គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)
រាយការណ៍របស់គរុមគបររាភិាល
និង
រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុដែលគត្ូវានធ្វើសវនរមម

ធោយអនុធោមតាមសដង់ោររាយការណ៍ទារ់ទងនរងហិរញ្ញ វត្ាុអនដរជាត្ិ ននរមពុជា
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

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

មាត្ិកា

ទាំព័រ
រាយការណ៍របស់គរុមគបររាភិាល

1-6

រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុានធ្វើសវនរមម
រាយការណ៍របស់សវនររឯររាជ្យ

7 - 11

រាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ

12

រាយការណ៍លទធផលធពញធលញ

13

រាយការណ៍បដគមបគមួលមូ ល្ន

14

រាយការណ៍លាំហូរស្ថឆ់ គារ់

15

រាំណត្់សាាល់ធលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ

16 - 106

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

រាយការណ៍របស់គរុមគបររាភិាល (ត្ពីទាំព័រមុន)
គរុមគបររាភិាល
សាជ្ិរគរុមគបររាភិ ាលដែលានត្ាំ ដណង ធៅរនុងការ ិយបរ ិធឆេទ និងនាការយ
ិ បរធិ ឆេទននរាយការណ៍
ធនឹះរួមាន៖

ធ្មឹះ

មុែង្ហរ

ការិយបរិធឆេទដត្ងតាាំង

ធោរ Chan Tze Ching Ignatius

គបធានគរុមគបររាភិាល

នងៃទី10 ដែមី នា ឆ្នាំ2017
(ោដលងធៅនងៃ10 ដែធមស្ថ ឆ្នាំ2020)

ធោរ Kwi Sang JUN

គបធានគរុមគបររាភិាល

នងៃទី10 ដែធមស្ថ ឆ្នាំ2020

ធោរ Hak Soo KIM

អភិាល

នងៃទី10 ដែធមស្ថ ឆ្នាំ2020

ធោរ Ji Kyu JANG

អភិាល

នងៃទី10 ដែធមស្ថ ឆ្នាំ2020

ធោរ Ishara Chinthaka Nanayakkara អភិាល

នងៃទី10 ដែមី នា ឆ្នាំ2017

ធោរ សុីម ធសនាជាត្ិ

អភិាល

នងៃទី10 ដែមី នា ឆ្នាំ2017

ធោរ Yuen Wai Hung Peter

អភិាល

នងៃទី10 ដែមី នា ឆ្នាំ2017
(ោដលងធៅនងៃ10 ដែធមស្ថ ឆ្នាំ2020)

ធោរ Thilakaratne Don Manuwelge

អភិាល

នងៃទី10 ដែធមស្ថ ឆ្នាំ2018

Don Krishan

(ោដលងធៅនងៃ10 ដែធមស្ថ ឆ្នាំ2020)

ធោរ Minki Brian HONG

អភិាល

នងៃទី10 ដែមី នា ឆ្នាំ2017

ធោរ Hwan Kook KIM

អភិាលឯររាជ្យ

នងៃទី10 ដែធមស្ថឆ្នាំ2020

ធោរ Hana LEE

អភិាលឯររាជ្យ

នងៃទី10 ដែធមស្ថ ឆ្នាំ2020

ធោរ ដបល សរិកភរីត

អភិាលឯររាជ្យ

នងៃទី10 ដែធមស្ថ ឆ្នាំ2020

ធោរ Hiep Van Vo

អភិាលឯររាជ្យ

នងៃទី10 ដែមី នា ឆ្នាំ2017
(ោដលងធៅនងៃ10 ដែធមស្ថឆ្នាំ2020)

្ណៈគ្ប់គ្ងសំខាន់ៗ
សាជ្ិរ្ណៈគ្ប់គ្ងសាំខាន់ៗ
រាយការណ៍ធនឹះរួមាន៖

ដែលានត្ាំ ដណងធៅរនុងការ ិយបរ ិធឆេទ

និងនាការយ
ិ បរធិ ឆេទនន

ធ្មឹះ

មុែង្ហរ

ការិយបរិធឆេទដត្ងតាាំង

ធោរ សុីម ធសនាជាត្ិ

គបធាននាយរគបត្ិបត្តិ

នងៃទី17 ដែវ ិឆេិកា ឆ្នាំ2003

ធោរ អុ៊ុំ សូផន

អនុគបធាននាយរគបត្ិ បត្តិទទួលបនាុរហិរញ្ញ វត្ាុ

នងៃទី1 ដែមិងុនា ឆ្នាំ2008

ធោរ អុ៊ុំ សមធអឿន
ធោរ នាង សុែ
ធោរ ស្ថយ សូនី
ធោរ ជ្ួប វាសនា
ធោរ ជា ហាង

ីម

អនុគបធាននាយរគបត្ិ បត្តិទទួលបនាុរគបត្ិបត្តិការ

នងៃទី10 ដែធមស្ថ ឆ្នាំ2007

អនុគបធាននាយរគបត្ិ បត្តិទទួលបនាុរគ្ប់គ្ងទីផារ

នងៃទី10 ដែវ ិឆេិកា ឆ្នាំ2010

អនុគបធាននាយរគបត្ិ បត្តិទទួលបនាុរដផនការ

នងៃទី24 ដែរុមភៈ ឆ្នាំ2020

អនុគបធាននាយរគបត្ិ បត្តិទទួលបនាុរគ្ប់គ្ងអាជ្ី វរមម នងៃទី10 ដែវ ិឆេិកា ឆ្នាំ2010
អនុគបធាននាយរគបត្ិ បត្តិទទួលបនាុរ្នធានមនុ សេ
យុទធស្ថស្តសត និ ងអាជ្ី វរមម

4

នងៃទី5 ដែរុមភៈ ឆ្នាំ2020

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)
រាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

រាំណត្់

សាាល់

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

នងៃទី31 ដែ្នួ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

ធលែ 2.1.1)

គទពយសរមម
ស្ថឆ់គារ់រុងនែ
ន
សមត្ុលយធៅ្នាគារជាត្ិននរមពុជា

3

160,578,086

649,538,358

150,702,355

614,112,097

4

438,355,399

1,773,147,589

439,823,205

1,792,279,560

សមត្ុលយធៅ្នាគារធផេងៗ

5

3,975,029

16,078,992

1,092,239

4,450,874

ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន

6

2,978,579,934

12,048,355,833

2,468,225,611

10,058,019,365

គទពយសរមមធផេងៗ

7

1,341,096

5,424,733

8,723,049

35,546,425

គទពយ និងបរិកាខរ

8

5,662,803

22,906,039

4,906,287

19,993,120

សិទិរ
ធ ងការធគបើ
គាស់គទពយសរមម
ុន

9

15,322,179

61,978,214

14,360,265

58,518,080

គទពយសរមមអរូបី

ពនធពនោរជាគទពយសរមម

10

1,607,168

6,500,995

1,499,886

6,112,035

17.3

10,904,851

44,110,122

9,198,173

37,482,555

3,616,326,545

14,628,040,875

3,098,531,070

12,626,514,111

គទពយសរមមសរុប
បាំណុល និងមូល្នាចស់ភា្ហុន
បាំណុល
គារ់បធញ្ញព
ើ ីគ្រឹះស្ថាន្នាគារ និង
ហិរញ្ញវត្ាុធផេងៗ

11

36,145,217

146,207,403

55,092,001

224,499,904

គារ់បធញ្ញព
ើ ីអត្ិងិជ្ន

12

2,025,219,101

8,192,011,264

1,733,440,925

7,063,771,769

គារ់រមចី

13

789,373,435

3,193,015,545

724,296,717

2,951,509,122

មូលបគត្បាំណុលគត្ូវសង

14

30,251,674

122,368,021

-

-

អនុបាំណុល

15

112,450,970

454,864,174

75,910,811

309,336,555

បាំណុលភត្ិសនោ

16

14,424,818

58,348,389

13,172,728

53,678,867

17.2

24,076,695

97,390,231

23,414,889

95,415,673

បាំណុលពនធធលើគារ់ឆាំណូល
សាំវ ិធាន្នធលើអត្ាគបធយជ្ន៍
បុ្ាលរ
ិ

18

435,375

1,761,092

74,562

303,840

បាំណុលធផេងៗ

19

65,111,136

263,374,544

63,119,300

257,211,148

3,097,488,421

12,529,340,663

2,688,521,933

10,955,726,878

230,000,000

920,000,000

230,000,000

920,000,000

បាំណុលសរុប
មូល្នាចស់ភា្ហុន
ធែើមទុន

20

គារ់ឆាំធណញររាទុរ

283,760,335

1,157,926,306

172,806,881

705,569,074

ទុនបគមុង

20

3,151,952

12,773,175

3,093,332

12,534,181

ទុនបគមុងបទបបញ្ញត្ិត

20

1,925,837

7,748,914

4,108,924

16,649,360

-

251,817

-

16,034,618

518,838,124

2,098,700,212

410,009,137

1,670,787,233

3,616,326,545

14,628,040,875

3,098,531,070

12,626,514,111

លធមែៀងពីបងារការដគបសគមួល
រូបិយប័ណណ
មូល្នាចស់ភា្ហុនសរុប
បាំណុល និងមូល្នាចស់ភា្ហុនសរុប

រាំណត្់សាាល់ដែលភាជប់ ជាមួយពីធលែ 1 ែល់ 35 ជាដផនរននរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។
12

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)
រាយការណ៍លទ្ធផលលពញលលញ
សគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់ នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020
រាំណត្់

សាាល់

សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់

សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ

សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

ឆាំណូលពីការគារ់

សមមូលពាន់ធរៀល
ធលែ 2.1.1)

21

430,325,525

1,754,665,831

356,255,368

1,443,546,752

22

(198,398,688)

(809,054,635)

(164,562,125)

(666,805,731)

231,926,837

945,611,196

191,693,243

776,741,021

23

6,877,558

28,044,684

18,246,102

73,933,206

23

(163,152)

(666,270)

(3,472,222)

(14,069,445)

6,714,406

27,378,414

14,773,880

59,863,761

9,005,549

36,720,443

11,694,033

47,384,220

996,785

4,064,307

-

-

514,961

2,102,574

(516,353)

(2,092,260)

10,517,295

42,887,324

11,177,680

45,291,960

249,158,538

1,015,876,934

217,644,803

881,896,742

25

(67,850,856)

(276,712,333)

(60,094,764)

(243,503,984)

រាំពរងទុរ (“ECLs”)

6

(23,411,178)

(95,620,177)

(9,298,198)

(37,676,298)

ឆាំណាយទូធៅ និងរែាាល

26

(15,984,672)

(65,178,207)

(12,678,674)

(51,373,987)

ឆាំណាយរាំលស់

27

(6,570,058)

(26,791,531)

(6,125,829)

(24,821,859)

គារ់ឆាំធណញមុនបង់ពនធ

135,341,774

551,574,686

129,447,338

524,520,614

ឆាំណាយពនធធលើគារ់ឆាំណូល

17.1

(26,512,787)

(108,057,578)

(25,942,020)

(105,117,065)

108,828,987

443,517,108

103,505,318

419,403,549

-

(15,782,801)

-

19,828,416

108,828,987

427,734,307

103,505,318

439,231,965

ឆាំណាយការគារ់
ឆាំណូលពីការគារ់សុទធ
ឆាំណូលពីរនគមធជ្ើងស្ថរ
ឆាំណាយរនគមធជ្ើងស្ថរ
ឆាំណូលពីរនគមធជ្ើងស្ថរសុទធ
ឆាំណូលធផេងៗ

24

ឆាំណូលវិភា្ទាន
ឆាំធណញ(ខាត្) ពីការបដូររូបិយប័ណណ
សុទធ

ឆាំណូលធផេងៗសរុប
ឆាំណូលសរុបពីការគារ់
រនគមធជ្ើងស្ថ និងឆាំណូលធផេងៗ
ឆាំណាយធលើបុ្ាលរ
ិ
សាំវ ិធាន្នធលើការខាត្បង់ឥណទាន

គារ់ឆាំធណញសុទធរុងការ
ន
ិយបរ ិធឆេទ

ធាត្ុនន(ខាត្) ឆាំធណញធផេង
លធមែៀងពីបងារការដគបសគមួល
រូបិយប័ណណ
គារ់ឆាំធណញធពញធលញសរុប

រាំណត្់សាាល់ដែលភាជប់ ជាមួយពីធលែ 1 ែល់ 35 ជាដផនរននរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។
13

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)
រាយការណ៍បម្គមបគមួលមូលធន
សគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់ នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020
លធមែៀងបងារពី

ធែើមទុន

គារ់ឆាំធណញ

ទុនបគមុង

សគមួលរូបិយ

ររាទុរ

ទុនបគមុង

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

230,000,000

172,806,881

3,093,332

4,108,924

16,034,618

410,009,137

គារ់ឆាំធណញរនុងការិយបរិធឆេទ

-

108,828,987

-

-

-

108,828,987

ឆាំធណញររាទុរ

-

2,183,087

-

(2,183,087)

-

-

-

(58,620)

58,620

-

-

-

-

-

-

-

(15,782,801)

-

230,000,000

283,760,335

3,151,952

1,925,837

-

518,838,124

(រាំណត្់សាាល់ធលែ 2.1.1)

920,000,000

1,157,926,306

12,773,175

7,748,914

251,817

2,098,700,212

សមត្ុលយនានងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន2
ាំ 019

110,000,000

193,228,719

2,976,091

299,009

(3,793,798)

306,503,819

-

103,505,318

-

-

-

103,505,318

120,000,000

(120,000,000)

-

-

-

-

-

(3,809,915)

-

3,809,915

-

-

-

(117,241)

117,241

-

-

-

-

-

-

-

19,828,416

-

230,000,000

172,806,881

3,093,332

4,108,924

-

410,009,137

920,000,000

705,569,074

12,534,181

16,649,360

16,034,618

1,670,787,233

សមត្ុលយនានងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន2
ាំ 020

បទបបញ្ញត្ិត

លធមែៀងពីការដគប
ប័ណណ

សរុប

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ

ធផារពីទុនបាំរុងបទបបញ្ញ ត្ិធត ៅគារ់
ធផារពីគារ់ឆាំធណញររាទុរធៅទុន
បគមុង
លធមែៀងពីលធមែៀងពីការដគបសគមួល
រូបិយប័ណណ
សមត្ុលយនានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020
សមមូលពាន់ ធរៀល

គារ់ឆាំធណញរនងការិយបរិធឆេ
ទ
ុ
ការធ្វើមូល្ននីយរមម ននគារ់
ឆាំធណញររាទុរ
ធផារពីគារ់ឆាំធណញររាទុរធៅទុន
បគមុងបទបបញ្ញត្ិត
ធផារពីគារ់ឆាំធណញររាទុរធៅទុន
បគមុង
លធមែៀងពីលធមែៀងពីការដគបសគមួល
រូបិយប័ណណ
សមត្ុលយនានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019
សមមូលពាន់ ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់ធលែ 2.1.1)

រាំណត្់សាាល់ដែលភាជប់ ជាមួយពីធលែ 1 ែល់ 35 ជាដផនរននរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។
14

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)
រាយការណ៍លំហូរស្ថឆ់គារ់
សគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់ នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020
រាំណត្់

សាាល់

សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 020

ែុោលរអាធមរិរ

សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 019

សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1.1)

ធលែ 2.1.1)

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

សរមមភាពគបត្ិ បត្តិការ
ស្ថឆ់ គារ់សុទធ(ធគបើ គាស់រុង)
ន ានមរពី
សរមមភាពគបត្ិ បត្តិការ

28.1

(145,652,708)

(566,934,502)

35,648,497

144,447,711

សរមមភាពវ ិនិ ធយ្

ការទិញ:
គទពយ និងបរិកាខរ

8

(2,963,009)

(12,121,830)

(2,126,449)

(8,665,280)

គទពយសរមមអរូបី

10

(474,334)

(1,941,210)

(231,703)

(944,190)

148,888

602,252

148,160

603,752

10,890

44,050

82,114

334,615

(3,277,565)

(13,416,738)

(2,127,878)

(8,671,103)

ការវិនិធយ្ធលើមូលបគត្អាឆជ្ួញែូរាន
ស្ថឆ់គារ់ពីការលរ់គទពយ និងបរិកាខរ
ស្ថឆ់ គារ់សុទធធគបើរុ ងសរមម
ន
ភាព
វ ិនិ ធយ្

សរមមភាពហិរញ្ញ បបទាន

ស្ថឆ់គារ់ានពីៈ
រមចី

28.2

422,767,803

1,710,095,763

309,065,842

1,252,334,792

អនុបាំណុល

28.2

50,000,000

202,250,000

20,000,000

81,040,000

មូលបគត្បាំណុលគត្ូវសង

28.2

31,176,471

127,200,000

-

-

គារ់រមចី

28.2

(353,817,494)

(1,431,191,763)

(208,937,445)

(846,614,527)

អនុបាំណុល

28.2

(12,000,000)

(48,540,000)

(13,333,333)

(54,026,665)

បាំណុលភត្ិសនោ

28.2

(3,749,156)

(15,165,336)

(3,301,323)

(13,376,961)

134,377,624

544,648,664

103,493,741

419,356,639

(14,552,649)

(35,702,576)

137,014,360

555,133,247

430,322,406

1,753,563,804

290,922,079

1,168,924,914

1,296,030

(30,830,120)

2,385,967

29,505,643

417,065,787

1,687,031,108

430,322,406

1,753,563,804

ការគារ់ានទទូល

423,628,797

1,728,163,610

352,643,149

1,427,919,374

ការគារ់ានបង់

198,929,098

812,933,182

148,185,245

601,495,583

ការទូទាត្់នន:

ស្ថឆ់ គារ់សុទា
ធ នមរពីសរមមភាព
ហិរញ្ញ បបទាន
ការងយឆុ ឹះ (ធរើនធ

ើង) សុទធននស្ថឆ់

គារ់ និងស្ថឆ់ គារ់សមមូល
ស្ថឆ់គារ់ និងស្ថឆ់គារ់សមមូល ធៅ
ធែើមគគា
លធមែៀងពីលធមែៀងពីការដគបសគមួល
រូបិយប័ណណ
ស្ថឆ់ គារ់ និងស្ថឆ់ គារ់សមមូល
នាឆុ ងការ ិយបរ ិធឆេទ

3

គបត្ិ បត្តិការ លាំហូរស្ថឆ់គារ់ពីការគារ់

រាំណត្់សាាល់ដែលភាជប់ ជាមួយពីធលែ 1 ែល់ 35 ជាដផនរននរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។
15

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

នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

1.

ព័ត្៌មានអំពីស្ថជីវរមម
គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុគាស្ថរ់ ម.រ (“គរុមហុន”) ្ឺ ជាគ្រឹះស្ថានមី គរូហិរញ្ញ វត្ាុដែលទទួលាន
អាជាាប័ណណ និងឆុឹះបញ្ជីធៅរនុងគពឹះរាជាណាឆគររមពុជា។

ការបធងកើត្និងគបត្ិបត្តិការ
គរុមហុន

គត្ូវានបធងកើត្ធ

ើងធៅរនុងគពឹះរាជាណាឆគររមពុជា

និងឆុឹះបញ្ជីពាណិជ្ជរមម

ជាមួយ

គរសួងពាណិជ្ជរមម ជាគរុមហុនមហាជ្នទទួ លែុ សគត្ូវានរគមិត្ ធគកាមបញ្ជី ការធលែ 00001157
នានងៃទី19 ដែរញ្ញញ ឆ្នាំ2011 និងដែលានឆុឹះបញ្ជីស្ថរជាងមី នានងៃទី28 ដែធមស្ថ ឆ្នាំ2016។
្នាគារជាត្ិននរមពុជា ានផតល់អាជាាប័ណណឲ្យគរុមហុន ដែលានសុពលភាពចាប់ពីនងៃទី14 ដែ្នូ
ឆ្នាំ2007។ ធលើសពីធនឹះធៅធទៀត្ គរុមហុនានទទួលអាជាាប័ណណ ពី្នាគារជាត្ិ ននរមពុជាធែើមបីធ្វើ
អាជ្ីវរមមទទួលគារ់បធញ្ញើ ធៅនងៃទី27 ដែសីហា ឆ្នាំ2010 និងការអនុញ្ញញត្ឲ្យែាំ ធណើរការា៉ា សុីន
ែរ-ោរ់គារ់ស័វយគបវត្តិ និ ងធសវារមមបង់គារ់តាមា៉ា សុីនឆូត្កាត្ធៅនងៃទី1 ដែ្នូ ឆ្នាំ2011។
សរមមភាពឆមបងរបស់គរុមហុន

្ឺផតល់ធសវារមមហិរញ្ញ វត្ាុែល់សហ្មន៍ជ្នបទនិ ងសហគគាស

ខានត្ត្ូឆរនុងគបធទសរមពុជា តាមរយៈការ ិយល័យរណា
ត លរបស់គរុមហុន ធៅរនុងរាជ្ធានីភាំធន ពញ
និងស្ថខាជាធគឆើនធៅរនុងរាជ្ធានីភាំធន ពញ និ ងធែត្តនានារនុងគបធទសរមពុជា។

ស្ថនរ់ការឆុឹះបញ្ជីរបស់គរុមហុន ានទី តាាំងសាិត្ធៅអគារធលែ 212 ផលូវធលែ 271 សង្ហកត្់ទួលទាំពូង2
ែណឌឆាំការមន រាជ្ធានីភាំធន ពញ គពឹះរាជាណាឆគររមពុជា។

អាំពីបុ្ាលិរ
្ិត្គត្រមនងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 គរុមហុនានបុ ្ាលិរឆាំនួន 9,042នារ់ (ឆ្នាំ2019 ានបុ ្ាលិរឆាំនួន
9,091 នារ់)។

ការអនុ ម័ត្ធលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ
រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុគត្ូវានអនុម័ត្ធោយគរុមគបរ រាភិ ាលធៅនងៃទី31 ដែមីនា ឆ្នាំ2021។

2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ
ធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ ដែលគត្ូវានអនុ ម័ត្រនុងការធរៀបឆាំ រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ
គត្ូវានរាំណត្់ែូឆខាងធគកាម។

ធគាលនធយាយទាាំងធនឹះគត្ូវានអនុ វត្តជាប់ោប់ធៅគ្ប់ ឆ្នាំ

ដែលានបង្ហាញធលើរដលងដត្ានការបញ្ញ
ជ រ់ ធផេងពីធនឹះ។
2.1

មូ លោានននការធរៀបឆាំ
រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុគត្ូវានធរៀបឆាំធោយដផែរធលើមូលោាននងលធែើមគបវត្តិស្ថស្តសត។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.1

មូ លោានននការធរៀបឆាំ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.1.1

លធមែៀងពី ការដគបសគមួលរូបិយប័ណណគារ់ែុោលរអាធមរិរធៅគារ់ធរៀល
រូបិយប័ណណជាត្ិ ននគបធទសរមពុជា

ជាគារ់ ធរៀល

ធហើយគរុមហុនានគបត្ិបត្ិតការជាគារ់ធរៀល

នងាត្ និងែុោលរអាធមរ ិរ។ ប៉ាុដនត គរុមហុនធ្វើអាជ្ីវរមមនិងររារាំណត្់ គតា្ណធនយយរបស់ែួនជា
ល

ឆមបង ជាគារ់ែុោលរអាធមរ ិរ ្ឺជារូបិយប័ណណធគាលរបស់គរុមហុន ដែលឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងពីែរម
ល ស្ថរ
ធសែារិឆចននគពរត្ិតការណ៍និងធហត្ុការណ៍សាំខាន់ៗរបស់គរុមហុន។
រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ គត្ូវានបង្ហាញជាគារ់ែុោលរអាធមរ ិរ ធហើយត្នមលទាាំងអស់គត្ូវានបងាត្់
ធៅជាែុោលរអាធមរ ិរដែលធៅជ្ិត្បាំផុត្ ធលើរដលងដត្ានការឆងែុលបង្ហាញ។ ការបរដគបជាគារ់
ែុោលរអាធមរ ិរជាគារ់ ធរៀល

គត្ូវរាប់បញ្ូច លទាាំងការបាំ ធពញតាមត្គមូវការននបទបង្ហាញ

អនុធោមតាមឆាប់សីព
ដ ី្ណធនយយនិ ងសវនរមម។

គទពយសរមម

ធោយ

និងបាំណុលគត្ូវានដគបសគមួល

ធោយធគបើអគតាបដូរគារ់ឆុងគគា នាការ ិយបរ ិធឆេទននរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្តុ និងធែើមទុន

គត្ូវានដគបសគមួលតាមអគតាគបវត្តិស្ថស្តសត 4,000 ធរៀល រនុង 1 ែុោលរអាធមរ ិរ។ លធមែៀងពីការដគប
សគមួលរូបិយប័ណណដែលធរើត្ធ ើង ពី ការដគបសគមួលគត្ូវានទទួលស្ថាល់ និងបងារធៅរនុងលធមែៀង
ពីការដគបសគមួលរូបិយប័ណណ ដែលានបង្ហាញធៅរនុងរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្តុ។
រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុគត្ូវានបង្ហាញជាគារ់ ធរៀល
ធគកាមរនុង 1 ែុោលរអាធមរ ិរ:

2.1.2

ធោយដផែរធលើអគតាបតូរគារ់អនុវត្តែូឆខាង
2020

2019

អគតាឆុងគគា

4,045

4,075

អគតាម្យម

4,077

4,052

ធសឆរដីដងលងភាពអនុធោម
រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហុន គត្ូវានធរៀបឆាំ ធោយអនុធោមតាម សតង់ោររាយការណ៍

ទារ់ទងនរងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាត្ិននរមពុជា (“CIFRSs”) ដែលគត្ូវានធឆញធោយគរុមគបររាសដង់ោរ
្ណធនយយអនដរជាត្ិ

(“IASB”)

ដែលគរុមគបររាជាត្ិ្ណធនយយានទទួលយរការអនុវត្តទាាំង

ស្សុង។

2.1.3

ឆ្នាំស្ថរធពើពនធ
ឆ្នាំស្ថរធពើពនធរបស់គរុមហុន្ឺចាប់ធផដើមពីនងៃទី1 ដែមររា និងបញ្ចប់ធៅនងៃទី31 ដែ្នូ។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.1

មូ លោានននការធរៀបឆាំ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.1.4

ការបង្ហាញននរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ
រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុែូឆដែលានភាជប់ ជាមួយ
ហិរញ្ញ វត្ាុធនឹះ

មិនគត្ូវានធរៀបឆាំ ធ

រួមបញ្ូច លទាាំងការធគបើគាស់របស់រាយការណ៍

ើងសគាប់អនរដែលមិនានជ្ូនែាំណរងអាំពីធគាលការណ៍

្ណធនយយ នីត្ិវ ិ្ី និងការអនុវត្ត រនុងគពឹះរាជាណាឆគររមពុជាធទ ធហើយធលើសពី ធនឹះធទៀត្ មិនាន
បាំណងរនុងការបង្ហាញអាំពីស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ និងលទធផលននគបត្ិបត្តិការ និងលាំហូរស្ថឆ់គារ់
ស្សបតាមធគាលការណ៍្ណធនយយ និងការអនុវត្តជាទូធៅ ដែលគត្ូវានទទួ លស្ថាល់ធៅបណា
ត
គបធទសនានាធគៅពីគពឹះរាជាណាឆគររមពុជា។
ធគាលនធយាយ្ណធនយយ
គរុមហុនរនុងការ ិយបរ ិធឆេទ។

ដែលានោរ់ធឆញខាងធគកាមគត្ូវានអនុ វត្តយ៉ាងខាជប់ែួនធោយ
ជ

2.2

ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ

2.2.1

គទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ
(i) ការទទួ លស្ថាល់និងការវាស់ដវងជាធលើរែាំបូង
ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ

គត្ូវានទទួលស្ថាល់ធៅរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ

ធៅធពលដែល

គរុមហុនកាលយជាភា្ី មួយននរិឆចសនោននឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។

ការទិ ញ ឬលរ់ គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ ដែលត្គមូវឲ្យានការគប្ល់គទពយសរមមរុងរយៈធពល
ន
រាំណត្់ដែលានបធងកើត្ធ

ើងធោយបទបបញ្ញ ត្ិត

ឬអនុសញ្ញញធៅរនុងទីផារ

គត្ូវានទទួល

ស្ថាល់ធៅការយ
ិ បរធិ ឆេទជ្ួ ញែូរ - ការិយបរ ិធឆេទដែលគរុមហុនធបតជាាទិ ញ ឬ លរ់ គទពយសរមម។

(ii) ឆាំណាត្់ថានរ់
គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ
ធៅធពលទទួលស្ថាល់ ជាធលើរែាំបូងគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ

គត្ូវានចាត្់ ថានរ់តាមការវាស់ដវង៖

ត្នមលែររល
ាំ ស់, ត្នមលសមស្សបតាមរយៈធាត្ុឆាំណូលធពញធលញធផេងធទៀត្ (“FVOCI”) ឬ ត្នមល
សមស្សបតាមរយៈគបត្ិបត្តិការឆាំ ធណញឬខាត្ (“FVTPL”)។
គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុគត្ូវានវាស់តាមត្នមលែររ ាំលស់ គបសិនធបើវាបាំ ធពញធៅនរងលរខែណឌែូឆ
ខាងធគកាម ធហើយមិនគត្ូវានរាំណត្់តាម FVTPL៖

•

គទពយសរមមគត្ូវានអនុ វត្តតាម្ាំរអា
ូ ជ្ី វរមម

ដែលានធគាលបាំណងររាទុរគទពយសរមម

ធែើមបីគបមូ លលាំហូរស្ថឆ់គារ់តាមរិឆចសនោ និង
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.1

គទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(ii) ឆាំណាត្់ថានរ់ (ត្ពីទាំព័រមុន)
គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
លរខែណឌននរិឆចសនោរបស់គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ

ផតល់ឲ្យធៅកាលបរ ិធឆេទជារ់ោរ់ ឆាំធពាឹះ

លាំហូរស្ថឆ់ គារ់ ដែលគត្ូវទូ ទាត្់ដត្គារ់ធែើម និងការគារ់ (“SPPI”)។
ឧបររណ៍បាំណុលគត្ូវានវាស់ដវងតាម FVOCI លុឹះគតាដត្វាបាំធពញលរខែណឌទាាំងពី រែូឆខាង
ធគកាម ធហើយមិនគត្ូវានរាំ ណត្់ តាម FVTPL៖

•

គទពយសរមមគត្ូវានអនុ វត្តតាម្ាំរអា
ូ ជ្ី វរមម

ដែលានធគាលបាំណងររាទុរគទពយសរមម

ធែើមបីគបមូ លលាំហូរស្ថឆ់គារ់តាមរិឆចសនោ និងលរ់គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ និង
•

សរមមហិរញ្ញ វត្ាុ ផតល់ឲ្យនាកាលបរធិ ឆេទជារ់ោរ់ឆាំធពាឹះលាំហូរស្ថឆ់ គារ់ ដែលគត្ូវទូទាត្់
ដត្គារ់ធែើ ម និងការគារ់ (“SPPI”)។

ធៅធពលទទួលស្ថាល់ការវ ិនិធយ្មូល្នជាធលើរែាំបូង

ដែលមិ នគត្ូវានររាទុរសគាប់

ការជ្ួ ញែូរ គរុមហុនគត្ូវដត្ធគជ្ើសធរ ើសយរការបង្ហាញពីការដគបគបួលជាបនតបនាាប់ ននត្នមលសម
ស្សបធៅរនុងលទធផលធពញធលញ (“OCI”)។ ការធគជ្ើសធរស
ើ ធនឹះគត្ូវានធ្វើធ ើងធោយដផែរធលើ
ការវ ិនិធយ្នីមួយៗ។ គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុធផេងៗ ធទៀត្គត្ូវានចាត្់ថានរ់ តាមការវាស់ដវង
តាម FVTPL។

បដនាមពីធលើធនឹះ ធៅធពលទទួលស្ថាល់ជាធលើរែាំបូង គរុមហុនអាឆនរងរាំណត្់នូវគទពយសរមម
ហិរញ្ញ វត្ាុ ដែលបាំ ធពញតាមលរខែណឌរនុងការវាស់ដវងតាម ត្នមលែររល
ាំ ស់ ឬ FVOCI គបសិនធបើ
ការវាស់ដវងតាម

FVTPL

្ណធនយយដែលនរងធរើត្ធ

នរងលុបបាំ ាត្់

ឬ

កាត្់បនាយជាស្ថរវនតនូវភាពមិនសុីគាននន

ើង។

ការវាយត្នមល្ាំរូអាជ្ីវរមម
គរុមហុនរាំ ណត្់ នូវ្ាំ រូអាជ្ីវរមមរបស់ែួន
ល ធៅរគមិត្ដែលឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងានលែបាំផុត្ពីរធបៀបដែល
ែលួនគ្ប់គ្ងគរុមននគទពយសមបត្តិហិរញ្ញ វត្ាុធែើមបីសធគមឆធគាលបាំណងអាជ្ី វរមមរបស់ែួលន៖
•

ហានិភ័យដែលជ្ឹះឥទធិពលែល់លទធផលនន្ាំរូអាជ្ីវរមម

(និងគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុដែល

ានធៅរនុង្ាំ រអា
ូ ជ្ី វរមមធនាឹះ) និងយុទធស្ថស្តសតសគាប់ ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យទាាំងធនាឹះ។
•

រធបៀបដែលអនរគ្ប់គ្ងអាជ្ី វរមមទទួលានសាំណង

(ឧទាហរណ៍ថាធត្ើ សាំណង្ឺ ដផែរ

ធលើត្នមលសមស្សបននគទពយសមបត្តិដែលានគ្ប់ គ្ង ឬ លាំហូរស្ថឆ់ គារ់ តាមរិឆចសនោ
ដែលានគបមូល)
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.1

គទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(ii) ឆាំណាត្់ថានរ់ (ត្ពីទាំព័រមុន)
ការវាយត្នមល្ាំរូអាជ្ីវរមម (ត្ពីទាំព័រមុន)
•

ភាពញររញាប់ បរ ិាណ និ ងធពលធវោននការលរ់ រ៏ ជាទិែាភាពសាំខាន់ផងដែរ សគាប់
ការវាយត្នមលរបស់គរុមហុន។ ការវាយត្នមលធៅធលើ្ាំរអា
ូ ជ្ី វរមម ្ឺដផែរធៅធលើធសណារយ
ី ៉ាូ
ដែលរ ាំពរងទុរធោយសមធហត្ុផល

ធោយមិន្ិត្ពី ធសណារយ
ី ៉ាូររណីអាគររ់បាំផុត្

ឬ

ររណីភាពតានត្រង។ គបសិនធបើលាំហូរស្ថឆ់គារ់ បនាាប់ពីការទទួ លស្ថាល់ជាធលើរែាំបូង
គត្ូវានធ្ែរងថាានភាពែុ សគាន ពី ការរ ាំពរងទុរែាំបូងរបស់គរុមហុន គរុមហុនមិនផ្លលស់បូរត
ឆាំណាត្់ថានរ់ននគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ

ដែលធៅសល់រុង្ាំ
ន
រអា
ូ ជ្ី វរមមធនាឹះធទ

ប៉ាុ ដនតរម
ួ

បញ្ូច លព័ត្៌ានទាាំងធនឹះ ធៅធពលដែលានការវាយត្នមលគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុដែលធរើត្
ធ ើងងមីៗ ឬដែលានទិញងមីៗ ចាប់ពីធពលធនឹះធៅ។
គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ ដែលគត្ូវានររាទុរសគាប់ជ្ួញែូរ ឬ ចាត្់ ដឆង ធហើយដែលលទធផល
គត្ូវានវាយត្នមលតាមមូ លោានត្នមលសមស្សប គត្ូវានធ្វាស់ដវងតាម FVTPL ពីធគពាឹះគទពយ

សរមមហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងធនាឹះ មិ នដមនររាទុរសគាប់ ការគបមូលលាំហូរស្ថឆ់គារ់ តាមរិ ឆចសនោ
ឬ

មិនដមនររាទុរសគាប់ទាាំងការគបមូលលាំហូរស្ថឆ់ គារ់ តាមរិឆចសនោ

និងលរ់គទពយ

សរមមហិរញ្ញ វត្ាុ។

ការវាយត្នមលថាធត្ើលាំហូរស្ថឆ់គារ់ តាមរិឆចសនោ្ឺ ជាការទូទាត្់ ដត្គារ់ ធែើមនិងការគារ់
សគាប់ធគាលបាំណងននការវាយត្នមលធនឹះ “គារ់ ធែើម” គត្ូវានធ្រាំណត្់ ថាជាត្នមលសមស្សប
ននគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុធៅធពលទទួលស្ថាល់ជាធលើរែាំបូង។ “ការគារ់” គត្ូវានធ្រាំ ណត្់ថា
ជាត្នមលត្បសនងសគាប់ ធពលធវោននការធគបើ គាស់ទររគារ់ សគាប់រយៈធពលណាមួ យ និ ង
សគាប់ហានិភ័យឥណទានដែលពារ់ព័នធនរងឆាំនួនគារ់ ធែើមដែលធៅសល់
ជារ់ោរ់ ណាមួយ
ធផេងធទៀត្

រនុងអាំ ុងធពល
និងសគាប់ការឆាំ ណាយរួមទាាំងហានិភ័យរនុងការផតល់រមចីជាមូលោាន

(ឧទាហរណ៍ៈ

ហានិភ័យសនានីយភាព

និងឆាំណាយរែាាល)

រ៏ែូឆជាគារ់

ឆាំធណញែុ ល។
រនុងការវាយត្នមលថាធត្ើ លាំហូរស្ថឆ់គារ់ តាមរិឆចសនោ្ឺ សគាប់ដត្ទូទាត្់ គារ់ ធែើម
និងការ
គារ់ គរុមហុនគត្ូវពិ ចារណាធលើលរខែណឌននរិ ឆចសនោ។ វារួមបញ្ូច លទាាំងការវាយត្នមលថាធត្ើ
គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ

ានរយៈធពលរិ ឆចសនោដែលអាឆផ្លលស់បូតរធពលធវោ

ស្ថឆ់គារ់ តាមរិឆចសនោ

ឬឆាំនួនលាំហូរ

ដែលអាឆធ្វើឲ្យែុ សពី លរខែណឌននការទូ ទាត្់គារ់ធែើម

គារ់។
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និងការ

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.1

គទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(ii) ឆាំណាត្់ថានរ់ (ត្ពីទាំព័រមុន)
ការវាយត្នមលថាធត្ើលាំហូរស្ថឆ់គារ់ តាមរិឆចសនោ្ឺ ជាការទូទាត្់ ដត្គារ់ ធែើមនិងការគារ់
(ត្ពីទាំព័រមុន)
រនុងការធ្វើការវាយត្នមលគរុមហុនគត្ូវពិ ចារណា៖
•

គពរត្ិកា
ត រណ៍ជាយថាភាពដែលអាឆផ្លលស់បូរឆាំ
ត នួន និងធពលធវោននលាំហូរស្ថឆ់ គារ់

•

លរខណៈពិ ធសស

•

លរខែណឌសងគារ់មុនកាលរាំណត្់និងការពនោរធពលសង

•

ិ
លរខែណឌដែលរគមិត្គរុមហុនរនុងការទាមទារមរវញ
នូ វលាំហូរស្ថឆ់ គារ់ពីគទពយសមបត្តិ
ជារ់ោរ់ (ឧទាហរណ៍ៈ ឥណទានដែលមិនអាឆគបមូលវ ិញាន) និង

•

លរខណៈពិ ធសសដែលដរដគបត្នមលត្បសនងអាំពីត្នមលធពលធវោននគារ់ (ឧទាហរណ៍ ៖ ការ
រាំណត្់អគតាការគារ់ធ

ិ តាមកាលរាំណត្់)។
ើ ង វញ

(iii) ការឈប់ទទួលស្ថាល់
គទពយសរមមហិរញវត្ាុ
គរុមហុនឈប់ទទួលស្ថាល់គទពយសរមមហិវញ្ញ វត្ាុ

ធៅធពលដែលសិទិរ
ធ ុងរិ
ន
ឆចសនោរនុងការ

ទទួលលាំហូរស្ថឆ់គារ់ពីគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុានផុត្អាណត្តិ
ានលាំហូរស្ថឆ់គារ់ពីគបត្ិ បត្តិការ

ឬការធផារសិទិធរុងការទទួ
ន
ល

ដែលហានិភ័យនិងភាពជារមមសិទិធទាាំងអស់ ននគទពយ

សរមមហិរញ្ញ វត្ាុគត្ូវានធផារ ឬរនុងររណីដែលគរុមហុនមិ នធផារ ឬមិនររាទុរនូវរាល់ហានិភ័យ
និងភាពជារមមសិទិធ ធហើយវាមិនររាការគ្ប់គ្ងធៅធលើគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ។
ឆាំធពាឹះការឈប់ទទូ លស្ថាល់គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ

ភាពលធមែៀងរវាងត្នមលធយងរបស់គទពយ

សរមម (ឬត្នមលធយងដែលជាឆាំដណរននគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុដែលឈប់ទទួ លស្ថាល់) និងផល
បូរនន (i) ត្នមលត្បសនងដែលទទួលាន (រាប់បញ្ូច លទាាំងគទពយសរមមងីដម ែលទទួ លាន ែរ

បាំណុលងមីដែលទទួ លយរ) និង (ii) ឆាំធណញ ឬខាត្ ដែលានទទួ លស្ថាល់រុង
ន OCI គត្ូវាន
ទទួលស្ថាល់ធៅរនុងឆាំធណញ ឬខាត្។

បាំណុលហិរញវត្ាុ
គរុមហុនឈប់ទទួលស្ថាល់នូវបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ
ានរ ាំោយ ឬ លុបធចាល ឬ ផុត្អាណត្តិ។
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ធៅធពលដែលកាត្ពវរិឆចរុងរិ
ន
ឆចសនោគត្ូវ

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.1

គទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(iv) ការវាស់ដវងត្នមលសមស្សប
'ត្នមលសមស្សប'

្ឺ ជាត្នមលដែលនរងគត្ូវទទួ លានធោយការលរ់គទពយសរមម

ឬានទូទាត្់

ឆាំធពាឹះការធផារបាំណុល ធៅរនុងគបត្ិបត្តិការ្មមតា រវាងអនរឆូលរួមទីផារនាការ ិយបរធិ ឆេទននការ
វាស់ដវងធៅរនុងទីផារធគាល ឬយរទីផារជាអាទិភាពបាំផុត្ ដែលគរុមហុនអាឆរាំណត្់ ររាន
ធៅការយ
ិ បរ ិធឆេទននការវាស់ដវងធនាឹះ។

ត្នមលសមស្សបរបស់បាំណុល

ននការមិនអនុ វត្តកាត្ពវរិឆច។
គរុមហុនវាស់ដវងត្នមលសមស្សបរបស់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុមួយ

ឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងពីហានិភ័យ

ធោយធគបើ សគមង់ ត្នមលធៅរនុង

ទីផារសរមមរបស់ឧបររណ៍ធនាឹះ គបសិនធបើ ាន។ ទីផារមួយអាឆចាត្់ទុរជាទីផារ ‘សរមម’
គបសិនធបើគបត្ិបត្តិការរបស់គទពយសរមម ឬបាំណុល ធរើត្ធ

ើងញររញាប់ ធហើយទាំ ហាំគបត្ិបត្តិការ

ានភាពគ្ប់ គគាន់រុងការផត
ន
ល់ព័ត្៍ានអាំពីត្នមលជាធទៀងទាត្់។
គបសិនធបើពុាំានសគមង់ត្នមលធៅរនុងទីផារសរមមធទ ធនាឹះគរុមហុនគត្ូវធគបើបធឆចរធទសវាយត្នមល
ណាដែលអាឆធគបើគាស់ទិននន័យដែលអាឆអធងកត្ជាអត្ិបរា និងកាត្់ បនាយនូ វការធគបើគាស់

ទិននន័យដែលមិនអាឆអធងកត្ាន។ បធឆចរធទសវាយត្នមលដែលានធគជ្ើ សធរ ើស គត្ូវរួមបញ្ូច ល
នូវរតាតទាាំងអស់ដែលអនរឆូ លរួមរនុងទី ផារនរងពិ ចារណាធៅរនុងការរាំណត្់ត្នមល។

ភសដុតាងែ៏ លប
ែ ាំផុត្ននត្នមលសមស្សបរបស់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុមួយ
ធៅធពលទទួ លស្ថាល់ជា
ធលើរែាំបូង ្ឺ ជាទូ ធៅ ត្នមលគបត្ិបត្តិការ ានន័ យថា ជាត្នមលសមស្សបននផលត្បសនងានផតល់
ឲ្យ ឬានទទួល។ គបសិនធបើ គរុមហុនរាំ ណត្់ថា ត្នមលសមស្សបធៅធពលទទួលស្ថាល់ជាធលើរ
ែាំបូង ែុ សពីត្នមលគបត្ិបត្តិការ ធហើយត្នមលសមស្សបធនឹះពុាំ ានភសតុតាងមរបញ្ញ
ជ រ់ តាមរយៈ
សគមង់ត្នមលរុងទី
ន
ផារឆាំ ធពាឹះគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ ឬបាំណុលដែលស្សធែៀងគាន ឬ រ៏តាមរយៈ
បធឆចរធទសវាយត្នមល

ដែលរនុងធនាឹះទិននន័យដែលមិនអាឆអធងកត្ានពារ់ព័នធនរងការវាស់ដវង
គត្ូវានសនមត្ថាមិនគ្ប់ គគាន់ ែូធឆនឹះឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុគត្ូវវាស់ដវងជាធលើរែាំបូងតាមត្នមល
សមស្សប

ធោយដរត្គមូវតាមរយៈការពនោរនូ វភាពែុ សគានរវាងត្នមលសមស្សប

ធៅធពល

ទទួលស្ថាល់ជាធលើរែាំ បូង និងត្នមលគបត្ិបត្តិការ។ បនាាប់មរធទៀត្ ភាពែុ សគានធនាឹះ ្ឺគត្ូវ
ទទួលស្ថាល់ធៅរនុងឆាំធណញ ឬខាត្ ដផែរធលើអាយុកាលរបស់ឧបររណ៍ធនាឹះ រ៏ ប៉ាុដនតមិនឲ្យយូរ
ជាងការវាយត្នមលតាមរយៈទិ ននន័យទីផារដែលអាឆអធងកត្ាន ឬ ធៅធពលបញ្ចប់គបត្ិ បត្តិការ
ធនាឹះធទ។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.1

គទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(iv) ការវាស់ដវងត្នមលសមស្សប (ត្ពីទាំព័រមុន)
គបសិនធបើគទពយសរមម ឬបាំ ណុល ដែលគត្ូវានវាស់ដវងតាមត្នមលសមស្សប ានត្នមលលរ់ និង
ត្នមលទិញ ធនាឹះគរុមហុនវាស់ដវងគទពយសរមម និងស្ថានភាពឆាំហដវងតាមត្នមលលរ់ និងបាំណុល
និងស្ថានភាពឆាំ ហែលីតាមត្នមលទិញ។
ផលបគត្ននគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ និងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ ដែលគត្ូវគបឈមនរងហានិភ័យទីផារ
និងហានិភ័យឥណទានដែលគត្ូវានគ្ប់គ្ងធោយគរុមហុន

ធោយដផែរធលើផលប៉ាឹះពាល់

សុទធឆាំធពាឹះហានិភ័យទីផារ ឬហានិភ័យឥណទាន គត្ូវានវាស់ដវងធោយដផែរធលើត្នមល ដែល
នរងគត្ូវានទទួ ល ធែើមបីលរ់ស្ថានភាពឆាំ ហដវងសុទធ (ឬទូទាត្់ធែើមបីធផារស្ថានភាពឆាំ ហែលីសុទធ)
សគាប់ហានិភ័យជារ់ ោរ់ ។ ការដរត្គមូវគត្រមរគមិត្ផលបគត្ ឧទាហរណ៍ៈ ការដរត្គមូវត្នមល
ទិញ-លរ់ ឬការដរត្គមូវហានិភ័យឥណទាន ដែលឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងពីការវាស់ដវងតាមមូ លោាននន
ផលប៉ាឹះពាល់សុទធ ្ឺ គត្ូវានដបងដឆរតាមគទពយសរមម និ ងបាំណុលនីមួយៗ តាមមូ លោានការ
ដរត្គមូវហានិភ័យដែលពារ់ ព័នធ ននឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុនី មួយៗ ននផលបគត្។
ត្នមលសមស្សបននបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ

ានលរខណៈទាមទារសងតាមត្គមូវការ

(ឧទាហរណ៍៖

គារ់បធញ្ញើតាមត្គមូវការ) ្ឺ មិនគត្ូវត្ិឆជាងឆាំនួនទរ រគារ់ដែលគត្ូវបង់តាមត្គមូវការធទ ធោយ
គត្ូវធ្វើអបបហារចាប់ពីនងៃែាំបូងដែលឆាំនួនទររគារ់ អាឆគត្ូវានបង់។

(v) ការកាត្់រងឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ
គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ និងបាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ាុ អាឆកាត្់រងគានាន និងគត្ូវបង្ហាញជាឆាំនួនសុទធ

ធៅរនុងរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ លុឹះគតាដត្គរុមហុនានសិទិធតាមឆាប់ ធែើមបីធ្វើការ
កាត្់រងគានាន និងានបាំ ណងធ្វើការទូ ទាត្់ធោយដផែរធលើមូលោានឆាំនួនធៅសល់សុទធ ឬរ៏
ទទួលស្ថាល់គទពយសរមម

និ ងទូទាត្់បាំណុលរនុងធពលែាំ ណាលគាន។

ទូធៅដែលគត្ូវធ្វើការកាត្់រងគានតាមរិឆចគពមធគពៀងធទ

ធនឹះ្ឺមិនដមនជាររណី

ធហើយគទពយសរមមនិងបាំណុលដែល

ពារ់ព័នធ គត្ូវានបង្ហាញជាឆាំ នួនែុលធៅរនុងរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ។

(vi) អុីមដភរមិនគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ
ិ ន្នធលើការខាត្បង់ ដែលានរព
គរុមហុនរត្់គតានូវសាំវធា
ាំ រងទុរ

(“ECL”)

សគាប់គ្ប់

ឥណទាន និងគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុបាំណុលធផេងធទៀត្ ដែលមិនគត្ូវានចាត្់ ថានរ់ តាម FVTPL
ដែលទាាំងអស់ធនាឹះសាំធៅធៅធលើ ‘ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ’។ ឧបររណ៍មូ ល្ន មិនដមនជារមមវត្ាុ
អុីមដភរមិនធគកាម CIFRS 9ធទ។
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.1

គទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(vi) អុីមដភរមិនគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
ECL
លាំធអៀង

ត្ាំ ណាងឲ្យការខាត្បង់ឥណទានដែលឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងពីឆាំនួនទររគារ់ដែលមិនានភាព
និងជាឆាំនួនគបូាបីលីធទដែលានងលរង

លទធផលជាធគឆើន

ត្នមលននធពលធវោ

គពរត្ិកា
ត រណ៍រនលងមរ

ដែលគត្ូវានរាំណត្់ធោយការវាយត្នមល

និ ងព័ត្៌ានសមធហត្ុផលនិងអាឆទុរឆិ ត្តានអាំពី

ស្ថានភាពបឆចុបបនន

និងការពោររណ៍ននស្ថានភាពធសែារិឆចនាធពល

អនា្ត្។ សាំវ ិធាន្នធលើ ECL ្រ គត្ូវានវាស់ដវងតាមឆាំ នួនធសមើនរង (i) ECL រយៈធពល 12 ដែ
ឬ (ii) ECL មួយអាយុកាល សគាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុដែលធាលប់ ានការធរើនធ

ើង្ួ រឲ្យរត្់

សាាល់នូវហានិភ័យឥណទាន ចាប់ តាាំងពីការទទួ លស្ថាល់ជាធលើរែាំបូង (វ ិ្ីស្ថស្តសតទូធៅ)។
ECL រយៈធពល 12 ដែ ្ឺ ជាដផនរមួយនន ECL មួ យអាយុកាល ដែលបណា
ត លមរពី គពរ ត្ិតការណ៍
ននការែរខានសង

ធៅធលើឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុដែលអាឆធ្វើធៅានរនុងរយៈធពល

12

ដែ

បនាាប់ពីការយ
ិ បរធិ ឆេទរាយការណ៍។ ECL មួ យអាយុកាល ្ឺជាការខាត្បង់ឥណទានដែល
បណា
ត លមរពីគពរត្ិតការណ៍ននការែរខានសង ដែលអាឆធរើត្ានធ

ើងធលើអាយុកាលរាំពរងទុរ

ននឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។

ការវាយត្នមលតាមែាំ ណារ់ កាល
វ ិ្ីស្ថស្តសតបីែាំណារ់កាល សគាប់អុីមដភរមិនគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ គត្ូវានធ្ធគបើ ធោយដផែរ
ធលើថាធត្ើ ានការងយឆុឹះ្ួរឲ្យរត្់សាាល់ ននហានិភ័យឥណទានធៅធលើគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ

ដែរឬធទ។ ែាំ ណារ់ កាលទាាំងបីធនឹះ គត្ូវរាំណត្់ ធោយឆាំ នួនអុីមដភរមិនដែលគត្ូវានធ្ទទួល
ស្ថាល់។

សគាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុដែលមិនានការងយឆុឹះននឥណទាន
•

ែាំណារ់កាលទី

1

រួមានឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងអស់

ដែលមិនធាលប់ធរើនធ

ើងនូវ

ហានិភ័យឥណទានចាប់តាាំងពីការទទួ លស្ថាល់ជាធលើរែាំ បូង ឬគត្ូវានធ្ចាត្់ទុរថាជា
ហានិភ័យឥណទានដែលានរគមិត្ទាប

្ិត្ចាប់ពីការិយបរធិ ឆេទននរាយការណ៍។

លរខណៈវ ិនិឆ័េយសគាប់រាំណត្់ថាធត្ើ ្ណនីមួយ

្ួរដត្គត្ូវានវាយត្នមលសិត្
ា ធៅធគកាម

ែាំណារ់កាលទី 1 ធោយដផែរធលើនងៃហួសកាលរាំណត្់សង ដែល្ិត្គត្រមនងៃបឆចុបបនន ឬនងៃ

ហួសកាលរាំណត្់សងរហូត្ែល់ 29 នងៃ។ គរុមហុនទទួលស្ថាល់ជា ECL រយៈធពល 12 ដែ
សគាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុែាំ ណារ់កាលទី 1។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.1

គទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(vi) អុីមដភរមិនគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
សគាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុដែលមិនានការងយឆុឹះននឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន)
•

ែាំណារ់កាលទី 2 រួមានឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងអស់ដែលធាលប់ ានការធរើនធ
រត្់សាាល់ននហានិភ័យឥណទាន

ើង្ួ រ ឲ្យ

្ិត្ចាប់ពីការយ
ិ បរធិ ឆេទននរាយការណ៍ធបើ ធគបៀប

ធ្ៀបធៅនរ ងការទទួលស្ថាល់ជាធលើរែាំបូង។ ការធរើនធ

ើង្ួរឲ្យរត្់ សាាល់ននហានិភ័យ

ឥណទាន ជាទូធៅគត្ូវានធ្ចាត្់ទុរថាជា ្ណនី ដែលាននងៃហួសកាលរាំ ណត្់ សង
ធគឆើនជាង 29 នងៃរហូត្ែល់ 89នងៃ។ គរុមហុនទទួ លស្ថាល់ជា ECL មួ យអាយុកាល សគាប់
ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុែាំ ណារ់ កាលទី 2។
•

ែាំណារ់កាលទី 3 រួមានរាល់គទពយសមបត្តិហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងអស់ ដែលានភសតុតាងបញ្ញ
ជ រ់ពី
អុីមដភរមិនដែលបណា
ត លមរពីគពរត្ិតការណ៍ននការខាត្បង់ មួយឬធគឆើន ធរើត្ធ
ការទទួ លស្ថាល់ជាធលើរែាំបូង

ើងបនាាប់ពី

ជាមួយនរងផលប៉ាឹះពាល់អវ ិជ្ជានធៅធលើការា៉ា ន់ស្ថមននន

លាំហូរស្ថឆ់ គារ់ នាធពលអនា្ត្ននឥណទាន ឬផលបគត្ឥណទាន។ លរខណៈវ ិនិ ឆ័យ
េ
របស់គរុមហុនសគាប់ ែាំណារ់កាលទី 3 ទូធៅ្ឺ ជា្ណនីដែលគត្ូវនរងនិយមន័ យ ‘ការ
ែរខានសង’ ដែលគត្ូវានពនយល់ធៅរថាែណឌ បនាាប់ ។ គរុមហុនទទួលស្ថាល់ជា ECL
មួយអាយុកាល សគាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុែាំ ណារ់ កាលទី 3។

និយមន័យនន “ការែរខានសង”
គរុមហុនចាត្់ឆាំណាត្់ ថានរ់ឥណទាន ការវ ិនិធយ្ ការទទួ ល ឬគទពយសមបត្តិហិរញ្ញ វត្ាុណាមួយ
រនុងនិយមន័ យ ការែរខានសង ធៅធពលដែលវាាន ‘ការងយឆុឹះននឥណទាន’។ ឧបររណ៍
ហិរញ្ញ វត្ាុានអុីមដភរមិ នធៅធពលដែលានគពរត្ិតការណ៍មួ យឬធគឆើន ដែលានផលប៉ាឹះពាល់
ែូឆខាត្ែល់ការា៉ា ន់ ស្ថមនលាំហូរស្ថឆ់ គារ់

ននគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុានធរើត្ធ

ើ ង។

ឥណទានរនុងលរខែណឌដែលអនរែចីគារ់ គាមនសមត្ាភាពសង ជា្មមតាគត្ូវានចាត្់ទុរថាជា
អុីមដភរមិន លុឹះគតាដត្ានភសតុតាងថា ហានិភ័យននការមិនទទួ លាននូវលាំហូរស្ថឆ់គារ់
តាមរិឆចសនោ ានងយឆុឹះ្ួរឲ្យរត្់ សាាល់ ធហើយមិនានសូឆនាររននអុីមដភរមិន។ បដនាមពី

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.1

គទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(vi)

អុីមដភរមិនគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
ហានិភ័យឥណទានធៅធពលទទួលស្ថាល់ជាធលើរែាំ បូង
ធៅការយ
ិ បរ ិធឆេទននរាយការណ៍នីមួយៗ
ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ

ានធរើ នធ

គរុមហុនវាយត្នមលថាធត្ើហានិភ័យឥណទាននន

ើង្ួ រឲ្យរត្់សាាល់ចាប់ តាាំងពីានការទទួលស្ថាល់ជាធលើរ

ែាំបូង។ ធៅធពលហានិភ័យឥណទានានធរើនធ
ស្ថាល់ជាធលើរែាំបូង

ើង្ួរឲ្យរត្់សាាល់ ចាប់ តាាំងពីការទទួល

ិ ន្នននការាត្់បង់ គត្ូវានវាស់ដវងតាមឆាំនួនទររគារ់ ធសមើនរង
សាំវធា

ECLs មួ យអាយុកាល។
ធៅធពលរាំ ណត្់ថាធត្ើហានិភ័យឥណទាន

ននគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុានធរើនធ

ើង្ួ រឲ្យរត្់

សាាល់ចាប់តាាំងពី ការទទួលស្ថាល់ែាំបូង និងធៅធពលា៉ា ន់ស្ថមន ECLs គរុមហុនពិ ចារណា
ធលើព័ត្៌ានសមធហត្ុផលនិ ងអាឆទុរឆិត្តាន ដែលវាពារ់ព័នធ និងអាឆររាន រួមានទាាំង
បរ ិាណ និងព័ត្៌ានគបរបធោយ្ុណភាព និងការវ ិភា្ធោយដផែរធលើបទពិធស្ថ្ន៍របស់
គរុមហុន និងការវាយត្នមលឥណទាន រួមបញ្ូច លទាាំងព័ត្៌ានដែលគបធមើ លធៅនងៃខាងមុែ។
គបសិនធបើហានិភ័យឥណទាន មិនានធរើនធ

ើង្ួរឲ្យរត្់សាាល់ចាប់តាាំងពី ការទទួ លស្ថាល់

ជាធលើរែាំបូងធទ ឬគបសិនធបើ ្ុណភាពឥណទានននឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ានភាពគបធសើរធ
ធនាឹះ វាដលងានការធរើនធ
ស្ថាល់ជាធលើរែាំបូង
ECLs រយៈធពល 12 ដែ។

ើង

ើង្ួ រឲ្យរត្់ សាាល់ធលើហានិ ភ័យឥណទាន ចាប់ តាាំងពី ការទទួល

ិ ន្នននការាត្់បង់ គត្ូវានវាស់ដវងរនុងឆាំនួនទររគារ់ធសមើនរង
សាំវធា

ា៉ា រា៉ា ដម៉ា គត្ និងវ ិ្ីស្ថស្តសត ECL
ECL ្ឺ ជាមុែង្ហរននគបូាបី លីធត្ននការែរខានសង (“PD”) អគតាខាត្បង់ ធោយស្ថរការែរ
ខានសង (“LGD”) និងទាំហាំននការែរខានសង (“EAD”) ្ួបផេាំជាមួយនរ ងធពលធវោននការ
ាត្់បង់ រ៏ គត្ូវានពិ ចារណាដែរ ធហើយវាគត្ូវធ្វើការា៉ា ន់ ស្ថមនធោយរួមបញ្ូច លជាមួយ ព័ត្៌ាន
ធសែារិឆចដែលគបធមើលធៅនងៃខាងមុែ

និងតាមរយៈននការធគបើ គាស់នូវបទពិធស្ថន៍ រុងការ
ន

វ ិនិឆ័យ
េ ឥណទាន។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.1

គទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(vi) អុីមដភរមិនគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
ា៉ា រា៉ា ដម៉ា គត្ និងវ ិ្ីស្ថស្តសត ECL (ត្ពីទាំព័រមុន)
PD គត្ូវានរាំណត្់ ជាការា៉ា ន់ ស្ថមនននលទធភាពដែលអត្ិ ងិជ្ន នរងមិនអាឆបាំធពញកាត្ពវរិឆច
បាំណុល ឬការែរខានសងរនុងរយៈធពលជារ់ោរ់មួយ ដែលជា្មមតារនុងរយៈធពលមួ យឆ្នាំ។
ការា៉ា ន់ស្ថមនរបស់ ECL ្ឺត្គមូវឲ្យាន PD រយៈធពល 12ដែ សគាប់ហានិ ភ័យែាំ ណារ់កាល
ទី1 រ៏ែូឆជា ECL មួ យអាយុកាល សគាប់ហានិភ័យែាំ ណារ់កាលទី2 និងែាំណារ់ កាលទី 3។
ែូធឆនឹះ តារាងមួយអាយុកាលរបស់ PD ត្គមូវឲ្យានការ្ណនាធោយដផែរទិននន័យពីមុនរបស់
គរុមហុន។ ការា៉ា ន់ស្ថមននន PD រ៏ត្គមូវឲ្យាននិ យ័ត្រមមធៅធលើការគបធមើលធៅនងៃខាងមុែ
ធែើមបីឆុឹះបញ្ញ
ល
ច ាំងពី ធសណារ ីយ៉ាូននា៉ា គរូធសែារិឆចនាធពលខាងមុែ។ ទគមង់ននលរខែណឌ នរងគត្ូវ
ិ ីស្ថស្តសតសិត្
ានធ្ដរសគមួលធោយធគបើ វ្
ា ិ

ដផែរធលើទិននន័យដែលអាឆររាន

សគាប់ការ

ា៉ា ន់ស្ថមន PD មួយអាយុកាល។
LGD

្ឺ ជាការា៉ា ន់ ស្ថមនននការខាត្់បង់ ទាាំងស្សុងធៅធលើធសែារិឆច

រនុងររណីដែលាន
ិ គត្ូវានពិ ចារណា
គពរត្ិតការណ៍ននការែរខានសង។ ឆាំនួនស្ថឆ់ គារ់សរុប ទទួលានមរវញ
រនុងការ្ណនា LGD។
EAD

គត្ូវានរាំណត្់ ថា

ជាការា៉ា ន់ គបាណននវ ិស្ថលភាពដែលគរុមហុនអាឆបង្ហាញែល់

សមភា្ី រនុងគពរត្ិតការណ៍ និងធៅធពលដែល ានការែរខានសងរបស់សមភា្ី ។ ែូធឆនឹះ
ធគាលបាំណងនន្ាំរូ EAD ្ឺធែើមបីា៉ាន់ ស្ថមនផលប៉ាឹះពាល់របស់គរុមហុន ឬសមត្ុលយដែលធៅ
សល់សគាប់្ណនី ដែលអាឆនរងែរខានសង ធៅរនុងរយៈធពលននរាយការណ៍ណាមួយ។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.1

គទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(vi) អុីមដភរមិនគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
ព័ត្៌ានគបធមើ លធៅនងៃខាងមុ ែ
គរុមហុនរួមបញ្ូច លព័ត្៌ានគបធមើលធៅនងៃខាងមុែ
ហានិភ័យឥណទានរបស់ឧបររណ៍ ានធរើនធ

រនុងការវាយត្នមលទាាំងពី ររបស់ែួន
ល
ថាធត្ើ
ើង្ួ រឲ្យរត្់សាាល់ចាប់តាាំងពី ានការទទួល

ជាធលើរស្ថាល់ែាំបូង និងការវាស់ដវងរបស់ ECL។ អធងរននា៉ា គរូធសែារិឆច "MEVs" គត្ូវដត្រួម

បញ្ូច លគានសគាប់្ាំរូននការគបធមើលធៅនងៃខាងមុែ និងដែលានងលរងគបូាបីលីធត្។ ការវ ិភា្
រវាងបទពិធស្ថ្ន៍ ននការែរខានសងពី មុន និងលរខែណឌា៉ា គរូធសែារិឆច គត្ូវានទាមទារឲ្យ
អនុវត្ត

ធែើមបីរាំណត្់ទាំនារ់ ទាំនងរវាងគាន។

ចាប់ពីធពលធនាឹះត្ធៅ

ា៉ា គរូធសែារិឆចដែលពារ់ព័នធគរុមហុនអាឆរាំណត្់ ឆាំនួនសមស្សបនន

ធោយការធគបើអធងរនន
ECL

ធោយធយងធៅ

តាមការផ្លលស់បូតរស្ថានភាពធសែារិឆដច ែលពារ់ព័នធ។
អធងរននា៉ា គរូធសែារិឆចដែលសាំខាន់ៗ ដែលគត្ូវានធ្ធគបើរុងធសណារ
ន
ីយ៉ាូននធសែារិឆចនីមួយៗ
សគាប់្ណនា ECL ្ឺផលិត្ផលរនុងស្សុរសរុប អគតាគាមនការង្ហរធ្វើ សនាសេន៍ត្នមលអនរធគបើ
គាស់ និងការគារ់រមចីជាម្យមរនុងរយៈធពល12ដែ។
2.2.2

ស្ថឆ់គារ់ និងស្ថឆ់គារ់ សមមូល
សគាប់ធគាលបាំណងននរាយការណ៍លាំហូរស្ថឆ់គារ់

ស្ថឆ់ គារ់និងស្ថឆ់គារ់ សមមូល

រួម

ាន ស្ថឆ់គារ់ និងសមត្ុ លយ្នាគារ គារ់បធញ្ញើតាមត្គមូវការ និងការវ ិនិធយ្រយៈធពលែលីដែល
ានសនានីយ្ុណភាពែពស់ ជាមួយនរងកាលរាំណត្់ ធែើមរយៈធពល 3 ដែ ឬត្ិឆជាងធនឹះធៅធពល
ទិញ ធហើយអាឆបតូរធៅជាស្ថឆ់គារ់ ានឆ្ប់រហ័ស និងមិនានហានិភ័យ្ៃន់្ៃរននការផ្លលស់បូរត
ត្នមលរបស់វា។

2.2.3.

សមត្ុលយធៅ្នាគារជាត្ិននរមពុជា
គារ់ត្មកល់ធានាធលើធែើមទុន

និងទុនបគមុងកាត្ពវរិឆច

គត្ូវានររាទុរជាមួ យ្នាគារជាត្ិ នន

រមពុជា ធោយអនុធោមធៅតាមឆាប់រមពុជាសតីពី គ្រឹះស្ថាន្នាគារនិងហិរញ្ញ វត្ាុ និងគត្ូវាន
រាំណត្់្ិត្ជាភា្រយ ននធែើ មទុនអបបបរា និងគារ់បធញ្ញើសនេាំសរុបពីអត្ិងិជ្ន ធរៀងគាន។ ្ណនី
ធនឹះរ៏រាប់បញ្ូច លទាាំង្ណនី ឆរនត ដែលានរត្់គតាតាមត្នមលធែើម និងគារ់ បធញ្ញើានកាលរាំណត្់
ដែលទទួ លានការគារ់ផងដែរ។

2.2.4

សមត្ុលយធៅ្នាគារធផេងៗ
សមត្ុលយធៅ្នាគារធផេងៗ គត្ូវានរត្់ គតាតាមត្នមលធែើ ម ែរ ECL។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.5

ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន
ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន គត្ូវានវាស់ដវងតាមត្នមលែររ ាំលស់ ដែលពួរធ្គត្ូវានវាស់ដវងជាធលើរ
ែាំបូងតាមត្នមលសមស្សប

បូរឆាំណាយគបត្ិបត្តិការដែលធរើត្ធ

ើងធោយផ្លាល់

ធហើយនាធពល

បនាាប់គត្ូវានរត្់គតាតាមត្នមលែររ ាំលស់ ធោយធគបើ វ ិ្ីស្ថស្តសតអគតាការគារ់គបសិទធភាព។
ឥណទានគត្ូវានលុបធចាលធឆញពីបញ្ជី ធៅធពលដែលមិ នានការរព
ាំ រងទុរថាអាឆនរងគបមូលមរ
វ ិញាន។

ិ នូវឥណទានធៅអត្ិ ងិជ្នដែលានលុបធឆញពីបញ្ជីពីមុនមរ
ការគបមូ លមរវញ

ឬរ៏

ានផតល់ការងយឆុឹះននឆាំនួន សាំវ ិធាន្នធលើការខាត្បង់ ឥណទានរព
ាំ រងទុរ ធៅរនុងរាយការណ៍
លទធផលធពញធលញ។
ិ នូវឥណទានដែលានលុបធឆញពីបញ្ជីពីមុនមរ ឬ ការឆុឹះប្ញ្ញ
ិ ន
ការគបមូលមរវញ
ច ស់ននសាំវធា
្នពីមុន គត្ូវានបង្ហាញជាឆាំណូលធផេងៗ ធៅរនុងរាយការណ៍លទធផលធពញធលញ។

2.2.6

គទពយ និងបរិកាខរ
គទពយ និងបរ ិកាខរ គត្ូវានរាំ ណត្់ត្នមលធយងតាមការឆាំ ណាយធែើ មែររ ាំលស់បងារ និងអុីមដភរមិន
គបសិនធបើ ាន។ ឆាំ ណាយននគទពយ និងបរកា
ិ ខ រ រួមានត្នមលននការទិ ញ និងការឆាំណាយធផេងៗ ដែល
ពារ់ព័នធនរងការនាាំយរគទពយសរមមធៅរនុងស្ថានភាពការង្ហរ និងទី តាាំងរបស់វារនុងធគាលបាំណងធគបើ

គាស់។ ធៅធពលដែលគទពយ និងបរ ិកាខរ ានសាសធាត្ុ សាំខាន់ៗ រនុងការា៉ា ន់ ស្ថមនធៅធលើអាយុ
កាលែុ សៗគាន សាសធាត្ុ ទាាំងធនឹះ គត្ូវានចាត្់ទុរជាធាត្ុោឆ់ ធោយដ រននគទពយ និងបរកា
ិ ខ រ។
ការឆាំ ណាយជាបនតបនាាប់ ដែលទារ់ទង នរងធាត្ុ ននគទពយ និងបរ ិកាខរ ដែលគត្ូវានទទួលស្ថាល់រឆ
ួ
ធហើយធនាឹះ

គត្ូវានធ្បូរបដនាមធៅធលើនងលធែើមននគទពយសរមមធនាឹះ

ធៅធពលដែលវាអាឆាន

លទធភាពផតល់នូវអត្ាគបធយជ្ន៍ធសែារិឆចនាធពលអនា្ត្ ដែលធលើសពីបទោានននការវាយត្នមលនន
គទពយសរមមដែលានស្ស្ថប់ នរងានលាំហូរឆូលគរុមហុន។ រាល់ឆាំណាយបនតបនាាប់ធផេងធទៀត្គត្ូវ
ានទទួលស្ថាល់ជាការឆាំ ណាយរនុងរាំ

ុងធពលដែលវាធរើត្ធ

ើ ង។

ឆាំធណញ ឬខាត្ពីការឈប់ ធគបើ ឬការលរ់ ធឆញដផនរននគទពយ និងបរកា
ិ ខ រណាមួ យគត្ូវានរាំណត្់
ធោយភាពែុសគានរវាងែាំធណើរការននការា៉ា ន់ស្ថមនធលើការលុបធចាលសុទធ និងត្នមលធយង ននគទពយ
សរមម ធហើយគត្ូវានទទួលស្ថាល់ធៅរនុងរាយការណ៍លទធផលធពញធលញ ធៅការ ិយបរ ិធឆេទនន
ការធគបើ គាស់ ឬការលុបធចាលធនាឹះ។
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.6

គទពយ និងបរិកាខរ (ត្ពីទាំព័រមុន)
ការរ ាំលស់គត្ូវាន្ណនាតាមវ ិ្ីស្ថស្តសតរ ាំលស់ធងរ ធៅធលើអាយុកាលា៉ា ន់ស្ថមនរបស់គទពយសរមម
ែូឆខាងធគកាម៖
ធគ្ឿងសង្ហាររមការិយល័យ

5 ឆ្នាំ

យនយនត

5 ឆ្នាំ

ធទាឆគរយនយនត

4 ឆ្នាំ

រុាំពយូទ័រ និងបរិកាខរបធឆចរវិទោ

4 ឆ្នាំ

ការដរលមែអគារ
ការិយល័យ

រយៈធពលជ្ួលពី 1 ធៅ 10 ឆ្នាំ

ធអ្ីអរម

រយៈធពលជ្ួលពី 1 ធៅ 5 ឆ្នាំ

បរិកាខរទាំនារ់ទាំនង

4 ឆ្នាំ

ការង្ហរដែលរាំពុងែាំធណើរការ មិនគត្ូវានែររល
ាំ ស់ធនាឹះធទ ទាល់ដត្ធពលធវោដែលគទពយសរមម
គត្ូវានបញ្ចប់និងោរ់ ឲ្យែាំ ធណើរការធគបើ គាស់រុងគបត្ិ
ន
បត្តិការ។
គទពយសរមមដែលានរល
ាំ ស់យ៉ាងធពញធលញ គត្ូវានររាទុរធៅរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរហូត្
ែល់គទពយសរមមដលងធគបើ គាស់ ឬមិន្ិត្នងលបដនាមធទៀត្ឆាំធពាឹះការរ ាំលស់ គត្ូវានធ្វើធ

ើងឆាំ ធពាឹះ

គទពយសរមមទាាំងធនឹះ។
គបសិនធបើ ានការឆងែុលបង្ហាញថា ានការដគបគបួលយ៉ា ងខាលាំងធៅរនុងការរ ាំលស់ ឬអគតារល
ាំ ស់ធៅ
ធលើអាយុកាលធគបើគាស់ ឬត្នមលសាំណល់ននគទពយសរមម ការរល
ាំ ស់ននគទពយសរមមធនាឹះគត្ូវានដរ
ត្គមូវធ

2.2.7

ិ ធែើមបីបង្ហាញពី ការរ ាំពរងទុរងមី។
ើ ង វញ

គទពយអរូបី
គទពយអរូបី រួមានរមមវ ិ្ីរុាំពយូទ័រ គត្ូវានរាំណត្់តាមត្នមលធែើមែររល
ាំ ស់បងារ និងអុី មដភរមិនបងារ
គបសិនធបើ ាន។ គទពយអរូបីគត្ូវានែររល
ាំ ស់តាមមូ លោានធងរតាមអគតា 10% រនុងមួ យឆ្នាំ។

គបសិនធបើ ានការឆងែុលបង្ហាញថា ថាានការផ្លលស់បូតរ្ួ រឲ្យរត្់សាាល់ណាមួ យ រនុងអគតារ ាំលស់
និងអាយុកាលធគបើគាស់
ឬត្នមលសាំណល់ននរមមវ ិ្ីរុាំពយូទ័រ
រ ាំលស់គត្ូវានដរដគបពី

ការយ
ិ ធឆេទបឆចុបបនន ធែើមបីឆុឹះបញ្ញ
ល
ច ាំងពីការរ ាំពរងទុរងមី។ ការង្ហរដែលរាំ ពុងែាំធណើរការ មិ នគត្ូវានធ្
រ ាំលស់ធទរហូត្ែល់ធពលដែលគទពយសរមមពារ់ព័នធគត្ូវានបញ្ចប់ និងោរ់ ឲ្យែាំធណើរការ។
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.8

ភត្ិសនោ
ធៅធពលចាប់ ធផតើមរិឆចសនោ គរុមហុនធ្វើការវាយត្នមលថាធត្ើរិឆចសនោមួយានទគមង់ ជាភត្ិសនោ
ដែរឬធទ។ រិឆចសនោានទគមង់ជាភត្ិ សនោ គបសិនធបើរិឆចសនោផតល់សិទធគ្ប់ គ្ង ននការធគបើ គាស់
គទពយសរមមជារ់ោរ់មួយ រនុងរយៈធពលរាំណត្់មួយ ជាងនូរនរងត្នមលត្បសនង។ធែើមបីវាយត្នមលថាធត្ើ
រិឆចសនោ ផតល់សិទិធគ្ប់ គ្ងការធគបើ គាស់គទពយសរមមជារ់ោរ់ គរុមហុនធ្វើការវាយត្នមលថាធត្ើ៖
•

រិឆចសនោានជាប់ ពារ់ព័នធនរងការធគបើ គាស់គទពយសរមមជារ់ោរ់ ដែលធនឹះអាឆបញ្ញ
ជ រ់ យ៉ាង
ជារ់ោរ់ ឬគបធយល ធហើយ្ួរដត្ានលរខណៈរូបវនតធោយដ
ទាាំងអស់ននលរខណៈរូបវនតធោយដ

ររបស់គទពយសរមម។

ជ្ាំនួសជាចាាំាឆ់រុងរយៈធពលធគបើ
ន
គាស់

រ ឬត្ាំ ណាងឲ្យសមត្ាភាព
គបសិនធបើអនរផាត្់ផាង់ានសិទិធ

ធនាឹះគទពយសរមមមិនដមនានលរខណៈជាគទពយ

សរមមជារ់ ោរ់ធទ
•

គរុមហុនានសិទិធទទួ លានអត្ាគបធយជ្ន៍ធសែារិឆច ជាស្ថវនត ពី ការធគបើគាស់គទពយសរមមរុង
ន
រយៈធពលននការធគបើគាស់ និ ង

•

គរុមហុនានសិទិធបញ្ញ
ជ រនុងការធគបើ គាស់គទពយសរមម។ គរុមហុនានសិទិធធនឹះ ធៅធពលដែល
គរុមហុនានសិទិធធ្វើការសធគមឆឆិត្ត ធៅនរងការផ្លលស់បូតររធបៀប និងធគាលបាំណងរនុងការធគបើ

គាស់គទពយសរមម។ រនុងររណីដែលការសធគមឆឆិ ត្តទាាំងអស់អាំពីរធបៀប និងធគាលបាំ ណងនន
ការធគបើ គាស់គទពយសរមមគត្ូវានរាំណត្់ ជាមុន
ធនាឹះគរុមហុនានសិទិធបញ្ញ
ជ ការធគបើគាស់
គទពយសរមម គបសិនធបើ ៈ
•

គរុមហុនានសិទិធធ្វើគបត្ិបត្តិការធលើគទពយសរមម ឬ

•

គរុមហុនានធរៀបឆាំគទពយសរមមធៅតាមវ ិ្ីដែលរាំណត្់ ជាមុនពីរធបៀប និងធគាលបាំ ណងដែល
គទពយសរមមធនាឹះ នរងគត្ូវានធគបើ គាស់។

ធគាលនធយាយធនឹះ គត្ូវានអនុវត្តឆាំធពាឹះរិឆចសនោដែលានគពមធគពៀង ឬានធ្វើការផ្លលស់បូរត
ចាប់ពីនងៃទី1 ដែមររា ឆ្នាំ2019 មរប៉ាុធណាណឹះ។
ធៅធពលចាប់ ធផតើមរិឆចសនោជ្ួល

ឬវាយត្នមលធ

និងសាសធាត្ុដែលមិនដមនជាភត្ិសនោ

ើងវ ិញធលើរិឆចសនោដែលានទគមង់ ជាភត្ិសនោ
គរុមហុនដបរដឆរត្នមលត្បសនងធៅរនុងរិឆចសនោ

ឆាំធពាឹះសាសធាត្ុ ននភត្ិ សនោនីមួយៗ និ ងសាសធាត្ុដែលមិនដមនជាភត្ិ សនោ ធោយដផែរ

តាមត្នមលននឯរតានីមួយៗ។ រ៏ប៉ាុដនត ឆាំធពាឹះការជ្ួលែី និងអគារដែលគរុមហុ នជាអនរជ្ួ ល គរុមហុន
មិនដបងដឆរសាសធាត្ុមិនដមនភត្ិសនោធនាឹះធទ ធហើយសាសធាត្ុភត្ិ សនោ និ ងមិនដមនភត្ិ
សនោគត្ូវានចាត្់ទុរថាជាសាសធាត្ុភត្ិសនោ។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.8

ភត្ិសនោ (ត្ពីទាំព័រមុន)
ភត្ិសនោរនុងររណីដែលគរុមហុនជាអនរជ្ួល
ការធរៀបឆាំឲ្យានសិទិរ
ធ ុងការធគបើ
ន
គាស់គទពយសរមម

គបសិនធបើបាំធពញតាមលរខែណឌមួយរនុង

ឆាំធណាមខាងធគកាមៈ
•

អនរទិញានសមត្ាភាព ឬសិទិធធ្វើគបត្ិបត្តិការធលើគទពយសរមម ធៅធពលដែលទទួ លាន ឬ
គ្ប់គ្ងធលើសពីបរ ិាណលទធផលដែលមិនសាំខាន់

•

អនរទិញានសមត្ាភាព ឬសិទិរ
ធ ុងការគ្ប់
ន
គ្ងធលើការឆូលធៅែល់គទពយសរមម ែណៈដែល
ទទួលាន ឬគ្ប់គ្ងធលើសពី បរ ិាណលទធផលដែលមិនសាំខាន់ ឬ

•

អងាធហត្ុ

និងកាលៈធទសៈានបង្ហាញថា

វាានលរខណៈត្ិឆត្ួឆដែលភា្ីែនទធទៀត្នរង

ទទួលានធគឆើនជាងបរា
ិ ណលទធផលដែលមិនសាំខាន់ ធហើយត្នមលរុងមួ
ន
យឯរតាមិ នគត្ូវាន
រាំណត្់រុងមួ
ន
យឯរតាននលទធផលធទ ធហើយរ៏មិនធសមើនរងត្នមលទីផារបឆចុបបនន រនុងមួ យឯរតានន
លទធផលដែរ។

គរុមហុនទទួលស្ថាល់សិទិរ
ធ ុនងការធគបើ គាស់គទពយសរមម និងបាំណុលភត្ិ សនោធៅការយ
ិ បរធិ ឆេទនន
ការចាប់ធផតើមជ្ួល។

សិទិរ
ធ ុ ងការធគបើ
ន
គាស់គទពយសរមម
សិទិរ
ធ ុងធគបើ
ន
គាស់គទពយសរមម
បាំណុលភត្ិ សនោែាំបូង

គត្ូវានវាស់ដវងជាធលើរែាំបូងតាមនងលធែើម

ដែលរួមានឆាំនួន

ធោយធ្វើនិយ័ត្រមមជាមួ យនរងការទូ ទាត្់ភត្ិ សនោដែលានធ្វើធ

ឬមុនការយ
ិ បរ ិធឆេទននការចាប់ធផតើមជ្ួល បូរឆាំ ណាយផ្លាល់ែាំបូងដែលានធរើត្ធ
ស្ថមនឆាំណាយរនុងការរុឹះធរ ើ ឬែរធឆញនូ វគទពយសរមម ឬស្ថតរធ

ើងធៅ

ើង និងការា៉ា ន់

ិ នូ វគទពយសរមម ឬទីតាាំងដែល
ើ ងវ ញ

វាតាាំងធៅ ធហើយែរគារ់ ធលើរទររឆិត្តននភត្ិសនោដែលទទួលាន។
សិទិរ
ធ ុងការធគបើ
ន
គាស់គទពយសរមម
ការយ
ិ បរធិ ឆេទននការចាប់ធផតើមជ្ួល

គត្ូវានែររល
ាំ ស់តាមវ ិ្ីស្ថស្តសតរ ាំលស់ធងរ

្ិត្ចាប់ពី

រហូត្ែល់ឆុងបញ្ចប់ ននអាយុកាលធគបើគាស់ននសិទិរ
ធ ុងការធគបើ
ន

គាស់គទពយសរមម ឬធៅឆុងការយ
ិ បរធិ ឆេទននភត្ិសនោ មួ យណាធរើត្មុន។ ការា៉ា ន់ ស្ថមនននអាយុ

កាលធគបើ គាស់ននសិទិធរុងការធគបើ
ន
គាស់គទពយសរមម គត្ូវានរាំណត្់ តាមមូលោានែូឆគាន ធៅនរង
គទពយ និងបរកា
ិ ខ រទាាំងធនាឹះ។ បដនាមពី ធលើសធនឹះ សិទិធននការធគបើ គាស់គទពយសរមម គត្ូវានកាត្់
បនាយជាគបចាាំធៅតាមការខាត្បង់ អុីមដភរមិន

និងដរត្គមូវសគាប់ ការវាស់ដវងធ

ិ ធលើ
ើ ងវ ញ

បាំណុលភត្ិ សនោ។
ការា៉ា ន់ស្ថមនននអាយុកាលធគបើគាស់ ននសិទិរ
ធ ុងការធគបើ
ន
គាស់គទពយសរមម រួមបញ្ូច លអគារ និង
ស្ថខាការ ិយល័យ ចាប់ពី 1 ឆ្នាំ ែល់ 10 ឆ្នាំ។

32

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2

ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.8

ភត្ិសនោ (ត្ពីទាំព័រមុន)
បាំណុលភត្ិ សនោ
បាំណុលភត្ិ សនោ គត្ូវានវាស់ដវងែាំបូងតាមត្នមលបឆចុបបនន ននការទូ ទាត្់ភត្ិ សនោ ដែលមិនទាន់
ានបង់ ធៅការយ
ិ បរធិ ឆេទននការចាប់ធផតើមជ្ួល និងគត្ូវានធ្វើអបបហារធោយធគបើអគតាការគារ់

ជារ់ដសតងធៅរនុងភត្ិ សនោ ឬររណីដែលអគតាការគារ់ធនាឹះ មិនអាឆរាំ ណត្់ានភាលមៗ គត្ូវធ្វើ
ធៅតាមអគតាការគារ់ រមចីបដនាមរបស់អនរជ្ួល។

ការទូ ទាត្់ភត្ិ សនោដែលបញ្ូច លធៅរនុងការវាស់ដវងបាំ ណុលភត្ិ សនោរួមានៈ
•

ការទូ ទាត្់ភត្ិ សនោធងរ រួមទាាំងការទូ ទាត្់រុងទគមង់
ន
ធងរ

•

ការទូ ទាត្់ភត្ិ សនោអធងរ ធោយដផែរធលើសនាសេន៍ ឬអគតា ដែលគត្ូវានវាស់ដវងជាធលើរ
ែាំបូងធោយធគបើ សនាសេន៍ ឬអគតានាការយ
ិ បរធិ ឆេទននការចាប់ធផតើមជ្ួ ល

•

ឆាំនួនដែលរ ាំពរងថានរងគត្ូវទូ ទាត្់ ធគកាមការធានាត្នមលធៅសល់ និង

•

ត្នមលទិញធគកាមជ្ធគមើ សននការទិញ
ការទូ ទាត្់ភត្ិ សនោធៅរនុងអាំ

ដែលគរុមហុនានធហត្ុផលជារ់ោរ់រុងការអនុ
ន
វត្ត។

ុងធពលដែលានជ្ធគមើ សរនុងការបនត គបសិនធបើ គរុមហុនាន

ធហត្ុផលជារ់ោរ់រុងការបនត
ន
និងការពិន័យធលើការបញ្ចប់ភត្ិសនោមុនកាលរាំ ណត្់ ធលើរ
ដលងដត្គរុមហុនានធហត្ុផលឆាស់ោស់ ថានរងមិនបញ្ចប់ភត្ិសនោមុនកាលរាំណត្់ធទ។
បាំណុលភត្ិ សនោគត្ូវានវាស់ដវងតាមត្នមលធែើម ធោយធគបើវ ិ្ីស្ថស្តសតអគតាការគារ់ គបសិទធភាព។
បាំណុលភត្ិ សនោគត្ូវានវាស់ដវងធ

ើងវ ិញ ធៅធពលានការដរដគបរយៈធពលននភត្ិ សនោ ការ

ផ្លលស់បូតរធៅធលើការវាយត្នមលសគាប់ជ្ធគមើសរនុងការទិញគទពយសរមម ការដគបគបួលការទូ ទាត្់ភត្ិសនោ
នាធពលអនា្ត្ ដែលធរើត្ធ

ើងពីការដគបគបួលននសនាសេន៍ ឬអគតាណាមួ យ ឬគបសិនធបើ ាន

ការដគបគបួលឆាំនួនា៉ា ន់ ស្ថមន ដែលរ ាំពរងថានរងគត្ូវទូ ទាត្់ ធលើការធានាត្នមលដែលធៅសល់។
ធៅធពលដែលបាំណុលភត្ិសនោគត្ូវានវាស់ដវងតាមវ ិ្ី ស្ថស្តសតធនឹះ

និយ័ត្រមមគត្ូវានធ្វើធ

ើង

ធលើត្នមលធយងននសិទិនធ នការធគបើគាស់គទពយសរមម ឬរ៏ គត្ូវានធ្ទទួ លស្ថាល់រុងឆាំ
ន
ធណញ ឬខាត្
គបសិនធបើត្នមលធយងននសិទិនធ នការធគបើ គាស់គទពយសរមម គត្ូវានបញ្ុច ឹះរហូត្ែល់ានត្នមលសូនយ។

ភត្ិសនោដែលានរយៈធពលែលី និងភត្ិ សនោដែលានត្នមលទាបធលើគទពយសរមម
គរុមហុន អនុ វត្តភត្ិ សនោានរយៈធពលែលី ដែលានរយៈធពល 12 ដែ ឬត្ិឆជាងធនឹះ្ិត្ចាប់ពី
ការយ
ិ បរធិ ឆេទននការចាប់ធផតើមជ្ួល។

គរុមហុន

ភត្ិសនោដែលានត្នមលទាបធលើគទពយសរមម

រ៏អនុវត្តផងដែរនូ វការមិនទទូ លស្ថាល់ឆាំធពាឹះ

រួមានធគ្ឿងសង្ហារ រមការ ិយល័យ

ដែលគត្ូវាន

ចាត្់ទុរថាានត្នមលទាប (ឧទាហរណ៍ៈ ត្នមលធគកាម 5,000 ែុោលរអាធមរ ិរ)។ ការទូ ទាត្់ភត្ិសនោ
ដែលានរយៈធពលែលី និ ងភត្ិសនោធលើគទពយសរមមដែលានត្នមលទាប គត្ូវានទទួលស្ថាល់ជា
ឆាំណាយ តាមមូលោានរល
ាំ ស់ធងរ ធៅតាមរយៈធពលននភត្ិសនោ។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.9

គទពយសរមមធផេងៗ
គទពយសរមមធផេងៗ គត្ូវានវាស់ដវងតាមត្នមលដែលអាឆា៉ា ន់ស្ថមនាន។

2.2.10 គារ់បធញ្ញើពីគ្រឹះស្ថាន្នាគារ និងហិរញ្ញ វត្ាុធផេងៗ និងគារ់បធញ្ញើពីអត្ិងិជ្ន
គារ់បធញ្ញើពីគ្រឹះស្ថាន្នាគារ និងហិរញ្ញ វត្ាុធផេងៗ និងគារ់បធញ្ញើពីអត្ិងិជ្ន គត្ូវានរាំណត្់តាម
ត្នមលននការោរ់បធញ្ញើ។

2.2.11 គារ់រមចី
គារ់រមចីគត្ូវានវាស់ដវងតាមត្នមលែររល
ាំ ស់
ស្សប ែរឆាំ ណាយគបត្ិ បត្តិការដែលធរើត្ធ

ធោយធ្វើការវាស់ដវងជាធលើរែាំបូងតាមត្នមលសម
ើងធោយផ្លាល់ ធហើយនាធពលបនាាប់ គត្ូវានរត្់គតា

តាមត្នមលែររល
ាំ ស់ធោយធគបើ វ ិ្ីស្ថស្តសតអគតាការគារ់គបសិទធភាព។

2.2.12 អនុបាំណុល
អនុបាំណុល

្ឺ ជាបាំណុលរយៈធពលយូរ

ដែលវាសាិត្ធៅបនាាប់បនេាំពីបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងអស់

របស់គរុមហុន។ បាំណុលទាាំងធនឹះគត្ូវានរាប់បញ្ូច លទុរជាដផនរមួ យននបាំណុលរបស់គរុមហុន និង
គត្ូវានបញ្ូច លរនុងការ្ណនាមូលនិ្ិផ្លាល់សុទធរបស់គរុមហុន

បនាាប់ពីទទួលានការអនុម័ត្

ធោយ្នាគារជាត្ិ ននរមពុជា។ លធមែៀងពីអគតាបតូររូបិយប័ ណណធលើអនុ បាំណុល គត្ូវានរត្់គតាតាម
រយៈរាយការណ៍លទធផលធពញធលញ។

2.2.13 អត្ាគបធយជ្ន៍របស់និធយជ្ិ ត្
ិ ជ ជ្ីវៈ ានធឆញគបកាសធលែ 443 ឆុឹះនងៃទី21
រនុងឆ្នាំ2019 គរសួងការង្ហរនិងបណុត ឹះបណា
ត លវជា
ដែរញ្ញញ ឆ្នាំ2019 សតីពីការទូ ទាត្់គារ់បាំណាឆ់អត្ីត្ភាពការង្ហរ សគាប់រិឆចសនោានងិរធវោមិន
រាំណត្់ ជាមួ យនរងលិែិត្ដណនាាំសីព
ត ី ការអនុវត្ត ធឆញផាយនានងៃទី 22 ដែមី នា ឆ្នាំ2020។ គបកាស
ធនឹះត្គមូវឲ្យានការផតល់នូវគារ់បាំណាឆ់អត្ីត្ភាពធសមើនរងឆាំនួន 15 នងៃ រនុងមួ យឆ្នាំានែូឆខាង
ធគកាមៈ
-

ធសមើនរងឆាំនួន 7.5 នងៃ ទូ ទាត្់ ជាធរៀងរាល់ដែមិងុនា និង

-

ធសមើនរងឆាំនួន 7.5 នងៃ ទូ ទាត្់ ជាធរៀងរាល់ដែ្នូ។

ឆាំធពាឹះរិឆចសនោានងិរធវោានរាំណត្់ គរុមហុនផតល់ជ្ូននិធយជ្ិត្នូ វគារ់បាំណាឆ់ ឆាំនួន 5%
ននគារ់ដែដែលានទូ ទាត្់រុនងរយៈធពលននរិឆចសនោ។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.14 ទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញ ត្ិត
ិ ន្ន រវាង ECLs ដែលរាំណត្់
ទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញ ត្ិតគត្ូវានបធងកើត្ធលើភាពែុ សគានននសាំវធា
ធ

ិ ន្នតាមបទបបញ្ញ ត្ិត ស្សបតាមគបកាសរបស់្នាគារជាត្ិនន
ើងស្សបតាម CIFRS 9 និ ងសាំវធា

រមពុជាធលែ ្7-017-344 ឆុឹះនងៃទី1 ដែ្នូ ឆ្នាំ2017 និងស្ថរាឆរដណនាាំធលែ ្7-018-001 ឆុឹះនងៃទី16
ិ ន្នធលើអុីមដភរមិន សគាប់
ដែរុមភៈ ឆ្នាំ2019 សតីពីឆាំណាត្់ថានរ់ ហានិភ័យឥណទាន និងសាំវធា
គ្រឹះស្ថាន្នាគារនិ ងហិរញ្ញ វត្ាុ។
ិ ន្នតាមបទបបញ្ញ ត្ិត
សាំវធា

ត្គមូវឲ្យគ្រឹះស្ថាន្នាគារនិងហិរញ្ញ វត្ាុ

ធ្វើឆាំណាត្់ ថានរ់ននផលបគត្

ិ ន្នទូធៅ និងសាំវធា
ិ ន្នជារ់ ោរ់ធោយដផែរ
ឥណទានរបស់ពួរធ្ជា 5 ថានរ់ ធហើយផតល់សាំវធា
ធលើឆាំណាត្់ ថានរ់ឥណទានែូ ឆខាងធគកាម៖
ឆាំណាត្់ថានរ់

ឆាំនួននងៃហស
ួ កាលរាំណត្់សង

ឥណទានសតង់ោរ

0 នងៃ ែល់ 14 នងៃ (រយៈធពលែលី)

អគតាសាំវ ិធាន្ន

0 នងៃ ែល់ 29 នងៃ (រយៈធពលដវង)
ឥណទានឃ្លាំធមើល

1%

15 នងៃ ែល់ 30 នងៃ (រយៈធពលែលី)
30 នងៃ ែល់ 89 នងៃ (រយៈធពលដវង)

ឥណទានធគកាមសតង់ោរ

3%

31 នងៃ ែល់ 60 នងៃ (រយៈធពលែលី)
90 នងៃ ែល់ 179 នងៃ (រយៈធពលដវង)

ឥណទានជាប់សងេ័យ

20%

61 នងៃ ែល់ 90 នងៃ (រយៈធពលែលី)
180 នងៃ ែល់ 359 នងៃ (រយៈធពលដវង)

ឥណទានាត្់បង់

ចាប់ពី 91 នងៃធ

50%

ើងធៅ (រយៈធពលែលី)

360 នងៃ ឬ ធគឆើនជាង (រយៈធពលដវង)

100%

ិ ន្នដែល្ណនាតាម CIFRS 9 និងសាំវ ិធាន្នតាម
គរុមហុននរ ងធ្វើការធគបៀបធ្ៀបរវាង សាំវធា
បទបបញ្ញ ត្ិត ធហើយ៖
-

ិ ន្នតាមបទបបញ្ញ ត្ិត ទាបជាងសាំវធា
ិ ន្នដែល្ណនាតាម
រនុងររណីសាំវធា
គរុមហុនធ្វើការរត្់ គតាសាំវ ិធាន្នដែល្ណនាតាម CIFRS 9 និង

-

ិ ន្នតាមបទបបញ្ញ ត្ិត ែពស់ជាងសាំវធា
ិ ន្នដែល្ណនាតាម CIFRS 9
រនុងររណីសាំវធា
គរុមហុនធ្វើការរត្់ គតាសាំវ ិធាន្នដែល្ណនាតាម CIFRS 9 ធហើយធផារឆាំ នួនលធមែៀងពី

CIFRS

9

គារ់ឆាំធណញររាទុរ ធៅទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញ ត្ិត ធៅរនុងមូល្នននរាយការណ៍ស្ថាន
ភាពហិរញ្ញ វត្ាុ។

ិ ន្ន
2.2.15 សាំវធា
ិ ន្នគត្ូវានទទួ លស្ថាល់ ធៅធពលដែលគរុមហុនានកាត្ពវរិឆចនាធពលបឆចុបបនន (តាមផលូវ
សាំវធា
ឆាប់ ឬកាត្ពវរិឆច) ដែលជាលទធផលននគពរត្ិតការណ៍រនលងផុត្ធៅ ធហើយានលទធភាពដែលត្គមូវឲ្យ
ានលាំហូរធឆញនូវអត្ាគបធយជ្ន៍ធសែារិឆច រនុងការបាំធពញនូវកាត្ពវរិឆចធនាឹះ ធហើយការា៉ា ន់ ស្ថមន
ដែលអាឆទុរឆិត្តានគត្ូវានធ្វើធ ើងតាមឆាំនួនទររគារ់ ននកាត្ពវរិឆច។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.16 ការគារ់
អគតាការគារ់គបសិទធភាព
ឆាំណូល និងឆាំ ណាយការគារ់ គត្ូវានទទួលស្ថាល់ធៅរនុងគារ់ឆាំធណញ និងខាត្ ធោយធគបើ

វ ិ្ីស្ថស្តសតអគតាការគារ់គបសិទធភាព។ "អគតាការគារ់ គបសិទធភាព" ្ឺ ជាអគតាដែលអាឆធ្វើអបបហារធៅធលើស្ថឆ់ គារ់ ដែលរព
ាំ រងថានរងទូ ទាត្់

ឬ

នរ ងគត្ូវទទួ ល

នាធពលអនា្ត្តាមរយៈ

អាយុកាលរ ាំពរងទុររបស់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ែល់៖
•

ត្នមលធយងែុលននគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ ឬ

•

ត្នមលែររល
ាំ ស់ននបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ។

ធៅធពល្ណនាអគតាការគារ់ គបសិទធភាព

សគាប់ ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុធគៅពី គទពយសរមមដែល

ានទិញ ឬ គទពយសរមមដែលានការងយឆុឹះននឥណទានធៅធពលទិញ គរុមហុនធ្វើការា៉ា ន់ស្ថមន
ធលើលាំហូរទររគារ់ នាធពលអនា្ត្

ធោយពិចារណារាល់លរខែណឌទាាំងអស់ននរិឆចសនោ

ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ប៉ាុដនតមិនរាប់បញ្ូច ល ECL ធទ។ សគាប់គទពយសរមមដែលានទិ ញ ឬគទពយ
សរមមដែលានការការងយឆុឹះននឥណទានធៅធពលទិញ អគតាការគារ់គបសិទធភាពដែលានដរ
ត្គមូវហានិ ភ័យឥណទាន

គត្ូវាន្ណនាធោយធគបើការា៉ា ន់ស្ថមនននលាំហូរស្ថឆ់គារ់ នាធពល

អនា្ត្ រួមបញ្ូច ល ECL។
ការ្ណនាអគតាការគារ់ គបសិទធភាព រួមបញ្ូច លទាាំងឆាំ ណាយគបត្ិបត្តិការ និងរនគមដែលានបង់
ឬទទួល ដែលវាជាដផនរននអគតាការគារ់ គបសិទធភាព។
បដនាមដែលពារ់ព័នធផ្លាល់ធៅនរងការទិ ញ ឬ
ហិរញ្ញ វត្ាុ។

ឆាំ ណាយគបត្ិបត្តិការ

រួមានឆាំណាយ

ការធាឹះផាយគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ

ឬ

បាំណុល

ត្នមលែររាំលស់និងត្នមលធយងែុល
ត្នមលែររល
ាំ ស់ ននគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ ឬបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ ្ឺ ជាឆាំនួនននគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ ឬ
បាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ

គត្ូវានវាស់ដវងធៅធពលទទួ លស្ថាល់ជាធលើរែាំបូង

ែរការទូ ទាត្់សងគារ់

ធែើម បូរ ឬែររល
ាំ ស់បងារ ធោយធគបើអគតាការគារ់ គបសិទធភាព ឆាំធពាឹះភាពលធមែៀងរវាងឆាំនួនដែល
ានទទួលស្ថាល់ជាធលើរែាំ បូង

និងឆាំនួនធៅធពលែល់ការរាំណត្់

និងគត្ូវធ្វើនិយ័ត្រមមឆាំធពាឹះ

ិ ន្នធលើការាត្់បង់ ដែលានរ ាំពរងទុរ ឆាំធពាឹះគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ។
សាំវធា
ត្នមលធយងែុលននគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ ្ឺជាត្នមលែររ ាំលស់ននគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ មុនធពលធ្វើ
ិ ន្ន ECL ធផេងៗ។
និយ័ត្រមមធៅធលើសាំវធា
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.16 ការគារ់ (ត្ពីទាំព័រមុន)
ការ្ណនាឆាំណូលនិងឆាំ ណាយការគារ់
អគតាការគារ់គបសិទធភាព ននគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ ឬបាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ាុ គត្ូវាន្ណនាធៅធពល

ទទួលស្ថាល់ជាធលើរែាំ បូងននគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ ឬបាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ាុ។ រនុងការ្ណនាឆាំណូល
និងឆាំណាយការគារ់ អគតាការគារ់ គបសិទធភាព គត្ូវានអនុ វត្តធៅធលើត្នមលធយងែុលននគទពយ
សរមម (ធៅធពលដែលគទពយសរមមធនាឹះមិនានការងយឆុ ឹះឥណទាន) ឬឆាំធពាឹះត្នមលែររ ាំលស់នន
បាំណុល។ អគតាការគារ់ គបសិទធភាព គត្ូវានធ្វើការដរដគបធ

ើងវ ិញ ធោយការា៉ា ន់ ស្ថមនធ

នូវលាំហូរទរ រគារ់ននឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុដែលានអគតាការគារ់ ដគបគបួល

ធែើមបីឆុលឹះបញ្ញ
ច ាំងពីការ

ផ្លលស់បូតរននអគតាការគារ់ទីផារ។ អគតាការគារ់ គបសិទធភាព រ៏ គត្ូវធ្វើការដរដគបធ
ការដរត្គមូវហានិភ័យននត្នមលសមស្សប

ិ
ើ ង វញ

ើងវ ិញ សគាប់

នាការិយបរ ិធឆេទននរល
ាំ ស់ធលើហានិភ័យគត្ូវានចាប់ធផតើម

ដរត្គមូវ។
ធទាឹះបី ជាយ៉ា ងណារ៏ធោយ គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុដែលានការងយឆុឹះននត្នមល បនាាប់ ពីការទទួ ល

ស្ថាល់ជាធលើរែាំបូង ឆាំណូលការគារ់ គត្ូវាន្ណនាធោយធគបើអគតាការគារ់ គបសិទធភាព ដផែរ
ធលើត្នមលែររ ាំលស់ននគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ។

គបសិនធបើ គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុដលងានការងយឆុឹះ

ិ ។
ននត្នមល ធនាឹះការ្ណនាការគារ់គត្ូវដផែរធលើមូលោានននត្នមលែុលវញ
ឆាំធពាឹះគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុដែលានការងយឆុឹះននត្នមល

ធៅធពលទទួលស្ថាល់ជាធលើរែាំបូង

ឆាំណូលការគារ់ គត្ូវាន្ណនាធោយធគបើអគតាការគារ់គបសិទធភាព ដែលគត្ូវានធ្វើនិយ័ត្រមម
ហានិភ័យ ដផែរធលើរល
ាំ ស់នងលធែើមននគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុធនាឹះ។ ការ្ណនាឆាំ ណូលការគារ់ ធនឹះ

ិ ធនាឹះធទ ធទាឹះបី ជាហានិភ័យឥណទានរបស់គទពយសរមមធនាឹះ
មិនគត្ូវបតូរធៅមូ លោានននត្នមលែុលវញ
ានភាពគបធសើររ៏ធោយ។

ការបង្ហាញ
ឆាំណូលការគារ់

និងឆាំ ណាយការគារ់

គត្ូវានរាំណត្់ធោយធគបើ វ ិ្ីស្ថស្តសតអគតាការគារ់

គបសិទធភាព ដែលគត្ូវានបង្ហាញរនុងឆាំ ធណញ ឬខាត្ ធៅរនុងរាយការណ៍លទធផលធពញធលញ។

2.2.17 រនគមធជ្ើងស្ថរ
ឆាំណូល និងឆាំ ណាយរនគមធជ្ើងស្ថរ ដែលជាដផនរមួយននអគតាការគារ់គបសិទធភាព របស់គទពយ
សរមមហិរញ្ញ វត្ាុ និងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ គត្ូវានបញ្ូច លធៅរនុងអគតាការគារ់គបសិទធភាព។
ឆាំណាយ និងឆាំណូលធផេងធទៀត្ រួមបញ្ូច លនងលធសវារមម្ណនី គត្ូវានទទួ លស្ថាល់ ធៅធពល
ដែលធសវារមមពារ់ព័នធគត្ូវានទទួល ឬគត្ូវានបាំ ធពញ ធរៀងគាន។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.17 រនគមធជ្ើងស្ថរ (ត្ពីទាំព័រមុន)
រិឆចសនោជាមួយអត្ិងិជ្ន ដែលគត្ូវានទទួលស្ថាល់ជាឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ធៅរនុងរាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហុន អាឆានវ ិស្ថលភាពធោយដផនរធៅរនុង CIFRS 9 ធហើយមួយដផនរធទៀត្ធៅ
រនុង CIFRS 15។ គបសិនធបើែូឆរនុងររណីធនឹះ ែូ ធឆនឹះគរុមហុនអនុវត្ត CIFRS 9 ជាធលើរែាំបូង គត្ូវធ្វើ
ការដបរដឆរ និងវាស់ដវងដផនរននរិឆចសនោ ដែលចាត្់ឆូលរនុងវ ិស្ថលភាពនន CIFRS 9 ធហើយ
បនាាប់មរអនុ វត្ត CIFRS 15 ឆាំធពាឹះដផនរដែលធៅធសសសល់។

2.2.18 អុីមដភរមិនរបស់គទពយសរមមមិនដមនហិរញ្ញ វត្ាុ
ការខាត្បង់ ធលើអុីមដភរមិនគត្ូវានទទួ លស្ថាល់

គបសិនធបើត្នមលធយងននគទពយសរមម

ឬឯរតា

ិ ាន។
បធងកើត្ស្ថឆ់ គារ់ (“CGU”) ្ាំ ជាងឆាំនួនា៉ា ន់ស្ថមនដែលអាឆគបមូលមរវញ
ិ ននគទពយសរមម ឬ ឯរតាបធងកើត្ស្ថឆ់ គារ់ ្ឺ ្ាំជាងត្នមល
ឆាំនួនទររគារ់ដែលអាឆគបមូ លានមរវញ
រនុងការធគបើ គាស់ និងត្នមលសមស្សបរបស់វា ែរឆាំ ណាយលរ់ ធឆញ។ រនុងការា៉ា ន់ ស្ថមនត្នមលធគបើ
គាស់ ការា៉ា ន់ស្ថមនលាំហូរស្ថឆ់គារ់ នាធពលអនា្ត្ គត្ូវានធ្វើអបបហារធៅនរងត្នមលបឆចុបបនន
ធោយធគបើអគតាមុនបង់ ពនធ

ដែលឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងពី ការវាយត្នមលទីផារបឆចុបបននននត្នមលធពលធវោ
ហានិភ័យជារ់ោរ់សគាប់គទពយសរមមទាាំង ឬឯរតាបធងកើត្ស្ថឆ់គារ់។

និ ង

សគាប់ធគាលបាំណងននការស្ថរលបងអុីមដភរមិន ឆាំ ធពាឹះគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុដែលមិ នអាឆស្ថរ
លបងដត្ឯងាន ្ឺ គត្ូវានោរ់បញ្ូច លគានជាគរុមត្ូឆៗននគទពយសរមម ដែលអាឆបធងកើនស្ថឆ់គារ់
ានពីការបនតការធគបើ គាស់ ធោយពរងដផែរខាលាំងធលើលាំហូរស្ថឆ់គារ់ ននគទពយសរមមធផេងធទៀត្ ឬ
ឯរតាបធងកើត្ស្ថឆ់គារ់។
ការខាត្បង់អុីមដភរមិន គត្ូវានទទួលស្ថាល់ជាឆាំធណញ ឬខាត្។ ការខាត្បង់ អុីមដភរមិន ននឯរតា
បធងកើត្ស្ថឆ់ គារ់

ែាំបូងគត្ូវានដបងដឆរធោយកាត្់បនាយនូវត្នមលធយងននត្នមលធររធិ៍ ត ្មឹះដែល

ានដបរដឆរធៅឯរតាបធងកើត្ស្ថឆ់គារ់

ធហើយបនាាប់មរកាត្់បនាយត្នមលធយងននគទពយសរមម

ធផេងៗរនុងឯរតាបធងកើត្ស្ថឆ់ គារ់ ធលើមូលោានសមាគត្។
ការខាត្បង់អុីមដភរមិន ដែលទទួលស្ថាល់រុងធពលរនល
ន
ងធៅ គត្ូវានា៉ា ន់ស្ថមននាការយ
ិ បរធិ ឆេទនន
រាយការណ៍ ថាធត្ើានសញ្ញញណាមួ យដែលធ្វើឲ្យការខាត្់បង់ានងយឆុឹះ ឬដលងានការខាត្
បង់ត្ធៅធទៀត្។ ការខាត្បង់ធលើអុីមដភរមិន

ិ
គត្ូវានរត្់គតាប្ញ្ញ
ច សមរវញ
គបសិនធបើានការ

ិ ាន។ ការ
ដគបគបួលត្នមលា៉ាន់ស្ថមន ដែលគត្ូវានធគបើគាស់រាំណត្់ ឆាំនួនដែលអាឆគបមូលមរវញ
ខាត្បង់អុីមដភរមិន

ិ
គត្ូវានរត្់គតាប្ញ្ញ
ច សមរវញ
គត្រមរគមិត្មួយដែលមិនធ្វើឲ្យត្នមលធយង

របស់គទពយសរមមធនាឹះ ធលើសពីត្នមលធយងដែលគត្ូវានរាំណត្់ (ែររ ាំលស់) រនុងររណីពុាំានការ
ទទួលស្ថាល់ការខាត្បង់ធលើ អុីមដភរមិន។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.19 ការទទួ លស្ថាល់ឆាំណាយ
ឆាំណាយគត្ូវានទទួ លស្ថាល់

ធៅធពលដែលអាឆានការងយឆុឹះ

ននអត្ាគបធយជ្ន៍ធសែារិឆច

នាធពលអនា្ត្ ដែលទារ់ទងធៅនរងការងយឆុឹះននគទពយសមបត្តិ ឬការធរើនធ
ានធរើត្ធ

ើង

ើងនូ វបាំ ណុល ដែល

និងការងយឆុឹះននអត្ាគបធយជ្ន៍ធសែារិឆចដែលអាឆគត្ូវានវាស់ដវងាន។

ឆាំណាយដែលអាឆធរើត្ធ

ើងរនុងសរមមភាព្មមតារបស់គរុមហុន រួមានឆាំ ណាយគបត្ិ បត្តិការ ធៅ

ធលើគបត្ិបត្តិការរបស់គរុមហុ ន។ ការឆាំណាយគត្ូវានទទួ លស្ថាល់ធៅធពលានធរើត្ធ

ើង។

(i) ឆាំណាយរនគមធជ្ើងស្ថរ គត្ូវានទទួលស្ថាល់រុងរាយការណ
ន
៍ លទធផលធពញធលញ ធៅធពល
ឆាំណាយធនាឹះានធរើត្ធ

ើង។ រនគមធលើគារ់រមចី គត្ូវានធ្វើរល
ាំ ស់តាមវ ិ្ីស្ថស្តសតធងរ ធោយ

ដផែរធៅធលើរយៈធពលននរមចី។
(ii) ឆាំណាយគបត្ិបត្តិការគត្ូវានទទួលស្ថាល់តាមមូ លោានបងារ។

2.2.20 ជ្ាំនួយ
ជ្ាំនួយទទួ លានពី ភា្ីទីបី ធែើមបីផាត្់ផាង់ឆាំណាយគបត្ិបត្តិការរបស់គរុមហុន គត្ូវានរត្់គតាធៅ
រនុងរាយការណ៍លទធផលធពញធលញ ធោយដផែរធលើមូលោានជាគបព័នធ និងសនិទានភាព និង
ធោយធ្វើការផាូរផាងជាមួ យឆាំ ណាយពារ់ព័នធដែលនរ ងគត្ូវទូទាត្់។

2.2.21 សមព័នធញាត្ិ
ភា្ីនានា គត្ូវានចាត្់ទុរថាជាសមព័នធញាត្ិ ធបើសិនគរុមហុនានសមត្ាភាពគ្ប់គ្ងធោយផ្លាល់
ឬធោយគបធយល

ធលើភា្ីធផេងធទៀត្

ឬានឥទធិពលយ៉ា ងសាំខាន់រុងការសធគមឆឆិ
ន
ត្តដផនរ

ហិរញ្ញ វត្ាុនិ ងគបត្ិបត្តិការ ឬគបសិនធបើ គរុមហុន និងភា្ីធនាឹះសាិត្ធៅធគកាមការគ្ប់គ្ងរួមមួយ ឬ

រ៏ានឥទធិពលខាលាំង។ សមព័នធញាត្ិអាឆជា រូបវនតបុ្ាល ឬនីត្ិបុ្ាល ធហើយរ៏ រម
ួ បញ្ូច លនូវសាជ្ិរ
គ្ួស្ថរជ្ិត្សនិទធជាមួយនរងរូបវនតបុ្ាលជាសមព័នធញាត្ិផងដែរ។

2.2.22 ពនធធលើគារ់ឆាំណូល
ពនធធលើគារ់ឆាំណូលរនុងគគា
ពនធធលើគារ់ឆាំណូលរនុងគគាជាគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ និងបាំណុល សគាប់ការ ិយបរធិ ឆេទបឆចុបបនន
និងការយ
ិ បរ ិធឆេទពីមុន
ិ
គបមូលមរវញ

គត្ូវានវាស់ដវងនូវឆាំនួនទរ រគារ់

ឬគត្ូវបង់ធៅអាជាា្រពនធោរ។

អគតាពនធ

ដែលគត្ូវានរព
ាំ រងទុរថានរងគត្ូវាន

និងឆាប់ពនធដែលគត្ូវានធគបើធែើ មបី

្ណនាទររគារ់ពនធ ្ឺ ជាអគតា និងឆាប់ពនធ ដែលានអនុវត្តនាការ ិយបរ ិធឆេទននរាយការណ៍
ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.2

ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.2.22 ពនធធលើគារ់ឆាំណូល (ត្ពីទាំព័រមុន)
ពនធពនោរ
ពនធពនោរ គត្ូវាន្ណនាធោយធគបើ វ ិ្ីស្ថស្តសដបាំណុលរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ ធលើឆាំនួន
ភាពែុសគានបធណា
ដ ឹះអាសនន នាការ ិយបរធិ ឆេទននរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ រវាងមូលោាន្ិ ត្
ពនធរបស់គទពយសរមម

និងបាំ ណុល

និងត្នមលធយងរបស់វាសគាប់ធគាលបាំណងននរាយការណ៍

ហិរញ្ញ វត្ាុ។
ពនធពនោរជាបាំណុល គត្ូវានទទួលស្ថាល់ធលើភាពែុសគានបធណា
ដ ឹះអាសននទាាំងអស់ ដែលជាប់ពនធ
ធលើរដលងដត្ពនធពនោរធលើគារ់ឆាំធណញជាបាំណុលធនាឹះ ដែលធរើត្ធ
សរមម

ឬបាំណុលធៅគគាែាំ បូងធៅរនុងគបត្ិបត្ដិការមួយ

ើងពី ការទទួលស្ថាល់គទពយ

ដែលមិនជ្ឹះឥទធិពលែល់គារ់ឆាំធណញ

្ណធនយយ និ ងគារ់ឆាំធណញ ឬខាត្ជាប់ ពនធ។

ពនធពនោរជាគទពយសរមម គត្ូវានទទួលស្ថាល់សគាប់ ភាពែុសគានបធណា
ដ ឹះអាសនន ទាាំងអស់ដែល
អាឆកាត្់បនាយានរហូត្ែល់ទាំហាំមួយដែលវាទាំនងថា

គារ់ឆាំធណញជាប់ពនធនរងអាឆានធែើមបី

កាត្់រងជាមួយភាពែុ សគានបធណា
ដ ឹះអាសនន ដែលអាឆធគបើគាស់ាន ធលើរដលងដត្ធៅធពលពនធ
ពនោរជាគទពយសរមម

ធរើត្ធ

ើងពីការទទួ លស្ថាល់នាគគាែាំបូងននគទពយសរមម

ឬបាំ ណុល

រនុង
គបត្ិបត្ដិការមួ យ ដែលមិនជ្ឹះឥទធិពលែល់គារ់ ឆាំធណញ្ណធនយយ និងគារ់ឆាំធណញ ឬខាត្
ជាប់ពនធ។
ត្នមលធយងននពនធពនោរជាគទពយសរមម
រាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុនីមួយៗ

គត្ូវានគត្ួត្ពិនិត្យធ

ើងវ ិញ

នាការយ
ិ បរធិ ឆេទនន

ធហើយគត្ូវានកាត្់បនាយគត្រមរគមិត្មួ យ

ដែលវាមិន

ទាំនងថា គារ់ឆាំធណញជាប់ ពនធគ្ប់គគាន់ ដែលអាឆអនុ ញ្ញញត្ឲ្យ ពនធពនោរជាគទពយសរមមទាាំងអស់
ិ ។ ពនធពនោរជាគទពយសរមមដែលមិនានទទួលស្ថាល់ គត្ូវ
ឬ មួយដផនរ អាឆគត្ូវានធគបើ គាស់វញ
ានវាយត្នមលធ

ើងវ ិញនាការយ
ិ បរធិ ឆេទរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុនីមួយៗ

ធហើយគត្ូវាន

ទទួលស្ថាល់រុងរគមិ
ន
ត្មួយដែលវាទាំនងថា គារ់ឆាំធណញជាប់ពនធនាធពលអនា្ត្ នរងអនុញ្ញញត្
ិ ។
ឲ្យពនធពនោរជាគទពយសរមម អាឆគត្ូវានទទួលយរមរវញ

40

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.3

ការវ ិនិឆ័េយនិងការា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ
ការធរៀបឆាំរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ធោយអនុ ធោមតាម CIFRSs ត្គមូវឲ្យគរុមហុនធ្វើការ វ ិនិឆ័យ
េ
ការា៉ា ន់ស្ថមន

និងការសនមត្ដែលានផលប៉ាឹះពាល់ែល់ឆាំនួនដែលគត្ូវរាយការណ៍ននគទពយសរមម

បាំណុល ឆាំណូល និងឆាំ ណាយ ធហើយនរង ការោត្គត្ោងននគទពយសរមម និងបាំណុលយថាភាព។
គពរត្ិតការណ៍នាធពលអនា្ត្អាឆនរងធរើ ត្ធ

ើង

អាឆបណា
ត លឲ្យការសនមត្ធគបើ គាស់ធែើមបីធ្វើការ

ា៉ា ន់ស្ថមនានការផ្លលស់បូតរ។ ផលប៉ាឹះពាល់ននការផ្លលស់បូរការា៉ា
ត
ន់ស្ថមនធផេងៗ គត្ូវានឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំង
ធៅរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ធៅធពលដែលវាអាឆរាំណត្់ាន។

ការវ ិនិឆ័យ
េ
និងការា៉ា ន់ស្ថមន ្ឺគត្ូវានវាយត្នមលជាបនតបនាាប់ ធោយដផែរធលើបទពិធស្ថ្ន៍ពីមុន
គពមទាាំងរតាតធផេងៗ រួមបញ្ូច លទាាំងការរ ាំពរងទុរននគពរត្ិតការណ៍នាធពលអនា្ត្ ដែលគត្ូវានធ្
ធជ្ឿជារ់ថាសមធហត្ុ ផលរនុងកាលៈធទសៈ។

ខាងធគកាមធនឹះ ្ឺ ជាការវ ិនិឆ័េយ និងការសនមត្សាំខាន់ៗ ដែលានហានិភ័យជាស្ថរវនតធៅធលើការ
ធ្វើនិយ័ត្រមមត្នមលធយងននគទពយសរមម និងបាំណុលរនុងការយ
ិ បរធិ ឆេទននឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ាុបនាាប់។

2.3.1

ការវ ិនិឆ័យ
េ

2.3.1.1 ឆាំណាត្់ថានរ់ននគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ
គរុមហុនចាត្់ ថានរ់គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុរបស់ែួន
ល អាស្ស័យធលើលទធផលននការស្ថរលបង SSPI និង
ដផែរធៅធលើ្ាំរអា
ូ ជ្ី វរមមធគបើ គាស់សគាប់ ការគ្ប់គ្ងគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងធនាឹះ។
ការធ្វើស្ថរលបង

SPPI ្ឺ ជាការស្ថរលបងទីមួយរនុងឆាំ ធណាមការស្ថរលបងពី រ ដែលរាំណត្់

ឆាំណាត្់ថានរ់ននគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ។

ធៅធពលដែលអនុវត្តការស្ថរលបង

វាយត្នមលថាធត្ើរយៈធពលននរិ ឆចសនោននគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងធនឹះ

SPPI

គរុមហុន

ផតល់នូវការបរ ិធឆេទជារ់

ោរ់ននលាំហូរស្ថឆ់គារ់ ដែលគត្ូវទូ ទាត្់ដត្គារ់ ធែើម និងការគារ់ ននគារ់ធែើមដែលធៅសល់
ជាមួយនរងការគារ់ដែលត្ាំ ណាងឲ្យត្នមលននធពលធវោ

និងហានិភ័យឥណទានដែលទារ់ទងនរង

ឆាំនួនគារ់ ធែើមធៅសល់។ ការវាយត្នមលថាធត្ើលាំហូរស្ថឆ់គារ់ គត្ូវនរងលរខែណឌននការស្ថរលបង
ដែលធ្វើឲ្យរូបិយប័ណណននគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ្ឺគត្ូវានរាំ ណត្់។ រយៈធពលននរិឆចសនោណាដែល
ធ្វើការផ្លលស់បូតរធពលធវោ ឬទររគារ់ ននលាំហូរស្ថឆ់ គារ់ (ធលើរដលងដត្វាជាអគតាការគារ់អធងរ
ដែលត្ាំ ណាងឲ្យត្នមលននធពលធវោ

និងហានិភ័យឥណទាន)

មិនគត្ូវនរងលរខណៈវ ិនិឆ័េយនន

ឆាំណាយរល
ាំ ស់។
្ាំរអា
ូ ជ្ី វរមម ្ឺជាការស្ថរលបងទីពីរ។ គរុមហុនធ្វើការវាយត្នមលននធគាលបាំណង្ាំ រូអាជ្ីវរមម ធលើ
គទពយសរមមដែលគត្ូវានររាទុររនុងរគមិត្ផលបគត្ឥណទាន ពីធគពាឹះវាបង្ហាញយ៉ា ងឆាស់ពីវ ិ្ី
គ្ប់គ្ងអាជ្ី វរមម និងវ ិ្ីផតល់ព័ត្៌ានធៅឲ្យអនរគ្ប់ គ្ង។ ព័ត្៌ានទាាំងធនាឹះរួមានៈ
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.3

ការវ ិនិឆ័េយនិងការា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.3.1

ការវ ិនិឆ័យ
េ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.3.1.1 ឆាំណាត្់ថានរ់ននគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
•

ធគាលនធយាយ និងធគាលបាំណងដែលានបញ្ញ
ជ រ់ សគាប់ ផលបគត្ឥណទាន និងអនុវត្ត
នូវធគាលនធយាយទាាំងធនាឹះ។ ជាពិធសស ថាធត្ើយុទធស្ថស្តសតរបស់អនរគ្ប់ គ្ង ធផ្លតត្ធៅធលើ
ការដសវងររឆាំណូលការគារ់ តាមរិឆចសនោ ររានូ វទគមង់អគតាការគារ់ជារ់ ោរ់មួយ ធ្វើ
ឲ្យសុី សង្ហវរ់គានរវាងរយៈធពលននគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ ធៅនរងរយៈធពលននបាំ ណុល ដែលជា
ហិរញ្ញ បបទានរបស់គទពយសរមមទាាំងធនាឹះ

ឬការធ្វើឲ្យានលាំហូរទររគារ់តាមរយៈការលរ់

គទពយសរមម។
•

វ ិ្ីរុងការវាយត្នមល
ន
លទធផលននផលបគត្ឥណទាន និងវ ិ្ី រាយការណ៍ធៅឲ្យអនរគ្ប់គ្ងរបស់
គរុមហុន

•

ហានិភ័យដែលប៉ាឹះពាល់ែល់លទធផលនន្ាំ រអា
ូ ជ្ី វរមម

(និ ងគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុដែលានធៅ

រនុង្ាំរអា
ូ ជ្ី វរមមធនាឹះ) និងយុទធស្ថស្តសតសគាប់ គ្ប់គ្ងហានិភ័យទាាំងធនាឹះ
•

រធបៀបដែលអនរគ្ប់គ្ងអាជ្ី វរមមទទួលានការទូ ទាត្់ សាំណង (ឩទាហរណ៍ៈ ធត្ើការទូទាត្់
សាំណងដផែរធលើត្នមលសមស្សបននគទពយសរមមដែលានគ្ប់គ្ង ឬស្ថឆ់ គារ់ តាមរិឆចសនោ
ដែលានគបមូល)។

2.3.1.2 ត្នមលសមស្សបននឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ
ធៅធពលដែលត្នមលសមស្សបននគទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ គត្ូវានទទូ លស្ថាល់ ឬបង្ហាញ

ធៅរនុងរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ មិនអាឆទទួ លយរានពី ទីផារសរមម ពួ រធ្គត្ូវាន
រាំណត្់ធោយធគបើបធឆចរធទសវាយត្នមលនផារុង
ន ធោយធគបើ្ាំរូវាយត្នមលទីផារដែលគត្ូវានទទួលយរ
ជាទូធៅ។ ធាត្ុឆូលនន្ាំរូទាាំងធនឹះ គត្ូវានធ្យរធឆញពីទីផារដែលអាឆអធងកត្ាន ធៅធពល

ដែលអាឆធ្វើាន ប៉ាុដនតធៅធពលដែលមិនអាឆធ្វើាន រគមិ ត្ននការវ ិនិ ឆ័យ
េ គត្ូវានទាមទាររនុងការ
បធងកើត្ត្នមលសមស្សប។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.3

ការវ ិនិឆ័េយនិងការា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.3.1

ការវ ិនិឆ័យ
េ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.3.1.3 ភត្ិសនោ
គរុមហុនរាំ ណត្់រយៈធពលជ្ួ ល ជាលរខែណឌននការជ្ួលដែលមិនអាឆលុបធចាលាន ជាមួ យនរង
រយៈធពលណាមួយដែលផតល់នូវជ្ធគមើសននការពនោររិឆចសនោជ្ួល គបសិនធបើានធហត្ុផលណា
មួយគត្ូវអនុ វត្ត

ឬរយៈធពលណាមួយដែលផតល់នូវជ្ធគមើ សធែើមបីបញ្ចប់រិឆចសនោជ្ួល

គបសិនធបើ

ានធហត្ុផលណាមួ យមិនគត្ូវអនុវត្ត។

ជ្ធគមើ សននការពនោរនិ ងការបញ្ច ប់
គរុមហុនានរិឆចសនោជ្ួ លជាធគឆើន

ដែលានបញ្ូជ លនូវជ្ធគមើ សននការពនោរនិ ងការបញ្ចប់។
ិ ិឆ័យ
គរុមហុនអនុវត្តនូវការវន
េ រនុងការវាយត្នមលថាធត្ើ ានធហត្ុផលសមរមយឬអត្់
រនុងការអនុ វត្ត

ជ្ធគមើ សពនោរឬបញ្ចប់ រិឆចសនោជ្ួល។ ធនាឹះគត្ូវានចាត្់ ទុរថារតាតពារ់ព័នធទាាំងអស់ ែូឆជាការ
ដរលមែអគារ និងទី តាាំងដែលបធងកើត្ជាការធលើរទរ រឆិត្តធសែារិឆច រនុងការអនុវត្តទាាំងការបនត ឬការ
ិ
បញ្ចប់។
បនាាប់ពីការយ
ិ បរធិ ឆេទននការចាប់ ធផតើមជ្ួ ល
គរុមហុនរាំណត្់ រយៈធពលជ្ួ លធ ើងវញ
គបសិនធបើ ានគពរត្ិតការណ៍ឬការផ្លលស់បូតរកាលៈធទសៈណាមួយ ដែលសាិត្រនុងការគ្ប់ គ្ងរបស់ែួលន

និងានផលប៉ាឹះពាល់ែល់សមត្ាភាពរនុងការធគជ្ើ សធរស
ើ
ឬមិនធគជ្ើ សធរស
ើ រនុងការអនុ វត្តការបនត ឬ
ការបញ្ចប់។

ការា៉ា ន់ស្ថមន អគតាការគារ់ រមចីបដនាម (“IBR”) សគាប់បាំណុលភត្ិ សនោ
គរុមហុនមិ នអាឆរាំណត្់ាននូវអគតាការគារ់ ជារ់ដសតងធៅរនុងភត្ិ សនោ
គាស់នូវអគតាការគារ់រមចីបដនាម
បដនាម

ធែើមបីធ្វើការវាស់ដវងបាំ ណុលភត្ិ សនោ។

ែូធឆនឹះគរុមហុនធគបើ
អគតាការគារ់រមចី

្ឺជាអគតាមួយននការគារ់ដែលគរុមហុននរ ងគត្ូវបង់ ធៅឲ្យអនរែចីរុងរយៈធពលស្សធែៀងគា
ន
ន

ជាមួយនរងគទពយធានាស្សធែៀងគាន

មូលនិ្ិចាាំាឆ់ធែើ មបីទទួលានគទពយសរមមដែលានត្នមល

គបហារ់គបដហលនរងសិទិរ
ធ ុងការធគបើ
ន
គាស់គទពយសរមម

ធៅរនុងបរស្ថ
ិ ា នធសែារិឆចស្សធែៀងគាន។
គរុមហុនវាយត្នមលអគតាការគារ់រមចីបដនាម សគាប់ បាំណុលភត្ិ សនោ ធោយធគបើ ធាត្ុឆូលដែល
អាឆអធងកត្ាន

(ធោយធយងធៅធលើអគតាគាមនការគារ់ទូធៅ)

ធោយធ្វើនិយ័ត្រមមរុងការ
ន

ពិចារណាធៅធលើហានិ ភ័យឥណទានរបស់គរុមហុន (ឧទាហរណ៍ៈ ការរ ីររាលោលននឥណទាន)។
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.3

ការវ ិនិឆ័េយនិងការា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.3.1

ការវ ិនិឆ័យ
េ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.3.1.4 រូបិយប័ណណធគាល
សតង់ោរ្ណធនយយអនតរជាត្ិ រមពុជាធលែ 21 សតីពី ផលប៉ា ឹះពាល់ននការបតូរអគតាបតូរគារ់ រប
ូ ិយប័ណណ

បរធទស ត្គមូវឲ្យ្ណៈគ្ប់ គ្ងធគបើគាស់ការវ ិនិឆ័េយរបស់ែួន
ល ធែើមបីរាំណត្់នូវរូបិយប័ណណធគាល
របស់គរុមហុន

ដែលវាបង្ហាញយ៉ា ងឆាស់នូវឥទធិពលធសែារិឆចននគបត្ិបត្តិការ គពរត្ិតការណ៍

និង

លរខែណឌទាាំងឡាយដែលានការពារ់ព័នធធៅនរងគរុមហុន។ ធែើមបីធ្វើការវ ិនិឆ័េយធនឹះ គរុមហុនគត្ូវ
ពិចារណាែូឆខាងធគកាម៖
(i) រូបិយប័ណណដែលជ្ឹះឥទធិពលធលើត្នមលជាស្ថរវ ័នតធៅធលើឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ និងធសវា (វានរ ងធរើត្
ធ

ើងជាធរឿយៗធៅធលើរប
ូ ិ យប័ណណ

ានរាំណត្់ និ ងទូទាត្់)

ដែលត្នមលសគាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ

(ii) រូបិយប័ណណដែលមូលនិ ្ិទទួ លានពី សរមមភាពហិរញ្ញ វត្ាុ គត្ូវានបធងកើត្ធ

និងធសវាធនាឹះគត្ូវ

ើង និង

(iii) រូបិយប័ណណដែលឆាំណូលទទួ លានពី សរមមភាពគបត្ិបត្តិការ ដត្ងដត្គត្ូវានររាទុ រ។

2.3.2

ការា៉ា ន់ស្ថមន

2.3.2.1 ការខាត្បង់ឥណទានរាំពរងទុ រធលើគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ
ការវាស់ដវងននការខាត្បង់ធលើអុីមដភរមិន ធគកាម CIFRS 9 ធលើគ្ប់ គបធភទននគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ
ត្គមូវឲ្យានការវ ិនិឆ័េយ ជាពិ ធសសការា៉ា ន់ស្ថមនឆាំនួននិងធពលធវោ ននលាំហូរស្ថឆ់គារ់នាធពល
អនា្ត្ ធៅធពលរាំណត្់ ការខាត្បង់ ធលើអុីមដភរមិន និងការា៉ា ន់ស្ថមនននការធរើនធ
សាាល់ធៅធលើហានិភ័យឥណទាន។

ើង្ួរឲ្យរត្់

ការា៉ា ន់ ស្ថមនទាាំងធនឹះគត្ូវានជ្ាំរុញធោយរតាតមួយឆាំ នួន

ិ ន្នធផេងៗគាន។
ការផ្លលស់បូតរដែលអាឆបណា
ត លឲ្យានរគមិត្ននសាំវធា
ការ្ណនា ECL របស់គរុមហុន ្ឺជាលទធផលនន្ាំ រែ
ូ ៏ សុ្ស្ថ
ម
ម ញជាមួយនរងការសនមត្មូលោានជា
ិ ធៅមរ។ ធាត្ុផេាំនន្ាំ រូ
ធគឆើន ទារ់ទងនរ ងជ្ធគមើសននធាត្ុឆូលអធងរ និងភាពអាស្ស័យគានធៅវញ
ECL ដែលគត្ូវានធ្ពិ ចារណារនុងការវ ិនិឆ័យ
េ ្ណធនយយ និងការា៉ា ន់ស្ថមនរួមាន៖
•

ការដបងដឆរននផលបគត្ឥណទាន ធៅធពលដែលវ ិ្ី ស្ថស្តសត្ាំរូ ECL សមស្សបគត្ូវានធ្ធគបើ

•

លរខណៈវ ិនិឆ័េយសគាប់ ការវាយត្នមល គបសិនធបើ ានការធរើនធ

ើងហានិភ័យឥណទាន ធហើយ

ិ ន្នធលើគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ ្ួ រដត្គត្ូវានវាស់ដវងធលើមូលោាន ECL មួ យអាយុកាល
សាំវធា
និងការវាយត្នមល្ុណភាព។
•

ការអភិវឌ្ឍធលើម៉ាូដឌ្ល ECL រួមបញ្ូច លទាាំងរូបមនតធផេងៗគាននិងជ្ធគមើ សននធាត្ុឆូល។ ធៅរនុង
ឆ្នាំ2020 គរុមហុនាន្ណនាធ

ើងវ ិញ ធលើគបូាបី លីធត្ធលើការដែលគាមនលទធភាពសង និ ង

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.3

ការវ ិនិឆ័េយនិងការា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.3.2

ការា៉ា ន់ស្ថមន (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.3.2.1 ការខាត្បង់ឥណទានរាំពរងទុ រធលើគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
•

ការរាំណត្់ទាំនារ់ទាំនង រវាងធសណារីយ៉ាូា៉ាគរូធសែារិឆច និងធាត្ុឆូលននធសែារិឆច ែូ ឆជាផល
អគតាអនរគាមនការង្ហរធ្វើ និ ងផលប៉ាឹះពាល់នន PDs LGDs និ ង EADs។

•

ការធគជ្ើសធរស
ើ ធសណារយ
ី ៉ាូា៉ាគរូធសែារិឆច ធោយគបធមើលធៅនងៃខាងមុ ែ

និ ងគបូាបី លីធត្ដែល

ានងលរង ធែើមបីទាញយរធាត្ុ ឆូលធសែារិឆចធៅរនុង្ាំ រូ ECL។

2.3.2.2 អុីមដភរមិនរបស់គទពយសរមមមិនដមនហិរញ្ញ វត្ាុ
អុីមដភរមិនធរើត្ានធៅធពលដែលត្នមលធយងរបស់គទពយសរមមមួយ

ឬឯរតាបធងកើត្ស្ថឆ់គារ់

ានត្នមលធលើសពីត្នមលដែលអាឆគបមូ លមរវ ិញាន ដែលជាត្នមលែពស់ជាងត្នមលសមស្សប ធោយ
ែរធឆញឆាំ ណាយពីការលរ់
ការលរ់

និងត្នមលដែលគត្ូវធគបើគាស់។

ត្នមលសមស្សបែរនរ ងឆាំណាយនន

្ឺជាការ្ណនាធោយដផែរធលើទិននន័យដែលានពីគបត្ិ បត្តិការធែញនងលពីការលរ់

គបត្ិបត្តិការលរ់្មមតាននគទពយសរមមស្សធែៀងគាន

ឬត្នមលទីផារដែលអាឆអធងកត្ាន

រនុង
ែរនរង

ឆាំណាយបដនាមននការលរ់ គទពយសរមម។ ការ្ណនាត្នមលដែលគត្ូវធគបើ គាស់ ្ឺ ដផែរធលើ្ាំរអ
ូ បបហារ
ិ រ និងមិនរាប់បញ្ូច លសរមមភាពធរៀបឆាំធ
ននលាំហូរស្ថឆ់គារ់។ លាំហូរស្ថឆ់គារ់ ានមរពីងវកា

ើង

វ ិញ ដែលគរុមហុនមិនទាន់ធបតជាាឆិត្ត ឬការវ ិនិធយ្ែ៏សាំខាន់នាធពលអនា្ត្នរ ងជ្ួយបធងកើនការ
អនុវត្តគទពយសរមមននឯរតាបធងកើត្ស្ថឆ់គារ់ ដែលរាំ ពុងគត្ូវានស្ថរលបង។

ត្នមលដែលអាឆ

ិ ាន ្ឺានភាពង្ហយរងធគគាឹះបាំផុត្ឆាំធពាឹះអគតាអបបហារ ដែលគត្ូវានធគបើ សគាប់
គបមូលមរវញ
្ាំរល
ូ ាំហូរស្ថឆ់គារ់អបបហារ រ៏ែូឆជាការរ ាំពរងទុរននលាំហូរស្ថឆ់ គារ់នាធពលអនា្ត្ និងអគតា
រាំធណើនដែលគត្ូវានធគបើ សគាប់ធគាលបាំណងបដនាម។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.3

ការវ ិនិឆ័េយនិងការា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.3.2

ការា៉ា ន់ស្ថមន (ត្ពីទាំព័រមុន)

2.3.2.3 ការា៉ា ន់ស្ថមនននអាយុកាលធគបើគាស់ននគទពយនិងបរិកាខរ និ ងគទពយសរមមអរូបី
អាយុកាលធគបើគាស់ននគទពយ និងបរកា
ិ ខ រ និងគទពយសរមមអរូបី នីមួយៗ គត្ូវានា៉ា ន់ ស្ថមនធោយ
ដផែរធលើរយៈធពលដែលគទពយសរមមគត្ូវានធ្រ ាំពរងទុរថាអាឆធគបើាន។ ការា៉ា ន់ស្ថមនទាាំងធនឹះ ្ឺ
ដផែរធលើការវាយត្នមលជាសមូ ហភាពននអាជ្ីវរមមស្សធែៀងគាន
បទពិធស្ថ្ន៍ ននគទពយសរមមស្សធែៀងគាន។
នីមួយៗ គត្ូវានពិនិត្យធ

បធឆចរធទសវាយត្នមលនផារុង
ន

និង

ការា៉ា ន់ ស្ថមនននអាយុកាលធគបើ គាស់ននគទពយសរមម

ើងវ ិញជាគបចាាំ និងធ្វើបឆចុបបននភាព គបសិនធបើ ការរ ាំពរងទុរានភាពែុ ស

គានពីការា៉ា ន់ស្ថមនពីមុន ធោយស្ថររូបរាងានភាពែូត្ខាត្និងរដហរ ភាពហួសសម័ យបធឆចរវ ិទោ
និងពាណិជ្ជរមម និងឆាប់ ឬរ៏ ការរគមិត្ធផេងធទៀត្ធលើការធគបើ គាស់គទពយសរមម។ ធទាឹះបីយ៉ាង
ណារ៏ធោយ វាអាឆធៅរួឆដែលលទធផលននគបត្ិបត្តិការនាធពលអនា្ត្ អាឆានផលប៉ាឹះពាល់ជា
ស្ថរវនតធោយការផ្លលស់បូរននឆាំ
ត
នួន

និងរយៈធពលននការរត្់គតាឆាំ ណាយ

ដែលានធរើត្ធ

ើង

ធោយស្ថរការផ្លលស់បូររតា
ត
ត ដែលានធរៀបរាប់ ខាងធលើ។ ការកាត្់បនាយននការា៉ា ន់ស្ថមនអាយុកាល
ធគបើ គាស់ននគទពយ និងបរកា
ិ ខ រ និងគទពយសរមមអរូបិយណាមួ យ នរ ងបធងកើនឆាំ ណាយគបត្ិបត្តិការដែល

ានរត្់គតា និងបនាយឆាំនួនធយងននគទពយសរមមមិនដមនហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងធនឹះ។ មិនានការផ្លលស់បូតរ
ននការា៉ា ន់ ស្ថមនននអាយុកាលធគបើ គាស់គទពយ និងបរកា
ិ ខ រ និងគទពយសរមមអរូបី រនុងការយ
ិ បរ ិធឆេទ។

2.3.2.4 ការទទួ លស្ថាល់ពនធពនោរជាគទពយសរមម
ពនធពនោរជាគទពយសរមមគត្ូវានទទួលស្ថាល់

ឆាំធពាឹះរាល់ការខាត្បង់ពនធដែលមិនានធគបើគាស់

និងភាពែុ សគានបធណា
ត ឹះអាសនន

រនុងទាំ ហាំដែលអាឆនរងទទួលានគារ់ឆាំណញជាប់ ពនធនាធពល
អនា្ត្ ធបើធ្ៀបនរងការខាត្បង់ដែលអាឆធគបើ គាស់ាន។ ការវ ិនិឆ័េយ ននការគ្ប់គ្ងែ៏សាំខាន់
គត្ូវានទាមទារធែើមបីរាំណត្់ ឆាំនួនននពនធពនោរជាគទពយសរមម

ដែលអាឆគត្ូវានទទួលស្ថាល់

ធោយដផែរធលើធពលធវោ និ ងរគមិត្ននគារ់ឆាំណូលជាប់ ពនធនាធពលអនា្ត្ រួមជាមួ យនរងយុទធ
ស្ថស្តសតដផនការពនធនាធពលអនា្ត្។
គរុមហុនានទទួ លស្ថាល់ពនធពនោរជាគទពយសរមមនានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 ានឆាំនួន 10.90 ោន
ែុោលរអាធមរ ិរ ធសមើនរង 44.11 ពាន់ោនធរៀល (នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019៖ ានឆាំនួន 9.20 ោនែុោលរ
អាមរ ិរ ធសមើនរង 37.48 ពាន់ ោនធរៀល) ែូឆដែលានបង្ហាញធៅរនុងរាំណត្់សាាល់ធលែ 17.3។

2.4

សតង់ោ្ណធនយយងមី និងការដរដគប ានធឆញផាយ និងានគបសិទធភាព
ធគាលការណ៍្ណធនយយដែលគត្ូវានអនុម័ត្ ្ឺគត្ូវគាននរ ងឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ាុមុនធលើរដលងដត្គរុមហុន
ានអនុម័ត្ធសឆរតីគបកាស្ណធនយយងមីែូឆខាងធគកាមចាប់ពីនងៃទី 1 មររា 2020។ ការអនុម័ត្ធលើ

ធសឆរតីគបកាសទាាំងធនឹះ មិនានផលប៉ាឹះពាល់្ួរឲ្យរត្់សាាល់ធលើទីតាាំង ឬ គបត្ិបត្តិការហិរញ្ញ វត្ាុ
របស់គរុមហុនធ

ើយធលើរដលងដត្ានររណីធផេងធទៀត្។

46

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.4

សតង់ោ្ណធនយយងមី និងការដរដគប ានធឆញផាយ និងានគបសិទធភាព (ត្ពីទាំព័រមុន)
ការធ្វើវធិ ស្ថ្នរមមធលើ CIFRS 3 និយមន័យននអាជ្ី វរមម
ការធ្វើវធិ ស្ថ្នរមមធលើ CIFRS 3 បញ្ញ
ជ រ់ពីត្គមូវការអបបបរាធែើមបីធ្វើអាជ្ី វរមមែរធឆញការវាយ
ត្នមលពីសមត្ាភាពរបស់អនរឆូ លរួមរនុងទី ផារ ធែើមបីជ្ាំនួសធាត្ុដែលាត្់ និងបគងួមនិ យមន័យនន

លទធផល។ ការធ្វើវ ិធស្ថ្នរមមធនឹះរ៏បដនាមការដណនាាំធែើមបីវាយត្នមលថា ធត្ើែាំធណើរការដែលទទួល
ានស្ថរៈសាំខាន់ និងបដនាមឧទាហរណ៍។ ការធ្វើធត្សតធផ្លតត្អារមមណ៍ធលើត្នមលសមរមយជាជ្ធគមើ ស
គត្ូវានដណនាាំដែលអនុញ្ញញត្ឲ្យានការវាយត្នមលស្ថមញ្ញ

ននថាធត្ើ សរមមភាពនិ ងគទពយសមបត្តិ

ដែលានទទួ លមិនដមនជាអាជ្ីវរមមធទ។
អងាភាពអនុ វត្តការធ្វើវ ិធស្ថ្នរមមទាាំងធនាឹះធោយរ ាំពរងទុរសគាប់រយៈធពលរាយការណ៍គបចាាំឆ្នាំ
ចាប់ធផតើមធៅ ឬធគកាយនងៃទី 1 ដែមររា ឆ្នាំ 2020 ធោយានការធសនើសុាំមុន។
ការធ្វើវធិ ស្ថ្នរមមទាាំងធនឹះនរងគត្ូវអនុ វត្តធលើបនេាំអាជ្ីវរមមនាធពលអនា្ត្របស់គរុមហុន។

ការធ្វើវធិ ស្ថ្នរមមធលើ CIFRS 7, CIFRS 9 និង CIAS 39 រាំ ដណទគមង់ សង
ត ់ ោរធគាលការណ៍
ការធ្វើវធិ ស្ថ្នរមមធលើ CIFRS 7, CIFRS 9 និង CIAS 39 ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុការទទួលស្ថាល់ និង
វាស់ដវងផតល់នូវការ្ូ រធសបើយមួយឆាំនួន ដែលអនុ វត្តឆាំធពាឹះទាំនារ់ទាំនងការពារហានិ ភ័យទាាំងអស់
ដែលរងផលប៉ាឹះពាល់ធោយផ្លាល់

ពីរាំដណទគមង់ ធគាលអគតាការគារ់។

ហានិភ័យគត្ូវានរងផលប៉ាឹះពាល់គបសិន
ធវោនិង

/

ទាំនារ់ទាំនងការពារ

ធបើរាំដណទគមង់ផតល់នូវភាពមិនឆាស់ោស់អាំពីធពល

ឬបរា
ិ ណលាំហូរស្ថឆ់ គារ់ ដែលដផែរធលើមូលោានននធាត្ុ ដែលគត្ូវានការពារឬ

ឧបររណ៍ការពារហានិ ភ័យ។ ការធ្វើវ ិធស្ថ្នរមមទាាំងធនឹះមិនានផលប៉ាឹះពាល់ែល់រាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហុនធទ ធគពាឹះវាមិនានទាំ នារ់ទាំនងការគារ់។

វ ិធស្ថ្នរមមធលើ CIAS 1 និង CIAS 8 និ យមន័យននសាភរៈ
ការធ្វើវធិ ស្ថ្នរមមធនឹះផតល់នូវនិយមន័ យងមីននឯរស្ថរដែលានដឆងថា“
គបសិនធបើ លុបធចាលការបាំភាន់
សធគមឆឆិត្ត

ព័ត្៌ាន្ឺជាឯរស្ថរ

ឬធ្វើឱ្យាត្់បង់វាអាឆគត្ូវធ្រ ាំពរងថានរងានឥទធិពលធលើការ

ដែលអនរធគបើ គាស់សាំខាន់ននរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុធគាលបាំណងទូធៅដផែរធលើមូល

ោានននរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងធនាឹះដែលផតល់ហិរញ្ញ វត្ាុ

ព័ត្៌ានអាំពីអងាភាពរាយការណ៍ជារ់

ោរ់”។ ការធ្វើវ ិធស្ថ្នរមមធនឹះបញ្ញ
ជ រ់កាន់ដត្ឆាស់ថា រូបធាត្ុនរងពរងដផែរធលើលរខណៈឬទាំហាំនន
ព័ត្៌ានទាាំងផ្លាល់ែួន
ល

ឬរួមផេាំជាមួ យព័ត្៌ានធផេងធទៀត្រនុងបរ ិបទរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។

ព័ត្៌ានមិនគត្រមគត្ូវ្ឺ ជាព័ត្៌ាន
សធគមឆឆិត្តដែលធ្វើធ

គបសិនធបើវាអាឆគត្ូវានធ្រព
ាំ រងថានរងានឥទធិពលធលើការ

ើងធោយអនរធគបើគាស់បឋម។ ការធ្វើវធិ ស្ថ្នរមមទាាំងធនឹះមិនានផលប៉ាឹះ

ពាល់ែល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហុន ធហើយរ៏មិនានការរ ាំពរងថានរ ងានផលប៉ាឹះពាល់
នាធពលអនា្ត្ឆាំធពាឹះគរុមហុនដែរ។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.4

សតង់ោ្ណធនយយងមី និងការដរដគប ានធឆញផាយ និងានគបសិទធភាព (ត្ពីទាំព័រមុន)
គរបែណឌ្ាំនិត្សគាប់ រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុធឆញធៅនងៃទី 29 ដែមី នា ឆ្នាំ2018
គរបែណឌទសេនទានមិនដមនជាបទោានធទ
បែិធស្្ាំ និត្

ធហើយគាមន្ាំនិត្ណាមួយដែលានធៅរនុងធនាឹះ

ឬត្គមូវការធៅរនុងសតង់ោរណាមួ យធ

ើយ។

ធគាលបាំណងននគរបែណឌទសេនៈ

ទាន្ឺធែើមបីជ្ួយ IASB រនុងការអភិ វឌ្ឍសតង់ោរ ជ្ួ យអនរធរៀបឆាំបធងកើត្ធគាលនធយាយ្ណធនយយ
ស្សបធពលដែលមិនានសតង់ោរដែលអាឆអនុ វត្តាន
និងជ្ួយភា្ី ទាាំងអស់ឱ្យយល់និងបរ
ស្ស្ថយពីបទោាន។

ទាាំងធនឹះនរងជ្ឹះឥទធិពលែល់អងាភាពទាាំងធនាឹះដែលបធងកើត្ធគាលនធយាយ

្ណធនយយរបស់ពួរធ្ធោយដផែរធលើ គរបែណឌទសេនទាន។ គរបែណឌទសេនទានដែលគត្ូវាន
ដរសគមួលរួមបញ្ូច លទាាំង្ាំនិត្ងមី

ការធ្វើបឆចុបបននភាពនិយមន័យនិងលរខណៈវ ិនិឆ័េយការទទួ ល

ស្ថាល់សគាប់គទពយសមបត្តិនិងបាំណុលនិងបញ្ញ
ជ រ់ពី្ាំនិត្សាំខាន់ៗមួ យឆាំនួន។

វ ិធស្ថ្នរមមធលើ CIFRS 16 Covid-19 សមបទានជ្ួលដែលពារ់ព័នធ
ធៅនងៃទី28 ដែឧសភា ឆ្នាំ2020 IASB ានធឆញនូ វការជ្ួ លសមបទានដែលទារ់ ទងនរ ង Covid-19
ការធ្វើវធិ ស្ថ្នរមមធលើ IFRS 16 ភត្ិសនោ។ ការធ្វើវធិ ស្ថ្នរមមផតល់នូវភាព្ូរធសបើយែល់អនរ
ជ្ួលពីការអនុ វត្តការដណនាាំ CIFRS 16 សតីពីការដរដគប្ណធនយយជ្ួ លសគាប់ សមបទានជ្ួលដែល
ើងជាផលវ ិារធោយផ្លាល់ននការរ ីររាលោលនន Covid-19 ។ រនុងនាមជាអនរអនុវត្តន៍ជារ់
ដសតងអនរជ្ួ លអាឆធគជ្ើ សធរ ើសមិនវាយត្នមលថាធត្ើការផតល់សមបទានជ្ួ លទារ់ទងនរង Covid-19 ពីអនរ
ធរើត្ធ

ជ្ួលត្ូឆ្ឺ ជាការដរដគបការជ្ួ ល។

ការធ្វើវធិ ស្ថ្នរមមអនុវត្តឆាំធពាឹះរយៈធពលរាយការណ៍គបចាាំឆ្នាំ

ដែលចាប់ធផតើមធៅឬបនាាប់ពីនងៃទី1 ដែមិងុនា ឆ្នាំ2020។ ការធសនើសុាំមុនធនឹះគត្ូវានអនុ ញ្ញញត្។ ផល
ប៉ាឹះពាល់ធលើការធ្វើវធិ ស្ថ្នរមមទាាំងធនឹះគត្ូវានរួមបញ្ូច លរួឆធហើយធៅរនុងការរាំ ណត្់ការទទួល
ែុសគត្ូវធលើភត្ិ សនោធលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហុន។

2.5

សតង់ោរានធឆញប៉ាុ ដនតមិនទាន់ ានគបសិទធភាព
សតង់ោរនិងការដរដគបងមី និងការបរស្ស្ថយដែលគត្ូវានធឆញ ប៉ាុ ដនតមិនទាន់ានគបសិទធភាពធៅ
ធ

ើយរហូត្ែល់កាលបរ ិធឆេទធឆញរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់្នាគារគត្ូវានបង្ហាញខាងធគកាម។

គរុមហុនានធឆត្នាទទួលយរសតង់ោរ និងការដរដគប និងការបរស្ស្ថយងមីគបសិនធបើអាឆអនុវត្ត
ានធៅធពលានគបសិទធភាព។

48

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)

2.5

សតង់ោរានធឆញប៉ាុ ដនតមិនទាន់ ានគបសិទធភាព (ត្ពីទាំព័រមុន)
IFRS 17៖ រិឆចសនោធានារា៉ា ប់រង
ធៅដែឧសភា

ឆ្នាំ2017

IASB

ានធឆញរិ ឆចសនោធានារា៉ា ប់រង

IFRS
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ដែលជាសតង់ោរ

្ណធនយយងមីសគាប់រិឆចសនោធានារា៉ា ប់រងរួមានការទទួលស្ថាល់និងវាស់ដវងការបង្ហាញ និងការ
បង្ហាញ។ ធៅធពលានគបសិទធភាព IFRS 17 នរងជ្ាំ នួសរិឆចសនោធានារា៉ា ប់ រង IFRS 4 ដែលគត្ូវ
ានធឆញរនុងឆ្នាំ2005។ IFRS 17 អនុ វត្តឆាំធពាឹះរិឆចសនោធានារា៉ា ប់ រងគ្ប់គបធភទ (i.e. ្ឺជ្ីវ ិត្អាយុ
ជ្ីវ ិត្ការធានារា៉ា ប់ រងធោយផ្លាល់និងធានារា៉ា ប់ រងធ ើងវ ិញ) ធោយមិន្ិត្ពី គបធភទអងាភាព។ បញ្ញ
ា
ទាាំងធនាឹះរ៏ែូឆជាការធានាជារ់ោរ់ និងឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុដែលានលរខណៈពិ ធសសដែលអាឆ
ឆូលរួមាន។ ការធលើរដលងវ ិស្ថលភាពជារ់ ោរ់នរងគត្ូវអនុវត្ត។ ធគាលបាំណងរួមនន IFRS 17 ្ឺ
ធែើមបីផតល់នូវ្ាំរ្
ូ ណធនយយសគាប់រិឆចសនោធានារា៉ា ប់ រងដែលានគបធយជ្ន៍

សគាប់អនរាន

ធានារា៉ា ប់ រង។ ផាុយធៅនរងត្គមូវការធៅរនុង IFRS 4 ដែលភា្ធគឆើនពរងដផែរធលើធគាលការណ៍
្ណធនយយរនុងស្សុរពី មុនរបស់ IFRS 17 ផតល់នូវ្ាំ រែ
ូ ៏ទូលាំទូោយសគាប់រិឆចសនោធានារា៉ា ប់ រង
ដែលគ្បែណតប់ ធលើទិែាភាព្ណធនយយពារ់ព័នធទាាំងអស់។ សនូលនន IFRS 17 ្ឺជា្ាំ រូទូធៅបដនាម
ធោយ៖
-

ការសគមបែលួនជារ់ោរ់សគាប់រិឆចសនោដែលានលរខណៈពិធសសឆូលរួមធោយផ្លាល់ (វ ិ្ី
្ិត្ត្នមលអធងរ)

-

វ ិ្ីស្ថស្តសតស្ថមញ្ញ

(វ ិ្ីស្ថស្តសតននការដបងដឆរបុពវោភ)

ភា្ធគឆើនសគាប់រិឆចសនោរយៈ

ធពលែលី។
IFRS
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ានគបសិទធភាពសគាប់រយៈធពលរាយការណ៍ចាប់ធផតើមធៅឬធគកាយនងៃទី1

ដែមររា

ឆ្នាំ2021 ជាមួ យនរងត្ួ ធលែធគបៀបធ្ៀបដែលគត្ូវការ។ ការធសនើសុាំមុនធពលគត្ូវានអនុ ញ្ញញត្ផតល់ឱ្យ
អងាភាពរ៏អនុ វត្ត IFRS 9 និង IFRS 15 ធៅឬមុនកាលបរ ិធឆេទដែលគត្ូវអនុវត្ត IFRS 17 សតង់ោរធនឹះ
មិនអនុវត្តឆាំធពាឹះ្នាគារធទ។

ការធ្វើវធិ ស្ថ្នរមមធលើ CIAS 1 និង CIAS 8៖ និ យមន័យននភាពជាស្ថរវនត
ធៅដែត្ុោឆ្នាំ 2018 IASB ានធឆញការធ្វើវ ិធស្ថ្នរមមធលើរាយការណ៍ CIAS 1 ននធគាល
នធយាយហិរញ្ញ វត្ាុនិ ងធគាលនធយាយ្ណធនយយ

CIAS

8

ការផ្លលស់បូរការា៉ា
ត
ន់គបាណ

្ណធនយយនិងរាំ ហុសរនុងការត្ាំរ រមនិ យមន័ យននភាពជាស្ថរវនត ធៅទូ ទាាំងបទោាននិ ងធែើមបីបញ្ញ
ជ រ់
ពីទិែាភាពជារ់ោរ់នននិយមន័យ។

និ យមន័យងមីដឆងថា“

ពត្៌ ាន្ឺ ជាឯរស្ថរគបសិនធបើ លុប

ធចាលបាំភាន់ ឬធ្វើឱ្យងងរ ត្វាអាឆគត្ូវានរ ាំពរងថានរងានឥទធិពលធលើការសធគមឆឆិត្ត ដែលអនរធគបើ
គាស់សាំខាន់ ននរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុធគាលបាំ ណងទូធៅដផែរធលើមូលោាន

ននរាយការណ៍

ហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងធនាឹះដែលផតល់ពត្៌ានហិរញ្ញ វត្ាុអាំពីរាយការណ៍ជារ់ោរ់អងាភាព។
ការធ្វើវធិ ស្ថ្នរមមធលើនិយមន័យននភាពជាស្ថរវនតមិនគត្ូវានធ្រ ាំពរងថានរងានផលប៉ា ឹះពាល់ ្ួ រ
ឱ្យរត្់សាាល់ធលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហុន។

49

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
3.

ស្ថឆ់គារ់រងនៃ
នុ
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ស្ថខានានា
ទីស្ថនរ់ការរណា
ត ល

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

ធលែ 2.1.1)

116,999,478

473,262,889

125,180,790

510,111,720

43,578,608

176,275,469

25,521,565

104,000,377

160,578,086

649,538,358

150,702,355

614,112,097

ិភា្តាមរូបិយប័ណណានែូឆខាងធគកាម៖
ស្ថឆ់គារ់ រុងនែវ
ន
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុោលរអាធមរិរ
ដែមរធរៀល
នងាត្

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

ធលែ 2.1.1)

130,637,165

528,427,332

121,461,159

494,954,224

26,845,731

108,590,982

26,850,925

109,417,519

3,095,190

12,520,044

2,390,271

9,740,354

160,578,086

649,538,358

150,702,355

614,112,097
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
3.

ស្ថឆ់គារ់រងនៃ
នុ
(ត្ពីទាំព័រមុន)
សគាប់ធគាលបាំណងននការធរៀបឆាំ រាយការណ៍លាំហូរស្ថឆ់គារ់

ស្ថឆ់គារ់

និ ងស្ថឆ់គារ់

សមមូលាន៖
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

ស្ថឆ់គារ់រុងនែ
ន

សមត្ុលយធៅ្នាគារជាត្ិននរមពុជា
្ណនីឆរនត

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

ធលែ 2.1.1)

160,578,086

649,538,358

150,702,355

614,112,097

87,265,227

352,987,843

148,644,233

605,725,249

165,207,294

668,263,504

129,872,546

529,230,625

3,959,939

16,017,953

1,060,912

4,323,216

55,241

223,450

42,360

172,617

417,065,787

1,687,031,108

្ណនីានកាលរាំណត្់
(រហូត្ែល់3ដែ)

សមត្ុលយធៅ្នាគារធផេងៗ
្ណនីឆរនត
្ណនីសនេាំ

4.

430,322,406

1,753,563,804

សមត្ុលយលៅធនាោរជាត្ិននរមពុជា
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

្ណនីឆរនត

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

ធលែ 2.1.1)

87,265,227

352,987,843

148,644,233

605,725,249

165,207,294

668,263,504

129,872,546

529,230,625

148,888

602,252

148,160

603,752

162,733,990

658,258,990

138,158,266

562,994,934

23,000,000

93,035,000

23,000,000

93,725,000

438,355,399

1,773,147,589

439,823,205

1,792,279,560

គារ់បធញ្ញា
ើ នកាលរាំណត្់
(រហូត្ែល់3ដែ)
គារ់បធញ្ញា
ើ នកាលរាំណត្់
(ធគឆើនជាង3ដែ)
គារ់បគមុងកាត្ពវរិឆច
គារ់ត្មកល់ធានាធលើធែើមទុន

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
4.

សមត្ុលយលៅធនាោរជាត្ិននរមពុជា (ត្ពីទាំព័រមុន)
គារ់បធញ្ញើានកាលរាំ ណត្់រហូត្ែល់ 3ដែ គត្ូវទទួលានការគារ់ គបចាាំឆ្នាំចាប់ពី 0.02% ធៅ
1.60% (2019៖ ចាប់ពី 0.11% ែល់ 0.76%) ធហើយគារ់ បធញ្ញើានកាលរាំណត្់ ធលើសពី 3ដែ គត្ូវ
ទទួលានអគតាការគារ់ គបចាាំឆ្នាំចាប់ពី 0.23% ធៅ 1.93% (2019៖ ចាប់ពី 0.30% ែល់ 2.75%)។
គារ់បគមុងកាត្ពវរិឆច

្ឺ ជាគារ់បគមុងកាត្ពវរិឆចអបបបរា

ដែលគត្ូវាន្ណនាតាមអគតា

8.00% ននគារ់បធញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន ធោយអនុធោមធៅតាមគបកាសរបស់្នាគារជាត្ិននរមពុជា

ធលែ B7-07-163។ គារ់ បគមុងកាត្ពវរិឆច ត្គមូវឲ្យានការបត្់ ដបនធោយដផែរធលើរគមិត្ននការ
ោរ់គារ់បធញ្ញើពីអត្ិងិជ្ន ធហើយគារ់ បគមុងកាត្ពវរិឆច ពុាំទទួលានការគារ់ធនាឹះធទ។
តាមគបកាសធលែ B7-07-163 ឆុឹះនងៃទី13 ដែ្នូ ឆ្នាំ2007 សតីអាំពីការផតល់អាជាាប័ណណែល់គ្រឹះស្ថាន
មីគរូហិរញ្ញ វត្ាុទទួ លគារ់បធញ្ញើ គរុមហុនត្គមូវឲ្យររាគារ់ត្មកល់ធានាធលើធែើមទុនគបដហល 10%
ននធែើមទុនឆុឹះបញ្ជីជាមួយ្នាគារជាត្ិ ននរមពុជា។ គារ់ បធញ្ញើធនឹះមិនអាឆយរសគាប់ ការធគបើ គាស់

ិ ធៅធពលគរុមហុនសម័គ្ឆិត្ត
ធៅរនុងគបត្ិបត្តិការរបស់គរុមហុនធនាឹះធទ ប៉ាុ ដនតគត្ូវានបងវិលសងវញ
បញ្ឈប់ អាជ្ី វរមមធៅរនុងគបធទសរមពុជា។ គារ់ត្មកល់ធានាធលើធែើមទុនទទួ លានការគារ់គបចាាំឆ្នាំ
ឆាំនួន 0.09% រនុងការយ
ិ បរ ិធឆេទ (2019៖ 3.00%)។

ឆាំណូលពី ការគារ់ ដែលទទួ លានពី សមត្ុ លយធៅ្នាគារជាត្ិននរមពុជា ានឆាំនួន 0.15 ោន
ែុោលរអាធមរ ិរ (2019៖ 0.54 ោនែុោលរអាធមរ ិរ) (រាំណត្់សាាល់ធលែ 21)។
5.

សមត្ុលយលៅធនាោរលផេងៗ
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុោលរអាធមរិរ

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

្ណនីឆរនត
្ណនីសនេាំ
សមត្ុលយែុលជាមួយ្នាគារធផេងៗ
សាំវ ិធាន្នធលើ ECLs
សុទធ

ធលែ 2.1.1)

3,959,939

16,017,953

1,060,912

4,323,216

55,241

223,450

42,360

172,617

4,015,180

16,241,403

1,103,272

4,495,833

(40,151)

(162,411)

(11,033)

(44,959)

3,975,029

16,078,992

1,092,239

4,450,874

្ណនីឆរនត ទទួ លានការគារ់ ចាប់ពី 0.00% ធៅ 1.00%។ ្ណនីសនេាំទទួ លានអគតាការគារ់
គបចាាំឆ្នាំចាប់ពី 0.00% ធៅ 1.00% រនុងការិយបរ ិធឆេទ )2019: 0.10% ធៅ 0.40%)។
ឆាំណូលការគារ់ ដែលានទទួលពីសមត្ុលយធៅ្នាគារធផេងធទៀត្ ានទរ រគារ់ឆាំនួន 0.06 ោន
ែុោលរអាធមរ ិរ (2019៖ 0.13 ោនែុោលរអាធមរ ិរ) (រាំណត្់សាាល់ធលែ 21)។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
5.

សមត្ុលយលៅធនាោរលផេងៗ (ត្ពីទាំព័រមុន)
សមត្ុលយធៅ្នាគារធផេងៗ តាមរូបិយប័ ណណានែូឆខាងធគកាម ៖
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

6.

ធលែ 2.1.1)

ែុោលរអាធមរិរ

1,742,434

7,048,146

831,690

3,389,136

ដែមរធរៀល

2,272,746

9,193,257

271,582

1,106,697

4,015,180

16,241,403

1,103,272

4,495,833

ឥណទានលៅអត្ិថិជន
ឥណទានធៅអត្ិងិជ្នដែលគត្ូវានចាត្់ ថានរ់ែូឆខាងធគកាម៖
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុោលរអាធមរិរ

ឥណទានបុ្ាល

សមមូលពាន់ធរៀល

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ

សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

ធលែ 2.1.1)

2,973,563,176

12,028,063,047

2,453,547,695

9,998,206,859

48,733,619

197,127,489

38,335,700

156,217,977

8,148,355

32,960,096

8,768,388

35,731,180

375,579

1,519,217

644,485

2,626,275

3,030,820,729

12,259,669,849

2,501,296,268

10,192,782,291

(28,858,791)

(116,733,810)

(27,167,497)

(110,707,550)

3,001,961,938

12,142,936,039

2,474,128,771

10,082,074,741

26,231,489

106,106,373

20,329,732

82,843,658

3,028,193,427

12,249,042,412

2,494,458,503

10,164,918,399

(49,613,493)

(200,686,579)

(26,232,892)

(106,899,034)

2,978,579,934

12,048,355,833

2,468,225,611

10,058,019,365

ឥណទានសគាប់សហគគាស្ុនត្ូឆ
និងម្យម
ឥណទានបុ្ាលិរ
ឥណទានគរុម

រនគមពីឥណទានដែលមិនទាន់
ទទួលស្ថាល់

ការគារ់បងារគត្ូវទទួល

សាំវ ិធាន្នធលើ ECLs
សុទធ
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
6.

ឥណទានលៅអត្ិថិជន (ត្ពីទាំព័រមុន)
បដគមបគមួលធលើសាំវ ិធាន្នធលើ ECLs គត្ូវានរាំណត្់ ែូឆខាងធគកាម៖
2020
ែាំណារ់កាលទី 1

ែាំណារ់កាលទី 2

ែាំណារ់កាលទី3
ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

18,696,858

481,191

7,054,843

26,232,892

19,175,808

-

-

19,175,808

6,568,823

(39,549)

(2,324,481)

4,204,793

ែុោលរអាធមរិរ

សមត្ុលយនានងៃទី1 ដែមររា

ែុោលរអាធមរិរ

សរុប

គទពយសរមមងីម ដែលានររាទុររនង
ុ
ែាំណារ់កាលទី1 នានងៃទី31 ដែ្នូ

ផលប៉ាឹះពាល់ននការគបមូលនិងបដគមប
គមួលរវាងែាំណារ់កាល
ធផារធៅ ែាំណារ់កាលទី 1

2,886

(1,133)

(1,753)

-

ធផារធៅ ែាំណារ់កាលទី 2

(12,935,126)

12,951,171

(16,045)

-

ធផារធៅ ែាំណារ់កាលទី 3

(20,247,144)

(437,429)

20,684,573

-

ឆាំធណញ ឬខាត្ រនុងការ ិយបរ ិធឆេទ

(7,434,753)

12,473,060

18,342,294

23,380,601

សមត្ុលយ នានងៃ31 ដែ្នូ

11,262,105

12,954,251

25,397,137

49,613,493

ឆាំនួនគត្ូវានទទួលស្ថាល់រុង
ន

2019
ែាំណារ់កាលទី1

ែាំណារ់កាលទី2

ែាំណារ់កាលទី3

សរុប

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

14,645,437

631,884

11,385,988

26,663,309

ែាំណារ់កាលទី1 នានងៃទី31 ដែ្នូ

11,455,647

-

-

11,455,647

បគមួលរវាងែាំណារ់កាល

(1,165,277)

105,655

(1,036,035)

(2,095,657)

ធផារធៅ ែាំណារ់កាលទី 1

16,949

(13,133)

(3,816)

-

ធផារធៅ ែាំណារ់កាលទី 2

(457,690)

469,687

(11,997)

-

ធផារធៅ ែាំណារ់កាលទី 3

(5,798,208)

(712,902)

6,511,110

-

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

សមត្ុលយធែើមគគានានងៃទី1 ដែមររា
គទពយសរមមងីម ដែលានររាទុររនង
ុ
ផលប៉ាឹះពាល់ននការគបមូលនិងបដគម

ឆាំនួនគត្ូវានទទួលស្ថាល់រុង
ន

ឆាំធណញ ឬខាត្ រនុងការ ិយបរ ិធឆេទ
ឥណទានលុបធចាល និងធផេងៗ
សមត្ុលយ នានងៃ31 ដែ្នូ
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
6.

ឥណទានលៅអត្ិថិជន (ត្ពីទាំព័រមុន)
ិ ន្នបដនាម (ការរត្់គតាប្ញ្ញ
គរុមហុន ានទទួ លស្ថាល់សាំវធា
ជ ស់នន) ការខាត្បង់ ឥណទានរព
ាំ រង
ទុរែូឆខាងធគកាម៖
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

សមត្ុលយធៅ្នាគារធផេងធទៀត្
ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន
គារ់ររ់ដែលនរងបដងវរសងវិញ

ធោយស្ថរនាធពលងមីៗធនឹះ

ធលែ 2.1.1)

29,118

118,835

(62,428)

(252,958)

23,380,601

95,495,380

9,359,990

37,926,679

1,459

5,962

636

2,577

23,411,178

95,620,177

9,298,198

37,676,298

ានការរ ីររាលោលយ៉ា ងឆ្ប់រហ័សននធមធរា្វរី ស
ុ ងមី

(COVID-19)

ានធ្វើឲ្យគបធទសជាធគឆើន ោរ់រាំហិត្ ឬផ្លែរគបត្ិបត្តិការអាជ្ី វរមម និងអនុ វត្តការរ រត្បនតរងធលើការធ្វើ
ិ នការជាបនាាន់ធផេងធទៀត្ ដែលានបង្ហែរ់ (ឬគត្ូវានរ ាំពរងថានរងរ ាំខាន) ែល់
ែាំធណើរ និងចាត្់វធា
សរមមភាពរបស់ស្ថានប័នធផេងៗ។ ការផាុឹះធ ើងានធរើត្ធ ើង ធៅជ្ិត្ការយ
ិ បរ ិធឆេទននរាយការណ៍
ធហើយស្ថានភាពធៅដត្បនតវវិ ត្ត។ រនុងអាំ ុងធពលននការផាុឹះជ្ាំងឺធនឹះគបធទសរមពុជាសាិត្រនុងឆាំធណាម
គបធទសដែលរងផលប៉ាឹះពាល់។

នាដែមី នា និងវ ិឆិេកា ឆ្នាំ2020 ្នាគារជាត្ិ ននរមពុជាានធសនើសុាំ

គ្រឹះស្ថាន្នាគារនិ ងហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងអស់ធែើមបីពនោរធពល ឬផ្លែរ រាល់ការគបមូ លគារ់ រមចី និងការ
គារ់ ធែើមបីបនាន់ឥទធិពលែល់ធសែារិឆច និងអនរែចី។ ្ណៈគ្ប់ គ្ងនរងបនតយរឆិត្តទុរោរ់ជានិឆច

ឆាំធពាឹះការវ ិវឌ្ឍន៍ននការរ ីររាលោលននធមធរា្វរី ស
ុ ងមី (COVID-19) រនុងគបធទសរមពុជា និងផលប៉ាឹះ
ពាល់របស់វាឆាំធពាឹះអនរែចីរបស់គរុមហុន រ៏ ែូឆជាលទធភាពរបស់ពួរធ្រនុងការផតល់គារ់រមចី។
ការវ ិភា្បដនាមធទៀត្ននឥណទានធៅអត្ិងិជ្នគត្ូវានរាំ ណត្់ែូឆខាងធគកាម៖

(រ) ែាំណារ់កាលននផលបគត្ឥណទាន រួមបញ្ចូ លការគារ់ សុទធដែលគត្ូវទទួ ល
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុោលរអាធមរិរ

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

ធលែ 2.1.1)

ែាំណារ់កាលទី 1

2,932,153,174

11,860,559,588

2,484,676,347

10,125,056,114

ែាំណារ់កាលទី 2

51,892,841

209,906,542

1,394,203

5,681,377

ែាំណារ់កាលទី 3

44,147,412

178,576,282

8,387,953

34,180,908

3,028,193,427

12,249,042,412

2,494,458,503

10,164,918,399
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
6.

ឥណទានលៅអត្ិថិជន (ត្ពីទាំព័រមុន)

(ែ) តាមគទពយធានា
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុោលរអាធមរិរ

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1.1)

ធលែ 2.1.1)

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ានវត្ាបញ្ញ
ច ាំ
ុ
អឆលនគទពយ

178,699,933

722,841,229

167,125,162

681,035,035

ឆលនវត្ាុ

124,214,580

502,447,976

90,812,685

370,061,691

637,871

2,580,188

719,708

2,932,810

ធផេងៗ

962,522,312

3,893,402,752

728,089,217

2,966,963,559

អឆលនគទពយ

242,894,844

982,509,644

240,791,888

981,226,944

ឆលនវត្ាុ

157,008,498

635,099,374

133,443,891

543,783,856

1,362,215,389

5,510,161,249

1,133,475,952

4,618,914,504

3,028,193,427

12,249,042,412

2,494,458,503

10,164,918,399

ត្មកល់គារ់ទុរ

ពុាំានវត្ាុបញ្ញ
ច ាំ

ធផេងៗ
សរុប

(្) តាមកាលរាំណត្់
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

រនុងរយៈធពល 1ដែ
ធគឆើនជាង 1ដែ ែល់ 3ដែ
ធគឆើនជាង 3ដែ ែល់ 12ដែ
ធគឆើនជាង 1ឆ្នាំ ែល់ 5ឆ្នាំ
ធគឆើនជាង 5ឆ្នាំ

91,934,370

ធលែ 2.1.1)

371,874,527

82,075,603

128,446,764

519,567,160

122,796,948

500,397,563

541,923,856

2,192,081,998

498,491,384

2,031,352,390

1,935,325,429

7,828,391,360

1,648,272,399

6,716,710,026

330,563,008

1,337,127,367

142,822,169

582,000,339

3,028,193,427

12,249,042,412

2,494,458,503

10,164,918,399
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334,458,081

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
ឥណទានលៅអត្ិថិជន (ត្ពីទាំព័រមុន)

6.

(

ិ ័យឧសាហរមម
) តាមនិវាសនភាព ការទាំ នារ់ទាំនង គបធភទរូបិយប័ណណ និងវស
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុោលរអាធមរិរ

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1.1)

ធលែ 2.1.1)

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

និវាសនភាព
និវាសនជ្ន

3,028,193,427

12,249,042,412

2,494,458,503

10,164,918,399

3,020,051,028

12,216,106,408

2,485,691,351

10,129,192,255

8,142,399

32,936,004

8,767,152

35,726,144

3,028,193,427

12,249,042,412

2,494,458,503

10,164,918,399

2,638,558,932

10,672,970,880

2,139,255,629

8,717,466,685

365,326,565

1,477,745,955

305,131,677

1,243,411,587

24,307,930

98,325,577

50,071,197

204,040,127

3,028,193,427

12,249,042,412

2,494,458,503

10,164,918,399

ការទាំនារ់ទាំនង
ឥណទានអត្ិងិជ្នខាងធគៅ
ឥណទានបុ្ាលិរ

គបធភទរូបិយប័ណណ
ែុោលរអាធមរិរ
ដែមរធរៀល
នងាត្

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុោលរអាធមរិរ

សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ

ធលែ 2.1.1)

សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់
ធលែ 2.1.1)

វិស័យឧសាហរមម
ពាណិជ្ជរមម និងជ្ាំនួញ

745,402,429

3,015,152,826

529,088,592

2,156,036,012

ធសវារមម

513,552,045

2,077,318,022

393,814,829

1,604,795,428

អឆលនគទពយ

421,594,777

1,705,350,873

407,917,050

1,662,261,979

រសិរមម

408,192,523

1,651,138,756

437,528,199

1,782,927,411

ដរលមែធ្ហោាន

346,941,003

1,403,376,357

258,272,787

1,052,461,607

យនតយនត

281,223,077

1,137,547,346

224,256,576

913,845,547

ការែររជ្ញ្ជូ ន

221,905,561

897,607,994

178,264,117

726,426,277

ផលិត្រមម

34,613,559

140,011,846

21,483,935

87,547,035

សាំណង់

29,420,267

119,004,980

19,512,099

79,511,803

ធគបើគាស់ផ្លាល់ែួន
ល

25,348,186

102,533,412

24,320,319

99,105,300

3,028,193,427

12,249,042,412

2,494,458,503

10,164,918,399
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
6.

ឥណទានលៅអត្ិថិជន (ត្ពីទាំព័រមុន)

(ង) តាមទីតាាំង
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុោលរអាធមរិរ

សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ

ធលែ 2.1.1)
ស្ថខានានា
ទីស្ថនរ់ការរណា
ត ល

សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់
ធលែ 2.1.1)

3,022,565,520

12,226,277,528

2,487,465,217

10,136,420,759

5,627,907

22,764,884

6,993,286

28,497,640

3,028,193,427

12,249,042,412

2,494,458,503

10,164,918,399

(ឆ) តាមអគតាការគារ់ គបចាាំឆ្នាំ

ឥណទានគរុម
ឥណទានបុ្ាល

2020

2019

16.20% - 18.00%

16.20% - 18.00%

10.00% - 32.40%(មុនដែធមស្ថ ឆ្នាំ2017)

10.00% - 36.00% (មុនដែធមស្ថ ឆ្ន2
ាំ 017)

7.00% - 18.00% (ធគកាយពីដែធមស្ថ ឆ្នាំ2017) 10.00%- 18.00% (ធគកាយពីដែធមស្ថ ឆ្នាំ2017)
ឥណទានជ្ីវឧសម័ន
ឥណទានបុ្ាលិរ

0%

0%

8.00% - 10.00%

8.40% - 12.00%

អគតាការគារ់គបចាាំឆ្នាំសាំរាប់ ឥណទានងមី និងឥណទានធ

ិ ្ឺគត្ូវានរគមិ ត្គត្រម 18% ធោយ
ើ ងវ ញ

គបសិទធភាពនងៃទី1 ដែធមស្ថ ឆ្នាំ2017 តាមគបកាសធលែ ្7-017-109 សតីពីការរាំណត្់ពិោនការ
គារ់។ សមត្ុ លយឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន ជាមួ យអគតាការគារ់ ធគឆើនជាង 18% ្ឺ សាំធៅធៅធលើ
ឥណទានដែលានផតល់ឲ្យមុ នធពលធឆញគបកាសធនឹះ
ការយ
ិ បរធិ ឆេទននរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ។

58

ធហើយានសមត្ុ លយធៅសល់នា

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

7.

គទ្ពយសរមមលផេងៗ
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុោលរអាធមរិរ

សមមូលពាន់ធរៀល
(រាំណត្់សាាល់

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ

ធលែ 2.1.1)

សមមូលពាន់ធរៀល
(រាំណត្់សាាល់
ធលែ 2.1.1)

គារ់បង់មុន

767,359

3,103,967

8,250,706

33,621,626

គារ់ររ់

513,266

2,076,161

429,170

1,748,868

គារ់ររ់មិនអាឆកាត្់រងាន

42,604

172,333

23,847

97,177

ការវិនិធយ្រយៈធពលដវង

28,167

113,936

28,167

114,781

1,351,396

5,466,397

8,731,890

35,582,452

(10,300)

(41,664)

(8,841)

(36,027)

1,341,096

5,424,733

8,723,049

35,546,425

សាំវ ិធាន្នធលើECLs ធលើគារ់ររ់
ដែលនរងបដងវរសងវិញ

បដគមបគមួលសាំវ ិធាន្នធលើ ECLs គារ់ររ់ គត្ូវានបង្ហាញែូឆខាងធគកាម៖
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1.1)

ធលែ 2.1.1)

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

សមត្ុលយនាធែើមការិយបរិធឆេទ

8,841

36,027

8,205

32,968

សាំវ ិធាន្នរនុងគគា

1,459

5,962

636

2,577

-

(325)

-

482

10,300

41,664

8,841

36,027

លធមែៀងពីការដគបសគមួលរូបិយប័ណណ
សមត្ុលយឆុងការ ិយបរ ិធឆេទ

59

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

8.

គទ្ពយ និងបរ ិកាារ
2020
ធគ្ឿងសង្ហាររម

យនយនត ធទាឆគរយនយនត

រុាំពយូទ័រនិងបរិកាខរ
បធឆចរវិទោ

ការដរលមែអគារ បរិកាខរទាំនារ់ទាំនង

ការង្ហររាំពុង
ែាំធណើរការ

សរុប

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

4,871,906

2,917,904

354,528

7,171,805

2,297,202

417,766

86,160

18,117,271

នងលធែើម
នានងៃទី1 ដែមររា ឆ្នាំ2020
ទិញបដនាម

518,303

137,490

6,150

1,877,030

128,322

-

295,714

2,963,009

លរ់ធឆញ/លុបធឆញពីបញ្ជ ី

(34,572)

(18,000)

-

(104,575)

(24,069)

(91,410)

-

(272,626)

-

-

-

86,160

-

-

(86,160)

-

5,355,637

3,037,394

360,678

9,030,420

2,401,455

326,356

295,714

20,807,654

3,796,688

2,039,937

346,727

5,164,683

1,622,584

240,365

-

13,210,984

រាំលស់

458,101

293,147

3,092

1,151,216

189,564

47,347

-

2,142,467

លរ់ធឆញ/លុបធឆញពីបញ្ជ ី និងធផេងៗ

(32,457)

(18,000)

-

(100,155)

(23,238)

(34,750)

-

(208,600)

4,222,332

2,315,084

349,819

6,215,744

1,788,910

252,962

-

15,144,851

នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

1,133,305

722,310

10,859

2,814,676

612,545

73,394

295,714

5,662,803

សមមូលពាន់ធរៀល

4,584,219

2,921,744

43,925

11,385,364

2,477,745

296,879

1,196,163

22,906,039

ការធផារ
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020
រ ាំលស់បងារ
នានងៃទី1 ដែមររា ឆ្នាំ2020

នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020
ត្នមលពិត្្ណធនយយ

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

8.

គទ្ពយ និងបរ ិកាារ (ត្ពីទាំព័រមុន)
2019
ធគ្ឿងសង្ហាររម

យនយនត ធទាឆគរយនយនត

រុាំពយូទ័រនិងបរិកាខរ

ការង្ហររាំពុង

បធឆចរវិទោ

ការដរលមែអគារ

បរិកាខរទាំនារ់ទាំនង

ែាំធណើរការ

សរុប

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

4,479,429

2,764,687

346,328

6,287,673

2,139,004

300,453

151,409

16,468,983

នងលធែើម
នានងៃទី1 ដែមររា ឆ្នាំ2019
ទិញបដនាម

528,756

296,613

8,200

848,725

203,950

154,045

86,160

2,126,449

(136,279)

(143,396)

-

(86,013)

(75,741)

(36,732)

-

(478,161)

-

-

-

121,420

29,989

-

(151,409)

-

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

លរ់ធឆញ/លុបធឆញពីបញ្ជ ី និងធផេងៗ

(130,929)

(143,396)

-

(84,507)

(69,054)

(30,100)

-

(457,986)

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

3,796,688

2,039,937

346,727

5,164,683

1,622,584

240,365

-

13,210,984

1,075,218

877,967

7,801

2,007,122

674,618

177,401

86,160

4,906,287

4,381,513

3,577,716

31,789

8,179,022

2,749,068

722,909

351,103

19,993,120

លរ់ធឆញ/លុបធឆញពីបញ្ជ ី
ការធផារ
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019
រ ាំលស់បងារ
នានងៃទី1 ដែមររា ឆ្នាំ2019
រាំលស់

ត្នមលពិត្្ណធនយយ
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019
សមមូលពាន់ធរៀល

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
9.

សិទ្ធរងការលគបើ
នុ
គាស់គទ្ពយសរមម
គរុមហុនានជ្ួ លទីតាាំងការយ
ិ ល័យ សគាប់ ការិយល័យរណា
ត ល និងស្ថខា និ ងរដនលងោរ់
ATM។ ព័ ត្៌ានអាំពីរិឆចសនោជ្ួលដែលគរុមហុនជាអនរជ្ួ លគត្ូវានបង្ហាញែូឆខាងធគកាម៖
2020
ការិយល័យ

ទីតាាំងATM

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

សរុប
ែុោលរអាធមរិរ

សមមូលពាន់ធរៀល
(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

នងលធែើម
នានងៃទី1 ដែមររា ឆ្នាំ2020

500,461

21,363,619

87,056,750

4,822,970

245,844

5,068,814

20,503,353

(47,600)

(29,252)

(76,852)

(310,866)

-

-

-

(640,912)

25,638,528

717,053

26,355,581

106,608,325

នងៃទី1 ដែមររា ឆ្នាំ2020

6,722,452

280,902

7,003,354

28,538,670

រាំលស់

3,887,081

173,458

4,060,539

16,558,093

(30,491)

-

(30,491)

(124,312)

-

-

-

(342,340)

នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 020

10,579,042

454,360

11,033,402

44,630,111

ត្នមលពិត្្ណធនយយ

15,059,486

262,693

15,322,179

61,978,214

ទិញបដនាម
ការផុត្រាំណត្់/ការបញ្ច ប់
លធមែៀងពីការដគបសគមួលរូបិយប័ណណ
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 020

20,863,158

រ ាំលស់បងារ

ការផុត្រាំណត្់/ការបញ្ច ប់
លធមែៀងពីការដគបសគមួលរូបិយប័ណណ

2019
ការិយល័យ

ទីតាាំងATM

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

សរុប
ែុោលរអាធមរិរ

សមមូលពាន់ធរៀល
(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

នងលធែើម
នានងៃទី1 ដែមររា ឆ្នាំ2019

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 ដែមររា ឆ្នាំ2019

3,242,531

143,932

3,386,463

13,606,810

រាំលស់

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

ទិញបដនាម
ការផុត្រាំណត្់/ការបញ្ច ប់
លធមែៀងពីការដគបសគមួលរូបិយប័ណណ
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 019

16,065,963

រ ាំលស់បងារ

ការផុត្រាំណត្់/ការបញ្ច ប់
លធមែៀងពីការដគបសគមួលរូបិយប័ណណ
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 019
ត្នមលពិត្្ណធនយយ
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

10.

គទ្ពយសរមមអរ ូបី
2020
ិ ីរុាំពយូទ័រ
រមមវ្

គបព័នស
ធ ូ ល្នាគារ
ន
ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

1,121,820

2,515,752

3,637,572

98,499

375,835

474,334

1,220,319

2,891,587

4,111,906

720,398

1,417,288

2,137,686

97,417

269,635

367,052

817,815

1,686,923

2,504,738

402,504

1,204,664

1,607,168

1,628,130

4,872,865

6,500,995

ែុោលរអាធមរិរ

សរុប

នងលធែើម
នានងៃទី1 ដែមររា ឆ្នាំ2020
ទិញបដនាម
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 020
រ ាំលស់បងារ
នានងៃទី1 ដែមររា ឆ្នាំ2020
រាំលស់
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 020
ត្នមលពិត្្ណធនយយ
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 020
សមមូលពាន់ ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់ធលែ 2.1.1)

2019
ិ ីរុាំពយូទ័រ
រមមវ្

គបព័នស
ធ ូ ល្នាគារ
ន

ការង្ហររាំពុង

ែាំធណើរការ

សរុប

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

952,576

2,294,050

159,243

3,405,869

-

-

231,703

231,703

ការធផាររនងការិយបរិ
ធឆេទ
ុ

169,244

221,702

(390,946)

-

នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 019

1,121,820

2,515,752

-

3,637,572

632,988

1,180,128

-

1,813,116

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

ែុោលរអាធមរិរ
នងលធែើម
នានងៃទី1 ដែមររា ឆ្នាំ2019
ទិញបដនាម

រ ាំលស់បងារ
នានងៃទី1 ដែមររា ឆ្នាំ2019
រាំលស់
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 019
ត្នមលពិត្្ណធនយយ
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 019
សមមូលពាន់ ធរៀល

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

11.

គារ់បលញ្ញ ព
ើ ីគ្រឹះស្ថានធនាោរនិងហិរញ្ញ វត្ាុលផេងៗ
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុោលរអាធមរិរ

គារ់បធញ្ញា
ើ នកាលរាំណត្់
គារ់បធញ្ញស
ើ នេាំ

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

ធលែ 2.1.1)

35,410,000

143,233,450

54,036,810

220,200,001

735,217

2,973,953

1,055,191

4,299,903

36,145,217

146,207,403

55,092,001

224,499,904

អត្រាការត្រាក់ត្ររូវានកំណរ់ដូចខាងក្ត្រកាម៖
2020

2019

ែុោលរអាធមរិរ

2.00% - 5.50%

1.00% - 6.50%

ដែមរធរៀល

2.00% - 5.50%

1.00% - 6.50%

ែុោលរអាធមរិរ

0.00%

0.00% - 0.20%

ដែមរធរៀល

0.00%

0.00% - 0.20%

គារ់បធញ្ញើានកាលរាំណត្់

គារ់បធញ្ញើសនេាំ

ការធរើត្ធ

ើងននឆាំណាយការគារ់ របស់គរុមហុន

ធៅធលើគារ់បធញ្ញើពីគ្រឹះស្ថាន្នាគារនិង

ហិរញ្ញ វត្ាុធផេងៗ ានទររគារ់ឆាំនួន 2.49 ោនែុោលរអាធមរ ិរ (2019៖ 3.12 ោនែុ ោលរអាធមររ
ិ )

(រាំណត្់សាាល់ធលែ 22)។

12.

គារ់បលញ្ញ ព
ើ ីអត្ិថិជន
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1.1)

ធលែ 2.1.1)

(រាំណត្់សាាល់

គារ់បធញ្ញា
ើ នកាលរាំណត្់
គារ់បធញ្ញស
ើ នេាំ

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

(រាំណត្់សាាល់

1,906,651,229

7,712,404,221

1,630,980,291

6,646,244,685

118,567,872

479,607,043

102,460,634

417,527,084

2,025,219,101

8,192,011,264

1,733,440,925

7,063,771,769
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

12.

គារ់បលញ្ញ ព
ើ ីអត្ិថិជន (ត្ពីទាំព័រមុន)
គារ់បធញ្ញើពីអត្ិងិជ្នគត្ូវានវ ិភា្ែូឆខាងធគកាម៖

(រ) តាមកាលរាំណត្់
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុោលរអាធមរិរ

សមមូលពាន់ធរៀល

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

រយៈធពល 1ដែ
ធគឆើនជាង 1ដែ ែល់ 3ដែ
ធគឆើនជាង 3ដែ ែល់ 12ដែ
ធគឆើនជាង 12ដែ

350,832,784

1,419,118,611

សមមូលពាន់ធរៀល
ធលែ 2.1.1)

318,803,361

1,299,123,696

365,363,223

1,477,894,237

285,833,627

1,164,772,030

1,242,343,815

5,025,280,732

1,070,832,748

4,363,643,448

66,679,279

269,717,684

57,971,189

236,232,595

2,025,219,101

8,192,011,264

1,733,440,925

7,063,771,769

(ែ) តាមគបធភទរូបិយប័ណណ
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

ែុោលរអាធមរិរ
ធរៀលដែមរ
នងាត្

សមមូលពាន់ធរៀល
លធលែ 2.1.1)

1,876,153,187

7,589,039,641

1,601,467,210

6,525,978,880

146,352,612

591,996,316

122,435,944

498,926,472

2,713,302

10,975,307

9,537,771

38,866,417

2,025,219,101

8,192,011,264

1,733,440,925

7,063,771,769

(្) តាមទាំនារ់ទាំនង:
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុោលរអាធមរិរ

សមមូលពាន់ធរៀល

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

មិនដមនជាសមព័នធញាត្ិ
សមព័នធញាត្ិ

សមមូលពាន់ធរៀល
ធលែ 2.1.1)

1,995,903,458

8,073,429,488

1,723,048,727

7,021,423,562

29,315,643

118,581,776

10,392,198

42,348,207

2,025,219,101

8,192,011,264

1,733,440,925

7,063,771,769
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
គារ់បលញ្ញ ព
ើ ីអត្ិថិជន (ត្ពីទាំព័រមុន)

12.

(

) តារាងអគតាការគារ់ គបចាាំឆ្នាំ
2020

2019

3.50% - 7.25%

4.00% - 8.00%

គារ់បធញ្ញា
ើ នកាលរាំណត្់
ែុោលរអាធមរិរ
ធរៀលដែមរ
នងាត្

3.50% - 7.25%

4.00% - 8.00%

0.10% (សគាប់ដត្អត្ិងិជ្នចាស់)

3.25% - 7.50%

1.50% - 2.50%

2.00% - 3.00%

1.50% - 2.50%

2.00% - 3.00%

0.10% (សគាប់ដត្អត្ិងិជ្នចាស់)

0.10% - 0.12%

គារ់បធញ្ញស
ើ នេាំ
ែុោលរអាធមរិរ
ធរៀលដែមរ
នងាត្

គរុមហុន ានធរើត្ធ

ើងឆាំ ណាយការគារ់ ធៅធលើគារ់បធញ្ញើពីអត្ិងិជ្ន ានទររគារ់ឆាំនួន

130.42 ោនែុ ោលរអាធមរ ិរ (2019៖ 104.95 ោនែុោលរអាធមរ ិរ) (រាំណត្់ សាាល់ធលែ 22)។

13.

គារ់រមចី
គារ់រមចីរបស់គរុមហុនទាាំងអស់ពុាំានវត្ាុបញ្ញ
ច ាំធទ។
គារ់រមចីគត្ូវានវ ិភា្ែូឆខាងធគកាម៖

(រ) តាមទាំនារ់ទាំនង:
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

មិនដមនជាសម័ន
ព ធញាត្ិ
សម័ពនធញាត្ិ

ធលែ 2.1.1)

703,429,059

2,845,370,545

704,296,717

2,870,009,122

85,944,376

347,645,000

20,000,000

81,500,000

789,373,435

3,193,015,545

724,296,717

2,951,509,122

(ែ) តាមគបធភទរូបិយប័ណណ
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុោលរអាធមរិរ

សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ

ធលែ 2.1.1)

សមមូលពាន់ធរៀល
(រាំណត្់សាាល់
ធលែ 2.1.1)

ែុោលរអាធមរិរ

590,644,284

2,389,156,130

481,249,734

1,961,092,666

ធរៀលដែមរ

158,903,034

642,762,774

191,986,634

782,345,534

39,826,117

161,096,641

51,060,349

208,070,922

789,373,435

3,193,015,545

724,296,717

2,951,509,122

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
គារ់រមចី (ត្ពីទាំព័រមុន)

13.

(្) តាមកាលរាំណត្់
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

តាមត្គមូវការរហូត្ែល់ 3ដែ

14.

ធលែ 2.1.1)

48,343,195

195,548,224

63,062,688

256,980,453

ធគឆើនជាង 3ដែ ែល់ 12ដែ

244,000,458

986,981,853

184,547,047

752,029,217

ធគឆើនជាង 12ដែ

496,029,950

2,006,441,148

476,686,982

1,942,499,452

999,832

4,044,320

-

-

789,373,435

3,193,015,545

724,296,717

2,951,509,122

2020

2019

ែុោលរអាធមរិរ

2.00% - 7.15%

6.00% - 8.39%

ធរៀលដែមរ

2.00% - 7.50%

6.50% - 8.50%

នងាត្

8.37% - 8.84%

8.37% - 9.42%

ធគឆើនជាង 5ឆ្នាំ

(

ែុោលរអាធមរិរ

) តារាងអគតាការគារ់ គបចាាំឆ្នាំ តាមគបធភទរូបិយប័ណណ

មូលបគត្បំណុលម្ៃលគត្ូវសង
ធៅដែធមស្ថឆ្នាំ 2020 គរុមហុនានធឆញប័ណណធានាដែលានការគារ់ ធងរឆាំនួន 127.20 ពាន់
ោនធរៀល (31.18 ោនែុ ោលរអាធមររ
ិ ) ធៅនងៃទី 23 ដែធមស្ថ ឆ្នាំ2023។ មូ លបគត្បាំ ណុលគត្ូវាន
និងវ ិនិ ធយ្ដែលជាមូ លនិ្ិទាំនុរឆិត្តរបស់្នាគារ

ធានាធោយហាវសុីលី្ីធានឥណទាន
អភិវឌ្ឍន៍ អាសុី។

មូ លបគត្បាំណុលគត្ូវានឆុឹះបញ្ជីធៅរនុងផារមូលបគត្រមពុជាធហើយគត្ូវានលរ់

រនុងត្នមល 100,000 ធរៀលធោយានអគតាការគារ់ 7.50% ្ិត្ចាប់ពីពារ់រណា
ត លឆ្នាំដែលចាប់ ធផតើម
ធៅនងៃទី 23 ដែត្ុោឆ្នាំ2020 ។ ការឆាំណាយធលើបាំណុលានឆាំនួន 6.21 ពាន់ោនធរៀល
(1.52 ោនែុោលរអាធមរ ិរ)។
្ិត្គត្រមនងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 ត្នមលធយងននមូលបគត្បាំ ណុល ដែលានឆាំនួន 122.37 ពាន់ោន
ធរៀល (30.25 ោនែុោលរអាធមរ ិរ)។ គរុមហុនានធរើត្ធ ើងឆាំណាយការគារ់ ដែលានឆាំនួនទររ
គារ់ 7.40 ពាន់ោនធរៀល (1.81 ោនែុោលរអាធមរ ិរ) (រាំ ណត្់សាាល់ធលែ 22)។
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

14.

មូលបគត្បំណុលម្ៃលគត្ូវសង (ត្ពីទាំព័រមុន)
បដគមបគមួលននអបបហារមិនទាន់រល
ាំ ស់៖
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់
ធលែ 2.1.1)

អបបហារធលើការធាឹះផាយមូលបគត្បាំណុល

1,521,412

6,207,360

រាំលស់

(340,020)

(1,375,381)

លធមែៀងពីការដគបសគមួលរូបិយប័ណណ

(256,595)

-

924,797

4,831,979

សមត្ុលយនាឆុងការ ិយបរ ិធឆេទ

15.

អនុបំណុល
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1.1)

ធលែ 2.1.1)

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

អនុបាំណុល (រ)

97,597,474

394,781,784

61,166,666

249,254,165

អនុបាំណុលបរ្នាល (ែ)

14,853,496

60,082,390

14,744,145

60,082,390

112,450,970

454,864,174

75,910,811

309,336,555

(រ) អនុបាំណុល
អនុបាំណុល ្ឺជាបាំណុលែចីពីាចស់បាំណុលបរធទសដែលជាសមព័នធញ្ញញត្ិ និងមិនដមនជាសមព័នធ
ញ្ញញត្ិ ធហើយអនុបាំណុលទាាំងធនឹះគត្ូវានអនុម័ត្ធោយ្នាគារជាត្ិ ននរមពុជា នរងគត្ូវទូទាត្់
ធោយដផែរធៅតាមតារាងសងគារ់ ដែលានដឆងធៅរនុងរិឆចសនោរមចី។
អនុបាំណុល
សុទធ។

គត្ូវានោរ់បញ្ូច លធៅរនុងធែើមទុនថានរ់ទី2

ឆាំនួនទរ រគារ់

សគាប់ ការ្ណនាមូ លនិ ្ិផ្លាល់

(ែ) អនុបាំណុលបរ្នាល
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)
រាជ្រោាភិាលរមពុជា

មូលនិ្ិអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទរមពុជា

ធលែ 2.1.1)

11,280,672

45,630,317

11,197,624

45,630,317

3,572,824

14,452,073

3,546,521

14,452,073

14,853,496

60,082,390

14,744,145

60,082,390
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
15.

អនុបំណុល (ត្ពីទាំព័រមុន)

អនុបាំណុលពីរាជ្រោាភិ ាលរមពុជា (“the RGC”)
អនុបាំណុលបរ្នាលធនឹះែចីជាគារ់ធរៀល

ត្ាំ ណាងឲ្យអនុបាំណុល

ដែលគត្ូវានធផារជ្ូន

រាជ្រោាភិ ាលរមពុជា ធៅនងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2004។
អនុបាំណុលធនឹះគត្ូវានចាត្់ ទុរជា

“ធែើមទុនថានរ់ទី2”

ដផែរតាមបរ ិបទននាគតា

6

របស់

គបកាសធលែ ្7-010-182 សតីពីការ្ណនាមូ លនិ្ិផ្លាល់សុទធរបស់គ្រឹះស្ថាន្នាគារ ឆុឹះ
នងៃទី15 ដែត្ុ ោ ឆ្នាំ2010 អនុម័ត្ធោយ្នាគារជាត្ិ ននរមពុជា សគាប់បូរបញ្ូច លរនុងការ
្ណនាធៅរនុងមូ លនិ្ិផ្លាល់សុទធ ធយងតាមគបកាសធលែ ្7-018-068 ឆុឹះនងៃទី22 ដែរុមភៈ
ឆ្នាំ2018។

អនុបាំណុលពីមូលនិ្ិអភិ វឌ្ឍន៍ជ្នបទរមពុជា (ធៅកាត្់ថា “CRDF”)
ឆាំនួនសរុបននអនុបាំណុលពីមូលនិ្ិអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទរមពុជា

នរងគត្ូវានបញ្ូច លធៅរនុងការ

្ណនាមូ លនិ្ិផ្លាល់សុទធ ធោយចាត្់ទុរជា “ធែើមទុនថានរ់ទី2” ដផែរតាមបរ ិបទននគបកាសរនុង
ការ្ណនាមូ លនិ្ិផ្លាល់សុទធ និងសគាប់ធគាលធៅអនុ ាត្ធោយគបុងគបយ័ត្ន ែូឆជាអនុាត្
ធស្ថ្នភាព។
ធៅនងៃទី3 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018 បរ្នាលហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ និងគរុមហុនានឆុឹះរិឆចគពមធគពៀង
ជាមួយគាន
និងឯរភាពអគតាការគារ់ គបចាាំឆ្នាំ្ឺ 3% ធៅធលើមូលនិ្ិបរ្នាល (ទាាំង

អនុបាំណុលពីរាជ្រោាភិ ាលរមពុជា និងអនុបាំណុលពីមូលនិ្ិអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទរមពុជា) ជាមួយ
នរងរយៈធពល 5ឆ្នាំ។ អគតាការគារ់ និងរយៈធពលននមូ លនិ្ិបរ្នាលគត្ូវពិនិត្យធមើ លធ

ើង

វ ិញ និងធ្វើការឆចារជាធរៀងរាល់ 5ឆ្នាំ (មុនធពលកាលរាំណត្់ននរិឆចគពមធគពៀង)។
16.

បំណុលភត្ិសនា
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

ធលែ 2.1.1)

ការវ ិភា្ធលើកាលរាំណត្់ -រិឆស
ច នោ
លាំហូរស្ថឆ់គារ់មិនទាន់ធ្វើអបបហារ
ត្ិឆជាង1ឆ្នាំ
1ធៅ5ឆ្នាំ
ធគឆើនជាង5ឆ្នាំ
បាំណុលភត្ិសនោសរុបដែលមិនទាន់
ធ្វើអបបហារ

ត្នមលបឆចុបបននននបាំណុលភត្ិសនោ
រយៈធពលែលី
រយៈធពលដវង

4,926,938

19,929,464

3,996,737

16,286,703

13,233,200

53,528,294

18,105,959

73,781,783

1,075,061

4,348,622

4,447,523

18,123,656

19,235,199

77,806,380

26,550,219

108,192,142

3,640,367

14,725,285

3,629,105

14,788,603

10,784,451

43,623,104

9,543,623

38,890,264

14,424,818

58,348,389

13,172,728

53,678,867
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
16.

បំណុលភត្ិសនា (ត្ពីទាំព័រមុន)
ឆាំនួនដែលគត្ូវានទទួ លស្ថាល់ធៅរនុងរាយការណ៍លទធផលធពញធលញែូឆខាងធគកាម៖
សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់

សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

633,895

393,976

ការគារ់ធលើបាំណុលភត្ិសនោ

1,134,113

1,027,954

រាំលស់ ននសិទិរ
ធ ុងការធគបើ
ន
គាស់គទពយសរមម

4,060,539

3,643,160

សរុប

5,828,547

5,065,090

23,767,457

20,527,866

ឆាំណាយទារ់ទងនរងភត្ិសនោរយៈធពលែលី

សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់ធលែ 2.1.1)

17.

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ពនធលលើគារ់ឆំណូល
លិែិត្គបកាសពនធរបស់ គរុមហុន
ធោយស្ថរការអនុវត្ដឆាប់

្ឺ ជារមមវត្ាុននការគត្ួត្ពិនិត្យរបស់អ្ានាយរោានពនធោរ។

និងបទបញ្ញ ត្ិដស្ថរធពើពនធធលើគបធភទគបត្ិ បត្ដិការជាធគឆើន

្ឺានការ

បរស្ស្ថយធផេងៗគាន ឆាំនួនដែលានរាយការណ៍ធៅរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអាឆនរ ងដរដគបធៅ
ធពលធគកាយបនាាប់ពីការរាំ ណត្់ឆុងធគកាយរបស់ អ្ានាយរោានពនធោរ។
17.1

ឆាំ ណាយពនធធលើគារ់ឆាំណូល
អគតាពនធអនុវត្ត
អនុធោមតាមបទបបញ្ញ ត្ិតពនធោររមពុជា

គរុមហុនានកាត្ពវរិឆចរុងការបង់
ន
ពនធធលើគារ់ឆាំណូល

តាមអគតាមួ យណាដែលែពស់ជាងរវាងអគតាពនធ 20% ននឆាំណូលជាប់ពនធ ឬពនធអត្ិ បបរា 1% នន
ផលរបរធោយរួមបញ្ូច លពនធទាាំងអស់ធលើរដលងដត្អាររធលើត្នមលបដនាម។
ជាការធលើរទររឆិត្ត

ឆាំធពាឹះការធាឹះផាយលរ់មូលបគត្បាំណុលជាស្ថធារណៈ

ធៅរនុងផារ
មូលបគត្រមពុជា (“ផ.ម.រ.”) គរុមហុនទទួលានការធលើរទររឆិត្តធលើពនធ ស្សបតាមអនុគររត្យធលែ
01 អនគរ.បរ ឆុឹះនងៃទី4 ដែមររា ឆ្នាំ2019។ ការធលើរទរ រឆិត្តមួយធលើពនធ ដែលានដឆងធគកាម
អនុគររត្យធនឹះ ្ឺការបនាយបាំ ណុលពនធធលើគារ់ឆាំណូលគបចាាំឆ្នាំ (“TOI”) 50% សគាប់រយៈធពល
បីឆ្នាំ។ ការធលើរទររឆិត្ត ពនធធលើគារ់ឆាំណូល ចាប់ ធផតើមធៅឆ្នាំជាប់ពនធែាំបូង ដែលានទទួលការ
អនុម័ត្ គបសិនធបើមូលបគត្ ានធាឹះផាយមុននងៃទី30 ដែមិងុនា នាឆ្នាំធនាឹះ។ ធែើមបីទទួលានការ
ធលើរទររឆិ ត្តធលើពនធ គរុមហុនានោរ់ សាំធណើធៅ អ្ានាយរោានពនធោរ (“អ.ព.ែ.”) តាមរយៈ
និយ័ត្ររមូ លបគត្រមពុជា (“ន.ម.រ.”) ធៅនងៃទី4 ដែរុមភៈ ឆ្នាំ2021 និងទទួ លានការអនុ ម័ត្ពី អ.ព.ែ.
ធៅនងៃទី15 ដែរុមភៈ ឆ្នាំ2021 និង នងៃទី11 ដែមី នា ឆ្នាំ2021 ធោយ អ.ព.ែ និង ន.ម.រ ធរៀងគាន។
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

17.

ពនធលលើគារ់ឆំណូល (ត្ពី ទាំព័រមុន)

17.1

ឆាំ ណាយពនធធលើគារ់ឆាំណូល (ត្ពីទាំព័រមុន)
អគតាពនធអនុវត្ត (ត្ពីទាំព័រមុន)
ធៅនងៃទី25
ដែលអនុ វត្ត

ដែរុមភៈ

ឆ្នាំ2020

គរសួងធសែារិឆច

និងហិរញ្ញ វត្ាុ

ការធលើរទររឆិ ត្តពនធធលើគារ់ឆាំណូល។

ានធឆញគបកាសធលែ

183

បញ្ញ
ជ រ់ថាសហគគាសដែលធាឹះមូលបគត្

បាំណុលរនុងទាំ ហាំធសមើ ឬត្ិ ឆជាង 20% ននគទពយសរមមសរុបរបស់ែួន
ល នរ ងគត្ូវទទួលានការធលើរទរ រ
ឆិត្តពនធធលើគារ់ឆាំណូលរយៈធពល 3ឆ្នាំ តាមសាាគត្ឆុ ឹះធោយយរ 20.001% ជាធគាល ្ុ ណ
នរង 50%។
ធោយគរុមហុនានធាឹះផាយមូលបគត្បាំណុលត្ិឆជាង 20% ននគទពយសរមមសរុបរបស់ែួន
ល គរុម
ហុនទទួលានការធលើរទររឆិត្តពនធធលើគារ់ឆាំណូលធោយបនាយពនធឆាំនួន 2.17% ននពនធធលើគារ់
ឆាំណូល នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020។
ឆាំណាយពនធធលើគារ់ ឆាំណូលរួមាន៖
សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

ពនធពនោរ

ការធលើរទររឆិត្តពនធធលើការធាឹះមូលបគត្
បាំណុល

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1.1)

ធលែ 2.1.1)

(រាំណត្់សាាល់

ពនធរុងគគា
ន

សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់

(រាំណត្់សាាល់

28,775,681

117,311,919

26,938,988

109,156,779

(1,638,462)

(6,716,649)

(996,968)

(4,039,714)

(624,432)

(2,537,692)

-

-

26,512,787

108,057,578

25,942,020

105,117,065

ការធផាៀងផ្លាត្់ឆាំណាយពនធធលើគារ់ ឆាំណូល ានែូឆខាងធគកាម៖
សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1.1)

ធលែ 2.1.1)

(រាំណត្់សាាល់

គារ់ឆាំធណញមុនបង់ពនធ

សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់

(រាំណត្់សាាល់

135,341,774

551,574,686

129,447,338

524,520,614

27,068,355

110,314,938

25,889,468

104,904,124

68,864

280,332

52,552

212,941

(624,432)

(2,537,692)

-

-

26,512,787

108,057,578

25,942,020

105,117,065

ឆាំណាយពនធធលើគារ់ឆាំណូល្ណនាតាម
អគតា 20%
ឆាំណាយមិនអាឆកាត្់រងាន
ការធលើរទររឆិត្តពនធធលើការធាឹះមូលបគត្
បាំណុល
ពនធធលើគារ់ ឆាំធណញគបសិទភា
ធ ព
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

17.

ពនធលលើគារ់ឆំណូល (ត្ពី ទាំព័រមុន)

17.2

ពនធធលើគារ់ឆាំណូលគត្ូវបង់
បដគមបគមួលននពនធធលើគារ់ ឆាំណូលគត្ូវបង់ ានែូឆខាងធគកាម៖
2020

2019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1.1)

ធលែ 2.1.1)

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

សមត្ុលយនានងៃទី1 ដែមររា

23,414,889

95,415,673

20,538,620

82,524,175

ពនធរុងគគា
ន

28,775,681

117,311,919

26,938,988

109,156,779

(27,489,443)

(112,074,459)

(24,062,719)

(97,502,137)

(624,432)

(2,537,692)

-

-

-

(725,210)

-

1,236,856

24,076,695

97,390,231

23,414,889

95,415,673

ពនធធលើគារ់ឆាំណូលានបង់
ការធលើរទររឆិត្តពនធធលើការធាឹះមូលបគត្
បាំណុល
ការដគបសគមូលរូបិយប័ណណ
សមត្ុលយនានងៃទី31 ដែ្នូ

17.3

ពនធពនោរជាគទពយសរមម
ព័ត្៌ានលមែិត្ ននពនធពនោរធលើគារ់ ឆាំណូលជាគទពយសរមមសុទធ ានទទួ លស្ថាល់រុនងរាយការណ៍
ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ ានែូ ឆខាងធគកាម៖

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

ធលែ 2.1.1)

ពនធពនោរជាគទពយសរមមធលើ៖
រនគមធសវាឥណទានមិនទាន់ទទួលស្ថាល់

5,771,758

23,346,761

5,433,499

22,141,508

សាំវ ិធាន្នធលើECLs

4,520,488

18,285,374

3,577,453

14,578,120

382,077

1,545,501

326,697

1,331,290

172,950

699,583

-

-

87,075

352,218

14,912

60,766

នងៃឈប់សគារ់ដែលធៅសល់
រនគមធសវាធលើគារ់រមចីដែល
មិនទាន់ទទួលស្ថាល់
សាំវ ិធាន្នធលើអត្ាគបធយជ្ន៍បុ្ល
ា រ
ិ
សិទិរ
ធ ងការធគបើ
គាស់គទពយសរមម និង
ុន
បាំណុលភត្ិសនោ

ឆាំធណញពីការដគបសគមួលរូបិយប័ណណ

63,709

257,703

68,058

277,336

126,770

512,785

-

-

(219,976)

(889,803)

(145,432)

(592,635)

-

-

(77,014)

(313,830)

10,904,851

44,110,122

9,198,173

37,482,555

ពនធពនោរជាគទពយអរមមធលើ៖
គទពយ និងបរិកាខរ
ខាត្ពីការដគបសគមួលរូបិយប័ណណ
សុទធ
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
18.

សំវិធានធនលលើអត្ាគបលោជន៍បុ្ាលរ
ិ
2020
ែុោលរអាធមរិរ

2019

សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

ែុោលរអាធមរិរ

សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

សមត្ុលយនានងៃទី1 ដែមររា
បដនាមរនុងឆ្នាំ

ទូទាត្់រុងឆ្
ន
ន ាំ

74,562

303,840

1,266,404

5,088,411

3,289,019

13,413,646

2,990,322

12,116,785

(2,928,206)

(11,938,296)

(4,182,164)

(16,946,129)

-

(18,098)

-

44,773

435,375

1,761,092

74,562

303,840

ការដគបសគមួលរូបិយប័ណណ
សមត្ុលយនានងៃទី31 ដែ្នូ

19.

ធលែ 2.1.1)

បំណុលលផេងៗ
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 020

ែុោលរអាធមរិរ

សមមូលពាន់ធរៀល
(រាំណត្់សាាល់

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 019

ែុោលរអាធមរិរ

ធលែ 2.1.1)

ការគារ់បងារគត្ូវទូទាត្់

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

57,237,536

231,525,833

57,767,946

235,404,380

បងារ និងបាំណុលធផេងៗគត្ូវទូទាត្់

2,090,041

8,454,216

1,790,518

7,296,361

្ណនីគត្ូវទូទាត្់

2,096,877

8,481,867

1,148,673

4,680,842

ពនធធលើគារ់ធបៀវត្េរ ៍

1,326,675

5,366,400

1,413,982

5,761,977

ពនធកាត្់ទុរគត្ូវបង់

1,208,570

4,888,666

515,945

2,102,476

បងារបុពោ
វ ភ

1,000,000

4,045,000

4,181

17,038

151,437

612,562

478,055

1,948,074

65,111,136

263,374,544

63,119,300

257,211,148

បាំណុលធផេងៗ

20.

សមមូលពាន់ធរៀល

មូលធនមាចស់ភា្ហុន និងទ្ុនបគមុង

ក្ដើមទុន
គរុមហុនានធែើមទុនឆុឹះបញ្ជី ឆាំនួន 230,000,000 ហុន ដែលានត្នមលចារ ិរ 4,000 ធរៀល រនុង
មួយហុន។
ព័ត្៌ានលមែិត្ននភា្ទុនិរានែូឆខាងធគកាម៖
2020

2019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

%

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់
ធលែ 2.1.1)

KB

%

(រាំណត្់សាាល់
ធលែ 2.1.1)

161,000,000

644,000,000

70.00

-

-

-

LOLC

48,300,000

193,200,000

21.00

161,000,000

644,000,000

70.00

BEA

14,490,000

57,960,000

6.30

48,300,000

193,200,000

21.00

PSCo

6,210,000

24,840,000

2.70

20,700,000

82,800,000

9.00

230,000,000

920,000,000

100.00

230,000,000

920,000,000

100.00
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
20.

មូលធនមាចស់ភា្ហុន និងទ្ុនបគមុង (ត្ពីទាំព័រមុន)
ពារយបាំ គពួញៈ
KB: Kookmin Bank
LOLC : LOLC International Private Lmited
BEA : The Bank of East Asia, Limited
PSCo : គរុមហុន បុ ្ាលិរគាស្ថរ់លីមីត្្ីត្
រនុងដែមររា ឆ្នាំ2019 គរុមហុនានធផារទររគារ់ឆាំនួន 58 ោនែុោលរអាធមរ ិរ ពី គារ់ ឆាំធណញររា
ទុរធៅជាធែើមទុន។ ធៅនងៃទី5 ដែរុមភៈ និងនងៃទី11 ដែរុមភៈ ឆ្នាំ2019 គរុមហុនទទួលានការអនុម័ត្
ពី្នាគារជាត្ិរមពុជា

និងទទួលានការអនុម័ត្ពីគរសួងពាណិជ្ជរមម

ធរៀងគាន។

គរុមហុនាន

រត្់គតាមូ ល្នរមមននគារ់ឆាំធណញររាទុរធៅឆ្នាំ2019។
ធៅនងៃទី23 ដែរញ្ញញ និងនងៃទី8 ដែត្ុោ ឆ្នាំ2019 គរុមហុនទទួ លានការអនុម័ត្ពី ្នាគារជាត្ិ រមពុជា
និងទទួលានការអនុម័ត្ពី គរសួងពាណិជ្ជរមម ធរៀងគាន ធោយានធផារទររគារ់ឆាំនួន 62 ោន
ែុោលរអាធមរ ិរ ពីគារ់ឆាំធណញររាទុរធៅជាធែើមទុន។
ធៅដែ្នូ ឆ្នាំ2019 KB (“ធែបី ”) ដែលជាគរុមហុនបុគត្សមព័នធរបស់គរុមហុនKB ានយល់គពមទិ ញ
ភា្ហុនឆាំ នួន 70 ភា្រយធៅរនុងគរុមហុន។ ធៅនងៃទី29 ដែមររា ឆ្នាំ2020 គរុមហុនានទទួលការ

យល់គពមពី្នាគារជាត្ិននរមពុជាធលើការវ ិនិធយ្របស់KB។ ធៅនងៃទី13 ដែធមស្ថ ឆ្នាំ2020 ការ
លរ់គត្ូវានបញ្ចប់ ធហើយការទូទាត្់គត្ូវានធ្វើធ

ើង។

ធៅរនុងែាំ ធណើរការធនឹះគរុមហុនានបតូរ
ធ្មឹះគរុមហុនធៅជាគ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុគាស្ថរ់ ម.រ ានគបសិទធភាព 9 ធមស្ថ 2020។

ទុនបគមុង
អនុធោមតាមរិឆចគពមធគពៀងគារ់រមចីរវាង Instituto De Credito Oficial (“ICO”) ននគពឹះរាជា
ណាឆគរ ធអសា៉ា ញ និងគរុមហុន គរុមហុនគត្ូវររាទុ នបគមុងសគាប់ពគងរងធែើមទុ នធោយធផារ
គារ់ឆាំធណញរនុងមួយឆ្នាំ ធោយ្ណនាតាមអគតា 3.5% ននគារ់រមចីដែលធៅមិនទាន់ទូទាត្់ ្ិត្

គត្រមែាំណាឆ់ការ ិយបរ ិធឆេទនី មួយៗ។ នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 ធែើមទុនបគមុងានឆាំនួន 3.15 ោន
ែុោលរអាធមរ ិរ (2019៖ 3.09 ោនែុោលរអាធមរ ិរ)។

ទុនបត្រមុងាមបទបបញ្ញ រិត
បដគមបគមួលធលើទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញ ត្ិត (រាំណត្់ សាាល់ធលែ 2.2.14) ានែូឆខាងធគកាម៖
2020
ែុោលរអាធមរិរ

សមត្ុលយនានងៃទី1 ដែមររា
ធផារ(ពី)ធៅទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញត្ិត
ការដគបសគមូលរូបិយប័ណណ
សមត្ុលយនានងៃទី31 ដែ្នូ

2019

សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1.1)

ធលែ 2.1.1)

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

4,108,924

16,649,360

299,009

1,209,491

(2,183,087)

(8,830,587)

3,809,915

15,437,776

-

(69,859)

-

2,093

1,925,837

7,748,914

4,108,924

16,649,360
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
21.

ឆំណូលពីការគារ់
សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

ឥណទានបុ្ាល
សមត្ុលយធៅ្នាគារជាត្ិ

430,029,195

1,753,457,451

355,523,000

1,440,579,197

145,306

592,518

539,594

2,186,435

ឥណទានជាគរុម

87,151

355,404

62,254

252,253

សមត្ុលយធៅ្នាគារធផេងៗ

63,873

260,458

130,520

528,867

1,754,665,831

356,255,368

1,443,546,752

430,325,525

22.

ធលែ 2.1.1)

ឆំណាយការគារ់
សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

គារ់បធញ្ញព
ើ ីអត្ិងិជ្ន

ធលែ 2.1.1)

130,423,290

531,836,293

104,953,470

425,271,461

55,047,225

224,504,394

50,257,182

203,642,101

7,489,842

30,533,666

5,206,543

21,096,912

2,490,150

10,156,527

3,116,976

12,629,987

មូលបគត្បាំណុល

1,814,068

7,399,139

-

-

បាំណុលភត្ិសនោ

1,134,113

4,624,616

1,027,954

4,165,270

198,398,688

809,054,635

164,562,125

666,805,731

គារ់រមចី
អនុបាំណុល
គារ់បធញ្ញព
ើ ី្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ាុ
ធផេងៗ
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
23.

ឆំណូលនិងឆំណាយពីរនគមលជើងស្ថរសុទ្ធ
សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់

សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

ឆាំណូលរនគមធជ្ើងស្ថរពីឥណទាន

6,004,101

24,482,897

17,325,073

70,201,196

873,457

3,561,787

921,029

3,732,010

6,877,558

28,044,684

18,246,102

73,933,206

-

-

3,340,715

13,536,579

ឆាំណាយនងល្នាគារ

163,152

666,270

131,507

532,866

ឆាំណាយរនគមធជ្ើងស្ថរសរុប

163,152

666,270

3,472,222

14,069,445

6,714,406

27,378,414

14,773,880

59,863,761

ឆាំណូលរនគមធជ្ើងស្ថរពីធសវារមមធផារ
គារ់រងស្សុ
រ
ុន
ឆាំណូលពីរនគមធជ្ើងស្ថរសរុប
ឆាំណាយរនគមធជ្ើងស្ថរធលើគារ់រមចី

ឆាំណូលនិងឆាំណាយពីរនគមធជ្ើងស្ថរ
សរុបសុទធ

24.

ធលែ 2.1.1)

ឆំណូលលផេងៗ
សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់

សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1.1)

ធលែ 2.1.1)

(រាំណត្់សាាល់

ការពិន័យធលើឥណទាន

(រាំណត្់សាាល់

4,585,539

18,698,787

7,094,130

28,745,415

ានលុបធឆញពីបញ្ជ ី

3,296,548

13,438,257

3,705,890

15,016,266

ឆាំណូលធផេងៗ

1,123,462

4,583,399

894,013

3,622,539

9,005,549

36,720,443

11,694,033

47,384,220

ការគបមូលមរវិញពីឥណទានដែល

ឆាំណូលធផេងៗ រួមបញ្ូច ល ធសវារមម ការពិន័យ និង នងលធសវា្ណនីអសរមម និ ងឆាំណូលមិ នធគពៀងទុ រ។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
25.

ឆំណាយលលើបុ្ាលរ
ិ
សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

ធលែ 2.1.1)

គារ់ធបៀវត្េរ៍

46,729,900

190,672,427

40,995,461

166,113,608

គារ់រង្ហវន់ គារ់ធលើរទររឆិត្ប
ត ុ្ល
ា រ
ិ

15,954,903

64,962,730

14,273,500

57,836,222

3,289,019

13,413,646

2,990,322

12,116,785

1,126,383

4,592,880

1,007,492

4,082,358

226,036

921,718

274,118

1,110,726

16,197

66,002

24,844

100,668

508,418

2,082,930

529,027

2,143,617

67,850,856

276,712,333

60,094,764

243,503,984

អត្ាគបធយជ្ន៍និធយជ្ិត្
ឆាំណាយធលើមូលនិ្ិសែ
ុ ុាលភាពរបស់
បុ្ល
ា រ
ិ

ឯរសណា
ា នបុ្ាលរ
ិ
ឆាំណាយដផនរសុែភាព
អត្ាគបធយជ្ន៍និធយជ្ិត្ធផេងៗ

26.

ឆំណាយទ្ូលៅ និងរៃាាល
សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1.1)

ធលែ 2.1.1)

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ឆាំណាយធលើធគបងឥនធនៈ

3,816,692

15,563,659

3,292,169

13,339,869

ឆាំណាយែររជ្ញ្ជូ ន

1,368,728

5,582,511

1,067,727

4,326,428

ឆាំណាយធាឹះពុមព

1,300,211

5,300,527

1,027,100

4,161,809

ឆាំណាយអាជាាប័ណណ

1,258,342

5,131,108

448,415

1,816,978

ឆាំណាយនងលទររ និងធភលើង

1,236,215

5,041,651

1,134,629

4,597,517

ឆាំណាយដងទាាំ និងជ្ួសជ្ុល

1,193,431

4,867,757

1,070,703

4,338,489

ឆាំណាយវិជាជជ្ីវៈ

817,258

3,331,565

531,610

2,154,084

ឆាំណាយដផនរទាំនារ់ទាំនង

812,810

3,314,431

742,728

3,009,534

ឆាំណាយធលើជ្ាំនួយ

701,476

2,852,547

151,458

613,708

ឆាំណាយធលើការជ្ួល

633,895

2,584,747

393,976

1,596,392

ឆាំណាយធលើពនធគបថាប់គតានិង ឆុឹះបញ្ជ ី

602,297

2,456,324

47,992

194,464

ឆាំណាយទីផារ និងផេពវផាយ

547,931

2,236,877

670,315

2,716,116

ឆាំណាយសាភរៈការិយល័យ

484,585

1,976,463

616,693

2,498,840

ឆាំណាយពនធធផេងៗ

350,371

1,429,116

209,204

847,695

ឆាំណាយនងល្នាគារ

264,250

1,077,273

374,425

1,517,170

ឆាំណាយការធ្វើែាំធណើរ

197,275

804,134

419,680

1,700,543

51,349

209,280

169,422

686,498

347,556

1,418,237

310,428

1,257,853

15,984,672

65,178,207

12,678,674

51,373,987

ឆាំណាយហវរ
រ ហវន
ឺ
ឆាំណាយធផេងៗ
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

26.

ឆំណាយទ្ូលៅ និងរៃាាល (ត្ពីទាំព័រមុន)
ឆាំណាយធផេងៗ រួមានឆាំ ណាយទារ់ទងស្ថធារណឹះ ធសុើបអធងកត្ឥណទាន ធានារា៉ា ប់រង់ សាជ្ិរ
និង ឆាំណាយធផេងធទៀត្។

27.

ឆំណាយរ ំលស់
សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

រាំលស់គទពយ និងបរិកាខរ
រាំលស់គទពយអរូបី
រាំលស់ធលើសិទរ
ធ ុងការធគបើ
ន
គាស់គទពយ

សរមម

ធលែ 2.1.1)

2,142,467

8,736,548

2,158,099

8,744,617

367,052

1,496,890

324,570

1,315,158

4,060,539

16,558,093

3,643,160

14,762,084

6,570,058

26,791,531

6,125,829

24,821,859
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

28.

រាយការណ៍លំហូរស្ថឆ់គារ់

28.1

ស្ថឆ់ គារ់(ធគបើរុ ង)
ន ទទួ លានពី សរមមភាពគបត្ិបត្តិការសុទធ
សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់

(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

ធលែ 2.1.1)

សរមមភាពគបត្ិបត្តិការ
គារ់ឆាំធណញមុនបង់ពនធ

135,341,774

551,574,686

129,447,338

524,520,614

23,411,178

95,620,177

9,298,198

37,676,298

6,570,058

26,791,531

6,125,829

24,821,859

3,289,019

13,413,646

2,990,322

12,116,785

53,149

216,688

(66,305)

(268,668)

(27,489,443)

(112,074,459)

(24,062,719)

(97,502,137)

(2,928,206)

(11,938,296)

(4,182,164)

(16,946,129)

138,247,529

563,603,973

119,550,499

484,418,622

(533,734,924)

(2,085,831,848)

(548,521,339)

(2,222,608,465)

(24,575,724)

(99,408,804)

(49,564,119)

(200,833,810)

7,380,494

30,115,730

(1,755,538)

(7,113,440)

291,778,176

1,128,239,495

496,147,958

2,010,391,526

(18,946,784)

(78,292,501)

1,105,783

4,480,633

(5,801,475)

(25,360,547)

18,685,253

75,712,645

(145,652,708)

(566,934,502)

35,648,497

144,447,711

និយ័ត្រមមធលើៈ
សាំវ ិធាន្នធលើ ECLs
រាំលស់
ឆាំណាយអត្ាគបធយជ្ន៍របស់
និធយជ្ិត្
ឆាំធណញ (ខាត្) ពីការលរ់គទពយ និង
បរិកាខរ
ពនធធលើគារ់ឆាំណូលានបង់
អត្ាគបធយជ្ន៍និធយជ្ិត្ានបង់
ស្ថឆ់គារ់ទទួលានពីគបត្ិបត្ដិការ មុន
ការដគបគបួលគទពយសរមម និងបាំណុល
គបត្ិបត្ដិការសុទធ

ការងយឆុឹះ (ធរើនធ
គបត្ិបត្តិការ

ើង)នូវគទពយសរមម

ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន
សមត្ុលយធៅ្នាគារជាត្ិននរមពុជា
គទពយសរមមធផេងៗ

ការធរើនធ

ង
ើ (ងយឆុឹះ) នូវបាំណុល

គបត្ិបត្តិការ

គារ់បធញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
គារ់បធញ្ញព
ើ ីគ្រឹះស្ថាន្នាគារ និង
ហិរញ្ញវត្ាុធផេងៗ
បាំណុលធផេងៗ

ស្ថឆ់គារ់សុទធ(ធគបើរុង)ទទួ
ន
លានពី
សរមមភាពគបត្ិបត្តិការ
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

28.

រាយការណ៍លំហូរស្ថឆ់គារ់ (ត្ពីទាំព័រមុន)

28.2

ការដគបគបួលបាំណុលពី សរមមភាពហិរញ្ញ បបទាន
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

រមចី
អនុបាំណុល
មូលបគត្បាំណុលគត្ូវសង
បាំណុលភត្ិសនោ

អនុបាំណុល
មូលបគត្បាំណុលគត្ូវសង
បាំណុលភត្ិសនោ

ការដគបគបូលមិនដមនស្ថឆ់គារ់
បដគមបគមូលពីការបតូរ

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

ការទទួលគារ់បដនាម

ការទូទាត្់

ឆាំណាយរាំលស់

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

724,296,717

422,767,803

(353,817,494)

(5,862,896)

1,989,305

789,373,435

75,910,811

50,000,000

(12,000,000)

(735,859)

(723,982)

112,450,970

-

31,176,471

-

(1,194,556)

269,759

30,251,674

13,172,728

4,543,091

(3,749,156)

-

458,155

14,424,818

813,380,256

508,487,365

(369,566,650)

(7,793,311)

1,993,237

946,500,897

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

រមចី

ការដគបគបូលស្ថឆ់គារ់

ការដគបគបូលស្ថឆ់គារ់

រូបិយប័ណណបរធទស

ការដគបគបូលមិនដមនស្ថឆ់គារ់
បដគមបគមូលពីការបតូរ

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

ការទទួលគារ់បដនាម

ការទូទាត្់

ឆាំណាយរាំលស់

ធរៀល

ធរៀល

ធរៀល

ធរៀល

ធរៀល

ធរៀល

2,951,509,122

1,710,095,763

(1,431,191,763)

(23,715,414)

(13,682,163)

3,193,015,545

309,336,555

202,250,000

(48,540,000)

(2,976,550)

(5,205,831)

454,864,174

-

127,200,000

-

(4,831,979)

-

122,368,021

53,678,867

18,522,182

(15,285,309)

-

1,432,649

58,348,389

3,314,524,544

2,058,067,945

(1,495,017,072)

(31,523,943)

(17,455,345)

3,828,596,129
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រូបិយប័ណណបរធទស

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

28.

រាយការណ៍លំហូរស្ថឆ់គារ់ (ត្ពីទាំព័រមុន)

28.2

ការដគបគបួលបាំណុលពី សរមមភាពហិរញ្ញ បបទាន (ត្ពីទាំព័រមុន)
នងៃទី31 ដែ្នូ
ឆ្នាំ2018

ការដគបគបូលស្ថឆ់គារ់

ការទទួលគារ់

បដនាម

ឆ្នាំ2019

ដមនស្ថឆ់គារ់

បដគមបគមូលពីការបតូរ
ការទូទាត្់ រូបិយប័ណណបរធទស

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

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

បាំណុលភត្ិសនោ

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 ដែ្នូ
ឆ្នាំ2018

បដនាម

ធរៀល
រមចី

ការដគបគបូលមិន

ការដគបគបូលស្ថឆ់គារ់

ការទទួលគារ់

29.

នងៃទី31 ដែ្នូ

ការដគបគបូលមិន

ធរៀល

ដមនស្ថឆ់គារ់

នងៃទី31 ដែ្នូ
ឆ្នាំ2019

បដគមបគមូលពីការបតូរ

ការទូទាត្់ រូបិយប័ណណបរធទស
ធរៀល

ធរៀល

ធរៀល

2,496,730,764

1,252,334,792

(846,614,527)

49,058,093

2,951,509,122

អនុបាំណុល

279,063,388

81,040,000

(54,026,665)

3,259,832

309,336,555

បាំណុលភត្ិសនោ

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

កាត្ពវរិឆចសនា
គរុមហុនជ្ួ លយនយនតធគកាមរិឆចគពមធគពៀងភត្ិសនោគបត្ិបត្តិការ

ដែលានកាត្ពវរិឆចសនោែូឆខាង

ធគកាម៖
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1.1)

ធលែ 2.1.1)

(រាំណត្់សាាល់

រនុងរយៈធពល 1 ឆ្នាំ

485,770

1,964,940

(រាំណត្់សាាល់

424,760

1,730,897

រនុងគបត្ិបត្តិការអាជ្ីវរមម្មមតា គរុមហុនានឆុឹះកាត្ពវរិឆចសនោ និងធរើត្ានបាំណុលយថាភាពជាមួ យ
នរងសាំណងផលូវឆាប់។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

30.

គបត្ិបត្តិការ និងសមត្ុលយជាមួយសមព័នធញាត្ិ
គបត្ិបត្តិការសាំខាន់ៗជាមួ យសម័ពនធញាត្ិ ានែូឆខាងធគកាមៈ
សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
សមព័នញា
ធ ត្ិ

គបត្ិបត្តិការ

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 020

ភា្ទុនិរ

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 019

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1.1)

ធលែ 2.1.1)

(រាំណត្់សាាល់

គរុមគបររាភិាល

សគាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់

(រាំណត្់សាាល់

នងលឈលនិ
ងឆាំណាយ
ួន
ពារ់ព័នធ

335,784

1,369,252

326,256

1,321,989

ឆាំណាយការគារ់

121,540

495,627

112,881

457,394

ឆាំណាយការគារ់

1,470,547

5,996,277

1,388,781

5,627,341

391,280

1,594,384

68,823

278,871

នងលឈលនិ
ងរនគម
ួន

ធជ្ើងស្ថរធលើឥណទាន
បុ្ល
ា រ
ិ ្ណៈគ្ប់គ្ង

គារ់ដែ និង

សាំខាន់ៗ

អត្ាគបធយជ្ន៍និធយជ្ិត្

4,740,451

19,322,711

4,979,391

20,176,492

ឆាំណាយការគារ់

1,633,226

6,660,438

647,318

2,622,933

233,526

951,734

268,592

1,088,335

ឆាំណាយអត្ាគបធយជ្ន៍
និធយជ្ិត្

សមត្ុលយជាមួយសម័ពនធញាត្ិ ានែូឆខាងធគកាម:
សមព័នញា
ធ ត្ិ

្ណនី

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 020

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធមរិរ សមមូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1.1)

ធលែ 2.1.1)

(រាំណត្់សាាល់

គរុមគបររាភិាល និង្ណៈ
គ្ប់គ្ងសាំខាន់ៗ

គារ់បធញ្ញ ើ

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 019

(រាំណត្់សាាល់

29,315,643

118,581,776

10,392,198

42,348,207

805,477

3,258,154

731,171

2,979,522

ឥណទាន
BEA

គារ់រមចី

5,977,078

24177,281

20,000,000

81,500,000

KB

គារ់រមចី

129,424,756

523,523,138

-

-

PSCo

គារ់បធញ្ញ ើ

2,585,641

10,458,918

1,007,102

4,103,941
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
31.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ
សរមមភាពគរុមហុនានហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុជាធគឆើនែូឆជា៖ ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផារ
(រួមាន ហានិ ភ័យរូបិយប័ ណណ និងហានិភ័យអគតាការគារ់ ) និងហានិភ័យសនានីយភាព។ ការ
គបឈមមុែជាមួយនរងហានិ ភ័យ្ឺ

សាំខាន់បាំផុត្ឆាំ ធពាឹះពាណិជ្ជរមមហិរញ្ញ វត្ាុ

ធហើយហានិភ័យ

ិ រមិ នអាឆធជ្ៀសានរនុងការធ្វើពាណិជ្ជរមម។
គបត្ិបត្ដិការ្ឺ ជាផលវា

គរុមហុនានបាំណង អនុវត្តតាមបទបបញ្ញ ត្ិតរបស់្នាគារជាត្ិននរមពុជា ឆាំធពាឹះធគាលបាំណងធលើ

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ។ គរុមហុនានទទួលស្ថាល់ថា គរុមហុនមិ នទាន់ ានសធគមឆការ
អនុវត្តឲ្យានគត្រមគត្ូវសតង់ោរអនតរជាត្ិ

សតីពីការគ្ប់ គ្ងហានិភ័យានធពញធលញធនាឹះធទ។

គរុមគបររាភិាលានបធងកើត្្ណៈរាម្ិការគ្ប់ គ្ងគទពយសរមម
្ណៈរមមការគ្ប់គ្ងហានិ ភ័យធែើមបីបធងកើត្ជាា៉ា រា៉ា ដម៉ាគត្សាំខាន់ៗ

និងគទពយបាំណុល

និង

ននហានិភ័យដែលអាឆទទួ ល

ានសគាប់គរុមហុន និង គត្ួត្ពិនិត្យធមើលសរមមភាព ធោយធ្ៀបនរងា៉ា រា៉ា ដម៉ាគត្ទាាំងធនឹះ។
គរុមហុនានគទពយសរមម និ ងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុែូឆខាងធគកាម៖
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុោលរអាធមរិរ

សមមូលពាន់ធរៀល
(រាំណត្់សាាល់

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធមរិរ

ធលែ 2.1.1)
គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ

សមមូលពាន់ធរៀល
(រាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1.1)

ស្ថឆ់គារ់រុងនែ
ន

160,578,086

649,538,358

150,702,355

614,112,097

ននរមពជា
ុ
សមត្ុលយធៅ្នាគារធផេងៗ

252,621,409

1,021,853,599

278,664,939

1,135,559,626

3,975,029

16,078,992

1,092,239

4,450,874

2,978,579,934

12,048,355,833

2,468,225,611

10,058,019,365

573,737

2,320,766

472,343

1,924,798

3,396,328,195

13,738,147,548

2,899,157,487

11,814,066,760

សមត្ុលយធៅ្នាគារជាត្ិ

ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន
គទពយសរមមធផេងៗ
គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុសរុប
បាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ

គារ់បធញ្ញើរបស់គ្រឹះស្ថាន
្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ាុធផេងៗ

36,145,217

146,207,403

55,092,001

224,499,904

2,025,219,101

8,192,011,264

1,733,440,925

7,063,771,769

គារ់រមចី

789,373,435

3,193,015,545

724,296,717

2,951,509,122

អនុបាំណុល

គារ់បធញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន

112,450,970

454,864,174

75,910,811

309,336,555

មូលបគត្បាំណុលគត្ូវសង

30,251,674

122,368,021

-

-

បាំណុលធផេងៗ

62,575,891

253,119,479

61,189,373

249,346,695

3,056,016,288

12,361,585,886

2,649,929,827

10,798,464,045

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

31.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (រពីទំព័រមុន)

ការគ្ប់គ្ងធែើមទុន
ធគាលធៅឆមបងននការគ្ប់ គ្ងធែើមទុនរបស់គរុមហុន ្ឺ គត្ូវធានាថាវាអនុ ធោមធៅតាមត្គមូវការ
ធែើមទុនដែលានរាំណត្់ពីខាងធគៅ

ធហើយវាររានូវជ្ាំ ហរហិរញ្ញ វត្ាុរ រងាាំ

និងអនុ ាត្ធែើមទុ ន

ដែលានធសារភាពលែ ធែើមបីគទគទង់អាជ្ី វរមមរបស់ែួលន និងធែើមបីបធងកើនត្នមលាចស់ហុន។
គរុមហុនគ្ប់ គ្ងរឆនាសមព័នធធែើមទុនរបស់ែួន
ល និ ងធ្វើនិយ័ត្រមមធៅធលើទុនធនាឹះ ធៅតាមទគមង់ នន

ការផ្លលស់បូតរលរខែណឌធសែារិឆច និងលរខណៈហានិភ័យននសរមមភាពរបស់ែួន។
ល
ធែើ មបីររា ឬដរ
ត្គមូវរឆនាសមព័នធមូល្ន គរុមហុនអាឆដរត្គមូវឆាំនួនទររគារ់ ននការទូទាត្់ភា្ោភ ឬឆាំ ធណញ
ធលើមូល្ន

ែល់ាចស់ភា្ហុន។

ពុាំ ានការផ្លលស់បូតរណាមួយគត្ូវានធ្វើធ

ធគាលបាំណងធគាលការណ៍ និងែាំធណើរការពីឆ្នាំមុន។
មូលនិ្ិផ្លាល់សុទធ

និងគទពយសរមមដែលានងលរងហានិភ័យ

បទបបញ្ញ ត្ិតរបស់្នាគារជាត្ិ ននរមពុជា។

ើងធៅរនុង

នរងគត្ូវាន្ណនាធោយដផែរធលើ

្ណៈគ្ប់ គ្ងានភាពធជ្ឿជារ់ ថា

គរុមហុនាន

អនុធោមតាមអនុាត្ស្ថ្នភាពដែលរាំណត្់ ធោយ្នាគារជាត្ិ ននរមពុជា និងត្គមូវការមូល្ន
ដែលានរាំណត្់ពីខាងធគៅ។
31.1

ហានិភ័យឥណទាន
គរុមហុនគបឈមនរងហានិភ័យឥណទាន

ដែលគត្ូវានរាំណត្់ថាជាការខាត្បង់ហិរញ្ញ វត្ាុឆាំធពាឹះ

គរុមហុន រនុងររណីដែលអនរសុាំែីម
ច ិនអាឆអនុ វត្ដនូវកាត្ពវរិឆចសងបាំណុល ធៅនងៃែល់កាលរាំណត្់។

ហានិភ័យធលើឥណទាន ្ឺ ជាហានិភ័យសាំខាន់បាំផុត្សគាប់ពាណិជ្ជរមមរបស់គរុមហុន។ ហានិភ័យ
ឥណទានធរើត្ធ

ើងជាសាំខាន់ រុងសរមម
ន
ភាពផដល់រមចីឥណទានឲ្យអត្ិ ងិជ្ន។ ការគ្ប់ គ្ងហានិភ័យ

ធលើឥណទានគត្ូវានអនុ វត្ដធោយ្ណៈរមមការគ្ប់ គ្ង ឥណទានរបស់គរុមហុន។

(រ) ការវាស់ដវងហានិភ័យឥណទាន
គរុមហុនវាយត្នមលពីលទធភាព ននការែរខានមិនបាំ ធពញកាត្ពវរិឆចរបស់អនរសុាំែីច ធោយធយង
ធៅធលើធគាលនធយាយធគាលការណ៍និងការអនុ វត្តឥណទានរបស់គរុមហុន។ ្ណៈរាម្ិការ
ឥណទានទទួ លែុសគត្ូវរនុងរាំណត្់ភាពសមស្សប

និ ងភាពគ្ប់ គគាន់ននធគាលនធយាយ

ហានិភ័យ។

(ែ) ការគត្ួត្ពិនិត្យវ ិស្ថលភាពហានិភ័យ និងធគាលការណ៍ទប់ស្ថកត្់
គរុមហុនធ្វើគបត្ិបត្ដិការ និងផដល់គារ់រមចី ធៅរូបវ ័នដបុ្ាល ធៅរនុងគពឹះរាជាណាឆគររមពុជា។
គរុមហុនគ្ប់ គ្ងានរាំណត្់ និងគត្ួត្ពិនិត្យនូ វការគបមូលផដាំុហានិភ័យ ធលើឥណទានធៅ
ធពលណាដែលហានិភ័យទាាំ ងធនាឹះគត្ូវានររធ
រាំណត្់ធោយ្នាគារជាត្ិននរមពុជា

ើញ។

ហានិភ័យ្ាំ ធលើឥណទាន

្ឺ ជាសរុបហានិភ័យ្ាំៗ

គត្ូវាន

ដែលបុ្ាលមួ យទទួលាន

អត្ាគបធយជ្ន៍ណាមួ យដែលអនុាត្ធលើសពី 2% សគាប់គារ់រមចីឯរត្តជ្ននិង 3% សគាប់
គារ់រមចីជាគរុម

ននមូលនិ្ិផ្លាល់សុទធរបស់គរុមហុនធគកាមលរខែណឌននគបកាសធលែ

្7-07-163 នន្នាគារជាត្ិននរមពុជា។
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

31.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (រពីទំព័រមុន)

31.1

ហានិភ័យឥណទាន (រពីទំព័រមុន)
(ែ) ការគត្ួត្ពិនិត្យវ ិស្ថលភាពហានិភ័យ និងធគាលការណ៍ទប់ស្ថកត្់ (ត្ពីទាំព័រមុន)
គរុមហុន ានោរ់ ធឆញនូ វធគាលនធយាយ និងការអនុវត្តធែើមបីទប់ស្ថកត្់ហានិភ័យឥណទាន។
ការអនុ វត្តដែលានតាាំងពីធែើ ម
អត្ិងិជ្ន។

្ឺ ការទាមទារឲ្យានគទពយបញ្ញ
ច ាំ

សគាប់ធានាឥណទានពី

គរុមហុនរ៏ទទួ លាននូ វការធានាផ្លាល់ែួនសគាប់
ល
រមចីជាគរុម។

គរុមហុនអនុវត្ត

ធសឆរតីដណនាាំសីព
ត ី ការទទួលយរ ឆាំ ណាត្់ ថានរ់ជារ់ោរ់ ននគទពយបញ្ញ
ច ាំ ឬការទប់ស្ថកត្់ហានិភ័យ
ឥណទាន។

គទពយបញ្ញ
ច ាំឆមបងៗសគាប់ធានាឥណទានធៅអត្ិងិជ្នានការោរ់បញ្ញ
ច ាំគទពយ

សមបត្ដិស្ថនរ់ធៅ (ែី្ីល អគារ និងគទពយធផេងៗ)។

(្) ផលប៉ាឹះពាល់អត្ិបរិាធលើហានិភ័យឥណទាន
តារាងខាងធគកាមបង្ហាញពី ហានិភ័យអត្ិបរ ិារបស់គរុមហុន ឆាំធពាឹះហានិភ័យឥណទានធលើគារ់
រមចីរបស់គរុមហុនែល់អត្ិងិជ្ន បនាាប់ពីាន្ិត្ពិចារណាធលើគទពយបញ្ញ
ច ាំនិងការពគងរង្ុណភាព
ឥណទានែនទធទៀត្។
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 020
ត្នមលសមស្សបនន ផល់ប៉ាឹះពាល់អត្ិប
ត្នមលធយង
ឥណទានបុ្ល
ា

ផល់ប៉ាឹះពាល់ហរិ ញ្ញ

វត្ាុធលើគទពយបញ្ញ
ច ាំ
ឬការពគងរង

គទពយបញ្ញ
ច ាំ ឬការ រិាធលើហានិភ័យ
ពគងរងឥណទាន

ឥណទាន

ឥណទាន

ទារ់ទង ECL

2,973,563,175

7,768,135,911

-

2,973,563,175

48,002,690

48,733,619

102,187,450

-

48,733,619

1,573,902

8,148,356

16,157,573

-

8,148,356

25,775

375,579

798,745

-

375,579

11,126

3,030,820,729

7,887,279,679

-

3,030,820,729

49,613,493

12,259,669,849

31,904,046,302

-

12,259,669,849

200,686,579

ឥណទានសគាប់
សហគគាស្ុនត្ូឆ និង ្ុន
ម្យម
ឥណទានបុ្ល
ា រ
ិ
ឥណទានគរុម
សរុប
សមមូលពាន់ ធរៀល

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
31.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

31.1

ហានិភ័យឥណទាន (រពីទំព័រមុន)
(្) ផលប៉ាឹះពាល់អត្ិបរិាធលើហានិភ័យឥណទាន (រពីទំព័រមុ ន)
នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 019

ត្នមលសមស្សបនន ផល់ប៉ាឹះពាល់អត្ិ ផល់ប៉ាឹះពាល់ហរិ ញ្ញ
គទពយបញ្ញ
ច ាំ ឬការ

ពគងរង

ឥណទាន

ឥណទាន

ទារ់ទង ECL

5,393,268,831

-

2,446,797,855

25,660,167

38,249,528

79,350,494

-

38,249,528

499,469

8,767,152

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

(រាំណត្់សាាល់ធលែ 2.1.1) 10,164,918,399

22,364,216,649

1,146,285

10,163,772,114

106,899,034

ឥណទានបុ្ល
ា

ត្នមលធយង

ឥណទាន

2,446,797,855

បរិាធលើហានិ វត្ាុធលើគទពយបញ្ញ
ច ាំ ឬ
ភ័យ
ការពគងរង

ឥណទានសគាប់
សហគគាស្ុនត្ូឆ និង ្ុន
ម្យម
ឥណទានបុ្ល
ា រ
ិ
ឥណទានគរុម
សរុប
សមមូលពាន់ ធរៀល

ហានិភ័យអត្ិបរ ិាឆាំ ធពាឹះហានិភ័យឥណទានសគាប់ គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុធផេងៗ

គត្ូវាន

រាំណត្់ឆាំធពាឹះត្នមលធយងសគាប់ការ ិយបរធិ ឆេទននរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ។
គរុមហុនររាវត្ាុបញ្ញ
ច ាំធ្ៀបនរ ងឥណទានធៅអត្ិងិជ្នរនុងទគមង់ជាអឆលនៈគទពយធានា

និង

មូលប័គត្ដែលានឆុឹះបញ្ជីធផេងៗធលើគទពយសរមម។ ការា៉ា ន់ស្ថមនននត្នមលសមស្សប្ឺ ដផែរធលើ
ត្នមលននគទពយបញ្ញ
ច ាំដែលគត្ូវានវាយត្នមលធៅធពលែចី

ធហើយគត្ូវានធ្វើបឆចុបបននភាពជាគបចាាំ

ធយងតាមធគាលនធយាយគារ់រមចីនផារុងនិ
ន
ងធគាលការណ៍ដណនាាំននបទបបញ្ញ ត្ិត។

(

) ការគបមូ លផតុាំហានិភ័យននគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុជាមួ យនិងហានិភ័យឥណទាន
ការគបមូលផតាំុហានិភ័យធរើត្ធ
អាជ្ីវរមមស្សធែៀងគាន

ើង

ធៅធពលដែលសមភា្ីមួយឆាំ នួនឆូលរួមរនុងសរមមភាព

ឬសរមមភាពធៅរនុងត្ាំបន់ភូមិស្ថស្តសតែូឆគាន

ឬានលរខណៈធសែារិឆច

ស្សធែៀងគាន ដែលបណា
ត លឲ្យសមត្ាភាពរបស់ពួរធ្ ធែើមបីបាំធពញកាត្ពវរិឆចតាមរិ ឆចសនោ
គត្ូវានរងផលប៉ាឹះពាល់ធោយ បដគមបគមួលធសែារិឆច នធយាយ ឬលរខែណឌធផេងធទៀត្។
ការគបមូលផតុាំហានិភ័យបង្ហាញពីភាពដគបគបួលទារ់ ទង និងការអនុ វត្តរបស់គរុមហុនឆាំធពាឹះការ
អភិវឌ្ឍដែលប៉ាឹះពាល់ែល់ឧសាហរមមជារ់ោរ់ ឬទី តាាំងភូមិស្ថស្តសត។
ការដបងដឆរគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ

ិ ័យឧសាហរមមរបស់គរុមហុនមុនធពលពិ ចារណា
តាមវស

ធលើគទពយបញ្ញ
ច ាំឬការពគងរងឥណទានធផេងធទៀត្ (ការប៉ាឹះពាល់អត្ិបរា
ិ ) ានែូ ឆខាងធគកាមៈ
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(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

31.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

31.1

ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន)
(

) ការគបមូ លផតុាំហានិភ័យននគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុជាមួ យនិងហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន)
សមត្ុលយធៅ្នាគារជាត្ិ

ននរមពុជា
ែុោលរអាធមរិរ

អនតរការីហិរញ្ញវត្ាុ

សមត្ុលយធៅ្នាគារ

ធផេងៗ

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020
ឥណទានធៅ
អត្ិងិជ្ន

ធផេងៗ

សរុប

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ផលិត្រមម

-

-

34,613,559

-

34,613,559

អឆលនគទពយ

-

-

421,594,777

-

421,594,777

ផ្លាល់ែន
ួល នរងសរមមភាពធផេងៗ

438,355,399

4,015,180

2,571,985,091

584,037

3,014,939,707

-

(40,151)

(49,613,493)

(10,300)

(49,663,944)

សុទធ

438,355,399

3,975,029

2,978,579,934

573,737

3,421,484,099

1,773,147,589

16,078,992

12,048,355,833

2,320,766

13,839,903,180

សរមមភាពសហ្មន៍ សងាម
សាំវ ិធាន្នធលើ ECLs

សមមូលពាន់ធរៀល

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

31.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ (ត្ពីទាំព័រមុន)

31.1

ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន)
(

) ការគបមូ លផតុាំហានិភ័យននគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុជាមួ យនិងហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន)
សមត្ុលយធៅ្នាគារជាត្ិ

ននរមពុជា
ែុោលរអាធមរិរ

អនតរការីហិរញ្ញវត្ាុ

សមត្ុលយធៅ្នាគារ

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ធផេងៗ

ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន

ធផេងៗ

សរុប

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ផលិត្រមម

-

-

21,483,935

-

21,483,935

អឆលនគទពយ

-

-

407,917,050

-

407,917,050

ផ្លាល់ែន
ួល នរងសមមភាពធផេងៗ

439,823,205

1,103,272

2,065,057,518

481,184

2,506,465,179

-

(11,033)

(26,232,892)

(8,841)

(26,252,766)

សុទធ

439,823,205

1,092,239

2,468,225,611

472,343

2,909,613,398

1,792,279,560

4,450,874

10,058,019,367

1,924,798

11,856,674,597

សរមមភាពសហ្មន៍ សងាម
សាំវ ិធាន្នធលើ ECLs

សមមូលពាន់ធរៀល

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

31.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

31.1

ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន)
(ង) ្ុណភាពឥណទានធៅតាមថានរ់ ននគទពយសរមមហិញ្ញវត្ាុ
តារាងខាងធគកាមធនឹះបង្ហាញពី្ុណភាពឥណទាន ធៅតាមថានរ់ ននគទពយសរមមហិញ្ញវត្ាុធោយ
ដផែរធៅធលើគបព័នធវាយត្នមលរបស់គរុមហុន :

សមត្ុលយធៅ្នាគារធផេងៗ

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

ែាំណារ់កាលទី1

ែាំណារ់កាលទី2

ែាំណារ់កាលទី3

សរុប

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

4,015,180

-

-

4,015,180

សមត្ុលយធៅ្នាគារជាត្ិ
ននរមពុជា
ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន
គទពយសរមមធផេងៗ

សាំវ ិធាន្នធលើ ECLs
សុទធ
សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់ធលែ 2.1.1)

សមត្ុលយធៅ្នាគារធផេងៗ

438,355,399

-

-

438,355,399

2,932,153,174

51,892,841

44,147,412

3,028,193,427

584,037

-

-

584,037

3,375,107,790

51,892,841

44,147,412

3,471,148,043

(11,312,582)

(12,954,251)

(25,397,111)

(49,663,944)

3,363,795,208

38,938,590

18,750,301

3,421,484,099

13,606,551,614

157,506,597

75,844,968

13,839,903,179

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែាំណារ់កាលទី1

ែាំណារ់កាលទី2

ែាំណារ់កាលទី3

សរុប

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

1,103,272

-

-

1,103,272

សមត្ុលយធៅ្នាគារជាត្ិ
ននរមពុជា
ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន
គទពយសរមមធផេងៗ

សាំវ ិធាន្នធលើ ECLs
សុទធ
សមមូលពាន់ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់ធលែ 2.1.1)

439,823,205

-

-

439,823,205

2,484,676,347

1,394,203

8,387,953

2,494,458,503

481,184

-

-

481,184

2,926,084,008

1,394,203

8,387,953

2,935,866,164

(18,716,735)

(481,191)

(7,054,840)

(26,252,766)

2,907,367,273

913,012

1,333,113

2,909,613,398

11,847,521,638

3,720,525

5,432,434

11,856,674,596
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

31.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

31.1

ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន)
(ង) ្ុណភាពឥណទានធៅតាមថានរ់ ននគទពយសរមមហិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
គរុមហុនអនុវត្តវ ិ្ីស្ថស្តសតបីែាំណារ់កាល ធោយដផែរធលើការផ្លលស់បូតរ្ុណភាពឥណទានចាប់
តាាំងពីការទទួ លស្ថាល់ ជាធលើរែាំបូង៖
ិ ន្នធលើអុីដភមិននរងគត្ូវធ្វើធ
សាំវធា

ើងធោយដផែរធលើវ ិ្ី ស្ថស្តសតបីែាំណារ់ កាលែូឆខាងធគកាម

ដែលឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងពី ការផ្លលស់បូរ្ុ
ត ណភាពឥណទានននឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ
ទទួលស្ថាល់ជាធលើរែាំ បូង៖

ចាប់ តាាំងពី ានការ

(i) ែាំណារ់កាលទី 1: ECL រយៈធពល 12 ដែ – មិនានការងយឆុឹះននឥណទាន
ឆាំធពាឹះហានិភ័យ ដែលមិនានការធរើនធ
តាាំងពីការទទួ លស្ថាល់ ជាធលើរែាំបូង

ើង្ួ រឲ្យរត្់សាាល់ននហានិភ័យឥណទានចាប់
ធហើយដែលមិនានការងយឆុឹះននឥណទានចាប់

តាាំងពីធែើម ECL ដែលទារ់ទងនរងគពរត្ិតការណ៍ គបូាបី លីធត្ននការែរខានសង ដែលធរើត្
ធ
(ii)

ើងរនុងរយៈធពល 12 ដែបនាាប់ គត្ូវានទទួ លស្ថាល់។
ែាំណារ់កាលទី 2: ECL មួ យអាយុកាល – មិនានការងយឆុឹះននឥណទាន

ឆាំធពាឹះហានិភ័យ

ដែលានការធរើនធ

តាាំងពីការទទួ លស្ថាល់ ជាធលើរែាំបូង

ើង្ួ រឲ្យរត្់សាាល់ននហានិភ័យឥណទានចាប់

ប៉ាុ ដនតធនាឹះមិនដមនជាការងយឆុឹះននឥណទានធនាឹះ

ECLមួ យអាយុកាល នរងគត្ូវានទទួលស្ថាល់។
(iii) ែាំណារ់កាលទី 3: ECL មួ យអាយុកាល – ការងយឆុឹះននឥណទាន
គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុគត្ូវានវាយត្នមលានការងយឆុឹះននឥណទាន ធៅធពលានគពរត្ិតការណ៍
មួយឬធគឆើនែង

ដែលធ្វើឲ្យានផលប៉ាឹះពាល់្ៃន់្ៃរននការា៉ា ន់ស្ថមនធៅធលើលាំហូរស្ថឆ់

គារ់ នាធពលអនា្ត្របស់គទពយសរមមធនាឹះ ានធរើត្ធ

ើង។ ឆាំធពាឹះគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ

ានការងយឆុឹះននឥណទាន ECL មួយអាយុកាលនរងគត្ូវានទទួលស្ថាល់។
ែាំណារ់កាល

ស្ថានភាពននហានិភ័យឥណទាន

សូឆនាររននការែរខានសង

1

ECL រយៈធពល 12ដែ – មិនដមនការងយឆុឹះននឥណទាន

0 ែល់ 29 នននងៃខារខានសង

2

ធពECL មួយអាយុកាល – មិនដមនការងយឆុឹះននឥណទាន

30 ែល់ 89 នននងៃខារខានសង

3

ECL មួយអាយុកាល – ានការងយឆុឹះននឥណទាន

ធលើសពី 89 នននងៃខារខានសង
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

31.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

31.1

ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន)
(ង) ្ុណភាពឥណទានធៅតាមថានរ់ ននគទពយសរមមហិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(iv) ការបញ្ូច លពត្័ានគបធមើលធៅនងៃខាងមុែ
គរុមហុនរួមបញ្ូច លព័ត្៌ានគបធមើលធៅនងៃខាងមុែ

ឥណទានរបស់ឧបររណ៍

ានធរើនធ

ទាាំងការវាយត្នមលថាធត្ើ ហានិ ភ័យ

ើង្ួរឲ្យរត្់ សាាល់ចាប់ តាាំងពី ការទទួ លស្ថាល់ជា

ធលើរែាំបូង និងការវាស់ដវងរបស់ ECL ដែរឬធទ។
ព័ត្៌ានខាងធគៅដែលគត្ូវានពិចារណា

រួមានទិននន័យធសែារិឆច

និងការពោររណ៍

ដែលធឆញផាយធោយស្ថាប័ នរាជ្រោាភិ ាល និងអាជាា្ររូបិយវត្ាុធៅរនុងបណា
ត គបធទស
ដែលគរុមហុនធ្វើគបត្ិបត្តិការ អងាការអនតរជាត្ិ។

គរុមហុនានរាំណត្់ និងឆងគរងឯរស្ថរសាំខាន់ៗ ននហានិភ័យឥណទាន និងការខាត្
បង់ឥណទានសគាប់ ផលបគត្ននឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុនីមួយៗ ស្សបតាមគបធទសនីមួយៗ

ិ ្ទិននន័យពីមុន ដែលគត្ូវានា៉ា ន់ស្ថមនទាំនារ់ទាំនងរវាងអធងរនន
ធហើយធោយធគបើការវភា
ា៉ា គរូធសែារិឆច និងហានិភ័យឥណទាន និងការខាត្បង់ ឥណទាន។

(ឆ) វត្ាុបញ្ញ
ច ាំដែលានររបអូ ស
រនុងការយ
ិ បរ ិធឆេទ គរុមហុនមិនានការរ របអូសវត្ាុបញ្ញ
ច ាំណាមួយដែលានររាទុរជាវត្ាុធានា
ធនាឹះធទ។
31.2

ហានិភ័យគបត្ិបត្តិការ
ការខាត្បង់ពីហានិភ័យគបត្ិ បត្តិការ

ដែលអាឆធរើត្ានធ

ើងធោយស្ថរដត្រងវឹះខាត្

ឬបរាជ្័យ

ននែាំធណើរការនផារុង
ន ្នធានមនុសេ និងគបព័នធ ឬបណា
ត លមរពីរតាតខាងធគៅ គត្ូវានគ្ប់ គ្ង
តាមរយៈែាំ ធណើរ ការគ្ប់ គ្ងហានិភ័យគបត្ិបត្តិការដែលានបធងកើត្រួឆធហើយ ការគត្ួត្ពិនិត្យ និង
ការរាយការណ៍ឲ្យានគត្រមគត្ូវពីសរមមភាពអាជ្ីវរមមធ្វើធ

ើងធោយដផនរគត្ួត្ពិនិត្យ និ ងគាាំគទដែល

ឯររាជ្យពីដផនរអាជ្ី វរមម និ ងការគត្ួត្ពិនិត្យដែលផតល់ធោយអនរគ្ប់ គ្ង។
ការគ្ប់គ្ងធលើហានិភ័យគបត្ិបត្តិការ ត្គមូវឲ្យបធងកើត្នូ វរឆនាសមព័នធ ត្ួនាទី និងធគាលនធយាយ
គត្ួត្ពិនិត្យឆាស់ោស់។

ិ នការគត្ួត្ពិនិត្យនផារុងជាធគឆើ
ធគាលនធយាយ និងវធា
ន
ន គត្ូវាន

អនុវត្ត។ វ ិធានទាាំងធនឹះ រួមានការបធងកើត្នូវសិទិអ
ធ ាំ ណាឆរនុងការឆុឹះហត្ាធលខា ការរាំណត្់គបព័នធ
ិ ី និងឯរស្ថរសាំអាង។ ទាាំងធនឹះគត្ូវគត្ួត្ពិនិត្យធ
គត្ួត្ពិនិត្យ ការធរៀបឆាំនូវនីត្ិវ្
ធែើមបីធឆលើយត្បធៅនរងហានិភ័យគបត្ិបត្តិការរបស់គរុមហុន។
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ើងវ ិញជាបនតបនាាប់

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

31.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

31.3

ហានិភ័យទីផារ
គរុមហុនានហានិភ័យទីផារ ដែលគត្ូវានរាំណត្់ ថាត្នមលគត្រមគត្ូវ ឬលាំហូរស្ថឆ់គារ់នាធពល
អនា្ត្នន

ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ

ហានិភ័យទីផារ ធរើត្ធ

នរងានការដគបគបួលធោយស្ថរដត្ការផ្លលស់បូររន
ត ុងត្នមលទីផារ។

ើងពីស្ថានភាពធបើរឆាំហរនុងអគតាការគារ់ រប
ូ ិយប័ណណ និ ងផលិត្ផលជា

មូល្ន ដែលរតាដទាាំងធនឹះគត្ូវគបឈមនរងឆលនាទីផារជារ់ោរ់ និងទូធៅ ធហើយនិងការដគប

គបួលរនុងរគមិត្អធសារភាពននអគតា ឬត្នមលទីផារ ែូឆជាអគតាការគារ់ ្ាំោត្ឥណទាន អគតាបដូរ
រូបិយប័ណណបរធទស និងត្នមលមូល្ន។

(i) ហានិភ័យរូបិយប័ណណបរធទស
គរុមហុនធ្វើអាជ្ីវរមមធៅរនុងគបធទសរមពុជា

និងធ្វើគបត្ិបត្តិការធោយធគបើ គាស់គារ់ធរៀល

គារ់ែុោលរអាធមរ ិរ និងគារ់ នងាត្។
ហានិភ័យបតូររូបិយប័ណណធរើត្ធ

ើងពី គបត្ិបត្តិការពាណិជ្ជរមមនាធពលអនា្ត្ និងគទពយសរមម

និងបាំណុលដែលានទទួ លស្ថាល់ជារូបិយប័ណណ
គរុមហុន។
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ដែលមិនដមនជារូបិយប័ ណណធគាលរបស់

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
31.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

31.3

ហានិភ័យទីផារ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(i) ហានិភ័យរូបិយប័ណណបរធទស (ត្ពីទាំព័រមុន)
សមត្ុលយគទពយសរមម និងបាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ាុ ដែលានទទួលស្ថាល់ជារូបិយប័ ណណធរៀងគាន បរដគបជាែុោលរអាធមររ
ិ ានែូឆខាងធគកាម៖
គារ់ែុោលរអាធមរិរ
គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ
ស្ថឆ់គារ់រុងនែ
ន

សមត្ុលយធៅ្នាគារជាត្ិននរមពជា
ុ
សមត្ុលយធៅ្នាគារធផេងៗ
ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន
គទពយសរមមធផេងៗ
គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុសរុប

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 020

គារ់ធរៀល

គារ់នងាត្

គារ់ែុោលរអាធមរិរ

130,637,165

26,845,731

3,095,190

222,166,775

30,454,634

-

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 019

គារ់ធរៀល

គារ់នងាត្

121,461,159

26,850,925

2,390,271

204,603,284

74,061,655

-

1,725,009

2,250,020

-

823,373

268,866

-

2,593,252,480

362,005,027

23,322,427

2,115,923,200

302,858,035

49,444,376

570,930

2,807

-

468,853

3,490

-

2,948,352,359

421,558,219

26,417,617

2,443,279,869

404,042,971

51,834,647

បាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ាុ

គារ់បធញ្ញព
ើ ីគ្រឹះស្ថាន្នាគារ និង
ហិរញ្ញវត្ាុធផេងៗ

គារ់បធញ្ញព
ើ ីអត្ិងិជ្ន
គារ់រមចី
មូលបគត្បាំណុល

35,904,162

240,906

149

52,671,859

2,419,980

162

1,876,153,186

146,352,612

2,713,303

1,601,467,210

122,435,944

9,537,771

590,644,285

158,903,034

39,826,116

481,249,734

191,986,634

51,060,349

-

30,251,674

-

-

-

-

អនុបាំណុល

97,597,474

14,853,496

-

61,166,666

14,744,145

-

បាំណុលធផេងៗ

56,906,518

5,137,740

531,633

55,980,460

4,171,416

1,037,498

2,657,205,625

355,739,462

43,071,201

2,252,535,929

335,758,119

61,635,780

291,146,734

65,818,757

(16,653,584)

190,743,940

68,284,852

(9,801,133)

បាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ាុសរុប
សុទធ
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

31.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

31.3

ហានិភ័យទីផារ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(ii) ហានិភ័យត្នមល
គរុមហុន មិនគបឈមឆាំ ធពាឹះហានិភ័យននត្នមលមូលប័ គត្ធទ ពីធគពាឹះគរុមហុនមិនានកាន់កាប់
ការវ ិនិធយ្មួយ

ដែលានចាត្់ថានរ់ ធៅរនុងរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ

ជាមូលប័គត្

ដែលអាឆលរ់ាន ឬមូ លប័គត្តាម FVTPL។
(iii) ហានិភ័យអគតាការគារ់
ហានិភ័យអគតាការគារ់ននលាំហូរទររគារ់

្ឺជាហានិភ័យដែលលាំហូរទររគារ់នាធពល

អនា្ត្ននឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុនរងដគបគបួល ធោយស្ថរការផ្លលស់បូតរអគតាការគារ់ធលើទីផារ។
ហានិភ័យអគតាការគារ់ននត្នមលសមស្សប

្ឺ ជាហានិភ័យដែលត្នមលឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុនរង

ដគបគបួលធោយស្ថរការផ្លលស់បូរអគតាការគារ់
ត
ធលើទីផារ។ ទាំហាំអគតាការគារ់ អាឆធរើ នធ

ើង

ធោយស្ថរលទធផលននការផ្លលស់បូរទាាំ
ត
ងធនឹះ ធហើយអាឆកាត្់បនាយការខាត្បង់រុងររណ
ន
ី ដែល
ានការផ្លលស់បូតរមិនានរ ាំពរងទុរធរើត្ធ

ើង។ ធៅែាំ ណារ់ កាលធនឹះ ្ណៈគ្ប់ គ្ងគរុមហុន

មិនានធគាលនធយាយណាមួយ ធែើមបីរាំណត្់ នូវរគមិត្ននភាពមិនគត្ូវគានននការរាំ ណត្់ត្នមល
អគតាការគារ់ធ

ិ ឲ្យធៅធគកាមការគ្ប់ គ្ងធ
ើ ងវ ញ

ើយ។ ធទាឹះជាយ៉ា ងណា្ណៈគ្ប់គ្ងរ៏

គត្ួត្ពិនិត្យជាធទៀងទាត្់ ធលើការមិនគត្ូវគានធនឹះដែរ។
ហានិភ័យអគតាការគារ់ធរើត្ធ

ើងពី លទធភាពននការផ្លលស់បូរអគតាការគារ់
ត

នរងប៉ាឹះពាល់ែល់

ផលឆាំធណញនាធពលអនា្ត្ ឬត្នមលទីផារននឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។ គរុមហុនគត្ូវគបឈមនរង
ហានិភ័យអគតាការគារ់ជាលទធផលននភាពមិនគត្ូវគាន

ននការរាំណត្់ត្នមលការគារ់ស្ថរជាងមី

របស់គទពយសរមម និងបាំ ណុល។ គរុមហុនគ្ប់ គ្ងហានិភ័យធនឹះធោយផាូរផាងការរាំ ណត្់ត្នមល
ននគទពយសរមម និងបាំណុលធ

ិ តាមរយៈយុទធស្ថស្តសតគ្ប់ គ្ងហានិភ័យ។
ើ ងវ ញ

គរុមហុនមិ នានរត្់ គតាគទពយសរមម និងបាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ាុធៅធលើអគតាការគារ់អដណតត្ធនាឹះ
ធទ។ សមត្ុលយជាមួយ្នាគារជាត្ិននរមពុជា និងសមត្ុ លយជាមួយ្នាគារធផេងៗ ធទៀត្ទទួល
ានការគារ់ ធងរធលើគារ់បធញ្ញើ

រ ីឯគារ់រមចីធៅអត្ិងិជ្នទទួលានការគារ់ធងរ

សមត្ុលយធៅសល់រុងរយៈធពលដែលានគពមធគពៀងគា
ន
ន។
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ដផែរធលើ

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
31.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

31.3

ហានិភ័យទីផារ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(iii) ហានិភ័យអគតាការគារ់ (ត្ពីទាំព័រមុន)
រហូត្ែល់1ដែ

ែុោលរអាធមរិរ
គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ
ស្ថឆ់គារ់រុងនែ
ន

សមត្ុលយធៅ្នាគារជាត្ិននរមពជា
ុ
សមត្ុលយធៅ្នាគារធផេងៗ
ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន
គទពយសរមមធផេងៗ
គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុសរុប

1 – 3 ដែ

ែុោលរអាធមរិរ

3 – 12 ដែ

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 020

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

1 - 5 ឆ្នាំ

ែុោលរអាធមរិរ

ធលើសពី5ឆ្នាំ

មិនានការគារ់

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

សរុប

-

-

-

-

-

160,578,086

160,578,086

164,833,127

374,166

148,888

-

-

87,265,228

252,621,409

190,905

-

-

-

-

3,784,124

3,975,029

87,787,557

126,513,737

533,706,752

1,905,282,319

325,289,569

-

2,978,579,934

-

-

-

-

-

573,737

573,737

252,811,589

126,887,903

533,855,640

1,905,282,319

325,289,569

252,201,175

3,396,328,195

បាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ាុ

គារ់បធញ្ញព
ើ ីគ្រឹះស្ថាន្នាគារ និងហិរញ្ញ វត្ាុ

ធផេងៗ

គារ់បធញ្ញព
ើ ីអត្ិងិជ្ន
គារ់រមចី
មូលបគត្បាំណុល
អនុបាំណុល
បាំណុលធផេងៗ
បាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ាុសរុប
្ាលត្កាលរាំ ណត្់
សមមូលពាន់ ធរៀល

(រាំណត្់សាាល់ធលែ 2.1.1)

2,935,217

11,010,000

22,200,000

-

-

-

36,145,217

350,832,784

365,363,223

1,242,343,815

66,679,279

-

-

2,025,219,101

20,556,075

27,787,120

244,000,458

496,029,950

999,832

-

789,373,435

-

-

-

30,251,674

-

-

30,251,674

1,000,463

1,667,530

8,667,839

62,261,644

38,853,495

-

112,450,970

-

-

-

-

-

62,575,891

62,575,891

375,324,539

405,827,873

1,517,212,112

655,222,547

39,853,327

62,575,891

3,056,016,288

(122,512,950)

(278,939,970)

(983,356,472)

1,250,059,772

285,436,242

189,625,284

340,311,907

(495,564,881)

(1,128,312,177)

(3,977,676,931)

5,056,491,780

1,154,589,599

767,034,274

1,376,561,664
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
31.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

31.3

ហានិភ័យទីផារ (ត្ពីទាំព័រមុន)
(iii) ហានិភ័យអគតាការគារ់ (ត្ពីទាំព័រមុន)

គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ
ស្ថឆ់គារ់រុងនែ
ន

សមត្ុលយធៅ្នាគារជាត្ិននរមពុជា
សមត្ុលយធៅ្នាគារធផេងៗ

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

រហូត្ែល់1ដែ

1 – 3 ដែ

3 – 12 ដែ

1 - 5 ឆ្នាំ

ធលើសពី5ឆ្នាំ មិនានការគារ់

សរុប

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

472,343

472,343

211,114,753

121,531,699

493,469,715

1,630,854,014

141,295,473

300,891,833

2,899,157487

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

239,702,460

249,227,660

សមមូលពាន់ធរៀល (រាំណត្់សាាល់ធលែ 2.1.1)

(609,632,763)

(872,035,697)

(3,260,770,244)

4,306,307,228

474,946,666

976,787,525

1,015,602,715

ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន
គទពយសរមមធផេងៗ
គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុសរុប
បាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ

គារ់បធញ្ញព
ើ ីគ្រឹះស្ថាន្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ាុធផេងៗ
គារ់បធញ្ញព
ើ ីអត្ិងិជ្ន
គារ់រមចី
អនុបាំណុល
បាំណុលធផេងៗ
បាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុសរុប
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

31.
31.4

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

ហានិភ័យសនានីយភាព
ហានិភ័យសនានីយភាព ្ឺ ជាហានិភ័យដែលគរុមហុនមិនានលទធភាពធែើមបីបាំធពញកាត្ពវរិឆចសង
បាំណុល ទារ់ទិននរងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុរបស់ែួន
ល ធៅធពលែល់នងៃរាំណត្់សង និងមិនានលទធភាព

ិ រធនឹះ អាឆ
បាំធពញមូ លនិ្ិវ ិញាន ធៅធពលដែលានែរយរមរធគបើគាស់រឆ
ួ ធហើយ។ ផលវា
ធ្វើឲ្យគរុមហុនមិនានសមត្ាភាពរនុងការសងបាំណុលែល់អនរធផាើគារ់ និង បាំ ធពញរិ ឆចសនោឲ្យ
អនរែចីគារ់ ។

្ណៈគ្ប់ គ្ងគរុមហុនតាមោនសនានីយភាពរនុងរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ និងគ្ប់គ្ង
ការគបមូលផតាំុ និងទិននន័យននអាយុកាលបាំណុល។ ការតាមោន និងការធ្វើរាយការណ៍ានទគមង់
ជាការគត្ួត្ពិនិត្យធលើស្ថានភាពស្ថឆ់គារ់គបចាាំ នងៃ

និង្ធគាងសគាប់នងៃសាតហ៍

និងដែតាម

លាំោប់ ធរៀងែលួនធោយស្ថររយៈធពលទាាំងធនឹះជារយៈធពលសាំខាន់រុងការគ្ប់
ន
គ្ងសនានីយភាព។
អនរគ្ប់គ្ងគត្ួត្ពិនិត្យបដគមបគមួលននអនរធផាើគារ់ សាំខាន់ ៗ

និងា៉ា ន់ស្ថមនពីការែរស្ថឆ់គារ់

របស់ពួរធ្។
ិ ្គទពយសរមម និ ងបាំណុលរបស់គរុមហុនតាមរយៈកាល
តារាងធៅទាំព័របនាាប់ ធនឹះបង្ហាញពីការវភា
រាំណត្់ទារ់ទិន

ធោយដផែរតាមអាយុកាលធៅសល់ធលើរិឆចសនោ្ិត្គត្រ ម ការយ
ិ បរធិ ឆេទនន

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

31.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

31.4

ហានិភ័យសនានីយភាព (ត្ពីទាំព័រមុន)
រហូត្ែល់1ដែ

ែុោលរអាធមរិរ
គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ
ស្ថឆ់គារ់រុងនែ
ន

1 – 3 ដែ

ែុោលរអាធមរិរ

3 – 12 ដែ

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020
1 - 5 ឆ្នាំ

ធលើសពី5ឆ្នាំ មិនានកាលរាំណត្់

សរុប

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

160,578,086

-

-

-

-

-

160,578,086

សមត្ុលយធៅ្នាគារជាត្ិននរមពុជា

252,098,355

374,411

149,900

-

-

-

252,622,666

3,975,029

-

-

-

-

-

3,975,029

ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន

128,034,877

195,482,549

815,764,869

2,552,718,693

376,154,882

-

4,068,155,870

545,570

-

-

-

-

28,167

573,737

545,231,917

195,856,960

815,914,769

2,552,718,693

376,154,882

28,167

4,485,905,388

សមត្ុលយធៅ្នាគារនានា
គទពយសរមមធផេងៗ
គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុសរុប
បាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ

គារ់បធញ្ញព
ើ ីគ្រឹះស្ថាន្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ាុធផេងៗ
គារ់បធញ្ញព
ើ ីអត្ិងិជ្ន
គារ់រមចី
មូលបគត្បាំណុល
អនុបាំណុល
បាំណុលធផេងៗ
បាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុសរុប
អត្ិធររសនានីយភាពសុទធ (្ាលត្)
សមមូលពាន់ធរៀល (រាំណត្់សាាល់ធលែ 2.1.1)

2,938,586

11,096,007

22,785,781

-

-

-

36,820,374

361,118,911

383,604,323

1,327,262,140

79,279,251

413,441

-

2,151,678,066

23,977,843

34,317,041

270,122,286

525,552,471

1,016,889

-

854,986,530

-

-

2,202,052

33,560,785

-

-

35,762,837

1,415,222

1,925,629

16,205,410

84,183,703

45,036,359

-

148,766,323

62,575,891

-

-

-

-

-

62,575,891

452,026,453

430,943,000

1,638,577,669

722,576,210

46,466,689

-

3,290,590,021

93,205,464

(235,086,040)

(822,662,900)

1,830,142,483

329,688,193

28,167

1,195,315,367

377,016,102

(950,923,032)

(3,327,671,431)

7,402,926,344

1,333,588,741

113,936

4,835,050,660
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

31.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

31.4

និភ័យសនានីយភាព (ត្ពីទាំព័រមុន)
រហូត្ែល់1ដែ

គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ
ស្ថឆ់គារ់រុងនែ
ន

1 – 3 ដែ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

3 – 12 ដែ

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019
1 - 5 ឆ្នាំ

ធលើសពី5ឆ្នាំ មិនានកាលរាំណត្់

សរុប

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

150,702,355

-

-

-

-

-

150,702,355

សមត្ុលយធៅ្នាគារជាត្ិននរមពុជា

278,517,274

-

149,552

-

-

-

278,666,826

1,092,239

-

-

-

-

-

1,092,239

ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន

113,632,734

180,632,567

725,903,701

2,102,424,365

158,564,695

-

3,281,158,062

444,176

-

-

-

-

28,167

472,343

544,388,778

180,632,567

726,053,253

2,102,424,365

158,564,695

28,167

3,712,091,825

11,673,789

14,321,481

30,208,616

100,000

-

-

56,303,886

327,692,860

302,198,722

1,154,730,859

68,760,436

-

-

1,853,382,877

35,519,536

41,475,591

213,432,044

515,792,147

-

-

806,219,318

1,508,624

1,918,471

13,465,556

51,106,902

29,763,337

-

97,762,890

61,189,373

-

-

-

-

-

61,189,373

បាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុសរុប

437,584,182

359,914,265

1,411,837,075

635,759,485

29,763,337

-

2,874,858,346

អត្ិធររសនានីយភាពសុទធ (្ាលត្)

106,804,596

(179,281,698)

(685,783,822)

1,466,664,880

128,801,358

28,167

837,233,481

សមមូលពាន់ធរៀល (រាំណត្់សាាល់ធលែ 2.1.1)

435,228,729

(730,572,919)

(2,794,569,075)

5,976,659,386

524,865,534

114,781

3,411,726,435

សមត្ុលយធៅ្នាគារនានា
គទពយសរមមធផេងៗ
គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុសរុប
បាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ

គារ់បធញ្ញព
ើ ីគ្រឹះស្ថាន្នាគារ និង
ហិរញ្ញវត្ាុធផេងៗ

គារ់បធញ្ញព
ើ ីអត្ិងិជ្ន
គារ់រមចី
អនុបាំណុល
បាំណុលធផេងៗ
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
32.

ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ
ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរួមានគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ បាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ និងឧបររណ៍ដែលមិនានធៅ
តារាងត្ុលយការ។

ត្នមលសមស្សប្ឺ ជានងលដែលគត្ូវទទួ លធែើមបីលរ់ គទពយសរមម

ឬ

បង់ធែើមបីធផារ

បាំណុលរនុងគបត្ិបត្តិការ ធៅការយ
ិ បរធិ ឆេទននការវាស់ដវងធែើម ឬរនុងររណីដែលមិនានទីផារាន
អត្ាគបធយជ្ន៍ធគឆើនបាំផុត្ដែលគរុមហុនានធៅការយ
ិ បរធិ ឆេទធនាឹះ។
ព័ត្៌ានដែលានបង្ហាញ
ធៅទី ធនឹះត្ាំណាងឲ្យការា៉ា ន់ ស្ថមនននត្នមលសមស្សបែូឆការ ិយបរ ិធឆេទហិរញ្ញ វត្ាុ។
ត្នមលទីផារដែលអាឆែរស្សង់
គត្ូវននឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។
ែរងាន

និងអាឆអធងកត្ដែលអាឆររានគត្ូវានធគបើ ជារង្ហវស់ននត្នមលគត្រម
ធៅធពលដែលត្នមលទីផារដែលគត្ូវានែរស្សង់ និងសធងកត្មិនអាឆ

គត្ូវានធ្ា៉ា ន់ ស្ថមនធោយដផែរធលើវ ិ្ី ស្ថស្តសត

និងការសនមត្ទារ់ ទងនរងលរខណៈ

ហានិភ័យននឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុធផេងៗ អគតាអបបហារ ការា៉ា ន់ស្ថមនននលាំហូរស្ថឆ់គារ់នាធពល
អនា្ត្និងរតាតធផេងធទៀត្។

ព័ត្៌ានននត្នមលសមស្សបសគាប់គទពយសរមម និងបាំណុលមិនដមនហិរញ្ញ វត្ាុមិនគត្ូវានរាប់បញ្ូច ល
ធទពីធគពាឹះវាមិនសាិត្រនុងវ ិស្ថលភាពនន

CIFRS

ទាមទារឲ្យបង្ហាញព័ត្៌ានត្នមលសមស្សប។
បុគត្សមព័នធនិងគទពយនិងឧបររណ៍។

7

ការោត្គត្ោងឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ

ដែល

ទាាំងធនឹះរួមបញ្ូច លទាាំងការវ ិនិធយ្ធៅរនុងគរុមហុន

ត្នមលសមស្សបននឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហុន ានែូឆជាស្ថឆ់ គារ់ និ ងមូលនិ ្ិរយៈធពលែលី
សមត្ុលយគារ់បធញ្ញើជាមួ យ្នាគារជាត្ិននរមពុជា

សមត្ុលយគារ់បធញ្ញើជាមួ យ្នាគារធផេងៗ

គារ់បធញ្ញើពីអត្ិងិជ្ន និង្នាគារ គទពយសរមមធផេងៗ បាំណុលធផេងៗ និងការែចីរយៈធពលែលីមិន
ានការផ្លលស់បូតរជាស្ថរវនតឆាំធពាឹះអគតាគារ់ឆាំធណញទីផារ

ធោយស្ថរដត្រយៈធពលានរាំណត្់

នននងៃែល់កាលរាំណត្់ របស់ឧបររណ៍ទាាំងធនាឹះ។ ែូឆត្នមលធយងគទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ
ទាាំងធនឹះ ធៅកាលបរធិ ឆចទហិរញ្ញ វត្ាុគបហារ់ គបដហលនរងត្នមលសមស្សបរបស់វា។
វ ិ្ីស្ថស្តសត

និងការសនមត្ដែលធគបើគាស់ធោយគរុមហុន

ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុាន៖

រនុងការា៉ា ន់ស្ថមនត្នមលសមស្សបនន

ស្ថឆ់គារ់ រុ ងនែ
ន
សមត្ុ លយជាមួយ្នាគារជាត្ិននរមពុជា និង្នាគារធផេងៗ
ត្នមលធយងគបហារ់ គបដហលនរងត្នមលសមស្សបធោយស្ថររយៈធពលែលីនន្ណនី ទាាំងធនឹះ។

ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន
ត្នមលសមស្សបគត្ូវានា៉ា ន់ ស្ថមន ធោយការងយឆុឹះលាំហូរស្ថឆ់ គារ់នាធពលអនា្ត្ ដែលាន
ា៉ា ន់ស្ថមនធោយធគបើអគតាទីផារទូធៅននហិរញ្ញ បបទាន
រាំណត្់ស្សធែៀងគាន។
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ដែលានហានិភ័យឥណទាន

និងកាល

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
32.

ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

គារ់បធញ្ញើ និងរមចី
ការា៉ា ន់ស្ថមនត្នមលសមស្សបននគារ់បធញ្ញើានត្គមូវការ ដែលមិនានការ ិយបរ ិធឆេទធទ ដែលរួម
ានគារ់បធញ្ញើមិនានការគារ់

្ឺជាឆាំនួនទរ រគារ់ដែលគត្ូវសងតាមត្ាំ រវូ ការ។

ការា៉ា ន់ស្ថមន

ត្នមលសមស្សបននគារ់ បធញ្ញើានកាលរាំណត្់ រយៈធពលដវង និងរមចីធផេងធទៀត្ ធោយមិនានការ
ស្សង់ត្នមលទីផារ ្ឺ ដផែរធលើលាំហូរស្ថឆ់ គារ់ អបបហារ ធោយធគបើ អគតាការគារ់ សគាប់បាំណុលងមី
ដែលានកាលរាំណត្់ ធៅសល់ស្សធែៀងគាន។

គទពយសរមម និ ងបាំណុលធផេងៗ
ធោយស្ថរដត្រយៈធពលែលី

ត្នមលធយងននបាំណុលធផេងៗធៅរនុងរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ

គត្ូវានធ្ចាត្់ទុរថាជាការា៉ា ន់ស្ថមនគបហារ់គបដហលធៅនរងត្នមលសមស្សបគទពយសរមម

និង

បាំណុលទាាំងធនាឹះ។

ឋានានុ គរមននត្នមលសមស្សប
CIFRS 7 បញ្ញ
ជ រ់ពីឋានានុ គរមននបធឆចរធទសវាយត្នមល ធោយដផែរធលើថាធត្ើធាត្ុឆូលននបធឆចរ
ធទសវាយត្នមលទាាំងធនាឹះអាឆគត្ូវានធ្សធងកត្ធ

ើញ

ឬមិនអាឆគ្ប់គ្ងាន។

ធាត្ុឆូលដែល

អាឆអធងកត្ានឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងពីទិននន័យទីផារដែលទទួ លានពីគបភពឯររាជ្យ និងធាត្ុឆូលដែលមិន
អាឆគ្ប់ គ្ងានឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងពីការការសនមត្់ទីផាររបស់គរុមហុន។

ឋានានុគរមត្នមល

សមស្សបានែូឆខាងធគកាមៈ

•

ែាំណារ់កាលទី 1 – ត្នមលែរស្សង់ (មិនានធ្វើនិយ័ត្រមម) ធៅរនុងទីផារសរមមសគាប់ គទពយ
សរមម ឬបាំណុលែូឆគាន។ ែាំណារ់កាលធនឹះរាប់បញ្ូច លទាាំងមូលប័ គត្ភា្ហុនដែលានឆុឹះ
បញ្ជី និងឧបររណ៍បាំណុល។

•

ែាំណារ់កាលទី 2 – ធាត្ុឆូលធគៅពី សគមង់ត្នមលដែលានបញ្ូច លរនុងែាំណារ់ កាលទី 1 ដែល
អាឆគត្ូវានធ្សធងកត្ធ

ើញសគាប់គទពយសរមម ឬបាំណុល ធោយផ្លាល់ (ឧទាហរណ៍ៈ ែូឆជា

ត្នមល) ឬធោយគបធយល (ឧទាហរណ៍ៈ ានមរពីត្នមល)។

•

ែាំណារ់កាលទី 3 – ធាត្ុឆូលសគាប់ គទពយសរមម ឬបាំ ណុល ដែលមិនដផែរធលើទិននន័យទីផារ
ដែលអាឆអធងកត្ាន (ធាត្ុ ឆូលដែលមិនអាឆអធងកត្ាន)។ ែាំណារ់ កាលធនឹះរួមបញ្ូច លទាាំង
ឧបររណ៍មូ ល្ន និងឧបររណ៍បាំណុលដែលានសាសធាត្ុ ដែលមិនអាឆសធងកត្ាន។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
32.

ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

ឋានានុ គរមននត្នមលសមស្សប (ត្ពីទាំព័រមុន)
តារាងខាងធគកាមសធងខបអាំពីឋានានុ គរមននត្នមលសមស្សប ននគទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ ដែលមិន
គត្ូវានវាស់ដវងតាមត្នមលសមរមយ ប៉ាុដនតសគាប់ត្នមលសមស្សបដែលគត្ូវានបង្ហាញ។
ត្នមលធយង

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 020

សគមង់ត្នមលរុ ងទី
ន
ធាត្ុឆូលដែលអាឆ
សរុប

ផារសរមម
រគមិត្ 1

អធងកត្ាន
រគមិត្ 2

ធាត្ុឆូលដែលមិន
អាឆអធងកត្ាន
រគមិត្ 3

ពាន់ែុោលរអាធមរិរ ពាន់ែុោលរអាធមរិរ ពាន់ែុោលរអាធមរិរ ពាន់ែុោលរអាធមរិរ ពាន់ែុោលរអាធមរិរ
គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុដែលត្នមល
សមស្សបគត្ូវានបង្ហាញ
ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន
សមមូលោនធរៀល

(រាំណត្់សាាល់ធលែ 2.1.1)

2,978,580

3,122,262

-

-

3,122,262

12,048,356

12,629,550

-

-

12,629,550

789,373

802,686

-

-

802,686

30,252

31,978

-

-

31,978

112,451

115,584

-

-

115,584

932,076

950,248

-

-

950,248

3,770,247

3,843,753

-

-

3,843,753

បាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ាុដែលត្នមល
សមស្សបគត្ូវានបង្ហាញ
គារ់រមចី
មូលបគត្បាំណុលគត្ូវសង
អនុបាំណុល

សមមូលោនធរៀល

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

32.

ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន)

ឋានានុ គរមននត្នមលសមស្សប (ត្ពីទាំព័រមុន)
មិនានការធផារននការវាស់ដវងត្នមលសមស្សបរវាង រគមិត្ 1 និងរគមិត្ 2 ធទ ធហើយរ៏មិនានការធផារ
ឆូលនិងធឆញសគាប់រគមិត្ 3 ននការវាស់ដវងត្នមលសមស្សបរនុងការយ
ិ បរ ិធឆេទធ
ត្នមលធយង

ើយ។

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 019

សគមង់ត្នមលរុ ងទី
ន
ធាត្ុឆូលដែលអាឆ

ពាន់ែុោលរអាធមរិរ

សរុប

ផារសរមម

រគមិត្ 1

អធងកត្ាន

រគមិត្ 2

ធាត្ុឆូលដែលមិន
អាឆអធងកត្ាន

រគមិត្ 3

ពាន់ែុោលរអាធមរិរ ពាន់ែុោលរអាធមរិរ ពាន់ែុោលរអាធមរិរ ពាន់ែុោលរអាធមរិរ

គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុដែលត្នមល
សមស្សបគត្ូវានបង្ហាញ
ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន
សមមូលោនធរៀល

(រាំណត្់សាាល់ធលែ 2.1.1)

2,468,226

2,578,281

-

-

2,578,281

10,058,019

10,506,495

-

-

10,506,495

724,297

737,178

-

-

737,178

75,911

77,349

-

-

77,349

800,208

814,527

-

-

814,527

3,260,846

3,319,197

-

-

3,319,197

បាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ាុដែលត្នមល

សមស្សបគត្ូវានបង្ហាញ
គារ់រមចី
អនុបាំណុល

សមមូលោនធរៀល

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
33.

ការវិភា្អាយុកាលលំហូរស្ថឆ់គារ់ននគទ្ពយសរមមនិងបំណុល
តារាងខាងធគកាម្ឺបង្ហាញននការវ ិភា្ធៅធលើការរាំណត្់ ននគទពយសរមម
ទូទាត្់រុងអាំ
ន

និងបាំណុលរបស់គរុមហុន

ិ
ថាធត្ើពួរធ្គត្ូានរ ាំពរងថានរងគបមូ លមរវញ

ឬធ្វើការ

ិ បរធិ ឆេទននរាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុៈ
ុងរយៈធពល 1ឆ្នាំ ឬធគកាយរយៈធពល 1ឆ្នាំ ្ិត្ចាប់ពីការយ
ត្ិឆជាងមួយឆ្នាំ

ែុោលរអាធមរិរ
គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 020

ធគឆើងជាងមួយឆ្នាំ
ែុោលរអាធមរិរ

សរុប

ែុោលរអាធមរិរ

ត្ិឆជាងមួយឆ្នាំ

ែុោលរអាធមរិរ

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 019

ធគឆើងជាងមួយឆ្នាំ
ែុោលរអាធមរិរ

សរុប

ែុោលរអាធមរិរ

417,214,675

185,733,990

602,948,665

430,470,566

161,158,266

591,628,832

762,304,990

2,265,888,437

3,028,193,427

703,363,935

1,791,094,568

2,494,458,503

-

513,266

513,266

-

429,171

429,171

42,604

28,167

70,771

23,846

28,167

52,013

1,179,562,269

2,452,163,860

3,631,726,129

1,133,858,347

1,952,710,172

3,086,568,519

គទពយសរមមធផេងៗ

-

767,359

767,359

642,923

7,607,783

8,250,706

គទពយ និងបរិកាខរ

-

20,807,654

20,807,654

-

18,117,271

18,117,271

សិទធរងការធគបើ
គាស់គទពយសរមម
ុន

-

26,355,581

26,355,581

-

21,363,619

21,363,619

-

4,111,906

4,111,906

-

3,637,572

3,637,572

ពនធពនោរជាគទពយសរមម

-

10,904,851

10,904,851

-

9,198,173

9,198,173

-

62,947,351

62,947,351

642,923

59,924,418

60,567,341

សាំវ ិធាន្នធលើ ECLs

-

-

(49,663,944)

-

-

(26,252,766)

រាំលស់

-

-

(28,682,991)

-

-

(22,352,024)

គទពយសរមមសរុប

1,179,562,269

2,515,111,211

3,616,326,545

1,134,501,270

2,012,634,590

3,098,531,070

សមមូលពាន់ ធរៀល (រាំណត្់សាាល់ 2.1.1)

4,771,329,377

10,173,624,850

14,628,040,875

4,623,092,675

8,201,485,954

12,626,514,110

ស្ថឆ់គារ់រងនែ
ុន

ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន
គារ់ររ់ដែលអាឆែរយរមរវិញាន
គទពយសរមមធផេងៗ

គទពយសរមមមិនដមនហិរញ្ញ វត្ាុ

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

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

33.

ការវិភា្អាយុកាលលំហូរស្ថឆ់គារ់ននគទ្ពយសរមមនិងបំណុល (ត្ពីទាំព័រមុន)
ត្ិឆជាងមួយឆ្នាំ
ែុោលរអាធមរិរ
បាំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ

គារ់បធញ្ញព
ើ ីគ្រឹះស្ថាន្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ាុធផេងៗ

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020

ធគឆើងជាងមួយឆ្នាំ
ែុោលរអាធមរិរ

សរុប

ត្ិឆជាងមួយឆ្នាំ

ែុោលរអាធមរិរ

ែុោលរអាធមរិរ

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ធគឆើងជាងមួយឆ្នាំ
ែុោលរអាធមរិរ

សរុប
ែុោលរអាធមរិរ

1,994,685,039

66,679,279

2,061,364,318

1,730,461,737

58,071,189

1,788,532,926

292,343,653

497,029,782

789,373,435

247,609,735

476,686,982

724,296,717

-

30,251,674

30,251,674

-

-

-

អនុបាំណុល

11,335,831

101,115,139

112,450,970

11,833,334

64,077,477

75,910,811

បាំណុលធផេងៗ

61,023,273

1,552,618

62,575,891

57,849,746

3,339,627

61,189,373

3,640,367

10,784,451

14,424,818

3,629,105

9,543,623

13,172,728

2,363,028,163

707,412,943

3,070,441,106

2,051,383,657

611,718,898

2,663,102,555

2,535,245

-

2,535,245

1,929,927

-

1,929,927

435,375

-

435,375

74,562

-

74,562

24,076,695

-

24,076,695

23,414,889

-

23,414,889

27,047,315

-

27,047,315

25,419,378

-

25,419,378

បាំណុលសរុប

2,390,075,478

707,412,943

3,097,488,421

2,076,803,035

611,718,898

2,688,521,933

សមមូលពាន់ធរៀល (រាំណត្់សាាល់ធលែ 2.1.1)

9,667,855,310

2,861,485,353

12,529,340,663

8,462,972,368

2,492,754,510

10,955,726,878

គារ់រមចី

មូលបគត្បាំណុល

បាំណុលភត្ិសនោ

បាំណុលមិនដមនហិរញ្ញ វត្ាុ
បាំណុលធផេងៗ

សាំវ ិធាន្នធលើអត្ាគបធយជ្ន៍និធយជ្ិត្
បាំណុលពនធធលើគារ់ឆាំណូល
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
(ពីមុនជា គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់)

រំណត្់សមាាល់រាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុ ន)
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 និងសគាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

34.

ពនធយថាភាព
គបព័នធពនធោរធៅគបធទសរមពុជា ានដបងដឆរពនធធគឆើនគបធភទ គពមទាាំងានការផ្លលស់បូតរបទបបញ្ញ ត្ិតជា
ធគឆើនដែលានភាពមិនឆាស់ោស់

ានភាពផាុយពី គាននិងត្គមូវឲ្យានការបរស្ស្ថយ។ានការ
បរស្ស្ថយធផេងៗ រនុងឆាំ ធណាមអាជាា្រពនធោរ និងយុតាត្ិការ។ ពនធសិត្
ា ធៅធគកាមការគត្ួត្ពិនិត្យ

និងតាមោនអធងកត្ពី អាជាា្រពនធោរធផេងៗ ដែលគត្ូវផតល់សិទិធធ ោយឆាប់រុងការោរ់
ន
ពិន័យ ការ
ោរ់ទណឌរមម និងការ្ិត្ការគារ់។ បញ្ញ
ា ទាាំងអស់ធនឹះអាឆបធងកើត្ឲ្យាន ហានិភ័យពនធធៅរនុង

គបធទសរមពុជា ដែលានលរខណៈ្ាំជាងធៅគបធទសែនទធទៀត្។្ណៈគ្ប់គ្ង ធជ្ឿជារ់ថាការធ្វើ
ិ ន្នធលើបាំណុលពនធានលរខណៈគ្ប់គគាន់ ធោយដផែរធលើការបរស្ស្ថយបទបបញ្ញ ត្ិតពនធ។
សាំវធា
ប៉ាុដនតអាជាា្រដែលជាប់ ពារ់ព័នធ

អាឆនរងានការបរស្ស្ថយែុសគានធហើយផលប៉ាឹះពាល់្ិត្ចាប់ពី

ការបធងកើត្អាជ្ីវរមមរបស់គរុមហុន អាឆានទាំហាំ្ាំ។

35.

គពរត្តិការណ៍លគកាយការ ិយបរ ិលឆេទ្រាយការណ៍
ធគៅពីការោត្គត្ោងធៅរដនលងធផេងរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុធនឹះ
ការណ៍ធនឹះ មិនានគពរត្ិតការណ៍ណាមួ យ ដែលានធរើត្ធ

នាការ ិយបរ ិធឆេទននរាយ

ើងធគកាយពី ការ ិយបរធិ ឆេទ នានងៃទី31

ដែ្នូ ឆ្នាំ2020 ដែលានផលប៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវនតធៅធលើស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហុននានងៃទី31
ដែ្នូ ឆ្នាំ2020។
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