គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុដោយអនុដោមតាមស្ដង់ោរ

រាយការណ៍ទារ់ទងនរងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិននរមពុជា
នានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 និងស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

មាត្ិកា

ទាំព័រ
រាយការណ៍របស្់គរុមគបររាភិាល
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រាយការណ៍របស្់ស្វនររឯររាជ្យ
រាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ
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រាយការណ៍បខគមបគមួលមូ លធ្ន

15 - 16

រាយការណ៍លាំហូរស្ថឆ់ គារ់
រាំណត្់ស្ាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ

17
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រាយការណ៍របស់គរុមគបររាភិាល (ត្ពីទាំព័រមុន)
ការខាត្បង់ដែលានរ ំពរងទ្ុរទៅទលើឥណទានផតលែ
់ ល់អត្ិថិជន
ដៅមុនដពលខែលរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ

របស្់គរុមហុនគត្ូវានដរៀបឆាំ

គរុមគបររាភិាល

ានចាត្់

ិ នការទារ់ទងដៅនរងការលុបដឆញពីបញ្ជីនូវឥណទានអាគររ់ ឬការ
វ ិធានការស្មស្ស្បដែើមបីបញ្ញ
ជ រ់ថា វធា
ិ នធ្នស្គាប់ ការខាត្បង់ ខែលានរ ាំពរងទុ រដៅដលើឥណទាន ដហើយគរុមគបររា
ទទួលស្ថាល់ដៅដលើស្ាំវធា
ិ នធ្នគត្ូវានដធ្វើដ
ភិាលដជ្ឿជារ់ ថា រាល់ឥណទានអាគររ់ គត្ូវានលុបដឆញពីបញ្ជី ដហើយស្ាំវធា

ើងយ៉ា ង

គ្ប់គគាន់ ស្គាប់ការខាត្បង់ខែលានរព
ាំ រងទុរដៅដលើឥណទាន។
្ិត្គត្រមការយ
ិ បរដិ ឆេទននរាយការណ៍ដនឹះ គរុមគបរ រាភិ ាលពុាំ ានែរងពី កាលៈដទស្ៈណាមួ យ ខែលអាឆ
ិ នធ្នស្គាប់
នរងបណា
ត លឲ្យឆាំនួនននការលុបដឆញពីបញ្ជី ដៅដលើឥណទានអាគររ់ ឬឆាំនួនននការដធ្វើស្ាំវធា
ការខាត្បង់ ខែលានរព
ាំ រងទុ រ
ស្ថរវនតដនាឹះដ

ើយ។

ដៅរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស្់គរុមហុន

ានឆាំ នួនមិនគ្ប់ គគាន់ ជា

គទ្ពយសរមមចរនត
មុនដពលខែលរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស្់គរុមហុន គត្ូវានដរៀបឆាំ ដ

ិ ន
ើង គរុមគបររាភិាលានចាត្់វធា

ការ ខែលានមូ លោានស្មដហត្ុផលដែើមបីបញ្ញ
ជ រ់ ថា បណា
ត គទពយស្រមមដគៅពី បាំណុល ខែលស្ននិោានថា
មិនអាឆគបមូលមរវ ិញានតាមត្នមលខែលានរត្់ គតាដៅរនុងបញ្ជីដៅរនុងគបត្ិ បត្តិការអាជ្ី វរមមធ្មមតា

គត្ូវ

ានកាត្់បនាយឲ្យដៅដស្មើនរងត្នមលខែល្ិត្ថានរងអាឆគបមូ លានជារ់ ខស្តង។
នានងៃដឆញរាយការណ៍ដនឹះ

គរុមគបររាភិ ាលពុាំានែរងពីដហត្ុ ការណ៍ណាមួយខែលនរងប៉ាឹះពាល់ែល់

ការរាំណត្់ ត្នមលគទពយស្រមម ដៅរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស្់គរុមហុន ានភាពពុាំ គត្រ មគត្ូវដនាឹះដទ។
វិធីស្ថស្ដសរននការវាយត្នមៃ
នានងៃដឆញរាយការណ៍ដនឹះ

គរុមគបររាភិាលពុាំានែរងពីដហត្ុ ការណ៍ណាមួយ

ខែលានដរើត្ដ

ើង

ដហើយប៉ាឹះពាល់ែល់ការអនុវត្តន៍វ ិធ្ីស្ថស្តស្តខែលានរនលងមរ រនុងការវាយត្នមលគទពយស្រមម និងបាំណុលដៅ
រនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស្់គរុមហុន ថាានភាពមិ នគត្រមគត្ូវ ឬមិនស្មស្ស្បដនាឹះដទ។
បំណុលយថាភាព និងបំណុលទផេងៗ
នានងៃដឆញរាយការណ៍ដនឹះ ពុាំាន៖
•

បនទុរណាមួ យដលើគទពយស្រមមណាមួយ
របស្់គរុមហុនខែលដរើត្ដ
របស្់បុ្ាលណាានរ់ ដ ើយ ចាប់តាាំងពី នងៃឆុងការិយបរ ិដឆេទមរ និង

•

បាំណុលយថាដហត្ុ ណាមួ យខែលដរើត្ានដ

ើងឆាំ ដពាឹះគរុមហុន

ដគៅអាំពីគបត្ិបត្តិការអាជ្ីវរមមធ្មមតារបស្់ គរុមហុន។

2

ើងរនុងការធានាឆាំដពាឹះបាំណុល
ចាប់តាាំងពី ឆុងការ ិយបរ ិដឆេទមរ

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រាយការណ៍របស់គរុមគបររាភិាល (ត្ពីទាំព័រមុន)
បំណុលយថាភាព និងបំណុលទផេងៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)
គរុមគបររាភិាលយល់ដ

ើញថា ពុាំ ានបាំណុលយថាដហត្ុ ឬបាំណុលដផេងៗដទៀត្របស្់ គរុមហុនខែលគត្ូវាន

ទាមទារឲ្យស្ង ឬអាឆនរងទាមទារឲ្យស្ងរនុងអាំ

ុងដពលមួយឆ្នាំ បនាទប់ពីនងៃបញ្ចប់ ការិយបរដិ ឆេទ ខែលនរងាន
ផលប៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវនតែល់លទធភាពរបស្់គរុមហុន
រនុងការបាំ ដពញកាត្ពវរិឆចរបស្់ែួលនដៅដពលខែលែល់នងៃ
រាំណត្់ដ

ើ យ។

ការផ្លៃស់បូតរននទហត្ុការណ៍
នាការ ិយបរដិ ឆេទននរាយការណ៍ដនឹះ

គរុមគបររាភិាលពុាំានែរងពី ដហត្ុ ការណ៍ណាមួយ

ខែលមិនានដរើត្

ដ

ើងដៅរនុងរាយការណ៍ដនឹះ ឬរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស្់គរុមហុន ខែលនរងបណា
ត លឲ្យានត្ួដលែណា
មួយខែលានបង្ហាញដៅរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ានភាពមិនគត្រ មគត្ូវដនាឹះដទ។
ដៅរនុងមត្ិ ដយបល់របស្់គរុមគបររាភិ ាល
លទធផលននគបត្ិបត្តិការរបស្់គរុមហុន
រនុងការយ
ិ បរ ិដឆេទ
រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុដនឹះ មិនានផលប៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវនតដោយស្រមមភាពគបត្ិបត្តិការ ឬគពរត្ិតការណ៍ណាមួយ
ខែលានលរខណៈជាស្ថរវនត និងមិនគបគរត្ី ដនាឹះដទ។
គរុមគបររាភិាលរ៏ានមត្ិ ផងខែរថា

ដៅរនុងឆដនាលឹះដពលចាប់ពីការ ិយបរ ិដឆេទបញ្ចប់
ែល់ការិយបរដិ ឆេទនន
រាយការណ៍ដនឹះ ពុាំានឆាំ ណាត្់ថានរ់ ស្រមមភាពគបត្ិបត្តិការ ឬគពរត្ិតការណ៍ណាមួ យខែលានលរខណៈជាស្ថរវនត
និង មិ នគបគរត្ីដរើត្ានដ

ើង ខែលអាឆនាាំឲ្យប៉ាឹះពាល់ែល់លទធផលននគបត្ិ បត្តិការរបស្់គរុមហុន រនុងការយ
ិ បរ ិដឆេទ

ខែលរាយការណ៍ដនឹះានដរៀបឆាំដ

ើងដនាឹះដទ។

គពរត្រិការណ៍ទគកាយការ ិយបរ ិទចេទ្ននរាយការណ៍
ដោយស្ថរនាដពលងមីៗដនឹះ

ានការររ
ី រាលោលយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស្ននដមដរា្វរី ស្
ុ ងមី

(COVID-19)

ានដធ្វើឲ្យ

ិ នការជា
គបដទស្ជាដគឆើន រាំណត្់ ឬផ្អារគបត្ិបត្តិការអាជ្ីវរមម និងអនុវត្តការរ រត្បនតរងដលើការដធ្វើែាំដណើរ និងចាត្់វធា
បនាទន់ដផេងដទៀត្ ខែលានបង្ហារ់ (ឬគត្ូវានរ ាំពរងថានរងរ ាំខាន) ែល់ស្រមមភាពរបស្់ស្ថានប័នដផេងៗ។ ការផទុឹះ
ដ ើងានដរើត្ដ ើងដៅជ្ិត្ការយ
ិ បរដិ ឆេទននរាយការណ៍ដហើយស្ថានភាពដៅខត្បនតវ ិវត្ត។ រនុងអាំ ុងដពលននការ
ផទុឹះជ្ាំងឺដនឹះគបដទស្រមពុជាស្ាិត្រនុងឆាំដណាមគបដទស្ខែលរងផលប៉ាឹះពាល់។ នាខែមីនា ឆ្នាំ2020 ធ្នាគារជាត្ិនន
រមពុជា ានដស្នើស្ុាំ គ្រឹះស្ថានធ្នាគារនិងហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងអស្់ដែើមបីពនារដពល ឬផ្អាររាល់ការគបមូ លគារ់ រមចី និង
ការគារ់ ដែើមបីបនទន់ឥទធិពលែល់ដស្ែារិឆច និងអនរែចី។ ្ណៈគ្ប់ គ្ងនរងបនតយរឆិត្តទុរោរ់ជានិឆចឆាំដពាឹះការ
វ ិវឌ្ឍន៍ននការរ ីររាលោលននដមដរា្វរី ស្
ុ ងមី (COVID-19) រនុងគបដទស្រមពុជា និងផលប៉ា ឹះពាល់របស្់វាឆាំ ដពាឹះអនរែចី
របស្់គរុមហុន រ៏ែូឆជាលទធភាពរបស្់ពួរដ្រនុងការផតល់គារ់រមចី។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រាយការណ៍របស់គរុមគបររាភិាល (ត្ពីទាំព័រមុន)
គពរត្រិការណ៍ទគកាយការ ិយបរ ិទចេទ្ននរាយការណ៍ (ត្ពីទាំព័រមុន)
ដគៅពីគពរត្ិតការណ៍ខែលគត្ូវានបង្ហាញដៅរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ នាការ ិយបរ ិដឆេទននរាយការណ៍ដនឹះ មិ ន
ានគពរត្ិតការណ៍ណាមួ យខែលានដរើត្ដ

ើងបនាទប់ពីនងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 ខែលានឥទធិពលជាស្ថរវនត្ួរឲ្យរត្់

ស្ាាល់ដៅដលើរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុរបស្់គរុមហុននានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។
គរុមគបររាភិាល

ស្ាជ្ិរគរុមគបររាភិ ាលខែលានត្ាំ ខណង ដៅរនុងការ ិយបរ ិដឆេទ និងនាការ ិយបរដិ ឆេទននរាយការណ៍ដនឹះរួម
ាន៖

ដ្មឹះ

មុែង្ហរ

ការិយបរិដឆេទខត្ងតាាំង

ដោរ Chan Tze Ching Ignatius

គបធានគរុមគបររាភិាល

នងៃទី10 ខែមី នា ឆ្នាំ2017
(ោខលងដៅនងៃ10 ខែដមស្ថ ឆ្នាំ2020)

ដោរ Kwi Sang JUN

គបធានគរុមគបររាភិាល

នងៃទី10 ខែដមស្ថ ឆ្នាំ2020

ដោរ Hak Soo KIM

អភិាល

នងៃទី10 ខែដមស្ថ ឆ្នាំ2020

ដោរ Ji Kyu JANG

អភិាល

នងៃទី10 ខែដមស្ថ ឆ្នាំ2020

ដោរ Ishara Chinthaka Nanayakkara

អភិាល

នងៃទី10 ខែមី នា ឆ្នាំ2017

ដោរ ស្ុីម ដស្នាជាត្ិ

អភិាល

នងៃទី10 ខែមី នា ឆ្នាំ2017

ដោរ Yuen Wai Hung Peter

អភិាល

នងៃទី10 ខែមី នា ឆ្នាំ2017
(ោខលងដៅនងៃ10 ខែដមស្ថ ឆ្នាំ2020)

ដោរ Thilakaratne Don Manuwelge

អភិាល

នងៃទី10 ខែដមស្ថ ឆ្នាំ2018

Don Krishan

(ោខលងដៅនងៃ10 ខែដមស្ថ ឆ្នាំ2020)

ដោរ Minki Brian HONG

អភិាល

នងៃទី10 ខែមី នា ឆ្នាំ2017

ដោរ Hwan Kook KIM

អភិាលឯររាជ្យ

នងៃទី10 ខែដមស្ថឆ្នាំ2020

ដោរ Hana LEE

អភិាលឯររាជ្យ

នងៃទី10 ខែដមស្ថ ឆ្នាំ2020

ដោរ ខបល ស្រិកភរីត

អភិាលឯររាជ្យ

នងៃទី10 ខែដមស្ថ ឆ្នាំ2020

ដោរ Hiep Van Vo

អភិាលឯររាជ្យ

នងៃទី10 ខែមី នា ឆ្នាំ2017
(ោខលងដៅនងៃ10 ខែដមស្ថ ឆ្នាំ2020)
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រាយការណ៍របស់គរុមគបររាភិាល (ត្ពីទាំព័រមុន)
្ណៈគ្ប់គ្ងសំខាន់ៗ
ស្ាជ្ិរ្ណៈគ្ប់គ្ងស្ាំខាន់ៗ ខែលានត្ាំខណងដៅរនុងការយ
ិ បរដិ ឆេទ និងនាការិយបរដិ ឆេទននរាយការណ៍
ដនឹះរួមាន៖

ដ្មឹះ

មុែង្ហរ

ការិយបរិដឆេទខត្ងតាាំង

ដោរ ស្ុីម ដស្នាជាត្ិ

គបធាននាយរគបត្ិបត្តិ

នងៃទី17 ខែវ ិឆេិកា ឆ្នាំ2003

ដោរ អុ៊ុំ ស្ូផន

អនុគបធាននាយរគបត្ិ បត្តិទទួលបនទុរហិរញ្ញ វត្ាុ

នងៃទី01 ខែមិងុនា ឆ្នាំ2008

ដោរ អុ៊ុំ ស្មដអឿន
ដោរ នាង ស្ុែ
ដោរ ស្ថយ ស្ូនី
ដោរ ជ្ួប វាស្នា
ដោរ ជា ហាង

ីម

អនុគបធាននាយរគបត្ិ បត្តិទទួលបនទុរគបត្ិបត្តិការ

នងៃទី10 ខែដមស្ថ ឆ្នាំ2007

អនុគបធាននាយរគបត្ិ បត្តិទទួលបនទុរគ្ប់គ្ងទីផារ

នងៃទី10 ខែវ ិឆេិកា ឆ្នាំ2010

អនុគបធាននាយរគបត្ិ បត្តិទទួលបនទុរខផនការ

នងៃទី24 ខែរុមភៈ ឆ្នាំ2020

អនុគបធាននាយរគបត្ិ បត្តិទទួលបនទុរគ្ប់គ្ងអាជ្ី វរមម នងៃទី10 ខែវ ិឆេិកា ឆ្នាំ2010
អនុគបធាននាយរគបត្ិ បត្តិទទួលបនទុរធ្នធានមនុ ស្េ

នងៃទី5 ខែរុមភៈ ឆ្នាំ2020

យុទធស្ថស្តស្ត និ ងអាជ្ី វរមម
សវនររ

គរុមហុនស្វនរមមឯររាជ្យ Ernst & Young (Cambodia) Ltd. ្ឺ ជាស្វនរររបស្់គរុមហុន។
ភា្ហុនកាន់កាប់របស់គរុមគបររាភិាល
មិនានស្ាជ្ិរគរុមគបររាភិាលណាានរ់ ានការទារ់ទិននរងភា្ហុនរបស្់គរុមហុនដនាឹះដទ។
អត្ាគបទោជន៍របស់គរុមគបររាភិាល
រនុងអាំ ុងដពល និងនាការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់ដនឹះពុាំ ានរិ ឆចគពមដគពៀងណាមួ យខែលរនុងដនាឹះគរុមហុនជាភា្ីាខង
អាឆបងកលទធភាពែល់ស្ាជ្ិ រគរុមគបររាភិាលណាានរ់
ឲ្យទទួ លាននូវអត្ាគបដយជ្ន៍ តាមមដធ្ាាយ
ដផេងៗ ែូឆជាការទិញភា្ហុន ឬ ប័ណណបាំណុ លរបស្់គរុមហុន ឬរបស្់ស្ថជ្ីវរមមែនទដ

ើយ។

ពុាំានស្ាជ្ិរគរុមគបរ រាភិ ាលណាានរ់ានទទួ លឬានស្ិទិធ ាននូ វអត្ាគបដយជ្ន៍ណាមួ យ
ឆុឹះរិឆចស្នាដធ្វើដ

ើងដោយគរុមហុន

តាមរយៈការ

ជាមួយគរុមហុនខែលស្ាជ្ិរគរុមគបររាភិាលដនាឹះជាស្ាជ្ិរ

ជាមួយគរុមហុនណាមួ យខែលគរុមគបររាភិ ាលដនាឹះ
ខលងខត្ានបង្ហាញដៅរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុដនឹះ។

5

ានផលគបដយជ្ន៍ខផនរហិរញ្ញ វត្ាុជាស្ថរវនតដ

ឬរ៏

ើយដលើរ

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រាយការណ៍របស់គរុមគបររាភិាល (ត្ពីទាំព័រមុន)
រាយការណ៍សរព
ី ីការទ្ទ្ួលខុសគត្ូវរបស់គរុមគបររាភិាលចំទ
គរុមគបររាភិាល

ឹះរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ

ជាអនរទទួលែុស្គត្ូវរនុងការបញ្ញ
ជ រ់ ថារាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ

គត្ូវានដរៀបឆាំដ

ើងយ៉ា ង

គត្រមគត្ូវដែើ មបីបង្ហាញនូ វទិែាភាពពិត្គារែននស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុរបស្់គរុមហុន នានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 និង
លទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ
ដហើយនិងស្ថានភាពលាំហូរស្ថឆ់ គារ់ស្គាប់ ការិយបរដិ ឆេទបញ្ចប់។
គរុមគបររាភិ ាល
គត្ួត្ពិនិត្យដលើការដរៀបឆាំរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស្់្ណៈគ្ប់ គ្ង ខែលគត្ូវានត្គមូវឲ្យ៖
•

អនុម័ត្នូវដគាលនដយាយ្ណដនយយ

ស្មស្ស្បខែលខផារដលើការវ ិនិឆ័េយ

និងការា៉ា ន់ស្ថមនយ៉ា ង

ស្មដហត្ុផល និងគបរបដោយការគបុងគបយ័ត្នដហើយគត្ូវអនុវត្ដដគាលនដយាយទាាំ ងដនឹះជាអឆិ ន្នតយ៍។
•

អនុដោមតាម

ត្គមូវការោត្គត្ោងបង្ហាញ

និងការខណនាាំដផេងៗ

ខែលដឆញផាញដោយស្តង់ោរ

រាយការណ៍ទារ់ទងនរងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិននរមពុជា ឬគបស្ិនដបើ ាន្ាំោត្ននការអនុវត្តន៍បទបញ្ញ ត្ិត និង
ដគាលការណ៍ខណនាាំ

ដហើយនិងស្តង់ោរដែើមបីជាគបដយជ្ន៏ែល់ការបង្ហាញនូវភាពពិត្

និងគត្រមគត្ូវរបស្់

រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុដនាឹះ ្ាំោត្ទាាំងដនាឹះ្ួរខត្គត្ូវានោត្គត្ោងព័ត្៌ានពនយល់ និងរាំណត្់បរ ិាណ
រនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុឲ្យានស្មរមយ។
•

ររាទុរនូវបញ្ជី្ណដនយយឲ្យានគ្ប់គគាន់ និងគបព័នធគត្ួត្ពិនិត្យនផទរុនងឲ្យានគបស្ិទធភាព។

•

ដរៀបឆាំរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុដោយខផារដលើមូលោាននិ រនដរភាពននែាំ ដណើរការអាជ្ី វរមម

ដលើរខលងខត្រនុង

ររណីមិនស្មរមយរនុងការស្នមត្ថាគរុមហុន នរងបនដដធ្វើគបត្ិបត្ដិការអាជ្ី វរមមរបស្់ែួលននាដពលអនា្ត្។
•

បដងកើត្ដគាលការណ៍ជារួមស្គាប់គរុមហុនអនុម័ត្រាល់ដស្ឆរតីស្ដគមឆឆិត្ដ
្ណៈគ្ប់ គ្ង

ខែលានឥទធិពលជាស្ថរវនតដលើគបត្ិបត្ដិការអាជ្ីវរមម

និងស្រមមភាពទាាំងឡាយដោយ
និងលទធផលននគបត្ិបត្ដិការរបស្់

គរុមហុន ដហើយនរងគត្ូវធានាថាដគាលនដយាយ និងការស្ដគមឆឆិត្ដទាាំងអស្់ដនាឹះគត្ូវានឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងយ៉ា ង
គត្រមគត្ូវរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។

្ណៈគ្ប់ គ្ងគត្ូវទទួ លែុ ស្គត្ូវររាទុរបញ្ជី្ណដនយយឲ្យានគត្រមគត្ូវ

ខែលបង្ហាញពីស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ

របស្់គរុមហុន និងដែើមបីធានាានថាបញ្ជី្ណដនយយគត្ូវដគារពតាមគបព័នធ្ណដនយយខែលានឆុឹះបញ្ជី។ ដែើមបី
ទប់ស្ថកត្់ និងខស្វងររការខរលងបនលាំ និងភាពមិ នគបគរត្ី ្ណៈគ្ប់ គ្ងរ៏ទទួ លែុ ស្គត្ូវផងខែរឆាំដពាឹះការការពារ
គទពយស្មបត្តិរបស្់គរុមហុន គត្ូវចាត្់ វ ិធានការស្មស្ស្ប។
គរុមគបររាភិាល ានអឹះអាងថាគរុមហុនានអនុវត្តតាមលរខែណឌត្គមូវការចាាំាឆ់នានា ខែលានបញ្ញ
ជ រ់ខាង
ដលើ រនុងការដរៀបឆាំរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។

6

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)
រាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ
នានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

រាំណត្់

ស្ាាល់

នងៃទី31 ខែធ្នួ ឆ្ន2
ាំ 019

ែុោលរអាដមរិរ

ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)

នងៃទី31 ខែធ្នួ ឆ្ន2
ាំ 018

ែុោលរអាដមរិរ
(ការរាយការណ៍ដ

នងៃទី1 ខែមររា ឆ្នាំ2018

ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)

ង
ើ វិញ - រាំណត្់ស្ាាល់ 2.4)

ែុោលរអាដមរិរ
(ការរាយការណ៍ដ

ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)

ង
ើ វិញ - រាំណត្់ស្ាាល់ 2.4)

គទពយស្រមម
ស្ថឆ់គារ់រងនែ
ុន

3

150,702,355

614,112,097

109,863,596

441,431,929

75,102,882

303,190,335

ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារជាត្ិននរមពុជា

4

439,823,205

1,792,279,560

285,519,462

1,147,217,198

107,182,560

432,695,995

ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារដផេងៗ

5

1,092,239

4,450,874

7,282,720

29,261,969

10,184,747

41,115,824

ឥណទានផតល់ែល់អត្ិងិជ្ន

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 និងបរិកាខរ

8

4,906,287

19,993,120

4,958,112

19,921,694

4,799,471

19,375,464
55,559,774

ស្ិទធរុងការដគបើ
ន
គាស្់គទពយស្រមម
គទពយស្រមមអរូបី

ពនធពនារជាគទពយស្រមមស្ទ
ុ ធ

9

14,360,265

58,518,080

13,012,805

52,285,450

13,762,639

10

1,499,886

6,112,035

1,592,753

6,399,682

1,799,265

7,263,633

16.2

9,198,173

37,482,555

8,317,457

33,419,542

5,382,328

21,728,458

3,098,531,070

12,626,514,111

2,366,569,837

9,508,877,605

1,750,989,473

7,068,744,503

គទពយស្រមមស្រុប
បាំ ណុល និងមូលធ្នាចស្់ភា្ហុន
បាំ ណុល
គារ់បដញ្ញព
ើ ីគ្រឹះស្ថានធ្នាគារនិងហិរញ្ញ វត្ាុដផេងៗ

11

55,092,001

224,499,904

53,986,218

216,916,624

41,805,083

168,767,120

គារ់បដញ្ញព
ើ ីអត្ិងិជ្ន

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

បាំណុលភត្ិស្នា

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

ស្ាំវ ិធានធ្នដលើអត្ាគបដយជ្ន៍បុ្ល
ា រ
ិ

17

74,562

303,840

1,266,404

5,088,411

-

-

18

63,119,300

257,211,148

44,434,049

178,536,011

39,124,805

157,946,839

2,688,521,933

10,955,726,878

2,060,066,018

8,277,345,262

1,522,957,486

6,148,179,373

បាំណុលដផេងៗ
បាំ ណុលស្រុប

12

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
នានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

រាំណត្់

ស្ាាល់

នងៃទី31 ខែធ្នួ ឆ្ន2
ាំ 019

ែុោលរអាដមរិរ

ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)

នងៃទី31 ខែធ្នួ ឆ្ន2
ាំ 018

ែុោលរអាដមរិរ
(ការរាយការណ៍ដ

នងៃទី1 ខែមររា ឆ្នាំ2018

ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)

ង
ើ វិញ - រាំណត្់ស្ាាល់ 2.4)

ែុោលរអាដមរិរ
(ការរាយការណ៍ដ

ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)

ង
ើ វិញ - រាំណត្់ស្ាាល់ 2.4)

មូលធ្នាចស្់ភា្ហុន
ដែើមទុន

19

គារ់ឆាំដណញររាទុរ

230,000,000

920,000,000

110,000,000

440,000,000

110,000,000

440,000,000

172,806,881

705,569,074

193,228,719

782,078,362

115,231,757

466,580,646

ទុនបគមុង

19

3,093,332

12,534,181

2,976,091

12,038,288

2,800,230

11,326,930

ទុនបគមុងបទបបញ្ញត្ិត

19

4,108,924

16,649,360

299,009

1,209,491

-

-

-

16,034,618

-

(3,793,798)

-

2,657,554

410,009,137

1,670,787,233

306,503,819

1,231,532,343

228,031,987

920,565,130

3,098,531,070

12,626,514,111

2,366,569,837

9,508,877,605

1,750,989,473

7,068,744,503

លដមាៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
មូលធ្នាចស្់ភា្ហុនស្រុប
បាំ ណុល និងមូលធ្នាចស្់ភា្ហុនស្រុប

រាំណត្់ស្ាាល់ខែលភាជប់ ជាមួយពីដលែ 1 ែល់ 34 ជាខផនរននរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។
13

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)
រាយការណ៍លទ្ធផលទពញទលញ
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់ នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
រាំណត្់

ស្ាាល់

ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់

ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ

ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ

ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)
(ការរាយការណ៍ដ

ង
ើ វ ិញ -

2.1.1)

រាំណត្់ស្ាាល់ 2.4)

ឆាំណូលគបត្ិបត្តិការ
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)

191,693,243

776,741,021

158,012,163

639,159,198

ឆាំណូលពីការគារ់ស្ុទធ
ឆាំណូលរនគមដជ្ើងស្ថរ
ឆាំណាយរនគមដជ្ើងស្ថរ

22

18,246,102

73,933,206

11,946,088

48,321,926

22

(3,472,222)

(14,069,445)

(2,694,318)

(10,898,516)

14,773,880

59,863,761

9,251,770

37,423,410

11,694,033

47,384,220

7,306,670

29,555,479

-

-

1,410,727

5,706,391

218,161,156

883,989,002

175,981,330

711,844,478

ឆាំណូលស្ុទធពីរនគមដជ្ើងស្ថរ
ឆាំណូលដផេងៗ

23

ឆាំណូលពីជ្ាំនួយ
ឆាំដណញគបត្ិបត្ដិការស្រុប
ឆាំណាយដលើបុ្ាលរ
ិ

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)

5,6,7

(9,298,198)

(37,676,298)

(13,103,262)

(53,002,696)

26

(6,125,829)

(24,821,859)

(5,900,237)

(23,866,458)

(516,353)

(2,092,260)

(70,408)

(284,796)

129,447,338

524,520,614

98,839,196

399,804,552

(25,942,020)

(105,117,065)

(20,367,364)

(82,385,988)

103,505,318

419,403,549

78,471,832

317,418,564

-

19,828,416

-

(6,451,352)

103,505,318

439,231,965

78,471,832

310,967,212

ស្ាំវ ិធានធ្នដលើការខាត្បង់រ ាំពរងទុរ
ឆាំណាយរាំលស្់
ខាត្ស្ុទធពីការបដូររូបិយប័ណណ
គារ់ឆាំដណញមុនបង់ពនធ
ឆាំណាយពនធដលើគារ់ឆាំដណញ
គារ់ ឆាំដណញស្ុទធរុងការ
ន
ិយបរ ិដឆេទ

16.1

ធាត្ុននលទធផលដពញដលញដផេងដទៀត្
លដមាៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
លទធផលដពញដលញស្រុប

រាំណត្់ស្ាាល់ខែលភាជប់ ជាមួយពីដលែ 1 ែល់ 34 ជាខផនរននរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។
14

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)
រាយការណ៍បដគមបគមួលមូលធន
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
លដមាៀងបងារពី
ដែើមទុន គារ់ឆាំដណញររាទុរ

ទុនបគមុង

ទុនបគមុងបទបបញ្ញត្ិត

ការបតូររូបិយប័ណណ

ស្រុប

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ

110,000,000

194,264,760

2,976,091

-

-

307,240,851

CIFRS 9

-

(476,085)

-

-

-

(476,085)

CIFRS 16

-

(445,207)

-

-

-

(445,207)

ពនធដលើគារ់ឆាំដណញ

-

184,260

-

-

-

184,260

ដផទរដៅទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញត្ិត

-

(299,009)

-

299,009

-

-

លដមាៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ

-

-

-

-

(3,793,798)

-

110,000,000

193,228,719

2,976,091

299,009

-

103,505,318

-

-

-

103,505,318

ស្មត្ុលយនានងៃទី1 ខែមររា ឆ្នាំ2019
ែូឆានរាយការណ៍ពីមុន
ផលប៉ាឹះពាល់ននការផ្អលស្់បូតរដៅ CIFRSs

ស្មត្ុលយនានងៃទី1 ខែមររា ឆ្នាំ2019 ការរាយការណ៍
ដ

ើងវ ិញ (រាំណត្់ស្ាាល់ 2.4)

គារ់ឆាំដណញស្ុទរ
ធ ុនងការ ិយបរ ិដឆេទ ការរាយការណ៍
ដ

ើងវ ិញ (រាំណត្់ស្ាាល់ 2.4)

ដផទរគារ់ឆាំដណញររាទុរដៅជាដែើមទុន

306,503,819

120,000,000

(120,000,000)

-

-

-

-

ដផទរដៅទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញត្ិត

-

(3,809,915)

-

3,809,915

-

-

ដផទរដៅទុនបគមុង

-

(117,241)

117,241

-

-

-

លដមាៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ

-

-

-

-

19,828,416

-

ស្មត្ុលយនានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

230,000,000

172,806,881

3,093,332

4,108,924

-

410,009,137

ស្មមូលពាន់ដរៀល (រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)

920,000,000

705,569,074

12,534,181

16,649,360

16,034,618

1,670,787,233

15

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រាយការណ៍បដគមបគមួលមូលធន (ត្ពីទាំព័រមុន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ដែើមទុន គារ់ឆាំដណញររាទុរ

ទុនបគមុង

ទុនបគមុងតាម

បទបបញ្ញត្ិត

លដមាៀងពី

ការបតូររូបិយប័ណណ

ស្រុប

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ

110,000,000

115,799,367

2,800,230

-

-

228,599,597

CIFRS 9

-

(709,513)

-

-

-

(709,513)

CIFRS 16

-

-

-

-

-

ពនធដលើគារ់ឆាំដណញ

-

141,903

-

-

-

141,903

លដមាៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ

-

-

-

-

2,657,554

-

110,000,000

115,231,757

2,800,230

-

-

228,031,987

-

78,471,832

-

-

-

78,471,832

ដផទរដៅទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញត្ិត

-

(299,009)

-

299,009

-

-

ដផទរដៅទុនបគមុង

-

(175,861)

175,861

-

-

-

លដមាៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ

-

-

-

-

(6,451,352)

-

110,000,000

193,228,719

2,976,091

299,009

-

306,503,819

440,000,000

782,078,362

12,038,288

1,209,491

(3,793,798)

1,231,532,343

ស្មត្ុលយនានងៃទី1 ខែមររា ឆ្នាំ2018
ែូឆានរាយការណ៍ពីមុន
ផលប៉ាឹះពាល់ននការផ្អលស្់បូតរដៅ CIFRSs

ស្មត្ុលយនានងៃទី1 ខែមររា ឆ្នាំ2018 ការរាយការណ៍
ដ

ើងវ ិញ (រាំណត្់ស្ាាល់ 2.4)

គារ់ឆាំដណញស្ុទរ
ធ ុនងការ ិយបរ ិដឆេទ ការរាយការណ៍
ដ

ើងវ ិញ (រាំណត្់ស្ាាល់ 2.4)

ស្មត្ុលយនានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 ការរាយការណ៍
ដ

ើងវ ិញ (រាំណត្់ស្ាាល់ 2.4)

ស្មមូលពាន់ដរៀល (រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)

រាំណត្់ស្ាាល់ខែលភាជប់ ជាមួយពីដលែ 1 ែល់ 34 ជាខផនរននរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។
16

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)
រាយការណ៍លំហូស្ថច់គារ់
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
រាំណត្់

ស្ាាល់

ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់

ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)

2.1.1)

(ការរាយការណ៍ដ

ង
ើ វ ិញ -

រាំណត្់ស្ាាល់ 2.4)

ស្រមមភាពគបត្ិបត្តិការ
ស្ថឆ់គារ់ស្ុទធពីស្រមមភាព
27.1

35,705,814

144,679,958

37,576,408

151,996,579

គទពយ និងបរិកាខរ

8

(2,126,449)

(8,616,371)

(2,386,620)

(9,653,878)

គទពយស្រមមអរូបី

10

(231,703)

(938,861)

(99,340)

(401,830)

148,160

600,344

149,552

604,938

82,114

332,726

140,913

569,993

(2,127,878)

(8,622,162)

(2,195,495)

(8,880,777)

គបត្ិបត្តិការ
ស្រមមភាពវ ិនិ ដយ្
ការទិញយរនន :

ការវ ិនិដយ្ដលើវ ិញ្ញញបនបគត្គារ់
បដញ្ញើខែលអាឆឆរចាាន
ស្ថឆ់គារ់ពីការលរ់ គទពយ និងបរិកាខរ
ស្ថឆ់ គារ់ ស្ុទធដគបើរុង
ន
ស្រមមភាពវ ិនិ ដយ្

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

(208,937,445)

(846,614,527)

(138,959,399)

(562,090,769)

ការទូទាត្់នន :

27.2

គារ់រមចី
អនុបាំណុល

27.2

(13,333,333)

(54,026,665)

(10,333,333)

(41,798,332)

បាំណុលភត្ិស្នា

27.2

(3,301,323)

(13,376,961)

(2,998,428)

(12,128,641)

103,493,741

419,356,639

146,142,018

591,144,463

137,071,677

555,414,435

181,522,931

734,260,265

290,922,079

1,168,924,914

109,097,901

440,428,226

2,317,617

29,179,496

301,247

(5,763,577)

430,311,373

1,753,518,845

290,922,079

1,168,924,914

ស្ថឆ់គារ់ស្ុទធានមរពីស្រមមភាព
ហិរញ្ញ បបទាន
រាំដណើនស្ុទធននស្ថឆ់គារ់ និងស្ថឆ់
គារ់ស្មមូល
ស្ថឆ់គារ់ និងស្ថឆ់គារ់ស្មមូល
ដៅដែើមឆ្នាំ
លដមាៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
ស្ថឆ់គារ់ និងស្ថឆ់គារ់ស្មមូល
ស្ុទធឆុងឆ្នាំ

3

រាំណត្់ស្ាាល់ខែលភាជប់ ជាមួយពីដលែ 1 ែល់ 34 ជាខផនរននរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)
រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ

ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
1.

ព័ត្៌មានអំពីស្ថជីវរមម
គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុគាស្ថរ់ ម.រ ដៅកាត្់ថា (“គរុមហុន”) ្ឺ ជាគ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុខែល
ទទួលានអាជាាប័ណណ (”គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ”) និងឆុឹះបញ្ជីដៅរនុងគពឹះរាជាណាឆគររមពុជា។

ការបដងកើត្និងគបត្ិបត្តិការ
គរុមហុន

គត្ូវានបដងកើត្ដ

ើង

និងឆុឹះបញ្ជីពាណិជ្ជរមមដៅរនុងគពឹះរាជាណាឆគររមពុជាជាមួ យ

គរស្ួងពាណិជ្ជរមម ជាគរុមហុនមហាជ្នទទួ លែុ ស្គត្ូវានរគមិត្ ដគកាមបញ្ជីពាណិជ្ជរមមដលែ
00001157 នានងៃទី19 ខែរញ្ញញ ឆ្នាំ2011 ខែលានឆុឹះបញ្ជីស្ថរជាងមី នានងៃទី28 ខែដមស្ថ ឆ្នាំ2016។

ធ្នាគារជាត្ិននរមពុជា ានផតល់អាជាាប័ណណឲ្យគរុមហុន ខែលានស្ុពលភាពចាប់ពីនងៃទី14 ខែធ្នូ
ឆ្នាំ2007។ ដលើស្ពី ដនឹះដៅដទៀត្គរុមហុនានទទួ លអាជាាប័ណណ ពីធ្នាគារជាត្ិននរមពុជាដែើមបីដធ្វើ
អាជ្ីវរមមទទួលគារ់បដញ្ញើ ដៅនងៃទី27 ខែស្ីហា ឆ្នាំ2010 និងការអនុញ្ញញត្ឲ្យែាំ ដណើរការា៉ា ស្ុីន
ែរ-ោរ់គារ់ស្័យ
វ គបវត្តិ និ ងដស្វារមមបង់គារ់តាមា៉ា ស្ុីនឆូត្កាត្ដៅនងៃទី01 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2011។
ស្រមមភាពឆមបងរបស្់គរុមហុន

្ឺផតល់ដស្វារមមហិរញ្ញ វត្ាុែល់ស្ហ្មន៍ជ្នបទនិ ងស្ហគគាស្

ខានត្ត្ូឆរនុងគបដទស្រមពុជា តាមរយៈការ ិយល័យរណា
ត លរបស្់គរុមហុន ដៅរនុងរាជ្ធានីភាំដន ពញ
និងស្ថខាជាដគឆើនដៅរនុងរាជ្ធានីភាំនដពញ និ ងដែត្តនានារនុងគបដទស្រមពុជា។

ស្ថនរ់ការឆុឹះបញ្ជីរបស្់គរុមហុន ានទី តាាំងស្ាិត្ដៅអគារដលែ 212 ផលូវដលែ 271 ស្ង្ហកត្់ទួលទាំពូង2
ែណឌឆាំការមន រាជ្ធានីភាំនដពញ គពឹះរាជាណាឆគររមពុជា។

អាំពីបុ្ាលិរ
្ិត្គត្រមនងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 គរុមហុនានបុ ្ាលិរឆាំនួន 9,091នារ់ (ឆ្នាំ2018 ានបុ ្ាលិរឆាំនួន
7,600 នារ់)។

ការអនុ ម័ត្ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ
រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុគត្ូវានអនុម័ត្ដោយគរុមគបរ រាភិ ាលដៅនងៃទី30 ខែដមស្ថ ឆ្នាំ2020។
2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ
ដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ ខែលគត្ូវានអនុ ម័ត្រនុងការដរៀបឆាំ រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ
គត្ូវានរាំណត្់ែូឆខាងដគកាម។

ដគាលនដយាយទាាំងដនឹះគត្ូវានអនុ វត្តជាប់ោប់ដៅគ្ប់ ឆ្នាំ

ខែលានបង្ហាញដលើរខលងខត្ានការបញ្ញ
ជ រ់ ដផេងពីដនឹះ។
2.1

មូ លោានននការដរៀបឆាំ
រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុគត្ូវានដរៀបឆាំដោយខផារដលើមូលោាននងលដែើម។

គរុមហុនររាការរត្់ គតា

និងដរៀបឆាំរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុជាគារ់ែុោលរអាដមរ ិរ (“USD”) ាត្នង (”THB”) និ ងគារ់ ដរៀល
(”KHR”)។ ្ណៈគ្ប់ គ្ងានរាំណត្់ គារ់ែុោលរអាដមរ ិរ (“USD”) ជារូបិយប័ណណដគាល និងជា
រូបិយប័ណណស្គាប់ ដធ្វើការបង្ហាញរបស្់គរុមហុន

ដោយស្ថរវាឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងពីស្មភាពដស្ែារិឆចនន
គពរត្ិតការណ៍មូ លោាន និងកាលៈដទស្ៈរបស្់គរុមហុន។
18

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.1

មូ លោានននការដរៀបឆាំ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.1.1

ការខគបស្គមួលរូបិយប័ ណណគារ់ែុោលរអាដមរិរដៅគារ់ដរៀល
គទពយស្រមម និងបាំណុលគត្ូវានខគបស្គមួលដោយដគបើអគតាបដូរគារ់ ឆុងគគា នាការ ិយបរ ិដឆេទនន

រាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្តុ និងដែើមទុនគត្ូវានខគបស្គមួលតាមអគតាពីមុន 4,000 ដរៀល រនុង
1 ែុោលរអាដមរ ិរ។ ឆាំខណរឯឆាំណូល និ ងឆាំណាយខែលានបង្ហាញរនុងរាយការណ៍លទធផល
ដពញដលញ

និងលាំហូរស្ថឆ់ គារ់

គត្ូវានខគបស្គមួលដោយដគបើអគតាមធ្យមរនុង

ការយ
ិ បរដិ ឆេទ។ ភាពលដមាៀងពីការបតូររូបិយប័ណណខែលដរើ ត្ដ

ើង ពី ការខគបស្គមួលគត្ូវានទទួ ល

ស្ថាល់ និងបងារដៅរនុងលដមាៀងពីការបតូររូបិយប័ណណខែលានបង្ហាញដៅរនុងរាយការណ៍ស្ថានភាព
ហិរញ្ញ វត្តុ។

រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុគត្ូវានបង្ហាញជាគារ់ ដរៀល
ដគកាមរនុង 1 ែុោលរអាដមរ ិរ:

2.1.2

ដោយខផារដលើអគតាបតូរគារ់អនុវត្តែូឆខាង
2019

2018

2017

អគតាឆុងគគា

4,075

4,018

4,037

អគតាមធ្យម

4,052

4,045

4,045

រាយការណ៍អនុ ដោមភាព
រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ

គត្ូវានដរៀបឆាំ ដោយអនុ ដោមតាម

ស្តង់ោររាយការណ៏ទារ់ទងនរង

ហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិននរមពុជា (“CIFRSs”)។
ដនឹះ្ឺជារាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុែាំបូងរបស្់គរុមហុន
CIFRSs

ខែលានដរៀបឆាំដោយអនុដោមតាម

ខែលគត្ូវានឆមលងទាាំងស្ស្ុងពី ស្ង
ត ់ ោររាយការណ៍ទារ់ទងនរងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិ

(“IFRS”) ខែលដឆញដោយគរុមគបររាស្តង់ោរ្ណដនយយអនតរជាត្ិ (“IASB”)។

ការផ្អលស្់បូតរដៅតាម CIFRSs បណា
ត លឲ្យានការផ្អលស្់បូរដគាលនដយាយ្ណដនយយមួ
ត
យឆាំនួន

របស្់គរុមហុន។ រាំណត្់ ស្ាាល់2.4 ននរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ពិពណ៌នាអាំពីភាពែុ ស្គានរវាងមូ ល
ធ្ន និងឆាំ ដណញ ឬខាត្ ខែលបង្ហាញតាមស្តង់ោរ្ណដនយយរមពុជា (“CAS”) និ ងបទបបញ្ញ ត្ិតពារ់
ព័នធនិងដគាលការណ៍ខណនាាំខែលដឆញដោយធ្នាគារជាត្ិ ននរមពុជា (ជារួមស្ាំដៅដៅដលើ GAAP ពី

ិ តាម CIFRSs នានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 និ ង
ើ ង វញ
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់ រ៏ែូឆជារាយការណ៍ដែើមគគាននរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ នា
មុន) ដហើយឆាំនួនខែលានការរាយការណ៍ដ

នងៃទី1 ខែមររា ឆ្នាំ2018។ វារ៏ពិពណ៌នាអាំពីត្គមូវការននការផ្អលស្់បូតរដគាលនដយាយ្ណដនយយ
ខែលានដធ្វើដ

ើងដៅដពលអនុវត្តតាម CIFRSs ជាដលើរែាំ បូង។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.1

មូ លោានននការដរៀបឆាំ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.1.3

ឆ្នាំស្ថរដពើពនធ
ឆ្នាំស្ថរដពើពនធរបស្់គរុមហុន្ឺចាប់ដផដើមពីនងៃទី1 ខែមររា និងបញ្ចប់ដៅនងៃទី31 ខែធ្នូ។

2.1.4

ការបង្ហាញរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ
រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុែូឆខែលានភាជប់ ជាមួយ
ហិរញ្ញ វត្ាុដនឹះ

មិនគត្ូវានដរៀបឆាំ ដ

រួមបញ្ូច លទាាំងការដគបើគាស្់របស្់រាយការណ៍

ើងស្គាប់អនរខែលមិនានជ្ូនែាំណរងអាំពីដគាលការណ៍

្ណដនយយ នីត្ិវ ិធ្ី និងការអនុវត្ត រនុងគពឹះរាជាណាឆគររមពុជាដទ ដហើយដលើស្ពី ដនឹះដទៀត្ មិនាន
បាំណងរនុងការបង្ហាញអាំពីស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ និងលទធផលននគបត្ិបត្តិការ និងលាំហូរស្ថឆ់គារ់
ស្ស្បតាមដគាលការណ៍្ណដនយយ និងការអនុវត្តជាទូដៅ ខែលគត្ូវានទទួ លស្ថាល់ដៅបណា
ត
គបដទស្នានាដគៅពី គពឹះរាជាណាឆគររមពុជា។
ដគាលនដយាយ្ណដនយយ
គរុមហុនរនុងការ ិយបរ ិដឆេទ។

ខែលានោរ់ដឆញខាងដគកាមគត្ូវានអនុ វត្តយ៉ាងខាជប់ែួនដោយ
ជ

2.2

ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ

2.2.1

គទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ
(i) ការទទួ លស្ថាល់និងការវាស្់ខវងជាដលើរែាំបូង
ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ

គត្ូវានទទួលស្ថាល់ដៅរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ

ដៅដពលខែល

គរុមហុនកាលយជាភា្ី មួយននរិឆចស្នារបស្់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។

ការទិ ញ ឬលរ់ គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ ខែលត្គមូវឲ្យានការគប្ល់គទពយស្រមមរុនងរយៈដពល
រាំណត្់ខែលានបដងកើត្ដ

ើងដោយបទបបញ្ញ ត្ិត

ឬអនុស្ញ្ញញដៅរនុងទីផារ

គត្ូវានទទួល

ស្ថាល់ដៅការយ
ិ បរដិ ឆេទជ្ួ ញែូរ - ការិយបរ ិដឆេទខែលគរុមហុនដបតជាាទិ ញ ឬលរ់គទពយស្រមម។

(ii) ឆាំណាត្់ថានរ់
គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ
ដៅដពលទទួលស្ថាល់ ជាដលើរែាំបូងគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ

គត្ូវានចាត្់ ថានរ់តាមការវាស្់ខវង៖

ត្នមលែររល
ាំ ស្់ (“amortised cost’), ត្នមលស្មស្ស្បតាមរយៈគបត្ិបត្តិការលទធផលដពញដលញ
(“FVOCI”) ឬ ត្នមលស្មស្ស្បតាមរយៈគបត្ិបត្តិការឆាំ ដណញឬខាត្ (“FVTPL”)។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.1

គទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(ii) ឆាំណាត្់ថានរ់ (ត្ពីទាំព័រមុន)
គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុគត្ូវានវាស្់តាមត្នមលែររ ាំលស្់ គបស្ិនដបើវាបាំ ដពញដៅនរងលរខែណឌែូឆ
ខាងដគកាម ដហើយមិនគត្ូវានរាំណត្់តាម FVTPL៖

•

គទពយស្រមមគត្ូវានអនុ វត្តតាម្ាំរអា
ូ ជ្ី វរមម

ខែលានដគាលបាំណងររាទុរគទពយស្រមម

ដែើមបីគបមូ លលាំហូរស្ថឆ់គារ់តាមរិឆចស្នា និង

•

លរខែណឌននរិឆចស្នារបស្់គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ

ផតល់ឲ្យដៅកាលបរដិ ឆេទជារ់ ោរ់

ឆាំដពាឹះលាំហូរស្ថឆ់គារ់ ខែលគត្ូវទូទាត្់ខត្គារ់ ដែើម និ ងការគារ់ (“SPPI”)។
ឧបររណ៍បាំណុលគត្ូវានវាស្់ខវងតាម FVOCI លុឹះគតាខត្វាបាំដពញលរខែណឌទាាំងពី រែូឆខាង
ដគកាម ដហើយមិនគត្ូវានរាំ ណត្់ តាម FVTPL៖

•

គទពយស្រមមគត្ូវានអនុ វត្តតាម្ាំរអា
ូ ជ្ី វរមម

ខែលានដគាលបាំណងររាទុរគទពយស្រមម

ដែើមបីគបមូ លលាំហូរស្ថឆ់គារ់តាមរិឆចស្នា និងលរ់គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ និង
•

លរខែណឌននរិឆចស្នារបស្់គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ ផតល់ឲ្យនាកាលបរដិ ឆេទជារ់ោរ់ឆាំដពាឹះ
លាំហូរស្ថឆ់ គារ់ ខែលគត្ូវទូ ទាត្់ខត្គារ់ដែើម និងការគារ់ (“SPPI”)។

ដៅដពលទទួលស្ថាល់ការវ ិនិដយ្មូលធ្នជាដលើរែាំបូង

ខែលមិ នគត្ូវានររាទុរស្គាប់

ការជ្ួ ញែូរ គរុមហុនគត្ូវខត្ដគជ្ើស្ដរ ើស្យរការបង្ហាញពីការខគបគបួលជាបនតបនាទប់ ននត្នមលស្ម
ស្ស្បដៅរនុងលទធផលដពញដលញ (“OCI”)។ ការដគជ្ើស្ដរស្
ើ ដនឹះគត្ូវានដធ្វើដ ើងដោយខផារដលើ
ការវ ិនិដយ្នីមួយៗ។ គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុដផេងៗ ដទៀត្គត្ូវានចាត្់ថានរ់ តាមការវាស្់ខវង
តាម FVTPL។

បខនាមពីដលើដនឹះ ដៅដពលទទួលស្ថាល់ជាដលើរែាំបូង គរុមហុនអាឆនរងរាំណត្់នូវគទពយស្រមម
ហិរញ្ញ វត្ាុ ខែលបាំ ដពញតាមលរខែណឌរនុងការវាស្់ខវងតាម ត្នមលែររល
ាំ ស្់ ឬ FVOCI គបស្ិនដបើ

ការវាស្់ខវងតាម FVTPL នរងលុបបាំាត្់ ឬកាត្់បនាមជាស្ថរវនតនូវភាពមិនស្ុីគាននន្ណដនយយ
ខែលនរងដរើត្ដ

ើង។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.1

គទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(ii) ឆាំណាត្់ថានរ់ (ត្ពីទាំព័រមុន)
ការវាយត្នមល្ាំរូអាជ្ីវរមម
គរុមហុនរាំ ណត្់ នូវ្ាំ រូអាជ្ីវរមមរបស្់ែួលន ដៅរគមិត្ខែលឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងានលាបាំផុត្ពីរដបៀបខែល
ែលួនគ្ប់គ្ងគរុមននគទពយស្មបត្តិហិរញ្ញ វត្ាុដែើមបីស្ដគមឆដគាលបាំណងអាជ្ី វរមមរបស្់ែួលន៖
•

ហានិភ័យខែលជ្ឹះឥទធិពលែល់លទធផលនន្ាំរូអាជ្ីវរមម

(និងគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុខែល

ានដៅរនុង្ាំ រអា
ូ ជ្ី វរមមដនាឹះ) និងយុទធស្ថស្តស្តស្គាប់ ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យទាាំងដនាឹះ។
•

រដបៀបខែលអនរគ្ប់គ្ងអាជ្ី វរមមទទួលានស្ាំណង

(ឧទាហរណ៍ថាដត្ើ ស្ាំណង្ឺ ខផារ

ដលើត្នមលស្មស្ស្បននគទពយស្មបត្តិខែលានគ្ប់ គ្ង

ឬលាំហូរស្ថឆ់ គារ់ តាមរិឆចស្នា

ខែលានគបមូល)
•

ភាពញររញាប់ បរ ិាណ និ ងដពលដវោននការលរ់ រ៏ ជាទិែាភាពស្ាំខាន់ផងខែរ ស្គាប់
ការវាយត្នមលរបស្់គរុមហុន។ ការវាយត្នមលដៅដលើ្ាំរអា
ូ ជ្ី វរមម ្ឺខផារដៅដលើដស្ណារយ
ី ៉ាូ
ខែលរ ាំពរងទុរដោយស្មដហត្ុផល

ដោយមិន្ិត្ពី ដស្ណារយ
ី ៉ាូររណីអាគររ់បាំផុត្

ឬ

ររណីភាពតានត្រង។ គបស្ិនដបើលាំហូរស្ថឆ់គារ់ បនាទប់ពីការទទួ លស្ថាល់ជាដលើរែាំបូង
គត្ូវានដ្ែរងថាានភាពែុ ស្គាន ពី ការរ ាំពរងទុរែាំបូងរបស្់គរុមហុន គរុមហុនមិនផ្អលស្់បូតរ
ឆាំណាត្់ថានរ់ននគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ

ខែលដៅស្ល់រុង្ាំ
ន
រអា
ូ ជ្ី វរមមដនាឹះដទ

ប៉ាុ ខនតរម
ួ

បញ្ូច លព័ត្៌ានទាាំងដនឹះ ដៅដពលខែលានការវាយត្នមលគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុខែលដរើត្
ដ ើងងមីៗ ឬខែលានទិញងមីៗ ចាប់ពីដពលដនឹះដៅ។
គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ ខែលគត្ូវានររាស្ទុរស្គាប់ជ្ួញែូរ ឬចាត្់ ខឆង ដហើយខែលលទធ

ផលគត្ូវានវាយត្នមលតាមមូ លោានត្នមលស្មស្ស្ប គត្ូានដ្វាស្់ខវងតាម FVTPL ពីដគពាឹះ
គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងដនាឹះ
ស្នា

មិនខមនររាទុរស្គាប់ ការគបមូលលាំហូរស្ថឆ់ គារ់ តាមរិឆច

ឬមិនខមនររាទុរស្គាប់ទាាំងការគបមូ លលាំហូរស្ថឆ់គារ់ តាមរិឆចស្នា

និងលរ់

គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ។

ការវាយត្នមលថាដត្ើលាំហូរស្ថឆ់គារ់ តាមរិឆចស្នា្ឺ ជាការទូទាត្់ ខត្គារ់ ដែើមនិងការគារ់
ស្គាប់ដគាលបាំណងននការវាយត្នមលដនឹះ “គារ់ ដែើម” គត្ូវានដ្រាំណត្់ ថាជាត្នមលស្មស្ស្ប
ននគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុដៅដពលទទួលស្ថាល់ជាដលើរែាំបូង។ “ការគារ់” គត្ូវានដ្រាំ ណត្់ថា
ជាត្នមលត្បស្នងស្គាប់ ដពលដវោននការដគបើ គាស្់ទររគារ់ ស្គាប់រយៈដពលណាមួ យ និ ង
ស្គាប់ហានិភ័យឥណទានខែលពារ់ព័នធនរងឆាំនួនគារ់ ដែើមខែលដៅស្ល់
ជារ់ោរ់ ណាមួយ
ដផេងដទៀត្

រនុងអាំ ុងដពល
និងស្គាប់ការឆាំ ណាយរួមទាាំងហានិភ័យរនុងការផតល់រមចីជាមូលោាន

(ឧទាហរណ៍ៈ

ហានិភ័យស្នទនីយភាព

ឆាំដណញែុ ល។
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និងឆាំណាយរែាាល)

រ៏ែូឆជាគារ់

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.3

ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.1

គទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(ii) ឆាំណាត្់ថានរ់ (ត្ពីទាំព័រមុន)
ការវាយត្នមលថាដត្ើលាំហូរស្ថឆ់គារ់ តាមរិឆចស្នា

្ឺ ជាការទូទាត្់ខត្គារ់ ដែើមនិងការគារ់

(ត្ពីទាំព័រមុន)
រនុងការវាយត្នមលថាដត្ើ លាំហូរស្ថឆ់គារ់ តាមរិឆចស្នា្ឺ ស្គាប់ខត្ទូទាត្់ គារ់ ដែើម
និងការ
គារ់ គរុមហុនគត្ូវពិ ចារណាដលើលរខែណឌននរិ ឆចស្នា។ វារួមបញ្ូច លទាាំងការវាយត្នមលថាដត្ើ
គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ

ានរយៈដពលរិ ឆចស្នាខែលអាឆផ្អលស្់បូតរដពលដវោ

ស្ថឆ់គារ់ តាមរិឆចស្នា

ឬឆាំនួនលាំហូរ

ខែលអាឆដធ្វើឲ្យែុ ស្ពី លរខែណឌននការទូ ទាត្់គារ់ដែើម

និងការ

គារ់។
រនុងការដធ្វើការវាយត្នមលគរុមហុនគត្ូវពិ ចារណាៈ
•

គពរត្ិកា
ត រណ៍ជាយថាភាពខែលអាឆផ្អលស្់បូរឆាំ
ត នួន និងដពលដវោននលាំហូរស្ថឆ់ គារ់

•

លរខណៈពិ ដស្ស្

•

លរខែណឌស្ងគារ់មុនកាលរាំណត្់និងការពនារដពលស្ង

•

ិ
លរខែណឌខែលរគមិត្គរុមហុនរនុងការទាមទារមរវញ
នូ វលាំហូរស្ថឆ់ គារ់ពីគទពយស្មបត្តិ
ជារ់ោរ់ (ឧទាហរណ៍ៈ ឥណទានខែលមិនអាឆគបមូលវ ិញាន) និង

•

លរខណៈពិ ដស្ស្ខែលខរខគបត្នមលត្បស្នងអាំពីត្នមលដពលដវោននគារ់ (ឧទាហរណ៍ ៖ ការ
រាំណត្់អគតាការគារ់ដ

ិ តាមកាលរាំណត្់)។
ើ ង វញ

(iii) ការឈប់ទទួលស្ថាល់
គទពយស្រមមហិរញវត្ាុ
គរុមហុនឈប់ទទួលស្ថាល់គទពយស្រមមហិវញ្ញ វត្ាុ

ដៅដពលខែលស្ិទិរ
ធ ុនងរិឆចស្នារនុងការ

ទទួលលាំហូរស្ថឆ់គារ់ពីគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុានផុត្អាណត្តិ
ានលាំហូរស្ថឆ់គារ់ពីគបត្ិ បត្តិការ

ឬការដផទរស្ិទិធរុនងការទទួល

ខែលហានិភ័យនិងភាពជារមមស្ិទិធទាាំងអស្់ ននគទពយ

ស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុគត្ូវានដផទរ ឬរនុងររណីខែលគរុមហុនមិ នដផទរ ឬមិនររាទុរនូវរាល់ហានិភ័យ
និងភាពជារមមស្ិទិធ ដហើយវាមិនររាការគ្ប់គ្ងដៅដលើគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ។
ឆាំដពាឹះការឈប់ទទូ លស្ថាល់គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ

ភាពលដមាៀងរវាងត្នមលដយងរបស្់គទពយ

ស្រមម (ឬត្នមលដយងខែលជាឆាំខណរននគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុខែលឈប់ទទួ លស្ថាល់) និងផល
បូរនន (i) ត្នមលត្បស្នងខែលទទួលាន (រាប់បញ្ូច លទាាំងគទពយស្រមមងីខម ែលទទួ លាន ែរ

បាំណុលងមីខែលទទួ លយរ) និង (ii) ឆាំដណញ ឬខាត្ ខែលានទទួ លស្ថាល់រុនង OCI គត្ូវាន
ទទួលស្ថាល់ដៅរនុងឆាំដណញ ឬខាត្។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.1

គទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(iii) ការឈប់ទទួលស្ថាល់ (ត្ពីទាំព័រមុន)
បាំណុលហិរញវត្ាុ
គរុមហុនឈប់ទទួលស្ថាល់នូវបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ
ានរ ាំោយ ឬលុបដចាល ឬផុត្អាណត្តិ។

ដៅដពលខែលកាត្ពវរិឆចរុងរិ
ន
ឆចស្នាគត្ូវ

(iv) ការវាស្់ខវងត្នមលស្មស្ស្ប
'ត្នមលស្មស្ស្ប'

្ឺ ជាត្នមលខែលនរងគត្ូវទទួ លានដោយការលរ់គទពយស្រមម

ឬានទូទាត្់

ឆាំដពាឹះការដផទរបាំណុល ដៅរនុងគបត្ិបត្តិការធ្មមតា រវាងអនរឆូលរួមទីផារនាការ ិយបរដិ ឆេទននការ
វាស្់ខវងដៅរនុងទីផារដគាល ឬយរទីផារជាអាទិភាពបាំផុត្ ខែលគរុមហុនអាឆរាំណត្់ ររាន
ដៅការយ
ិ បរ ិដឆេទននការវាស្់ខវងដនាឹះ។

ត្នមលស្មស្ស្បរបស្់បាំណុល

ននការមិនអនុ វត្តកាត្ពវរិឆច។
គរុមហុនវាស្់ខវងត្នមលស្មស្ស្បរបស្់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុមួយ

ឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងពីហានិភ័យ

ដោយដគបើ ស្គមង់ ត្នមលដៅរនុង

ទីផារស្រមមរបស្់ឧបររណ៍ដនាឹះ គបស្ិនដបើ ាន។ ទីផារមួយអាឆចាត្់ទុរជាទីផារ ‘ស្រមម’
គបស្ិនដបើគបត្ិបត្តិការរបស្់គទពយស្រមម ឬបាំណុល ដរើត្ដ

ើងញររញាប់ ដហើយទាំ ហាំគបត្ិបត្តិការ

ានភាពគ្ប់ គគាន់រុងការផត
ន
ល់ព័ត្៍ានអាំពីត្នមលជាដទៀងទាត្់។
គបស្ិនដបើពុាំានស្គមង់ត្នមលដៅរនុងទីផារស្រមមដទ ដនាឹះគរុមហុនគត្ូវដគបើបដឆចរដទស្វាយត្នមល
ណាខែលអាឆដគបើគាស្់ទិននន័យខែលអាឆអដងកត្ជាអត្ិបរា និងកាត្់ បនាយនូ វការដគបើគាស្់

ទិននន័យខែលមិនអាឆអដងកត្ាន។ បដឆចរដទស្វាយត្នមលខែលានដគជ្ើ ស្ដរ ើស្ គត្ូវរួមបញ្ូច ល
នូវរតាតទាាំងអស្់ខែលអនរឆូ លរួមរនុងទី ផារនរងពិ ចារណាដៅរនុងការរាំណត្់ត្នមល។

ភស្ដុតាងែ៏ លប
ា ាំផុត្ននត្នមលស្មស្ស្បរបស្់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុមួយ
ដៅដពលទទួ លស្ថាល់ជា
ដលើរែាំបូង ្ឺ ជាទូ ដៅ ត្នមលគបត្ិបត្តិការ ានន័ យថា ជាត្នមលស្មស្ស្បននផលត្បស្នងានផតល់
ឲ្យ ឬានទទួល។ គបស្ិនដបើ គរុមហុនរាំ ណត្់ថា ត្នមលស្មស្ស្បដៅដពលទទួលស្ថាល់ជាដលើរ
ែាំបូង ែុ ស្ពីត្នមលគបត្ិបត្តិការ ដហើយត្នមលស្មស្ស្បដនឹះពុាំ ានភស្តុតាងមរបញ្ញ
ជ រ់ តាមរយៈ
ស្គមង់ត្នមលរុងទី
ន
ផារឆាំ ដពាឹះគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ ឬបាំណុលខែលស្ស្ដែៀងគាន ឬរ៏ តាមរយៈ
បដឆចរដទស្វាយត្នមល

ខែលរនុងដនាឹះទិននន័យខែលមិនអាឆអដងកត្ានពារ់ព័នធនរងការវាស្់ខវង
គត្ូវានស្នមត្ថាមិនគ្ប់ គគាន់ ែូដឆនឹះឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុគត្ូវវាស្់ខវងជាដលើរែាំបូងតាមត្នមល
ស្មស្ស្ប

ដោយខរត្គមូវតាមរយៈការពនារនូ វភាពែុ ស្គានរវាងត្នមលស្មស្ស្ប

ដៅដពល

ទទួលស្ថាល់ជាដលើរែាំ បូង និងត្នមលគបត្ិបត្តិការ។ បនាទប់មរដទៀត្ ភាពែុ ស្គានដនាឹះ ្ឺគត្ូវ
ទទួលស្ថាល់ដៅរនុងឆាំដណញ ឬខាត្ ខផារដលើអាយុកាលរបស្់ឧបររណ៍ដនាឹះ រ៏ ប៉ាុខនតមិនឲ្យយូរ
ជាងការវាយត្នមលតាមរយៈទិ ននន័យទីផារខែលអាឆអដងកត្ាន
ដនាឹះដទ។
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ឬដៅដពលបញ្ចប់គបត្ិ បត្តិការ

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.1

គទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(iv) ការវាស្់ខវងត្នមលស្មស្ស្ប (ត្ពីទាំព័រមុន)
គបស្ិនដបើគទពយស្រមម ឬបាំ ណុល ខែលគត្ូវានវាស្់ខវងតាមត្នមលស្មស្ស្ប ានត្នមលលរ់ និង
ត្នមលទិញ ដនាឹះគរុមហុនវាស្់ខវងគទពយស្រមម និងស្ថានភាពឆាំហខវងតាមត្នមលលរ់ និងបាំណុល
និងស្ថានភាពឆាំ ហែលីតាមត្នមលទិញ។
ផលប័គត្ននគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ និងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ ខែលគត្ូវគបឈមនរងហានិភ័យទីផារ
និងហានិភ័យឥណទានខែលគត្ូវានគ្ប់គ្ងដោយគរុមហុន

ដោយខផារដលើផលប៉ាឹះពាល់

ស្ុទធឆាំដពាឹះហានិភ័យទីផារ ឬហានិភ័យឥណទាន គត្ូវានវាស្់ខវងដោយខផារដលើត្នមល ខែល
នរងគត្ូវានទទួ ល ដែើមបីលរ់ស្ថានភាពឆាំ ហខវងស្ុទធ (ឬទូទាត្់ដែើមបីដផទរស្ថានភាពឆាំ ហែលីស្ុទធ)
ស្គាប់ហានិភ័យជារ់ ោរ់ ។ ការខរត្គមូវគត្រមរគមិត្ផលប័គត្ ឧទាហរណ៍ៈ ការខរត្គមូវត្នមល
ទិញ-លរ់ ឬការខរត្គមូវហានិភ័យឥណទាន ខែលឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងពីការវាស្់ ខវងតាមមូ លោាននន
ផលប៉ាឹះពាល់ស្ុទធ ្ឺ គត្ូវានខបងខឆរតាមគទពយស្រមម និ ងបាំណុលនីមួយៗ តាមមូ លោានការ
ខរត្គមូវហានិភ័យខែលពារ់ ព័នធ ននឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុនី មួយៗ ននផលប័គត្។
ត្នមលស្មស្ស្បននបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ

ានលរខណៈទាមទារស្ងតាមត្គមូវការ

(ឧទាហរណ៍៖

គារ់បដញ្ញើតាមត្គមូវការ) ្ឺ មិនគត្ូវត្ិឆជាងឆាំនួនទរ រគារ់ខែលគត្ូវបង់តាមត្គមូវការដទ ដោយ
គត្ូវដធ្វើអបបហារចាប់ពីនងៃែាំបូងខែលឆាំនួនទររគារ់ អាឆគត្ូវានបង់។

(v) ការកាត្់រងឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ
គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ និងបាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ាុ អាឆកាត្់រងគានាន និងគត្ូវបង្ហាញជាឆាំនួនស្ុទធ

ដៅរនុងរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ លុឹះគតាខត្គរុមហុនានស្ិទិធតាមឆាប់ ដែើមបីដធ្វើការ
កាត្់រងគានាន និងានបាំ ណងដធ្វើការទូ ទាត្់ដោយខផារដលើមូលោានឆាំនួនដៅស្ល់ស្ុទធ ឬរ៏
ទទួលស្ថាល់គទពយស្រមម

និ ងទូទាត្់បាំណុលរនុងដពលែាំ ណាលគាន។

ទូដៅខែលគត្ូវដធ្វើការកាត្់រងគានតាមរិឆចគពមដគពៀងដទ

ដនឹះ្ឺមិនខមនជាររណី

ដហើយគទពយស្រមមនិងបាំណុលខែល

ពារ់ព័នធ គត្ូវានបង្ហាញជាឆាំ នួនែុលដៅរនុងរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ។

(vi) អុីមខភរមិនគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ

ិ នធ្នដលើការខាត្បង់ ខែលានរព
គរុមហុនរត្់គតានូវស្ាំវធា
ាំ រ ងទុរ

(“ECL”)

ស្គាប់គ្ប់

ឥណទាន និងគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុបាំណុលដផេងដទៀត្ ខែលមិនគត្ូវានចាត្់ ថានរ់ តាម FVTPL
ខែលទាាំងអស្់ដនាឹះស្ាំដៅដៅដលើ ‘ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ’។ ឧបររណ៍មូ លធ្ន មិនខមនជារមមវត្ាុ
អុីមខភរមិនដគកាម CIFRS 9ដទ។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.1

គទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(vi) អុីមខភរមិនគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
ECL
លាំដអៀង

ត្ាំ ណាងឲ្យការខាត្បង់ឥណទានខែលឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងពីឆាំនួនទររគារ់ខែលមិនានភាព
និងជាឆាំនួនគបូាបីលីខែលានងលរង

លទធផលជាដគឆើន

ត្នមលននដពលដវោ

គពរត្ិកា
ត រណ៍រនលងមរ

ខែលគត្ូវានរាំណត្់ដោយការវាយត្នមល

និ ងព័ត្៌ានស្មដហត្ុផលនិងអាឆទុរឆិ ត្តានអាំពី

ស្ថានភាពបឆចុបបនន

និងការពាររណ៍ននស្ថានភាពដស្ែារិឆចនាដពល

អនា្ត្។ ស្ាំវ ិធានធ្នដលើ ECL ្រ គត្ូវានវាស្់ខវងតាមឆាំ នួនដស្មើនរង (i) ECL រយៈដពល 12 ខែ
ឬ (ii) ECL មួយអាយុកាល ស្គាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុខែលធាលប់ ានការដរើនដ

ើង្ួ រឲ្យរត្់

ស្ាាល់នូវហានិភ័យឥណទាន ចាប់ តាាំងពីការទទួ លស្ថាល់ជាដលើរែាំបូង (វ ិធ្ីស្ថស្តស្តទូដៅ)។
ECL រយៈដពល 12 ខែ ្ឺ ជាខផនរមួយនន ECL មួ យអាយុកាល ខែលបណា
ត លមរពី គពរ ត្ិតការណ៍
ននការែរខានស្ង

ដៅដលើឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុខែលអាឆដធ្វើដៅានរនុងរយៈដពល

12

ខែ

បនាទប់ពីការយ
ិ បរដិ ឆេទរាយការណ៍។ ECL មួ យអាយុកាល ្ឺជាការខាត្បង់ឥណទានខែល
បណា
ត លមរពីគពរត្ិតការណ៍ននការែរខានស្ង ខែលអាឆដរើត្ានដ

ើងដលើអាយុកាលរាំពរងទុរ

ននឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។

ការវាយត្នមលតាមែាំ ណារ់ កាល
វ ិធ្ីស្ថស្តស្តបីែាំណារ់កាល ស្គាប់អុីមខភរមិនគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ គត្ូវានដ្ដគបើ ដោយខផារ
ដលើថាដត្ើ ានការងយឆុឹះ្ួរឲ្យរត្់ស្ាាល់ ននហានិភ័យឥណទានដៅដលើគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ
ខែរឬដទ។

ែាំ ណារ់ការទាាំងបីដនឹះ

គត្ូវរាំណត្់ដោយឆាំនួនអុីមខភរមិ នខែលគត្ូវានដ្ទទួល

ស្ថាល់។

ស្គាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុខែលមិនានការងយឆុឹះននឥណទាន
•

ែាំណារ់កាលទី

1

រួមានឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងអស្់

ខែលមិនធាលប់ដរើនដ

ើងនូវ

ហានិភ័យឥណទានចាប់តាាំងពីការទទួ លស្ថាល់ជាដលើរែាំ បូង ឬគត្ូវានដ្ចាត្់ទុរថាជា
ហានិភ័យឥណទានខែលានរគមិត្ទាប

្ិត្ចាប់ពីការិយបរដិ ឆេទននរាយការណ៍។

លរខណៈវ ិនិឆ័េយស្គាប់រាំណត្់ថាដត្ើ ្ណនីមួយ

្ួរខត្គត្ូវានវាយត្នមលស្ិត្
ា ដៅដគកាម

ែាំណារ់កាលទី 1 ដោយខផារដលើនងៃហួស្កាលរាំណត្់ស្ង ខែល្ិត្គត្រ មនងៃបឆចុបបនន ឬនងៃ
ហួស្កាលរាំណត្់ស្ងរហូត្ែល់ 29 នងៃ។ គរុមហុនទទួលស្ថាល់ជា ECL រយៈដពល 12 ខែ
ស្គាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុែាំ ណារ់កាលទី 1។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.1

គទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(vi)

អុីមខភរមិនគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
ស្គាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុខែលមិនានការងយឆុឹះននឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន)
•

ែាំណារ់កាលទី 2 រួមានឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងអស្់ខែលធាលប់ ានការដរើនដ
រត្់ស្ាាល់ននហានិភ័យឥណទាន

ើង្ួ រ ឲ្យ

្ិត្ចាប់ពីការយ
ិ បរដិ ឆេទននរាយការណ៍ដបើ ដគបៀប

ដធ្ៀបដៅនរ ងការទទួលស្ថាល់ជាដលើរែាំបូង។ ការដរើនដ

ើង្ួរឲ្យរត្់ ស្ាាល់ននហានិភ័យ

ឥណទាន ជាទូដៅគត្ូវានដ្ចាត្់ទុរថាជា ្ណនី ខែលាននងៃហួស្កាលរាំ ណត្់ ស្ង
ដគឆើនជាង 29 នងៃរហូត្ែល់ 89នងៃ។ គរុមហុនទទួ លស្ថាល់ជា ECL មួ យអាយុកាល ស្គាប់
ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុែាំ ណារ់ កាលទី 2។

ស្គាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុខែលានការងយឆុឹះននឥណទាន
•

ែាំណារ់កាលទី 3 រួមានរាល់គទពយស្មបត្តិហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងអស្់ ខែលានភស្តុតាងបញ្ញ
ជ រ់ពី
អុីមខភរមិនខែលបណា
ត លមរពីគពរត្ិតការណ៍ននការខាត្បង់ មួយឬដគឆើន ដរើត្ដ
ការទទួ លស្ថាល់ជាដលើរែាំបូង

ើងបនាទប់ពី

ជាមួយនរងផលប៉ាឹះពាល់អវ ិជ្ជានដៅដលើការា៉ា ន់ស្ថមននន

លាំហូរស្ថឆ់ គារ់ នាដពលអនា្ត្ននឥណទាន ឬផលប័ គត្ឥណទាន។ លរខណៈវ ិនិ ឆ័យ
េ
របស្់គរុមហុនស្គាប់ ែាំណារ់កាលទី 3 ទូដៅ្ឺ ជា្ណនីខែលគត្ូវនរងនិយមន័ យ ‘ការ
ែរខានស្ង’ ខែលគត្ូវានពនយល់ដៅរថាែណឌ បនាទប់ ។ គរុមហុនទទួលស្ថាល់ជា ECL
មួយអាយុកាល ស្គាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុែាំ ណារ់ កាលទី 3។

និយមន័យនន “ការែរខានស្ង”
គរុមហុនចាត្់ឆាំណាត្់ ថានរ់ ឥណទាន ការវ ិនិដយ្ ការទទួ ល ឬគទពយស្មបត្តិហិរញ្ញ វត្ាុណាមួយ
រនុងនិយមន័ យ ការែរខានស្ង ដៅដពលខែលវាាន ‘ការងយឆុឹះននឥណទាន’។ ឧបររណ៍
ហិរញ្ញ វត្ាុានអុីមខភរមិ នដៅដពលខែលានគពរត្ិតការណ៍មួ យឬដគឆើន ខែលានផលប៉ាឹះពាល់
ែូឆខាត្ែល់ការា៉ា ន់ ស្ថមនលាំហូរស្ថឆ់ គារ់

ននគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុានដរើត្ដ

ើ ង។

ឥណទានរនុងលរខែណឌខែលអនរែចីគារ់ គាមនស្មត្ាភាពស្ង ជាធ្មមតាគត្ូវានចាត្់ទុរថាជា
អុីមខភរមិន លុឹះគតាខត្ានភស្តុតាងថា ហានិភ័យននការមិនទទួ លាននូវលាំហូរស្ថឆ់គារ់
តាមរិឆចស្នា ានងយឆុឹះ្ួរឲ្យរត្់ ស្ាាល់ ដហើយមិនានស្ូឆនាររននអុីមខភរមិន។ បខនាមពី

ដនឹះ ឥណទានខែលាននងៃហួស្កាលរាំណត្់ស្ងដលើស្ពី 89នងៃ គត្ូវានចារ់ទុរថាជា ការ
ងយឆុឹះននឥណទាន។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.1

គទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(vi) អុីមខភរមិនគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
ហានិភ័យឥណទានដៅដពលទទួលស្ថាល់ជាដលើរែាំ បូង
ដៅការយ
ិ បរ ិដឆេទននរាយការណ៍នីមួយៗ
ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ

ានដរើ នដ

គរុមហុនវាយត្នមលថាដត្ើហានិភ័យឥណទាននន

ើង្ួ រឲ្យរត្់ស្ាាល់ចាប់ តាាំងពីានការទទួលស្ថាល់ជាដលើរ

ែាំបូង។ ដៅដពលហានិភ័យឥណទានានដរើនដ
ស្ថាល់ជាដលើរែាំបូង

ើង្ួរឲ្យរត្់ស្ាាល់ ចាប់ តាាំងពីការទទួល

ិ នធ្នននការាត្់បង់ គត្ូវានវាស្់ខវងតាមឆាំនួនទររគារ់ ដស្មើនរង
ស្ាំវធា

ECLs មួ យអាយុកាល។
ដៅដពលរាំ ណត្់ថាដត្ើហានិភ័យឥណទាន

ននគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុានដរើនដ

ើង្ួ រឲ្យរត្់

ស្ាាល់ចាប់តាាំងពី ការទទួលស្ថាល់ែាំបូង និងដៅដពលា៉ា ន់ស្ថមន ECLs គរុមហុនពិ ចារណា
ដលើព័ត្៌ានស្មដហត្ុផលនិ ងអាឆទុរឆិត្តាន ខែលវាពារ់ព័នធ និងអាឆររាន រួមានទាាំង
បរ ិាណ និងព័ត្៌ានគបរបដោយ្ុណភាព និងការវ ិភា្ដោយខផារដលើបទពិដស្ថធ្ន៍របស្់
គរុមហុន និងការវាយត្នមលឥណទាន រួមបញ្ូច លទាាំងព័ត្៌ានខែលគបដមើ លដៅនងៃខាងមុែ។
គបស្ិនដបើហានិភ័យឥណទាន មិនានដរើនដ

ើង្ួរឲ្យរត្់ស្ាាល់ចាប់តាាំងពី ការទទួ លស្ថាល់

ជាដលើរែាំបូងដទ ឬគបស្ិនដបើ ្ុណភាពឥណទានននឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ានភាពគបដស្ើរដ
ដនាឹះ វាខលងានការដរើនដ
ស្ថាល់ជាដលើរែាំបូង
ECLs រយៈដពល 12 ខែ។

ើង

ើង្ួរឲ្យរត្់ ស្ាាល់ដលើហានិ ភ័យឥណទាន ចាប់ តាាំងពី ការទទួល

ិ នធ្នននការាត្់បង់ គត្ូវានវាស្់ខវងរនុងឆាំនួនទររគារ់ដស្មើនរង
ស្ាំវធា

ា៉ា រា៉ា ខម៉ា គត្ និងវ ិធ្ីស្ថស្តស្ត ECL
ECL ្ឺ ជាមុែង្ហរននគបូាបី លីដត្ននការែរខានស្ង (“PD”) អគតាខាត្បង់ ដោយស្ថរការែរ
ខានស្ង (“LGD”) និងទាំហាំននការែរខានស្ង (“EAD”) ្ួបផេាំជាមួយនរ ងដពលដវោននការ
ាត្់បង់ រ៏ គត្ូវានពិ ចារណាខែរ ដហើយវាគត្ូវដធ្វើការា៉ា ន់ ស្ថមនដោយរួមបញ្ូច លជាមួយ ព័ត្៌ាន
ដស្ែារិឆចខែលគបដមើលដៅនងៃខាងមុែ

និងតាមរយៈននការដគបើ គាស្់នូវបទពិដស្ថន៍ រុនងការ

វ ិនិឆ័យ
េ ឥណទាន។

PD គត្ូវានរាំណត្់ ជាការា៉ា ន់ ស្ថមនននលទធភាពខែលអត្ិ ងិជ្ន នរងមិនអាឆបាំដពញកាត្ពវរិឆច
បាំណុល ឬការែរខានស្ងរនុងរយៈដពលជារ់ោរ់មួយ ខែលជាធ្មមតារនុងរយៈដពលមួ យឆ្នាំ។
ការា៉ា ន់ស្ថមនរបស្់ ECL ្ឺត្គមូវឲ្យាន PD រយៈដពល 12ខែ ស្គាប់ហានិ ភ័យែាំ ណារ់កាល
ទី1 រ៏ែូឆជា ECL មួ យអាយុកាល ស្គាប់ហានិភ័យែាំ ណារ់កាលទី2 និងែាំណារ់ កាលទី 3។
ែូដឆនឹះ តារាងមួយអាយុកាលរបស្់ PD ត្គមូវឲ្យានការ្ណនាដោយខផារទិននន័យពីមុនរបស្់
គរុមហុន។ ការា៉ា ន់ស្ថមននន PD រ៏ត្គមូវឲ្យាននិយ័ត្រមមដៅដលើការគបដមើ លដៅនងៃខាងមុែ
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
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2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.1

គទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(vi) អុីមខភរមិនគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
ា៉ា រា៉ា ខម៉ា គត្ និងវ ិធ្ីស្ថស្តស្ត ECL (ត្ពីទាំព័រមុន)
ដែើមបីឆុលឹះបញ្ញ
ច ាំងពី ដស្ណារ ីយ៉ាូននា៉ា គរូដស្ែារិឆចនាដពលខាងមុែ។ ទគមង់ននលរខែណឌ នរងគត្ូវ
ិ ីស្ថស្តស្តស្ិត្
ានដ្ខរស្គមួលដោយដគបើ វធ្
ា ិ

ខផារដលើទិននន័យខែលអាឆររាន

ស្គាប់ការ

ា៉ា ន់ស្ថមន PD មួយអាយុកាល។
LGD

្ឺ ជាការា៉ា ន់ ស្ថមនននការខាត្់បង់ ទាាំងស្ស្ុងដៅដលើដស្ែារិឆច

រនុងររណីខែលាន
គពរត្ិតការណ៍ននការែរខានស្ង។ ឆាំនួនស្ថឆ់ គារ់ និងគទពយបញ្ញ
ច ាំស្រុប ទទួលានមរវ ិញ គត្ូវ
ានពិចារណារនុងការ្ណនា LGD។
EAD

គត្ូវានរាំណត្់ ថា

ជាការា៉ា ន់ គបាណននវ ិស្ថលភាពខែលគរុមហុនអាឆបង្ហាញែល់

ស្មភា្ី រនុងគពរត្ិតការណ៍ និងដៅដពលខែល ានការែរខានស្ងរបស្់ស្មភា្ី ។ ែូដឆនឹះ
ដគាលបាំណងនន្ាំរូ EAD ្ឺដែើមបីា៉ាន់ ស្ថមនផលប៉ាឹះពាល់របស្់គរុមហុន ឬស្មត្ុលយខែលដៅ
ស្ល់ស្គាប់្ណនី ខែលអាឆនរងែរខានស្ង ដៅរនុងរយៈដពលននរាយការណ៍ណាមួយ។

ព័ត្៌ានគបដមើ លដៅនងៃខាងមុែ
គរុមហុនរួមបញ្ូច លព័ត្៌ានគបដមើលដៅនងៃខាងមុែ
ហានិភ័យឥណទានរបស្់ឧបររណ៍ ានដរើនដ

រនុងការវាយត្នមលទាាំងពី ររបស្់ែួលន ថាដត្ើ
ើង្ួ រឲ្យរត្់ស្ាាល់ចាប់តាាំងពី ានការទទួល

ជាដលើរស្ថាល់ែាំបូង និងការវាស្់ខវងរបស្់ ECL។ អដងរននា៉ា គរូដស្ែារិឆច "MEVs" គត្ូវខត្រួម

បញ្ូច លគានស្គាប់្ាំរូននការគបដមើលដៅនងៃខាងមុែ និងខែលានងលរងគបូាបីលីដត្។ ការវ ិភា្
រវាងបទពិដស្ថធ្ន៍ ននការែរខានស្ងពី មុន និងលរខែណឌា៉ា គរូដស្ែារិឆច គត្ូវានទាមទារឲ្យ
អនុវត្ត

ដែើមបីរាំណត្់ទាំនារ់ ទាំនងរវាងគាន។

ចាប់ពីដពលដនាឹះត្ដៅ

ា៉ា គរូដស្ែារិឆចខែលពារ់ព័នធគរុមហុនអាឆរាំណត្់ ឆាំនួនស្មស្ស្បនន

ដោយការដគបើអដងរនន
ECL

ដោយដយងដៅ

តាមការផ្អលស្់បូតរស្ថានភាពដស្ែារិឆចខែលពារ់ព័នធ។
អដងរននា៉ា គរូដស្ែារិឆចខែលស្ាំខាន់ៗ ខែលគត្ូវានដ្ដគបើរុងដស្ណារ
ន
ីយ៉ាូននដស្ែារិឆចនីមួយៗ
ស្គាប់្ណនា ECL ្ឺផលិត្ផលរនុងស្ស្ុរស្រុប អគតាគាមនការង្ហរដធ្វើ ស្នទស្េន៍ត្នមលអនរដគបើ
គាស្់ និងការគារ់រមចីជាធ្មយមរនុងរយៈដពល12ខែ។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.2

ស្ថឆ់គារ់ និងស្ថឆ់គារ់ ស្មមូល
ស្គាប់ដគាលបាំណងននរាយការណ៍លាំហូរស្ថឆ់គារ់

ស្ថឆ់ គារ់និងស្ថឆ់គារ់ ស្មមូល

រួម

ាន ស្ថឆ់គារ់ និងស្មត្ុ លយធ្នាគារ គារ់បដញ្ញើតាមត្គមូវការ និងការវ ិនិដយ្រយៈដពលែលីខែល
ានស្នទនីយ្ុណភាពែពស្់ ជាមួយនរងកាលរាំណត្់ ដែើមរយៈដពល 3 ខែ ឬត្ិឆជាងដនឹះដៅដពល
ទិញ ដហើយអាឆបតូរដៅជាស្ថឆ់គារ់ ានឆ្ប់រហ័ស្ និងមិនានហានិភ័យធ្ៃន់ធ្ៃរននការផ្អលស្់បូរត
ត្នមលរបស្់វា។

2.2.3.

ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារជាត្ិននរមពុជា
គារ់ត្មកល់ធានាដលើដែើមទុន

និងទុនបគមុងកាត្ពវរិឆច

គត្ូវានររាទុរជាមួ យធ្នាគារជាត្ិ នន

រមពុជា ដោយអនុដោមដៅតាមឆាប់រមពុជាស្តីពី គ្រឹះស្ថានធ្នាគារនិងហិរញ្ញ វត្ាុ និងគត្ូវាន
រាំណត្់្ិត្ជាភា្រយ ននដែើ មទុនអបបបរា និងគារ់បដញ្ញើស្នេាំស្រុបពីអត្ិងិជ្ន ដរៀងគាន។ ្ណនី
ដនឹះរ៏រាប់បញ្ូច លទាាំង្ណនី ឆរនត ខែលានរត្់គតាតាមត្នមលដែើម និងគារ់ បដញ្ញើានកាលរាំណត្់
ខែលទទួ លានការគារ់ផងខែរ។

2.2.4

ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារដផេងៗ
ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារដផេងៗ គត្ូវានរត្់ គតាតាមត្នមលដែើ ម ែរ ECL។

2.2.5

ឥណទានផតល់ែល់អត្ិ ងិជ្ន
ឥណទានផតល់ែល់អត្ិ ងិជ្ន គត្ូវានវាស្់ខវងតាមត្នមលែររ ាំលស្់ ខែលពួរដ្គត្ូវានវាស្់ខវងជា
ដលើរែាំបូងតាមត្នមលស្មស្ស្ប បូរឆាំ ណាយគបត្ិបត្តិការខែលដរើត្ដ

ើងដោយផ្អទល់ ដហើយនាដពល

បនាទប់គត្ូវានរត្់គតាតាមត្នមលែររ ាំលស្់ ដោយដគបើ វ ិធ្ីស្ថស្តស្តអគតាការគារ់គបស្ិទធភាព។
ឥណទានគត្ូវានលុបដចាលដឆញពីបញ្ជី ដៅដពលខែលមិ នានការរព
ាំ រងទុរថាអាឆនរងគបមូលមរ
វ ិញាន។ ការគបមូ លមរវ ិញនូវឥណទានផតល់ែល់អត្ិងជ្នខែលានលុបដឆញពីបញ្ជីពីមុនមរ ឬ
ិ នធ្នដលើការខាត្បង់ខែលានរ ាំពរងទុរ ដៅរនុងរាយការណ៍
រ៏ានផតល់ការងយឆុឹះននឆាំនួន ស្ាំវធា
លទធផលដពញដលញ។
ិ នូវឥណទានខែលានលុបដឆញពីបញ្ជីពីមុនមរ
ការគបមូលមរវញ

ិ ន
ឬការឆុឹះប្ញ្ញ
ច ស្ននស្ាំវធា

ធ្នពីមុន គត្ូវានបង្ហាញជាឆាំណូលដផេងៗ ដៅរនុងរាយការណ៍លទធផលដពញដលញ។
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2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.6

គទពយ និងបរិកាខរ
គទពយ និងបរ ិកាខរ គត្ូវានរាំ ណត្់ត្នមលដយងតាមការឆាំ ណាយដែើ មែររ ាំលស្់បងារ និងអុីមខភរមិន
គបស្ិនដបើ ាន។ ឆាំ ណាយននគទពយ និងបរកា
ិ ខ រ រួមានត្នមលននការទិ ញ និងការឆាំណាយដផេងៗ ខែល
ពារ់ព័នធនរងការនាាំយរគទពយស្រមមដៅរនុងស្ថានភាពការង្ហរ និងទី តាាំងរបស្់វារនុងដគាលបាំណងដគបើ

គាស្់។ ដៅដពលខែលគទពយ និងបរ ិកាខរ ានស្ាស្ធាត្ុ ស្ាំខាន់ៗ រនុងការា៉ា ន់ ស្ថមនដៅដលើអាយុ
កាលែុ ស្ៗគាន ស្ាស្ធាត្ុ ទាាំងដនឹះ គត្ូវានចាត្់ទុរ ជាធាត្ុោឆ់ ដោយខ រននគទពយ និងបរកា
ិ ខ រ។
ការឆាំ ណាយជាបនតបនាទប់ ខែលទារ់ទង នរងធាត្ុ ននគទពយ និងបរ ិកាខរ ខែលគត្ូវានទទួលស្ថាល់រឆ
ួ
ដហើយដនាឹះ

គត្ូវានដ្បូរបខនាមដៅដលើនងលដែើមននគទពយស្រមមដនាឹះ

ដៅដពលខែលវាអាឆាន

លទធភាពផតល់នូវអត្ាគបដយជ្ន៍ដស្ែារិឆចនាដពលអនា្ត្ ខែលដលើស្ពីបទោានននការវាយត្នមលនន
គទពយស្រមមខែលានស្ស្ថប់ នរងានលាំហូរឆូលគរុមហុន។ រាល់ឆាំណាយបនតបនាទប់ដផេងដទៀត្គត្ូ វ
ានទទួលស្ថាល់ជាការឆាំ ណាយរនុងរាំ

ុងដពលខែលវាដរើត្ដ

ើ ង។

ឆាំដណញ ឬខាត្ពីការឈប់ ដគបើ ឬការលរ់ ដឆញខផនរននគទពយ និងបរកា
ិ ខ រណាមួ យគត្ូវានរាំណត្់
ដោយភាពែុស្គានរវាងែាំដណើរការននការា៉ា ន់ស្ថមនដលើការលុបដចាលស្ុទធ និងត្នមលដយង ននគទពយ
ស្រមម ដហើយគត្ូវានទទួលស្ថាល់ដៅរនុងរាយការណ៍លទធផលដពញដលញ ដៅការ ិយបរ ិដឆេទនន
ការដគបើ គាស្់ ឬការលុបដចាលដនាឹះ។

ការរ ាំលស្់គត្ូវាន្ណនាតាមវ ិធ្ីស្ថស្តស្តរ ាំលស្់ដងរ ដៅដលើអាយុកាលា៉ា ន់ស្ថមនរបស្់ គទពយស្រមម
ែូឆខាងដគកាម៖
ដគ្ឿងស្ង្ហាររមការិយល័យ

5 ឆ្នាំ

យនយនត

5 ឆ្នាំ

ដទាឆគរយនយនត

4 ឆ្នាំ

រុាំពយូទ័រ និងបរិកាខរបដឆចរវ ិទា

4 ឆ្នាំ

ការខរលមាអគារ
•

ការិយល័យ

•

ដអធ្ីអរម

រយៈដពលជ្ួលពី 2 ដៅ 10 ឆ្នាំ
រយៈដពលជ្ួលពី 2 ដៅ 5 ឆ្នាំ

បរិកាខរទាំនារ់ទាំនង

4 ឆ្នាំ

ការង្ហរខែលរាំពុងែាំដណើរការ មិនគត្ូវានែររល
ាំ ស្់ដនាឹះដទ ទាល់ខត្ដពលដវោខែលគទពយស្រមម
គត្ូវានបញ្ចប់និងោរ់ ឲ្យែាំ ដណើរការដគបើ គាស្់រុងគបត្ិ
ន
បត្តិការ។
គទពយស្រមមខែលានរល
ាំ ស្់យ៉ាងដពញដលញ គត្ូវានររាទុរដៅរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរហូត្
ែល់គទពយស្រមមខលងដគបើ គាស្់ ឬមិន្ិត្នងលបខនាមដទៀត្ឆាំដពាឹះការរ ាំលស្់ គត្ូវានដធ្វើដ
គទពយស្រមមទាាំងដនឹះ។
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ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2
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2.2.6

គទពយ និងបរិកាខរ (ត្ពីទាំព័រមុន)
គបស្ិនដបើ ានការឆងាុលបង្ហាញថា ានការខគបគបួលយ៉ា ងខាលាំងដៅរនុងការរ ាំលស្់ ឬអគតារល
ាំ ស្់ដៅ
ដលើអាយុកាលដគបើគាស្់ ឬត្នមលស្ាំណល់ននគទពយស្រមម ការរ ាំលស្់ននគទពយស្រមមដនាឹះគត្ូវានខរ
ត្គមូវដ

2.2.7

ិ ដែើមបីបង្ហាញពី ការរ ាំពរងទុរងមី។
ើ ង វញ

គទពយអរូបី
គទពយអរូបី រួមានរមមវ ិធ្ីរុាំពយូទ័រ

គត្ូវានរាំ ណត្់តាមត្នមលដែើមែររល
ាំ ស្់បងារ និង អុីមខភរមិនបងារ

គបស្ិនដបើ ាន។ គទពយអរូបីគត្ូវានែររល
ាំ ស្់តាមមូ លោានដងរតាមអគតា 10% រនុងមួ យឆ្នាំ។
គបស្ិនដបើ ានការស្ូឆនាររ

ថាានការផ្អលស្់បូតរ្ួ រឲ្យរត្់ស្ាាល់ណាមួយ

រនុងអគតារល
ាំ ស្់និង
អាយុកាលដគបើគាស្់ ឬត្នមលស្ាំណល់ននរមមវ ិធ្ីរុាំពយូទ័រ រល
ាំ ស្់គត្ូវានខរខគបពី ការយ
ិ ដឆេទបឆចុបបនន
ដែើមបីឆុលឹះបញ្ញ
ច ាំងពី ការរ ាំពរងទុរងមី។ ការង្ហរខែលរាំពុងែាំដណើរការ មិនគត្ូវានដ្រ ាំលស្់ដទរហូត្ែល់
ដពលខែលគទពយស្រមមពារ់ព័នធគត្ូវានបញ្ចប់ និងោរ់ ឲ្យែាំដណើរការ។

2.2.8

ភត្ិស្នា
ដៅដពលចាប់ ដផតើមរិឆចស្នា គរុមហុនដធ្វើការវាយត្នមលថាដត្ើរិឆចស្នាមួយានទគមង់ ជាភត្ិស្នា
ខែរឬដទ។ រិឆចស្នាានទគមង់ជាភត្ិ ស្នា គបស្ិនដបើរិឆចស្នាផតល់ស្ិទធគ្ប់ គ្ង ននការដគបើ គាស្់
គទពយស្រមមជារ់ោរ់មួយ រនុងរយៈដពលរាំណត្់មួយ ជាងនូរនរត្នមលត្បស្នង។
ដែើមបីវាយត្នមលថាដត្ើរិឆចស្នា ផតល់ស្ិទិធគ្ប់គ្ងការដគបើគាស្់គទពយស្រមមជារ់ោរ់ គរុមហុនដធ្វើ
ការវាយត្នមលថាដត្ើ៖
•

រិឆចស្នាានជាប់ ពារ់ព័នធនរងការដគបើ គាស្់គទពយស្រមមជារ់ោរ់ ខែលដនឹះអាឆបញ្ញ
ជ រ់ យ៉ាង
ជារ់ោរ់ ឬគបដយល ដហើយ្ួរខត្ានលរខណៈរូបវនតដោយខ
ទាាំងអស្់ននលរខណៈរូបវនតដោយខ

ររបស្់គទពយស្រមម។

ជ្ាំនួស្ជាចាាំាឆ់រុនងរយៈដពលដគបើគាស្់

រ ឬត្ាំ ណាងឲ្យស្មត្ាភាព
គបស្ិនដបើអនរផាត្់ផាង់ានស្ិទិធ

ដនាឹះគទពយស្រមមមិនខមនានលរខណៈជាគទពយ

ស្រមមជារ់ ោរ់ដទ
•

គរុមហុនានស្ិទិធទទួ លានអត្ាគបដយជ្ន៍ដស្ែារិឆច ជាស្ថវនត ពី ការដគបើគាស្់គទពយស្រមមរុនង
រយៈដពលននការដគបើគាស្់ និ ង

•

គរុមហុនានស្ិទិធបញ្ញ
ជ រនុងការដគបើ គាស្់គទពយស្រមម។ គរុមហុនានស្ិទិធដនឹះ ដៅដពលខែល
គរុមហុនានស្ិទិធដធ្វើការស្ដគមឆឆិត្ត ដៅនរងការផ្អលស្់បូតររដបៀប និងដគាលបាំណងរនុងការដគបើ

គាស្់គទពយស្រមម។ រនុងររណីខែលការស្ដគមឆឆិ ត្តទាាំងអស្់អាំពីរដបៀប និងដគាលបាំ ណងនន
ការដគបើ គាស្់គទពយស្រមមគត្ូវានរាំណត្់ ជាមុន
ដនាឹះគរុមហុនានស្ិទិធបញ្ញ
ជ ការដគបើគាស្់
គទពយស្រមម គបស្ិនដបើ ៈ
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2.2.8

ភត្ិស្នា (ត្ពីទាំព័រមុន)
•

គរុមហុនានស្ិទិធដធ្វើគបត្ិបត្តិការដលើគទពយស្រមម ឬ

•

គរុមហុនានដរៀបឆាំគទពយស្រមមដៅតាមវ ិធ្ីខែលរាំណត្់ ជាមុនពីរដបៀប និងដគាលបាំ ណងខែល
គទពយស្រមមដនាឹះ នរងគត្ូវានដគបើ គាស្់។

ដគាលនដយាយដនឹះ គត្ូវានអនុវត្តឆាំដពាឹះរិឆចស្នាខែលានគពមដគពៀង ឬានដធ្វើការផ្អលស្់បូរត
ចាប់ពីនងៃទី1 ខែមររា ឆ្នាំ2018 មរប៉ាុដណាណឹះ។
ដៅដពលចាប់ ដផតើមរិឆចស្នាជ្ួល

ឬវាយត្នមលដ

និងស្ាស្ធាត្ុខែលមិនខមនជាភត្ិស្នា

ើងវ ិញដលើរិឆចស្នាខែលានទគមង់ ជាភត្ិស្នា
គរុមហុនខបរខឆរត្នមលត្បស្នងដៅរនុងរិឆចស្នា

ឆាំដពាឹះស្ាស្ធាត្ុ ននភត្ិ ស្នានីមួយៗ និ ងស្ាស្ធាត្ុខែលមិនខមនជាភត្ិ ស្នា ដោយខផារ
តាមត្នមលននឯរតានីមួយៗ។ រ៏ប៉ាុខនត ឆាំដពាឹះការជ្ួលែី និងអគារខែលគរុមហុនជាអនរជ្ួ ល គរុមហុន
មិនខបងខឆរស្ាស្ធាត្ុមិនខមនភត្ិស្នាដនាឹះដទ ដហើយស្ាស្ធាត្ុភត្ិ ស្នា និ ងមិនខមនភត្ិ
ស្នាគត្ូវានចាត្់ទុរថាជាស្ាស្ធាត្ុភត្ិស្នា។

ភត្ិស្នារនុងររណីខែលគរុមហុនជាអនរជ្ួល
ការដរៀបឆាំឲ្យានស្ិទិរ
ធ ុនងការដគបើ គាស្់គទពយស្រមម

គបស្ិនដបើបាំដពញតាមលរខែណឌមួយរនុង

ឆាំដណាមខាងដគកាមៈ
•

អនរទិញានស្មត្ាភាព ឬស្ិទិធដធ្វើគបត្ិបត្តិការដលើគទពយស្រមម ដៅដពលខែលទទួ លាន ឬ
គ្ប់គ្ងដលើស្ពីបរ ិាណលទធផលខែលមិនស្ាំខាន់

•

អនរទិញានស្មត្ាភាព ឬស្ិទិរ
ធ ុនងការគ្ប់គ្ងដលើការឆូលដៅែល់គទពយស្រមម ែណៈខែល
ទទួលាន ឬគ្ប់គ្ងដលើស្ពី បរ ិាណលទធផលខែលមិនស្ាំខាន់ ឬ

•

អងាដហត្ុ

និងកាលៈដទស្ៈានបង្ហាញថា

វាានលរខណៈត្ិឆត្ួឆខែលភា្ីែនទដទៀត្នរង

ទទួលានដគឆើនជាងបរា
ិ ណលទធផលខែលមិនស្ាំខាន់ ដហើយត្នមលរុនងមួ យឯរតាមិ នគត្ូវាន
រាំណត្់រុនងមួយឯរតាននលទធផលដទ ដហើយរ៏មិនដស្មើនរងត្នមលទីផារបឆចុបបនន រនុងមួ យឯរតានន
លទធផលខែរ។
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2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.

ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.8

ភត្ិស្នា (ត្ពីទាំព័រមុន)
ភត្ិស្នារនុងររណីខែលគរុមហុនជាអនរជ្ួល (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
គរុមហុនទទួលស្ថាល់ស្ិទិរ
ធ ុនងការដគបើ គាស្់គទពយស្រមម និងបាំណុលភត្ិ ស្នាដៅការយ
ិ បរដិ ឆេទនន
ការចាប់ដផតើមជ្ួល។

ស្ិទិរ
ធ ុ នងការដគបើ គាស្់គទពយស្រមម
ស្ិទិរ
ធ ុនងដគបើ គាស្់គទពយស្រមម
បាំណុលភត្ិ ស្នាែាំបូង

គត្ូវានវាស្់ខវងជាដលើរែាំបូងតាមនងលដែើម

ខែលរួមានឆាំនួន

ដោយដធ្វើនិយ័ត្រមមជាមួ យនរងការទូ ទាត្់ភត្ិ ស្នាខែលានដធ្វើដ

ឬមុនការយ
ិ បរ ិដឆេទននការចាប់ដផតើមជ្ួល បូរឆាំ ណាយផ្អទល់ែាំបូងខែលានដរើត្ដ
ស្ថមនឆាំណាយរនុងការរុឹះដរ ើ ឬែរដឆញនូ វគទពយស្រមម ឬស្ថតរដ

ើងដៅ

ើង និងការា៉ា ន់

ិ នូ វគទពយស្រមម ឬទីតាាំងខែល
ើ ងវ ញ

វាតាាំងដៅ ដហើយែរគារ់ ដលើរទររឆិត្តននភត្ិស្នាខែលទទួលាន។
ស្ិទិរ
ធ ុនងការដគបើ គាស្់គទពយស្រមម
ការយ
ិ បរដិ ឆេទននការចាប់ដផតើមជ្ួល

គត្ូវានែររល
ាំ ស្់តាមវ ិធ្ីស្ថស្តស្តរ ាំលស្់ដងរ

្ិត្ចាប់ពី

រហូត្ែល់ឆុងបញ្ចប់ ននអាយុកាលដគបើគាស្់ននស្ិទិរ
ធ ុនងការដគបើ

គាស្់គទពយស្រមម ឬដៅឆុងការយ
ិ បរដិ ឆេទននភត្ិស្នា មួ យណាដរើត្មុន។ ការា៉ា ន់ ស្ថមនននអាយុ

កាលដគបើ គាស្់ននស្ិទិធរុនងការដគបើគាស្់គទពយស្រមម គត្ូវានរាំណត្់ តាមមូលោានែូឆគាន ដៅនរង
គទពយ និងបរកា
ិ ខ រទាាំងដនាឹះ។ បខនាមពី ដលើស្ដនឹះ ស្ិទិធននការដគបើ គាស្់គទពយស្រមម គត្ូវានកាត្់
បនាយជាគបចាាំដៅតាមការខាត្បង់ អុីមខភរមិន

និងខរត្គមូវស្គាប់ ការវាស្់ខវងដ

ិ ដលើ
ើ ងវ ញ

បាំណុលភត្ិ ស្នា។
ការា៉ា ន់ស្ថមនននអាយុកាលដគបើគាស្់ ននស្ិទិរ
ធ ុនងការដគបើ គាស្់គទពយស្រមម រួមបញ្ូច លអគារ និង
ស្ថខាការ ិយល័យ ចាប់ពី 1 ឆ្នាំ ែល់ 10 ឆ្នាំ។

បាំណុលភត្ិ ស្នា
បាំណុលភត្ិ ស្នា គត្ូវានវាស្់ខវងែាំបូងតាមត្នមលបឆចុបបនន ននការទូ ទាត្់ភត្ិ ស្នា ខែលមិនទាន់
ានបង់ ដៅការយ
ិ បរដិ ឆេទននការចាប់ដផតើមជ្ួល និងគត្ូវានដធ្វើអបបហារដោយដគបើអគតាការគារ់

ជារ់ខស្តងដៅរនុងភត្ិ ស្នា ឬររណីខែលអគតាការគារ់ដនាឹះ មិនអាឆរាំ ណត្់ានភាលមៗ គត្ូវដធ្វើ
ដៅតាមអគតាការគារ់ រមចីបខនាមរបស្់អនរជ្ួល។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2.

ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.8

ភត្ិស្នា (ត្ពីទាំព័រមុន)
ស្ិទិរ
ធ ុ នងការដគបើ គាស្់គទពយស្រមម (ត្ពីទាំព័រមុន)
បាំណុលភត្ិ ស្នា (ត្ពីទាំព័រមុន)
ការទូ ទាត្់ភត្ិ ស្នាខែលបញ្ូច លដៅរនុងការវាស្់ខវងបាំ ណុលភត្ិ ស្នារួមានៈ
•

ការទូ ទាត្់ភត្ិ ស្នាដងរ រួមទាាំងការទូ ទាត្់រុងទគមង់
ន
ដងរ

•

ការទូ ទាត្់ភត្ិ ស្នាអដងរ ដោយខផារដលើស្នទស្េន៍ ឬអគតា ខែលគត្ូវានវាស្់ខវងជាដលើរ
ែាំបូងដោយដគបើ ស្នទស្េន៍ ឬអគតានាការយ
ិ បរដិ ឆេទននការចាប់ដផតើមជ្ួ ល

•

ឆាំនួនខែលរ ាំពរងថានរងគត្ូវទូ ទាត្់ ដគកាមការធានាត្នមលដៅស្ល់ និង

•

ត្នមលទិញដគកាមជ្ដគមើ ស្ននការទិញ
ការទូ ទាត្់ភត្ិ ស្នាដៅរនុងអាំ

ខែលគរុមហុនានដហត្ុ ផលជារ់ោរ់រុងការអនុ
ន
វត្ត។

ុងដពលខែលានជ្ដគមើ ស្រនុងការបនត គបស្ិនដបើ គរុមហុនាន

ដហត្ុផលជារ់ោរ់រុងការបនត
ន
និងការពិន័យដលើការបញ្ចប់ភត្ិស្នាមុនកាលរាំ ណត្់ ដលើរ
ខលងខត្គរុមហុនានដហត្ុផលឆាស្់ោស្់ ថានរងមិនបញ្ចប់ភត្ិស្នាមុនកាលរាំណត្់ដទ។
បាំណុលភត្ិ ស្នាគត្ូវានវាស្់ខវងតាមត្នមលដែើម ដោយដគបើវ ិធ្ីស្ថស្តស្តអគតាការគារ់ គបស្ិទិភា
ធ ព។
បាំណុលភត្ិ ស្នាគត្ូវានវាស្់ខវងដ

ើងវ ិញ ដៅដពលានការខរខគបរយៈដពលននភត្ិ ស្នា ការ

ផ្អលស្់បូតរដៅដលើការវាយត្នមលស្គាប់ជ្ដគមើស្រនុងការទិញគទពយស្រមម ការខគបគបួលការទូ ទាត្់ ភត្ិស្នា
នាដពលអនា្ត្ ខែលដរើត្ដ

ើងពីការខគបគបួលននស្នទស្េន៍ ឬអគតាណាមួ យ ឬគបស្ិនដបើ ាន

ការខគបគបួលឆាំនួនា៉ា ន់ ស្ថមន ខែលរ ាំពរងថានរងគត្ូវទូ ទាត្់ ដលើការធានាត្នមលខែលដៅស្ល់។
ដៅដពលខែលបាំណុលភត្ិ ស្នាគត្ូវានវាស្់ខវងតាមវ ិធ្ី ស្ថស្តស្តដនឹះ

និយ័ត្រមមគត្ូវានដធ្វើដ

ើង

ដលើត្នមលដយងននស្ិទិនធ នការដគបើគាស្់គទពយស្រមម ឬរ៏ គត្ូវានដ្ទទួ លស្ថាល់រុនងឆាំ ដណញ ឬខាត្
គបស្ិនដបើត្នមលដយងននស្ិទិនធ នការដគបើ គាស្់គទពយស្រមម គត្ូវានបញ្ុច ឹះរហូត្ែល់ានត្នមលស្ូនយ។

ភត្ិស្នាខែលានរយៈដពលែលី និងភត្ិ ស្នាខែលានត្នមលទាបដលើគទពយស្រមម
គរុមហុន អនុ វត្តភត្ិ ស្នាានរយៈដពលែលី ខែលានរយៈដពល 12 ខែ ឬត្ិឆជាងដនឹះ្ិត្ចាប់ពី
ការយ
ិ បរដិ ឆេទននការចាប់ដផតើមជ្ួល។

គរុមហុន

ភត្ិស្នាខែលានត្នមលទាបដលើគទពយស្រមម

រ៏អនុវត្តផងខែរនូ វការមិនទទូ លស្ថាល់ឆាំដពាឹះ

រួមានដគ្ឿងស្ង្ហារ រមការ ិយល័យ

ខែលគត្ូវាន

ចាត្់ទុរថាានត្នមលទាប (ឧទាហរណ៍ៈ ត្នមលដគកាម 5,000 ែុោលរអាដមរ ិរ)។ ការទូ ទាត្់ភត្ិស្នា
ខែលានរយៈដពលែលី និ ងភត្ិស្នាដលើគទពយស្រមមខែលានត្នមលទាប គត្ូវានទទួលស្ថាល់ជា
ឆាំណាយ តាមមូលោានរល
ាំ ស្់ដងរ ដៅតាមរយៈដពលននភត្ិស្នា។
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រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2.

ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.8

ភត្ិស្នា (ត្ពីទាំព័រមុន)
ការផ្អលស្់បូ តរ
ដៅដពលអនុវត្តCIFRSs គរុមហុនានអនុវត្តCIFRS 16 ដោយផលប៉ាឹះពាល់បងារគត្ូវានទទួ ល
ស្ថាល់ជាស្មត្ុ លយដែើមគគាខែលានដធ្វើនិយ័ត្រមមននគារ់ឆាំដណញររាទុរ

នានងៃទី 1

ខែមររា

ឆ្នាំ2018 ស្មត្ុ លយដែើមគគានាការ ិយបរដិ ឆេទននរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ ជាមួ យនរងការការ
រាយការណ៍ដ

ើងវ ិញននត្ួ ដលែរនុងឆ្នាំ2018។

គរុមហុនមិ នគត្ូវានអនុញ្ញញត្ឲ្យអនុវត្តការអនុវត្តន៍ជារ់ ខស្តង

ដែើមបីផតល់និយមន័ យននភត្ិស្នា

ដគកាមស្តង់ោរ្ណដនយយរមពុជា ដលើការផ្អលស្់បូតរដទ។ ដនឹះានន័យថា គរុមហុននរងអនុវត្តCIFRS
16 គ្ប់រិឆចស្នាខែលានដធ្វើដ

ើងមុននងៃទី1 ខែមររា ឆ្នាំ2018 ដហើយនរងដធ្វើការវាយត្នមលថាដត្ើរិឆច

ស្នាទាាំងដនាឹះ ានទគមង់ ជាភត្ិស្នាខែរឬដទ។ ដទាឹះបីជាយ៉ា ងណារ៏ដោយ CIFRS 16 ខណនាាំ
អាំពីការដធ្វើវដិ ស្ថធ្នរមមខែលចាាំាឆ់ឆាំដពាឹះCIFRS 1 ដោយរួមបញ្ូច លនូវជ្ដគមើ ស្ស្គាប់អនរខែល
អនុវត្តែាំបូង

រនុងការអនុ វត្តដៅដលើនិយមន័យងមីននភត្ិ ស្នា
ឆាំ ដពាឹះរិឆចស្នាានស្ស្ថប់
នាការយ
ិ បរដិ ឆេទននការផ្អលស្់បូតរ ដោយខផារដៅដលើអងាដហត្ុ និងកាលៈដទស្ៈនាការយ
ិ បរដិ ឆេទដនាឹះ។
2.2.9

គទពយស្រមមដផេងៗ
គទពយស្រមមដផេងៗ គត្ូវានវាស្់ខវងតាមត្នមលខែលអាឆា៉ា ន់ស្ថមនាន។

2.2.10 គារ់បដញ្ញើពីគ្រឹះស្ថានធ្នាគារ និងហិរញ្ញ វត្ាុដផេងៗ និងគារ់បដញ្ញើពីអត្ិងិជ្ន
គារ់បដញ្ញើពីគ្រឹះស្ថានធ្នាគារ និងហិរញ្ញ វត្ាុដផេងៗ និងគារ់បដញ្ញើពីអត្ិងិជ្ន គត្ូវានរាំណត្់តាម
ត្នមលននការោរ់បដញ្ញើ។
2.2.11 គារ់រមចី
គារ់រមចីគត្ូវានវាស្់ខវងតាមត្នមលែររល
ាំ ស្់
ស្ស្ប ែរឆាំ ណាយគបត្ិ បត្តិការខែលដរើត្ដ

ដោយដធ្វើការវាស្់ខវងជាដលើរែាំបូងតាមត្នមលស្ម
ើងដោយផ្អទល់ ដហើយនាដពលបនាទប់ គត្ូវានរត្់គតា

តាមត្នមលែររល
ាំ ស្់ដោយដគបើ វ ិធ្ីស្ថស្តស្តអគតាការគារ់គបស្ិទធភាព។
2.2.12 អនុបាំណុល
អនុបាំណុល

្ឺ ជាបាំណុលរយៈដពលយូរ

ខែលវាស្ាិត្ដៅបនាទប់បនេាំពីបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងអស្់

របស្់គរុមហុន។ បាំណុលទាាំងដនឹះគត្ូវានរាប់បញ្ូច លទុរជាខផនរមួ យននបាំណុលរបស្់គរុមហុន និង
គត្ូវានបញ្ូច លរនុងការ្ណនាមូលនិធ្ិផ្អទល់ស្ុទធរបស្់គរុមហុន

បនាទប់ពីទទួលានការអនុម័ត្

ដោយធ្នាគារជាត្ិ ននរមពុជា។ លដមាៀងពីអគតាបតូររូបិយប័ ណណដលើអនុ បាំណុល គត្ូវានរត្់គតាតាម
រយៈរាយការណ៍លទធផលដពញដលញ។

36

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2.

ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.13 អត្ាគបដយជ្ន៍របស្់និដយជ្ិ ត្
ិ ជ ជ្ីវៈ ានដឆញគបកាស្ដលែ 443 ឆុឹះនងៃទី21
រនុងឆ្នាំ2018 គរស្ួងការង្ហរនិងបណុត ឹះបណា
ត លវជា
ខែរញ្ញញ ឆ្នាំ2018 ស្តីពីការទូ ទាត្់គារ់បាំណាឆ់អត្ីត្ភាពការង្ហរ ស្គាប់រិឆចស្នាានងិរដវោមិន
រាំណត្់ ជាមួ យនរងលិែិត្ខណនាាំស្ីព
ត ី ការអនុវត្ត ដឆញផាយនានងៃទី22 ខែមី នា ឆ្នាំ2019។ គបកាស្
ដនឹះត្គមូវឲ្យានការផតល់នូវគារ់បាំណាឆ់អត្ីត្ភាពដស្មើនរ ងឆាំនួន 15 នងៃ រនុងមួ យឆ្នាំានែូឆខាង
ដគកាមៈ
-

ដស្មើនរងឆាំនួន 7.5 នងៃ ទូ ទាត្់ ជាដរៀងរាល់ខែមិងុនា និង

-

ដស្មើនរងឆាំនួន 7.5 នងៃ ទូ ទាត្់ ជាដរៀងរាល់ខែធ្នូ។

្ិត្គត្រមនងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 គរុមហុនមិនានបាំណុលដៅស្ល់ដលើការទូ ទាត្់គារ់បាំណាឆ់អត្ីត្
ភាពការង្ហរដទ (នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018៖ គាមន)។
ឆាំដពាឹះរិឆចស្នាានងិរដវោានរាំណត្់ គរុមហុនផតល់ជ្ូននិដយជ្ិត្នូ វគារ់បាំណាឆ់ ឆាំនួន 5%
ននគារ់ខែខែលានទូ ទាត្់រុនងរយៈដពលននរិឆចស្នា។
2.2.14 ទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញ ត្ិត
ិ នធ្ន រវាង ECLs ខែលរាំណត្់
ទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញ ត្ិតគត្ូវានបដងកើត្ដលើភាពែុ ស្គានននស្ាំវធា
ដ

ិ នធ្នតាមបទបបញ្ញ ត្ិត ស្ស្បតាមគបកាស្របស្់ធ្នាគារជាត្ិនន
ើងស្ស្បតាម CIFRS 9 និ ងស្ាំវធា

រមពុជាដលែ ធ្7-017-344 ឆុឹះនងៃទី1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2017 និងស្ថរាឆរខណនាាំដលែ ធ្7-018-001 ឆុឹះនងៃទី16
ិ នធ្នដលើអុីមខភរមិន ស្គាប់
ខែរុមភៈ ឆ្នាំ2018 ស្តីពីឆាំណាត្់ថានរ់ ហានិភ័យឥណទាន និងស្ាំវធា
គ្រឹះស្ថានធ្នាគារនិ ងហិរញ្ញ វត្ាុ។
ិ នធ្នតាមបទបបញ្ញ ត្ិត
ស្ាំវធា

ត្គមូវឲ្យគ្ឺឹះស្ថានធ្នាគារនិងហិរញ្ញ វត្ាុ

ដធ្វើឆាំណាត្់ ថានរ់ននផលប័ គត្

ិ នធ្នទូដៅ និងស្ាំវធា
ិ នធ្នជារ់ ោរ់ដោយខផារ
ឥណទានរបស្់ពួរដ្ជា 5 ថានរ់ ដហើយផតល់ស្ាំវធា
ដលើឆាំណាត្់ ថានរ់ឥណទានែូ ឆខាងដគកាម៖
ឆាំណាត្់ថានរ់

ឆាំនួននងៃហស្
ួ កាលរាំណត្់ស្ង

ឥណទានស្តង់ោរ

0 នងៃ ែល់ 14 នងៃ (រយៈដពលែលី)
0 នងៃ ែល់ 29 នងៃ (រយៈដពលខវង)

ឥណទានឃ្លាំដមើល

20%

61 នងៃ ែល់ 90 នងៃ (រយៈដពលែលី)
180 នងៃ ែល់ 359 នងៃ (រយៈដពលខវង)

ឥណទានាត្់បង់

3%

31 នងៃ ែល់ 60 នងៃ (រយៈដពលែលី)
90 នងៃ ែល់ 179 នងៃ (រយៈដពលខវង)

ឥណទានជាប់ស្ងេ័យ

1%

15 នងៃ ែល់ 30 នងៃ (រយៈដពលែលី)
30 នងៃ ែល់ 89 នងៃ (រយៈដពលខវង)

ឥណទានដគកាមស្តង់ោរ

អគតាស្ាំវ ិធានធ្ន

ចាប់ពី 91 នងៃដ

360 នងៃ ឬ ដគឆើនជាង (រយៈដពលខវង)

37

50%

ើងដៅ (រយៈដពលែលី)
100%

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2.

ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.14 ទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញ ត្ិត (ត្ពីទាំព័រមុន)
ិ នធ្នខែល្ណនាតាម CIFRS 9 និងស្ាំវ ិធានធ្នតាម
គរុមហុននរ ងដធ្វើការដគបៀបដធ្ៀបរវាង ស្ាំវធា
បទបបញ្ញ ត្ិត ដហើយ
ិ នធ្នតាមបទបបញ្ញ ត្ិត ទាបជាងស្ាំវធា
ិ នធ្នខែល្ណនាតាម
(i) រនុងររណីស្ាំវធា
គរុមហុនដធ្វើការរត្់ គតាស្ាំវ ិធានធ្នខែល្ណនាតាម CIFRS 9 និង

CIFRS
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ិ នធ្នតាមបទបបញ្ញ ត្ិត ែពស្់ជាងស្ាំវធា
ិ នធ្នខែល្ណនាតាម CIFRS 9
(ii) រនុងររណីស្ាំវធា
គរុមហុនដធ្វើការរត្់ គតាស្ាំវ ិធានធ្នខែល្ណនាតាម CIFRS 9 ដហើយដផទរឆាំ នួនលដមាៀងពី
គារ់ឆាំដណញររាទុរ ដៅទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញ ត្ិត ដៅរនុងមូលធ្នននរាយការណ៍ស្ថាន
ភាពហិរញ្ញ វត្ាុ។

ិ នធ្ន
2.2.15 ស្ាំវធា
ិ នធ្នគត្ូវានទទួ លស្ថាល់ ដៅដពលខែលគរុមហុនានកាត្ពវរិឆចនាដពលបឆចុបបនន (តាមផលូវ
ស្ាំវធា
ឆាប់ ឬកាត្ពវរិឆច) ខែលជាលទធផលននគពរត្ិតការណ៍រនលងផុត្ដៅ ដហើយានលទធភាពខែលត្គមូ វឲ្យ
ានលាំហូរដឆញនូវអត្ាគបដយជ្ន៍ដស្ែារិឆច រនុងការបាំដពញនូវកាត្ពវរិឆចដនាឹះ ដហើយការា៉ា ន់ ស្ថមន
ខែលអាឆទុរឆិត្តានគត្ូវានដធ្វើដ ើងតាមឆាំនួនទររគារ់ ននកាត្ពវរិឆច។
2.2.16 ការគារ់

អគតាការគារ់គបស្ិទិធភាព
ឆាំណូល និងឆាំ ណាយការគារ់ គត្ូវានទទួលស្ថាល់ដៅរនុងគារ់ឆាំដណញ និងខាត្ ដោយដគបើ

វ ិធ្ីស្ថស្តស្តអគតាការគារ់គបស្ិទធភាព។ "អគតាការគារ់គបស្ិទិធភាព" ្ឺ ជាអគតាខែលអាឆដធ្វើអបបហារដៅដលើស្ថឆ់ គារ់ ខែលរព
ាំ រងថានរងទូ ទាត្់

ឬនរ ងគត្ូវទទួល

នាដពលអនា្ត្តាមរយៈ

អាយុកាលរ ាំពរងទុររបស្់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ែល់៖
•

ត្នមលដយងែុលននគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ ឬ

•

ត្នមលែររល
ាំ ស្់ននបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ។

ដៅដពល្ណនាអគតាការគារ់ គបស្ិទិធភាព

ស្គាប់ ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុដគៅពី គទពយស្រមមខែល

ានទិញ ឬគទពយស្រមមខែលានការការងយឆុឹះននឥណទានដៅដពលទិ ញ គរុមហុនដធ្វើការា៉ា ន់
ស្ថមនដលើលាំហូរទររគារ់នាដពលអនា្ត្

ដោយពិ ចារណារាល់លរខែណឌ ទាាំងអស្់ននរិឆចស្នា

ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ប៉ាុខនតមិនរាប់បញ្ូច ល ECL ដទ។ ស្គាប់គទពយស្រមមខែលានទិ ញ ឬគទពយ
ស្រមមខែលានការការងយឆុឹះននឥណទានដៅដពលទិញ អគតាការគារ់គបស្ិទធភាពខែលានខរ
ត្គមូវហានិ ភ័យឥណាទាន

គត្ូវាន្ណនាដោយដគបើការា៉ា ន់ស្ថមនននលាំហូរស្ថឆ់គារ់ នាដពល

អនា្ត្ រួមបញ្ូច ល ECL។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2.

ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.16 ការគារ់ (ត្ពីទាំព័រមុន)

អគតាការគារ់គបស្ិទិធភាព (ត្ពីទាំព័រមុន)
ការ្ណនាអគតាការគារ់គបស្ិទិភា
ធ ព រួមបញ្ូច លទាាំងឆាំ ណាយគបត្ិបត្តិការ និងរនគមខែលានបង់
ឬទទួល ខែលវាជាខផនរននអគតាការគារ់គបស្ិទិធភាព។
បខនាមខែលពារ់ព័នធផ្អទល់ដៅនរងការទិ ញ

ឆាំណាយគបត្ិបត្តិការ រួមានឆាំណាយ

ឬការដាឹះផាយគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ

ហិរញ្ញ វត្ាុ។

ឬបាំណុល

ត្នមលែររាំលស្់និងត្នមលដយងែុល
ត្នមលែររល
ាំ ស្់ ននគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ ឬបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ ្ឺជាឆាំនួនននគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ ឬ
បាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ

គត្ូវានវាស្់ខវងដៅដពលទទួ លស្ថាល់ជាដលើរែាំបូង

ែរការទូ ទាត្់ស្ងគារ់

ដែើម បូ រ ឬែររល
ាំ ស្់បងារ ដោយដគបើអគតាការគារ់ គបស្ិទធភាព ឆាំដពាឹះភាពលដមាៀងរវាងឆាំនួនខែល
ានទទួលស្ថាល់ជាដលើរែាំបូង

និងឆាំនួនដៅដពលែល់ការរាំ ណត្់

និងគត្ូវដធ្វើនិយ័ត្រមមឆាំដពាឹះ

ិ នធ្នដលើការាត្់បង់ ខែលានរ ាំពរងទុរ ឆាំដពាឹះគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ។
ស្ាំវធា
ត្នមលដយងែុលននគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ ្ឺ ជាត្នមលែររល
ាំ ស្់ននគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ មុនដពលដធ្វើ
ិ នធ្ន ECL ដផេងៗ។
និយ័ត្រមមដៅដលើស្ាំវធា

ការ្ណនាឆាំណូលនិងឆាំ ណាយការគារ់
អគតាការគារ់គបស្ិទិធភាព ននគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ ឬបាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ាុ គត្ូវាន្ណនាដៅដពល

ទទួលស្ថាល់ជាដលើរែាំ បូងននគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ ឬបាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ាុ។ រនុងការ្ណនាឆាំណូល
និងឆាំណាយការគារ់ អគតាការគារ់ គបស្ិទិធភាព គត្ូវានអនុ វត្តដៅដលើត្នមលដយងែុលននគទពយ
ស្រមម (ដៅដពលខែលគទពយស្រមមដនាឹះមិនានការងយឆុ ឹះឥណទាន) ឬឆាំ ដពាឹះត្នមលែររ ាំលស្់នន
បាំណុល។ អគតាការគារ់ គបស្ិទិធភាព គត្ូវានដធ្វើការខរខគបដ

ើងវ ិញ ដោយការា៉ា ន់ ស្ថមនដ

នូវលាំហូរទរ រគារ់ននឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុខែលានអគតាការគារ់ ខគបគបួល

ដែើមបីឆុលឹះបញ្ញ
ច ាំងពីការ

ផ្អលស្់បូតរននអគតាការគារ់ទីផារ។ អគតាការគារ់គបស្ិទិធភាព រ៏ គត្ូវដធ្វើការខរខគបដ
ការខរត្គមូវហានិភ័យននត្នមលស្មស្ស្ប

ិ
ើ ង វញ

ើងវ ិញ ស្គាប់

នាការ ិយបរ ិដឆេទននរល
ាំ ស្់ដលើហានិភ័យគត្ូវានចាប់ដផតើម

ខរត្គមូវ។
ដទាឹះបី ជាយ៉ា ងណារ៏ដោយ គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុខែលានការងយឆុឹះននត្នមល បនាទប់ ពីការទទួ ល
ស្ថាល់ជាដលើរែាំបូង ឆាំណូលការគារ់ គត្ូវាន្ណនាដោយដគបើអគតាការគារ់ គបស្ិទិធភាព ខផារ
ដលើត្នមលែររ ាំលស្់ននគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ។

គបស្ិនដបើ គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុខលងានការងយឆុឹះ

ិ ។
ននត្នមល ដនាឹះការ្ណនាការគារ់គត្ូវខផារដលើមូលោានននត្នមលែុលវញ
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2.

ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.16 ការគារ់ (ត្ពីទាំព័រមុន)

ការ្ណនាឆាំណូលនិងឆាំ ណាយការគារ់ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ឆាំដពាឹះគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុខែលានការងយឆុឹះននត្នមល

ដៅដពលទទួលស្ថាល់ជាដលើរែាំបូង

ឆាំណូលការគារ់ គត្ូវាន្ណនាដោយដគបើអគតាការគារ់គបស្ិទធភាព ខែលគត្ូវានដធ្វើនិយ័ត្រមម
ហានិភ័យ ខផារដលើរ ាំលស្់នងលដែើមននគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុដនាឹះ។ ការ្ណនាឆាំណូលការគារ់ ដនឹះ

ិ ដនាឹះដទ ដទាឹះបី ជាហានិភ័យឥណទានរបស្់ គទពយស្រមមដនាឹះ
មិនគត្ូវបតូរដៅមូ លោានននត្នមលែុលវញ
ានភាពគបដស្ើររ៏ដោយ។

ការបង្ហាញ
ឆាំណូលការគារ់ និ ងឆាំណាយការគារ់ គត្ូវានរាំណត្់ ដោយដគបើ វ ិធ្ីស្ថស្តស្តអគតាការគារ់គបស្ិទិធ
ភាព ខែលគត្ូវានបង្ហាញរនុងឆាំដណញ ឬខាត្ ដៅរនុងរាយការណ៍លទធផលដពញដលញ។
2.2.17 រនគមដជ្ើងស្ថរ
ឆាំណូល និងឆាំ ណាយរនគមដជ្ើងស្ថរ ខែលជាខផនរមួ យននអគតាការគារ់គបស្ិទិធភាព របស្់គទពយ
ស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ និងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ គត្ូវានបញ្ូច លដៅរនុងអគតាការគារ់គបស្ិទធភាព។
ឆាំណាយ និងឆាំ ណូលដផេងដទៀត្ រួមបញ្ូច លនងលដស្វារមម្ណនី គត្ូវានទទួ លស្ថាល់ ដៅដពល
ខែលដស្វារមមពារ់ព័នធគត្ូវានទទួល ឬគត្ូវានបាំ ដពញ ដរៀងគាន។

រិឆចស្នាជាមួយអត្ិងិជ្ន ខែលគត្ូវានទទួលស្ថាល់ជាឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ដៅរនុងរាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ាុរបស្់គរុមហុន អាឆានវ ិស្ថលភាពដោយខផនរដៅរនុង CIFRS 9 ដហើយមួ យខផនរដទៀត្ដៅ

រនុង CIFRS 15។ គបស្ិនដបើែូឆរនុងររណីដនឹះ ែូ ដឆនឹះគរុមហុនអនុវត្ត CIFRS 9 ជាដលើរែាំបូង គត្ូវដធ្វើ
ការខបរខឆរ និងវាស្់ខវងខផនរននរិឆចស្នា ខែលចាត្់ឆូលរនុងវ ិស្ថលភាពនន CIFRS 9 ដហើយ
បនាទប់មរអនុ វត្ត CIFRS 15 ឆាំដពាឹះខផនរខែលដៅដស្ស្ស្ល់។
2.2.18 អុីមខភរមិនរបស្់គទពយស្រមមមិនខមនហិរញ្ញ វត្ាុ
ការខាត្បង់ ដលើអុីមខភរមិនគត្ូវានទទួ លស្ថាល់

គបស្ិនដបើត្នមលដយងននគទពយស្រមម

ឬឯរតា

ិ ាន។
បដងកើត្ស្ថឆ់ គារ់ (“CGU”) ធ្ាំ ជាងឆាំនួនា៉ា ន់ស្ថមនខែលអាឆគបមូលមរវញ
ិ ននគទពយស្រមម ឬ ឯរតាបដងកើត្ស្ថឆ់គារ់ ្ឺ ធ្ាំជាងត្នមល
ឆាំនួនទររគារ់ខែលអាឆគបមូ លានមរវញ
រនុងការដគបើ គាស្់ និងត្នមលស្មស្ស្បរបស្់វា ែរឆាំ ណាយលរ់ ដឆញ។ រនុងការា៉ា ន់ ស្ថមនត្នមលដគបើ
គាស្់ ការា៉ា ន់ស្ថមនលាំហូរស្ថឆ់គារ់ នាដពលអនា្ត្ គត្ូវានដធ្វើអបបហារដៅនរងត្នមលបឆចុបបនន
ដោយដគបើអគតាមុនបង់ ពនធ

ខែលឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងពី ការវាយត្នមលទីផារបឆចុបបននននត្នមលដពលដវោ
ហានិភ័យជារ់ោរ់ស្គាប់គទពយស្រមមទាាំង ឬឯរតាបដងកើត្ស្ថឆ់គារ់។
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និង

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2.

ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.18 អុីមខភរមិនរបស្់គទពយស្រមមមិនខមនហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ដគាលបាំណងននការស្ថរលបងអុីមខភរមិន ឆាំ ដពាឹះគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុខែលមិ នអាឆស្ថរ
លបងខត្ឯងាន ្ឺគត្ូវានោរ់បញ្ូច លគានជាគរុមត្ូឆៗននគទពយស្រមម ខែលអាឆបដងកើនស្ថឆ់គារ់
ានពីការបនតការដគបើ គាស្់ ដោយពរងខផារខាលាំងដលើលាំហូរស្ថឆ់គារ់ ននគទពយស្រមមដផេងដទៀត្ ឬ
ឯរតាបដងកើត្ស្ថឆ់គារ់។
ការខាត្បង់អុីមខភរមិន គត្ូវានទទួលស្ថាល់ជាឆាំដណញ ឬខាត្។ ការខាត្បង់ អុីមខភរមិន ននឯរតា
បដងកើត្ស្ថឆ់ គារ់

ែាំបូងគត្ូវានខបងខឆរដោយកាត្់បនាយនូវត្នមលដយងននត្នមលដររដិ៍ ត ្មឹះខែល

ានខបរខឆរដៅឯរតាបដងកើត្ស្ថឆ់គារ់

ដហើយបនាទប់មរកាត្់បនាយត្នមលដយងននគទពយស្រមម

ដផេងៗរនុងឯរតាបដងកើត្ស្ថឆ់ គារ់ ដលើមូលោានស្មាគត្។
ការខាត្បង់អុីមខភរមិន ខែលទទួលស្ថាល់រុនងដពលរនលងដៅ គត្ូវានា៉ា ន់ស្ថមននាការយ
ិ បរដិ ឆេទនន
រាយការណ៍ ថាដត្ើ ានស្ញ្ញញណាមួ យខែលដធ្វើឲ្យការខាត្់បង់ានងយឆុឹះ ឬខលងានការខាត្
បង់ត្ដៅដទៀត្។ ការខាត្បង់ដលើអុីមខភរមិន

ិ
គត្ូវានរត្់គតាប្ញ្ញ
ច ស្មរវញ
គបស្ិនដបើានការ

ិ ាន។ ការ
ខគបគបួលត្នមលា៉ាន់ស្ថមន ខែលគត្ូវានដគបើគាស្់រាំណត្់ ឆាំនួនខែលអាឆគបមូលមរវញ
ខាត្បង់អុីមខភរមិន

ិ
គត្ូវានរត្់គតាប្ញ្ញ
ច ស្មរវញ
គត្រមរគមិ ត្មួយខែលមិនដធ្វើឲ្យត្នមលដយង

របស្់គទពយស្រមមដនាឹះ ដលើស្ពី ត្នមលដយងខែលគត្ូវានរាំណត្់ (ែររ ាំលស្់) រនុងររណីពុាំានការ
ទទួលស្ថាល់ការខាត្បង់ដលើ អុីមខភរមិន ។

2.2.19 ការទទួ លស្ថាល់ឆាំណាយ
ឆាំណាយគត្ូវានទទួ លស្ថាល់ ដៅដពលខែលអាឆានការងយឆុឹះ ននអត្ាគបដយជ្ន៍ដស្ែារិឆចនា
ដពលអនា្ត្ ខែលទារ់ទងដៅនរងការងយឆុឹះននគទពយស្មបត្តិ ឬការដរើនដ
ានដរើត្ដ

ើង

ើងនូវបាំ ណុល ខែល

និងការងយឆុឹះននអត្ាគបដយជ្ន៍ដស្ែារិឆចខែលអាឆគត្ូវានវាស្់ខវងាន។

ឆាំណាយខែលអាឆដរើត្ដ

ើងរនុងស្រមមភាពធ្មមតារបស្់គរុមហុន រួមានឆាំ ណាយគបត្ិ បត្តិការ ដៅ

ដលើគបត្ិបត្តិការរបស្់គរុមហុ ន។ ការឆាំណាយគត្ូវានទទួ លស្ថាល់ដៅដពលានដរើត្ដ

ើង។

(i) ឆាំណាយរនគមដជ្ើងស្ថរ គត្ូវានទទួលស្ថាល់រុងរាយការណ
ន
៍ លទធផលដពញដលញ ដៅដពល
ឆាំណាយដនាឹះានដរើត្ដ

ើង។ រនគមដលើគារ់រមចី គត្ូវានដធ្វើរល
ាំ ស្់តាមវ ិធ្ីស្ថស្តស្តដងរ ដោយ

ខផារដៅដលើរយៈដពលននរមចី។
(ii) ឆាំណាយគបត្ិបត្តិការគត្ូវានទទួលស្ថាល់តាមមូ លោានបងារ។

2.2.20 ជ្ាំនួយ
ជ្ាំនួយទទួ លានពី ភា្ីទីបី ដែើមបីផាត្់ផាង់ឆាំណាយគបត្ិបត្តិការរបស្់គរុមហុន គត្ូវានរត្់គតាដៅ
រនុងរាយការណ៍លទធផលដពញដលញ ដោយខផារដលើមូលោានជាគបព័នធ និងស្និទានភាព និង
ដោយដធ្វើការផាូរផាងជាមួ យឆាំ ណាយពារ់ព័នធខែលនរ ងគត្ូវទូទាត្់។
41

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.

ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.21 ស្មព័នធញាត្ិ
ភា្ីនានា គត្ូវានចាត្់ទុរថាជាស្មព័នធញាត្ិ ដបើ ស្ិនគរុមហុនានស្មត្ាភាពគ្ប់គ្ងដោយផ្អទល់
ឬដោយគបដយល

ដលើភា្ីដផេងដទៀត្

ឬានឥទធិពលយ៉ា ងស្ាំខាន់រុនងការស្ដគមឆឆិត្តខផនរ

ហិរញ្ញ វត្ាុនិ ងគបត្ិបត្តិការ ឬគបស្ិនដបើ គរុមហុន និងភា្ី ដនាឹះស្ាិត្ដៅដគកាមការគ្ប់គ្ងរួមមួយ ឬ

រ៏ានឥទធិពលខាលាំង។ ស្មព័នធញាត្ិអាឆជា រូបវនតបុ្ាល ឬនីត្ិបុ្ាល ដហើយរ៏ រម
ួ បញ្ូច លនូវស្ាជ្ិរ
គ្ួស្ថរជ្ិត្ស្និទធជាមួយនរងរូបវនតបុ្ាលជាស្មព័នធញាត្ិផងខែរ។
2.2.22 ពនធដលើគារ់ឆាំដណញ

ពនធដលើគារ់ឆាំដណញរនុងគគា
ពនធដលើគារ់ឆាំដណញរនុងគគាជាគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ និងបាំណុល ស្គាប់ ការ ិយបរ ិដឆេទបឆចុបបនន
និងការយ
ិ បរ ិដឆេទពីមុន
ិ
គបមូលមរវញ

គត្ូវានវាស្់ខវងនូវឆាំនួនទរ រគារ់

ឬគត្ូវបង់ដៅអាជាាធ្រពនធោរ។

អគតាពនធ

ខែលគត្ូវានរ ាំពរងទុរថានរងគត្ូវាន
និងឆាប់ពនធខែលគត្ូវានដគបើដែើ មបី

្ណនាទររគារ់ពនធ ្ឺ ជាអគតា និងឆាប់ពនធ ខែលានអនុវត្តនាការ ិយបរ ិដឆេទននរាយការណ៍
ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ។

ពនធពនារ
ពនធពនារ គត្ូវាន្ណនាដោយដគបើ វ ិធ្ីស្ថស្តស្ដបាំណុលរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ ដលើឆាំនួន

ភាពែុស្គានបដណា
ដ ឹះអាស្នន នាការ ិយបរដិ ឆេទននរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ រវាងមូលោាន្ិ ត្
ពនធរបស្់គទពយស្រមម

និងបាំ ណុល

និងត្នមលដយងរបស្់វាស្គាប់ដគាលបាំណងននរាយការណ៍

ហិរញ្ញ វត្ាុ។
ពនធពនារជាបាំណុល គត្ូវានទទួលស្ថាល់ដលើភាពែុស្គានបដណា
ដ ឹះអាស្ននទាាំងអស្់ ខែលជាប់ពនធ
ដលើរខលងខត្ពនធពនារដលើគារ់ឆាំដណញជាបាំណុលដនាឹះ ខែលដរើត្ដ
ស្រមម

ឬបាំ ណុលដៅគគាែាំ បូងដៅរនុងគបត្ិបត្ដិការមួយ

ើងពីការទទួលស្ថាល់គទពយ

ខែលមិនជ្ឹះឥទធិពលែល់គារ់ឆាំដណញ

្ណដនយយ និ ងគារ់ឆាំដណញ ឬខាត្ជាប់ ពនធ។

ពនធពនារជាគទពយស្រមម គត្ូវានទទួលស្ថាល់ស្គាប់ ភាពែុស្គានបដណា
ដ ឹះអាស្នន ទាាំងអស្់ខែល
អាឆកាត្់បនាយានរហូត្ែល់ទាំហាំមួយខែលវាទាំនងថា

គារ់ឆាំដណញជាប់ពនធនរងអាឆានដែើមបី

កាត្់រងជាមួយភាពែុ ស្គានបដណា
ដ ឹះអាស្នន ខែលអាឆដគបើគាស្់ាន ដលើរខលងខត្ដៅដពលពនធ
ពនារជាគទពយស្រមម

ដរើត្ដ

ើងពីការទទួ លស្ថាល់នាគគាែាំបូងននគទពយស្រមម

រនុង
គបត្ិបត្ដិការមួ យ ខែលមិនជ្ឹះឥទធិពលែល់គារ់ ឆាំដណញ្ណដនយយ និងគារ់ឆាំ ដណញ ឬខាត្
ជាប់ពនធ។
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ឬបាំ ណុល
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ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.

ការស្ដងខបដគាលនដយាយ្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.22 ពនធដលើគារ់ឆាំដណញ (ត្ពីទាំព័រមុន)

ពនធពនារ (ត្ពីទាំព័រមុន)
ត្នមលដយងននពនធពនារជាគទពយស្រមម
រាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុនីមួយៗ

គត្ូវានគត្ួត្ពិនិត្យដ

ើងវ ិញ

នាការិយបរដិ ឆេទនន

ដហើយគត្ូវានកាត្់បនាយគត្រមរគមិត្មួ យ

ខែលវាមិន

ទាំនងថា គារ់ឆាំដណញជាប់ ពនធគ្ប់គគាន់ ខែលអាឆអនុ ញ្ញញត្ឲ្យ ពនធពនារជាគទពយស្រមមទាាំងអស្់
ិ ។ ពនធពនារជាគទពយស្រមមខែលមិនានទទួលស្ថាល់ គត្ូវ
ឬ មួយខផនរ អាឆគត្ូវានដគបើ គាស្់វញ
ានវាយត្នមលដ

ើងវ ិញនាការយ
ិ បរដិ ឆេទរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុនីមួយៗ

ដហើយគត្ូវាន

ទទួលស្ថាល់រុនងរគមិត្មួយខែលវាទាំនងថា គារ់ឆាំដណញជាប់ពនធនាដពលអនា្ត្ នរងអនុញ្ញញត្
ិ ។
ឲ្យពនធពនារជាគទពយស្រមម អាឆគត្ូវានទទួលយរមរវញ
2.3

ការវ ិនិឆ័េយនិងការា៉ា ន់ស្ថមន្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ
ិ ិឆ័យ
ការដរៀបឆាំរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ដោយអនុដោមតាម CIFRSs ត្គមូវឲ្យគរុមហុនដធ្វើការ វន
េ
ការា៉ា ន់ស្ថមន

និងការស្នមត្ខែលានផលប៉ាឹះពាល់ែល់ឆាំនួនខែលគត្ូវរាយការណ៍ននគទពយស្រមម

បាំណុល ឆាំណូល និងឆាំ ណាយ ដហើយនរង ការោត្គត្ោងននគទពយស្រមម និ ងបាំណុលយថាភាព។
គពរត្ិតការណ៍នាដពលអនា្ត្អាឆនរងដរើ ត្ដ

ើង

អាឆបណា
ត លឲ្យការស្នមត្ដគបើ គាស្់ដែើមបីដធ្វើការ

ា៉ា ន់ស្ថមនានការផ្អលស្់បូតរ។ ផលប៉ាឹះពាល់ននការផ្អលស្់បូតរការា៉ា ន់ស្ថមនដផេងៗ គត្ូវានឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំង
ដៅរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ដៅដពលខែលវាអាឆរាំណត្់ាន។

ការវ ិនិឆ័យ
េ
និងការា៉ា ន់ ស្ថមន ្ឺគត្ូវានវាយត្នមលជាបនតបនាទប់ ដោយខផារដលើបទពិដស្ថធ្ន៍ពីមុន
គពមទាាំងរតាតដផេងៗ រួមបញ្ូច លទាាំងការរ ាំពរងទុរននគពរត្ិតការណ៍នាដពលអនា្ត្ ខែលគត្ូវានដ្
ដជ្ឿជារ់ថាស្មដហត្ុ ផលរនុងកាលៈដទស្ៈ។

ិ ិឆ័េយ និងការស្នមត្ស្ាំខាន់ៗ ខែលានហានិភ័យជាស្ថរវនតដៅដលើការ
ខាងដគកាមដនឹះ ្ឺ ជាការវន
ដធ្វើនិយ័ត្រមមត្នមលដយងននគទពយស្រមម និងបាំណុលរនុងការយ
ិ បរដិ ឆេទននឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ាុបនាទប់។

2.3.1

ការវ ិនិឆ័យ
េ

2.3.1.1 ឆាំណាត្់ថានរ់ននគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ
គរុមហុនចាត្់ ថានរ់គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុរបស្់ែួលន អាស្ស្័យដលើលទធផលននការស្ថរលបង SSPI និង
ខផារដៅដលើ្ាំរអា
ូ ជ្ី វរមមដគបើ គាស្់ស្គាប់ ការគ្ប់គ្ងគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងដនាឹះ។
ការដធ្វើស្ថរលបង

SPPI ្ឺ ជាការស្ថរលបងទីមួយរនុងឆាំ ដណាមការស្ថរលបងពី រ ខែលរាំណត្់

ឆាំណាត្់ថានរ់ននគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ។ ដៅដពលខែលអនុវត្តការស្ថរលបង SPPI គរុមហុនវាយ

ត្នមលថាដត្ើរយៈដពលននរិឆចស្នាននគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងដនឹះ ផតល់នូវការបរ ិដឆេទជារ់ោរ់នន
លាំហូរស្ថឆ់ គារ់ ខែលគត្ូវទូ ទាត្់ខត្គារ់ដែើម និងការគារ់ ននគារ់ ដែើមខែលដៅស្ល់ ជាមួយ
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រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
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2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.3

ការវ ិនិឆ័េយនិងការា៉ា ន់ស្ថមន្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.3.1

ការវ ិនិឆ័យ
េ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.3.1.1 ឆាំណាត្់ថានរ់ននគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
នរងការគារ់ខែលត្ាំ ណាងឲ្យត្នមលននដពលដវោ

និងហានិភ័យឥណទានខែលទារ់ទងនរងឆាំនួន

គារ់ ដែើមដៅស្ល់។ ការវាយត្នមលថាដត្ើលាំហូរស្ថឆ់គារ់ គត្ូវនរងលរខែណឌននការស្ថរលបង ខែល
ដធ្វើឲ្យរូបិយប័ណណននគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ្ឺគត្ូវានរាំ ណត្់ ។
ការផ្អលស្់បូតរដពលដវោ

ឬទរ រគារ់ ននលាំហូរស្ថឆ់គារ់

ខែលត្ាំ ណាងឲ្យត្នមលននដពលដវោ

រយៈដពលននរិឆចស្នាណាខែលដធ្វើ

(ដលើរខលងខត្វាជាអគតាការគារ់អដងរ

និងហានិភ័យឥណទាន)

មិនគត្ូវនរងលរខណៈវ ិនិឆ័េយនន

ឆាំណាយរល
ាំ ស្់។
្ាំរអា
ូ ជ្ី វរមម ្ឺ ជាការស្ថរលបងទីពីរ។ គរុមហុនដធ្វើការវាយត្នមល ននដគាលបាំណង្ាំ រអា
ូ ជ្ីវរមម ដលើ
គទពយស្រមមខែលគត្ូវានររាទុររនុងរគមិត្ផលប័គត្ឥណទាន ពីដគពាឹះវាបង្ហាញយ៉ា ងឆាស្់ពីវ ិធ្ី
គ្ប់គ្ងអាជ្ី វរមម និងវ ិធ្ីផតល់ព័ត្៌ានដៅឲ្យអនរគ្ប់ គ្ង។ ព័ត្៌ានទាាំងដនាឹះរួមានៈ
•

ដគាលនដយាយ និ ងដគាលបាំណងខែលានបញ្ញ
ជ រ់ ស្គាប់ផលប័គត្ឥណទាន និងអនុវត្ត
នូវដគាលនដយាយទាាំងដនាឹះ។ ជាពិ ដស្ស្ ថាដត្ើ យុទធស្ថស្តស្តរបស្់អនរគ្ប់ គ្ង ដផ្អតត្ដៅដលើ
ការខស្វងររឆាំណូលការគារ់ តាមរិឆចស្នា ររានូវទគមង់អគតាការគារ់ជារ់ ោរ់មួយ ដធ្វើ
ឲ្យស្ុី ស្ង្ហវរ់គានរវាងរយៈដពលននគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ ដៅនរងរយៈដពលននបាំ ណុល ខែលជា
ហិរញ្ញ បបទានរបស្់គទពយស្រមមទាាំងដនាឹះ

ឬការដធ្វើឲ្យានលាំហូរទររគារ់តាមរយៈការលរ់

គទពយស្រមម។
•

វ ិធ្ីរុនងការវាយត្នមលលទធផលននផលប័គត្ឥណទាន និងវ ិធ្ី រាយការណ៍ដៅឲ្យអនរគ្ប់គ្ងរបស្់
គរុមហុន

•

ហានិភ័យខែលប៉ាឹះពាល់ែល់លទធផលនន្ាំ រអា
ូ ជ្ី វរមម

(និ ងគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុខែលានដៅ

រនុង្ាំរអា
ូ ជ្ី វរមមដនាឹះ) និងយុទធស្ថស្តស្តស្គាប់ គ្ប់គ្ងហានិភ័យទាាំងដនាឹះ
•

រដបៀបខែលអនរគ្ប់គ្ងអាជ្ី វរមមទទួលានការទូ ទាត្់ ស្ាំណង (ឩទាហរណ៍ៈ ដត្ើការទូទាត្់
ស្ាំណងខផារដលើត្នមលស្មស្ស្បននគទពយស្រមមខែលានគ្ប់គ្ង ឬស្ថឆ់ គារ់តាមរិឆចស្នា
ខែលានគបមូល)។

2.3.1.2 ត្នមលស្មស្ស្បននឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ
ដៅដពលខែលត្នមលស្មស្ស្បននគទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ គត្ូវានទទូលស្ថាល់ ឬបង្ហាញ

ដៅរនុងរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ មិនអាឆទទួលយរានពី ទីផារស្រមម ពួ រដ្គត្ូវាន
រាំណត្់ដោយដគបើបដឆចរដទស្វាយត្នមលនផទរុនង ដោយដគបើ្ាំរូវាយត្នមលទីផារខែលគត្ូវានទទួលយរ
ជាទូដៅ។ ធាត្ុឆូលនន្ាំ រទា
ូ ាំងដនឹះ គត្ូវានដ្យរដឆញពីទីផារខែលអាឆអដងកត្ាន ដៅដពល

ខែលអាឆដធ្វើាន ប៉ាុ ខនតដៅដពលខែលមិនអាឆដធ្វើាន រគមិ ត្ននការវ ិនិ ឆ័យ
េ គត្ូវានទាមទាររនុងការ
បដងកើត្ត្នមលស្មស្ស្ប។
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2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.3

ការវ ិនិឆ័េយនិងការា៉ា ន់ស្ថមន្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.3.1

ការវ ិនិឆ័យ
េ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.3.1.3 ភត្ិស្នា
គរុមហុនរាំ ណត្់រយៈដពលជ្ួ ល ជាលរខែណឌននការជ្ួ លខែលមិនអាឆលុបដចាលាន ជាមួ យនរង
រយៈដពលណាមួយខែលផតល់នូវជ្ដគមើស្ននការពនាររិឆចស្នាជ្ួល គបស្ិនដបើានដហត្ុផលណា
មួយគត្ូវអនុ វត្ត

ឬរយៈដពលណាមួយខែលផតល់នូវជ្ដគមើ ស្ដែើមបីបញ្ចប់រិឆចស្នាជ្ួល

គបស្ិនដបើ

ានដហត្ុផលណាមួ យមិនគត្ូវអនុវត្ត។

ជ្ដគមើ ស្ននការពនារនិ ងការបញ្ច ប់
គរុមហុនានរិឆចស្នាជ្ួ លជាដគឆើន

ខែលានបញ្ូជ លនូវជ្ដគមើ ស្ននការពនារនិ ងការបញ្ចប់។
ិ ិឆ័យ
គរុមហុនអនុវត្តនូវការវន
េ រនុងការវាយត្នមលថាដត្ើ ានដហត្ុផលស្មរមយឬអត្់
រនុងការអនុ វត្ត

ជ្ដគមើ ស្ពនារឬបញ្ចប់ រិឆចស្នាជ្ួល។ ដនាឹះគត្ូវានចាត្់ ទុរថារតាតពារ់ព័នធទាាំងអស្់ ែូឆជាការ
ខរលមាអគារ និងទីតាាំងខែលបដងកើត្ជាការដលើរទរ រឆិត្តដស្ែារិឆច រនុងការអនុ វត្តទាាំងការបនត ឬការ
ិ
បញ្ចប់។
បនាទប់ពីការយ
ិ បរដិ ឆេទននការចាប់ ដផតើមជ្ួ ល
គរុមហុនរាំណត្់ រយៈដពលជ្ួ លដ ើងវញ
គបស្ិនដបើ ានគពរត្ិតការណ៍ឬការផ្អលស្់បូតរកាលៈដទស្ៈណាមួយ ខែលស្ាិត្រនុងការគ្ប់គ្ងរបស្់ែួលន
និងានផលប៉ាឹះពាល់ែល់ស្មត្ាភាពរនុងការដគជ្ើ ស្ដរស្
ើ
ការបញ្ចប់។

ឬមិនដគជ្ើ ស្ដរស្
ើ រនុងការអនុវត្តការបនតឬ

ការា៉ា ន់ស្ថមន អគតាការគារ់ រមចីបខនាម (“IBR”) ស្គាប់បាំណុលភត្ិ ស្នា
គរុមហុនមិ នអាឆរាំណត្់ាននូវអគតាការគារ់ ជារ់ខស្តងដៅរនុងភត្ិ ស្នា
គាស្់នូវអគតាការគារ់រមចីបខនាម
បខនាម

ដែើមបីដធ្វើការវាស្់ខវងបាំ ណុលភត្ិ ស្នា។

ែូដឆនឹះគរុមហុនដគបើ
អគតាការគារ់រមចី

្ឺជាអគតាមួយននការគារ់ខែលគរុមហុននរ ងគត្ូវបង់ ដៅឲ្យអនរែចីរុនងរយៈដពលស្ស្ដែៀងគាន

ជាមួយនរងគទពយធានាស្ស្ដែៀងគាន

មូ លនិធ្ិចាាំាឆ់ ដែើ មបីទទួលានគទពយស្រមមខែលានត្នមល

គបហារ់គបខហលនរងស្ិទិរ
ធ ុនងការដគបើ គាស្់គទពយស្រមម

ដៅរនុងបរ ិស្ថានដស្ែារិឆចស្ស្ដែៀងគាន។
គរុមហុនវាយត្នមលអគតាការគារ់រមចីបខនាម ស្គាប់បាំណុលភត្ិ ស្នា ដោយដគបើ ធាត្ុឆូលខែល
អាឆអដងកត្ាន

(ដោយដយងដៅដលើអគតាគាមនការគារ់ទូដៅ)

ដោយដធ្វើនិយ័ត្រមមរុងការ
ន

ពិចារណាដៅដលើហានិ ភ័យឥណទានរបស្់គរុមហុន (ឧទាហរណ៍ៈ ការរ ីររាលោលននឥណទាន)។
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2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.3

ការវ ិនិឆ័េយនិងការា៉ា ន់ស្ថមន្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.3.1

ការវ ិនិឆ័យ
េ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.3.1.4 រូបិយប័ណណដគាល
ស្តង់ោរ្ណដនយយអនតរជាត្ិ រមពុជាដលែ

21

ស្តីពី

ផលប៉ាឹះពាល់ននការបតូរអគតាបតូរគារ់រប
ូ ិយ

ប័ណណបរដទស្ ត្គមូវឲ្យ្ណៈគ្ប់ គ្ងដគបើ គាស្់ការវ ិនិឆ័េយរបស្់ែួន
ល
ដែើមបីរាំណត្់នូវរូបិយប័ណណ
ដគាលរបស្់គរុមហុន ខែលវាបង្ហាញយ៉ា ងឆាស្់នូវឥទធិពលដស្ែារិឆចននគបត្ិបត្តិការ គពរត្ិតការណ៍

និងលរខែណឌទាាំងឡាយខែលានការពារ់ព័នធដៅនរងគរុមហុន។ ដែើមបីដធ្វើការវ ិនិឆ័េយដនឹះ គរុមហុន
គត្ូវពិ ចារណាែូឆខាងដគកាម៖
(i) រូបិយប័ណណខែលជ្ឹះឥទធិពលដលើត្នមលជាស្ថរវ ័នតដៅដលើឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ និងដស្វា (វានរងដរើត្
ដ

ើងជាដរឿយៗដៅដលើរប
ូ ិ យប័ណណ

ានរាំណត្់ និ ងទូទាត្់)

ខែលត្នមលស្គាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ

(ii) រូបិយប័ណណខែលមូលនិ ធ្ិទទួ លានពី ស្រមមភាពហិរញ្ញ វត្ាុ គត្ូវានបដងកើត្ដ

និងដស្វាដនាឹះគត្ូវ

ើង និង

(iii) រូបិយប័ណណខែលឆាំណូលទទួ លានពី ស្រមមភាពគបត្ិបត្តិការ ខត្ងខត្គត្ូវានររាទុ រ។

2.3.2

ការា៉ា ន់ស្ថមន

2.3.2.1 ការខាត្បង់ ខែលានរាំពរងទុ រដលើគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ
ការវាស្់ខវងននការខាត្បង់ដលើអុីមខភរមិន ដគកាម CIFRS 9 ដលើគ្ប់គបដភទននគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ
ត្គមូវឲ្យានការវ ិនិឆ័េយ ជាពិ ដស្ស្ការា៉ា ន់ស្ថមនឆាំនួននិងដពលដវោ ននលាំហូរស្ថឆ់គារ់ និងត្នមល
បញ្ញ
ច ាំនាដពលអនា្ត្
ដ

ដៅដពលរាំណត្់ ការខាត្បង់ ដលើអុីមខភរមិន

ើង្ួ រឲ្យរត្់ស្ាាល់ដៅដលើហានិភ័យឥណទាន។

និងការា៉ា ន់ស្ថមនននការដរើន

ការា៉ា ន់ស្ថមនទាាំងដនឹះគត្ូវានជ្ាំរញ
ុ ដោយ

ិ នធ្នដផេងៗគាន។
រតាតមួយឆាំ នួន ការផ្អលស្់បូតរខែលអាឆបណា
ត លឲ្យានរគមិត្ននស្ាំវធា
ការ្ណនា ECL របស្់គរុមហុន ្ឺ ជាលទធផលនន្ាំ រែ
ូ ៏ស្ុ្ស្ថ
ម
ម ញជាមួយនរងការស្នមត្មូលោានជា

ិ ដៅមរ។ ធាត្ុផេាំនន្ាំ រូ
ដគឆើន ទារ់ទងនរងជ្ដគមើស្ននធាត្ុឆូលអដងរ និងភាពអាស្ស្័យគានដៅវញ
ECL ខែលគត្ូវានដ្ពិ ចារណារនុងការវ ិនិឆ័យ
េ ្ណដនយយ និងការា៉ា ន់ស្ថមនរួមាន៖
•

លរខណៈវ ិនិឆ័េយស្គាប់ ការវាយត្នមល គបស្ិនដបើានការដរើនដ

ើងហានិភ័យឥណទាន ដហើយ

ិ នធ្នដលើគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ ្ួរខត្គត្ូវានវាស្់ខវងដលើមូលោាន ECL មួ យអាយុកាល
ស្ាំវធា
និងការវាយត្នមល្ុណភាព។
•

ការខបងខឆរននផលប័ គត្ឥណទាន ដៅដពលខែលវ ិធ្ី ស្ថស្តស្ត្ាំរូ ECL ស្មស្ស្បគត្ូវានដ្ដគបើ

•

ការអភិវឌ្ឍ្ាំ រូ ECL រួមបញ្ូច លទាាំងរូបមនតដផេងៗគាននិ ងជ្ដគមើ ស្ននធាត្ុ ឆូល

•

ការរាំណត្់ទាំនារ់ទាំនង រវាងដស្ណារ ីយ៉ាូា៉ាគរូដស្ែារិឆច និងធាត្ុឆូលននដស្ែារិឆច ែូ ឆជាផល
អគតាអនរគាមនការង្ហរដធ្វើគពមទាាំងត្នមលននគទពយធានា និងផលប៉ាឹះពាល់នន PDs LGDs និ ង EADs។

•

ការដគជ្ើស្ដរស្
ើ ដស្ណារយ
ី ៉ាូា៉ាគរូដស្ែារិឆចដោយគបដមើលដៅនងៃខាងមុ ែ
ានងលរង ដែើមបីទាញយរធាត្ុ ឆូលដស្ែារិឆចដៅរនុង្ាំ រូ ECL។
46

និ ងគបូាបី លីដត្ខែល

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.3

ការវ ិនិឆ័េយនិងការា៉ា ន់ស្ថមន្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.3.2

ការា៉ា ន់ស្ថមន (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.3.2.2 អុីមខភរមិនរបស្់គទពយស្រមមមិនខមនហិរញ្ញ វត្ាុ
អុីមខភរមិនដរើត្ានដៅដពលខែលត្នមលដយងរបស្់គទពយស្រមមមួយ

ឬឯរតាបដងកើត្ស្ថឆ់គារ់

ានត្នមលដលើស្ពីត្នមលខែលអាឆគបមូ លមរវ ិញាន ខែលជាត្នមលែពស្់ជាងត្នមលស្មស្ស្ប ដោយ
ែរដឆញឆាំ ណាយពីការលរ់
ការលរ់

និងត្នមលខែលគត្ូវដគបើ គាស្់។

ត្នមលស្មស្ស្បែរនរ ងឆាំណាយនន

្ឺ ជាការ្ណនាដោយខផារដលើទិននន័យខែលានពីគបត្ិ បត្តិការដែញនងលពីការលរ់

គបត្ិបត្តិការលរ់ធ្មមតាននគទពយស្រមមស្ស្ដែៀងគាន

ឬត្នមលទីផារខែលអាឆអដងកត្ាន

រនុង
ែរនរង

ឆាំណាយបខនាមននការលរ់ គទពយស្រមម។ ការ្ណនាត្នមលខែលគត្ូវដគបើ គាស្់ ្ឺ ខផារដលើ្ាំរអ
ូ បបហារ
ិ រ និងមិនរាប់បញ្ូច លស្រមមភាពដរៀបឆាំដ
ននលាំហូរស្ថឆ់គារ់។ លាំហូរស្ថឆ់គារ់ ានមរពីងវកា

ើង

វ ិញ ខែលគរុមហុនមិនទាន់ ដបតជាាឆិត្ត ឬការវ ិនិ ដយ្ែ៏ ស្ាំខាន់នាដពលអនា្ត្នរ ងជ្ួយបដងកើនការ
អនុវត្តគទពយស្រមមននឯរតាបដងកើត្ស្ថឆ់គារ់ ខែលរាំ ពុងគត្ូវានស្ថរលបង។

ត្នមលខែលអាឆ

ិ ាន ្ឺ ានភាពង្ហយរងដគគាឹះបាំផុត្ឆាំដពាឹះអគតាអបបហារ ខែលគត្ូវានដគបើ ស្គាប់
គបមូលមរវញ
្ាំរល
ូ ាំហូរស្ថឆ់គារ់អបបហារ រ៏ែូឆជាការរ ាំពរងទុរននលាំហូរស្ថឆ់ គារ់នាដពលអនា្ត្ និងអគតា
រាំដណើនខែលគត្ូវានដគបើ ស្គាប់ដគាលបាំណងបខនាម។

2.3.2.3 ការា៉ា ន់ស្ថមនននអាយុកាលដគបើគាស្់ននគទពយនិងបរិកាខរ និ ងគទពយស្រមមអរូបិយ
អាយុកាលដគបើគាស្់ននគទពយ និងបរ ិកាខរ និងគទពយស្រមមអរូបី នីមួយៗ គត្ូវានា៉ា ន់ ស្ថមនដោយ
ខផារដលើរយៈដពលខែលគទពយស្រមមគត្ូវានដ្រ ាំពរងទុរថាអាឆដគបើាន។ ការា៉ា ន់ ស្ថមនទាាំងដនឹះ ្ឺ
ខផារដលើការវាយត្នមលជាស្មូ ហភាពននអាជ្ីវរមមស្ស្ដែៀងគាន
បទពិដស្ថធ្ន៍ ននគទពយស្រមមស្ស្ដែៀងគាន។
នីមួយៗ គត្ូវានពិនិត្យដ

បដឆចរដទស្វាយត្នមលនផទរុនង

និង

ការា៉ា ន់ស្ថមនននអាយុកាលដគបើ គាស្់ននគទពយស្រមម

ើងវ ិញជាគបចាាំ និងដធ្វើបឆចុបបននភាព គបស្ិនដបើ ការរ ាំពរងទុរានភាពែុ ស្

គានពីការា៉ា ន់ស្ថមនពីមុន ដោយស្ថររូបរាងានភាពែូត្ខាត្និងរខហរ ភាពហួស្ស្ម័ យបដឆចរវ ិទា
និងពាណិជ្ជរមម និងឆាប់ ឬរ៏ ការរគមិត្ដផេងដទៀត្ដលើការដគបើ គាស្់គទពយស្រមម។ ដទាឹះបីយ៉ាង
ណារ៏ដោយ វាអាឆដៅរួឆខែលលទធផលននគបត្ិបត្តិការនាដពលអនា្ត្ អាឆានផលប៉ាឹះពាល់ជា
ស្ថរវនតដោយការផ្អលស្់បូតរននឆាំនួន

និងរយៈដពលននការរត្់គតាឆាំ ណាយ

ខែលានដរើត្ដ

ើង

ដោយស្ថរការផ្អលស្់បូររតា
ត
ត ខែលានដរៀបរាប់ ខាងដលើ។ ការកាត្់បនាយននការា៉ា ន់ស្ថមនអាយុកាល
ដគបើ គាស្់ននគទពយ និងបរកា
ិ ខ រ និងគទពយស្រមមអរូបិយណាមួ យ នរងបដងកើនឆាំ ណាយគបត្ិបត្តិការខែល

ានរត្់គតា និងបនាយឆាំនួនដយងននគទពយស្រមមមិនខមនហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងដនឹះ។ មិនានការផ្អលស្់បូតរ
ននការា៉ា ន់ ស្ថមនននអាយុកាលដគបើ គាស្់គទពយ និងបរកា
ិ ខ រ និងគទពយស្រមមអរូបិយ រនុងការ ិយបរដិ ឆេទ។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.3

ការវ ិនិឆ័េយនិងការា៉ា ន់ស្ថមន្ណដនយយស្ាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.3.2

ការា៉ា ន់ស្ថមន (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.3.2.4 ការទទួ លស្ថាល់ពនធពនារជាគទពយស្រមម
ពនធពនារជាគទពយស្រមមគត្ូវានទទួលស្ថាល់

ឆាំ ដពាឹះរាល់ការខាត្បង់ពនធខែលមិនានដគបើគាស្់

និងភាពែុ ស្គានបដណា
ត ឹះអាស្នន
អនា្ត្

រនុងទាំ ហាំខែលអាឆនរងទទួលានគារ់ឆាំណញជាប់ ពនធនាដពល
ដបើ ដធ្ៀបនរងការខាត្បង់ខែលអាឆដគបើគាស្់ាន។
ការវ ិនិឆ័េយការននការគ្ប់គ្ងែ៏

ស្ាំខាន់ គត្ូវានទាមទារដែើ មបីរាំណត្់ឆាំនួនននពនធពនារជាគទពយស្រមម ខែលអាឆគត្ូវានទទួ ល
ស្ថាល់ ដោយខផារដលើដពលដវោ និងរគមិ ត្ននគារ់ឆាំណូលជាប់ពនធនាដពលអនា្ត្ រួមជាមួយនរ ង
យុទធស្ថស្តស្តខផនការពនធនាដពលអនា្ត្។
គរុមហុនានទទួ លស្ថាល់ពនធពនារជាគទពយស្រមមនានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 ានឆាំនួន 9.20 ោន
ែុោលរអាដមរ ិរ ដស្មើនរង 37.48 ពាន់ ោនដរៀល (នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018៖ ានឆាំនួន 8.31 ោនែុោលរ
អាមរ ិរ ដស្មើនរង 33.41 ពាន់ ោនដរៀល) ែូឆខែលានបង្ហាញដៅរនុងរាំណត្់ស្ាាល់ដលែ 16.2។

2.4.

ការអនុ វត្ត CIFRSs ជាដលើរែាំបូង
រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆទទបញ្ចប់ នានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 ្ឺ ជារាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ាុដលើរែាំបូង ខែលគរុមហុនានដរៀបឆាំ ដ ើងស្ស្បតាម CIFRSs។ ស្គាប់រយៈដពល
រហូត្ែល់ និងរាប់បញ្ូច លទាាំងការយ
ិ បរដិ ឆទទបញ្ចប់ នានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 គរុមហុនានដរៀបឆាំ
ការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស្់ែួលន ដោយអនុ ដោមដៅតាមស្តង់ោរ ដគាលការណ៍្ណដនយយទទួ លយរ
ជាទូដៅ (“GAAP”) ពីមុន។
ែូដឆនឹះ

គរុមហុនានដរៀបឆាំ រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ

ខែលអនុដោមតាម

CIFRSs

ស្គាប់

ការយ
ិ បដឆចទនានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 និងស្គាប់ ការិយបរ ិដឆទទបញ្ចប់ ជាមួ យគានដៅនរងព័ត្៌ាន
ត្ួដលែស្គាប់ ការយ
ិ បដឆចទនានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 និងស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆទទបញ្ចប់ ។

2.4.1

ការអនុ វត្តជ្ដគមើ ស្ននការដលើរខលង
CIFRs 1 អនុញ្ញញត្ឲ្យអនរអនុ វត្តដលើរែាំបូង នូវការដលើរខលងមួយឆាំ នួនពីការអនុ វត្តគបត្ិស្រមម នន
ត្គមូវការ CIFRs។ គរុមហុនានអនុវត្តការដលើរខលងែូឆខាងដគកាមៈ

ត្នមលស្មស្ស្បឬការវាយត្នមលដ

ើងវ ិញដោយចាត្់ទុរជានងលដែើម -គទពយនិងបរិកាខរ

គរុមហុនានដគជ្ើ ស្ដរស្
ើ ដែើមបីវាស្់ខវងដលើធាត្ុនីមួយៗ ននគទពយនិងបរកា
ិ ខ រ ដោយដគបើ គាស្់ស្ង
ត ់
ោរពីមុន GAAP ខែលអាឆដគបៀបដធ្ៀបដៅនរងឆាំ ណាយរល
ាំ ស្់ដោយអនុ ដោមដៅតាម CIFRSs
ែូឆការយ
ិ បរ ិដឆេទននការផ្អលស្់បូតរដៅ CIFRSs។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.4.

ការអនុ វត្ត CIFRSs ជាដលើរែាំបូង (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.4.1

ការអនុ វត្តជ្ដគមើ ស្ននការដលើរខលង (ត្ពីទាំព័រមុន)
ភត្ិស្នា
CIFRS 16 ខណនាាំអាំពីការដធ្វើវ ិដស្ថធ្នរមមខែលានស្ថរៈស្ាំខាន់ ឆាំដពាឹះ CIFRS 1 ខែលរួមាន
ជ្ដគមើ ស្ស្គាប់អនរអនុ វត្តជាដលើរែាំបូង ដែើ មបីអនុ វត្តនិយមន័យភត្ិ ស្នាងមីឆាំដពាឹះរិឆចស្នាខែល
ានស្ស្ថប់

ដៅការ ិយបរ ិដឆេទននការផ្អលស្់បូតរ

ដោយខផារដលើអងាដហត្ុនិងកាលៈដទស្ៈ

នាការ ិយបរដិ ឆេទដនាឹះ។

ជ្ដគមើ ស្ននការដលើរខលងដផេងដទៀត្ខែលានដៅរនុង CIFRS 1 ខែលមិនគត្ូវានពិ ភារាដៅទី
ដនឹះ ដហើយមិនានផលប៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវនតឆាំដពាឹះគរុមហុនដទ។
2.4.2

ការដលើរខលងខែលមិនអាឆដគជ្ើស្ដរើស្ាន
ការា៉ា ន់ស្ថមន
ការា៉ា ន់ស្ថមននានងៃទី1 ខែមររា ឆ្នាំ2018 និងនងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 ្ឺ ស្ស្បគាននរងការា៉ា ន់ស្ថមនខែល
ានការ ិយបរដិ ឆេទែូឆគានស្ស្បតាម

GAAP

ពីមុន។

ការា៉ា ន់ស្ថមនខែលគរុមហុនានដគបើដែើ មបី

បង្ហាញឆាំនួនទររគារ់ ទាាំងដនឹះដោយអនុដោមតាម CIFRSs ្ឺឆុលឹះបញ្ញ
ច ាំងពី លរខែណឌខែលាន
ដៅនងៃទី1 ខែមររា ឆ្នាំ2018 ខែលជាការយ
ិ បរដិ ឆេទននការផ្អលស្់បូតរដៅ CIFRSs និងនានងៃទី31 ខែធ្នូ
ឆ្នាំ2018។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.4

ការអនុ វត្ត CIFRs ជាដលើរែាំបូង (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.4.3

ការដផទៀងផ្អទត្់ រាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ
រាំណត្់

នងៃទី1 ខែមររា ឆ្នាំ2018

ស្ាាល់

ការដធ្វើឆាំណាត្់
GAAPពីមុន

ថានរ់ដ

ើងវ ិញ

បញ្ច ប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ការវាស្់ខវង
ដ

ើងវិញ

ការដធ្វើឆាំណាត្់ថានរ់
CIFRSs

GAAPពីមុន

ដ

ើងវិញ

ការវាស្់ខវង
ដ

ើងវិញ

CIFRSs

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

75,102,882

-

-

75,102,882

109,863,596

-

-

109,863,596

គទពយស្រមម
ស្ថឆ់គារ់រុនងនែ

ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារជាត្ិននរមពុជា

107,182,560

-

-

107,182,560

285,519,462

-

-

285,519,462

ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារដផេងៗ

(រ)

10,287,623

-

(102,876)

10,184,747

7,356,281

-

(73,561)

7,282,720

ឥណទានផតលែ
់ ល់អត្ិងិជ្ន

(ែ)

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

4,799,471

-

-

4,799,471

4,958,112

-

-

4,958,112

គទពយ និងបរិកាខរ
ស្ិទធរុងការដគបើ
ន
គាស្់គទពយស្រមម

(

ពនធពនារជាគទពយស្រមមស្ទ
ុ ធ

(ឆ)

គទពយស្រមមអរូបី

គទពយស្រមមស្រុប
ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)

)

-

-

13,762,639

13,762,639

-

-

13,012,805

13,012,805

1,799,265

-

-

1,799,265

1,592,753

-

-

1,592,753

5,240,425

-

141,903

5,382,328

8,132,528

-

184,929

8,317,457

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

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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រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
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ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.4

ការអនុ វត្ត CIFRs ជាដលើរែាំបូង (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.4.3

ការដផទៀងផ្អទត្់ រាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
រាំណត្់

នងៃទី1 ខែមររា ឆ្នាំ2018

ស្ាាល់

ការដធ្វើឆាំណាត្់
GAAPពីមុន

ថានរ់ដ

ើងវ ិញ

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ការវាស្់ខវង
ដ

ើងវិញ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ការដធ្វើឆាំណាត្់
CIFRSs

ែុោលរអាដមរិរ

GAAPពីមុន

ថានរ់ដ

ើងវ ិញ

ការវាស្់ខវង
ដ

ើងវិញ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

CIFRSs

ែុោលរអាដមរិរ

បាំណុល និងមូលធ្នាចស្់ភា្ហុន
បាំណុល
គារ់បដញ្ញព
ើ ីគ្រឹះស្ថានធ្នាគារនិង
ហិរញ្ញ វត្ាុដផេងៗ

41,805,083

-

-

41,805,083

53,986,218

-

-

53,986,218

គារ់បដញ្ញព
ើ ីអត្ិងិជ្ន

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

64,716,264

-

-

64,716,264

69,453,307

-

-

69,453,307

-

-

11,998,613

11,998,613

-

-

11,708,001

11,708,001

15,323,182

-

-

15,323,182

20,538,620

-

-

20,538,620

-

-

-

-

1,266,404

-

-

1,266,404

53,835,507

(14,710,702)

-

39,124,805

67,763,967

(23,329,918)

-

44,434,049

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

អនុបាំណុល
បាំណុលភត្ិស្នា

(

)

បាំណុលពនធដលើគារ់ឆាំដណញ
ស្ាំវ ិធានធ្នដលើអត្ាគបដយជ្ន៍បុ្ល
ា រ
ិ
បាំណុលដផេងៗ
បាំណុលស្រុប

(ែ)
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2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.4

ការអនុ វត្ត CIFRs ជាដលើរែាំបូង (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.4.3

ការដផទៀងផ្អទត្់ រាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
រាំណត្់

នងៃទី1 ខែមររា ឆ្នាំ2018

ស្ាាល់

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ការដធ្វើឆាំណាត្់

ការវាស្់ខវង

ការដធ្វើឆាំណាត្់ថានរ់

ការវាស្់ខវង

ើងវិញ

CIFRSs

GAAPពីមុន

ើងវិញ

CIFRSs

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

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

2,800,230
-

-

-

2,800,230

2,976,091

-

-

2,976,091

-

-

-

-

-

299,009

299,009

228,599,597

-

(567,610)

228,031,987

307,240,851

-

(737,032)

306,503,819

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

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

GAAPពីមុន

ថានរ់ដ

ើងវ ិញ

ដ

ដ

ើងវិញ

ដ

មូលធ្នាចស្់ភា្ហុន

ទុនបគមុង
ទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញត្ិត
មូលធ្នាចស្់ភា្ហុនស្រុប
បាំណុល និងមូលធ្នាចស្់ភា្
ហុនស្រុប
ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)

(ង)
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2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.4

ការអនុ វត្ត CIFRs ជាដលើរែាំបូង (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.4.3

ការដផទៀងផ្អទត្់ រាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.4.3.1 ផលប៉ាឹះពាល់ននការអនុវត្ត CIFRS 9
CIFRS 9 ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ រាំណត្់នូវត្គមូវការស្គាប់ការទទួ លស្ថាល់និងការវាស្់ខវងគទពយ
ស្រមម

និ ងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ

ហិរញ្ញ វត្ាុ។

និងរិឆចស្នាមួយឆាំនួន

ស្តង់ោរដនឹះរ៏ ខណនាាំផងខែរនូ វ្ាំរូ

ដែើមបីទិញឬលរ់ របស្់វត្ាុខែលមិនខមន

“ការខាត្បង់ខែលានរ ាំពរងទុរ”

និង្ាំរង
ូ ីមនន

្ណដនយយហានិភ័យទូ ដៅ។ គរុមហុនានអនុវត្ត CIFRS 9 ចាប់ពីនងៃទី1 ខែមររា ឆ្នាំ2018។
ការផ្អលស្់បូតរដគាលនដយាយ្ណដនយយ ខែលបណា
ត លមរពីការអនុ វត្ត CIFRS 9 គត្ូវានអនុ វត្ត
គបត្ិស្រមមជាទូ ដៅដោយគរុមហុន ដលើរខលងខត្ការពិ ពណ៌នាែូឆខាងដគកាមៈ
-

ការវាយត្នមលខាងដគកាមគត្ូវានដធ្វើដ

ើងដោយខផារដលើមូលោានននអងាដហត្ុ និ ងកាលៈដទស្ៈ

ខែលានដៅនងៃទី1 ខែមររា ឆ្នាំ2018៖

•

ការដបតជាាឆិ ត្តនន្ាំ រអា
ូ ជ្ី វរមមខែលគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុគត្ូវានររាទុ រ

•

ការដបតជាាឆិ ត្តថាដត្ើលរខែណឌរិឆចស្នាននគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ

ផតល់ឲ្យនូវលាំហូរស្ថឆ់

គារ់ ខែលគត្ូវទូ ទាត្់ខត្គារ់ដែើម និងការគារ់ ដៅដលើឆាំនួនគារ់ ដែើមខែលដៅស្ល់

•

លរខែណឌននការវ ិនិ ដយ្មូ លធ្នខែលមិនគត្ូវានររាទុរស្គាប់ជ្ួញែូរតាម

FVOCI

និង
-

គបស្ិនដបើ ការវ ិនិដយ្បាំណុលានហានិភ័យឥណទានានរគមិត្ទាបនានងៃទី1
ឆ្នាំ2018 គរុមហុនានស្នមត្់ថាហានិភ័យឥណទានដលើគទពយស្រមម មិនានដរើនដ

ខែមររា
ើង្ួរឲ្យ

រត្់ស្ាាល់ចាប់តាាំងពី ការទទួលស្ថាល់ែាំបូង។
ផលប៉ាឹះពាល់ននការអនុវត្ត CIFRS 9 រួមបញ្ូច លននផលប៉ា ឹះពាល់ននពនធ គត្ូវានពិពណ៌នាែូឆខាង
ដគកាម។

(i) ការចាត្់ ថានរ់គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុនិងបាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ាុ
ដគកាម CIFRS 9 គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ គត្ូវានចាត្់ថានរ់តាមគបដភទែូឆជាៈ ត្នមលែររ ាំលស្់,
FVOCI - ឧបររណ៍បាំណុល, FVOCI - ឧបររណ៍មូនធ្ន; ឬ FVTPL។ ការចាត្់ឆាំណាត្់ ថានរ់គទពយ
ស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុដគកាម CIFRS 9 ជាទូ ដៅខផារដលើ្ាំរូអាជ្ីវរមមខែលគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុគត្ូវាន
គ្ប់គ្ង និងលរខណៈននលាំហូរស្ថឆ់ គារ់តាមរិឆចស្នា។

តារាង និងរាំណត្់ ស្ាាល់ខែលភាជប់មរជាមួ យខាងដគកាម ពនយល់ពីគបដភទននការវាស្់ខវងដែើម
ដៅដគកាមស្តង់ោរពីមុន GAAP និងគបដភទននការវាស្់ខវងងមីដៅដគកាម CIFRS 9 ស្គាប់ថានរ់នន
គទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុនីមួយៗរបស្់គរុមហុន ្ិត្ចាប់ពីនងៃទី1 ខែមររា ឆ្នាំ2018។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.4

ការអនុ វត្ត CIFRs ជាដលើរែាំបូង (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.4.3

ការដផទៀងផ្អទត្់ រាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.4.3.1 ផលប៉ាឹះពាល់ននការអនុវត្ត CIFRS 9 (ត្ពីទាំព័រមុន)
(i) ការចាត្់ថានរ់គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុនិងបាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
រាំណត្់
ស្ាាល់

នងៃទី1 ខែមររា ឆ្នាំ2018
ឆាំណាត្់ថានរ់ដែើម

ឆាំណាត្ថានរ់ងីម

តាម GAAPពីមុន តាម CIFRS 9

ត្នមលដយងដែើម ត្នមលដយងងមីតាម
តាម GAAPពីមុន

CIFRS 9

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ

ស្មត្ុលយជាមួយធ្នាគារ
ដផេងៗ

(រ)

ត្នមលដែើម

ត្នមលែររាំលស្់

10,287,623

10,184,747

ឥណទានផតលែ
់ ល់អត្ិងិជ្ន

(ែ)

ត្នមលដយង

ត្នមលែររាំលស្់

1,528,863,817

1,527,323,224

គទពយស្រមមដផេងៗ

(្)

ត្នមលដយង

ត្នមលែររាំលស្់

20,993,129

5,452,357

(

ត្នមលដែើម

ត្នមលែររាំលស្់

-

11,998,613

បាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ

បាំាំណុលភត្ិស្នា

)

(ii) អុីមខភរមិនគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ
CIFRS 9 ជ្ាំនួស្្ាំរូ “ការខាត្បង់ខែលានដរើត្ដ

ើង” រនុងស្តង់ោរពីមុន GAAP ដៅជា្ាំរូ “ការ
ខាត្បង់ខែលានរ ាំពរងទុរ”។ ្ាំរង
ូ ីមននអុីមខភរមិន អនុ វត្តដៅដលើគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុខែលាន
វាស្់ខវងតាមត្នមលែររល
ាំ ស្់ គទពយស្រមមននរិឆចស្នា ការវ ិនិ ដយ្បាំណុលតាម FVOCI និង
រិឆចស្នាធានាហិរញ្ញ វត្ាុ

ប៉ាុ ខនតមិនខមនស្គាប់ ការវ ិនិ ដយ្មូលធ្នដទ។

ការអនុ វត្តនូវ្ាំរង
ូ ីម

ដគកាម CIFRS 1 មិនានផលប៉ាឹះពាល់ែល់ត្នមលដយង ននរិឆចស្នាធានារា៉ា ប់ រងហិរញ្ញ វត្ាុនានងៃ
ទី 1 ខែមររា ឆ្នាំ2018 ដនាឹះដទ ដគពាឹះថាឆាំនួនទររគារ់ែាំបូងគត្ូវានទទួ លស្ថាល់ត្ិឆជាងឆាំនួន

គារ់ឆាំណូលបងារខែលានគត្ូវានទទួ លស្ថាល់អនុ ដោមតាម CIFRS 15 ្ឺែពស្់ជាងការ
ា៉ា ន់ស្ថមនត្នមល ECL។
2.4.3.2 រាំណត្់ ស្ាាល់ពនយល់ននការដផទៀងផ្អទត្់ រាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ
(រ) នានងៃទី1 ខែមររា ឆ្នាំ2018 ស្មត្ុលយជាមួ យធ្នាគារដផេងៗ ានងយឆុឹះឆាំនួន 102,876 ែុោលរ
ិ នធ្ន
អាដមរ ិរ (នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018៖ 73,561 ែុោលរអាដមររ
ិ ) រនុងការទទួលស្ថាល់ស្ាំវធា
ECLs ដលើស្មត្ុ លយជាមួយធ្នាគារដផេងៗ ដោយអនុ ដោមតាម CIFRS 9។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.4

ការអនុ វត្ត CIFRs ជាដលើរែាំបូង (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.4.4

ការដផទៀងផ្អទត្់ រាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.4.3.2 រាំណត្់ ស្ាាល់ពនយល់ននការដផទៀងផ្អទត្់ រាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពី ទាំព័រមុន)
(ែ) នានងៃទី1 ខែមររា ឆ្នាំ2018 ឥណទានផតល់ែល់អត្ិ ងិជ្ន ានងយឆុឹះឆាំនួន 1,540,593 ែុោលរ
អាដមរ ិរ (នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018៖ 7,660,777 ែុោលរអាដមររ
ិ ) ដោយស្ថរការដរើ នដ

ិ ន
ើង ស្ាំវធា

ធ្ន ECLs ឆាំនួន 1,647,230 ែុោលរអាដមរ ិរ (នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018៖ 1,378,782ែុោលរអាដមរ ិរ)

និង ការទទួ លស្ថាល់បខនាមការគារ់បងារខែលគត្ូវទទួល ឆាំនួន 14,817,339 ែុោលរអាដមរ ិរ (នងៃ
ិ ននរនគមពី
ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018៖ 17,048,531 ែុ ោលរអាដមរ ិរ) និងការចាត្់ ថានរ់ដ ើងវញ
ឥណទានមិនទាន់ទទួ លស្ថាល់ឆាំនួន 14,710,702 ែុោលរអាដមរ ិរ (នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018៖
ទី31

23,330,526 ែុោលរអាដមរ ិរ) ខែលពីមុនានបង្ហាញរនុងបាំ ណុលដផេងៗ តាម GAAP។

(្) នានងៃទី1 ខែមររា ឆ្នាំ2018 គទពយស្រមមដផេងៗានងយឆុ ឹះឆាំនួន 15,540,772 ែុោលរអាដមរ ិរ
ិ ននការ
(នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018៖ 17,822,345 ែុោលរអាដមរ ិរ) ដោយស្ថរការចាត្់ថានរ់ ដ ើងវញ
គារ់បងារខែលគត្ូវទទួ លឆាំនួន 14,817,338 ែុោលរអាដមរ ិរ (នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018៖

17,048,530 ែុោលរអាដមរ ិរ) និង ការដធ្វើនិយ័ត្រមមដៅដលើការគារ់ពយួរឆាំនួន 1,048,875 ែុោលរ
អាដមរ ិរ (នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018៖ 984,403 ែុោលរអាដមរ ិរ) និង ការដធ្វើនិយ័ត្រមមដៅដលើគារ់
បង់មុនដៅដលើការជ្ួលឆាំនួន 1,764,026 ែុោលរអាដមរ ិរ (នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018៖ 1,750,012
ិ នធ្ន ECL ដៅដលើ
ែុោលរអាដមរ ិរ) ដោយស្ស្បតាម CIFRS 16 និងការទទួ លស្ថាល់នួវស្ាំវធា
គារ់ត្មកល់ខែលអាឆែរយរមរវ ិញាន

ឆាំនួន

8,283

ែុោលរអាដមរ ិរ

(នងៃទី31

ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018៖ 8,206 ែុោលរអាដមរ ិរ)។
(

) នានងៃទី1 ខែមររា ឆ្នាំ2018 ស្ិទិធរុនងការដគបើគាស្់គទពយស្រមមឆាំនួន 13,762,639 ែុោលរ

អាដមរ ិរ (នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018៖ 13,012,805 ែុោលរអាដមរ ិរ) និងបាំណុលភត្ិ ស្នាឆាំនួន
11,998,613 ែុោលរអាដមរ ិរ (នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018៖ 11,708,001 ែុ ោលរអាដមរ ិរ) គត្ូវាន
ទទួលស្ថាល់ដោយអនុ ដោមតាម CIFRS 16។

(ង) ការដផទរពី គារ់ឆាំដណញររាទុរ

ដៅទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញ ត្ិតដោយខផារដលើត្គមូវការរបស្់

ធ្នាគារជាត្ិននរមពុជា (រាំណត្់ស្ាាល់ដលែ 2.2.14 និង19)។
(ឆ) ការដធ្វើនិយ័ត្រមមអនតរកាលដផេងៗគាន

បណា
ត លឲ្យានភាពែុស្គានបដណា
ត ឹះអាស្ននដផេងៗ

គាន។ គរុមហុនគត្ូវខត្ទទូលស្ថាល់ដៅដលើផលប៉ាឹះពាល់ននពនធននភាពែុស្គានទាាំងដនាឹះ។ ការដធ្វើ
និយ័ត្រមមដៅដលើពនធពនា គត្ូវានទទួ លស្ថាល់រុងទាំ
ន
នារ់ទាំនងននគបត្ិបត្តិការជាមូលោានរនុង
គារ់ឆាំដណញររាទុរ។
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រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
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2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.4

ការអនុ វត្ត CIFRs ជាដលើរែាំបូង (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.4.3

ការដផទៀងផ្អទត្់ ននរាយការណ៍លទធផលដពញដលញ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.4.3.2 រាំណត្់ ស្ាាល់ពនយល់ននការដផទៀងផ្អទត្់ រាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពី ទាំព័រមុន)
ស្គាប់ការិយបរិដឆចទបញ្ច ប់នានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018
ង
ើ វ ិញ

CIFRSs

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

GAAP ពីមុន ការវាស្់ខវងដ

ឆាំណូលគបត្ិបត្តិការ
ឆាំណូលពីការគារ់

(រ)

279,243,493

(65,581)

279,177,912

ឆាំណាយការគារ់

(ែ)

(120,182,278)

(983,471)

(121,165,749)

ឆាំណូលពីការគារ់ស្ុទធ

159,061,215

(1,049,052)

158,012,163

ឆាំណូលរនគមដជ្ើងស្ថរ

11,946,088

-

11,946,088

ឆាំណាយរនគមដជ្ើងស្ថរ

(2,694,318)

-

(2,694,318)

9,251,770

-

9,251,770

7,318,550

(11,880)

7,306,670

1,410,727

-

1,410,727

ឆាំដណញគបត្ិបត្ដិការស្រុប

177,042,262

(1,060,932)

175,981,330

ឆាំណាយដលើបុ្ាលរ
ិ

(45,094,394)

-

(45,094,394)

(16,955,733)

3,981,900

(12,973,833)

(13,402,271)

299,009

(13,103,262)

ឆាំណូលស្ុទធពីរនគមដជ្ើងស្ថរ
ឆាំណូលដផេងៗ

(្)

ឆាំណូលពីជ្ាំនួយ

ឆាំណាយទូដៅ និងរែាាល
ស្ាំវ ិធានធ្នដលើការខាត្បង់ខែលាន
រាំពរងទុរ

(

)

(ង)

ឆាំណាយរាំលស្់

(ឆ)

(2,468,482)

(3,431,755)

(5,900,237)

ខាត្ស្ុទធពីការបដូររូបិយប័ណណ

(ឆ)

(70,408)

-

(70,408)

គារ់ឆាំដណញមុនបង់ពនធ

(ជ្)

99,050,974

(211,778)

98,839,196

(20,409,720)

42,356

(20,367,364)

78,641,254

(169,422)

78,471,832

ឆាំណាយពនធដលើគារ់ឆាំដណញ
គារ់ឆាំដណញស្ុទធរុងការ
ន
ិយបរ ិដឆេទ

រាំណត្់ស្ាាល់ពនយល់ ដៅដលើការដផទៀងផ្អទត្់ននរាយការណ៍លទធផលដពញដលញខាងដលើស្គាប់
ការយ
ិ បរដិ ឆចទនានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018៖
(រ)

ឆាំណូលការគារ់ ានងយឆុឹះឆាំនួន 65,581 ែុោលរអាដមររ
ិ ដោយស្ថរផលប៉ាឹះពាល់ស្ុទធនន
ការដធ្វើនិយ័ត្រមមដៅដលើ ការគារ់ពយួរ គត្ូវដផទរដៅរនុងឆាំដណញ ឬខាត្។

(ែ)

ឆាំណាយការគារ់ានដរើនដ

ើងឆាំនួន 983,471 ែុ ោលរអាដមរ ិរ ដោយស្ថរការទទួ លស្ថាល់

នូវការគារ់ ននបាំណុលភត្ិស្នា។
(្)

ឆាំណូលដផេងៗានងយឆុឹះឆាំនួន 11,880 ែុោលរអាដមរ ិរ ដោយស្ថរការខាត្ពី ការបញ្ចប់
ស្ិទិរ
ធ ុនងការដគបើ គាស្់គទពយស្រមម។
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.4

ការអនុ វត្ត CIFRs ជាដលើរែាំបូង (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.4.3

ការដផទៀងផ្អទត្់ ននរាយការណ៍លទធផលដពញដលញ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.4.3.2 រាំណត្់ស្ាាល់ពនយល់ននការដផទៀងផ្អទត្់រាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(

)

ឆាំណាយទូ ដៅ និងរែាាលានងយឆុឹះឆាំនួន 3,981,900 ែុោលរអាដមររ
ិ ដោយស្ថរការដធ្វើ
និយ័ត្រមមដៅដលើឆាំណាយពី ការជ្ួ ល ដយងដៅតាមត្គមូវការ CIFRS 16។

(ង)

ិ នធ្ន ECLs
ស្ាំវធា

ានងយឆុឹះឆាំនួន 299,009 ែុោលរអាដមរ ិរ ដោយស្ថរការរាំ ណត្់នន

ត្គមូវការ ECLs អនុ ដោមតាម CIFRS 9។
(ឆ)

ឆាំណាយរល
ាំ ស្់ានដរើ នដ

ើងឆាំនួន 3,431,755 ែុោលរអាដមរ ិរ ដោយស្ថរខត្រល
ាំ ស្់ដៅដលើ

ស្ិទិធរុនងការដគបើ គាស្់គទពយស្រមម ដោយអនុ ដោមតាមត្គមូវការនន CIFRS 16។
(ឆ)

ឆាំណាយពនធដលើគារ់ឆាំដណញានងយឆុឹះឆាំនួន 42,356 ែុោលរអាដមរ ិរ ដោយស្ថរការវាស្់
ខវងដ

ិ ននភាពែុ ស្គានបដណា
ើង វញ
ត ឹះអាស្ននខែលនាាំឲ្យានការដរើត្ដ

ើងពនធពនារននគទពយ

ស្រមម
2.5

ស្តង់ោរានដឆញផាយប៉ាុ ខនតមិនទាន់ ានគបស្ិទធភាព
ស្តង់ោរនិងការខរខគបងមី
ដ

និងការបរស្ស្ថយខែលគត្ូវានដឆញប៉ាុ ខនតមិនទាន់ ានគបស្ិទធភាពដៅ

ើយរហូត្ែល់ការ ិយបរដិ ឆេទននការដឆញរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស្់គរុមហុន

គត្ូវានបង្ហាញ

ែូឆខាងដគកាម។

IFRS 17៖ រិឆចស្នាធានារា៉ា ប់រង
រនុងខែឧស្ភា ឆ្នាំ2017 គរុមគបររាស្តង់ោរ្ណដនយយអនតរជាត្ិ ានដឆញ IFRS 17 រិឆចស្នា
ធានារា៉ា ប់ រង ខែលជាស្តង់ោរ្ណដនយយងមីស្គាប់រិឆចស្នាធានារា៉ា ប់រង រួមានការទទួលស្ថាល់
និងវាស្់ខវង ការបង្ហាញ និ ងការោត្គត្ោង។ ដៅដពលានគបស្ិទធភាព IFRS 17 នរងជ្ាំនួស្
IFRS 4 រិឆចស្នាធានារា៉ា ប់ រង ខែលគត្ូវានដឆញរនុងឆ្នាំ2005។ IFRS 17 អនុ វត្តឆាំដពាឹះរិឆចស្នា

ធានារា៉ា ប់ រងគ្ប់គបដភទ (ឧទាហរណ៍ៈ ការធានារា៉ា ប់ រងអាយុជ្ីវ ិត្ និងមិនខមនអាយុជ្ីវ ិត្ ដោយ
ផ្អទល់និងធានារា៉ា ប់រងដ

ិ ) ដោយមិន្ិត្ពី គបដភទអងាភាពខែលដាឹះផាយ គពមទាាំងការធានា
ើ ងវ ញ

ជារ់ោរ់ និងឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុខែលានលរខណៈពិដស្ស្ខែលអាឆឆូ លរួមាន។ វិស្ថលភាព
ននការដលើរខលងជារ់ោរ់នរងគត្ូវអនុ វត្ត។

ដគាលបាំណងរួមនន

IFRS
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្ឺ ដែើ មបីផតល់នូវ្ាំ រូ

្ណដនយយស្គាប់រិឆចស្នាធានារា៉ា ប់ រងខែលានគបដយជ្ន៍ និងស្មស្ស្បស្គាប់អនរធានារា៉ា ប់
រង។ ផទុយដៅនរងត្គមូវការដៅរនុង IFRS 4 ខែលភា្ដគឆើ នពរងខផារដលើដគាលការណ៍្ណដនយយរនុង
ស្ស្ុរពីមុន IFRS 17 ផតល់នូវ្ាំរែ
ូ ៏ទូលាំទូោយស្គាប់រិឆចស្នាធានារា៉ា ប់ រង ខែលគ្បែណតប់ដលើ
ទិែាភាព្ណដនយយពារ់ព័នធទាាំងអស្់។ ស្នូលនន IFRS 17 ្ឺជា្ាំ រទ
ូ ូដៅបខនាមដោយ៖
•

ការអនុ វត្តជារ់ោរ់ស្គាប់ រិឆចស្នាខែលានលរខណៈពិដស្ស្ឆូ លរួមដោយផ្អទល់
ស្ថស្តស្តននរនគមអដងរ)
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(វ ិធ្ី

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
2.

ទោលនទោាយ្ណទនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.5

ការអនុ វត្ត CIFRs ជាដលើរែាំបូង (ត្ពីទាំព័រមុន)
IFRS 17៖ រិឆចស្នាធានារា៉ា ប់រង (ត្ពីទាំព័រមុន)
•

វ ិធ្ីស្ថស្តស្តស្ថមញ្ញ (វ ិធ្ីស្ថស្តស្តននការខបងខឆរបុពវោភ) ភា្ដគឆើនស្គាប់រិឆចស្នារយៈដពល
ែលី។

IFRS 17 ានគបស្ិទធភាពស្គាប់ ការ ិយបរដិ ឆេទននរាយការណ៍ នាដែើមគគា ឬបនាទប់ពីនងៃ1 ខែមររា
ឆ្នាំ2021

ជាមួយនរងត្គមូវការននការដផទៀងផ្អទត្់ ត្ួដលែ។

ការអនុ វត្តមុនដពល្ឺ គត្ូវានអនុញ្ញញត្

ដហើយរ៏ានផតល់ឲ្យគរុមហុនអនុវត្ត IFRS 9 និង IFRS 15 ដៅ ឬមុនការិយបរ ិដឆេទខែលគត្ូវអនុវត្ត
ជាដលើរែាំបូងនន IFRS 17។ ស្តង់ោរដនឹះមិនអនុ វត្តឆាំដពាឹះគរុមហុនដទ។

វ ិដស្ថធ្នរមមដលើ IFRS 3៖ និ យមន័យននអាជ្ីវរមម
រនុងខែត្ុោ ឆ្នាំ2018 គរុមគបរ រាស្តង់ោរ្ណដនយយអនតរជាត្ិ ានដឆញនូវការខរខគបនិយមន័យនន
អាជ្ីវរមមដៅដលើ IFRS 3 ការរួមបញ្ូច លគានននអាជ្ី វរមម ដែើ មបីជ្ួយគរុមហុនរនុងការរាំណត្់ថាដត្ើ ការ
ទទួលាននូវស្រមមភាព និងគទពយស្រមម្ឺជាអាជ្ី វរមមឬអត្់។ ពួរដ្បញ្ញ
ជ រ់ពីត្គមូវការអបបបរា
ស្គាប់អាជ្ីវរមម

លុបដឆញនូវការវាយត្នមលថាដត្ើអនរឆូ លរួមទីផារានស្មត្ាភាពរនុងការជ្ាំនួស្

ធាត្ុខែលាត្់ឬបខនាមការខណនាាំ

ដែើមបីជ្ួយគរុមហុនវាយត្នមលថាដត្ើែាំដណើរការខែលទទួលាន

ានស្ថរៈស្ាំខាន់ ការបគងួមនិយមន័យននអាជ្ីវរមម និងលទធផល និ ងខណនាាំជ្ដគមើ ស្ននត្នមលស្ម
ស្ស្បដោយដផ្អតត្ដៅដលើការស្ថរលបង។

ការបង្ហាញឧទាហរណ៍ងមីគត្ូវានផតល់ជាមួយការដធ្វើ

វ ិដស្ថធ្នរមម។
ចាប់តាាំងពី ការដធ្វើវ ិដស្ថធ្នរមមអនុវត្តការរ ាំពរងទុរដៅដលើគបត្ិបត្តិការ ឬគពរត្ិតការណ៍ដផេងៗ ខែល
ដរើត្ដ

ើងដៅ ឬបនាទប់ពីការយ
ិ បរដិ ឆេទនននងៃអនុ វត្តែាំបូង គរុមហុននរ ងមិនរងផលប៉ាឹះពាល់ពីការដធ្វើ

វ ិដស្ថធ្នរមមទាាំងដនឹះដៅការយ
ិ បរដិ ឆេទននការផ្អលស្់បូតរដទ។

ការដធ្វើវដិ ស្ថធ្នរមមដលើ IAS 1 និង IAS 8៖ និ យមន័ យននភាពជាស្ថរវនត
រនុងខែត្ុោ ឆ្នាំ2018 គរុមគបររាស្តង់ោរ្ណដនយយអនតរជាត្ិ ានដឆញផាយននការដធ្វើវដិ ស្ថធ្ន
រមមដៅដលើ IAS 1 ការបង្ហាញរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ និង IAS 8 ដគាលនដយាយ្ណដនយយ ការ

ផ្អលស្់បូតរការា៉ា ន់ស្ថមន្ណដនយយនិងរាំ ហុស្ ដោយស្ស្បដៅនរងនិ យមន័ យនន ភាពជាស្ថរវនត ដៅ
ដលើស្ង
ត ់ោរ និងដែើមបីបញ្ញ
ជ រ់ ពីទិែាភាពជារ់ោរ់នននិយមន័យ។ និ យមន័ យងមីខឆងថា ព័ត្៌ានជា
ស្ថរវនត គបស្ិនដបើ ការលុបដចាល ការបាំភាន់ ឬការាាំងមុែ អាឆគត្ូវានរ ាំពរ ងទុរដោយស្មដហត្ុ
ផល ថានរងានឥទធិពលដលើការស្ដគមឆឆិត្ត ខែលអនរដគបើគាស្់ស្ាំខាន់ ននរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ
រនុងដគាលបាំណងទូ ដៅ ខផារដលើមូលោានននរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងដនាឹះ ខែលផតល់ព័ត្៌ាន
ហិរញ្ញ វត្ាុអាំ ពីគរុមហុនខែលានរាយការណ៍ជារ់ ោរ់ ។
ការដធ្វើវ ិដស្ថធ្នរមមដលើនិយមន័យនន
ភាពជាស្ថរវនត

មិនគត្ូវានដ្រ ាំពរងថានរងានផលប៉ា ឹះពាល់្ួរឲ្យរត្់ ស្ាាល់ដលើរាយការណ៍

ហិរញ្ញ វត្ាុរបស្់គរុមហុនដ

ើយ។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
3.

ស្ថច់គារ់រងនែ
ុន
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

ស្ថខានានា
ទីស្ថនរ់ការរណា
ត ល

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)

2.1.1)

125,180,790

510,111,720

94,989,851

381,669,222

25,521,565

104,000,377

14,873,745

59,762,707

150,702,355

614,112,097

109,863,596

441,431,929

ស្ថឆ់គារ់ រុនងនែវ ិភា្តាមរូបិយប័ណណានែូឆខាងដគកាម៖
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាដមរិរ
ខែមរដរៀល
ាត្នង

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)

2.1.1)

121,461,159

494,954,224

80,918,701

325,131,341

26,850,925

109,417,519

26,104,287

104,887,025

2,390,271

9,740,354

2,840,608

11,413,563

150,702,355

614,112,097

109,863,596

441,431,929

ស្គាប់ដគាលបាំណងរាយការណ៍លាំហូរស្ថឆ់ គារ់ ស្ថឆ់គារ់ និងស្ថឆ់គារ់ ស្មមូលរួមាន
ែូឆខាងដគកាម៖
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ស្ថឆ់គារ់រុនងនែ

ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារជាត្ិននរមពុជា
្ណនីឆរនត

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)

2.1.1)

150,702,355

614,112,097

109,863,596

441,431,929

148,644,233

605,725,249

36,309,363

145,891,021

129,872,546

529,230,625

137,466,401

552,339,999

1,050,303

4,279,985

7,178,649

28,843,813

41,936

170,889

104,070

418,152

430,311,373

1,753,518,845

290,922,079

1,168,924,914

្ណនីកាលរាំណត្់
(រហូត្ែល់3ខែ)

ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារដផេងៗ
្ណនីឆរនត
្ណនីស្នេាំ
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

4.

សមត្ុលយទៅធនាោរជាត្ិននរមពុជា
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

្ណនីឆរនត

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)

2.1.1)

148,644,233

605,725,249

36,309,363

145,891,020

129,872,546

529,230,625

137,466,401

552,339,999

148,160

603,752

149,552

600,900

គារ់បដញ្ញា
ើ នកាលរាំណត្់
(រហូត្ែល់3ខែ)
គារ់បដញ្ញា
ើ នកាលរាំណត្់
(ដគឆើនជាង3ខែ)
គារ់ត្មកល់ធានាដលើដែើមទុន
គារ់បគមុងកាត្ពវរិឆច

23,000,000

93,725,000

10,950,722

44,000,001

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

្ណនីឆរនតមិនទទួ លានការគារ់ដនាឹះដទ។
គារ់បដញ្ញើានកាលរាំ ណត្់រហូត្ែល់ 3ខែ គត្ូវទទួ លានការគារ់ គបចាាំឆ្នាំចាប់ពី 0.06% ដៅ
0.51% ដហើយដលើស្ពី 3ខែ នរងទទួលានអគតាគបចាាំឆ្នាំរហូត្ែល់ 2.25% (2018៖ ចាប់ពី 0.30%
ែល់ 2.75%)។
តាមគបកាស្ដលែ B7-07-163 ឆុឹះនងៃទី13 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2007 ស្តីអាំពីការផតល់អាជាាប័ណណែល់គ្រឹះស្ថាន
មីគរូហិរញ្ញ វត្ាុទទួ លគារ់បដញ្ញើ គរុមហុនត្គមូវឲ្យររាគារ់ត្មកល់ធានាដលើដែើមទុនគបខហល 10%
ននដែើមទុនឆុឹះបញ្ជីជាមួយធ្នាគារជាត្ិ ននរមពុជា។
គាស្់ដៅរនុងគបត្ិបត្តិការរបស្់គរុមហុនដនាឹះដទ

ស្ម័គ្ឆិត្តបញ្ឈប់អាជ្ី វរមមដៅរនុងគបដទស្រមពុជា។

គារ់បដញ្ញើដនឹះមិនអាឆយរស្គាប់ ការដគបើ

ប៉ាុ ខនតគត្ូវានបងវិលស្ងវ ិញដៅដពលគរុមហុន
គារ់ត្មកល់ធានាដលើដែើមទុនទទួ លានការ

គារ់ គបចាាំឆ្នាំឆាំនួន ០.54% រនុងរនុងការយ
ិ បរ ិដឆេទ (2018៖ 3.00%)។
គារ់បគមុងកាត្ពវរិឆច ្ឺ ជាគារ់បគមុងកាត្ពវរិឆចអបបបរា ខែលគត្ូវាន្ណនាតាមអគតា 8%
ននគារ់បដញ្ញើរបស្់អត្ិ ងិជ្ន

ដោយអនុ ដោមដៅតាមគបកាស្របស្់ធ្នាគារជាត្ិននរមពុជាដលែ

B7-07-163។ គារ់ បគមុងកាត្ពវរិឆច ត្គមូវឲ្យានការបត្់ ខបនដោយខផារដលើរគមិ ត្ននការោរ់គារ់

បដញ្ញើពីអត្ិ ងិជ្ន ដហើយគារ់ បគមុងកាត្ពវរិឆច ពុាំទទួ លានការគារ់ ដនាឹះដទ។
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

5.

សមត្ុលយទៅធនាោរទផេងៗ
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាដមរិរ

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)

2.1.1)
(ការរាយការណ៍ដ

ង
ើ វ ិញ -

រាំណត្់ស្ាាល់ 2.4)
្ណនីឆរនត
្ណនីស្នេាំ
ស្មត្ុលយែុលជាមួយធ្នាគារដផេងៗ
ស្ាំវ ិធានធ្នដលើ ECLs
ស្ុទធ

1,060,912

4,323,216

7,251,162

29,135,169

42,360

172,617

105,121

422,376

1,103,272

4,495,833

7,356,283

29,557,545

(11,033)

(44,959)

(73,563)

(295,576)

1,092,239

4,450,874

7,282,720

29,261,969

្ណនីឆរនត ទទួ លានការគារ់ រហូត្ែល់ 0.75%។ ្ណនីស្នេាំទទួលានអគតាការគារ់ គបចាាំ
ឆ្នាំចាប់ពី 0.10% ដៅ 0.40% រនុងការិយបរ ិដឆេទ )2018: 0.00% ដៅ 0.75%)។
ស្មត្ុលយែុ លជាមួ យធ្នាគារដផេងៗ តាមរូបិយប័ណណានែូឆខាងដគកាម ៖
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)

2.1.1)

ែុោលរអាដមរិរ

831,690

3,389,136

6,565,097

26,378,559

ខែមរដរៀល

271,582

1,106,697

782,867

3,145,560

-

-

8,319

33,426

1,103,272

4,495,833

7,356,283

29,557,545

ាត្នង
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
6.

ឥណទានផតលែ
់ ល់អត្ិថិជន
ឥណទានផតល់ែល់អត្ិ ងិជ្នខែលគត្ូវានចាត្់ ថានរ់ែូឆខាងដគកាម៖
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាដមរិរ

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ

(រាំណត្់ស្ាាល់2.1.1)

ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់2.1.1)
(ការរាយការណ៍ដ

ង
ើ វ ិញ -

រាំណត្់ស្ាាល់ 2.4)
ឥណទានបុ្ាល

2,453,547,695

9,998,206,859

1,913,277,757

7,687,550,026

38,335,700

156,217,977

37,427,743

150,384,670

8,768,388

35,731,180

11,019,751

44,277,358

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

(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

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

(26,232,892)

(106,899,034)

(26,663,309)

(107,133,175)

2,468,225,611

10,058,019,365

1,929,064,262

7,750,980,205

ឥណទានស្គាប់ស្ហគគាស្ធ្ុនត្ូឆ
និងមធ្យម
ឥណទានបុ្ាលិរ
ឥណទានគរុម

រនគមពីឥណទានខែលមិនទាន់ទទួល
ស្ថាល់

ការគារ់បងារគត្ូវទទួល

ស្ាំវ ិធានធ្នដលើ ECLs
ស្ុទធ

បខគមបគមួលដលើស្ាំវ ិធានធ្នដលើ ECLs គត្ូវានរាំណត្់ ែូឆខាងដគកាម៖
2019

ស្មត្ុលយដែើមគគានានងៃទី1 ខែមររា
គទពយស្រមមងីម ខែលានររាទុររនង
ុ

ែាំណារ់កាលទី1 នានងៃទី31 ខែធ្នូ
គទពយស្រមមងីម ខែលដផទរដៅែាំណារ់

ែាំណារ់កាលទី 1

ែាំណារ់កាលទី 2

ែាំណារ់កាលទី 3

ស្រុប

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

14,645,437

631,884

11,385,988

26,663,309

11,019,327

-

-

11,019,327

-

155,392

280,928

436,320

កាល ទី2 និងែាំណារ់កាលទី 3 នានងៃ
ទី31 ខែធ្នូ

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

-

4,051,421

(150,693)

5,459,262

9,359,990

-

-

(9,790,407)

(9,790,407)

18,696,858

481,191

7,054,843

26,232,892

ឆាំ នួនគត្ូវានទទួលស្ថាល់រុង
ន

ឆាំដណញ ឬខាត្ រនុងការ ិយបរ ិដឆេទ

ឥណទានលុបដចាល និងដផេងៗ
ស្មត្ុលយ នានងៃ31 ខែធ្នូ
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
6.

ឥណទានផតលែ
់ ល់អត្ិថិជន (ត្ពីទាំព័រមុន)
2018
ែាំណារ់កាលទី 1

ែាំណារ់កាលទី 2

ែាំណារ់កាលទី 3
ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

11,599,728

594,933

9,448,089

21,642,750

8,840,409

-

-

8,840,409

-

65,482

207,199

272,681

បគមួលរវាងែាំណារ់កាល

5,122,315

(138,496)

(964,220)

4,019,599

ដផទរដៅ ែាំណារ់កាលទី 1

8,820

(3,435)

(5,385)

-

ែុោលរអាដមរិរ

ស្មត្ុលយដែើមគគានានងៃទី1 ខែមររា
គទពយស្រមមងីម ខែលានររាទុររនុង
ែាំណារ់កាលទី1 នានងៃទី31 ខែធ្នូ

ែុោលរអាដមរិរ

ស្រុប

គទពយស្រមមងីម ខែលដផទរដៅែាំណារ់
កាល ទី2 និងែាំណារ់កាលទី 3 នានងៃ
ទី31 ខែធ្នូ

ផលប៉ាឹះពាល់ននការគបមូលនិងបខគម

ដផទរដៅ ែាំណារ់កាលទី 2

(549,575)

554,933

(5,358)

-

ដផទរដៅ ែាំណារ់កាលទី 3

(10,376,260)

(441,532)

10,817,792

-

3,045,709

36,952

10,050,028

13,132,689

-

-

(8,112,130)

(8,112,130)

14,645,437

631,885

11,385,987

26,663,309

ឆាំ នួនគត្ូវានទទួលស្ថាល់រុង
ន

ឆាំដណញ ឬខាត្ រនុងការ ិយបរ ិដឆេទ

ឥណទានលុបដចាល និងដផេងៗ
ស្មត្ុលយ នានងៃ31 ខែធ្នូ

រនុងឆ្នាំ2019 ស្ាំវ ិធានធ្នដលើ ECLs ានឆាំនួន 9,298,198 ែុោលរអាដមរ ិរ (ឆ្នាំ2018៖ 13,103,262
ិ នធ្នដលើ ECLs ដៅដលើឥណទានផតល់ែល់អត្ិងិជ្នឆាំនួន
ែុោលរអាដមរ ិរ) ខែលរួមាន ស្ាំវធា
9,359,990 ែុោលរអាដមររ
ិ (ឆ្នាំ2018៖ 13,132,689 ែុោលរអាដមរ ិរ), គារ់ត្មកល់ខែលអាឆែរយរ
ិ ដៅដលើ ECLs ឆាំ នួន 76 ែុោលរ
មរវ ិញានឆាំនួន 636 ែុោលរអាដមរ ិរ (ឆ្នាំ2018៖ គបមូលានមរវញ
អាដមរ ិរ) និងគបមូ លានមរវ ិញស្ុទធដៅដលើ ECLs ដលើស្មត្ុ លយជាមួ យធ្នាគារដផេងៗឆាំនួន
ិ ដៅដលើ ECLs ឆាំនួន 29,351 ែុោលរអាដមររ
62,428 ែុោលរអាដមរ ិរ (ឆ្នាំ2018៖ គបមូ លានមរវញ
ិ )។
ការវ ិភា្បខនាមដៅដលើគារ់ រមចីផតល់ែល់អត្ិងិជ្នគត្ូវានរាំណត្់ែូឆខាងដគកាម៖
(រ) ែាំណារ់កាលននផលប័ គត្ឥណទានរួមបញ្ូច លការគារ់ ស្ុទធខែលគត្ូវទទួ ល
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាដមរិរ

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)

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
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
6.

ឥណទានផតលែ
់ ល់អត្ិថិជន (ត្ពីទាំព័រមុន)
(ែ) តាមគទពយធានា
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាដមរិរ

ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់
2.1.1)

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ

ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

(ការរាយការណ៍ដ

ង
ើ វ ិញ -

2.1.1)

រាំណត្់ស្ាាល់ 2.4)

ានវត្ាបញ្ញ
ច ាំ
ុ
អឆលនគទពយ

167,125,162

681,035,035

184,177,329

740,024,508

90,812,685

370,061,691

54,956,489

220,815,173

719,708

2,932,810

990,969

3,981,713

728,089,217

2,966,963,559

535,674,454

2,152,339,956

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

2,494,458,503

10,164,918,399

1,955,727,571

7,858,113,380

Chattel
ត្មកល់គារ់ទុរ
ដផេងៗ
ពុាំានវត្ាុបញ្ញ
ច ាំ

ស្រុប

(្) តាមកាលរាំណត្់
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាដមរិរ

ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់
2.1.1)

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ

ស្មមូលពាន់ដរៀល

(ការរាយការណ៍ដ

(រាំណត្់ស្ាាល់
ង
ើ វ ិញ -

2.1.1)

រាំណត្់ស្ាាល់ 2.4)

រនុងរយៈដពល 1ខែ
ដគឆើនជាង 1ខែ ែល់ 3ខែ

82,075,603

334,458,081

70,828,451

284,588,715

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

1,648,272,399

6,716,710,026

1,233,562,447

4,956,453,910

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

ដគឆើនជាង 1ឆ្នាំ ែល់ 5ឆ្នាំ
ដគឆើនជាង 5ឆ្នាំ
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
6.

ឥណទានផតលែ
់ ល់អត្ិថីជន (ត្ពីទាំព័រមុន)
(

ិ ័យឧស្ាហរមម
) តាមនិវាស្នភាព ការទាំ នារ់ទាំនង គបដភទរូបិយប័ណណ និងវស្
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាដមរិរ

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

2.1.1)

2.1.1)

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

(ការរាយការណ៍ដ

ង
ើ វ ិញ -

រាំណត្់ស្ាាល់ 2.4)

និវាស្នភាព
និវាស្នជ្ន

2,494,458,503

10,164,918,399

1,955,727,571

7,858,113,380

2,485,691,351

10,129,192,255

1,944,682,889

7,813,735,849

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

2,139,255,629

8,717,466,685

1,745,194,024

7,012,189,589

305,131,677

1,243,411,587

142,441,517

572,330,014

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

ការទាំនារ់ទាំនង
ឥណទានអត្ិងិជ្នខាងដគៅ
ឥណទានបុ្ាលិរ

គបដភទរូបិយប័ណណ
ែុោលរអាដមរិរ
ខែមរដរៀល
ាត្នង

វិស្័យឧស្ាហរមម
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

19,512,099

79,511,803

11,138,346

44,753,874

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

ដគបើគាស្់ផ្អទល់ែួលន

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

ស្ាំណង់
ខរលមាដ្ហោាន
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
6.

ឥណទានផតលែ
់ ល់អត្ិថីជន (ត្ពីទាំព័រមុន)
(ង) តាមទីតាាំង
នានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាដមរិរ

ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

នានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ

ស្មមូលពាន់ដរៀល

2.1.1)

(ការរាយការណ៍ដ

(រាំណត្់ស្ាាល់
ង
ើ វ ិញ -

2.1.1)

រាំណត្់ស្ាាល់ 2.4)

ស្ថខានានា
ទីស្ថនរ់ការរណា
ត ល

2,487,465,217

10,136,420,759

1,947,940,628

7,826,825,443

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) តាមអគតាការគារ់ គបចាាំឆ្នាំ
2019
ឥណទានគរុម

2018
16.2% - 18% 17.4% - 32.4% (មុនខែដមស្ថ ឆ្នាំ2017)
17.4% - 18% (ដគកាយខែដមស្ថ ឆ្នាំ2017)

ឥណទានបុ្ាល

1.1% - 36% (មុនខែដមស្ថ ឆ្នាំ2017)

0% - 36% (មុនខែដមស្ថ ឆ្នាំ2017)

1.1 - 18% (ដគកាយពីខែដមស្ថ ឆ្នាំ2017)

0% - 18% (ដគកាយពីខែដមស្ថ ឆ្នាំ2017)

0%

14.4%

8.4% - 12%

10% -12%

ឥណទានជ្ីវឧស្ម័ន
ឥណទានបុ្ាលិរ

គបស្ិទធភាពនងៃទី1 ខែដមស្ថ ឆ្នាំ2017 អគតាការគារ់គបចាាំឆ្នាំស្ាំរាប់ឥណទានងមី និងឥណទាន
ដ

ើងវ ិញ្ឺ គត្ូវានរគមិត្គត្រ ម 18% តាមគបកាស្ដលែ ធ្7-017-109 ស្តីពីការរាំណត្់ ពិោនការ

គារ់។ ស្មត្ុ លយឥណទានផតល់ែល់អត្ិងិជ្នដៅស្ល់ ជាមួយនរងអគតាការគារ់ ដគឆើ នជាង
18% ្ឺស្ាំដៅដៅដលើឥណទានខែលានផតល់ឲ្យមុនដពលដឆញគបកាស្ដនឹះ ដហើយានស្ម
ត្ុលយដៅស្ល់នាការយ
ិ បរ ិដឆេទននរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ។
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

7.

គទ្ពយសរមមទផេងៗ
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាដមរិរ

ស្មមូលពាន់ដរៀល
(រាំណត្់ស្ាាល់
2.1.1)

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ

ស្មមូលពាន់ដរៀល

(ការរាយការណ៍ដ

(រាំណត្់ស្ាាល់
ង
ើ វ ិញ -

2.1.1)

រាំណត្់ស្ាាល់ 2.4)
គារ់បង់មុន

8,584,349

34,981,222

6,707,786

26,951,884

គារ់ត្មកល់

86,686

353,245

84,503

339,533

ការវ ិនិដយ្រយៈដពលខវង

28,167

114,781

28,167

113,175

្ណនីគត្ូវទទួល

17,613

71,773

127,640

512,858

6,234

25,404

10,574

42,486

8,723,049

35,546,425

6,958,670

27,959,936

ដផេងៗ

ិ នធ្នដលើ ECLs ដៅដលើគារ់ត្មកល់ខែលអាឆែរយរមរវញ
ិ ាន ឆាំនួន 636 ែុោលរអាដមរ ិរ
ស្ាំវធា
គត្ូវានទទូ លស្ថាល់រុនងការយ
ិ បរដិ ឆេទ (2018: គបមូលមរវ ិញានឆាំនួន 76 ែុោលរអាដមរ ិរ)។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

8.

គទ្ពយ និងបរ ិកាារ
2019
ដទាឆគរយន

រុាំពយូទ័រនិងបរិកាខរ

យនត

បដឆចរវិទា

ការខរលមាអគារ បរិកាខរទាំនារ់ទាំនង

ការង្ហររាំពុង

ដគ្ឿងស្ង្ហាររម

យនយនត

ែាំដណើរការ

ស្រុប

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

4,479,429

2,764,687

346,328

6,287,673

2,139,004

300,453

151,409

16,468,983

នងលដែើម
នានងៃទី01 ខែមររា
ទិញបខនាម

328,267

290,781

8,200

664,102

65,554

56,145

713,400

2,126,449

(136,279)

(143,396)

-

(86,013)

(75,741)

(36,732)

-

(478,161)

200,489

5,832

-

306,043

168,385

97,900

(778,649)

-

4,871,906

2,917,904

354,528

7,171,805

2,297,202

417,766

86,160

18,117,271

3,443,046

1,800,234

341,651

4,232,064

1,458,904

234,972

-

11,510,871

484,571

383,099

5,076

1,017,126

232,734

35,493

-

2,158,099

លរ់ដឆញ លុបដឆញពីបញ្ជ ី 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

នានងៃទី31 ខែធ្នូ

1,075,218

877,967

7,801

2,007,122

674,618

177,401

86,160

4,906,287

ស្មមូលពាន់ដរៀល (រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)

4,381,513

3,577,716

31,789

8,179,022

2,749,068

722,909

351,103

19,993,120

លរ់ដឆញ/លុបដឆញពីបញ្ជ ី
ការដផទរ
នានងៃទី31 ខែធ្នូ
រ ាំលស្់បងារ
នានងៃទី01 ខែមររា
រាំលស្់

ត្នមលពិត្្ណដនយយ
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

8.

គទ្ពយ និងបរ ិកាារ (ត្ពីទាំព័រមុន)
2018
ដទាឆគរយន

រុាំពយូទ័រនិងបរិកាខរ

ការខរលមា

យនត

បដឆចរវិទា

ការង្ហររាំពុង

ដគ្ឿងស្ង្ហាររម

យនយនត

អគារ

បរិកាខរទាំនារ់ទាំនង

ែាំដណើរការ

ស្រុប

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

4,273,682

2,342,697

347,381

5,262,467

2,110,982

292,189

33,314

14,662,712

នងលដែើម
នានងៃទី01 ខែមររា
ទិញបខនាម

201,578

644,069

-

519,925

36,620

44,330

940,098

2,386,620

លរ់ដឆញ លុបដឆញពីបញ្ជ ី

(95,584)

(243,007)

(1,053)

(69,581)

(135,058)

(36,066)

-

(580,349)

99,753

20,928

-

574,862

126,460

-

(822,003)

-

4,479,429

2,764,687

346,328

6,287,673

2,139,004

300,453

151,409

16,468,983

2,985,217

1,591,778

317,706

3,437,322

1,298,749

232,469

-

9,863,241

រាំលស្់

551,501

394,865

24,827

859,820

294,134

38,042

-

2,163,189

លរ់ដឆញ លុបដឆញពីបញ្ជ ី និងដផេងៗ

(93,672)

(186,409)

(882)

(65,078)

(133,979)

(35,539)

-

(515,559)

3,443,046

1,800,234

341,651

4,232,064

1,458,904

234,972

-

11,510,871

នានងៃទី31 ខែធ្នូ

1,036,383

964,453

4,677

2,055,609

680,100

65,481

151,409

4,958,112

ស្មមូលពាន់ដរៀល (រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)

4,164,187

3,875,172

18,792

8,259,437

2,732,642

263,103

608,361

19,921,694

ការដផទរ
នានងៃទី31 ខែធ្នូ
រ ាំលស្់បងារ
នានងៃទី01 ខែមររា

នងៃទី31 ខែធ្នូ
ត្នមលពិត្្ណដនយយ
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

9.

សិទ្ធរងការទគបើ
គាស់គទ្ពយសរមម
ុន
គរុមហុនានជ្ួ លទីតាាំងការយ
ិ ល័យ ស្គាប់ ការ ិយល័យរណា
ត ល និងស្ថខា និ ងរខនលងោរ់
ATM។ ព័ ត្៌ានអាំពីរិឆចស្នាជ្ួលខែលគរុមហុនជាអនរជ្ួ លគត្ូវានបង្ហាញែូឆខាងដគកាម
2019
ការិយល័យ

ទីតាាំងATM

ស្រុប

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល
(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)
ត្នមលដែើម
នានងៃទី1 ខែមររា

333,305

16,399,268

65,892,260

4,832,053

188,734

5,020,787

20,459,707

(34,858)

(21,578)

(56,436)

(229,977)

-

-

-

934,760

20,863,158

500,461

21,363,619

87,056,750

នងៃទី1 ខែមររា

3,242,531

143,932

3,386,463

13,606,810

រាំលស្់

3,499,784

143,376

3,643,160

14,762,084

(19,863)

(6,406)

(26,269)

(106,442)

-

-

-

276,218

6,722,452

280,902

7,003,354

28,538,670

14,140,706

219,559

14,360,265

58,518,080

ការទិញបខនាម
ការផុត្រាំណត្់ ការបញ្ច ប់

16,065,963

លដមាៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
នានងៃទី31 ខែធ្នូ
រ ាំលស្់បងារ

ការផុត្រាំណត្់ ការបញ្ច ប់
លដមាៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
នានងៃទី31 ខែធ្នូ
ត្នមលពិត្្ណដនយយ នានងៃទី31 ខែធ្នូ
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
9.

សិទ្ធរងការទគបើ
គាស់គទ្ពយសរមម (ត្ពីទាំព័រមុន)
ុន
2018
ការិយល័យ

ទីតាាំងATM

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ស្រុប
ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល
(រាំណត្់ស្ាាល់

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

ការផុត្រាំណត្់ ការបញ្ច ប់

(183,614)

(12,417)

(196,031)

(787,653)

-

-

-

(261,488)

16,065,963

333,305

16,399,268

65,892,260

-

-

-

-

3,284,218

147,537

3,431,755

13,881,449

(41,687)

(3,605)

(45,292)

(183,206)

-

-

-

(91,433)

3,242,531

143,932

3,386,463

13,606,810

12,823,432

189,373

13,012,805

52,285,450

លដមាៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
នានងៃទី31 ខែធ្នូ
រ ាំលស្់បងារ
នងៃទី1 ខែមររា
រាំលស្់
ការផុត្រាំណត្់ ការបញ្ច ប់
លដមាៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
នានងៃទី31 ខែធ្នូ
ត្នមលពិត្្ណដនយយ នានងៃទី31 ខែធ្នូ

10.

គទ្ពយសរមមអរ ូបី
2019
គបព័នស្
ធ ូ នល

ការង្ហររាំពុង

ែាំដណើរការ

ស្រុប

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

952,576

2,294,050

159,243

3,405,869

-

-

231,703

231,703

169,244

221,702

(390,946)

-

1,121,820

2,515,752

-

3,637,572

នានងៃទី1 ខែមររា

632,988

1,180,128

-

1,813,116

រាំលស្់ និងដផេងៗ

87,410

237,160

-

324,570

720,398

1,417,288

-

2,137,686

401,422

1,098,464

-

1,499,886

1,635,794

4,476,241

-

6,112,035

រមមវ ិធ្ីរុាំពយូទ័រ

ធ្នាគារ

នងលដែើម
នានងៃទី1 ខែមររា
ទិញបខនាម
ការដផទរ រនងការ
ិយបរ ិដឆេទ
ុ
នានងៃទី31 ខែធ្នូ
រ ាំលស្់បងារ

នានងៃទី31 ខែធ្នូ
ត្នមលពិត្្ណដនយយ
នានងៃទី31 ខែធ្នូ
ស្មមូលពាន់ដរៀល (រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)
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រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

10.

គទ្ពយសរមមអរ ូបី (ត្ពីទាំព័រមុន)
2018
គបព័នស្
ធ ូ នល

ការង្ហររាំពុង

ែាំដណើរការ

ស្រុប

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

944,876

2,264,070

97,583

3,306,529

រមមវ ិធ្ីរុាំពយូទ័រ

ធ្នាគារ

នងលដែើម
នានងៃទី1 ខែមររា
ទិញបខនាម

7,700

-

91,640

99,340

-

29,980

(29,980)

-

952,576

2,294,050

159,243

3,405,869

នានងៃទី1 ខែមររា

552,453

954,811

-

1,507,264

រាំលស្់ និងដផេងៗ

80,535

225,317

-

305,852

632,988

1,180,128

-

1,813,116

319,588

1,113,922

159,243

1,592,753

1,284,105

4,475,739

639,838

6,399,682

ការដផទរ រនុងការ ិយបរ ិដឆេទ
នានងៃទី31 ខែធ្នូ
រ ាំលស្់បងារ

នានងៃទី31 ខែធ្នូ
ត្នមលពិត្្ណដនយយ
នានងៃទី31 ខែធ្នូ
ស្មមូលជាពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)

11.

គារ់បទញ្ញ ព
ើ ីគ្រឹះស្ថានធនាោរនិងហិរញ្ញ វត្ាុទផេងៗ
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាដមរិរ

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)

គារ់បដញ្ញា
ើ នកាលរាំណត្់
គារ់បដញ្ញស្
ើ នេាំ

2.1.1)

54,036,810

220,200,001

52,106,844

209,365,299

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

1% - 6.5%
1% - 6.5%

2.0% - 6.5%
2.0% - 6.5%

0% - 0.2%

0.0%

0% - 0.2%

0.0%

គារ់បដញ្ញើានកាលរាំណត្់
ែុោលរអាដមរិរ
ខែមរដរៀល

គារ់បដញ្ញើស្នេាំ
ែុោលរអាដមរិរ
ខែមរដរៀល
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
12.

គារ់បទញ្ញ ព
ើ ីអត្ិថិជន
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាដមរិរ

ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ

ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)
គារ់បដញ្ញា
ើ នកាលរាំណត្់
គារ់បដញ្ញស្
ើ នេាំ

2.1.1)

1,630,980,291

6,646,244,685

1,148,713,212

4,615,529,685

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

គារ់បដញ្ញើពីអត្ិងិជ្នគត្ូវានវ ិភា្ែូឆខាងដគកាម៖

(រ) តាមកាលរាំណត្់
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាដមរិរ

ស្មមូលពាន់ដរៀល

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ

(រាំណត្់ស្ាាល់

ស្មមូលពាន់ដរៀល
(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)

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

1,070,832,748

4,363,643,448

710,824,921

2,856,094,533

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

ដគឆើនជាង 3ខែ ែល់ 12ខែ
ដគឆើនជាង 12ខែ

(ែ) តាមគបដភទរូបិយប័ណណ
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់ល

2.1.1)

ែុោលរអាដមរិរ
ដរៀលខែមរ
ាត្នង

1,601,467,210

6,525,978,8800

ស្មមូលពាន់ដរៀល
2.1.1)

1,124,957,623

4,520,079,729

122,435,944

498,926,472

101,278,189

406,935,763

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 ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាដមរិរ

ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ

2.1.1)
មិនខមនជាស្មព័នធញាត្ិ
ស្មព័នធញាត្ិ

ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់
2.1.1)

1,728,714,714

7,044,512,459

1,231,706,435

4,948,996,455

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
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

12.

គារ់បទញ្ញ ព
ើ ីអត្ិថិជន (ត្ពីទាំព័រមុន)

(

) តាមអគតាការគារ់គបចាាំឆ្នាំ
2019

2018

4% - 8%

4.00% - 8.00%

គារ់បដញ្ញា
ើ នកាលរាំណត្់
ែុោលរអាដមរិរ
ដរៀលខែមរ
ាត្នង

4% - 8%

4.00% - 8.00%

3.25% - 7.50%

4.00% - 8.00%

2% - 3%

2.00% - 3.00%

2% - 3%

2.00% - 3.00%

0.10% - 0.12%

2.00% - 3.00%

គារ់បដញ្ញស្
ើ នេាំ
ែុោលរអាដមរិរ
ដរៀលខែមរ
ាត្នង

13.

គារ់រមចី
គារ់រមចីរបស្់គរុមហុនទាាំងអស្់ពុាំានវត្ាុបញ្ញ
ច ាំដទ។
គារ់រមចីគត្ូវានវ ិភា្ែូឆខាងដគកាម៖

(រ) តាមទាំនារ់ទាំនង:
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

មិនខមនជាស្ម័ន
ព ធញាត្ិ
ស្ម័ពនធញាត្ិ

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)

2.1.1)

704,296,717

2,870,009,122

611,386,452

2,456,550,764

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 ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាដមរិរ

ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ

2.1.1)

ស្មមូលពាន់ដរៀល
(រាំណត្់ស្ាាល់
2.1.1)

ែុោលរអាដមរិរ

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

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

ាត្នង
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

13.

គារ់រមចី (ត្ពីទាំព័រមុន)

(្) តាមកាលរាំណត្់
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)

តាមត្គមូវការរហូត្ែល់ 3ខែ

(

2.1.1)

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

2019

2018

6% - 8.39%

6% - 9.01%

) តាមអគតាការគារ់ គបចាាំឆ្នាំ តាមគបដភទរូបិយប័ណណ

ែុោលរអាដមរិរ
ដរៀលខែមរ
ាត្នង

14.

ែុោលរអាដមរិរ

6.5% - 8.5%

6.5% - 8.5%

8.37% - 9.42%

8.6% - 11.86%

អនុបំណុល
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាដមរិរ

ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ

2.1.1)

ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់
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 ្ឺជាបាំណុលរបស្់ភា្ីទីបីរបស្់អនររមចីពីដគៅគបដទស្ ខែលានអនុម័ត្ដោយ
ធ្នាគារជាត្ិននរមពុជា ដហើយនរងគត្ូវទូ ទាត្់ ដោយខផារដៅតាមតារាងស្ងគារ់ ខែលានខឆង
ដៅរនុងរិឆចស្នារមចី។
អនុបាំណុលស្រុបដនឹះគត្ូវានោរ់បញ្ូច លដៅរនុងដែើមទុនថានរ់ទី2
ស្គាប់ការ្ណនាមូ លនិធ្ិផ្អទល់ស្ុទធ។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

14.

អនុបំណុល (ត្ពីទាំព័រមុន)

(ែ) អនុបាំណុលបរធ្នាល
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)

អនុបាំណុលពីរាជ្រោាភិាលរមពុជា

2.1.1)

11,197,624

45,630,317

11,356,475

45,630,317

3,546,521

14,452,073

3,596,832

14,452,073

14,744,145

60,082,390

14,953,307

60,082,390

អនុបាំណុលពីមូលនិធ្ិអភិវឌ្ឍន៍
ជ្នបទរមពុជា

អនុបាំណុលពីរាជ្រោាភិ ាលរមពុជា (“the RGC”)
អនុបាំណុលបរធ្នាលដនឹះែចីជាគារ់ដរៀល

ត្ាំ ណាងឲ្យអនុបាំណុល

ខែលគត្ូវានដផទរជ្ូន

រាជ្រោាភិ ាលរមពុជា ដៅនងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2004។
អនុបាំណុលដនឹះគត្ូវានចាត្់ ទុរជា

“ដែើមទុនថានរ់ទី2”

ខផារតាមបរ ិបទននាគតា

6

របស្់

គបកាស្ដលែ ធ្7-010-182 ស្តីពីការ្ណនាមូលនិ ធ្ិផ្អទល់ស្ុទធរបស្់គ្រឹះស្ថានធ្នាគារ ឆុឹះនងៃទី
15 ខែត្ុោ ឆ្នាំ2010 អនុម័ត្ដោយធ្នាគារជាត្ិ ននរមពុជា ស្គាប់បូរបញ្ូច លរនុងការ្ណនា
ដៅរនុងមូ លនិធ្ិផ្អទល់ ស្ុទធ ដយងតាមគបកាស្ដលែ ធ្7-018-068 ឆុឹះនងៃទី22 ខែរុមភៈ ឆ្នាំ2018។

អនុបាំណុលពីមូលនិធ្ិអភិ វឌ្ឍន៍ជ្នបទរមពុជា (ដៅកាត្់ថា “CRDF”)
ឆាំនួនស្រុបននអនុបាំណុលពីមូលនិធ្ិអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទរមពុជា

នរងគត្ូវានបញ្ូច លដៅរនុងការ

្ណនាមូ លនិធ្ិផ្អទល់ស្ុទធ ដោយចាត្់ទុរជា “ដែើមទុ នថានរ់ទី2” ខផារតាមបរប
ិ ទននគបកាស្រនុង
ការ្ណនាមូ លនិធ្ិផ្អទល់ស្ុទធ និងស្គាប់ ដគាលដៅអនុ ាត្ដោយគបុងគបយ័ត្ន ែូឆជាអនុាត្
ដស្ថធ្នភាព។
ដៅនងៃទី28 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016 បរធ្នាលហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ និងគរុមហុនានឆុឹះរិឆចគពមដគពៀង
ជាមួយគាន
និងឯរភាពអគតាការគារ់ គបចាាំឆ្នាំ្ឺ 3% ដៅដលើមូលនិធ្ិបរធ្នាល (ទាាំង
អនុបាំណុលពីរាជ្រោាភិ ាលរមពុជា និងអនុបាំណុលពីមូលនិធ្ិអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទរមពុជា) ជាមួយ
នរងរយៈដពល 5ឆ្នាំ។ អគតាការគារ់ និងរយៈដពលននមូលនិធ្ិបរធ្នាលគត្ូវពិនិត្យដមើ លដ
វ ិញ និងដធ្វើការឆចារជាដរៀងរាល់ 5ឆ្នាំ (មុនដពលកាលរាំណត្់ននរិឆចគពមដគពៀង)។
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ើង

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

15.

បំណុលភត្ិសនា
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)

2.1.1)

ការវ ិភា្ដលើកាលរាំណត្់ លាំហូរស្ថឆ់គារ់ខែលមិនរាប់បញ្ូច ល
រនុងរិឆចស្នា
ត្ិឆជាង1ឆ្នាំ

3,996,737

16,286,703

4,008,337

16,105,498

1ដៅ5ឆ្នាំ

18,105,959

73,781,783

13,327,401

53,549,497

4,447,523

18,123,656

3,031,143

12,179,133

26,550,219

108,192,142

20,366,881

81,834,128

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

ដគឆើនជាង5ឆ្នាំ
បាំណុលភត្ិស្នាស្រុបខែលមិនរាប់
បញ្ូច លរនុង
ត្នមលបឆចុបបននននបាំណុលភត្ិស្នា

ឆាំនួនខែលគត្ូវានទទួ លស្ថាល់ដៅរនុងរាយការណ៍លទធផលដពញដលញែូឆខាងដគកាម៖
ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់

ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ការគារ់ដលើបាំណុលភត្ិស្នា

1,027,954

983,471

ឆាំណាយទារ់ទងនរងគទពយស្រមមរយៈដពលែលី

3,643,160

3,431,755

ស្រុប

4,671,114

4,415,226

19,034,790

17,740,377

ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)

16.

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ពនធទលើគារ់ចំទណញ
លិែិត្គបកាស្ពនធរបស្់ គរុមហុន

្ឺជារមមវត្ាុននការគត្ួត្ពិនិត្យរបស្់អ្ានាយរោានពនធោរ។

ដោយស្ថរការអនុវត្ដឆាប់ និ ងបទបញ្ញ ត្ិដស្ថរដពើពនធដលើគបដភទគបត្ិបត្ដិការជាដគឆើ ន ្ឺ ានការបរ
ស្ស្ថយដផេងៗគាន

ឆាំនួនខែលានរាយការណ៍ដៅរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអាឆនរ ងខរខគបដៅ

ដពលដគកាយបនាទប់ពីការរាំ ណត្់ឆុងដគកាយរបស្់អ្ានាយរោានពនធោរ។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

16.

ពនធទលើគារ់ចំទណញ (ត្ពី ទាំព័រមុន)

អគតាពនធអនុវត្ត
អនុដោមតាមបទបបញ្ញ ត្ិតពនធោររមពុជា

គរុមហុនានកាត្ពវរិឆចរុងការបង់
ន
ពនធដលើគារ់ឆាំដណញ

នូវអគតាពនធ 20% ននឆាំណូលជាប់ពនធ ឬពនធអត្ិបបរា 1% ននផលរបរដោយរួមបញ្ូច លពនធទាាំងអស្់
ដលើរខលងខត្អាររដលើត្នមលបខនាម មួ យណាដគឆើនជាង។
ឆាំណាយពនធដលើគារ់ឆាំដណញរួមាន៖
ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)

2.1.1)

(ការរាយការណ៍ដ

ង
ើ វ ិញ - រាំណត្់

ស្ាាល់ 2.4)

ពនធរុនងគគា

ឥណទានពនធពនារ

26,938,988

109,156,779

23,282,271

94,176,787

(996,968)

(4,039,714)

(2,914,907)

(11,790,799)

25,942,020

105,117,065

20,367,364

82,385,988

បខគមបគមួលននពនធដលើគារ់ ឆាំដណញគត្ូវបង់ ានែូឆខាងដគកាម៖
2019

2018

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

2.1.1)

2.1.1)

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

ស្មត្ុលយនានងៃទី1 ខែមររា

20,538,620

82,524,175

15,323,182

61,859,686

ពនធរុនងគគា

26,938,988

109,776,376

23,277,042

93,527,155

(24,062,719)

(97,502,137)

(18,061,604)

(73,059,188)

-

617,259

-

196,522

23,414,889

95,415,673

20,538,620

82,524,175

ពនធដលើគារ់ឆាំណូលានបង់
លដមាៀងពីការបដូររូបិយប័ណណ
ស្មត្ុលយនានងៃទី31 ខែធ្នូ
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
16.

ពនធទលើគារ់ចំទណញ (ត្ពីទាំព័រមុន)

16.1

ឆាំ ណាយពនធដលើគារ់ឆាំដណញ
ការដផទៀងផ្អទត្់ឆាំណាយពនធដលើគារ់ឆាំដណញ ានែូឆខាងដគកាម៖
ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់

ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)

(ការរាយការណ៍ដ

2.1.1)

ង
ើ វ ិញ -

រាំណត្់ស្ាាល់ 2.4)
គារ់ឆាំដណញមុនបង់ពនធ

129,447,338

524,520,613

98,839,196

399,804,544

25,889,468

104,904,124

19,767,839

79,960,910

52,552

212,941

599,525

2,425,078

25,942,020

105,117,065

20,367,364

82,385,988

ឆាំណាយពនធដលើគារ់ឆាំដណញ្ណនាតាម
អគតា 20%
ឆាំណាយមិនអាឆកាត្់រងាន
ឆាំណាយពនធដលើគារ់ឆាំដណញស្រុប

16.2

ពនធពនារជាគទពយស្រមម-ស្ុទធ
ព័ត្៌ានលមាិត្ននពនធពនារដលើគារ់ឆាំដណញជាគទពយស្រមម (បាំណុល) ានែូឆខាងដគកាម៖
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

2.1.1)

2.1.1)

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

(ការរាយការណ៍ដ

ង
ើ វ ិញ -

រាំណត្់ស្ាាល់ 2.4)
ពនធពនារជាគទពយស្រមម
រនគមដស្វាឥណទានមិនទាន់ទទួលស្ថាល់

5,433,499

22,141,508

4,666,105

18,748,410

ស្ាំវ ិធានធ្នដលើ ECLs

3,581,823

14,595,928

3,381,255

13,585,882

326,697

1,331,290

263,458

1,058,574

បាំណុលភត្ិស្នា

68,058

277,336

89,041

357,767

ស្ាំវ ិធានធ្នដលើអត្ាគបដយជ្ន៍បុ្ល
ា រ
ិ

14,912

60,766

253,281

1,017,683

-

-

11,257

45,232

46,801

190,716

(16,434)

(66,032)

9,471,790

38,597,544

8,647,963

34,747,516

(145,432)

(592,635)

(146,588)

(588,991)

(4,370)

(17,808)

-

-

(123,815)

(504,546)

(183,918)

(738,983)

(273,617)

(1,114,989)

(330,506)

(1,327,974)

9,198,173

37,482,555

8,317,457

33,419,542

ការស្គារមិនទាន់ានដគបើគាស្់
ស្ិទិរ
ធ ុងការដគបើ
ន
គាស្់គទពយស្រមម និង

ការគារ់បងារគត្ូវទទួល
លដមាៀងពីការបដូររូបិយប័ណណ

ពនធពនារជាបាំណុល
គទពយ និងបរិកាខរ
ការគារ់បងារគត្ូវទទួល
លដមាៀងពីការបដូររូបិយប័ណណ

ពនធពនារជាគទពយស្រមម-ស្ុទធ
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

17.

សំវិធានធនទលើអត្ាគបទោជន៍បុ្ាលរ
ិ
2019

2018

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

2.1.1)

2.1.1)

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

(ការរាយការណ៍ដ

ង
ើ វ ិញ -

រាំណត្់ស្ាាល់ 2.4)
ស្មត្ុលយនានងៃទី1 ខែមររា

1,266,404

5,088,411

-

-

បខនាមរនុងឆ្នាំ

2,990,322

12,116,785

1,347,560

5,450,880

(4,182,164)

(16,946,129)

(81,156)

(328,276)

-

44,773

-

(34,193)

74,562

303,840

1,266,404

5,088,411

ទូទាត្់រុនងឆ្នាំ

លដមាៀងពីការបដូររូបិយប័ណណ
ស្មត្ុលយនានងៃទី31 ខែធ្នូ

18.

បំណុលទផេងៗ
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)

2.1.1)

(ការរាយការណ៍ដ

ង
ើ វ ិញ -

រាំណត្់ស្ាាល់ 2.4)

ការគារ់បងារគត្ូវទូទាត្់

57,767,946

235,404,380

41,391,064

166,309,295

1,413,982

5,761,977

680,020

2,732,320

515,945

2,102,476

393,932

1,582,819

4,181

17,038

-

-

3,417,246

13,925,277

1,969,033

7,911,577

63,119,300

257,211,148

44,434,049

178,536,011

ពនធដលើគារ់ដបៀវត្េរ៍
ពនធកាត្់ទុរគត្ូវបង់
ឆាំណាយបងារ និងឆាំណាយដផេងៗ
បាំណុលដផេងៗ

19.

មូលធនមាចស់ភា្ហុន និងទ្ុនបគមុង
ក្ដើមទុន
គរុមហុនានដែើមទុនឆុឹះបញ្ជី ឆាំនួន 230,000,000 ហុន ខែលានត្នមលចារិរ 4,000 ដរៀល រនុងមួ យ
ហុន។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
19.

មូលធនមាចស់ភា្ហុន និងទ្ុនបគមុង (ត្ពីទាំព័រមុន)
ក្ដើមទុន (ត្ពីទាំព័រមុន)
ព័ត្៌ានលមាិត្ននភា្ទុនិរានែូឆខាងដគកាម៖
2019

2018

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

%

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)

LOLC

%

(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)

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

ពារយបាំ គពួញៈ
LOLC : គរុមហុន លង្ហក អ័ រររ
ិ លីស្ស្ុីង អិ លធ្ីឌ្ី
BEA : ធ្នាគារអាស្ុីបូពា៌លីមីត្ធ្ីត្
PSCo : គរុមហុន បុ ្ាលិរគាស្ថរ់លីមីត្ធ្ីត្
រនុងខែមររា ឆ្នាំ2019 គរុមហុនានដផទរទររគារ់ឆាំនួន 58 ោនែុោលរអាដមរ ិរ ពី គារ់ ឆាំដណញររា
ទុរដៅជាដែើមទុន។ ដៅនងៃទី5 ខែរុមភៈ និងនងៃទី11 ខែរុមភៈ ឆ្នាំ2019 គរុមហុនទទួ លានការអនុម័ត្
ពីធ្នាគារជាត្ិរមពុជា និ ងទទួលានការអនុម័ត្ពីគរស្ួងពាណិជ្ជរមម ដរៀងគាន។ គរុមហុនានរត្់
គតាមូ លធ្នរមមននគារ់ឆាំដណញររាទុរដៅឆ្នាំ2019។

ដៅនងៃទី23 ខែរញ្ញញ និងនងៃទី8 ខែត្ុោ ឆ្នាំ2019 គរុមហុនទទួលានការអនុ ម័ត្ពី ធ្នាគារជាត្ិ
រមពុជា និងទទួ លានការអនុម័ត្ពីគរស្ួងពាណិជ្ជរមម ដរៀងគាន ដោយានដផទរទររគារ់ឆាំនួន 62
ោនែុោលរអាដមរ ិរ ពីគារ់ ឆាំដណញររាទុរដៅជាដែើមទុន។
ទុនបគមុង
អនុដោមតាមរិឆចគពមដគពៀងគារ់រមចីរវាង Instituto De Credito Oficial (“ICO”) ននគពឹះរាជាណា
ឆគរ ដអស្ា៉ា ញ និងគរុមហុន គរុមហុនគត្ូវររាទុនបគមុងស្គាប់ពគងរងដែើមទុ នដោយដផទរគារ់
ឆាំដណញរនុងមួយឆ្នាំ ដោយ្ណនាតាមអគតា 3.5% ននគារ់រមចីខែលដៅមិនទាន់ទូទាត្់ ្ិត្គត្រម
ែាំណាឆ់ការយ
ិ បរដិ ឆេទនីមួយៗ។

នានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 ដែើមទុនបគមុងានឆាំនួន 3,093,332
ែុោលរអាដមរ ិរ (2018: 2,976,091 ែុោលរអាដមរ ិរ)។ ទុនបគមុងដនឹះ មិនអាឆខបងខឆរានដទ។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
19.

មូលធនមាចស់ភា្ហុន និងទ្ុនបគមុង (ត្ពីទាំព័រមុន)
ទុនបត្រមុងាមបទបបញ្ញ រិត
បខគមបគមួលដលើទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញត្ិត (រាំណត្់ស្ាាល់ 2.2.14) ានែូឆខាងដគកាម៖
2019
ែុោលរអាដមរិរ

ស្មត្ុលយនានងៃទី1 ខែមររា
ដផទរដៅទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញត្ិត
លដមាៀងពីការបដូររូបិយប័ណណ
ស្មត្ុលយនានងៃទី31 ខែធ្នូ

20.

2018

ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)

2.1.1)

299,009

1,209,491

-

-

3,809,915

15,437,776

299,009

1,209,491

-

2,093

-

-

4,108,924

16,649,360

299,009

1,209,491

ចំណូលពីការគារ់
ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់

ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)

(ការរាយការណ៍ដ

ង
ើ វ ិញ -

2.1.1)

រាំណត្់ស្ាាល់ 2.4)
ឥណទានបុ្ាល
ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារដផេងៗ
ឥណទានជាគរុម

21.

355,523,000

1,440,579,197

278,412,361

1,126,178,001

670,114

2,715,302

698,456

2,825,255

62,254

252,253

67,095

271,399

356,255,368

1,443,546,752

279,177,912

1,129,274,655

ចំណាយការគារ់
ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់

ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

2.1.1)

2.1.1)

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

(ការរាយការណ៍ដ

ង
ើ វ ិញ -

រាំណត្់ស្ាាល់ 2.4)
គារ់បដញ្ញព
ើ ីអត្ិងិជ្ន
គារ់រមចី
អនុបាំណុល

104,953,470

425,271,461

70,931,169

286,916,579

50,257,182

203,642,101

42,825,710

173,229,997

5,206,543

21,096,912

5,561,089

22,494,605

3,116,976

12,629,987

864,310

3,496,134

1,027,954

4,165,270

983,471

3,978,142

164,562,125

666,805,731

121,165,749

490,115,457

គារ់បដញ្ញព
ើ ីធ្នាគារ
និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ាុដផេងៗ
បាំណុលភត្ិស្នា
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

22.

ចំណូលនិងចំណាយរនគមទជើងស្ថរសុទ្ធ
ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់

ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)

ឆាំណូលរនគមដជ្ើងស្ថរពីឥណទាន
ឆាំណូលរនគមដជ្ើងស្ថរពីដស្វារមមដផទរ
គារ់រងស្ស្ុ
រ
ុន
ឆាំណូលរនគមដជ្ើងស្ថរស្រុប
ឆាំណាយរនគមដជ្ើងស្ថរដលើគារ់រមចី
ឆាំណាយរនគមដជ្ើងស្ថរដស្វាធ្នាគារ

17,325,073

70,201,196

11,038,100

44,649,115

921,029

3,732,010

907,988

3,672,811

18,246,102

73,933,206

11,946,088

48,321,926

3,340,715

13,536,579

2,556,032

10,339,149

131,507

532,866

136,886

553,704

-

-

1,400

5,663

3,472,222

14,069,445

2,694,318

10,898,516

14,773,880

59,863,761

9,251,770

37,423,410

ឆាំណាយរនគមដជ្ើងស្ថរដផេងៗ
ឆាំណាយរនគមដជ្ើងស្ថរស្រុប
ឆាំណូលនិងឆាំណាយរនគមដជ្ើងស្ថរ
ស្រុប

23.

2.1.1)

ចំណូលទផេងៗ
ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់

ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

2.1.1)

2.1.1)

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

(ការរាយការណ៍ដ

ង
ើ វ ិញ -

រាំណត្់ស្ាាល់ 2.4)

ការពិន័យដលើឥណទាន

7,094,130

28,745,415

4,910,330

19,862,285

3,705,890

15,016,266

1,512,081

6,116,368

67,854

274,943

65,275

264,036

826,159

3,347,596

818,984

3,312,790

11,694,033

47,384,220

7,306,670

29,555,479

ការគបមូលមរវ ិញពីឥណទានខែល
ានលុបដឆញពីបញ្ជ ី
ឆាំដណញពីការលរ់គទពយ និងបរិកាខរ
ឆាំណូលដផេងៗ
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
24.

ចំណាយទលើបុ្ាលរ
ិ
ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)

គារ់ដបៀវត្េរ៍

40,995,461

166,113,608

33,295,181

134,679,007

គារ់រង្ហវន់ គារ់ដលើរទររឆិត្ប
ត ុ្ល
ា រ
ិ

14,273,500

57,836,222

8,899,944

36,000,273

2,990,322

12,116,785

1,347,560

5,450,880

274,118

1,110,726

240,200

971,609

24,844

100,668

61,426

248,468

1,536,519

6,225,975

1,250,083

5,056,587

60,094,764

243,503,984

45,094,394

182,406,824

អត្ាគបដយជ្ន៍និដយជ្ិត្
ឯរស្ណា
ា នបុ្ាលរ
ិ
ឆាំណាយខផនរស្ុែភាព
អត្ាគបដយជ្ន៍និដយជ្ិត្ដផេងៗ

25.

2.1.1)

ចំណាយទ្ូទៅ និងរែាាល
ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)

(ការរាយការណ៍ដ

ង
ើ វ ិញ -

2.1.1)

រាំណត្់ស្ាាល់ 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 និងជ្ួស្ជ្ុល

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

ស្ាភរៈការ ិយល័យ

616,693

2,498,840

368,063

1,488,815

រនគមវ ិជាជជ្ីវៈ

531,610

2,154,084

406,860

1,645,749

រនគមអាជាាប័ណណ

448,415

1,816,978

440,665

1,782,490

ឆាំណាយការដធ្វើែាំដណើរ

419,680

1,700,543

422,862

1,710,477

ឆាំណាយដលើការជ្ួល

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

ឆាំណាយហវរ
រ ហវឺន

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
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

26.

ចំណាយរ ំលស់
ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)

2.1.1)

(ការរាយការណ៍ដ

ង
ើ វ ិញ - រាំណត្់

ស្ាាល់ 2.4)

រាំលស្់គទពយ និងបរិកាខរ
រាំលស្់គទពយអរូបី
រាំលស្់ស្ិទរ
ធ ុនងការដគបើគាស្់គទពយស្រមម

2,158,099

8,744,617

2,163,189

8,750,100

324,570

1,315,158

305,293

1,234,910

3,643,160

14,762,084

3,431,755

13,881,448

6,125,829

24,821,859

5,900,237

23,866,458

85

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

27.

រាយការណ៍លំហូរស្ថច់គារ់

27.1

ស្ថឆ់ គារ់ដគបើរុ ងស្រមម
ន
ភាពគបត្ិបត្តិការស្ុទធ
ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

2.1.1)

(ការរាយការណ៍ដ

2.1.1)

ង
ើ វ ិញ -

រាំណត្់ស្ាាល់ 2.4)
ស្រមមភាពគបត្ិបត្តិការ
គារ់ឆាំដណញមុនបង់ពនធ

129,447,338

524,520,614

98,839,196

399,804,552

9,298,198

37,676,298

13,103,262

53,002,696

6,125,829

24,821,859

5,900,237

23,866,458

(356,255,368)

(1,443,546,752)

(279,177,912)

(1,129,274,655)

164,562,125

666,805,731

121,165,749

490,115,457

(66,305)

(268,668)

(77,155)

(312,092)

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

ការគារ់ានទូទាត្់

(148,185,245)

(600,446,613)

(110,663,588)

(447,634,215)

(24,062,719)

(97,502,137)

(18,061,604)

(73,059,188)

(4,182,164)

(16,946,129)

(81,156)

(328,276)

132,315,160

536,141,028

109,233,163

441,848,150

(49,564,119)

(200,833,810)

(28,520,493)

(115,365,394)

(544,847,328)

(2,207,721,373)

(412,604,962)

(1,668,987,073)

(1,760,011)

(7,131,565)

(1,504,723)

(6,086,600)

1,105,783

4,480,633

12,181,135

49,272,691

496,147,958

2,010,391,526

363,985,205

1,472,320,154

2,308,371

9,353,519

(5,192,917)

(21,005,349)

35,705,814

144,679,958

37,576,408

151,996,579

និយ័ត្រមមដលើៈ
ស្ាំវ ិធានធ្នដលើ ECLs
ការរាំលស្់គទពយ និងបរិកាខរ,គទពយអរូបី
និងស្ិទធរងការដគបើ
គាស្់គទពយស្រមម
ុន
ឆាំណូលការគារ់

ឆាំណាយការគារ់
ឆាំដណញពីការលរ់គទពយ និងបរិកាខរ
ការឆាំណាយអត្ាគបដយជ្ន៍របស្់
និដយជ្ិរ

ពនធដលើគារ់ឆាំណូលានបង់
អត្ាគបដយជ្ន៍និដយជ្ិត្ានបង់
ស្ថឆ់គារ់ដគបើរុនងស្រមមភាពគបត្ិបត្ដិការ
មុនការខគបគបួលគទពយស្រមម និងបាំណុល

ការដរើនដ

ង
ើ នូវគទពយស្រមមគបត្ិបត្តិការ

ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារជាត្ិននរមពុជា
ឥណទានផតលែ
់ ល់អត្ិងិជ្ន
គទពយស្រមមដផេងៗ

ការដរើនដ

ង
ើ (ងយឆុឹះ) នូវបាំណុល

គបត្ិបត្តិការ
គារ់បដញ្ញព
ើ ីគ្រឹះស្ថានធ្នាគារ និង
ហិរញ្ញវត្ាុដផេងៗ

គារ់បដញ្ញើរបស្់អត្ិងិជ្ន
បាំណុលដផេងៗ
ស្ថឆ់គារ់ស្ុទធានមរពី
ស្រមមភាពគបត្ិបត្តិការ

86

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

27.

រាយការណ៍លំហូរស្ថច់គារ់ (ត្ពីទាំព័រមុន)

27.2

ការខគបគបួលបាំណុលពី ស្រមមភាពហិរញ្ញ បបទាន
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ការខគបគបួល
បខគមបគមូលពីការបតូរ

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ការទទួលគារ់បខនាម

ការទូទាត្់

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

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

បាំណុលភត្ិស្នា

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

រមចី

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

រមចី
អនុបាំណុល
បាំណុលភត្ិស្នា

ការខគបគបួល
ការទទួលគារ់បខនាម

ការទូទាត្់

2,496,730,764

1,252,334,792

279,063,388

ដរៀល

រូបិយប័ណណបរដទស្

ដរៀល

រូបិយប័ណណបរដទស្

ដរៀល

ដរៀល

(846,614,527)

49,058,093

2,951,509,122

81,040,000

(54,026,665)

3,259,832

309,336,555

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
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ដរៀល

បខគមបគមូលពីការបតូរ

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

27.

រាយការណ៍លំហូរស្ថច់គារ់ (ត្ពីទាំព័រមុន)

27.2

ការខគបគបួលបាំណុលពី ស្រមមភាពហិរញ្ញ បបទាន (ត្ពីទាំព័រមុន)
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2017

ែុោលរអាដមរិរ

ការខគបគបួល
ការទទួលគារ់បខនាម

ការទូទាត្់

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

476,681,777

283,433,178

អនុបាំណុល

64,716,264

បាំណុលភត្ិស្នា

11,998,613
553,396,654

រមចី

អនុបាំណុល
បាំណុលភត្ិស្នា

រូបិយប័ណណបរដទស្

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

(138,959,399)

230,896

621,386,452

15,000,000

(10,333,333)

70,376

69,453,307

2,707,816

(2,998,428)

-

11,708,001

301,140,994

(152,291,160)

301,272

702,547,760

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2017

រមចី

បខគមបគមូលពីការបតូរ

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ការខគបគបួល
បខគមបគមូលពីការបតូរ

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ការទទួលគារ់បខនាម

ការទូទាត្់

ដរៀល

ដរៀល

ដរៀល

ដរៀល

ដរៀល

1,924,364,334

1,146,487,205

(562,090,769)

(12,030,006)

2,496,730,764

261,259,558

60,675,000

(41,798,332)

(1,072,838)

279,063,388

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
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រូបិយប័ណណបរដទស្

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

28.

កាត្ពវរិចចសនា
គរុមហុនជ្ួ លយនយនតដគកាមរិឆចគពមដគពៀងភត្ិស្នាគបត្ិបត្តិការ ខែលានកាត្ពវរិឆចស្នាែូឆ
ខាងដគកាម៖
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន2
ាំ 019

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

2.1.1)

2.1.1)

(រាំណត្់ស្ាាល់

រនុងរយៈដពល 1 ឆ្នាំ

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន2
ាំ 018

424,760

1,730,897

(រាំណត្់ស្ាាល់

243,080

976,695

រនុងគបត្ិបត្តិការអាជ្ីវរមមធ្មមតា គរុមហុនានឆុឹះកាត្ពវរិឆចស្នា និងដរើ ត្ានបាំណុលយថាភាព
ជាមួយនរងស្ាំណងផលូវឆាប់។

29.

គបត្ិបត្តិការ និងសមត្ុលយជាមួយសមព័នធញាត្ិ
គបត្ិបត្តិការស្ាំខាន់ៗជាមួ យស្ម័ពនធញាត្ិ ានែូឆខាងដគកាមៈ
ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់
ស្មព័នញា
ធ ត្ិ

គបត្ិបត្តិការ

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន2
ាំ 019

ភា្ទុនិរ

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន2
ាំ 018

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

2.1.1)

2.1.1)

(រាំណត្់ស្ាាល់

គរុមគបររាភិាល

ស្គាប់ការិយបរិដឆេទបញ្ច ប់

(រាំណត្់ស្ាាល់

នងលឈលនិ
ងឆាំណាយ
ួន
ពារ់ព័នធ

326,256

1,321,989

326,256

1,319,706

ឆាំណាយការគារ់

112,759

456,899

181,424

733,860

ឆាំណាយការគារ់

1,388,781

5,627,341

979,117

3,960,526

68,823

278,871

32,665

132,130

1,793,321

7,266,537

1,246,904

5,043,727

229,695

930,724

211,689

856,282

97,091

393,413

38,880

157,270

នងលឈលនិ
ងរនគម
ួន

ដជ្ើងស្ថរដលើឥណទាន
បុ្ល
ា រ
ិ គ្ប់គ្ង

គារ់ខែ និង

ស្ាំខាន់ៗ

អត្ាគបដយជ្ន៍និដយជ្ិត្
ឆាំណាយការគារ់
ឆាំណាយអត្ាគបដយជ្ន៍
និដយជ្ិត្

ស្មត្ុលយជាមួយស្ម័ពនធញាត្ិ ានែូឆខាងដគកាម:
ស្មព័នញា
ធ ត្ិ

្ណនី

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន2
ាំ 019

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន2
ាំ 018

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

ែុោលរអាដមរិរ ស្មមូលពាន់ដរៀល

2.1.1)

2.1.1)

(រាំណត្់ស្ាាល់

(រាំណត្់ស្ាាល់

គរុមគបររាភិាល និង
បុ្ល
ា រ
ិ គ្ប់គ្ងស្ាំខាន់ៗ

គារ់បដញ្ញ ើ

4,726,211

19,259,310

5,586,532

PSCo

គារ់បដញ្ញ ើ

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

89

22,446,686

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
30.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ
ស្រមមភាពគរុមហុនានហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុជាដគឆើនែូឆជា៖ ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផារ
(រួមាន ហានិ ភ័យរូបិយប័ ណណ និងហានិភ័យអគតាការគារ់ ) និងហានិភ័យស្នទនីយភាព។ ការ
គបឈមមុែជាមួយនរងហានិ ភ័យ្ឺ

ស្ាំខាន់បាំផុត្ឆាំ ដពាឹះពាណិជ្ជរមមហិរញ្ញ វត្ាុ

ដហើយហានិភ័យ

ិ រមិ នអាឆដជ្ៀស្ានរនុងការដធ្វើពាណិជ្ជរមម។
គបត្ិបត្ដិការ្ឺ ជាផលវា

គរុមហុនានបាំណង អនុវត្តតាមបទបបញ្ញ ត្ិតរបស្់ធ្នាគារជាត្ិននរមពុជា ឆាំដពាឹះដគាលបាំណងដលើ

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ។ គរុមហុនានទទួលស្ថាល់ថា គរុមហុនមិនទាន់ ានស្ដគមឆការ
អនុវត្តឲ្យានគត្រមគត្ូវស្តង់ោរអនតរជាត្ិ

ស្តីពីការគ្ប់ គ្ងហានិភ័យានដពញដលញដនាឹះដទ។

គរុមគបររាភិាលានបដងកើត្្ណៈរាមធ្ិការគ្ប់ គ្ងគទពយស្រមម
្ណៈរមមការគ្ប់គ្ងហានិ ភ័យដែើមបីបដងកើត្ជាា៉ា រា៉ា ខម៉ាគត្ស្ាំខាន់ៗ

និងគទពយបាំណុល

និង

ននហានិភ័យខែលអាឆទទួ ល

ានស្គាប់គរុមហុន និង គត្ួត្ពិនិត្យដមើលស្រមមភាព ដោយដធ្ៀបនរងា៉ា រា៉ា ខម៉ាគត្ទាាំងដនឹះ។
គរុមហុនានគទពយស្រមម និ ងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុែូឆខាងដគកាម៖
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាដមរិរ

ស្មមូលពាន់ដរៀល

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ

ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់

ដលែ2.1.1)

(រាំណត្់ស្ាាល់
(ការរាយការណ៍ដ

ដលែ2.1.1)

ង
ើ វ ិញ -

រាំណត្់ស្ាាល់ 2.4)
គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ
ស្ថឆ់គារ់រុនងនែ

150,702,355

614,112,097

109,863,596

441,431,929

ននរមពុជា
ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារដផេងៗ

278,664,939

1,135,559,626

173,925,316

698,831,919

1,092,239

4,450,874

7,282,720

29,261,969

2,468,225,611

10,058,019,365

1,929,064,262

7,750,980,205

138,700

565,203

250,884

1,008,052

2,898,823,844

11,812,707,165

2,220,386,778

8,921,514,074

55,092,001

224,499,904

53,986,218

216,916,624

1,733,440,925

7,063,771,769

1,237,292,967

4,971,443,141

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

2,649,929,827

10,798,464,045

2,025,479,041

8,138,374,787

ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារជាត្ិ

ឥណទានផតលែ
់ ល់អត្ិងិជ្ន
គទពយស្រមមដផេងៗ
គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុស្រុប
បាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ាុ

គារ់បដញ្ញើរបស្់គ្រឹះស្ថាន
ធ្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ាុដផេងៗ
គារ់បដញ្ញើរបស្់អត្ិងិជ្ន
គារ់រមចី

បាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ាុស្រុប

90

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
30.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (រពីទំព័រមុន)

ការគ្ប់គ្ងដែើមទុន
ដគាលដៅឆមបងននការគ្ប់ គ្ងដែើមទុនរបស្់គរុមហុន ្ឺ គត្ូវធានាថាវាអនុ ដោមដៅតាមត្គមូវការ
ដែើមទុនខែលានរាំណត្់ពីខាងដគៅ

ដហើយវាររានូវជ្ាំ ហរហិរញ្ញ វត្ាុរ រងាាំ

និងអនុ ាត្ដែើមទុ ន

ខែលានដស្ារភាពលា ដែើមបីគទគទង់អាជ្ី វរមមរបស្់ែួលន និងដែើមបីបដងកើនត្នមលាចស្់ហុន។
គរុមហុនគ្ប់ គ្ងរឆនាស្មព័នធដែើមទុនរបស្់ែួលន និ ងដធ្វើនិយ័ត្រមមដៅដលើទុនដនាឹះ ដៅតាមទគមង់ នន
ការផ្អលស្់បូតរលរខែណឌដស្ែារិឆច និងលរខណៈហានិភ័យននស្រមមភាពរបស្់ែួន។
ល
ដែើមបីររា ឬខរ
ត្គមូវរឆនាស្មព័នធមូលធ្ន គរុមហុនអាឆខរត្គមូវឆាំនួនទររគារ់ ននការទូទាត្់ភា្ោភ ឬឆាំ ដណញ
ដលើមូលធ្ន

ែល់ាចស្់ភា្ហុន។

ពុាំ ានការផ្អលស្់បូតរណាមួយគត្ូវានដធ្វើដ

ដគាលបាំណងដគាលការណ៍ និងែាំដណើរការពីឆ្នាំមុន។
មូលនិធ្ិផ្អទល់ស្ុទធ

និងគទពយស្រមមខែលានងលរងហានិភ័យ

បទបបញ្ញ ត្ិតរបស្់ធ្នាគារជាត្ិ ននរមពុជា។

ើងដៅរនុង

នរងគត្ូវាន្ណនាដោយខផារដលើ

្ណៈគ្ប់ គ្ងានភាពដជ្ឿជារ់ ថា

គរុមហុនាន

អនុដោមតាមអនុាត្ស្ថធ្នភាពខែលរាំណត្់ ដោយធ្នាគារជាត្ិ ននរមពុជា និងត្គមូវការមូលធ្ន
ខែលានរាំណត្់ពីខាងដគៅ។
30.1

ហានិភ័យឥណទាន
គរុមហុនគបឈមនរងហានិភ័យឥណទាន

ខែលគត្ូវានរាំណត្់ថាជាការខាត្បង់ហិរញ្ញ វត្ាុឆាំដពាឹះ

គរុមហុន រនុងររណីខែលអនរស្ុាំែីម
ច ិនអាឆអនុ វត្ដនូវកាត្ពវរិឆចស្ងបាំ ណុល ដៅនងៃែល់កាលរាំណត្់។

ហានិភ័យដលើឥណទាន ្ឺ ជាហានិភ័យស្ាំខាន់បាំផុត្ស្គាប់ពាណិជ្ជរមមរបស្់គរុមហុន។ ហានិភ័យ
ឥណទានដរើត្ដ

ើងជាស្ាំខាន់ រុនងស្រមមភាពផដល់រមចីឥណទានឲ្យអត្ិ ងិជ្ន។ ការគ្ប់ គ្ងហានិភ័យ

ដលើឥណទានគត្ូវានអនុ វត្ដដោយ្ណៈរមមការគ្ប់ គ្ង ឥណទានរបស្់ គរុមហុន។
(រ) ការវាស្់ខវងហានិភ័យឥណទាន

គរុមហុនវាយត្នមលពីលទធភាព ននការែរខានមិនបាំ ដពញកាត្ពវរិឆចរបស្់អនរស្ុាំែីច ដោយដយង
ដៅដលើដគាលនដយាយដគាលការណ៍និងការអនុ វត្តឥណទានរបស្់គរុមហុន។ ្ណៈរាមធ្ិការ
ឥណទានទទួ លែុស្គត្ូវរនុងរាំណត្់ភាពស្មស្ស្ប

និ ងភាពគ្ប់ គគាន់ននដគាលនដយាយ

ហានិភ័យ។

(ែ) ការគត្ួត្ពិនិត្យវ ិស្ថលភាពហានិភ័យ និងដគាលការណ៍ទប់ស្ថកត្់
គរុមហុនដធ្វើគបត្ិបត្ដិការ និងផដល់គារ់រមចី ដៅរូបវ ័នដបុ្ាល ដៅរនុងគពឹះរាជាណាឆគររមពុជា។
គរុមហុនគ្ប់ គ្ងានរាំណត្់ និងគត្ួត្ពិនិត្យនូ វការគបមូលផដាំុហានិភ័យ ដលើឥណទានដៅ
ដពលណាខែលហានិភ័យទាាំងដនាឹះគត្ូវានររដ
រាំណត្់ដោយធ្នាគារជាត្ិននរមពុជា

ើញ។

ហានិភ័យធ្ាំ ដលើឥណទាន

្ឺ ជាស្រុបហានិភ័យធ្ាំៗ

គត្ូវាន

ខែលបុ្ាលមួ យទទួលាន

អត្ាគបដយជ្ន៍ណាមួ យខែលអនុាត្ដលើស្ពី 2% ស្គាប់គារ់រមចីឯរត្តជ្ននិង 3% ស្គាប់
គារ់រមចីជាគរុមននមូ លនិធ្ិផ្អទល់ស្ុទធរបស្់គរុមហុនដគកាមលរខែណឌននគបកាស្ដលែ ធ្7-07163 ននធ្នាគារជាត្ិ ននរមពុជា។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

30.
30.1

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (រពីទំព័រមុន)

ហានិភ័យឥណទាន (រពីទំព័រមុន)
(ែ) ការគត្ួត្ពិនិត្យវ ិស្ថលភាពហានិភ័យ និងដគាលការណ៍ទប់ស្ថកត្់ (ត្ពីទាំព័រមុន)
គរុមហុន

ានោរ់ដឆញនូវដគាលនដយាយ

និ ងការអនុ វត្តដែើមបីទប់ ស្ថកត្់ ហានិភ័យ

ឥណទាន។ ការអនុ វត្តខែលានតាាំងពី ដែើម ្ឺ ការទាមទារឲ្យានគទពយបញ្ញ
ច ាំ ស្គាប់ធានា
ឥណទានពីអត្ិងិជ្ន។

គរុមហុនរ៏ទទួ លាននូវការធានាផ្អទល់ែួលនស្គាប់ រមចីជាគរុម។

គរុមហុនអនុវត្តដស្ឆរតីខណនាាំស្ីព
ត ី ការទទួលយរ ឆាំ ណាត្់ថានរ់ ជារ់ោរ់ ននគទពយបញ្ញ
ច ាំ ឬការ

ទប់ស្ថកត្់ហានិភ័យឥណទាន។ គទពយបញ្ញ
ច ាំឆមបងៗស្គាប់ធានាឥណទានផតល់ែល់អត្ិងិជ្ន
ានការោរ់បញ្ញ
ច ាំគទពយស្មបត្ដិស្ថនរ់ដៅ (ែីធ្ីល អគារ និងគទពយដផេងៗ)។
(្) ផល់ប៉ាឹះពាល់អត្ិបរា
ិ ដលើហានិភ័យឥណទាន
តារាងខាងដគកាមបង្ហាញពី ហានិភ័យអត្ិបរ ិារបស្់គរុមហុន

ឆាំដពាឹះហានិភ័យឥណទានដលើ

គារ់រមចីរបស្់គរុមហុនែល់អត្ិងិជ្ន បនាទប់ពីាន្ិត្ពិ ចារណាដលើគទពយបញ្ញ
ច ាំនិងការពគងរង
្ុណភាពឥណទានែនទដទៀត្។
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន2
ាំ 019
ត្នមលស្មស្ស្បនន ផល់ប៉ាឹះពាល់អត្ិប
ត្នមលដយង
ឥណទានបុ្ល
ា

គទពយបញ្ញ
ច ាំ ឬការ រិាដលើហានិភ័យ
ពគងរងឥណទាន

ឥណទាន

2,446,797,855

5,393,268,831

38,249,528
8,767,152

ផល់ប៉ាឹះពាល់ហរិ ញ្ញ

វត្ាុដលើគទពយបញ្ញ
ច ាំ
ឬការពគងរង
ឥណទាន

ទារ់ទង ECL

-

2,446,797,855

25,660,167

79,350,494

-

38,249,528

499,469

15,169,329

-

8,767,152

68,977

643,968

362,671

281,297

362,671

4,279

2,494,458,503

5,488,151,325

281,297

2,494,177,206

26,232,892

10,164,918,399

22,364,216,649

1,146,285

10,163,772,114

106,899,034

ឥណទានស្គាប់
ស្ហគគាស្ធ្ុនត្ូឆ និង
ធ្ុនមធ្យម
ឥណទានបុ្ល
ា រ
ិ
ឥណទានគរុម
ឥណទានស្រុប
ស្មមូលពាន់ ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)

92

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
30.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

30.1

ហានិភ័យឥណទាន (រពីទំព័រមុន)
(្) ផល់ប៉ាឹះពាល់អត្ិបរា
ិ ដលើហានិភ័យឥណទាន (រពីទំព័រមុ ន)
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន2
ាំ 018
ត្នមលស្មស្ស្បនន ផល់ប៉ាឹះពាល់អត្ិប
ត្នមលដយង
ឥណទានបុ្ល
ា

1,907,056,772

ផល់ប៉ាឹះពាល់ហរិ ញ្ញ

គទពយបញ្ញ
ច ាំ ឬការ

រិាដលើហានិភ័យ

វត្ាុដលើគទពយបញ្ញ
ច ាំ
ឬការពគងរង
ឥណទាន

ទារ់ទង ECL

5,075,400,002

-

1,907,056,772

26,054,328

ពគងរងឥណទាន

ឥណទាន

ឥណទានស្គាប់
ស្ហគគាស្ធ្ុនត្ូឆ និង
ធ្ុនមធ្យម

37,342,418

84,471,010

-

37,342,418

512,928

ឥណទានបុ្ល
ា រ
ិ

11,044,682

18,535,846

-

11,044,682

92,167

283,699

676,849

-

283,699

3,886

1,955,727,571

5,179,083,707

-

1,955,727,571

26,663,309

7,858,113,380

20,809,558,335

-

7,858,113,381

107,133,175

ឥណទានគរុម
ឥណទានស្រុប
ស្មមូលពាន់ ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)

ហានិភ័យអត្ិបរ ិាឆាំ ដពាឹះហានិភ័យឥណទានស្គាប់ គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុដផេងៗ

គត្ូវាន

រាំណត្់ឆាំដពាឹះត្នមលដយងស្គាប់ការ ិយបរដិ ឆេទននរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ។
គរុមហុនររាវត្ាុបញ្ញ
ច ាំដធ្ៀបនរ ងគារ់រមចីែល់អត្ិងិជ្នរនុងទគមង់ជាអឆលនៈ គទពយធានា និង
មូលប័គត្ខែលានឆុឹះបញ្ជីដផេងៗដលើគទពយស្រមម។ ការា៉ា ន់ស្ថមនននត្នមលស្មស្ស្ប្ឺ ខផារដលើ
ត្នមលននគទពយបញ្ញ
ច ាំខែលគត្ូវានវាយត្នមលដៅដពលែចី

ដហើយគត្ូវានដធ្វើបឆចុបបននភាពជាគបចាាំ

ដយងតាមដគាលនដយាយគារ់រមចីនផទរុងនិ
ន
ងដគាលការណ៍ខណនាាំននបទបបញ្ញ ត្ិត។
(

) ការគបមូ លផតាំុហានិភ័យននគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុជាមួ យនរងហានិភ័យឥណទាន
ការគបមូលផតាំុហានិភ័យដរើត្ដ
អាជ្ីវរមមស្ស្ដែៀងគាន

ើង

ដៅដពលខែលស្មភា្ីមួយឆាំ នួនឆូលរួមរនុងស្រមមភាព

ឬស្រមមភាពដៅរនុងត្ាំបន់ភូមិស្ថស្តស្តែូឆគាន

ឬានលរខណៈដស្ែារិឆច

ស្ស្ដែៀងគាន ខែលបណា
ត លឲ្យស្មត្ាភាពរបស្់ពួរដ្ ដែើមបីបាំដពញកាត្ពវរិឆចតាមរិ ឆចស្នា
គត្ូវានរងផលប៉ាឹះពាល់ដោយ បខគមបគមួលដស្ែារិឆច នដយាយ ឬលរខែណឌដផេងដទៀត្។
ការគបមូលផតាំុហានិភ័យបង្ហាញពីភាពខគបគបួលទារ់ ទង និ ងការអនុ វត្តរបស្់គរុមហុនឆាំដពាឹះការ
អភិវឌ្ឍខែលប៉ាឹះពាល់ែល់ឧស្ាហរមមជារ់ោរ់ ឬទី តាាំងភូមិស្ថស្តស្ត។
ការខបងខឆរគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ

ិ ័យឧស្ាហរមមរបស្់គរុមហុនមុនដពលពិ ចារណា
តាមវស្

ដលើគទពយបញ្ញ
ច ាំឬការពគងរងឥណទានដផេងដទៀត្ (ការប៉ាឹះពាល់អត្ិបរា
ិ ) ានែូ ឆខាងដគកាមៈ
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

30.
30.1

ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន)
(

) ការគបមូ លផតាំុហានិភ័យននគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុជាមួ យនរងហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន)
ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារជាត្ិ

ននរមពុជា
ែុោលរអាដមរិរ

ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារ

ដផេងៗ

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
ឥណទានផតលែ
់ ល់
អត្ិងិជ្ន

ដផេងៗ

ស្រុប

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

អនតរការ ីហិរញ្ញវត្ាុ

-

-

-

-

-

ផលិត្រមម

-

-

21,483,935

-

21,483,935

អឆលនគទពយ

-

-

407,917,050

-

407,917,050

ែលួន នរងស្មមភាពដផេងៗ

439,823,205

1,103,272

2,065,057,518

-

2,505,983,995

-

(11,033)

(26,232,892)

-

(26,243,925)

ស្ុទធ

439,823,205

1,092,239

2,468,225,611

-

2,909,141,055

1,792,279,560

4,450,874

10,058,019,367

-

11,854,749,799

ស្រមមភាពស្ហ្មន៍ ស្ងាម ផ្អទល់
ស្ាំវ ិធានធ្នដលើ ECLs

ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ (ត្ពីទាំព័រមុន)

30.
30.1

ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន)
(

) ការគបមូ លផតាំុហានិភ័យននគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុជាមួ យនរងហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន)
ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារជាត្ិ

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ននរមពុជា
ែុោលរអាដមរិរ

ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារដផេងៗ

ឥណទានផតលែ
់ ល់អត្ិងិជ្ន

ដផេងៗ

ស្រុប

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

អនតរការ ីហិរញ្ញវត្ាុ

-

-

-

-

ផលិត្រមម

-

-

15,631,850

-

15,631,850

អឆលនគទពយ

-

-

448,797,818

-

448,797,818

ផ្អទល់ែន
ួល នរងស្មមភាពដផេងៗ

285,519,462

7,356,283

1,491,297,903

-

1,784,173,648

-

(73,563)

(26,663,309)

-

(26,736,872)

ស្ុទធ

285,519,462

7,282,720

1,929,064,262

-

2,221,866,444

1,147,217,198

29,261,969

7,750,980,205

-

8,927,459,372

-

ស្រមមភាពស្ហ្មន៍ ស្ងាម
ស្ាំវ ិធានធ្នដលើ ECLs

ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

30.
30.1

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន)
(ង) ្ុណភាពឥណទានដៅតាមថានរ់ ននគទពយស្រមមហិញ្ញវត្ាុ
តារាងខាងដគកាមដនឹះបង្ហាញពី្ុណភាពឥណទាន ដៅតាមថានរ់ននគទពយស្រមមហិញ្ញវត្ាុដោយ

ខផារដៅដលើគបព័នធវាយត្នមលរបស្់គរុមហុន :

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ែាំណារ់កាលទី1 ែាំណារ់កាលទី2
ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារដផេងៗ

ែាំណារ់កាលទី3

ស្រុប

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

1,103,272

-

-

1,103,272

ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារជាត្ិ
ននរមពុជា
ឥណទានផតលែ
់ ល់អត្ិងិជ្ន
គទពយស្រមមដផេងៗ

ស្ាំវ ិធានធ្នដលើ ECLs
ស្ុទធ
ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)

439,823,205

-

-

439,823,205

2,484,676,347

1,394,203

8,387,953

2,494,458,503

147,541

-

-

147,541

2,925,750,365

1,394,203

8,387,953

2,935,532,521

(18,716,735)

(481,191)

(7,054,840)

(26,252,766)

2,907,033,630

913,012

1,333,113

2,909,279,755

11,846,162,042

3,720,525

5,432,434

11,855,315,001

ែាំណារ់កាលទី1

ែាំណារ់កាលទី2

ែាំណារ់កាលទី3

7,356,283

-

-

7,356,283

285,519,462

-

-

285,519,462

1,940,423,462

1,823,075

13,481,034

1,955,727,571

259,089

-

-

259,089

2,233,558,296

1,823,075

13,481,034

2,248,862,405

(14,727,205)

(631,884)

(11,385,988)

(26,745,077)

2,218,831,091

1,191,191

2,095,046

2,222,117,328

8,915,263,324

4,786,206

8,417,894

8,928,467,424

ែុោលរអាដមរិរ

ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារដផេងៗ

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ស្រុប

ែុោលរអាដមរិរ

ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារជាត្ិ
ននរមពជា
ុ
ឥណទានផតលែ
់ ល់អត្ិងិជ្ន
គទពយស្រមមដផេងៗ

ស្ាំវ ិធានធ្នដលើ ECLs
ស្ុទធ
ស្មមូលពាន់ដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

30.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

30.1

ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន)
(ង) ្ុណភាពឥណទានដៅតាមថានរ់ ននគទពយស្រមមហិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
គរុមហុនអនុវត្តវ ិធ្ីស្ថស្តស្តបីែាំណារ់កាល ដោយខផារដលើការផ្អលស្់បូតរ្ុណភាពឥណទានចាប់
តាាំងពីការទទួ លស្ថាល់ ជាដលើរែាំបូង៖
ិ នធ្នដលើអុីខភមិននរងគត្ូវដធ្វើដ
ស្ាំវធា

ើងដោយខផារដលើវ ិធ្ី ស្ថស្តស្តបីែាំណារ់ កាលែូឆខាងដគកាម

ខែលឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងពី ការផ្អលស្់បូតរ្ុណភាពឥណទានននឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ
ទទួលស្ថាល់ជាដលើរែាំ បូង៖

ចាប់ តាាំងពី ានការ

(i) ែាំណារ់កាលទី 1: ECL រយៈដពល 12 ខែ – មិនានការងយឆុឹះននឥណទាន
ឆាំដពាឹះហានិភ័យ ខែលមិនានការដរើនដ
តាាំងពីការទទួ លស្ថាល់ ជាដលើរែាំបូង

ើង្ួ រឲ្យរត្់ស្ាាល់ននហានិភ័យឥណទានចាប់
ដហើយខែលមិនានការងយឆុឹះននឥណទានចាប់

តាាំងពីដែើម ECL ខែលទារ់ទងនរងគពរត្ិតការណ៍ គបូាបីលីដត្ននការែរខានស្ង ខែលដរើត្
ដ

(ii)

ើងរនុងរយៈដពល 12 ខែបនាទប់ គត្ូវានទទួ លស្ថាល់។

ែាំណារ់កាលទី 2: ECL មួ យអាយុកាល – មិនានការងយឆុឹះននឥណទាន
ឆាំដពាឹះហានិភ័យ

ខែលានការដរើនដ

តាាំងពីការទទួ លស្ថាល់ ជាដលើរែាំបូង

ើង្ួ រឲ្យរត្់ស្ាាល់ននហានិភ័យឥណទានចាប់

ប៉ាុខនតដនាឹះមិនខមនជាការងយឆុឹះននឥណទានដនាឹះ

ECLមួ យអាយុកាល នរងគត្ូវានទទួលស្ថាល់។

(iii) ែាំណារ់កាលទី 3: ECL មួ យអាយុកាល – ការងយឆុឹះននឥណទាន
គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុគត្ូវានវាយត្នមលានការងយឆុឹះននឥណទាន ដៅដពលានគពរត្ិតការណ៍
មួយឬដគឆើនែង

ខែលដធ្វើឲ្យានផលប៉ាឹះពាល់ធ្ៃន់ធ្ៃរននការា៉ា ន់ស្ថមនដៅដលើលាំហូរស្ថឆ់

គារ់ នាដពលអនា្ត្របស្់គទពយស្រមមដនាឹះ ានដរើត្ដ

ើង។ ឆាំដពាឹះគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ

ានការងយឆុឹះននឥណទាន ECL មួយអាយុកាលនរងគត្ូវានទទួលស្ថាល់។
ែាំណារ់កាល

ស្ថានភាពននហានិភ័យឥណទាន

ស្ូឆនាររននការែរខានស្ង

1

ECL រយៈដពល 12ខែ – មិនខមនការងយឆុឹះននឥណទាន

0 ែល់ 29 នននងៃខារខានស្ង

2

ដពECL មួយអាយុកាល – មិនខមនការងយឆុឹះននឥណទាន

30 ែល់ 89 នននងៃខារខានស្ង

3

ECL មួយអាយុកាល – ានការងយឆុឹះននឥណទាន

ដលើស្ពី 89 នននងៃខារខានស្ង
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

30.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

30.1

ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន)
(ង) ្ុណភាពឥណទានដៅតាមថានរ់ ននគទពយស្រមមហិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

(iv) ការបញ្ចូ លពត្័ានគបដមើលដៅនងៃខាងមុែ
គរុមហុនរួមបញ្ូច លព័ត្៌ានគបដមើលដៅនងៃខាងមុែ

ឥណទានរបស្់ឧបររណ៍

ានដរើនដ

ទាាំងការវាយត្នមលថាដត្ើ ហានិ ភ័យ

ើង្ួរឲ្យរត្់ ស្ាាល់ចាប់ តាាំងពី ការទទួ លស្ថាល់ជា

ដលើរែាំបូង និងការវាស្់ខវងរបស្់ ECL ខែរឬដទ។
ព័ត្៌ានខាងដគៅខែលគត្ូវានពិចារណា

រួមានទិននន័យដស្ែារិឆច

និងការពាររណ៍

ខែលដឆញផាយដោយស្ថាប័ នរាជ្រោាភិ ាល និងអាជាាធ្ររូបិយវត្ាុដៅរនុងបណា
ត គបដទស្
ខែលគរុមហុនដធ្វើគបត្ិបត្តិការ អងាការអនតរជាត្ិ។

គរុមហុនានរាំណត្់ និងឆងគរងឯរស្ថរស្ាំខាន់ៗននហានិភ័យឥណទាន និងការខាត្
បង់ឥណទានស្គាប់ផលប័គត្ននឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុនីមួយៗ ស្ស្បតាមគបដទស្នីមួយៗ

ិ ្ទិននន័យពីមុន ខែលគត្ូវានា៉ា ន់ស្ថមនទាំនារ់ទាំនងរវាងអដងរនន
ដហើយដោយដគបើការវភា
ា៉ា គរូដស្ែារិឆច និងហានិភ័យឥណទាន និងការខាត្បង់ ឥណទាន។

(ឆ) វត្ាុបញ្ញ
ច ាំខែលានររបអូ ស្
រនុងការយ
ិ បរ ិដឆេទ គរុមហុនមិនានការរ របអូស្វត្ាុបញ្ញ
ច ាំណាមួយខែលានររាទុរជាវត្ាុធានា
ដនាឹះដទ។
30.2

ហានិភ័យគបត្ិបត្តិការ
ការខាត្បង់ពីហានិភ័យគបត្ិ បត្តិការ

ខែលអាឆដរើត្ានដ

ើងដោយស្ថរខត្រងវឹះខាត្

ឬបរាជ្័ យ

ននែាំដណើរការនផទរុង
ន ធ្នធានមនុស្េ និងគបព័នធ ឬបណា
ត លមរពីរតាតខាងដគៅ គត្ូវានគ្ប់ គ្ង
តាមរយៈែាំ ដណើរ ការគ្ប់ គ្ងហានិភ័យគបត្ិបត្តិការខែលានបដងកើត្រួឆដហើយ ការគត្ួត្ពិនិត្យ និង
ការរាយការណ៍ឲ្យានគត្រមគត្ូវពីស្រមមភាពអាជ្ីវរមមដធ្វើដ

ើងដោយខផនរគត្ួត្ពិនិត្យ និ ងគាាំគទខែល

ឯររាជ្យពីខផនរអាជ្ី វរមម និ ងការគត្ួត្ពិនិត្យខែលផតល់ដោយអនរគ្ប់ គ្ង។
ការគ្ប់គ្ងដលើហានិភ័យគបត្ិបត្តិការ ត្គមូវឲ្យបដងកើត្ដៅរឆនាស្មព័នធ ត្ួ នាទី និងដគាលនដយាយ
គត្ួត្ពិនិត្យឆាស្់ោស្់។

ិ នការគត្ួត្ពិនិត្យនផទរុនងជាដគឆើន គត្ូវាន
ដគាលនដយាយ និងវធា

ិ នទាាំងដនឹះ រួមានការបដងកើត្នូវស្ិទិអ
អនុវត្ត។ វធា
ធ ាំ ណាឆរនុងការឆុឹះហត្ាដលខា ការរាំណត្់គបព័នធ
ិ ី និងឯរស្ថរស្ាំអាង។ ទាាំងដនឹះគត្ូវគត្ួត្ពិនិត្យដ
គត្ួត្ពិនិត្យ ការដរៀបឆាំនូវនីត្ិវធ្
ដែើមបីដឆលើយត្បដៅនរងហានិភ័យគបត្ិបត្តិការរបស្់គរុមហុន។
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ើងវ ិញជាបនតបនាទប់

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

30.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

30.3

ហានិភ័យទីផារ
គរុមហុនានហានិភ័យទីផារ ខែលគត្ូវានរាំណត្់ថាត្នមលគត្រមគត្ូវ ឬលាំហូរស្ថឆ់គារ់នាដពល
អនា្ត្នន

ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ

ហានិភ័យទីផារ ដរើត្ដ

នរងានការខគបគបួលដោយស្ថរខត្ការផ្អលស្់បូររន
ត ុងត្នមលទីផារ។

ើងពីស្ថានភាពដបើរឆាំហរនុងអគតាការគារ់ រប
ូ ិយប័ណណ និងផលិត្ផលជា

មូលធ្ន ខែលរតាដទាាំងដនឹះគត្ូវគបឈមនរងឆលនាទីផារជារ់ោរ់ និងទូ ដៅ ដហើយនិងការខគប

គបួលរនុងរគមិត្អដស្ារភាពននអគតា ឬត្នមលទីផារ ែូឆជាអគតាការគារ់ ្ាំោត្ឥណទាន អគតាបដូរ
រូបិយប័ណណបរដទស្ និងត្នមលមូលធ្ន។
(i) ហានិភ័យរូបិយប័ណណបរដទស្
គរុមហុនដធ្វើអាជ្ីវរមមដៅរនុងគបដទស្រមពុជា

និងដធ្វើគបត្ិបត្តិការដោយដគបើ គាស្់គារ់ដរៀល

គារ់ែុោលរអាដមរ ិរ និងគារ់ ាត្នង។
ហានិភ័យបតូររូបិយប័ណណដរើត្ដ

ើងពី គបត្ិបត្តិការពាណិជ្ជរមមនាដពលអនា្ត្ និងគទពយស្រមម

និងបាំណុលខែលានទទួ លស្ថាល់ជារូបិយប័ណណ
គរុមហុន។
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ខែលមិនខមនជារូបិយប័ ណណដគាលរបស្់

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
30.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

30.3

ហានិភ័យទីផារ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(i) ហានិភ័យរូបិយប័ណណបរដទស្ (ត្ពីទាំព័រមុន)
ស្មត្ុលយគទពយស្រមម និងបាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ាុ ខែលានទទួលស្ថាល់ជារូបិយប័ ណណដរៀងគាន បរខគបជាែុោលរអាដមររ
ិ ានែូឆខាងដគកាម៖
គារ់ែុោលរអាដមរិរ
គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ
ស្ថឆ់គារ់រុនងនែ

ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារជាត្ិននរមពុជា
ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារដផេងៗ
ឥណទានផតលែ
់ ល់អត្ិងិជ្ន
គទពយស្រមមដផេងៗ
គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុស្រុប

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

គារ់ដរៀល

គារ់ាត្នង

គារ់ែុោលរអាដមរិរ

121,461,159

26,850,925

2,390,271

204,603,284

74,061,655

823,373

268,866

2,115,923,200

302,858,035

137,036

1,664

2,442,948,052

404,041,145

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

គារ់ដរៀល

គារ់ាត្នង

80,918,700

26,104,288

2,840,608

-

247,174,147

38,345,315

-

-

6,499,445

775,039

8,236

49,444,376

1,720,560,747

141,308,149

67,195,366

-

248,941

1,943

-

51,834,647

2,055,401,980

206,534,734

70,044,210

បាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ

គារ់បដញ្ញព
ើ ីគ្រឹះស្ថានធ្នាគារ និង
ហិរញ្ញវត្ាុដផេងៗ

គារ់បដញ្ញព
ើ ីអត្ិងិជ្ន
គារ់រមចី

52,671,859

2,419,980

162

48,272,484

5,713,583

151

1,601,467,210

122,435,944

9,537,771

1,124,957,623

101,278,189

11,057,155

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

2,252,535,929

335,758,119

61,635,780

1,803,209,894

168,115,750

54,153,398

190,412,123

68,283,026

(9,801,133)

252,192,086

38,418,984

15,890,812

បាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុស្រុប
ស្ុទធ
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

30.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

30.3

ហានិភ័យទីផារ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(ii) ហានិភ័យត្នមល
គរុមហុន មិនគបឈមឆាំដពាឹះហានិភ័យននត្នមលមូលប័ គត្ដទ ពីដគពាឹះគរុមហុនមិនានកាន់កាប់
ការវ ិនិដយ្មួយ

ខែលានចាត្់ថានរ់ ដៅរនុងរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ

ជាមូលប័គត្

ខែលអាឆលរ់ាន ឬមូ លប័គត្តាម FVTPL។
(iii) ហានិភ័យអគតាការគារ់
ហានិភ័យអគតាការគារ់ននលាំហូរទររគារ់

្ឺជាហានិភ័យខែលលាំហូរទររគារ់នាដពល

អនា្ត្ននឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុនរងខគបគបួល ដោយស្ថរការផ្អលស្់បូតរអគតាការគារ់ដលើទីផារ។
ហានិភ័យអគតាការគារ់ននត្នមលស្មស្ស្ប

្ឺ ជាហានិភ័យខែលត្នមលឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុនរង

ខគបគបួលដោយស្ថរការផ្អលស្់បូតរអគតាការគារ់ ដលើទីផារ។ ទាំហាំអគតាការគារ់អាឆដរើ នដ

ើង

ដោយស្ថរលទធផលននការផ្អលស្់បូរទាាំ
ត
ងដនឹះ ដហើយអាឆកាត្់បនាយការខាត្បង់រុងររណ
ន
ី ខែល
ានការផ្អលស្់បូតរមិនានរ ាំពរងទុរដរើត្ដ

ើង។ ដៅែាំ ណារ់ កាលដនឹះ ្ណៈគ្ប់គ្ងគរុមហុន

មិនានដគាលនដយាយណាមួយ ដែើមបីរាំណត្់នូវរគមិត្ននភាពមិនគត្ូវគានននការរាំ ណត្់ត្នមល
អគតាការគារ់ដ

ិ ឲ្យដៅដគកាមការគ្ប់ គ្ងដ
ើ ងវ ញ

ើយ។ ដទាឹះជាយ៉ា ងណា្ណៈគ្ប់គ្ងរ៏

គត្ួត្ពិនិត្យជាដទៀងទាត្់ ដលើការមិនគត្ូវគានដនឹះខែរ។
ហានិភ័យអគតាការគារ់ដរើត្ដ

ើងពី លទធភាពននការផ្អលស្់បូរអគតាការគារ់
ត

នរងប៉ាឹះពាល់ែល់

ផលឆាំដណញនាដពលអនា្ត្ ឬត្នមលទីផារននឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។ គរុមហុនគត្ូវគបឈមនរង
ហានិភ័យអគតាការគារ់ជាលទធផលននភាពមិនគត្ូវគាន

ននការរាំណត្់ត្នមលការគារ់ស្ថរជាងមី

របស្់គទពយស្រមម និងបាំណុល។ គរុមហុនគ្ប់គ្ងហានិភ័យដនឹះដោយផាូរផាងការរាំ ណត្់ត្នមល
ននគទពយស្រមម និងបាំណុលដ

ិ តាមរយៈយុទធស្ថស្តស្តគ្ប់ គ្ងហានិភ័យ។
ើ ងវ ញ

គរុមហុនមិ នានរត្់ គតាគទពយស្រមម និងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុដៅដលើអគតាការគារ់អខណតត្ដនាឹះ
ដទ។ ស្មត្ុលយជាមួ យធ្នាគារជាត្ិននរមពុជា និងស្មត្ុ លយជាមួយធ្នាគារដផេងៗ ដទៀត្ទទួល
ានការគារ់ ដងរដលើគារ់បដញ្ញើ

រ ីឯគារ់រមចីដៅអត្ិងិជ្នទទួលានការគារ់ដងរ

ស្មត្ុលយដៅស្ល់រុងរយៈដពលខែលានគពមដគពៀងគា
ន
ន។
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ខផារដលើ

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
32.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

30.3

ហានិភ័យទីផារ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(iii) ហានិភ័យអគត្ការគារ់ (ត្ពីទាំព័រមុន)
រហូត្ែល់1ខែ

គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ
ស្ថឆ់គារ់រុនងនែ

ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារជាត្ិននរមពុជា
ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារដផេងៗ

1 – 3 ខែ

3 – 12 ខែ

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
1 - 5 ឆ្នាំ

ដលើស្ពី5ឆ្នាំ

មិនានការគារ់

ស្រុប

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

-

-

-

-

-

150,702,355

150,702,355

129,872,546

-

148,160

-

-

148,644,233

278,664,939

19,337

-

-

-

-

1,072,902

1,092,239

81,222,870

121,531,699

493,321,555

1,630,854,014

141,295,473

-

2,468,225,611

-

-

-

-

-

138,700

138,700

211,114,753

121,531,699

493,469,715

1,630,854,014

141,295,473

300,558,190

2,898,823,844

11,655,191

14,224,540

29,112,270

100,000

-

-

55,092,001

318,803,361

285,833,627

1,070,832,748

57,971,189

-

-

1,733,440,925

29,259,333

33,803,355

184,547,047

476,686,982

-

-

724,296,717

1,000,000

1,666,667

9,166,667

39,333,333

24,744,144

-

75,910,811

-

-

-

-

-

61,189,373

61,189,373

360,717,885

335,528,189

1,293,658,732

574,091,504

24,744,144

61,189,373

2,649,929,827

្ាលត្កាលរាំណត្់

(149,603,132)

(213,996,490)

(800,189,017)

1,056,762,510

116,551,329

239,368,817

248,894,017

ស្មមូលពាន់ដរៀល (រាំណត្់ស្ាាល់ 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

ឥណទានផតលែ
់ ល់អត្ិងិជ្ន
គទពយស្រមមដផេងៗ
គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុស្រុប
បាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ

គារ់បដញ្ញព
ើ ីគ្រឹះស្ថានធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ាុ

ដផេងៗ

គារ់បដញ្ញព
ើ ីអត្ិងិជ្ន
គារ់រមចី
អនុបាំណុល
បាំណុលដផេងៗ
បាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុស្រុប
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
30.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

30.3

ហានិភ័យទីផារ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(iii) ហានិភ័យអគត្ការគារ់ (ត្ពីទាំព័រមុន)

គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ
ស្ថឆ់គារ់រុនងនែ

ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារជាត្ិននរមពុជា
ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារដផេងៗ
ឥណទានផតលែ
់ ល់អត្ិងិជ្ន
គទពយស្រមមដផេងៗ
គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុស្រុប
បាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ

គារ់បដញ្ញព
ើ ីគ្រឹះស្ថានធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ាុដផេងៗ

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

រហូត្ែល់1ខែ

1 – 3 ខែ

3 – 12 ខែ

1 - 5 ឆ្នាំ

ដលើស្ពី5ឆ្នាំ មិនានការគារ់

ស្រុប

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

-

-

-

-

-

109,863,596

109,863,596

137,466,401

-

149,552

-

-

36,309,363

173,925,316

58,072

-

-

-

-

7,224,648

7,282,720

69,871,222

105,469,065

414,197,810

1,216,648,435

122,877,730

-

1,929,064,262

-

-

-

-

-

250,884

250,884

207,395,695

105,469,065

414,347,362

1,216,648,435

122,877,730

153,648,491

2,220,386,778

6,487,537

9,174,888

30,823,793

7,500,000

-

-

53,986,218

គារ់បដញ្ញព
ើ ីអត្ិងិជ្ន

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

8,000,000

1,666,667

8,666,667

32,166,666

18,953,307

-

69,453,307

-

-

-

-

-

43,360,097

43,360,097

379,155,403

253,478,016

873,453,193

457,079,025

18,953,307

43,360,097

2,025,479,041

្ាលត្កាលរាំណត្់

(171,759,708)

(148,008,951)

(459,105,831)

759,569,410

103,924,423

110,288,394

194,907,737

ស្មមូលពាន់ដរៀល (រាំណត្់ស្ាាល់ 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

អនុបាំណុល
បាំណុលដផេងៗ
បាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុស្រុប
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
30.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

30.4

ហានិភ័យស្នទនីយភាព
ហានិភ័យស្នទនីយភាព ្ឺ ជាហានិភ័យខែលគរុមហុនមិនានលទធភាពដែើមបីបាំដពញកាត្ពវរិឆចស្ង
បាំណុល ទារ់ទិននរងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុរបស្់ែួលន ដៅដពលែល់នងៃរាំណត្់ស្ង និងមិនានលទធភាព

ិ រដនឹះ អាឆ
បាំដពញមូ លនិធ្ិវ ិញាន ដៅដពលខែលានែរយរមរដគបើគាស្់រឆ
ួ ដហើយ។ ផលវា
ដធ្វើឲ្យគរុមហុនមិនានស្មត្ាភាពរនុងការស្ងបាំណុលែល់អនរដផាើគារ់ និង បាំ ដពញរិ ឆចស្នាឲ្យ
អនរែចីគារ់ ។

្ណៈគ្ប់ គ្ងគរុមហុនតាមោនស្នទនីយភាពរនុងរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ និងគ្ប់គ្ង
ការគបមូលផតាំុ និងទិននន័យននអាយុកាលបាំណុល។ ការតាមោន និងការដធ្វើរាយការណ៍ានទគមង់
ជាការគត្ួត្ពិនិត្យដលើស្ថានភាពស្ថឆ់គារ់គបចាាំនងៃ

និង្ដគាងស្គាប់នងៃស្ាតហ៍

និងខែតាម

លាំោប់ ដរៀងែលួនដោយស្ថររយៈដពលទាាំងដនឹះជារយៈដពលស្ាំខាន់រុងការគ្ប់
ន
គ្ងស្នទនីយភាព។
អនរគ្ប់គ្ងគត្ួត្ពិនិត្យបខគមបគមួលននអនរដផាើគារ់ ស្ាំខាន់ ៗនិងា៉ា ន់ស្ថមនពី ការែរស្ថឆ់គារ់
របស្់ពួរដ្។
ិ ្គទពយស្រមម និ ងបាំណុលរបស្់គរុមហុនតាមរយៈកាល
តារាងដៅទាំព័របនាទប់ ដនឹះបង្ហាញពីការវភា
រាំណត្់ទារ់ទិន

ដោយខផារតាមអាយុកាលដៅស្ល់ដលើរិឆចស្នា្ិត្គត្រ ម ការយ
ិ បរដិ ឆេទនន

រាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ ឫការ ិយបរដិ ឆេទកាលរាំ ណត្់ា៉ាន់ស្ថមន។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

30.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

30.4

ហានិភ័យស្នទនីយភាព (ត្ពីទាំព័រមុន)
រហូត្ែល់1ខែ

គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ
ស្ថឆ់គារ់រុនងនែ

ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារជាត្ិននរមពុជា

1 – 3 ខែ

3 – 12 ខែ

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
1 - 5 ឆ្នាំ

ដលើស្ពី5ឆ្នាំ មិនានកាលរាំណត្់

ស្រុប

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

150,702,355

-

-

-

-

-

150,702,355

278,516,779

-

148,160

-

-

-

278,664,939

ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារនានា

1,092,239

-

-

-

-

-

1,092,239

ឥណទានផតលែ
់ ល់អត្ិងិជ្ន

81,222,870

121,531,699

493,321,555

1,630,854,014

141,295,473

-

2,468,225,611

110,533

-

-

-

-

28,167

138,700

511,644,776

121,531,699

493,469,715

1,630,854,014

141,295,473

28,167

2,898,823,844

គទពយស្រមមដផេងៗ
គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុស្រុប
បាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ាុ

គារ់បដញ្ញព
ើ ីគ្រឹះស្ថានធ្នាគារ និង
ហិរញ្ញវត្ាុដផេងៗ

គារ់បដញ្ញព
ើ ីអត្ិងិជ្ន
គារ់រមចី
អនុបាំណុល
បាំណុលដផេងៗ
បាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ាុស្រុប
អត្ិដររស្នទនីយភាពស្ុទធ (្ាលត្)
ស្មមូលពាន់ដរៀល (រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)

11,655,191

14,224,540

29,112,270

100,000

-

-

55,092,001

318,803,361

285,833,627

1,070,832,748

57,971,189

-

-

1,733,440,925

29,259,333

33,803,355

184,547,047

476,686,982

-

-

724,296,717

1,000,000

1,666,667

9,166,667

39,333,333

24,744,144

-

75,910,811

61,189,373

-

-

-

-

-

61,189,373

421,907,258

335,528,189

1,293,658,732

574,091,504

24,744,144

-

2,649,929,829

89,737,518

(213,996,490)

(800,189,017)

1,056,762,510

116,551,329

28,167

248,894,017

365,680,386

(872,035,697)

(3,260,770,244)

4,306,307,228

474,946,666

114,781

1,014,243,119
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

30.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ(ត្ពីទាំព័រមុន)

30.4.

និភ័យស្នទនីយភាព (ត្ពីទាំព័រមុន)
រហូត្ែល់1ខែ

គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ
ស្ថឆ់គារ់រុនងនែ

ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារជាត្ិននរមពុជា

1 – 3 ខែ

3 – 12 ខែ

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018
1 - 5 ឆ្នាំ

ដលើស្ពី5ឆ្នាំ ាិ នានកាលរាំណត្់

ស្រុប

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

109,863,596

-

-

-

-

-

109,863,596

173,925,316

-

-

-

-

-

173,925,316

ស្មត្ុលយដៅធ្នាគារនានា

7,282,720

-

-

-

-

-

7,282,720

ឥណទានផតលែ
់ ល់អត្ិងិជ្ន

69,871,222

105,469,065

414,197,810

1,216,648,435

122,877,730

-

1,929,064,262

222,717

-

-

-

-

28,167

250,884

361,165,571

105,469,065

414,197,810

1,216,648,435

122,877,730

28,167

2,220,386,778

6,487,537

9,174,888

30,823,793

7,500,000

-

-

53,986,218

គារ់បដញ្ញព
ើ ីអត្ិងិជ្ន

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

8,000,000

1,666,667

8,666,667

32,166,666

18,953,307

-

69,453,307

43,360,097

-

-

-

-

-

43,360,097

បាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ាុស្រុប

422,515,500

253,478,016

873,453,193

457,079,025

18,953,307

-

2,025,479,041

អត្ិដររស្នទនីយភាពស្ុទធ (្ាលត្)

(61,349,929)

(148,008,951)

(459,255,383)

759,569,410

103,924,423

28,167

194,907,737

(246,504,015)

(594,699,965)

(1,845,288,129)

3,051,949,889

417,568,332

113,175

783,139,287

គទពយស្រមមដផេងៗ
គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុស្រុប
បាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ាុ

គារ់បដញ្ញព
ើ ីគ្រឹះស្ថានធ្នាគារ និង
ហិរញ្ញវត្ាុដផេងៗ

អនុបាំណុល
បាំណុលដផេងៗ

ស្មមូលពាន់ដរៀល (រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
31.

ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ
ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរួមានគទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ បាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ និងឧបររណ៍ខែលមិនានដៅ
តារាងត្ុលយការ។

ត្នមលស្មស្ស្ប្ឺ ជានងលខែលគត្ូវទទួ លដែើមបីលរ់គទពយស្រមម

ឬបង់ដែើមបីដផទរ

បាំណុលរនុងគបត្ិបត្តិការ ដៅការយ
ិ បរដិ ឆេទននការវាស្់ខវងដែើម ឬរនុងររណីខែលមិនានទីផារាន
អត្ាគបដយជ្ន៍ដគឆើនបាំផុត្ខែលគរុមហុនានដៅការយ
ិ បរដិ ឆេទដនាឹះ។
ព័ត្៌ានខែលានបង្ហាញ
ដៅទី ដនឹះត្ាំណាងឲ្យការា៉ា ន់ ស្ថមនននត្នមលស្មស្ស្បែូឆការ ិយបរ ិដឆេទហិរញ្ញ វត្ាុ។
ត្នមលទីផារខែលអាឆែរស្ស្ង់
គត្ូវននឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។
ែរងាន

និងអាឆអដងកត្ខែលអាឆររានគត្ូវានដគបើ ជារង្ហវស្់ននត្នមលគត្រម
ដៅដពលខែលត្នមលទីផារខែលគត្ូវានែរស្ស្ង់ និងស្ដងកត្មិនអាឆ

គត្ូវានដ្ា៉ា ន់ ស្ថមនដោយខផារដលើវ ិធ្ី ស្ថស្តស្ត

និងការស្នមត្ទារ់ ទងនរងលរខណៈ

ហានិភ័យននឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុដផេងៗ អគតាអបបហារ ការា៉ា ន់ស្ថមនននលាំហូរស្ថឆ់គារ់នាដពល
អនា្ត្និងរតាតដផេងដទៀត្។

ព័ត្៌ានននត្នមលស្មស្ស្បស្គាប់គទពយស្រមម និងបាំណុលមិនខមនហិរញ្ញ វត្ាុមិនគត្ូវានរាប់បញ្ូច ល
ដទពីដគពាឹះវាមិនស្ាិត្រនុងវ ិស្ថលភាពនន

CIFRS

ទាមទារឲ្យបង្ហាញព័ត្៌ានត្នមលស្មស្ស្ប។
បុគត្ស្មព័នធនិងគទពយនិងឧបររណ៍។

7

ការោត្គត្ោងឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ

ខែល

ទាាំងដនឹះរួមបញ្ូច លទាាំងការវ ិនិដយ្ដៅរនុងគរុមហុន

ត្នមលស្មស្ស្បននឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស្់គរុមហុន ានែូឆជាស្ថឆ់ គារ់ និ ងមូលនិ ធ្ិរយៈដពលែលី
ស្មត្ុលយគារ់បដញ្ញើជាមួ យធ្នាគារជាត្ិននរមពុជា

ស្មត្ុលយគារ់បដញ្ញើជាមួ យធ្នាគារដផេងៗ

គារ់បដញ្ញើពីអត្ិងិជ្ន និងធ្នាគារ គទពយស្រមមដផេងៗ បាំណុលដផេងៗ និងការែចីរយៈដពលែលីមិន
ានការផ្អលស្់បូតរជាស្ថរវនតឆាំដពាឹះអគតាគារ់ឆាំដណញទីផារ

ដោយស្ថរខត្រយៈដពលានរាំណត្់

នននងៃែល់កាលរាំណត្់ របស្់ឧបររណ៍ទាាំងដនាឹះ។ ែូឆត្នមលដយងគទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ
ទាាំងដនឹះ ដៅកាលបរដិ ឆចទហិរញ្ញ វត្ាុគបហារ់ គបខហលនរងត្នមលស្មស្ស្បរបស្់វា។
វ ិធ្ីស្ថស្តស្ត

និងការស្នមត្ខែលដគបើគាស្់ដោយគរុមហុន

ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុាន៖

រនុងការា៉ា ន់ស្ថមនត្នមលស្មស្ស្បនន

ស្ថឆ់គារ់ រុ នងនែ ស្មត្ុ លយជាមួយធ្នាគារជាត្ិននរមពុជា និងធ្នាគារដផេងៗ
ត្នមលដយងគបហារ់ គបខហលនរងត្នមលស្មស្ស្បដោយស្ថររយៈដពលែលីនន្ណនី ទាាំងដនឹះ។

ឥណទានផតល់ែល់អត្ិ ងិជ្ន
ត្នមលស្មស្ស្បគត្ូវានា៉ា ន់ ស្ថមន ដោយការងយឆុឹះលាំហូរស្ថឆ់ គារ់នាដពលអនា្ត្ ខែលាន
ា៉ា ន់ស្ថមនដោយដគបើអគតាទីផារទូដៅននហិរញ្ញ បបទាន
រាំណត្់ស្ស្ដែៀងគាន។
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ខែលានហានិភ័យឥណទាន

និងកាល

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
31.

ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

គារ់បដញ្ញើ និងរមចី
ការា៉ា ន់ស្ថមនត្នមលស្មស្ស្បននគារ់បដញ្ញើានត្គមូវការ ខែលមិនានការ ិយបរ ិដឆេទដទ ខែលរួម
ានគារ់បដញ្ញើមិនានការគារ់

្ឺជាឆាំនួនទរ រគារ់ខែលគត្ូវស្ងតាមត្ាំ រវូ ការ។

ការា៉ា ន់ស្ថមន

ត្នមលស្មស្ស្បននគារ់ បដញ្ញើានកាលរាំណត្់ រយៈដពលខវង និងរមចីដផេងដទៀត្ ដោយមិនានការ
ស្ស្ង់ត្នមលទីផារ ្ឺ ខផារដលើលាំហូរស្ថឆ់ គារ់ អបបហារ ដោយដគបើ អគតាការគារ់ ស្គាប់បាំណុលងមី
ខែលានកាលរាំណត្់ ដៅស្ល់ស្ស្ដែៀងគាន។

គទពយស្រមម និ ងបាំណុលដផេងៗ
ដោយស្ថរខត្រយៈដពលែលី

ត្នមលដយងននបាំណុលដផេងៗដៅរនុងរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ

គត្ូវានដ្ចាត្់ទុរថាជាការា៉ា ន់ស្ថមនគបហារ់គបខហលដៅនរងត្នមលស្មស្ស្បគទពយស្រមម

និង

បាំណុលទាាំងដនាឹះ។

ឋានានុ គរមននត្នមលស្មស្ស្ប
CIFRS

7

បញ្ញ
ជ រ់ពីឋានានុគរមននបដឆចរដទស្វាយត្នមល

បដឆចរដទស្វាយត្នមលទាាំងដនាឹះអាឆគត្ូវានដ្ស្ដងកត្ដ

ដោយខផារដលើថាដត្ើ ធាត្ុឆូលនន

ើញ ឬមិនអាឆគ្ប់គ្ងាន។ ធាត្ុឆូល

ខែលអាឆអដងកត្ានឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងពីទិននន័យទីផារខែលទទួ លានពី គបភពឯររាជ្យ
ខែលមិនអាឆគ្ប់គ្ងានឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងពីការការស្នមត្់ទីផាររបស្់គរុមហុន។

និងធាត្ុឆូល
ឋានានុគរមត្នមល

ស្មរមយានែូឆខាងដគកាមៈ

ែាំណារ់កាលទី 1 – ត្នមលែរស្ស្ង់ (មិនានដធ្វើនិយ័ត្រមម) ដៅរនុងទីផារស្រមមស្គាប់ គទពយ
ស្រមម ឬបាំណុលែូឆគាន។ ែាំណារ់កាលដនឹះរាប់បញ្ូច លទាាំងមូលប័ គត្ភា្ហុនខែលានឆុឹះ

•

បញ្ជី និងឧបររណ៍បាំណុល។

•

ែាំណារ់កាលទី 2 – ធាត្ុឆូលដគៅពី ស្គមង់ត្នមលខែលានបញ្ូច លរនុងែាំណារ់ កាលទី 1 ខែល
អាឆគត្ូវានដ្ស្ដងកត្ដ

ើញស្គាប់គទពយស្រមម ឬបាំណុល ដោយផ្អទល់ (ឧទាហរណ៍ៈ ែូឆជា

ត្នមល) ឬដោយគបដយល (ឧទាហរណ៍ៈ ានមរពីត្នមល)។

•

ែាំណារ់កាលទី 3 – ធាត្ុឆូលស្គាប់ គទពយស្រមម ឬបាំ ណុល ខែលមិនខផារដលើទិននន័យទីផារ
ខែលអាឆអដងកត្ាន (ធាត្ុ ឆូលខែលមិនអាឆអដងកត្ាន)។ ែាំណារ់ កាលដនឹះរួមបញ្ូច លទាាំង
ឧបររណ៍មូ លធ្ន និងឧបររណ៍បាំណុលខែលានស្ាស្ធាត្ុ ខែលមិនអាឆស្ដងកត្ាន។

តារាងខាងដគកាមស្ដងខបអាំពីឋានានុ គរមននត្នមលស្មស្ស្ប

ននគទពយស្រមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ

ខែលមិនគត្ូវានវាស្់ខវងតាមត្នមលស្មរមយដៅរនុងរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ ប៉ាុខនតស្គាប់
ត្នមលស្មស្ស្បខែលគត្ូវានបង្ហាញ។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
31.

ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

ឋានានុ គរមននត្នមលស្មស្ស្ប (ត្ពីទាំព័រមុន)
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ធាត្ុឆូលខែល

ស្គមង់ត្នមលរុ នង

ធាត្ុឆូលខែល

រគមិត្ 1

រគមិត្ 2

រគមិត្ 3

ទីផារស្រមម អាឆអដងកត្ាន

មិនអាឆអដងកត្

ាន

ត្នមលដយង

ស្រុប

2,468,226

2,578,281

-

-

2,578,281

10,058,019

10,506,495

-

-

10,506,495

800,208

814,527

-

281,145

533,382

3,260,847

3,319,197

-

1,145,666

2,173,531

គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុខែលត្នមល
ស្មស្ស្បគត្ូវានបង្ហាញ

ឥណទានផតលែ
់ ល់អត្ិងិជ្ន
ែុោលរអាដមរិរ ‘000
ស្មមូលោនដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)
បាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ាុខែលត្នមល
ស្មស្ស្បគត្ូវានបង្ហាញ

គារ់រមចី ែុោលរអាដមរិរ ‘000
ស្មមូលោនដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
31.

ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

ឋានានុ គរមននត្នមលស្មស្ស្ប (ត្ពីទាំព័រមុន)
នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018
ស្គមង់ត្នមលរុ នង

ធាត្ុឆូលខែល

ទីផារស្រមម អាឆអដងកត្ាន

ធាត្ុឆូលខែល
មិនអាឆអដងកត្

ាន

ត្នមលដយង

ស្រុប

រគមិត្ 1

រគមិត្ 2

រគមិត្ 3

1,929,064

2,031,778

-

-

2,031,778

7,750,980

8,163,684

-

-

8,163,684

690,840

705,629

-

274,246

431,383

2,775,795

2,835,217

-

1,101,920

1,733,297

គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុខែលត្នមល
ស្មស្ស្បគត្ូវានបង្ហាញ

ឥណទានផតលែ
់ ល់អត្ិងិជ្ន
ែុោលរអាដមរិរ ‘000
ស្មមូលោនដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)
បាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ាុខែលត្នមល
ស្មស្ស្បគត្ូវានបង្ហាញ
គារ់រមចី
ែុោលរអាដមរិរ ‘000
ស្មមូលោនដរៀល

(រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)

មិនានការដផទរននការវាស្់ខវងត្នមលស្មស្ស្បរវាង រគមិត្ 1 និងរគមិត្ 2 ដទ ដហើយរ៏មិនានការដផទរ
ឆូលនិងដឆញស្គាប់រគមិត្ 3 ននការវាស្់ខវងត្នមលស្មស្ស្បរនុងការយ
ិ បរ ិដឆេទដ
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019
32.

ការវិភា្អាយុការលំហូរស្ថច់គារ់ននគទ្ពយសរមមនិងបំណុល
តារាងខាងដគកាម្ឺបង្ហាញននការវ ិភា្ដៅដលើការរាំណត្់ ននគទពយស្រមម
ទូទាត្់រុងអាំ
ន

និងបាំណុលរបស្់គរុមហុន

ិ
ថាដត្ើពួរដ្គត្ូានរ ាំពរងថានរងគបមូ លមរវញ

ឬដធ្វើការ

ិ បរដិ ឆេទននរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុៈ
ុងរយៈដពល 1ឆ្នាំ ឬដគកាយរយៈដពល 1ឆ្នាំ ្ិត្ចាប់ពីការយ
ត្ិឆជាងមួយឆ្នាំ

ែុោលរអាដមរិរ
គទពយស្រមមហិរញ្ញ វត្ាុ
ស្ថឆ់គារ់រុនងនែ

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ដគឆើងជាងមួយឆ្នាំ
ែុោលរអាដមរិរ

ស្រុប

ែុោលរអាដមរិរ

ត្ិឆជាងមួយឆ្នាំ

ែុោលរអាដមរិរ

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ដគឆើងជាងមួយឆ្នាំ
ែុោលរអាដមរិរ

ស្រុប

ែុោលរអាដមរិរ

280,753,431

310,875,401

591,628,832

247,611,184

155,128,157

402,739,341

703,363,935

1,791,094,568

2,494,458,503

597,531,645

1,358,195,926

1,955,727,571

-

429,170

429,170

-

390,110

390,110

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

642,923

7,512,256

8,155,179

1,948,505

4,369,171

6,317,676

គទពយ និងបរិកាខរ

-

18,117,271

18,117,271

-

16,468,983

16,468,983

ស្ិទធរុងការដគបើ
ន
គាស្់គទពយស្រមម

-

21,363,619

21,363,619

-

16,399,268

16,399,268

-

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

ស្ាំវ ិធានធ្នដលើ ECLs

-

-

(26,252,766)

-

-

(26,745,077)

រាំលស្់

-

-

(22,352,024)

-

-

(16,710,450)

984,879,663

2,162,256,197

3,098,531,070

847,322,256

1,562,703,108

2,366,569,837

4,013,384,628

8,811,194,003

12,626,514,111

3,404,540,825

6,278,941,088

9,508,877,605

ឥណទានផតលែ
់ ល់អត្ិងិជ្ន
គារ់ត្មកល់ខែលអាឆែរយរមរវ ិញាន
គទពយស្រមមដផេងៗ

គទពយស្រមមមិនខមនហិរញ្ញ វត្ាុ
គទពយស្រមមដផេងៗ

ឆាំណាយរមមវ ិធ្ីរុាំពយូទ័រ

គទពយស្រមមស្រុប
ស្មមូលពាន់ដរៀល (រាំណត្់ស្ាាល់ 2.1.1)

111

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

32.

ការវិភា្អាយុការលំហូរស្ថច់គារ់ននគទ្ពយសរមមនិងបំណុល (ត្ពីទាំព័រមុន)
ត្ិឆជាងមួយឆ្នាំ
ែុោលរអាដមរិរ

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

ដគឆើងជាងមួយឆ្នាំ
ែុោលរអាដមរិរ

ស្រុប

ត្ិឆជាងមួយឆ្នាំ

ែុោលរអាដមរិរ

ែុោលរអាដមរិរ

នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018

ដគឆើងជាងមួយឆ្នាំ
ែុោលរអាដមរិរ

ស្រុប
ែុោលរអាដមរិរ

បាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ

គារ់បដញ្ញព
ើ ីគ្រឹះស្ថានធ្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ាុ
ដផេងៗ

1,730,461,737

58,071,189

1,788,532,926

1,221,233,424

70,045,761

1,291,279,185

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

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

1,929,927

-

1,929,927

1,073,952

-

1,073,952

74,562

-

74,562

1,266,404

-

1,266,404

23,414,889

-

23,414,889

20,538,620

-

20,538,620

25,419,378

-

25,419,378

22,878,976

-

22,878,976

បាំណុលស្រុប

2,076,803,035

611,718,898

2,688,521,933

1,572,850,125

487,215,893

2,060,066,018

ស្មមូលពាន់ដរៀល (រាំណត្់ស្ាាល់ 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

គារ់រមចី

បាំណុលភត្ិស្នា

បាំណុលមិនខមនហិរញ្ញ វត្ាុ
បាំណុលដផេងៗ

ស្ាំវ ិធានធ្នដលើអត្ាគបដយជ្ន៍ និដយជ្ិត្
បាំណុលពនធដលើគារ់ឆាំដណញ
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
ស្គាប់ការយ
ិ បរដិ ឆេទបញ្ចប់នងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019

33.

ពនធយថាភាព
គបព័នធពនធោរដៅគបដទស្រមពុជា

ានខបងខឆរពនធដគឆើ នគបដភទ

បទបបញ្ញ ត្ិតជាដគឆើនខែលានភាពមិនឆាស្់ោស្់

គពមទាាំងានការផ្អលស្់បូតរ

ានភាពផទុយពី គាននិងត្គមូវឲ្យានការបរ
ស្ស្ថយ។ានការបរស្ស្ថយដផេងៗ រនុងឆាំ ដណាមអាជាាធ្រពនធោរ និងយុតាតធ្ិ ការ។ ពនធស្ិត្
ា ដៅ
ដគកាមការគត្ួត្ពិ និត្យ និងតាមោនអដងកត្ពីអាជាាធ្រពនធោរដផេងៗ ខែលគត្ូវផតល់ស្ិទិធដោយឆាប់

រនុងការោរ់ពិន័យ ការោរ់ ទណឌរមម និងការ្ិត្ការគារ់។ បញ្ញ
ា ទាាំងអស្់ដនឹះអាឆបដងកើត្ឲ្យាន
ហានិភ័យពនធដៅរនុងគបដទស្រមពុជា
ខែលានលរខណៈធ្ាំជាងដៅគបដទស្ែនទដទៀត្។្ណៈ

ិ នធ្នដលើបាំណុលពនធានលរខណៈគ្ប់គគាន់ ដោយខផារដលើការ
គ្ប់គ្ង ដជ្ឿជារ់ ថាការដធ្វើស្ាំវធា
បរស្ស្ថយបទបបញ្ញ ត្ិតពនធ។

ប៉ាុខនតអាជាាធ្រខែលជាប់ ពារ់ព័នធ

អាឆនរងានការបរស្ស្ថយែុស្គាន

ដហើយផលប៉ាឹះពាល់្ិត្ចាប់ពីការបដងកើត្អាជ្ីវរមមរបស្់គរុមហុន អាឆានទាំហាំធ្ាំ។

34.

គពរត្តិការណ៍ទគកាយការ ិយបរ ិទចេទ្ននរាយការណ៍
ដោយស្ថរនាដពលងមីៗដនឹះ

ានការរ ីររាលោលយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស្ននដមដរា្វរី ស្
ុ ងមី

(COVID-19)

ានដធ្វើឲ្យគបដទស្ជាដគឆើន រាំណត្់ ឬផ្អារគបត្ិបត្តិការអាជ្ីវរមម និងអនុវត្តការរ រត្បនតរងដលើការដធ្វើ
ិ នការជាបនាទន់ដផេងដទៀត្ ខែលានបង្ហារ់ (ឬគត្ូវានរ ាំពរងថានរងរ ាំខាន) ែល់
ែាំដណើរ និងចាត្់វធា
ស្រមមភាពរបស្់ស្ថានប័នដផេងៗ។

ការផទុឹះដ ើងានដរើត្ដ ើងដៅជ្ិត្ការយ
ិ បរដិ ឆេទនន
រាយការណ៍ដហើយស្ថានភាពដៅខត្បនតវ ិវត្ត។ រនុងអាំ ុងដពលននការផទុឹះជ្ាំងឺដនឹះគបដទស្រមពុជាស្ាិត្
រនុងឆាំដណាមគបដទស្ខែលរងផលប៉ាឹះពាល់។ នាខែមីនា ឆ្នាំ2020 ធ្នាគារជាត្ិ ននរមពុជាានដស្នើស្ុាំ
គ្រឹះស្ថានធ្នាគារនិ ងហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងអស្់ដែើមបីពនារដពល ឬផ្អារ រាល់ការគបមូ លគារ់ រមចី និងការ
គារ់ ដែើមបីបនទន់ឥទធិពលែល់ដស្ែារិឆច និងអនរែចី។ ្ណៈគ្ប់ គ្ងនរងបនតយរឆិត្តទុរោរ់ជានិឆច

ឆាំដពាឹះការវ ិវឌ្ឍន៍ននការរ ីររាលោលននដមដរា្វរី ស្
ុ ងមី (COVID-19) រនុងគបដទស្រមពុជា និងផលប៉ាឹះ
ពាល់របស្់វាឆាំដពាឹះអនរែចីរបស្់គរុមហុន រ៏ ែូឆជាលទធភាពរបស្់ពួរដ្រនុងការផតល់គារ់ រមចី។
ដគៅពីការោត្គត្ោងដៅរខនលងដផេងរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុដនឹះ
រាយការណ៍ដនឹះ មិនានគពរត្ិតការណ៍ណាមួ យ ខែលានដរើត្ដ

នាការិយបរដិ ឆេទនន

ើងដគកាយពី ការ ិយបរ ិដឆេទ នានងៃ

ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 ខែលានផលប៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវនតដៅដលើស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុរបស្់គរុមហុន
នានងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2019។
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