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ធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
របាាយកាារណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាល និិង
របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបាានធ្វើ�ើ�សវនកម្មមអនុុលោ�ោមតាាម
ស្តតង់់ដាាររបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាាតិិកម្ពុុ�ជាា
ៃ ី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១
សម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�េទបញ្ចចប់់ នាាថ្ងៃ�ទី

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�

របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

មាតិកា

ទំព័រ		

ធនាគារ សាខមែប៊ង (េខមបូឌា) ភីអិលសុី

		

១		 ទស្សសនៈៈ - បេ�សកកម្មម - តម្លៃ�ៃស្នូូ�ល
២ - ៣		

ព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍សំំខាាន់់ៗនៃ�ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (ខេ�មបូូឌាា) ភីីអិិលស៊ីី�

៤ - ៥		

សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងកាារណ៍៍របស់់ប្រ�ធាានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាល

៦ - ៧		

លំំនាំំ�ដើ�ើមស្តីី�ពីីធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (ខេ�មបូូឌាា) ភីីអិិលស៊ីី�

៨ - ៩		

ព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍សង្ខេ�េប

		រចនាសម្ព័័�ន្ធធ
		

ក្រុ�ុមការងារបច្ចេ�េកទេ�ស
ប្រ�ធាានក្រុ�ុម

លោ�ោក Nguyen Nhi Thanh

អនុុប្រ�ធាានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាល និិងជាាអគ្គគនាាយក

អនុុប្រ�ធាានក្រុ�ុម

លោ�ោក Phung Thai Phung
អគ្គគនាាយករង

រចនាាក្រា�ាហ្វិិ�ក

លោ�ោក តាំំ�ង ឆេ�ង
បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែករចនាា

លោ�ោក ឆម រ៉ាា�ត់់
បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែករចនាា

១០		

តាារាាងរចនាាសម្ព័័�ន្ធធ

១១		

លំំនាំំ�ស្តីី�ពីីក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាល

១២		

លំំនាំំ�ស្តីី�ពីីគណៈៈកម្មាា�ធិិកាារប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ

		របាយការណ៍៍
		
១៣ - ១៦		

របាាយកាារណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាល

		របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�			
១៧ - ១៨

របាាយកាារណ៍៍របស់់សវនករឯករាាជ្យយ

១៩		

របាាយកាារណ៍៍ស្ថាា�នភាាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២០		

របាាយកាារណ៍៍លទ្ធធផលពេ�ញលេ�ញ

២១		

របាាយកាារណ៍៍បម្រែ�ែបម្រួ�ួលមូូលធន

២៤ - ៨០

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

២២ - ២៣

របាាយកាារណ៍៍លំំហូរូ សាាច់់ប្រា�ាក់់

ទស្្សនៈៈ
ក្លាា�យទៅ�ៅជាាធនាាគាារឈាានមុុខគេ�របស់់ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម និិងស្ថិិ�តក្នុុ�ងចំំណោ�ោម ១០ ធនាាគាារពាាណិិជ្ជជឈាានមុុខគេ�នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា

បេ�សកកម្មម
បន្តតអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ឥតឈប់់ឈរដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�ននូូវតម្លៃ�ៃបន្ថែ�ែមដល់់អតិិថិិជន និិងភាាគទុុនិិក
នាំំ�មកនូូវតម្លៃ�ៃនៃ�វិិជ្ជាា�ជីីវៈ� និិងភាាពថ្កុំំ��ថ្កើ�ើ�ងដល់់បុុគ្គគលិិក
រួួមចំំណែ�កដល់់កាារអភិិវឌ្ឍឍសង្គគម និិងសហគមន៍៍

តមៃ្ល�លស្នូូ�ល
១.

ស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតធ្វើ�ើ�ជាាអ្ននកត្រួ�ួសត្រា�ាយផ្លូូ�វ និិងហ៊ាា�នប្រ�ឈមមុុខនឹឹងឧបសគ្គគដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកនូូវទិិសដៅ�ៅថ្មីី�

២.

ជាានិិច្ចចកាាលផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រថ្មីី� ស្វាា�ហាាប់់ និិងច្នៃ�ៃប្រ�តិិដ្ឋឋ ដើ�ើម្បីី�ប្រែ�ែក្លាា�យកាារលំំបាាក និិងឧបសគ្គគទៅ�ៅជាាឱកាាសដើ�ើម្បីី�ភាាពរីីកចម្រើ�ើ�ន

៣.

ប្តេ�េជ្ញាា�ចិិត្តតជាាមួួយគោ�ោលដៅ�ៅគុុណភាាព ប្រ�កបដោ�ោយវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�អស់់ពីីចិិត្តត និិង កិិត្យាានុុភាាពខ្ពពស់់បំំផុុតទៅ�ៅដល់់អតិិថិិជន និិងដៃ�គូូ

៤.

ទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះ�សង្គគម និិងសហគមន៍៍ ស្រ�បតាាមពាាក្យយស្លោ�ោ�កពោ�ោលថាា “អភិិវឌ្ឍឍឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅមុុខទាំំ�ងអស់់គ្នាា�”

៥

បង្កើ�ើ�តនូូវភាាពខុុសប្លែ�ែកគ្នាា�ជាាមួួយនឹឹងផលិិតផលមធ្យោ�ោ�បាាយពាាណិិជ្ជជកម្មម និិងទម្រ�ង់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងដែ�លនាំំ�មកនូូវភាាពលេ�ចធ្លោ�ោ� និិង

	ច្នៃ�ៃប្រ�តិិដ្ឋឋ។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�

1

របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

ព្រឹត្តិការណ៍នានា នៃធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
ថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�មិិថុុនាា ឆ្នាំំ��២០០៩

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង បាានបេ��កសម្ពោ�ោ�ធដំំណេ��រកាារសាាខាាភ្នំំ�ពេ�ញ ជាាធនាាគាារបរទេ�ស ទីី២៧ ដែ�លបាានធ្វេី�ី�ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ
នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាហេី�ីយក៏៏ជាា ធនាាគាារវេេៀ�ៀតណាាមដំំបូូងគេ�បង្អអស់់ ដែ�លបាានចូូលមកវិិនិិយោ�ោគនៅ�ៅកម្ពុុ�ជាាផងដែ�រ។

ក្នុុ�ងនាាមជាាអ្ននកត្រួ�ួសត្រា�ាយផ្លូូ�វដំំបូូងគេ�ចូូលក្នុុ�ងវិិស័័យធនាាគាារនៅ�ៅប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា ធនាាគាារសាាខមប៊ែ�ែង បាានរួួមចំំណែ�ក
ក្នុុ�ងកាារពង្រឹ�ឹកទំំនាាក់់ទំំនង ពាាណិិជ្ជជកម្មរវាាងប្រ�ទេ�ស
ម
ទាំំ�ងពីីរគឺឺ កម្ពុុ�ជាា និិងវេេៀ�ៀតណាាម។ ព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍នេះ�ះ បាានបញ្ជាា�ក់់ពីី
ដំំណាាក់់កាាលមួួយទេ�ៀ�ៀតស្តីី�ពីីកាាពង្រី�ីក ខ្លួួ�នរបស់់ធនាាគាារនៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់ឥណ្ឌូូ�ចិិន។

ថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�មិិថុុនាា ឆ្នាំំ��២០០៩

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង បាានបេ��កសម្ពោ�ោ�ធដំំណេ��រកាារសាាខាាភ្នំំ�ពេ�ញ ជាាធនាាគាារបរទេ�ស ទីី២៧ ដែ�លបាានធ្វេី�ី�ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ
នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាហេី�ីយក៏៏ជាា ធនាាគាារវេេៀ�ៀតណាាមដំំបូូងគេ�បង្អអស់់ ដែ�លបាានចូូលមកវិិនិិយោ�ោគនៅ�ៅកម្ពុុ�ជាាផងដែ�រ។

ក្នុុ�ងនាាមជាាអ្ននកត្រួ�ួសត្រា�ាយផ្លូូ�វដំំបូូងគេ�ចូូលក្នុុ�ងវិិស័័យធនាាគាារនៅ�ៅប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា ធនាាគាារសាាខមប៊ែ�ែង បាានរួួមចំំណែ�ក
ក្នុុ�ងកាារពង្រឹ�ឹកទំំនាាក់់ទំំនង ពាាណិិជ្ជជកម្មរវាាងប្រ�ទេ�ស
ម
ទាំំ�ងពីីរគឺឺ កម្ពុុ�ជាា និិងវេេៀ�ៀតណាាម។ ព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍នេះ�ះ បាានបញ្ជាា�ក់់ពីី
ដំំណាាក់់កាាលមួួយទេ�ៀ�ៀតស្តីី�ពីីកាាពង្រី�ីក ខ្លួួ�នរបស់់ធនាាគាារនៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់ឥណ្ឌូូ�ចិិន។

ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០១១

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (ខេ�មបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ� បាានបន្តតពង្រី�ីកបណ្តាា�ញសាាខាា ដែ�លជាាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�យុុទ្ធធសាាស្រ្ត�តពង្រី�ីក

ពាាណិិជ្ជជកម្មម របស់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅក្នុុ�ងរាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ដោ�ោយបាានបេី�ីកសម្ពោ�ោ�ធសាាខាារងទីីពីីរ ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងផ្សាារទំំនេី�ីបវេេៀ�ៀត
ណាាម។ សាាខាារងថ្មីី�មួួយនេះ�ះបាានបង្កេី�ី�តនូូវឱកាាស ដ៏៏សំំខាាន់់មួួយដល់់អតិិថិិជនជាាឯកត្តតជន និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នដែ�លនៅ�ៅ

ជុំំ�វិិញតំំបន់់នេះ�ះ តាាមរយៈៈផលិិតផល-សេ�វាាកម្មមជាាច្រេី�ី�នប្រ�ភេ�ទ និិងទីីតាំំ�ងដែ�លប្រ�កបដោ�ោយភាាពងាាយស្រួ�ួល។

ថ្ងៃ�ៃទីី០៥ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០១១

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង បាានបើ�ើកសម្ពោ�ោ�ធសាាខាារងទីីបីី របស់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅភាាគខាាងកើ�ើតឈាាងខាាងត្បូូ�ងនៃ�រាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញ
ដែ�លមាានទីីតាំំ�ងស្ថិិ�តនៅ�ៅតំំបន់់ផ្សាារច្បាារអំំពៅ�ៅ។

ដោ�ោយសាារទីីនេះ�ះជាាតំំបន់់ប្រ�ជុំំ�ជនដែ�លមាានកាាររីីកចម្រើ�ើ�នលឿ�ឿន

ខាាងផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច សាាខាារងច្បាារអំំពៅ�ៅមាានឱកាាសបាានរួួមចំំណែ�កក្នុុ�ងកាារលើ�ើកស្ទួួ�យ លក្ខខខណ្ឌឌអាាជីីវកម្មមដល់់អាាជីីវករ

ទាំំ�ងឡាាយតាាមផ្សាារ។

ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��២០១១

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាល ធនាាគាារបាានចេ�ញសេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹងស្តីី�ពីី កាារកម្លាា�យខ្លួួ�នពីីសាាខាាភ្នំំ�ពេ�ញទៅ�ៅជាាធនាាគាារ បុុត្រ�សម្ព័័�ន្ធធ
បរទេ�សនៃ�ធនាាគាារ

សាាខមប៊ែ�ែងស្ថិិ�តក្រោ��ោមកាារអនុុញ្ញាា�តពីីធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាា

និិងក្រោ��ោមកាារជួួយជ្រោ��ោមជ្រែ�ែងពីី

ធនាាគាាររដ្ឋឋវេេៀ�ៀតណាាម។ ព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ដ៏៏សំំខាាន់់នេះ�ះបាានកត់់សម្គាា�ល់់ពីីចំំណុុចអន្តតរកាាលនៃ�យុុទ្ធធសាាស្រ្ត�តក្នុុ�ងកាារអភិិវឌ្ឍឍន៍៍
របស់់ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែងនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាព្រ�មទាំំ�ងពង្រឹ�ឹងនូូវទំំនាាក់់ទំំនងពាាណិិជ្ជជកម្មរបស់់
ម
ប្រ�ជាាជននៃ�ប្រ�ទេ�ស
ទាំំ�ងពីីរគឺឺវៀ�ៀតណាាម និិងកម្ពុុ�ជាា។

ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�មីីនាា ឆ្នាំំ��២០១២

ជាាលេី�ីកទីី១ ដែ�លធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង ចាាប់់ផ្តេី�ី�មឈាានជេី�ីងចេ�ញក្រៅ��ៅរាាជធាានីី ទៅ�ៅកាាន់់ទីីកន្លែ�ែងដែ�លមាាន ពាាណិិជ្ជជកម្មម

មមាាញឹឹកបំំផុុតមួួយទៀ�ៀត គឺឺកាារបេី�ីកសម្ពោ�ោ�ធសាាខាានៅ�ៅទីីរួួមខេ�ត្តតកំំពង�ចាាម។ ក្រៅ��ៅពីីផលិិតផល និិងសេ�វាាកម្មមសំំខាាន់់

ៗ សម្រា�ាប់់បំំពេ�ញតម្រូ�ូវកាារហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ជូូនដល់់អតិិថិិជនក្នុុ�ងតំំបន់់នោះ�ះ� សាាខាាថ្មីី�នេះ�ះបាានផ្តតល់់នូូវសេ�វាាកម្មមផ្ទេ�េរប្រា�ាក់់យ៉ាា�ង

ឆាាប់់រហ័័ស

រវាាងខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម

និិងរាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញព្រ�មទាំំ�ងបាានរួួមចំំណែ�កក្នុុ�ងកាារជម្រុ�ុញពាាណិិជ្ជជកម្មរវាាងតំំបន់់
ម

សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចធំំៗទាំំ�ងពីីរនេះ�ះ។

ថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�វិិច្ឆិិ�កាា ឆ្នាំំ��២០១២

ដើ�ើម្បីី�ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�ៅនឹឹង តម្រូ�ូវកាារដ៏៏ចាំំ�បាាច់់របស់់អតិិថិិជន ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង បាានធ្វើ�ើ�កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រទីីតាំំ�ងសាាខាា ផ្សាារ
ទំំនើ�ើបវៀ�ៀតណាាមទៅ�ៅកាាន់់ទីីតាំំ�ងថ្មីី�ធំំទូូលាាយជាាងនេះ�ះ ដែ�លមាានអាាសយដ្ឋាា�នស្ថិិ�តនៅ�ៅអគាារលេ�ខ៥៣៧A-B, មហាាវិិថីី

ព្រះ�ះមុុនីីវង្សស, រាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញដោ�ោយបាានប្តូូ�រឈ្មោះ�ះ��ទៅ�ៅជាាសាាខាាព្រះ�ះមុុនីីវង្សស។ កាារបង្កើ�ើ�តទីីតាំំ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�កាារថ្មីី� ដែ�លស្ថិិ�ត
នៅ�ៅចំំកណ្តាា�លនៃ�រាាជធាានីីនេះ�ះ

គឺឺជាាជំំហាានដ៏៏ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវមួួយក្នុុ�ងកាាររួួមចំំណែ�កដល�កាារអនុុវត្តតន៍៍យុុទ្ធធសាាស្រ្ត�តពង្រី�ីកខ្លួួ�ន

របស់់ធនាាគាារ។ ទីីតាំំ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�កាារថ្មីី�នេះ�ះគឺឺជា�ទីីតាំំ�ងដ៏៏ល្អអឥតខ្ចោះ�ះ�� ព្រោះ��ះ�ជាាតំំបន�ពោ�ោរពេ�ញដោ�ោយសក្តាា�នុុពលក្នុុ�ងកាារ
អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១២

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង ខេ�មបូូឌាា បាានចាាប់់ផ្តើ�ើ�មផ្តតល់់សេ�វាាទូូទាាត់់ពាាណិិជ្ជជកម្មមឆ្លលងព្រំ�ំដែ�ន ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងធ្វើ�ើ�ឱ្យយដំំណើ�ើរ
កាារនៃ�កាារបង្កើ�ើ�តពាាណិិជ្ជជកម្មមឆ្លលងដែ�ននូូវប្រា�ាក់់វៀ�ៀតណាាមដុុង

និិងអនុុញ្ញាា�តឱ្យយសហគ្រា�ាសកម្ពុុ�ជាាអាាចធ្វើ�ើ�ពាាណិិជ្ជជកម្មម

ឆ្លលងកាាត់់ព្រំ�ំដែ�នជាាមួួយប្រា�ាក់់ដុុងអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិកដោ�ោយមិិនចាំំ�បាាច់់កាាន់់គណនីីជាារូូបិិយប័័ណ្ណណឡើ�ើយ។

ផ្ទុុ�យមកវិិញកាារ

ផ្គគត់់ផ្គគង់់នៅ�ៅប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាក៏៏អាាចទទួួលបាានកាារទូូទាាត់់របស់់ពួួកគេ�ដល់់ពាាណិិជ្ជជករវៀ�ៀតណាាមដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ជាាប្រា�ាក់់រៀ�ៀល

ខ្មែ�ែរផងដែ�រ។

ថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០១៣

កាារពង្រី�ីកបណ្តាា�ញសាាខាា គឺឺជាាយុុទ្ធធសាាស្រ្ត�តចម្បបងរបស់់ធនាាគាារ ដូូចនេះ�ះហេី�ីយទេី�ីបធនាាគាារបាានបន្តតបេី�ីកសាាខាាថ្មីី�មួួយ
ទៀ�ៀតនៅ�ៅក្នុុ�ង រាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញ គឺឺសាាខាាផ្សាារហេ�ងលីី
សហគមន៍៍ ដែ�លនៅ�ៅជុំំ�វិិញតំំបន់់ផ្សាារសំំខាាន់់ៗ។

ដែ�លជាាកាារនាំំ�យកនូូវផលិិតផល-សេ�វាាកម្មមធនាាគាារជូូនដល់់

ថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�មិិថុុនាា ឆ្នាំំ��២០១៣

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (ខេ�មបូូឌាា) ភីីអិិលស៊ីី� បាានប្រ�កាាសជូូនដំំណឹឹងស្តីី�ពីីកាារបេី�ីកសេ�ម្ពាា�ធសាាខាាពោ�ោធិ៍៍ចិិនតុុង ដែ�លស្ថិិ�ត
នៅ�ៅភាាគខាាងលិិចនៃ�រាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញ។ នេះ�ះគឺឺជាាសាាខាាទីី៧របស់់ ធនាាគាារសាាខមប៊ែ�ែង (ខេ�មបូូឌាា) ភីីអិិលស៊ីី� នៅ�ៅក្នុុ�ង

ប្រ�ទេ�សដោ�ោយបាានបំំពេ�ញបន្ថែ�ែមចំំនួួនទីីស្នាា�ក់កាារកណ្តាា
់
�លចំំនួួន ០១ និិងសាាខាាចំំនួួន ០៥ ផ្សេ�េងទេ�ៀ�ៀតគឺឺ៖ សាាខាា
អូូឡាំំ�ពិិក សាាខាាព្រះ�ះមុុនីីវង្សស សាាខាាច្បាារអំំពៅ�ៅ សាាខាាខេ�ត្តតកំំពង់់ចាាម និិងសាាខាាផ្សាារហេ�ងលីី។

ថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��២០១៤
ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណង

ដើ�ើម្បីី�គាំំ�ទ្រ�ដល់់កាារអភិិវឌ្ឍឍសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចរបស់់
ច
អាាជីីវកម្មមក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង

ដែ�លសកម្មមបំំផុុតនៅ�ៅរាាជធាានីី

ភ្នំំ�ពេ�ញ។ ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង ខេ�មបូូឌាា បាានប្រ�កាាសកាារបើ�ើកសាាខាាតាាខ្មៅ�ៅ�។ នេះ�ះគឺឺជាាសាាខាាទីីប្រាំ�ំ�បីីនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស

និិងជាាសាាខាាទីីពីីរនៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅរាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញ។
ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។

កាារបន្តតបង្ហាា�ញកាារប្តេ�េជ្ញាា�របស់់យើ�ើងក្នុុ�ងកាារពង្រី�ីកអាាជីីវកម្មមនៅ�ៅ

ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០១៧

ដើ�ើម្បីី�ពង្រី�ីកបន្ថែ�ែមនូូវបណ្តាា�ញប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ និិងសេ�វាាកម្មមធនាាគាារនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង ខេ�ម

បូូឌាាបាានរៀ�ៀបចំំពិិធីីសម្ពោ�ោ�ធសាាខាាខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាាប ដែ�លជាាសាាខាាថ្មីី�។ ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង ខេ�មបូូឌាា បច្ចុុ�ប្បបន្ននមាាន
កាារិិយាាល័័យកណ្តាា�លចំំនួួន០១ និិង សាាខាាចំំនួួន ០៨ ដែ�លធ្វើ�ឱ្យ
ើ� យអតិិថិិជន មាានភាាពងាាយស្រួ�ួលក្នុុ�ងកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់
សេ�វាាកម្មម និិងធ្វើ�ើ�កា�រទូូទាាត�ពាាណ�ជ្ជជកម្មមប្រ�ចា��ថ្ងៃ�ៃ ជាាមួួយធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង ខេ�មបូូឌាា។

ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�មិិថុុនាា ឆ្នាំំ��២០១៩

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�មិិថុុនាា ឆ្នាំំ��២០១៩ ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង បាានរៀ�ៀបចំំដោ�ោយជោ�ោគជ័័យនូូវខួួបអនុុស្សាាវរីីយ៍៍លើ�ើកទីី

១០ របស់់ខ្លួួ�ន។ ១០ឆ្នាំំ��កន្លលងផុុតទៅ�ៅ ចាាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�មិិថុុនាា ឆ្នាំំ��២០០៩ ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង បាានបើ�ើកសម្ពោ�ោ�ធ

សាាខាាភ្នំំ�ពេ�ញ ដែ�លជាាធនាាគាារពាាណិិជ្ជជដំំបូូងគេ�របស់់វៀ�ៀតណាាម ដែ�លមាានវត្តតមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុ�ជាា។
បោះ�ះ�ជំំហាានដំំបូូងគេ�នេះ�ះ គឺឺជាាលក្ខខខណ្ឌឌមួួយដ៏៏ល្អអសម្រា�ាប់់ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង ដើ�ើម្បីី�កសាាងរូូបភាាពដ៏៏គួួរអោ�ោយចាាប់់
អាារម្មមណ៍៍ដល�អតិិថិិជននៅ�ៅលើ�ើទឹឹកដីីកម្ពុុ�ជាា ព្រ�មទាំំ�ងផ្តតល់់នូូវដំំណោះ�ះ�ស្រា�ាយហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដ៏៏ទូូលំំទូូលាាយដល់់អតិិថិិជន និិង
សហគមន៍៍អ្ននកជំំនួួញកម្ពុុ�ជាា – វៀ�ៀតណាាម។

ថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២០

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី ២៩ ខែ�សីីហាា ឆ្នាំំ��២០២០ ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង ខេ�មបូូឌាា បាានដាាក់់ឱ្យយដំំណើ�ើរកាារជាាផ្លូូ�វកាារនូូវកម្មមវិិធីីធនាាគាារ

ចល័័ត (SC mBanking) ដែ�លជាាកម្មមវិិធីីទំំនើ�ើបជាាមួួយបច្ចេ�េកវិិទ្យាាចុុងក្រោ��ោយបង្អអស់់។ ជាាមួួយកម្មមវិិធីីធនាាគាារទូូរសព្ទទ

ចល័័តនេះ�ះ លោ�ោកអ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិ្កក��កាារបាានគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាា និិងគ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែង ដោ�ោយមិិនចាំំ�បាាច់់មកធ្វើ�ប្រ�តិ
ើ�
ិបត្តិិ�កាារ
ផ្ទាា�ល់់នៅ�ៅបញ្ជជរធនាាគាារឡើ�ើយ។ ឥឡូូវនេះ�ះលោ�ោកអ្ននកអាាចទាាញយកកម្មមវិិធីី SC mBanking នៅ�ៅតាាម Apple’s App
Store និិង Google’s Play Store បាានដោ�ោយឥតគិិតថ្លៃ�ៃ។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�

3

របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�

4

របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

គោ�ោរពជូូន៖ អតិិថិិជន ដៃ�គូូអាាជីីវកម្មម ជាាមួួយនឹឹងបុុគ្គគលិិកគ្រ�ប់់ជាាន់់ថ្នាា�ក់់ជាាទីីគោ�ោរព

កាាររាាតត្បាាតនៃ�ជម្ងឺឺ�ឆ្លលងក្នុុ�ងប៉ុុ�ន្មាា�នឆ្នាំំ��កន្លលងមកនេះ�ះ នាំំ�មកនូូវបញ្ហាា�ប្រ�ឈមដែ�ល
មិិនធ្លាា�ប់មា
់ ានពីីមុន
ុ មកសម្រា�ាប់់សេ�ដ្ឋកិ
ឋ ច្ច
ិ សក
ច
លលោ�ោក

និិងប្រ�ទេ�សកម្ពុុជា
� ា។

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០២១ ទោះ�ះ�បីីជាាបន្តតរងផលប៉ះះ�ពាាល់់ដោ�ោយជំំងឺឺរាាតត្បាាតក៏៏ដោ�ោយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
អនុុវិស័័
ិ យឧស្សាាហកម្មមធនាាគាារនិិយាាយរួួម និិងធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង ខេ�មបូូឌាា

និិយាាយដោ�ោយឡែ�ក បាានឃើ�ញ
ើ នូូវកាាររីីកចម្រើ�ើនលេ�ចធ្លោ�ោ�
�
បង្ហាា�ញយ៉ាា�ងច្បាាស់់

នូូវតួួនាាទីីរបស់់ខ្លួួនគឺ
� ជា
ឺ ាបណ្តាា�ញគៀ�ៀងគរទុុនសម្រា�ាប់់រដ្ឋាា�ភិិបាាល សហគ្រា�ាស
ក៏៏ដូូចជាា អតិិថិិជនបុុគ្គគលរាាប់់លាានអ្ននក។

ជាាមួួយនឹឹងកាារខិិតខំំប្រឹ�ង
ឹ ប្រែ�ែងរបស់់ថ្នាា�ក់ដឹ
់ កនាំំ
ឹ
� និិងបុុគ្គគលិកធ
ិ នាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង
ខេ�មបូូឌាា បណ្តាា�គោ�ោលដៅ�ៅសំំខាាន់់ៗនៃ�ផែ�នកាារអាាជីីវកម្មមត្រូ�វូ បាានសម្រេ�េច និិង
សម្រេ�េចលើ�ើសពីីគោ�ោលដៅ�ៅដែ�លបាានកំំណត់់នៅ�ៅឆ្នាំំ��២០២១។

-	ទ្រ�ព្យយសរុុបសម្រេ�េចបាាន 261.17 លាានដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក កើ�ើនឡើ�ើង 2.72%
បើ�ើធៀ�ៀបនឹឹងឆ្នាំំ��២០២០

-	ប្រា�ាក់់ចំំណូូលសរុុបសម្រេ�េចបាាន 19.9 លាានដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក កើ�ើនឡើ�ើង
14.18% បើ�ើធៀ�ៀបនឹឹងឆ្នាំំ��២០២០

ជាាមួួយនឹឹងលទ្ធធផលដែ�លសម្រេ�េចបាានក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០២១ ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង

ខេ�មបូូឌាា មាានមោ�ោទនភាាពក្នុុ�ងនាាមជាាចំំណងទំំនាាក់់ទំំនងមិិត្តភា
ត ាពនៃ�ប្រ�ទេ�ស
ទាំំ�ងពីីរ ចូូលរួួមចំំណែ�កក្នុុ�ងកាារអភិិវឌ្ឍឍ និិងវិិបុល
ុ ភាាពនៃ�ព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�
កម្ពុុជា
� ា ព្រ�មទាំំ�ងបំំពេ�ញបេ�សកកម្មមដែ�លធនាាគាារមេ� បាានប្រ�គល់់ជូន
ូ ។
ភាាពជោ�ោគជ័័យនៃ�ឆ្នាំំ��២០២១

នៅ�ៅតែ�បន្តតជាាមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�ដ៏៏រឹឹងមាំំ�សម្រា�ាប់់

កាារអភិិវឌ្ឍឍរបស់់ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង ខេ�មបូូឌាា នៅ�ៅឆ្នាំំ��២០២២ និិងឆ្នាំំ��

បន្តតបន្ទាា�ប់់ទៀ�ៀត។ ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង ខេ�មបូូឌាា ប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់នូូវយុុទ្ធធ
សាាស្រ្ត�ត "អតិិថិិជនជាាគោ�ោល" និិងបន្តតកាារច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតថ្មីី� ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញតម្រូ�ូវកាារ
កំំពុុងកើ�ើនឡើ�ើងរបស់់អតិិថិិជនពីីមួួយថ្ងៃ�ៃទៅ�ៅមួួយថ្ងៃ�ៃ។

ខ្ញុំំ��តែ�ងតែ�ជឿ�ឿជាាក់់

ជាាមួួយធនធាានមនុុស្សស និិងមូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�ដែ�លបាានកសាាង និិងបន្តតអភិិវឌ្ឍឍ
ភាាពល្បីី�ល្បាាញនៃ�ពាាណិិជ្ជសញ្ញាា�
ជ

រួួមជាាមួួយកាារប្តេ�េជ្ញាា�ចិត្ត
ិ ចំំពោះ�ះ
ត
�គុុណភាាព

សេ�វាាកម្មម ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង ខេ�មបូូឌាា តែ�ងតែ�ត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នរួច
ួ ជាាស្រេ��ច ដើ�ើម្បីី�
ទប់់ទល់់នឹឹងបញ្ហាា�ប្រ�ឈមដែ�លអាាចកើ�ើតមាាននាាពេ�លខាាងមុុខ
ចម្រើ�ើ�នប្រ�កបដោ�ោយនិិរន្តតរភាាព

បន្តតរីីក

នាំំ�មកនូូវតម្លៃ�ៃខ្ពពស់់បំំផុុតសម្រា�ាប់់អតិិថិិជន

ម្ចាា�ស់់ភាាគហ៊ុុ�ន និិងចូូលរួួមចំំណែ�កយ៉ាា�ងសកម្មមដល់់សហគមន៍៍។

-	ប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញមុុនពេ�លបង់់ពន្ធសរុ
ធ ប
ុ 4.65 លាានដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក កើ�ើនឡើ�ើង
131.73% បើ�ើធៀ�ៀបនឹឹងឆ្នាំំ��២០២០

-	ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�សរុុបសម្រេ�េចបាាន 193.31 លាានដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក កើ�ើនឡើ�ើង
1.5% បើ�ើធៀ�ៀបនឹឹងឆ្នាំំ��២០២០

-	ប្រា�ាក់់កម្ចីី�សរុុបសម្រេ�េចបាាន 166.24 លាានដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក កើ�ើនឡើ�ើង
2.4% បើ�ើធៀ�ៀបនឹឹងឆ្នាំំ��២០២០

ជាាចុុងក្រោ��ោយ ខ្ញុំំសូ
� ម
ូ ថ្លែ�ង
ែ អំំណរគុុណយ៉ា�ា ងស្មោះ�ះ��ស្ម័័�គ្រ�ចំំពោះ�ះ�អតិិថិជនសម្រា
ិ
�ាប់់
កាារជឿ�ឿទុុកចិត្ត
ិ ត និិងកាាររួួមដំំណើ�ើរជាាមួួយយើ�ើងខ្ញ្ញុំំ�ក្នុុ
� ង
� រយៈៈពេ�លកន្លលងមក ហើ�ើយ
ទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំំ�ទទួួលបាានកាារគាំំ�ទ្រ�បន្តត ពីីសំំណាាក់់អតិិថិិជនជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់។
សូូមជូូនពរអតិិថិិជនទាំំ�ងអស់់ មាានសុុខភាាពល្អអ និិងជោ�ោគជ័័យ!
ដោ�ោយក្តីី�គោ�ោរព!

-	ប្រា�ាក់់ចំំណូល
ូ ពីីសេ�វាាកម្មមសរុប
ុ សម្រេ�េចបាាន 6.61 លាានដុុល្លាា�រ កើ�ើនឡើ�ើង
142.35% បើ�ើធៀ�ៀបនឹឹងឆ្នាំំ��២០២០

ទោះ�ះ�បីីកំំពុង
ុ បន្តតកាារប្រ�ឈមមុុខនឹង
ឹ បញ្ហាា�ជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់ក្នុុង
� ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារអាាជីីវកម្មម
ដោ�ោយសាារបរិិបទទីីផ្សាារប្រែ�ែប្រួ�ួលដែ�លមិិនអាាចព្រៀ��ៀងទុុកជាាមុុនបាាន

ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

ជាាមួួយនឹឹងវិិន័័យអាាជីីវកម្មមដ៏ហ្ម
៏ ត់
ម ចត់
់ ់ និិងកាារប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់នូ
់ វូ យុុទ្ធសា
ធ ាស្រ្ត�តអភិិវឌ្ឍឍន៍៍
ប្រ�កបដោ�ោយចីីរភាាពរបស់់ធនាាគាារមេ� ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង ខេ�មបូូឌាា ក្នុុ�ង

់
ឆ្នាំំ��២០២១ នៅ�ៅតែ�បន្តតកត់សម្គា
�ល់
ា នូ
់ វូ សមិិទ្ធផ
ធ លដ៏៏ត្រ�ចះះត្រ�ចង់់ ខណៈៈពេ�លដែ�ល
រក្សាាបាាននូូវជំំហររបស់់ខ្លួួ�នជាា ធនាាគាារវៀ�ៀតណាាមឈាានមុុខគេ�មួួយនៅ�ៅក្នុុ�ង

លោ�ោកTRINH VAN TY
ប្រ�ធាានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាលនៃ�

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (ខេ�មបូូឌាា) ភីីអិិលស៊ីី�

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។ ជាាមួួយគ្នាា�នេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញតម្រូ�ូវកាារចម្រុះ�ះ�របស់់អតិិថិិជន

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង ខេ�មបូូឌាា បាានកែ�លម្អអជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់នូូវបច្ចេ�េកវិិទ្យាា
ជាាមួួយនឹឹងកាារកសាាង និិងធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវប្រ�ព័័ន្ធធដែ�លអាាចបត់់បែ�ន

បាានទៅ�ៅតាាមតម្រូ�ូវកាារអាាជីីវកម្មមក្នុុ�ងដំំណាាក់់កាាលនីីមួួយៗ ដោ�ោយហេ�តុុនេះ�ះ
ចាាប់់តាំំ�ងពីីពេ�លនោះ�ះ�មក

យើ�ើងបាានដាាក់់ឱ្យយដំំណើ�ើរកាារបណ្តាា�ផលិិតផល

សេ�វាាកម្មមថ្មីី�ៗ ជាាមួួយនឹឹងអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍ និិងលក្ខខណៈៈពិិសេ�សជាាច្រើ�ើ�ន។

ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនោះ�ះ� កាាររក្សាា និិងអភិិវឌ្ឍឍសមត្ថថភាាពច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតរបស់់បុុគ្គគលិិក ដើ�ើម្បីី�
នាំំ�មកនូូវដំំណោះ�ះ�ស្រា�ាយហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�កបដោ�ោយប្រ�សិិទ្ធភាាពដល់់
ធ
អតិិថិិជន។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�

5

របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�

6

របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

លំនាំដើមស្តីពីធនាគារ សាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង គឺឺជាាធនាាគាារពាាណិិជ្ជជដែ�លឈាានមុុខគេ�នៅ�ៅប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម ហើ�ើយកំំពុុងបន្តតពង្រី�ីកខ្លួួ�នក្នុុ�ង

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា និិងប្រ�ទេ�សឡាាវ ជាាមួួយបុុគ្គគលិិកសរុុបជាាង ១៥,០០០នាាក់់ និិងមាានទីីតាំំ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ ៥៦៣កន្លែ�ែង
នៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់។

ធនាាគាារបាានឈាានជើ�ើងចូូលមកប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាានៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�មិិថុុនាា ឆ្នាំំ��២០០៩ ក្រោ��ោមរូូបភាាពជាាសាាខាាភ្នំំ�ពេ�ញ
ហើ�ើយបាានក្លាា�យជាា ធនាាគាារវៀ�ៀតណាាមដំំបូូងគេ�បង្អអស់់ ដែ�លបាានបើ�ើកសាាខាារបស់់ខ្លួួ�ននៅ�ៅប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។ ក្នុុ�ងនាាមជាា
អ្ននកត្រួ�ួសត្រា�ាយផ្លូូ�វដំំបូូងគេ�ចូូលក្នុុ�ង វិិស័័យធនាាគាារនៅ�ៅប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (ខេ�មបូូឌាា) ភីីអិិលស៊ីី� បាាន

រួួមចំំណែ�កក្នុុ�ងកាារពង្រី�ីកទំំនាាក់់ទំំនងពាាណិិជ្ជជកម្មម រវាាងប្រ�ទេ�សទាំំ�ងពីីរ គឺឺ កម្ពុុ�ជាា និិងវៀ�ៀតណាាម។

បន្ទាា�ប់់ពីីប្រ�តិិបត្តិិ�កាារបាាន ០២ឆ្នាំំ��, ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (ខេ�មបូូឌាា) ភីីអិិលស៊ីី� បាានកម្លាា�យខ្លួួ�នទៅ�ៅជាាធនាាគាារនៅ�ៅ
ថ្ងៃ�ៃទីី០១ ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��២០១១។ បន្ទាា�ប់់ពីីបាានកម្លាា�យខ្លួួ�ន ធនាាគាារបាានបន្តតកំំណែ�ទម្រ�ង់់ប្រ�តិិបត្តិិ�កាាររបស់់ខ្លួួ�ន ដោ�ោយ

បាានសហកាារជាាមួួយដៃ�គូូយុុទ្ធធសាាស្រ្ត�ត អន្តតរជាាតិិ អភិិវឌ្ឍឍផលិិតផល-សេ�វាាកម្មមថ្មីី�ៗជាាច្រើ�ើ�ន ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញតាាមតម្រូ�ូវកាារ

ទីីផ្សាារហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ក្នុុ�ងតំំបន់់និិងក្លាា�យខ្លួួ�នជាាធនាាគាារដែ�លផ្តតល់់សេ�វាាកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ធនាាគាារ ប្រ�កបដោ�ោយកាារប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង
នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។

ឈ្មោះ�ះ��ជាាភាាសាាអង់់គ្លេ�េស ៖	ធនាាគាារសាាយហ្គគន ធឿ�ឿងទីីន (ខេ�មបូូឌាា) ភីីអិិលស៊ីី�

ឈ្មោះ�ះ��ជាាអក្សសរកាាត់់

៖	ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (ខេ�មបូូឌាា) ភីីអិិលស៊ីី�

ទូូរសព្ទទ		

៖

ស្នាា�ក់់កាារកណ្តាា�ល
អុីី�ម៉ែ�ែល		

៖

គេ�ហទំំព័័រ		

ថ្ងៃ�ៃបង្កេី�ី�តធនាាគាារ
ដេី�ីមទុុន		

៖	លេ�ខ ៦០ មហាាវិិថីីព្រះ�ះនរោ�ោត្តតម សង្កាា�ត់់ជ័័យជំំនះះ ខណ្ឌឌដូូនពេ�ញ រាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញ

ទីីតាំំ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ

(+៨៥៥) ២៣ ២២៣ ៤២៣
info@sacombank.com.kh

៖

www.sacombank.com.kh

៖

៧៥,០០០,០០០ ដុុល្លាា�រ

៖

ថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�មិិថុុនាា ឆ្នាំំ��២០០៩

៖

១០ កន្លែ�ែង

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (ខេ�មបូូឌាា) ភីីអិិលស៊ីី� ផ្តតល់់នូូវផលិិតផល-សេ�វាាកម្មមធនាាគាារជាាច្រេី�ី�នប្រ�ភេ�ទទៅ�ៅកាាន់់អតិិថិិជន
ជាាឯកត្តតជនក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសហគ្រា�ាសពាាណិិជ្ជជកម្មមខ្នាា�តតូូច និិងមធ្យយម។ផលិិតផល-សេ�វាាកម្មមទាំំ�ងនេះ�ះរួួមមាាន៖
ប្រា�ាក់់បញ្ញេី�ី�សន្សំំ� ប្រា�ាក់់បញ្ញេី�ី�មាានកាាលកំំណត់់ និិងប្រា�ាក់់បញ្ញេី�ី�ជាាច្រេី�ី�នប្រ�ភេ�ទទៀ�ៀត
បោះ�ះ�ផ្សាាយវិិញ្ញាា�បនប័័ត្រ�ប្រា�ាក់់បញ្ញេី�ី� ប័័ណ្ណណប្តូូ�ររូូបិិយវត្ថុុ� រូូបិិយលាាត្តិិ�
ផ្តតល់់ឥណទាានក្រោ��ោមរូូបភាាពដូូចជាា៖
- ឥណទាាន

- កាារកាាត់់យកកម្រៃ�ៃជេី�ីងសាារលេី�ីឧបករណ៍៍ពាាណិិជ្ជជកម្មម និិងឯកសាារមាានតម្លៃ�ៃផ្សេ�េងទៀ�ៀត
- លិិខិិតធាានាា

- ទម្រ�ង់់នៃ�កាារផ្តតល់់ឥណទាានផ្សេ�េងៗ

បេី�ីកគណនីីទូូទាាត់់ជូូនដល់់អតិិថិិជន

ផ្តតល់់មធ្យោ�ោ�បាាយក្នុុ�ងកាារទូូទាាត់់ដល់់អតិិថិិជន
សេ�វាាកម្មមទូូទាាត់់ដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

-	សេ�វាាកម្មមទូទា
ូ ាត់់ក្នុុង
� ប្រ�ទេ�សរួួមបញ្ចូូ�លទាំំ�ងមូូលប្បបទាានប័័ត្រ� សំំណេី�ីទូទា
ូ ាត់់ ផ្ទេ�េរសិិទ្ធិិ�ត្រួ�តពិ
ួ និ
ិ ត្យ
ិ យ ផ្ទេ�េរសិិទ្ធិិ�
ប្រ�មូូលសាាច់់ប្រា�ាក់់ លិិខិិតឥណទាាន សេ�វាាកម្មមបញ្ជាា�ទូូទាាត់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត

-	សេ�វាាផ្ទេ�េរប្រា�ាក់់ក្រៅ��ៅប្រ�ទេ�ស និិងសេ�វាាទូូទាាត់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍សង្ខេ�េប
ធនាគារ សាខមប៊ែ�ែង ខេ�មបូូឌា និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន ដាយ អុិិ�ឈិិ ឡាយហ្វ៍៍� (ខេ�មបូូឌា) បានសហការ
ជាផ្លូូ�វការដើ�ើម្្បីីផ្តតល់់ការប្រឹ�ឹក្្សាផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃអំំពីីការធានារ៉ាា�ប់់រងអាយុុជីីវិិត
ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង ខេ�មបូូឌាា បាានទទួួលកាារយល់់ព្រ�មពីីក្រ�សួួងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាាសម្រា�ាប់់កិិច្ចច
សហប្រ�តិិបត្តិិ�កាារលើ�ើវិិស័័យធនាាគាារជាាមួួយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នធាានាារ៉ាា�ប់់រងអាាយុុជីីវិិត Dai-ichi Life (Cambodia) Plc ចាាប់់តាំំ�ងពីីថ្ងៃ�ៃទីី០៤ ខែ�

មករាា ឆ្នាំំ��២០២១។ ទីីប្រឹ�ឹក្សាាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នធាានាារ៉ាា�ប់់រងអាាយុុជីីវិិត Dai-ichi Life (Cambodia) Plc មាាននៅ�ៅគ្រ�ប់់សាាខាាទាំំ�ងអស់់

របស់់ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង ខេ�មបូូឌាា ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់កា
់ ារប្រឹ�ឹក្សាាហិិរញ្ញញវត្ថុុដោ�ោ
� យឥតគិិតថ្លៃ�ៃពីកា
ី ារធាានាារ៉ាា�ប់់រងអាាយុុជីវិី តដល់
ិ
អ
់ តិិថិជន
ិ
បន្ទាា�ប់់ពីទ
ី ទួួល

បាានប្រា�ាក់់បង្វិិ�លពីីធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង ខេ�មបូូឌាា។

ផ្តតល់់ស្នាា�មញញឹឹមដល់់ពុុកម៉ែ�ែបងប្អូូ�ន
តាមរយៈៈកម្មមវិិធីីសប្្បុុរសធម៌៌ ភាពកក់់ក្តៅ�ៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��ថ្មីី�
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០២១ ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង ខេ�មបូូឌាា បាាន
រៀ�ៀបចំំកម្មមវិិធីីសប្បុុ�រសធម៌៌ “ភាាពកក់់ក្តៅ�ៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��ថ្មីី� ឆ្នាំំ��២០២១” ដំំណាាង
ថ្នាា�ក់់ដឹឹកនាំំ�នៃ�ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង ខេ�មបូូឌាា បាានអញ្ជើ�ើ�ញចុះះ�សួួរសុុខ
ទុុក្ខខសំំណេះ�ះសំំណាាល និិងជូូនអំំណោ�ោយចំំនួួន ១០០កញ្ចចប់់ ដែ�លមាាន

តម្លៃ�ៃជាាង 2,000 ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក ដល់់ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារដែ�លមាានជីីវភាាពក្រី�ីក្រ�
នៅ�ៅទីីស្នាា�ក់់កាារសមាាគមខ្មែ�ែរ-វៀ�ៀតណាាម។

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ��២០២១ នៅ�ៅសាាលាាខណ្ឌឌដូូនពេ�ញ ធនាាគាារ

សាាខមប៊ែ�ែង ខេ�មបូូឌាា បាានឧបត្ថថម្ភភអង្កករចំំនួួន ៤តោ�ោន ជូូនដល់ក្រុ់ �ម
ុ គ្រួ�ួសាារ
មាានជីី វ ភាាពក្រី�ី ក្រ�ដែ�លជួួ ប កាារលំំបាាកក្នុុ� ង អំំឡុុងពេ�លនៃ�កាាររីី ក រាាល

ដាាលនៃ�ជម្ងឺឺ�កូូវីីដ១៩ និិងកាារបន្តតអនុុវត្តតវិិធាានកាារបិិទខ្ទទប់់ក្នុុ�ងភូូមិិសាាស្ត្រ�រ
រាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញ។

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�ឧសភាា ឆ្នាំំ��២០២១ ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង ខេ�មបូូឌាា

ិ បាានឧបត្ថថម្ភភ ម៉ាា�ស់់សុខា
សាាខាាអូូឡាំំពិ
� ក
ុ ាភិិបាាល អាាល់់កុល
ុ លាាងដៃ� និិង
ទឹឹកសុុទ្ធធ ជូូនដល់់ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារមាានជីីវភាាពក្រី�ីក្រ� និិងជួួបកាារលំំបាាកក្នុុ�ង

អំំឡុុងពេ�លនៃ�កាាររីីករាាលដាាលនៃ�ជម្ងឺឺ�កូូវីដ
ី ១៩ ឆ្លលងតាាមរយៈៈសាាលាាខណ្ឌឌ
៧មករាា រាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញ។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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ធនាគារ សាខមប៊ែ�ែង ខេ�មបូូឌា បង្កើ�ើ�ន

វគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តាា�លជំំនាញសម្រា�ប់់និិយោ�ជិិត
ដើ�ើម្បីី�ពង្រឹ�ឹង និិងលើ�ើកកម្ពពស់់គុុណភាាពបុុគ្គគលិិកឱ្យយកាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង ស្រ�បតាាមតម្រូ�ូវកាារ

របស់់អតិិថិជន
ិ ។ ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង ខេ�មបូូឌាា បាានបើ�ើកវគ្គគបណ្ដុះះ��បណ្ដាា�លវិិជ្ជាា�ជីវៈ�
ី ជាាបន្តត

បន្ទាា�ប់់ ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងពង្រឹ�ឹងជំំនាាញ និិងចំំណេះ�ះដឹឹងស៊ីី�ជម្រៅ��ៅដល់់បុុគ្គគលិិកទាំំ�ងអស់់។
ជាាពិិសេ�ស មាានវគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តាា�លជំំនាាញដូូចជាា៖ កាារពង្រឹ�ឹងជំំនាាញផ្នែ�ែកលក់់ កាារបណ្តុះះ��

បណ្តាា�លផលិិតផលថ្មីី�សម្រា�ាប់់បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកលក់់ កាារបណ្តុះះ��បណ្តាា�លស្តីី�ពីី កាារកាារពាារកាារ
លាាងសម្អាា�តប្រា�ាក់់ និិងហិិរញ្ញញប្បបទាានភេ�រវកម្មម វគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តាា�លស្តីី�ពីីនីីតិិវិិធីីត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ
ទ្រ�ព្យយបញ្ចាំំ�� និិងកាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយបញ្ជីី�ឥណទាានបន្ទាា�ប់់ពីីកាារអនុុម័័តប្រា�ាក់់កម្ចីី�។ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�ត
លក្ខខណៈៈអំំណោ�ោយផលសម្រា�ាប់់និិយោ�ោជិិតក្នុុ�ងកាារចូូលរួួម គ្រ�ប់់វគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តាា�លត្រូ�ូវបាាន

រៀ�ៀបចំំឡើ�ើងដោ�ោយមាានកាារចូូលរួួមសិិក្សាាផ្ទាា�ល់់ និិងតាាមប្រ�ព័័ន្ធធសិិក្សាាអនឡាាញ។
ថ្នាា�ក់់ដឹឹកនាំំធនាគារ សាខមប៊ែ�ែង ខេ�មបូូឌា បានចុះះ�
សួួរសុុខទុុក្ខខអតិិថិិជនក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�ការផ្ទុះះ��
រាលដាលនៃ�ជម្ងឺឺ�កូូវីីដ-១៩។

ដើ�ើម្បីី�ចាាប់់យកនូូវតម្រូ�ូវកាារ ផ្តតល់់កាារគាំំ�ទ្រ�ទាាន់់ពេ�លវេេលាា ក៏៏ដូូចជាា

កាារកសាាងទំំនុុកចិិត្តត និិងស្និិ�ទ្ធធស្នាា�លជាាមួួយអតិិថិិជន ថ្នាា�ក់់ដឹឹកនាំំ�
របស់់ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង ខេ�មបូូឌាា បាានរៀ�ៀបចំំកាារធ្វើ�ដំំណើ�ើ
�ើ
រជាាប្រ�ចាំំ�

ដើ�ើម្បីី�ចុះះ�ទៅ�ៅសួួរសុុខទុុក្ខខអតិិថិិជនប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ� អតិិថិិជនប្រា�ាក់់កម្ចីី� និិង

អតិិថិិនប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់សេ�វាាកម្មមនាានាារបស់់សាាខាា។

ដំំណើ�ើរទស្សសនៈៈកិិច្ចច

របស់់ ថ្នាា�ក់់ ដឹឹ កនាំំ� បាានឆ្លើ�ើ� យ តបទៅ�ៅនឹឹ ង តម្រូ�ូ វ កាារអតិិ ថិិ ជន បាានយ៉ាា� ង

ឆាាប់់រហ័័ស ជាាពិិសេ�សតម្រូ�ូវកាារប្រា�ាក់់កម្ចីី� ក៏៏ដូូចជាាទទួួលបាានកាារ
ណែ�នាំំ� និិងមតិិយោ�ោបល់់ពីីអតិិថិិជនក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណងកែ�លម្អអ និិង

កាាន់់តែ�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយផលិិតផល និិងសេ�វាាកម្មមរបស់់ធនាាគាារ កាាន់់តែ�មាាន

ភាាពល្អអប្រ�សើ�ើរ។

សន្និិ�បាតបូូកសរុុបលទ្ធធផលអាជីីវកម្មម ឆ្នាំំ��២០២១ របស់់ធនាគារ សាខមប៊ែ�ែង ខេ�មបូូឌា
នៅ�ៅថ្ងៃ�ទី
ៃ ី០៥ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០២២ ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង ខេ�មបូូឌាា បាានរៀ�ៀបចំំសន្និិ�បាាតបូូកសរុុបលទ្ធធផលកាារងាារឆ្នាំំ��២០២១ និិងកំំណត់់

ទិិសដៅ�ៅផែ�នកាារអាាជីីវកម្មមឆ្នាំំ��២០២២ នៅ�ៅទីីស្នាា�ក់់កាារកណ្តាា�ល។ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០២១ សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចពិិភពលោ�ោកបាានបន្តតរងផលប៉ះះ�ពាាល់់យ៉ាា�ងធ្ងងន់់
ធ្ងូូ�រពីីជម្ងឺឺ�កូូវីីដ១៩។ ឈរលើ�ើស្ថាា�នភាាពដ៏៏លំំបាាកយ៉ាា�ងនេះ�ះក៏៏ដោ�ោយ ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង ខេ�មបូូឌាា នៅ�ៅតែ�អាាចស្វះះ�ស្វែ�ែងរកដំំណោះ�ះ�ស្រា�ាយ
ទាាន់់ពេ�ល និិងសម្រេ�េចបាានជោ�ោគជ័័យតាាមផែ�នកាារដែ�លបាានកំំណត់់ និិងជាាមហាាកិិត្តិិ�យសដែ�លធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង ខេ�មបូូឌាា បាានទទួួល
ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់ជាាអង្គគភាាពឆ្នើ�ើ�មឆ្នាំំ��២០២១ ពីីធនាាគាារមេ� សាាខមប៊ែ�ែង វៀ�ៀតណាាម។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�

គណៈ�គប់�គង និង�ត�តពិនិត��

10
ែផ�ក��យតៃម�
អចលន�ទព�

ធ����រេអឡិច�តូនិក

ែផ�កប័ណ� និង

ែផ�ក��យតៃម�

ែផ�ក�គប់�គងឥណ��ន

ែផ�កអភិវឌ���ជីវកម�

ែផ�កទីផ�រ ហិរ��វត��

�យក���ន
ឥណ�ន

�យក���ន
�ជីវកម�

គណៈក���ធិ�រផ�ល់តៃម��រ និង�រែតង�ំង

ែផ�កេប��ករ

ែផ�កទូ��ត់

�យក���ន
�បតិបត�ិ�រ

បុស�េស�

��

អគ��យក

ែផ�ករដ���ល
ធន��នមនុស�

ែផ�កអភិវឌ�
និងដំេណីរ��រកម�វ�ធី

��យក���ន�គប់�គង��និភ័យ

��យក���ន��ច់���ក់ និងគណេនយ�

��យក���ន��ជីវកម�

ែផ�កគណេនយ�
ហិរ��វត��

ែផ�កេហ���រច��សម�័ន�
និងសុវត�ិ��ពព័ត៌��ន

ែផ�កទំ��ក់ទំនង
����រណៈ

�យក���ន
គណេនយ��រដ��ល

�យក���ន

ែផ�ក�បតិបត�ិ�ម

�យក���ន

�គប់�គង�និភ័យ-នីតិកម�

សវនកម�ៃផ�ក�ង

គណៈក���ធិ�រ�បតិបត�ិ�ម និង�គប់�គង�និភ័យ

គណៈក���ធិ�រសវនកម�

បេច�កវិទ��ព័ត៌�ន

�កុម�បឹក��ភិ�ល

�ខម�៊�ង េខមបូ�

តារាងរចនាសម្ព័ន្ធ

គណៈ�បតិបត�ិ

របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

លំនាំស្តីពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
លោ�ោក TRINH VAN TY
ប្រ�ធាានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាល

មាានបទពិិសោ�ោធន៍៍ជាាង១៤ឆ្នាំំ��
ផ្នែ�ែកធនាាគាារ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

លោ�ោក NGUYEN NHI THANH

លោ�ោក NGUYEN THUC VINH

អនុុប្រ�ធាានក្រុ�ម
ុ ប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាល និិងជាាអគ្គគនាាយក

សមាាជិិកក្រុ�ម
ុ ប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាលឯករាាជ្យយ

មាានបទពិិសោ�ោធន៍៍ជាាង ៣២ឆ្នាំំ��
ផ្នែ�ែកធនាាគាារ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

មាានបទពិិសោ�ោធន៍៍ជាាង ២៤ឆ្នាំំ��
ផ្នែ�ែកធនាាគាារ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

េលាាក ឈួួន េ�ឆន

លោ�ោក PHAN HOANG ANH

សមាាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាល និិងអគ្គគនាាយករង

សមាាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាល និិងអគ្គគនាាយករង

មាានបទពិិសោ�ោធន៍៍ជាាង ១៩ឆ្នាំំ��
ផ្នែ�ែកធនាាគាារ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

មាានបទពិិសោ�ោធន៍៍ជាាង ១៨ឆ្នាំំ��
ផ្នែ�ែកធនាាគាារ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

លោ�ោក PHUNG THAI PHUNG
សមាាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាល និិងអគ្គគនាាយករង
មាានបទពិិសោ�ោធន៍៍ជាាង ១៩ឆ្នាំំ��
ផ្នែ�ែកធនាាគាារ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
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លំនាំស្តីពីគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិការ

លោ�ោក NGUYEN NHI THANH
អនុុប្រ�ធាានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាល និិងជាាអគ្គគនាាយក

មាានបទពិិសោ�ោធន៍៍ជាាង ៣២ឆ្នាំំ��
ផ្នែ�ែកធនាាគាារ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
កម្រិ�ិតវប្បបធម៌៌៖ អនុុបណ្ឌិិ�តជំំនាាញផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច

លោ�ោក PHAN HOANG ANH

លោ�ោក PHUNG THAI PHUNG

លោ�ោក ហាាក់់ សីីលាា

មាានបទពិិសោ�ោធន៍៍ជាាង ១៨ឆ្នាំំ��

មាានបទពិិសោ�ោធន៍៍ជាាង ១៩ឆ្នាំំ��

មាានបទពិិសោ�ោធន៍៍ជាាង ១១ឆ្នាំំ��

សមាាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាលនិិងអគ្គគនាាយករង
ផ្នែ�ែកធនាាគាារ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
កម្រិ�ិតវប្បបធម៌៌៖ បរិិញ្ញាា�បត្រ�ជំំនាាញផ្នែ�ែកធនាាគាារ

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�

សមាាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាលនិិងអគ្គគនាាយករង
ផ្នែ�ែកធនាាគាារ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
កម្រិ�ិតវប្បបធម៌៌៖ បរិិញ្ញាា�បត្រ�ជំំនាាញគ្រ�ប់់គ្រ�ងពាាណិិជ្ជជកម្មម
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អគ្គគនាាយករង

ផ្នែ�ែកធនាាគាារ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
កម្រិ�ិតវប្បបធម៌៌៖ បរិិញ្ញាា�បត្រ�ជាាន់់ខ្ពពស់់ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
និិងធនាាគាារ

របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

របាយការណ៍របស់កម
្រុ បក្
្រឹ សាភិបាល
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាលរបស់់ ធនាាគាារ សាាខម (ខេ�មបូូឌាា) ភីីអិិលស៊ីី� (“ធនាាគាារ”) សូូមបង្ហាា�ញនូូវរបាាយកាារណ៍៍របស់់ខ្លួួ�ន និិងរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាាគាារនាា
ថ្ងៃ�ៃទី3
ី 1 ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��2021 និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�េទបញ្ចចប់់។

ព័័ត៌៌មានអំំពីីធនាគារ

ធនាាគាារ សាាខម (ខេ�មបូូឌាា) ភីីអិល
ិ ស៊ីី� (“ធនាាគាារ”) គឺឺជាាក្រុ�ម
ុ ហ៊ុុ�នទទួួលខុុសត្រូ�វូ មាានកម្រិ�ិតឯកជនមួួយដែ�លជាាកម្មមសិទ្ធិិ�
ិ ទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់ Saigon Thuong Tin
Commercial Joint Stock Bank (“ធនាាគាារមេ�”) ដែ�លជាាធនាាគាារពាាណិិជ្ជជ បង្កើ�ើត
� និិងចុះះ�បញ្ជីី�នៅ�ៅប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម។ ធនាាគាារត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើត
� និិងប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ
នៅ�ៅព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុជា
� ាក្រោ��ោមអាាជ្ញាា�ប័័ណ្ណធ
ណ នាាគាារ លេ�ខ 27 ដែ�លចេ�ញដោ�ោយធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុជា
�ុ ានៅ�ៅថ្ងៃ�ទី
ៃ 1
ី 9 ខែ�មិិថុនា
ុ ា ឆ្នាំំ��2009 និិងលេ�ខចុះះ�បញ្ជីី�ចុុងក្រោ��ោយ
បង្អអស់់ 00027054 ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទី2
ី 0 ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��2011។
កាារិិយាាល័័យដែ�លបាានចុះះ�បញ្ជីី�របស់់ធនាាគាារមាានទីីតាំំ�ងនៅ�ៅផ្ទះះ�លេ�ខ 60 មហាាវិិថីីព្រះ�ះនរោ�ោត្តតម សង្កាា�ត់់ជ័័យជំំនះះ ខណ្ឌឌដូូនពេ�ញ រាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញ
ព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុ�ជាា។

សកម្មមភាពចម្្បងរបស់់ធនាគារ

ធនាាគាារត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�សកម្មមភាាពធនាាគាារដែ�លរួួមមាានកាារផ្ដដល់់ប្រា�ាក់់កម្ចីី�ដល់់បុុគ្គគល និិងស្ថាា�ប័័ន កាារទទួួលប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីបុុគ្គគល និិងស្ថាា�ប័័ន
កាារផ្ទេ�េរប្រា�ាក់់ ប្រ�តិិបត្តិិ�កាាររូូបិិយប័័ណ្ណណបរទេ�ស និិងសេ�វាាកម្មមធនាាគាារផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុម័័តដោ�ោយធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាា។
ពុំំ�មាានកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រគួួរឲ្យយកត់់សម្គាា�ល់់ចំំពោះ�ះ�សកម្មមភាាពចម្បបងនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារិិយបរិិច្ឆេ�េទនេះ�ះទេ�។

លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុរ� បស់់ធនាាគាារមាានដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

								
២០២១

២០២០

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

ប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញមុុនបង់់ពន្ធធ

4,659,620

2,010,759

ចំំណាាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញ

(1,153,874)

(554,064)

ប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញសុុទ្ធធប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��

3,505,746

1,456,695

14,261,374

5,938,942

សមមូលពាន់រៀល

ដើ�ើមទុុន

គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទី3
ី 1 ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��2021 ធនាាគាារមាានដើ�ើមទុុនចំំនួួន 75,000,000 ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក ឬ 305,625,000,000រៀ�ៀល (2020: 75,000,000 ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក ឬ
305,625,000,000 លាានរៀ�ៀល)។ ពុំំ�មាានកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រលើ�ើដើ�ើមទុុនរបស់់ធនាាគាារឡើ�ើយនៅ�ៅឆ្នាំំ��នេះ�ះ។

ទុុនបម្រុ�ុង និិងសំំវិិធានធន

ពុំំ�មាានកាារប្រែ�ែប្រួ�ួលជាាសាារវន្តតទៅ�ៅលើ�ើទុុនបម្រុ�ុង

និិងសំំវិិធាានធននៅ�ៅក្នុុ�ងកាារិិយបរិិច្ឆេ�េទនេះ�ះទេ� លើ�ើកលែ�ងតែ�បម្រែ�ែបម្រួ�ួលដែ�លបាានលាាតត្រ�ដាាងនៅ�ៅក្នុុ�ង

របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះ។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�

13

របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (តពីទំព័រមុន)
ការលុុបចោ�ល និិងធ្វើ�ើ�សំំវិិធានធនសម្រា�ប់់ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
មុុនពេ�លដែ�លរបាាយកាារណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុរ� បស់់ធនាាគាារត្រូ�ូវបាាន
អះះអាាងថាា

នីីតិិវិិធីីក្នុុ�ងកាារលុុបចោ�ោលទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

រៀ�ៀបចំំឡើ�ើងក្រុ�ម
ុ ប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាលធនាាគាារបាានចាាត់់វិធា
ិ ានកាារសមស្រ�បនាានាាដើ�ើម្បីីឈា
� ានដល់់កាារ

ដែ�លមិិនមាានកាាររំំពឹឹងទុុកសមហេ�តុុផល

ក្នុុ�ងកាារទទួួលបាានមកវិិញនូូវលំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់តាាម

កិិច្ចចសន្យាាទាំំ�ងមូូល ឬ ផ្នែ�ែកណាាមួួយ និិងកាារធ្វើ�ើ�សំំវិិធាានធនលើ�ើកាារបាាត់់បង់់ឥណទាានរំំពឹឹងទុុកសម្រា�ាប់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ហើ�ើយនិិងជឿ�ឿជាាក់់ថាា រាាល់់
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំ�ងអស់់មិិនមាានកាាររំំពឹឹងទុុកសមហេ�តុុផលក្នុុ�ងកាារទទួួលបាានមកវិិញនូូវលំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់តាាមកិិច្ចចសន្យាាត្រូ�ូវបាានលុុបចោ�ោល

ហើ�ើយ

សំំវិិធាានធនដ៍៍សមរម្យយលើ�ើកាារបាាត់់បង់់ឥណទាានរំំពឹឹងទុុកសម្រា�ាប់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ត្រូ�ូវបាានទទួួលស្គាា�ល់់។
នាាកាារិិយបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាាយកាារណ៍៍នេះ�ះ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាលធនាាគាារពុំំ�បាានដឹឹងពីីកាាលៈៈទេ�សៈៈណាាមួួយ ដែ�លអាាចបណ្ដាា�លឲ្យយចំំនួួននៃ�កាារលុុបចេ�ញ សម្រា�ាប់់
សំំវិិធាានធនលើ�ើកាារបាាត់់បង់់ឥណទាានរំំពឹឹងទុុកសម្រា�ាប់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ក្នុុ�ងគ្រា�ាមាានចំំនួួនមិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ជាាសាារវន្តតនោះ�ះ�ឡើ�ើយ។

ទ្រ�ព្្យសកម្មមចរន្តត

មុុនពេ�លដែ�លរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាាគាារត្រូ�ូវបាានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើង ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាលធនាាគាារបាានចាាត់់វិិធាានកាារសមស្រ�បនាានាាដើ�ើម្បីី�អះះអាាងថាារាាល់់
ទ្រ�ព្យយសកម្មមចរន្តតទាំំ�ងឡាាយ ដែ�លទំំនងមិិនអាាចទទួួលស្គាា�ល់់បាាននៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�កាារអាាជីីវកម្មមធម្មមតាា ក្នុុ�ងតម្លៃ�ៃដូូចដែ�លបាានកត់់ត្រា�ានៅ�ៅក្នុុ�ងបញ្ជីី�គណនេ�យ្យយ
របស់់ធនាាគាារនោះ�ះ� ត្រូ�ូវបាានកាាត់់បន្ថថយឲ្យយនៅ�ៅស្មើ�ើ�នឹឹងតម្លៃ�ៃ ដែ�លពួួកគេ�គិិតថាាអាាចលក់់បាាននៅ�ៅលើ�ើទីីផ្សាារជាាក់់ស្ដែ�ែង។
នាាកាាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាាយកាារណ៍៍នេះ�ះ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាលពុំំ�បាានដឹឹងពីីព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ណាាមួួយដែ�លបណ្ដាា�លឲ្យយ តម្លៃ�ៃនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមចរន្តតនៅ�ៅក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាាគាារមាានកាារយល់់ច្រ�ឡំំ ឬ ក៏៏មិិនសមហេ�តុុផលជាាសាារវន្តតនោះ�ះ�ទេ�។

វិិធីីសាស្ដ្រ�រវាយតម្លៃ�ៃ

នាាកាាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាាយកាារណ៍៍នេះ�ះ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាលពុំំ�បាានដឹឹងពីីព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ណាាមួួយដែ�លកើ�ើតឡើ�ើង និិងបណ្ដាា�លឲ្យយមាានកាារផលប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់វិិធីីសាាស្ត្រ�រ
ក្នុុ�ងកាារវាាយតម្លៃ�ៃទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងបំំណុុលដែ�លកំំពុុងតែ�មាាននៅ�ៅក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាាគាារ ដែ�លបង្កកឲ្យយមាានកាារយល់់ច្រ�ឡំំ ឬ មាានភាាពមិិន
សមស្រ�បជាាសាារវន្តតនោះ�ះ�ទេ�។

បំំណុុលយថាភាពនិិងបំំណុុលផ្សេ�េ�ងៗ
នាាកាាលបរិិច្ឆេ�ទ
េ នៃ�របាាយកាារណ៍៍នេះ�ះ៖
ពុំំ�មាានកាារដាាក់់បន្ទុុ�កលើ�ើទ្រ�ព្យយសកម្មមរបស់់ធនាាគាារ ដែ�លកើ�ើនឡើ�ើងចាាប់់ពីី កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់ ដើ�ើម្បីីធា
� ានាាបំំណុុលរបស់់បុគ្គគ
ុ លណាាមួួយនោះ�ះ�ទេ� និិង
ពុំំ�មាានបំំណុុលយថាាភាាពទាាក់់ទងនឹឹងធនាាគាារ ដែ�លបាានកើ�ើតឡើ�ើងចាាប់់ពីកា
ី ារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់ ក្រៅ��ៅពីីបំំណុល
ុ ពាាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ សកម្មមភាាពអាាជីីវកម្មមរបស់់

	ធនាាគាារនោះ�ះ�ទេ�

តាាមមតិិយោ�ោបល់់របស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាល ពុំំ�មាានបំំណុុលយថាាភាាព ឬ បំំណុុលផ្សេ�េងទៀ�ៀតរបស់់ធនាាគាារ ដែ�លបាាន ឬ ទំំនងនឹឹងក្លាា�យទៅ�ៅជាាកាាតព្វវកិិច្ចចបំំណុុល
ក្នុុ�ងកំំឡុុង 12ខែ� មុុខ បន្ទាា�ប់់ពីកា
ី ារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់នេះ�ះ
់
ដែ�លនឹឹងមាាន ឬ អាាចជះះឥទ្ធិិ�ពលជាាសាារវន្តតទៅ�ៅលើ�ើលទ្ធធភាាពរបស់់ធនាាគាារក្នុុ�ងកាារបំំពេ�ញកាាតព្វវកិិច្ចរច បស់់
ខ្លួួ�ននៅ�ៅពេ�លបំំណុុលទាំំ�ងនោះ�ះ�ដល់់កាារកំំណត់់នោះ�ះ�ទេ�។

បម្រែ��បម្រួ�ួលព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍

គិិតត្រឹ�ម
ឹ កាាលបរិិច្ឆេ�ទ
េ នៃ�របាាយកាារណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� ក្រុ�ម
ុ ប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាលពុំំ�បាានដឹឹងព្រឹ�ត្តិិ�
ឹ កាារណ៍៍ណាាមួួយ ដែ�លបាានកើ�ើតឡើ�ើងទេ�បើ�ើមិិនដូច្នេះូ ��ះ ទេ�ត្រូ�ូវបាានដោះ�ះ�ស្រា�ាយ
នៅ�ៅក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍នេះ�ះ ឬ របាាយកាារណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុរ� បស់់ធនាាគាារដែ�លនឹឹងផ្ដដល់នូ
់ វូ ចំំនួួនទឹកប្រា�
ឹ
ាក់់ណាាមួួយដែ�លមាានចែ�ងនៅ�ៅក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ� �ល
មាានកាារភាាន់់ច្រ�ឡំំ។
តាាមមតិិយោ�ោបល់់របស់់ក្រុ�ម
ុ ប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាល លទ្ធធផលនៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�កាាររបស់់ធនាាគាារសម្រា�ាប់់ឆ្នាំំ��រាាយកាារណ៍៍មិនមា
ិ ានរងផលប៉ះះ�ពាាល់់យ៉ា�ា ងខ្លាំំ��ងពីីធាាតុុប្រ�តិប
ិ ត្តិិ�កាារ ឬ
ព្រឹ�ត្តិិ�
ឹ កាារណ៍៍នៃ�សាារវន្តត និិងលក្ខខណៈៈ ដែ�លមាានភាាពមិិនប្រ�ក្រ�តីីនោះ�ះ�ទេ�។
មិិនមាានកាារកើ�ើនឡើ�ើងក្នុុ�ងចន្លោះ�ះ��ពេ�លចុុងឆ្នាំំ��នៃ�របាាយកាារណ៍៍ និិងកាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ នៃ�របាាយកាារណ៍៍នេះ�ះទេ�ធាាតុុប្រ�តិប
ិ ត្តិិ�កាារ ឬ ព្រឹ�ត្តិិ�
ឹ កាារណ៍៍ណាាមួួយដែ�លមាាន
លក្ខខណៈៈជាាសាារវន្តត និិងលក្ខខណៈៈមិិនធម្មតា
ម ា ដែ�លទំំនងជាាប៉ះះ�ពាាល់់ដល់ល
់ ទ្ធធផលនៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�កាាររបស់់ធនាាគាារសម្រា�ាប់់រយៈៈពេ�លរបាាយកាារណ៍៍បច្ចុុ�ប្បបន្ននដែ�ល
របាាយកាារណ៍៍នេះ�ះត្រូ�វូ បាានធ្វើ�ឡើ�ើ
�ើ ង។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (តពីទំព័រមុន)
ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍បន្ទាា�ប់់

មិិនមាានព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍សំំខាាន់់ណាាមួួយកើ�ើតឡើ�ើងក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លរវាាងចុុងឆ្នាំំ��រាាយកាារណ៍៍ និិងកាាលបរិិច្ឆេ�េទ នៃ� កាារអនុុញ្ញាា�តនៃ�របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំ�ងនេះ�ះ
ដែ�លនឹឹងតម្រូ�ូវឲ្យយមាានកាារកែ�សម្រួ�ួល ឬ កាារបង្ហាា�ញផ្សេ�េងទៀ�ៀតក្រៅ��ៅពីីព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ដែ�លឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងនៅ�ៅក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាល
សមាាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាល នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារិិយបរិិច្ឆេ�េទ និិងរហូូតដល់់កាាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាាយកាារណ៍៍នេះ�ះរួួមមាាន៖

ឈ្មោះ�ះ��

មុុខតំំណែ�ង

លោ�ោក TRINH VAN TY

ប្រ�ធាាន

លោ�ោក NGUYEN NHI THANH

អនុុប្រ�ធាាន

លោ�ោក CHHUON CHHEN

សមាជិក

លោ�ោក PHUNG THAI PHUNG

សមាជិក

លោ�ោក PHAN HOANG ANH

សមាជិក

លោ�ោក NGUYEN THUC VINH

សមាាជិិកឯករាាជ្យយ

គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង
សមាាជិិកគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង នៅ�ៅក្នុុ�ងកាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់នៅ់ �ៅថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៧ រហូូតដល់កា
់ ាលបរិិច្ឆេ�ទ
េ នៃ�របាាយកាារណ៍៍នេះ�ះរួម
ួ ៖

ឈ្មោះ�ះ��

មុុខតំំណែ�ង

លោ�ោក NGUYEN NHI THANH

អគ្គគនាាយក

លោ�ោក PHAN HOANG ANH

អគ្គគនាាយករង

លោ�ោក PHUNG THAI PHUNG

អគ្គគនាាយករង

លោ�ោក HAK SEILA

អគ្គគនាាយករង

សវនករ
ក្រុ�ម
ុ ហ៊ុុ�នសវនករ អឺឺនស្ទ៍៍� អ៊ែ�ែន យុំាា��ង (ខេ�មបូូឌាា) ជាាសវនកររបស់់ធនាាគាារ។

ផលបយោ
្រ
ជន៍នគ
ៃ ណៈគប
្រ គ
់ ង
្រ

គ្មាា�នសមាាជិិកណាាម្នាា�ក់់ នៃ�ក្រុ�ម
ុ ប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាលណាាម្នាា�ក់់ មាានផលប្រ�យោ�ោជន៍៍ផ្ទាា�ល់ទៅ់ �ៅលើ�ើភាាគហ៊ុុ�ន របស់់ធនាាគាារឡើ�ើយ។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�

15

របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (តពីទំព័រមុន)
អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង

នៅ�ៅថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់,់ ពុំំ�មាានកាារព្រ�មព្រៀ��ៀងណាាមួួយ ដែ�លមាានធនាាគាារចូូលរួួមជាាតួួភាាគីីក្នុុង
� គោ�ោលបំំណងជួួយដល់់
នាាយករបស់់ធនាាគាារ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាាននូូវអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍ដោ�ោយកាារទិិញយកភាាគហ៊ុុ�ន ឬ ប័័ណ្ណណបំំណុល
ុ របស់់ធនាាគាារ ឬ សាាជីីវកម្មមដទៃ�ទៀ�ៀតនោះ�ះ�ទេ�។
គ្មាា�នសមាាជិិកនៃ�ក្រុ�ម
ុ ប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាលធនាាគាារបាានទទួួល ឬ ក្លាា�យជាាអ្ននកមាានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបាានអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍ណាាមួួយដោ�ោយហេ�តុុផលនៃ�កិិច្ចសន្យា
ច
ាដែ�លធ្វើ�ឡើ�ើ
�ើ ង
ដោ�ោយធនាាគាារ ឬ ជាាមួួយក្រុ�ម
ុ ហ៊ុុ�នដែ�លនាាយកជាាសមាាជិិក ឬ ជាាមួួយក្រុ�ម
ុ ហ៊ុុ�នដែ�លអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងមាានផលប្រ�យោ�ោជន៍៍ ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុជា
� ាសាារវន្តតនោះ�ះ�ទេ� ក្រៅ��ៅពីីអ្វីី�
ដែ�លបាានបង្ហាា�ញនៅ�ៅក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ។
�

របាយការណ៍៍ស្ដីី�ពីីការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្្សាភិិបាលលើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ក្រុ�ម
ុ ប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាលទទួួលខុុសត្រូ�វូ ដើ�ើម្បីីធា
� ានាាអះះអាាងថាា

របាាយកាារណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុពិ
� ត
ិ ជាាផ្ដដល់នូ
់ វូ ទិិដ្ឋភា
ឋ ាពពិិត

និិងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវអំំពីីស្ថាា�នភាាពហិិរញ្ញញវត្ថុុរ� បស់់ធនាាគាារនាា

ថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងលទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ហើ�ើយនិិងលំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់ សម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់ អនុុលោ�ោមតាាមស្តតង់ដា
់ ាររបាាយកាារណ៍៍ទាាក់់ទងនឹឹងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
នៃ�កម្ពុុជា
� ា (“CIFRS”)។ ក្រុ�ម
ុ ប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាល ត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្យ
ិ យលើ�ើកាាររៀ�ៀបចំំរបាាយកាារណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុរ� បស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ដែ�លត្រូ�ូវបាានតម្រូ�ូវឲ្យយ៖
អនុុម័័តនូវូ គោ�ោលនយោ�ោបាាយគណនេ�យ្យយសមស្រ�ប ដែ�លគាំំ�ទ្រ�ដោ�ោយកាារវិិនិច្ឆ័័
ិ យ
� និិងកាារប៉ាា�ន់ស្មាា�នដ៏
់
ស
៏ មហេ�តុុផល និិងប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន និិងត្រូ�ូវអនុុវត្តត
គោ�ោលនយោ�ោបាាយទាំំ�ងនេះ�ះជាាអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍
អនុុលោ�ោមតាាម CIFRS ប្រ�សិិនបើ�ើមាានគម្លាា�តនៃ�កាារអនុុវត្តតបទប្បបញ្ញញត្តិិ� និិងសេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ� ហើ�ើយនៅ�ៅស្តតង់់ដាារដើ�ើម្បីី� ជាាផលប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់កាារ
បង្ហាា�ញទិិដ្ឋឋភាាពពិិត និិងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវរបស់់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នោះ�ះ� គម្លាា�តទាំំ�ងនេះ�ះគួួរតែ�ត្រូ�ូវបាានលាាតត្រ�ដាាងព័័ត៌៌មាាន ពន្យយល់់ និិងកំំណត់់ជាា
ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ាក់់ក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឲ្យយបាានសមស្រ�ប
រក្សាាទុុកបញ្ជីី�គណនេ�យ្យយឲ្យយបាានគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ និិងប្រ�ព័័ន្ធធនៃ�កាារត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្យ
ិ យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងឲ្យយមាានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ាព
រៀ�ៀបចំំរបាាយកាារណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�

ដោ�ោយឈរលើ�ើមូូលដ្ឋាា�ននិិរន្តតរភាាពនៃ�ដំំណើ�ើរកាារអាាជីីវកម្មមលុះះ�ត្រា�ាតែ�ធនាាគាារ

និិងមិិនអាាចបន្តតអាាជីីវកម្មមនាាពេ�ល

អនាាគតដែ�លអាាចគិិតទុក
ុ ជាាមុុនបាាន និិង
បង្កើ�ើតគោ�ោ
�
លនយោ�ោបាាយទូូទៅ�ៅសម្រា�ាប់់ធនាាគាារ អនុុម័័តរាាល់់កាារសម្រេ�េចចិិត្តត និិងសកម្មមភាាពទាំំ�ងឡាាយដែ�លមាានឥទ្ធិិ�ពលជាាសាារវន្តតនូវូ ប្រ�តិិបត្តិិ�
កាារអាាជីីវកម្មម និិងលទ្ធធផលនៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�កាាររបស់់ធនាាគាារ ហើ�ើយធាានាាថាាគោ�ោលនយោ�ោបាាយ និិងកាារសម្រេ�េចចិិត្តទាំ
ត ំ�ងនោះ�ះ�ត្រូ�ូវបាានឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងយ៉ាា�ង
សមស្រ�បក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ។
�
គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ជាាអ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវដើ�ើម្បីី�ធាានាាថាា បញ្ជីី�គណនេ�យ្យយត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានរក្សាាទុុក នឹឹងលាាតត្រ�ដាាងបង្ហាា�ញអំំពីីស្ថាា�នភាាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់
ធនាាគាារ ឲ្យយបាានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវសមហេ�តុុផលគ្រ�ប់់ពេ�ល និិងធាានាាថាាបញ្ជីី�គណនេ�យ្យយស្រ�បតាាមប្រ�ព័័ន្ធធគណនេ�យ្យយដែ�លបាានចុះះ�បញ្ជីី�។ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងក៏៏ជាាអ្ននកទទួួល
ខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងកាារថែ�រក្សាាទ្រ�ព្យយសកម្មមរបស់់ធនាាគាារ ហើ�ើយម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀតក៏៏ត្រូ�ូវចាាត់់វិិធាានកាារសមស្រ�ប ដើ�ើម្បីី�ទប់់ស្កាា�ត់់ និិងស្វែ�ែងរកកំំហុុសចេ�តនាា ហើ�ើយនិិងមាាន
ភាាពមិិនប្រ�ក្រ�តីីផ្សេ�េងៗ។

ការអនុុម័័តនូូវរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ក្រុ�ម
ុ ប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាល សូូមបញ្ជាា�ក់់ថាាធនាាគាារ បាានអនុុវត្តតតាាមលក្ខខខណ្ឌឌចាំំ�បាាច់់នាានាា ដូូចបាានរៀ�ៀបរាាប់់ខាាងលើ�ើក្នុុ�ងកាាររៀ�ៀបចំំរបាាយកាារណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុនេះ�ះ
� ។
យើ�ើងខ្ញុំំ��សូូមធ្វើ�ើ�កាារអនុុម័័តលើ�ើរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លមាានភ្ជាា�ប់់ជាាមួួយនេះ�ះថាាបាានបង្ហាា�ញនូូវនូូវទិិដ្ឋឋភាាពពិិត និិងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៃ�ស្ថាា�នភាាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់
ធនាាគាារនាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងលទ្ធធផលនៃ�របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងស្ថាា�នភាាពលំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់របស់់ធនាាគាារសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�េទបញ្ចចប់់ដោ�ោយ
អនុុលោ�ោមទៅ�ៅតាាម CIFRS។
តំំណាាងឲ្យយក្រុ�ម
ុ ប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាល

លោ�ោក PHAN
អគ្ដដនាាយករង

HOANG ANH

រាាជធាានីីភ្នំំពេ� �ញព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុជា
� ា
ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ៥ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២២

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

លេ�ខយោ�ោង៖ 11755232/22723928

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ
ជូូនចំំពោះ�ះ៖ ម្ចាា�ស់់ធនាគារសាខមប៊ែ�ែង (ខេ�មបូូឌា) ភីីអិិលស៊ីី�

មតិិយោ�បល់់

យើ�ើងខ្ញុំំ�� បាានធ្វើ�ើ�សវនកម្មមលើ�ើរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (ខេ�មបូូឌាា) ភីីអិិលស៊ីី� (“ធនាាគាារ”) ដែ�លមាានរបាាយកាារណ៍៍ស្ថាា�នភាាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
នាាថ្ងៃ�ៃទី3
ី 1 ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��2021 និិងរបាាយកាារណ៍៍លទ្ធធផលពេ�ញលេ�ញរបាាយកាារណ៍៍បម្រែ�ែបម្រួ�ួលមូូលធន ព្រ�មទាំំ�ងរបាាយកាារណ៍៍លំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់សម្រា�ាប់់កាារិិយ
បរិិច្ឆេ�េទបញ្ចចប់់ហើ�ើយ និិងកំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លរួួមមាានសេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបនៃ�គោ�ោលនយោ�ោបាាយគណនេ�យ្យយសំំខាាន់់ៗ។
តាាមមតិិយោ�ោបល់់របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�� របាាយកាារណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុប
� ង្ហាា�ញនូូវទិិដ្ឋភា
ឋ ាពពិិត និិងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវលើ�ើស្ថាា�នភាាពហិិរញ្ញញវត្ថុុរ� បស់់ធនាាគាារនាាថ្ងៃ�ទី
ៃ 3
ី 1 ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��2021 ព្រ�មទាំំ�ង
លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ហើ�ើយនិិងលំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់សម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�េទបញ្ចចប់់ ដោ�ោយអនុុលោ�ោមទៅ�ៅតាាមស្តតង់់ដាាររបាាយកាារណ៍៍ទាាក់់ទងនឹឹងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាាតិិនៃ�
កម្ពុុ�ជាា (“CIFRSs”)។

មូូលដ្ឋាា�នក្នុុ�ងការផ្តតល់់មតិិយោ�បល់់
យើ�ើងខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ�សវនកម្មមដោ�ោយអនុុលោ�ោមទៅ�ៅតាាមស្តតង់់ដាារអន្តតរជាាតិិស្ដីី�ពីីសវនកម្មមនៃ�កម្ពុុ�ជាា (“CISAs”)។កាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�� យកតាាម CISAs ត្រូ�ូវ
បាានបរិិយាាយបន្ថែ�ែមនៅ�ៅក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនៃ� “កាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់សវនករចំំពោះ�ះ�សវនកម្មមលើ�ើរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ”� នៃ�របាាយកាារណ៍៍របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ��។ យើ�ើងខ្ញុំំ��
មាានឯករាាជ្យយភាាពពីីធនាាគាារ ដោ�ោយយោ�ោងតាាមក្រ�មសីីលធម៌៌វិិជ្ជាា�ជីីវៈ� សម្រា�ាប់់គណនេ�យ្យយករជំំនាាញ និិងសវនករជំំនាាញដែ�លចេ�ញដោ�ោយក្រ�សួួងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិង
ហិិរញ្ញញវត្ថុុនៃ�កម្ពុ
�
ុ�ជាា រួួមជាាមួួយគ្នាា�នឹឹងតម្រូ�ូវកាារក្រ�មសីីលធម៌៌ ដែ�លទាាក់់ទិិននឹឹងសវនកម្មមរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ��លើ�ើរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៅ�ៅកម្ពុុ�ជាា ហើ�ើយយើ�ើងខ្ញុំំ��ក៏៏បាាន
បំំពេ�ញនូូវទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវដទៃ�ទៀ�ៀតដែ�លតម្រូ�ូវដោ�ោយក្រ�មសីីលធម៌៌នេះ�ះដែ�រ។

យើ�ើងខ្ញុំំ��ជឿ�ឿជាាក់់ថាាភស្តុុ�តាាងសវនកម្មមដែ�លយើ�ើងខ្ញុំំ��ទទួួលបាាន

មាានលក្ខខណៈៈ

គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ និិងសមស្រ�ប ដើ�ើម្បីី�ផ្ដដល់់ជាាមូូលដ្ឋាា�នក្នុុ�ងកាារបញ្ចេ�េញមតិិយោ�ោបល់់របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ��។

ព័័ត៌៌មានក្រៅ��ពីីរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុនិ
� ិងរបាយការណ៍៍របស់់សវនករ

ព័័ត៌៌មាានផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លទទួួលបាាន នាាកាាលបរិិច្ឆេ�េទបាាយកាារណ៍៍សវនករ រួួមមាានរបាាយកាារណ៍៍របស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងដែ�លមាានចែ�ងក្នុុ�ងទំំព័័រទីី1 ទៅ�ៅ ទីី4។
គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងមាានទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះ�ព័័ត៌៌មាានផ្សេ�េងៗនេះ�ះ។
នេះ�ះទេ�

មតិិយោ�ោបល់់របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ��លើ�ើរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ពុំំ�គ្រ�បដណ្ដដប់់ទៅ�ៅលើ�ើព័័ត៌៌មាានផ្សេ�េងៗ

ហើ�ើយយើ�ើងខ្ញុំំ��ក៏៏មិិនបង្ហាា�ញសេ�ចក្តីី�សន្និិ�ដ្ឋាា�នធាានាាអះះអាាងក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ណាាមួួយទៅ�ៅលើ�ើព័័ត៌៌មាានផ្សេ�េងៗដែ�រ។

ទាាក់់ទងនឹឹងកាារធ្វើ�ើ�សវនកម្មមរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ��

លើ�ើរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ��គឺឺកាារអាានព័័ត៌៌មាានផ្សេ�េងៗនេះ�ះ ហើ�ើយពិិចាារណាាថាាតើ�ើព័័ត៌៌មាានផ្សេ�េងៗនេះ�ះ មាានភាាពខុុសគ្នាា�ជាាសាារវន្តត
ឬ ទេ� ជាាមួួយរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ឬ ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ��ដែ�លទទួួលបាាននៅ�ៅក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�សវនកម្មម ឬ ថាាតើ�ើព័័ត៌៌មាានផ្សេ�េងៗនេះ�ះមាានកំំហុុសខុុសឆ្គគង
ជាាសាារវន្តតនោះ�ះ�ទេ� ដោ�ោយផ្អែ�ែកទៅ�ៅលើ�ើកាារងាារដែ�លបាានអនុុវត្តត ប្រ�សិិនបើ�ើយើ�ើងខ្ញុំំ��សន្និិ�ដ្ឋាា�នថាា មាានកំំហុុសឆ្គគងជាាសាារវន្តត និិងព័័ត៌៌មាានផ្សេ�េងៗនេះ�ះ យើ�ើងខ្ញុំំ��នឹឹង
តម្រូ�ូវឲ្យយរាាយកាារណ៍៍តាាមភាាពជាាក់់ស្ដែ�ែង។ យើ�ើងខ្ញុំំ��ពុំំ�មាានហេ�តុុកាារណ៍៍អ្វីី�ដែ�លតម្រូ�ូវឲ្យយរាាយកាារណ៍៍ចំំពោះ�ះ�ព័័ត៌៌មាានផ្សេ�េងៗទេ�។

ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងអ្ននកទទួួលបន្ទុុ�កលើ�អ
ើ ភិិបាលកិិច្ចចចំពោះំ �ះរបាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�
គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ជាាអ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះ�កាាររៀ�ៀបចំំរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបង្ហាា�ញទិិដ្ឋឋភាាពពិិត

និិងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវដោ�ោយអនុុលោ�ោមទៅ�ៅតាាមស្តតង់់ដាារ

របាាយកាារណ៍៍ទាាក់់ទងនឹឹងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាា ព្រ�មទាំំ�ងទទួួលខុុសត្រូ�ូវផងដែ�រ ចំំពោះ�ះ�ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងដែ�លគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងគិិតថាាចាំំ�បាាច់់ក្នុុ�ង
កាាររៀ�ៀបចំំរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លពុំំ�មាានកំំហុុសខុុសឆ្គគងជាាសាារវន្តត ដែ�លបណ្ដាា�លមកពីីកាារក្លែ�ែងបន្លំំ� ឬ កាារភាាន់់ច្រ�លំំ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកាាររៀ�ៀបចំំរបាាយកាារណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង ជាាអ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងកាារវាាយតម្លៃ�ៃលើ�ើនិិរន្តតរភាាពអាាជីីវកម្មមរបស់់ធនាាគាារ និិងកាារធ្វើ�ើ�កាារលាាតត្រ�ដាាង (ប្រ�សិិនបើ�ើមាាន) នូូវបញ្ហាា�
ទាំំ�ងឡាាយណាាដែ�លទាាក់់ទងនឹឹងនិិរន្តតរភាាពអាាជីីវកម្មម

និិងកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់មូូលដ្ឋាា�ននិិរន្តតរភាាពអាាជីីវកម្មមនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធគណនេ�យ្យយរបស់់ធនាាគាារលើ�ើកលែ�ងតែ�

ក្នុុ�ងករណីីគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងមាានបំំណងរំំលាាយ ឬ បញ្ឈឈប់់ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារធនាាគាារ ឬ ក៏៏គ្មាា�នមធ្យោ�ោ�បាាយជាាក់់លាាក់់ណាាមួួយទៀ�ៀតក្រៅ��ៅពីីនេះ�ះ។ អ្ននកទទួួលបន្ទុុ�កលើ�ើ
អភិិបាាលកិិច្ចចមាានទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងកាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយមើ�ើលលើ�ើដំំណើ�ើរកាារនៃ�កាាររាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាាគាារ។

ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់សវនករចំំពោះ�ះសវនកម្មមលើ�រើ បាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�
គោ�ោលបំំណងរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�� គឺឺដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាាននូូវកាារធាានាាអះះអាាងដែ�លសមហេ�តុុផលថាារបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំ�ងមូូលមិិនមាានកំំហុុសឆ្គគងជាាសាារវន្តត ដែ�ល
បណ្ដាា�លមកពីីកាារក្លែ�ែងបន្លំំ� ឬ កាារភាាន់់ច្រ�ឡំំ ហើ�ើយធ្វើ�ើ�កាារចេ�ញផ្សាាយរបាាយកាារណ៍៍របស់់សវនករដែ�លរួួមមាានមតិិយោ�ោបល់់របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ��។ កាារធាានាាអះះអាាង
ដែ�លសមហេ�តុុផល គឺឺជាាកាារធាានាាអះះអាាងកម្រិ�ិតខ្ពពស់់មួួយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមែ�នជាាកាារធាានាាថាាកាារងាារសវនកម្មមដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�ៅដោ�ោយអនុុលោ�ោមតាាម CISAs តែ�ងតែ�
រកឃើ�ើញកំំហុុសឆ្គគងជាាសាារវន្តតដែ�លមាាននោះ�ះ�ទេ�។ កំំហុុសឆ្គគងអាាចកើ�ើតចេ�ញពីី កាារក្លែ�ែងបន្លំំ� ឬ កាារភ័័ន្តតច្រ�ឡំំ និិងត្រូ�ូវបាានចាាត់់ទុុកថាាជាាសាារវន្តត ប្រ�សិិនបើ�ើ
មាានកំំហុុសឆ្គគងទាំំ�ងអស់់នោះ�ះ�តែ�មួួយ

ឬ

បញ្ចូូ�លគ្នាា�ជាារួួម

អាាចមាានឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើកាារសម្រេ�េចចិិត្តតផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់អ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលដ្ឋាា�ន

របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំ�ងនេះ�ះ។
ជាាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�កាារងាារសវនកម្មមដែ�លអនុុលោ�ោមតាាម

CISAs

យើ�ើងខ្ញុំំ��បាានធ្វើ�ើ�កាារវិិនិិច្ឆ័័�យ

និិងរក្សាានូូវចម្ងងល់់ប្រ�កបដោ�ោយវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរកាារសវនកម្មម។

យើ�ើងខ្ញុំំ��ក៏៏បាាន៖

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់សវនករចំំពោះ�ះការធ្វើ�ើ�សវនកម្មមលើ�រើ បាយការណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)
កំំណត់់ និិងវាាយតម្លៃ�ៃហាានិិភ័័យនៃ�កំំហុុសឆ្គគងជាាសាារវន្តត នៃ�របាាយកាារណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបណ្ដាា�លមកពីីកាារក្លែ�ង
ែ បន្លំំ� ឬ កាារភាាន់់ច្រ�ឡំំផ្សេ�េងៗ
បង្កើ�ើត
�

និិងអនុុវត្តតនីតិ
ី វិិ ធី
ិ ស
ី វនកម្មមដែ�លឆ្លើ�យ
�ើ តបទៅ�ៅនឹឹងហាានិិភ័័យទាំំ�ងនោះ�ះ�ហើ�ើយប្រ�មូូលភស្តុុ�តាាងសវនកម្មមឲ្យយបាានគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់

និិងសមស្រ�ប

សម្រា�ាប់់ផ្ដល់
ដ ជា
់ ាមូូលដ្ឋាា�នក្នុុ�ងកាារបញ្ចេ�េញមតិិយោ�ោបល់់របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�។
� ហាានិិភ័័យ ដែ�លមិិនអាាចរកឃើ�ញ
ើ កំំហុុសឆ្គគងជាាសាារវន្តត ដែ�លបណ្ដាា�លមកពីី
កាារក្លែ�ង
ែ បន្លំំ�មាានកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ជាាងហាានិិភ័័យ ដែ�លមិិនអាាចរកឃើ�ញ
ើ កំំហុុសឆ្គគងដែ�លបណ្ដាា�លមកពីីកាារភាាន់់ច្រ�ឡំំ ព្រោះ��ះ�ថាាកាារក្លែ�ង
ែ បន្លំំ�អាាចពាាក់់ព័័ន្ធធ
នឹឹងកាារឃុុបឃិិត កាារបន្លំំ� កាារលុុបចេ�ញ ចេ�តនាា កាាររាាយកាារណ៍៍មិនត្រឹ�
ិ
ម
ឹ ត្រូ�ូវ ឬ កាារមិិនគោ�ោរពតាាមប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�តពិ
ួ និ
ិ ត្យ
ិ យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។
	ស្វែ�ែងយល់់អំំពីប្រ�ព័័ន្ធ
ី
ត្រួ�
ធ តពិ
ួ និ
ិ ត្យ
ិ យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ង
ឹ កាារងាារសវនកម្មម

ដើ�ើម្បីីប
� ង្កើ�ើត
� ជាានីីតិវិិ ធី
ិ ស
ី វនកម្មមដែ�លសមស្រ�បទៅ�ៅតាាមកាាលៈៈទេ�សៈៈ

ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមែ�នសម្រា�ាប់់គោ�ោលបំំណងដើ�ើម្បីីប
� ញ្ចេ�េញមតិិយោ�ោបល់់លើ�ើប្រ�សិទ្ធ
ិ ភា
ធ ាពនៃ�កាារត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្យ
ិ យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់ធនាាគាារទេ�។
វាាយតម្លៃ�ៃលើ�ើភាាពសមស្រ�បនៃ�គោ�ោលនយោ�ោបាាយគណនេ�យ្យយដែ�លបាានប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ និិងភាាពសមហេ�តុុផលនៃ�កាារប៉ាា�ន់ស្មាា�ន
់
គណនេ�យ្យយ និិងកាារ
បង្ហាា�ញដែ�លជាាប់់ទាាក់់ទងផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លធ្វើ�ឡើ�ើ
�ើ ងដោ�ោយគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង។
ធ្វើ�សេ�ចក្តីី�សន្និិ�ដ្ឋាា�នទៅ
�ើ
�ៅលើ�ើភាាពសមស្រ�ប

នៃ�កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់មូល
ូ ដ្ឋាា�ននិិរន្តតរភាាពអាាជីីវកម្មមនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធគណនេ�យ្យយដោ�ោយគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង

និិង

តាាមរយៈៈភស្តុុ�តាាងសវនកម្មមដែ�លទទួួលបាាន យើ�ើងខ្ញុំំ�ធ្វើ� �កា
�ើ ារសន្និិ�ដ្ឋាា�ន ថាាតើ�ើមាានវត្តតមាាននៃ�ភាាពមិិនប្រា�ាកដប្រ�ជាា ជាាសាារវន្តតទាាក់់ទងនឹឹងព្រឹ�ត្តិិ�
ឹ កាារណ៍៍
ឬ កាាលៈៈទេ�សៈៈទាំំ�ងឡាាយណាា ដែ�លនាំំ�ឲ្យយមាានកាារសង្ស័័�យជាាសាារវន្តតទៅ�ៅលើ�ើនិិរន្តតរភាាពនៃ�ដំំណើ�ើរកាារអាាជីីវកម្មមរបស់់ធនាាគាារ ឬ ទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
យើ�ើងខ្ញុំំ�សន្និិ�ដ្ឋាា�ន
�
ថាាមាានវត្តតមាាននៃ�ភាាពមិិនប្រា�ាកដប្រ�ជាា

ជាាសាារវន្តត

យើ�ើងខ្ញុំំ�តម្រូ�
�
វូ ឲ្យយទាាញចំំណាាប់់អាារម្មមណ៍ក្នុុ
៍ ង
� របាាយកាារណ៍៍របស់់សវនករលើ�ើ

កំំណត់់សម្គា�ល់
ា ពា
់ ាក់់ព័័ន្ធធ ដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� ឬ ប្រ�សិិនបើ�ើកំំណត់សម្គា
់
�ល់
ា នេះ�ះពុំំ
់
មា
� ានលក្ខខណៈៈគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ទេ�នោះ�ះ� យើ�ើងខ្ញុំំ��
នឹឹងធ្វើ�កា
�ើ ារកែ�ប្រែ�ែមតិិយោ�ោបល់់របស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�។
� កាារសន្និិ�ដ្ឋាា�នរបស់់យើ�ើងខ្ញុំំ�� គឺឺពឹង
ឹ ផ្អែ�ែកលើ�ើភស្តុុ�តាាងសវនកម្មមដែ�លទទួួលបាានរហូូតដល់កា
់ ាលបរិិច្ឆេ�ទ
េ
នៃ�របាាយកាារណ៍៍របស់់សវនករ។ តែ�ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយព្រឹ�ត្តិិ�
ឹ កាារណ៍៍ ឬ កាាលៈៈទេ�សៈៈនាាពេ�លអនាាគត ក៏៏អាាចបង្កកឲ្យយធនាាគាារ មិិនអាាចបន្តត
និិរន្តតរភាាពអាាជីីវកម្មមបាានផងដែ�រ។
វាាយតម្លៃ�ៃកាារដាាក់់បង្ហាា�ញទូូទៅ�ៅ មាាតិិកាា និិងខ្លឹឹ�មសាារក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� រួួមបញ្ចូូ�លទាំំ�ងកំំណត់់សម្គា�ល់
ា ផ្សេ�េ
់ ងៗ និិងវាាយតម្លៃ�ៃថាាតើ�ើរបាាយកាារណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុតំំ
� ណាាងឲ្យយប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ និិងព្រឹ�ត្តិិ�
ឹ កាារណ៍៍ដែ�លជាាមូូលដ្ឋាា�នដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចបាាននូូវកាារបង្ហាា�ញនូូវត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមបញ្ហាា�ដទៃ�ទៀ�ៀត

យើ�ើងខ្ញុំំ�បា
� ានធ្វើ�កា
�ើ ារទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយអ្ននកទទួួលបន្ទុុ�កលើ�ើអភិិបាាលកិិច្ចអំំពី
ច វិី សា
ិ ាលភាាពដែ�លបាានគ្រោ��ោងទុុក

និិងពេ�លវេេលាានៃ�

ិ យផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងដែ�លយើ�ើងខ្ញុំំ�រ� កឃើ�ើញក្នុុ�ងពេ�លធ្វើ�ស
�ើ វនកម្មម។
កាារងាារសវនកម្មម និិងរបកគំំហើ�ើញសំំខាាន់់ៗរួួម បញ្ចូូ�លផងដែ�រនូូវកង្វះះ�ខាាតសំំខាាន់់ៗ ទៅ�ៅលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�តពិ
ួ និ
ិ ត្យ

Emmanuel A. Guelas
ដៃ�គូូសវនករ
អឺឺនស្ទ៍៍� អ៊ែ�ែន យុំាា��ង (ខេ�មបូូឌាា)

ក្រុ�ម
ុ ហ៊ុុ�នគណនេ�យ្យយករជំំនាាញ និិងសវនករប្រ�តិិស្រុ�ត
ុ
រាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុ�ជាា
ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ៥ ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��២០២២

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

របាយការណ៍៍ស្ថាា�នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១
កំំណត់់
សម្គាា�ល់់

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូលពាន់រៀល

ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូលពាន់រៀល

ទ្រ�ព្យយសកម្មម
សាាច់់ប្រា�ាក់់ក្នុុ�ងដៃ�

3

7,901,883

32,192,271

11,858,023

47,965,703

សមតុុល្យយនៅ�ៅធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាា (NBC)

4

51,805,706

211,056,446

47,886,258

193,699,914

សមតុុល្យយនៅ�ៅស្ថាា�ប័័នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ

5

51,146,228

208,369,733

46,360,926

187,529,946

ឧបករណ៍៍មូូលធននូូវតម្លៃ�ៃសមស្រ�បតាាម

ចំំណូូលពេ�ញលេ�ញផ្សេ�េងទៀ�ៀត (“FVOCI”)

6

25,000

101,850

25,000

101,125

ឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជន

7

143,802,560

585,851,629

140,942,990

570,114,395

ទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ

8

1,240,712

5,054,661

725,977

2,936,577

ទ្រ�ព្យយ និិងហត្ថូូ�បករណ៏៏

9

1,074,992

4,379,517

1,385,257

5,603,365

សិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មម

10

1,119,606

4,561,275

1,205,049

4,874,423

ទ្រ�ព្យយអរូូបីីយ

11

605,834

2,468,168

470,825

1,904,487

2,456,531

10,007,907

3,413,705

13,808,437

261,179,052

1,064,043,457

254,274,010

1,028,538,372

ពន្ធធពន្យាាជាាទ្រ�ព្យយសកម្មម

15.2

ទ្រ�ព្យយសកម្មមសរុុប
ទ្រ�ព្យយអសកម្មម និិងមូូលធន
ទ្រ�ព្យយអសកម្មម
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីធនាាគាារផ្សេ�េងៗ

12

9,917,635

40,404,445

3,550,514

14,361,829

ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីអតិិថិិជន

13

183,391,864

747,138,454

186,901,918

756,018,260

បំំណុុលភតិិសន្យាា

14

1,222,699

4,981,276

1,309,117

5,295,378

3,826

15,587

23,889

96,631

1,420,730

5,788,053

772,020

3,122,821

195,956,754

798,327,815

192,557,458

778,894,919

75,000,000

305,625,000

75,000,000

305,625,000

622,454

2,537,334

576,822

2,351,703

(10,400,156)

(41,951,345)

(13,860,270)

(56,027,088)

-

(495,347)

-

(2,306,162)

65,222,298

265,715,642

61,716,552

249,643,453

261,179,052

1,064,043,457

254,274,010

1,028,538,372

បំំណុុលពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូូល

15.1
16

ទ្រ�ព្យយអសកម្មមផ្សេ�េងៗ
ទ្រ�ព្យយអសកម្មមសរុុប

មូូលធនម្ចាា�ស់់ភាាគហ៊ុុ�ន

17

ដើ�ើមទុុន
ទុុនបម្រុ�ុងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�
កាារខាាតបង់់បង្គគរ
លម្អៀ�ៀ�ងពីីកាារប្រែ�ែសម្រួ�ួលរូូបិិយប័័ណ្ណណ
មូូលធនសរុុប
ទ្រ�ព្យយអសកម្មមនិិងមូូលធនសរុុប

កំំណត់់សម្គាា�ល់់ពីីលេ�ខ ១ ដល់់ ៣១ ជាាផ្នែ�ែកនៃ�របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះ។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

របាយការណ៍៍លទ្ធធផលពេ�ញលេ�ញ
នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២០២១

២០២០

កំំណត់់
សម្គាា�ល់់

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូលពាន់រៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូលពាន់រៀល

ចំំណូូលកាារប្រា�ាក់់

18

12,964,624

52,740,090

14,242,878

58,068,214

ចំំណាាយកាារប្រា�ាក់់

19

(6,999,716)

(28,474,845)

(6,710,201)

(27,357,489)

5,964,908

24,265,245

7,532,677

30,710,725

ចំំណូូលកាារប្រា�ាក់់សុុទ្ធធ
ចំំណូូលថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�ល និិងកម្រៃ�ៃជើ�ើងសាារ

20

6,705,343

27,277,335

2,890,000

11,782,530

ចំំណាាយថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�ល និិងកម្រៃ�ៃជើ�ើងសាារ

20

(87,945)

(357,760)

(159,432)

(650,004)

6,617,398

26,919,575

2,730,568

11,132,526

231,016

939,773

297,023

1,210,963

12,813,322

52,124,593

10,560,268

43,054,214

ចំំណូូលថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�ល និិងកម្រៃ�ៃជើ�ើងសាារសុុទ្ធធ

21

ចំំណូូលប្រ�តិិបត្តិិ�កាារផ្សេ�េងៗ
ចំំណូូលប្រ�តិិបត្តិិ�កាារសរុុប
ចំំណាាយបុុគ្គគលិិក

22

(4,419,929)

(17,980,271)

(3,949,951)

(16,103,950)

ចំំណាាយរដ្ឋឋបាាល និិងចំំណាាយទូូទៅ�ៅ

23

(1,385,140)

(5,634,750)

(1,535,106)

(6,258,627)

ចំំណាាយរំំលស់់

24

(1,169,791)

(4,758,710)

(1,087,153)

(4,432,323)

5,838,462

23,750,862

3,988,058

16,259,314

(1,178,842)

(4,795,529)

(1,977,299)

(8,061,453)

4,659,620

18,955,333

2,010,759

8,197,861

(1,153,874)

(4,693,959)

(554,064)

(2,258,919)

3,505,746

14,261,374

1,456,695

5,938,942

-

1,810,815

-

(1,854,404)

3,505,746

16,072,189

1,456,695

4,084,538

ប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ
កាារកត់់ត្រា�ាបញ្ច្រា�ា�ស់់ចំំណាាយលើ�ើ
កាារបាាត់់បង់់ឥណទាាន

25

ចំំណេ�ញមុុនគិិតពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូូល

15.1

ចំំណាាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូូល
ចំំណេ�ញសុុទ្ធធសម្រា�ាប់់កាាលបរិិច្ឆេ�េទ
(ខាាត)ចំំណូូលពេ�ញលេ�ញផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត
ចំំណេ�ញពេ�ញលេ�ញសរុុប
សម្រា�ាប់់កាាលបរិិច្ឆេ�េទ

កំំណត់់សម្គាា�ល់់ពីីលេ�ខ ១ ដល់់ ៣១ ជាាផ្នែ�ែកនៃ�របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះ។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�

20

របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�

21

របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

សមតុុល្យយ
នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២
� ០២០

លម្អៀ�ៀ�ងពីីកាារប្រែ�ែសម្រួ�ួល

រក្សាាទុុកទៅ�ៅទុុនបម្រុ�ុង
បទប្បបញ្ញញត្តិិ�

ផ្ទេ�េរពីីប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញដែ�លបាាន

ចំំណេ�ញសុុទ្ធធកាារិិយបរិិច្ឆេ�េទ

-

-

-

(2,351,703)

5,938,942

(13,860,270) (56,027,088)

-

(576,882)

1,456,695

576,822

-

576,822

-

-

622,454

-

45,632

-

576,822

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

2,351,703

-

2,351,703

-

-

2,537,334

-

185,631

-

2,351,703

សមមូល
ពាន់រៀល

ទុុនបម្រុ�ុងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�

កំំណត់់សម្គាា�ល់់ពីីលេ�ខ ១ ដល់់ ៣១ ជាាផ្នែ�ែកនៃ�របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះ។

75,000,000 305,625,000

-

-

-

-

(14,740,143) (59,614,327)

75,000,000 305,625,000

-

(185,631)

14,261,374

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ខែ�មករាា ឆ្នាំំ�២
� ០២១

-

(45,632)

3,505,746

(10,400,156) (41,951,345)

-

-

-

សមមូល
ពាន់រៀល

(13,860,270) (56,027,088)

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

75,000,000 305,625,000

-

-

-

75,000,000 305,625,000

សមមូល

ពាន់រៀល

កាារខាាតបង់់បង្គគរ

សមតុុល្យយ
នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២
� ០២១

លម្អៀ�ៀ�ងពីីកាារប្រែ�ែសម្រួ�ួល

ផ្ទេ�េរពីីប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញដែ�ល
បាានរក្សាាទុុកទៅ�ៅទុុនបម្រុ�ុង
បទប្បបញ្ញញត្តិិ�

ចំំណេ�ញសុុទ្ធធសម្រា�ាប់់កាារិិយ
បរិិច្ឆេ�េទ

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២
� ០២១

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

ដើ�ើមទុុន

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

របាយការណ៍៍បម្រែ��បម្រួ�ួលមូូលធន

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ដុុលា្លល�រ
អាាមេ�រិិក

(2,306,162)

(1,854,404)

-

-

(451,758)

(495,347)

1,810,815

-

-

(2,306,162)

សមមូល
ពាន់រៀល

លម្អៀ�ៀ�ងបង្គគរពីីកាារ
ប្រែ�ែសម្រួ�ួលរូូបិិយប័័ណ្ណណ

61,716,552

-

-

1,456,695

60,259,857

65,222,298

-

-

3,505,746

61,716,552

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូល
ពាន់រៀល

249,643,453

(1,854,404)

-

5,938,942

245,558,915

265,715,642

1,810,815

-

14,261,374

249,643,453

សរុុប

របាយការណ៍៍លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់
នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២០២១
កំំណត់់
សម្គាា�ល់់

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

២០២០

សមមូលពាន់រៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូលពាន់រៀល

លំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់ពីីសកម្មមភាាពប្រ�តិិបត្ដិិ�កាារ

4,659,620

18,955,333

2,010,759

8,197,861

24

1,169,791

4,758,710

1,087,153

4,432,323

នៃ�ចំំណាាយពីីឥណទាានខាាតបង់់

25

1,178,842

4,795,529

1,977,299

8,061,453

ចំំណូូលពីីភាាគលាាភ

21

(23,490)

(95,557)

(38,777)

(158,094)

(14,546)

(59,173)

-

-

6,970,217

28,354,842

5,036,434

20,533,543

(950,112)

(3,865,056)

5,247,856

21,395,509

(14,604,971)

(59,413,022)

(1,550,812)

(6,322,661)

(4,038,412)

(16,428,260)

(4,810,171)

(19,611,067)

(835,941)

(3,400,608)

(137,162)

(559,209)

6,367,121

25,901,448

(8,772,873)

(35,767,003)

(3,510,054)

(14,278,900)

38,810,178

158,229,096

969,916

3,945,618

(648,335)

(2,643,262)

(9,632,236) (39,183,938)

33,175,115

135,254,946

(881,792)

(161,555)

(658,660)

(9,848,999) (40,065,730)

33,013,560

134,596,286

ចំំណេ�ញ (ខាាត) មុុនបង់់ពន្ធធ
កាារធ្វើ�ើ�និិយ័័តកម្មមទៅ�ៅលើ�ើ៖
រំំលស់់ទ្រ�ព្យយរូូបិិយ និិងអរូូបិិយ
សំំវិិធាានធន (កាារកត់់បញ្រ្ចា�ា�ស)

កាារចំំណេ�ញលើ�ើកាារលុុបចោ�ោលទ្រ�ព្យយ
និិងហត្ថូូ�បករណ៍៍
ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញ
មុុនបម្រែ�ែបម្រួ�ួលទុុនបង្វិិ�ល

បម្រែ�ែបម្រួ�ួលទុុនបង្វិិ�ល៖
ថយចុះះ� (កើ�ើនឡើ�ើង)

ក្នុុ�ងទ្រ�ព្យយសកម្មមប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ
សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារជាាតិិ
សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារផ្សេ�េងៗ
ឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជន
ទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ
កើ�ើន (ឡើ�ើង) នៅ�ៅក្នុុ�ងបំំណុុលប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីធនាាគាារផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីអតិិថិិជន
ទ្រ�ព្យយអសកម្មមផ្សេ�េងទៀ�ៀត
សាាច់់ប្រា�ាក់់ប្រើ�ើ�ក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ
ពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូូលដែ�លបាានបង់់
សាាច់់ប្រា�ាក់់សុុទ្ធធប្រើ�ើ�ក្នុុ�ងសកម្មមភាាពប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�

15

(216,763)

22

របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

របាយការណ៍៍លំំហូូរសាច់់ប្រា�ក់់ (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២០២១
កំំណត់់
សម្គាា�ល់់

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

២០២០

សមមូលពាន់រៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូលពាន់រៀល

សកម្មមភាាពវិិនិិយោ�ោគ
ភាាគលាាភទទួួលបាាន
កាារទិិញទ្រ�ព្យយ និិងហត្ថូូ�បករណ៍៍
កម្មមវិិធីីកុំំ�ព្យូូ�ទ័័រ
សាាច់់ប្រា�ាក់់ទទួួលបាានពីីកាារទិិញលក់់ទ្រ�ព្យយ
និិងហត្ថូូ�បករណ៍៍

21

23,490

95,557

38,777

158,094

9

(247,773)

(1,007,941)

(633,617)

(2,583,257)

11

(340,113)

(1,383,580)

(216,672)

(883,372)

21

14,546

59,173

-

-

(549,850)

(2,236,791)

(811,512)

(3,308,535)

(407,624)

(1,658,214)

(405,896)

(1,654,838)

(407,624)

(1,658,214)

(405,896)

(1,654,838)

(10,806,473) (43,960,735)

31,796,152

129,632,913

សាាច់់ប្រា�ាក់់សុុទ្ធធប្រើ�ើ�ក្នុុ�ងកម្មមវិិធីីវិិនិិយោ�ោគ
សកម្មមភាាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
កាារប្រា�ាក់់សងដើ�ើមនៃ�បំំណុុលភតិិសន្យាា
សាាច់់ប្រា�ាក់់សុុទ្ធធបាានពីីកាារប្រើ�ើ�ក្នុុ�ងសកម្មមភាាព
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

កាារកើ�ើនឡើ�ើងសុុទ្ធធនៃ�សាាច់់ប្រា�ាក់់និិង

សាាច់់ប្រា�ាក់់សមមូូល

សាាច់់ប្រា�ាក់់និិងសាាច់់ប្រា�ាក់់សមមូូលដើ�ើមគ្រា�ា

77,481,460

313,412,506

45,685,308

186,167,630

-

2,182,126

-

(2,388,037)

66,674,987

271,633,897

77,481,460

313,412,506

2,491,123

10,076,593

14,012,556

57,129,189

(7,345,694)

(29,713,333)

(5,756,479)

(23,469,164)

លម្អៀ�ៀ�ងអត្រា�ាប្ដូូ�រប្រា�ាក់់
សាាច់់ប្រា�ាក់់និិងសាាច់់ប្រា�ាក់់សមមូូល

នៅ�ៅចុុងកាាលបរិិច្ឆេ�េទ

3

ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារលំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់ពីីកាារប្រា�ាក់់:
កាារប្រា�ាក់់ទទួួលបាាន
កាារប្រា�ាក់់ទូូទាាត់់

កំំណត់់សម្គាា�ល់់ពីីលេ�ខ ១ ដល់់ ៣១ ជាាផ្នែ�ែកនៃ�របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះ។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

១.

ព័័ត៌៌មានអំំពីីធនាគារ
ធនាាគាារសាាខមប៊ែ�ែង (ខេ�មបូូឌាា) ភីីអិិលស៊ីី� (“ធនាាគាារ”) បាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង និិងចុះះ�បញ្ជីី�អាាជីីវកម្មម នៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុ�ជាា។

កាារបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង និិងប្រ�តិិបត្ដិិ�កាារ
ធនាាគាារសាាខមប៊ែ�ែង (ខេ�មបូូឌាា) ភីីអិិលស៊ីី� (“ធនាាគាារ”) គឺឺជាាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នទទួួលខុុសត្រូ�ូវមាានកម្រិ�ិតឯកជនមួួយដែ�លជាាកម្មមសិិទ្ធិិ�ទាំំ�ងស្រុ�ុងរបស់់
Saigon 6 Tin Commercial Joint Stock Bank (“ធនាាគាារមេ�”) ដែ�លជាាធនាាគាារពាាណិិជ្ជជកម្មមបង្កើ�ើ�ត និិងចុះះ�បញ្ជីី�នៅ�ៅប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាាម។
ធនាាគាារត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�ត និិងប្រ�តិិបត្តិិ�កាារនៅ�ៅព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុ�ជាាក្រោ��ោមអាាជ្ញាា�ប័័ណ្ណណធនាាគាារលេ�ខ 27 ដែ�លចេ�ញដោ�ោយធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាា
នាាថ្ងៃ�ៃទីី19 ខែ�មិិថុុនាា ឆ្នាំំ��2009 និិងលេ�ខចុះះ�បញ្ជីី�ចុុងក្រោ��ោយបង្អអស់់ 00027054 ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី20 ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��2011។
ធនាាគាារត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតសកម្មមភាាពធនាាគាារ ដែ�លរួួមមាានកាារផ្ដដល់់ប្រា�ាក់់កម្ចីី�ដល់់បុុគ្គគល និិងស្ថាា�ប័័នកាារទទួួលប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីបុុគ្គគល
និិងស្ថាា�ប័័នកាារផ្ទេ�េរប្រា�ាក់់ប្រ�តិិបត្តិិ�កាាររូូបិិយប័័ណ្ណណបរទេ�ស និិងសកម្មមភាាពធនាាគាារផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុម័័តដោ�ោយធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាា
(“NBC”)។
មិិនមាានកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ គួួរឲ្យយកត់់សម្គាា�ល់់ចំំពោះ�ះ�សកម្មមភាាពសំំខាាន់់ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��នេះ�ះទេ�។

ដើ�ើមទុុន
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ មូូលនិិធិិសរុុបរបស់់ម្ចាា�ស់់ហ៊ុុ�នធនាាគាារមាានចំំនួួន 75 លាានដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក ឬ ស្មើ�ើ�នឹឹង 305,625លាានរៀ�ៀល
(ឆ្នាំំ��2020៖ 75 លាានដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក ឬ ស្មើ�ើ�នឹឹង 305,625 លាានរៀ�ៀល)។

ទីីតាំំ�ង

កាារិិយាាល័័យចុះះ�បញ្ជីី�របស់់ធនាាគាារមាានទីីតាំំ�ងស្ថិិ�តនៅ�ៅ អាាគាារលេ�ខ 60 មហាាវិិថីីព្រះ�ះនរោ�ោត្តតម សង្កាា�ត់់ជ័័យជំំនះះ ខណ្ឌឌដូូនពេ�ញ រាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញ
នៃ�ព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុ�ជាា។

បុុគ្គគលិិក

គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី31 ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��2021 ធនាាគាារមាានបុុគ្គគលិិកសរុុបចំំនួួន 258 នាាក់់ (2020: 250 នាាក់់)។

កាារអនុុម័័តលើ�ើរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបាានអនុុម័័តឲ្យយផ្សាាយដោ�ោយក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាលនាាថ្ងៃ�ៃទី1
ី 5 ខែ�កក្កកដាា ឆ្នាំំ��2022។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២.	គោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យ
របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�គឺឺត្រូ�ូវបាានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងដោ�ោយផ្អែ�ែកទៅ�ៅតាាមវិិធីីសាាស្រ្ត�តថ្លៃ�ៃដើ�ើមប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត។

២.១

មូលដ្ឋាននៃការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

រូូបិិយប័័ណ្ណណជាាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាា ជាាប្រា�ាក់់រៀ�ៀល។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារធនាាគាារធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារអាាជីីវកម្មម និិងរក្សាាកំំណត់់ត្រា�ាគណនេ�យ្យយ ជាាដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក។
គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងបាានកំំណត់់ប្រា�ាក់់ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិកជាារូូបិិយប័័ណ្ណណមុុខងាារ និិងបង្ហាា�ញព្រោះ��ះ�វាាឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងពីីលក្ខខណៈៈសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារមូូលដ្ឋាា�ន
និិងកាាលៈៈទេ�សៈៈរបស់់ធនាាគាារ។

២.២

ការប្រែសម្រួលប្រាក់ដុល្លារអាមេរក
ិ ទៅជាប្រាក់រៀល
កាារប្រែ�ែសម្រួ�ួលចំំនួួនប្រា�ាក់់ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិកទៅ�ៅជាាប្រា�ាក់់រៀ�ៀល

ត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញនៅ�ៅក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ដើ�ើម្បីី�អនុុលោ�ោមតាាមច្បាាប់់ស្តីី�ពីី

គណនេ�យ្យយ និិងសវនកម្មម ដោ�ោយប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់អត្រា�ាចុុងកាារិិយបរិិច្ឆេ�េទ និិងអត្រា�ាជាាមធ្យយមសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�េទ ដែ�លបាានចេ�ញផ្សាាយដោ�ោយ
ធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាា។ កាារបកប្រែ�ែនេះ�ះមិិនគួួរត្រូ�ូវបាានបកស្រា�ាយថាាជាាតំំណាាងដែ�លចំំនួួនទឹឹកប្រា�ាក់់ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិកអាាចជាា ឬ នៅ�ៅពេ�លអនាាគត
អាាចត្រូ�ូវបាានប្ដូូ�រទៅ�ៅជាាប្រា�ាក់់រៀ�ៀលតាាមអត្រា�ានេះ�ះ ឬ អត្រា�ាប្ដូូ�រប្រា�ាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ ឮទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងទ្រ�ព្យយអសកម្មមសម្រា�ាប់់របាាយកាារណ៍៍
ស្ថាា�នភាាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នីីមួួយៗ ត្រូ�ូវបាានបកប្រែ�ែតាាមអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់នៅ�ៅកាារបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាាយកាារណ៍៍នីីមួួយៗ ចំំណែ�កឯចំំណូូល និិងចំំណាាយសម្រា�ាប់់
បង្ហាា�ញ ក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍លទ្ធធផលពេ�ញលេ�ញ ត្រូ�ូវបាានប្រែ�ែសម្រួ�ួលតាាមអត្រា�ាមធ្យយមសម្រា�ាប់់កាាលបរិិច្ឆេ�េទបញ្ចចប់់។ រាាប់់លម្អៀ�ៀ�ងពីីអត្រា�ាប្តូូ�របា្រ�រក់់
ត្រូ�ូវបាានទទួួលស្គាា�ល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រា�ាក់់ចំំណូូលពេ�ញលេ�ញផ្សេ�េងទៀ�ៀត (‘’OCI’’)។
ដើ�ើមទុុនចុះះ�បញ្ជីី�របស់់ធនាាគាារត្រូ�ូវបាានប្រែ�ែសម្រួ�ួលតាាមអត្រា�ាប្តូូ�រប្រា�ាក់់ជាាប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រ 4,000 រៀ�ៀលក្នុុ�ង 1 ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក។
របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញផ្អែ�ែកលើ�ើអត្រា�ាប្ដូូ�រប្រា�ាក់់ក្នុុ�ងមួួយដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិកនៅ�ៅខាាងក្រោ��ោម៖

						

ចុុងគ្រា�ា

មធ្យយម

		ថ្ងៃ�ៃទីី 31 ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� 2021 		

4,074		

4,068

		ថ្ងៃ�ៃទីី 31 ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� 2020 		

4,045		

4,077

២.៣	ឆ្នាំសារពើពន្ធ

ឆ្នាំំ��សាារពើ�ើពន្ធធរបស់់ធនាាគាារចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មនាាថ្ងៃ�ទី
ៃ 1
ី ខែ�មករាា និិងបញ្ចចប់់នាាថ្ងៃ�ៃទី3
ី 1 ខែ�ធ្នូូ�។

២.៤

ការបង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ដែ�លរួួមបញ្ចូូ�លទាំំ�ងកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់របស់់ពួួកគេ�

មិិនត្រូ�ូវបាានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងសម្រា�ាប់់អ្ននកដែ�លមិិនបាានជូូនដំំណឹឹងអំំពីី

គោ�ោលនយោ�ោបាាយគោ�ោលកាារណ៍៍គណនេ�យ្យយ និិងនីីតិិវិិធីី នៃ�ព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុ�ជាា ហើ�ើយលើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀតមិិនមាានបំំណងបង្ហាា�ញពីីស្ថាា�នភាាព
ហិិរញ្ញញវត្ថុុនិ
� ង
ិ លទ្ធធផលនៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ និិងលំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់របស់់ខ្លួួន
� ស្រ�បតាាមជាាមួួយនឹឹងគោ�ោលកាារណ៍៍គណនេ�យ្យយ និិងកាារអនុុវត្តតជាាទូូទៅ�ៅ ត្រូ�ូវបាាន
ទទួួលស្គាា�ល់់នៅ�ៅប្រ�ទេ�សនាានាាក្រៅ��ៅពីីព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុ�ជាា។
គោ�ោលនយោ�ោបាាយគណនេ�យ្យយ ដែ�លបាានកំំណត់់ខាាងក្រោ��ោមត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតខ្ជាា�ប់់ខ្ជួួ�នដោ�ោយធនាាគាារក្នុុ�ងកាារិិយបរិិច្ឆេ�េទ។

២.៥

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃការអនុលោម

របាាយកាារណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុរ� បស់់ធនាាគាារ ត្រូ�ូវបាានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងអនុុលោ�ោមតាាមស្តតង់ដា
់ ារទាាក់់ទងនឹឹងរបាាយកាារណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុអ
� ន្តតរជាាតិិនៃ�កម្ពុជា
�ុ ា (“CIFRSs”) ។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�

25

របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២.	មូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

២.៦

ការផ្លាស់បូរ្ត នៅក្នុងគោលនយោបាយគណនេយ្យ

២.៦.១	ស្តតង់់ដាារ និិងវិិសោ�ោធនកម្មមគណនេ�យ្យយថ្មីី�ដែ�លបាានចេ�ញផ្សាាយ និិងមាានប្រ�សិិទ្ធធភាាព
គោ�ោលកាារណ៍៍គណនេ�យ្យយ ដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តត គឺឺដូូចគ្នាា�ទៅ�ៅនឹឹងកាារអនុុវត្តតពីីឆ្នាំំ��មុុនៗដែ�រ លើ�ើកលែ�ងតែ�ធនាាគាារអនុុវត្តតស្តតង់់ដាារគណនេ�យ្យយថ្មីី�
ចាាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី1 ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��2021។ កាារអនុុវត្តតស្តតង់់ដាារថ្មីី�ទាំំ�ងនេះ�ះ ពុំំ�មាានផលប៉ះះ�ពាាល់់ជាាសាារវន្តតដល់់ស្ថាា�នភាាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ឬលទ្ធធផលប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ
របស់់ធនាាគាារនោះ�ះ�ទេ� លើ�ើកលែ�ងតែ�មាាន កាារចង្អុុ�លបង្ហាា�ញ។ វិិសោ�ោធនកម្មម CIFRS 16, សម្បបទាានជួួលទាាក់់ទងនឹឹងCovid-19 លើ�ើសពីីថ្ងៃ�ៃទីី 30
ខែ�មិិថុុនាា ឆ្នាំំ��2021។
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទី2
ី 8 ខែ�ឧសភាា ឆ្នាំំ��2020 ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាស្តតង់់ដាារគណនេ�យ្យយអន្តតរជាាតិិ (IASB) បាានចេ�ញវិិសោ�ោធនកម្មមលើ�ើកាារជួួល CIFRS 16 សម្បបទាាន
ជួួលទាាក់់ទងនឹឹង Covid-19។ វិិសោ�ោធនកម្មមនេះ�ះផ្តតល់់នូូវភាាពងាាយស្រួ�ួលដល់់អ្ននកជួួលពីីកាារអនុុវត្តតកាារណែ�នាំំ� CIFRS 16 លើ�ើកាារកែ�ប្រែ�ែកាារជួួល
គណនេ�យ្យយសម្រា�ាប់់សម្បបទាានជួួលដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងដោ�ោយសាារផលវិិបាាកផ្ទាា�ល់់នៃ�ជំំងឺឺរាាតត្បាាត Covid-19។ ជាាតម្រូ�ូវកាារជាាក់់ស្តែ�ែង អ្ននកជួួលអាាច
ជ្រើ�ើ�សរើើ�សមិិនវាាយតម្លៃ�ៃថាាតើ�ើសម្បបទាានជួួលទាាក់់ទងនឹឹង Covid-19 ពីីអ្ននកជួួលគឺឺជាាកាារកែ�តម្រូ�ូវភតិិសន្យាា។ អ្ននកជួួលដែ�លជ្រើ�ើ�សរើើ�សកាារអនុុវត្តត
នេះ�ះរាាប់់បញ្ចូូ�លនូូវកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រណាាមួួយក្នុុ�ងកាារទូូទាាត់់កាារជួួលដែ�លកើ�ើតចេ�ញពីីសម្បបទាានជួួលទាាក់់ទងនឹឹង Covid-19 តាាមរបៀ�ៀបដូូចគ្នាា�ដែ�លវាា
នឹឹងគិិតគូូរសម្រា�ាប់់កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រក្រោ��ោម CIFRS 16 ប្រ�សិិនបើ�ើកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រមិិនមែ�នជាាកាារកែ�ប្រែ�ែភតិិសន្យាា។
វិិសោ�ោធនកម្មមនេះ�ះមាានបំំណងអនុុវត្តតរហូូតដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី 30 ខែ�មិិថុុនាា ឆ្នាំំ�� 2021 ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�ោយសាារឥទ្ធិិ�ពលនៃ�ជំំងឺឺរាាតត្បាាត Covid-19 កំំពុុងបន្តត នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី
31 ខែ�មីីនាា ឆ្នាំំ�� 2021 IASB បាានពង្រី�ីករយៈៈពេ�លនៃ�កាារអនុុវត្តតជាាក់់ស្តែ�ែងដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី 30 ខែ�មិិថុុនាា ឆ្នាំំ�� 2022។ វិិសោ�ោធនកម្មមនេះ�ះអនុុវត្តតចំំពោះ�ះ�ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��
ហើ�ើយរយៈៈពេ�លរាាយកាារណ៍៍គឺឺចាាប់់ផ្តើ�ើ�ម ឬក្រោ��ោយថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មេ�សាា ឆ្នាំំ�� 2021។
វិិសោ�ោធនកម្មមនេះ�ះមិិនមាានផលប៉ះះ�ពាាល់់ខ្លាំំ��ងដល់់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាាគាារទេ�។
វិិសោ�ោធនកម្មមទៅ�ៅលើ�ើ CIFRS 9, CIAS 39, CIFRS 17, CIFRS 4 និិងCIFRS 16, កំំណែ�ទម្រ�ង់់អត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ - ជំំហាានទីី 2
វិិសោ�ោធនកម្មមនេះ�ះផ្តតល់់នូូវភាាពងាាយស្រួ�ួលបណ្តោះ�ះ��អាាសន្ននដែ�លដោះ�ះ�ស្រា�ាយផលប៉ះះ�ពាាល់់នៃ�របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៅ�ៅពេ�លដែ�លអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់
ដែ�លផ្តតល់់ដោ�ោយអន្តតរធនាាគាារ (IBOR) ត្រូ�ូវបាានជំំនួួសដោ�ោយអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់គ្មាា�នហាានិិភ័័យ (RFR) ជំំនួួសវិិញ។ វិិសោ�ោធនកម្មមរួួមមាានកាារអនុុវត្តត
ជាាក់់ស្តែ�ែងដូូចខាាងក្រោ��ោម៖
• តម្រូ�ូវកាារជាាក់់ស្តែ�ែងដើ�ើម្បីី�ទាាមទាារកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រតាាមកិិច្ចចសន្យាា ឬកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រលំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់ដែ�លទាាមទាារដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ដោ�ោយកំំណែ�ទម្រ�ង់់
ដែ�លត្រូ�ូវចាាត់់ទុុកជាាកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់រយះះពេ�លខ្លីី� ស្មើ�ើ�នឹឹងចលនាាក្នុុ�ងអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ទីីផ្សាារ។
• អនុុញ្ញាា�តឱ្យយមាានកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រដែ�លតម្រូ�ូវដោ�ោយកំំណែ�ទម្រ�ង់់ IBOR ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កាារបង្កាា�រលើ�ើហាានិិភ័័យ និិងឯកសាារកាារពាារដោ�ោយមិិនមាាន	
	ទំំនាាក់់ទំំនងទៅ�ៅនឹឹងបង្កាា�រហាានិិភ័័យត្រូ�ូវបាានបញ្ឈឈប់់។ និិង
•	ផ្តតល់់នូូវភាាពងាាយស្រួ�ួលបណ្តោះ�ះ��អាាសន្ននដល់់អង្គគភាាពពីីកាារបំំពេ�ញតម្រូ�ូវកាារដែ�លអាាចកំំណត់់អត្តតសញ្ញាា�ណដោ�ោយឡែ�កពីីគ្នាា� នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លឧបករណ៍៍ RFR ត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ថាាជាាកាារបង្កាា�រហាានិិភ័័យនៃ�សមាាសធាាតុុហាានិិភ័័យ។
វិិសោ�ោធនកម្មមទាំំ�ងនេះ�ះមិិនមាានផលប៉ះះ�ពាាល់់ខ្លាំំ��ងដល់់របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាាគាារនោះ�ះ�ទេ�។

ធនាាគាារមាានបំំណងប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់នូូវតម្រូ�ូវកាារ

ជាាក់់ស្តែ�ែងក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លអនាាគត ប្រ�សិិនបើ�ើកត្តាា�ទាំំ�ងនេះ�ះអាាចអនុុវត្តតបាាន។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២.	មូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

២.៦

ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងគោលនយោបាយគណនេយ្យ (តពីទំព័រមុន)

២.៦.២	ស្តតង់់ដាារ និិងវិិសោ�ោធនកម្មម CIFRS បាានចេ�ញ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនទាាន់់មាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពនៅ�ៅឡើ�ើយ
ស្តតង់់ដាារថ្មីី� និិងវិិសោ�ោធនកម្មម និិងកាារបកស្រា�ាយដែ�លត្រូ�ូវបាានចេ�ញ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនទាាន់់មាានប្រ�សិិទ្ធធភាាព រហូូតដល់់ថ្ងៃ�ចេៃ �ញរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់
ធនាាគាារត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញដូូចខាាងក្រោ��ោម។ ធនាាគាារមាានបំំណងទទួួលយកស្តតង់់ដាារ និិងកាារបកស្រា�ាយថ្មីី� និិងវិិសោ�ោធនកម្មមទាំំ�ងនេះ�ះ ប្រ�សិិនបើ�ើអាាច
អនុុវត្តតបាាន នៅ�ៅពេ�លដែ�លវាាមាានប្រ�សិិទ្ធធផល។

ប្រ�សិិទ្ធធផលចាាប់់ផ្តើ�ើ�ម ឬក្រោ��ោយពីីថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មករាា ឆ្នាំំ�� 2022
•

យោ�ោងតាាមក្រ�បខ័័ណ្ឌឌទស្សសនាាទាាន - វិិសោ�ោធនកម្មមចំំពោះ�ះ� CIFRS 3

•

ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� អចលនទ្រ�ព្យយ និិងហត្ថូូ�បករណ៏៏: ដំំណើ�ើរកាារមុុនពេ�លប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ដោ�ោយចេ�តនាា - វិិសោ�ោធនកម្មម CIAS 16

•

កិិច្ចចសន្យាាមាានភាាពមិិនច្បាាស់់លាាស់់ - កាារចំំណាាយលើ�ើកាារបំំពេ�ញកិិច្ចចសន្យាា - វិិសោ�ោធនកម្មម CIAS 37

•

CIFRS 1, កាារអនុុម័័តជាាលើ�ើកដំំបូូងនៃ�ស្តតង់់ដាាររបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាាតិិ - ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នបុុត្រ�សម្ព័័�ន្ធធជាាអ្ននកអនុុម័័តលើ�ើកដំំបូូង

•

CIFRS 9, ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� - កំំរៃៃក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត '10 ភាាគរយ' សម្រា�ាប់់កាារមិិនទទួួលស្គាា�ល់់បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

•

CIAS 41, កសិិកម្មម - កាារយកពន្ធធក្នុុ�ងកាារវាាស់់វែែងតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប

ប្រ�សិិទ្ធធផលចាាប់់ផ្តើ�ើ�ម ឬក្រោ��ោយពីីថ្ងៃ�ៃទីី 1 ខែ�មករាា ឆ្នាំំ�� 2023
•

CIFRS 17, កិិច្ចចសន្យាាធាានាារ៉ាា�ប់់រង

•

វិិសោ�ោធនកម្មម CIAS 1: កាារចាាត់់ថ្នាា�ក់់នៃ�ទ្រ�ព្យយអសកម្មមជាាទ្រ�ព្យយចរន្តត ឬទ្រ�ព្យយអចរន្តត

•

និិយមន័័យនៃ�កាារប៉ាា�ន់់ប្រ�មាាណគណនេ�យ្យយ - វិិសោ�ោធនកម្មម CIAS 8

គោ�ោលកាារណ៍៍នយោ�ោបាាយគណនេ�យ្យយ - វិិសោ�ោធនកម្មមចំំពោះ�ះ� CIAS 1 និិង CIFRS Practice Statement 2

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២.៧

សេចក្តីសង្ខេបនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ

គោ�ោលនយោ�ោបាាយគណនេ�យ្យយសំំខាាន់់ៗ ដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុម័័តក្នុុង
� កាាររៀ�ៀបចំំរបាាយកាារណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុត្រូ�
� វូ បាានកំំណត់់ដូច
ូ ខាាងក្រោ��ោម។ គោ�ោលនយោ�ោបាាយ
ទាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតជាាប់់លាាប់់នៅ�ៅគ្រ�ប់់ឆ្នាំំ��ដែ�លបាានបង្ហាា�ញលើ�ើកលែ�ងតែ�មាានកាារបញ្ជាា�ក់់ផ្សេ�េងពីីនេះ�ះ។

២.៧.១	កាារទទួួលស្គាា�ល់់ប្រា�ាក់់ចំំណូូល
២.៧.១.១ វិិធីីសាាស្ត្រ�រអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់មាានប្រ�សិិទ្ធធភាាព
ក្រោ��ោម IFRS 9 ប្រា�ាក់់ចំំណូូលពីីឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជន ត្រូ�ូវបាានកត់់ត្រា�ាដោ�ោយប្រើ�ើ�វិិធីីសាាស្ត្រ�រ EIR សម្រា�ាប់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំ�ងអស់់ដែ�លត្រូ�ូវ
បាានវាាស់់ដោ�ោយចំំណាាយរំំលស់់។ កាារចំំណាាយលើ�ើកាារប្រា�ាក់់ត្រូ�ូវបាានគណនាាដោ�ោយកាារវិិធីីសាាស្រ្ត�ត EIR សម្រា�ាប់់ទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំ�ងអស់់
ដែ�លត្រូ�ូវបាានគិិតតាាមថ្លៃ�រំៃ ំលស់់។ EIR គឺឺជាាអត្រា�ាមួួយដែ�លធ្វើ�ើ�អប្បបហាារយ៉ាា�ងពិិតប្រា�ាកដលើ�ើចំំណូូល

សាាច់់ប្រា�ាក់់ប៉ាា�ន់់ស្មាា�ននាាពេ�លអនាាគតតាាមរយៈៈអាាយុុកាាលដែ�លរំំពឹឹងទុុកនៃ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ឬនៅ�ៅពេ�លដែ�លសមស្រ�ប នៅ�ៅរយៈៈពេ�លខ្លីី�ជាាង
ទៅ�ៅនឹឹងចំំនួួនយោ�ោងដុុលនៃ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ។
�
EIR (ថ្លៃ�ដើៃ �ើមរំំលស់់នៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�) ត្រូ�ូវបាានគណនាាដោ�ោយគិិតគូូរនូូវថ្លៃ�ៃដើ�ើមប្រ�តិិបត្តិិ�កាារនិិងកាារបញ្ចុះះ��តម្លៃ�ៃ ឬ បុុព្វវលាាភណាាមួួយលើ�ើ
កាារទិិញទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ក៏៏ដូូចជាាថ្លៃ�ៃ និិងថ្លៃ�ៃដើ�ើមដែ�លជាាផ្នែ�ែកសំំខាាន់់មួួយនៃ� EIR។ ធនាាគាារទទួួលស្គាា�ល់់ចំំណូូលកាារប្រា�ាក់់ដោ�ោយប្រើ�ើ�អត្រា�ា
នៃ�កាារត្រ�ឡប់់មកវិិញ ដែ�លតំំណាាងឲ្យយកាារប៉ាា�ន់់ស្មាា�នល្អអបំំផុុត នៃ�អត្រា�ាថេ�រនៃ�ប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញលើ�ើអាាយុុកាាលរំំពឹឹងទុុកនៃ�ឥណទាាន។ ដូូចនេះ�ះកាារ
គណនាា EIR ក៏៏ត្រូ�ូវគិិតគូូរពីីផលប៉ះះ�ពាាល់់នៃ�អត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ខុុសៗគ្នាា� ដែ�លអាាចត្រូ�ូវបាានគិិតនៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលផ្សេ�េងៗ និិងលក្ខខណៈៈផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�វដ្តត
ជីីវិិតផលិិតផល (រាាប់់បញ្ចូូ�លទាំំ�ងកាារទូូទាាត់់ជាាមុុន កាារប្រា�ាក់់ពិិន័័យ និិងកាារគិិតថ្លៃ�ៃ)។
ប្រ�សិិនបើ�ើកាាររំំពឹឹងទុុកទាាក់់ទងនឹឹងលំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់នៅ�ៅលើ�ើទ្រ�ព្យយសកម្មម ឬ បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមាានអត្រា�ាថេ�រ ត្រូ�ូវបាានកែ�ឡើ�ើងវិិញសម្រា�ាប់់
ហេ�តុុផលក្រៅ��ៅពីីហាានិិភ័័យឥណទាាន កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រលំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់តាាមកិិច្ចចសន្យាានាាពេ�លអនាាគតត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�អប្បបហាានៅ�ៅអត្រា�ា EIR ដើ�ើម ជាាមួួយ
នឹឹងនិិយ័័តកម្មមទៅ�ៅលើ�ើចំំនួួនដែ�លនៅ�ៅសល់់។ និិយ័័តកម្មមត្រូ�ូវបាានកក់់ត្រា�ាទុុកជាានិិយ័័តកម្មមបូូក ឬ ដកលើ�ើចំំនួួនទ្រ�ព្យយសកម្មម ឬ ទ្រ�ព្យយអសកម្មមដែ�លនៅ�ៅ
សល់់ក្នុុ�ងតាារាាងតុុល្យយកាារជាាមួួយនឹឹងកាារកើ�ើនឡើ�ើង ឬ ថយចុះះ�ប្រា�ាក់់ចំំណូូល ឬ ចំំណាាយកាារប្រា�ាក់់ដែ�លបាានគណនាាដោ�ោយប្រើ�ើ�វិិធីីសាាស្ត្រ�រកាារប្រា�ាក់់
ប្រ�សិិទ្ធធភាាព។
ចំំពោះ�ះ�ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ� �លមាានអត្រា�ាអណ្តែ�ែត កាារប៉ាា�ន់ប្រ�មា
់
ាណជាាទៀ�ៀងទាាត់់នៃ�លំំហូរូ សាាច់់ប្រា�ាក់់ដើ�ើម្បីី�ឆ្លុះះ�� បញ្ចាំំ��ងពីីកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូរ� អត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់
ទីីផ្សាារ ក៏៏ផ្លាា�ស់់ប្តូូរ� អត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ប្រ�សិទ្ធ
ឹ ប្រា�ាក់់ដើ�ម
ិ ភា
ធ ាពដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ នៅ�ៅពេ�លដែ�លឧបករណ៍៍ត្រូ�វូ បាាន ទទួួលស្គាា�ល់ដំំបូ
់ ង
ូ ក្នុុ�ងចំំនួួនទឹកប្រា�
ឹ
ាក់់ស្មើ�ើនឹ
� ង
ើ កាារ
ប៉ាា�ន់ប្រ�មា
់
ាណឡើ�ើងវិិញ កាារទូូទាាត់់កាារប្រា�ាក់់នាាថ្ងៃ�អ
ៃ នាាគត មិិនជះះឥទ្ធិិ�ពលខ្លាំំ��ងទៅ�ៅលើ�ើចំំនួួនទ្រ�ព្យយសកម្មម ឬ ទ្រ�ព្យយអសកម្មមដែ�លនៅ�ៅសល់់នោះ�ះ�ទេ�។

២.៧.១.២	កាារប្រា�ាក់់និិងចំំណូូលចំំណាាយប្រ�ហាាក់់ប្រ�ហែ�ល
ចំំណូូលកាារប្រា�ាក់់សុុទ្ធធរួួមមាានចំំណូូលកាារប្រា�ាក់់ និិងចំំណាាយកាារប្រា�ាក់់ដែ�លបាានគណនាាដោ�ោយប្រើ�ើ�វិិធីីសាាស្រ្ត�តកាារប្រា�ាក់់ប្រ�សិិទ្ធធភាាព និិងវិិធីីសាាស្ត្រ�រ
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ ទាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញដាាច់់ដោ�ោយឡែ�កលើ�ើផ្នែ�ែកខាាងមុុខនៃ�របាាយកាារណ៍៍លទ្ធធផល សម្រា�ាប់់ទាំំ�ងចំំណូូលកាារប្រា�ាក់់ និិងចំំណាាយ
កាារប្រា�ាក់់ដើ�ើម្បីី�ផ្ដដល់់ព័័ត៌៌មាានស៊ីី�មេ�ទ្រី�ី និិងប្រៀ��ៀបធៀ�ៀប។
ចំំណូូល ឬ ចំំណាាយកាារប្រា�ាក់់ ដែ�លបាានគណនាាដោ�ោយប្រើ�ើ�វិិធីីសាាស្ត្រ�រកាារប្រា�ាក់់មាានប្រ�សិិទ្ធធភាាព ធនាាគាាររួួមបញ្ចូូ�លតែ�កាារប្រា�ាក់់លើ�ើឧបករណ៍៍
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំ�ងនោះ�ះ�ដែ�លត្រូ�ូវបាានកំំណត់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកំំណត់់សម្គាា�ល់់ 2.7.1.1 ខាាងលើ�ើប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
ធនាាគាារ គណនាាចំំណូូលកាារប្រា�ាក់់លើ�ើទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� លើ�ើកលែ�ងតែ�ទ្រ�ព្យយដែ�លថយចុះះ�តម្លៃ�ៃ ដោ�ោយប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ EIR ចំំពោះ�ះ�តម្លៃ�ៃយោ�ោងសរុុប
នៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ក្លាា�យជាាឥណទាាន អុីី�មភែ� ដូូច្នេះ�ះ�ត្រូ�ូវបាានចាាត់់ទុុកថាាជាា”ដំំណាាក់់កាាលទីី3” ធនាាគាារ និិងគណនាាចំំណូូលកាារ
ប្រា�ាក់់ដល់់អនុុវត្តត EIR ទៅ�ៅនឹឹងថ្លៃ�ៃដើ�ើមរំំលស់់សុុទ្ធធនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� អាាចជាាសះះស្បើ�ើ�យ ហើ�ើយលែ�ងមាានកាារ
ថយចុះះ�តម្លៃ�ៃឥណទាានវិិញ ធនាាគាារនឹឹងប្ដូូ�រទៅ�ៅគណនាាចំំណូូលកាារប្រា�ាក់់តាាមមូូលដ្ឋាា�នដុុលវិិញ។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២.	មូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

២.៧

សេចក្តីសង្ខេបនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

២.៧.១	កាារទទួួលស្គាា�ល់់ប្រា�ាក់់ចំំណូូល (តពីីទំំព័័រមុុន)
២.៧.១.៣	ចំំណូូលកម្រៃ�ៃជើ�ើងសាារ
ចំំណូូល និិងចំំណាាយកម្រៃ�ៃជើ�ើងសាារ ដែ�លជាាផ្នែ�ែកនៃ�អត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ប្រ�សិិទ្ធធភាាពលើ�ើទ្រ�ព្យយសកម្មម ឬ ទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបាានរាាប់់បញ្ចូូ�លក្នុុ�ង
អត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ប្រ�សិិទ្ធធភាាព។ ចំំណូូលកម្រៃ�ៃជើ�ើងសាារផ្សេ�េងទៀ�ៀត រួួមទាំំ�ងថ្លៃ�ៃសេ�វាាកម្មមគណនីីត្រូ�ូវបាានទទួួលស្គាា�ល់់ នៅ�ៅពេ�លសេ�វាាកម្មមពាាក់់ព័័ន្ធធត្រូ�ូវ
បាានបំំពេ�ញ។
កិិច្ចចសន្យាាជាាមួួយអតិិថិិជន

ដែ�លត្រូ�ូវបាានទទួួលស្គាា�ល់់ជាាឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៅ�ៅក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាាគាារអាាចជាាផ្នែ�ែកខ្លះះ�នៃ�

វិិសាាលភាាពនៃ� CIFRS 9 និិងផ្នែ�ែកខ្លះះ�នៃ�វិិសាាលភាាពនៃ� CIFRS 15 ។ ប្រ�សិិនបើ�ើករណីីដូូចខាាងលើ�ើនេះ�ះ ធនាាគាារនឹឹងអនុុវត្តតតាាម CIFRS 9 ដើ�ើម្បីី�
ញែ�ក និិងវាាស់់វែែងផ្នែ�ែកនៃ�កិិច្ចចសន្យាាដែ�លស្ថិិ�តក្នុុ�ងវិិសាាលភាាពនៃ� CIFRS 9 ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់មកអនុុវត្តតតាាម CIFRS 15 ទៅ�ៅផ្នែ�ែកដែ�លនៅ�ៅសល់់។

២.៧.២	កាារទទួួលស្គាា�ល់់ចំំណាាយ
កាារចំំណាាយ ត្រូ�ូវបាានគេ�ទទួួលស្គាា�ល់់ នៅ�ៅពេ�លដែ�លអាាចមាានកាារថយចុះះ�នូូវផលប្រ�យោ�ោជន៍៍សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនាាពេ�លអនាាគត ដែ�លទាាក់់ទងទៅ�ៅនឹឹងកាារ
ថយចុះះ�នៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មម ឬ កាារកើ�ើនឡើ�ើងនូូវទ្រ�ព្យយអសកម្មម បាានកើ�ើតឡើ�ើងហើ�ើយកាារថយចុះះ�នៃ�អត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចអាាចត្រូ�ូវវាាស់់វែែងបាាន។ កាារ
ចំំណាាយដែ�លអាាចកើ�ើតឡើ�ើងក្នុុ�ងសកម្មមភាាពធម្មមតាារបស់់ធនាាគាារ រួួមមាានចំំណាាយប្រ�តិិបត្តិិ�កាារលើ�ើប្រ�តិិបត្តិិ�កាាររបស់់ធនាាគាារ។
កាារចំំណាាយត្រូ�ូវបាានទទួួលស្គាា�ល់់ថាាជាា:
(ក) ថ្លៃ�ៃចំំណាាយ និិងកម្រៃ�ៃជើ�ើងសាារ ត្រូ�ូវបាានគិិតទៅ�ៅលើ�ើរបាាយកាារណ៍៍ប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញ ឬ ខាាត និិងប្រា�ាក់់ចំំណូូលពេ�ញលេ�ញផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ៅពេ�ល
	ចំំណាាយបាានកើ�ើតឡើ�ើង។ ថ្លៃ�ៃចំំណាាយលើ�ើប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ត្រូ�ូវបាានរំំលោះ�ះ� តាាមមូូលដ្ឋាា�នថេ�រ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លនៃ�ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធ។
(ខ) ចំំណាាយប្រ�តិិបត្តិិ�កាារត្រូ�ូវបាានទទួួលស្គាា�ល់់ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើបង្គគរ។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២.	មូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

២.៧

សេចក្តីសង្ខេបនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

២.៧.៣ ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
២.៧.៣.១	កាាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�កាារទទួួលស្គាា�ល់់
ទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុលើ�ើកលែ�
�
ងតែ�ប្រា�ាក់់កម្ចីី�ដល់អ
់ តិិថិជន
ិ
និិងប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ត្រូ�វូ បាានទទួួលស្គាា�ល់ដំំបូ
់ ង
ូ នៅ�ៅកាាលបរិិច្ឆេ�ទ
េ ពាាណិិជ្ជកម្ម
ជ ពោ�ោ
ម ល
គឺឺកាាលបរិិច្ឆេ�ទ
េ ដែ�លធនាាគាារក្លាា�យជាាភាាគីីកិច្ច
ិ សន្យា
ច
ាសំំវិិធាានធននៃ�ឧបករណ៍៍។ នេះ�ះរួួមបញ្ចូូ�លទាំំ�ងកាារធ្វើ�ពា
�ើ ាណិិជ្ជកម្ម
ជ តា
ម ាមវិិធីធម្ម
ី តា
ម ា កាារទិិញ ឬ លក់់
នៅ�ៅទ្រ�ព្យយសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ� �លតម្រូ�ូវឲ្យយប្រ�គល់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមក្នុុង
� រយៈៈពេ�លដែ�លបង្កើ�ើតដោ�ោ
�
យបទប្បបញ្ញញត្តិិ� ឬ អនុុសញ្ញាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងទីីផ្សាារ។ ប្រា�ាក់់កម្ចីី�ដល់់
អតិិថិជនត្រូ�
ិ
វូ បាានទទួួលស្គាា�ល់នៅ់ �ៅពេ�លដែ�លផ្ទេ�េរប្រា�ាក់់ទៅ�ៅគណនីីរបស់់អតិិថិជន
ិ ។ ធនាាគាារទទួួលស្គាា�ល់ស
់ មតុុល្យយប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�នៅ�ៅពេ�លផ្ទេ�េរប្រា�ាក់់ទៅ�ៅ
ធនាាគាារ។

២.៧.៣.២	កាារវាាស់់វែែងដំំបូូងនៃ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
កាារធ្វើ�ចំំ
�ើ ណាាត់់ថ្នាា�ក់នៃ�
់ ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� នូូវកាារទទួួលស្គាា�ល់ដំំបូ
់ ង
ូ អាាស្រ័�័យលើ�ើរយៈៈពេ�ល នៃ�កិិច្ចសន្យា
ច
ា និិងគំំរូូអាាជីីវកម្មមសម្រា�ាប់់គ្រ�ប់គ្រ�
់ ងឧបករណ៍៍
(ដូូចដែ�លបាានរៀ�ៀបរាាប់់ក្នុុ�ងកំំណត់់សម្គាា�ល់់លេ�ខ 2.7.5.1)។ ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដំំបូូងត្រូ�ូវបាានវាាស់់តាាមតម្លៃ�ៃសមរម្យយ (ដែ�លបាានកំំណត់់ក្នុុ�ងកំំណត់់
សំំគាាល់់ 2.7.4) លើ�ើកលែ�ងតែ�ករណីីទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លបាានកត់់ត្រា�ានៅ�ៅ FVPL កាារចំំណាាយប្រ�តិិបត្តិិ�កាារត្រូ�ូវបាានបន្ថែ�ែម ឬ ដក
ពីីចំំនួួននេះ�ះ។ គណនីីត្រូ�ូវទទួួលបាាន ត្រូ�ូវបាានវាាស់់វែែងតាាមតម្លៃ�ៃប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ។ នៅ�ៅពេ�លតម្លៃ�ៃសមហេ�តុុសមផលនៃ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នៅ�ៅពេ�ល
ី ” ដូូចបាានរៀ�ៀបរាាប់់ខាាងក្រោ��ោម។
មាានកាារទទួួលស្គាា�ល់់ដំំបូូងខុុសគ្នាា�ពីីតម្លៃ�ៃប្រ�តិិបត្តិិ�កាារធនាាគាារគណនីីសម្រា�ាប់់ “ផលចំំណេ�ញ ឬ ខាាតនាាថ្ងៃ�ៃទី1

២.៧.៣.៣	ផលចំំណេ�ញ ឬខាាតនាាថ្ងៃ�ៃទីី១
នៅ�ៅពេ�លដែ�លថ្លៃ�ៃប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ ខុុសពីីថ្លៃ�តម្លៃ�
ៃ
ៃពិិតគណនេ�យ្យយដើ�ើម និិងតម្លៃ�ៃពិិតគណនេ�យ្យយដែ�លផ្អែ�ែកលើ�ើកាារវាាយតម្លៃ�ៃបច្ចេ�េកទេ�សប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ តែ�
ទិិន្ននន័័យទីីផ្សាារដែ�លអាាចអង្កេ�េតបាាននោះ�ះ�ធនាាគាារនឹឹង

ទទួួលស្គាា�ល់់ភាាពខុុសគ្នាា�រវាាងថ្លៃ�ៃប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ

និិងតម្លៃ�ៃពិិតគណនេ�យ្យយនៅ�ៅក្នុុ�ងចំំណូូល

ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារសុុទ្ធធ។ នៅ�ៅក្នុុ�ងករណីីដែ�លតម្លៃ�ៃពិិតគណនេ�យ្យយផ្អែ�ែកតាាមគំំរូូ ដែ�លទិិន្ននន័័យមិិនអាាចអង្កេ�េតបាាន ភាាពខុុសគ្នាា�រវាាងថ្លៃ�ៃដើ�ើមប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ
និិងតម្លៃ�ៃពិិតគណនេ�យ្យយត្រូ�ូវបាានពន្យាា នឹឹងទទួួលស្គាា�ល់់ត្រឹ�ឹមតែ�ជាាចំំណេ�ញ ឬ ខាាតនៅ�ៅពេ�លដែ�លធាាតុុចូូលអាាចអង្កេ�េតបាាន ឬ នៅ�ៅពេ�លដែ�ល
ឧបករណ៍៍ត្រូ�ូវឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់។

២.៧.៣.៤ ប្រ�ភេ�ទរង្វាា�ស់់នៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមនិិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ធនាាគាារចាាត់់ថ្នាា�ក់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំ�ងអស់់ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើគំំរូូអាាជីីវកម្មមសម្រា�ាប់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�និិងលក្ខខខណ្ឌឌកិិច្ចចសន្យាានៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មម
ដែ�លបាានវាាស់់វែែងទាំំ�ង៖
ថ្លៃ�ៃដើ�ើមរំំលស់់ដូូចបាានពន្យយល់់ក្នុុ�ងកំំណត់់សម្គាា�ល់់ 2.7.5.1

FVOCI
FVPL
បំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ក្រៅ��ៅពីីកិិច្ចចសន្យាាប្រា�ាក់់កម្ចីី� និិងកាារធាានាាហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបាានវាាស់់វែែងដោ�ោយចំំណាាយរំំលស់់ ឬ នៅ�ៅ FVPL នៅ�ៅពេ�លដែ�លវាាត្រូ�ូវបាាន
ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងសម្រា�ាប់់កាារធ្វើ�ើ�ពាាណិិជ្ជជកម្មម និិងឧបករណ៍៍និស្ស
ិ សន្ទទ ឬ កាាររចនាាតម្លៃ�ៃសមស្រ�បត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តត។
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ ធនាាគាារបាានចាាត់់ថ្នាា�ក់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ខ្លួួ�ន ដោ�ោយចំំណាាយរំំលស់់ និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបាានវាាស់់
វែែងតាាមតម្លៃ�ៃដើ�ើមរំំលស់់។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២.	មូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

២.៧

សេចក្តីសង្ខេបនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

២.៧.៤	កាារកំំណត់់តម្លៃ�ៃសមស្រ�ប
ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញពីីរបៀ�ៀបដែ�លតម្លៃ�ៃត្រូ�ូវបាានចេ�ញមក

.

ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបាានចាាត់់ថ្នាា�ក់់ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើឋាានាានុុក្រ�មនៃ�បច្ចេ�េកទេ�សវាាយតម្លៃ�ៃដែ�ល

ត្រូ�ូវបាានទទួួលស្គាា�ល់់ដូូចខាាងក្រោ��ោម៖
ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុកម្រិ�
�
ត
ិ
1 - ឧបករណ៍៍ទាំំ�ងឡាាយណាាដែ�លធាាតុុបញ្ចូូ�លដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�ក្នុុង
� កាារវាាយតម្លៃ�ៃគឺមិ
ឺ នត្រូ�
ិ
វូ បាានដកហូូតពីតម្លៃ�
ី
ទី
ៃ ផ្សា
ី ារ
ដែ�ល សម្រា�ាប់់ទ្រ�ព្យយសកម្មម ឬ បំំណុុលដូូចគ្នាា�ដែ�លធនាាគាារទទួួលបាាននៅ�ៅកាាលបរិិច្ឆេ�ទ
េ វាាស់់វែែង។ ធនាាគាារចាាត់់ទុកទី
ុ ផ្សា
ី ារថាាសកម្មមតែ�ក្នុុង
� ករណីីមាាន
សកម្មមភាាពជួួញដូូរគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ទាាក់់ទងនឹឹងបរិិមាាណ និិងភាាពរឹឹងមាំំ�នៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មម ឬ បំំណុុលដូូចគ្នាា�និិងនៅ�ៅពេ�លមាានកាារបញ្ជាា�ក់់ និិងដកស្រ�ង់់តម្លៃ�ៃ
ដែ�លអាាចប្រើ�ើ�បាាននៅ�ៅកាាលបរិិច្ឆេ�ទ
េ របាាយកាារណ៍៍។

.

ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុកម្រិ�
�
ត
ិ ២ - ឧបករណ៍៍ទាំំ�ងឡាាយណាាដែ�លធាាតុុបញ្ចូូ�លដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�សម្រា�ាប់់វាាយតម្លៃ�ៃមាានតម្លៃ�ៃគួរួ ឲ្យយកត់់សម្គា�ល់
ា ់ ហើ�ើយត្រូ�ូវ
បាានទទួួលពីីទិន្ននន័័
ិ យទីីផ្សាារដែ�លអាាចសង្កេ�េតបាានដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ឬ ដោ�ោយប្រ�យោ�ោលដែ�លអាាចរកបាានក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លពេ�ញមួួយជីីវិត
ិ របស់់ឧបករណ៍៍។
កាារបញ្ចូូ�លបែ�បនេះ�ះរួួមមាានតម្លៃ�ៃដែ�លបាានដកស្រ�ង់់សម្រា�ាប់់ទ្រ�ព្យយសកម្មម ឬ បំំណុុលស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងទីីផ្សាារសកម្មមតម្លៃ�ដកស្រ�ង់
ៃ
សម្រា
់ �ាប់់ឧបករណ៍៍
ដូូចគ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ង ទីីផ្សាារអសកម្មម និិងធាាតុុចូល
ូ ដែ�លអាាចសង្កេ�េតបាានក្រៅ��ៅពីីតម្លៃ�ដែៃ �លបាានដកស្រ�ង់់ដូច
ូ ជាាអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ និិងខ្សែ�ែកោ�ោងទិិន្ននផលភាាព
ប្រែ�ែប្រួ�ួលនិិងកាារសាាយភាាយឥណទាាន។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀតនិិយ័័តកម្មអា
ម ាចត្រូ�ូវបាានទាាមទាារសម្រា�ាប់់លក្ខខខណ្ឌឌ ឬ ទីីតាំំង
� នៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មម ឬ វិិសាាលភាាព
ដែ�លវាាទាាក់់ទងនឹឹងធាាតុុដែ�លអាាចប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�ៅនឹឹងឧបករណ៍៍ដែ�លមាានតម្លៃ�ៃ។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយប្រ�សិិនបើ�ើនិិយ័័តកម្មបែ�
ម បនេះ�ះ គឺឺផ្អែ�ែកលើ�ើកាារ
បញ្ចូូ�លដែ�លមិិនអាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងបាានដែ�លមាានសាារៈ�សំំខាាន់់ ចំំពោះ�ះ�កាារវាាស់់វែែងទាំំ�ងមូូលធនាាគាារនឹឹងចាាត់់ថ្នាា�ក់ឧ
ត
់ បករណ៍៍ដូចកម្រិ�
ូ
ិ ៣។

.

ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុកម្រិ�
�
ត
ិ ៣ - ឧបករណ៍៍ដែ�លរួួមបញ្ចូូ�លកាារបញ្ចូូ�លដែ�លមិិនអាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងបាានមួួយរឺឺច្រើ�ើន
� ដែ�លមាានសាារៈ�សំំខាាន់់ចំំពោះ�ះ�កាារវាាស់់វែែង
ទាំំ�ងមូូល។
ធនាាគាារវាាយតម្លៃ�ៃកម្រិ�តនៅ
ិ �ៅក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លរបាាយកាារណ៍៍នីមួ
ី យ
ួ ៗ

ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលដ្ឋាា�នឧបករណ៍៍និង
ិ រៀ�ៀបចំំឧបករណ៍៍ឡើ�ើងវិិញនៅ�ៅពេ�លចាំំ�បាាច់់

ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើអង្គគហេ�តុុនៅ�ៅចុុងបញ្ចចប់នៃ�
់ រយៈៈពេ�លរបាាយកាារណ៍៍។

២.៧.៥	ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
២.៧.៥.១ សាាច់់ប្រា�ាក់់របស់់ធនាាគាារ មាានសមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាា មាានតុុល្យយភាាពជាាមួួយធនាាគាារផ្សសងៗប្រា�ាក់់កម្ចីី�ដល់់អតិិថិិជន និិង
	ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដទៃ�ទៀ�ៀតដោ�ោយចំំណាាយរំំលស់់
	ធនាាគាារគ្រា�ាន់់តែ�វាាស់់វែែងដោ�ោយសាារតែ�ធនាាគាារ ប្រា�ាក់់កម្ចីី�ដល់់អតិិថិិជន និិងកាារវិិនិិយោ�ោគហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដោ�ោយថ្លៃ�ៃដើ�ើមរំំលស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើ	
លក្ខខខណ្ឌឌទាំំ�ងពីីរត្រូ�ូវបាានបំំពេ�ញតាាម៖

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតតាាមគំំរូូអាាជីីវកម្មមមួួយ ដែ�លមាានគោ�ោលបំំណងកាាន់់កាាប់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដើ�ើម្បីី�ប្រ�មូូលលំំហូូរ
សាាច់់ប្រា�ាក់់តាាមកិិច្ចចសន្យាា និិង

លក្ខខខណ្ឌឌកិិច្ចចសន្យាានៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្តតល់់នូូវកាារកើ�ើនឡើ�ើងតាាមកាាលបរិិច្ឆេ�េទជាាក់់លាាក់់ទៅ�ៅនឹឹងលំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់ដែ�លជាាកាារទូូទាាត់់តែ�
លើ�ើប្រា�ាក់់ដើ�ើមនិិងកាារប្រា�ាក់់ (SPPI) លើ�ើចំំនួួនដើ�ើមដែ�លនៅ�ៅសល់់។
ព័័ត៌៌មាានលម្អិិ�តនៃ�លក្ខខខណ្ឌឌទាំំ�ងនេះ�ះមាានដូូចខាាងក្រោ��ោម។

ក. កាារវាាយតម្លៃ�ៃគំំរូូអាាជីីវកម្មម
ធនាាគាារ កំំណត់់គំំរូអា
ូ ាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួួននៅ
� �ៅកម្រិ�ិតដែ�លឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងយ៉ាា�ងល្អអបំំផុតពី
ុ រី បៀ�ៀបដែ�លខ្លួួ�នគ្រ�ប់គ្រ�
់ ងក្រុ�ម
ុ នៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដើ� �ើម្បីី�សម្រេ�េច
គោ�ោលដៅ�ៅអាាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួួន
� ។ គំំរូូអាាជីីវកម្មមរបស់់ធនាាគាារមិិនត្រូ�វូ បាានវាាយតម្លៃ�ៃដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើឧបករណ៍៍ដោ�ោយឧបករណ៍៍ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅកម្រិ�ិតខ្ពពស់់នៃ�
ផលប័័ត្រ�សរុុបហើ�ើយផ្អែ�ែកលើ�ើកត្តាា�ដែ�លអាាចសង្កេ�េតបាានដូូចជាា៖
យុុទ្ធសា
ធ ាស្រ្ត�តជំំនួញ
ួ សម្រា�ាប់់មូល
ូ បត្រ�
ហាានិិភ័័យដែ�លប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់កាារអនុុវត្តតគំំរូូអាាជីីវកម្មម (និិងទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងគំំរូូអាាជីីវកម្មមនោះ�ះ�) និិងជាាពិិសេ�សវិិធីីដែ�ល
	ហាានិិភ័័យត្រូ�ូវបាានគ្រ�ប់់គ្រ�ង។
តើ�ើអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងអាាជីីវកម្មមទទួួលបាានសំំណងយ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េច (ឧទាាហរណ៍៍ថាាតើ�ើសំំណងគឺឺផ្អែ�ែកលើ�ើតម្លៃ�ស
ៃ មរម្យយនៃ�ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ដែ�លបាានគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ឬ លំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់តាាមកិិច្ចសន្យា
ច
ាដែ�លបាានប្រ�មូូល) និិង
ភាាពញឹឹកញាាប់់ តម្លៃ�ៃ និិងពេ�លវេេលាានៃ�កាារលក់់ដែ�លបាានរំំពឹង
ឹ ទុុកក៏ជា
៏ ាទិិដ្ឋភា
ឋ ាពសំំខាាន់់នៃ�កាារវាាយតម្លៃ�ៃរបស់់ធនាាគាារផងដែ�រ។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២.	មូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

២.៧

សេចក្តីសង្ខេបនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

២.៧.៥	ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)
២.៧.៥.១សាាច់់ប្រា�ាក់់របស់់ធនាាគាារ មាានសមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាា មាានតុុល្យយភាាពជាាមួួយធនាាគាារផ្សេ�េងៗ ឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជន និិង

	ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដទៃ�ទៀ�ៀតដោ�ោយចំំណាាយរំំលស់់ (តពីីទំំព័័រមុុន)

ខ. តេ�ស្តត SPPI
ក្នុុ�ងនាាមជាាជំំហាានទីី2 នៃ�ដំំណើ�ើរកាារចាាត់់ថ្នាា�ក់រ់ បស់់ខ្លួួន
� ធនាាគាារវាាយតម្លៃ�ៃលក្ខខខណ្ឌឌកិិច្ចសន្យា
ច
ានៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដើ� �ើម្បីី�កំំណត់់ថាាតើ�ើពួួកគេ�ឆ្លើ�យ
�ើ
តបទៅ�ៅនឹឹងកាារសាាកល្បបង SPPI។
“គោ�ោលកាារណ៍៍”

សំំខាាន់់សម្រា�ាប់់គោ�ោលបំំណងនៃ�កាារធ្វើ�តេ�ស្ត
�ើ
នេះ�ះត្រូ�
ត
វូ បាានកំំណត់់ជាាតម្លៃ�ៃត្រឹ�ម
ឹ ត្រូ�ូវនៃ�ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុនៅ� �ៅពេ�លមាានកាារទទួួល

ស្គាា�ល់ដំំបូ
់ ង
ូ ហើ�ើយអាាចផ្លាា�ស់់ប្តូូរ� អាាយុុកាាលទ្រ�ព្យយសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� (ឧទាាហរណ៍៍ប្រ�សិនបើ�ើមា
ិ
ានកាារសងប្រា�ាក់់ដើ�ើម ឬ កាារទទួួលស្គាា�ល់បុ
់ ព្វវលា
ុ
ាភរ៉ាា�ប់់រង
ឬ កាារបញ្ចុះះ��តម្លៃ�ៃ)។
ធាាតុុសំំខាាន់់ៗនៃ�កាារប្រា�ាក់់ក្នុុង
� កាាររៀ�ៀបចំំឥណទាាន ជាាធម្មមតាាត្រូ�ូវពិិចាារណាាលើ�ើតម្លៃ�ៃពេ�លវេេលាានៃ�ហាានិិភ័័យប្រា�ាក់់ និិងហាានិិភ័័យឥណទាាន។ ដើ�ើម្បីី�
ធ្វើ�កា
�ើ ារវាាយតម្លៃ�ៃ SPPI ធនាាគាារអនុុវត្តតកាារវិិនិច្ឆ័័
ិ យ
� និិងពិិចាារណាាលើ�ើកត្តាា�ពាាក់់ព័័ន្ធដូ
ធ ច
ូ ជាារូូបិយ
ិ ប័័ណ្ណណដែ�លទ្រ�ព្យយសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុត្រូ�
� វូ បាានកំំណត់់ និិងរយៈៈ
ពេ�លដែ�លអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ត្រូ�វូ បាានកំំណត់់។
ច
ាដែ�លបង្ហាា�ញពីីកាារប៉ះះ�ពាាល់់ទៅ�ៅនឹឹងហាានិិភ័័យ ឬ volatility នៅ�ៅក្នុុ�ងលំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់តាាមកិិច្ចសន្យា
ាដែ�លមិិនទាាក់់ទង
ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញលក្ខខខណ្ឌឌកិិច្ចសន្យា
ច
ច
ាដែ�លជាាកាារទូូទាាត់់ប្រា�ាក់់ដើ�ើម និិងកាារប្រា�ាក់់ទៅ�ៅលើ�ើចំំនួួនទឹកប្រា�
ឹ
ាក់់
នឹឹងកាាររៀ�ៀបចំំឥណទាាន ជាាមូូលដ្ឋាា�នមិិនបង្កកឲ្យយមាានលំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់តាាមកិិច្ចសន្យា
ដែ�លនៅ�ៅសល់់ ។ ក្នុុ�ងករណីីបែ�បនេះ�ះទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុត្រូ�
� វូ បាានគេ�វាាស់់នៅ�ៅ FVPL។

២.៧.៥.២ កាារដាាក់់ប្រា�ាក់់ពីីធនាាគាារ និិងអតិិថិិជនដទៃ�ទៀ�ៀត
បន្ទាា�ប់់ពីវាី ាស់់វែែងដំំបូូង ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីធ
ី នាាគាារផ្សេ�េងទៀ�ៀតនិិងអតិិថិជនត្រូ�
ិ
វូ បាានវាាស់់ជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់ដោ�ោយថ្លៃ�រំៃ ល
ំ ស់់។ កាារចំំណាាយរំំលស់់ត្រូ�វូ បាានគណនាា
ដោ�ោយគិិតគូរូ ពីីកាារបញ្ចុះះ�� ឬ បុុព្វវលាាភលើ�ើមូូលនិិធិដែិ �លចេ�ញ និិងថ្លៃ�ដើៃ �ម
ើ ដែ�លជាាផ្នែ�ែកសំំខាាន់់មួយ
ួ នៃ� EIR។

២.៧.៦	កាារធ្វើ�ើ�ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់ឡើ�ើងវិិញនូូវទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ចាាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី1 ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��2021 ធនាាគាារមិិនធ្វើ�ើ�ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់ធនធាានហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ខ្លួួ�នឡើ�ើងវិិញទេ�បន្ទាា�ប់់ពីីកាារទទួួលស្គាា�ល់់ដំំបូូងរបស់់ពួួកគេ�ត្រូ�ូវ
ពីីកាាលៈៈទេ�សៈៈពិិសេ�ស ដែ�លធនាាគាារបាានទិិញបោះ�ះ�ចោ�ោល ឬ បញ្ចចប់់អាាជីីវកម្មមទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មិិនត្រូ�ូវបាានចាាត់់ថ្នាា�ក់់ឡើ�ើងវិិញទេ�។

២.៧.៧	កាារមិិនទទួួលស្គាា�ល់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងបំំណុុល
២.៧.៧.១ កាារមិិនទទួួលស្គាា�ល់់ដោ�ោយសាារតែ�កាារកែ�ប្រែ�ែយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�ននៃ�លក្ខខខណ្ឌឌ
ធនាាគាារមិិនទទួួលស្គាា�ល់ទ្រ�ព្យ
់
យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដូ
� ច
ូ ជាា ឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិជន
ិ
នៅ�ៅពេ�លដែ�លលក្ខខខណ្ឌឌនាានាាត្រូ�ូវបាានចរចាាឡើ�ើងវិិញក្នុុ�ងកម្រិ�ិតមួួយ
ដែ�លសំំខាាន់់វាាក្លាា�យជាាប្រា�ាក់់កម្ចីី�ថ្មីី� ដោ�ោយភាាពខុុសគ្នាា�ត្រូ�វូ បាានគេ�ទទួួលស្គាា�ល់ថា
់ ាជាាកាារចំំណេ�ញ ឬ កាារបាាត់់បង់់កាារខាាតបង់់ដល់កម្រិ�
់
ត
ិ ដែ�ល កាារ
ខាាតបង់់លើ�ើឱនភាាពតម្រួ�ួវ មិិនត្រូ�វូ បាានកត់់ត្រា�ារួួចហើ�ើយ។
នៅ�ៅពេ�លធ្វើ�ើ�កាារវាាយតម្លៃ�ៃ ថាាតើ�ើឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជនត្រូ�ូវមិិនទទួួលស្គាា�ល់់ឬទេ� ហើ�ើយក្នុុ�ងចំំណោ�ោមធនាាគាារដទៃ�ទៀ�ៀតធនាាគាារពិិចាារណាាលើ�ើកត្តាា�
ដូូចខាាងក្រោ��ោម៖
បម្រែ�ែបម្រួ�ួលលើ�ើរូូបិយ
ិ ប័័ណ្ណណរបស់់ឥណទាាន
កាារណែ�នាំំ�អំំពីល
ី ក្ខខណៈៈពិិសេ�សនៃ�ភាាគហ៊ុុ�ន
បម្រែ�ែបម្រួ�ួលលើ�ើជាាសមភាាគីី និិង
ប្រ�សិិនបើ�ើបម្រែ�ែបម្រួ�ួលដែ�លឧបករណ៍៍នោះ�ះ�មិិនត្រូ�វូ តាាមលក្ខខណៈៈវិិនិច្ឆ័័
ិ យ
� SPPI ទៀ�ៀតទេ�។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២.	មូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

២.៧

សេចក្តីសង្ខេបនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

២.៧.៧	កាារមិិនទទួួលស្គាា�ល់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងបំំណុុល (តពីីទំំព័័រមុុន)
២.៧.៧.២ កាារមិិនទទួួលស្គាា�ល់់ក្រៅ��ៅពីីកាារកែ�ប្រែ�ែដ៏៏សំំខាាន់់

ក. ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ( ឬ ក្នុុ�ងករណីីដែ�លអាាចអនុុវត្តតផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ( ឬ ផ្នែ�ែកនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�) ត្រូ�ូវ
បាានទទួួលសា្គគ�ល់់នៅ�ៅពេ�លសិិទ្ធិិ�ទទួួលបាានលំំហូូរសាាច់់ពីទ្រ�ព្យ
ី
យសកម្មមបាានផុុតកំំណត់។
់ ធនាាគាារក៏៏បាានមិិនទទួួលស្គាា�ល់់ នូូវទ្រ�ព្យយសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�
ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�ទាំំ�ងពីីរបាានផ្ទេ�េរទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ហើ�ើយកាារផ្ទេ�េរនេះ�ះមាានលក្ខខណៈៈគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ សម្រា�ាប់់កាារមិិនទទួួលស្គាា�ល់់។
ធនាាគាារបាានផ្ទេ�េរទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�សិ
�
នបើ�ើ
ិ
និិង៖
ធនាាគាារបាានផ្ទេ�េរសិិទ្ធិិ�ក្នុុង
� កិិច្ចសន្យា
ច
ាដើ�ើម្បីីទ
� ទួួលលំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់ពីទ្រ�ព្យ
ី
យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� ឬ
រក្សាាសិិទ្ធិិ�ក្នុុង
� លំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់ប៉ុុ�ន្តែ�ែបាានបំំពេ�ញកាាតព្វវកិិច្ចប
ច ង់់លុយ
ុ សាាច់់ប្រា�ាក់់ ដែ�លទទួួលបាានទាំំ�ងស្រុ�ុងដោ�ោយគ្មាា�នកាារពន្យាាពេ�ល
	ដល់់ភាាគីីទីបី
ី ក្រោ��ោ
ី
មកាាររៀ�ៀបចំំ“ឆ្លលងកាាត់់”។
កាាររៀ�ៀបចំំ “ឆ្លលងកាាត់់” គឺឺជាាប្រ�តិិបត្តិិ�កាារដែ�លធនាាគាាររក្សាាសិិទ្ធិិ�តាាមកិិច្ចចសន្យាាដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានលំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់នៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មម ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
(“ទ្រ�ព្យយសកម្មមដើ�ើម”) ប៉ុុ�ន្តែ�ែមាានកាាតព្វវកិិច្ចចក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាាក្នុុ�ងកាារទូូទាាត់់លំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់ទាំំ�ងនោះ�ះ�ទៅ�ៅអង្គគភាាពមួួយ ឬ ច្រើ�ើ�ន (អ្ននកទទួួល)
នៅ�ៅពេ�លដែ�លលក្ខខខណ្ឌឌទាំំ�ងបីីខាាងក្រោ��ោមត្រូ�ូវបាានបំំពេ�ញ៖
ធនាាគាារមិិនមាានកាាតព្វវកិិច្ចប
ច ង់់ទៅ�ៅអ្ននកទទួួលទេ� លុះះ�ត្រា�ាតែ�ខ្លួួ�នបាានប្រ�មូូលចំំនួួនទឹកប្រា�
ឹ
ាក់់សមមូូលពីីទ្រ�ព្យយសកម្មមដើ�ម
ើ ដោ�ោយមិិនរាាប់់បញ្ចូូ�ល
កាារប្រា�ាក់់ជាាមុុនក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លខ្លីី�ដោ�ោយអង្គគភាាពដែ�លមាានសិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងកាារស្តាា�រឡើ�ើងវិិញនូូវចំំនួួនទឹឹកប្រា�ាក់់ដែ�លបាានខ្ចីី� និិងកាារប្រា�ាក់់សរុុប
ធនាាគាារមិិនអាាចលក់់ ឬ សន្យាាទ្រ�ព្យយសកម្មមដើ�ម
ើ ជាាជាាងកាារធាានាាសុុវត្ថិិ�ភាាព ដល់់អ្ននក ទទួួលសម្រា�ាប់់កាាតព្វវកិិច្ចប
ច ង់់សាាច់់ប្រា�ាក់់ឲ្យយពួួកគេ�	
	ឡើ�ើយ។ និិង
ធនាាគាារ ត្រូ�ូវតែ�ទូូទាាត់់រាាល់់ លំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់ ដែ�លខ្លួួ�នប្រ�មូូលបាានក្នុុ�ងនាាមអ្ននកទទួួល ដោ�ោយគ្មាា�នកាារពន្យាារពេ�ល។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត
	ធនាាគាារមិិនមាាន សិិទ្ធិិ� ក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�សមាាហរណកម្មម លំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់បែ�បនេះ�ះទេ� លើ�ើកលែ�ងតែ�កាារវិិនិិយោ�ោគជាាសាាច់់ប្រា�ាក់់ ឬ សមមូូល
សាាច់់ប្រា�ាក់់ រួួមទាំំ�ងកាារប្រា�ាក់់ ដែ�លទទួួលបាានក្នុុ�ងកំំឡុុងពេ�លទូូទាាត់់ខ្លីី�ចាាប់់ពីកា
ី ាលបរិិច្ឆេ�ទ
េ ប្រ�មូូល រហូូតដល់កា
់ ាលបរិិច្ឆេ�ទ
េ នៃ�កាារផ្ទេ�េរប្រា�ាក់់
	ទៅ�ៅអ្ននកទទួួល។
កាារផ្ទេ�េរមួួយមាានលក្ខខណៈៈគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់សម្រា�ាប់់កាារទទួួលស្គាា�ល់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ប្រ�សិិនបើ�ើមាាន៖
ធនាាគាារបាានផ្ទេ�េរនូូវរាាល់់ហាានិិភ័័យ និិងរង្វាា�ន់់នាានាានៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មម ឬ
ធនាាគាារមិិនបាានផ្ទេ�េរ ឬ រក្សាាទុុកនូវូ រាាល់់ហាានិិភ័័យ និិងទ្រ�ព្យយសកម្មមទាំំ�ងអស់់ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែបាានផ្ទេ�េរកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្យយសកម្មម
ទាាក់់ទងនឹឹងបញ្ហាា�ខាាងលើ�ើ ធនាាគាារចាាត់់ទុក
ុ កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងត្រូ�ូវផ្ទេ�េរ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកផ្ទេ�េរប្រា�ាក់់មាានសមត្ថថភាាពជាាក់់ស្តែ�ែង ក្នុុ�ងកាារលក់់ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�
ទាំំ�ងមូូលទៅ�ៅឲ្យយភាាគីីទីបី
ី ដែី �លមិិនទាាក់់ទងគ្នាា�ហើ�ើយអាាចអនុុវត្តតសមត្ថថភាាពនោះ�ះ�ដោ�ោយឯកតោ�ោភាាគីី និិងដោ�ោយមិិនចាំំ�បាាច់់ ដាាក់់កាាររឹឹតបន្តឹឹ�ងបន្ថែ�ែម
លើ�ើកាារផ្ទេ�េរប្រា�ាក់់។
នៅ�ៅពេ�លធនាាគាារបាានផ្ទេ�េរសិិទ្ធិិ�របស់់ខ្លួួនក្នុុ
� ង
� កាារទទួួលលំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់ពីទ្រ�ព្យ
ី
យសកម្មម ឬ បាានរៀ�ៀបចំំចាាត់់ចែ�ងឆ្លលងហើ�ើយមិិនបាានផ្ទេ�េរ ឬ រក្សាាទុុក
នូូវរាាល់់ហាានិិភ័័យ និិងរង្វាា�ន់់របស់់ទ្រ�ព្យយ ឬ កាារផ្ទេ�េរកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្យយនោះ�ះ�ទេ� ទ្រ�ព្យយនោះ�ះ�ត្រូ�ូវបាានទទួួលស្គាា�ល់់ ដល់់កម្រិ�តនៃ�
ិ
កាារបន្តតចូល
ូ រួួមរបស់់
ធនាាគាារនៅ�ៅក្នុុ�ងធនាាគាារនេះ�ះ។ ក្នុុ�ងករណីីនោះ�ះ�ធនាាគាារក៏៏ទទួួលស្គាា�ល់កា
់ ារទទួួលខុុសត្រូ�វូ ដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធផ
ធ ងដែ�រ។ ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លបាានផ្ទេ�េរ និិង
បំំណុុលដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធត្រូ�
ធ វូ បាានវាាស់់តាាមមូូលដា្នន�នដែ�លឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងពីីសិទ្ធិិ�
ិ និិងកាាតព្វវកិិច្ចដែច �លធនាាគាារបាានរក្សាាទុុក។
កាារជាាប់់ទាាក់់ទង

ជាាបន្តតដែ�លធ្វើ�ឡើ�ើ
�ើ ងជាាទម្រ�ង់់នៃ�កាារធាានាាលើ�ើទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លបាានផ្ទេ�េរត្រូ�ូវបាានវាាស់់វែែងទាាបជាាងចំំនួួនដើ�ម
ើ នៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មម

និិងចំំនួួនទឹកប្រា�
ឹ
ាក់់អតិិបរមាានៃ�កាារពិិចាារណាាដែ�លធនាាគាារអាាចត្រូ�ូវបាានតម្រូ�ូវឲ្យយសង។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២.	មូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

២.៧

សេចក្តីសង្ខេបនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

២.៧.៧	កាារមិិនទទួួលស្គាា�ល់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងបំំណុុល (តពីីទំំព័័រមុុន)
២.៧.៧.២ កាារមិិនទទួួលស្គាា�ល់់ក្រៅ��ៅពីីកាារកែ�ប្រែ�ែដ៏៏សំំខាាន់់ (តពីីទំំព័័រមុុន)
ក. ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)
ប្រ�សិិនបើ�ើកាារបន្តតចូល
ូ រួួម មាានទម្រ�ង់់ជាាជម្រើ�ើ�សសរសេ�រ ឬ ទិិញ ( ឬ ទាំំ�ងពីីរ) លើ�ើទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លបាានផ្ទេ�េរកាារបន្តតកាារចូូលរួួមរបស់់ធនាាគាារ
គឺឺជាាចំំនួួនទឹកប្រា�
ឹ
ាក់់ដែ�លបាានផ្ទេ�េរដែ�លធនាាគាារអាាចនឹឹងទិិញមកវិិញ។

ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក្នុុ�ងករណីីមាានជម្រើ�ើ�សសរសេ�រជាាលាាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរ

ទៅ�ៅលើ�ើទ្រ�ព្យយដែ�លត្រូ�ូវបាានវាាស់់វែែងតាាមតម្លៃ�ៃសមរម្យយ ទំំហំំនៃ�កាារបន្តតរបស់់អង្គគភាាពត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ត្រឹ�ម
ឹ កម្រិ�ិតទាាបនៃ�តម្លៃ�ៃសមរម្យយនៃ�ទ្រ�ព្យយដែ�ល
បាានផ្ទេ�េរ និិងតម្លៃ�ៃនៃ�ជម្រើ�ើស
� ។

ខ. ទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុត្រូ�
� វូ បាានគេ�ទទួួលស្គាា�ល់នៅ់ �ៅពេ�ល ដែ�លកាាតព្វវកិិច្ចស្ថិិ�តក្រោ��ោ
ច
មកាារទទួួលខុុសត្រូ�វូ បាានរំំសាាយលុុបចោ�ោល ឬ ផុុតកំំណត់។
់
នៅ�ៅពេ�លដែ�លទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លមាានស្រា�ាប់់ត្រូ�វូ បាានជំំនួួសដោ�ោយអ្ននកផ្ដដល់ប្រា�
់ ាក់់កម្ចីី�ដូចគ្នាា�លើ�ើ
ូ
លក្ខខខណ្ឌឌខុុសគ្នាា�ច្រើ�ើន
� ឬ លក្ខខខណ្ឌឌ
នៃ�ទ្រ�ព្យយអសកម្មមដែ�លមាានស្រា�ាប់់ត្រូ�ូវបាានកែ�ប្រែ�ែយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ ឬ ត្រូ�ូវបាានចាាត់់ទុុកជាាកាារមិិនទទួួលស្គាា�ល់់ទ្រ�ព្យយអសកម្មមដើ�ើម និិង
កាារទទួួលស្គាា�ល់់ទ្រ�ព្យយអសកម្មមថ្មីី�។

ភាាពខុុសគ្នាា�នៃ�ចំំនួួនយោ�ោងរបស់់ទ្រ�ព្យយអសកម្មមដើ�ើម

នឹឹងចំំនួួនត្រូ�ូវទូូទាាត់់ត្រូ�ូវបាានទទួួលស្គាា�ល់់នៅ�ៅក្នុុ�ង

របាាយកាារណ៍៍លទ្ធធផល។

គ. កាារកាាត់់កងនៃ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� និិងទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� ធ្វើ�កា
�ើ ារកាាត់់កង ហើ�ើយចំំនួួនទឹកប្រា�
ឹ
ាក់់សុទ្ធ
ុ ត្រូ�
ធ វូ បាានរាាយកាារណ៍៍នៅ�ៅក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍ស្ថាា�នភាាព
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ប្រ�សិិនបើ�ើមាានសិិទ្ធិិ�អាាចប្រ�តិិបត្តិិ�កាារបាានដោ�ោយស្រ�បច្បាាប់់ដើ�ើម្បីី�កាាត់់កងចំំនួួនទឹកប្រា�
ឹ
ាក់់ដែ�លបាានទទួួលស្គាា�ល់់ នឹឹងមាានបំំណងទូូទាាត់់
លើ�ើមូូលដ្ឋាា�នសុុទ្ធធ ឬ ដើ�ើម្បីីទ
� ទួួលបាានទ្រ�ព្យយសកម្មម ឬ នឹឹងទូូទាាត់់បំំណងក្នុុ�ងពេ�លដំំណើ�ើរគ្នាា�ដំំណើ�ើរគ្នាា�។
ជាាទូូទៅ�ៅនេះ�ះមិិនមែ�នជាាកាារព្រ�មព្រៀ��ៀងគ្នាា�រវាាងម្ចាា�ស់់មេ�ទេ�ហើ�ើយ

ទ្រ�ព្យយសកម្មម

និិងបំំណុុលដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញជាាដុុលនៅ�ៅក្នុុ�ង

របាាយកាារណ៍៍ស្ថាា�នភាាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

២.៧.៨	អុីី�មភែ�មិិននៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ធនាាគាារកត់់ត្រា�ាសំំវិិធាានធនសម្រា�ាប់់កាារខាាតបង់់ឥណទាានដែ�លរំំពឹឹងទុុក (“ECL”) សម្រា�ាប់់ឥណទាាននិិងប្រា�ាក់់ដែ�លត្រូ�ូវទទួួលបាាន និិង
បំំណុុលទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លមិិនមាានគិិតក្នុុ�ង FVTPL ទាំំ�ងអស់់ដែ�លហៅ�ៅថាា “ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�”។ ឧបករណ៍៍ដើ�ើមទុុន
មិិនមែ�នជាាកម្មមវត្ថុុ�នៃ�អុីី�មភែ�មិិនក្រោ��ោម CIFRS 9 ទេ�។
ECL តំំណាាងឲ្យយកាារខាាតបង់់ឥណទាានដែ�លឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងពីីចំំនួួនទឹឹកប្រា�ាក់់ដែ�លមិិនលម្អៀ�ៀ�ង និិងប្រូ�ូបាាបប៊ីី�លីីតេ� ដែ�លត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ដោ�ោយ
កាារវាាយតម្លៃ�ៃលទ្ធធផលជាាច្រើ�ើ�នដែ�លអាាចកើ�ើតមាានតម្លៃ�ៃពេ�លវេេលាានៃ�ប្រា�ាក់់ និិងព័័ត៌៌មាានសមហេ�តុុផល និិងអាាចទុុកចិិត្តតបាានអំំពីីព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍
កន្លលងមកស្ថាា�នភាាពបច្ចុុ�ប្បបន្នន និិងកាារព្យាាករណ៍៍នូូវស្ថាា�នភាាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនាាពេ�លអនាាគត។ សំំវិិធាានធន ELC ត្រូ�ូវបាានវាាស់់វែែងតាាមបរិិមាាណ
ស្មើ�ើ�នឹឹង (i) ELC 12 ខែ� ឬ (ii) អាាយុុកាាល ELC សម្រា�ាប់់ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមាានកាារកើ�ើនឡើ�ើងនូូវហាានិិភ័័យឥណទាាន (“SICR”)
ចាាប់់តាំំ�ងពីីមាានកាារទទួួលស្គាា�ល់់ដំំបូូង (វិិធីីសាាស្រ្ត�តទូូទៅ�ៅ)។ ECL 12 ខែ�គឺឺជាាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�អាាយុុកាារ ECL ដែ�លបណ្ដាា�លមកពីីព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍
មិិនប្រ�ក្រ�តីីនៅ�ៅឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លអាាចធ្វើ�ទៅើ� �ៅបាានក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 12 ខែ�បន្ទាា�ប់់ពីីកាារបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាាយកាារណ៍៍។ អាាយុុកាាល ECL គឺឺជាា
កាារបាាត់់បង់់ឥណទាានដែ�លបណ្ដាា�លមកពីីព្រឹ�ត្តិិ�
ឹ កាារណ៍៍ដែ�លអាាចកើ�ើតមាានទាំំ�ងអស់់នៅ�ៅអាាយុុកាាររំំពឹឹងទុុករបស់់ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២.	មូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

២.៧

សេចក្តីសង្ខេបនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (តពីទំព័រមុន)

២.៧.៨	អុីី�មភែ�មិិននៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)
(i).	ដំំណាាក់់កាាលវាាយតម្លៃ�ៃ
វិិធីីសាាស្ត្រ�រ 3 ដំំណាាក់់កាាលសម្រា�ាប់់អុីី�មភែ�មិិន នៃ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើថាាតើ�ើមាានកាារថយចុះះ�គួួរឲ្យយកត់់សម្គាា�ល់់នៃ�
ហាានិិភ័័យឥណទាាននៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ� �រ ឬ ទេ�។ ដំំណាាក់់កាារទាំំ�ង3 នេះ�ះរួួចបន្ទាា�ប់់មកកំំណត់់បរិិមាាណនៃ� អុីី�មភែ�មិិនដែ�លត្រូ�ូវទទួួលស្គាា�ល់។
់
សម្រា�ាប់់កាារថយចុះះ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមិិនមែ�នជាាឥណទាាន៖

.

ដំំណាាក់់កាាលទីី 1 រួួមមាានឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំ�ងអស់់ដែ�លមិិនធ្លាា�ប់់បាានជួួបប្រ�ទះះ SICR កាារទទួួលស្គាា�ល់់ដំំបូូង ឬ ត្រូ�ូវបាានចាាត់់ទុុកថាា
ជាាហាានិិភ័័យឥណទាានទាាបគិិតចាាប់់ពីីកាាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាាយកាារណ៍៍។ លក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យសម្រា�ាប់់កំំណត់់ថាាតើ�ើគណនីីមួួយគួួរតែ�ត្រូ�ូវបាាន
វាាយតម្លៃ�ៃក្រោ��ោមដំំណាាក់់កាាលទីី 1 មាានដូូចខាាងក្រោ��ោម៖ (i) បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាាព ឬ អតីីតកាាលរហូូត 10 ថ្ងៃ�ៃ ឧបករណ៍៍ដែ�លមាានហាានិិភ័័យ
ឥណទាានត្រូ�ូវបាានកែ�លម្អអ និិងធ្វើ�ើ�ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់ឡើ�ើងវិិញពីីដំំណាាក់់កាាលទីី 2 ឬ (ii) មិិនមាានកាារកើ�ើនឡើ�ើងគួួរឲ្យយកត់់សម្គាា�ល់់នៅ�ៅក្នុុ�ង
ប្រូ�ូបាាបប៊ីី�លេ�តេ�នៅ�ៅលំំនាំំ�ដើ�ើម (“PD”)។ ធនាាគាារទទួួលស្គាា�ល់់ ECL រយៈៈពេ�ល 12 ខែ�សម្រា�ាប់់ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដំំណាាក់់កាាលទីី 1។

.

ដំំណាាក់់កាាលទីី 2 រួួមមាានឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំ�ងអស់់ដែ�លធ្លាា�ប់់មាានបទពិិសោ�ោធន៍៍ SCIR នាាកាាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាាយកាារណ៍៍ ដោ�ោយ
ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�ៅ និិងកាារទទួួលស្គាា�ល់់ដំំបូូង។ SCIR ជាាទូូទៅ�ៅត្រូ�ូវបាានគេ�ចាាត់់ទុុកថាាមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងគណនីីជាាមួួយ៖ (i) ច្រើ�ើ�នជាាង 10 ថ្ងៃ�ៃ
រហូូតដល់់ 60ថ្ងៃ�ៃ ហួួសកាារកំំណត់់សម្រា�ាប់់រយៈៈពេ�លខ្លីី� និិងរហូូតដល់់ 90 ថ្ងៃ�ៃហួួសកាារកំំណត់់សម្រា�ាប់់រយៈៈពេ�លវែែង (ii) ដែ�លបាានលើ�ើក
ឡើ�ើងពិិសេ�ស ឬ ស្តតង់់ដាាររងសម្រា�ាប់់រយៈៈពេ�លខ្លីី� និិងដែ�លបាានលើ�ើកឡើ�ើងពិិសេ�សសម្រា�ាប់់ឧបករណ៍៍រយៈៈពេ�លវែែង ហើ�ើយឧបករណ៍៍
ដែ�លមាានហាានិិភ័័យឥណទាានត្រូ�ូវបាានកែ�លម្អអ និិងឧបករណ៍៍ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់ឡើ�ើងវិិញពីីដំំណាាក់់កាាលទីី 3។ ធនាាគាារទទួួល
ស្គាា�ល់់អាាយុុកាាលECL សម្រា�ាប់់ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដំំណាាក់់កាាលទីី 2។

សម្រា�ាប់់ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ថាាមាានលំំឱនភាាព៖

.

ដំំណាាក់់កាាលទីី 3 ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�ោយឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំ�ងអស់់ដែ�លមាានភស្តុុ�តាាងបញ្ជាា�ក់់ពីីកាារចុះះ�ខ្សោ�ោ�យដែ�លជាាលទ្ធធផល
នៃ�កាារបាាត់់បង់់មួួយ ឬ ច្រើ�ើ�នតែ�បាានកើ�ើតឡើ�ើងបន្ទាា�ប់់ពីីមាានកាារទទួួលស្គាា�ល់់ដំំបូូងជាាមួួយនឹឹងផលប៉ះះ�ពាាល់់អវិិជ្ជជមាាន ទៅ�ៅលើ�ើលំំហូូរ
សាាច់់ប្រា�ាក់់នាាពេ�លអនាាគតដែ�លបាានប៉ាា�ន់់ស្មាា�ននៃ�ឧបករណ៍៍

ឬ

ផលបត្រ័�័នៃ�ឧបករណ៍៍។

លក្ខខណៈៈវិិនិិច្ឆ័័�យរបស់់ធនាាគាារសម្រា�ាប់់

ដំំណាាក់់កាាលទីី 3 ជាាទូូទៅ�ៅត្រូ�ូវបាានតម្រឹ�ឹតជាាមួួយនិិយមន័័យនៃ� “លំំនាំំ�ដើ�ើម”ដែ�លត្រូ�ូវបាានពន្យយល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌបន្ទាា�ប់់។ ធនាាគាារ
ទទួួលស្គាា�ល់់ ECL ពេ�ញមួួយជីីវិិតសម្រា�ាប់់ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដំំណាាក់់កាាលទីី 3។
(ii). និិយមន័័យនៃ�ពាាក្យយ “កាារមិិនបំំពេ�ញកាាតព្វវកិិច្ចច” និិង”ស្ដាា�រឡើ�ើងវិិញ”
ធនាាគាារចាាត់់ថ្នាា�ក់់ឥណទាានដែ�លអាាចទទួួលយកបាាន ឬ ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដូូចកាាលណាាឥណទាានចុះះ�អន់់ថយហួួសកាារកំំណត់់
ដោ�ោយសាារកាារទូូទាាត់់តាាមកិិច្ចចសន្យាារយៈៈពេ�ល 60 ថ្ងៃ�ៃសម្រា�ាប់់ប្រា�ាក់់កម្ចីី�រយៈៈពេ�លខ្លីី� និិង90ថ្ងៃ�ៃសម្រា�ាប់់ដាាក់់កម្ចីី�រយៈៈពេ�លវែែង កាារ
សម្តែ�ែងកាារបំំពេ�ញបន្ថែ�ែម ឬជួួសជុុលរចនាាសម្ព័័�ន្ធធត្រ�ជាាក់់ពេ�ល ឬ ត្រូ�ូវបាានចាាត់់ថ្នាា�ក់់ជាាប្រា�ាក់់កម្ចីី�ខ្នាា�តតូូចសម្រា�ាប់់
រយៈៈពេ�លវែែង ឬកាារសង្ស័័�យ ឬ កាារបាាត់់បង់់សម្រា�ាប់់ប្រ�ភេ�ទទាំំ�ងពីីរ។ ជាាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�កាារវាាយតម្លៃ�ៃគុុណភាាពថាាតើ�ើអតិិថិិជនមាានភាាព
មិិនប្រ�ក្រ�តីីធនាាគាារពិិចាារណាាលើ�ើករណីីផ្សេ�េងៗគ្នាា� ដែ�លអាាចបង្ហាា�ញពីីភាាពមិិនពេ�ញចិិត្តតក្នុុ�ងកាារបង់់ប្រា�ាក់់។ នៅ�ៅពេ�លព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍
បែ�បនេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងធនាាគាារពិិចាារណាាដោ�ោយប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន ថាាកាារព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍នេះ�ះអាាចបណ្ដាា�លឲ្យយអតិិថិិជនចាាត់់ទុុកថាាជាាកំំណត់់ដែ�រ
ឬ ទេ�។ ឧបករណ៍៍មួួយត្រូ�ូវបាានគេ�ចាាត់់ទុុកថាាមិិនមែ�នជាាយូូរមកហើ�ើយ (ឧទាាហរណ៍៍ខ្ញុំំ�បាានស្ដាា�រឡើ�ើងវិិញ) ប្រ�សិិនបើ�ើមាានភស្តុុ�តាាង
គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ដើ�ើម្បីី�គាំំ�ទ្រ�ថាាកាារប្រ�មូូលពេ�ញលេ�ញ គឺឺអាាចធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅបាានហើ�ើយកាារទូូទាាត់់ត្រូ�ូវបាានទទួួលយ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់ 6 ខែ�។
(iii).	ហាានិិភ័័យឥណទាាននៅ�ៅកាារទទួួលស្គាា�ល់់ដំំបូូង
នៅ�ៅកាាលបរិិច្ឆេ�េទរបាាយកាារណ៍៍នីីមួួយៗ ធនាាគាារនឹឹងវាាយតម្លៃ�ៃថាាតើ�ើហាានិិភ័័យឥណទាានលើ�ើប្រា�ាក់់កម្ចីី� ឬ ហាានិិភ័័យឥណទាានបាាន
កើ�ើនឡើ�ើងគួួរឲ្យយកត់់សម្គាា�ល់់ចាាប់់តាំំ�ងពីីកាារទទួួលស្គាា�ល់់ដំំបូូង។ កាារវាាយតម្លៃ�ៃរបស់់ធនាាគាារ SICR ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកាារពិិនិិត្យយមើ�ើល (a)
ធាាតុុបរិិមាាណ (b) ធាាតុុគុុណវុុឌ្ឍិិ� និិង(c) ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនបាានបង់់ប្រា�ាក់់យ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់ 10 ថ្ងៃ�ៃ (“ខ្ននង”) ។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២.	មូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

២.៧	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបនៃ�គោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗ (តពីីទំំព័័រមុុន)
២.៧.៨	អុីី�មភែ�មិិននៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)
(iv). កាារកើ�ើនឡើ�ើងគួួរឲ្យយកត់់សម្គាា�ល់់នូូវហាានិិភ័័យឥណទាាន
ធាាតុុបរិិមាាណកំំពុុងត្រូ�ូវបាានពិិនិត្យ
ិ យតាាមរយៈៈគំំរូូស្ថិិ�តិិ ឬ ដំំណើ�ើរកាារវាាយតម្លៃ�ៃឥណទាាន ឬ ដំំណើ�ើរកាារដាាក់់ពិន្ទុុ
ិ ដែ� �លចាាប់់យកព័័ត៌៌មាានជាាក់់លាាក់់
ដែ�លធនាាគាារនឹឹងពិិចាារណាាពាាក់់ព័័ន្ធធ ក្នុុ�ងកាារវាាយតម្លៃ�ៃកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រហាានិិភ័័យឥណទាាន។ ធនាាគាារក៏៏អាាចពិិនិិត្យយមើ�ើលចំំនួួននៃ�កាារទម្លាា�ក់់
ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់ស្នាា�មឥណទាាន (CRR) ឬ កម្រិ�ិតជាាក់់លាាក់់នៃ�ប្រូ�ូបាាប៊ីី�លីីតេ�ដែ�លត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តពីីគំំរូូស្ថិិ�តិិដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ថាាតើ�ើ SICR បាានកើ�ើត
ឡើ�ើងជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់ចំំពោះ�ះ�កាាលបរិិច្ឆេ�េទទទួួលស្គាា�ល់់ដំំបូូង។
(v). កាារគណនាា ECL និិងវិិធីីសាាស្ត្រ�រ
ECL ជាាប្រូ�ូបាាប៊ីី�លីតេ�នៃ�
ី
កាារគ្មាា�ន លទ្ធធភាាពសង (“PD”) នឹឹងកាារខាាតបង់់នៃ�កាារគ្មាា�នលទ្ធធភាាពសង (“LGD”) និិងហាានិិភ័័យនៃ�កាារគ្មាា�នលទ្ធធភាាព
សង (“EAD”) ជាាមួួយនឹឹងពេ�លវេេលាានៃ�កាារបាាត់់បង់់ក៏ត្រូ�
៏ វូ បាានពិិចាារណាាផងដែ�រ ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានប៉ាា�ន់ប្រ�មា
់
ាណដោ�ោយបញ្ចូូ�លព័័ត៌៌មាានសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ច
ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅមុុខ និិងតាាមរយៈៈកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់កាារវិិនិច្ឆ័័
ិ យ
� ឥណទាានដែ�លមាានបទពិិសោ�ោធន៍។
៍
PD គឺឺជាាកាារប៉ាា�ន់ស្មាា�ននៃ�
់
លទ្ធធផលនៃ�កាារខាាតខកខាានរយៈៈពេ�ល 12 ខែ�សម្រា�ាប់់ដំំណាាក់់កាាលទីីមួយ
ួ និិងពេ�ញមួួយជីីវិតសម្រា
ិ
�ាប់់ដំំណាាក់់កាាល
ទីី2 និិងទីី3។ PD សម្រា�ាប់់ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុនី
� មួ
ី យ
ួ ៗ ត្រូ�ូវបាានគេ�យកគំំរូូតាាមទិិន្ននន័័យប្រ�វត្តិិ�សាាស្ត្រ�រហើ�ើយត្រូ�ូវបាានប៉ាា�ន់ប្រ�មា
់
ាណផ្អែ�ែកលើ�ើលក្ខខខណ្ឌឌ
ត ានអំំពីីស្ថាា�នភាាពសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ទីីផ្សាារបច្ចុុ�ប្បបន្នន និិងព័័ត៌៌មាានសមស្រ�ប និិងអាាចទុុកចិត្ត
ិ បា
ិ នា
ច ាពេ�លអនាាគត។ ធនាាគាារបាានចែ�កហាានិិភ័័យឥណទាាន
ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើលក្ខខណៈៈហាានិិភ័័យនៃ�ភាាពដូូចគ្នាា�និិងបាានបង្កើ�ើតវិ
� ធី
ិ សា
ី ាស្រ្ត�ត PD ដែ�លត្រូ�ូវគ្នាា�សម្រា�ាប់់ផលប័័ត្រ�នីីមួយ
ួ ៗ។ វិិធីសា
ី ាស្ត្រ�រ PD សម្រា�ាប់់
ផលប័័ត្រ�ពាាក់់ព័័ន្ធនី
ធ មួ
ី យ
ួ ៗដែ�លបាានកំំណត់់ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើប្រា�ាក់់លក្ខខណៈៈប្រ�ភេ�ទ ឬ លក្ខខណៈៈនៃ�ផលប័័ត្រ�ឥរិិយាាបថនៅ�ៅគណនីី និិងលក្ខខណៈៈ
នៅ�ៅថ្ងៃ�បើ�ើប្រៀ��
ៃ
ៀបធៀ�ៀបទៅ�ៅនឹឹងផលបត្រ័�័សរុុប។
់
ា
LGD គឺឺជាាកាារប៉ាា�ន់ប្រ�មា
ាណនៃ�កាារបាាត់់បង់់ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងតាាមលំំនាំំ�ដើ�ម
ើ ផ្អែ�ែក។ វាាផ្អែ�ែកទៅ�ៅលើ�ើភាាពខុុសគ្នាា�រវាាងលំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់តាាមកិិច្ចសន្យា
ច
ដែ�លបាានកំំណត់់ ហើ�ើយអ្ននកដែ�លឲ្យយខ្ចីី�នឹឹងរំំពឹង
ឹ ទទួួលបាានរួួមទាំំ�ងវត្ថុុប
� ញ្ចាំំ��ណាាមួួយ។ វាាធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ទិន្ននន័័
ិ យដែ�លបាានកំំណត់់ដែ�លត្រូ�ូវ
បាានគេ�កំំណត់់ថាាជាាកាារ ព្យាាបាាលរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងវិិញ ឬ លុុបចោ�ោល។ ធនាាគាារបាានបែ�ងចែ�កផ្នែ�ែក LGD របស់់ខ្លួួ�នដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើលក្ខខណៈៈ
ហាានិិភ័័យដូូចគ្នាា�នឹង
ឹ បាានគណនាា ជាាមធ្យយមកម្រិ�ិតនៃ�ផ្នែ�ែកដែ�លត្រូ�ូវគ្នាា�។
ឹ ទុុកបន្ទាា�ប់់ពីកា
EAD គឺឺជាាកាារប៉ាា�ន់ប្រ�មា
់
ាណនៃ�កាារប៉ះះ�ពាាល់់នូវូ កាារបរិិច្ឆេ�ទ
េ លំំនាំំ�ដើ�ើមនៅ�ៅពេ�លអនាាគតដោ�ោយគិិតគូពី
ូ កា
ី ារផ្លាា�ស់់ប្ដូូរ� ដែ�លបាានរំំពឹង
ី ាល
េ នៃ�កាាររាាយកាារណ៍៍ រួួមទាំំ�ងកាារសងប្រា�ាក់់ដើ�ើម និិងកាារប្រា�ាក់់ហើ�ើយដកប្រា�ាក់់រំពឹ
ំ ង
ឹ ទុុកលើ�ើទីតាំំ
ី ង
� ដែ�លបាានប្ដេ�េជ្ញាា�ចិត្ត
ិ ត និិងទម្រ�ង់់កាារប្រា�ាក់់
បរិិច្ឆេ�ទ
បាានខកខាាន
(vi). កាារបញ្ចូូ�លព័័ត៌៌មាានដែ�លឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅមុុខ
ធនាាគាារ រួួមបញ្ចូូ�លព័័ត៌៌មាានដែ�លឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅមុុខទាំំ�ងកាារវាាយតម្លៃ�ៃថាាតើ�ើហាានិិភ័័យឥណទាានរបស់់ឧបករណ៍៍បាានកើ�ើតឡើ�ើងគួួរឲ្យយកត់់សម្គា�ល់
ា ចា
់ ាប់់
តាំំ�ងពីីកាារទទួួលស្គាា�ល់ដំំបូ
់ ង
ូ និិងកាារវាាស់់វែែងរបស់់ ECL។ ពត៌៌មាានទួួលំំទូលា
ូ ាយឆ្ពោះ�ះ�� ទៅ�ៅមុុខត្រូ�វូ បាានគេ�ចាាត់់ទុក
ុ ថាាជាាធាាតុុចូល
ូ សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ដូ
ច ច
ូ ជាា
កំំណើ�ើន GDP អត្រា�ាប្ដូូ�រ, អត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់អត្រា�ាអតិិផរណាា និិងសូូចនាាករសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ផ្សេ�េ
ច ងទៀ�ៀត។ ធាាតុុចូល
ូ និិងម៉ូូ�ឌែ�លត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�សម្រា�ាប់់កាារ
គណនាា ECL អាាចមិិនតែ�ងតែ�ចាាប់់យកលក្ខខណៈៈទាំំ�ងអស់់នៃ�ទីផ្សា
ី ារនៅ�ៅកាាលបរិិច្ឆេ�ទ
េ របាាយកាារណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុទេ�
� ។ ដើ�ើម្បីី�ក្នុុ�ងបញ្ចាំំ��ងពីីបញ្ហាា�នេះ�ះ
កាារកែ�ប្រា�ាក់់កែ�សម្រួ�ួលគុុណភាាព ឬ កាារត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្យ
ិ យនៅ�ៅគ្នាា�ម្ដដងម្កាា�លត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ឡើ�ើ
�ើ ងជាាកាារកែ�តម្រូ�ូវជាាបណ្ដោះ�ះ��អាាសន្នននូូវភាាពនៅ�ៅភាាពខុុសគ្នាា�
បែ�បនេះ�ះមាានលក្ខខណៈៈសំំខាាន់់។
អថេ�រសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ឆ្ពោះ�ះ�
ច �ទៅ�ៅមុុខ ដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�នៅ�ៅក្នុុ�ងសេ�ណាារីីយ៉ូូ�សេ�ដ្ឋកិ
ឋ ច្ច
ិ នី
ច មួ
ី យ
ួ ៗសម្រា�ាប់់កាារគណនាា ECL គឺឺសន្ទទស្សសន៍៍តម្លៃ�អ្ននកប្រើ�ើ
ៃ
ប្រា�
� ាស់់
និិងអត្រា�ាកាារងាារ។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២.	មូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

២.៧	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបនៃ�គោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗ (តពីីទំំព័័រមុុន)
២.៧.៨	អុីី�មភែ�មិិននៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)
(vi). កាារបញ្ចូូ�លព័័ត៌៌មាានដែ�លឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅមុុខ (តពីីទំំព័័រមុុន)
កាារផ្ទុះះ��នៃ�ជម្ងឺឺ�កូូវីត
ី 19 និិងផលប៉ះះ�ពាាល់់លើ�ើ ECL (តពីីទំំព័័រមុុន)
ច ណ្តាា�លឲ្យយមាានអថេ�រសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
កាារផ្ទុះះ��នៃ�ជម្ងឺឺ�កូូវីត
ី 19 លើ�ើកំំណើ�ើនសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ប
ិ ដែច �លត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�ក្នុុង
� គំំរូូគឺស្ថិិ�តនៅ
ឺ
�ៅក្រៅ��ៅព្រំ�ំដែ�នដែ�លគំំរូូ CIFRS 9 ត្រូ�ូវ
បាានសាាងសង់់ និិងគណនាាឡើ�ើងវិិញដើ�ើម្បីី�ដំំណើ�ើរកាារ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀតកម្មមវិធី
ិ គាំំ
ី ទ្រ�
� របស់់រដ្ឋាា�ភិិបាាលបច្ចុុ�ប្បបន្នន និិងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ស្តីី�ពីកា
ី ាររៀ�ៀបចំំ
រចនាាសម្ព័័�ន្ធប្រា�
ធ ាក់់កម្ចីី�ដែ�លត្រូ�ូវបាានរចនាាឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�កាាត់់បន្ថថយផលប៉ះះ�ពាាល់់អវិិជ្ជមា
ជ ាន នៃ�ជម្ងឺឺ�កូូវីត
ី 19 និិងផលប៉ះះ�ពាាល់់សេ�ដ្ឋកិ
ឋ ច្ច
ិ ដែច �លពាាក់់ព័័ន្ធធ
ត្រូ�ូវបាានគេ�យកជាាផ្នែ�ែកមួួយទៅ�ៅក្នុុ�ងគំំរូូ។ លទ្ធធផលនេះ�ះគំំរូូ CIFRS 9 ក្រោ��ោមលក្ខខខណ្ឌឌសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចបច្ចុុ�ប្បបន្ននមិិនអាាចវាាស់់វែែងលទ្ធធផលត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវទេ�។
ដូូច្នេះ�ះ�កាារត្រួ�ួតគ្នាា�ក្រោ��ោយគំំរូូដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើកាារវិិភាាគដ៏៏រសើ�ើប និិងកាារវិិនិច្ឆ័័
ិ យ
� របស់់អ្ននកគ្រ�ប់គ្រ�
់ ងជាាន់់ខ្ពពស់់របស់់ធនាាគាារគឺឺចាំំ�បាាច់់ដើ�ើម្បីី�ឆ្លុះះ�� បញ្ចាំំ��ង
ពីី ECL នៅ�ៅក្នុុ�ងវិិធីមួ
ី យ
ួ ដើ�ើម្បីី�ចៀ�ៀសវាាងកាារមើ�ើលស្រា�ាល ឬ កាារប៉ាា�ន់ស្មាា�នហួ
់
សកម្រិ�
ួ
តនៅ
ិ �ៅក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌទាំំ�ងនេះ�ះ។ ម៉ូូ�ឌែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបាានគណនាា
ឡើ�ើងវិិញតាាមពេ�លវេេលាាដើ�ើម្បីី�ជម្នះះ�លើ�ើផលប៉ះះ�ពាាល់់នៃ�ជម្ងឺឺ�កូវីូ ត
ី 19។
ធនាាគាាររំំពឹឹងថាាកាារកែ�សម្រួ�ួលគំំរូូក្រោ��ោយឆ្នាំំ��2021 និិងសម្រា�ាប់់ពេ�លអនាាគតដែ�លអាាចមើ�ើលឃើ�ើញនៅ�ៅពេ�លសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចមាានកំំណើ�ើនផលិិតផល
ក្នុុ�ងស្រុ�ុកសរុប
ុ វិិជ្ជមា
ជ ាន។
ធនាាគាារក៏៏ធ្វើ�ើ�កាារកំំណត់់អត្តតសញ្ញាា�ណ

និិងកាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិិញតាាមកាាលកំំណត់់របស់់អតិិថិិជនដែ�លមាានកាារកើ�ើនឡើ�ើងនូូវហាានិិភ័័យ

ឥណទាាន និិងកាារថយចុះះ�នូូវឥណទាាន ជាាពិិសេ�សអតិិថិជន
ិ ទាំំ�ងនោះ�ះ�បាានទទួួលយកកាារពន្យាាពេ�លកាារទូូទាាត់់ និិងជំំនួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លត្រូ�ូវ
បាានរចនាាឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះ�ស្រា�ាយបញ្ហាា�សាាច់់ប្រា�ាក់់ងាាយស្រួ�ួលរយៈៈពេ�លខ្លីី� ឬ ពន្យាាពេ�លដែ�លបាានកំំណត់់នៅ�ៅក្នុុ�ង ព័័ត៌៌មាានឥណទាានមាានលើ�ើ
អតិិថិជន
ិ ទាំំ�ងនេះ�ះ។

២.៧.៩

សាាច់់ប្រា�ាក់់ និិងសាាច់់ប្រា�ាក់់សមមូូល
សម្រា�ាប់់គោ�ោលបំំណងនៃ�កាាររៀ�ៀបចំំ របាាយកាារណ៍៍លំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់ សមតុុល្យយសាាច់់ប្រា�ាក់់ និិងសាាច់់ប្រា�ាក់់សមមូូលរួួមមាាន សាាច់់ប្រា�ាក់់ និិង
សមតុុល្យយធនាាគាារ ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�គ្មាា�នកាារកំំណត់់ និិងកាារវិិយោ�ោគរយៈៈពេ�លខ្លីី�ដែ�លងាាយស្រួ�ួលប្ដូូ�រជាាសាាច់់ប្រា�ាក់់បាាន ជាាមួួយនឹឹងកាាលអវសាានដើ�ើម
3ខែ� ឬ តិិចជាាងនេះ�ះពីីពេ�លទិិញហើ�ើយនឹឹងអាាចប្ដូូ�រជាាសាាច់់ប្រា�ាក់់ដែ�លកំំណត់់បាាន និិងមាានហាានិិភ័័យតិិចតួួចលើ�ើកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រតម្លៃ�ៃ។

២.៧.១០	សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាា
ដើ�ើមទុុនធាានាារ៉ាា�ប់់រងលើ�ើកាារដាាក់់ប្រា�ាក់់ និិងសមតុុល្យយប្រា�ាក់់បម្រុ�ុងត្រូ�ូវបាានរក្សាាទុុកជាាមួួយធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាា ស្រ�បតាាមច្បាាប់់កម្ពុុ�ជាាស្ដីី�ពីី
គ្រឹះ�ះ�ស្ថាា�នធនាាគាារនិិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបាានកំំណត់់គិិតជាាភាាគរយនៃ�ដើ�ើមទុុនអប្បបបរមាា និិងប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�សរុុបពីីអតិិថិិជនរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន។ គណនីី
នេះ�ះក៏៏រាាប់់បញ្ចូូ�លទាំំ�ងគណនីីចរន្តតដែ�លបាានបង់់តាាមកាារចំំណាាយ និិងប្រា�ាក់់តម្កកល់់រយៈៈពេ�លកាារប្រា�ាក់់ផងដែ�រ។

២.៧.១១	ទ្រ�ព្យយ និិងហត្ថូូ�បករណ៍៍
ទ្រ�ព្យយ និិងហត្ថូូ�បករណ៍៍ត្រូ�ូវបាានកត់់ត្រា�ាតាាមតម្លៃ�ៃដើ�ើមដោ�ោយដករំំលស់់បង្គគរ និិងកាារខាាតបង់់ពីីឱនភាាពតម្លៃ�ៃបង្គគរប្រ�សិិនបើ�ើមាាន។ ថ្លៃ�ៃដើ�ើមនៃ�ទ្រ�ព្យយ
និិងហត្ថូូ�បករណ៍៍រួួមមាានថ្លៃ�ៃទិិញរបស់់វាា និិងថ្លៃ�ៃដើ�ើមអ្ននកអាាចបញ្ជាា�ក់់បាានដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ក្នុុ�ងកាារនាំំ�យកទ្រ�ព្យយនោះ�ះ�ទៅ�ៅលក្ខខខណ្ឌឌកាារងាារ និិងទីីតាំំ�ង
របស់់ខ្លួួ�នសម្រា�ាប់់កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ដែ�លបាានគ្រោ��ោងទុុក។ នៅ�ៅពេ�លដែ�លធាាតុុរបស់់ទ្រ�ព្យយ និិងហត្ថូូ�បករណ៍៍ រួួមបញ្ចូូ�លនូូវសមាាសធាាតុុសំំខាាន់់ៗ ដែ�ល
មាានអាាយុុកាាលកំំណត់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ខុុសៗគ្នាា� ទ្រ�ព្យយទាំំ�ងនោះ�ះ�ត្រូ�ូវបាានចាាត់់ទុុកជាាធាាតុុផ្សេ�េងដាាច់់ដោ�ោយឡែ�ក នៃ�ទ្រ�ព្យយ និិងហត្ថូូ�បករណ៍៍។
កាារចំំណាាយបន្តតបន្ទាា�ប់់ដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធទៅ�ៅនឹឹងធាាតុុមួួយនៅ�ៅទ្រ�ព្យយ
នឹឹងតម្លៃ�ៃយោ�ោងនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមនោះ�ះ�

និិងហត្ថូូ�បករណ៍៍ដែ�លបាានទទួួលស្គាា�ល់់រួួចមកហើ�ើយ

ប្រ�សិិនបើ�ើអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនាាពេ�លអនាាគតអាាចកើ�ើតឡើ�ើង

កាារអនុុវត្តតនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លកំំពុុងមាានអាាចនឹឹងហូូរចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងធនាាគាារ។

និិងត្រូ�ូវបូូកបញ្ចូូ�លទៅ�ៅ

ដែ�លលើ�ើសពីីប្រ�តិិបត្តិិ�កាារដើ�ើមស្តតង់់ដាារ

រាាល់់កាារចំំណាាយបន្ទាា�ប់់បន្សំំ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតត្រូ�ូវបាានទទួួលស្គាា�ល់់ជាា

បន្ទុុ�កចំំណាាយនៅ�ៅពេ�លដែ�លបាានកើ�ើតឡើ�ើង។
កាារចំំណេ�ញ ឬ ខាាតកើ�ើតចេ�ញពីីកាារឈប់់ប្រើ�ើ� ឬ កាារលក់់ចេ�ញនៃ�ទ្រ�ព្យយ និិងហត្ថូូ�បករណ៍៍ណាាមួួយត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ទៅ�ៅភាាពលម្អៀ�ៀ�ងរវាាងប្រា�ាក់់
ចំំណូូលប៉ាា�ន់់ស្មាា�នពីីកាារលក់់

និិងតម្លៃ�ៃយោ�ោងនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មម

នោះ�ះ�ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានទទួួលស្គាា�ល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍លទ្ធធផលពេ�ញលេ�ញនាាថ្ងៃ�ៃ

ឈប់់ប្រើ�ើ� ឬលក់់ចេ�ញ។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២.	មូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

២.៧	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបនៃ�គោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗ (តពីីទំំព័័រមុុន)
២.៧.១១	ទ្រ�ព្យយ និិងហត្ថូូ�បករណ៍៍ (តពីីទំំព័័រមុុន)
កាាររំំលស់់ត្រូ�ូវបាានគណនាាតាាមវិិធីីសាាស្រ្ត�តរំំលស់់ថេ�រលើ�ើអាាយុុកាាលប៉ាា�ន់់ស្មាា�នតែ�រៀ�ៀងៗខ្លួួ�ននៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមទាំំ�ងនេះ�ះដែ�លមាានដូូចខាាងក្រោ��ោម៖
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កាារកែ�លម្អអអគាារ

យាានយន្តត							4 - 5
ទ្រ�ព្យយ និិងហត្ថូូ�បករណ៍៍ដែ�លបាានរំំលស់់អស់់ហើ�ើយ ត្រូ�ូវបាានរក្សាាទុុកក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រហូូតដល់់ថ្ងៃ�ៃដែ�លទ្រ�ព្យយនឹឹងហត្ថូូ�បករណ៍៍ទាំំ�ងនេះ�ះ
ត្រូ�ូវបាានលក់់ ឬ លុុបបំំបាាត់់ចោ�ោល។
ប្រ�សិិនបើ�ើ មាានកាារចង្អុុ�លបង្ហាា�ញថាាមាានកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រគួួរឲ្យយកត់់សម្គាា�ល់់នូូវអត្រា�ារំំលស់់ អាាយុុកាាលកំំណត់់ ឬ តម្លៃ�ៃសំំណល់់នៃ�ទ្រ�ព្យយនោះ�ះ�មាានកាារ
រំំលស់់នៃ�ទ្រ�ព្យយនោះ�ះ�ត្រូ�ូវបាានកែ�លម្អអជាាថ្មីី�ដើ�ើម្បីី�ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងពីីកាាររំំពឹឹងទុុកថ្មីី�។

២.៧.១២	ភតិិសន្យាា
នៅ�ៅពេ�លចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកិិច្ចចសន្យាា ធនាាគាារវាាយតម្លៃ�ៃថាាតើ�ើកិិច្ចចសន្យាាមាាន ឬ មិិនមាានភតិិសន្យាា។ កិិច្ចចសន្យាាជួួល ឬ មាានកិិច្ចចសន្យាាជួួល ប្រ�សិិនបើ�ើ
កិិច្ចចសន្យាាមាានសិិទ្ធិិ�គ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លបាានកំំណត់់ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លកំំណត់់ជាាថ្នូូ�រនឹឹងកាារពិិចាារណាា។
ដើ�ើម្បីី�វាាយតម្លៃ�ៃ ថាាតើ�ើកិិច្ចចសន្យាាមាានសិិទ្ធិិ�គ្រ�ប់់គ្រ�ងកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លបាានកំំណត់់ធនាាគាារវាាយតម្លៃ�ៃថាាតើ�ើ៖

.

កិិច្ចចសន្យាាពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ទ្រ�ព្យយដែ�លបាានកំំណត់់ នេះ�ះអាាចត្រូ�ូវបាានបញ្ជាា�ក់់ច្បាាស់់ ឬ ច្បាាស់់លាាស់់ ហើ�ើយគួួរតែ�មាានភាាពខុុសគ្នាា�ជាា
រូូបវន្តត ឬ តំំណាាងឲ្យយសមត្ថថភាាពទាំំ�ងអស់់នៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមាានលក្ខខណៈៈរូូបវន្តត។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់មាានសិិទ្ធិិ�ជំំនួួសក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លនៃ�

.
.

កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់បន្ទាា�ប់់មកទ្រ�ព្យយសកម្មមមិិនត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ទេ�។
ធនាាគាារមាានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបាានអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចយ៉ាា�ងច្រើ�ើ�នពីីកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ និិង
	ធនាាគាារមាានសិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងកាារប្រើ�ើ�ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�កម្មមដោ�ោយផ្ទាា�ល់់។ ធនាាគាារមាានសិិទ្ធិិ�នៅ�ៅពេ�លដែ�លខ្លួួ�នធ្វើ�ើ�កាារសម្រេ�េចចិិត្តត ដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធបំំផុុតក្នុុ�ង
កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�ររបៀ�ៀប និិងគោ�ោលបំំណងសម្រា�ាប់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់។ ក្នុុ�ងករណីីដែ�លកាារសម្រេ�េចចិិត្តតទាំំ�ងអស់់អំំពីីរបៀ�ៀប និិង
សម្រា�ាប់់គោ�ោលបំំណងនៃ�ទ្រ�ព្យយត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ ត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ទុុកជាាមុុន ធនាាគាារមាានសិិទ្ធិិ�ដឹឹកនាំំ�កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ ទ្រ�ព្យយសកម្មមដោ�ោយផ្ទាា�ល់់

.

ប្រ�សិិនបើ�ើ ធនាាគាារមាានសិិទ្ធិិ�ធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារលើ�ើទ្រ�ព្យយសកម្មម ឬ
ធនាាគាារបាានរចនាាប្លលង់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមតាាមរបៀ�ៀបដែ�លកំំណត់់ទុុកជាាមុុននូូវរបៀ�ៀប សម្រា�ាប់់គោ�ោលបំំណងអ្វីី�ដែ�លប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់។

នៅ�ៅពេ�លចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម ឬ វាាយតម្លៃ�ៃឡើ�ើងវិិញនៅ�ៅភតិិសន្យាាដែ�លមាានសមាាសធាាតុុជាាភតិិសន្យាា នឹឹងមិិនមែ�នភតិិសន្យាា ធនាាគាារបែ�ងចែ�កកាារពិិចាារណាា
នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាាចំំពោះ�ះ�សមាាសធាាតុុជាាភតិិសន្យាានីីមួួយៗ

និិងសមាាសធាាតុុផ្សំំ�ដែ�លមិិនមែ�នជាាភតិិសន្យាាលើ�ើមូូលដ្ឋាា�ននៃ�តម្លៃ�ៃដាាច់់ដោ�ោយឡែ�ក

របស់់ពួួកគេ�។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាសម្រា�ាប់់កាារជួួលដីី និិងអគាារដែ�លខ្លួួ�នជាាអ្ននកជួួល ធនាាគាារបាានជ្រើ�ើ�សរើើ�សមិិនបំំបែ�កសមាាសធាាតុុដែ�លមិិនជួួល
ហើ�ើយត្រូ�ូវរាាប់់បញ្ចូូ�លសមាាសធាាតុុជួួល និិងមិិនជួួលជាាសមាាសធាាតុុនៃ�កាារជួួលតែ�មួួយ។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២.	មូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

២.៧	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបនៃ�គោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗ (តពីីទំំព័័រមុុន)
២.៧.១២	ភតិិសន្យាា (តពីីទំំព័័រមុុន)
ភតិិសន្យាាដែ�លធនាាគាារជាាអ្ននកជួួល
កាាររៀ�ៀបចំំមួួយ បង្ហាា�ញពីីសិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មម ប្រ�សិិនបើ�ើលក្ខខខណ្ឌឌមួួយក្នុុ�ងចំំណោ�ោមលក្ខខខណ្ឌឌខាាងក្រោ��ោមត្រូ�ូវបាានបំំពេ�ញតាាម៖

.
.
.

អ្ននកទិិញមាានសមត្ថថភាាព ឬ សិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងកាារដំំណើ�ើរកាារទ្រ�ព្យយសកម្មមខណៈៈពេ�លដែ�លទទួួលបាាន ឬគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើសបរិិមាាណមិិនសំំខាាន់់នៃ�
លទ្ធធផល ។
អ្ននកទិិញមាានសមត្ថថភាាព ឬ សិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងសិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ប្រ�ព័័ន្ធធក្នុុ�ងកំំឡុុងពេ�លទទួួលបាាន ឬ គ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើសពីីបរិិមាាណដែ�លមិិន
សំំខាាន់់ ឬ
អង្គគហេ�តុុ និិងកាាលៈៈទេ�សៈៈបាានបង្ហាា�ញថាាវាាជាាកាារដាាច់់ឆ្ងាា�យដែ�លភាាគីីផ្សេ�េងទៀ�ៀតនឹឹងទទួួលបាានច្រើ�ើ�នជាាងបរិិមាាណដែ�លមិិនសំំខាាន់់ ហើ�ើយ
តម្លៃ�ៃក្នុុ�ងមួួយឯកតាាមិិនត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ក្នុុ�ងមួួយឯកតាានៃ�ទិិន្ននន័័យទេ�ហើ�ើយស្មើ�ើ�នឹឹងតម្លៃ�ៃទីីផ្សាារបច្ចុុ�ប្បបន្ននក្នុុ�ងមួួយឯកតាានៃ�លទ្ធធផល

ធនាាគាារទទួួលស្គាា�ល់់នូូវសិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ និិងបំំណុុលភតិិសន្យាានៅ�ៅកាាលបរិិច្ឆេ�េទចាាប់់ផ្តើ�ើ�មជួួល។

សិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មម
សិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់លើ�ើទ្រ�ព្យយសកម្មមត្រូ�ូវបាានគណនាាលើ�ើកដំំបូូងដោ�ោយថ្លៃ�ៃដើ�ើម ដែ�លរួួមបញ្ចូូ�លចំំនួួនទឹឹកប្រា�ាក់់ដំំបូូងនៃ�បំំណុុលភតិិសន្យាាដែ�លត្រូ�ូវបាាន
កែ�ប្រែ�ែសម្រា�ាប់់កាារទូូទាាត់់ភតិិសន្យាា ដែ�លបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅ ឬ មុុនកាាលបរិិច្ឆេ�េទចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មបូូករួួម និិងថ្លៃ�ៃដើ�ើមដំំបូូងដែ�លបាានកើ�ើតឡើ�ើង និិងកាារប៉ាា�ន់់
ប្រ�មាាណនៃ�ចំំណាាយដើ�ើម្បីី�រុះ��រើើ� និិងដកចេ�ញទ្រ�ព្យយសកម្មម ឬ ដើ�ើម្បីី�ស្ដាា�រឡើ�ើងវិិញនូូវទ្រ�ព្យយសកម្មម ឬ ទីីតាំំ�ងដែ�លមាានស្ថិិ�តនៅ�ៅតិិចជាាងកាារលើ�ើកទឹឹក
ចិិត្តដែ�ល
ត
ទទួួលបាាន។
សិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លត្រូ�ូវប្រើ�ើ� ត្រូ�ូវបាានរំំលស់់ជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់តែ�ប្រើ�ើ�វិិធីីសាាស្ត្រ�ររំំលស់់ថេ�រចាាប់់ពីីកាាលបរិិច្ឆេ�េទចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មរហូូតដល់់បញ្ចចប់់នៃ�
អាាយុុកាាលសិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មម ឬ ចង់់បញ្ចចប់់នៃ�រយៈៈពេ�លជួួល។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀតទ្រ�ព្យយសកម្មមនៃ�កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ត្រូ�ូវបាានកាាត់់បន្ថថយជាា
ទៀ�ៀងទាាត់់ដោ�ោយកាារខាាតបង់់នូូវ អ៊ីី�មភែ�មិិន បើ�ើមាាន ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានកែ�តម្រូ�ូវសម្រា�ាប់់កាារវាាស់់វែែងជាាក់់លាាក់់នៃ�បំំណុុលភតិិសន្យាា។
កាារប៉ាា�ន់់ស្មាា�នអាាយុុកាាលកំំណត់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់នៃ�អាាគាារ និិងសាាខាាកាារិិយាាល័័យសម្រា�ាប់់រយៈៈពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្ននគឺឺ 1 ទៅ�ៅ 10 ឆ្នាំំ��ហើ�ើយទំំហំំអេ�ធីីអឹឹមសម្រា�ាប់់
រយៈៈពេ�លគឺឺ 1 ទៅ�ៅ 4 ឆ្នាំំ��។

បំំណុុលភតិិសន្យាា
បំំណុុលភតិិសន្យាាត្រូ�ូវបាានគណនាានៅ�ៅដំំបូូងនៅ�ៅតម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្បបន្នននៃ�កាារទូូទាាត់់

ភតិិសន្យាាដែ�លមិិនត្រូ�ូវបាានបង់់នូូវកាារបរិិច្ឆេ�េទចាាប់់ផ្ដើ�ើ�មកាារបញ្ចុះះ��តម្លៃ�ៃ

ដែ�លប្រើ�ើ�អត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ជាាក់់ស្ដែ�ែង នៅ�ៅក្នុុ�ងភតិិសន្យាាឬ ប្រ�សិិនបើ�ើអត្រា�ានេះ�ះមិិនអាាចត្រូ�ូវបាានកំំណត់់រួួចរាាល់់ទៅ�ៅនឹឹងកាារកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�អត្រា�ាកម្ចីី�របស់់
អ្ននកជួួល។ ជាាទូូទៅ�ៅធនាាគាារប្រើ�ើ�អត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់កម្ចីី�បន្ថែ�ែមរបស់់ខ្លួួ�នជាាអត្រា�ាបញ្ចុះះ��តម្លៃ�ៃ។
កាារទូូទាាត់់ភតិិសន្យាាដែ�លមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងកាារគណនាានៃ�បំំណុុលភតិិសន្យាារួួមមាាន៖

.
.

កាារទូូទាាត់់ទេ�រួួមទាំំ�ងកាារទូូទាាត់់ដែ�លអាាចថេ�រ
កាារទូូទាាត់់ភតិិសន្យាាអថេ�រដែ�លពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើលិិបិិក្រ�ម ឬ អត្រា�ាមួួយដែ�លត្រូ�ូវបាានវាាស់់វែែងដំំបូូងដោ�ោយប្រើ�ើ�លិិបិិក្រ�ម ឬ អាាត្រា�ានៅ�ៅកាាលបរិិច្ឆេ�េទ
ចាាប់់ផ្ដើ�ើ�ម។

.	ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ាក់់ដែ�លរំំពឹឹងថាានឹឹងត្រូ�ូវបង់់ក្រោ��ោមកាារធាានាាតម្លៃ�ៃនៅ�ៅសល់់ និិង
.	ថ្លៃ�ៃលំំហាាត់់ប្រា�ាណដែ�លស្ថិិ�តក្រោ��ោមជម្រើ�ើ�សនៃ�កាារទិិញដែ�លធនាាគាារមាានភាាពប្រា�ាកដ

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២.	មូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

២.៧	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបនៃ�គោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗ (តពីីទំំព័័រមុុន)
២.៧.១២	ភតិិសន្យាា (តពីីទំំព័័រមុុន)
បំំណុុលភតិិសន្យាា (តពីីទំំព័័រមុុន)
កាារអនុុវត្តត កាារជួួសជុុលក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លបន្តតជាាថ្មីី�ប្រ�សិិនបើ�ើធនាាគាារមាានហេ�តុុផលជាាក់់ស្តែ�ែង ក្នុុ�ងកាារប្រើ�ើ�ជម្រើ�ើ�សបន្ថែ�ែម និិងកាារពិិន័័យសម្រា�ាប់់កាារ
បញ្ចចប់់កិិច្ចចសន្យាាជួួលលើ�ើកលែ�ងតែ�ធនាាគាារមាានហេ�តុុផលសមរម្យយមិិនឲ្យយបញ្ចចប់់នៅ�ៅដើ�ើម។
បំំណុុលភតិិសន្យាាក្រៅ��ៅបាានវាាស់់វែែងដោ�ោយថ្លៃ�ៃដើ�ើមរំំលស់់ដែ�លប្រើ�ើ�វិិធីីសាាស្រ្ត�តកាារប្រា�ាក់់ប្រ�សិិទ្ធធភាាព។

វាាត្រូ�ូវបាានគណនាាឡើ�ើងនៅ�ៅពេ�លមាានកាារ

ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�ររយៈៈពេ�លជួួលកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ កាារវាាយតម្លៃ�ៃនៃ�កាារនៃ�ជម្រើ�ើ�សក្នុុ�ងកាារទិិញទ្រ�ព្យយសកម្មមមូូលដ្ឋាា�ន កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ កាារទូូទាាត់់ប្រា�ាក់់ជួួលនៅ�ៅពេ�ល
អនាាគតកើ�ើតឡើ�ើងពីីកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រ សន្ទទស្សសន៍៍រឿ�ឿងអត្រា�ា ឬ ប្រ�សិិនបើ�ើមាានកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រកាារប៉ាា�ន់់ស្មាា�នរបស់់ធនាាគាារលើ�ើចំំនួួនទឹឹកប្រា�ាក់់ដែ�លរំំពឹឹងថាា
នឹឹងត្រូ�ូវបង់់ក្រោ��ោមកាារធាានាាតម្លៃ�ៃនៅ�ៅសល់់។
នៅ�ៅពេ�លដែ�លបំំណុុលភតិិសន្យាា

ត្រូ�ូវបាានគណនាាតាាមវិិធីីនេះ�ះកាារកែ�តម្រូ�ូវដែ�លត្រូ�ូវគ្នាា�ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ឡើ�ើ
ើ� ងចំំពោះ�ះ�ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ាក់់ដែ�លបាានដាាក់់នៃ�

សិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ ឬ ត្រូ�ូវបាានកត់់ត្រា�ាក្នុុ�ងប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញ និិងខាាតប្រ�សិិនបើ�ើចំំនួួនទឹឹកប្រា�ាក់់ដែ�លបាានកាាន់់កាាប់់នៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មម ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវទៅ�ៅ
បាានកាាត់់បន្ថថយឲ្យយស្មើ�ើ�សូូន្យយ។

	ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�មូូលប័័ត្រ�ដែ�លបាានបង់់ក្រោ��ោមកាារជួួល
ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតដែ�លប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�នេះ�ះជាាប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពិិត ហើ�ើយមិិនមែ�នជាាកាារទូូទាាត់់កាារជួួលបង់់ប្រា�ាក់់ជាាមុុនទេ�ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�នេះ�ះផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�ឲ្យយអ្ននកជួួលទទួួល
ប្រា�ាក់់ជាាសាាច់់ប្រា�ាក់់វិិញពីីភតិិសន្យាា ហើ�ើយដូូច្នេះ�ះ�វាាជាាទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សម្រា�ាប់់អ្ននកជួួល និិងបំំណុុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សម្រា�ាប់់ភតិិសន្យាា។
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�មូូលប័័ត្រ�ត្រូ�ូវបាានរាាប់់បញ្ចូូ�លក្នុុ�ងតម្លៃ�ៃសមរម្យយ។ ចំំនួួនអតិិបរិិមាានៃ�ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�លើ�ើសពីីតម្លៃ�ៃសមរម្យយរបស់់វាាត្រូ�ូវបាានរាាប់់បញ្ចូូ�លជាាកាារ
ទូូទាាត់់កាារជួួលបង់់ប្រា�ាក់់ជាាមុុន។ អ្ននកជួួលរួួមបញ្ចូូ�លចំំនួួនទឹឹកប្រា�ាក់់នេះ�ះ នៅ�ៅក្នុុ�ងថ្លៃ�ៃដើ�ើមនៃ�សិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៅ�ៅកាាលបរិិច្ឆេ�េទចាាប់់ផ្តើ�ើ�មនៃ�
កាារជួួល។

ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនេះ�ះកាារប្រា�ាក់់លើ�ើប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ត្រូ�ូវបាានរាាប់់បញ្ចូូ�លដោ�ោយប្រើ�ើ�វិិធីីសាាស្រ្ត�តកាារប្រា�ាក់់មាានប្រ�សិិទ្ធធភាាពដោ�ោយទាំំ�ងម្ចាា�ស់់ជួួល

និិង

អ្ននកជួួល។
តម្លៃ�ៃសមតុុល្យយនៃ�ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ� ត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ទីីផ្សាារទូូទៅ�ៅសម្រា�ាប់់ប្រា�ាក់់កម្ចីី�ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�ទៅ�ៅនឹឹងភតិិសន្យាា ពិិចាារណាា
ិ
លើ�ើភាាពសក្ដិិ�សមនៃ�ឥណទាានរបស់់ភតិសន្យា
ាហើ�ើយអាាស្រ័�័យលើ�ើហេ�តុុកាារណ៍៍ និិងកាាលៈៈទេ�សៈៈសុុវត្ថិិ�ភាាពបន្ថែ�ែមណាាមួួយដែ�លអាាចរកបាានសម្រា�ាប់់
អ្ននកជួួល។

២.៧.១៣	ទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ
ទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ ត្រូ�ូវបាានកត់់ត្រា�ាទៅ�ៅតាាមតម្លៃ�ៃដែ�លរំំពឹឹងនឹឹងអាាចប្រ�មូូលមកវិិញបាាន។ កាារប៉ាា�ន់់ស្មាា�នត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងសម្រា�ាប់់បំំណុុលជាាប់់សង្ស័័�យ
ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើ កាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយនូូវសមតុុល្យយដែ�លនៅ�ៅសល់់ទាំំ�ងអស់់ នាាកាាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាាយកាារណ៍៍ស្ថាា�នភាាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

២.៧.១៤	ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីធនាាគាារ និិងប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីអតិិថិិជន
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីធនាាគាារ និិងប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីអតិិថិិជន គឺឺជាាប្រ�ភពនៃ�មូូលនិិធិិបំំណុុលរបស់់ធនាាគាារ។
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីធ
ី នាាគាារ និិងប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីអ
ី តិិថិជនត្រូ�
ិ
វូ បាានវាាស់់វែែងតាាមតម្លៃ�ៃពិត
ិ ដកចំំណាាយប្រ�តិិបត្តិិ�កាារផ្ទាា�ល់់កើ�ើនឡើ�ើងជាាបន្តតបន្ទាា�ប់់ ហើ�ើយត្រូ�ូវបាាន
វាាស់់វែែងនៅ�ៅពេ�លក្រោ��ោយតាាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមរំំលស់់ដោ�ោយប្រើ�ើ�វិិធីីសាាស្ត្រ�រកាារប្រា�ាក់់មាានប្រ�សិិទ្ធធភាាព។
គណនីីនេះ�ះក៏៏រាាប់់បញ្ចូូ�លទាំំ�ងគណនីីចរន្តត និិងប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�មាានកាាលកំំណត់់ផងដែ�រ។

២.៧.១៥	សំំវិិធាានធន
សំំវិិធាានធនត្រូ�ូវបាានទទួួលស្គាា�ល់់នៅ�ៅពេ�លធនាាគាារមាានកាាតព្វវកិិច្ចចបច្ចុុ�ប្បបន្នន (ស្រ�បច្បាាប់់ ឬ មាានលក្ខខណៈៈស្ថាា�បនាា) ដោ�ោយសាារលទ្ធធផលនៃ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�
កាារណ៍៍កន្លលងមកហើ�ើយវាាអាាចនឹឹងកើ�ើតឡើ�ើងដែ�លថាាលំំហូូរចេ�ញនៃ�ប្រ�ភពធនធាានសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនឹឹងត្រូ�ូវបាានទាាមទាារ

ដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះ�ស្រា�ាយកាាតព្វវកិិច្ចច

ហើ�ើយកាារប៉ាា�ន់់ស្មាា�នគួួរឲ្យយទុុកចិិត្តតអាាចត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងចំំនួួនទឹឹកប្រា�ាក់់នៃ�កាាតព្វវកិិច្ចចនេះ�ះ។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២.	មូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

២.៧	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបនៃ�គោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗ (តពីីទំំព័័រមុុន)
២.៧.១៦	ទុុនបម្រុ�ុងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�
ទុុនបម្រុ�ុងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ត្រូ�ូវបាានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងសម្រា�ាប់់គម្លាា�តនៃ�សំំវិិធាានធនរវាាង ELC អនុុលោ�ោមតាាមCIFRS 9 និិងសំំវិិធាានធនបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ស្រ�បតាាម
ប្រ�កាាសរបស់់ធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាាលេ�ខ ធ 7-017-344 ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទី1
ី ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��2017 និិងសាារាាចរលេ�ខ ធ7 08 01 ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទី1
ី 6 ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ��2018 ស្តីី�ពីី
កាារបែ�ងចែ�កហាានិិភ័័យឥណទាាន និិងសំំវិិធាានធនលើ�ើ អុីី�មភែ�រមិិន សម្រា�ាប់់ធនាាគាារ និិងស្ថាា�ប័័នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។
សំំវិិធាានធនបទប្បបញ្ញញត្តិិ�តម្រូ�ូវឲ្យយធនាាគាារ និិងស្ថាា�ប័័នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ចាាត់់ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់សម្ភោ�ោ�ធឥណទាានរបស់់ពួួកគេ�ជាា 5 ថ្នាា�ក់់ និិងផ្ដដល់់សំំវិិធាានធនទូូទៅ�ៅ
និិងជាាក់់លាាក់់ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់ឥណទាានដែ�លបាានលាាតត្រ�ដាាងនៅ�ៅខាាងក្រោ��ោម៖

ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់
ឥណទាានធម្មមតាា

ឥណទាានឃ្លាំំ��មើ�ើល

ឥណទាានក្រោ��ោមស្តតង់់ដាា

ឥណទាានជាាប់់សង្ស័័�យ

ឥណទាានបាាត់់បង់់

ចំំនួួនថ្ងៃ�ៃដែ�លហួួសកាារកំំណត់់សង

សំំវិិធាានធន

0 to 14 ថ្ងៃ�ៃ (រយៈៈពេ�លខ្លីី�)

1%

0 to 29 ថ្ងៃ�ៃ (រយៈៈពេ�លវែែង)
15 ថ្ងៃ�ៃ to 30 ថ្ងៃ�ៃ (រយៈៈពេ�លខ្លីី�)

3%

30 ថ្ងៃ�ៃ to 89 ថ្ងៃ�ៃ (រយៈៈពេ�លវែែង)
31 ថ្ងៃ�ៃ to 60 ថ្ងៃ�ៃ (រយៈៈពេ�លខ្លីី�)

20%

90 ថ្ងៃ�ៃ to 179 ថ្ងៃ�ៃ (រយៈៈពេ�លវែែង)
61 ថ្ងៃ�ៃ to 90 ថ្ងៃ�ៃ (រយៈៈពេ�លខ្លីី�)

50%

180 ថ្ងៃ�ៃ to 359 ថ្ងៃ�ៃ (រយៈៈពេ�លវែែង)
ពីី 91 ថ្ងៃ�ៃ (រយៈៈពេ�លខ្លីី�)

100%

លើ�ើសពីី 360 ថ្ងៃ�ៃ (រយៈៈពេ�លវែែង)

ធនាាគាារត្រូ�ូវប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបសំំវិិធាានធនដែ�លអនុុលោ�ោមតាាមស្តតង់់ដាារ CIFRS 9 និិងសមវិិធាានធន ដែ�លអន្ទទងតាាមបទប្បបញ្ញញត្តិិ�
(1)	ក្នុុ�ងករណីីសំំវិិធាានធនបទប្បបញ្ញញត្តិិ� ទាាបជាាងសំំវិិធាានធនណាាបាានគណនាាអនុុលោ�ោមតាាម CIFRS 9 ធនាាគាារ និិងកត់់ត្រា�ានូូវសំំវិិធាានធន	
ដែ�លបាានគណនាាស្រ�បតាាម CIFRS 9 នឹឹង
(2)	ករណីីដែ�លសំំវិិធាានធនបទប្បបញ្ញញត្តិិ� ខ្ពពស់់ជាាងសំំវិិធាានធនដែ�លបាានគណនាាអនុុលោ�ោមតាាម CIFRS 9 ធនាាគាារ និិងកត់់ត្រា�ានូូវសំំវិិធាានធន	
ដែ�លបាានគណនាាស្រ�បតាាម CIFRS 9 និិងផ្ទេ�េរភាាពលម្អៀ�ៀ�ងពីី គណនីី ប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញរក្សាាទុុក ឬ គណនីីខាាតបង្គគរទៅ�ៅជាា ទុុនបម្រុ�ុងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�
	នៅ�ៅក្នុុ�ងមូូលធនភាាគហ៊ុុ�ននៃ�របាាយកាារណ៍៍ស្ថាា�នភាាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

២.៧.១៧ អត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍និិយោ�ោជិិក
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��2018 ក្រ�សួួងកាារងាារ និិងបណ្ដុះះ��បណ្ដាា�លវិិជ្ជាា�ជីីវៈ� (MOLVT) បាានចេ�ញផ្សាាយប្រ�កាាសលេ�ខ 443 ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី21 ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��2018 ស្តីី�ពីីកាារ
អនុុវត្តតកាារទូូទាាត់់ប្រា�ាក់់អតីីតភាាពក្នុុ�ងកាារបង្គគរប្រា�ាក់់បំំណាាច់់ឆ្នាំំ��របស់់ធនាាគាារសម្រា�ាប់់ក្នុុ�ងថ្ងៃ�ៃទី2
ី 2 ខែ�មីីនាា ឆ្នាំំ��2019។
ប្រ�កាាសនេះ�ះតម្រូ�ូវឲ្យយមាានកាារទូូទាាត់់ប្រា�ាក់់អតីីតភាាព ស្មើ�ើ�នឹង
ឹ 15ថ្ងៃ�ក្នុុ
ៃ ង
� មួួយឆ្នាំំ��នៃ�សេ�វាាកម្មមនិយោិ �ោជិិតសម្រា�ាប់់រយៈៈពេ�លអតិិបរមាាមិិនលើ�ើសពីី 6 ខែ�
ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើប្រា�ាក់់ឈ្នួួល
� សុុទ្ធជា
ធ ាមធ្យយមសម្រា�ាប់់ឆ្នាំំ��នីមួ
ី យ
ួ ៗ។ កាារទូូទាាត់់នឹង
ឹ ត្រូ�ូវបាានលាាតសន្ធឹឹ�ងក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមួួយដែ�លចាាប់់ផ្តើ�ើម
� ពីីខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��2021
និិងរៀ�ៀងរាាល់់ខែ�មិិថុុនាា និិងខែ�ធ្នូូ�បន្ទាា�ប់់មកទៀ�ៀត។

.	ស្មើ�ើ�នឹឹង 3ថ្ងៃ�ៃ ដែ�លបង់់បាានរៀ�ៀងរាាល់់ខែ�មិិថុុនាា និិង
.	ស្មើ�ើ�នឹឹង 3ថ្ងៃ�ៃ ដែ�លបង់់បាានរៀ�ៀងរាាល់់ខែ�ធ្នូូ�

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២.	មូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

២.៧	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបនៃ�គោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗ (តពីីទំំព័័រមុុន)
២.៧.១៨	អុីី�មភែ�មិិននៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមមិិនមែ�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
តម្លៃ�ៃយោ�ោងនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមមិិនមែ�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាាគាារ និិងសន្និិ�ធិិផ្សេ�េងទៀ�ៀត ទ្រ�ព្យយសកម្មមជាាប់់កិិច្ចចសន្យាា និិងពន្ធធពន្យាារទ្រ�ព្យយសកម្មម ត្រូ�ូវបាាន
ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិិញនៅ�ៅកាាលបរិិច្ឆេ�េទរាាយកាារណ៍៍នីីមួួយៗដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ថាាតើ�ើមាានកាារបង្ហាា�ញពីីឱនភាាព។

ប្រ�សិិនបើ�ើមាានកាារចង្អុុ�លបង្ហាា�ញបែ�បនេះ�ះ

មាានចំំនួួនទឹឹកប្រា�ាក់់ដែ�លអាាចប្រ�មូូលបាានមកវិិញនៃ�ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ត្រូ�ូវបាានប៉ាា�ន់់ប្រ�មាាណ។ ចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ព្យយអរូូបីីដែ�លមាានអាាយុុកាាលមាានគ្មាា�នកំំណត់់
ឬ ដែ�លមិិនទាាន់់មាានសម្រា�ាប់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ាក់់ដែ�លអាាចប្រ�មូូលបាានត្រូ�ូវបាានប៉ាា�ន់់ប្រ�មាាណជាារៀ�ៀងរាាល់់ឆ្នាំំ��ក្នុុ�ងពេ�លតែ�មួួយ។ កាារខាាតបង់់
លើ�ើឱនភាាពនៃ�តម្លៃ�ៃត្រូ�ូវបាានទទួួលស្គាា�ល់់ប្រ�សិិនបើ�ើតម្លៃ�ៃយោ�ោងនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មម ឬ ឯកតាាបង្កើ�ើ�តសាាច់់ប្រា�ាក់់ (“CGU”) លើ�ើសចំំនួួនតម្លៃ�ៃដែ�លអាាច
ប្រ�មូូលមកវិិញបាាន។
ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ាក់់ដែ�លអាាចប្រ�មូូលបាានមកវិិញនៃ�ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ឬ CGU គឺឺជាាតម្លៃ�ៃធំំជាាងក្នុុ�ងកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ហើ�ើយតម្លៃ�ៃសមរម្យយរបស់់វាាចំំណាាយតិិច
ក្នុុ�ងកាារលក់់។ ក្នុុ�ងកាារវាាយតម្លៃ�ៃតម្លៃ�ៃក្នុុ�ងកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់លំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់នាាពេ�លអនាាគតដែ�លត្រូ�ូវបាានប៉ាា�ន់់ប្រ�មាាណត្រូ�ូវបាានបញ្ចុះះ��តម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្បបន្នន
ដោ�ោយប្រើ�ើ�អត្រា�ាបញ្ចុះះ��ពន្ធធមុុនដែ�លឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងពីីកាារវាាយតម្លៃ�ៃទីីផ្សាារបច្ចុុ�ប្បបន្នននៃ�តម្លៃ�ៃពេ�លវេេលាានៃ�ប្រា�ាក់់ និិងហាានិិភ័័យជាាក់់លាាក់់ចំំពោះ�ះ�ទ្រ�ព្យយសកម្មម
CGUs។
សម្រា�ាប់់គោ�ោលបំំណងនៃ�កាារធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតភាាពអ៊ីី�មភែ�មិិន

ទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លមិិនអាាចត្រូ�ូវបាានសាាកល្បបងជាាលក្ខខណៈៈបុុគ្គគល

រួួមគ្នាា�ទៅ�ៅជាាក្រុ�ុមតូូចបំំផុុតនៃ�ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ដែ�លបង្កើ�ើ�តលំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់ពីីកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់បន្តត

ត្រូ�ូវបាានដាាក់់ជាាក្រុ�ុម

ដែ�លភាាគច្រើ�ើ�នពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើលំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់នៃ�

ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ឬ CGUs ។
កាារខាាតបង់់លើ�ើឱនភាាពនៃ�តម្លៃ�ៃត្រូ�ូវបាានទទួួលសា្គគ�ល់់ក្នុុ�ងចំំណេ�ញ ឬ ខាាត។ កាារខាាតបង់់លើ�ើឱនភាាពនៃ�តម្លៃ�ៃដែ�លត្រូ�ូវបាានទទួួលសា្គគ�ល់់ជាាដំំបូូង
ដើ�ើម្បីី�កាាត់់បន្ថថយចំំនួួនដែ�លបាានផ្តតល់់ជូូនដល់់ក្រុ�ុម CGU (ក្រុ�ុម CGUs) មូូលដ្ឋាា�នអត្រា�ា។
កាារខាាតបង់់លើ�ើឱនភាាពនៃ�តម្លៃ�ៃដែ�លបាានទទួួលស្គាា�ល់់ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លមុុនៗ

ត្រូ�ូវបាានវាាយតម្លៃ�ៃនៅ�ៅកាាលបរិិច្ឆេ�េទរបាាយកាារណ៍៍នីីមួួយៗសូូចនាាករ

ណាាមួួយដែ�លបង្ហាា�ញថាាកាារបាាត់់បង់់បាានថយចុះះ� ឬ លែ�ងមាានទៀ�ៀត។ កាារខាាតបង់់លើ�ើឱនភាាពនៃ�តម្លៃ�ៃត្រូ�ូវបាានបញ្ច្រា�ា�ស ប្រ�សិិនបើ�ើមាានកាារ
ផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រកាារប៉ាា�ន់់សា្មម�នដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ចំំនួួនដែ�លអាាចប្រ�មូូលបាាន។ កាារខាាតបង់់លើ�ើឱនភាាពនៃ�តម្លៃ�ៃត្រូ�ូវបាានបញ្ច្រ�រញទៅ�ៅនឹឹងទំំហំំដែ�លតម្លៃ�ៃយោ�ោង
របស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមមិិនលើ�ើសពីីតម្លៃ�ៃយោ�ោងដែ�លបាានកំំណត់់កាារដករំំលស់់ ឬ រំំលស់់ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមាានកាារខាាតបង់់លើ�ើឱនភាាពតម្លៃ�ៃណាាមួួយ។

២.៧.១៩	សម្ព័័�ន្ធធញាាតិិ
ភាាគីីទាំំ�ងឡាាយបាានចាាត់់ទុុកថាាជាាសម្ព័័�ន្ធធញាាតិិ ប្រ�សិិនបើ�ើធនាាគាារមាានលទ្ធធភាាពគ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្ទាា�ល់់ ឬប្រ�យោ�ោលលើ�ើភាាគីីផ្សេ�េងទៀ�ៀត ឬ មាានឥទ្ធិិ�ពល
សាារវ័័ន្តតក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�សេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចចិិត្តតផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ ឬផ្ទុុ�យមកវិិញ ប្រ�សិិនបើ�ើធនាាគាារ និិងភាាគីីនោះ�ះ�ស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរួួម
មួួយឬក៏៏ក្រោ��ោមឥទ្ធិិ�ពលជាាសាារវន្តតរួួម។
សម្ព័័�ន្ធធញាាតិិអាាចជាារូូបវន្តតបុុគ្គគល ឬ នីីតិិបុុគ្គគល ហើ�ើយក៏៏បាានរួួមបញ្ចូូ�លទាំំ�ងបុុគ្គគលជិិតស្និិ�ទ្ធធនៅ�ៅក្នុុ�ងសមាាជិិកសម្ព័័�ន្ធធញាាតិិផងដែ�រ។ សម្ព័័�ន្ធធញាាតិិដែ�ល
មាានចែ�ងក្នុុ�ងមាាត្រា�ា 49 និិងមាាត្រា�ា 50 នៃ�ច្បាាប់់កម្ពុុ�ជាាស្ដីី�ពីីស្ថាា�ប័័នធនាាគាារ និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រួួមមាានដូូចខាាងក្រោ��ោម៖
(ក)	បុុគ្គគលណាាណាាដែ�លកាាន់់កាាប់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ឬ ប្រ�យោ�ោលយ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់ 10 ភាាគរយ (10%) នៃ�ដើ�ើមទុុន ឬ សិិទ្ធិិ�បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត។
(ខ)

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នណាាមួួយដែ�លធនាាគាារកាាន់់កាាប់់ដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ ឬ ដោ�ោយប្រ�យោ�ោលយ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់ 10 ភាាគរយ(10%) នៃ�ដើ�ើមទុុនឬសិិទ្ធិិ�	
បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�ត។

(គ)	បុុគ្គគលណាាក៏៏ដោ�ោយដែ�លចូូលរួួមក្នុុ�ងកាារដឹឹកនាំំ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង ឬ ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិង
(ឃ)	សវនករឯករាាជ្យយ

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២.	មូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

២.៧	សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបនៃ�គោ�លនយោ�បាយគណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗ (តពីីទំំព័័រមុុន)
២.៧.២០ ពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូូល
ពន្ធធក្នុុ�ងគ្រា�ា
ពន្ធធលើ�ើទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងទ្រ�ព្យយអសកម្មមក្នុុ�ងគ្រា�ា និិងមុុនគ្រា�ាត្រូ�ូវបាានវាាស់់វែែងតាាមបរិិមាាណដែ�លរំំពឹឹងថាានឹឹងត្រូ�ូវបាានប្រ�មូូលមកវិិញ ឬ បង់់ជូូនអាាជ្ញាា�ធរ
ពន្ធធដាារ។ អត្រា�ាពន្ធធ និិងច្បាាប់់ពន្ធធដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�គណនាាចំំនួួនទឹឹកប្រា�ាក់់ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតតាាមកាាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

	ពន្ធធពន្យាារ
ពន្ធធពន្យាារត្រូ�ូវបាានទទួួលស្គាា�ល់់ដោ�ោយវិិធីីសាាស្រ្ត�តបំំណុុលនៃ�ស្ថាា�នភាាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

នៃ�ភាាពខុុសគ្នាា�បណ្ដោះ�ះ��អាាសន្នននាាកាាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�ស្ថាា�នភាាព

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� រវាាងមូូលដ្ឋាា�នពន្ធធនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងទ្រ�ព្យយអកម្មម និិងតម្លៃ�ៃយោ�ោងគណនេ�យ្យយសម្រា�ាប់់គោ�ោលបំំណងរាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។ ពន្ធធពន្យាារ
លើ�ើទ្រ�ព្យយសកម្មម ត្រូ�ូវបាានទទួួលស្គាា�ល់់ភាាពខុុសគ្នាា�បណ្ដោះ�ះ��អាាសន្ននដែ�លអាាចជាាប់់ពន្ធធ លើ�ើកលែ�ងតែ�បំំណុុលពន្ធធពន្យាារដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងពីីកាារទទួួល
ស្គាា�ល់់ដំំបូូងនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មម ឬ ទ្រ�ព្យយអសកម្មមនៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�កាារដែ�លមាាននៅ�ៅពេ�លប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ មិិនបាានប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់ប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញគណនេ�យ្យយ
និិងប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញ ឬ ខាាតបង់់អាាករ។
ទាាក់់ទងនឹឹងភាាពខុុសគ្នាា�បណ្តោះ�ះ��អាាសន្ននជាាប់់ពន្ធធ ដែ�លជាាប់់ទាាក់់ទងនឹឹងកាារវិិនិិយោ�ោគនៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នបុុត្រ�សម្ព័័�ន្ធធ ដែ�លពេ�លវេេលាានៃ�កាារបញ្ច្រា�ា�ស
នៃ�ភាាពខុុសគ្នាា�បណ្តោះ�ះ��អាាសន្ននអាាចត្រូ�ូវបាានគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ហើ�ើយវាាអាាចទៅ�ៅរួួចដែ�លថាាភាាពខុុសគ្នាា�បណ្តោះ�ះ��អាាសន្នននឹឹងមិិនវិិលត្រ�លប់់មកវិិញ នាា

ពេ�លអនាាគត។
ទឹឹកប្រា�ាក់់យោ�ោងនៃ�ពន្ធធពន្យាារលើ�ើទ្រ�ព្យយសកម្មម

ត្រូ�ូវបាានពិិនិិត្យយដោ�ោយកាារបរិិច្ឆេ�េទនៃ�របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នីីមួួយៗនឹឹងត្រូ�ូវបាានកាាត់់បន្ថថយដល់់

កម្រិ�ិតមួួយដែ�លអាាចនឹឹងមាានប្រា�ាក់់ចំំណូូលជាាប់់ពន្ធធគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ដើ�ើម្បីី�អនុុញ្ញាា�តឲ្យយទទួួលត្រ�ឡប់់មកវិិញនូូវទ្រ�ព្យយសកម្មមទាំំ�ងអស់់។
លើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូូលមិិនទទួួលស្គាា�ល់់ឡើ�ើងវិិញក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ពន្ធធពន្យាារ

និិងត្រូ�ូវទទួួលស្គាា�ល់់ក្នុុ�ងប្រា�ាក់់ចំំណូូលជាាប់់ពន្ធធនាាពេ�លអនាាគតនិិង

អនុុញ្ញាា�តឲ្យយទទួួលត្រ�ឡប់់មកវិិញសម្រា�ាប់់ពន្ធធពន្យាារលើ�ើទ្រ�ព្យយសកម្មម។
ពន្ធធពន្យាារលើ�ើទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងទ្រ�ព្យយអសកម្មមត្រូ�ូវបាានវាាស់់វែែងតាាមអត្រា�ាពន្ធធដែ�លរំំពឹឹងថាានឹឹងត្រូ�ូវអនុុវត្តតក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លដែ�លទ្រ�ព្យយសកម្មមនោះ�ះ�ត្រូ�ូវ
បាានទទួួលស្គាា�ល់់ ឬ ទេ�ទ្រ�ព្យយអសកម្មមនោះ�ះ�ត្រូ�ូវបាានទូូទាាត់់ផ្អែ�ែកលើ�ើអត្រា�ាពន្ធធ (និិងច្បាាប់់ពន្ធធ) ដែ�លត្រូ�ូវបាានអនុុម័័ត ឬ ត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តតជាាធរមាាន
នៅ�ៅកាាលបរិិច្ឆេ�េទរបាាយកាារណ៍៍។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២.	មូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

២.៨

ការវិិនិិច្ឆ័័�យនិិងការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នគណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗ
កាាររៀ�ៀបចំំរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាាគាារ តម្រូ�ូវឲ្យយមាានកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�កាារវិិនិិច្ឆ័័�យកាារប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន និិងកាារសន្មមតដែ�លប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់
ចំំនួួនប្រា�ាក់់ចំំណូូលរបាាយកាារណ៍៍ ចំំណាាយ ទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងទាំំ�ងកាារបង្ហាា�ញបំំណុុលរួួម។ ភាាពមិិនច្បាាស់់លាាស់់អំំពីីកាារសន្មមត និិងកាារប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន
ទាំំ�ងនេះ�ះអាាចបណ្តាា�លឲ្យយមាាន លទ្ធធផលដែ�លតម្រូ�ូវឲ្យយមាានកាារកែ�សម្រួ�ួល ទៅ�ៅនឹឹងចំំនួួនទឹឹកប្រា�ាក់់នៃ�កាារកាាន់់កាាប់់ទ្រ�ព្យយសកម្មម ឬ ទ្រ�ព្យយអសកម្មម
ដែ�លរងផលប៉ះះ�ពាាល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លអនាាគត។ នៅ�ៅក្នុុ�ងដំំណើ�ើរកាារអនុុវត្តតគោ�ោលនយោ�ោបាាយគណនេ�យ្យយរបស់់ធនាាគាារ អគ្គគនាាយកបាានធ្វើ�ើ�កាារ
វិិនិិច្ឆ័័�យ និិងកាារសន្មមតដូូចខាាងក្រោ��ោមទាាក់់ទងនឹឹងអនាាគត និិងប្រ�ភពសំំខាាន់់ៗនៃ�ភាាពមិិនប្រា�ាកដប្រ�ជាានៃ�កាារប៉ាា�ន់់ប្រ�មាាណនៅ�ៅកាាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�កាារ
រាាយកាារណ៍៍ ដែ�លមាានហាានិិភ័័យគួួរឲ្យយកត់់សម្គាា�ល់់ក្នុុ�ងកាារបង្កកឲ្យយមាានកាារកែ�សម្រួ�ួលទៅ�ៅនឹឹងបរិិមាាណទំំនិិញ។ ទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងទ្រ�ព្យយអសកម្មមក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ��ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�បន្ទាា�ប់់។
កាាលៈៈទេ�សៈៈ និិងកាារសន្មមតដែ�លមាានស្រា�ាប់់ អំំពីីកាារវិិវត្តតនាាពេ�លអនាាគតអាាចនឹឹងផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រដោ�ោយសាារតែ�កាាលៈៈទេ�សៈៈហួួសពីីកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង របស់់
ធនាាគាារហើ�ើយត្រូ�ូវបាានឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារសន្មមត ប្រ�សិិនបើ�ើនិិងនៅ�ៅពេ�លដែ�លវាាកើ�ើតឡើ�ើង។ វត្ថុុ�ដែ�លមាានឥទ្ធិិ�ពលគួួរឲ្យយកត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើចំំនួួន
ទឹឹកប្រា�ាក់់ ដែ�លត្រូ�ូវបាានទទួួលស្គាា�ល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ជាាមួួយនឹឹងកាារវិិនិិច្ឆ័័�យកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិង ឬ កាារប៉ាា�ន់់ស្មាា�នត្រូ�ូវបាានផ្សំំ�នៅ�ៅ
ខាាងក្រោ��ោមទាាក់់ទងនឹឹងកាារវិិនិិច្ឆ័័�យ ឬ កាារប៉ាា�ន់់ស្មាា�នដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធ។

២.៨.១	កាារខាាតបង់់ឥណទាានរំំពឹឹងទុុកលើ�ើទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
កាារវាាស់់វែែងនៃ� អុីី�មភែ�មិិន ខាាតយោ�ោងទៅ�ៅតាាម CIFRS 9 តម្រូ�ូវឲ្យយមាានកាារវិិនិិច្ឆ័័�យ។ ជាាពិិសេ�សកាារប៉ាា�ន់់ប្រ�មាាណចំំនួួន និិងពេ�លវេេលាានៃ�លំំហូូរ
សាាច់់ប្រា�ាក់់នាាពេ�លអនាាគត កាារវាាយតម្លៃ�ៃនៃ�កាារកើ�ើនឡើ�ើងគួួរឲ្យយកត់់សម្គាា�ល់់នៃ�ហាានិិភ័័យឥណទាាន និិងកាារបញ្ចូូ�លព័័ត៌៌មាាននាាពេ�លខាាងមុុខក្នុុ�ង
កាារវាាស់់វែែងនៃ� អុីី�មភែ�មិិនខាាតបង់់។
កាារប៉ាា�ន់់ប្រ�មាាណទាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវបាានជម្រុ�ុញដោ�ោយកត្តាា�មួួយចំំនួួន កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រដែ�លបណ្ដាា�លឲ្យយលទ្ធធផលមាានអុីី�មភែ�មិិនក្នុុ�ងកម្រិ�ិតផ្សេ�េងគ្នាា�។
អុីី�មភែ�មិិន ខាាតបង់់បាានគណនាាដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើម៉ូូ�ឌែ�លកាារខាាតបង់់ឥណទាានរំំពឹឹងទុុក ECL គឺឺជាាលទ្ធធផលនៃ�ម៉ូូ�ឌែ�លស្មុុ�គស្មាា�ញ ជាាមួួយចំំនួួននៃ�
កាារសន្មមត់់ទាាក់់ទង និិងជម្រើ�ើ�សនៃ�ធាាតុុបញ្ចូូ�លអថេ�រនិិងភាាពអាាស្រ័�័យគ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក។ ធាាតុុផ្សំំ�នៃ�ម៉ូូ�ឌែ�ល ELC ដែ�លត្រូ�ូវបាានគេ�ចាាត់់ទុុកថាាជាា
កាារវិិនិិច្ឆ័័�យគណនេ�យ្យយ និិងកាារប៉ាា�ន់់ស្មាា�នរួួមមាាន៖
លក្ខខណៈៈសម្រា�ាប់់វាាយតម្លៃ�ៃ ប្រ�សិិនបើ�ើមាានកាារកើ�ើនឡើ�ើងសំំខាាន់់ៗ នូូវហាានិិភ័័យឥណទាាន និិងសំំវិិធាានធនសម្រា�ាប់់បំំណុុលនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មម
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� គួួរតែ�វាាស់់វែែងលើ�ើមូូលដ្ឋាា�នអាាយុុកាារ ELC និិងកាារវាាយតម្លៃ�ៃលើ�ើគុណ
ុ ភាាព
កាារបែ�ងចែ�កផលប័័ត្រ�ដែ�លគំំរូូ ឬ វិិធីសា
ី ាស្ត្រ�រ ELC ត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់
កាារអភិិវឌ្ឍឍគំំរូូ ELC រួួមទាំំ�ងរូូបមន្តតផ្សេ�េងៗ និិងជម្រើ�ើ�សនៃ�ធាាតុុចូល
ូ
កាារកំំណត់់នូូវទំំនាាក់់ទំំនងរវាាងកាារបង្ហាា�ញម៉ាា�ក្រូ�ូសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងធាាតុុចូូលសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនិិង ឥទ្ធិិ�ពលទៅ�ៅលើ�ើដូូចជាាកាារលូូតលាាស់់នៃ� GDP និិងផល
	ប៉ះះ�ពាាល់់ទៅ�ៅលើ�ើ PD
កាារជ្រើ�ើ�សរើើស
� បង្ហាា�ញកាារសម្លឹឹ�ងទៅ�ៅមុុខនៃ�ម៉ា�ក្រូ
ា �ូសេ�ដ្ឋកិ
ឋ ច្ច
ិ ច នឹឹងកាារថ្លឹឹ�ងថ្លែ�ង
ែ ដែ�លអាាចកើ�ើតមាានឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ទាាញយកទៀ�ៀតចូូលសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ទៅច �ៅក្នុុ�ង
ECL ម៉ូូ�ឌែ�ល។
កាារត្រួ�ួតគ្នាា�លើ�ើគំំរូក្រោ��ោ
ូ
យផ្អែ�ែកលើ�ើកាារវិិភាាគ និិងកាារវិិនិច្ឆ័័
ិ យ
� របស់់អ្ននកគ្រ�ប់គ្រ�
់ ងជាាន់់ខ្ពពស់់របស់់ធនាាគាារ។
វាាជាាគោ�ោលនយោ�ោបាាយ របស់់ធនាាគាារក្នុុ�ងកាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិិញនូូវគំំរូូរបស់់ខ្លួួ�នជាាទៀ�ៀងទាាត់់ក្នុុ�ងបរិិបទនៃ�បទពិិសោ�ោធន៍៍នៃ�កាារបាាត់់បង់់ជាាក់់ស្តែ�ែង
និិងកែ�តម្រូ�ូវនៅ�ៅពេ�លចាំំ�បាាច់់។

២.៨.២	និិរន្តតភាាពអាាជីីវកម្មម
គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ធនាាគាារ បាានធ្វើ�ើ�កាារវាាយតម្លៃ�ៃអំំពីីសមត្ថថភាាពរបស់់ខ្លួួ�នលើ�ើលទ្ធធភាាពបន្តតទៅ�ៅមុុខហើ�ើយពេ�ញចិិត្តតដែ�លខ្លួួ�នមាានធនធាាន ដើ�ើម្បីី�
បន្តតធ្វើ�ើ�អាាជីីវកម្មមសម្រា�ាប់់អនាាគតដែ�លរំំពឹឹងទុុក។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងមិិនបាានដឹឹងអំំពីីភាាពមិិនប្រា�ាកដប្រ�ជាាណាាមួួយដែ�លអាាចធ្វើ�ឲ្យយ
ើ�
មាានកាារសង្ស័័�យយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ងទៅ�ៅលើ�ើសមត្ថថភាាពរបស់់ធនាាគាារលើ�ើលទ្ធធភាាពបន្តតទៅ�ៅមុុខឡើ�ើយ។ ដូូច្នេះ�ះ�របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�បន្តតត្រូ�ូវបាានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើង
ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលដ្ឋាា�នលទ្ធធភាាពបន្តតទៅ�ៅមុុខ។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២.	មូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការរៀ�ៀបចំំរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

២.៨

ការវិិនិិច្ឆ័័�យនិិងការប៉ាា�ន់់ស្មាា�នគណនេ�យ្្យសំំខាន់់ៗ (តពីីទំំព័័រមុុន)

២.៨.៣

Fair Value នៃ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
Fair Value នៃ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�គឺឺជាាតម្លៃ�ៃដែ�លត្រូ�ូវបាានទទួួលដើ�ើម្បីី�លក់់ទ្រ�ព្យយសកម្មម ឬ បង់់ដើ�ើម្បីី�ផ្ទេ�េរបំំណុុលក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�កាារដែ�លមាាន នៅ�ៅក្នុុ�ង
ទីីផ្សាារដើ�ើម ( ឬ គុុណសម្បបត្តិិ�បំំផុុត) នៅ�ៅកាាលបរិិច្ឆេ�េទនៃ�កាារវាាស់់វែែងក្រោ��ោមល័័ក្ខខខ័័ណ្ឌឌទីីផ្សាារបច្ចុុ�ប្បបន្នន (ឧទាាហរណ៍៍ថ្លៃ�ច្រៃ �កចេ�ញ ) ដោ�ោយមិិនគិិតថាា
តម្លៃ�ៃនោះ�ះ�អាាចត្រូ�ូវបាានអង្កេ�េត ឬ ប៉ាា�ន់់ស្មាា�នដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ដោ�ោយប្រើ�ើ�បច្ចេ�េកទេ�សវាាយតម្លៃ�ៃមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ នៅ�ៅពេ�លតម្លៃ�ៃត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មម
និិងទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូ�ូវបាានកត់់ត្រា�ានៅ�ៅក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍ស្ថាា�នភាាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� មិិនអាាចទទួួលបាានពីីទីីផ្សាារសកម្មមទេ� ពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានកំំណត់់
ដោ�ោយប្រើ�ើ�បច្ចេ�េកទេ�សវាាយតម្លៃ�ៃជាាច្រើ�ើ�នដែ�លរួួមមាានកាារប្រើ�ើ�គំំរូូវាាយតម្លៃ�ៃ។ ធាាតុុចូូលនៃ�ម៉ូូ�ឌែ�លទាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវបាានគេ�យកចេ�ញពីីទីីផ្សាារដែ�ល អាាច
អង្កេ�េតបាាននៅ�ៅពេ�លដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅបាានប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ៅកន្លែ�ែងដែ�លមិិនអាាចធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅបាាន
កាារវិិនិិច្ឆ័័�យ

និិងកាារប៉ាា�ន់់ស្មាា�នរួួមមាានកាារគិិតពិិចាារណាាអំំពីីសាាច់់ប្រា�ាក់់ងាាយ

កាារប៉ាា�ន់់ស្មាា�នត្រូ�ូវបាានទាាមទាារក្នុុ�ងកាារបង្កើ�ើ�តតម្លៃ�ៃត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។

និិងធាាតុុចូូលគំំរូូដែ�លទាាក់់ទងនឹឹងធាាតុុដូូចជាាហាានិិភ័័យឥណទាាន

(ទាំំ�ងម្ចាា�ស់់បំំណុុល និិងដៃ�គូូ) កាារកែ�តម្រូ�ូវតម្លៃ�ៃមូូលនិិធិិកាារទាាក់់ទងគ្នាា� និិងភាាពឆាាប់់រហ័័ស។

២.៨.៤

វិិធីីសាាស្រ្ត�តអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ប្រ�សិិទ្ធធភាាព (EIR)
EIR របស់់ធនាាគាារដូូចដែ�លបាានពន្យយល់់នៅ�ៅក្នុុ�ងកំំណត់់ចំំណាំំ� 2.7.1.1 បាានទទួួលស្គាា�ល់់ប្រា�ាក់់ចំំណូូលកាារប្រា�ាក់់ដោ�ោយប្រើ�ើ�អត្រា�ាត្រ�ឡប់់មកវិិញ
ដែ�លតំំណាាងឲ្យយកាារប៉ាា�ន់់ប្រ�មាាណដ៏៏ល្អអបំំផុុតនៃ�អត្រា�ាថេ�រនៃ�ប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញថេ�រលើ�ើអាាយុុកាាលរំំពឹឹងទុុកនៃ�ប្រា�ាក់់កម្ចីី� និិងបាានទទួួលស្គាា�ល់់ប្រ�សិិទ្ធធ
ភាាពនៃ�អត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ខុុសៗគ្នាា�ដែ�លត្រូ�ូវបាានគិិតនៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលផ្សេ�េងគ្នាា� និិងលក្ខខណៈៈផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�វដ្តតជីីវិិតផលិិតផល (រួួមមាានកាារបង់់ប្រា�ាក់់
ជាាមុុន និិងកាារប្រា�ាក់់ពិិន័័យនិិងកាារគិិតថ្លៃ�ៃ) ។ តាាមកាារប៉ាា�ន់់ប្រ�មាាណនេះ�ះតម្រូ�ូវឲ្យយមាានធាាតុុនៃ�កាារវិិនិិច្ឆ័័�យទាាក់់ទងនឹឹងវដ្តតនៃ�កាារទទួួលស្គាា�ល់់ និិង
អាាយុុកាាលនៃ�ឧបករណ៍៍ក៏៏ដូូចជាាកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រអត្រា�ាអត្រា�ាមូូលដ្ឋាា�ន និិងប្រា�ាក់់ចំំណូូល ឬ ចំំណាាយផ្សេ�េងៗដែ�លជាាផ្នែ�ែកសំំខាាន់់នៃ�ឧបករណ៍៍។

២.៨.៥

ពន្ធធពន្យាារទ្រ�ព្យយសកម្មម
ពន្ធធពន្យាារទ្រ�ព្យយសកម្មម ត្រូ�ូវបាានទទួួលស្គាា�ល់ទា
់ ាក់់ទងនឹឹង កាារខាាតបង់់ពន្ធដែធ �លអាាចនឹឹងមាានប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញជាាប់់ពន្ធពន្យា
ធ ារពេ�លអនាាគតដែ�លអាាច
ត្រូ�ូវបាានទទួួលសា្គគ�ល់់លើ�ើកាារខាាតបង់់ពន្ធធ។ កាារវិិនិិច្ឆ័័�យត្រូ�ូវបាានទាាមទាារដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ាក់់ នៃ�ពន្ធធពន្យាារដែ�លអាាចត្រូ�ូវបាានទទួួលស្គាា�ល់់
ដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើពេ�លវេេលាា និិងកម្រិ�ិតនៃ�ប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញដែ�លអាាចជាាប់់ពន្ធនា
ធ ាពេ�លអនាាគតរួួមជាាមួួយនឹឹងយុុទ្ធសា
ធ ាស្ត្រ�រផែ�នកាារពន្ធធនាាពេ�លអនាាគត។
(កំំណត់់សម្គា�ល់
ា ់ 15.2)

២.៨.៦	កាារកំំណត់់រយៈៈពេ�លជួួលសម្រា�ាប់់កិិច្ចចសន្យាាភតិិសន្យាាជាាមួួយជម្រើ�ើ�សបន្តត និិងបញ្ចចប់់ (ធនាាគាារជាាអ្ននកជួួល)
ធនាាគាារកំំណត់់រយៈៈពេ�លជួួលជាាលក្ខខខណ្ឌឌ

នៃ�កាារជួួលដែ�លមិិនអាាចលុុបចោ�ោលបាានរួួមជាាមួួយរយៈៈពេ�លណាាមួួយដែ�លគ្រ�បដណ្តតប់់

ដោ�ោយ

ជម្រើ�ើ�សដើ�ើម្បីី�ពង្រី�ីកកិិច្ចចសន្យាាជួួលប្រ�សិិនបើ�ើមាានហេ�តុុផលណាាមួួយត្រូ�ូវអនុុវត្តត ឬ រយៈៈពេ�លណាាមួួយដែ�លគ្រ�បដណ្ដដប់់ដោ�ោយជម្រើ�ើ�សដើ�ើម្បីី�
បញ្ចចប់់កិិច្ចចសន្យាាជួួលប្រ�សិិនបើ�ើ វាាសមហេ�តុុផលណាាស់់ដែ�លមិិនត្រូ�ូវអនុុវត្តត។ ធនាាគាារមាានកិិច្ចចសន្យាាជួួលជាាច្រើ�ើ�នដែ�លរួួមមាានជម្រើ�ើ�សបន្ថែ�ែម
និិងកាារបញ្ចចប់់។ ធនាាគាារអនុុវត្តតកាារវិិនិច្ឆ័័
ិ �យក្នុុ�ងកាារវាាយតម្លៃ�ៃថាាតើ�ើវាាមាានហេ�តុុផលសមរម្យយ ឬ អត់់ដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតជម្រើ�ើ�សដើ�ើម្បីី�បន្តត ឬ បញ្ចចប់់កិិច្ចចសន្យាា
ជួួល។ នោះ�ះ�គឺឺវាាពិិចាារណាាលើ�ើកត្តាា�ពាាក់់ព័័ន្ធធទាំំ�ងអស់់ ដែ�លបង្កើ�ើ�តជាាកាារលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចសម្រា�ាប់់វាាដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតទាំំ�ងកាារបន្តត ឬ កាារបញ្ចចប់់។
បន្ទាា�ប់់ពីីកាាលបរិិច្ឆេ�េទចាាប់់ផ្តើ�ើ�មធនាាគាារបាានកំំណត់់ឡើ�ើងវិិញនូូវរយៈៈពេ�លនៃ�កាារជួួលប្រ�សិិនបើ�ើមាានព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ ឬ កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រយ៉ាា�ងសំំខាាន់់នៅ�ៅ
ក្នុុ�ងកាាលៈៈទេ�សៈៈដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ខ្លួួ�នដែ�លប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់សមត្ថថភាាពក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�លំំហាាត់់ប្រា�ាណ ឬ មិិនអនុុវត្តតជម្រើ�ើ�សដើ�ើម្បីី�បន្តត
ឬ បញ្ចចប់់។

២.៨.៧	កាារប៉ាា�ន់់ស្មាា�នកាារកើ�ើនឡើ�ើងអត្រា�ាកម្ចីី�
ធនាាគាារមិិនអាាចកំំណត់់បាាននូូវអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ជាាក់់ស្តែ�ែងនៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចសន្យា
ច
ាឡើ�ើយ ដូូច្នេះ��ះ ហើ�ើយធនាាគាាបាានប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ IBR ដើ�ើម្បីី�វាាស់់វែែងបំំណុុលភាាគ
តិិចសន្យាា។ IBR សម្រា�ាប់់បំំណងក្នុុ�ងភតិិសន្យាាគឺឺជាាអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ដែ�លធនាាគាារត្រូ�ូវទូូទាាត់់ទៅ�ៅលើ�ើកម្ចីី�ក្នុុ�ងគ្រា�ា និិងកាារធាានាាស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�ទៅ�ៅលើ�ើ
មូូលនិិធិចាំ
ិ ំ�បាាច់់ទទួួលបាានទ្រ�ព្យយសកម្មម ដែ�លមាានតម្លៃ�ៃដូចគ្នាា�ទៅ
ូ
�ៅនឹឹងសិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើប្រា�
� ាស់់នៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមនៅ�ៅក្នុុ�ងស្ថាា�នភាាពសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ស្រ�ដៀ
ច
�ៀងគ្នាា�។ ដូូច្នេះ��ះ
IBR ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងពីីអ្វីី� ដែ�លធនាាគាារនឹឹងត្រូ�ូវបង់់ ដែ�លតម្រូ�ូវឲ្យយមាានកាារប៉ាា�ន់ស្មាា�ននៅ
់
�ៅពេ�លដែ�លមិិនមាានអត្រា�ាអង្កេ�េតដែ�លអាាចរកបាាន ឬ នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�លពួួកគេ�ត្រូ�វូ កាារកែ�តម្រូ�ូវដើ�ើម្បីី�ឆ្លុះះ�� បញ្ចាំំ��ងពីីលក្ខខខណ្ឌឌនៃ�កាារជួួល។ ធនាាគាារប៉ាា�ន់ស្មាា�ន
់
IBR សម្រា�ាប់់ទ្រ�ព្យយអសកម្មម ភតិិសន្យាា ដែ�លប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់
ទិិ ន្ននន័័ យអាាចអង្កេ�េតបាានដោ�ោយយោ�ោងទៅ�ៅលើ�ើអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ នៃ�ប្រា�ាក់់ ប ញ្ញើ�ើ� រ បស់់ អ តិិ ថិិ ជន ដែ�លមាានលក្ខខខណ្ឌឌស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�ៅនឹឹ ង លក្ខខខណ្ឌឌរបស់់
ភតិិសន្យាា។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

៣.

សាច់់ប្រា�ក់់នៅ�ក្នុុ�ងដៃ�
សាាច់់ប្រា�ាក់់ក្នុុ�ងដៃ�តាាមប្រ�ភេ�ទរូូបិិយប័័ណ្ណណមាានដូូចខាាងក្រោ��ោម ៖

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

6,717,710

27,367,951

11,556,371

46,745,521

ខ្មែ�ែររៀ�ៀល

210,837

858,950

185,052

748,535

រូូបិិយប័័ណ្ណណផ្សេ�េងៗ

973,336

3,965,370

116,600

471,647

7,901,883

32,192,271

11,858,023

47,965,703

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

គោ�ោលបំំណងរៀ�ៀបចំំរបាាយកាារណ៏៏លំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់ សាាច់់ប្រា�ាក់់ និិងសមមូូលសាាច់់ប្រា�ាក់់មាានដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

សាាច់់ប្រា�ាក់់ក្នុុ�ងដៃ�
សមតុុល្យយធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាា

គណនីីចរន្តត
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�មាានកាាលកំំណត់់
(រយៈៈពេ�ល 3ខែ�)
សមតុុល្យយនៅ�ៅធនាាគាារផ្សេ�េងទៀ�ៀត

គណនីីចរន្តត
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�មាានកាាលកំំណត់់

(រយៈៈពេ�ល 3ខែ�)

៤.

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

7,901,883

32,192,271

11,858,023

47,965,703

30,245,474

123,220,061

27,276,138

110,331,979

27,427,542

111,739,806

26,231,095

106,104,779

2,817,932

11,480,255

1,045,043

4,227,200

28,527,630

116,221,565

38,347,299

155,114,824

28,527,630

116,221,565

38,347,299

155,114,824

-

-

-

-

66,674,987

271,633,897

77,481,460

313,412,506

សមតុុល្្យជាមួួយធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា (“NBC”)
នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

27,427,542

111,739,806

26,231,095

106,104,779

ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�មាានកាាលកំំណត់់ (i)

2,817,932

11,480,255

1,045,043

4,227,200

ប្រា�ាក់់តម្កកល់់ធាានាាលើ�ើដើ�ើមទុុន (ii)

7,500,000

30,555,000

7,500,000

30,337,500

14,060,232

57,281,385

13,110,120

53,030,435

51,805,706

211,056,446

47,886,258

193,699,914

គណនីីចរន្តត

ប្រា�ាក់់តម្កកល់់កាាតព្វវកិិច្ចច (iii)

(i) 	ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�មាានកាាលកំំណត់់់�
សមតុុល្យយតំំណាាងឲ្យយប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�នៅ�ៅធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាា សម្រា�ាប់់កាារទូូទាាត់់មូូលប្បបទាានបត្រ�ដែ�លមាានកាាលកំំណត់់ដើ�ើមបីីខែ�។

(ii) 	ប្រា�ាក់់តម្កកល់់ធាានាាលើ�ើដើ�ើមទុុន
យោ�ោងតាាមប្រ�កាាសរបស់់ធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាាលេ�ខ ធ7-01-136 ស្តីី�ពីីដើ�ើមទុុនរបស់់ធនាាគាារចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទី1
ី 5 ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��2001 ធនាាគាារនាានាា

ត្រូ�ូវតម្រូ�ូវឲ្យយតម្កកល់់ប្រា�ាក់់តម្កកល់់ 10.00% នៃ�ដើ�ើមទុុនចុះះ�បញ្ជីី�ជាាមួួយធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាា។ ប្រា�ាក់់តម្កកល់់នេះ�ះ មិិនមាានសម្រា�ាប់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ក្នុុ�ង

ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃរបស់់ធនាាគាារទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែធនាាគាារអាាចដកប្រា�ាក់់យកវិិញបាាន នៅ�ៅពេ�លធនាាគាារសម្រេ�េចចិិត្តតឈប់់ធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារអាាជីីវកម្មម
នៅ�ៅព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុ�ជាា។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

សមតុុល្្យជាមួួយធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា (“NBC”) (តពីីទំំព័័រមុុន)

៤.

(iii) 	ប្រា�ាក់់តម្កកល់់កាាតព្វវកិិច្ចច
យោ�ោងតាាមប្រ�កាាសរបស់់ធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាាលេ�ខ 7-018-282 ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី29 ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��2018 ធនាាគាារនាានាាត្រូ�ូវតម្កកល់់ទុុកប្រា�ាក់់បម្រុ�ុង
មួួយចំំនួួនជាាមួួយ ធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាាក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ជាាប្រា�ាក់់តម្កកល់់កាាតព្វវកិិច្ចចដែ�លត្រូ�ូវគណនាា 8.00% និិង12.50% នៃ�ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់
អតិិថិិជនជាាប្រា�ាក់់រៀ�ៀលនិិងរូូបិិយប័័ណ្ណណរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន។ ទុុនបម្រុ�ុងសម្រា�ាប់់ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�របស់់អតិិថិិជនមិិនមាានកាារប្រា�ាក់់ទេ�។
នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី18 ខែ�មីីនាា ឆ្នាំំ��2020 ធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាាបាានជូូនដំំណឹឹងពីីកាារកាាត់់បន្ថថយអត្រា�ាប្រា�ាក់់បម្រុ�ុងកាាតព្វវកិិច្ចចលើ�ើប្រា�ាក់់រៀ�ៀលពីី 8.00%
ទៅ�ៅ 7.00% ។ សម្រា�ាប់់រូូបិិយប័័ណ្ណណបរទេ�ស អត្រា�ាប្រា�ាក់់បម្រុ�ុងកាាតព្វវកិិច្ចច ត្រូ�ូវបាានកាាត់់បន្ថថយពីី 12.50% ទៅ�ៅ 7.00% ដើ�ើម្បីី�កាាត់់បន្ថថយផល
ប៉ះះ�ពាាល់់នៃ�កាាររីីករាាលដាាលនៃ�ជំំងឺឺរាាតត្បាាត COIVD-19 ទៅ�ៅលើ�ើសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា។
សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាាតាាមរូូបិិយប័័ណ្ណណមាានដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក
ខ្មែ�ែររៀ�ៀល

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

50,714,562

206,611,126

46,096,775

186,461,455

1,091,144

4,445,320

1,789,483

7,238,459

51,805,706

211,056,446

47,886,258

193,699,914

អត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��នៃ�សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារជាាតិិ នៃ�កម្ពុុ�ជាាត្រូ�ូវបាានសង្ខេ�េបដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ប្រា�ាក់់តម្កកល់់ធាានាាលើ�ើដើ�ើមទុុន - ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

0.04

0.06

ប្រា�ាក់់តម្កកល់់កាាតព្វវកិិច្ចច - ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក

0.00

0.00

0.07 - 1.55

0.06 - 1.55

0.00

0.00

ភាាគរយក្នុុ�ង ១ ឆ្នាំំ��

ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�មាានកាាលកំំណត់់
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ចរន្តត

៥.

ភាាគរយក្នុុ�ង ១ ឆ្នាំំ��

សមតុុល្្យជាមួួយស្ថាា�ប័័នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េ�ងៗ
នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារផ្សេ�េងៗ
សំវិធានធនលើ ECLs

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

51,186,704

208,534,632

46,401,213

187,692,907

(40,476)

(164,899)

(40,287)

(162,961)

51,146,228

208,369,733

46,360,926

187,529,946

បម្រែ�ែបម្រួ�ួលសំំវិិធាានធន សម្រា�ាប់់កាារបាាត់់បង់់ឥណទាានដោ�ោយសមតុុល្យយជាាមួួយស្ថាា�ប័័នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

២០២១

សមតុុល្យយនៅ�ៅថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១ ខែ�មករាា
សំំវិិធាានធនបន្ថែ�ែម (កត់់ត្រា�ាបញ្ច្រា�ា�ស់់)
លម្អៀ�ៀ�ងអត្រា�ាប្តូូ�រប្រា�ាក់់
សមតុុល្យយនៅ�ៅថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�

២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

40,287

162,961

43,771

178,367

189

770

(3,484)

(14,204)

-

1,168

-

(1,202)

40,476

164,899

40,287

162,961
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

៥.

សមតុុល្្យជាមួួយស្ថាា�ប័័នហិិរញ្ញញវត្ថុុផ្សេ�េ�
�
ងៗ (តពីីទំំព័័រមុុន)
សមតុុល្យយជាាមួួយស្ថាា�ប័័នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗផ្សេ�េងទៀ�ៀតតាាមប្រ�ភេ�ទមាានដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

គណនីីចរន្តត

28,528,041

116,223,239

38,348,929

155,121,418

ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�មាានកាាលកំំណត់់

22,658,663

92,311,393

8,052,284

32,571,489

51,186,704

208,534,632

46,401,213

187,692,907

សមតុុល្យយជាាមួួយស្ថាា�ប័័នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗផ្សេ�េងទៀ�ៀតដោ�ោយរូូបិិយប័័ណ្ណណមាានដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក
ខ្មែ�ែររៀ�ៀល
រូូបិិយប័័ណ្ណណផ្សេ�េងៗ

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

47,563,961

193,775,577

43,818,673

177,246,532

3,171,881

12,922,243

2,094,962

8,474,121

450,862

1,836,812

487,578

1,972,254

51,186,704

208,534,632

46,401,213

187,692,907

អត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��សម្រា�ាប់់សមតុុល្យយជាាមួួយស្ថាា�ប័័នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតមាានដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

0.00

0.00 - 1.00

3.20 - 4.00

3.30 - 6.50

ភាាគរយក្នុុ�ង ១ ឆ្នាំំ��

គណនីីចរន្តត
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�មាានកាាលកំំណត់់

៦.

ភាាគរយក្នុុ�ង ១ ឆ្នាំំ��

ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មូូលធននៅ�តម្លៃ�ៃពិិតក្នុុ�ងលទ្ធធផលពេ�ញលេ�ញផ្សេ�េ�ងទៀ�ៀត (“FVOCI”)
នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

មូូលធនដែ�លមិិនបាានចុះះ�បញ្ជីី�

មូូលបត្រ�តាាមថ្លៃ�ៃដើ�ើម (*)

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រ
អាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

% ជាា
កម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់
ធនាាគាារ

25,000

101,850

1%

ដុុលា្លល�រ
អាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

% ជាា
កម្មមសិិទ្ធិិ�
របស់់
ធនាាគាារ

25,000

101,125

1%

(*) នេះ�ះរួួមបញ្ចូូ�លទាំំ�ងមូូលបត្រ�ភាាគហ៊ុុ�ន របស់់អង្គគភាាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចក្នុុ�ងស្រុ�ុកដែ�លធនាាគាារគ្មាា�នបំំណង បោះ�ះ�ចោ�ោលដូូចគ្នាា�ថ្ងៃ�ៃទី3
ី 1 ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��2021។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

៧.

ឥណទានទៅ�អតិិថិិជន
ឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជនត្រូ�ូវបាានចាាត់់ថ្នាា�ក់់នៅ�ៅខាាងក្រោ��ោម៖

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

ឥណទាានបុុគ្គគល
ឥណទាានសាាជីីវកម្មម
ចំំនួួនដុុលសរុុប
សំំវិិធាានធនលើ�ើ ECL សម្រា�ាប់់ឥណទាាន
ទៅ�ៅអតិិថិិជន

ឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជនសុុទ្ធធ

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

131,266,798

534,780,935

125,039,140

505,783,322

34,976,365

142,493,711

37,153,586

150,286,255

166,243,163

677,274,646

162,192,726

656,069,577

(22,440,603)

(91,423,017)

(21,249,736)

(85,955,182)

143,802,560

585,851,629

140,942,990

570,114,395

កាារវិិនិិច្ឆ័័�យនៃ�បម្រែ�ែបម្រួ�ួលចំំនួួនទឹឹកប្រា�ាក់់ដុុល និិងសំំវិិធាានធនតាាម ECL មាាននៅ�ៅខាាងក្រោ��ោម៖

២០២១
ដំំណាាក់់កាាលទីី១
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

ដំំណាាក់់កាាលទីី២
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

ដំំណាាក់់កាាលទីី៣
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សរុុប
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

132,904,629

4,772,195

24,515,902

162,192,726

73,904,909

201,123

5,043,182

79,149,214

(66,974,213)

(3,516,592)

(4,607,972)

(75,098,777)

ផ្ទេ�េរទៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលទីី១

153,052

(85,770)

(67,282)

-

ផ្ទេ�េរទៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលទីី២

(1,346,008)

1,346,008

-

-

ផ្ទេ�េរទៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលទីី៣

(8,665,735)

(1,133,273)

9,799,008

-

ឆ្នាំំ��២០២១

129,976,634

1,583,691

34,682,838

166,243,163

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

529,524,807

6,451,957

141,297,882

677,274,646

ចំំនួួនដុុលយោ�ោង

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០២១
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ថ្មីី�
កាារទូូទាាត់់និិងទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�ល

ឈប់់ទទួួលស្គាា�ល់់

សមតុុល្យយនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

CIFRS 9, សំំវិិធាានធន ECL នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១
ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០២១

616,503

1,480,893

19,152,340

21,249,736

2,688,156

(303,279)

728,211

3,113,088

(335,459)

(945,085)

(641,677)

(1,922,221)

ផ្ទេ�េរទៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលទីី១

233

(161)

(72)

-

ផ្ទេ�េរទៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលទីី២

(103,873)

103,873

-

-

ផ្ទេ�េរទៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលទីី៣

(2,631,380)

(216,623)

2,848,003

-

សមតុុល្យយនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

243,180

119,618

22,086,805

22,440,603

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

954,049

487,324

89,981,644

91,423,017

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ថ្មីី�
កាារទូូទាាត់់និិងទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លឈប់់
ទទួួលស្គាា�ល់់

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

៧.

ឥណទានទៅអតិថិជន (តពីទំព័រមុន)

២០២០
ដំំណាាក់់កាាលទីី១
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

ដំំណាាក់់កាាលទីី២
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

ដំំណាាក់់កាាលទីី៣
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សរុុប
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

136,698,046

697,372

19,997,805

157,393,223

57,313,093

2,712,788

2,035,177

62,061,058

(56,079,036)

(449,270)

(733,249)

(57,261,555)

ផ្ទេ�េរទៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលទីី១

17,594

(17,594)

-

-

ផ្ទេ�េរទៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលទីី២

(2,041,865)

2,041,865

-

-

ផ្ទេ�េរទៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលទីី៣

(3,003,203)

(212,966)

3,216,169

-

សមតុុល្យយនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

132,904,629

4,772,195

24,515,902

162,192,726

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

537,599,224

19,303,529

99,166,824

656,069,577

ចំំនួួនដុុលយោ�ោង

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០២០
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុថ្មីី�
�
កាារទូូទាាត់់និិងទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លឈប់់

ទទួួលស្គាា�ល់់

CIFRS 9, សំំវិិធាានធន ECL នាាថ្ងៃ�ៃទីី១

319,288

19,029

18,944,788

19,283,105

1,355,033

1,196,549

274,069

2,825,651

(140,412)

(12,897)

(705,711)

(859,020)

ផ្ទេ�េរទៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលទីី១

60

(60)

-

-

ផ្ទេ�េរទៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលទីី២

(327,383)

327,383

-

-

ផ្ទេ�េរទៅ�ៅដំំណាាក់់កាាលទីី៣

(590,083)

(49,111)

639,194

-

616,503

1,480,893

19,152,340

21,249,736

2,493,755

5,990,212

77,471,215

85,955,182

ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០២០

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុថ្មីី�
�
កាារទូូទាាត់់និិងទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លឈប់់

ទទួួលស្គាា�ល់់

សមតុុល្យយនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០
សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

កាារវិិភាាគបន្ថែ�ែមលើ�ើចំំនួួនដុុលឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជន មាានដូូចខាាងក្រោ��ោម៖
(ក) តាាមកាារធ្វើ�ើ�ចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់នៃ�ឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជន

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដំំណាាក់់កាាលទីី១

129,976,634

529,524,807

132,904,629

537,599,224

ដំំណាាក់់កាាលទីី២

1,583,691

6,451,957

4,772,195

19,303,529

ដំំណាាក់់កាាលទីី៣

34,682,838

141,297,882

24,515,902

99,166,824

166,243,163

677,274,646

162,192,726

656,069,577

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

៧.

ឥណទានទៅអតិថិជន (តពីទំព័រមុន)
(ខ) តាាមសុុវត្ថិិ�ភាាព

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

164,028,678

668,252,832

160,070,561

647,485,419

135,484,247

551,962,822

136,163,584

550,781,697

11,732,412

47,797,846

12,669,668

51,248,807

អាាជ្ញាា�ប័័ណ្ណណ

5,500,000

22,407,000

5,537,437

22,398,933

បញ្ញើ�ើ�កាារប្រា�ាក់់ទុុក

1,324,722

5,396,917

2,073,374

8,386,798

ផ្សេ�េងៗ

9,987,297

40,688,247

3,626,498

14,669,184

គ្មាា�នកាារធាានាា

2,214,485

9,021,814

2,122,165

8,584,158

166,243,163

677,274,646

162,192,726

656,069,577

មាានកាារធាានាា៖
អចលនទ្រ�ព្យយ
ម៉ាា�ស៊ីី�ន និិងមធ្យោ�ោ�បាាយធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ

(គ) តាាមកាារកំំណត់់

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

1,459,535

5,946,146

12,115,438

49,006,947

-

-

8,293,854

33,548,639

លើ�ើសពីី ៣ខែ� ទៅ�ៅ ១២ខែ�

12,385,829

50,459,867

35,515,814

143,661,468

លើ�ើសពីី ១ឆ្នាំំ�� ទៅ�ៅ ៥ឆ្នាំំ��

41,368,453

168,535,078

42,508,258

171,945,904

រយៈៈពេ�ល ១ខែ�
លើ�ើសពីី ១ខែ� ទៅ�ៅ ៣ខែ�

លើ�ើសពីី ៥ឆ្នាំំ��

111,029,346

452,333,555

63,759,362

257,906,619

166,243,163

677,274,646

162,192,726

656,069,577

(ឃ) តាាមនិិវាាសនភាាព

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

166,243,163

677,274,646

162,192,726

656,069,577

181,723

740,340

97,957

396,236

166,061,440

676,534,306

162,094,769

655,673,341

166,243,163

677,274,646

162,192,726

656,069,577

155,067,678

631,745,720

155,325,939

628,293,424

11,175,485

45,528,926

6,866,787

27,776,153

166,243,163

677,274,646

162,192,726

656,069,577

និិវាាសនភាាព
និិវាាសនជន

ទំំនាាក់់ទំំនង
សម្ព័័�ន្ធធញាាតិិ
មិិនមែ�នសម្ព័័�ន្ធធញាាតិិ

រូូបិិយប័័ណ្ណណ
ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក
ខ្មែ�ែររៀ�ៀល

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�

51

របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

៧.

ឥណទានទៅអតិថិជន (តពីទំព័រមុន)
(ឃ) តាាមនិិវាាសនភាាព(តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

វិិស័័យឧស្សាាហកម្មម
កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន

80,331,868

327,272,034

75,481,751

305,323,683

លក់់ដុំំ� និិងរាាយ

29,278,963

119,282,495

28,486,499

115,227,888

កាារជីីកយករ៉ែែ�

16,789,144

68,398,973

17,789,144

71,957,087

អចលនទ្រ�ព្យយ និិងសំំណង់់

13,074,092

53,263,851

17,146,485

69,357,532

នាំំ�ចូូល នាំំ�ចេ�ញ

5,759,258

23,463,217

2,572,581

10,406,090

កាាតឥណទាាន

1,459,529

5,946,121

1,288,946

5,213,787

សេ�វាាកម្មម

1,187,317

4,837,129

773,647

3,129,402

18,362,991

74,810,826

18,653,673

75,454,108

166,243,163

677,274,646

162,192,726

656,069,577

ឧស្សាាហកម្មមផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត
(ង) តាាមទីីតាំំ�ង

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក
ទីីស្នាា�ក់់កាារកណ្តាា�ល
សាាខាា

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

711,569

2,898,932

420,000

1,698,900

165,531,594

674,375,714

161,772,726

654,370,677

166,243,163

677,274,646

162,192,726

656,069,577

(ច) អត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��នៃ�ឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជនមាាននៅ�ៅខាាងក្រោ��ោម៖

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១
ភាាគរយក្នុុ�ង ១ ឆ្នាំំ��

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០
ភាាគរយក្នុុ�ង ១ ឆ្នាំំ��

ប្រា�ាក់់កម្ចីី�បុុគ្គគល

3.65 - 16.80

4.35 - 16.80

ប្រា�ាក់់កម្ចីី�សាាជីីវកម្មម

5.30 - 12.00

5.30 - 9.50

៨.

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

232,359

946,631

233,636

945,058

ប្រា�ាក់់បង់់មុុនសម្រា�ាប់់កាារថែ�រក្សាាប្រ�ព័័ន្ធធ

157,464

641,508

187,249

757,422

ប្រា�ាក់់រក្សាាទុុកសម្រា�ាប់់និិយោ�ោជិិត

369,505

1,505,363

105,783

427,892

ប្រា�ាក់់ និិងទទួួលបាាននូូវកាារបញ្ជាា�ក់់និិងកាារផ្ទេ�េរ

34,338

139,893

95,772

387,398

ធាានាារ៉ាា�ប់់រងបង់់ប្រា�ាក់់ជាាមុុន

11,712

47,715

12,493

50,534

435,334

1,773,551

91,044

368,273

1,008,353

4,108,030

492,341

1,991,519

1,240,712

5,054,661

725,977

2,936,577

ប្រា�ាក់់កម្ចីី�នៃ�កាារជួួល

ទ្រ�ព្យយសកម្មមមិិនមែ�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ផ្សេ�េងៗ

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�

52

របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�

53

របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

2,636,957

1,200,219

កាារបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល

លម្អៀ�ៀ�ងពីីអត្រា�ាប្តូូ�រប្រា�ាក់់

1,627,155
342,072
1,969,227
667,730

63,625
968,884
231,335

កាារបោះ�ះ�បង់់ចោ�ោល

លម្អៀ�ៀ�ងពីីអត្រា�ាប្តូូ�រប្រា�ាក់់

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

តម្លៃ�ៃក្នុុ�ងបញ្ជីី�សុុទ្ធធ

រំំលស់់

នាាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មករាា

905,259

រំំលស់់បង្គគរ

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

កាារទិិញបន្ថែ�ែម

នាាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មករាា

192,751

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

12,128

ឧបករណ៍៍កុំំ�ព្យូូ�ទ័័រ

អគាារ និិងកែ�លម្អអ
ភតិិសន្យាា

2,444,206

ទ្រព្យ និងហត្ថូបករណ៍

1,188,091

ថ្លៃ�ៃដើ�ើម

៩.

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

123,278

851,140

-

-

127,110

724,030

974,418

-

-

7,894

966,524

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

គ្រឿ��ឿងសង្ហាា�រិិម
និិងបរិិក្ខាា�រ

២០២១

52,649

593,951

-

(56,000)

25,231

624,720

646,600

-

(56,000)

35,000

667,600

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

យាានយន្តត

1,074,992

4,383,202

-

(56,000)

558,038

3,881,164

5,458,194

-

(56,000)

247,773

5,266,421

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សរុុប

4,379,517

17,857,165

115,566

(227,808)

2,270,099

15,699,308

22,236,682

153,876

(227,808)

1,007,941

21,302,673

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�

54

របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

ទ្រព្យ និងហត្ថូបករណ៍ (តពីទំព័រមុន)

2,444,206

1,188,091

1,627,155
817,051

905,259
282,832

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

តម្លៃ�ៃក្នុុ�ងបញ្ជីី�សុុទ្ធធ

លម្អៀ�ៀ�ងពីីអត្រា�ាប្តូូ�រប្រា�ាក់់

រំំលស់់

251,924

1,375,231

585,451

6,588

835,805

1,858,755

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

1,181,503

ឧបករណ៍៍កុំំ�ព្យូូ�ទ័័រ

អគាារ និិងកែ�លម្អអ
ភតិិសន្យាា

69,454

នាាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មករាា

រំំលស់់បង្គគរ

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

លម្អៀ�ៀ�ងពីីអត្រា�ាប្តូូ�រប្រា�ាក់់

កាារទិិញបន្ថែ�ែម

នាាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មករាា

ថ្លៃ�ៃដើ�ើម

៩.

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

242,494

724,030

-

138,704

585,326

966,524

-

33,078

933,446

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

គ្រឿ��ឿងសង្ហាា�រិិម
និិងបរិិក្ខាា�រ

២០២០

42,880

624,720

-

36,880

587,840

667,600

-

8,500

659,100

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

យាានយន្តត

1,385,257

3,881,164

-

496,962

3,384,202

5,266,421

-

633,617

4,632,804

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សរុុប

5,603,365

15,699,308

(117,429)

2,026,114

13,790,623

21,302,673

(159,260)

2,583,257

18,878,676

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

១០.

សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម
ព័័ត៌៌មាានទាាក់់ទងនឹឹងភតិិសន្យាារបស់់ធនាាគាារត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញនៅ�ៅក្នុុ�ងកំំណត់់សម្គា�ល់
ា នេះ�ះ
់
និិងកំំណត់់សម្គា�ល់
ា លេ�ខ
់
14។

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

សិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មម

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

1,119,606

4,561,275

1,205,049

4,874,423

ធនាាគាារ ជួួលទ្រ�ព្យយសកម្មម រួួមមាានកាារិិយាាល័័យ និិងកន្លែ�ែង ។ ព័័ត៌៌មាានទាាក់់ទងនឹឹងភតិិសន្យាាដែ�លធនាាគាារជាាអ្ននកជួួល នឹឹងបង្ហាា�ញខាាងក្រោ��ោម៖

២០២១
កាារិិយាាល័័យ

ទូូATM

សរុុប

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

2,143,891

175,018

2,318,909

9,379,987

254,036

67,170

321,206

1,306,666

-

-

-

69,176

2,397,927

242,188

2,640,115

10,755,829

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១ ខែ�មករាា

981,724

132,136

1,113,860

4,505,564

រំំលស់់

354,756

51,893

406,649

1,654,248

-

-

-

34,742

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

1,336,480

184,029

1,520,509

6,194,554

តម្លៃ�ៃក្នុុ�ងបញ្ជីី�សុុទ្ធធ

1,061,447

58,159

1,119,606

4,561,275

ថ្លៃ�ៃដើ�ើម
នាាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មករាា
កាារទិិញបន្ថែ�ែម
លម្អៀ�ៀ�ងពីីអត្រា�ាប្តូូ�រប្រា�ាក់់
នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�
ដករំំលស់់បង្គគរ

លម្អៀ�ៀ�ងពីីអត្រា�ាប្តូូ�រប្រា�ាក់់

២០២០
កាារិិយាាល័័យ

ទូូATM

សរុុប

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

2,096,089

148,590

2,244,679

9,147,067

47,802

26,428

74,230

302,636

-

-

-

(69,716)

2,143,891

175,018

2,318,909

9,379,987

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១ ខែ�មករាា

635,399

69,369

704,768

2,871,930

រំំលស់់

346,325

62,767

409,092

1,667,868

-

-

-

(34,234)

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

981,724

132,136

1,113,860

4,505,564

តម្លៃ�ៃក្នុុ�ងបញ្ជីី�សុុទ្ធធ

1,162,167

42,882

1,205,049

4,874,423

ថ្លៃ�ៃដើ�ើម
នាាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មករាា
កាារទិិញបន្ថែ�ែម
លម្អៀ�ៀ�ងពីីអត្រា�ាប្តូូ�រប្រា�ាក់់
នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�
ដករំំលស់់បង្គគរ

លម្អៀ�ៀ�ងពីីអត្រា�ាប្តូូ�រប្រា�ាក់់

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

១១.

ទ្រព្យអរូបី

២០២១

២០២០

កម្មមវិិធីីកុំំ�ព្យូូ�ទ័័រ

កម្មមវិិធីីកុំំ�ព្យូូ�ទ័័រ

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

1,438,991

5,820,718

1,222,319

4,980,950

340,113

1,383,580

216,672

883,372

-

43,772

-

(43,604)

1,779,104

7,248,070

1,438,991

5,820,718

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១ ខែ�មករាា

968,166

3,916,231

787,067

3,207,298

រំំលស់់

205,104

834,363

181,099

738,341

-

29,308

-

(29,408)

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

1,173,270

4,779,902

968,166

3,916,231

តម្លៃ�ៃក្នុុ�ងបញ្ជីី�សុុទ្ធធ

605,834

2,468,168

470,825

1,904,487

ថ្លៃ�ៃដើ�ើម
នាាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មករាា
កាារទិិញបន្ថែ�ែម
លម្អៀ�ៀ�ងពីីអត្រា�ាប្តូូ�រប្រា�ាក់់
នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�
ដករំំលស់់បង្គគរ

លម្អៀ�ៀ�ងពីីអត្រា�ាប្តូូ�រប្រា�ាក់់

១២.

ប្រាក់បញ្ញើពីធនាគារផ្សេងៗ
នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

គណនីីចរន្តត
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�មាានកាាលកំំណត់់

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

9,917,635

40,404,445

3,550,514

14,361,829

-

-

-

-

9,917,635

40,404,445

3,550,514

14,361,829

ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីធ
ី នាាគាារផ្សេ�េងៗទៅ�ៅតាាមរូូបិយ
ិ ប័័ណ្ណណមាានដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក
រូូបិិយប័័ណ្ណណផ្សេ�េងៗ

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

9,385,105

38,234,918

2,992,816

12,105,941

532,530

2,169,527

557,698

2,255,888

9,917,635

40,404,445

3,550,514

14,361,829

អត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��នៃ�ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីធ
ី នាាគាារផ្សេ�េងៗមាានដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

0.00 - 0.05

0.00

មិិនមាាន

មិិនមាាន

ភាាគរយក្នុុ�ង ១ ឆ្នាំំ��

ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ចរន្តត
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�មាានកាាលកំំណត់់

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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ភាាគរយក្នុុ�ង ១ ឆ្នាំំ��

របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

១៣.

ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន
នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ចរន្តត
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�មាានកាាលកំំណត់់
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�សន្សំំ�

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

8,672,129

35,330,254

10,771,041

43,568,861

134,450,127

547,749,817

143,330,926

579,773,597

40,269,608

164,058,383

32,799,951

132,675,802

183,391,864

747,138,454

186,901,918

756,018,260

កាារវិិភាាគបន្ថែ�ែមនៃ�ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីអ
ី តិិថិជននៅ
ិ
�ៅខាាងក្រោ��ោម៖

(ក) តាាមប្រ�ភេ�ទអតិិថិជន
ិ

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

165,741,075

675,229,140

167,251,750

676,533,329

រូូបវ័័ន្តតបុុគ្គគល មែ�ននិិវាាសនជន

8,759,060

35,684,410

10,584,331

42,813,619

សហគ្រា�ាសក្នុុ�ងស្រុ�ុក

8,890,355

36,219,306

9,065,837

36,671,312

1,374

5,598

-

-

183,391,864

747,138,454

186,901,918

756,018,260

រូូបវ័័ន្តតបុុគ្គគលនិិវាាសនជន

សហគ្រា�ាសក្រៅ��ៅស្រុ�ុក

(ខ) តាាមរូូបិយ
ិ ប័័ណ្ណណ

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក
ដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក
ខ្មែ�ែររៀ�ៀល
រូូបិិយប័័ណ្ណណផ្សេ�េងៗ

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

180,520,593

735,440,896

184,386,425

745,843,089

2,862,845

11,663,231

2,504,903

10,132,333

8,426

34,327

10,590

42,838

183,391,864

747,138,454

186,901,918

756,018,260

(គ) តាាមទំំនាាក់់ទំំនង

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក
មិិនមែ�នសម្ព័័�ន្ធធញាាតិិ
សម្ព័័�ន្ធធញាាតិិ

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

183,365,304

747,030,249

186,876,136

755,913,972

26,560

108,205

25,782

104,288

183,391,864

747,138,454

186,901,918

756,018,260

(ឃ) អត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��នៃ�ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីអ
ី តិិថិជនមា
ិ
ានដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០
ភាាគរយក្នុុ�ង ១ ឆ្នាំំ��

ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ចរន្តត
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�មាានកាាលកំំណត់់
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�សន្សំំ�

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០១៩
ភាាគរយក្នុុ�ង ១ ឆ្នាំំ��

0.00 - 1.00

0.00 - 0.50

2.00 - 6.50

2.00 - 6.80

0.00 - 0.50

0.00 - 0.50

របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

១៤.

បំណុលភតិសន្យា
នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

តិិចជាាង ១ឆ្នាំំ��

439,462

1,787,731

423,762

1,727,678

១ ទៅ�ៅ ៥ឆ្នាំំ��

787,339

3,202,895

974,105

3,971,426

ច្រើ�ើ�នជាាង ៥ឆ្នាំំ��

172,467

701,596

80,000

326,160

1,399,268

5,692,222

1,477,867

6,025,264

1,309,117

5,295,378

1,640,783

6,686,191

321,206

1,308,593

74,230

300,260

72,018

292,970

66,892

272,722

(479,642)

(1,951,180)

(472,788)

(1,927,560)

-

35,515

-

(36,235)

1,222,699

4,981,276

1,309,117

5,295,378

80,323

327,236

20,330

82,235

1,142,376

4,654,040

1,288,787

5,213,143

កាារវិិភាាគកាាលកំំណត់់លំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់

មិិនបាានធ្វើ�ើ�អប្បបហាាក្នុុ�ងកិិច្ចចសន្យាា

បំំណុុលភតិិសន្យាាសរុុបដែ�ល

មិិនបាានធ្វើ�ើ�អប្បបហាា

តម្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្បបន្នននៃ�បំំណុុលភតិិសន្យាា
នាាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មករាា
កាារទិិញបន្ថែ�ែម
ចំំណាាយកាារប្រា�ាក់់
កាារទូូទាាត់់
លម្អៀ�ៀ�ងអត្រា�ាប្តូូ�រប្រា�ាក់់
នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�
ចរន្តត
អចរន្តត

ចំំនួួនទឹកប្រា�
ឹ
ាក់់ ដែ�លត្រូ�ូវបាានទទួួលស្គាា�ល់នៅ់ �ៅក្នុុ�ងប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញ និិងកាារខាាតបង់់នូវូ កាារជួួលក្នុុ�ងឆ្នាំំ��មាានដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

រំំលស់់លើ�ើសិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មម
កាារប្រា�ាក់់លើ�ើបំំណុុលភតិិសន្យាា
ចំំណាាយលើ�ើភតិិសន្យាារយៈៈពេ�លខ្លីី� និិងភតិិសន្យាានៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មម

មាានតម្លៃ�ៃទាាប

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

១៥.

២០២១
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

២០២០
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

406,649

409,092

47,564

68,617

72,018

66,892

526,231

544,601

2,143,865

2,202,911

ពន្ធលើប្រាក់ចណ
ំ
ូល

កាារប្រ�កាាសពន្ធធរបស់់ធនាាគាារ គឺឺស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមកាារត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្យ
ិ យជាាទៀ�ៀងទាាត់់ដោ�ោយ អគ្គគនាាយកដ្ឋាា�នពន្ធធដាារ។ ដោ�ោយសាារតែ�កាារអនុុវត្តតច្បាាប់់ និិង
បទប្បបញ្ញញត្តិិ�ពន្ធទៅធ �ៅលើ�ើប្រ�តិិបត្តិិ�កាារជាាច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ អាាចនឹឹង ទទួួលយកកាារបកស្រា�ាយផ្សេ�េងគ្នាា� តម្លៃ�ៃដែ�លបង្ហាា�ញក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� អាាច
ផ្លាា�ស់់ប្ដូូរ� នៅ�ៅពេ�លក្រោ��ោយតាាមកាារសម្រេ�េចចុុងក្រោ��ោយរបស់់អគ្គគនាាយកដ្ឋាា�នពន្ធធដាារ។

អត្រា�ាពន្ធធដែ�លអាាចអនុុវត្តតបាាន
អនុុលោ�ោមទៅ�ៅតាាមច្បាាប់់នៃ�ព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុជា
� ា ធនាាគាារមាានកាាតព្វវកិិច្ចប
ច ង់់ពន្ធលើ�ើប្រា�
ធ
ាក់់ចំំណូល
ូ ក្នុុ�ងគ្រា�ាដែ�លគណនាាតាាមអត្រា�ា 20% នៃ�ប្រា�ាក់់
ចំំណេ�ញជាាប់់ពន្ធធ ឬ អាាករអប្បបបរមាា 1% នៃ�ចំំណូូលរួួមបញ្ចូូ�លពន្ធធទាំំ�ង អស់់លើ�ើកលែ�ងពន្ធធអាាករលើ�ើតម្លៃ�ៃបន្ថែ�ែម ដោ�ោយយកតម្លៃ�ៃដែ�លខ្ពពស់់ជាាងគេ�
រវាាងតម្លៃ�ៃទាំំ�ងពីីរគឺឺជាាចំំណាាយ។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

១៥.

ពន្ធលើប្រាក់ចណ
ំ
ូល (តពីទំព័រមុន)

១៥.១	ចំំណាយលើ�ើពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល
ចំំណាាយលើ�ើពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូល
ូ មាានដូូចជាា៖

២០២១

២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

បច្ចុុ�ប្បបន្នន

196,700

800,175

172,297

702,455

ពន្យាា

957,174

3,893,784

381,767

1,556,464

1,153,874

4,693,959

554,064

2,258,919

បម្រែ�ែបម្រួ�ួលនៃ�កាារបង់់ពន្ធលើ�ើប្រា�
ធ
ាក់់ចំំណូល
ូ នៅ�ៅក្នុុ�ងក្រោ��ោម៖

២០២១

នាាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មករាា
ចំំណាាយពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូូលក្នុុ�ងគ្រា�ា
ពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូូលបាានបង់់
លម្អៀ�ៀ�ងពីីអត្រា�ាប្ដូូ�រប្រា�ាក់់
នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

23,889

96,631

13,147

53,574

196,700

800,175

172,297

702,455

(216,763)

(881,792)

(161,555)

(658,660)

-

573

-

(738)

3,826

15,587

23,889

96,631

កាារផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់់ពន្ធលើ�ើប្រា�
ធ
ាក់់ចំំណូល
ូ កំំណត់់ដោ�ោយច្បាាប់់ នឹឹងពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូល
ូ មាានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ាពមាានដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

២០២១

២០២០ (កំំណត់់ឡើ�ើងវិិញ)

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

4,659,620

18,955,334

2,010,759

8,197,861

931,924

3,791,067

402,152

1,639,572

39,004

158,668

39,019

159,082

បរទេ�ស

(6,147)

(25,006)

(51,613)

(210,426)

ចំំណូូលភាាគលាាភ និិងផ្សេ�េងៗ

(4,698)

(19,111)

(7,791)

(31,764)

កាារកែ�តម្រូ�ូវផ្សេ�េងៗ

(2,909)

(11,834)

-

-

196,700

800,175

172,297

702,455

1,153,874

4,693,959

554,064

2,258,919

ប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញមុុនចំំណាាយពន្ធធ
ពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូូលផ្អែ�ែកតាាមអត្រា�ាពន្ធធ 20%
បន្ថែ�ែម
ចំំណាាយមិិនអាាចកាាត់់កងបាាន
ចំំណេ�ញមិិនទាាន់់ទទួួលស្គាា�ល់់លើ�ើកាារប្តួួ�រប្រា�ាក់់

ពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូូលក្នុុ�ងគ្រា�ា (ប្រ�សិិទ្ធធភាាពពន្ធធ
អប្បបបរមាា)

ចំំណាាយប្រ�សិិទ្ធធភាាពលើ�ើពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូូល

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

១៥.

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល (តពីទំព័រមុន)

១៥.២

ពន្ធធពន្្យារជាទ្រ�ព្្យសកម្មម
ព័័ត៌៌មាានលម្អិិ�តនៃ�ពន្ធធពន្យាារជាាទ្រ�ព្យយសកម្មមសុទ្ធ
ុ មា
ធ ានដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

២០២១
នាាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មករាា
ឆ្នាំំ��២០២១
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

របាាយកាារណ៍៍លទ្ធធផលក្នុុង
� ឆ្នាំំ��
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

ទទួួលស្គាា�ល់់ក្នុុ�ង

នាាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ��២០២១
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

20,813

(194)

20,619

130,122

148,889

279,011

2,974,016

(1,332,358)

1,641,658

307,255

205,231

512,486

3,432,206

(978,432)

2,453,774

(18,501)

21,258

2,757

(18,501)

21,258

2,757

3,413,705

(957,174)

2,456,531

13,808,437

(3,800,530)

10,007,907

ពន្ធធពន្យាារជាាទ្រ�ព្យយសកម្មម
ចំំណាាយភតិិសន្យាា
ចំំណូូលអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ពីីប្រា�ាក់់កម្ចីី�
ពន្ធធយោ�ោងទៅ�ៅកាាលបរិិច្ឆេ�េទបន្ទាា�ប់់
សំំវិិធាានធនទៅ�ៅលើ�ើអ៊ីី�មភែ�មិិន

ពន្ធធពន្យាារជាាទ្រ�ព្យយអសកម្មម
ទ្រ�ព្យយ និិងហត្ថូូ�បករណ៍៍

ពន្ធធពន្យាារជាាទ្រ�ព្យយសកម្មមសុុទ្ធធ
សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

២០២០
នាាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មករាា
ឆ្នាំំ��២០២០
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

របាាយកាារណ៍៍លទ្ធធផលក្នុុ�ងឆ្នាំំ��
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

ទទួួលស្គាា�ល់់ក្នុុ�ង

នាាថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ��២០២០
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

20,175

638

20,813

110,753

19,369

130,122

3,234,543

(260,527)

2,974,016

438,310

(131,055)

307,255

3,803,781

(371,575)

3,432,206

(8,309)

(10,192)

(18,501)

(8,309)

(10,192)

(18,501)

3,795,472

(381,767)

3,413,705

15,466,548

(1,658,111)

13,808,437

ពន្ធធពន្យាារជាាទ្រ�ព្យយសកម្មម
ចំំណាាយភតិិសន្យាា
ចំំណូូលកាារប្រា�ាក់់ពីីប្រា�ាក់់កម្ចីី�
ពន្ធធយោ�ោងទៅ�ៅកាារិិយបរិិច្ឆេ�េទបន្ទាា�ប់់
សំំវិិធាានធនទៅ�ៅលើ�ើអុីី�មភែ�មិិន

ពន្ធធពន្យាារជាាទ្រ�ព្យយអសកម្មម
ទ្រ�ព្យយ និិងហត្ថូូ�បករណ៍៍

ពន្ធធពន្យាារជាាទ្រ�ព្យយសកម្មមសុុទ្ធធ
សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

១៦.

ទ្រព្យអសកម្មផ្សេងៗ
នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ចំំណាាយទៅ�ៅលើ�ើបុុគ្គគលិិក

983,536

4,006,926

426,180

1,723,899

ពន្ធធផ្សេ�េងៗត្រូ�ូវទូូទាាត់់

145,247

591,736

61,784

249,916

ចំំណាាយនូូវកាារផ្ទេ�េរប្រា�ាក់់ត្រូ�ូវទូូទាាត់់

115,398

470,131

121,164

490,108

23,912

97,417

36,126

146,130

152,637

621,843

126,766

512,768

1,420,730

5,788,053

772,020

3,122,821

សំំវិិធាានធនទៅ�ៅលើ�ើបាាត់់បង់់ពីីឥណទាាន

កាាតព្វវកិិច្ចច
ផ្សេ�េងៗ

បម្រែ�ែបម្រួ�ួលសំំវិិធាានធនទៅ�ៅលើ�ើកាារបាាត់់បង់់ពីឥ
ី ណទាានលើ�ើកាាតព្វវកិិច្ចមា
ច ាននៅ�ៅខាាងក្រោ��ោម៖

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�មករាា
សំំវិិធាានធនបន្ថែ�ែម (កត់់បញ្ច្រា�ា�ស់់)
លម្អៀ�ៀ�ងពីីអត្រា�ាប្តូូ�រប្រា�ាក់់
នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ�

១៧.

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

36,126

146,130

21,974

89,544

(12,214)

(49,687)

14,152

57,698

-

974

-

(1,112)

23,912

97,417

36,126

146,130

ដើមទុន

នាថ្ងៃ�ៃទីី22 ខែ�មីនា
� 016 ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាបានចេ�ញប្រ�កាសលេ�ខ 7-016-117 ស្តីី�ពីីដើ�ើមទុុនចុះះ�បញ្ជីី � អប្បបបរមាមានរបស់់ធនាគារ និិង
ី ឆ្នាំំ2

គ្រឹះ��ះ ស្ថាានហិរិ ញ្ញញ វត្ថុុ� (“ប្រ�កាស”)។ ប្រ�កាសនេះ�ះតម្រូ�ូវឲ្យយធនាគារពាណិិជ្ជជរួួមបញ្ចូ� ូ លជាមួួយបុុត្រ�សម្ព័័�ន្ធធបរទេ�ស ទោះ�ះបីធ
ី នាគារមេ�ត្រូ�ូវបានគេ�វាយ

តម្លៃ�ៃថាជាថ្នាាក់់វិនិ
ិ ិយោ�គ ឬ ជាធនាគារមេ�ដែ�លកាន់់កាប់់ 100% នៃ�ភាគហ៊ុុ�នក៏ដោ៏ �យ ក៏៏តម្រូ�ូវឲ្យយមានដើ�ើមទុុនអប្បបបរមាចំំនួួន 300,000,000 ពាន់់
រៀ�ៀលប្រ�មាណ(75លានដុុល្លាា រអាមេ�រិក)។
ិ

នាថ្ងៃ�ៃទីី28 ខែ�មីនា
� 019 ធនាគារមេ�បានបញ្ចូូ� លបន្ថែ�ែមនូូវដើ�ើមទុុនចំំនួួន 32,765,157 ដុុល្លាា រអាមេ�រិក
់
ញរក្សាាទុុក
ិ និិងបានផ្ទេ�េរពីីប្រា�ក់ចំំណេ�
ី ឆ្នាំំ2
ចំំនួួន 4,234,843 ដុុល្លាា រអាមេ�រិកដើ�
ម្បីី�តម្លើ�ើ�
ងដើ�
មទុុន
ពី
38លានដុុល្លាា
រទៅ�
75លានដុុល្លាា
រ។
ដើ�
មទុុនបន្ថែ
�ែមនេះ�ះត្រូ�ូ
វ
បានអនុុម័័តដោ�យធនាគារ
ើ
ើ
ើ
ិ
ី
ជាតិិនាថ្ងៃ�ៃទីី9 ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ2
� 019។

១៨.

ចំណូលពីការប្រាក់
នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

ឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជន
សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារផ្សេ�េងៗ
សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារជាាតិិកម្ពុុ�ជាា

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

12,330,980

50,162,426

13,523,785

55,136,472

625,332

2,543,851

692,954

2,825,173

8,312

33,813

26,139

106,569

12,964,624

52,740,090

14,242,878

58,068,214
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

១៩.

ចំណាយការប្រាក់
នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីអតិិថិិជន
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីធនាាគាារផ្សេ�េងៗ
បំំណុុលភតិិសន្យាា

២០.

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

6,927,693

28,181,855

6,566,021

26,769,664

72,018

292,970

66,892

272,722

5

20

77,288

315,103

6,999,716

28,474,845

6,710,201

27,357,489

ចំណូលសុទ្ធពីកម្រៃជើងសារ
នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

កម្រៃ�ៃជើ�ើងសាារទទួួលពីីកាារផ្ទេ�េរប្រា�ាក់់
កម្រៃ�ៃជើ�ើងសាារផ្សេ�េងៗ
ចំំណូូលសរុុបបាានពីីកម្រៃ�ៃជើ�ើងសាារ
ចំំណាាយកម្រៃ�ៃជើ�ើងសាារផ្សេ�េងៗ
ចំំណាាយសុុទ្ធធដោ�ោយកម្រៃ�ៃជើ�ើងសាារ
ផ្សេ�េងៗ

២១.

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

6,549,251

26,642,353

2,681,451

10,932,276

156,092

634,982

208,549

850,254

6,705,343

27,277,335

2,890,000

11,782,530

(87,945)

(357,760)

(159,432)

(650,004)

6,617,398

26,919,575

2,730,568

11,132,526

ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ
នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

192,980

785,043

258,066

1,052,135

ហត្ថូូ�បករណ៍៍

14,546

59,173

-

-

ចំំណូូលពីីភាាគលាាភ

23,490

95,557

38,777

158,094

-

-

180

734

231,016

939,773

297,023

1,210,963

ចំំណេ�ញសុុទ្ធធពីីកាារប្ដូូ�រប្រា�ាក់់
ប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញពីីកាារលក់់ទ្រ�ព្យយ និិង

ផ្សេ�េងៗ

២២.

ចំណាយបុគ្គលិក
នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

ប្រា�ាក់់ខែ� និិងប្រា�ាក់់ឈ្នួួ�ល
អត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍បុុគ្គគលិិកផ្សេ�េងៗ

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

4,290,495

17,453,733

3,797,928

15,484,152

129,434

526,583

152,023

619,798

4,419,929

17,980,271

3,949,951

16,103,950
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២៣.

ចំណាយទូទៅ និងរដ្ឋបាល
នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ថ្លៃ�ៃអាាជ្ញាា�ប័័ណ្ណណ

311,550

1,267,385

268,888

1,096,256

ជួួសជុុលនិិងកាារថែ�ទាំំ�

268,060

1,090,468

286,076

1,166,332

ចំំណាាយទំំនាាក់់ទំំនង

130,111

529,292

137,031

558,675

ចំំណាាយទឹឹកភ្លើ�ើ�ង

123,180

501,096

126,472

515,626

ចំំណាាយលើ�ើបោះ�ះ�ពុុម្ពពនិិងសម្ភាា�រៈ�

115,689

470,623

120,982

493,244

ចំំណាាយទៅ�ៅលើ�ើកាារិិយាាល័័យ

102,071

415,225

67,050

273,363

ចំំណាាយទៅ�ៅលើ�ើពន្ធធផ្សេ�េងៗ

86,804

353,119

59,146

241,138

ចំំណាាយលើ�ើកាារជួួល

47,564

193,490

68,617

279,752

ចំំណាាយទៅ�ៅលើ�ើកាារដឹឹកជញ្ជូូ�ន

32,647

132,808

42,871

174,785

ចំំណាាយទៅ�ៅលើ�ើវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�

32,233

131,124

50,808

207,144

ចំំណាាយទៅ�ៅលើ�ើកាារផ្សសព្វវផ្សាាយ

21,586

87,812

94,721

386,178

6,724

27,353

11,613

47,346

106,921

434,955

200,831

818,788

1,385,140

5,634,750

1,535,106

6,258,627

ចំំណាាយទៅ�ៅលើ�ើកាារធ្វើ�ដំំណើ�ើ
ើ�
រ
ចំំណាាយទៅ�ៅលើ�ើផ្សេ�េងៗ

២៤.

ចំណាយរំលស់
នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ទ្រ�ព្យយ និិងហត្ថូូ�បករណ៍៍

558,038

2,270,099

496,962

2,026,114

សិិទ្ធិិ�នៃ�កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មម

406,649

1,654,248

409,092

1,667,868

ទ្រ�ព្យយអរូូបីី

205,104

834,363

181,099

738,341

1,169,791

4,758,710

1,087,153

4,432,323

២៥.

សំវិធានធននៃចណា
ំ
យពីឥណទានខាតបង់់

២០២១

ឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជន
កាាតព្វវកិិច្ចច
ផ្សេ�េងៗ

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�

២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

1,190,867

4,844,446

1,966,631

8,017,959

(12,214)

(49,678)

14,152

57,698

189

770

(3,484)

(14,204)

1,178,842

4,795,529

1,977,299

8,061,453
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២៦.

កាតព្វកិច្ច
នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

16,911,065

68,895,679

17,899,754

72,404,505

-

-

-

-

16,911,065

68,895,679

17,899,754

72,404,505

(23,912)

(97,417)

(36,126)

(146,130)

16,887,153

68,798,262

17,863,628

72,258,375

ឥណទាានហ្វាា�ស៊ីី�លីីធីីមិិនទាាន់់ដក
ប្រា�ាក់់ធាានាា
ចំំនួួនសរុុបដុុល
សំំវិិធាានធននៃ�កាារខាាតបង់់ឥណទាានខាាតនៅ�ៅ

ក្រៅ��ៅតាារាាងតុុល្យយកាារដែ�លបាានសន្យាា

២៧.

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ប្រតិបត្តិការ និងសមតុល្យជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ
ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារសំំខាាន់់ៗ របស់់ធនាាគាារជាាមួួយសម្ព័័�ន្ធញា
ធ ាតិិនៅ�ៅក្នុុ�ងគ្រា�ា មាាននៅ�ៅខាាងក្រោ��ោម៖

២០២១
សម្ព័័�ន្ធធញាាតិិ
ធនាាគាារមេ�

Sacombank
Remittance Express
Co., Ltd
បុុគ្គគលិិកគ្រ�ប់់គ្រ�ង

សំំខាាន់់ៗ

ប្រ�ភេ�ទនៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ

២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ចំំណូូលកាារប្រា�ាក់់

-

-

-

-

ចំំណាាយកាារប្រា�ាក់់

-

-

-

-

(3,591)

(14,608)

(4,211)

(17,168)

7,980

32,463

7,125

29,049

(537)

(2,185)

(661)

(2,695)

(552,610)

(2,248,017)

(402,160)

(1,639,606)

ថ្លៃ�ៃសេ�វាា និិង
កម្រៃ�ៃជើ�ើងសាារ
ចំំណូូលកាារប្រា�ាក់់លើ�ើ

ឥណទាាន

ចំំណាាយកាារប្រា�ាក់់លើ�ើ

ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�

ប្រា�ាក់់ខែ� និិង

អត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍និយោិ �ោជិិក

សមតុុល្យយជាាមួួយភាាគីីពាាក់់ព័័ន្ធក្នុុ
ធ ង
� កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ មាានដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

២០២១
សម្ព័័�ន្ធធញាាតិិ
ធនាាគាារមេ�

ប្រ�ភេ�ទនៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

សមតុុល្យយត្រូ�ូវទទួួល

24,380,881

99,327,709

26,629,806

107,717,565

សមតុុល្យយត្រូ�ូវសង

(9,911,205)

(40,378,249)

(3,544,087)

(14,335,832)

102,673

418,290

28,691

116,055

(126,152)

(513,943)

-

-

(124)

(505)

(124)

(502)

36,847

150,115

19,604

79,298

181,723

740,340

97,957

396,236

(26,560)

(108,205)

(25,782)

(104,288)

គណនីីត្រូ�ូវទទួួលផ្សេ�េងៗ

Sacombank Lao
Co., Ltd.

គណនីីត្រូ�ូវសងផ្សេ�េងៗ

Sacombank
Remittance
Express Co., Ltd.

កាារផ្ទេ�េរប្រា�ាក់់

បុុគ្គគលិិកគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ប្រា�ាក់់កម្ចីី�

សំំខាាន់់ៗ

២០២០

គណនីីត្រូ�ូវទទួួលបាានពីី

ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២៨.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

សកម្មមភាាពធនាាគាារត្រូ�ូវ បាានប្រ�ឈមមុុខនូវូ ហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ហាានិិភ័័យឥណទាាន ហាានិិភ័័យទីីផ្សាារ (រួួមមាានហាានិិភ័័យរូូបិយ
ិ ប័័ណ្ណណ និិងហាានិិភ័័យ
អត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់)

និិងហាានិិភ័័យសន្ទទនីីយភាាពជាាច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ។

កាារប្រ�ឈមមុុខជាាមួួយហាានិិភ័័យ គឺឺជាាបញ្ហាា�ស្នូល
�ូ ចំំពោះ�ះ�វិិស័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុហើ�ើ
� យ

ហាានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ គឺឺជាាហាានិិភ័័យមួួយដែ�លមិិនអាាចជៀ�ៀសបាាននៅ�ៅក្នុុ�ងអាាជីីវកម្មម។
�ុ ា ចំំពោះ�ះ�គោ�ោលបំំណងលើ�ើកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ធនាាគាារ មាានគោ�ោលបំំណងអនុុលោ�ោមតាាមបទប្បបញ្ញញត្តិិ�របស់់ធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុជា
ធនាាគាារបាានទទួួលស្គាា�ល់់ថាាកាារអនុុវត្តតល្អអបំំផុុតទៅ�ៅតាាមអន្តតរជាាតិិ

នៅ�ៅលើ�ើកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យមិិនទាាន់់បាានអនុុវត្តតពេ�ញលេ�ញនៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។

គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងបាានបង្កើ�ើត
� គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងទ្រ�ព្យយអសកម្មម ហើ�ើយនិិងគណៈៈកម្មាា�ធិិកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើត
�
ប៉ាា�រ៉ាា�ម៉ែ�ែតទូូលំំទូូលាាយមួួយសម្រា�ាប់់ហាានិិភ័័យដែ�លអាាចទទួួលយកបាានសម្រា�ាប់់ធនាាគាារ។ ព្រ�ម ទាំំ�ងដើ�ើម្បីី�ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយសកម្មមភាាពប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹង
ប៉ាា�រ៉ាា�ម៉ែ�ែតទាំំ�ងនេះ�ះ។
� ច
ូ ខាាងក្រោ��ោម៖
ធនាាគាារមាានទ្រ�ព្យយសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� និិងទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដូ

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

7,901,883

32,192,271

11,858,023

47,965,703

សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារជាាតិិ

51,805,706

211,056,446

47,886,258

193,699,914

សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារផ្សេ�េងៗ

51,146,228

208,369,733

46,360,926

187,529,946

ឧបករណ៍៍មូូលធនតាាម FVOCI

25,000

101,850

25,000

101,125

143,802,560

585,851,629

140,942,990

570,114,395

232,359

946,631

233,636

945,058

254,913,736

1,038,518,560

247,306,833

1,000,356,141

9,917,635

40,404,445

3,550,514

14,361,829

183,391,864

747,138,454

186,901,918

756,018,260

1,222,699

4,981,276

1,309,117

5,295,378

194,532,198

792,524,175

191,761,549

775,675,467

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សាាច់់ប្រា�ាក់់ក្នុុ�ងដៃ�

ឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជន
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប
ទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីធនាាគាារផ្សេ�េងៗ
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីអថិិជន
បំំណុុលភតិិសន្យាា
ទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងដើ�ម
ើ ទុុន
គោ�ោលបំំណងចម្បបងនៃ�កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងដើ�ើមទុុនរបស់់ធនាាគាារ គឺឺដើ�ើម្បីីធា
� ានាាថាាធនាាគាារបាានគោ�ោរពតាាមតម្រូ�ូវកាារដើ�ម
ើ ទុុនដែ�លបាានកំំណត់់ឡើ�ើងពីីខាាង
ក្រៅ��ៅ និិងរក្សាាជំំហរតុុល្យយភាាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងសមាាសធាាតុុដើ�ម
ើ ទុុនឲ្យយសមស្រ�បដើ�ើម្បីី�ទ្រ�ទ្រ�ង់់សកម្មភា
ម ាពអាាជីីវកម្មមធនាាគាារ និិងបង្កើ�ើនតម្លៃ�
�
រៃ បស់់ម្ចាា�ស់់។
ធនាាគាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរចនាាសម្ព័័�ន្ធដើធ �ើមទុុនរបស់់ខ្លួួន
�

និិងធ្វើ�កា
�ើ ារកែ�តម្រូ�ូវវាាឲ្យយវាាដោ�ោយមើ�ើលឃើ�ញ
ើ ពីីកាារប្រែ�ែប្រួ�ួលនៃ�ស្ថាា�នភាាពសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ច

និិងលក្ខខណៈៈ

ថាានិិភ័័យនៃ�សកម្មមភាាពរបស់់ធនាាគាារ។ ដើ�ើម្បីីរ� ក្សាា ឬ កែ�សម្រួ�ួលរចនាាសម្ព័័�ន្ធដើធ �ម
ើ ទុុនធនាាគាារអាាចធ្វើ�កា
�ើ ារកែ�តម្រូ�ូវនូូវចំំនួួនទឹកប្រា�
ឹ
ាក់់នៃ�កាារទូូទាាត់់
ភាាគលាាភទៅ�ៅម្ចាា�ស់់ ចំំណូូលពីីដើ�ម
ើ ទុុន។ ធនាាគាារ មិិនបាានធ្វើ�កា
�ើ ារផ្លាា�ស់់ប្ដូូរ� ណាាមួួយទេ�ក្នុុ�ងគោ�ោលបំំណង គោ�ោលកាារណ៍៍និង
ិ ដំំណើ�ើរកាារពីីឆ្នាំំ��មុន
ុ ។
តម្លៃ�ៃសុុទ្ធធ និិងទ្រ�ព្យយសកម្មមដែ�លបាានថ្លឹឹ�ងហាានិិភ័័យត្រូ�ូវបាានគណនាាទៅ�ៅតាាមបទប្បបញ្ញញត្តិិ�របស់់ធនាាគាារជាាតិិ។ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជឿ�ឿជាាក់់ថាា ធនាាគាារ
បាានអនុុលោ�ោមទៅ�ៅតាាមសមាាមាាត្រ�សមធនភាាពដែ�លបាានកំំណត់់ដោ�ោយ ធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុជា
�ុ ា និិងរាាល់់តម្រូ�វូ កាារដើ�ម
ើ ទុុនកំំណត់ដោ�ោ
់ យខាាងក្រៅ��ៅ។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២៨.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៨.១

ហានិិភ័័យឥណទាន
ធនាាគាារត្រូ�ូវប្រ�ឈមទៅ�ៅលើ�ើហាានិិភ័័យឥណទាាន ដែ�លជាាហាានិិភ័័យអាាចធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យមាានកាារខាាតបង់់ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុចំំពោះ�ះ
�
�ធនាាគាារ ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងដោ�ោយកាារ
មិិនបាានអនុុវត្តតនូវូ កាាតព្វវកិិច្ចរច បស់់ខ្លួួន
� ។ ហាានិិភ័័យឥណទាាន គឺឺជាាហាានិិភ័័យសំំខាាន់់បំំផុតសម្រា
ុ
�ាប់់អាាជីីវកម្មមរបស់់ធនាាគាារ។ ហាានិិភ័័យឥណទាាន

កើ�ើតឡើ�ើងជាាមូូលដ្ឋាា�នក្នុុ�ងសកម្មមភាាពផ្ដដល់ប្រា�
់ ាក់់កម្ចីី�ចំំពោះ�ះ�ឥណទាាន និិងបុុរេេប្រ�ទាាន។ ធនាាគាារក៏៏មាានហាានិិភ័័យឥណទាានចំំពោះ�ះ�ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�
ដែ�លមិិនបង្ហាា�ញក្នុុ�ងតាារាាងតុុល្យយកាារ ដូូចជាាកាាតព្វវកិិច្ចឥ
ច ណទាាន។

(ក) កាារវាាស់់ស្ទទង់ទៅ់ �ៅលើ�ើហាានិិភ័័យឥណទាាន

ធនាាគាារវាាយតម្លៃ�ៃទៅ�ៅលើ�ើប្រូ�ូបាាប៊ីី�លីតេ�នៃ�លំំនាំំ
ី
ដើ� �ើមទៅ�ៅលើ�ើ រូូបវន្តតបុគ្គគ
ុ លភាាគីីពាាក់់ព័័ន្ធជា
ធ ាដៃ�គូូទៅ�ៅតាាមគោ�ោលកាារណ៍៍ឥណទាាននីីតិវិិ ធី
ិ ី និិងកាារអនុុវត្តត។
គណៈៈកម្មាា�ធិិកាារឥណទាានជាាអ្ននកទទួួលខុុសត្រូ�ូវទៅ�ៅលើ�ើកាារកំំណត់់ភាាពសមស្រ�ប និិងភាាពគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់នៃ�គោ�ោលនយោ�ោបាាយឥណទាានខ្លួួ�ន។

(ខ) គោ�ោលកាារណ៏៏គ្រ�ប់គ្រ�
់ ងដែ�នកំំណត់់ និិងកាាត់់បន្ថថយហាានិិភ័័យ
ធនាាគាារធ្វើ�ប្រ�តិ
�ើ
ប
ិ ត្តិិ�កាារ

និិងផ្ដដល់ប្រា�
់ ាក់់កម្ចីី�ទៅ�ៅរូូបវន្តតបុគ្គគ
ុ លនៅ�ៅព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុជា
� ា។

ធនាាគាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងដែ�នកំំណត់់

និិងត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្យ
ិ យកាារ

ប្រ�មូូលផ្ដុំំ�� ហាានិិភ័័យឥណទាាននៅ�ៅពេ�លគេ�បាានរកឃើ�ញ
ើ ។ ហាានិិភ័័យធំំៗ ត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ដោ�ោយធនាាគាារជាាតិិថាា ជាាហាានិិភ័័យឥណទាានទូូទៅ�ៅ
ចំំពោះ�ះ�អ្ននកទទួួលផលណាាមួួយនៅ�ៅពេ�លដែ�លវាាលើ�ើសពីី 2% សម្រា�ាប់់ឥណទាានឯកត្តតជន និិង 3% សម្រា�ាប់់ឥណទាានជាាក្រុ�ម
ុ នៃ�ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�
សុុទ្ធរធ បស់់ធនាាគាារក្រោ��ោមលក្ខខខណ្ឌឌនៃ�ប្រ�កាាសលេ�ខ ធ7-07-163 របស់់ធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុជា
�ុ ា។
ធនាាគាារក៏៏បាានប្រើ�ើ�គោ�ោលកាារណ៍៍ជាាច្រើ�ើ�ន និិងអនុុវត្តតគោ�ោលកាារណ៍៍ទាំំ�ងនោះ�ះ� ដើ�ើម្បីី�កាាត់់បន្ថថយហាានិិភ័័យ។ គោ�ោលកាារណ៍៍ដ៏៏សាាមញ្ញញបំំផុុត គឺឺ
កាារទទួួលនូូវវត្ថុុ�បញ្ជាា�ក់់សុុវត្ថិិ�ភាាព នៅ�ៅក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ជាាវត្ថុុ�បញ្ចាំំ��ក្នុុ�ងកាារបញ្ចេ�េញឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជន ដែ�លគោ�ោលកាារណ៍៍នេះ�ះជាាទម្លាា�ប់់ចម្បបង។
ធនាាគាារក៏៏បាានអនុុវត្តតគោ�ោលកាារណ៍៍ណែ�នាំំ�ស្តីី�ពីីកាារទទួួលយកនូូវចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់ជាាក់់លាាក់់នៃ�វត្ថុុ�បញ្ចាំំ�� ឬ កាារកាាត់់បន្ថថយហាានិិភ័័យឥណទាាន។
ប្រ�ភេ�ទវត្ថុុប
� ញ្ចាំំ��ចម្បបង សម្រា�ាប់់ឥណទាានអតិិថិជនមា
ិ
ានដូូចជាា៖

.
.
.
.

កាារបញ្ចាំំ��លើ�ើអចលនទ្រ�ព្យយរស់់នៅ�ៅ (ដីី អគាារ និិងទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត)
ថ្លៃ�លើ�ើទ្រ�ព្យ
ៃ
យសកម្មមអាាជីីវកម្មមដូច
ូ ជាា ដីីធ្លីី� និិងអាាគាារ
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�មាានកាារកំំណត់់របស់់អតិិថិជន
ិ ដែ�លបាានដាាក់់ក្នុុង
� ធនាាគាារ និិង
សាាច់់ប្រា�ាក់់ក្នុុង
� ទម្រ�ង់់ជាាប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�មាានកំំណត់់

(គ) កាារប៉ះះ�ពាាល់់អតិិបរមាាលើ�ើហាានិិភ័័យឥណទាានមុុនពេ�លកំំណត់់ជាាមួួយទ្រ�ព្យយដាាក់់បញ្ចាំំ�� ឬ កាារពង្រឹ�ឹងឥណទាានផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត

តាារាាងខាាងក្រោ��ោមបង្ហាា�ញនូូវហាានិិភ័័យឥណទាានជាាអតិិបរមាាមុុនទេ� កំំណត់់ជាាមួួយទ្រ�ព្យយដាាក់់បញ្ចាំំ�� ឬ កាារពង្រឹ�ឹងឥណទាានផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត
ទៀ�ៀតរបស់់ធនាាគាារ។

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

សរុុប

51,805,706

211,056,446

47,886,258

193,699,914

សមតុុល្យយដុុលជាាមួួយធនាាគាារផ្សេ�េងៗសរុុប

51,186,704

208,534,632

46,401,213

187,692,907

ឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជន ដុុល

166,243,163

677,274,646

162,192,726

656,069,577

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ

232,359

946,631

233,636

945,058

16,911,065

68,895,679

17,899,754

72,404,505

286,378,997

1,166,708,034

274,613,587

1,110,811,961

សមតុុល្យយដុុលជាាមួួយធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាា

សន្យាាក្រៅ��ៅតាារាាងតុុល្យយកាារ ដុុល

កាារប៉ះះ�ពាាល់់អតិិបរិិមាានូូវហាានិិភ័័យឥណទាានទៅ�ៅលើ�ើទ្រ�ព្យយសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុផ្សេ�េ
� ងៗ

ត្រូ�ូវបាានកំំណត់់ត្រឹ�ម
ឹ តម្លៃ�ៃយោ�ោងទៅ�ៅកាាលបរិិច្ឆេ�ទ
េ បន្ទាា�ប់់គិត
ិ ត្រឹ�ឹម

ថ្ងៃ�ៃទី3
ី 1 ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��2021 និិងឆ្នាំំ��2020។
ធនាាគាាររក្សាាទ្រ�ព្យយបញ្ចាំំ��ចំំពោះ�ះ�ឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជន ក្នុុ�ងទម្រ�ង់់ជាាហ៊ីី�ប៉ូូ�តែ�កអចលនទ្រ�ព្យយ កាារធាានាា និិងមូូលបត្រ�ដែ�លបាានចុះះ�បញ្ជីី�ផ្សេ�េងៗលើ�ើ
ទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ កាារប៉ាា�ន់់ប្រ�មាាណនៃ�តម្លៃ�ៃពិិត គឺឺផ្អែ�ែកលើ�ើតម្លៃ�ៃនៃ�ទ្រ�ព្យយបញ្ចាំំ��ដែ�លត្រូ�ូវបាានវាាយតម្លៃ�ៃនៅ�ៅពេ�លខ្ចីី�ហើ�ើយត្រូ�ូវ
បាានធ្វើ�ប
�ើ ច្ចុុ�ប្បបន្ននភាាពជាាទៀ�ៀងទាាត់់ យោ�ោងតាាមគោ�ោលនយោ�ោបាាយប្រា�ាក់់កម្ចីី�ផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� និិងគោ�ោលកាារណ៍៍ណែ�នាំំនៃ�
� បទប្បបញ្ញញត្តិិ�។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�

66

របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�

67

របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

ហានិិភ័័យឥណទាន (តពីីទំំព័័រមុុន)

២៨.១

51,186,704

51,805,706

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ឥណទាាននៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

208,369,733

-

-

ឧស្សាាហកម្មមផ្សេ�េងៗ

211,056,446

-

-

សេ�វាាកម្មម

51,146,228

-

-

អាាហរណ៍៍ នីីហរណ៍៍

51,805,706

-

-

អចលនទ្រ�ព្យយ និិងសំំណង់់

(40,476)

-

-

កាារជីីករ៉ែែ�

-

-

-

លក់់ដុំំ�និិងរាាយ

ដក- សំំវិិធាានធនសម្រា�ាប់់កាារបាាត់់បង់់

-

51,186,704

-

51,805,706

សមតុុល្យយជាាមួួយ
ធនាាគាារផ្សេ�េងៗ
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន

អន្តតរកាារីីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

សមតុុល្យយជាាមួួយ
ធនាាគាារជាាតិិ
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

-

585,851,629

143,802,560

(22,440,603)

166,243,163

19,822,520

1,187,317

5,759,258

13,074,092

16,789,144

29,278,963

80,331,869

ឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជន
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

946,631

232,359

-

232,359

232,359

-

-

-

-

-

-

-

ទ្រ�ព្យយសកម្មម
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

កាារបែ�ងចែ�កទ្រ�ព្យយសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុតា
� ាមវិិស័័យឧស្សាាហកម្មមរបស់់ធនាាគាារ មុុនពេ�លគិិតបញ្ចូូ�លទ្រ�ព្យយធាានាាឬកាារពង្រឹ�ឹងឥណទាានផ្សេ�េងទៀ�ៀត (កាារប៉ះះ�ពាាល់់អតិិបរមាា) មាានដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

ចំំពោះ�ះ�កាារអភិិវឌ្ឍឍ. ដែ�លមាានផលប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់វិិស័័យ ឬទីីតាំំ�ងភូូមិិសាាស្រ្ត�តណាាមួួយ។

1,006,224,439

246,986,853

(22,481,079)

269,467,932

20,054,879

1,187,317

5,759,258

13,074,092

16,789,144

29,278,963

80,331,869

102,992,410

សរុុប
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

កាារគោ�ោរពតាាមកិិច្ចចសន្យាាដែ�លអាាចនឹឹងទទួួលរងឥទ្ធិិ�ពល នៃ�កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនៃ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច នយោ�ោបាាយ ឬ លក្ខខខណ្ឌឌដទៃ�ទៀ�ៀត។ បណ្តុំំ��នៃ�ហាានិិភ័័យ បាានគូូសបញ្ជាា�ក់់ពីីភាាពប្រែ�ែប្រួ�ួលទាាក់់ទងនឹឹងកាារប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់ធនាាគាារ

បណ្ដុំំ��នៃ�ហាានិិភ័័យកើ�ើតមាាននៅ�ៅពេ�លដែ�លតួួភាាគីីម្ខាា�ង បាានចូូលរួួមក្នុុ�ងសកម្មមភាាពអាាជីីវកម្មមស្រ�ដៀ�ៀងៗគ្នាា� ឬ ក្នុុ�ងភូូមិិសាាស្ត្រ�រតែ�មួួយដូូចគ្នាា�មាាន ឬ មាានលក្ខខណៈៈសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា� ដែ�លអាាចបង្កកដល់់សមត្ថថភាាពក្នុុ�ង

(ឃ) បណ្ដុំំ�នៃ�ហា
�
ានិិភ័័យនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុជា
� ាមួួយនឹឹងហាានិិភ័័យឥណទាាន

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៨.

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�

68

របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

ហានិិភ័័យឥណទាន (តពីីទំំព័័រមុុន)

២៨.១

-

-

កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន

លក់់ដុំំ�និិងរាាយ

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ឥណទាាននៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

187,529,946

193,699,914

46,401,213

47,886,258

46,360,926

-

-

ឧស្សាាហកម្មមផ្សេ�េងៗ

47,886,258

-

-

សេ�វាាកម្មម

(40,287)

-

-

អាាហរណ៍៍ នីីហរណ៍៍

-

-

-

អចលនទ្រ�ព្យយ និិងសំំណង់់

ដក- សំំវិិធាានធនសម្រា�ាប់់កាារបាាត់់បង់់

-

-

កាារជីីករ៉ែែ�

អន្តតរកាារីីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

46,401,213

សមតុុល្យយជាាមួួយ
ធនាាគាារផ្សេ�េងៗ
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

47,886,258

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

សមតុុល្យយជាាមួួយ
ធនាាគាារជាាតិិ
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

(ឃ) បណ្ដុំំ�នៃ�ហា
�
ានិិភ័័យនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុជា
� ាមួួយនឹឹងហាានិិភ័័យឥណទាាន (តពីីទំំព័័រមុុន)

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៨.

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

-

570,114,395

140,942,990

(21,249,736)

162,192,726

19,942,619

773,647

2,572,581

17,146,485

17,789,144

28,486,499

75,481,751

ឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជន
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

945,058

233,636

-

233,636

233,636

-

-

-

-

-

-

-

ទ្រ�ព្យយសកម្មម
ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

952,289,313

235,423,810

(21,290,023)

256,713,833

20,176,255

773,647

2,572,581

17,146,485

17,789,144

28,486,499

75,481,751

94,287,471

សរុុប
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២៨.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៨.១

ហានិិភ័័យឥណទាន (តពីីទំំព័័រមុុន)
(ង) គុុណភាាពឥណទាានតាាមចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់ទ្រ�ព្យ
់
យសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�

តាារាាងខាាងក្រោ��ោមបង្ហាា�ញ ពីីគុុណភាាពឥណទាានតាាមចំំណាាត់់ថ្នាា�ក់់ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�យោ�ោងទៅ�ៅតាាមគោ�ោលកាារណ៍៍ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រដំំណាាក់់កាាល
របស់់ធនាាគាារ។

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១
ដំំណាាក់់កាាលទីី១
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

ដំំណាាក់់កាាលទីី២
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

ដំំណាាក់់កាាលទីី៣
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សរុុប
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារជាាតិិសរុប
ុ

51,805,706

-

-

51,805,706

សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារផ្សេ�េងៗសរុុប

51,186,704

-

-

51,186,704

ឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជនសរុុប

129,976,634

1,583,691

34,682,838

166,243,163

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ

232,359

-

-

232,359

233,201,403

1,583,691

34,682,838

269,467,932

(274,656)

(119,618)

(22,086,805)

(22,481,079)

232,926,747

1,464,073

12,596,033

246,986,853

948,943,568

5,964,633

51,316,238

1,006,224,439

ដក- សំំវិិធាានធនសម្រា�ាប់់កាារបាាត់់បង់់

ឥណទាាននៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០
ដំំណាាក់់កាាលទីី១
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

ដំំណាាក់់កាាលទីី២
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

ដំំណាាក់់កាាលទីី៣
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សរុុប
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារជាាតិិសរុប
ុ

47,886,258

-

-

47,886,258

សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារផ្សេ�េងៗសរុុប

46,401,213

-

-

46,401,213

ឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជនសរុុប

132,904,629

4,772,195

24,515,902

162,192,726

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ

233,636

-

-

233,636

227,425,736

4,772,195

24,515,902

256,713,833

(656,790)

(1,480,893)

(19,152,340)

(21,290,023)

226,768,946

3,291,302

5,363,562

235,423,810

917,280,388

13,313,317

21,695,608

952,289,313

ដក- សំំវិិធាានធនសម្រា�ាប់់កាារបាាត់់បង់់

ឥណទាាននៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២៨.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៨.២ ហានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

កាារខាាតបង់់ហាានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�កាារដែ�លកើ�ើតដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងពីីដំំណើ�ើរកាារផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងមិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ ឬ មិិនជោ�ោគជ័័យដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងពីីកត្តាា�មនុុស្សស
និិងប្រ�ព័័ន្ធធ ឬ ពីីកត្តាា�ខាាងក្រៅ��ៅត្រូ�ូវបាានគ្រ�ប់់គ្រ�ងតាាមរយៈៈដំំណើ�ើរកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�កាារដែ�លបាានកើ�ើតឡើ�ើងកាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិងកាារ
រាាយកាារណ៍៍ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៃ�សកម្មមភាាពអាាជីីវកម្មមដែ�លអង្គគភាាពត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ
ដោ�ោយអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង។

និិងគាំំ�ទ្រ�ដែ�លឯករាាជ្យយពីីអង្គគភាាពអាាជីីវកម្មមនិិងកាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយដែ�លផ្ដដល់់

គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យតម្រូ�ូវឲ្យយមាានកាារបង្កើ�ើ�តរចនាាសម្ព័័�ន្ធធតួួនាាទីី និិងគោ�ោលកាារណ៍៍គ្រ�ប់់គ្រ�ងច្បាាស់់លាាស់់។ គោ�ោលកាារណ៍៍ និិងវិិធាានកាារ
ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយជាាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបាានអនុុវត្តត។

ទាំំ�ងនេះ�ះរួួមមាានកាារបង្កើ�ើ�តនូូវអាាជ្ញាា�ធរចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាាកាារកំំណត់់ប្រ�ព័័ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងនីីតិិវិិធីីត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ

និិង

ឯកសាារ។ ទាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវបាានពិិនិិត្យយជាាញឹឹកញាាប់់ដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះ�ស្រា�ាយហាានិិភ័័យប្រ�តិិបត្តិិ�កាារនៃ�អាាជីីវកម្មមរបស់់ធនាាគាារ។

២៨.៣ ហានិិភ័័យទីីផ្្សារ

ធនាាគាារផ្ដោ�ោ�តលើ�ើហាានិិភ័័យទីីផ្សាារ ដែ�លជាាហាានិិភ័័យដែ�លតម្លៃ�ៃសមរម្យយ ឬ លំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់អនាាគតនៃ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងបម្រែ�ែបម្រួ�ួល
ដោ�ោយសាារកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនៅ�ៅតម្លៃ�ៃទីីផ្សាារ។

ហាានិិភ័័យទីីផ្សាារកើ�ើតឡើ�ើងពីីកាារបើ�ើកចំំហរនូូវអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់រូូបិិយប័័ណ្ណណ

និិងផលិិតផលមូូលធនដែ�រ

ទាំំ�ងនេះ�ះ អាាចត្រូ�ូវប៉ះះ�ពាាល់់ដោ�ោយចលនាា និិងបម្រែ�ែបម្រួ�ួលទីីផ្សាារទូូទៅ�ៅ និិងជាាក់់លាាក់់ណាាមួួយទៅ�ៅតាាមកម្រិ�ិតនៃ�ភាាពមិិនចុះះ�សម្រុ�ុងនៃ�អត្រា�ា ឬ តម្លៃ�ៃ
ទីីផ្សាារនៃ�អត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ឥណទាានអត្រា�ាប្ដូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណ និិងតម្លៃ�ៃភាាគហ៊ុុ�ន។

(i) ហាានិិភ័័យអត្រា�ាប្ដូូ�រប្រា�ាក់់

ធនាាគាារធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារនៅ�ៅព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុ�ជាា និិងធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារជាាដុុល្លាា�រអាាមេ�រិិក ខ្មែ�ែររៀ�ៀល និិងរូូបិិយប័័ណ្ណណផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។
ហាានិិភ័័យអត្រា�ាប្ដូូ�រប្រា�ាក់់បាានកើ�ើតឡើ�ើងពីីប្រ�តិិបត្តិិ�កាារពាាណិិជ្ជជកម្មមពេ�លអនាាគត ហើ�ើយនៅ�ៅពេ�លទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងទ្រ�ព្យយអសកម្មមដែ�លត្រូ�ូវបាាន
ទទួួលស្គាា�ល់់ជាារូូបិិយប័័ណ្ណណ ដែ�លមិិនមែ�នជាារូូបិិយប័័ណ្ណណ និិងដំំណើ�ើរកាាររបស់់ធនាាគាារ។

សមតុុល្យយទ្រ�ព្យយសកម្មម

និិងទ្រ�ព្យយអសកម្មមជាារូូបិិយប័័ណ្ណណដែ�លបាានទទួួលស្គាា�ល់់ទៅ�ៅកាាន់់រូូបិិយប័័ណ្ណណផ្សេ�េងៗត្រូ�ូវបាានបង្ហាា�ញជាាប្រា�ាក់់ដុុល្លាា�រ

អាាមេ�រិិកដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

រៀ�ៀល

រូូបិិយប័័ណ្ណណដទៃ�

សរុុប

6,717,710

210,837

973,336

7,901,883

សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារជាាតិិ

50,714,562

1,091,144

-

51,805,706

សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារផ្សេ�េងៗ

47,524,970

3,170,403

450,855

51,146,228

ឧបករណ៍៍មូូលធនក្នុុ�ង FVOCI

25,000

-

-

25,000

132,766,953

11,035,607

-

143,802,560

232,359

-

-

232,359

237,981,554

15,507,991

1,424,191

254,913,736

9,385,105

-

532,530

9,917,635

180,520,593

2,862,845

8,426

183,391,864

1,222,699

-

-

1,222,699

191,128,397

2,862,845

540,956

194,532,198

46,853,157

12,645,146

883,235

60,381,538

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សាាច់់ប្រា�ាក់់ក្នុុ�ងដៃ�

ឥណទាានអតិិថិិជន
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប
ទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីធនាាគាារផ្សេ�េងៗ
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីអតិិថិិជន
ភតិិសន្យាា
ទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប
គម្លាា�តប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណសុុទ្ធធ

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២៨.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៨.៣ ហានិភ័យទីផ្សារ (តពីទំព័រមុន)
(i) ហាានិិភ័័យអត្រា�ាប្ដូូ�រប្រា�ាក់់ (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

រៀ�ៀល

រូូបិិយប័័ណ្ណណដទៃ�

សរុុប

សាាច់់ប្រា�ាក់់ក្នុុ�ងដៃ�

11,556,371

185,052

116,600

11,858,023

សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារជាាតិិ

46,096,775

1,789,483

-

47,886,258

សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារផ្សេ�េងៗ

43,807,875

2,065,886

487,165

46,360,926

ឧបករណ៍៍មូូលធនក្នុុ�ង FVOCI

25,000

-

-

25,000

134,137,006

6,805,984

-

140,942,990

233,636

-

-

233,636

235,856,663

10,846,405

603,765

247,306,833

2,992,816

-

557,698

3,550,514

184,386,425

2,504,903

10,590

186,901,918

1,309,117

-

-

1,309,117

188,688,358

2,504,903

568,288

191,761,549

47,168,305

8,341,502

35,477

55,545,284

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ឥណទាានអតិិថិិជន
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ
ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប
ទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីធនាាគាារផ្សេ�េងៗ
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីអតិិថិិជន
បំំណុុលភតិិសន្យាា
ទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប
គម្លាា�តប្តូូ�ររូូបិិយប័័ណ្ណណសុុទ្ធធ

(ii) ហាានិិភ័័យតម្លៃ�ៃ

ធនាាគាារមិិនត្រូ�ូវបាានប្រ�ឈមនឹឹងហាានិិភ័័យតម្លៃ�ៃមូូលបត្រ�ទេ�

ព្រោះ��ះ�ធនាាគាារមិិនបាានកាាន់់កាាប់់កាារវិិនិិយោ�ោគណាាមួួយដែ�លត្រូ�ូវបាានចាាត់់ថ្នាា�ក់់

នៅ�ៅក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍ស្ថាា�នភាាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� សម្រា�ាប់់លក់់ ឬ នៅ�ៅក្នុុ�ងតម្លៃ�ៃពិិតក្នុុ�ងប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញ ឬខាាតទេ�

(iii) ហាានិិភ័័យអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់

ហាានិិភ័័យលំំហូូរអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ គឺឺជាាហាានិិភ័័យដែ�លលំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់នាាអនាាគតរបស់់ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងអាាចប្រែ�ែប្រួ�ួលដោ�ោយសាារតាាម
ផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនូូវអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ក្នុុ�ងទីីផ្សាារ។ កម្រិ�ិតកាារប្រា�ាក់់អាាចនឹឹងកើ�ើនឡើ�ើងដោ�ោយសាារកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនឹឹងអាាចកាាត់់បន្ថថយកាារខាាតបង់់ ក្នុុ�ងករណីី
មាានចលនាាណាាប្រែ�ែប្រួ�ួលមិិនបាានគិិតទុុកមុុន។ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់ធនាាគាារខណៈៈនេះ�ះមិិនទាាន់់មាានគោ�ោលកាារណ៍៍ក្នុុ�ងកាារកំំណត់់កម្រិ�ិតនូូវ
កាារលម្អៀ�ៀ�ងនៃ�អត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់នៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។ ទោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងក៏៏នៅ�ៅតែ�តាាមដាានភាាពលម្អៀ�ៀ�ងនេះ�ះជាាទៀ�ៀងទាាត់់ដែ�រ។

ហាានិិភ័័យកាារប្រា�ាក់់កើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅដោ�ោយលទ្ធធភាាព នៃ�កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រនូូវអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ដែ�លអាាចប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់ផលចំំណេ�ញពីីអនាាគត ឬ តម្លៃ�ៃពិិត
និិងឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។ ធនាាគាារអាាចប្រ�ឈមនឹឹងហាានិិភ័័យអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ ដោ�ោយសាារតែ�ភាាពលម្អៀ�ៀ�ងនៃ�អត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ដែ�លបាានកំំណត់់
តម្លៃ�ៃឡើ�ើងវិិញដែ�លបាានធ្វើ�ទៅើ� �ៅលើ�ើទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងទ្រ�ព្យយអសកម្មម។ ធនាាគាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យនេះ�ះដោ�ោយកាារផ្គូូ�រផ្គគងនូូវកាារកំំណត់់តម្លៃ�ៃឡើ�ើង
វិិញដែ�លធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅលើ�ើទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងទ្រ�ព្យយអសកម្មមដោ�ោយធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅតាាមយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យ។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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41,487,774
28,527,630
25,000
77,942,287

-

5,221,412
-

5,221,412

សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារជាាតិិ

សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារផ្សេ�េងៗ

ឧបករណ៍៍មូូលធនក្នុុ�ង FVOCI

559,675
559,675
77,382,612
315,256,761

-

5,221,412

21,272,034

ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីអតិិថិិជន

ភតិិសន្យាា

ទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

គម្លាា�តកាារប្រា�ាក់់

-

-

ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីធនាាគាារផ្សេ�េងៗ

ទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ

ឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជន

7,901,883

-

សាាច់់ប្រា�ាក់់ក្នុុ�ងដៃ�

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

ហួួសកាាលកំំណត់់
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

(iii) ហាានិិភ័័យអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ (តពីីទំំព័័រមុុន)

មិិនមាានកាារប្រា�ាក់់
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៨.៣ ហានិភ័យទីផ្សារ (តពីទំព័រមុន)

២៨.

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

(336,227,990)

(82,530,189)

93,788,856

-

83,871,221

9,917,635

11,258,667

12,440

2,730,200

-

1,016,027

7,500,000

-

រហូូតដល់់១ខែ�
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

(89,610,084)

(21,995,602)

40,250,712

2,831

40,247,881

-

18,255,110

1,800

5,397,700

-

10,037,678

2,817,932

-

ពីី១ ទៅ�ៅ ៣ខែ�
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

365,275,463

89,660,153

52,394,235

71,648

52,322,587

-

142,054,388

36,247

130,453,248

-

11,564,893

-

-

ពីី៣ ទៅ�ៅ ១២ខែ�
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

(28,169,217)

(6,914,388)

7,075,260

684,760

6,390,500

-

160,872

160,872

-

-

-

-

-

ពីី១ ទៅ�ៅ ៥ឆ្នាំំ��
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

(1,802,582)

(442,460)

463,460

463,460

-

-

21,000

21,000

-

-

-

-

-

លើ�ើសពីី ៥ឆ្នាំំ��
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

245,994,385

60,381,538

194,532,198

1,222,699

183,391,864

9,917,635

254,913,736

232,359

143,802,560

25,000

51,146,228

51,805,706

7,901,883

សរុុប
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

39,341,215
36,061,929
25,000
87,286,167

-

6,017,493
-

6,017,493

សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារជាាតិិ

សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារផ្សេ�េងៗ

ឧបករណ៍៍មូូលធនក្នុុ�ង FVOCI

483,868
483,868
86,802,299
353,892,973

-

6,017,493

24,533,319

ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីអតិិថិិជន

ភតិិសន្យាា

ទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

គម្លាា�តកាារប្រា�ាក់់

-

-

ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីធនាាគាារផ្សេ�េងៗ

ទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ

ឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជន

11,858,023

-

សាាច់់ប្រា�ាក់់ក្នុុ�ងដៃ�

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ហួួសកាាលកំំណត់់
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

(iii) ហាានិិភ័័យអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ (តពីីទំំព័័រមុុន)

មិិនមាានកាារប្រា�ាក់់
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៨.៣ ហានិភ័យទីផ្សារ (តពីទំព័រមុន)

២៨.

(287,449,113)

(70,505,056)

86,903,515

-

83,353,001

3,550,514

16,398,459

5,850

6,607,239

-

2,285,370

7,500,000

-

រហូូតដល់់១ខែ�
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

(114,458,999)

(28,074,319)

42,170,850

1,620

42,169,230

-

14,096,531

2,244

8,056,081

-

4,993,163

1,045,043

-

ពីី១ ទៅ�ៅ ៣ខែ�
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

303,707,203

74,492,814

48,802,239

18,710

48,783,529

-

123,295,053

12,412

120,262,177

-

3,020,464

-

-

ពីី៣ ទៅ�ៅ ១២ខែ�
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

(52,644,536)

(12,912,567)

13,113,697

1,001,547

12,112,150

-

201,130

201,130

-

-

-

-

-

ពីី១ ទៅ�ៅ ៥ឆ្នាំំ��
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

(1,122,724)

(275,380)

287,380

287,240

140

-

12,000

12,000

-

-

-

-

-

លើ�ើសពីី ៥ឆ្នាំំ��
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

226,458,123

55,545,284

191,761,549

1,309,117

186,901,918

3,550,514

247,306,833

233,636

140,942,990

25,000

46,360,926

47,886,258

11,858,023

សរុុប
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

នៅ�ៅពេ�លដែ�លពួួកគេ�ដល់់ពេ�លវេេលាាកំំណត់់

និិងតម្រូ�ូវឲ្យយជំំនួួស

3,692,723
3,692,723

-

1,528,689
-

1,528,689

សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារជាាតិិ

សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារផ្សេ�េងៗ

ឧបករណ៍៍មូូលធនក្នុុ�ង FVOCI

3,692,723

15,044,154

-

1,528,689

6,227,881

ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីអតិិថិិជន

ភតិិសន្យាា

ទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

គម្លាា�តសន្ទទនីីយភាាពសុុទ្ធធ

-

-

ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីធនាាគាារផ្សេ�េងៗ

ទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ

ឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជន

-

-

រហូូតដល់់៣ខែ�
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សាាច់់ប្រា�ាក់់ក្នុុ�ងដៃ�

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១

លើ�ើសពីី៣ខែ�
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

ហួួសកាាលកំំណត់់

កាាលបរិិចេ្ឆ�ឆទផុុតកំំណត់់តាាមកិិច្ចចសន្យាា ឬ តាាមកាារប៉ាា�ន់់ស្មាា�ន។

(21,073,079)

(5,172,577)

94,348,531

-

84,430,896

9,917,635

89,175,954

12,440

2,730,200

-

29,543,657

48,987,774

7,901,883

រហូូតដល់់១ខែ�
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

(89,610,084)

(21,995,602)

40,250,712

2,831

40,247,881

-

18,255,110

1,800

5,397,700

-

10,037,678

2,817,932

-

ពីី១ ទៅ�ៅ ៣ខែ�
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

(13,560,534)

(3,328,555)

52,394,235

71,648

52,322,587

-

49,065,680

36,247

37,464,540

-

11,564,893

-

-

ពីី៣ ទៅ�ៅ ១២ខែ�
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

ចរន្តត

75,780,728

18,601,062

7,075,260

684,760

6,390,500

-

25,676,322

160,872

25,515,450

-

-

-

-

ពីី១ ទៅ�ៅ ៥ឆ្នាំំ��
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

60,381,538

194,532,198

1,222,699

183,391,864

9,917,635

254,913,736

232,359

143,802,560

25,000

51,146,228

51,805,706

7,901,883

សរុុប
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

273,185,319 245,994,385

67,055,798

463,460

463,460

-

-

67,519,258

21,000

67,473,258

25,000

-

-

-

លើ�ើសពីី ៥ឆ្នាំំ��
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

តាារាាងខាាងក្រោ��ោមបង្ហាា�ញពីីកាារវិិភាាគនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងទ្រ�ព្យយអសកម្មមរបស់់ធនាាគាារទៅ�ៅតាាមកាាលកំំណត់់ដោ�ោយយោ�ោងទៅ�ៅតាាមរយៈៈពេ�លនៅ�ៅសល់់ ត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃរបាាយកាារណ៍៍ស្ថាា�នភាាពហិិរញ្ញញវត្ថុុទៅ� �ៅដល់់

គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ មាានតួួនាាទីីពិិនិិត្យយចលនាាផ្លាា�ស់់ប្តូូ�ររបស់់អ្ននកដាាក់់ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�សំំខាាន់់ៗ និិងកាារព្យាាករណ៍៍នៃ�កាារដកប្រា�ាក់់របស់់ពួួកគេ�។

សាាច់់ប្រា�ាក់់ប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃ និិងកាារព្យាាករណ៍៍សម្រា�ាប់់ថ្ងៃ�ៃបន្ទាា�ប់់ សប្តាា�ហ៍៍នឹឹងខែ�បន្ទាា�ប់់រៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន ពីីព្រោះ��ះ�ទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាារយៈៈពេ�លសំំខាាន់់សម្រា�ាប់់កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងលទ្ធធភាាពទូូទាាត់់។

គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជាាអ្ននកត្រួ�ួតពិិនិិត្យយលើ�ើសន្ទទនីីយភាាពរបស់់របាាយកាារណ៍៍ស្ថាា�នភាាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងកាារប្រ�មូូលផ្ដុំំ�� និិងទម្រ�ង់់នៃ�កាារកំំណត់់បំំណុុល។ កាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិងកាាររាាយកាារណ៍៍ត្រូ�ូវយកទម្រ�ង់់បែ�បបទនៃ�កាារដាាក់់

មូូលនិិធិិនៅ�ៅពេ�លពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាានដកប្រា�ាក់់។ ផលពិិបាាកនៃ�បញ្ហាា�នេះ�ះអាាចជាាកាារខកខាានមិិនបាានបំំពេ�ញកាាតព្វវកិិច្ចចដើ�ើម្បីី�សងបំំណុុលអ្ននកដាាក់់ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ� និិងបំំពេ�ញតាាមកាារសន្យាាក្នុុ�ងកាារខ្ចីី�ប្រា�ាក់់។

ជាាហាានិិភ័័យនៅ�ៅពេ�លដែ�លធនាាគាារមិិនអាាចបំំពេ�ញកាាតព្វវកិិច្ចចទូូទាាត់់ប្រា�ាក់់តែ�ជាាប់់ទាាក់់ទងនឹឹងទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ខ្លួួ�ន

ហានិភ័យសន្ទនីយភាព (តពីទំព័រមុន)

២៨.៤

ហាានិិភ័័យសន្ទទនីីយភាាព

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៨.

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�

75

របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

4,302,713
4,302,713

-

1,714,780
-

1,714,780

សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារជាាតិិ

សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារផ្សេ�េងៗ

ឧបករណ៍៍មូូលធនក្នុុ�ង FVOCI

4,302,713
17,542,161

-

1,714,780

6,991,158

ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីអតិិថិិជន

ភតិិសន្យាា

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

គម្លាា�តសន្ទទនីីយភាាពសុុទ្ធធ

ទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

-

-

ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីធនាាគាារផ្សេ�េងៗ

ទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ

ឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជន

-

រហូូតដល់់៣ខែ�
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

-

លើ�ើសពីី៣ខែ�
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សាាច់់ប្រា�ាក់់ក្នុុ�ងដៃ�

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០

ហានិភ័យសន្ទនីយភាព (តពីទំព័រមុន)

២៨.៤
ហួួសកាាលកំំណត់់

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៨.

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

66,341,935

16,272,243

87,387,383

-

83,836,869

3,550,514

103,659,626

5,850

6,607,239

-

38,347,299

46,841,215

11,858,023

រហូូតដល់់១ខែ�
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

(114,458,999)

(28,074,319)

42,170,850

1,620

42,169,230

-

14,096,531

2,244

8,056,081

-

4,993,163

1,045,043

-

ពីី១ ទៅ�ៅ ៣ខែ�
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

(60,142,135)

(14,751,566)

48,802,239

18,710

48,783,529

-

34,050,673

12,412

31,017,797

-

3,020,464

-

-

ពីី៣ ទៅ�ៅ ១២ខែ�
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

ចរន្តត

66,158,217

16,227,181

13,113,697

1,001,547

12,112,150

-

29,340,878

201,130

29,139,748

-

-

-

-

ពីី១ ទៅ�ៅ ៥ឆ្នាំំ��
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

244,025,785

59,854,252

287,380

287,240

140

-

60,141,632

12,000

60,104,632

25,000

-

-

-

លើ�ើសពីី ៥ឆ្នាំំ��
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

226,458,123

55,545,284

191,761,549

1,309,117

186,901,918

3,550,514

247,306,833

233,636

140,942,990

25,000

46,360,926

47,886,258

11,858,023

សរុុប
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២៨.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៨.៥

តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងទ្រ�ព្្យអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ឧបករណ៍៍ ហិិរញ្ញញវត្ថុុរួ� ួមមាានទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងឧបករណ៍៍ដែ�លមិិនមាាននៅ�ៅតាារាាងតុុល្យយកាារ។ តម្លៃ�ៃសមស្រ�បគឺឺជាា
ថ្លៃ�ៃដែ�លត្រូ�ូវទទួួលដើ�ើម្បីី�លក់់ទ្រ�ព្យយសកម្មម ឬ បង់់ដើ�ើម្បីី�ផ្ទេ�េរទ្រ�ព្យយអសកម្មមក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�កាារនៅ�ៅកាាលបរិិច្ឆេ�េទនូូវនៃ�កាារវាាស់់វែែងដើ�ើម ឬ ក្នុុ�ងករណីីដែ�ល
មិិនមាានទីីផ្សាារមាានអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍ច្រើ�ើ�នបំំផុុតដែ�លធនាាគាារបាានចូូលប្រើ�ើ�នៅ�ៅកាាលបរិិច្ឆេ�េទនោះ�ះ�។ ព័័ត៌៌មាានដែ�លបាានបង្ហាា�ញនៅ�ៅទីីនេះ�ះ តំំណាាងឲ្យយ
កាារប៉ាា�ន់់ប្រ�មាាណនៃ�តម្លៃ�ៃសមស្រ�បដូូចកាាលបរិិច្ឆេ�េទរបាាយកាារណ៍៍ស្ថាា�នភាាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។
តម្លៃ�ៃទីីផ្សាារដែ�លអាាចដកស្រ�ង់់

និិងអង្កេ�េតដែ�លអាាចរកបាានត្រូ�ូវប្រើ�ើ�ជាារង្វាា�ស់់នៃ�តម្លៃ�ៃត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវលើ�ើឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។នៅ�ៅពេ�លដែ�លតម្លៃ�ៃទីីផ្សាារ

ដែ�លត្រូ�ូវបាានដកស្រ�ង់់ និិងសង្កេ�េតមិិនអាាចដឹឹងបាានត្រូ�ូវបាានគេ�ប៉ាា�ន់ប្រ�មា
់
ាណដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើវិិធីសា
ី ាស្រ្ត�ត និិងកាារសន្មមតទាាក់់ទងនឹឹងលក្ខខណៈៈហាានិិភ័័យ
នៃ�ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ អត្រា�ាបញ្ចុះះ��តម្លៃ�ៃតាាមកាារប៉ាា�ន់់ស្មាា�ននៃ�លំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់នាាពេ�លអនាាគតនិិងកត្តាា�ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។
ព័័ត៌៌មាានតម្លៃ�ៃសមស្រ�បសម្រា�ាប់់ទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងទ្រ�ព្យយអសកម្មមមិិនមែ�នហិិរញ្ញញវត្ថុុ� មិិនត្រូ�ូវបាានរាាប់់បញ្ចូូ�លទេ�ពីីព្រោះ��ះ�វាាមិិនស្ថិិ�តនៅ�ៅក្នុុ�ងវិិសាាលភាាពនៃ�
(CIFRS) 7: កាារបង្ហាា�ញឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លទាាមទាារឲ្យយបង្ហាា�ញព័័ត៌៌មាានតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប។ ទាំំ�ងនេះ�ះរួួមបញ្ចូូ�លទាំំ�ងកាារវិិនិិយោ�ោគនៅ�ៅក្នុុ�ងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
បុុត្រ�សម្ព័័�ន្ធធ និិងទ្រ�ព្យយ និិងហត្ថូូ�បករណ៍៍។
តម្លៃ�ៃសមស្រ�បរបស់់ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុរ� បស់់ធនាាគាារ ដូូចជាាសាាច់់ប្រា�ាក់់ និិងមូូលនិិធិរិ យៈៈពេ�លខ្លីី�សមតុុល្យយចែ�ងក្នុុ�ងប្រ�កាាសប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ� និិងប្រា�ាក់់
តម្កកល់់នៅ�ៅធនាាគាារ និិងស្ថាា�ប័័នហិិរញ្ញញវត្ថុុផ្សេ�េ
� ងទៀ�ៀតប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីអ
ី តិិថិជន
ិ
និិងធនាាគាារទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ និិងកាារខ្ចីី�រយៈៈពេ�ល មិិនផ្តល់
ត ផ
់ លប៉ះះ�ពាាល់់
ចំំពោះ�ះ�កាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូរ� អត្រា�ាប្រា�ាក់់ចំំណេ�ញទីីផ្សាារ ដោ�ោយសាារតែ�រយៈៈពេ�លមាានកំំណត់់រហូូតដល់ថ្ងៃ់ �ផុ
ៃ តកំំណត់
ុ
នៃ�
់ ឧបករណ៍៍ទាំំ�ងនេះ�ះ។ ហេ�តុុដូចនេះ�ះ
ូ
តម្លៃ�ៃយោ�ោងនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិរិ ញ្ញញវត្ថុុនៅ� �ៅកាាលបរិិច្ឆេ�ទ
េ ហិិរញ្ញញវត្ថុុត្រូ�
� វូ ប្រ�ហាាក់់ប្រ�ហែ�ល និិងតម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ទ្រ�ព្យយសកម្មម។
វិិធីសា
ី ាស្ត្រ�រ និិងកាារសន្មមត ដែ�លប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ដោ�ោយធនាាគាារកាារប៉ាា�ន់ប្រ�មា
់
ាណតម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុមា
� ាន៖

.

សាាច់់ប្រា�ាក់់ក្នុុ�ងដៃ� និិងសមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាានិិងធនាាគាារផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត
តម្រូ�ូវកាារមាានតម្លៃ�ៃយោ�ោងប្រ�ហាាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងតម្លៃ�ៃសមស្រ�បដោ�ោយសាាររយៈៈពេ�លខ្លីី� និិងនៃ�គណនីីប្រា�ាក់់ទាំំ�ងនេះ�ះ។

.

ឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជន
តម្លៃ�ៃសមស្រ�បត្រូ�ូវបាានប៉ាា�ន់ប្រ�មា
់
ាណដោ�ោយឱនភាាពលំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់នាាពេ�លអនាាគត

ដែ�លបាានប៉ាា�ន់ស្មាា�នដោ�ោ
់
យប្រើ�ើ�អត្រា�ាទីីផ្សាារទូូទៅ�ៅនៃ�

ហិិរញ្ញញប្បបទាានមាានហាានិិភ័័យឥណទាានស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា� និិងកាាលកំំណត់់។

.

ប្រា�ាក់់ត្រូ�ូវសងស្ថាា�ប័័នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ និិងអតិិថិិជន
កាារប៉ាា�ន់ស្មាា�នតម្លៃ�
់
ស
ៃ មស្រ�បនៃ�ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�មាានតម្រូ�ូវកាារ ដែ�លមិិនមាានឥសាានកាាលរួួមមាានប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�មិនមា
ិ ានកាារប្រា�ាក់់ គឺឺជាាចំំនួួនទឹកប្រា�
ឹ
ាក់់ដែ�ល
ត្រូ�ូវសងតាាមតម្រូ�ូវកាារ។ កាារប៉ាា�ន់ស្មាា�នតម្លៃ�
់
ស
ៃ មស្រ�បនៃ�ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�មាានកាារកំំណត់់រយៈៈពេ�លវែែង និិងប្រា�ាក់់កម្ចីី�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដោ�ោយមិិនមាានក្នុុ�ងតម្លៃ�ៃ
ទីីផ្សាារ គឺឺផ្អែ�ែកលើ�ើលំំហូរូ សាាច់់ប្រា�ាក់់ដែ�លបញ្ចុះះ��តម្លៃ�ៃដោ�ោយប្រើ�ើ�អត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់សម្រា�ាប់់បំំណុល
ុ ថ្មីី�ដែ�លមាានកាាលកំំណត់់នៅ�ៅសល់់ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�។

.

ទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងទ្រ�ព្យយអសកម្មមផ្សេ�េងៗ
ដោ�ោយសាារតែ�រយៈៈពេ�លខ្លីី�របស់់ពួកគេ�
ួ
ទ្រ�ព្យយអសកម្មមផ្សេ�េងៗនៅ�ៅក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍តុល្យ
ុ យកាារត្រូ�ូវបាានគេ�ចាាត់់ទុក
ុ ថាាជាាកាារប៉ាា�ន់ស្មាា�នប្រ�ហា
់
ាក់់ប្រ�ហែ�ល
និិងតម្លៃ�ៃសមស្រ�បទ្រ�ព្យយសកម្មមតែ�នោះ�ះ�។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
� ចាំំ�ឆ្នាំំ�� ២០២១

កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២៨.

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

២៨.៥	តម្លៃ�ៃសមស្រ�បនៃ�ទ្រ�ព្្យសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងទ្រ�ព្្យអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)
ឋាានាានុុក្រ�មនៃ�តម្លៃ�ៃសមស្រ�ប

CIFRS7 បញ្ជាា�ក់់ពីីឋាានាានុុក្រ�មនៃ�បច្ចេ�េកទេ�សវាាយតម្លៃ�ៃដោ�ោយផ្អែ�ែកថាាតើ�ើធាាតុុចូូល និិងបច្ចេ�េកទេ�សវាាយតម្លៃ�ៃទាំំ�ងនោះ�ះ�អាាចសង្កេ�េតបាាន ឬ មិិន
អាាចសង្កេ�េតបាាន។ ធាាតុុចូូលដែ�លអាាចអង្កេ�េតបាានឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងពីីទិិន្ននន័័យទីីផ្សាារដែ�លទទួួលបាានពីីប្រ�ភពឯករាាជ្យយ និិងធាាតុុចូូលដែ�លមិិនអាាច
គ្រ�ប់់គ្រ�ងបាានឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងពីីកាារសន្មមតទីីផ្សាាររបស់់ធនាាគាារ។ ឋាានាានុុក្រ�មតម្លៃ�ៃសមស្រ�បមាានដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

.

កម្រិ�ិត1 - តម្លៃ�ៃដកស្រ�ង់់ (មិិននិិយ័័តកម្មម) នៅ�ៅក្នុុ�ងទីីផ្សាារសកម្មមសម្រា�ាប់់ទ្រ�ព្យយសកម្មម ឬ បំំណងដូូចគ្នាា�។ កម្រិ�ិតនេះ�ះរាាប់់បញ្ចូូ�លទាំំ�ងមូូល

	ប័័ត្រ�ភាាគហ៊ុុ�នដែ�លបាានចុះះ�បញ្ជីី� និិងឧបករណ៍៍បំំណុុល។

.

កម្រិ�ិត 2 - ធាាតុុចូូលក្រៅ��ៅពីីតម្លៃ�ៃដែ�លបាានដកស្រ�ង់់រួួចមាាន ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតទីី 1 ដែ�លអាាចសង្កេ�េតបាានសម្រា�ាប់់ទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងកាារទទួួល

	ខុុសត្រូ�ូវដោ�ោយផ្ទាា�ល់់ (ឧទាាហរណ៍៍តម្លៃ�ៃ) ឬ ដើ�ើមប្រ�យោ�ោល (ឧទាាហរណ៍៍ពីីតម្លៃ�ៃ)។

.

កម្រិ�ិត 3 - ធាាតុុចូូលសម្រា�ាប់់ទ្រ�ព្យយសកម្មម ឬ កាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវដែ�លមិិនផ្អែ�ែកលើ�ើទិិន្ននន័័យទីីផ្សាារដែ�លអាាចសង្កេ�េតបាាន (ធាាតុុចូូលតែ�

	មិិនអាាចសង្កេ�េតបាាន)។ ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតនេះ�ះរួួមបញ្ជូូ�លទាំំ�ងឧបករណ៍៍វិិនិិយោ�ោគ និិងឧបករណ៍៍បំំណុុលជាាមួួយផ្នែ�ែកមិិនបាានតាាមដាានសំំខាាន់់
	ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។
ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុនឹ
� ង
ឹ កំំណត់់តាាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប
ឧបករណ៍៍ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុដែ� �លមិិនបាានកំំណត់់តាាមតម្លៃ�ៃសមស្រ�បគឺឺមាាននៅ�ៅខាាងក្រោ��ោម
ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លមិិនមែ�នជាាសមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាា សមតុុល្យយជាាមួួយស្ថាា�ប័័នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ ដែ�លមាានអត្រា�ា
កាារប្រា�ាក់់ស្រ�បទៅ�ៅនឹឹងអត្រា�ាដែ�លបាានអនុុវត្តតដោ�ោយស្ថាា�ប័័នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ និិងអត្រា�ាធនាាគាារ។ ដូូច្នេះ�ះ�តម្លៃ�ៃយោ�ោងទៅ�ៅតាាមកាាលបរិិច្ឆេ�េទ
បន្ទាា�ប់់គឺឺស្មើ�ើ�នឹឹងតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប។
ប្រា�ាក់់កម្ចីី�ដល់់អតិិថិិជន៖ ផលប័័ត្រ�កម្ចីី�របស់់ធនាាគាារទទួួលបាានកាារប្រា�ាក់់តាាមអត្រា�ាអណ្តែ�ែត តាាមអត្រា�ាទីីផ្សាារហើ�ើយត្រូ�ូវពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិិញ
ជាាប្រ�ចាំំ�។ ដូូច្នេះ�ះ�កាារយកចំំនួួនប្រា�ាក់់កម្ចីី�ដល់់អតិិថិិជនដែ�លត្រូ�ូវបាានគិិតតាាមថ្លៃ�ៃដើ�ើមរំំលស់់គឺឺស្មើ�ើ�នឹឹងកាារប៉ាា�ន់់ស្មាា�នតម្លៃ�ៃសមរម្យយ ផ្អែ�ែកលើ�ើ
លំំហូូរសាាច់់ប្រា�ាក់់ដែ�លបាានបញ្ចុះះ��តម្លៃ�ៃដោ�ោយប្រើ�ើ�អត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ទីីផ្សាារទូូទៅ�ៅសម្រា�ាប់់ឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�។
ប្រា�ាក់់ត្រូ�វូ បង់់ទៅ�ៅអតិិថិជន
ិ

មូូលនិិធិដែិ �លបាានខ្ចីី�ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតដោ�ោយធនាាគាារមាានអត្រា�ាកាារប្រា�ាក់់ដែ�លស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�ៅនឹឹងអត្រា�ាទីីផ្សាារផ្សេ�េងៗ

(ដែ�លជាាអត្រា�ាកាារមធ្យយមសម្រា�ាប់់ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ដែ�លបាានចេ�ញនៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��)។ ដូូចនេះ�ះតម្លៃ�ៃយោ�ោងទៅ�ៅតាាមកាាលបរិិច្ឆេ�េទ បន្ទាា�ប់់នៃ�ទ្រ�ព្យយ
អសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំ�ងនេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវជាាកាារប៉ាា�ន់់ស្មាា�នសមរម្យយទៅ�ៅនឹឹងតម្លៃ�ៃសមស្រ�ប។

២៨.៦

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដើ�ើមទុុន
បទបញ្ញញត្តិិ�សំំខាាន់់ក្នុុ�ងតម្រូ�ូវកាារដើ�ើមទុុននៅ�ៅធនាាគាារ គឺឺសម្រា�ាប់់ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារធនាាគាារដែ�លធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាាដែ�លជាានិិយ័័តករនាំំ�មុុខបាាន
កំំណត់់ និិងត្រួ�ួតពិិនិិត្យយតម្រូ�ូវកាារដើ�ើមទុុនសម្រា�ាប់់ធនាាគាារទាំំ�ងមូូល។
គោ�ោលកាារណ៍៍របស់់ធនាាគាារ គឺឺដើ�ើម្បីី�រក្សាាមូូលដ្ឋាា�នដើ�ើមទុុនអោ�ោយរឹឹងមាំំ� ដើ�ើម្បីី�រក្សាាអ្ននកវិិនិិយោ�ោគ ម្ចាា�ស់់ឥណទាាន និិងទំំនុុកចិិត្តតទីីផ្សាារ ហើ�ើយ
ដើ�ើម្បីី�ទ្រ�ទ្រ�ង់់កាារអភិិវឌ្ឍឍអាាជីីវកម្មមបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។

ធនាាគាារទទួួលស្គាា�ល់់ពីីផលប៉ះះ�ពាាល់់នៃ�កម្រិ�ិត

ដើ�ើមទុុនទៅ�ៅលើ�ើផលចំំណេ�ញវិិលត្រ�ឡប់់

របស់់ម្ចាា�ស់់ នឹឹងតម្រូ�ូវកាារក្នុុ�ងកាាររក្សាាជំំហររវាាងភាាពទទួួលបាានចំំណូូលវិិញ និិងអត្រា�ាចងកាារជាាមូូលធន ខ្ពពស់់ជាាងអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍ និិងសុុវត្ថិិ�ភាាព
ដែ�លទទួួលបាានដោ�ោយចំំហដើ�ើមទុុនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ ធនាាគាារបាានអនុុវត្តតតាាមរាាល់់តម្រូ�ូវកាារមូូលធនដែ�លបាានកំំណត់់ពីីខាាងក្រៅ��ៅយ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញ
នៅ�ៅក្នុុ�ងឆ្នាំំ��។

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២៩.

ព័ត៌មានអំពីកាលឥវសាននៃទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអសកម្ម
កាារវិិភាាគទ្រ�ព្យយសកម្មម និិងបំំណុុលដែ�លរំំពឹង
ឹ ទុុកកាាលបរិិច្ឆេ�ទ
េ នៃ�កាារប្រ�មូូលមកវិិញ និិងកាារទូូទាាត់់សងពីីកាាលបរិិច្ឆេ�ទ
េ តាារាាងតុុល្យយកាារមាានដូូចខាាងក្រោ��ោម៖

នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ១២ខែ�
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

លើ�ើសពីី ១២ខែ�
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សរុុប
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

7,901,883

-

7,901,883

សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារជាាតិិ

51,805,706

-

51,805,706

សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារផ្សេ�េងៗ

51,186,704

-

51,186,704

-

25,000

25,000

61,055,483

105,187,680

166,243,163

50,487

181,872

232,359

ទ្រ�ព្យយ និិងហត្ថូូ�បករណ៍៍

72,570

1,002,422

1,074,992

សិិទ្ធិិ�នៃ�កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មម

68,359

1,051,247

1,119,606

ទ្រ�ព្យយអរូូបីី

28,223

577,611

605,834

ពន្ធធពន្យាារជាាទ្រ�ព្យយសកម្មម

2,456,531

-

2,456,531

ទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ

1,008,353

-

1,008,353

ទ្រ�ព្យយសកម្មមសរុុប

175,634,299

108,025,832

283,660,131

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

715,534,134

440,097,240

1,155,631,374

(40,476)

-

(40,476)

(10,241,631)

(12,198,972)

(22,440,603)

សរុុប

165,352,192

95,826,860

261,179,052

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

673,644,829

390,398,627

1,064,043,456

9,917,635

-

9,917,635

177,001,364

6,390,500

183,391,864

74,479

1,148,220

1,222,699

3,826

-

3,826

1,420,730

-

1,420,730

ទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

188,418,034

7,538,720

195,956,754

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

767,615,070

30,712,745

798,327,815

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
សាាច់់ប្រា�ាក់់ក្នុុ�ងដៃ�

ឧបករណ៍៍មូូលធនក្នុុ�ង FVOCI
ឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជន សរុុប
ទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ
មិិនមែ�នទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

សំំវិិធាានធនសម្រា�ាប់់ ECL
សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារផ្សេ�េងៗ
ឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជន

ទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីធនាាគាារផ្សេ�េងៗ
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីអតិិថិិជន
ភតិិសន្យាា
មិិនមែ�ន ទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
បំំណុុលពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូូល
ទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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របាាយកាារណ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុប្រ�
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

២៩.

ព័ត៌មានអំពីកាលឥវសាននៃទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអសកម្ម (តពីទំព័រមុន)
នាាថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ១២ខែ�
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

លើ�ើសពីី ១២ខែ�
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សរុុប
ដុុលា្លល�រអាាមេ�រិិក

សាាច់់ប្រា�ាក់់ក្នុុ�ងដៃ�

11,858,023

-

11,858,023

សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារជាាតិិ

47,886,258

-

47,886,258

សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារផ្សេ�េងៗ

46,401,213

-

46,401,213

-

25,000

25,000

72,157,154

90,035,572

162,192,726

20,506

213,130

233,636

206,325

1,178,932

1,385,257

សិិទ្ធិិ�នៃ�កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ទ្រ�ព្យយសកម្មម

22,001

1,183,048

1,205,049

ទ្រ�ព្យយអរូូបីី

58,721

412,104

470,825

3,413,705

-

3,413,705

492,341

-

492,341

ទ្រ�ព្យយសកម្មមសរុុប

182,516,247

93,047,786

275,564,033

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

738,278,219

376,378,294

1,114,656,513

(40,287)

-

(40,287)

(20,458,544)

(791,192)

(21,249,736)

សរុុប

162,017,416

92,256,594

254,274,010

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

655,360,448

373,177,924

1,028,538,372

3,550,514

-

3,550,514

174,789,628

12,112,290

186,901,918

20,330

1,288,787

1,309,117

23,889

-

23,889

772,020

-

772,020

ទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សរុុប

179,156,381

13,401,077

192,557,458

សមមូូលពាាន់់រៀ�ៀល

724,687,561

54,207,357

778,894,919

ទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ឧបករណ៍៍មូូលធនក្នុុ�ង FVOCI
ឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជន សរុុប
ទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ
មិិនមែ�នទ្រ�ព្យយសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ទ្រ�ព្យយ និិងហត្ថូូ�បករណ៍៍

ពន្ធធពន្យាារជាាទ្រ�ព្យយសកម្មម
ទ្រ�ព្យយសកម្មមផ្សេ�េងៗ

សំំវិិធាានធនសម្រា�ាប់់ ECL
សមតុុល្យយជាាមួួយធនាាគាារផ្សេ�េងៗ
ឥណទាានទៅ�ៅអតិិថិិជន

ទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីធនាាគាារផ្សេ�េងៗ
ប្រា�ាក់់បញ្ញើ�ើ�ពីីអតិិថិិជន
ភតិិសន្យាា
មិិនមែ�ន ទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
បំំណុុលពន្ធធលើ�ើប្រា�ាក់់ចំំណូូល
ទ្រ�ព្យយអសកម្មមហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងៗ

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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កំំណត់់សម្គាា�ល់់លើ�ើរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� (តពីីទំំព័័រមុុន)

នាាថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២១ និិងសម្រា�ាប់់កាារិិយបរិិច្ឆេ�ទ
េ បញ្ចចប់់

៣០.

យថាភាពលើពន្ធ
ប្រ�ព័័ន្ធធពន្ធធដាារនៅ�ៅព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុ�ជាាមាានលក្ខខណៈៈថ្មីី�

ហើ�ើយពន្ធធទាំំ�ងនេះ�ះតែ�ងតែ�មាានកាារផ្លាា�ស់់ប្ដូូ�រជាាញឹឹកញាាប់់ហើ�ើយតែ�ងតែ�មាានភាាពមិិន

ច្បាាស់់លាាស់់មាាន ភាាពផ្ទុុ�យគ្នាា�ហើ�ើយ និិងតម្រូ�ូវឲ្យយមាានកាារបកស្រា�ាយបំំភ្លឺឺ�ដែ�លកើ�ើតមាានឡើ�ើងនូូវភាាពខុុសគ្នាា�ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអាាជ្ញាា�ធរពន្ធធដាារ និិង
យុុត្តាា�ធិិកាារ។

ពន្ធធត្រូ�ូវបាានស្ថិិ�តនៅ�ៅក្រោ��ោមកាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ

និិងតាាមដាាននៅ�ៅក្រុ�ុមអាាជ្ញាា�ធរជាាច្រើ�ើ�ន

ដែ�លមាានសិិទ្ធិិ�តាាមច្បាាប់់ក្នុុ�ងកាារដាាក់់ពិិន័័យ

ដាាក់់ទណ្ឌឌកម្មម និិងកាារបង់់ប្រា�ាក់់។ តថភាាពទាំំ�ងនេះ�ះអាាចបង្កកឲ្យយមាានហាានិិភ័័យពន្ធធក្នុុ�ង ព្រះ�ះរាាជាាណាាចក្រ�កម្ពុុ�ជាា ជាាសាារវន្តតជាាងប្រ�ទេ�សដទៃ�ទៀ�ៀត។
គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងជឿ�ឿជាាក់់ថាា ពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�បាានធ្វើ�ើ�សំំវិិធាានធនគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់សម្រា�ាប់់បំំណុុលពន្ធធ ដែ�លផ្អែ�ែកលើ�ើកាារបកស្រា�ាយរបស់់ពួួកគេ�ទៅ�ៅលើ�ើច្បាាប់់
ពន្ធធដាារ។ ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងណាាក៏៏ដោ�ោយ អាាជ្ញាា�ធរពាាក់់ព័័ន្ធធអាាចមាានកាារបកស្រា�ាយខុុសគ្នាា�ហើ�ើយឥទ្ធិិ�ពលរបស់់វាាអាាចមាានទំំហំំជាាសាារវន្តត។

៣១.

ព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយកាលបរិច្ឆេទរបាយការណ៍
ជាាមួួយនឹឹងរោ�ោគរាាតត្បាាត Covid-19 មាានប្រ�ទេ�សជាាច្រើ�ើ�នបាានតម្រូ�ូវឲ្យយអង្គគភាាពនាានាាកំំណត់់ ឬបញ្ឈឈប់់ប្រ�តិិបត្តិិ�កាារអាាជីីវកម្មម និិងអនុុវត្តតកាារ
រឹឹតត្បិិ�តកាារធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ និិងវិិធាានកាារដាាច់់ដោ�ោយឡែ�ក។ វិិធាានកាារណ៍៍ និិងគោ�ោលនយោ�ោបាាយទាំំ�ងនេះ�ះបាានរំំខាានយ៉ាា�ងខ្លាំំ��ង ( ឬ រំំពឹឹងថាានឹឹងរំំខាាន)
សកម្មមភាាពរបស់់អង្គគភាាពជាាច្រើ�ើ�ន។

ស្ថាា�នភាាពនៃ�កាារផ្ទុះះ��ឡើ�ើងនៃ�ជំំងឺឺឆ្លលងវីីរុុសនេះ�ះបាានបន្តតវិិវឌ្ឍឍន៍៍ឆ្លលងកាាត់់កាារកំំណត់់ពេ�លវេេលាាឆ្លលងកាាត់់ថ្ងៃ�ៃទីី31

ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��2021 ។ ដោ�ោយមាានកាាររីីករាាលដាាលនៃ�ជំំងឺឺនេះ�ះធនាាគាារជាាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជាាបាានណែ�នាំំ�ដល់់ធនាាគាារ និិងស្ថាា�ប័័នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំ�ងអស់់ឲ្យយពន្យាា
ពេ�ល

ឬ

ផ្អាា�ករាាល់់កាារទូូទាាត់់ប្រា�ាក់់កម្ចីី�

និិងកាារប្រា�ាក់់ដែ�លជាាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�វិិធាានកាារណ៍៍ដើ�ើម្បីី�បន្ទាា�ន់់នូូវវិិបត្តិិ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់មេ�រោ�ោគកូូរ៉ូូ�ណាាលើ�ើ

អាាជីីវកម្មម និិងអ្ននកខ្ចីី�គ្រួ�ួសាារ។
ផ្អែ�ែកលើ�ើកាារវាាយតម្លៃ�ៃរបស់់អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងទៅ�ៅលើ�ើកាារទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំំ�ឆ្នាំំ��2022

ផលប៉ះះ�ពាាល់់នៃ�កាារផ្ទុះះ��ឡើ�ើងនៃ�ជំំងឺឺដែ�លអាាចកើ�ើតមាានតិិចតួួចបំំផុុត

ដោ�ោយសាារមាានវិិធាានកាារណ៍៍កាារពាារប្រា�ាក់់កម្ចីី�ក្នុុ�ងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងហាានិិភ័័យឥណទាានរបស់់ផលប័័ត្រ�

កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងមិិនបាានគិិតថាាវាាអាាចអនុុវត្តត

បាានដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់នូូវកាារប៉ាា�ន់់ស្មាា�នបរិិមាាណសក្តាា�នុុពលនោះ�ះ�ទេ�។ ផលប៉ះះ�ពាាល់់នៃ�ជំំងឺឺរាាតត្បាាតនេះ�ះទៅ�ៅលើ�ើធនាាគាារ។ គណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ងនឹឹងយកចិិត្តត
ទុុកដាាក់់ជាានិិច្ចចចំំពោះ�ះ�ស្ថាា�នភាាពនៃ�គម្រោ��ោង Covid-19 នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាប្រ�តិិបត្តិិ�កាារ របស់់អតិិថិិជនប្រា�ាក់់កម្ចីី�ក៏៏ដូូចជាាសមត្ថថភាាពរបស់់ពួួក
គេ�ក្នុុ�ងកាារជំំពាាក់់បំំណុុលសេ�វាាកម្មម។
ក្រៅ��ៅពីីកាារលាាតត្រ�ដាាងព័័ត៌៌មាាននៅ�ៅក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ះ ពុំំ�មាានព្រឹ�ឹត្តិិ�កាារណ៍៍ដែ�លបាានកើ�ើតឡើ�ើងក្រោ��ោយថ្ងៃ�ៃទីី31 ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��2021 ដែ�ល
មាានឥទ្ធិិ�ពលជាាសាារវន្តតលើ�ើស្ថាា�នភាាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាាគាារនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី31 ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ��2021 ឡើ�ើយ៕

ធនាាគាារ សាាខមប៊ែ�ែង (េ�ខមបូូឌាា) ភីីអិិលសីុុ�
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ប��ញ�បតិបត�ិ�រ

ODDAR MEANCHEAY
Samraong

PREAH VIHEAR

BANTEAY
MEANCHEY

RATANAKIRI
STUNG TRENG

SIEM REAP

Serei Saophoan

Banlung

Poipet

Angkor Wat

BATTAMBANG
KAMPONG THOM

PAILIN

KRATIE

MONDULKIRI

PURSAT
KAMPONG
CHHNANG

KAMPONG CHAM

TBUONG KHMOM
KAMPONG SPEU
KOH KONG

Suong

PHNOM PENH

PREY VENG

Chbar Mon

KANDAL

SVAY RIENG
Bavet

KAMPOT
SIHANOUKVILLE

TAKEO

KEP

�រ��ល័យក���ល: េលខ ៦០, ម��វ�ថី�ពះនេ��ត�ម, ស���ត់ជ័យជំនះ, ខ័ណ�ដូនេពញ, ��ជ��នីភ�ំេពញ
�� អូ�ំពិក

�� ច��រអំ�

�� ផ��រ��ងលី

�� ����

�� ��ះមុនីវង��

�� ��ត�កំពង់�ម

�� �ធ�ចិនតុង

�� �ៀម�ប

៣១៩-៣២១ ម��វ�ថី�ពះសីហនុ ��ជ��នីភ�ំេពញ

៥៣៧A-B ម��វ�ថី�ពះមុនីវង� ��ជ��នីភ�ំេពញ

៥៧៧A-៥៧៨B ផ��វ��តិេលខ ១ ��ជ��នីភ�ំេពញ

៤៣ ផ��វ��តិេលខ ៧ េខត�កំពង់��ម

២៥-២៧A ផ��វេលខ ២៧១ ��ជ��នីភ�ំេពញ

៣៧៨-៣៧៩, ម��វ�ថីសហព័ន�រុស�ី ��ជ��នីភ�ំេពញ

៥៣៩ ផ��វេលខ ២១B េខត�កណ�ាល

០៦៦៥, ផ��វ��តិេលខ ៦, េខត�េសៀម��ប

