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ការខាត្បង់ដែលានរពំរងទ្ុរទៅទលើឥណទានផតលែ់លអ់ត្ិថិជន  

ដៅមុនដពលខែលរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ របស់្គរុមហ ុនគត្ូវានដរៀបឆាំ គរុមគបររាភិាល ានចាត់្ 
វធិានការស្មស្ស្បដែើមបីបញ្ញជ រ់ថា វធិានការទារ់ទងដៅនរងការលុបដឆញពីបញ្ជ ីនូវឥណទានអាគររ់ ឬការ
ទទួលស្ថា ល់ដៅដលើស្ាំវធិានធ្នស្គាប់ការខាត្បង់ខែលានរ ាំពរងទុរដៅដលើឥណទាន ដហើយគរុមគបររា 
ភិាលដជ្ឿជារ់ថា រាល់ឥណទានអាគររ់ គត្ូវានលុបដឆញពីបញ្ជ ី ដហើយស្ាំវធិានធ្នគត្ូវានដធ្វើដ ើងយ៉ាង
គ្ប់គគាន់ស្គាប់ការខាត្បង់ខែលានរ ាំពរងទុរដៅដលើឥណទាន។ 

្ិត្គត្រមការយិបរដិឆេទននរាយការណ៍ដនឹះ គរុមគបររាភិាលពុាំានែរងពីកាលៈដទស្ៈណាមួយ ខែលអាឆ
នរងបណាត លឲ្យឆាំនួនននការលុបដឆញពីបញ្ជ ី ដៅដលើឥណទានអាគររ់ ឬឆាំនួនននការដធ្វើស្ាំវធិានធ្នស្គាប់ 
ការខាត្បង់ខែលានរ ាំពរងទុរ ដៅរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុរបស់្គរុមហ ុន ានឆាំនួនមិនគ្ប់គគាន់ជា 
ស្ថរវនតដនាឹះដ ើយ។ 
 
 
គទ្ពយសរមមចរនត 

មុនដពលខែលរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុរបស់្គរុមហ ុន គត្ូវានដរៀបឆាំដ ើង គរុមគបររាភិាលានចាត់្វធិាន
ការ ខែលានមូលោា នស្មដហតុ្ផលដែើមបីបញ្ញជ រ់ថា បណាត គទពយស្រមមដគៅពីបាំណុល ខែលស្ននិោា នថា 
មិនអាឆគបមូលមរវញិានតាមត្នមលខែលានរត់្គតាដៅរនុងបញ្ជ ីដៅរនុងគបតិ្បត្តិការអាជី្វរមមធ្មមតា គត្ូវ
ានកាត់្បនាយឲ្យដៅដស្មើនរងត្នមលខែល្ិត្ថានរងអាឆគបមូលានជារ់ខស្តង។ 

នានងៃដឆញរាយការណ៍ដនឹះ គរុមគបររាភិាលពុាំានែរងពីដហតុ្ការណ៍ណាមួយខែលនរងប៉ាឹះពាល់ែល់ 
ការរាំណត់្ត្នមលគទពយស្រមម ដៅរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុរបស់្គរុមហ ុន ានភាពពុាំគត្រមគត្ូវដនាឹះដទ។ 
 
 
វិធីស្ថស្ដសរននការវាយត្នមៃ 

នានងៃដឆញរាយការណ៍ដនឹះ គរុមគបររាភិាលពុាំានែរងពីដហតុ្ការណ៍ណាមួយ ខែលានដរើត្ដ ើង
ដហើយប៉ាឹះពាល់ែល់ការអនុវត្តន៍វធីិ្ស្ថស្តស្តខែលានរនលងមរ រនុងការវាយត្នមលគទពយស្រមម និងបាំណុលដៅ
រនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុរបស់្គរុមហ ុន ថាានភាពមិនគត្រមគត្ូវ ឬមិនស្មស្ស្បដនាឹះដទ។ 
 
 

បំណុលយថាភាព និងបំណុលទផេងៗ 

នានងៃដឆញរាយការណ៍ដនឹះ ពុាំាន៖ 

• បនទុរណាមួយដលើគទពយស្រមមណាមួយ របស់្គរុមហ ុនខែលដរើត្ដ ើងរនុងការធានាឆាំដពាឹះបាំណុល 
របស់្បុ្ាលណាាន រ់ដ ើយ ចាប់តាាំងពីនងៃឆុងការយិបរដិឆេទមរ និង 

• បាំណុលយថាដហតុ្ណាមួយខែលដរើត្ានដ ើងឆាំដពាឹះគរុមហ ុន ចាប់តាាំងពីឆុងការយិបរដិឆេទមរ  
ដគៅអាំពីគបតិ្បត្តិការអាជី្វរមមធ្មមតារបស់្គរុមហ ុន។
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បំណុលយថាភាព និងបំណុលទផេងៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

គរុមគបររាភិាលយល់ដ ើញថា ពុាំានបាំណុលយថាដហតុ្ ឬបាំណុលដផេងៗដទៀត្របស់្គរុមហ ុនខែលគត្ូវាន
ទាមទារឲ្យស្ង ឬអាឆនរងទាមទារឲ្យស្ងរនុងអាំ ុងដពលមួយឆ្ន ាំ បនាទ ប់ពីនងៃបញ្ច ប់ការយិបរដិឆេទ ខែលនរងាន
ផលប៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវនតែល់លទធភាពរបស់្គរុមហ ុន រនុងការបាំដពញកាត្ពវរិឆចរបស់្ែលួនដៅដពលខែលែល់នងៃ
រាំណត់្ដ ើយ។  

 
 

ការផ្លៃ សប់តូរននទហត្ុការណ៍ 

នាការយិបរដិឆេទននរាយការណ៍ដនឹះ គរុមគបររាភិាលពុាំានែរងពីដហតុ្ការណ៍ណាមួយ ខែលមិនានដរើត្
ដ ើងដៅរនុងរាយការណ៍ដនឹះ ឬរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុរបស់្គរុមហ ុន ខែលនរងបណាត លឲ្យានតួ្ដលែណា
មួយខែលានបង្ហា ញដៅរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ានភាពមិនគត្រមគត្ូវដនាឹះដទ។ 

ដៅរនុងមតិ្ដយបល់របស់្គរុមគបររាភិាល លទធផលននគបតិ្បត្តិការរបស់្គរុមហ ុន រនុងការយិបរដិឆេទ 
រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុដនឹះ មិនានផលប៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវនតដោយស្រមមភាពគបតិ្បត្តិការ ឬគពរត្តិការណ៍ណាមួយ
ខែលានលរខណៈជាស្ថរវនត និងមិនគបគរតី្ដនាឹះដទ។ 

គរុមគបររាភិាលរ៏ានមតិ្ផងខែរថា ដៅរនុងឆដនាល ឹះដពលចាប់ពីការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ ែល់ការយិបរដិឆេទនន 
រាយការណ៍ដនឹះ ពុាំានឆាំណាត់្ថាន រ់ស្រមមភាពគបតិ្បត្តិការ ឬគពរត្តិការណ៍ណាមួយខែលានលរខណៈជាស្ថរវនត 
និង មិនគបគរតី្ដរើត្ានដ ើង ខែលអាឆនាាំឲ្យប៉ាឹះពាល់ែល់លទធផលននគបតិ្បត្តិការរបស់្គរុមហ ុន រនុងការយិបរដិឆេទ
ខែលរាយការណ៍ដនឹះានដរៀបឆាំដ ើងដនាឹះដទ។ 
 
 

គពរត្រិការណ៍ទគកាយការយិបរទិចេទ្ននរាយការណ៍ 

ដោយស្ថរនាដពលងមីៗដនឹះ ានការររីរាលោលយ៉ាងឆ្ប់រហ័ស្ននដមដរា្វរីសុ្ងមី (COVID-19) ានដធ្វើឲ្យ
គបដទស្ជាដគឆើន រាំណត់្ ឬផ្អា រគបតិ្បត្តិការអាជី្វរមម និងអនុវត្តការរ រត្បនតរងដលើការដធ្វើែាំដណើ រ និងចាត់្វធិានការជា
បនាទ ន់ដផេងដទៀត្ ខែលានបង្ហា រ់ (ឬគត្ូវានរ ាំពរងថានរងរ ាំខាន) ែល់ស្រមមភាពរបស់្ស្ថា នប័នដផេងៗ។ ការផទុឹះ
ដ ើងានដរើត្ដ ើងដៅជិ្ត្ការយិបរដិឆេទននរាយការណ៍ដហើយស្ថា នភាពដៅខត្បនតវវិត្ត។  រនុងអាំ ុងដពលននការ
ផទុឹះជ្ាំងឺដនឹះគបដទស្រមពុជាស្ាិត្រនុងឆាំដណាមគបដទស្ខែលរងផលប៉ាឹះពាល់។  នាខែមីនា ឆ្ន ាំ2020 ធ្នាគារជាតិ្នន
រមពុជា ានដស្នើសុ្ាំ គ រ្ឹះស្ថា នធ្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ាុទាាំងអស់្ដែើមបីពនារដពល ឬផ្អា ររាល់ការគបមូលគារ់រមចី និង
ការគារ់ ដែើមបីបនទន់ឥទធិពលែល់ដស្ែារិឆច និងអនរែចី។   ្ណៈគ្ប់គ្ងនរងបនតយរឆិត្តទុរោរ់ជានិឆចឆាំដពាឹះការ 
វវិឌ្ឍន៍ននការររីរាលោលននដមដរា្វរីសុ្ងមី (COVID-19) រនុងគបដទស្រមពុជា និងផលប៉ាឹះពាល់របស់្វាឆាំដពាឹះអនរែចី
របស់្គរុមហ ុន រ៏ែូឆជាលទធភាពរបស់្ពួរដ្រនុងការផតល់គារ់រមចី។ 
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គពរត្រិការណ៍ទគកាយការយិបរទិចេទ្ននរាយការណ៍ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ដគៅពីគពរត្តិការណ៍ខែលគត្ូវានបង្ហា ញដៅរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ នាការយិបរដិឆេទននរាយការណ៍ដនឹះ មិន
ានគពរត្តិការណ៍ណាមួយខែលានដរើត្ដ ើងបនាទ ប់ពីនងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 ខែលានឥទធិពលជាស្ថរវនត្ួរឲ្យរត់្
ស្ាា ល់ដៅដលើរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុរបស់្គរុមហ ុននានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019។ 
 
 
គរុមគបររាភិាល 

ស្ាជិ្រគរុមគបររាភិាលខែលានត្ាំខណង ដៅរនុងការយិបរដិឆេទ និងនាការយិបរដិឆេទននរាយការណ៍ដនឹះរមួ
ាន៖ 

ដ ម្ ឹះ មុែង្ហរ ការយិបរដិឆេទខត្ងតាាំង 

ដោរ Chan Tze Ching Ignatius គបធានគរុមគបររាភិាល នងៃទី10 ខែមីនា ឆ្ន ាំ2017 
(ោខលងដៅនងៃ10 ខែដមស្ថ ឆ្ន ាំ2020) 

ដោរ Kwi Sang JUN គបធានគរុមគបររាភិាល នងៃទី10 ខែដមស្ថ ឆ្ន ាំ2020 
ដោរ Hak Soo KIM អភិាល នងៃទី10 ខែដមស្ថ ឆ្ន ាំ2020 
ដោរ Ji Kyu JANG អភិាល នងៃទី10 ខែដមស្ថ ឆ្ន ាំ2020 
ដោរ Ishara Chinthaka Nanayakkara អភិាល នងៃទី10 ខែមីនា ឆ្ន ាំ2017 
ដោរ សីុ្ម ដស្នាជាតិ្ អភិាល នងៃទី10 ខែមីនា ឆ្ន ាំ2017 
ដោរ Yuen Wai Hung Peter អភិាល នងៃទី10 ខែមីនា ឆ្ន ាំ2017 

(ោខលងដៅនងៃ10 ខែដមស្ថ ឆ្ន ាំ2020)  
ដោរ Thilakaratne Don Manuwelge 
Don Krishan 

អភិាល នងៃទី10 ខែដមស្ថ ឆ្ន ាំ2018 
(ោខលងដៅនងៃ10 ខែដមស្ថ ឆ្ន ាំ2020)  

ដោរ Minki Brian HONG អភិាល នងៃទី10 ខែមីនា ឆ្ន ាំ2017 
ដោរ Hwan Kook KIM អភិាលឯររាជ្យ នងៃទី10 ខែដមស្ថឆ្ន ាំ2020 
ដោរ Hana LEE អភិាលឯររាជ្យ នងៃទី10 ខែដមស្ថ ឆ្ន ាំ2020 
ដោរ ខបល ស្រិកភរីត អភិាលឯររាជ្យ នងៃទី10 ខែដមស្ថ ឆ្ន ាំ2020 
ដោរ Hiep Van Vo អភិាលឯររាជ្យ នងៃទី10 ខែមីនា ឆ្ន ាំ2017 

(ោខលងដៅនងៃ10 ខែដមស្ថ ឆ្ន ាំ2020) 
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្ណៈគ្ប់គ្ងសខំាន់ៗ 

ស្ាជិ្រ្ណៈគ្ប់គ្ងស្ាំខាន់ៗ ខែលានត្ាំខណងដៅរនុងការយិបរដិឆេទ និងនាការយិបរដិឆេទននរាយការណ៍
ដនឹះរមួាន៖ 

ដ ម្ ឹះ មុែង្ហរ ការយិបរដិឆេទខត្ងតាាំង 

ដោរ សីុ្ម ដស្នាជាតិ្ គបធាននាយរគបតិ្បត្តិ នងៃទី17 ខែវឆិេិកា ឆ្ន ាំ2003 
ដោរ អ ុ៊ុំ សូ្ផន អនុគបធាននាយរគបតិ្បត្តិទទួលបនទុរហិរញ្ញវត្ាុ នងៃទី01 ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ2008 
ដោរ អ ុ៊ុំ ស្មដអឿន អនុគបធាននាយរគបតិ្បត្តិទទួលបនទុរគបតិ្បត្តិការ នងៃទី10 ខែដមស្ថ ឆ្ន ាំ2007 
ដោរ នាង សុ្ែ ីម អនុគបធាននាយរគបតិ្បត្តិទទួលបនទុរគ្ប់គ្ងអាជី្វរមម នងៃទី10 ខែវឆិេិកា ឆ្ន ាំ2010 
ដោរ ស្ថយ សូ្នី អនុគបធាននាយរគបតិ្បត្តិទទួលបនទុរគ្ប់គ្ងទីផារ នងៃទី10 ខែវឆិេិកា ឆ្ន ាំ2010 
ដោរ ជួ្ប វាស្នា អនុគបធាននាយរគបតិ្បត្តិទទួលបនទុរធ្នធានមនុស្េ នងៃទី5 ខែរុមភៈ ឆ្ន ាំ2020 
ដោរ ជា ហាង អនុគបធាននាយរគបតិ្បត្តិទទួលបនទុរខផនការ 

យុទធស្ថស្តស្ត និងអាជី្វរមម 
នងៃទី24 ខែរុមភៈ ឆ្ន ាំ2020 

 
 
សវនររ 

គរុមហ ុនស្វនរមមឯររាជ្យ Ernst & Young (Cambodia) Ltd. ្ឺជាស្វនរររបស់្គរុមហ ុន។ 
 
 
ភា្ហ ុនកាន់កាប់របសគ់រុមគបររាភិាល 

មិនានស្ាជិ្រគរុមគបររាភិាលណាាន រ់ ានការទារ់ទិននរងភា្ហ ុនរបស់្គរុមហ ុនដនាឹះដទ។ 
 
 

អត្ាគបទោជន៍របសគ់រុមគបររាភិាល 

រនុងអាំ ុងដពល និងនាការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ដនឹះពុាំានរិឆចគពមដគពៀងណាមួយខែលរនុងដនាឹះគរុមហ ុនជាភា្ីាខ ង
អាឆបងកលទធភាពែល់ស្ាជិ្រគរុមគបររាភិាលណាាន រ់ ឲ្យទទួលាននូវអត្ាគបដយជ្ន៍តាមមដធ្ាាយ 
ដផេងៗ ែូឆជាការទិញភា្ហ ុន ឬ ប័ណណបាំណុលរបស់្គរុមហ ុន ឬរបស់្ស្ថជី្វរមមែនទដ ើយ។ 

ពុាំានស្ាជិ្រគរុមគបររាភិាលណាាន រ់ានទទួលឬានសិ្ទធិ ាននូវអត្ាគបដយជ្ន៍ណាមួយ  តាមរយៈការ
ឆុឹះរិឆចស្នាដធ្វើដ ើងដោយគរុមហ ុន ជាមួយគរុមហ ុនខែលស្ាជិ្រគរុមគបររាភិាលដនាឹះជាស្ាជិ្រ ឬរ៏
ជាមួយគរុមហ ុនណាមួយខែលគរុមគបររាភិាលដនាឹះ ានផលគបដយជ្ន៍ខផនរហិរញ្ញវត្ាុជាស្ថរវនតដ ើយដលើរ
ខលងខត្ានបង្ហា ញដៅរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុដនឹះ។
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រាយការណ៍សរពីីការទ្ទ្ួលខុសគត្ូវរបសគ់រុមគបររាភិាលចំទ ឹះរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ  

គរុមគបររាភិាល ជាអនរទទួលែុស្គត្ូវរនុងការបញ្ញជ រ់ថារាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ គត្ូវានដរៀបឆាំដ ើងយ៉ាង 
គត្រមគត្ូវដែើមបីបង្ហា ញនូវទិែាភាពពិត្គារែននស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុរបស់្គរុមហ ុន នានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 និង 
លទធផលហិរញ្ញវត្ាុ ដហើយនិងស្ថា នភាពលាំហូរស្ថឆ់គារ់ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់។ គរុមគបររាភិាល  
គត្ួត្ពិនិត្យដលើការដរៀបឆាំរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុរបស់្្ណៈគ្ប់គ្ង ខែលគត្ូវានត្គមូវឲ្យ៖ 

• អនុម័ត្នូវដគាលនដយាយ្ណដនយយ ស្មស្ស្បខែលខផារដលើការវនិិឆេ័យ និងការា៉ា ន់ស្ថម នយ៉ាង 
ស្មដហតុ្ផល និងគបរបដោយការគបុងគបយ័ត្នដហើយគត្ូវអនុវត្ដដគាលនដយាយទាាំងដនឹះជាអឆិន្នតយ៍។ 

• អនុដោមតាម ត្គមូវការោត្គត្ោងបង្ហា ញ និងការខណនាាំដផេងៗ ខែលដឆញផាញដោយស្តង់ោរ 
រាយការណ៍ទារ់ទងនរងហិរញ្ញវត្ាុអនតរជាតិ្ននរមពុជា ឬគបសិ្នដបើាន ា្ំោត្ននការអនុវត្តន៍បទបញ្ញត្តិ និង
ដគាលការណ៍ខណនាាំ ដហើយនិងស្តង់ោរដែើមបីជាគបដយជ្ន៏ែល់ការបង្ហា ញនូវភាពពិត្ និងគត្រមគត្ូវរបស់្ 
រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុដនាឹះ ា្ំោត្ទាាំងដនាឹះ្ួរខត្គត្ូវានោត្គត្ោងព័ត៌្ានពនយល់ និងរាំណត់្បរាិណ 
រនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុឲ្យានស្មរមយ។ 

• ររាទុរនូវបញ្ជ ី្ណដនយយឲ្យានគ្ប់គគាន់ និងគបព័នធគត្ួត្ពិនិត្យនផទរនុងឲ្យានគបសិ្ទធភាព។ 

• ដរៀបឆាំរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុដោយខផារដលើមូលោា ននិរនដរភាពននែាំដណើ រការអាជី្វរមម ដលើរខលងខត្រនុង
ររណីមិនស្មរមយរនុងការស្នមត្ថាគរុមហ ុន នរងបនដដធ្វើគបតិ្បត្ដិការអាជី្វរមមរបស់្ែលួននាដពលអនា្ត្។ 

• បដងកើត្ដគាលការណ៍ជារមួស្គាប់គរុមហ ុនអនុម័ត្រាល់ដស្ឆរតីស្ដគមឆឆិត្ដ និងស្រមមភាពទាាំងឡាយដោយ 
្ណៈគ្ប់គ្ង ខែលានឥទធិពលជាស្ថរវនតដលើគបតិ្បត្ដិការអាជី្វរមម និងលទធផលននគបតិ្បត្ដិការរបស់្ 
គរុមហ ុន ដហើយនរងគត្ូវធានាថាដគាលនដយាយ និងការស្ដគមឆឆិត្ដទាាំងអស់្ដនាឹះគត្ូវានឆលុឹះបញ្ញច ាំងយ៉ាង
គត្រមគត្ូវរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ។ 

្ណៈគ្ប់គ្ងគត្ូវទទួលែុស្គត្ូវររាទុរបញ្ជ ី្ណដនយយឲ្យានគត្រមគត្ូវ ខែលបង្ហា ញពីស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ
របស់្គរុមហ ុន និងដែើមបីធានាានថាបញ្ជ ី្ណដនយយគត្ូវដគារពតាមគបព័នធ្ណដនយយខែលានឆុឹះបញ្ជ ី។ ដែើមបី
ទប់ស្ថក ត់្ និងខស្វងររការខរលងបនលាំ និងភាពមិនគបគរតី្ ្ណៈគ្ប់គ្ងរ៏ទទួលែុស្គត្ូវផងខែរឆាំដពាឹះការការពារ
គទពយស្មបត្តិរបស់្គរុមហ ុន គត្ូវចាត់្វធិានការស្មស្ស្ប។ 

គរុមគបររាភិាល ានអឹះអាងថាគរុមហ ុនានអនុវត្តតាមលរខែណឌ ត្គមូវការចាាំាឆ់នានា ខែលានបញ្ញជ រ់ខាង
ដលើ រនុងការដរៀបឆាំរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ។













គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រាយការណ៍ស្ថា នភាពហរិញ្ញវត្ាុ 
នានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 
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រាំណត់្ 
ស្ាា ល ់ នងៃទី31 ខែធ្នួ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នួ  ឆ្ន ាំ2018 នងៃទី1 ខែមររា ឆ្ន ាំ2018 

  ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 
   (រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.1.1)  (រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.1.1)  (រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.1.1) 
   (ការរាយការណ៍ដ ើងវញិ - រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.4) (ការរាយការណ៍ដ ើងវញិ - រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.4) 

គទពយស្រមម        
ស្ថឆ់គារ់រនុងនែ 3 150,702,355  614,112,097  109,863,596  441,431,929  75,102,882  303,190,335  
ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា 4 439,823,205  1,792,279,560  285,519,462  1,147,217,198  107,182,560  432,695,995  
ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារដផេងៗ 5 1,092,239  4,450,874  7,282,720  29,261,969  10,184,747  41,115,824  
ឥណទានផតល់ែលអ់តិ្ងិជ្ន 6 2,468,225,611  10,058,019,365  1,929,064,262  7,750,980,205  1,527,323,224  6,165,803,855  
គទពយស្រមមដផេងៗ 7 8,723,049  35,546,425  6,958,670  27,959,936  5,452,357  22,011,165  
គទពយ និងបរកិាខ រ 8 4,906,287  19,993,120  4,958,112  19,921,694  4,799,471  19,375,464  
ស្ទិធរនុងការដគបើគាស្គ់ទពយស្រមម 9 14,360,265  58,518,080  13,012,805  52,285,450  13,762,639  55,559,774  
គទពយស្រមមអរូបី 10 1,499,886  6,112,035  1,592,753  6,399,682  1,799,265  7,263,633  
ពនធពនារជាគទពយស្រមមស្ទុធ 16.2 9,198,173  37,482,555  8,317,457  33,419,542  5,382,328  21,728,458  

គទពយស្រមមស្របុ  3,098,531,070  12,626,514,111  2,366,569,837  9,508,877,605  1,750,989,473  7,068,744,503  

បាំណុល និងមូលធ្នាច ស់្ភា្ហ ុន        

បាំណុល        
គារ់បដញ្ញើពីគ រ្ឹះស្ថា នធ្នាគារនិងហរិញ្ញវត្ាុដផេងៗ 11 55,092,001  224,499,904  53,986,218  216,916,624  41,805,083  168,767,120  
គារ់បដញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន 12 1,733,440,925  7,063,771,769  1,237,292,967  4,971,443,141  873,307,762  3,525,543,435  
គារ់រមចី 13 724,296,717  2,951,509,122  621,386,452  2,496,730,764  476,681,777  1,924,364,334  
អនុបាំណុល 14 75,910,811  309,336,555  69,453,307  279,063,388  64,716,264  261,259,558  
បាំណុលភតិ្ស្នា 15 13,172,728  53,678,867  11,708,001  47,042,748  11,998,613  48,438,401  
បាំណុលពនធដលើគារ់ឆាំដណញ 16 23,414,889  95,415,673  20,538,620  82,524,175  15,323,182  61,859,686  
ស្ាំវធិានធ្នដលើអត្ាគបដយជ្ន៍បុ្ាលរិ 17 74,562  303,840  1,266,404  5,088,411  - - 
បាំណុលដផេងៗ 18 63,119,300  257,211,148  44,434,049  178,536,011  39,124,805  157,946,839  

បាំណុលស្របុ  2,688,521,933  10,955,726,878  2,060,066,018  8,277,345,262  1,522,957,486  6,148,179,373  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រាយការណ៍ស្ថា នភាពហរិញ្ញវត្ា ុ(ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 
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រាំណត់្
ស្ាា ល ់ នងៃទី31 ខែធ្នួ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នួ  ឆ្ន ាំ2018 នងៃទី1 ខែមររា ឆ្ន ាំ2018 

  ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 
   (រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.1.1)  (រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.1.1)  (រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.1.1) 
   (ការរាយការណ៍ដ ើងវញិ - រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.4) (ការរាយការណ៍ដ ើងវញិ - រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.4) 

មូលធ្នាច ស់្ភា្ហ ុន        
ដែើមទុន 19  230,000,000   920,000,000   110,000,000   440,000,000   110,000,000   440,000,000  
គារ់ឆាំដណញររាទុរ   172,806,881  705,569,074   193,228,719  782,078,362  115,231,757    466,580,646 
ទុនបគមងុ 19  3,093,332    12,534,181  2,976,091    12,038,288  2,800,230  11,326,930 
ទុនបគមងុបទបបញ្ញត្តិ 19  4,108,924   16,649,360    299,009    1,209,491    -     -    
លដមាៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ   -    16,034,618  -     (3,793,798)  -    2,657,554 

មូលធ្នាច ស់្ភា្ហ ុនស្របុ  410,009,137  1,670,787,233  306,503,819  1,231,532,343  228,031,987  920,565,130  

បាំណុល និងមូលធ្នាច ស់្ភា្ហ ុនស្របុ  3,098,531,070  12,626,514,111  2,366,569,837  9,508,877,605  1,750,989,473  7,068,744,503  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រាំណត់្ស្ាា ល់ខែលភាជ ប់ជាមួយពីដលែ 1 ែល់ 34 ជាខផនរននរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រាយការណ៍លទ្ធផលទពញទលញ 

ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 
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រាំណត់្
ស្ាា ល ់

ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ 
នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ 
នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 

 
 

ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  

 (រាំណត់្ស្ាា ល់ 
2.1.1) 

 
(រាំណត់្ស្ាា ល់ 

2.1.1) 

   
(ការរាយការណ៍ដ ើងវញិ -  

រាំណត់្ស្ាា ល ់2.4) 

ឆាំណូលគបតិ្បត្តិការ      
ឆាំណូលពីការគារ់ 20  356,255,368   1,443,546,752   279,177,912   1,129,274,655  
ឆាំណាយការគារ់ 21  (164,562,125)  (666,805,731)  (121,165,749)  (490,115,457) 

ឆាំណូលពីការគារ់សុ្ទធ   191,693,243   776,741,021   158,012,163   639,159,198  

ឆាំណូលរនគមដជ្ើងស្ថរ 22  18,246,102   73,933,206   11,946,088   48,321,926  
ឆាំណាយរនគមដជ្ើងស្ថរ 22  (3,472,222)  (14,069,445)  (2,694,318)  (10,898,516) 

ឆាំណូលសុ្ទធពីរនគមដជ្ើងស្ថរ   14,773,880   59,863,761   9,251,770   37,423,410  
ឆាំណូលដផេងៗ 23  11,694,033   47,384,220   7,306,670   29,555,479  
ឆាំណូលពីជ្ាំនួយ   -     -     1,410,727   5,706,391  

ឆាំដណញគបតិ្បត្ដិការស្របុ    218,161,156   883,989,002 175,981,330  711,844,478  

ឆាំណាយដលើបុ្ាលរិ 24  (60,094,764)  (243,503,984)  (45,094,394)  (182,406,824) 
ឆាំណាយទូដៅ និងរែាាល 25  (12,678,674)  (51,373,987)  (12,973,833)  (52,479,152) 
ស្ាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង់រ ាំពរងទុរ 5,6,7  (9,298,198)  (37,676,298)  (13,103,262)  (53,002,696) 
ឆាំណាយរាំលស្ ់ 26  (6,125,829)  (24,821,859)  (5,900,237)  (23,866,458) 
ខាត្សុ្ទធពីការបដូររូបិយប័ណណ   (516,353)  (2,092,260)  (70,408)  (284,796) 

គារ់ឆាំដណញមុនបង់ពនធ   129,447,338   524,520,614   98,839,196   399,804,552  

ឆាំណាយពនធដលើគារ់ឆាំដណញ 16.1  (25,942,020)  (105,117,065)  (20,367,364)  (82,385,988) 

គារ់ឆាំដណញសុ្ទធរនុងការយិបរដិឆេទ  
 103,505,318   419,403,549   78,471,832   317,418,564  

ធាតុ្ននលទធផលដពញដលញដផេងដទៀត្       
លដមាៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ   -    19,828,416  -     (6,451,352) 

លទធផលដពញដលញស្របុ   103,505,318  439,231,965 78,471,832  310,967,212 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

រាំណត់្ស្ាា ល់ខែលភាជ ប់ជាមួយពីដលែ 1 ែល់ 34 ជាខផនរននរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ។ 
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(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រាយការណ៍បដគមបគមួលមូលធន 
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 ដែើមទុន គារ់ឆាំដណញររាទុរ ទុនបគមុង ទុនបគមុងបទបបញ្ញត្តិ 
លដមាៀងបងារពី 

ការបតូ ររូបិយប័ណណ ស្រុប 
 ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ 

       

ស្មតុ្លយនានងៃទី1 ខែមររា ឆ្ន ាំ2019 
ែូឆានរាយការណ៍ពីមុន 110,000,000  194,264,760 2,976,091  -  - 307,240,851 
ផលប៉ាឹះពាល់ននការផ្អល ស់្បតូរដៅ CIFRSs       

CIFRS 9 - (476,085) - - - (476,085) 
CIFRS 16 - (445,207) - - - (445,207) 
ពនធដលើគារ់ឆាំដណញ - 184,260 - - - 184,260 

ដផទរដៅទុនបគមងុតាមបទបបញ្ញត្តិ - (299,009) - 299,009 - - 
លដមាៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -     -     -     -      (3,793,798)  -    

ស្មតុ្លយនានងៃទី1 ខែមររា ឆ្ន ាំ2019 ការរាយការណ៍
ដ ើងវញិ (រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.4) 110,000,000   193,228,719   2,976,091   299,009    306,503,819  

គារ់ឆាំដណញសុ្ទធរនុងការយិបរដិឆេទ ការរាយការណ៍
ដ ើងវញិ (រាំណត់្ស្ាា ល ់2.4)  -     103,505,318   -     -     -     103,505,318  
ដផទរគារ់ឆាំដណញររាទុរដៅជាដែើមទុន 120,000,000  (120,000,000)  -     -     -     -    
ដផទរដៅទុនបគមងុតាមបទបបញ្ញត្តិ  -     (3,809,915)  -     3,809,915   -     -    
ដផទរដៅទុនបគមងុ  -     (117,241)  117,241   -     -     -    
លដមាៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -     -     -     -      19,828,416  -    

ស្មតុ្លយនានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 230,000,000   172,806,881   3,093,332   4,108,924   -     410,009,137  

ស្មមូលពាន់ដរៀល (រាំណត់្ស្ាា ល ់2.1.1) 920,000,000    705,569,074  12,534,181    16,649,360     16,034,618   1,670,787,233  

 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រាយការណ៍បដគមបគមួលមូលធន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 

16 

 
 

 ដែើមទុន គារ់ឆាំដណញររាទុរ ទុនបគមុង 
ទុនបគមុងតាម 

បទបបញ្ញត្តិ 
លដមាៀងពី 

ការបតូ ររូបិយប័ណណ ស្រុប 
 ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ 

ស្មតុ្លយនានងៃទី1 ខែមររា ឆ្ន ាំ2018 
ែូឆានរាយការណ៍ពីមុន 110,000,000  115,799,367 2,800,230  - - 228,599,597 
ផលប៉ាឹះពាល់ននការផ្អល ស់្បតូរដៅ CIFRSs       

CIFRS 9 - (709,513) - - - (709,513) 
CIFRS 16 - -  - - - 
ពនធដលើគារ់ឆាំដណញ - 141,903 - - - 141,903 

លដមាៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -     -     -     -    2,657,554  -    

ស្មតុ្លយនានងៃទី1 ខែមររា ឆ្ន ាំ2018 ការរាយការណ៍
ដ ើងវញិ (រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.4)  110,000,000   115,231,757   2,800,230   -     -     228,031,987  

គារ់ឆាំដណញសុ្ទធរនុងការយិបរដិឆេទ ការរាយការណ៍
ដ ើងវញិ (រាំណត់្ស្ាា ល ់2.4) - 78,471,832  - - - 78,471,832  
ដផទរដៅទុនបគមងុតាមបទបបញ្ញត្តិ - (299,009) - 299,009 - - 
ដផទរដៅទុនបគមងុ - (175,861) 175,861 - - - 
លដមាៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -     -     -     -     (6,451,352)  -    

ស្មតុ្លយនានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2018 ការរាយការណ៍ 
ដ ើងវញិ (រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.4) 110,000,000   193,228,719   2,976,091   299,009   -     306,503,819  

ស្មមូលពាន់ដរៀល (រាំណត់្ស្ាា ល ់2.1.1) 440,000,000  782,078,362   12,038,288   1,209,491  (3,793,798)  1,231,532,343  
 
 
 
 

រាំណត់្ស្ាា ល់ខែលភាជ ប់ជាមួយពីដលែ 1 ែល់ 34 ជាខផនរននរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រាយការណ៍លហូំស្ថច់គារ់ 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 
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រាំណត់្
ស្ាា ល ់

ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ 
នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ 
នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 

 

 ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 
(រាំណត់្ស្ាា ល់ 

2.1.1) 

ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 
(រាំណត់្ស្ាា ល់  

2.1.1) 

 
  (ការរាយការណ៍ដ ើងវញិ -  

រាំណត់្ស្ាា ល ់2.4) 

ស្រមមភាពគបតិ្បត្តិការ      
ស្ថឆ់គារ់សុ្ទធពីស្រមមភាព 
គបតិ្បត្តិការ 27.1 35,705,814 144,679,958 37,576,408 151,996,579 

ស្រមមភាពវនិិដយ្      
ការទិញយរនន : 

គទពយ និងបរកិាខ រ 8 (2,126,449) (8,616,371) (2,386,620) (9,653,878) 
គទពយស្រមមអរូបី 10 (231,703) (938,861) (99,340) (401,830) 

ការវនិិដយ្ដលើវញិ្ញញ បនបគត្គារ់
បដញ្ញើខែលអាឆឆរចាាន  148,160 600,344 149,552 604,938 
ស្ថឆ់គារ់ពីការលរ់ គទពយ និងបរកិាខ រ  82,114 332,726 140,913 569,993 

ស្ថឆ់គារ់សុ្ទធដគបើរនុង 
ស្រមមភាពវនិិដយ្  (2,127,878) (8,622,162) (2,195,495) (8,880,777) 

ស្រមមភាពហិរញ្ញបបទាន      
ការទទួលគារ់បខនាម:  

រមចី 27.2 309,065,842 1,252,334,792 283,433,178 1,146,487,205 
អនុបាំណុល 27.2 20,000,000 81,040,000 15,000,000 60,675,000 

ការទូទាត់្នន : 
គារ់រមចី 

27.2 
 (208,937,445)  (846,614,527)  (138,959,399) (562,090,769) 

អនុបាំណុល 27.2  (13,333,333)  (54,026,665)  (10,333,333)  (41,798,332) 
បាំណុលភតិ្ស្នា 27.2  (3,301,323)  (13,376,961)  (2,998,428)  (12,128,641) 

ស្ថឆ់គារ់សុ្ទធានមរពីស្រមមភាព
ហិរញ្ញបបទាន    103,493,741   419,356,639     146,142,018   591,144,463 

រាំដណើ នសុ្ទធននស្ថឆ់គារ់ និងស្ថឆ់
គារ់ស្មមូល  137,071,677 555,414,435 181,522,931 734,260,265 

ស្ថឆ់គារ់ និងស្ថឆ់គារ់ស្មមូល 
ដៅដែើមឆ្ន ាំ  290,922,079 1,168,924,914 109,097,901 440,428,226 
លដមាៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  2,317,617  29,179,496 301,247  (5,763,577) 

ស្ថឆ់គារ់ និងស្ថឆ់គារ់ស្មមូល 
សុ្ទធឆុងឆ្ន ាំ 3 430,311,373 1,753,518,845 290,922,079 1,168,924,914 
 
 

 
 

រាំណត់្ស្ាា ល់ខែលភាជ ប់ជាមួយពីដលែ 1 ែល់ 34 ជាខផនរននរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ។ 
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(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ  
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1. ព័ត្៌មានអំពីស្ថជីវរមម 

គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុគាស្ថរ់ ម.រ ដៅកាត់្ថា (“គរុមហ ុន”) ្ឺជាគ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុខែល
ទទួលានអាជាា ប័ណណ (”គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ”) និងឆុឹះបញ្ជ ីដៅរនុងគពឹះរាជាណាឆគររមពុជា។ 

ការបដងកើត្និងគបតិ្បត្តិការ 

គរុមហ ុន គត្ូវានបដងកើត្ដ ើង និងឆុឹះបញ្ជ ីពាណិជ្ជរមមដៅរនុងគពឹះរាជាណាឆគររមពុជាជាមួយ
គរសួ្ងពាណិជ្ជរមម ជាគរុមហ ុនមហាជ្នទទួលែុស្គត្ូវានរគមិត្ ដគកាមបញ្ជ ីពាណិជ្ជរមមដលែ 
00001157 នានងៃទី19 ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ2011 ខែលានឆុឹះបញ្ជ ីស្ថរជាងមី នានងៃទី28 ខែដមស្ថ ឆ្ន ាំ2016។ 

ធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា ានផតល់អាជាា ប័ណណឲ្យគរុមហ ុន ខែលានសុ្ពលភាពចាប់ពីនងៃទី14 ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ2007។ ដលើស្ពីដនឹះដៅដទៀត្គរុមហ ុនានទទួលអាជាា ប័ណណ ពីធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជាដែើមបីដធ្វើ
អាជី្វរមមទទួលគារ់បដញ្ញើ ដៅនងៃទី27 ខែសី្ហា ឆ្ន ាំ2010 និងការអនុញ្ញញ ត្ឲ្យែាំដណើ រការា៉ា សីុ្ន
ែរ-ោរ់គារ់ស្វ័យគបវត្តិ និងដស្វារមមបង់គារ់តាមា៉ា សីុ្នឆូត្កាត្ដៅនងៃទី01 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2011។ 

ស្រមមភាពឆមបងរបស់្គរុមហ ុន ្ឺផតល់ដស្វារមមហិរញ្ញវត្ាុែល់ស្ហ្មន៍ជ្នបទនិងស្ហគគាស្
ខាន ត្តូ្ឆរនុងគបដទស្រមពុជា តាមរយៈការយិល័យរណាត លរបស់្គរុមហ ុន ដៅរនុងរាជ្ធានីភនាំដពញ 
និងស្ថខាជាដគឆើនដៅរនុងរាជ្ធានីភនាំដពញ និងដែត្តនានារនុងគបដទស្រមពុជា។ 

ស្ថន រ់ការឆុឹះបញ្ជ ីរបស់្គរុមហ ុន ានទីតាាំងស្ាិត្ដៅអគារដលែ 212 ផលូវដលែ 271 ស្ង្ហក ត់្ទួលទាំពូង2
ែណឌ ឆាំការមន រាជ្ធានីភនាំដពញ គពឹះរាជាណាឆគររមពុជា។  

អាំពីបុ្ាលិរ 

្ិត្គត្រមនងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 គរុមហ ុនានបុ្ាលិរឆាំនួន 9,091នារ់ (ឆ្ន ាំ2018 ានបុ្ាលិរឆាំនួន 
7,600 នារ់)។ 

ការអនុម័ត្ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ  

រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុគត្ូវានអនុម័ត្ដោយគរុមគបររាភិាលដៅនងៃទី30 ខែដមស្ថ ឆ្ន ាំ2020។  
 
 

2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ 

ដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ ខែលគត្ូវានអនុម័ត្រនុងការដរៀបឆាំរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ
គត្ូវានរាំណត់្ែូឆខាងដគកាម។ ដគាលនដយាយទាាំងដនឹះគត្ូវានអនុវត្តជាប់ោប់ដៅគ្ប់ឆ្ន ាំ
ខែលានបង្ហា ញដលើរខលងខត្ានការបញ្ញជ រ់ដផេងពីដនឹះ។ 

2.1 មូលោា នននការដរៀបឆាំ 
រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុគត្ូវានដរៀបឆាំដោយខផារដលើមូលោា ននងលដែើម។ គរុមហ ុនររាការរត់្គតា 
និងដរៀបឆាំរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុជាគារ់ែុោល រអាដមររិ (“USD”) ាត្នង (”THB”) និងគារ់ដរៀល 
(”KHR”)។ ្ណៈគ្ប់គ្ងានរាំណត់្គារ់ែុោល រអាដមររិ (“USD”) ជារបិូយប័ណណដគាល និងជា
របិូយប័ណណស្គាប់ដធ្វើការបង្ហា ញរបស់្គរុមហ ុន ដោយស្ថរវាឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីស្មភាពដស្ែារិឆចនន
គពរត្តិការណ៍មូលោា ន និងកាលៈដទស្ៈរបស់្គរុមហ ុន។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.1 មូលោា នននការដរៀបឆាំ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.1.1 ការខគបស្គមួលរបិូយប័ណណគារ់ែុោល រអាដមររិដៅគារ់ដរៀល 

គទពយស្រមម និងបាំណុលគត្ូវានខគបស្គមួលដោយដគបើអគតាបដូរគារ់ឆុងគគា នាការយិបរដិឆេទនន
រាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្តុ និងដែើមទុនគត្ូវានខគបស្គមួលតាមអគតាពីមុន 4,000 ដរៀល រនុង 
1 ែុោល រអាដមររិ។ ឆាំខណរឯឆាំណូល និងឆាំណាយខែលានបង្ហា ញរនុងរាយការណ៍លទធផល
ដពញដលញ និងលាំហូរស្ថឆ់គារ់ គត្ូវានខគបស្គមួលដោយដគបើអគតាមធ្យមរនុង 
ការយិបរដិឆេទ។ ភាពលដមាៀងពីការបតូររូបិយប័ណណខែលដរើត្ដ ើង ពីការខគបស្គមួលគត្ូវានទទួល
ស្ថា ល់ និងបងារដៅរនុងលដមាៀងពីការបតូររូបិយប័ណណខែលានបង្ហា ញដៅរនុងរាយការណ៍ស្ថា នភាព
ហិរញ្ញវត្តុ។ 

រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុគត្ូវានបង្ហា ញជាគារ់ដរៀល ដោយខផារដលើអគតាបតូរគារ់អនុវត្តែូឆខាង
ដគកាមរនុង 1 ែុោល រអាដមររិ: 

 2019 2018 2017 
អគតាឆុងគគា 4,075 4,018 4,037 
អគតាមធ្យម 4,052 4,045 4,045 

2.1.2 រាយការណ៍អនុដោមភាព 
រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ គត្ូវានដរៀបឆាំដោយអនុដោមតាម ស្តង់ោររាយការណ៏ទារ់ទងនរង
ហិរញ្ញវត្ាុអនតរជាតិ្ននរមពុជា (“CIFRSs”)។  

ដនឹះ្ឺជារាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុែាំបូងរបស់្គរុមហ ុន ខែលានដរៀបឆាំដោយអនុដោមតាម 
CIFRSs ខែលគត្ូវានឆមលងទាាំងស្ស្ុងពីស្តង់ោររាយការណ៍ទារ់ទងនរងហិរញ្ញវត្ាុអនតរជាតិ្ 
(“IFRS”) ខែលដឆញដោយគរុមគបររាស្តង់ោរ្ណដនយយអនតរជាតិ្ (“IASB”)។ 

ការផ្អល ស់្បតូរដៅតាម CIFRSs បណាត លឲ្យានការផ្អល ស់្បតូរដគាលនដយាយ្ណដនយយមួយឆាំនួន
របស់្គរុមហ ុន។ រាំណត់្ស្ាា ល់2.4 ននរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ពិពណ៌នាអាំពីភាពែុស្គាន រវាងមូល
ធ្ន និងឆាំដណញ ឬខាត្ ខែលបង្ហា ញតាមស្តង់ោរ្ណដនយយរមពុជា (“CAS”) និងបទបបញ្ញត្តិពារ់
ព័នធនិងដគាលការណ៍ខណនាាំខែលដឆញដោយធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា (ជារមួស្ាំដៅដៅដលើ GAAP ពី
មុន) ដហើយឆាំនួនខែលានការរាយការណ៍ដ ើងវញិតាម CIFRSs នានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2018 និង
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ រ៏ែូឆជារាយការណ៍ដែើមគគាននរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ នា
នងៃទី1 ខែមររា ឆ្ន ាំ2018។ វារ៏ពិពណ៌នាអាំពីត្គមូវការននការផ្អល ស់្បតូរដគាលនដយាយ្ណដនយយ 
ខែលានដធ្វើដ ើងដៅដពលអនុវត្តតាម CIFRSs ជាដលើរែាំបូង។ 
  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.1 មូលោា នននការដរៀបឆាំ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.1.3 ឆ្ន ាំស្ថរដពើពនធ 

ឆ្ន ាំស្ថរដពើពនធរបស់្គរុមហ ុន្ឺចាប់ដផដើមពីនងៃទី1 ខែមររា និងបញ្ច ប់ដៅនងៃទី31 ខែធ្នូ។ 
2.1.4 ការបង្ហា ញរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ  

រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុែូឆខែលានភាជ ប់ជាមួយ រមួបញ្ចូ លទាាំងការដគបើគាស់្របស់្រាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ាុដនឹះ មិនគត្ូវានដរៀបឆាំដ ើងស្គាប់អនរខែលមិនានជូ្នែាំណរ ងអាំពីដគាលការណ៍
្ណដនយយ នីតិ្វធីិ្ និងការអនុវត្ត រនុងគពឹះរាជាណាឆគររមពុជាដទ ដហើយដលើស្ពីដនឹះដទៀត្ មិនាន
បាំណងរនុងការបង្ហា ញអាំពីស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ និងលទធផលននគបតិ្បត្តិការ និងលាំហូរស្ថឆ់គារ់ 
ស្ស្បតាមដគាលការណ៍្ណដនយយ និងការអនុវត្តជាទូដៅ ខែលគត្ូវានទទួលស្ថា ល់ដៅបណាត
គបដទស្នានាដគៅពីគពឹះរាជាណាឆគររមពុជា។ 

ដគាលនដយាយ្ណដនយយ ខែលានោរ់ដឆញខាងដគកាមគត្ូវានអនុវត្តយ៉ាងខាជ ប់ែជួនដោយ
គរុមហ ុនរនុងការយិបរដិឆេទ។ 

2.2 ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ  

2.2.1 គទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ  

(i) ការទទួលស្ថា ល់និងការវាស់្ខវងជាដលើរែាំបូង 

ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ គត្ូវានទទួលស្ថា ល់ដៅរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ដៅដពលខែល 
គរុមហ ុនកាល យជាភា្ីមួយននរិឆចស្នារបស់្ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ។ 

ការទិញ ឬលរ់គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ ខែលត្គមូវឲ្យានការគប្ល់គទពយស្រមមរនុងរយៈដពល
រាំណត់្ខែលានបដងកើត្ដ ើងដោយបទបបញ្ញត្តិ ឬអនុស្ញ្ញញ ដៅរនុងទីផារ គត្ូវានទទួល
ស្ថា ល់ដៅការយិបរដិឆេទជួ្ញែូរ - ការយិបរដិឆេទខែលគរុមហ ុនដបតជាា ទិញ ឬលរ់គទពយស្រមម។ 

(ii) ឆាំណាត់្ថាន រ់ 

គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ   

ដៅដពលទទួលស្ថា ល់ជាដលើរែាំបូងគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ គត្ូវានចាត់្ថាន រ់តាមការវាស់្ខវង៖ 
ត្នមលែររ ាំលស់្ (“amortised cost’), ត្នមលស្មស្ស្បតាមរយៈគបតិ្បត្តិការលទធផលដពញដលញ 
(“FVOCI”) ឬ ត្នមលស្មស្ស្បតាមរយៈគបតិ្បត្តិការឆាំដណញឬខាត្ (“FVTPL”)។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2 ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.1 គទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ii) ឆាំណាត់្ថាន រ់ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុគត្ូវានវាស់្តាមត្នមលែររ ាំលស់្ គបសិ្នដបើវាបាំដពញដៅនរងលរខែណឌ ែូឆ
ខាងដគកាម ដហើយមិនគត្ូវានរាំណត់្តាម FVTPL៖ 

• គទពយស្រមមគត្ូវានអនុវត្តតាម ា្ំរអូាជី្វរមម ខែលានដគាលបាំណងររាទុរគទពយស្រមម
ដែើមបីគបមូលលាំហូរស្ថឆ់គារ់តាមរិឆចស្នា និង 

• លរខែណឌ ននរិឆចស្នារបស់្គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ ផតល់ឲ្យដៅកាលបរដិឆេទជារ់ោរ់
ឆាំដពាឹះលាំហូរស្ថឆ់គារ់ ខែលគត្ូវទូទាត់្ខត្គារ់ដែើម និងការគារ់ (“SPPI”)។ 

ឧបររណ៍បាំណុលគត្ូវានវាស់្ខវងតាម FVOCI លុឹះគតាខត្វាបាំដពញលរខែណឌ ទាាំងពីរែូឆខាង
ដគកាម ដហើយមិនគត្ូវានរាំណត់្តាម FVTPL៖ 

• គទពយស្រមមគត្ូវានអនុវត្តតាម ា្ំរអូាជី្វរមម ខែលានដគាលបាំណងររាទុរគទពយស្រមម 
ដែើមបីគបមូលលាំហូរស្ថឆ់គារ់តាមរិឆចស្នា និងលរ់គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ និង 

• លរខែណឌ ននរិឆចស្នារបស់្គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ ផតល់ឲ្យនាកាលបរដិឆេទជារ់ោរ់ឆាំដពាឹះ
លាំហូរស្ថឆ់គារ់ ខែលគត្ូវទូទាត់្ខត្គារ់ដែើម និងការគារ់ (“SPPI”)។ 

ដៅដពលទទួលស្ថា ល់ការវនិិដយ្មូលធ្នជាដលើរែាំបូង ខែលមិនគត្ូវានររាទុរស្គាប់
ការជួ្ញែូរ គរុមហ ុនគត្ូវខត្ដគជ្ើស្ដរ ើស្យរការបង្ហា ញពីការខគបគបួលជាបនតបនាទ ប់ ននត្នមលស្ម
ស្ស្បដៅរនុងលទធផលដពញដលញ (“OCI”)។ ការដគជ្ើស្ដរ ើស្ដនឹះគត្ូវានដធ្វើដ ើងដោយខផារដលើ
ការវនិិដយ្នីមួយៗ។ គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុដផេងៗ ដទៀត្គត្ូវានចាត់្ថាន រ់តាមការវាស់្ខវង
តាម FVTPL។ 

បខនាមពីដលើដនឹះ ដៅដពលទទួលស្ថា ល់ជាដលើរែាំបូង គរុមហ ុនអាឆនរងរាំណត់្នូវគទពយស្រមម
ហិរញ្ញវត្ាុ ខែលបាំដពញតាមលរខែណឌ រនុងការវាស់្ខវងតាម ត្នមលែររ ាំលស់្ ឬ FVOCI គបសិ្នដបើ
ការវាស់្ខវងតាម FVTPL នរងលុបបាំាត់្ ឬកាត់្បនាមជាស្ថរវនតនូវភាពមិនសីុ្គាន នន្ណដនយយ
ខែលនរងដរើត្ដ ើង។
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(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.2 ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.2.1 គទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ii) ឆាំណាត់្ថាន រ់ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ការវាយត្នមល ា្ំរូអាជី្វរមម 
គរុមហ ុនរាំណត់្នូវ ា្ំរូអាជី្វរមមរបស់្ែលួន ដៅរគមិត្ខែលឆលុឹះបញ្ញច ាំងានលាបាំផុត្ពីរដបៀបខែល
ែលួនគ្ប់គ្ងគរុមននគទពយស្មបត្តិហិរញ្ញវត្ាុដែើមបីស្ដគមឆដគាលបាំណងអាជី្វរមមរបស់្ែលួន៖ 

• ហានិភ័យខែលជ្ឹះឥទធិពលែល់លទធផលនន ា្ំរូអាជី្វរមម (និងគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុខែល
ានដៅរនុង ា្ំរអូាជី្វរមមដនាឹះ) និងយុទធស្ថស្តស្តស្គាប់ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យទាាំងដនាឹះ។ 

• រដបៀបខែលអនរគ្ប់គ្ងអាជី្វរមមទទួលានស្ាំណង (ឧទាហរណ៍ថាដត្ើស្ាំណង្ឺខផារ
ដលើត្នមលស្មស្ស្បននគទពយស្មបត្តិខែលានគ្ប់គ្ង ឬលាំហូរស្ថឆ់គារ់តាមរិឆចស្នា
ខែលានគបមូល) 

• ភាពញររញាប់ បរាិណ និងដពលដវោននការលរ់ រ៏ជាទិែាភាពស្ាំខាន់ផងខែរ ស្គាប់
ការវាយត្នមលរបស់្គរុមហ ុន។ ការវាយត្នមលដៅដលើ ា្ំរអូាជី្វរមម ្ឺខផារដៅដលើដស្ណារយី៉ាូ
ខែលរ ាំពរងទុរដោយស្មដហតុ្ផល ដោយមិន្ិត្ពីដស្ណារយី៉ាូររណីអាគររ់បាំផុត្ ឬ
ររណីភាពតានត្រង។ គបសិ្នដបើលាំហូរស្ថឆ់គារ់ បនាទ ប់ពីការទទួលស្ថា ល់ជាដលើរែាំបូង 
គត្ូវានដ្ែរងថាានភាពែុស្គាន  ពីការរ ាំពរងទុរែាំបូងរបស់្គរុមហ ុន គរុមហ ុនមិនផ្អល ស់្បតូរ
ឆាំណាត់្ថាន រ់ននគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ ខែលដៅស្ល់រនុង ា្ំរអូាជី្វរមមដនាឹះដទ ប៉ាុខនតរមួ
បញ្ចូ លព័ត៌្ានទាាំងដនឹះ ដៅដពលខែលានការវាយត្នមលគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុខែលដរើត្
ដ ើងងមីៗ ឬខែលានទិញងមីៗ ចាប់ពីដពលដនឹះដៅ។ 

គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ ខែលគត្ូវានររាស្ទុរស្គាប់ជួ្ញែូរ ឬចាត់្ខឆង ដហើយខែលលទធ
ផលគត្ូវានវាយត្នមលតាមមូលោា នត្នមលស្មស្ស្ប គត្ូានដ្វាស់្ខវងតាម FVTPL ពីដគពាឹះ
គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុទាាំងដនាឹះ មិនខមនររាទុរស្គាប់ការគបមូលលាំហូរស្ថឆ់គារ់តាមរិឆច
ស្នា ឬមិនខមនររាទុរស្គាប់ទាាំងការគបមូលលាំហូរស្ថឆ់គារ់តាមរិឆចស្នា និងលរ់
គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ។ 

ការវាយត្នមលថាដត្ើលាំហូរស្ថឆ់គារ់តាមរិឆចស្នា្ឺជាការទូទាត់្ខត្គារ់ដែើមនិងការគារ់ 
ស្គាប់ដគាលបាំណងននការវាយត្នមលដនឹះ “គារ់ដែើម” គត្ូវានដ្រាំណត់្ថាជាត្នមលស្មស្ស្ប 
ននគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុដៅដពលទទួលស្ថា ល់ជាដលើរែាំបូង។ “ការគារ់” គត្ូវានដ្រាំណត់្ថា
ជាត្នមលត្បស្នងស្គាប់ដពលដវោននការដគបើគាស់្ទររគារ់ ស្គាប់រយៈដពលណាមួយ និង
ស្គាប់ហានិភ័យឥណទានខែលពារ់ព័នធនរងឆាំនួនគារ់ដែើមខែលដៅស្ល់ រនុងអាំ ុងដពល
ជារ់ោរ់ណាមួយ និងស្គាប់ការឆាំណាយរមួទាាំងហានិភ័យរនុងការផតល់រមចីជាមូលោា ន
ដផេងដទៀត្ (ឧទាហរណ៍ៈ ហានិភ័យស្នទនីយភាព និងឆាំណាយរែាាល) រ៏ែូឆជាគារ់
ឆាំដណញែុល។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.3 ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.2.1 គទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ii) ឆាំណាត់្ថាន រ់ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ការវាយត្នមលថាដត្ើលាំហូរស្ថឆ់គារ់តាមរិឆចស្នា ្ឺជាការទូទាត់្ខត្គារ់ដែើមនិងការគារ់  
(ត្ពីទាំព័រមុន) 

រនុងការវាយត្នមលថាដត្ើលាំហូរស្ថឆ់គារ់តាមរិឆចស្នា្ឺស្គាប់ខត្ទូទាត់្គារ់ដែើម និងការ
គារ់ គរុមហ ុនគត្ូវពិចារណាដលើលរខែណឌ ននរិឆចស្នា។ វារមួបញ្ចូ លទាាំងការវាយត្នមលថាដត្ើ
គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ ានរយៈដពលរិឆចស្នាខែលអាឆផ្អល ស់្បតូរដពលដវោ ឬឆាំនួនលាំហូរ
ស្ថឆ់គារ់តាមរិឆចស្នា ខែលអាឆដធ្វើឲ្យែុស្ពីលរខែណឌ ននការទូទាត់្គារ់ដែើម និងការ 
គារ់។ 

រនុងការដធ្វើការវាយត្នមលគរុមហ ុនគត្ូវពិចារណាៈ 

• គពរត្តិការណ៍ជាយថាភាពខែលអាឆផ្អល ស់្បតូរឆាំនួន និងដពលដវោននលាំហូរស្ថឆ់គារ់ 

• លរខណៈពិដស្ស្ 

• លរខែណឌ ស្ងគារ់មុនកាលរាំណត់្និងការពនារដពលស្ង 

• លរខែណឌ ខែលរគមិត្គរុមហ ុនរនុងការទាមទារមរវញិ នូវលាំហូរស្ថឆ់គារ់ពីគទពយស្មបត្តិ
ជារ់ោរ់ (ឧទាហរណ៍ៈ ឥណទានខែលមិនអាឆគបមូលវញិាន) និង 

• លរខណៈពិដស្ស្ខែលខរខគបត្នមលត្បស្នងអាំពីត្នមលដពលដវោននគារ់ (ឧទាហរណ៍៖ ការ
រាំណត់្អគតាការគារ់ដ ើងវញិតាមកាលរាំណត់្)។ 

(iii) ការឈប់ទទួលស្ថា ល់ 

គទពយស្រមមហិរញវត្ាុ  

គរុមហ ុនឈប់ទទួលស្ថា ល់គទពយស្រមមហិវញ្ញវត្ាុ ដៅដពលខែលសិ្ទធិរនុងរិឆចស្នារនុងការ
ទទួលលាំហូរស្ថឆ់គារ់ពីគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុានផុត្អាណត្តិ ឬការដផទរសិ្ទធិរនុងការទទួល
ានលាំហូរស្ថឆ់គារ់ពីគបតិ្បត្តិការ ខែលហានិភ័យនិងភាពជារមមសិ្ទធិទាាំងអស់្ននគទពយ
ស្រមមហិរញ្ញវត្ាុគត្ូវានដផទរ ឬរនុងររណីខែលគរុមហ ុនមិនដផទរ ឬមិនររាទុរនូវរាល់ហានិភ័យ 
និងភាពជារមមសិ្ទធិ ដហើយវាមិនររាការគ្ប់គ្ងដៅដលើគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ។ 

ឆាំដពាឹះការឈប់ទទូលស្ថា ល់គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ ភាពលដមាៀងរវាងត្នមលដយងរបស់្គទពយ
ស្រមម (ឬត្នមលដយងខែលជាឆាំខណរននគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុខែលឈប់ទទួលស្ថា ល់) និងផល
បូរនន (i) ត្នមលត្បស្នងខែលទទួលាន (រាប់បញ្ចូ លទាាំងគទពយស្រមមងមីខែលទទួលាន ែរ
បាំណុលងមីខែលទទួលយរ) និង (ii) ឆាំដណញ ឬខាត្ ខែលានទទួលស្ថា ល់រនុង OCI គត្ូវាន
ទទួលស្ថា ល់ដៅរនុងឆាំដណញ ឬខាត្។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.2 ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.1 គទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(iii) ការឈប់ទទួលស្ថា ល់ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

បាំណុលហិរញវត្ាុ   

គរុមហ ុនឈប់ទទួលស្ថា ល់នូវបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ ដៅដពលខែលកាត្ពវរិឆចរនុងរិឆចស្នាគត្ូវ
ានរ ាំោយ ឬលុបដចាល ឬផុត្អាណត្តិ។ 

(iv) ការវាស់្ខវងត្នមលស្មស្ស្ប 

'ត្នមលស្មស្ស្ប' ្ឺជាត្នមលខែលនរងគត្ូវទទួលានដោយការលរ់គទពយស្រមម ឬានទូទាត់្
ឆាំដពាឹះការដផទរបាំណុល ដៅរនុងគបតិ្បត្តិការធ្មមតា រវាងអនរឆូលរមួទីផារនាការយិបរដិឆេទននការ
វាស់្ខវងដៅរនុងទីផារដគាល ឬយរទីផារជាអាទិភាពបាំផុត្ ខែលគរុមហ ុនអាឆរាំណត់្ររាន
ដៅការយិបរដិឆេទននការវាស់្ខវងដនាឹះ។ ត្នមលស្មស្ស្បរបស់្បាំណុល ឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីហានិភ័យ 
ននការមិនអនុវត្តកាត្ពវរិឆច។ 

គរុមហ ុនវាស់្ខវងត្នមលស្មស្ស្បរបស់្ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុមួយ ដោយដគបើស្គមង់ត្នមលដៅរនុង 
ទីផារស្រមមរបស់្ឧបររណ៍ដនាឹះ គបសិ្នដបើាន។ ទីផារមួយអាឆចាត់្ទុរជាទីផារ ‘ស្រមម’ 
គបសិ្នដបើគបតិ្បត្តិការរបស់្គទពយស្រមម ឬបាំណុល ដរើត្ដ ើងញររញាប់ ដហើយទាំហាំគបតិ្បត្តិការ
ានភាពគ្ប់គគាន់រនុងការផតល់ព័ត៍្ានអាំពីត្នមលជាដទៀងទាត់្។ 

គបសិ្នដបើពុាំានស្គមង់ត្នមលដៅរនុងទីផារស្រមមដទ ដនាឹះគរុមហ ុនគត្ូវដគបើបដឆចរដទស្វាយត្នមល
ណាខែលអាឆដគបើគាស់្ទិននន័យខែលអាឆអដងកត្ជាអតិ្បរា និងកាត់្បនាយនូវការដគបើគាស់្
ទិននន័យខែលមិនអាឆអដងកត្ាន។ បដឆចរដទស្វាយត្នមលខែលានដគជ្ើស្ដរ ើស្ គត្ូវរមួបញ្ចូ ល
នូវរតាត ទាាំងអស់្ខែលអនរឆូលរមួរនុងទីផារនរងពិចារណាដៅរនុងការរាំណត់្ត្នមល។ 

ភស្ដុតាងែ៏លាបាំផុត្ននត្នមលស្មស្ស្បរបស់្ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុមួយ ដៅដពលទទួលស្ថា ល់ជា
ដលើរែាំបូង ្ឺជាទូដៅ ត្នមលគបតិ្បត្តិការ ានន័យថា ជាត្នមលស្មស្ស្បននផលត្បស្នងានផតល់
ឲ្យ ឬានទទួល។ គបសិ្នដបើគរុមហ ុនរាំណត់្ថា ត្នមលស្មស្ស្បដៅដពលទទួលស្ថា ល់ជាដលើរ
ែាំបូង ែុស្ពីត្នមលគបតិ្បត្តិការ ដហើយត្នមលស្មស្ស្បដនឹះពុាំានភស្តុតាងមរបញ្ញជ រ់ តាមរយៈ
ស្គមង់ត្នមលរនុងទីផារឆាំដពាឹះគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ ឬបាំណុលខែលស្ស្ដែៀងគាន  ឬរ៏តាមរយៈ
បដឆចរដទស្វាយត្នមល ខែលរនុងដនាឹះទិននន័យខែលមិនអាឆអដងកត្ានពារ់ព័នធនរងការវាស់្ខវង 
គត្ូវានស្នមត្ថាមិនគ្ប់គគាន់ ែូដឆនឹះឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុគត្ូវវាស់្ខវងជាដលើរែាំបូងតាមត្នមល
ស្មស្ស្ប ដោយខរត្គមូវតាមរយៈការពនារនូវភាពែុស្គាន រវាងត្នមលស្មស្ស្ប ដៅដពល
ទទួលស្ថា ល់ជាដលើរែាំបូង និងត្នមលគបតិ្បត្តិការ។ បនាទ ប់មរដទៀត្ ភាពែុស្គាន ដនាឹះ ្ឺគត្ូវ
ទទួលស្ថា ល់ដៅរនុងឆាំដណញ ឬខាត្ ខផារដលើអាយុកាលរបស់្ឧបររណ៍ដនាឹះ រ៏ប៉ាុខនតមិនឲ្យយូរ
ជាងការវាយត្នមលតាមរយៈទិននន័យទីផារខែលអាឆអដងកត្ាន ឬដៅដពលបញ្ច ប់គបតិ្បត្តិការ
ដនាឹះដទ។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2 ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.1 គទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(iv) ការវាស់្ខវងត្នមលស្មស្ស្ប (ត្ពីទាំព័រមុន) 

គបសិ្នដបើគទពយស្រមម ឬបាំណុល ខែលគត្ូវានវាស់្ខវងតាមត្នមលស្មស្ស្ប ានត្នមលលរ់ និង
ត្នមលទិញ ដនាឹះគរុមហ ុនវាស់្ខវងគទពយស្រមម និងស្ថា នភាពឆាំហខវងតាមត្នមលលរ់ និងបាំណុល
និងស្ថា នភាពឆាំហែលីតាមត្នមលទិញ។ 

ផលប័គត្ននគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ ខែលគត្ូវគបឈមនរងហានិភ័យទីផារ 
និងហានិភ័យឥណទានខែលគត្ូវានគ្ប់គ្ងដោយគរុមហ ុន ដោយខផារដលើផលប៉ាឹះពាល់
សុ្ទធឆាំដពាឹះហានិភ័យទីផារ ឬហានិភ័យឥណទាន គត្ូវានវាស់្ខវងដោយខផារដលើត្នមល ខែល
នរងគត្ូវានទទួល ដែើមបីលរ់ស្ថា នភាពឆាំហខវងសុ្ទធ (ឬទូទាត់្ដែើមបីដផទរស្ថា នភាពឆាំហែលីសុ្ទធ) 
ស្គាប់ហានិភ័យជារ់ោរ់។ ការខរត្គមូវគត្រមរគមិត្ផលប័គត្ ឧទាហរណ៍ៈ ការខរត្គមូវត្នមល
ទិញ-លរ់ ឬការខរត្គមូវហានិភ័យឥណទាន ខែលឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីការវាស់្ខវងតាមមូលោា ននន
ផលប៉ាឹះពាល់សុ្ទធ ្ឺគត្ូវានខបងខឆរតាមគទពយស្រមម និងបាំណុលនីមួយៗ តាមមូលោា នការ
ខរត្គមូវហានិភ័យខែលពារ់ព័នធ ននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុនីមួយៗ ននផលប័គត្។  

ត្នមលស្មស្ស្បននបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ ានលរខណៈទាមទារស្ងតាមត្គមូវការ (ឧទាហរណ៍៖
គារ់បដញ្ញើតាមត្គមូវការ) ្ ឺមិនគត្ូវតិ្ឆជាងឆាំនួនទររគារ់ខែលគត្ូវបង់តាមត្គមូវការដទ ដោយ
គត្ូវដធ្វើអបបហារចាប់ពីនងៃែាំបូងខែលឆាំនួនទររគារ់អាឆគត្ូវានបង់។ 

(v) ការកាត់្រងឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ  

គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ អាឆកាត់្រងគាន ាន និងគត្ូវបង្ហា ញជាឆាំនួនសុ្ទធ
ដៅរនុងរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ លុឹះគតាខត្គរុមហ ុនានសិ្ទធិតាមឆាប់ដែើមបីដធ្វើការ
កាត់្រងគាន ាន និងានបាំណងដធ្វើការទូទាត់្ដោយខផារដលើមូលោា នឆាំនួនដៅស្ល់សុ្ទធ ឬរ៏
ទទួលស្ថា ល់គទពយស្រមម និងទូទាត់្បាំណុលរនុងដពលែាំណាលគាន ។ ដនឹះ្ឺមិនខមនជាររណី
ទូដៅខែលគត្ូវដធ្វើការកាត់្រងគាន តាមរិឆចគពមដគពៀងដទ ដហើយគទពយស្រមមនិងបាំណុលខែល
ពារ់ព័នធ គត្ូវានបង្ហា ញជាឆាំនួនែុលដៅរនុងរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ។ 

(vi) អីុមខភរមិនគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ  
គរុមហ ុនរត់្គតានូវស្ាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង់ខែលានរ ាំពរងទុរ (“ECL”) ស្គាប់គ្ប់ 
ឥណទាន និងគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុបាំណុលដផេងដទៀត្ ខែលមិនគត្ូវានចាត់្ថាន រ់តាម FVTPL 
ខែលទាាំងអស់្ដនាឹះស្ាំដៅដៅដលើ ‘ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ’។ ឧបររណ៍មូលធ្ន មិនខមនជារមមវត្ាុ
អីុមខភរមិនដគកាម CIFRS 9ដទ។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2 ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.1 គទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(vi) អីុមខភរមិនគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ECL ត្ាំណាងឲ្យការខាត្បង់ឥណទានខែលឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីឆាំនួនទររគារ់ខែលមិនានភាព
លាំដអៀង និងជាឆាំនួនគបូាប ីលីខែលានងលរង ខែលគត្ូវានរាំណត់្ដោយការវាយត្នមល 
លទធផលជាដគឆើន ត្នមលននដពលដវោ និងព័ត៌្ានស្មដហតុ្ផលនិងអាឆទុរឆិត្តានអាំពី
គពរត្តិការណ៍រនលងមរ ស្ថា នភាពបឆចុបបនន និងការពាររណ៍ននស្ថា នភាពដស្ែារិឆចនាដពល 
អនា្ត្។ ស្ាំវធិានធ្នដលើ ECL រ្គត្ូវានវាស់្ខវងតាមឆាំនួនដស្មើនរង (i) ECL រយៈដពល 12 ខែ
ឬ (ii) ECL មួយអាយុកាល ស្គាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុខែលធាល ប់ានការដរើនដ ើង្ួរឲ្យរត់្
ស្ាា ល់នូវហានិភ័យឥណទាន ចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់ជាដលើរែាំបូង (វធីិ្ស្ថស្តស្តទូដៅ)។ 
ECL រយៈដពល 12 ខែ ្ឺជាខផនរមួយនន ECL មួយអាយុកាល ខែលបណាត លមរពីគពរត្តិការណ៍
ននការែរខានស្ង ដៅដលើឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុខែលអាឆដធ្វើដៅានរនុងរយៈដពល 12 ខែ 
បនាទ ប់ពីការយិបរដិឆេទរាយការណ៍។ ECL មួយអាយុកាល ្ឺជាការខាត្បង់ឥណទានខែល 
បណាត លមរពីគពរត្តិការណ៍ននការែរខានស្ង ខែលអាឆដរើត្ានដ ើងដលើអាយុកាលរាំពរងទុរ
ននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ។ 

ការវាយត្នមលតាមែាំណារ់កាល 

វធីិ្ស្ថស្តស្តបីែាំណារ់កាល ស្គាប់អីុមខភរមិនគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ គត្ូវានដ្ដគបើ ដោយខផារ
ដលើថាដត្ើានការងយឆុឹះ្ួរឲ្យរត់្ស្ាា ល់ ននហានិភ័យឥណទានដៅដលើគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ
ខែរឬដទ។ ែាំណារ់ការទាាំងបីដនឹះ គត្ូវរាំណត់្ដោយឆាំនួនអីុមខភរមិនខែលគត្ូវានដ្ទទួល 
ស្ថា ល់។ 

ស្គាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ខែលមិនានការងយឆុឹះននឥណទាន 

• ែាំណារ់កាលទី 1 រមួានឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុទាាំងអស់្ ខែលមិនធាល ប់ដរើនដ ើងនូវ 
ហានិភ័យឥណទានចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់ជាដលើរែាំបូង ឬគត្ូវានដ្ចាត់្ទុរថាជា
ហានិភ័យឥណទានខែលានរគមិត្ទាប ្ិត្ចាប់ពីការយិបរដិឆេទននរាយការណ៍។  
លរខណៈវនិិឆេ័យស្គាប់រាំណត់្ថាដត្ើ្ណនីមួយ ្ួរខត្គត្ូវានវាយត្នមលស្ាិត្ដៅដគកាម
ែាំណារ់កាលទី 1 ដោយខផារដលើនងៃហួស្កាលរាំណត់្ស្ង ខែល្ិត្គត្រមនងៃបឆចុបបនន ឬនងៃ
ហួស្កាលរាំណត់្ស្ងរហូត្ែល់ 29 នងៃ។ គរុមហ ុនទទួលស្ថា ល់ជា ECL រយៈដពល 12 ខែ 
ស្គាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុែាំណារ់កាលទី 1។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 

27 

 
 

2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2 ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.1 គទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(vi) អីុមខភរមិនគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ស្គាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ខែលមិនានការងយឆុឹះននឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

• ែាំណារ់កាលទី 2 រមួានឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុទាាំងអស់្ខែលធាល ប់ានការដរើនដ ើង្ួរ ឲ្យ
រត់្ស្ាា ល់ននហានិភ័យឥណទាន ្ិត្ចាប់ពីការយិបរដិឆេទននរាយការណ៍ដបើដគបៀប
ដធ្ៀបដៅនរងការទទួលស្ថា ល់ជាដលើរែាំបូង។ ការដរើនដ ើង្ួរឲ្យរត់្ស្ាា ល់ននហានិភ័យ
ឥណទាន ជាទូដៅគត្ូវានដ្ចាត់្ទុរថាជា ្ណនីខែលាននងៃហួស្កាលរាំណត់្ស្ង
ដគឆើនជាង 29 នងៃរហូត្ែល់ 89នងៃ។ គរុមហ ុនទទួលស្ថា ល់ជា ECL មួយអាយុកាល ស្គាប់
ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុែាំណារ់កាលទី 2។ 

ស្គាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ខែលានការងយឆុឹះននឥណទាន 

• ែាំណារ់កាលទី 3 រមួានរាល់គទពយស្មបត្តិហិរញ្ញវត្ាុទាាំងអស់្ ខែលានភស្តុតាងបញ្ញជ រ់ពី
អីុមខភរមិនខែលបណាត លមរពីគពរត្តិការណ៍ននការខាត្បង់មួយឬដគឆើន ដរើត្ដ ើងបនាទ ប់ពី
ការទទួលស្ថា ល់ជាដលើរែាំបូង ជាមួយនរងផលប៉ាឹះពាល់អវជិ្ជានដៅដលើការា៉ា ន់ស្ថម ននន
លាំហូរស្ថឆ់គារ់នាដពលអនា្ត្ននឥណទាន ឬផលប័គត្ឥណទាន។ លរខណៈវនិិឆេ័យ
របស់្គរុមហ ុនស្គាប់ែាំណារ់កាលទី 3 ទូដៅ្ឺជា្ណនីខែលគត្ូវនរងនិយមន័យ ‘ការ
ែរខានស្ង’ ខែលគត្ូវានពនយល់ដៅរថាែណឌ  បនាទ ប់។ គរុមហ ុនទទួលស្ថា ល់ជា ECL 
មួយអាយុកាល ស្គាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុែាំណារ់កាលទី 3។ 

និយមន័យនន “ការែរខានស្ង” 

គរុមហ ុនចាត់្ឆាំណាត់្ថាន រ់ឥណទាន ការវនិិដយ្ ការទទួល ឬគទពយស្មបត្តិហិរញ្ញវត្ាុណាមួយ
រនុងនិយមន័យ ការែរខានស្ង ដៅដពលខែលវាាន ‘ការងយឆុឹះននឥណទាន’។ ឧបររណ៍
ហិរញ្ញវត្ាុានអីុមខភរមិនដៅដពលខែលានគពរត្តិការណ៍មួយឬដគឆើន ខែលានផលប៉ាឹះពាល់
ែូឆខាត្ែល់ការា៉ា ន់ស្ថម នលាំហូរស្ថឆ់គារ់ ននគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុានដរើត្ដ ើង។  
ឥណទានរនុងលរខែណឌ ខែលអនរែចីគារ់គាម នស្មត្ាភាពស្ង ជាធ្មមតាគត្ូវានចាត់្ទុរថាជា 
អីុមខភរមិន លុឹះគតាខត្ានភស្តុតាងថា ហានិភ័យននការមិនទទួលាននូវលាំហូរស្ថឆ់គារ់
តាមរិឆចស្នា ានងយឆុឹះ្ួរឲ្យរត់្ស្ាា ល់ ដហើយមិនានសូ្ឆនាររននអីុមខភរមិន។ បខនាមពី
ដនឹះ ឥណទានខែលាននងៃហួស្កាលរាំណត់្ស្ងដលើស្ពី 89នងៃ គត្ូវានចារ់ទុរថាជា ការ
ងយឆុឹះននឥណទាន។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 

28 

 
 

2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2 ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.1 គទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(vi) អីុមខភរមិនគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ហានិភ័យឥណទានដៅដពលទទួលស្ថា ល់ជាដលើរែាំបូង 

ដៅការយិបរដិឆេទននរាយការណ៍នីមួយៗ គរុមហ ុនវាយត្នមលថាដត្ើហានិភ័យឥណទាននន
ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ានដរើនដ ើង្ួរឲ្យរត់្ស្ាា ល់ចាប់តាាំងពីានការទទួលស្ថា ល់ជាដលើរ 
ែាំបូង។ ដៅដពលហានិភ័យឥណទានានដរើនដ ើង្ួរឲ្យរត់្ស្ាា ល់ ចាប់តាាំងពីការទទួល
ស្ថា ល់ជាដលើរែាំបូង ស្ាំវធិានធ្នននការាត់្បង់គត្ូវានវាស់្ខវងតាមឆាំនួនទររគារ់ដស្មើនរង 
ECLs មួយអាយុកាល។ 

ដៅដពលរាំណត់្ថាដត្ើហានិភ័យឥណទាន ននគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុានដរើនដ ើង្ួរឲ្យរត់្
ស្ាា ល់ចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង និងដៅដពលា៉ា ន់ស្ថម ន ECLs គរុមហ ុនពិចារណា
ដលើព័ត៌្ានស្មដហតុ្ផលនិងអាឆទុរឆិត្តាន ខែលវាពារ់ព័នធ និងអាឆររាន រមួានទាាំង
បរាិណ និងព័ត៌្ានគបរបដោយ្ុណភាព និងការវភិា្ដោយខផារដលើបទពិដស្ថធ្ន៍របស់្
គរុមហ ុន និងការវាយត្នមលឥណទាន រមួបញ្ចូ លទាាំងព័ត៌្ានខែលគបដមើលដៅនងៃខាងមុែ។ 

គបសិ្នដបើហានិភ័យឥណទាន មិនានដរើនដ ើង្ួរឲ្យរត់្ស្ាា ល់ចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់
ជាដលើរែាំបូងដទ ឬគបសិ្នដបើ្ុណភាពឥណទានននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ានភាពគបដស្ើរដ ើង
ដនាឹះ វាខលងានការដរើនដ ើង្ួរឲ្យរត់្ស្ាា ល់ដលើហានិភ័យឥណទាន ចាប់តាាំងពីការទទួល
ស្ថា ល់ជាដលើរែាំបូង ស្ាំវធិានធ្នននការាត់្បង់គត្ូវានវាស់្ខវងរនុងឆាំនួនទររគារ់ដស្មើនរង 
ECLs រយៈដពល 12 ខែ។ 

ា៉ារា៉ា ខម៉ាគត្ និងវធីិ្ស្ថស្តស្ត ECL 

ECL ្ឺជាមុែង្ហរននគបូាប ីលីដត្ននការែរខានស្ង (“PD”) អគតាខាត្បង់ដោយស្ថរការែរ
ខានស្ង (“LGD”) និងទាំហាំននការែរខានស្ង (“EAD”) ្ួបផេាំជាមួយនរងដពលដវោននការ
ាត់្បង់ រ៏គត្ូវានពិចារណាខែរ ដហើយវាគត្ូវដធ្វើការា៉ា ន់ស្ថម នដោយរមួបញ្ចូ លជាមួយ ព័ត៌្ាន
ដស្ែារិឆចខែលគបដមើលដៅនងៃខាងមុែ និងតាមរយៈននការដគបើគាស់្នូវបទពិដស្ថន៍រនុងការ 
វនិិឆេ័យឥណទាន។ 

PD គត្ូវានរាំណត់្ជាការា៉ា ន់ស្ថម នននលទធភាពខែលអតិ្ងិជ្ន នរងមិនអាឆបាំដពញកាត្ពវរិឆច
បាំណុល ឬការែរខានស្ងរនុងរយៈដពលជារ់ោរ់មួយ ខែលជាធ្មមតារនុងរយៈដពលមួយឆ្ន ាំ។ 
ការា៉ា ន់ស្ថម នរបស់្ ECL ្ឺត្គមូវឲ្យាន PD រយៈដពល 12ខែ ស្គាប់ហានិភ័យែាំណារ់កាល
ទី1 រ៏ែូឆជា ECL មួយអាយុកាល ស្គាប់ហានិភ័យែាំណារ់កាលទី2 និងែាំណារ់កាលទី3។ 
ែូដឆនឹះ តារាងមួយអាយុកាលរបស់្ PD ត្គមូវឲ្យានការ្ណនាដោយខផារទិននន័យពីមុនរបស់្
គរុមហ ុន។ ការា៉ា ន់ស្ថម ននន PD រ៏ត្គមូវឲ្យាននិយ័ត្រមមដៅដលើការគបដមើលដៅនងៃខាងមុែ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2 ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.1 គទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(vi) អីុមខភរមិនគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ា៉ារា៉ា ខម៉ាគត្ និងវធីិ្ស្ថស្តស្ត ECL (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ដែើមបីឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីដស្ណារយី៉ាូននា៉ា គរូដស្ែារិឆចនាដពលខាងមុែ។ ទគមង់ននលរខែណឌ  នរងគត្ូវ
ានដ្ខរស្គមួលដោយដគបើវធីិ្ស្ថស្តស្តស្ាិតិ្ ខផារដលើទិននន័យខែលអាឆររាន ស្គាប់ការ
ា៉ា ន់ស្ថម ន PD មួយអាយុកាល។ 

LGD ្ឺជាការា៉ា ន់ស្ថម នននការខាត់្បង់ទាាំងស្សុ្ងដៅដលើដស្ែារិឆច រនុងររណីខែលាន
គពរត្តិការណ៍ននការែរខានស្ង។ ឆាំនួនស្ថឆ់គារ់ និងគទពយបញ្ញច ាំស្របុ ទទួលានមរវញិ គត្ូវ
ានពិចារណារនុងការ្ណនា LGD។ 

EAD គត្ូវានរាំណត់្ថា ជាការា៉ា ន់គបាណននវសិ្ថលភាពខែលគរុមហ ុនអាឆបង្ហា ញែល់
ស្មភា្ី រនុងគពរត្តិការណ៍ និងដៅដពលខែល ានការែរខានស្ងរបស់្ស្មភា្ី។ ែូដឆនឹះ
ដគាលបាំណងនន ា្ំរូ EAD ្ឺដែើមបីា៉ា ន់ស្ថម នផលប៉ាឹះពាល់របស់្គរុមហ ុន ឬស្មតុ្លយខែលដៅ
ស្ល់ស្គាប់្ណនីខែលអាឆនរងែរខានស្ង ដៅរនុងរយៈដពលននរាយការណ៍ណាមួយ។ 

ព័ត៌្ានគបដមើលដៅនងៃខាងមុែ 

គរុមហ ុនរមួបញ្ចូ លព័ត៌្ានគបដមើលដៅនងៃខាងមុែ រនុងការវាយត្នមលទាាំងពីររបស់្ែលួន ថាដត្ើ          
ហានិភ័យឥណទានរបស់្ឧបររណ៍ ានដរើនដ ើង្ួរឲ្យរត់្ស្ាា ល់ចាប់តាាំងពីានការទទួល
ជាដលើរស្ថា ល់ែាំបូង និងការវាស់្ខវងរបស់្ ECL។ អដងរននា៉ា គរូដស្ែារិឆច "MEVs" គត្ូវខត្រមួ
បញ្ចូ លគាន ស្គាប់ ា្ំរូននការគបដមើលដៅនងៃខាងមុែ និងខែលានងលរងគបូាប ីលីដត្។ ការវភិា្
រវាងបទពិដស្ថធ្ន៍ននការែរខានស្ងពីមុន និងលរខែណឌ ា៉ា គរូដស្ែារិឆច គត្ូវានទាមទារឲ្យ
អនុវត្ត ដែើមបីរាំណត់្ទាំនារ់ទាំនងរវាងគាន ។ ចាប់ពីដពលដនាឹះត្ដៅ ដោយការដគបើអដងរនន 
ា៉ា គរូដស្ែារិឆចខែលពារ់ព័នធគរុមហ ុនអាឆរាំណត់្ឆាំនួនស្មស្ស្បនន ECL ដោយដយងដៅ
តាមការផ្អល ស់្បតូរស្ថា នភាពដស្ែារិឆចខែលពារ់ព័នធ។ 

អដងរននា៉ា គរូដស្ែារិឆចខែលស្ាំខាន់ៗ ខែលគត្ូវានដ្ដគបើរនុងដស្ណារយី៉ាូននដស្ែារិឆចនីមួយៗ 
ស្គាប់្ណនា ECL ្ឺផលិត្ផលរនុងស្សុ្រស្របុ អគតាគាម នការង្ហរដធ្វើ ស្នទស្េន៍ត្នមលអនរដគបើ
គាស់្ និងការគារ់រមចីជាធ្មយមរនុងរយៈដពល12ខែ។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2 ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.2 ស្ថឆ់គារ់និងស្ថឆ់គារ់ស្មមូល 

ស្គាប់ដគាលបាំណងននរាយការណ៍លាំហូរស្ថឆ់គារ់ ស្ថឆ់គារ់និងស្ថឆ់គារ់ស្មមូល រមួ
ាន ស្ថឆ់គារ់ និងស្មតុ្លយធ្នាគារ គារ់បដញ្ញើតាមត្គមូវការ និងការវនិិដយ្រយៈដពលែលីខែល
ានស្នទនីយ្ុណភាពែពស់្ ជាមួយនរងកាលរាំណត់្ដែើមរយៈដពល 3 ខែ ឬតិ្ឆជាងដនឹះដៅដពល
ទិញ ដហើយអាឆបតូរដៅជាស្ថឆ់គារ់ានឆ្ប់រហ័ស្ និងមិនានហានិភ័យធ្ៃន់ធ្ៃរននការផ្អល ស់្បតូរ
ត្នមលរបស់្វា។ 

2.2.3. ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា 

គារ់ត្មកល់ធានាដលើដែើមទុន និងទុនបគមុងកាត្ពវរិឆច គត្ូវានររាទុរជាមួយធ្នាគារជាតិ្នន   
រមពុជា ដោយអនុដោមដៅតាមឆាប់រមពុជាស្តីពី គ រ្ឹះស្ថា នធ្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ាុ និងគត្ូវាន
រាំណត់្្ិត្ជាភា្រយ ននដែើមទុនអបបបរា និងគារ់បដញ្ញើស្នេាំស្របុពីអតិ្ងិជ្ន ដរៀងគាន ។ ្ណនី
ដនឹះរ៏រាប់បញ្ចូ លទាាំង្ណនីឆរនត ខែលានរត់្គតាតាមត្នមលដែើម និងគារ់បដញ្ញើានកាលរាំណត់្
ខែលទទួលានការគារ់ផងខែរ។ 

2.2.4 ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារដផេងៗ 

ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារដផេងៗ គត្ូវានរត់្គតាតាមត្នមលដែើម ែរ ECL។ 

2.2.5 ឥណទានផតល់ែល់អតិ្ងិជ្ន 

ឥណទានផតល់ែល់អតិ្ងិជ្ន គត្ូវានវាស់្ខវងតាមត្នមលែររ ាំលស់្ ខែលពួរដ្គត្ូវានវាស់្ខវងជា
ដលើរែាំបូងតាមត្នមលស្មស្ស្ប បូរឆាំណាយគបតិ្បត្តិការខែលដរើត្ដ ើងដោយផ្អទ ល់ ដហើយនាដពល
បនាទ ប់គត្ូវានរត់្គតាតាមត្នមលែររ ាំលស់្ ដោយដគបើវធីិ្ស្ថស្តស្តអគតាការគារ់គបសិ្ទធភាព។ 

ឥណទានគត្ូវានលុបដចាលដឆញពីបញ្ជ ី ដៅដពលខែលមិនានការរ ាំពរងទុរថាអាឆនរងគបមូលមរ
វញិាន។ ការគបមូលមរវញិនូវឥណទានផតល់ែល់អតិ្ងជ្នខែលានលុបដឆញពីបញ្ជ ីពីមុនមរ ឬ
រ៏ានផតល់ការងយឆុឹះននឆាំនួន ស្ាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង់ខែលានរ ាំពរងទុរ ដៅរនុងរាយការណ៍
លទធផលដពញដលញ។ 

ការគបមូលមរវញិនូវឥណទានខែលានលុបដឆញពីបញ្ជ ីពីមុនមរ ឬការឆុឹះប្ញ្ញច ស្ននស្ាំវធិាន
ធ្នពីមុន គត្ូវានបង្ហា ញជាឆាំណូលដផេងៗ ដៅរនុងរាយការណ៍លទធផលដពញដលញ។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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2.2 ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.6 គទពយ និងបរកិាខ រ 

គទពយ និងបរកិាខ រ គត្ូវានរាំណត់្ត្នមលដយងតាមការឆាំណាយដែើមែររ ាំលស់្បងារ និងអីុមខភរមិន
គបសិ្នដបើាន។ ឆាំណាយននគទពយ និងបរកិាខ រ រមួានត្នមលននការទិញ និងការឆាំណាយដផេងៗ ខែល
ពារ់ព័នធនរងការនាាំយរគទពយស្រមមដៅរនុងស្ថា នភាពការង្ហរ និងទីតាាំងរបស់្វារនុងដគាលបាំណងដគបើ
គាស់្។ ដៅដពលខែលគទពយ និងបរកិាខ រ ានស្ាស្ធាតុ្ស្ាំខាន់ៗ រនុងការា៉ា ន់ស្ថម នដៅដលើអាយុ
កាលែុស្ៗគាន  ស្ាស្ធាតុ្ទាាំងដនឹះ គត្ូវានចាត់្ទុរជាធាតុ្ោឆ់ដោយខ រននគទពយ និងបរកិាខ រ។ 

ការឆាំណាយជាបនតបនាទ ប់ខែលទារ់ទង នរងធាតុ្ននគទពយ និងបរកិាខ រ ខែលគត្ូវានទទួលស្ថា ល់រឆួ
ដហើយដនាឹះ គត្ូវានដ្បូរបខនាមដៅដលើនងលដែើមននគទពយស្រមមដនាឹះ ដៅដពលខែលវាអាឆាន 
លទធភាពផតល់នូវអត្ាគបដយជ្ន៍ដស្ែារិឆចនាដពលអនា្ត្ ខែលដលើស្ពីបទោា នននការវាយត្នមលនន
គទពយស្រមមខែលានស្ស្ថប់ នរងានលាំហូរឆូលគរុមហ ុន។ រាល់ឆាំណាយបនតបនាទ ប់ដផេងដទៀត្គត្ូវ
ានទទួលស្ថា ល់ជាការឆាំណាយរនុងរាំ ុងដពលខែលវាដរើត្ដ ើង។ 

ឆាំដណញ ឬខាត្ពីការឈប់ដគបើ ឬការលរ់ដឆញខផនរននគទពយ និងបរកិាខ រណាមួយគត្ូវានរាំណត់្ 
ដោយភាពែុស្គាន រវាងែាំដណើ រការននការា៉ា ន់ស្ថម នដលើការលុបដចាលសុ្ទធ និងត្នមលដយង ននគទពយ
ស្រមម ដហើយគត្ូវានទទួលស្ថា ល់ដៅរនុងរាយការណ៍លទធផលដពញដលញ ដៅការយិបរដិឆេទនន
ការដគបើគាស់្ ឬការលុបដចាលដនាឹះ។ 

ការរ ាំលស់្គត្ូវាន្ណនាតាមវធីិ្ស្ថស្តស្តរ ាំលស់្ដងរ ដៅដលើអាយុកាលា៉ា ន់ស្ថម នរបស់្គទពយស្រមម
ែូឆខាងដគកាម៖ 

ដគ្ឿងស្ង្ហា រ រមការយិល័យ 5 ឆ្ន ាំ 
យនយនត 5 ឆ្ន ាំ 
ដទាឆគរយនយនត 4 ឆ្ន ាំ 
រុាំពយូទ័រ និងបរកិាខ របដឆចរវទិា 4 ឆ្ន ាំ 
ការខរលមាអគារ  
• ការយិល័យ រយៈដពលជួ្លពី 2 ដៅ 10 ឆ្ន ាំ 
• ដអធី្អរម រយៈដពលជួ្លពី 2 ដៅ 5 ឆ្ន ាំ 
បរកិាខ រទាំនារ់ទាំនង 4 ឆ្ន ាំ 

ការង្ហរខែលរាំពុងែាំដណើ រការ មិនគត្ូវានែររ ាំលស់្ដនាឹះដទ ទាល់ខត្ដពលដវោខែលគទពយស្រមម
គត្ូវានបញ្ច ប់និងោរ់ឲ្យែាំដណើ រការដគបើគាស់្រនុងគបតិ្បត្តិការ។ 

គទពយស្រមមខែលានរ ាំលស់្យ៉ាងដពញដលញ គត្ូវានររាទុរដៅរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុរហូត្
ែល់គទពយស្រមមខលងដគបើគាស់្ ឬមិន្ិត្នងលបខនាមដទៀត្ឆាំដពាឹះការរ ាំលស់្ គត្ូវានដធ្វើដ ើងឆាំដពាឹះ
គទពយស្រមមទាាំងដនឹះ។ 

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
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2.2 ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.6 គទពយ និងបរកិាខ រ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

គបសិ្នដបើានការឆងាុលបង្ហា ញថា ានការខគបគបួលយ៉ាងខាល ាំងដៅរនុងការរ ាំលស់្ ឬអគតារ ាំលស់្ដៅ
ដលើអាយុកាលដគបើគាស់្ ឬត្នមលស្ាំណល់ននគទពយស្រមម ការរ ាំលស់្ននគទពយស្រមមដនាឹះគត្ូវានខរ
ត្គមូវដ ើងវញិដែើមបីបង្ហា ញពីការរ ាំពរងទុរងមី។ 

2.2.7 គទពយអរបីូ 

គទពយអរបីូ រមួានរមមវធីិ្រុាំពយូទ័រ   គត្ូវានរាំណត់្តាមត្នមលដែើមែររ ាំលស់្បងារ និងអីុមខភរមិនបងារ
គបសិ្នដបើាន។ គទពយអរបីូគត្ូវានែររ ាំលស់្តាមមូលោា នដងរតាមអគតា 10% រនុងមួយឆ្ន ាំ។ 

គបសិ្នដបើានការសូ្ឆនាររ ថាានការផ្អល ស់្បតូរ្ួរឲ្យរត់្ស្ាា ល់ណាមួយ រនុងអគតារ ាំលស់្និង
អាយុកាលដគបើគាស់្ ឬត្នមលស្ាំណល់ននរមមវធីិ្រុាំពយូទ័រ រ ាំលស់្គត្ូវានខរខគបពីការយិដឆេទបឆចុបបនន 
ដែើមបីឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីការរ ាំពរងទុរងមី។ ការង្ហរខែលរាំពុងែាំដណើ រការ មិនគត្ូវានដ្រ ាំលស់្ដទរហូត្ែល់
ដពលខែលគទពយស្រមមពារ់ព័នធគត្ូវានបញ្ច ប់ និងោរ់ឲ្យែាំដណើ រការ។ 

2.2.8 ភតិ្ស្នា 

ដៅដពលចាប់ដផតើមរិឆចស្នា គរុមហ ុនដធ្វើការវាយត្នមលថាដត្ើរិឆចស្នាមួយានទគមង់ជាភតិ្ស្នា
ខែរឬដទ។ រិឆចស្នាានទគមង់ជាភតិ្ស្នា គបសិ្នដបើរិឆចស្នាផតល់សិ្ទធគ្ប់គ្ង ននការដគបើគាស់្
គទពយស្រមមជារ់ោរ់មួយ រនុងរយៈដពលរាំណត់្មួយ ជាងនូរនរត្នមលត្បស្នង។ 

ដែើមបីវាយត្នមលថាដត្ើរិឆចស្នា ផតល់សិ្ទធិគ្ប់គ្ងការដគបើគាស់្គទពយស្រមមជារ់ោរ់ គរុមហ ុនដធ្វើ
ការវាយត្នមលថាដត្ើ៖ 

• រិឆចស្នាានជាប់ពារ់ព័នធនរងការដគបើគាស់្គទពយស្រមមជារ់ោរ់ ខែលដនឹះអាឆបញ្ញជ រ់យ៉ាង
ជារ់ោរ់ ឬគបដយល ដហើយ្ួរខត្ានលរខណៈរូបវនតដោយខ រ ឬត្ាំណាងឲ្យស្មត្ាភាព
ទាាំងអស់្ននលរខណៈរបូវនតដោយខ ររបស់្គទពយស្រមម។ គបសិ្នដបើអនរផាត់្ផាង់ានសិ្ទធិ
ជ្ាំនួស្ជាចាាំាឆ់រនុងរយៈដពលដគបើគាស់្ ដនាឹះគទពយស្រមមមិនខមនានលរខណៈជាគទពយ
ស្រមមជារ់ោរ់ដទ 

• គរុមហ ុនានសិ្ទធិទទួលានអត្ាគបដយជ្ន៍ដស្ែារិឆចជាស្ថវនត ពីការដគបើគាស់្គទពយស្រមមរនុង  
រយៈដពលននការដគបើគាស់្ និង 

• គរុមហ ុនានសិ្ទធិបញ្ញជ រនុងការដគបើគាស់្គទពយស្រមម។ គរុមហ ុនានសិ្ទធិដនឹះ ដៅដពលខែល
គរុមហ ុនានសិ្ទធិដធ្វើការស្ដគមឆឆិត្ត ដៅនរងការផ្អល ស់្បតូររដបៀប និងដគាលបាំណងរនុងការដគបើ
គាស់្គទពយស្រមម។ រនុងររណីខែលការស្ដគមឆឆិត្តទាាំងអស់្អាំពីរដបៀប និងដគាលបាំណងនន
ការដគបើគាស់្គទពយស្រមមគត្ូវានរាំណត់្ជាមុន ដនាឹះគរុមហ ុនានសិ្ទធិបញ្ញជ ការដគបើគាស់្
គទពយស្រមម គបសិ្នដបើៈ



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2. ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.8 ភតិ្ស្នា (ត្ពីទាំព័រមុន) 

• គរុមហ ុនានសិ្ទធិដធ្វើគបតិ្បត្តិការដលើគទពយស្រមម ឬ 

• គរុមហ ុនានដរៀបឆាំគទពយស្រមមដៅតាមវធីិ្ខែលរាំណត់្ជាមុនពីរដបៀប និងដគាលបាំណងខែល
គទពយស្រមមដនាឹះ នរងគត្ូវានដគបើគាស់្។ 

ដគាលនដយាយដនឹះ គត្ូវានអនុវត្តឆាំដពាឹះរិឆចស្នាខែលានគពមដគពៀង ឬានដធ្វើការផ្អល ស់្បតូរ 
ចាប់ពីនងៃទី1 ខែមររា ឆ្ន ាំ2018 មរប៉ាុដណាណ ឹះ។ 

ដៅដពលចាប់ដផតើមរិឆចស្នាជួ្ល ឬវាយត្នមលដ ើងវញិដលើរិឆចស្នាខែលានទគមង់ជាភតិ្ស្នា 
និងស្ាស្ធាតុ្ខែលមិនខមនជាភតិ្ស្នា គរុមហ ុនខបរខឆរត្នមលត្បស្នងដៅរនុងរិឆចស្នា 
ឆាំដពាឹះស្ាស្ធាតុ្ននភតិ្ស្នានីមួយៗ និងស្ាស្ធាតុ្ខែលមិនខមនជាភតិ្ស្នា ដោយខផារ
តាមត្នមលននឯរតានីមួយៗ។ រ៏ប៉ាុខនត ឆាំដពាឹះការជួ្លែី និងអគារខែលគរុមហ ុនជាអនរជួ្ល គរុមហ ុន
មិនខបងខឆរស្ាស្ធាតុ្មិនខមនភតិ្ស្នាដនាឹះដទ ដហើយស្ាស្ធាតុ្ភតិ្ស្នា និងមិនខមនភតិ្
ស្នាគត្ូវានចាត់្ទុរថាជាស្ាស្ធាតុ្ភតិ្ស្នា។ 

ភតិ្ស្នារនុងររណីខែលគរុមហ ុនជាអនរជួ្ល  

ការដរៀបឆាំឲ្យានសិ្ទធិរនុងការដគបើគាស់្គទពយស្រមម គបសិ្នដបើបាំដពញតាមលរខែណឌ មួយរនុង
ឆាំដណាមខាងដគកាមៈ 

• អនរទិញានស្មត្ាភាព ឬសិ្ទធិដធ្វើគបតិ្បត្តិការដលើគទពយស្រមម ដៅដពលខែលទទួលាន ឬ 
គ្ប់គ្ងដលើស្ពីបរាិណលទធផលខែលមិនស្ាំខាន់ 

• អនរទិញានស្មត្ាភាព ឬសិ្ទធិរនុងការគ្ប់គ្ងដលើការឆូលដៅែល់គទពយស្រមម ែណៈខែល
ទទួលាន ឬគ្ប់គ្ងដលើស្ពីបរាិណលទធផលខែលមិនស្ាំខាន់ ឬ 

• អងាដហតុ្ និងកាលៈដទស្ៈានបង្ហា ញថា វាានលរខណៈតិ្ឆតួ្ឆខែលភា្ីែនទដទៀត្នរង
ទទួលានដគឆើនជាងបរាិណលទធផលខែលមិនស្ាំខាន់ ដហើយត្នមលរនុងមួយឯរតាមិនគត្ូវាន
រាំណត់្រនុងមួយឯរតាននលទធផលដទ ដហើយរ៏មិនដស្មើនរងត្នមលទីផារបឆចុបបនន រនុងមួយឯរតានន
លទធផលខែរ។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 
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2.2. ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.8 ភតិ្ស្នា (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ភតិ្ស្នារនុងររណីខែលគរុមហ ុនជាអនរជួ្ល (ត្ពីទាំព័រមុន) 

គរុមហ ុនទទួលស្ថា ល់សិ្ទធិរនុងការដគបើគាស់្គទពយស្រមម និងបាំណុលភតិ្ស្នាដៅការយិបរដិឆេទនន
ការចាប់ដផតើមជួ្ល។   

សិ្ទធិរនុ ងការដគបើគាស់្គទពយស្រមម 

សិ្ទធិរនុងដគបើគាស់្គទពយស្រមម គត្ូវានវាស់្ខវងជាដលើរែាំបូងតាមនងលដែើម ខែលរួមានឆាំនួន 
បាំណុលភតិ្ស្នាែាំបូង ដោយដធ្វើនិយ័ត្រមមជាមួយនរងការទូទាត់្ភតិ្ស្នាខែលានដធ្វើដ ើងដៅ 
ឬមុនការយិបរដិឆេទននការចាប់ដផតើមជួ្ល បូរឆាំណាយផ្អទ ល់ែាំបូងខែលានដរើត្ដ ើង និងការា៉ា ន់
ស្ថម នឆាំណាយរនុងការរឹុះដរ ើ ឬែរដឆញនូវគទពយស្រមម ឬស្ថត រដ ើងវញិនូវគទពយស្រមម ឬទីតាាំងខែល
វាតាាំងដៅ ដហើយែរគារ់ដលើរទររឆិត្តននភតិ្ស្នាខែលទទួលាន។ 

សិ្ទធិរនុងការដគបើគាស់្គទពយស្រមម គត្ូវានែររ ាំលស់្តាមវធីិ្ស្ថស្តស្តរ ាំលស់្ដងរ ្ិត្ចាប់ពី
ការយិបរដិឆេទននការចាប់ដផតើមជួ្ល រហូត្ែល់ឆុងបញ្ច ប់ននអាយុកាលដគបើគាស់្ននសិ្ទធិរនុងការដគបើ
គាស់្គទពយស្រមម ឬដៅឆុងការយិបរដិឆេទននភតិ្ស្នា មួយណាដរើត្មុន។ ការា៉ា ន់ស្ថម នននអាយុ
កាលដគបើគាស់្ននសិ្ទធិរនុងការដគបើគាស់្គទពយស្រមម គត្ូវានរាំណត់្តាមមូលោា នែូឆគាន  ដៅនរង
គទពយ និងបរកិាខ រទាាំងដនាឹះ។ បខនាមពីដលើស្ដនឹះ សិ្ទធិននការដគបើគាស់្គទពយស្រមម គត្ូវានកាត់្
បនាយជាគបចាាំដៅតាមការខាត្បង់អីុមខភរមិន និងខរត្គមូវស្គាប់ការវាស់្ខវងដ ើងវញិដលើ
បាំណុលភតិ្ស្នា។ 

ការា៉ា ន់ស្ថម នននអាយុកាលដគបើគាស់្ ននសិ្ទធិរនុងការដគបើគាស់្គទពយស្រមម រមួបញ្ចូ លអគារ និង
ស្ថខាការយិល័យ ចាប់ពី 1 ឆ្ន ាំ ែល់ 10 ឆ្ន ាំ។ 

បាំណុលភតិ្ស្នា 

បាំណុលភតិ្ស្នា គត្ូវានវាស់្ខវងែាំបូងតាមត្នមលបឆចុបបនន ននការទូទាត់្ភតិ្ស្នា ខែលមិនទាន់
ានបង់ ដៅការយិបរដិឆេទននការចាប់ដផតើមជួ្ល និងគត្ូវានដធ្វើអបបហារដោយដគបើអគតាការគារ់
ជារ់ខស្តងដៅរនុងភតិ្ស្នា ឬររណីខែលអគតាការគារ់ដនាឹះ មិនអាឆរាំណត់្ានភាល មៗ គត្ូវដធ្វើ
ដៅតាមអគតាការគារ់រមចីបខនាមរបស់្អនរជួ្ល។
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2.2.8 ភតិ្ស្នា (ត្ពីទាំព័រមុន) 

សិ្ទធិរនុ ងការដគបើគាស់្គទពយស្រមម (ត្ពីទាំព័រមុន) 

បាំណុលភតិ្ស្នា (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ការទូទាត់្ភតិ្ស្នាខែលបញ្ចូ លដៅរនុងការវាស់្ខវងបាំណុលភតិ្ស្នារមួានៈ 

• ការទូទាត់្ភតិ្ស្នាដងរ រមួទាាំងការទូទាត់្រនុងទគមង់ដងរ 

• ការទូទាត់្ភតិ្ស្នាអដងរ ដោយខផារដលើស្នទស្េន៍ ឬអគតា ខែលគត្ូវានវាស់្ខវងជាដលើរ
ែាំបូងដោយដគបើស្នទស្េន៍ ឬអគតានាការយិបរដិឆេទននការចាប់ដផតើមជួ្ល 

• ឆាំនួនខែលរ ាំពរងថានរងគត្ូវទូទាត់្ ដគកាមការធានាត្នមលដៅស្ល់ និង 

• ត្នមលទិញដគកាមជ្ដគមើស្ននការទិញ ខែលគរុមហ ុនានដហតុ្ផលជារ់ោរ់រនុងការអនុវត្ត។ 
ការទូទាត់្ភតិ្ស្នាដៅរនុងអាំ ុងដពលខែលានជ្ដគមើស្រនុងការបនត គបសិ្នដបើគរុមហ ុនាន
ដហតុ្ផលជារ់ោរ់រនុងការបនត និងការពិន័យដលើការបញ្ច ប់ភតិ្ស្នាមុនកាលរាំណត់្ ដលើរ
ខលងខត្គរុមហ ុនានដហតុ្ផលឆាស់្ោស់្ ថានរងមិនបញ្ច ប់ភតិ្ស្នាមុនកាលរាំណត់្ដទ។ 

បាំណុលភតិ្ស្នាគត្ូវានវាស់្ខវងតាមត្នមលដែើម ដោយដគបើវធីិ្ស្ថស្តស្តអគតាការគារ់គបសិ្ទធិភាព។ 
បាំណុលភតិ្ស្នាគត្ូវានវាស់្ខវងដ ើងវញិ ដៅដពលានការខរខគបរយៈដពលននភតិ្ស្នា ការ
ផ្អល ស់្បតូរដៅដលើការវាយត្នមលស្គាប់ជ្ដគមើស្រនុងការទិញគទពយស្រមម ការខគបគបួលការទូទាត់្ភតិ្ស្នា
នាដពលអនា្ត្ ខែលដរើត្ដ ើងពីការខគបគបួលននស្នទស្េន៍ ឬអគតាណាមួយ ឬគបសិ្នដបើាន 
ការខគបគបួលឆាំនួនា៉ា ន់ស្ថម ន ខែលរ ាំពរងថានរងគត្ូវទូទាត់្ ដលើការធានាត្នមលខែលដៅស្ល់។ 

ដៅដពលខែលបាំណុលភតិ្ស្នាគត្ូវានវាស់្ខវងតាមវធីិ្ស្ថស្តស្តដនឹះ និយ័ត្រមមគត្ូវានដធ្វើដ ើង
ដលើត្នមលដយងននសិ្ទធិននការដគបើគាស់្គទពយស្រមម ឬរ៏គត្ូវានដ្ទទួលស្ថា ល់រនុងឆាំដណញ ឬខាត្ 
គបសិ្នដបើត្នមលដយងននសិ្ទធិននការដគបើគាស់្គទពយស្រមម គត្ូវានបញ្ចុ ឹះរហូត្ែល់ានត្នមលសូ្នយ។ 

ភតិ្ស្នាខែលានរយៈដពលែលី និងភតិ្ស្នាខែលានត្នមលទាបដលើគទពយស្រមម 

គរុមហ ុន អនុវត្តភតិ្ស្នាានរយៈដពលែលី ខែលានរយៈដពល 12 ខែ ឬតិ្ឆជាងដនឹះ្ិត្ចាប់ពី
ការយិបរដិឆេទននការចាប់ដផតើមជួ្ល។ គរុមហ ុន រ៏អនុវត្តផងខែរនូវការមិនទទូលស្ថា ល់ឆាំដពាឹះ 
ភតិ្ស្នាខែលានត្នមលទាបដលើគទពយស្រមម រួមានដគ្ឿងស្ង្ហា រ រមការយិល័យ ខែលគត្ូវាន
ចាត់្ទុរថាានត្នមលទាប (ឧទាហរណ៍ៈ ត្នមលដគកាម 5,000 ែុោល រអាដមររិ)។ ការទូទាត់្ភតិ្ស្នា
ខែលានរយៈដពលែលី និងភតិ្ស្នាដលើគទពយស្រមមខែលានត្នមលទាប គត្ូវានទទួលស្ថា ល់ជា
ឆាំណាយ តាមមូលោា នរ ាំលស់្ដងរ ដៅតាមរយៈដពលននភតិ្ស្នា។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 

36 

 
 

2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2. ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.8 ភតិ្ស្នា (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ការផ្អល ស់្បតូ រ 
ដៅដពលអនុវត្តCIFRSs គរុមហ ុនានអនុវត្តCIFRS 16 ដោយផលប៉ាឹះពាល់បងារគត្ូវានទទួល
ស្ថា ល់ជាស្មតុ្លយដែើមគគាខែលានដធ្វើនិយ័ត្រមមននគារ់ឆាំដណញររាទុរ នានងៃទី1 ខែមររា 
ឆ្ន ាំ2018 ស្មតុ្លយដែើមគគានាការយិបរដិឆេទននរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ ជាមួយនរងការការ
រាយការណ៍ដ ើងវញិននតួ្ដលែរនុងឆ្ន ាំ2018។ 

គរុមហ ុនមិនគត្ូវានអនុញ្ញញ ត្ឲ្យអនុវត្តការអនុវត្តន៍ជារ់ខស្តង ដែើមបីផតល់និយមន័យននភតិ្ស្នា 
ដគកាមស្តង់ោរ្ណដនយយរមពុជា ដលើការផ្អល ស់្បតូរដទ។ ដនឹះានន័យថា គរុមហ ុននរងអនុវត្តCIFRS 
16 គ្ប់រិឆចស្នាខែលានដធ្វើដ ើងមុននងៃទី1 ខែមររា ឆ្ន ាំ2018 ដហើយនរងដធ្វើការវាយត្នមលថាដត្ើរិឆច
ស្នាទាាំងដនាឹះ ានទគមង់ជាភតិ្ស្នាខែរឬដទ។ ដទាឹះបីជាយ៉ាងណារ៏ដោយ CIFRS 16 ខណនាាំ
អាំពីការដធ្វើវដិស្ថធ្នរមមខែលចាាំាឆ់ឆាំដពាឹះCIFRS 1 ដោយរមួបញ្ចូ លនូវជ្ដគមើស្ស្គាប់អនរខែល
អនុវត្តែាំបូង រនុងការអនុវត្តដៅដលើនិយមន័យងមីននភតិ្ស្នា ឆាំដពាឹះរិឆចស្នាានស្ស្ថប់  
នាការយិបរដិឆេទននការផ្អល ស់្បតូរ ដោយខផារដៅដលើអងាដហតុ្ និងកាលៈដទស្ៈនាការយិបរដិឆេទដនាឹះ។ 

2.2.9 គទពយស្រមមដផេងៗ 

គទពយស្រមមដផេងៗ គត្ូវានវាស់្ខវងតាមត្នមលខែលអាឆា៉ា ន់ស្ថម នាន។ 

2.2.10 គារ់បដញ្ញើពីគ រ្ឹះស្ថា នធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ាុ ដផេងៗ និងគារ់បដញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន 

គារ់បដញ្ញើពីគ រ្ឹះស្ថា នធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ាុដផេងៗ និងគារ់បដញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន គត្ូវានរាំណត់្តាម
ត្នមលននការោរ់បដញ្ញើ។ 

2.2.11 គារ់រមចី 

គារ់រមចីគត្ូវានវាស់្ខវងតាមត្នមលែររ ាំលស់្ ដោយដធ្វើការវាស់្ខវងជាដលើរែាំបូងតាមត្នមលស្ម
ស្ស្ប ែរឆាំណាយគបតិ្បត្តិការខែលដរើត្ដ ើងដោយផ្អទ ល់ ដហើយនាដពលបនាទ ប់គត្ូវានរត់្គតា
តាមត្នមលែររ ាំលស់្ដោយដគបើវធីិ្ស្ថស្តស្តអគតាការគារ់គបសិ្ទធភាព។ 

2.2.12 អនុបាំណុល 

អនុបាំណុល ្ឺជាបាំណុលរយៈដពលយូរ ខែលវាស្ាិត្ដៅបនាទ ប់បនេាំពីបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុទាាំងអស់្
របស់្គរុមហ ុន។ បាំណុលទាាំងដនឹះគត្ូវានរាប់បញ្ចូ លទុរជាខផនរមួយននបាំណុលរបស់្គរុមហ ុន និង
គត្ូវានបញ្ចូ លរនុងការ្ណនាមូលនិធិ្ផ្អទ ល់សុ្ទធរបស់្គរុមហ ុន បនាទ ប់ពីទទួលានការអនុម័ត្
ដោយធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា។ លដមាៀងពីអគតាបតូររបិូយប័ណណដលើអនុបាំណុល គត្ូវានរត់្គតាតាម   
រយៈរាយការណ៍លទធផលដពញដលញ។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 

37 

 
 

2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.2. ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.13 អត្ាគបដយជ្ន៍របស់្និដយជិ្ត្ 

រនុងឆ្ន ាំ2018 គរសួ្ងការង្ហរនិងបណតុ ឹះបណាត លវជិាជ ជី្វៈ ានដឆញគបកាស្ដលែ 443 ឆុឹះនងៃទី21  
ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ2018 ស្តីពីការទូទាត់្គារ់បាំណាឆ់អតី្ត្ភាពការង្ហរ ស្គាប់រិឆចស្នាានងិរដវោមិន
រាំណត់្ ជាមួយនរងលិែិត្ខណនាាំស្តីពីការអនុវត្ត ដឆញផាយនានងៃទី22 ខែមីនា ឆ្ន ាំ2019។ គបកាស្
ដនឹះត្គមូវឲ្យានការផតល់នូវគារ់បាំណាឆ់អតី្ត្ភាពដស្មើនរងឆាំនួន 15 នងៃ រនុងមួយឆ្ន ាំានែូឆខាង
ដគកាមៈ 

- ដស្មើនរងឆាំនួន 7.5 នងៃ ទូទាត់្ជាដរៀងរាល់ខែមិងុនា និង 

- ដស្មើនរងឆាំនួន 7.5 នងៃ ទូទាត់្ជាដរៀងរាល់ខែធ្នូ។ 

្ិត្គត្រមនងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 គរុមហ ុនមិនានបាំណុលដៅស្ល់ដលើការទូទាត់្គារ់បាំណាឆ់អតី្ត្
ភាពការង្ហរដទ (នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2018៖ គាម ន)។ 

ឆាំដពាឹះរិឆចស្នាានងិរដវោានរាំណត់្ គរុមហ ុនផតល់ជូ្ននិដយជិ្ត្នូវគារ់បាំណាឆ់ឆាំនួន 5% 
ននគារ់ខែខែលានទូទាត់្រនុងរយៈដពលននរិឆចស្នា។ 

2.2.14 ទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញត្តិ 

ទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញត្តិគត្ូវានបដងកើត្ដលើភាពែុស្គាន ននស្ាំវធិានធ្ន រវាង ECLs ខែលរាំណត់្
ដ ើងស្ស្បតាម CIFRS 9 និងស្ាំវធិានធ្នតាមបទបបញ្ញត្តិ ស្ស្បតាមគបកាស្របស់្ធ្នាគារជាតិ្នន
រមពុជាដលែ ធ្7-017-344 ឆុឹះនងៃទី1 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2017 និងស្ថរាឆរខណនាាំដលែ ធ្7-018-001 ឆុឹះនងៃទី16 
ខែរុមភៈ ឆ្ន ាំ2018 ស្តីពីឆាំណាត់្ថាន រ់ហានិភ័យឥណទាន និងស្ាំវធិានធ្នដលើអីុមខភរមិន ស្គាប់
គ រ្ឹះស្ថា នធ្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ាុ។ 

ស្ាំវធិានធ្នតាមបទបបញ្ញត្តិ ត្គមូវឲ្យគ្ឺឹះស្ថា នធ្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ាុ ដធ្វើឆាំណាត់្ថាន រ់ននផលប័គត្
ឥណទានរបស់្ពួរដ្ជា 5 ថាន រ់ ដហើយផតល់ស្ាំវធិានធ្នទូដៅ និងស្ាំវធិានធ្នជារ់ោរ់ដោយខផារ
ដលើឆាំណាត់្ថាន រ់ឥណទានែូឆខាងដគកាម៖ 

ឆាំណាត់្ថាន រ់ ឆាំនួននងៃហសួ្កាលរាំណត់្ស្ង អគតាស្ាំវធិានធ្ន 

ឥណទានស្តង់ោរ 
 

0 នងៃ ែល ់14 នងៃ (រយៈដពលែលី) 
0 នងៃ ែល ់29 នងៃ (រយៈដពលខវង) 1% 

ឥណទានឃ្ល ាំដមើល 15 នងៃ ែល់ 30 នងៃ (រយៈដពលែលី) 
30 នងៃ ែល់ 89 នងៃ (រយៈដពលខវង) 3% 

ឥណទានដគកាមស្តង់ោរ 31 នងៃ ែល់ 60 នងៃ (រយៈដពលែលី) 
90 នងៃ ែល់ 179 នងៃ (រយៈដពលខវង) 20% 

ឥណទានជាប់ស្ងេ័យ 61 នងៃ ែល់ 90 នងៃ (រយៈដពលែលី) 
180 នងៃ ែល់ 359 នងៃ (រយៈដពលខវង) 50% 

ឥណទានាត់្បង់ ចាប់ពី 91 នងៃដ ើងដៅ (រយៈដពលែលី) 
360 នងៃ ឬ ដគឆើនជាង (រយៈដពលខវង) 100% 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.2. ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.14 ទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញត្តិ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

គរុមហ ុននរងដធ្វើការដគបៀបដធ្ៀបរវាង ស្ាំវធិានធ្នខែល្ណនាតាម CIFRS 9 និងស្ាំវធិានធ្នតាម
បទបបញ្ញត្តិ ដហើយ 

(i) រនុងររណីស្ាំវធិានធ្នតាមបទបបញ្ញត្តិ ទាបជាងស្ាំវធិានធ្នខែល្ណនាតាម CIFRS 9  
គរុមហ ុនដធ្វើការរត់្គតាស្ាំវធិានធ្នខែល្ណនាតាម CIFRS 9 និង 

(ii) រនុងររណីស្ាំវធិានធ្នតាមបទបបញ្ញត្តិ ែពស់្ជាងស្ាំវធិានធ្នខែល្ណនាតាម CIFRS 9  
គរុមហ ុនដធ្វើការរត់្គតាស្ាំវធិានធ្នខែល្ណនាតាម CIFRS 9 ដហើយដផទរឆាំនួនលដមាៀងពី
គារ់ឆាំដណញររាទុរ ដៅទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញត្តិ ដៅរនុងមូលធ្នននរាយការណ៍ស្ថា ន
ភាពហិរញ្ញវត្ាុ។ 

 

2.2.15 ស្ាំវធិានធ្ន 

ស្ាំវធិានធ្នគត្ូវានទទួលស្ថា ល់ ដៅដពលខែលគរុមហ ុនានកាត្ពវរិឆចនាដពលបឆចុបបនន (តាមផលូវ
ឆាប់ ឬកាត្ពវរិឆច) ខែលជាលទធផលននគពរត្តិការណ៍រនលងផុត្ដៅ ដហើយានលទធភាពខែលត្គមូវឲ្យ
ានលាំហូរដឆញនូវអត្ាគបដយជ្ន៍ដស្ែារិឆច រនុងការបាំដពញនូវកាត្ពវរិឆចដនាឹះ ដហើយការា៉ា ន់ស្ថម ន
ខែលអាឆទុរឆិត្តានគត្ូវានដធ្វើដ ើងតាមឆាំនួនទររគារ់ននកាត្ពវរិឆច។ 

2.2.16 ការគារ់ 

អគតាការគារ់គបសិ្ទធិភាព  

ឆាំណូល និងឆាំណាយការគារ់ គត្ូវានទទួលស្ថា ល់ដៅរនុងគារ់ឆាំដណញ និងខាត្ ដោយដគបើ               
វធីិ្ស្ថស្តស្តអគតាការគារ់គបសិ្ទធភាព។ "អគតាការគារ់គបសិ្ទធិភាព" ្ឺជាអគតាខែលអាឆដធ្វើអបប-
ហារដៅដលើស្ថឆ់គារ់ខែលរ ាំពរងថានរងទូទាត់្ ឬនរងគត្ូវទទួល នាដពលអនា្ត្តាមរយៈ          
អាយុកាលរាំពរងទុររបស់្ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ែល់៖ 

• ត្នមលដយងែុលននគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ ឬ  

• ត្នមលែររ ាំលស់្ននបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ។  

ដៅដពល្ណនាអគតាការគារ់គបសិ្ទធិភាព ស្គាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុដគៅពីគទពយស្រមមខែល
ានទិញ ឬគទពយស្រមមខែលានការការងយឆុឹះននឥណទានដៅដពលទិញ គរុមហ ុនដធ្វើការា៉ា ន់
ស្ថម នដលើលាំហូរទររគារ់នាដពលអនា្ត្ ដោយពិចារណារាល់លរខែណឌ ទាាំងអស់្ននរិឆចស្នា
ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ប៉ាុខនតមិនរាប់បញ្ចូ ល ECL ដទ។ ស្គាប់គទពយស្រមមខែលានទិញ ឬគទពយ
ស្រមមខែលានការការងយឆុឹះននឥណទានដៅដពលទិញ អគតាការគារ់គបសិ្ទធភាពខែលានខរ
ត្គមូវហានិភ័យឥណាទាន គត្ូវាន្ណនាដោយដគបើការា៉ា ន់ស្ថម នននលាំហូរស្ថឆ់គារ់នាដពល
អនា្ត្ រមួបញ្ចូ ល ECL។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2. ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.16 ការគារ់ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

អគតាការគារ់គបសិ្ទធិភាព (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ការ្ណនាអគតាការគារ់គបសិ្ទធិភាព រមួបញ្ចូ លទាាំងឆាំណាយគបតិ្បត្តិការ និងរនគមខែលានបង់ 
ឬទទួល ខែលវាជាខផនរននអគតាការគារ់គបសិ្ទធិភាព។ ឆាំណាយគបតិ្បត្តិការ រមួានឆាំណាយ
បខនាមខែលពារ់ព័នធផ្អទ ល់ដៅនរងការទិញ ឬការដាឹះផាយគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ ឬបាំណុល 
ហិរញ្ញវត្ាុ។ 

ត្នមលែររ ាំលស់្និងត្នមលដយងែុល 

ត្នមលែររ ាំលស់្ ននគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ ្ឺជាឆាំនួនននគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ ឬ
បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ គត្ូវានវាស់្ខវងដៅដពលទទួលស្ថា ល់ជាដលើរែាំបូង ែរការទូទាត់្ស្ងគារ់
ដែើម បូរ ឬែររ ាំលស់្បងារ ដោយដគបើអគតាការគារ់គបសិ្ទធភាព ឆាំដពាឹះភាពលដមាៀងរវាងឆាំនួនខែល
ានទទួលស្ថា ល់ជាដលើរែាំបូង និងឆាំនួនដៅដពលែល់ការរាំណត់្ និងគត្ូវដធ្វើនិយ័ត្រមមឆាំដពាឹះ      
ស្ាំវធិានធ្នដលើការាត់្បង់ខែលានរ ាំពរងទុរ ឆាំដពាឹះគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ។ 

ត្នមលដយងែុលននគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ ្ឺជាត្នមលែររ ាំលស់្ននគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ មុនដពលដធ្វើ 
និយ័ត្រមមដៅដលើស្ាំវធិានធ្ន ECL ដផេងៗ។ 

ការ្ណនាឆាំណូលនិងឆាំណាយការគារ់ 

អគតាការគារ់គបសិ្ទធិភាព ននគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ គត្ូវាន្ណនាដៅដពល
ទទួលស្ថា ល់ជាដលើរែាំបូងននគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ។ រនុងការ្ណនាឆាំណូល
និងឆាំណាយការគារ់ អគតាការគារ់គបសិ្ទធិភាព គត្ូវានអនុវត្តដៅដលើត្នមលដយងែុលននគទពយ
ស្រមម (ដៅដពលខែលគទពយស្រមមដនាឹះមិនានការងយឆុឹះឥណទាន) ឬឆាំដពាឹះត្នមលែររ ាំលស់្នន
បាំណុល។ អគតាការគារ់គបសិ្ទធិភាព គត្ូវានដធ្វើការខរខគបដ ើងវញិ ដោយការា៉ា ន់ស្ថម នដ ើងវញិ
នូវលាំហូរទររគារ់ននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុខែលានអគតាការគារ់ខគបគបួល ដែើមបីឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីការ
ផ្អល ស់្បតូរននអគតាការគារ់ទីផារ។ អគតាការគារ់គបសិ្ទធិភាព រ៏គត្ូវដធ្វើការខរខគបដ ើងវញិ ស្គាប់
ការខរត្គមូវហានិភ័យននត្នមលស្មស្ស្ប នាការយិបរដិឆេទននរ ាំលស់្ដលើហានិភ័យគត្ូវានចាប់ដផតើម
ខរត្គមូវ។ 

ដទាឹះបីជាយ៉ាងណារ៏ដោយ គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុខែលានការងយឆុឹះននត្នមល បនាទ ប់ពីការទទួល
ស្ថា ល់ជាដលើរែាំបូង ឆាំណូលការគារ់គត្ូវាន្ណនាដោយដគបើអគតាការគារ់គបសិ្ទធិភាព ខផារ
ដលើត្នមលែររ ាំលស់្ននគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ។ គបសិ្នដបើគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុខលងានការងយឆុឹះ
ននត្នមល ដនាឹះការ្ណនាការគារ់គត្ូវខផារដលើមូលោា នននត្នមលែុលវញិ។ 

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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2.2. ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.16 ការគារ់ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ការ្ណនាឆាំណូលនិងឆាំណាយការគារ់ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ឆាំដពាឹះគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុខែលានការងយឆុឹះននត្នមល ដៅដពលទទួលស្ថា ល់ជាដលើរែាំបូង 
ឆាំណូលការគារ់គត្ូវាន្ណនាដោយដគបើអគតាការគារ់គបសិ្ទធភាព ខែលគត្ូវានដធ្វើនិយ័ត្រមម
ហានិភ័យ ខផារដលើរ ាំលស់្នងលដែើមននគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុដនាឹះ។ ការ្ណនាឆាំណូលការគារ់ដនឹះ 
មិនគត្ូវបតូរដៅមូលោា នននត្នមលែុលវញិដនាឹះដទ ដទាឹះបីជាហានិភ័យឥណទានរបស់្គទពយស្រមមដនាឹះ 
ានភាពគបដស្ើររ៏ដោយ។ 

ការបង្ហា ញ 

ឆាំណូលការគារ់ និងឆាំណាយការគារ់ គត្ូវានរាំណត់្ដោយដគបើវធីិ្ស្ថស្តស្តអគតាការគារ់គបសិ្ទធិ
ភាព ខែលគត្ូវានបង្ហា ញរនុងឆាំដណញ ឬខាត្ ដៅរនុងរាយការណ៍លទធផលដពញដលញ។ 

2.2.17 រនគមដជ្ើងស្ថរ  

ឆាំណូល និងឆាំណាយរនគមដជ្ើងស្ថរ ខែលជាខផនរមួយននអគតាការគារ់គបសិ្ទធិភាព របស់្គទពយ
ស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ គត្ូវានបញ្ចូ លដៅរនុងអគតាការគារ់គបសិ្ទធភាព។ 

ឆាំណាយ និងឆាំណូលដផេងដទៀត្ រមួបញ្ចូ លនងលដស្វារមម្ណនី គត្ូវានទទួលស្ថា ល់ ដៅដពល
ខែលដស្វារមមពារ់ព័នធគត្ូវានទទួល ឬគត្ូវានបាំដពញ ដរៀងគាន ។ 

រិឆចស្នាជាមួយអតិ្ងិជ្ន ខែលគត្ូវានទទួលស្ថា ល់ជាឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ដៅរនុងរាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ាុរបស់្គរុមហ ុន អាឆានវសិ្ថលភាពដោយខផនរដៅរនុង CIFRS 9 ដហើយមួយខផនរដទៀត្ដៅ
រនុង CIFRS 15។ គបសិ្នដបើែូឆរនុងររណីដនឹះ ែូដឆនឹះគរុមហ ុនអនុវត្ត CIFRS 9 ជាដលើរែាំបូង គត្ូវដធ្វើ
ការខបរខឆរ និងវាស់្ខវងខផនរននរិឆចស្នា ខែលចាត់្ឆូលរនុងវសិ្ថលភាពនន CIFRS 9 ដហើយ
បនាទ ប់មរអនុវត្ត CIFRS 15 ឆាំដពាឹះខផនរខែលដៅដស្ស្ស្ល់។ 

2.2.18 អីុមខភរមិនរបស់្គទពយស្រមមមិនខមនហិរញ្ញវត្ាុ  

ការខាត្បង់ដលើអីុមខភរមិនគត្ូវានទទួលស្ថា ល់ គបសិ្នដបើត្នមលដយងននគទពយស្រមម ឬឯរតា
បដងកើត្ស្ថឆ់គារ់ (“CGU”) ធ្ាំជាងឆាំនួនា៉ា ន់ស្ថម នខែលអាឆគបមូលមរវញិាន។ 

ឆាំនួនទររគារ់ខែលអាឆគបមូលានមរវញិននគទពយស្រមម ឬ ឯរតាបដងកើត្ស្ថឆ់គារ់ ្ ឺធ្ាំជាងត្នមល
រនុងការដគបើគាស់្ និងត្នមលស្មស្ស្បរបស់្វា ែរឆាំណាយលរ់ដឆញ។ រនុងការា៉ា ន់ស្ថម នត្នមលដគបើ
គាស់្ ការា៉ា ន់ស្ថម នលាំហូរស្ថឆ់គារ់នាដពលអនា្ត្ គត្ូវានដធ្វើអបបហារដៅនរងត្នមលបឆចុបបនន 
ដោយដគបើអគតាមុនបង់ពនធ ខែលឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីការវាយត្នមលទីផារបឆចុបបននននត្នមលដពលដវោ និង    
ហានិភ័យជារ់ោរ់ស្គាប់គទពយស្រមមទាាំង ឬឯរតាបដងកើត្ស្ថឆ់គារ់។ 

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2. ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.18 អីុមខភរមិនរបស់្គទពយស្រមមមិនខមនហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ស្គាប់ដគាលបាំណងននការស្ថរលបងអីុមខភរមិន ឆាំដពាឹះគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុខែលមិនអាឆស្ថរ
លបងខត្ឯងាន ្ឺគត្ូវានោរ់បញ្ចូ លគាន ជាគរុមតូ្ឆៗននគទពយស្រមម ខែលអាឆបដងកើនស្ថឆ់គារ់
ានពីការបនតការដគបើគាស់្ ដោយពរងខផារខាល ាំងដលើលាំហូរស្ថឆ់គារ់ននគទពយស្រមមដផេងដទៀត្ ឬ
ឯរតាបដងកើត្ស្ថឆ់គារ់។ 

ការខាត្បង់អីុមខភរមិន គត្ូវានទទួលស្ថា ល់ជាឆាំដណញ ឬខាត្។ ការខាត្បង់អីុមខភរមិន ននឯរតា
បដងកើត្ស្ថឆ់គារ់ ែាំបូងគត្ូវានខបងខឆរដោយកាត់្បនាយនូវត្នមលដយងននត្នមលដររ តិ៍ដ ម្ ឹះខែល
ានខបរខឆរដៅឯរតាបដងកើត្ស្ថឆ់គារ់ ដហើយបនាទ ប់មរកាត់្បនាយត្នមលដយងននគទពយស្រមម 
ដផេងៗរនុងឯរតាបដងកើត្ស្ថឆ់គារ់ ដលើមូលោា នស្មាគត្។ 

ការខាត្បង់អីុមខភរមិន  ខែលទទួលស្ថា ល់រនុងដពលរនលងដៅ គត្ូវានា៉ា ន់ស្ថម ននាការយិបរដិឆេទនន
រាយការណ៍ ថាដត្ើានស្ញ្ញញ ណាមួយខែលដធ្វើឲ្យការខាត់្បង់ានងយឆុឹះ ឬខលងានការខាត្
បង់ត្ដៅដទៀត្។ ការខាត្បង់ដលើអីុមខភរមិន  គត្ូវានរត់្គតាប្ញ្ញច ស្មរវញិ គបសិ្នដបើានការ
ខគបគបួលត្នមលា៉ា ន់ស្ថម ន ខែលគត្ូវានដគបើគាស់្រាំណត់្ឆាំនួនខែលអាឆគបមូលមរវញិាន។ ការ
ខាត្បង់អីុមខភរមិន  គត្ូវានរត់្គតាប្ញ្ញច ស្មរវញិ គត្រមរគមិត្មួយខែលមិនដធ្វើឲ្យត្នមលដយង
របស់្គទពយស្រមមដនាឹះ ដលើស្ពីត្នមលដយងខែលគត្ូវានរាំណត់្ (ែររ ាំលស់្) រនុងររណីពុាំានការ
ទទួលស្ថា ល់ការខាត្បង់ដលើអីុមខភរមិន ។  

2.2.19 ការទទួលស្ថា ល់ឆាំណាយ 

ឆាំណាយគត្ូវានទទួលស្ថា ល់ ដៅដពលខែលអាឆានការងយឆុឹះ ននអត្ាគបដយជ្ន៍ដស្ែារិឆចនា
ដពលអនា្ត្ ខែលទារ់ទងដៅនរងការងយឆុឹះននគទពយស្មបត្តិ ឬការដរើនដ ើងនូវបាំណុល ខែល
ានដរើត្ដ ើង និងការងយឆុឹះននអត្ាគបដយជ្ន៍ដស្ែារិឆចខែលអាឆគត្ូវានវាស់្ខវងាន។ 
ឆាំណាយខែលអាឆដរើត្ដ ើងរនុងស្រមមភាពធ្មមតារបស់្គរុមហ ុន រមួានឆាំណាយគបតិ្បត្តិការ ដៅ
ដលើគបតិ្បត្តិការរបស់្គរុមហ ុន។ ការឆាំណាយគត្ូវានទទួលស្ថា ល់ដៅដពលានដរើត្ដ ើង។  

(i) ឆាំណាយរនគមដជ្ើងស្ថរ គត្ូវានទទួលស្ថា ល់រនុងរាយការណ៍លទធផលដពញដលញ ដៅដពល
ឆាំណាយដនាឹះានដរើត្ដ ើង។ រនគមដលើគារ់រមចី គត្ូវានដធ្វើរ ាំលស់្តាមវធីិ្ស្ថស្តស្តដងរ ដោយ
ខផារដៅដលើរយៈដពលននរមចី។  

(ii) ឆាំណាយគបតិ្បត្តិការគត្ូវានទទួលស្ថា ល់តាមមូលោា នបងារ។ 

2.2.20 ជ្ាំនួយ 

ជ្ាំនួយទទួលានពីភា្ីទីបី ដែើមបីផាត់្ផាង់ឆាំណាយគបតិ្បត្តិការរបស់្គរុមហ ុន គត្ូវានរត់្គតាដៅ
រនុងរាយការណ៍លទធផលដពញដលញ ដោយខផារដលើមូលោា នជាគបព័នធ និងស្និទានភាព និង
ដោយដធ្វើការផាូរផាងជាមួយឆាំណាយពារ់ព័នធខែលនរងគត្ូវទូទាត់្។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2. ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.21 ស្មព័នធញាតិ្ 

ភា្ីនានា គត្ូវានចាត់្ទុរថាជាស្មព័នធញាតិ្ ដបើសិ្នគរុមហ ុនានស្មត្ាភាពគ្ប់គ្ងដោយផ្អទ ល់
ឬដោយគបដយល ដលើភា្ីដផេងដទៀត្ ឬានឥទធិពលយ៉ាងស្ាំខាន់រនុងការស្ដគមឆឆិត្តខផនរ 
ហិរញ្ញវត្ាុនិងគបតិ្បត្តិការ ឬគបសិ្នដបើគរុមហ ុន និងភា្ីដនាឹះស្ាិត្ដៅដគកាមការគ្ប់គ្ងរមួមួយ ឬ
រ៏ានឥទធិពលខាល ាំង។ ស្មព័នធញាតិ្អាឆជា របូវនតបុ្ាល ឬនីតិ្បុ្ាល ដហើយរ៏រមួបញ្ចូ លនូវស្ាជិ្រ
គ្ួស្ថរជិ្ត្ស្និទធជាមួយនរងរបូវនតបុ្ាលជាស្មព័នធញាតិ្ផងខែរ។ 

2.2.22 ពនធដលើគារ់ឆាំដណញ 

ពនធដលើគារ់ឆាំដណញរនុងគគា 

ពនធដលើគារ់ឆាំដណញរនុងគគាជាគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ និងបាំណុល ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបឆចុបបនន 
និងការយិបរដិឆេទពីមុន គត្ូវានវាស់្ខវងនូវឆាំនួនទររគារ់ ខែលគត្ូវានរ ាំពរងទុរថានរងគត្ូវាន
គបមូលមរវញិ ឬគត្ូវបង់ដៅអាជាា ធ្រពនធោរ។ អគតាពនធ និងឆាប់ពនធខែលគត្ូវានដគបើដែើមបី
្ណនាទររគារ់ពនធ ្ឺជាអគតា និងឆាប់ពនធ ខែលានអនុវត្តនាការយិបរដិឆេទននរាយការណ៍
ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ។ 

 ពនធពនារ 

ពនធពនារ គត្ូវាន្ណនាដោយដគបើវធីិ្ស្ថស្តស្ដបាំណុលរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ ដលើឆាំនួន
ភាពែុស្គាន បដណាដ ឹះអាស្នន នាការយិបរដិឆេទននរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ រវាងមូលោា ន្ិត្
ពនធរបស់្គទពយស្រមម និងបាំណុល និងត្នមលដយងរបស់្វាស្គាប់ដគាលបាំណងននរាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ាុ។  

ពនធពនារជាបាំណុល គត្ូវានទទួលស្ថា ល់ដលើភាពែុស្គាន បដណាដ ឹះអាស្ននទាាំងអស់្ ខែលជាប់ពនធ 
ដលើរខលងខត្ពនធពនារដលើគារ់ឆាំដណញជាបាំណុលដនាឹះ ខែលដរើត្ដ ើងពីការទទួលស្ថា ល់គទពយ
ស្រមម ឬបាំណុលដៅគគាែាំបូងដៅរនុងគបតិ្បត្ដិការមួយ ខែលមិនជ្ឹះឥទធិពលែល់គារ់ឆាំដណញ
្ណដនយយ និងគារ់ឆាំដណញ ឬខាត្ជាប់ពនធ។ 

ពនធពនារជាគទពយស្រមម គត្ូវានទទួលស្ថា ល់ស្គាប់ភាពែុស្គាន បដណាដ ឹះអាស្នន ទាាំងអស់្ខែល 
អាឆកាត់្បនាយានរហូត្ែល់ទាំហាំមួយខែលវាទាំនងថា គារ់ឆាំដណញជាប់ពនធនរងអាឆានដែើមបី
កាត់្រងជាមួយភាពែុស្គាន បដណាដ ឹះអាស្នន ខែលអាឆដគបើគាស់្ាន ដលើរខលងខត្ដៅដពលពនធ
ពនារជាគទពយស្រមម ដរើត្ដ ើងពីការទទួលស្ថា ល់នាគគាែាំបូងននគទពយស្រមម ឬបាំណុល រនុង        
គបតិ្បត្ដិការមួយ ខែលមិនជ្ឹះឥទធិពលែល់គារ់ឆាំដណញ្ណដនយយ និងគារ់ឆាំដណញ ឬខាត្
ជាប់ពនធ។
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2. ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.22 ពនធដលើគារ់ឆាំដណញ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ពនធពនារ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ត្នមលដយងននពនធពនារជាគទពយស្រមម គត្ូវានគត្ួត្ពិនិត្យដ ើងវញិ នាការយិបរដិឆេទនន 
រាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុនីមួយៗ ដហើយគត្ូវានកាត់្បនាយគត្រមរគមិត្មួយ ខែលវាមិន
ទាំនងថា គារ់ឆាំដណញជាប់ពនធគ្ប់គគាន់ខែលអាឆអនុញ្ញញ ត្ឲ្យ ពនធពនារជាគទពយស្រមមទាាំងអស់្ 
ឬ មួយខផនរ អាឆគត្ូវានដគបើគាស់្វញិ។ ពនធពនារជាគទពយស្រមមខែលមិនានទទួលស្ថា ល់ គត្ូវ
ានវាយត្នមលដ ើងវញិនាការយិបរដិឆេទរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុនីមួយៗ ដហើយគត្ូវាន
ទទួលស្ថា ល់រនុងរគមិត្មួយខែលវាទាំនងថា គារ់ឆាំដណញជាប់ពនធនាដពលអនា្ត្ នរងអនុញ្ញញ ត្
ឲ្យពនធពនារជាគទពយស្រមម អាឆគត្ូវានទទួលយរមរវញិ។ 

2.3 ការវនិិឆេ័យនិងការា៉ា ន់ស្ថម ន្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ 

ការដរៀបឆាំរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ដោយអនុដោមតាម CIFRSs ត្គមូវឲ្យគរុមហ ុនដធ្វើការ វនិិឆេ័យ 
ការា៉ា ន់ស្ថម ន និងការស្នមត្ខែលានផលប៉ាឹះពាល់ែល់ឆាំនួនខែលគត្ូវរាយការណ៍ននគទពយស្រមម 
បាំណុល ឆាំណូល និងឆាំណាយ ដហើយនរងការោត្គត្ោងននគទពយស្រមម និងបាំណុលយថាភាព។ 
គពរត្តិការណ៍នាដពលអនា្ត្អាឆនរងដរើត្ដ ើង អាឆបណាត លឲ្យការស្នមត្ដគបើគាស់្ដែើមបីដធ្វើការ
ា៉ា ន់ស្ថម នានការផ្អល ស់្បតូរ។ ផលប៉ាឹះពាល់ននការផ្អល ស់្បតូរការា៉ា ន់ស្ថម នដផេងៗ គត្ូវានឆលុឹះបញ្ញច ាំង
ដៅរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ដៅដពលខែលវាអាឆរាំណត់្ាន។ 

ការវនិិឆេ័យ និងការា៉ា ន់ស្ថម ន ្ឺគត្ូវានវាយត្នមលជាបនតបនាទ ប់ ដោយខផារដលើបទពិដស្ថធ្ន៍ពីមុន 
គពមទាាំងរតាត ដផេងៗ រមួបញ្ចូ លទាាំងការរ ាំពរងទុរននគពរត្តិការណ៍នាដពលអនា្ត្ ខែលគត្ូវានដ្
ដជ្ឿជារ់ថាស្មដហតុ្ផលរនុងកាលៈដទស្ៈ។ 

ខាងដគកាមដនឹះ ្ឺជាការវនិិឆេ័យ និងការស្នមត្ស្ាំខាន់ៗ ខែលានហានិភ័យជាស្ថរវនតដៅដលើការ  
ដធ្វើនិយ័ត្រមមត្នមលដយងននគទពយស្រមម និងបាំណុលរនុងការយិបរដិឆេទននឆ្ន ាំហិរញ្ញវត្ាុបនាទ ប់។ 

2.3.1 ការវនិិឆេ័យ 

2.3.1.1 ឆាំណាត់្ថាន រ់ននគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ 

គរុមហ ុនចាត់្ថាន រ់គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុរបស់្ែលួន អាស្ស័្យដលើលទធផលននការស្ថរលបង SSPI និង
ខផារដៅដលើ ា្ំរអូាជី្វរមមដគបើគាស់្ស្គាប់ការគ្ប់គ្ងគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុទាាំងដនាឹះ។  

ការដធ្វើស្ថរលបង SPPI ្ឺជាការស្ថរលបងទីមួយរនុងឆាំដណាមការស្ថរលបងពីរ ខែលរាំណត់្ 
ឆាំណាត់្ថាន រ់ននគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ។ ដៅដពលខែលអនុវត្តការស្ថរលបង SPPI គរុមហ ុនវាយ
ត្នមលថាដត្ើរយៈដពលននរិឆចស្នាននគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុទាាំងដនឹះ ផតល់នូវការបរដិឆេទជារ់ោរ់នន
លាំហូរស្ថឆ់គារ់ ខែលគត្ូវទូទាត់្ខត្គារ់ដែើម និងការគារ់ ននគារ់ដែើមខែលដៅស្ល់ ជាមួយ
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.3 ការវនិិឆេ័យនិងការា៉ា ន់ស្ថម ន្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.3.1 ការវនិិឆេ័យ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.3.1.1 ឆាំណាត់្ថាន រ់ននគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

នរងការគារ់ខែលត្ាំណាងឲ្យត្នមលននដពលដវោ និងហានិភ័យឥណទានខែលទារ់ទងនរងឆាំនួន
គារ់ដែើមដៅស្ល់។ ការវាយត្នមលថាដត្ើលាំហូរស្ថឆ់គារ់ គត្ូវនរងលរខែណឌ ននការស្ថរលបង ខែល
ដធ្វើឲ្យរបិូយប័ណណននគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ្ឺគត្ូវានរាំណត់្។ រយៈដពលននរិឆចស្នាណាខែលដធ្វើ
ការផ្អល ស់្បតូរដពលដវោ ឬទររគារ់ននលាំហូរស្ថឆ់គារ់ (ដលើរខលងខត្វាជាអគតាការគារ់អដងរ 
ខែលត្ាំណាងឲ្យត្នមលននដពលដវោ និងហានិភ័យឥណទាន) មិនគត្ូវនរងលរខណៈវនិិឆេ័យនន
ឆាំណាយរាំលស់្។ 

ា្ំរអូាជី្វរមម ្ឺជាការស្ថរលបងទីពីរ។ គរុមហ ុនដធ្វើការវាយត្នមលននដគាលបាំណង ា្ំរអូាជី្វរមម  ដលើ
គទពយស្រមមខែលគត្ូវានររាទុររនុងរគមិត្ផលប័គត្ឥណទាន ពីដគពាឹះវាបង្ហា ញយ៉ាងឆាស់្ពីវធីិ្
គ្ប់គ្ងអាជី្វរមម និងវធីិ្ផតល់ព័ត៌្ានដៅឲ្យអនរគ្ប់គ្ង។ ព័ត៌្ានទាាំងដនាឹះរមួានៈ 

• ដគាលនដយាយ និងដគាលបាំណងខែលានបញ្ញជ រ់ស្គាប់ផលប័គត្ឥណទាន និងអនុវត្ត
នូវដគាលនដយាយទាាំងដនាឹះ។ ជាពិដស្ស្ ថាដត្ើយុទធស្ថស្តស្តរបស់្អនរគ្ប់គ្ង ដផ្អត ត្ដៅដលើ
ការខស្វងររឆាំណូលការគារ់តាមរិឆចស្នា ររានូវទគមង់អគតាការគារ់ជារ់ោរ់មួយ ដធ្វើ
ឲ្យសីុ្ ស្ង្ហវ រ់គាន រវាងរយៈដពលននគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ ដៅនរងរយៈដពលននបាំណុល ខែលជា     
ហិរញ្ញបបទានរបស់្គទពយស្រមមទាាំងដនាឹះ ឬការដធ្វើឲ្យានលាំហូរទររគារ់តាមរយៈការលរ់
គទពយស្រមម។ 

• វធីិ្រនុងការវាយត្នមលលទធផលននផលប័គត្ឥណទាន និងវធីិ្រាយការណ៍ដៅឲ្យអនរគ្ប់គ្ងរបស់្
គរុមហ ុន 

• ហានិភ័យខែលប៉ាឹះពាល់ែល់លទធផលនន ា្ំរអូាជី្វរមម (និងគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុខែលានដៅ
រនុង ា្ំរអូាជី្វរមមដនាឹះ) និងយុទធស្ថស្តស្តស្គាប់គ្ប់គ្ងហានិភ័យទាាំងដនាឹះ 

• រដបៀបខែលអនរគ្ប់គ្ងអាជី្វរមមទទួលានការទូទាត់្ស្ាំណង (ឩទាហរណ៍ៈ ដត្ើការទូទាត់្
ស្ាំណងខផារដលើត្នមលស្មស្ស្បននគទពយស្រមមខែលានគ្ប់គ្ង ឬស្ថឆ់គារ់តាមរិឆចស្នា
ខែលានគបមូល)។ 

2.3.1.2 ត្នមលស្មស្ស្បននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ  
ដៅដពលខែលត្នមលស្មស្ស្បននគទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ គត្ូវានទទូលស្ថា ល់ ឬបង្ហា ញ
ដៅរនុងរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ មិនអាឆទទួលយរានពីទីផារស្រមម ពួរដ្គត្ូវាន
រាំណត់្ដោយដគបើបដឆចរដទស្វាយត្នមលនផទរនុង ដោយដគបើ ា្ំរូវាយត្នមលទីផារខែលគត្ូវានទទួលយរ
ជាទូដៅ។ ធាតុ្ឆូលនន ា្ំរទូាាំងដនឹះ គត្ូវានដ្យរដឆញពីទីផារខែលអាឆអដងកត្ាន ដៅដពល
ខែលអាឆដធ្វើាន ប៉ាុខនតដៅដពលខែលមិនអាឆដធ្វើាន រគមិត្ននការវនិិឆេ័យគត្ូវានទាមទាររនុងការ
បដងកើត្ត្នមលស្មស្ស្ប។
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.3 ការវនិិឆេ័យនិងការា៉ា ន់ស្ថម ន្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.3.1 ការវនិិឆេ័យ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.3.1.3 ភតិ្ស្នា 

គរុមហ ុនរាំណត់្រយៈដពលជួ្ល ជាលរខែណឌ ននការជួ្លខែលមិនអាឆលុបដចាលាន ជាមួយនរង 
រយៈដពលណាមួយខែលផតល់នូវជ្ដគមើស្ននការពនាររិឆចស្នាជួ្ល គបសិ្នដបើានដហតុ្ផលណា
មួយគត្ូវអនុវត្ត ឬរយៈដពលណាមួយខែលផតល់នូវជ្ដគមើស្ដែើមបីបញ្ច ប់រិឆចស្នាជួ្ល គបសិ្នដបើ 
ានដហតុ្ផលណាមួយមិនគត្ូវអនុវត្ត។ 

ជ្ដគមើស្ននការពនារនិងការបញ្ច ប់ 

គរុមហ ុនានរិឆចស្នាជួ្លជាដគឆើន ខែលានបញ្ជូ លនូវជ្ដគមើស្ននការពនារនិងការបញ្ច ប់។ 
គរុមហ ុនអនុវត្តនូវការវនិិឆេ័យរនុងការវាយត្នមលថាដត្ើានដហតុ្ផលស្មរមយឬអត់្ រនុងការអនុវត្ត
ជ្ដគមើស្ពនារឬបញ្ច ប់រិឆចស្នាជួ្ល។ ដនាឹះគត្ូវានចាត់្ទុរថារតាត ពារ់ព័នធទាាំងអស់្ ែូឆជាការ
ខរលមាអគារ និងទីតាាំងខែលបដងកើត្ជាការដលើរទររឆិត្តដស្ែារិឆច រនុងការអនុវត្តទាាំងការបនត ឬការ
បញ្ច ប់។ បនាទ ប់ពីការយិបរដិឆេទននការចាប់ដផតើមជួ្ល គរុមហ ុនរាំណត់្រយៈដពលជួ្លដ ើងវញិ 
គបសិ្នដបើានគពរត្តិការណ៍ឬការផ្អល ស់្បតូរកាលៈដទស្ៈណាមួយ ខែលស្ាិត្រនុងការគ្ប់គ្ងរបស់្ែលួន 
និងានផលប៉ាឹះពាល់ែល់ស្មត្ាភាពរនុងការដគជ្ើស្ដរ ើស្ ឬមិនដគជ្ើស្ដរ ើស្រនុងការអនុវត្តការបនតឬ
ការបញ្ច ប់។ 

ការា៉ា ន់ស្ថម ន អគតាការគារ់រមចីបខនាម (“IBR”) ស្គាប់បាំណុលភតិ្ស្នា 

គរុមហ ុនមិនអាឆរាំណត់្ាននូវអគតាការគារ់ជារ់ខស្តងដៅរនុងភតិ្ស្នា ែូដឆនឹះគរុមហ ុនដគបើ
គាស់្នូវអគតាការគារ់រមចីបខនាម ដែើមបីដធ្វើការវាស់្ខវងបាំណុលភតិ្ស្នា។ អគតាការគារ់រមចី
បខនាម ្ឺជាអគតាមួយននការគារ់ខែលគរុមហ ុននរងគត្ូវបង់ដៅឲ្យអនរែចីរនុងរយៈដពលស្ស្ដែៀងគាន  
ជាមួយនរងគទពយធានាស្ស្ដែៀងគាន  មូលនិធិ្ចាាំាឆ់ដែើមបីទទួលានគទពយស្រមមខែលានត្នមល
គបហារ់គបខហលនរងសិ្ទធិរនុងការដគបើគាស់្គទពយស្រមម ដៅរនុងបរសិ្ថា នដស្ែារិឆចស្ស្ដែៀងគាន ។ 
គរុមហ ុនវាយត្នមលអគតាការគារ់រមចីបខនាម ស្គាប់បាំណុលភតិ្ស្នា ដោយដគបើធាតុ្ឆូលខែល
អាឆអដងកត្ាន (ដោយដយងដៅដលើអគតាគាម នការគារ់ទូដៅ) ដោយដធ្វើនិយ័ត្រមមរនុងការ
ពិចារណាដៅដលើហានិភ័យឥណទានរបស់្គរុមហ ុន (ឧទាហរណ៍ៈ ការររីរាលោលននឥណទាន)។ 
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.3 ការវនិិឆេ័យនិងការា៉ា ន់ស្ថម ន្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.3.1 ការវនិិឆេ័យ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.3.1.4 របិូយប័ណណដគាល 

ស្តង់ោរ្ណដនយយអនតរជាតិ្រមពុជាដលែ 21 ស្តីពី ផលប៉ាឹះពាល់ននការបតូ រអគតាបតូ រគារ់របិូយ           
ប័ណណបរដទស្ ត្គមូវឲ្យ្ណៈគ្ប់គ្ងដគបើគាស់្ការវនិិឆេ័យរបស់្ែលួន ដែើមបីរាំណត់្នូវរបិូយប័ណណ
ដគាលរបស់្គរុមហ ុន ខែលវាបង្ហា ញយ៉ាងឆាស់្នូវឥទធិពលដស្ែារិឆចននគបតិ្បត្តិការ គពរត្តិការណ៍ 
និងលរខែណឌ ទាាំងឡាយខែលានការពារ់ព័នធដៅនរងគរុមហ ុន។ ដែើមបីដធ្វើការវនិិឆេ័យដនឹះ គរុមហ ុន
គត្ូវពិចារណាែូឆខាងដគកាម៖ 

(i) របិូយប័ណណខែលជ្ឹះឥទធិពលដលើត្នមលជាស្ថរវន័តដៅដលើឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ និងដស្វា (វានរងដរើត្
ដ ើងជាដរឿយៗដៅដលើរបិូយប័ណណ ខែលត្នមលស្គាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ និងដស្វាដនាឹះគត្ូវ
ានរាំណត់្ និងទូទាត់្) 

(ii) របិូយប័ណណខែលមូលនិធិ្ទទួលានពីស្រមមភាពហិរញ្ញវត្ាុ គត្ូវានបដងកើត្ដ ើង និង 

(iii) របិូយប័ណណខែលឆាំណូលទទួលានពីស្រមមភាពគបតិ្បត្តិការ ខត្ងខត្គត្ូវានររាទុរ។  

2.3.2 ការា៉ា ន់ស្ថម ន 
2.3.2.1 ការខាត្បង់ខែលានរ ាំពរងទុរដលើគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ   

ការវាស់្ខវងននការខាត្បង់ដលើអីុមខភរមិន ដគកាម CIFRS 9 ដលើគ្ប់គបដភទននគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ 
ត្គមូវឲ្យានការវនិិឆេ័យ ជាពិដស្ស្ការា៉ា ន់ស្ថម នឆាំនួននិងដពលដវោ ននលាំហូរស្ថឆ់គារ់ និងត្នមល
បញ្ញច ាំនាដពលអនា្ត្ ដៅដពលរាំណត់្ការខាត្បង់ដលើអីុមខភរមិន និងការា៉ា ន់ស្ថម នននការដរើន
ដ ើង្ួរឲ្យរត់្ស្ាា ល់ដៅដលើហានិភ័យឥណទាន។ ការា៉ា ន់ស្ថម នទាាំងដនឹះគត្ូវានជ្ាំរញុដោយ
រតាត មួយឆាំនួន ការផ្អល ស់្បតូរខែលអាឆបណាត លឲ្យានរគមិត្ននស្ាំវធិានធ្នដផេងៗគាន ។ 

ការ្ណនា ECL របស់្គរុមហ ុន ្ឺជាលទធផលនន ា្ំរែ៏ូស្មុ្ស្ថម ញជាមួយនរងការស្នមត្មូលោា នជា
ដគឆើន ទារ់ទងនរងជ្ដគមើស្ននធាតុ្ឆូលអដងរ និងភាពអាស្ស័្យគាន ដៅវញិដៅមរ។ ធាតុ្ផេាំនន ា្ំរ ូ
ECL ខែលគត្ូវានដ្ពិចារណារនុងការវនិិឆេ័យ្ណដនយយ និងការា៉ា ន់ស្ថម នរមួាន៖ 
• លរខណៈវនិិឆេ័យស្គាប់ការវាយត្នមល គបសិ្នដបើានការដរើនដ ើងហានិភ័យឥណទាន ដហើយ

ស្ាំវធិានធ្នដលើគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ ្ួរខត្គត្ូវានវាស់្ខវងដលើមូលោា ន ECL មួយអាយុកាល 
និងការវាយត្នមល្ុណភាព។ 

• ការខបងខឆរននផលប័គត្ឥណទាន ដៅដពលខែលវធីិ្ស្ថស្តស្ត ា្ំរូ ECL ស្មស្ស្បគត្ូវានដ្ដគបើ 
• ការអភិវឌ្ឍ ា្ំរ ូECL រមួបញ្ចូ លទាាំងរូបមនតដផេងៗគាន និងជ្ដគមើស្ននធាតុ្ឆូល 

• ការរាំណត់្ទាំនារ់ទាំនង រវាងដស្ណារយី៉ាូា៉ា គរូដស្ែារិឆច និងធាតុ្ឆូលននដស្ែារិឆច ែូឆជាផល 
អគតាអនរគាម នការង្ហរដធ្វើគពមទាាំងត្នមលននគទពយធានា និងផលប៉ាឹះពាល់នន PDs LGDs និង EADs។ 

• ការដគជ្ើស្ដរ ើស្ដស្ណារយី៉ាូា៉ា គរូដស្ែារិឆចដោយគបដមើលដៅនងៃខាងមុែ និងគបូាប ីលីដត្ខែល
ានងលរង ដែើមបីទាញយរធាតុ្ឆូលដស្ែារិឆចដៅរនុង ា្ំរ ូECL។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.3 ការវនិិឆេ័យនិងការា៉ា ន់ស្ថម ន្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.3.2 ការា៉ា ន់ស្ថម ន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.3.2.2 អីុមខភរមិនរបស់្គទពយស្រមមមិនខមនហិរញ្ញវត្ាុ  

អីុមខភរមិនដរើត្ានដៅដពលខែលត្នមលដយងរបស់្គទពយស្រមមមួយ ឬឯរតាបដងកើត្ស្ថឆ់គារ់ 
ានត្នមលដលើស្ពីត្នមលខែលអាឆគបមូលមរវញិាន ខែលជាត្នមលែពស់្ជាងត្នមលស្មស្ស្ប ដោយ
ែរដឆញឆាំណាយពីការលរ់ និងត្នមលខែលគត្ូវដគបើគាស់្។ ត្នមលស្មស្ស្បែរនរងឆាំណាយនន 
ការលរ់ ្ឺជាការ្ណនាដោយខផារដលើទិននន័យខែលានពីគបតិ្បត្តិការដែញនងលពីការលរ់ រនុង
គបតិ្បត្តិការលរ់ធ្មមតាននគទពយស្រមមស្ស្ដែៀងគាន  ឬត្នមលទីផារខែលអាឆអដងកត្ាន ែរនរង
ឆាំណាយបខនាមននការលរ់គទពយស្រមម។ ការ្ណនាត្នមលខែលគត្ូវដគបើគាស់្ ្ឺខផារដលើ ា្ំរអូបបហារ
ននលាំហូរស្ថឆ់គារ់។ លាំហូរស្ថឆ់គារ់ានមរពីងវកិារ និងមិនរាប់បញ្ចូ លស្រមមភាពដរៀបឆាំដ ើង
វញិ ខែលគរុមហ ុនមិនទាន់ដបតជាា ឆិត្ត ឬការវនិិដយ្ែ៏ស្ាំខាន់នាដពលអនា្ត្នរងជួ្យបដងកើនការ
អនុវត្តគទពយស្រមមននឯរតាបដងកើត្ស្ថឆ់គារ់ខែលរាំពុងគត្ូវានស្ថរលបង។ ត្នមលខែលអាឆ
គបមូលមរវញិាន ្ឺានភាពង្ហយរងដគគាឹះបាំផុត្ឆាំដពាឹះអគតាអបបហារ ខែលគត្ូវានដគបើស្គាប់
ា្ំរលូាំហូរស្ថឆ់គារ់អបបហារ រ៏ែូឆជាការរ ាំពរងទុរននលាំហូរស្ថឆ់គារ់នាដពលអនា្ត្ និងអគតា

រាំដណើ នខែលគត្ូវានដគបើស្គាប់ដគាលបាំណងបខនាម។ 

2.3.2.3 ការា៉ា ន់ស្ថម នននអាយុកាលដគបើគាស់្ននគទពយនិងបរកិាខ រ និងគទពយស្រមមអរបិូយ  

អាយុកាលដគបើគាស់្ននគទពយ និងបរកិាខ រ និងគទពយស្រមមអរបីូ នីមួយៗ គត្ូវានា៉ា ន់ស្ថម នដោយ
ខផារដលើរយៈដពលខែលគទពយស្រមមគត្ូវានដ្រ ាំពរងទុរថាអាឆដគបើាន។ ការា៉ា ន់ស្ថម នទាាំងដនឹះ ្ឺ
ខផារដលើការវាយត្នមលជាស្មូហភាពននអាជី្វរមមស្ស្ដែៀងគាន  បដឆចរដទស្វាយត្នមលនផទរនុង និង 
បទពិដស្ថធ្ន៍ននគទពយស្រមមស្ស្ដែៀងគាន ។ ការា៉ា ន់ស្ថម នននអាយុកាលដគបើគាស់្ននគទពយស្រមម
នីមួយៗ គត្ូវានពិនិត្យដ ើងវញិជាគបចាាំ និងដធ្វើបឆចុបបននភាព គបសិ្នដបើការរ ាំពរងទុរានភាពែុស្
គាន ពីការា៉ា ន់ស្ថម នពីមុន ដោយស្ថររបូរាងានភាពែូត្ខាត្និងរខហរ ភាពហួស្ស្ម័យបដឆចរវទិា 
និងពាណិជ្ជរមម និងឆាប់ ឬរ៏ការរគមិត្ដផេងដទៀត្ដលើការដគបើគាស់្គទពយស្រមម។ ដទាឹះបីយ៉ាង
ណារ៏ដោយ វាអាឆដៅរឆួខែលលទធផលននគបតិ្បត្តិការនាដពលអនា្ត្ អាឆានផលប៉ាឹះពាល់ជា
ស្ថរវនតដោយការផ្អល ស់្បតូរននឆាំនួន និងរយៈដពលននការរត់្គតាឆាំណាយ ខែលានដរើត្ដ ើង
ដោយស្ថរការផ្អល ស់្បតូររតាត ខែលានដរៀបរាប់ខាងដលើ។ ការកាត់្បនាយននការា៉ា ន់ស្ថម នអាយុកាល
ដគបើគាស់្ននគទពយ និងបរកិាខ រ និងគទពយស្រមមអរបិូយណាមួយ នរងបដងកើនឆាំណាយគបតិ្បត្តិការខែល
ានរត់្គតា និងបនាយឆាំនួនដយងននគទពយស្រមមមិនខមនហិរញ្ញវត្ាុទាាំងដនឹះ។  មិនានការផ្អល ស់្បតូរ
ននការា៉ា ន់ស្ថម នននអាយុកាលដគបើគាស់្គទពយ និងបរកិាខ រ និងគទពយស្រមមអរបិូយ រនុងការយិបរដិឆេទ។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.3 ការវនិិឆេ័យនិងការា៉ា ន់ស្ថម ន្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.3.2 ការា៉ា ន់ស្ថម ន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.3.2.4 ការទទួលស្ថា ល់ពនធពនារជាគទពយស្រមម 

ពនធពនារជាគទពយស្រមមគត្ូវានទទួលស្ថា ល់ ឆាំដពាឹះរាល់ការខាត្បង់ពនធខែលមិនានដគបើគាស់្
និងភាពែុស្គាន បដណាត ឹះអាស្នន រនុងទាំហាំខែលអាឆនរងទទួលានគារ់ឆាំណញជាប់ពនធនាដពល
អនា្ត្ ដបើដធ្ៀបនរងការខាត្បង់ខែលអាឆដគបើគាស់្ាន។ ការវនិិឆេ័យការននការគ្ប់គ្ងែ៏
ស្ាំខាន់ គត្ូវានទាមទារដែើមបីរាំណត់្ឆាំនួនននពនធពនារជាគទពយស្រមម ខែលអាឆគត្ូវានទទួល
ស្ថា ល់ ដោយខផារដលើដពលដវោ និងរគមិត្ននគារ់ឆាំណូលជាប់ពនធនាដពលអនា្ត្ រួមជាមួយនរង
យុទធស្ថស្តស្តខផនការពនធនាដពលអនា្ត្។ 

គរុមហ ុនានទទួលស្ថា ល់ពនធពនារជាគទពយស្រមមនានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 ានឆាំនួន 9.20 ោន
ែុោល រអាដមររិ ដស្មើនរង 37.48 ពាន់ោនដរៀល (នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2018៖ ានឆាំនួន 8.31 ោនែុោល រ
អាមររិ ដស្មើនរង 33.41 ពាន់ោនដរៀល) ែូឆខែលានបង្ហា ញដៅរនុងរាំណត់្ស្ាា ល់ដលែ 16.2។ 

2.4. ការអនុវត្ត CIFRSs ជាដលើរែាំបូង 

រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុស្គាប់ការយិបរដិឆទទបញ្ច ប់នានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 ្ឺជារាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ាុដលើរែាំបូង ខែលគរុមហ ុនានដរៀបឆាំដ ើងស្ស្បតាម CIFRSs។ ស្គាប់រយៈដពល 
រហូត្ែល់ និងរាប់បញ្ចូ លទាាំងការយិបរដិឆទទបញ្ច ប់នានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2018 គរុមហ ុនានដរៀបឆាំ 
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុរបស់្ែលួន ដោយអនុដោមដៅតាមស្តង់ោរ ដគាលការណ៍្ណដនយយទទួលយរ
ជាទូដៅ (“GAAP”) ពីមុន។ 

ែូដឆនឹះ គរុមហ ុនានដរៀបឆាំរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ខែលអនុដោមតាម CIFRSs ស្គាប់ 
ការយិបដឆចទនានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 និងស្គាប់ការយិបរដិឆទទបញ្ច ប់ ជាមួយគាន ដៅនរងព័ត៌្ាន 
តួ្ដលែស្គាប់ការយិបដឆចទនានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2018 និងស្គាប់ការយិបរដិឆទទបញ្ច ប់។ 

2.4.1 ការអនុវត្តជ្ដគមើស្ននការដលើរខលង 

CIFRs 1 អនុញ្ញញ ត្ឲ្យអនរអនុវត្តដលើរែាំបូង នូវការដលើរខលងមួយឆាំនួនពីការអនុវត្តគបតិ្ស្រមម នន
ត្គមូវការ CIFRs។ គរុមហ ុនានអនុវត្តការដលើរខលងែូឆខាងដគកាមៈ 

ត្នមលស្មស្ស្បឬការវាយត្នមលដ ើងវញិដោយចាត់្ទុរជានងលដែើម -គទពយនិងបរកិាខ រ  

គរុមហ ុនានដគជ្ើស្ដរ ើស្ដែើមបីវាស់្ខវងដលើធាតុ្នីមួយៗ ននគទពយនិងបរកិាខ រ ដោយដគបើគាស់្ស្តង់
ោរពីមុន GAAP ខែលអាឆដគបៀបដធ្ៀបដៅនរងឆាំណាយរាំលស់្ដោយអនុដោមដៅតាម CIFRSs 
ែូឆការយិបរដិឆេទននការផ្អល ស់្បតូរដៅ CIFRSs។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.4. ការអនុវត្ត CIFRSs ជាដលើរែាំបូង (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.4.1 ការអនុវត្តជ្ដគមើស្ននការដលើរខលង (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ភតិ្ស្នា 

CIFRS 16 ខណនាាំអាំពីការដធ្វើវដិស្ថធ្នរមមខែលានស្ថរៈស្ាំខាន់ឆាំដពាឹះ CIFRS 1 ខែលរមួាន
ជ្ដគមើស្ស្គាប់អនរអនុវត្តជាដលើរែាំបូង ដែើមបីអនុវត្តនិយមន័យភតិ្ស្នាងមីឆាំដពាឹះរិឆចស្នាខែល
ានស្ស្ថប់ ដៅការយិបរដិឆេទននការផ្អល ស់្បតូរ ដោយខផារដលើអងាដហតុ្និងកាលៈដទស្ៈ 
នាការយិបរដិឆេទដនាឹះ។ 

ជ្ដគមើស្ននការដលើរខលងដផេងដទៀត្ខែលានដៅរនុង CIFRS 1 ខែលមិនគត្ូវានពិភារាដៅទី
ដនឹះ ដហើយមិនានផលប៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវនតឆាំដពាឹះគរុមហ ុនដទ។ 

2.4.2 ការដលើរខលងខែលមិនអាឆដគជ្ើស្ដរ ើស្ាន 

ការា៉ា ន់ស្ថម ន 

ការា៉ា ន់ស្ថម ននានងៃទី1 ខែមររា ឆ្ន ាំ2018 និងនងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2018 ្ ឺស្ស្បគាន នរងការា៉ា ន់ស្ថម នខែល
ានការយិបរដិឆេទែូឆគាន ស្ស្បតាម GAAP ពីមុន។ ការា៉ា ន់ស្ថម នខែលគរុមហ ុនានដគបើដែើមបី
បង្ហា ញឆាំនួនទររគារ់ទាាំងដនឹះដោយអនុដោមតាម CIFRSs ្ឺឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីលរខែណឌ ខែលាន
ដៅនងៃទី1 ខែមររា ឆ្ន ាំ2018 ខែលជាការយិបរដិឆេទននការផ្អល ស់្បតូរដៅ CIFRSs និងនានងៃទី31 ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ2018។
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.4 ការអនុវត្ត CIFRs ជាដលើរែាំបូង (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.4.3 ការដផទៀងផ្អទ ត់្រាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ   

 រាំណត់្
ស្ាា ល ់ នងៃទី1 ខែមររា ឆ្ន ាំ2018 បញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 

 
 GAAPពីមុន 

ការដធ្វើឆាំណាត់្
ថាន រ់ដ ើងវញិ  

ការវាស្់ខវង 
ដ ើងវញិ CIFRSs GAAPពីមុន 

ការដធ្វើឆាំណាត់្ថាន រ់
ដ ើងវញិ 

ការវាស្់ខវង 
ដ ើងវញិ CIFRSs 

  ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ 

គទពយស្រមម          
ស្ថឆ់គារ់រនុងនែ  75,102,882 - - 75,102,882 109,863,596 - - 109,863,596 
ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា  107,182,560 - - 107,182,560 285,519,462 - - 285,519,462 
ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារដផេងៗ (រ) 10,287,623 - (102,876) 10,184,747 7,356,281 - (73,561) 7,282,720 
ឥណទានផតលែ់លអ់តិ្ងិជ្ន (ែ) 1,528,863,817 106,637 (1,647,230) 1,527,323,224 1,936,725,039 (6,281,995) (1,378,782) 1,929,064,262 
គទពយស្រមមដផេងៗ (្) 20,993,129 (14,817,338) (723,434) 5,452,357 24,781,015 (17,048,530) (773,815) 6,958,670 
គទពយ និងបរកិាខ រ  4,799,471 - - 4,799,471 4,958,112 - - 4,958,112 
សិ្ទធរនុងការដគបើគាស់្គទពយស្រមម ( ) - - 13,762,639 13,762,639 - - 13,012,805 13,012,805 
គទពយស្រមមអរូបី  1,799,265 - - 1,799,265 1,592,753 - - 1,592,753 
ពនធពនារជាគទពយស្រមមស្ទុធ (ឆ) 5,240,425 - 141,903 5,382,328 8,132,528 - 184,929 8,317,457 

គទពយស្រមមស្របុ  1,754,269,172  (14,710,701)  11,431,002   1,750,989,473   2,378,928,786   (23,330,525)  10,971,576   2,366,569,837  

ស្មមូលពាន់ដរៀល  
(រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.1.1)  7,081,984,647  (59,387,097) 46,146,953  7,068,744,503   9,558,535,862   (93,742,049)  44,083,792   9,508,877,605  
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.4 ការអនុវត្ត CIFRs ជាដលើរែាំបូង (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.4.3 ការដផទៀងផ្អទ ត់្រាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

 រាំណត់្
ស្ាា ល ់ នងៃទី1 ខែមររា ឆ្ន ាំ2018 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 

  
GAAPពីមុន 

ការដធ្វើឆាំណាត់្
ថាន រ់ដ ើងវញិ  

ការវាស្់ខវង
ដ ើងវញិ CIFRSs GAAPពីមុន 

ការដធ្វើឆាំណាត់្
ថាន រ់ដ ើងវញិ 

ការវាស្់ខវង 
ដ ើងវញិ CIFRSs 

  ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ 

បាំណុល និងមូលធ្នាច ស់្ភា្ហ ុន          

បាំណុល          
គារ់បដញ្ញើពីគ រ្ឹះស្ថា នធ្នាគារនិង 
ហិរញ្ញវត្ាុដផេងៗ   41,805,083  -  -     41,805,083   53,986,218  -  -     53,986,218  
គារ់បដញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន   873,307,762  -  -     873,307,762   1,237,292,967  -  -     1,237,292,967  
គារ់រមចី   476,681,777  -  -     476,681,777   621,386,452  -  -     621,386,452  
អនុបាំណុល   64,716,264  -  -     64,716,264   69,453,307  -  -     69,453,307  
បាំណុលភតិ្ស្នា ( )  -    -  11,998,613   11,998,613   -    -  11,708,001   11,708,001  
បាំណុលពនធដលើគារ់ឆាំដណញ   15,323,182  -  -     15,323,182   20,538,620  -  -     20,538,620  
ស្ាំវធិានធ្នដលើអត្ាគបដយជ្ន៍បុ្ាលិរ   -    -  -     -     1,266,404  -  -     1,266,404  
បាំណុលដផេងៗ (ែ)  53,835,507   (14,710,702)  -   39,124,805   67,763,967   (23,329,918)  -     44,434,049  

បាំណុលស្របុ 1,525,669,575   (14,710,702)  11,998,613  1,522,957,486  2,071,687,935   (23,329,918)  11,708,001  2,060,066,018  
  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.4 ការអនុវត្ត CIFRs ជាដលើរែាំបូង (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.4.3 ការដផទៀងផ្អទ ត់្រាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 
 

 រាំណត់្
ស្ាា ល ់ នងៃទី1 ខែមររា ឆ្ន ាំ2018 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 

 
 GAAPពីមុន 

ការដធ្វើឆាំណាត់្
ថាន រ់ដ ើងវញិ 

ការវាស្់ខវង 
ដ ើងវញិ CIFRSs GAAPពីមុន 

ការដធ្វើឆាំណាត់្ថាន រ់
ដ ើងវញិ  

ការវាស្់ខវង 
ដ ើងវញិ CIFRSs 

  ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ 

មូលធ្នាច ស់្ភា្ហ ុន          
ដែើមទុន   110,000,000  -  -     110,000,000   110,000,000  -  -     110,000,000  
គារ់ឆាំដណញររាទុរ   115,799,367  -  (567,610)  115,231,757   194,264,760  -  (1,036,041)  193,228,719  
ទុនបគមុង   2,800,230  -  -     2,800,230   2,976,091  -  -     2,976,091  
ទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញត្តិ (ង)  -    -  -     -     -    -  299,009   299,009  

មូលធ្នាច ស់្ភា្ហ ុនស្របុ   228,599,597   -     (567,610)  228,031,987   307,240,851   -     (737,032)  306,503,819  

បាំណុល និងមូលធ្នាច ស់្ភា្
ហ ុនស្របុ 

 
 1,754,269,172   (14,710,702)  11,431,003   1,750,989,473   2,378,928,786   (23,329,917)  10,970,968   2,366,569,837  

ស្មមូលពាន់ដរៀល  
(រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.1.1) 

 
 7,081,984,648   (59,387,104)  46,146,959   7,068,744,503   9,558,535,862   (93,739,607)  44,081,350   9,508,877,605  

 

 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.4 ការអនុវត្ត CIFRs ជាដលើរែាំបូង (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.4.3 ការដផទៀងផ្អទ ត់្រាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.4.3.1 ផលប៉ាឹះពាល់ននការអនុវត្ត CIFRS 9 

CIFRS 9 ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ រាំណត់្នូវត្គមូវការស្គាប់ការទទួលស្ថា ល់និងការវាស់្ខវងគទពយ
ស្រមម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ និងរិឆចស្នាមួយឆាំនួន ដែើមបីទិញឬលរ់របស់្វត្ាុខែលមិនខមន 
ហិរញ្ញវត្ាុ។ ស្តង់ោរដនឹះរ៏ខណនាាំផងខែរនូវ ា្ំរូ “ការខាត្បង់ខែលានរ ាំពរងទុរ” និង ា្ំរងូមីនន
្ណដនយយហានិភ័យទូដៅ។ គរុមហ ុនានអនុវត្ត CIFRS 9 ចាប់ពីនងៃទី1 ខែមររា ឆ្ន ាំ2018។ 

ការផ្អល ស់្បតូរដគាលនដយាយ្ណដនយយ ខែលបណាត លមរពីការអនុវត្ត CIFRS 9 គត្ូវានអនុវត្ត
គបតិ្ស្រមមជាទូដៅដោយគរុមហ ុន ដលើរខលងខត្ការពិពណ៌នាែូឆខាងដគកាមៈ 

- ការវាយត្នមលខាងដគកាមគត្ូវានដធ្វើដ ើងដោយខផារដលើមូលោា នននអងាដហតុ្ និងកាលៈដទស្ៈ
ខែលានដៅនងៃទី1 ខែមររា ឆ្ន ាំ2018៖ 

• ការដបតជាា ឆិត្តនន ា្ំរអូាជី្វរមមខែលគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុគត្ូវានររាទុរ 

• ការដបតជាា ឆិត្តថាដត្ើលរខែណឌ រិឆចស្នាននគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ ផតល់ឲ្យនូវលាំហូរស្ថឆ់
គារ់ ខែលគត្ូវទូទាត់្ខត្គារ់ដែើម និងការគារ់ ដៅដលើឆាំនួនគារ់ដែើមខែលដៅស្ល់ 

• លរខែណឌ ននការវនិិដយ្មូលធ្នខែលមិនគត្ូវានររាទុរស្គាប់ជួ្ញែូរតាម FVOCI 
និង 

- គបសិ្នដបើការវនិិដយ្បាំណុលានហានិភ័យឥណទានានរគមិត្ទាបនានងៃទី1 ខែមររា 
ឆ្ន ាំ2018 គរុមហ ុនានស្នមត់្ថាហានិភ័យឥណទានដលើគទពយស្រមម មិនានដរើនដ ើង្ួរឲ្យ
រត់្ស្ាា ល់ចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង។ 

ផលប៉ាឹះពាល់ននការអនុវត្ត CIFRS 9 រមួបញ្ចូ លននផលប៉ាឹះពាល់ននពនធ គត្ូវានពិពណ៌នាែូឆខាង
ដគកាម។ 

(i)  ការចាត់្ថាន រ់គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ  

ដគកាម CIFRS 9 គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ គត្ូវានចាត់្ថាន រ់តាមគបដភទែូឆជាៈ ត្នមលែររ ាំលស់្, 
FVOCI - ឧបររណ៍បាំណុល, FVOCI - ឧបររណ៍មូនធ្ន; ឬ FVTPL។ ការចាត់្ឆាំណាត់្ថាន រ់គទពយ
ស្រមមហិរញ្ញវត្ាុដគកាម CIFRS 9 ជាទូដៅខផារដលើ ា្ំរូអាជី្វរមមខែលគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុគត្ូវាន
គ្ប់គ្ង និងលរខណៈននលាំហូរស្ថឆ់គារ់តាមរិឆចស្នា។  

តារាង និងរាំណត់្ស្ាា ល់ខែលភាជ ប់មរជាមួយខាងដគកាម ពនយល់ពីគបដភទននការវាស់្ខវងដែើម
ដៅដគកាមស្តង់ោរពីមុន GAAP និងគបដភទននការវាស់្ខវងងមីដៅដគកាម CIFRS 9 ស្គាប់ថាន រ់នន
គទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុនីមួយៗរបស់្គរុមហ ុន ្ិត្ចាប់ពីនងៃទី1 ខែមររា ឆ្ន ាំ2018។  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.4 ការអនុវត្ត CIFRs ជាដលើរែាំបូង (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.4.3 ការដផទៀងផ្អទ ត់្រាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.4.3.1 ផលប៉ាឹះពាល់ននការអនុវត្ត CIFRS 9 (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(i) ការចាត់្ថាន រ់គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ   (ត្ពីទាំព័រមុន) 

 

រាំណត់្ 
ស្ាា ល ់ នងៃទី1 ខែមររា ឆ្ន ាំ2018 

  
ឆាំណាត់្ថាន រ់ដែើម
តាម GAAPពីមុន 

ឆាំណាត្ថាន រ់ងមី
តាម CIFRS 9 

ត្នមលដយងដែើម
តាម GAAPពីមុន 

ត្នមលដយងងមីតាម 
CIFRS 9 

    ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ 

គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ      
ស្មតុ្លយជាមួយធ្នាគារ
ដផេងៗ (រ) ត្នមលដែើម ត្នមលែររ ាំលស្ ់ 10,287,623  10,184,747  
ឥណទានផតលែ់លអ់តិ្ងិជ្ន (ែ) ត្នមលដយង ត្នមលែររ ាំលស្ ់ 1,528,863,817  1,527,323,224  
គទពយស្រមមដផេងៗ (្) ត្នមលដយង ត្នមលែររ ាំលស្ ់ 20,993,129  5,452,357  

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ      
បាំាំណុលភតិ្ស្នា ( ) ត្នមលដែើម ត្នមលែររ ាំលស្ ់ - 11,998,613 

(ii) អីុមខភរមិនគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ  

CIFRS 9 ជ្ាំនួស្ ា្ំរូ “ការខាត្បង់ខែលានដរើត្ដ ើង” រនុងស្តង់ោរពីមុន GAAP ដៅជា ា្ំរ ូ“ការ
ខាត្បង់ខែលានរ ាំពរងទុរ”។ ា្ំរងូមីននអីុមខភរមិន អនុវត្តដៅដលើគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុខែលាន
វាស់្ខវងតាមត្នមលែររ ាំលស់្ គទពយស្រមមននរិឆចស្នា ការវនិិដយ្បាំណុលតាម FVOCI និង
រិឆចស្នាធានាហិរញ្ញវត្ាុ ប៉ាុខនតមិនខមនស្គាប់ការវនិិដយ្មូលធ្នដទ។ ការអនុវត្តនូវ ា្ំរងូមី
ដគកាម CIFRS 1 មិនានផលប៉ាឹះពាល់ែល់ត្នមលដយង ននរិឆចស្នាធានារា៉ាប់រងហិរញ្ញវត្ាុនានងៃ
ទី 1 ខែមររា ឆ្ន ាំ2018 ដនាឹះដទ ដគពាឹះថាឆាំនួនទររគារ់ែាំបូងគត្ូវានទទួលស្ថា ល់តិ្ឆជាងឆាំនួន
គារ់ឆាំណូលបងារខែលានគត្ូវានទទួលស្ថា ល់អនុដោមតាម CIFRS 15 ្ឺែពស់្ជាងការ
ា៉ា ន់ស្ថម នត្នមល ECL។ 

2.4.3.2 រាំណត់្ស្ាា ល់ពនយល់ននការដផទៀងផ្អទ ត់្រាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ  

(រ) នានងៃទី1 ខែមររា ឆ្ន ាំ2018 ស្មតុ្លយជាមួយធ្នាគារដផេងៗ ានងយឆុឹះឆាំនួន 102,876 ែុោល រ
អាដមររិ (នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2018៖ 73,561 ែុោល រអាដមររិ) រនុងការទទួលស្ថា ល់ស្ាំវធិានធ្ន 
ECLs ដលើស្មតុ្លយជាមួយធ្នាគារដផេងៗ ដោយអនុដោមតាម CIFRS 9។ 

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.4 ការអនុវត្ត CIFRs ជាដលើរែាំបូង (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.4.4 ការដផទៀងផ្អទ ត់្រាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.4.3.2 រាំណត់្ស្ាា ល់ពនយល់ននការដផទៀងផ្អទ ត់្រាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ែ) នានងៃទី1 ខែមររា ឆ្ន ាំ2018 ឥណទានផតល់ែល់អតិ្ងិជ្ន ានងយឆុឹះឆាំនួន 1,540,593 ែុោល រ 
អាដមររិ (នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2018៖ 7,660,777 ែុោល រអាដមររិ) ដោយស្ថរការដរើនដ ើង ស្ាំវធិាន
ធ្ន ECLs ឆាំនួន 1,647,230 ែុោល រអាដមររិ (នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2018៖ 1,378,782ែុោល រអាដមររិ) 
និង ការទទួលស្ថា ល់បខនាមការគារ់បងារខែលគត្ូវទទួល ឆាំនួន 14,817,339 ែុោល រអាដមររិ (នងៃ
ទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2018៖ 17,048,531 ែុោល រអាដមររិ) និងការចាត់្ថាន រ់ដ ើងវញិននរនគមពី 
ឥណទានមិនទាន់ទទួលស្ថា ល់ឆាំនួន 14,710,702 ែុោល រអាដមររិ (នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2018៖ 
23,330,526 ែុោល រអាដមររិ) ខែលពីមុនានបង្ហា ញរនុងបាំណុលដផេងៗ តាម GAAP។ 

(្) នានងៃទី1 ខែមររា ឆ្ន ាំ2018 គទពយស្រមមដផេងៗានងយឆុឹះឆាំនួន 15,540,772 ែុោល រអាដមររិ 
(នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2018៖ 17,822,345 ែុោល រអាដមររិ) ដោយស្ថរការចាត់្ថាន រ់ដ ើងវញិននការ
គារ់បងារខែលគត្ូវទទួលឆាំនួន 14,817,338 ែុោល រអាដមររិ (នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2018៖ 
17,048,530 ែុោល រអាដមររិ) និង ការដធ្វើនិយ័ត្រមមដៅដលើការគារ់ពយួរឆាំនួន 1,048,875 ែុោល រ
អាដមររិ (នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2018៖ 984,403 ែុោល រអាដមររិ) និង ការដធ្វើនិយ័ត្រមមដៅដលើគារ់
បង់មុនដៅដលើការជួ្លឆាំនួន 1,764,026 ែុោល រអាដមររិ (នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2018៖ 1,750,012 
ែុោល រអាដមររិ) ដោយស្ស្បតាម CIFRS 16 និងការទទួលស្ថា ល់នួវស្ាំវធិានធ្ន ECL ដៅដលើ
គារ់ត្មកល់ខែលអាឆែរយរមរវញិាន ឆាំនួន 8,283 ែុោល រអាដមររិ (នងៃទី31  
ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2018៖ 8,206 ែុោល រអាដមររិ)។ 

( ) នានងៃទី1 ខែមររា ឆ្ន ាំ2018 សិ្ទធិរនុងការដគបើគាស់្គទពយស្រមមឆាំនួន 13,762,639 ែុោល រ 
អាដមររិ (នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2018៖ 13,012,805 ែុោល រអាដមររិ) និងបាំណុលភតិ្ស្នាឆាំនួន 
11,998,613 ែុោល រអាដមររិ (នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2018៖ 11,708,001 ែុោល រអាដមររិ) គត្ូវាន
ទទួលស្ថា ល់ដោយអនុដោមតាម CIFRS 16។ 

(ង) ការដផទរពីគារ់ឆាំដណញររាទុរ ដៅទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញត្តិដោយខផារដលើត្គមូវការរបស់្
ធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា (រាំណត់្ស្ាា ល់ដលែ 2.2.14 និង19)។ 

(ឆ) ការដធ្វើនិយ័ត្រមមអនតរកាលដផេងៗគាន  បណាត លឲ្យានភាពែុស្គាន បដណាត ឹះអាស្ននដផេងៗ   
គាន ។ គរុមហ ុនគត្ូវខត្ទទូលស្ថា ល់ដៅដលើផលប៉ាឹះពាល់ននពនធននភាពែុស្គាន ទាាំងដនាឹះ។ ការដធ្វើ
និយ័ត្រមមដៅដលើពនធពនា គត្ូវានទទួលស្ថា ល់រនុងទាំនារ់ទាំនងននគបតិ្បត្តិការជាមូលោា នរនុង
គារ់ឆាំដណញររាទុរ។ 
 

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.4 ការអនុវត្ត CIFRs ជាដលើរែាំបូង (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.4.3 ការដផទៀងផ្អទ ត់្ននរាយការណ៍លទធផលដពញដលញ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.4.3.2 រាំណត់្ស្ាា ល់ពនយល់ននការដផទៀងផ្អទ ត់្រាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

  ស្គាប់ការយិបរដិឆចទបញ្ច ប់នានងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
  GAAP ពីមុន ការវាស់្ខវងដ ើងវញិ  CIFRSs 
  ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ 

ឆាំណូលគបតិ្បត្តិការ     
ឆាំណូលពីការគារ់ (រ) 279,243,493  (65,581) 279,177,912  
ឆាំណាយការគារ់ (ែ) (120,182,278) (983,471) (121,165,749) 

ឆាំណូលពីការគារ់សុ្ទធ  159,061,215  (1,049,052) 158,012,163  

ឆាំណូលរនគមដជ្ើងស្ថរ  11,946,088  - 11,946,088  
ឆាំណាយរនគមដជ្ើងស្ថរ  (2,694,318) - (2,694,318) 

ឆាំណូលសុ្ទធពីរនគមដជ្ើងស្ថរ  9,251,770  - 9,251,770  
ឆាំណូលដផេងៗ (្) 7,318,550  (11,880) 7,306,670  
ឆាំណូលពីជ្ាំនួយ  1,410,727  - 1,410,727  

ឆាំដណញគបតិ្បត្ដិការស្របុ  177,042,262 (1,060,932) 175,981,330  

ឆាំណាយដលើបុ្ាលរិ  (45,094,394) - (45,094,394) 
ឆាំណាយទូដៅ និងរែាាល ( ) (16,955,733) 3,981,900  (12,973,833) 
ស្ាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង់ខែលាន
រ ាំពរងទុរ 

(ង) 
(13,402,271) 299,009  (13,103,262) 

ឆាំណាយរាំលស្ ់ (ឆ) (2,468,482) (3,431,755) (5,900,237) 
ខាត្សុ្ទធពីការបដូររូបិយប័ណណ (ឆ) (70,408) - (70,408) 

គារ់ឆាំដណញមុនបង់ពនធ (ជ្) 99,050,974  (211,778) 98,839,196  

ឆាំណាយពនធដលើគារ់ឆាំដណញ  (20,409,720) 42,356  (20,367,364) 

គារ់ឆាំដណញសុ្ទធរនុងការយិបរដិឆេទ  78,641,254  (169,422) 78,471,832  

រាំណត់្ស្ាា ល់ពនយល់ ដៅដលើការដផទៀងផ្អទ ត់្ននរាយការណ៍លទធផលដពញដលញខាងដលើស្គាប់
ការយិបរដិឆចទនានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2018៖ 

(រ) ឆាំណូលការគារ់ានងយឆុឹះឆាំនួន 65,581 ែុោល រអាដមររិ ដោយស្ថរផលប៉ាឹះពាល់សុ្ទធនន
ការដធ្វើនិយ័ត្រមមដៅដលើការគារ់ពយួរ គត្ូវដផទរដៅរនុងឆាំដណញ ឬខាត្។ 

(ែ) ឆាំណាយការគារ់ានដរើនដ ើងឆាំនួន 983,471 ែុោល រអាដមររិ ដោយស្ថរការទទួលស្ថា ល់
នូវការគារ់ននបាំណុលភតិ្ស្នា។ 

(្) ឆាំណូលដផេងៗានងយឆុឹះឆាំនួន 11,880 ែុោល រអាដមររិ ដោយស្ថរការខាត្ពីការបញ្ច ប់ 
សិ្ទធិរនុងការដគបើគាស់្គទពយស្រមម។  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.4 ការអនុវត្ត CIFRs ជាដលើរែាំបូង (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.4.3 ការដផទៀងផ្អទ ត់្ននរាយការណ៍លទធផលដពញដលញ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.4.3.2  រាំណត់្ស្ាា ល់ពនយល់ននការដផទៀងផ្អទ ត់្រាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

( ) ឆាំណាយទូដៅ និងរែាាលានងយឆុឹះឆាំនួន 3,981,900 ែុោល រអាដមររិ ដោយស្ថរការដធ្វើ 
និយ័ត្រមមដៅដលើឆាំណាយពីការជួ្ល ដយងដៅតាមត្គមូវការ CIFRS 16។ 

(ង) ស្ាំវធិានធ្ន ECLs  ានងយឆុឹះឆាំនួន 299,009 ែុោល រអាដមររិ ដោយស្ថរការរាំណត់្នន
ត្គមូវការ ECLs អនុដោមតាម CIFRS 9។ 

(ឆ) ឆាំណាយរាំលស់្ានដរើនដ ើងឆាំនួន 3,431,755 ែុោល រអាដមររិ ដោយស្ថរខត្រ ាំលស់្ដៅដលើ 
សិ្ទធិរនុងការដគបើគាស់្គទពយស្រមម ដោយអនុដោមតាមត្គមូវការនន CIFRS 16។ 

(ឆ) ឆាំណាយពនធដលើគារ់ឆាំដណញានងយឆុឹះឆាំនួន 42,356 ែុោល រអាដមររិ ដោយស្ថរការវាស់្
ខវងដ ើងវញិននភាពែុស្គាន បដណាត ឹះអាស្ននខែលនាាំឲ្យានការដរើត្ដ ើងពនធពនារននគទពយ
ស្រមម 

2.5 ស្តង់ោរានដឆញផាយប៉ាុខនតមិនទាន់ានគបសិ្ទធភាព 

ស្តង់ោរនិងការខរខគបងមី និងការបរស្ស្ថយខែលគត្ូវានដឆញប៉ាុខនតមិនទាន់ានគបសិ្ទធភាពដៅ
ដ ើយរហូត្ែល់ការយិបរដិឆេទននការដឆញរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុរបស់្គរុមហ ុន គត្ូវានបង្ហា ញ
ែូឆខាងដគកាម។  

IFRS 17៖ រិឆចស្នាធានារា៉ា ប់រង 
រនុងខែឧស្ភា ឆ្ន ាំ2017 គរុមគបររាស្តង់ោរ្ណដនយយអនតរជាតិ្ ានដឆញ IFRS 17 រិឆចស្នា
ធានារា៉ាប់រង ខែលជាស្តង់ោរ្ណដនយយងមីស្គាប់រិឆចស្នាធានារា៉ា ប់រង រមួានការទទួលស្ថា ល់ 
និងវាស់្ខវង ការបង្ហា ញ និងការោត្គត្ោង។ ដៅដពលានគបសិ្ទធភាព IFRS 17 នរងជ្ាំនួស្ 
IFRS 4 រិឆចស្នាធានារា៉ាប់រង ខែលគត្ូវានដឆញរនុងឆ្ន ាំ2005។ IFRS 17 អនុវត្តឆាំដពាឹះរិឆចស្នា
ធានារា៉ាប់រងគ្ប់គបដភទ (ឧទាហរណ៍ៈ ការធានារា៉ាប់រងអាយុជី្វតិ្ និងមិនខមនអាយុជី្វតិ្ ដោយ
ផ្អទ ល់និងធានារា៉ាប់រងដ ើងវញិ) ដោយមិន្ិត្ពីគបដភទអងាភាពខែលដាឹះផាយ គពមទាាំងការធានា
ជារ់ោរ់ និងឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុខែលានលរខណៈពិដស្ស្ខែលអាឆឆូលរមួាន។ វសិ្ថលភាព
ននការដលើរខលងជារ់ោរ់នរងគត្ូវអនុវត្ត។ ដគាលបាំណងរមួនន IFRS 17 ្ឺដែើមបីផតល់នូវ ា្ំរូ
្ណដនយយស្គាប់រិឆចស្នាធានារា៉ាប់រងខែលានគបដយជ្ន៍ និងស្មស្ស្បស្គាប់អនរធានារា៉ាប់
រង។ ផទុយដៅនរងត្គមូវការដៅរនុង IFRS 4 ខែលភា្ដគឆើនពរងខផារដលើដគាលការណ៍្ណដនយយរនុង
ស្ស្ុរពីមុន IFRS 17 ផតល់នូវ ា្ំរែ៏ូទូលាំទូោយស្គាប់រិឆចស្នាធានារា៉ាប់រង ខែលគ្បែណត ប់ដលើ
ទិែាភាព្ណដនយយពារ់ព័នធទាាំងអស់្។ ស្នូលនន IFRS 17 ្ឺជា ា្ំរទូូដៅបខនាមដោយ៖ 

• ការអនុវត្តជារ់ោរ់ស្គាប់រិឆចស្នាខែលានលរខណៈពិដស្ស្ឆូលរមួដោយផ្អទ ល់ (វធីិ្   
ស្ថស្តស្តននរនគមអដងរ)  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 
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2. ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5 ការអនុវត្ត CIFRs ជាដលើរែាំបូង (ត្ពីទាំព័រមុន) 

IFRS 17៖ រិឆចស្នាធានារា៉ា ប់រង (ត្ពីទាំព័រមុន) 

• វធីិ្ស្ថស្តស្តស្ថមញ្ញ (វធីិ្ស្ថស្តស្តននការខបងខឆរបុពវោភ) ភា្ដគឆើនស្គាប់រិឆចស្នារយៈដពល
ែលី។ 

IFRS 17 ានគបសិ្ទធភាពស្គាប់ការយិបរដិឆេទននរាយការណ៍ នាដែើមគគា ឬបនាទ ប់ពីនងៃ1 ខែមររា 
ឆ្ន ាំ2021 ជាមួយនរងត្គមូវការននការដផទៀងផ្អទ ត់្តួ្ដលែ។ ការអនុវត្តមុនដពល្ឺគត្ូវានអនុញ្ញញ ត្ 
ដហើយរ៏ានផតល់ឲ្យគរុមហ ុនអនុវត្ត IFRS 9 និង IFRS 15 ដៅ ឬមុនការយិបរដិឆេទខែលគត្ូវអនុវត្ត
ជាដលើរែាំបូងនន IFRS 17។ ស្តង់ោរដនឹះមិនអនុវត្តឆាំដពាឹះគរុមហ ុនដទ។ 

វដិស្ថធ្នរមមដលើ IFRS 3៖ និយមន័យននអាជី្វរមម 

រនុងខែតុ្ោ ឆ្ន ាំ2018 គរុមគបររាស្តង់ោរ្ណដនយយអនតរជាតិ្ ានដឆញនូវការខរខគបនិយមន័យនន
អាជី្វរមមដៅដលើ IFRS 3 ការរមួបញ្ចូ លគាន ននអាជី្វរមម ដែើមបីជួ្យគរុមហ ុនរនុងការរាំណត់្ថាដត្ើការ
ទទួលាននូវស្រមមភាព និងគទពយស្រមម្ឺជាអាជី្វរមមឬអត់្។ ពួរដ្បញ្ញជ រ់ពីត្គមូវការអបបបរា
ស្គាប់អាជី្វរមម លុបដឆញនូវការវាយត្នមលថាដត្ើអនរឆូលរមួទីផារានស្មត្ាភាពរនុងការជ្ាំនួស្
ធាតុ្ខែលាត់្ឬបខនាមការខណនាាំ ដែើមបីជួ្យគរុមហ ុនវាយត្នមលថាដត្ើែាំដណើ រការខែលទទួលាន
ានស្ថរៈស្ាំខាន់ ការបគងួមនិយមន័យននអាជី្វរមម និងលទធផល និងខណនាាំជ្ដគមើស្ននត្នមលស្ម
ស្ស្បដោយដផ្អត ត្ដៅដលើការស្ថរលបង។ ការបង្ហា ញឧទាហរណ៍ងមីគត្ូវានផតល់ជាមួយការដធ្វើ
វដិស្ថធ្នរមម។ 

ចាប់តាាំងពីការដធ្វើវដិស្ថធ្នរមមអនុវត្តការរ ាំពរងទុរដៅដលើគបតិ្បត្តិការ ឬគពរត្តិការណ៍ដផេងៗ ខែល
ដរើត្ដ ើងដៅ ឬបនាទ ប់ពីការយិបរដិឆេទនននងៃអនុវត្តែាំបូង គរុមហ ុននរងមិនរងផលប៉ាឹះពាល់ពីការដធ្វើ
វដិស្ថធ្នរមមទាាំងដនឹះដៅការយិបរដិឆេទននការផ្អល ស់្បតូរដទ។  

ការដធ្វើវដិស្ថធ្នរមមដលើ IAS 1 និង IAS 8៖ និយមន័យននភាពជាស្ថរវនត 

រនុងខែតុ្ោ ឆ្ន ាំ2018 គរុមគបររាស្តង់ោរ្ណដនយយអនតរជាតិ្ ានដឆញផាយននការដធ្វើវដិស្ថធ្ន
រមមដៅដលើ IAS 1 ការបង្ហា ញរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ និង IAS 8 ដគាលនដយាយ្ណដនយយ ការ
ផ្អល ស់្បតូរការា៉ា ន់ស្ថម ន្ណដនយយនិងរាំហុស្ ដោយស្ស្បដៅនរងនិយមន័យនន ភាពជាស្ថរវនត ដៅ
ដលើស្តង់ោរ និងដែើមបីបញ្ញជ រ់ពីទិែាភាពជារ់ោរ់នននិយមន័យ។ និយមន័យងមីខឆងថា ព័ត៌្ានជា
ស្ថរវនត គបសិ្នដបើការលុបដចាល ការបាំភាន់ ឬការាាំងមុែ អាឆគត្ូវានរ ាំពរងទុរដោយស្មដហតុ្
ផល ថានរងានឥទធិពលដលើការស្ដគមឆឆិត្ត ខែលអនរដគបើគាស់្ស្ាំខាន់ននរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ
រនុងដគាលបាំណងទូដៅ ខផារដលើមូលោា នននរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុទាាំងដនាឹះ ខែលផតល់ព័ត៌្ាន
ហិរញ្ញវត្ាុអាំពីគរុមហ ុនខែលានរាយការណ៍ជារ់ោរ់។ ការដធ្វើវដិស្ថធ្នរមមដលើនិយមន័យនន 
ភាពជាស្ថរវនត មិនគត្ូវានដ្រ ាំពរងថានរងានផលប៉ាឹះពាល់្ួរឲ្យរត់្ស្ាា ល់ដលើរាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ាុរបស់្គរុមហ ុនដ ើយ។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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3. ស្ថច់គារ់រនងុនែ 

 
 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 

 ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1) 

ស្ថខានានា 125,180,790  510,111,720  94,989,851  381,669,222  
ទីស្ថន រ់ការរណាត ល 25,521,565  104,000,377  14,873,745  59,762,707  

 150,702,355  614,112,097  109,863,596  441,431,929  
 
ស្ថឆ់គារ់រនុងនែវភិា្តាមរបិូយប័ណណានែូឆខាងដគកាម៖ 
 

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1) 

ែុោល រអាដមររិ 121,461,159  494,954,224  80,918,701  325,131,341  
ខែមរដរៀល 26,850,925  109,417,519  26,104,287  104,887,025  
ាត្នង 2,390,271  9,740,354  2,840,608  11,413,563  

 150,702,355  614,112,097  109,863,596  441,431,929  
 

ស្គាប់ដគាលបាំណងរាយការណ៍លាំហូរស្ថឆ់គារ់ ស្ថឆ់គារ់ និងស្ថឆ់គារ់ស្មមូលរមួាន
ែូឆខាងដគកាម៖ 
 

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)   
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1) 

ស្ថឆ់គារ់រនុងនែ 150,702,355  614,112,097  109,863,596  441,431,929  
ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា     
្ណនីឆរនត 148,644,233  605,725,249  36,309,363  145,891,021  
្ណនីកាលរាំណត់្  
(រហូត្ែល់3ខែ) 129,872,546  529,230,625  137,466,401  552,339,999  

ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារដផេងៗ      
្ណនីឆរនត 1,050,303  4,279,985  7,178,649  28,843,813  
្ណនីស្នេាំ  41,936  170,889  104,070  418,152  

 430,311,373  1,753,518,845  290,922,079  1,168,924,914  
 
 
  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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4. សមត្ុលយទៅធនាោរជាត្ិននរមពុជា 

 
 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 

 ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1) 

្ណនីឆរនត  148,644,233  605,725,249  36,309,363  145,891,020  
គារ់បដញ្ញើានកាលរាំណត់្  
(រហូត្ែល់3ខែ) 129,872,546  529,230,625  137,466,401 552,339,999  
គារ់បដញ្ញើានកាលរាំណត់្  
(ដគឆើនជាង3ខែ) 148,160  603,752  149,552 600,900 
គារ់ត្មកល់ធានាដលើដែើមទុន  23,000,000  93,725,000  10,950,722  44,000,001  
គារ់បគមងុកាត្ពវរិឆច  138,158,266  562,994,934  100,643,424  404,385,278  

 439,823,205  1,792,279,560  285,519,462  1,147,217,198  

្ណនីឆរនតមិនទទួលានការគារ់ដនាឹះដទ។ 

គារ់បដញ្ញើានកាលរាំណត់្រហូត្ែល់ 3ខែ គត្ូវទទួលានការគារ់គបចាាំឆ្ន ាំចាប់ពី 0.06% ដៅ 
0.51% ដហើយដលើស្ពី 3ខែ នរងទទួលានអគតាគបចាាំឆ្ន ាំរហូត្ែល់ 2.25% (2018៖ ចាប់ពី 0.30% 
ែល់ 2.75%)។ 

តាមគបកាស្ដលែ B7-07-163 ឆុឹះនងៃទី13 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2007 ស្តីអាំពីការផតល់អាជាា ប័ណណែល់គ រ្ឹះស្ថា ន 
មីគរូហិរញ្ញវត្ាុទទួលគារ់បដញ្ញើ គរុមហ ុនត្គមូវឲ្យររាគារ់ត្មកល់ធានាដលើដែើមទុនគបខហល 10% 
ននដែើមទុនឆុឹះបញ្ជ ីជាមួយធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា។ គារ់បដញ្ញើដនឹះមិនអាឆយរស្គាប់ការដគបើ
គាស់្ដៅរនុងគបតិ្បត្តិការរបស់្គរុមហ ុនដនាឹះដទ ប៉ាុខនតគត្ូវានបងវិលស្ងវញិដៅដពលគរុមហ ុន
ស្ម័គ្ឆិត្តបញ្ឈប់អាជី្វរមមដៅរនុងគបដទស្រមពុជា។ គារ់ត្មកល់ធានាដលើដែើមទុនទទួលានការ
គារ់គបចាាំឆ្ន ាំឆាំនួន ០.54% រនុងរនុងការយិបរដិឆេទ (2018៖ 3.00%)។ 

គារ់បគមុងកាត្ពវរិឆច ្ឺជាគារ់បគមុងកាត្ពវរិឆចអបបបរា ខែលគត្ូវាន្ណនាតាមអគតា 8% 
ននគារ់បដញ្ញើរបស់្អតិ្ងិជ្ន ដោយអនុដោមដៅតាមគបកាស្របស់្ធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជាដលែ 
B7-07- 316 ។ គារ់បគមុងកាត្ពវរិឆច ត្គមូវឲ្យានការបត់្ខបនដោយខផារដលើរគមិត្ននការោរ់គារ់
បដញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន ដហើយគារ់បគមុងកាត្ពវរិឆច ពុាំទទួលានការគារ់ដនាឹះដទ។ 

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 
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5. សមត្ុលយទៅធនាោរទផេងៗ 

 

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 

 ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)   
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  

 
  (ការរាយការណ៍ដ ើងវញិ -  

រាំណត់្ស្ាា ល ់2.4) 

្ណនីឆរនត 1,060,912  4,323,216  7,251,162  29,135,169  
្ណនីស្នេាំ  42,360   172,617   105,121   422,376  

ស្មតុ្លយែុលជាមួយធ្នាគារដផេងៗ  1,103,272   4,495,833   7,356,283   29,557,545  

ស្ាំវធិានធ្នដលើ ECLs  (11,033)  (44,959)  (73,563)  (295,576) 

សុ្ទធ 1,092,239 4,450,874 7,282,720 29,261,969 

្ណនីឆរនត ទទួលានការគារ់រហូត្ែល់ 0.75%។ ្ណនីស្នេាំទទួលានអគតាការគារ់គបចាាំ
ឆ្ន ាំចាប់ពី 0.10% ដៅ 0.40% រនុងការយិបរដិឆេទ )2018: 0.00% ដៅ 0.75%)។ 

ស្មតុ្លយែុលជាមួយធ្នាគារដផេងៗ តាមរូបិយប័ណណានែូឆខាងដគកាម ៖ 

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)   
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  

ែុោល រអាដមររិ 831,690  3,389,136  6,565,097  26,378,559  
ខែមរដរៀល 271,582  1,106,697  782,867  3,145,560  
ាត្នង - - 8,319  33,426  

 1,103,272  4,495,833  7,356,283  29,557,545  
 
 
 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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6. ឥណទានផតលែ់លអ់ត្ិថិជន 
 ឥណទានផតល់ែល់អតិ្ងិជ្នខែលគត្ូវានចាត់្ថាន រ់ែូឆខាងដគកាម៖ 

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 

 ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  (រាំណត់្ស្ាា ល់2.1.1)   (រាំណត់្ស្ាា ល់2.1.1)  

 
 (ការរាយការណ៍ដ ើងវញិ -  

រាំណត់្ស្ាា ល ់2.4) 

ឥណទានបុ្ាល 2,453,547,695 9,998,206,859 1,913,277,757  7,687,550,026 
ឥណទានស្គាប់ស្ហគគាស្ធុ្នតូ្ឆ
និងមធ្យម 38,335,700 156,217,977  37,427,743   150,384,670 
ឥណទានបុ្ាលិរ 8,768,388 35,731,180 11,019,751 44,277,358 
ឥណទានគរុម 644,485 2,626,275 284,317 1,142,388 

 2,501,296,268 10,192,782,291 1,962,009,568 7,883,354,442 
រនគមពីឥណទានខែលមិនទាន់ទទួល
ស្ថា ល់  (27,167,497)  (110,707,550)  (23,330,526)  (93,742,050) 

  2,474,128,771   10,082,074,741   1,938,679,042   7,789,612,392  
ការគារ់បងារគត្ូវទទួល  20,329,732   82,843,658   17,048,529   68,500,988  

  2,494,458,503   10,164,918,399   1,955,727,571   7,858,113,380  
ស្ាំវធិានធ្នដលើ ECLs  (26,232,892)  (106,899,034)  (26,663,309) (107,133,175) 

សុ្ទធ 2,468,225,611   10,058,019,365  1,929,064,262  7,750,980,205  

បខគមបគមួលដលើស្ាំវធិានធ្នដលើ ECLs គត្ូវានរាំណត់្ែូឆខាងដគកាម៖ 

 2019 
 ែាំណារ់កាលទី 1 ែាំណារ់កាលទី 2 ែាំណារ់កាលទី 3 ស្រុប 
 ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ 

ស្មតុ្លយដែើមគគានានងៃទី1 ខែមររា   14,645,437  631,884   11,385,988   26,663,309   
គទពយស្រមមងមី ខែលានររាទុររនុង
ែាំណារ់កាលទី1 នានងៃទី31 ខែធ្នូ 11,019,327  - - 11,019,327  
គទពយស្រមមងមី ខែលដផទរដៅែាំណារ់
កាល ទី2 និងែាំណារ់កាលទី 3 នានងៃ
ទី31 ខែធ្នូ  - 155,392   280,928  436,320  
ផលប៉ាឹះពាល់ននការគបមូលនិងបខគម      
បគមួលរវាងែាំណារ់កាល   (1,165,277)  105,655   (1,036,035)  (2,095,657) 
ដផទរដៅ ែាំណារ់កាលទី 1 16,949  (13,133) (3,816) - 
ដផទរដៅ ែាំណារ់កាលទី 2 (302,298) 314,295  (11,997) - 
ដផទរដៅ ែាំណារ់កាលទី 3 (5,517,280) (712,902) 6,230,182  - 

ឆាំនួនគត្វូានទទួលស្ថា ល់រនុង
ឆាំដណញ ឬខាត្ រនុងការយិបរដិឆេទ  4,051,421   (150,693)  5,459,262   9,359,990  
ឥណទានលុបដចាល និងដផេងៗ - - (9,790,407) (9,790,407) 

ស្មតុ្លយ នានងៃ31 ខែធ្នូ 18,696,858  481,191  7,054,843  26,232,892  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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6. ឥណទានផតលែ់លអ់ត្ិថិជន (ត្ពីទាំព័រមុន) 
 
 2018 

 ែាំណារ់កាលទី 1 ែាំណារ់កាលទី 2 ែាំណារ់កាលទី 3 ស្រុប 
 ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ 

ស្មតុ្លយដែើមគគានានងៃទី1 ខែមររា    11,599,728   594,933   9,448,089   21,642,750  
គទពយស្រមមងមី ខែលានររាទុររនុង
ែាំណារ់កាលទី1 នានងៃទី31 ខែធ្នូ  8,840,409   -   -   8,840,409  
គទពយស្រមមងមី ខែលដផទរដៅែាំណារ់
កាល ទី2 និងែាំណារ់កាលទី 3 នានងៃ
ទី31 ខែធ្នូ   -   65,482   207,199   272,681  
ផលប៉ាឹះពាល់ននការគបមូលនិងបខគម      
បគមួលរវាងែាំណារ់កាល   5,122,315   (138,496)  (964,220)  4,019,599  
ដផទរដៅ ែាំណារ់កាលទី 1  8,820   (3,435)  (5,385)  -  
ដផទរដៅ ែាំណារ់កាលទី 2  (549,575)  554,933   (5,358)  -  
ដផទរដៅ ែាំណារ់កាលទី 3 (10,376,260) (441,532) 10,817,792   -  

ឆាំនួនគត្វូានទទួលស្ថា ល់រនុង
ឆាំដណញ ឬខាត្ រនុងការយិបរដិឆេទ 3,045,709   36,952   10,050,028   13,132,689  
ឥណទានលុបដចាល និងដផេងៗ - - (8,112,130) (8,112,130) 

ស្មតុ្លយ នានងៃ31 ខែធ្នូ  14,645,437   631,885   11,385,987   26,663,309  

រនុងឆ្ន ាំ2019 ស្ាំវធិានធ្នដលើ ECLs ានឆាំនួន 9,298,198 ែុោល រអាដមររិ (ឆ្ន ាំ2018៖ 13,103,262

ែុោល រអាដមររិ) ខែលរមួាន ស្ាំវធិានធ្នដលើ ECLs ដៅដលើឥណទានផតល់ែល់អតិ្ងិជ្នឆាំនួន 

9,359,990 ែុោល រអាដមររិ (ឆ្ន ាំ2018៖ 13,132,689 ែុោល រអាដមររិ), គារ់ត្មកល់ខែលអាឆែរយរ
មរវញិានឆាំនួន 636 ែុោល រអាដមររិ (ឆ្ន ាំ2018៖  គបមូលានមរវញិដៅដលើ ECLs ឆាំនួន 76 ែុោល រ
អាដមររិ) និងគបមូលានមរវញិសុ្ទធដៅដលើ ECLs ដលើស្មតុ្លយជាមួយធ្នាគារដផេងៗឆាំនួន  
62,428 ែុោល រអាដមររិ (ឆ្ន ាំ2018៖ គបមូលានមរវញិដៅដលើ ECLs ឆាំនួន 29,351 ែុោល រអាដមររិ)។ 

 ការវភិា្បខនាមដៅដលើគារ់រមចីផតល់ែល់អតិ្ងិជ្នគត្ូវានរាំណត់្ែូឆខាងដគកាម៖ 

(រ) ែាំណារ់កាលននផលប័គត្ឥណទានរមួបញ្ចូ លការគារ់សុ្ទធខែលគត្ូវទទួល 

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)   
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  
ែាំណារ់កាលទី 1  2,484,676,347   10,125,056,114   1,940,423,462   7,796,621,470  
ែាំណារ់កាលទី 2  1,394,203   5,681,377   1,823,075   7,325,115  
ែាំណារ់កាលទី 3  8,387,953   34,180,908   13,481,034   54,166,795  

  2,494,458,503  10,164,918,399  1,955,727,571  7,858,113,380  
  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 
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6. ឥណទានផតលែ់លអ់ត្ិថិជន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ែ) តាមគទពយធានា 

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់ 

2.1.1)   
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  

 
 (ការរាយការណ៍ដ ើងវញិ -  

រាំណត់្ស្ាា ល ់2.4) 

ានវត្ាុបញ្ញច ាំ     
អឆលនគទពយ  167,125,162   681,035,035   184,177,329   740,024,508  
Chattel  90,812,685   370,061,691   54,956,489   220,815,173  
ត្មកល់គារ់ទុរ  719,708   2,932,810   990,969   3,981,713  
ដផេងៗ 728,089,217  2,966,963,559  535,674,454  2,152,339,956  

ពុាំានវត្ាុបញ្ញច ាំ     
អឆលនគទពយ  240,791,888   981,226,944   264,620,489  1,063,245,125  
Chattel  133,443,891   543,783,856   83,897,938   337,101,915  
ដផេងៗ 1,133,475,952   4,618,914,504   831,409,903  3,340,604,990  

ស្របុ 2,494,458,503   10,164,918,399  1,955,727,571  7,858,113,380  

(្) តាមកាលរាំណត់្ 

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់ 

2.1.1)   
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  

 
 (ការរាយការណ៍ដ ើងវញិ -  

រាំណត់្ស្ាា ល ់2.4) 

រនុងរយៈដពល 1ខែ  82,075,603   334,458,081   70,828,451   284,588,715  
ដគឆើនជាង 1ខែ ែល់ 3ខែ  122,796,948   500,397,563   106,886,716   429,470,827  
ដគឆើនជាង 3ខែ ែល់ 12ខែ  498,491,384   2,031,352,390   419,816,477   1,686,822,606  
ដគឆើនជាង 1ឆ្ន ាំ ែល់ 5ឆ្ន ាំ  1,648,272,399   6,716,710,026   1,233,562,447   4,956,453,910  
ដគឆើនជាង 5ឆ្ន ាំ  142,822,169   582,000,339   124,633,480   500,777,322  

 2,494,458,503   10,164,918,399  1,955,727,571  7,858,113,380  
  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 
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6. ឥណទានផតលែ់លអ់ត្ិថីជន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

( ) តាមនិវាស្នភាព ការទាំនារ់ទាំនង គបដភទរបិូយប័ណណ និងវស័ិ្យឧស្ាហរមម 

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)   
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  

 
  (ការរាយការណ៍ដ ើងវញិ -  

រាំណត់្ស្ាា ល ់2.4) 

និវាស្នភាព     
និវាស្នជ្ន 2,494,458,503  10,164,918,399  1,955,727,571  7,858,113,380  

ការទាំនារ់ទាំនង     
ឥណទានអតិ្ងិជ្នខាងដគៅ 2,485,691,351  10,129,192,255  1,944,682,889  7,813,735,849  
ឥណទានបុ្ាលិរ  8,767,152   35,726,144   11,044,682   44,377,531  

 2,494,458,503  10,164,918,399  1,955,727,571  7,858,113,380  

គបដភទរូបិយប័ណណ     

ែុោល រអាដមររិ 2,139,255,629   8,717,466,685  1,745,194,024  7,012,189,589  
ខែមរដរៀល  305,131,677   1,243,411,587   142,441,517   572,330,014  
ាត្នង  50,071,197   204,040,127   68,092,030   273,593,777  

 2,494,458,503  10,164,918,399  1,955,727,571  7,858,113,380  

 

វស័ិ្យឧស្ាហរមម   
រស្ិរមម  437,528,199   1,782,927,411   320,665,381  1,288,433,500  
យនតយនត  224,256,576   913,845,547   138,854,427   557,917,088  
ស្ាំណង់  19,512,099   79,511,803   11,138,346   44,753,874  
ខរលមាដ្ហោា ន  258,272,787   1,052,461,607   278,092,349  1,117,375,058  
ផលិត្រមម  21,483,935   87,547,035   15,631,850   62,808,773  
ដគបើគាស់្ផ្អទ ល់ែលួន  24,320,319   99,105,300   17,896,966   71,910,009  
អឆលនគទពយ  407,917,050   1,662,261,979   448,797,816  1,803,269,626  
ដស្វារមម  393,814,829   1,604,795,428   258,241,310  1,037,613,584  
ពាណិជ្ជរមម និងជ្ាំនួញ  529,088,592   2,156,036,012   357,246,883  1,435,417,976  
ការែររជ្ញ្ជូ ន  178,264,117   726,426,277   109,162,243   438,613,892  

 2,494,458,503  10,164,918,399  1,955,727,571  7,858,113,380  
  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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6. ឥណទានផតលែ់លអ់ត្ិថីជន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ង) តាមទីតាាំង 

 នានងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នានងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)   
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  

 
 (ការរាយការណ៍ដ ើងវញិ -  

រាំណត់្ស្ាា ល ់2.4) 

ស្ថខានានា  2,487,465,217   10,136,420,759   1,947,940,628   7,826,825,443  
ទីស្ថន រ់ការរណាត ល  6,993,286   28,497,640   7,786,943   31,287,937  

 2,494,458,503   10,164,918,399  1,955,727,571  7,858,113,380  

(ឆ) តាមអគតាការគារ់គបចាាំឆ្ន ាំ 

 2019 2018 

ឥណទានគរុម 16.2% - 18% 

 

17.4% - 32.4% (មុនខែដមស្ថ ឆ្ន ាំ2017) 

17.4% - 18% (ដគកាយខែដមស្ថ ឆ្ន ាំ2017)  
ឥណទានបុ្ាល 1.1% - 36% (មុនខែដមស្ថ ឆ្ន ាំ2017) 

1.1 - 18% (ដគកាយពីខែដមស្ថ ឆ្ន ាំ2017) 
0% - 36% (មុនខែដមស្ថ ឆ្ន ាំ2017) 

0% - 18% (ដគកាយពីខែដមស្ថ ឆ្ន ាំ2017) 
ឥណទានជី្វឧស្ម័ន 0% 14.4% 
ឥណទានបុ្ាលិរ 8.4% - 12% 10% -12% 

គបសិ្ទធភាពនងៃទី1 ខែដមស្ថ ឆ្ន ាំ2017 អគតាការគារ់គបចាាំឆ្ន ាំស្ាំរាប់ឥណទានងមី និងឥណទាន
ដ ើងវញិ្ឺគត្ូវានរគមិត្គត្រម 18% តាមគបកាស្ដលែ ធ្7-017-109 ស្តីពីការរាំណត់្ពិោនការ
គារ់។ ស្មតុ្លយឥណទានផតល់ែល់អតិ្ងិជ្នដៅស្ល់ ជាមួយនរងអគតាការគារ់ដគឆើនជាង 
18% ្ឺស្ាំដៅដៅដលើឥណទានខែលានផតល់ឲ្យមុនដពលដឆញគបកាស្ដនឹះ ដហើយានស្ម
តុ្លយដៅស្ល់នាការយិបរដិឆេទននរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ។ 

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 
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7. គទ្ពយសរមមទផេងៗ 

 

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)   
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  

 
  (ការរាយការណ៍ដ ើងវញិ -  

រាំណត់្ស្ាា ល ់2.4) 

គារ់បង់មុន 8,584,349  34,981,222  6,707,786  26,951,884  
គារ់ត្មកល ់ 86,686  353,245  84,503  339,533  
ការវនិិដយ្រយៈដពលខវង 28,167  114,781  28,167  113,175  
្ណនីគត្ូវទទួល  17,613  71,773  127,640  512,858  
ដផេងៗ 6,234  25,404  10,574  42,486  

 8,723,049  35,546,425  6,958,670  27,959,936  

ស្ាំវធិានធ្នដលើ ECLs ដៅដលើគារ់ត្មកល់ខែលអាឆែរយរមរវញិាន ឆាំនួន 636 ែុោល រអាដមររិ 
គត្ូវានទទូលស្ថា ល់រនុងការយិបរដិឆេទ (2018: គបមូលមរវញិានឆាំនួន 76  ែុោល រអាដមររិ)។ 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 

68 

 
 

8. គទ្ពយ និងបរកិាា រ 
 

 2019 

 ដគ្ឿងស្ង្ហា រ រម យនយនត 
ដទាឆគរយន

យនត 
រុាំពយូទ័រនិងបរកិាខ រ

បដឆចរវទិា ការខរលមាអគារ បរកិាខ រទាំនារ់ទាំនង 
ការង្ហររាំពុង
ែាំដណើ រការ ស្រុប 

 ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ 

នងលដែើម         
នានងៃទី01 ខែមររា  4,479,429  2,764,687  346,328  6,287,673  2,139,004  300,453  151,409  16,468,983  
ទិញបខនាម 328,267  290,781  8,200  664,102  65,554  56,145  713,400  2,126,449  
លរ់ដឆញ/លបុដឆញពីបញ្ជ  ី (136,279) (143,396) - (86,013) (75,741) (36,732) - (478,161) 
ការដផទរ 200,489  5,832  - 306,043  168,385  97,900  (778,649) - 

នានងៃទី31 ខែធ្នូ 4,871,906  2,917,904  354,528  7,171,805  2,297,202  417,766  86,160  18,117,271  

រ ាំលស់្បងារ         
នានងៃទី01 ខែមររា  3,443,046  1,800,234  341,651  4,232,064  1,458,904  234,972  - 11,510,871  
រ ាំលស្ ់ 484,571  383,099  5,076  1,017,126  232,734  35,493  - 2,158,099  
លរ់ដឆញ លបុដឆញពីបញ្ជ ី និងដផេងៗ (130,929) (143,396) - (84,507) (69,054) (30,100) - (457,986) 

នានងៃទី31 ខែធ្នូ 3,796,688  2,039,937  346,727  5,164,683  1,622,584  240,365  - 13,210,984  

ត្នមលពិត្្ណដនយយ         

នានងៃទី31 ខែធ្នូ   1,075,218   877,967   7,801   2,007,122   674,618   177,401   86,160   4,906,287  

ស្មមូលពាន់ដរៀល (រាំណត់្ស្ាា ល ់2.1.1) 4,381,513  3,577,716  31,789  8,179,022  2,749,068  722,909  351,103  19,993,120  
 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 
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8. គទ្ពយ និងបរកិាា រ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
 

 2018 

 ដគ្ឿងស្ង្ហា រ រម យនយនត 
ដទាឆគរយន

យនត 
រុាំពយូទ័រនិងបរកិាខ រ

បដឆចរវទិា 
ការខរលមា

អគារ បរកិាខ រទាំនារ់ទាំនង 
ការង្ហររាំពុង
ែាំដណើ រការ ស្រុប 

 ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ 

នងលដែើម         
នានងៃទី01 ខែមររា  4,273,682  2,342,697  347,381  5,262,467  2,110,982  292,189  33,314  14,662,712  
ទិញបខនាម 201,578  644,069  - 519,925  36,620  44,330  940,098  2,386,620  
លរ់ដឆញ លបុដឆញពីបញ្ជ  ី (95,584) (243,007) (1,053) (69,581) (135,058) (36,066) - (580,349) 
ការដផទរ 99,753  20,928  - 574,862  126,460  - (822,003) - 

នានងៃទី31 ខែធ្នូ 4,479,429  2,764,687  346,328  6,287,673  2,139,004  300,453  151,409  16,468,983  

រ ាំលស់្បងារ         
នានងៃទី01 ខែមររា  2,985,217  1,591,778  317,706  3,437,322  1,298,749  232,469  - 9,863,241  
រ ាំលស្ ់  551,501   394,865   24,827   859,820   294,134   38,042  -  2,163,189  
លរ់ដឆញ លបុដឆញពីបញ្ជ ី និងដផេងៗ  (93,672)  (186,409)  (882)  (65,078)  (133,979)  (35,539)  -     (515,559) 

នងៃទី31 ខែធ្នូ  3,443,046  1,800,234  341,651  4,232,064  1,458,904  234,972  - 11,510,871  

ត្នមលពិត្្ណដនយយ         

នានងៃទី31 ខែធ្នូ  1,036,383  964,453  4,677  2,055,609  680,100  65,481  151,409  4,958,112  

ស្មមូលពាន់ដរៀល (រាំណត់្ស្ាា ល ់2.1.1) 4,164,187  3,875,172  18,792  8,259,437  2,732,642  263,103  608,361  19,921,694  
 
 
 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 
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9. សទិ្ធរនងុការទគបើគាសគ់ទ្ពយសរមម 
គរុមហ ុនានជួ្លទីតាាំងការយិល័យ ស្គាប់ការយិល័យរណាត ល និងស្ថខា និងរខនលងោរ់ 
ATM។ ព័ត៌្ានអាំពីរិឆចស្នាជួ្លខែលគរុមហ ុនជាអនរជួ្លគត្ូវានបង្ហា ញែូឆខាងដគកាម 
 

 2019 
 ការយិល័យ ទីតាាំងATM ស្រុប 
 ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 

 
   (រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1) 

ត្នមលដែើម     
នានងៃទី1 ខែមររា 16,065,963  333,305  16,399,268  65,892,260 
ការទិញបខនាម 4,832,053  188,734  5,020,787  20,459,707  
ការផុត្រាំណត់្ ការបញ្ច ប់ (34,858) (21,578) (56,436) (229,977) 
លដមាៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ - - - 934,760  

នានងៃទី31 ខែធ្នូ  20,863,158  500,461  21,363,619  87,056,750  

រ ាំលស់្បងារ     
នងៃទី1 ខែមររា 3,242,531  143,932  3,386,463  13,606,810 
រ ាំលស្ ់ 3,499,784  143,376  3,643,160  14,762,084 
ការផុត្រាំណត់្ ការបញ្ច ប់ (19,863) (6,406) (26,269) (106,442) 
លដមាៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ - - - 276,218  

នានងៃទី31 ខែធ្នូ  6,722,452  280,902  7,003,354  28,538,670  

ត្នមលពិត្្ណដនយយ នានងៃទី31 ខែធ្នូ 14,140,706  219,559  14,360,265  58,518,080  
 

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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9. សទិ្ធរនងុការទគបើគាសគ់ទ្ពយសរមម (ត្ពីទាំព័រមុន) 

 2018 
 ការយិល័យ ទីតាាំងATM ស្រុប 
 ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 

 
   (រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1) 

ត្នមលដែើម     
នានងៃទី1 ខែមររា 13,486,027  276,612  13,762,639  55,559,773 
ការទិញបខនាម 2,763,550  69,110  2,832,660  11,381,628  
ការផុត្រាំណត់្ ការបញ្ច ប់ (183,614) (12,417) (196,031) (787,653) 
លដមាៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ - - - (261,488)  

នានងៃទី31 ខែធ្នូ  16,065,963  333,305  16,399,268  65,892,260  

រ ាំលស់្បងារ     
នងៃទី1 ខែមររា - - - - 
រ ាំលស្ ់ 3,284,218  147,537  3,431,755  13,881,449  
ការផុត្រាំណត់្ ការបញ្ច ប់ (41,687) (3,605) (45,292) (183,206) 
លដមាៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ - - - (91,433)  

នានងៃទី31 ខែធ្នូ  3,242,531  143,932  3,386,463  13,606,810  

ត្នមលពិត្្ណដនយយ នានងៃទី31 ខែធ្នូ 12,823,432  189,373  13,012,805  52,285,450  
 
 

10. គទ្ពយសរមមអរបូី 
 2019 

 រមមវធីិ្រុាំពយូទ័រ 
គបព័នធស្នូល

ធ្នាគារ 
ការង្ហររាំពុង 
ែាំដណើ រការ ស្រុប 

 ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ 

នងលដែើម     
នានងៃទី1 ខែមររា 952,576  2,294,050  159,243  3,405,869  
ទិញបខនាម - - 231,703  231,703  
ការដផទរ រនុងការយិបរដិឆេទ 169,244  221,702  (390,946) - 

នានងៃទី31 ខែធ្នូ 1,121,820  2,515,752  - 3,637,572  

រ ាំលស់្បងារ     
នានងៃទី1 ខែមររា 632,988  1,180,128  - 1,813,116  
រ ាំលស្់ និងដផេងៗ 87,410  237,160  - 324,570  

នានងៃទី31 ខែធ្នូ 720,398  1,417,288  - 2,137,686  

ត្នមលពិត្្ណដនយយ     

នានងៃទី31 ខែធ្នូ 401,422  1,098,464  - 1,499,886  

ស្មមូលពាន់ដរៀល (រាំណត់្ស្ាា ល ់2.1.1) 1,635,794  4,476,241  - 6,112,035  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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10. គទ្ពយសរមមអរបូី (ត្ពីទាំព័រមុន) 
 2018 

 រមមវធីិ្រុាំពយូទ័រ 
គបព័នធស្នូល

ធ្នាគារ 
ការង្ហររាំពុង 
ែាំដណើ រការ ស្រុប 

 ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ 

នងលដែើម     
នានងៃទី1 ខែមររា 944,876  2,264,070  97,583  3,306,529  
ទិញបខនាម 7,700  - 91,640  99,340  
ការដផទរ រនុងការយិបរដិឆេទ - 29,980 (29,980) - 

នានងៃទី31 ខែធ្នូ 952,576  2,294,050  159,243  3,405,869  

រ ាំលស់្បងារ     
នានងៃទី1 ខែមររា 552,453  954,811  - 1,507,264  
រ ាំលស្់ និងដផេងៗ 80,535  225,317  - 305,852 

នានងៃទី31 ខែធ្នូ 632,988  1,180,128  - 1,813,116  

ត្នមលពិត្្ណដនយយ     

នានងៃទី31 ខែធ្នូ 319,588  1,113,922  159,243  1,592,753  

ស្មមូលជាពាន់ដរៀល  
(រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.1.1) 1,284,105  4,475,739  639,838  6,399,682  

 
 
11. គារ់បទញ្ញ ើពីគ្រឹះស្ថា នធនាោរនិងហរិញ្ញវត្ាុទផេងៗ 

 

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)   
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  
គារ់បដញ្ញើានកាលរាំណត់្ 54,036,810  220,200,001  52,106,844  209,365,299  
គារ់បដញ្ញើស្នេាំ 1,055,191  4,299,903  1,879,374  7,551,325  

 55,092,001  224,499,904  53,986,218  216,916,624  

អត្រាការត្រាក់ត្ររូវានកំណរ់ដូចខាងក្ត្រកាម 
  2019  2018 

គារ់បដញ្ញើានកាលរាំណត់្   
ែុោល រអាដមររិ 1% - 6.5% 2.0% - 6.5% 
ខែមរដរៀល 1% - 6.5% 2.0% - 6.5% 

គារ់បដញ្ញើស្នេាំ   
ែុោល រអាដមររិ 0% - 0.2% 0.0%  

ខែមរដរៀល 0% - 0.2% 0.0%  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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12. គារ់បទញ្ញ ើពីអត្ិថិជន 

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)   
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  

គារ់បដញ្ញើានកាលរាំណត់្ 1,630,980,291  6,646,244,685  1,148,713,212  4,615,529,685  
គារ់បដញ្ញើស្នេាំ 102,460,634  417,527,084  88,579,755  355,913,456  

 1,733,440,925  7,063,771,769  1,237,292,967  4,971,443,141  

គារ់បដញ្ញើពីអតិ្ងិជ្នគត្ូវានវភិា្ែូឆខាងដគកាម៖ 

(រ) តាមកាលរាំណត់្ 

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)   
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  

រយៈដពល 1ខែ 318,803,361  1,299,123,696  243,705,159  979,207,328  
ដគឆើនជាង 1ខែ ែល់ 3ខែ 285,833,627  1,164,772,030  220,217,126  884,832,412  
ដគឆើនជាង 3ខែ ែល់ 12ខែ 1,070,832,748  4,363,643,448  710,824,921  2,856,094,533  
ដគឆើនជាង 12ខែ 57,971,189  236,232,595  62,545,761  251,308,868  

 1,733,440,925  7,063,771,769  1,237,292,967  4,971,443,141  

(ែ) តាមគបដភទរូបិយប័ណណ 
 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)   
(រាំណត់្ស្ាា ល់ល

2.1.1)  

ែុោល រអាដមររិ 1,601,467,210  6,525,978,8800  1,124,957,623  4,520,079,729  
ដរៀលខែមរ 122,435,944  498,926,472  101,278,189  406,935,763  
ាត្នង 9,537,771  38,866,417  11,057,155  44,427,649  

 1,733,440,925  7,063,771,769  1,237,292,967  4,971,443,141  

(្) តាមទាំនារ់ទាំនង: 
 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)   
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  

មិនខមនជាស្មព័នធញាតិ្ 1,728,714,714   7,044,512,459  1,231,706,435   4,948,996,455  
ស្មព័នធញាតិ្ 4,726,211   19,259,310  5,586,532   22,446,686  

 1,733,440,925  7,063,771,769  1,237,292,967  4,971,443,141  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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12. គារ់បទញ្ញ ើពីអត្ិថិជន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

( ) តាមអគតាការគារ់គបចាាំឆ្ន ាំ 

 2019 2018 

គារ់បដញ្ញើានកាលរាំណត់្   
ែុោល រអាដមររិ 4% - 8% 4.00% - 8.00% 
ដរៀលខែមរ 4% - 8% 4.00% - 8.00% 
ាត្នង 3.25% - 7.50% 4.00% - 8.00% 

គារ់បដញ្ញើស្នេាំ   
ែុោល រអាដមររិ 2% - 3% 2.00% - 3.00% 
ដរៀលខែមរ 2% - 3% 2.00% - 3.00% 
ាត្នង 0.10% - 0.12% 2.00% - 3.00% 

 
 

13. គារ់រមចី   

គារ់រមចីរបស់្គរុមហ ុនទាាំងអស់្ពុាំានវត្ាុបញ្ញច ាំដទ។ 

គារ់រមចីគត្ូវានវភិា្ែូឆខាងដគកាម៖ 

(រ) តាមទាំនារ់ទាំនង: 

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល ់

2.1.1)   
(រាំណត់្ស្ាា ល ់

2.1.1)  
មិនខមនជាស្ម័ពនធញាតិ្ 704,296,717  2,870,009,122  611,386,452  2,456,550,764  
ស្ម័ពនធញាតិ្ 20,000,000  81,500,000  10,000,000  40,180,000  

 724,296,717  2,951,509,122  621,386,452  2,496,730,764  

(ែ) តាមគបដភទរូបិយប័ណណ 

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)   
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  

ែុោល រអាដមររិ 481,249,734  1,961,092,666  536,801,719  2,156,869,305  
ដរៀលខែមរ 191,986,634  782,345,534  42,864,111  172,227,998  
ាត្នង 51,060,349  208,070,922  41,720,622  167,633,461  

 724,296,717  2,951,509,122  621,386,452  2,496,730,764  
  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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13. គារ់រមចី  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

 (្) តាមកាលរាំណត់្ 

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ  

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)   
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1) 

តាមត្គមូវការរហូត្ែល់ 3ខែ 63,062,688  256,980,453  143,382,042  576,109,044  
ដគឆើនជាង 3ខែ ែល់ 12ខែ 184,547,047  752,029,217  123,137,812  494,767,729  
ដគឆើនជាង 12ខែ 476,686,982  1,942,499,452  354,866,598  1,425,853,991  

 724,296,717  2,951,509,122  621,386,452  2,496,730,764  
 

( )  តាមអគតាការគារ់គបចាាំឆ្ន ាំ តាមគបដភទរបិូយប័ណណ 
 

  2019  2018 
ែុោល រអាដមររិ 6% - 8.39%  6% - 9.01%  
ដរៀលខែមរ 6.5% - 8.5%  6.5% - 8.5% 
ាត្នង 8.37% - 9.42%  8.6% - 11.86%  

 
 

14. អនុបំណុល  
 

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)   
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  

អនុបាំណុល (រ) 61,166,666  249,254,165  54,500,000  218,980,998  
អនុបាំណុលបរធ្នាល (ែ) 14,744,145  60,082,390  14,953,307  60,082,390  

 75,910,811  309,336,555  69,453,307  279,063,388  

 (រ) អនុបាំណុល 

 អនុបាំណុល ្ឺជាបាំណុលរបស់្ភា្ីទីបីរបស់្អនររមចីពីដគៅគបដទស្ ខែលានអនុម័ត្ដោយ
ធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា ដហើយនរងគត្ូវទូទាត់្ដោយខផារដៅតាមតារាងស្ងគារ់ ខែលានខឆង
ដៅរនុងរិឆចស្នារមចី។ អនុបាំណុលស្របុដនឹះគត្ូវានោរ់បញ្ចូ លដៅរនុងដែើមទុនថាន រ់ទី2
ស្គាប់ការ្ណនាមូលនិធិ្ផ្អទ ល់សុ្ទធ។ 

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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14. អនុបំណុល (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ែ) អនុបាំណុលបរធ្នាល   

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)   
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  
អនុបាំណុលពីរាជ្រោា ភិាលរមពុជា 11,197,624  45,630,317  11,356,475  45,630,317  
អនុបាំណុលពីមូលនិធិ្អភិវឌ្ឍន៍
ជ្នបទរមពុជា 3,546,521  14,452,073  3,596,832  14,452,073  

 14,744,145  60,082,390  14,953,307  60,082,390  

អនុបាំណុលពីរាជ្រោា ភិាលរមពុជា (“the RGC”) 

អនុបាំណុលបរធ្នាលដនឹះែចីជាគារ់ដរៀល ត្ាំណាងឲ្យអនុបាំណុល ខែលគត្ូវានដផទរជូ្ន 
រាជ្រោា ភិាលរមពុជា ដៅនងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2004។  

អនុបាំណុលដនឹះគត្ូវានចាត់្ទុរជា “ដែើមទុនថាន រ់ទី2” ខផារតាមបរបិទននាគតា 6 របស់្
គបកាស្ដលែ ធ្7-010-182 ស្តីពីការ្ណនាមូលនិធិ្ផ្អទ ល់សុ្ទធរបស់្គ រ្ឹះស្ថា នធ្នាគារ ឆុឹះនងៃទី
15 ខែតុ្ោ ឆ្ន ាំ2010 អនុម័ត្ដោយធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា ស្គាប់បូរបញ្ចូ លរនុងការ្ណនា
ដៅរនុងមូលនិធិ្ផ្អទ ល់សុ្ទធ ដយងតាមគបកាស្ដលែ ធ្7-018-068 ឆុឹះនងៃទី22 ខែរុមភៈ ឆ្ន ាំ2018។ 

អនុបាំណុលពីមូលនិធិ្អភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទរមពុជា (ដៅកាត់្ថា “CRDF”) 

ឆាំនួនស្របុននអនុបាំណុលពីមូលនិធិ្អភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទរមពុជា នរងគត្ូវានបញ្ចូ លដៅរនុងការ
្ណនាមូលនិធិ្ផ្អទ ល់សុ្ទធ ដោយចាត់្ទុរជា “ដែើមទុនថាន រ់ទី2” ខផារតាមបរបិទននគបកាស្រនុង
ការ្ណនាមូលនិធិ្ផ្អទ ល់សុ្ទធ និងស្គាប់ដគាលដៅអនុាត្ដោយគបុងគបយ័ត្ន ែូឆជាអនុាត្
ដស្ថធ្នភាព។ 

ដៅនងៃទី28 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2016 បរធ្នាលហិរញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ និងគរុមហ ុនានឆុឹះរិឆចគពមដគពៀង
ជាមួយគាន  និងឯរភាពអគតាការគារ់គបចាាំឆ្ន ាំ្ឺ 3% ដៅដលើមូលនិធិ្បរធ្នាល (ទាាំង 
អនុបាំណុលពីរាជ្រោា ភិាលរមពុជា និងអនុបាំណុលពីមូលនិធិ្អភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទរមពុជា) ជាមួយ
នរងរយៈដពល 5ឆ្ន ាំ។ អគតាការគារ់ និងរយៈដពលននមូលនិធិ្បរធ្នាលគត្ូវពិនិត្យដមើលដ ើង
វញិ និងដធ្វើការឆចារជាដរៀងរាល់ 5ឆ្ន ាំ (មុនដពលកាលរាំណត់្ននរិឆចគពមដគពៀង)។ 

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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15. បំណុលភត្ិសនា 

 

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 

 ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)   
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  

ការវភិា្ដលើកាលរាំណត់្- 
លាំហូរស្ថឆ់គារ់ខែលមិនរាប់បញ្ចូ ល 
រនុងរិឆចស្នា     
តិ្ឆជាង1ឆ្ន ាំ 3,996,737  16,286,703   4,008,337   16,105,498  
1ដៅ5ឆ្ន ាំ 18,105,959   73,781,783   13,327,401   53,549,497  
ដគឆើនជាង5ឆ្ន ាំ 4,447,523  18,123,656   3,031,143   12,179,133  

បាំណុលភតិ្ស្នាស្របុខែលមិនរាប់
បញ្ចូ លរនុង 26,550,219 108,192,142 20,366,881  81,834,128 

ត្នមលបឆចុបបននននបាំណុលភតិ្ស្នា     
រយៈដពលែលី  3,629,105   14,788,603   3,640,367   14,627,000  
រយៈដពលខវង  9,543,623   38,890,264   8,067,633   32,415,748  

 13,172,728  53,678,867  11,708,001  47,042,748  
 

ឆាំនួនខែលគត្ូវានទទួលស្ថា ល់ដៅរនុងរាយការណ៍លទធផលដពញដលញែូឆខាងដគកាម៖ 
 

 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ 
ការគារ់ដលើបាំណុលភតិ្ស្នា 1,027,954  983,471  
ឆាំណាយទារ់ទងនរងគទពយស្រមមរយៈដពលែលី             3,643,160              3,431,755  

ស្របុ 4,671,114  4,415,226  

ស្មមូលពាន់ដរៀល   
(រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.1.1) 19,034,790  17,740,377  
 
 

16. ពនធទលើគារ់ចំទណញ  

លិែិត្គបកាស្ពនធរបស់្គរុមហ ុន ្ឺជារមមវត្ាុននការគត្ួត្ពិនិត្យរបស់្អ្ានាយរោា នពនធោរ។ 
ដោយស្ថរការអនុវត្ដឆាប់ និងបទបញ្ញត្ដិស្ថរដពើពនធដលើគបដភទគបតិ្បត្ដិការជាដគឆើន ្ឺានការបរ
ស្ស្ថយដផេងៗគាន  ឆាំនួនខែលានរាយការណ៍ដៅរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុអាឆនរងខរខគបដៅ
ដពលដគកាយបនាទ ប់ពីការរាំណត់្ឆុងដគកាយរបស់្អ្ានាយរោា នពនធោរ។ 
 

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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16. ពនធទលើគារ់ចំទណញ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

អគតាពនធអនុវត្ត 

 អនុដោមតាមបទបបញ្ញត្តិពនធោររមពុជា គរុមហ ុនានកាត្ពវរិឆចរនុងការបង់ពនធដលើគារ់ឆាំដណញ
នូវអគតាពនធ 20% ននឆាំណូលជាប់ពនធ ឬពនធអតិ្បបរា 1% ននផលរបរដោយរមួបញ្ចូ លពនធទាាំងអស់្
ដលើរខលងខត្អាររដលើត្នមលបខនាម មួយណាដគឆើនជាង។ 

ឆាំណាយពនធដលើគារ់ឆាំដណញរមួាន៖ 

 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)   
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  

 
  (ការរាយការណ៍ដ ើងវញិ - រាំណត់្

ស្ាា ល់ 2.4) 

ពនធរនុងគគា  26,938,988   109,156,779   23,282,271   94,176,787  
ឥណទានពនធពនារ  (996,968)  (4,039,714)  (2,914,907) (11,790,799) 

  25,942,020  105,117,065   20,367,364   82,385,988  
 

បខគមបគមួលននពនធដលើគារ់ឆាំដណញគត្ូវបង់ ានែូឆខាងដគកាម៖  
 

 2019 2018 
 ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)   
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  

ស្មតុ្លយនានងៃទី1 ខែមររា 20,538,620  82,524,175  15,323,182  61,859,686  
ពនធរនុងគគា 26,938,988  109,776,376  23,277,042  93,527,155  
ពនធដលើគារ់ឆាំណូលានបង់ (24,062,719) (97,502,137) (18,061,604) (73,059,188) 
លដមាៀងពីការបដូររូបិយប័ណណ  -   617,259   -   196,522 

ស្មតុ្លយនានងៃទី31 ខែធ្នូ  23,414,889   95,415,673   20,538,620   82,524,175  
 
 
 
 
 
  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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16. ពនធទលើគារ់ចំទណញ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

16.1 ឆាំណាយពនធដលើគារ់ឆាំដណញ 

ការដផទៀងផ្អទ ត់្ឆាំណាយពនធដលើគារ់ឆាំដណញ ានែូឆខាងដគកាម៖ 

 

ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ 
នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ 
នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 

 ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)   
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  

 
  (ការរាយការណ៍ដ ើងវញិ -  

រាំណត់្ស្ាា ល ់2.4) 

គារ់ឆាំដណញមុនបង់ពនធ 129,447,338  524,520,613  98,839,196  399,804,544  

ឆាំណាយពនធដលើគារ់ឆាំដណញ្ណនាតាម
អគតា 20%  25,889,468   104,904,124   19,767,839   79,960,910  
ឆាំណាយមិនអាឆកាត់្រងាន  52,552   212,941   599,525   2,425,078  

ឆាំណាយពនធដលើគារ់ឆាំដណញស្របុ  25,942,020   105,117,065   20,367,364   82,385,988  

16.2 ពនធពនារជាគទពយស្រមម-សុ្ទធ 
ព័ត៌្ានលមាិត្ននពនធពនារដលើគារ់ឆាំដណញជាគទពយស្រមម (បាំណុល) ានែូឆខាងដគកាម៖ 

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)   
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  

   
(ការរាយការណ៍ដ ើងវញិ -  

រាំណត់្ស្ាា ល ់2.4) 

ពនធពនារជាគទពយស្រមម     
រនគមដស្វាឥណទានមិនទាន់ទទួលស្ថា ល់  5,433,499   22,141,508   4,666,105   18,748,410  
ស្ាំវធិានធ្នដលើ ECLs   3,581,823     14,595,928 3,381,255   13,585,882 
ការស្គារមិនទាន់ានដគបើគាស្ ់  326,697   1,331,290   263,458   1,058,574  
សិ្ទធិរនុងការដគបើគាស់្គទពយស្រមម និង
បាំណុលភតិ្ស្នា  68,058   277,336   89,041   357,767  
ស្ាំវធិានធ្នដលើអត្ាគបដយជ្ន៍បុ្ាលិរ  14,912   60,766   253,281   1,017,683  
ការគារ់បងារគត្ូវទទួល - -  11,257   45,232  
លដមាៀងពីការបដូររូបិយប័ណណ  46,801   190,716   (16,434)  (66,032) 

 9,471,790 38,597,544 8,647,963 34,747,516 

ពនធពនារជាបាំណុល     

គទពយ និងបរកិាខ រ  (145,432)  (592,635)  (146,588)  (588,991) 
ការគារ់បងារគត្ូវទទួល  (4,370)  (17,808) - - 
លដមាៀងពីការបដូររូបិយប័ណណ  (123,815)  (504,546)  (183,918)  (738,983) 

  (273,617)  (1,114,989)  (330,506)  (1,327,974) 

ពនធពនារជាគទពយស្រមម-សុ្ទធ  9,198,173   37,482,555   8,317,457   33,419,542  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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17. សវំិធានធនទលើអត្ាគបទោជន៍បុ្ាលរិ  

 
 2019  2018 
 ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)   
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  

   
(ការរាយការណ៍ដ ើងវញិ -  

រាំណត់្ស្ាា ល ់2.4) 

ស្មតុ្លយនានងៃទី1 ខែមររា 1,266,404  5,088,411  -  -  
បខនាមរនុងឆ្ន ាំ 2,990,322   12,116,785   1,347,560  5,450,880 
ទូទាត់្រនុងឆ្ន ាំ (4,182,164) (16,946,129) (81,156)  (328,276) 
លដមាៀងពីការបដូររូបិយប័ណណ - 44,773 - (34,193) 

ស្មតុ្លយនានងៃទី31 ខែធ្នូ 74,562  303,840  1,266,404  5,088,411  
 
 
18. បំណុលទផេងៗ 

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1) 

 
  (ការរាយការណ៍ដ ើងវញិ -  

រាំណត់្ស្ាា ល ់2.4) 

ការគារ់បងារគត្ូវទូទាត់្ 57,767,946  235,404,380  41,391,064  166,309,295  
ពនធដលើគារ់ដបៀវត្េរ ៍  1,413,982   5,761,977   680,020   2,732,320  
ពនធកាត់្ទុរគត្ូវបង់  515,945   2,102,476   393,932   1,582,819  
ឆាំណាយបងារ និងឆាំណាយដផេងៗ 4,181  17,038  - - 
បាំណុលដផេងៗ 3,417,246 13,925,277 1,969,033 7,911,577 

  63,119,300  257,211,148   44,434,049  178,536,011  
 
 
19. មូលធនមាច សភ់ា្ហ ុន និងទ្ុនបគមុង 

ក្ដើមទុន  

គរុមហ ុនានដែើមទុនឆុឹះបញ្ជ ី ឆាំនួន 230,000,000 ហ ុន ខែលានត្នមលចាររិ 4,000 ដរៀល រនុងមួយ
ហ ុន។ 

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 
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19. មូលធនមាច សភ់ា្ហ ុន និងទ្ុនបគមុង (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ក្ដើមទុន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ព័ត៌្ានលមាិត្ននភា្ទុនិរានែូឆខាងដគកាម៖ 
 

 2019 2018 
 ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល % ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល % 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1) 
 

 
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1) 
 

LOLC 161,000,000  644,000,000  70 77,000,000  308,000,000  70 
BEA 48,300,000  193,200,000  21 23,100,000  92,400,000  21 
PSCo 20,700,000  82,800,000  9 9,900,000  39,600,000  9 

 230,000,000  920,000,000  100 110,000,000  440,000,000  100 

ពារយបាំគពួញៈ 

LOLC : គរុមហ ុន លង្ហក  អ័រររិ លីស្សីុ្ង អិលធី្ឌី្ 

BEA  : ធ្នាគារអាសីុ្បូព៌ាលីមីត្ធី្ត្ 

PSCo : គរុមហ ុន បុ្ាលិរគាស្ថរ់លីមីត្ធី្ត្ 

រនុងខែមររា ឆ្ន ាំ2019 គរុមហ ុនានដផទរទររគារ់ឆាំនួន 58 ោនែុោល រអាដមររិ ពីគារ់ឆាំដណញររា
ទុរដៅជាដែើមទុន។ ដៅនងៃទី5 ខែរុមភៈ និងនងៃទី11 ខែរុមភៈ ឆ្ន ាំ2019 គរុមហ ុនទទួលានការអនុម័ត្
ពីធ្នាគារជាតិ្រមពុជា និងទទួលានការអនុម័ត្ពីគរសួ្ងពាណិជ្ជរមម ដរៀងគាន ។ គរុមហ ុនានរត់្
គតាមូលធ្នរមមននគារ់ឆាំដណញររាទុរដៅឆ្ន ាំ2019។ 

ដៅនងៃទី23 ខែរញ្ញញ  និងនងៃទី8 ខែតុ្ោ ឆ្ន ាំ2019 គរុមហ ុនទទួលានការអនុម័ត្ពីធ្នាគារជាតិ្ 
រមពុជា និងទទួលានការអនុម័ត្ពីគរសួ្ងពាណិជ្ជរមម ដរៀងគាន  ដោយានដផទរទររគារ់ឆាំនួន 62 

ោនែុោល រអាដមររិ ពីគារ់ឆាំដណញររាទុរដៅជាដែើមទុន។ 

ទុនបគមងុ 

អនុដោមតាមរិឆចគពមដគពៀងគារ់រមចីរវាង Instituto De Credito Oficial (“ICO”) ននគពឹះរាជាណា
ឆគរ ដអស្ា៉ាញ និងគរុមហ ុន គរុមហ ុនគត្ូវររាទុនបគមុងស្គាប់ពគងរងដែើមទុនដោយដផទរគារ់
ឆាំដណញរនុងមួយឆ្ន ាំ ដោយ្ណនាតាមអគតា 3.5% ននគារ់រមចីខែលដៅមិនទាន់ទូទាត់្ ្ិត្គត្រម
ែាំណាឆ់ការយិបរដិឆេទនីមួយៗ។  នានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 ដែើមទុនបគមុងានឆាំនួន 3,093,332
ែុោល រអាដមររិ (2018: 2,976,091 ែុោល រអាដមររិ)។ ទុនបគមុងដនឹះ មិនអាឆខបងខឆរានដទ។ 

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 

82 

 
 

19. មូលធនមាច សភ់ា្ហ ុន និងទ្ុនបគមុង (ត្ពីទាំព័រមុន) 
 ទុនបត្រមងុាមបទបបញ្ញរតិ 

បខគមបគមួលដលើទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញត្តិ (រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.2.14) ានែូឆខាងដគកាម៖ 
  2019 2018 

 ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 
 

 
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1) 
ស្មតុ្លយនានងៃទី1 ខែមររា 299,009 1,209,491 - - 
ដផទរដៅទុនបគមងុតាមបទបបញ្ញតិ្ត 3,809,915 15,437,776 299,009 1,209,491 

លដមាៀងពីការបដូររូបិយប័ណណ - 2,093 - - 

ស្មតុ្លយនានងៃទី31 ខែធ្នូ 4,108,924 16,649,360 299,009 1,209,491 
 
 

20. ចំណូលពីការគារ់ 

 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់  

នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់  

នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1) 

 
  (ការរាយការណ៍ដ ើងវញិ -  

រាំណត់្ស្ាា ល ់2.4) 
ឥណទានបុ្ាល  355,523,000   1,440,579,197   278,412,361   1,126,178,001  
ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារដផេងៗ  670,114   2,715,302   698,456   2,825,255  
ឥណទានជាគរមុ  62,254   252,253   67,095   271,399  

  356,255,368  1,443,546,752   279,177,912  1,129,274,655  
 
 

21. ចំណាយការគារ់ 

 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់  

នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់  

នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1) 

 
  (ការរាយការណ៍ដ ើងវញិ -  

រាំណត់្ស្ាា ល ់2.4) 

គារ់បដញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន  104,953,470   425,271,461   70,931,169   286,916,579  
គារ់រមចី  50,257,182   203,642,101   42,825,710   173,229,997  
អនុបាំណុល  5,206,543   21,096,912   5,561,089   22,494,605  
គារ់បដញ្ញើពីធ្នាគារ  
និងស្ថា ប័នហិរញ្ញវត្ាុដផេងៗ  3,116,976   12,629,987   864,310   3,496,134  
បាំណុលភតិ្ស្នា  1,027,954   4,165,270   983,471   3,978,142  

  164,562,125   666,805,731   121,165,749   490,115,457  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 
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22. ចំណូលនិងចំណាយរនគមទជើងស្ថរសទុ្ធ 

 

 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1) 

ឆាំណូលរនគមដជ្ើងស្ថរពីឥណទាន  17,325,073   70,201,196   11,038,100   44,649,115  
ឆាំណូលរនគមដជ្ើងស្ថរពីដស្វារមមដផទរ
គារ់រនុងស្សុ្រ  921,029   3,732,010   907,988   3,672,811  

ឆាំណូលរនគមដជ្ើងស្ថរស្របុ  18,246,102   73,933,206   11,946,088   48,321,926  

ឆាំណាយរនគមដជ្ើងស្ថរដលើគារ់រមចី  3,340,715   13,536,579   2,556,032   10,339,149  
ឆាំណាយរនគមដជ្ើងស្ថរដស្វាធ្នាគារ  131,507   532,866   136,886   553,704  
ឆាំណាយរនគមដជ្ើងស្ថរដផេងៗ  -   -   1,400   5,663  

ឆាំណាយរនគមដជ្ើងស្ថរស្របុ  3,472,222   14,069,445   2,694,318   10,898,516  

ឆាំណូលនិងឆាំណាយរនគមដជ្ើងស្ថរ
ស្របុ  14,773,880   59,863,761   9,251,770   37,423,410  

 
 
23. ចំណូលទផេងៗ 
 

 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 

 
 (រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1)  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1) 

 
  (ការរាយការណ៍ដ ើងវញិ -  

រាំណត់្ស្ាា ល ់2.4) 

ការពិន័យដលើឥណទាន  7,094,130   28,745,415   4,910,330   19,862,285  
ការគបមូលមរវញិពីឥណទានខែល
ានលុបដឆញពីបញ្ជ  ី  3,705,890   15,016,266   1,512,081   6,116,368  
ឆាំដណញពីការលរ់គទពយ និងបរកិាខ រ  67,854   274,943   65,275   264,036  
ឆាំណូលដផេងៗ  826,159   3,347,596   818,984   3,312,790  

  11,694,033   47,384,220   7,306,670   29,555,479  
 
  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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24. ចំណាយទលើបុ្ាលរិ 

 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 

 
 (រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1) 
 (រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1) 
     

គារ់ដបៀវត្េរ ៍  40,995,461   166,113,608   33,295,181   134,679,007  
គារ់រង្ហវ ន់ គារ់ដលើរទររឆិត្តបុ្ាលរិ  14,273,500   57,836,222   8,899,944   36,000,273  
អត្ាគបដយជ្ន៍និដយជិ្ត្  2,990,322   12,116,785   1,347,560   5,450,880  
ឯរស្ណាា នបុ្ាលរិ  274,118   1,110,726   240,200   971,609  
ឆាំណាយខផនរស្ុែភាព  24,844   100,668   61,426   248,468  
អត្ាគបដយជ្ន៍និដយជិ្ត្ដផេងៗ  1,536,519   6,225,975   1,250,083   5,056,587  

  60,094,764   243,503,984   45,094,394   182,406,824  
 
 

25. ចំណាយទ្ូទៅ និងរែាាល 

 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 

 
 (រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1) 
 (រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1) 

 
 (ការរាយការណ៍ដ ើងវញិ -  

រាំណត់្ស្ាា ល ់2.4) 

ឆាំណាយដលើដគបងឥនធនៈ  3,292,169 13,339,869 2,671,548 10,806,412 
ឆាំណាយនងលទររ និងដភលើង  1,134,629 4,597,517 973,409 3,937,439 
ការខងទាាំ និងជួ្ស្ជុ្ល 1,070,703 4,338,489 851,236 3,443,250 
ឆាំណាយែររជ្ញ្ជូ ន 1,067,727 4,326,428 937,352 3,791,588 
ឆាំណាយដាឹះពុមព 1,027,100 4,161,809 839,214 3,394,621 
ឆាំណាយខផនរទាំនារ់ទាំនង  742,728 3,009,534 721,535 2,918,609 
ឆាំណាយទីផារ និងផេពវផាយ   670,315 2,716,116 512,708 2,073,904 
ស្ាភ រៈការយិលយ័   616,693 2,498,840 368,063 1,488,815 
រនគមវជិាជ ជី្វៈ 531,610 2,154,084 406,860 1,645,749 
រនគមអាជាា ប័ណណ  448,415 1,816,978 440,665 1,782,490 
ឆាំណាយការដធ្វើែាំដណើ រ  419,680 1,700,543 422,862 1,710,477 
ឆាំណាយដលើការជួ្ល 393,976 1,596,392 171,397 693,299 
រនគមធ្នាគារ 374,425 1,517,170 307,428 1,243,546 
ឆាំណាយពនធដផេងៗ 209,204 847,695 186,058 752,605 
ឆាំណាយហវររហវឺន 169,422 686,498 84,109 340,221 
ឆាំណាយដលើជ្ាំនួយ 151,458 613,708 2,853,121 11,540,874 
ឆាំណាយដផេងៗ 358,420 1,452,317 226,268 915,253 

 12,678,674 51,373,987 12,973,833 52,479,152 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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26. ចំណាយរលំស ់

 

 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 

 
 (រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1) 
 (រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1) 

 
 (ការរាយការណ៍ដ ើងវញិ - រាំណត់្

ស្ាា ល់ 2.4) 

រ ាំលស្់គទពយ និងបរកិាខ រ  2,158,099   8,744,617   2,163,189   8,750,100  
រ ាំលស្់គទពយអរូបី  324,570   1,315,158   305,293   1,234,910  
រ ាំលស្សិ់្ទធរនុងការដគបើគាស់្គទពយស្រមម  3,643,160   14,762,084   3,431,755   13,881,448  

  6,125,829   24,821,859   5,900,237   23,866,458  
 
  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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27. រាយការណ៍លហូំរស្ថច់គារ់ 

27.1 ស្ថឆ់គារ់ដគបើរនុ ងស្រមមភាពគបតិ្បត្តិការសុ្ទធ 

 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 

 
 (រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1) 
 (រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1) 

 
 (ការរាយការណ៍ដ ើងវញិ -  

រាំណត់្ស្ាា ល ់2.4) 

ស្រមមភាពគបតិ្បត្តិការ     
គារ់ឆាំដណញមុនបង់ពនធ  129,447,338   524,520,614   98,839,196   399,804,552  
និយ័ត្រមមដលើៈ     

ស្ាំវធិានធ្នដលើ ECLs  9,298,198   37,676,298   13,103,262   53,002,696  
ការរ ាំលស្គ់ទពយ និងបរកិាខ រ,គទពយអរូបី 
និងសិ្ទធរនុងការដគបើគាស់្គទពយស្រមម  6,125,829   24,821,859   5,900,237   23,866,458  
ឆាំណូលការគារ់ (356,255,368) (1,443,546,752) (279,177,912)  (1,129,274,655) 
ឆាំណាយការគារ់  164,562,125   666,805,731   121,165,749   490,115,457  
ឆាំដណញពីការលរ់គទពយ និងបរកិាខ រ  (66,305)  (268,668)  (77,155)  (312,092) 
ការឆាំណាយអត្ាគបដយជ្ន៍របស្់
និដយជិ្រ  2,990,322   12,116,785   1,347,560   5,450,880  

ការគារ់ទទួលាន  352,643,149   1,428,910,040   276,938,574   1,120,216,533  
ការគារ់ានទូទាត់្ (148,185,245) (600,446,613) (110,663,588)  (447,634,215) 
ពនធដលើគារ់ឆាំណូលានបង់   (24,062,719)  (97,502,137)  (18,061,604) (73,059,188) 
អត្ាគបដយជ្ន៍និដយជិ្ត្ានបង់  (4,182,164)  (16,946,129)  (81,156)  (328,276) 

ស្ថឆ់គារ់ដគបើរនុងស្រមមភាពគបតិ្បត្ដិការ 
មុនការខគបគបលួគទពយស្រមម និងបាំណុល 132,315,160  536,141,028  109,233,163  441,848,150  

ការដរើនដ ើងនូវគទពយស្រមមគបតិ្បត្តិការ     
ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា  (49,564,119)  (200,833,810)  (28,520,493)  (115,365,394) 
ឥណទានផតលែ់លអ់តិ្ងិជ្ន (544,847,328)  (2,207,721,373)  (412,604,962)  (1,668,987,073) 
គទពយស្រមមដផេងៗ  (1,760,011)  (7,131,565)  (1,504,723)  (6,086,600) 

ការដរើនដ ើង (ងយឆុឹះ) នូវបាំណុល 
គបតិ្បត្តិការ     

គារ់បដញ្ញើពីគ រ្ឹះស្ថា នធ្នាគារ និង
ហិរញ្ញវត្ាុដផេងៗ  1,105,783   4,480,633   12,181,135   49,272,691  
គារ់បដញ្ញើរបស្់អតិ្ងិជ្ន  496,147,958   2,010,391,526   363,985,205   1,472,320,154  
បាំណុលដផេងៗ  2,308,371  9,353,519  (5,192,917)  (21,005,349) 

ស្ថឆ់គារ់សុ្ទធានមរពី 
ស្រមមភាពគបតិ្បត្តិការ 35,705,814  144,679,958 

          
37,576,408 151,996,579 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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27. រាយការណ៍លហូំរស្ថច់គារ់ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

27.2 ការខគបគបួលបាំណុលពីស្រមមភាពហិរញ្ញបបទាន  

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 ការខគបគបួល នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

  ការទទួលគារ់បខនាម ការទូទាត់្ 
បខគមបគមលូពីការបតូ រ 
រូបិយប័ណណបរដទស្  

 ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ 
      
រមចី 621,386,452  309,065,842  (208,937,445) 2,781,868  724,296,717  
អនុបាំណុល 69,453,307  20,000,000  (13,333,333) (209,163) 75,910,811  
បាំណុលភតិ្ស្នា 11,708,001  4,766,050  (3,301,323) -    13,172,728  

 702,547,760  333,831,892  (225,572,101) 2,572,705  813,380,256  
 

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 ការខគបគបួល នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

  ការទទួលគារ់បខនាម ការទូទាត់្ 
បខគមបគមលូពីការបតូ រ 
រូបិយប័ណណបរដទស្  

 ដរៀល ដរៀល ដរៀល ដរៀល ដរៀល 
      
រមចី 2,496,730,764  1,252,334,792  (846,614,527)  49,058,093   2,951,509,122  
អនុបាំណុល 279,063,388  81,040,000 (54,026,665) 3,259,832 309,336,555  
បាំណុលភតិ្ស្នា 47,042,748  19,421,654  (13,376,961) 591,426 53,678,867  

 2,822,836,900  1,352,796,446    (914,018,153)  52,909,351   3,314,524,544  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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27. រាយការណ៍លហូំរស្ថច់គារ់ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
 

27.2 ការខគបគបួលបាំណុលពីស្រមមភាពហិរញ្ញបបទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 
 

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2017 ការខគបគបួល នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 

  ការទទួលគារ់បខនាម ការទូទាត់្ 
បខគមបគមលូពីការបតូ រ 
រូបិយប័ណណបរដទស្  

 ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ 
      
រមចី 476,681,777  283,433,178  (138,959,399) 230,896  621,386,452  
អនុបាំណុល 64,716,264  15,000,000  (10,333,333) 70,376  69,453,307  
បាំណុលភតិ្ស្នា 11,998,613  2,707,816  (2,998,428) -    11,708,001  

 553,396,654  301,140,994  (152,291,160) 301,272  702,547,760  
 

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2017 ការខគបគបួល នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 

  ការទទួលគារ់បខនាម ការទូទាត់្ 
បខគមបគមលូពីការបតូ រ 
រូបិយប័ណណបរដទស្  

 ដរៀល ដរៀល ដរៀល ដរៀល ដរៀល 
      
រមចី 1,924,364,334  1,146,487,205 (562,090,769) (12,030,006) 2,496,730,764  
អនុបាំណុល 261,259,558  60,675,000 (41,798,332)  (1,072,838) 279,063,388  
បាំណុលភតិ្ស្នា 48,438,401  10,880,005   (12,128,641)  (147,017) 47,042,748  

 2,234,062,293  1,218,042,210   (616,017,742)  (13,249,861) 2,822,836,900  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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28. កាត្ពវរិចចសនា 

គរុមហ ុនជួ្លយនយនតដគកាមរិឆចគពមដគពៀងភតិ្ស្នាគបតិ្បត្តិការ ខែលានកាត្ពវរិឆចស្នាែូឆ
ខាងដគកាម៖  

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 

 
 (រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1) 
 (រាំណត់្ស្ាា ល់

2.1.1) 

រនុងរយៈដពល 1 ឆ្ន ាំ 424,760   1,730,897   243,080  976,695 

រនុងគបតិ្បត្តិការអាជី្វរមមធ្មមតា គរុមហ ុនានឆុឹះកាត្ពវរិឆចស្នា និងដរើត្ានបាំណុលយថាភាព
ជាមួយនរងស្ាំណងផលូវឆាប់។ 

 
 

29. គបត្ិបត្តិការ និងសមត្ុលយជាមួយសមព័នធញាត្ិ 
គបតិ្បត្តិការស្ាំខាន់ៗជាមួយស្ម័ពនធញាតិ្ ានែូឆខាងដគកាមៈ 

ស្មព័នធញាតិ្ គបតិ្បត្តិការ 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
  ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 

 
   

(រាំណត់្ស្ាា ល់
2.1.1) 

 (រាំណត់្ស្ាា ល់
2.1.1) 

គរមុគបររាភិាល 
 

នងលឈនួលនិងឆាំណាយ
ពារ់ព័នធ  326,256   1,321,989  326,256  1,319,706  
ឆាំណាយការគារ់  112,759   456,899   181,424   733,860  

ភា្ទុនិរ ឆាំណាយការគារ់  1,388,781  5,627,341   979,117   3,960,526  
នងលឈនួលនិងរនគម 
ដជ្ើងស្ថរដលើឥណទាន  68,823   278,871   32,665   132,130  

បុ្ាលរិគ្ប់គ្ង 
ស្ាំខាន់ៗ  

គារ់ខែ និង 
អត្ាគបដយជ្ន៍និដយជិ្ត្  1,793,321   7,266,537   1,246,904   5,043,727  
ឆាំណាយការគារ់   229,695   930,724   211,689   856,282  
ឆាំណាយអត្ាគបដយជ្ន៍ 
និដយជិ្ត្  97,091   393,413   38,880   157,270  

ស្មតុ្លយជាមួយស្ម័ពនធញាតិ្ ានែូឆខាងដគកាម: 

ស្មព័នធញាតិ្ ្ណនី នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
  ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ ស្មមូលពាន់ដរៀល 

   
(រាំណត់្ស្ាា ល់ 

2.1.1) 
 (រាំណត់្ស្ាា ល ់

2.1.1) 

គរមុគបររាភិាល និង
បុ្ាលរិគ្ប់គ្ងស្ាំខាន់ៗ គារ់បដញ្ញើ  4,726,211   19,259,310   5,586,532   22,446,686  
PSCo គារ់បដញ្ញើ  1,007,102   4,103,941   937,026   3,764,970  
BEA គារ់រមចី  20,000,000   81,500,000  10,000,000   40,180,000  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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30. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ  
 
ស្រមមភាពគរុមហ ុនានហានិភ័យហិរញ្ញវត្ាុជាដគឆើនែូឆជា៖ ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផារ  
(រមួាន ហានិភ័យរបិូយប័ណណ និងហានិភ័យអគតាការគារ់) និងហានិភ័យស្នទនីយភាព។ ការ
គបឈមមុែជាមួយនរងហានិភ័យ្ឺ ស្ាំខាន់បាំផុត្ឆាំដពាឹះពាណិជ្ជរមមហិរញ្ញវត្ាុ ដហើយហានិភ័យ 
គបតិ្បត្ដិការ្ឺ ជាផលវាិរមិនអាឆដជ្ៀស្ានរនុងការដធ្វើពាណិជ្ជរមម។ 

គរុមហ ុនានបាំណង អនុវត្តតាមបទបបញ្ញត្តិរបស់្ធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា ឆាំដពាឹះដគាលបាំណងដលើ
ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ាុ។ គរុមហ ុនានទទួលស្ថា ល់ថា គរុមហ ុនមិនទាន់ានស្ដគមឆការ 
អនុវត្តឲ្យានគត្រមគត្ូវស្តង់ោរអនតរជាតិ្ ស្តីពីការគ្ប់គ្ងហានិភ័យានដពញដលញដនាឹះដទ។  
គរុមគបររាភិាលានបដងកើត្្ណៈរាម ធិ្ការគ្ប់គ្ងគទពយស្រមម និងគទពយបាំណុល និង 
្ណៈរមមការគ្ប់គ្ងហានិភ័យដែើមបីបដងកើត្ជាា៉ារា៉ា ខម៉ាគត្ស្ាំខាន់ៗ ននហានិភ័យខែលអាឆទទួល
ានស្គាប់គរុមហ ុន និង គត្ួត្ពិនិត្យដមើលស្រមមភាព ដោយដធ្ៀបនរងា៉ារា៉ា ខម៉ាគត្ទាាំងដនឹះ។ 

គរុមហ ុនានគទពយស្រមម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុែូឆខាងដគកាម៖ 
 
 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល ែុោល រអាដមររិ  ស្មមូលពាន់ដរៀល 

  
(រាំណត់្ស្ាា ល់

ដលែ2.1.1) 
 (រាំណត់្ស្ាា ល់

ដលែ2.1.1) 

 
  (ការរាយការណ៍ដ ើងវញិ -  

រាំណត់្ស្ាា ល ់2.4) 

គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ     
ស្ថឆ់គារ់រនុងនែ  150,702,355   614,112,097   109,863,596   441,431,929  
ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារជាតិ្ 
ននរមពុជា  278,664,939   1,135,559,626   173,925,316   698,831,919  
ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារដផេងៗ  1,092,239   4,450,874   7,282,720   29,261,969  
ឥណទានផតលែ់លអ់តិ្ងិជ្ន 2,468,225,611  10,058,019,365  1,929,064,262   7,750,980,205  
គទពយស្រមមដផេងៗ  138,700   565,203   250,884   1,008,052  

គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុស្របុ 2,898,823,844  11,812,707,165  2,220,386,778  8,921,514,074  

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ     
គារ់បដញ្ញើរបស្់គ រ្ឹះស្ថា ន
ធ្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ាុដផេងៗ 55,092,001  224,499,904  53,986,218  216,916,624  
គារ់បដញ្ញើរបស្់អតិ្ងិជ្ន 1,733,440,925  7,063,771,769  1,237,292,967  4,971,443,141  
គារ់រមចី 724,296,717  2,951,509,122  621,386,452  2,496,730,764  
អនុបាំណុល 75,910,811  309,336,555  69,453,307  279,063,388  
បាំណុលដផេងៗ  61,189,373   249,346,695   43,360,097   174,220,870  

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុស្របុ 2,649,929,827  10,798,464,045  2,025,479,041  8,138,374,787  
 

 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 
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30. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (រពីទំព័រមុន) 
ការគ្ប់គ្ងដែើមទុន 
ដគាលដៅឆមបងននការគ្ប់គ្ងដែើមទុនរបស់្គរុមហ ុន ្ឺគត្ូវធានាថាវាអនុដោមដៅតាមត្គមូវការ
ដែើមទុនខែលានរាំណត់្ពីខាងដគៅ ដហើយវាររានូវជ្ាំហរហិរញ្ញវត្ាុរ រងាាំ និងអនុាត្ដែើមទុន
ខែលានដស្ារភាពលា ដែើមបីគទគទង់អាជី្វរមមរបស់្ែលួន និងដែើមបីបដងកើនត្នមលាច ស់្ហ ុន។  

គរុមហ ុនគ្ប់គ្ងរឆនាស្មព័នធដែើមទុនរបស់្ែលួន និងដធ្វើនិយ័ត្រមមដៅដលើទុនដនាឹះ ដៅតាមទគមង់នន
ការផ្អល ស់្បតូរលរខែណឌ ដស្ែារិឆច និងលរខណៈហានិភ័យននស្រមមភាពរបស់្ែលួន។ ដែើមបីររា ឬខរ
ត្គមូវរឆនាស្មព័នធមូលធ្ន គរុមហ ុនអាឆខរត្គមូវឆាំនួនទររគារ់ននការទូទាត់្ភា្ោភ ឬឆាំដណញ
ដលើមូលធ្ន ែល់ាច ស់្ភា្ហ ុន។ ពុាំានការផ្អល ស់្បតូរណាមួយគត្ូវានដធ្វើដ ើងដៅរនុង 
ដគាលបាំណងដគាលការណ៍ និងែាំដណើ រការពីឆ្ន ាំមុន។ 

មូលនិធិ្ផ្អទ ល់សុ្ទធ និងគទពយស្រមមខែលានងលរងហានិភ័យ នរងគត្ូវាន្ណនាដោយខផារដលើ 
បទបបញ្ញត្តិរបស់្ធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា។ ្ណៈគ្ប់គ្ងានភាពដជ្ឿជារ់ថា គរុមហ ុនាន
អនុដោមតាមអនុាត្ស្ថធ្នភាពខែលរាំណត់្ដោយធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា និងត្គមូវការមូលធ្ន
ខែលានរាំណត់្ពីខាងដគៅ។ 

30.1 ហានិភ័យឥណទាន 

គរុមហ ុនគបឈមនរងហានិភ័យឥណទាន ខែលគត្ូវានរាំណត់្ថាជាការខាត្បង់ហិរញ្ញវត្ាុឆាំដពាឹះ 
គរុមហ ុន រនុងររណីខែលអនរសុ្ាំែចីមិនអាឆអនុវត្ដនូវកាត្ពវរិឆចស្ងបាំណុល ដៅនងៃែល់កាលរាំណត់្។ 
ហានិភ័យដលើឥណទាន ្ឺជាហានិភ័យស្ាំខាន់បាំផុត្ស្គាប់ពាណិជ្ជរមមរបស់្គរុមហ ុន។ ហានិភ័យ
ឥណទានដរើត្ដ ើងជាស្ាំខាន់រនុងស្រមមភាពផដល់រមចីឥណទានឲ្យអតិ្ងិជ្ន។ ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ
ដលើឥណទានគត្ូវានអនុវត្ដដោយ្ណៈរមមការគ្ប់គ្ង ឥណទានរបស់្គរុមហ ុន។ 

(រ)  ការវាស់្ខវងហានិភ័យឥណទាន 

គរុមហ ុនវាយត្នមលពីលទធភាព ននការែរខានមិនបាំដពញកាត្ពវរិឆចរបស់្អនរសុ្ាំែចី ដោយដយង
ដៅដលើដគាលនដយាយដគាលការណ៍និងការអនុវត្តឥណទានរបស់្គរុមហ ុន។ ្ណៈរាម ធិ្ការ 
ឥណទានទទួលែុស្គត្ូវរនុងរាំណត់្ភាពស្មស្ស្ប និងភាពគ្ប់គគាន់ននដគាលនដយាយ 
ហានិភ័យ។ 

 (ែ)  ការគត្ួត្ពិនិត្យវសិ្ថលភាពហានិភ័យ និងដគាលការណ៍ទប់ស្ថក ត់្ 

គរុមហ ុនដធ្វើគបតិ្បត្ដិការ និងផដល់គារ់រមចី ដៅរបូវន័ដបុ្ាល ដៅរនុងគពឹះរាជាណាឆគររមពុជា។ 
គរុមហ ុនគ្ប់គ្ងានរាំណត់្ និងគត្ួត្ពិនិត្យនូវការគបមូលផដុាំហានិភ័យ ដលើឥណទានដៅ
ដពលណាខែលហានិភ័យទាាំងដនាឹះគត្ូវានររដ ើញ។ ហានិភ័យធ្ាំដលើឥណទាន គត្ូវាន
រាំណត់្ដោយធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា ្ឺជាស្របុហានិភ័យធ្ាំៗ ខែលបុ្ាលមួយទទួលាន 
អត្ាគបដយជ្ន៍ណាមួយខែលអនុាត្ដលើស្ពី 2% ស្គាប់គារ់រមចីឯរត្តជ្ននិង 3% ស្គាប់
គារ់រមចីជាគរុមននមូលនិធិ្ផ្អទ ល់សុ្ទធរបស់្គរុមហ ុនដគកាមលរខែណឌ ននគបកាស្ដលែ ធ្7-07-
163 ននធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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30. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (រពីទំព័រមុន) 

30.1 ហានិភ័យឥណទាន (រពីទំព័រមុន) 

(ែ)  ការគត្ួត្ពិនិត្យវសិ្ថលភាពហានិភ័យ និងដគាលការណ៍ទប់ស្ថក ត់្ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

គរុមហ ុន ានោរ់ដឆញនូវដគាលនដយាយ និងការអនុវត្តដែើមបីទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យ 
ឥណទាន។ ការអនុវត្តខែលានតាាំងពីដែើម ្ឺការទាមទារឲ្យានគទពយបញ្ញច ាំ ស្គាប់ធានា
ឥណទានពីអតិ្ងិជ្ន។ គរុមហ ុនរ៏ទទួលាននូវការធានាផ្អទ ល់ែលួនស្គាប់រមចីជាគរុម។  
គរុមហ ុនអនុវត្តដស្ឆរតីខណនាាំស្តីពីការទទួលយរ ឆាំណាត់្ថាន រ់ជារ់ោរ់ននគទពយបញ្ញច ាំ ឬការ
ទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យឥណទាន។ គទពយបញ្ញច ាំឆមបងៗស្គាប់ធានាឥណទានផតល់ែល់អតិ្ងិជ្ន
ានការោរ់បញ្ញច ាំគទពយស្មបត្ដិស្ថន រ់ដៅ (ែីធ្លី អគារ និងគទពយដផេងៗ)។ 

(្)  ផល់ប៉ាឹះពាល់អតិ្បរាិដលើហានិភ័យឥណទាន 

តារាងខាងដគកាមបង្ហា ញពីហានិភ័យអតិ្បរាិរបស់្គរុមហ ុន ឆាំដពាឹះហានិភ័យឥណទានដលើ
គារ់រមចីរបស់្គរុមហ ុនែល់អតិ្ងិជ្ន បនាទ ប់ពីាន្ិត្ពិចារណាដលើគទពយបញ្ញច ាំនិងការពគងរង
្ុណភាពឥណទានែនទដទៀត្។ 
 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019  

 ត្នមលដយង 

ត្នមលស្មស្ស្បនន
គទពយបញ្ញច ាំ ឬការ
ពគងរងឥណទាន   

ផល់ប៉ាឹះពាលអ់តិ្ប
រាិដលើហានិភ័យ

ឥណទាន 

ផល់ប៉ាឹះពាលហ់រិញ្ញ
វត្ាុ ដលើគទពយបញ្ញច ាំ 

ឬការពគងរង 
ឥណទាន ទារ់ទង ECL 

ឥណទានបុ្ាល  2,446,797,855   5,393,268,831   -     2,446,797,855   25,660,167  
ឥណទានស្គាប់ 
ស្ហគគាស្ធុ្នតូ្ឆ និង 
ធុ្នមធ្យម  38,249,528   79,350,494   -     38,249,528   499,469  
ឥណទានបុ្ាលរិ  8,767,152   15,169,329   -     8,767,152   68,977  
ឥណទានគរមុ  643,968   362,671   281,297   362,671   4,279  

ឥណទានស្របុ  2,494,458,503   5,488,151,325   281,297   2,494,177,206   26,232,892  

ស្មមូលពាន់ដរៀល 
(រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.1.1) 10,164,918,399  22,364,216,649  1,146,285  10,163,772,114  106,899,034  
 

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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30. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

30.1 ហានិភ័យឥណទាន (រពីទំព័រមុន) 

(្)  ផល់ប៉ាឹះពាល់អតិ្បរាិដលើហានិភ័យឥណទាន (រពីទំព័រមុន) 
 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018  

 ត្នមលដយង 

ត្នមលស្មស្ស្បនន
គទពយបញ្ញច ាំ ឬការ
ពគងរងឥណទាន   

ផល់ប៉ាឹះពាលអ់តិ្ប
រាិដលើហានិភ័យ

ឥណទាន 

ផល់ប៉ាឹះពាលហ់រិញ្ញ
វត្ាុ ដលើគទពយបញ្ញច ាំ 

ឬការពគងរង 
ឥណទាន ទារ់ទង ECL 

ឥណទានបុ្ាល   1,907,056,772   5,075,400,002      -     1,907,056,772   26,054,328  
ឥណទានស្គាប់ 
ស្ហគគាស្ធុ្នតូ្ឆ និង 
ធុ្នមធ្យម 

                       
37,342,418  

                       
84,471,010  

                                        
-    

                       
37,342,418  

                             
512,928  

ឥណទានបុ្ាលរិ     11,044,682         18,535,846                   -        11,044,682          92,167  
ឥណទានគរមុ         283,699             676,849                  -             283,699            3,886  

ឥណទានស្របុ 1,955,727,571  5,179,083,707  -    1,955,727,571  26,663,309  

ស្មមូលពាន់ដរៀល 
(រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.1.1) 

                 
7,858,113,380  

               
20,809,558,335  

                                        
-    

                 
7,858,113,381  

                     
107,133,175  

ហានិភ័យអតិ្បរាិឆាំដពាឹះហានិភ័យឥណទានស្គាប់គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុដផេងៗ គត្ូវាន
រាំណត់្ឆាំដពាឹះត្នមលដយងស្គាប់ការយិបរដិឆេទននរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ។ 

គរុមហ ុនររាវត្ាុបញ្ញច ាំដធ្ៀបនរងគារ់រមចីែល់អតិ្ងិជ្នរនុងទគមង់ជាអឆលនៈ គទពយធានា និង
មូលប័គត្ខែលានឆុឹះបញ្ជ ីដផេងៗដលើគទពយស្រមម។ ការា៉ា ន់ស្ថម នននត្នមលស្មស្ស្ប្ឺខផារដលើ
ត្នមលននគទពយបញ្ញច ាំខែលគត្ូវានវាយត្នមលដៅដពលែចី ដហើយគត្ូវានដធ្វើបឆចុបបននភាពជាគបចាាំ
ដយងតាមដគាលនដយាយគារ់រមចីនផទរនុងនិងដគាលការណ៍ខណនាាំននបទបបញ្ញត្តិ។  

( ) ការគបមូលផតុាំហានិភ័យននគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុជាមួយនរងហានិភ័យឥណទាន 

ការគបមូលផតុាំហានិភ័យដរើត្ដ ើង ដៅដពលខែលស្មភា្ីមួយឆាំនួនឆូលរមួរនុងស្រមមភាព 
អាជី្វរមមស្ស្ដែៀងគាន  ឬស្រមមភាពដៅរនុងត្ាំបន់ភូមិស្ថស្តស្តែូឆគាន  ឬានលរខណៈដស្ែារិឆច 
ស្ស្ដែៀងគាន  ខែលបណាត លឲ្យស្មត្ាភាពរបស់្ពួរដ្ ដែើមបបីាំដពញកាត្ពវរិឆចតាមរិឆចស្នា
គត្ូវានរងផលប៉ាឹះពាល់ដោយ បខគមបគមួលដស្ែារិឆច នដយាយ ឬលរខែណឌ ដផេងដទៀត្។ 

ការគបមូលផតុាំហានិភ័យបង្ហា ញពីភាពខគបគបួលទារ់ទង និងការអនុវត្តរបស់្គរុមហ ុនឆាំដពាឹះការ
អភិវឌ្ឍខែលប៉ាឹះពាល់ែល់ឧស្ាហរមមជារ់ោរ់ ឬទីតាាំងភូមិស្ថស្តស្ត។ 

ការខបងខឆរគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ តាមវស័ិ្យឧស្ាហរមមរបស់្គរុមហ ុនមុនដពលពិចារណា
ដលើគទពយបញ្ញច ាំឬការពគងរងឥណទានដផេងដទៀត្ (ការប៉ាឹះពាល់អតិ្បរាិ) ានែូឆខាងដគកាមៈ 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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30. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

30.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

( ) ការគបមូលផតុាំហានិភ័យននគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុជាមួយនរងហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 
 
 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 
ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារជាតិ្ 

ននរមពុជា 
ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារ 

ដផេងៗ 
ឥណទានផតលែ់ល ់

អតិ្ងិជ្ន ដផេងៗ ស្រុប 
 ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ  ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ 

អនតរការហិីរញ្ញវត្ាុ - -  -    - - 
ផលិត្រមម  -     -     21,483,935   -     21,483,935  
អឆលនគទពយ  -     -     407,917,050   -     407,917,050  
ស្រមមភាពស្ហ្មន៍ ស្ងាម ផ្អទ ល់
ែលួន នរងស្មមភាពដផេងៗ  439,823,205   1,103,272   2,065,057,518   -     2,505,983,995  
ស្ាំវធិានធ្នដលើ ECLs  -     (11,033)  (26,232,892)  -     (26,243,925)    

សុ្ទធ  439,823,205   1,092,239   2,468,225,611   -     2,909,141,055  

ស្មមូលពាន់ដរៀល  
(រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.1.1)  1,792,279,560   4,450,874   10,058,019,367   -     11,854,749,799  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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30. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 
30.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

( ) ការគបមូលផតុាំហានិភ័យននគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុជាមួយនរងហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 
 
 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 

 
ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារជាតិ្ 

ននរមពុជា ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារដផេងៗ ឥណទានផតលែ់លអ់តិ្ងិជ្ន ដផេងៗ ស្រុប 
 ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ  ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ 
អនតរការហិីរញ្ញវត្ាុ - -  -   - - 
ផលិត្រមម  -     -     15,631,850   -     15,631,850  
អឆលនគទពយ  -     -     448,797,818   -     448,797,818  
ស្រមមភាពស្ហ្មន៍ ស្ងាម  
ផ្អទ ល់ែលួន នរងស្មមភាពដផេងៗ  285,519,462   7,356,283   1,491,297,903   -     1,784,173,648  
ស្ាំវធិានធ្នដលើ ECLs  -     (73,563)  (26,663,309)  -     (26,736,872) 

សុ្ទធ  285,519,462   7,282,720   1,929,064,262   -     2,221,866,444   

ស្មមូលពាន់ដរៀល  
(រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.1.1)  1,147,217,198   29,261,969   7,750,980,205   -      8,927,459,372 

 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្គាប់ការយិបរដិឆេទបញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 
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30. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

30.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ង) ្ុណភាពឥណទានដៅតាមថាន រ់ននគទពយស្រមមហិញ្ញវត្ាុ 

 តារាងខាងដគកាមដនឹះបង្ហា ញពី្ុណភាពឥណទាន ដៅតាមថាន រ់ននគទពយស្រមមហិញ្ញវត្ាុដោយ
ខផារដៅដលើគបព័នធវាយត្នមលរបស់្គរុមហ ុន : 
 
 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 ែាំណារ់កាលទី1  ែាំណារ់កាលទី2 ែាំណារ់កាលទី3 ស្រុប 
 ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ 

ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារដផេងៗ  1,103,272   -     -     1,103,272  
ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារជាតិ្ 
ននរមពុជា  439,823,205   -     -     439,823,205  
ឥណទានផតលែ់លអ់តិ្ងិជ្ន  2,484,676,347   1,394,203   8,387,953   2,494,458,503  
គទពយស្រមមដផេងៗ 147,541  -     -    147,541 

 2,925,750,365  1,394,203   8,387,953  2,935,532,521 

ស្ាំវធិានធ្នដលើ ECLs  (18,716,735)  (481,191)  (7,054,840)  (26,252,766) 

សុ្ទធ    2,907,033,630  913,012   1,333,113  2,909,279,755 

ស្មមូលពាន់ដរៀល   
(រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.1.1)   11,846,162,042  3,720,525   5,432,434  11,855,315,001 

 
 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 

 ែាំណារ់កាលទី1  ែាំណារ់កាលទី2 ែាំណារ់កាលទី3 ស្រុប 
 ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ 

ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារដផេងៗ  7,356,283   -     -     7,356,283  
ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារជាតិ្ 
ននរមពុជា  285,519,462   -     -     285,519,462  
ឥណទានផតលែ់លអ់តិ្ងិជ្ន  1,940,423,462   1,823,075   13,481,034   1,955,727,571  
គទពយស្រមមដផេងៗ 259,089  -     -    259,089  

 2,233,558,296   1,823,075   13,481,034    2,248,862,405   

ស្ាំវធិានធ្នដលើ ECLs  (14,727,205)  (631,884)  (11,385,988) (26,745,077) 

សុ្ទធ    2,218,831,091    1,191,191   2,095,046     2,222,117,328  

ស្មមូលពាន់ដរៀល   
(រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.1.1) 8,915,263,324   4,786,206  8,417,894  8,928,467,424  

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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30. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

30.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ង) ្ុណភាពឥណទានដៅតាមថាន រ់ននគទពយស្រមមហិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

គរុមហ ុនអនុវត្តវធីិ្ស្ថស្តស្តបីែាំណារ់កាល ដោយខផារដលើការផ្អល ស់្បតូរ្ុណភាពឥណទានចាប់
តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់ជាដលើរែាំបូង៖ 

ស្ាំវធិានធ្នដលើអីុខភមិននរងគត្ូវដធ្វើដ ើងដោយខផារដលើវធីិ្ស្ថស្តស្តបីែាំណារ់កាលែូឆខាងដគកាម
ខែលឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីការផ្អល ស់្បតូរ្ុណភាពឥណទានននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ចាប់តាាំងពីានការ
ទទួលស្ថា ល់ជាដលើរែាំបូង៖ 

(i) ែាំណារ់កាលទី 1: ECL រយៈដពល 12 ខែ – មិនានការងយឆុឹះននឥណទាន 

ឆាំដពាឹះហានិភ័យ ខែលមិនានការដរើនដ ើង្ួរឲ្យរត់្ស្ាា ល់ននហានិភ័យឥណទានចាប់
តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់ជាដលើរែាំបូង ដហើយខែលមិនានការងយឆុឹះននឥណទានចាប់
តាាំងពីដែើម ECL ខែលទារ់ទងនរងគពរត្តិការណ៍ គបូាប ីលីដត្ននការែរខានស្ង ខែលដរើត្
ដ ើងរនុងរយៈដពល 12 ខែបនាទ ប់ គត្ូវានទទួលស្ថា ល់។ 

(ii) ែាំណារ់កាលទី 2: ECL មួយអាយុកាល – មិនានការងយឆុឹះននឥណទាន 

ឆាំដពាឹះហានិភ័យ ខែលានការដរើនដ ើង្ួរឲ្យរត់្ស្ាា ល់ននហានិភ័យឥណទានចាប់
តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់ជាដលើរែាំបូង ប៉ាុខនតដនាឹះមិនខមនជាការងយឆុឹះននឥណទានដនាឹះ 
ECLមួយអាយុកាល នរងគត្ូវានទទួលស្ថា ល់។ 

(iii) ែាំណារ់កាលទី 3: ECL មួយអាយុកាល – ការងយឆុឹះននឥណទាន 

គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុគត្ូវានវាយត្នមលានការងយឆុឹះននឥណទាន ដៅដពលានគពរត្តិការណ៍
មួយឬដគឆើនែង ខែលដធ្វើឲ្យានផលប៉ាឹះពាល់ធ្ៃន់ធ្ៃរននការា៉ា ន់ស្ថម នដៅដលើលាំហូរស្ថឆ់
គារ់នាដពលអនា្ត្របស់្គទពយស្រមមដនាឹះ ានដរើត្ដ ើង។ ឆាំដពាឹះគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ
ានការងយឆុឹះននឥណទាន ECL មួយអាយុកាលនរងគត្ូវានទទួលស្ថា ល់។ 

ែាំណារ់កាល ស្ថា នភាពននហានិភ័យឥណទាន ស្ូឆនាររននការែរខានស្ង 
1 ECL រយៈដពល 12ខែ – មិនខមនការងយឆុឹះននឥណទាន 0  ែល ់29 នននងៃខារខានស្ង 
2 ដពECL មួយអាយុកាល – មិនខមនការងយឆុឹះននឥណទាន 30 ែល ់89 នននងៃខារខានស្ង 
3 ECL មួយអាយកុាល – ានការងយឆុឹះននឥណទាន ដលើស្ពី 89 នននងៃខារខានស្ង 

 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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30. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

30.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ង) ្ុណភាពឥណទានដៅតាមថាន រ់ននគទពយស្រមមហិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(iv) ការបញ្ចូ លពត័្ានគបដមើលដៅនងៃខាងមុែ 

  គរុមហ ុនរមួបញ្ចូ លព័ត៌្ានគបដមើលដៅនងៃខាងមុែ ទាាំងការវាយត្នមលថាដត្ើហានិភ័យ  
ឥណទានរបស់្ឧបររណ៍ ានដរើនដ ើង្ួរឲ្យរត់្ស្ាា ល់ចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់ជា
ដលើរែាំបូង និងការវាស់្ខវងរបស់្ ECL ខែរឬដទ។ 

ព័ត៌្ានខាងដគៅខែលគត្ូវានពិចារណា រមួានទិននន័យដស្ែារិឆច និងការពាររណ៍
ខែលដឆញផាយដោយស្ថា ប័នរាជ្រោា ភិាល និងអាជាា ធ្ររបិូយវត្ាុដៅរនុងបណាត គបដទស្
ខែលគរុមហ ុនដធ្វើគបតិ្បត្តិការ អងាការអនតរជាតិ្។ 

គរុមហ ុនានរាំណត់្ និងឆងគរងឯរស្ថរស្ាំខាន់ៗននហានិភ័យឥណទាន និងការខាត្
បង់ឥណទានស្គាប់ផលប័គត្ននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុនីមួយៗ ស្ស្បតាមគបដទស្នីមួយៗ
ដហើយដោយដគបើការវភិា្ទិននន័យពីមុន ខែលគត្ូវានា៉ា ន់ស្ថម នទាំនារ់ទាំនងរវាងអដងរនន
ា៉ា គរូដស្ែារិឆច និងហានិភ័យឥណទាន និងការខាត្បង់ឥណទាន។ 

  

(ឆ) វត្ាុ បញ្ញច ាំខែលានរ របអូស្ 

រនុងការយិបរដិឆេទ គរុមហ ុនមិនានការរ របអូស្វត្ាុបញ្ញច ាំណាមួយខែលានររាទុរជាវត្ាុធានា
ដនាឹះដទ។ 

30.2 ហានិភ័យគបតិ្បត្តិការ 

ការខាត្បង់ពីហានិភ័យគបតិ្បត្តិការ ខែលអាឆដរើត្ានដ ើងដោយស្ថរខត្រងវឹះខាត្ ឬបរាជ័្យ 
ននែាំដណើ រការនផទរនុង ធ្នធានមនុស្េ និងគបព័នធ ឬបណាត លមរពីរតាត ខាងដគៅ គត្ូវានគ្ប់គ្ង
តាមរយៈែាំដណើ រ ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យគបតិ្បត្តិការខែលានបដងកើត្រឆួដហើយ ការគត្ួត្ពិនិត្យ និង
ការរាយការណ៍ឲ្យានគត្រមគត្ូវពីស្រមមភាពអាជី្វរមមដធ្វើដ ើងដោយខផនរគត្ួត្ពិនិត្យ និងគាាំគទខែល 
ឯររាជ្យពីខផនរអាជី្វរមម និងការគត្ួត្ពិនិត្យខែលផតល់ដោយអនរគ្ប់គ្ង។ 

ការគ្ប់គ្ងដលើហានិភ័យគបតិ្បត្តិការ ត្គមូវឲ្យបដងកើត្ដៅរឆនាស្មព័នធ តួ្នាទី និងដគាលនដយាយ
គត្ួត្ពិនិត្យឆាស់្ោស់្។  ដគាលនដយាយ និងវធិានការគត្ួត្ពិនិត្យនផទរនុងជាដគឆើន គត្ូវាន  
អនុវត្ត។ វធិានទាាំងដនឹះ រមួានការបដងកើត្នូវសិ្ទធិអាំណាឆរនុងការឆុឹះហត្ាដលខា ការរាំណត់្គបព័នធ
គត្ួត្ពិនិត្យ ការដរៀបឆាំនូវនីតិ្វធីិ្ និងឯរស្ថរស្ាំអាង។ ទាាំងដនឹះគត្ូវគត្ួត្ពិនិត្យដ ើងវញិជាបនតបនាទ ប់
ដែើមបីដឆលើយត្បដៅនរងហានិភ័យគបតិ្បត្តិការរបស់្គរុមហ ុន។ 
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30. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

30.3 ហានិភ័យទីផារ  

គរុមហ ុនានហានិភ័យទីផារ ខែលគត្ូវានរាំណត់្ថាត្នមលគត្រមគត្ូវ ឬលាំហូរស្ថឆ់គារ់នាដពល
អនា្ត្នន ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ នរងានការខគបគបួលដោយស្ថរខត្ការផ្អល ស់្បតូររនុងត្នមលទីផារ។ 
ហានិភ័យទីផារ ដរើត្ដ ើងពីស្ថា នភាពដបើរឆាំហរនុងអគតាការគារ់របិូយប័ណណ និងផលិត្ផលជា
មូលធ្ន ខែលរតាដ ទាាំងដនឹះគត្ូវគបឈមនរងឆលនាទីផារជារ់ោរ់ និងទូដៅ ដហើយនិងការខគប
គបួលរនុងរគមិត្អដស្ារភាពននអគតា ឬត្នមលទីផារ ែូឆជាអគតាការគារ់ ា្ំោត្ឥណទាន អគតាបដូរ  
របិូយប័ណណបរដទស្ និងត្នមលមូលធ្ន។ 

(i) ហានិភ័យរបិូយប័ណណបរដទស្ 

គរុមហ ុនដធ្វើអាជី្វរមមដៅរនុងគបដទស្រមពុជា និងដធ្វើគបតិ្បត្តិការដោយដគបើគាស់្គារ់ដរៀល 
គារ់ែុោល រអាដមររិ និងគារ់ាត្នង។  

ហានិភ័យបតូររបិូយប័ណណដរើត្ដ ើងពី គបតិ្បត្តិការពាណិជ្ជរមមនាដពលអនា្ត្ និងគទពយស្រមម 
និងបាំណុលខែលានទទួលស្ថា ល់ជារបិូយប័ណណ ខែលមិនខមនជារបិូយប័ណណដគាលរបស់្   
គរុមហ ុន។ 
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30. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
30.3 ហានិភ័យទីផារ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(i) ហានិភ័យរបិូយប័ណណបរដទស្ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ស្មតុ្លយគទពយស្រមម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ ខែលានទទួលស្ថា ល់ជារបិូយប័ណណដរៀងគាន  បរខគបជាែុោល រអាដមររិ ានែូឆខាងដគកាម៖ 
 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 គារ់ែុោល រអាដមររិ គារ់ដរៀល គារ់ាត្នង គារ់ែុោល រអាដមររិ គារ់ដរៀល គារ់ាត្នង 
     

គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ       
ស្ថឆ់គារ់រនុងនែ 121,461,159  26,850,925  2,390,271  80,918,700  26,104,288  2,840,608  
ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា 204,603,284  74,061,655  - 247,174,147  38,345,315  - 
ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារដផេងៗ 823,373  268,866  - 6,499,445  775,039  8,236  
ឥណទានផតលែ់លអ់តិ្ងិជ្ន 2,115,923,200  302,858,035  49,444,376  1,720,560,747  141,308,149  67,195,366  
គទពយស្រមមដផេងៗ 137,036  1,664  - 248,941  1,943  - 

គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុស្របុ 2,442,948,052  404,041,145  51,834,647  2,055,401,980  206,534,734  70,044,210  

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ       
គារ់បដញ្ញើពីគ រ្ឹះស្ថា នធ្នាគារ និង  
ហិរញ្ញវត្ាុដផេងៗ 52,671,859  2,419,980  162  48,272,484  5,713,583  151  
គារ់បដញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន 1,601,467,210  122,435,944  9,537,771  1,124,957,623  101,278,189  11,057,155  
គារ់រមចី 481,249,734  191,986,634  51,060,349  536,801,719  42,864,111  41,720,622  
អនុបាំណុល 61,166,666  14,744,145  - 54,500,000  14,953,307  - 
បាំណុលដផេងៗ 55,980,460  4,171,416  1,037,498  38,678,068  3,306,560  1,375,470  

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុស្របុ 2,252,535,929  335,758,119  61,635,780  1,803,209,894  168,115,750  54,153,398  

សុ្ទធ 190,412,123  68,283,026  (9,801,133) 252,192,086  38,418,984  15,890,812  
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30. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

30.3 ហានិភ័យទីផារ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ii)  ហានិភ័យត្នមល 

គរុមហ ុន មិនគបឈមឆាំដពាឹះហានិភ័យននត្នមលមូលប័គត្ដទ ពីដគពាឹះគរុមហ ុនមិនានកាន់កាប់
ការវនិិដយ្មួយ ខែលានចាត់្ថាន រ់ដៅរនុងរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ ជាមូលប័គត្
ខែលអាឆលរ់ាន ឬមូលប័គត្តាម FVTPL។ 

(iii)  ហានិភ័យអគតាការគារ់ 

ហានិភ័យអគតាការគារ់ននលាំហូរទររគារ់ ្ឺជាហានិភ័យខែលលាំហូរទររគារ់នាដពល
អនា្ត្ននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុនរងខគបគបួល ដោយស្ថរការផ្អល ស់្បតូរអគតាការគារ់ដលើទីផារ។  
ហានិភ័យអគតាការគារ់ននត្នមលស្មស្ស្ប ្ឺជាហានិភ័យខែលត្នមលឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុនរង 
ខគបគបួលដោយស្ថរការផ្អល ស់្បតូរអគតាការគារ់ដលើទីផារ។ ទាំហាំអគតាការគារ់អាឆដរើនដ ើង 
ដោយស្ថរលទធផលននការផ្អល ស់្បតូរទាាំងដនឹះ ដហើយអាឆកាត់្បនាយការខាត្បង់រនុងររណីខែល
ានការផ្អល ស់្បតូរមិនានរ ាំពរងទុរដរើត្ដ ើង។ ដៅែាំណារ់កាលដនឹះ ្ណៈគ្ប់គ្ងគរុមហ ុន 
មិនានដគាលនដយាយណាមួយ ដែើមបីរាំណត់្នូវរគមិត្ននភាពមិនគត្ូវគាន ននការរាំណត់្ត្នមល 
អគតាការគារ់ដ ើងវញិ ឲ្យដៅដគកាមការគ្ប់គ្ងដ ើយ។ ដទាឹះជាយ៉ាងណា្ណៈគ្ប់គ្ងរ៏
គត្ួត្ពិនិត្យជាដទៀងទាត់្ ដលើការមិនគត្ូវគាន ដនឹះខែរ។ 

ហានិភ័យអគតាការគារ់ដរើត្ដ ើងពីលទធភាពននការផ្អល ស់្បតូរអគតាការគារ់ នរងប៉ាឹះពាល់ែល់
ផលឆាំដណញនាដពលអនា្ត្ ឬត្នមលទីផារននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ។ គរុមហ ុនគត្ូវគបឈមនរង
ហានិភ័យអគតាការគារ់ជាលទធផលននភាពមិនគត្ូវគាន  ននការរាំណត់្ត្នមលការគារ់ស្ថរជាងមី
របស់្គទពយស្រមម និងបាំណុល។ គរុមហ ុនគ្ប់គ្ងហានិភ័យដនឹះដោយផាូរផាងការរាំណត់្ត្នមល
ននគទពយស្រមម និងបាំណុលដ ើងវញិ តាមរយៈយុទធស្ថស្តស្តគ្ប់គ្ងហានិភ័យ។ 

គរុមហ ុនមិនានរត់្គតាគទពយស្រមម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុដៅដលើអគតាការគារ់អខណត ត្ដនាឹះ
ដទ។ ស្មតុ្លយជាមួយធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា និងស្មតុ្លយជាមួយធ្នាគារដផេងៗ ដទៀត្ទទួល
ានការគារ់ដងរដលើគារ់បដញ្ញើ រឯីគារ់រមចីដៅអតិ្ងិជ្នទទួលានការគារ់ដងរ ខផារដលើ 
ស្មតុ្លយដៅស្ល់រនុងរយៈដពលខែលានគពមដគពៀងគាន ។ 

 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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32. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
30.3 ហានិភ័យទីផារ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(iii) ហានិភ័យអគត្ការគារ់  (ត្ពីទាំព័រមុន) 
 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
  រហូត្ែល់1ខែ 1 – 3 ខែ 3 – 12 ខែ 1 - 5 ឆ្ន ាំ ដលើស្ពី5ឆ្ន ាំ មិនានការគារ់ ស្រុប 
 ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ 

គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ        
ស្ថឆ់គារ់រនុងនែ - - - - - 150,702,355  150,702,355  
ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា 129,872,546  - 148,160  - - 148,644,233  278,664,939  
ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារដផេងៗ 19,337  - - - - 1,072,902  1,092,239  
ឥណទានផតលែ់លអ់តិ្ងិជ្ន  81,222,870   121,531,699   493,321,555   1,630,854,014   141,295,473   -     2,468,225,611  
គទពយស្រមមដផេងៗ - - - - - 138,700  138,700  

គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុស្របុ  211,114,753   121,531,699   493,469,715   1,630,854,014   141,295,473   300,558,190   2,898,823,844  

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ        
គារ់បដញ្ញើពីគ រ្ឹះស្ថា នធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ាុ
ដផេងៗ 11,655,191  14,224,540  29,112,270  100,000  - - 55,092,001  
គារ់បដញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន 318,803,361  285,833,627  1,070,832,748  57,971,189  - - 1,733,440,925  
គារ់រមចី 29,259,333  33,803,355  184,547,047  476,686,982  - - 724,296,717  
អនុបាំណុល 1,000,000  1,666,667  9,166,667  39,333,333  24,744,144  - 75,910,811  
បាំណុលដផេងៗ - - - - - 61,189,373  61,189,373  

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុស្របុ 360,717,885  335,528,189  1,293,658,732  574,091,504  24,744,144  61,189,373  2,649,929,827  

្ាល ត្កាលរាំណត់្  (149,603,132)  (213,996,490)  (800,189,017)  1,056,762,510   116,551,329   239,368,817   248,894,017  

ស្មមូលពាន់ដរៀល (រាំណត់្ស្ាា ល ់2.1.1)  (609,632,763) (872,035,697) (3,260,770,244)  4,306,307,228       474,946,666      975,427,929  1,014,243,119  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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30. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
30.3 ហានិភ័យទីផារ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(iii) ហានិភ័យអគត្ការគារ់  (ត្ពីទាំព័រមុន) 
 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
  រហូត្ែល់1ខែ 1 – 3 ខែ 3 – 12 ខែ 1 - 5 ឆ្ន ាំ ដលើស្ពី5ឆ្ន ាំ មិនានការគារ់ ស្រុប 
 ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ 

គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ        
ស្ថឆ់គារ់រនុងនែ - - - - - 109,863,596 109,863,596 
ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា 137,466,401 - 149,552 - - 36,309,363 173,925,316 
ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារដផេងៗ 58,072 - - - - 7,224,648 7,282,720 
ឥណទានផតលែ់លអ់តិ្ងិជ្ន 69,871,222 105,469,065 414,197,810 1,216,648,435 122,877,730 - 1,929,064,262 
គទពយស្រមមដផេងៗ - - - - - 250,884 250,884 

គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុស្របុ  207,395,695   105,469,065   414,347,362  1,216,648,435   122,877,730   153,648,491  2,220,386,778 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ        
គារ់បដញ្ញើពីគ រ្ឹះស្ថា នធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ាុដផេងៗ 6,487,537 9,174,888 30,823,793 7,500,000 - - 53,986,218 
គារ់បដញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន 243,705,159 220,217,126 710,824,921 62,545,761 - - 1,237,292,967 
គារ់រមចី 120,962,707 22,419,335 123,137,812 354,866,598 - - 621,386,452 
អនុបាំណុល 8,000,000 1,666,667 8,666,667 32,166,666 18,953,307 - 69,453,307 
បាំណុលដផេងៗ - - - - - 43,360,097 43,360,097 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុស្របុ 379,155,403 253,478,016 873,453,193 457,079,025 18,953,307 43,360,097 2,025,479,041 

្ាល ត្កាលរាំណត់្  (171,759,708)  (148,008,951)  (459,105,831)  759,569,410   103,924,423   110,288,394  194,907,737 

ស្មមូលពាន់ដរៀល (រាំណត់្ស្ាា ល ់2.1.1)  (690,130,507)  (594,699,965)  (1,844,687,229) 3,051,949,889   417,568,332   443,138,767  783,139,287 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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30. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

30.4 ហានិភ័យស្នទនីយភាព 

ហានិភ័យស្នទនីយភាព ្ឺជាហានិភ័យខែលគរុមហ ុនមិនានលទធភាពដែើមបីបាំដពញកាត្ពវរិឆចស្ង
បាំណុល ទារ់ទិននរងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុរបស់្ែលួន ដៅដពលែល់នងៃរាំណត់្ស្ង និងមិនានលទធភាព 
បាំដពញមូលនិធិ្វញិាន ដៅដពលខែលានែរយរមរដគបើគាស់្រឆួដហើយ។ ផលវាិរដនឹះ អាឆ
ដធ្វើឲ្យគរុមហ ុនមិនានស្មត្ាភាពរនុងការស្ងបាំណុលែល់អនរដផាើគារ់ និង បាំដពញរិឆចស្នាឲ្យ
អនរែចីគារ់។ 

្ណៈគ្ប់គ្ងគរុមហ ុនតាមោនស្នទនីយភាពរនុងរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ និងគ្ប់គ្ង
ការគបមូលផតុាំ និងទិននន័យននអាយុកាលបាំណុល។ ការតាមោន និងការដធ្វើរាយការណ៍ានទគមង់
ជាការគត្ួត្ពិនិត្យដលើស្ថា នភាពស្ថឆ់គារ់គបចាាំនងៃ និង្ដគាងស្គាប់នងៃស្ាត ហ៍ និងខែតាម
លាំោប់ដរៀងែលួនដោយស្ថររយៈដពលទាាំងដនឹះជារយៈដពលស្ាំខាន់រនុងការគ្ប់គ្ងស្នទនីយភាព។ 
អនរគ្ប់គ្ងគត្ួត្ពិនិត្យបខគមបគមួលននអនរដផាើគារ់ស្ាំខាន់ៗនិងា៉ា ន់ស្ថម នពីការែរស្ថឆ់គារ់
របស់្ពួរដ្។ 

តារាងដៅទាំព័របនាទ ប់ដនឹះបង្ហា ញពីការវភិា្គទពយស្រមម និងបាំណុលរបស់្គរុមហ ុនតាមរយៈកាល
រាំណត់្ទារ់ទិន ដោយខផារតាមអាយុកាលដៅស្ល់ដលើរិឆចស្នា្ិត្គត្រមការយិបរដិឆេទនន 
រាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ ឫការយិបរដិឆេទកាលរាំណត់្ា៉ា ន់ស្ថម ន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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30. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
 

30.4 ហានិភ័យស្នទនីយភាព (ត្ពីទាំព័រមុន) 
 

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 រហូត្ែល់1ខែ 1 – 3 ខែ 3 – 12 ខែ 1 - 5 ឆ្ន ាំ ដលើស្ពី5ឆ្ន ាំ មិនានកាលរាំណត់្ ស្រុប 
 ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ 

គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ        
ស្ថឆ់គារ់រនុងនែ 150,702,355  - - - - - 150,702,355  
ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា 278,516,779  - 148,160  - - - 278,664,939  
ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារនានា 1,092,239  - - - - - 1,092,239  
ឥណទានផតលែ់លអ់តិ្ងិជ្ន  81,222,870   121,531,699   493,321,555   1,630,854,014   141,295,473   -     2,468,225,611  
គទពយស្រមមដផេងៗ 110,533  - - - - 28,167  138,700  

គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុស្របុ  511,644,776   121,531,699   493,469,715   1,630,854,014   141,295,473   28,167   2,898,823,844  

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ        
គារ់បដញ្ញើពីគ រ្ឹះស្ថា នធ្នាគារ និង 
ហិរញ្ញវត្ាុដផេងៗ 11,655,191  14,224,540  29,112,270  100,000  - - 55,092,001  
គារ់បដញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន 318,803,361  285,833,627  1,070,832,748  57,971,189  - - 1,733,440,925  
គារ់រមចី 29,259,333  33,803,355  184,547,047  476,686,982  - - 724,296,717  
អនុបាំណុល 1,000,000  1,666,667  9,166,667  39,333,333  24,744,144  - 75,910,811  
បាំណុលដផេងៗ 61,189,373  - - - - - 61,189,373  

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុស្របុ 421,907,258  335,528,189  1,293,658,732  574,091,504  24,744,144  - 2,649,929,829  

អតិ្ដររស្នទនីយភាពសុ្ទធ (្ាល ត្)  89,737,518   (213,996,490)  (800,189,017)  1,056,762,510   116,551,329   28,167   248,894,017  

ស្មមូលពាន់ដរៀល (រាំណត់្ស្ាា ល ់2.1.1)  365,680,386   (872,035,697)  (3,260,770,244)  4,306,307,228   474,946,666   114,781   1,014,243,119  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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30. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ(ត្ពីទាំព័រមុន) 

30.4. និភ័យស្នទនីយភាព (ត្ពីទាំព័រមុន) 

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 រហូត្ែល់1ខែ 1 – 3 ខែ 3 – 12 ខែ 1 - 5 ឆ្ន ាំ ដលើស្ពី5ឆ្ន ាំ ាិនានកាលរាំណត់្ ស្រុប 
 ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ 

គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ        
ស្ថឆ់គារ់រនុងនែ 109,863,596  - - - - - 109,863,596  
ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា 173,925,316  - - - - - 173,925,316  
ស្មតុ្លយដៅធ្នាគារនានា 7,282,720  - - - - - 7,282,720  
ឥណទានផតលែ់លអ់តិ្ងិជ្ន 69,871,222 105,469,065 414,197,810 1,216,648,435 122,877,730 - 1,929,064,262 
គទពយស្រមមដផេងៗ 222,717 - - - - 28,167 250,884 

គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុស្របុ 361,165,571 105,469,065 414,197,810 1,216,648,435 122,877,730 28,167 2,220,386,778 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ        
គារ់បដញ្ញើពីគ រ្ឹះស្ថា នធ្នាគារ និង 
ហិរញ្ញវត្ាុដផេងៗ 6,487,537 9,174,888 30,823,793 7,500,000 - - 53,986,218 
គារ់បដញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន 243,705,159 220,217,126 710,824,921 62,545,761 - - 1,237,292,967 
គារ់រមចី 120,962,707 22,419,335 123,137,812 354,866,598 - - 621,386,452 
អនុបាំណុល 8,000,000 1,666,667 8,666,667 32,166,666 18,953,307 - 69,453,307 
បាំណុលដផេងៗ 43,360,097 - - - - - 43,360,097 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុស្របុ 422,515,500 253,478,016 873,453,193 457,079,025 18,953,307 - 2,025,479,041 

អតិ្ដររស្នទនីយភាពសុ្ទធ (្ាល ត្) (61,349,929) (148,008,951) (459,255,383) 759,569,410 103,924,423 28,167 194,907,737 

ស្មមូលពាន់ដរៀល (រាំណត់្ស្ាា ល ់2.1.1) (246,504,015) (594,699,965) (1,845,288,129) 3,051,949,889 417,568,332 113,175 783,139,287 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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31. ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហរិញ្ញវត្ាុ  

ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុរមួានគទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ និងឧបររណ៍ខែលមិនានដៅ
តារាងតុ្លយការ។ ត្នមលស្មស្ស្ប្ឺជានងលខែលគត្ូវទទួលដែើមបីលរ់គទពយស្រមម ឬបង់ដែើមបីដផទរ
បាំណុលរនុងគបតិ្បត្តិការ ដៅការយិបរដិឆេទននការវាស់្ខវងដែើម ឬរនុងររណីខែលមិនានទីផារាន
អត្ាគបដយជ្ន៍ដគឆើនបាំផុត្ខែលគរុមហ ុនានដៅការយិបរដិឆេទដនាឹះ។ ព័ត៌្ានខែលានបង្ហា ញ
ដៅទីដនឹះត្ាំណាងឲ្យការា៉ា ន់ស្ថម នននត្នមលស្មស្ស្បែូឆការយិបរដិឆេទហិរញ្ញវត្ាុ។ 

ត្នមលទីផារខែលអាឆែរស្ស្ង់ និងអាឆអដងកត្ខែលអាឆររានគត្ូវានដគបើជារង្ហវ ស់្ននត្នមលគត្រម
គត្ូវននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ។ ដៅដពលខែលត្នមលទីផារខែលគត្ូវានែរស្ស្ង់និងស្ដងកត្មិនអាឆ
ែរងាន គត្ូវានដ្ា៉ា ន់ស្ថម នដោយខផារដលើវធីិ្ស្ថស្តស្ត និងការស្នមត្ទារ់ទងនរងលរខណៈ 
ហានិភ័យននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុដផេងៗ អគតាអបបហារ ការា៉ា ន់ស្ថម នននលាំហូរស្ថឆ់គារ់នាដពល
អនា្ត្និងរតាត ដផេងដទៀត្។ 

ព័ត៌្ានននត្នមលស្មស្ស្បស្គាប់គទពយស្រមម និងបាំណុលមិនខមនហិរញ្ញវត្ាុមិនគត្ូវានរាប់បញ្ចូ ល
ដទពីដគពាឹះវាមិនស្ាិត្រនុងវសិ្ថលភាពនន CIFRS 7 ការោត្គត្ោងឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ  ខែល
ទាមទារឲ្យបង្ហា ញព័ត៌្ានត្នមលស្មស្ស្ប។ ទាាំងដនឹះរមួបញ្ចូ លទាាំងការវនិិដយ្ដៅរនុងគរុមហ ុន
បុគត្ស្មព័នធនិងគទពយនិងឧបររណ៍។ 

ត្នមលស្មស្ស្បននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុរបស់្គរុមហ ុន ានែូឆជាស្ថឆ់គារ់ និងមូលនិធិ្រយៈដពលែលី         
ស្មតុ្លយគារ់បដញ្ញើជាមួយធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា ស្មតុ្លយគារ់បដញ្ញើជាមួយធ្នាគារដផេងៗ 
គារ់បដញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន និងធ្នាគារ គទពយស្រមមដផេងៗ បាំណុលដផេងៗ និងការែចីរយៈដពលែលីមិន
ានការផ្អល ស់្បតូរជាស្ថរវនតឆាំដពាឹះអគតាគារ់ឆាំដណញទីផារ ដោយស្ថរខត្រយៈដពលានរាំណត់្
នននងៃែល់កាលរាំណត់្របស់្ឧបររណ៍ទាាំងដនាឹះ។ ែូឆត្នមលដយងគទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ
ទាាំងដនឹះ ដៅកាលបរដិឆចទហិរញ្ញវត្ាុគបហារ់គបខហលនរងត្នមលស្មស្ស្បរបស់្វា។ 

វធីិ្ស្ថស្តស្ត និងការស្នមត្ខែលដគបើគាស់្ដោយគរុមហ ុន រនុងការា៉ា ន់ស្ថម នត្នមលស្មស្ស្បនន
ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុាន៖ 

ស្ថឆ់គារ់រនុងនែ ស្មតុ្លយជាមួយធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា និងធ្នាគារដផេងៗ 

ត្នមលដយងគបហារ់គបខហលនរងត្នមលស្មស្ស្បដោយស្ថររយៈដពលែលីនន្ណនីទាាំងដនឹះ។ 

ឥណទានផតល់ែល់អតិ្ងិជ្ន 

ត្នមលស្មស្ស្បគត្ូវានា៉ា ន់ស្ថម ន ដោយការងយឆុឹះលាំហូរស្ថឆ់គារ់នាដពលអនា្ត្ ខែលាន
ា៉ា ន់ស្ថម នដោយដគបើអគតាទីផារទូដៅននហិរញ្ញបបទាន ខែលានហានិភ័យឥណទាន និងកាល
រាំណត់្ស្ស្ដែៀងគាន ។ 

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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31. ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

គារ់បដញ្ញើ និងរមចី 

ការា៉ា ន់ស្ថម នត្នមលស្មស្ស្បននគារ់បដញ្ញើានត្គមូវការ ខែលមិនានការយិបរដិឆេទដទ ខែលរមួ
ានគារ់បដញ្ញើមិនានការគារ់ ្ឺជាឆាំនួនទររគារ់ខែលគត្ូវស្ងតាមត្ាំរវូការ។ ការា៉ា ន់ស្ថម ន
ត្នមលស្មស្ស្បននគារ់បដញ្ញើានកាលរាំណត់្រយៈដពលខវង និងរមចីដផេងដទៀត្ ដោយមិនានការ
ស្ស្ង់ត្នមលទីផារ ្ឺខផារដលើលាំហូរស្ថឆ់គារ់អបបហារ ដោយដគបើអគតាការគារ់ស្គាប់បាំណុលងមី
ខែលានកាលរាំណត់្ដៅស្ល់ស្ស្ដែៀងគាន ។ 

គទពយស្រមម និងបាំណុលដផេងៗ 

ដោយស្ថរខត្រយៈដពលែលី ត្នមលដយងននបាំណុលដផេងៗដៅរនុងរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ 
គត្ូវានដ្ចាត់្ទុរថាជាការា៉ា ន់ស្ថម នគបហារ់គបខហលដៅនរងត្នមលស្មស្ស្បគទពយស្រមម និង
បាំណុលទាាំងដនាឹះ។ 

ឋានានុគរមននត្នមលស្មស្ស្ប 

CIFRS 7 បញ្ញជ រ់ពីឋានានុគរមននបដឆចរដទស្វាយត្នមល ដោយខផារដលើថាដត្ើធាតុ្ឆូលនន
បដឆចរដទស្វាយត្នមលទាាំងដនាឹះអាឆគត្ូវានដ្ស្ដងកត្ដ ើញ ឬមិនអាឆគ្ប់គ្ងាន។ ធាតុ្ឆូល
ខែលអាឆអដងកត្ានឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីទិននន័យទីផារខែលទទួលានពីគបភពឯររាជ្យ និងធាតុ្ឆូល
ខែលមិនអាឆគ្ប់គ្ងានឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីការការស្នមត់្ទីផាររបស់្គរុមហ ុន។ ឋានានុគរមត្នមល 
ស្មរមយានែូឆខាងដគកាមៈ 

• ែាំណារ់កាលទី 1 – ត្នមលែរស្ស្ង់ (មិនានដធ្វើនិយ័ត្រមម) ដៅរនុងទីផារស្រមមស្គាប់គទពយ
ស្រមម ឬបាំណុលែូឆគាន ។ ែាំណារ់កាលដនឹះរាប់បញ្ចូ លទាាំងមូលប័គត្ភា្ហ ុនខែលានឆុឹះ
បញ្ជ ី និងឧបររណ៍បាំណុល។ 

• ែាំណារ់កាលទី 2 – ធាតុ្ឆូលដគៅពីស្គមង់ត្នមលខែលានបញ្ចូ លរនុងែាំណារ់កាលទី 1 ខែល
អាឆគត្ូវានដ្ស្ដងកត្ដ ើញស្គាប់គទពយស្រមម ឬបាំណុល ដោយផ្អទ ល់ (ឧទាហរណ៍ៈ ែូឆជា
ត្នមល) ឬដោយគបដយល (ឧទាហរណ៍ៈ ានមរពីត្នមល)។ 

• ែាំណារ់កាលទី 3 – ធាតុ្ឆូលស្គាប់គទពយស្រមម ឬបាំណុល ខែលមិនខផារដលើទិននន័យទីផារ
ខែលអាឆអដងកត្ាន (ធាតុ្ឆូលខែលមិនអាឆអដងកត្ាន)។ ែាំណារ់កាលដនឹះរមួបញ្ចូ លទាាំង
ឧបររណ៍មូលធ្ន និងឧបររណ៍បាំណុលខែលានស្ាស្ធាតុ្ខែលមិនអាឆស្ដងកត្ាន។ 

តារាងខាងដគកាមស្ដងខបអាំពីឋានានុគរមននត្នមលស្មស្ស្ប ននគទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ 
ខែលមិនគត្ូវានវាស់្ខវងតាមត្នមលស្មរមយដៅរនុងរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ ប៉ាុខនតស្គាប់
ត្នមលស្មស្ស្បខែលគត្ូវានបង្ហា ញ។ 

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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31. ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ឋានានុគរមននត្នមលស្មស្ស្ប (ត្ពីទាំព័រមុន) 
 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

   
ស្គមង់ត្នមលរនុង

ទីផារស្រមម 
ធាតុ្ឆូលខែល
អាឆអដងកត្ាន 

ធាតុ្ឆូលខែល
មិនអាឆអដងកត្

ាន 
 ត្នមលដយង ស្រុប រគមិត្ 1 រគមិត្ 2 រគមិត្ 3 
      

គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុខែលត្នមល
ស្មស្ស្បគត្វូានបង្ហា ញ      
ឥណទានផតលែ់លអ់តិ្ងិជ្ន 
ែុោល រអាដមររិ ‘000   2,468,226  2,578,281   - - 2,578,281   

ស្មមូលោនដរៀល  
(រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.1.1) 10,058,019 10,506,495  -     -    10,506,495 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុខែលត្នមល 
ស្មស្ស្បគត្វូានបង្ហា ញ      
គារ់រមចី ែុោល រអាដមររិ ‘000 800,208  814,527  - 281,145 533,382 

ស្មមូលោនដរៀល  
(រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.1.1) 3,260,847 3,319,197 - 1,145,666 2,173,531 

 
  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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31. ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ឋានានុគរមននត្នមលស្មស្ស្ប (ត្ពីទាំព័រមុន) 
 

 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 

 

  ស្គមង់ត្នមលរនុង
ទីផារស្រមម 

ធាតុ្ឆូលខែល
អាឆអដងកត្ាន 

ធាតុ្ឆូលខែល
មិនអាឆអដងកត្

ាន 
 ត្នមលដយង ស្រុប រគមិត្ 1 រគមិត្ 2 រគមិត្ 3 
      
គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុខែលត្នមល
ស្មស្ស្បគត្វូានបង្ហា ញ  

    

ឥណទានផតលែ់លអ់តិ្ងិជ្ន 
ែុោល រអាដមររិ ‘000   1,929,064  2,031,778  - - 2,031,778 

ស្មមូលោនដរៀល  
(រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.1.1) 7,750,980  8,163,684   -     -     8,163,684  

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុខែលត្នមល
ស្មស្ស្បគត្វូានបង្ហា ញ      
គារ់រមចី 
ែុោល រអាដមររិ ‘000 690,840 705,629 - 274,246 431,383 

ស្មមូលោនដរៀល  
(រាំណត់្ស្ាា ល់ 2.1.1) 2,775,795 2,835,217 - 1,101,920 1,733,297 

 
មិនានការដផទរននការវាស់្ខវងត្នមលស្មស្ស្បរវាង រគមិត្ 1 និងរគមិត្ 2 ដទ ដហើយរ៏មិនានការដផទរ
ឆូលនិងដឆញស្គាប់រគមិត្ 3 ននការវាស់្ខវងត្នមលស្មស្ស្បរនុងការយិបរដិឆេទដ ើយ។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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32. ការវិភា្អាយកុារលហូំរស្ថច់គារ់ននគទ្ពយសរមមនិងបំណុល 
តារាងខាងដគកាម្ឺបង្ហា ញននការវភិា្ដៅដលើការរាំណត់្ននគទពយស្រមម និងបាំណុលរបស់្គរុមហ ុន ថាដត្ើពួរដ្គត្ូានរ ាំពរងថានរងគបមូលមរវញិ ឬដធ្វើការ
ទូទាត់្រនុងអាំ ុងរយៈដពល 1ឆ្ន ាំ ឬដគកាយរយៈដពល 1ឆ្ន ាំ ្ិត្ចាប់ពីការយិបរដិឆេទននរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុៈ 
 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 តិ្ឆជាងមួយឆ្ន ាំ ដគឆើងជាងមួយឆ្ន ាំ ស្រុប តិ្ឆជាងមួយឆ្ន ាំ ដគឆើងជាងមួយឆ្ន ាំ ស្រុប 
 ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ 

គទពយស្រមមហិរញ្ញវត្ាុ       
ស្ថឆ់គារ់រនុងនែ 280,753,431 310,875,401     591,628,832 247,611,184  155,128,157 402,739,341 
ឥណទានផតលែ់លអ់តិ្ងិជ្ន  703,363,935   1,791,094,568   2,494,458,503   597,531,645   1,358,195,926   1,955,727,571  
គារ់ត្មកល់ខែលអាឆែរយរមរវញិាន -    429,170 429,170   -    390,110  390,110  
គទពយស្រមមដផេងៗ 119,374  28,167   147,541   230,922 28,167  259,089  

 984,236,740 2,102,427,306 3,086,664,046 845,373,751  1,513,742,360   2,359,116,111 

គទពយស្រមមមិនខមនហិរញ្ញវត្ាុ       
គទពយស្រមមដផេងៗ  642,923   7,512,256   8,155,179   1,948,505   4,369,171   6,317,676  
គទពយ និងបរកិាខ រ  -     18,117,271 18,117,271  -    16,468,983  16,468,983   
សិ្ទធរនុងការដគបើគាស់្គទពយស្រមម  -     21,363,619 21,363,619 -  16,399,268 16,399,268 
ឆាំណាយរមមវធីិ្រុាំពយូទ័រ  -     3,637,572 3,637,572  -     3,405,869 3,405,869 
ពនធពនារជាគទពយស្រមម  -     9,198,173   9,198,173    8,317,457   8,317,457  

  642,923   59,828,891  60,471,814 1,948,505  48,960,748   50,909,253 
ស្ាំវធិានធ្នដលើ ECLs - - (26,252,766) - -  (26,745,077) 
រ ាំលស្ ់ - - (22,352,024) - - (16,710,450) 

គទពយស្រមមស្របុ 984,879,663 2,162,256,197 3,098,531,070 847,322,256  1,562,703,108    2,366,569,837   

ស្មមូលពាន់ដរៀល (រាំណត់្ស្ាា ល ់2.1.1) 4,013,384,628  8,811,194,003   12,626,514,111    3,404,540,825    6,278,941,088  9,508,877,605  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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32. ការវិភា្អាយកុារលហូំរស្ថច់គារ់ននគទ្ពយសរមមនិងបំណុល (ត្ពីទាំព័រមុន) 
 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 នងៃទី31 ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ2018 
 តិ្ឆជាងមួយឆ្ន ាំ ដគឆើងជាងមួយឆ្ន ាំ ស្រុប តិ្ឆជាងមួយឆ្ន ាំ ដគឆើងជាងមួយឆ្ន ាំ ស្រុប 
 ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ ែុោល រអាដមររិ 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ       
គារ់បដញ្ញើពីគ រ្ឹះស្ថា នធ្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ាុ
ដផេងៗ  1,730,461,737   58,071,189   1,788,532,926   1,221,233,424   70,045,761   1,291,279,185  
គារ់រមចី 247,609,735  476,686,982 724,296,717  266,519,854   354,866,598   621,386,452  
អនុបាំណុល  11,833,334   64,077,477   75,910,811   18,333,334   51,119,973   69,453,307  
បាំណុលដផេងៗ  57,849,746   3,339,627   61,189,373  40,244,170   3,115,927   43,360,097  
បាំណុលភតិ្ស្នា 3,629,105 9,543,623   13,172,728   3,640,367   8,067,634   11,708,001  

 2,051,383,657 611,718,898 2,663,102,555  1,549,971,149   487,215,893   2,037,187,042  

បាំណុលមិនខមនហិរញ្ញវត្ាុ       
បាំណុលដផេងៗ  1,929,927   -     1,929,927   1,073,952   -     1,073,952  
ស្ាំវធិានធ្នដលើអត្ាគបដយជ្ន៍ និដយជិ្ត្  74,562   -     74,562   1,266,404   -     1,266,404  
បាំណុលពនធដលើគារ់ឆាំដណញ  23,414,889   -     23,414,889   20,538,620   -     20,538,620  

  25,419,378   -     25,419,378   22,878,976   -     22,878,976  

បាំណុលស្របុ 2,076,803,035 611,718,898 2,688,521,933  1,572,850,125   487,215,893   2,060,066,018  

ស្មមូលពាន់ដរៀល (រាំណត់្ស្ាា ល ់2.1.1)  8,462,972,368 2,492,754,510   10,955,726,878  6,319,711,802   1,957,633,458   8,277,345,262  
 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 
រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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33. ពនធយថាភាព 

គបព័នធពនធោរដៅគបដទស្រមពុជា ានខបងខឆរពនធដគឆើនគបដភទ គពមទាាំងានការផ្អល ស់្បតូរ 
បទបបញ្ញត្តិជាដគឆើនខែលានភាពមិនឆាស់្ោស់្ ានភាពផទុយពីគាន និងត្គមូវឲ្យានការបរ 
ស្ស្ថយ។ានការបរស្ស្ថយដផេងៗ រនុងឆាំដណាមអាជាា ធ្រពនធោរ និងយុតាត ធិ្ការ។ ពនធស្ាិត្ដៅ
ដគកាមការគត្ួត្ពិនិត្យ និងតាមោនអដងកត្ពីអាជាា ធ្រពនធោរដផេងៗ ខែលគត្ូវផតល់សិ្ទធិដោយឆាប់
រនុងការោរ់ពិន័យ ការោរ់ទណឌ រមម និងការ្ិត្ការគារ់។ បញ្ញា ទាាំងអស់្ដនឹះអាឆបដងកើត្ឲ្យាន 
ហានិភ័យពនធដៅរនុងគបដទស្រមពុជា ខែលានលរខណៈធ្ាំជាងដៅគបដទស្ែនទដទៀត្។្ណៈ
គ្ប់គ្ង ដជ្ឿជារ់ថាការដធ្វើស្ាំវធិានធ្នដលើបាំណុលពនធានលរខណៈគ្ប់គគាន់ ដោយខផារដលើការ
បរស្ស្ថយបទបបញ្ញត្តិពនធ។ ប៉ាុខនតអាជាា ធ្រខែលជាប់ពារ់ព័នធ អាឆនរងានការបរស្ស្ថយែុស្គាន
ដហើយផលប៉ាឹះពាល់្ិត្ចាប់ពីការបដងកើត្អាជី្វរមមរបស់្គរុមហ ុន អាឆានទាំហាំធ្ាំ។ 
 
 

34. គពរត្តិការណ៍ទគកាយការយិបរទិចេទ្ននរាយការណ៍ 
 

ដោយស្ថរនាដពលងមីៗដនឹះ ានការររីរាលោលយ៉ាងឆ្ប់រហ័ស្ននដមដរា្វរីសុ្ងមី (COVID-19) 
ានដធ្វើឲ្យគបដទស្ជាដគឆើន រាំណត់្ ឬផ្អា រគបតិ្បត្តិការអាជី្វរមម និងអនុវត្តការរ រត្បនតរងដលើការដធ្វើ
ែាំដណើ រ និងចាត់្វធិានការជាបនាទ ន់ដផេងដទៀត្ ខែលានបង្ហា រ់ (ឬគត្ូវានរ ាំពរងថានរងរ ាំខាន) ែល់
ស្រមមភាពរបស់្ស្ថា នប័នដផេងៗ។ ការផទុឹះដ ើងានដរើត្ដ ើងដៅជិ្ត្ការយិបរដិឆេទនន 
រាយការណ៍ដហើយស្ថា នភាពដៅខត្បនតវវិត្ត។  រនុងអាំ ុងដពលននការផទុឹះជ្ាំងឺដនឹះគបដទស្រមពុជាស្ាិត្
រនុងឆាំដណាមគបដទស្ខែលរងផលប៉ាឹះពាល់។  នាខែមីនា ឆ្ន ាំ2020 ធ្នាគារជាតិ្ននរមពុជាានដស្នើសុ្ាំ 
គ រ្ឹះស្ថា នធ្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ាុទាាំងអស់្ដែើមបីពនារដពល ឬផ្អា រ រាល់ការគបមូលគារ់រមចី និងការ
គារ់ ដែើមបីបនទន់ឥទធិពលែល់ដស្ែារិឆច និងអនរែចី។ ្ណៈគ្ប់គ្ងនរងបនតយរឆិត្តទុរោរ់ជានិឆច
ឆាំដពាឹះការវវិឌ្ឍន៍ននការររីរាលោលននដមដរា្វរីសុ្ងមី (COVID-19) រនុងគបដទស្រមពុជា និងផលប៉ាឹះ
ពាល់របស់្វាឆាំដពាឹះអនរែចីរបស់្គរុមហ ុន រ៏ែូឆជាលទធភាពរបស់្ពួរដ្រនុងការផតល់គារ់រមចី។ 

ដគៅពីការោត្គត្ោងដៅរខនលងដផេងរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុដនឹះ នាការយិបរដិឆេទនន 
រាយការណ៍ដនឹះ មិនានគពរតិ្តការណ៍ណាមួយ ខែលានដរើត្ដ ើងដគកាយពីការយិបរដិឆេទ នានងៃ
ទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019 ខែលានផលប៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវនតដៅដលើស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុរបស់្គរុមហ ុន  
នានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019។ 

 


