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របាយការណ៍របសប់្បធានប្រុមប្បឹរាភិបាល 
 

តាងនាមក្រមុក្រឹរាភិបាល ខ្ញុំមានរិត្តិយស និងសសចរតីសោមនសសក្ក្រលលង រនញងការរង្ហា ញជូននូវ
សមិទ្ធផលរនញងឆ្ន ុំ២០២០ និងលផនការនាសេលអនាគត្ររស់ធនាគារ។ 

 

សៅរនញងឆ្ន ុំ២០២០ សសដ្ឋរិចចរមពញជា រមួទុំងវស័ិយហិរញ្ញវត្ថញទុំុំងមូល មានរញ្ហា ក្រឈមសៅនឹងភាេមិន
ក្បារដ្ក្រជាជាសក្ចើន។ សោងតាមអងគការមូលនិធិររិូយវត្ថញអនតរជាតិ្ សោយោរលត្ការររីរាលោល ក្ន
ជុំងឺ រូវដី្-១៩ សសដ្ឋរិចចេិភេសោរក្ត្ូវបានេាររណ៍ថា នឹងមានការថយចញុះ េី ៣,៣% មរសៅក្តឹ្មដ្រ 
៤,៤% (សក្កាមសូនយ) រឯីសសដ្ឋរិចចក្រសទ្សរមពញជាវញិ រ៏នឹងរ ុំេឹងថា ទ្ទួ្លរងនូវផលរ ុះពាល់លដ្រ ជា
េិសសសរ ុះពាលខ្ល ុំងដ្ល់វស័ិយសុំខ្ន់ៗ លដ្លជាសសរសតម ក្នរុំសណើ នសសដ្ឋរិចច មានដូ្ចជាវស័ិយ
សទ្សចរណ៏ ការនាុំសចញ និងវស័ិយសុំណង់ជាសដ្ើម។ 

 

សសដ្ឋរិចចក្រសទ្សរមពញជាមានោថ នភាេរងឹមាុំ ជាមួយសថិរភាេក្នអក្តារតូរក្បារ់ និងមានអក្តាអតិ្ផរណា
ទរ ២,៩% លដ្លមានរុំរតិ្ខពស់ជាងឆ្ន ុំ២០១៩ រនតិច (១,៩%)។ ផលិត្ផលសរញររនញងស្សុរក្រចុំឆ្ន ុំ
២០២០ មានអក្តារុំសណើ ន៦,៨% លដ្លភាគសក្ចើនបានមរេីរុំសណើ នក្ន វស័ិយសុំណង់ និងអចនលៈ
ក្ទ្េយ ខណៈលដ្លវស័ិយសសមលៀររុំពារ់ និងសទ្សចរណ៍មានរុំសណើ នតិ្ចតួ្ច។ វស័ិយសុំណង់ និងអចន
លៈក្ទ្េយ បានរនតេក្ងីរខលួនោ ងឆ្រ់រហ័ស សហើយបានចូលរមួចុំលណរោ ងសុំខ្ន់ ដ្ល់រុំសណើ នសសដ្ឋ
រិចច  លដ្លវាបានជួយ ផតល់ទុំងក្រភេហិរញ្ញវត្ថញេីខ្ងសក្ៅ និងឥណទនរនញងស្សុរ។ រនញងសេលជាមួយគាន
សនុះលដ្រអក្តាអតិ្ផរណា ក្ត្ូវបានរត់្ក្តារនញងរក្មិត្ទរជាមួយនឹងសថិរភាេអតិ្ផរណាសនូល និងការធ្លល រ់
ចញុះត្ក្មលក្នវត្ថញធ្លត្ញសដ្ើមទរ់ទ្ងនឹងសក្រង។ មួយវញិសទ្ៀត្ អក្តារតូរររិូយវត្ថញលខែរសរៀលទ្ល់នឹងដ្ញោល រអាសមរ ិ
រ សៅររាបានស្ថិរភាពលអសោយមិនមានរញ្ហា ក្រឈមណាមួយគួរឲ្យរត់្សុំគាល់សនាុះសទ្។ 

 

រុំសណើ នសសដ្ឋរិចច និងសថិរភាេនសោបាយរមពញជា ជារតាត ចមបងលដ្លចូលរមួចុំលណររនញងការររីចសក្មើន
និងនិរនតរភាេក្នវស័ិយធនាគារសៅរមពញជា។ សធៀរនឹងឆ្ន ុំ ២០១៩  ក្ទ្េយសរមែសរញរររស់វស័ិយធនាគារ
និងហិរញ្ញវត្ថញបានសរើនស ើង ១៥,៧% លដ្លមានចុំនួន ៥៩,៤ រ ីោនដ្ញោល រអាសមររិ ខណៈលដ្លឥណ
ទនសរញរសរើនស ើងរហូត្ដ្ល់ ៣៧,៣ រ ីោនដ្ញោល រអាសមររិ គឺសរើនស ើង ១៤,៨%។ សោយល រក្ទ្េយ
សរមែសរញរររស់ធនាគារមានចុំនួន ៥០,៧ រ ីោនដ្ញោល រអាសមររិ បានសរើនស ើងសសែើនឹង ១៦,២% និង
ឥណទនសរញរមានចុំនួន ៣០,២ រ ីោនដ្ញោល រអាសមររិ បានសរើនស ើងសសែើនឹង ១៥,៣% សធៀរនឹងឆ្ន ុំ
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២០១៩។ ការទូ្ទត់្សងឥណទនសៅលត្មានលរខណៈលអ សោយអនញបាត្ឥណទនមិនដ្ុំសណើ រការសសែើ
នឹង ២,៧%។ 

 

ជាទូ្សៅ ធនាគារបានរនតអភិវឌ្ឍនិងេក្ងឹងផលិត្ផលនិងសសវារមែររស់ខលួន។ ថែីៗសនុះ ធនាគារជាសក្ចើន
បាននិងរុំេញងរសងកើត្សសវារមែហិរញ្ញវត្ថញឌី្ជីថល លដ្លអនញញ្ហញ ត្ឲ្យអតិ្ថិជនអាចសក្រើក្បាស់សសវាធនាគារ
តាមរយៈក្រេ័នធអញិនធឺណិត្និងទូ្រស័េទក្ដ្។ សសវាសផទរក្បារ់និងទូ្ទត់្សអ ិចក្ត្និូច កាន់លត្មានភាេ
ង្ហយស្សួលនិងទូ្លុំទូ្ោយ។ 

 

សលើសេីសនុះ រុំសណើ នវស័ិយធនាគារសៅរមពញជា រ៏មានការចូលរមួចុំលណរោ ងសុំខ្ន់ររស់ធនាគារជាតិ្
ក្នរមពញជា។ ធនាគារជាតិ្ក្នរមពញជាបាននិងរុំេញងក្ត្ួត្េិនិត្យក្គឹុះោថ នធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថញ សហើយ
ស្សរសេលជាមួយគាន សនុះលដ្រ រ៏បានេិនិត្យស ើងវញិ និងអភិវឌ្ឍរទ្របញ្ញត្តិក្រងុក្រយ័ត្ន សដ្ើមបីេក្ងឹងភាេ
រងឹមាុំនិងសញវត្ថិភាេក្នក្រេ័នធធនាគារ។  

 

សទុះរីរនញងឆ្ន ុំ២០២០ រនលងសៅសនុះក្រសទ្សរមពញជាសយើង បានទ្ទួ្លរងនូវវរិត្តិ ក្នការររីរាលោលជុំងឺរូវដិ្
-១៩ រតី រ៏ក្រតិ្រត្តិការធនាគារសៅលត្មានលរខណៈលអ សោយក្ទ្េយសរមែមានចុំនួន ១៩៦,៦ ោនដ្ញោល រ
សមររិ សរើនស ើង ២% ខណៈលដ្លឥណទនសរញរក្រហារ់ក្រលហលនឹងឆ្ន ុំមញន សពាលគឺសរើនដ្ល់ ៦០,២ 
ោនដ្ញោល រអាសមររិ គឺសរើនស ើង ០,០១%។ ចុំសណញសញទ្ធមានចុំនួនក្រលហល ០,៥១ ោនដ្ញោល រអាសមរ ិ
រ និងក្បារ់រសញ្ញើសរញរមាន ៩៥,៧ោនដ្ញោល រអាសមររិ ថយចញុះ ៣%។   

 

រលនថមសលើសនុះ ធនាគារបានោរ់ដ្ុំសណើ រការសសវារមែថែីនិងសធវើរចចញរបននរមែសសវារមែមួយចុំនួន រមួមាន ៖ 

ធនាគារបានកាល យជាក្ដ្គូរររស់ Alipay និងោរ់ឲ្យសក្រើក្បាស់រមែវធីិសក្រើក្បាស់រនញងទូ្រស័េទក្ដ្ សក្មារ់
ពាណិជជររ។ រមែវធីិសនុះគឺជារមែវធីិសក្រើក្បាស់សោយឥត្គិត្ក្ថលរនញង Google Play និងApp Store លដ្ល
អនញញ្ហញ ត្ឲ្យពាណិជជររសធវើក្រតិ្រត្តិការតាមរយៈ Alipay។ នាសេលអនាគត្ រមែវធីិអាចនឹងក្ត្វូបានសក្រើ
ក្បាស់តាមរយៈ E-wallets និងក្រេ័នធទូ្ទត់្។  

ធនាគារបានទិ្ញសិទ្ធិរនញងការសធវើក្រតិ្រត្តិការ Mastercard និង Cirrus តាមរយៈ ATM។ រចចញរបនន ធនាគារ 
រមពញជាអាសញី ជាធនាគារមួយរនញងចុំសណាមធនាគារមួយចុំនួនសៅរមពញជា លដ្លមាន ATM អាចដ្ុំសណើ រការ
ក្រតិ្រត្តិការរ័ណណ ៣ ក្រសភទ្ រមួមាន  Mastercard  Visa និង China Unionpay។  
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ធនាគារបានលរលក្រសគហទ្ុំេ័រនិងសសវារមែធនាគារតាមអញិនធឺណិត្ លដ្លសធវើឲ្យសសវារមែអាចស្លើយត្រសៅ
នឹងត្ក្មូវការររស់អនរសក្រើក្បាស់ និងមានភាេង្ហយស្សួលជាងមញន។ សោយោរធនាគារទ្ទួ្លោគ ល់ថា
រចចញរបនន មនញសសកាន់លត្សក្ចើនបានចរ់សផតើមសក្រើក្បាស់អញិនធឺណិត្ តាមរយៈទូ្រស័េទក្ដ្ ជាសហត្ញនាុំឲ្យ 
ធនាគារលរសក្មួលសគហទ្ុំេ័រររស់ខលួនសដ្ើមបឲី្យអតិ្ថិជនអាចសក្រើក្បាស់សៅរនញងទូ្រស័េទក្ដ្បាន។ ធនាគារ
រ៏បានោរ់រញ្ចូ លរលនថមនូវមញខង្ហរទូ្ទត់្វរ័ិយរក្ត្ និងមញខង្ហររញ្ចូ លទឹ្រក្បារ់រនញងទូ្រស័េទក្ដ្ សៅរនញង
សសវារមែធនាគារតាមអញិនធឺណិត្ផងលដ្រ។  

សដ្ើមបីគាុំក្ទ្ដ្ល់ការររីចសក្មើនររស់អតិ្ថិជន និងការវវិឌ្ឍត្ក្មូវការអាជីវរមែ ធនាគារបានសហការជាមួយ
ធនាគារជាក្ដ្គូទ្ុំនារ់ទ្ុំនងថែី។ ធនាគារបានសរើរគណនីក្ដ្គូទ្ុំនារ់ទ្ុំនងជាក្បារ់ដ្ញោល រអាសមររិចុំនួន ២
ជាក្បារ់សោនអង់សគលសចុំនួន ១ ជាក្បារ់អឺរ  ចូុំនួន ១ ជាក្បារ់យន់ចិនចុំនួន ១ និងជាក្បារ់វ  ញនរូសរ  ចុំនួន ១
សដ្ើមបឲី្យអតិ្ថិជនអាចមានជសក្មើសកាន់លត្សក្ចើន សៅសេលសធវើការក្រតិ្រត្តិការសផទរក្បារ់ឬ ក្រតិ្រត្តិការ
ពាណិជជរមែអនតរជាតិ្។  

 

ធនាគាររ៏មានគសក្មាងោរ់ឲ្យសក្រើក្បាស់សសវាទូ្ទត់្តាមរយៈ WeChat  នាសេលអនាគត្។ 

 

សដ្ើមបីស្លើយត្រនឹងរទ្របញ្ញត្តិររស់ធនាគារជាតិ្ក្នរមពញជា ធនាគារបានរសងកើត្ឲ្យមានស្សទរ់ការពារក្ផទរនញង
ជាសក្ចើន រមួមាន ការការពារេីលផនរសធវើក្រតិ្រត្តិការោទ ល់ ការការពារេីលផនរក្រតិ្រត្តិតាម និងការការពារេី
លផនរសវនរមែក្ផទរនញង សដ្ើមបធី្លនាបានេីការអនញសោមតាមចារ់និងរទ្របញ្ញត្តិ។ ជារ់លសតង ធនាគារបាន
អនញសោមតាមរាល់រទ្របញ្ញត្តិក្រងុក្រយ័ត្ន រមួមានអនញបាត្ោធនភាេ អនញបាត្ក្រុរខ័ណឌ សនទនីយភាេ
និងោថ នភាេចុំហសញទ្ធ ជាសដ្ើម។  

 

ពារ់េ័នធនឹងការសលើររមពស់ការសក្រើក្បាស់ក្បារ់សរៀល ធនាគារបានផតល់ឥណទន និងទ្ទួ្លក្បារ់រសញ្ញើ
ជាក្បារ់សរៀល និងបានភាជ រ់សោយសជាគជ័យសៅក្រេ័នធសផទរក្បារ់អនតរធនាគារ FAST ជាក្បារ់សរៀល។
សលើសេីសនុះ ធនាគារបានរុំណត់្សគាលសៅសុំសេៀត្ឥណទនជាក្បារ់សរៀលោ ងតិ្ច ១០% ក្នសុំសេៀត្
ឥណទនចរ់តាុំងេី ឆ្ន ុំ២០២១ សនុះត្សៅ។  

 

សៅរនញងរណាា ឆ្ន ុំរនាទ រ់ សដ្ើមបីេក្ងឹងក្រតិ្រត្តិការ ធនាគារនឹងេក្ងីររណាត ញក្រតិ្រត្តិការនិងេក្ងឹង
ផលិត្ផលនិងសសវារមែ។ ធនាគារនឹងសធវើក្រតិ្រត្តិការសៅដ្ល់ត្ុំរន់ជនរទ្សោយផតល់នូវអក្តាក្ររួត្
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ក្រលជង។ ទ្នទឹមនឹងសនុះ សដ្ើមបីសសក្មចបាននូវសគាលសៅ ធនាគារសៅលត្សោត ត្ការយរចិត្តទ្ញរោរ់សលើការ
រណតញ ុះរណាត លនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាេរញគគលិរ។ 

 

ជាថែីមតងសទ្ៀត្ រនញងនាមក្រុមក្រឹរាភិបាល ខ្ញុំសូមលថលងអុំណរគញណោ ងក្ជាលសក្ៅដ្ល់រាជរោឋ ភិបាល
រមពញជា ធនាគារជាតិ្ក្នរមពញជា និយត្ររនិងអាជ្ាធរពារ់េ័នធទុំងអស់សក្មារ់ការរនតការគាុំក្ទ្។ ខ្ញុំសូម
លថលងអុំណរគញណោ ងក្ជាលសក្ៅចុំសពាុះ អតិ្ថិជន ភាគទ្ញនិរ គណៈក្គរ់ក្គង និងរញគគលិរទុំងអស់ររស់
ធនាគារចុំសពាុះការគាុំក្ទ្និងរិចចខិត្ខុំក្រឹងលក្រងរនញងការសសក្មចសគាលសៅនិងយញទ្ធោស្តសតរមួររស់ធនាគារ។ 

 

 
 Va Dalot 

ក្រធ្លនក្រមុក្រឹរាភិបាល  
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ព័ត៌មានធនាគារ 
 
ជ្ីវប្បវតតធិនាគារ 
 

ធនាគារ រមពញជាអាសញី (CAB) បានចរ់សផតើមក្រតិ្រត្តិការររស់ខលួនសៅរនញងក្រសទ្សរមពញជាសៅក្ថៃទី្ ២៣ លខ
រញមភៈ ឆ្ន ុំ១៩៩៣ ជាធនាគារពាណិជជសៅរាជធ្លនីភនុំសេញ។ ជាមួយនឹងោខ្ និងរញ្ជ រសៅទី្តាុំងសុំខ្
ន់ៗ ទូ្ទុំងក្រសទ្សរមពញជា និងចុំនួនមា សញីនសអធីអឹមកាន់លត្សក្ចើនស ើង ធនាគាររុំេញងផតល់សសវារមែដ្ល់
អតិ្ថិជនជាររូវន័តរញគគល និងជាក្រមុហ ញន។ ធនាគារសរតជ្ារោងអនាគត្លដ្លក្រររសោយហិរញ្ញវត្ថញរងឹ
មាុំនិងនិរនតភាេសក្មារ់អតិ្ថិជនររស់ខលួន និងខិត្ខុំជានិចចសដ្ើមបរីសងកើត្ឱកាសនិងត្ក្មល តាមរយៈ
ផលិត្ផលនិងសសវារមែក្រររសោយភាេក្ចនក្រឌិ្ត្។ ធនាគារមានសមាទ្នភាេមិនក្តឹ្មលត្កាល យជាអនរផតល់
សសវារមែហិរញ្ញវត្ថញលត្រ ញសណាណ ុះសទ្ រ ញលនតរ៏ជាក្ដ្គូជុំនួញលដ្លជាទី្សេញចិត្តររស់អតិ្ថិជនសទ្ៀត្ផង។  

 

ធនាគារមានភាគទ្ញនិរចុំនួនេីរគឺ Selvione Limited និង Quantum Symbol Sdn Bhd លដ្លមានសដ្ើមទ្ញន
ចញុះរញ្ជ ីសរញរចុំនួន ៧៥ ោនដ្ញោល រអាសមររិ។ ធនាគារមានក្រុមហ ញនរញក្ត្សមព័នធលដ្លមានស ែ្ ុះថា
CAB Security Limited ។ 

 

ទ្សសនៈវសិយ័ សបសររមម នងិតម្មៃ 
 

ទ្សសនៈវស័ិយររស់ធនាគារ 
 
ធនាគាររមពញជាអាសញីមានសគាលរុំណងចង់កាល យ
ជាធនាគារក្រររសោយរិត្តិយសមួយ សដ្ើមបី
រោងជាតិ្ និងសដ្ើមបធី្លនាដ្ល់អនាគត្ក្រជាជន
រមពញជា តាមរយៈការផតល់នូវសសវាធនាគារពាណិជជ
ជាមូយអក្តាការក្បារ់ក្ររួត្ក្រលជងនិងក្រមូល
ក្បារ់សនសុំសដ្ើមបីជួយដ្ល់រុំសណើ នសសដ្ឋរិចចសៅ
រមពញជា។ 

សរសរមែររស់ធនាគារ  
 
ធនាគាររមពញជាអាសញីនឹងរនតជាធនាគារពាណិជជដ៏្
រងឹមាុំនិងមានសថិរភាេ។ តាមរយៈរញគគលិរលដ្ល
ក្រររសោយជុំនាញវជិាជ ជីវៈ ភាេរសួរាយរារ់ទរ់ 
និងចុំសណុះដឹ្ង ធនាគារនឹងផតល់ជូននូវផលិត្ផល
និងសសវារមែតាមត្ក្មូវការររស់ទី្ផារររីចសក្មើន 
លដ្លត្ក្មង់ទិ្សសៅការររក្បារ់ចុំសណញ និងអតិ្ថិជ
ន។ ធនាគារនឹងខិត្ខុំក្រឹងលក្រងោ ងខ្ល ុំងកាល សដ្ើមបី
ផតល់សសវារមែដ្ល់ចុំលណរទី្ផារអាជីវរមែនិងអនរ
សក្រើក្បាស់សៅរនញងសហគមន៍អាជីវរមែទុំងមូល។ 
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ត្ក្មលសនលូ 
 
ធនាគាររមពញជាអាសញីនឹងសក្រើក្បាស់ក្រសិទ្ធភាេ សមត្ថភាេ និងរទ្េិសោធន៏ទុំងអស់ររស់ខលួន សដ្ើមបឱីយ
ធនាគារនិងអតិ្ថិជនររស់ខលួនទ្ទួ្លបានសជាគជ័យនាក្ថៃអនាគត្។ 

 

បណ្ដត ញប្បតបិតតិការ 
 
ធនាគាររនតររីចសក្មើននិងេក្ងីរក្រតិ្រត្តិការអាជីវរមែររស់ខលួនចរ់តាុំងេីសេលរសងកើត្ស ើង។ រចចញរបនន
ធនាគារមានោខ្ចុំនួន ៧ រនញងសនាុះោខ្សៅរាជធ្លនីភនុំសេញមានចុំនួនេីរ និងោខ្តាមរណាត សខត្ត
មានចុំនួនក្បាុំដូ្ចជាៈ  បាត់្ដ្ុំរង រុំេង់ចម សសៀមរារ រុំេត្ ក្េុះសីហនញ និងមានរញ្ជ រចុំនួន ១៥រលនលង 
សផសងសទ្ៀត្សៅរាជធ្លនីភនុំសេញនិងសខត្ត។ 

 

ផលតិផលនងិសសវារមម 
 
ធនាគារផតល់ជូននូវក្គរ់ក្រសភទ្ក្នសសវារមែហិរញ្ញវត្ថញដូ្ចជា សសវាក្បារ់រមចីសក្មារ់អនរសក្រើក្បាស់និង
ក្រមុហ ញន សសវាសផទរក្បារ់ សសវាហិរញ្ញរបទនពាណិជជរមែ សសវារ័ណណឥណទន សសវារតូរររិូយរ័ណណ
ររសទ្ស សសវារមែធនាគារតាមអញីនធឺសណត្ និងសសវារមែទូ្ទត់្សផសងសទ្ៀត្។ 
 

ផលិត្ផលឥណទន 
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ឥណទនដ្រ
សលើសសមញត្យ 

 

ឥណទនសក្រើ
ក្បាស់ោទ ល់ខលួន 

 

 

ឥណទនសក្មារ់
ទិ្ញសគហោឋ ន 

 

 

ឥណទនសក្មារ់
ទិ្ញោនយនត 

 

 

ឥណទនមាន
កាលរុំណត់្ 

 

  

ក្បារ់រសញ្ញើ 

 

  

គណនីសនសុំ 
 
គណនីសនសុំក្ត្វូបានរសងកើត្
ស ើងសក្មារ់ការសក្រើក្បាស់
ររស់អតិ្ថិជនក្គរ់ររូ។ 
ទ្ទួ្លបានភាេង្ហយស្សលួ
សក្មារ់ការក្គរ់ក្គងគណនី
ររស់អនរ តាមរយៈ iBanking 
ក្គរ់សេលសវោនិងក្គរ់ទី្រលនល
ង។ ផលិត្ផលសនុះមាន ភាជ រ់ 
មរជាមួយនូវសសៀវសៅសនសុំ
និងកាត្ Visa ATM លដ្ល 
អនញញ្ហញ ត្ឱយអនរររីរាយ 
ជាមួយរមែវធីិេិសសសសៅ

គណនីចរនត 
 
គណនីចរនតភាជ រ់មរជាមួយ
សសៀវសៅមូលរបទនរ័ក្ត្
ោទ ល់ខលួនលដ្លក្ត្ូវបានរសងកើត្
ស ើងសដ្ើមបីរុំសេញតាមត្ក្មូវ
ការររស់សហក្គាសអាជីវរមែ
លដ្លសទ្ើររសងកើត្ថែីរហូត្ដ្ល់
ោជីវរមែធុំ ៗ។ សក្មួលការ
ក្គរ់ក្គងគណនីហិរញ្ញវត្ថញ
សោយគណនីចរនតលដ្លត្ក្មូវ
ឲ្យមានការររាសមត្ញលយទរ
រនញងគណនី។ 

គណនីមានកាលរុំណត់្ 
 
ការពារនិងេក្ងីរមូលនិធិ
ររស់អនរជាមួយនឹងក្បារ់
រសញ្ញើមានការរុំណត់្។ អតិ្ថិ
ជន អាចររីរាយជាមួយ
ចុំណូលខពស់សោយមិនមាន
ហានិភ័យននិងររីរាយជាមួយ
លរខខណឌ លដ្លអាចរត់្លរន
សៅតាមត្ក្មវូការររស់អនរ។ រ
យៈសេលកាន់លត្លវង អនរនឹង
ទ្ទួ្លបានការក្បារ់កាន់លត្
ខពស់ ។ 
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សេលអនរសក្រើឬរង្ហា ញកាត្
ររស់អនរ។ 

 

ហិរញ្ញរបទនពាណិជជរមែ 

លិខិត្ឥណទន 

(Letter of Credit) 

 
សៅរនញងការសធវើពាណិជជរមែអនារ
ជាតិ្  អនរលរ់អាចមិនមាន
រុំណងសដ្ើមបរីនតការដឹ្រជញ្ជូ ន
ក្រសិនសរើគាែ នការធ្លនាណាមួយ
ក្នការទូ្ទត់្។ រនញងសេលជាមួយ
គាន  អនរទិ្ញរ៏មិនមានរុំណងចរ់
សផតើមការទូ្ទត់្ណាមួយសោយ
គាែ នការធ្លនាេីការដឹ្រជញ្ជូ នស ើ
យ។ រនញងររណីសនុះ ភាគីទុំងេីរ
អាចសសក្មចចិត្តរនតការលរ់តាមរ
យៈការសក្រើក្បាស់លិខិត្ឥណទ
ន។ លិខិត្ឥណទន លដ្លសចញ
សោយធនាគារររស់ភាគីទិ្ញគឺជា
ការធ្លនាលដ្លមិនអាចលរលក្របាន 
សដ្ើមបីទូ្ទត់្សៅឲ្យធនាគារររស់
អនរលរ់តាមរយៈការរង្ហា ញឯរ
ោរលដ្ល ស្សរតាមលរខខណឌ
លដ្លមានលចងរនញងលិខិត្ឥណ
ទន ។ សក្មារ់អនរទិ្ញធនាគារ
អាចជួយសក្មួលដ្ល់ការសចញ
លិខិត្ឥណទនសៅសមភាគី
ររស់ខលួន។ សក្មារ់អនរលរ់ 

ការសរៀរចុំឯរោរក្រមូល
រុំណញ ល  

(Documentary Collection) 

ការក្រគល់ឯរោរដឹ្រជញ្ជូ នសៅ
ឱយអនរទិ្ញគឺជាការរសងកើនហានិ
ភ័យដ្ល់អនរលរ់តាមរយៈការផត
ល់សិទ្ធិឱយអនរទិ្ញ ទ្ទួ្លបាន
ទ្ុំនិញ រ ញលនត មិនមានការទូ្ទត់្
សៅអនរលរ់។ រនញងររណីសនុះ 
ទុំងអនរទិ្ញនិងអនរលរ់អាចសក្រើ 
Documentary Collection សដ្ើមបី
អនញញ្ហញ ត្ឱយធនាគារររស់េួរសគ
ជួយសក្មួលដ្ល់ការោល ស់រតូរឯរ
ោរដឹ្រជញ្ជូ នជាមួយនឹងការ
ទូ្ទត់្ឬ្នទុះរនញងការទូ្ទត់្ររស់
អនរទិ្ញ។ មិនថាអនរជាអនរទិ្ញ
ឬអនរលរ់ ធនាគារអាចជួយអនរ
រនញងការទរ់ទ្ងជាមួយធនាគារ
ររស់សមភាគី ររស់អនររនញងការ
សធវើក្រតិ្រត្តិការក្រសភទ្សនុះ។ 

ការធ្លនាររស់ធនាគារ 

(Bank Guarantee)   

 

រនញងការចូលរមួរនញងដ្ុំសណើ រការ
សដ្ញក្ថលឬការរុំសេញកាត្េវរិចច
តាមរិចចសនា មាច ស់អាជីវរមែ
ភាគសក្ចើនក្ត្វូរង្ហា ញ្នទុះរនញង
ការទូ្ទត់្ រ ញលនត មិនមានមាច ស់
អាជីវរមែណា លដ្លមានរុំណង
ចង់សធវើការទូ្ទត់្ មញនសេល
ទ្ទួ្លបានទ្ុំនិញ ឬសសវារមែ
សនាុះសទ្។ រនញងររណីសនុះ អតិ្ថិ
ជនអាចសក្រើក្បាស់ការធ្លនា
ររស់ធនាគារ លដ្លអនញញ្ហញ ត្ឲ្យ
អនរសផទរកាត្េវរិចចទូ្ទត់្សៅធ
នាគារ។ 
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ធនាគារអាចសក្មួលដ្ល់ការ
ទ្ទួ្លនិងការរញ្ជូ នឯរោរដឹ្រជ
ញ្ជូ ន។ 

 

សវកីារ 
 

 

  

 

លរ់និងទិ្ញ Traveler’s 
Check 

 

 

 

 

ក្រតិ្រត្តិការរតូរររិូយរ័ណណ 

 

សសវារមែសក្មារ់សរើរ
ក្បារ់សរៀវត្ស 

 

Demand Drafts 
Standing Orders 

 

 

 

សសវាសផទរក្បារ់ 
 

   

សផទរក្បារ់រនញងស្សុរ សផទរតាមទូ្រោរ Western Union 
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(Local Transfer) 

 
សសវារមែសនុះអនញញ្ហញ ត្ឱយអនរ
សផទរោច់ក្បារ់សៅក្គរ់ទី្
រលនលងក្នក្រសទ្សរមពញជាតាមរ
យៈគណនីសៅរនញងោខ្ររស់
សយើងឬគណនីធនាគាររនញង
ស្សុរសផសងសទ្ៀត្។ 

 

 

 

(Telegraphic Transfer) 

 

សសវាសផទរក្បារ់តាមទូ្រោរផត
ល់ភាេង្ហយស្សួលនិងមាន
ត្ក្មលសមរមយ សដ្ើមបសីផ្ើនិង 
ទ្ទួ្លក្បារ់សៅទូ្ទុំងេិភេ
សោរតាមរយៈរណាត ញ
ធនាគារក្ដ្គូទ្ុំនារ់ទ្ុំនងអនតរ
ជាតិ្ររស់ធនាគារ។ 

 

 

សផ្ើនិងទ្ទួ្លក្បារ់េីជាង 200 
ក្រសទ្សនិងក្រសទ្សសផសងៗទូ្ 
ទុំងេិភេសោររនញងរយៈសេល
លត្រ ញនាែ ននាទី្រ ញសណាណ ុះ។ 
ធនាគារជាលផនរមួយក្នរណាត
ញក្នភាន រ់ង្ហរជាង 500,000 
ររស់ Western Union លដ្ល
ជាអនរនាុំមញខសគ រនញងសសវារមែ
ទូ្ទត់្ជាសរល។ 

 
 

 

ផលិត្ផលនិងសសវារមែសផសងៗ 

    

 

ប្បាករ់បុរប្រទានទល់នងឹ 

 វសីា នងិម្ម៉ា ស្ៃ័រ 

 

 

 

 

រណ័ណ ឆតូ្កាត្  វសីា  

នងិម្ម៉ា ស្ៃ័រ 

 

 

 

បស្វាទូទាត្ត់ាម្ Alipay  

 

 រណ័ណ ឥណទាន 

Unionpay 

 

 



 

11 

សចូនាររ និងសមិទ្ធផលសខំាន់ៗ របសធ់នាគារ 
 

សចូនាររ នងិចំណ៊ុ ចសខំាន់ៗ ផ្ផែរហរិញ្ញវតថ៊ុ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

200,206,786 192,835,151 196,631,040

115,905,598 
106,351,694 109,637,930 

84,301,188 86,483,457 86,993,110 

 -

 50,000,000

 100,000,000

 150,000,000

 200,000,000

 250,000,000

2018 2019 2020

ប្រតិរតតិការហិរញ្ញវតថុ 
(គិតជាដុល្លា រអាមេរិក)

ប្រពយស្កេមស្រុរ ប្រពយអស្កេមស្រុរ

មដើេរុនស្រុរ Linear (ប្រពយស្កេមស្រុរ)

57,017,233 60,180,908 60,184,359

108,632,791 

98,943,194 95,677,851 

 -

 20,000,000

 40,000,000

 60,000,000

 80,000,000

 100,000,000

 120,000,000

2018 2019 2020

ឥណទានស្រុរនិងប្ាក់រមញ្ញើស្រុរ (គិតជាដុល្លា រអាមេរិក)

ឥណទានស្រុរ ប្ាក់រមញ្ជើស្រុរ Linear (ឥណទានស្រុរ)

10,944,049

12,322,983

10,876,819

2,242,294 2,182,269 

509,653 

 -

 2,000,000

 4,000,000

 6,000,000

 8,000,000

 10,000,000

 12,000,000

 14,000,000

2018 2019 2020

ចំមណញ (គិតជាដុល្លា រអាមេរិក)

ចំណូលស្រុរ ចំមណញសុ្រធ Linear (ចំមណញសុ្រធ)

1.12% 1.13%

0.26%

2.66%
2.52%

0.59%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

2018 2019 2020

អនុាតប្រពយស្កេមម ៀរនឹងចំមណញស្ុរធនិង
អនុាតមដើេរុនម ៀរនឹងចំមណញស្ុរធ (គិតជា%)

អនុាតប្រពយស្កេមម ៀរនឹងចំមណញសុ្រធ អនុាតមដើេរុនម ៀរនឹងចំមណញសុ្រធ
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សសចរដសីសងេបហរិញ្ញវតថ៊ុរែ៊ុងរយៈសពល ៣ឆ្ែ  ំ
 
សៅឆ្ន ុំ២០១៩ ក្ទ្េយសរមែសរញរររស់ធនាគារបានថយចញុះ ៣,៧% សហើយក្ទ្េយអរមែសរញររ៏បានថយចញុះ 
៨,២% ផងលដ្រ។ ទ្នទឹមនឹងសនុះ សដ្ើមទ្ញនសរញរមានការសរើនស ើងតិ្ចតួ្ច រណាត លមរេីការសរើនស ើង
ក្បារ់ចុំសណញររាទ្ញរ។ រនញងឆ្ន ុំ២០២០ ក្ទ្េយសរមែសរញរ និងក្ទ្េយអរមែសរញរបានសរើនស ើង ២%និង
 ៣% សរៀងគាន  រឯីសដ្ើមទ្ញនសរញរបានសរើនស ើង ០,៦%។ 
 

ឥណទនសរញរបានសរើនស ើង ៥,១% រនញងឆ្ន ុំ ២០១៩ សោយោររុំសណើ នឥណទនរយៈសេលលវង និង
រយៈសេលខលីសៅវស័ិយពាណិជជរមែ និងបានធ្លល រ់ចញុះរនតិចក្តឹ្ម ១,២% សៅរនញងឆ្ន ុំ ២០២០ ខណៈលដ្ល
ក្បារ់សរញរថយចញុះ ៨,៩% រនញងឆ្ន ុំ ២០១៩ រ ញលនតបានថយចញុះរនតិចរនញងឆ្ន ុំ ២០២០ គឺថយចញុះ ៣,៣%។ 
 

ខណៈលដ្លក្បារ់ចុំណូលសរញរបានសរើនស ើង ១៣% រនញងឆ្ន ុំ២០១៩ សហើយថយចញុះ ១១,៧% រនញងឆ្ន ុំ
២០២០ លដ្រ។ ក្បារ់ចុំសណញសញទ្ធបានថយចញុះរនតិចរនតួចសពាលគឺ ២,៧% រនញងឆ្ន ុំ២០១៩ និង ថយ
ចញុះ ៧៦,៧% រនញងឆ្ន ុំ២០២០ សោយោរផលរ ុះពាល់ ក្នការររីរាលោលក្នជុំងឺរូវដី្-១៩។ 

 

ឥណទនមិនដ្ុំសណើ រការបានសរើនស ើង ៦,៣% សៅរនញងឆ្ន ុំ២០១៩ នឹងបានសរើនស ើង ២១៩,៩% រនញងឆ្ន ុំ
២០២០ លដ្លរណាត លឱយអនញបាត្ឥណទនមិនដ្ុំសណើ រការបានសរើនស ើងេី ១,៥% រនញងឆ្ន ុំ២០១៩ ដ្ល់ 
៤,៨% រនញងឆ្ន ុំ២០២០។ 

52.49%

60.82%

62.90%

46.00%

48.00%

50.00%

52.00%

54.00%

56.00%

58.00%

60.00%

62.00%

64.00%

2018 2019 2020

អនុាតឥណទានម ៀរនឹងប្ាក់រមញ្ញើ (គិតជា%)

1.51% 1.52%

4.85%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

2018 2019 2020

អនុាតឥណទានេិនដំមណើរការ (គិតជា%)
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អភិបាលរិចចប្រុមហ ៊ុន  
 
 
ធនាគារទ្ទួ្លោគ ល់េីោរៈសុំខ្ន់ក្នអភិបាលរិចច  សហើយលត្ងលត្រសងកើត្ឲ្យមានអភិបាលរិចចលអសៅរនញង
ធនាគារ។ មញខង្ហរភាររិចច និងការទ្ទួ្លខញសក្ត្ូវររស់ក្រុមក្រឹរាភិបាល ក្ត្ូវបានេិនិត្យស ើងវញិជាញឹរ
ញារ់ និងរសងកើត្ស ើងសដ្ើមបីធ្លនាអភិបាលរិចចក្រររសោយក្រសិទ្ធភាេ រនញងក្រតិ្រត្តិការររស់ធនាគារ
កាត្េវរិចចចមបងចុំសពាុះភាគទ្ញនិរ អតិ្ថិជន រញគគលិរ និងភាគីពារ់េ័នធសផសងៗសទ្ៀត្។ ធនាគារ មាន
អភិបាលឯររាជយ និងក្រមុក្រឹរាភិបាលលដ្លមានកាោនញវត្តភាេ និងសិទ្ធិអុំណាចសេញសលញសដ្ើមបី
ក្រតិ្រត្តិក្រររសោយវជិាជ ជីវៈ។ 

 

ប្រុមប្បរឹាភិបាល និងគណៈរមាម ធិការរប្មិតប្រុមប្បរឹាភិបាល 
 
សមាជិរក្រមុក្រឹរាភិបាលនីមួយៗក្ត្ូវបានលត្ងតាុំងសោយភាគទ្ញនិរ។  
 
សមាសភាេក្រមុក្រឹរាភិបាល រមូមាន៖ 
 

សោរ Va Dalot   ក្រធ្លន 

សោរ Wong Tow Fock  អភិបាលនិងក្រធ្លននាយរក្រតិ្រត្តិ 

សោរ Top Rathearnin   អភិបាល  

សោរ Chan Peng Leong  អភិបាលឯររាជយ 

សោរ Rouer Jerome   អភិបាលឯររាជយ 

 

ការក្រតិ្រត្តិររស់ក្រុមក្រឹរាភិបាលនឹងក្ត្វូក្ត្តួ្េិនិត្យជាសរៀងរាល់ឆ្ន ុំ។ សៅចញងរញ្ច រ់អាណត្តិនីមួយៗ 
សមាជិរភាេនឹងក្ត្ូវបានរនត និងអនញម័ត្សោយលផអរសលើការក្រតិ្រត្តិររស់សមាជិរនីមួយៗ។ 
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មញខង្ហរភាររិចចររស់ក្រមុក្រឹរាភិបាល រមួមាន៖  
 

- សលើររមពស់ការររីចសក្មើនជាលុំោរ់ ក្នអាជីវរមែធនាគារសក្មារ់ភាគទ្ញនិរក្រររសោយភាេ
សោែ ុះក្ត្ង់ថលឹងលថលងេីផលក្រសោជន៍ររស់ភាគីពារ់េ័នធទុំងអស់រមួមាន ភាគទ្ញនិរ អនរោរ់
ក្បារ់រសញ្ញើ អនរខចីឥណទន រញគគលិរ និងក្ដ្គូវនិិសោគ និងសជៀសវាងទ្ុំនាស់ផលក្រសោជន៍។ 

- រុំណត់្ និងអនញម័ត្សគាលនសោបាយ សដ្ើមបីការពារក្បារ់រសញ្ញើអតិ្ថិជន ក្េមទុំងការពារផល
ក្រសោជន៍ររស់ភាគីពារ់េ័នធសផសងសទ្ៀត្។ 

- ធ្លនានូវការក្គរ់ក្គងោ ងហែត់្ចត់្និងការក្ត្តួ្េិនិត្យោ ងតឹ្ងរងឹតាមរយៈ ការសិរា ការក្ត្តួ្
េិនិត្យនិងការក្គរ់ក្គងហានិភ័យលដ្លអាចសរើត្មាន។ 

- សរៀរចុំ និងអនញម័ត្លផនការអាជីវរមែ រញ្ច រ់ថវកិា សគាលនសោបាយក្គរ់ក្គងហានិភ័យ សគាល
នសោបាយក្ត្តួ្េិនិត្យក្ផទរនញង ការវនិិសោគសុំខ្ន់ៗ និងរក្មិត្ហានិភ័យលដ្លអាចទ្ទួ្លយរ
បាន។ 

- អនញម័ត្សលើការលត្ងតាុំងសវនររឯររាជយ 
- សរៀរចុំរិចចក្រជញុំជាមួយគណៈក្គរ់ក្គងនិងសវនររក្ផទរនញង 
- េិនិត្យនិងសសក្មចសលើអភិបាលរិចចររស់ធនាគារ 
- សរៀរចុំមញខង្ហរភាររិចចចុំបាច់សផសងសទ្ៀត្លដ្លត្ក្មូវសោយចារ់និងរទ្របញ្ញត្តិ។ 

 

រិចចក្រជញុំក្រុមក្រឹរាភិបាលក្ត្ូវបានសធវើស ើងោ ងសហាចណាស់ េីរដ្ងរនញងមួយឆ្ន ុំ។  សលើសេីសនុះ ក្រធ្លន
ក្រមុក្រឹរាភិបាលអាចសកាុះសៅរិចចក្រជញុំក្រសិនសរើចុំបាច់។ អភិបាលនីមួយៗមានឯររាជយសេញសលញ
រនញងការសសក្មចចិត្ត និងសជៀសវាងការទ្ទួ្លបានអត្ថក្រសោជន៍ (រមួរញ្ចូ លទុំងសុំណូរ) េីត្តិ្យ     ភា
គី។ 

គណៈរមាែ ធិការរក្មិត្ក្រមុក្រឹរាភិបាលមានចុំនួន ៤ រមួមាន គណៈរមាែ ធិការក្គរ់ក្គងហានិភ័យ គ
ណៈរមាែ ធិការសវនរមែក្ផទរនញង គណៈរមាែ ធិការលត្ងតាុំងនិងត្ក្មលការ គណៈរមាែ ធិការការក្គរ់ក្គងក្ទ្េយ
សរមែនិងក្ទ្េយអរមែ លដ្លក្ត្ូវបានរសងកើត្ស ើងសដ្ើមបីក្ត្តួ្េិនិត្យក្រតិ្រត្តិការធនាគារ។ គណៈរមាែ ធិការ
ខ្ងសលើសនុះ ទ្ទួ្លខញសក្ត្វូសលើការតាមោន និងក្ត្តួ្េិនិត្យហានិភ័យ (ហានិភ័យឥណទន ហានិភ័យទី្
ផារ ហានិភ័យសនទនីយភាេ និងហានិភ័យក្រតិ្រត្តិការ) សៅរនញងធនាគារ។ 
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គណៈរមាម ធិការប្គប់ប្គងហានិភ័យ 
 
សមាសភាេគណៈរមាែ ធិការក្គរ់ក្គងហានិភ័យមានចុំនួន ៤ ររួ លដ្លដឹ្រនាុំសោយអភិបាលឯររាជយ រមួ
មាន ៖ 

សោរ   Va Dalot    ក្រធ្លន 

សោរ  Wong Tow Fock    សមាជិរ 

សោរ  Top Ratheanin    សមាជិរ 

សោរស្សី  Khim Molika    សមាជិរ 
 

គណៈរមាែ ធិការក្គរ់ក្គងហានិភ័យក្ត្វូអនញវត្តភាររិចច ដូ្ចត្សៅ៖ 

- េិនិត្យសមើលការក្គរ់ក្គងហានិភ័យលដ្លធនាគារអាចជួរក្រទ្ុះដូ្ចជា ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថញ ហានិ
ភ័យឥណទន ហានិភ័យសនទនីយភាេ ហានិភ័យក្រតិ្រត្តិការ ហានិភ័យសររ តិ៍ស ែ្ ុះ និងហានិភ័យ
លផនរចារ់ ជាសដ្ើម។ 

- េិនិត្យជាសទ្ៀងទត់្អុំេីសគាលនសោបាយ និងនីតិ្វធីិក្គរ់ក្គងហានិភ័យ លដ្លក្ត្ូវបានរុំណត់្និង
អនញវត្តសោយគណៈក្គរ់ក្គងជាន់ខពស់។ 

- េិនិត្យសមើលគញណវញឌ្ឍ ិ និងជីវក្រវត្តិលមអិត្ ក្នមន្តនតីក្គរ់ក្គងហានិភ័យជាន់ខពស់ និងធ្លនាថារញគគលិរ
ក្ននាយរោឋ នក្គរ់ក្គងហានិភ័យ មានគញណវញឌ្ឍិក្គរ់ក្គាន់សដ្ើមបរីុំសេញការង្ហរ។ 

- ទ្ទួ្លខញសក្ត្ូវរនញងការវាយត្ក្មលហានិភ័យរនញងស្សុរ ស្សរតាមយញទ្ធោស្តសតអភិវឌ្ឍន៍រួម
ររស់ធនាគារ។ 

 

គណៈរមាម ធិការសវនរមមម្ផៃរែ៊ុង 

 

គណៈរមាែ ធិការសវនរមែក្ផទរនញង ក្ត្ូវបានដឹ្រនាុំសោយអភិបាលឯររាជយ និងរមួមាន៖ 
 

សោរ  Jerome Rouer    ក្រធ្លន 

សោរ  Chan Peng Leong   សមាជិរ 

សោរស្សី  Khim Molika   សមាជិរ 
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គណៈរមាែ ធិការសវនរមែក្ត្វូអនញវត្តភាររិចច ដូ្ចត្សៅ៖ 

- េិនិត្យសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញររស់ធនាគារ ដ្ុំសណើ រការក្នការសរៀរចុំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ 
ក្រេ័នធគណសនយយ ក្រេ័នធសរៀរចុំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ និងក្ត្តួ្េិនិត្យសោយសោែ ុះក្ត្ង់។ 

- េិនិត្យសមើលក្រសិទ្ធភាេក្នមញខង្ហរក្ត្តួ្េិនិត្យក្ផទរនញង និងក្រេ័នធក្គរ់ក្គងហានិភ័យ 
- លត្ងតាុំងសវនររក្ផទរនញងនិងេិនិត្យជាសទ្ៀងទត់្េីតួ្នាទី្ក្នសវនរមែក្ផទរនញង 
- សធវើសវនរមែសោយឯររាជយជាក្រចុំឆ្ន ុំ សលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ រមួទុំងការផតល់អនញោសន៍ដ្ល់

ក្រមុក្រឹរាភិបាលទរ់ទ្ងនឹងការលត្ងតាុំងសវនររឯររាជយ ការវាយត្ក្មលសមត្ថភាេររស់សវន
ររឯររាជយ ឯររាជយភាេក្នសវនររឯររាជយ និងការរុំណត់្រក្ក្ម និងរយៈសេលសក្មារ់ការសធវើ
សវនរមែឯររាជយ។ 

- សរៀរចុំនិងអនញវត្តសគាលនសោបាយជាមួយសវនររខ្ងសក្ៅ ទរ់ទ្ងនឹងការផតល់សសវារមែសផសង
សទ្ៀត្ សក្ៅេីសវនរមែឯររាជយក្រចុំឆ្ន ុំ និងរាយការណ៍រញ្ហា សនុះសៅក្រុមក្រឹរាភិបាល។ 

- ធ្លនានូវការអនញសោមសៅតាមចារ់ និងរទ្របញ្ញត្តិរមួទុំង នីតិ្វធីិ ការក្ត្តួ្េិនិត្យ និងការរង្ហា ញ 
េ័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញ។ 

 

គណៈរមាម ធិការផ្តងតងំនិងតម្មៃការ  

 

គណៈរមាែ ធិការលត្ងតាុំង និងត្ក្មលការក្ត្ូវបានដឹ្រនាុំសោយអភិបាលឯររាជយ និងមានសមាសភាេដូ្ចខ្ង
សក្កាម ៖ 

សោរ Va Dalot     ក្រធ្លន 

សោរ Wong Tow Fock    សមាជិរ 

សោរ Mey Amphannara   សមាជិរ 

សោរស្សី Chim Sreymono   សមាជិរ 
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គណៈរមាែ ធិការលត្ងតាុំង និងត្ក្មលការ ក្ត្វូអនញវត្តភាររិចច ដូ្ចខ្ងសក្កាម ៖ 

- រុំណត់្ត្ក្មលការសក្មារ់ក្រមុក្រឹរាភិបាល នាយរក្រតិ្រត្តិ គណៈក្គរ់ក្គងជាន់ខពស់ និងរញគគលិរ
ររស់ធនាគារ។ 

- វាយត្ក្មលរទ្េិសោធន៍ ចុំសណុះដឹ្ង និងជុំនាញររស់សមាជិរក្រមុក្រឹរាភិបាល និងគណៈក្គរ់ក្គង
ជាន់ខពស់ និងរុំណត់្ការទ្ទួ្លខញសក្ត្ូវ ររស់សមាជិរក្រុមក្រឹរាភិបាល លដ្លក្ត្ូវបានលត្ងតាុំង
សដ្ើមបីរុំសេញមញខង្ហរណាមួយ។ 

- វាយត្ក្មលការក្រតិ្រត្តិមញខង្ហរភាររិចចររស់គណៈរមាែ ធិការសផសង  ៗនិងោរ់របាយការណ៍ជូនសៅក្រុម
ក្រឹរាភិបាល។ 

- រសងកើត្លផនការ និងយញទ្ធោស្តសតរនញងការផតល់ត្ក្មលការ ផាល់ផលក្រសោជន៍សផសងៗដ្ល់រញគគលិរ  និង
ធ្លនាដ្ល់ការររារញគគលិរលដ្លមានសមត្ថភាេខពស់។ 

 

គណៈរមាម ធិការរប្មិតប្បតិបតត ិ
 

 

ធនាគារមានគណៈរមាែ ធិការរក្មិត្ក្រតិ្រត្តិចុំនួន ២ រមួមាន គណៈរមាែ ធិការក្រតិ្រត្ាិការ និងគណៈរម្
មាធិការឥណទន លដ្លក្ត្ូវបានរសងកើត្ស ើង សដ្ើមបជួីយដ្ល់អគគនាយររនញងការដឹ្រនាុំនិងក្ត្ួត្េិនិត្យ
ក្រតិ្រតិ្តការររស់ធនាគារ។ គណៈរមាែ ធិការខ្ងសលើ រ៏ក្ត្ូវអនញវត្តការង្ហរដ្ក្ទ្សទ្ៀត្លដ្លក្ត្វូបានចត់្
តាុំងសោយអគគនាយរ និងរាយការណ៍សៅអគគនាយរ។ 

 

គណៈរមាម ធិការប្បតិបតតិការ 

 

គណៈរមាែ ធិការក្រតិ្រត្តិការមានសមាសភាេ ដូ្ចត្សៅ ៖ 
 

សោរ  Wong Tow Fock    ក្រធ្លន 

សោរ  Ken Cornelius R. Pascua   សមាជិរ 

សោរស្សី Tuon Saotola    សមាជិរ 
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គណៈរមាែ ធិការក្រតិ្រត្តិការមានមញខង្ហរភារចិចរមួមាន ៖  

- ធ្លនាការអនញសោមសៅតាមរទ្របញ្ញត្តិទរ់ទ្ងនឹងក្រតិ្រត្តិការធនាគារ 
- ធ្លនាថាធនាគារមានលផនការអាជីវរមែ និងលផនការថវកិាក្រចុំឆ្ន ុំ 
- េិនិត្យសលើក្រតិ្រត្តិការអាជីវរមែឱយបានសទ្ៀងទត់្ស្សរតាមលផនការអាជីវរមែ និងលផនការថវកិា 
- េិនិត្យស ើងវញិនូវរញ្ហា នានា លដ្លពារ់េ័នធនឹងក្រតិ្រត្តិការររស់ធនាគារ។ 

 

គណៈរមាម ធិការឥណទាន 
 

គណៈរមាែ ធិការឥណទនមានសមាសភាេ ដូ្ចត្សៅ ៖ 
 

សោរ Wong Tow Fock    ក្រធ្លន 

សោរស្សី Kheav Hoa    សមាជិរ 

សោរស្សី Khim Molika    សមាជិរ 

សោរស្សី Tuon Saotola    សមាជិរ 
 

គណៈរមាែ ធិការឥណទនមានមញខង្ហរភាររិចច រមួមាន៖  
 

- អនញម័ត្និងផតល់ឥណទនជូនអតិ្ថិជន 
- សធវើការវភិាគោ ងម ត់្ចត់្សលើសមថភាេររស់អនរខចី សដ្ើមបីអាចកាត់្រនថយហានិភ័យឥណទន 
- េិនិត្យឥណទនស ើងវញិ និងរសងកើត្យញទ្ធោស្តសតចាស់ោស់ សដ្ើមបីក្រមូលឥណទនមិន

ដ្ុំសណើ រការ។ 

 

ការប្តួតពនិិតយម្ផៃរែ៊ុង 
 
ធនាគារបានរនតរសងកើត្ស្សទរ់ការពារជាសក្ចើន សដ្ើមបីធ្លនាក្គរ់សរមែភាេ ដ្ុំសណើ រការ ក្រេ័នធ សគាល
នសោបាយ និងនីតិ្វធីិទុំងអស់ ដ្ុំសណើ ការក្តឹ្មក្ត្វូសោយមិនមានរញ្ហា ។ ក្ទ្េយសមបត្តិក្ត្ូវបានការពារេី
ការសក្រើក្បាស់មិនក្តឹ្មក្ត្វួឬេីការបាត់្រង់ និងការលរលងរនលុំ និងក្ទ្េយអរមែក្ត្ូវបានរុំណត់្ និងក្គរ់ក្គង។ 
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ធនាគារមានសគាលនសោបាយ និងនីតិ្វធីិក្តឹ្មក្ត្ូវនិងក្គរ់ក្គាន់លដ្លពារ់េ័នធនឹងក្រតិ្រត្តិការធនាគារ។ 
ដូ្ចគាន សនុះផងលដ្រ វាមានការលរងលចរោច់េីគាន  រវាងមញខង្ហរក្ត្តួ្េិនិត្យ និងមញខង្ហរក្រតិ្រត្តិ។ 

 

ក្រមុក្រឹរាភិបាលជួរក្រជញុំជាញឹរញារ់ជាមួយគណៈក្គរ់ក្គង មន្តនតីក្រតិ្រត្តិតាម និងសវនររក្ផទរនញង
សដ្ើមបីធ្លនាថាក្គរ់សគាលនសោបាយ និងនីតិ្វធីិលដ្លបានអនញម័ត្ ក្ត្ូវបានអនញវត្តតាមោ ងហែត់្ចត់្ និង
ហានិភ័យក្ត្វូបានរុំណត់្និងក្គរ់ក្គង។ គណៈរមាែ ធិការសវនរមែក្ផទរនញង មានតួ្នាទី្រនញងការជួយក្រមុ
ក្រឹរាភិបាលក្ត្ួត្េិនិត្យសលើសញចរតិ្ភាេក្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញររស់ធនាគារនិងក្រសិទ្ធភាេក្នការក្ត្តួ្
េិនិត្យក្ផទរនញង។ សក្ៅេីសនុះ នាយរោឋ នសវនរមែក្ផទរនញងមានមញខង្ហរភាររិចចរនញងការេិនិត្យោ ងសទ្ៀងទត់្
េីការរុំណត់្ និងការអនញវត្តនីតិ្វធីិក្ត្ួត្េិនិត្យក្ផទរនញង ររស់គណៈក្គរ់ក្គង រមួមាន៖ ក្រេ័នធក្គរ់ក្គង
េ័ត៌្មាន (MIS) និងការអនញវត្តតាមអនញោសន៍ររស់សវនររក្ផទរនញង សវនររឯររាជយ និងធនាគារជាតិ្ក្ន
រមពញជា។ 
 

រុំណត់្ក្តានិងដ្ុំសណើ រការទុំងអស់ររស់ធនាគារក្ត្ូវបានររាទ្ញរក្តឹ្មក្ត្ូវលដ្លអនញញ្ហញ ត្ឱយមានលុំហូរ
េ័ត៌្មានលដ្លទន់សេលសវោ ពារ់េ័នធនិងទ្ញរចិត្តបានសក្មារ់ការសក្រើក្បាស់ទុំងរនញងនិងសក្ៅធនាគារ។ 
 
ធនាគាររ៏មានមញខង្ហរក្រតិ្រត្តិតាម សដ្ើមបីធ្លនានូវការអនញសោមសៅតាមសគាលនសោបាយក្ផទរនញង ចារ់
និងរទ្របញ្ញត្តិលដ្លពារ់េ័នធនឹងក្រតិ្រត្តិការធនាគារ។ 

 

ការប្គប់ប្គងហានិភ័យ 

 
ធនាគារបានរត់្សមាគ ល់ថា ការក្គរ់ក្គងហានិភ័យកាន់លត្ក្រសសើរ ជួយឱយធនាគាររុំណត់្រក្មិត្ហានិ
ភ័យលដ្លអាចទ្ទួ្លយរបាន និងយញទ្ធោស្តសតកាត់្រនថយការបាត់្រង់េីក្រតិ្រត្តិការ និងរសងកើនការ
សសក្មចចិត្តស្លើយត្រសៅនឹងការក្គរ់ក្គងហានិភ័យ ។ ធនាគារបានរនតរសងកើត្ក្ររខ័ណឌ ក្គរ់ក្គងហានិ
ភ័យលដ្លអាចទ្ទួ្លយរ និងក្រររសោយសញវត្ថិភាេ លដ្លក្ត្វូរមួរញ្ចូ លការទ្ទួ្លខញសក្ត្ូវររស់ក្រុម
ក្រឹរាភិបាល លដ្លជាោថ រ័នរុំេូលររស់ធនាគារ។ 

 

ធនាគារ បានរសងកើត្គណៈរមាែ ធិការក្គរ់ក្គងហានិភ័យ និងគណៈរមាែ ធិការរក្មិត្ក្រតិ្រត្តិរលនថមសទ្ៀត្
ដូ្ចជា គណៈរមាែ ធិការឥណទន និងគណៈរមាែ ធិការក្រតិ្រត្តិការ សក្មារ់ក្គរ់ក្គងហានិភ័យឥណ
ទន ហានិភ័យទី្ផារ ហានិភ័យសនទនីយភាេនិងហានិភ័យក្រតិ្រត្តិការ។ 
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ការក្គរ់ក្គងហានិភ័យឥណទន 
 

ធនាគារ បានរសងកើត្សគាលនសោបាយ និងនីតិ្វធីិឥណទន សដ្ើមបីកាត់្រនថយហានិភ័យរនញងការផតល់ឥណ
ទនដ្ល់ោធ្លរណជន និងសដ្ើមបអីនញវត្តតាមក្រកាសររស់ធនាគារជាតិ្ក្នរមពញជា។ សគាលនសោបាយ 
និងនីតិ្វធីិទុំងសនុះរុំណត់្សតង់ោរសក្មារ់ការក្គរ់ក្គងឥណទន និងក្ត្ូវបានសធវើរចចញរបននរមែជាក្រចុំ
ឆ្ន ុំ ស្សរតាមោថ នភាេសសដ្ឋរិចចនាសេលរចចញរបននររស់ធនាគារ។ 
 

ការក្គរ់ក្គងហានិភ័យទី្ផារ 
 
ហានិភ័យទី្ផារទរ់ទ្ងសៅនឹងអក្តាការក្បារ់ និងអក្តារតូរក្បារ់ររិូយរ័ណណររសទ្ស (FX) លដ្លក្ត្វូ
បានេិភារាសៅរនញងរិចចក្រជញុំររស់គណៈរមាែ ធិការក្គរ់ក្គងក្ទ្េយសរមែ និងក្ទ្េយអរមែ សដ្ើមបតីាមោន
អក្តាការក្បារ់ និងអក្តារតូរក្បារ់។ រតាត សុំខ្ន់រនញងការក្គរ់ក្គងហានិភ័យទី្ផារ រមួមាន ក្ទ្េយសរមែ
និងក្ទ្េយអរមែ លដ្លមានសវទ្យិត្ភាេជាមួយនឹងអក្តាការក្បារ់ (interest sensitive asset and interest 
sensitive liability) ។ សោយោរ ធនាគាររមពញជាអាសញី ជាក្គឹុះោថ នហិរញ្ញវត្ថញ្ន មញខសគមួយរនញងការរតូរ
ររិូយរ័ណណ និងសផទរក្បារ់ ធនាគារបានរសងកើត្សគាលនសោបាយ និងនីតិ្វធីិដ៏្មានក្រសិទ្ធភាេរនញងការ
ក្គរ់ក្គង ការក្ត្តួ្េិនិត្យ និងតាមោនហានិភ័យអក្តារតូរក្បារ់។ 
 

ការក្គរ់ក្គងហានិភ័យសនទនីយភាេ 
 
សមាជិរគណៈរមាែ ធិការក្រតិ្រត្តិការក្គរ់ក្គង និងតាមោនលុំហូរោច់ក្បារ់រនញងសគាលរុំណងអនញសោម
តាមសគាលការណ៍លណនាុំររស់ធនាគារជាតិ្ក្នរមពញជា និងសដ្ើមបីររាទ្ុំនញរចិត្ត និងការសជឿជារ់ររស់
អតិ្ថិជន។ ធនាគាររ៏មានលផនការយថាភាេសក្មារ់ក្គរ់ក្គងសនទនីយភាេ សដ្ើមបទី្រ់ទ្ល់នឹងការដួ្ល
រលុំទី្ផារសៅរនញងក្រេ័នធធនាគារ និងរញ្ហា សផសងសទ្ៀត្ លដ្លនឹងរ ុះពាល់ដ្ល់ក្រតិ្រត្តិការក្រចុំក្ថៃររស់ 
ធនាគារ។ 
 

ការក្គរ់ក្គងហានិភ័យក្រតិ្រត្តិការ 
 

ធនាគារបានរសងកើត្របួនត្ក្មាក្រតិ្រត្តិការសក្មារ់រញគគលិរ និងអនញវត្តក្រេ័នធក្ត្តួ្េិនិត្យក្ផទរនញងលដ្លមាន
សគាលរុំណងសដ្ើមបរីុំណត់្ហានិភ័យ លដ្លទរ់ទ្ងសៅនឹងក្រតិ្រត្តិការក្រចុំក្ថៃ រ៏ដូ្ចជាហានិភ័យជា
ក្រេ័នធ។ 
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ប្រមប្បតិបតត ិ
 
សដ្ើមបីររា និងសលើររមពស់សីលធម៌វជិាជ ជីវៈ គណៈក្គរ់ក្គង និងរញគគលិរក្ត្វូបានត្ក្មូវឱយរុំសេញការង្ហរ
ររស់ខលួនសោយយរចិត្តទ្ញរោរ់ ជាមួយនឹងភាេសោែ ុះក្ត្ង់ ត្មាល ភាេ និងចត់្ទ្ញរការង្ហរជាអាទិ្ភាេ។គ
ណៈក្គរ់ក្គង និងរញគគលិរររស់សយើងបានទ្ទួ្លោគ ល់ និងអនញវត្តតាមក្រមសីលធម៌ ររស់ធនាគារលដ្ល
មានដូ្ចខ្ងសក្កាម៖ 
 

- ផតល់សសវារមែជូនអតិ្ថិជនក្រររសោយភាេសោែ ុះក្ត្ង់ និងមិនលុំសអៀង និងមិនអនញញ្ហញ ត្ឱយ
ទ្ទួ្លអុំសណាយ ក្បារ់រក្ក្មសផសងៗ វត្ថញមានត្ក្មល  ឬការរុំោនាណាមួយេីអតិ្ថិជន លដ្លអាច
រ ុះពាល់ដ្ល់ឯររាជយភាេរនញងការផតល់សសវារមែសទ្។ 

- រញគគលិរមិនក្ត្ូវចូលរមួរនញងសរមែភាេអាជីវរមែណាមួយ លដ្លមានទ្ុំនាស់នឹងផលក្រសោជន៍
ររស់ធនាគារ។ 

- រញគគលិរមិនក្ត្ូវសក្រើមញខត្ុំលណងររស់ខលួនសក្មារ់ផលក្រសោជន៍ោទ ល់ខលួនសទ្ 
- រញគគលិរមិនគួរសក្រើេ័ត៌្មានសមាៃ ត់្ររស់អតិ្ថិជន សដ្ើមបទី្ទួ្លបានផលក្រសោជន៍ោទ ល់ខលួនសទ្។ 

 

ការប្បតិបតតិតម 
 

 

ធនាគារមានមញខង្ហរឯររាជយរនញងការតាមោនការក្រតិ្រត្តិតាម លដ្លក្ត្វូបានក្គរ់ក្គងសោយនាយរោឋ ន
ក្រតិ្រត្តិតាម ។ 

 
នាយរោឋ នក្រតិ្រត្តិតាម េិនិត្យស ើងវញិជាអចិក្ន្តនតយ៍ និងទ្ទួ្លបានេ័ត៌្មានជាសទ្ៀងទត់្រលនថមេី
សវនរមែក្ផទរនញង ទរ់ទ្ងនឹងការអនញសោមតាមចារ់ លដ្លរ ុះពាល់ដ្ល់ធនាគារ។ ទ្នទឹមសនុះ នាយរដ្្
ឋានក្រតិ្រត្តិតាមរ៏បានេិនិត្យស ើងវញិ ការមិនអនញសោមតាមរទ្របញ្ញត្តិនានា លដ្លសលើរស ើងសោយ
រញ្ញត្តិររសផសងៗ និងធនាគារជាតិ្ក្នរមពញជា និងបានលរត្ក្មូវរញ្ហា ទុំងសនាុះ។ សលើសេីសនុះសទ្ៀត្ ការេិនិត្យ
ស ើងវញិនូវក្រសិទ្ធភាេក្នក្រេ័នធ តាមរយៈការតាមោនការអនញសោមតាមចារ់ និងរទ្របញ្ញត្តិ សហើយ
លទ្ធផលក្នការតាមោនការមិនអនញសោមតាម ក្ត្វូបានសធវើស ើងជាសទ្ៀងទត់្។ 
 

ទរ់ទ្ងសៅនឹងការក្រឆ្ុំងការសមាអ ត្ក្បារ់ និងហិរញ្ញរបទនសភរវរមែ  ក្រុមក្រឹរាភិបាលបានរសងកើត្
ដ្ុំសណើ រការជាក្រចុំមួយសក្មារ់រុំណត់្ វាយត្ក្មល ក្គរ់ក្គង និងរារាុំងហានិភ័យសុំខ្ន់ៗ។ ធនាគារមាន
សគាលនសោបាយ និងសតង់ោរការក្រឆ្ុំងការសមាអ ត្ក្បារ់ និងហិរញ្ញរបទនសភរវរមែ លដ្លក្តូ្វបាន
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អនញម័ត្សោយក្រុមក្រឹរាភិបាល។ សគាលនសោបាយ និងសតង់ោរទុំងសនុះរុំណត់្ តួ្នាទី្ ការទ្ទួ្លខញសក្ត្ូវ 
និងក្ររខ័ណឌ ក្រររសោយក្រសិទ្ធភាេសលើការក្រឆ្ុំងការសមាអ ត្ក្បារ់ និងហិរញ្ញរបទនសភរវរមែលដ្ល
ក្ត្ូវបានអនញវត្ាសោយនាយរោឋ នក្រតិ្រត្តិតាម។ សលើ សេីសនុះ សមាជិរមួយររូក្នគណៈក្គរ់ក្គង
ជាន់ខពស់ររស់ធនាគារ ក្ត្ូវបានទ្ទួ្លោគ ល់ជាអនរជុំនាញឯរសទ្សក្រឆ្ុំងនឹងការសមាអ ត្ក្បារ់ 
(Certified Anti-Money Laundering Specialist) សោយសមាគមអនរឯរសទ្សខ្ងការសមាអ ត្ក្បារ់ (the 

Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) លដ្លជាអងគភាេ្នមញខសគសលើេិភេសោរ
រនញងវស័ិយក្រឆ្ុំងការសមាអ ត្ក្បារ់ លដ្លធ្លនាដ្ល់ក្ដ្គូទូ្ទត់្ររស់ធនាគារ តាមរយៈការសធវើការជាមួយ
ក្រមុការង្ហរលដ្លមានចុំសណុះដឹ្ងរនញងការក្រឆ្ុំងនឹងការសមាអ ត្ក្បារ់។ 
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របាយការណ៍របសប់្រុមប្បឹរាភិបាល 
 
សៅរនញងឆ្ន ុំ ២០២០ ក្រមុក្រឹរាភិបាលមានរិចចក្រជញុំចុំនួន ៤ ដ្ង លដ្លក្ត្វូបានសធវើស ើងសៅរនញងលខមររា សម
ោ ររកោ និងលខត្ញោ សៅការោិល័យរណាត លររស់ធនាគារ។ 
 

សរមមភាពចមបងរែ៊ុង ឆ្ែ  ំ២០២០ 
 
ក្រមុក្រឹរាភិបាលបានេិភារានិងអនញម័ត្សលើរញ្ហា ដូ្ចខ្ងសក្កាម៖ 
 

- លត្ងតាុំងក្រធ្លននាយរោឋ នក្រតិ្រត្តិតាម និងមន្តនតីក្រតិ្រត្តិតាម សោយមានការយល់ក្េម និង
ទ្ទួ្លោគ ល់េីធនាគារជាតិ្ក្នរមពញជា និងេីអងគភាេសសញើរការហិរញ្ញវត្ថញរមពញជា។ 

- របាយការណ៍សវនររឯររាជយសក្មារ់ការយិររសិចេទ្ចរ់ក្ថៃទី្ ៣១ លខធនូ ឆ្ន ុំ ២០១៩ 

- លត្ងតាុំងសវនររឯររាជយសក្មារ់ឆ្ន ុំ ២០២០ 

- ោល ស់រតូរសមាជិរគណៈរមាែ ធិការសវនរមែក្ផទរនញង 
- រសងកើត្ និងអនញម័ត្សលើអនញោរណៈសោគយល់គាន រវាង ធនាគាររមពញជាអាសញី និងក្រសួងសញខ្ភិ

បាល សតីេីការក្គរ់ក្គង និងលថររាក្បារ់ត្ុំរល់ររស់សភ្ៀវជនររសទ្ស លដ្លក្ត្ូវអនញវត្តវធិ្លនសញ
ខ្ភិបាលសដ្ើមបទី្រ់ោក ត់្ការររីរាលោល ក្នជុំងឺរូវដី្-១៩។ 

- អនញម័ត្លផនការអាជីវរមែសក្មារ់ឆ្ន ុំ២០២០ សធវើោ ងណាធ្លនាឲ្យបាននូវរុំសណើ នក្ទ្េយសរមែ
និងក្បារ់ចុំសណញលអក្រសសើរ។ 

- អភិវឌ្ឍន៍រណាត ញសសវារមែ និងរមែវធីិរសចចរវទិ្ាទ្ុំសនើរ 
- េក្ងឹង និងេក្ងីរយញទ្ធោស្តសតទី្ផារសលើក្គរ់វស័ិយ សដ្ើមបីរសងកើនទ្ុំហុំឥណទន និងផលិត្ផល

ហិរញ្ញវត្ថញជាសក្ចើនសទ្ៀត្ និងសធវើឲ្យក្រសសើរស ើងនូវផលិត្ភាេការង្ហរររស់រញគគលិរតាមរយៈការ
សរៀរចុំលផនការរញគគលិរ និងការរណតញ ុះរណាត ល។ 

- រនតសរៀរចុំ និងអភិវឌ្ឍន៍ទុំងោខ្ និងរញ្ជ ររង់ក្បារ់លដ្លមានស្ោរ់ និងថែីសដ្ើមបផីតល់ភាេ
ង្ហយស្សួលដ្ល់អតិ្ថិជន។ 

- អនញម័ត្សគាលនសោបាយក្រឆ្ុំការសុំអាត្ក្បារ់ និងហិរញ្ញរបទនសភរវរមែ (ររលក្រជាភាោ
លខែរ) សដ្ើមបឲី្យអាចអនញវត្តបានតាមចារ់សតីេីក្រឆ្ុំការសុំអាត្ក្បារ់ និងហិរញ្ញរបទនសភរវរមែ
ររស់រាជរោឋ ភិបាលក្នក្េុះរាជាណាចក្ររមពញជា សចញលខមិថញនា ឆ្ន ុំ២០២០។ 

- អនញម័ត្សគាលនសោបាយ លផនការនិរនតរភាេអាជីវរមែ សដ្ើមបទី្រ់ោក ត់្ការររីរាលោល ជុំងឺរូវដី្-
១៩ សោយអនញវត្តបានតាមអនញោសន៍ ររស់ធនាគារជាតិ្ ក្នរមពញជា និងក្រសួងសញខ្ភិបាល។ 

- អនញម័ត្សលើរិចចក្េមសក្េៀងទិ្ញ និងោរ់ឲ្យដ្ុំសណើ រការក្រេ័នធសនូលធនាគារថែីស ែ្ ុះ Oracle Flex
Cube សដ្ើមបគីាុំក្ទ្ដ្ល់ការររីចុំសរ ើនររស់ធនាគារ។ 
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ការដឹរនា ំ
រចនាសមព័នធប្គប់ប្គង 
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ជ្ីវប្បវតតិរបសប់្រមុប្បរឹាភិបាល  
 

សោរ Va Dalot 

ក្រធ្លនក្រមុក្រឹរាភិបាល  

 

 

សោរ VA DALOT មានអាយញ 41 ឆ្ន ុំ ជាជនជាតិ្លខែរ។ 
រចចញរបនន សោរជាអភិបាលឯររាជយររស់ធនាគារ លដ្ល
ទ្ទួ្លរនទញរជាក្រធ្លនគណៈរមាែ ធិការក្គរ់ក្គងហានិភ័យ។ 
សោរទ្ទូ្លបានររញិ្ហញ រ័ក្ត្លផនរគណសនយយសៅឆ្ន ុំ 2001 េី
ោរលវទិ្ាល័យជាតិ្ក្គរ់ក្គង និងបានរនតថាន រ់អនញរណឌិ ត្
លផនររដ្ឋបាលអាជីវរមែសៅឆ្ន ុំ 2015 សៅោរលវទិ្ាល័យ 
Charles Sturt។ មញនសេលចូលរសក្មើការង្ហរសៅធនាគារ 
សោរបានរសក្មើការង្ហរឱយក្រមុហ ញន KPMG សៅរមពញជា ជា
សវនររជាន់ខពស់េីឆ្ន ុំ 2005 ដ្ល់ឆ្ន ុំ 2012 និងជាក្រធ្លន
សវនររេីឆ្ន ុំ 2012-2015 ។ 

 

 

សោរ WONG TOW FOCK 

អភិបាល 

សោរ WONG TOW FOCK មានអាយញ 62 ឆ្ន ុំ ជាជនជាតិ្មា 
ស សញី និងមានភាគហ ញន 40% សៅរនញងធនាគារ។ សោរបាន
រសក្មើការសៅរនញងធនាគារអស់រយៈសេល 25 ឆ្ន ុំ សោយកាន់
ត្ុំលណងជាអគគនាយរ តាុំងេីសេលរសងកើត្ធនាគារនាលខរញមភៈ
ឆ្ន ុំ 1993។ សោររ៏ជាអភិបាលមួយររូ សហើយសោររសក្មើ
ការង្ហរសៅនាយរោឋ នអនតរជាតិ្ និងក្រតិ្រត្តិការរតូរររិូយរ័
ណណ។ 
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សោរ TOP RATHEANIN 

អភិបាល 

 

 

 

សោរ TOP RATHEANIN មានអាយញ 39 ឆ្ន ុំ ជាជនជាតិ្លខែរ បាន
រសក្មើការង្ហរសៅធនាគាររមពញជាអាសញីចរ់តាុំងេីក្ថៃទី្ 25 លខ
ឧសភាឆ្ន ុំ 2009។ រចចញរបនន សោរគឺជាក្រធ្លនលផនរសវនរមែ
ក្ផទរនញង។ សោរមានររញិ្ហញ រ័ក្ត្លផនរវទិ្ាោស្តសត  មរេីោ
រលវទិ្ាល័យភូមិនទរសិរមែ (ឆ្ន ុំ 2004) និងររញិ្ហញ រ័ក្ត្
ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថញ េីោរលវទិ្ាល័យជាតិ្ក្គរ់ក្គង 
(2004) និងររញិ្ហញ រ័ក្ត្លផនរភាោអង់សគលសេីវទិ្ាោថ នភាោ
ររសទ្ស (ឆ្ន ុំ 2007)។ សោរធ្លល រ់រសក្មើការង្ហរជាមន្តនតីសវនររ
ក្ផទរនញងសៅធនាគារវឌ្ឍនៈ (2005-2007) និងជាសវនររក្ផទរនញង
សៅធនាគារ Shinhan Khmer Bank (2007-2009) ។ 

 

 

សោរ CHAN PENG LEONG 

អភិបាលឯររាជយ 

 

សោរ CHAN PENG LEONG ជាជនជាតិ្មា ស សញី និងមាន
អាយញ 69ឆ្ន ុំ។ រចចញរបនន សោររ៏ជានាយរក្នក្រុមហ ញន PL Risk 

Advisers លដ្លជាភាន រ់ង្ហរធ្លនារា រ់រងសៅទី្ក្រងុគូឡាឡាុំេួ 
ក្រសទ្សមា ស សញី។ សោរជាសមាជិរ (certified associate)

ក្ន The Malaysian Insurance Institute, Insurance Institute of 

America and Fellow of Australian & New Zealand Institute of 

Insurance and Finance។ សោរបានកាន់ត្ុំលណងជាអភិបាល
និងជាមាច ស់ភាគហ ញនសៅរនញងក្រុមហ ញនចញុះរញ្ជ ីោធ្លរណៈធុំៗ
សៅមា ស សញី លដ្លពារ់េ័នធនឹងការអភិវឌ្ឍអចលនក្ទ្េយ និង
រមែនតោល។ សោរបានកាល យជាអភិបាលសៅធនាគារនាក្ថៃទី្ 
21 លខររកោឆ្ន ុំ 2010 ។ 
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សោរ JEROME ROUER  

អភិបាលឯររាជយ 

 

 

 

 

សោរ JEROME ROUER មានអាយញ 75ឆ្ន ុំ ជាជនជាតិ្បារាុំង 
និងរស់សៅរនញងក្រសទ្សរមពញជា។ ចរ់តាុំងេីក្ថៃទី្ 9 លខរញមភៈឆ្ន ុំ 
2010 សោរបានរសក្មើការជាអភិបាលឯររាជយររស់ធនាគារ 
លដ្លទ្ទួ្លខញសក្ត្វូសលើសគាលនសោបាយរដ្ឋបាលក្ផទរនញង 
សគាលនសោបាយធនធ្លនមនញសសក្ផទរនញង និងសគាល
នសោបាយសវនរមែក្ផទរនញង។ ទ្នទឹមសនុះ សោររុំេញងផតល់សស
វាេិសក្គាុះសោរល់ និងជាមាច ស់មួយលផនរ ររស់ក្រមុហ ញន 
Libraire Carnet d'Asie លដ្លជាក្រមុហ ញនលរ់ និងលចរចយ
សសៀវសៅបារាុំងសៅរមពញជា។ សោរ Rouer បានរញ្ច រ់ការ
សិរាថាន រ់ររញិ្ហញ រ័ក្ត្លផនរគណសនយយសៅឆ្ន ុំ 1971 សៅ Ecole 

Superieure de Commerce de Paris (ESCP) Business School និង
ររញិ្ហញ រ័ក្ត្លផនរចារ់។  សៅឆ្ន ុំ 1996 សោរបានចូលរមួ
ជាមួយ Morison Kak & Associates ជាក្រធ្លនសវនរររហូត្
ដ្ល់ឆ្ន ុំ 2004 ។ 
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ការអភិវឌ្ឍធនធានមន៊ុសស 
 

 
 

ជាលផនរមួយក្នយញទ្ធោស្តសតក្គរ់ក្គងក្រររសោយភាេរញិនក្រសរ់ និងស្សរតាមលផនការរុំសណើ ន
អាជីវរមែ ធនាគារបានវនិិសោគរលនថមសលើ L&D សដ្ើមបីរសងកើនជុំនាញការង្ហរររស់រញគគលិររនញងសគាល
រុំណងោល ស់រតូរអាររបរិរោិររស់រញគគលិរ និងរសងកើនលទ្ធផលការង្ហរ។ 

 

ក្រមុការង្ហរ L&D បានោល ស់រតូរវធីិោស្តសតរណតញ ុះរណាត លររស់ខលួន េីការរណតញ ុះរណាត លសៅរនញង
ថាន រ់សរៀនសៅជាការរណតញ ុះរណាត លលផអរសលើការេិសោធន៍ លដ្លសរើរឱកាសរលនថមឲ្យរញគគលិរចូលរមួ
កាន់លត្សក្ចើន និងរសងកើត្នូវការសរតជ្ាចិត្តរលនថមតាមរយៈការសិរាលផអរសលើសរមែភាេលដ្លមានលរខ
ណៈរត់្លរន។ 

 

តាមរយៈការវាយត្ក្មលត្ក្មវូការរណតញ ុះរណាត លសៅសដ្ើម ឆ្ន ុំ២០២០ ក្រុមការង្ហរ L&D បានលណនាុំ 
និងរញ្ចូ លក្រធ្លនរទ្រណតញ ុះរណាត លចុំនួន ៥ សៅរនញងរមែវធីិរណតញ ុះរណាត លក្រចុំឆ្ន ុំររស់ធនាគារ 
លដ្លមានដូ្ចខ្ងសក្កាម: 
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១- ការលណនាុំត្ក្មង់ទិ្ស ៖ រាល់រញគគលិរថែីទុំងអស់ក្ត្ូវចូលរមួវគគរណតញ ុះរណាត លសនុះ។ ការរ
ណតញ ុះរណាត លសនុះ មានសគាលរុំណងអរ់រ ុំរញគគលិរថែីអុំេីសគាលនសោបាយររស់ធនាគារសតីេី 
សញវត្ថិភាេ ការគុំរាមរុំលហង ការសរៀត្សរៀនផលូវសភទ្ និងសគាលនសោបាយសុំខ្ន់ៗដ្ក្ទ្សទ្ៀត្ 
លដ្លជួយការពារអាជីវរមែ េីឧរបត្តិសហត្ញ និងការទមទរណាមួយ។ 

 

២- រោងក្រមុលដ្លមានផលិត្ភាេការង្ហរខពស់ ៖ វគគសិរាសនុះមានសគាលរុំណងសដ្ើមបី
ក្គរ់ក្គងនូវលទ្ធភាេររស់ក្រមុការង្ហរ លដ្លអាចឲ្យមានការទ្ុំនារ់ទ្ុំនង ក្រររសោយក្រសិទ្ធ
ភាេ និងជុំសនុះបាននូវឧរសគគសផសងៗ សដ្ើមបីសសក្មចសគាលសៅរមួ។ ក្រុមលដ្លមានក្រេ័នធផលិត្
ភាេការង្ហរខពស់ក្ត្វូបានរសងកើត្ស ើងរនញងររោិកាសមួយ លដ្លបានក្រមូលផតញុំនូវការយល់ដឹ្ង 
លដ្លជាត្ក្មល ជាទិ្សសៅ និងជាសគាលសៅ។ មា ងសទ្ៀត្វគគរណតញ ុះរណាត លសនុះ នឹងជួយគាុំក្ទ្ 
ដ្ល់ថាន រ់ក្គរ់ក្គង រនញងការយល់ដឹ្ងនូវលរខណៈ ររស់ក្រុមការង្ហរសៅនឹងរលនលងសធវើការ លដ្ល
សនុះអាចជួយេួរគាត់្សសក្មចលទ្ធផលដូ្ចតាមការសក្គាងទ្ញរ។ ដូ្សចនុះរនាទ រ់េីរញ្ច រ់វគគសិរា
សនុះសៅ អនរក្គរ់ក្គង នឹងយល់េីតួ្នាទី្ និងសគាលរុំណងររស់ក្រុមការង្ហរ សហើយអាចទ្ទួ្ល
ោគ ល់នូវចររិលរចណៈ ក្នក្រមុលដ្លមានផលិត្ភាេការង្ហរខពស់ ដឹ្ងេីរសរៀរដឹ្រនាុំ សចុះទ្ុំនារ់
ទ្ុំនង និងសលើរទឹ្រចិត្តដ្ល់ក្រុមលដ្លមាន    ផលិត្ភាេការង្ហរខពស់ ដឹ្ងេីរសរៀរស្លើយត្រសៅ
នឹងរញ្ហា សផសងៗជាមញន សេលក្គរ់ក្គងក្រមុ និងសចុះេីរសរៀរក្គរ់ក្គងផលិត្ភាេការង្ហរររស់ក្រុ
ម។ 

៣- រុំណិនក្នការក្គរ់ក្គង ៖ វគគរណតញ ុះរណាត លសនុះ គឺសក្មារ់លផនរសក្ជើសសរ ើសរញគគលិរ និងលផនរ
ធនធ្លនមនញសសររស់ធនាគារ សដ្ើមបឲី្យេួរគាត់្អាចមានលទ្ធភាេ សរៀរចុំក្រររសោយវធីិោស្តសត 
និងដ្ុំសណើ រការជាយញទ្ធោស្តសត រនញងការទ្ទួ្លបានមនញសសលដ្លក្ត្ូវតាមតួ្នាទី្ និងមញខត្ុំលណង 
សហើយនិងជួយេួរសគ ឲ្យររីចុំសរ ើនក្ត្ូវនឹងសមត្ថភាេ សដ្ើមបីសសក្មចបានតាមសគាលសៅររស់ធ
នាគារ។ 

ដ្ុំសណើ រការជារ់ពារ់េ័នធជាមួយនឹង ការររឲ្យស ើញនូវគុំោត្ក្នភាេរិនក្រសេវររស់រញគគលិរ 
និងមញខដ្ុំលណងលដ្លទ្ុំសនរ ការសក្ជើសសរ ើស និងសររខជនលដ្លោរសមរនញងការរុំសេញការង្ហរ 
ជួយឲ្យេួរសគបានររីចុំសរ ើនទុំងរនញងក្រេ័នធ និងការអភិវឌ្ឍន៏ក្ត្ូវតាមជុំនាញ ការរណតញ ុះរណាត ល
សក្មារ់ជុំនាញការ សោយសោត ត្សលើសេលអនាគត្ និងការភាជ រ់ទ្ុំនារ់ទ្ុំនង ការររាទ្ញរ និង
សលើរទឹ្រចិត្តរញគគលិរ ក្រររសោយក្រសិទ្ធភាេ សដ្ើមបីសសក្មចបានតាមសគាលសៅអាជីវរមែរយៈ
សេលលវង។ 
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៤- ភាោអង់សគលសសក្មារ់ទ្ុំនារ់ទ្ុំនង ៖ វគគសិរាសនុះមានសគាលរុំណងសធវើឲ្យក្រសសើរស ើងនូវ
ការសក្រើក្បាស់ភាោអង់សគលស ររស់រញគគលិរធនាគារ សដ្ើមបទី្ុំនារ់ទ្ុំនងជាមួយអតិ្ថិជន 
ក្រររសោយវជិាជ ជីវៈ។ វគគសិរាសនុះ បានសោត ត្ជាសុំខ្ន់សៅសលើ ការសក្រើក្បាស់ វារយស័េទ 
សវយាររណ៍ និងជុំនាញនិោយ សដ្ើមបឲី្យសមស្សរតាមោថ នភាេអាជីវរមែជារ់លសតង ររស់ធ
នាគារ។ ការយរចិត្តទ្ញរោរ់គឺក្ត្ូវបានសធវើស ើង សដ្ើមបីធ្លនាថារុំរតិ្ក្នភាេសែញរោែ ញ រនញងការ
សក្រើក្បាស់ភាោ ក្ត្ូវនឹងវគគសិរាអង់សគលសទូ្សៅ។ វគគសិរាសនុះរ៏មានសគាលរុំណងជួយដ្ល់ 
រញគគលិរររស់ធនាគារ ឲ្យអាចសក្រើក្បាស់ភាោអង់សគលសបានសោយសសរ ីនិងសេញសលញ សៅរនញង
ររោិកាសការង្ហរទុំងមូល។ វាសោត ត្សលើក្រធ្លនរទ្ជាសក្ចើនខញសៗគាន  លដ្លទរ់ទ្ងនឹងអាជីវ
រមែក្រចុំក្ថៃ ររស់ធនាគារដូ្ចជា៖ ការសរសសរទរ់ទ្ងគាន ; រិចចក្រជញុំសផសងៗ; ការទ្ុំនារ់ទ្ុំនង
តាមទូ្រស័េទ; ការសធវើរទ្រង្ហា ញ; ការចរ ចរ; ការសោុះស្ោយរញ្ហា  និងការទ្ុំនារ់ទ្ុំនងោទ ល់
ជាមួយអតិ្ថិជន ជាសដ្ើម។  
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៥- ការក្រឆ្ុំងការសមាអ ត្ក្បារ់ ៖ សគាលរុំណងក្នការរណាញ ុះរណាា ល ការក្រឆ្ុំងការសមាអ ត្
ក្បារ់គឺសដ្ើមបផីតល់ចុំសណុះដឹ្ងដ្ល់រញគគលិរអុំេីវធីិោស្តសត និនាន ការសមាអ ត្ក្បារ់ និងហិរញ្ញរបទន
សភរវរមែតាមរយៈធនាគារ សដ្ើមបីរុំណត់្អាររបរិរោិលដ្លគួរឲ្យសងស័យ ឬសរមែភាេគួរឱ្
យសងស័យ និងវធីិោស្តសតរនញងការរាយការណ៍ក្េឹត្តិការណ៍ទុំងសនុះដ្ល់ភាគីពារ់េ័នធ។ 

 

 

រនញងឆ្ន ុំ២០២០ ក្គូរណតញ ុះរណាត លលដ្លមានជុំនាញវជិាជ ជីវៈររស់ធនាគារ បានសរើរវគគរណតញ ុះរណាត
លជាសក្ចើន សហើយមានរញគគលិរក្រមាណ ៩០នារ់ បានចូលរមួ រនញងសនាុះមាន ៦៨នារ់ ជាស្តសតី។  
 

ជាលទ្ធផលតាមរយៈការស្លើយត្រសៅនឹងរញគគលិរ និងអនរក្គរ់ក្គង សគាលសៅររស់លផនរ L&D ក្ត្ូវបាន
សសក្មច សហើយបានរសងកើនជុំនាញ និងចុំសណុះដឹ្ងររស់រញគគលិរ លដ្លរមួចុំលណរដ្ល់ផលិត្ភាេជារួ
ម។ការវាយត្ក្មលផលរ ុះពាល់នាសេលរចចញរបននបានរង្ហា ញថា វគគរណតញ ុះរណាត លលដ្លបានសរៀរចុំ
សោយធនាគារមានផលរ ុះពាល់ជាសក្ចើនដូ្ចជា ការរសងកើត្និងជុំរញញឲ្យមានការសលើរទឹ្រចិត្តដ្ល់អនរ
ដឹ្រនាុំ ការរសងកើត្ឲ្យមានការផតល់សសវារមែអតិ្ថិជន លដ្លមានសងគតិ្ភាេ សធវើឲ្យក្រសសើរស ើងនូវរុំរតិ្
យល់ដឹ្ងទរ់ទ្ងនឹងការក្បាស្ស័យទរ់ទ្ងជាភាោអង់សគលសសក្មារ់ធនាគាររឹ និងរសងកើនគញណ
ភាេការង្ហរ និងទិ្ននផល។ 
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របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ៊ុ និង សសចរដីរាយការណ៍របសស់វនររឯររាជ្យ 
សរំាប់ការយិបរសិចេទ្ចប់ម្ងៃទ្ី 31 ផ្ែ ធែូ ឆ្ែ  ំ2020 

 

របាយការណ៍ប្រុមប្បឹរាភិបាល 
 

ក្រុមក្រឹរាភបិាលររស់ធនាគារ រមពុជា អាសុ៊ី ចំកាត ់(ព៊ីន េះតនៅនៅថា “ធនាគារ”) សូមរង្ហា ញរបាយការណ៍ 
 ិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុដែលបា នធវើសវ រមមរចួររស់ខ្លួ នាការយិររនិចេទ  ិងចុងការយិររនិចេទរញ្ចរក់្តមឹ 
ថ្ងៃទ៊ី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០។ 
 

អភិបាល 

ន ម្ េះររស់អភបិាលធនាគារ ដែលបា រនក្មើការង្ហររនុងឆ្ន ហិំរញ្ញ វតថុ    ិងរហូតែល់កាលររនិចេទថ្  

របាយការណ៍ន េះមា ែូចខាងនក្កាម៖ 
 

នោរ Va Dalot    ក្រធា ក្រុមក្រឹរាភបិាល 

នោរ Wong Tow Fock   អភបិាល  ិង ក្រធា នាយរក្រតិរតដ ិ

នោរ Top Ratheanin   អភបិាល  
នោរ Chan Peng Leong  អភបិាលឯររាជ្យ 
នោរ Rouer Jerome    អភបិាលឯររាជ្យ 
 

ទ្ំនលួែ៊ុសប្តូវរបសអ់ភិបាលចំស ោះរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ៊ុ 
 

អភបិាលជាអនរទទួលខុ្សក្តវូនែើមប៊ីធានាថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុផ្តល់ ូវទិែឋភាពពតិ  ិងក្តឹមក្តូវអំព៊ីស្ថថ  
ភាពហិរញ្ញ វតថុររស់ធនាគារនាចុងការយិររនិចេទថ្ងៃទ៊ី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ិងលទធផ្លថ្ ក្រតិរតតិការ នហើយ
 ឹងលំហូរស្ថចក់្បាររ់រស់ធនាគារ សំរារក់ារយិររនិចេទរញ្ចរថ់្ងៃទ៊ី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០។ រនុងការនរៀរចំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុន េះ អភបិាលធនាគារតំរវូនអាយ៖ 
 

រ)  អ ុមត័នគាល នោបាយគណន យយសមក្សរ  នៅតាមសតងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុអ តរជាតិរមពុ
ជាសក្មារស់ហក្គាសធុ តូច  ិង មធយម ("CIFRS សក្មារស់ហក្គាសធុ តូច ងិមធយម") ដែលតំរវូ
នអាយមា ការវ ិិចេយ័  ិង ការបា៉ា  ស់្ថម  នដាយសមនហតុផ្ល នហើយរនាា រម់រក្តូវអ ុវតតនគាល
 នោបាយ ទងំននាេះជាអចិថ្្ តយ ៍
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ខ្) អ ុវតតតាមសតងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុអ តរជាតិថ្ រមពុជាសំរារស់ហក្គាសធុ តូច  ិង មធយម ឬ
ក្រសិ នរើមា គោំតព៊ីសតងដ់ារទងំន េះ ដែលជាក្រនោជ្ ែ៍ល់ការរង្ហា ញ ូវភាពពតិ  ិង ក្តឹមក្តូវ
ររស់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ គំោតទងំននាេះក្តូវបា រង្ហា ញ  ិង ព យល់នអាយបា ច់ស់ោស់ ងិ 
រំណតច់ំ ួ ជាទឹរក្បាររ់នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ 
 

គ) ររាទុរ ូវរណំតក់្តារញ្ជ ៊ីគណន យយនអាយបា ក្តឹមក្តូវ  ិង ក្រព ័ធក្តួតពិ ិតយថ្ផ្ារនុងនអាយមា 
ក្រសិទធិភាព 

 

ឃ) នរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុដផ្ែរនលើមូលដាឋ   ិរ តភាព ថ្ ែំនណើ រការអាជ្៊ីវរមម នលើរដលងដតរនុង
ររណ៊ី  ដែលមា ការស មតថ់ាធនាគារ ឹងម ិរ តក្រតរិតតិការនៅអនាគតែខ៏្ល៊ី ិង 

 

ង) រនងកើតនគាល នោបាយទូនៅ សំរារធ់នាគារអ ុមត័រាល់ការសំនរចចិតត  ិងសរមមភាពទងំឡាយ
ររស់អភបិាលធនាគារដែលមា ផ្លរ៉ាេះពាល់ជាស្ថរវ ័តនលើក្រតិរតតិការអាជ្៊ីវរមម  ិងលទធផ្លថ្ 
ក្រតិរតតិការររស់ធនាគារ នហើយក្តូវធានាថានគាល នោបាយ  ិងការសំនរចចិតតទងំអស់ននាេះក្តវូ
បា ឆលុេះរញ្ច ំង ោ៉ា ងពិតក្បារែរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ អភបិាលធនាគារបា ធានាអេះអាងថា
ធនាគារបា អ ុវតត ន៍ៅតាមតំរវូការខាងនលើ រនុងការនរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ តាមគំ ិតររស់
អភបិាលរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់ធនាគារក្តូវបា រនងកើតន ើងក្សរតាមសតងដ់ារ របាយការណ៍
ហិរញ្ញ វតថុអ តរជាតិថ្ រមពុជា សំរារស់ហក្គាសធុ តូច ិងមធយម នែើមប៊ីផ្តល់ ូវទសស ៈពិត  ិងក្តមឹ
ក្តូវព៊ីស្ថថ  ភាពហិរញ្ញ វតថុ ររស់ធនាគារនៅថ្ងៃទ៊ី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០  ិងលទធផ្លថ្ ក្រតិរតតិការ ងិ
លំហូរស្ថចក់្បាររ់រស់ធនាគារសក្មារចុ់ងការយិររនិចេទ ។ 

 

អភបិាលរញ្ជ រថ់ា ធនាគារបា អ ុវតតតាមតក្មូវការខាងនលើ  រនុងការនរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់     
ធនាគារ។ 
 

ការសរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ៊ុ 
 

រនុងការនរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុអភបិាលបា យរចតិតទុរដារន់ៅនលើរញ្ា ែូចខាងនក្កាម៖ 

រ)  រាល់ស្ថរវ តទងំអស់នផ្ារនៅ ឬ ព៊ីទុ រំរងុ ឬ សំវធិា ធ រនុងឆ្ន ហិំរញ្ញ វតថុក្តូវបា រង្ហា ញនៅរនុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ 

ខ្) ក្បារឧ់រតថមភក្គារក់្គា សំ់រារ ់ការខាតរ់ងន់លើគណ ៊ីដែលក្តូវទរ  ិងក្ទពយសរមមរចចុរប ន  ិងក្ទពយ
អរមម នរើចបំាចក់្តូវបា នធវើន ើង។ 
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គ) រំណុលអស្ថររង ់ក្តូវបា លុរនចល ក្រសិ នរើមា  
 

ឃ) វធិ៊ីស្ថ្សតថ្ ការវាយតំថ្លក្ទពយសរមម ឬ រំណុល ដែលមា ក្ស្ថរគ់មឺ ិខុ្សឆគងឬម ិសមរមយ។ 
 

ង) ម ិមា កាលៈនទសៈណាមយួ ដែលអាចែឹងព៊ីច ំួ ទរឹក្បារណ់ារន៏ដាយដែលបា រញ្ជ រន់ៅរនុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុដែលនាឱំ្យមា ការរំភា ។់ 

 

ច) ម ិមា រនុងចននាល េះនពលរវាងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុចុងឆ្ន  ំ  ិងកាលររនិចេទថ្ របាយការណ៍ធាតុ
ក្រតិរតតិការ ឬក្ពតឹតិការណ៍ណាមយួ ដែលមា លរខណៈម ិធមមតា  ដែលតាមទសស ៈររស់អភបិាល
នែើមប៊ីរ៉ាេះពាល់ែល់លទធផ្លថ្ ក្រតិរតដិការររស់ធនាគារសក្មាររ់បាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ដែល របាយ
ការណ៍ន េះក្តូវបា នធវើន ើង។ 

 

ឆ) លទធផ្លថ្ ក្រតិរតិតការររស់ធនាគាររនុងរំ ុងនពលថ្ ឆ្ន ហិំរញ្ញ វតថុ ម ិក្តូវបា ទទលួរងផ្លរ៉ាេះ
ពាល់នដាយវតថុណាមយួ, ក្រតិរតតិការឬក្ពឹតតិការណ៍ដែលមា រញ្ា   ិងម ិធមមតា។ 

 

ជ្) គាម  យថានហតុ ររឺំណុលនផ្សងនទៀតររស់ធនាគារបា កាល យនៅជា ក្រតិរតតិឬអាច ឹងក្តូវបា អ ុវតត
 រ៍នុងរយៈនពល ១២  ដខ្ រនាា រព់៊ីរញ្ចរឆ់្ន ហិំរញ្ញ វតថុដែលរនុងនោរល់ ររស់អភបិាល ឹងមា ឬអាច
រ៉ាេះពាល់ែល់សមតថភាពររស់ធនាគារ ក្តូវរំនពញកាតពវរចិចររស់ខ្លួ នៅនពលដែលវាធាល រចុ់េះ។ 

 

ការអន៊ុមត័សលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ៊ុ  

ខ្្ុ ំអ ុមត័នលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុដែលបា ភាជ រជ់ាមយួរបាយការណ៍ន េះ ថាពិតជារង្ហា ញព៊ីទិែឋភាពពិត
 ិងក្តឹមក្តូវព៊ីស្ថថ  ភាពហិរញ្ញ វតថុ ររស់ធនាគារនាចុងការយិររនិចេទថ្ងៃទ៊ី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ នហើយ ឹងលទធ
ផ្លថ្ ក្រតិរតតិការ  ិងលំហូរស្ថចក់្បារ ់ សំរារក់ារយិររនិចេទរញ្ចរន់ៅតាមសតងដ់ាររហិរញ្ញ វតថុអ តរជាតិថ្ 
រមពុជា។  

 

 

 

Mr. Wong Tow Fock   

Director & CEO 
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របាយការណ៍របសស់វនររឯររាជ្យសរំាប់សមាជ្ិរ ម្នធនាគារ រមព៊ុជា អាស៊ុ ីចកំាត ់
 

ការរាយការណ៍សលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ៊ុ 

ទ្សសនៈរបសស់វនររ 

នយើងខ្្ុ ំបា នធវើសវ រមមនលើ  របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់ធនាគារ រមពុជា អាសុ៊ី ចកំាត ់ នៅថា (ធនាគារដែល
រមួមា របាយការណ៍ស្ថថ  ភាពហិរញ្ញ វតថុ ថ្ងៃទ៊ី៣១  ដខ្ធនូ  ឆ្ន ២ំ០២០   ិងរបាយការណ៍លទធផ្លនពញនលញ
របាយការណ៍រំដររំរលួមូលធ   ិងរបាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បារសំ់រារក់ារយិររនិចេទថ្ងៃទ៊ី៣១ ដខ្ធនូឆ្ន ំ
២០២០ នហើយ ឹងនគាលការណ៍គណន យយសំខា ់ៗ ក្ពមទងំរំណតសំ់គាល់នផ្សងៗ ដែលមា ចរព់៊ីទំពរ័ទ៊ី
៤៤ ែល់ ទពំរ័ទ៊ី១០៤។ 

តាមទសស ៈររស់នយើងខ្្ុ ំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុន េះរង្ហា ញ ូវទិែឋភាពពតិក្បារែ  ងិក្តឹមក្តូវនលើស្ថថ  ភាព
ហិរញ្ញ វតថុររស់ធនាគារនាថ្ងៃទ៊ី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ិងលទធផ្លថ្ ក្រតិរតតិការ នហើយ ិងលំហូរស្ថចក់្បារ់
សំរារក់ារយិររនិចេទរញ្ចរ ់ នដាយអ ុនោមនៅតាមសតងដ់ារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុអ តរជាតិថ្ រមពុជាសំរារ់
(“CIFRSs”) ។ 

មូលដ្ខេ នម្នទ្សសនៈរបសស់វនររ 

នយើងខ្្ុ ំបា នធវើសវ រមម នដាយអ ុនោមនៅតាមសតងដ់ាសវ រមមអ តរជាត។ិ ការទទួលខុ្សក្តូវររស់ពួរ
នយើងគឺសថិតនៅនក្កាមសតងដ់ា ដែលបា ដចង  ងិនរៀររារន់ៅរនុងដផ្នរទំ ួលខុ្សក្តវូររស់សវ ររនៅនលើ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុថ្ របាយការណ៍សវ រមមររស់ពរួនយើង។ នយើងនជ្ឿជារថ់ា ការនរៀរចំដផ្ ការរំនពញ
ការង្ហរសវ រមម នែើមប៊ីទទលួបា  ូវការធានាសមនហតុផ្ល នែើមប៊ីធានាអេះអាងថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុពុំ
មា រំហុសឆគងជាស្ថរវ ័តន ើយ។  

ទ្ំនលួែ៊ុសប្តូវរបសស់វនររឯររាជ្យ នងិប្រមសលីធម ៌

នយើងបា នធវើការង្ហរសវ រមម នដាយអ ុនោមនៅតាមសតងដ់ាអ តរជាតិសត៊ីព៊ីសវ រមមថ្ រមពុជា។ សតងដ់ាទងំ
ននាេះតំរវូ នអាយនយើងអ ុវតតតាមតំរវូការថ្ ក្រមស៊ីលធម ៌  ិងនរៀរចំដផ្ ការរំនពញការង្ហរសវ រមម នែើមប៊ី
ទទួលបា  ូវការធានាសមនហតុផ្ល  នែើមប៊ីធានាអេះអាងថា  របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុពុំមា រំហុសឆគងជាស្ថរ
វ ័តន ើយ។ 
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ពត៌មានបផ្នថមសៅសលើរបាយការណ៍ហរញិ្ញវតដ៊ុ និង របាយការណ៍របសស់វនររមានដូច
តសៅសនោះ 
 

អភបិាលររស់ធនាគារ គឺជាអនរទទួលខុ្សក្តូវរាល់ពតម៌ា ដែលជារព់ារព់ ័ធជាមយួ ងឹធនាគារ។ ពតម៌ា 
ននាេះរមួរញ្ចូ លទងំរបាយការណ៍ក្រុមអភបិាល រ៉ាុដ តម ិបា រមួរញ្ជូ លជាមយួ ូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់
ធនាគារ  ិងរបាយការណ៍ររស់សវ ររន ើយ។ 
 

ការរនញ្ចញទសស ៈររស់ពួរនយើងនៅនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់ធនាគារ គឺម ិបា រាររ់ញ្ចូ លជាមយួ
របាយការណ៍ក្រុមអភបិាលន ើយ នហើយពូរនយើងរគ៏ាម  ការរនញ្ចញជាលិខ្ិតអេះអាងនៅនលើការសររុមតិិ
ររស់របាយការណ៍ននាេះផ្ងដែរ។ 
 

រនុងការភាជ រគ់ាន រវាងការនធវើសវ រមមនៅនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់ធនាគារ ចំនពាេះទំ ួលខុ្សក្តូវររស់
សវ ររ គឺក្គា ដ់តយល់ព៊ីរបាយការណ៍ររស់ក្រុមអភបិាល  ិងទទួលយររបាយការណ៍ររស់ពួរគាត ់ នរើ
នទេះរ៊ីជារបាយការណ៍ររស់ក្រុមអភបិាលមា ភាពម ិក្តមឹក្តូវទរទ់ងនៅ  ិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់
ធនាគាររន៏ដាយ ររឺម៏ា ភាពម ិក្រក្រត៊ីចំនពាេះវជិាជ ជ្ិវៈររស់សវ ររដែលបា នធវើសវ រមម ររឺក៏ារនរើតន ើង ូវ
ភាពខុ្សក្រក្រត៊ីណាមយួនផ្សងនទៀត។ 
 

នោងនៅតាមការង្ហរដែលពួរនយើងបា រំនពញពរួនយើងបា ស និដាខ  ថាវា  ិងមា ភាពម ិក្តឹមក្តូវទរទ់ង
ជាមយួរបាយការណ៍ររស់អភបិាល។ នហតុែូចន េះនហើយ នទើរបា ជាពរួនយើងទមទរបាយការណ៍ដែលពិត
ក្បារែ  ិងក្តឹមក្តូវ។ នយើងគាម  អវ៊ីដែលក្តូវរាយការណ៍ព៊ីរញ្ា ន េះនទៀតន ើយ។ 

ទ្ំនលួែ៊ុសប្តូវរបសអ់ភិបាលសៅសលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ៊ុ 

អភបិាលររស់ធនាគារ ជាអនរទទួលខុ្សក្តូវចំនពាេះការនរៀរចំ  ិងការរង្ហា ញទិែឋភាពពិតក្បារែថ្ របាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់ខ្លួ  នដាយអ ុនោមនៅតាមសតងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុថ្ រមពុជាសំរារ ់ CIFRSs
នហើយ ឹងទទួលខុ្សក្តូវែូចគាន ផ្ងដែរចំនពាេះក្រព ័ធក្តតួព ិិតយថ្ផ្ារនុង ដែលអភបិាលធនាគារយល់ថាមា ស្ថ
រៈក្រនោជ្ រ៍នុងការនរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ដែលពុំមា រំហុសឆគងជាស្ថរវ ័តដែលរណាត លមរព៊ីការ
ដរលងរ លំ ឬ ការភា ក់្ច ំ។ 

 
រនុងការនរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់ធនាគារ អភបិាលទងំអស់ក្តូវមា ការទទួលខុ្សក្តូវ រាល់
សរមមភាព ររស់ធនាគារ ដែលធានាអេះអាងថាអាចមា លិទធភាពរ តរនុងរយៈនពល១២ដខ្ខាងមុខ្  ងិរាល់
រញ្ា ដែលមា ជារព់ារព់ ័ធជាមយួ  ិងលិទធភាពអាចរ តររស់ធនាគារ  ិងនគាលរ ំងដែលអាចនធវើនអាយ
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មា សរមមភាពន េះនរើតន ើង ដែលតក្មូវនអាយនធវើការរង្ហា ញនៅជាស្ថធារណៈ នដាយស្ថរដតវាមា ភាព
ចបំាច ់នលើរដលងដតអភបិាលណា មយួមា រ ំងចងទូ់ទតរ់ំណុលរនុងធនាគារទងំក្សុង ររឺ ៏អេះអាងថា ងិ
រិទធនាគារនហើយនរើគាន  ការសរមមភាពណាមយួនលចន ើងននាេះនទ នយើងនៅដតក្តូវការរបាយការណ៍ររស់
ក្រុមអភបិាលែដែល។ 

ទ្ំនលួែ៊ុសប្តូវរបសស់វនររឯររាជ្យ 

នគាលរំណងររស់នយើង គឺនែើមប៊ីទទួលបា  ូវការធានាការណ៍សមនហតុផ្ល អំព៊ីរបាយហិរញ្ញ វតថុររស់
ធនាគារទងំមូលម ិមា រហុំសឆគនងជាស្ថរវ តម ិថានដាយស្ថរការដរលងរ ល ំ ឬការភា ក់្ច ំ  ិងការនចញ
របាយការណ៍សវ ររ ដែលរាររ់ញ្ចូ លទងំទសស ៈររស់នយើង។ ការធានាសមនហតុផ្លគឺជារក្មតិខ្ពស់ថ្ 
ការធានា រ៉ាុដ តម ិធានាថាសវ រមម ដែលនធវើន ើងក្សរតាមសតងដ់ាអ តរជាតិសត៊ីព៊ីសវ រមមថ្ រមពុជា ឹងររ
នឃើញរំហុស ជាស្ថរវ ដនៅនពលនរើតន ើងននាេះនទ។ ការរំភា អ់ាចនរើតន ើងព៊ីការដរលងរ ល ំឬរំហុសនហើយ
ក្តូវបា នគចតទុ់រថាជាស្ថរវ ដ ក្រសិ នរើជាលរខណៈរគុគល ឬជាក្រុមពួរវាអាចជ្េះឥទធពិលែល់ការសនក្មច
ចិតតខាងនសែឋរចិចររស់អនរនក្រើក្បាស់ ដែលដផ្ែរនលើមូលដាឋ  ថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុទងំន េះ។ 

ជាដផ្នរមយួថ្ សវ រមម ក្សរតាមសតងដ់ាអ តរជាតិសត៊ីព៊ីសវ រមមថ្ រមពុជា នយើងអ ុវតតការវ ិិចេយ័ក្រររ 
នដាយវជិាជ ជ្៊ីវៈ  ិងររាការសងសយ័ដែលមា ជ្ំនាញវជិាជ ជ្៊ីវៈនៅសវ រមមទងំមូល។ នយើងរ:៏ - 

 រំណត ់  ិងវាយតថ្មលហា ិភយ័ថ្ ភាពម ិក្តឹមក្តូវខាងស្ថរវ ដ ថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់
ធនាគារម ិថានដាយស្ថរការដរលងរ លំ ឬ រំហុសនរៀរចំ  ិងអ ុវតត ៊ីតិវធិ៊ីសវ រមមនឆលើយតរនៅ ឹងហា
 ិភយ័ទងំននាេះ  ិងទទួលបា ភសតុតាងសវ រមម ដែលមា លរខណៈក្គរក់្គា  ់ឹងសមក្សរនែើមប៊ីផ្ត
ល់ជាមូលដាឋ  សក្មារទ់សស ៈររស់នយើង។ ហា ិភយ័ដែលម ិររនឃើញរំហុសខាងស្ថរវ ដ ដែលរ
ណាត លមរព៊ីការដរលងរ ល ំ គឺខ្ពស់ជាងមយួដែលរណាត លមរព៊ីរំហុស នក្ពាេះការដរលងរ លំអាចពារព់ ័ធ
 ឹងការឃុរឃិតការនភលចភាល ងំការលុរនចល នដាយនចតនាការ ិោយម ិពិត ឬការក្តួតក្តាថ្ផ្ារនុង។ 

 ទទួលបា ការយល់ែឹងអំព៊ីការក្គរក់្គងថ្ផ្ារនុង ដែលពារព់ ័ធ ងឹសវ រមមនែើមប៊ីនរៀរចំ ៊ីតិវធិ៊ីសវ 
រមម ដែលសមក្សររនុងកាលៈនទសៈ រ៉ាុដ តម ិដម សក្មារន់គាលរំណងថ្ ការរនញ្ចញមតិនលើ
ក្រសិទធភាពថ្  ការក្គរក់្គងថ្ផ្ារនុងររស់ធនាគារន ើយ។ 

 វាយតំថ្លភាពសមក្សរ ថ្ នគាល នោបាយគណន យយដែលបា នក្រើ  ិងភាពសមនហតុផ្លថ្ 
ការបា៉ា  ស់្ថម  គណន យយ  ងិការរង្ហា ញដែលពារព់ ័ធដែលនធវើន ើងនដាយអនរក្គរក់្គង។ 

 ស និដាឋ  នលើភាពសមក្សរថ្ ការនក្រើក្បាស់ររស់អភបិាលថ្ មូលដាឋ   ដែលគួរឱ្យក្ពួយបារមភថ្ 
គណន យយ  ិងដផ្ែរនលើភសតុតាងសវ រមម ដែលទទួលបា ថានតើភាពម ិច់សោស់ថ្ ស្ថរវ ដមា 
ទរទ់ង ងឹក្ពឹតតិការណ៍ ឬ លរខខ្ណឌ  ដែលអាចនធវើឱ្យមា ការសងសយ័ោ៉ា ងខាល ងំចំនពាេះសមតថភាព
ររស់ធនាគាររនុងការរ ត ិរ តភាពអាជ្៊ីវរមម។ ក្រសិ នរើនយើងស និដាឋ  ថាមា ភាពម ិច់ស់ ោស់
ថ្ ស្ថរវ ដ នយើងខ្្ុ ំចបំាចក់្តូវរញ្ចូ លនៅរនុងរបាយការណ៍ររស់សវ ររររស់នយើង នែើមប៊ីទញ
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ចំណារអ់ារមមណ៍នលើការោតក្តដាងពតម៌ា ហិរញ្ញ វតថុ ឫ នរើការោតក្តដាងពតម៌ា មា លរខណៈ
ម ិក្គរក់្គា  ់នយើងខ្្ុចំបំាចក់្តូវផ្តល់មតិសវរមមដែលមា រញ្ា ។ ការស និដាឋ  ររស់នយើងដផ្ែរនលើ ភ
សតុតាងសវ រមម ដែលទទួលបា រហូតែល់កាលររនិចេទថ្ របាយការណ៍សវ ររររស់នយើង។ នទេះ
ោ៉ា ងណាក្ពតឹតិការណ៍ ឬ លរខខ្ណឌ នានពលអនាគតអាចរណាត លឱ្យធនាគាររញ្ឈរ ់រិ តភាពអាជ្៊ីវរ
មម។ 

 វាយតំថ្លវាយតំថ្លការរង្ហា ញថ្ ទក្មង ់  ិងខ្លមឹស្ថរថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់ធនាគាររមួមា 
ការោតក្តដាង  ិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់ធនាគារ ដែលតំណាងឱ្យក្រតិរតតិការ  ិងក្ពឹតតិការ 
ណ៍មូលដាឋ  រនុងលរខណៈ ដែលទទួលបា ការរង្ហា ញនដាយក្តឹមក្តូវ។ 

នយើងបា ផ្តល់ពតម៌ា ជូ្ អនរទទួលខុ្សក្តូវ នលើអភបិាលរិចចសត៊ីព៊ីរញ្ា នផ្សងៗ វសិ្ថលភាព  ិងនពលនវោ
ដែលបា នក្គាងទុរសក្មារន់ធវើសវ រមម  ិងការររនឃើញរញ្ា ជាស្ថរវ តនផ្សងនទៀត ដែលមា រមួរញ្ចូ លទងំ
ចំ ុចខ្វេះខាតរនុងការក្គរក់្គងថ្ផ្ារនុង ដែលបា ររនឃើញរនុងអំ ុងនពលសវ រមមររស់នយើង។ 
 

បញ្ហា សផសងសទ្ៀត 

ការនធវើសវ រមមររស់នយើងខ្្ុ ំ គឺរនុងនគាលរណំងរង្ហា ញព៊ីទសស ៈនៅនលើមូលដាឋ  របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុទងំ
មូល។ ការរំដលងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុព៊ីែុោល អានមរចិនៅជាដខ្មរនរៀលនដាយនក្រើអក្តារិទ  ិងអក្តាមធយម
នៅថ្ងៃទ៊ី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ បា រង្ហា ញន ើងរនុងនគាលរំណងវភិាគរដ ថម នហើយម ិដម ជាដផ្នរសំខា ថ់្ 
មូលដាឋ  របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុននាេះនទ។ ការរំដលងន េះម ិក្តូវបា នធវើសវ រមមនៅតាម ៊ីតិវធិ៊ីដែលបា អ ុ
វតតនៅនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុននាេះនទ នហតុែូនចនេះនយើងខ្្ុ ំម ិបា រនញ្ចញទសស ៈណាមយួនៅនលើការរំ
ដលងន េះន ើយ។ 

Crowe (KH) Co., Ltd.  
ក្រុមហ ុ សនងការគណន យយររជ្ំនាញ 

 

 

 

Onn Kien Hoe  

អភបិាល
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របាយការណ៍លទ្ធផលសពញសលញ  
សរំាប់ការយិបរសិចេទ្ម្ងៃទ្ី៣១ ផ្ែធែ ូឆ្ែ ២ំ០២០ 
 

   31.12.2020  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2019 
កំណត់ 
សំ្គាល់ 

ដុល្លា រ 
អាមេរិក 

 ដុល្លា រ 
អាមេរិក 

 ខ្មមរ 
ពាន់មរៀល 

 ខ្មមរ 
ពាន់មរៀល 

ក្ទពយសរមម         
ស្ថចក់្បារ់រនុងថ្ែ ៥ 85,523,373  75,119,714  345,942,044  306,112,835 
ក្បាររ់នញ្ញ ើរ  ិងតមកល់រនុងធនាគារនានា ៦ 24,051,170  18,361,493  97,286,983  74,823,084 
សមតុលយជាមយួធនាគារជាតិ ៧ 1,296,939  11,351,369  5,246,118  46,256,829 
ឥណទ   ិងរុនរក្រទ ផ្តល់ែល់អតិងិ
ជ្  

៨ 58,831,552  59,536,240  237,973,628  242,610,178 
វ ិិនោគ ៩ 1,825,588  1,825,588  7,384,503  7,439,271 
ក្ទពយសរមមនផ្សងៗ ១០ 3,908,540  5,176,116  15,810,044  21,092,673 
ក្បាររ់នញ្ញ ើរតមកល់តាមច់រ់នៅធនាគារ
ជាតិ 

១១ 19,278,122  19,277,940  77,980,003  78,557,606 
ក្ទពអរូរ៊ី ១២ 39,072  168,047  158,046  684,792 
សិទធរនុងការនក្រើក្បាស់ក្ទពយអសរមម ១៣ 904,265  1,036,161  3,657,752  4,222,356 
ក្ទពយ  ិងនក្គឿងររកិាខ រ ១៤ 972,419  982,483  3,933,435  4,003,618 
                  
ក្ទពយសរមមសរុរ  196,631,040  192,835,151  795,372,556  785,803,242 
          

រណុំល         

ក្បាររ់នញ្ញ ើព៊ីអតិងិជ្  ិងធនាគារ ១៥ 95,677,851  98,943,194  387,016,907  403,193,516 
រំណុលនផ្សងៗ ១៦ 12,025,371  5,542,586  48,642,626  22,586,038 
រំណុលនលើការជ្ួល ១៧ 990,097  1,183,709  4,004,942  4,823,614 
ព ធនលើក្បារច់ំណូល ២៥

(រ) 
784,724  522,318  3,174,209  2,128,446 

រំណុលព ធព ានលើក្បារច់ំណួល ២៥
(ខ្) 

159,887  159,887  646,743  651,540 
                  
រណុំលសរុរ  109,637,930  106,351,694  443,485,427  433,383,154 
                  

 

         មលូធ    
 

 
 

   
     

នែើមទុ  ១៨ 75,000,000  75,000,000  300,000,000  300,000,000 
ចំនណញរងគរ ១៩ 11,569,169  10,988,735  47,076,758  44,728,902 
ទុ រំរុងរទរញ្ញតិ  423,941  494,722  1,729,683  2,015,992 
លំនអៀងព៊ីអក្តារតូរក្បារ ់  -  -  3,080,688  5,675,194 
                  
សរុរមូលធ   86,993,110  86,483,457  351,887,129  352,420,088 
                  
រណុំល  ងិមលូធ សរុរ  196,631,040  192,835,151  795,372,556  785,803,242 
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របាយការណ៍ចំសនញឬខាត នងិ ចនំលូសផសងៗ 
សរំាប់ការយិបរសិចេទ្ម្ងៃទ្ី៣១ ផ្ែធែ ូឆ្ែ ២ំ០២០ 

 

  2020  2019  2020  2019 
រំណតសំ់គាល់   ែុោល រអានមររិ    ែុោល រអានមររិ  ដខ្មរពា ់នរៀល  ដខ្មរពា ់នរៀល 

         ចំ ូលព៊ីការក្បារ់ ២០ 5,953,101  5,914,633  24,080,294  23,966,093 
         ចំណាយការក្បារ់  (3,356,374)  (3,489,449)  (13,576,533)  (14,139,247) 
         
         ចំ ូលសុទធ  2,596,727  2,425,184  10,503,761  9,826,846 
         ចំ ូលនផ្សងៗ  4,923,718  6,408,350  19,916,439  25,966,634 
ចំណាយសំរាររ់ុគគលិរ ២១ (2,714,994)  (2,930,878)  (10,982,151)  (11,875,918) 
         ចំណាយរលំស់ក្ទពយអសរមម ២២ (892,673)  (939,892)  (3,610,862)  (3,808,442) 
         ចំំណាយរែធបាល  ិងចំណាយនផ្ស
ងៗ 

២៣ (1,690,209)  (1,771,912)  (6,836,895)  (7,179,788) 
                  ចំំន ញព៊ីក្រតិរតតិការណ៍  2,222,569  3,190,852  8,990,292  12,929,332 
         ការខាតរងឥ់ណទ រពំឹងទុរ ២៤ (823,574)  (349,597)  (3,331,357)  (1,416,567) 
                  ចំ ូល/(ខាត) មុ រងព់ ធ  1,398,995  2,841,255  5,658,935  11,512,765 
         ចំណាយព ធនលើក្បារច់ំ ូល ២៥

(រ) 
(889,342)  (658,986)  (3,597,388)  (2,670,211) 

                  
ចំន ញ/(ខាត)រនាា រព់៊ីរងព់ ធ  509,653  2,182,269  2,061,547  8,842,554 
         ចំណូលនផ្សងៗនទៀត  -  -  -  - 
         ចំណូល/(ខាត)សុទធរនុងឆ្ន  ំ  509,653  2,182,269  2,061,547  8,842,554          
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របាយការណ៍បំផ្របំរលួមូលធន 
សរំាប់ការយិបរសិចេទ្បញ្ចប់ ម្ងៃទ្ី ៣១ ផ្ែ ធែូ ឆ្ែ  ំ២០២០ 

រណំតសំ់គាល់ នែើមទុ  
ទុ រក្មងុ 

រទរបញ្ញតត ិ
ចនំ ញរងគរ សរុរ 

    ែុោល រអានមររិ   ែុោល រអានមររិ   ែុោល រអានមររិ   ែុោល រអានមររិ 
      សមតុលយថ្ងៃទ៊ី 1.1.2019  75,000,000  804,115 8,497,073 84,301,188 
      ខាតនក្កាយរងព់ ធ ឬ ចំណូលសុទធរនុងឆ្ន  ំ  - - 2,182,269 2,182,269 
      នផ្ារនៅក្បាររ់ក្មុងរទរបញ្ញតិត  - (309,393) 309,393 - 
            សមតុលយថ្ងៃទ៊ី 31.12.2019/1.1.2020  75,000,000 494,722 10,988,735 86,483,457 
      ចំន ញនក្កាយរងព់ ធ ឬ ចំណូលសុទធរនុង
ឆ្ន រំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ 

 
 

- 

 

- 

 

509,653 

 

509,653 

នផ្ារនៅក្បាររ់ក្មុងរទរបញ្ញតិត  - (70,781) 70,781 - 
            សមតុលយថ្ងៃទ៊ី 31.12.2020  75,000,000 423,941 11,569,169 86,993,110 
            

 

រណំតសំ់គាល់ 
 

នែើមទុ  

ទុ រក្មងុ 

រទរបញ្ញតត ិ

 

ចនំ ញរងគរ 

លំនអៀងព៊ីអ
ក្តារតូ
រក្បារ ់

 

សរុរ 

  ដខ្មរពា ់នរៀល ដខ្មរពា ់នរៀល ដខ្មរពា ់នរៀល ដខ្មរពា ់នរៀល ដខ្មរពា ់
នរៀល        សមតុលយថ្ងៃទ៊ី 1.1.2019  300,000,000 3,230,934 34,625,572 865,666 338,722,172 

       ខាតនក្កាយរងព់ ធ ឬ ចំណូលសុទធ
រនុងឆ្ន  ំ

 -  8,892,745 - 8,892,745 
       នផ្ារនៅក្បាររ់ក្មុងរទរបញ្ញតិត  - (1,260,776) 1,260,776 - - 
លំនអៀងព៊ីអក្តារតូរក្បារ ់  - 45,834 - 4,809,528 4,855,362 
              សមតុលយថ្ងៃទ៊ី 
31.12.2019/1.1.2020 

 300,000,000 2,015,992 44,728,902 5,675,194 352,420,088 
       ចំន ញនក្កាយរងព់ ធឬ ចំណូលសុទធ
រនុងឆ្ន រំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ 

 -  

- 

2,061,547 - 2,061,547 
       នផ្ារនៅក្បាររ់ក្មុងរទរបញ្ញតិត  - (286,309) 286,309 - - 
       លំនអៀងព៊ីអក្តារតូរក្បារ ់  - - - (2,594,506) (2,594,506) 
              សមតុលយថ្ងៃទ៊ី 31.12.2020  300,000,000 1,729,683 47,076,758 3,080,688 351,887,129 
              

 

 



 

42 
 

 

របាយការណ៍លហូំរសាច់ប្បារ ់
សរំាប់ការយិបរសិចេទ្បញ្ចប់ ម្ងៃទ្ី ៣១ ផ្ែ ធែូ ឆ្ែ  ំ២០២០ 

 

   2020  2019  2020  2019 

 សំគាល់   ែុោល អានមររិ    ែុោល អានមររិ  ដខ្មរពា ់នរៀល  ដខ្មរពា ់នរៀល 
          លំហូរស្ថចក់្បារព់៊ីសរមមភាពក្រតរិតតកិារ 
ចំន ញមុ រងព់ ធ   1,398,995  2,841,255  5,658,935  11,512,765 
           ិយត័ភាព៖          
ទទួលបា នលើការនចលក្ទពយសមបតតិ ិង
ឧរររណ៍ 

  (258)  (18,978)  (1,044)  (76,899) 

ការខាតរងន់លើឱ្ ភាពនលើឥណទ អតិងិជ្    (823,574)  (349,597)  (3,331,357)  (1,416,567) 
រលំស់នលើក្ទពយរូរ៊ី ិងអរូរ៊ី   892,673  939,892  3,610,862  3,808,442 
ភាគោភនលើមូលធ ភាគហ ុ    (29,278)  (25,513)  (118,430)  (103,379) 
ចំណាយការក្បារ់   3,356,374  3,489,449  13,576,533  14,139,247 
សិទធនក្រើក្បាស់ក្ទពយម ិទទួលស្ថគ ល់រនុងឆ្ន  ំ   90,684  133,710  366,817  544,868 
រំណុលភតិស ាក្តូវបា ទទលួស្ថគ ល់រនុងឆ្ន  ំ   (98,945)  (136,034)  (400,233)  (554,339) 
                    
- ក្បារច់ំនណញក្រតិរតតិការមុ នពលផ្លល ស់
រតូរនែើមទុ នធវើការ 

  4,786,671  6,874,184  19,362,083  27,854,138 

- ការផ្លល ស់រតូរនែើមទុ នធវើការ:          
- ឥណទ   ិងរុនរក្រទ    704,688  (2,550,069)  2,850,463  (10,391,531) 
- ក្ទពយសរមមនផ្សងៗ   1,267,576  (738,125)  5,127,345  (3,007,859) 
- ក្បាររ់នញ្ញ ើរតមកល់តាមច់រន់ៅធនាគារជាតិ   (182)  (799,652)  (736)  (3,258,582) 
- ក្បាររ់នញ្ញ ើព៊ីអតិងិជ្  ិងធនាគារ   (3,265,343)  (9,689,596)  (13,208,312)  (39,485,104) 
- រំណុលនផ្សងៗ   6,482,785  (220,001)  26,222,865  (896,504) 
                    
ស្ថចក់្បារដ់ែលក្តវូបា នក្រើរនុងសរមម ភាព
ក្រតរិតតកិារ 

  
9,976,195  (7,123,259)  40,353,708  (29,185,442) 

ការក្បារប់ា រង់   (2,546,679)  (2,835,490)  (10,301,317)  (11,489,405) 
ព ធនលើក្បារច់ំណូលដែលបា រង ់   (626,936)  (558,638)  (2,535,956)  (2,263,601) 
          ស្ថចក់្បារដ់ែលក្តវូបា នក្រើរនុងសរមម ភាព
ក្រតរិតតកិារសុទធ 

  6,802,580  (10,517,387)  27,516,435  (42,938,448) 
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  2020  2019  2020  2019 

 រំណត់
សំគាល់ 

  ែុោល អានមរ ិ
រ 

   ែុោល អានមរ ិ
រ 

 ដខ្មរពា ់នរៀល  ដខ្មរពា ់នរៀល 

         លំហូរស្ថចក់្បារព់៊ីសរមមភាពវ ិិ
នោគ 

        
     

ការទិញនលើក្ទពយ  ិងនក្គឿងររកិាខ រ  -  (233,788)  -  (952,686) 
ការលរ់នលើក្ទពយ  ិងនក្គឿងររកិាខ រ  (229,359)  (235,356)  (927,757)  (959,076) 
ក្ទពយសមបតតិដែលរំពុងែំនណើ រការ
នផ្ារនៅជាក្ទពយអរូរ 

 -  
233,788  

- 
 952,686 

ចំណូលព៊ីការែរហូតក្ទពយសមបតតិ
 ិងឧរររណ៍ 

 
357  36,755  1,444  149,777 

ភាគោរទទួលបា   29,278  25,513  118,430  103,969 
ក្បារត់មកល់រដ ថម  (782,751)  (4,592,877)  (3,166,228)  (18,610,338) 
         
ស្ថចក់្បារសុ់ទធដែលក្តូវបា រនុង
សរមមភាពវ ិិនោគ 

 (982,475)  (4,765,965)  (3,974,111)  (19,316,258) 

                  
ស្ថចក់្បារព់៊ីសរមមភាពហិរញ្ញរ ្
រទ  

        
ការសងរំណុលនលើរំណុលជ្ួល  (563,950)  (568,912)  (2,281,178)  (2,318,316) 
                  លំហូរស្ថច់ក្បារ់សុទធព៊ីសរមមភាព 
ហិរញ្ញរបទ  

 (563,950)  (568,912)  (2,281,178)  (2,318,316) 

                  ការនរើ ន ើងស្ថចក់្បារសុ់ទធ  5,256,155  (15,852,264)  21,261,146  (64,573,022) 
         ស្ថចក់្បារន់ៅនែើមការយិររនិចេទ
រនុងឆ្ន  ំ

 100,239,699  116,091,963  408,476,774  466,457,507 
         ផ្លរ៉ាេះពាល់ថ្ រដំរររំលួអក្តារតូ
រក្បារ ់

 -  -  (3,007,190)  6,592,289 
                  
ស្ថចក់្បារចុ់ងក្គា ២៧ 105,495,854  100,239,699  426,730,730  408,476,774 
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រំណត់សគំាលស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ៊ុ  
សរំាប់ការយិបរសិចេទ្បញ្ចប់ ម្ងៃទ្ី ៣១ ផ្ែ ធែូ ឆ្ែ  ំ២០២០ 

1. ព័ត៌មានទ្ូសៅ 
ធនាគារ រមពុជា អាសុ៊ី ចកំាត ់ (“ធនាគារ”) គឺជាធនាគារទទួលខុ្សក្តូវមា រណំត ់ ដែលក្តូវបា រនងកើត
ន ើង នៅក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាដែលទទួលអាជ្ារណ័ណ ធនាគារព៊ីធនាគារជាតិថ្ រមពុជា នៅថ្ងៃទ៊ី29 ដខ្
នមស្ថ ឆ្ន 1ំ992។  

នៅថ្ងៃទ៊ី28 ដខ្រុមភៈ ឆ្ន 2ំ002 ធនាគារបា រំនពញលរខខ្ណឌ នែើមទុ អរបររមាចំ  ួ ១៣ ោ ែុោល រអា
នមររិ ដែលរណំតន់ដាយធនាគារជាតិថ្ រមពុជា សក្មារធ់នាគារពាណិជ្ជរមម នហើយនៅឆ្ន  ំ ២០១០ 
ធនាគារបា រំនពញ ូវតក្មូវការមូលធ អរបររមាចំ  ួ ៣៦,៥ ោ ែុោល រអានមររិ។ នៅថ្ងៃទ៊ី ២៥ ដខ្
វចិេិកា ឆ្ន  ំ២០០៦ ធនាគារបា ទទលួអាជ្ារណ័ណ ជាអចិថ្្ តយន៍លខ្ ១០ ព៊ីធនាគារជាតិថ្ រមពុជា។ 

 

ការរោិល័យចុេះរញ្ជ ៊ី: ការរោិល័យ នលខ្75នស.036 វងិ៊ីក្ពេះស៊ីហ ុ សង្ហក តវ់ាលវង ់
ខ្ណឌ ៧មររា រាជ្ធា ៊ីភននំពញ។ 

ការរោិល័យសរមមភាពរចចុរប ន: ការរោិល័យ នលខ្75នស.036  វងិ៊ីក្ពេះស៊ីហ ុ សង្ហក តវ់ាលវង ់
ខ្ណឌ ៧មររា រាជ្ធា ៊ីភននំពញ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុក្តូវបា អ ុមត័នអាយនបាេះផ្ាយ នដាយក្រុមក្រឹរាភបិាល នៅថ្ងៃទ៊ី២៩ ដខ្ម៊ី
នា ឆ្ន ២ំ០២១។ 

2. សរមមភាពចំបងរបសធ់នាគារ 
សរមមភាពចមបងររស់ធនាគាររមួមា  ការលនធវើក្រតិរតតិការនលើរាល់សរមមភាព អាជ្៊ីវរមម ធនាគារ  ិងការ
ផ្តល់នសវារមមហិរញ្ញ វតថុដែលពារព់ ័ធ ។ 

ម ិមា ការដក្រក្រួលនៅនលើសរមមភាពចរំងររស់ធនាគារននាេះនទ នៅរនុងរំ ុងការយិររនិចេទថ្  របាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតថុន េះ។  

3. មូលដ្ខា នម្នការសរៀបច ំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់ធនាគារ ក្តូវបា នរៀរចំន ើងតាមស មតរិមមថ្ងលនែើម នហើយក្តូវបា ដរសក្មលួ
នដាយរញ្ចូលមលូដាឋ  ក្គេឹះនផ្សងៗ ថ្ ការវាយតំថ្លែូចដែលបា រង្ហា ញនៅរនុងដផ្នរែថ្ទនទៀតររស់ 
នគាល នោបាយសំខា ់ៗ  គណន យយនដាយអ ុនោមនៅតាមសតងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុអ តរជាត ិ
ថ្ រមពុជា("CIFRSs") ។ 
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  (រ) រទដាឋ   ងិការររក្ស្ថយដែលមា ក្រសិទធភាពសក្មារឆ់្ន ហិំរញ្ញ វតថុរចចុរប ន 

 រនុងឆ្ន ហិំរញ្ញ វតថុរចចុរប នធនាគារបា អ ុមត័ ូវសតងដ់ារគណន យយ  ិងការររក្ស្ថយងម៊ីែូច
ខាងនក្កាមៈ -  

CIFRSs  ិង / ឬការររក្ស្ថយ IC (រមួទងំវនិស្ថធ រមមផ្លរ៉ាេះពាល់) 

ការនធវើវនិស្ថធ រមមនលើ CIFRS 3:  ិយម យ័ថ្ អាជ្៊ីវរម ្

ការនធវើវនិស្ថធ រមមនលើ CIFRS 4: ការព ារនពលការនលើរដលងជារនណាត េះអាស នព៊ីការ
ដារព់ារយសំុ CIFRS 9 

ការនធវើវនិស្ថធ រមមនលើ CIFRS 9, CIAS 39  ិង CIFRS 7: រំដណទក្មងស់តងដ់ារអក្តា
ការក្បារ ់ 

ការនធវើវនិស្ថធ រមមនលើ CIFRS 16: COVID-19- ទរទ់ង ឹងសមបទ ជ្ួល 

ការនធវើវនិស្ថធ រមមនលើ CIAS 1  ិង CIAS 8:  ិយម យ័ថ្ ស្ថរវ ដ 

ការដរសំរលួឯរស្ថរនោងនៅរនុងក្រមខ្ណឌ គ ំិតរនុងសតងដ់ារ CIFRS  
 

 ការអ ុមត័រទដាឋ  គណន យយខាងនលើ ិង/ឬការររក្ស្ថយ (រមួទងំការដរដក្រដែលមា លទធផ្ល 
ក្រសិ នរើម ិមា ) ម ិមា ផ្លរ៉ាេះពាល់ជាស្ថរវ ដ នៅនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់ធនាគារន ើយ។ 

       (ខ្)     សដងដ់ារគណន យយងម៊ីសក្មារទ់ក្មងន់ានពលអនាគត 

ធនាគារម ិបា អ ុវតតជាមុ  ូវសដងដ់ារគណន យយជារ តរនាា រ ់  ឹង/ឬការររក្ស្ថយ (រមួ
រញ្ចូ លទងំលទធផ្លព៊ីការនធវើវនិស្ថធ រមម, ក្រសិ នរើមា ) ដែលក្តូវបា នចញនដាយក្រុម
ក្រឹរាភបិាលសដងដ់ារគណន យយជាតិ (NAC) រ៉ាុដ តនៅម ិទ ម់ា ក្រសិទធភាពរនុងអំ ុង
នពលហិរញ្ញ វតថុរចចុរប ន។ 

CIFRSS  ងិ/ឬ ការររក្ស្ថយ ូវការក្គរក់្គងថ្ផ្ារនុង (រមួរញ្ចូល ូវលទធផ្លថ្ ការនធវើ
វនិស្ថធ រមម)  ការររនិចេទមា ក្រសិទធភាព 

                    CIFRS 7 រិចចស ាធានារា៉ា ររ់ង                                                     ០១ មររា ២០២៣ 

                      ការនធវើវនិស្ថធ រមមនលើCIFRS 3: ឯរស្ថរនោងនៅ ងឹក្ររខ្ណ័ឌ គំ តិ  ០១ មររា ២០២២ 
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                     ការនធវើវនិស្ថធ រមមនលើCIFRS 9, CIAS 39, CIFRS 7, CIFRS 4  

 ឹង CIFRS 16: រំដណទក្មងស់តងដ់ាអក្តាការក្បារ ់ឃ្លល ទ៊ី២       ០១ មររា ២០២១  
 ការនធវើវនិស្ថធ រមមនលើCIFRS 10  ិង CIAS 28: ការលរឬ់ការចូលរមួ 

ចំដណរក្ទពយសមបតតិរវាងអនរវ ិិនោគ ឹងអនរចូលរមួរណាដ រទុ់រ ព ារនពលការនធវើ 

នលើ CIFRS 16: COVID-19- ទរទ់ង ឹង សមបទ ជ្ួល       ០១ មងុិនា២០២០ 

ការនធវើវនិស្ថធ រមមនលើ CIFRS 17 រិចចស ាធានារា៉ា ររ់ង         ០១ មររា ២០២៣                          
ការនធវើវនិស្ថធ រមមនលើ CIAS 1: ការចតច់ំណាតថ់ាន ររ់ណុំលចរ ត  

ឬម ិដម ចរ ដ             ០១ មររា ២០២៣ 

  ការនធវើវនិស្ថធ រមមនលើ CIAS 16: ក្ទពយសមបតតិ នក្គឿងចក្រ  ិងឧរររណ៍ 

ររកិាខ រ - ក្បារច់ំនណញម ុការនក្រើក្បាស់            ០១ មររា ២០២២ 

  ការនធវើវនិស្ថធ រមមនលើ CIAS 37: រិចចស ាែលំ៏បារ - តថ្មលថ្ ការ 

រំនពញរិចចស ា            ០១ មររា ២០២២ 

  ការដរលមែក្រចឆំ្ន រំរស់សតងដ់ារ CIFRS ២០១៨ - ២០២០      ០១ មររា ២០២២ 
 

ការអ ុមត័ ូវរទដាឋ  គណន យយខាងនលើ ិង/ឬការររក្ស្ថយ (រមួទងំការនធវើវនិស្ថធ រមម
ដែលមា លទធផ្លក្រសិ នរើមា ) ក្តូវបា រពំឹងថា  ឹងម ិមា ផ្លរ៉ាេះពាល់ជាស្ថរវ ័តនលើ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់ធនាគារនលើពារយសំុែំរូងររស់ពួរនគន ើយ។ 
 

4. សគាលនសោបាយគណសនយយសខំាន់ៗ  
 

៤.១ សុភវ ិចិេយ័សំខា ដ់ែលថាន រក់្គរក់្គងនក្រើក្បាស់រនុងនគាល នោបាយគណន យយ  
 ចណុំចសំខា ថ់្ ការបា៉ា  ស់្ថម  នលើភាពម ិច់ស់ោស់ 
 

គណៈក្គរក់្គងនជ្ឿជារថ់ា គាម  ការស មតសំខា ់ៗ ណាមយួទរទ់ង ឹងរងវល់នៅអនាគត  ងិ
ក្រភពគ លេឹះនផ្សងនទៀតថ្ ភាពម ិច់ស់ោស់ថ្ ការបា៉ា  ស់្ថម   នៅកាលររនិចេទថ្ ការរាយ
ការណ៍ ដែលមា ហា ភិយ័គួរឱ្យរតស់មាគ ល់រនុងការរងកឱ្យមា ការដរសំរលួនៅ ឹងតថ្មលនោង
ថ្ ក្ទពយសរមម  ិងក្ទពយអរមមរនុងរំ ុងឆ្ន ហិំរញ្ញ វតថុរនាា រ ់នក្ៅព៊ីការរង្ហា ញខាងនក្កាម៖ 
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(រ)  សំវធិា ធ នលើឥណទ   ងិរនុរក្រទ  
 

សំវធិា ធ បាតរ់ង ់សក្មារក់្បាររ់មច៊ីែល់អតិងិជ្  ក្តូវបា ដផ្ែរនលើការស មតអ់ំព៊ីហា ិ
ភយ័ថ្ ការខ្រខា   ិងអក្តាបាតរ់ងដ់ែលរពំឹងទុរ។ ធនាគារនក្រើការវ ិិចេយ័រនុងការនធវើឱ្្
យការស មតទ់ងំន េះ  ិងនក្ជ្ើសនរ ើសធាតុចូលសមក្សរនៅ ឹងការគណនាការងយចុេះ
តថ្មលនដាយដផ្ែរនលើ  ិនាន ការទូទតរ់ លងមរលរខខ្ណឌ ទ៊ីផ្ារដែលមា ក្ស្ថរ ់រែូ៏ចជាការ
បា៉ា  ស់្ថម  នមើលនៅចុងរញ្ចរថ់្ រយៈនពលរបាយការណ៍ ៊ីមយួៗ។ 

 
(ខ្) ព ធនលើក្បារច់ណូំល 

 

នោងតាមក្រតរិតតិការ  ិងការគណនាោ៉ា ងជារោ់រដ់ែលរំណតព់ ធចុងនក្កាយអាច
ខុ្សគាន ព៊ីការបា៉ា  ស់្ថម  ែំរងូ ននាេះធនាគារទទួលស្ថគ ល់រំណុលព ធដផ្ែរនលើចំនណេះែងឹ
ររស់ខ្លួ អំព៊ីច់រព់ ធ  ងិការបា៉ា  ក់្រមាណព៊ីចរតឹលរខណររស់ព ធដែលរំពុងនរើតមា 
រនុងអាជ្៊ីវរមមររស់ខ្លួ ។ នរើនៅចុងក្គា លទធផ្លចុងនក្កាយថ្ ភាពខុ្សគាន ព៊ីច ំួ ទរឹ
ក្បារ ់ ដែលក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់ែំរងូននាេះ ឹងជ្េះឥទធិពលែល់ការចំណាយព ធនលើក្បារ់
ចំណូល  ងិសមតុលយព ធព ា ។  
នគាលការណ៍គណន យយសំខា  ់ ដែលក្តូវបា អ ុមត័រនុងការនរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ
វតថុក្តូវបា រំណតែូ់ចខាងនក្កាម។ នគាល នោបាយគណន យយទងំន េះ ក្តូវបា អ ុ
វតតោ៉ា ងខាជ រខ់្ជួ នដាយធនាគាររនុងឆ្ន  ំ។  

 
ការនធវើវនិស្ថធ រមមក្តូវបា នធវើន ើងរនុងការអ ុវតតនគាល នោបាយគណន យយ។ គណៈ
ក្គរក់្គងនជ្ឿជារថ់ា ម ិមា ររណ៊ី ណាមយួថ្ ការអ ុវតតការវ ិិចេយ័សំខា រ់នុងការអ ុវតត
នគាល នោបាយគណន យយររស់ធនាគារ ដែល ឹងជ្េះឥទធិពលោ៉ា ងខាល ងំនៅនលើចំ  ួ
ទឹរក្បារ ់ដែលក្តូវបា ទទលួស្ថគ ល់នៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ 

 
៤.២ ររូយិវតថុ  ងិររូយិរណ័ណ ររនទស  

  (រ)    ររូយិវតថុ  ងិ អក្តា 
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របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់ធនាគារ ក្តូវបា រង្ហា ញនៅរនុងររូិយរណ័ណ  ររោិកាស
នសែឋរិចច រឋមនៅរនុងធនាគារដែលក្រតិរតតិការដែលជាររូិយរណ័ណ នគាល។ 

 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុក្តូវបា រង្ហា ញជាែុោល រអានមររិ ("ែុោល រអានមររិ") ដែលជា 
ររូិយរណ័ណ មខុ្ង្ហរ  ិងរង្ហា ញររស់ធនាគារ។ 

នោងតាមការអ ុនោមតាមក្រកាសនលខ្៧៧-០៦-១៦៤ ចុេះថ្ងៃទ៊ី១៣ ដខ្ធនូ ឆ្ន  ំ
២០០៧ ររស់ធនាគារជាតិថ្ រមពុជា។ ការរំដលងនអាយកាល យជាក្បារន់រៀល ក្តូវបា    ផ្ត
ល់ជូ្ សក្មាររ់បាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបាយការណ៍ចំន ញ ឬខាត  ិងរបាយការណ៍ ចំ ូ
លនផ្សងៗនទៀត ចំនពាេះរបាយការណ៍រំដររំរលួមូលធ  របាយការណ៍លំហូរស្ថច ់ ក្បារ ់
 ិងរណំតសំ់គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ នៅចុងការយិររនិចេទថ្ងៃទ៊ី៣១ ដខ្ធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
តក្មូវនអាយនក្រើអក្តារតូ រក្បារ ់ដែលនចញនដាយធនាគារជាតិថ្ រមពុជា។  

 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ក្តូវបា នគរង្ហា ញជាដខ្មរនរៀល នដាយដផ្ែរនលើអក្តារតូរក្បាររ់នុង  1
ែុោល រអានមររិ ែូចរនុងតារាងខាងនក្កាម៖ 

 2020  2019 
អក្តានែើមក្គា គាម    គាម   
អក្តាចុងក្គា 4,045  4,075 
អក្តាមធយមរនុងឆ្ន  ំ 4045  4,052 

       

   ចំ ួ ទឹរក្បារន់ៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ក្តូវបា កាតខ់្ាងជ់ាពា សំ់រារក់្បារែុ់ោល រ 
 ិងក្បារន់រៀល ។ 

 

 (ខ្)     ក្រតរិតតកិារណ៍  ររូយិរណ័ណ ររនទស  ងិ សមតុលយ 

ក្រតិរតតិការររូិយរណ័ណ នផ្សងនទៀតនក្ៅព៊ី ររូិយរណ័ណ ររស់ធនាគារ (ររូិយរណ័ណ ររនទស) 
ក្តូវបា រតក់្តា     នក្កាយរំដលងនដាយនក្រើអក្តារតូរក្បារទូ់នៅ នៅកាលររនិចេទក្រតិរតតិ  

ការ។ នៅចុងរញ្ចរថ់្ រយៈនពលរបាយការណ៍ ៊ីមយួៗ ររូិយវតថុដែលជាររូិយរណ័ណ ររ 
នទស ក្តូវបា រំដលងតាមអក្តា ដែលមា នៅចុងក្គាថ្ រយៈនពលរាយការណ៍ ៊ីមយួៗ។ 
អររូិយវតថុម ិដម ជាររូិយវតថុ ដែលមា តថ្មលជាររូិយរណ័ណ ររនទសក្តូវបា រំដលងតាមអ
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ក្តានៅកាលររនិចេទននាេះ។ ររស់រររម ិដម ជាររូិយវតថុ ដែលក្តូវបា វាស់ដវងតាមតថ្មល
ក្រវតតិស្ថ្សតជាររូិយរណ័ណ ររនទសម ិតក្មូវនអាយរំដលងនទ។ 

 

៤.៣   ក្ទពយ  ងិនក្គឿងររកិាខ រ 

  ររកិាខ រទងំអស់ក្តូវបា វាស់ែំរូងនដាយតថ្មលនែើម។ ការចំណាយរមួមា ចំណាយ ដែលក្តូវបា 
នផ្ារនដាយផ្លា ល់នៅ ឹងការទិញក្ទពយសរមម  ិងការចំណាយនផ្សងនទៀត នដាយផ្លា ល់ ដែលនាឱំ្យ
ក្ទពយសរមមនៅជាលរខខ្ណឌ ការង្ហរសក្មារក់ារនក្រើក្បាស់ររស់ខ្លួ ។ ែ៊ីទំន រក្តូវបា ចតថ់ាការ
ខាតរងន់លើឱ្ ភាពថ្ តថ្មល។ 

រនាា រព់៊ីការរតស់មាគ ល់ែំរូង ររកិាខ រទងំអស់ក្តូវបា រញ្ជ រត់ាមតថ្មលការចំណាយរលំស់រងគរ 
 ិងការខាតរងន់លើឱ្ ភាព។ 

ការចំណាយជារ តរនាា រក់្តូវបា រញ្ចូលរនុងតថ្មលនោងររស់ក្ទពយឬក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់ថាជា
ក្ទពយសរមមដាចន់ដាយដ រនរើសិ  ជាអាចអតថក្រនោជ្ ន៍សែឋរិចចនានពលអនាគតដែលជារ់
ពារព់ ័ធ ងឹធាតុដែល ងឹហូរចូលនៅធនាគារ នហើយតថ្មលររស់ធាតុអាចក្តូវបា វាស់ដវងបា ។ 
តំថ្លនោងថ្ ស្ថចក់្បារ ់ ដែលក្តូវបា ជ្ំ ួសក្តូវបា នគដលងទទួលស្ថគ ល់។ ការចំណាយនលើ 
នសវាក្រចថំ្ងៃថ្ ររកិាខ រក្តូវបា  ទទួលស្ថគ ល់នៅរនុងចំនណញឬខាតដែលនរើតន ើង។ 

ការរលំស់ ក្តូវបា គិតរនុងក្បារច់ំនណញឬខាត នហើយក្តូវបា គណនាតាមវធិ៊ីស្ថ្សដរលំស់
នែើម  ិងរលំស់ងយ នែើមប៊ីលុរនចលតថ្មលថ្ ក្ទពយសរមមរនុងរយៈនពល  ដែលមា អាយុកាល 
ដែលបា បា៉ា  ក់្រមាណ។ ការរលំស់ក្ទពយ ឹងក្តូវរ តនធវើរហូតែល់ក្ទពយននាេះ បា រលំស់នពញ
នលញ នរើនទេះរ៊ីជាឈរន់ក្រើក្បាស់ ឬនបាេះនចលរន៏ដាយ។ រលំស់ក្រចឆំ្ន តំាមអក្តាជាភាគ រយ
ែួចខាងនក្កាម ៖  

  ររកិាខ ររុំពយូទរ័       ៥០% 

  ររកិាខ រការោិល័យ  ិងររកិាខ រនផ្សងៗ  ២៥% 

  មា៉ា សុ៊ី  ATM  ២៥% 

  ោ យ ត       ២៥% 

 

ែំនណើ រការថ្ ការស្ថងសងដ់ែលម ិទ រ់ចួរាល់ សក្មារក់ារនក្រើក្បាស់ពាណិជ្ជរមមនៅចុង
រញ្ចរថ់្ រយៈនពលរបាយការណ៍ ក្តូវររាថ្ងលនែើម នហើយចតជ់ាក្ទពយសរមមរយៈដវងការនធវើរ ំ
នោេះ  ក្តូវនធវើន ើង នៅនពលស្ថងសងរ់ចួរាល់ ឹងអាចនក្រើក្បាស់ពាណិជ្ជរមមបា ។ 

ថ្ងលនែើមស្ថងសងរ់មួរញ្ចួ ល ថ្ងលនែើមផ្លា ល់ ចំណាយពារព់ ័ធ ឹងការក្បារន់លើក្បាររ់មច៊ី ដែលយរ
មរនធវើហិរញ្ញរបទ  ែល់ការស្ថងសង ់ ឬការទិញក្ទពយសមបតតិរហូតែល់កាលររនិចេទ ដែល
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ក្ទពយសមបតតិក្តូវបា រញ្ចរ ់  ិងនក្រើក្បាស់វាជាចំណូលសុទធថ្ ការក្បារ ់ នលើការវ ិិនោគរណ្
នតាេះអាស នថ្ ក្បាររ់មច៊ីទងំននាេះ។  

តថ្មលការសំណល់អាយុកាលថ្ ការនក្រើក្បាស់  ិងវធិ៊ីស្ថ្សតនធវើរនំោេះក្តូវបា ពិ ិតយន ើងវញិ
នៅចុងរញ្ចរថ់្ រយៈនពលរបាយការណ៍ ៊ីមយួៗ នែើមប៊ីធានាថាវធិ៊ីស្ថ្សតថ្ ការនធវើរនំោេះ   ិង រ
យៈនពលថ្ ការរនំោេះគឺក្សរនៅ ឹងការបា៉ា  ស់្ថម  ទុរជាម ុ  ិងការរពំឹងទុរថ្ ការនក្រើក្បាស់
សំរារផ់្លចំនណញនសែឋរិចចនានពលអនាគត។ 

ការចំណាយជារ តរនាា រ ់ ក្តូវបា រាររ់ញ្ចូ លរនុងច ំួ ទរឹក្បារថ់្ ក្ទពយសរមម ឬក្តូវបា នគ
ទទួលស្ថគ ល់ថាជា ក្ទពយដាចន់ដាយដ រនរើសមក្សរ នៅនពលថ្ងលនែើមនរើតន ើង នហើយវាអាច
 ឹងមា អតថក្រនោជ្ ន៏សែឋរិចចអនាគត ដែលទរទ់ង ងឹក្ទពយននាេះ ឹងហូរចូលធនាគារ  ិងថ្ងល
នែើមថ្ ក្ទពយអាច ក្តូវបា វាស់ដវង  ិងនជ្ឿទុរចតិដ។ នស្ថហ ុយែឹរក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់រនុងថ្ងល
នែើម។ ថ្ងលនែើមថ្ ការនក្រើក្បាស់ឧរររណ៍ក្រចថំ្ងៃព៊ីមយួថ្ងៃនៅមយួថ្ងៃ ក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់ជា
ក្បារច់ំនណញ ឬ ខាតរង ់ដែលបា នរើតន ើង។ ការចណំាយរមួមា ការបា៉ា  ក់្រមាណែំរងូថ្ 
ការរេុះនរ ើ  ិងនរៀរចំជ្ួសជុ្លទ៊ីតាងំររស់ធនាគារ ដែលធនាគារមា កាតពវរចិចទទលួស្ថគ ល់ 
ចំណាយ នៅនពលដែលក្ទពយសមបតតិននាេះក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់។  

ឧរររណ៍មយួក្តូវបា នបាេះនចល នៅនពលដែលម ិមា ផ្លក្រនោជ្ ន៍សែឋរិចចនានពលអនា 
គតព៊ីការនក្រើក្បាស់ ឬការនចលររស់វាននាេះ ការចំនណញ ឬខាតណាមយួដែលនរើតន ើង
នដាយស្ថរការម ិទទួលស្ថគ ល់ក្ទពយសមបតតិក្តូវបា រាររ់ញ្ចូ លជាក្បារច់ំនណញ ឬនៅខាត។ 

 

៤.៤   ក្ទពយអររូ៊ី 

ក្ទពយអររូ៊ីតំណាងឱ្យការចំណាយនលើ ការទិញរមមវធិ៊ីរំពយូទរ័សំរារន់ក្រើក្បាស់។ ការទទួល 
ស្ថគ ល់ជាែំរងូ ក្ទពយអររូ៊ីគណនាតាមតំថ្លនែើមែររលំស់រងគរ  ិងការខាតរងន់លើឱ្ ភាពថ្ តំ
ថ្លរងគរ។ 

ក្ទពយអររូ៊ី ក្តូវបា នគវាយតថ្មលថា មា អាយុកាលនក្រើក្បាស់មា រំណត ់ ិងក្តូវបា រលំស់រនុងរ
យៈនពលអាជ្ារណ័ណ  នដាយនក្រើវធិ៊ីសមតុលយងយចុេះ។ ក្ទពយអររូ៊ីរក៏្តូវបា វាយតថ្មលសក្មារក់ារ
ចុេះនខ្ាយដែរ នៅនពលមា ការចងែុលរង្ហា ញថា ក្ទពយននាេះមា រងវេះខាត ឬក្ទពយអររូ៊ីក្តូវនធវើ រ ំ
នោេះែូចខាងនក្កាម៖                                                    

រមមវធិ៊ីរំពយូទរ័                                                                                               ៥០% 

 

៤.៥  ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុ ិងរណុំលហិរញ្ញ វតថុក្តូវ បា ទទួលស្ថគ ល់នៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ
នពលដែលធនាគារបា កាល យជាភាគ៊ីថ្ រិចចស ាររស់ឧរររណ៍ទងំន េះ។ 
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ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុក្តូវបា ចតថ់ាន រជ់ាក្ទពយហិរញ្ញ វតថុ, ហិរញ្ញ វតថុរំណុល ឬ ឧរររណ៍មូលធ 
ក្សរតាមខ្លឹមស្ថរ ថ្ ការនរៀរចំរិចចស ា ងឹ ិយម យ័នៅរនុងCIAS 32។  

ការក្បារ,់ ភាគោភ, ក្បារច់ំនណញ  ិងការខាតទរទ់ង ឹងឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ដែលក្តូវបា 
ចតថ់ាន រជ់ារណុំល ដែលរាយការណ៍ជាការចំណាយឬចណូំល។ ការដចរចយែល់អនរកា ់
ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ    ដែលក្តូវបា ចតថ់ាន រជ់ាមូលធ   ដែលទូទតន់ដាយផ្លា ល់នៅមូលធ ។ 

ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុក្តូវបា ទូទត ់ នៅនពលដែលធនាគារមា សិទធិអ ុវតតតាមច់រន់ែើមប៊ីទូទត់
 ឹងមា រណំងនដាេះក្ស្ថយនលើមូលដាឋ  សុទធ ឬនែើមប៊ីែងឹព៊ីក្ទពយ ឹងទូទតរ់ណុំលរនុងនពលែ ំ
ណាលគាន ។ 

ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់ជាែំរូងរនុងតថ្មលរចចុរប ន (នក្ៅព៊ីការទទួលបា ព៊ីពា 
ណិជ្ជរមម នដាយម ិមា សមាសធាតុហិរញ្ញរបទ សំខា  ់ ដែលក្តូវបា វាស់តាមតថ្មលក្រតិរតតិ
ការ ែូចមា ដចងរនុង CIFRS15- ក្បារច់ំណូលព៊ីរិចចស ាជាមយួ ឹងអតងិិជ្ នៅនពលចរ់
នផ្ដើម)។ 

ថ្ងលនែើមក្រតិរតតរិការ  ដែលរណាដ លមរព៊ីការទិញ  ឬនចញឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ (នក្ៅព៊ី
ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុរនុងតថ្មលរចចុរប ន តាមរយេះការចំនណញ ឬខាត) ក្តូវបា រដ ថម/ែរព៊ីតថ្មល
រដ ថម នលើការទទលួស្ថគ ល់ែរំងូនរើសមរមយ។ នែើមក្រតរិតតកិារនលើឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថ ុ  រនងុតថ្មល
រចចុរប  នតាមរយៈក្បារច់ំនណញ ឬការខាតរងក់្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់ភាល មៗ នៅរនុងក្បារ់
ចំនណញ ឬ ការខាតរង។់ 

ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ដែលក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់នៅរនុងរបាយការណ៍ថ្ ស្ថថ  ភាពហិរញ្ញ វតថុក្តូវ
បា រង្ហា ញនៅរនុងរបាយការណ៍នគាល នោបាយរគុគលដែលជារទ់រទ់ង ឹងចំ ុច ៊ីមយួៗ។ 

(រ) ក្ទពយហិរញ្ញ វតថុ 

រាល់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុ ដែលក្តូវបា វាស់ដវងជារ តរនាា រ ់ នៅរនុងការចំណាយរលំស់
តថ្មលរចចុរប នតាមរយៈក្បារច់នំណញ ឬខាត ឬក្បារច់ណូំលនផ្សងៗនទៀតអាក្ស័យនលើ
ការចតថ់ាន រថ់្ ក្ទពយហិរញ្ញ វតថុ។ 

ឧរររណ៍រណុំល 

(i) ថ្ងលនែើមរលំស់ 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុក្តូវបា នធវើន ើង សក្មារក់ារក្រមូលលំហូរស្ថចក់្បារត់ាមរចិច
ស ា ដែលលំហូរស្ថចក់្បារទ់ងំននាេះតំណាងឱ្យការទូទតក់្បារន់ែើម ងឹការក្បារ់
ដតរ៉ាុនណាណ េះ។ ចំណូលការក្បារក់្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់ នដាយការយរអក្តាការក្បារ់
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ដែលមា ក្រសិទធភាពនៅ ឹងតថ្មលនោងសររុថ្ ក្ទពយហិរញ្ញ វតថុ នៅនពលដែលក្ទពយ
សរមមចុេះនខ្ាយជារ តរនាា រ,់ ចំណូលការក្បារក់្តូវបា     ទទួលស្ថគ ល់នដាយអ ុវតត
អក្តាការក្បារក់្រររនដាយ ក្រសិទធភាពនៅ ឹងថ្ងលរលំស់ថ្ ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុ។  

វធិ៊ីស្ថ្សតការក្បារដ់ែលមា ក្រសិទធភាព គឺវធិ៊ីស្ថ្សតមយួថ្ ការគណនាចណំាយ 
រលំស់ថ្ ក្ទពយហិរញ្ញ វតថុ  ឹងដរងដចរចណូំលការក្បាររ់នុងរយៈនពលដែលពារព់ ័ធ។ 
អក្តាការក្បារម់ា ក្រសិទធភាព គឺជាអក្តាដែល discount estimated future cash 
receipts (រមួទងំថ្ងលនសវា ងិពិ ាុទងំអស់ដែលបា រង ់ ឬទទួលបា  ដែលជាដផ្នរ 
សំខា ថ់្ អក្តាការក្បារថ់្ងលនែើមក្រតិរតតិការ ឹង other Preminums ឬ discounts) 
នដាយម ិរាររ់ញ្ចូ លលការខាតរងឥ់ណទ  ដែលរពំឹងទុរតាមរយេះអាយុកាលរ ំពឹង
ទុរថ្ ក្ទពយហិរញ្ញ វតថុឬរយៈនពលខ្ល៊ី(នៅនពលសមក្សរ)។  

(ii) តថ្មលរចចុរប នតាមរយៈក្បារច់ណូំលនផ្សងនទៀត  

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុក្តូវបា នធវើន ើង សក្មារក់ារក្រមូលលំហូរស្ថចក់្បារត់ាមរចិច
ស ា ឹងការលរក់្ទពយហិរញ្ញ វតថុ, ដែលលំហូរស្ថចក់្បាររ់រស់ក្ទពយតំណាងឱ្យការ
ទូទតន់ែើម  ិងការក្បារដ់តរ៉ាុនណាណ េះ។ នារនុងតថ្មលនោងក្តូវបា  នធវើន ើងតាមរយៈ
ក្បារច់ំណូលនផ្សងៗ  ិងរងគរទុរនុងទុ រក្មុងតថ្មលរចចុរប ន នលើរដលងដតការទទួល
ស្ថគ ល់ឱ្ ភាពថ្ តថ្មលចណូំលការក្បារ ់  ិងអក្តារតូរក្បាររ់រនទស ដែលក្តូវបា 
ទទួលស្ថគ ល់នដាយផ្លា ល់ ូវក្បារច់ំនណញឬខាត។ ចំណូលការក្បារក់្តូវបា គណនា
នដាយនក្រើវធិ៊ីស្ថ្សតអក្តាការក្បារក់្រសិទធភាព។ 

 

(iii) តថ្មលរចចុរប នតាមរយៈចំនណញ ឬ ខាត 
រាល់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុនផ្សងៗដែលម ិក្តូវ  ិងលរខណៈវ ិិចេយ័សក្មារច់ំណាយ
រលំស់ ឬតថ្មលរចចុរប នតាមរយៈក្បារច់ំណូលនផ្សងៗនទៀត ក្តូវបា វាស់ដវងតាមតថ្មល
រចចុរប នតាមរយៈក្បារច់ំនណញ ឬខាត។ 
 

ធនាគាររំ តច់ណំាតថ់ាន រឧ់រររណ៍រណុំលន ើងវញិ  ិងនពលណាគំរអូាជ្៊ីវរមមររស់ខ្លួ 
សក្មារក់ារក្គរក់្គងក្ទពយទងំននាេះផ្លល ស់រតូរ។ 
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នែើមទុ ការវ ិិនោគ 

រាល់ការវ ិិនោគមូលធ    ក្តូវបា វាស់ដវងជារ តរនាា រន់ដាយតថ្មលរចចុរប នជាមយួ  ិងការ
ចំនណញ  ិងខាតទទួលស្ថគ ល់ជាក្បារច់ំនណញឬខាតនលើរដលងរដ លងដែលធនាគារបា 
នក្ជ្ើសនរ ើស នែើមប៊ីរង្ហា្ ញការផ្លល ស់រតូរជារ តរនាា រថ់្ តថ្មលរចចុរប ននៅរនុងក្បារច់ំណូលនផ្សង
នទៀត  ិងក្រមូលបា នៅរនុងទុ រំរងុតថ្មលរចចុរប ននៅនពលមា ការទទួលស្ថគ ល់ែំរូង។ 

ការរំណតត់ថ្មលក្តមឹក្តូវតាមរយៈក្បារច់ំណូលនផ្សងៗនទៀតម ិក្តូវបា អ ុញ្ញ តនទ ក្រសិ 
នរើការវ ិិនោគមូលធ ក្តូវបា នធវើន ើង សក្មារក់ារនធវើពាណិជ្ជរមមឬក្តូបា រំ តន់ែើមប៊ីលុរ
រំបាត ់ ឬកាតរ់ ថយោ៉ា ងខាល ងំ ូវការវាស់ដវងឬភាពជារោ់រថ់្ ការទទួលស្ថគ ល់ដែល ិង
នរើតន ើង។ 

ក្បារច់ំណូលភាគោភព៊ីក្រនភទក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុក្តូវ បា ទទួលស្ថគ ល់ជាក្បារឬ់ខាត
នៅនពលសិទធទទួលបា ការទូទតក់្តូវបា រនងកើតន ើង លុេះក្តាដតភាគោភតំណាងឱ្យដផ្នរ
ខ្លេះថ្ងលនែើមវ ិិនោគក្ត រម់រវញិ។ 

 

         (ខ្)     រណុំលហិរញ្ញ វតថុ  

(i)       រំណុលហិរញ្ញ វតថុនៅតថ្មលរចចុរប នតាមរយៈក្បារច់ំនណញឬខាត     

តថ្មលរចចុរប នតាមរយៈក្បារច់នំណញ ឬការខាតរមួមា រណុំលហិរញ្ញ វតថុ ដែលក្តូវ
បា នធវើន ើងសក្មារក់ារនធវើពាណិជ្ចរមម ឬក្តូវបា រំណតន់ែើមប៊ីលុររំបាត ់ ឬកាត់
រ ថយការទទួលស្ថគ ល់ម ិក្តវូគាន  ដែលអាច ិងនរើតន ើង។ ការផ្លល ស់រតូរតថ្មលរចចុរប 
 នថ្ រំណុលហិរញ្ញ វតថុទងំន េះក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់នៅរនុងក្បារច់ំនណញ ឬខាត។ 

(ii)      រំណុលហិរញ្ញ វតថុនផ្សងៗ 

វធិ៊ីស្ថ្សតការក្បារក់្រររនដាយក្រសិទធភាព គឺជាវធិ៊ីស្ថ្សតមយួថ្ ការគណនាចំ
នាយរលំស់ថ្ រំណុលហិរញ្ញ វតថុ  ិងការដរងដចរចណំាយការក្បាររ់នុងរយៈនពល
ជារោ់រណ់ាមយួ។ អក្តាការក្បារម់ា ក្រសិទធភាព គឺជាអក្តាដែលមា  
discount estimated Future cash paymentsជារោ់រ ់(រមួរញ្ចូ លថ្ងលនសវា  ងិ
ចំណុចទងំអស់ ដែលក្តូវបា ទូទត ់ ឬ ទទួល ដែលជាដផ្នរសំខា ថ់្ អក្តាការ
ក្បារក់្រសិទធភាពក្រតិរតតិការចំណាយ  ិងother preminums ឬ discounts) តាម
រយៈអាយុកាលរពំឹងទុរថ្ ការទទួលខុ្សក្តវូហិរញ្ញ វតថុ ឬ រយៈនពលខ្ល៊ី(រនុងររណ៊ី
ដែលសមរមយ)។ 
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(គ)    ឧរររណ៍មលូធ   

ឧរររណ៍មូលធ ដែលក្តូវបា ចតថ់ាន រជ់ាមូលធ  ក្តូវបា វាស់ដវងែំរូងនដាយថ្ងលនែើម
នហើយម ិក្តូវបា វាស់ដវងន ើងវញិ។ ភាគហ ុ ធមមតា ក្តូវបា ចតថ់ាន រជ់ាភាគហ ុ  ឹង
ក្តូវបា រតក់្តាតាមចណូំល ដែលទទួលបា សុទធថ្ ថ្ងលនែើមក្រតិរតតិការនដាយផ្លា ល់។ភាគ
ោភនលើភាគហ ុ ធមមតាក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់ថាជារណុំល នៅនពលដែលក្តូវបា អ ុមត័
សក្មារភ់ាពសមក្សរ។ 
 

(ឃ)    ការម ិទទលួស្ថគ ល់ 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុ ឬដផ្នរណាមយួររស់វាម ិក្តូវបា នគទទួលស្ថគ ល់ នៅនពលដែល
សិទធិចំនពាេះស្ថចក់្បារហូ់រនចញព៊ីក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុក្តូវបា ផុ្តរំណត ់ ឬក្ទពយសរមម
ហិរញ្ញ វតថុក្តូវបា នផ្ារនៅឱ្យភាគ៊ីនផ្សងនទៀតនដាយម ិររាការក្គរក់្គង ឬហា ិភយ័ទងំ
អស់ថ្ ក្ទពយសរមម។ ការម ិទទួលស្ថគ ល់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុ គឺជាភាពខុ្សគាន រវាងតំថ្ល
នោង ិងតំថ្លដែលទទួលបា  (ស មតថ់ារាររ់ញ្ចូ លទងំរំណុលងម៊ី)  ិងក្តូវបា ទទួល
ស្ថគ ល់នៅរនុងក្បារច់ំនណញឬខាត។ 

នលើសព៊ីន េះនទៀត នៅនលើការម ិទទួលស្ថគ ល់ឧរររណ៍រណុំល ដែលក្តូវបា ចតថ់ាន រ ់
ជាតថ្មលរចចុរប នតាមរយៈក្បារច់ំណូលទូលំទូោយនផ្សងនទៀត ការចំនណញ ឬខាតដែល 
បា ក្រមូលព៊ីម ុនៅរនុងទុ រំរងុតថ្មលរចចុរប នក្តូវបា នធវើចំណាតថ់ាន រ ់ ន ើងវញិព៊ីភាគ 
ហ ុ នៅក្បារច់ំនណញ ឬការបាតរ់ង។់ ផ្ាុយនៅវញិ ម ិមា ការនធវើចំណាតថ់ាន រន់ ើង វញិ
ថ្ ទុ រំរងុតថ្មលរចចុរប ន នែើមប៊ីទទួលបា ក្បារច់ំនណញ ឬខាតរងរ់នាា រព់៊ី ការម ិ ទទួល
ស្ថគ ល់ការវ ិិនោគមូលធ ។ 

រំណុលហិរញ្ញ វតថុ ឬដផ្នរណាមយួររស់វាក្តូវបា  នគម ិទទួលស្ថគ ល់នៅនពលដែលកាត 
ពវរិចច ដែលបា រញ្ជ រន់ៅរនុងរិចចស ាក្តូវបា រសំ្ថយលុរនចលឬផុ្តរណំត។់ ការដរ
ដក្រោ៉ា ងនក្ចើ ថ្ លរខខ្ណ័ឌ ថ្ រំណុលហិរញ្ញ វតថុ ដែលមា ក្ស្ថរក់្តូវបា រាររ់ញ្ចូ លជា
ការរំបាតរ់ំណុលហិរញ្ញ វតថុនែើម  ិងការទទួលស្ថគ ល់រណុំលហិរញ្ញ វតថុងម៊ី។ នោងតាមការ
ម ិទទួលស្ថគ ល់ថ្ រណុំលហិរញ្ញ វតថុភាពខុ្សគាន  រវាងតថ្មលនោងថ្ រំណុលហិរញ្ញ វតថុ 
ដែលលុររំបាត ់ឬនផ្ារនៅឱ្យភាគ៊ីនផ្សងនទៀត  ិងចតទុ់រថាជាការចំណាយ (រមួទងំក្ទពយ
សរមមម ិដម ជាស្ថចក់្បារន់ផ្ារ ឬរណុំល ដែលបា ស មត)់ ក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់នៅរនុង
ក្បារច់ំនណញ ឬខាត។ 

 

៤.៦ ស្ថចក់្បារ ់ងិស្ថចក់្បារស់មមលូ 

 ស្ថចក់្បារ ់ ិងស្ថចក់្បារស់មមូលរមួមា ស្ថចក់្បារន់ៅរនុងថ្ែសមតុលយ នៅធនាគារ ក្បារ់
រនញ្ញ ើ ក្បាររ់នញ្ញ ើបា ស ា ជាមយួស្ថថ រ ័ ហិរញ្ញ វតថុឥណទ  របូាររូធនាគារ  ិងការវ ិ



 

55 
 

 ិនោគរយៈនពលខ្ល៊ីដែលមា ភាពង្ហយក្សួលរតូរនៅជាស្ថចក់្បារ ់ ិងការដែលជារមមវតថុថ្ 
ការ ដែលម ិមា ហា ិភយ័រនុងការផ្លល ស់រតូរតំថ្លមយួរយៈនពលមា កាលរំណតន់ែើម រ៊ីដខ្ 
ឬតិចជាង។ 

 

៤.៧ ក្បារត់រំល់តាមច់រន់ៅធនាគារជាតថិ្ រមពុជា 

 ក្បាររ់នញ្ញ ើតាមច់រត់ំណាងនអាយក្បាររ់នញ្ញ ើមា កាលរំណតច់បំាច ់  ិងស្ថចក់្បារក់្តូវ
បា ររាទុរនៅធនាគារជាត ិ ថ្ រមពុជាក្សរតាមច់រស់ត៊ីព៊ីស្ថថ រ ័ធនាគារ  ិងហិរញ្ញ វតថុ
(“LBFI”) ស្ថចក់្បារន់ េះម ិអាចនក្រើរនុងហិរញ្ញរបទ  ែល់ក្រតិរតដិការក្រចថំ្ងៃររស់
ធនាគារនទ។ ែូនចនេះនហើយម ិក្តូវបា ចតទុ់រថាជាដផ្នរថ្ ស្ថចក់្បារ ់  ិងសមមូលស្ថច់
ក្បារស់ក្មារន់គាលរំណងថ្ លំហូរស្ថចក់្បារន់ទ។ 

 

៤.៨ ឱ្ ភាព 

 (រ)    ឱ្ ភាពថ្ ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុ 

ធនាគារទទួលស្ថគ ល់ក្បារឧ់រតថមភសក្មារក់ារខាតរងឥ់ណទ  ដែលរពំឹងទុរនលើ កា
រវ ិិនោគនលើឧរររណ៍រំណុលដែលក្តូវបា វាស់ដវងនដាយចំណាយរលំស់ឬតាម
តថ្មលរចចុរប នតាមរយៈក្បារច់ណូំលទូលំទូោយនផ្សងនទៀត ។ 

ការខាតរងឥ់ណទ ដែលបា រពំឹងទុរក្តូវបា បា៉ា  ក់្រមាណថាជាភាពខុ្សគាន រវាង
លំហូរស្ថចក់្បាររ់ិចចស ាទងំអស់ ដែលនរើតន ើងនដាយស្ថរធនាគារនោងតាម 
រិចចស ា  ិងលំហូរស្ថចក់្បារទ់ងំអស់ ដែលធនាគាររពំឹងថា ឹងទទួលបា ការ 
រញ្ចុ េះតថ្មលតាមអក្តាការក្បារម់ា ក្រសិទធិភាពនែើម។ 

ការបាតរ់ងឥ់ណទ  ដែលរពំឹងទុររនុងរយៈនពល១២ដខ្គឺជាដផ្នរមយួថ្ ការបាតរ់ង់
ឥណទ  ដែលបា រពំឹងទុរនពញមយួអាយុកាល ដែលរណាត លមរព៊ីក្ពឹតតិការណ៍
ម ិក្រក្រត៊ីនលើឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ដែលអាចនធវើនៅបា រនុងរយៈនពល១២ដខ្រនាា រព់៊ី
កាលររនិចេទរាយការណ៍។ ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុដែលការខាតរងឥ់ណទ  ដែលរពំឹង
ទុររនុងរយៈនពល១២ដខ្ ក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់ថាជា“ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុែំណារក់ាល
ទ៊ី១”។ ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ដែលក្តូវបា រក្មុងទុរសក្មារែ់ំណារក់ាលទ៊ី១ ម ិបា 
ទទួលរង ូវការនរើ ន ើងគួរឱ្យរតស់មាគ ល់  ូវហា ភិយ័ឥណទ ចរត់ាងំព៊ីមា ការ
ទទួលស្ថគ ល់ែំរូង ិងម ិមា រញ្ា ឥណទ ។ 

ការបាតរ់ងឥ់ណទ  ដែលរពំឹងទុររនុងរយៈនពលមយួ គឺជាការបាតរ់ងឥ់ណទ 
ដែលរពំឹងទុរដែលរណាត លមរព៊ីក្ពឹតតិការណ៍  ដែលអាចនរើតមា ទងំអស់នលើអាយុ
កាលដែលរពំឹងទុរថ្ ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ឬរយៈនពលថ្ ការរ៉ាេះពាល់រិចចស ាអតរិរ
មា។ ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ដែលការបាតរ់ងឥ់ណទ  ដែលរពំឹងទុររនុងមយួអាយុ 
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កាលក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់ រ៉ាដុ តម ិមា ការងយចុេះឥណទ ក្តូវបា នគនៅថា “ឧរ 
ររណ៍ហិរញ្ញ វតថុែំណារក់ាលទ៊ី២”។ ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ដែលក្តូវបា រក្មុងទុរ
សក្មារែ់ំណារក់ាលទ៊ី២ គជឺាឧរររណ៍ ដែលបា ជ្ួរក្រទេះ ូវការនរើ ន ើងគួរឱ្យ
រតស់មាគ ល់ថ្ ហា ិភយ័ឥណទ ចរត់ាងំព៊ីមា ការទទួលស្ថគ ល់ែរំូង រ៉ាុដ តម ិមា 
ការខាតរងឥ់ណទ ។ 

 

ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុដែលការបាតរ់ងឥ់ណទ ដែលរពំងឹទុរនពញមយួអាយុកាលក្តូវ
បា ទទួលស្ថគ ល់ នហើយដែលនខ្ាយឥណទ ក្តូវបា នគចតទុ់រថាជា "ឧរររណ៍
ហិរញ្ញ វតថុែំណារក់ាលទ៊ី ៣" ។ 

ចំ ួ ទរឹក្បារថ់្ ការបាតរ់ងឥ់ណទ  ដែលរពំឹងទុរ ឹងក្តូវបា នធវើរចចុរប នភាពនៅ
កាលររនិចេទរាយការណ៍ ៊ីមយួៗ នែើមប៊ីឆលុេះរញ្ច ំងព៊ីការផ្លល ស់រតូរហា ិភយ័ឥណទ 
ចរត់ាងំព៊ីការទទួលស្ថគ ល់ែរំូងថ្ ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុនរៀងៗខ្លួ ។ ធនាគារទទួល
ស្ថគ ល់ការខាតរងឥ់ណទ  ដែលរពំឹងទុររនុងអាយុកាល នៅនពលដែលមា ហា ិ
ភយ័ឥណទ នរើ ន ើង ចរត់ាងំព៊ីមា ការទទួលស្ថគ ល់ែំរូង។ នទេះោ៉ា ងណារ៏
នដាយក្រសិ នរើ ហា ភិយ័ឥណទ នៅនលើឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុម ិបា នរើ ន ើងគរួ
ឱ្យរតស់មាគ ល់ចរត់ាងំព៊ីការទទួលស្ថគ ល់ែំរូងធនាគារវាស់ក្បារឧ់រតថមភសក្មារក់ារ
ខាតរងស់ក្មារឧ់រររណ៍ហិរញ្ញ វតថុននាេះរនុងចំ ួ នសមើ ងឹ១២ដខ្ ថ្ ការខាតរងឥ់ណ
ទ ដែលរពំឹងទុរ។ 

ធនាគារទទួលស្ថគ ល់ឱ្ ភាព នលើក្បារច់ំនណញ ឬការខាតរងស់ក្មារឧ់រររណ៍
ហិរញ្ញ វតថុទងំអស់ជាមយួ ឹងការដរតំរវូ ដែលក្តូវគាន នៅ ឹងចំ  ួតមកល់ររស់ពួរនគ
តាមរយៈគណ ៊ីសំវធិា ធ ការបាតរ់ង ់ នលើរដលងដតការវ ិិនោគនលើឧរររណ៍
រំណុល ដែលក្តូវបា វាស់ដវងតាមតដមលសមធមត៌ាមរយៈក្បារច់ំណូលនផ្សងនទៀត
ដែល សំវធិា ធ បាតរ់ងក់្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់នៅរនុងក្បារច់ំណូលនផ្សងនទៀត  ិង
ក្តូវបា រងគរទុរនៅរនុងទុ ររំងុ  ិងម ិកាតរ់ ថយចំ  ួទឹរក្បារដ់ែលបា នោងថ្ 
ក្ទពយសរមមនៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុន ើយ។ 

 

រទរបញ្ញតតិសក្មារក់្បាររ់មច៊ី ិងរុនរក្រទ  

នៅថ្ងៃទ៊ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ ធនាគារជាតិថ្ រមពុជា បា នចញក្រកាសនលខ្ ៧-
៧១៧-៣៤៤ សត៊ីព៊ីការងយចុេះហា ិភយ័ឥណទ  ដែលបា លុរនចល ូវក្រកាស
នលខ្ ៧៧-០៩-០៧៤ សត៊ីព៊ីការចតថ់ាន រក់្ទពយសរមម  ិងការផ្តល់ក្រសិទធិភាពព៊ីកាល
ររនិចេទថ្ រញ្ា ររស់វា។ ក្រកាសន េះតក្មូវឱ្យធនាគារ  ិងស្ថថ រ ័ហិរញ្ញ វតថុចតច់ំ
ណាតថ់ាន រផ់្លរក័្តរំច៊ីររស់ពួរនគជាក្បាថំាន រ។់ ធនាគារជាតិថ្ រមពុជាបា នចញ
ស្ថរាចរនលខ្ ៧៧-០១៨-០០១ ចុេះថ្ងៃទ៊ី១៦ ដខ្រុមភេះ ឆ្ន ២ំ០១៨ នែើមប៊ីរញ្ជ រព់៊ីរំរតិ
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ចបំាចថ់្ ក្បារឧ់រតថមភទូនៅ ិងជារោ់រដ់ែលក្តូវផ្តល់ជូ្ នដាយដផ្ែរនលើចំណាត់
ថាន រក់្បាររ់មច៊ី  ិងរុនរក្រទ ែូចខាងនក្កាម៖  

 

ចំណាតថ់ាន រ ់

 

ចំ ួ ថ្ងៃហួសរណំត ់

សំវធិា ធ តាម
រទរញ្ញ តត ិ   ឥណទ រយៈនពលខ្ល៊ី (តិច

ជាង រនឺសមើមយួឆ្ន )ំ:- 
  

ធមមតា/ឥណទ សតងដ់ារ 0 ថ្ងៃ នៅ 14 ថ្ងៃ 1% 
ឥណទ ឃ្លល នំមើល 15 ថ្ងៃ នៅ 30 ថ្ងៃ 3% 
ឥណទ នក្កាមសតងដ់ារ 31 ថ្ងៃ នៅ 60 ថ្ងៃ 20% 
ឥណទ ជារស់ងសយ័ 61 ថ្ងៃ នៅ 90 ថ្ងៃ 50% 
ឥណទ បាតរ់ង ់ ចរព់៊ី 91 ថ្ងៃ 100% 
   
ឥណទ រយៈនពលដវង 
(នក្ចើ ជាងមយួឆ្ន )ំ:- 

  
ធមមតា/ឥណទ សតងដ់ារ 0  ថ្ងៃ នៅ 29 ថ្ងៃ 1% 
ឥណទ ឃ្លល នំមើល 30 ថ្ងៃ នៅ 89 ថ្ងៃ 3% 
ឥណទ នក្កាមសតងដ់ារ 90 ថ្ងៃ នៅ179 ថ្ងៃ 20% 
ឥណទ ជារស់ងសយ័ 180 ថ្ងៃ នៅ 359 ថ្ងៃ 50% 
ឥណទ បាតរ់ង ់ ចរព់៊ី 360 ថ្ងៃ 100% 

 

 សំវធិា ធ តាមរទរបញ្ញតតិ ដែលក្តូវអ ុវតតក្តូវបា អ ុវតតនៅនលើក្គរទ់៊ីរដ លង  ិង
នក្ៅតារាងតុលយការររស់ធនាគារ  ិងស្ថថ រ ័ហិរញ្ញ វតថុ។ ឥណទ   ិងរុររបទ ក្តូវ
បា ចតថ់ាន រច់ួលសញ្ញ ណសងសយ័ ការសងសយ័ ឬខាតរងន់ដាយចតទុ់រជាឥណ
ទ ម ិែំនណើ រការ ។ 

           ក្រកាសន េះតក្មូវឱ្យមា ការនក្រៀរនធៀររទរបញ្ញតតសិត៊ីព៊ី  ការងយចុេះតថ្មលនដាយដផ្ែរ
នលើCIFRS។ រនុងររណ៊ី រទរបញ្ញតតិ ដែលបា គណនាក្សរតាមក្រកាស  មា រក្មតិ
ទរជាងការខាតរងឥ់ណទ ដែលរពំងឹទុរនដាយដផ្ែរនលើ CIFRS ធនាគារ ឹង
ទទួលស្ថគ ល់ការខាតរងឥ់ណទ ដែលបា រពំងឹទុរក្សរតាម CIFRS។ រនុងររណ៊ី
រទរបញ្ញតតិខ្ពស់ជាងការបាតរ់ងឥ់ណទ  ដែលបា រពំងឹទុរធនាគារ ឹងទទលួស្ថគ ល់
ការបាតរ់ងឥ់ណទ ដែលបា រពំឹងទុរ ។ 

ក្សរតាម CIFRS  ិងនផ្ារភាពខុ្សគាន ព៊ីក្បារច់ណូំលដែលបា ររាទុរនៅជាទុ 
រក្មុងរទរបញ្ញតតិ។ ធនាគារបា រង្ហា ញ ូវទុ រំរងុរទរបញ្ញតតិនៅរនុងនសចរត៊ីដងលង
ការណ៍អំព៊ីការផ្លល ស់រតូរភាគហ ុ  ។ 
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ក្បាររ់មច៊ីដែលម ិអាចទរបា  ឬ ចំដណរថ្ ក្បាររ់មច៊ីដែលក្តូវបា ចតថ់ាន រថ់ាក្តូវ
បា លុរនចលរនាា រព់៊ីពិចរណានលើតថ្មល ដែលអាចសនក្មចបា ថ្ វតថុរញ្ច ំក្រសិ  
នរើមា  នៅនពលនធវើការវ ិិចេយ័ព៊ីការក្គរក់្គងម ិមា លទធភាពថ្ ការសងន ើងវញិ។ 
ការទទួលបា មរវញិ ូវក្បាររ់មច៊ី ដែលបា លុរនចលកាលព៊ីនពលមុ ក្តូវបា    
រង្ហា ញថាជាក្បារច់ំណូលនផ្សងនទៀតនៅរនុងរបាយការណ៍ថ្ ក្បារច់ំនណញឬខាត។ 
 

(ខ្)    ឱ្ ភាពថ្ ក្ទពយសរមម ម ិដម ហិរញ្ញ វតថុ 
តថ្មលនោងថ្ ក្ទពយនក្ៅព៊ីក្ទពយសរមមនៅរនុង CIFRS 36 - ឱ្ ភាពថ្ ក្ទពយម ិអ ុវតត  
ក្តូវបា ពិ ិតយន ើងវញិ ថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ៊ីមយួៗ នៅរយៈនពលចុងក្គា
សក្មារក់ារចុេះងយនៅនពល ដែលការវាយតថ្មលនលើឱ្ ភាពថ្ តថ្មលក្រចឆំ្ន មំា កាត 
ពវរិចចឬមា ការរង្ហា ញថាក្ទពយអាចចុេះ។  
ការងយចុេះក្តូវបា វាស់នដាយនក្រៀរនធៀរតថ្មលក្ទពយសរមមជាមយួររមិាណ ដែលអាច 
យរមរវញិបា ។ នៅនពលដែលចំ ួ ក្ទពយសរមមថ្ ក្ទពយសរមមមា នលើសព៊ីចំ ួ 
ដែលអាចស សបំា ក្ទពយសរមមក្តូវបា រតក់្តាទុររហូតែល់ចំ ួ ទឹរក្បារ ់ដែលអាច 
យរមរវញិបា  នហើយការខាតរងន់លើភាពចុេះងយក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់។ ចំ ួ ក្ទពយ
សរមម ដែលអាចស្ថត រន ើងវញិបា  គឺខ្ពស់ជាងតថ្មលក្ទពយសរមមររស់ការច ំណាយតិច
ជាងការលរ ់  ិងតថ្មល ដែលរំពុងនក្រើក្បាស់ររស់ខ្លួ  ដែលក្តូវបា វាស់នដាយនោង
នៅនលើ លំហូរស្ថចក់្បារន់ានពលអនាគត នដាយរញ្ចុ េះអក្តាព ធរញ្ចុ េះព ធ ដែលឆលុេះ
រញ្ច ំងព៊ីការវាយតថ្មលទ៊ីផ្ាររចចុរប នថ្ ទរឹក្បារ ់ ិងហា ិភយ័ជារោ់រច់ ំ នពាេះក្ទពយ
សរមម។ នៅនពលដែល វាម ិអាចបា៉ា  ស់្ថម  ព៊ីចំ ួ  ដែលអាចទញយរបា ថ្ ក្ទពយ
សរមម ៊ីមយួៗ ធនាគារ ឹងរំណតច់ំ ួ ទឹរក្បារ ់ ដែលអាចយរមរវញិបា ព៊ីក្ទពយ
សរមមដែលមា ។ សុទិែឋ ិយិម ដែលទទួលបា នៅរនុងការរមួរញ្ចូ លគាន  ថ្ អាជ្៊ីវរមម 
គឺចរព់៊ីកាលររនិចេទថ្ ការទទួលបា ការចរច នៅកា អ់ងគភាពរនងកើតស្ថចក់្បារ់
ររស់ធនាគារ ដែលក្តូវបា រពំឹងថា ឹងទទួលបា អតថក្រនោជ្ ព៍៊ីការរមួរញ្ចូ លគាន ថ្ 
ការរញ្ចូ លគាន  នដាយម ិគតិថានតើក្ទពយសរមមនផ្សងនទៀត ឬរណុំលររស់អនរទទលួ
បា ក្តូវបា ចតត់ាងំនៅអងគភាពទងំននាេះ។ ការខាតរង ់ នលើឱ្ ភាពក្តូវបា រតក់្តា
នៅរនុងរបាយការណ៍ចំណញឬខាត។ នៅនពលមា ការផ្លល ស់រតូរការបា៉ា  ស់្ថម   ដែល
ក្តូវបា នក្រើនែើមប៊ីរំណតច់ ំ ួទឹរក្បារ ់ដែលអាចក្រមូលបា មរវញិការ         នរើ 
ន ើងជារ តរនាា រថ់្ ចំ ួ ទរឹក្បារ ់ ដែលអាចក្រមូលបា មរវញិថ្ ក្ទពយសរមមក្តវូ
បា ចតទុ់រថាជាការរ្ញ្ច សថ្ ការខាតរងថ់្ ឱ្ ភាពព៊ីមុ   ិងក្តូវនគទទួលស្ថគ ល់
ជាតថ្មលនោងថ្ ក្ទពយសរមម ដែល ឹងក្តូវបា នគរណំត ់ (ែររលំស់នចញ) ពុំមា ការ
ទទួលស្ថគ ល់នលើការខាតរងន់លើឱ្ ភាពនទ។ ការរ្ញ្ច ស់ ក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់នៅ
រនុងរបាយការណ៍ ចំនណញឬខាតភាល មៗ។ 
 



 

59 
 

៤.៩ សំវធិា ធ  

សំវធិា ធ  ឹងក្តូវបា ទទលួស្ថគ ល់នៅនពល ដែលធនាគារមា កាតពវរិចចរចចុរប ន (ក្សរ
ច់រ ់ឬមា លរខណៈស្ថថ រនា) ជាលទធផ្លថ្ ក្ពឹតតិការណ៍រ លងមរ នៅនពលដែលអាចមា 
លំហូរនចញថ្ ក្រភពធ ធា នសែឋរិចច ដែលទទួលបា ផ្លក្រនោជ្ ន៍សែឋរចិច ឹងក្តវូបា 
ទមទរនែើមប៊ីនដាេះក្ស្ថយកាតពវរិចចននាេះនហើយនៅនពល ដែលការបា៉ា  ស់្ថម   ដែលអាច
ទុរចិតតបា ថ្ ចំ  ួទឹរក្បារអ់ាចក្តូវបា នធវើន ើង។ សំវធិា ធ ក្តូវបា ព ិិតយន ើងវញិនៅ
ចុងរញ្ចរថ់្ រយៈនពលរាយការណ៍ ៊ីមយួៗ  ិងក្តូវបា ដរតក្មូវ នែើមប៊ីឆលុេះរញ្ច ងំព៊ីការបា៉ា  ់
ស្ថម  ែល៏ែរំផុ្តនានពលរចចុរប ន។  

នៅនពលដែលផ្លរ៉ាេះពាល់ថ្ តថ្មលនពលនវោថ្ ក្បារម់ា ស្ថរវ តសំវធិា ធ  គឺជាតថ្មលរចចុ 
រប នថ្ ការចំណាយដែលបា បា៉ា  ក់្រមាណ ដែលក្តូវការនែើមប៊ីទូទតក់ាតពវរចិច។ អក្តា
រញ្ចុ េះតថ្មល គឺជាអក្តាព ធម ុដែលរង្ហា ញព៊ីការវាយតថ្មលទ៊ីផ្ាររចចុរប នថ្ តថ្មលនពលនវោថ្ 
ក្បារ ់  ិងហា ិភយ័ជារោ់រច់ំនពាេះរណុំល។ ការែរការរញ្ចុ េះតថ្មលក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់
ថាជាការចំណាយការក្បាររ់នុងក្បារច់ំនណញឬការខាត។ 

 

៤.១០ អតថក្រនោជ្ រ៍គុគលិរ 

ក្បារឈ់នួល ក្បារន់រៀវតស ៍ ក្បាររ់ង្ហវ   ់ ងិ វភិាគទ ស តសុិខ្សងគមក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់ថា
ជាការចំណាយរនុងឆ្ន កំ្តូវបា ផ្តល់ជូ្ ែល់ ិនោជ្ិរ។ ការអវតតមា សំណងរនុងរយៈនពល
ខ្ល៊ីែូចជាការឈរស់ក្មារក្រចឆំ្ន  ំ ដែលមា ក្បារឈ់នួលក្តូវបា នគទទួលស្ថគ ល់នៅនពល
ដែលនសវារមមក្តូវបា ផ្តល់ជូ្ នដាយ ិនោជ្ិរ ដែលរនងកើ សិទធិទទួលបា អវតតមា 
សំណងនានពលអនាគត។ អវតតមា សំណង ដែលម ិមា រយៈនពលខ្ល៊ីែូចជាការឈរ់
សក្មារឈកឺ្តូវបា នគទទួលស្ថគ ល់នៅនពលអវតតមា នរើតន ើង ។ 

 

៤.១១ ព ធនលើក្បារច់នំ ញ 

(រ)     ព ធចរ ដ 

ក្ទពយសរមម ិងរំណុលព ធចរ ដក្តូវបា រពំឹងទុរជាច ំួ ព ធនលើក្បារច់ំណូល ដែល
អាចក្រមូលមរវញិបា ឬក្តូវរងជូ់្ អាជ្ាធរព ធដារ។ 

ព ធចរ ដក្តូវបា វាស់ដវងនដាយនក្រើអក្តាព ធ  ិងច់រព់ ធដែលក្តូវបា អ ុមត័ ឬ 
អ ុមត័ោ៉ា ងសំខា ន់ៅចុងរញ្ចរថ់្ ការយិររនិចេទ ររស់របាយការណ៍  ិងក្តូវបា 
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ទទួលស្ថគ ល់រនុងរបាយការណ៍ចំនណញ ឬខាតនលើរដលងដតព ធ ដែលទរទ់ងនៅ
 ឹងធាតុដែលបា ទទួលស្ថគ ល់នក្ៅព៊ីក្បារច់ំនណញឬខាត (របាយការណ៍លទធផ្ល
នពញនលញឬនៅរនុងមូលធ នដាយផ្លា ល់)។ 

(ខ្)     ព ធព ា  

 ព ធព ា ក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់នដាយនក្រើវធិ៊ីស្ថ្សតរណុំលសក្មារភ់ាពខុ្សគាន រ
នណាត េះអាស នទងំអស់ នក្ៅព៊ីការនរើតន ើងព៊ីការទទួលស្ថគ ល់ែំរងូ ថ្ ក្ទពយសមបតតិ
ឬការទទួលខុ្សក្តូវរនុងក្រតរិតតិការ ដែលម ិដម ជាការរមួរញ្ចូ លគាន ថ្ អាជ្៊ីវរមម 
 ិងនៅនពលក្រតិរតតិការននាេះ ម ិរ៉ាេះពាល់ែល់ក្បារច់ំនណញគណន យយរម៏ ិដម 
ជាក្បារច់ំនណញជារព់ ធ។ 

 

ព ធព ានលើក្ទពយសរមម  ិងក្ទពយអរមមក្តូវបា រណំតន់ដាយនក្រើអក្តាព ធ ដែលរពំឹង
ទុរនែើមប៊ីអ ុវតត ន៍ៅនលើចំនណញជារព់ ធនៅរនុងឆ្ន  ំ ដែលភាពខុ្សគាន ទងំននាេះក្តូវ
បា រពំឹងថា ឹងស្ថត រមរវញិ ឬសងវញិដផ្ែរនលើអក្តាដែលបា អ ុមត័ ឬក្តូវបា អ ុម័
តនៅរាល់ចុងការយិររនិចេទថ្ របាយការណ៍។ 

                     ព ធព ាសរមម ក្តូវបា ទទលួស្ថគ ល់រាល់ក្គរភ់ាពខុ្សគាន រនណាត េះអាស ន ដែលអាច
កាតរ់ងបា ការនោងនៅមខុ្ថ្ ការខាតព ធ ដែលម ិបា នក្រើក្បាស់ រនុងររណ៊ី ដែល
វាទំ ងថាចំនណញ ដែលរងព់ ធអាចនក្រើក្បាស់សំរារទូ់ទតភ់ាពខុ្សគាន រនណាត េះ
អាស ន ដែលអាចកាតរ់ងបា ការនោងនៅមខុ្ថ្ ការខាតព ធដែលម ិបា នក្រើក្បាស់
អាចយរមរនក្រើក្បាស់បា ។ តថ្មលនោងររស់ព ធព ាសរមមដែលទទួលស្ថគ ល់ក្តូវ
បា ពិ តិយន ើងវញិ នៅចុងការយិររនិចេទ ៊ីមយួៗ  ងិបា កាតរ់ ថយនៅ ឹងវសិ្ថល
ភាពដែលម ិអាចទទួលបា អ តថក្រនោជ្ ព៍ ធ ដែលពារព់ ័ធ។ 

        ព ធព ារចចុរប ន បា ទទួលស្ថគ ល់នៅរនុងការជារទ់រទ់ងនៅ ឹងមូលដាឋ  ក្រតរិតតិការ  
ក្បារច់ំនណញ ឬខាត ក្បារច់ំណួលនផ្សងៗនទៀត ឬនដាយផ្លា ល់រនុងមលូធ  ព ធព ានរើត 

ន ើងព៊ីការរមួរញ្ចូ លអាជ្៊ីវរមម ដែលនធវើវនិស្ថធ រមមនៅនលើ GOODWILL ឬNEGATIVE 

GOODWILL។ 

        ព ធនលើក្ទពយសរមម  ិងរំណុលព ធរចចុរប ន ឬព ធព ានលើក្ទពយសរមម  ិងរណុំលក្តូវ  
បា ទូទតស់ងនៅនពល ដែលមា សិទធអិ ុវតតតាមច់រ ់ នែើមប៊ីរំណតក់្ទពយសមបតតពិ ធ                               
រចចុរប នក្រឆ្ងំ ឹងរំណុលព ធរចចុរប ន  ិងនៅនពលដែលព ធព ាជារទ់រទ់ង ងឹអងគ                            



 

61 
 

ភាពជារព់ ធដតមយួ (ឬនលើអងគភាពព ធនផ្សងៗគាន  រ៉ាុដ តពួរនគមា នចតនា) នែើមប៊ីទូទត ់                
ក្ទពយសមបតតិព ធ  ិងរំណុលរចចុរប នតាមមូលដាឋ  សុទធជាមយួ  ិងអាជ្ាធរព ធដារែូចគាន ។ 

 

៤.១២ ថ្ងលនែើមរមច៊ី 

ថ្ងលនែើមថ្ ការខ្ច៊ីម ិទរទ់ងនដាយផ្លា ល់នៅ ឹងការទិញយមរស្ថងសង ់ ឬផ្លិតរមមក្ទពយ
សមបតតិ៤ននាេះនទ វាក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់ជាក្បារច់ំនណញ ឬខាត នដាយនក្រើវធិ៊ីស្ថ្សតការ
ក្បារក់្រររនដាយក្រសិទធភាព។ ធនាគារវាយតថ្មលថា នតើរិចចស ាមា  ឬមា រិចចស ា
ជ្ួលនៅនពលចរន់ផ្តើមរិចចស ា។ ធនាគារទទួលស្ថគ ល់សិទធរនុងការនក្រើក្បាស់ក្ទពយ  ិងរ ំ
ណុលជ្ួល ដែលក្តូវគាន នៅ ឹងការនរៀរចំភតិស ាទងំអស់ដែលជាអនរជ្ួលនលើរដលងដត
ក្ទពយ ដែលមា តំថ្លទរ ងិការជ្ួលរយៈនពលខ្ល៊ីនដាយមា រយៈនពល១២ដខ្ ឬតិចជាង
ន េះ។ 

 

៤.១៣ ភតសិ ា  

ចំនពាេះភតិស ាទងំន េះ ធនាគារទទួលស្ថគ ល់ការទូទតភ់តិស ាជាចំណាយក្រតរិតតិការ
តាមវធិ៊ីស្ថ្សតក្តងរ់នុងរយៈនពលជ្ួល លុេះក្តាដតមា មូលដាឋ  ក្គឹេះជាក្រព ័ធមយួនទៀតត ំ
ណាងឱ្យគំរថូ្ នពលនវោ ដែលផ្លក្រនោជ្ ន៍សែឋរចិចព៊ីក្ទពយសមបតតិដែលបា ជ្លួក្តូវ
បា នក្រើក្បាស់។ 

ធនាគារទទួលស្ថគ ល់សិទធិនក្រើក្បាស់ក្ទពយ  ិងរំណុលជ្លួនៅកាលររនិចេទចរន់ផ្តើមជ្ួល។ 
សិទធិនក្រើក្បាស់ក្ទពយសមបតតិ  ិងរណុំលភតិស ាពារព់ ័ធក្តូវបា រង្ហា ញជាធាតុរនាា តដ់ាច់
នដាយដ រនៅរនុងនសចរត៊ីដងលងការណ៍សត៊ីព៊ីជ្ំហរហិរញ្ញ វតថុ។ 

សិទធិនក្រើក្បាស់ក្ទពយសមបតតិ ក្តូវបា វាស់ែំរូងនដាយថ្ងលនែើម។ ថ្ងលនែើមរមួរញ្ចូ លទងំចំ ួ 
ទឹរក្បារែ់ំរូងថ្ រណុំលភតសិ ា ដែលក្តូវបា ដរតក្មវូសក្មារក់ារទូទតភ់តិស ាណា
មយួដែលបា នធវើន ើងនៅ ឬមុ កាលររនិចេទចរន់ផ្តើមរូររមួ ងឹថ្ងលនែើមនដាយផ្លា ល់ែំរូង
ដែលបា នរើតន ើងែរការនលើរទឹរចតិតដែលទទួលបា ។ 
 

សិទធិនក្រើក្បាស់ក្ទពយសមបតតិ ក្តូវបា វាស់ជារ តរនាា រន់ដាយការចំណាយរលំស់តិច ិងការ
ខាតរងន់លើឱ្ ភាពថ្ តថ្មល ងិការដរតក្មូវចំនពាេះការវាស់ដវងនលើរំណុលភតិស ា។ ការ
រលំស់ចរន់ផ្តើមព៊ីកាលររនិចេទចរន់ផ្តើមថ្ ការជ្ួល។ ក្រសិ នរើរិចចស ាជ្ួលនផ្ារភាពជា 
មាច ស់ថ្ ក្ទពយមូលដាឋ  នៅឱ្យធនាគារ ឬ ថ្ងលនែើមថ្ សិទធិនក្រើក្បាស់ក្តឹមក្តូវឆលុេះរញ្ច ំងថាក្រុម 
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ហ ុ រពំឹងថា ឹងនក្រើជ្នក្មើសទញិក្ទពយសមបតតិ ដែលអាចនក្រើក្បាស់បា ក្តូវបា រលំស់នលើ
អាយុកាលមា ក្រនោជ្ រ៍រស់ ក្ទពយសមបតតិមូលដាឋ  ។ នរើម ិែូនចន េះនទធនាគារ ឹងរលំស់
ក្ទពយសមបតតិដែលក្តូវនក្រើនៅនែើមចុងរញ្ចរថ់្ ជ្៊ីវតិដែលមា ក្រនោជ្ ថ៍្ ក្ទពយសមបតតិនក្រើ
ក្បាស់ក្តឹមក្តូវឬចុងរញ្ចរថ់្ រយៈនពលជ្ួល។  
 

សិទធិនក្រើក្បាស់ក្ទពយសមបតតិ ក្តូវនធវើរលំស់នដាយនក្រើវធិ៊ីស្ថ្សតនែើម។ អក្តារនុងការរលំស់ចរ់
ព៊ី៨%រនុងមយួឆ្ន ។ំ អាយុកាលមា ក្រនោជ្ ដ៍ែលបា បា៉ា  ក់្រមាណថ្ សិទធិនក្រើក្បាស់
ក្ទពយសមបតតិ ក្តូវបា រំណតន់ដាយដផ្ែរនលើមូលដាឋ  ែូចគាន  ឹងក្ទពយ ិងររកិាខ រទងំននាេះ។ 
 

រំណុលភតិស ាក្តូវបា វាស់ែំរូងតាមតថ្មលរចចុរប នថ្ ការជ្ួល ដែលម ិក្តូវបា រងន់ៅ
កាលររនិចេទចរន់ផ្តើមនដាយក្តូវ discounted នដាយនក្រើអក្តាការក្បារជ់ារដ់សតង នៅរនុងភតិ
ស ា។ ក្រសិ នរើអក្តាន េះម ិអាចក្តូវបា រណំតោ់៉ា ងង្ហយក្សួល ធនាគារ ឹងនក្រើក្បាស់
អក្តាក្បាររ់មច៊ីរដ ថមររស់ខ្លួ ។ រំណុលភតិស ាក្តូវបា វាស់ជារ តរនាា រន់ដាយចំ 
ណាយរលំស់ នដាយនក្រើវធិ៊ីស្ថ្សតការក្បារក់្រររនដាយក្រសិទធភាព។ វាក្តូវបា នគជ្ួស
ជុ្លន ើងវញិ នៅនពលមា ការផ្លល ស់រតូរការទូទតភ់តសិ ានានពលអនាគត (នក្ៅព៊ីការ
ផ្លល ស់រតូរការជ្ួល ដែលម ិក្តូវបា នគ ចតទុ់រថាជាការជ្លួដាចន់ដាយដ រ) ជាមយួ ឹងការ
ដរតក្មូវ ដែលក្តូវគាន ក្តូវបា នធវើន ើង ចំនពាេះចំ  ួទឹរក្បារថ់្ ការនក្រើសិទធិនក្រើក្បាស់ ឬក្តូវ
បា ទទួលស្ថគ ល់ចំនណញ ឬខាត ក្រសិ នរើចំ  ួតំរវូក្តូវបា កាតរ់ ថយមរក្តឹមសូ យ។ 

 

៤.១៤ ឥណទ នផ្សងៗនទៀតដែលមា រចិចស ា 
នៅរនុងែំនណើ រការអាជ្៊ីវរមមធមមតាធនាគារ បា ចុេះរចិចស ាទរទ់ង ងឹឥណទ ែថ្ទ
នទៀតរមួមា រិចចស ាក្បាររ់មច៊ីលិខ្ិតឥណទ  ិងលិខ្តិធានា។ នគាល នោបាយគណ 
ន យយ  ិងរទរបញ្ញតតិក្តូវបា អ ុវតតតាមក្រកាសនលខ្ ៧៧-០១៧-៣៤៤ ររស់ធនាគារ
ជាតិថ្ រមពុជា   ិងស្ថរាចរនលខ្ ៧៧-០១៨-០០១ ស្ថរារអរររឺន៏ៅរនុងរំណតសំ់គាល់ ៥.៨ 
(រ) ខាងនលើ។ 
 

៤.១៥ ការវាស់ដវងនលើតថំ្លរចចុរប ន 

  តថ្មលរចចុរប ន គឺជាតថ្មលដែល ឹងក្តូវទទួលនែើមប៊ីលរក់្ទពយសរមម ឬរងន់ែើមប៊ីនផ្ារការទទួល
ខុ្សក្តូវរនុងក្រតរិតតិការតាមលំដារលំ់នដាយរវាងអនរចូលរមួទ៊ីផ្ារ នៅកាលររនិចេទថ្ ការ
វាស់ដវងនដាយម ិគតិព៊ីតថ្មលននាេះអាចសនងកតបា  នដាយផ្លា ល់ ឬ បា៉ា  ស់្ថម  នដាយនក្រើ
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រនចចរនទសវាយតថ្មលនទ។  ការវាស់ដវងន េះស មតថាក្រតរិតតិការន េះ នរើតន ើងទងំនៅរនុងទ៊ី
ផ្ារនគាល ឬ រនុងររណ៊ី  ដែលគាម  ទ៊ីផ្ារសំខា ន់ៅរនុងទ៊ីផ្ារ ដែលមា គុណសមបតតិនក្ចើ 
រំផុ្ត។ ចំនពាេះក្ទពយសរមម ម ិដម ហិរញ្ញ វតថុការវាស់តថ្មលរចចុរប នក្តូវ គតិគូរព៊ីសមតថភាព
ររស់អនរចូលរមួរនុងទ៊ីផ្ាររនុងការរនងកើតផ្លក្រនោជ្ ន៍សែឋរិចច នដាយនក្រើក្ទពយននាេះរនុងការ
នក្រើក្បាស់ខ្ពស់រំផុ្ត  ិងលែរំផុ្តឬនដាយលរវ់ានៅអនរចូលរមួទ៊ីផ្ារនផ្សងនទៀត ដែលនក្រើ
ក្បាស់ក្ទពយននាេះរនុងការនក្រើក្បាស់ខ្ពស់រំផុ្ត ងិលែរំផុ្ត។  

 

  សក្មារន់គាលរណំង នធវើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ការវាស់តថ្មលរចចុរប នក្តូវបា វភិាគនៅ
រក្មតិទ៊ី ១ ែល់រក្មតិទ៊ី ៣ ែូចខាងនក្កាម៖ 

  រក្មតិទ៊ី១: ធាតុចូលរនុងបា នគែរក្សងត់ថ្មល (ម ិដររសក្មលួ) នៅរនុងទ៊ីផ្ារសរមមសក្មារ់
ក្ទពយឬការទទួលខុ្សក្តូវដែលធនាគារអាចទទួលបា នៅកាលររនិចេទវាស់
ដវង។ 

  រក្មតិទ៊ី២:  ធាតុចូល  គឺជាធាតុចូលនក្ៅព៊ីតថ្មល ដែលបា ែរក្សងដ់ែលរាររ់ញ្ចូ លរនុង
រក្មតិទ៊ី១ ដែលអាចក្តូវបា នគអនងកតនឃើញសក្មារក់្ទពយឬការទទួលខុ្ស
ក្តូវនដាយផ្លា ល់ឬនដាយក្រនោល។                                 

  រក្មតិទ៊ី៣: ធាតុចូលគឺជាធាតុចូលដែលម ិអាចក្គរក់្គងបា សក្មារក់្ទពយឬរណុំល។ 
  

ការនផ្ារតថ្មលរចចុរប នរវាង រក្មតិក្តូវបា រណំតព់៊ីកាលររនិចេទ ថ្ ក្ពឹតតិការណ៍ ឬការផ្លល ស់រតូ
រកាលៈនទសៈដែលរណាដ លឱ្យមា ការនផ្ារក្បារ។់ 

 

៤.១៦ ចកំ្បារច់ណូំលព៊ីរចិចស ាជាមយួអតងិជិ្  

ក្បារច់ំណូលព៊ីរិចចស ា ជាមយួអតិងជិ្ ក្តូវបា វាស់ដវងដផ្ែរនលើការពិចរណា ដែលបា 
រញ្ជ រន់ៅរនុងរិចចស ាជាមយួអតិងិជ្ ជាងនូរ ឹងការលរន់សវានៅអតិងិជ្   ិងព ធនលើនស
វារមមការរងវល់ក្ត រម់រវញិ ការរងវិលក្បារ ់  ិងការរញ្ចុ េះតថ្មល។ ធនាគារទទួលស្ថគ ល់
ក្បារច់ំណូលនៅនពលដែលបា រំនពញនសវារមមរចួរាល់នៅអតិងិជ្ ។ នដាយនោងនៅ
តាមខ្លឹមស្ថរថ្ រិចចស ាក្បារច់ំណូល ក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់ នៅនពលដែលកាតពវរិចចថ្ 
ការអ ុវតតក្តូវបា នពញចិតត  ដែលអាចជាចំណុចមយួនៅរនុងនពលនវោឬនលើសនមា៉ា ង។ 
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(រ)       ច ំលួការក្បារ ់
ចំណូល ងិចំណាយការក្បារទ់រទ់ង ឹងឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុដែលក្តូវបា វាស់ដវង
នដាយចំណាយរលំស់ក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់នៅរនុងគណ ៊ីក្បារច់ំនណញ ិងការ
ខាតរងន់ដាយនក្រើវធិ៊ីស្ថ្សតអក្តាការក្បារក់្រររនដាយក្រសិទធភាព (EIR) ។ អក្តា
រតូរក្បារគ់ឺជាអក្តាដែលធានា ូវការរញ្ចុ េះតថ្មលថ្ លំហូរស្ថចក់្បារន់ានពលអនាគត
ដែលបា បា៉ា  ស់្ថម  តាមរយៈអាយុកាលរពំឹងទុរថ្ ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុ។ ការវាស់
ដវង EIR គួរដតគិតគូរក្រសិ នរើថ្ងលឈនួល ងិរថ្ក្មនជ្ើងស្ថរទងំអស់ដែលទទួល
បា ឬចំណាយដែលជាដផ្នរសំខា ថ់្  EIR ថ្ រិចចស ា ិងថ្ងលនែើមក្រតរិតតិការ។ 
ចំណូលការក្បារក់្តូវបា គណនានដាយអ ុវតតអក្តាការក្បារដ់ែលមា ក្រសិទធិភាព
នៅ ឹងចំ ួ ឥវា៉ា  ស់ររុថ្ ក្ទពយសមបតតិហិរញ្ញ វតថុដែលម ិដម ជាឥណទ  (ឧ។ 
នលើថ្ងលរនំោេះថ្ ក្ទពយសមបតតិហិរញ្ញ វតថុមុ នពលនធវើការដរសក្មួលនលើការផ្តល់ឥណ
ទ ដែលរពំឹងទុរ) នលើរដលងដត៖ 
 ការទិញឬតថ្មលហិរញ្ញ វតថុថ្ សំវធិា ធ  (“ POCI”) ដែល EIR ដរតក្មូវឥណទ 

ក្តូវបា អ ុវតតចំនពាេះការចណំាយរនំោេះថ្ ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុ។ 

 ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុដែលម ិដម ជា (“POCI”) រ៉ាុដ តនក្កាយមរកាល យជាអនតថ្មល
ហិរញ្ញ វតថុថ្ សំវធិា ធ  (ឬែណំារក់ាលទ៊ី ៣) ដែលក្បារច់ំណូលការក្បារក់្តូវ
បា គណនានដាយអ ុវតត EIR ចំនពាេះការចំណាយរនំោេះររស់ពួរនគ 
(ឧទហរណនាយំរែុលតចិជាងការបាតរ់ងឥ់ណទ ដែលរពំឹងទុរ។          

ចំណាយការក្បារ ់ ក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់នដាយការយរអក្តាការក្បារ ់ ដែលមា ក្រ 
សិទធិភាពនៅ ឹងច ំួ ទរឹក្បារស់ររុថ្ រំណុលហិរញ្ញ វតថុ។ 

(ខ្)      ចណូំលរថ្ក្ម ងិនជ្ើងស្ថរ 

ថ្ងលនសវានរៀរចំរមច៊ីក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់ នៅរនុងរបាយការណ៍លទធផ្លនៅនពល
ដែលលរខខ្ណឌ ទងំអស់ក្តូវបា រំនពញ។ 
 

ថ្ងលនសវា  ិង ការធានានលើនសវារមម  ងិ មនធាបាយនានា ដែលបា ពក្ង៊ីរែល់
អតិងិជ្  ក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់ថាជាក្បារច់ំណូលដផ្ែរនលើនពលនវោដរងដចរ។ 
 

ថ្ងលនសវារមម ថ្ងលែំនណើ រការ ិងក្បារច់ណូំលក្រតិរតតិការនផ្សងនទៀតក្តូវបា ទទួល
ស្ថគ ល់នៅនពលសិទធិទទួលបា ការទូទតក់្តូវបា រនងកើតន ើង។ 
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5. សាច់ប្បារ់រែ៊ុងម្ដ 
 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 ដុល្លា រអាមេរកិ ដុល្លា រអាមេរកិ ខ្មែរពាន់មរៀល ខ្មែរពាន់មរៀល 
     
ប្រាក់ដុល្លា រអាមេរកិ 85,122,618 74,583,441 344,320,990 303,927,522 

ប្រាក់មរៀល 400,755 395,891 1,621,054 1,613,256 

មសេងៗ - 140,382 - 572,057 

           85,523,373 75,119,714 345,942,044 306,112,835 

 
     

 
6. ប្បារ់បសញ្ញ ើរ និងតមកលរ់ែ៊ុងធនាគារនានា 

 
 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 
     នៅរមពុជា៖ 

រនញ្ញ ើរចរ ត 

1,760,324 946,515 7,120,511 3,857,049 
រនញ្ញ ើរស ស ំ 561,630 523,331 2,271,793 2,132,574 
រនញ្ញ ើរមា រយៈនពលរំណត់ 18,791,658 10,675,143 76,012,257 43,501,208 
            21,113,612   12,144,989  85,404,561 49,490,831 
នក្ៅរមពុជា៖     
រនញ្ញ ើរចរ ត 2,939,239 6,220,387 11,889,222 25,348,077 
 24,052,851 18,365,376 97,293,783 74,838,908 
ែរ : ការខាតរងឥ់ណទ ដែលរពំឹងទុរ (1,681) (3,883) (6,800) (15,824) 
            24,051,170 18,361,493 97,286,983 74,823,084 
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  រំោស់រតូរនៅរនុងការខាតរងឥ់ណទ ដែលរពំឹងទុរមា ែូចខាង៖ 

  ការខាតរងឥ់ណ
ទ រពំងឹទុររយៈ
នពល ១២ ដខ្

(ែណំារក់ាលទ៊ី ១) សររុ 

ការខាតរងឥ់ណ
ទ រពំងឹទុររយៈ
នពល១២ ដខ្
(ែណំារក់ាលទ៊ី ១) សររុ 

 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 
     នៅរមពុជា៖     
     នាថ្ងៃទ៊ី1 មររា 2019 (2,763) (2,763) (11,154) (11,154) 
     ការវាស់ដវងសុទធថ្ សំវធិា ធ  (1,120) (1,120) (4,564) (4,564) 
     លំនអៀងព៊ីអាក្តារតូរក្បារ ់ - - (106) (106) 
          នាថ្ងៃទ៊ី31 ធនូ 2019/1 មររា 2020 (3,883) (3,883) (15,824) (15,824) 
     ការវាស់ដវងសុទធថ្ សំវធិា ធ  2,202 2,202 8,907 8,907 
     លំនអៀងព៊ីអាក្តារតូរក្បារ ់ - - 117 117 
          នាថ្ងៃទ៊ី31 ធនូ 2020 (1,681) (1,681) (6,800) (6,800) 
 

     
 រនញ្ញ ើរស ស ំ ិងរនញ្ញ ើរមា រយៈនពលរំណត ់គឺជាឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ 
 

 

 



 

67 

 ក្បាររ់នញ្ញ ើរ  ិងតមកល់ក្តូវបា វភិាគែូចខាងនក្កាមៈ 

 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 
 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 
     រ) តាមកាលរំណត់ៈ     
រយៈនពល 1ដខ្ 5,261,193 7,690,233 21,281,526 31,337,700 

1 នៅ 3ដខ្ 13,416,030 6,082,266     54,267,842           
24,785,234  3 នៅ 12ដខ្ 5,375,628 4,592,877  21,744,415  18,715,974  

            24,052,851  18,365,376  97,293,783  74,838,908  
      
ខ្)តាមរូរិយរ័ណណ ៈ     
ក្បារន់រៀល 54,820 58,781 1,872,524 239,533 
ក្បារែុ់ោល រអានមររិ 23,765,472 18,016,455 99,726,676 73,417,054 
នផ្សងៗ 232,559 290,140 940,702 1,182,321 
            24,052,851                

18,365,376  
          

97,293,783  
  74,838,908  

      
គ)តាមអក្តាការក្បារ់ (រនុង
មយួឆ្ន )ំ 

    
រនញ្ញ ើរស ស ំ 0% to 1% 0% to 1% 0% to 1% 0% to 1% 
រនញ្ញ ើរមា រយៈនពល
រំណត់ 

1.5% to 5.38% 1.5% to 5.7% 1.5% to 5.38% 1.5% to 5.7% 
     

 

 

 

 

 

 

    
7. សមត៊ុលយជាមយួធនាគារជាត ិ

 
 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 
 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 
     គណ ៊ីចរ ត 1,296,939 9,800,289  

5,246,118 

 

39,936,178 គណ ៊ីរនញ្ញ ើរមា ការ
រំណត់ 

- 1,551,080  

 

- 

 

 

6,320,651 

            1,296,939 11,351,369 5,246,118 46,256,829 
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8.  ឥណទាន និងប៊ុសរប្បទាន 
 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 
 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 
     រយៈនពលខ្ល៊ី 352,631 319,727 1,426,392 1,302,888 
រយៈនពលដវង 59,831,728 59,861,181 242,019,340 243,934,312 
‘          សរុរឥណទ   ិងរុនរ
ក្រទ ែុល 

 

60,184,359 

 

60,180,908 

 

243,445,732 

 

245,237,200 ចំណូលម ិទ ទ់ទួល
ស្ថគ ល់ 

447,952 330,315 1,811,966 1,346,034 
ែរៈ ការបាតរ់ងឥ់ណទ 
រពំឹងទុរ 

(1,800,759) (974,983) (7,284,070) (3,973,056) 
          សរុរឥណទ   ិងរុនរ
ក្រទ សុទធ 

58,831,552 59,536,240 237,973,628 242,610,178 
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រំោស់រតូរនៅរនុងការបាតរ់ងឥ់ណទ ដែលរពំងឹទុរមា ែូចខាងនក្កាម:- 

 អាយុកាលថ្ ការ
បាតរ់ងឥ់ណទ 
រពំងឹទុរ រ៉ាដុ តម ិ
ទ ជ់ាសំវធិា ធ 
នលើឥណទ  

(ែណំារក់ាលទ៊ី ១) 

អាយុកាលថ្ ការ
បាតរ់ងឥ់ណទ 
រពំងឹទុរ រ៉ាដុ តម ិ
ទ ជ់ាសំវធិា ធ 
នលើឥណទ  

(ែណំារក់ាលទ៊ី ២) 

អាយុកាលថ្ ការ
បាតរ់ងឥ់ណទ 
រពំងឹទុរ រ៉ាដុ តម ិ
ទ ជ់ាសំវធិា ធ 
នលើឥណទ  

(ែណំារក់ាលទ៊ី ៣) សរុរ 

 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ 
      នាថ្ងៃទ៊ី1 មររា 2019 262,603 3,917 359,987 626,507 
     រដក្មរក្មួលថ្ ការខាតរងឥ់ណទ ដែលរពំឹងទុរ
នដាយស្ថរការនផ្ារជាែំណារក់ាល៖ - 

    
ការនផ្ារនៅែំណារក់ាលទ៊ី1 2,740 (2,740) - - 
ការនផ្ារនៅែំណារក់ាលទ៊ី2 (3,620) 3,620 - - 
ការនផ្ារនៅែំណារក់ាលទ៊ី3 (196,049) - 196,049 - 
ការវាស់ដវងសុទធថ្ សំវធិា ធ  263,823 3,211 23,722 290,756 
ក្ទពយហិរញ្ញ វតថុថ្ងលនែើម ឬ ទិញរដ ថម 245,861 14,420 650 260,931 
ការកាតន់ចលថ្ ក្ទពយហិរញ្ញ វតថុថ្ងលនែើម ឬ ទិញរដ ថម (88,086) (83) (115,042) (203,211) 
          នាថ្ងៃទ៊ី31 ធនូ 2019/1 មររា 2020 487,272 22,345 465,366 974,983 
     រដក្មរក្មួលថ្ ការខាតរងឥ់ណទ ដែលរពំឹងទុរ
នដាយស្ថរការនផ្ារជាែំណារក់ាល៖ - 

    
ការនផ្ារនៅែំណារក់ាលទ៊ី1 2,177 (2,177)    - - 
ការនផ្ារនៅែំណារក់ាលទ៊ី2 - - - - 
ការនផ្ារនៅែំណារក់ាលទ៊ី3 (802,192) (96,374) 898,566 - 
ការវាស់ដវងសុទធថ្ សំវធិា ធ  715,656 103,967 19,524 839,147  
ក្ទពយហិរញ្ញ វតថុថ្ងលនែើម ឬ ទិញរដ ថម 317,893    5,306    45,690    368,890    
ការកាតន់ចលថ្ ក្ទពយហិរញ្ញ វតថុថ្ងលនែើម ឬ ទិញរដ ថម (168,544)     (5,564) (208,151)      (382,259)       
          នាថ្ងៃទ៊ី 31 ធនូ 2020 552,260 27,506 1,220,993 1,800,759 
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 ឥណទ   ិងរុនរក្រទ ក្តូវបា វភិាគែូចខាងនក្កាមៈ 
 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 
 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 
     រ)តាមទំនារទ់ំ ង៖     
អតិងិជ្ ខាងនក្ៅ 59,486,188 59,750,804 240,621,630 243,484,527 
ក្បាររ់មច៊ីសំរាររ់ុគគលិរ 698,171 760,419 2,824,102 3,098,707 
            60,184,359 60,180,908 243,445,732 245,237,200 
      

ខ្)តាមកាលរំណតៈ់     
1 នៅ 3ដខ្ - 100,000 - 407,500 
3 នៅ 6ដខ្ 20,044 67,361 81,078 274,496 
6 នៅ 12ដខ្ 685,219 472,093 2,771,711 1,923,779 
1 នៅ 3 ឆ្ន  ំ 23,415,409 24,674,541 94,715,329 100,548,755 
3 នៅ 5 ឆ្ន  ំ 8,393,008 10,671,851 33,949,717 43,487,793 
នលើសព៊ី 5 ឆ្ន  ំ 27,670,679 24,195,062 111,927,897 98,594,877 
            60,184,359 60,180,908 243,445,732 245,237,200 
      

គ)តាមកាលរំណតៈ់     
ក្បាររ់មច៊ីែំនណើ រការ 56,208,506 58,824,471 227,363,407 239,709,719 
ក្បាររ់មច៊ីនៅែំនណើ រការ 1,058,896 438,913 4,283,234 1,788,570 
ក្បាររ់មច៊ីម ិែំនណើ រការ 2,916,957 917,524 11,799,091 3,738,911 
            60,184,359 60,180,908 243,445,732 245,237,200 
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 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 
 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 
     ឃ) តាមក្រនភទអាជ្៊ីវរមម៖     
រសិរមម 48,551 52,177 196,389 212,621 
សំណង់ 11,687,844 12,720,541 47,277,329 51,836,205 
នក្គឿងមា៉ា សុ៊ី  90,232 96,860 364,988 394,705 
នរាងចក្រ 46,642 22,412 188,667 91,329 
រមច៊ីរញ្ច ំ 5,913,840 6,924,934 23,921,483 28,219,106 
ឯរជ្  5,045,171 5,828,166 20,407,717 23,749,776 
សរមមភាពអចល  ក្ទពយ 111,046 329,088 449,181 1,341,034 
ពាណិជ្ជរមមលរន់បាេះែុំ 34,115,979 30,759,074 137,999,135 125,343,227 
ែឹរជ្ញ្ជូ   126,247 78,246 510,669 318,852 
ពាណិជ្ជរមមលរែុ់ំ 2,998,807 3,369,409 12,130,174 13,730,345 
            60,184,359 60,180,908 243,445,732 245,237,200 

 

ង) តាមរូរិយរ័ណណ ៈ     
ក្បារែុ់ោល រអានមររិ 55,208,762 59,877,156 223,319,442 243,999,411 
ក្បារន់រៀល 4,975,597 303,752 20,126,290 1,237,789 
            60,184,359 60,180,908 243,445,732 245,237,200 
      

ច) តាម ិវាស ដាឋ       
 ិវាស ជ្  60,184,359 60,180,908 243,445,732 245,237,200 
            60,184,359 60,180,908 243,445,732 245,237,200 
      

ឆ) តាមហា ិភយ័     
ម ិធំ 60,184,359 60,180,908 243,445,732 245,237,200 
      

ជ្) តាមក្រនភទអតិងិជ្      
ថ្ែគូរ 28,221,355 29,357,138 114,155,381 119,630,337 
នក្រើក្បាស់ផ្លា ល់ខ្លួ  ឬ 
ក្រររអាជ្៊ីវរមម 

31,963,004 30,823,770 129,290,351 125,606,863 
            60,184,359 60,180,908 243,445,732 245,237,200 
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9. វិនិសោគ 
 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 
 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 
     វ ិិនោគរនុងក្រុមហ ុ រុក្ត
សមព ័ធ 

1,800,000 1,800,000 7,281,000 7,335,000 
វ ិិនោគមូលធ  25,588 25,588 103,503 104,271 
            1,825,588 1,825,588 7,384,503 7,439,271 
      

(១). ន េះតំណាងឱ្យ ១០០% ថ្ ការវ ិិនោគមូលធ នៅរនុង CAB Security Limited ដែលជាក្រុមហ ុ 
រុក្តសមព ័ធក្គរក់្គងទងំក្សុង ដែលនគាលរំណងររស់ក្រុមហ ុ ទរទ់ងនៅ ឹងមូលធ រក័្ត នដាេះក្ស្ថយធានា
រា៉ា ររ់ង  ិងអាជ្៊ីវរមមឈមួញនជ្ើងស្ថ។ សុ៊ី CAB Security Limited ទទួលបា អាជ្ារណ័ណ ព៊ីគណៈរមមការមូលរក័្ត
ថ្  រមពុជា។ 
(២). ការវ ិិនោគមូលធ តំណាងឱ្យ ការវ ិិនោគ ១ ភាគរយថ្ នែើមទុ រនុងការោិល័យឥណទ  (នខ្មរូ
ឌា) ខូ្អិលធ៊ីឌ៊ី នែើមប៊ីរនងកើតការោិល័យឥណទ ឯរជ្ នៅរមពុជា។  
 
 

10. ប្ទ្ពយសរមមសផសងៗ 
 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 

     ការក្បារអ់ាចទទួលបា ព៊ីក្បារ់
រនញ្ញ ើ ិងក្បារត់មកល់នៅស្ថថ រ ័
ហិរញ្ញ វតថុ 

672,280 443,669 2,719,373 1,807,951 

រុនរក្រទ  ិងក្បាររ់នញ្ញ ើ 931,415 1,189,341 3,767,574 4,846,565 

ការទូទតជ់ាមុ  314,962 784,790 1,274,021 3,198,019 

មូលរបទ រក័្តអនរែំនណើ រ 6,330 8,535 25,604 34,781 

Western Union Inbound 185,317 (60,412) 749,607 (246,179) 

កាតឥណទ  ិងអនរទទួល
នផ្សងនទៀត 

1,798,236 2,810,193 7,273,865 11,451,536 

       3,908,540 5,176,116 15,810,044 21,092,673 
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11. ប្បារ់បសញ្ញ ើតមកលត់មចាប់ 
 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 
 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 
     ក្បាររ់មច៊ីធានានែើមទុ  7,500,000 7,500,000 30,337,500 30,562,500 
នែើមទុ អរបររមា នរៀល 24,722 24,540 100,000 100,001 
នែើមទុ អរបររមា 

ែុោល រ 

11,753,400 11,753,400 47,542,503 47,895,105 
           19,278,122 19,277,940 77,980,003 78,557,606 
      

ក្បារែ់រំល់នលើការធានានែើមទុ  
 

នោងតាមក្រកាសររស់ធនាគារជាតិថ្ រមពុជានលខ្ B៧-០១-១៣៦ ចុេះថ្ងៃទ៊ី ១៥ ដខ្តុោឆ្ន  ំ២០០១ 
ធនាគារនានាតក្មូវឱ្យររាការធានា ូវនែើមទុ  ១០,០% ថ្ នែើមទុ ចុេះរញ្ជ ៊ីជាមយួធនាគារជាតិថ្ រមពុ
ជា។ ក្បាររ់នញ្ញ ើន េះម ិមា សក្មារន់ក្រើក្បាស់រនុងក្រតិរតតិការក្រចថំ្ងៃ ររស់ធនាគារនទរ៉ាុដ តអាចសង
ក្បារវ់ញិនៅនពលដែលធនាគារឈរក់្រតរិតតិការអាជ្៊ីវរមមនៅរមពុជានដាយសម័ក្គចិតត។ 
 

ក្បារែ់រំល់ររំងុ 

នោងតាមក្រកាសនលខ្ B៧-០២០-២៣០ ចុេះថ្ងៃទ៊ី ១៨ ដខ្ម៊ីនាឆ្ន  ំ២០២០ ធនាគារក្តូវររាក្បារ់
រក្មុងកាតពវរិចចនធៀរ ឹងក្បាររ់នញ្ញ ើ ិងក្បាររ់មច៊ីដែលមា សមតុលយក្រចថំ្ងៃជាមធយមនសមើ ឹង ៧% 
សក្មាររ់រូិយរណ័ណ រនុងក្សុរ ិងររនទសជាមយួធនាគារជាតិថ្ រមពុជា។ ក្រកាសន េះ គជឺារទរបញ្ញតតិងម៊ី
 ិងវធិា ការណ៍ររស់ធនាគារជាតិថ្ រមពុជា ដែលអ ុញ្ញ តឱ្យធនាគារ ិងស្ថថ រ ័ហិរញ្ញ វតថុនផ្សងនទៀត 
មា ស្ថចក់្បារង់្ហយក្សួលនក្ចើ ជាងម ុ  ិងកាតរ់ ថយផ្លរ៉ាេះពាល់ព៊ី  COVID-19  ែល់វស័ិយ
ធនាគារ ងិហិរញ្ញ វតថុ   ិងនសែឋរិចចទងំមូល។ 
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12. ប្ទ្ពយអរបូ ី
 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 
 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 
     ក្រព ័ធ     
ថ្ងលនែើម     
នៅថ្ងៃទ៊ី  ១ មររា 626,719 392,931 2,553,880 1,586,262 
ការរដ ថម - 233,788 - 952,686 
លុរនចល (367,246) - (1,485,510) - 
លំនអៀងព៊ីអក្តារតូរក្បារ់ - - (18,802) 14,932 
      នៅថ្ងៃទ៊ី ៣១ ធនូ 259,473 626,719 1,049,568 2,553,880 
     នៅថ្ងៃទ៊ី  ១ មររា 458,672 340,053 1,869,088 1,372,794 
ការរដ ថម 128,975 118,619 521,704 483,372 
លុរនចល (367,246) - (1,485,510) - 
លំនអៀងព៊ីអក្តារតូរក្បារ់ - - (13,760) 12,922 
     នៅថ្ងៃទ៊ី ៣១ ធនូ 220,401 458,672 891,522 1,869,088 
           39,072 168,047 158,046 684,792 
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13. សទិ្ធរែ៊ុងការសប្បើប្បាសប់្ទ្ពយជ្លួ 
 

 អាគារ សរុរ  អាគារ សរុរ 
 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ  ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 
      2020      
      តថ្មលនែើម 2,505,992 2,505,992  10,211,918 10,211,918 
នាថ្ងៃទ៊ី1 មររា 2020 433,572 433,572  1,753,799 1,753,799 
ការរដ ថម 45,650 45,650  184,654 184,654 
ម ិទទួលស្ថគ ល់ អំ ុងនពលឆ្ន ំ
ន េះ 

(90,684) (90,684)  (366,817) (366,817) 
ការដរដក្រន ើងវញិ (2,869) (2,869)  (11,605) (11,605) 
លំនអៀងព៊ីអក្តារតូរក្បារ់ - -  (74,371) (74,371) 
      
នាថ្ងៃទ៊ី31 ធនូ 2020 2,891,661 2,891,861  11,697,578 11,697,578 
            រលស់រងគរ       
នាថ្ងៃទ៊ី1 មររា 2020 1,469,831 1,469,831  5,989,562 5,989,562 
ទិញរដ ថម 517,565 517,565  2,093,550 2,093,550 
ម ិទទួលស្ថគ ល់ អំ ុងនពលឆ្ន ំ
ន េះ 

- -  - - 
លំនអៀងព៊ីអក្តារតូរក្បារ់ - -  (43,286) (43,286) 
      នាថ្ងៃទ៊ី31 ធនូ 2020 1,987,396 1,987,396  8,039,826 8,039,826 
            តថ្មលនោង 904,265 904,265  3,657,752 3,657,752 
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14. ប្ទ្ពយ នងិសប្គឿងបរកិាេ រ 
 

 
រុពំយូទរ័ & 

ររកិាខ ររុពំយូទរ័ 

នក្គឿងសង្ហា រមឹ 

 ងិនក្គឿងរពំា
រ ់

មា៉ា សុ៊ី  

 នអធ៊ីអមឺ 
ោ យ ត 

ក្ទពយសរមមនៅ 

រនុងការរ ៊ីរចនំរ ើ  

 

សរុរ 

 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមរ ិ
រ 

ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមរ ិ
រ        2020       

       តថ្មលនែើម       
នាថ្ងៃទ៊ី1 មររា 
2020 

446,005 460,132 563,442 351,510 269,225 2,090,314 
ទិញរដ ថម 11,520 10,929 - - 206,909 229,358 
នផ្ារព៊ីក្ទពយសមបតតិ
នៅរនុងការរ ៊ីរចំនរ ើ
  

 

60,016 

 

27,841 

 

90,638 

 

- 

 

(178,495) 

 

- 

លរ ់ (4,924) (1,234) - - - (6,158) 
ែរនចញ (292,635) (241,472) (40,480) (212,260) - (786,847) 
              នាថ្ងៃទ៊ី31 ធនូ 
2020 

219,982 256,196 613,600 139,250 297,639 1,526,667 
              រលំស់រងគរ        
នាថ្ងៃទ៊ី1 មររា 
2020 

340,263 322,708 214,983 229,877 - 1,107,831 
ទិញរដ ថម 66,442 63,986 75,173 33,720 - 239,322 
លរ ់ (4,924) (1,135) - - - (6,058) 
ែរនចញ (292,635) (241,472) (40,480) (212,260) - (786,847) 
              នាថ្ងៃទ៊ី31 ធនូ 
2020 

109,146 144,089 249,676 51,337 - 554,249 
              តថ្មលនោង       
នាថ្ងៃទ៊ី31 ធនូ 
2020 

110,836 112,107 363,924 87,913 297,639 972,419 
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រុពំយូទរ័ & 

ររកិាខ ររុពំយូទរ័ 

នក្គឿងសង្ហា រមឹ 

 ងិនក្គឿងរពំា
រ ់

មា៉ា សុ៊ី   

នអធ៊ីអមឺ 
ោ យ ត 

ក្ទពយសរមមនៅ 

រនុងការរ ៊ីរចនំរ ើ  
សរុរ 

 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមរ ិ
រ 

ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមរ ិ
រ 2019       

       តថ្មលនែើម       
នាថ្ងៃទ៊ី1 មររា 
2019 

428,387 413,682 495,462 373,100 491,436 2,202,067 
ទិញរដ ថម 3,949 39,235 - 69,250 122,922 235,356 
នផ្ារព៊ីក្ទពយសមបតតិ
នៅរនុងការរ ៊ីរចំនរ ើ
  

 

28,978 

 

48,377 

 

33,990 

 

- 

 

(111,345) 

 

- 

នផ្ារនៅរមមវធិ៊ីរុំ

ពយូទរ័ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(233,788) 

 

(233,788) លរ ់ (15,309) (7,172) - (90,840) - (113,321) 
ការផ្លល ស់រតូរថាន រ ់ - (33,990) 33,990 - - - 
              នាថ្ងៃទ៊ី31 ធនូ 
2019 

446,005 460,132 563,442 351,510 269,225 2,090,314 
              រលំស់រងគរ       
នាថ្ងៃទ៊ី1 មររា 
2019 

296,157 267,618 148,405 271,163 - 983,343 
       
ទិញរដ ថម 23,450 55,698 34,1448 36,543 - 149,839 
លរ ់ (14,983) (6,143) - (74,418) - (95,544) 
ផ្លរ៉ាេះពាល់
ររស់ 
CIFRSs 

35,639 5,535 32,340 (3,411) - 70,193 
                     នាថ្ងៃទ៊ី31 ធនូ 
2019 

340,263 322,708 214,983 229,877 - 1,107,831 
              តថ្មលនោង       
នាថ្ងៃទ៊ី31 ធនូ 
2019 

105,743 137,423 348,459 121,633 269,225 982,483 
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15. ប្បារ់បសញ្ញ ើរពអីតងិិជ្ននិងធនាគារ 
 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 
     អតិងិជ្ ៖     
គណ ៊ីចរ ត   16,245,882  17,655,807    65,714,593  71,947,412 
គណ ៊ីស ស ំ   17,535,026  17,972,890    70,929,179  73,239,527 
គណ ៊ីស សមំា ការរំណត់ 53,954,424  54,174,984  218,245,644  220,763,060 
            87,735,332  89,803,681  354,889,416 365,949,999 
      

ធនាគារ ិងម៊ីក្រូហិរញ្ញ វតថុ៖     
គណ ៊ីចរ ត          792,519 1,989,513 3,205,740 8,107,267 
គណ ៊ីស សមំា ការរំណត់      7,150,000 7,150,000       28,921,751 29,136,250 
           7,942,519 9,139,513 32,127,491 37,243,517 
           95,677,851 98,943,194 387,016,907 403,193,516 
      

រ). តាមរយៈនពល: 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 
 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 
     រនុង១ដខ្ 34,573,427 44,790,730 139,849,512 182,534,451 
ព៊ី១នៅ៣ដខ្ 27,202,598 16,995,838 110,034,509 69,258,040 
ព៊ី៣នៅ៦ដខ្ 10,988,124 15,799,338 44,446,962 64,382,301 
ព៊ី៦នៅ១២ដខ្ 20,725,712 16,166,044 83,835,505 65,876,628 
នក្ចើ ជាងមយួឆ្ន  ំ 2,187,990 5,188,244 8,850,419 21,142,096 
      95,677,851 98,943,194 387,016,907 403,193,516 
      

ខ្). តាមក្រនភទនភៀ្វ: 
 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 
     រុគគល       78,757,668  83,878,908 318,574,766 341,806,550 
មាច ស់អាជ្៊ីវរមម         8,977,664 5,924,772    36,314,650  24,143,446 
ធនាគារ ិងម៊ីក្រូហិរញ្ញ វតថុ         7,942,519 9,139,514    32,127,491  37,243,520 
      95,677,851 98,943,194 387,016,907 403,193,516 
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 គ). តាមស្ថថ  ភាពស្ថន រន់ៅ៖ 
 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 
 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 
     រនុងក្សុរ 95,677,851 98,943,194 387,016,907 403,193,516 

នក្ៅក្សុរ - - - - 
      95,677,851 98,943,194 387,016,907 403,193,516 
      

 
 ឃ). តាមរូរយិរណ័ណ ៖ 

 
 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 
     ែុោល រអានមរ ិ

រ 
95,413,216 98,854,240 385,946,459 402,831,028 

ក្បារន់រៀល
ដខ្មរ 

264,635 88,954 1,070,448 362,488 
      95,677,851 98,943,194 387,016,907 403,193,516 
      

ង). តាមទនំារទ់ ំង៖ 
 
 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 
     ញាតតិសមព ធ័             1,020  6,045                 4,127  24,633 

អតិងិជ្ ខាងនក្ៅ     95,676,831  98,937,149      387,012,780  403,168,883 

      95,677,851 98,943,194 387,016,907 403,193,516 
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16. បំណ៊ុ លសផសងៗ 
   31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 
     ក្បាររ់ងគររង ់ 5,002,552 4,192,857 20,235,323 17,085,892 

ការដារក់្បារ ់ិងការទូទត់ 

វរិយ័រក័្តមូល ិធិអនរែំនណើ រ 
6,767,305 676,849 27,373,749 2,758,160 

ថ្ងលក្បាររ់មច៊ីម ិរ ររ - 240,634 - 980,584 
ការចំណាយនរើ ន ើង 173,285 95,092 700,938 387,499 
រងព់ ធនផ្សងនទៀត 27,642 37,213 111,812 151,643 
នផ្សងនទៀត 54,587 299,941 220,804 1,222,260 
       12,025,371 5,542,586 48,642,626 22,586,038 
      

 
17. បំណ៊ុ លសលើការជ្ួល 

   31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 
 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 
     រំណុលនលើការជ្ួល នាថ្ងៃ
ទ៊ី១ ដខ្មររា 

 

1,183,709 

 

1,582,322 

 

4,823,614 

 

6,447,963 ការរដ ថម 433,572 306,333 1,753,799 1,248,307 
ការម ិទទួលស្ថគ ល់រនុង
អំ ុងឆ្ន  ំ

(90,684) (136,034) (366,817) (554,340) 
ការរងក់្បារន់ៅនលើ
រំណុលជ្ួលនែើម 

(536,500) (568,912) (2,170,143) (2,318,316) 
លំនអៀងព៊ីអក្តារតូរក្បារ់ - - (35,511) - 
          រំណុលនលើការជ្ួល នាថ្ងៃ
ទ៊ី៣១ ដខ្ធនូ 

990,097 1,183,709 4,004,942 4,823,614 
          រំណុលនលើការជ្ួល - រយៈ
នពលខ្ល៊ី 

479,069 489, 574 1,937,834 1,995,016 
រំណុលនលើការជ្ួល - រយៈ
នពលដវង 

511,028 694,135 2,067,108 2,828,597 
       990,097 1,183,709 4,004,942 4,823,614 
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 ការវភិាគកាលរំណត ់- លំហូរស្ថចក់្បារ់ដែលម ិបា ចុេះរិចចស ា៖ 

   31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 
 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 
     ឆ្ន ទំ៊ី១ 527,602 550,769 2,134,150 2,244,384 

ឆ្ន ទំ៊ី២ 286,135 384,352 1,157,416 1,566,233 
ឆ្ន ទំ៊ី៣ 174,558 190,708 706,087 777,133 
ឆ្ន ទំ៊ី៤ 80,952 110,424 327,451 449,977 
ឆ្ន ទំ៊ី៥ 29,200 50,952 118,114 207,629 
នលើសព៊ីឆ្ន ទំ៊ី៥ - 25,418 - 103,582 
រំណុលការក្បារ់ (108,350) (128,914) (438,276) (525,326) 
            990,097 1,183,709 4,004,942 4,823,614 
      

18. សដើមទ្៊ុន 
 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 
     នែើមទុ បា ចុេះរញ្ជ ៊ី ដរងដចង  ិង
រងក់្គរច់ំ ួ  

    

75,000,000ហ ុ មា តថ្មល 1
ែុោល រអានមររិ រនុង១ភាគហ ុ  

75,000,000 75,000,000       300,000,000        300,000,000  

       

 នែើមទុ ដែលបា ចុេះរញ្ជ ៊ីររស់ធនាគារគិតក្តឹមថ្ងៃទ៊ី ៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ មា ចំ ួ  750,000 ហ ុ រនុងតថ្មល
នសមើ ១០០ ែុោល រអានមររិរនុងមយួហ ុ ។ ភាគហ ុ ទងំអស់ក្តូវបា រងទ់ងំក្សុងនដាយភាគទុ ិរនៅរនុង
ធនាគារមា ែូចខាងនក្កាម៖ 

 31.12.2020 31.12.2019 
  

% ភាគហ ុ បា 
ដែលកា ក់ារ់ 

ចំ ួ ហ ុ 
 ៊ីមយួៗមា តំ
ថ្លនសមើ១០០
ែុោល រអានមររិ 

 

% ភាគហ ុ បា 
ដែលកា ក់ារ់ 

ចំ ួ ហ ុ 
 ៊ីមយួៗមា តំ
ថ្លនសមើ១០០
ែុោល រអានមររិ 

          Selvione Limited  60% 45,000,000 60% 45,000,000 
Quantum Symbol Sdn Bhd  40% 30,000,000 40% 30,000,000 
 100% 75,000,000  100% 75,000,000      
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19. ប្បារ់ចំសណញររាទ្៊ុរ 

ក្បារច់ំនណញររាទុរអាចដចរបា ទងំក្សុងតាមវធិ៊ីថ្ ដចរភាគោភ។ នដាយមា ក្រសិទធិភាពចរ់
ព៊ីថ្ងៃទ៊ី ១ ដខ្មររាឆ្ន  ំ២០១២ ការដរងដចរភាគោភែល់មាច ស់ភាគហ ុ ររនទសគឺក្តូវរងព់ ធកាត់
ទុររនុងអក្តា ១៤%។ 

 

20. ចំណូលពកីារប្បារ ់

 ក្រភពចំណូលព៊ីការក្បារម់ា ែូចខាងនក្កាមន េះ៖ 

 2020 2019 2020 2019 
 ែុោល រអានមរ ិ

រ 
ែុោល រអានមរ ិ

រ 
ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 

     ឥណទ   ិងរុនរក្រទ  5,056,847 5,167,183 20,454,946 20,937,426 
ក្បាររ់នញ្ញ ើ  ិងតមកល់រនុងធនាគារនានា 864,674 682,326 3,497,606 2,764,785 
ក្បាររ់នញ្ញ ើ  ិងតមកល់រនុងធនាគារជាតិ 31,580 65,124 127,742 263,882 

           5,953,101 5,914,633 24,080,294 23,966,093 
     

 
 

21. ចំណ្ដយសលើប្បារ់សបៀវតតន ៍
 2020 2019 2020 2019 
 ែុោល រអានមរ ិ

រ 
ែុោល រអានមរ ិ

រ 
ដខ្មរពា ់
នរៀល 

ដខ្មរពា ់
នរៀល      ក្បារដ់ខ្ ក្បារន់លើរទឹរចិតត  ងិក្បារ់

រង្ហវ   ់
2,645,655 2,863,590 10,701,674 11,669,129 

នផ្សងៗ 69,339 67,288 280,477 274,199 
           2,714,994 2,930,878 10,982,151 11,875,918 
      

 
22. ចំណ្ដយរលំសប់្ទ្ពយអសរមម 

 2020 2019 2020 2019 
 ែុោល រអានមរ ិ

រ 
ែុោល រអានមរ ិ

រ 
ដខ្មរពា ់
នរៀល 

ដខ្មរពា ់
នរៀល      រលំស់នលើក្ទពយ  ិងនក្គឿងររកិាខ រ 239,324 220,032 968,066 891,570 

រលំស់នលើក្ទពយអររូ៊ី 128,975 118,619 521,704 480,644 
រលំស់នលើសិទធរនុងការនក្រើក្បាស់ក្ទពយ
ជ្ួល 

524,374 601,241 2,121,092 2,436,228 
           892,673 939,892 3,610,862 3,808,442 
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23. ចំណ្ដយរដាបាល នងិចណំ្ដយសផសងៗ 
 
 2020 2019 2020 2019 
 ែុោល រអានមរ ិ

រ 
ែុោល រអានមរ ិ

រ 
ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 

ជ្ួលការោិល័យ ិងរញ្ជ រការចំណាយនលើការ 240,924 221,151 974,538  896,103  
ផ្សពវផ្ាយ ិងទ៊ីផ្ារ 126,727 130,042 512,611  526,930  
សមាភ រការោិល័យ 99,057 128,264 400,686  519,726  
ការទំនារទ់ំ ង 126,268 159,725      510,754       647,206  
អាជ្ារ័ណណ  ិងថ្ងលបា៉ា តង់ 227,847 238,741 921,641      967,379  
ចំំណាយថ្ងលទឺរ ិងនភលើង 128,643 145,060 520,361  587,783  
ជ្ួសជុ្ល ិងដងទ ំ 145,688 131,059 589,308      531,051  
ថ្ងលនសវាច់រ ់ិងវជិាជ ជ្៊ីវៈ 42,434 48,462 171,646  196,368  
ទំនារទ់ំ ងស្ថធារណៈ ិងចំណាយការរមា ត 54,376 88,234      9,951  357,524  
ការចំណាយនលើការនធវើែំនណើ រ 32,550 42,846 131,665      173,612  
ចំណាយថ្ងលោ ជ្ំ ិេះ 38,659 53,832     156,376       218,127  
នផ្សងៗ 427,036 384,496 1,727,358  1,557,978  

            1,690,209 1,771,912 6,836,895 7,179,787 
     

 
 
24. ការខាតបង់ឥណទានផ្ដលរពំងឹទ្៊ុរ  

 
 2020 2019 2020 2019 
 ែុោល រអានមរ ិ

រ 
ែុោល រអានមរ ិ

រ 
ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 

     ការខាតរង់នលើឱ្ ភាពនលើឥណទ អតិងិ
ជ្  

825,437 348,709 3,338,893 1,420,989 
ការខាតរង់នលើឱ្ ភាពនលើឥណទ ការនរត
ជ្ាចិតត 

339 (232) 1,371 (945) 
ឱ្ ភាពថ្ សមតុលយជាមយួធនាគារនផ្សង
នទៀត 

(2,202) 1,120 (8,907) 4,564 
           823,574 349,597 3,331,357 1,416,567 
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25. ពនធសលើប្បារ់ចំសណញ 
 

រ) រណុំលព ធនលើក្បារច់នំណញ 
 

 2020 2019 2020 2019 
 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 
     នាថ្ងៃទ៊ី 1 មររា 522,318 428,301 2,128,446 1,735,476 
ចំណាយ/(អតថក្រនោជ្ )៍ ព ធនលើ
ក្បារច់ំនណញរនុងការយិររនិចេទ 

889,342 652,654 3,597,388 2,644,554 

ព ធនលើក្បារច់ំនណញបា រង ់ (626,936) (558,637) (2,535,956) (2,263,597) 
លំនអៀងព៊ីអក្តារតូរក្បារ់ - - (15,669) 2,998 

          នាថ្ងៃទ៊ី 31 ធនូ 784,724 522,318 3,174,209 2,116,433 
      

 អ ុនោមតាមច់រស់ត៊ីព៊ីព ធដារររស់ធនាគារ ធនាគារមា កាតពវរចិចរងព់ ធក្បារច់ណូំលស្ថជ្៊ីវ
រមមទងំព ធនលើក្បារច់ំនណញរនុងអក្តា ២០% ថ្ ក្បារច់ំនណញជារព់ ធឬព ធអរបររមា ១% ថ្ 
ក្បារច់ំណូលែុលណាមយួខ្ពស់ជាង។ 

 

ការដររសំរលួចំណាយព ធនលើក្បារច់ំនណញ អ ុវតតចនំពាេះក្បារច់ំនណញម ុនពលរងព់ ធនលើអ
ក្តាព ធស្ថជ្៊ីវរមមនៅ ងឹ ការចំណាយព ធនលើក្បារច់ំនណញតាមព ធមា ក្រសិទធភិាពររស់ធនា គា
រមា ែូចខាងនក្កាម៖ 

 2020 2019 2020 2019 
 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 
     ព ធនលើក្បារច់ំនណញក្រចឆំ្ន  ំ 889,342 652,654 3,597,388 2,644,554 
ព ធព ា - 6,332 - 25,657 

           889,342 658,986 3,597,388 2,670,211 
      

ខ្)  ព ធព ារ 

 ព ធព ារមា ែូចខាងនក្កាម៖ 

 2020 2019 2020 2019 
 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ់

នរៀល      ព ធព ា 159,887 159,887 646,743 651,540 
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ការនផ្ាៀងផ្លា តព់ ធនលើក្បារច់ំនណញ 
 

 អ ុនោមតាមច់រស់ត៊ីព៊ីស្ថរនពើព ធរមពុជាធនាគារមា កាតពវរិចចរងព់ ធក្បារច់ណូំលស្ថជ្៊ីវរមមទងំ
ព ធនលើក្បារច់ំនណញរនុងអក្តា ២០ ភាគរយថ្ ក្បារច់ំនណញជារព់ ធ ឬ ព ធអរបររមា ១ ភាគរយ
ថ្ ក្បារច់ំណូលែុលនៅតាមតួរនលខ្មយួណាដែលខ្ពស់ជាងនគ។ 
 

 2020 2019 2020 2019 
 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 
ចំណូល/(ខាត)ម ិនពលរងព់ ធ 1,398,995 2,841,255 5,658,935 11,512,765 
     
     អក្តាព ធនលើក្បារច់ំនណញ ២០% 279,799 568,250 1,131,787 2,302,549 
រំណុលព ធព ានពលទទួលស្ថគ ល់ថាជាការ
ចំណាយ 

- 6,332 - 25,657 
ចំណាយដែលម ិអាចកាតរ់ងបា  47,093 176,404 190,491 714,789 
វតថុដែលអាចែរបា ក្តូវបា អ ុញ្ញ ត - (92,000) - (372,784) 
នៅនក្កាមរទរបញ្ញតតិថ្ ឆ្ន មំុ  534,600 - 2,162,457 - 
នផ្សងនទៀត 27,850 - 112,653 - 
          
 889,342 652,655 3,597,388 2,670,211 
     

 
 
26. យថាភាពម្នពនធ 

 
ព ធគឺក្តូវសតិតនក្កាមការក្តតួពិ ិតយ ងិការអនងកតនដាយអាជ្ាធរ ដែលបា ផ្តល់សិទិធនដាយច់ររ់នុង
ការ 
ដារព់ិ យ័ ដារទ់ណឌ រមម  ិងរងក់ារក្បារ។់ ការអ ុវតត  ូ៍វ ៊ីត ិវធិ៊ី  ិងច់រព់ ធចំនពាេះ ក្រតិរតតិការ 
ជានក្ចើ ក្រនភទគឺង្ហយក្សួលទទួលរងឥទធិពលព៊ីការររក្ស្ថយនផ្សងៗគាន ។ 
 

 រញ្ា ទងំន េះអាចរនងកើតឲ្យមា ហា ិភយ័ព ធនៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា មា លរខណៈធំជាង
នៅ ក្រនទសែថ្ទនទៀត។ អនរក្គរក់្គងនជ្ឿថាការនធវើសំវធិា ធ មា លរខណៈក្គរក់្គា  ់នដាយដផ្ែរ
នៅនលើ ការររក្ស្ថយថ្  ៊ីតរិមមព ធ។ ររ៏៉ាុដ ត អាជ្ាធរជារព់ារព់ ័ធអាច ងឹមា រណំរក្ស្ថយខុ្ស
គាន នហើយ ផ្លរ៉ាេះពាល់អាចមា ទំហំធ។ំ 
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27. ពត៌មានរបាយការណ៍លហូំរសាច់ប្បារ ់

 
របាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បារម់ា ែូចជា៖ 

 

 2020 2019 2020 2019 

 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 

     ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ  85,523,373 75,119,714 345,942,044 306,112,835 
ក្បាររ់នញ្ញ ើរ  ិងតមកល់រនុងធនាគារនានា 24,051,170 18,361,493 97,286,983 74,823,084 
ក្បាររ់នញ្ញ ើរ  ិងតមកល់រនុងធនាគារជាតិរមពុ
ជា 

1,296,939 11,351,369 5,246,118 46,256,829 
          
 110,871,482 104,832,576 448,475,145 427,192,748 
     ែរៈ ក្បារត់មកល់ធំជាងរយៈនពល៣ដខ្ (5,375,628) (4,592,877) (21,744,415) (18,715,974) 
     
 105,495,854 100,239,699 426,730,730 408,476,774 
     

 
 

28. សមត៊ុលយ និងប្បតិបតតកិារជាមយួនឹងសមព័នធញាត ិ
 

 (រ) អតតសញ្ញ ណររស់ភាគ៊ីពារព់ ័ធ 

 ភាគ៊ីនានាក្តូវបា ចតទុ់រថាមា ទំនារទ់ ំងជាមយួក្រមុហ ុ  ក្រសិ នរើក្រុមហ ុ មា សម តថ
ភាពនដាយផ្លា ល់ឬនដាយក្រនោលនែើមប៊ីក្គរក់្គង ឬរមួគាន ក្គរក់្គង ឬនធវើសរមមភាពោ៉ា ង
សំខា ន់លើការសនក្មចចិតតដផ្នរហិរញ្ញ វតថុ ិងក្រតិរតតិការ ឬផ្ាុយនៅវញិ ឬក្រុមហ ុ   ិងភាគ៊ី
ពារព់ ័ធ គឺជារមមវតថុថ្ ការក្គរក់្គងទូនៅ។ 

 រដ ថមនលើពត័ម៌ា  ដែលបា នរៀររារន់ៅរដ លងនផ្សងនៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុក្រុមហ ុ  
មា ទំនារទ់ ំងសមព ័ធមតិតជាមយួអភបិាល ឬថាន រែ់ឹរនា ំងិអងគភាពននាេះរនុងក្រុមដតមយួថ្ 
ក្រុមហ ុ ។ 

 2020 2019 2020 2019 
 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ន់រៀល ដខ្មរពា ន់រៀល 
     ការវ ិិនោគនៅកា ់ CAB Secuirty Limited  1,800,000 1,800,000 7,281,000 7,335,000 
ការតមកល់ស្ថច់ក្បារព់៊ី CAB Security 
Limited 

1,150,000 1,248,971  4,651,750 5,089,558 
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  (ខ្)  ក្រតរិតតកិារ ងិសមតុលយភាគ៊ីពារព់ ័ធសំខា ់ៗ  

 

 បា រង្ហា ញនៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុធនាគារបា អ ុវតតក្រតិរតតិការសំខា ់ៗ  ែូចខាង
នក្ៅព៊ីអវ៊ីដែលនក្កាមជាមយួភាគ៊ីពារព់ ័ធរនុងឆ្ន ហិំរញ្ញ វតថុន េះ៖ 

 

 2020 2019 2020 2019 
   ែុោល អានមររិ   ែុោល អានមររិ ដខ្មរពា ់នរៀល ដខ្មរពា ់នរៀល 
     សំណងរុគគលិរដផ្នរក្គរក់្គងសំខា ់ៗ ៖     
ក្បារដ់ខ្ ិងអតថក្រនោជ្ ៍សំរារក់ារ
ក្គរក់្គង 

   426,762  202,169                  
1,726,252  

823,839 
ចំណាយការក្បារែ់ល់ក្រុមហ ុ ដែលពារ់
ព ័ធ 

         98,018 103,500 396,483  421,763 
ចំណាយការក្បារែ់ល់ភាគ៊ីពារ់ព ័ធ 1 221                              

4  
900 

      524,781 103,721 2,122,739 422,663 
     

 
 
29. រិចចសនាផតល ់និង យថាភាព 

 
 2020 2019 2020 2019 
   ែុោល អានមររិ   ែុោល អានមររិ ដខ្មរពា ់នរៀល ដខ្មរពា ់នរៀល 
ការស ាផ្តល់ក្បាររ់មច៊ី     
     ក្បាររ់មច៊ី ិងរុនរក្រទ ម ិបា សំនរច 7,179,543 5,714,786 29,041,252 23,287,753 
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30. ឧបររណ៍ហរិញ្ញវតថ៊ុ 

 
 ហា ភិយ័ចរំងៗ  ដែលនរើតន ើងព៊ីឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ររស់ធនាគាររនុងែំនណើ រការអាជ្៊ីវរមមធមមតាគឺ
ហា ភិយ័ក្រតរិតតកិារ ហា ភិយ័ឥណទ  ហា ភិយ័ទ៊ីផ្ារ  ងិហា ិភយ័ស្ថចក់្បារដ់ែលង្ហយរងគ ្
នរាេះ។  
 

ធនាគារម ិមា រិចចស ារតូរក្បាររ់រនទស  ិងអក្តារតូរការក្បារន់ែើមប៊ីក្គរក់្គងហា ភិយ័ររស់ខ្លួ ន ើ
យ។  
 
ហា ភិយ័ទងំន េះក្តូវបា រណំតន់ដាយនគាល នោបាយ  ិងការអ ុវតតការក្គរ ់ ក្គងហិរញ្ញ វតថុ
ររស់ធនាគារដែលបា ពពិណ៌នាខាងនក្កាម។ 

 ៣០.១ នគាល នោបាយក្គរក់្គងហា ភិយ័ហិរញ្ញ វតថុ 

 នគាល នោបាយររស់ធនាគារ ទរទ់ង ងឹសរមមភាពសំខា ់ៗ ថ្ រតនាគារមា ែូចខាង
នក្កាម៖ 

  (រ)   ហា ភិយ័ក្រតរិតតកិារ 

 ហា ភិយ័ក្រតរិតតកិារ គឺជាហា ភិយ័ថ្ ការបាតរ់ងន់ដាយផ្លា ល់ ឬនដាយក្រនោល
ដែលនរើតន ើងព៊ីែំនណើ រការថ្ផ្ារនុងម ិក្គរក់្គា ឬ់នធវសក្រដហសររស់រុគគលិរ រនចចរ
វទិា នហដាឋ រចនាសមព ័ធ  ងិព៊ីរតាត ខាងនក្ៅផ្ងដែរ នក្ៅព៊ីហា ភិយ័ទងំន េះ ហា ភិយ័
ឥណទ ទ៊ីផ្ារ ិងស្ថចក់្បារង់្ហយរងនក្គាេះរជ៏ារតាត ដែលនរើតន ើងព៊ីតក្មូវការច់រ ់

 ិងរទរបញ្ញតតិ ងិសតងដ់ារដែលទទួលយរជាទូនៅថ្ ការអ ុវតត រ៍រស់ធនាគារ ។ 

 ការខាតរងន់លើហា ិភយ័ក្រតិរតតិការក្តូវបា ក្គរក់្គង តាមរយៈែំនណើ រការក្គរក់្គង
ហា ភិយ័ក្រតរិតតកិារដែលបា រនងកើតន ើងនែើមប៊ីក្តតួពិ តិយ  ិងការនធវើរបាយការណ៍
អាជ្៊ីវរមមឱ្យបា ក្តមឹក្តូវនដាយអងគភាពក្គរក់្គង  ិងជ្ំ យួការដែលឯររាជ្យព៊ីអងគភាព
អាជ្៊ីវរមម ិងការក្តួតព ិិតយដែលផ្តល់នដាយថាន រែ់រឹនាជំា ខ់្ពស់ររស់ធនាគារ។ 

 ការក្គរក់្គងហា ិភយ័ក្រតរិតតិការររស់ធនាគារ តក្មូវឱ្យមា ការរនងកើតរចនាសមព ័ធតួ
នាទ៊ី  ិងនគាល នោបាយររស់ធនាគារ។ នគាល នោបាយ  ិងវធិា ការណ៍ក្តតួពិ ិ
តយថ្ផ្ារនុងជានក្ចើ  ក្តូវបា អ ុវតតរមួមា ការរនងកើតអាជ្ាធរចុេះហតថនលខា រំណត ់ិយម
 យ័ថ្ ក្រព ័ធក្តួតពិ ិតយ ៊ីតិវធិ៊ីក្តួតព ិិតយ  ិងនរៀរចឯំរស្ថរ  ិងអ ុនោមតាមរទរ ្
រញ្ញតតិ ងិតក្មូវការដផ្នរច់រន់ផ្សងនទៀត។ 
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     (ខ្)    ហា ភិយ័ឥណទ  

 ហា ភិយ័ឥណទ  គឺជាការបាតរ់ងស់កាត  ុពលថ្ ក្បារច់ំណូល ិងការខាតរងជ់ា
មូលដាឋ  រនុងទក្មងថ់្ រទរបញ្ញតតិជារោ់រដ់ែលជាលទធផ្លសងររស់អនរខ្ច៊ី ឬថ្ែគូរ
តាមរយៈសរមមភាពផ្តល់ក្បាររ់មច៊ី ិងវ ិិនោគ។ 

 រតាត ចំរងចំនពាេះហា ិភយ័ឥណទ នរើតន ើង តាមរយៈក្បាររ់មច៊ីររស់ខ្លួ ែល់អតិងិ
ជ្ ។ ចំ  ួហា ិភយ័ឥណទ នៅរនុងរញ្ា  ក្តូវបា រង្ហា ញនដាយតំថ្លនោងថ្ 
ក្ទពយសរមមនៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ សរមមភាពផ្តល់ក្បាររ់មច៊ី ក្តូវបា ែឹរនាំ
នដាយនគាលការណ៍ឥណទ ររស់ធនាគារ នែើមប៊ីធានាថានគាលរណំងរមួនៅរនុងការ
ផ្តល់ក្បាររ់មច៊ីក្តូវបា សនក្មច។ ឧទហរណ៍អតងិិជ្ មា លទធភាព  ិងក្ទពយសង 
ែូនចនេះហា ភិយ័ឥណទ ក្តូវបា ងយចុេះ។ នគាលការណ៍ឥណទ រតក់្តានគាល
ការណ៍ក្បាររ់មច៊ីវតថុរញ្ច  ំ ិងែំនណើ រការអ ុមត័ឥណទ   ិង ៊ីតិវធិ៊ី ដែលក្តូវបា អ ុ
វតត នែើមប៊ីធានាបា  ូវការអ ុនោមតាមនគាលការណ៍ដណនារំរស់ធនាគារជាតិថ្ រមពុ
ជា។ 

 ធនាគារររាក្ទពយរញ្ច ំ សំរារធ់ានាែល់ក្បាររ់មច៊ីែល់អតងិិជ្ រនុងទក្មងជ់ាផ្លក្រនោជ្ ៍
រញ្ច ំនលើក្ទពយសមបតត ិិងការធានា។ ការបា៉ា  ក់្រមាណតថ្មលសមរមយ គឺដផ្ែរនលើការវាយតថ្មល
ថ្ ក្ទពយរញ្ច ំដែលក្តូវបា វាយតថ្មលនៅនពលខ្ច៊ី នហើយជាទូនៅម ិក្តូវបា នធវើរចចុរប នភាព
ន ើយនលើរដលងដតនពល ដែលក្បាររ់មច៊ីក្តូវបា វាយតថ្មលថាជារមច៊ីជារស់ងសយ័។ 

    ១.    ការវាស់ដវងហា ភិយ័ឥណទ  

 ការពាររណ៍ថ្ ការខ្រខា សង រគឺាម  លទធភាពសងរណុំលររស់អនរខ្ច៊ីនក្កាម
វធិ៊ីស្ថ ្សតរ៊ីែំណារក់ាលររស់ (CIFRSS 9) គឺក្តូវរតស់មាគ ល់នលើរយៈនពល
សងជាមយួ ងឹកាលវភិាគសងសក្មារឧ់រររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ដែលមា ការនរើ 
ន ើងគួរឱ្យរតស់មាគ ល់ថ្ ហា ិភយ័ឥណទ  ចរត់ាងំព៊ីនែើមែរំូង ឬអ ង់យ
ឥណទ ែូចកាលររនិចេទចុេះរញ្ជ ៊ី។ ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ដែលគួរឱ្យរតស់មាគ ល់
នៅរនុងហា ិភយ័ឥណទ  ក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់ជាមយួ ឹងការបាតរ់ងល់ទធ
ភាពសងរនុងរយៈនពល ១២ ដខ្។ 

 នៅនក្កាមវធិ៊ីស្ថ្សតរ៊ីែណំារក់ាល ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ក្តូវបា រក្មុងទុរជារ៊ី
ែំណារក់ាលនដាយដផ្ែរនលើចលនាទរទ់ងនៅរនុងហា ិភយ័ឥណទ ។ 
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 -  ែំណារក់ាលទ៊ី១ រាររ់ញ្ចូ លទងំឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុដែលម ិមា ការនរើ 
ន ើងគួរឱ្យរតស់មាគ ល់ នលើហា ភិយ័ឥណទ  ចរត់ាងំព៊ីការទទួលស្ថគ ល់
ែំរូង  ងិការងយចុេះហា ភិយ័ឥណទ  ែូចកាលររនិចេទរបាយការណ៍។ ច ំ
នពាេះក្ទពយទងំន េះ ឹងក្តូវបា ទទលួស្ថគ ល់ ជាហា ភិយ័ឥណទ រនុងររណ៊ី
មា ការខ្រខា សង រគឺាម  លទធភាពសងឥណទ រនុងរយៈនពល ១២ ដខ្។ 

 -  ែំណារក់ាលទ៊ី២ ការទទលួស្ថគ ល់ចរត់ាងំព៊ីមា ការសញ្ញ ណនរើ ន ើងគួរ
ឱ្យរតស់មាគ ល់នលើហា ភិយ័ឥណទ រមួរញ្ចូ លទងំភសតុតាង ដែលរញ្ជ រព់៊ី
ការចុេះនខ្ាយថ្ លទធភាពសង។ ចំនពាេះក្ទពយទងំន េះ ការបាតរ់ងឥ់ណទ  
ក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់។ 

 - ែំណារក់ាលទ៊ី៣ រាររ់ញ្ចូលទងំឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ដែលមា ភសតុតាងរ ញ្
ជារព់៊ីការចុេះនខ្ាយនៅកាលររនិចេទថ្ ការរាយការណ៍។ ចំនពាេះក្ទពយទងំន េះ
ការបាតរ់ងឥ់ណទ ក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់។ 

 - ក្ទពយដែលមា ការងយចុេះឥណទ ក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់រនុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វតថុ។ ការពាររណ៍ ូវការងយចុេះន េះក្តូវបា វាស់ដវងរនុងអាយុកាលនពញ
មយួជ្៊ីវតិររស់វា (ែំណារក់ាលទ៊ី ៣) ។ 

 ការវ ិិចេយ័  ិងការស មតសំខា ់ៗ ដែលធនាគារបា អ ុមត័រនុងការនដាេះក្ស្ថយត ម ្
រវូការសតងដ់ារនលើការវាស់ដវងក្បារឧ់រតថមភគ៖ឺ  

    (១)    ការនរើ ន ើងខាល ងំថ្ ហា ភិយ័ឥណទ  

 ការវាយតថ្មល SICR គឺជាការវភិាគពហុមុខ្ង្ហរ  ងិរមួ ិងដផ្ែរនលើពត័ម៌ា ោយ
រញ្ចូលគាន រវាងររមិាណ ិង /ឬគុណភាព។ នែើមប៊ីរណំតថ់ានតើហា ភិយ័ថ្ ក្បាររ់មច៊ី
បា នរើ ន ើងគួរឱ្យរតស់មាគ ល់ ចរត់ាងំព៊ីការទទួលស្ថគ ល់ែំរងូ ូវហា ភិយ័រចចុ 
រប នថ្ កាលររនិចេទ របាយការណ៍ក្តូវបា នក្រៀរនធៀរជាមយួហា ិភយ័ថ្ ការខ្រ
ខា សងនៅនពលមា ការទទលួស្ថគ ល់ែរំូង។ 

 
           (២)   យិម យ័ថ្ ការងយចុេះឥណទ  

   ក្បាររ់មច៊ី ងិរុនរក្រទ  

ធនាគារចតថ់ាន រឥ់ណទ   ងិរុនរក្រទ ដែលអ ង់យនៅនពលដែលក្តូវតាម 
លរខណៈវ ិចិេយ័មយួឬនក្ចើ ែូចតនៅន េះ៖  
• ក្បារន់ែើម ឬការក្បារ ់ ឬទងំក្បាររ់មច៊ីបា ផុ្តរណំតរ់នុងរយៈនពលជាង៣ 

ដខ្ សក្មារក់្បាររ់មច៊ីរយៈនពលខ្ល៊ី  ងិរយៈនពល ១ឆ្ន សំក្មារក់្បាររ់មច៊ីរយៈ
នពលដវង។ 
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• ក្បាររ់មច៊ីក្តូវបា រងខំឱ្យចុេះនខ្ាយ នដាយស្ថរនហតុផ្លនផ្សងៗែូចជាការ
រសយ័ធ ។ 

• ក្បាររ់មច៊ីក្តូវបា ចតថ់ាន រជ់ាការខាតរង ់ តាមតក្មូវការររស់ធនាគារជាតិ
ថ្ រមពុជា។      

   (៣)   យិម យ័ថ្ ការម ិនគារពតាមរចិចស ា 

ក្បាររ់មច៊ី ងិរុនរក្រទ  
 ធនាគាររណំតឧ់រររណ៍ហិរញ្ញ វតថុែូចនៅរនុងនពលដែល វាក្តូវ ឹងលរខណៈវ ិ ិ

ចេយ័មយួ ឬនក្ចើ ែូចខាងនក្កាមៈ  
• អ ង់យឥណទ  
• លុរនចល 

(៤)  ការវាស់សាង ់ECL - ធាតុចូលការស មត ងិរនចចរនទសបា៉ា  ស់្ថម   
ECL ក្តូវបា វាស់ដវងនដាយដផ្ែរនលើមូលដាឋ  រយៈនពល១២ដខ្ ឬអាយុកាល
មយួអាក្ស័យនលើថា នតើការនរើ ន ើង ូវហា ិភយ័ឥណទ បា នរើតន ើងតាងំ
ព៊ីការទទលួស្ថគ ល់ែំរងូ ឬថានតើក្ទពយក្តូវបា ចតទុ់រថាម ិចុេះនខ្ាយឥណទ
 ។ អាយុកាល១២ដខ្ ឬអាយុកាលនពញមយួជ្៊ីវតិឆលុេះរញ្ច ំងព៊ីនសណារ ៊ីយ៉ាូនឆ្ព េះ
នៅមុខ្ជានក្ចើ   ិងក្តូវបា វាយតថ្មលនដាយដផ្ែរនលើក្រូបារ ៊ីល៊ីនតថ្ ការនរើត
ន ើងចំនពាេះនសណារ ៊ីយ៉ាូ ៊ីមយួៗ ECL អាចក្តូវបា វាយតថ្មល  ិងវាស់ដវងនដាយ
ដផ្ែរនលើមូលដាឋ  សមូហភាព ឬរុគគល ។ 

 
 ចំនពាេះការវាយតថ្មលសមូហភាព ECL ក្តូវបា រំណតន់ដាយការបា៉ា  ក់្រមាណ

លទធភាពថ្ ក្រូបារ ៊ីល៊ីនតលំនានំែើម (PD) ការខាតរងត់ាមលំនា(ំLGD)  ងិ
ផ្លរ៉ាេះពាល់នៅលំនានំែើម (EAD) សក្មារដ់ខ្អនាគត ិងសក្មាររ់ុគគលមាន
រ់ៗ ឬដផ្នរសមូហភាព។ សមាសធាតុទងំរ៊ីក្តូវបា ររូរញ្ចូ លគាន  នែើមប៊ី
គណនា ECL សក្មារដ់ខ្រនាា រដ់ែលរនាា រម់រក្តូវបា រញ្ចុ េះក្ត រន់ៅកាល
ររនិចេទរាយការណ៍នហើយសររុមរ។ អក្តារញ្ចុ េះតថ្មល ដែលក្តូវបា នក្រើរនុងការ
គណ នា ECL គឺជាអក្តាការក្បារម់ា ក្រសិទធិភាពនែើម ឬក្រហារក់្រដហល។ 

 សក្មារក់ារវាយតថ្មលរុគគលក្បារឧ់រតថមភ ECL ក្តូវបា រំណតន់ដាយការ
នក្រៀរនធៀរភាពនលចនធាល ជាមយួ ឹងតថ្មលចរ តលំហូរស្ថចក់្បារ ់ ដែលរពំឹងថា ឹង
ទទួលបា ព៊ីអនរខ្ច៊ី។ 
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ក្របូារ ៊ីល៊ីនតថ្ លំនានំែើម 

 PD រង្ហា ញព៊ីលទធភាពររស់អនរខ្ច៊ី ងឹម ិអាចរំនពញកាតពវរិចចហិរញ្ញ វតថុ
ររស់ខ្លួ រនុងរយៈនពល១២ដខ្រនាា រ ់ (១២ដខ្ PD) ឬរយៈនពលមយួជ្៊ីវតិដែលនៅ
សល់ (កាត ពវរិចចនពញមយួ PD)។ 
 PD ក្តូវបា យរមរពឹងដផ្ែរនលើវធិ៊ីស្ថ្សតគំរ ូ ដែលការវភិាគសថិតិ ិងការវ ិ
 ិចេយ័អនរជ្ំនាញក្តូវបា អ ុវតត នែើមប៊ីរណំតក់្ពំដែ  ិភយ័ ដែលទរទ់ង ឹងភាព
ម ិក្រក្រត៊ីថ្ ក្រវតតសិ្ថ្សតដែលបា អនងកត។ គំរនូ េះពងឹដផ្ែរនលើតួនលខ្ហា ិភយ័ 
 ិងការជារទ់រទ់ងររស់វាជាមយួ ឹងភាពម ិក្រក្រត៊ីថ្ ក្រវតតិស្ថ្សត នែើមប៊ី
ពាររណ៍ PD រយៈនពល12ដខ្។ PD ក្តូវបា រនងកើតន ើងនដាយនក្រើអនងរនសែឋរិចច
មា៉ា ក្រូ ដែលបា ពាររណ៍ (MEV”) នដាយនក្រើក្រូបារ ៊ីល៊ីនតថ្ រ តសុពលភាពរហូត
ែល់អាយុកាលរំណតថ់្ ក្បាររ់មច៊ី។ 
ការរង្ហា ញនៅលំនានំែើម 

 EAD គឺជាចំ ួ ទឹរក្បារស់ររុ ដែលធនាគារក្តូវបា រ៉ាេះពាល់នៅនពល
ដែលអនរខ្ច៊ីលំនានំែើម EADs ដែលមា រយៈនពល១២ដខ្  ងិនពញមយួជ្៊ីវតិក្តូវបា 
រំណតន់ដាយដផ្ែរនលើទក្មងរ់ងក់្បារដ់ែលរពំឹងទុរ។ ចំនពាេះការរនំោេះ ិងក្បារ់
រមច៊ីសងវញិ ន េះដផ្ែរនលើការសងតាមរិចចស ា ដែលជ្ពំាររ់នុងរយៈនពលខ្ច៊ី១២ដខ្ 
ឬនៅសល់កាលរំណត។់ 

 
   ការបាតរ់ងដ់ែលបា ផ្តល់ឱ្យតាមលំនានំែើម 

 LGD តំណាងឱ្យការរពំឹងទុរររស់ធនាគារអំព៊ីវសិ្ថលភាពថ្ ការខាតរងន់លើការ
រ៉ាេះពាល់។ ក្រមុហ ុ  LGD ដក្រក្រួលនៅតាមក្រនភទថ្ ក្បារឧ់រតថមភក្រនភទ ិង
អត៊ីតភាពថ្ ការទមទរ  ងិលទធភាពថ្ ការដាររ់ញ្ច ំ ឬការគាកំ្ទឥណទ 
នផ្សងនទៀត។ LGD ក្តូវបា រង្ហា ញជាការខាតរងភ់ាគរយរនុងមយួឯរតាថ្ ការ
រ៉ាេះពាល់នៅនពលមា រញ្ា ។ 

 LGDS ដែលមា រយៈនពល១២ដខ្  ិងនពញមយួជ្៊ីវតិក្តូវបា រណំតន់ដាយ
ដផ្ែរនលើរតាត  ដែលជ្េះឥទធពិលែល់ការស្ថត រន ើងវញិ ដែលបា នធវើរចួជានក្សច។ 
ទងំន េះខុ្សគាន តាមក្រនភទផ្លិតផ្ល។ 

 •  ចំនពាេះផ្លិតផ្ល ដែលបា ធានាន េះដផ្ែរនៅនលើក្រនភទវតថុរញ្ច ំ ងិតថ្មល
វតថុរញ្ច ំ ដែលបា នក្គាងទុរ ការរញ្ចុ េះតថ្មលជាក្រវតតសិ្ថ្សតចំនពាេះតថ្មលទ៊ី
ផ្ារ /តំថ្លតាមនសៀវនៅនដាយស្ថរការលររ់ងខំ នែើមប៊ីយរមរវញិ ូវការ
ស្ថត រតថ្មលស្ថត រន ើងវញិ។ 
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• ចំនពាេះផ្លិតផ្លដែលម ិមា សុវតថិភាព LGD ជាធមមតាក្តូវបា រណំត់
នៅរក្មតិផ្លិតផ្ល នដាយស្ថរដតភាពខុ្សគាន តចិតចួថ្ ក្បារច់ំនណញ
ដែលទទលួបា តាមរយៈអនរខ្ច៊ីនផ្សងៗគាន ។ LGDក្តូវបា ជ្េះឥទធពិលនដាយ
យុទធស្ថ្សតក្រមលូក្បាររ់មួទងំការលររ់ំណុល ដែលបា ចុេះរចិចស ា
 ិងតថ្មល។ 

 ការស មតដែលទរទ់ង ឹងការគណនា ECL ក្តូវបា ក្តួតព ិិតយ ងិពិ តិយ
ន ើងវញិជានទៀងទត។់ ម ិមា ការផ្លល ស់រតូររនចចរនទសបា៉ា  ស់្ថម  ឬការស មត់
សំខា ់ៗ ដែលបា នធវើន ើងរនុងរំ ុងនពលរាយការណ៍ននាេះនទ។ 

 (៥)  ពត័ម៌ា ដែលនឆ្ព េះនៅររការរមួរញ្ចូលគាន រនុងគរំ ូECL 

 ការបា៉ា  ស់្ថម  ររស់ ECL បា នឆ្ព េះនៅររការរមួរញ្ចូ លពតម័ា ដតមយួ។ 
ធនាគារបា នធវើការវភិាគសថិតិដផ្ែរនលើរទពិនស្ថធ ជ៍ាក្រវតតសិ្ថ្សត  ងិបា រ ំ
ណត ូ់វអនងរនសែឋរិចចសំខា ់ៗ  ដែលរ៉ាេះពាល់ែល់ហា ភិយ័ឥណទ  ងិការ
ខាតរងឥ់ណទ  ដែលរពំងឹទុរសក្មារផ់្លរក័្ត ៊ីមយួៗ។ ទនំារទ់ ំងថ្ អ
នងរនសែឋរិចចទងំន េះនៅនលើ PD, EAD  ិង LGD ក្តូវបា រណំតន់ដាយអ ុវតត
ការវភិាគតំដរតំរងស់ថិត ិ នែើមប៊ីដសវងយល់ព៊ីការផ្លល ស់រតូរផ្លរ៉ាេះពាល់ថ្ អនងរទងំ
ន េះមា ជាក្រវតតសិ្ថ្សតនលើអក្តាលំនានំែើម  ិងនលើសមាសធាតុថ្  PD  ិង 
LGD។ LGD ខុ្សគាន តាមឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ តាមការវ ិចិេយ័អនរជ្ំនាញរក៏្តូវ
បា អ ុវតតនៅរនុងែំនណើ រការន េះដែរ។ 

 ែូចគាន  ងឹការពាររណ៍នសែឋរិចចន េះដែរការពាររណ៍  ងិលទធភាពថ្ ការនរើត
ន ើងគឺសថិតនៅនក្កាមរក្មតិថ្ ភាពម ិច់ស់ោស់ថ្ លទធផ្ល នហើយែូនចនេះ 
លទធផ្លជារដ់សតងអាចខុ្សគាន  ឹងអវ៊ីដែលបា នក្គាងទុរ។ ធនាគារពិចរណា
ការពាររណ៍ទងំន េះ នែើមប៊ីរង្ហា ញព៊ីការបា៉ា  ស់្ថម  ែល៏ែរផុំ្តររស់ខ្លួ អំព៊ីលទធ
ផ្ល ដែលអាចនរើតមា   ិងជាអនរតណំាងសមក្សរថ្ ស្ថថ  ភាពដែលអាច
នរើតមា ។ ទមៃ ន់សណារ ៊ីយ៉ាូចំ ួ នសណារ ៊ីយ៉ាូ  ងិលរខណៈសសមបតតិររស់ពួរ
នគក្តូវបា វាយតថ្មលជានទៀងទត។់ 

    (៦)    ការក្រមលូផ្តុថំ្ ការរ៉ាេះពាល់សក្មារ ់ECL វាស់ដវងជាមលូដាឋ   

   ចំនពាេះរទរបញ្ញតតិថ្ ការបាតរ់ងឥ់ណទ រពំងឹទុរ ដែលយរគំរតូាមសមហូ
ភាពការ     ដារជ់ាក្រុមក្តូវបា អ ុវតត នដាយដផ្ែរនលើលរខណៈហា ភិយ័រមួែូច
ជាការរង្ហា ញហា ភិយ័នៅរនុងក្រុមដតមយួ។ 

 
  រនុងការចតជ់ាក្រុមន េះ ក្តូវដតមា ពត័ម៌ា ក្គរក់្គា ស់ក្មារក់្រុម ដែលអាច
នជ្ឿជារប់ា តាមសថិត។ិ នៅនពលដែល ម ិមា ពត័ម៌ា ក្គរក់្គា ខ់ាងធនាគារ
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ក្តូវពិចរណានលើការរដ ថមទ ិន យ័ទងំរនុង  ិងខាងនែើមប៊ីនក្រើក្បាស់សក្មារ់
នគាលរំណងរមួ។ ភាពសមក្សរថ្ ក្រមុក្តូវបា ក្តតួព ិតិយ  ិងពិ ិតយន ើងវញិ
តាមកាលរណំត។់ ធនាគារនធវើក្រតិរតតិការ  ិងផ្តល់ក្បាររ់មច៊ី ិងរុនរក្រទ ែល់
រុគគលឬសហក្គាសនៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។ ធនាគាររណំត ់ងិនផ្លត ត
នលើការក្គរក់្គងហា ភិយ័ឥណទ  នៅនពលដែលអនរខ្ច៊ីក្តូវបា រណំតអ់តត
សញ្ញ ណ។ 

 
   ២.    ការក្គរក់្គងររំតិហា ភិយ័ ងិនគាល នោបាយកាតរ់ ថយ 

 ធនាគារនក្រើនគាលការណ៍  ិងការអ ុវតតជានក្ចើ នែើមប៊ីកាតរ់ ថយហា ភិយ័
ឥណទ ។ ទមាល រថ់្ ការនធវើទងំន េះ គឺការទទួលបា  ូវសុវតថិភាពរនុងទក្មងជ់ា
វតថុរញ្ច សំ ក្មារក់្បាររ់មច៊ីែល់អតិងជិ្ ដែលជាទមាល រធ់មមតា។ ធនាគារអ ុវតត
នគាលការណ៍ដណនាសំត៊ីព៊ី ការទទួលយរបា  ូវចំណាតថ់ាន រជ់ារោ់រថ់្ វតថុ
រញ្ច  ំ ឬការកាតរ់ ថ យហា ិភយ័ឥណទ ។ ក្រនភទវតថុរញ្ច ំសំខា ់ៗ  ដែល
ធានាសុវតថិភាពសក្មារក់្បាររ់មច៊ីជូ្ អតិងជិ្ គឺ៖  

• ក្បាររ់មច៊ីហុ៊ីរ៉ាូដតរនលើ ក្ទពយសមបតតិលំនៅដាឋ   (ែ៊ីធល៊ីអគារ  ងិក្ទពយសមបតតិ
នផ្សងនទៀត)។ 

• គិតរំថ្រនលើក្ទពយសមបតតិអាជ្៊ីវរមមែូចជាែ៊ីធល៊ី  ងិអាគារ 
• ស្ថចក់្បារជ់ាទក្មងក់្បាររ់នញ្ញ ើមា រណំត ់

  ៣.    ឱ្ ភាព ងិការផ្តល់នគាល នោបាយ 

 ធនាគារតក្មូវឱ្យអ ុវតតតាមចណំាតថ់ាន រឥ់ណទ   ងិការផ្តល់ឥណទ ជា
កាតពវរចិចក្សរតាមក្រកាសនលខ្ ៧-០១៧-៣៤៤  ងិ ៧-០១៨-០០១ ចុេះថ្ងៃ
ទ៊ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៧  ងិថ្ងៃទ៊ី១៦ ដខ្រុមភេះ ឆ្ន ២ំ០១៨ តាមចំណាតថ់ាន រ ់ងិការ
ផ្តល់ឥណទ ។ នគាលការណ៍ថ្ ឱ្ ភាពក្តូវបា រំណតន់ៅរនុងរណំត់
សំគាល់ ៥.៨ (រ)។  

 នៅកាលររនិចេទរបាយការណ៍ ៊ីមយួៗ ធនាគារវាយតំថ្លថានតើក្ទពយសរមមហិរ 
ញ្ញ វតថុណាមយួថ្ ថ្ងលនែើមរលំស់ គឺជាឱ្ ភាពឥណទ ឬអត។់ 

ធនាគាររំណតក់្រូបារ ៊ីល៊ីនតថ្ ភាពម ិនទៀងទតស់ក្មារក់្បាររ់មច៊ី  ិងរុនរ
ក្រទ ទងំន េះនដាយនក្រើក្បាស់ពត័ម៌ា ថ្ផ្ារនុង ិងខាងនក្ៅដែលមា នរើតមា  
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  ពត័ម៌ា អពំ៊ីហា ិភយ័ថ្ ឥណទ  ងិសំវធិា ធ បាតរ់ងដ់ែលបា គណនានក្កាម CIFRS 9 សក្មារក់្បាររ់មច៊ី ិងរុនរក្រទ ក្តូវបា សនងខរ
ែូចខាងនក្កាមៈ 

 

តថ្មលសរុរ ទទលួក្បាររ់ងគរសុទធ 

12ដខ្-ការខាតរងឥ់ណ
ទ រពំងឹទុររយៈនពល 

១២ ដខ្ 

(ែណំារក់ាលទ៊ី ១) 

ការខាតរងឥ់ណ
ទ រពំងឹទុររនុង
នលើស១២ដខ្ - ម ិ
ដម ឥណទ  ឱ្
 ភាព (ែណំារ់
កាលទ៊ី ២) 

ការខាតរងឥ់ណ
ទ ដែលរពំងឹទុរ
នលើស១២ដខ្ - 

ឥណទ ឱ្ ភាព 
(ែណំារក់ាលទ៊ី ៣) 

ច ំ ួទរឹក្បារ់
នោង 

 ែុោល អានមររិ ែុោល អានមររិ   ែុោល អានមររិ   ែុោល អានមររិ   ែុោល អានមររិ ែុោល អានមររិ 
31.12.2020       
       1 – 30 ថ្ងៃហួសកាលរំណត់ 56,648,440 207,884 (552,260)    - - 56,304,064 

30 – 90 ថ្ងៃហួសកាលរំណត់ 973,820 92,534 - (27,506)    - 1,038,848 
នក្ចើ ជាង 90 ថ្ងៃ 2,562,099 147,534 - - (1,220,993)    1,488,640 
               60,184,359 447,952 (552,260)    (27,506)    (1,220,993)    58,831,552 
        

31.12.2019       
       1 – 30 ថ្ងៃហួសកាលរំណត់ 58,824,471 146,630 (487,271) - - 58,483,830 

30 – 90 ថ្ងៃហួសកាលរំណត់ 623,840 12,984 - (22,346) - 614,478 
នក្ចើ ជាង 90 ថ្ងៃ 732,597 170,702 - - (465,366) 437,932 
               60,180,908 330,315 (487,271) (22,346) (465,366) 59,536,240 
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  ពត័ម៌ា អពំ៊ីហា ិភយ័ថ្ ឥណទ  ងិសំវធិា ធ បាតរ់ងដ់ែលបា គណនានក្កាម CIFRS 9 សក្មារក់្បាររ់មច៊ី ិងរុនរក្រទ ក្តូវបា សនងខរ
ែូចខាងនក្កាមៈ 

 តថ្មលសរុរ ទទលួក្បាររ់ងគរសុទធ 

12ដខ្-ការខាតរងឥ់ណ
ទ រពំងឹទុររយៈនពល 

១២ ដខ្ 

(ែណំារក់ាលទ៊ី ១) 

ការខាតរងឥ់ណ
ទ រពំងឹទុររនុង
នលើស១២ដខ្ - ម ិ
ដម ឥណទ  ឱ្
 ភាព (ែណំារ់
កាលទ៊ី ២) 

ការខាតរងឥ់ណ
ទ ដែលរពំងឹទុរ
នលើស១២ដខ្ - 

ឥណទ ឱ្ ភាព 
(ែណំារក់ាលទ៊ី ៣) 

ច ំ ួទរឹក្បារ់
នោង 

 ដខ្មរពា ់នរៀល ដខ្មរពា ់នរៀល ដខ្មរពា ់នរៀល ដខ្មរពា ់នរៀល ដខ្មរពា ់នរៀល ដខ្មរពា ់នរៀល 
31.12.2020       
       1 – 30 ថ្ងៃហួសកាលរំណត់ 229,142,940 840,891 (2,233,892) - - 227,749,939 

30 – 90 ថ្ងៃហួសកាលរំណត់ 3,939,102 374,300 - (111,262) - 4,202,140 
នក្ចើ ជាង 90 ថ្ងៃ 10,363,690 596,775 - - (4,938,916) 6,021,549 
               243,445,732 1,811,966 (2,233,892) (111,262) (4,938,916) 237,973,628 
        

31.12.2019       
       1 – 30 ថ្ងៃហួសកាលរំណត់ 239,709,719 597,517 (1,985,629) - - 238,321,607 

30 – 90 ថ្ងៃហួសកាលរំណត់ 2,542,148 52,910 - (91,060) - 2,503,998 
នក្ចើ ជាង 90 ថ្ងៃ 2,985,333 695,607 - - (1,896,367) 1,784,573 
               245,237,200 1,346,034 (1,985,629) (91,060) (1,896,367) 242,610,178 
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រំរ ៉ារំរលួន េះ គឺជាសំវធិា ធ ការបាតរ់ងទ់រទ់ង ងឹក្បាររ់មច៊ី ងិរុនរក្រទ ក្តូវបា 
រង្ហា ញនៅរនុងរណំតក់្តា ៨ ។ 

   

គណ ៊ីក្តូវទរនផ្សងៗ 
 

គណ ៊ីក្តូវទរនផ្សងៗរជ៏ារមមវតថុតំរវូនអាយមា ការនធវើការឱ្ ភាព ថ្ សុ៊ី CIFRS 9 
ការខាតរងន់លើឱ្ ភាពថ្ តដមលគឺមា លរខណៈម ិក្តឹមក្តូវ នហើយែូនចនេះវាម ិក្តូវបា 
ផ្តល់ជូ្ នទ។   

 

ហា ិភយ័ឥណទ ដែលនរើតន ើងព៊ីសរមមភាព ិងតារាងតុលយការមា ែូចខាង
នក្កាម៖ 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 
 ែុោល អានមររិ ែុោល អានមររិ ដខ្មរពា ់នរៀល ដខ្មរពា ់នរៀល 
     ហា ភិយ័ឥណទ ទរទ់ង ងឹក្ទពយ
សរមមតារាងតុលយការ៖     

សមតុលយធនាគារ - ែុល 24,052,851 18,365,376 97,293,783 74,838,908 
ក្បាររ់នញ្ញ ើជាមយួ NBC 1,296,939 11,351,369 5,246,118 46,256,829 
ក្បាររ់មច៊ី ិងរុនរក្រទ  - ែុល 60,184,359 60,180,908 243,445,732 245,237,200 
ក្ទពយសមបតតិនផ្សងនទៀត 3,908,540 5,176,116 15,810,044 21,092,673 
           89,442,689 95,073,769 361,795,677 387,425,610 
             ហា ភិយ័ឥណទ ទរទ់ង ងឹក្ទពយ
សរមមតារាងតុលយការ៖ 

    

ដផ្នរដែលម ិនក្រើថ្ នលើឥណទ  7,179,543 5,714,786 29,041,252 23,287,753 
          សរុរហា ិភយ័ឥណទ អតិររមិា 96,622,232 100,788,555 390,836,929 410,713,362 
              

  ៤.    ការក្រឈមហា ភិយ័ឥណទ  
 

 នៅចុងការរិរនិចេទថ្ របាយការណ៍ ការរ៉ាេះពាល់អតរិរមិានៅ ឹងហា ភិយ័
ឥណទ  ក្តូវបា តំណាងនដាយតថ្មលនោងថ្ ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុ ៊ីមយួៗ 
ដែលក្តូវបា ទទួលស្ថគ ល់នៅរនុងនសចរត៊ីដងលងការណ៍ សត៊ីព៊ីជ្ំហរហិរញ្ញ វតថុររស់
ធនាគារ រនាា រព់៊ីែរក្បារឧ់រតថមភណាមយួសក្មារក់ារខាតរងន់លើឱ្ ភាពថ្ 
តថ្មល (នរើអាចអ ុវតតបា )។       
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               ក្បាររ់មច៊ីដែលមា ល័រខខ្ណ័ឌ ដែលបា ចរចន ើងវញិ / ក្បាររ់មច៊ីមា រចនាស
មព ័ធន ើងវញិ 

 ក្បាររ់មច៊ីដែលមា ល័រខខ្ណ័ឌ ដែលក្តូវបា ចរចន ើងវញិគឺជាក្បាររ់មច៊ី ដែល
ក្តូវបា រំណតន់ពលនវោឬដរលមែន ើងវញិ នដាយអ ុនោមតាមរិចចក្ពម
នក្ពៀង ដែលបា រំណតក់ាលវភិាគសងងម៊ីតាមកាលរណំត ់ ដែលនរើតន ើង
នដាយភាពទ ន់ខ្ាយនៅរនុងស្ថថ  ភាពហិរញ្ញ វតថុររស់អនរខ្ច៊ី  ិង /ឬអសមតថ
ភាពរនុងការសងក្បាររ់មច៊ីែូច ដែលបា ក្ពមនក្ពៀងគាន ។ ក្បាររ់មច៊ី ដែលក្តូវ
នរៀរចំរចនាសមព ័ធន ើងវញិ បា ពឹងដផ្ែរនលើមូលដាឋ  ថ្ ចរខុវស័ិយអាជ្៊ីវរមម 
 ិងសមតថភាពរនុងការសងក្បាររ់រស់អនរខ្ច៊ី នោងតាមការពាររណ៍លំហូរ
ស្ថចក់្បារង់ម៊ី ដែលគាកំ្ទនដាយទសស វស័ិយអាជ្៊ីវរមមដែលបា នធវើរចចុរប ន
ភាព  ិងលរខខ្ណឌ ទ៊ីផ្ារទូនៅ ដែលដផ្ែរនលើការបា៉ា  ស់្ថម  ជារដ់សតងនដាយ
ក្រុងក្រយត័ន។ 

 នៅនពលដែល ក្បាររ់មច៊ីក្តវូបា នរៀរចំន ើងវញិ វានៅដតសថិតរនុងក្រនភទែ 
ដែលឯររាជ្យថ្ ការអ ុវតតគួរជាទ៊ីនពញចិតត រនាា រព់៊ីនរៀរចំរចនាសមព ័ធន ើងវ ិ
ញ។ ការចតច់ំណាតថ់ាន រ ់ ម ិក្តូវបា ដរលមែនទែរារណាម ិមា រំណុល
ហួសកាលរំណតស់ងជាក្បារន់ែើម   ងិការក្បាររ់នុងរយៈនពល៣ឆ្ន  ំ   ិងរនុង
រយៈនពលម ិតិចជាង ៣ ដខ្។ 

                   នគាលការណ៍លុរនចល 

 នដាយអ ុនោម តាមនគាលការណ៍ដណនារំរស់ធនាគារជាតិថ្ រមពុជាធនាគារ
 ឹងលុរនចល ូវក្បាររ់មច៊ី / ក្បាររ់មច៊ីជាមុ  ឬចំដណរណាមយួថ្ ក្បាររ់មច៊ីព៊ី
តារាងតុលយការររស់ខ្លួ  នៅនពលធនាគារបាតរ់ងសិ់ទធិក្គរក់្គងរិចចស ានលើ
ក្បាររ់មច៊ី ឬនៅនពលដែលក្បាររ់មច៊ីទងំអស់ឬដផ្នរខ្លេះក្តវូបា ចតទុ់រថាម ិ
អាចទរបា  ឬម ិមា ការរពំឹងទុរពិតក្បារែថ្ ការសងន ើងវញិ។ 

 

  ធនាគារររាក្ទពយរញ្ច ចំំនពាេះក្បាររ់មច៊ី  ងិរុនរក្រទ រនុងទក្មងថ់្ ផ្លក្រ 
នោជ្ រ៍ញ្ច ំនលើក្ទពយសមបតតិ  ងិ /ឬការធានា។ ការបា៉ា  ក់្រមាណថ្ តថ្មលសម
រមយ គឺដផ្ែរនលើតថ្មលថ្ វតថុរញ្ច ំ ដែលបា វាយតថ្មលក្រចឆំ្ន ។ំ ពុំមា ក្ទពយសរមម
ម ិដម ហិរញ្ញ វតថុ ដែលធនាគារទទួលបា រនុងឆ្ន នំនាេះនទ វតថុរញ្ច ំដែលបា 
ររា នែើមប៊ីធានារាល់ហា ិភយ័នលើក្បាររ់មច៊ី  ិងរុនរក្រទ ។ ក្ទពយសមបតត ិ
ដែលក្តូវររឹអូសក្តូវលររ់នុងរយៈនពលមយួឆ្ន តំាមតំរវូការររស់នគាលការណ៍
ដណនារំរស់ធនាគារជាតិថ្ រមពុជា  ងិក្តូវបា ចតថ់ាន ររ់នុងរបាយការ ណ៍
ជ្ំហរហិរញ្ញ វតថុជាក្ទពយដែលបា ររឹអូស។ 

       ការក្រមូលផ្តុ ំហា ភិយ័ឥណទ  
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  ការវភិាគថ្ ការក្រមូលផ្តុ ំហា ិភយ័ឥណទ ព៊ីក្បាររ់មច៊ី ងិរុនរក្រទ  នៅចុង
រញ្ចរថ់្ រយៈនពលរបាយការណ៍ក្តូវបា រង្ហា ញនៅរនុងរណំតសំ់គាល់៧ នៅ
នលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ 

    (គ)     ហា ភិយ័ទ៊ីផ្ារ 

 ហា ភិយ័ទ៊ីផ្ារ គឺជាហា ភិយ័ថ្ ការបាតរ់ងដ់ែលនរើតន ើងព៊ីការផ្លល ស់រតូរម ិលែនៅ
រនុងរក្មតិថ្ តថ្មលឬអក្តាទ៊ីផ្ារ ដែលសមាសធាតុសំខា ព់៊ីរគឺហា ភិយ័រតូរររូយិរណ័ណ
ររនទស ងិហា ិភយ័អក្តាការក្បារ។់ ហា ិភយ័ទ៊ីផ្ារដែលនរើតន ើងព៊ីសរមមភាព
ជ្ួញែូរ ក្តូវបា ក្គរក់្គងនដាយការសមាគ ល់ទ៊ីផ្ារជ្ហំរពាណិជ្ជរមមក្រឆ្ងំ ងឹការរ ំ
ណតហ់ា ភិយ័ទ៊ីផ្ារ ដែលបា រណំតទុ់រជាមុ ។ 

   ១.  ហា ភិយ័ររូយិរណ័ណ ររនទស 
 ហា ភិយ័ថ្ ការរតូរររូិយរណ័ណ ររនទសសំនៅនៅនលើ ការផ្លល ស់រតូរអក្តារតូរក្បារ់

ក្គរន់ពលនៅនពលមា ក្រតិរតតិការរតូរររូិយរណ័ណ ររនទស។ ធនាគារររានគាល
ការណ៍ម ិរតូរររូិយនៅនពលអក្តាដក្រក្រួលខាល ងំ។ រាល់ការរតូរររូិយរណ័ណ ររនទ 
សក្តូវបា ក្តតួពិ តិយន ើងវញិ នែើមប៊ីកាតរ់ ថយរំរតឹថ្ ការខាតរង។់ 

 

             ហា ិភយ័រតូរររូិយរណ័ណ  នរើតន ើងព៊ីក្រតិរតតិការពាណិជ្ជរមមនានពលអនាគត 
ក្តូវបា ការទទួលស្ថគ ល់ជាក្ទពយសមបតតិ  ិងរណុំល ដែលក្តូវបា ទទួល
ស្ថគ ល់ជាររូិយរណ័ណ  ដែលម ិដម ជាររូិយរណ័ណ  ថ្ ែនំណើ រររស់ការររស់ធ
នាគារ។ 

 ហា ិភយ័ថ្ អក្តារតូរក្បាររ់រនទសររស់ធនាគារ នៅចុងរញ្ចរថ់្ រយៈនពល
របាយការណ៍ ក្តូវបា រង្ហា ញនៅរនុងរំណតសំ់គាល់នផ្សងៗគាន នៅ ឹងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ 

 រាល់ការផ្លល ស់រតូរអក្តារតូរក្បាររ់រនទស ដែលអាចនរើតមា នៅចុងរញ្ចរក់ារ ិយ
ររនិចេទរបាយការណ៍ ជាមយួ ឹងររូិយរណ័ណ ររស់ធនាគារម ិមា ផ្លរ៉ាេះពាល់
ជាក្បារច់ំនណញ ឬខាតរនាា រព់៊ីការរងព់ ធ  ងិចណូំលនផ្សងៗររស់ធនាគារ
នហតុែូចន េះម ិមា ការវភិាគភាពដក្រក្រួលក្តូវបា រង្ហា ញ។ 

  ២.  ហា ភិយ័អក្តាការក្បារ ់

 ហា ិភយ័អក្តាការក្បារ ់ សំនៅនៅនលើភាពដក្រក្រួលថ្ ក្បារច់ំណូលការក្បារ់
សុទធ ដែលរណាត លមរព៊ីការផ្លល ស់រតូររក្មតិអក្តាការក្បារ ់ិងការផ្លល ស់រតូរស
មាសភាពក្ទពយសរមម ងិរណុំល។ ហា ិភយ័អក្តាការក្បារក់្តូវបា ក្គរក់្គង
តាមរយៈការក្តួតពិ ិតយោ៉ា ងែិតែល់ ូវក្បារច់ំនណញនលើការវ ិិនោគ ការ
រំណតត់ថ្មលទ៊ីផ្ារ ការចំណាយថ្ មូល ិធិ  ិងតាមរយៈការវភិាគគមាល តភាព អ
ក្តាការក្បារ។់ ការកាតរ់ ថយសកាត  ុពលថ្ ក្បារច់ណូំលការក្បារសុ់ទធព៊ីច ល
នាអក្តាការក្បារ ់ក្តូវបា ក្តួតពិ ិតយ  ងិរណំតន់ែើមប៊ីទរទ់ល់ ឹងហា ិភយ័។ 
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 ហា ិភយ័ថ្ អក្តាការក្បាររ់រស់ធនាគារ នដាយដផ្ែរនលើតំរវូការថ្ ឧរររណ៍
ហិរញ្ញ វតថុនៅចុងការររនិចេទរបាយការណ៍ក្តូវបា រង្ហា ញនៅរនុងរណំតក់្តានផ្ស
ងៗគាន នៅ ឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ 

 

 ធនាគារម ិរាររ់ញ្ចូ លរណុំល ដែលមា អក្តានងរតាមរចចុរប នតាមរយៈក្បារ់
ចំនណញ ឬខាតរងន់ទ នហើយធនាគាររម៏ ិមា  ិសស ាវតថុែូចនៅែំណាចឆ់្ន ដំែ
រ។ ែូនចនេះ ការផ្លល ស់រតូរអក្តាការក្បារន់ៅកាលររនិចេទរបាយការណ៍ ឹងម ិរ៉ាេះ
ពាល់ែល់ក្បារច់ំនណញឬខាតនទ។ 

 ធនាគារ ម ិមា អក្តាន ើងចុេះខាល ងំគួរឱ្យរតស់មាគ ល់នទ។ រាល់ការផ្លល ស់រតូរ 
ដែលអាចនធវើនៅបា រនុងអក្តាការក្បារ ់ ដែលន ើងចុេះខាល ងំនៅចុងរញ្ចរថ់្ រ
យៈនពលរបាយការណ៍ ម ិមា ផ្លរ៉ាេះពាល់ែល់ក្បារច់នំណញនក្កាយរងព់ ធ
នទ  ិងក្បារច់ណូំលនផ្សងៗនទៀតររស់ធនាគារ ម ិមា ការវភិាគព៊ីភាពដក្រ
ក្រួលណាមយួក្តូវបា រង្ហា ញន ើយ។ 

  ៣.  ហា ភិយ័ថ្ នែើមទុ  

 ធនាគារម ិមា ការវ ិិនោគនលើផ្ារមូលរក័្តន ើយ នហតុែូនចនេះនហើយម ិក្តូវ
ក្រឈម ងឹហា ិភយ័តថ្មលភាគហ ុ នទ។ 

 

  (ឃ) ហា ភិយ័ស្ថចក់្បារង់្ហយក្សួល 

 ហា ភិយ័ថ្ ស្ថចក់្បារ ់ ង្ហយក្សួលទរទ់ង ងឹសមតថភាពរនុងការររាក្ទពយសមបតតិ
ង្ហយក្សួលឱ្យបា ក្គរក់្គា  ់ នែើមប៊ីធានាកាតពវរិចចហិរញ្ញ វតថុររស់ពរួនគនៅនពលមា 
រងវេះ ។ 

 រដ ថមនលើការអ ុនោមភាពនពញនលញថ្ តក្មូវការស្ថចក់្បារង់្ហយក្សួល អនរក្គរ ់
ក្គងធនាគារតាមដា ោ៉ា ងជ្តិសនិទធ ូវរាល់លំហូរចូល  ិងលំហូរនចញ  ិងគោំតថ្ 
របាយការណ៍ជាក្រច។ំ ការផ្លល ស់រតូរក្បាររ់មច៊ីររស់អតិងជិ្  ក្តូវបា ក្តតួព ិិតយនលើតំរូ
វការស្ថចក់្បារង់្ហយក្សួល នែើមប៊ីធានាបា  ូវស្ថចក់្បារង់្ហយក្សួលក្គរក់្គា ន់ែើមប៊ី
រំនពញកាតពវរចិចហិរញ្ញ វតថុររស់ខ្លួ   ិងនៅនពលដែលពរួនគក្តូវរង។់ 
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 តារាងខាងនក្កាម រង្ហា ញព៊ីទក្មងក់ាលរណំតថ់្ រំណុលហិរញ្ញ វតថុនៅចុងការរិរនិចេទរ
បាយការណ៍នដាយដផ្ែរនលើលំហូរស្ថចក់្បាររ់នុងរិចចស ា (រាររ់ញ្ចូ លទងំការទូ ទត់
ការក្បារគ់ណនានដាយនក្រើអក្តារិចចស ា ឬក្រសិ នរើមា ការន ើងចុេះខាល ងំនដាយ
ដផ្ែរនលើអក្តានៅចុងរញ្ចរថ់្ រយៈនពលរបាយការណ៍)៖ 

 

 អក្តា  រចិចស ា    

 

មធយម 

នលើការ
ក្បារ ់

ច ំ ួនោង 
ម ិរាររ់ញ្ចូល
រនុងលំហូរ
ស្ថចក់្បារ ់

រយៈនពល 1 
ឆ្ន  ំ

1 - 5 នលើសព៊ី 5 

 % ែុោល អានមររិ ែុោល អានមររិ ែុោល អានមររិ ែុោល អានមររិ ែុោល អានមររិ 
       31.12.2020       
       រំណុលហិរញ្ញ វតថុដែលម ិដម ជា ិសស ាវតថុ     
រំណុលនផ្សងនទៀត 12,025,371 12,025,371 12,025,371 - - 
រំណុលជ្ួល  6% 990,097 1,098,447 527,602 570,845 - 
                13,015,468 13,123,818 12,552,973 570,845 - 
        

31.12.2019       
       រំណុលហិរញ្ញ វតថុដែលម ិដម ជា ិសស ាវតថុ     
រំណុលនផ្សងនទៀត 5,542,586 5,542,586 5,542,586 - - 
រំណុលជ្ួល  6% 1,183,709 1,312,623 550,769 736,436 25,418 
                6,726,295 6,855,209 6,093,355 736,436 25,418 
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 អប្រា  កិច្ចសនា    

 

េធ្យេ 

មលើការ
ប្រាក់ 

ចំ្នួនមោង 

េិនរាប់បញ្ចូ ល
កនុងលំហូរសាច់្

ប្រាក់ 

រយៈមេល 1 ឆ្ន ំ 1 - 5 មលើសេី 5 

 % ខ្មែរពាន់មរៀល ខ្មែរពាន់មរៀល ខ្មែរពាន់មរៀល ខ្មែរពាន់មរៀល ខ្មែរពាន់មរៀល 

       31.12.2020       

       បំណុលហិរញ្ញវត្ថុខ្ដលេិនខ្េនជានិសេ
នទវត្ថុ     

បំណុលមសេងម ៀត្ 48,642,626 48,642,626 48,642,626 - - 

បំណុលជួល 6% 4,004,942 4,443,218 2,134,150 2,309,068 - 

 
       
        52,647,568 53,085,844 50,776,776 2,309,068 - 

 
       

31.12.2019       

       បំណុលហិរញ្ញវត្ថុខ្ដលេិនខ្េនជានិសេ
នទវត្ថុ     

បំណុលមសេងម ៀត្ 22,586,038 22,586,038 22,586,038 - - 

បំណុលជួល 6% 4,823,614 5,348,939 2,244,384 3,000,977 103,578 

 
       
        27,409,652 27,934,977 24,830,422 3,000,977 103,578 

 
       

 
 ៣០.២ ការក្គរក់្គងហា ភិយ័មលូធ  

   (រ)  នែើមទុ ដែលមា រទរបញ្ញតត ិ

នគាលរំណងររស់ធនាគារការក្គរក់្គងនលើនែើមទុ មមា ភាពច់ស់ោស់ជាង“ មូល
ធ រមម” នៅសំរាររ់បាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ 
• នែើមប៊ីអ ុវតតតាមតក្មូវការនែើមទុ ដែលរណំតន់ដាយ NBC ។ 
• នែើមប៊ីធានាែល់លទធភាពអាជ្៊ីវរមម ររស់ធនាគាររនុងផ្តល់ក្បារច់ំនណញែល់មាច ស់

ភាគហ ុ  ិងអតថក្រនោជ្ ស៍ក្មារភ់ាគ៊ីពារព់ ័ធនផ្សងនទៀត។  
• នែើមប៊ីដងររាមលូដាឋ  នែើមទុ ែរ៏ងឹមា ំនែើមប៊្ី  ែល់ការអភវិឌឍអាជ្៊ីវរមម។ 
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   (ខ្)   ការដរងដចរនែើមទុ  
 ការដរងដចរនែើមទុ រវាងក្រតរិតដិការ  ិងសរមមភាពជារោ់រគ់ឺមា ទំហំធំនធង

ដែលជ្ំរញុនដាយការរនងកើ ក្រសិទធិភាពថ្ ក្បារច់ំនណញ ដែលសនក្មចបា នលើនែើម
ទុ ដែលបា រក្មុងទុរ។ ចំ ួ នែើមទុ ដែលបា រក្មុងទុរសក្មារក់្រតរិតតិការឬ
សរមមភាព ៊ីមយួៗដផ្ែរនៅនលើនែើមទុ ដែលមា រទរបញ្ញតតិ ។ 

 ម ិមា ការផ្លល ស់រតូរវធិ៊ីស្ថ្សតររស់ធនាគារ រនុងការក្គរក់្គងនែើមទុ រនុងឆ្ន ហិំរញ្ញ វតថុនទ។ 
 

 ៣០.៣  ថាន រថ់្ ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ 

 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 
 ែុោល រអានមររិ ែុោល រអានមររិ ដខ្មរពា ់នរៀល ដខ្មរពា ់នរៀល 

ក្ទពយហិរញ្ញ វតថុ     
     ថ្ងលរលំស់     
ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ 85,523,373 75,119,714 345,942,044 306,112,835 
ក្បាររ់នញ្ញ ើរតមកល់តាមច់រ់នៅធនាគារជាតិ 24,051,170 18,361,493 97,286,983 74,823,084 
ក្បាររ់នញ្ញ ើរ  ិងតមកល់រនុងធនាគារនានា 1,296,939 11,351,369 5,246,118 46,256,829 
ឥណទ   ិងរុនរក្រទ ផ្តល់ែល់អតិងិជ្  58,831,552 59,536,240 237,973,628 242,610,178 
ក្បាររ់នញ្ញ ើតមកល់ជាមយួ NBC 19,278,122 19,277,940 77,980,003 78,557,606 
ក្ទពយសរមមនផ្សងៗ 3,908,540 5,176,116 15,810,044 21,092,673 
      192,889,696 188,822,872 780,238,820 769,453,205  
          
     
រំណុលហិរញ្ញ វតថុ     
     ថ្ងលរលំស់     

ក្បាររ់នញ្ញ ើព៊ីអតិងិជ្  ិងធនាគារ 95,677,851 98,943,194 387,016,907 403,193,516 

រំណុលជ្ួល 12,025,371 5,542,586 48,642,626 22,586,038 

ទូទតស់ង ិងរំណុលនផ្សងៗ 990,097 1,183,709 4,004,942 4,823,614 
          
 108,693,319 105,669,489 439,664,475 430,603,168 
          

 



 

104 

 
 ៣០.៤ ចនំណញ/ខាតព៊ីឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ 

 

 2020  2019  2020  2019 
 ែុោល រអានមររិ  ែុោល រអានមររិ  ដខ្មរពា ន់រៀល  ដខ្មរពា ន់រៀល 

ក្ទពយហិរញ្ញ វតថុ        
        ថ្ងលរលំស់        
ចំនណញ/ខាតសុទធព៊ីឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ 1,773,153  2,075,587  7,172,404  8,410,279 
        

 

 

 ៣០.៥ ពត័ម៌ា អពំ៊ីតថ្មលរចចុរប ន 

 ពត័ម៌ា អំព៊ីតថ្មលរចចុរប នក្ទពយសមបតតហិិរញ្ញ វតថុ ិងរណុំលហិរញ្ញ វតថុររស់ធនាគារ ដែលក្តូវធានារនុងរ
យៈនពល១២ដខ្ ក្រហារដ់ហល ឹងតថ្មលនោងររស់ពរួនគនដាយស្ថរអាយុកាលរយៈនពលខ្ល៊ីទរទ់ង      

 ិងឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ឬសងលរខខ្ណឌ តក្មូវការ ។ 

 នដាយស្ថរធនាគារម ិមា ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុណាមយួ ដែលក្តូវបា អ ុវតតតាមតថ្មលរចចុរប  នតារាង
ខាងនក្កាមរង្ហា ញដតទក្មងត់ថ្មលរចចុរប នថ្ ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ដែលម ិក្តូវបា អ ុវតតតាមតថ្មលសម
ធមន៌ៅចុងការរិរនិចេទថ្  របាយការណ៍។ 
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បណ្ដដ ញសាខា និងបញ្ជររបសធ់នាគារ 
 

 

ទ៊ីស្ថន រក់ាររណាដ ល 
ផ្ាេះនលខ្ 333 មហាវងិ៊ី 
ក្ពេះស៊ីហ ុ រាជ្ធា ៊ីភននំពញ 

 

 

ស្ថខាបាតែំ់រង 
ផ្ាេះនលខ្ 72 ផ្លូវនលខ្ 3 
នខ្តតបាតែំ់រង 

     

 

ស្ថខានសៀមរារ  
ដរងមហាវងិ៊ីសុ៊ីវុតាថ   ិងផ្លូវ 
ក្ពោ យ តនហាេះ នខ្តត
នសៀមរារ 

 

 

ស្ថខាផ្ារងម៊ី 
ផ្ាេះនលខ្ 113-116 មហាវងិ៊ី 
ក្ពេះមុ ៊ីវងស រាជ្ធា ៊ីភននំពញ 

     

 

ស្ថខារំពងច់ម 
ផ្ាេះនលខ្46 ផ្លូវជាតន់លខ្ 7 
នខ្តតរំពងច់ម 

 

 

ស្ថខារំពត 
ភូមរំិពងប់ាយតបូង នខ្តត
រំពត 

     

 

ស្ថខាក្រងុក្ពេះស៊ីហ ុ 
ផ្ាេះនលខ្208 ផ្លូវឯររាជ្យ 
នខ្តតក្ពេះស៊ីហ ុ 

 

 

ណាហាក  
ណាហាក នវ ើល (សួ ច់រ
សនមដចហ ុ ដស ) រាជ្ធា ៊ី
ភននំពញ 

     

 

រញ្ជ រឡារគ់៊ី 
ផ្ាេះនលខ្158Eo មហាវងិ៊ី 
ក្ពេះស៊ីហ ុ រាជ្ធា ៊ីភននំពញ 

 

 

រញ្ជ រទលួនគារ 
ផ្ាេះនលខ្92D ផ្លូវនលខ្289 
ទលួនគារ រាជ្ធា ៊ីភននំពញ 
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រញ្ជ រមា ជ្យ័ 
ផ្ាេះនលខ្18B សាឹងមា ជ្យ័ 
រាជ្ធា ៊ីភននំពញ 

 

 

រញ្ជ រដរងមុ ៊ីវងស 
ផ្ាេះនលខ្246Eo មហាវងិ៊ី
ក្ពេះមុ ៊ីវងស  ិងផ្លូវនលខ្
154 រាជ្ធា ៊ីភននំពញ 

 

 

 
រញ្ជ រនពាធិ៍ចិ តុង 
ផ្ាេះនលខ្600Eo  
មហាវងិ៊ីសហព ័ធរូសសុ៊ី  
រាជ្ធា ៊ីភននំពញ 
 

 

 

 
ក្ពោ យ តនហាេះភននំពញ 
ក្ពោ យ តនហាេះ 
អ តរជាតិភននំពញ 

 

 
រញ្ជ រមាតទ់ន លរ I 
ផ្ាេះនលខ្349Eo  
តិរវងិ៊ីក្ពេះសុ៊ីសុវតថិ  
រាជ្ធា ៊ីភននំពញ  

 

 
រញ្ជ រមាតទ់ន លរ II 
ផ្ាេះនលខ្263Eo 
តិរវងិ៊ីក្ពេះសុ៊ីសុវតថិ  
រាជ្ធា ៊ីភននំពញ 

 

រញ្ជ រក្ពោ យ តនហាេះ
នសៀមរារ 
ក្ពោ យ តនហាេះអ តរជាតិ
នសៀមរារ 

 

 

រញ្ជ រក្រងុនសៀមរារ II 
ផ្ាេះនលខ្348  
មហាវងិ៊ីសុ៊ីវុតាថ   
នខ្តតនសៀមរារ 

     

 

រញ្ជ រសហព ័ធរសុស៊ី 
ផ្ាេះនលខ្50B មហាវងិិសហព ័ធ
រុសស៊ី ភននំពញ 

 

 

រញ្ជ រសុវណាណ  
ផ្ាេះនលខ្S3 ផ្លូវនលខ្271 
រាជ្ធា ៊ីភននំពញ (ជិ្តផ្ារ
សុវណាណ ) 
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រញ្ជ រណាហាគ នវ ើល 
សណាឋ គារណាហាគ នវ ើល 
ឧសា សនមតចនតនជា 
ហុ ដស  ភននំពញ  

 

រញ្ជ រែឹក្រ៊ីច 
នកាេះនពក្ជ្ ភននំពញ 
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STATEMENT OF CHAIRMAN 
 

On behalf of the Board of Directors, I have a great honor and pleasure to present you CAB 

performance in 2020 and the forthcoming plan. 

 

In 2020, Cambodia’s economies as well as financial sector have been facing a lot of 

uncertainties. Due to COVID-19 outbreak, IMF revised down the global economy’s growth 

from 3.3% to -4.4%, and Cambodia’s economy is expected to contract with the main pillars 

of economic growth have been hit hard including tourism, export and construction.  

 

Cambodian economy remained strong with low inflation rate at 2.9% a bit higher than last 

year (1.9%) and stable exchange rate. GDP growth is estimated at 6.8 percent in 2020, largely 

contributed by the growth of construction and real estate sector despite slower growth of 

manufacturing and tourism sectors. Construction and real estate sector continued to expand 

rapidly and contribute mainly to economic growth, supported by both external funding and 

domestic credit. At the same time, inflation rate recorded at low level with stable core 

inflation and a decline in the prices of oil-related items. Meanwhile, the exchange rate of 

Khmer riel against US dollar remained stable, without facing any substantial pressure. 

 

The economic growth and political stability of Cambodia are a key catalyst for the growth 

and sustainability of Cambodian banking sector. Compared to 2019, total assets of banking 

and financial institutions increased by 15.7%, reaching USD 59.4 billion. Meanwhile, the 

total loans increased to USD 37.3 billion, increasing by 14.8%. Particularly, banks’ total 

assets and total loans were USD 50.7 billion and USD 30.2 billion respectively, increasing by 

16.2% and 15.3%. Loans repayment was good, proofing by NPL ratio of 2.7%. 

 

In general, banks have attempted to develop and fasten their products and services. Recently, 

most banks have been developing financial digital service which clients can use banking 

services through internet and mobile phones. Money transfer and the electronic-payment 

service were more convenient and wider use.  

 

Furthermore, the growth of Cambodian banking sector is also a crucial contribution of 

National bank of Cambodia. NBC has been conducting supervisions to banking and financial 

institutions; simultaneously, it has been reviewing and developing prudential regulations to 

strengthen banking sector’s soundness and safety. 

 

As though COVID-19 pandemic in Cambodia, the bank still had a good-performance. Total 

assets stood at USD 196.6 million and growth 2% whereas the total loans reached to USD 

58.8 million, decreased by 1%. The net profit was at USD 0.5 million. Total deposits stood at 

95.7 million, decreased by 3%.  

 

Additionally, CAB launched new services and updated its services as follows: 

CAB became an Alipay acquirer and launched its first mobile application for merchants. This

application is available for free in Google Play and App Store and allows merchants to

process Alipay transactions. Moving forward, this application can support other e-wallets and

payment networks. 
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CAB became an ATM acquirer for Mastercard and Cirrus transactions. As such, we are one 

of the few banks in Cambodia with ATMs that can process all 3 major card schemes: 

Mastercard, Visa and China Unionpay. 

CAB revamped its website and internet banking facility. It is more responsive and more user-

friendly. Because we recognize that more and more people use their mobile phones to access

the Internet, we also optimized our website for mobile browsing. We also added bills 

payment and mobile top-up functions in our internet banking facility. 

To support our customers’ growing and evolving business requirements, CAB opened new

correspondent banking relationships. We opened 2 USD, 1 GBP, 1 EUR, 1 CNY and 1 KRW

correspondent bank accounts thereby expanding our customers’ options when remitting or

performing international trade transactions. 

 

Also, CAB plans to launch new payment service WeChat in the near future. 

 

To meet NBC regulations, CAB has developed internal several lines of defenses such as line

departments, compliance and internal audit to ensure that the regulations are complied. In

particular, the bank has complied with all prudential regulations such as solvency ratio,

liquidity leverage ratio, and net open position. 

 

Regarding to promoting the use of KHR, aside from starting to offer deposit and loan 

products in KHR, we successfully connected to NBC’s FAST for instantaneous interbank

fund transfers in KHR. Furthermore, we target loan portfolios in KHR of at least 10% of the

total portfolios by 2021. 

 

In the forthcoming years, to strengthen the CAB’s performance, the bank will expand its

network and improve products and services. We will reach out the operation, especially to

more rural areas by providing competitive rates. Simultaneously, to achieve our goals, we 

still strongly focus on staff training and development. 

 

Once again, on behalf of the Board of Directors, I would like to express the sincerest 

gratitude to the Royal Government of Cambodia, the National Bank of Cambodia, regulators,

and all relevant authorities for continued support. And, I am so grateful to our customers,

shareholders, directors, management, and all staff of the bank for their support and efforts in

achieving our common goals and strategies.  

 

 

 

Va Dalot 

Chairman of the Board of Directors 
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CORPORATE PROFILE 
 

BANK PROFILE 
 

Cambodia Asia Bank (CAB) commenced its operations in Cambodia in February 23, 1993

with the opening of commercial banking at the heart of Phnom Penh. With branches and

outlets in key locations throughout Cambodia and a growing number of ATMs, the bank

currently services a healthy mix of corporate and individual customers. CAB commits to

building a strong and sustainable financial future for its customers, and constantly strives to

create opportunities and value through innovative products and services. CAB prides itselfnot 

only on being a financial service provider, but also on being the preferred business partner of

our clients. 

 

CAB has two shareholders – Selvione Limited and Quantum Symbol Sdn Bhd with total 

registered capital of USD 75 million. The bank has a wholly owned subsidiary named CAB 

Security Limited. 

 

VISION, MISSION AND VALUE 
 

 

Our Vision 

 

Cambodia Asia Bank aim’s to be a reputable 

bank conducive to nation building and to secure 

the future of the people of Cambodia by 

providing commercial banking facilities at 

competitive rates and mobilize savings to fund 

the economic growth in Cambodia. 

 

Our Mission 

 

Cambodia Asia Bank will remain strong and 

stable commercial bank. Through our 

professional, friendly, courteous and 

knowledgeable staff, we will provide 

products and services needed by the growing 

market in a profitable and people-oriented 

manner. We will aggressively pursue and 

provide services for business and consumer 

market segments within the entire business 

community. 

 

 

Core Value 

 

Cambodia Asia Bank will use all of its effectiveness, capacity and experiences to enable the 

bank and its customers to become success people in the future. 
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OPERATION NETWORK 
 

CAB continues to grow and expand its business operation since incorporation. Now the Bank 

has 7 branches in Phnom Penh, Battambang, Kampong Cham, Siem Reap, Sihanouk Ville 

and Kampot provinces and another 15 outlets in Phnom Penh and provinces. 

 

 

PRODUCTS AND SERVICES 
 

CAB offers all aspects of banking financial services such as consumer and corporate loans, 

remittance, trade finance, credit cards, foreign currency exchange, internet banking services 

and other payment services. 

 

 

Loan Products 

 

 

Overdraft Loan 

 

Personal Loan 

 

 

Housing Loan 

 

 

Car Loan 

 

 

Fixed Loan 
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Deposits 

 

 

Savings Account 

 

Saving account is designed 

for everyone’s use. Get the 

convenience for managing 

your account through 

iBanking anytime, 

anywhere. The product 

comes with a passbook and 

VISA ATM card, which 

allows you to enjoy 

exclusive promotions when 

you use or present your 

card. 

 

 

Current Account 

 

Current account comes with 

a personalized cheque that is 

designed to meet the 

demands of any business 

enterprise, from starting 

entrepreneurs to large 

corporations. Simplify 

financial account 

management with a current 

account that has a low 

maintaining balance. 

 

Fixed Deposits Account 

 

Protect and grow your fund 

with fixed deposit. Enjoy 

high return with no risk on 

your principal and enjoy 

with flexible terms to suit 

your needs.  the longer the 

term, the higher interest you 

can earn. 

 

 

Trade Finance 

   

 

Letter of Credit Issuance 

 

 

In international trade, it may 

happen that the seller is 

unwilling to proceed with 

shipment without any 

assurance of payment. At 

the same time, the buyer is 

also unwilling to initiate any 

payment without any 

assurance of shipment.  In 

case like this, both parties 

 

Documentary Collection 

(Non-LC’s) 
 

 

In international trade, the 

seller may feel sufficiently 

comfortable to ship goods to 

the buyer prior to receiving 

full payment.  However, 

simply handing over the 

shipping documents to the 

buyer would greatly increase 

the risk to the seller. it 

effectively grants the buyer 

 

Bank Guarantee 

 

 

Whether it be in joining a 

bidding process or incurring 

contractual obligations, it is 

not uncommon for 

businesses to be in position 

where they want to make a 

payment commitment, but 

not necessarily be ready or 

willing to deliver payment 

just yet. Bank can help you 
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may decide to pursue the 

sale through the use of a 

Letter of Credit. An LC, 

issued by the buyer’s bank is 

an irrevocable undertaking 

by that bank to honor a 

presentation by the seller’s 

bank of documents 

submitted in accordance 

with the terms and 

conditions specified in the 

LC. For buyers, the bank 

can facilitate the issuance of 

an LC to your counter party. 

for the sellers, the bank can 

facilitate the receipt and 

transmission of shipping 

documents. 

 

access to the goods, and the 

fate of receiving payment is 

left completely on the hands 

of the buyer. In cases like 

this, both the buyer and 

seller may decide to use 

Documentary Collections to 

let their respective banks 

facilitate the exchange of 

shipping documents with the 

buyer’s payment or 

commitment to pay. 

Whether you are a buyer or 

a seller, the bank can assist 

you in dealing with your 

counter party’s bank in 

carrying out this kind of 

transaction. 

deal with situations like 

these through our Bank 

Guarantee. This allow you 

to transfer the payment 

obligation to the banks, 

providing better assurance to 

your counterparty. 

   

  

Acceptance 

 

 

  

 

Sales and Purchase 

of Traveler’s Check 

 

 

 

 

Currency Exchange 

 

Payroll Services 

 

Demand Drafts 

Standing Orders 
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Remittances 
 

   

 

Local Money Transfer 

 

This service allows you to 

transfer cash to any part of 

Cambodia, be it to another 

account maintained in our 

branches or to a bank 

account maintained with 

another local bank.  

 

 

 

 

Telegraphic Transfer 

 

Telegraphic Transfer makes 

it easy and affordable for 

you to send and receive 

remittances around the 

world through our 

international network of 

correspondent banks.  

 

 

Western Union 

 

Send and receive money 

from more than 200 

countries and territories 

worldwide in minutes. Our 

locations are part of the 

network of more than 

500,000 agents of Western 

Union, a leader in global 

payment services. 

 

 

 

Other Products and Services 

    

 

Cash Advance 

against VISA and 

Master 

 

 

 

 

VISA and Master 

Card Merchant 

 

 

 

Alipay Payment 

Service 

 

Issuing Unionpay 

Credit Card 
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BANK PERFORMANCE HIGHLIGHTS AND INDICATORS 
 

FINANCIAL HIGHLIGHTS AND INDICATORS 
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THREE YEAR FINANCIAL SUMMARY 
 

In 2019, total asset of the bank decreased by 3.7%, total liability decreased by 8.2% and total 

equity increased that resulting from increase of retained earnings. Whereas in 2020 total asset 

and total liability of the bank slightly increased by 2% and 3% respectively and total equity 

also slightly increased by 0.6%. 

 

Total loan increased by 5.1% in 2019 resulting from the increase of long term and short term 

commercial loan and slightly declined to 1.2% in 2020 while total deposit slightly decreased 

by 8.9% in 2019 and slightly declined by 3.3% in 2020.  

 

While the total revenue increased by 13% in 2019 and decreased by 11.7% in 2020. Net 

profit slightly decreased by 2.7% in 2019 and decreased by 76.7% in 2020 due to impact of 

COVID-19 pandemic. 

 

Non-performing loans slightly increased by 6.3% in 2019, but significantly increased by 

219.9% in 2020 which resulted in undeniably increased of NPL ratio from 1.5% in 2019 to 

4.8% in 2020. 
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CORPORATE GOVERNANCE 
 

CAB recognizes the importance of corporate governance and always develops good 

governance within the bank. The duties and responsibilities of the board of directors (BoDs) 

are often reviewed and constituted in order to ensure effective governance in the bank’s 

operation, and the core duties for shareholders, clients, employees and other related parties. 

CAB has independent directors. BoDs have full opportunity and authorization to practice 

proper deliberation and professional skepticism.  

 

 

BOARD OF DIRECTORS  
 

Each BoDs member is nominated by the shareholders to act as their agents.  

 

The composition of BoDs is: 

 

Mr. Va Dalot    Chairman 

Mr. Wong Tow Fock   Director and Chief Executive Officer 

Mr. Top Rathearnin   Director  

Mr. Chan Peng Leong  Independent Director 

Mr. Rouer Jerome   Independent Director 

 

The BoDs’ performances are subject to review every year. At the end of each mandate; 

furthermore, membership will be renewed and approved based on each member’s 

performance.  

 

The duties and responsibilities of BoDs include: 

 

Promoting the gradual development of banking business for shareholders in an honest 

manner; 

Balancing the interests of all related parties, including shareholders, depositors, borrowers, 

employees, investment partners and so on to avoid conflict of interest; 

Determining and approving attractive policies, protect deposits and clients, as well as to 

protect the benefit of the other related parties; 

Ensuring thorough management and strict inspection by studying, determining, inspecting 

and managing possible risks; 

Constituting and approving the business plan, budget package, risk management policy, 

internal inspection policy, major investments and the acceptable risk level; 
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Approving the appointment of an external auditor; 

Convening a meeting with senior management and internal auditor; 

Examining and making decisions about the governance of the bank; 

Constituting other necessary duties required by the laws and provisions. 

 

The BoDs meeting is held at least twice a year. In addition to that, the chairman of BoDs may 

call for meetings in case needed. Each director has independence in making decision and 

definitively avoid gaining benefit (including brides) from any third parties. 

 

The BoDs has four supporting committees: Risk Management, Audit, Nomination and 

Remuneration and Asset and Liabilities Management which are established to act on behalf 

of them in overseeing the banking operation. These committees are responsible for 

monitoring and controlling the risks (credit risk, market risk, liquidity risk, and operational 

risk) within the bank.  

 

Risk Management Committee 

 

Risk Management Committee consists of four people which is chaired by independence 

director: 

 

Mr. Va Dalot    Chairman 

Mr. Wong Tow Fock   Member 

Mr. Top Ratheanin   Member 

Ms. Khim Molika   Member 

 

Risk Management Committee shall carry out the following duties: 

 

Examining the risk management activities that the bank may encounter such as financial, 

credit, liquidity, operational, reputation and legal risk and so on; 

Examining regularly the policies and risk management procedures set out and implemented 

by the senior managements; 

Examining qualifications and biographical detail of senior risk officials and ensuring that the 

employees of the risk department are sufficiently qualified to perform the tasks; 

Being responsible for the evaluation of local risks in the bank’s common development 

strategy. 
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Audit Committee 

 

Audit Committee is led by independent director and consists of: 

 

Mr. Jerome Rouer   Chairman 

Mr. Chan Peng Leong   Member 

Ms. Khim Molika   Member  

 

Audit Committee shall carry out the following duties: 

 

Examining the bank’s financial report, the process of financial report preparation and the 

system of accounting and financial preparation and inspection in an honest manner; 

Examining the effectiveness of roles of internal inspection and risk management systems; 

Appointing internal auditors and regularly examine of the roles of the internal audit; 

Auditing the financial report annually and independently, including the provision of 

recommendations to the board of directors regarding the appointment of external auditors; 

evaluating capacity, independent and implementation of external auditors and determining 

the remuneration and duration of external auditors; 

Constituting and implementing policy with the external auditors regarding the offer of other 

services other than the annual and independent audit and reporting this issue to the board of 

directors; 

Ensuring compliance with laws and provisions, including procedures and inspection of the 

disclosure of financial information. 

 

Nomination and Remuneration Committee 

 

Nomination and Remuneration Committee is also led by independent director and consists of: 

 

Mr. Va Dalot    Chairman 

Mr. Wong Tow Fock   Member 

Mr. Mey Amphannara   Member 

Ms. Chim Sreymono   Member 

 

Nomination and Remuneration Committee shall carry out the following duties: 

Determine remuneration for the bank’s board of directors, executive director, senior 

management and employees; 
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Evaluating experience, knowledge and expertise of the member of the board of directors and 

senior management and determining the responsibilities of the board of directors’ members to 

be appointed to perform any position; 

Evaluating the tasks implementation of all the committees and submitting a report to the 

board of directors; 

Making a remuneration plan and strategy and provide various interests to employees and 

ensure the retention of highly qualified employees. 

 

 

MANAGEMENT COMMITTEES 
 

Two management committees: Operation and Credit are established to support Chief 

Executive Officer (CEO) in directing and controlling the bank’s operations and implementing 

other works assigned by the CEO, and to report to the CEO. 

 

Operation Committee 

 

Operation Committee comprises of the following members: 

 

Mr. Wong Tow Fock   Chairman 

Mr. Ken Cornelius R. Pascua  Member 

Ms. Tuon Saotola   Member 

 

Operation Committee is responsible for: 

 

Ensuring compliance with the provisions pertaining to the bank operations; 

Ensuring that the bank has annual business and budget plans; 

Examining the implementation of business activities regularly in compliance with the 

determined business and budget plans; 

Reviewing all the matters related to the bank’s operations. 
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Credit Committee 

 

Credit Committee comprises of the following members: 

  

Mr. Wong Tow Fock   Chairman 

Ms. Kheav Hoa   Member 

Ms. Khim Molika   Member 

Ms. Tuon Saotola   Member 

 

Credit Committee is responsible for:  
 

Approving and granting of loans to the clients; 

Performing critical analysis in granting loans to prospective borrowers in order to determine 

client’s repayment capacity that would reduce credit risk;  

Reviewing loans and developing clear strategies and actions to collect non-performing loans. 

 

INTERNAL CONTROL 
 

CAB has continuously developed several lines of defense within the bank to ensure all 

activities, processes, systems, policies, procedures in place without internal control failing, 

assets are safeguarded from inappropriate use or from loss and fraud and liabilities are 

identified and managed.  

 

The bank has proper and sufficient policies and procedures related to bank operation for 

implementation. Also, it has a clear segregation between oversight and implementation 

function. 
 

BoDs often has meeting with the bank’s management, compliance officer and internal 

auditors to ensure that all approved policies and procedures are thoroughly implemented and 

risks are identified and managed. Audit Committee is also responsible for assisting BoDs 

with the oversight responsibilities for integrity of the bank financial reports and the 

effectiveness of internal control. Besides this, Internal Audit Department periodically reviews 

whether management is setting and applied appropriate internal control procedures including 

control over MIS and is implementing recommendations on internal control of internal and 

external auditors and National Bank of Cambodia. 

 

All bank’s records and processes are maintained properly that enables a flow of timely, 

relevant and reliable information from within and outside the bank. 
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CAB also has compliant function to ensure the compliances with internal policies and 

applicable laws and regulations with respect to the conduct of business. 

 

RISK MANAGEMENT 

 

CAB has clearly noted that better risk management helps bank to align risk appetite and 

strategy, minimize operational losses and improve risk response decisions. Then, the bank 

has continuously developed a sound and acceptable risk management framework and system. 

It integrates responsibilities of the BoDs which is the top body of the bank.  

 

CAB also established Risk Management Committee and executive level committees such as 

Credit Committee and Operation Committee for credit risk, market risk, liquidity risk, and 

operational risk.  

 

Credit Risk Management 

 

CAB has created credit policy and procedures to reduce the risk in providing credit to the 

public and also to comply with the Prakas of National Bank of Cambodia. These policies and 

procedures set the standard for the credit management, and it will be updated every year in 

accordance with the present economic condition of the Bank.  

  

Market Risk Management 

 

This risk is related to the interest rate and foreign exchange rate (FX) risks, in which the bank 

discussed in ALCO meetings to monitor the interest rate and FX rates. The most important is 

the rate sensitive assets and rate sensitive liabilities. Since, CAB is one of the leading 

financial institutions in FX and money transfer, the bank has established the most effective 

policies and procedures in handling, monitoring, and controlling the exchange rate risk.  

 

Liquidity Risk Management 

 

The Operation Committee members manage and monitor the liquidity and aims to comply 

with the National Bank of Cambodia guidelines and to maintain the trust and confidence of 

the bank’s client’s. The bank also has the liquidity contingency plan in place to counter 

market collapse in the banking system and any other occurrences that would affect the daily 

operation of the bank. 
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Operational Risk Management 

 

CAB has established operations manual for the employees, and also implements internal 

control system which aims to identify the risk associated to the daily operations as well as 

system risk within the bank. 

 

CODE OF CONDUCT 
 

To maintain and enhance our professional ethics, both management and employees are 

required to perform their work diligently, genuinely, transparency, and most importantly 

setting the enthusiasm of the bank as priority. CAB’s codes of ethics are as follows, which 

our management and employees have acknowledged and followed: 

 

Treat customers fairly and honestly, no bias, not allow to get any gifts, commissions, or any 

valuable stuffs from customers, because gifts or entertainment can be a threat to 

independence mind. 

Staff must not engage in any business activity that conflicts with the interest of the bank. 

Staff should not miss-use their position in the bank for personal benefits.  

Confidentiality, staff should not use confidential information about a client for personal gain. 

 

COMPLIANCE 
 

CAB has an independent compliance function which is mainly handled by Compliance 

Department.  

 

Compliance Department permanently reviews and obtains the updates from the audit 

regularly regarding compliance matters which affects the bank. Likewise, they review non-

compliance issues raised by regulatory agencies and National Bank of Cambodia and the 

rectification of those issues. Moreover, reviewing the effectiveness of the system by 

monitoring compliance with laws and regulations and the results of follow-up of any 

instances of non-compliance is made regularly.  

 

Regarding to AML/CFT, the board established on-going process for identifying, evaluating, 

managing and preventing the significant risks. The bank has AML policies and standards 

which approved by the board. The policies and standards specify roles, responsibilities and 

effective framework on AML/CFT which are mainly implemented by Compliance 

Department. Moreover, a member of the senior management was awarded the widely 

recognized Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) credential by the 

Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), the world’s leading 

organization of professionals in the anti-money laundering field. This assures our bank and 

payment partners that they are working with a team equipped with the essential knowledge 

and background in anti-money laundering. 
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REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS 
 

In 2020, the board had four meetings which were held in January, April, July and October at 

CAB’s head office. 

 

PRINCIPAL ACTIVITIES IN 2020 

 

The board had discussed and approved the following matters: 

 

- New appointment of new Head of Compliance and Compliance Officer for 

acceptance from National Bank of Cambodia (NBC) and Cambodia Financial 

Intelligence Unit (CAFIU). 

- Report of the Auditors for the Financial Year ended December 31, 2019; 
- Appointing External Audit for the year ended 2020; 

- Change member of Audit Committee  

- Start up and Approve Memorandum of Understanding (MOU) between Cambodia 

Asia Bank (CAB) & Ministry of Health (MOH) in relation to COVID-19 

- Approval Business Plan 2020 with total assets growth, Increase net profit. 

- Develop channels of service and application of modern technologies. 

- Strengthen and expand marketing strategies increase loan portfolio and other 

financial product to all segment, and Improve staff productivities by conduct 

training and staff plan. 

- Design and develop new and existing branch/outlet’ offices for customers 

inconveniences. 

- Approved AML-CFT Policy (Khmer Version), complied with AML-CFT law of 

royal government of Cambodia issued in June 2020. 

- Approved Business Continuity Plan (BCP) Policy for Covid-19, complied 

recommendations of NBC/MOH 

- Approved Master Agreement of new Core Banking System (CBS), Oracle 

Flexcube to upgrade to support our growth 
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LEADERSHIP 
 

ORGANIZATIONAL STRUCTURE 
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BOARD OF DIRECTORS PROFILE 
 

 

Mr. VA DALOT 

Chairman of Board of Directors 

 

Mr. VA DALOT, 41 years old Cambodian, 

currently is an independent director of 

CAB who is in charge as a chairman of 

Risk Management Committee. He’s 

holding bachelor degree of accounting in 

2001 from National University of 

Management and pursuing master of 

business administration from 2015 at 

Charles Sturt University. Formerly, he 

worked for KPMG Cambodia as a senior 

auditor from 2005-2012 and as an audit 

manager from 2012-2015. 

 

 

Mr. WONG TOW FOCK 

Director 

 

 

 

 

Mr. WONG TOW FOCK is 62 years old, a 

Malaysian Citizen and banker by 

profession and has 40% shares in the bank. 

He has had 25 years of service in the bank 

who has been holding position as CEO of 

the bank since its inception in Feb 1993. 

He is also a Director, and he is in Int'l 

Division and FX. 

 

 

 

Mr. TOP RATHEANIN 

Director 

 

 

 

 

Mr. TOP RATHEANIN, 39 years old 

Cambodian, has been with Cambodia Asia 

Bank since 25 May 2009. Presently, he is 

the Internal Audit Manager. He has 

bachelor degrees in: Science (2004) from 

Royal University of Agriculture, Finance 

& Bank (2004) from National University 

of Management and English (2007) from 

Institute of Foreign Languages. He also 

had worked as Internal Audit Officer at 

Vattanac Bank (2005-2007) and as Internal 

Auditor at Shinhan Khmer Bank (2007-

2009).
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Mr. CHAN PENG LEONG 

Independent Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mr. JEROME ROUER  

Independent Director 

 

Mr. CHAN PENG LEONG is Malaysian 

with the age of 69 years old. At present, he 

is also Director of PL Risk Advisers, an 

Insurance Agency based in Kuala Lumpur, 

Malaysia. He is certified associate of The 

Malaysian Insurance Institute, Insurance 

Institute of America and Fellow of 

Australian & New Zealand Institute of 

Insurance and Finance. He has held 

directorship and shareholding in major 

public-listed companies in Malaysia 

involved in property development and 

manufacturing. He became director of the 

bank on 21 July 2010. 

 

 

 

Mr. JEROME ROUER, 75 years old, is 

French and resides in Cambodia. Since 9 

February 2010, he has been an 

independent director of CAB who is in 

charge of Internal administration policy, 

internal human resource policy and 

internal audit. At the same time, he is 

practicing consultancy work and part 

owner of Libraire Carnets d’Asie, a 

company which sells and distributes 

French books in Cambodia. Mr. Rouer 

graduated from Ecole Superieure de 

Commerce de Paris (ESCP) Business 

School with a degree in Accounting in 

1971. He also has a bachelor degree in 

Law. In 1996, he joined Morison Kak & 

Associates as Audit Manager - a job that 

he held until 2004. 
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HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT 

 

 

 

As a part of the talent management strategy as well as to align with the business growth plan of 

the Bank, CAB has invested more on L&D in order to improve our employees’ job skills, to 

change their behavior and to improve our result. 

CAB L&D team transformed its training methodology from classroom training to the 

experiential learning that open more opportunity for the participated employees to have more 

engagement and to create more commitment through the flexible activity based learning model. 

Having gone through the training need assessment (TNA) by the beginning of 2020, L&D team 

has introduced and included Five Training Courses for the Bank annual training curriculum as 

following:  

1. Induction/ Orientation: All new employees are required to join this training. This training 

aim to educate new employees about our bank policies on safety, bullying, sexual 

harassment, and other critical policies that help to protect the business by preventing 

incidents and better defending any claim. 

2. Building High Performance Team: This course aims to manage the team’s ability to be 

able to communicate effectively and overcome barriers to achievement. High performing 

cohesive teams are created in an environment where there is a collective understanding of 

values, goals and objectives. This training has been developed to support managers in 

understanding the nature of teams in the workplace, and how these can be managed to 

achieve results. Therefore, after attending this training, the managers will understand the 

role and purpose of teams, be able to recognize the characteristics of a high performing 

team, know how to lead, communicate with and motivate a high performing team, know 

Refresher training for CAB staff  
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how to respond to challenges when managing a team proactively and know how to manage 

the performance of a team.   

 

3. Talent Management:  This course is designed for our internal Human Resource Employees 

and Recruiters to be able to methodically organized, strategic process of getting the right 

talent onboard and helping them grow to their optimal capabilities keeping organizational 

objectives in mind.  

The process thus involves identifying talent gaps and vacant positions, sourcing for and 

onboarding the suitable candidates, growing them within the system and developing needed 

skills, training for expertise with a future-focus and effectively engaging, retaining and 

motivating them to achieve long-term business goals.  

4. English for Bank Communication: This Business English Course aims to improve the use 

of English in a professional setting. Our Business English Course focuses on essential 

vocabulary, grammar and speaking skills to function well in real business situations. Care is 

taken to ensure that the level of linguistic complexity matches that of the General English 

courses. 
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The purpose of the training is to help CAB employees to be able to use the language freely 

and fully in a working environment. The Business English Courses covers many different 

topics such as business correspondence, business meetings, telephoning, making 

presentations, negotiating, solving business problems, and talking to customers. 

 

5. AML/CFT and Fraud Risk Awareness : The objective of AML training is to engage, 

inform and inspire employees to obtain a robust knowledge and understanding of common 

methods and trends of Money Laundering (“ML”) and Terrorism Financing (“TF”) relevant 

to the Bank, to identify potential suspicious behaviors or activities, and how to report these 

events to the stakeholders. 

 

 

Throughout the year 2020, there were 90 employees participated in the programs and among 

those, 68 participants are female.  

As inferred from the responses of the subordinates and supervisors, the L&D objectives were 

accomplished and it indeed contributed in enhancement of employees’ skills and knowledge, 

which in turn contributed to the overall productivity. The current impact assessment also 

indicate that the in-house training courses have multiple impact such as building inspiring and 

encouraging leader, driving consistent building high performance team, improve the level of 

understanding regarding to English Communication for Bankers, improve quality of work and 

output. 

    

https://www.greatchatwellacademy.com/the-academy/about-us
https://www.greatchatwellacademy.com/the-academy/about-us
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Financial Statement and Independent Auditors’ Report 

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 

 

DIRECTORS’ REPORT  

 

The directors hereby submit the report and the audited financial statements of Cambodia Asia 

Bank Limited (“the Bank”) for the financial year ended 31 December 2020. 

 
 

DIRECTORS 

 

The names of directors of the Bank who served during the financial year and up to the date of 

this report are as follows: - 

 

Va Dalot Chairperson 

Wong Tow Fock Director and CEO 

Top Ratheanin Director 

Chan Peng Leong Independent Director 

Rouer Jerome Independent Director     

 
 

DIRECTORS’ RESPONSIBILITY IN RESPECT OF THE FINANCIAL STATEMENTS 

 

The directors are responsible for the financial statements of the Bank to be properly drawn up so 

as to give a true and fair view of the financial position of the Bank as at 31 December 2020 and 

of its financial performance and cash flows for the financial year ended 31 December 2020.  In 

the preparation of these financial statements, the directors are required to: 

 

(i) adopt appropriate accounting policies in compliance with Cambodian International 

Financial Reporting Standards (“CIFRSs”) which are supported by reasonable and 

appropriate judgments and estimates and then apply them consistently;   
 

(ii) comply with the disclosure requirements CIFRSs, if there have been any departures in 

the interest of true and fair presentation, ensure that these have been appropriately 

disclosed, explained and quantified in the financial statements; 
 

(iii) maintain adequate accounting records and an effective system of internal controls; 

 

(iv) prepare the financial statements on a going concern basis unless it is inappropriate to 

assume that the Bank will continue its operations in the foreseeable future; and 
 

(v) control and direct effectively the Bank in all material decisions affecting its operations 

and performance and ascertain that such decisions and/or instructions have been properly 

reflected in the financial statements. 
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The directors confirm that the Bank has complied with the above requirements in preparing the 

financial statements of the Bank. 

 

PREPARATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS 

 

In the preparation of the financial statements, the directors have taken account of the following 

matters:- 

 

(i) all material transfers to or from reserves or provisions during the financial year are 

disclosed in the financial statements; 
 

(ii) adequate allowance for impairment losses on receivables and other current and non-

current assets, if required, has been made; 
 

(iii) known bad debts had been written off, if any; 
 

(iv) existing methods of valuation of assets or liabilities is not misleading or inappropriate; 
 

(v) there are no known circumstances that would render any amount stated in the financial 

statements to be misleading; 
 

(vi) there has not arisen in the interval between the end of the financial year and the date of 

this report any item, transaction or event of a material and unusual nature likely, in the 

opinion of the directors, to affect substantially the results of the operations of the Bank 

for the financial year in which this report is made; 
 

(vii) the results of the operations of the Bank during the financial year were not, in the 

opinion of the directors, substantially affected by any item, transaction or event of a 

material and unusual nature; 
 

(viii) no contingent or other liability of the Bank has become enforceable or is likely to 

become enforceable within the period of twelve months after the end of the financial 

year which, in the opinion of the directors, will or may substantially affect the ability of 

the Bank to meet its obligations when they fall due. 

      

 

APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS 
 

The directors hereby approve the accompanying financial statements which give a true and fair 

view of the financial position of the Bank as at 31 December 2020, its financial performance and 

cash flows for the financial year then ended in accordance with CIFRSs.  

 

 

 

Wong Tow Fock   

Director & CEO 
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REPORT ON THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS  

 

Opinion 
 

We have audited the financial statements of Cambodia Asia Bank Limited. (“the Bank”) 

which comprise the statement of financial position as at 31 December 2020 of the Bank, the 

statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity 

and statement of cash flows for the financial year then ended 31 December 2020, and a 

summary of significant accounting policies and other explanatory notes, as set out on pages 

33 to 77.  

 

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the 

financial position of the Bank as at 31 December 2020, and of its financial performance and 

its cash flow for the financial year then ended in accordance with Cambodian International 

Financial Reporting Standards (“CIFRSs”). 

 

Basis for opinion 
 

We conducted our audit in accordance with Cambodian International Standards on Auditing 

(“CISA”). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors’ 

Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We believe 

that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 

our opinion. 

 
 

Independence and Other Ethical Responsibilities 

We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant 

to our audit of the financial statements in Cambodia, and we have fulfilled our other ethical 

responsibilities in accordance with these requirements. 
 

Information Other than the Financial Statements and Auditors’ Report Thereon 

The directors of the Bank are responsible for the other information. The other information 

comprises the Directors’ Report, but does not include the financial statements of the Bank 

and our auditors’ report thereon.  
 

Our opinion on the financial statements of the Bank does not cover the Directors’ Report and 

we do not express any form of assurance conclusion thereon.  
 

In connection with our audit of the financial statements of the Bank, our responsibility is to 

read the Directors’ Report and, in doing so, consider whether the Directors’ Report is 

materially inconsistent with the financial statements of the Bank or our knowledge obtained 

in the audit or otherwise appears to be materially misstated.  

 

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement 

of the Directors’ Report; we are required to report that fact. We have nothing to report in this 

regard.  
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Responsibilities of Directors for the Financial Statements 

The directors of the Bank are responsible for the preparation of financial statements that give 

a true and fair view in accordance with CIFRSs. The directors are also responsible for such 

internal controls as the directors determine are necessary to enable the preparation of 

financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

 

In preparing the financial statements of the Bank, the directors are responsible for assessing 

the Bank’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to 

going concern and using the going concern basis of accounting unless the directors either 

intend to liquidate the Bank or to cease operations, or have no realistic alternative but to do 

so. 

 

Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements of 

the Bank as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and 

to issue an auditors’ report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of 

assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with CISA will 

always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or 

error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be 

expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial 

statements. 

 

As a part of an audit in accordance with CISA, we exercise professional judgement and 

maintain professional skepticism throughout the audit. We also:- 

 

 identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements of the 

Bank, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to 

those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis 

for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is 

higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, 

intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 

 

 obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 

procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of 

expressing an opinion on the effectiveness of the Bank’s internal control. 

 

 evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 

accounting estimates and related disclosures made by the directors. 

 

 conclude on the appropriateness of the directors’ use of the going concern basis of 

accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty 

exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank’s ability 

to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are 

required to draw attention in our auditors’ report to the related disclosures in the financial 

statements of the Bank or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our 

conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors’ 
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report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as 

a going concern. 

 

 evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements of the 

Bank, including the disclosures, and whether the financial statements of the Bank 

represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair 

presentation. 

We communicate with the directors regarding, among other matters, the planned scope and 

timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in 

internal control that we identify during our audit. 

 

Other Matters 

Our audit was conducted for the purpose of forming an opinion on the financial statements 

denominated in the functional currency of United States Dollar (“USD”). The translation of 

the financial statements from USD into Khmer Riel (“KHR”) using the closing and average 

rates as at 31 December 2020 and for the year then ended, respectively, is presented for the 

purpose of additional analysis and it does not form an integral part of the audited financial 

statements. The translation has not been subjected to the auditing procedures applied in the 

audit of the financial statements and, accordingly, we do not express any opinion on it. 

 

 

Crowe (KH) Co., Ltd 

 

 

 

 

Onn Kien Hoe 
 
Director 
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 

AS AT 31 DECEMBER 2020 

 
  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2019 

 Note USD  USD  KHR’000  KHR’000 

ASSETS         

Cash on hand 5 85,523,373  75,119,714  345,942,044  306,112,835 

Deposits and placements with financial 

institutions 

6 24,051,170  18,361,493  97,286,983  74,823,084 

Deposits with National Bank of 

Cambodia (“NBC”) 

7 1,296,939  11,351,369  5,246,118  46,256,829 

Loans and advances  8 58,831,552  59,536,240  237,973,628  242,610,178 

Investments 9 1,825,588  1,825,588  7,384,503  7,439,271 

Other assets 10 3,908,540  5,176,116  15,810,044  21,092,673 

Statutory deposits with NBC 11 19,278,122  19,277,940  77,980,003  78,557,606 

Intangible assets 12 39,072  168,047  158,046  684,792 

Right-of-use assets 13 904,265  1,036,161  3,657,752  4,222,356 

Equipment 14 972,419  982,483  3,933,435  4,003,618 
         
         

TOTAL ASSETS  196,631,040  192,835,151  795,372,556  785,803,242 
         

 

LIABILITIES         

Deposits from customers and financial 

institutions 

15 95,677,851  98,943,194  387,016,907  403,193,516 

Other liabilities 16 12,025,371  5,542,586  48,642,626  22,586,038 

Lease liabilities 17 990,097  1,183,709  4,004,942  4,823,614 

Income tax payable 25(a) 784,724  522,318  3,174,209  2,128,446 

Deferred income tax liabilities 25(b) 159,887  159,887  646,743  651,540 
         
         

TOTAL LIABILITIES  109,637,930  106,351,694  443,485,427  433,383,154 
         
         
         

EQUITY   

 

 

 

   

     

Share capital 18 75,000,000  75,000,000  300,000,000  300,000,000 

Retained earnings 19 11,569,169  10,988,735  47,076,758  44,728,902 

Regulatory reserve  423,941  494,722  1,729,683  2,015,992 

Translation reserve  -  -  3,080,688  5,675,194 
         
         

TOTAL EQUITY  86,993,110  86,483,457  351,887,129  352,420,088 
         
         

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY  196,631,040  192,835,151  795,372,556  785,803,242 
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 STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME 

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 

 
  2020  2019  2020  2019 

 Note USD  USD  KHR’000  KHR’000 

         
INTEREST INCOME 20 5,953,101  5,914,633  24,080,294  23,966,093 

         
INTEREST EXPENSE  (3,356,374)  (3,489,449)  (13,576,533)  (14,139,247) 
         

         

NET INCOME   2,596,727  2,425,184  10,503,761  9,826,846 

         
NON-INTEREST INCOME  4,923,718  6,408,350  19,916,439  25,966,634 

         
PERSONNEL COSTS 21 (2,714,994)  (2,930,878)  (10,982,151)  (11,875,918) 

         
DEPRECIATION AND AMORTISATION 22 (892,673)  (939,892)  (3,610,862)  (3,808,442) 

         
ADMINISTRATION AND GENERAL 

EXPENSES 

23 (1,690,209)  (1,771,912)  (6,836,895)  (7,179,788) 
         

         

OPERATING PROFIT BEFORE 

IMPAIRMENT LOSSES 

 

 

2,222,569  3,190,852  8,990,292  12,929,332 

         
LOSS ALLOWANCE FOR EXPECTED 

CREDIT LOSSES (“ECL”) 

24 (823,574)  (349,597)  (3,331,357)  (1,416,567) 

         
         

         

PROFIT BEFORE TAX  1,398,995  2,841,255  5,658,935  11,512,765 

         
INCOME TAX EXPENSE 25(a) (889,342)  (658,986)  (3,597,388)  (2,670,211) 
         
         

PROFIT AFTER TAX  509,653  2,182,269  2,061,547  8,842,554 

         
OTHER COMPREHENSIVE INCOME  0 

- 

 0 

- 

 0 

- 

 0 

- 
                  

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR 

THE FINANCIAL YEAR 

 509,653  2,182,269  2,061,547  8,842,554 
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STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY 

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 

 

 
 

Note 

Share 

Capital 

Regulatory 

Reserve 

Retained 

Earnings  

     

Total 

  USD  USD USD 

      
Balance at 1.1.2019  75,000,000  804,115 8,497,073 84,301,188 

      
Total comprehensive income for the financial 

year   

 - - 2,182,269 2,182,269 

      
Transfer to regulatory reserve  - (309,393) 309,393 - 

      
      

Balance at 31.12.2019/1.1.2020  75,000,000 494,722 10,988,735 86,483,457 

      
Total comprehensive income for the financial 

year 

 - - 509,653 509,653 

      
Transfer   - (70,781) 70,781 - 

      
      
Balance at 31.12.2020  75,000,000 423,941 11,569,169 86,993,110 

      
      

 

 Note 
Share 

Capital 

Regulatory 

Reserve 

Retained 

Earnings 

Translation 

reserve 

 

Total 

  KHR’000 KHR’000 KHR’000 KHR’000 KHR’000 

       

Balance at 1.1.2019  300,000,000 3,230,934 34,625,572 865,666 338,722,172 

       
Total comprehensive income for 

the financial year   

 - - 8,842,554 - 8,842,554 

       
Transfer to regulatory reserve  - (1,260,776) 1,260,776 - - 

       
Translation difference  - 45,834 - 4,809,528 4,855,362 

       
       

Balance at 31.12.2019/1.1.2020  300,000,000 2,015,992 44,728,902 5,675,194 352,420,088 

       
Total comprehensive income for 

the financial year 

 - - 2,061,547 - 2,061,547 

       
Transfer  - (286,309) 286,309 - - 

       
Translation difference  - - - (2,594,506) (2,594,506) 

       
       
Balance at 31.12.2020  300,000,000 1,729,683 47,076,758 3,080,688 351,887,129 
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STATEMENT OF CASH FLOWS  

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 

   2020  2019  2020  2019 

 Note  USD  USD  KHR’000  KHR’000 

          CASH FLOWS FROM/(FOR) 

OPERATING ACTIVITIES 

         

Profit before tax   1,398,995  2,841,255  5,658,935  11,512,765 

          
Adjustments for:-          

Gain on disposal of  

  equipment 

  (258)  (18,978)  (1,044)  (76,899) 

Loss allowance for ECL   (823,574)  (349,597)  (3,331,357)  (1,416,567) 

Depreciation and amortization   892,673  939,892  3,610,862  3,808,442 

Dividends on equity securities   (29,278)  (25,513)  (118,430)  (103,379) 

Interest expense   3,356,374  3,489,449  13,576,533  14,139,247 

Right-of-use assets derecognized 

during the year 

  90,684  133,710  366,817  544,868 

Lease liability derecognized during 

the year 

  (98,945)  (136,034)  (400,233)  (554,339) 
                    

Operating profit before working 

capital changes 

  4,786,671  6,874,184  19,362,083  27,854,138 

Working capital changes:          

- loans and advances   704,688  (2,550,069)  2,850,463  (10,391,531) 

- other assets   1,267,576  (738,125)  5,127,345  (3,007,859) 

- statutory deposits with NBC   (182)  (799,652)  (736)  (3,258,582) 

- deposits from customers and 

financial institutions 

  (3,265,343)  (9,689,596)  (13,208,312)  (39,485,104) 

- other liabilities   6,482,785  (220,001)  26,222,865  (896,504) 
                    

CASH FLOWS FROM/(FOR) 

OPERATION 

   

9,976,195 

  

(7,123,259) 

  

40,353,708 

  

(29,185,442) 
Interest paid   (2,546,679)  (2,835,490)  (10,301,317)  (11,489,405) 

Income tax paid   (626,936)  (558,638)  (2,535,956)  (2,263,601) 
                    

NET CASH FROM/(FOR) OPERATING 

ACTIVITIES 

  6,802,580  (10,517,387)  27,516,435  (42,938,448) 
          
          
         CASH FLOWS FOR INVESTING 

ACTIVITIES 

  
 

 
 

 
 

 

     

Purchase of intangible assets  -  (233,788)  -  (952,686) 

Purchase of equipment  (229,359)  (235,356)  (927,757)  (959,076) 

Assets in progress transferred to 

intangible assets 

 -  233,788  -  952,686 

Proceeds from disposal of 

equipment 

 357  36,755  1,444  149,777 

Dividends received  29,278  25,513  118,430  103,379 

Placement of fixed deposits  (782,751)  (4,592,877)  (3,166,228)  (18,610,338) 
         
         

NET CASH FOR INVESTING 

ACTIVITIES 

 (982,475)  (4,765,965)  (3,974,111)  (19,316,258) 
         
         

         CASH FLOWS FOR FINANCING 

ACTIVITIES 

        

Payment of lease liabilities  (563,950)  (568,912)  (2,281,178)  (2,318,316) 
                  

NET CASH FOR FINANCING 

ACTIVITIES 

 (563,950)  (568,912)  (2,281,178)  (2,318,316) 
         
         

NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH 

AND CASH EQUIVALENTS 

 5,256,155  (15,852,264)  21,261,146  (64,573,022) 

         CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 

BEGINNING OF THE FINANCIAL 

YEAR 

 100,239,699  116,091,963  408,476,774  466,457,507 

         EFFECT OF CURRENCY TRANSLATION  -  -  (3,007,190)  6,592,289 
         
         

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 

END OF THE FINANCIAL YEAR 

27 105,495,854  100,239,699  426,730,730  408,476,774 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 

 

1. GENERAL INFORMATION  
 

Cambodia Asia Bank Limited (“the Bank”) is a Private Limited Company incorporated in the 

Kingdom of Cambodia that obtained its banking license from the National Bank of Cambodia 

(“NBC”) on 29 April 1992.  

 

On 28 February 2002, the Bank fulfilled the minimum share capital requirements of USD13 

million stipulated by the National Bank of Cambodia for a commercial bank and since 2010 

the Bank had fulfilled the new minimum capital requirement of USD36.5 million. On 25 

November 2006, the Bank was granted a permanent banking license No. 10 by the NBC. 

 

Registered office: #75C 036, Preah Sihanouk Boulevard, Sangkat Veal Vong, 

Khan 7 Makara, Phnom Penh. 

Principle place of business: #75C 036, Preah Sihanouk Boulevard, Sangkat Veal Vong, 

Khan 7 Makara, Phnom Penh. 

 

The financial statements were authorised for issue by the directors on 29 March 2021. 

 

2. PRINCIPAL ACTIVITIES 
 

The principal activities of the Bank comprise the operations of core banking business and the 

provision of related financial services in Cambodia. 

 

There were no changes in the nature of the principal activities during the year. 

 

3. BASIS OF PREPARATION 
 

 The financial statements of the Bank are prepared under the historical cost convention 

and modified to include other bases of valuation as disclosed in other sections under 

significant accounting policies, and in compliance with Cambodian International 

Financial Reporting Standards (“CIFRSs”). 

 

(a) New Accounting Standards for Application in Future Periods 

 

The Bank has not applied in advance the following accounting standards 
and/or interpretation(s) (including the consequential amendments, if any) that 
have been issued by the National Accounting Council (“NAC”) but are not yet 
effective for the current financial year:- 
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CIFRSs and/or IC Interpretations (Including The Consequential 

Amendments) 

Amendments to CIFRS 3: Definition of a Business 

Amendments to CIFRS 4: Extension of the Temporary Exemption from Applying CIFRS 9 

Amendments to CIFRS 9, CIFRS 39 and CIFRS 7: Interest Rate Benchmark Reform 

Amendments to CIFRS 16: COVID-19-Related Rent Concessions 

Amendments to CIFRS 1 and CIFRS 8: Definition of Material 

Amendments to References to the Conceptual Framework in CIFRS Standards 

 

The adoption of the above accounting standards and/or interpretations 

(including the consequential amendments, if any) did not have any material 

impact on the Bank’s financial statements.  

 

(b) New Accounting Standards for Application in Future Periods 

 

The Bank has not applied in advance the following accounting standards 
and/or interpretation(s) (including the consequential amendments, if any) that 
have been issued by the National Accounting Council (“NAC”) but are not yet 
effective for the current financial year:- 
 

 CIFRSs and/or IC Interpretations (Including The 

Consequential Amendments) Effective Date 

CIFRS 17 Insurance Contracts 1 January 2023 

Amendments to CIFRS 3: Reference to the Conceptual 

Framework 1 January 2022 

Amendments to CIFRS 9, CIFRS 39, CIFRS 7, CIFRS 4 and 

CIFRS 16: Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2 1 January 2021 

Amendments to CIFRS 10 and CIFRS 28: Sale or Contribution 

of Assets between an Investor and its Associate or Joint 

Venture Deferred 

Amendments to CIFRS 16: COVID-19-Related Rent 

Concessions 1 June 2020 

Amendments to CIFRS 17 Insurance Contracts 1 January 2023 

Amendments to CIFRS 1: Classification of Liabilities as 

Current or Non-current 1 January 2023 

Amendments to CIFRS 16: Property, Plant and Equipment – 

Proceeds before Intended Use 1 January 2022 

Amendments to CIFRS 37: Onerous Contracts – Cost of 

Fulfilling a Contract 1 January 2022 

Annual Improvements to CIFRS Standards 2018 – 2020 1 January 2022 
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The adoption of the above accounting standards and/or interpretations 

(including the consequential amendments, if any) is expected to have no 

material impact on the financial statements of the Bank upon their initial 

application. 
 

 

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

 

4.1 CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS 

 

Key Sources of Estimation Uncertainty 
 

Management believes that there are no key assumptions made concerning the 

future, and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, 

that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying 

amounts of assets and liabilities within the next financial year other than as 

disclosed below:- 

 

(a) Impairment of Loan and Advances  

 

The loss allowances for loan to customer are based on assumptions 

about risk of default and expected loss rates. The Bank uses judgement 

in making these assumptions and selecting appropriate inputs to the 

impairment calculation, based on the past payment trends, existing 

market conditions as well as forward-looking estimates at the end of 

each reporting period.   

 

(b) Income Tax 

 

There are certain transactions and computations for which the ultimate 

tax determination may be different from the initial estimate. The Bank 

recognises tax liabilities based on its understanding of the prevailing 

tax laws and estimates of whether such taxes will be due in the 

ordinary course of business. Where the final outcome of these matters 

is different from the amounts that were initially recognised, such 

difference will impact the income tax expense and deferred tax 

balances in the period in which such determination is made.  

 

 The principal accounting policies adopted in the preparation of the financial 

statements are set out below. These accounting policies have been consistently 

applied by the Bank during the year. 

 

Critical Judgements Made in Applying Accounting Policies 



 

36 
 

Management believes that there are no instances of application of critical 

judgement in applying the Bank’s accounting policies which will have a 

significant effect on the amounts recognised in the financial statements 

 

4.2 FUNCTIONAL AND FOREIGN CURRENCIES 

 (a) Functional and Presentation Currency 

The financial statements of the Bank are presented in the currency of the 

primary economic environment in which the Bank operates, which is the 

functional currency. 

 

The financial statements are presented in US dollar (“USD”), which is 

the Bank’s functional and presentation currency. 

 

For the sole regulatory purpose of complying with the National Bank 

of Cambodia’s Prakas No. B7-07-164 dated 13 December 2007, a 

translation to Khmer Riel (“KHR”) is provided for the statement of 

financial position, the statement of profit or loss and other 

comprehensive income, the statement of changes in equity, the 

statement of cash flows and the notes to the financial statements as of 

and for the year ended 31 December 2020 using the official rates of 

exchange published by the National Bank of Cambodia as at the 

reporting dates. Such translation amounts are unaudited and should not 

be construed as representations that the USD amounts represent, or 

have been or could be, converted into Khmer Riel at that or any other 

rate. Amounts in these financial statements expressed in Khmer Riel 

are translations of US Dollars amounts at rates set by the National 

Bank of Cambodia. 

 

The financial statements are presented in KHR based on the following 

applicable exchange rates per USD1: 

 

 2020  2019 

    

Closing rate 4,045  4,075 

Average rate for the year 4,045  4,052 

    
 

Amounts in the financial statements have been rounded off to the nearest 

dollar and nearest thousand for USD and KHR amounts, respectively. 
 

 (b) Foreign Currencies Transactions and Balances 
 

Transactions in currencies other than the Bank’s functional currency 

(foreign currencies) are recorded in the functional currency using the 
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exchange rates prevailing at the date of the transactions. At the end of 

each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies 

are translated at the rates prevailing at the end of each reporting period. 

Non-monetary items carried at the fair value that are denominated in 

foreign currencies are translated at the rates prevailing on the date when 

the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in 

the terms of historical cost in a foreign currency are not translated. 

4.3 EQUIPMENT 
 

  All items of equipment are initially measured at cost. Cost includes 
expenditures that are directly attributable to the acquisition of the asset and 
other cost directly attributable to bringing the asset to working condition for its 
intended use.  

 

 Subsequent to initial recognition, equipment is stated at cost less accumulated 

depreciation and any impairment losses.  
 

Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as 

a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic 

benefits associated with the item will flow to the Bank and the cost of the item 

can be measured reliably. The carrying amount of parts that are replaced is 

derecognised. The costs of day-to-day servicing of equipment are recognised 

in profit or loss as incurred.  
 

Depreciation of equipment are charged to profit or loss and is calculated under 

the straight-line method and declining balance method to write off the 

depreciable amount of the assets over their estimated useful lives. Depreciation 

of an asset does not cease when the asset becomes idle or is retired from active 

use unless the asset is fully depreciated. The principal annual rates used for 

this purpose are:-  
  

  Computer and IT equipment   50% 

   Office equipment and furniture and fixtures 25% 

   ATM machines        25% 

  Motor vehicles 25% 
 

  The residual values, useful lives and depreciation method are reviewed at the end 
of each reporting period to ensure that the amounts, method and periods of 
depreciation are consistent with previous estimates and the expected pattern of 
consumption of the future economic benefits embodied in the terms of 
equipment. 
 

Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a 
separate asset, as appropriate, only when the cost is incurred and it is probable 
that the future economic benefits associated with the asset will flow to the Bank 
and the cost of the asset can be measured reliably. The carrying amount of parts 
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that are replaced is derecognised. The costs of the day-to-day servicing of 
equipment are recognised in profit or loss as incurred. Cost also comprises the 
initial estimate of dismantling and removing the asset and restoring the site on 
which it is located for which the Bank is obligated to incur when the asset is 
acquired, if applicable. 

 

  An item of equipment is derecognised upon disposal or when no future economic 
benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on 
derecognition of the asset is included in profit or loss. 

 

 4.4 INTANGIBLE ASSETS 
 

Intangible assets represent the initial costs incurred in obtaining computer 

software. 
 

Following initial recognition, intangible assets are stated at cost less 

accumulated amortisation and any accumulated impairment losses. 
 

Intangible assets are assessed to have finite useful lives and are amortised over 

the license period using declining balance method. The intangible assets are 

also assessed for impairment whenever there is an indication that they may be 

impaired. The amortisation period and method are reviewed at least at the end 

of each reporting period.  
 

  Intangible assets are amortised as below: 
   

Computer software                  50% 

 

4.5  FINANCIAL INSTRUMENTS 

 

Financial assets and financial liabilities are recognised in the statements of 

financial position when the Bank has become a party to the contractual 

provisions of the instruments. 
 

Financial instruments are classified as financial assets, financial liabilities or 

equity instruments in accordance with the substance of the contractual 

arrangement and their definitions in CIAS 32. Interest, dividends, gains and 

losses relating to a financial instrument classified as a liability are reported as 

an expense or income. Distributions to holders of financial instruments 

classified as equity are charged directly to equity. 
 

Financial instruments are offset when the Bank has a legally enforceable right 

to offset and intends to settle either on a net basis or to realise the asset and 

settle the liability simultaneously. 
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A financial instrument is recognised initially at its fair value (other than trade 

receivables without significant financing component which are measured at 

transaction price as defined in CIFRS 15 – Revenue from Contracts with 

Customers at inception). Transaction costs that are directly attributable to the 

acquisition or issue of the financial instrument (other than a financial 

instrument at fair value through profit or loss) are added to/deducted from the 

fair value on initial recognition, as appropriate.  Transaction costs on the 

financial instrument at fair value through profit or loss are recognised 

immediately in profit or loss.   
 

Financial instruments recognised in the statements of financial position are 

disclosed in the individual policy statement associated with each item. 

(a) Financial assets 
 

All recognised financial assets are measured subsequently in their 

entirety at either amortised cost or fair value through profit or loss, or 

other comprehensive income, depending on the classification of the 

financial assets. 
 

Debt instrument  
 

(i) Amortised cost  
 

The financial asset is held for collection of contractual cash 

flows where those cash flows represent solely payments of 

principal and interest. Interest income is recognised by 

applying the effective interest rate to the gross carrying amount 

of the financial asset.  When the asset has subsequently become 

credit-impaired, the interest income is recognised by applying 

the effective interest rate to the amortised cost of the financial 

asset. 
 

The effective interest method is a method of calculating the 

amortised cost of a financial asset and of allocating interest 

income over the relevant period. The effective interest rate is 

the rate that discounts estimated future cash receipts (including 

all fees and points paid or received that form an integral part of 

the effective interest rate, transaction costs and other premiums 

or discounts), excluding ECL, through the expected life of the 

financial asset or a shorter period (where appropriate). 
 

(ii) Fair Value through Other Comprehensive Income  
 

The financial asset is held for both collecting contractual cash 

flows and selling the financial asset, where the asset’s cash 

flows represent solely payments of principal and interest.  
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Movements in the carrying amount are taken through other 

comprehensive income and accumulated in the fair value 

reserve, except for the recognition of impairment, interest 

income and foreign exchange difference which are recognised 

directly in profit or loss.  Interest income is calculated using the 

effective interest rate method. 
 

(iii) Fair Value through Profit or Loss 
 

All other financial assets that do not meet the criteria for 

amortised cost or fair value through other comprehensive 

income are measured at fair value through profit or loss.   
 

The Bank reclassifies debt instruments when and only when its 

business model for managing those assets change. 
 

Equity Investment  
 

All equity investments are subsequent measured at fair value with 

gains and losses recognised in profit or loss except where the Bank has 

elected to present the subsequent changes in fair value in other 

comprehensive income and accumulated in the fair value reserve at 

initial recognition. 
 

The designation at fair value through other comprehensive income is 

not permitted if the equity investment is either held for trading or is 

designated to eliminate or significantly reduce a measurement or 

recognition inconsistency that would otherwise arise. 
 

Dividend income from this category of financial assets is recognised in 

profit or loss when the Bank’s right to receive payment is established 

unless the dividends clearly represent a recovery of part of the cost of 

the equity investments. 
 

(a) Financial liabilities 

 

(i) Financial Liabilities at Fair Value through Profit or Loss 
 

Fair value through profit or loss category comprises financial 

liabilities that are either held for trading or are designated to 

eliminate or significantly reduce a measurement or recognition 

inconsistency that would otherwise arise.  The changes in fair 

value of these financial liabilities are recognised in profit or 

loss. 
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(ii) Other Financial Liabilities 
 

Other financial liabilities are subsequently measured at 

amortised cost using the effective interest method. 
 

The effective interest method is a method of calculating the 

amortised cost of a financial liability and of allocating interest 

expense over the relevant period. The effective interest rate is 

the rate that exactly discounts estimated future cash payments 

(including all fees and points paid or received that form an 

integral part of the effective interest rate, transaction costs and 

other premiums or discounts), through the expected life of the 

financial liability or a shorter period (where appropriate). 
 

(b) Equity Instruments 
 

Equity instruments classified as equity are measured initially at cost 

and are not remeasured subsequently. 
 

Ordinary shares are classified as equity and recorded at the proceeds 

received, net of directly attributable transaction costs. 
 

Dividends on ordinary shares are recognised as liabilities when 

approved for appropriation. 
 

(c) Derecognition 
 

A financial asset or part of it is derecognised when, and only when, the 

contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or 

when it transfers the financial asset and substantially all the risks and 

rewards of ownership of the asset to another entity. On derecognition 

of a financial asset measured at amortised cost, the difference between 

the carrying amount of the asset and the sum of the consideration 

received and receivable is recognised in profit or loss.  In addition, on 

derecognition of a debt instrument classified as fair value through other 

comprehensive income, the cumulative gain or loss previously 

accumulated in the fair value reserve is reclassified from equity to 

profit or loss. In contrast, there is no subsequent reclassification of the 

fair value reserve to profit or loss following the derecognition of an 

equity investment. 
 

A financial liability or a part of it is derecognised when, and only 

when, the obligation specified in the contract is discharged or 

cancelled or expires. On derecognition of a financial liability, the 

difference between the carrying amount of the financial liability 

extinguished or transferred to another party and the consideration paid, 
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including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is 

recognised in profit or loss. 

 

4.6 CASH AND CASH EQUIVALENTS 
 

Cash and cash equivalents comprise cash in hand, bank balances, demand 

deposits, and short-term, highly liquid investments that are readily convertible to 

known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes 

in value with original maturity periods of three months or less.  
 

4.7 STATUTORY DEPOSITS WITH NATIONAL BANK OF CAMBODIA 
 

Statutory deposits represent mandatory reserve deposits and cash maintained 

with the National Bank of Cambodia in compliance with the Law on Banking 

and Financial Institutions (“LBFI”) and are not available to finance the Bank’s 

day to day operations and hence are not considered as part of cash and cash 

equivalents for the purpose of cash flow statement.   
 

4.8 IMPAIRMENT 
 

(a) Impairment of Financial Assets 
 

The Bank recognises a loss allowance for expected credit losses (“ECL”) 

on investments in debt instruments that are measured at amortised cost 

and at fair value through other comprehensive income. 
 

The ECL is estimated as the difference between all contractual cash 

flows that are due to the Bank in accordance with the contract and all the 

cash flows that the Bank expects to receive, discounted at the original 

effective interest rate. 
 

12-month ECL are the portion of lifetime ECL that result from default 

events on a financial instrument that are possible within the 12 months 

after the reporting date. Financial instruments for which 12-month ECL 

are recognised are referred to as ‘Stage 1 financial instruments’. 

Financial instruments allocated to Stage 1 have not undergone a 

significant increase in credit risk since initial recognition and are not 

credit-impaired. 
 

Lifetime ECL are the ECL that result from all possible default events 

over the expected life of the financial instrument or the maximum 

contractual period of exposure. Financial instruments for which lifetime 

ECL are recognised but that are not credit-impaired are referred to as 

‘Stage 2 financial instruments’. Financial instruments allocated to Stage 2 

are those that have experienced a significant increase in credit risk since 

initial recognition but are not credit-impaired. 
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Financial instruments for which lifetime ECL are recognised and that are 

credit-impaired are referred to as ‘Stage 3 financial instruments’. 
 

The amount of ECL is updated at each reporting date to reflect changes 

in credit risk since initial recognition of the respective financial 

instrument. The Bank recognises lifetime ECL when there has been a 

significant increase in credit risk since initial recognition. However, if the 

credit risk on the financial instrument has not increased significantly 

since initial recognition, the Bank measures the loss allowance for that 

financial instrument at an amount equal to 12-month ECL. 
 

The Bank recognises an impairment gain or loss in profit or loss for all 

financial instruments with a corresponding adjustment to their carrying 

amount through a loss allowance account, except for investments in debt 

instruments that are measured at fair value through other comprehensive 

income, for which the loss allowance is recognised in other 

comprehensive income and accumulated in the fair value reserve, and 

does not reduce the carrying amount of the financial asset in the 

statement of financial position. 
 

Regulatory Provision for Loans and Advances 
 

On 1 December 2017, the NBC issued Prakas No. B7-017-344 on Credit 

Risk Grading and Impairment Provisioning which effectively repealed 

Prakas No. B7-09-074 on Asset Classification and Provisioning effective 

from the date of its issue. The Prakas requires banks and financial 

institutions to classify their loan portfolio into five classes. The NBC 

subsequently issued Circular No. B7-018-001 dated 16 February 2018 to 

clarify the mandatory level of general and specific allowance to be 

provided based on the loans and advances classification as follows:- 
 

 

Classification 

 

Number of days past due 

Regulatory 

Provision    

Short term loans (less 

than or equal one year):- 

  

Normal/Standard 0 to 14 days 1% 

Special mention 15 days to 30 days 3% 

Substandard 31 days to 60 days 20% 

Doubtful 61 days to 90 days 50% 

Loss From 91 days 100% 

   

Long term loans (more 

than one year):- 

  

Normal/Standard 0 to 29 days 1% 

Special mention 30 days to 89 days 3% 

Substandard 90 days to 179 days 20% 

Doubtful 180 days to 359 days 50% 

Loss From 360 days 100% 
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The regulatory provision applies to all on and off-balance sheet facilities 

of banks and financial institutions. Loans and advances classified as 

substandard, doubtful or loss are considered as non-performing loans. 
 

The Prakas also requires the comparison of the regulatory provision with 

the impairment provision determined based on CIFRS. In case the 

regulatory provision calculated in accordance with Prakas is lower than 

ECL determined based on CIFRS, the Bank shall recognise the ECL 

calculated in accordance with CIFRS. In the case the regulatory provision 

is higher than ECL, the Bank shall recognise the ECL in accordance with 

CIFRS and transfer the difference from retained earnings into regulatory 

reserve. The Bank has presented the regulatory reserve in the statement 

of changes in equity. 

 

An uncollectible loan or portion of a loan classified as bad is written off 

after taking into consideration the realizable value of the collateral, if any 

when in the judgment of the management, there is no prospect of 

recovery. Recoveries on loans previously written off are disclosed as 

other income in the statement of profit or loss. 

(b) Impairment of Non-financial Assets 
 

The carrying values of assets, other than those to which CIAS 36 - 

Impairment of Assets does not apply, are reviewed at the end of each 

reporting period for impairment when an annual impairment assessment 

is compulsory or there is an indication that the assets might be impaired.  

Impairment is measured by comparing the carrying values of the assets 

with their recoverable amounts.  When the carrying amount of an asset 

exceeds its recoverable amount, the asset is written down to its 

recoverable amount and an impairment loss shall be recognised.  The 

recoverable amount of an asset is the higher of the asset’s fair value less 

costs to sell and its value-in-use, which is measured by reference to 

discounted future cash flows using a pre-tax discount rate that reflects 

current market assessments of the time value of money and the risks 

specific to the asset. Where it is not possible to estimate the recoverable 

amount of an individual asset, the Bank determines the recoverable 

amount of the cash-generating unit to which the asset belongs. 
 

An impairment loss is recognised in profit or loss immediately. 
 

When there is a change in the estimates used to determine the 

recoverable amount, a subsequent increase in the recoverable amount of 

an asset is treated as a reversal of the previous impairment loss and is 

recognised to the extent of the carrying amount of the asset that would 

have been determined (net of amortisation and depreciation) had no 
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impairment loss been recognised. The reversal is recognised in profit or 

loss immediately. 
 

  4.9 PROVISIONS 
 

Provisions are recognised when the Bank has a present obligation (legal or 

constructive) as a result of past events, when it is probable that an outflow of 

resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, 

and when a reliable estimate of the amount can be made.  Provisions are 

reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current 

best estimate.  Where the effect of the time value of money is material, the 

provision is the present value of the estimated expenditure required to settle the 

obligation.  The discount rate shall be a pre-tax rate that reflects current market 

assessments of the time value of money and the risks specific to the liability.  

The unwinding of the discount is recognised as interest expense in profit or loss. 
 

 4.10 EMPLOYEE BENEFITS   
 

Wages, salaries, bonuses and social security contributions are recognised as an 

expense in the year in which the associated services are rendered by employees. 

Short term accumulating compensated absences such as paid annual leave are 

recognised when services are rendered by employees that increase their 

entitlement to future compensated absences. Short term non-accumulating 

compensated absences such as sick leave are recognised when the absences 

occur. 

 4.11 INCOME TAXES  
 

(a) Current Tax  
 

Current tax assets and liabilities are expected amount of income tax 

recoverable or payable to the taxation authorities.   
 

Current taxes are measured using tax rates and tax laws that have been 

enacted or substantively enacted at the end of the reporting period and are 

recognised in profit or loss except to the extent that the tax relates to 

items recognised outside profit or loss (either in other comprehensive 

income or directly in equity). 
 

(b) Deferred Tax (Cont’d) 

 

Deferred tax is recognised using the liability method for temporary 

differences other than those that arise from the initial recognition of an 

asset or liability in a transaction which is not a business combination and 

at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable 

profit.   



 

46 
 

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are 

expected to apply in the period when the asset is realised or the liability is 

settled, based on the tax rates that have been enacted or substantively 

enacted at the end of the reporting period. 
 

Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary 

differences, unused tax losses and unused tax credits to the extent that it 

is probable that future taxable profits will be available against which the 

deductible temporary differences, unused tax losses and unused tax 

credits can be utilised. The carrying amounts of deferred tax assets are 

reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent 

that it is no longer probable that the related tax benefits will be realised. 
 

Current and deferred tax items are recognised in correlation to the underlying 

transactions either in profit or loss, other comprehensive income or directly in 

equity.  Deferred tax arising from a business combination is adjusted against 

goodwill or negative goodwill. 
 

Current tax assets and liabilities or deferred tax assets and liabilities are offset 

when there is a legally enforceable right to set off current tax assets against 

current tax liabilities and when the deferred taxes relate to the same taxable entity 

(or on different tax entities but they intend to settle current tax assets and 

liabilities on a net basis) and the same taxation authority. 
 

4.12 BORROWING COSTS 
 

Borrowing costs that are not directly attributable to the acquisition, construction 

or production of a qualifying asset are recognised in profit or loss using the 

effective interest method. 
 

4.13 LEASES 
 

The Bank assesses whether a contract is or contains a lease, at inception of the 

contract. The Bank recognises a right-of-use asset and corresponding lease 

liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for 

low-value assets and short-term leases with 12 months or less. For these leases, 

the Bank recognises the lease payments as an operating expense on a straight-

line method over the term of the lease unless another systematic basis is more 

representative of the time pattern in which 

economic benefits from the leased assets are consumed. 

 

The Bank recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease 

commencement date. The right-of-use assets and the associated lease liabilities 

are presented as a separate line item in the statement of financial position. 
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The right-of-use asset is initially measured at cost. Cost includes the initial 

amount of the corresponding lease liability adjusted for any lease payments 

made at or before the commencement date, plus any initial direct costs 

incurred, less any incentives received. 
 

The right-of-use asset is subsequently measured at cost less accumulated 

depreciation and any impairment losses, and adjustment for any remeasurement 

of the lease liability. The depreciation starts from the commencement date of the 

lease. If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Bank or the 

cost of the right-of-use asset reflects that the Bank expects to exercise a purchase 

option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the 

underlying asset. Otherwise, the Bank depreciates the right-of-use asset to the 

earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease 

term. The estimated useful lives of the right-of-use assets are determined on the 

same basis as those plant and equipment. 
 

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments 

that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit 

in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Bank uses its 

incremental borrowing rate. 
 

The lease liability is subsequently measured at amortised cost using the effective 

interest method. It is remeasured when there is a change in the future lease 

payments (other than lease modification that is not accounted for as a separate 

lease) with the corresponding adjustment is made to the carrying amount of the 

right-of-use asset, or is recognised in profit or loss if the carrying amount has 

been reduced to zero. 
 

4.14 OTHER CREDIT RELATED COMMITMENTS 
 

In the normal course of business, the Bank enter into other credit related 

commitments including loan commitments, letters of credit and guarantees. The 

accounting policy and regulatory provision followed the National Bank of 

Cambodia’s Prakas No. B7-017-344 and Circular No. B7-018-001 Sor Ror Chor 

Nor in Note 4.8(a) above. 
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4.15 FAIR VALUE MEASUREMENTS 
 

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a 

liability in an orderly transaction between market participants at the measurement 

date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using a 

valuation technique. The measurement assumes that the transaction takes place either 

in the principal market or in the absence of a principal market, in the most 

advantageous market.  For non-financial asset, the fair value measurement takes into 

account a market participant’s ability to generate economic benefits by using the asset 

in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use 

the asset in its highest and best use. 
 

For financial reporting purposes, the fair value measurements are analysed into level 1 

to level 3 as follows:- 
 

Level 1: Inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or 

liability that the entity can access at the measurement date; 
 

Level 2: Inputs are inputs, other than quoted prices included within level 1, that are 

observable for the asset or liability, either directly or indirectly; and 
 

Level 3: Inputs are unobservable inputs for the asset or liability. 
 

The transfer of fair value between levels is determined as of the date of the event or 

change in circumstances that caused the transfer. 

 

 4.16 REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS   

 

Revenue from contracts with customers is measured based on the consideration 

specified in a contract with a customer in exchange for transferring services to a 

customer net of sales and service tax, returns, rebates and discounts. The Bank 

recognises revenue when (or as) it transfers control over a service to customer. 

Depending on the substance of the contract, revenue is recognised when the 

performance obligation is satisfied, which may be at a point in time or over time. 
 

  (a) Net Interest Income 
 

Interest income and expenses relating to financial instruments measured at 

amortized cost are recognized in the profit and loss account using the effective 

interest rate method (EIR). The EIR is the rate that ensures the discounted 

value of estimated future cash flows through the expected life of the financial 

asset. The EIR measurement should take into accounts, if significant, all fees 

and commissions received or paid that are an integral part of the EIR of the 

contract and transaction costs. 
 

Interest income is calculated by applying the effective interest rate to the gross 

carrying amount of non-credit impaired financial assets (i.e. at the amortized 

cost of the financial asset before adjusting for any expected credit loss 

provision), except for: 
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 Purchased or originated credit-impaired financial assets (‘POCI’), for 

which the original credit-adjusted EIR is applied to the amortized cost of 

the financial assets. 

 Financial assets that are not ‘POCI’ but have subsequently become credit-

impaired (or ‘stage 3’), for which interest income is calculated by applying 

the EIR to their amortized cost (i.e. the gross carrying amount less the 

expected credit loss provision). 
 

Interest expenses are recognized by applying the effective interest rate to the 

gross carrying amount of financial liabilities. 
 

  (b) Fee and commission income  
 

Loan arrangement fee and commissions are recognized based on the 

occurrence when the service has been provided and consideration received.  

Commitment fees and guarantee fees on services and facilities extended to 

customers are recognized as income based on time apportionment. 

Service charges and processing fees are recognized as income when the loan is 

disbursed. 

 
 

5. CASH ON HAND  
 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 USD USD KHR’000 KHR’000 

     US Dollar 85,122,618 74,583,441 344,320,990 303,927,522 

Khmer Riel 400,755 395,891 1,621,054 1,613,256 

Other  - 140,382 - 572,057 

           85,523,373 75,119,714 345,942,044 306,112,835 
 

     

 

 

6. DEPOSITS AND PLACEMENTS WITH FINANCIAL INSTITUTIONS 
 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 USD USD KHR’000 KHR’000 

     In Cambodia:-     

Current accounts 1,760,324 946,515 7,120,511 3,857,049 

Saving accounts 561,630 523,331 2,271,793 2,132,574 

Fixed deposit 18,791,658 10,675,143 76,012,257 43,501,208 

            21,113,612   12,144,989  85,404,561 49,490,831 

Outside Cambodia:-     

Current accounts 2,939,239 6,220,387 11,889,222 25,348,077 

     Gross amount  24,052,851 18,365,376 97,293,783 74,838,908 

Less: Loss allowance for ECL (1,681) (3,883) (6,800) (15,824) 

           Total  24,051,170 18,361,493 97,286,983 74,823,084 
 

     

 



 

50 
 

The movements in the loss allowance for ECL are as follows:- 
 

  12-month ECL  

(Stage 1) 

Total 12-month ECL  

(Stage 1) 

Total 

 USD USD KHR’000 KHR’000 

     In Cambodia:-     

     At 1 January 2019 (2,763) (2,763) (11,154) (11,154) 

     Net remeasurement of allowances (1,120) (1,120) (4,564) (4,564) 

     Translation difference - - (106) (106) 

          
At 31 December 2019/1 January 2020 (3,883) (3,883) (15,824) (15,824) 

     Net remeasurement of allowances 2,202 2,202 8,907 8,907 

     Translation difference - - 117 117 

          At 31 December 2020 (1,681) (1,681) (6,800) (6,800) 
 

     
 

The savings and term deposits are with financial institutions. 

 

The above amounts are analysed as follows:- 

 
 

 

c) By interest rate (per annum):- 

    

Saving accounts 0% to 1% 0% to 1% 0% to 1% 0% to 1% 

Term deposits 1.5% to 5.38% 1.5% to 5.7% 1.5% to 5.38% 1.5% to 5.7% 
 

     
 

7. DEPOSITS WITH NBC 
 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 USD USD KHR’000 KHR’000 

     Current accounts 1,296,939 9,800,289 5,246,118 39,936,178 

Fixed deposit accounts - 1,551,080 - 6,320,651 

          
  1,296,939 11,351,369 5,246,118 46,256,829 
 

 

 

 

   

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 USD USD KHR’000 KHR’000 

     
a)By maturity:-     

Within 1 month 5,261,193 7,690,233 21,281,526 31,337,700 

More than 1 to 3 months 13,416,030 6,082,266     54,267,842  24,785,234  

More than 3 to 12 months 5,375,628 4,592,877  21,744,415  18,715,974  
 

     
    

  24,052,851  18,365,376  97,293,783  74,838,908  
 

    b) By currency:-     

Khmer Riels 54,820 58,781 1,872,524 239,533 

US Dollars 23,765,472 18,016,455 99,726,676 73,417,054 

Others  232,559 290,140 940,702 1,182,321 
 

     
    

       24,052,851            18,365,376    97,293,783    74,838,908  
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8. LOANS AND ADVANCES 
 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 USD USD KHR’000 KHR’000 

     

Short term 352,631 319,727 1,426,392 1,302,888 

Long term  59,831,728 59,861,181 242,019,340 243,934,312 

          
Gross loans and advances at amortised cost 60,184,359 60,180,908 243,445,732 245,237,200 

Add: Accrued interest receivable  447,952 330,315 1,811,966 1,346,034 

Less: Loss allowance for ECL (1,800,759) (974,983) (7,284,070) (3,973,056) 

          
Net loans and advances at amortised cost 58,831,552 59,536,240 237,973,628 242,610,178 
 

     

The movements in the allowance for ECL are as follows:- 

 12-month 

ECL  

(Stage 1) 

Lifetime  

ECL - not 

credit 

impaired  

(Stage 2) 

Lifetime  

ECL - 

credit 

impaired  

(Stage 3) 

Total 

 USD USD USD USD 

     At 1 January 2019 262,603 3,917 359,987 626,507 

     Changes in ECL due to transferred within stages:-     

Transferred to Stage 1 2,740 (2,740) - - 

Transferred to Stage 2 (3,620) 3,620 - - 

Transferred to Stage 3 (196,049) - 196,049 - 

Net remeasurement of allowances 263,823 3,211 23,722 290,756 

New financial assets originated or purchased 245,861 14,420 650 260,931 

Financial assets that have been derecognized during the period (88,086) (83) (115,042) (203,211) 

          At 31 December 2019/1 January 2020 487,272 22,345 465,366 974,983 

     

Changes in ECL due to transferred within stages:-     

Transferred to Stage 1 2,177 (2,177)    - - 

Transferred to Stage 2 - - - - 

Transferred to Stage 3 (802,192) (96,374) 898,566 - 

Net remeasurement of allowances 715,656 103,967 19,524 839,147  

New financial assets originated or purchased 317,893    5,306    45,690    368,890    

Financial assets that have been derecognized during the period (168,544)     (5,564) (208,151)      (382,259)       

          At 31 December 2020 552,260 27,506 1,220,993 1,800,759 
 

     

The loans and advances are analysed as follows:- 

 
      31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 USD USD KHR’000 KHR’000 

     a) By relationship:-     

External customers 59,486,188 59,750,804 240,621,630 243,484,527 

Staff loans 698,171 760,419 2,824,102 3,098,707 
 

     
      60,184,359 60,180,908 243,445,732 245,237,200 
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 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 USD USD KHR’000 KHR’000 

b) By maturity:-     

1 to 3 months - 100,000 - 407,500 

3 to 6 months 20,044 67,361 81,078 274,496 

6 to 12 months 685,219 472,093 2,771,711 1,923,779 

1 to 3 years 23,415,409 24,674,541 94,715,329 100,548,755 

3 to 5 years 8,393,008 10,671,851 33,949,717 43,487,793 

Over 5 years 27,670,679 24,195,062 111,927,897 98,594,877 
 

     
      60,184,359 60,180,908 243,445,732 245,237,200 

 
     

c) By performance:-     

Performing 56,208,506 58,824,471 227,363,407 239,709,719 

Under-performing 1,058,896 438,913 4,283,234 1,788,570 

Non-performing 2,916,957 917,524 11,799,091 3,738,911 
 

     
      60,184,359 60,180,908 243,445,732 245,237,200 

 
     

The loans and advances are analysed as follows (cont’d):- 
 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 USD USD KHR’000 KHR’000 
 

d) By industry:-     

Agriculture  48,551 52,177 196,389 212,621 

Construction  11,687,844 12,720,541 47,277,329 51,836,205 

Machinery  90,232 96,860 364,988 394,705 

Manufacturing 46,642 22,412 188,667 91,329 

Mortgage 5,913,840 6,924,934 23,921,483 28,219,106 

Personal lending  5,045,171 5,828,166 20,407,717 23,749,776 

Restaurant 111,046 329,088 449,181 1,341,034 

Retail Trade 34,115,979 30,759,074 137,999,135 125,343,227 

Transportation 126,247 78,246 510,669 318,852 

Wholesale Trade 2,998,807 3,369,409 12,130,174 13,730,345 
 

     
      60,184,359 60,180,908 243,445,732 245,237,200 

 
     

e) By currencies: -     

US Dollars 55,208,762 59,877,156 223,319,442 243,999,411 

Khmer Riels  4,975,597 303,752 20,126,290 1,237,789 
 

     
      60,184,359 60,180,908 243,445,732 245,237,200 

 
     

f) By residency status:-     

Residents 60,184,359 60,180,908 243,445,732 245,237,200 
 

     

g) By exposure:-     

Non-large 60,184,359 60,180,908 243,445,732 245,237,200 
 

     

h) By types of customers:-     

Corporate  28,221,355 29,357,138 114,155,381 119,630,337 

 Individuals and sole traders 31,963,004 30,823,770 129,290,351 125,606,863 
 

     
      60,184,359 60,180,908 243,445,732 245,237,200 
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9. INVESTMENTS  
 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 USD USD KHR’000 KHR’000 

     Investment in a subsidiary (1)  1,800,000 1,800,000 7,281,000 7,335,000 

Equity investment (2)  25,588 25,588 103,503 104,271 
 

     
      1,825,588 1,825,588 7,384,503 7,439,271 

 
     

(1). This represents 100% of capital investment in CAB Security Limited, a wholly owned 

subsidiary, whose company’s purposes are related to securities underwriting, dealing and 

brokerage business. CAB Security Limited is licensed by the Security and Exchange 

Commission of Cambodia. 

 

(2). Equity investment represents an investment of 1% of share capital in Credit Bureau 

(Cambodia) Co., Ltd. to establish the Private Credit Bureau in Cambodia. The Bank 

designated such investment in unquoted equity shares at fair value through other 

comprehensive income. 

 

10. OTHER ASSETS 
 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 USD USD KHR’000 KHR’000 

     
Accrued interest from NBC and other banks  672,280 443,669 2,719,373 1,807,951 

Advance and deposits 931,415 1,189,341 3,767,574 4,846,565 

Prepaid expenses 314,962 784,790 1,274,021 3,198,019 

Travelers cheques 6,330 8,535 25,604 34,781 

Western Union Inbound 185,317 (60,412) 749,607 (246,179) 

Credit cards and other receivables 1,798,236 2,810,193 7,273,865 11,451,536 
 

     
      3,908,540 5,176,116 15,810,044 21,092,673 

 
     

 
 

11. STATUTORY DEPOSITS WITH NBC 
 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 USD USD KHR’000 KHR’000 

     

Capital guarantee deposit 7,500,000 7,500,000 30,337,500 30,562,500 

Reserve requirements - KHR 24,722 24,540 100,000 100,001 

Reserve requirements - USD 11,753,400 11,753,400 47,542,503 47,895,105 

      19,278,122 19,277,940 77,980,003 78,557,606 
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(a). Capital guarantee deposit 

 

Under NBC Prakas No. B7-01-136 dated 15 October 2001, banks are required to maintain a 

capital guarantee of 10% of registered capital with the NBC. This deposit is not available for 

use in the Bank’s day-to-day operations but is refundable when the Bank voluntarily ceases to 

operate the business in Cambodia. 

 

(b). Reserve requirements on customer deposits: 

 

Under NBC’s Prakas No. B7-012-140 dated 13 September 2012, banks are required to 

maintain a reserve against customer deposits at a daily average balance equal to eight per cent 

(8%) in Riels and twelve point five per cent (12.5%) in foreign currencies with the NBC. 

 

12. INTANGIBLE ASSETS  
 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 USD USD KHR’000 KHR’000 

     
Computer software     

Cost     

At 01 January  626,719 392,931 2,553,880 1,586,262 

Additions - 233,788 - 952,686 

Write-off  (367,246) - (1,485,510) - 

Translation differences  - - (18,802) 14,932 

      At 31 December  259,473 626,719 1,049,568 2,553,880 

     

Accumulated amortization     

At 01 January  458,672 340,053 1,869,088 1,372,794 

Additions 128,975 118,619 521,704 483,372 

Write-off (367,246) - (1,485,510) - 

Translation differences  - - (13,759) 12,922 

          

At 31 December  220,401 458,672 2,377,032 1,869,088 

          

Net carrying amount     

At 31 December  39,072 168,047 158,046 684,792 
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13. RIGHT-OF-USE ASSETS 
 
  Office Rental Total  Office Rental Total 

  USD USD  KHR’000 KHR’000 

       2020       

       
Cost       

At 1.1.2020  2,505,992 2,505,992  10,211,918 10,211,918 

Additions  433,572 433,572  1,753,799 1,753,799 

Reclassed from other assets   45,650 45,650  184,654 184,654 

Derecognized during the year  (90,684) (90,684)  (366,817) (366,817) 

Adjustment on  remeasurement  (2,869) (2,869)  (11,605) (11,605) 

Translation difference  - -  (74,371) (74,371) 
              

At 31.12.2020  2,891,661 2,891,661  11,697,578 11,697,578 
 

             

Accumulated depreciation        

At 1.1.2020  1,469,831 1,469,831  5,989,562 5,989,562 

Additions  517,565 517,565  2,093,550 2,093,550 

Derecognized during the year  - -  - - 

Translation difference  - -  (43,286) (43,286) 
 

       
      

At 31.12.2020  1,987,396 1,987,396  8,039,826 8,039,826 
 

             

Net carrying amount       

At 31.12.2020  904,265 904,265  3,657,752 3,657,752 

              
 

  Office Rental Total  Office Rental Total 

  USD USD  KHR’000 KHR’000 

2019       

       
Cost       

At 1.1.2019  2,370,358 2,370,358  9,569,135 9,569,135 

Additions  306,333 306,333  1,248,307 1,248,307 

Derecognized during the year  (170,699) (170,699)  (695,598) (695,598) 

Translation difference  - -  90,074 90,074 
 

       
      

At 31.12.2019  2,505,992 2,505,992  10,211,918 10,211,918 
 

             
Accumulated depreciation        

At 1.1.2019  905,576 905,576  3,655,810 3,655,810 

Additions  601,243 601,243  2,450,065 2,450,065 

Derecognized during the year  (36,988) (36,988)  (150,725) (150,725) 

Translation difference  - -  34,412 34,412 
 

       
      

At 31.12.2019  1,469,831 1,469,831  5,989,562 5,989,562 
 

             
Net carrying amount       

At 31.12.2019  1,036,161 1,036,161  4,222,356 4,222,356 
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14. EQUIPMENT 
 

 Computer & 

IT equipment 

Office 

equipment & 

furniture and 

fixtures 

 

ATM 

machines 

Motor 

vehicles 

 

Assets in 

progress 

Total 

 USD USD USD USD USD USD 

       
2020       

       
Cost       

At 1.1.2020 446,005 460,132 563,442 351,510 269,225 2,090,314 

Additions 11,520 10,929 - - 206,909 229,358 

Transfer from 

assets in progress  

 

60,016 

 

27,841 

 

90,638 

 

- 

 

(178,495) 

 

- 
Disposal (4,924) (1,234) - - - (6,158) 

Write-off  (292,635) (241,472) (40,480) (212,260) - (786,847) 
 

       
      At 31.12.2020 219,982 256,196 613,600 139,250 297,639 1,526,667 

 
             

Accumulated 

depreciation  

      

At 1.1.2020 340,263 322,708 214,983 229,877 - 1,107,831 

Additions 66,442 63,986 75,173 33,720 - 239,322 

Disposal (4,924) (1,135) - - - (6,058) 

Write-off (292,635) (241,472) (40,480) (212,260) - (786,847) 
 

       
      At 31.12.2020 109,146 144,089 249,676 51,337 - 554,249 

 
             

Net carrying 

amount 

      

At 31.12.2020 110,836 112,107 363,924 87,913 297,639 972,419 

              

       

2019       

       

Cost       

At 1.1.2019 428,387 413,682 495,462 373,100 491,436 2,202,067 

Additions 3,949 39,235 - 69,250 122,922 235,356 

Transfer from 

assets in progress 

 

28,978 

 

48,377 

 

33,990 

 

- 

 

(111,345) 

 

- 
Transfer to 

intangible assets 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(233,788) 

 

(233,788) 
Disposal (15,309) (7,172) - (90,840) - (113,321) 

Reclassified - (33,990) 33,990 - - - 
 

       
      At 31.12.2019 446,005 460,132 563,442 351,510 269,225 2,090,314 

 
             

Accumulated 

depreciation  

      

At 1.1.2019 296,157 267,618 148,405 271,163 - 983,343 

Additions 23,450 55,698 34,148 36,543 - 149,839 

Disposal (14,983) (6,143) - (74,418) - (95,544) 

Effect of CIFRS 

adjustment 

 

35,639 

 

5,535 

 

32,430 

 

(3,411) 

 

- 

 

70,193 
 

       
      At 31.12.2019 340,263 322,708 214,983 229,877 - 1,107,831 

 
             

Net carrying 

amount 

      

At 31.12.2019 105,742 137,424 348,459 121,633 269,225 982,483 
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15. DEPOSITS FROM CUSTOMERS AND FINANCIAL INSTITUTIONS 
 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 USD USD KHR’000 KHR’000 

     
Customers:     

Current accounts       

16,245,882  

17,655,807    65,714,593  71,947,412 

Saving accounts       

17,535,026  

17,972,890    70,929,179  73,239,527 

Time deposits       

53,954,424  

54,174,984   218,245,644  220,763,060 

            87,735,332  89,803,681  354,889,416 365,949,999 
 

     

     Banks and MFIs:     

Current accounts                 

792,519 

1,989,513 3,205,740 8,107,267 

Time deposits              

7,150,000 

7,150,000             

28,921,751 

29,136,250 

           7,942,519 9,139,513 32,127,491 37,243,517 

           95,677,851 98,943,194 387,016,907 403,193,516 
 

     

a) By maturity period: 
 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 USD USD KHR’000 KHR’000 

     

Within 1 month 34,573,427 44,790,730 139,849,512 182,534,451 

1-3 months 27,202,598 16,995,838 110,034,509 69,258,040 

3-6 months 10,988,124 15,799,338 44,446,962 64,382,301 

6-12 months 20,725,712 16,166,044 83,835,505 65,876,628 

More than 1 year 2,187,990 5,188,244 8,850,419 21,142,096 

     

 95,677,851 98,943,194 387,016,907 403,193,516 

 

    

 

b) By types of customers: 
 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 USD USD KHR’000 KHR’000 

     
Individual             

78,757,668  

83,878,908 318,574,766 341,806,550 

Business enterprises                

8,977,664 

5,924,772    36,314,650  24,143,446 

Banks and MFIs              

7,942,519 

9,139,514    32,127,491  37,243,520 

      95,677,851 98,943,194 387,016,907 403,193,516 
 

     

c) By status of residence: 
 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 USD USD KHR’000 KHR’000 

     Residents 95,677,851 98,943,194 387,016,907 403,193,516 

Non-residents - - - - 

      95,677,851 98,943,194 387,016,907 403,193,516 
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d) By currency denomination: 
 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 USD USD KHR’000 KHR’000 

     
US Dollar 95,413,216 98,854,240 385,946,459 402,831,028 

Khmer Riel 264,635 88,954 1,070,448 362,488 

      95,677,851 98,943,194 387,016,907 403,193,516 
 

     

e) By relationship: 
 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 USD USD KHR’000 KHR’000 

     
Related parties                   

1,020  

6,045                 

4,127  

24,633 

Non-related parties          

95,676,831  

98,937,149      

387,012,780  

403,168,883 

      95,677,851 98,943,194 387,016,907 403,193,516 
 

     
 

16. OTHER LIABILITIES 
 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 USD USD KHR’000 KHR’000 

     
Accrued interest payable 5,002,552 4,192,857 20,235,323 17,085,892 

Fund deposit and bill payment from passengers 6,767,305 676,849 27,373,749 2,758,160 

Unearned loans fees - 240,634 - 980,584 

Accrued expenses 173,285 95,092 700,938 387,499 

Other tax payables 27,642 37,213 111,812 151,643 

Others 54,587 299,941 220,804 1,222,260 
 

     
      12,025,371 5,542,586 48,642,626 22,586,038 

 
    

 

 
17. LEASE LIABILITIES 
 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 USD USD KHR’000 KHR’000 

     
Lease liabilities as at 1 January 1,183,709 1,582,322 4,823,614 6,447,963 

Addition during the year 433,572 306,333 1,753,799 1,248,307 

Derecognition due to cancellation (90,684) (136,034) (366,817) (554,340) 

Lease principal payment during the year (536,500) (568,912) (2,170,143) (2,318,316) 

Translation differences  - - (35,511) - 

          Lease liabilities as at 31 December 990,097 1,183,709 4,004,942 4,823,614 
 

     
    

      Lease liabilities - Current 479,069 489, 574 1,937,834 1,995,016 

Lease liabilities – Non-current 511,028 694,135 2,067,108 2,828,597 

      990,097 1,183,709 4,004,942 4,823,614 
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 Maturity analysis – contractual undiscounted cash flows: 

 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 USD USD KHR’000 KHR’000 

     
Year 1 527,602 550,769 2,134,150 2,244,384 

Year 2 286,135 384,352 1,157,416 1,566,233 

Year 3 174,558 190,708 706,087 777,133 

Year 4 80,952 110,424 327,451 449,977 

Year 5 29,200 50,952 118,114 207,629 

Over year 5 - 25,418 - 103,582 

Unearned interest (108,350) (128,914) (438,276) (525,326) 
 

     
     990,097 1,183,709 4,004,942 4,823,614 

 
     

 

18. SHARE CAPITAL 
 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 USD USD KHR’000 KHR’000 

     Issued and Fully Paid-Up     

     
Shares of $1 each:-     

75,000,000 Shares 75,000,000 75,000,000       300,000,000     300,000,000  
 

     

The registered statutory capital of the Bank as at 31 December 2020 is composed of 750,000 shares at 

par value of USD 100 per share. All shares are fully paid up by the following shareholders and their 

respective interest in the Bank is as follows: 

 31.12.2020 31.12.2019 

 Holding 

% 

Number of shares 

of USD100 each  

Holding 

% 

Number of 

shares of 

USD100 each  

          Selvione Limited  60% 45,000,000 60% 45,000,000 

Quantum Symbol Sdn Bhd  40% 30,000,000 40% 30,000,000 

           100% 75,000,000      100% 75,000,000 
 

     

 

19. RETAINED PROFITS 
 

 The retained profits are wholly distributable by way of dividends. With effect from 1 January 

2012, the distribution of dividends to foreign shareholder is subject to withholding tax at the rate 

of 14%.  
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20. INTEREST INCOME   

 Interest income was made from the following sources:- 

 

 2020  2019  2020  2019 

 USD  USD  KHR’000  KHR’000 

        
Loans and advances 5,056,847  5,167,183  20,454,946  20,937,426 

Balances with other banks 864,674  682,326  3,497,606  2,764,785 

Balances with NBC 31,580  65,124  127,742  263,882 

                 5,953,101  5,914,633  24,080,294  23,966,093 
        

 
 

21. PERSONNEL COSTS 
 
 2020  2019  2020  2019 

 USD  USD  KHR’000  KHR’000 

        Salaries, allowances and bonus 2,645,655  2,863,590  10,701,674  11,669,129 

Others 69,339  67,288  280,477  274,199 

                 2,714,994  2,930,878  10,982,151  11,875,918 
        

 

 

22. DEPRECIATION AND AMORTISATION 

 
 
 2020  2019  2020  2019 

 USD  USD  KHR’000  KHR’000 

        
Depreciation of equipment 239,324  220,032  968,066  891,570 

Amortisation of intangible asset 128,975  118,619  521,704  480,644 

Depreciation of rights of use asset 524,374  601,241  2,121,092  2,436,228 

                 892,673  939,892  3,610,862  3,808,442 
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23. ADMINISTRATION AND GENERAL EXPENSES 
 

 2020  2019  2020  2019 

 USD  USD  KHR’000  KHR’000 

        
Office and counters rental 240,924  221,151  974,538       896,103  

Promotion and marketing 

expenses 

 

126,727 

  

130,042 
 
                   

512,611  
 
                                    

526,930  

Office supplies 99,057  128,264  400,686   519,726  

Communication 126,268  159,725       510,754        647,206  

License and patent fees 227,847  238,741  921,641       967,379  

Utilities 128,643  145,060  520,361   587,783  

Repair and maintenance 145,688  131,059  589,308       531,051  

Professional and legal fees 42,434  48,462  171,646   196,368  

Public relations and 

entertainment expenses 

 

54,376 

  

88,234 
 
                   

219,951  
 
                                    

357,524  

Travel expenses 32,550  42,846  131,665       173,612  

Motor vehicle operating 

expenses 

 

38,659 

  

53,832 
 
                   

156,376  
 
                                    

218,127  

Others 427,036  384,496  1,727,358   1,557,978  

                 1,690,209  1,771,912  6,836,895  7,179,787 
        

 

 

24. LOSS ALLOWANCE FOR ECL  
 

 2020  2019  2020  2019 

 USD  USD  KHR’000  KHR’000 

                Loss allowance for ECL         

- loans and advances 825,437  348,709  3,338,893  1,412,969 

- loans commitments 339  (232)  1,371  (940) 

- deposits with financial        

institutions 

 

(2,202) 

  

1,120 
 

 

(8,907) 
 

 

4,538 

                 823,574  349,597  3,331,357  1,416,567 
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25. INCOME TAX EXPENSE  
 

a) Income tax payable 
 

  2020  2019  2020  2019 

  USD  USD  KHR’000  KHR’000 

         
At 1 January  522,318  428,301  2,128,446  1,735,476 

Current income tax expense  889,342  

 

652,654  3,597,388  2,644,554 

Income tax paid during the year  (626,936)  (558,637)  (2,535,956)  (2,263,597) 

Translation difference  -  -  (15,669)  2,998 
      

 
 

       
 

 
 At 31 December  784,724  522,318  3,174,209  2,116,433 

         
  

In accordance with Cambodian Law on Taxation, the Bank has an obligation to pay 

corporate income tax of either the profit tax at the rate of 20% of taxable profits or the 

minimum tax at 1% of gross revenue, whichever is higher. 
 

A reconciliation of income tax expense applicable to the profit before tax at the corporate 

tax rate to income tax expense at the effective tax of the Bank is as follows:- 

 2020  2019  2020  2019 

 USD  USD  KHR’000  KHR’000 

                
Current tax  889,342  652,654  3,597,388  2,644,554 

Deferred tax  -  6,332  -  25,657 

                 889,342  658,986  3,597,388  2,670,211 
        

 

b) Deferred tax  
 

 2020  2019  2020  2019 

 USD  USD  KHR’000  KHR’000 

        
        Deferred tax    159,887  159,887  646,743  651,540 
        

 
 

Reconciliation of current income tax  

 

In accordance with the Cambodia Law on Taxation, the Bank has an obligation to pay corporate 

income tax of either the profit tax at the rate of 20% of taxable profit or the minimum tax at 1% 

of gross revenue, whichever is higher.  
 

 2020  2019  2020  2019 

 USD  USD  KHR’000  KHR’000 

                
Profit before tax   1,398,995  2,841,255  5,658,935  11,512,765 

                

Income tax@ 20% 279,799  568,250  1,131,787  2,302,549 

Deferred tax liability recognized as expense  -  6,332  -  25,657 

Effects of non-deductible expenses 47,093  176,404  190,491  714,789 

Deductible items allowed by tax  -  (92,000)  -  (372,784) 

Under provision of previous years  534,600  -  2,162,457  - 

Other  27,850  -  112,653  - 

                Income tax expense  889,342  652,655  3,597,388  2,670,211 
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26. TAX CONTINGENCIES  
 

The taxation system in Cambodia is relatively new and is characterised by numerous taxes 

and frequently changing legislation, which is often unclear and subject to interpretation. 

Often different interpretation exists among numerous taxation authorities and jurisdictions. 

Taxes are subject to review and investigation by a number of authorities who are enabled by 

law to impose severe fines, penalties and interest charges. 
 

These facts may create tax risks in Cambodia, substantially more compared to other 

countries. Management believes that tax liabilities have been adequately provided based on 

its interpretation of tax legislations. However, the relevant authorities may have differing 

interpretations and effects could be significant since the interpretation of the Bank. 
 

27. CASH FLOW INFORMATION 
 

 The cash and cash equivalents comprise the following:- 
 

 2020  2019  2020  2019 

 USD  USD  KHR’000  KHR’000 

        

Cash on hand  85,523,373  75,119,714  345,942,044  306,112,835 

        Deposit and placement with banks 24,051,170  18,361,493  97,286,983  74,823,084 

Balances with NBC 1,296,939  11,351,369  5,246,118  46,256,829 
                
 110,871,482  104,832,576  448,475,145  427,192,748 

        

Less: Deposits with tenure of more than 3 months (5,375,628)  (4,592,877)  (21,744,415)  (18,715,974) 
        
 105,495,854  100,239,699  426,730,730  408,476,774 
         

 

28. RELATED PARTY DISCLOSURES 
  

a) Identities of Related Parties 
 

Parties are considered to be related to the Bank if the Bank has the ability, directly or 

indirectly, to control or jointly control the party or exercise significant influence over the 

party in making financial and operating decisions, or vice versa, or where the Bank and the 

party are subject to common control. 
 

In addition to the information detailed elsewhere in the financial statements, the Bank has 

related party relationships with its directors, key management personnel and entities within 

the same group of companies. 
 

 2020  2019  2020  2019 

 USD  USD  KHR’000  KHR’000 

        
Investment in CAB 

Security Limited 1,800,000  1,800,000  

 

7,281,000  7,335,000 

Deposit from CAB 

Security Limited 1,150,000  1,248,971  

 

4,651,750  5,089,558 
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b) Significant Related Party Transactions 

 

Other than those disclosed elsewhere in the financial statements, the Bank carried out the 

following significant transactions with the related parties during the financial year:- 

 

 2020  2019  2020  2019 

 USD  USD  KHR’000  KHR’000 

        
Key management personnel compensation:-        

        
Salaries and benefits to key management    426,762   202,169     1,726,252   823,839 

Interest expenses to related company          98,018  103,500  396,483   421,763 

Interest expenses to related parties 1  221   4   900 

                       524,781  103,721  2,122,739   422,663 

                

 
 

29. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES 
 
 2020  2019  2020  2019 

 USD  USD  KHR’000  KHR’000 

Lending commitments        

        Undisbursed portion of loans and advances 7,179,543   5,714,786  29,041,252  23,287,753 
        
 

 

30. FINANCIAL INSTRUMENTS 
 

The main risks arising from the Bank’s financial instruments in the normal course of business are 

operational risk, credit risk, market risk and liquidity risk.  

 

The Bank does not use derivative financial instruments such as foreign exchange contract and 

interest rate swaps to manage its risk exposures. 

 

These risks are limited by the Bank’s financial management policies and practices described 

below. 

 

30.1 FINANCIAL RISK MANAGEMENT POLICIES 
 

The Bank’s policies in respect of the major areas of treasury activity are as follows:- 

 

(a) Operational risk 

 

Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from inadequate or 

failed internal processes, personnel, technology and infrastructure, and from 

external factors other than credit, market and liquidity risks such as those arising 

from legal and regulatory requirements and generally accepted standards of 

corporate behavior.  
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The operational risk losses is managed through established operational risk 

management processes, proper monitoring and reporting of the business activities 

by control and support units which are independent of the business units and 

oversight provided by the senior management of the Bank.  
 

The Bank’s operational risk management entails the establishment of clear 

organisational structures, roles and control policies. Various internal control 

policies and measures have been implemented including the establishment of 

signing authorities, defining system parameters controls, streamlining procedures 

and documentation and compliance with regulatory and other legal requirements. 
 

(b) Credit risk 
 

Credit risk is the potential loss of revenue and principal losses in the form of 

specific provisions as a result of defaults by the borrowers or counterparties 

through its lending and investing activities. 
 

The primary exposure to credit risk arises through its loans to customers. The 

amount of credit exposure in this regard is represented by the carrying amounts of 

the assets on the statement of financial position. The lending activities are guided 

by the Bank’s credit policy to ensure that the overall objectives in the area of 

lending are achieved; i.e., that the loans portfolio is strong and healthy and credit 

risks are well diversified. The credit policy documents the lending policy, 

collateral policy and credit approval processes and procedures implemented to 

ensure compliance with NBC Guidelines.  
 

The Bank holds collateral against loans to customers in the form of mortgage 

interests over property and guarantees. Estimates of fair value are based on the 

value of collateral assessed at the time of borrowing, and generally are not 

updated except when a loan is individually assessed as doubtful. 
 

(i) Credit risk measurement  
 

The measurement of ECL allowance under the CIFRS 9’s three-stage 

approach is to recognise lifetime ECL allowance for financial instrument for 

which there has been a significant increase in credit risk since initial 

origination or is credit-impaired as at the reporting date. The financial 

instrument which has not undergone any significant deterioration in credit risk 

shall be recognised with 12-month ECL allowance. 
 

Under the three-stage approach, the financial instrument is allocated into three 

stages based on the relative movement in the credit risk. 
 

• Stage 1 includes financial instruments that neither have a significant 

increase in credit risk since initial recognition nor credit-impaired as at 

reporting date. For these assets, 12-month ECL allowance are recognised. 
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• Stage 2 includes financial instruments that have had a significant increase 

in credit risk since initial recognition but do not have objective evidence of 

impairment. For these assets, lifetime ECL allowance are recognised. 
 

 

• Stage 3 includes financial instruments that have objective evidence of 

impairment at the reporting date. For these assets, lifetime ECL allowance 

are recognised. 
 

• Purchased or originated credit-impaired financial assets are those financial 

assets that are credit-impaired on initial recognition. Their ECL allowance 

is always measured on a lifetime basis (Stage 3). 

 
 

The key judgements and assumptions adopted by the Bank in addressing the 

requirements of the standard on the measurement of allowances are:- 
 

(1) Significant increase in credit risk (“SICR”) 
 

The assessment of SICR shall be a multifactor and holistic analysis and 

based on a mixture of quantitative and/or qualitative information. To 

determine whether the risk of default of a loan has increased 

significantly since initial recognition, the current risk of default at the 

reporting date is compared with the risk of default at initial recognition. 
 

(2) Definition of credit impaired 
 

Loans and advances 
 

The Bank classified a loan and advances as impaired when it meets one 

or more of the following criteria:- 
 

  The principal or interest or both of the loan is past due for more 

than 3 months for short term loans and 1 year for long term loans; 
 

  The loan is forced impaired due to various reasons, such as 

bankruptcy;  
 

  The loan is classified as “Loss” as per NBC’s requirement. 
 

The key judgements and assumptions adopted by the Bank in addressing the 

requirements of the standard on the measurement of allowances are (Cont’d):- 
 

(3) Definition of default 
 

Loans and advances 
 

The Bank defines a financial instrument as in default when it meets one 

or more of the following criteria:- 
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  Credit-impaired; 
 

   Write-off/charged-off accounts. 
 

(4) Measuring ECL – inputs, assumptions and estimation techniques 
 

The ECL is measured on either a 12-month or Lifetime basis depending 

on whether a significant increase in credit risk has occurred since initial 

recognition or whether an asset is considered to be credit-impaired. The 

12-month or Lifetime ECL reflects multiple forward-looking scenarios 

and is weighted based on the probability of occurrence for each scenario. 

The ECL can be assessed and measured either on collective or individual 

basis. 
 

For collective assessment, the ECL is determined by projecting the 

Probability of Default (“PD”), Loss Given Default (“LGD”) and 

Exposure at Default (“EAD”) for each future month and for each 

individual exposure or collective segment. The three components are 

multiplied together to calculate an ECL for each future month, which is 

then discounted back to the reporting date and summed. The discount 

rate used in the ECL calculation is the original effective interest rate or 

an approximation thereof. 
 

For individual assessment, the ECL allowance is determined by 

comparing the outstanding exposure with the present value of cash flow 

which is expected to be received from the borrower. 
 

Probability of Default 
 

The PD represents the likelihood of a borrower will be unable to meet its 

financial obligation either over the next 12 months (12-month PD) or 

over the remaining lifetime (Lifetime PD) of the obligation. 
 

The PD is derived based on the modeling approach of which statistical 

analysis and expert judgement was performed to identify the risk 

parameters which correlate with the historical observed default. The 

model relies on the risk parameters and its correlation with the historical 

observed default to predict the 12-month PD. The Lifetime PD is 

developed using forecasted MEV with the application of survival 

probabilities up to maturity of the loan facility. 
 

Exposure at Default 
 

EAD is the total amount that the Bank is exposed to at the time the 

borrower defaults. 

 



 

68 
 

The 12-month and lifetime EADs are determined based on the expected 

payment profile. For amortising products and bullet repayment loans, this 

is based on the contractual repayments owed by the borrower over a 12-

month or remaining maturity. 
 

Loss Given Default 
 

LGD represents the Bank’s expectation of the extent of loss on a 

defaulted exposure. LGD varies by type of counterparty, type and 

seniority of claim and availability of collateral or other credit support. 

LGD is expressed as a percentage loss per unit of exposure at the time of 

default. 

The 12-month and lifetime LGDs are determined based on the factors 

which impact the recoveries made post default. These vary by product 

type. 
 

  For secured products, this is primarily based on collateral type 

and projected collateral values, historical discounts to market/book 

values due to forced sales, time to repossession and recovery costs 

observed. 
 

  For unsecured products, LGD’s are typically set at product 

level due to the limited differentiation in recoveries achieved across 

different borrowers. These LGD’s are influenced by collection 

strategies, including contracted debt sales and price. 
 

The assumptions underlying the ECL calculation are monitored and 

reviewed periodically. There have been no significant changes in 

estimation techniques or significant assumptions made during the 

reporting period. 
 

(5) Forward-looking information incorporated into the ECL models 
 

The estimation of ECL incorporates forward-looking information. The 

Bank has performed statistical analysis based on historical experience 

and identified the key economic variables impacting credit risk and ECL 

for each portfolio. The relationship of these economic variables on the 

PD, EAD and LGD has been determined by performing statistical 

regression analysis to understand the impact changes in these variables 

have had historically on default rates and on the components of PD and 

LGD. These economic variables and their associated impact on the PD, 

EAD and LGD vary by financial instrument. Expert judgement has also 

been applied in this process. 

As with any economic forecasts, the projections and likelihoods of 

occurrence are subject to some degree of inherent uncertainty and 

therefore the actual outcomes may be different to those projected. The 

Bank considers these forecasts to represent its best estimate of the 

possible outcomes and are appropriately representative of the range of 
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possible scenarios. The scenario weightage, number of scenarios and 

their attributes are reassessed periodically. 
 

(6) Grouping of exposure for ECL measured on collective basis 
 

For ECL provisions modeled on a collective basis, a grouping of 

exposures is performed on the basis of shared risk characteristics, such 

that risk exposures within a group are homogeneous. 
 

In performing this grouping, there must be sufficient information for the 

group to be statistically credible. Where sufficient information is not 

available internally, the Bank has considered benchmarking 

internal/external supplementary data to use for modelling purposes. 
 

The appropriateness of groupings is monitored and reviewed on a 

periodic basis. 
 

(ii) Risk limit control and mitigation policies 
 

The Bank operates and provides loans and advances to individuals or 

enterprises within the Kingdom of Cambodia. The Bank manages limits and 

controls concentration of credit risk whenever they are identified.  
 

The Bank employs a range of policies and practices to mitigate credit risk. The 

most traditional of these is the taking of security in the form of collateral for 

loans to customers, which is common practice. The Bank implements 

guidelines on the acceptability of specific classes of collateral or credit risk 

mitigation. The principal collateral types secured for loans to customers are:- 
 

• Mortgages over residential properties (land, building and other properties); 
 

• Charges over business assets such as land and buildings; and 
 

• Cash in the form of margin deposits. 

 

(iii)Impairment and provisioning policies 
 

The Bank is required to follow the mandatory credit classification and 

provisioning in accordance with Prakas B7-017-344 and B7-018-001 dated 1 

December 2017 and 16 February 2018 respectively on loan classification and 

provisioning. The impairment policy is set out in Note 4.8(a). 
 

At each reporting date, the Bank assesses whether any of financial assets at 

amortised cost are credit impaired. 
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Loans and advances  
 

The Bank applies the 3-stage general approach to measuring ECL for loans 

and advances.  
 

The calculation of expected loss rates are based on the estimation techniques 

mentioned in Note 30.1(b)(i). 
 

 

Generally, the Bank considers loans and advances to related parties have low 

credit risks. The Bank assumes that there is a significant increase in credit risk 

when a related parties’ financial position deteriorates significantly. As the 

Bank is able to determine the timing of payments of the related parties’ loans 

and advances when they are payable, the Bank considers the loans and 

advances to be in default when the subsidiaries are not able to pay when 

demanded. The Bank considers a related party’s loan or advance to be credit 

impaired when the subsidiary is unlikely to repay its loan or advance in full or 

the subsidiary is continuously loss making or the subsidiary is having a deficit 

in its total equity. 
 

The Bank determines the probability of default for these loans and advances 

individually using internal and external information available. 

The information about the exposure to credit risk and the loss allowances 

calculated under CIFRS 9 for loans and advances are summarised below:- 

 

 

  

 

Gross 

Amount 

 

Net accrued 

interest 

receivable  

12-month 

ECL  

(Stage 1) 

Lifetime ECL - not 

credit impaired  

(Stage 2) 

Lifetime ECL - 

credit impaired  

(Stage 3) 

Carrying 

amount 

 USD USD USD USD USD USD 

31.12.2020       

       1 – 30 days past due 56,648,440 207,884 (552,260)    - - 56,304,064 

30 – 90 days past due 973,820 92,534 - (27,506)    - 1,038,848 

more than 90 days 2,562,099 147,534 - - (1,220,993)    1,488,640 

               60,184,359 447,952 (552,260)    (27,506)    (1,220,993)    58,831,552 

              31.12.2019       

       
1 – 30 days past due 58,824,471 146,630 (487,271) - - 58,483,830 

30 – 90 days past due 623,840 12,984 - (22,346) - 614,478 

more than 90 days 732,597 170,702 - - (465,366) 437,932 

               60,180,908 330,315 (487,271) (22,346) (465,366) 59,536,240 
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Gross 

Amount 

 

Net accrued 

interest 

receivable 

12-month 

ECL  

(Stage 1) 

Lifetime ECL - not 

credit impaired  

(Stage 2) 

Lifetime ECL - 

credit impaired  

(Stage 3) 

Carrying 

amount 

 KHR’000 KHR’000 KHR’000 KHR’000 KHR’000 KHR’000 

31.12.2020       

       
1 – 30 days past due 229,142,940 840,891 (2,233,892) - - 227,749,939 

30 – 90 days past due 3,939,102 374,300 - (111,262) - 4,202,140 

more than 90 days 10,363,690 596,775 - - (4,938,916) 6,021,549 

               243,445,732 1,811,966 (2,233,892) (111,262) (4,938,916) 237,973,628 

              
31.12.2019       

       
1 – 30 days past due 239,709,719 597,517 (1,985,629) - - 238,321,607 

30 – 90 days past due 2,542,148 52,910 - (91,060) - 2,503,998 

more than 90 days 2,985,333 695,607 - - (1,896,367) 1,784,573 

               245,237,200 1,346,034 (1,985,629) (91,060) (1,896,367) 242,610,178 
 

       
      

 

The movement is the loss allowances in respect of loans and advances are 

disclosed in Note 8. 

Other assets  

Other assets are also subject to the impairment requirements of CIFRS 9, the 

identified impairment loss was immaterial and hence, it is not provided for. 
 

Deposits with financial institutions and cash 
 

The Bank considers these banks and financial institutions have low credit 

risks, and loss allowance for ECL has been made on this basis. 
 

(iii)Maximum exposure to credit risk before collateral held or other credit 

enhancements 
 

The credit exposure arising from on and off balance sheet activities are as 

follows:- 

 
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 
USD USD KHR’000 KHR’000 

     Credit risks exposures relating to on-

balance sheet assets:-     

Deposits and placements with financial 

institutions- gross  24,052,851 18,365,376 97,293,783 74,838,908 

Deposits with NBC  1,296,939 11,351,369 5,246,118 46,256,829 

Loans and advances – gross 60,184,359 60,180,908 243,445,732 245,237,200 

Other assets 3,908,540 5,176,116 15,810,044 21,092,673 

     
     
 

89,442,689 95,073,769 361,795,677 387,425,610 
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Credit risks exposures relating to off-

balance sheet items:- 

 

 

  Unused portion of credit facilities 7,179,543 5,714,786 29,041,252 23,287,753 

          Total maximum credit risk exposure 96,622,232 100,788,555 390,836,929 410,713,362 

     
      

(v) Exposure to credit risk 
 

At the end of the reporting period, the maximum exposure to credit risk is 

represented by the carrying amount of each class of financial assets recognised 

in the statement of financial position of the Bank after deducting any 

allowance for impairment losses (where applicable). 
 

Loans with renegotiated terms/restructured loans  
 

Loans with renegotiated terms are loans that have been rescheduled or 

refinanced in accordance with an agreement setting forth a new repayment 

schedule on a periodic basis occasioned by weaknesses in the borrower’s 

financial condition and/or inability to repay the loan as originally agreed. 

Loans to be restructured are analyzed on the basis of the business prospects 

and repayment capacity of the borrower according to new cash flow 

projections supported by updated business perspectives and overall market 

conditions being based on realistic and prudent assumptions.  
 

Once the loan is restructured it remains in the same category independent of 

satisfactory performance after restructuring. The classification is not improved 

unless there are no arrears in repayment of principal and interest within 3 

installment periods and within a period of not less than 3 months. 
 

Write-off policy  
 

In compliance with NBC Guidelines, the Bank shall remove a loan/advance or 

a portion of a loan from its balance sheet when the Bank loses control of the 

contractual rights over the loan or when all or part of a loan is deemed 

uncollectible; or there is no realistic prospect of recovery.  
 

Collateral  
 

The Bank holds collateral against loans and advances in the form of mortgage 

interests over property and/or guarantees. Estimates of fair value are based on 

the value of collateral assessed on an annual basis. There were no non-

financial assets obtained by the Bank during the year by taking possession of 

collateral held as security against loans and advances. The repossessed 

properties have to be sold within one year as the required by the NBC 

Guidelines and are classified in the statement of financial position as 

foreclosed property.  
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Concentration of credit risk  
 

The analysis of concentrations of credit risk from loans and advances at the 

balance date is shown in Note 7 to the financial statements. 

 

(c) Market Risk 

 

Market risk is the risk of loss arising from adverse movement in the level of 

market prices or rates, the two key components being foreign currency exchange 

risk and interest rate risk. Market risk arising from the trading activities is 

controlled by marking to market the trading positions against their predetermined 

market risk limits. 
 

(i) Foreign currency risk 
 

 Foreign currency exchange risk refers to the adverse exchange rate movements 

on foreign currency exchange positions taken from time to time. The Bank 

maintains a policy of not exposing itself to large foreign exchange positions. 

Any foreign currency exchange open positions are monitored against the 

operating requirements, predetermined position limits and cut-loss limits.  
 

Foreign exchange risk arises from future commercial transactions and 

recognized assets and liabilities denominated in a currency that is not the 

Bank’s functional currency.  
 

The Bank’s exposure to foreign currency exchange rate risk at 31 December 

2020 and at 31 December 2019 is disclosed in the respective notes to the 

financial statements. 
 

Any reasonably possible change in the foreign currency exchange rates at the 

end of the reporting period against the functional currencies of the Bank does 

not have a material impact on the profit/loss after taxation and other 

comprehensive income of the Bank and hence, no sensitivity analysis is 

presented. 
 

(ii) Interest rate risk 
 

Interest rate risk refers to the volatility in net interest income as a result of 

changes in the levels of interest rate and shifts in the composition of the assets 

and liabilities. Interest rate risk is managed through close monitoring of 

returns on investment, market pricing, cost of funds and through interest rate 

sensitivity gap analysis. The potential reduction in net interest income from an 

unfavorable interest rate movement is monitored against the risk tolerance 

limits set. 
 



 

74 
 

The Bank’s exposure to interest rate risk based on the carrying amounts of the 

financial instruments at the end of the reporting period is disclosed in 

respective notes to the financial statements. 

 
Fair value sensitivity analysis for fixed rate instruments  
 

The Bank does not account for any fixed rate financial assets and liabilities at 

fair value through profit or loss, and the Bank does not have derivatives as at 

the year end. Therefore, a change in interest rates at the reporting date would 

not affect profit or loss.  
 

Sensitivity analysis for floating rate instruments  
 

The Bank does not have significant floating rate instruments. Any reasonably 

possible change in the interest rates of floating rate instruments at the end of 

the reporting period does not have a material impact on the profit after 

taxation and other comprehensive income of the Bank and hence, no 

sensitivity analysis is presented. 
 

(iii)Equity price risk  
 

The Bank does not have any quoted investments and hence is not exposed to 

equity price risk. 
 

(d) Liquidity Risk 
 

Liquidity risk relates to the ability to maintain sufficient liquid assets to meet its 

financial commitments and obligations when they fall due at a reasonable cost.  

 

In addition to full compliance of all liquidity requirements, the management of the 

Bank closely monitors all inflows and outflows and the maturity gaps through 

periodical reporting. Movements in loans and customers‟ deposits are monitored 

and liquidity requirements adjusted to ensure sufficient liquid assets to meet its 

financial commitments and obligations as and when they fall due. 

 

 

Maturity Analysis 

 

The following table sets out the maturity profile of the financial liabilities at the 

end of the reporting period based on contractual undiscounted cash flows 

(including interest payments computed using contractual rates or, if floating, 

based on the rates at the end of the reporting period):- 
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 Weighted      

 Average      

 Effective  Contractual   Over 

 Interest Carrying undiscounted Within 1 - 5 5 

 Rate Amount cash flow 1 Year Years Years 

 % USD USD USD USD USD 

       
31.12.2020       

       
Non-derivative Financial Liabilities       

Other liabilities    n/a 12,025,371 12,025,371 12,025,371 - - 

Lease liabilities     6% 990,097 1,098,447 527,602 570,845 - 
 

       
        13,015,468 13,123,818 12,552,973 570,845 - 

 
             

31.12.2019       

       
Non-derivative Financial Liabilities       

Other liabilities    n/a 5,542,586 5,542,586 5,542,586 - - 

Lease liabilities     6% 1,183,709 1,312,623 550,769 736,436 25,418 
 

       
        6,726,295 6,855,209 6,093,355 736,436 25,418 

 
       
      

 

 
The following table sets out the maturity profile of the financial liabilities at the 

end of the reporting period based on contractual undiscounted cash flows 

(including interest payments computed using contractual rates or, if floating, 

based on the rates at the end of the reporting period) (Cont’d):- 
 

 
 Weighted      

 Average      

 Effective  Contractual   Over 

 Interest Carrying undiscounted Within 1 - 5 5 

 Rate Amount cash flow 1 Year Years Years 

 % KHR’000 KHR’000 KHR’000 KHR’000 KHR’000 

       
31.12.2020       

       
Non-derivative Financial Liabilities       

Other liabilities n/a 48,642,626 48,642,626 48,642,626 - - 

Lease liabilities 6% 4,004,942 4,443,218 2,134,150 2,309,068 - 
 

       
        52,647,568 53,085,844 50,776,776 2,309,068 - 

 
             

31.12.2019       

       
Non-derivative Financial Liabilities       

Other liabilities n/a 22,586,038 22,586,038 22,586,038 - - 

Lease liabilities 6% 4,823,614 5,348,939 2,244,384 3,000,977 103,578 
 

       
        27,409,652 27,934,977 24,830,422 3,000,977 103,578 
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30.2 CAPITAL RISK MANAGEMENT 

 

(a) Regulatory Capital 
 

The Bank’s objectives when managing capital, which is a broader concept than 

the ‘equity’ on the face of the statement of financial position, are:- 

•  To comply with the capital requirements set by the NBC; 

•  To safeguard the Bank’s ability to continue as a going concern so that it can 

continue to provide returns for shareholders and benefits for other 

stakeholders; and 

• To maintain a strong capital base to support the development of the business. 
 

The NBC requires all the Banks to (i) fulfill the minimum capital requirements, 

and (ii) comply with solvency, liquidity and other requirements. 
 

(b) Capital allocation 
 

The allocation of capital between specific operations and activities is, to a large 

extent, driven by optimisation of the return achieved on the capital allocated. The 

amount of capital allocated to each operation or activity is based primarily upon 

the regulatory capital. 

 

There was no change in the Bank’s approach to capital management during the 

financial year. 

 

30.3 CLASSIFICATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS 

 

 
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

 
USD USD KHR’000 KHR’000 

     Financial assets     

     
Amortised Cost     

Cash on hand 85,523,373 75,119,714 345,942,044 306,112,835 

Deposits and placements with financial institutions 24,051,170 18,361,493 97,286,983 74,823,084 

Deposit with NBC  1,296,939 11,351,369 5,246,118 46,256,829 

Loan and advances 58,831,552 59,536,240 237,973,628 242,610,178 

Statutory deposits with NBC 19,278,122 19,277,940 77,980,003 78,557,606 

Other assets 3,908,540 5,176,116 15,810,044 21,092,673 

          
 

192,889,696 188,822,872 780,238,820 769,453,205  

     
     

Financial liabilities     

     
Amortised Cost     

Deposits from customers and financial institutions 95,677,851 98,943,194 387,016,907 403,193,516 

Other liabilities 12,025,371 5,542,586 48,642,626 22,586,038 

Lease liabilities 990,097 1,183,709 4,004,942 4,823,614 

           108,693,319 105,669,489 439,664,475 430,603,168 
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30.4 GAINS OR LOSSES ARISING FROM FINANCIAL INSTRUMENTS 

 

 2020  2019  2020  2019 

 USD  USD  KHR’000  KHR’000 

Financial assets        

        
Amortised Cost        

Net gain recognised in profit or loss 1,773,153  2,075,587  7,172,404  8,410,279 
                

 

30.5 FAIR VALUE INFORMATION  
 

The fair values of the financial assets and financial liabilities of the Bank which are 

maturing within the next 12 months approximated their carrying amounts due to the 

relatively short-term maturity of the financial instruments or repayable on demand 

terms. 
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BANK’S BRANCH AND OUTLET NETWORK 
 

 

Head Office 

No.333, Sihanouk Blvd., 

Phnom Penh. 

 

 

 

Battam Bang Branch 

No.72, St.3, Battam 

Bang Province. 

 

     

 

Siem Reap Branch  

Corner Sivutha Blvd., & 

Airport Road (6A) Siem 

Reap Province. 

  

 

Central Market Branch 

No 113-116 Monivong 

Blvd., Phnom Penh. 

 

     

 

Kompong Cham Branch 

No.46, National Road 7, 

Kompong Cham Province. 

 

 

 

 

Kampot Branch 

Phum Kampong Bay 

Tbong, Kampot 

Province. 

     

 

 

Sihanouk Ville Branch 

No.208,Ekareach Street, 

Sihanouk Province. 

 

 

 

Naga 

Naga World (Hun Sen 

Park), Phnom Penh. 

     

 

Lucky Outlet 

No.158Eo, Sihanouk Blvd., 

Phnom Penh. 

 

 

Toul Kork Outlet 

No.92D,St.289.Toul 

Kork, Phnom Penh. 
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Mean Chey Outlet 

No.18B, Steung Mean Chey, 

Phnom Penh. 

 

 

Monivong Corner 

Outlet 

No. 246Eo, Monivong 

Blvd.,&St. 154, Phnom 

Penh. 

 

 

 

Pochen Tong Outlet 

No.600Eo, Russia Blvd., 

Phnom Penh. 

 

 

 

Phnom Penh Airport 

Phnom Penh 

International Airport. 

 

     

 

River Side I Outlet 

No. 349Eo,St.Sisowath 

Quay, Phnom Penh. 

 

 

River Side II Outlet 

No. 263Eo, St. Sisowath 

Quay, Phnom Penh. 

     

 

Siem Reap Airport 

Siem Reap International 

Airport. 

 

 

Siem Reap Town II Outlet 

No. 348, Sivutha Blvd., 

Siem Reap Province. 

     

 

Russian Blvd Outlet  

No 50B, Russian Blvd, 

Phnom Penh. 

 

 

Sovanna Outlet 

No.S3, Silver Street , 

Phnom Penh, (Near 

Sovanna  Market). 
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Naga New World Outlet  

Naga World Hotel, Samdach 

Techo Hun Sen Park, Phnom 

Penh.  

 

 

The Bridge Outlet 

Koh Pich, Phnom Penh. 
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