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គរុមគបររាភិាល 

សាជិ្រគរុមគបររាភិាលដែលានត្ាំដណង ធៅរនុងការយិបរធិឆេទ និងនាការយិបរធិឆេទននរាយការណ៍
ធនឹះរមួាន៖ 

ធ ម្ ឹះ មុែង្ហរ ការយិបរធិឆេទដត្ងតាាំង 

ធោរ Chan Tze Ching Ignatius គបធានគរុមគបររាភិាល នងៃទី10 ដែមីនា ឆ្ន ាំ2017 
(ោដលងធៅនងៃ10 ដែធមស្ថ ឆ្ន ាំ2020) 

ធោរ Kwi Sang JUN គបធានគរុមគបររាភិាល នងៃទី10 ដែធមស្ថ ឆ្ន ាំ2020 
ធោរ Hak Soo KIM អភិាល នងៃទី10 ដែធមស្ថ ឆ្ន ាំ2020 
ធោរ Ji Kyu JANG អភិាល នងៃទី10 ដែធមស្ថ ឆ្ន ាំ2020 
ធោរ Ishara Chinthaka Nanayakkara អភិាល នងៃទី10 ដែមីនា ឆ្ន ាំ2017 
ធោរ សីុម ធសនាជាតិ្ អភិាល នងៃទី10 ដែមីនា ឆ្ន ាំ2017 
ធោរ Yuen Wai Hung Peter អភិាល នងៃទី10 ដែមីនា ឆ្ន ាំ2017 

(ោដលងធៅនងៃ10 ដែធមស្ថ ឆ្ន ាំ2020)  
ធោរ Thilakaratne Don Manuwelge 
Don Krishan 

អភិាល នងៃទី10 ដែធមស្ថ ឆ្ន ាំ2018 
(ោដលងធៅនងៃ10 ដែធមស្ថ ឆ្ន ាំ2020)  

ធោរ Minki Brian HONG អភិាល នងៃទី10 ដែមីនា ឆ្ន ាំ2017 
ធោរ Hwan Kook KIM អភិាលឯររាជ្យ នងៃទី10 ដែធមស្ថឆ្ន ាំ2020 
ធោរ Hana LEE អភិាលឯររាជ្យ នងៃទី10 ដែធមស្ថ ឆ្ន ាំ2020 
ធោរ ដបល សរិកភរីត អភិាលឯររាជ្យ នងៃទី10 ដែធមស្ថ ឆ្ន ាំ2020 
ធោរ Hiep Van Vo អភិាលឯររាជ្យ នងៃទី10 ដែមីនា ឆ្ន ាំ2017 

(ោដលងធៅនងៃ10 ដែធមស្ថឆ្ន ាំ2020) 
 
 

្ណៈគ្ប់គ្ងសខំាន់ៗ 

សាជិ្រ្ណៈគ្ប់គ្ងសាំខាន់ៗ ដែលានត្ាំដណងធៅរនុងការយិបរធិឆេទ និងនាការយិបរធិឆេទនន 
រាយការណ៍ធនឹះរមួាន៖ 

ធ ម្ ឹះ មុែង្ហរ ការយិបរធិឆេទដត្ងតាាំង 

ធោរ សីុម ធសនាជាតិ្ គបធាននាយរគបតិ្បត្តិ នងៃទី17 ដែវឆិេិកា ឆ្ន ាំ2003 
ធោរ អ ុ៊ុំ សូផន អនុគបធាននាយរគបតិ្បត្តិទទួលបនាុរហិរញ្ញវត្ាុ នងៃទី1 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2008 
ធោរ អ ុ៊ុំ សមធអឿន អនុគបធាននាយរគបតិ្បត្តិទទួលបនាុរគបតិ្បត្តិការ នងៃទី10 ដែធមស្ថ ឆ្ន ាំ2007 
ធោរ នាង សុែ ីម អនុគបធាននាយរគបតិ្បត្តិទទួលបនាុរគ្ប់គ្ងអាជី្វរមម នងៃទី10 ដែវឆិេិកា ឆ្ន ាំ2010 
ធោរ ស្ថយ សូនី អនុគបធាននាយរគបតិ្បត្តិទទួលបនាុរគ្ប់គ្ងទីផារ នងៃទី10 ដែវឆិេិកា ឆ្ន ាំ2010 
ធោរ ជួ្ប វាសនា អនុគបធាននាយរគបតិ្បត្តិទទួលបនាុរ្នធានមនុសេ នងៃទី5 ដែរុមភៈ ឆ្ន ាំ2020 
ធោរ ជា ហាង អនុគបធាននាយរគបតិ្បត្តិទទួលបនាុរដផនការ 

យុទធស្ថស្តសត និងអាជី្វរមម 
នងៃទី24 ដែរុមភៈ ឆ្ន ាំ2020 
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រាំណត់្ 
សាា ល ់ នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020    នងៃទី31 ដែ្នួ  ឆ្ន ាំ2019 

  ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

  
 (រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1.1) 
 (រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1.1) 

គទពយសរមម      
ស្ថឆ់គារ់រនុងនែ 3  160,578,086   649,538,358  150,702,355  614,112,097  
សមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា 4  438,355,399   1,773,147,589  439,823,205  1,792,279,560  
សមតុ្លយធៅ្នាគារធផេងៗ 5  3,975,029   16,078,992  1,092,239  4,450,874  
ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន 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 និងបរកិាខ រ 8  5,662,803   22,906,039  4,906,287  19,993,120  
សិទធិរនុងការធគបើគាស់គទពយសរមម 9  15,322,179   61,978,214  14,360,265  58,518,080  
គទពយសរមមអរូបី 10  1,607,168   6,500,995  1,499,886  6,112,035  
ពនធពនោរជាគទពយសរមម 17.3  10,904,851   44,110,122  9,198,173  37,482,555  

គទពយសរមមសរបុ   3,616,326,545   14,628,040,875  3,098,531,070  12,626,514,111  

បាំណុល និងមូល្នាច ស់ភា្ហ ុន      

បាំណុល      
គារ់បធញ្ញើពីគ រ្ឹះស្ថា ន្នាគារ និង
ហិរញ្ញវត្ាុធផេងៗ 11  36,145,217   146,207,403  55,092,001  224,499,904  
គារ់បធញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន 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  
បាំណុលភតិ្សនោ 16  14,424,818   58,348,389  13,172,728  53,678,867  
បាំណុលពនធធលើគារ់ឆាំណូល 17.2     24,076,695 97,390,231  23,414,889   95,415,673  
សាំវធិាន្នធលើអត្ាគបធយជ្ន៍
បុ្ាលរិ 18  435,375   1,761,092  74,562   303,840  
បាំណុលធផេងៗ 19  65,111,136   263,374,544  63,119,300 257,211,148 

បាំណុលសរបុ   3,097,488,421  12,529,340,663 2,688,521,933  10,955,726,878  

មូល្នាច ស់ភា្ហ ុន      
ធែើមទុន 20  230,000,000   920,000,000  230,000,000  920,000,000  
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  
ទុនបគមុងបទបបញ្ញត្តិ 20  1,925,837    7,748,914 4,108,924  16,649,360  
លធមែៀងពីបងារការដគបសគមួល 
រូបិយប័ណណ 

  -       251,817 - 16,034,618  

មូល្នាច ស់ភា្ហ ុនសរបុ   518,838,124  2,098,700,212     410,009,137  1,670,787,233  

បាំណុល និងមូល្នាច ស់ភា្ហ ុនសរបុ  3,616,326,545  14,628,040,875  3,098,531,070  12,626,514,111  

រាំណត់្សាា ល់ដែលភាជ ប់ជាមួយពីធលែ 1 ែល់ 35 ជាដផនរននរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ។ 
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(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រាយការណ៍លទ្ធផលលពញលលញ 
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រាំណត់្
សាា ល ់

សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់   
នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020   

សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់    
នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019  

 
 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

  

 (រាំណត់្សាា ល់ 
ធលែ 2.1.1) 

 
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1.1) 

ឆាំណូលពីការគារ់ 21  430,325,525   1,754,665,831   356,255,368   1,443,546,752  
ឆាំណាយការគារ់ 22  (198,398,688)  (809,054,635)  (164,562,125)  (666,805,731) 

ឆាំណូលពីការគារ់សុទធ   231,926,837   945,611,196   191,693,243   776,741,021  
ឆាំណូលពីរនគមធជ្ើងស្ថរ 23  6,877,558   28,044,684   18,246,102   73,933,206  
ឆាំណាយរនគមធជ្ើងស្ថរ 23  (163,152)  (666,270)  (3,472,222)  (14,069,445) 

ឆាំណូលពីរនគមធជ្ើងស្ថរសុទធ   6,714,406   27,378,414   14,773,880   59,863,761  
ឆាំណូលធផេងៗ 24  9,005,549   36,720,443   11,694,033   47,384,220  
ឆាំណូលវភិា្ទាន   996,785   4,064,307   -     -    
ឆាំធណញ(ខាត្) ពីការបដូររូបិយប័ណណ 
សុទធ   514,961   2,102,574   (516,353)  (2,092,260) 

ឆាំណូលធផេងៗសរបុ  10,517,295 42,887,324 11,177,680 45,291,960 

ឆាំណូលសរបុពីការគារ់ 
រនគមធជ្ើងស្ថ និងឆាំណូលធផេងៗ   249,158,538   1,015,876,934   217,644,803   881,896,742  
ឆាំណាយធលើបុ្ាលរិ 25  (67,850,856)  (276,712,333)  (60,094,764)  (243,503,984) 
សាំវធិាន្នធលើការខាត្បង់ឥណទាន 
រ ាំពរងទុរ (“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) 
ឆាំណាយរាំលស ់ 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) 

គារ់ឆាំធណញសុទធរនុងការយិបរធិឆេទ      108,828,987 443,517,108  103,505,318   419,403,549  

ធាតុ្នន(ខាត្) ឆាំធណញធផេង       
លធមែៀងពីបងារការដគបសគមួល 
រូបិយប័ណណ   -       (15,782,801)  -     19,828,416  

គារ់ឆាំធណញធពញធលញសរបុ   108,828,987    427,734,307  103,505,318   439,231,965  
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រាយការណ៍បម្គមបគមួលមូលធន 
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 ធែើមទុន 
គារ់ឆាំធណញ

ររាទុរ ទុនបគមងុ 
ទុនបគមងុ 
បទបបញ្ញត្តិ 

លធមែៀងបងារពី 
លធមែៀងពីការដគប

សគមលួរបិូយ 
ប័ណណ សរបុ 

 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ 

សមតុ្លយនានងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន ាំ2020  230,000,000   172,806,881   3,093,332   4,108,924    16,034,618      410,009,137  
គារ់ឆាំធណញរនុងការយិបរធិឆេទ  -         108,828,987      -     -     -      108,828,987 
ធផារពីទុនបាំរុងបទបបញ្ញត្តិធៅគារ់
ឆាំធណញររាទុរ  -     2,183,087   -     (2,183,087)  -     -    
ធផារពីគារ់ឆាំធណញររាទុរធៅទុន
បគមុង  -     (58,620)  58,620   -     -     -    
លធមែៀងពីលធមែៀងពីការដគបសគមលួ
រូបិយប័ណណ  -     -     -     -    (15,782,801)  -    

សមតុ្លយនានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020   230,000,000   283,760,335  3,151,952   1,925,837   -       518,838,124 

សមមូលពាន់ធរៀល  
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.1.1)  920,000,000  1,157,926,306  12,773,175   7,748,914     251,817     2,098,700,212    

សមតុ្លយនានងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន ាំ2019  110,000,000   193,228,719   2,976,091   299,009    (3,793,798)     306,503,819  
គារ់ឆាំធណញរនុងការយិបរធិឆេទ  -     103,505,318   -     -     -     103,505,318  
ការធ្វើមូល្ននីយរមម ននគារ់
ឆាំធណញររាទុរ  120,000,000   (120,000,000)  -     -     -     -    
ធផារពីគារ់ឆាំធណញររាទុរធៅទុន
បគមុងបទបបញ្ញត្តិ  -     (3,809,915)  -     3,809,915   -     -  
ធផារពីគារ់ឆាំធណញររាទុរធៅទុន
បគមុង  -     (117,241)  117,241   -     -     -    
លធមែៀងពីលធមែៀងពីការដគបសគមលួ
រូបិយប័ណណ  -     -     -     -     19,828,416   -    

សមតុ្លយនានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019   230,000,000   172,806,881   3,093,332   4,108,924   -     410,009,137  

សមមូលពាន់ធរៀល  
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.1.1)  920,000,000   705,569,074   12,534,181   16,649,360   16,034,618   1,670,787,233  
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រាយការណ៍លហូំរស្ថឆ់គារ់ 
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រាំណត់្
សាា ល ់

សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  
នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020    

សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  
នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019  

 

 ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1.1) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1.1) 

សរមមភាពគបតិ្បត្តិការ      

ស្ថឆ់គារ់សុទធ(ធគបើគាស់រនុង) ានមរពី
សរមមភាពគបតិ្បត្តិការ 28.1    (145,652,708) (566,934,502)  35,648,497    144,447,711 

សរមមភាពវនិិធយ្      
ការទិញ: 

គទពយ និងបរកិាខ រ 8  (2,963,009)  (12,121,830)  (2,126,449)  (8,665,280) 
គទពយសរមមអរូបី 10  (474,334)  (1,941,210)  (231,703)  (944,190) 

ការវនិិធយ្ធលើមូលបគត្អាឆជួ្ញែូរាន   148,888   602,252   148,160   603,752  
ស្ថឆ់គារ់ពីការលរ់គទពយ និងបរកិាខ រ  10,890   44,050   82,114   334,615  

ស្ថឆ់គារ់សុទធធគបើរនុងសរមមភាព 
វនិិធយ្ 

  
 (3,277,565)  (13,416,738)  (2,127,878)  (8,671,103) 

សរមមភាពហិរញ្ញបបទាន      
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   -     -    

ការទូទាត់្នន: 
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) 
បាំណុលភតិ្សនោ 28.2  (3,749,156)  (15,165,336)  (3,301,323)  (13,376,961) 

ស្ថឆ់គារ់សុទធានមរពីសរមមភាព
ហិរញ្ញបបទាន  134,377,624 544,648,664  103,493,741   419,356,639  

ការងយឆុឹះ (ធរើនធ ើង) សុទធននស្ថឆ់
គារ់ និងស្ថឆ់គារ់សមមូល  

               
(14,552,649) 

                  
(35,702,576)  137,014,360    555,133,247 

ស្ថឆ់គារ់ និងស្ថឆ់គារ់សមមូល ធៅ
ធែើមគគា    430,322,406     1,753,563,804    290,922,079   1,168,924,914  
លធមែៀងពីលធមែៀងពីការដគបសគមលួ 
រូបិយប័ណណ  1,296,030 (30,830,120)   2,385,967    29,505,643 

ស្ថឆ់គារ់ និងស្ថឆ់គារ់សមមូល 
នាឆុងការយិបរធិឆេទ 3  417,065,787   1,687,031,108   430,322,406   1,753,563,804  

គបតិ្បត្តិការ លាំហូរស្ថឆ់គារ់ពីការគារ់      
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  
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1. ព័ត្៌មានអំពីស្ថជីវរមម 

គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុគាស្ថរ់ ម.រ (“គរុមហ ុន”) ្ឺជាគ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុដែលទទួលាន
អាជាា ប័ណណ និងឆុឹះបញ្ជ ីធៅរនុងគពឹះរាជាណាឆគររមពុជា។ 

ការបធងកើត្និងគបតិ្បត្តិការ 

គរុមហ ុន គត្ូវានបធងកើត្ធ ើងធៅរនុងគពឹះរាជាណាឆគររមពុជា និងឆុឹះបញ្ជ ីពាណិជ្ជរមម ជាមួយ
គរសួងពាណិជ្ជរមម ជាគរុមហ ុនមហាជ្នទទួលែុសគត្ូវានរគមិត្ ធគកាមបញ្ជ ីការធលែ 00001157 
នានងៃទី19 ដែរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ2011 និងដែលានឆុឹះបញ្ជ ីស្ថរជាងមី នានងៃទី28 ដែធមស្ថ ឆ្ន ាំ2016។ 

្នាគារជាតិ្ននរមពុជា ានផតល់អាជាា ប័ណណឲ្យគរុមហ ុន ដែលានសុពលភាពចាប់ពីនងៃទី14 ដែ្នូ 
ឆ្ន ាំ2007។ ធលើសពីធនឹះធៅធទៀត្ គរុមហ ុនានទទួលអាជាា ប័ណណ ពី្នាគារជាតិ្ននរមពុជាធែើមបីធ្វើ
អាជី្វរមមទទួលគារ់បធញ្ញើ ធៅនងៃទី27 ដែសីហា ឆ្ន ាំ2010 និងការអនុញ្ញញ ត្ឲ្យែាំធណើ រការា៉ា សីុន
ែរ-ោរ់គារ់សវ័យគបវត្តិ និងធសវារមមបង់គារ់តាមា៉ា សីុនឆូត្កាត្ធៅនងៃទី1 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2011។ 

សរមមភាពឆមបងរបស់គរុមហ ុន ្ឺផតល់ធសវារមមហិរញ្ញវត្ាុែល់សហ្មន៍ជ្នបទនិងសហគគាស
ខាន ត្តូ្ឆរនុងគបធទសរមពុជា តាមរយៈការយិល័យរណាត លរបស់គរុមហ ុន ធៅរនុងរាជ្ធានីភនាំធពញ 
និងស្ថខាជាធគឆើនធៅរនុងរាជ្ធានីភនាំធពញ និងធែត្តនានារនុងគបធទសរមពុជា។ 

ស្ថន រ់ការឆុឹះបញ្ជ ីរបស់គរុមហ ុន ានទីតាាំងសាិត្ធៅអគារធលែ 212 ផលូវធលែ 271 សង្ហក ត់្ទួលទាំពូង2
ែណឌ ឆាំការមន រាជ្ធានីភនាំធពញ គពឹះរាជាណាឆគររមពុជា។  

អាំពីបុ្ាលិរ 

្ិត្គត្រមនងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 គរុមហ ុនានបុ្ាលិរឆាំនួន 9,042នារ់ (ឆ្ន ាំ2019 ានបុ្ាលិរឆាំនួន 
9,091 នារ់)។ 

ការអនុម័ត្ធលើរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ  

រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុគត្ូវានអនុម័ត្ធោយគរុមគបររាភិាលធៅនងៃទី31 ដែមីនា ឆ្ន ាំ2021។  
 
 

2. លោលនលោាយ្ណលនយយ 

ធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ ដែលគត្ូវានអនុម័ត្រនុងការធរៀបឆាំរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ
គត្ូវានរាំណត់្ែូឆខាងធគកាម។ ធគាលនធយាយទាាំងធនឹះគត្ូវានអនុវត្តជាប់ោប់ធៅគ្ប់ឆ្ន ាំ
ដែលានបង្ហា ញធលើរដលងដត្ានការបញ្ញជ រ់ធផេងពីធនឹះ។ 

2.1 មូលោា នននការធរៀបឆាំ 
រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុគត្ូវានធរៀបឆាំធោយដផែរធលើមូលោា ននងលធែើមគបវត្តិស្ថស្តសត។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 

17 

 
 

2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.1 មូលោា នននការធរៀបឆាំ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.1.1 លធមែៀងពីការដគបសគមួលរបិូយប័ណណគារ់ែុោល រអាធមររិធៅគារ់ធរៀល 

របិូយប័ណណជាតិ្ននគបធទសរមពុជា ជាគារ់ធរៀល ធហើយគរុមហ ុនានគបតិ្បតិ្តការជាគារ់ធរៀល 
នងាត្ និងែុោល រអាធមររិ។ ប៉ាុដនត គរុមហ ុនធ្វើអាជី្វរមមនិងររារាំណត់្គតា្ណធនយយរបស់ែលួនជា
ឆមបង ជាគារ់ែុោល រអាធមររិ ្ឺជារបិូយប័ណណធគាលរបស់គរុមហ ុន ដែលឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីែលរមស្ថរ
ធសែារិឆចននគពរត្តិការណ៍និងធហតុ្ការណ៍សាំខាន់ៗរបស់គរុមហ ុន។ 

រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ គត្ូវានបង្ហា ញជាគារ់ែុោល រអាធមររិ ធហើយត្នមលទាាំងអស់គត្ូវានបងាត់្
ធៅជាែុោល រអាធមររិដែលធៅជិ្ត្បាំផុត្ ធលើរដលងដត្ានការឆងែុលបង្ហា ញ។ ការបរដគបជាគារ់
ែុោល រអាធមររិជាគារ់ធរៀល គត្ូវរាប់បញ្ចូ លទាាំងការបាំធពញតាមត្គមូវការននបទបង្ហា ញ ធោយ
អនុធោមតាមឆាប់សដីពី្ណធនយយនិងសវនរមម។ គទពយសរមម និងបាំណុលគត្ូវានដគបសគមួល
ធោយធគបើអគតាបដូរគារ់ឆុងគគា នាការយិបរធិឆេទននរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្តុ និងធែើមទុន
គត្ូវានដគបសគមួលតាមអគតាគបវត្តិស្ថស្តសត 4,000 ធរៀល រនុង 1 ែុោល រអាធមររិ។ លធមែៀងពីការដគប
សគមួលរបិូយប័ណណដែលធរើត្ធ ើង ពីការដគបសគមួលគត្ូវានទទួលស្ថា ល់ និងបងារធៅរនុងលធមែៀង
ពីការដគបសគមួលរបិូយប័ណណ ដែលានបង្ហា ញធៅរនុងរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្តុ។ 

រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុគត្ូវានបង្ហា ញជាគារ់ធរៀល ធោយដផែរធលើអគតាបតូរគារ់អនុវត្តែូឆខាង
ធគកាមរនុង 1 ែុោល រអាធមររិ: 

 2020 2019 

អគតាឆុងគគា 4,045 4,075 

អគតាម្យម 4,077 4,052 

2.1.2 ធសឆរដីដងលងភាពអនុធោម 

រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុរបស់គរុមហ ុន គត្ូវានធរៀបឆាំធោយអនុធោមតាម សតង់ោររាយការណ៍
ទារ់ទងនរងហិរញ្ញវត្ាុអនតរជាតិ្ននរមពុជា (“CIFRSs”) ដែលគត្ូវានធឆញធោយគរុមគបររាសដង់ោរ
្ណធនយយអនដរជាតិ្ (“IASB”) ដែលគរុមគបររាជាតិ្្ណធនយយានទទួលយរការអនុវត្តទាាំង 
ស្សុង។ 

2.1.3 ឆ្ន ាំស្ថរធពើពនធ 

ឆ្ន ាំស្ថរធពើពនធរបស់គរុមហ ុន្ឺចាប់ធផដើមពីនងៃទី1 ដែមររា និងបញ្ច ប់ធៅនងៃទី31 ដែ្នូ។  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 

18 

 
 

2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.1 មូលោា នននការធរៀបឆាំ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.1.4 ការបង្ហា ញននរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ  

រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុែូឆដែលានភាជ ប់ជាមួយ រមួបញ្ចូ លទាាំងការធគបើគាស់របស់រាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ាុធនឹះ មិនគត្ូវានធរៀបឆាំធ ើងសគាប់អនរដែលមិនានជូ្នែាំណរ ងអាំពីធគាលការណ៍
្ណធនយយ នីតិ្វ ិ្ ី និងការអនុវត្ត រនុងគពឹះរាជាណាឆគររមពុជាធទ ធហើយធលើសពីធនឹះធទៀត្ មិនាន
បាំណងរនុងការបង្ហា ញអាំពីស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ និងលទធផលននគបតិ្បត្តិការ និងលាំហូរស្ថឆ់គារ់ 
ស្សបតាមធគាលការណ៍្ណធនយយ និងការអនុវត្តជាទូធៅ ដែលគត្ូវានទទួលស្ថា ល់ធៅបណាត
គបធទសនានាធគៅពីគពឹះរាជាណាឆគររមពុជា។ 

ធគាលនធយាយ្ណធនយយ ដែលានោរ់ធឆញខាងធគកាមគត្ូវានអនុវត្តយ៉ាងខាជ ប់ែជួនធោយ
គរុមហ ុនរនុងការយិបរធិឆេទ។ 

2.2 ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ  

2.2.1 គទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ  

(i) ការទទួលស្ថា ល់និងការវាស់ដវងជាធលើរែាំបូង 

ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ គត្ូវានទទួលស្ថា ល់ធៅរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ធៅធពលដែល 
គរុមហ ុនកាល យជាភា្ីមួយននរិឆចសនោននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ។ 

ការទិញ ឬលរ់គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ ដែលត្គមូវឲ្យានការគប្ល់គទពយសរមមរនុងរយៈធពល
រាំណត់្ដែលានបធងកើត្ធ ើងធោយបទបបញ្ញត្តិ ឬអនុសញ្ញញ ធៅរនុងទីផារ គត្ូវានទទួល
ស្ថា ល់ធៅការយិបរធិឆេទជួ្ញែូរ - ការយិបរធិឆេទដែលគរុមហ ុនធបតជាា ទិញ ឬ លរ់គទពយសរមម។ 

(ii) ឆាំណាត់្ថាន រ់ 

គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ   

ធៅធពលទទួលស្ថា ល់ជាធលើរែាំបូងគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ គត្ូវានចាត់្ថាន រ់តាមការវាស់ដវង៖ 
ត្នមលែររ ាំលស់, ត្នមលសមស្សបតាមរយៈធាតុ្ឆាំណូលធពញធលញធផេងធទៀត្ (“FVOCI”) ឬ ត្នមល
សមស្សបតាមរយៈគបតិ្បត្តិការឆាំធណញឬខាត្ (“FVTPL”)។ 

គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុគត្ូវានវាស់តាមត្នមលែររ ាំលស់ គបសិនធបើវាបាំធពញធៅនរងលរខែណឌ ែូឆ
ខាងធគកាម ធហើយមិនគត្ូវានរាំណត់្តាម FVTPL៖ 

• គទពយសរមមគត្ូវានអនុវត្តតាម ា្ំរអូាជី្វរមម ដែលានធគាលបាំណងររាទុរគទពយសរមម
ធែើមបីគបមូលលាំហូរស្ថឆ់គារ់តាមរិឆចសនោ និង 

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2 ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.1 គទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 
(ii) ឆាំណាត់្ថាន រ់ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

លរខែណឌ ននរិឆចសនោរបស់គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ ផតល់ឲ្យធៅកាលបរធិឆេទជារ់ោរ់ឆាំធពាឹះ 
លាំហូរស្ថឆ់គារ់ ដែលគត្ូវទូទាត់្ដត្គារ់ធែើម និងការគារ់ (“SPPI”)។ 

ឧបររណ៍បាំណុលគត្ូវានវាស់ដវងតាម FVOCI លុឹះគតាដត្វាបាំធពញលរខែណឌ ទាាំងពីរែូឆខាង
ធគកាម ធហើយមិនគត្ូវានរាំណត់្តាម FVTPL៖ 

• គទពយសរមមគត្ូវានអនុវត្តតាម ា្ំរអូាជី្វរមម ដែលានធគាលបាំណងររាទុរគទពយសរមម 
ធែើមបីគបមូលលាំហូរស្ថឆ់គារ់តាមរិឆចសនោ និងលរ់គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ និង 

• សរមមហិរញ្ញវត្ាុ ផតល់ឲ្យនាកាលបរធិឆេទជារ់ោរ់ឆាំធពាឹះលាំហូរស្ថឆ់គារ់ ដែលគត្ូវទូទាត់្
ដត្គារ់ធែើម និងការគារ់ (“SPPI”)។ 

ធៅធពលទទួលស្ថា ល់ការវនិិធយ្មូល្នជាធលើរែាំបូង ដែលមិនគត្ូវានររាទុរសគាប់
ការជួ្ញែូរ គរុមហ ុនគត្ូវដត្ធគជ្ើសធរ ើសយរការបង្ហា ញពីការដគបគបួលជាបនតបនាា ប់ ននត្នមលសម
ស្សបធៅរនុងលទធផលធពញធលញ (“OCI”)។ ការធគជ្ើសធរ ើសធនឹះគត្ូវានធ្វើធ ើងធោយដផែរធលើ
ការវនិិធយ្នីមួយៗ។ គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុធផេងៗ ធទៀត្គត្ូវានចាត់្ថាន រ់តាមការវាស់ដវង
តាម FVTPL។ 

បដនាមពីធលើធនឹះ ធៅធពលទទួលស្ថា ល់ជាធលើរែាំបូង គរុមហ ុនអាឆនរងរាំណត់្នូវគទពយសរមម
ហិរញ្ញវត្ាុ ដែលបាំធពញតាមលរខែណឌ រនុងការវាស់ដវងតាម ត្នមលែររ ាំលស់ ឬ FVOCI គបសិនធបើ
ការវាស់ដវងតាម FVTPL នរងលុបបាំាត់្ ឬ កាត់្បនាយជាស្ថរវនតនូវភាពមិនសីុគាន នន
្ណធនយយដែលនរងធរើត្ធ ើង។ 

ការវាយត្នមល ា្ំរូអាជី្វរមម 

គរុមហ ុនរាំណត់្នូវ ា្ំរូអាជី្វរមមរបស់ែលួន ធៅរគមិត្ដែលឆលុឹះបញ្ញច ាំងានលែបាំផុត្ពីរធបៀបដែល
ែលួនគ្ប់គ្ងគរុមននគទពយសមបត្តិហិរញ្ញវត្ាុធែើមបីសធគមឆធគាលបាំណងអាជី្វរមមរបស់ែលួន៖ 

• ហានិភ័យដែលជ្ឹះឥទធិពលែល់លទធផលនន ា្ំរូអាជី្វរមម (និងគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុដែល
ានធៅរនុង ា្ំរអូាជី្វរមមធនាឹះ) និងយុទធស្ថស្តសតសគាប់ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យទាាំងធនាឹះ។ 

• រធបៀបដែលអនរគ្ប់គ្ងអាជី្វរមមទទួលានសាំណង (ឧទាហរណ៍ថាធត្ើសាំណង្ឺដផែរ
ធលើត្នមលសមស្សបននគទពយសមបត្តិដែលានគ្ប់គ្ង ឬ លាំហូរស្ថឆ់គារ់តាមរិឆចសនោ
ដែលានគបមូល) 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2 ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.1 គទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 
(ii) ឆាំណាត់្ថាន រ់ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ការវាយត្នមល ា្ំរូអាជី្វរមម (ត្ពីទាំព័រមុន) 

• ភាពញររញាប់ បរាិណ និងធពលធវោននការលរ់ រ៏ជាទិែាភាពសាំខាន់ផងដែរ សគាប់
ការវាយត្នមលរបស់គរុមហ ុន។ ការវាយត្នមលធៅធលើ ា្ំរអូាជី្វរមម ្ឺដផែរធៅធលើធសណារយី៉ាូ
ដែលរ ាំពរងទុរធោយសមធហតុ្ផល ធោយមិន្ិត្ពីធសណារយី៉ាូររណីអាគររ់បាំផុត្ ឬ
ររណីភាពតានត្រង។ គបសិនធបើលាំហូរស្ថឆ់គារ់ បនាា ប់ពីការទទួលស្ថា ល់ជាធលើរែាំបូង 
គត្ូវានធ្ែរងថាានភាពែុសគាន  ពីការរ ាំពរងទុរែាំបូងរបស់គរុមហ ុន គរុមហ ុនមិនផ្លល ស់បតូរ
ឆាំណាត់្ថាន រ់ននគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ ដែលធៅសល់រនុង ា្ំរអូាជី្វរមមធនាឹះធទ ប៉ាុដនតរមួ
បញ្ចូ លព័ត៌្ានទាាំងធនឹះ ធៅធពលដែលានការវាយត្នមលគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុដែលធរើត្
ធ ើងងមីៗ ឬដែលានទិញងមីៗ ចាប់ពីធពលធនឹះធៅ។ 

គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ ដែលគត្ូវានររាទុរសគាប់ជួ្ញែូរ ឬ ចាត់្ដឆង ធហើយដែលលទធផល
គត្ូវានវាយត្នមលតាមមូលោា នត្នមលសមស្សប គត្ូវានធ្វាស់ដវងតាម FVTPL ពីធគពាឹះគទពយ
សរមមហិរញ្ញវត្ាុទាាំងធនាឹះ មិនដមនររាទុរសគាប់ការគបមូលលាំហូរស្ថឆ់គារ់តាមរិឆចសនោ 
ឬ មិនដមនររាទុរសគាប់ទាាំងការគបមូលលាំហូរស្ថឆ់គារ់តាមរិឆចសនោ និងលរ់គទពយ
សរមមហិរញ្ញវត្ាុ។ 

ការវាយត្នមលថាធត្ើលាំហូរស្ថឆ់គារ់តាមរិឆចសនោ្ឺជាការទូទាត់្ដត្គារ់ធែើមនិងការគារ់ 

សគាប់ធគាលបាំណងននការវាយត្នមលធនឹះ “គារ់ធែើម” គត្ូវានធ្រាំណត់្ថាជាត្នមលសមស្សប 
ននគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុធៅធពលទទួលស្ថា ល់ជាធលើរែាំបូង។ “ការគារ់” គត្ូវានធ្រាំណត់្ថា
ជាត្នមលត្បសនងសគាប់ធពលធវោននការធគបើគាស់ទររគារ់ សគាប់រយៈធពលណាមួយ និង
សគាប់ហានិភ័យឥណទានដែលពារ់ព័នធនរងឆាំនួនគារ់ធែើមដែលធៅសល់ រនុងអាំ ុងធពល
ជារ់ោរ់ណាមួយ និងសគាប់ការឆាំណាយរមួទាាំងហានិភ័យរនុងការផតល់រមចីជាមូលោា ន
ធផេងធទៀត្ (ឧទាហរណ៍ៈ ហានិភ័យសនានីយភាព និងឆាំណាយរែាាល) រ៏ែូឆជាគារ់
ឆាំធណញែុល។ 

រនុងការវាយត្នមលថាធត្ើលាំហូរស្ថឆ់គារ់តាមរិឆចសនោ្ឺសគាប់ដត្ទូទាត់្គារ់ធែើម និងការ
គារ់ គរុមហ ុនគត្ូវពិចារណាធលើលរខែណឌ ននរិឆចសនោ។ វារមួបញ្ចូ លទាាំងការវាយត្នមលថាធត្ើ
គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ ានរយៈធពលរិឆចសនោដែលអាឆផ្លល ស់បតូរធពលធវោ ឬឆាំនួនលាំហូរ
ស្ថឆ់គារ់តាមរិឆចសនោ ដែលអាឆធ្វើឲ្យែុសពីលរខែណឌ ននការទូទាត់្គារ់ធែើម និងការ 
គារ់។ 
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(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 

21 

 
 

2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2 ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.1 គទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 
(ii) ឆាំណាត់្ថាន រ់ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ការវាយត្នមលថាធត្ើលាំហូរស្ថឆ់គារ់តាមរិឆចសនោ្ឺជាការទូទាត់្ដត្គារ់ធែើមនិងការគារ់  
(ត្ពីទាំព័រមុន) 

រនុងការធ្វើការវាយត្នមលគរុមហ ុនគត្ូវពិចារណា៖ 

• គពរត្តិការណ៍ជាយថាភាពដែលអាឆផ្លល ស់បតូរឆាំនួន និងធពលធវោននលាំហូរស្ថឆ់គារ់ 

• លរខណៈពិធសស 

• លរខែណឌ សងគារ់មុនកាលរាំណត់្និងការពនោរធពលសង 

• លរខែណឌ ដែលរគមិត្គរុមហ ុនរនុងការទាមទារមរវញិ នូវលាំហូរស្ថឆ់គារ់ពីគទពយសមបត្តិ
ជារ់ោរ់ (ឧទាហរណ៍ៈ ឥណទានដែលមិនអាឆគបមូលវញិាន) និង 

• លរខណៈពិធសសដែលដរដគបត្នមលត្បសនងអាំពីត្នមលធពលធវោននគារ់ (ឧទាហរណ៍៖ ការ
រាំណត់្អគតាការគារ់ធ ើងវញិតាមកាលរាំណត់្)។ 

(iii) ការឈប់ទទួលស្ថា ល់ 

គទពយសរមមហិរញវត្ាុ  

គរុមហ ុនឈប់ទទួលស្ថា ល់គទពយសរមមហិវញ្ញវត្ាុ ធៅធពលដែលសិទធិរនុងរិឆចសនោរនុងការ
ទទួលលាំហូរស្ថឆ់គារ់ពីគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុានផុត្អាណត្តិ ឬការធផារសិទធិរនុងការទទួល
ានលាំហូរស្ថឆ់គារ់ពីគបតិ្បត្តិការ ដែលហានិភ័យនិងភាពជារមមសិទធិទាាំងអស់ននគទពយ
សរមមហិរញ្ញវត្ាុគត្ូវានធផារ ឬរនុងររណីដែលគរុមហ ុនមិនធផារ ឬមិនររាទុរនូវរាល់ហានិភ័យ 
និងភាពជារមមសិទធិ ធហើយវាមិនររាការគ្ប់គ្ងធៅធលើគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ។ 

ឆាំធពាឹះការឈប់ទទូលស្ថា ល់គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ ភាពលធមែៀងរវាងត្នមលធយងរបស់គទពយ
សរមម (ឬត្នមលធយងដែលជាឆាំដណរននគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុដែលឈប់ទទួលស្ថា ល់) និងផល
បូរនន (i) ត្នមលត្បសនងដែលទទួលាន (រាប់បញ្ចូ លទាាំងគទពយសរមមងមីដែលទទួលាន ែរ
បាំណុលងមីដែលទទួលយរ) និង (ii) ឆាំធណញ ឬខាត្ ដែលានទទួលស្ថា ល់រនុង OCI គត្ូវាន
ទទួលស្ថា ល់ធៅរនុងឆាំធណញ ឬខាត្។ 

បាំណុលហិរញវត្ាុ   

គរុមហ ុនឈប់ទទួលស្ថា ល់នូវបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ ធៅធពលដែលកាត្ពវរិឆចរនុងរិឆចសនោគត្ូវ
ានរ ាំោយ ឬ លុបធចាល ឬ ផុត្អាណត្តិ។  
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(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2 ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.1 គទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 
(iv) ការវាស់ដវងត្នមលសមស្សប 

'ត្នមលសមស្សប' ្ឺជាត្នមលដែលនរងគត្ូវទទួលានធោយការលរ់គទពយសរមម ឬានទូទាត់្
ឆាំធពាឹះការធផារបាំណុល ធៅរនុងគបតិ្បត្តិការ្មមតា រវាងអនរឆូលរមួទីផារនាការយិបរធិឆេទននការ
វាស់ដវងធៅរនុងទីផារធគាល ឬយរទីផារជាអាទិភាពបាំផុត្ ដែលគរុមហ ុនអាឆរាំណត់្ររាន
ធៅការយិបរធិឆេទននការវាស់ដវងធនាឹះ។ ត្នមលសមស្សបរបស់បាំណុល ឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីហានិភ័យ 
ននការមិនអនុវត្តកាត្ពវរិឆច។ 

គរុមហ ុនវាស់ដវងត្នមលសមស្សបរបស់ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុមួយ ធោយធគបើសគមង់ត្នមលធៅរនុង 
ទីផារសរមមរបស់ឧបររណ៍ធនាឹះ គបសិនធបើាន។ ទីផារមួយអាឆចាត់្ទុរជាទីផារ ‘សរមម’ 
គបសិនធបើគបតិ្បត្តិការរបស់គទពយសរមម ឬបាំណុល ធរើត្ធ ើងញររញាប់ ធហើយទាំហាំគបតិ្បត្តិការ
ានភាពគ្ប់គគាន់រនុងការផតល់ព័ត៍្ានអាំពីត្នមលជាធទៀងទាត់្។ 

គបសិនធបើពុាំានសគមង់ត្នមលធៅរនុងទីផារសរមមធទ ធនាឹះគរុមហ ុនគត្ូវធគបើបធឆចរធទសវាយត្នមល
ណាដែលអាឆធគបើគាស់ទិននន័យដែលអាឆអធងកត្ជាអតិ្បរា និងកាត់្បនាយនូវការធគបើគាស់
ទិននន័យដែលមិនអាឆអធងកត្ាន។ បធឆចរធទសវាយត្នមលដែលានធគជ្ើសធរ ើស គត្ូវរមួបញ្ចូ ល
នូវរតាត ទាាំងអស់ដែលអនរឆូលរមួរនុងទីផារនរងពិចារណាធៅរនុងការរាំណត់្ត្នមល។ 

ភសដុតាងែ៏លែបាំផុត្ននត្នមលសមស្សបរបស់ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុមួយ ធៅធពលទទួលស្ថា ល់ជា
ធលើរែាំបូង ្ឺជាទូធៅ ត្នមលគបតិ្បត្តិការ ានន័យថា ជាត្នមលសមស្សបននផលត្បសនងានផតល់
ឲ្យ ឬានទទួល។ គបសិនធបើគរុមហ ុនរាំណត់្ថា ត្នមលសមស្សបធៅធពលទទួលស្ថា ល់ជាធលើរ
ែាំបូង ែុសពីត្នមលគបតិ្បត្តិការ ធហើយត្នមលសមស្សបធនឹះពុាំានភសតុតាងមរបញ្ញជ រ់ តាមរយៈ
សគមង់ត្នមលរនុងទីផារឆាំធពាឹះគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ ឬបាំណុលដែលស្សធែៀងគាន  ឬ រ៏តាមរយៈ
បធឆចរធទសវាយត្នមល ដែលរនុងធនាឹះទិននន័យដែលមិនអាឆអធងកត្ានពារ់ព័នធនរងការវាស់ដវង 
គត្ូវានសនមត្ថាមិនគ្ប់គគាន់ ែូធឆនឹះឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុគត្ូវវាស់ដវងជាធលើរែាំបូងតាមត្នមល
សមស្សប ធោយដរត្គមូវតាមរយៈការពនោរនូវភាពែុសគាន រវាងត្នមលសមស្សប ធៅធពល
ទទួលស្ថា ល់ជាធលើរែាំបូង និងត្នមលគបតិ្បត្តិការ។ បនាា ប់មរធទៀត្ ភាពែុសគាន ធនាឹះ ្ឺគត្ូវ
ទទួលស្ថា ល់ធៅរនុងឆាំធណញ ឬខាត្ ដផែរធលើអាយុកាលរបស់ឧបររណ៍ធនាឹះ រ៏ប៉ាុដនតមិនឲ្យយូរ
ជាងការវាយត្នមលតាមរយៈទិននន័យទីផារដែលអាឆអធងកត្ាន ឬ ធៅធពលបញ្ច ប់គបតិ្បត្តិការ
ធនាឹះធទ។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2 ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.1 គទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(iv) ការវាស់ដវងត្នមលសមស្សប (ត្ពីទាំព័រមុន) 

គបសិនធបើគទពយសរមម ឬបាំណុល ដែលគត្ូវានវាស់ដវងតាមត្នមលសមស្សប ានត្នមលលរ់ និង
ត្នមលទិញ ធនាឹះគរុមហ ុនវាស់ដវងគទពយសរមម និងស្ថា នភាពឆាំហដវងតាមត្នមលលរ់ និងបាំណុល
និងស្ថា នភាពឆាំហែលីតាមត្នមលទិញ។ 

ផលបគត្ននគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ ដែលគត្ូវគបឈមនរងហានិភ័យទីផារ 
និងហានិភ័យឥណទានដែលគត្ូវានគ្ប់គ្ងធោយគរុមហ ុន ធោយដផែរធលើផលប៉ាឹះពាល់
សុទធឆាំធពាឹះហានិភ័យទីផារ ឬហានិភ័យឥណទាន គត្ូវានវាស់ដវងធោយដផែរធលើត្នមល ដែល
នរងគត្ូវានទទួល ធែើមបីលរ់ស្ថា នភាពឆាំហដវងសុទធ (ឬទូទាត់្ធែើមបីធផារស្ថា នភាពឆាំហែលីសុទធ) 
សគាប់ហានិភ័យជារ់ោរ់។ ការដរត្គមូវគត្រមរគមិត្ផលបគត្ ឧទាហរណ៍ៈ ការដរត្គមូវត្នមល
ទិញ-លរ់ ឬការដរត្គមូវហានិភ័យឥណទាន ដែលឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីការវាស់ដវងតាមមូលោា ននន
ផលប៉ាឹះពាល់សុទធ ្ឺគត្ូវានដបងដឆរតាមគទពយសរមម និងបាំណុលនីមួយៗ តាមមូលោា នការ
ដរត្គមូវហានិភ័យដែលពារ់ព័នធ ននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុនីមួយៗ ននផលបគត្។  

ត្នមលសមស្សបននបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ ានលរខណៈទាមទារសងតាមត្គមូវការ (ឧទាហរណ៍៖
គារ់បធញ្ញើតាមត្គមូវការ) ្ ឺមិនគត្ូវតិ្ឆជាងឆាំនួនទររគារ់ដែលគត្ូវបង់តាមត្គមូវការធទ ធោយ
គត្ូវធ្វើអបបហារចាប់ពីនងៃែាំបូងដែលឆាំនួនទររគារ់អាឆគត្ូវានបង់។ 

(v) ការកាត់្រងឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ  

គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ អាឆកាត់្រងគាន ាន និងគត្ូវបង្ហា ញជាឆាំនួនសុទធ
ធៅរនុងរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ លុឹះគតាដត្គរុមហ ុនានសិទធិតាមឆាប់ធែើមបីធ្វើការ
កាត់្រងគាន ាន និងានបាំណងធ្វើការទូទាត់្ធោយដផែរធលើមូលោា នឆាំនួនធៅសល់សុទធ ឬរ៏
ទទួលស្ថា ល់គទពយសរមម និងទូទាត់្បាំណុលរនុងធពលែាំណាលគាន ។ ធនឹះ្ឺមិនដមនជាររណី
ទូធៅដែលគត្ូវធ្វើការកាត់្រងគាន តាមរិឆចគពមធគពៀងធទ ធហើយគទពយសរមមនិងបាំណុលដែល
ពារ់ព័នធ គត្ូវានបង្ហា ញជាឆាំនួនែុលធៅរនុងរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ។ 

(vi) អីុមដភរមិនគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ  

គរុមហ ុនរត់្គតានូវសាំវធិាន្នធលើការខាត្បង់ដែលានរ ាំពរងទុរ (“ECL”) សគាប់គ្ប់ 
ឥណទាន និងគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុបាំណុលធផេងធទៀត្ ដែលមិនគត្ូវានចាត់្ថាន រ់តាម FVTPL 
ដែលទាាំងអស់ធនាឹះសាំធៅធៅធលើ ‘ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ’។ ឧបររណ៍មូល្ន មិនដមនជារមមវត្ាុ
អីុមដភរមិនធគកាម CIFRS 9ធទ។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2 ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.1 គទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(vi) អីុមដភរមិនគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ECL ត្ាំណាងឲ្យការខាត្បង់ឥណទានដែលឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីឆាំនួនទររគារ់ដែលមិនានភាព
លាំធអៀង និងជាឆាំនួនគបូាប ីលីធទដែលានងលរង ដែលគត្ូវានរាំណត់្ធោយការវាយត្នមល 
លទធផលជាធគឆើន ត្នមលននធពលធវោ និងព័ត៌្ានសមធហតុ្ផលនិងអាឆទុរឆិត្តានអាំពី
គពរត្តិការណ៍រនលងមរ ស្ថា នភាពបឆចុបបនន និងការពោររណ៍ននស្ថា នភាពធសែារិឆចនាធពល 
អនា្ត្។ សាំវធិាន្នធលើ ECL រ្គត្ូវានវាស់ដវងតាមឆាំនួនធសមើនរង (i) ECL រយៈធពល 12 ដែ
ឬ (ii) ECL មួយអាយុកាល សគាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុដែលធាល ប់ានការធរើនធ ើង្ួរឲ្យរត់្
សាា ល់នូវហានិភ័យឥណទាន ចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់ជាធលើរែាំបូង (វ ិ្ ីស្ថស្តសតទូធៅ)។ 
ECL រយៈធពល 12 ដែ ្ឺជាដផនរមួយនន ECL មួយអាយុកាល ដែលបណាត លមរពីគពរត្តិការណ៍
ននការែរខានសង ធៅធលើឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុដែលអាឆធ្វើធៅានរនុងរយៈធពល 12 ដែ 
បនាា ប់ពីការយិបរធិឆេទរាយការណ៍។ ECL មួយអាយុកាល ្ឺជាការខាត្បង់ឥណទានដែល 
បណាត លមរពីគពរត្តិការណ៍ននការែរខានសង ដែលអាឆធរើត្ានធ ើងធលើអាយុកាលរាំពរងទុរ
ននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ។ 

ការវាយត្នមលតាមែាំណារ់កាល 

វ ិ្ ីស្ថស្តសតបីែាំណារ់កាល សគាប់អីុមដភរមិនគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ គត្ូវានធ្ធគបើ ធោយដផែរ
ធលើថាធត្ើានការងយឆុឹះ្ួរឲ្យរត់្សាា ល់ ននហានិភ័យឥណទានធៅធលើគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ
ដែរឬធទ។ ែាំណារ់កាលទាាំងបីធនឹះ គត្ូវរាំណត់្ធោយឆាំនួនអីុមដភរមិនដែលគត្ូវានធ្ទទួល 
ស្ថា ល់។ 

សគាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ដែលមិនានការងយឆុឹះននឥណទាន 

• ែាំណារ់កាលទី 1 រមួានឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុទាាំងអស់ ដែលមិនធាល ប់ធរើនធ ើងនូវ 
ហានិភ័យឥណទានចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់ជាធលើរែាំបូង ឬគត្ូវានធ្ចាត់្ទុរថាជា
ហានិភ័យឥណទានដែលានរគមិត្ទាប ្ិត្ចាប់ពីការយិបរធិឆេទននរាយការណ៍។  
លរខណៈវនិិឆេ័យសគាប់រាំណត់្ថាធត្ើ្ណនីមួយ ្ួរដត្គត្ូវានវាយត្នមលសាិត្ធៅធគកាម
ែាំណារ់កាលទី 1 ធោយដផែរធលើនងៃហួសកាលរាំណត់្សង ដែល្ិត្គត្រមនងៃបឆចុបបនន ឬនងៃ
ហួសកាលរាំណត់្សងរហូត្ែល់ 29 នងៃ។ គរុមហ ុនទទួលស្ថា ល់ជា ECL រយៈធពល 12 ដែ 
សគាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុែាំណារ់កាលទី 1។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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25 

 
 

2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2 ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.1 គទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(vi) អីុមដភរមិនគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន)  

សគាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ដែលមិនានការងយឆុឹះននឥណទាន  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

• ែាំណារ់កាលទី 2 រមួានឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុទាាំងអស់ដែលធាល ប់ានការធរើនធ ើង្ួរ ឲ្យ
រត់្សាា ល់ននហានិភ័យឥណទាន ្ិត្ចាប់ពីការយិបរធិឆេទននរាយការណ៍ធបើធគបៀប
ធ្ៀបធៅនរងការទទួលស្ថា ល់ជាធលើរែាំបូង។ ការធរើនធ ើង្ួរឲ្យរត់្សាា ល់ននហានិភ័យ
ឥណទាន ជាទូធៅគត្ូវានធ្ចាត់្ទុរថាជា ្ណនីដែលាននងៃហួសកាលរាំណត់្សង
ធគឆើនជាង 29 នងៃរហូត្ែល់ 89នងៃ។ គរុមហ ុនទទួលស្ថា ល់ជា ECL មួយអាយុកាល សគាប់
ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុែាំណារ់កាលទី 2។ 

• ែាំណារ់កាលទី 3 រមួានរាល់គទពយសមបត្តិហិរញ្ញវត្ាុទាាំងអស់ ដែលានភសតុតាងបញ្ញជ រ់ពី
អីុមដភរមិនដែលបណាត លមរពីគពរត្តិការណ៍ននការខាត្បង់មួយឬធគឆើន ធរើត្ធ ើងបនាា ប់ពី
ការទទួលស្ថា ល់ជាធលើរែាំបូង ជាមួយនរងផលប៉ាឹះពាល់អវជិ្ជានធៅធលើការា៉ា ន់ស្ថម ននន
លាំហូរស្ថឆ់គារ់នាធពលអនា្ត្ននឥណទាន ឬផលបគត្ឥណទាន។ លរខណៈវនិិឆេ័យ
របស់គរុមហ ុនសគាប់ែាំណារ់កាលទី 3 ទូធៅ្ឺជា្ណនីដែលគត្ូវនរងនិយមន័យ ‘ការ
ែរខានសង’ ដែលគត្ូវានពនយល់ធៅរថាែណឌ  បនាា ប់។ គរុមហ ុនទទួលស្ថា ល់ជា ECL 
មួយអាយុកាល សគាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុែាំណារ់កាលទី 3។ 

និយមន័យនន “ការែរខានសង” 

គរុមហ ុនចាត់្ឆាំណាត់្ថាន រ់ឥណទាន ការវនិិធយ្ ការទទួល ឬគទពយសមបត្តិហិរញ្ញវត្ាុណាមួយ
រនុងនិយមន័យ ការែរខានសង ធៅធពលដែលវាាន ‘ការងយឆុឹះននឥណទាន’។ ឧបររណ៍
ហិរញ្ញវត្ាុានអីុមដភរមិនធៅធពលដែលានគពរត្តិការណ៍មួយឬធគឆើន ដែលានផលប៉ាឹះពាល់
ែូឆខាត្ែល់ការា៉ា ន់ស្ថម នលាំហូរស្ថឆ់គារ់ ននគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុានធរើត្ធ ើង។  
ឥណទានរនុងលរខែណឌ ដែលអនរែចីគារ់គាម នសមត្ាភាពសង ជា្មមតាគត្ូវានចាត់្ទុរថាជា 
អីុមដភរមិន លុឹះគតាដត្ានភសតុតាងថា ហានិភ័យននការមិនទទួលាននូវលាំហូរស្ថឆ់គារ់
តាមរិឆចសនោ ានងយឆុឹះ្ួរឲ្យរត់្សាា ល់ ធហើយមិនានសូឆនាររននអីុមដភរមិន។ បដនាមពី
ធនឹះ ឥណទានដែលាននងៃហួសកាលរាំណត់្សងធលើសពី 89នងៃ គត្ូវានចារ់ទុរថាជា ការ
ងយឆុឹះននឥណទាន។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2 ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.1 គទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(vi) អីុមដភរមិនគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ហានិភ័យឥណទានធៅធពលទទួលស្ថា ល់ជាធលើរែាំបូង 

ធៅការយិបរធិឆេទននរាយការណ៍នីមួយៗ គរុមហ ុនវាយត្នមលថាធត្ើហានិភ័យឥណទាននន
ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ានធរើនធ ើង្ួរឲ្យរត់្សាា ល់ចាប់តាាំងពីានការទទួលស្ថា ល់ជាធលើរ 
ែាំបូង។ ធៅធពលហានិភ័យឥណទានានធរើនធ ើង្ួរឲ្យរត់្សាា ល់ ចាប់តាាំងពីការទទួល
ស្ថា ល់ជាធលើរែាំបូង សាំវធិាន្នននការាត់្បង់គត្ូវានវាស់ដវងតាមឆាំនួនទររគារ់ធសមើនរង 
ECLs មួយអាយុកាល។ 

ធៅធពលរាំណត់្ថាធត្ើហានិភ័យឥណទាន ននគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុានធរើនធ ើង្ួរឲ្យរត់្
សាា ល់ចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង និងធៅធពលា៉ា ន់ស្ថម ន ECLs គរុមហ ុនពិចារណា
ធលើព័ត៌្ានសមធហតុ្ផលនិងអាឆទុរឆិត្តាន ដែលវាពារ់ព័នធ និងអាឆររាន រមួានទាាំង
បរាិណ និងព័ត៌្ានគបរបធោយ្ុណភាព និងការវភិា្ធោយដផែរធលើបទពិធស្ថ្ន៍របស់
គរុមហ ុន និងការវាយត្នមលឥណទាន រមួបញ្ចូ លទាាំងព័ត៌្ានដែលគបធមើលធៅនងៃខាងមុែ។ 

គបសិនធបើហានិភ័យឥណទាន មិនានធរើនធ ើង្ួរឲ្យរត់្សាា ល់ចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់
ជាធលើរែាំបូងធទ ឬគបសិនធបើ្ុណភាពឥណទានននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ានភាពគបធសើរធ ើង
ធនាឹះ វាដលងានការធរើនធ ើង្ួរឲ្យរត់្សាា ល់ធលើហានិភ័យឥណទាន ចាប់តាាំងពីការទទួល
ស្ថា ល់ជាធលើរែាំបូង សាំវធិាន្នននការាត់្បង់គត្ូវានវាស់ដវងរនុងឆាំនួនទររគារ់ធសមើនរង 
ECLs រយៈធពល 12 ដែ។ 

ា៉ារា៉ា ដម៉ាគត្ និងវ ិ្ ីស្ថស្តសត ECL 

ECL ្ឺជាមុែង្ហរននគបូាប ីលីធត្ននការែរខានសង (“PD”) អគតាខាត្បង់ធោយស្ថរការែរ
ខានសង (“LGD”) និងទាំហាំននការែរខានសង (“EAD”) ្ួបផេាំជាមួយនរងធពលធវោននការ
ាត់្បង់ រ៏គត្ូវានពិចារណាដែរ ធហើយវាគត្ូវធ្វើការា៉ា ន់ស្ថម នធោយរមួបញ្ចូ លជាមួយ ព័ត៌្ាន
ធសែារិឆចដែលគបធមើលធៅនងៃខាងមុែ និងតាមរយៈននការធគបើគាស់នូវបទពិធស្ថន៍រនុងការ 
វនិិឆេ័យឥណទាន។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2 ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.1 គទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(vi) អីុមដភរមិនគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ា៉ារា៉ា ដម៉ាគត្ និងវ ិ្ ីស្ថស្តសត ECL (ត្ពីទាំព័រមុន) 

PD គត្ូវានរាំណត់្ជាការា៉ា ន់ស្ថម នននលទធភាពដែលអតិ្ងិជ្ន នរងមិនអាឆបាំធពញកាត្ពវរិឆច
បាំណុល ឬការែរខានសងរនុងរយៈធពលជារ់ោរ់មួយ ដែលជា្មមតារនុងរយៈធពលមួយឆ្ន ាំ។ 
ការា៉ា ន់ស្ថម នរបស់ ECL ្ឺត្គមូវឲ្យាន PD រយៈធពល 12ដែ សគាប់ហានិភ័យែាំណារ់កាល
ទី1 រ៏ែូឆជា ECL មួយអាយុកាល សគាប់ហានិភ័យែាំណារ់កាលទី2 និងែាំណារ់កាលទី3។ 
ែូធឆនឹះ តារាងមួយអាយុកាលរបស់ PD ត្គមូវឲ្យានការ្ណនាធោយដផែរទិននន័យពីមុនរបស់
គរុមហ ុន។ ការា៉ា ន់ស្ថម ននន PD រ៏ត្គមូវឲ្យាននិយ័ត្រមមធៅធលើការគបធមើលធៅនងៃខាងមុែ
ធែើមបីឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីធសណារយី៉ាូននា៉ា គរូធសែារិឆចនាធពលខាងមុែ។ ទគមង់ននលរខែណឌ  នរងគត្ូវ
ានធ្ដរសគមួលធោយធគបើវ ិ្ ីស្ថស្តសតសាិតិ្ ដផែរធលើទិននន័យដែលអាឆររាន សគាប់ការ
ា៉ា ន់ស្ថម ន PD មួយអាយុកាល។ 

LGD ្ឺជាការា៉ា ន់ស្ថម នននការខាត់្បង់ទាាំងស្សុងធៅធលើធសែារិឆច រនុងររណីដែលាន
គពរត្តិការណ៍ននការែរខានសង។ ឆាំនួនស្ថឆ់គារ់សរបុ ទទួលានមរវញិ គត្ូវានពិចារណា
រនុងការ្ណនា LGD។ 

EAD គត្ូវានរាំណត់្ថា ជាការា៉ា ន់គបាណននវសិ្ថលភាពដែលគរុមហ ុនអាឆបង្ហា ញែល់
សមភា្ី រនុងគពរត្តិការណ៍ និងធៅធពលដែល ានការែរខានសងរបស់សមភា្ី។ ែូធឆនឹះ
ធគាលបាំណងនន ា្ំរូ EAD ្ឺធែើមបីា៉ា ន់ស្ថម នផលប៉ាឹះពាល់របស់គរុមហ ុន ឬសមតុ្លយដែលធៅ
សល់សគាប់្ណនីដែលអាឆនរងែរខានសង ធៅរនុងរយៈធពលននរាយការណ៍ណាមួយ។ 
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2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2 ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.1 គទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(vi) អីុមដភរមិនគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ព័ត៌្ានគបធមើលធៅនងៃខាងមុែ 

គរុមហ ុនរមួបញ្ចូ លព័ត៌្ានគបធមើលធៅនងៃខាងមុែ រនុងការវាយត្នមលទាាំងពីររបស់ែលួន ថាធត្ើ          
ហានិភ័យឥណទានរបស់ឧបររណ៍ ានធរើនធ ើង្ួរឲ្យរត់្សាា ល់ចាប់តាាំងពីានការទទួល
ជាធលើរស្ថា ល់ែាំបូង និងការវាស់ដវងរបស់ ECL។ អធងរននា៉ា គរូធសែារិឆច "MEVs" គត្ូវដត្រមួ
បញ្ចូ លគាន សគាប់ ា្ំរូននការគបធមើលធៅនងៃខាងមុែ និងដែលានងលរងគបូាប ីលីធត្។ ការវភិា្
រវាងបទពិធស្ថ្ន៍ននការែរខានសងពីមុន និងលរខែណឌ ា៉ា គរូធសែារិឆច គត្ូវានទាមទារឲ្យ
អនុវត្ត ធែើមបីរាំណត់្ទាំនារ់ទាំនងរវាងគាន ។ ចាប់ពីធពលធនាឹះត្ធៅ ធោយការធគបើអធងរនន 
ា៉ា គរូធសែារិឆចដែលពារ់ព័នធគរុមហ ុនអាឆរាំណត់្ឆាំនួនសមស្សបនន ECL ធោយធយងធៅ
តាមការផ្លល ស់បតូរស្ថា នភាពធសែារិឆចដែលពារ់ព័នធ។ 

អធងរននា៉ា គរូធសែារិឆចដែលសាំខាន់ៗ ដែលគត្ូវានធ្ធគបើរនុងធសណារយី៉ាូននធសែារិឆចនីមួយៗ 
សគាប់្ណនា ECL ្ឺផលិត្ផលរនុងស្សុរសរបុ អគតាគាម នការង្ហរធ្វើ សនាសេន៍ត្នមលអនរធគបើ
គាស់ និងការគារ់រមចីជាម្យមរនុងរយៈធពល12ដែ។ 

2.2.2 ស្ថឆ់គារ់និងស្ថឆ់គារ់សមមូល 

សគាប់ធគាលបាំណងននរាយការណ៍លាំហូរស្ថឆ់គារ់ ស្ថឆ់គារ់និងស្ថឆ់គារ់សមមូល រមួ
ាន ស្ថឆ់គារ់ និងសមតុ្លយ្នាគារ គារ់បធញ្ញើតាមត្គមូវការ និងការវនិិធយ្រយៈធពលែលីដែល
ានសនានីយ្ុណភាពែពស់ ជាមួយនរងកាលរាំណត់្ធែើមរយៈធពល 3 ដែ ឬតិ្ឆជាងធនឹះធៅធពល
ទិញ ធហើយអាឆបតូរធៅជាស្ថឆ់គារ់ានឆ្ប់រហ័ស និងមិនានហានិភ័យ្ៃន់្ៃរននការផ្លល ស់បតូរ
ត្នមលរបស់វា។ 

2.2.3. សមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា 

គារ់ត្មកល់ធានាធលើធែើមទុន និងទុនបគមុងកាត្ពវរិឆច គត្ូវានររាទុរជាមួយ្នាគារជាតិ្នន   
រមពុជា ធោយអនុធោមធៅតាមឆាប់រមពុជាសតីពី គ រ្ឹះស្ថា ន្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ាុ និងគត្ូវាន
រាំណត់្្ិត្ជាភា្រយ ននធែើមទុនអបបបរា និងគារ់បធញ្ញើសនេាំសរបុពីអតិ្ងិជ្ន ធរៀងគាន ។ ្ណនី
ធនឹះរ៏រាប់បញ្ចូ លទាាំង្ណនីឆរនត ដែលានរត់្គតាតាមត្នមលធែើម និងគារ់បធញ្ញើានកាលរាំណត់្
ដែលទទួលានការគារ់ផងដែរ។ 

2.2.4 សមតុ្លយធៅ្នាគារធផេងៗ 

សមតុ្លយធៅ្នាគារធផេងៗ គត្ូវានរត់្គតាតាមត្នមលធែើម ែរ ECL។
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(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2 ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.5 ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន 

ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន គត្ូវានវាស់ដវងតាមត្នមលែររ ាំលស់ ដែលពួរធ្គត្ូវានវាស់ដវងជាធលើរ
ែាំបូងតាមត្នមលសមស្សប បូរឆាំណាយគបតិ្បត្តិការដែលធរើត្ធ ើងធោយផ្លា ល់ ធហើយនាធពល
បនាា ប់គត្ូវានរត់្គតាតាមត្នមលែររ ាំលស់ ធោយធគបើវ ិ្ ីស្ថស្តសតអគតាការគារ់គបសិទធភាព។ 

ឥណទានគត្ូវានលុបធចាលធឆញពីបញ្ជ ី ធៅធពលដែលមិនានការរ ាំពរងទុរថាអាឆនរងគបមូលមរ
វញិាន។ ការគបមូលមរវញិនូវឥណទានធៅអតិ្ងិជ្នដែលានលុបធឆញពីបញ្ជ ីពីមុនមរ ឬរ៏
ានផតល់ការងយឆុឹះននឆាំនួន សាំវធិាន្នធលើការខាត្បង់ឥណទានរ ាំពរងទុរ ធៅរនុងរាយការណ៍
លទធផលធពញធលញ។ 

ការគបមូលមរវញិនូវឥណទានដែលានលុបធឆញពីបញ្ជ ីពីមុនមរ ឬ ការឆុឹះប្ញ្ញច ស់ននសាំវធិាន
្នពីមុន គត្ូវានបង្ហា ញជាឆាំណូលធផេងៗ ធៅរនុងរាយការណ៍លទធផលធពញធលញ។ 

2.2.6 គទពយ និងបរកិាខ រ 

គទពយ និងបរកិាខ រ គត្ូវានរាំណត់្ត្នមលធយងតាមការឆាំណាយធែើមែររ ាំលស់បងារ និងអីុមដភរមិន
គបសិនធបើាន។ ឆាំណាយននគទពយ និងបរកិាខ រ រមួានត្នមលននការទិញ និងការឆាំណាយធផេងៗ ដែល
ពារ់ព័នធនរងការនាាំយរគទពយសរមមធៅរនុងស្ថា នភាពការង្ហរ និងទីតាាំងរបស់វារនុងធគាលបាំណងធគបើ
គាស់។ ធៅធពលដែលគទពយ និងបរកិាខ រ ានសាសធាតុ្សាំខាន់ៗ រនុងការា៉ា ន់ស្ថម នធៅធលើអាយុ
កាលែុសៗគាន  សាសធាតុ្ទាាំងធនឹះ គត្ូវានចាត់្ទុរជាធាតុ្ោឆ់ធោយដ រននគទពយ និងបរកិាខ រ។ 

ការឆាំណាយជាបនតបនាា ប់ដែលទារ់ទង នរងធាតុ្ននគទពយ និងបរកិាខ រ ដែលគត្ូវានទទួលស្ថា ល់រឆួ
ធហើយធនាឹះ គត្ូវានធ្បូរបដនាមធៅធលើនងលធែើមននគទពយសរមមធនាឹះ ធៅធពលដែលវាអាឆាន 
លទធភាពផតល់នូវអត្ាគបធយជ្ន៍ធសែារិឆចនាធពលអនា្ត្ ដែលធលើសពីបទោា នននការវាយត្នមលនន
គទពយសរមមដែលានស្ស្ថប់ នរងានលាំហូរឆូលគរុមហ ុន។ រាល់ឆាំណាយបនតបនាា ប់ធផេងធទៀត្គត្ូវ
ានទទួលស្ថា ល់ជាការឆាំណាយរនុងរាំ ុងធពលដែលវាធរើត្ធ ើង។ 

ឆាំធណញ ឬខាត្ពីការឈប់ធគបើ ឬការលរ់ធឆញដផនរននគទពយ និងបរកិាខ រណាមួយគត្ូវានរាំណត់្ 
ធោយភាពែុសគាន រវាងែាំធណើ រការននការា៉ា ន់ស្ថម នធលើការលុបធចាលសុទធ និងត្នមលធយង ននគទពយ
សរមម ធហើយគត្ូវានទទួលស្ថា ល់ធៅរនុងរាយការណ៍លទធផលធពញធលញ ធៅការយិបរធិឆេទនន
ការធគបើគាស់ ឬការលុបធចាលធនាឹះ។ 
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2.2 ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.6 គទពយ និងបរកិាខ រ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ការរ ាំលស់គត្ូវាន្ណនាតាមវ ិ្ ីស្ថស្តសតរ ាំលស់ធងរ ធៅធលើអាយុកាលា៉ា ន់ស្ថម នរបស់គទពយសរមម
ែូឆខាងធគកាម៖ 

ធគ្ឿងសង្ហា រ រមការយិល័យ 5 ឆ្ន ាំ 
យនយនត 5 ឆ្ន ាំ 
ធទាឆគរយនយនត 4 ឆ្ន ាំ 
រុាំពយូទ័រ និងបរកិាខ របធឆចរវទិោ 4 ឆ្ន ាំ 
ការដរលមែអគារ  
ការយិល័យ រយៈធពលជួ្លពី 1 ធៅ 10 ឆ្ន ាំ 
ធអ្ីអរម រយៈធពលជួ្លពី 1 ធៅ 5 ឆ្ន ាំ 
បរកិាខ រទាំនារ់ទាំនង 4 ឆ្ន ាំ 

ការង្ហរដែលរាំពុងែាំធណើ រការ មិនគត្ូវានែររ ាំលស់ធនាឹះធទ ទាល់ដត្ធពលធវោដែលគទពយសរមម
គត្ូវានបញ្ច ប់និងោរ់ឲ្យែាំធណើ រការធគបើគាស់រនុងគបតិ្បត្តិការ។ 

គទពយសរមមដែលានរ ាំលស់យ៉ាងធពញធលញ គត្ូវានររាទុរធៅរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុរហូត្
ែល់គទពយសរមមដលងធគបើគាស់ ឬមិន្ិត្នងលបដនាមធទៀត្ឆាំធពាឹះការរ ាំលស់ គត្ូវានធ្វើធ ើងឆាំធពាឹះ
គទពយសរមមទាាំងធនឹះ។ 

គបសិនធបើានការឆងែុលបង្ហា ញថា ានការដគបគបួលយ៉ាងខាល ាំងធៅរនុងការរ ាំលស់ ឬអគតារ ាំលស់ធៅ
ធលើអាយុកាលធគបើគាស់ ឬត្នមលសាំណល់ននគទពយសរមម ការរ ាំលស់ននគទពយសរមមធនាឹះគត្ូវានដរ
ត្គមូវធ ើងវញិធែើមបីបង្ហា ញពីការរ ាំពរងទុរងមី។ 

2.2.7 គទពយអរបីូ 

គទពយអរបីូ រមួានរមមវ ិ្ ីរុាំពយូទ័រ គត្ូវានរាំណត់្តាមត្នមលធែើមែររ ាំលស់បងារ និងអីុមដភរមិនបងារ
គបសិនធបើាន។ គទពយអរបីូគត្ូវានែររ ាំលស់តាមមូលោា នធងរតាមអគតា 10% រនុងមួយឆ្ន ាំ។ 

គបសិនធបើានការឆងែុលបង្ហា ញថា ថាានការផ្លល ស់បតូរ្ួរឲ្យរត់្សាា ល់ណាមួយ រនុងអគតារ ាំលស់
និងអាយុកាលធគបើគាស់ ឬត្នមលសាំណល់ននរមមវ ិ្ ីរុាំពយូទ័រ រ ាំលស់គត្ូវានដរដគបពី 
ការយិធឆេទបឆចុបបនន ធែើមបីឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីការរ ាំពរងទុរងមី។ ការង្ហរដែលរាំពុងែាំធណើ រការ មិនគត្ូវានធ្
រ ាំលស់ធទរហូត្ែល់ធពលដែលគទពយសរមមពារ់ព័នធគត្ូវានបញ្ច ប់ និងោរ់ឲ្យែាំធណើ រការ។ 
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2.2 ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.8 ភតិ្សនោ  

ធៅធពលចាប់ធផតើមរិឆចសនោ គរុមហ ុនធ្វើការវាយត្នមលថាធត្ើរិឆចសនោមួយានទគមង់ជាភតិ្សនោ
ដែរឬធទ។ រិឆចសនោានទគមង់ជាភតិ្សនោ គបសិនធបើរិឆចសនោផតល់សិទធគ្ប់គ្ង ននការធគបើគាស់
គទពយសរមមជារ់ោរ់មួយ រនុងរយៈធពលរាំណត់្មួយ ជាងនូរនរងត្នមលត្បសនង។ធែើមបីវាយត្នមលថាធត្ើ
រិឆចសនោ ផតល់សិទធិគ្ប់គ្ងការធគបើគាស់គទពយសរមមជារ់ោរ់ គរុមហ ុនធ្វើការវាយត្នមលថាធត្ើ៖ 

• រិឆចសនោានជាប់ពារ់ព័នធនរងការធគបើគាស់គទពយសរមមជារ់ោរ់ ដែលធនឹះអាឆបញ្ញជ រ់យ៉ាង
ជារ់ោរ់ ឬគបធយល ធហើយ្ួរដត្ានលរខណៈរូបវនតធោយដ រ ឬត្ាំណាងឲ្យសមត្ាភាព
ទាាំងអស់ននលរខណៈរបូវនតធោយដ ររបស់គទពយសរមម។ គបសិនធបើអនរផាត់្ផាង់ានសិទធិ
ជ្ាំនួសជាចាាំាឆ់រនុងរយៈធពលធគបើគាស់ ធនាឹះគទពយសរមមមិនដមនានលរខណៈជាគទពយ
សរមមជារ់ោរ់ធទ 

• គរុមហ ុនានសិទធិទទួលានអត្ាគបធយជ្ន៍ធសែារិឆចជាស្ថវនត ពីការធគបើគាស់គទពយសរមមរនុង  
រយៈធពលននការធគបើគាស់ និង 

• គរុមហ ុនានសិទធិបញ្ញជ រនុងការធគបើគាស់គទពយសរមម។ គរុមហ ុនានសិទធិធនឹះ ធៅធពលដែល
គរុមហ ុនានសិទធិធ្វើការសធគមឆឆិត្ត ធៅនរងការផ្លល ស់បតូររធបៀប និងធគាលបាំណងរនុងការធគបើ
គាស់គទពយសរមម។ រនុងររណីដែលការសធគមឆឆិត្តទាាំងអស់អាំពីរធបៀប និងធគាលបាំណងនន
ការធគបើគាស់គទពយសរមមគត្ូវានរាំណត់្ជាមុន ធនាឹះគរុមហ ុនានសិទធិបញ្ញជ ការធគបើគាស់
គទពយសរមម គបសិនធបើៈ 

• គរុមហ ុនានសិទធិធ្វើគបតិ្បត្តិការធលើគទពយសរមម ឬ 

• គរុមហ ុនានធរៀបឆាំគទពយសរមមធៅតាមវ ិ្ ីដែលរាំណត់្ជាមុនពីរធបៀប និងធគាលបាំណងដែល
គទពយសរមមធនាឹះ នរងគត្ូវានធគបើគាស់។ 

ធគាលនធយាយធនឹះ គត្ូវានអនុវត្តឆាំធពាឹះរិឆចសនោដែលានគពមធគពៀង ឬានធ្វើការផ្លល ស់បតូរ 
ចាប់ពីនងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន ាំ2019 មរប៉ាុធណាណ ឹះ។ 

ធៅធពលចាប់ធផតើមរិឆចសនោជួ្ល ឬវាយត្នមលធ ើងវញិធលើរិឆចសនោដែលានទគមង់ជាភតិ្សនោ 
និងសាសធាតុ្ដែលមិនដមនជាភតិ្សនោ គរុមហ ុនដបរដឆរត្នមលត្បសនងធៅរនុងរិឆចសនោ 
ឆាំធពាឹះសាសធាតុ្ននភតិ្សនោនីមួយៗ និងសាសធាតុ្ដែលមិនដមនជាភតិ្សនោ ធោយដផែរ
តាមត្នមលននឯរតានីមួយៗ។ រ៏ប៉ាុដនត ឆាំធពាឹះការជួ្លែី និងអគារដែលគរុមហ ុនជាអនរជួ្ល គរុមហ ុន
មិនដបងដឆរសាសធាតុ្មិនដមនភតិ្សនោធនាឹះធទ ធហើយសាសធាតុ្ភតិ្សនោ និងមិនដមនភតិ្
សនោគត្ូវានចាត់្ទុរថាជាសាសធាតុ្ភតិ្សនោ។ 
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2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2 ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.8 ភតិ្សនោ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ភតិ្សនោរនុងររណីដែលគរុមហ ុនជាអនរជួ្ល  

ការធរៀបឆាំឲ្យានសិទធិរនុងការធគបើគាស់គទពយសរមម គបសិនធបើបាំធពញតាមលរខែណឌ មួយរនុង
ឆាំធណាមខាងធគកាមៈ 

• អនរទិញានសមត្ាភាព ឬសិទធិធ្វើគបតិ្បត្តិការធលើគទពយសរមម ធៅធពលដែលទទួលាន ឬ 
គ្ប់គ្ងធលើសពីបរាិណលទធផលដែលមិនសាំខាន់ 

• អនរទិញានសមត្ាភាព ឬសិទធិរនុងការគ្ប់គ្ងធលើការឆូលធៅែល់គទពយសរមម ែណៈដែល
ទទួលាន ឬគ្ប់គ្ងធលើសពីបរាិណលទធផលដែលមិនសាំខាន់ ឬ 

• អងាធហតុ្ និងកាលៈធទសៈានបង្ហា ញថា វាានលរខណៈតិ្ឆតួ្ឆដែលភា្ីែនទធទៀត្នរង
ទទួលានធគឆើនជាងបរាិណលទធផលដែលមិនសាំខាន់ ធហើយត្នមលរនុងមួយឯរតាមិនគត្ូវាន
រាំណត់្រនុងមួយឯរតាននលទធផលធទ ធហើយរ៏មិនធសមើនរងត្នមលទីផារបឆចុបបនន រនុងមួយឯរតានន
លទធផលដែរ។ 

គរុមហ ុនទទួលស្ថា ល់សិទធិរនុងការធគបើគាស់គទពយសរមម និងបាំណុលភតិ្សនោធៅការយិបរធិឆេទនន
ការចាប់ធផតើមជួ្ល។   

សិទធិរនុ ងការធគបើគាស់គទពយសរមម 

សិទធិរនុងធគបើគាស់គទពយសរមម គត្ូវានវាស់ដវងជាធលើរែាំបូងតាមនងលធែើម ដែលរួមានឆាំនួន 
បាំណុលភតិ្សនោែាំបូង ធោយធ្វើនិយ័ត្រមមជាមួយនរងការទូទាត់្ភតិ្សនោដែលានធ្វើធ ើងធៅ 
ឬមុនការយិបរធិឆេទននការចាប់ធផតើមជួ្ល បូរឆាំណាយផ្លា ល់ែាំបូងដែលានធរើត្ធ ើង និងការា៉ា ន់
ស្ថម នឆាំណាយរនុងការរឹុះធរ ើ ឬែរធឆញនូវគទពយសរមម ឬស្ថត រធ ើងវញិនូវគទពយសរមម ឬទីតាាំងដែល
វាតាាំងធៅ ធហើយែរគារ់ធលើរទររឆិត្តននភតិ្សនោដែលទទួលាន។ 

សិទធិរនុងការធគបើគាស់គទពយសរមម គត្ូវានែររ ាំលស់តាមវ ិ្ ីស្ថស្តសតរ ាំលស់ធងរ ្ិត្ចាប់ពី
ការយិបរធិឆេទននការចាប់ធផតើមជួ្ល រហូត្ែល់ឆុងបញ្ច ប់ននអាយុកាលធគបើគាស់ននសិទធិរនុងការធគបើ
គាស់គទពយសរមម ឬធៅឆុងការយិបរធិឆេទននភតិ្សនោ មួយណាធរើត្មុន។ ការា៉ា ន់ស្ថម នននអាយុ
កាលធគបើគាស់ននសិទធិរនុងការធគបើគាស់គទពយសរមម គត្ូវានរាំណត់្តាមមូលោា នែូឆគាន  ធៅនរង
គទពយ និងបរកិាខ រទាាំងធនាឹះ។ បដនាមពីធលើសធនឹះ សិទធិននការធគបើគាស់គទពយសរមម គត្ូវានកាត់្
បនាយជាគបចាាំធៅតាមការខាត្បង់អីុមដភរមិន និងដរត្គមូវសគាប់ការវាស់ដវងធ ើងវញិធលើ
បាំណុលភតិ្សនោ។ 

ការា៉ា ន់ស្ថម នននអាយុកាលធគបើគាស់ ននសិទធិរនុងការធគបើគាស់គទពយសរមម រមួបញ្ចូ លអគារ និង
ស្ថខាការយិល័យ ចាប់ពី 1 ឆ្ន ាំ ែល់ 10 ឆ្ន ាំ។ 
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(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 

33 

 
 

2. លោលនលោាយ្ណលនយយ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.2 ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.8 ភតិ្សនោ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

បាំណុលភតិ្សនោ 

បាំណុលភតិ្សនោ គត្ូវានវាស់ដវងែាំបូងតាមត្នមលបឆចុបបនន ននការទូទាត់្ភតិ្សនោ ដែលមិនទាន់
ានបង់ ធៅការយិបរធិឆេទននការចាប់ធផតើមជួ្ល និងគត្ូវានធ្វើអបបហារធោយធគបើអគតាការគារ់
ជារ់ដសតងធៅរនុងភតិ្សនោ ឬររណីដែលអគតាការគារ់ធនាឹះ មិនអាឆរាំណត់្ានភាល មៗ គត្ូវធ្វើ
ធៅតាមអគតាការគារ់រមចីបដនាមរបស់អនរជួ្ល។ 
ការទូទាត់្ភតិ្សនោដែលបញ្ចូ លធៅរនុងការវាស់ដវងបាំណុលភតិ្សនោរមួានៈ 
• ការទូទាត់្ភតិ្សនោធងរ រមួទាាំងការទូទាត់្រនុងទគមង់ធងរ 

• ការទូទាត់្ភតិ្សនោអធងរ ធោយដផែរធលើសនាសេន៍ ឬអគតា ដែលគត្ូវានវាស់ដវងជាធលើរ
ែាំបូងធោយធគបើសនាសេន៍ ឬអគតានាការយិបរធិឆេទននការចាប់ធផតើមជួ្ល 

• ឆាំនួនដែលរ ាំពរងថានរងគត្ូវទូទាត់្ ធគកាមការធានាត្នមលធៅសល់ និង 

• ត្នមលទិញធគកាមជ្ធគមើសននការទិញ ដែលគរុមហ ុនានធហតុ្ផលជារ់ោរ់រនុងការអនុវត្ត។ 
ការទូទាត់្ភតិ្សនោធៅរនុងអាំ ុងធពលដែលានជ្ធគមើសរនុងការបនត គបសិនធបើគរុមហ ុនាន
ធហតុ្ផលជារ់ោរ់រនុងការបនត និងការពិន័យធលើការបញ្ច ប់ភតិ្សនោមុនកាលរាំណត់្ ធលើរ
ដលងដត្គរុមហ ុនានធហតុ្ផលឆាស់ោស់ ថានរងមិនបញ្ច ប់ភតិ្សនោមុនកាលរាំណត់្ធទ។ 

បាំណុលភតិ្សនោគត្ូវានវាស់ដវងតាមត្នមលធែើម ធោយធគបើវ ិ្ ីស្ថស្តសតអគតាការគារ់គបសិទធភាព។ 
បាំណុលភតិ្សនោគត្ូវានវាស់ដវងធ ើងវញិ ធៅធពលានការដរដគបរយៈធពលននភតិ្សនោ ការ
ផ្លល ស់បតូរធៅធលើការវាយត្នមលសគាប់ជ្ធគមើសរនុងការទិញគទពយសរមម ការដគបគបួលការទូទាត់្ភតិ្សនោ
នាធពលអនា្ត្ ដែលធរើត្ធ ើងពីការដគបគបួលននសនាសេន៍ ឬអគតាណាមួយ ឬគបសិនធបើាន 
ការដគបគបួលឆាំនួនា៉ា ន់ស្ថម ន ដែលរ ាំពរងថានរងគត្ូវទូទាត់្ ធលើការធានាត្នមលដែលធៅសល់។ 
ធៅធពលដែលបាំណុលភតិ្សនោគត្ូវានវាស់ដវងតាមវ ិ្ ីស្ថស្តសតធនឹះ និយ័ត្រមមគត្ូវានធ្វើធ ើង
ធលើត្នមលធយងននសិទធិននការធគបើគាស់គទពយសរមម ឬរ៏គត្ូវានធ្ទទួលស្ថា ល់រនុងឆាំធណញ ឬខាត្ 
គបសិនធបើត្នមលធយងននសិទធិននការធគបើគាស់គទពយសរមម គត្ូវានបញ្ចុ ឹះរហូត្ែល់ានត្នមលសូនយ។ 
ភតិ្សនោដែលានរយៈធពលែលី និងភតិ្សនោដែលានត្នមលទាបធលើគទពយសរមម 
គរុមហ ុន អនុវត្តភតិ្សនោានរយៈធពលែលី ដែលានរយៈធពល 12 ដែ ឬតិ្ឆជាងធនឹះ្ិត្ចាប់ពី
ការយិបរធិឆេទននការចាប់ធផតើមជួ្ល។ គរុមហ ុន រ៏អនុវត្តផងដែរនូវការមិនទទូលស្ថា ល់ឆាំធពាឹះ 
ភតិ្សនោដែលានត្នមលទាបធលើគទពយសរមម រួមានធគ្ឿងសង្ហា រ រមការយិល័យ ដែលគត្ូវាន
ចាត់្ទុរថាានត្នមលទាប (ឧទាហរណ៍ៈ ត្នមលធគកាម 5,000 ែុោល រអាធមររិ)។ ការទូទាត់្ភតិ្សនោ
ដែលានរយៈធពលែលី និងភតិ្សនោធលើគទពយសរមមដែលានត្នមលទាប គត្ូវានទទួលស្ថា ល់ជា
ឆាំណាយ តាមមូលោា នរ ាំលស់ធងរ ធៅតាមរយៈធពលននភតិ្សនោ។
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(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
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2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2 ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.9 គទពយសរមមធផេងៗ 

គទពយសរមមធផេងៗ គត្ូវានវាស់ដវងតាមត្នមលដែលអាឆា៉ា ន់ស្ថម នាន។ 

2.2.10 គារ់បធញ្ញើពីគ រ្ឹះស្ថា ន្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ាុ ធផេងៗ និងគារ់បធញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន 

គារ់បធញ្ញើពីគ រ្ឹះស្ថា ន្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ាុធផេងៗ និងគារ់បធញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន គត្ូវានរាំណត់្តាម
ត្នមលននការោរ់បធញ្ញើ។ 

2.2.11 គារ់រមចី 

គារ់រមចីគត្ូវានវាស់ដវងតាមត្នមលែររ ាំលស់ ធោយធ្វើការវាស់ដវងជាធលើរែាំបូងតាមត្នមលសម
ស្សប ែរឆាំណាយគបតិ្បត្តិការដែលធរើត្ធ ើងធោយផ្លា ល់ ធហើយនាធពលបនាា ប់គត្ូវានរត់្គតា
តាមត្នមលែររ ាំលស់ធោយធគបើវ ិ្ ីស្ថស្តសតអគតាការគារ់គបសិទធភាព។ 

2.2.12 អនុបាំណុល 

អនុបាំណុល ្ឺជាបាំណុលរយៈធពលយូរ ដែលវាសាិត្ធៅបនាា ប់បនេាំពីបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុទាាំងអស់
របស់គរុមហ ុន។ បាំណុលទាាំងធនឹះគត្ូវានរាប់បញ្ចូ លទុរជាដផនរមួយននបាំណុលរបស់គរុមហ ុន និង
គត្ូវានបញ្ចូ លរនុងការ្ណនាមូលនិ្ិផ្លា ល់សុទធរបស់គរុមហ ុន បនាា ប់ពីទទួលានការអនុម័ត្
ធោយ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា។ លធមែៀងពីអគតាបតូររបិូយប័ណណធលើអនុបាំណុល គត្ូវានរត់្គតាតាម   
រយៈរាយការណ៍លទធផលធពញធលញ។ 

2.2.13 អត្ាគបធយជ្ន៍របស់និធយជិ្ត្ 

រនុងឆ្ន ាំ2019 គរសួងការង្ហរនិងបណតុ ឹះបណាត លវជិាជ ជី្វៈ ានធឆញគបកាសធលែ 443 ឆុឹះនងៃទី21  
ដែរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ2019 សតីពីការទូទាត់្គារ់បាំណាឆ់អតី្ត្ភាពការង្ហរ សគាប់រិឆចសនោានងិរធវោមិន
រាំណត់្ ជាមួយនរងលិែិត្ដណនាាំសតីពីការអនុវត្ត ធឆញផាយនានងៃទី22 ដែមីនា ឆ្ន ាំ2020។ គបកាស
ធនឹះត្គមូវឲ្យានការផតល់នូវគារ់បាំណាឆ់អតី្ត្ភាពធសមើនរងឆាំនួន 15 នងៃ រនុងមួយឆ្ន ាំានែូឆខាង
ធគកាមៈ 

- ធសមើនរងឆាំនួន 7.5 នងៃ ទូទាត់្ជាធរៀងរាល់ដែមិងុនា និង 

- ធសមើនរងឆាំនួន 7.5 នងៃ ទូទាត់្ជាធរៀងរាល់ដែ្នូ។ 

ឆាំធពាឹះរិឆចសនោានងិរធវោានរាំណត់្ គរុមហ ុនផតល់ជូ្ននិធយជិ្ត្នូវគារ់បាំណាឆ់ឆាំនួន 5% 
ននគារ់ដែដែលានទូទាត់្រនុងរយៈធពលននរិឆចសនោ។ 
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(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
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2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.2 ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.14 ទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញត្តិ 

ទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញត្តិគត្ូវានបធងកើត្ធលើភាពែុសគាន ននសាំវធិាន្ន រវាង ECLs ដែលរាំណត់្
ធ ើងស្សបតាម CIFRS 9 និងសាំវធិាន្នតាមបទបបញ្ញត្តិ ស្សបតាមគបកាសរបស់្នាគារជាតិ្នន
រមពុជាធលែ ្7-017-344 ឆុឹះនងៃទី1 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2017 និងស្ថរាឆរដណនាាំធលែ ្7-018-001 ឆុឹះនងៃទី16 
ដែរុមភៈ ឆ្ន ាំ2019 សតីពីឆាំណាត់្ថាន រ់ហានិភ័យឥណទាន និងសាំវធិាន្នធលើអីុមដភរមិន សគាប់
គ រ្ឹះស្ថា ន្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ាុ។ 

សាំវធិាន្នតាមបទបបញ្ញត្តិ ត្គមូវឲ្យគ រ្ឹះស្ថា ន្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ាុ ធ្វើឆាំណាត់្ថាន រ់ននផលបគត្
ឥណទានរបស់ពួរធ្ជា 5 ថាន រ់ ធហើយផតល់សាំវធិាន្នទូធៅ និងសាំវធិាន្នជារ់ោរ់ធោយដផែរ
ធលើឆាំណាត់្ថាន រ់ឥណទានែូឆខាងធគកាម៖ 
ឆាំណាត់្ថាន រ់ ឆាំនួននងៃហសួកាលរាំណត់្សង អគតាសាំវធិាន្ន 

ឥណទានសតង់ោរ 
 

0 នងៃ ែល ់14 នងៃ (រយៈធពលែលី) 
0 នងៃ ែល ់29 នងៃ (រយៈធពលដវង) 1% 

ឥណទានឃ្ល ាំធមើល 15 នងៃ ែល់ 30 នងៃ (រយៈធពលែលី) 
30 នងៃ ែល់ 89 នងៃ (រយៈធពលដវង) 3% 

ឥណទានធគកាមសតង់ោរ 31 នងៃ ែល់ 60 នងៃ (រយៈធពលែលី) 
90 នងៃ ែល់ 179 នងៃ (រយៈធពលដវង) 20% 

ឥណទានជាប់សងេ័យ 61 នងៃ ែល់ 90 នងៃ (រយៈធពលែលី) 
180 នងៃ ែល់ 359 នងៃ (រយៈធពលដវង) 50% 

ឥណទានាត់្បង់ ចាប់ពី 91 នងៃធ ើងធៅ (រយៈធពលែលី) 
360 នងៃ ឬ ធគឆើនជាង (រយៈធពលដវង) 100% 

គរុមហ ុននរងធ្វើការធគបៀបធ្ៀបរវាង សាំវធិាន្នដែល្ណនាតាម CIFRS 9 និងសាំវធិាន្នតាម
បទបបញ្ញត្តិ ធហើយ៖ 

- រនុងររណីសាំវធិាន្នតាមបទបបញ្ញត្តិ ទាបជាងសាំវធិាន្នដែល្ណនាតាម CIFRS 9  
គរុមហ ុនធ្វើការរត់្គតាសាំវធិាន្នដែល្ណនាតាម CIFRS 9 និង 

- រនុងររណីសាំវធិាន្នតាមបទបបញ្ញត្តិ ែពស់ជាងសាំវធិាន្នដែល្ណនាតាម CIFRS 9  
គរុមហ ុនធ្វើការរត់្គតាសាំវធិាន្នដែល្ណនាតាម CIFRS 9 ធហើយធផារឆាំនួនលធមែៀងពី
គារ់ឆាំធណញររាទុរ ធៅទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញត្តិ ធៅរនុងមូល្នននរាយការណ៍ស្ថា ន
ភាពហិរញ្ញវត្ាុ។ 

2.2.15 សាំវធិាន្ន 

សាំវធិាន្នគត្ូវានទទួលស្ថា ល់ ធៅធពលដែលគរុមហ ុនានកាត្ពវរិឆចនាធពលបឆចុបបនន (តាមផលូវ
ឆាប់ ឬកាត្ពវរិឆច) ដែលជាលទធផលននគពរត្តិការណ៍រនលងផុត្ធៅ ធហើយានលទធភាពដែលត្គមូវឲ្យ
ានលាំហូរធឆញនូវអត្ាគបធយជ្ន៍ធសែារិឆច រនុងការបាំធពញនូវកាត្ពវរិឆចធនាឹះ ធហើយការា៉ា ន់ស្ថម ន
ដែលអាឆទុរឆិត្តានគត្ូវានធ្វើធ ើងតាមឆាំនួនទររគារ់ននកាត្ពវរិឆច។ 
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(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
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2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.2 ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.16 ការគារ់ 

អគតាការគារ់គបសិទធភាព  

ឆាំណូល និងឆាំណាយការគារ់ គត្ូវានទទួលស្ថា ល់ធៅរនុងគារ់ឆាំធណញ និងខាត្ ធោយធគបើ               
វ ិ្ ីស្ថស្តសតអគតាការគារ់គបសិទធភាព។ "អគតាការគារ់គបសិទធភាព" ្ឺជាអគតាដែលអាឆធ្វើអបប-
ហារធៅធលើស្ថឆ់គារ់ដែលរ ាំពរងថានរងទូទាត់្ ឬ នរងគត្ូវទទួល នាធពលអនា្ត្តាមរយៈ          
អាយុកាលរាំពរងទុររបស់ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ែល់៖ 

• ត្នមលធយងែុលននគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ ឬ  

• ត្នមលែររ ាំលស់ននបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ។  

ធៅធពល្ណនាអគតាការគារ់គបសិទធភាព សគាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុធគៅពីគទពយសរមមដែល
ានទិញ ឬ គទពយសរមមដែលានការងយឆុឹះននឥណទានធៅធពលទិញ គរុមហ ុនធ្វើការា៉ា ន់ស្ថម ន
ធលើលាំហូរទររគារ់នាធពលអនា្ត្ ធោយពិចារណារាល់លរខែណឌ ទាាំងអស់ននរិឆចសនោ
ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ប៉ាុដនតមិនរាប់បញ្ចូ ល ECL ធទ។ សគាប់គទពយសរមមដែលានទិញ ឬគទពយ
សរមមដែលានការការងយឆុឹះននឥណទានធៅធពលទិញ អគតាការគារ់គបសិទធភាពដែលានដរ
ត្គមូវហានិភ័យឥណទាន គត្ូវាន្ណនាធោយធគបើការា៉ា ន់ស្ថម នននលាំហូរស្ថឆ់គារ់នាធពល
អនា្ត្ រមួបញ្ចូ ល ECL។ 

ការ្ណនាអគតាការគារ់គបសិទធភាព រមួបញ្ចូ លទាាំងឆាំណាយគបតិ្បត្តិការ និងរនគមដែលានបង់ 
ឬទទួល ដែលវាជាដផនរននអគតាការគារ់គបសិទធភាព។ ឆាំណាយគបតិ្បត្តិការ រមួានឆាំណាយ
បដនាមដែលពារ់ព័នធផ្លា ល់ធៅនរងការទិញ ឬ ការធាឹះផាយគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ ឬ បាំណុល 
ហិរញ្ញវត្ាុ។ 

ត្នមលែររ ាំលស់និងត្នមលធយងែុល 

ត្នមលែររ ាំលស់ ននគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ ្ឺជាឆាំនួនននគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ ឬ
បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ គត្ូវានវាស់ដវងធៅធពលទទួលស្ថា ល់ជាធលើរែាំបូង ែរការទូទាត់្សងគារ់
ធែើម បូរ ឬែររ ាំលស់បងារ ធោយធគបើអគតាការគារ់គបសិទធភាព ឆាំធពាឹះភាពលធមែៀងរវាងឆាំនួនដែល
ានទទួលស្ថា ល់ជាធលើរែាំបូង និងឆាំនួនធៅធពលែល់ការរាំណត់្ និងគត្ូវធ្វើនិយ័ត្រមមឆាំធពាឹះ      
សាំវធិាន្នធលើការាត់្បង់ដែលានរ ាំពរងទុរ ឆាំធពាឹះគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ។  

ត្នមលធយងែុលននគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ ្ឺជាត្នមលែររ ាំលស់ននគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ មុនធពលធ្វើ 
និយ័ត្រមមធៅធលើសាំវធិាន្ន ECL ធផេងៗ។ 
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(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2 ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.16 ការគារ់ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ការ្ណនាឆាំណូលនិងឆាំណាយការគារ់ 

អគតាការគារ់គបសិទធភាព ននគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ គត្ូវាន្ណនាធៅធពល
ទទួលស្ថា ល់ជាធលើរែាំបូងននគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ។ រនុងការ្ណនាឆាំណូល
និងឆាំណាយការគារ់ អគតាការគារ់គបសិទធភាព គត្ូវានអនុវត្តធៅធលើត្នមលធយងែុលននគទពយ
សរមម (ធៅធពលដែលគទពយសរមមធនាឹះមិនានការងយឆុឹះឥណទាន) ឬឆាំធពាឹះត្នមលែររ ាំលស់នន
បាំណុល។ អគតាការគារ់គបសិទធភាព គត្ូវានធ្វើការដរដគបធ ើងវញិ ធោយការា៉ា ន់ស្ថម នធ ើងវញិ
នូវលាំហូរទររគារ់ននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុដែលានអគតាការគារ់ដគបគបួល ធែើមបីឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីការ
ផ្លល ស់បតូរននអគតាការគារ់ទីផារ។ អគតាការគារ់គបសិទធភាព រ៏គត្ូវធ្វើការដរដគបធ ើងវញិ សគាប់
ការដរត្គមូវហានិភ័យននត្នមលសមស្សប នាការយិបរធិឆេទននរ ាំលស់ធលើហានិភ័យគត្ូវានចាប់ធផតើម
ដរត្គមូវ។ 

ធទាឹះបីជាយ៉ាងណារ៏ធោយ គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុដែលានការងយឆុឹះននត្នមល បនាា ប់ពីការទទួល
ស្ថា ល់ជាធលើរែាំបូង ឆាំណូលការគារ់គត្ូវាន្ណនាធោយធគបើអគតាការគារ់គបសិទធភាព ដផែរ
ធលើត្នមលែររ ាំលស់ននគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ។ គបសិនធបើគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុដលងានការងយឆុឹះ
ននត្នមល ធនាឹះការ្ណនាការគារ់គត្ូវដផែរធលើមូលោា នននត្នមលែុលវញិ។ 

ឆាំធពាឹះគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុដែលានការងយឆុឹះននត្នមល ធៅធពលទទួលស្ថា ល់ជាធលើរែាំបូង 
ឆាំណូលការគារ់គត្ូវាន្ណនាធោយធគបើអគតាការគារ់គបសិទធភាព ដែលគត្ូវានធ្វើនិយ័ត្រមម
ហានិភ័យ ដផែរធលើរ ាំលស់នងលធែើមននគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុធនាឹះ។ ការ្ណនាឆាំណូលការគារ់ធនឹះ 
មិនគត្ូវបតូរធៅមូលោា នននត្នមលែុលវញិធនាឹះធទ ធទាឹះបីជាហានិភ័យឥណទានរបស់គទពយសរមមធនាឹះ 
ានភាពគបធសើររ៏ធោយ។ 

ការបង្ហា ញ 

ឆាំណូលការគារ់ និងឆាំណាយការគារ់ គត្ូវានរាំណត់្ធោយធគបើវ ិ្ ីស្ថស្តសតអគតាការគារ់ 
គបសិទធភាព ដែលគត្ូវានបង្ហា ញរនុងឆាំធណញ ឬខាត្ ធៅរនុងរាយការណ៍លទធផលធពញធលញ។ 

2.2.17 រនគមធជ្ើងស្ថរ  

ឆាំណូល និងឆាំណាយរនគមធជ្ើងស្ថរ ដែលជាដផនរមួយននអគតាការគារ់គបសិទធភាព របស់គទពយ
សរមមហិរញ្ញវត្ាុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ គត្ូវានបញ្ចូ លធៅរនុងអគតាការគារ់គបសិទធភាព។ 

ឆាំណាយ និងឆាំណូលធផេងធទៀត្ រមួបញ្ចូ លនងលធសវារមម្ណនី គត្ូវានទទួលស្ថា ល់ ធៅធពល
ដែលធសវារមមពារ់ព័នធគត្ូវានទទួល ឬគត្ូវានបាំធពញ ធរៀងគាន ។ 
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(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2 ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.17 រនគមធជ្ើងស្ថរ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

រិឆចសនោជាមួយអតិ្ងិជ្ន ដែលគត្ូវានទទួលស្ថា ល់ជាឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ធៅរនុងរាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ាុរបស់គរុមហ ុន អាឆានវសិ្ថលភាពធោយដផនរធៅរនុង CIFRS 9 ធហើយមួយដផនរធទៀត្ធៅ
រនុង CIFRS 15។ គបសិនធបើែូឆរនុងររណីធនឹះ ែូធឆនឹះគរុមហ ុនអនុវត្ត CIFRS 9 ជាធលើរែាំបូង គត្ូវធ្វើ
ការដបរដឆរ និងវាស់ដវងដផនរននរិឆចសនោ ដែលចាត់្ឆូលរនុងវសិ្ថលភាពនន CIFRS 9 ធហើយ
បនាា ប់មរអនុវត្ត CIFRS 15 ឆាំធពាឹះដផនរដែលធៅធសសសល់។ 

2.2.18 អីុមដភរមិនរបស់គទពយសរមមមិនដមនហិរញ្ញវត្ាុ  

ការខាត្បង់ធលើអីុមដភរមិនគត្ូវានទទួលស្ថា ល់ គបសិនធបើត្នមលធយងននគទពយសរមម ឬឯរតា
បធងកើត្ស្ថឆ់គារ់ (“CGU”) ា្ំជាងឆាំនួនា៉ា ន់ស្ថម នដែលអាឆគបមូលមរវញិាន។ 

ឆាំនួនទររគារ់ដែលអាឆគបមូលានមរវញិននគទពយសរមម ឬ ឯរតាបធងកើត្ស្ថឆ់គារ់ ្ ឺ ា្ំជាងត្នមល
រនុងការធគបើគាស់ និងត្នមលសមស្សបរបស់វា ែរឆាំណាយលរ់ធឆញ។ រនុងការា៉ា ន់ស្ថម នត្នមលធគបើ
គាស់ ការា៉ា ន់ស្ថម នលាំហូរស្ថឆ់គារ់នាធពលអនា្ត្ គត្ូវានធ្វើអបបហារធៅនរងត្នមលបឆចុបបនន 
ធោយធគបើអគតាមុនបង់ពនធ ដែលឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីការវាយត្នមលទីផារបឆចុបបននននត្នមលធពលធវោ និង    
ហានិភ័យជារ់ោរ់សគាប់គទពយសរមមទាាំង ឬឯរតាបធងកើត្ស្ថឆ់គារ់។ 

សគាប់ធគាលបាំណងននការស្ថរលបងអីុមដភរមិន ឆាំធពាឹះគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុដែលមិនអាឆស្ថរ
លបងដត្ឯងាន ្ឺគត្ូវានោរ់បញ្ចូ លគាន ជាគរុមតូ្ឆៗននគទពយសរមម ដែលអាឆបធងកើនស្ថឆ់គារ់
ានពីការបនតការធគបើគាស់ ធោយពរងដផែរខាល ាំងធលើលាំហូរស្ថឆ់គារ់ននគទពយសរមមធផេងធទៀត្ ឬ
ឯរតាបធងកើត្ស្ថឆ់គារ់។ 

ការខាត្បង់អីុមដភរមិន គត្ូវានទទួលស្ថា ល់ជាឆាំធណញ ឬខាត្។ ការខាត្បង់អីុមដភរមិន ននឯរតា
បធងកើត្ស្ថឆ់គារ់ ែាំបូងគត្ូវានដបងដឆរធោយកាត់្បនាយនូវត្នមលធយងននត្នមលធររ តិ៍ធ ម្ ឹះដែល
ានដបរដឆរធៅឯរតាបធងកើត្ស្ថឆ់គារ់ ធហើយបនាា ប់មរកាត់្បនាយត្នមលធយងននគទពយសរមម 
ធផេងៗរនុងឯរតាបធងកើត្ស្ថឆ់គារ់ ធលើមូលោា នសមាគត្។ 

ការខាត្បង់អីុមដភរមិន  ដែលទទួលស្ថា ល់រនុងធពលរនលងធៅ គត្ូវានា៉ា ន់ស្ថម ននាការយិបរធិឆេទនន
រាយការណ៍ ថាធត្ើានសញ្ញញ ណាមួយដែលធ្វើឲ្យការខាត់្បង់ានងយឆុឹះ ឬដលងានការខាត្
បង់ត្ធៅធទៀត្។ ការខាត្បង់ធលើអីុមដភរមិន  គត្ូវានរត់្គតាប្ញ្ញច សមរវញិ គបសិនធបើានការ
ដគបគបួលត្នមលា៉ា ន់ស្ថម ន ដែលគត្ូវានធគបើគាស់រាំណត់្ឆាំនួនដែលអាឆគបមូលមរវញិាន។ ការ
ខាត្បង់អីុមដភរមិន  គត្ូវានរត់្គតាប្ញ្ញច សមរវញិ គត្រមរគមិត្មួយដែលមិនធ្វើឲ្យត្នមលធយង
របស់គទពយសរមមធនាឹះ ធលើសពីត្នមលធយងដែលគត្ូវានរាំណត់្ (ែររ ាំលស់) រនុងររណីពុាំានការ
ទទួលស្ថា ល់ការខាត្បង់ធលើអីុមដភរមិន។  

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2 ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.19 ការទទួលស្ថា ល់ឆាំណាយ 

ឆាំណាយគត្ូវានទទួលស្ថា ល់ ធៅធពលដែលអាឆានការងយឆុឹះ ននអត្ាគបធយជ្ន៍ធសែារិឆច 
នាធពលអនា្ត្ ដែលទារ់ទងធៅនរងការងយឆុឹះននគទពយសមបត្តិ ឬការធរើនធ ើងនូវបាំណុល ដែល
ានធរើត្ធ ើង និងការងយឆុឹះននអត្ាគបធយជ្ន៍ធសែារិឆចដែលអាឆគត្ូវានវាស់ដវងាន។ 
ឆាំណាយដែលអាឆធរើត្ធ ើងរនុងសរមមភាព្មមតារបស់គរុមហ ុន រមួានឆាំណាយគបតិ្បត្តិការ ធៅ
ធលើគបតិ្បត្តិការរបស់គរុមហ ុន។ ការឆាំណាយគត្ូវានទទួលស្ថា ល់ធៅធពលានធរើត្ធ ើង។  

(i) ឆាំណាយរនគមធជ្ើងស្ថរ គត្ូវានទទួលស្ថា ល់រនុងរាយការណ៍លទធផលធពញធលញ ធៅធពល
ឆាំណាយធនាឹះានធរើត្ធ ើង។ រនគមធលើគារ់រមចី គត្ូវានធ្វើរ ាំលស់តាមវ ិ្ ីស្ថស្តសតធងរ ធោយ
ដផែរធៅធលើរយៈធពលននរមចី។  

(ii) ឆាំណាយគបតិ្បត្តិការគត្ូវានទទួលស្ថា ល់តាមមូលោា នបងារ។ 

2.2.20 ជ្ាំនួយ 

ជ្ាំនួយទទួលានពីភា្ីទីបី ធែើមបីផាត់្ផាង់ឆាំណាយគបតិ្បត្តិការរបស់គរុមហ ុន គត្ូវានរត់្គតាធៅ
រនុងរាយការណ៍លទធផលធពញធលញ ធោយដផែរធលើមូលោា នជាគបព័នធ និងសនិទានភាព និង
ធោយធ្វើការផាូរផាងជាមួយឆាំណាយពារ់ព័នធដែលនរងគត្ូវទូទាត់្។ 

2.2.21 សមព័នធញាតិ្ 

ភា្ីនានា គត្ូវានចាត់្ទុរថាជាសមព័នធញាតិ្ ធបើសិនគរុមហ ុនានសមត្ាភាពគ្ប់គ្ងធោយផ្លា ល់
ឬធោយគបធយល ធលើភា្ីធផេងធទៀត្ ឬានឥទធិពលយ៉ាងសាំខាន់រនុងការសធគមឆឆិត្តដផនរ 
ហិរញ្ញវត្ាុនិងគបតិ្បត្តិការ ឬគបសិនធបើគរុមហ ុន និងភា្ីធនាឹះសាិត្ធៅធគកាមការគ្ប់គ្ងរមួមួយ ឬ
រ៏ានឥទធិពលខាល ាំង។ សមព័នធញាតិ្អាឆជា របូវនតបុ្ាល ឬនីតិ្បុ្ាល ធហើយរ៏រមួបញ្ចូ លនូវសាជិ្រ
គ្ួស្ថរជិ្ត្សនិទធជាមួយនរងរបូវនតបុ្ាលជាសមព័នធញាតិ្ផងដែរ។ 

2.2.22 ពនធធលើគារ់ឆាំណូល 

ពនធធលើគារ់ឆាំណូលរនុ ងគគា 

ពនធធលើគារ់ឆាំណូលរនុងគគាជាគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ និងបាំណុល សគាប់ការយិបរធិឆេទបឆចុបបនន 
និងការយិបរធិឆេទពីមុន គត្ូវានវាស់ដវងនូវឆាំនួនទររគារ់ ដែលគត្ូវានរ ាំពរងទុរថានរងគត្ូវាន
គបមូលមរវញិ ឬគត្ូវបង់ធៅអាជាា ្រពនធោរ។ អគតាពនធ និងឆាប់ពនធដែលគត្ូវានធគបើធែើមបី
្ណនាទររគារ់ពនធ ្ឺជាអគតា និងឆាប់ពនធ ដែលានអនុវត្តនាការយិបរធិឆេទននរាយការណ៍
ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2 ការសធងខបធគាលនធយាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.2.22 ពនធធលើគារ់ឆាំណូល (ត្ពីទាំព័រមុន) 

 ពនធពនោរ 

ពនធពនោរ គត្ូវាន្ណនាធោយធគបើវ ិ្ ីស្ថស្តសដបាំណុលរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ ធលើឆាំនួន
ភាពែុសគាន បធណាដ ឹះអាសនន នាការយិបរធិឆេទននរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ រវាងមូលោា ន្ិត្
ពនធរបស់គទពយសរមម និងបាំណុល និងត្នមលធយងរបស់វាសគាប់ធគាលបាំណងននរាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ាុ។  

ពនធពនោរជាបាំណុល គត្ូវានទទួលស្ថា ល់ធលើភាពែុសគាន បធណាដ ឹះអាសននទាាំងអស់ ដែលជាប់ពនធ 
ធលើរដលងដត្ពនធពនោរធលើគារ់ឆាំធណញជាបាំណុលធនាឹះ ដែលធរើត្ធ ើងពីការទទួលស្ថា ល់គទពយ
សរមម ឬបាំណុលធៅគគាែាំបូងធៅរនុងគបតិ្បត្ដិការមួយ ដែលមិនជ្ឹះឥទធិពលែល់គារ់ឆាំធណញ
្ណធនយយ និងគារ់ឆាំធណញ ឬខាត្ជាប់ពនធ។ 

ពនធពនោរជាគទពយសរមម គត្ូវានទទួលស្ថា ល់សគាប់ភាពែុសគាន បធណាដ ឹះអាសនន ទាាំងអស់ដែល 
អាឆកាត់្បនាយានរហូត្ែល់ទាំហាំមួយដែលវាទាំនងថា គារ់ឆាំធណញជាប់ពនធនរងអាឆានធែើមបី
កាត់្រងជាមួយភាពែុសគាន បធណាដ ឹះអាសនន ដែលអាឆធគបើគាស់ាន ធលើរដលងដត្ធៅធពលពនធ
ពនោរជាគទពយសរមម ធរើត្ធ ើងពីការទទួលស្ថា ល់នាគគាែាំបូងននគទពយសរមម ឬបាំណុល រនុង        
គបតិ្បត្ដិការមួយ ដែលមិនជ្ឹះឥទធិពលែល់គារ់ឆាំធណញ្ណធនយយ និងគារ់ឆាំធណញ ឬខាត្
ជាប់ពនធ។ 

ត្នមលធយងននពនធពនោរជាគទពយសរមម គត្ូវានគត្ួត្ពិនិត្យធ ើងវញិ នាការយិបរធិឆេទនន 
រាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុនីមួយៗ ធហើយគត្ូវានកាត់្បនាយគត្រមរគមិត្មួយ ដែលវាមិន
ទាំនងថា គារ់ឆាំធណញជាប់ពនធគ្ប់គគាន់ដែលអាឆអនុញ្ញញ ត្ឲ្យ ពនធពនោរជាគទពយសរមមទាាំងអស់ 
ឬ មួយដផនរ អាឆគត្ូវានធគបើគាស់វញិ។ ពនធពនោរជាគទពយសរមមដែលមិនានទទួលស្ថា ល់ គត្ូវ
ានវាយត្នមលធ ើងវញិនាការយិបរធិឆេទរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុនីមួយៗ ធហើយគត្ូវាន
ទទួលស្ថា ល់រនុងរគមិត្មួយដែលវាទាំនងថា គារ់ឆាំធណញជាប់ពនធនាធពលអនា្ត្ នរងអនុញ្ញញ ត្
ឲ្យពនធពនោរជាគទពយសរមម អាឆគត្ូវានទទួលយរមរវញិ។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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2. លោលនលោាយ្ណលនយយ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.3 ការវនិិឆេ័យនិងការា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ 

ការធរៀបឆាំរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ធោយអនុធោមតាម CIFRSs ត្គមូវឲ្យគរុមហ ុនធ្វើការ វនិិឆេ័យ 
ការា៉ា ន់ស្ថម ន និងការសនមត្ដែលានផលប៉ាឹះពាល់ែល់ឆាំនួនដែលគត្ូវរាយការណ៍ននគទពយសរមម 
បាំណុល ឆាំណូល និងឆាំណាយ ធហើយនរងការោត្គត្ោងននគទពយសរមម និងបាំណុលយថាភាព។ 
គពរត្តិការណ៍នាធពលអនា្ត្អាឆនរងធរើត្ធ ើង អាឆបណាត លឲ្យការសនមត្ធគបើគាស់ធែើមបីធ្វើការ
ា៉ា ន់ស្ថម នានការផ្លល ស់បតូរ។ ផលប៉ាឹះពាល់ននការផ្លល ស់បតូរការា៉ា ន់ស្ថម នធផេងៗ គត្ូវានឆលុឹះបញ្ញច ាំង
ធៅរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ធៅធពលដែលវាអាឆរាំណត់្ាន។ 

ការវនិិឆេ័យ និងការា៉ា ន់ស្ថម ន ្ឺគត្ូវានវាយត្នមលជាបនតបនាា ប់ ធោយដផែរធលើបទពិធស្ថ្ន៍ពីមុន 
គពមទាាំងរតាត ធផេងៗ រមួបញ្ចូ លទាាំងការរ ាំពរងទុរននគពរត្តិការណ៍នាធពលអនា្ត្ ដែលគត្ូវានធ្
ធជ្ឿជារ់ថាសមធហតុ្ផលរនុងកាលៈធទសៈ។ 

ខាងធគកាមធនឹះ ្ឺជាការវនិិឆេ័យ និងការសនមត្សាំខាន់ៗ ដែលានហានិភ័យជាស្ថរវនតធៅធលើការ  
ធ្វើនិយ័ត្រមមត្នមលធយងននគទពយសរមម និងបាំណុលរនុងការយិបរធិឆេទននឆ្ន ាំហិរញ្ញវត្ាុបនាា ប់។ 

2.3.1 ការវនិិឆេ័យ 

2.3.1.1 ឆាំណាត់្ថាន រ់ននគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ 

គរុមហ ុនចាត់្ថាន រ់គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុរបស់ែលួន អាស្ស័យធលើលទធផលននការស្ថរលបង SSPI និង
ដផែរធៅធលើ ា្ំរអូាជី្វរមមធគបើគាស់សគាប់ការគ្ប់គ្ងគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុទាាំងធនាឹះ។  

ការធ្វើស្ថរលបង SPPI ្ឺជាការស្ថរលបងទីមួយរនុងឆាំធណាមការស្ថរលបងពីរ ដែលរាំណត់្ 
ឆាំណាត់្ថាន រ់ននគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ។ ធៅធពលដែលអនុវត្តការស្ថរលបង SPPI គរុមហ ុន 
វាយត្នមលថាធត្ើរយៈធពលននរិឆចសនោននគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុទាាំងធនឹះ ផតល់នូវការបរធិឆេទជារ់
ោរ់ននលាំហូរស្ថឆ់គារ់ ដែលគត្ូវទូទាត់្ដត្គារ់ធែើម និងការគារ់ ននគារ់ធែើមដែលធៅសល់ 
ជាមួយនរងការគារ់ដែលត្ាំណាងឲ្យត្នមលននធពលធវោ និងហានិភ័យឥណទានដែលទារ់ទងនរង
ឆាំនួនគារ់ធែើមធៅសល់។ ការវាយត្នមលថាធត្ើលាំហូរស្ថឆ់គារ់ គត្ូវនរងលរខែណឌ ននការស្ថរលបង 
ដែលធ្វើឲ្យរបិូយប័ណណននគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ្ឺគត្ូវានរាំណត់្។ រយៈធពលននរិឆចសនោណាដែល
ធ្វើការផ្លល ស់បតូរធពលធវោ ឬទររគារ់ននលាំហូរស្ថឆ់គារ់ (ធលើរដលងដត្វាជាអគតាការគារ់អធងរ 
ដែលត្ាំណាងឲ្យត្នមលននធពលធវោ និងហានិភ័យឥណទាន) មិនគត្ូវនរងលរខណៈវនិិឆេ័យនន
ឆាំណាយរាំលស់។ 

ា្ំរអូាជី្វរមម ្ឺជាការស្ថរលបងទីពីរ។ គរុមហ ុនធ្វើការវាយត្នមលននធគាលបាំណង ា្ំរូអាជី្វរមម  ធលើ
គទពយសរមមដែលគត្ូវានររាទុររនុងរគមិត្ផលបគត្ឥណទាន ពីធគពាឹះវាបង្ហា ញយ៉ាងឆាស់ពីវ ិ្ ី
គ្ប់គ្ងអាជី្វរមម និងវ ិ្ ីផតល់ព័ត៌្ានធៅឲ្យអនរគ្ប់គ្ង។ ព័ត៌្ានទាាំងធនាឹះរមួានៈ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.3 ការវនិិឆេ័យនិងការា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.3.1 ការវនិិឆេ័យ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.3.1.1 ឆាំណាត់្ថាន រ់ននគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

• ធគាលនធយាយ និងធគាលបាំណងដែលានបញ្ញជ រ់សគាប់ផលបគត្ឥណទាន និងអនុវត្ត
នូវធគាលនធយាយទាាំងធនាឹះ។ ជាពិធសស ថាធត្ើយុទធស្ថស្តសតរបស់អនរគ្ប់គ្ង ធផ្លត ត្ធៅធលើ
ការដសវងររឆាំណូលការគារ់តាមរិឆចសនោ ររានូវទគមង់អគតាការគារ់ជារ់ោរ់មួយ ធ្វើ
ឲ្យសីុ សង្ហវ រ់គាន រវាងរយៈធពលននគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ ធៅនរងរយៈធពលននបាំណុល ដែលជា     
ហិរញ្ញបបទានរបស់គទពយសរមមទាាំងធនាឹះ ឬការធ្វើឲ្យានលាំហូរទររគារ់តាមរយៈការលរ់
គទពយសរមម។ 

• វ ិ្ ីរនុងការវាយត្នមលលទធផលននផលបគត្ឥណទាន និងវ ិ្ ីរាយការណ៍ធៅឲ្យអនរគ្ប់គ្ងរបស់
គរុមហ ុន 

• ហានិភ័យដែលប៉ាឹះពាល់ែល់លទធផលនន ា្ំរអូាជី្វរមម (និងគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុដែលានធៅ
រនុង ា្ំរអូាជី្វរមមធនាឹះ) និងយុទធស្ថស្តសតសគាប់គ្ប់គ្ងហានិភ័យទាាំងធនាឹះ 

• រធបៀបដែលអនរគ្ប់គ្ងអាជី្វរមមទទួលានការទូទាត់្សាំណង (ឩទាហរណ៍ៈ ធត្ើការទូទាត់្
សាំណងដផែរធលើត្នមលសមស្សបននគទពយសរមមដែលានគ្ប់គ្ង ឬស្ថឆ់គារ់តាមរិឆចសនោ
ដែលានគបមូល)។ 

2.3.1.2 ត្នមលសមស្សបននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ  

ធៅធពលដែលត្នមលសមស្សបននគទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ គត្ូវានទទូលស្ថា ល់ ឬបង្ហា ញ
ធៅរនុងរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ មិនអាឆទទួលយរានពីទីផារសរមម ពួរធ្គត្ូវាន
រាំណត់្ធោយធគបើបធឆចរធទសវាយត្នមលនផារនុង ធោយធគបើ ា្ំរូវាយត្នមលទីផារដែលគត្ូវានទទួលយរ
ជាទូធៅ។ ធាតុ្ឆូលនន ា្ំរូទាាំងធនឹះ គត្ូវានធ្យរធឆញពីទីផារដែលអាឆអធងកត្ាន ធៅធពល
ដែលអាឆធ្វើាន ប៉ាុដនតធៅធពលដែលមិនអាឆធ្វើាន រគមិត្ននការវនិិឆេ័យគត្ូវានទាមទាររនុងការ
បធងកើត្ត្នមលសមស្សប។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
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2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.3 ការវនិិឆេ័យនិងការា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.3.1 ការវនិិឆេ័យ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.3.1.3 ភតិ្សនោ 

គរុមហ ុនរាំណត់្រយៈធពលជួ្ល ជាលរខែណឌ ននការជួ្លដែលមិនអាឆលុបធចាលាន ជាមួយនរង 
រយៈធពលណាមួយដែលផតល់នូវជ្ធគមើសននការពនោររិឆចសនោជួ្ល គបសិនធបើានធហតុ្ផលណា
មួយគត្ូវអនុវត្ត ឬរយៈធពលណាមួយដែលផតល់នូវជ្ធគមើសធែើមបីបញ្ច ប់រិឆចសនោជួ្ល គបសិនធបើ 
ានធហតុ្ផលណាមួយមិនគត្ូវអនុវត្ត។ 

ជ្ធគមើសននការពនោរនិងការបញ្ច ប់ 

គរុមហ ុនានរិឆចសនោជួ្លជាធគឆើន ដែលានបញ្ជូ លនូវជ្ធគមើសននការពនោរនិងការបញ្ច ប់។ 
គរុមហ ុនអនុវត្តនូវការវនិិឆេ័យរនុងការវាយត្នមលថាធត្ើានធហតុ្ផលសមរមយឬអត់្ រនុងការអនុវត្ត
ជ្ធគមើសពនោរឬបញ្ច ប់រិឆចសនោជួ្ល។ ធនាឹះគត្ូវានចាត់្ទុរថារតាត ពារ់ព័នធទាាំងអស់ ែូឆជាការ
ដរលមែអគារ និងទីតាាំងដែលបធងកើត្ជាការធលើរទររឆិត្តធសែារិឆច រនុងការអនុវត្តទាាំងការបនត ឬការ
បញ្ច ប់។ បនាា ប់ពីការយិបរធិឆេទននការចាប់ធផតើមជួ្ល គរុមហ ុនរាំណត់្រយៈធពលជួ្លធ ើងវញិ 
គបសិនធបើានគពរត្តិការណ៍ឬការផ្លល ស់បតូរកាលៈធទសៈណាមួយ ដែលសាិត្រនុងការគ្ប់គ្ងរបស់ែលួន 
និងានផលប៉ាឹះពាល់ែល់សមត្ាភាពរនុងការធគជ្ើសធរ ើស ឬមិនធគជ្ើសធរ ើសរនុងការអនុវត្តការបនត ឬ
ការបញ្ច ប់។ 

ការា៉ា ន់ស្ថម ន អគតាការគារ់រមចីបដនាម (“IBR”) សគាប់បាំណុលភតិ្សនោ 

គរុមហ ុនមិនអាឆរាំណត់្ាននូវអគតាការគារ់ជារ់ដសតងធៅរនុងភតិ្សនោ ែូធឆនឹះគរុមហ ុនធគបើ
គាស់នូវអគតាការគារ់រមចីបដនាម ធែើមបីធ្វើការវាស់ដវងបាំណុលភតិ្សនោ។ អគតាការគារ់រមចី
បដនាម ្ឺជាអគតាមួយននការគារ់ដែលគរុមហ ុននរងគត្ូវបង់ធៅឲ្យអនរែចីរនុងរយៈធពលស្សធែៀងគាន  
ជាមួយនរងគទពយធានាស្សធែៀងគាន  មូលនិ្ិចាាំាឆ់ធែើមបីទទួលានគទពយសរមមដែលានត្នមល
គបហារ់គបដហលនរងសិទធិរនុងការធគបើគាស់គទពយសរមម ធៅរនុងបរសិ្ថា នធសែារិឆចស្សធែៀងគាន ។ 
គរុមហ ុនវាយត្នមលអគតាការគារ់រមចីបដនាម សគាប់បាំណុលភតិ្សនោ ធោយធគបើធាតុ្ឆូលដែល
អាឆអធងកត្ាន (ធោយធយងធៅធលើអគតាគាម នការគារ់ទូធៅ) ធោយធ្វើនិយ័ត្រមមរនុងការ
ពិចារណាធៅធលើហានិភ័យឥណទានរបស់គរុមហ ុន (ឧទាហរណ៍ៈ ការររីរាលោលននឥណទាន)។ 
  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
2.3 ការវនិិឆេ័យនិងការា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.3.1 ការវនិិឆេ័យ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.3.1.4 របិូយប័ណណធគាល 

សតង់ោរ្ណធនយយអនតរជាតិ្រមពុជាធលែ 21 សតីពី ផលប៉ាឹះពាល់ននការបតូ រអគតាបតូ រគារ់របិូយប័ណណ 
បរធទស ត្គមូវឲ្យ្ណៈគ្ប់គ្ងធគបើគាស់ការវនិិឆេ័យរបស់ែលួន ធែើមបីរាំណត់្នូវរបិូយប័ណណធគាល
របស់គរុមហ ុន ដែលវាបង្ហា ញយ៉ាងឆាស់នូវឥទធិពលធសែារិឆចននគបតិ្បត្តិការ គពរត្តិការណ៍ និង
លរខែណឌ ទាាំងឡាយដែលានការពារ់ព័នធធៅនរងគរុមហ ុន។ ធែើមបីធ្វើការវនិិឆេ័យធនឹះ គរុមហ ុនគត្ូវ
ពិចារណាែូឆខាងធគកាម៖ 

(i) របិូយប័ណណដែលជ្ឹះឥទធិពលធលើត្នមលជាស្ថរវន័តធៅធលើឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ និងធសវា (វានរងធរើត្
ធ ើងជាធរឿយៗធៅធលើរបិូយប័ណណ ដែលត្នមលសគាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ និងធសវាធនាឹះគត្ូវ
ានរាំណត់្ និងទូទាត់្) 

(ii) របិូយប័ណណដែលមូលនិ្ិទទួលានពីសរមមភាពហិរញ្ញវត្ាុ គត្ូវានបធងកើត្ធ ើង និង 

(iii) របិូយប័ណណដែលឆាំណូលទទួលានពីសរមមភាពគបតិ្បត្តិការ ដត្ងដត្គត្ូវានររាទុរ។  

2.3.2 ការា៉ា ន់ស្ថម ន 

2.3.2.1 ការខាត្បង់ឥណទានរ ាំពរងទុរធលើគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ   

ការវាស់ដវងននការខាត្បង់ធលើអីុមដភរមិន ធគកាម CIFRS 9 ធលើគ្ប់គបធភទននគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ 
ត្គមូវឲ្យានការវនិិឆេ័យ ជាពិធសសការា៉ា ន់ស្ថម នឆាំនួននិងធពលធវោ ននលាំហូរស្ថឆ់គារ់នាធពល
អនា្ត្ ធៅធពលរាំណត់្ការខាត្បង់ធលើអីុមដភរមិន និងការា៉ា ន់ស្ថម នននការធរើនធ ើង្ួរឲ្យរត់្
សាា ល់ធៅធលើហានិភ័យឥណទាន។ ការា៉ា ន់ស្ថម នទាាំងធនឹះគត្ូវានជ្ាំរុញធោយរតាត មួយឆាំនួន 
ការផ្លល ស់បតូរដែលអាឆបណាត លឲ្យានរគមិត្ននសាំវធិាន្នធផេងៗគាន ។ 

ការ្ណនា ECL របស់គរុមហ ុន ្ឺជាលទធផលនន ា្ំរែ៏ូសមុ្ស្ថម ញជាមួយនរងការសនមត្មូលោា នជា
ធគឆើន ទារ់ទងនរងជ្ធគមើសននធាតុ្ឆូលអធងរ និងភាពអាស្ស័យគាន ធៅវញិធៅមរ។ ធាតុ្ផេាំនន ា្ំរូ 
ECL ដែលគត្ូវានធ្ពិចារណារនុងការវនិិឆេ័យ្ណធនយយ និងការា៉ា ន់ស្ថម នរមួាន៖ 

• ការដបងដឆរននផលបគត្ឥណទាន ធៅធពលដែលវ ិ្ ីស្ថស្តសត ា្ំរូ ECL សមស្សបគត្ូវានធ្ធគបើ 

• លរខណៈវនិិឆេ័យសគាប់ការវាយត្នមល គបសិនធបើានការធរើនធ ើងហានិភ័យឥណទាន ធហើយ
សាំវធិាន្នធលើគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ ្ួរដត្គត្ូវានវាស់ដវងធលើមូលោា ន ECL មួយអាយុកាល 
និងការវាយត្នមល្ុណភាព។ 

• ការអភិវឌ្ឍធលើម៉ាូដឌ្ល ECL រមួបញ្ចូ លទាាំងរបូមនតធផេងៗគាន និងជ្ធគមើសននធាតុ្ឆូល។ ធៅរនុង
ឆ្ន ាំ2020 គរុមហ ុនាន្ណនាធ ើងវញិ ធលើគបូាប ីលីធត្ធលើការដែលគាម នលទធភាពសង និង
ការខាត្បង់ធោយការដែលគាម នលទធភាពសង  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.3 ការវនិិឆេ័យនិងការា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.3.2 ការា៉ា ន់ស្ថម ន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.3.2.1 ការខាត្បង់ឥណទានរ ាំពរងទុរធលើគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

• ការរាំណត់្ទាំនារ់ទាំនង រវាងធសណារយី៉ាូា៉ា គរូធសែារិឆច និងធាតុ្ឆូលននធសែារិឆច ែូឆជាផល 
អគតាអនរគាម នការង្ហរធ្វើ និងផលប៉ាឹះពាល់នន PDs LGDs និង EADs។ 

• ការធគជ្ើសធរ ើសធសណារយី៉ាូា៉ា គរូធសែារិឆចធោយគបធមើលធៅនងៃខាងមុែ និងគបូាប ីលីធត្ដែល
ានងលរង ធែើមបីទាញយរធាតុ្ឆូលធសែារិឆចធៅរនុង ា្ំរ ូECL។ 

2.3.2.2 អីុមដភរមិនរបស់គទពយសរមមមិនដមនហិរញ្ញវត្ាុ  

អីុមដភរមិនធរើត្ានធៅធពលដែលត្នមលធយងរបស់គទពយសរមមមួយ ឬឯរតាបធងកើត្ស្ថឆ់គារ់ 
ានត្នមលធលើសពីត្នមលដែលអាឆគបមូលមរវញិាន ដែលជាត្នមលែពស់ជាងត្នមលសមស្សប ធោយ
ែរធឆញឆាំណាយពីការលរ់ និងត្នមលដែលគត្ូវធគបើគាស់។ ត្នមលសមស្សបែរនរងឆាំណាយនន 
ការលរ់ ្ឺជាការ្ណនាធោយដផែរធលើទិននន័យដែលានពីគបតិ្បត្តិការធែញនងលពីការលរ់ រនុង
គបតិ្បត្តិការលរ់្មមតាននគទពយសរមមស្សធែៀងគាន  ឬត្នមលទីផារដែលអាឆអធងកត្ាន ែរនរង
ឆាំណាយបដនាមននការលរ់គទពយសរមម។ ការ្ណនាត្នមលដែលគត្ូវធគបើគាស់ ្ឺដផែរធលើ ា្ំរអូបបហារ
ននលាំហូរស្ថឆ់គារ់។ លាំហូរស្ថឆ់គារ់ានមរពីងវកិារ និងមិនរាប់បញ្ចូ លសរមមភាពធរៀបឆាំធ ើង
វញិ ដែលគរុមហ ុនមិនទាន់ធបតជាា ឆិត្ត ឬការវនិិធយ្ែ៏សាំខាន់នាធពលអនា្ត្នរងជួ្យបធងកើនការ
អនុវត្តគទពយសរមមននឯរតាបធងកើត្ស្ថឆ់គារ់ដែលរាំពុងគត្ូវានស្ថរលបង។ ត្នមលដែលអាឆ
គបមូលមរវញិាន ្ឺានភាពង្ហយរងធគគាឹះបាំផុត្ឆាំធពាឹះអគតាអបបហារ ដែលគត្ូវានធគបើសគាប់
ា្ំរលូាំហូរស្ថឆ់គារ់អបបហារ រ៏ែូឆជាការរ ាំពរងទុរននលាំហូរស្ថឆ់គារ់នាធពលអនា្ត្ និងអគតា

រាំធណើ នដែលគត្ូវានធគបើសគាប់ធគាលបាំណងបដនាម។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.3 ការវនិិឆេ័យនិងការា៉ា ន់ស្ថម ន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.3.2 ការា៉ា ន់ស្ថម ន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.3.2.3 ការា៉ា ន់ស្ថម នននអាយុកាលធគបើគាស់ននគទពយនិងបរកិាខ រ និងគទពយសរមមអរបីូ  

អាយុកាលធគបើគាស់ននគទពយ និងបរកិាខ រ និងគទពយសរមមអរបីូ នីមួយៗ គត្ូវានា៉ា ន់ស្ថម នធោយ
ដផែរធលើរយៈធពលដែលគទពយសរមមគត្ូវានធ្រ ាំពរងទុរថាអាឆធគបើាន។ ការា៉ា ន់ស្ថម នទាាំងធនឹះ ្ឺ
ដផែរធលើការវាយត្នមលជាសមូហភាពននអាជី្វរមមស្សធែៀងគាន  បធឆចរធទសវាយត្នមលនផារនុង និង 
បទពិធស្ថ្ន៍ននគទពយសរមមស្សធែៀងគាន ។ ការា៉ា ន់ស្ថម នននអាយុកាលធគបើគាស់ននគទពយសរមម
នីមួយៗ គត្ូវានពិនិត្យធ ើងវញិជាគបចាាំ និងធ្វើបឆចុបបននភាព គបសិនធបើការរ ាំពរងទុរានភាពែុស
គាន ពីការា៉ា ន់ស្ថម នពីមុន ធោយស្ថររបូរាងានភាពែូត្ខាត្និងរដហរ ភាពហួសសម័យបធឆចរវទិោ 
និងពាណិជ្ជរមម និងឆាប់ ឬរ៏ការរគមិត្ធផេងធទៀត្ធលើការធគបើគាស់គទពយសរមម។ ធទាឹះបីយ៉ាង
ណារ៏ធោយ វាអាឆធៅរឆួដែលលទធផលននគបតិ្បត្តិការនាធពលអនា្ត្ អាឆានផលប៉ាឹះពាល់ជា
ស្ថរវនតធោយការផ្លល ស់បតូរននឆាំនួន និងរយៈធពលននការរត់្គតាឆាំណាយ ដែលានធរើត្ធ ើង
ធោយស្ថរការផ្លល ស់បតូររតាត ដែលានធរៀបរាប់ខាងធលើ។ ការកាត់្បនាយននការា៉ា ន់ស្ថម នអាយុកាល
ធគបើគាស់ននគទពយ និងបរកិាខ រ និងគទពយសរមមអរបិូយណាមួយ នរងបធងកើនឆាំណាយគបតិ្បត្តិការដែល
ានរត់្គតា និងបនាយឆាំនួនធយងននគទពយសរមមមិនដមនហិរញ្ញវត្ាុទាាំងធនឹះ។  មិនានការផ្លល ស់បតូរ
ននការា៉ា ន់ស្ថម នននអាយុកាលធគបើគាស់គទពយ និងបរកិាខ រ និងគទពយសរមមអរបីូ រនុងការយិបរធិឆេទ។ 

2.3.2.4 ការទទួលស្ថា ល់ពនធពនោរជាគទពយសរមម 

ពនធពនោរជាគទពយសរមមគត្ូវានទទួលស្ថា ល់ ឆាំធពាឹះរាល់ការខាត្បង់ពនធដែលមិនានធគបើគាស់
និងភាពែុសគាន បធណាត ឹះអាសនន រនុងទាំហាំដែលអាឆនរងទទួលានគារ់ឆាំណញជាប់ពនធនាធពល
អនា្ត្ ធបើធ្ៀបនរងការខាត្បង់ដែលអាឆធគបើគាស់ាន។ ការវនិិឆេ័យ ននការគ្ប់គ្ងែ៏សាំខាន់ 
គត្ូវានទាមទារធែើមបីរាំណត់្ឆាំនួនននពនធពនោរជាគទពយសរមម ដែលអាឆគត្ូវានទទួលស្ថា ល់ 
ធោយដផែរធលើធពលធវោ និងរគមិត្ននគារ់ឆាំណូលជាប់ពនធនាធពលអនា្ត្ រមួជាមួយនរងយុទធ
ស្ថស្តសតដផនការពនធនាធពលអនា្ត្។ 

គរុមហ ុនានទទួលស្ថា ល់ពនធពនោរជាគទពយសរមមនានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 ានឆាំនួន 10.90 ោន
ែុោល រអាធមររិ ធសមើនរង 44.11 ពាន់ោនធរៀល (នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019៖ ានឆាំនួន 9.20 ោនែុោល រ
អាមររិ ធសមើនរង 37.48 ពាន់ោនធរៀល) ែូឆដែលានបង្ហា ញធៅរនុងរាំណត់្សាា ល់ធលែ 17.3។ 

2.4 សតង់ោ្ណធនយយងមី និងការដរដគប ានធឆញផាយ និងានគបសិទធភាព 

ធគាលការណ៍្ណធនយយដែលគត្ូវានអនុម័ត្ ្ឺគត្ូវគាន នរងឆ្ន ាំហិរញ្ញវត្ាុមុនធលើរដលងដត្គរុមហ ុន
ានអនុម័ត្ធសឆរតីគបកាស្ណធនយយងមីែូឆខាងធគកាមចាប់ពីនងៃទី 1 មររា 2020។ ការអនុម័ត្ធលើ
ធសឆរតីគបកាសទាាំងធនឹះ មិនានផលប៉ាឹះពាល់្ួរឲ្យរត់្សាា ល់ធលើទីតាាំង ឬ គបតិ្បត្តិការហិរញ្ញវត្ាុ
របស់គរុមហ ុនធ ើយធលើរដលងដត្ានររណីធផេងធទៀត្។  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.4 សតង់ោ្ណធនយយងមី និងការដរដគប ានធឆញផាយ និងានគបសិទធភាព (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ការធ្វើវធិស្ថ្នរមមធលើ CIFRS 3 និយមន័យននអាជី្វរមម  

ការធ្វើវធិស្ថ្នរមមធលើ CIFRS 3 បញ្ញជ រ់ពីត្គមូវការអបបបរាធែើមបីធ្វើអាជី្វរមមែរធឆញការវាយ
ត្នមលពីសមត្ាភាពរបស់អនរឆូលរមួរនុងទីផារ ធែើមបីជ្ាំនួសធាតុ្ដែលាត់្ និងបគងួមនិយមន័យនន
លទធផល។ ការធ្វើវធិស្ថ្នរមមធនឹះរ៏បដនាមការដណនាាំធែើមបីវាយត្នមលថា ធត្ើែាំធណើ រការដែលទទួល
ានស្ថរៈសាំខាន់ និងបដនាមឧទាហរណ៍។  ការធ្វើធត្សតធផ្លត ត្អារមមណ៍ធលើត្នមលសមរមយជាជ្ធគមើស
គត្ូវានដណនាាំដែលអនុញ្ញញ ត្ឲ្យានការវាយត្នមលស្ថមញ្ញ ននថាធត្ើសរមមភាពនិងគទពយសមបត្តិ
ដែលានទទួលមិនដមនជាអាជី្វរមមធទ។  

អងាភាពអនុវត្តការធ្វើវធិស្ថ្នរមមទាាំងធនាឹះធោយរ ាំពរងទុរសគាប់រយៈធពលរាយការណ៍គបចាាំឆ្ន ាំ
ចាប់ធផតើមធៅ ឬធគកាយនងៃទី 1 ដែមររា ឆ្ន ាំ 2020 ធោយានការធសនើសុាំមុន។ 

ការធ្វើវធិស្ថ្នរមមទាាំងធនឹះនរងគត្ូវអនុវត្តធលើបនេាំអាជី្វរមមនាធពលអនា្ត្របស់គរុមហ ុន។ 

ការធ្វើវធិស្ថ្នរមមធលើ CIFRS 7, CIFRS 9 និង CIAS 39 រាំដណទគមង់សតង់ោរធគាលការណ៍ 

ការធ្វើវធិស្ថ្នរមមធលើ CIFRS 7, CIFRS 9 និង CIAS 39 ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុការទទួលស្ថា ល់ និង
វាស់ដវងផតល់នូវការ្ូរធសបើយមួយឆាំនួន ដែលអនុវត្តឆាំធពាឹះទាំនារ់ទាំនងការពារហានិភ័យទាាំងអស់ 
ដែលរងផលប៉ាឹះពាល់ធោយផ្លា ល់ ពីរាំដណទគមង់ធគាលអគតាការគារ់។ ទាំនារ់ទាំនងការពារ 
ហានិភ័យគត្ូវានរងផលប៉ាឹះពាល់គបសិន ធបើរាំដណទគមង់ផតល់នូវភាពមិនឆាស់ោស់អាំពីធពល
ធវោនិង / ឬបរាិណលាំហូរស្ថឆ់គារ់ដែលដផែរធលើមូលោា នននធាតុ្ដែលគត្ូវានការពារឬ
ឧបររណ៍ការពារហានិភ័យ។ ការធ្វើវធិស្ថ្នរមមទាាំងធនឹះមិនានផលប៉ាឹះពាល់ែល់រាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ាុរបស់គរុមហ ុនធទ ធគពាឹះវាមិនានទាំនារ់ទាំនងការគារ់។ 

វធិស្ថ្នរមមធលើ CIAS 1 និង CIAS 8 និយមន័យននសាភ រៈ 

ការធ្វើវធិស្ថ្នរមមធនឹះផតល់នូវនិយមន័យងមីននឯរស្ថរដែលានដឆងថា“ ព័ត៌្ាន្ឺជាឯរស្ថរ
គបសិនធបើលុបធចាលការបាំភាន់ ឬធ្វើឱ្យាត់្បង់វាអាឆគត្ូវធ្រ ាំពរងថានរងានឥទធិពលធលើការ
សធគមឆឆិត្ត ដែលអនរធគបើគាស់សាំខាន់ននរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុធគាលបាំណងទូធៅដផែរធលើមូល
ោា នននរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុទាាំងធនាឹះដែលផតល់ហិរញ្ញវត្ាុ ព័ត៌្ានអាំពីអងាភាពរាយការណ៍ជារ់
ោរ់”។ ការធ្វើវធិស្ថ្នរមមធនឹះបញ្ញជ រ់កាន់ដត្ឆាស់ថា រូបធាតុ្នរងពរងដផែរធលើលរខណៈឬទាំហាំនន
ព័ត៌្ានទាាំងផ្លា ល់ែលួន ឬរមួផេាំជាមួយព័ត៌្ានធផេងធទៀត្រនុងបរបិទរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ។ 
ព័ត៌្ានមិនគត្រមគត្ូវ្ឺជាព័ត៌្ាន គបសិនធបើវាអាឆគត្ូវានធ្រ ាំពរងថានរងានឥទធិពលធលើការ
សធគមឆឆិត្តដែលធ្វើធ ើងធោយអនរធគបើគាស់បឋម។ ការធ្វើវធិស្ថ្នរមមទាាំងធនឹះមិនានផលប៉ាឹះ
ពាល់ែល់រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុរបស់គរុមហ ុន ធហើយរ៏មិនានការរ ាំពរងថានរងានផលប៉ាឹះពាល់
នាធពលអនា្ត្ឆាំធពាឹះគរុមហ ុនដែរ។ 
  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.4 សតង់ោ្ណធនយយងមី និងការដរដគប ានធឆញផាយ និងានគបសិទធភាព (ត្ពីទាំព័រមុន) 

 គរបែណឌ ា្ំនិត្សគាប់រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ធឆញធៅនងៃទី 29 ដែមីនា ឆ្ន ាំ2018 

គរបែណឌ ទសេនទានមិនដមនជាបទោា នធទ ធហើយគាម ន ា្ំនិត្ណាមួយដែលានធៅរនុងធនាឹះ
បែិធស្ ា្ំនិត្ ឬត្គមូវការធៅរនុងសតង់ោរណាមួយធ ើយ។ ធគាលបាំណងននគរបែណឌ ទសេនៈ
ទាន្ឺធែើមបីជួ្យ IASB រនុងការអភិវឌ្ឍសតង់ោរ ជួ្យអនរធរៀបឆាំបធងកើត្ធគាលនធយាយ្ណធនយយ
ស្សបធពលដែលមិនានសតង់ោរដែលអាឆអនុវត្តាន និងជួ្យភា្ីទាាំងអស់ឱ្យយល់និងបរ
ស្ស្ថយពីបទោា ន។ ទាាំងធនឹះនរងជ្ឹះឥទធិពលែល់អងាភាពទាាំងធនាឹះដែលបធងកើត្ធគាលនធយាយ
្ណធនយយរបស់ពួរធ្ធោយដផែរធលើគរបែណឌ ទសេនទាន។ គរបែណឌ ទសេនទានដែលគត្ូវាន
ដរសគមួលរមួបញ្ចូ លទាាំង ា្ំនិត្ងមី ការធ្វើបឆចុបបននភាពនិយមន័យនិងលរខណៈវនិិឆេ័យការទទួល
ស្ថា ល់សគាប់គទពយសមបត្តិនិងបាំណុលនិងបញ្ញជ រ់ពី ា្ំនិត្សាំខាន់ៗមួយឆាំនួន។ 

វធិស្ថ្នរមមធលើ CIFRS 16 Covid-19 សមបទានជួ្លដែលពារ់ព័នធ 

ធៅនងៃទី28 ដែឧសភា ឆ្ន ាំ2020 IASB ានធឆញនូវការជួ្លសមបទានដែលទារ់ទងនរង Covid-19 
ការធ្វើវធិស្ថ្នរមមធលើ IFRS 16 ភតិ្សនោ។ ការធ្វើវធិស្ថ្នរមមផតល់នូវភាព្ូរធសបើយែល់អនរ
ជួ្លពីការអនុវត្តការដណនាាំ CIFRS 16 សតីពីការដរដគប្ណធនយយជួ្លសគាប់សមបទានជួ្លដែល
ធរើត្ធ ើងជាផលវាិរធោយផ្លា ល់ននការររីរាលោលនន Covid-19 ។ រនុងនាមជាអនរអនុវត្តន៍ជារ់
ដសតងអនរជួ្លអាឆធគជ្ើសធរ ើសមិនវាយត្នមលថាធត្ើការផតល់សមបទានជួ្លទារ់ទងនរង Covid-19 ពីអនរ
ជួ្លតូ្ឆ្ឺជាការដរដគបការជួ្ល។ ការធ្វើវធិស្ថ្នរមមអនុវត្តឆាំធពាឹះរយៈធពលរាយការណ៍គបចាាំឆ្ន ាំ
ដែលចាប់ធផតើមធៅឬបនាា ប់ពីនងៃទី1 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2020។ ការធសនើសុាំមុនធនឹះគត្ូវានអនុញ្ញញ ត្។ ផល
ប៉ាឹះពាល់ធលើការធ្វើវធិស្ថ្នរមមទាាំងធនឹះគត្ូវានរួមបញ្ចូ លរួឆធហើយធៅរនុងការរាំណត់្ការទទួល
ែុសគត្ូវធលើភតិ្សនោធលើរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុរបស់គរុមហ ុន។ 

2.5 សតង់ោរានធឆញប៉ាុដនតមិនទាន់ានគបសិទធភាព 

សតង់ោរនិងការដរដគបងមី និងការបរស្ស្ថយដែលគត្ូវានធឆញ ប៉ាុដនតមិនទាន់ានគបសិទធភាពធៅ
ធ ើយរហូត្ែល់កាលបរធិឆេទធឆញរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុរបស់្នាគារគត្ូវានបង្ហា ញខាងធគកាម។ 
គរុមហ ុនានធឆត្នាទទួលយរសតង់ោរ និងការដរដគប និងការបរស្ស្ថយងមីគបសិនធបើអាឆអនុវត្ត
ានធៅធពលានគបសិទធភាព។ 

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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2. លោលនលោាយ្ណលនយយ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

2.5 សតង់ោរានធឆញប៉ាុដនតមិនទាន់ានគបសិទធភាព (ត្ពីទាំព័រមុន) 

IFRS 17៖ រិឆចសនោធានារា៉ា ប់រង 

ធៅដែឧសភា ឆ្ន ាំ2017 IASB ានធឆញរិឆចសនោធានារា៉ាប់រង IFRS 17 ដែលជាសតង់ោរ
្ណធនយយងមីសគាប់រិឆចសនោធានារា៉ា ប់រងរមួានការទទួលស្ថា ល់និងវាស់ដវងការបង្ហា ញ និងការ
បង្ហា ញ។ ធៅធពលានគបសិទធភាព IFRS 17 នរងជ្ាំនួសរិឆចសនោធានារា៉ាប់រង IFRS 4 ដែលគត្ូវ
ានធឆញរនុងឆ្ន ាំ2005។ IFRS 17 អនុវត្តឆាំធពាឹះរិឆចសនោធានារា៉ាប់រងគ្ប់គបធភទ (i.e. ្ឺជី្វតិ្អាយុ
ជី្វតិ្ការធានារា៉ាប់រងធោយផ្លា ល់និងធានារា៉ាប់រងធ ើងវញិ) ធោយមិន្ិត្ពីគបធភទអងាភាព។ បញ្ញា
ទាាំងធនាឹះរ៏ែូឆជាការធានាជារ់ោរ់ និងឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុដែលានលរខណៈពិធសសដែលអាឆ
ឆូលរមួាន។ ការធលើរដលងវសិ្ថលភាពជារ់ោរ់នរងគត្ូវអនុវត្ត។ ធគាលបាំណងរមួនន IFRS 17 ្ឺ
ធែើមបីផតល់នូវ ា្ំរូ្ ណធនយយសគាប់រិឆចសនោធានារា៉ាប់រងដែលានគបធយជ្ន៍  សគាប់អនរាន
ធានារា៉ាប់រង។ ផាុយធៅនរងត្គមូវការធៅរនុង IFRS 4 ដែលភា្ធគឆើនពរងដផែរធលើធគាលការណ៍
្ណធនយយរនុងស្សុរពីមុនរបស់ IFRS 17 ផតល់នូវ ា្ំរែ៏ូទូលាំទូោយសគាប់រិឆចសនោធានារា៉ាប់រង
ដែលគ្បែណត ប់ធលើទិែាភាព្ណធនយយពារ់ព័នធទាាំងអស់។ សនូលនន IFRS 17 ្ឺជា ា្ំរូទូធៅបដនាម
ធោយ៖ 

- ការសគមបែលួនជារ់ោរ់សគាប់រិឆចសនោដែលានលរខណៈពិធសសឆូលរមួធោយផ្លា ល់ (វ ិ្ ី
្ិត្ត្នមលអធងរ) 

- វ ិ្ ីស្ថស្តសតស្ថមញ្ញ (វ ិ្ ីស្ថស្តសតននការដបងដឆរបុពវោភ) ភា្ធគឆើនសគាប់រិឆចសនោរយៈ
ធពលែលី។ 

IFRS 17 ានគបសិទធភាពសគាប់រយៈធពលរាយការណ៍ចាប់ធផតើមធៅឬធគកាយនងៃទី1 ដែមររា  
ឆ្ន ាំ2021 ជាមួយនរងតួ្ធលែធគបៀបធ្ៀបដែលគត្ូវការ។ ការធសនើសុាំមុនធពលគត្ូវានអនុញ្ញញ ត្ផតល់ឱ្យ
អងាភាពរ៏អនុវត្ត IFRS 9 និង IFRS 15 ធៅឬមុនកាលបរធិឆេទដែលគត្ូវអនុវត្ត IFRS 17 សតង់ោរធនឹះ
មិនអនុវត្តឆាំធពាឹះ្នាគារធទ។ 

ការធ្វើវធិស្ថ្នរមមធលើ CIAS 1 និង CIAS 8៖ និយមន័យននភាពជាស្ថរវនត 

ធៅដែតុ្ោឆ្ន ាំ 2018 IASB ានធឆញការធ្វើវធិស្ថ្នរមមធលើរាយការណ៍ CIAS 1 ននធគាល
នធយាយហិរញ្ញវត្ាុនិងធគាលនធយាយ្ណធនយយ CIAS 8 ការផ្លល ស់បតូរការា៉ា ន់គបាណ
្ណធនយយនិងរាំហុសរនុងការត្ាំរ រមនិយមន័យននភាពជាស្ថរវនត ធៅទូទាាំងបទោា ននិងធែើមបីបញ្ញជ រ់
ពីទិែាភាពជារ់ោរ់នននិយមន័យ។ និយមន័យងមីដឆងថា“ ពត៌្ាន្ឺជាឯរស្ថរគបសិនធបើលុប
ធចាលបាំភាន់ ឬធ្វើឱ្យងងរត្វាអាឆគត្ូវានរ ាំពរងថានរងានឥទធិពលធលើការសធគមឆឆិត្ត ដែលអនរធគបើ
គាស់សាំខាន់ននរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុធគាលបាំណងទូធៅដផែរធលើមូលោា ន ននរាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ាុទាាំងធនាឹះដែលផតល់ពត៌្ានហិរញ្ញវត្ាុអាំពីរាយការណ៍ជារ់ោរ់អងាភាព។ 

ការធ្វើវធិស្ថ្នរមមធលើនិយមន័យននភាពជាស្ថរវនតមិនគត្ូវានធ្រ ាំពរងថានរងានផលប៉ាឹះពាល់ ្ួរ
ឱ្យរត់្សាា ល់ធលើរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុរបស់គរុមហ ុន។  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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3. ស្ថឆ់គារ់រនងុនៃ 

 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1) 

ស្ថខានានា  116,999,478   473,262,889  125,180,790  510,111,720  

ទីស្ថន រ់ការរណាត ល  43,578,608   176,275,469  25,521,565  104,000,377  

  160,578,086   649,538,358  150,702,355  614,112,097  
 

ស្ថឆ់គារ់រនុងនែវភិា្តាមរបិូយប័ណណានែូឆខាងធគកាម៖ 

 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1) 

ែុោល រអាធមររិ  130,637,165   528,427,332  121,461,159  494,954,224  
ដែមរធរៀល  26,845,731   108,590,982  26,850,925  109,417,519  
នងាត្  3,095,190   12,520,044  2,390,271  9,740,354  

  160,578,086   649,538,358  150,702,355  614,112,097  
 

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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3. ស្ថឆ់គារ់រនងុនៃ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

សគាប់ធគាលបាំណងននការធរៀបឆាំរាយការណ៍លាំហូរស្ថឆ់គារ់ ស្ថឆ់គារ់ និងស្ថឆ់គារ់ 
សមមូលាន៖ 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)   
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1) 

ស្ថឆ់គារ់រនុងនែ  160,578,086   649,538,358  150,702,355  614,112,097  

សមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា     
្ណនីឆរនត  87,265,227   352,987,843  148,644,233  605,725,249  
្ណនីានកាលរាំណត់្  
(រហូត្ែល់3ដែ)  165,207,294   668,263,504  129,872,546  529,230,625  

សមតុ្លយធៅ្នាគារធផេងៗ      
្ណនីឆរនត  3,959,939   16,017,953   1,060,912  4,323,216 
្ណនីសនេាំ   55,241   223,450   42,360  172,617 

  417,065,787   1,687,031,108   430,322,406  1,753,563,804 
 

 

4. សមត្ុលយលៅធនាោរជាត្ិននរមពុជា 

 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1) 

្ណនីឆរនត   87,265,227   352,987,843  148,644,233  605,725,249  
គារ់បធញ្ញើានកាលរាំណត់្  
(រហូត្ែល់3ដែ)  165,207,294   668,263,504  129,872,546  529,230,625  
គារ់បធញ្ញើានកាលរាំណត់្  
(ធគឆើនជាង3ដែ)  148,888   602,252  148,160  603,752  
គារ់បគមងុកាត្ពវរិឆច   162,733,990   658,258,990  138,158,266  562,994,934  
គារ់ត្មកល់ធានាធលើធែើមទុន   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  

្ណនីឆរនតមិនទទួលានការគារ់ធនាឹះធទ។ 

 

 
  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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4. សមត្ុលយលៅធនាោរជាត្ិននរមពុជា (ត្ពីទាំព័រមុន) 

គារ់បធញ្ញើានកាលរាំណត់្រហូត្ែល់ 3ដែ គត្ូវទទួលានការគារ់គបចាាំឆ្ន ាំចាប់ពី 0.02% ធៅ 
1.60% (2019៖ ចាប់ពី 0.11% ែល់ 0.76%) ធហើយគារ់បធញ្ញើានកាលរាំណត់្ធលើសពី 3ដែ គត្ូវ
ទទួលានអគតាការគារ់គបចាាំឆ្ន ាំចាប់ពី 0.23% ធៅ 1.93% (2019៖ ចាប់ពី 0.30% ែល់ 2.75%)។ 

គារ់បគមុងកាត្ពវរិឆច ្ឺជាគារ់បគមុងកាត្ពវរិឆចអបបបរា ដែលគត្ូវាន្ណនាតាមអគតា 
8.00% ននគារ់បធញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន ធោយអនុធោមធៅតាមគបកាសរបស់្នាគារជាតិ្ននរមពុជា
ធលែ B7-07-163។ គារ់បគមុងកាត្ពវរិឆច ត្គមូវឲ្យានការបត់្ដបនធោយដផែរធលើរគមិត្ននការ
ោរ់គារ់បធញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន ធហើយគារ់បគមុងកាត្ពវរិឆច ពុាំទទួលានការគារ់ធនាឹះធទ។ 

តាមគបកាសធលែ B7-07-163 ឆុឹះនងៃទី13 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2007 សតីអាំពីការផតល់អាជាា ប័ណណែល់គ រ្ឹះស្ថា ន 
មីគរូហិរញ្ញវត្ាុទទួលគារ់បធញ្ញើ គរុមហ ុនត្គមូវឲ្យររាគារ់ត្មកល់ធានាធលើធែើមទុនគបដហល 10% 
ននធែើមទុនឆុឹះបញ្ជ ីជាមួយ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា។ គារ់បធញ្ញើធនឹះមិនអាឆយរសគាប់ការធគបើគាស់
ធៅរនុងគបតិ្បត្តិការរបស់គរុមហ ុនធនាឹះធទ ប៉ាុដនតគត្ូវានបងវិលសងវញិធៅធពលគរុមហ ុនសម័គ្ឆិត្ត
បញ្ឈប់អាជី្វរមមធៅរនុងគបធទសរមពុជា។ គារ់ត្មកល់ធានាធលើធែើមទុនទទួលានការគារ់គបចាាំឆ្ន ាំ
ឆាំនួន 0.09% រនុងការយិបរធិឆេទ (2019៖ 3.00%)។ 

ឆាំណូលពីការគារ់ ដែលទទួលានពីសមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា ានឆាំនួន 0.15 ោន
ែុោល រអាធមររិ (2019៖ 0.54 ោនែុោល រអាធមររិ) (រាំណត់្សាា ល់ធលែ 21)។ 

 

 

5. សមត្ុលយលៅធនាោរលផេងៗ 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)   
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)  

្ណនីឆរនត  3,959,939   16,017,953  1,060,912  4,323,216  
្ណនីសនេាំ  55,241   223,450   42,360   172,617  
សមតុ្លយែុលជាមួយ្នាគារធផេងៗ  4,015,180   16,241,403   1,103,272   4,495,833  
សាំវធិាន្នធលើ ECLs  (40,151)  (162,411)  (11,033)  (44,959) 

សុទធ  3,975,029   16,078,992  1,092,239 4,450,874 

្ណនីឆរនត ទទួលានការគារ់ចាប់ពី 0.00% ធៅ 1.00%។ ្ ណនីសនេាំទទួលានអគតាការគារ់
គបចាាំឆ្ន ាំចាប់ពី 0.00% ធៅ 1.00% រនុងការយិបរធិឆេទ )2019: 0.10% ធៅ 0.40%)។ 

ឆាំណូលការគារ់ដែលានទទួលពីសមតុ្លយធៅ្នាគារធផេងធទៀត្ ានទររគារ់ឆាំនួន 0.06 ោន
ែុោល រអាធមររិ (2019៖ 0.13 ោនែុោល រអាធមររិ) (រាំណត់្សាា ល់ធលែ 21)។ 

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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5. សមត្ុលយលៅធនាោរលផេងៗ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

សមតុ្លយធៅ្នាគារធផេងៗ តាមរបិូយប័ណណានែូឆខាងធគកាម ៖ 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)   
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)  

ែុោល រអាធមររិ  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  
 
 

6. ឥណទានលៅអត្ិថិជន 
 ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្នដែលគត្ូវានចាត់្ថាន រ់ែូឆខាងធគកាម៖ 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.1.1)   
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.1.1)  

ឥណទានបុ្ាល  2,973,563,176   12,028,063,047  2,453,547,695 9,998,206,859 
ឥណទានសគាប់សហគគាស្ុនតូ្ឆ
និងម្យម  48,733,619   197,127,489  38,335,700 156,217,977 
ឥណទានបុ្ាលិរ  8,148,355   32,960,096  8,768,388 35,731,180 
ឥណទានគរុម  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 

រនគមពីឥណទានដែលមិនទាន់ 
ទទួលស្ថា ល ់  (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  

ការគារ់បងារគត្ូវទទួល  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  

សាំវធិាន្នធលើ ECLs  (49,613,493)  (200,686,579)  (26,232,892)  (106,899,034) 

សុទធ  2,978,579,934   12,048,355,833  2,468,225,611  10,058,019,365  

 

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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6. ឥណទានលៅអត្ិថិជន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

បដគមបគមួលធលើសាំវធិាន្នធលើ ECLs គត្ូវានរាំណត់្ែូឆខាងធគកាម៖ 

 2020 
 ែាំណារ់កាលទី 1 ែាំណារ់កាលទី 2 ែាំណារ់កាលទី3 សរុប 
 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

សមតុ្លយនានងៃទី1 ដែមររា    18,696,858   481,191   7,054,843   26,232,892  

គទពយសរមមងមី ដែលានររាទុររនុង
ែាំណារ់កាលទី1 នានងៃទី31 ដែ្នូ 19,175,808  -    -    19,175,808 

ផលប៉ាឹះពាល់ននការគបមូលនិងបដគមប
គមួលរវាងែាំណារ់កាល  6,568,823  (39,549) (2,324,481) 4,204,793  

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  -    

ឆាំនួនគត្វូានទទួលស្ថា ល់រនុង
ឆាំធណញ ឬខាត្ រនុងការយិបរធិឆេទ (7,434,753)    12,473,060   18,342,294   23,380,601   

សមតុ្លយ នានងៃ31 ដែ្នូ 11,262,105  12,954,251  25,397,137  49,613,493  

 

 2019 
 ែាំណារ់កាលទី1 ែាំណារ់កាលទី2 ែាំណារ់កាលទី3 សរុប 

 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

សមតុ្លយធែើមគគានានងៃទី1 ដែមររា   14,645,437  631,884   11,385,988   26,663,309   
គទពយសរមមងមី ដែលានររាទុររនុង
ែាំណារ់កាលទី1 នានងៃទី31 ដែ្នូ 11,455,647  - - 11,455,647  
ផលប៉ាឹះពាល់ននការគបមូលនិងបដគម      
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  - 

ឆាំនួនគត្វូានទទួលស្ថា ល់រនុង
ឆាំធណញ ឬខាត្ រនុងការយិបរធិឆេទ  4,051,421   (150,693)  5,459,262   9,359,990  

ឥណទានលុបធចាល និងធផេងៗ - - (9,790,407) (9,790,407) 

សមតុ្លយ នានងៃ31 ដែ្នូ 18,696,858  481,191  7,054,843  26,232,892  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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6. ឥណទានលៅអត្ិថិជន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

គរុមហ ុន ានទទួលស្ថា ល់សាំវធិាន្នបដនាម (ការរត់្គតាប្ញ្ញជ ស់នន) ការខាត្បង់ឥណទានរ ាំពរង
ទុរែូឆខាងធគកាម៖ 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

  

(រាំណត់្សាា ល់
ធលែ 2.1.1)   

(រាំណត់្សាា ល់
ធលែ 2.1.1)  

សមតុ្លយធៅ្នាគារធផេងធទៀត្  29,118   118,835   (62,428)  (252,958) 
ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន  23,380,601   95,495,380   9,359,990   37,926,679  
គារ់ររ់ដែលនរងបដងវរសងវញិ   1,459   5,962   636   2,577  

 
 23,411,178   95,620,177   9,298,198   37,676,298  

ធោយស្ថរនាធពលងមីៗធនឹះ ានការររីរាលោលយ៉ាងឆ្ប់រហ័សននធមធរា្វរីសុងមី (COVID-19) 
ានធ្វើឲ្យគបធទសជាធគឆើន ោរ់រាំហិត្ ឬផ្លែ រគបតិ្បត្តិការអាជី្វរមម និងអនុវត្តការរ រត្បនតរងធលើការធ្វើ
ែាំធណើ រ និងចាត់្វធិានការជាបនាា ន់ធផេងធទៀត្ ដែលានបង្ហែ រ់ (ឬគត្ូវានរ ាំពរងថានរងរ ាំខាន) ែល់
សរមមភាពរបស់ស្ថា នប័នធផេងៗ។ ការផាុឹះធ ើងានធរើត្ធ ើង ធៅជិ្ត្ការយិបរធិឆេទននរាយការណ៍
ធហើយស្ថា នភាពធៅដត្បនតវវិត្ត។ រនុងអាំ ុងធពលននការផាុឹះជ្ាំងឺធនឹះគបធទសរមពុជាសាិត្រនុងឆាំធណាម
គបធទសដែលរងផលប៉ាឹះពាល់។  នាដែមីនា និងវឆិិេកា ឆ្ន ាំ2020 ្នាគារជាតិ្ននរមពុជាានធសនើសុាំ 
គ រ្ឹះស្ថា ន្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ាុទាាំងអស់ធែើមបីពនោរធពល ឬផ្លែ រ រាល់ការគបមូលគារ់រមចី និងការ
គារ់ ធែើមបីបនាន់ឥទធិពលែល់ធសែារិឆច និងអនរែចី។ ្ណៈគ្ប់គ្ងនរងបនតយរឆិត្តទុរោរ់ជានិឆច
ឆាំធពាឹះការវវិឌ្ឍន៍ននការររីរាលោលននធមធរា្វរីសុងមី (COVID-19) រនុងគបធទសរមពុជា និងផលប៉ាឹះ
ពាល់របស់វាឆាំធពាឹះអនរែចីរបស់គរុមហ ុន រ៏ែូឆជាលទធភាពរបស់ពួរធ្រនុងការផតល់គារ់រមចី។ 

ការវភិា្បដនាមធទៀត្ននឥណទានធៅអតិ្ងិជ្នគត្ូវានរាំណត់្ែូឆខាងធគកាម៖ 

(រ) ែាំណារ់កាលននផលបគត្ឥណទាន រមួបញ្ចូ លការគារ់សុទធដែលគត្ូវទទួល 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)   
(រាំណត់្សាា ល់

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  

 
  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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6. ឥណទានលៅអត្ិថិជន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ែ) តាមគទពយធានា 
 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1.1)   
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)  

ានវត្ាុបញ្ញច ាំ     
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  
ត្មកល់គារ់ទុរ  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  

ពុាំានវត្ាុបញ្ញច ាំ     
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  
ធផេងៗ  1,362,215,389   5,510,161,249  1,133,475,952   4,618,914,504  

សរបុ  3,028,193,427   12,249,042,412  2,494,458,503  10,164,918,399  

(្) តាមកាលរាំណត់្ 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1.1)   
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)  

រនុងរយៈធពល 1ដែ  91,934,370   371,874,527   82,075,603   334,458,081  
ធគឆើនជាង 1ដែ ែល់ 3ដែ  128,446,764   519,567,160   122,796,948   500,397,563  
ធគឆើនជាង 3ដែ ែល់ 12ដែ  541,923,856   2,192,081,998   498,491,384   2,031,352,390  
ធគឆើនជាង 1ឆ្ន ាំ ែល់ 5ឆ្ន ាំ  1,935,325,429   7,828,391,360   1,648,272,399   6,716,710,026  
ធគឆើនជាង 5ឆ្ន ាំ  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  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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6. ឥណទានលៅអត្ិថិជន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

 ( ) តាមនិវាសនភាព ការទាំនារ់ទាំនង គបធភទរបិូយប័ណណ និងវស័ិយឧសាហរមម 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)   
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)  

និវាសនភាព     
និវាសនជ្ន  3,028,193,427   12,249,042,412  2,494,458,503  10,164,918,399  

ការទាំនារ់ទាំនង     
ឥណទានអតិ្ងិជ្នខាងធគៅ  3,020,051,028   12,216,106,408  2,485,691,351  10,129,192,255  
ឥណទានបុ្ាលិរ  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  

គបធភទរូបិយប័ណណ     
ែុោល រអាធមររិ  2,638,558,932   10,672,970,880  2,139,255,629   8,717,466,685  
ដែមរធរៀល  365,326,565   1,477,745,955   305,131,677   1,243,411,587  
នងាត្  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  

 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

 
 

(រាំណត់្សាា ល់
ធលែ 2.1.1)   

(រាំណត់្សាា ល់
ធលែ 2.1.1)  

វស័ិយឧសាហរមម     
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  
ដរលមែធ្ហោា ន  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  
ធគបើគាស់ផ្លា ល់ែលួន  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  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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6. ឥណទានលៅអត្ិថិជន (ត្ពីទាំព័រមុន)  
(ង) តាមទីតាាំង 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)   
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)  

ស្ថខានានា  3,022,565,520   12,226,277,528   2,487,465,217   10,136,420,759  
ទីស្ថន រ់ការរណាត ល  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) តាមអគតាការគារ់គបចាាំឆ្ន ាំ 

 2020 2019 

ឥណទានគរុម 16.20% - 18.00% 16.20% - 18.00% 
ឥណទានបុ្ាល 10.00% - 32.40%(មុនដែធមស្ថ ឆ្ន ាំ2017) 

7.00% - 18.00% (ធគកាយពីដែធមស្ថ ឆ្ន ាំ2017) 
10.00% - 36.00% (មុនដែធមស្ថ ឆ្ន ាំ2017) 

10.00%- 18.00% (ធគកាយពីដែធមស្ថ ឆ្ន ាំ2017) 
ឥណទានជី្វឧសម័ន 0% 0% 
ឥណទានបុ្ាលិរ 8.00% - 10.00% 8.40% - 12.00% 

អគតាការគារ់គបចាាំឆ្ន ាំសាំរាប់ឥណទានងមី និងឥណទានធ ើងវញិ្ឺគត្ូវានរគមិត្គត្រម 18% ធោយ
គបសិទធភាពនងៃទី1 ដែធមស្ថ ឆ្ន ាំ2017 តាមគបកាសធលែ ្7-017-109 សតីពីការរាំណត់្ពិោនការ 
គារ់។ សមតុ្លយឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន ជាមួយអគតាការគារ់ធគឆើនជាង 18% ្ឺសាំធៅធៅធលើ
ឥណទានដែលានផតល់ឲ្យមុនធពលធឆញគបកាសធនឹះ ធហើយានសមតុ្លយធៅសល់នា
ការយិបរធិឆេទននរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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7. គទ្ពយសរមមលផេងៗ 

 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)   
(រាំណត់្សាា ល់

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  
គារ់ររ់មិនអាឆកាត់្រងាន  42,604   172,333   23,847   97,177  
ការវនិិធយ្រយៈធពលដវង  28,167   113,936   28,167   114,781  

  1,351,396   5,466,397   8,731,890   35,582,452  

សាំវធិាន្នធលើECLs ធលើគារ់ររ់ 
ដែលនរងបដងវរសងវញិ  (10,300)  (41,664) (8,841) (36,027) 

  1,341,096   5,424,733   8,723,049   35,546,425  

បដគមបគមួលសាំវធិាន្នធលើ ECLs គារ់ររ់គត្ូវានបង្ហា ញែូឆខាងធគកាម៖ 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល់  

ធលែ 2.1.1) 

ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
(រាំណត់្សាា ល ់

 ធលែ 2.1.1) 

សមតុ្លយនាធែើមការយិបរធិឆេទ 8,841 36,027 8,205 32,968 
សាំវធិាន្នរនុងគគា 1,459 5,962 636 2,577 
លធមែៀងពីការដគបសគមលួរូបិយប័ណណ - (325) - 482 

សមតុ្លយឆុងការយិបរធិឆេទ 10,300 41,664 8,841 36,027 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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8. គទ្ពយ និងបរកិាា រ 
 

 2020   

 ធគ្ឿងសង្ហា រ រម យនយនត ធទាឆគរយនយនត 
រុាំពយូទ័រនិងបរកិាខ រ 

បធឆចរវទិោ ការដរលមែអគារ បរកិាខ រទាំនារ់ទាំនង 
ការង្ហររាំពុង
ែាំធណើ រការ សរុប 

 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

នងលធែើម         
នានងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន ាំ2020  4,871,906   2,917,904   354,528   7,171,805   2,297,202   417,766   86,160   18,117,271  
ទិញបដនាម 518,303 137,490 6,150 1,877,030 128,322  -    295,714  2,963,009  
លរ់ធឆញ/លបុធឆញពីបញ្ជ  ី  (34,572)  (18,000)  -     (104,575)  (24,069)  (91,410)  -     (272,626) 
ការធផារ -   -     -    86,160 -   -     (86,160)  -    

នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020     5,355,637   3,037,394   360,678   9,030,420   2,401,455   326,356   295,714   20,807,654  

រ ាំលស់បងារ         
នានងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន ាំ2020  3,796,688   2,039,937   346,727   5,164,683   1,622,584   240,365   -     13,210,984  
រ ាំលស ់  458,101   293,147   3,092   1,151,216   189,564   47,347   -     2,142,467  
លរ់ធឆញ/លបុធឆញពីបញ្ជ ី និងធផេងៗ  (32,457)  (18,000)  -     (100,155)  (23,238)  (34,750)  -     (208,600) 

នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020     4,222,332   2,315,084   349,819   6,215,744   1,788,910   252,962   -     15,144,851  

ត្នមលពិត្្ណធនយយ         

នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020     1,133,305   722,310   10,859   2,814,676   612,545   73,394   295,714   5,662,803  

សមមូលពាន់ធរៀល  
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.1.1) 

 4,584,219   2,921,744   43,925   11,385,364   2,477,745   296,879   1,196,163   22,906,039  

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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8. គទ្ពយ និងបរកិាា រ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
 

 2019 

 ធគ្ឿងសង្ហា រ រម យនយនត ធទាឆគរយនយនត 
រុាំពយូទ័រនិងបរកិាខ រ

បធឆចរវទិោ ការដរលមែអគារ បរកិាខ រទាំនារ់ទាំនង 
ការង្ហររាំពុង
ែាំធណើ រការ សរុប 

 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

នងលធែើម         
នានងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន ាំ2019 4,479,429  2,764,687  346,328  6,287,673  2,139,004  300,453  151,409  16,468,983  
ទិញបដនាម 528,756 296,613 8,200 848,725 203,950 154,045 86,160  2,126,449  
លរ់ធឆញ/លបុធឆញពីបញ្ជ  ី (136,279) (143,396) - (86,013) (75,741) (36,732) - (478,161) 
ការធផារ - - - 121,420  29,989  - (151,409) - 

នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019 4,871,906  2,917,904  354,528  7,171,805  2,297,202  417,766  86,160  18,117,271  

រ ាំលស់បងារ         
នានងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន ាំ2019 3,443,046  1,800,234  341,651  4,232,064  1,458,904  234,972  - 11,510,871  
រ ាំលស ់ 484,571  383,099  5,076  1,017,126  232,734  35,493  - 2,158,099  
លរ់ធឆញ/លបុធឆញពីបញ្ជ ី និងធផេងៗ (130,929) (143,396) - (84,507) (69,054) (30,100) - (457,986) 

នងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019 3,796,688  2,039,937  346,727  5,164,683  1,622,584  240,365  - 13,210,984  

ត្នមលពិត្្ណធនយយ         

នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019 1,075,218  877,967  7,801  2,007,122  674,618  177,401  86,160  4,906,287  

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



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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9. សទិ្ធរនងុការលគបើគាសគ់ទ្ពយសរមម 
គរុមហ ុនានជួ្លទីតាាំងការយិល័យ សគាប់ការយិល័យរណាត ល និងស្ថខា និងរដនលងោរ់ 
ATM។ ព័ត៌្ានអាំពីរិឆចសនោជួ្លដែលគរុមហ ុនជាអនរជួ្លគត្ូវានបង្ហា ញែូឆខាងធគកាម៖ 

 2020   
 ការយិលយ័ ទីតាាំងATM សរបុ 
 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

 
   (រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1.1) 

នងលធែើម     
នានងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន ាំ2020  20,863,158   500,461   21,363,619   87,056,750  
ទិញបដនាម  4,822,970   245,844   5,068,814   20,503,353  
ការផុត្រាំណត់្/ការបញ្ច ប់  (47,600)  (29,252)  (76,852)  (310,866) 
លធមែៀងពីការដគបសគមលួរបិូយប័ណណ  -     -     -    (640,912)    

នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020    25,638,528   717,053   26,355,581   106,608,325  

រ ាំលស់បងារ     
នងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន ាំ2020  6,722,452   280,902   7,003,354   28,538,670  
រ ាំលស ់  3,887,081   173,458   4,060,539   16,558,093  
ការផុត្រាំណត់្/ការបញ្ច ប់  (30,491)  -     (30,491)  (124,312) 
លធមែៀងពីការដគបសគមលួរបិូយប័ណណ  -     -     -     (342,340) 

នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020    10,579,042   454,360   11,033,402   44,630,111  

ត្នមលពិត្្ណធនយយ   15,059,486   262,693   15,322,179   61,978,214  
 

 2019 
 ការយិលយ័ ទីតាាំងATM សរបុ 
 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

 
   (រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1.1) 

នងលធែើម     
នានងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន ាំ2019 16,065,963  333,305  16,399,268  65,892,260  
ទិញបដនាម 4,832,053  188,734  5,020,787  20,459,707  
ការផុត្រាំណត់្/ការបញ្ច ប់ (34,858) (21,578) (56,436) (229,977) 
លធមែៀងពីការដគបសគមលួរបិូយប័ណណ - - - 934,760  

នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019 20,863,158  500,461 21,363,619  87,056,750  

រ ាំលស់បងារ     
នងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន ាំ2019 3,242,531  143,932  3,386,463  13,606,810  
រ ាំលស ់ 3,499,784  143,376  3,643,160  14,762,084  
ការផុត្រាំណត់្/ការបញ្ច ប់ (19,863) (6,406) (26,269) (106,442) 
លធមែៀងពីការដគបសគមលួរបិូយប័ណណ - - - 276,218  

នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019 6,722,452  280,902  7,003,354  28,538,670  

ត្នមលពិត្្ណធនយយ 14,140,706  219,559  14,360,265  58,518,080  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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10. គទ្ពយសរមមអរបូី 

 2020   
 រមមវ ិ្ ីរុាំពយូទ័រ គបព័នធសនូល្នាគារ សរបុ 

 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

នងលធែើម    
នានងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន ាំ2020  1,121,820   2,515,752   3,637,572  
ទិញបដនាម  98,499   375,835  474,334  

នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020    1,220,319   2,891,587   4,111,906  

រ ាំលស់បងារ    
នានងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន ាំ2020  720,398   1,417,288   2,137,686  
រ ាំលស ់  97,417   269,635   367,052  

នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020    817,815   1,686,923   2,504,738  

ត្នមលពិត្្ណធនយយ    

នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020    402,504   1,204,664   1,607,168  

សមមូលពាន់ធរៀល  
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.1.1)  1,628,130   4,872,865   6,500,995  
 

 2019 

  រមមវ ិ្ ីរុាំពយូទ័រ គបព័នធសនូល្នាគារ 
ការង្ហររាំពុង  
ែាំធណើ រការ សរបុ 

 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

នងលធែើម     
នានងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន ាំ2019 952,576  2,294,050  159,243  3,405,869  
ទិញបដនាម - - 231,703  231,703  
ការធផាររនុងការយិបរធិឆេទ 169,244  221,702  (390,946) - 

នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019 1,121,820  2,515,752  - 3,637,572  

រ ាំលស់បងារ     
នានងៃទី1 ដែមររា ឆ្ន ាំ2019 632,988  1,180,128  - 1,813,116  
រ ាំលស ់ 87,410  237,160  - 324,570  

នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019 720,398  1,417,288  - 2,137,686  

ត្នមលពិត្្ណធនយយ     

នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019 401,422  1,098,464  - 1,499,886  

សមមូលពាន់ធរៀល  
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.1.1) 1,635,794  4,476,241  - 6,112,035  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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11. គារ់បលញ្ញ ើពីគ្រឹះស្ថា នធនាោរនិងហរិញ្ញវត្ាុលផេងៗ 
 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)   
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)  
គារ់បធញ្ញើានកាលរាំណត់្  35,410,000   143,233,450  54,036,810  220,200,001  
គារ់បធញ្ញើសនេាំ  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 
គារ់បធញ្ញើានកាលរាំណត់្   

ែុោល រអាធមររិ 2.00% - 5.50% 1.00% - 6.50% 
ដែមរធរៀល 2.00% - 5.50% 1.00% - 6.50% 

គារ់បធញ្ញើសនេាំ   
ែុោល រអាធមររិ 0.00% 0.00% - 0.20%  
ដែមរធរៀល 0.00% 0.00% - 0.20%  

ការធរើត្ធ ើងននឆាំណាយការគារ់របស់គរុមហ ុន ធៅធលើគារ់បធញ្ញើពីគ រ្ឹះស្ថា ន្នាគារនិង 
ហិរញ្ញវត្ាុធផេងៗ ានទររគារ់ឆាំនួន 2.49 ោនែុោល រអាធមររិ (2019៖ 3.12 ោនែុោល រអាធមររិ) 
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 22)។ 

 
 

12. គារ់បលញ្ញ ើពីអត្ិថិជន 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)   
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)  

គារ់បធញ្ញើានកាលរាំណត់្  1,906,651,229   7,712,404,221  1,630,980,291  6,646,244,685  
គារ់បធញ្ញើសនេាំ  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  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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12. គារ់បលញ្ញ ើពីអត្ិថិជន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

គារ់បធញ្ញើពីអតិ្ងិជ្នគត្ូវានវភិា្ែូឆខាងធគកាម៖ 

(រ) តាមកាលរាំណត់្ 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)   
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)  

រយៈធពល 1ដែ  350,832,784   1,419,118,611  318,803,361  1,299,123,696  
ធគឆើនជាង 1ដែ ែល់ 3ដែ  365,363,223   1,477,894,237  285,833,627  1,164,772,030  
ធគឆើនជាង 3ដែ ែល់ 12ដែ  1,242,343,815   5,025,280,732  1,070,832,748  4,363,643,448  
ធគឆើនជាង 12ដែ  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  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)   
(រាំណត់្សាា ល់
លធលែ 2.1.1)  

ែុោល រអាធមររិ  1,876,153,187   7,589,039,641  1,601,467,210  6,525,978,880  
ធរៀលដែមរ  146,352,612   591,996,316  122,435,944  498,926,472  
នងាត្  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  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)   
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)  

មិនដមនជាសមព័នធញាតិ្  1,995,903,458   8,073,429,488  1,723,048,727   7,021,423,562   
សមព័នធញាតិ្  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  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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12. គារ់បលញ្ញ ើពីអត្ិថិជន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

 ( ) តារាងអគតាការគារ់គបចាាំឆ្ន ាំ 

 2020 2019 

គារ់បធញ្ញើានកាលរាំណត់្   
ែុោល រអាធមររិ 3.50% - 7.25% 4.00% - 8.00% 
ធរៀលដែមរ 3.50% - 7.25% 4.00% - 8.00% 
នងាត្ 0.10% (សគាប់ដត្អតិ្ងិជ្នចាស់) 3.25% - 7.50% 

គារ់បធញ្ញើសនេាំ   
ែុោល រអាធមររិ 1.50% - 2.50%  2.00% - 3.00% 
ធរៀលដែមរ 1.50% - 2.50% 2.00% - 3.00% 
នងាត្ 0.10% (សគាប់ដត្អតិ្ងិជ្នចាស់) 0.10% - 0.12% 

គរុមហ ុន ានធរើត្ធ ើងឆាំណាយការគារ់ ធៅធលើគារ់បធញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន ានទររគារ់ឆាំនួន 
130.42 ោនែុោល រអាធមររិ (2019៖ 104.95 ោនែុោល រអាធមររិ) (រាំណត់្សាា ល់ធលែ 22)។  

 
 

13. គារ់រមចី   

គារ់រមចីរបស់គរុមហ ុនទាាំងអស់ពុាំានវត្ាុបញ្ញច ាំធទ។ 

គារ់រមចីគត្ូវានវភិា្ែូឆខាងធគកាម៖ 

(រ) តាមទាំនារ់ទាំនង: 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.1.1)   
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.1.1)  

មិនដមនជាសម័ពនធញាតិ្  703,429,059   2,845,370,545  704,296,717  2,870,009,122  
សម័ពនធញាតិ្  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  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)   
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)  

ែុោល រអាធមររិ  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  
នងាត្  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  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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13. គារ់រមចី (ត្ពីទាំព័រមុន)  

 (្) តាមកាលរាំណត់្ 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  

  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)   
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1) 

តាមត្គមូវការរហូត្ែល់ 3ដែ  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  
ធគឆើនជាង 5ឆ្ន ាំ 999,832 4,044,320 - - 

  789,373,435   3,193,015,545  724,296,717  2,951,509,122  

( )  តារាងអគតាការគារ់គបចាាំឆ្ន ាំ តាមគបធភទរបិូយប័ណណ 
  2020  2019 

ែុោល រអាធមររិ 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%  

 
 

14. មូលបគត្បំណុលម្ៃលគត្ូវសង 

ធៅដែធមស្ថឆ្ន ាំ 2020 គរុមហ ុនានធឆញប័ណណធានាដែលានការគារ់ធងរឆាំនួន 127.20 ពាន់
ោនធរៀល (31.18 ោនែុោល រអាធមររិ) ធៅនងៃទី 23 ដែធមស្ថ ឆ្ន ាំ2023។ មូលបគត្បាំណុលគត្ូវាន
ធានាធោយហាវ សីុលី្ីធានឥណទាន និងវនិិធយ្ដែលជាមូលនិ្ិទាំនុរឆិត្តរបស់្នាគារ 
អភិវឌ្ឍន៍អាសីុ។ មូលបគត្បាំណុលគត្ូវានឆុឹះបញ្ជ ីធៅរនុងផារមូលបគត្រមពុជាធហើយគត្ូវានលរ់
រនុងត្នមល 100,000 ធរៀលធោយានអគតាការគារ់ 7.50% ្ិត្ចាប់ពីពារ់រណាត លឆ្ន ាំដែលចាប់ធផតើម 
ធៅនងៃទី 23 ដែតុ្ោឆ្ន ាំ2020 ។ ការឆាំណាយធលើបាំណុលានឆាំនួន 6.21 ពាន់ោនធរៀល  
(1.52 ោនែុោល រអាធមររិ)។ 

្ិត្គត្រមនងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 ត្នមលធយងននមូលបគត្បាំណុល ដែលានឆាំនួន 122.37 ពាន់ោន
ធរៀល (30.25 ោនែុោល រអាធមររិ)។ គរុមហ ុនានធរើត្ធ ើងឆាំណាយការគារ់ ដែលានឆាំនួនទររ
គារ់ 7.40 ពាន់ោនធរៀល (1.81 ោនែុោល រអាធមររិ) (រាំណត់្សាា ល់ធលែ 22)។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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14. មូលបគត្បំណុលម្ៃលគត្ូវសង (ត្ពីទាំព័រមុន) 

បដគមបគមួលននអបបហារមិនទាន់រ ាំលស់៖ 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 

 ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

   
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)  

អបបហារធលើការធាឹះផាយមូលបគត្បាំណុល  1,521,412   6,207,360  
រ ាំលស ់  (340,020)  (1,375,381) 
លធមែៀងពីការដគបសគមលួរូបិយប័ណណ  (256,595) - 

សមតុ្លយនាឆុងការយិបរធិឆេទ  924,797   4,831,979  
 
 

15. អនុបំណុល  

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)   
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)  

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 ្ឺជាបាំណុលែចីពីាច ស់បាំណុលបរធទសដែលជាសមព័នធញ្ញញ តិ្ និងមិនដមនជាសមព័នធ
ញ្ញញ តិ្ ធហើយអនុបាំណុលទាាំងធនឹះគត្ូវានអនុម័ត្ធោយ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា នរងគត្ូវទូទាត់្
ធោយដផែរធៅតាមតារាងសងគារ់ដែលានដឆងធៅរនុងរិឆចសនោរមចី។ ឆាំនួនទររគារ់ 
អនុបាំណុល គត្ូវានោរ់បញ្ចូ លធៅរនុងធែើមទុនថាន រ់ទី2 សគាប់ការ្ណនាមូលនិ្ិផ្លា ល់ 
សុទធ។ 

 (ែ) អនុបាំណុលបរ្នាល   

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)   
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)  

រាជ្រោា ភិាលរមពុជា  11,280,672   45,630,317  11,197,624  45,630,317  
មូលនិ្ិអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទរមពុជា  3,572,824   14,452,073  3,546,521  14,452,073  

  14,853,496   60,082,390  14,744,145  60,082,390  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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15. អនុបំណុល (ត្ពីទាំព័រមុន) 
អនុបាំណុលពីរាជ្រោា ភិាលរមពុជា (“the RGC”) 
អនុបាំណុលបរ្នាលធនឹះែចីជាគារ់ធរៀល ត្ាំណាងឲ្យអនុបាំណុល ដែលគត្ូវានធផារជូ្ន 
រាជ្រោា ភិាលរមពុជា ធៅនងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2004។  

អនុបាំណុលធនឹះគត្ូវានចាត់្ទុរជា “ធែើមទុនថាន រ់ទី2” ដផែរតាមបរបិទននាគតា 6 របស់
គបកាសធលែ ្7-010-182 សតីពីការ្ណនាមូលនិ្ិផ្លា ល់សុទធរបស់គ រ្ឹះស្ថា ន្នាគារ ឆុឹះ 
នងៃទី15 ដែតុ្ោ ឆ្ន ាំ2010 អនុម័ត្ធោយ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា សគាប់បូរបញ្ចូ លរនុងការ
្ណនាធៅរនុងមូលនិ្ិផ្លា ល់សុទធ ធយងតាមគបកាសធលែ ្7-018-068 ឆុឹះនងៃទី22 ដែរុមភៈ  
ឆ្ន ាំ2018។ 

អនុបាំណុលពីមូលនិ្ិអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទរមពុជា (ធៅកាត់្ថា “CRDF”) 
ឆាំនួនសរបុននអនុបាំណុលពីមូលនិ្ិអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទរមពុជា នរងគត្ូវានបញ្ចូ លធៅរនុងការ
្ណនាមូលនិ្ិផ្លា ល់សុទធ ធោយចាត់្ទុរជា “ធែើមទុនថាន រ់ទី2” ដផែរតាមបរបិទននគបកាសរនុង
ការ្ណនាមូលនិ្ិផ្លា ល់សុទធ និងសគាប់ធគាលធៅអនុាត្ធោយគបុងគបយ័ត្ន ែូឆជាអនុាត្
ធស្ថ្នភាព។ 

ធៅនងៃទី3 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2018 បរ្នាលហិរញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ និងគរុមហ ុនានឆុឹះរិឆចគពមធគពៀង
ជាមួយគាន  និងឯរភាពអគតាការគារ់គបចាាំឆ្ន ាំ្ឺ 3% ធៅធលើមូលនិ្ិបរ្នាល (ទាាំង 
អនុបាំណុលពីរាជ្រោា ភិាលរមពុជា និងអនុបាំណុលពីមូលនិ្ិអភិវឌ្ឍន៍ជ្នបទរមពុជា) ជាមួយ
នរងរយៈធពល 5ឆ្ន ាំ។ អគតាការគារ់ និងរយៈធពលននមូលនិ្ិបរ្នាលគត្ូវពិនិត្យធមើលធ ើង
វញិ និងធ្វើការឆចារជាធរៀងរាល់ 5ឆ្ន ាំ (មុនធពលកាលរាំណត់្ននរិឆចគពមធគពៀង)។ 

 
 

16. បំណុលភត្ិសនា 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)   
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)  

ការវភិា្ធលើកាលរាំណត់្-រិឆចសនោ 
លាំហូរស្ថឆ់គារ់មិនទាន់ធ្វើអបបហារ     
តិ្ឆជាង1ឆ្ន ាំ  4,926,938  19,929,464  3,996,737  16,286,703  
1ធៅ5ឆ្ន ាំ  13,233,200  53,528,294  18,105,959   73,781,783  
ធគឆើនជាង5ឆ្ន ាំ  1,075,061  4,348,622  4,447,523  18,123,656  

បាំណុលភតិ្សនោសរបុដែលមិនទាន់
ធ្វើអបបហារ 19,235,199  77,806,380  26,550,219 108,192,142 

ត្នមលបឆចុបបននននបាំណុលភតិ្សនោ     
រយៈធពលែលី 3,640,367  14,725,285   3,629,105   14,788,603  
រយៈធពលដវង 10,784,451 43,623,104   9,543,623   38,890,264  

 14,424,818  58,348,389  13,172,728  53,678,867  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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16. បំណុលភត្ិសនា (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ឆាំនួនដែលគត្ូវានទទួលស្ថា ល់ធៅរនុងរាយការណ៍លទធផលធពញធលញែូឆខាងធគកាម៖ 

 
សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 
សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

ឆាំណាយទារ់ទងនរងភតិ្សនោរយៈធពលែលី  633,895   393,976  
ការគារ់ធលើបាំណុលភតិ្សនោ  1,134,113   1,027,954  
រ ាំលស់ ននសទិធិរនុងការធគបើគាសគ់ទពយសរមម  4,060,539   3,643,160  

សរបុ  5,828,547   5,065,090  

សមមូលពាន់ធរៀល   
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.1.1)  23,767,457   20,527,866  
 
 

17. ពនធលលើគារ់ឆំណូល 

លិែិត្គបកាសពនធរបស់គរុមហ ុន ្ឺជារមមវត្ាុននការគត្ួត្ពិនិត្យរបស់អ្ានាយរោា នពនធោរ។ 
ធោយស្ថរការអនុវត្ដឆាប់ និងបទបញ្ញត្ដិស្ថរធពើពនធធលើគបធភទគបតិ្បត្ដិការជាធគឆើន ្ឺានការ 
បរស្ស្ថយធផេងៗគាន  ឆាំនួនដែលានរាយការណ៍ធៅរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុអាឆនរងដរដគបធៅ
ធពលធគកាយបនាា ប់ពីការរាំណត់្ឆុងធគកាយរបស់អ្ានាយរោា នពនធោរ។ 

17.1 ឆាំណាយពនធធលើគារ់ឆាំណូល 

អគតាពនធអនុវត្ត 

 អនុធោមតាមបទបបញ្ញត្តិពនធោររមពុជា គរុមហ ុនានកាត្ពវរិឆចរនុងការបង់ពនធធលើគារ់ឆាំណូល
តាមអគតាមួយណាដែលែពស់ជាងរវាងអគតាពនធ 20% ននឆាំណូលជាប់ពនធ ឬពនធអតិ្បបរា 1% នន
ផលរបរធោយរមួបញ្ចូ លពនធទាាំងអស់ធលើរដលងដត្អាររធលើត្នមលបដនាម។ 

ជាការធលើរទររឆិត្ត ឆាំធពាឹះការធាឹះផាយលរ់មូលបគត្បាំណុលជាស្ថធារណៈ ធៅរនុងផារ 
មូលបគត្រមពុជា (“ផ.ម.រ.”) គរុមហ ុនទទួលានការធលើរទររឆិត្តធលើពនធ ស្សបតាមអនុគររត្យធលែ 
01 អនគរ.បរ ឆុឹះនងៃទី4 ដែមររា ឆ្ន ាំ2019។ ការធលើរទររឆិត្តមួយធលើពនធ ដែលានដឆងធគកាម 
អនុគររត្យធនឹះ ្ឺការបនាយបាំណុលពនធធលើគារ់ឆាំណូលគបចាាំឆ្ន ាំ (“TOI”) 50% សគាប់រយៈធពល 
បីឆ្ន ាំ។ ការធលើរទររឆិត្ត ពនធធលើគារ់ឆាំណូល ចាប់ធផតើមធៅឆ្ន ាំជាប់ពនធែាំបូង ដែលានទទួលការ
អនុម័ត្ គបសិនធបើមូលបគត្ ានធាឹះផាយមុននងៃទី30 ដែមិងុនា នាឆ្ន ាំធនាឹះ។ ធែើមបីទទួលានការ
ធលើរទររឆិត្តធលើពនធ គរុមហ ុនានោរ់សាំធណើ ធៅ អ្ានាយរោា នពនធោរ (“អ.ព.ែ.”) តាមរយៈ 
និយ័ត្ររមូលបគត្រមពុជា (“ន.ម.រ.”) ធៅនងៃទី4 ដែរុមភៈ ឆ្ន ាំ2021 និងទទួលានការអនុម័ត្ពីអ.ព.ែ. 
ធៅនងៃទី15 ដែរុមភៈ ឆ្ន ាំ2021 និង នងៃទី11 ដែមីនា ឆ្ន ាំ2021 ធោយ អ.ព.ែ និង ន.ម.រ ធរៀងគាន ។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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17. ពនធលលើគារ់ឆំណូល (ត្ពីទាំព័រមុន) 

17.1 ឆាំណាយពនធធលើគារ់ឆាំណូល (ត្ពីទាំព័រមុន) 

អគតាពនធអនុវត្ត (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ធៅនងៃទី25 ដែរុមភៈ ឆ្ន ាំ2020 គរសួងធសែារិឆច និងហិរញ្ញវត្ាុ ានធឆញគបកាសធលែ 183  
ដែលអនុវត្ត ការធលើរទររឆិត្តពនធធលើគារ់ឆាំណូល។ បញ្ញជ រ់ថាសហគគាសដែលធាឹះមូលបគត្
បាំណុលរនុងទាំហាំធសមើ ឬតិ្ឆជាង 20% ននគទពយសរមមសរបុរបស់ែលួន នរងគត្ូវទទួលានការធលើរទររ
ឆិត្តពនធធលើគារ់ឆាំណូលរយៈធពល 3ឆ្ន ាំ តាមសាាគត្ឆុឹះធោយយរ 20.001% ជាធគាល ្ុណ
នរង 50%។  

ធោយគរុមហ ុនានធាឹះផាយមូលបគត្បាំណុលតិ្ឆជាង 20% ននគទពយសរមមសរបុរបស់ែលួន គរុម
ហ ុនទទួលានការធលើរទររឆិត្តពនធធលើគារ់ឆាំណូលធោយបនាយពនធឆាំនួន 2.17% ននពនធធលើគារ់
ឆាំណូល នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020។ 

ឆាំណាយពនធធលើគារ់ឆាំណូលរមួាន៖ 

 
សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 
សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)   
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)  

ពនធរនុងគគា 28,775,681  117,311,919  26,938,988  109,156,779  
ពនធពនោរ (1,638,462) (6,716,649) (996,968) (4,039,714) 
ការធលើរទររឆិត្តពនធធលើការធាឹះមូលបគត្
បាំណុល (624,432) (2,537,692)  -     -    

 26,512,787   108,057,578   25,942,020  105,117,065  

 ការធផាៀងផ្លា ត់្ឆាំណាយពនធធលើគារ់ឆាំណូល ានែូឆខាងធគកាម៖ 

 

សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 

សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)   
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)  

គារ់ឆាំធណញមុនបង់ពនធ  135,341,774   551,574,686  129,447,338  524,520,614  

ឆាំណាយពនធធលើគារ់ឆាំណូល្ណនាតាម
អគតា 20%  27,068,355   110,314,938   25,889,468   104,904,124  
ឆាំណាយមិនអាឆកាត់្រងាន  68,864   280,332   52,552   212,941  
ការធលើរទររឆិត្តពនធធលើការធាឹះមូលបគត្
បាំណុល (624,432) (2,537,692)  -     -    

ពនធធលើគារ់ឆាំធណញគបសិទធភាព   26,512,787   108,057,578    25,942,020   105,117,065  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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17. ពនធលលើគារ់ឆំណូល (ត្ពីទាំព័រមុន) 

17.2 ពនធធលើគារ់ឆាំណូលគត្ូវបង់ 

 បដគមបគមួលននពនធធលើគារ់ឆាំណូលគត្ូវបង់ ានែូឆខាងធគកាម៖  

 2020 2019 
 ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)   
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)  

សមតុ្លយនានងៃទី1 ដែមររា  23,414,889   95,415,673   20,538,620   82,524,175  
ពនធរនុងគគា  28,775,681   117,311,919   26,938,988   109,156,779  
ពនធធលើគារ់ឆាំណូលានបង់  (27,489,443)   (112,074,459)  (24,062,719)  (97,502,137) 
ការធលើរទររឆិត្តពនធធលើការធាឹះមូលបគត្
បាំណុល (624,432) (2,537,692)  -     -    
ការដគបសគមូលរូបិយប័ណណ  -      (725,210)     -     1,236,856  

សមតុ្លយនានងៃទី31 ដែ្នូ   24,076,695     97,390,231    23,414,889   95,415,673  

17.3 ពនធពនោរជាគទពយសរមម 

ព័ត៌្ានលមែិត្ ននពនធពនោរធលើគារ់ឆាំណូលជាគទពយសរមមសុទធ ានទទួលស្ថា ល់រនុងរាយការណ៍
ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ ានែូឆខាងធគកាម៖ 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020    នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1.1)  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1.1) 

ពនធពនោរជាគទពយសរមមធលើ៖     
រនគមធសវាឥណទានមិនទាន់ទទួលស្ថា ល់  5,771,758   23,346,761   5,433,499   22,141,508  
សាំវធិាន្នធលើECLs 4,520,488 18,285,374 3,577,453 14,578,120 
នងៃឈប់សគារ់ដែលធៅសល ់  382,077   1,545,501   326,697   1,331,290  
រនគមធសវាធលើគារ់រមចីដែល 
មិនទាន់ទទួលស្ថា ល ់  172,950   699,583   -     -    
សាំវធិាន្នធលើអត្ាគបធយជ្ន៍បុ្ាលិរ  87,075   352,218   14,912   60,766  
សិទធិរនុងការធគបើគាស់គទពយសរមម និង
បាំណុលភតិ្សនោ  63,709   257,703   68,058   277,336  
ឆាំធណញពីការដគបសគមួលរូបិយប័ណណ   126,770   512,785  -     -    

ពនធពនោរជាគទពយអរមមធលើ៖     
គទពយ និងបរកិាខ រ  (219,976)  (889,803)  (145,432)  (592,635) 
ខាត្ពីការដគបសគមួលរូបិយប័ណណ   -       -      (77,014)  (313,830) 

សុទធ  10,904,851   44,110,122  9,198,173  37,482,555  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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18. សវំិធានធនលលើអត្ាគបលោជន៍បុ្ាលរិ  

 2020  2019 
 ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)   
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)  

សមតុ្លយនានងៃទី1 ដែមររា  74,562   303,840  1,266,404  5,088,411  
បដនាមរនុងឆ្ន ាំ  3,289,019   13,413,646  2,990,322   12,116,785   
ទូទាត់្រនុងឆ្ន ាំ  (2,928,206)  (11,938,296) (4,182,164) (16,946,129) 
ការដគបសគមួលរូបិយប័ណណ  -   (18,098) - 44,773 

សមតុ្លយនានងៃទី31 ដែ្នូ  435,375   1,761,092  74,562  303,840  
 
 

19. បំណុលលផេងៗ 
 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020    នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់  

ធលែ 2.1.1)  
(រាំណត់្សាា ល់  

ធលែ 2.1.1) 

ការគារ់បងារគត្វូទូទាត់្  57,237,536   231,525,833  57,767,946  235,404,380  
បងារ និងបាំណុលធផេងៗគត្ូវទូទាត់្  2,090,041   8,454,216  1,790,518  7,296,361  
្ណនីគត្ូវទូទាត់្ 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  
ពនធកាត់្ទុរគត្ូវបង់  1,208,570   4,888,666  515,945  2,102,476  
បងារបុពវោភ  1,000,000   4,045,000  4,181  17,038  
បាំណុលធផេងៗ 151,437 612,562 478,055 1,948,074 

  65,111,136   263,374,544  63,119,300  257,211,148  
 
 

20. មូលធនមាច សភ់ា្ហ ុន និងទ្ុនបគមុង 

ក្ដើមទុន  

គរុមហ ុនានធែើមទុនឆុឹះបញ្ជ ី ឆាំនួន 230,000,000 ហ ុន ដែលានត្នមលចាររិ 4,000 ធរៀល រនុង 
មួយហ ុន។ 

ព័ត៌្ានលមែិត្ននភា្ទុនិរានែូឆខាងធគកាម៖ 

 2020 2019 
 ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល % ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល % 

  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1) 
 

 
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1) 
 

KB 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 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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20. មូលធនមាច សភ់ា្ហ ុន និងទ្ុនបគមុង (ត្ពីទាំព័រមុន) 
ពារយបាំគពួញៈ 

KB: Kookmin Bank 

LOLC : LOLC International Private Lmited  

BEA : The Bank of East Asia, Limited  

PSCo : គរុមហ ុន បុ្ាលិរគាស្ថរ់លីមីត្្ីត្ 

រនុងដែមររា ឆ្ន ាំ2019 គរុមហ ុនានធផារទររគារ់ឆាំនួន 58 ោនែុោល រអាធមររិ ពីគារ់ឆាំធណញររា
ទុរធៅជាធែើមទុន។ ធៅនងៃទី5 ដែរុមភៈ និងនងៃទី11 ដែរុមភៈ ឆ្ន ាំ2019 គរុមហ ុនទទួលានការអនុម័ត្
ពី្នាគារជាតិ្រមពុជា និងទទួលានការអនុម័ត្ពីគរសួងពាណិជ្ជរមម ធរៀងគាន ។ គរុមហ ុនាន 
រត់្គតាមូល្នរមមននគារ់ឆាំធណញររាទុរធៅឆ្ន ាំ2019។ 

ធៅនងៃទី23 ដែរញ្ញញ  និងនងៃទី8 ដែតុ្ោ ឆ្ន ាំ2019 គរុមហ ុនទទួលានការអនុម័ត្ពី្នាគារជាតិ្រមពុជា 
និងទទួលានការអនុម័ត្ពីគរសួងពាណិជ្ជរមម ធរៀងគាន  ធោយានធផារទររគារ់ឆាំនួន 62 ោន
ែុោល រអាធមររិ ពីគារ់ឆាំធណញររាទុរធៅជាធែើមទុន។ 

ធៅដែ្នូ ឆ្ន ាំ2019 KB (“ធែប ី”) ដែលជាគរុមហ ុនបុគត្សមព័នធរបស់គរុមហ ុនKB ានយល់គពមទិញ
ភា្ហ ុនឆាំនួន 70 ភា្រយធៅរនុងគរុមហ ុន។ ធៅនងៃទី29 ដែមររា ឆ្ន ាំ2020 គរុមហ ុនានទទួលការ
យល់គពមពី្នាគារជាតិ្ននរមពុជាធលើការវនិិធយ្របស់KB។ ធៅនងៃទី13 ដែធមស្ថ ឆ្ន ាំ2020 ការ
លរ់គត្ូវានបញ្ច ប់ធហើយការទូទាត់្គត្ូវានធ្វើធ ើង។ ធៅរនុងែាំធណើ រការធនឹះគរុមហ ុនានបតូរ
ធ ម្ ឹះគរុមហ ុនធៅជាគ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុគាស្ថរ់ ម.រ ានគបសិទធភាព 9 ធមស្ថ 2020។ 

ទុនបគមងុ 
អនុធោមតាមរិឆចគពមធគពៀងគារ់រមចីរវាង Instituto De Credito Oficial (“ICO”) ននគពឹះរាជា 
ណាឆគរ ធអសា៉ាញ និងគរុមហ ុន គរុមហ ុនគត្ូវររាទុនបគមុងសគាប់ពគងរងធែើមទុនធោយធផារ
គារ់ឆាំធណញរនុងមួយឆ្ន ាំ ធោយ្ណនាតាមអគតា 3.5% ននគារ់រមចីដែលធៅមិនទាន់ទូទាត់្ ្ិត្
គត្រមែាំណាឆ់ការយិបរធិឆេទនីមួយៗ។ នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 ធែើមទុនបគមុងានឆាំនួន 3.15 ោន
ែុោល រអាធមររិ (2019៖ 3.09 ោនែុោល រអាធមររិ)។  

 ទុនបត្រមងុាមបទបបញ្ញរតិ 
បដគមបគមួលធលើទុនបគមុងតាមបទបបញ្ញត្តិ (រាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.2.14) ានែូឆខាងធគកាម៖ 

  2020 2019 
 ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 
 

 
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.1.1)  
(រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.1.1) 

សមតុ្លយនានងៃទី1 ដែមររា  4,108,924   16,649,360  299,009 1,209,491 
ធផារ(ពី)ធៅទុនបគមងុតាមបទបបញ្ញតិ្ត  (2,183,087)  (8,830,587) 3,809,915 15,437,776 

ការដគបសគមូលរូបិយប័ណណ  -     (69,859) - 2,093 

សមតុ្លយនានងៃទី31 ដែ្នូ  1,925,837  7,748,914 4,108,924 16,649,360 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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21. ឆំណូលពីការគារ់ 

 
សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  

នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 
សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  

នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1) 

ឥណទានបុ្ាល  430,029,195   1,753,457,451  355,523,000  1,440,579,197  
សមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្  145,306   592,518  539,594  2,186,435  
ឥណទានជាគរមុ  87,151   355,404  62,254  252,253  
សមតុ្លយធៅ្នាគារធផេងៗ  63,873   260,458  130,520  528,867  

 430,325,525  1,754,665,831   356,255,368   1,443,546,752  
 

 

22. ឆំណាយការគារ់ 

 
សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  

នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020    
សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  

នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019  
 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1.1)  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1.1) 

គារ់បធញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន  130,423,290   531,836,293 104,953,470  425,271,461  
គារ់រមចី 55,047,225  224,504,394  50,257,182  203,642,101  
អនុបាំណុល 7,489,842  30,533,666  5,206,543  21,096,912  
គារ់បធញ្ញើពី្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ាុ
ធផេងៗ  2,490,150  10,156,527 3,116,976  12,629,987  
មូលបគត្បាំណុល  1,814,068  7,399,139   -     -    
បាំណុលភតិ្សនោ 1,134,113  4,624,616  1,027,954  4,165,270  

 198,398,688  809,054,635  164,562,125  666,805,731  
  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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23. ឆំណូលនិងឆំណាយពីរនគមលជើងស្ថរសទុ្ធ 

 
សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  

នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020    
សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  
នានងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019  

 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1.1)  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1.1) 

ឆាំណូលរនគមធជ្ើងស្ថរពីឥណទាន  6,004,101   24,482,897   17,325,073   70,201,196  
ឆាំណូលរនគមធជ្ើងស្ថរពីធសវារមមធផារ
គារ់រនុងស្សុរ  873,457   3,561,787   921,029   3,732,010  

ឆាំណូលពីរនគមធជ្ើងស្ថរសរបុ  6,877,558   28,044,684   18,246,102   73,933,206  
ឆាំណាយរនគមធជ្ើងស្ថរធលើគារ់រមចី  -     -     3,340,715   13,536,579  
ឆាំណាយនងល្នាគារ  163,152   666,270   131,507   532,866  

ឆាំណាយរនគមធជ្ើងស្ថរសរបុ 163,152 666,270 3,472,222 14,069,445 

ឆាំណូលនិងឆាំណាយពីរនគមធជ្ើងស្ថរ
សរបុសុទធ  6,714,406   27,378,414   14,773,880   59,863,761  

 
 

24. ឆំណូលលផេងៗ 

 
សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 
សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

 
 (រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1)  
(រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1) 

ការពិន័យធលើឥណទាន 4,585,539  18,698,787   7,094,130   28,745,415  
ការគបមូលមរវញិពីឥណទានដែល
ា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  

ឆាំណូលធផេង  ៗរមួបញ្ចូ ល ធសវារមម ការពិន័យ និង នងលធសវា្ណនីអសរមម និងឆាំណូលមិនធគពៀងទុរ។ 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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25. ឆំណាយលលើបុ្ាលរិ 

 
សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 
សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

 
 (រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1) 
 (រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1) 

គារ់ធបៀវត្េរ ៍  46,729,900   190,672,427   40,995,461   166,113,608  
គារ់រង្ហវ ន់ គារ់ធលើរទររឆិត្តបុ្ាលរិ  15,954,903   64,962,730   14,273,500   57,836,222  
អត្ាគបធយជ្ន៍និធយជិ្ត្  3,289,019   13,413,646   2,990,322   12,116,785  
ឆាំណាយធលើមូលនិ្ិសែុុាលភាពរបស់
បុ្ាលរិ 1,126,383 4,592,880 1,007,492 4,082,358 
ឯរសណាា នបុ្ាលរិ  226,036   921,718   274,118   1,110,726  
ឆាំណាយដផនរសុែភាព  16,197   66,002   24,844   100,668  
អត្ាគបធយជ្ន៍និធយជិ្ត្ធផេងៗ 508,418 2,082,930 529,027 2,143,617 

  67,850,856   276,712,333   60,094,764   243,503,984  
 
 

26. ឆំណាយទ្ូលៅ និងរៃាាល 

 
សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 
សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

 
 (រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1) 
 (រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1) 

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  
ឆាំណាយអាជាា ប័ណណ  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 និងជួ្សជុ្ល  1,193,431   4,867,757   1,070,703   4,338,489  
ឆាំណាយវជិាជ ជី្វៈ  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  
ឆាំណាយធលើការជួ្ល  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  
ឆាំណាយសាភ រៈការយិលយ័  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  
ឆាំណាយការធ្វើែាំធណើ រ   197,275   804,134   419,680   1,700,543  
ឆាំណាយហវររហវនឺ  51,349   209,280   169,422   686,498  
ឆាំណាយធផេងៗ  347,556   1,418,237   310,428   1,257,853  

  15,984,672   65,178,207   12,678,674   51,373,987  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 

78 

 
 

26. ឆំណាយទ្ូលៅ និងរៃាាល (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ឆាំណាយធផេងៗ រមួានឆាំណាយទារ់ទងស្ថធារណឹះ ធសុើបអធងកត្ឥណទាន ធានារា៉ា ប់រង់ សាជិ្រ 
និង ឆាំណាយធផេងធទៀត្។ 

 
 

27. ឆំណាយរលំស ់

 
សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 
សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

 
 (រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1) 
 (រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1) 

រ ាំលស់គទពយ និងបរកិាខ រ 2,142,467  8,736,548   2,158,099   8,744,617  
រ ាំលស់គទពយអរូបី 367,052  1,496,890   324,570   1,315,158  
រ ាំលសធ់លើសិទធរនុងការធគបើគាស់គទពយ
សរមម 4,060,539  16,558,093   3,643,160   14,762,084  

 6,570,058  26,791,531   6,125,829   24,821,859  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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28. រាយការណ៍លហូំរស្ថឆ់គារ់ 

28.1 ស្ថឆ់គារ់(ធគបើរនុ ង) ទទួលានពីសរមមភាពគបតិ្បត្តិការសុទធ 

 
សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  

នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020    
សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់  

នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019  
 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1.1)  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1.1) 

សរមមភាពគបតិ្បត្តិការ     

គារ់ឆាំធណញមុនបង់ពនធ  135,341,774   551,574,686   129,447,338   524,520,614  

និយ័ត្រមមធលើៈ     
សាំវធិាន្នធលើ ECLs  23,411,178   95,620,177   9,298,198   37,676,298  
រ ាំលស ់  6,570,058   26,791,531   6,125,829   24,821,859  
ឆាំណាយអត្ាគបធយជ្ន៍របស់
និធយជិ្ត្  3,289,019   13,413,646   2,990,322   12,116,785  
ឆាំធណញ (ខាត្) ពីការលរ់គទពយ និង
បរកិាខ រ   53,149     216,688    (66,305)   (268,668) 

ពនធធលើគារ់ឆាំណូលានបង់     (27,489,443)     (112,074,459)  (24,062,719)  (97,502,137) 
អត្ាគបធយជ្ន៍និធយជិ្ត្ានបង់  (2,928,206)  (11,938,296)  (4,182,164)  (16,946,129) 

ស្ថឆ់គារ់ទទួលានពីគបតិ្បត្ដិការ មុន
ការដគបគបលួគទពយសរមម និងបាំណុល
គបតិ្បត្ដិការសុទធ    138,247,529          563,603,973  119,550,499    484,418,622 

ការងយឆុឹះ (ធរើនធ ើង)នូវគទពយសរមម
គបតិ្បត្តិការ     

ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន  (533,734,924)  (2,085,831,848)  (548,521,339)  (2,222,608,465) 

សមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា  (24,575,724)  (99,408,804)  (49,564,119)  (200,833,810) 
គទពយសរមមធផេងៗ  7,380,494   30,115,730   (1,755,538)  (7,113,440) 

ការធរើនធ ើង (ងយឆុឹះ) នូវបាំណុល
គបតិ្បត្តិការ     

គារ់បធញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  291,778,176   1,128,239,495   496,147,958   2,010,391,526  
គារ់បធញ្ញើពីគ រ្ឹះស្ថា ន្នាគារ និង 
ហិរញ្ញវត្ាុធផេងៗ  (18,946,784)  (78,292,501)  1,105,783   4,480,633  
បាំណុលធផេងៗ  (5,801,475)  (25,360,547)  18,685,253   75,712,645  

ស្ថឆ់គារ់សុទធ(ធគបើរនុង)ទទួលានពី
សរមមភាពគបតិ្បត្តិការ  (145,652,708)   (566,934,502)  35,648,497    144,447,711 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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28. រាយការណ៍លហូំរស្ថឆ់គារ់ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

28.2 ការដគបគបួលបាំណុលពីសរមមភាពហិរញ្ញបបទាន  

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 ការដគបគបូលស្ថឆ់គារ់ ការដគបគបូលមិនដមនស្ថឆ់គារ់ នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 

  ការទទួលគារ់បដនាម ការទូទាត់្ ឆាំណាយរាំលស ់
បដគមបគមលូពីការបតូ រ 
រូបិយប័ណណបរធទស  

 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 
       
រមចី  724,296,717  422,767,803  (353,817,494)  (5,862,896)   1,989,305  789,373,435  
អនុបាំណុល  75,910,811   50,000,000   (12,000,000)  (735,859)  (723,982)  112,450,970  
មូលបគត្បាំណុលគត្ូវសង  -      31,176,471  -     (1,194,556)   269,759  30,251,674  
បាំណុលភតិ្សនោ  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  ឆ្ន ាំ2019 ការដគបគបូលស្ថឆ់គារ់ ការដគបគបូលមិនដមនស្ថឆ់គារ់ នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 

  ការទទួលគារ់បដនាម ការទូទាត់្ ឆាំណាយរាំលស ់
បដគមបគមលូពីការបតូ រ 
រូបិយប័ណណបរធទស  

 ធរៀល ធរៀល ធរៀល ធរៀល ធរៀល ធរៀល 
       
រមចី  2,951,509,122    1,710,095,763  (1,431,191,763)  (23,715,414) (13,682,163)  3,193,015,545  
អនុបាំណុល  309,336,555   202,250,000   (48,540,000)  (2,976,550)  (5,205,831)  454,864,174  
មូលបគត្បាំណុលគត្ូវសង  -    127,200,000  -     (4,831,979) -   122,368,021  
បាំណុលភតិ្សនោ  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  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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28. រាយការណ៍លហូំរស្ថឆ់គារ់ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
 

28.2 ការដគបគបួលបាំណុលពីសរមមភាពហិរញ្ញបបទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

 
នងៃទី31 ដែ្នូ   

ឆ្ន ាំ2018 ការដគបគបលូស្ថឆ់គារ់ 
ការដគបគបលូមិន
ដមនស្ថឆ់គារ់ 

នងៃទី31 ដែ្នូ   
ឆ្ន ាំ2019 

  
ការទទួលគារ់

បដនាម ការទូទាត់្ 
បដគមបគមលូពីការបតូ រ
រូបិយប័ណណបរធទស  

 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

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

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

 
នងៃទី31 ដែ្នូ   

ឆ្ន ាំ2018 ការដគបគបលូស្ថឆ់គារ់ 
ការដគបគបលូមិន
ដមនស្ថឆ់គារ់ 

នងៃទី31 ដែ្នូ   
ឆ្ន ាំ2019 

  
ការទទួលគារ់

បដនាម ការទូទាត់្ 
បដគមបគមលូពីការបតូ រ
រូបិយប័ណណបរធទស  

 ធរៀល ធរៀល ធរៀល ធរៀល ធរៀល 

រមចី 2,496,730,764  1,252,334,792  (846,614,527)  49,058,093   2,951,509,122  
អនុបាំណុល 279,063,388  81,040,000 (54,026,665) 3,259,832 309,336,555  
បាំណុលភតិ្សនោ 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  
 
 

29. កាត្ពវរិឆចសនា 

គរុមហ ុនជួ្លយនយនតធគកាមរិឆចគពមធគពៀងភតិ្សនោគបតិ្បត្តិការ ដែលានកាត្ពវរិឆចសនោែូឆខាង
ធគកាម៖  

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

 
 (រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1) 
 (រាំណត់្សាា ល់

ធលែ 2.1.1) 

រនុងរយៈធពល 1 ឆ្ន ាំ  485,770   1,964,940  424,760   1,730,897   

រនុងគបតិ្បត្តិការអាជី្វរមម្មមតា គរុមហ ុនានឆុឹះកាត្ពវរិឆចសនោ និងធរើត្ានបាំណុលយថាភាពជាមួយ
នរងសាំណងផលូវឆាប់។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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30. គបត្ិបត្តិការ និងសមត្ុលយជាមួយសមព័នធញាត្ិ 

គបតិ្បត្តិការសាំខាន់ៗជាមួយសម័ពនធញាតិ្ ានែូឆខាងធគកាមៈ 

សមព័នធញាតិ្ គបតិ្បត្តិការ 
សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 
សគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 

នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
  ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

 
   

(រាំណត់្សាា ល់
ធលែ 2.1.1) 

 (រាំណត់្សាា ល់
ធលែ 2.1.1) 

គរមុគបររាភិាល 
 

នងលឈនួលនិងឆាំណាយ
ពារ់ព័នធ 335,784  1,369,252   326,256   1,321,989  
ឆាំណាយការគារ់ 121,540  495,627    112,881   457,394   

ភា្ទុនិរ 
ឆាំណាយការគារ់ 1,470,547  5,996,277   1,388,781  5,627,341  
នងលឈនួលនិងរនគម 
ធជ្ើងស្ថរធលើឥណទាន 391,280  1,594,384   68,823   278,871  

បុ្ាលរិ្ណៈគ្ប់គ្ង 
សាំខាន់ៗ  

គារ់ដែ និង 
អត្ាគបធយជ្ន៍និធយជិ្ត្ 4,740,451  19,322,711  4,979,391  20,176,492  
ឆាំណាយការគារ់  1,633,226  6,660,438  647,318  2,622,933  
ឆាំណាយអត្ាគបធយជ្ន៍ 
និធយជិ្ត្ 233,526  951,734  268,592  1,088,335  

សមតុ្លយជាមួយសម័ពនធញាតិ្ ានែូឆខាងធគកាម: 

សមព័នធញាតិ្ ្ណនី នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
  ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ សមមូលពាន់ធរៀល 

   
(រាំណត់្សាា ល់  

ធលែ 2.1.1) 
 (រាំណត់្សាា ល ់

ធលែ 2.1.1) 

គរមុគបររាភិាល និង្ណៈ
គ្ប់គ្ងសាំខាន់ៗ គារ់បធញ្ញើ  29,315,643   118,581,776    10,392,198     42,348,207   

 ឥណទាន   805,477  3,258,154    731,171       2,979,522     

BEA គារ់រមចី  5,977,078   24177,281   20,000,000   81,500,000  
KB គារ់រមចី  129,424,756   523,523,138   -     -    
PSCo គារ់បធញ្ញើ  2,585,641   10,458,918   1,007,102   4,103,941  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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31. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ  

សរមមភាពគរុមហ ុនានហានិភ័យហិរញ្ញវត្ាុជាធគឆើនែូឆជា៖ ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផារ  
(រមួាន ហានិភ័យរបិូយប័ណណ និងហានិភ័យអគតាការគារ់) និងហានិភ័យសនានីយភាព។ ការ
គបឈមមុែជាមួយនរងហានិភ័យ្ឺ សាំខាន់បាំផុត្ឆាំធពាឹះពាណិជ្ជរមមហិរញ្ញវត្ាុ ធហើយហានិភ័យ 
គបតិ្បត្ដិការ្ឺ ជាផលវាិរមិនអាឆធជ្ៀសានរនុងការធ្វើពាណិជ្ជរមម។ 

គរុមហ ុនានបាំណង អនុវត្តតាមបទបបញ្ញត្តិរបស់្នាគារជាតិ្ននរមពុជា ឆាំធពាឹះធគាលបាំណងធលើ
ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ាុ។ គរុមហ ុនានទទួលស្ថា ល់ថា គរុមហ ុនមិនទាន់ានសធគមឆការ 
អនុវត្តឲ្យានគត្រមគត្ូវសតង់ោរអនតរជាតិ្ សតីពីការគ្ប់គ្ងហានិភ័យានធពញធលញធនាឹះធទ។  
គរុមគបររាភិាលានបធងកើត្្ណៈរាម ្ិការគ្ប់គ្ងគទពយសរមម និងគទពយបាំណុល និង 
្ណៈរមមការគ្ប់គ្ងហានិភ័យធែើមបីបធងកើត្ជាា៉ារា៉ា ដម៉ាគត្សាំខាន់ៗ ននហានិភ័យដែលអាឆទទួល
ានសគាប់គរុមហ ុន និង គត្ួត្ពិនិត្យធមើលសរមមភាព ធោយធ្ៀបនរងា៉ារា៉ា ដម៉ាគត្ទាាំងធនឹះ។ 

គរុមហ ុនានគទពយសរមម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុែូឆខាងធគកាម៖ 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល ែុោល រអាធមររិ  សមមូលពាន់ធរៀល 

  
(រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1.1) 
 (រាំណត់្សាា ល់ 

ធលែ 2.1.1) 

គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ     
ស្ថឆ់គារ់រនុងនែ 160,578,086  649,538,358   150,702,355   614,112,097  
សមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ 
ននរមពុជា 252,621,409  1,021,853,599   278,664,939   1,135,559,626  
សមតុ្លយធៅ្នាគារធផេងៗ 3,975,029  16,078,992   1,092,239   4,450,874  
ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន 2,978,579,934  12,048,355,833  2,468,225,611  10,058,019,365  
គទពយសរមមធផេងៗ 573,737  2,320,766  472,343  1,924,798  

គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុសរបុ 3,396,328,195  13,738,147,548  2,899,157,487  11,814,066,760  

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ     
គារ់បធញ្ញើរបស់គ រ្ឹះស្ថា ន
្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ាុធផេងៗ 36,145,217  146,207,403  55,092,001  224,499,904  
គារ់បធញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន 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 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  

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុសរបុ 3,056,016,288  12,361,585,886  2,649,929,827  10,798,464,045  
 

 
 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 

84 

 
 

31. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (រពីទំព័រមុន) 
ការគ្ប់គ្ងធែើមទុន 
ធគាលធៅឆមបងននការគ្ប់គ្ងធែើមទុនរបស់គរុមហ ុន ្ឺគត្ូវធានាថាវាអនុធោមធៅតាមត្គមូវការ
ធែើមទុនដែលានរាំណត់្ពីខាងធគៅ ធហើយវាររានូវជ្ាំហរហិរញ្ញវត្ាុរ រងាាំ និងអនុាត្ធែើមទុន
ដែលានធសារភាពលែ ធែើមបីគទគទង់អាជី្វរមមរបស់ែលួន និងធែើមបីបធងកើនត្នមលាច ស់ហ ុន។  

គរុមហ ុនគ្ប់គ្ងរឆនាសមព័នធធែើមទុនរបស់ែលួន និងធ្វើនិយ័ត្រមមធៅធលើទុនធនាឹះ ធៅតាមទគមង់នន
ការផ្លល ស់បតូរលរខែណឌ ធសែារិឆច និងលរខណៈហានិភ័យននសរមមភាពរបស់ែលួន។ ធែើមបីររា ឬដរ
ត្គមូវរឆនាសមព័នធមូល្ន គរុមហ ុនអាឆដរត្គមូវឆាំនួនទររគារ់ននការទូទាត់្ភា្ោភ ឬឆាំធណញ
ធលើមូល្ន ែល់ាច ស់ភា្ហ ុន។ ពុាំានការផ្លល ស់បតូរណាមួយគត្ូវានធ្វើធ ើងធៅរនុង 
ធគាលបាំណងធគាលការណ៍ និងែាំធណើ រការពីឆ្ន ាំមុន។ 

មូលនិ្ិផ្លា ល់សុទធ និងគទពយសរមមដែលានងលរងហានិភ័យ នរងគត្ូវាន្ណនាធោយដផែរធលើ 
បទបបញ្ញត្តិរបស់្នាគារជាតិ្ននរមពុជា។ ្ណៈគ្ប់គ្ងានភាពធជ្ឿជារ់ថា គរុមហ ុនាន
អនុធោមតាមអនុាត្ស្ថ្នភាពដែលរាំណត់្ធោយ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា និងត្គមូវការមូល្ន
ដែលានរាំណត់្ពីខាងធគៅ។ 

31.1 ហានិភ័យឥណទាន 

គរុមហ ុនគបឈមនរងហានិភ័យឥណទាន ដែលគត្ូវានរាំណត់្ថាជាការខាត្បង់ហិរញ្ញវត្ាុឆាំធពាឹះ 
គរុមហ ុន រនុងររណីដែលអនរសុាំែចីមិនអាឆអនុវត្ដនូវកាត្ពវរិឆចសងបាំណុល ធៅនងៃែល់កាលរាំណត់្។ 
ហានិភ័យធលើឥណទាន ្ឺជាហានិភ័យសាំខាន់បាំផុត្សគាប់ពាណិជ្ជរមមរបស់គរុមហ ុន។ ហានិភ័យ
ឥណទានធរើត្ធ ើងជាសាំខាន់រនុងសរមមភាពផដល់រមចីឥណទានឲ្យអតិ្ងិជ្ន។ ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យ
ធលើឥណទានគត្ូវានអនុវត្ដធោយ្ណៈរមមការគ្ប់គ្ង ឥណទានរបស់គរុមហ ុន។ 

(រ)  ការវាស់ដវងហានិភ័យឥណទាន 
គរុមហ ុនវាយត្នមលពីលទធភាព ននការែរខានមិនបាំធពញកាត្ពវរិឆចរបស់អនរសុាំែចី ធោយធយង
ធៅធលើធគាលនធយាយធគាលការណ៍និងការអនុវត្តឥណទានរបស់គរុមហ ុន។ ្ណៈរាម ្ិការ 
ឥណទានទទួលែុសគត្ូវរនុងរាំណត់្ភាពសមស្សប និងភាពគ្ប់គគាន់ននធគាលនធយាយ 
ហានិភ័យ។ 

 (ែ)  ការគត្ួត្ពិនិត្យវសិ្ថលភាពហានិភ័យ និងធគាលការណ៍ទប់ស្ថក ត់្ 
គរុមហ ុនធ្វើគបតិ្បត្ដិការ និងផដល់គារ់រមចី ធៅរបូវន័ដបុ្ាល ធៅរនុងគពឹះរាជាណាឆគររមពុជា។ 
គរុមហ ុនគ្ប់គ្ងានរាំណត់្ និងគត្ួត្ពិនិត្យនូវការគបមូលផដុាំហានិភ័យ ធលើឥណទានធៅ
ធពលណាដែលហានិភ័យទាាំងធនាឹះគត្ូវានររធ ើញ។ ហានិភ័យ ា្ំធលើឥណទាន គត្ូវាន
រាំណត់្ធោយ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា ្ឺជាសរបុហានិភ័យ ា្ំៗ ដែលបុ្ាលមួយទទួលាន 
អត្ាគបធយជ្ន៍ណាមួយដែលអនុាត្ធលើសពី 2% សគាប់គារ់រមចីឯរត្តជ្ននិង 3% សគាប់
គារ់រមចីជាគរុម ននមូលនិ្ិផ្លា ល់សុទធរបស់គរុមហ ុនធគកាមលរខែណឌ ននគបកាសធលែ  
្7-07-163 នន្នាគារជាតិ្ននរមពុជា។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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31. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (រពីទំព័រមុន) 

31.1 ហានិភ័យឥណទាន (រពីទំព័រមុន) 

(ែ)  ការគត្ួត្ពិនិត្យវសិ្ថលភាពហានិភ័យ និងធគាលការណ៍ទប់ស្ថក ត់្ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

គរុមហ ុន ានោរ់ធឆញនូវធគាលនធយាយ និងការអនុវត្តធែើមបីទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យឥណទាន។ 
ការអនុវត្តដែលានតាាំងពីធែើម ្ឺការទាមទារឲ្យានគទពយបញ្ញច ាំ សគាប់ធានាឥណទានពី 
អតិ្ងិជ្ន។ គរុមហ ុនរ៏ទទួលាននូវការធានាផ្លា ល់ែលួនសគាប់រមចីជាគរុម។ គរុមហ ុនអនុវត្ត 
ធសឆរតីដណនាាំសតីពីការទទួលយរ ឆាំណាត់្ថាន រ់ជារ់ោរ់ននគទពយបញ្ញច ាំ ឬការទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យ
ឥណទាន។ គទពយបញ្ញច ាំឆមបងៗសគាប់ធានាឥណទានធៅអតិ្ងិជ្នានការោរ់បញ្ញច ាំគទពយ 
សមបត្ដិស្ថន រ់ធៅ (ែី្លី អគារ និងគទពយធផេងៗ)។ 

(្)  ផលប៉ាឹះពាល់អតិ្បរាិធលើហានិភ័យឥណទាន 

តារាងខាងធគកាមបង្ហា ញពីហានិភ័យអតិ្បរាិរបស់គរុមហ ុន ឆាំធពាឹះហានិភ័យឥណទានធលើគារ់
រមចីរបស់គរុមហ ុនែល់អតិ្ងិជ្ន បនាា ប់ពីាន្ិត្ពិចារណាធលើគទពយបញ្ញច ាំនិងការពគងរង្ុណភាព
ឥណទានែនទធទៀត្។ 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020  

 ត្នមលធយង 

ត្នមលសមស្សបនន
គទពយបញ្ញច ាំ ឬការ
ពគងរងឥណទាន   

ផល់ប៉ាឹះពាលអ់តិ្ប
រាិធលើហានិភ័យ 

ឥណទាន 

ផល់ប៉ាឹះពាលហ់រិញ្ញ
វត្ាុ ធលើគទពយបញ្ញច ាំ 

 ឬការពគងរង 
ឥណទាន ទារ់ទង ECL 

ឥណទានបុ្ាល  2,973,563,175   7,768,135,911   -     2,973,563,175   48,002,690  
ឥណទានសគាប់ 
សហគគាស្ុនតូ្ឆ និង ្ុន
ម្យម  48,733,619   102,187,450   -     48,733,619   1,573,902  
ឥណទានបុ្ាលរិ  8,148,356   16,157,573   -     8,148,356   25,775  
ឥណទានគរមុ  375,579   798,745   -     375,579   11,126  

សរបុ  3,030,820,729   7,887,279,679   -     3,030,820,729   49,613,493  

សមមូលពាន់ធរៀល  
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.1.1)  12,259,669,849   31,904,046,302   -     12,259,669,849   200,686,579  
 

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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31. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

31.1 ហានិភ័យឥណទាន (រពីទំព័រមុន) 

(្)  ផលប៉ាឹះពាល់អតិ្បរាិធលើហានិភ័យឥណទាន (រពីទំព័រមុន) 
 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019  

 ត្នមលធយង 

ត្នមលសមស្សបនន
គទពយបញ្ញច ាំ ឬការ

ពគងរង 
ឥណទាន   

ផល់ប៉ាឹះពាលអ់តិ្
បរាិធលើហានិ

ភ័យ 
ឥណទាន 

ផល់ប៉ាឹះពាលហ់រិញ្ញ
វត្ាុ ធលើគទពយបញ្ញច ាំ ឬ

ការពគងរង 
ឥណទាន ទារ់ទង ECL 

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

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

សមមូលពាន់ធរៀល  
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.1.1) 10,164,918,399  22,364,216,649  1,146,285  10,163,772,114  106,899,034  

ហានិភ័យអតិ្បរាិឆាំធពាឹះហានិភ័យឥណទានសគាប់គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុធផេងៗ គត្ូវាន
រាំណត់្ឆាំធពាឹះត្នមលធយងសគាប់ការយិបរធិឆេទននរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ។ 

គរុមហ ុនររាវត្ាុបញ្ញច ាំធ្ៀបនរងឥណទានធៅអតិ្ងិជ្នរនុងទគមង់ជាអឆលនៈគទពយធានា និង
មូលប័គត្ដែលានឆុឹះបញ្ជ ីធផេងៗធលើគទពយសរមម។ ការា៉ា ន់ស្ថម នននត្នមលសមស្សប្ឺដផែរធលើ
ត្នមលននគទពយបញ្ញច ាំដែលគត្ូវានវាយត្នមលធៅធពលែចី ធហើយគត្ូវានធ្វើបឆចុបបននភាពជាគបចាាំ
ធយងតាមធគាលនធយាយគារ់រមចីនផារនុងនិងធគាលការណ៍ដណនាាំននបទបបញ្ញត្តិ។  

( ) ការគបមូលផតុ ាំហានិភ័យននគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុជាមួយនិងហានិភ័យឥណទាន 

ការគបមូលផតុាំហានិភ័យធរើត្ធ ើង ធៅធពលដែលសមភា្ីមួយឆាំនួនឆូលរមួរនុងសរមមភាព 
អាជី្វរមមស្សធែៀងគាន  ឬសរមមភាពធៅរនុងត្ាំបន់ភូមិស្ថស្តសតែូឆគាន  ឬានលរខណៈធសែារិឆច 
ស្សធែៀងគាន  ដែលបណាត លឲ្យសមត្ាភាពរបស់ពួរធ្ ធែើមបបីាំធពញកាត្ពវរិឆចតាមរិឆចសនោ
គត្ូវានរងផលប៉ាឹះពាល់ធោយ បដគមបគមួលធសែារិឆច នធយាយ ឬលរខែណឌ ធផេងធទៀត្។ 

ការគបមូលផតុាំហានិភ័យបង្ហា ញពីភាពដគបគបួលទារ់ទង និងការអនុវត្តរបស់គរុមហ ុនឆាំធពាឹះការ
អភិវឌ្ឍដែលប៉ាឹះពាល់ែល់ឧសាហរមមជារ់ោរ់ ឬទីតាាំងភូមិស្ថស្តសត។ 

ការដបងដឆរគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ តាមវស័ិយឧសាហរមមរបស់គរុមហ ុនមុនធពលពិចារណា
ធលើគទពយបញ្ញច ាំឬការពគងរងឥណទានធផេងធទៀត្ (ការប៉ាឹះពាល់អតិ្បរាិ) ានែូឆខាងធគកាមៈ 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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31. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

31.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

( ) ការគបមូលផតុ ាំហានិភ័យននគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុជាមួយនិងហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 
 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 

 
សមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ 

ននរមពុជា 
សមតុ្លយធៅ្នាគារ 

ធផេងៗ 
ឥណទានធៅ 

អតិ្ងិជ្ន ធផេងៗ សរុប 
 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ  ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

អនតរការហិីរញ្ញវត្ាុ      
ផលិត្រមម -  -  34,613,559 -  34,613,559 
អឆលនគទពយ -  -  421,594,777 -  421,594,777 
សរមមភាពសហ្មន៍ សងាម  
ផ្លា ល់ែលួន នរងសរមមភាពធផេងៗ 438,355,399 4,015,180 2,571,985,091 584,037  3,014,939,707 
សាំវធិាន្នធលើ ECLs -  (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  

សមមូលពាន់ធរៀល  
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.1.1) 1,773,147,589  16,078,992  12,048,355,833  2,320,766  13,839,903,180 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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31. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 
31.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

( ) ការគបមូលផតុ ាំហានិភ័យននគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុជាមួយនិងហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 
 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 
សមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ 

ននរមពុជា 
សមតុ្លយធៅ្នាគារ 

ធផេងៗ ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន ធផេងៗ សរុប 
 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ  ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

អនតរការហិីរញ្ញវត្ាុ      
ផលិត្រមម -  -  21,483,935 -  21,483,935 
អឆលនគទពយ -  -  407,917,050 -  407,917,050 
សរមមភាពសហ្មន៍ សងាម  
ផ្លា ល់ែលួន នរងសមមភាពធផេងៗ 439,823,205 1,103,272 2,065,057,518 481,184  2,506,465,179 
សាំវធិាន្នធលើ ECLs -  (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  

សមមូលពាន់ធរៀល  
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.1.1) 1,792,279,560  4,450,874  10,058,019,367  1,924,798  11,856,674,597 

 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 

89 

 
 

31. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

31.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ង) ្ុណភាពឥណទានធៅតាមថាន រ់ននគទពយសរមមហិញ្ញវត្ាុ  

តារាងខាងធគកាមធនឹះបង្ហា ញពី្ុណភាពឥណទាន ធៅតាមថាន រ់ននគទពយសរមមហិញ្ញវត្ាុធោយ
ដផែរធៅធលើគបព័នធវាយត្នមលរបស់គរុមហ ុន : 
 
 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 

 ែាំណារ់កាលទី1  ែាំណារ់កាលទី2 ែាំណារ់កាលទី3 សរុប 
 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

សមតុ្លយធៅ្នាគារធផេងៗ  4,015,180   -     -     4,015,180  
សមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ 
ននរមពុជា  438,355,399   -     -     438,355,399  
ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន  2,932,153,174   51,892,841   44,147,412   3,028,193,427  
គទពយសរមមធផេងៗ 584,037  -     -    584,037 

 3,375,107,790  51,892,841   44,147,412     3,471,148,043 

សាំវធិាន្នធលើ ECLs  (11,312,582)  (12,954,251)  (25,397,111)  (49,663,944) 

សុទធ  3,363,795,208   38,938,590   18,750,301  3,421,484,099  

សមមូលពាន់ធរៀល  
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.1.1)    13,606,551,614  157,506,597   75,844,968     13,839,903,179 

 
 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 ែាំណារ់កាលទី1  ែាំណារ់កាលទី2 ែាំណារ់កាលទី3 សរុប 
 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

សមតុ្លយធៅ្នាគារធផេងៗ  1,103,272   -     -     1,103,272  
សមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ 
ននរមពុជា  439,823,205   -     -     439,823,205  
ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន  2,484,676,347   1,394,203   8,387,953   2,494,458,503  
គទពយសរមមធផេងៗ  481,184   -     -     481,184  

 2,926,084,008  1,394,203   8,387,953  2,935,866,164  

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

សុទធ      2,907,367,273   913,012   1,333,113  2,909,613,398  

សមមូលពាន់ធរៀល  
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.1.1)    11,847,521,638   3,720,525   5,432,434  11,856,674,596  

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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31. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

31.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ង) ្ុណភាពឥណទានធៅតាមថាន រ់ននគទពយសរមមហិញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

គរុមហ ុនអនុវត្តវ ិ្ ីស្ថស្តសតបីែាំណារ់កាល ធោយដផែរធលើការផ្លល ស់បតូរ្ុណភាពឥណទានចាប់
តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់ជាធលើរែាំបូង៖ 

សាំវធិាន្នធលើអីុដភមិននរងគត្ូវធ្វើធ ើងធោយដផែរធលើវ ិ្ ីស្ថស្តសតបីែាំណារ់កាលែូឆខាងធគកាម
ដែលឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីការផ្លល ស់បតូរ្ុណភាពឥណទានននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ចាប់តាាំងពីានការ
ទទួលស្ថា ល់ជាធលើរែាំបូង៖ 

(i) ែាំណារ់កាលទី 1: ECL រយៈធពល 12 ដែ – មិនានការងយឆុឹះននឥណទាន 

ឆាំធពាឹះហានិភ័យ ដែលមិនានការធរើនធ ើង្ួរឲ្យរត់្សាា ល់ននហានិភ័យឥណទានចាប់
តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់ជាធលើរែាំបូង ធហើយដែលមិនានការងយឆុឹះននឥណទានចាប់
តាាំងពីធែើម ECL ដែលទារ់ទងនរងគពរត្តិការណ៍ គបូាប ីលីធត្ននការែរខានសង ដែលធរើត្
ធ ើងរនុងរយៈធពល 12 ដែបនាា ប់ គត្ូវានទទួលស្ថា ល់។ 

(ii) ែាំណារ់កាលទី 2: ECL មួយអាយុកាល – មិនានការងយឆុឹះននឥណទាន 

ឆាំធពាឹះហានិភ័យ ដែលានការធរើនធ ើង្ួរឲ្យរត់្សាា ល់ននហានិភ័យឥណទានចាប់
តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់ជាធលើរែាំបូង ប៉ាុដនតធនាឹះមិនដមនជាការងយឆុឹះននឥណទានធនាឹះ 
ECLមួយអាយុកាល នរងគត្ូវានទទួលស្ថា ល់។ 

(iii) ែាំណារ់កាលទី 3: ECL មួយអាយុកាល – ការងយឆុឹះននឥណទាន 

គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុគត្ូវានវាយត្នមលានការងយឆុឹះននឥណទាន ធៅធពលានគពរត្តិការណ៍
មួយឬធគឆើនែង ដែលធ្វើឲ្យានផលប៉ាឹះពាល់្ៃន់្ៃរននការា៉ា ន់ស្ថម នធៅធលើលាំហូរស្ថឆ់
គារ់នាធពលអនា្ត្របស់គទពយសរមមធនាឹះ ានធរើត្ធ ើង។ ឆាំធពាឹះគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ
ានការងយឆុឹះននឥណទាន ECL មួយអាយុកាលនរងគត្ូវានទទួលស្ថា ល់។ 

ែាំណារ់កាល ស្ថា នភាពននហានិភ័យឥណទាន សូឆនាររននការែរខានសង 
1 ECL រយៈធពល 12ដែ – មិនដមនការងយឆុឹះននឥណទាន 0  ែល់ 29 នននងៃខារខានសង 
2 ធពECL មួយអាយុកាល – មិនដមនការងយឆុឹះននឥណទាន 30 ែល ់89 នននងៃខារខានសង 
3 ECL មួយអាយកុាល – ានការងយឆុឹះននឥណទាន ធលើសពី 89 នននងៃខារខានសង 

 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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31. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

31.1 ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ង) ្ុណភាពឥណទានធៅតាមថាន រ់ននគទពយសរមមហិញ្ញវត្ាុ  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(iv) ការបញ្ចូ លពត័្ានគបធមើលធៅនងៃខាងមុែ 

  គរុមហ ុនរមួបញ្ចូ លព័ត៌្ានគបធមើលធៅនងៃខាងមុែ ទាាំងការវាយត្នមលថាធត្ើហានិភ័យ  
ឥណទានរបស់ឧបររណ៍ ានធរើនធ ើង្ួរឲ្យរត់្សាា ល់ចាប់តាាំងពីការទទួលស្ថា ល់ជា
ធលើរែាំបូង និងការវាស់ដវងរបស់ ECL ដែរឬធទ។ 

ព័ត៌្ានខាងធគៅដែលគត្ូវានពិចារណា រមួានទិននន័យធសែារិឆច និងការពោររណ៍
ដែលធឆញផាយធោយស្ថា ប័នរាជ្រោា ភិាល និងអាជាា ្ររបិូយវត្ាុធៅរនុងបណាត គបធទស
ដែលគរុមហ ុនធ្វើគបតិ្បត្តិការ អងាការអនតរជាតិ្។ 

គរុមហ ុនានរាំណត់្ និងឆងគរងឯរស្ថរសាំខាន់ៗ ននហានិភ័យឥណទាន និងការខាត្
បង់ឥណទានសគាប់ផលបគត្ននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុនីមួយៗ ស្សបតាមគបធទសនីមួយៗ
ធហើយធោយធគបើការវភិា្ទិននន័យពីមុន ដែលគត្ូវានា៉ា ន់ស្ថម នទាំនារ់ទាំនងរវាងអធងរនន
ា៉ា គរូធសែារិឆច និងហានិភ័យឥណទាន និងការខាត្បង់ឥណទាន។ 

  

(ឆ) វត្ាុ បញ្ញច ាំដែលានរ របអូស 

រនុងការយិបរធិឆេទ គរុមហ ុនមិនានការរ របអូសវត្ាុបញ្ញច ាំណាមួយដែលានររាទុរជាវត្ាុធានា
ធនាឹះធទ។ 

31.2 ហានិភ័យគបតិ្បត្តិការ 

ការខាត្បង់ពីហានិភ័យគបតិ្បត្តិការ ដែលអាឆធរើត្ានធ ើងធោយស្ថរដត្រងវឹះខាត្ ឬបរាជ័្យ 
ននែាំធណើ រការនផារនុង ្នធានមនុសេ និងគបព័នធ ឬបណាត លមរពីរតាត ខាងធគៅ គត្ូវានគ្ប់គ្ង
តាមរយៈែាំធណើ រ ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យគបតិ្បត្តិការដែលានបធងកើត្រឆួធហើយ ការគត្ួត្ពិនិត្យ និង
ការរាយការណ៍ឲ្យានគត្រមគត្ូវពីសរមមភាពអាជី្វរមមធ្វើធ ើងធោយដផនរគត្ួត្ពិនិត្យ និងគាាំគទដែល 
ឯររាជ្យពីដផនរអាជី្វរមម និងការគត្ួត្ពិនិត្យដែលផតល់ធោយអនរគ្ប់គ្ង។ 

ការគ្ប់គ្ងធលើហានិភ័យគបតិ្បត្តិការ ត្គមូវឲ្យបធងកើត្នូវរឆនាសមព័នធ តួ្នាទី និងធគាលនធយាយ
គត្ួត្ពិនិត្យឆាស់ោស់។  ធគាលនធយាយ និងវធិានការគត្ួត្ពិនិត្យនផារនុងជាធគឆើន គត្ូវាន  
អនុវត្ត។ វធិានទាាំងធនឹះ រមួានការបធងកើត្នូវសិទធិអាំណាឆរនុងការឆុឹះហត្ាធលខា ការរាំណត់្គបព័នធ
គត្ួត្ពិនិត្យ ការធរៀបឆាំនូវនីតិ្វ ិ្ ី និងឯរស្ថរសាំអាង។ ទាាំងធនឹះគត្ូវគត្ួត្ពិនិត្យធ ើងវញិជាបនតបនាា ប់
ធែើមបីធឆលើយត្បធៅនរងហានិភ័យគបតិ្បត្តិការរបស់គរុមហ ុន។ 

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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31. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

31.3 ហានិភ័យទីផារ  

គរុមហ ុនានហានិភ័យទីផារ ដែលគត្ូវានរាំណត់្ថាត្នមលគត្រមគត្ូវ ឬលាំហូរស្ថឆ់គារ់នាធពល
អនា្ត្នន ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ នរងានការដគបគបួលធោយស្ថរដត្ការផ្លល ស់បតូររនុងត្នមលទីផារ។ 
ហានិភ័យទីផារ ធរើត្ធ ើងពីស្ថា នភាពធបើរឆាំហរនុងអគតាការគារ់របិូយប័ណណ និងផលិត្ផលជា
មូល្ន ដែលរតាដ ទាាំងធនឹះគត្ូវគបឈមនរងឆលនាទីផារជារ់ោរ់ និងទូធៅ ធហើយនិងការដគប
គបួលរនុងរគមិត្អធសារភាពននអគតា ឬត្នមលទីផារ ែូឆជាអគតាការគារ់ ា្ំោត្ឥណទាន អគតាបដូរ  
របិូយប័ណណបរធទស និងត្នមលមូល្ន។ 

(i) ហានិភ័យរូបិយប័ណណបរធទស 

គរុមហ ុនធ្វើអាជី្វរមមធៅរនុងគបធទសរមពុជា និងធ្វើគបតិ្បត្តិការធោយធគបើគាស់គារ់ធរៀល 
គារ់ែុោល រអាធមររិ និងគារ់នងាត្។  

ហានិភ័យបតូររបិូយប័ណណធរើត្ធ ើងពី គបតិ្បត្តិការពាណិជ្ជរមមនាធពលអនា្ត្ និងគទពយសរមម 
និងបាំណុលដែលានទទួលស្ថា ល់ជារបិូយប័ណណ ដែលមិនដមនជារបិូយប័ណណធគាលរបស់   
គរុមហ ុន។ 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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31. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
31.3 ហានិភ័យទីផារ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(i) ហានិភ័យរូបិយប័ណណបរធទស (ត្ពីទាំព័រមុន) 

សមតុ្លយគទពយសរមម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ ដែលានទទួលស្ថា ល់ជារបិូយប័ណណធរៀងគាន  បរដគបជាែុោល រអាធមររិ ានែូឆខាងធគកាម៖ 
 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 គារ់ែុោល រអាធមររិ គារ់ធរៀល គារ់នងាត្ គារ់ែុោល រអាធមររិ គារ់ធរៀល គារ់នងាត្ 
     

គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ       
ស្ថឆ់គារ់រនុងនែ  130,637,165   26,845,731   3,095,190  121,461,159  26,850,925  2,390,271  
សមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា  222,166,775   30,454,634   -    204,603,284  74,061,655  - 
សមតុ្លយធៅ្នាគារធផេងៗ  1,725,009   2,250,020   -    823,373  268,866  - 
ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន  2,593,252,480   362,005,027   23,322,427  2,115,923,200  302,858,035  49,444,376  
គទពយសរមមធផេងៗ 570,930  2,807   -    468,853  3,490  - 

គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុសរបុ 2,948,352,359  421,558,219   26,417,617  2,443,279,869  404,042,971  51,834,647  

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ       
គារ់បធញ្ញើពីគ រ្ឹះស្ថា ន្នាគារ និង  
ហិរញ្ញវត្ាុធផេងៗ  35,904,162   240,906   149  52,671,859  2,419,980  162  
គារ់បធញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន  1,876,153,186   146,352,612   2,713,303  1,601,467,210  122,435,944  9,537,771  
គារ់រមចី  590,644,285   158,903,034   39,826,116  481,249,734  191,986,634  51,060,349  
មូលបគត្បាំណុល  -     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  

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុសរបុ 2,657,205,625  355,739,462   43,071,201  2,252,535,929  335,758,119  61,635,780  

សុទធ 291,146,734   65,818,757   (16,653,584) 190,743,940  68,284,852  (9,801,133) 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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31. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

31.3 ហានិភ័យទីផារ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(ii)  ហានិភ័យត្នមល 

គរុមហ ុន មិនគបឈមឆាំធពាឹះហានិភ័យននត្នមលមូលប័គត្ធទ ពីធគពាឹះគរុមហ ុនមិនានកាន់កាប់
ការវនិិធយ្មួយ ដែលានចាត់្ថាន រ់ធៅរនុងរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ ជាមូលប័គត្
ដែលអាឆលរ់ាន ឬមូលប័គត្តាម FVTPL។ 

(iii)  ហានិភ័យអគតាការគារ់ 

ហានិភ័យអគតាការគារ់ននលាំហូរទររគារ់ ្ឺជាហានិភ័យដែលលាំហូរទររគារ់នាធពល
អនា្ត្ននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុនរងដគបគបួល ធោយស្ថរការផ្លល ស់បតូរអគតាការគារ់ធលើទីផារ។  
ហានិភ័យអគតាការគារ់ននត្នមលសមស្សប ្ឺជាហានិភ័យដែលត្នមលឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុនរង 
ដគបគបួលធោយស្ថរការផ្លល ស់បតូរអគតាការគារ់ធលើទីផារ។ ទាំហាំអគតាការគារ់អាឆធរើនធ ើង 
ធោយស្ថរលទធផលននការផ្លល ស់បតូរទាាំងធនឹះ ធហើយអាឆកាត់្បនាយការខាត្បង់រនុងររណីដែល
ានការផ្លល ស់បតូរមិនានរ ាំពរងទុរធរើត្ធ ើង។ ធៅែាំណារ់កាលធនឹះ ្ណៈគ្ប់គ្ងគរុមហ ុន 
មិនានធគាលនធយាយណាមួយ ធែើមបីរាំណត់្នូវរគមិត្ននភាពមិនគត្ូវគាន ននការរាំណត់្ត្នមល 
អគតាការគារ់ធ ើងវញិ ឲ្យធៅធគកាមការគ្ប់គ្ងធ ើយ។ ធទាឹះជាយ៉ាងណា្ណៈគ្ប់គ្ងរ៏
គត្ួត្ពិនិត្យជាធទៀងទាត់្ ធលើការមិនគត្ូវគាន ធនឹះដែរ។ 

ហានិភ័យអគតាការគារ់ធរើត្ធ ើងពីលទធភាពននការផ្លល ស់បតូរអគតាការគារ់ នរងប៉ាឹះពាល់ែល់
ផលឆាំធណញនាធពលអនា្ត្ ឬត្នមលទីផារននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ។ គរុមហ ុនគត្ូវគបឈមនរង
ហានិភ័យអគតាការគារ់ជាលទធផលននភាពមិនគត្ូវគាន  ននការរាំណត់្ត្នមលការគារ់ស្ថរជាងមី
របស់គទពយសរមម និងបាំណុល។ គរុមហ ុនគ្ប់គ្ងហានិភ័យធនឹះធោយផាូរផាងការរាំណត់្ត្នមល
ននគទពយសរមម និងបាំណុលធ ើងវញិ តាមរយៈយុទធស្ថស្តសតគ្ប់គ្ងហានិភ័យ។ 

គរុមហ ុនមិនានរត់្គតាគទពយសរមម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុធៅធលើអគតាការគារ់អដណត ត្ធនាឹះ
ធទ។ សមតុ្លយជាមួយ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា និងសមតុ្លយជាមួយ្នាគារធផេងៗ ធទៀត្ទទួល
ានការគារ់ធងរធលើគារ់បធញ្ញើ រឯីគារ់រមចីធៅអតិ្ងិជ្នទទួលានការគារ់ធងរ ដផែរធលើ 
សមតុ្លយធៅសល់រនុងរយៈធពលដែលានគពមធគពៀងគាន ។ 

 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
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31. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ា ុ(ត្ពីទាំព័រមុន) 
31.3 ហានិភ័យទីផារ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(iii) ហានិភ័យអគតាការគារ់  (ត្ពីទាំព័រមុន) 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 
  រហតូ្ែល់1ដែ 1 – 3 ដែ 3 – 12 ដែ 1 - 5 ឆ្ន ាំ ធលើសពី5ឆ្ន ាំ មិនានការគារ់ សរបុ 
 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ        
ស្ថឆ់គារ់រនុងនែ  -     -     -     -     -     160,578,086   160,578,086  
សមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា   164,833,127     374,166   148,888      -    -      87,265,228   252,621,409 
សមតុ្លយធៅ្នាគារធផេងៗ  190,905   -     -     -     -     3,784,124   3,975,029  
ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន  87,787,557   126,513,737   533,706,752  1,905,282,319   325,289,569   -     2,978,579,934  
គទពយសរមមធផេងៗ  -     -     -     -     -    573,737 573,737 

គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុសរបុ  252,811,589   126,887,903   533,855,640  1,905,282,319   325,289,569  252,201,175  3,396,328,195 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ        
គារ់បធញ្ញើពីគ រ្ឹះស្ថា ន្នាគារ និងហរិញ្ញវត្ាុ
ធផេងៗ  2,935,217   11,010,000   22,200,000   -     -     -     36,145,217  
គារ់បធញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន  350,832,784   365,363,223   1,242,343,815   66,679,279   -     -     2,025,219,101  
គារ់រមចី  20,556,075   27,787,120   244,000,458   496,029,950   999,832   -     789,373,435  
មូលបគត្បាំណុល  -     -     -     30,251,674   -     -     30,251,674  
អនុបាំណុល  1,000,463   1,667,530   8,667,839   62,261,644   38,853,495   -     112,450,970  
បាំណុលធផេងៗ  -     -     -     -     -     62,575,891   62,575,891  

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុសរបុ  375,324,539   405,827,873  1,517,212,112   655,222,547   39,853,327   62,575,891  3,056,016,288  

្ាល ត្កាលរាំណត់្ (122,512,950) (278,939,970)  (983,356,472) 1,250,059,772  285,436,242  189,625,284 340,311,907 

សមមូលពាន់ធរៀល  
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.1.1)   (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 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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31. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ា ុ(ត្ពីទាំព័រមុន) 
31.3 ហានិភ័យទីផារ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

(iii) ហានិភ័យអគតាការគារ់  (ត្ពីទាំព័រមុន) 
 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
  រហូត្ែល់1ដែ 1 – 3 ដែ 3 – 12 ដែ 1 - 5 ឆ្ន ាំ ធលើសពី5ឆ្ន ាំ មិនានការគារ់ សរុប 
 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ        
ស្ថឆ់គារ់រនុងនែ - - - - - 150,702,355  150,702,355  
សមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា 129,872,546  - 148,160  - - 148,644,233  278,664,939  
សមតុ្លយធៅ្នាគារធផេងៗ 19,337  - - - - 1,072,902  1,092,239  
ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន  81,222,870   121,531,699   493,321,555  1,630,854,014   141,295,473   -    2,468,225,611  
គទពយសរមមធផេងៗ - - - - - 472,343 472,343  

គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុសរបុ  211,114,753   121,531,699   493,469,715  1,630,854,014   141,295,473     300,891,833  2,899,157487  

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

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

្ាល ត្កាលរាំណត់្  (149,603,132)  (213,996,490)  (800,189,017) 1,056,762,510   116,551,329  239,702,460  249,227,660  

សមមូលពាន់ធរៀល (រាំណត់្សាា លធ់លែ 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  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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31. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ា ុ(ត្ពីទាំព័រមុន) 

31.4 ហានិភ័យសនានីយភាព 

ហានិភ័យសនានីយភាព ្ឺជាហានិភ័យដែលគរុមហ ុនមិនានលទធភាពធែើមបីបាំធពញកាត្ពវរិឆចសង
បាំណុល ទារ់ទិននរងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុរបស់ែលួន ធៅធពលែល់នងៃរាំណត់្សង និងមិនានលទធភាព 
បាំធពញមូលនិ្ិវញិាន ធៅធពលដែលានែរយរមរធគបើគាស់រឆួធហើយ។ ផលវាិរធនឹះ អាឆ
ធ្វើឲ្យគរុមហ ុនមិនានសមត្ាភាពរនុងការសងបាំណុលែល់អនរធផាើគារ់ និង បាំធពញរិឆចសនោឲ្យ
អនរែចីគារ់។ 

្ណៈគ្ប់គ្ងគរុមហ ុនតាមោនសនានីយភាពរនុងរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ និងគ្ប់គ្ង
ការគបមូលផតុាំ និងទិននន័យននអាយុកាលបាំណុល។ ការតាមោន និងការធ្វើរាយការណ៍ានទគមង់
ជាការគត្ួត្ពិនិត្យធលើស្ថា នភាពស្ថឆ់គារ់គបចាាំនងៃ និង្ធគាងសគាប់នងៃសាត ហ៍ និងដែតាម
លាំោប់ធរៀងែលួនធោយស្ថររយៈធពលទាាំងធនឹះជារយៈធពលសាំខាន់រនុងការគ្ប់គ្ងសនានីយភាព។ 
អនរគ្ប់គ្ងគត្ួត្ពិនិត្យបដគមបគមួលននអនរធផាើគារ់សាំខាន់ៗ និងា៉ា ន់ស្ថម នពីការែរស្ថឆ់គារ់
របស់ពួរធ្។ 

តារាងធៅទាំព័របនាា ប់ធនឹះបង្ហា ញពីការវភិា្គទពយសរមម និងបាំណុលរបស់គរុមហ ុនតាមរយៈកាល
រាំណត់្ទារ់ទិន ធោយដផែរតាមអាយុកាលធៅសល់ធលើរិឆចសនោ្ិត្គត្រមការយិបរធិឆេទនន 
រាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ ឫការយិបរធិឆេទកាលរាំណត់្ា៉ា ន់ស្ថម ន។ 

 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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31. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ា ុ(ត្ពីទាំព័រមុន) 

31.4 ហានិភ័យសនានីយភាព (ត្ពីទាំព័រមុន) 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 
 រហូត្ែល់1ដែ 1 – 3 ដែ 3 – 12 ដែ 1 - 5 ឆ្ន ាំ ធលើសពី5ឆ្ន ាំ មិនានកាលរាំណត់្ សរុប 
 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ        
ស្ថឆ់គារ់រនុងនែ 160,578,086 -  -  -  -  -  160,578,086 
សមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា 252,098,355 374,411 149,900 -  -  -  252,622,666 
សមតុ្លយធៅ្នាគារនានា 3,975,029 -  -  -  -  -  3,975,029 
ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន 128,034,877 195,482,549 815,764,869 2,552,718,693 376,154,882 -  4,068,155,870 
គទពយសរមមធផេងៗ 545,570 -  -  -  -  28,167 573,737 

គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុសរបុ 545,231,917 195,856,960 815,914,769 2,552,718,693 376,154,882 28,167 4,485,905,388 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ        
គារ់បធញ្ញើពីគ រ្ឹះស្ថា ន្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ាុធផេងៗ 2,938,586 11,096,007 22,785,781 - - - 36,820,374 
គារ់បធញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន 361,118,911 383,604,323 1,327,262,140 79,279,251 413,441 -  2,151,678,066 
គារ់រមចី 23,977,843 34,317,041 270,122,286 525,552,471 1,016,889 -  854,986,530 
មូលបគត្បាំណុល -  -  2,202,052 33,560,785 -  -  35,762,837 
អនុបាំណុល 1,415,222 1,925,629 16,205,410 84,183,703 45,036,359 -  148,766,323 
បាំណុលធផេងៗ 62,575,891 - - - - - 62,575,891 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុសរបុ 452,026,453 430,943,000 1,638,577,669 722,576,210 46,466,689 - 3,290,590,021 

អតិ្ធររសនានីយភាពសុទធ (្ាល ត្) 93,205,464 (235,086,040) (822,662,900) 1,830,142,483 329,688,193 28,167 1,195,315,367 

សមមូលពាន់ធរៀល (រាំណត់្សាា លធ់លែ 2.1.1) 377,016,102 (950,923,032) (3,327,671,431) 7,402,926,344 1,333,588,741 113,936 4,835,050,660 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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31. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ា ុ(ត្ពីទាំព័រមុន) 

31.4 និភ័យសនានីយភាព (ត្ពីទាំព័រមុន) 

 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 រហូត្ែល់1ដែ 1 – 3 ដែ 3 – 12 ដែ 1 - 5 ឆ្ន ាំ ធលើសពី5ឆ្ន ាំ មិនានកាលរាំណត់្ សរុប 
 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ        
ស្ថឆ់គារ់រនុងនែ 150,702,355 - - - - - 150,702,355 
សមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា 278,517,274 -  149,552 -  -  -  278,666,826 
សមតុ្លយធៅ្នាគារនានា 1,092,239 - - - - - 1,092,239 
ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន 113,632,734 180,632,567 725,903,701 2,102,424,365 158,564,695 -  3,281,158,062 
គទពយសរមមធផេងៗ 444,176 - - - - 28,167 472,343 

គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុសរបុ 544,388,778 180,632,567 726,053,253 2,102,424,365 158,564,695 28,167 3,712,091,825 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ        
គារ់បធញ្ញើពីគ រ្ឹះស្ថា ន្នាគារ និង 
ហិរញ្ញវត្ាុធផេងៗ 11,673,789 14,321,481 30,208,616 100,000 - - 56,303,886 
គារ់បធញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន 327,692,860 302,198,722 1,154,730,859 68,760,436 -  -  1,853,382,877 
គារ់រមចី 35,519,536 41,475,591 213,432,044 515,792,147 -  -  806,219,318 
អនុបាំណុល 1,508,624 1,918,471 13,465,556 51,106,902 29,763,337 -  97,762,890 
បាំណុលធផេងៗ 61,189,373 -  -  -  -  -  61,189,373 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុសរបុ 437,584,182 359,914,265 1,411,837,075 635,759,485 29,763,337 -  2,874,858,346 

អតិ្ធររសនានីយភាពសុទធ (្ាល ត្) 106,804,596  (179,281,698) (685,783,822) 1,466,664,880  128,801,358  28,167  837,233,481  

សមមូលពាន់ធរៀល (រាំណត់្សាា លធ់លែ 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 
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32. ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហរិញ្ញវត្ាុ  

ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុរមួានគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ និងឧបររណ៍ដែលមិនានធៅ
តារាងតុ្លយការ។ ត្នមលសមស្សប្ឺជានងលដែលគត្ូវទទួលធែើមបីលរ់គទពយសរមម ឬ បង់ធែើមបីធផារ
បាំណុលរនុងគបតិ្បត្តិការ ធៅការយិបរធិឆេទននការវាស់ដវងធែើម ឬរនុងររណីដែលមិនានទីផារាន
អត្ាគបធយជ្ន៍ធគឆើនបាំផុត្ដែលគរុមហ ុនានធៅការយិបរធិឆេទធនាឹះ។ ព័ត៌្ានដែលានបង្ហា ញ
ធៅទីធនឹះត្ាំណាងឲ្យការា៉ា ន់ស្ថម នននត្នមលសមស្សបែូឆការយិបរធិឆេទហិរញ្ញវត្ាុ។ 

ត្នមលទីផារដែលអាឆែរស្សង់ និងអាឆអធងកត្ដែលអាឆររានគត្ូវានធគបើជារង្ហវ ស់ននត្នមលគត្រម
គត្ូវននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ។ ធៅធពលដែលត្នមលទីផារដែលគត្ូវានែរស្សង់និងសធងកត្មិនអាឆ
ែរងាន គត្ូវានធ្ា៉ា ន់ស្ថម នធោយដផែរធលើវ ិ្ ីស្ថស្តសត និងការសនមត្ទារ់ទងនរងលរខណៈ 
ហានិភ័យននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុធផេងៗ អគតាអបបហារ ការា៉ា ន់ស្ថម នននលាំហូរស្ថឆ់គារ់នាធពល
អនា្ត្និងរតាត ធផេងធទៀត្។ 

ព័ត៌្ានននត្នមលសមស្សបសគាប់គទពយសរមម និងបាំណុលមិនដមនហិរញ្ញវត្ាុមិនគត្ូវានរាប់បញ្ចូ ល
ធទពីធគពាឹះវាមិនសាិត្រនុងវសិ្ថលភាពនន CIFRS 7 ការោត្គត្ោងឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ  ដែល
ទាមទារឲ្យបង្ហា ញព័ត៌្ានត្នមលសមស្សប។ ទាាំងធនឹះរមួបញ្ចូ លទាាំងការវនិិធយ្ធៅរនុងគរុមហ ុន
បុគត្សមព័នធនិងគទពយនិងឧបររណ៍។ 

ត្នមលសមស្សបននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុរបស់គរុមហ ុន ានែូឆជាស្ថឆ់គារ់ និងមូលនិ្ិរយៈធពលែលី         
សមតុ្លយគារ់បធញ្ញើជាមួយ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា សមតុ្លយគារ់បធញ្ញើជាមួយ្នាគារធផេងៗ 
គារ់បធញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន និង្នាគារ គទពយសរមមធផេងៗ បាំណុលធផេងៗ និងការែចីរយៈធពលែលីមិន
ានការផ្លល ស់បតូរជាស្ថរវនតឆាំធពាឹះអគតាគារ់ឆាំធណញទីផារ ធោយស្ថរដត្រយៈធពលានរាំណត់្
នននងៃែល់កាលរាំណត់្របស់ឧបររណ៍ទាាំងធនាឹះ។ ែូឆត្នមលធយងគទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ
ទាាំងធនឹះ ធៅកាលបរធិឆចទហិរញ្ញវត្ាុគបហារ់គបដហលនរងត្នមលសមស្សបរបស់វា។ 

វ ិ្ ីស្ថស្តសត និងការសនមត្ដែលធគបើគាស់ធោយគរុមហ ុន រនុងការា៉ា ន់ស្ថម នត្នមលសមស្សបនន
ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុាន៖ 

ស្ថឆ់គារ់រនុងនែ សមតុ្លយជាមួយ្នាគារជាតិ្ននរមពុជា និង្នាគារធផេងៗ 

ត្នមលធយងគបហារ់គបដហលនរងត្នមលសមស្សបធោយស្ថររយៈធពលែលីនន្ណនីទាាំងធនឹះ។ 

ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន 

ត្នមលសមស្សបគត្ូវានា៉ា ន់ស្ថម ន ធោយការងយឆុឹះលាំហូរស្ថឆ់គារ់នាធពលអនា្ត្ ដែលាន
ា៉ា ន់ស្ថម នធោយធគបើអគតាទីផារទូធៅននហិរញ្ញបបទាន ដែលានហានិភ័យឥណទាន និងកាល
រាំណត់្ស្សធែៀងគាន ។ 
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32. ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

គារ់បធញ្ញើ និងរមចី 

ការា៉ា ន់ស្ថម នត្នមលសមស្សបននគារ់បធញ្ញើានត្គមូវការ ដែលមិនានការយិបរធិឆេទធទ ដែលរមួ
ានគារ់បធញ្ញើមិនានការគារ់ ្ឺជាឆាំនួនទររគារ់ដែលគត្ូវសងតាមត្ាំរវូការ។ ការា៉ា ន់ស្ថម ន
ត្នមលសមស្សបននគារ់បធញ្ញើានកាលរាំណត់្រយៈធពលដវង និងរមចីធផេងធទៀត្ ធោយមិនានការ
ស្សង់ត្នមលទីផារ ្ឺដផែរធលើលាំហូរស្ថឆ់គារ់អបបហារ ធោយធគបើអគតាការគារ់សគាប់បាំណុលងមី
ដែលានកាលរាំណត់្ធៅសល់ស្សធែៀងគាន ។ 

គទពយសរមម និងបាំណុលធផេងៗ 

ធោយស្ថរដត្រយៈធពលែលី ត្នមលធយងននបាំណុលធផេងៗធៅរនុងរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ 
គត្ូវានធ្ចាត់្ទុរថាជាការា៉ា ន់ស្ថម នគបហារ់គបដហលធៅនរងត្នមលសមស្សបគទពយសរមម និង
បាំណុលទាាំងធនាឹះ។ 

ឋានានុគរមននត្នមលសមស្សប 

CIFRS 7 បញ្ញជ រ់ពីឋានានុគរមននបធឆចរធទសវាយត្នមល ធោយដផែរធលើថាធត្ើធាតុ្ឆូលននបធឆចរ 
ធទសវាយត្នមលទាាំងធនាឹះអាឆគត្ូវានធ្សធងកត្ធ ើញ ឬមិនអាឆគ្ប់គ្ងាន។ ធាតុ្ឆូលដែល
អាឆអធងកត្ានឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីទិននន័យទីផារដែលទទួលានពីគបភពឯររាជ្យ និងធាតុ្ឆូលដែលមិន
អាឆគ្ប់គ្ងានឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីការការសនមត់្ទីផាររបស់គរុមហ ុន។ ឋានានុគរមត្នមល 
សមស្សបានែូឆខាងធគកាមៈ 

• ែាំណារ់កាលទី 1 – ត្នមលែរស្សង់ (មិនានធ្វើនិយ័ត្រមម) ធៅរនុងទីផារសរមមសគាប់គទពយ
សរមម ឬបាំណុលែូឆគាន ។ ែាំណារ់កាលធនឹះរាប់បញ្ចូ លទាាំងមូលប័គត្ភា្ហ ុនដែលានឆុឹះ
បញ្ជ ី និងឧបររណ៍បាំណុល។ 

• ែាំណារ់កាលទី 2 – ធាតុ្ឆូលធគៅពីសគមង់ត្នមលដែលានបញ្ចូ លរនុងែាំណារ់កាលទី 1 ដែល
អាឆគត្ូវានធ្សធងកត្ធ ើញសគាប់គទពយសរមម ឬបាំណុល ធោយផ្លា ល់ (ឧទាហរណ៍ៈ ែូឆជា
ត្នមល) ឬធោយគបធយល (ឧទាហរណ៍ៈ ានមរពីត្នមល)។ 

• ែាំណារ់កាលទី 3 – ធាតុ្ឆូលសគាប់គទពយសរមម ឬបាំណុល ដែលមិនដផែរធលើទិននន័យទីផារ
ដែលអាឆអធងកត្ាន (ធាតុ្ឆូលដែលមិនអាឆអធងកត្ាន)។ ែាំណារ់កាលធនឹះរមួបញ្ចូ លទាាំង
ឧបររណ៍មូល្ន និងឧបររណ៍បាំណុលដែលានសាសធាតុ្ដែលមិនអាឆសធងកត្ាន។ 

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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32. ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ឋានានុគរមននត្នមលសមស្សប (ត្ពីទាំព័រមុន) 

តារាងខាងធគកាមសធងខបអាំពីឋានានុគរមននត្នមលសមស្សប ននគទពយសរមមនិងបាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ ដែលមិន
គត្ូវានវាស់ដវងតាមត្នមលសមរមយ ប៉ាុដនតសគាប់ត្នមលសមស្សបដែលគត្ូវានបង្ហា ញ។ 

 ត្នមលធយង នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 

   
សគមង់ត្នមលរនុងទី

ផារសរមម 
ធាតុ្ឆូលដែលអាឆ

អធងកត្ាន 
ធាតុ្ឆូលដែលមិន

អាឆអធងកត្ាន 
  សរបុ រគមិត្ 1 រគមិត្ 2 រគមិត្ 3 
 ពាន់ែុោល រអាធមររិ  ពាន់ែុោល រអាធមររិ  ពាន់ែុោល រអាធមររិ  ពាន់ែុោល រអាធមររិ  ពាន់ែុោល រអាធមររិ  

គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុដែលត្នមល
សមស្សបគត្វូានបង្ហា ញ      
ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន  2,978,580   3,122,262   -     -     3,122,262  

សមមូលោនធរៀល  
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.1.1)  12,048,356   12,629,550   -     -     12,629,550  

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុដែលត្នមល 
សមស្សបគត្វូានបង្ហា ញ      
គារ់រមចី  789,373   802,686   -     -     802,686  
មូលបគត្បាំណុលគត្ូវសង  30,252   31,978   -     -     31,978  
អនុបាំណុល  112,451   115,584   -     -     115,584  

  932,076   950,248   -     -     950,248  

សមមូលោនធរៀល  
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.1.1)  3,770,247   3,843,753   -     -     3,843,753  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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32. ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 

ឋានានុគរមននត្នមលសមស្សប (ត្ពីទាំព័រមុន) 

មិនានការធផារននការវាស់ដវងត្នមលសមស្សបរវាង រគមិត្ 1 និងរគមិត្ 2 ធទ ធហើយរ៏មិនានការធផារ
ឆូលនិងធឆញសគាប់រគមិត្ 3 ននការវាស់ដវងត្នមលសមស្សបរនុងការយិបរធិឆេទធ ើយ។ 

 

 ត្នមលធយង នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 

 
  សគមង់ត្នមលរនុងទី

ផារសរមម 
ធាតុ្ឆូលដែលអាឆ

អធងកត្ាន 
ធាតុ្ឆូលដែលមិន

អាឆអធងកត្ាន 
  សរបុ រគមិត្ 1 រគមិត្ 2 រគមិត្ 3 
 ពាន់ែុោល រអាធមររិ  ពាន់ែុោល រអាធមររិ  ពាន់ែុោល រអាធមររិ  ពាន់ែុោល រអាធមររិ  ពាន់ែុោល រអាធមររិ  
គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុដែលត្នមល
សមស្សបគត្វូានបង្ហា ញ  

    

ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន 2,468,226  2,578,281  - - 2,578,281  

សមមូលោនធរៀល  
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.1.1) 10,058,019  10,506,495  - - 10,506,495  

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុដែលត្នមល
សមស្សបគត្វូានបង្ហា ញ      
គារ់រមចី 724,297 737,178 - - 737,178 
អនុបាំណុល 75,911 77,349 - - 77,349 

 800,208  814,527  - - 814,527  

សមមូលោនធរៀល  
(រាំណត់្សាា ល់ធលែ 2.1.1) 3,260,846  3,319,197  - - 3,319,197  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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33. ការវិភា្អាយកុាលលហូំរស្ថឆ់គារ់ននគទ្ពយសរមមនិងបំណុល 
តារាងខាងធគកាម្ឺបង្ហា ញននការវភិា្ធៅធលើការរាំណត់្ននគទពយសរមម និងបាំណុលរបស់គរុមហ ុន ថាធត្ើពួរធ្គត្ូានរ ាំពរងថានរងគបមូលមរវញិ ឬធ្វើការ
ទូទាត់្រនុងអាំ ុងរយៈធពល 1ឆ្ន ាំ ឬធគកាយរយៈធពល 1ឆ្ន ាំ ្ិត្ចាប់ពីការយិបរធិឆេទននរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុៈ 
 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 តិ្ឆជាងមួយឆ្ន ាំ ធគឆើងជាងមួយឆ្ន ាំ សរបុ តិ្ឆជាងមួយឆ្ន ាំ ធគឆើងជាងមួយឆ្ន ាំ សរបុ 
 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ       
ស្ថឆ់គារ់រនុងនែ 417,214,675 185,733,990 602,948,665 430,470,566 161,158,266 591,628,832 
ឥណទានធៅអតិ្ងិជ្ន 762,304,990 2,265,888,437 3,028,193,427 703,363,935 1,791,094,568 2,494,458,503 
គារ់ររ់ដែលអាឆែរយរមរវញិាន -  513,266 513,266 -  429,171 429,171 
គទពយសរមមធផេងៗ 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  

គទពយសរមមមិនដមនហិរញ្ញវត្ាុ       
គទពយសរមមធផេងៗ -  767,359 767,359 642,923 7,607,783 8,250,706 
គទពយ និងបរកិាខ រ -  20,807,654 20,807,654 -  18,117,271 18,117,271 
សទិធរនុងការធគបើគាសគ់ទពយសរមម -  26,355,581 26,355,581 -  21,363,619 21,363,619 
ឆាំណាយរមមវ ិ្ ីរុាំពយូទ័រ -  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 

សាំវធិាន្នធលើ ECLs -  -  (49,663,944) - - (26,252,766) 
រ ាំលស ់ -  -  (28,682,991) - - (22,352,024) 

គទពយសរមមសរបុ 1,179,562,269  2,515,111,211  3,616,326,545  1,134,501,270  2,012,634,590  3,098,531,070  

សមមូលពាន់ធរៀល (រាំណត់្សាា ល់ 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 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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33. ការវិភា្អាយកុាលលហូំរស្ថឆ់គារ់ននគទ្ពយសរមមនិងបំណុល (ត្ពីទាំព័រមុន) 
 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2020 នងៃទី31 ដែ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 
 តិ្ឆជាងមួយឆ្ន ាំ ធគឆើងជាងមួយឆ្ន ាំ សរុប តិ្ឆជាងមួយឆ្ន ាំ ធគឆើងជាងមួយឆ្ន ាំ សរុប 
 ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ ែុោល រអាធមររិ 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ាុ       
គារ់បធញ្ញើពីគ រ្ឹះស្ថា ន្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ាុធផេងៗ 1,994,685,039 66,679,279 2,061,364,318 1,730,461,737 58,071,189 1,788,532,926 
គារ់រមចី 292,343,653 497,029,782 789,373,435 247,609,735 476,686,982 724,296,717 
មូលបគត្បាំណុល -  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 
បាំណុលភតិ្សនោ 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 

បាំណុលមិនដមនហិរញ្ញវត្ាុ       
បាំណុលធផេងៗ 2,535,245 -  2,535,245 1,929,927 -  1,929,927 
សាំវធិាន្នធលើអត្ាគបធយជ្ន៍និធយជិ្ត្ 435,375 -  435,375 74,562 -  74,562 
បាំណុលពនធធលើគារ់ឆាំណូល 24,076,695  -  24,076,695 23,414,889 -  23,414,889 

 27,047,315 -  27,047,315 25,419,378 -  25,419,378 

បាំណុលសរបុ 2,390,075,478 707,412,943 3,097,488,421  2,076,803,035  611,718,898  2,688,521,933  

សមមូលពាន់ធរៀល (រាំណត់្សាា លធ់លែ 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 
 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លរ់ាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទាំព័រមុន) 
នានងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 និងសគាប់ការយិបរធិឆេទបញ្ច ប់ 
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34. ពនធយថាភាព 

គបព័នធពនធោរធៅគបធទសរមពុជា ានដបងដឆរពនធធគឆើនគបធភទ គពមទាាំងានការផ្លល ស់បតូរបទបបញ្ញត្តិជា
ធគឆើនដែលានភាពមិនឆាស់ោស់ ានភាពផាុយពីគាន និងត្គមូវឲ្យានការបរស្ស្ថយ។ានការ
បរស្ស្ថយធផេងៗ រនុងឆាំធណាមអាជាា ្រពនធោរ និងយុតាត ្ិការ។ ពនធសាិត្ធៅធគកាមការគត្ួត្ពិនិត្យ 
និងតាមោនអធងកត្ពីអាជាា ្រពនធោរធផេងៗ ដែលគត្ូវផតល់សិទធិធោយឆាប់រនុងការោរ់ពិន័យ ការ
ោរ់ទណឌ រមម និងការ្ិត្ការគារ់។ បញ្ញា ទាាំងអស់ធនឹះអាឆបធងកើត្ឲ្យាន ហានិភ័យពនធធៅរនុង
គបធទសរមពុជា ដែលានលរខណៈ ា្ំជាងធៅគបធទសែនទធទៀត្។្ណៈគ្ប់គ្ង ធជ្ឿជារ់ថាការធ្វើ
សាំវធិាន្នធលើបាំណុលពនធានលរខណៈគ្ប់គគាន់ ធោយដផែរធលើការបរស្ស្ថយបទបបញ្ញត្តិពនធ។ 
ប៉ាុដនតអាជាា ្រដែលជាប់ពារ់ព័នធ អាឆនរងានការបរស្ស្ថយែុសគាន ធហើយផលប៉ាឹះពាល់្ិត្ចាប់ពី
ការបធងកើត្អាជី្វរមមរបស់គរុមហ ុន អាឆានទាំហាំ ា្ំ។ 
 
 

35. គពរត្តិការណ៍លគកាយការយិបរលិឆេទ្រាយការណ៍ 

ធគៅពីការោត្គត្ោងធៅរដនលងធផេងរនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុធនឹះ នាការយិបរធិឆេទននរាយ
ការណ៍ធនឹះ មិនានគពរតិ្តការណ៍ណាមួយ ដែលានធរើត្ធ ើងធគកាយពីការយិបរធិឆេទ នានងៃទី31  
ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020 ដែលានផលប៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវនតធៅធលើស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុរបស់គរុមហ ុននានងៃទី31 
ដែ្នូ ឆ្ន ាំ2020។ 

 


