ុលយ និងក្បតិបតតកិារាបមយួសមព័នធញាត ិ

ក. ភាគី្ពាក់េ័នធ និងរំនាក់រំនង 

សមព័នធញាតិ និងរំនាក់រំនងជាមួយសមព័នធធនាគារ និងធនាគារមានែូច្ខាងទប្កាម៖ 
 

រំនាក់រំនង សមព័នធញាតិ 

ប្កុមហ ុនទមធំជាងទគ្ E. Sun Financial Holding Company Ltd. 

ប្កុមហ ុនទម E. Sun Commercial Bank Ltd. 

ប្កុមហ ុនរុប្តសមព័នធ យូអអីុ ប្លន ហូលឌី្ង ខូ អិលធីឌី្ 

អាកប្គ្រ់ប្គ្ងសំខាន់ៗ សមាជិ្កប្កុមប្រឹកាភិ្បាលទំងអស់ររស់ធនាគារ ប្ែលមានសិរធិទធវើការ
សទប្មច្ចិ្តរសំខាន់  ៗ ពាក់េ័នធទៅនឹងទគាលទៅយុរធសាស្តសរររស់ធនាគារ 
និងរុគ្គលិក គ្ណៈប្គ្រ់ប្គ្ងជាន់ខពស់ (រមួទំងសមាជិ្កប្គ្ួសារជិ្តែិត
ររស់េួកទគ្ផងប្ែរ)។ 

 



 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
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32.  សមត៊ុលយ នងិក្បតិបតតកិារាបមយួសមព័នធញាត ិ(ត) 

ខ. សមតុលយជាមួយសមព័នធញាតិ  
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
ប្កុមហ ុនទម 1,129,453 935,625 4,601,392 3,784,601 

គ្. ឥណទន និងរុទរប្រទនផដល់ែល់សមព័នធញាតិ 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
ឥណទន 30,835 189,066 125,622 764,773 
     
ចំ្ណូលការប្បាក់ 3,472 42,393 14,124 172,836 

 . សមតុលយ/ប្រតិរតរិការ ប្បាក់រទញ្ញើេីសមព័នធញាតិ 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
ប្បាក់រទញ្ញើររស់៖     
គ្ណៈប្គ្រ់ប្គ្ងសំខាន់  ៗ 1,599,442 935,628 6,516,127 3,814,555 
     
ចំ្ណ្តយការប្បាក់៖     
គ្ណៈប្គ្រ់ប្គ្ងសំខាន់  ៗ 36,656 36,835 149,117 150,176 

 



 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
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32. សមត៊ុលយ និងក្បតិបតតកិារាបមយួសមព័នធញាត ិ(ត) 

 . សមតុលយ/ប្រតិរតរិការ ប្បាក់រទញ្ញើេីសមព័នធញាតិ (ត) 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
ធនាគារ 

  
(កំណត់សមាគ ល់ 

5) 
(កំណត់សមាគ ល់ 

5) 
     
ប្បាក់រទញ្ញើររស់៖     
- ប្កុមហ ុនរុប្តសមព័នធ 485,008 576,304 1,975,923 2,331,150 
- គ្ណៈប្គ្រ់ប្គ្ងសំខាន់  ៗ 1,599,442 935,628 6,516,127 3,784,615 

 2,084,450 1,511,932 8,492,049 6,115,765 
     
ចំ្ណ្តយការប្បាក់៖     
- ប្កុមហ ុនរុប្តសមព័នធ 2,135 13,164 8,685 53,670 
- គ្ណៈប្គ្រ់ប្គ្ងសំខាន់  ៗ 36,656 36,835 149,117 150,176 

 38,791 49,999 157,802 203,846 

ប្បាក់រទញ្ញើមានអប្តាការប្បាក់កាុងច្ទនាៃ ោះេី 0.5%  ទៅ 3.75%  (2020 ៖ 1.00% ទៅ 3.75% ) កាុងមួយឆ្ា ំ។ 

ង. ប្បាក់កមចី និងអនុរំណុលេីសមព័នធញាតិ 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ 

  
(កំណត់សមាគ ល់ 

5) 
(កំណត់សមាគ ល់ 

5) 
     
ប្កុមហ ុនទមផ្ទា ល់៖     
ប្បាក់កមចី និងអនុរំណុល 98,280,328 84,101,470 400,394,056 340,190,446 

ចំ្ណ្តយការប្បាក់ 873,357 1,052,213 3,552,816 4,256,203 

 



 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
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32. សមត៊ុលយ និងក្បតិបតតកិារាបមយួសមព័នធញាត ិ(ត) 

ច្.  ោភ្ការអាកប្គ្រ់ប្គ្ងសំខាន់  ៗ
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
ប្បាក់ទរៀវតសរ ៍និងអតែប្រទោជ្ន៍ រ

យៈទេលខៃី 2,349,123 2,122,815 9,556,232 8,654,716 

ឆ. ប្បាក់កនប្មររស់ប្កមុប្រឹកាភិ្បាល 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
ប្បាក់កនប្មររស់ប្កុមប្រឹកាភិ្បាល 156,000 84,000 634,608 342,468 

ជ្. ប្រតិរតរិការទផសងទរៀតជាមួយសមព័នធញាតិ 
 

 2021 2020 2021 2020 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
សមព័នធធនាគារ 

  
(កំណត់សមាគ ល់ 

5) 
(កំណត់សមាគ ល់ 

5) 
     
ប្កុមហ ុនទម (ចំ្ណ្តយទលើការប្ងទំ

ប្រេ័នធរទច្ចកវរិា) 220,000 220,000 894,960 896,940 
     
ធនាគារ     
     
ប្កុមហ ុនទម (ចំ្ណ្តយទលើការប្ងទំ) 220,000 220,000 894,960 896,940 
ប្កុមហ ុនរុប្តសមព័នធ (ការរូទត់នងៃ

ជួ្ល) 596,727 515,019 2,427,485 2,441,382 

 816,727 735,019 3,322,445 3,338,322 



 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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33. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតា៊ុ 

ក. ការប្ណនំា និងទសច្ករីសទងខរ 

សមព័នធធនាគារ និងធនាគារប្រឈមមុខនឹងហានិភ័្យឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុែូច្ខាងទប្កាម៖ 

 ហានិភ័្យឥណទន 

 ហានិភ័្យរីផារ 

 ហានិភ័្យសាច់្ប្បាក់ង្ហយស្សួល និង 

 ហានិភ័្យប្រតិរតរិការ 

កំណត់សមាគ ល់ទនោះ រង្ហា ញេីេ័ត៌មានសរីេី ហានិភ័្យនីមួយ  ៗខាងទលើររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ប្ែលមាន 
ទគាលទៅ ទគាលការណ៍ប្ណនំា និងវធិានការររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ទែើមបីវាស់ប្វង និងចាត់ប្ច្ងនូវហា
និភ័្យ ប្ែលទកើតទ ើង និងការប្គ្រ់ប្គ្ងនូវទែើមរុនររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ។  

កាុងទគាលរំណងប្ងរកាទសែរភាេហិរញ្ញវតែុ និងកាត់រនែយរនាុកររស់អាកខចីប្ែលកំេុងបាត់រង់ប្បាក់ចំ្ណូលរឋម 
និងប្រឈមមុខនឹងការលំបាកកាុងការសងរំណុលកាុងអំ ុងទេលប្ែលផលរនោះពាល់ននជំ្ងឺរាតតាតជំ្ងឺកូវែី-19 
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ទធវើការជាមួយអតិងិជ្នប្ែលររួលរងផលរនោះពាល់និងអនុញ្ជញ ត ឲ្យទធវើការទរៀរចំ្ឥណ
ទនទ ើងវញិ។ ការទរៀរចំ្ឥណទនទ ើងវញិ ប្តូវបានអនុវតរទោយ អងគភាេេិទសសររស់ សមព័នធធនាគារ និង 
ធនាគារប្ែលឯករាជ្យ េីនាយកោា នផរល់ឥណទន។ អងគភាេេិទសសទនោះប្តូវទធវើការប្តួតេិនិតយផលរ័ប្តររស់អាក
ខចីប្ែលររួលរងផលរនោះពាល់ជាទរៀងទត់ ទែើមបីវាស់ប្វងផលរនោះពាល់ទលើ សាែ នភាេហិរញ្ញវតែុររស់េួកទគ្កាុង
ទេលមានការរាតតាតជាសកល។  

ខ. ហានិភ័្យឥណទន 

ហានិភ័្យឥណទន គឺ្ជាហានិភ័្យននការខាតរង់ប្ផាកហិរញ្ញវតែុររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ប្រសិនទរើអតិងិ
ជ្ន ឬភាគី្មាខ ងទរៀត មិនមានលរធភាេរំទេញកាតេវកិច្ចទៅតាមកិច្ចសនា ទហើយហានិភ័្យជាច្មបងទនោះ គឺ្ទកើត
ទច្ញតាមរយៈការផរល់ឥណទន និងរុទរប្រទនែល់អតិងិជ្ន ធនាគារនានា និងការវនិិទោគ្ទលើរំណុលប្ែល
មានវតែុរញ្ជច ំររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ។ សប្មារ់ទគាលរំណងរាយការណ៍អំេីការប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័្យ ស
មព័នធធនាគារ និងធនាគារ ទធវើការេិចារណ្ត និងោក់រមួរញ្ចូ លនូវធាតុទំងអស់នន ហានិភ័្យឥណទន ប្ែល
ប្រឈម - ឧទហរណ៍ ហានិភ័្យតាមកាតេវកិច្ចររស់រុគ្គលមាា ក់  ៗ តាមតំរន់ និង  ហានិភ័្យតាមវស័ិយ            
ទសែាកិច្ច។  

ហានិភ័្យឥណទន គឺ្ជាការខាតរង់ហិរញ្ញវតែុររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ប្រសិនទរើអាកខចី ឬ នែគូ្              
ពាណិជ្ជកមមខកខានមិនបានរំទេញកាតេវកិច្ចទលើការរង់ប្បាក់ទែើមចំ្ទពាោះឥណទន និងរុទរប្រទន។  



 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
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៣៣.   ការក្គប់ក្គងហានិភយ័ហរិញ្ញវតា៊ុ 

ក.  ការប្ណនំា និងទសច្ករីសទងខរ 

សមព័នធធនាគារ និងធនាគារប្រឈមមុខនឹងហានិភ័្យឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុែូច្ខាងទប្កាម៖ 

 ហានិភ័្យឥណទន 
 ហានិភ័្យរីផារ 
 ហានិភ័្យសាច់្ប្បាក់ង្ហយស្សួល និង 
 ហានិភ័្យប្រតិរតរិការ 

កំណត់សមាគ ល់ទនោះ រង្ហា ញេីេ័ត៌មានសរីេី ហានិភ័្យនីមួយ  ៗខាងទលើររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ប្ែល
មាន ទគាលទៅ ទគាលការណ៍ប្ណនំា និងវធិានការររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ទែើមបីវាស់ប្វង និងចាត់ប្ច្ងនូវ
ហានិភ័្យ ប្ែលទកើតទ ើង និងការប្គ្រ់ប្គ្ងនូវទែើមរុនររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ។ 

កាុងទគាលរំណងប្ងរកាទសែរភាេហិរញ្ញវតែុ និងកាត់រនែយរនាុកររស់អាកខចីប្ែលកំេុងបាត់រង់ប្បាក់ចំ្ណូល
រឋម និងប្រឈមមុខនឹងការលំបាកកាុងការសងរំណុលកាុងអំ ុងទេលប្ែលផលរនោះពាល់ននជំ្ងឺរាតតាត
COVID-១៩ សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ទធវើការជាមួយអតិងិជ្នប្ែលររួលរងផលរនោះពាល់និងអនុញ្ជញ ត ឲ្យទធវើការ
ទរៀរចំ្ឥណទនទ ើងវញិ ។ ការទរៀរចំ្ឥណទនទ ើងវញិ ប្តូវបានអនុវតរទោយ អងគភាេេិទសសររស់ សមព័នធ
ធនាគារ និងធនាគារប្ែលឯករាជ្យ េីនាយកោា នផរល់ឥណទន។ អងគភាេេិទសសទនោះប្តូវទធវើការប្តួតេិនិតយផល 
រ័ប្តររស់អាកខចីប្ែលររួលរងផលរនោះពាល់ជាទរៀងទត់ទែើមបីវាស់ប្វងផលរនោះពាល់ទលើសាែ នភាេហិរញ្ញវតែុររស់
េួកទគ្កាុងទេលមានជំ្ងឺរាតតាត។ 

ខ. ហានិភ័្យឥណទន 

ហានិភ័្យឥណទន គឺ្ជាហានិភ័្យននការខាតរង់ប្ផាកហិរញ្ញវតែុររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ប្រសិនទរើអតិងិ
ជ្ន ឬភាគី្មាខ ងទរៀត មិនមានលរធភាេរំទេញកាតេវកិច្ចទៅតាមកិច្ចសនា ទហើយហានិភ័្យជាច្មបងទនោះ គឺ្ទកើត
ទច្ញតាមរយៈការផរល់ឥណទន និងរុទរប្រទនែល់អតិងិជ្ន ធនាគារនានា និងការវនិិទោគ្ទលើរំណុលប្ែល
មានវតែុរញ្ជច ំររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ។ សប្មារ់ទគាលរំណងរាយការណ៍អំេីការប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័្យ      
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ទធវើការេិចារណ្ត និងោក់រមួរញ្ចូ លនូវធាតុទំងអស់នន  ហានិភ័្យឥណទនប្ែល
ប្រឈម - ឧទហរណ៍ ហានិភ័្យតាមកាតេវកិច្ចររស់រុគ្គលមាា ក់ៗ តាមតំរន់ និងហានិភ័្យតាមវស័ិយទសែាកិច្ច ។ 

ហានិភ័្យឥណទន គឺ្ជាការខាតរង់ហិរញ្ញវតែុររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ប្រសិនទរើអាកខចី ឬនែគូ្              
ពាណិជ្ជកមមខកខានមិនបានរំទេញកាតេវកិច្ចទលើការរង់ប្បាក់ទែើមចំ្ទពាោះឥណទន និងរុទរប្រទន ។ 



 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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៣៣.ការក្គប់ក្គងហានភិយ័ហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

ខ. ហានិភ័្យឥណទន (ត) 

(i). ការប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័្យឥណទន 

ធនាគារ បានរទងកើតទគាលការណ៍ហានិភ័្យឥណទនសាូល (Core Credit Risk Policy) ប្ែលប្តូវបានទរៀរចំ្ទ ើង
ទែើមបីប្គ្រ់ប្គ្ងនូវសកមមភាេកាុងការធានាទលើហានិភ័្យររស់ធនាគារ។ ការរនរឥណទនប្តូវបានប្គ្រ់ប្គ្ងទោយ
កមមវធីិឥណទនប្ែលបានទរៀរចំ្គ្ទប្មាងសប្មារ់ផលិតផល ឬសំទេៀត ឥណទនេិទសស រមួទំងរីផារទគាល
ទៅ កាលកំណត់ និងលកខខណឌ  ឯកសារសំអាង និងនីតិវធីិ សប្មារ់ផលិតផលឥណទនប្ែលនឹងប្តូវបានវាស់ប្វង 
និងផរល់ឲ្យ។  

ធនាគារ ក៏ធានាអោះអាងថ្ន ខៃួនបានប្រងប្ច្កតួនារីច្ាស់ោស់ រវាងកាតេវកិច្ចអាកទលើកសំទណើ ឥណទន អាក
វាយតនមៃឥណទន និងកប្មិតការអនុម័តឥណទន។  

ធនាគារ ប្គ្រ់ប្គ្ងកប្មិតហានិភ័្យ  និងទផ្ទរ តការយកចិ្តររុកោក់ទលើហានិភ័្យឥណទន ទៅទេលប្ែល ហា
និភ័្យប្តូវបានរកទ ើញ ជាេិទសសទៅទលើភាគី្នែគូ្ជាឯកតរជ្ន និងភាគី្នែគូ្ជាប្កុម ប្េមទំង   សហប្គាស
នានា។  

ធនាគារទរៀរចំ្រច្នាសមព័នធតាមកប្មិតននហានិភ័្យឥណទន ទោយោក់កប្មិតទលើចំ្នួនរឹកប្បាក់នន               
ហានិភ័្យ ប្ែលអាច្ររួលយកបាន ទក់រងនឹងអាកខចីប្បាក់ជាឯកតរជ្ន ឬអាកខចីប្បាក់ជាប្កុម និងតាមប្ផាក
អាជី្វកមម។ ហានិភ័្យទនោះប្តូវបានប្តួតេិនិតយតាមមូលោា នរងវិលជំុ្ ទហើយនឹងប្តូវបានប្តួតេិនិតយទ ើងវញិ
ប្រចំាឆ្ា ំ ឬញឹកញារ់ជាងទនោះតាមការចំាបាច់្។ ការោក់កំណត់ទលើកប្មិតហានិភ័្យឥណទនតាមផលិតផល 
និងតាមវស័ិយអាជី្វកមម ប្តូវបានអនុម័តទោយប្កុមប្រឹកាភិ្បាល។  

ហានិភ័្យធំប្តូវបានកំណត់និយមន័យទោយធនាគារជាតិននកមពុជា ថ្នជាហានិភ័្យឥណទនរូទៅចំ្ទពាោះអាក
ររួលផលជាឯកតរជ្ន ប្ែលទលើសេី 10% ននមូលនិធិផ្ទា ល់សុរធររស់ធនាគារ។ ទោងតាមលកខខណឌ នន 
ប្រកាសទលខ ធ7-06-226ប្រ.ក. ររស់ធនាគារជាតិននកមពុជា តប្មូវឲ្យធនាគាររកាឲ្យបានប្គ្រ់ទេលទវោនូវ 
អនុបាតអតិររមាចំ្នួន 20% រវាងហានិភ័្យឥណទនរូទៅររស់ធនាគារ ប្ែលទច្ញេីប្រតិរតរិការជាមួយនឹង
អាកររួលផលជាឯកតរជ្ននីមួយៗ និងមូលនិធិផ្ទា ល់សុរធររស់ធនាគារ។ ហានិភ័្យឥណទនធំសរុរមិនប្តូវ
ឲ្យទលើសេី 300% ននមូលនិធិផ្ទា ល់សុរធររស់ធនាគារទរ។  

ធនាគារបានទប្រើប្បាស់ទគាលការណ៍និងការអនុវតរជាទប្ច្ើន ទែើមបីកាត់រនែយហានិភ័្យឥណទន រមួមានការ 
តប្មូវឲ្យអាកខចីប្បាក់ ោក់វតែុរញ្ជច ំទលើឥណទន និងរុទរប្រទនផរល់ទោយធនាគារ។  



 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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33. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

ខ.  ហានិភ័្យឥណទន (ត) 

(ii). ការប្រមូលផដុ ំហានិភ័្យ 

ប្កុមប្រឹកាភិ្បាលបានរទងកើតគ្ណៈកមាម ធិការការឥណទនធនាគារសប្មារ់ប្តួតេិនិតយហានិភ័្យឥណទន។ 
នាយកោា នឥណទនទោយប្ ក ប្តូវរាយការណ៍ជូ្នគ្ណៈកមាម ធិការឥណទន ប្ែលររួលខុសប្តូវកាុងការ
ប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័្យឥណទនរួមមានែូច្ខាងទប្កាម។  

តារាងខាងទប្កាមរង្ហា ញេីការប្រឈមនឹងហានិភ័្យអតិររមាររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ចំ្ទពាោះហានិភ័្យ
ឥណទនកាុងរបាយការណ៍សាែ នភាេហិរញ្ញវតែុ និងឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុទប្ៅរបាយការណ៍សាែ នភាេហិរញ្ញវតែុ              
ទោយមិនគិ្តេីប្រេយរញ្ជច ំ ឬការេប្ងឹងឥណទនែនរទរៀត។ សប្មារ់ប្រេយសកមមកាុងរបាយការណ៍សាែ នភាេ
ហិរញ្ញវតែុ ការប្រឈមនឹងហានិភ័្យឥណទន ទសមើនឹងតនមៃទោងររស់វា។ ចំ្ទពាោះរំណុលយថ្នទហតុ ការប្រឈម
នឹងហានិភ័្យឥណទនអតិររមា គឺ្ជាចំ្នួនអតិររមិាប្ែលធនាគារប្តូវរង់ ប្រសិនទរើកាតេវកិច្ចននឧរករណ៍ហិរញ្ញ
វតែុប្តូវបានទសាើសំុ។ ចំ្ទពាោះកិច្ចសនាឥណទន ការប្រឈមទៅនឹងហានិភ័្យឥណទន             អតិររមា គឺ្ជាចំ្នួន
រឹកប្បាក់ប្គ្រ់ប្គាន់ននឥណទនប្ែលមិនទន់ែកទច្ញទោយអតិងិជ្ន។  



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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33. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

ខ. ហានិភ័្យឥណទន (ត) 

(ii). ការប្រមូលផដុ ំហានិភ័្យ (ត) 

ការប្រឈមនឹងប្រទភ្រហានិភ័្យឥណទន 
 
សមព័នធធនាគារ ការប្រឈមនឹងហានិភ័្យ 

ឥណទនអតិររមា 
ការប្រឈមនឹងហានិភ័្យ

ឥណទនអតិររមា 
ការោក់ប្រេយរញ្ជច /ំ            ការ

េប្ងឹងឥណទន 
ប្ផាកខៃោះននប្រេយរញ្ជច /ំ        
ការេប្ងឹងឥណទន 

មិនមានការធានានិងគាម នប្រេយ
រញ្ជច /ំការេប្ងឹងឥណទន 

នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល % % % 
  (កំណត់សមាគ ល់ 5)    
ធាតុទៅកាុងតារាងតុលយការ      

សាច់្ប្បាក់សមមូលទៅធនាគារទផសង – ែុល 66,980,610 272,879,006 - - 100% 
ប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារនានា 12,848,836 52,346,158 - - 100% 
ឥណទន និងរុទរប្រទនផរល់ែល់អតិងិជ្ន – ែុល 568,039,901 2,314,194,558 83% - 17% 
ប្រេយសកមមទផសង  ៗ 271,165 1,104,726 - - 100% 

សររុ 648,140,512 2,640,524,448    

ធាតុទៅទប្ៅតារាងតុលយការ      

កិច្ចសនា – ែុល 43,881,276 178,772,319 - - 100% 

សររុ 692,021,788 2,821,296,767    

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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33. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

ខ. ហានិភ័្យឥណទន (ត) 

(ii). ការប្រមូលផដុ ំហានិភ័្យ (ត) 

ការប្រឈមនឹងប្រទភ្រហានិភ័្យឥណទន (ត) 
 
ធនាគារ ការប្រឈមនឹងហានិភ័្យ 

ឥណទនអតិររមា 
ការប្រឈមនឹងហានិភ័្យ

ឥណទនអតិររមា 
ការោក់ប្រេយរញ្ជច /ំ            
ការេប្ងឹងឥណទន 

ប្ផាកខៃោះននប្រេយរញ្ជច /ំ            
ការេប្ងឹងឥណទន 

មិនមានការធានានិងគាម នប្រេយ
រញ្ជច /ំការេប្ងឹងឥណទន 

នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល % % % 
  (កំណត់សមាគ ល់ 5)    
ធាតុទៅកាុងតារាងតុលយការ      

សាច់្ប្បាក់សមមូលទៅធនាគារទផសង – ែុល 66,876,031 272,452,951 - - 100% 
ប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារនានា 11,048,836 45,012,958 - - 100% 
ឥណទន និងរុទរប្រទនផរល់ែល់អតិងិជ្ន – ែុល 568,039,901 2,314,194,558 83% - 17% 
ប្រេយសកមមទផសង  ៗ 242,090 986,275 - - 100% 

សររុ 646,206,858 2,634,646,742    

ធាតុទៅទប្ៅតារាងតុលយការ      

កិច្ចសនា – ែុល 43,881,276 178,772,319 - - 100% 

សររុ 690,088,134 2,813,419,061    
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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33. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

ខ. ហានិភ័្យឥណទន (ត) 

(ii). ការប្រមូលផដុ ំហានិភ័្យ (ត) 

ការប្រឈមនឹងប្រទភ្រហានិភ័្យឥណទន (ត) 
 
សមព័នធធនាគារ ការប្រឈមនឹងហានិភ័្យ 

ឥណទនអតិររមា 
ការប្រឈមនឹងហានិភ័្យ

ឥណទនអតិររមា 
ការោក់ប្រេយរញ្ជច /ំ             
ការេប្ងឹងឥណទន 

ប្ផាកខៃោះននប្រេយរញ្ជច /ំ         
ការេប្ងឹងឥណទន 

មិនមានការធានានិងគាម នប្រេយ
រញ្ជច /ំការេប្ងឹងឥណទន 

នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ020 ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល % % % 
  (កំណត់សមាគ ល់ 5)    
ធាតុទៅកាុងតារាងតុលយការ      

សាច់្ប្បាក់សមមូលទៅធនាគារទផសង – ែុល 134,621,364 544,543,417 - - 100% 
ប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារនានា 43,440,000 175,714,800 - - 100% 
ឥណទន និងរុទរប្រទនផរល់ែល់អតិងិជ្ន – ែុល 512,874,228 2,074,576,253 83% - 17% 
ប្រេយសកមមទផសង  ៗ 1,213,732 4,909,546 - - 100% 

សររុ 692,149,324 2,799,744,016    

ធាតុទៅទប្ៅតារាងតុលយការ      

កិច្ចសនា – ែុល 43,049,124 174,133,707 - - 100% 

សររុ 735,198,448 2,973,877,723    

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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33. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

ខ. ហានិភ័្យឥណទន (ត) 

(ii). ការប្រមូលផដុ ំហានិភ័្យ (ត) 

ការប្រឈមនឹងប្រទភ្រហានិភ័្យឥណទន (ត) 
 
ធនាគារ ការប្រឈមនឹងហានិភ័្យ 

ឥណទនអតិររមា 
ការប្រឈមនឹងហានិភ័្យ

ឥណទនអតិររមា 
ការោក់ប្រេយរញ្ជច /ំ            ការ

េប្ងឹងឥណទន 
ប្ផាកខៃោះននប្រេយរញ្ជច /ំ         
ការេប្ងឹងឥណទន 

មិនមានការធានានិងគាម នប្រេយ
រញ្ជច /ំការេប្ងឹងឥណទន 

នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ020 ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល % % % 
  (កំណត់សមាគ ល់ 5)    
ធាតុទៅកាុងតារាងតុលយការ      

សាច់្ប្បាក់សមមូលទៅធនាគារទផសង – ែុល 134,539,625 544,212,783 - - 100% 
ប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារនានា 40,940,000 165,602,300 - - 100% 
ឥណទន និងរុទរប្រទនផរល់ែល់អតិងិជ្ន – ែុល 512,874,228 2,074,576,253 83% - 17% 
ប្រេយសកមមទផសង  ៗ 1,160,144 4,692,782 - - 100% 

សររុ 689,513,997 2,789,084,118    

ធាតុទៅទប្ៅតារាងតុលយការ      

កិច្ចសនា – ែុល 43,049,124 174,133,707 - - 100% 

សររុ 732,563,121 2,963,217,825    

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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33. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

ខ. ហានិភ័្យឥណទន (ត) 

(ii). ការប្រមូលផដុ ំហានិភ័្យ (ត) 

ការប្រឈមនឹងប្រទភ្រហានិភ័្យឥណទនតាមប្ផាក 
 
នងៃរី31 ប្ខធា ូឆ្ា 2ំ021 សាច់្ប្បាក់សមមូលទៅ

ធនាគារទផសង – ែុល ប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារនានា 
ឥណទន និងរុទរប្រទន  
ផដល់ែល់អតិងិជ្នែុល ប្រេយសកមមទផសង  ៗ សររុ 

សមព័នធធនាគារ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ 
      
ប្គឹ្ោះសាែ នហិរញ្ញវតែុ 66,980,610 12,848,836 27,338,690 - 107,168,136 
ឥណទនអាជី្វកមមររស់សាជី្វកមម - - 218,262,746 - 218,262,746 
ឥណទនអាជី្វកមមលក់រាយ - - 322,438,465 - 322,438,465 
ទផសង  ៗ - - - 271,165 271,165 

 សររុ (ែុោៃ រអាទមរកិ) 66,980,610 12,848,836 568,039,901 271,165 648,140,512 

 សររុ (ពាន់ទរៀល – កំណត់សមាគ ល់ 5) 272,879,006 52,346,158 2,314,194,558 1,104,726 2,640,524,448 
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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33. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

ខ. ហានិភ័្យឥណទន (ត) 

(ii). ការប្រមូលផដុ ំហានិភ័្យ (ត) 

ការប្រឈមនឹងប្រទភ្រហានិភ័្យឥណទនតាមប្ផាក (ត) 
 
នងៃរី31 ប្ខធា ូឆ្ា 2ំ021 សាច់្ប្បាក់សមមូលទៅ

ធនាគារទផសង – ែុល ប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារនានា 
ឥណទន និងរុទរប្រទន  
ផដល់ែល់អតិងិជ្នែុល ប្រេយសកមមទផសង  ៗ សររុ 

ធនាគារ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ 
      
ប្គឹ្ោះសាែ នហិរញ្ញវតែុ 66,876,031 11,048,836 27,338,690 - 105,263,557 
ឥណទនអាជី្វកមមររស់សាជី្វកមម - - 218,262,746 - 218,262,746 
ឥណទនអាជី្វកមមលក់រាយ - - 322,438,465 - 322,438,465 
ទផសង  ៗ - - - 242,090 242,090 

 សររុ (ែុោៃ រអាទមរកិ) 66,876,031 11,048,836 568,039,901 242,090 646,206,858 

 សររុ (ពាន់ទរៀល – កំណត់សមាគ ល់ 5) 272,452,951 45,012,958 2,314,194,558 986,275 2,632,646,742 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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33. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

ខ. ហានិភ័្យឥណទន (ត) 

(ii). ការប្រមូលផដុ ំហានិភ័្យ (ត) 

ការប្រឈមនឹងប្រទភ្រហានិភ័្យឥណទនតាមប្ផាក (ត) 
 
នងៃរី31 ប្ខធា ូឆ្ា 2ំ020 សាច់្ប្បាក់សមមូលទៅ

ធនាគារទផសង – ែុល ប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារនានា 
ឥណទន និងរុទរប្រទន  
ផដល់ែល់អតិងិជ្នែុល ប្រេយសកមមទផសង  ៗ សររុ 

សមព័នធធនាគារ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ 
      
ប្គឹ្ោះសាែ នហិរញ្ញវតែុ 134,621,364 43,440,000 33,186,866 - 211,248,230 
ឥណទនអាជី្វកមមររស់សាជី្វកមម - - 202,554,544 - 202,554,544 
ឥណទនអាជី្វកមមលក់រាយ - - 277,132,818 - 277,132,818 
ទផសង  ៗ - - - 1,213,732 1,213,732 

 សររុ (ែុោៃ រអាទមរកិ) 134,621,364 43,440,000 512,874,228 1,213,732 692,149,324 

 សររុ (ពាន់ទរៀល – កំណត់សមាគ ល់ 5) 544,543,417 175,714,800 2,074,576,253 4,909,546 2,799,744,016 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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33. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

ខ. ហានិភ័្យឥណទន (ត) 

(ii). ការប្រមូលផដុ ំហានិភ័្យ (ត) 

ការប្រឈមនឹងប្រទភ្រហានិភ័្យឥណទនតាមប្ផាក (ត) 
 
នងៃរី31 ប្ខធា ូឆ្ា 2ំ020 សាច់្ប្បាក់សមមូលទៅ

ធនាគារទផសង – ែុល ប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារនានា 
ឥណទន និងរុទរប្រទន  
ផដល់ែល់អតិងិជ្នែុល ប្រេយសកមមទផសង  ៗ សររុ 

ធនាគារ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ 
      
ប្គឹ្ោះសាែ នហិរញ្ញវតែុ 134,539,625 40,940,000 33,186,866 - 208,666,491 
ឥណទនអាជី្វកមមររស់សាជី្វកមម - - 202,554,544 - 202,554,544 
ឥណទនអាជី្វកមមលក់រាយ - - 277,132,818 - 277,132,818 
ទផសង  ៗ - - - 1,160,144 1,160,144 

 សររុ (ែុោៃ រអាទមរកិ) 134,539,625 40,940,000 512,874,228 1,160,144 689,513,997 

 សររុ (ពាន់ទរៀល – កំណត់សមាគ ល់ 5) 544,212,783 165,602,300 2,074,576,253 4,692,782 2,789,084,118 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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33. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

ខ.  ហានិភ័្យឥណទន (ត) 

(ii). ការប្រមូលផដុ ំហានិភ័្យ (ត) 

ការប្រមូលផដុំហានិភ័្យវភិាគ្តាមនិវាសោា ន និងរំនាក់រំនង និងការប្រឈមទៅនឹងហានិភ័្យឥណទន និងរុទរ
ប្រទនធំៗ៖ 

 

 2021 2020 2021 2020 
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល ពាន់ទរៀល 
   (កំណត់សមាគ ល់ 5) (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
     
វភិាគ្តាមនិវាសនោា ន៖     
អនិវាសជ្ន 3,792,749 12,494,876 15,451,659 50,541,774 
និវាសជ្ន 564,247,152 500,379,352 2,298,742,899 2,024,034,479 

 568,039,901 512,874,228 2,314,194,558 2,074,576,253 

វភិាគ្តាមរំនាក់រំនង៖     
សមព័នធញាតិ 30,835 189,066 125,622 764,773 
មិនប្មនសមព័នធញាតិ 568,009,066 512,685,162 2,314,068,936 2,073,811,480 

 568,039,901 512,874,228 2,314,194,558 2,074,576,253 

តាមរយៈផលរនោះពាល់៖     

ហានិភ័្យមានរំហំធំ (*) 73,222,652 65,365,184 298,309,084 264,402,169 
ហានិភ័្យមានរំហំតូច្ 494,817,249 447,509,044 2,015,885,474 1,810,174,084 

 568,039,901 512,874,228 2,314,194,558 2,074,576,253 

តាមសាែ នភាេឥណទន៖     
ទរៀរចំ្ទ ើងវញិ (**) 26,107,975 24,966,239 106,363,890 100,988,437 
មិនទរៀរចំ្ទ ើងវញិ 541,931,926 487,907,989 2,207,830,667 1,973,587,816 

 568,039,901 512,874,228 2,314,194,557 2,074,576,253 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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33. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

ខ. ហានិភ័្យឥណទន (ត) 

(ii). ការប្រមូលផដុ ំហានិភ័្យ (ត) 

(*) ផលរនោះពាល់ប្ែលមានរំហំធំ ប្តូវបានកំណត់ទោយប្រកាសររស់ធនាគារជាតិននកមពុជា ថ្នជាហានិភ័្យ
ែុលននសមតុលយសររុននឥណទន និងរុទរប្រទនជាមួយអាកររួលផលប្តមួយប្ែលមានចំ្នួនទលើសេី 
10% ននមូលធនសុរធររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ផលរនោះពាល់ទនោះ គឺ្ខពស់ជាងឥណទន ឬ                     
កិច្ចសនាប្ែលទៅសល់ និងឥណទន ឬកិច្ចសនាប្ែលបានអនុម័ត។  

(**) ឥណទនទរៀរចំ្ទ ើងវញិ គឺ្ជាឥណទនប្ែលមានលកខខណឌ ននកិច្ចសនាទែើមប្តូវបានប្កប្ប្រទែើមបីផរល់
ការអនុទប្គាោះែល់សមភាគី្ ប្ែលមានសាែ នភាេលំបាកប្ផាកហិរញ្ញវតែុរទណ្តរ ោះអាសនា។ 

(iii). ប្រេយរញ្ជច  ំ

ខណៈទេលប្ែលការប្រឈមនឹងហានិភ័្យអតិររមាររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ គឺ្ជាតនមៃទោងររស់ប្រេយ
សកមម ឬកាុងករណីឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុទៅទប្ៅរបាយការណ៍សាែ នភាេហិរញ្ញវតែុ ចំ្នួនរឹកប្បាក់ប្ែលបានធានា 
ការសនាផដល់ឲ្យ ការររួលយក ឬការយល់ប្េម ហានិភ័្យទំងទនាោះ រំនងអាច្ទរជាងទោយសារប្តការកាត់
កងប្រេយរញ្ជច ំ ការធានាឥណទន និងសកមមភាេទផសងទរៀតទែើមបីកាត់រនែយហានិភ័្យររស់សមព័នធធនាគារ និង
ធនាគារ។ 

ការេិេណ៌នាអំេីប្រេយរញ្ជច ំសប្មារ់ប្រទភ្រននប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុនីមួយៗ ប្តូវបានរង្ហា ញែូច្ខាងទប្កាម។ 

សាច់្ប្បាក់សមមូលជាមួយធនាគារនានា ប្បាក់រទញ្ញើជាមួយធនាគារនានា ការវនិិទោគ្ និងប្រេយសកមមទផសង  ៗ

ប្រេយរញ្ជច ំជារូទៅមិនប្តូវបានប្សវងរកសប្មារ់ប្រេយសកមមទំងទនោះទរ។ 

ឥណទន និងរុទរប្រទនផដល់ែល់អតិងិជ្ន រំណុលយថ្នភាេ និងការសនា 

ឥណទន និងរុទរប្រទនផដល់ែល់អតិងិជ្ន រំណុលយថ្នភាេ និងការសនា ជាធមមតាប្តូវមានោក់ជា           
ប្រេយរញ្ជច ំកាុងកប្មិតណ្តមួយ។ ជាេិទសស ហានិភ័្យទលើឥណទនទគ្ហោា ន ជារូទៅប្តូវបានធានា        
ទំងស្សុងទោយទគ្ហោា ន។ 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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33. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

ខ. ហានិភ័្យឥណទន (ត) 

(iii). ប្រេយរញ្ជច  ំ(ត) 

តារាងខាងទប្កាមទនោះ សទងខរអំេីការធានាទលើប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុររស់ខៃួន៖  
 ប្រេយរញ្ជច /ំេប្ងឹងឥណទន    
សមព័នធធនាគារ 

ប្រេយ 
ប្បាក់រទញ្ញើ              

មាន កាលកំណត់ 
ហានិភ័្យឥណទន 

គាម នការធានា សររុ 
នងៃរី31 ប្ខធា ូឆ្ា 2ំ021 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល 
     (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
      
ឥណទន និងរុទរប្រទនផរល់ែល់អតិងិជ្ន – ែុល 455,504,563 14,280,753 98,254,585 568,039,901 2,314,194,558 
កិច្ចសនា – ែុល - - 43,881,276 43,881,276 178,772,319 

 455,504,563 14,280,753 142,135,861 611,921,177 2,492,966,877 
      
នងៃរី31 ប្ខធា ូឆ្ា 2ំ020      
      
ឥណទន និងរុទរប្រទនផរល់ែល់អតិងិជ្ន – ែុល 417,537,521 9,723,077 85,613,631 512,874,228 2,074,576,252 
កិច្ចសនា – ែុល - - 43,049,124 43,049,124 174,133,707 

 417,537,521 9,723,077 128,662,755 555,923,352 2,248,709,959 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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33. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

ខ. ហានិភ័្យឥណទន (ត) 

(iii). ប្រេយរញ្ជច  ំ(ត) 

តារាងខាងទប្កាមទនោះ សទងខរអំេីការធានាទលើប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុររស់ខៃួន៖ (ត)  
 ប្រេយរញ្ជច /ំេប្ងឹងឥណទន    

ធនាគារ 
ប្រេយ 

ប្បាក់រទញ្ញើមាន    
កាលកំណត់ 

ហានិភ័្យឥណទន 
គាម នការធានា សររុ 

នងៃរី31 ប្ខធា ូឆ្ា 2ំ021 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ពាន់ទរៀល 
     (កំណត់សមាគ ល់ 5) 
      
ឥណទន និងរុទរប្រទនផរល់ែល់អតិងិជ្ន – ែុល 455,504,563 14,280,753 98,254,585 568,039,901 2,314,194,558 
កិច្ចសនា – ែុល - - 43,881,276 43,881,276 178,772,319 

 455,504,563 14,280,753 142,135,861 611,921,177 2,492,966,877 
      
នងៃរី31 ប្ខធា ូឆ្ា 2ំ020      
      
ឥណទន និងរុទរប្រទនផរល់ែល់អតិងិជ្ន – ែុល 417,537,521 9,723,077 85,613,631 512,874,228 2,074,576,252 
កិច្ចសនា – ែុល - - 43,049,124 43,049,124 174,133,707 

 417,537,521 9,723,077 128,662,755 555,923,352 2,248,709,959 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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33. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

ខ. ហានិភ័្យឥណទន (ត) 

(iv). គុ្ណភាេននឥណទន និងរុទរប្រទនផដល់ែល់អតិងិជ្នែុល 

ចារ់េីនងៃរី27 ប្ខមីនា ឆ្ា ំ2020 សមព័នធធនាគារ និងធនាគារបានអនុវតរតាមសារាច្រទលខ ខ7-020-001 ប្ែលទច្ញ
ទោយធនាគារជាតិននកមពុជាសរីេីការទរៀរចំ្ឥណទនទ ើងវញិ ទែើមបីគំាប្រែល់អតិងិជ្នប្ែលរងផលរនោះពាល់
ទោយវរីសុកូវែី ទោយ៖ 

- ការកាត់រនែយចំ្នួនប្បាក់ទែើម ឬចំ្នួនប្ែលប្តូវសងទៅតាមកាលកំណត់  
- ការរនែយអប្តាការប្បាក់ទរជាងលកខខណឌ ននកិច្ចសនាទែើម  
- ការេនារទេលរូទត់សងប្បាក់ទែើម ឬការប្បាក់ ឬការទធវើមូលធនកមមការប្បាក់ 
- ការេនារឥណប្រតិទន ឬ ការរប្នែម និង/ឬការផ្ទៃ ស់ររូរអាកខចីរមួ និង/ឬអាកធានា ប្រសិនទរើមាន 
- ផ្ទៃ ស់ររូរឥណទនសងរទំោោះ ទៅជាការសងការប្បាក់ប្តរនុទណ្តណ ោះ ប្ែលប្បាក់ទែើមប្តូវសងវញិទៅទេល

ែល់កាលកំណត់ (ឥណទនប្តូវសងែុល) 
- ការែកប្រេយរញ្ជច ំ ឬការររួលយកនូវកប្មិតរញ្ជច ំទរ និង 
- ការរនធូររនែយកិច្ចប្េមទប្េៀង ឬ/និងការផរល់រយៈទេលអនុទប្គាោះសប្មារ់ការសងប្បាក់វញិរហូតែល់ 6ប្ខ

គិ្តចារ់េីនងៃចុ្ោះហតែទលខាទលើកិច្ចសនាងមី 

ទហតុែូច្ទនោះទហើយសប្មារ់អតិងិជ្នប្ែលបានរូទត់ប្បាក់ទែើម ឬការប្បាក់ ឬការរូទត់ទំងេីរ មិនហួស      
កាលកំណត់ទលើសេី 90នងៃ (ឥណទនែំទណើ រការលអ) ទហើយរេឹំងថ្ននឹងជួ្រប្ររោះការលំបាកប្ផាកហិរញ្ញវតែុ        
និងការលំបាកកាុងការរូទត់សងជារទណ្តរ ោះអាសនារនុទណ្តណ ោះ។ ធនាគារជាតិននកមពុជាអនុញ្ជញ តិឱយទធវើការទរៀរចំ្
ឥណទនទ ើងវញិទលើប្គ្រ់វស័ិយ ប្ែលរងផលរនោះពាល់ទោយជំ្ងឺកូវែី-19 និងរឹកជំ្នន់ទោយប្ផអកទលើការ         
វាយតនមៃផ្ទា ល់ខៃួនររស់ធនាគារ។ សមព័នធធនាគារ និងធនាគារទធវើការទរៀរចំ្ឥណទនទ ើងវញិរហូតែល់                
នងៃរី30 ប្ខមិងុនា ឆ្ា ំ2021 និងអាច្ទធវើបានែល់ 3 ែងទោយមិនរនោះពាល់ែល់ចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់ឥណទនកាុង                             
អំ ុងទេលទនោះ។ 

ទៅនងៃរី28 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 ធនាគារជាតិននកមពុជាបានទច្ញសារាច្ររប្នែមមួយសរីេីកាតេវកិច្ចទធវើចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់ និងសំ
វធិានធនចំ្ទពាោះឥណទនទរៀរចំ្ទ ើងវញិ កាុងទគាលរំណងកាត់រនែយហានិភ័្យឥណទន សំទៅរកា        សែិរភាេ
ហិរញ្ញវតែុ និងគំាប្រែល់ការទងើរទ ើងវញិនូវសកមមភាេទសែាកិច្ច។ ប្បាក់កមចីទំងអស់ប្ែលបានទរៀរចំ្ទ ើងវញិ
ប្តឹមនងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 នឹងប្តូវចាត់ថ្នា ក់ ប្េមទំងទធវើសំវធិានធនចារ់េីប្ខមករា ឆ្ា ំ2022 តទៅ។ សប្មារ់ប្បាក់
កមចីប្ែលទៅប្តសែិតកាុងរយៈទេលវាយតនមៃ ប្តូវរកាការចាត់ថ្នា ក់ែប្ែល ែូច្គាា ទៅនឹងមុនទេល កិច្ចសនាបាន
ទរៀរចំ្ទ ើងវញិ។ សមព័នធធនាគារ និងធនាគារបានេិនិតយទមើលទៅទលើសារាច្រងមីទនាោះទហើយមាន  រសសនៈថ្ន ការ
វាយតនមៃប្ែលមានស្សារ់ររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារទលើហានិភ័្យឥណទនគឺ្                  សមស្សរទៅនឹង
តប្មូវការប្ែលបានទលើកទ ើង ទៅកាុងសារាច្រប្ែលបានទរៀររារ់ខាងទលើកាុងការទរៀរចំ្     របាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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33. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

ខ. ហានិភ័្យឥណទន (ត) 

(iv). គុ្ណភាេននឥណទន និងរុទរប្រទនផដល់ែល់អតិងិជ្នែុល (ត) 

ទោយអនុទោមតាមទសច្ករីប្ណនំាររស់ធនាគារជាតិននកមពុជាទលខ ធ7-017-344 ចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់ឥណទន
នីមួយ  ៗទោងទៅតាមគុ្ណភាេឥណទនែូច្ខាងទប្កាម៖ 

ឥណទនធមមតា៖ 

ឥណទនប្ែលទៅសល់ ប្តូវបានរូទត់សងទន់ទេលទវោ និងមិនជារ់សងស័យសប្មារ់ការរូទត់សង                  
នាទេលអនាគ្ត។ ការរូទត់សង ប្តូវបានទធវើទ ើងតាមកិច្ចសនា ទហើយអតិងិជ្នមិនរង្ហា ញេីភាេរន់ទខាយនន
លរធភាេកាុងការរូទត់សងអាជី្វកមម លំហូររឹកប្បាក់ និងសាែ នភាេហិរញ្ញវតែុររស់នែគូ្ភាគី្ទនាោះទ ើយ។ 

ឥណទនឃ្ៃ ទំមើល៖ 

ឥណទនប្ែលទៅកាុងចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់ទនោះ ប្តូវបានការពារនាទេលរច្ចុរបនា ទហើយប្រប្ហលជាមិនអាច្ហួស    កាល
កំណត់ទរ រនុប្នរវារង្ហា ញេីភាេរន់ទខាយប្ែលអាច្ជ្ោះឥរធិេលោនងធៃន់ធៃរែល់ការរូទត់សងររស់កូន                      
រំណុលទៅកាលររទិច្េរនាទេលអនាគ្ត ប្រសិនទរើមិនបានប្កតប្មូវឱយបានទន់ទេលទវោ និងយកចិ្តររុកោក់
េីប្គឹ្ោះសាែ ន។ 

ភាេរន់ទខាយទនោះរារ់រញ្ចូ ល រនុប្នរមិនប្តូវបានកំណត់ចំ្ទពាោះនិនាា ការងយចុ្ោះននប្រតិរតរិការអាជី្វកមមររស់                   
នែគូ្រភាគី្ ឬសាែ នភាេហិរញ្ញវតែុររស់ខៃួន និងសាែ នភាេទសែាកិច្ច និងលកខខណឌ រីផារប្ែល អាច្រនោះពាល់ែល់
ប្បាក់ចំ្ទណញ និងលរធភាេរូទត់សងនាទេលអនាគ្តររស់ខៃួន ឬសាែ នភាេកាន់ប្តោន រ់យឺុននន                          
ប្រេយរញ្ជច ំ។ ចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់ទនោះមានសនិទនភាេផ្ទា ល់ខៃួនោនងច្ាស់ោស់ ទហើយមិនគួ្រទប្រើជាការសប្មរ
សប្មួលរវាងឥណទនធមមតា និងឥណទនទប្កាមសដង់ោទរ។  

ឥណទនទប្កាមសដង់ោរ៖ 

ឥណទនប្ែលបានចាត់ថ្នា ក់ទៅកាុងចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់ទនោះ រង្ហា ញេីភាេរន់ទខាយគួ្រឱយកត់សមាគ ល់ ទហើយមិនប្តូវ
បានការពារប្គ្រ់ប្គាន់ទោយអាជី្វកមមរច្ចុរបនា ឬសាែ នភាេហិរញ្ញវតែុ និងលរធភាេសងររស់កូនរំណុលទរ។  
និោយឱយចំ្ទៅ ប្រភ្េទែើមននការសងរំណុល គឺ្មិនប្គ្រ់ប្គាន់ទែើមបីរូទត់រំណុលទនាោះទរ ទោយមិនគិ្តេី                  
ប្បាក់ចំ្ណូលប្ែលបានមកេីប្រភ្េរនាា រ់រនសំែូច្ជាលក់ប្រេយរញ្ជច ំជាទែើម។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
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33. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

ខ. ហានិភ័្យឥណទន (ត) 

(iv). គុ្ណភាេននឥណទន និងរុទរប្រទនផដល់ែល់អតិងិជ្នែុល (ត) 

ឥណទនទប្កាមសដង់ោរ៖ (ត) 

កតារ ប្ែលនំាឲ្យមានចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់ឥណទនទប្កាមសដង់ោររួមមាន៖ 

- កូនរំណុលគាម នលរធភាេររស់នែគូ្ភាគី្ទែើមបីរំទេញតាមលកខខណឌ ននការរូទត់សងប្បាក់តាមកិច្ចសនា 

- សាែ នភាេទសែាកិច្ច និងរីផារមិនអំទណ្តយផល ប្ែលអាច្ជ្ោះឥរធិេលោនងធៃន់ធៃរែល់អាជី្វកមម និង       
ប្បាក់ចំ្ទណញររស់នែគូ្រភាគី្នាទេលអនាគ្ត 

- សាែ នភាេហិរញ្ញវតែុរន់ទខាយ និង/ឬ អសមតែភាេររស់នែគូ្រភាគី្ទែើមបីរទងកើតលំហូររឹកប្បាក់ប្គ្រ់ប្គាន់
ទែើមបីរំទេញការរូទត់សង 

- ភាេលំបាកប្ែលបានជួ្រប្ររោះទោយនែគូ្រភាគី្ កាុងការរូទត់សងឥណទនទផសងទរៀត ប្ែលផរល់ទោយ
ប្គឹ្ោះសាែ ន ឬទោយសាែ រ័នទផសង ទៗរៀត ទៅទេលមានេ័ត៌មានអាច្ទប្រើប្បាស់បាន និង 

- ការរំពានទលើកិច្ចប្េមទប្េៀងហិរញ្ញវតែុទោយនែគូ្រភាគី្។ 

ឥណទនជារ់សងសយ័៖ 

ឥណទនប្ែលបានចាត់ថ្នា ក់ទៅកាុងប្រទភ្រទនោះ រង្ហា ញេីភាេរន់ទខាយធៃន់ធៃរជាងចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់ឥណទន
ទប្កាមសដង់ោរ ប្ែលការប្រមូលបានមកវញិប្គ្រ់ចំ្នួន ប្ផអកទលើមូលោា នននែំទណើ រទហតុប្ែលមានស្សារ់ 
លកខខណឌ  ឬតនមៃននប្រេយរញ្ជច ំមានការសងស័យខពស់ ឬមិនអាច្ប្រមូលបានវញិ។ ការរេឹំងរុកថ្ននឹងបាត់រង់គឺ្
ខពស់ ទទោះរីជាចំ្នួនេិតប្បាកែទៅមិនទន់បានកំណត់សប្មារ់ទេលទនោះក៏ទោយ។ 

ឥណទនខាតរង់៖ 

ឥណទនប្ែលប្តូវបានចាត់ថ្នា ក់ថ្នជាការបាត់រង់ គឺ្ទៅទេលប្ែលវាមិនអាច្ប្រមូលបានមកវញិ ទហើយ         ការ
រូទត់សងវញិអាច្មានចំ្នួនតិច្តួច្ ឬប្រមូលមិនបានទសាោះ។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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33. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

ខ. ហានិភ័្យឥណទន (ត) 

(iv). គុ្ណភាេននឥណទន និងរុទរប្រទនផដល់ែល់អតិងិជ្នែុល (ត) 

ការររួលសាគ ល់ទលើការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទន  

សមព័នធធនាគារ និងធនាគារអនុវតរវធីិសាស្តសរ 3 ែំណ្តក់កាល ទោយប្ផអកទលើការផ្ទៃ ស់ររូរគុ្ណភាេឥណទនចារ់
តំាងេីមានការររួលសាគ ល់ែំរូង៖ 

 

វធីិសាស្តសរ 3 ែំណ្តក់កាល 
ែំណ្តក់កាលរី1 ែំណ្តក់កាលរី2 ែំណ្តក់កាលរី3 

ែំទណើ រការ ទប្កាមែំទណើ រការ មិនែំទណើ រការ 

ការររួលសាគ ល់ឥណទន
ប្ែលរេឹំងថ្ននឹងបាត់រង់ 

រេឹំងថ្ននឹងបាត់រង់              
រយៈទេល 12ប្ខ 

រេឹំងថ្ននឹងបាត់រង់          
ទេញអាយុកាល 

រេឹំងថ្ននឹងបាត់រង់          
ទេញអាយុកាល 

លកខណៈវនិិច្េ័យ មិនមានការទកើនទ ើងជា
សារវនដទលើហានិភ័្យ         
ឥណទនទរ 

ហានិភ័្យឥណទនប្ែល
បានទកើនទ ើងជាសារវនដ 

ឥណទនប្ែលមាន 
ឱនភាេ 

មូលោា នននការគ្ណនា   
ចំ្ណូលជាប្បាក់ចំ្ទណញ 

តនមៃទោងែុល តនមៃទោងែុល តនមៃទោងសុរធ 

សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ នឹងវាស់ប្វងទលើការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទន ទោយទប្រើវធីិសាស្តសររូទៅ។ 
វធីិសាស្តសររូទៅរមួមាន ការប្ញកអតិងិជ្នទច្ញជា 3 ែំណ្តក់កាលទផសងៗគាា  ទោយទោងទៅតាមលកខណៈ
វនិិច្េ័យែំណ្តក់កាល ទោយទធវើការវាយតនមៃហានិភ័្យឥណទន។ ការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទន      
រយៈទេល 12ប្ខ នឹងប្តូវបានគ្ណនាសប្មារ់ែំណ្តក់កាលរី 1 ខណៈការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទន
ទេញអាយុកាល នឹងប្តូវបានគ្ណនាសប្មារ់ែំណ្តក់កាលរី 2 និងែំណ្តក់កាលរី 3។         នាការយិររទិច្េរ 
រាយការណ៍នីមួយៗ សមព័នធធនាគារ និងធនាគារនឹងវាយតនមៃហានិភ័្យឥណទនទៅតាមគ្ណនីនីមួយៗ ទរើ
ទប្រៀរទធៀរនឹងកប្មិតហានិភ័្យទៅទេលផដល់ឲ្យែំរូង។ 
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33. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

ខ. ហានិភ័្យឥណទន (ត) 

(iv). គុ្ណភាេននឥណទន និងរុទរប្រទនផដល់ែល់អតិងិជ្នែុល (ត) 

ការររួលសាគ ល់ទលើការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទន (ត) 

ឥណទនរយៈទេលប្វង (ទលើសេីមួយឆ្ា ំ) 
 

ែំណ្តក់កាល សាែ នភាេហានិភ័្យ           
ឥណទន 

ចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់ DPD   សុច្នាករណ៍ននការ
យឺតោនវ 

1 
មិនមានការទកើនទ ើងជា
សារវនដទលើហានិភ័្យ         
ឥណទនទរ 

ឥណទនធមមតា 0 ែល់ 29នងៃ ែំទណើ រការ 

2 ហានិភ័្យឥណទនបាន
ទកើនទ ើងជាសារវនដ ឥណទនឃ្ៃ ំទមើល 30 ែល់ 89នងៃ ទប្កាមែំទណើ រការ 

3 ឥណទនមានឱនភាេ   
ននតនមៃ 

ឥណទនទប្កាមសដង់ោ 90 ែល់ 179នងៃ 
មិនែំទណើ រការ ឥណទនជារ់សងស័យ 180 ែល់ 359នងៃ 

ឥណទនខាតរង់ ចារ់េី 360នងៃ 

ឥណទនរយៈទេលខៃី (មួយឆ្ា  ំឬតិច្ជាង) 
 

ែំណ្តក់កាល សាែ នភាេហានិភ័្យ      
ឥណទន 

ចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់ DPD   សុច្នាករណ៍ននការ
យឺតោនវ 

1 
មិនមានការទកើនទ ើងជា
សារវនដទលើហានិភ័្យ         
ឥណទនទរ 

ឥណទនធមមតា 0 ែល់ 14នងៃ ែំទណើ រការ 

2 ហានិភ័្យឥណទនបាន
ទកើនទ ើងជាសារវនដ ឥណទនឃ្ៃ ំទមើល 15 ែល់ 30នងៃ ទប្កាមែំទណើ រការ 

3 ឥណទនមានឱនភាេ   
ននតនមៃ 

ឥណទនទប្កាមសដង់ោរ 31 ែល់ 60នងៃ 
មិនែំទណើ រការ ឥណទនជារ់សងស័យ 61 ែល់ 90នងៃ 

ឥណទនខាតរង់ ចារ់េី 91នងៃ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
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33. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

ខ. ហានិភ័្យឥណទន (ត) 

(iv). គុ្ណភាេននឥណទន និងរុទរប្រទនផដល់ែល់អតិងិជ្នែុល (ត) 

ការររួលសាគ ល់ទលើការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទន (ត) 

សមព័នធធនាគារ និងធនាគារនឹងទប្រើប្បាស់ចំ្នួននងៃហួសកាលកំណត់សង (DPD)  និងចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់ររស់ធនាគារ
ជាតិននកមពុជា សប្មារ់លកខណៈវនិិច្េ័យកាុងការប្រងប្ច្កែំណ្តក់កាល។ ែូច្គាា ទនោះផងប្ែរ សមព័នធធនាគារ និង
ធនាគារនឹងរទងកើតការោក់េិនាុឥណទន ឬធាតុប្ែលអាច្បាន ន់សាម នបាននាទេលអនាគ្ត ទៅទេលមានេ័ត៌មាន
កាន់ប្តង្ហយស្សួលរក។ ទៅទេល អនុវតរប្រេ័នធោក់េិនាុឥណទន កប្មិតហានិភ័្យ ធាៃ ក់ចុ្ោះទរវែង ឬទប្ច្ើនជាង
ទនោះ ទរើទប្រៀរទធៀរទៅនឹងកប្មិតហានិភ័្យទៅទេលផដល់ឲ្យគ្ណនីប្តូវចាត់ថ្នា ក់ទៅែំណ្តក់កាលរី 2។ 

សប្មារ់ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុប្ែលមានលកខណៈរយៈទេលខៃី វធីិសាស្តសរសាមញ្ញនឹងប្តូវបានអនុម័ត ទៅទេល
ប្ែលវាមិនតប្មូវឲ្យមានលកខណៈវនិិច្េ័យជាែំណ្តក់កាល។ ទៅកាុងករណីទនោះ វានឹងប្តូវបានប្រងប្ច្កជា   ឥណ
ទន (ែំណ្តក់កាលរី 1) ឬឥណទនមិនែំទណើ រការ។ 

តារាងខាងទប្កាមសទងខរេីគុ្ណភាេឥណទនននហិរញ្ញរបទនែុលររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ទោយទោង
តាមចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់ខាងទលើ។ 

 
 31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ែំណ្តក់កាលរី 1 ែំណ្តក់កាលរី 2 ែំណ្តក់កាលរី 3 សររុ 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ 
     
ឥណទន និងរុទរប្រទនផដល់ែល់       

អតិងិជ្នតាមរលំស់នងៃទែើម     
ឥណទនធមមតា 532,806,814 - - 532,806,814 
ឥណទនឃ្ៃ ំទមើល 21,698,330 7,125,348 - 28,823,678 
ឥណទនទប្កាមសដង់ោ 3,695,517 87,162 28,195 3,810,874 
ឥណទនជារ់សងស័យ 1,813,897 385,784 24,341 2,224,022 
ឥណទនខាតរង់ 22,802 344,042 7,669 374,513 
 560,037,360 7,942,336 60,205 568,039,901 
សំវធិានធនទលើការខាតរង់ 10,538,208 151,170 19,963 10,709,341 

តនមៃទោង (ែុោៃ រអាទមរកិ) 549,499,152 7,791,166 40,242 557,330,560 

តនមៃទោង (ពាន់ទរៀល-កំណត់
សមាគ ល់ 5) 2,238,659,545 31,741,210 163,946 2,270,564,701 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
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33. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

ខ. ហានិភ័្យឥណទន (ត) 

(iv). គុ្ណភាេននឥណទន និងរុទរប្រទនផដល់ែល់អតិងិជ្នែុល (ត) 

ការររួលសាគ ល់ទលើការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទន (ត) 
 

 31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2020 
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ែំណ្តក់កាលរី 1 ែំណ្តក់កាលរី 2 ែំណ្តក់កាលរី 3 សររុ 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ 
     
ឥណទន និងរុទរប្រទនផដល់ែល់       

អតិងិជ្នតាមរលំស់នងៃទែើម     
ឥណទនធមមតា  479,021,769  - -  479,021,769  
ឥណទនឃ្ៃ ំទមើល  20,983,272   9,433,676  -  30,416,948  
ឥណទនទប្កាមសដង់ោរ  159,016   39,318   174,233   372,567  
ឥណទនជារ់សងស័យ  167,023   9,705   2,799,075   2,975,803  
ឥណទនខាតរង់  24,874   62,267  -  87,141  
  500,355,954   9,544,966   2,973,308   512,874,228  
សំវធិានធនទលើការខាតរង់  4,927,304  373,356 1,959,440  7,260,100  

តនមៃទោង (ែុោៃ រអាទមរកិ)  495,428,650  9,171,610   1,013,868    505,614,128  

តនមៃទោង (ពាន់ទរៀល- 
កំណត់សមាគ ល់ 5) 2,004,008,889    37,099,162 4,101,097   2,045,209,148  

ការោក់រញ្ចូ លេ័ត៌មានទលើការប្រទមើលអនាគ្ត 

សមព័នធធនាគារ និងធនាគារោក់រញ្ចូ លេ័ត៌មានទលើការប្រទមើលនាទេលអនាគ្ត ទោយវាយតនមៃហានិភ័្យ         
ឥណទនររស់ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុបានទកើនទ ើងជាសារវនដចារ់តំាងេីការររួលសាគ ល់ែំរូង និងការវាស់ប្វងទលើ
ការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទន។ 

េ័ត៌មានខាងទប្ៅប្ែលប្តូវបានេិចារណ្តរួមមានរិនាន័យទសែាកិច្ច និងការេាករណ៍ប្ែលបានទបាោះេុមពផាយ
ទោយសាែ រ័នរោា ភិ្បាល និងអាជាា ធររូរិយវតែុទៅកាុងរណ្តរ ប្រទរសប្ែល ធនាគារ ទធវើប្រតិរតរិការប្ែលមាន         
អងគការអនដរជាតិធំ  ៗែូច្ជាមូលនិធិររិូយវតែុអនដរជាតិ និងវស័ិយឯកជ្ន និងការសិការរស់អាកេាករណ៍។  សមព័នធ
ធនាគារ និងធនាគារ បានគ្ណនាភាេខុសគាា រវាង GDP ររស់ប្រទរសកមពុជា និងGDP ររស់េិភ្េទោក ទែើមបី
ទប្រៀរទធៀរគ្មាៃ តរសសនៈវស័ិយទសែាកិច្ច ប្ែលនឹងប្តូវយកមកទប្រើប្បាស់កាុងការកំណត់េ័ត៌មាន ទលើការប្រទមើល
អនាគ្ត។ 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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33. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

ខ. ហានិភ័្យឥណទន (ត) 

(iv). គុ្ណភាេននឥណទន និងរុទរប្រទនផដល់ែល់អតិងិជ្នែុល (ត) 

ការោក់រញ្ចូ លេ័ត៌មានទលើការប្រទមើលអនាគ្ត (ត) 

ធនាគារ បានកំណត់ និងច្ងប្កងឯកសារគ្នៃឹោះននហានិភ័្យឥណទន និងឥណទនខាតរង់សប្មារ់ផលរប្ត 
ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុ ស្សរតាមប្រទរសនីមួយៗ ទហើយទប្រើការវភិាគ្រិនាន័យប្រវតរិសាស្តសរបានបាន ន់សាម នរំនាក់
រំនងរវាងអទងរមាន ប្កូទសែាកិច្ច និងហានិភ័្យឥណទន និងឥណទនខាតរង់។ 

ទឆៃើយតរទៅនឹងការរកីរាលោលននជំ្ងឺកូវែី-19, សមព័នធធនាគារ និងធនាគារបានកំណត់ថ្នច្កខុវស័ិយ    ទសែាកិច្ច
សប្មារ់ឆ្ា ំខាងមុខ គឺ្រងផលរនោះពាល់ោនងខាៃ ំងេីការរាតតាតជាសកលទនោះ ែូទច្ាោះទហើយទរើរទលច្ទ ើងជាទស
ណ្តរយីនូទសែាកិច្ច (និងការបាត់រង់) ងមីទហើយអនុវតរការប្គ្រ់ប្គ្ងទលើកប្នៃងណ្តប្ែលចំាបាច់្។ 

ធនាគារបានប្កសប្មួលការេាករណ៍ទសែាកិច្ចររស់ខៃួនប្ែលប្តូវបានទប្រើ  ជាធាតុចូ្លទៅកាុងការរេឹំងរុកទលើ
ការខាតរង់ឥណទន នានងៃរី31 ប្ខធាូឆ្ា ំ2021 បានធាៃ ក់ចុ្ោះេីឆ្ា ំ2020។ 

កាុងទគាលរំណងននការគ្ណនាការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទន ទែើមបីឆៃុោះរញ្ជច ំងអំេីររោិកាសរច្ចុរបនា 
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ បានេិចារណ្តទលើទសណ្តរយីនូទសែាកិច្ចតានតឹង កាុងអំ ុងទេលជំ្ងឺ       កូវែី-19 
ទោយេិនិតយទមើលទ ើងវញិនូវលរធផលននរមៃន់ប្រូបារ ីលីទត (PWO) ទែើមបីរទងកើតប្េំប្ែនខាងទលើ កណ្តរ ល និង
ខាងទប្កាម នន ECL ។ អាកប្គ្រ់ប្គ្ងររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ បានអនុវតររមៃន់ប្រូបារ ីលីទត ទៅទលើ      
ទសណ្តរយីនូទំងរី ទែើមបីកំណត់ការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទន ទៅនងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021។ 
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33. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

ខ. ហានិភ័្យឥណទន (ត) 

(v). ចំ្នួនទកើតទ ើងេីការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទន 

សំវធិានធនខាតរង់ 

តារាងខាងទប្កាម រង្ហា ញេីការទផាៀងផ្ទា ត់ទលើសំវធិានធនទលើការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទនតាមការចាត់
ថ្នា ក់ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុនាទែើម និងចុ្ងការយិររទិច្េរ។ 

 

 2021 

សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ែំណ្តក់កាលរី 1 ែំណ្តក់កាលរី 2 ែំណ្តក់កាលរី 3 សររុ 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ 
     
ឥណទន និងរុទរប្រទនផដល់ែល់            

អតិងិជ្ន តាមរលំស់នងៃទែើម     
នានងៃរី1 ប្ខមករា  4,927,304   1,433,552   899,244  7,260,100  
- ទផារទៅែំណ្តក់កាលរី 1 664,680 (14,375) (650,305) -    
- ទផារទៅែំណ្តក់កាលរី 2 (3,527) 5,378 (1,851) -    
- ទផារទៅែំណ្តក់កាលរី 3 (956,983) (2,010) 958,993 -    
ការវាស់ប្វងទ ើងវញិននសំវធិានធន

ខាតរង់សុរធ 1,299,313 (246,502) 1,629,165 2,681,976 
ឥណទន និងរុទរប្រទនងមីផរល់ែល់

អតិងិជ្ន 4,631,221 12,570 -    4,643,791 
ឥណទន និងរុទរប្រទនផរល់

ែល់អតិងិជ្នប្ែលឈរ់
ររួលសាគ ល់ (822) (3,388) - (4,210) 

ការលុរទចាល - - (2,916,242) (2,916,242) 
ការផ្ទៃ ស់រដូរគំ្រ/ូបានរាប្មនតហានិភ័្យ (13,711) (1,060,551) 118,188 (956,074) 
នានងៃរី31 ប្ខធាូ (ែុោៃ រអាទមរកិ) 10,538,208 151,170 19,963 10,709,341 

នានងៃរី31 ប្ខធាូ (ពាន់ទរៀល)                      
(កំណត់សមាគ ល់ 5) 42,932,660 615,868 81,329 43,629,857 
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33. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

ខ. ហានិភ័្យឥណទន (ត) 

(v). ចំ្នួនទកើតទ ើងេីការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទន(ត) 

សំវធិានធនខាតរង់ (ត) 
 

 2020 
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ែំណ្តក់កាលរី 1 ែំណ្តក់កាលរី 2 ែំណ្តក់កាលរី 3 សររុ 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ 
     
ឥណទន និងរុទរប្រទនផដល់ែល់            

អតិងិជ្នតាមរលំស់នងៃទែើម     
នានងៃរី 1 ប្ខ មករា 6,038,523 256,324 784,124 7,078,971 
- ទផារទៅែំណ្តក់កាលរី 1 69 (69) - - 
- ទផារទៅែំណ្តក់កាលរី 2 (99,654) 99,654 - - 
- ទផារទៅែំណ្តក់កាលរី 3 (9,503) (11,318) 20,821 - 
ការវាស់ប្វងទ ើងវញិននសំវធិាន

ធនខាតរង់សុរធ 353,993 (643) 1,794,295 2,147,645 
ឥណទន និងរុទរប្រទនងមីផរល់

ែល់អតិងិជ្ន 3,570,894 520,038 574,002 4,664,934 
ឥណទន និងរុទរប្រទនផរល់

ែល់អតិងិជ្នប្ែលឈរ់
ររួលសាគ ល់ (4,757,853) (243,079) - (5,000,932) 

ការលុរទចាល - - (2,394,704) (2,394,704) 
ការផ្ទៃ ស់រដូរគំ្រ/ូបានរាប្មនតហានិភ័្យ (169,165) 812,645 120,706 764,186 

នានងៃរី31 ប្ខធាូ (ែុោៃ រអាទមរកិ) 4,927,304 1,433,552 899,244 7,260,100 

នានងៃរី31 ប្ខធាូ (ពាន់ទរៀល)                      
(កំណត់សមាគ ល់ 5) 19,930,945 5,798,718 3,637,442 29,367,105 
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 33. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

គ្. ហានិភ័្យរីផារ 

ហានិភ័្យរីផារគឺ្ជាហានិភ័្យប្ែលមានការផ្ទៃ ស់ររូរតនមៃរីផារ - ឧទហរណ៍ អប្តាការប្បាក់ អប្តាររូរររិូយរ័ណណ 
ររទរស និងតនមៃមូលធន - នឹងរនោះពាល់ែល់ប្បាក់ចំ្ណូលររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ឬ  តនមៃននការកាន់ការ់
ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុ។ ទគាលរំណងននការប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័្យរីផារ គឺ្ទែើមបីប្គ្រ់ប្គ្ង    និង ប្តួតេិនិតយហានិភ័្យ
រីផារតាមបានរាន ប្មនប្តប្ែលអាច្ររួលយកបាន ខណៈទេលប្ែលមានការរទងកើននូវ       ប្រសិរធភាេកាុងការររួល
បានចំ្ណូលមកវញិ។ 

(i). ហានិភ័្យអប្តាការប្បាក់ 

ហានិភ័្យអប្តាការប្បាក់ សំទៅទលើការខាតរង់នូវប្បាក់ចំ្ណូលការប្បាក់សុរធ ទោយសារប្តការប្ប្រប្រួលនន
កប្មិតអប្តាការប្បាក់ និងការផ្ទៃ ស់ររូរទៅកាុងសមាសភាេននប្រេយសកមម និងរំណុល។ ហានិភ័្យអប្តាការប្បាក់ 
ប្តូវបានចាត់ប្ច្ងតាមរយៈការប្តួតេិនិតយោនងហមត់ច្ត់ទលើចំ្ណូលននការរណ្តរ ក់រុន តនមៃសមស្សរ តនមៃទែើម
ននមូលនិធិ និងតាមរយៈការវភិាគ្គំ្ោតប្ប្រប្រួលអប្តាការប្បាក់។ សការ នុេលននការធាៃ ក់ចុ្ោះចំ្ណូលការប្បាក់
សុរធ រណ្តរ លមកេីការប្ប្រប្រួលអប្តាការប្បាក់ប្ែលខុសប្រប្កតី បានប្តួតេិនិតយទោយទធៀរទៅនឹងកប្មិតអាច្
ររួលយកបានននហានិភ័្យ។ 
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33. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

គ្. ហានិភ័្យរីផារ (ត) 

(i). ហានិភ័្យអប្តាការប្បាក់ (ត) 

តារាងខាងទប្កាមទនោះសទងខរេីហានិភ័្យអប្តាការប្បាក់ររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ។  តារាងទនោះ ច្ងអុលរង្ហា ញេីរយៈទេលប្ែលឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុកំណត់នងៃទ ើងវញិ ឬមានកាលកំណត់ណ្ត
មួយណ្តប្ែលទកើតទ ើងមុន។ 
 
សមព័នធធនាគារ រហូតែល់ 1ប្ខ  1 - 3ប្ខ  3 - 6ប្ខ  6 - 12ប្ខ  1 - 5ឆ្ា ំ ទលើសេី 5ឆ្ា ំ េំុមានការប្បាក់ សររុ អប្តាការប្បាក់ 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ % 
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021          
          
ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែ ុ          
សាច់្ប្បាក់ និងសាច់្ប្បាក់សមមូល - ែុល 42,080,610 24,900,000 - - - - - 66,980,610 0.04% - 2.60% 
ប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារនានា - - 11,348,836 1,500,000 - - - 12,848,836 0.12% - 7.50% 
ឥណទន និងរុទរប្រទនផរល់ែល់អតិងិជ្ន - ែុល 36,118,308 5,498,543 20,762,156 27,109,689 176,621,440 301,929,765 - 568,039,901 5.18% - 24.00% 
ការវនិិទោគ្មូលធនតាម FVOCI - - - - - - 543,918 543,918 - 
ប្រេយសកមមទផសង  ៗ - - - - - - 271,165 271,165 - 

 78,198,918 30,398,543 32,110,992 28,609,689 176,621,440 301,929,765 815,083 648,684,430  



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
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33. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

គ្. ហានិភ័្យរីផារ (ត) 

(i). ហានិភ័្យអប្តាការប្បាក់ (ត) 

តារាងខាងទប្កាមទនោះសទងខរេីហានិភ័្យអប្តាការប្បាក់ររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ។ តារាងទនោះ ច្ងអុលរង្ហា ញេីរយៈទេលប្ែលឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុកំណត់នងៃទ ើងវញិ ឬមានកាលកំណត់ ណ្ត
មួយណ្តប្ែលទកើតទ ើងមុន (ត)។ 
 
សមព័នធធនាគារ រហូតែល់ 1ប្ខ 1 - 3ប្ខ  3 - 6ប្ខ  6 - 12ប្ខ  1 - 5ឆ្ា ំ ទលើសេី 5ឆ្ា ំ េំុមានការប្បាក់ សររុ អប្តាការប្បាក់ 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ % 
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 (ត)          
          

រំណុលហិរញ្ញវតែ ុ          
ប្បាក់រទញ្ញើររស់ធនាគារ និង                  

ប្គឹ្ោះសាែ នហិរញ្ញវតែុនានា 38,622,579 5,629,243 200,000 243,372 - - 1,508,681 46,203,875 Nil - 4.50% 
ប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្ន 220,197,132 47,541,968 56,330,958 52,111,192 8,270,376 - 63,781,425 448,233,051 Nil - 5.00% 
ប្បាក់កមចី - 12,013,638 20,028,947 75,010,168 100,033 - - 107,152,786 0.84% - 1.72% 
អនុរំណុល - - - 5,800,000 17,470,160 - - 23,270,160 1.63% - 1.72% 
រំណុលភ្តិសនា - - - 433,284 2,995,472 - - 3,428,756 7.50% - 9.08% 
រំណុលទផសង  ៗ - - - - - - 6,576,975 6,576,975 - 
 258,819,711 65,184,849 76,559,905 133,598,016 28,836,041 - 71,867,081  634,865,603   

សររុគំ្ោតការប្បាក់ (180,620,793) (34,786,306) (44,448,913) (104,988,327) 147,785,399 301,929,765 (71,051,998)  13,818,827   

(ពាន់ទរៀល - កំណត់សមាគ ល់5) (735,849,111) (141,719,411) (181,084,872) (427,722,444) 602,077,716 1,230,061,863 (289,465,840)  56,297,901   



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
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33. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

គ្. ហានិភ័្យរីផារ (ត) 

(i). ហានិភ័្យអប្តាការប្បាក់ (ត) 

តារាងខាងទប្កាមសទងខរេីហានិភ័្យអប្តាការប្បាក់ររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារប្ែលរមួមានប្រេយសកមម និងរំណុលតាមតនមៃែូច្ខាងទប្កាម៖ 
 
សមព័នធធនាគារ រហូតែល់ 1ប្ខ 1 - 3ប្ខ 3 - 6ប្ខ 6 - 12ប្ខ 1 - 5ឆ្ា ំ ទលើសេី 5ឆ្ា ំ េំុមានការប្បាក់ សររុ អប្តាការប្បាក់ 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ % 
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2020          
          

ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែ ុ          
សាច់្ប្បាក់ និងសាច់្ប្បាក់សមមូល - ែុល  101,151,638   24,900,000   -     -     -     35,171,975   47,416,640   208,640,253  1.67% - 2.75%    
ប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារនានា  -     22,670,000   -     20,770,000   -     -     -     43,440,000  0.12% - 8.00% 

ឥណទន និងរុទរប្រទនផរល់ែល់អតិងិជ្ន - ែុល  26,719,534   4,692,601   11,297,914   10,988,704   159,191,218  299,984,257   -     512,874,228  
6.52% - 
24.00% 

ការវនិិទោគ្មូលធនតាម FVOCI  -     -     -     -     -     -     567,672   567,672   -    
ប្រេយសកមមទផសង  ៗ  -     -     -     -     -     -     1,213,732   1,213,732   -    

  127,871,172   52,262,601   11,297,914   31,758,704   159,191,218  335,156,232   49,198,044   766,735,885   
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
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33. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

គ្. ហានិភ័្យរីផារ (ត) 

(i). ហានិភ័្យអប្តាការប្បាក់ (ត) 

តារាងខាងទប្កាមសទងខរេីហានិភ័្យអប្តាការប្បាក់ររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារប្ែលរមួមានប្រេយសកមម និងរំណុលតាមតនមៃែូច្ខាងទប្កាម៖ (ត) 
 
សមព័នធធនាគារ រហូតែល់ 1ប្ខ 1 - 3ប្ខ  3 - 6ប្ខ  6 -12ប្ខ  1 - 5ឆ្ា ំ ទលើសេី 5ឆ្ា ំ េំុមានការប្បាក់ សររុ អប្តាការប្បាក់ 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ % 
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ020 (ត)          
          

រំណុលហិរញ្ញវតែ ុ          
ប្បាក់រទញ្ញើររស់ធនាគារ និង                  

ប្គឹ្ោះសាែ នហិរញ្ញវតែុនានា  27,922,551   60,000   200,000   10,405,304   -     -     2,259,997   40,847,852  Nil - 3.00% 
ប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្ន 261,273,356     51,086,910   52,381,262   56,553,584   28,052,105   -    118,345,015  567,692,232  Nil - 4.50% 
ប្បាក់កមចី  40,454,590   20,123,456   14,833,127   22,416,564   -     -     -     97,827,737  0.90% - 4.76% 
អនុរំណុល  -     -     -     -     29,092,643   -     -     29,092,643  1.72% - 3.44% 
រំណុលភ្តិសនា  -     -     -     449,352   3,428,581  -  -     3,877,933  7.50% - 9.08% 
រំណុលទផសង  ៗ  -     -     -     -     -     -     11,194,405   11,194,405   

 329,650,497  71,270,366   67,414,389   89,824,804   60,573,329  -    131,799,417     750,532,802   

សររុគំ្ោតការប្បាក់ (201,779,325)  (19,007,765)  (56,116,475)  (58,066,100)  98,617,889   335,156,232  (82,601,373)  16,203,083   
(ពាន់ទរៀល - កំណត់សមាគ ល់5) (816,197,370)  (76,886,409)  (226,991,141)  (234,877,375)  398,909,361  1,355,706,958  (334,122,554)  65,541,470   



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
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 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 

116 

33. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

គ្. ហានិភ័្យរីផារ (ត) 

(i). ហានិភ័្យអប្តាការប្បាក់ (ត) 

តារាងខាងទប្កាមទនោះសទងខរេីហានិភ័្យអប្តាការប្បាក់ររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ។ តារាងទនោះច្ងអុលរង្ហា ញេីរយៈទេលប្ែលឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុកំណត់នងៃទ ើងវញិ ឬមានកាលកំណត់ណ្ត
មួយណ្តប្ែលទកើតទ ើងមុន។  
 
ធនាគារ រហូតែល់ 1ប្ខ 1 - 3ប្ខ 3 - 6ប្ខ 6 - 12ប្ខ  1 - 5ឆ្ា ំ ទលើសេី 5ឆ្ា ំ េំុមានការប្បាក់ សររុ អប្តាការប្បាក់ 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ % 
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021          
          

ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែ ុ          
សាច់្ប្បាក់ និងសាច់្ប្បាក់សមមូល - ែុល 41,976,031 24,900,000 - - - - - 66,876,031 0.04% - 2.60% 
ប្បាក់រទញ្ញើតមកល់ទៅធនាគារនានា - - 10,048,836 1,000,000 - - - 11,048,836 0.12% - 7.50% 
ឥណទន និងរុទរប្រទនផរល់ែល់អតិងិជ្ន - ែុល 36,118,308 5,498,543 20,762,156 27,109,689 176,621,440 301,929,765 - 568,039,901 5.18% - 24.00% 
ការវនិិទោគ្មូលធនតាម FVOCI និងប្កុមហ ុន

រុប្តសមព័នធ - - - - - - 544,408 544,408 - 
ប្រេយសកមមទផសងទរៀត - - - - - - 242,090 242,090 - 

 78,094,339 30,398,543 30,810,992 28,109,689 176,621,440 301,929,765 786,498 646,751,266  



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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33. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

គ្. ហានិភ័្យរីផារ (ត) 

(i). ហានិភ័្យអប្តាការប្បាក់ (ត) 

តារាងខាងទប្កាមទនោះសទងខរេីហានិភ័្យអប្តាការប្បាក់ររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ។  តារាងទនោះច្ងអុលរង្ហា ញេីរយៈទេលប្ែលឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុកំណត់នងៃទ ើងវញិ ឬមានកាលកំណត់ណ្ត
មួយណ្តប្ែលទកើតទ ើងមុន (ត)។ 
 

ធនាគារ រហូតែល់ 1ប្ខ 1 - 3ប្ខ 3 - 6ប្ខ 6 - 12ប្ខ 1 - 5ឆ្ា ំ ទលើសេី 5ឆ្ា ំ េំុមានការប្បាក់ សររុ អប្តាការប្បាក់ 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ % 
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 (ត)          
រំណុលហិរញ្ញវតែ ុ          
ប្បាក់រទញ្ញើររស់ធនាគារ និង                  

ប្គឹ្ោះសាែ នហិរញ្ញវតែុនានា  38,622,579   5,629,243   200,000   243,372     1,508,681  46,203,875 Nil - 4.50% 
ប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្ន 220,197,132 48,016,950 56,330,958 52,111,192 8,270,376 - 63,791,451 448,718,059 Nil - 5.00% 
ប្បាក់កមចី - - 20,028,947 75,010,168 100,033 - - 95,139,148 0.84% - 1.72% 
អនុរំណុល - - - 5,800,000 17,470,160 - - 23,270,160 1.63% - 1.72% 
រំណុលភ្តិសនា - - -  450,606   9,269,951  - - 9,720,557 7.50% - 9.08% 
រំណុលទផសង  ៗ - - - - - - 5,671,891 5,671,891 - 

 258,819,711 53,646,193 76,559,905 133,615,338 35,110,520 - 70,972,023 628,723,690  

សររុគំ្ោតការប្បាក់ (180,725,372) (23,247,650) (45,748,913) (105,505,649) 141,510,920 301,929,765 (70,185,525) 18,027,576  
(ពាន់ទរៀល - កំណត់សមាគ ល់5) (736,275,164) (94,710,926) (186,381,072) (429,830,014) 576,515,488 1,230,061,863 (285,935,830) 73,444,345  



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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33. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

គ្. ហានិភ័្យរីផារ (ត) 

(i). ហានិភ័្យអប្តាការប្បាក់ (ត) 

តារាងខាងទប្កាមសទងខរេីហានិភ័្យអប្តាការប្បាក់ររស់ធនាគារប្ែលរមួមានប្រេយសកមម និងរំណុលតាមតនមៃែូច្ខាងទប្កាម៖ 
 
ធនាគារ រហូតែល់ 1ប្ខ 1 - 3ប្ខ 3 - 6ប្ខ 6 - 12ប្ខ 1 - 5ឆ្ា ំ ទលើសេី 5ឆ្ា ំ េំុមានការប្បាក់ សររុ អប្តាការប្បាក់ 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ % 
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2020          
          
ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែ ុ          
សាច់្ប្បាក់ និងសាច់្ប្បាក់សមមូល - ែុល  101,151,638   24,900,000   -     -     -     35,090,236   47,416,640   208,558,514  1.67% - 2.75%    
ប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារនានា -  22,670,000  -  18,270,000   -  -  -  40,940,000  0.12% - 2.50% 
ឥណទន និងរុទរប្រទនផរល់ែល់អតិងិជ្ន - ែុល  26,719,534   4,692,601   11,297,914   10,988,704   159,191,218   299,984,257   -     512,874,228  6.52% - 24.00% 
ការវនិិទោគ្មូលធនតាម FVOCI                         

និងប្កុមហ ុនរុប្តសមព័នធ  -  -  -  -  -  -  568,162   568,162   
ប្រេយសកមមទផសង  ៗ  -  -  -  -  -  -  1,160,144   1,160,144   

  127,871,172   52,262,601   11,297,914   29,258,704   159,191,218  335,074,493   49,144,946   764,101,048   



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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33. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

គ្. ហានិភ័្យរីផារ (ត) 

(i). ហានិភ័្យអប្តាការប្បាក់ (ត) 

តារាងខាងទប្កាមសទងខរេីហានិភ័្យអប្តាការប្បាក់ររស់ធនាគារប្ែលរមួមានប្រេយសកមម និងរំណុលតាមតនមៃែូច្ខាងទប្កាម៖ (ត) 
ធនាគារ រហូតែល់ 1ប្ខ 1 - 3ប្ខ 3 - 6ប្ខ 6 - 12ប្ខ 1 - 5ឆ្ា ំ ទលើសេី 5ឆ្ា ំ េំុមានការប្បាក់ សររុ អប្តាការប្បាក់ 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ % 
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2020 (ត)          
          
រំណុលហិរញ្ញវតែ ុ          
ប្បាក់រទញ្ញើររស់ធនាគារ និង                  

ប្គឹ្ោះសាែ នហិរញ្ញវតែុនានា  27,922,551   60,000   200,000   10,405,304  -  -  2,259,997   40,847,852  Nil - 3.00% 
ប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្ន 261,273,356    51,649,861   52,381,262   56,553,584   28,052,105  - 118,358,368  568,268,536  Nil - 4.50% 
ប្បាក់កមចី  40,454,590   8,108,776   14,833,127   22,416,564   -     -  -  85,813,057  0.90% - 4.76% 
អនុរំណុល  -  -  - -  29,092,643   -  -  29,092,643  1.72% - 3.44% 
រំណុលភ្តិសនា  -  -  -  463,955   9,356,275   -  -  9,820,230  7.50% - 9.08% 
រំណុលទផសង  ៗ  -  -  -  -  -  -  10,459,737   10,459,737   

 329,650,497  59,818,637   67,414,389   89,839,407   66,501,023   -    131,078,102  744,302,055   

សររុគំ្ោតការប្បាក់ (201,779,325)  (7,556,036)  (56,116,475)  (60,580,703)  92,690,195   335,074,493  (81,933,156)  19,798,993   
(ពាន់ទរៀល - កំណត់សមាគ ល់5) 

(816,197,370)   (30,564,166) 
 

(226,991,141) 
 

(245,048,943)  374,931,839  1,355,376,324  (331,419,616)  80,086,927   
 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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33. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

គ្. ហានិភ័្យរីផារ (ត) 

(i). ហានិភ័្យអប្តាការប្បាក់ (ត) 

ការប្ប្រប្រួលេិនាុមូលោា ន 100 ទៅកាុងអប្តាការប្បាក់ទៅកាលររទិច្េររាយការណ៍ នឹងទធវើឲ្យទកើនទ ើង/             
(ងយចុ្ោះ) មូលធន និងរបាយការណ៍ចំ្ទណញ ឬខាតតាមចំ្នួនប្ែលបានរង្ហា ញែូច្ខាងទប្កាម។ ការវភិាគ្
សនមតថ្ន រាល់រប្ប្មរប្មួលទផសងទរៀត ជាេិទសសអប្តាររូរររិូយរ័ណណររទរស ទៅប្តទងរជានិច្ច។ 

 
 របាយការណ៍ចំ្ទណញ ឬខាត មូលធន 

 
េិនាុមូលោា ន 100 

ទកើនទ ើង 
េិនាុមូលោា ន 100 ងយ

ចុ្ោះ 
េិនាុមូលោា ន 100 

ទកើនទ ើង 
េិនាុមូលោា ន 100 ងយ

ចុ្ោះ 
សមព័នធធនាគារ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ 
     
2021     

ឧរករណ៍ហរញិ្ញវតែុអប្តាអទងរ (1,113,982) 1,113,982 (1,113,982) 1,113,982 

(ពាន់ទរៀល - កំណត់សមាគ ល់5) (4,538,363) 4,538,363 (4,538,363) 4,538,363 
     
2020     

ឧរករណ៍ហរញិ្ញវតែុអប្តាអទងរ  (673,279)  673,279   (673,279)  673,279  

(ពាន់ទរៀល - កំណត់សមាគ ល់5)  (2,723,414)  2,723,414   (2,723,414)  2,723,414  
 

ធនាគារ     
     

2021     

ឧរករណ៍ហរញិ្ញវតែុអប្តាអទងរ (1,083,948) 1,083,948 (902,196) 902,196 

(ពាន់ទរៀល - កំណត់សមាគ ល់5) (4,416,004) 4,416,004 (3,675,547) 3,675,547 
     

2020     

ឧរករណ៍ហរញិ្ញវតែុអប្តាអទងរ  (643,242)  643,242   (643,242)  643,242  

(ពាន់ទរៀល - កំណត់សមាគ ល់5)  (2,601,914)  2,601,914   (2,601,914)  2,601,914  
 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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33. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

គ្. ហានិភ័្យរីផារ (ត) 

(ii). ហានិភ័្យររិូយរ័ណណររទរស 
ហានិភ័្យររិូយរ័ណណ គឺ្ជាហានិភ័្យប្ែលតនមៃននឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុមានការប្ប្រប្រួលរណ្តរ លមកេីរប្ប្មរប្មួលអ
ប្តាររូរររិូយរ័ណណររទរស។ 

ការប្រមូលផដុ ំហានិភ័្យររិូយរ័ណណ 
ចំ្នួនប្រេយសកមម និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ តាមប្រទភ្រននររិូយរ័ណណមានែូច្ខាងទប្កាម៖ 

 
សមព័នធធនាគារ ប្រទភ្រននររិូយរ័ណណ 
 សមមូលែុោៃ រអាទមរកិ 
នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 ទរៀល ែុោៃ រអាទមរកិ ទផសង  ៗ សររុ 
ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែ ុ     
សាច់្ប្បាក់ និងសាច់្ប្បាក់សម

មូល - ែុល 5,232,285 61,690,094 58,231 66,980,610 
ប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារនានា - 12,848,836 - 12,848,836 
ឥណទន និងរុទរប្រទនផដល់ែល់

អតិងិជ្ន - ែុល 61,044,006 504,408,564 2,587,331 568,039,901 
ការវនិិទោគ្មូលធនតាម FVOCI - 543,918 - 543,918 
ប្រេយសកមមទផសង  ៗ - 271,165 - 271,165 

 66,276,291 579,762,577 2,645,562 648,684,430 
រំណុលហិរញ្ញវតែ ុ     
ប្បាក់រទញ្ញើររស់ធនាគារ និង

ប្គឹ្ោះសាែ នហិរញ្ញវតែុនានា 835,028 45,368,847 - 46,203,875 
ប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្ន 1,103,147 447,128,448 1,456 448,233,051 
ប្បាក់កមចី - 107,152,786 - 107,152,786 
អនុរំណុល - 23,270,160 - 23,270,160 
រំណុលភ្តិសនា - 3,428,756 - 3,428,756 
រំណុលទផសង  ៗ - 6,576,975  - 6,576,975  
 1,938,175 632,925,972  1,456 634,865,603  
សាែ នភាេប្រេយសកមម/(រំណុល)

សុរធ  64,338,116  (53,163,395) 2,644,106 13,818,827  
(ពាន់ទរៀល - កំណត់សមាគ ល់5) 262,113,485 (216,587,672) 10,772,088 56,297,901 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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33. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

គ្. ហានិភ័្យរីផារ (ត) 

(ii). ហានិភ័្យររិូយរ័ណណររទរស (ត) 

ការប្រមូលផដុ ំហានិភ័្យររិូយរ័ណណ (ត) 

ចំ្នួនប្រេយសកមម និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ តាមប្រទភ្រននររិូយរ័ណណមានែូច្ខាងទប្កាម៖ (ត) 
 

សមព័នធធនាគារ ប្រទភ្រននររិូយរ័ណណ 
 សមមូលែុោៃ រអាទមរកិ 
នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2020 ទរៀល ែុោៃ រអាទមរកិ ទផសង  ៗ សររុ 
ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែ ុ     
សាច់្ប្បាក់ និងសាច់្

ប្បាក់សមមូល - ែុល  11,725,328   196,857,636   57,289   208,640,253  
ប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារនានា  -     43,440,000   -     43,440,000  
ឥណទន និងរុទរប្រទនផដល់

ែល់អតិងិជ្ន - ែុល  57,038,359   453,237,591   2,598,278   512,874,228  
ប្រេយសកមមទផសង  ៗ  -     567,672   -     567,672  
ការវនិិទោគ្មូលធនតាម 

FVOCI  -     1,213,732   -     1,213,732  

 68,763,687  695,316,631   2,655,567  766,735,885  

រំណុលហិរញ្ញវតែ ុ     
ប្បាក់រទញ្ញើររស់ធនាគារ និង

ប្គឹ្ោះសាែ នហិរញ្ញវតែុនានា 10,372,650 30,475,202 - 40,847,852 
ប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្ន 3,937,145 563,753,487 1,600 567,692,232 
ប្បាក់កមចី 30,603,476 67,224,261 - 97,827,737 
អនុរំណុល - 29,092,643 - 29,092,643 
រំណុលភ្តិសនា - 3,877,933 - 3,877,933 
រំណុលទផសង  ៗ - 11,194,405 - 11,194,405 
 44,913,271 705,617,931 1,600 750,532,802 
សាែ នភាេប្រេយសកមម 

/(រំណុល)សុរធ  23,850,416 (10,301,300) 2,653,967 16,203,083 
(ពាន់ទរៀល - កំណត់សមាគ ល់5) 96,474,932 (41,668,759) 10,735,297 65,541,470 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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33. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

គ្. ហានិភ័្យរីផារ (ត) 

(ii).ហានិភ័្យររិូយរ័ណណររទរស (ត) 

ការប្រមូលផដុ ំហានិភ័្យររិូយរ័ណណ (ត) 

ចំ្នួនប្រេយសកមម និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ តាមប្រទភ្រននររិូយរ័ណណមានែូច្ខាងទប្កាម៖ (ត) 
 

ធនាគារ ប្រទភ្រននររិូយរ័ណណ 

 សមមូលែុោៃ រអាទមរកិ 

នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 ទរៀល ែុោៃ រអាទមរកិ ទផសង  ៗ សររុ 
ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែ ុ     
សាច់្ប្បាក់ និងសាច់្ប្បាក់សម

មូល- ែុល 5,232,285 61,585,515 58,231 66,876,031 
ប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារនានា - 11,048,836 - 11,048,836 
ឥណទន និងរុទរប្រទនផដល់ែល់អតិងិ

ជ្ន - ែុល 61,044,006 504,408,564 2,587,331 568,039,901 
ការវនិិទោគ្មូលធនតាម FVOCI និង

ប្កុមហ ុនរុប្តសមព័នធ - 544,408 - 544,408 
ប្រេយសកមមទផសង  ៗ - 242,090 - 242,090 

 66,276,291 577,829,413 2,645,562 646,751,266 

រំណុលហិរញ្ញវតែ ុ     
ប្បាក់រទញ្ញើររស់ធនាគារ និងប្គឹ្ោះសាែ ន

ហិរញ្ញវតែុនានា 835,028 45,368,847 - 46,203,875 
ប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្ន 1,103,147 447,613,456 1,456 448,718,059 
ប្បាក់កមចី - 95,139,148 - 95,139,148 
អនុរំណុល - 23,270,160 - 23,270,160 
រំណុលភ្តិសនា - 9,720,557 - 9,720,557 
រំណុលទផសង  ៗ - 5,671,891 - 5,671,891 
 1,938,175 626,784,059 1,456 628,723,690 

សាែ នភាេប្រេយសកមម/(រំណុល)សុរធ 64,338,116 (48,954,646) 2,644,106 18,027,576 
(ពាន់ទរៀល - កំណត់សមាគ ល់5) 262,113,485 (199,441,228) 10,772,088 73,444,345 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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33. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

គ្. ហានិភ័្យរីផារ (ត) 

(ii). ហានិភ័្យររិូយរ័ណណររទរស (ត) 

ការប្រមូលផដុ ំហានិភ័្យររិូយរ័ណណ (ត) 

ចំ្នួនប្រេយសកមម និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ តាមប្រទភ្រននររិូយរ័ណណមានែូច្ខាងទប្កាម៖ (ត) 
 

ធនាគារ ប្រទភ្រននររិូយរ័ណណ 
 សមមូលែុោៃ រអាទមរកិ 
នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ020 ទរៀល ែុោៃ រអាទមរកិ ទផសង  ៗ សររុ 
     
ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែ ុ     
សាច់្ប្បាក់ និងសាច់្ប្បាក់សមមូល- ែុល 11,725,328 196,775,897 57,289 208,558,514 
ប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារនានា - 40,940,000 - 40,940,000 
ឥណទន និងរុទរប្រទនផដល់ែល់          

អតិងិជ្ន - ែុល 57,038,359 453,237,591 2,598,278 512,874,228 
ការវនិិទោគ្មូលធនតាម FVOCI និង              

ប្កុមហ ុនរុប្តសមព័នធ - 568,162 - 568,162 
ប្រេយសកមមទផសង  ៗ - 1,160,144 - 1,160,144 

 68,763,687 692,681,794 2,655,567 764,101,048 
     
រំណុលហិរញ្ញវតែ ុ     
ប្បាក់រទញ្ញើររស់ធនាគារ និងប្គឹ្ោះសាែ ន

ហិរញ្ញវតែុនានា  10,372,650   30,475,202   -     40,847,852  
ប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្ន  3,937,145   564,329,791   1,600  568,268,536  
ប្បាក់កមចី  30,603,476   55,209,581   -  85,813,057  
អនុរំណុល  -  29,092,643   -  29,092,643  
រំណុលភ្តិសនា  -  9,820,230   -  9,820,230  
រំណុលទផសង  ៗ  -  10,459,737   -  10,459,737  
  44,913,271   699,387,184   1,600  744,302,055  

សាែ នភាេប្រេយសកមម/(រំណុល)សុរធ  23,850,416   (6,705,390)  2,653,967   19,798,993  
(ពាន់ទរៀល - កំណត់សមាគ ល់5)  96,474,932  (27,123,302) 10,735,297  80,086,927 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

 កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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33. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

គ្. ហានិភ័្យរីផារ (ត) 

(ii). ហានិភ័្យររិូយរ័ណណររទរស (ត) 

ការវភិាគ្រទំញាច្ 

សនមតថ្ន ហានិភ័្យអទងរទផសងទរៀតទៅប្តទងរជានិច្ច ការប្ប្រប្រួលននការររូរររិូយរ័ណណររទរសសប្មារ់ សមព័នធ
ធនាគារ និងធនាគារនាកាលររទិច្េររាយការណ៍ប្តូវបានសទងខរែូច្ខាងទប្កាម (ទោយរង្ហា ញប្តររិូយរ័ណណប្ែល
មានចំ្នួនទប្ច្ើនជាង 5% ននសាែ នភាេែំរូងសុរធ ប្តូវបានរង្ហា ញជាររិូយរ័ណណជាក់ោក់ររស់វាទៅកាុងតារាងខាង
ទប្កាម។ សប្មារ់ររិូយរ័ណណទផសងទរៀត ការោតប្តោងទំងទនោះប្តូវបានោក់ជាប្កុម'ទផសង 'ៗ)៖ 

 
 2021 2020 

 
- 1% 

ការងយចុ្ោះ 
+ 1% 

ការទកើនទ ើង 
- 1% 

ការងយចុ្ោះ 
+ 1% 

ការទកើនទ ើង 
សមព័នធធនាគារ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ 
     
ប្បាក់ទរៀលប្ខមរ (643,381) 643,381  (238,504)  238,504 
ទផសង  ៗ (26,441) 26,441  (26,540)  26,540 

 (669,822) 669,822  (265,044)  265,044 

(ពាន់ទរៀល – កំណត់សមាគ ល់ 5) (2,728,855) (3,059,990)  (1,072,103)  1,072,103 

ធនាគារ     
ប្បាក់ទរៀលប្ខមរ (643,381) 643,381  (238,504)  238,504 
ទផសង  ៗ (26,441) 26,441  (26,540)  26,540 

 (669,822) 669,822  (265,044)  265,044 

(ពាន់ទរៀល - កំណត់សមាគ ល់5) (2,728,855) (3,059,990)  (1,072,103)  1,072,103 

 

 

 

 



ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
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៣៣. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

 . ហានិភ័្យសាច់្ប្បាក់ង្ហយស្សួល  

“ហានិភ័្យសាច់្ប្បាក់ង្ហយស្សួល” គឺ្ជាហានិភ័្យប្ែលធនាគារនឹងជួ្រផលលំបាកកាុងការរំទេញកាតេវកិច្ច ពាក់
េ័នធនឹងរំណុលហិរញ្ញវតែុររស់ខៃួន ប្ែលប្តូវបានរូទត់តាមរយៈជាសាច់្ប្បាក់ ឬ ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ               
ទផសងទរៀត។ ហានិភ័្យសាច់្ប្បាក់ង្ហយស្សួល ទកើតទ ើងេីភាេមិនសីុគាា ទៅនឹងទេលទវោ និងចំ្នួនលំហូររឹក
ប្បាក់ប្ែលមានទៅកាុងប្រតិរតរិការ និងការវនិិទោគ្ររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ។ 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័្យសាច់្ប្បាក់ង្ហយស្សលួ 

សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ប្គ្រ់ប្គ្ងសាច់្ប្បាក់ង្ហយស្សួលររស់ខៃួនតាមរយៈគ្ណៈកមាម ធិការប្គ្រ់ប្គ្ង        ប្រេយ
សកមម រំណុល ប្ែលររួលខុសប្តូវកាុងការរទងកើតទគាលនទោបាយសាច់្ប្បាក់ង្ហយស្សួល និង ប្តួតេិនិតយសាច់្
ប្បាក់ង្ហយស្សួលជាប្រចំា។ តប្មូវការប្រេយសកមមង្ហយស្សួលអរបររមា ប្តូវបានរទងកើតទ ើងទែើមបីធានាថ្ន អនុ
បាតននប្រេយសកមមង្ហយស្សួល និងរំណុលប្ែលមានលកខណៈសមបតរិប្គ្រ់ប្គាន់ ប្តូវររួលបានកប្មិតអរបររមា
ប្គ្រ់ទេលទវោ។ 

តារាងខាងទប្កាមសទងខរេីប្រេយសកមម និងរំណុលររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ទោយប្ផអកទលើ                       
កាលកំណត់កិច្ចសនាប្ែលទៅសល់។ លំហូររឹកប្បាក់ប្ែលបានរេឹំងរុកទលើប្រេយសកមម និងរំណុល            ទំង
ទនោះ អាច្ខុសជាសារវនដេីអវីប្ែលបានរង្ហា ញទៅកាុងតារាង។ ឧទហរណ៍ ប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្ន            មិនប្តូវ
បានរេឹំងថ្ននឹងប្តូវែកបានភាៃ ម  ៗទនាោះទរ។ 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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33. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

 . ហានិភ័្យសាច់្ប្បាក់ង្ហយស្សលួ (ត) 

តារាងខាងទប្កាមទនោះកំណត់េីអាយុកាលននរំណុល និងប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ។ 
 

សមព័នធធនាគារ រហូតែល់ 1ប្ខ  1 - 3ប្ខ 3  - 6ប្ខ 6 -12ប្ខ 1 - 5ឆ្ា ំ ទលើសេី 5ឆ្ា ំ េំុមានការប្បាក់ សររុ 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ 
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021         
         
រំណុលហិរញ្ញវតែ ុ         
ប្បាក់រទញ្ញើររស់ធនាគារ និងប្គឹ្ោះសាែ ន

ហិរញ្ញវតែុនានា 38,622,579 5,629,243 200,000 243,372 - - 1,508,681 46,203,875 
ប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្ន 220,197,132 47,541,968 56,330,958 52,111,192 8,270,376 - 63,781,425 448,233,051 
ប្បាក់កមចី - 12,013,638 20,028,947 75,010,168 100,033 - - 107,152,786 
អនុរំណុល - - - 5,800,000 17,470,160 - - 23,270,160 
រំណុលភ្តិសនា - - -  433,284   2,995,472  - - 3,428,756 
រំណុលទផសងៗ  - - - - - - 6,576,975 6,576,975 
 258,819,711  65,184,849   76,559,905   133,598,016   28,836,041   -    71,867,081 634,865,603 

 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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33. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

 . ហានិភ័្យសាច់្ប្បាក់ង្ហយស្សលួ (ត) 

តារាងខាងទប្កាមទនោះកំណត់េីអាយុកាលននរំណុល និងប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ។ (ត) 
 

សមព័នធធនាគារ រហូតែល់ 1ប្ខ 1 - 3ប្ខ 3 - 6ប្ខ 6 - 12ប្ខ 1 - 5ឆ្ា ំ ទលើសេី 5ឆ្ា ំ េំុមានការប្បាក់ សររុ 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ 
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021         
         
ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែ ុ         
សាច់្ប្បាក់ និងសាច់្ប្បាក់សមមូល- 

ែុល 42,080,610 24,900,000 -   - - - - 66,980,610 
ប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារនានា - - 11,348,836 1,500,000 - - - 12,848,836 
ឥណទន និងរុទរប្រទនផដល់ែល់

អតិងិជ្ន - ែុល 36,118,308 5,498,543 20,762,156 27,109,689 176,621,440 301,929,765 - 568,039,901 
ការវនិិទោគ្មូលធនតាម FVOCI - - - - - - 543,918 543,918 
ប្រេយសកមមទផសង  ៗ - - - - - - 271,165 271,165 
 78,198,918 30,398,543 32,110,992 28,609,689 176,621,440 301,929,765 815,083 648,684,430 
គំ្ោតវភិាគ្អាយុកាល (180,620,793)  (34,786,306)  (44,448,913) (104,988,327)  147,785,399   301,929,765  (71,051,998)  13,818,827  
(សមមូលពាន់ទរៀល - កំណត់សមាគ ល់ 5) (735,849,111) (141,719,411) (181,084,872) (427,722,444)  602,077,716  1,230,061,863  (289,465,840)  56,297,901  

 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
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33. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

 . ហានិភ័្យសាច់្ប្បាក់ង្ហយស្សលួ (ត) 

តារាងខាងទប្កាមទនោះកំណត់េីអាយុកាលននរំណុល និងប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ។ (ត) 
 

សមព័នធធនាគារ រហូតែល់ 1ប្ខ  1 - 3ប្ខ 3 - 6ប្ខ 6 -12ប្ខ  1 - 5ឆ្ា ំ ទលើសេី 5ឆ្ា ំ េំុមានការប្បាក់ សររុ 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ 
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2020         
         
រំណុលហិរញ្ញវតែ ុ         
ប្បាក់រទញ្ញើររស់ធនាគារ និងប្គឹ្ោះសាែ ន

ហិរញ្ញវតែុនានា  27,922,551   60,000   200,000   10,405,304   -     -     2,259,997   40,847,852  
ប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្ន 261,273,356     51,086,910   52,381,262   56,553,584   28,052,105   -    118,345,015  567,692,232  
ប្បាក់កមចី  40,454,590   20,123,456   14,833,127   22,416,564  -     -     -     97,827,737  
អនុរំណុល  -     -     -    - 29,092,643  -     -     29,092,643  
រំណុលភ្តិសនា  -     -     -     449,352   3,428,581   -     -     3,877,933  
រំណុលទផសងៗ   -     -     -     -     -     -    11,194,405 11,194,405 
 329,650,497  71,270,366   67,414,389  89,824,804 60,573,329    -    131,799,417     750,532,802  

 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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33. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

 . ហានិភ័្យសាច់្ប្បាក់ង្ហយស្សលួ (ត) 

តារាងខាងទប្កាមទនោះកំណត់េីអាយុកាលននរំណុល និងប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ។ (ត) 
 

សមព័នធធនាគារ រហូតែល់ 1ប្ខ  1 - 3ប្ខ  3 -6ប្ខ 6 -12ប្ខ 1 - 5ឆ្ា ំ ទលើសេី 5ឆ្ា ំ េំុមានការប្បាក់ សររុ 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ 
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2020         
         
ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែ ុ         
សាច់្ប្បាក់ និងសាច់្ប្បាក់សមមូល- ែុល  101,151,638   24,900,000   -     -     -     35,171,975   47,416,640   208,640,253  
ប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារនានា  -     22,670,000   -     20,770,000   -     -     -     43,440,000  
ឥណទន និងរុទរប្រទនផដល់ែល់

អតិងិជ្ន - ែុល  26,719,534   4,692,601   11,297,914   10,988,704   159,191,218   299,984,257   -     512,874,228  
ការវនិិទោគ្មូលធនតាម FVOCI  -     -     -     -     -     -     567,672   567,672  
ប្រេយសកមមទផសង  ៗ  -     -     -     -     -     -     1,213,732   1,213,732  
  127,871,172   52,262,601   11,297,914   31,758,704   159,191,218   335,156,232   49,198,044   766,735,885  
គំ្ោតវភិាគ្អាយុកាល (201,779,325)  (19,007,765)  (56,116,475)  (58,066,100)  98,617,889   335,156,232  (82,601,373)  16,203,083  
(សមមូលពាន់ទរៀល - កំណត់សមាគ ល់ 5) (816,197,370)  (76,886,409) (226,991,141) (234,877,375)  398,909,361  1,355,706,958  (334,122,554)  65,541,470  

 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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33. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

 . ហានិភ័្យសាច់្ប្បាក់ង្ហយស្សលួ (ត) 

តារាងខាងទប្កាមទនោះកំណត់េីអាយុកាលននរំណុល និងប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ។ (ត) 
 

ធនាគារ រហូតែល់ 1ប្ខ  1 - 3ប្ខ 3 - 6ប្ខ 6 - 12ប្ខ 1 - 5ឆ្ា ំ ទលើសេី 5ឆ្ា ំ េំុមានការប្បាក់ សររុ 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ 
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021         
         
រំណុលហិរញ្ញវតែ ុ         
ប្បាក់រទញ្ញើររស់ធនាគារ និងប្គឹ្ោះសាែ ន

ហិរញ្ញវតែុនានា  38,622,579   5,629,243   200,000   243,372   -     -     1,508,681  46,203,875 
ប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្ន 220,197,132 48,016,950 56,330,958 52,111,192 8,270,376 - 63,791,451 448,718,059 
ប្បាក់កមចី - - 20,028,947 75,010,168 100,033 - - 95,139,148 
អនុរំណុល - - - 5,800,000 17,470,160 - - 23,270,160 
រំណុលភ្តិសនា - - -  450,606   9,269,951  - - 9,720,557 
រំណុលទផសងៗ  - - - -    -    - 5,671,891 5,671,891 
 258,819,711   53,646,193   76,559,905  133,615,338   35,110,520   -    69,463,342 628,723,690 

 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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33. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

 . ហានិភ័្យសាច់្ប្បាក់ង្ហយស្សលួ (ត) 

តារាងខាងទប្កាមទនោះកំណត់េីអាយុកាលននរំណុល និងប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ។ (ត) 
 

ធនាគារ រហូតែល់ 1ប្ខ 1 - 3ប្ខ 3 - 6ប្ខ 6 - 12ប្ខ 1 - 5ឆ្ា ំ ទលើសេី 5ឆ្ា ំ េំុមានការប្បាក់ សររុ 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ 
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021         
         
ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែ ុ         
សាច់្ប្បាក់ និងសាច់្ប្បាក់

សមមូល- ែុល 41,976,031 24,900,000 - - - - - 66,876,031 
ប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារនានា - -    10,048,836 1,000,000 - - - 11,048,836 
ឥណទន និងរុទរប្រទនផដល់ែល់

អតិងិជ្ន - ែុល 36,118,308 5,498,543 20,762,156 27,109,689 176,621,440 301,929,765 - 568,039,901 
ការវនិិទោគ្មូលធនតាម FVOCI - - - - - - 544,408 544,408 
ប្រេយសកមមទផសង  ៗ - - - - - - 242,090 242,090 
 78,094,339 30,398,543 30,810,992 28,109,689 176,621,440 301,929,765 786,498 646,751,266 
គំ្ោតវភិាគ្អាយុកាល (180,725,372) (23,247,650)  (45,748,913) (105,505,649) 141,510,920  301,929,765   (70,185,525) 18,027,576 
(សមមូលពាន់ទរៀល-កំណត់សមាគ ល់ 5) (736,275,164) (94,710,926) (186,381,072) (429,830,014) 576,515,488  1,230,061,863 (285,935,830) 73,444,345 

 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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33. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

 . ហានិភ័្យសាច់្ប្បាក់ង្ហយស្សលួ (ត) 

តារាងខាងទប្កាមទនោះកំណត់េីអាយុកាលននរំណុល និងប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ។ (ត) 
 

ធនាគារ រហូតែល់ 1ប្ខ 1 - 3ប្ខ 3 - 6ប្ខ 6 -12ប្ខ 1 - 5ឆ្ា ំ ទលើសេី 5ឆ្ា ំ េំុមានការប្បាក់ សររុ 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ 
នានងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2020         
         
រំណុលហិរញ្ញវតែុ         
ប្បាក់រទញ្ញើររស់ធនាគារ និងប្គឹ្ោះសាែ ន

ហិរញ្ញវតែុនានា  27,922,551   60,000   200,000   10,405,304   -     -     2,259,997   40,847,852  
ប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្ន 261,273,356    51,649,861   52,381,262   56,553,584   28,052,105  - 118,358,368  568,268,536  
ប្បាក់កមចី  40,454,590   8,108,776   14,833,127   22,416,564   -     -     -     85,813,057  
អនុរំណុល  -     -     -     -     29,092,643   -     -     29,092,643  
រំណុលភ្តិសនា  -     -     -     463,955   9,356,275   -     -     9,820,230  
រំណុលទផសងៗ   -     -     -     -     -     -     10,459,737   10,459,737  
 329,650,497  59,818,637   67,414,389   89,839,407   66,501,023   -    131,078,102  744,302,055  

 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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33. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

 . ហានិភ័្យសាច់្ប្បាក់ង្ហយស្សលួ (ត) 

តារាងខាងទប្កាមទនោះកំណត់េីអាយុកាលននរំណុល និងប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ។ (ត) 
 

ធនាគារ រហូតែល់ ១ប្ខ ១-៣ប្ខ ៣-៦ប្ខ ៦-១២ប្ខ ១ - ៥ឆ្ា ំ ទលើសេី ៥ឆ្ា ំ េំុមានការប្បាក់ សររុ 
 ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ ែុោៃ រអាទមរកិ 
នានងៃរី៣១ ប្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០         
         
ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែ ុ         
សាច់្ប្បាក់ និងសាច់្ប្បាក់សមមូល- 

ែុល  101,151,638   24,900,000   -     -     -     35,090,236   47,416,640   208,558,514  
ប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារនានា -  22,670,000  -  18,270,000   -  -  -  40,940,000  
ឥណទន និងរុទរប្រទនផដល់ែល់

អតិងិជ្ន - ែុល  26,719,534   4,692,601   11,297,914   10,988,704   159,191,218   299,984,257   -     512,874,228  
ការវនិិទោគ្មូលធនតាម FVOCI  -  -  -  -  -  -  568,162   568,162  
ប្រេយសកមមទផសង  ៗ  -  -  -  -  -  -  1,160,144   1,160,144  
  127,871,172   52,262,601   11,297,914   29,258,704   159,191,218   335,074,493   49,144,946   764,101,048  
គំ្ោតវភិាគ្អាយុកាល (201,779,325)  (7,556,036)  (56,116,475)  (60,580,703)  92,690,195   335,074,493  (81,933,156)  19,798,993  
(សមមូលពាន់ទរៀល- កំណត់សមាគ ល់ 5) (816,197,370)   (30,564,166) (226,991,141) (245,048,943)  374,931,839  1,355,376,324  (331,419,616)  80,086,927  
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33. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

ង. ហានិភ័្យប្រតិរតរិការ 

ហានិភ័្យប្រតិរតរិការ គឺ្ជាហានិភ័្យននការបាត់រង់ផ្ទា ល់ ឬប្រទោលប្ែលទកើតមានទ ើងេីការខវោះខាត ឬការអនុ
វតរមិនមានប្រសិរធភាេនូវនីតិវធីិែំទណើ រការនផាកាុង រុគ្គលិក ឬប្រេ័នធ ឬេីកតារ ខាងទប្ៅ។ ហានិភ័្យ                 ទនោះ 
ប្តូវបានប្គ្រ់ប្គ្ងតាមរយៈការរទងកើតប្រេ័នធែំទណើ រការប្គ្រ់ប្គ្ងប្រតិរតរិការ ការប្តួតេិនិតយ និងការ                          
រាយការណ៍ឲ្យបានប្តឹមប្តូវេីសកមមភាេអាជី្វកមម តាមរយៈអងគភាេប្គ្រ់ប្គ្ង និងគំាប្រ ប្ែលឯករាជ្យេី                    
អងគភាេអាជី្វកមម និងគ្ណៈប្គ្រ់ប្គ្ង។ ទំងទនោះរមួមាន ហានិភ័្យខាងប្ផាកច្ារ់ អនុទោមភាេ ហានិភ័្យ                  
ទលើគ្ណទនយយ និងការប្កៃងរនៃំ។ 

ការប្គ្រ់ប្គ្ងទលើហានិភ័្យប្រតិរតរិការររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ តប្មូវឲ្យរទងកើតនូវរច្នាសមព័នធតួនារី និង
វធីិសាស្តសរននការប្គ្រ់ប្គ្ងររស់អងគភាេឲ្យបានច្ាស់ោស់។ ទគាលការណ៍ និងវធិានការប្តួតេិនិតយ          នផាកាុង
ជាទប្ច្ើនប្តូវបានអនុវតរ រមួមានការរទងកើតអាកមានសិរធិចុ្ោះហតែទលខា ប្រេ័នធប្តួតេិនិតយោនងហមត់ច្ត់ ការទរៀរចំ្នូវ
នីតិវធីិ និងឯកសារសំអាងនានា ប្េមទំងការអនុវតរតាមរររបញ្ញតិរ និងតប្មូវការតាមច្ារ់នានា។ ែំទណើ រការទំង
ទនោះប្តូវបានប្តួតេិនិតយជាប្រចំា ទែើមបីទឆៃើយតរទៅនឹងហានិភ័្យប្រតិរតរិការ ប្ែលអាច្                    ទកើតទ ើងទៅ
កាុងប្រតិរតរិការអាជី្វកមមររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ។ 

ច្. ការប្គ្រ់ប្គ្ងទែើមរុន 

(i)  រររបញ្ញតរិទែើមរុន 

ទគាលទៅររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារកាុងការប្គ្រ់ប្គ្ងទែើមរុន មានន័យរូលំរូោយជាង “មូលធន” ប្ែល
រង្ហា ញកាុងរបាយការណ៍សាែ នភាេហិរញ្ញវតែុ។ ការប្គ្រ់ប្គ្ងទែើមរុនមានែូច្ខាងទប្កាម៖  

• អនុទោមតាមតប្មូវការទែើមរុនប្ែលកំណត់ទោយធនាគារជាតិននកមពុជា 

• ការពារលរធភាេររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ទែើមបីរនរនិរនររភាេអាជី្វកមម ែូច្ទនោះ សមព័នធធនាគារ និង
ធនាគារអាច្រនរផរល់ផលប្រទោជ្ន៍ែល់ភាគ្រុនិក និងអតែប្រទោជ្ន៍ររស់ភាគី្ប្ែលពាក់េ័នធនឹងសមព័នធធនាគារ 
និងធនាគារ និង 

• រកាមូលោា នទែើមរុនរងឹមំា ទែើមបីគំាប្រែល់ការអភិ្វឌ្ឍអាជី្វកមម។ 

ទគាលនទោបាយររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ គឺ្ធានាឲ្យបាននូវមូលោា នទែើមរុនរងឹមំាទែើមបីរកានូវ      រំនុក
ចិ្តររីផារ និងទែើមបីធានាទសែរភាេននការអភិ្វឌ្ឍយូរអប្ងវងររស់អាជី្វកមម។ ផលរនោះពាល់ទៅទលើកប្មិតទែើមរុនទលើ
ភាគ្ោភ្ររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ក៏ប្តូវបានររួលសាគ ល់ ទហើយសមព័នធធនាគារ និងធនាគារបានររួល
សាគ ល់នូវតប្មូវការ ទែើមបីធានាបាននូវតុលយភាេរវាងភាគ្ោភ្ខពស់ប្ែលអាច្នឹងទកើតមានទ ើង              ជាមួយនឹង
ប្បាក់រប្មុងកប្មិតខពស់អតែប្រទោជ្ន៍ និងការធានាប្ែលផរល់ទោយសាែ នភាេទែើមរុនលអ។ 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
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33. ការក្គប់ក្គងហានភិ័យហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

(ច្) ការប្គ្រ់ប្គ្ងទែើមរុន (ត) 

(i)   រររបញ្ញតរិទែើមរុន (ត) 

ទែើមរុនតាមរររបញ្ញតរិរង្ហា ញខាងទលើទនោះ ប្តូវបានគ្ណនាទ ើងទោយប្ផអកតាមទសច្ករីប្ណនំាប្ែលទច្ញផាយ
ទោយធនាគារជាតិននកមពុជា ប្ែលអាច្មានភាេខុសគាា ទៅទលើទគាលការណ៍សំខាន់ខៃោះៗ ទរើទប្រៀរទធៀរទៅនឹង
ទគាលការណ៍ប្ែលបានររួលសាគ ល់ជារូទៅ ប្ែលសាែ រ័នហិរញ្ញវតែុទៅប្រទរសែ៏នរបានអនុវតរ។  ែូទច្ាោះ េ័ត៌មាន
អំេីទែើមរុនខាងទលើ មិនសមស្សរសប្មារ់អាកទប្រើប្បាស់ប្ែលមិនបានររួលេត៌មានអំេី             ទសច្ករីប្ណនំា
ររស់ធនាគារជាតិននកមពុជា។ 

(ii)    ការប្រងប្ច្កទែើមរុន 

ការប្រងប្ច្កទែើមរុនរវាងប្រតិរតរិការ និងសកមមភាេជាក់ោក់ គឺ្ប្តូវបានប្គ្រ់ប្គ្ងទោយកប្មិតភាគ្ោភ្     ប្ែល
ររួលបានេីការប្រងប្ច្កទនាោះ។ ទែើមរុនប្ែលបានប្រងប្ច្កទៅតាមប្រតិរតរិការ ឬសកមមភាេនីមួយៗ ប្តូវប្ផអកទៅ
តាមទែើមរុនប្ែលកំណត់ទោយច្ារ់។ 

34. តនមលារសមក្សបននក្រព្យសរមម នងិបណំ៊ុ លហរិញ្ញវតា៊ុ 

ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុរមួមានប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ រំណុលហិរញ្ញវតែុ និងឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុទប្ៅរបាយការណ៍សាែ ន
ភាេហិរញ្ញវតែុ។ តនមៃសមរមយ គឺ្ជានងៃប្ែលប្តូវររួលទែើមបីលក់ប្រេយសកមម ឬបានរូទត់ ទែើមបីទផាររំណុលទៅតាម
លំោរ់លំទោយទៅកាុងប្រតិរតរិការ រវាងអាកចូ្លរមួកាុងរីផារទៅកាលររទិច្េរននការវាស់ប្វងច្មបង ឬ ប្រសិន                
អវតរមានរីផារប្ែលមានការរកីច្ទប្មើនរំផុតប្ែល សមព័នធធនាគារ និង ធនាគារ បានររួលទៅកាលររទិច្េរទនាោះ។ 
េ័ត៌មានប្ែលបានរង្ហា ញទៅរីទនោះ  តំណ្តងឱយ ការបាន ន់សាម ននន តនមៃសមស្សរ នាកាលររទិច្េរ រាយការណ៍នន សាែ ន
ភាេហិរញ្ញវតែុ។ 

តនមៃរីផារប្ែលបានែកស្សង់ និងអាច្អទងកតបាន ទហើយអាច្រកបាន ប្តូវបានទប្រើសប្មារ់វាស់ប្វងទលើតនមៃ        សម
ស្សរននឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុ។ ទៅទេលប្ែលតនមៃរីផារប្ែលបានែកស្សង់ និងអាច្សទងកតបាន មិនអាច្ទប្រើប្បាស់
បាន ទនាោះតនមៃសមស្សរប្តូវបានបាន ន់សាម នទោយប្ផអកទលើវធីិសាស្តសរ និងការសនមតជាទប្ច្ើនទក់រងទៅនឹង         
លកខណៈហានិភ័្យននឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុទផសង  ៗ ប្ែលមានអប្តាអរបហារ ការបាន ន់សាម នននលំហូររឹកប្បាក់ នា
ទេល អនាគ្ត និងកតារ ទផសងៗទរៀត។ 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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34. តនមលារសមក្សបននក្រព្យសរមម នងិបណំ៊ុ លហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

េ័ត៌មានននតនមៃសមស្សរសប្មារ់ប្រេយសកមម និងរំណុលមិនប្មនហិរញ្ញវតែុ មិនប្តូវបានរារ់រញ្ចូ លទរ េីទប្ពាោះវា
មិនសែិតកាុងវសិាលភាេនន ស.រ.រ.ហ.អ.ក. 7 ៖ ការរង្ហា ញឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុប្ែលទមទរឱយមានការរង្ហា ញ
េ័ត៌មានននតនមៃសមស្សរ។ ទនោះរមួរញ្ចូ លទំងការវនិិទោគ្ទៅកាុងប្កុមហ ុនរុប្តសមព័នធ និង ការវនិិទោគ្ប្រេយ និង 
ររកិាខ រ។ 

តនមៃសមស្សរននឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ មានែូច្ជាសាច់្ប្បាក់ និងសាច់្ប្បាក់សម
មូល ប្បាក់តមកល់ទៅធនាគារជាតិកមពុជា ប្បាក់រទញ្ញើជាមួយធនាគារ និងប្គឹ្ោះសាែ នហិរញ្ញវតែុនានា  ការវនិិទោគ្ ជា 
រំណុល ប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្ន និងធនាគារនានា ប្រេយសកមមទផសង  ៗនិង រំណុល ទផសងៗមិនមានលកខណៈ ជា
សារវនដ ចំ្ទពាោះការផ្ទៃ ស់ររូរអប្តាប្បាក់ចំ្ទណញកាុងរីផារ ទោយសារប្តឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុទំងទនោះមានរយៈទេល
កំណត់ជាក់ោក់។ តនមៃទោងននប្រេយសកមម និងរំណុលហិរញ្ញវតែុទំងទនោះ          ទៅកាលររទិច្េររាយការណ៍ មាន
តនមៃប្រហាក់ប្រប្ហលនឹងតនមៃសមស្សរររស់វា។ 

តនមៃសមស្សរគឺ្ប្ផអកទលើវធីិសាស្តសរ និងការសនមតែូច្ខាងទប្កាម៖ 

(i). ប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារ 

តនមៃសមស្សរននប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារ និងប្គឹ្ោះសាែ នហិរញ្ញវតែុនានាប្ែលមានកាលកំណត់តិច្ជាងមួយឆ្ា ំ មាន
តនមៃប្រហាក់ប្រប្ហលនឹងតនមៃទោងររស់វា។ 

(ii). ឥណទននិងរុទរប្រទនផរល់ែល់អតិងិជ្ន 

ឥណទនប្ែលមានអប្តាទងរ និងមានកាលកំណត់សងទៅសល់រយៈទេលតិច្ជាងមួយឆ្ា ំ តនមៃទោងររស់                              
វាជារូទៅ គឺ្មានតនមៃប្រហាក់ប្រប្ហលនឹងតនមៃសមស្សរររស់វា។ តនមៃសមស្សរររស់ឥណទនប្ែលមាន                                    
អប្តាទងរ និងមានកាលកំណត់សងទៅសល់រយៈទេលទប្ច្ើនជាងមួយឆ្ា ំ ប្តូវបានបាន ន់សាម នទោយប្ផអកតាម                     
លំហូរសាច់្ប្បាក់អរបហារ និងទប្រើអប្តាឥណទនរីផារ ចំ្ទពាោះឥណទនប្ែលមានហានិភ័្យឥណទន និង                
កាលកំណត់សងស្សទែៀងគាា ។ 

(iii). ប្បាក់រទញ្ញើររស់ធនាគារ ប្គឹ្ោះសាែ នហិរញ្ញវតែុនានា និងប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្ន 

តនមៃសមស្សរននប្បាក់រទញ្ញើប្ែលប្តូវសងតាមតប្មូវការ (គ្ណនីច្រនរ និងគ្ណនីសនសំ) ឬប្បាក់រទញ្ញើប្ែលមានកាល
កំណត់សងទៅសល់រយៈទេលតិច្ជាងមួយឆ្ា ំ ប្តូវបានបាន ន់សាម នថ្នមានតនមៃប្រហាក់ប្រប្ហលនឹងតនមៃទោងររស់
វា។ តនមៃសមស្សរននប្បាក់រទញ្ញើប្ែលមានកាលកំណត់សងទៅសល់រយៈទេលទលើសមួយឆ្ា ំ ប្តូវបានបាន ន់សាម ន
ទោយប្ផអកតាមលំហូរសាច់្ប្បាក់អរបហារ និងទប្រើអប្តាឥណទនរីផារ ចំ្ទពាោះប្បាក់រទញ្ញើររស់ធនាគារនិង
ប្គឹ្ោះសាែ នភាេហិរញ្ញវតែុទផសង  ៗនិងប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្នស្សទែៀងគាា ។ 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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34. តនមលារសមក្សបននក្រព្យសរមម នងិបណំ៊ុ លហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

(iv). ប្បាក់កមចី និងអនុរំណុល  

តនមៃសមស្សរននប្បាក់កមចី និងអនុរំណុលប្តូវបានបាន ន់សាម នទោយទធវើអរបហារទលើលំហូររឹកប្បាក់នាទេល
អនាគ្តប្ែលបានរេឹំងរុក ទោយទប្រើអប្តាការប្បាក់រីផារប្ែលអាច្អនុវតរបានសប្មារ់ប្បាក់កមចីប្ែលមានរប្មង់
ហានិភ័្យស្សទែៀងគាា ។ ទទោះជាោនងណ្តក៏ទោយ មានប្តអប្តាការប្បាក់តាមកិច្ចសនាប្ែលប្តូវបានរញ្ជជ ក់ និង
ផរល់ទោយអាកឱយខចីទំងអស់រនុទណ្តណ ោះប្ែលមានទៅកាលររទិច្េររាយការណ៍ ជំ្នួសឱយអប្តាការប្បាក់រីផារ ប្ែល
អាច្យកមកអនុវតរបាន។ សមព័នធធនាគារ និងធនាគារទជ្ឿជាក់ថ្នអប្តាការប្បាក់តាមកិច្ចសនាមិនមានភាេខុសគាា
ខាៃ ំង ទធៀរទៅនឹងអប្តាការប្បាក់រីផារទរ ទោយឈរទលើមូលោា នថ្ន េំុមានការផ្ទៃ ស់ររូរ     អប្តាការប្បាក់ទនាោះ
ទ ើយប្ផអកទលើការេិចារណ្តររស់អាកផរល់ប្បាក់កមចី ទលើហានិភ័្យឥណទនររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ 
នាកាលររទិច្េររាយការណ៍។ ប្ផអកទលើមូលោា នទនោះ តនមៃសមស្សរននប្បាក់កមចី និង         អនុរំណុល គឺ្ប្រហាក់
ប្រប្ហលនឹងតនមៃទោងទៅកាលររទិច្េររាយការណ៍។ 

(v). ប្រេយសកមម និងរំណុលហិរញ្ញវតែុទផសង  ៗ

តនមៃទោងននប្រេយសកមម និងរំណុលហិរញ្ញវតែុទផសង  ៗ ប្តូវបានសនមតថ្នមានតនមៃប្រហាក់ប្រប្ហលនឹងតនមៃសម
ស្សរររស់វា ទោយសារគ្ណនីទំងទនោះមិនមានតនមៃប្ប្រប្រួលជាសារវនរទៅតាមអប្តារីផារទរ។ 

ឋានានុប្កមតនមៃសមស្សរ 

ស.រ.រ.ហ.អ.ក. 7 រញ្ជជ ក់េីចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់ននរទច្ចកទរសវាយតនមៃទោយប្ផអកទលើ ថ្នទតើរិនាន័យននរទច្ចកទរស             
វាយតនមៃទំងទនាោះអាច្អទងកតបាន ឬមិនអាច្អទងកតបាន។ រិនាន័យប្ែលអាច្អទងកតបានឆៃុោះរញ្ជច ំងេីរិនាន័យរីផារ
ប្ែលររួលបានេីប្រភ្េឯករាជ្យ និងរិនាន័យប្ែលមិនអាច្អទងកតបានឆៃុោះរញ្ជច ំងេីការសនមតរីផារររស់សមព័នធ
ធនាគារ និងធនាគារ។ ចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់ននតនមៃសមស្សរមានែូច្ខាងទប្កាម៖ 

• កប្មិតរី 1: តនមៃែកស្សង់ (មិនបានទធវើនិយ័តភាេ) ទៅកាុងរីផារសកមម សប្មារ់ប្រេយសកមម ឬរំណុល      ែូច្
គាា ។ កប្មិតទនោះរារ់រញ្ចូ លទំងមូលរប្តកមមសិរធិប្ែលបានចុ្ោះរញ្ជ ី និងឧរករណ៍រំណុល។ 

• កប្មិតរី 2: រិនាន័យទប្ៅេីតនមៃប្ែលបានែកស្សង់រារ់រញ្ចូ លកាុងកប្មិត 1 ប្ែលអាច្អទងកតបានចំ្ទពាោះ                   
ប្រេយសកមម ឬរំណុល ទោយផ្ទា ល់ (ឧទហរណ៍ តនមៃ) ឬទោយប្រទោល (ឧទហរណ៍ ទកើតទច្ញេីតនមៃ)។ 

• កប្មិតរី 3: រិនាន័យសប្មារ់ប្រេយសកមម ឬរំណុល ប្ែលមិនប្ផអកទលើរិនាន័យរីផារប្ែលអាច្អទងកតបាន 
(ធាតុចូ្លប្ែលមិនអាច្អទងកតបាន)។ កប្មិតទនោះរមួរញ្ចូ លទំងឧរករណ៍មូលធន និងឧរករណ៍រំណុល ប្ែល
មានសមាសធាតុមិនអាច្អទងកតបានជាសារវនដ។ 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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34. តនមលារសមក្សបននក្រព្យសរមម នងិបណំ៊ុ លហរិញ្ញវតា៊ុ (ត) 

(v). ប្រេយសកមម និងរំណុលហិរញ្ញវតែុទផសង  ៗ(ត) 

ឋានានុប្កមតនមៃសមស្សរ (ត) 

សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ មិនមានប្រេយសកមម និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ ប្ែលបានវាស់ប្វងតាមតនមៃ                                   
សមស្សរទរ។ តនមៃសមស្សរ គឺ្ជាតនមៃប្ែលប្រេយសកមមអាច្ររូរបាន ឬជាតនមៃប្ែលរំណុលអាច្សងបាន។ 
ទោយសារតនមៃសមស្សរេំុអាច្វាយតនមៃបាន ែូទច្ាោះតនមៃសមស្សរមិនមានសប្មារ់ប្រេយសកមម និងរំណុលមួយ
ចំ្ប្ណកធំររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារទ ើយ។ ែូទច្ាោះទហើយ តនមៃសមស្សរ ប្តូវបានសនមត់ទោយ  អាកប្គ្រ់ប្គ្ង
ទោងតាមរប្មង់ននប្រេយសកមម និងរំណុលទំងទនាោះ។ តាមមតិររស់អាកប្គ្រ់ប្គ្ង តនមៃទោង  ននប្រេយសកមម និង 
រំណុលហិរញ្ញវតែុប្ែលរង្ហា ញកាុងរបាយការណ៍សាែ នហិរញ្ញវតែុ គឺ្ជាតនមៃបាន ន់សាម នែ៏   សមទហតុផលសប្មារ់តនមៃ
សមស្សរ។ 

35. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់  ៗ

ទគាលនទោបាយគ្ណទនយយសំខាន់ៗ ប្ែលបានរង្ហា ញទៅខាងទប្កាមទនោះ ប្តូវបានអនុវតរទោយសងគតិភាេទៅ
ប្គ្រ់កាលររទិច្េរ ប្ែលបានរង្ហា ញកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុទនោះ ទលើកប្លងប្តមានការរង្ហា ញទផសងេីទនោះ 
(កំណត់សមាគ ល់ 36)។ 

ក. មូលោា នននការវាស់ប្វង 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ប្តូវបានទរៀរចំ្ទ ើងទៅតាមមូលោា នតនមៃទែើមែំរូង 
ទលើកប្លងប្តការវនិិទោគ្មូលធនប្ែលវាស់ប្វងតាម FVOCI។ 

ខ. មូលោា នននការទរៀរចំ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុរមួ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុរមួ រមួរញ្ចូ លនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុររស់ធនាគារ និងប្កុមហ ុនរុប្តសមព័នធប្ែល  បាន
ទរៀរចំ្សប្មារ់ការយិររទិច្េរហិរញ្ញវតែុទនោះ។ រុប្តសមព័នធគឺ្ជាប្កុមហ ុនទំងឡាយណ្តប្ែលសមព័នធធនាគារ              
មានអំណ្តច្កាុងការប្គ្រ់ប្គ្ងទលើប្ផាកហិរញ្ញវតែុ និងប្ផាកប្រតិរតរិការររស់ប្កុមហ ុនទនាោះ ទែើមបីររួលបាន                  
អតែប្រទោជ្ន៍េីសកមមភាេររស់ប្កុមហ ុនទនាោះ។ 

ប្កុមហ ុនរុប្តសមព័នធប្តូវបានរួមរញ្ចូ ល ទោយទប្រើវធីិសាស្តសរគ្ណទនយយកាុងការរិញ។ ទោងតាមវធីិសាស្តសរ 
គ្ណទនយយ កាុងការរិញលរធផលររស់ប្កុមហ ុនរុប្តសមព័នធប្ែលបានរិញឬបានលក់កាុងអំ ុងការយិររទិច្េរ ប្តូវ
បានរមួរញ្ចូ លចារ់េីកាលររទិច្េររិញ ឬរហូតែល់កាលររទិច្េរលក់។ នាកាលររទិច្េររិញ តនមៃសមស្សរននប្រេយ
សកមមររស់ប្កុមហ ុនរុប្តសមព័នធ ប្តូវបានកំណត់រចួ្ជាទស្សច្ ទហើយតនមៃទំងទនោះប្តូវបានឆៃុោះរញ្ជច ំង ទៅកាុង     
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុរមួ។  



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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35. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

ខ. មូលោា នននការទរៀរចំ្របាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុរមួ (ត) 
ប្រតិរតរិការអនររប្កុមហ ុន សមតុលយ និងចំ្ទណញឬខាតមិនទន់ររួលសាគ ល់ ប្ែលទកើតមកេីប្រតិរតរិការ              
អនររប្កុមហ ុន ប្តូវបានលុរទចាល ទហើយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុរមួឆៃុោះរញ្ជច ំងប្តប្រតិរតរិការជាមួយភាគី្  ខាងទប្ៅ
ប្ត      រនុទណ្តណ ោះ។ ការខាតរង់ប្ែលរណ្តរ លមកេីប្រតិរតរិការកាុងសមព័នធធនាគារ ប្ែលច្ងអុលរង្ហា ញនូវការខាតរង់
ប្ែលរណ្តរ លមកេីការងយចុ្ោះតនមៃ នឹងប្តូវកត់ប្តាទៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុរួម។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុរមួ ប្តូវ
បានទរៀរចំ្ទ ើងទោយទប្រើប្បាស់ទគាលនទោបាយគ្ណទនយយរមួ ចំ្ទពាោះប្រតិរតរិការែូច្ គាា  និងប្េឹតរិការណ៍          
ទផសងៗទៅកាុងកាលៈទរសៈប្រហាក់ប្រប្ហលគាា ។ ចំ្ទណញ ឬខាតេីការលក់ប្កុមហ ុន  រុប្តសមព័នធ គឺ្ជាភាេ
លទមអៀងរវាងសាច់្ប្បាក់បានេីការលក់សុរធ និងភាគ្ហ ុនររស់សមព័នធធនាគារល  ប្រេយសកមមសុរធររស់ខៃួន 
នាកាលររទិច្េរលក់ទនាោះ ប្តូវបាន កត់ប្តា       ទៅកាុងរបាយការណ៍ចំ្ទណញ ឬខាតរមួ។ 

អរបភាគ្ភាគ្ហ ុនប្តូវបានវាស់ប្វងែំរូងតាមចំ្ប្ណកសមាមាប្តននប្រេយសកមមសុរធប្ែលអាច្កំណត់បានររស់អាក
រិញទៅកាលររទិច្េររិញ។ ការផ្ទៃ ស់ររូរការចារ់អារមមណ៍ររស់សមព័នធធនាគារ កាុងប្កុមហ ុនរុប្តសមព័នធប្ែលមិន     
រណ្តរ លឱយបាត់រង់ការប្គ្រ់ប្គ្ងប្តូវបានចាត់រុកថ្នជាប្រតិរតរិការមូលធន។  

ទៅទេលប្ែលសមព័នធធនាគារបាត់រង់សិរធិប្គ្រ់ប្គ្ងទលើប្កុមហ ុនរុប្តសមព័នធ សមព័នធធនាគារឈរ់ររួលសាគ ល់
ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ និងអរបភាគ្ភាគ្កមមប្ែលពាក់េ័នធ និងសមាសភាគ្ទផសងទរៀត                   
ននមូលធន។ ផលចំ្ទណញ ឬការខាតរង់ប្ែលទកើតទ ើងេិប្េឹតរិការណ៍ទនោះ ប្តូវបានររួលសាគ ល់កាុង របាយការណ៍
ចំ្ទណញ ឬខាត។ ភាគ្កមមប្ែលទៅសល់ កាុងអតីតប្កុមហ ុនរុប្តសមព័នធ ប្តូវបានវាស់ប្វងតាមតនមៃសមស្សរ ទៅ
ទេលប្ែលសិរធិប្គ្រ់ប្គ្ងប្តូវបានបាត់រង់។ 

យូអអីុ ប្លន ហូលឌី្ង ខូ អិលធីឌី្ ប្ែលជាប្កុមហ ុនរុប្តសមព័នធ មានភាគ្ហ ុនប្ែលមានចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់ទផសង  ៗ  គាា ។ 
ឯកកតជ្នកាន់ការ់ភាគ្ហ ុនថ្នា ក់ “ក” ចំ្នួន 51% ទហើយធនាគារកាន់ការ់ហ ុនថ្នា ក់ “ខ” ចំ្នួន 49%។ ការប្តងតំាងប្កុម
ប្រឹកាភិ្បាលគឺ្ជាសិរធិររស់ភាគ្រុនិកថ្នា ក់ “ខ” រនុទណ្តណ ោះ។ ធនាគារបានចាត់រុកថ្នខៃួនមានអំណ្តច្ទលើរុប្តសមព័នធ 
ទហតុទនោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុររស់វា ប្តូវបានរញ្ចូ លកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុរមួ។ 

គ្. ររិូយរ័ណណររទរស 
សកមមភាេប្រតិរតរិការជាររិូយរ័ណណ ប្តូវបានររូរទៅជាររិូយរ័ណណមុខង្ហរ ទោយទប្រើអប្តាររូរប្បាក់ទៅនងៃប្រតិរតរិ
ការទនាោះ។ 

ប្រេយសកមមររិូយវតែុ និងរំណុលររិូយវតែុ ប្ែលជាររិូយរ័ណណររទរស ប្តូវបានររូរទៅជារូរិយរ័ណណមុខង្ហរ ទោយ
ទប្រើអប្តាររូរប្បាក់នាកាលររទិច្េររាយការណ៍។ ការចំ្ទណញ ឬការខាតរង់េីការរដូរររិូយរ័ណណររទរស គឺ្ជាភាេ
ខុសគាា រវាងរលំស់នងៃទែើមជារូរិយរ័ណណមុខង្ហរទៅទែើមឆ្ា ំ ប្ែលប្តូវបានទធវើនិយ័តកមមសប្មារ់ការប្បាក់ប្រសិរធ
ភាេ និងការរូទត់កាុងឆ្ា ំទធៀរនឹងរលំស់នងៃទែើម ជារូរិយរ័ណណររទរសប្ែលបានររូរទោយទប្រើអប្តាររូរប្បាក់
នាកាលររទិច្េររាយការណ៍។ 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
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គ្. ររិូយរ័ណណររទរស (ត) 
ប្រេយសកមម និងរំណុលប្ែលមិនប្មនជាររិូយវតែុ ប្ែលប្តូវបានវាស់ប្វងតាមតនមៃសមរមយជាររិូយរ័ណណររទរស 
ប្តូវបានររូរទៅជាររិូយរ័ណណមុខង្ហរទៅអប្តាររូរប្បាក់ទៅកាលររទិច្េរប្ែលតនមៃប្តូវបានកំណត់។ ធាតុមិនប្មន
ររិូយវតែុ ប្ែលប្តូវបានវាស់ប្វងប្ផអកទលើតនមៃប្រវតរិសាស្តសរជាររិូយរ័ណណររទរសប្តូវបានររូរទោយទប្រើអប្តាររូរប្បាក់
ទៅកាលររទិច្េរននប្រតិរតរិការ។ 

ភាេលទមអៀងររិូយរណណ័ ប្ែលទកើតេីការររូរជារូទៅប្តូវបានររួលសាគ ល់ទៅកាុងរបាយការណ៍ចំ្ទណញ ឬខាត។ 

 . ប្រេយសកមម ហិរញ្ញវតែុ និង រំណុលហរញិ្ញវតែុ 

(i). ការររួលសាគ ល់ និងការវាស់ប្វងែំរូង 

សមព័នធធនាគារ និងធនាគារររួលសាគ ល់ជាទលើកែំរូងនូវឥណទន និងការវនិិទោគ្ទលើមូលរប្តរំណុលទៅកាល
ររទិច្េរប្ែលទកើតមានប្រតិរតរិការ។ ប្រេយហិរញ្ញវតែុទផសងទរៀត ររួលសាគ ល់ទៅកាលររទិច្េរ ប្ែលសមព័នធធនាគារ និង
ធនាគារកាៃ យជាភាគី្កិច្ចសនាននសំវធិានធនររស់ឧរករណ៍ទនោះ។ 

ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ ឬរំណុលហិរញ្ញវតែុ ប្តូវបានវាស់ប្វងែំរូងតាមតនមៃសមស្សរ (សប្មារ់ឧរករណ៍ប្ែលមិន
ប្មនវាស់ប្វងតាមតនមៃសមស្សរតាមរយៈចំ្ទណញ ឬខាត (“FVTPL”) រូកនឹងនងៃទែើមប្រតិរតរិការ ប្ែលទកើតមកេីការ
រិញ ឬលក់ប្រេយ និងរំណុលទំងទនាោះ។ 

(ii). ការចាត់ចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់ 

ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែ ុ

ទៅកាុងការររួលសាគ ល់ែំរូង ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុប្តូវបានចាត់ថ្នា ក់តាមការវាស់ប្វង: រលំស់នងៃទែើម FVOCI         ឬ 
FVTPL។ 

ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ ប្តូវបានវាស់ប្វងតាមរលំស់នងៃទែើម ប្រសិនទរើវារំទេញទៅនឹងលកខខណខ ែូច្ខាងទប្កាម
ទហើយមិនប្តូវបានកំណត់ជា FVTPL ទនាោះទរ៖ 

 ប្រេយសកមមប្ែលមានទៅកាុងគំ្រូអាជី្វកមម កាុងទគាលរំណងរការុកទែើមបីការប្រមូលសាច់្ប្បាក់តាម               
កិច្ចសនា និង 

  លកខខណឌ កិច្ចសនាររស់ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ ផរល់នូវកាលររទិច្េរជាក់ោក់ចំ្ទពាោះលំហូររឹកប្បាក់        
ប្ែលសប្មារ់រូទត់ប្តប្បាក់ទែើម និងការប្បាក់ (“SPPI”)។ 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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 . ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ (ត) 

(ii). ការចាត់ចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់ (ត) 

ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ (ត) 

ឧរករណ៍រំណុល ប្តូវបានវាស់ប្វងទៅ FVOCI លុោះប្តាប្តវាបានរំទេញនឹងលកខខណឌ ទំងេីរែូច្ខាងទប្កាម ទហើយ
មិនប្តូវបានកំណត់ជា FVTPL ទនាោះទរ៖ 

 ប្រេយសកមមប្ែលមានទៅកាុងគំ្រអូាជី្វកមម កាុងទគាលរំណងរការុកទែើមបីការប្រមូលសាច់្ប្បាក់តាម              
កិច្ចសនា និងលក់ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ និង 

 លកខខណឌ កិច្ចសនាររស់ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ ផរល់នូវកាលររទិច្េរជាក់ោក់ ចំ្ទពាោះលំហូររឹកប្បាក់      ប្ែល
សប្មារ់រូទត់ប្តប្បាក់ទែើមនិងការប្បាក់ (“SPPI”)។ 

សប្មារ់ការររួលសាគ ល់ការវនិិទោគ្ទលើមូលធនជាទលើកែំរូង ប្ែលមិនប្តូវបានកាន់ការ់សប្មារ់ជួ្ញែូរ   សមព័នធ
ធនាគារ និងធនាគារ ប្តូវប្តទប្ជ្ើសទរ ើសការរង្ហា ញការប្ប្រប្រួល នាទេលរនាា រ់តាមរយៈ       លរធផលលមអិត ទផសងៗ។ 
ការទប្ជ្ើសទរ ើសទនោះទធវើទ ើងទោយប្ផអកទលើការវនិិទោគ្នីមួយៗ។ 

ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុទផសងៗទំងអស់ ប្តូវបានចាត់ថ្នា ក់តាមការវាស់ប្វងតាម FVTPL។ 

ទលើសេីទនោះ សប្មារ់ការររួលសាគ ល់ជាទលើកែំរូង សមព័នធធនាគារ និងធនាគារអាច្នឹងកំណត់ប្រេយសកមមហិរញ្ញ
វតែុប្ែលរំទេញតាមលកខខណឌ កាុងការវាស់ប្វងតាមរលំស់នងៃទែើម ឬតាម FVOCI ប្រសិនទរើវាស់ប្វងតាម FVTPL នឹង
លុររំបាត់ ឬកាត់រនែយជាសារវនដនូវភាេមិនសីុគាា ននគ្ណទនយយប្ែលនឹងទកើតទ ើង។ 

ការវាយតនមៃគំ្រអូាជី្វកមម 

សមព័នធធនាគារ និងធនាគារទធវើការវាយតនមៃអំេីទគាលរំណងននគំ្រូអាជី្វកមម ទលើប្រេយសកមមកាុងកប្មិត        សំណំុ
ឥណទននីមួយ  ៗទប្ពាោះគំ្រទូនោះរង្ហា ញោនងច្ាស់េីវធីិប្គ្រ់ប្គ្ងអាជី្វកមម និងវធីិផរល់េ័ត៌មានទៅអាកប្គ្រ់ប្គ្ង ។ 
េ័ត៌មានទំងទនាោះរមួមាន៖ 

 ទគាលនទោបាយ និងទគាលរំណងប្ែលបានរញ្ជជ ក់សប្មារ់សំណំុឥណទន និងអនុវតរនូវទគាល
នទោបាយទំងទនាោះ។ ជាេិទសសថ្នទតើយុរធសាស្តសរររស់អាកប្គ្រ់ប្គ្ង ទផ្ទរ តទលើការប្សវងរកចំ្ណូល         ការប្បាក់
តាមកិច្ចសនា រកានូវរប្មង់អប្តាការប្បាក់ជាក់ោក់មួយ ទធវើឲ្យសីុសង្ហវ ក់គាា រវាងរយៈទេលននប្រេយសកមមហិរញ្ញ
វតែុ ទៅនឹងរយៈទេលននរំណុល ប្ែលជាហិរញ្ញរបទនររស់ប្រេយសកមមទំងទនាោះ ឬការទធវើឲ្យមានលំហូររឹកប្បាក់
តាមរយៈការលក់ប្រេយសកមម។ 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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35. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

 . ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ (ត) 

(ii). ការចាត់ចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់ (ត) 

ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ (ត) 

ការវាយតនមៃគំ្រអូាជី្វកមម (ត) 

 វធីិកាុងការវាយតនមៃលរធផលននសំណំុឥណទន និងវធីិរាយការណ៍ទៅអាកប្គ្រ់ប្គ្ងររស់សមព័នធធនាគារ និង
ធនាគារ 

 ហានិភ័្យប្ែលរនោះពាល់ែល់លរធផលននគំ្រអូាជី្វកមម (និងប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុប្ែលមានទៅកាុងគំ្រូអាជី្វកមម
ទនាោះ) និងយុរធសាស្តសរសប្មារ់ប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័្យទំងទនាោះ 

 រទរៀរប្ែលអាកប្គ្រ់ប្គ្ងអាជី្វកមមររួលបានការរូទត់ (ឧទហរណ៍៖ ទតើការរូទត់សំណងប្ផអកទលើតនមៃសម
ស្សរននប្រេយសកមមប្ែលបានប្គ្រ់ប្គ្ង ឬសាច់្ប្បាក់តាមកិច្ចសនាប្ែលបានប្រមូល) និង 

 ភាេញឹកញារ់ ររមិាណ និងរយៈទេលននការលក់កាុងប្គាមុន មូលទហតុននការលក់ទនាោះ និងការរេឹំងរុកអំេី
សកមមភាេលក់នាទេលអនាគ្ត។ ទទោះជាោនងណ្តក៏ទោយ េ័ត៌មានអំេីសកមមភាេលក់មិនប្តូវបានចាត់រុកថ្ន
ោច់្ទោយប្ កទ ើយ រនុប្នរជាប្ផាកមួយននការវាយតនមៃរូទៅ អំេីរទរៀរប្ែលទធវើឲ្យសទប្មច្បាននូវទគាលរំណង
កាុងការប្គ្រ់ប្គ្ងប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ និងលំហូររឹកប្បាក់ររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ។ 

ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុសប្មារ់ការជួ្ញែូរ ឬចាត់ប្ច្ង ទហើយប្ែលលរធផលប្តូវបានវាយតនមៃតាមមូលោា នតនមៃសម
ស្សរ ប្តូវបានវាស់ប្វងតាម FVTPL ទប្ពាោះប្រេយសកមមទំងទនាោះមិនប្មនសប្មារ់ប្រមូលសាច់្ប្បាក់តាម    កិច្ចសនា 
ឬមិនប្មនសប្មារ់ទំងការប្រមូលសាច់្ប្បាក់តាមកិច្ចសនា និងសប្មារ់លក់ទ ើយ។  

ការវាយតនមៃថ្នទតើលំហូររឹកប្បាក់តាមកិច្ចសនាគឺ្សប្មារ់រូទត់ប្តប្បាក់ទែើម និងការប្បាក់ 

ចំ្ទពាោះទគាលរំណងននការវាយតនមៃទនោះ “ប្បាក់ទែើម” គឺ្ជាតនមៃសមស្សរននប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុទៅទេលររួល
សាគ ល់ជាទលើកែំរូង។ “ការប្បាក់” គឺ្ជាតនមៃតរសាងមួយសប្មារ់ទេលទវោននការទប្រើប្បាស់រឹកប្បាក់ សប្មារ់រយៈ
ទេលណ្តមួយ និងសប្មារ់ហានិភ័្យប្ែលពាក់េ័នធនឹងររមិាណប្បាក់ទែើមទៅជារ់ជំ្ពាក់កាុងអំ ុងទេលជាក់
ោក់មួយ និងសប្មារ់ការចំ្ណ្តយរមួទំងហានិភ័្យកាុងការផរល់កមចីជាមូលោា នទផសង ទៗរៀត (ែូច្ជាហានិភ័្យ
សាច់្ប្បាក់ង្ហយស្សួល និងចំ្ណ្តយរែាបាល) រមួទំងប្បាក់ចំ្ទណញ។ 

 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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35. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

 . ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ (ត) 

(ii). ការចាត់ចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់ (ត) 

ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ (ត) 

ការវាយតនមៃថ្នទតើលំហូររឹកប្បាក់តាមកិច្ចសនាគឺ្សប្មារ់រូទត់ប្តប្បាក់ទែើម និងការប្បាក់ (ត) 

ទែើមបីវាយតនមៃថ្នទតើលំហូររឹកប្បាក់តាមកិច្ចសនាគឺ្សប្មារ់ប្តរូទត់ប្បាក់ទែើម និងការប្បាក់ សមព័នធធនាគារ និង
ធនាគារ ប្តូវេិចារណ្តលកខខណឌ កិច្ចសនាររស់ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុ រមួរញ្ចូ លការវាយតនមៃថ្នទតើប្រេយសកមមហិរញ្ញ
វតែុ មានលកខខណឌ កិច្ចសនាប្ែលអាច្ផ្ទៃ ស់ររូរទេលទវោ ឬចំ្នួនលំហូររឹកប្បាក់តាមកិច្ចសនា ប្ែលអាច្ទធវើឲ្យ
ខុសេីលកខខណឌ ននការរូទត់ប្បាក់ទែើម និងការប្បាក់។ 

កាុងការវាយតនមៃសមព័នធធនាគារ និងធនាគារ េិចារណ្តទលើ៖ 

• ប្េឹតរិការណ៍ជាយថ្នភាេប្ែលអាច្ផ្ទៃ ស់ ររូរចំ្នួន និងរយៈទេលននលំហូររឹកប្បាក់ 

• លកខខណឌ េិទសស 

• លកខខណឌ សងប្បាក់មុនកាលកំណត់ និងការេនាទេលសង 

• លកខខណឌ ប្ែលកប្មិតធនាគារ កាុងការទមទរមកវញិ នូវសាច់្ប្បាក់េីប្រេយសកមមជាក់ោក់  (ែូច្ជា       
ឥណទន ប្ែលមិនអាច្ប្រមូលមកវញិបាន) និង 

• លកខណៈេិទសសប្ែលប្កប្ប្រតនមៃតរសាងអំេីតនមៃប្បាក់តាមទេលទវោ (ឧទហរណ៍ ការកំណត់អប្តា         
ការប្បាក់ទ ើងវញិតាមកាលកំណត់)។ 

ឥណទនប្ែលមិនអាច្ប្រមូលមកវញិបាន 

កាុងករណីខៃោះ ឥណទនប្ែលផរល់ទោយធនាគារ ប្ែលប្តូវបានការពារទោយប្រេយោក់ធានាររស់អតិងិជ្ន ក៏
មានកំហិតសមព័នធធនាគារ និងធនាគារកាុងការទមទរសាច់្ប្បាក់មកវញិប្ែរ (ឥណទនប្ែលមិនអាច្ប្រមូលមក
វញិបាន)។ កាុងករណីទនោះ សមព័នធធនាគារ និងធនាគារទធវើការវនិិច្េ័យកាុងការវាយតនមៃថ្នទតើឥណទនទនាោះអាច្
ប្រមូលមកវញិបានប្តប្បាក់ទែើម និងការប្បាក់ឬទរ។ ជារូទៅធនាគារេិចារណ្តទលើេ័ត៌មានខាងទប្កាមកាុងការ 
វនិិច្េ័យ៖ 

 ថ្នទតើកិច្ចសនាមានរញ្ជជ ក់ច្ាស់េីចំ្នួន និងកាលររទិច្េរននការរង់សងកមចីប្ែរ ឬទរ 

 តនមៃសមស្សរននប្រេយរញ្ជច ំពាក់េ័នធនឹងចំ្នួនននប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុប្ែលមានការធានា 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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35. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

 . ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ (ត) 

(ii). ការចាត់ចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់ (ត) 

ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ (ត) 

ឥណទនប្ែលមិនអាច្ប្រមូលមកវញិបាន (ត) 

 សមតែភាេ និងឆនាៈររស់អតិងិជ្ន កាុងការរូទត់សងតាមកិច្ចសនា ទទោះរីមានឱនភាេននតនមៃប្រេយរញ្ជច ំក៏
ទោយ 

 ថ្នទតើអតិងិជ្នគឺ្ជាររូវនររុគ្គល ឬជាអងគភាេប្រតិរតរិការសំខាន់ ឬជាអងគភាេប្ែលមានទគាលរំណង
េិទសស 

 ហានិភ័្យររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារកាុងការបាត់រង់ប្រេយសកមម ទក់រងនឹងឥណទនប្ែលមិនអាច្
ប្រមូលមកវញិបាន  

 ថ្នទតើប្រេយោក់ធានា គឺ្ជាប្រេយទំងអស់ប្ែលអតិងិជ្នមាន ឬជាប្ផាកមួយននប្រេយសកមមទផសង ទៗរៀតររស់
អតិងិជ្ន និង 

 ថ្នទតើសមព័នធធនាគារ និងធនាគារររួលបានអតែប្រទោជ្ន៍េីប្រេយសកមមទនោះ ឬទរ។  

ការចាត់ចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់ទ ើងវញិ 

ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុមិនប្តូវបានទធវើចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់ទ ើងវញិ រនាា រ់េីការររួលសាគ ល់តនមៃែំរូងទ ើយទលើកប្លង
ប្តកាុងអំ ុងទេលប្ែលសមព័នធធនាគារ និងធនាគារផ្ទៃ ស់ររូរគំ្រអូាជី្វកមមររស់ខៃួនកាុងការប្គ្រ់ប្គ្ងប្រេយសកមម
ហិរញ្ញវតែុ។ 

រំណុលហិរញ្ញវតែុ  

រំណុលហិរញ្ញវតែុប្តូវបានចាត់ថ្នា ក់តាមការវាស់ប្វងទោយចំ្ណ្តយរលំស់នងៃទែើម ឬ FVTPL។ រំណុល                                    
ហិរញ្ញវតែុប្តូវបានចាត់ថ្នា ក់ទៅ FVTPL ប្រសិនទរើវាប្តូវបានចាត់ថ្នា ក់ថ្ន រុកសប្មារ់ការជួ្ញែូរ ជាឧរករណ៍     
និសសនា ឬវាប្តូវបានកំណត់ថ្នែូច្ទនោះ ទៅទេលររួលសាគ ល់ទលើកែំរូង។ 

 

 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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35. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

 . ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 (iii). ការឈរ់ររួលសាគ ល់ 

ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែ ុ

សមព័នធធនាគារ និងធនាគារឈរ់ររួលសាគ ល់ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ ទៅទេលប្ែលសិរធិកាុងកិច្ចសនាកាុងការ              
ររួលលំហូររឹកប្បាក់េីប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុផុតកំណត់ ឬការទផារសិរធិររួលលំហូររឹកប្បាក់តាមកិច្ចសនា                
កាុងប្រតិរតរិការ ប្ែលហានិភ័្យទំងអស់ និងភាេជាកមមសិរធិននប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ ប្តូវបានទផារ ឬកាុងករណី             
ប្ែលសមព័នធធនាគារ និងធនាគារមិនទផារ ឬមិនរការុកនូវរាល់ហានិភ័្យ និងភាេជាកមមសិរធិ ទហើយវាមិនរកាការ
ប្គ្រ់ប្គ្ងប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ។ 

ចំ្ទពាោះការឈរ់ររួលសាគ ល់ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ ភាេលទមអៀងរវាងតនមៃទោងររស់ប្រេយសកមម (ឬតនមៃទោង
ប្ែលជាចំ្ប្ណកននប្រេយសកមមប្ែលឈរ់ររួលសាគ ល់) និងផលរូកនន (i) តនមៃតរសាងប្ែលររួលបាន (រារ់
រញ្ចូ លទំងប្រេយសកមមងមីប្ែលររួលបាន ែករំណុលងមីប្ែលររួលយក) និង (ii) ចំ្ទណញ ឬខាតប្ែលបានររួល
សាគ ល់កាុង OCI ប្តូវបានររួលសាគ ល់ទៅកាុងរបាយការណ៍ចំ្ទណញ និងខាត។ 

ផលចំ្ទណញ ឬខាតរងគរ ប្ែលបានររួលសាគ ល់កាុង OCI ចំ្ទពាោះការវនិិទោគ្មូលធន ប្ែលប្តូវបានកំណត់ថ្នប្តូវ
ររួលសាគ ល់តាម FVOCI មិនប្តូវបានររួលសាគ ល់កាុងរបាយការណ៍ចំ្ទណញ ឬខាតទរ ទៅទលើការឈរ់ររួល
សាគ ល់ការវនិិទោគ្ទនាោះ។ ភាគ្កមមកាុងការទផារប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ ប្ែលមានលកខណៈសមបតរិប្គ្រ់ប្គាន់សប្មារ់
ការឈរ់ររួលសាគ ល់ ប្ែលប្តូវបានរទងកើត ឬរការុកទោយសមព័នធធនាគារ ប្តូវបានររួលសាគ ល់ថ្នជាប្រេយសកមម 
ឬ រំណុលោច់្ទោយប្ កេីគាា ។ 

រំណុលហិរញ្ញវតែ ុ

សមព័នធធនាគារ និងធនាគារឈរ់ររួលសាគ ល់រំណុលហិរញ្ញវតែុ ទៅទេលប្ែលកាតេវកិច្ចទប្កាមកិច្ចសនាប្តូវបាន
រោំយ ឬ លុរទចាល ឬផុតអាណតរិ។ 

(iv). ការប្កប្ប្រប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ  និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ  

ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែ ុ

ប្រសិនទរើលកខខណឌ ននប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុប្តូវបានប្កប្ប្រ ទនាោះសមព័នធធនាគារ និងធនាគារវាយតនមៃថ្នទតើ    លំហូរ
រឹកប្បាក់ននប្រេយសកមមប្ែលបានប្កប្ប្រទនាោះ មានភាេខុសគាា ខាៃ ំង ឬទរ។  



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 

147 

 

35. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

 . ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ (ត) 

(iv). ការប្កប្ប្រប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ  និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ  (ត) 

ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែ ុ(ត) 

ប្រសិនទរើលំហូររឹកប្បាក់មានភាេខុសគាា ខាៃ ំង ទនាោះសិរធិតាមកិច្ចសនាចំ្ទពាោះលំហូររឹកប្បាក់េីប្រេយសកមម 
ហិរញ្ញវតែុទែើម ប្តូវបានចាត់រុកថ្នផុតអាណតរិ។ កាុងករណីទនោះប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុទែើម ប្តូវឈរ់ររួលសាគ ល់ 
(សូមទមើល(iii)) ទហើយប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុងមី ប្តូវបានររួលសាគ ល់តាមតនមៃសមស្សររូកនឹងនងៃចំ្ណ្តយប្រតិរតរិ
ការ។ នងៃទសវានានាប្ែលររួលបានជាប្ផាកននការប្កប្ប្រទនោះ ប្តូវបានរារ់រញ្ចូ លែូច្ខាងទប្កាម៖ 

 នងៃទសវា ប្ែលប្តូវបានេិចារណ្តកាុងការកំណត់តនមៃសមស្សរននប្រេយសកមមងមី និងនងៃទសវាប្ែល                 
ររួលបានមកវញិទលើនងៃចំ្ណ្តយប្រតិរតរិការប្ែលទកើតទ ើង ប្តូវបានរារ់រញ្ចូ លកាុងការវាស់ប្វងែំរូងនន     ប្រេយ
សកមម និង 

 នងៃទសវាទផសងទរៀតប្តូវបានរារ់រញ្ចូ លកាុងចំ្ទណញ និងខាត ប្ែលជាប្ផាកមួយននការចំ្ទណញ ឬខាតទលើ
ប្រេយសកមមប្ែលឈរ់ររួលសាគ ល់។ 

ប្រសិនទរើលំហូររឹកប្បាក់ប្តូវបានប្កប្ប្រ ទៅទេលប្ែលអតិងិជ្នជួ្រការលំបាកប្ផាកហិរញ្ញវតែុទនាោះ    ទគាល
រំណងននការប្កប្ប្រជារូទៅ គឺ្ទែើមបីររួលបានមកវញិជាអតិររមាទលើលកខខណឌ ននកិច្ចសនាទែើមជាជាងរទងកើត
ប្រេយសកមមងមីប្ែលមានលកខខណឌ ខុសគាា ខាៃ ំង។ ប្រសិនទរើ សមព័នធធនាគារ និង ធនាគារ      មានគ្ទប្មាងប្កប្ប្រ ប្រេយ
សកមមហិរញ្ញវតែុតាមរទរៀរមួយ  ប្ែលអាច្នំាឲ្យមាន ការទលើកប្លងចំ្ទពាោះលំហូរ រឹកប្បាក់ប្រេយសកមមទនាោះ  ប្តូវបាន
យកមកេិចារណ្តជាមុន ថ្នទតើប្ផាកមួយននប្រេយសកមមគួ្រប្តប្តូវបានលុរទច្ញេីរញ្ជ ីមុនទេលទធវើការប្កប្ប្រឬទរ 
(សូមទមើលខាងទប្កាមសប្មារ់ទគាលនទោបាយ ការលុរទច្ញេីរញ្ជ ី)។ វធីិសាស្តសរទនោះ ជ្ោះឥរធិេលែល់លរធផល
ននការវាយតនមៃររមិាណ ទហើយកាុងករណីទនោះមានន័យថ្ន លកខណៈវនិិច្េ័យននការឈរ់ររួលសាគ ល់ប្រេយ ជារូទៅ
មិនអាច្អនុវតរបានទនាោះទរ។  

ប្រសិនទរើការប្កតប្មូវប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុប្តូវបានវាស់ប្វងតាមរលំស់នងៃទែើម ឬ FVOCI មិនរណ្តរ លឲ្យមានការ
ឈរ់ររួលសាគ ល់ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុទរទនាោះ ទនាោះសមព័នធធនាគារ និងធនាគារនឹងគ្ណនាទ ើងវញិនូវតនមៃ
ទោងននប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុជាមុន ទោយទប្រើអប្តាការប្បាក់ប្រសិរធភាេែំរូងននប្រេយសកមម និងររួលសាគ ល់
លរធផលននការប្កតប្មូវជាចំ្ទណញឬខាត ។ សប្មារ់ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុប្ែលមានអប្តាទងរអប្តាការប្បាក់
ប្រសិរធភាេែំរូងប្ែលទប្រើទែើមបីគ្ណនាចំ្ទណញ ឬខាតេីការប្កតប្មូវ ប្តូវបានប្កប្ប្រទែើមបីឆៃុោះរញ្ជច ំង េីលកខខណឌ  
រីផាររច្ចុរបនា ទៅទេលប្ែលទធវើការប្កតប្មូវ។ រាល់ការចំ្ណ្តយ ឬ នងៃទសវាប្ែលទកើតទ ើង  និង នងៃទសវា ររួល
បាន ប្ែលជាប្ផាកមួយននការប្កតប្មូវទក់រងនឹងតនមៃទោងែុលននប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ ប្ែលបានទធវើការប្កតប្មូវ 
ប្តូវបានរលំស់ប្ផអកទលើរយៈទេលប្ែលទៅសល់ននប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុប្ែលបានប្កតប្មូវទនាោះ។  



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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35. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

 . ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ (ត) 

(iv). ការប្កប្ប្រប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ  និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ  (ត) 

ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែ ុ(ត) 

ប្រសិនទរើការប្កតប្មូវទនោះ ប្តូវបានទធវើទ ើងទោយសារប្តអតិងិជ្នជួ្រការលំបាកប្ផាកហិរញ្ញវតែុ ទនាោះចំ្ទណញ ឬ
ខាតប្តូវបានរង្ហា ញជាមួយគាា នឹងការខាតរង់ទលើឱនភាេននតនមៃននប្រេយសកមម។ កាុងករណីទផសងទរៀត វាប្តូវបាន
រង្ហា ញជាចំ្ណូលការប្បាក់ ប្ែលគ្ណនាទោយទប្រើវធីិសាស្តសរអប្តាការប្បាក់ប្រសិរធភាេ។  

រំណុលហិរញ្ញវតែ ុ

សមព័នធធនាគារ និងធនាគារឈរ់ររួលសាគ ល់រំណុលហិរញ្ញវតែុ ទៅទេលប្ែលលកខខណឌ ររស់វាប្តូវបាន          ប្ក
តប្មូវ ទហើយលំហូររឹកប្បាក់ននរំណុលប្ែលបានប្កតប្មូវទនាោះមានភាេខុសគាា ខាៃ ំង។ កាុងករណីទនោះ រំណុល
ហិរញ្ញវតែុងមីប្តូវបានររួលសាគ ល់តាមតនមៃសមស្សរ។ ភាេលទមអៀងរវាងតនមៃទោងននរំណុលហិរញ្ញវតែុប្ែលមិនប្តូវ
បានររួលសាគ ល់ និងតនមៃតរសាងប្តូវបានររួលសាគ ល់ទៅកាុងចំ្ទណញ និងខាត។ តនមៃតរសាងរមួមានប្រេយ
សកមមមិនប្មនហិរញ្ញវតែុប្ែលបានទផារ (ប្រសិនទរើមាន) និងការររួលយករំណុលរមួទំងរំណុលហិរញ្ញវតែុប្ែល
បានប្កតប្មូវងមី។  

ប្រសិនទរើការប្កតប្មូវរំណុលហិរញ្ញវតែុទនោះមិនទធវើឲ្យមានការឈរ់ររួលសាគ ល់ទរ ទនាោះរលំស់នងៃទែើមនន
រំណុល ប្តូវគ្ណនាទ ើងវញិទោយទធវើអរបហារលំហូររឹកប្បាក់ប្ែលបានប្កប្ប្រ តាមអប្តាការប្បាក់ប្រសិរធិភាេ 
ែំរូង ទហើយលរធផលននការចំ្ទណញ ឬខាត ប្តូវបានររួលសាគ ល់ទៅកាុងចំ្ទណញ និងខាត។ សប្មារ់រំណុល
ហិរញ្ញវតែុមានអប្តាអទងរ អប្តាការប្បាក់ប្រសិរធភាេែំរូងប្ែលទប្រើទែើមបីគ្ណនាចំ្ទណញ ឬខាតេីការប្កតប្មូវ ប្តូវ
បានប្កប្ប្រទែើមបីឆៃុោះរញ្ជច ំងេីលកខខណឌ រីផាររច្ចុរបនា ទៅទេលប្ែលទធវើការប្កតប្មូវ។ រាល់ការចំ្ណ្តយ និងនងៃទស
វាប្ែលទកើតមាន ប្តូវបានររួលសាគ ល់ជាការប្កតប្មូវទៅទលើតនមៃទោងននរំណុល និងរលំស់តាមរយៈទេល 
ប្ែលទៅសល់ននរំណុលហិរញ្ញវតែុ ប្ែលបានប្កតប្មូវទោយគ្ណនាអប្តាការប្បាក់ប្រសិរធភាេ    ទ ើងវញិ ទលើ
ឧររកណ៍ហិរញ្ញវតែុ។  

កំប្ណរប្មង់ទគាលការណ៍អប្តាការប្បាក់ (ទគាលនទោបាយអនុវតរចារ់េីនងៃរី1 ប្ខមករា ឆ្ា ំ2021) 

ប្រសិនទរើមូលោា នននការកំណត់លំហូររឹកប្បាក់តាមកិច្ចសនាននប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ ឬរំណុលហិរញ្ញវតែុ វាស់
ប្វងតាមរលំស់នងៃទែើម មានការប្ប្រប្រួលប្ែលជាលរធផលេីកំប្ណរប្មង់អប្តាការប្បាក់ ទនាោះសមព័នធធនាគារ និង
ធនាគារ នឹងទធវើរច្ចុរបនាភាេទលើអប្តាការប្បាក់ប្រសិរធភាេ ននប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ ឬរំណុលហិរញ្ញវតែុ ទែើមបីឆៃុោះ
រញ្ជច ំងេីការផ្ទៃ ស់ររូរទនោះ។ ការផ្ទៃ ស់ររូរមូលោា នសប្មារ់កំណត់លំហូររឹកប្បាក់តាម កិច្ចសនា គឺ្ប្តូវបានតប្មូវ
ទោយកំប្ណ   រប្មង់អប្តាការប្បាក់ ប្រសិនទរើលកខខណឌ ខាងទប្កាមប្តូវបានរំទេញ៖ 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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35. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

 . ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ (ត) 

(iv). ការប្កប្ប្រប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ  និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ  (ត) 

រំណុលហិរញ្ញវតែុ (ត) 

កំប្ណរប្មង់ទគាលការណ៍អប្តាការប្បាក់ (ទគាលនទោបាយអនុវតរចារ់េីនងៃរី1 ប្ខមករា ឆ្ា ំ2021) (ត) 

• ការផ្ទៃ ស់រដូរទនោះជាការចំាបាច់្ ទោយសារវារងផលវបិាកផ្ទា ល់េីកំប្ណរប្មង់ទនោះ និង 

• មូលោា នងមីសប្មារ់កំណត់លំហូររឹកប្បាក់តាមកិច្ចសនា គឺ្សមមូលនឹងមូលោា នមុន – ទពាលគឺ្មូលោា នភាៃ
មៗមុនទេលមានការផ្ទៃ ស់ររូរ។ 

ប្រសិនទរើការផ្ទៃ ស់ររូរប្តូវបានទធវើទ ើងចំ្ទពាោះប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ ឬរំណុលហិរញ្ញវតែុ រប្នែមេីទលើការ                        
ផ្ទៃ ស់ររូរមូលោា នសប្មារ់កំណត់លំហូររឹកប្បាក់តាមកិច្ចសនា ប្ែលតប្មូវទោយកំប្ណរប្មង់អប្តាការប្បាក់
ទនាោះសាខាធនាគារនឹងទធវើរច្ចុរបនាភាេអប្តាការប្បាក់ប្រសិរធភាេននប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ ឬរំណុលហិរញ្ញវតែុជា
មុនសិន ទែើមបីឆៃុោះរញ្ជច ំងេីការផ្ទៃ ស់ររូរប្ែលទមទរទោយកំប្ណរប្មង់អប្តាការប្បាក់។ រនាា រ់េីទនាោះ        សមព័នធ
ធនាគារ និងធនាគារ នឹងអនុវតរទគាលនទោបាយគ្ណទនយយសប្មារ់ការប្កប្ប្រប្ែលបានកំណត់ខាងទលើ ចំ្ទពាោះ
ចំ្ណ្តយរប្នែម។ 

(v). ការកាត់កង 

ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ អាច្ប្តូវកាត់កងគាា បាន និងប្តូវរង្ហា ញជាចំ្នួនសុរធទៅកាុង     របាយ
ការណ៍សាែ នភាេហិរញ្ញវតែុ លុោះប្តាប្តសមព័នធធនាគារ និងធនាគារមានសិរធិតាមច្ារ់ទែើមបីទធវើការកាត់កង គាា បាន 
និង មានរំណងទធវើការរូទត់ទោយប្ផអកទលើមូលោា នចំ្នួនទៅសល់សុរធ ឬក៏ររួលសាគ ល់ប្រេយសកមម                 និង
រូទត់រំណុលកាុងទេលែំណ្តលគាា ។  

ចំ្ណូល និងចំ្ណ្តយប្តូវបានរង្ហា ញតាមមូលោា នសុរធ ប្តកាុងទេលប្ែលមូលោា នសុរធប្តូវបានអនុញ្ជញ ត ទៅ
ទប្កាមសរង់ោ CIFRS ឬសំរារ់ចំ្ទណញ និងខាត ប្ែលទកើតទ ើងេីប្កុមប្រតិរតរិការស្សទែៀងគាា ែូច្ជា ទៅកាុង
សកមមភាេពាណិជ្ជកមមររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ។ 

 

 

 

 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
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35. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

 . ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ (ត) 
 (vi). ការវាស់ប្វងតនមៃសមស្សរ 

តនមៃសមស្សរ គឺ្ជាតនមៃប្ែលនឹងររួលបានទោយការលក់ប្រេយសកមម ឬតនមៃប្ែលបានរូទត់ចំ្ទពាោះការទផារ
រំណុលទៅកាុងប្រតិរតរិការធមមតា រវាងអាកចូ្លរមួកាុងរីផារ នាកាលររទិច្េរននការវាស់ប្វងទៅកាុងរីផារទគាល ឬ
កាុងករណីមិនមានរីផារទគាល គឺ្យករីផារជាអារិភាេរំផុត ប្ែលសមព័នធធនាគារ និងធនាគារអាច្កំណត់រកបាន
ទៅកាលររទិច្េរននការវាស់ប្វងទនាោះ។តនមៃសមស្សរររស់រំណុលឆៃុោះរញ្ជច ំងេីហានិភ័្យការមិនអនុវតរកាតេវកិច្ច  

សមព័នធធនាគារ និងធនាគារវាស់ប្វងតនមៃសមស្សរររស់ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុមួយ ទោយទប្រើសប្មង់តនមៃទៅកាុងរី
ផារសកមមររស់ឧរករណ៍ទនាោះ ប្រសិនទរើមាន។ រីផារមួយចាត់រុកជារីផារសកមម ប្រសិនទរើប្រតិរតរិការររស់
ប្រេយសកមម ឬរំណុល ទកើតទ ើងញឹកញារ់ ទហើយរំហំប្រតិរតរិការមានភាេប្គ្រ់ប្គាន់កាុងការផរល់េ័ត៌មានតនមៃជា
ទរៀងទត់។  

ប្រសិនទរើេំុមានសប្មង់តនមៃទៅកាុងរីផារសកមមទរ ទនាោះសមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ប្តូវទប្រើរទច្ចកទរស        វាយ
តនមៃណ្តប្ែលអាច្ទប្រើប្បាស់រិនាន័យប្ែលអាច្អទងកតបានជាអតិររមា និងកាត់រនែយនូវការទប្រើប្បាស់រិនាន័យ
ប្ែលមិនអាច្អទងកតបាន។ រទច្ចកទរសវាយតនមៃប្ែលបានទប្ជ្ើសទរ ើសប្តូវរមួរញ្ចូ លនូវកតារ ទំងអស់ប្ែលអាកចូ្ល
រមួកាុងរីផារនឹងេិចារណ្តទៅកាុងការកំណត់តនមៃ។  

ភ្សរុតាងែ៏លអរំផុតសប្មារ់តនមៃសមស្សរររស់ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុមួយ ទៅទេលររួលសាគ ល់ជាទលើកែំរូង ជា
រូទៅគឺ្ជាតនមៃប្រតិរតរិការ មានន័យថ្ន ជាតនមៃសមស្សរននផលតរសាងបានផរល់ឲ្យ ឬបានររួល។ ប្រសិនទរើស
មព័នធធនាគារ និងធនាគារកំណត់ថ្ន តនមៃសមស្សរទៅទេលររួលសាគ ល់ជាទលើកែំរូង ខុសេីតនមៃប្រតិរតរិការ 
ទហើយតនមៃសមស្សរទនោះេំុមានភ្សរុតាងមករញ្ជជ ក់ តាមរយៈសប្មង់តនមៃកាុងរីផារសកមមចំ្ទពាោះប្រេយសកមម ឬ
រំណុលប្ែលស្សទែៀងគាា  ឬក៏តាមរយៈរទច្ចកទរសវាយតនមៃ ប្ែលកាុងទនាោះរិនាន័យប្ែលមិនអាច្អទងកតបានពាក់
េ័នធនឹងការវាស់ប្វង ប្តូវបានសនមត់ថ្នមិនសារវនដ ែូទច្ាោះឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុប្តូវវាស់ប្វងជាទលើកែំរូងតាមតនមៃសម
ស្សរទោយប្កតប្មូវតាមរយៈការេនារនូវភាេខុសគាា រវាងតនមៃសមស្សរទៅទេលររួលសាគ ល់ជាទលើកែំរូង និង
តនមៃប្រតិរតរិការ។  

រនាា រ់មកទរៀត ភាេខុសគាា ទនាោះគឺ្ប្តូវររួលសាគ ល់ទៅកាុងចំ្ទណញ ឬខាត ប្ផអកទលើអាយុកាលររស់ឧរករណ៍
ទនាោះ ក៏រនុប្នរមិនឲ្យយូរជាងការវាយតនមៃតាមរយៈរិនាន័យរីផារប្ែលអាច្អទងកតបាន ឬទៅទេលរញ្ច រ់ប្រតិរតរិការ
ទនាោះទរ។ ប្រសិនទរើប្រេយសកមម ឬរំណុលប្ែលប្តូវបានវាស់ប្វងតាមតនមៃសមស្សរ មានតនមៃលក់ និងតនមៃរិញ
ទនាោះធនាគារវាស់ប្វងប្រេយសកមម និងសាែ នភាេប្វងតាមតនមៃលក់ ទហើយវាស់ប្វងរំណុល និងសាែ នភាេខៃីតាមតនមៃ
រិញ។ សំណំុប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ និងរំណុលហិរញ្ញវតែុប្ែលមានហានិភ័្យរីផារ និងហានិភ័្យឥណទនប្ែល                  
ប្តូវបានចាត់ប្ច្ងទោយសមព័នធធនាគារ និងធនាគារ តាមមូលោា នចំ្នួនសុរធប្ែលមានហានិភ័្យរីផារ ឬ                 
ហានិភ័្យឥណទន ប្តូវបានវាស់ប្វងតាមមូលោា នននតនមៃ ប្ែលនឹងររួលបានទោយការលក់ប្រេយសកមមប្ែល
មានសាែ នភាេប្វង (ឬការរូទត់សងកាុងការទផារប្រេយសកមមសុរធប្ែលមានសាែ នភាេខៃី) សប្មារ់ហានិភ័្យជាក់ោ
ក់។  



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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35. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

 . ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ (ត) 

(vi). ការវាស់ប្វងតនមៃសមស្សរ (ត) 

ការប្កតប្មូវប្តឹមកប្មិតប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ មានន័យថ្ន ការប្កតប្មូវតនមៃលក់-រិញ ឬការប្ក
តប្មូវហានិភ័្យឥណទន ប្ែលឆៃុោះរញ្ជច ំងេីការវាស់ប្វងតាមមូលោា នតនមៃសុរធ គឺ្ប្តូវបានប្រងប្ច្កតាមប្រេយ
សកមម និងរំណុលនីមួយៗតាមមូលោា ន ការប្កតប្មូវហានិភ័្យប្ែលពាក់េ័នធននឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុនីមួយ នៗន
ប្រេយសកមម និងរំណុលទនាោះ។  

តនមៃសមស្សរននរំណុលហិរញ្ញវតែុមានលកខណៈអាច្ទមទរសងតាមតប្មូវការ (ឧទហរណ៍ ប្បាក់រទញ្ញើច្រនដ)   គឺ្
មិនប្តូវតិច្ជាងចំ្នួនរឹកប្បាក់ប្ែលប្តូវរង់តាមតប្មូវការទរ ទោយប្តូវទធវើអរបហារចារ់េីនងៃែំរូងប្ែលចំ្នួនរឹក
ប្បាក់អាច្ប្តូវបានរង់។ 

សមព័នធធនាគារ និងធនាគារររួលសាគ ល់ការទផាររវាងកប្មិតននឋានានុប្កមតនមៃសមស្សរ ទៅចុ្ងការយិររទិច្េរនន
របាយការណ៍អំ ុងទេលប្ែលការផ្ទៃ ស់ររូរបានទកើតទ ើង។ 

(vii). ឱនភាេននតនមៃ 

សមព័នធធនាគារ និងធនាគារររួលសាគ ល់សំវធិានធនទលើការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទន ចំ្ទពាោះឧរករណ៍
ហិរញ្ញវតែុ ប្ែលមិនបានវាស់ប្វងតាម FVTPL ែូច្ខាងទប្កាម៖  

 ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ គឺ្ជាឧរករណ៍រំណុល និង 

 កិច្ចសនាឥណទន និងកិច្ចសនាធានាហិរញ្ញវតែុប្ែលបានទបាោះផាយ។ 

មិនមានការខាតរង់ទលើឱនភាេតនមៃ ប្តូវបានររួលសាគ ល់ទលើការវនិិទោគ្មូលធនទ ើយ។ 

សមព័នធធនាគារ និងធនាគារវាស់ប្វងសំវធិានធនទលើការខាតរង់ តាមចំ្នួនប្ែលទសមើនឹងការរេឹំងរុកទលើការខាត
រង់ឥណទន ទេញអាយុកាល ទលើកប្លងគ្ណនីខាងទប្កាម ប្ែលប្តូវវាស់ប្វងតាមការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់
ឥណទនរយៈទេល 12ប្ខ៖  

 ការវនិិទោគ្ទលើមូលរប្តរំណុល ប្ែលប្តូវបានកំណត់ថ្នមានហានិភ័្យឥណទនទរ នាកាលររទិច្េរ
រាយការណ៍ និង 

 ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុទផសងទរៀត (ទប្ៅេីភ្តិសនាប្តូវររួល) ប្ែលហានិភ័្យឥណទនមិនបានទកើនទ ើងជា
សារវនដ ចារ់តំាងេីការររួលសាគ ល់ទលើកែំរូង។  



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
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35. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

 . ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ (ត) 

(vii). ឱនភាេននតនមៃ (ត) 

ការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទន 12 ប្ខ គឺ្ជាប្ផាកននការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទន ប្ែលរណ្តរ ល         
មកេីប្េឹតរិការណ៍ខកខានសងប្បាក់កាុងរយៈទេល 12 ប្ខ រនាា រ់េីកាលររទិច្េររាយការណ៍។ ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុ
ប្ែលបានររួលសាគ ល់តាមការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទន 12 ប្ខ ប្តូវបានចាត់រុកជា “ឧរករណ៍             
ហិរញ្ញវតែុសែិតកាុងែំណ្តក់កាលរី1”។ 

ការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទនទេញមួយអាយុកាល (Life-time ECL) គឺ្ជាការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណ
ទន ប្ែលអាច្រណ្តរ លមកេីប្េឹតរិការណ៍ខកខានសងប្បាក់កាុងរយៈទេលននអាយុកាលរេឹំងរុក (expected life) នន
ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុ។ ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុប្ែលបានររួលសាគ ល់តាមការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទនទេញមួយ
អាយុកាល រនុប្នរមិនប្មនជាឥណទនប្ែលមានឱនភាេននតនមៃ (credit-impaired) ប្តូវបានចាត់រុកជា “ឧរករណ៍
ហិរញ្ញវតែុសែិតកាុងែំណ្តក់កាលរី2”។ ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុប្ែលប្រងប្ច្កទៅែំណ្តក់កាលរី2 គឺ្ឧរករណ៍
ទំងឡាយណ្តប្ែលបានជួ្រប្ររោះការទកើនទ ើងនូវហានិភ័្យឥណទនគួ្រឲ្យកត់សមាគ ល់ ចារ់តំាងេីការររួល
សាគ ល់ែំរូង រនុប្នរមិនទន់កាៃ យជាឧរករណ៍ប្ែលមានឱនភាេននតនមៃ(credit-impaired)។ 

ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុប្ែលប្តូវបានររួលសាគ ល់ ការខាតរង់ឥណទនទេញមួយអាយុកាល និងមានឱនភាេនន
តនមៃ ប្តូវបានចាត់រុកជា “ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុសែិតកាុងែំណ្តក់កាលរី 3”។ 

ទៅកាលររទិច្េរននរបាយការណ៍នីមួយ  ៗ សមព័នធធនាគារ និងធនាគារវាយតនមៃថ្នទតើហានិភ័្យឥណទននន
ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុ បានទកើនទ ើងជាសារវនដ ចារ់តំាងេីការររួលសាគ ល់ទលើកែំរូង។ ទៅទេលប្ែល                        
ហានិភ័្យឥណទនទកើនទ ើជាសារវនដ ចារ់តំាងេីការររួលសាគ ល់ទលើកែំរូង សំវធិានធនទលើការបាត់រង់ប្តូវបាន
វាស់ប្វង តាមតនមៃទសមើនឹងអាយុកាលននការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទន។ 

ទៅទេលកំណត់ថ្នទតើហានិភ័្យឥណទនននប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុបានទកើនទ ើងជាសារវនដ ចារ់តំាងេីការររួល
សាគ ល់ទលើកែំរូង និងទៅទេលបាន ន់សាម នទលើការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទន ទនាោះសមព័នធធនាគារ និង
ធនាគារេិចារណ្តទលើេ័ត៌មានប្ែលសមទហតុសមផល និងេ័ត៌មានគំាប្រ ប្ែលពាក់េ័នធនិងអាច្រកបាន ទោយមិន
ចំាបាច់្ចំ្ណ្តយ ឬប្រឹងប្ប្រងខពស់។ េ័ត៌មានទំងទនោះរួមរញ្ចូ លេ័ត៌មានររមិាណ និងេ័ត៌មាន     គុ្ណភាេ និងការ
វភិាគ្ ទោយប្ផអកទលើររេិទសាធន៍ររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ និងការវាយតនមៃ          ឥណទនប្េមទំង
រញ្ចូ លេ័ត៌មានប្រទមើលអនាគ្ត។  



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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35. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

 . ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ (ត) 

(vii). ឱនភាេននតនមៃ (ត) 

ប្រសិនទរើហានិភ័្យឥណទនមិនបានទកើនទ ើងជាសារវនដ ចារ់តំាងេីការររួលសាគ ល់ទលើកែំរូង ឬប្រសិនទរើ
គុ្ណភាេឥណទនននឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុមានភាេប្រទសើរទ ើង ប្ែលរណ្តរ លឲ្យគាម នការទកើនទ ើងជាសារវនដ នន
ហានិភ័្យឥណទនចារ់តំាងេីការររួលសាគ ល់ទលើកែំរូង សំវធិានធនទលើការបាត់រង់ប្តូវបានវាស់ប្វងតាមតនមៃ
ទសមើនឹងការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទន 12 ប្ខ។  

រយៈទេលអតិររមាប្ែលប្តូវយកមកេិចារណ្ត ទេលទធវើការបាន ន់សាម នទលើការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទន គឺ្
ជារយៈទេលកិច្ចសនាអតិររមាប្ែលសមព័នធធនាគារ និងធនាគារប្រឈមនឹងហានិភ័្យឥណទន។  

ការកំណត់ននការទកើនទ ើងជាសារវនដនូវហានិភ័្យឥណទន 

សមព័នធធនាគារ និងធនាគារវាយតនមៃថ្នទតើមានហានិភ័្យឥណទនបានទកើនទ ើងជាសារវនដឬទរ ចារ់តំាងេីការ
ររួលសាគ ល់ទលើកែំរូង ទៅកាលររទិច្េររាយការណ៍។ ការកំណត់េីការទកើនទ ើងននហានិភ័្យឥណទនប្ផអកជា
សំខាន់ទលើច្រតិលកខណៈននឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុ និងអតិងិជ្ន និងតំរន់ភូ្មិសាស្តសរ។  

សមព័នធធនាគារ និងធនាគារេិចារណ្តថ្នការទកើនទ ើងននហានិភ័្យឥណទនជាសារវនដ ទកើតទ ើងទៅទេលប្រេយ
សកមមមានការខកខានសងមិនតិច្ជាងរយៈទេលចំ្នួន 15នងៃ ឬ 30នងៃ ទៅតាមលកខខណឌ ររស់ ហាវ សីុលីធី។ ចំ្នួន
នងៃខកខានសងប្តូវបានកំណត់ទោយការរារ់ចំ្នួននងៃចារ់តំាងេីកាលររទិច្េរផុតកំណត់ែំរូងរងអស់ ប្ែលការ
រង់សងទំងអស់មិនទន់បានររួល។ កាលររទិច្េរផុតកំណត់សង ប្តូវបានកំណត់ទោយមិនេិចារណ្តទៅទលើរ
យៈទេលអនុទប្គាោះណ្តមួយប្ែលអាច្មានសប្មារ់អតិងិជ្នទ ើយ។ 

ប្រសិនទរើមានភ្សរុតាងរញ្ជជ ក់ថ្ន មិនមានការទកើនទ ើងទលើហានិភ័្យឥណទនជាសារវនដទក់រងនឹងការររួល
សាគ ល់ទលើកែំរូងទរទនាោះ សំវធិានធនននការបាត់រង់ទលើឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុនឹងប្តូវវាស់ប្វងតាមការរេឹំងរុកទលើការ
ខាតរង់ឥណទន 12ប្ខ។ 

និយមន័យននការខកខានសង  

សមព័នធធនាគារ និងធនាគារចាត់រុកប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុប្ែលមានការខកខានសងទៅទេលប្ែល៖ 

 អាកខចីមិនមានលរធភាេសងចំ្ទពាោះកាតេវកិច្ចឥណទនររស់ខៃួនទំងស្សុង ទោយមិនេឹងប្ផអកទៅទលើការ
លក់ប្រេយោក់ធានាទែើមបីរូទត់សង (ប្រសិនទរើមានប្រេយោក់ធានា) ឬ 

 សមព័នធធនាគារ និងធនាគារេិចារណ្តថ្នការទកើនទ ើងជាសារវនដនូវហានិភ័្យឥណទន ទកើតទ ើងមិនទលើសេី
ទេលប្ែលប្រេយសកមមហួសកាលកំណត់សងទសមើ ឬទលើសេី 30នងៃ សប្មារ់ឥណទនរយៈទេល ប្វង ឬទប្ច្ើនជាង 
ឬទសមើ 15នងៃ សប្មារ់ឥណទនរយៈទេលខៃី។  



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
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35. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

 . ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ (ត) 

(vii). ឱនភាេននតនមៃ (ត) 

ការវាស់ប្វងទលើការខាតរង់ឥណទនរេឹំងរុក 

ការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទនគឺ្ជាការបាន ន់សាម នប្រូបារ ីលីទតមធយមននការបាត់រង់ឥណទន។ ការរេឹំងរុកទលើ
ការខាតរង់ឥណទន ប្តូវបានវាស់ប្វងែូច្ខាងទប្កាម៖ 

 ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុប្ែលមិនមានឱនភាេននតនមៃនាកាលររទិច្េររាយការណ៍៖ ជាតនមៃរច្ចុរបនាននកងវោះ
សាច់្ប្បាក់ទំងអស់ (ទពាលគឺ្ភាេខុសគាា រវាងលំហូររឹកប្បាក់ប្ែលជំ្ពាក់ធនាគារស្សរតាមកិច្ចសនានិងលំហូរ 
រឹកប្បាក់ប្ែលសមព័នធធនាគារ និងធនាគាររេឹំងរុកថ្ននឹងររួលបាន)។  

 ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុប្ែលមានឱនភាេននតនមៃនាកាលររទិច្េររាយការណ៍៖ ជាភាេខុសគាា រវាងតនមៃទោង
ែុល និងតនមៃរច្ចុរបនាននលំហូររឹកប្បាក់ប្ែលរេឹំងរុកនាទេលអនាគ្ត។  

 កិច្ចសនាឥណទនប្ែលទៅសល់៖ ជាតនមៃរច្ចុរបនាននភាេខុសគាា រវាងលំហូររឹកប្បាក់តាមកិច្ចសនាប្ែល
ជំ្ពាក់ធនាគារ ប្រសិនទរើអាកកាន់ការ់កិច្ចសនាឥណទនបានែកឥណទនទប្រើ និងលំហូររឹកប្បាក់ប្ែលសមព័នធ
ធនាគារ និងធនាគាររេឹំងរុកថ្ននឹងររួលបាន ប្រសិនទរើឥណទនប្តូវបានែកទប្រើ។ 

 កិច្ចសនាធានាហិរញ្ញវតែុ៖ ជាការរូទត់ប្ែលរេឹំងរុកថ្ននឹងសងទៅអាកកាន់ការ់កិច្ចសនាែកចំ្នួន        
រឹកប្បាក់ប្ែលសមព័នធធនាគារនិងធនាគាររេឹំងថ្ននឹងររួលបានមកវញិ។  

រិនាន័យ ការសនមត និងរទច្ចកទរសទប្រើសប្មារ់ការវាយតនមៃឱនភាេននតនមៃ 

សមាសធាតុសំខាន់ៗកាុងការវាស់ប្វងទលើការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទន គឺ្បានមកេីអទងរែូច្ខាងទប្កាម៖ 

 ប្រូបារ ីលីទតននការខកខានសង (“PD”); 

 ការបាត់រង់ប្ែលរណ្តរ លមកេីការខកខានសង (“LGD”) និង 

 រំហំននការខកខានសង (“EAD”) 

ECL សប្មារ់សមតុលយកាុងែំណ្តក់កាលរី 1 ប្តូវបានគ្ណនាទោយផលគុ្ណនន PD 12 ប្ខ នឹង LGD នឹង EAD។ 
ECL ទេញអាយុកាល ប្តូវបានគ្ណនាទោយផលគុ្ណនន PD ទេញអាយុកាល នឹង LGD នឹង EAD។ 

គំ្រសូែិតិប្តូវបានទប្រើប្បាស់ទែើមបីវភិាគ្រិនាន័យប្រមូលបាន រួច្រទងកើតនូវការបាន ន់សាម ន PD ទេញអាយុកាល ប្ែល
ទៅសល់ និងថ្នទតើសមតុលយទំងទនាោះរេឹំងថ្នប្ប្រប្រួលោនងណ្តទលើរយៈទេលទនាោះ។ 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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35. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

 . ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ (ត) 

(vii). ឱនភាេននតនមៃ (ត) 

ការវាស់ប្វងទលើការខាតរង់ឥណទនរេឹំងរុក (ត) 

រិនាន័យ ការសនមត និងរទច្ចកទរសទប្រើសប្មារ់ការវាយតនមៃឱនភាេននតនមៃ (ត) 

LGD គឺ្ជាឥរោិររននភាេអាច្បាត់រង់ប្រសិនទរើមានការខកខានសង។ សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ បាន ន់សាម ន
លកខខណឌ  LGD ទោងតាមប្រវតរិននអប្តាការប្រមូលប្តលរ់េីអតិងិជ្នខកខានសង។  គំ្រូ LGD ប្តូវបានេិចារណ្ត
ទលើរច្នាសមព័នធអរិភាេននការទមទរសំណង វស័ិយប្ែលអតិងិជ្នសែិតទៅចំ្ណ្តយទលើការប្រមូលេីប្រេយរញ្ជច ំ 
ប្ែលជាប្ផាកមួយននប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ។ សប្មារ់ឥណទនប្ែលការពារទោយប្រេយអនុបាតឥណទន ទធៀរនឹង
តនមៃប្រេយរញ្ជច ំ (“LTV”) គឺ្ជាលកខខណឌ មួយកាុងការកំណត់ LGD ។ LGD ប្តូវបានវាស់ប្វងសប្មារ់វស័ិយទផសងៗគាា  
ទហើយសប្មារ់ឥណទនទគ្ហោា ន គឺ្អាស្ស័យទលើការប្ប្រប្រួលតនមៃអច្លនប្រេយ។ តនមៃទំងទនាោះនឹងប្តូវបាន
គ្ណនាទោយអរបហារ ទោយប្ផអកទលើអប្តាការប្បាក់ប្រសិរធភាេ។ 

EAD តំណ្តងឲ្យតនមៃសមតុលយទៅទេលមានការខកខានសង។ សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ទញយក EAD េីសម
តុលយរច្ចុរបនាររស់អតិងិជ្ន និងភាេអាច្ប្ប្រប្រួលទលើសមតុលយរច្ចុរបនាេីការរង់សង ប្ែលអនុញ្ជញ តតាមកិច្ច
សនា និងទកើតទច្ញេីការរង់រលំស់។ EAD ននប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ គឺ្តនមៃទោងែុលទៅទេលមានការខកខានស
ង។ សប្មារ់កាតេវកិច្ចឲ្យខចី EAD គឺ្សមតុលយអនាគ្តប្ែលអាច្ែកទប្រើប្បាស់តាមកិច្ចសនា ប្ែលប្តូវបានបាន ន់
សាម នតាមការសទងកតេីប្រវតរិ និងការេាករណ៍នាទេលខាងមុខ។ សប្មារ់ប្រេយសកមម   ហិរញ្ញវតែុខៃោះ EAD ប្តូវបាន
កំណត់ទោយគំ្រនូនសមតុលយប្ែលអាច្ទកើតទ ើងទៅទេលទវោទផសងគាា ទោយទប្រើរទច្ចកទរសសែិតិ។ 

ែូច្ការទរៀររារ់ខាងទលើ ទោយប្ផអកទលើការទប្រើប្បាស់ PD 12ប្ខ សប្មារ់ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុែំណ្តក់កាលរី1         
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារវាស់ប្វងទលើការរេឹំងរុកទលើការខាតរង់ឥណទន ទោយេិចារណ្តទលើហានិភ័្យននការ
ខូច្ខាតទលើរយៈទេលទេញទលញននកិច្ចសនា (រមួរញ្ចូ លទំងរយៈទេលេនាប្រសិនទរើមាន) ប្ែលមាន  ហានិភ័្យ
ទលើឥណទន ទទោះរីជាកាុងទគាលរំណងប្គ្រ់ប្គ្ងហានិភ័្យឥណទនក៏ទោយ ធនាគារេិចារណ្តទលើរយៈទេល
ប្ែលប្វងជាង។ រយៈទេល ប្ែលប្វងរំផុត គឺ្គិ្តប្តឹមនងៃប្ែលសមព័នធធនាគារ និងធនាគារមានសិរធិទែើមបីទមទរការ
សង  ប្ត រ់ននឥណទន ឬរញ្ច រ់កិច្ចសនាផរល់ឥណទន ឬការធានា។ 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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35. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

 . ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ (ត) 

(vii). ឱនភាេននតនមៃ (ត) 

ការវាស់ប្វងទលើការខាតរង់ឥណទនរេឹំងរុក (ត) 

ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ ប្ែលបានទរៀរចំ្ទ ើងវញិ 

ប្រសិនទរើលកខខណឌ ននប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុប្តូវបានច្រចា ឬប្កតប្មូវ ឬប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុប្ែលមានស្សារ់ ប្តូវ
បានជំ្នួសទោយប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុងមី ទោយសារសាែ នភាេលំបាកប្ផាកហិរញ្ញវតែុររស់អតិងិជ្នទនាោះ ការវាយ
តនមៃប្តូវបានទធវើទ ើង ទែើមបីវាយតនមៃថ្នទតើប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុគួ្រប្តប្តូវឈរ់ររួលសាគ ល់ឬទរ ទហើយ ECL ប្តូវ
បានវាស់ប្វងែូច្ខាងទប្កាម៖ 

• ប្រសិនទរើការទរៀរចំ្ទ ើងវញិ មិននំាឲ្យឈរ់ររួលសាគ ល់ប្រេយសកមមប្ែលមានស្សារ់ទរ ទនាោះលំហូរ          រឹក
ប្បាក់ប្ែលរេឹំងរុកថ្នទកើតមានេីប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុប្ែលបានប្កតប្មូវ ប្តូវបានរញ្ចូ លទៅកាុងការគ្ណនាកងវោះ
ខាតននសាច់្ប្បាក់េីប្រេយសកមមប្ែលមានស្សារ់។  

• ប្រសិនទរើការទរៀរចំ្ទ ើងវញិ នំាឲ្យមានការឈរ់ររួលសាគ ល់ប្រេយសកមមប្ែលមានស្សារ់ ទនាោះតនមៃ      សម
ស្សររេឹំងរុកននប្រេយសកមមងមីទនាោះ ប្តូវបានចាត់រុកជាលំហូររឹកប្បាក់ចុ្ងទប្កាយររួលបានេីប្រេយសកមម       
ហិរញ្ញវតែុរច្ចុរបនា ទៅទេលប្ែលឈរ់ររួលសាគ ល់។ ចំ្នួនរឹកប្បាក់ទនោះប្តូវបានរញ្ចូ លទៅកាុងការគ្ណនាកងវោះ
ខាតសាច់្ប្បាក់េីប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុរច្ចុរបនា ប្ែលប្តូវបានទធវើអរបហារេីកាលររទិច្េររេឹំងរុកននការឈរ់ររួល
សាគ ល់ ទៅកាលររទិច្េររាយការណ៍ ទោយទប្រើអប្តាការប្បាក់ប្រសិរធភាេទែើមននប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុរច្ចុរបនា។ 

ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ ប្ែលមានឱនភាេននតនមៃ  

ទៅកាលររទិច្េររាយការណ៍នីមួយ  ៗសមព័នធធនាគារ និងធនាគារវាយតនមៃថ្នទតើប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុប្ែលបានកត់
ប្តាតាមរលំស់នងៃទែើម និងរំណុលហិរញ្ញវតែុប្ែលបានកត់ប្តាតាម FVOCI មានឱនភាេននតនមៃ ឬទរ (ប្ែលប្តូវបាន
កំណត់ជា “ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុែំណ្តក់កាលរី 3”។ ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុប្តូវបានចាត់រុកថ្នមាន         ឱនភាេនន
តនមៃទៅទេលប្ែលប្េឹតរិការណ៍មួយ ឬទប្ច្ើនបានទកើតទ ើង ប្ែលនំាឲ្យមានផលរនោះពាល់ជាអវជិ្ជមានទៅទលើលំហូរ
រឹកប្បាក់នាទេលអនាគ្តប្ែលរេឹំងរុកននប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ។  

ភ្សរុតាងប្ែលរញ្ជជ ក់ថ្នប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុមានឱនភាេននតនមៃ រមួមានរិនាន័យប្ែលអាច្អទងកតបានែូច្ខាង
ទប្កាម៖  

• ការលំបាកប្ផាកហិរញ្ញវតែុោនងខាៃ ំងររស់អតិងិជ្ន ឬអាកទបាោះផាយ 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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35. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

 . ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ (ត) 

(vii). ឱនភាេននតនមៃ (ត) 

ការវាស់ប្វងទលើការខាតរង់ឥណទនរេឹំងរុក (ត) 

ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ ប្ែលមានឱនភាេននតនមៃ (ត) 

• ការរំពានកិច្ចសនា ែូច្ជាការខកខានមិនបានសង ឬហួសកាលកំណត់ 

• ការទរៀរចំ្ទ ើងវញិទលើលកខខណឌ ននការផរល់ឥណទនែល់អតិងិជ្ន ប្ែលសមព័នធធនាគារ និងធនាគារមិន
យល់ប្េម 

• អតិងិជ្នរំនងនឹងកស័យធន ឬប្តូវទរៀរចំ្ហិរញ្ញវតែុទ ើងវញិជាងមី 

• ការបាត់រង់រីផារសកមមសប្មារ់មូលរប្តទោយសារប្តការលំបាកប្ផាកហិរញ្ញវតែុ។  

ឥណទនប្ែលប្តូវបានទរៀរចំ្ទ ើងវញិ ទោយសារប្តភាេមិនប្រប្កតីទៅកាុងលកខខណឌ ររស់អតិងិជ្ន ប្តូវបានចាត់
រុកជាឥណទនមានឱនភាេននតនមៃ លុោះប្តាប្តមានភ្សរុតាងរញ្ជជ ក់ថ្នហានិភ័្យននការមិនររួលបានលំហូររឹក
ប្បាក់តាមកិច្ចសនាបានងយចុ្ោះជាសារវនដ និងមិនមានសូច្នាករទផសងទរៀតប្ែលនំាឲ្យមានឱនភាេននតនមៃ។ រប្នែម
ទលើទនោះ ឥណទនប្ែលហួសកាលកំណត់សង 90 នងៃ ឬទលើសេីទនោះ ប្តូវបានចាត់រុកជា       ឥណទនមានឱនភាេ
ននតនមៃ ទទោះរីជានិយមន័យននការហួសកាលកំណត់សងប្ែលច្ារ់បានកំណត់ទផសងគាា ក៏ទោយ។ 

ការរង្ហា ញសំវធិានធនសប្មារ់ ECL ទៅកាុងរបាយការណ៍សាែ នភាេហិរញ្ញវតែុ 

សំវធិានធនននការខាតរង់ ECL ប្តូវបានរង្ហា ញទៅកាុងរបាយការណ៍សាែ នភាេហិរញ្ញវតែុសប្មារ់ប្រេយសកមម 
ហិរញ្ញវតែុប្ែលវាស់ប្វងតាមរលំស់នងៃទែើម ទោយទធវើការកាត់កងេីតនមៃទោងែុលននប្រេយសកមម។ 

សំវធិានធនទលើកិច្ចសនាធានា ប្តូវបានរង្ហា ញោច់្ទោយប្របកជាចំ្ណូលទៅកាុងរបាយការណ៍សាែ នភាេហិរញ្ញ
វតែុ។ 

ការលុរទចាល  

ឥណទនផរល់ែល់អតិងិជ្នប្តូវបានលុរទច្ញេីរញ្ជ ី (មួយប្ផាក ឬទំងស្សុង) ទៅទេលមិនមានការរេឹំងរុកថ្ន
អាច្ប្រមូលបានមកវញិនូវប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុទនាោះទំងស្សុង។ ករណីទនោះមានជារូទៅ ទៅទេលសមព័នធធនាគារ 
និងធនាគារកំណត់ថ្នអាកខចីេំុមានប្រេយសកមម ឬ ប្រភ្េចំ្ណូលណ្តប្ែលអាច្រទងកើតបាននូវលំហូររឹកប្បាក់ប្គ្រ់
ប្គាន់ ទែើមបីរូទត់សងនូវចំ្នួនប្ែលប្តូវលុរទច្ញេីរញ្ជ ី។ការវាយតនមៃទនោះប្តូវទធវើទ ើងតាមកប្មិតប្រេយសកមម  
នីមួយៗ។  



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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 . ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ (ត) 

(vii). ឱនភាេននតនមៃ (ត) 

ការលុរទចាល  

រឹកប្បាក់ប្រមូលបានមកវញិទលើចំ្នួនប្ែលបានលុរទច្ញេីរញ្ជ ី ប្តូវរញ្ចូ លទៅកាុងខាង់ “ការខាតរង់សុរធេីឱ
នភាេននតនមៃឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុ” ទៅកាុងចំ្ទណញ ឬខាត និង OCI ។ កាុងករណីប្ែលរឹកប្បាក់មានភាេជាសារ
វនរចំ្នួនរឹកប្បាក់នឹងប្តូវបានរួមរញ្ចូ លទៅ ” ចំ្ណូលទផសងៗ” កាុងរបាយការណ៍ចំ្ទណញ ឬខាត។  

ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុប្ែលបានលុរទច្ញេីរញ្ជ ី ទៅប្តតប្មូវឲ្យមានសកមមភាេទមទរសងមកវញិ ទែើមបី
អនុទោមតាមនីតិវធីិររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារកាុងការប្រមូលរឹកប្បាក់ប្ែលទៅជំ្ពាក់។  

ង. សាច់្ប្បាក់ និងសាច់្ប្បាក់សមមូល  

សាច់្ប្បាក់ និងសាច់្ប្បាក់សមមូល រមួមានសាច់្ប្បាក់កាុងនែ និងសមតុលយសាច់្ប្បាក់កាុងធនាគារប្បាក់រទញ្ញើ 
និងការវនិិទោគ្រយៈទេលខៃី ប្ែលមានកាលវសានរទៅទេលតមកល់ែំរូងមានរយៈទេល 3 ប្ខ ឬតិច្ជាង ប្ែល
អាច្ររូរជាសាច់្ប្បាក់ទេលណ្តក៏បាន ទោយមានហានិភ័្យតិច្តួច្ចំ្ទពាោះការផ្ទៃ ស់ររូរតនមៃ។ 

សាច់្ប្បាក់ និងសាច់្ប្បាក់សមមូល ប្តូវបានកត់ប្តាតាមនងៃទែើមរលំស់ ទៅកាុងរបាយការណ៍សាែ នភាេហិរញ្ញវតែុរមួ 
និងទោយប្ ក។ 

ច្. ទែើមរុន 

ភាគ្ហ ុនធមមតា ប្តូវបានចាត់ថ្នា ក់ជាមូលធន។ នងៃទែើមផ្ទា ល់កាុងការទបាោះផាយភាគ្ហ ុន រនាា រ់េីែកេនធរចួ្ប្តូវ
បានររួលសាគ ល់ទោយកាត់ទច្ញេីមូលធន។ ភាគ្ហ ុនែនរទរៀតប្តូវបានចាត់ថ្នា ក់ជាមូលធន និង/ឬ រំណុល 
ប្ផអកទលើសមាសធាតុទសែាកិច្ចននឧរករណ៍ទំងទនាោះ។ ការប្រងប្ច្កទៅអាកកាន់ការ់ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុប្ែល
ប្តូវបានចាត់ថ្នា ក់ជាឧរករណ៍មូលធន ប្តូវបានកត់ប្តាទោយផ្ទា ល់ទច្ញេីមូលធន។  

ឆ. រុនរប្មងុប្ែលមិនអាច្ប្រងប្ច្កបាន និងរុនរប្មងុតាមរររបញ្ញតរិ  

រុនរប្មុងប្ែលមិនអាច្ប្រងប្ច្កបាន ប្តូវបានអនុវតរ ទែើមបីប្តួតេិនិតយហានិភ័្យហិរញ្ញវតែុជារូទៅ។ ប្កុម
ប្រឹកាភិ្បាលជាអាកសទប្មច្កាុងការទប្រើប្បាស់ និងរការុនរប្មុងមិនអាច្ប្រងប្ច្កបាន។ ការទផារប្បាក់
ចំ្ទណញរការុកទៅរុនរប្មុងមិនអាច្ប្រងប្ច្កបាន ប្តូវអនុម័តទោយប្កុមប្រឹកាភិ្បាលររស់ធនាគារ។  



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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ឆ. រុនរប្មងុប្ែលមិនអាច្ប្រងប្ច្កបាន និងរុនរប្មងុតាមរររបញ្ញតរិ (ត) 

រុនរប្មុងតាមរររបញ្ញតិរប្តូវបានរទងកើតទលើភាេខុសគាា រវាងសំវធិានធន ស្សរតាម ស.រ.រ.ហ.អ.ក និងសំវធិានធន
តាមរររបញ្ញតរិ ស្សរតាមប្រកាសររស់ធនាគារជាតិននកមពុជា ទលខ ធ7-017-344 ចុ្ោះនងៃរី1 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2017 និងសារា
ច្រប្ណនំា ទលខ ធ7-018-001 ស.រ.ច្.ណ ចុ្ោះនងៃរី16 ប្ខកុមាៈ ឆ្ា ំ2018 សរីេីចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់  ហានិភ័្យឥណទន និងសំ
វធិានធនទលើ   ឱនភាេននតនមៃសប្មារ់ប្គឹ្ោះសាែ នធនាគារ និងហិរញ្ញវតែុ។ ស្សរតាមប្រការ 73 ប្គឹ្ោះសាែ នប្តូវទប្រៀរ
ទធៀរ        សំវធិានធន ប្ែលគ្ណនាតាមប្រការ 49 ែល់ប្រការ 71 ជាមួយនឹងសំវធិានធនប្ែលគ្ណនាតាមប្រការ 72 
និងប្តូវកត់ប្តាែូច្ខាងទប្កាម៖ 

(i) កាុងករណីប្ែលសំវធិានធនតាមរររបញ្ញតរិប្ែលគ្ណនាតាមប្រការ72  ទរជាងសំវធិានធនប្ែលគ្ណនា
តាមប្រការ 49 ែល់ ប្រការ 71 ទនាោះប្គឹ្ោះសាែ នប្តូវកត់ប្តាសំវធិានធន ប្ែលប្តូវគ្ណនាអនុទោមតាម ស.រ.រ.ហ.អ.ក 
និង  
(ii) កាុងករណីប្ែលសំវធិានធនតាមរររបញ្ញតរិ ប្ែលគ្ណនាតាមប្រការ 72 ខពស់ជាងសំវធិានធនប្ែលគ្ណនា
តាមប្រការ 49 ែល់ ប្រការ 71 ទនាោះប្គឹ្ោះសាែ នប្តូវកត់ប្តាសំវធិានធន ប្ែលប្តូវគ្ណនាតាម ស.រ.រ.ហ.អ.ក និងទផារ
ចំ្នួនលទមអៀងទនាោះេីប្បាក់ចំ្ទណញរការុក ឬគ្ណនីខាតរងគរទៅរុនរប្មុងតាមរររបញ្ញតរិទៅកាុងមូលធនទៅ
កាុងរបាយការណ៍សាែ នភាេហិរញ្ញវតែុ។  

រុនរប្មុងតាមរររបញ្ញតរិមិនប្តូវបានរញ្ចូ លកាុងការគ្ណនាមូលធនផ្ទា ល់សុរធររស់សមព័នធធនាគារនិង ធនាគារ 
ទ ើយ។ 

ជ្. ប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារនានា 

ប្បាក់រទញ្ញើទៅធនាគារនានាប្តូវបានកត់ប្តាតាមនងៃទែើមរលំស់ែកឱនភាេននតនមៃប្ែលមិនអាច្ប្រមូលមកវញិបាន។  

ឈ. ប្បាក់តមកល់តាមច្ារ់ 

ប្បាក់តមកល់តាមច្ារ់ រមួមានសមតុលយទៅធនាគារជាតិននកមពុជា និង ប្តូវបានរការុកទៅធនាគារជាតិននកមពុ
ជាស្សរតាមច្ារ់សរីេីប្គឹ្ោះសាែ នធនាគារ និងហិរញ្ញវតែុននប្េោះរាជាណ្តច្ប្កកមពុជា និងប្តូវបានកំណត់ជាភាគ្
រយននទែើមរុនអរបររមា និងប្បាក់រទញ្ញើររស់អតិងិជ្នប្ែលតប្មូវទោយធនាគារជាតិននកមពុជា។  

ញ. ឥណទន និងរុទរប្រទន  

“ឥណទន និងរុទរប្រទន” ប្ែលរង្ហា ញទៅកាុងរបាយការណ៍សាែ នភាេហិរញ្ញវតែុ រួមរញ្ចូ លឥណទន និង                  
រុទរប្រទន ប្ែលប្តូវបានវាស់ប្វងតាមរលំស់នងៃទែើម។ ឥណទន និងរុទរប្រទនប្តូវបានវាស់ប្វងទលើកែំរូងតាម
តនមៃសមស្សរ រូកចំ្ណ្តយប្រតិរតរិការប្ែលទកើតទ ើងទោយផ្ទា ល់ ទហើយនាទេលរនាា រ់ប្តូវកត់ប្តាតាមរលំស់
នងៃទែើមទោយទប្រើវធីិ    សាស្តសរអប្តាការប្បាក់ប្រសិរធភាេ។  



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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35. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

ែ. ប្រេយសកមមទផសង  ៗ

ប្រេយសកមមទផសងទរៀតប្តូវបានកត់ប្តាតាមតនមៃទែើម ែកឱនភាេននតនមៃ ប្រសិនទរើមាន។  

ឋ. ប្រេយ និងររកិាខ រ  

(i). ការររួលសាគ ល់ និងការវាស់ប្វង 

ប្ផាកននប្រេយ និងររកិាខ រប្តូវបានវាស់ប្វងតាមតនមៃទែើម ែករលំស់រងគរ និងការខាតរង់ទលើឱនភាេននតនមៃរងគរ។ 

ចំ្ណ្តយនងៃទែើមរមួរញ្ចូ លទំងការចំ្ណ្តយទោយផ្ទា ល់ទៅទលើការរិញប្រេយ និងការចំ្ណ្តយទោយផ្ទា ល់ទផសងៗ
ទរៀត កាុងការនំាយកប្រេយសកមមទៅកាុងលកខខណឌ ប្ែលអាច្ទប្រើប្បាស់ប្ែលបានទប្គាងរុក និងនងៃទែើមននការរោុះទរ ើ 
និងផ្ទៃ ស់រដូររីកប្នៃង និងការសារ ររីតំាងប្ែលេួកទគ្សែិតទៅ។ នងៃទែើមននប្រេយសកមមប្ែលបាន        សាងសង់ទោយ
ខៃួនឯង ប្តូវរមួរញ្ចូ លទំងនងៃទែើមសមាា រៈ និងកមាៃ ំងេលកមមផ្ទា ល់ផងប្ែរ។ ចំ្ទពាោះប្រេយសកមមប្ែលមានលកខណៈ
ប្គ្រ់ប្គាន់ ការចំ្ណ្តយទលើប្បាក់កមចីប្តូវបានទធវើមូលធនកមមស្សរតាមទគាលនទោបាយគ្ណទនយយទលើនងៃទែើម
ប្បាក់កមចី។ នងៃទែើមក៏អាច្រមួរញ្ចូ លទំងការទផារមូលធន ប្ែលជាចំ្ទណញ ឬខាតណ្តមួយផងប្ែរ ទលើការការពារ
ហានិភ័្យលំហូរសាច់្ប្បាក់ប្ែលមានលកខណៈសមបតរិប្គ្រ់ប្គាន់ ចំ្ទពាោះររិូយរ័ណណររទរសទក់រងនឹងការរិញ
ប្រេយ និង ររកិាខ រ។ 

ការរិញសូហវប្វរប្ែលមានសារៈសំខាន់ចំ្ទពាោះមុខង្ហរប្ែលទក់រងនឹងររកិាខ រ ប្តូវបានទធវើមូលធនកមមជាប្ផាកមួយ
ននររកិាខ រទនាោះ។ 

ប្រសិនទរើប្ផាកជាសារវនរណ្តមួយននប្រេយ និងររកិាខ រទំងទនាោះ មានអាយុកាលទប្រើប្បាស់ខុសេីគាា  ប្ផាកទំងទនាោះ
ប្តូវបានោក់ជាប្ផាកទោយប្ ក (សមាសភាេច្មបង) ននប្រេយ និងររកិាខ រ។ 

ចំ្ទណញ ឬខាតេីការលក់ននប្រេយ និងររកិាខ រណ្តមួយ ប្តូវបានកំណត់ទោយភាេខុសគាា រវាងសាច់្ប្បាក់ររួល
បានេីការលក់ និងតនមៃទោងននប្ផាកទនាោះ ទហើយប្តូវបានររួលសាគ ល់ជាចំ្ណូលទផសងៗ “ចំ្ណូលទផសង ”ៗ និង 
“ចំ្ណ្តយទផសងៗ” ទៅកាុងរបាយការណ៍ចំ្ទណញ ឬខាត។ 

(ii). ចំ្ណ្តយរនាា រ់ 

នងៃទែើមននការផ្ទៃ ស់ររូរធាតុមួយប្ផាកននប្រេយ និងររកិាខ រ ប្ែលបានររួលសាគ ល់រចួ្មកទហើយ ប្តូវបានរូករញ្ចូ លទៅ
កាុងតនមៃទោងននប្ផាកទនាោះ ប្រសិនទរើវាអាច្មានលរធភាេផរល់នូវអតែប្រទោជ្ន៍ទសែាកិច្ច នាទេលអនាគ្តែល់       
សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ទហើយតនមៃររស់វាអាច្ទធវើការវាស់ប្វងបានទោយភាេអាច្ទជ្ឿជាក់បាន។ តនមៃទោងនន
ធាតុប្ែលបានជំ្នួសទនាោះ ប្តូវររួលសាគ ល់កាុងរបាយការណ៍ចំ្ទណញ ឬខាត។ រាល់ចំ្ណ្តយកាុងការប្ងទំប្រចំា
នងៃទផសងៗ ប្តូវបានររួលសាគ ល់កាុងរបាយការណ៍ចំ្ទណញ ឬខាត កាុងការយិររទិច្េរប្ែលបានទកើតទរបើង។ 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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35. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

ឋ. ប្រេយ និងររកិាខ រ (ត) 

(iii). រលំស់  

រលំស់ គឺ្ប្ផអកទៅទលើនងៃទែើមននប្រេយសកមម ែកតនមៃសំណល់ររស់វា។ សមាសធាតុសំខាន់ៗននប្រេយសកមម
នីមួយ  ៗប្តូវបានវាយតនមៃ ទហើយប្រសិនទរើសមាសធាតុមួយមានអាយុកាលទប្រើប្បាស់ខុសគាា េីប្រេយសកមមប្ែល
ទៅសល់ សមាសធាតុទនាោះប្តូវបានទធវើទ ើងោច់្ទោយប្ ក។ 

រលំស់ ប្តូវបានររួលសាគ ល់ថ្នជាការចំ្ណ្តយទៅកាុងរបាយការណ៍ចំ្ទណញ ឬខាតទលើមូលោា នរលំស់ទងរទលើ
អាយុកាលទប្រើប្បាស់ប្ែលបានបាន ន់សាម នននសមាសធាតុនីមួយៗ ននប្រេយ និងររកិាខ រ។ 

រលំស់ ប្តូវបានររួលសាគ ល់ចារ់េីកាលររទិច្េរប្ែលប្រេយ និងររកិាខ រប្តូវបានតទមៃើង និងអាច្ទប្រើប្បាស់បាន ឬប្រេយ
សកមមប្ែលបានសាងសង់ចារ់េីការយិររទិច្េរប្ែលប្រេយសកមមទនាោះប្តូវបានរញ្ច រ់ និងអាច្ទប្រើប្បាស់បាន។ 

ការបាន ន់សាម នអាយុកាលទប្រើប្បាស់សប្មារ់ការយិររទិច្េររច្ចុរបនាមានែូច្ខាងទប្កាម៖ 
 

 ឆ្ា ំ 

អគារ 20 
ការប្កលមអអគារ 10 
ររកិាខ រការោិល័យ 4 
ោនយនដ 4  
ររកិាខ រប្ផាកេ័ត៌មានវរិា និងកំុេយូរ័រ 4 

វធីិសាស្តសររលំស់ អាយុកាលទប្រើប្បាស់ និងតនមៃសំណល់ប្តូវបានវាយតនមៃនាចុ្ងការយិររទិច្េរននរបាយការណ៍ និង       
និយ័តភាេប្រសិនទរើសមស្សរ។ 

ឌ្. ប្រេយសកមមអររីូ 

ប្រេយសកមមអររីូ ប្ែលរមួមាននងៃទែើមអាជាា រ័ណណកំុេយូរ័រប្ែលបានរិញ និងប្ងៃទែើមពាក់េ័នធទផសងទរៀត ប្តូវបាន
កត់ប្តាតាមនងៃទែើម ែករលំស់រងគរ និងការខាតរង់ទលើឱនភាេននតនមៃរងគរ ប្រសិនទរើមាន។ អាជាា រណណកំុេយូរ័រ           
សូហវប្វរប្ែលបានរិញ ប្តូវបានទធវើមូលធនកមមតាមមូលោា ននងៃទែើម ប្ែលបានទកើតទ ើងកាុងការរិញកំុេយូរ័រ           
សូហវប្វរ និងនំាវាយកមកទប្រើប្បាស់។ 

ប្រេយសកមមអររីូប្តូវបានែករលំស់ទៅតាមការបាន ន់សាម នអាយុកាលទប្រើប្បាស់េី 4ឆ្ា ំតាមវធីិសាស្តសររលំស់ទងរ។នងៃ
ទែើមពាក់េ័នធនឹងការរទងកើត ឬប្ងទំកំុេយូរ័រសូហវប្វរ ប្តូវបានររួលសាគ ល់ជាចំ្ណ្តយទៅទេលទកើតទ ើង។ 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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35. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

ឍ. ភ្តិសនា  

ទៅទេលចារ់ទផរើមកិច្ចសនា សមព័នធធនាគារ និងធនាគារទធវើការវាយតនមៃថ្នទតើកិច្ចសនាមួយមានរប្មង់ជាភ្តិ
សនាប្ែរ ឬទរ ។ កិច្ចសនាជារប្មង់មានភ្តិសនា ប្រសិនទរើកិច្ចសនាផដល់សិរធិប្គ្រ់ប្គ្ងការទប្រើប្បាស់ប្រេយ
សកមមជាក់ោក់មួយកាុងរយៈទេលកំណត់មួយ ជាងាូរនឹងតនមៃតរសាង។ 

ទែើមបីវាយតនមៃថ្នទតើកិច្ចសនាផដល់សិរធិប្គ្រ់ប្គ្ងការទប្រើប្បាស់ប្រេយសកមមជាក់ោក់ សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ 
ទធវើការវាយតនមៃថ្នទតើ៖  

• កិច្ចសនាមានជារ់ពាក់េ័នធនឹងការទប្រើប្បាស់ប្រេយសកមមជាក់ោក់ ឬទរ ប្ែលទនោះអាច្រញ្ជជ ក់ោនងជាក់ោក់
ឬប្រទោល ទហើយគួ្រមានលកខណៈររូវនដទោយប្ ក ឬតំណ្តងសមតែភាេផលិតសារវនដររស់ប្រេយសកមមទនាោះ។ 
ប្រសិនទរើ អាកផគត់ផគង់មានសិរធិផដល់ប្រេយសកមមជំ្នួសជាសារវនដកាុងរយៈទេលទប្រើប្បាស់ ទនាោះប្រេយសកមមមិន
ប្មនមានលកខណៈជាប្រេយសកមមជាក់ោក់ទនាោះទរ 

• សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ មានសិរធិររួលបានអតែប្រទោជ្ន៍ទសែាកិច្ចជាសារវនដេីការទប្រើប្បាស់ប្រេយសកមម 
កាុងរយៈទេលននការទប្រើប្បាស់ និង 

 សមព័នធធនាគារ និងធនាគារមានសិរធិរញ្ជជ ការទប្រើប្បាស់ប្រេយសកមម។ សមព័នធធនាគារ និងធនាគារមានសិរធិទនោះ 
ទៅទេលប្ែលសមព័នធធនាគារ និងធនាគារមានសិរធិសទប្មច្ចិ្តរប្ែលពាក់េ័នធនឹងការផ្ទៃ ស់រដូរអំេីរទរៀរ និង
ទគាលរំណងកាុងការទប្រើប្បាស់ប្រេយសកមម។ កាុងករណីប្ែលការសទប្មច្ចិ្តរទំងអស់អំេីរទរៀរ និងទគាល
រំណងននការទប្រើប្បាស់ ប្រេយសកមមប្តូវបានកំណត់ជាមុន ទនាោះធនាគារមានសិរធិរញ្ជជ ការទប្រើប្បាស់ប្រេយ
សកមម ប្រសិនទរើ៖ 

 សមព័នធធនាគារ និងធនាគារមានសិរធិទធវើប្រតិរតរិការទលើប្រេយសកមម ឬ 

 សមព័នធធនាគារ និងធនាគារបានទរៀរចំ្ប្រេយសកមមទៅតាមវធីិប្ែលកំណត់ជាមុនេីរទរៀរ និងទគាលរំណង
ប្ែលប្រេយសកមមទនាោះនឹងប្តូវបានទប្រើប្បាស់។ 

ទៅទេលចារ់ទផរើមកិច្ចសនា ឬវាយតនមៃទ ើងវញិទលើកិច្ចសនាប្ែលមានរប្មង់ជាភ្តិសនា និងសមាសធាតុ ប្ែល
មិនប្មនភ្តិសនា សមព័នធធនាគារ និងធនាគារប្រងប្ច្កតនមៃតរសាងទៅកាុងកិច្ចសនាចំ្ទពាោះសមាសធាតុននភ្តិសនា
នីមួយ  ៗនិងសមាសធាតុប្ែលមិនប្មនភ្តិសនា ទោយប្ផអកតាមតនមៃឯកតានីមួយៗ។  ក៏រនុប្នដ ចំ្ទពាោះការជួ្លែី និង
អគារប្ែលធនាគារជាអាកជួ្ល ធនាគារមិនប្រងប្ច្កសមាសធាតុមិនប្មនភ្តិសនាទនាោះទរ ទហើយសមាសធាតុភ្តិ
សនា និងមិនប្មនភ្តិសនាប្តូវបានចាត់រុកថ្នជាសមាសធាតុភ្តិសនា។ 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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35. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

ឍ. ភ្តិសនា (ត) 

ភ្តិសនាកាុងករណីប្ែលសមព័នធធនាគារ និងធនាគារជាអាកជួ្ល 
ការទរៀរចំ្ឲ្យមានសិរធិកាុងការទប្រើប្បាស់ប្រេយសកមម ប្រសិនទរើរំទេញតាមលកខខណឌ មួយកាុងចំ្ទណ្តមខាង
ទប្កាម៖ 
 អាករិញមានសមតែភាេ ឬសិរធិទធវើប្រតិរតរិការទលើប្រេយសកមម ខណៈទេលប្ែលររួលបាន ឬប្គ្រ់ប្គ្ង
ទលើសេីររមិាណប្ែលមិនសារវនដ 

 អាករិញមានសមតែភាេ ឬសិរធិកាុងការប្គ្រ់ប្គ្ងទលើការចូ្លទៅែល់ប្រេយសកមម ខណៈប្ែលររួលបាន ឬ
ប្គ្រ់ប្គ្ងទលើសេីររមិាណប្ែលមិនសារវនដ ឬ 

 ែំទណើ រទហតុ និងកាលៈទរសៈបានរង្ហា ញថ្ន វាមានលកខណៈតិច្តួច្ប្ែលភាគី្ែនរទរៀតនឹងររួលបាន
ទប្ច្ើនជាងររមិាណប្ែលមិនសារវនរ ទហើយតនមៃកាុងមួយឯកតាមិនប្តូវបានកំណត់កាុងមួយឯកតានន      រិនាផល
ទរទហើយក៏មិនទសមើនឹងតនមៃរីផាររច្ចុរបនា កាុងមួយឯកតាននលរធផលប្ែរ។ 

សមព័នធធនាគារ និងធនាគារររួលសាគ ល់សិរធិទប្រើប្បាស់ប្រេយសកមម និងរំណុលភ្តិសនា ទៅកាលររទិច្េរ       
ចារ់ទផរើមភ្តិសនា។ សិរធិទប្រើប្បាស់ប្រេយសកមមប្តូវបានវាស់ប្វងតាមនងៃទែើម រមួមាននងៃទែើមែំរូងននរំណុលភ្តិ
សនា និងនិយ័តភាេសប្មារ់ការចំ្ណ្តយភ្តិសនាប្ែលទធវើទ ើងទៅនងៃចារ់ទផរើមភ្តិសនា ឬមុននងៃចារ់ទផរើម    
ភ្តិសនា រូកនងៃទែើមផ្ទា ល់ែំរូងប្ែលបានទកើតទ ើង និងការបាន ន់សាម នចំ្ណ្តយកាុងការរោុះទរ ើ និងែកទច្ញនូវប្រេយ
សកមម ឬសាដ រទ ើងវញិនូវប្រេយសកមម ឬរីតំាង ែកប្បាក់ទលើករឹកចិ្តរភ្តិសនាប្ែលររួលបាន។  

សិរធិទប្រើប្បាស់ប្រេយសកមមប្តូវបានែករលំស់នាទេល តាមវធីិសាស្តសររលំស់ទងរ ចារ់េីកាលររទិច្េរចារ់ទផរើមភ្តិ
សនារហូតែល់ចុ្ងរញ្ច រ់ននអាយុកាលទប្រើប្បាស់ននសិរធិទប្រើប្បាស់ប្រេយសកមម ឬទៅចុ្ងកាលររទិច្េរននភ្តិ
សនាមួយណ្តទកើតមុន។ អាយុកាលទប្រើប្បាស់ននសិរធិទប្រើប្បាស់ប្រេយសកមម ប្តូវបានកំណត់តាមមូលោា នែូច្គាា
នឹងប្រេយនិងររកិាខ រ។ រប្នែមទលើទនោះ សិរធិទប្រើប្បាស់ប្រេយសកមមប្តូវបានកាត់រនែយជាប្រចំាទៅតាមការខាតរង់      
ឱនភាេននតនមៃ និងប្កតប្មូវសប្មារ់ការវាស់ប្វងទ ើងវញិទលើរំណុលភ្តិសនា។ 

ការបាន ន់សាម នអាយុកាលទប្រើប្បាស់សប្មារ់អំ ុងការយិររទិច្េររច្ចុរបនា មានែូច្ខាងទប្កាម៖  

 អគារ និងការោិល័យ    3 – 10 ឆ្ា ំ 

រំណុលភ្តិសនា ប្តូវបានវាស់ប្វងែំរូងតាមតនមៃរច្ចុរបនាននការរូទត់ភ្តិសនាប្ែលមិនទន់បានរង់ទៅទេល
ចារ់ទផរើមភ្តិសនា និងប្តូវបានទធវើអរបហារទោយទប្រើអប្តាការប្បាក់ជាក់ប្សរងទៅកាុងភ្តិសនា ឬករណីប្ែល     
អប្តាការប្បាក់ទនាោះមិនអាច្កំណត់បានភាៃ ម  ៗប្តូវទធវើទៅតាមអប្តាការប្បាក់កមចីរប្នែមររស់អាកជួ្ល។  



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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35. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

ឍ. ភ្តិសនា (ត) 

ភ្តិសនាកាុងករណីប្ែលសមព័នធធនាគារ និងធនាគារជាអាកជួ្ល (ត) 
ការរូទត់ភ្តិសនាប្ែលរញ្ចូ លទៅកាុងការវាស់ប្វងរំណុលភ្តិសនារួមមាន៖ 

 ការរូទត់ភ្តិសនាទងរ រមួទំងការរូទត់កាុងរប្មង់ទងរ 

 ការប្ប្រប្រួលននការរូទត់ភ្តិសនាអទងរ ទោយប្ផអកទលើសនាសសន៍ ឬអប្តា ទៅកាលររទិច្េរចារ់ទផរើមភ្តិសនា  

 ចំ្នួនប្ែលរេឹំងថ្ននឹងប្តូវរូទត់ ទប្កាមការធានាតនមៃទៅសល់ និង 

 តនមៃរិញទប្កាមជ្ទប្មើសននការរិញ ប្ែលធនាគារមានទហតុផលជាក់ោក់កាុងការអនុវតរ។ ការរូទត់ភ្តិសនាទៅ
កាុងអំ ុងទេលប្ែលមានជ្ទប្មើសកាុងការរនរ ប្រសិនទរើសមព័នធធនាគារ និងធនាគារមានទហតុផលជាក់ោក់កាុង
ការរនរ និងការេិន័យទលើការរញ្ច រ់ភ្តិសនាមុនកាលកំណត់ ទលើកប្លងប្តធនាគារមានទហតុផលច្ាស់ោស់ថ្ន
នឹងមិនរញ្ច រ់ភ្តិសនាមុនកាលកំណត់។  

រំណុលភ្តិសនាប្តូវបានវាស់ប្វងតាមរលំស់នងៃទែើម ទោយទប្រើវធីិសាស្តសរអប្តាការប្បាក់ប្រសិរធភាេ។ រំណុលភ្តិ
សនាប្តូវបានវាស់ប្វងទ ើងវញិទៅទេលមានការប្កប្ប្ររយៈទេលននភ្តិសនា ការផ្ទៃ ស់ររូរទលើការវាយតនមៃសប្មារ់
ជ្ទប្មើសកាុងការរិញប្រេយសកមម ការប្ប្រប្រួលការរូទត់ភ្តិសនានាទេលអនាគ្ត ប្ែលទកើតទ ើងេីការប្ប្រប្រួល
ននសនាសសន៍ ឬអប្តាណ្តមួយ ឬប្រសិនទរើមានការប្កប្ប្រចំ្នួនបាន ន់សាម នប្ែលរេឹំងថ្ននឹងប្តូវរូទត់ទលើការធានា
តនមៃប្ែលទៅសល់។ 

ទៅទេលប្ែលរំណុលភ្តិសនាប្តូវបានវាស់ប្វងតាមវធីិសាស្តសរទនោះ ការប្កតប្មូវ ប្តូវបានទធវើទ ើងទលើតនមៃទោងនន
សិរធិទប្រើប្បាស់ប្រេយសកមម ឬក៏ររួលសាគ ល់កាុងចំ្ទណញ ឬខាត ទរើសិនជាសិរធិទប្រើប្បាស់ប្រេយសកមម ប្តូវបាន
រញ្ចុ ោះរហូតែល់មានតនមៃសូនយ។  

ចារ់េីនងៃរី1 ប្ខមករា ឆ្ា ំ2021 មូលោា នសប្មារ់កំណត់ការរូទត់ភ្តិសនានាទេលអនាគ្ត បានការផ្ទៃ ស់ររូរ ែូច្ប្ែល
បានតប្មូវទោយ កំប្ណរប្មង់ទគាលការណ៍អប្តាការប្បាក់ (សូមទមើលកំណត់សមាគ ល់ 35 (iv)) សមព័នធធនាគារ និង
ធនាគារទធវើការវាស់ប្វងទ ើងវញិនូវរំណុលភ្តិសនា ទោយទធវើអរបហារទលើការរូទត់ភ្តិសនា ទោយទប្រើប្បាស់       
អាប្តាអរបហារប្ែលបានប្កសប្មួល ប្ែលឆៃុោះរញ្ជច ំងេីការផ្ទៃ ស់ររូរទៅជាជ្ទប្មើសទគាលការណ៍អប្តាការប្បាក់។ 

ភ្តិសនាមានរយៈទេលខៃី និងភ្តិសនាទលើប្រេយសកមមប្ែលមានតនមៃទរ 

សមព័នធធនាគារ និងធនាគារមិនររួលសាគ ល់សិរធិទប្រើប្បាស់ប្រេយសកមម និងរំណុលភ្តិសនារយៈទេលខៃីែូច្ជា
ការជួ្លមាន សីុនប្ែលមានរយៈទេលតិច្ជាង 12 ប្ខ និងភ្តិសនាទលើប្រេយសកមមប្ែលមានតនមៃទរ ប្ែលរមួមាន
ររកិាខ រេ័ត៌មានវរិា។ សមព័នធធនាគារ និងធនាគារររួលសាគ ល់ចំ្ណ្តយទលើការជួ្លទំងទនោះតាមមូលោា នរលំស់
ទងរទៅតាម រយៈទេលននភ្តិសនា។ 

 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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ណ. ប្បាក់រទញ្ញើ ប្បាក់កមចី និងអនុរំណុល 

ប្បាក់រទញ្ញើ ប្បាក់កមចី និងអនុរំណុលប្តូវបានវាស់ប្វងែំរូងតាមតនមៃសមស្សរ ែកនងៃទែើមប្រតិរតរិការរប្នែម
ទោយផ្ទា ល់ និងវាស់ប្វង រនាា រ់តាមរលំស់នងៃទែើម ទោយទប្រើប្បាស់វធីិសាស្តសរការប្បាក់ប្រសិរធភាេ។  

ត. អតែប្រទោជ្ន៍និទោជិ្ត 

(i).  អតែប្រទោជ្ន៍និទោជិ្តរយៈទេលខៃី 

អតែប្រទោជ្ន៍និទោជិ្តរយៈទេលខៃីប្តូវបានចំ្ណ្តយ ទៅទេលប្ែលទសវាកមមប្តូវបានផរល់ជូ្ន។ ចំ្នួនប្ែលរេឹំង
រុកថ្ននឹងប្តូវចំ្ណ្តយ ប្តូវបានររួលសាគ ល់ជារំណុល ប្រសិនទរើធនាគារមានកាតេវកិច្ចតាមផៃូវច្ារ់ ឬកាតេវកិច្ច
ប្រទោលនាទេលរច្ចុរបនា កាុងការរូទត់ចំ្ណ្តយប្ែលជាលរធផលននការង្ហរប្ែលបានរំទេញរចួ្មកទហើយទោយ
និទោជិ្ត ទហើយកាតេវកិច្ចទនាោះអាច្ទធវើការបាន ន់សាម នបានទោយភាេទជ្ឿរជាក់។  

(ii). អតែប្រទោជ្ន៍និទោជិ្តរយៈទេលប្វងទផសង  ៗ

កាតេវកិច្ចររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារចំ្ទពាោះអតែប្រទោជ្ន៍និទោជិ្តរយៈទេលប្វង គឺ្ជាចំ្ណ្តយទលើអតែ
ប្រទោជ្ន៍ ប្ែលនិទោជិ្តប្តូវររួលបាន េីការរំទេញការង្ហរ កាុងការយិររទិច្េរកនៃងផុតទៅ និង រច្ចុរបនា។             
អតែប្រទោជ្ន៍ និទោជិ្តរយៈទេលប្វងប្តូវបានទធវើអរបហារទៅតនមៃរច្ចុរបនា។ ការវាស់ប្វងសារជាងមីប្តូវបានររួល
សាគ ល់ជាចំ្ទណញ ឬខាត ប្ែលចំ្ណ្តយទនោះបានទកើតទ ើង។ 

ង.  សំវធិានធន 

សំវធិានធនប្តូវបានររួលសាគ ល់ទៅកាុងរបាយការណ៍សាែ នភាេរហិរញ្ញវតែុ ទៅទេលប្ែលសមព័នធធនាគារ និង
ធនាគារមានកាតេវកិច្ចតាមផៃូវច្ារ់ ឬកាតេវកិច្ចប្រទោលនាទេលរច្ចុរបនា ប្ែលជាលរធផលននប្េឹតិរការណ៍
កនៃងផុតទៅទហើយវាមានលរធភាេប្ែលតប្មូវឲ្យមានលំហូរទច្ញនូវអតែប្រទោជ្ន៍ទសែាកិច្ច កាុងការរំទេញនូវ
កាតេវកិច្ចទនាោះ។ ប្រសិនទរើផលរនោះពាល់មានលកខណៈជាសារវនរ សំវធិានធនប្តូវបានកំណត់ទោយអរបហារ  
លំហូររឹកប្បាក់ ប្ែលរេឹំងថ្ននឹងប្តូវរូទត់នាទេលអនាគ្ត ទោយទប្រើអប្តាមុនរង់េនធ ប្ែលឆៃុោះរញ្ជច ំងេីការ
បាន ន់សាម នននតនមៃទេលទវោ កាុងលកខខណឌ រីផាររច្ចុរបនា និងហានិភ័្យជាក់ោក់ចំ្ទពាោះរំណុលទំងទនាោះ។         
អរបហារទៅសល់ប្តូវបានររួលសាគ ល់ជានងៃទែើមហិរញ្ញរបទន។ 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
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 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 

166 

 

35.   ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

រ. ការប្បាក់ 

អប្តាការប្បាក់ប្រសិរធភាេ 

ចំ្ណូលការប្បាក់ និងចំ្ណ្តយការប្បាក់ប្តូវបានររួលសាគ ល់ទៅកាុងរបាយការណ៍ចំ្ទណញ ឬខាត ទោយទប្រើវធីិ    
សាស្តសរការប្បាក់ប្រសិរធភាេ។ “អប្តាការប្បាក់ប្រសិរធភាេ” គឺ្ជាអប្តាប្ែលអាច្ទធវើអរបហារសាច់្ប្បាក់ប្ែលរេឹំង
ថ្ននឹងរូទត់ ឬនឹងប្តូវររួល តាមរយៈអាយុកាលរេឹំងរុកររស់ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុទនាោះ ឲ្យមកទសមើនឹង៖ 

 តនមៃទោងែុលររស់ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ ឬ  

 រលំស់តនមៃទែើមររស់រំណុលហិរញ្ញវតែុ។ 

ទៅទេលគ្ណនាអប្តាការប្បាក់ប្រសិរធភាេសប្មារ់ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុ ទប្ៅេីប្រេយប្ែលបានរិញ ឬប្រេយសកមម 
ប្ែលមានឱនភាេននតនមៃទៅទេលរិញ សមព័នធធនាគារ និងធនាគារទធវើការបាន ន់សាម នទលើលំហូររឹកប្បាក់នាទេល
អនាគ្តទោយេិចារណ្តរាល់លកខខណឌ ទំងអស់ររស់កិច្ចសនាឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុ រនុប្នរមិនរារ់រញ្ចូ លនូវការខាត
រង់ឥណទន ប្ែលរេឹំងរុកទនាោះទរ (ECL)។ សប្មារ់ប្រេយសកមមប្ែលរិញ ឬប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុប្ែលមានឱនភាេ
ននតនមៃទៅទេលរិញ អប្តាការប្បាក់ប្រសិរធភាេប្ែលបានប្កតប្មូវហានិភ័្យឥណទន ប្តូវបានគ្ណនាទោយទប្រើ
លំហូររឹកប្បាក់បាន ន់សាម ននាទេលអនាគ្ត រមួរញ្ចូ លទំងការខាតរង់ឥណទនប្ែលរេឹំងរុក (ECL)។ 

ការគ្ណនាអប្តាការប្បាក់ប្រសិរធភាេ រួមរញ្ចូ លនូវនងៃទែើមប្រតិរតរិការ និងប្បាក់កនប្មទំងអស់ប្ែលបានរង់ 
ឬររួល ប្ែលជាប្ផាកននអប្តាការប្បាក់ប្រសិរធភាេ។ នងៃទែើមប្រតិរតរិការរមួមាន ការចំ្ណ្តយរប្នែមប្ែលពាក់េ័នធ
ផ្ទា ល់ទៅនឹងការរិញ ឬការទបាោះផាយប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ ឬរំណុលហិរញ្ញវតែុ។  

រលំស់នងៃទែើម និងតនមៃទោងែុល 

“រលំស់នងៃទែើម” ររស់ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ ឬរំណុលហិរញ្ញវតែុ គឺ្ជាចំ្នួនប្ែលប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ ឬរំណុល
ហិរញ្ញវតែុ ប្តូវបានវាស់ប្វងទៅទេលររួលសាគ ល់ជាទលើកែំរូង ែកការរូទត់សងប្បាក់ទែើម រូក ឬែករលំស់រងគរ 
ទោយទប្រើអប្តាការប្បាក់ប្រសិរធភាេ ចំ្ទពាោះភាេខុសគាា រវាងចំ្នួនប្ែលររួលសាគ ល់ជាទលើកែំរូង និងចំ្នួនទៅ
ទេលែល់កាលកំណត់ និង ប្តូវទធវើនិយ័តភាេ ចំ្ទពាោះសំវធិានធនទលើការខាតរង់ឥណទន ប្ែលបានរេឹំងរុក
ចំ្ទពាោះ ប្រេយសកមម    ហិរញ្ញវតែុ។  

តនមៃទោងែុលររស់ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ’ គឺ្ជារលំស់នងៃទែើមររស់ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ មុនទេលប្កតប្មូវ                      
សំវធិានធន  សប្មារ់ការខាតរង់ឥណទនប្ែលបានរេឹំងរុក។ 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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រ. ការប្បាក់ (ត) 

ការគ្ណនាចំ្ណូលការប្បាក់ និងចំ្ណ្តយការប្បាក់ 

អប្តាការប្បាក់ប្រសិរធភាេររស់ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ ឬរំណុលហិរញ្ញវតែុ ប្តូវបានគ្ណនាទៅទេលររួលសាគ ល់
ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ ឬរំណុលហិរញ្ញវតែុជាទលើកែំរូង។ កាុងការគ្ណនាចំ្ណូលការប្បាក់ និងចំ្ណ្តយការប្បាក់        
អប្តាការប្បាក់ប្រសិរធភាេប្តូវបានទប្រើប្ផអកទលើតនមៃទោងែុលររស់ប្រេយសកមម (ទៅទេលប្ែលប្រេយសកមមមិនប្តូវ
បានចាត់រុកថ្នមានឱនភាេននតនមៃ) ឬរលំស់នងៃទែើមននរំណុល។អប្តាការប្បាក់ប្រសិរធភាេប្តូវទធវើការប្កប្ប្រទ ើង
វញិ ទោយការបាន ន់សាម នទ ើងវញិនូវលំហូររឹកប្បាក់ររស់ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុប្ែលមានអប្តាការប្បាក់ប្ប្រប្រួល 
ទែើមបីឆៃុោះរញ្ជច ំងេីការផ្ទៃ ស់ររូរររស់អប្តាការប្បាក់រីផារ។ អប្តាការប្បាក់ប្រសិរធភាេក៏ប្តូវទធវើការប្កប្ប្រទ ើងវញិ 
សប្មារ់ការប្កតប្មូវតនមៃសមស្សរននឧរករណ៍ការពារ ទៅកាលររទិច្េរប្ែលរលំស់ប្តូវបានចារ់ទផរើមប្កតប្មូវ។ 

ចំ្ទពាោះប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុប្ែលមានឱនភាេននតនមៃ រនាា រ់េីបានររួលសាគ ល់ជាទលើកែំរូង ចំ្ណូលការប្បាក់
ប្តូវបានគ្ណនាទោយទប្រើអប្តាការប្បាក់ប្រសិរធភាេ ប្ផអកទលើរលំស់នងៃទែើមររស់ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ។ 
ប្រសិនទរើប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុប្លងមានឱនភាេននតនមៃ ទនាោះការគ្ណនាការប្បាក់ប្តូវប្ផអកទលើមូលោា នតនមៃែុល  
វញិ។  

ចំ្ទពាោះប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុប្ែលមានឱនភាេននតនមៃ ចារ់តំាងេីររួលសាគ ល់ជាទលើកែំរូង ចំ្ណូលការប្បាក់ប្តូវ
បានគ្ណនាទោយទប្រើអប្តាការប្បាក់ប្រសិរធភាេប្ែលប្តូវបានប្កតប្មូវនូវហានិភ័្យ ប្ផអកទលើរលំស់នងៃទែើមនន
ប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុទនាោះ។ ការគ្ណនាចំ្ណូលការប្បាក់ទនោះ មិនប្តូវររូរទៅមូលោា នតនមៃែុលវញិទនាោះទរ 
ទទោះរីជាហានិភ័្យឥណទនររស់ប្រេយសកមមទនាោះ មានភាេប្រទសើរក៏ទោយ។  

ការរង្ហា ញ 

ចំ្ណូលការប្បាក់ ប្តូវបានគ្ណនាទោយទប្រើវធីិសាស្តសរការប្បាក់ប្រសិរធភាេ ប្ែលបានរង្ហា ញទៅកាុងរបាយ
ការណ៍ចំ្ទណញ ឬខាត និងលរធផលលមអិតទផសង  ៗ រមួរញ្ចូ លការប្បាក់ទលើប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ និងរំណុល   
ហិរញ្ញវតែុប្ែលបានវាស់ប្វងតាមរលំស់នងៃទែើម។ 

ចំ្ណ្តយការប្បាក់ប្តូវបានរង្ហា ញទៅកាុងរបាយការណ៍ចំ្ទណញ ឬខាត និងលរធផលលមអិតទផសង  ៗ រមួរញ្ចូ ល                   
រំណុលហិរញ្ញវតែុ ប្ែលបានវាស់ប្វងតាមរលំស់នងៃទែើម។ 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 
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ធ. ប្បាក់កនប្ម និងទជ្ើងសា 

ចំ្ណូល និងចំ្ណ្តយប្បាក់កនប្ម និងទជ្ើងសា ប្ែលជាប្ផាកននអប្តាការប្បាក់ប្រសិរធភាេ ររស់ប្រេយសកមម     
ហិរញ្ញវតែុ និងរំណុលហិរញ្ញវតែុ ប្តូវបានរមួរញ្ចូ លទៅកាុងអប្តាការប្បាក់ប្រសិរធភាេ។ 

ចំ្ណូលប្បាក់កនប្ម និងទជ្ើងសាទផសងទរៀត រមួរញ្ចូ លទំងនងៃទសវាកមម ប្តូវបានររួលសាគ ល់ទៅទេលបានរំទេញ     
ទសវាកមម។  

កិច្ចសនាជាមួយអតិងិជ្នប្ែលររួលសាគ ល់ជាឧរករណ៍ហិរញ្ញវតែុ ទៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុររស់ធនាគារ 
អាច្មានវសិាលភាេទោយប្ផាកទៅកាុង ស.រ.រ.ហ.អ.ក. 9 និងទោយប្ផាកទៅកាុង ស.រ.រ.ហ.អ.ក. 15។ កាុងករណីទនោះ 
ជាែំរូងធនាគារប្តូវអនុវតរ ស.រ.រ.ហ.អ.ក. 9 ទែើមបីប្រងប្ច្ក និងវាស់ប្វងប្ផាកននកិច្ចសនា ប្ែលចាត់ចូ្លទៅកាុង
វសិាលភាេនន ស.រ.រ.ហ.អ.ក. 9 ទហើយរនាា រ់មកអនុវតរ ស.រ.រ.ហ.អ.ក. 15 ចំ្ទពាោះប្ផាកប្ែលទៅទសសសល់។  

ន. ឱនភាេននតនមៃររស់ប្រេយសកមមមិនប្មនហិរញ្ញវតែុ 

តនមៃទោងននប្រេយសកមមមិនប្មនហិរញ្ញវតែុររស់សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ ទប្ៅេីេនធេនារជាប្រេយសកមម ប្តូវ
បានប្តួតេិនិតយទ ើងវញិទៅរាល់ការយិររទិច្េររាយការណ៍នីមួយ  ៗ ទែើមបីកំណត់ថ្នទតើមានសញ្ជញ ណណ្តមួយ
ប្ែលរង្ហា ញថ្ន ប្រេយសកមមទំងទនាោះមានឱនភាេននតនមៃ ឬទរ។ ប្រសិនទរើមានសញ្ជញ ណទនាោះទកើតទ ើង ទនាោះការ
បាន ន់សាម នទលើតនមៃប្ែលអាច្ប្រមូលមកវញិបានររស់ប្រេយសកមមប្តូវបានទធវើទ ើង។ ចំ្ទពាោះប្រេយសកមមអររីូ ប្ែល
មានអាយុកាលទប្រើប្បាស់មិនកំណត់ ឬមិនទន់អាច្ទប្រើប្បាស់បាន តនមៃប្ែលអាច្ប្រមូលមកវញិបានប្តូវទធវើការ
បាន ន់សាម នជាទរៀងរាល់ឆ្ា ំកាុងទេលប្តមួយ។ ការខាតរង់ទលើឱនភាេននតនមៃ ប្តូវបានររួលសាគ ល់ប្រសិនទរើតនមៃ
ទោងររស់ប្រេយសកមម ឬឯកតារទងកើតសាច់្ប្បាក់ធំជាងការបាន ន់សាម នតនមៃ ប្ែលអាច្ប្រមូលមក វញិបាន។  

តនមៃប្ែលអាច្ប្រមូលមកវញិបានររស់ប្រេយសកមម ឬឯកតារទងកើតសាច់្ប្បាក់ គឺ្ជាតនមៃប្ែលធំជាងរវាងតនមៃទប្រើ
ប្បាស់ និងតនមៃសមស្សរ ែកចំ្ណ្តយទែើមបីលក់ទច្ញ។ កាុងការបាន ន់ប្រមាណតនមៃទប្រើប្បាស់ ការបាន ន់សាម នលំហូររឹក
ប្បាក់នាទេលអនាគ្ត ប្តូវបានទធវើអរបហារទៅនឹងតនមៃរច្ចុរបនា ទោយទប្រើអប្តាការប្បាក់មុនរង់េនធ ប្ែលឆៃុោះ
រញ្ជច ំងការបាន ន់ប្រមាណតនមៃទេលទវោកាុងលកខខណឌ រីផាររច្ចុរបនា និងហានិភ័្យជាក់ោក់សប្មារ់ប្រេយសកមម
ទំងទនាោះ ឬឯកតារទងកើតសាច់្ប្បាក់។ 

សប្មារ់ទគាលរំណងននការទធវើទតសដទលើឱនភាេននតនមៃ ប្រេយសកមមប្តូវបានោក់រញ្ចូ លគាា ជាប្កុមតូច្  ៗ ប្ែល
អាច្រទងកើតសាច់្ប្បាក់បានេីការរនរការទប្រើប្បាស់  ទោយមិនេឹងប្ផអកខាៃ ំងទលើលំហូររឹកប្បាក់ននប្រេយសកមម         ឬ
ឯកតារទងកើតសាច់្ប្បាក់។ 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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35. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

ន. ឱនភាេននតនមៃររស់ប្រេយសកមមមិនប្មនហិរញ្ញវតែុ (ត) 

ការខាតរង់ទលើឱនភាេននតនមៃ ប្តូវបានររួលសាគ ល់ជាចំ្ទណញ ឬខាត។ ការខាតរង់ទលើឱនភាេននតនមៃននឯកតា
រទងកើតសាច់្ប្បាក់ ប្តូវបានប្រងប្ច្កទោយកាត់រនែយ តនមៃទោងននតនមៃទករ រិ៍ទ ម្ ោះររស់ ឯកតារទងកើតសាច់្ប្បាក់ 
(ប្កុមននឯកតារទងកើតសាច់្ប្បាក់) ជាមុន ទហើយរនាា រ់មកទែើមបីកាត់រនែយតនមៃទោងននប្រេយសកមម ែនរទរៀតទៅ
កាុងឯកតារទងកើតសាច់្ប្បាក់ (ប្កុមននឯកតារទងកើតសាច់្ប្បាក់) ទលើមូលោា នសមាមាប្ត។ 

ការខាតរង់ទលើឱនភាេននតនមៃប្ែលររួលសាគ ល់កាុងទេលកនៃងផុតទៅប្តូវបានបាន ន់ប្រមាណរាល់កាលររទិច្េរនន
ការរាយការណ៍ ថ្នទតើមានសញ្ជញ ណណ្តមួយប្ែលការខាតរង់បានងយចុ្ោះ ឬប្លងមានការ ខាតរង់តទៅទរៀត។ 
ការខាតរង់ទលើឱនភាេននតនមៃ ប្តូវកត់ប្តារ្ញ្ជច សមកវញិ ប្រសិនទរើមានការប្ប្រប្រួលតនមៃបាន ន់សាម នប្ែលទប្រើ
ប្បាស់ទែើមបីកំណត់តនមៃប្ែលអាច្ប្រមូលមកវញិបាន។ ការខាតរង់ទលើឱនភាេននតនមៃ ប្តូវបានកត់ប្តារ្ញ្ជច ស
មកវញិប្តឹមកប្មិតមួយប្ែលមិនទធវើឲ្យតនមៃទោងររស់ប្រេយសកមមទនោះ មិនទលើសេីតនមៃទោងប្ែលប្តូវកំណត់ (ែក
រលំស់) កាុងករណីេំុមានការររួលសាគ ល់ការខាតរង់ទលើឱនភាេននតនមៃ។  

រ. េនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញ 

ចំ្ណ្តយេនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញរមួមានេនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញប្រចំាឆ្ា ំ និងេនធេនារ។ េនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញប្តូវ
បានររួលសាគ ល់ជាចំ្ទណញ ឬខាត ទលើកប្លងប្តេនធទនោះទក់រងទៅនឹងធាតុប្ែលប្តូវររួលសាគ ល់ទោយផ្ទា ល់
ទៅកាុងមូលធន ឬលរធផលលមអិតទផសងៗ។  

សមព័នធធនាគារ និងធនាគារបានកំណត់ថ្ន ការប្បាក់ និងការោក់េិន័យទក់រងនឹងេនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញ រមួ
រញ្ចូ លរំណកស្សាយេនធមិនច្ាស់ោស់ មិនរំទេញទៅនឹងនិយមន័យននេនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញ ែូទច្ាោះទហើយវា
ប្តូវបានកត់ប្តាទប្កាមសដង់ោរគ្ណនយយអនដរជាតិននកមពុជា (“ស.គ្.អ.ក”) 37 សំវធិានធន រំណុលយថ្នភាេ និង
ប្រេយសកមមយថ្នភាេ ទហើយប្តូវបានររួលសាគ ល់ថ្នជាការចំ្ណ្តយប្ែលពាក់េ័នធ “ចំ្ណ្តយទផសង ”ៗ។ 

(i). េនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញប្រចំាឆ្ា  ំ

េនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញប្រចំាឆ្ា ំ រមួមានេនធប្ែលប្តូវរង់ ឬររួលទលើប្បាក់ចំ្ទណញជារ់េនធប្រចំាឆ្ា ំ ទោយទប្រើ      
អប្តាេនធប្ែលបានអនុម័ត ឬបានអនុម័តជាអារិ៍ទៅកាលររទិច្េររាយការណ៍ និងនិយ័តភាេណ្តមួយទៅទលើេនធ
ប្តូវរង់េីឆ្ា ំមុនៗ។  

(ii). េនធេនារ  

េនធេនារប្តូវបានររួលសាគ ល់ទោយប្ផអកទលើភាេលទមអៀងរទណ្តរ ោះអាសនា រវាងតនមៃទោងររស់ប្រេយសកមម    និង
រំណុល ទៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ និងតនមៃទោងសប្មារ់ការគិ្តេនធ។  



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 
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រ. េនធទលើប្បាក់ចំ្ទណញ (ត) 

(ii). េនធេនារ (ត) 
ភាេលទមអៀងរទណ្តរ ោះអាសនាទក់រងទៅនឹងសិរធិកាុងការទប្រើប្បាស់ប្រេយសកមម និងរំណុលភ្តិសនាសប្មារ់ភ្តិ
សនាជាក់ោក់នានា ប្តូវបានចាត់ចូ្លជាកញ្ច រ់សុរធ(ភ្តិសនា)កាុងទគាលរំណងននការររួលសាគ ល់េនធេនារ។ 

េនធេនារជាប្រេយសកមម ប្តូវររួលសាគ ល់ចំ្ទពាោះការខាតរង់េនធមិនទន់បានទប្រើប្បាស់ និងភាេលទមអៀងរទណ្តរ ោះ
អាសនាប្ែលអាច្កាត់កងបាន ប្តឹមកប្មិតប្ែលប្បាក់ចំ្ទណញជារ់េនធនាទេលអនាគ្ត អាច្ទប្រើប្បាស់សប្មារ់
កាត់កងជាមួយភាេលទមអៀងរទណ្តរ ោះអាសនាទនាោះបាន។ េនធេនារជាប្រេយសកមមប្តូវបានប្តួតេិនិតយទៅទរៀងរាល់
កាលររទិច្េររាយការណ៍ និងប្តូវបានកាត់រនែយកាុងករណីមិនអាច្ទប្រើប្បាស់នូវអតែប្រទោជ្ន៍េនធទំងទនាោះបាន។ 
ការកាត់រនែយទនាោះប្តួវកត់ប្តារ្ញ្ជច សមកវញិ ទៅទេលប្ែលប្បាក់ចំ្ទណញជារ់េនធនាទេលអនាគ្តមាន         
លកខណៈប្រទសើរទ ើង។ 

េនធេនារជាប្រេយសកមម ប្តូវបានវាស់ប្វងតាមអប្តាេនធ ប្ែលរេឹំងថ្ននឹងប្តូវទប្រើចំ្ទពាោះភាេលទមអៀងរទណ្តរ ោះ
អាសនា ទៅទេលប្ែលវាអាច្ទប្រើប្បាស់បាន ឬកាត់កងបាន ទោយទប្រើអប្តាេនធទៅកាលររទិច្េររាយការណ៍។  

ការវាស់ប្វងេនធេនារ ឆៃុោះរញ្ជច ំងនូវេនធប្ែលធនាគាររេឹំងថ្នអាច្ទប្រើប្បាស់បាន ឬអាច្កាត់កងបាននូវតនមៃទោង
ររស់ប្រេយសកមម និងរំណុល។  

េនធេនារជាប្រេយសកមម និងេនធេនារជារំណុល អាច្កាត់កងបានប្តកាុងករណីវាបានរំទេញលកខខណឌ ជាក់ោក់
ណ្តមួយ។  

ផ. រំណុលយថ្នភាេ 

កាុងករណីប្ែលមិនតប្មូវឲ្យមានការហូរទច្ញនូវអតែប្រទោជ្ន៍ទសែាកិច្ច ឬចំ្នួនរឹកប្បាក់ប្ែលមិនអាច្បាន ន់សាម ន 
បានទនាោះ កាតេវកិច្ចមិនប្តូវបានររួលសាគ ល់ទៅកាុងរបាយការណ៍សាែ នភាេហិរញ្ញវតែុទនាោះទរ ទហើយវាប្តូវបាន
រង្ហា ញថ្នជារំណុលយថ្នភាេ ទលើកប្លងប្តប្រូបារ ីលីទតននលំហូរទច្ញនូវអតែប្រទោជ្ន៍ទសែាកិច្ចគឺ្ទសាើរប្តគាម
ន។ កាតេវកិច្ចប្ែលអាច្ទកើតមាន រនុប្នរ អតែិភាេននកាតេវកិច្ចនឹងប្តូវបានរញ្ជជ ក់ទោយការទកើតទ ើង ឬមិនទកើត
ទ ើងននប្េឹតរិការណ៍នាទេលអនាគ្ត មួយ ឬទប្ច្ើន ក៏ប្តូវបានរង្ហា ញថ្នជារំណុលយថ្នភាេប្ែលអាច្ទកើតមាន
ទ ើង លុោះប្តាប្តប្រូបារ ីលីទតននការហូរទច្ញននអតែប្រទោជ្ន៍ទសែាកិច្ច គឺ្ទសាើរប្តគាម ន។ 
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35. ខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់  ៗ(ត) 

េ. ប្រេយសកមមយថ្នភាេ 

កាុងករណីប្ែលមិនមានលរធភាេហូរចូ្លនូវអតែប្រទោជ្ន៍ទសែាកិច្ច ឬចំ្នួនរឹកប្បាក់ប្ែលមិនអាច្បាន ន់សាម នបាន 
ទនាោះប្រេយសកមមមិនប្តូវបានររួលសាគ ល់ទៅកាុងរបាយការណ៍សាែ នភាេហិរញ្ញវតែុទ ើយ ទហើយវាប្តូវបានរង្ហា ញ
ថ្នជាប្រេយសកមមយថ្នភាេ ទលើកប្លងប្តប្រូបារ ីលីទតននលំហូរចូ្លនូវអតែប្រទោជ្ន៍ទសែាកិច្ច គឺ្ទសាើរប្តគាម ន។ 
កាតេវកិច្ចប្ែលអាច្ទកើតមាន រនុប្នរអតែិភាេននប្រេយសកមម នឹងប្តូវបានរញ្ជជ ក់ទោយការទកើតទ ើង      ឬ មិនទកើត
ទ ើងននប្េឹតរិការណ៍នាទេលអនាគ្តមួយ ឬទប្ច្ើនក៏ប្តូវបានរង្ហា ញថ្នជាប្រេយសកមមយថ្នភាេប្ែលអាច្ទកើតមាន
ទ ើង លុោះប្តាប្តប្រូបារ ីលីទតននការហូរចូ្លននអតែប្រទោជ្ន៍ទសែាកិច្ច គឺ្ទសាើរប្តគាម ន។ 

36. ការផ្លលារ សប់តូរខគាលនខោបាយគណខនយយសខំាន់ៗ  

សមព័នធធនាគារ និងធនាគារបានអនុវតរនូវកំប្ណរប្មង់ទគាលការណ៍អប្តាការប្បាក់ែំរូង –ែំណ្តក់កាលរី2 
(វទិសាធនកមមទលើ ស.រ.រ.ហ.អ.ក. 9 ស.គ្.អ.ក 39 ស.រ.រ.ហ.អ.ក. 7 ស.រ.រ.ហ.អ.ក. 4 និង ស.រ.រ.ហ.អ.ក. 16) ចារ់េី
នងៃរី1 ប្ខ  មករា ឆ្ា ំ2021។ 

សមព័នធធនាគារ និងធនាគារបានអនុវតរតាមមូលោា នងយទប្កាយនូវវទិសាធនកមមែំណ្តក់កាលរី2។ ប្កុមហ ុនបាន
ទប្ជ្ើសយកជ្ទប្មើសកាុងការអនុវតរជាក់ប្សរង ប្ែលបានអនុញ្ជញ តកាុងវទិសាធនកមម ទែើមបីជាែំទណ្តោះស្សាយជាមួយ
នឹងការផ្ទៃ ស់រដូរមូលោា ន សប្មារ់ការកំណត់លំហូររឹកប្បាក់តាមកិច្ចសនាននប្រេយសកមមហិរញ្ញវតែុ រំណុល
ហិរញ្ញវតែុ និងរំណុលភ្តិសនា ប្ែលជាផលវបិាកេីកំប្ណរប្មង់គំ្រអូប្តាការប្បាក់។ ការផ្ទៃ ស់រដូរទនោះ ប្តូវបានទធវើ
គ្ណទនយយភាេ តាមរយៈការទធវើរច្ចុរបនាកមមនូវអប្តាការប្បាក់ប្រសិរធិភាេ ទៅទេលប្ែលមូលោា នប្តូវបានផ្ទៃ ស់
រដូរទោយទហតុថ្នការផ្ទៃ ស់រដូរទនោះគឺ្ចំាបាច់្ ទោយសារវាជាផលវបិាកផ្ទា ល់ននកំប្ណរប្មង់ ទហើយមូលោា នងមី គឺ្
សមមូលទៅនឹងមូលោា នេីមុន។ សមព័នធធនាគារ និងធនាគារមិនមានប្រតិរតរិការណ្តប្ែលរងផលរនោះពាល់េី
លកខខណឌ តប្មូវងមីៗប្ែលបានចូ្លជាធរមាន ទំងទនោះទរ។ 

េ័ត៌មានលមអិតននទគាលនទោបាយគ្ណទនយយ ប្តូវបានរង្ហា ញកាុងកំណត់សមាគ ល់ 35 (vi) និង 35ឍ។ 

37. សដងដ់្ឋថម ីការខធវើវិខសាធនរមម និងការបរក្សាយខុលមនិទាន់យរមរអន៊ុវតត 
សដង់ោងមី ការទធវើវទិសាធនកមមសដង់ោ និងការរកស្សាយមួយចំ្នួន បានចូ្លជាធរមាន សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែល
ចារ់ទផរើមរនាា រ់េីនងៃរី1 ប្ខមករា ឆ្ា ំ2021 ប្ែលការអនុវតរមុនកាលកំណត់ប្តូវបានអនុញ្ជញ ត រនុប្នរសមព័នធធនាគារ និង
ធនាគារ មិនបានយកសរង់ោងមី ឬការទធវើវទិសាធនកមម មកអនុវតរមុនកាលកំណត់កាុងការទរៀរចំ្របាយការណ៍      
ហិរញ្ញវតែុទនោះទ ើយ។ 
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37. សដង់ដ្ឋថម ីការខធវើវិខសាធនរមម និងការបរក្សាយខុលមនិទាន់យរមរអន៊ុវតត(ត) 

ក. េនធេនារទក់រិននឹងប្រេយសកមម និងរំណុល ប្ែលទកើតទ ើងេីប្រតិរតរិការប្តមួយ (ការទធវើវទិសាធនកមម
ចំ្ទពាោះ ស.គ្.អ.ក 12) 

ការទធវើវទិសាធនកមមទនោះ រប្ងួមវសិាលភាេននការទលើកប្លងសប្មារ់ការររួលសាគ ល់ែំរូងទោយែកទច្ញប្រតិរតរិ
ការណ្តប្ែលផរល់នូវភាេទសមើគាា  និងកាត់កងលទមអៀងរទណ្តរ ោះអាសនា - ឧទហរណ៍៖ រំណុលភ្តិសនា និង
រំណុលរូទត់កាុងការរោុះទរ ើ។ ការទធវើវទិសាធនកមមទនោះអនុវតរទលើការយិររទិច្េររបាយការណ៍ប្រចំាឆ្ា ំ ប្ែលចារ់ទផរើម 
េី ឬទប្កាយនងៃរី1 ប្ខមករា ឆ្ា ំ2023។ សប្មារ់រំណុលភ្តិសនា និងរំណុលរូទត់កាុងការរោុះទរ ើ េនធេនារជាប្រេយ
សកមម និងេនធេនារជារំណុល នឹងចំាបាច់្ប្តូវររួលសាគ ល់តំាងេីចារ់ទផរើមែំរូងននរយៈទេលទប្រៀរទធៀរែំរូង
រំផុត ប្ែលបានរង្ហា ញប្ែលផលរនោះពាល់រងគរប្តូវបានររួលសាគ ល់ថ្នជានិយ័តកមមទៅកាុងប្បាក់ចំ្ទណញរការុក 
ឬធាតុទផសងៗននមូលធនទៅកាលររទិច្េរទនាោះ។ សប្មារ់ប្រតិរតរិការទផសងៗទំងអស់ វទិសាធនកមមអនុវតរចំ្ទពាោះ
ប្រតិរតរិការប្ែលទកើតទ ើងរនាា រ់េីការចារ់ទផរើមននរយៈទេលែំរូងរំផុតប្ែលបានរង្ហា ញ។ 

សមព័នធធនាគារ និងធនាគារកត់ប្តាេនធេនារទលើរំណុលភ្តិសនា និងរំណុលរូទត់កាុងការរោុះទរ ើទោយអនុវតរវធីិ
សាស្តសរ ‘ភាជ រ់រញ្ចូ លគាា ’ ប្ែលនំាឱយររួលបានលរធផលស្សទែៀងគាា ទៅនឹងវទិសាធនកមម ទលើកប្លងប្តផលរនោះ
ពាល់ទលើចំ្នួនសុរធននេនធេនារ ប្ែលបានរង្ហា ញកាុងរបាយការណ៍សាែ នភាេហិរញ្ញវតែុ។ ទៅទប្កាមវទិសាធនកមម
ទនោះ          សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ នឹងររួលសាគ ល់េនធេនារជាប្រេយសកមម និងេនធេនារជារំណុល ោច់្ទោយ
ប្ កេីគាា ។ 

ទៅនងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2021 លទមអៀងរទណ្តរ ោះអាសនាជារ់េនធទក់រិននឹងសិរធិទប្រើប្បាស់ប្រេយសកមមររស់សមព័នធ
ធនាគារ និងធនាគារមានចំ្នួន 2,908,431 ែុោៃ រអាទមរកិ និង 7,901,098 ែុោៃ រអាទមរកិទរៀងគាា  (កំណត់សមាគ ល់ 12) 
ទហើយលទមអៀងរទណ្តរ ោះអាសនាប្ែលអាច្កាត់កងបានទក់រិននឹងរំណុលភ្តិសនាររស់សមព័នធធនាគារ និង
ធនាគារ មានចំ្នួន 3,428,756 ែុោៃ រអាទមរកិ និង 9,720,557 ែុោៃ រអាទមរកិ ទរៀងគាា  (កំណត់សមាគ ល់ 19) ប្ែលទំង
ទនោះ             រណ្តរ លឲ្យមានេនធេនារសុរធ ជាប្រេយសកមមររស់សមព័នធធនាគារ និង ធនាគារ ចំ្នួន 104,066 ែុោៃ រ 
អាទមរកិ និង 363,893 ែុោៃ រអាទមរកិទរៀងគាា  (កំណត់សមាគ ល់ 16គ្)។ 

ទប្កាមការទធវើវទិសាធនកមម សមព័នធធនាគារ និងធនាគារ នឹងរង្ហា ញេនធេនារជារំណុល ចំ្នួន 581,687 ែុោៃ រ           
អាទមរកិ និង1,580,220 ែុោៃ រអាទមរកិទរៀងគាា ោច់្ទោយប្ កេីេនធេនារជាប្រេយសកមម ចំ្នួន 685,753 ែុោៃ រ         
អាទមរកិ និង 1,944,113 ែុោៃ រអាទមរកិទរៀងគាា ។ េំុមានផលរនោះពាល់ទលើប្បាក់ចំ្ទណញរការុកទ ើយទៅកាុងការ   
អនុវតរវទិសាធនកមមទនោះ។ 



 
 ធនាគារ សហពាណិជ្ជ រ.អ. នងិក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តសមពន័ធ 

  កំណត់សមាគ ល់ទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុ (ត) 

 សប្មារ់ការយិររទិច្េរប្ែលបានរញ្ច រ់នងៃរី31 ប្ខធាូ ឆ្ា 2ំ021 
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37. សដងដ់្ឋថម ីការខធវើវិខសាធនរមម និងការបរក្សាយខុលមនិទាន់យរមរអន៊ុវតត (ត) 

ខ. សដង់ោងមី ការទធវើវទិសាធនកមម និងការរកស្សាយទផសង ទៗរៀត 

សរង់ោប្ែលបានវទិសាធនកមមខាងទប្កាមទនោះ ទំងទនាោះមិនប្តូវបានរេឹំងថ្ននឹងមិនមានផលរនោះពាល់ជាសារវនរទនាោះ
ទ ើយមកទលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុរមូររស់សមព័នធធនាគារនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតែុោច់្ទោយប្ កររស់
ធនាគារ៖ 

- សមបទនទលើការជួ្ល - កូវែី-19 ទប្កាយនងៃរី30 ប្ខមិងុនា ឆ្ា ំ2021 (វទិសាធនកមមចំ្ទពាោះ ស.រ.រ.ហ.អ.ក. 16) 

- កិច្ចសនាខាតរង់ - ចំ្ណ្តយទែើមបីរំទេញកិច្ចសនា (វទិសាធនកមមចំ្ទពាោះ ស.គ្.អ.ក 37) 

- ការប្កសប្មួលប្រចំាឆ្ា ំទៅទលើសរង់ោ ស.រ.រ.ហ.អ.ក. 2018 – 2020 

- ប្រេយ ទរាងច្ប្ក និងររកិាខ រ៖ រឹកប្បាក់បានររួលមុនទេលការទប្រើប្បាស់ប្ែលបានកំណត់រុកជាមុន (វទិសាធន
កមមចំ្ទពាោះ ស.គ្.អ.ក 16) 

- ឯកសារទោងទលើប្ករខណឌ រសសនទន (វទិសាធនកមមចំ្ទពាោះ ស.រ.រ.ហ.អ.ក. 3)  

- ចំ្ណ្តត់ថ្នា ក់នន រំណុលរយៈទេលខៃី និងរំណុលរយៈទេលប្វង (វទិសាធនកមមចំ្ទពាោះ ស.គ្.អ.ក. 1)។ 

- ការរង្ហា ញទគាលនទោបាយគ្ណទនយយ(វទិសាធនកមមចំ្ទពាោះ.គ្.អ.ក.1និងស.រ.រ.ហ.អ.ក.ចំ្ទពាោះ                                
របាយការណ៍អនុវតរន៍ 2) និង 

- និយមន័យននការបាន ន់សាម នគ្ណទនយយ (វទិសាធនកមមចំ្ទពាោះ ស.គ្.អ.ក 8)
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9 . ទសវាកម្ម ៃងិ ផលតិ្ផល 

1.  ទសវាកមមធនាគាររុគ្គល 
o គ្ណនីរទញ្ញើសំនច្ 
o គ្ណនីរទញ្ញើតាមតប្មូវការ 
o គ្ណនីមានកាលកំណត់ 
o កមចីរិញផាោះ 
o រ័ណណឥណទន 
o ទសវាកមមធនាគារតាមអីុនធឺណិត 
o ទសវា ATM  

 

2. ទសវាកមមធនាគារសំរារ់ពាណិជ្ជកមម 
o ទសវាឥណទនមានកាលកំណត់ 
o ទសវាហិរញ្ញវតែុទលើទែើមរុនរងវិល 
o គ្ណនីមូលរ័ប្តជំ្នួញ 
o គ្ណនីោក់តំកល់ប្បាក់រទញ្ញើ 
o ទសវាទរើកប្បាក់ទរៀវតស 
o ទសវាកមមររួលប្រតិរតរិការរ័ណណឥណទន 

 

3. ទសវាកមមធនាគារអនររជាតិ 
o ទសវាទផារប្បាក់ 
o ទសវាហិរញ្ញរបទនពាណិជ្ជកមម 
o ទសវាលិខិតឥណទន នំាទច្ញ&នំាចូ្ល 
o ទសវាកមមការប្រមូលឯកសារ D/P & D/A 
o ទសវាលិខិតធានា & លិខិតឥណទនអចិ្ន្នរយ៍ 
o ទសវាមូលរបទនរ័ប្តអរបហា 
o ទសវាឥណទនពាណិជ្ជកមម 
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10.  ពត័្ម៌ាៃទនំាកទ់ៃំង 

 ទីស្នា ក់ការកណ្តា ល 
E.SUN Tower  រគារខលល 441 មហាវថីិព្រះមុនីវង្ស សង្កា ត់បឹង្ព្រលឹត  
លណ្ឌ 7មករា  រាជធានីភ្ាំខរញ  ព្បខទសកមពុជា 
ទូរស័រទ: +855 23 911 313 
info@email.ucb.com.kh | www.ucb.com.kh | SWIFT: UCBPKHPP 

 

 ស្នខាផ្សារចាស់ 
UCB រគារខលល61 ផ្សលូវខលល130 សង្កា ត់ផ្សារចាស់  
លណ្ឌ ដូនខរញ  រាជធានីភ្ាំខរញ   
ទូរស័រទ: +855 23 427 995   

 

 ស្នខាផ្សារខដើមគរ 
ផ្សទះខលល59AB  មហាវថីិព្រះមុនីខរ ៉េត សង្កា ត់ផ្សារខដើមគរ 
លណ្ឌ ទួលខគាក រាជធានីភ្ាំខរញ 
ទូរស័រទ: +855 23 997 313  

 

 ស្នខាកាលថាល់ 
ផ្សទះខលល518ABC មហាវថីិព្រះមុនីវង្ស ភូ្មិ12   
សង្កា ត់ទខនលបាស្នក់ លណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្ាំខរញ 
ទូរស័រទ: +855 23 981 313 

 

 ស្នខាអំង្ទទកុង្ទីណ្ង់្តាល់ 
ផ្សទះខលល272-276 មហាវថីិខ ៉េខសទុង្(245) ភូ្មិ4 
សង្កា ត់ទំនប់ទឹក លណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្ាំខរញ 
ទូរស័រទ: +855 23 971 313 

 

 ស្នខាទួលខគាក 
ផ្សទះខលល115 ផ្សលូវខលល289 ភូ្មិ14 
សង្កា ត់បឹង្កក់2 លណ្ឌ ទួលខគាក រាជធានីភ្ាំខរញ 
ទូរស័រទ: +855 23 961 313  
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 ស្នខាទឹកលអក់ 
ផ្សទះខលល342E០-3និង្342F០-3 ផ្សលូវខលល182 ភូ្មិ10 
សង្កា ត់ទឹកលអក់3 លណ្ឌ ទួលខគាក រាជធានីភ្ាំខរញ 
ទូរស័រទ: +855 23 991 313  

 

 ស្នខាទឹកថ្លល  
ផ្សទះខលលA123 និង្A124 មហាវថីិសហរ័នធរសុសី ភូ្មិទឹកថ្លល   
សង្កា តទឹកថ្លល  លណ្ខ ទសនសុល រាជធានីភ្ាំខរញ 
ទូរស័រទ: +855 23 951 313  
 

 ស្នខាស្នា តចាស់ 
ផ្សទះខលល B41និង្B43 ផ្សលូវខលល70 សង្កា ត់ស្សះចក 
លណ្ឌ ដូនខរញ រាជធានីភ្ាំខរញ 
ទូរស័រទ: +855 23 931 313 

 

 ស្នខាសទងឹ្មានជ័យ 
ផ្សទះខលល 16Bនិង្17B មហាវថីិព្រះមុនីខរ ៉េត ព្កមុ1 ភូ្មិព្ា3 
សង្កា ត់សទឹង្មានជ័យ លណ្ឌ មានជ័យ រាជធានីភ្ាំខរញ 
ទូរស័រទ: +855 23 921 313 
  

 ស្នខាខព្ជាយចង្កា រ 
ផ្សទះខលល 53 និង្55 ផ្សលូវជាតិខលល 6A សង្កា ត់ទព្រកលាភ្ 
លណ្ឌ ខព្ជាយចង្កា រ រាជធានីភ្ាំខរញ 
ទូរស័រទ: +855 23 992 313 
 

 ស្នខាខចាមខៅ 
ផ្សទះខលល 9និង្10 ផ្សលូវខលរឹមខរច ភូ្មិព្តពំង្ថលឹង្1 
សង្កា ត់ខចាមខៅ1 លណ្ឌ ខពធិ៍ទសនជ័យ រាជធានីភ្ាំខរញ 
ទូរស័រទ: +855 23 901 313  
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 ស្នខាខសៀមរាប 

កាច់ព្ជងុ្ផ្សលូវខទរវង្សនិង្ផ្សលូវរ ុ ៊ុំឆាយ ភូ្មិមណ្ឌ ល1 
ឃំុស្នា យដង្គំ ព្កងុ្ខសៀមរាប ខលតាខសៀមរាប 
ទូរស័រទ: +855 63 963 703  

 

 ស្នខាព្រះសីហនុ 
រគារខលល240 វថីិឯករាជយ សង្កា ត់ខលល2 
ព្កងុ្ព្រះសីហនុ ខលតាព្រះសីហនុ 
ទូរស័រទ: +855 34 933 833  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCB 
ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ    

របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សម្រាប់កាលបរចិ្ឆេទ ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ាំ2021 

 

 
 

FINANCIAL STATEMENTS 

For the year ended ៣១ December ២០១៦ 
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ធនាគារ សហពាណិជ្ជ ក.អ   ទីស្នន ក់ការកណ្តា ល 
 

E.SUN Tower លេខ441 មហាវថីិព្រះមុនីវង្ស 
សង្កា តបឹ់ង្ព្រេឹត ខណ្ឌ 7មករា  រាជធានីភ្នលំរញ 

ទូរស័រទ: +855 23 911 313  

info@email.ucb.com.kh |www.ucb.com.kh| 

                                           SWIFT: UCBPKHPP 

 


