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   ម្រ្ប់ម្រ្ងអាជី្វកមម 
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   (លាដលងច្ៅថ្ងៃទី28 ដែមករា ឆ្ន ាំ2022) 
 ច្លាក ជួ្ប វាសនា អនុម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិទទួលបនទុក 
   ធ្នធានមនុសស 
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 ច្លាក ជា ហ្វង អនុម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិទទួលបនទុក 
   ដផ្នការយទុធស្ថស្តសត និងអាជី្វកមម 
   (លាដលងច្ៅថ្ងៃទី26 ដែមករា ឆ្ន ាំ2022) 
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របាយការណ៍របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល 

ក្រុមក្រឹរាភិបាល (“ក្រុមក្រឹរាភិបាល” ឬ“អភិបាល”) នៃក្្ឹឹះស្ថា ៃមីក្រូហិរញ្ញវត្ាុ ក្បាស្ថរ់ ម.រ (“ក្រុមហ ុៃ”) សូមធ្វើ
ការរង្ហា ញរបាយការណ៍ររស់ខ្លួៃ ៃិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុររស់ក្រុមហ ុៃដែលបាៃធ្វើសវៃរមមរចួ សក្ារ់
ការយិររធិចេទរញ្ច រ់នងៃទី31 ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ2021។ 

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ ៊ុន 

ក្រុមហ ុៃ ្ឺជាក្្ឹឹះស្ថា ៃមីក្រូហិរញ្ញវត្ាុដែលទទួលបាៃអាជាា រ័ណណ ៃិងចុឹះរញ្ជ ីធៅរនុងក្រឹះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 

ក្រុមហ ុៃក្ត្ូវបាៃរធងកើត្ធ ើងធៅរនុងក្រឹះរាជាណាចក្ររមពុជា ៃិងចុឹះរញ្ជ ីពាណិជ្ជរមមជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជរមម     
ជាក្រុមហ ុៃមហាជ្ៃទទួលខុ្សក្ត្ូវាៃរក្មិត្ ធក្កាមរញ្ជ ីពាណិជ្ជរមមធលខ្ 00001157 ចុឹះនងៃទី19 ដខ្រញ្ញញ  ឆ្ន ាំ2011 
ៃិងដែលបាៃចុឹះរញ្ជ ីស្ថរជាងមី នានងៃទី28 ដខ្ធមស្ថ ឆ្ន ាំ2016។  

្នាគារជាតិ្នៃរមពុជា បាៃផ្តល់អាជាា រ័ណណមីក្រូហិរញ្ញវត្ាុែល់ក្រុមហ ុៃ ដែលាៃសុរលភារចារ់រីនងៃទី14 ដខ្្នូ                   
ឆ្ន ាំ2007។ ធលើសរីធៃឹះធៅធទៀត្ ក្រុមហ ុៃបាៃទទួលអាជាា រ័ណណរី្នាគារជាតិ្នៃរមពុជា ធែើមបីធ្វើអាជី្វរមមទទួល       
ក្បារ់រធញ្ញើ ធៅនងៃទី27 ដខ្សីហា ឆ្ន ាំ2010 ៃិងការអៃុញ្ញញ ត្ឲ្យែាំធណើ រការា៉ា សីុៃែរ-ដារ់ក្បារ់សវ័យក្រវត្តិ ៃិង                      
ធសវារមមរង់ក្បារ់តាមា៉ា សីុៃឆូត្កាត្ធៅនងៃទី1 ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ2011។ 

ទីស្ថន រ់ការរណាត លររស់ក្រុមហ ុៃ ាៃទីតាាំងសាិត្ធៅអគារធលខ្ 212 ផ្លូវធលខ្ 271 សង្ហក ត់្ទួលទាំរូង 2                            
ខ្ណឌ ចាំការមៃ រាជ្ធាៃីភនាំធរញ ក្រឹះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 

សរមមភាពអាជីវរមមចមបង 

ក្រុមហ ុៃធ្វើក្រតិ្រត្តិការធក្កាមរទរបញ្ញត្តិររស់្នាគារជាតិ្នៃរមពុជា ធដាយធតត ត្ជារិធសសធលើការផ្តល់ឥណទាៃ 
ៃិងធសវារមមហិរញ្ញវត្ាុធផ្េងៗធទៀត្ ែល់ក្រជារលរែឋទូធៅ រ៏ែូចជាសហក្គាស្ុៃតូ្ច ៃិងម្យម ក្រមទាាំង
សរមមភារអាជី្វរមមែនទធទៀត្ ដែលក្រុមក្រឹរាភិបាលធជ្ឿជារ់ថាគាាំក្ទែល់ធគាលរាំណងទាាំងធៃឹះ។ 

លទ្ធផលហរិញ្ញវតថ៊ុ 

លទធផ្លហិរញ្ញវត្ាុររស់ក្រុមហ ុៃសក្ារ់ការយិររធិចេទដែលបាៃរញ្ច រ់នងៃទី31 ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ2021 ក្ត្ូវបាៃរង្ហា ញធៅរនុង
របាយការណ៍ចាំធណញ ឬខាត្ ៃិងលទធផ្លលមអិត្ធផ្េងៗ។ 
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ភា្លាភ 

រុាំាៃការក្រកាសដរងដចរ ឬទូទាត់្ភា្លាភធៅរនុងអាំ ុងការយិររធិចេទធៃឹះធទ ធហើយក្រុមក្រឹរាភិបាលរ៏មិៃផ្តល់
អៃុស្ថសៃ៍ឲ្យាៃការទូទាត់្ភា្លាភ នាកាលររធិចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះដែរ។ 

ដ ើមទ្៊ុន 

ធៅនងៃទី12 ដខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ2021 ក្រុមហ ុៃបាៃធសនើសុាំធៅ្នាគារជាតិ្នៃរមពុជាធែើមបីរធងកើៃធែើមទុៃររស់ខ្លួៃរី 
230,000,000 ែុលាល ររអាធមររិធៅ 300,000,000 ែុលាល រអាធមររិ តាមរយៈការធ្វើមូល្ៃរមមធលើក្បារ់ចាំធណញ                 
ររាទុរ។ សាំធណើ រធៃឹះក្ត្ូវបាៃអៃុម័ត្ធដាយ្នាគារជាតិ្នៃរមពុជា ធៅនងៃទី31 ដខ្ឧសភា ឆ្ន ាំ2021។ អៃុសារណៈ          
ៃិងលរខៃតិរៈក្រុមហ ុៃ ក្ត្ូវបាៃធ្វើរចចុរបៃនភារធែើមបីឆលុឹះរញ្ញច ាំងរីការតល ស់រតូរធៃឹះ ធហើយទទួលបាៃការយល់ក្រម                    
រីក្រសួងពាណិជ្ជរមមធៅនងៃទី9 ដខ្មិងុនា ឆ្ន ាំ2021។ 

ធៅនងៃទី6 ដខ្រញ្ញញ  ឆ្ន ាំ2021 ាច ស់ភា្ហ ុៃិរបាៃក្រមធក្រៀងគាន  ធហើយសធក្មចអៃុម័ត្ធលើការធផ្េរជារញ្ច រ់នៃ                  
ភា្ហ ុៃ្មមតាររស់ក្រុមហ ុៃចាំៃួៃ 30% រី LOLC International Private Limited (“LOLC”) The Bank of East Asia, Limited 
(“BEA”) ៃិងក្រុមហ ុៃរុ្គលិរក្បាស្ថរ់លីមីត្្ីត្ (“PSCo”) ធៅឲ្យ Kookmin Bank Co., Ltd (“KB”) ៃិង្នាគារ្ ូរមីៃ             
រមពុជា ភីអិលសីុ (“KBC”)។ ក្រុមហ ុៃទទួលបាៃការអៃុម័ត្រី្នាគារជាតិ្នៃរមពុជា ទារ់ទិៃៃឹងការធផ្េរធែើមទុៃធៃឹះ         
ធៅនងៃទី12 ដខ្តុ្លា ឆ្ន ាំ2021។ អៃុសារណៈ ៃិងលរខៃតិរៈក្រុមហ ុៃ ក្ត្ូវបាៃធ្វើរចចុរបៃនភារធែើមបីឆលុឹះរញ្ញច ាំងរីការ
តល ស់រតូរធៃឹះ ធហើយទទួលបាៃការយល់ក្រមរីក្រសួងពាណិជ្ជរមមធៅនងៃទី19 ដខ្តុ្លា ឆ្ន ាំ2021។ 

រ័ត៌្ាៃលមអិត្ នៃការធផ្េរធែើមទុៃធៃឹះាៃែូចខាងធក្កាម៖  

 នងៃទី31 ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ2021 

 ែុលាល រអាធមររិ  សមមូលពាៃ់ធរៀល % 

  (រាំណត់្សាគ ល់ 4)  

    

KB 299,999,999  1,199,999,996 99.99999967% 
KBC 1 4 0.00000033% 

 300,000,000  1,200,000,000  100 % 

 

 នងៃទី31 ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ2020 

 ែុលាល រអាធមររិ  សមមូលពាៃ់ធរៀល % 

  (រាំណត់្សាគ ល់ 4)  

    

KB 161,000,000 644,000,000 70.0% 
LOLC 48,300,000 193,200,000 21.0% 
BEA 14,490,000 57,960,000 6.3% 
PSCo 6,210,000 24,840,000 2.7% 

 230,000,000 920,000,000 100% 
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ទ្៊ុនបក្មុង និងសវំិធានធន 

រុាំាៃការដក្រក្រួលជាស្ថរវៃតធលើទុៃរក្មុង ៃិងសាំវធិាៃ្ៃធៅរនុងអាំ ុងការយិររធិចេទធៃឹះធទ ធក្ៅរីការរង្ហា ញធៅ
រនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុធៃឹះ។ 

ការខាតបង់ដ លបានរពំឹងទ្៊ុរដៅដលើឥណទានផតល ់លអ់តិថិជន  

មុៃធរលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុររស់ក្រុមហ ុៃក្ត្ូវបាៃធរៀរចាំ ក្រុមក្រឹរាភិបាលបាៃចាត់្ វធិាៃការសមស្សរ
នានាធែើមបីធ្វើឲ្យក្បារែថា សរមមភារធផ្េងៗក្ត្ូវបាៃធ្វើធ ើង ធហើយក្រុមក្រឹរាភិបាលធជ្ឿជារ់ថា ឥណទាៃអាក្ររ់
ក្ត្ូវបាៃលុរធចញរីរញ្ជ ី ធហើយសាំវធិាៃ្ៃក្ត្ូវបាៃធ្វើធ ើងយ៉ាងក្្រ់ក្គាៃ់សក្ារ់ការខាត្រង់ដែលបាៃរ ាំរឹងទុរ
ធៅធលើឥណទាៃ។ 

្ិត្ក្តឹ្មកាលររធិចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះ ក្រុមក្រឹរាភិបាលរុាំបាៃែឹងរីកាលៈធទសៈណាមួយ ដែលអាចៃឹង                
រណាត លឲ្យចាំៃួៃនៃឥណទាៃអាក្ររ់ដែលលុរធចញរីរញ្ជ ី ឬចាំៃួៃនៃសាំវធិាៃ្ៃធលើឥណទាៃអាក្ររ់ ៃិងជារ់
សងេ័យ ធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុររស់ក្រុមហ ុៃ ថាាៃចាំៃួៃមិៃក្្រ់ក្គាៃ់ជាស្ថរវៃតធនាឹះធ ើយ។ 

ក្ទ្ពយសរមម 

មុៃធរលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុររស់ក្រុមហ ុៃក្ត្ូវបាៃធរៀរចាំធ ើង ក្រុមក្រឹរាភិបាលបាៃចាត់្វធិាៃការ ដែល
ាៃមូលដាឋ ៃសមធហតុ្ផ្លធែើមបីធ្វើឲ្យក្បារែថា រណាត ក្ទរយសរមម ធលើរដលងរាំណុល ដែលទាំៃងជាមិៃអាច
ក្រមូលមរវញិបាៃធៅរនុងក្រតិ្រត្តិការអាជី្វរមម តាមត្នមលដែលបាៃរត់្ក្តាធៅរនុងរញ្ជ ី្ណធៃយយ ក្ត្ូវបាៃកាត់្
រៃាយឲ្យធៅធសមើៃឹងត្នមលដែលបាៃរ ាំរឹងទុរថាអាចក្រមូលបាៃជារ់ដសតង។ 

្ិត្ក្តឹ្មកាលររធិចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះ ក្រុមក្រឹរាភិបាលរុាំបាៃែឹងរីធហតុ្ការណ៍ណាមួយ ដែលៃឹងធ្វើឲ្យ                  
រ៉ាឹះពាល់ែល់ការរាំណត់្ត្នមលក្ទរយសរមមធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុររស់ក្រុមហ ុៃ ថាាៃភារមិៃក្តឹ្មក្ត្ូវធនាឹះ
ធទ។ 

វិធីស្ថស្ដសរននការវាយតនមៃ 

្ិត្ក្តឹ្មកាលររធិចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះ ក្រុមក្រឹរាភិបាលរុាំបាៃែឹងរីធហតុ្ការណ៍ណាមួយ ដែលបាៃធរើត្ធ ើង
បាៃធ្វើឲ្យរ៉ាឹះពាល់ែល់ការអៃុវត្តៃ៍វ ិ្ ីស្ថស្តសតដែលាៃស្ស្ថរ់ រនុងការវាយត្នមលក្ទរយសរមម ៃិងរាំណុលធៅរនុង             
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុររស់ក្រុមហ ុៃ ថាាៃភារមិៃក្តឹ្មក្ត្ូវ ឬមិៃសមស្សរធនាឹះធទ។ 

បំណ៊ុ លយថាភាព និងបំណ៊ុ លដផេងៗ 

្ិត្ក្តឹ្មកាលររធិចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះ៖ 

 រុាំាៃការតល ស់រតូរធលើក្ទរយសរមមណាមួយររស់ក្រុមហ ុៃ ដែលបាៃយរមរធក្រើក្បាស់សក្ារ់ការធានាចាំធពាឹះ     
រាំណុលររស់រុ្គលណាាន រ់ធ ើយ ចារ់តាាំងរីចុងការយិររធិចេទហិរញ្ញវត្ាុធៃឹះមរ ៃិង 

 រុាំាៃរាំណុលយថាធហតុ្ណាមួយដែលធរើត្ាៃធ ើងចាំធពាឹះក្រុមហ ុៃ ចារ់តាាំងរីចុងការយិររធិចេទហិរញ្ញវត្ាុ
មរ ធក្ៅអាំរីក្រតិ្រត្តិការអាជី្វរមម្មមតាររស់ក្រុមហ ុៃ។ 
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បំណុលយថាភាព និងបំណុលដផេង  ៗ(ត្) 

ម្រកុមម្របរកាភិ្បាលយល់ច្ឃើញថា ពុាំានបាំណុលយថាច្ហតុ្ ឬបាំណុលច្ផ្សងៗច្ទៀត្របស់ម្រកុមហ ុនដែលម្រត្ូវបាន
ទាមទារឲ្យសង ឬអាឆនរងទាមទារឲ្យសងកនុងអាំ ុងការយិបរចិ្ឆេទ បនាទ ប់ពីឆុងការយិបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍ច្នឹះ       
ដែលនរងបងាឲ្យានផ្លប ឹះពាល់ជាស្ថរវនតែល់លទធភាពរបស់ម្រកុមហ ុន កនុងការបាំច្ពញកាត្ពាកិឆចរបស់ែលួនច្ៅច្ពល
ដែលែល់ថ្ងៃកាំណត់្ច្ ើយ។ 

ការដគបគបួលននកាលៈដទ្សៈ 

នាការយិបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍ច្នឹះ ម្រកុមម្របរកាភិ្បាលពុាំបានែរងពីកាលៈច្ទសៈណាមួយ ដែលមិនបានដវកដញកច្ៅ
កនុងរបាយការណ៍ច្នឹះ ឬកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកុមហ ុន ដែលនរងបណាត លឲ្យានតួ្ច្លែណាមួយដែលបាន
បង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ានភាពមិនម្រត្រមម្រត្ូវជាស្ថរវនតច្នាឹះច្ទ។ 

តមមតិ្របស់ម្រកុមម្របរកាភិ្បាល លទធផ្លថ្នម្របតិ្បត្តិការរបស់ម្រកុមហ ុន កនុងការយិបរចិ្ឆេទរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នឹះ 
មិនរងផ្លប ឹះពាល់ជាស្ថរវនតពីសកមមភាពម្របតិ្បត្តិការ ម្រពរត្តិការណ៍ ឬធាតុ្ណាមួយ ដែលានលកខណៈជាស្ថរវនត        
និងមិនម្របម្រកតី្ច្នាឹះច្ទ។ 

ម្រកុមម្របរកាភិ្បាលក៏ានមតិ្ផ្ងដែរថា ច្ៅកនុងឆច្នាល ឹះច្ពលចាប់ពីឆុងកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍មកទល់នរងការយិបរចិ្ឆេទ 
ថ្នរបាយការណ៍ច្នឹះ ពុាំានសកមមភាពម្របតិ្បត្តិការ ម្រពរត្តិការណ៍ ឬធាតុ្ណាមួយ ដែលានលកខណៈជាស្ថរវនត និងមិន
ម្របម្រកតី្ ដែលអាឆបណាត លឲ្យានផ្លប ឹះពាល់ធ្ៃន់ធ្ៃរ ែល់លទធផ្លថ្នម្របតិ្បត្តិការរបស់ម្រកុមហ ុនកនុងការយិបរចិ្ឆេទ                  
រាយការណ៍បឆចុបបនន ដែលរបាយការណ៍ច្នឹះបានច្រៀបឆាំច្ ើងច្នាឹះច្ទ។ 

គរុមគបររាភិាល 

សាជិ្កម្រកុមម្របរកាភិ្បាល ច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទ និងនាកាលបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍ច្នឹះរមួាន៖ 

ច្ ម្ ឹះ មុែង្ករ 
ច្លាក Kwi Sang Jun  ម្របធានម្រកុមម្របរកាភិ្បាល 
ច្លាក Chung Hui Tae អភិ្បាល (ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី23 ដែកុមភៈ ឆ្ន ាំ2022) 
ច្លាក អ ុ៊ុំ សមច្អឿន អភិ្បាល (ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី23 ដែកុមភៈ ឆ្ន ាំ2022) 
ច្លាក Choi Dong Hyun អភិ្បាល (ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី12 ដែតុ្លា ឆ្ន ាំ2021) 
ច្លាក Lee Kyung Cheon អភិ្បាលឯករាជ្យ (ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី12 ដែតុ្លា ឆ្ន ាំ2021) 
ច្លាក Pak Jaehong អភិ្បាលឯករាជ្យ (ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី12 ដែតុ្លា ឆ្ន ាំ2021) 
ច្លាក ឆ័នទ សុផ្ល អភិ្បាលឯករាជ្យ (ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី12 ដែតុ្លា ឆ្ន ាំ2021) 
ច្លាក Ji Kyu Jang អភិ្បាល (លាដលងច្ៅថ្ងៃទី18 ដែមករា ឆ្ន ាំ2022) 
ច្លាក Ishara Chinthaka Nanayakkara អភិ្បាល (លាដលងច្ៅថ្ងៃទី12 ដែតុ្លា ឆ្ន ាំ2021) 
ច្លាក សីុម ច្សនាជាតិ្ អភិ្បាល (លាដលងច្ៅថ្ងៃទី12 ដែតុ្លា ឆ្ន ាំ2021) 
ច្លាក Minki Brian Hong អភិ្បាល (លាដលងច្ៅថ្ងៃទី12 ដែតុ្លា ឆ្ន ាំ2021) 
ច្លាក Hak Soo Kim អភិ្បាល (លាដលងច្ៅថ្ងៃទី28 ដែមករា ឆ្ន ាំ2021) 
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្ណៈរមាម ធិការគបត្ិបត្តិ 

សាជិ្ក្ណៈកាម ធិ្ការម្របតិ្បត្តិច្ៅកនុងអាំ ុងការយិបរចិ្ឆេទ និងនាកាលបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍ច្នឹះរមួាន៖ 

ច្ ម្ ឹះ មុែង្ករ 
ច្លាក អ ុ៊ុំ សមច្អឿន ម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិ (ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី2 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021) 
ច្លាក ្ ីម ហយុនជុ្ង អនុម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិ (ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី16 ដែកុមភៈ ឆ្ន ាំ2022) 
ច្លាក អីុ ជូ្ហ្វា ន់ អនុម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិទទួលបនទុកម្រ្ប់ម្រ្ងហ្វនិភ័្យ 

(ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី14 ដែមករា ឆ្ន ាំ2022) 
ច្លាក វ  នុ ស ូយ ុន អនុម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិទទួលបនទុកហិរញ្ញវត្ថុ 

(ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី14 ដែមករា ឆ្ន ាំ2022) 
ច្លាក ្ ង់ ស្ថ ន អនុម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិទទួលបនទុកម្របតិ្បត្តិការ 

(ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី1 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021) 
ច្លាក រ ីវណាា  អនុម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិទទួលបនទុកម្រ្ប់ម្រ្ងអាជី្វកមម 

(ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី6 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021) 
ច្លាក ដប ន សុវណាសុែសីុថា អនុម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិទទួលបនទុកទីផ្ារ  

(ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី6 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021) 
ច្លាក ច្ហឿន ហុននី អនុម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិទទួលបនទុកធ្នធានមនុសស  

(ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី1 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021) 
ច្លាក សីុម ច្សនាជាតិ្ ម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិ (លាដលងច្ៅថ្ងៃទី21 ដែមករា ឆ្ន ាំ2022) 
ច្លាក អ ុ៊ុំ សូផ្ន អនុម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិទទួលបនទុកហិរញ្ញវត្ថុ  

(ឆូលនិវត្តន៍ច្ៅថ្ងៃទី24 ដែមករា ឆ្ន ាំ2022) 
ច្លាក នាង សុែឃីម អនុម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិទទួលបនទុកម្រ្ប់ម្រ្ងអាជី្វកមម 

(លាដលងច្ៅថ្ងៃទី28 ដែកុមភៈ ឆ្ន ាំ2022) 
ច្លាក ស្ថយ សូនី អនុម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិទទួលបនទុកម្រ្ប់ម្រ្ងទីផ្ារ 

(លាដលងច្ៅថ្ងៃទី28 ដែមករា ឆ្ន ាំ2022) 
ច្លាក ជួ្ប វាសនា អនុម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិទទួលបនទុកធ្នធានមនុសស 

(លាដលងច្ៅថ្ងៃទី28 ដែមករា ឆ្ន ាំ2022) 
ច្លាក ជា ហ្វង អនុម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិទទួលបនទុកដផ្នការយុទធស្ថស្តសត និងអាជី្វកមម 

(លាដលងច្ៅថ្ងៃទី26 ដែមករា ឆ្ន ាំ2022) 

ភា្រមមរបសគ់រុមគបររាភិាល 

ពុាំានសាជិ្កថ្នម្រកុមម្របរកាភិ្បាលណាាន ក់ ានភា្កមមច្ោយតទ ល់កនុងមូលធ្នរបស់ម្រកុមហ ុនច្ ើយ។ 

អត្ាគបដោជន៍របសគ់រុមគបររាភិាល 

ច្ៅកនុងអាំ ុងការយិបរចិ្ឆេទ និងច្ៅឆុងការយិបរចិ្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុច្នឹះ ពុាំានកិឆចម្រពមច្ម្រពៀងណាមួយដែលានម្រកុមហ ុន
ជាភា្ីាខ ង ដែលកមមវត្ថុថ្នកិឆចម្រពមច្ម្រពៀងច្នាឹះបានផ្តល់លទធភាពែល់សាជិ្កម្រកុមម្របរកាភិ្បាលណាាន ក់ ឲ្យទទួល
បាននូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍តមមច្ធ្ោបាយច្ផ្សងៗ ែូឆជាការទិញភា្ហ ុន ឬប័ណាបាំណុលរបស់ម្រកុមហ ុន ឬរបស់                 
ស្ថជី្វកមមែថ្ទច្ ើយ។ 
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អតថក្បដោជន៍របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល (ត) 

រុាំាៃសាជិ្រក្រុមក្រឹរាភិបាលណាាន រ់បាៃទទួល ឬាៃសិទធិទទួលបាៃៃូវអត្ាក្រធយជ្ៃ៍ណាមួយ តាមរយៈ          
ការចុឹះរិចចសៃោធ្វើធ ើងធដាយក្រុមហ ុៃ ឬជាមួយៃឹងក្រុមហ ុៃដែលាៃអភិបាលធនាឹះជាសាជិ្រ ឬរ៏ជាមួយ                
ក្រុមហ ុៃណាមួយដែលអភិបាលធនាឹះ ាៃភា្រមមដផ្នរហិរញ្ញវត្ាុជាស្ថរវៃតធនាឹះធ ើយ ធលើរដលងដត្អវីដែលបាៃ
រង្ហា ញធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុធៃឹះ។ 

ការទ្ទ្ួលខ៊ុសក្តូវរបសក់្រុមក្បឹរាភិបាលដលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ៊ុ 

ក្រុមក្រឹរាភិបាលាៃភារៈធ្វើការអឹះអាងរញ្ញជ រ់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុបាៃរង្ហា ញភារក្តឹ្មក្ត្ូវ ធលើរាល់ទិែឋភារ
ជាស្ថរវៃត នៃស្ថា ៃភារហិរញ្ញវត្ាុររស់ក្រុមហ ុៃនានងៃទី31 ដខ្្នូ ឆ្ន ាំ2021 ក្រមទាាំងលទធផ្លហិរញ្ញវត្ាុ ៃិងលាំហូរ            
ទឹរក្បារ់ សក្ារ់ការយិររធិចេទដែលបាៃរញ្ច រ់។ ធៅរនុងការធរៀរចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុធៃឹះ ក្រុមក្រឹរាភិបាល
ចាាំបាច់ក្ត្ូវ៖ 

 អៃុម័ត្ៃូវធគាលៃធយបាយ្ណធៃយយសមស្សរនានា ធដាយដផ្អរធលើការវៃិិចេ័យ ៃិងការបា៉ា ៃ់ស្ថម ៃយ៉ាង                    
សមធហតុ្ផ្ល ៃិងធដាយភារក្រុងក្រយ័ត្ន ធហើយក្ត្ូវអៃុវត្ដធគាលៃធយបាយទាាំងធៃឹះក្រររធដាយសងគតិ្ភារ។ 

 អៃុធលាមធៅតាមសតង់ដារបាយការណ៍ទារ់ទងៃឹងហិរញ្ញវត្ាុអៃដរជាតិ្នៃរមពុជា (“ស.រ.ទ.ហ.អ.រ”) ឬក្រសិៃធរើ
ាៃការតល ស់រតូររីធៃឹះ ្ឺក្ត្ូវដត្រង្ហា ញ រៃយល់ ៃិងរាំណត់្ររាិណឲ្យបាៃចាស់លាស់ធៅរនុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ាុ ធែើមបីរង្ហា ញៃូវភាររិត្ ៃិងក្តឹ្មក្ត្ូវ។ 

 ររាទុរៃូវរញ្ជ ី្ណធៃយយឲ្យបាៃក្្រ់ក្គាៃ់ ៃិងក្ររ័ៃធក្ត្ួត្រិៃិត្យនផ្េរនុងឲ្យាៃក្រសិទធភារ។ 

 ធរៀរចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ធដាយដផ្អរធលើមូលដាឋ ៃៃិរៃដរភារនៃែាំធណើ រការអាជី្វរមម លុឹះក្តាដត្វាាៃភារ
មិៃសមស្សរមិៃសមរមយរនុងការសៃមត្ថា ក្រុមហ ុៃៃឹងអាចរៃដធ្វើក្រតិ្រត្ដិការអាជី្វរមមររស់ខ្លួៃនាធរល
អនា្ត្បាៃ។ 

 រធងកើត្ធគាលការណ៍ជារមួសក្ារ់ក្រុមហ ុៃ អៃុម័ត្រាល់ធសចរតីសធក្មច ៃិងសរមមភារទាាំងឡាយធ្វើធ ើងធដាយ
្ណៈក្្រ់ក្្ង ដែលាៃឥទធិរលជាស្ថរវៃតធលើក្រតិ្រត្ដិការអាជី្វរមម ៃិងលទធផ្លនៃក្រតិ្រត្ដិការររស់ក្រុមហ ុៃ 
ធហើយក្ត្ូវធានាថាធគាលៃធយបាយ ៃិងធសចរតីសធក្មចទាាំងធនាឹះ ក្ត្ូវបាៃឆលុឹះរញ្ញច ាំងយ៉ាងក្តឹ្មក្ត្ូវរនុង                    
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ។ 

្ណៈក្្រ់ក្្ង ាៃភារៈទទួលខុ្សក្ត្ូវរនុងការររាទុររញ្ជ ី្ណធៃយយឲ្យបាៃក្តឹ្មក្ត្ូវ (រមួទាាំងភារចាស់លាស់         
នៃរញ្ជ ីធៃឹះ ធៅក្្រ់ធរលធវលា) ដែលរង្ហា ញរីស្ថា ៃភារហិរញ្ញវត្ាុររស់ក្រុមហ ុៃ ៃិងក្ត្ូវធានាថា រញ្ជ ី្ណធៃយយ          
បាៃអៃុធលាមតាមក្ររ័ៃធ្ណធៃយយដែលបាៃចុឹះរញ្ជ ី។ ្ណៈក្្រ់ក្្ងរ៏ាៃភារៈទទួលខុ្សក្ត្ូវផ្ងដែរចាំធពាឹះការ         
ការពារក្ទរយសមបត្តិររស់ក្រុមហ ុៃ ៃិងចាត់្វធិាៃការសមស្សរនានា ធែើមបីទរ់ស្ថក ត់្ ៃិងដសវងររការដរលងរៃលាំ ៃិង             
ភារមិៃក្រក្រតី្។ 

ក្រុមក្រឹរាភិបាលបាៃអឹះអាងថា ្ណៈក្្រ់ក្្ងបាៃអៃុវត្តតាមលរខខ្ណឌ ត្ក្មូវខាងធលើ រនុងការធរៀរចាំរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ាុធៃឹះ។ 
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  ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 ថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2020 
 កាំណត្ ់ ែលុាល រអាច្មរកិ សមមលូពាន់ច្រៀល ែលុាល រអាច្មរកិ សមមលូពាន់ច្រៀល ែលុាល រអាច្មរកិ សមមលូពាន់ច្រៀល 

 

សាគ ល់  (កាំណត្ស់ាគ ល់ 4) (ការរាយការណ៍         
ច្ ើងវញិ) 

(កាំណត្ស់ាគ ល់ 4) 
(ការរាយការណ៍          

ច្ ើងវញិ) 

(ការរាយការណ៍ 
ច្ ើងវញិ) 

(កាំណត្ស់ាគ ល់ 4) 
(ការរាយការណ៍          

ច្ ើងវញិ) 
គទ្ពយសរមម        
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ 5 222,365,399 905,916,636 160,578,086 649,538,358 150,702,355 614,112,097 
សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា 6 368,419,366 1,500,940,497 438,355,399 1,773,147,589 439,823,205 1,792,279,560 
សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សងៗ 7 2,308,097 9,403,187 3,975,029 16,078,992 1,092,239 4,450,874 
ឥណទានផ្តល់ែល់អត្ងិិជ្ន 8 3,691,567,993 15,039,448,003 2,978,579,934 12,048,355,833 2,468,225,611 10,058,019,365 
ម្រទពយសកមមច្ផ្សង  ៗ 9 1,815,969 7,398,258 1,341,096 5,424,733 8,723,049 35,546,425 
ម្រទពយ និងបរកិាខ រ 10 4,861,518 19,805,825 5,662,803 22,906,039 4,906,287 19,993,120 
សិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម 11 16,097,643 65,581,798 15,322,179 61,978,214 14,360,265 58,518,080 
ម្រទពយសកមមអរូប ី 12 1,354,529 5,518,351 1,607,168 6,500,995 1,499,886 6,112,035 
ពនធពនោរសុទធជាម្រទពយសកមម 19(្ ) 11,727,635 47,778,385 10,904,851 44,110,122 9,198,173 37,482,555 

គទ្ពយសរមមសរបុ  4,320,518,149 17,601,790,940 3,616,326,545 14,628,040,875 3,098,531,070 12,626,514,111 
បំណុល និងមូលធនមាា ស់ភា្ហ ុន        
បំណុល        
ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និងម្រ្រឹះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សង  ៗ 13 81,881,578 333,585,549 37,232,817 150,606,745 56,546,034 230,425,089 
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ងិិជ្ន 14 2,533,330,855 10,320,789,903 2,074,680,943 8,392,084,414 1,779,206,547 7,250,266,679 
ម្របាក់កមច ី 15 829,821,864 3,380,694,274 794,430,317 3,213,470,632 733,915,161 2,990,704,281 
មូលបម្រត្បាំណុលម្រត្ូវទូទាត្ ់ 16 31,342,099 127,687,711 30,666,038 124,044,124 - - 
អនុបាំណុល 17 105,191,790 428,551,352 113,667,817 459,786,320 76,840,659 313,125,685 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រាយការណ៍ស្ថា នភាពហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
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  ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 ថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2020 
 កាំណត្ ់ ែលុាល រអាច្មរកិ សមមលូពាន់ច្រៀល ែលុាល រអាច្មរកិ សមមលូពាន់ច្រៀល ែលុាល រអាច្មរកិ សមមលូពាន់ច្រៀល 

 

សាគ ល់  (កាំណត្ស់ាគ ល់ 4) (ការរាយការណ៍         
ច្ ើងវញិ) 

(កាំណត្ស់ាគ ល់ 4) 
(ការរាយការណ៍          

ច្ ើងវញិ) 

(ការរាយការណ៍ 
ច្ ើងវញិ) 

(កាំណត្ស់ាគ ល់ 4) 
(ការរាយការណ៍          

ច្ ើងវញិ) 
        
បំណុល (ត្)        
បាំណុលភ្ត្ិសនោ 18 15,591,438 63,519,518 14,424,818 58,348,389 13,172,728 53,678,867 
បាំណុលពនធច្លើម្របាកឆ់ាំច្ណញ 19(ែ) 34,153,679 139,142,088 24,076,695 97,390,231 23,414,889 95,415,673 
សាំវធិានធ្នច្លើអត្ថម្របច្យជ្នន៍ិច្យជ្ិត្ 20 237,906 969,229 435,375 1,761,092 74,562 303,840 
បាំណុលច្ផ្សង  ៗ 21 14,627,852 59,593,871 7,873,601 31,848,716 5,351,353 21,806,764 

បាំណុលសរបុ  3,646,179,061 14,854,533,495 3,097,488,421 12,529,340,663 2,688,521,933 10,955,726,878 

មូលធនមាា សភ់ា្ហ ុន        
ច្ែើមទុន 22(ក) 300,000,000 1,200,000,000 230,000,000 920,000,000 230,000,000 920,000,000 
ម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក  349,600,939 1,430,490,098 285,224,840 1,163,897,093 174,271,385 711,503,244 
ទុនបម្រមុង 22(ែ) - - 3,151,952 12,773,175 3,093,332 12,534,181 
ទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្ត ិ  24,738,149 100,536,219 461,332 1,778,127 2,644,420 10,715,190 
ទុនបម្រមុងពីការបតូររូបិយបណ័ា  - 16,231,128 - 251,817 - 16,034,618 

មូលធ្នាច ស់ភា្ហ ុនសរបុ  674,339,088 2,747,257,445 518,838,124 2,098,700,212 410,009,137 1,670,787,233 

បំណុល និងមូលធនមាា ស់ភា្ហ ុនសរបុ  4,320,518,149 17,601,790,940 3,616,326,545 14,628,040,875 3,098,531,070 12,626,514,111 

 

កាំណត្់សាគ ល់ដែលភាជ ប់ជាមួយ ្ ជឺាដផ្នកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 
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  2021 2020 

 កាំណត្ ់ ែលុាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល ែលុាល រអាច្មរកិ សមមលូពាន់ច្រៀល 

 សាគ ល់  (កាំណត្ស់ាគ ល់ 4)  (កាំណត្ស់ាគ ល់ 4) 
      
ឆាំណូលការម្របាក់ 23 505,592,378 2,056,749,794 430,325,525 1,754,437,165 
ឆាំណាយការម្របាក ់ 24 (210,148,674) (854,884,806) (198,398,688) (808,871,451) 

ឆាំណូលការម្របាក់សុទធ  295,443,704 1,201,864,988 231,926,837 945,565,714 

ឆាំណូលកថ្ម្រមច្ជ្ើងស្ថ 25 8,617,690 35,056,763 6,877,558 28,039,804 
ឆាំណាយកថ្ម្រមច្ជ្ើងស្ថ 25 (118,009) (480,061) (163,152) (665,171) 

ឆាំណូលសុទធពីកថ្ម្រមច្ជ្ើងស្ថ                            
និងម្របាក់កថ្ម្រម 25 8,499,681 34,576,702 6,714,406 27,374,633 

ឆាំណូលច្ផ្សង  ៗ 26 9,798,130 39,858,793 9,005,549 36,715,623 
ឆាំណូលវភិា្ទាន  1,678,842 6,829,529 996,785 4,063,893 
(ខាត្)/ឆាំច្ណញសុទធពីការបដូររូបិយបណ័ា  (1,587,373) (6,457,433) 514,961 2,099,497 

ឆាំណូលច្ផ្សងៗសរបុ  9,889,599 40,230,889 10,517,295 42,879,013 

ឆាំណូលសរបុពីការម្របាក់ កថ្ម្រមច្ជ្ើងស្ថ           
និងឆាំណូលច្ផ្សង  ៗ  313,832,984 1,276,672,579 249,158,538 1,015,819,360 

ឆាំណាយច្លើបុ្ គលិក 27 (84,578,929) (344,067,083) (67,850,856) (276,627,940) 
សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ថ្ន 

ឱនភាពថ្នត្ថ្មល 33.1(ឆ) (14,707,859) (59,831,570) (23,411,178) (95,447,373) 
ឆាំណាយទូច្ៅ និងរែឋបាល  28 (14,530,115) (59,108,508) (15,984,672) (65,169,508) 
រ ាំលស់ 29 (6,378,059) (25,945,944) (6,570,058) (26,786,126) 

ម្របាក់ឆាំច្ណញមុនែកពនធ 
 

193,638,022 787,719,474 135,341,774 551,788,413 

ឆាំណាយពនធច្លើម្របាកឆ់ាំច្ណញ 19(ក) (38,137,058) (155,141,552) (26,512,787) (108,092,633) 

ម្របាក់ឆាំច្ណញសុទធសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ  155,500,964 632,577,922 108,828,987 443,695,780 

លទធផ្លឆាំច្ណញ/ (ខាត្) លមអិត្ច្ផ្សងៗ៖     
លច្មអៀងពីការបតូររូបិយបណ័ា  - 15,979,311 - (15,782,801) 

លទធផ្លលមអិត្សរបុ 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ  155,500,964 648,557,233 108,828,987 427,912,979 

 
 
កាំណត្់សាគ ល់ដែលភាជ ប់ជាមួយ ្ ឺជាដផ្នកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រាយការណ៍សតពីីបដគមបគមួលមូលធន 
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 ច្ែើមទនុ ម្របាកឆ់ាំច្ណញរកាទកុ ទុនបម្រមុង ទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្ត ិ ទុនបម្រមុងពកីារបតូររូបិយបណ័ា សរុប 

 
ែលុាល រអាច្មរកិ សមមលូពាន់ច្រៀល

(កាំណត្ស់ាគ ល់ 4) 
ែលុាល រអាច្មរកិ សមមលូពាន់ច្រៀល 

(កាំណត្ស់ាគ ល់ 4) 
ែលុាល រអាច្មរកិ សមមលូពាន់ច្រៀល

(កាំណត្ស់ាគ ល់ 4) 
ែលុាល រអាច្មរកិ សមមលូពាន់ច្រៀល

(កាំណត្ស់ាគ ល់ 4) 
ែលុាល រអាច្មរកិ សមមលូពាន់ច្រៀល

(កាំណត្ស់ាគ ល់ 4) 
ែលុាល រអាច្មរកិ សមមលូពាន់ច្រៀល

(កាំណត្ស់ាគ ល់ 4) 
             
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2021                     230,000,000 920,000,000 285,224,840 1,163,897,093 3,151,952 12,773,175 461,332 1,778,127 - 251,817 518,838,124 2,098,700,212 
មូលធ្នកមមច្លើម្របាកឆ់ាំច្ណញរកាទុក 70,000,000 280,000,000 (70,000,000) (280,000,000) - -  - - - - - 
ម្របាក់ឆាំច្ណញសុទធសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ - - 155,500,964 632,577,922 - - - - - - 155,500,964 632,577,922 
ការច្ផ្ទរច្ៅទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្ត ិ - - (24,276,817) (98,758,092) - - 24,276,817 98,758,092 - - - - 
ការច្ផ្ទរពទីុនបម្រមុង - - 3,151,952 12,773,175 (3,151,952) (12,773,175) - - - - - - 
លច្មអៀងពីការបតូររូបិយបណ័ា - - - - - - -  - 15,979,311 - 15,979,311 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021  300,000,000 1,200,000,000 349,600,939 1,430,490,098 - - 24,738,149 100,536,219 - 16,231,128 674,339,088 2,747,257,445 

សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2020  
(ការរាយការណ៍ច្ ើងវញិ) 230,000,000 920,000,000 174,271,385 711,503,244 3,093,332 12,534,181 2,644,420 10,715,190 - 16,034,618 410,009,137 1,670,787,233 

ម្របាក់ឆាំច្ណញសុទធសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ - - 108,828,987 443,695,780 - - - - - - 108,828,987 443,695,780 
ការច្ផ្ទរពទីុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្ត ិ - - 2,183,088 8,937,063 - - (2,183,088) (8,937,063) - - - - 
ការច្ផ្ទរច្ៅទុនបម្រមុង - - (58,620) (238,994) 58,620 238,994 - - - - - - 
លច្មអៀងពីការបតូររូបិយបណ័ា - - - - - - - - - (15,782,801) - (15,782,801) 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020                      
(ការរាយការណ៍ច្ ើងវញិ) 230,000,000 920,000,000 285,224,840 1,163,897,093 3,151,952 12,773,175 461,332 1,778,127 - 251,817 518,838,124 2,098,700,212 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កាំណត្ស់ាគ ល់ដែលភាជ ប់ជាមួយ ្ជឺាដផ្នកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ។ុ 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រាយការណ៍លហំូរទ្ររគារ ់
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 2021 2020 

 កាំណត្ ់ ែលុាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល ែលុាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 
 សាគ ល់  (កាំណត្ស់ាគ ល់ 4)  (កាំណត្ស់ាគ ល់ 4) 
      
លាំហូរទរកម្របាក់ពីសកមមភាពម្របតិ្បត្តិការ      
ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធច្ម្របើម្របាស់កនុង 

សកមមភាពម្របតិ្បត្តិការ 30  (71,081,858)  (289,161,001)  (136,113,852)  (554,936,176) 

លាំហូរទរកម្របាក់ពីសកមមភាពវនិិច្យ  ្      
ការទញិម្រទពយ នងិបរកិាខ រ  (1,282,372) (5,216,689) (2,963,009) (12,080,188) 
ការទញិម្រទពយសកមមអរូប ី  (43,735) (177,914) (474,334) (1,933,860) 
ការវនិិច្យ ច្្លើវញិ្ញញ បនបម្រត្                    

ម្របាកប់ច្ញ្ញើដែលអាឆឆរចាបាន  (147,430) (599,745) (147,561) (601,606) 
ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីការវនិិច្យ ច្្លើ

វញិ្ញញ បនបម្រត្ម្របាក់បច្ញ្ញើដែលអាឆ
ឆរចាបាន  148,377 603,598 147,991 603,359 

ស្ថឆ់ម្របាកប់ានពកីារលក ់
ម្រទពយ នងិបរកិាខ រ  111,776 454,705 10,890 44,399 

ម្របាក់ត្មាល់ធានាច្ែើមទុន   (7,000,000) (28,476,000) - - 

ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធច្ម្របើម្របាស់កនុង                    
សកមមភាពវនិិច្យ  ្  (8,213,384) (33,412,045) (3,426,023) (13,967,896) 

      
លាំហូរទរកម្របាក់ពីសកមមភាពហិរញ្ញបបទាន      

ស្ថឆ់ម្របាកប់ានពីម្របាកក់មច ី  335,239,090 1,363,752,618 416,904,907 1,699,721,306 
ការទទូាត្់ម្របាកក់មច ី  (295,976,678) (1,204,033,126) (353,817,494) (1,442,513,923) 
ស្ថឆ់ម្របាកប់ានពអីនបុាំណុល  17,296,512 70,362,211 49,264,141 200,849,903 
ការទទូាត្អ់នុបាំណុល  (25,784,186) (104,890,069) (12,833,334) (52,321,503) 
ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីការច្បាឹះផ្ាយ 

មូលបម្រត្បាំណុល 
 

- - 30,535,399 124,492,822 
ការទូទាត្់បាំណុលភ្ត្ិសនោ  (3,618,098) (14,718,423) (3,770,363) (15,371,770) 

ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធទទួលបាន                             
សកមមភាព ហិរញ្ញបបទាន  27,156,640 110,473,211 126,283,256 514,856,835 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រាយការណ៍លហំូរទ្ររគារ់ (ត្) 
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 2021 2020 

 កាំណត្ ់ ែលុាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល ែលុាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 
 សាគ ល់  (កាំណត្ស់ាគ ល់ 4)  (កាំណត្ស់ាគ ល់ 4) 
ការងយឆុឹះសុទធថ្នស្ថឆ់ម្របាក់                                            

និងស្ថឆ់ម្របាក់សមមូល  (52,138,602) (212,099,835) (13,256,619) (54,047,237) 
ស្ថឆ់ម្របាក់ នងិស្ថឆ់ម្របាក់សមមូល                                     

នាច្ែើមការយិបរចិ្ឆេទ  417,065,787 1,687,031,108 430,322,406 1,753,563,804 
លច្មអៀងពកីារបតូររូបយិបណ័ា  - 11,782,079 - (12,485,459) 

ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់សមមូល 
នាឆុងការយិបរចិ្ឆេទ 5  364,927,185   1,486,713,352   417,065,787    1,687,031,108  

      
ម្របតិ្បត្តិការសាំខាន់ ដៗែលមិនដមនជាស្ថឆ់ម្របាក់ពីសកមមភាពហិរញ្ញបបទាន 
ការបាំដបលងថ្នម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក

ច្ៅជាច្ែើមទនុ  70,000,000 280,000,000 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កាំណត្់សាគ ល់ដែលភាជ ប់ជាមួយ ្ ជឺាដផ្នកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
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1. ព័ត៌្មានទូ្ដៅ 
ម្រ រ្ឹះស្ថថ នមីម្រកូហរិញ្ញវត្ថុម្របាស្ថក់ ម.ក ច្ៅកាត់្ថា (“ម្រកមុហ នុ”) ្ឺជាម្រ រ្ឹះស្ថថ នមីម្រកូហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលបាន
អាជាា ប័ណា និងឆុឹះបញ្ជ ចី្ៅកនុងម្រពឹះរាជាណាឆម្រកកមពុជា។ 

ម្រកុមហ ុន ម្រត្ូវបានបច្ងាើត្ច្ ើងច្ៅកនុងម្រពឹះរាជាណាឆម្រកកមពុជា ច្ោយបានឆុឹះបញ្ជ ីជាមួយម្រកសួងពាណិជ្ជកមម ជា
ម្រកុមហ ុនមហ្វជ្នទទួលែុសម្រត្វូានកម្រមិត្ ច្ម្រកាមបញ្ជ ពីាណិជ្ជកមមច្លែ 00001157 ច្ៅថ្ងៃទី19 ដែកញ្ញញ                      
ឆ្ន ាំ2011។ ម្រកុមហ ុនបានឆុឹះបញ្ជសី្ថរជាងមី ច្ៅថ្ងៃទី28 ដែច្មស្ថ ឆ្ន ាំ2016។ 

ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា បានផ្តលអ់ាជាា ប័ណាជាមីម្រកូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យម្រកមុហ នុ ដែលានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី14                     
ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2007។ ច្លើសពីច្នឹះច្ៅច្ទៀត្ ម្រកុមហ នុបានទទួលអាជាា ប័ណាពីម្រកុមហ ុនជាតិ្ថ្នកមពុជា ច្ែើមបីច្ធ្ាើ                       
អាជី្វកមមទទួលម្របាក់បច្ញ្ញើ ច្ៅថ្ងៃទី27 ដែសីហ្វ ឆ្ន ាំ2010 និងការអនុញ្ញញ ត្ឲ្យែាំច្ណើ រការា សុីនែក-ោក់ម្របាក់
សា័យម្របវត្តិ និងច្សវាកមមបង់ម្របាក់តមា សុីនឆូត្កាត្ច្ៅថ្ងៃទី1 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2011។ 

សកមមភាពឆមបងរបស់ម្រកុមហ ុន ្ឺផ្តល់ច្សវាកមមហិរញ្ញវត្ថុែល់សហ្មន៍ជ្នបទ និងសហម្រគាសខាន ត្តូ្ឆកនុង
ម្របច្ទសកមពុជា តមរយៈការយិល័យកណាត លរបស់ម្រកមុហ ុន ច្ៅកនុងរាជ្ធានីភ្នាំច្ពញ និងស្ថខាជាច្ម្រឆើនច្ទៀត្
ច្ៅកនុងរាជ្ធានីភ្នាំច្ពញ និងច្ែត្តនានាកនុងម្រពឹះរាជាណាឆម្រកកមពុជា។ 

ស្ថន ក់ការឆុឹះបញ្ជ ីរបស់ម្រកមុហ នុ ានទីតាំងសថិត្ច្ៅអគារច្លែ 212 ផ្លូវច្លែ 271 សង្កា ត់្ទួលទាំពូង 2                        
ែណឌ ឆាំការមន រាជ្ធានីភ្នាំច្ពញ ម្រពឹះរាជាណាឆម្រកកមពុជា។  

្ិត្ម្រត្រមថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ម្រកមុហ នុានបុ្គលកិឆាំនួន 9,330 នាក់ (ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020៖ ឆាំនួន 9,042 នាក់)។ 

2. មូលដ្ឋា នទូ្ដៅននការដរៀបចំ  

(ក) របាយការណ៍អនុច្លាមភាព 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកមុហ នុ ម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ ើងច្ោយអនុច្លាមច្ៅតមសតង់ោរបាយការណ៍
ទាក់ទងនរងហរិញ្ញវត្ថុអនដរជាតិ្ថ្នកមពុជា ច្ៅកាត់្ថា (“ស.រ.ទ.ហ.អ.ក”)។ 

ព័ត៌្ានលមអិត្ទាក់ទងនរងច្គាលនច្យបាយ្ណច្នយយសាំខាន់ រៗបស់ម្រកុមហ ុន ម្រត្វូបានលាត្ម្រត្ោងកនុង
កាំណត់្សាគ ល់ 3។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកុមហ ុន ម្រត្ូវបានអនុម័ត្ និងផ្តល់សទិធិច្បាឹះផ្ាយច្ោយម្រកុមម្របរកាភិ្បាល ច្ៅ  
ថ្ងៃទី25 ដែមីនា ឆ្ន ាំ2022។ 
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2. មូលដ្ឋា នទូ្ដៅននការដរៀបចំ (ត្) 

(ែ) របិូយប័ណាមុែង្ករ និងរបិូយប័ណាសម្រាប់ច្ធ្ាើការបង្កា ញ 

រូបិយប័ណាជាតិ្ថ្នម្រពឹះរាជាណាឆម្រកកមពុជា ្ឺម្របាក់ច្រៀល។ ច្ោយស្ថរម្រកុមហ ុន ច្ធ្ាើម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកមម និង 
កត់្ម្រតរាល់បញ្ជ ី្ណច្នយយរបស់ែលួន ដផ្អកច្លើមូលោឋ នម្របាក់ែុលាល រអាច្មរកិ អនកម្រ្ប់ម្រ្ងក៏បានកាំណត់្ថា 
ម្របាក់ែុលាល រអាច្មរកិ ជារូបិយប័ណាមុែង្កររបសម់្រកុមហ ុន និងជារូបិយប័ណាសម្រាប់ច្ធ្ាើការបង្កា ញ ច្ម្រពាឹះវាបាន
ឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីធាតុ្ច្សែឋកិឆចថ្នម្របភ្ពម្រពរត្តិ ាការណ៍ និងកាលៈច្ទសៈរបស់ម្រកុមហ ុន។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងច្នឹះ ម្រត្ូវបានបង្កា ញជាម្របាក់ែុលាល រអាច្មរកិ ដែលជារបិូយប័ណាមុែង្កររបស ់          
ម្រកុមហ ុន។ តួ្ច្លែទាាំងអស់ ម្រត្ូវបានកាត់្ែទង់ឆាំនួនមួយែុលាល រអាច្មរកិ ដែលជិ្ត្បាំផុ្ត្ លុឹះម្រតដត្ានការ
បង្កា ញច្ផ្សងពីច្នឹះ។ 

(្ ) ការច្ម្របើម្របាស់ការបា ន់ស្ថម ន និងការវនិិឆេ័យ 

ម្រកុមហ ុនច្ធ្ាើការបា ន់ស្ថម ន និងការសនមត្ដែលពាក់ព័នធនរងអនា្ត្។ តមនិយមន័យ ការបា ន់ស្ថម ន្ណច្នយយ
នរងកម្រមច្សមើនរងលទធផ្លជាក់ដសតងដែលពាក់ព័នធ។ ច្ែើមបចី្លើកកមពសែ់លរមស្ថរព័ត៌្ានថ្នការបា ន់ស្ថម ន អច្ងរ         
សាំខាន់ៗមួយឆាំនួន ដែលម្រត្ូវបានច្ រ្ ាំពរងថានរងានផ្លប ឹះពាល់ជាស្ថរវនតែល់លទធផ្ល និងស្ថថ នភាព     
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកុមហ ុន ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្ត្សតច្លើរ ាំច្ោឆថ្នការតល សប់តូរថ្នបា រា ដម ម្រត្ ដែលជាមូលោឋ ន កនុងការ  
បា ន់ស្ថម ន។ ការបា ន់ស្ថម ន និងការសនមត្ដែលានហ្វនិភ័្យធ្ៃន់ធ្ៃរ ដែលអាឆបណាត លឲ្យានការដកត្ម្រមូវជា                
ស្ថរវនតច្លើត្ថ្មលច្យងថ្នម្រទពយសកមម និងបាំណុលកនុងការយិបរចិ្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុបនាទ ប់ ម្រត្ូវបានព័ណ៌នាែូឆខាង
ច្ម្រកាម៖ 

(i) ការវនិិឆេ័យ 

ព័ត៌្ានអាំពីការវនិិឆេ័យ ដែលបានច្ធ្ាើច្ ើងកនុងការអនុវត្តច្គាលនច្យបាយ្ណច្នយយដែលានផ្លប ឹះពាល់
ជាស្ថរវនដច្លើឆាំនួនទរកម្របាក់ដែលម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានបង្កា ញកនុង
កាំណត់្សាគ ល់ែូឆខាងច្ម្រកាម។ 

• កាំណត់្សាគ ល់ 3 (្ii)៖ ការច្ធ្ាើឆាំណាត់្ថាន ក់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ៖ ការវាយត្ថ្មលច្លើម ូដែលអាជី្វកមមដែល
ម្រទពយសកមមទាាំងច្នាឹះម្រត្ូវបានកាន់កាប់ និងការវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើលកខែណឌ កិឆចសនោថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ
្ឺជាការទូទាត់្ដត្ម្របាក់ច្ែើម និងការម្របាក់ (“SPPI”) ច្លើឆាំនួនម្របាក់ច្ែើមដែលច្ៅសល់។ 

• កាំណត់្សាគ ល់ 3 (្vii)៖ ការច្កើនច្ ើងជាស្ថរវនតថ្នហ្វនិភ័្យឥណទាន៖ ការបច្ងាើត្លកខណៈវនិិឆេ័យ
សម្រាប់កាំណត់្ ថាច្ត្ើហ្វនិភ័្យឥណទានច្លើ ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបានច្កើនច្ ើងជាស្ថរវនដ ចាប់តាំងពី
ការទទួលស្ថគ លែ់ាំបូង ច្ោយកាំណត់្វធីិ្ស្ថស្តសតសម្រាប់បញ្ចូលព័ត៌្ានច្ៅកនុងការវាស់ដវងច្លើការរ ាំពរងទុក
ច្លើការខាត្បង់ឥណទាន ("ECL") និងការច្ម្រជ្ើសច្រ ើស និងការអនុម័ត្ច្លើម ូដែលដែលច្ម្របើច្ែើមបីវាស់ដវងច្លើ
ការរ ាំពរងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទានECL។ 
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2. មូលដ្ឋា នទូ្ដៅននការដរៀបចំ (ត្) 

(្ ) ការច្ម្របើម្របាស់ការបា ន់ស្ថម ន និងការវនិិឆេ័យ (ត្) 

(ii) ភាពមិនឆាស់លាស់ថ្នការសនមត្ និងការបា ន់ស្ថម ន 

ព័ត៌្ានអាំពីភាពមិនម្របាកែម្របជាថ្នការសនមត្ និងការបា ន់ស្ថម ន ដែលានហ្វនិភ័្យជាស្ថរវនដ ដែលអាឆច្ធ្ាើឲ្យ
ាននិយ័ត្ភាពច្លើត្ថ្មលច្យងថ្នម្រទពយសកមម និងបាំណុលកនុងការយិបរចិ្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុនាច្ពលបនាទ ប់ ម្រត្ូវបាន
បញ្ចូ លកនុងកាំណត់្សាគ ល់ ែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

• កាំណត់្សាគ ល់ 3 (្vii) ៖ ឱនភាពថ្នត្ថ្មលថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ ការកាំណត់្នូវធាតុ្ឆូលច្ៅកនុង ា្ំរូថ្នការ
វាស់ដវងច្លើ ECL រួមទាាំងការបញ្ចូ លព័ត៌្ានថ្នការម្របច្មើលនាច្ពលអនា្ត្។  

• កាំណត់្សាគ ល់ 3 (្vi) ៖ ការកាំណត់្ត្ថ្មលសមស្សបច្លើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលានធាតុ្ឆូលដែលមិនអាឆ
អច្ងាត្បានជាស្ថរវនត។ 

វរីុសកូរ  ណូា និងផ្លប ឹះពាល់ច្លើ ECL 

ECL ម្រត្ូវបានបា ន់ម្របាណច្ោយដផ្អកច្ៅច្លើលកខែណឌ ច្សែឋកិឆចមួយឆាំនួនដែលបានពោរករណ៍ នាកាល
បរចិ្ឆេទរាយការណ៍។ ការផ្ទុឹះច្ ើងថ្នវរីុសណូដវលកូរ  ូណា (“ជ្ាំងឺកូវែី -19”)  បានរាត្ត្ាត្ទូទាាំងសកលច្លាក              
(រូមបញ្ចូ លទាាំងម្របច្ទសឆិនែីច្គាក ម្របច្ទសកមពុជា និងបណាដ ម្របច្ទសច្ផ្សង ចៗ្ទៀត្) ដែលបានច្ធ្ាើឲ្យានការ            
រាាំងសទឹះច្លើសកមមភាពអាជី្វកមម និងច្សែឋកិឆច។ ផ្លប ឹះពាល់ច្ៅច្លើផ្លិត្ផ្លកនុងស្សុកសរុប (GDP) និង                  
សូឆនាករសាំខាន់ ចៗ្ផ្សងច្ទៀត្ នរងម្រត្ូវយកមកពិចារណា សម្រាប់ការកាំណត់្នូវភាពធ្ៃន់ធ្ៃរ និងភ្វនីយភាពថ្ន
ការធាល ក់ឆុឹះថ្នច្សណារយី ូច្សែឋកិឆចនានា ដែលម្រត្ូវបានយកមកច្ម្របើកនុងការបា នស្ថម ន ECL។ ការបា នស្ថម ន
របស់អនកម្រ្ប់ម្រ្ង ម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ោយដផ្អកច្ៅច្លើច្សណារយី ូដែលអាឆច្កើត្ច្ ើងនាច្ពលអនា្ត្ ច្ោយ
្ិត្ពីស្ថថ នភាពជាក់ដសតង កាលៈច្ទសៈ និងការពោរករណ៍ថ្នស្ថថ នភាពច្សែឋកិឆចនាច្ពលអនា្ត្ និងព័ត៌្ាន
គាាំម្រទដែលអាឆច្ម្របើម្របាស់បាន នាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ច្នឹះ។ 

ការ្ ណនា ECL ច្ៅស្ថថ នភាពបឆចុបបននអាឆានភាពមិនម្របាកែម្របជាជាស្ថរវនត។ អនកម្រ្ប់ម្រ្ងបានច្ធ្ាើការ     
ពោរករណ៍ែ៏ម្របច្សើរបាំផុ្ត្ ច្លើផ្លប ឹះពាល់របស់វរីុសកូវែី-19 មកច្លើម្រកុមហ ុន យ ងណាមិញ ការពោរករណ៍
ច្នឹះអាឆនរងដម្របម្របួលជាស្ថរវនតច្ៅច្ពលានម្រពរតិ្តការណ៍ងមី ចៗ្កើត្ច្ ើងជាក់ដសតង។ ជាលទធផ្ល តួ្ច្លែច្នឹះ 
មិន្ួរម្រត្ូវបានយកជាការដណនាាំជាក់លាក់ ឬជាការពោរករណ៍ថ្នផ្លប ឹះពាលហ់ិរញ្ញវត្ថុឆុងច្ម្រកាយ ដែលបាន
រ ាំពរងទុកច្នាឹះច្ទ។ កនុងករណីដែលផ្លប ឹះពាល់ច្នាឹះានសភាពកាន់ដត្ធ្ៃន់ធ្ៃរ និងានរយៈច្ពលយូរជាងការ
រ ាំពរងទុក ច្នាឹះផ្លប ឹះពាល់ទនទរមគាន នរងច្កើត្ានច្ ើងឆាំច្ពាឹះ ECL មកច្លើស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងលទធផ្ល
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកុមហ ុន។ 
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3. ដោលនដោាយ្ណដនយយសខំាន់ៗ 

ច្គាលនច្យបាយ្ណច្នយយសាំខាន់  ៗ ដែលបានបង្កា ញច្ៅខាងច្ម្រកាមច្នឹះ ម្រត្ូវបានអនុវត្តច្ោយសងគតិ្ភាព
ច្ៅម្រ្ប់កាលបរចិ្ឆេទដែលបានបង្កា ញកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងច្នឹះ លុឹះម្រតដត្ានការបង្កា ញច្ផ្សងពី
ច្នឹះ។ 

ក. មូលោឋ នថ្នការវាស់ដវង 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ ើង ច្ៅតមមូលោឋ នថ្ងលច្ែើមែាំបូង។ 

ែ. របិូយប័ណាបរច្ទស 

សកមមភាពម្របតិ្បត្តិការជារបិូយប័ណា ម្រត្ូវបានបតូរច្ៅជារបិូយប័ណាមុែង្ករ ច្ោយច្ម្របើអម្រតបតូរម្របាក់ច្ៅថ្ងៃ
ម្របតិ្បត្តិការច្នាឹះ។  

ម្រទពយសកមមរបិូយវត្ថុ និងបាំណុលរបិូយវត្ថុ ដែលជារូបិយប័ណាបរច្ទស ម្រត្ូវបានបតូរច្ៅជារបិូយប័ណាមុែង្ករ 
ច្ោយច្ម្របើអម្រតបតូរម្របាក់នាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍។ ការឆាំច្ណញ ឬការខាត្បង់ពីការបដូររបិូយប័ណាបរច្ទស ្ ឺ
ជាភាពែុសគាន រវាងរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើមជារបិូយប័ណាមុែង្ករច្ៅច្ែើមឆ្ន ាំដែលម្រត្ូវបានច្ធ្ាើនិយ័ត្កមមសម្រាប់ការម្របាក់
ម្របសិទធភាព និងការទូទាត់្កនុងឆ្ន ាំច្ធ្ៀបនរងរ ាំលសថ់្ងលច្ែើម ជារូបិយប័ណាបរច្ទសដែលបានបតូរច្ោយច្ម្របើ អម្រតបតូរ
ម្របាក់នាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍។ 

ម្រទពយសកមមនិងបាំណុលដែលមិនដមនជារូបិយវត្ថុ ដែលម្រត្ូវបានវាស់ដវងតមត្ថ្មលសមស្សបជា រូបិយប័ណា 
បរច្ទស ម្រត្ូវបានបតូរច្ៅជារបិូយប័ណាមុែង្ករច្ៅអម្រតបតូរម្របាក់ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទដែលត្ថ្មលម្រត្ូវបានកាំណត់្។ 
ធាតុ្មិនដមនរូបិយវត្ថុ ដែលម្រត្ូវបានវាស់ដវងដផ្អកច្លើត្ថ្មលម្របវត្តិស្ថស្តសតជារបិូយប័ណាបរច្ទសម្រត្ូវបានបតូរច្ោយ
ច្ម្របើអម្រតបតូរម្របាក់ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទថ្នម្របតិ្បត្តិការ។ 

ភាពលច្មអៀងរូបិយបណា័ ដែលច្កើត្ពីការបតូររូបិយប័ណា ជាទូច្ៅម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៏
ឆាំច្ណញ ឬខាត្។ 

.្  ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ 

(i) ការទទួលស្ថគ ល់ និងការវាស់ដវងែាំបូង 

ម្រកុមហ ុនទទួលស្ថគ ល់ជាច្លើកែាំបូងនូវឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្នម្របាក់បច្ញ្ញើ មូលបម្រត្បាំណុលដែលបាន
ច្បាឹះផ្ាយ ម្របាក់កមចី និងអនុបាំណុល ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទដែលម្របតិ្បត្តិការម្រត្ូវបានច្កើត្ច្ ើង។ រាល់ឧបករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សងច្ទៀត្ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទជួ្ញែូរ ដែលជាកាលបរចិ្ឆេទដែលម្រកុមហ ុនកាល យជា
ភា្ីកិឆចសនោថ្នឧបករណ៍ទាាំងច្នាឹះ។ 
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.្ ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(i) ការទទួលស្ថគ ល់ និងការវាស់ដវងែាំបូង (ត្) 

សម្រាប់ធាតុ្ដែលបានវាស់ដវងតមត្ថ្មលសមស្សបច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ 
ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវាសដ់វងែាំបូងច្ោយត្ថ្មលសមស្សប បូកនរងថ្ងលច្ែើមម្របតិ្បត្តិការ ដែលបណាត លមក
ពីការទិញ ឬច្បាឹះផ្ាយថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុទាាំងច្នាឹះ។ ជាទូច្ៅត្ថ្មលសមស្សបថ្ន
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្ៅច្ពលទទួលស្ថគ លែ់ាំបូង ្ឺជាថ្ងលច្ែើមម្របតិ្បត្តិការរបស់វា។ សូមច្មើលកាំណត់្សាគ ល់
ទី34 សម្រាប់ការព័ណ៌នាពីច្គាលនច្យបាយ ម្របសិនច្បើត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្ៅច្ពលទទួល
ស្ថគ ល់ែាំបូង ែុសគាន ពីថ្ងលច្ែើមម្របតិ្បត្តិការ។ 

(ii) ការចាត់្ឆាំណាត់្ថាន ក់ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ 

ច្ៅកនុងការទទួលស្ថគ លែ់ាំបូង ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់តមការវាស់ដវង៖ រ ាំលសថ់្ងលច្ែើម ត្ថ្មល              
សមស្សបតមរយៈរបាយការណ៍លទធផ្លលមអិត្ច្ផ្សង  ៗ (“FVOCI“) ឬ ត្ថ្មលសមស្សបតមរយៈរបាយការណ៍
ឆាំច្ណញ ឬខាត្ (“FVTPL“)។ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវាស់ដវងតមរ ាំលសថ់្ងលច្ែើម ម្របសិនច្បើវាបាំច្ពញច្ៅនរងលកខែណខ ទាាំងពីរែូឆខាង
ច្ម្រកាម ច្ហើយមិនម្រត្ូវបានកាំណត់្ជា FVTPL ច្នាឹះច្ទ៖ 

• ម្រទពយសកមមដែលានច្ៅកនុងម ូដែលអាជី្វកមម កនុងច្គាលបាំណងរកាទុកច្ែើមបកីារម្របមូលស្ថឆ់ម្របាក់តម
កិឆចសនោ និង 

• លកខែណឌ កិឆចសនោរបស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ផ្តល់នូវកាលបរចិ្ឆេទជាក់លាក់ឆាំច្ពាឹះលាំហូរទរកម្របាក់
ដែលសម្រាប់ទូទាត់្ដត្ម្របាក់ច្ែើម និងការម្របាក់ (“SPPI”)។ 

ឧបករណ៍បាំណុល ម្រត្ូវបានវាស់ដវងតម FVOCI លុឹះម្រតដត្វាបានបាំច្ពញតមលកខែណឌ ទាាំងពីរែូឆខាងច្ម្រកាម 
ច្ហើយមិនម្រត្ូវបានកាំណត់្ជា FVTPL ច្នាឹះច្ទ៖ 

• ម្រទពយសកមមដែលានច្ៅកនុងម ូដែលអាជី្វកមម កនុងច្គាលបាំណងរកាទុកច្ែើមបកីារម្របមូលស្ថឆ់ម្របាក់
តមកិឆចសនោ និងការលក់ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ និង 

• លកខែណឌ ថ្នកិឆចសនោរបស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ផ្តល់នូវកាលបរចិ្ឆេទជាក់លាក់ឆាំច្ពាឹះលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ 
ដែលសម្រាប់ទូទាត់្ដត្ម្របាក់ច្ែើម និងការម្របាក់ (“SPPI”)។ 
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3. ដោលនដោាយ្ណដនយយសខំាន់  ៗ(ត្) 

.្ ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ii) ការចាត់្ឆាំណាត់្ថាន ក់ (ត្) 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុទាាំងអស់ច្ផ្សងច្ទៀត្ម្រត្វូបានចាត់្ថាន ក់តមការវាស់ដវងតម FVTPL  

ច្លើសពីច្នឹះ សម្រាប់ការទទួលស្ថគ ល់ជាច្លើកែាំបូង ម្រកុមហ ុនអាឆនរងកាំណត់្ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដែល
បាំច្ពញតមលកខែណឌ កនុងការវាស់ដវងតមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម ឬតម FVOCI ម្របសិនច្បើវាស់ដវងតម FVTPL នរងលុប
បាំបាត់្ ឬកាត់្បនថយជាស្ថរវនដនូវភាពមិនសុគីាន ថ្ន្ណច្នយយដែលនរងច្កើត្ច្ ើង។ 

ការវាយត្ថ្មលម ូដែលអាជី្វកមម 

ម្រកមុហ នុ ច្ធ្ាើការវាយត្ថ្មលអាំពីកមមវត្ថុថ្នម ូដែលអាជី្វកមម ច្លើម្រទពយសកមមកនុងកម្រមិត្ឥណទានផ្លប័ម្រត្នីមួយ  ៗ  
ច្ម្រពាឹះម ូដែលច្នឹះឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីវធីិ្ម្រ្ប់ម្រ្ងអាជី្វកមម និងវធីិ្ផ្តល់ព័ត៌្ានច្ៅអនកម្រ្ប់ម្រ្ង។ ព័ត៌្ានទាាំងច្នាឹះ     
រួមាន៖ 

• ច្គាលនច្យបាយ និងច្គាលបាំណងដែលបានបញ្ញជ ក់ពីផ្លប័ម្រត្ឥណទាន និងការអនុវត្តនូវច្គាល
នច្យបាយទាាំងច្នាឹះ។  ជាពិច្សសថាច្ត្ើយុទធស្ថស្តសតរបសអ់នកម្រ្ប់ម្រ្ង ច្តត ត្ច្លើការដសាងរកឆាំណូល         
ការម្របាក់តមកិឆចសនោ រកានូវទម្រមង់អម្រតការម្របាក់ជាក់លាក់មួយ ច្ធ្ាើឲ្យសុីសង្កា ក់គាន រវាងរយៈច្ពលថ្ន
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ច្ៅនរងរយៈច្ពលថ្នបាំណុល ដែលជាហិរញ្ញបបទានរបស់ម្រទពយសកមមទាាំងច្នាឹះ ឬការ
ច្ធ្ាើឲ្យានលាំហូរទរកម្របាក់តមរយៈការលក់ម្រទពយសកមម 

• វធីិ្វាយត្ថ្មល និងរាយការណ៍លទធផ្លរបស់ផ្លប័ម្រត្ឥណទានច្ៅអនកម្រ្ប់ម្រ្ងរបស់ម្រកុមហ ុន 

• ហ្វនិភ័្យដែលប ឹះពាល់ែល់លទធផ្លថ្នម ូដែលអាជី្វកមម (និងម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានច្ៅកនុង         
ម ូដែលអាជី្វកមមច្នាឹះ) និងយុទធស្ថស្តសតសម្រាប់ម្រ្ប់ម្រ្ងហ្វនិភ័្យទាាំងច្នាឹះ 

• វធីិ្ដែលអនកម្រ្ប់ម្រ្ងអាជី្វកមមទទួលបានការទូទាត់្សាំណង (ឧទាហរណ៍៖ ច្ត្ើការទូទាត់្សាំណងដផ្អកច្លើ
ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទពយសកមមដែលបានម្រ្ប់ម្រ្ង ឬស្ថឆ់ម្របាក់តមកិឆចសនោដែលបានម្របមូល) និង 

• ភាពញរកោប់ បរាិណ និងរយៈច្ពលថ្នការលក់កនុងម្រគាមុន មូលច្ហតុ្ថ្នការលក់ច្នាឹះ និងការរ ាំពរងទុក
អាំពីសកមមភាពលក់នាច្ពលអនា្ត្។  ច្ទាឹះជាយ ងណាក៏ច្ោយ ព័ត៌្ានអាំពីសកមមភាពលក់ មិនម្រត្ូវបាន
ចាត់្ទុកជាសកមមភាពោឆ់ច្ោយដ កច្ ើយ ប ុដនតជាដផ្នកមួយថ្នការវាយត្ថ្មលជាទូច្ៅ ថាច្ត្ើច្គាលបាំណង
ដែលបានបញ្ញជ ក់របសម់្រកុមហ ុនសម្រាប់ការម្រ្ប់ម្រ្ងម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានសច្ម្រមឆ និងលាំហូរទរក
ម្របាក់ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់។ 

ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការជួ្ញែូរ ឬចាត់្ដឆង ច្ហើយដែលលទធផ្លម្រត្វូបានវាយត្ថ្មលតមមូលោឋ នត្ថ្មល
សមស្សប ម្រត្វូបានវាសដ់វងតម FVTPL ច្ម្រពាឹះម្រទពយសកមមទាាំងច្នាឹះមិនដមនសម្រាប់ម្របមូលស្ថឆ់ម្របាក់តមកិឆច
សនោ ឬមិនដមនសម្រាប់ទាាំងការម្របមូលស្ថឆ់ម្របាក់តមកិឆចសនោ និងសម្រាប់លក់ច្ ើយ។  
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3. ដោលនដោាយ្ណដនយយសខំាន់  ៗ(ត្) 

.្ ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ii) ការចាត់្ឆាំណាត់្ថាន ក់ (ត្) 

ការវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើលាំហូរទរកម្របាក់តមកិឆចសនោ្ឺសម្រាប់ទូទាត់្ដត្ម្របាក់ច្ែើម និងការម្របាក់(“SPPI”) 

ឆាំច្ពាឹះច្គាលបាំណងថ្នការវាយត្ថ្មលច្នឹះ “ម្របាក់ច្ែើម” ្ឺជាត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុច្ៅច្ពល
ទទួលស្ថគ ល់ជាច្លើកែាំបូង។  “ការម្របាក់” ្ឺជាត្ថ្មលត្បសនងមួយសម្រាប់ច្ពលច្វលាថ្នការច្ម្របើម្របាស់ទរកម្របាក់ 
សម្រាប់រយៈច្ពលណាមួយ និងសម្រាប់ហ្វនិភ័្យដែលពាក់ព័នធនរងបរាិណម្របាក់ច្ែើមច្ៅជាប់ជ្ាំពាក់កនុង
អាំ ុងច្ពលជាក់លាក់មួយ និងសម្រាប់ការឆាំណាយរួមទាាំងហ្វនិភ័្យកនុងការផ្តល់កមចីជាមូលោឋ នច្ផ្សង ចៗ្ទៀត្ 
(ែូឆជាហ្វនិភ័្យស្ថឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល និងឆាំណាយរែឋបាល) រួមទាាំងអម្រតម្របាក់ឆាំច្ណញ។ 

ច្ែើមបីវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើលាំហូរទរកម្របាក់តមកិឆចសនោ្ឺសម្រាប់ដត្ទូទាត់្ម្របាក់ច្ែើម និងការម្របាក់ ម្រកមហ ុនម្រត្ូវ
ពិចារណាច្លើលកខែណឌ កិឆចសនោរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ វារួមបញ្ចូ លទាាំងការវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើ ម្រទពយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុ ានលកខែណឌ កិឆចសនោដែលអាឆតល សប់តូរច្ពលច្វលា ឬឆាំនួនលាំហូរទរកម្របាក់តមកិឆចសនោ ដែល
អាឆច្ធ្ាើឲ្យែុសពីលកខែណឌ ថ្នការទូទាត់្ម្របាក់ច្ែើម និងការម្របាក់។ 

កនុងការវាយត្ថ្មល ម្រកុមហ ុនពិចារណាច្លើ៖ 

- ម្រពរត្តិការណ៍ជាយថាភាពដែលអាឆតល ស់បតូរឆាំនួន និងរយៈច្ពលថ្នលាំហូរទរកម្របាក់ 

- លកខែណឌ អានុភាព 

- លកខែណឌ សងម្របាក់មុនកាលកាំណត់្ និងការពនោច្ពលសង 

- លកខែណឌ ដែលកម្រមិត្ម្រកុមហ ុន កនុងការទាមទារមកវញិនូវស្ថឆ់ម្របាក់ពីម្រទពយសកមមជាក់លាក់ (ឧទាហរណ៍     
ឥណទានដែលមិនអាឆម្របមូលមកវញិបាន) និង 

- លកខណៈពិច្សសដែលដកដម្របត្ថ្មលត្បសនងអាំពីត្ថ្មលម្របាក់តមច្ពលច្វលា (ឧទាហរណ៍ ការកាំណត់្អម្រតការ
ម្របាក់ច្ ើងវញិតមកាលកាំណត់្)។ 

ឥណទានដែលមិនអាឆម្របមូលមកវញិបាន 

កនុងករណីែលឹះ ឥណទានដែលផ្តល់ច្ោយម្រកុមហ ុន ដែលម្រត្ូវបានការពារច្ោយម្រទពយោក់ធានារបស់អតិ្ងិជ្នក៏
បានកាំហិត្ម្រកុមហ ុនកនុងការទាមទារស្ថឆ់ម្របាក់មកវញិដែរ (ឥណទានដែលមិនអាឆម្របមូលមកវញិបាន)។  កនុង
ករណីច្នឹះ ម្រកុមហ ុនច្ធ្ាើការវនិិឆេ័យ កនុងការវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើឥណទានច្នាឹះអាឆម្របមូលមកវញិបានដត្ម្របាក់ច្ែើម 
និងការម្របាក់ឬច្ទ។  ជាទូច្ៅម្រកុមហ ុនពិចារណាច្លើព័ត៌្ានខាងច្ម្រកាមកនុងការវនិិឆេ័យច្នឹះ៖ 

• ថាច្ត្ើកិឆចសនោានបញ្ញជ ក់ឆាសពី់ឆាំនួន និងកាលបរចិ្ឆេទថ្នការបង់សងកមចីដែរ ឬច្ទ 

• ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទពយបញ្ញច ាំពាក់ព័នធនរងឆាំនួនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានការធានា  
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3. ដោលនដោាយ្ណដនយយសខំាន់  ៗ(ត្) 

.្ ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ii) ការចាត់្ឆាំណាត់្ថាន ក់ (ត្) 

ឥណទានដែលមិនអាឆម្របមូលមកវញិបាន (ត្) 

• សមត្ថភាព និងឆនទៈរបស់អតិ្ងិជ្ន កនុងការទូទាត់្សងតមកិឆចសនោ ច្ទាឹះបីានឱនភាពថ្នត្ថ្មល                 
ម្រទពយបញ្ញច ាំក៏ច្ោយ 

• ថាច្ត្ើអតិ្ងិជ្ន្ឺជារូបវនតបុ្គល ឬជាអងគភាពម្របតិ្បត្តិការសាំខាន់ ឬជាអងគភាពដែលានច្គាលបាំណង
ពិច្សស  

• ហ្វនិភ័្យរបស់ម្រកុមហ ុនច្លើការបាត់្បង់ម្រទពយសកមម ទាក់ទិននរងការម្របមូលឥណទានបានមកវញិទាាំងស្សងុ 

• ថាច្ត្ើម្រទពយោក់ធានា្ឺជាម្រទពយទាាំងអស់ដែលអតិ្ងិជ្នាន ឬជាដផ្នកមួយថ្នម្រទពយសកមមច្ផ្សង ចៗ្ទៀត្
របស់អតិ្ងិជ្ន និង 

• ថាច្ត្ើម្រកុមហ ុនទទួលបានអត្ថម្របច្យជ្ន៍ពីម្រទពយសកមមច្នឹះ ឬច្ទ។  

ការចាត់្ឆាំណាត់្ថាន ក់ច្ ើងវញិ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ មិនម្រត្ូវបានច្ធ្ាើឆាំណាត់្ថាន ក់ច្ ើងវញិ បនាទ ប់ពីការទទួលស្ថគ ល់ត្ថ្មលែាំបូងច្ ើយ          
ច្លើកដលងដត្កនុងអាំ ុងច្ពលដែលម្រកុមហ ុនតល ស់បតូរម ូដែលអាជី្វកមមរបសែ់លួន កនុងការម្រ្ប់ម្រ្ងម្រទពយសកមម        
ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

(iii) ការឈប់ទទួលស្ថគ ល់ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ 

ម្រកុមហ ុនឈប់ទទួលស្ថគ ល់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ច្ៅច្ពលដែលសទិធិកនុងកិឆចសនោច្លើការទទួលលាំហូរ          
ទរកម្របាក់ ពីម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុផុ្ត្កាំណត់្ ឬការច្ផ្ទរសទិធិទទួលលាំហូរទរកម្របាក់តមកិឆចសនោកនុងម្របតិ្បត្តិការ 
ដែលហ្វនិភ័្យទាាំងអស់ និងភាពជាកមមសិទធិថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានច្ផ្ទរ ឬកនុងករណីដែលម្រកុមហ ុន
មិនច្ផ្ទរ ឬមិនរកាទុកនូវរាលហ់្វនិភ័្យ និងភាពជាកមមសទិធិ ច្ហើយម្រកុមហ ុនមិនរកាការម្រ្ប់ម្រ្ងម្រទពយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ឆាំច្ពាឹះការឈប់ទទួលស្ថគ ល់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ភាពលច្មអៀងរវាងត្ថ្មលច្យងរបសម់្រទពយសកមម (ឬត្ថ្មលច្យង
ដែលជាឆាំដណកថ្នម្រទពយសកមមដែលឈប់ទទួលស្ថគ ល់) និងផ្លបូកថ្ន (i) ត្ថ្មលត្បសនងដែលទទួលបាន (រាប់
បញ្ចូ លទាាំងម្រទពយសកមមងមីដែលទទួលបាន ែកបាំណុលងមីដែលទទួលយក) និង (ii) ឆាំច្ណញ ឬខាត្បងគរដែល
បានទទួលស្ថគ លក់នុង OCI ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ និងខាត្។ 
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3. ដោលនដោាយ្ណដនយយសខំាន់  ៗ(ត្) 

.្ ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(iii) ការឈប់ទទួលស្ថគ ល់ (ត្) 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ 

ម្រកុមហ ុនឈប់ទទួលស្ថគ ល់បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ច្ៅច្ពលដែលកាត្ពាកិឆចច្ម្រកាមកិឆចសនោម្រត្ូវបានរ ាំលាយ ឬលុប
ច្ចាល ឬផុ្ត្អាណត្តិ។ 

(iv) ការដកដម្របម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ  

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ 

ម្របសិនច្បើលកខែណឌ ថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានដកដម្រប ច្នាឹះម្រកុមហ ុនវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើលាំហូរទរកម្របាក់ថ្ន
ម្រទពយសកមមដែលបានដកដម្របច្នាឹះ ានភាពែុសគាន ខាល ាំង ឬច្ទ។  

ម្របសិនច្បើលាំហូរទរកម្របាក់ានភាពែុសគាន ខាល ាំង ច្នាឹះសិទធិតមកិឆចសនោឆាំច្ពាឹះលាំហូរទរកម្របាក់ពីម្រទពយសកមម 
ហិរញ្ញវត្ថុច្ែើម ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាផុ្ត្អាណត្តិ។  កនុងករណីច្នឹះម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុច្ែើម ម្រត្ូវឈប់ទទួល
ស្ថគ ល់ (សូមច្មើល (iii)) ច្ហើយម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុងមី ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់តមត្ថ្មលសមស្សបបូកនរងថ្ងល
ម្របតិ្បត្តិការ។  ថ្ងលច្សវានានាដែលទទួលបាន ្ ឺជាដផ្នកថ្នការដកដម្របច្នឹះ ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

• ថ្ងលច្សវា ដែលម្រត្ូវបានពិចារណាកនុងការកាំណត់្ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទពយសកមមងមី និងថ្ងលច្សវាដែលទទួល
បានមកវញិច្លើថ្ងលម្របតិ្បត្តិការដែលច្កើត្ច្ ើង ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លកនុងការវាស់ដវងែាំបូងថ្នម្រទពយសកមម និង 

• ថ្ងលច្សវាច្ផ្សងច្ទៀត្ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ ដែលជាដផ្នកមួយថ្នការ
ឆាំច្ណញ ឬខាត្ច្លើម្រទពយសកមមដែលឈប់ទទួលស្ថគ ល់។ 

ម្របសិនច្បើលាំហូរទរកម្របាក់ម្រត្ូវបានដកដម្របច្ៅច្ពលដែលអតិ្ងិជ្នជួ្បការលាំបាកដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ច្នាឹះច្គាល
បាំណងថ្នការដកដម្របជាទូច្ៅ ្ឺច្ែើមបីទទួលបានមកវញិជាអតិ្បរាច្លើលកខែណឌ ថ្នកិឆចសនោច្ែើម ជាជាង
បច្ងាើត្ម្រទពយសកមមងមីដែលានលកខែណឌ ែុសគាន ខាល ាំង។  ម្របសិនច្បើម្រកុមហ ុនាន ច្្ម្រាងដកដម្របម្រទពយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុតមរច្បៀបមួយដែលអាឆនាាំឲ្យានការច្លើកដលងឆាំច្ពាឹះលាំហូរទរកម្របាក់ ម្រទពយសកមមច្នាឹះ ម្រត្ូវបាន
យកមកពិចារណាជាមុន ថាច្ត្ើដផ្នកមួយថ្នម្រទពយសកមម្ ួរដត្ម្រត្ូវបានលុបច្ឆញពីបញ្ជ ីមុនច្ពលច្ធ្ាើការដកដម្រប 
ឬច្ទ (សូមច្មើលខាងច្ម្រកាមសម្រាប់ច្គាលនច្យបាយថ្នការលុបច្ឆញពីបញ្ជ ី)។  វធីិ្ស្ថស្តសតច្នឹះ ជ្ឹះឥទធិពលែល់
លទធផ្លថ្នការវាយត្ថ្មលបរាិណ ច្ហើយកនុងករណីច្នឹះានន័យថា លកខណៈវនិិឆេ័យថ្នការឈប់ទទួលស្ថគ ល់
ម្រទពយសកមមជាទូច្ៅមិនអាឆអនុវត្តបានច្នាឹះច្ទ។  
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3. ដោលនដោាយ្ណដនយយសខំាន់  ៗ(ត្) 

.្ ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(iv) ការដកដម្របម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ម្របសិនច្បើការដកត្ម្រមូវម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានវាស់ដវងតមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម ឬ FVOCI ដែលមិនបណាត លឲ្យ
ានការឈប់ទទួលស្ថគ លម់្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុច្ទច្នាឹះ ច្នាឹះម្រកុមហ ុននរង្ណនាច្ ើងវញិនូវត្ថ្មលច្យងថ្ន
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុជាមុន ច្ោយច្ម្របើអម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាពែាំបូងថ្នម្រទពយសកមម និងទទួលស្ថគ ល ់         
លទធផ្លឆាំច្ណញ ឬខាត្ពីការដកត្ម្រមូវ ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្។  

ម្របសិនច្បើការដកត្ម្រមូវច្នឹះ ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្ ើងច្ោយស្ថរដត្អតិ្ងិជ្នជួ្បការលាំបាកដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ច្នាឹះឆាំច្ណញ 
ឬខាត្ម្រត្ូវបានបង្កា ញជាមួយគាន នរងការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល ថ្នម្រទពយសកមម។ កនុងករណីច្ផ្សងច្ទៀត្             
វាម្រត្ូវបានបង្កា ញជាឆាំណូលការម្របាក់ ដែល្ណនាច្ោយច្ម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតអម្រតការម្របាក់ម្របសទិធភាព។  

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ 

ម្រកុមហ ុន ឈប់ទទួលស្ថគ ល់បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ច្ៅច្ពលដែលលកខែណឌ របស់វាម្រត្ូវបានដកត្ម្រមូវ ច្ហើយលាំហូរ
ទរកម្របាក់ថ្នបាំណុលដែលបានដកត្ម្រមូវច្នាឹះានភាពែុសគាន ខាល ាំង។ កនុងករណីច្នឹះ បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុងមី ម្រត្ូវបាន
ទទួលស្ថគ ល់តមត្ថ្មលសមស្សប។ ភាពលច្មអៀងរវាងត្ថ្មលច្យងថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនម្រត្ូវបានទទួល
ស្ថគ ល់ និងត្ថ្មលត្បសនង ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ និងខាត្។ ត្ថ្មលត្បសនងរួមាន
ម្រទពយសកមមមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុដែលបានច្ផ្ទរ (ម្របសិនច្បើាន) និងការទទួលយកបាំណុលរួមទាាំងបាំណុល      
ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានដកត្ម្រមូវងមី។  

ម្របសិនច្បើការដកត្ម្រមូវបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុច្នឹះមិនម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជាការឈប់ទទួលស្ថគ លច់្នាឹះច្ទ ច្នាឹះរ ាំលស់
ថ្ងលច្ែើមថ្នបាំណុល ម្រត្ូវបាន្ណនាច្ ើងវញិច្ោយច្ធ្ាើអបបហ្វរលាំហូរទរកម្របាក់ដែលបានដកដម្រប តមអម្រតការ
ម្របាក់ម្របសិទធភាពែាំបូង ច្ហើយលទធផ្លថ្នការឆាំច្ណញ ឬខាត្ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍
ឆាំច្ណញ ឬខាត្។ សម្រាប់បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុានអម្រតអច្ងរ អម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាពែាំបូងដែលច្ម្របើច្ែើមបី
្ណនាឆាំច្ណញ ឬខាត្ពីការដកត្ម្រមូវ ម្រត្ូវបានដកដម្របច្ែើមបឆីលុឹះបញ្ញច ាំងពីលកខែណឌ ទីផ្ារបឆចុបបនន ច្ៅច្ពល
ដែលច្ធ្ាើការដកត្ម្រមូវ។ រាល់ការឆាំណាយ និងថ្ងលច្សវាដែលច្កើត្ាន ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ជាការដកត្ម្រមូវច្ៅ
ច្លើត្ថ្មលច្យងថ្នបាំណុល និងរ ាំលសត់មរយៈច្ពលដែលច្ៅសល់ថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលបានដកត្ម្រមូវ
ច្ោយ្ណនាអម្រតការម្របាក់ម្របសទិធភាពច្ ើងវញិច្លើឧបរកណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។  
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រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
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3. ដោលនដោាយ្ណដនយយសខំាន់  ៗ(ត្) 

.្ ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(iv) ការដកដម្របម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

កាំដណទម្រមង់ច្គាលការណ៍អម្រតការម្របាក់  

ម្របសនិច្បើមូលោឋ នថ្នការកាំណត់្លាំហូរទរកម្របាក់តមកិឆចសនោថ្នម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ដែលវាសដ់វងតមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម ានការដម្របម្របលួ ដែលជាលទធផ្លថ្នកាំដណទម្រមង់ច្គាលការណ៍អម្រត               
ការម្របាក់ ច្នាឹះម្រកមុហ ុននរងច្ធ្ាើបឆចុបបននភាពច្លើអម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាពថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុល
ហិរញ្ញវត្ថុ ច្ែើមបឆីលុឹះបញ្ញច ាំងពីការតល ស់បតូរច្នឹះ ច្ៅតមលកខែណឌ ត្ម្រមូវថ្នកាំដណទម្រមង់។  

ការតល សប់តូរមូលោឋ នសម្រាប់កាំណត់្លាំហូរទរកម្របាក់តមកិឆចសនោ ្ឺម្រត្វូបានត្ម្រមូវច្ោយកាំដណទម្រមង់     
ច្គាលការណ៍អម្រតការម្របាក់ ម្របសិនច្បើលកខែណឌ ខាងច្ម្រកាមម្រត្ូវបានបាំច្ពញ៖ 

• ការតល សប់ដូរច្នឹះានលកខណៈចាាំបាឆ់ ច្ោយស្ថរវារងផ្លវបិាកតទ ល់ពីកាំដណទម្រមង់ច្នឹះ និង 

• មូលោឋ នងមីសម្រាប់កាំណត់្លាំហូរទរកម្របាក់តមកិឆចសនោ្ឺសមមូលនរងមូលោឋ នមុន – ច្ពាល្ឺមូលោឋ ន
ភាល មៗមុនច្ពលានការតល ស់បតូរ។ 

ម្របសនិច្បើការតល ស់បតូរម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្ ើងឆាំច្ពាឹះម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ បដនថមពីច្លើការ                        
តល សប់តូរមូលោឋ នសម្រាប់កាំណត់្លាំហរូទរកម្របាក់តមកិឆចសនោ ដែលត្ម្រមូវច្ោយកាំដណទម្រមង់ច្គាលការណ៍     
អម្រតការម្របាក់ ច្នាឹះម្រកុមហ ុននរងច្ធ្ាើបឆចុបបននភាពច្លើអម្រតការម្របាក់ម្របសទិធភាពថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬ
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុជាមុនសនិ ច្ែើមបីឆលុឹះបញ្ញច ាំង ពីការតល សប់តូរែូឆដែលបានត្ម្រមូវច្ោយកាំដណទម្រមង់                  
ច្គាលការណ៍អម្រតការម្របាក់។ បនាទ ប់ពីច្នាឹះ ម្រកមុហ នុនរងអនុវត្តច្គាលនច្យបាយ្ណច្នយយសម្រាប់ការ        
ដកដម្របដែលបានកាំណត់្ខាងច្លើ ឆាំច្ពាឹះឆាំណាយបដនថម។ 

(v) ការកាត់្កង 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ អាឆម្រត្ូវកាត់្កងគាន បាន និងម្រត្ូវបង្កា ញជាឆាំនួនសទុធច្ៅកនុងរបាយ
ការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ លុឹះម្រតដត្ម្រកុមហ ុនានសិទធិតមឆាប់ច្ែើមបចី្ធ្ាើការកាត់្កងគាន បាន និងានបាំណង
ច្ធ្ាើការទូទាត់្ច្ោយដផ្អកច្លើមូលោឋ នឆាំនួនច្ៅសល់សទុធ ឬក៏ទទួលស្ថគ លម់្រទពយសកមម និងទូទាត់្បាំណុលកនុង
ច្ពលែាំណាលគាន ។  



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
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3. ដោលនដោាយ្ណដនយយសខំាន់  ៗ(ត្) 

.្ ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vi) ការវាស់ដវងត្ថ្មលសមស្សប 

‘ត្ថ្មលសមស្សប’ ្ឺជាត្ថ្មលដែលនរងទទួលបានច្ោយការលក់ម្រទពយសកមម ឬត្ថ្មលដែលបានទូទាត់្ឆាំច្ពាឹះការច្ផ្ទរ
បាំណុលច្ៅកនុងម្របតិ្បត្តិការធ្មមត រវាងអនកឆូលរួមកនុងទីផ្ារ នាកាលបរចិ្ឆេទថ្នការវាសដ់វងច្ៅកនុងទីផ្ារច្គាល 
ឬកនុងករណីមិនានទីផ្ារច្គាល ្ឺយកទីផ្ារជាអាទិភាពបាំផុ្ត្ ដែលម្រកុមហ ុនអាឆកាំណត់្រកបានច្ៅកាល
បរចិ្ឆេទថ្នការវាស់ដវងច្នាឹះ។ ត្ថ្មលសមស្សបថ្នបាំណុល ឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីហ្វនិភ័្យថ្នការមិនអនុវត្តកាត្ពាកិឆច។  

ម្រកុមហ ុនវាសដ់វងត្ថ្មលសមស្សបរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយ ច្ោយច្ម្របើសម្រមង់ត្ថ្មលច្ៅកនុងទីផ្ារសកមមរបស់
ឧបករណ៍ច្នាឹះ ម្របសនិច្បើាន។ ទីផ្ារមួយចាត់្ទុកជាទីផ្ារសកមម ម្របសនិច្បើម្របតិ្បត្តិការរបស់ម្រទពយសកមម ឬ
បាំណុលច្កើត្ច្ ើងញរកោប់ ច្ហើយទាំហាំម្របតិ្បត្តិការានភាពម្រ្ប់ម្រគាន់កនុងការផ្តល់ព័ត៌្ានត្ថ្មលជាច្ទៀងទាត់្។  

ម្របសនិច្បើពុាំានសម្រមង់ត្ថ្មលច្ៅកនុងទីផ្ារសកមមច្ទ ច្នាឹះម្រកមុហ ុនម្រត្ូវច្ម្របើបច្ឆចកច្ទសវាយត្ថ្មលណាដែលអាឆ
ច្ម្របើម្របាស់ធាតុ្ឆូលដែលអាឆអច្ងាត្បានជាអតិ្បរា និងកាត់្បនថយនូវការច្ម្របើម្របាសធ់ាតុ្ឆូលដែលមិនអាឆ
អច្ងាត្បាន។ បច្ឆចកច្ទសវាយត្ថ្មលដែលបានច្ម្រជ្ើសច្រ ើស ម្រត្ូវរួមបញ្ចូលនូវកតត ទាាំងអស់ដែលអនកឆូលរមួកនុង        
ទីផ្ារនរងពិចារណាច្ៅកនុងការកាំណត់្ត្ថ្មលម្របតិ្បត្តិការមួយ។  

ភ្សតតុងែ៏លអបាំផុ្ត្សម្រាប់ត្ថ្មលសមស្សបរបសឧ់បករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយ ច្ៅច្ពលទទួលស្ថគ លជ់ាច្លើកែាំបូង 
ជាទូច្ៅ្ឺជាត្ថ្មលម្របតិ្បត្តិការ ានន័យថា ជាត្ថ្មលសមស្សបថ្នផ្លត្បសនងបានផ្តល់ឲ្យ ឬបានទទួល។ 
ម្របសនិច្បើម្រកមុហ នុកាំណត់្ថា ត្ថ្មលសមស្សបច្ៅច្ពលទទួលស្ថគ លជ់ាច្លើកែាំបូង ែុសពីត្ថ្មលម្របតិ្បត្តិការ 
ច្ហើយត្ថ្មលសមស្សបច្នឹះពុាំានភ្សតុតងមកបញ្ញជ ក់ តមរយៈសម្រមង់ត្ថ្មលកនុងទីផ្ារសកមមឆាំច្ពាឹះម្រទពយសកមម ឬ
បាំណុលដែលស្សច្ែៀងគាន  ឬក៏តមរយៈបច្ឆចកច្ទសវាយត្ថ្មល ដែលកនុងច្នាឹះធាតុ្ឆូលដែលមិនអាឆអច្ងាត្បាន
ពាក់ព័នធនរងការវាស់ដវង ម្រត្ូវបានសនមត្ថាមិនស្ថរវនដ ែូច្ឆនឹះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវវាសដ់វងជាច្លើកែាំបូងតម
ត្ថ្មលសមស្សប ច្ោយដកត្ម្រមូវតមរយៈការពនោរនូវភាពែុសគាន រវាងត្ថ្មលសមស្សបច្ៅច្ពលទទួលស្ថគ ល់ជា
ច្លើកែាំបូង និងត្ថ្មលម្របតិ្បត្តិការ។ បនាទ ប់មកច្ទៀត្ ភាពែុសគាន ច្នាឹះ្ឺម្រត្ូវទទួលស្ថគ លច់្ៅកនុងរបាយការណ៍
ឆាំច្ណញ និងខាត្ ដផ្អកច្លើអាយកុាលរបស់ឧបករណ៍ច្នាឹះ ក៏ប ុដនតមិនឲ្យយរូជាងការវាយត្ថ្មលតមរយៈធាតុ្ឆូល
ទីផ្ារដែលអាឆអច្ងាត្បាន ឬច្ៅច្ពលបញ្ច ប់ម្របតិ្បត្តិការច្នាឹះច្ទ។  

ម្របសនិច្បើម្រទពយសកមម ឬបាំណុលដែលម្រត្ូវបានវាស់ដវងតមត្ថ្មលសមស្សប ានត្ថ្មលលក់ និងត្ថ្មលទិញច្នាឹះ   
ម្រកុមហ ុនវាសដ់វងម្រទពយសកមម និងស្ថថ នភាពដវងតមត្ថ្មលលក់ ច្ហើយវាស់ដវងបាំណុល និងស្ថថ នភាពែលីតមត្ថ្មល
លក់។  



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
សគមាប់ការយិបរដិចេទ្ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្3ី1 ដខធនូ ឆ្ន 2ំ021 

32 

3. ដោលនដោាយ្ណដនយយសខំាន់  ៗ(ត្) 

.្ ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vi) ការវាស់ដវងត្ថ្មលសមស្សប (ត្) 

ផ្លប័ម្រត្ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលានហ្វនិភ័្យទីផ្ារ និងហ្វនិភ័្យឥណទាន ដែល
ម្រត្ូវបានចាត់្ដឆងច្ោយម្រកមុហ នុ តមមូលោឋ នឆាំនួនសទុធដែលានហ្វនិភ័្យទីផ្ារ ឬហ្វនិភ័្យឥណទាន ម្រត្ូវ
បានវាស់ដវងតមមូលោឋ នថ្នត្ថ្មល ដែលនរងទទួលបានច្ោយការលក់ម្រទពយសកមមដែលាន ស្ថថ នភាពដវង (ឬការ
ទូទាត់្សងកនុងការច្ផ្ទរម្រទពយសកមមសទុធដែលានស្ថថ នភាពែលី) សម្រាប់ហ្វនិភ័្យជាក់លាក់។ ការដកត្ម្រមវូម្រត្រម
កម្រមិត្ផ្លប័ម្រត្ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ានន័យថា ការដកត្ម្រមូវត្ថ្មលលក់-ទិញ ឬការដកត្ម្រមូវ
ហ្វនិភ័្យឥណទាន ដែលឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីការវាស់ដវងតមមូលោឋ នត្ថ្មលសុទធ ្ឺម្រត្ូវបានដបងដឆកតមម្រទពយសកមម 
និងបាំណុលនីមួយ  ៗ តមមូលោឋ នថ្នការដកត្ម្រមូវហ្វនិភ័្យដែលពាក់ព័នធ ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនីមួយ ថៗ្ន
ម្រទពយសកមម និងបាំណុលច្នាឹះ ច្ៅកនុងផ្លប័ម្រត្ម្រទពយច្នាឹះ។  

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុានលកខណៈអាឆទាមទារសងតមត្ម្រមូវការ (ឧទាហរណ៍ ម្របាក់បច្ញ្ញើឆរនដ) ្ ឺ
មិនម្រត្ូវតិ្ឆជាងឆាំនួនទរកម្របាក់ដែលម្រត្ូវបង់តមត្ម្រមូវការ ច្ោយម្រត្ូវច្ធ្ាើអបបហ្វរចាប់ពីកាលបរចិ្ឆេទែាំបូងដែល
ឆាំនួនទរកម្របាក់អាឆម្រត្ូវបានបង់។ 

(vii) ឱនភាពថ្នត្ថ្មល 

ម្រកុមហ ុនទទួលស្ថគ ល់សាំវធិានធ្នច្លើការរ ាំពរងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទាន (“ECL”) សម្រាប់ម្រ្ប់ឥណទាន 
និងម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបាំណុលច្ផ្សងច្ទៀត្ ដែលមិនម្រត្ូវបានវាស់ដវងតម FVTPL ដែលទាាំងអស់ច្នាឹះសាំច្ៅ
ច្ៅច្លើ ‘ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ’។ ឧបករណ៍មូលធ្ន ពុាំានការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល អនុវត្តតម                        
ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9។ 

ECL ត្ាំណាងឲ្យការខាត្បង់ឥណទានដែលឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីឆាំនួនទរកម្របាក់ដែលមិនានភាពលាំច្អៀង និងជាឆាំនួន
ម្របូបាប ីលីច្ត្មធ្យមថ្នការបាត់្បង់ឥណទាន ដែលម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ោយការវាយត្ថ្មលច្លើលទធផ្លជាច្ម្រឆើន 
ត្ថ្មលថ្នច្ពលច្វលា និងព័ត៌្ានសមច្ហតុ្ផ្លនិងអាឆទុកឆិត្តបានអាំពីម្រពរត្តិការណ៍កនលងមក ស្ថថ នភាពបឆចុបបនន 
និងការពោរករណ៍ថ្នស្ថថ នភាពច្សែឋកិឆចនាច្ពលអនា្ត្។ ECL រ្ម្រត្ូវបានវាស់ដវងតមឆាំនួនច្សមើនរង (i) ECL          
រយៈច្ពល 12ដែឬ (ii) ECL ច្ពញមួយអាយុកាល សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលធាល ប់ានហ្វនិភ័្យឥណទាន
បានច្កើនច្ ើងជាស្ថរវនត ចាប់តាំងពីការទទួលស្ថគ ល់ជាច្លើកែាំបូង (វធីិ្ស្ថស្តសតទូច្ៅ)។ ECL រយៈច្ពល 12ដែ ្ ឺ
ជាដផ្នកមួយថ្ន ECL ច្ពញមួយអាយុកាល ដែលបណាត លមកពីម្រពរត្តិការណ៍ថ្នការែកខានសងច្ៅច្លើឧបករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុកនុងរយៈច្ពល 12ដែ បនាទ ប់ពីការយិបរចិ្ឆេទរាយការណ៍។ ECL ច្ពញមួយអាយកុាល ្ឺជាការ                         
ខាត្បង់ឥណទាន ដែលអាឆបណាត លមកពីម្រពរត្តិការណ៍ែកខានសងម្របាក់កនុងរយៈច្ពលថ្នអាយុកាលរាំពរងទុក 
(expected life) ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 
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3. ដោលនដោាយ្ណដនយយសខំាន់  ៗ(ត្) 

.្ ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii) ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ការវាយត្ថ្មលតមែាំណាក់កាល 

វធីិ្ស្ថស្តសតបីែាំណាក់កាល សម្រាប់ឱនភាពថ្នត្ថ្មលម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានច្ ច្្ម្របើច្ោយដផ្អកច្លើ ថាច្ត្ើ 
ានភាពងយឆុឹះស្ថរវនត ថ្នហ្វនិភ័្យឥណទានច្ៅច្លើម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែរឬច្ទ។ ែាំណាក់កាលទាាំងបី
ច្នឹះ កាំណត់្នូវឆាំនួនសាំវធិានធ្នដែលម្រត្ូវបានច្្ទទួលស្ថគ ល។់ 

សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនានឱនភាពថ្នត្ថ្មលថ្នឥណទាន៖ 

- ែាំណាក់កាលទី 1 រួមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងអស ់ ដែលមិនធាល ប់ានការច្កើនច្ ើងនូវហ្វនិភ័្យ         
ឥណទានជាស្ថរវនដចាប់តាំងពីការទទួលស្ថគ លជ់ាច្លើកែាំបូង ឬម្រត្ូវបានច្្ចាត់្ទុកថាជាហ្វនិភ័្យឥណទាន
ដែលមិនានឱនភាពថ្នត្ថ្មល នាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍។ លកខណៈវនិិឆេ័យសម្រាប់កាំណត់្ថាច្ត្ើ្ណនី
មួយ ្ួរដត្ម្រត្ូវបានវាយត្ថ្មលសថិត្ច្ៅច្ម្រកាមែាំណាក់កាលទី 1 ្ឺដផ្អកច្លើថ្ងៃហសួកាលកាំណត់្សង ដែល្ិត្
ម្រត្រមថ្ងៃបឆចុបបនន ឬថ្ងៃហួសកាលកាំណត់្សងរហូត្ែល់ 29 ថ្ងៃ។ ម្រកុមហ ុនទទួលស្ថគ ល់ជា ECL រយៈច្ពល                    
12ដែ សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុែាំណាក់កាលទី 1។ 

- ែាំណាក់កាលទី 2 រួមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងអស់ដែលធាល ប់ានការច្កើនច្ ើងជាស្ថរវនដថ្នហ្វនិភ័្យ
ឥណទាន នាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ ច្ោយច្ម្របៀបច្ធ្ៀបច្ៅនរងការទទួលស្ថគ ល់ជាច្លើកែាំបូង។ ការច្កើន
ច្ ើងជាស្ថរវនដថ្នហ្វនិភ័្យឥណទាន ជាទូច្ៅម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ឃើញថា ានច្ៅកនុង្ណនីដែលានថ្ងៃ
ហួសកាលកាំណត់្សងច្ម្រឆើនជាង 29ថ្ងៃ រហូត្ែល់ 89ថ្ងៃ។ ម្រកុមហ ុនទទួលស្ថគ លជ់ា ECL ច្ពញមួយអាយុ
កាល សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុែាំណាក់កាលទី 2។ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មល  

ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍នីមួយ  ៗម្រកុមហ ុនវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលបានកត់្ម្រតតមរ ាំលស់
ថ្ងលច្ែើម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលបានកត់្ម្រតតម FVOCI ានឱនភាពថ្នត្ថ្មល ឬច្ទ (ដែលម្រត្ូវបានកាំណត់្ជា 
“ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុែាំណាក់កាលទី 3”។ ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាានឱនភាពថ្នត្ថ្មល ច្ៅ
ច្ពលដែលម្រពរត្តិការណ៍មួយ ឬច្ម្រឆើនបានច្កើត្ច្ ើង ដែលនាាំឲ្យានផ្លប ឹះពាល់អវជិ្ជានច្ៅច្លើលាំហូរ            
ទរកម្របាក់នាច្ពលអនា្ត្ដែលរ ាំពរងទុកថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ។  
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រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
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.្ ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii) ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ភ្សតុតងដែលបញ្ញជ ក់ថាម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុានឱនភាពថ្នត្ថ្មល រួមានធាតុ្ឆូលដែលអាឆអច្ងាត្បានែូឆ
ខាងច្ម្រកាម៖  

• ការលាំបាកដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុជាស្ថរវនតរបស់អតិ្ងិជ្ន ឬអនកច្បាឹះផ្ាយ 

• ការបាំពានកិឆចសនោ ែូឆជាការែកខានមិនបានទូទាត់្សង ឬហួសកាលកាំណត់្ 

• ការច្រៀបឆាំច្ ើងវញិច្លើលកខែណឌ ថ្នការផ្តល់ឥណទានែល់អតិ្ងិជ្ន ដែលម្រកុមហ ុនមិនយលម់្រពម 

• អតិ្ងិជ្នទាំនងនរងកសយ័ធ្ន ឬម្រត្ូវច្រៀបឆាំហិរញ្ញវត្ថុច្ ើងវញិជាងមី 

• ការបាត់្បង់ទីផ្ារសកមមសម្រាប់មូលបម្រត្ច្ោយស្ថរដត្ការលាំបាកដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ។  

ឥណទានដែលម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ ើងវញិ ច្ោយស្ថរដត្ភាពមិនម្របម្រកតី្ច្ៅកនុងលកខែណឌ របស់អតិ្ងិជ្ន ម្រត្ូវបាន
ចាត់្ទុកជាឥណទានានឱនភាពថ្នត្ថ្មល លុឹះម្រតដត្ានភ្សតុតងបញ្ញជ ក់ថាហ្វនិភ័្យថ្នការមិនទទួលបាន        
លាំហូរទរកម្របាក់តមកិឆចសនោបានងយឆុឹះជាស្ថរវនដ និងមិនានសូឆនាករច្ផ្សងច្ទៀត្ដែលនាាំឲ្យានឱនភាព
ថ្នត្ថ្មល។ បដនថមច្លើច្នឹះ ឥណទានដែលហួសកាលកាំណត់្សង 90 ថ្ងៃ ឬច្លើសពីច្នឹះ ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជា           
ឥណទានានឱនភាពថ្នត្ថ្មល ច្ទាឹះបីជានិយមន័យថ្នការហសួកាលកាំណត់្សងដែលឆាប់បានកាំណត់្ច្ផ្សង
គាន ក៏ច្ោយ។ 

- ែាំណាក់កាលទី 3 រួមានរាល់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុទាាំងអស់ ដែលានភ្សតុតងបញ្ញជ ក់ពីឱនភាពថ្នត្ថ្មល
ដែលបណាត លមកពីម្រពរត្តិការណ៍ថ្នការខាត្បង់មួយ ឬច្ម្រឆើន ច្កើត្ច្ ើងបនាទ ប់ពីការទទួលស្ថគ ល់ជាច្លើក
ែាំបូង ជាមួយនរងផ្លប ឹះពាល់អវជិ្ជានច្ៅច្លើការបា ន់ស្ថម នថ្ន លាំហូរទរកម្របាក់នាច្ពលអនា្ត្ថ្ន           
ឥណទាន ឬផ្លប័ម្រត្ឥណទាន។ ជាទូច្ៅលកខណៈវនិិឆេ័យរបស់ម្រកុមហ ុនសម្រាប់ែាំណាក់កាលទី 3 ្ឺជា
្ណនីដែលម្រត្ូវនរងនិយមន័យ ‘ការែកខានសង’ ដែលម្រត្ូវបានពនយល់ច្ៅកថាែណឌ បនាទ ប់។ ម្រកុមហ ុន
ទទួលស្ថគ ល់ជា ECL ច្ពញមួយអាយុកាលសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុែាំណាក់កាលទី3។ 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
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3. ដោលនដោាយ្ណដនយយសខំាន់  ៗ(ត្) 

.្ ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii) ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

និយមន័យថ្ន “ការែកខានសង” 

ម្រកុមហ ុនចាត់្ឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទាន ្ណនីម្រត្ូវទទួល ឬម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុណាមួយដែលានការែកខាន
សងច្ៅច្ពលដែលវាានឱនភាពថ្នត្ថ្មល។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុានឱនភាពថ្នត្ថ្មល ច្ៅច្ពលដែលាន
ម្រពរត្តិការណ៍មួយ ឬច្ម្រឆើនដែលានផ្លប ឹះពាល់អវជិ្ជានែល់ការបា ន់ស្ថម នលាំហូរទរកម្របាក់ថ្នម្រទពយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានច្កើត្ច្ ើង។ ឥណទានកនុងលកខែណឌ ដែលអនកែចីម្របាក់គាម នសមត្ថភាពសង ជាធ្មមតម្រត្ូវបាន
ចាត់្ទុកថាជាឱនភាពថ្នត្ថ្មល លឹុះម្រតដត្ានភ្សតតុងបញ្ញជ ក់ថាហ្វនិភ័្យថ្នការមិនទទួលបានលាំហូរទរកម្របាក់
តមកិឆចសនោបានងយឆុឹះជាស្ថរវនដ និងមិនានសូឆនាករច្ផ្សងច្ទៀត្ដែលនាាំឲ្យានឱនភាពថ្នត្ថ្មល។ បដនថម
ពីច្នឹះច្ទៀត្ ឥណទានដែលានថ្ងៃហសួកាលកាំណត់្សងច្លើសពី 89ថ្ងៃ ម្រត្ូវបានចាក់ទុកថាជាឥណទានាន
ឱនភាពថ្នត្ថ្មល។ 

ហ្វនិភ័្យឥណទានច្ៅច្ពលទទួលស្ថគ ល់ជាច្លើកែាំបូង 

នាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍នីមួយ  ៗ ម្រកុមហ ុនវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើហ្វនិភ័្យឥណទានថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបាន
ច្កើនច្ ើងជាស្ថរវនដ ចាប់តាំងពីការទទួលស្ថគ លច់្លើកែាំបូង។ ច្ៅច្ពលហ្វនិភ័្យឥណទានបានច្កើនច្ ើងជា
ស្ថរវនដ ចាប់តាំងពីការទទួលស្ថគ ល់ច្លើកែាំបូង សាំវធិានធ្នថ្នការបាត់្បង់ម្រត្ូវបានវាស់ដវងតមតមត្ថ្មលច្សមើ
នរង ECL ច្ពញមូយអាយុកាល។ 

ច្ៅច្ពលកាំណត់្ថាច្ត្ើហ្វនិភ័្យឥណទានថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបានច្កើនច្ ើងជាស្ថរវនដ ចាប់តាំងពីការ
ទទួលស្ថគ លច់្លើកែាំបូង និងច្ៅច្ពលបា ន់ស្ថម នច្លើ ECL ច្នាឹះម្រកុមហ ុនពិចារណាច្លើព័ត៌្ានដែលសមច្ហតុ្
សមផ្ល និងព័ត៌្ានគាាំម្រទ ដែលពាក់ព័នធ និងអាឆរកបាន រួមបញ្ចូ លទាាំងបរាិណ និង្ុណភាពថ្នព័ត៌្ាន 
និងការវភិា  ្ ច្ោយដផ្អកច្លើបទពិច្ស្ថធ្ន៍របសម់្រកុមហ ុននិងការវាយត្ថ្មលឥណទានដែលានស្ស្ថប់ ម្រពមទាាំង    
រូមបញ្ចូ លនូវព័ត៌្ាននាច្ពលអនា្ត្។   

ម្របសិនច្បើហ្វនិភ័្យឥណទានមិនបានច្កើនច្ ើងជាស្ថរវនដ ចាប់តាំងពីការទទួលស្ថគ ល់ច្លើកែាំបូង ឬ
ម្របសិនច្បើ្ុណភាពឥណទានថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុានភាពម្របច្សើរច្ ើង ដែលបណាត លឲ្យគាម នការច្កើនច្ ើង
ជាស្ថរវនដថ្នហ្វនិភ័្យឥណទានចាប់តាំងពីការទទួលស្ថគ ល់ច្លើកែាំបូង សាំវធិានធ្នច្លើការបាត់្បង់ម្រត្ូវបាន
វាស់ដវងតមត្ថ្មលច្សមើនរង ECL រយ:ច្ពល 12ដែ។  

រយៈច្ពលអតិ្បរាដែលម្រត្ូវយកមកពិចារណា ច្ៅច្ពលច្ធ្ាើការបា ន់ស្ថម ន ECL ្ឺជារយៈច្ពលកិឆចសនោ           
អតិ្បរាដែលម្រកុមហ ុនម្របឈមនរងហ្វនិភ័្យឥណទាន។  



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
សគមាប់ការយិបរដិចេទ្ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្3ី1 ដខធនូ ឆ្ន 2ំ021 

36 

3. ដោលនដោាយ្ណដនយយសខំាន់  ៗ(ត្) 

.្ ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii) ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ធាតុ្ឆូល ការសនមត្ និងបច្ឆចកច្ទសច្ម្របើសម្រាប់ការបា ន់ស្ថម នឱនភាពថ្នត្ថ្មល 

ECL ្ ឺជាការ្ ណនាច្ោយផ្ល្ុណថ្នថ្នម្របូបាប ីលីច្ត្ថ្នការែកខានសង (“PD”) អម្រតខាត្បង់ច្ោយស្ថរការ
ែកខានសង (“LGD”) និងទាំហាំថ្នការែកខានសង (“EAD”) ្ួបផ្សាំជាមួយនរងច្ពលច្វលាថ្នការបាត់្បង់ ច្ហើយវា
ម្រត្ូវច្ធ្ាើការបា ន់ស្ថម នច្ោយរួមបញ្ចូ លជាមួយ ព័ត៌្ានច្សែឋកិឆចនាច្ពលអនា្ត្ និងតមរយៈថ្នការច្ម្របើម្របាស់
នូវបទពិច្ស្ថធ្ន៍កនុងការវនិិឆេ័យឥណទាន។ 

PD ម្រត្ូវបានកាំណត់្ជាការបា ន់ស្ថម នថ្នលទធភាពដែលអតិ្ងិជ្ន នរងមិនអាឆបាំច្ពញកាត្ពាកិឆចបាំណុល ឬការែក
ខានសងកនុងរយៈច្ពលជាក់លាក់មួយ ដែលជាធ្មមតកនុងរយៈច្ពលមួយឆ្ន ាំ។ ការបា ន់ស្ថម នរបស់ ECL ្ឺត្ម្រមូវ
ឲ្យាន PD រយៈច្ពល 12ដែ សម្រាប់ឥណទានែាំណាក់កាលទី1 ក៏ែូឆជា ECL ច្ពញមួយអាយុកាល សម្រាប់ 
ឥណទានែាំណាក់កាលទី2 និងែាំណាក់កាលទី3។ ែូច្ឆនឹះ តរាងច្ពញមួយអាយុកាលរបស់ PD ត្ម្រមូវឲ្យានការ
្ណនាច្ោយដផ្អកច្លើធាតុ្ឆូលពីមុនរបស់ម្រកុមហ ុន។ ការបា ន់ស្ថម នថ្ន PD ក៏ត្ម្រមូវឲ្យាននិយ័ត្កមមច្ៅច្លើ
ការម្របច្មើលច្ៅថ្ងៃខាងមុែ ច្ែើមបឆីលុឹះបញ្ញច ាំងពីច្សណារយី ថូ្នា ម្រកចូ្សែឋកិឆចនាច្ពលអនា្ត្។ ទម្រមង់ថ្ន
លកខែណឌ  នរងម្រត្ូវបានច្ ដ្កសម្រមួលច្ោយច្ម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតសថតិិ្ ដផ្អកច្លើធាតុ្ឆូលដែលអាឆរកបាន សម្រាប់ការ
បា ន់ស្ថម ន PD ច្ពញមួយអាយុកាល។ 

LGD ្ឺជាការបា ន់ស្ថម នថ្នការខាត់្បង់ទាាំងស្សុង កនុងករណីដែលានម្រពរត្តិការណ៍ថ្នការែកខានសង។ ឆាំនួន
ស្ថឆ់ម្របាក់សរុបដែលទទួលបានមកវញិ ម្រត្ូវបានយកមកពិចារណាកនុងការ្ ណនា LGD។ 

EAD ម្រត្ូវបានកាំណត់្ថា ជាការបា ន់ម្របាណថ្នវសិ្ថលភាពដែលម្រកុមហ ុនអាឆបង្កា ញែល់្ូភា្ី កនុង
ម្រពរត្តិការណ៍ និងច្ៅច្ពលដែល ានការែកខានសងរបស់្ូភា្ី។ ែូច្ឆនឹះច្គាលបាំណងថ្នម ូដែល EAD ្ឺច្ែើមបី
បា ន់ស្ថម នផ្លប ឹះពាល់របស់ម្រកុមហ ុន ឬសមតុ្លយដែលច្ៅសល់សម្រាប់្ណនីដែលអាឆនរងែកខានសង 
ច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ណាមួយ។ 

ព័ត៌្ាននាច្ពលអនា្ត្  

ម្រកុមហ ុនបានរួមបញ្ចូលព័ត៌្ាននាច្ពលអនា្ត្ ច្ៅកនុងវាយត្ថ្មល ច្លើថាច្ត្ើហ្វនិភ័្យឥណទានរបស់
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានច្កើនច្ ើងជាស្ថរវនដចាប់តាំងពីការទទួលស្ថគ លែ់ាំបូងដែរឬច្ទ និងច្ៅកនុងការវាស់ដវង 
ECL។ អច្ងរថ្នា ម្រកូច្សែឋកិឆច "MEVs" ម្រត្វូបានរមួបញ្ចូលច្ៅកនុងម ូដែលនាច្ពលអនា្ត្ និងការច្ធ្ាើម្របបូាប ីលីច្ត្  
មធ្យម។ ការវភិា្ រវាងបទពិច្ស្ថធ្ន៍ថ្នការែកខានសងពីមុន និងលកខែណឌ ា ម្រកចូ្សែឋកិឆច ម្រត្ូវបានទាមទារឲ្យ
អនុវត្ត ច្ែើមបកីាំណត់្ពីទាំនាក់ទាំនងរវាងគាន នរងគាន ។ បនាទ ប់ពីច្នាឹះមក ច្ោយការច្ម្របើអច្ងរថ្នា ម្រកូច្សែឋកិឆចដែល
ពាក់ព័នធ ម្រកុមហ ុនអាឆកាំណត់្ឆាំនួនសមស្សបថ្ន ECL ច្ោយច្យងច្ៅតមការតល ស់បតូរស្ថថ នភាពច្សែឋកិឆច
ដែលពាក់ព័នធ។ 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
សគមាប់ការយិបរដិចេទ្ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្3ី1 ដខធនូ ឆ្ន 2ំ021 
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3. ដោលនដោាយ្ណដនយយសខំាន់  ៗ(ត្) 

.្ ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii) ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ព័ត៌្ាននាច្ពលអនា្ត្ (ត្) 

អច្ងរថ្នា ម្រកូច្សែឋកិឆចសាំខាន់  ៗ ដែលម្រត្ូវបានច្ ច្្ម្របើកនុងច្សណារយី ូថ្នច្សែឋកិឆចនីមួយ  ៗ សម្រាប់្ណនា  
ECL រួមានផ្លិត្ផ្លកនុងស្សុកសរុប អម្រតគាម នការង្ករច្ធ្ាើ សនទសសន៍ត្ថ្មលអនកច្ម្របើម្របាស់ និងការម្របាក់កមចីជា
មធ្យមកនុងរយៈច្ពល 12ដែ។ 

ការបង្កា ញសាំវធិានធ្នសម្រាប់ ECL ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

សាំវធិានធ្នថ្នការខាត្បង់ ECL ម្រត្ូវបានបង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ម្រទពយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុដែលវាសដ់វងតមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម ច្ោយច្ធ្ាើការកាត់្កងពីត្ថ្មលច្យងែុលថ្នម្រទពយសកមម។  

ការលុបច្ចាល 

ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្នម្រត្ូវបានលុបច្ឆញពីបញ្ជ ី (មួយដផ្នក ឬទាាំងស្សុង) ច្ៅច្ពលមិនានការរ ាំពរងទុកថា
អាឆម្របមូលបានមកវញិនូវម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុច្នាឹះទាាំងស្សងុ ឬមួយដផ្នក។ ករណីច្នឹះានជាទូច្ៅ ច្ៅច្ពល
ម្រកុមហ ុន កាំណត់្ថាអនកែចីពុាំានម្រទពយសកមម ឬម្របភ្ពឆាំណូលណាដែលអាឆបច្ងាើត្បាននូវលាំហូរទរកម្របាក់    
ម្រ្ប់ម្រគាន់ ច្ែើមបីទូទាត់្សងនូវឆាំនួនដែលម្រត្ូវលុបច្ឆញពីបញ្ជ ី។ ការវាយត្ថ្មលច្នឹះ ម្រត្ូវច្ធ្ាើច្ ើងតមកម្រមិត្    
ម្រទពយសកមមនីមួយៗ។ 

ទរកម្របាក់ម្របមូលបានមកវញិច្លើឆាំនួនដែលបានលុបច្ឆញពីបញ្ជ ី ម្រត្ូវបញ្ចូ លច្ៅកនុងែទង់ “ឱនភាពថ្នត្ថ្មល
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ” ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ និងលទធផ្លលមអិត្ច្ផ្សងៗ។  

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលបានលុបច្ឆញពីបញ្ជ ី ច្ៅដត្ត្ម្រមូវឲ្យានសកមមភាពទាមទារសងមកវញិ ច្ែើមបី
អនុច្លាមតមនីតិ្វធីិ្របសម់្រកុមហ ុនកនុងការម្របមូលទរកម្របាក់ដែលច្ៅជ្ាំពាក់។  

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានច្រៀបឆាំច្ ើងវញិ 

ម្របសិនច្បើលកខែណឌ ថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានឆរចា ឬដកត្ម្រមូវ ឬម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានស្ស្ថប់ 
ម្រត្ូវបានជ្ាំនួសច្ោយម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុងមី ច្ោយស្ថរស្ថថ នភាពលាំបាកដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិ្ងិជ្ន ច្នាឹះការ
វាយត្ថ្មលម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្ ើង ច្ែើមបីវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ្ួរដត្ម្រត្ូវឈប់ទទួលស្ថគ ល់ ឬច្ទ ច្ហើយ 
ECL ម្រត្ូវបានវាស់ដវងែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

• ម្របសិនច្បើការរ ាំពរងទុកថ្នការច្រៀបឆាំច្ ើងវញិ នរងមិនបណាត លឲ្យានការឈប់ទទួលស្ថគ ល់ម្រទពយសកមម
ដែលានស្ស្ថប់ច្ទ ច្នាឹះលាំហូរទរកម្របាក់ដែលរ ាំពរងទុកថាច្កើត្ានពីម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលបាន           
ដកត្ម្រមូវ ម្រត្ូវបានបញ្ចូ លច្ៅកនុងការ្ ណនាកងាឹះខាត្ថ្នស្ថឆ់ម្របាក់ពីម្រទពយសកមមដែលានស្ស្ថប់។  
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.្ ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii) ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានច្រៀបឆាំច្ ើងវញិ (ត្) 

• ម្របសិនច្បើការរ ាំពរងទុកថ្នការច្រៀបឆាំច្ ើងវញិ នាាំឲ្យានការឈប់ទទួលស្ថគ ល់ម្រទពយសកមមដែលានស្ស្ថប់ 
ច្នាឹះត្ថ្មលសមស្សបរ ាំពរងទុកថ្នម្រទពយសកមមងមីច្នាឹះ ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជាលាំហូរទរកម្របាក់ឆុងច្ម្រកាយដែល
ទទួលបានពីម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានស្ស្ថប់ ច្ៅច្ពលដែលឈប់ទទួលស្ថគ ល់។ ឆាំនួនទរកម្របាក់ច្នឹះ
ម្រត្ូវបានបញ្ចូ លច្ៅកនុងការ្ ណនាកងាឹះខាត្ស្ថឆ់ម្របាក់ពីម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានស្ស្ថប់ ច្ហើយម្រត្ូវ
បានច្ធ្ាើអបបហ្វរចាប់ពីកាលបរចិ្ឆេទរ ាំពរងទុកថ្នការឈប់ទទួលស្ថគ ល់ ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ ច្ោយ
ច្ម្របើអម្រតការម្របាក់ម្របសទិធភាពច្ែើមថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានស្ស្ថប់។ 

ឃ. ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់សមមូល 

សម្រាប់ច្គាលបាំណងថ្នការបង្កា ញរបាយការណ៍លាំហូរទរកម្របាក់ ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់សមមូល រួមាន 
ស្ថឆ់ម្របាក់ និងសមតុ្លយច្ៅធ្នាគារ ម្របាក់បច្ញ្ញើតមត្ម្រមូវការ និងការវនិិច្យ រ្យៈច្ពលែលីដែលាន                 
សនទនីយភាពែពស់ ជាមួយនរងកាលាវស្ថនច្ែើមរយៈច្ពល 3ដែ ឬតិ្ឆជាងច្នឹះច្ៅច្ពលទិញ ច្ហើយអាឆបតូរច្ៅជា
ស្ថឆ់ម្របាក់បានឆ្ប់រហ័ស និងមិនានហ្វនិភ័្យជាស្ថរវនដថ្នការតល សប់តូរត្ថ្មល។ 

ង. សមតុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា 

ម្របាក់ត្មាល់ធានាច្លើច្ែើមទុន និងទុនបម្រមុងកាត្ពាកិឆច ម្រត្ូវបានរកាទុកជាមួយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ច្ោយ
អនុច្លាមច្ៅតមឆាប់កមពុជាសតីពី ម្រ រ្ឹះស្ថថ នធ្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ច្ហើយម្រត្ូវបានកាំណត់្្ិត្ជាភា រ្យ ថ្ន       
ច្ែើមទុនអបបបរា និងម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន ច្រៀងគាន ។ ្ណនីច្នឹះក៏រាប់បញ្ចូលទាាំង្ណនីឆរនត ដែលបាន
កត់្ម្រតតមថ្ងលច្ែើម និងម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ដែលទទួលបានការម្របាក់ផ្ងដែរ។ 

ឆ. សមតុ្លយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សង  ៗ

សមតុ្លយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សង  ៗម្រត្ូវបានកត់្ម្រតតមថ្ងលច្ែើម ែក ECL។ 

ឆ. ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន 

ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន ម្រត្ូវបានវាសដ់វងតមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម ដែលពួកច្ ម្្រត្ូវបានវាស់ដវងជាច្លើកែាំបូង
តមត្ថ្មលសមស្សប បូកឆាំណាយម្របតិ្បត្តិការដែលច្កើត្ច្ ើងច្ោយតទ ល់ ច្ហើយនាច្ពលបនាទ ប់ម្រត្ូវបានកត់្ម្រត
តមរ ាំលសថ់្ងលច្ែើម ច្ោយច្ម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតអម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាព។ 
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ជ្. ម្រទពយ និងបរកិាខ រ 

(i) ការទទួលស្ថគ ល់ និងការវាស់ដវង 

ដផ្នកថ្នម្រទពយ និងបរកិាខ រម្រត្ូវបានវាស់ដវងតមថ្ងលច្ែើម ែករ ាំលស់បងគរ និងឱនភាពថ្នត្ថ្មលបងគរ។ ថ្ងលច្ែើម ម្រត្ូវបាន
រួមបញ្ចូ លនូវឆាំណាយដែលច្កើត្ច្ ើង ច្ោយតទ ល់សម្រាប់ការទិញនូវម្រទពយសកមម និងឆាំណាយពាក់ព័នធច្ផ្សង
ច្ទៀត្ កនុងការនាាំយកនូវម្រទពយសកមមទាាំងច្នាឹះមកកនុងលកខែណឌ  ច្ែើមបីបច្ម្រមើការង្ករ និងច្គាលច្ៅច្ម្របើម្របាស់ និង
ថ្ងលច្ែើមកនុងការកច្មទឆ និងយកច្ឆញនូវម្រទពយសកមម និងការស្ថត រមកវញិនូវទីតាំងឲ្យសថិត្កនុងម្រទង់ម្រទាយច្ែើម។ 

ថ្ងលច្ែើមថ្នម្រទពយកមមដែលបានស្ថងសង់ច្ោយែលួនឯង ម្រត្ូវរួមបញ្ចូ លទាាំងថ្ងលច្ែើមសាភ រៈ និងកាល ាំងពលកមមតទ ល់
ផ្ងដែរ។ ឆាំច្ពាឹះម្រទពយសកមមដែលានលកខណៈម្រ្ប់ម្រគាន់ ការឆាំណាយច្លើម្របាក់កមចីម្រត្ូវបានច្ធ្ាើមូលធ្នកមម
ស្សបតមច្គាលនច្យបាយ្ណច្នយយច្លើថ្ងលច្ែើមម្របាក់កមចី។ ថ្ងលច្ែើមក៏អាឆរួមបញ្ចូលទាាំងការច្ផ្ទរមូលធ្ន 
ដែលជាឆាំច្ណញ ឬខាត្ណាមួយផ្ងដែរ ច្លើការការពារហ្វនិភ័្យលាំហូរទរកម្របាក់ដែលាន លកខណៈសមបត្តិ
ម្រ្ប់ម្រគាន់ឆាំច្ពាឹះរូបិយប័ណាបរច្ទសទាក់ទងនរងការទិញម្រទពយ និងបរកិាខ រ។ 

ការទិញសូហាដវរដែលានស្ថរៈសាំខាន់ឆាំច្ពាឹះមុែង្ករដែលទាក់ទងនរងបរកិាខ រ ម្រត្វូបានច្ធ្ាើមូលធ្នកមមជាដផ្នក
មួយថ្នបរកិាខ រច្នាឹះ។ 

ម្របសនិច្បើដផ្នកជាស្ថរវនតណាមួយថ្នម្រទពយ និងបរកិាខ រទាាំងច្នាឹះ ានអាយកុាលច្ម្របើម្របាស់ែុសពីគាន  ដផ្នកទាាំង
ច្នាឹះម្រត្ូវបានោក់ជាដផ្នកច្ោយដ ក (សាសភាពឆមបង) ថ្នម្រទពយ និងបរកិាខ រ។ 

(ii) ការឆាំណាយបនាទ ប់ 

ឆាំច្ណញ ឬខាត្ពីការលក់ថ្នម្រទពយ និងបរកិាខ រណាមួយ ម្រត្វូបានកាំណត់្ច្ោយភាពែុសគាន រវាងស្ថឆ់ម្របាក់ទទួល
បានពីការលក់ និងត្ថ្មលច្យងថ្នដផ្នកច្នាឹះ ច្ហើយម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ជា “ឆាំណូលច្ផ្សង ”ៗ និង “ឆាំណាយ       
ច្ផ្សង ”ៗ ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្។ 

ថ្ងលច្ែើមថ្នការតល ស់បតូរធាតុ្មួយដផ្នកថ្នម្រទពយ និងបរកិាខ រ ដែលបានទទួលស្ថគ ល់រឆួមកច្ហើយ ម្រត្ូវបានបូកបញ្ចូល 
ច្ៅកនុងត្ថ្មលច្យងថ្នដផ្នកច្នាឹះ ម្របសនិច្បើវាអាឆានលទធភាពផ្តលនូ់វអត្ថម្របច្យជ្ន៍ច្សែឋកិឆច នាច្ពលអនា្ត្
ែល់ម្រកុមហ ុន ច្ហើយត្ថ្មលរបស់វាអាឆច្ធ្ាើការវាស់ដវងបានច្ោយភាពអាឆច្ជ្ឿជាក់បាន។ ត្ថ្មលច្យងថ្នធាតុ្ដែល 
បានជ្ាំនួសច្នាឹះ ម្រត្ូវឈប់ទទួលស្ថគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្។ រាល់ឆាំណាយកនុងការដងទាាំជា
ម្របចាាំថ្ងៃច្ផ្សង  ៗ ម្រត្វូបានទទួលស្ថគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ កនុងការយិបរចិ្ឆេទដែលបាន           
ច្កើត្ច្ទបើង។ 
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3. ដោលនដោាយ្ណដនយយសខំាន់  ៗ(ត្) 

ជ្. ម្រទពយ និងបរកិាខ រ (ត្) 

(iii) រ ាំលស់ 

រ ាំលស់ ្ឺដផ្អកច្ៅច្លើថ្ងលច្ែើមថ្នម្រទពយសកមម។ សាសធាតុ្សាំខាន់  ៗ ថ្នម្រទពយសកមមនីមួយ  ៗម្រត្វូបានវាយត្ថ្មល 
ច្ហើយម្របសិនច្បើសាសធាតុ្មួយានអាយកុាលច្ម្របើម្របាសែុ់សគាន ពីម្រទពយសកមមដែលច្ៅសល់ សាសធាតុ្
ច្នាឹះម្រត្ូវបានច្ធ្ាើរ ាំលស់ោឆ់ច្ោយដ ក។ 

រ ាំលស់ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ លថ់ាជាការឆាំណាយច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ ច្លើមូលោឋ នរ ាំលស់ច្ងរច្លើ
អាយកុាលច្ម្របើម្របាស់ដែលបានបា ន់ស្ថម នថ្នសាសធាតុ្នីមួយ  ៗថ្នម្រទពយ និងបរកិាខ រ។ 

រ ាំលស់ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ លច់ាប់ពីកាលបរចិ្ឆេទដែលម្រទពយ និងបរកិាខ រម្រត្ូវបានត្ច្មលើង និងអាឆច្ម្របើម្របាសប់ាន ឬ
ម្រទពយសកមមដែលបានស្ថងសង់ ចាប់ពីកាលបរចិ្ឆេទដែលម្រទពយសកមមច្នាឹះម្រត្ូវបានបញ្ច ប់ និងអាឆច្ម្របើម្របាស ់  
បាន។ 

រ ាំលស់ ម្រត្ូវបាន្ណនាច្លើមូលោឋ នរ ាំលស់ច្ងរច្លើអាយុកាលច្ម្របើម្របាសដ់ែលបានបា ន់ស្ថម នថ្នសាសធាតុ្
នីមួយ  ៗថ្នម្រទពយ និងបរកិាខ រ ែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 អាយុកាល 
ច្ម្រ្ឿងសង្កា រ រម 5ឆ្ន ាំ 
យនយនដ 5ឆ្ន ាំ 
ច្ទាឆម្រកយនយនត 4ឆ្ន ាំ 
កុាំពយូទ័រ និងបរកិាខ របច្ឆចកវទិោ 4ឆ្ន ាំ 
បរកិាខ រទាំនាក់ទាំនង 4ឆ្ន ាំ  
ការដកលមអម្រទពយជួ្ល  

ការយិល័យ រយៈច្ពលភ្តិ្សនោ៖ ចាប់ពី1ឆ្ន ាំ ែល់10ឆ្ន ាំ 
ទីតាំងោក់ា សុីនែកម្របាក់សា័យម្របវត្តិ រយៈច្ពលភ្តិ្សនោ៖ ចាប់ពី1ឆ្ន ាំ ែល់5ឆ្ន ាំ 

ម្រទពយសកមមដែលបានរ ាំលសយ់ ងច្ពញច្លញ ម្រត្ូវបានរកាទុកច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរហូត្ែល់ម្រទពយ
សកមមដលងម្រត្ូវបានច្ម្របើម្របាស់ ឬមិន្ិត្ថ្ងលបដនថមច្ទៀត្ឆាំច្ពាឹះការរ ាំលស់ ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្ ើងឆាំច្ពាឹះម្រទពយសកមម
ទាាំងច្នឹះ។ 

ឈ. ម្រទពយសកមមអរបីូ 

ម្រទពយសកមមអរបីូ ដែលរួមានកុាំពយូទ័រសហូាដវរ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតតមថ្ងលច្ែើម ែករ ាំលស់បងគរ និងឱនភាពថ្នត្ថ្មល
បងគរ ម្របសិនច្បើាន។ កុាំពយូទ័រសូហាដវរ ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើរ ាំលស់ដផ្អកច្លើមូលោឋ នរ ាំលស់ច្ងរតមអម្រត 10%កនុង1ឆ្ន ាំ។ 
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3. ដោលនដោាយ្ណដនយយសខំាន់  ៗ(ត្) 

ឈ. ម្រទពយសកមមអរបីូ (ត្) 

ម្របសិនច្បើានការឆងអុលបង្កា ញថា ថាានការតល ស់បតូរជាស្ថរវនដណាមួយ កនុងអម្រតរ ាំលស់និងអាយុកាលច្ម្របើ
ម្របាស់ ឬត្ថ្មលសាំណល់ថ្នកុាំពយូទ័រសហូាដវរ រ ាំលស់ម្រត្ូវបានដកដម្របពីការយិបរចិ្ឆេទបឆចុបបនន ច្ែើមបឆីលុឹះបញ្ញច ាំងពីការ
រ ាំពរងទុកងមី។ ការង្ករដែលកាំពុងែាំច្ណើ រការ មិនម្រត្ូវបានច្ រ្ ាំលស់ច្ទរហូត្ែល់ច្ពលដែលម្រទពយសកមមពាក់ព័នធ
ម្រត្ូវបានបញ្ច ប់ និងោក់ឲ្យែាំច្ណើ រការ។ 

ញ. ភ្តិ្សនោ 

ច្ៅច្ពលចាប់ច្ផ្តើមកិឆចសនោ ម្រកុមហ ុនច្ធ្ាើការវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើកិឆចសនោមួយានទម្រមង់ជាភ្តិ្សនោដែរ ឬច្ទ។  
កិឆចសនោជាទម្រមង់ានភ្តិ្សនោ ម្របសិនច្បើកិឆចសនោផ្ដលស់ិទធិកនុងការម្រ្ប់ម្រ្ងច្លើការច្ម្របើម្របាសម់្រទពយសកមម
ជាក់លាក់មួយកនុងរយៈច្ពលកាំណត់្មួយ ជាងនូរនរងត្ថ្មលត្បសនង។ 

ម្រកុមហ ុនទទួលស្ថគ ល់សទិធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម និងបាំណុលភ្តិ្សនោ ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទចាប់ច្ផ្តើមភ្តិ្សនោ។  
សិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមមម្រត្ូវបានវាស់ដវងតមថ្ងលច្ែើម រមួានថ្ងលច្ែើមែាំបូងថ្នបាំណុលភ្តិ្សនោ និង                
និយ័ត្ភាពសម្រាប់ការទូទាត់្ភ្តិ្សនោដែលច្ធ្ាើច្ ើងច្ៅថ្ងៃចាប់ច្ផ្តើមភ្តិ្សនោ ឬមុនថ្ងៃចាប់ច្ផ្តើមភ្តិ្សនោ 
បូកថ្ងលច្ែើមតទ លែ់ាំបូងដែលបានច្កើត្ច្ ើង និងការបា ន់ស្ថម នឆាំណាយកនុងការរុឹះច្រ ើ និងែកច្ឆញនូវម្រទពយសកមម 
ឬស្ថដ រច្ ើងវញិនូវទីតាំងឲ្យសថិត្កនុងម្រទង់ម្រទាយច្ែើម ែកម្របាក់ច្លើកទរកឆិត្តភ្តិ្សនោដែលទទួលបាន។ 

សិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមមម្រត្ូវបានែករ ាំលស់នាច្ពលបនាទ ប់ តមវធីិ្ស្ថស្តសតរ ាំលសច់្ងរ ចាប់ពីកាលបរចិ្ឆេទចាប់
ច្ផ្តើមភ្តិ្សនោ រហូត្ែលឆុ់ងបញ្ច ប់ថ្នអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ថ្នសិទធិច្ម្របើម្របាសម់្រទពយសកមម ឬច្ៅឆុង               
កាលបរចិ្ឆេទថ្នភ្តិ្សនោមួយណាច្កើត្មុន។ ការបា ន់ស្ថម នអាយកុាលច្ម្របើម្របាស់ថ្នសទិធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម 
ម្រត្ូវបានកាំណត់្តមមូលោឋ នែូឆគាន ច្ៅនរងម្រទពយ និងបរកិាខ រ។ បដនថមច្លើច្នឹះ សទិធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមមម្រត្ូវ
បានកាត់្បនថយជាម្របចាាំច្ៅតមការខាត្បង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មល ម្របសិនច្បើាន និងដកត្ម្រមូវសម្រាប់ការវាស់ដវង
ច្ ើងវញិច្លើបាំណុលភ្តិ្សនោ។ 

ការបា ន់ស្ថម នអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ ថ្នសិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម ដែលរួមានការយិលយ័ និងទីតាំងោក់
ា សុីនែកម្របាក់សា័យម្របវត្តិ ានចាប់ពី 1ឆ្ន ាំ ែល់ 10ឆ្ន ាំ។ 

ភ្តិ្សនោកនុងករណីដែលម្រកមុហ ុនជាភ្តិ្កៈ 

បាំណុលភ្តិ្សនោ ម្រត្ូវបានវាស់ដវងែាំបូងតមត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នការទូទាត់្ភ្តិ្សនោដែលមិនទាន់បានបង់ ច្ៅ
ច្ពលចាប់ច្ផ្តើមភ្តិ្សនោ ច្ហើយម្រត្ូវបានច្ធ្ាើអបបហ្វរច្ោយច្ម្របើអម្រតការម្របាក់ជាក់ដសតងច្ៅកនុងភ្តិ្សនោ ឬ
ករណីដែលអម្រតការម្របាក់ច្នាឹះមិនអាឆកាំណត់្បានភាល ម  ៗ ម្រត្ូវច្ធ្ាើច្ៅតមអម្រតការម្របាក់កមចីច្កើនច្ ើងរបស ់    
ភ្តិ្កៈ។ ជាទូច្ៅម្រកុមហ ុន ច្ម្របើអម្រតការម្របាក់កមចីរបសែ់លួនជាអម្រតអបបហ្វរ។ 
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ញ. ភ្តិ្សនោ (ត្) 

ភ្តិ្សនោកនុងករណីដែលម្រកមុហ ុនជាភ្តិ្កៈ (ត្) 

ការទូទាត់្ភ្តិ្សនោដែលបញ្ចូ លច្ៅកនុងការវាស់ដវងបាំណុលភ្តិ្សនោរួមាន៖ 

• ការទូទាត់្ភ្តិ្សនោច្ងរ រួមទាាំងការទូទាត់្កនុងទម្រមង់ច្ងរ 

• ការដម្របម្របួលថ្នការទូទាត់្ភ្តិ្សនោអច្ងរ ច្ោយដផ្អកច្លើសនទសសន៍ ឬអម្រត ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទចាប់ច្ផ្តើម            
ភ្តិ្សនោ  

• ឆាំនួនដែលរ ាំពរងថានរងម្រត្ូវទូទាត់្ ច្ម្រកាមការធានាត្ថ្មលច្ៅសល ់និង 

• ការអនុវត្តត្ថ្មលទិញច្ម្រកាមជ្ច្ម្រមើសថ្នការទិញ ដែលម្រកុមហ ុនានច្ហតុ្ផ្លជាក់លាក់កនុងការអនុវត្ត។  ការ
ទូទាត់្ភ្តិ្សនោច្ៅកនុងអាំ ុងច្ពលដែលានជ្ច្ម្រមើសកនុងការបនត ម្របសិនច្បើម្រកុមហ ុនានច្ហតុ្ផ្លជាក់
លាក់កនុងការបនត និងការពិន័យច្លើការបញ្ច ប់ភ្តិ្សនោមុនកាលកាំណត់្ ច្លើកដលងដត្ម្រកុមហ ុនាន  
ច្ហតុ្ផ្លឆាសល់ាសថ់ានរងមិនបញ្ច ប់ភ្តិ្សនោមុនកាលកាំណត់្។  

ភ្តិ្សនោានរយៈច្ពលែលី និងភ្តិ្សនោច្លើម្រទពយសកមមដែលានត្ថ្មលទាប 

ម្រកុមហ ុន ចាត់្ទុកភ្តិ្សនោានរយៈច្ពលែលី ច្ៅច្ពលដែលភ្តិ្សនោានរយៈច្ពល 12ដែ ឬតិ្ឆជាងច្នឹះ្ិត្
ចាប់ពីការយិបរចិ្ឆេទថ្នការចាប់ច្ផ្តើមជួ្ល។ ម្រកុមហ ុន ក៏អនុវត្តផ្ងដែរនូវការមិនទទូលស្ថគ លឆ់ាំច្ពាឹះភ្តិ្សនោ
ដែលានត្ថ្មលទាបច្លើម្រទពយសកមម រួមានច្ម្រ្ឿងសង្កា រ រមការយិល័យ ដែលម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាានត្ថ្មលទាប 
(ឧទាហរណ៍៖ ត្ថ្មលច្ម្រកាម 5,000 ែុលាល រអាច្មរកិ)។ ការទូទាត់្ភ្តិ្សនោដែលានរយៈច្ពលែលី និងភ្តិ្សនោច្លើ
ម្រទពយសកមមដែលានត្ថ្មលទាប ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ជាឆាំណាយ តមមូលោឋ នរ ាំលសច់្ងរ ច្ៅតមរយៈច្ពល
ថ្នភ្តិ្សនោ។ 

ែ. ម្រទពយសកមមច្ផ្សង  ៗ

ម្រទពយសកមមច្ផ្សង  ៗម្រត្ូវបានវាស់ដវងតមត្ថ្មលដែលអាឆបា ន់ស្ថម នបាន។ 

ឋ. ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និងម្រ រ្ឹះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សង  ៗនិងម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន 

ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និងម្រ រ្ឹះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សង  ៗនិងម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន ម្រត្ូវបានវាស់ដវងែាំបូង
តមត្ថ្មលសមស្សប ែកថ្ងលច្ែើមម្របតិ្បត្តិការបដនថមច្ោយតទ ល ់និងវាស់ដវង ច្ៅច្ពលបនាទ ប់ តមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម 
ច្ោយច្ម្របើម្របាស់វធីិ្ស្ថស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធភាព។ 
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3. ដោលនដោាយ្ណដនយយសខំាន់  ៗ(ត្) 

ែ. ម្របាក់កមចី 

ម្របាក់កមចីម្រត្ូវបានវាស់ដវងតមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម ច្ោយច្ធ្ាើការវាស់ដវងជាច្លើកែាំបូងតមត្ថ្មលសមស្សប ែកថ្ងលច្ែើម
ម្របតិ្បត្តិការបដនថមច្ោយតទ ល់ និងវាសដ់វង ច្ៅច្ពលបនាទ ប់ តមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម ច្ោយច្ម្របើម្របាសវ់ធីិ្ស្ថស្តសត     
ការម្របាក់ម្របសិទធភាព។  

ឍ. អនុបាំណុល 

អនុបាំណុល ្ឺជាបាំណុលរយៈច្ពលយូរ ដែលវាសថិត្ច្ៅបនាទ ប់បនសាំពីបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុទាាំងអស់របស ់              
ម្រកុមហ ុន។ បាំណុលទាាំងច្នឹះម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លទុកជាដផ្នកមួយថ្នបាំណុលរបសម់្រកុមហ ុន និងម្រត្ូវបានបញ្ចូល
កនុងការ្ ណនាមូលនិធិ្តទ លស់ុទធរបស់ម្រកុមហ ុនដែលជាម្របភ្ពច្ែើមទុនថាន ក់ទី2 ច្ោយអនុវត្តតមច្សឆកដី
ដណនាាំពីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា។ លច្មអៀងពីអម្រតបតូររូបិយប័ណាច្លើអនុបាំណុល ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតច្ៅកនុង            
របាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ ។ 

ណ. អត្ថម្របច្យជ្ន៍និច្យជិ្ត្ 

(i) អត្ថម្របច្យជ្ន៍និច្យជិ្ត្រយៈច្ពលែលី 

អត្ថម្របច្យជ្ន៍និច្យជិ្ត្រយៈច្ពលែលីម្រត្ូវបានឆាំណាយ ច្ៅច្ពលដែលច្សវាកមមម្រត្ូវបានផ្តលជូ់្ន។ ឆាំនួនដែល
រ ាំពរងទុកថានរងម្រត្ូវឆាំណាយ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ជាបាំណុល ម្របសិនច្បើម្រកុមហ ុន ានកាត្ពាកិឆចតមផ្លូវឆាប់      
ឬកាត្ពាកិឆចម្របច្យលនាច្ពលបឆចុបបនន កនុងការទូទាត់្ឆាំណាយ ដែលជាលទធផ្លថ្នការង្ករដែលបានបាំច្ពញរួឆ
មកច្ហើយច្ោយនិច្យជិ្ត្ ច្ហើយកាត្ពាកិឆចច្នាឹះអាឆច្ធ្ាើការបា ន់ស្ថម នបានច្ោយភាពច្ជ្ឿជាក់។  

(ii) អត្ថម្របច្យជ្ន៍និច្យជិ្ត្រយៈច្ពលដវង 

កាត្ពាកិឆចរបស់ម្រកុមហ ុនឆាំច្ពាឹះអត្ថម្របច្យជ្ន៍និច្យជិ្ត្រយៈច្ពលដវង ្ឺជាឆាំណាយច្លើអត្ថម្របច្យជ្ន៍ ដែល
និច្យជិ្ត្ម្រត្ូវទទួលបាន ពីការបាំច្ពញការង្ករកនុងការយិបរចិ្ឆេទកនលងផុ្ត្ច្ៅ និងបឆចុបបនន។ អត្ថម្របច្យជ្ន៍ 
និច្យជិ្ត្រយៈច្ពលដវង ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើអបបហ្វរច្ៅត្ថ្មលបឆចុបបនន។ ការវាស់ដវងស្ថរជាងមីម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ច្ៅ
កនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ ច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទដែលឆាំណាយច្នឹះបានច្កើត្ច្ ើង។ 

ត្. ទុនបម្រមងុតមបទបបញ្ញត្តិ 

ទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញតិ្តម្រត្ូវបានបច្ងាើត្ច្លើភាពែុសគាន  រវាងសាំវធិានធ្ន ស្សបតម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 និង            
សាំវធិានធ្ន តមបទបបញ្ញត្តិ ស្សបតមម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ច្លែ ធ្7-017-344 ឆុឹះថ្ងៃទី1 ដែធ្នូ                      
ឆ្ន ាំ2017 និងស្ថរាឆរដណនាាំ ច្លែ ធ្7-018-001 ស.រ.ឆ.ណ ឆុឹះថ្ងៃទី16 ដែកុមភៈ ឆ្ន ាំ2018 សតីពីឆាំណាត់្ថាន ក់                      
ហ្វនិភ័្យឥណទាន និងសាំវធិានធ្នច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល សម្រាប់ធ្នាគារ និងម្រ រ្ឹះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុ។ 
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3. ដោលនដោាយ្ណដនយយសខំាន់  ៗ(ត្) 

ត្. ទុនបម្រមងុតមបទបបញ្ញត្តិ (ត្) 

សាំវធិានធ្នតមបទបបញ្ញត្តិ ត្ម្រមូវឲ្យម្រ រ្ឹះស្ថថ នធ្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ច្ធ្ាើឆាំណាត់្ថាន ក់ថ្នផ្លបម្រត្ឥណទានរបស់
ពួកច្្ជា 5 ថាន ក់ ច្ហើយផ្តល់សាំវធិានធ្នទូច្ៅ និងសាំវធិានធ្នជាក់លាក់ច្ោយដផ្អកច្លើឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទាន
ែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

ឆាំណាត់្ថាន ក់ ឆាំនួនថ្ងៃហសួកាលកាំណត់្សង អម្រតសាំវធិានធ្ន 
   
សតង់ោ 
 

0ថ្ងៃ ែល់ 14ថ្ងៃ (រយៈច្ពលែលី) 
0ថ្ងៃ ែល់ 29ថ្ងៃ (រយៈច្ពលដវង) 

1% 

ឃ្ល ាំច្មើល 15ថ្ងៃ ែល់ 30ថ្ងៃ (រយៈច្ពលែលី) 
30ថ្ងៃ ែល់ 89ថ្ងៃ (រយៈច្ពលដវង) 

3% 

ច្ម្រកាមសតង់ោ 31ថ្ងៃ ែល់ 60ថ្ងៃ (រយៈច្ពលែលី) 
90ថ្ងៃ ែល់ 179ថ្ងៃ (រយៈច្ពលដវង) 

20% 

ជាប់សងស័យ 61ថ្ងៃ ែល់ 90ថ្ងៃ (រយៈច្ពលែលី) 
180ថ្ងៃ ែល់ 359ថ្ងៃ (រយៈច្ពលដវង) 

50% 

បាត់្បង់ ចាប់ពី 91ថ្ងៃច្ ើងច្ៅ (រយៈច្ពលែលី) 
360ថ្ងៃ ឬ ច្ម្រឆើនជាង (រយៈច្ពលដវង) 

100% 

ម្រកុមហ ុននរងច្ធ្ាើការច្ម្របៀបច្ធ្ៀបរវាង សាំវធិានធ្នដែល្ណនាតម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 និងសាំវធិានធ្នតម                     
បទបបញ្ញត្តិ ច្ហើយ៖ 

- កនុងករណីសាំវធិានធ្នតមបទបបញ្ញត្តិ ទាបជាងសាំវធិានធ្នដែល្ណនាតម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 ម្រកុមហ ុនច្ធ្ាើ
ការកត់្ម្រតសាំវធិានធ្នដែល្ណនាតម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 និង 

- កនុងករណីសាំវធិានធ្នតមបទបបញ្ញត្តិ ែពស់ជាងសាំវធិានធ្នដែល្ណនាតម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 ម្រកុមហ ុន
ច្ធ្ាើការកត់្ម្រតសាំវធិានធ្នដែល្ណនាតម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 ច្ហើយច្ផ្ទរឆាំនួនលច្មអៀងពីម្របាក់ឆាំច្ណញរកា
ទុក ច្ៅទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្តិ ច្ៅកនុងមូលធ្នថ្នរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ឆាំនួនថ្នឥណទានច្រៀបឆាំច្ ើងវញិ បានច្កើនច្ ើងជាលាំោប់ ច្ោយស្ថរដត្ផ្លប ឹះពាលពី់ជ្ាំងឺរាត្ត្ាត្               
កូវែី-19។ ច្ៅថ្ងៃទី28 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ 2021 ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាបានច្ឆញស្ថរាឆរដណនាាំច្លែ ធ្7.021.2314.ឆ.ត្ 
សតីពីកាត្ពាកិឆចច្ធ្ាើឆាំណាត់្ថាន ក់ និងសាំវធិានធ្ន ឆាំច្ពាឹះឥណទានច្រៀបឆាំច្ ើងវញិ កនុងច្គាលបាំណងកាត់្បនថយ
នូវហ្វនិភ័្យឥណទាន សាំច្ៅរកាច្សថរភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងគាាំម្រទែលក់ារច្ងើបច្ ើងវញិថ្នសកមមភាពច្សែឋកិឆច។ 
ឥណទានច្រៀបឆាំច្ ើងវញិទាាំងឡាយ្ិត្ម្រត្រមថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ម្រត្ូវច្ធ្ាើឆាំណាត់្ថាន ក់ និងសាំវធិានធ្នច្ ើង
វញិ ច្ោយដផ្អកច្ៅច្លើស្ថរាឆរដណនាាំច្នឹះ។ ឆាំច្ពាឹះឥណទានដែលសថិត្កនុងរយៈច្ពលវាយត្ថ្មល ម្រត្ូវរកា            
ឆាំណាត់្ថាន ក់ែូឆច្ៅមុនច្ពលដែលានការច្រៀបឆាំច្ ើងវញិ។ 
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3. ដោលនដោាយ្ណដនយយសខំាន់  ៗ(ត្) 

ត្. ទុនបម្រមងុតមបទបបញ្ញត្តិ (ត្) 

ម្រកុមហ ុន បានពិនិត្យស្ថរាឆរច្នឹះ និងានទសសនៈថា ការវាយត្ថ្មលច្ៅច្លើហ្វនិភ័្យឥណទានរបស់ម្រកុមហ ុន                
ដែលានស្ស្ថប់ ានភាពសមស្សបច្ៅតមលកខែណឌ ត្ម្រមូវដែលានដឆងច្ៅកនុងស្ថរាឆរច្នឹះ សម្រាប់ការ
ច្រៀបឆាំរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុច្នឹះ។ 

ង. ច្ែើមទុន – ថ្ងលច្ែើមកនុងការច្បាឹះផ្ាយភា្ហ ុន 

ច្ែើមទុនតទ ល់កនុងការបច្ញ្ចញភា្ហ ុន ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ច្ោយកាត់្ច្ឆញពីមូលធ្ន បនាទ ប់ពីែកពនធរួឆ។ 

ទ. សាំវធិានធ្ន 

សាំវធិានធ្នម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ ច្ៅច្ពលដែលម្រកុមហ ុន ានកាត្ពាកិឆចនាច្ពលបឆចុបបនន (តមផ្លូវឆាប់ ឬ
កាត្ពាកិឆចម្របច្យល) ដែលជាលទធផ្លថ្នម្រពរតិ្តការណ៍កនលងផុ្ត្ច្ៅ ច្ហើយវាានលទធភាពដែលត្ម្រមូវឲ្យាន   
លាំហូរច្ឆញនូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍ច្សែឋកិឆច កនុងការបាំច្ពញនូវកាត្ពាកិឆចច្នាឹះ។ ម្របសិនច្បើផ្លប ឹះពាល់ាន           
លកខណៈជាស្ថរវនត សាំវធិានធ្នម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ោយអបបហ្វរលាំហូរទរកម្របាក់ ដែលរ ាំពរងថានរងម្រត្ូវទូទាត់្នា
ច្ពលអនា្ត្ ច្ោយច្ម្របើអម្រតមុនបង់ពនធដែលឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីការបា ន់ស្ថម នថ្នត្ថ្មលច្ពលច្វលា កនុងលកខែណឌ          
ទីផ្ារបឆចុបបនន និងហ្វនិភ័្យជាក់លាក់ឆាំច្ពាឹះបាំណុលទាាំងច្នាឹះ។ អបបហ្វរដែលច្ៅសល់ម្រត្ូវបានទទួល
ស្ថគ ល់ជាថ្ងលហិរញ្ញបបទាន។ 

ធ្. ការម្របាក់ 

អម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាព 

ឆាំណូលការម្របាក់ និងឆាំណាយការម្របាក់ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ លច់្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ ច្ោយច្ម្របើ
វធីិ្ស្ថស្តសតអម្រតការម្របាក់ម្របសទិធភាព។ “អម្រតការម្របាក់ម្របសទិធភាព” ្ ឺជាអម្រតដែលអាឆច្ធ្ាើអបបហ្វរស្ថឆ់ម្របាក់
ដែលរ ាំពរងថានរងទូទាត់្ ឬនរងម្រត្ូវទទួលបាន តមរយៈអាយុកាលរាំពរងទុករបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នាឹះ ឲ្យមក
ច្សមើនរង៖ 

• ត្ថ្មលច្យងែុលរបសម់្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬ  

• រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើមរបស់បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។ 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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ធ្. ការម្របាក់ (ត្) 

អម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាព 

ច្ៅច្ពល្ណនាអម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាពសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ច្ម្រៅពីម្រទពយដែលបានទិញ ឬម្រទពយ
សកមម ដែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មលច្ៅច្ពលទិញ ម្រកុមហ ុនច្ធ្ាើការបា ន់ស្ថម នច្លើលាំហូរទរកម្របាក់នាច្ពលអនា្ត្
ច្ោយពិចារណារាលល់កខែណឌ ទាាំងអស់របស់កិឆចសនោឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប ុដនតមិនរាប់បញ្ចូ ល ECL។  
សម្រាប់ម្រទពយសកមមដែលទិញ ឬម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មលច្ៅច្ពលទិញ អម្រតការម្របាក់
ម្របសិទធភាពដែលបានដកត្ម្រមូវហ្វនិភ័្យឥណទាន ម្រត្ូវបាន្ណនា ច្ោយច្ម្របើលាំហូរទរកម្របាក់បា ន់ស្ថម ននា
ច្ពលអនា្ត្ រួមបញ្ចូ លទាាំង (ECL)។ 

ការ្ ណនាអម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាព រួមបញ្ចូ លនូវថ្ងលច្ែើមម្របតិ្បត្តិការ និងកថ្ម្រមទាាំងអស់ដែលបានបង់ 
ឬទទួល ដែលជាដផ្នកថ្នអម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាព។ ថ្ងលច្ែើមម្របតិ្បត្តិការរួមាន ការឆាំណាយបដនថមដែល           
ពាក់ព័នធតទ ល់ច្ៅនរងការទិញ ឬការច្បាឹះផ្ាយម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។  

រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម និងត្ថ្មលច្យងែុល 

‘រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម’ របស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ្ ឺជាឆាំនួនដែលម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុល
ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវាស់ដវងច្ៅច្ពលទទួលស្ថគ ល់ជាច្លើកែាំបូង ែកការទូទាត់្សងម្របាក់ច្ែើម បូក ឬែករ ាំលស់
បងគរ ច្ោយច្ម្របើអម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាព ឆាំច្ពាឹះភាពែុសគាន រវាងឆាំនួនដែលទទួលស្ថគ ល់ជាច្លើកែាំបូង និង
ឆាំនួនច្ៅច្ពលែលក់ាលកាំណត់្ និងម្រត្ូវច្ធ្ាើនិយ័ត្ភាពឆាំច្ពាឹះសាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ឥណទានដែលបាន
រ ាំពរងទុក ឆាំច្ពាឹះម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ។ ត្ថ្មលច្យងែុលរបស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ្ឺជារ ាំលសថ់្ងលច្ែើមរបស់
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ មុនច្ពលដកត្ម្រមូវសាំវធិានធ្ន ECL។  

ការ្ ណនាឆាំណូលការម្របាក់ និងឆាំណាយការម្របាក់ 

អម្រតការម្របាក់ម្របសទិធភាពរបស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបាន្ណនាច្ៅច្ពលទទួល
ស្ថគ ល់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុជាច្លើកែាំបូង។ កនុងការ្ ណនាឆាំណូលការម្របាក់ និងឆាំណាយ
ការម្របាក់ អម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាពម្រត្ូវបានច្ម្របើដផ្អកច្លើត្ថ្មលច្យងែុលរបស់ម្រទពយសកមម (ច្ៅច្ពលដែល
ម្រទពយសកមមមិនម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាានឱនភាពថ្នត្ថ្មល) ឬរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើមថ្នបាំណុល។ អម្រតការម្របាក់ម្របសទិធ
ភាពម្រត្ូវច្ធ្ាើការដកដម្របច្ ើងវញិ ច្ោយការបា ន់ស្ថម នច្ ើងវញិនូវលាំហូរទរកម្របាក់របស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែល
ានអម្រតការម្របាក់ដម្របម្របួល ច្ែើមបឆីលុឹះបញ្ញច ាំងពីការតល ស់បតូររបស់អម្រតការម្របាក់ទីផ្ារ។ អម្រតការម្របាក់ម្របសិទធ
ភាពក៏ម្រត្ូវច្ធ្ាើការដកដម្របច្ ើងវញិ សម្រាប់និយ័ត្កមមត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ការពារ ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទដែល
រ ាំលស់ថ្ននិយ័ត្កមមឧបករណ៍ការពារបានចាប់ច្ផ្ដើមច្ ើង។  



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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ធ្. ការម្របាក់ (ត្) 

ការ្ ណនាឆាំណូលការម្របាក់ និងឆាំណាយការម្របាក់ (ត្) 

ប ុដនតឆាំច្ពាឹះម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មល បនាទ ប់ពីបានទទួលស្ថគ ល់ជាច្លើកែាំបូង ឆាំណូល                
ការម្របាក់ម្រត្ូវបាន្ណនា ច្ោយច្ម្របើអម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាព ដផ្អកច្លើរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើមរបស់ម្រទពយសកមម               
ហិរញ្ញវត្ថុ។ ម្របសិនច្បើម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដលងានឱនភាពថ្នត្ថ្មល ច្នាឹះការ្ ណនាការម្របាក់ម្រត្ូវដផ្អកច្លើ
មូលោឋ នត្ថ្មលែុលវញិ។  

ឆាំច្ពាឹះម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មល ចាប់តាំងពីទទួលស្ថគ ល់ជាច្លើកែាំបូង ឆាំណូលការម្របាក់
ម្រត្ូវបាន្ណនាច្ោយច្ម្របើអម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាពដែលម្រត្វូបានដកត្ម្រមូវនូវហ្វនិភ័្យ ដផ្អកច្លើរ ាំលស់ថ្ងល
ច្ែើមថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុច្នាឹះ។ ការ្ ណនាឆាំណូលការម្របាក់ច្នឹះ មិនម្រត្ូវបតូរច្ៅមូលោឋ នត្ថ្មលែុលវញិច្នាឹះ
ច្ទ ច្ទាឹះបីជាហ្វនិភ័្យឥណទានរបស់ម្រទពយសកមមច្នាឹះ ានភាពម្របច្សើរក៏ច្ោយ។ 

ការបង្កា ញ 

ឆាំណូលការម្របាក់ និងឆាំណាយការម្របាក់ច្លើម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលបានវាស់ដវង
តមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម ម្រត្ូវបាន្ណនាច្ោយច្ម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធភាព ច្ហើយបានបង្កា ញច្ៅកនុង          
របាយការណ៏ឆាំច្ណញ ឬខាត្ និង លទធផ្លលមអិត្ច្ផ្សងៗ។  

ន. ម្របាក់កថ្ម្រម និងច្ជ្ើងស្ថ 

ឆាំណូល និងឆាំណាយកថ្ម្រម និងច្ជ្ើងស្ថ ដែលជាដផ្នកថ្នអម្រតការម្របាក់ម្របសទិធភាព របស់ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ 
និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្វូបានរួមបញ្ចូលច្ៅកនុងអម្រតការម្របាក់ម្របសទិធភាព។ 

ឆាំណូលកថ្ម្រម និងច្ជ្ើងស្ថច្ផ្សងច្ទៀត្ រួមទាាំងថ្ងលច្សវា្ណនីម្រត្វូបានទទួលស្ថគ ល់ច្ៅច្ពលបានបាំច្ពញ                    
ច្សវាកមម។  

កិឆចសនោជាមួយអតិ្ងិជ្នដែលទទួលស្ថគ ល់ជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស ់                  
ម្រកុមហ ុន អាឆានវសិ្ថលភាពច្ោយដផ្នកច្ៅកនុង ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 និងច្ោយដផ្នកច្ៅកនុង ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 15។ កនុង
ករណីច្នឹះ ជាែាំបូងម្រកុមហ ុន ម្រត្វូអនុវត្ត ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 ច្ែើមបដីបងដឆក និងវាសដ់វងដផ្នកថ្នកិឆចសនោ ដែលចាត់្
ឆូលច្ៅកនុងវសិ្ថលភាពថ្ន ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 ច្ហើយបនាទ ប់មកអនុវត្ត ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 15  ឆាំច្ពាឹះដផ្នកដែលច្ៅ
ច្សសសល់។  
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3. ដោលនដោាយ្ណដនយយសខំាន់  ៗ(ត្) 

ប. ឱនភាពថ្នត្ថ្មលរបស់ម្រទពយសកមមមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុ 

ការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ម្របសនិច្បើត្ថ្មលច្យងរបសម់្រទពយសកមម ឬឯកតបច្ងាើត្
ស្ថឆ់ម្របាក់ ធ្ាំជាងការបា ន់ស្ថម នត្ថ្មលដែលអាឆម្របមូលមកវញិបាន។  

ត្ថ្មលដែលអាឆម្របមូលមកវញិបានរបស់ម្រទពយសកមម ឬឯកតបច្ងាើត្ស្ថឆ់ម្របាក់ ្ឺជាត្ថ្មលដែលធ្ាំជាងរវាងត្ថ្មល
ច្ម្របើម្របាស់ និងត្ថ្មលសមស្សប ែកឆាំណាយច្ែើមបីលក់ច្ឆញ។ កនុងការបា ន់ម្របាណត្ថ្មលច្ម្របើម្របាស់ ការបា ន់
ស្ថម នលាំហូរទរកម្របាក់នាច្ពលអនា្ត្ ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើអបបហ្វរច្ៅនរងត្ថ្មលបឆចុបបនន ច្ោយច្ម្របើអម្រតការម្របាក់មុន
បង់ពនធ ដែលឆលុឹះបញ្ញច ាំងការបា ន់ម្របាណត្ថ្មលច្ពលច្វលាកនុងលកខែណឌ ទីផ្ារបឆចុបបនន និងហ្វនិភ័្យជាក់លាក់
សម្រាប់ម្រទពយសកមមទាាំងច្នាឹះ ឬឯកតបច្ងាើត្ស្ថឆ់ម្របាក់។ 

សម្រាប់ច្គាលបាំណងថ្នការច្ធ្ាើច្ត្សដច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល ម្រទពយសកមមម្រត្ូវបានោក់បញ្ចូ លគាន ជាម្រកុមតូ្ឆ  ៗដែល
អាឆបច្ងាើត្ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីការបនតការច្ម្របើម្របាស់ ច្ោយមិនពរងដផ្អកខាល ាំងច្លើលាំហូរទរកម្របាក់ថ្នម្រទពយសកមម         
ឬឯកតបច្ងាើត្ស្ថឆ់ម្របាក់។ 

ការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្។ ការខាត្បង់ច្លើ     
ឱនភាពថ្នត្ថ្មល ថ្នឯកតបច្ងាើត្ស្ថឆ់ម្របាក់ ម្រត្ូវបានដបងដឆកច្ោយ កាត់្បនថយត្ថ្មលច្យងថ្នត្ថ្មលច្ករ តិ៍ច្ ម្ ឹះ
របស់ឯកតបច្ងាើត្ស្ថឆ់ម្របាក់ ជាមុន ច្ហើយបនាទ ប់មកច្ែើមបកីាត់្បនថយត្ថ្មលច្យងថ្នម្រទពយសកមម ែថ្ទច្ទៀត្ច្ៅ
កនុងឯកតបច្ងាើត្ស្ថឆ់ម្របាក់ ច្លើមូលោឋ នសាាម្រត្។ 

ការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល ដែលទទួលស្ថគ ល់កនុងច្ពលកនលងផុ្ត្ច្ៅ ម្រត្ូវបានបា ន់ម្របាណរាលក់ាល
បរចិ្ឆេទថ្នការរាយការណ៍ ថាច្ត្ើានសញ្ញញ ណណាមួយដែលការខាត្បង់បានងយឆុឹះ ឬដលងានការខាត្បង់   
ត្ច្ៅច្ទៀត្។ ការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល ម្រត្ូវកត់្ម្រតបញ្រ្ញ្ញច សមកវញិ ម្របសិនច្បើានការដម្របម្របួលត្ថ្មល       
បា ន់ស្ថម នដែលច្ម្របើម្របាស់ច្ែើមបីកាំណត់្ត្ថ្មលដែលអាឆម្របមូលមកវញិបាន។ ការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល ម្រត្ូវ
បានកត់្ម្រតបញ្រ្ញ្ញច សមកវញិ ម្រត្រមកម្រមិត្មួយដែលមិនច្ធ្ាើឲ្យត្ថ្មលច្យងរបស់ម្រទពយសកមមច្នឹះ មិនច្លើសពីត្ថ្មល
ច្យងដែលម្រត្ូវកាំណត់្ (ែករ ាំលស់) កនុងករណីពុាំានការទទួលស្ថគ ល់ការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល។  

ផ្. ឆាំណូលវភិា្ទាន 

ម្រកុមហ ុន ទទួលស្ថគ ល់ជ្ាំនួយឥត្សាំណងពីរាជ្រោឋ ភិ្បាល ទាក់ទិននរងការបនថយពនធកាត់្ទុកច្លើឆាំណាយ           
ការម្របាក់ ច្លើមូលបម្រត្បាំណុលច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ ថាជាឆាំណូលច្ផ្សង ចៗ្ោយដផ្អកច្លើ       
មូលោឋ នជាម្របព័នធ កនុងអាំ ុងការយិបរចិ្ឆេទ ដែលឆាំណាយច្នាឹះម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់។ 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
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3. ដោលនដោាយ្ណដនយយសខំាន់  ៗ(ត្) 

ព. ពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 

ឆាំណាយពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញរមួានពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្ន ាំ និងពនធពនោរ។ ពនធច្លើម្របាក់
ឆាំច្ណញម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ ច្លើកដលងដត្ពនធច្នឹះទាក់ទងច្ៅនរង
ធាតុ្ដែលម្រត្វូទទួលស្ថគ ល់ច្ោយតទ ល់ច្ៅកនុងមូលធ្ន ឬច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្លលមអិត្ច្ផ្សងៗ។  

ម្រកុមហ ុនបានកាំណត់្ថា ការម្របាក់ និងការោក់ពិន័យទាក់ទងនរងពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ រួមបញ្ចូ លបាំណក
ស្ស្ថយពនធមិនឆាសល់ាស់ មិនបាំច្ពញតមនិយមន័យថ្នពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ ែូច្ឆនឹះច្ហើយវាម្រត្ូវបាន        
កត់្ម្រតច្ម្រកាមសដង់ោ្ណនយយអនដរជាតិ្ថ្នកមពុជា (“ស.្.អ.ក”) 37 សាំវធិានធ្ន បាំណុលយថាភាព និង              
ម្រទពយសកមមយថាភាព ច្ហើយម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ លថ់ាជាការឆាំណាយពាក់ព័នធ “ឆាំណាយច្ផ្សងៗ”។ 

(i) ពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្ន ាំ 

ពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្ន ាំ រមួានពនធដែលម្រត្ូវបង់ ឬទទួល ច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញជាប់ពនធម្របចាាំឆ្ន ាំ ច្ោយ
ច្ម្របើអម្រតពនធដែលបានអនុម័ត្ ឬបានអនុម័ត្ជាអាទិ៍ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ និងនិយត័្ភាពណាមួយ
ច្ៅច្លើពនធម្រត្ូវបង់ពីឆ្ន ាំមុនៗ។ ឆាំនួនម្របាក់ពនធបឆចុបបននដែលម្រត្វូបង់ឬទទួល ្ឺជាការបា ន់ស្ថម នែ៏លអបាំផុ្ត្
ថ្នឆាំនួនម្របាក់ពនធដែលរ ាំពរងថានរងម្រត្វូបង់ឬទទួល ដែលឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីភាពមិនម្របាកែម្របជាដែលទាក់ទង
ច្ៅនរងពនធឆាំណូល ម្របសិនច្បើាន។ វាម្រត្ូវបានវាសដ់វងច្ោយច្ម្របើអម្រតពនធដែលបានអនុម័ត្ ឬាន              
អនុម័ត្ជាអាទិ៍ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៏។ 

(ii) ពនធពនោរ 

ពនធពនោរម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ច្ោយដផ្អកច្លើភាពលច្មអៀងបច្ណាត ឹះអាសនន រវាងត្ថ្មលច្យងរបស់ម្រទពយសកមម    
និងបាំណុល ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងត្ថ្មលច្យងសម្រាប់ការ្ិត្ពនធ។  

ភាពលច្មអៀងបច្ណាត ឹះអាសនន ពាក់ព័នធនរងសិទធិច្ម្របើម្របាសម់្រទពយសកមម និងបាំណុលភ្តិ្សនោសម្រាប់           
ភ្តិ្សនោជាក់លាក់ណាមួយ ម្រត្វូបានចាត់្ទុកថាជាកញ្ច ប់សទុធ (ភ្តិ្សនោ) កនុងច្គាលបាំណងទទួល
ស្ថគ ល់ពនធពនោរ។ 

ពនធពនោរជាម្រទពយសកមម ម្រត្ូវទទួលស្ថគ លឆ់ាំច្ពាឹះការខាត្បង់ពនធមិនទាន់បានច្ម្របើម្របាស់ និងភាពលច្មអៀង               
បច្ណាត ឹះអាសននដែលអាឆកាត់្កងបាន ម្រត្រមកម្រមិត្ដែលម្របាក់ឆាំច្ណញជាប់ពនធនាច្ពលអនា្ត្ អាឆច្ម្របើ
ម្របាស់សម្រាប់កាត់្កងជាមួយភាពលច្មអៀងបច្ណាត ឹះអាសននច្នាឹះបាន។ ពនធពនោរជាម្រទពយសកមមម្រត្ូវបាន
ម្រត្ួត្ពិនិត្យច្ៅច្រៀងរាលក់ាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ និងម្រត្វូបានកាត់្បនថយកនុងករណីមិនអាឆច្ម្របើម្របាសនូ់វ
អត្ថម្របច្យជ្ន៍ពនធទាាំងច្នាឹះបាន។ ការកាត់្បនថយច្នាឹះម្រត្ួវកត់្ម្រតបញ្រ្ញ្ញច សមកវញិច្ៅច្ពលដែលម្របាក់
ឆាំច្ណញជាប់ពនធនាច្ពលអនា្ត្ានលកខណៈម្របច្សើរច្ ើង។ 
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3. ដោលនដោាយ្ណដនយយសខំាន់  ៗ(ត្) 

ព. ពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ (ត្) 

(ii) ពនធពនោរ (ត្) 

ពនធពនោរជាម្រទពយសកមមម្រត្វូបានវាស់ដវងតមអម្រតពនធ ដែលរ ាំពរងថានរងម្រត្វូច្ម្របើឆាំច្ពាឹះភាពលច្មអៀងបច្ណាត ឹះ
អាសនន ច្ៅច្ពលដែលវាអាឆច្ម្របើម្របាសប់ាន ឬកាត់្កងបាន ច្ោយច្ម្របើអម្រតពនធច្ៅកាលបរចិ្ឆេទ                 
រាយការណ៍ និងឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីភាពមិនម្របាកែម្របជាដែលទាក់ទងច្ៅនរងឆាំណូលពនធម្របសិនច្បើាន។ 

ការវាស់ដវងពនធពនោរ ឆលុឹះបញ្ញច ាំងនូវពនធដែលម្រកុមហ នុរ ាំពរងថាអាឆច្ម្របើម្របាសប់ាន ឬអាឆកាត់្កងបាននូវ
ត្ថ្មលច្យងរបស់ម្រទពយសកមម និងបាំណុលកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍។  

ពនធពនោរជាម្រទពយសកមម និងពនធពនោរជាបាំណុល អាឆកាត់្កងបានដត្កនុងករណីវាបានបាំច្ពញលកខែណឌ           
ជាក់លាក់ណាមួយ។  

ភ្. បាំណុលយថាភាព 

កនុងករណីដែលមិនត្ម្រមូវឲ្យានការហូរច្ឆញនូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍ច្សែឋកិឆច ឬឆាំនួនទរកម្របាក់ដែលមិនអាឆ
បា ន់ស្ថម នបាន ច្នាឹះកាត្ពាកិឆចមិនម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុច្នាឹះ               
ច្ទច្ហើយវាម្រត្ូវបានបង្កា ញថា ជាបាំណុលយថាភាព ច្លើកដលងដត្ម្របបូាប ីលីច្ត្ថ្នលាំហូរច្ឆញនូវ                    
អត្ថម្របច្យជ្ន៍ច្សែឋកិឆច ្ឺច្សទើដត្គាម ន។ កាត្ពាកិឆចដែលអាឆច្កើត្ាន ប ុដនត អត្ថិភាពថ្នកាត្ពាកិឆច នរង                   
ម្រត្ូវបានបញ្ញជ ក់ច្ោយការច្កើត្ច្ ើង ឬមិនច្កើត្ច្ ើងថ្នម្រពរត្តិការណ៍នាច្ពលអនា្ត្មួយ ឬច្ម្រឆើន ក៏ម្រត្ូវ
បានបង្កា ញថាជាបាំណុលយថាភាព ដែលអាឆច្កើត្ានច្ ើង លុឹះម្រតដត្ម្របូបាប ីលចី្ត្ថ្នការហូរច្ឆញថ្ន               
អត្ថម្របច្យជ្ន៍ច្សែឋកិឆច ្ ឺច្សទើដត្គាម ន។ 

ម. សតង់ោងមី វចិ្ស្ថធ្នកមមច្លើបទោឋ ន និងលកខែណឌ ត្ម្រមវូនាច្ពលខាងមុែ 

ការដកដម្រប និងការបកស្ស្ថយទាក់ទងនរងសតង់ោែូឆខាងច្ម្រកាម ដែលបានឆូលជាធ្រាន សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ
ចាប់ច្ផ្តើមបនាទ ប់ពីថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2021 មិនម្រត្ូវបានរ ាំពរងថានរងជ្ឹះឥទធិពល្ួរឲ្យកត់្សាគ ល់ច្លើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរបសម់្រកមុហ នុច្ទ៖  

លកខែណឌ ត្ម្រមវូងមីបានឆូលជាធ្រាននាច្ពលបឆចុបបនន 

- សមបទានជួ្លដែលពាក់ព័នធនរងកូវែី-19 (វចិ្ស្ថធ្នកមមច្លើ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 16)  

- កាំដណទម្រមង់ច្គាលការណ៏អម្រតការម្របាក់ – ែាំណាក់កាលទី2 (វចិ្ស្ថធ្នកមមច្លើ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9                        
ស.្ .អ.ក 39 ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 7 ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 4 និងស.រ.ទ.ហ.អ.ក 16 ) 
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3. ដោលនដោាយ្ណដនយយសខំាន់  ៗ(ត្) 

ម. សតង់ោងមី វចិ្ស្ថធ្នកមមច្លើបទោឋ ន និងលកខែណឌ ត្ម្រមវូនាច្ពលខាងមុែ (ត្) 

ច្លើសពីច្នឹះច្ៅច្ទៀត្ ានសតង់ោងមីមួយឆាំនួន ដែលបានឆូលជាធ្រាន សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទចាប់ច្ផ្តើមបនាទ ប់ពី
ថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2021 ដែលការអនុវត្តមុនកាលកាំណត់្ម្រត្វូបានអនុញ្ញញ ត្។ យ ងណាមិញ ម្រកុមហ ុនមិនទាន់
បានអនុវត្តនូវសតង់ោងមី ឬសតង់ោដែលបានរងវចិ្ស្ថធ្នកមមទាាំងច្នាឹះកនុងការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នឹះ
ច្ៅច្ ើយច្ទ។ 

លកខែណឌ ត្ម្រមវូនាច្ពលខាងមុែ 

(i) ពនធពនោរទាក់ទិននរងម្រទពយសកមម និងបាំណុល ដែលច្កើត្ច្ ើងពីម្របតិ្បត្តិការដត្មួយ (វចិ្ស្ថធ្នកមមច្លើ                     
ស.្ .អ.ក 12) 

ការច្ធ្ាើវចិ្ស្ថធ្នកមមច្នឹះ បម្រងមួវសិ្ថលភាពថ្នការច្លើកដលងសម្រាប់ការទទួលស្ថគ ល់ែាំបូង ច្ោយែកច្ឆញ
ម្របតិ្បត្តិការណា ដែលផ្តលនូ់វភាពច្សមើគាន  និងកាត់្កងលច្មអៀងបច្ណាត ឹះអាសនន - ឧទាហរណ៍៖ បាំណុល                         
ភ្តិ្សនោ។ ការច្ធ្ាើវចិ្ស្ថធ្នកមមច្នឹះអនុវត្តច្លើការយិបរចិ្ឆេទរបាយការណ៍ម្របចាាំឆ្ន ាំ ដែលចាប់ច្ផ្តើមពី ឬច្ម្រកាយថ្ងៃ
ទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2023។ សម្រាប់បាំណុលភ្តិ្សនោ ពនធពនោរជាម្រទពយសកមម និងពនធពនោរជាបាំណុល នរងចាាំបាឆ់
ម្រត្ូវទទួលស្ថគ លត់ាំងពីចាប់ច្ផ្តើមែាំបូងថ្នរយៈច្ពលច្ម្របៀបច្ធ្ៀបែាំបូងបាំផុ្ត្ដែលបានបង្កា ញ ដែលផ្លប ឹះពាល់
បងគរម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ លថ់ាជានិយត័្កមមច្ៅកនុងម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក ឬធាតុ្ច្ផ្សង  ៗ ថ្នមូលធ្នច្ៅ                    
កាលបរចិ្ឆេទច្នាឹះ។ សម្រាប់ម្របតិ្បត្តិការច្ផ្សងៗទាាំងអស់ វចិ្ស្ថធ្នកមមអនុវត្តឆាំច្ពាឹះម្របតិ្បត្តិការដែលច្កើត្ច្ ើង
បនាទ ប់ពីការចាប់ច្ផ្តើម ថ្នរយៈច្ពលែាំបូងបាំផុ្ត្ដែលបានបង្កា ញ។ 

ម្រកុមហ ុនកត់្ម្រតពនធពនោរច្លើបាំណុលភ្តិ្សនោច្ោយអនុវត្តវធីិ្ស្ថស្តសត ‘ភាជ ប់បញ្ចូលគាន ’ ដែលនាាំឱយទទួលបាន
លទធផ្លស្សច្ែៀងគាន ច្ៅនរងវចិ្ស្ថធ្នកមម ច្លើកដលងដត្ផ្លប ឹះពាល់ច្លើឆាំនួនសុទធថ្នពនធពនោរ ដែលបាន
បង្កា ញកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ។ ច្ៅច្ម្រកាមវចិ្ស្ថធ្នកមមច្នឹះ ម្រកុមហ ុននរងទទួលស្ថគ លព់នធពនោរ
ជាម្រទពយសកមម និងពនធពនោរជាបាំណុល ោឆ់ច្ោយដ កពីគាន ។ 

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 លច្មអៀងបច្ណាត ឹះអាសននជាប់ពនធ ទាក់ទងនរងសទិធិច្ម្របើម្របាសម់្រទពយសកមមរបសម់្រកុមហ ុន
ានឆាំនួន 14,977,091 ែុលាល អាច្មរកិ ច្ហើយលច្មអៀងបច្ណាត ឹះអាសននដែលអាឆកាត់្កងបាន ទាក់ទិននរងបាំណុល 
ភ្តិ្សនោរបស់ម្រកមុហ នុានឆាំនួន 15,591,438 ែុលាល អាច្មរកិ ដែលទាាំងច្នឹះបណាត លឲ្យានពនធពនោរសុទធជា
ម្រទពយសកមមរបស់ម្រកុមហ ុន ឆាំនូន 122,870 ែុលាល អាច្មរកិ (កាំណត់្សាគ ល់ 19)។ ច្ម្រកាមការច្ធ្ាើវចិ្ស្ថធ្នកមមច្នឹះ 
ម្រកុមហ ុននរងបង្កា ញពនធពនោរជាបាំណុលឆាំនូន 2,995,418 ែុលាល អាច្មរកិ ោឆ់ច្ោយដ កពីពនធពនោរជាម្រទពយ
សកមមឆាំនូន 3,118,288 ែុលាល អាច្មរកិ។ ពុាំានផ្លប ឹះពាល់ច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុកច្ ើយច្ៅកនុងការអនុវត្ត
វចិ្ស្ថធ្នកមមច្នឹះ។ 
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3. ដោលនដោាយ្ណដនយយសខំាន់  ៗ(ត្) 

ម. សតង់ោងមី វចិ្ស្ថធ្នកមមច្លើបទោឋ ន និងលកខែណឌ ត្ម្រមវូនាច្ពលខាងមុែ (ត្) 

(ii) សដង់ោច្ផ្សងៗ 

សតង់ោងមី និងការច្ធ្ាើវចិ្ស្ថធ្នកមមច្លើសតង់ោ ែូឆខាងច្ម្រកាម មិនម្រត្ូវបានរ ាំពរងថានរងានផ្លប ឹះពាល់ជាស្ថរវនត 
ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកុមហ ុនច្នាច្ ើយ៖ 

- ការដកសម្រមួលម្របចាាំឆ្ន ាំច្លើសតង់ោ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក ឆ្ន ាំ2018 – 2020 

- ម្រទពយ ច្រាងឆម្រក និងបរកិាខ រ៖ ទរកម្របាក់ទទួលបានមុនច្ពលការោក់ច្ម្របើម្របាស់ដែលានកាំណត់្ទុកជាមុន 
(វចិ្ស្ថធ្នកមមច្លើស.្ .អ.ក 16) 

- ឯកស្ថរច្យងឆាំច្ពាឹះម្រកបែណឌ ទសសនទាន (វចិ្ស្ថធ្នកមមច្លើស.រ.ទ.ហ.អស.ក 3) 

- ឆាំណាត់្ថាន ក់ថ្នបាំណុលរយៈច្ពលែលី និងបាំណុលរយៈច្ពលដវង (វចិ្ស្ថធ្នកមមច្លើ ស.្ .អ.ក 1) 

- ការលាត្ម្រត្ោងព័ត៌្ានច្លើច្គាលនច្យបាយ្ណច្នយយ (វចិ្ស្ថធ្នកមមច្លើ ស.្ .អ.ក 1 និងច្សឆកតី      
ដងលងការណ៍ការអនុវត្ត ស.រ.ទ.ហ.អ.ក ច្លើកទី2) 

- និយមន័យថ្នការបា ន់ស្ថម ន្ណច្នយយ (វចិ្ស្ថធ្នកមមច្លើ ស.្ .អ.ក 8)។ 

4. ការបតូររបិូយប័ណណ គារ់ ុលាៃ រអាដមររិដៅគារ់ដរៀល 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានបង្កា ញជាម្របាក់ែុលាល រអាច្មរកិ ដែលម្រត្ូវជារបិូយប័ណាមុែង្កររបស ់
ម្រកុមហ ុន។ ការបតូររបិូយប័ណាពីម្របាក់ែុលាល រអាច្មរកិ ច្ៅជាម្របាក់ច្រៀល បានបាំច្ពញតមលកខែណឌ ត្ម្រមូវថ្នការ
បង្កា ញព័ត៌្ានច្ោយអនុច្លាមតមឆាប់សតីពី្ណច្នយយ និងសវនកមម ច្ហើយការបដូររូបិយប័ណាច្នឹះច្ធ្ាើច្ ើង
ច្ោយអនុច្លាមតម ស.្ .អ.ក 21 –ឥទធិពលថ្នការដម្របម្របួលអម្រតបដូ ររូបិយប័ណាបរច្ទស។ 

ម្រទពយសកមម និងបាំណុលម្រត្ូវបានបតូរតមអម្រតនាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ ច្ហើយច្ែើមទុន និង្ណនីមូលធ្ន   
ច្ផ្សង  ៗ ម្រត្ូវបានបតូរតមអម្រតម្របវត្តិស្ថស្តសដ។ របាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ និងលទធផ្លលមអិត្ច្ផ្សង  ៗ និង    
របាយការណ៍លាំហូរទរកម្របាក់ ម្រត្ូវបានបតូរច្ៅជាម្របាក់ច្រៀល ច្ោយច្ម្របើម្របាស់អម្រតមធ្យម ច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទ 
ដែលអម្រតច្នឹះម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាានកម្រមិត្ម្របហ្វក់ម្របដហលច្ៅនរងអម្រតបតូររូបិយប័ណា នាថ្ងៃម្របតិ្បត្តិការ 
ច្ោយស្ថរដត្អម្រតបតូររូបិយប័ណា មិនានការដម្របម្របូលជាស្ថរវនតច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទ។ ភាពែុសគាន ដែលច្កើត្
ច្ ើងពីការបតូររូបិយប័ណា ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ជា “លច្មអៀងពីការបតូររូបិយប័ណា” ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល
លមអិត្ច្ផ្សងៗ។ 
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4. ការបតូររបិូយប័ណណ គារ់ ុលាៃ រអាដមររិដៅគារ់ដរៀល (ត្) 

ម្រកុមហ ុនច្ម្របើម្របាស់អម្រតបតូរម្របាក់ែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
 

  អម្រតនាកាល  អម្រតមធ្យម 

  បរចិ្ឆេទរាយការណ៍  12ដែ 

 

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 1 ែុលាល រអាច្មរកិ = 4,074ច្រៀល  4,068ច្រៀល 
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 1 ែុលាល រអាច្មរកិ = 4,045ច្រៀល  4,077ច្រៀល 

        

តួ្ច្លែជាម្របាក់ច្រៀលច្នឹះ ្ឺសម្រាប់ជាការបង្កា ញដត្ប ុច្ណាា ឹះ ច្ហើយមិនម្រត្ូវបានយកមកបកស្ស្ថយថា តួ្ច្លែ
ម្របាក់ែុលាល រអាច្មរកិច្នឹះម្រត្ូវបានបដូរច្ៅជាម្របាក់ច្រៀល ឬ្ួរម្រត្វូបានបដូរជាម្របាក់ច្រៀល ឬនរងម្រត្ូវបានបដូរជាម្របាក់
ច្រៀល នាច្ពលអនា្ត្តមអម្រតបដូរម្របាក់ច្នឹះ ឬអម្រតបដូរម្របាក់ច្ផ្សងច្ទៀត្ច្នាឹះច្ ើយ។ 

5. ស្ថច់គារ់រនងុន  
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021  ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020  

 ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល 
  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 

     
ស្ថខានានា 184,569,664 751,936,812 116,999,478 473,262,889 
ទីស្ថន ក់ការកណាត ល 37,795,735 153,979,824 43,578,608 176,275,469 

 222,365,399 905,916,636 160,578,086 649,538,358 

ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែតមម្របច្ភ្ទរូបិយប័ណារួមានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

 ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល 
  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
     
ែុលាល រអាច្មរកិ 184,320,172 750,920,382 130,637,165 528,427,332 
ច្រៀលដែមរ 34,859,816 142,018,890 26,845,731 108,590,982 
បាត្ថ្ង 3,185,411 12,977,364 3,095,190 12,520,044 

 222,365,399 905,916,636 160,578,086 649,538,358 
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5. ស្ថច់គារ់រនងុន  (ត្) 

សម្រាប់ច្គាលបាំណងថ្នការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍លាំហូរទរកម្របាក់ ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់សមមូលរួមានែូឆ
ខាងច្ម្រកាម៖ 

 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 
 ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 
  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 

     
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ 222,365,399 905,916,636 160,578,086 649,538,358 
សមតុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា     

្ណនីឆរនត 139,856,737 569,776,347 87,265,227 352,987,843 
្ណនីានកាលកាំណត់្              

(កាលវស្ថនែាំបូងរហូត្ែល់ 3ដែ) 373,638 1,522,201 165,207,294 668,263,504 
សមតុ្លយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សង  ៗ     

្ណនីឆរនត 2,240,993 9,129,805 3,959,939 16,017,953 
្ណនីសនសាំ 90,418 368,363 55,241 223,450 

 364,927,185 1,486,713,352 417,065,787 1,687,031,108 

6. សមតុ្លយដៅធនាោរជាតិ្ននរមពុជា 
 

  ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021  ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020  
 កាំណត់្ ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល 
 សាគ ល ់  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
      
្ណនីឆរនត  (ក) 139,856,737 569,776,347 87,265,227 352,987,843 
ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្           
(កាលវស្ថនែាំបូងរហតូ្ែល់ 3ដែ) (ក) 373,638 1,522,201 165,207,294 668,263,504 
ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្            
(កាលវស្ថនែាំបូងច្ម្រឆើនជាង 3ដែ) (ក) 148,184 603,702 148,888 602,252 
ម្របាក់ត្មាលធ់ានាច្លើច្ែើមទុន  (ែ) 30,000,000 122,220,000 23,000,000 93,035,000 
ម្របាក់បម្រមងុកាត្ពាកិឆច  (្ ) 198,040,807 806,818,247 162,733,990 658,258,990 

  368,419,366 1,500,940,497 438,355,399 1,773,147,589 
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6. សមតុ្លយដៅធនាោរជាតិ្ននរមពុជា 

(ក) ្ណនីឆរនត និងម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ 

្ណនីឆរនតមិនទទួលបានការម្របាក់ច្នាឹះច្ទ។ 

កនុងអាំ ុងការយិបរចិ្ឆេទ ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ដែលានកាលវស្ថនែាំបូងរហូត្ែល់ 3ដែ ទទួលបាន       
អម្រតការម្របាក់ម្របចាាំឆ្ន ាំចាប់ពី 0.04% ច្ៅ 1.63% (ឆ្ន ាំ2020៖ ចាប់ពី 0.02% ែល់ 1.60%) ច្ហើយម្របាក់បច្ញ្ញើាន
កាលកាំណត់្ដែលានកាលវស្ថនែាំបូងច្លើសពី 3ដែ ទទួលបានអម្រតការម្របាក់ម្របចាាំឆ្ន ាំចាប់ពី 0.13% ច្ៅ 
1.91% (ឆ្ន ាំ2020៖ ចាប់ពី 0.23% ែល់ 1.93%)។ 

(ែ) ម្របាក់ត្មាល់ធានាច្លើច្ែើមទុន 

តមម្របកាសច្លែ B7-07-163 ឆុឹះថ្ងៃទី13 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2007 សតីអាំពីការផ្តល់អាជាា ប័ណាែល់ម្រ រ្ឹះស្ថថ នមីម្រកូហិរញ្ញវត្ថុ
ទទួលម្របាក់បច្ញ្ញើ ម្រកុមហ ុនត្ម្រមូវឲ្យរកាម្របាក់ត្មាលធ់ានាច្លើច្ែើមទុនច្សមើនរង 10% ថ្នច្ែើមទុនឆុឹះបញ្ជ ីជាមួយ
ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា។ ច្ៅថ្ងៃទី7 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2021 ម្រកុមហ ុនបានបច្ងាើនម្របាក់ត្មាល់ធានាច្លើច្ែើមទុនរហូត្
ែល់ 30 លានែុលាល រអាច្មរកិ បនាទ ប់ពីទទួលបានការអនុម័ត្ពីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ច្ៅថ្ងៃទី31 ដែឧសភា 
ឆ្ន ាំ2021 ច្លើការបច្ងាើនច្ែើមទុន។ ម្របាក់បច្ញ្ញើច្នឹះ មិនអាឆយកមកសម្រាប់ជាការច្ម្របើម្របាស់ច្ៅកនុងម្របតិ្បត្តិការ
របស់ម្រកុមហ ុនច្នាឹះច្ទ ប ុដនតម្រត្ូវបានបងាិលម្រត្ ប់មកវញិ ច្ៅច្ពលម្រកុមហ ុនសម័ម្រ្ឆិត្តបញ្ឈប់អាជី្វកមមច្ៅកនុង
ម្របច្ទសកមពុជា។ ម្របាក់ត្មាល់ធានាច្លើច្ែើមទុន ទទួលបានការម្របាក់ម្របចាាំឆ្ន ាំកនុងអម្រត 0.04% (ឆ្ន ាំ2020៖ 0.09%) 
ច្ៅកនុងអាំ ុងការយិបរចិ្ឆេទ។ 

(្ ) ម្របាក់បម្រមងុកាត្ពាកិឆច 

ម្របាក់បម្រមុងកាត្ពាកិឆច ្ឺជាម្របាក់បម្រមុងកាត្ពាកិឆចអបបបរា ដែលម្រត្ូវបាន្ណនាតមអម្រត 8.00% ថ្នម្របាក់
បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន ច្ោយអនុច្លាមច្ៅតមម្របកាសរបសធ់្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាច្លែ B7-07- 316 ។ ម្របាក់
បម្រមុងកាត្ពាកិឆច នរងម្រត្វូដម្របម្របលួច្ៅតមកម្រមិត្ថ្នការោក់ម្របាក់បច្ញ្ញើពីអតិ្ងិជ្ន ច្ហើយម្របាក់បម្រមុងកាត្ពាកិឆច       
ពុាំទទួលបានការម្របាក់ច្នាឹះច្ទ។ 

ច្ៅថ្ងៃទី11 ដែមករា ឆ្ន ាំ2022 ម្រកុមហ ុនបានច្ផ្ទរទរកម្របាក់បដនថមសរុបឆាំនួន 6,471,930 ែុលាល រអាច្មរកិ ច្ៅកនុង
្ណនីបម្រមុងកាត្ពាកិឆចជាមួយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ច្ែើមបីរកានូវកម្រមិត្ម្របាក់បម្រមងុកាត្ពាកិឆចអបបបរា
ច្ែើមបឲី្យស្សបតមម្របកាសខាងច្លើ។ 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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7. សមតុ្លយដៅធនាោរដផេង  ៗ
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021   ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020  
 ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 
  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 

     
្ណនីឆរនត 2,240,993 9,129,805 3,959,939 16,017,953 
្ណនីសនសាំ 90,418 368,363 55,241 223,450 

សមតុ្លយែុលជាមួយ               
 ធ្នាគារច្ផ្សង  ៗ 2,331,411 9,498,168 4,015,180 16,241,403 
សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ថ្ន 

ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (23,314) (94,981) (40,151) (162,411) 

 2,308,097 9,403,187 3,975,029 16,078,992 

្ណនីឆរនត ទទួលបានអម្រតការម្របចាាំឆ្ន ាំម្របាក់រហូត្ែល់ 0.75% (2020៖ 0.00% ច្ៅ 1.00%) ច្ហើយ្ណនីសនសាំ
ទទួលបានអម្រតការម្របាក់ម្របចាាំឆ្ន ាំចាប់ពី 0.00% ច្ៅ 0.20% (2020៖ 0.00% ច្ៅ 1.00%) កនុងអាំ ុងការយិបរចិ្ឆេទ។ 

សមតុ្លយជាមួយធ្នាគារច្ផ្សងៗតមម្របច្ភ្ទរបិូយប័ណាានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021   ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

 ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 
  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
     
ែុលាល រអាច្មរកិ 1,759,006 7,166,190 1,742,434 7,048,146 
ច្រៀលដែមរ 572,405 2,331,978 2,272,746 9,193,257 

 2,331,411 9,498,168 4,015,180 16,241,403 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
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7. សមតុ្លយដៅធនាោរដផេង  ៗ(ត្) 
បដម្រមបម្រមួលថ្នសាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ថ្នឱនភាពថ្នត្ថ្មល ច្លើសមតុ្លយជាមួយធ្នាគារច្ផ្សង  ៗ កនុងអាំ ុង
ការយិបរចិ្ឆេទានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 2021 2020 

 ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 
  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
     
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា 40,151 162,411 11,033 44,959 
ទទួលស្ថគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍

ឆាំច្ណញ ឬខាត្ (16,837) (68,493) 29,118 118,715 
លច្មអៀងពីការបដូររបិូយប័ណា - 1,063 - (1,263) 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 23,314 94,981 40,151 162,411 

8. ឥណទានផតល់ ល់អតិ្ថិជន 
ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន ម្រតូ្វបានចាត់្ជាម្រកុមែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្ន ូឆ្ន ាំ2021   ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 
 ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 

  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
ឥណទានបុ គ្ល 3,683,632,514 15,007,118,862 2,973,563,176 12,028,063,047 
ឥណទានសម្រាប់សហម្រគាសធុ្នតូ្ឆ                           

និងមធ្យម 61,901,154 252,185,301 48,733,619 197,127,489 
ឥណទានបុ គ្លិក 7,300,898 29,743,858 8,148,355 32,960,096 
ឥណទានម្រកុម 176,926 720,797 375,579 1,519,217 

 3,753,011,492 15,289,768,818 3,030,820,729 12,259,669,849 
កថ្ម្រមច្សវាឥណទានដែលមិនទាន់រ ាំលស់ (34,840,611) (141,940,649) (28,858,791) (116,733,810) 

 3,718,170,881 15,147,828,169 3,001,961,938 12,142,936,039 
ការម្របាក់បងគរដែលម្រតូ្វទទួល 30,187,544 122,984,054 26,231,489 106,106,373 

 3,748,358,425 15,270,812,223 3,028,193,427 12,249,042,412 
សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ថ្ន                      

ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (56,790,432) (231,364,220) (49,613,493) (200,686,579) 

 3,691,567,993 15,039,448,003 2,978,579,934 12,048,355,833 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
សគមាប់ការយិបរដិចេទ្ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្3ី1 ដខធនូ ឆ្ន 2ំ021 

58 

8. ឥណទានផតល់ ល់អតិ្ថិជន (ត្) 
បដម្រមបម្រមួលថ្នសាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ថ្នឱនភាពថ្នត្ថ្មល ច្លើឥណទានផ្ដលែ់លអ់តិ្ងិជ្ន កនុងអាំ ុង
ការយិបរចិ្ឆេទានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 2021 2020 

 ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 
  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
     
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា 49,613,493 200,686,579 26,232,892 106,899,034 
ទទួលស្ថគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ 

ឆាំច្ណញ ឬខាត្ 14,722,763 59,892,200 23,380,601 95,322,710 
ការលុបច្ឆញកនុងការយិបរចិ្ឆេទ (7,545,824) (30,696,412) - - 
លច្មអៀងពីការបដូររបិូយប័ណា - 1,481,853 - (1,535,165) 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 56,790,432 231,364,220 49,613,493 200,686,579 

អម្រតការម្របាក់ម្របចាាំឆ្ន ាំច្លើឥណទានផ្ដល់ែល់អតិ្ងិជ្នានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 2021 2020 
 
ឥណទានម្រកមុ 16.20% - 18.00% 16.20% - 18.00% 
ឥណទានបុ្គល 6.50% - 27.60%(មុនដែច្មស្ថ ឆ្ន ាំ2017) 

7.00% – 18.00% (ច្ម្រកាយដែច្មស្ថ ឆ្ន ាំ2017) 
10.00% - 32.40%(មុនដែច្មស្ថ ឆ្ន ាំ2017) 

7.00% – 18.00%(ច្ម្រកាយដែច្មស្ថ ឆ្ន ាំ2017) 
ឥណទាន Biogas  18% 0% 
ឥណទានបុ្គលកិ 8.00% - 10.00% 8.00% - 10.00% 

អម្រតការម្របាក់ម្របចាាំឆ្ន ាំសាំរាប់ឥណទានងមី និងឥណទានច្ ើងវញិ្ឺម្រត្ូវបានកម្រមិត្ម្រត្រម 18% ចាប់ពីថ្ងៃឆូលជា
ធ្រានថ្ងៃទី1 ដែច្មស្ថ ឆ្ន ាំ2017 តមម្របកាសច្លែ ធ្7-017-109 សតីពីការកាំណត់្ពិោនការម្របាក់។ សមតុ្លយ
ឥណទានច្ៅអតិ្ងិជ្ន ជាមួយអម្រតការម្របាក់ច្ម្រឆើនជាង 18% ្ឺសាំច្ៅច្ៅច្លើឥណទានដែលបានផ្តល់ឲ្យមុន
ច្ពលច្ឆញម្របកាសច្នឹះ ច្ហើយានសមតុ្លយច្ៅសលន់ាការយិបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ។ 

សម្រាប់ការវភិា្បដនថមច្លើឥណទានែុលផ្តល់ែលអ់តិ្ងិជ្ន សូមច្មើលកាំណត់្សាគ ល់ 33.1។  



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
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9. គទ្ពយសរមមដផេង  ៗ
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021  ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020  
 ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 
  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 

     
ម្របាក់បង់មុន 1,139,886 4,643,896 767,359 3,103,967 
ម្របាក់កក់ 611,637 2,491,809 513,266 2,076,161 
ការវនិិច្យ្រយៈច្ពលដវង 28,167 114,752 28,167 113,936 
ច្ផ្សង  ៗ 48,512 197,638 42,604 172,333 
 1,828,202 7,448,095 1,351,396 5,466,397 
សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ថ្ន 

ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (12,233) (49,837) (10,300) (41,664) 

 1,815,969 7,398,258 1,341,096 5,424,733 

បដម្រមបម្រមួលថ្នសាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ថ្នឱនភាពថ្នត្ថ្មលច្លើម្របាក់កក់ដែលអាឆែកវញិបាន កនុងអាំ ុង
ការយិបរចិ្ឆេទានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 2021 2020 

 ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 
  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
     
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា 10,300 41,664 8,841 35,762 
ទទួលស្ថគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ 

ឆាំច្ណញ ឬខាត្ 1,933 7,863 1,459 5,948 
លច្មអៀងពីការបដូររបិូយប័ណា - 310 - (46) 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 12,233 49,837 10,300 41,664 
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10. គទ្ពយ និងបរកិាា រ 
 

 2021  

 ច្ម្រ្ឿងសង្កា រ រម យនយនត 
ច្ទាឆម្រក 
យនយនត 

កុាំពយូទ័រ នងិបរកិាខ រ
បច្ឆចកវទិោ 

ការដកលមអ 
ម្រទពយជ្លួ 

បរកិាខ រ 
ទាំនាកទ់ាំនង 

ម្រទពយកាំពងុ
បច្ងាើត្ សរុប 

 ែលុាល រអាច្មរកិ ែលុាល រអាច្មរកិ ែលុាល រអាច្មរកិ ែលុាល រអាច្មរកិ ែលុាល រអាច្មរកិ ែលុាល រអាច្មរកិ ែលុាល រអាច្មរកិ ែលុាល រអាច្មរកិ សមមលូពាន់ច្រៀល 
         (កាំណត្ស់ាគ ល់ 4) 
ថ្ងលច្ែើម          
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា  5,355,637 3,037,394 360,678 9,030,420 2,401,455 326,356 295,714 20,807,654 84,166,960 
ការទិញបដនថម 190,187 97,500 - 365,373 5,674 17,716 605,922 1,282,372 5,216,689 
ការលក់ច្ឆញ/លុបច្ឆញ (55,778) (283,171) - (165,606) (6,263) - - (510,818) (2,078,008) 
ការច្ផ្ទរ 27,085 - - 567,514 18,341 - (612,940) - - 
លច្មអៀងពីការបតូររូបិយប័ណា - - - - - - - - 608,052 
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ  5,517,131 2,851,723 360,678 9,797,701 2,419,207 344,072 288,696 21,579,208 87,913,693 
ែក៖ រ ាំលស់បងគរ          
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា 4,222,332 2,315,084 349,819 6,215,744 1,788,910 252,962 - 15,144,851 61,260,921 
រ ាំលស់កនុងការយិបរចិ្ឆេទ 413,709 273,348 3,588 1,184,888 169,500 27,398 - 2,072,431 8,430,649 
ការលក់ច្ឆញ/លុបច្ឆញ (53,862) (274,712) - (164,755) (6,263) - - (499,592) (2,032,340) 
លច្មអៀងពីការបតូររូបិយប័ណា - - - - - - - - 448,638 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ  4,582,179 2,313,720 353,407 7,235,877 1,952,147 280,360 - 16,717,690 68,107,868 

ត្ថ្មលច្យង          
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 934,952 538,003 7,271 2,561,824 467,060 63,712 288,696 4,861,518 19,805,825 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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10. គទ្ពយ និងបរកិាា រ (ត្) 
 2020 

 ច្ម្រ្ឿងសង្កា រ រម យនយនត 
ច្ទាឆម្រក 
យនយនត 

កុាំពយូទ័រ នងិបរកិាខ រ
បច្ឆចកវទិោ 

ការដកលមអ 
ម្រទពយជ្លួ 

បរកិាខ រ 
ទាំនាកទ់ាំនង ម្រទពយកាំពងុបច្ងាើត្ សរុប 

 ែលុាល រអាច្មរកិ ែលុាល រអាច្មរកិ ែលុាល រអាច្មរកិ ែលុាល រអាច្មរកិ ែលុាល រអាច្មរកិ ែលុាល រអាច្មរកិ ែលុាល រអាច្មរកិ ែលុាល រអាច្មរកិ សមមលូពាន់ច្រៀល 
         (កាំណត្ស់ាគ ល់ 4) 

ថ្ងលច្ែើម          
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា  4,871,906 2,917,904 354,528 7,171,805 2,297,202 417,766 86,160 18,117,271 73,827,879 
ការទិញបដនថម 469,993 137,490 6,150 668,756 37,107 - 1,643,513 2,963,009 12,080,188 
ការលក់ច្ឆញ/លុបច្ឆញ (34,572) (18,000) - (104,575) (24,069) (91,410) - (272,626) (1,111,496) 
ការច្ផ្ទរ 48,310 - - 1,294,434 91,215 - (1,433,959) - - 
លច្មអៀងពីការបតូររបិូយប័ណា - - - - - - - - (629,611) 
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ  5,355,637 3,037,394 360,678 9,030,420 2,401,455 326,356 295,714 20,807,654 84,166,960 

ែក៖ រ ាំលស់បងគរ          
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា 3,796,688 2,039,937 346,727 5,164,683 1,622,584 240,365 - 13,210,984 53,834,760 
រ ាំលសក់នុងការយិបរចិ្ឆេទ 458,101 293,147 3,092 1,151,216 189,564 47,347 - 2,142,467 8,734,838 
ការលក់ច្ឆញ/លុបច្ឆញ (32,457) (18,000) - (100,155) (23,238) (34,750) - (208,600) (850,462) 
លច្មអៀងពីការបតូររបិូយប័ណា - - - - - - - - (458,215) 
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 4,222,332 2,315,084 349,819 6,215,744 1,788,910 252,962 - 15,144,851 61,260,921 

ត្ថ្មលច្យង          
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 1,133,305 722,310 10,859 2,814,676 612,545 73,394 295,714 5,662,803 22,906,039 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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11. សទិ្ធិដគបើគាសគ់ទ្ពយសរមម 

ម្រកុមហ ុនបានជួ្លទីតាំងការយិល័យ សម្រាប់ជាការយិលយ័កណាត ល ស្ថខា ម្រពមទាាំងទីតាំងោក់ា សុីនែក
ម្របាក់សា័យម្របវត្តិ(ATM)។ ព័ត៌្ានអាំពីភ្តិ្សនោដែលម្រកុមហ នុជាអនកភ្តិ្កៈ ម្រត្ូវបានបង្កា ញែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
 

 2021 
 ការយិល័យ ទីតាំងATM សរុប 
 ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 
    (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 

ថ្ងលច្ែើម     
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា  25,638,528 717,053 26,355,581 106,608,325 
ការបដនថម 4,689,862 94,856 4,784,718 19,464,233 
លច្មអៀងពីការបតូររបិូយប័ណា - - - 793,020 
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 30,328,390 811,909 31,140,299 126,865,578 

ែក៖ រ ាំលស់បងគរ     
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា 10,579,042 454,360 11,033,402 44,630,111 
រ ាំលសក់នុងការយិបរចិ្ឆេទ 3,835,929 173,325 4,009,254 16,309,647 
លច្មអៀងពីការបតូររបិូយប័ណា - - - 344,022 
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 14,414,971 627,685 15,042,656 61,283,780 

ត្ថ្មលច្យង     
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 15,913,419 184,224 16,097,643 65,581,798 

 
 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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11. សទិ្ធិដគបើគាសគ់ទ្ពយសរមម (ត្) 

 202០ 
 ការយិល័យ ទីតាំងATM សរុប 
 ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 
    (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 

ថ្ងលច្ែើម     
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា 20,863,158 500,461 21,363,619 87,056,750 
ការបដនថម 4,822,970 245,844 5,068,814 20,665,555 
ការផុ្ត្កាំណត់្/ការបញ្ឈប់មុន
 កាលកាំណត់្ (47,600) (29,252) (76,852) (313,326) 
លច្មអៀងពីការបតូររបិូយប័ណា - - - (800,654) 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 25,638,528 717,053 26,355,581 106,608,325 

ែក៖រ ាំលស់បងគរ     
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា 6,722,452 280,902 7,003,354 28,538,670 
រ ាំលសក់នុងការយិបរចិ្ឆេទ 3,887,081 173,458 4,060,539 16,554,818 
ការផុ្ត្កាំណត់្/ការបញ្ឈប់មុន
 កាលកាំណត់្ (30,491) - (30,491) (124,312) 
លច្មអៀងពីការបតូររបិូយប័ណា - - - (339,065) 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ  10,579,042 454,360 11,033,402 44,630,111 

ត្ថ្មលច្យង     
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 15,059,486 262,693 15,322,179 61,978,214 

 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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12. គទ្ពយសរមមអរបីូ 
 

 2021 

 កុាំពយូទ័រសហូាដវរ 
អជាា បណាម្របព័នធ
សនូលធ្នាគារ សរុប 

 ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 
    (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 

ថ្ងលច្ែើម     
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា 1,220,319 2,891,587 4,111,906 16,632,661 
ការទិញបដនថម 43,735 - 43,735 177,914 
លច្មអៀងពីការបតូររបិូយប័ណា - - - 119,506 
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ  1,264,054 2,891,587 4,155,641 16,930,081 
ែក៖ រ ាំលស់បងគរ     
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា 817,815 1,686,923 2,504,738 10,131,666 
រ ាំលសក់នុងការយិបរចិ្ឆេទ 108,022 188,352 296,374 1,205,648 
លច្មអៀងពីការបតូររបិូយប័ណា - - - 74,416 
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 925,837 1,875,275 2,801,112 11,411,730 

ត្ថ្មលច្យង     
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 338,217 1,016,312 1,354,529 5,518,351 

 
 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
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12. គទ្ពយសរមមអរបីូ (ត្) 
 

 2020 

 កុាំពយូទ័រសហូាដវរ 
អជាា បណាម្របព័នធ
សនូលធ្នាគារ សរុប 

 ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 
    (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
ថ្ងលច្ែើម     
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា  1,121,820 2,515,752 3,637,572 14,823,106 
ការទិញបដនថម 98,499 375,835 474,334 1,933,860 
លច្មអៀងពីការបតូររបិូយប័ណា - - - (124,305) 
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 1,220,319 2,891,587 4,111,906 16,632,661 
ែក៖ រ ាំលស់បងគរ     
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា 720,398 1,417,288 2,137,686 8,711,071 
រ ាំលសក់នុងការយិបរចិ្ឆេទ 97,417 269,635 367,052 1,496,470 
លច្មអៀងពីការបតូររបិូយប័ណា - - - (75,875) 
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 817,815 1,686,923 2,504,738 10,131,666 

ត្ថ្មលច្យង     
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 402,504 1,204,664 1,607,168 6,500,995 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
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13. គារ់បដញ្ញ ើពីធនាោរនានា និងគ រ្ឹះស្ថា នហរិញ្ញវត្ាុដផេង  ៗ
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្ន ូឆ្ន ាំ2021  ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020  

 ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល 

  

(កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (ការរាយការណ៍           
ច្ ើងវញិ) 

(កាំណត់្សាគ ល់ 4)          
(ការរាយការណ៍            

ច្ ើងវញិ)  
     
ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ 77,619,435 316,221,578 36,497,989 147,634,366 
ម្របាក់បច្ញ្ញើសនសាំ 4,262,143 17,363,971 734,828 2,972,379 

 81,881,578 333,585,549 37,232,817 150,606,745 

ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និងម្រ រ្ឹះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សង មៗ្រត្ូវបានវភិា្ែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

(ក) តមកាលវស្ថន 

សូមច្មើលកាំណត់្សាគ ល់ 33.3 (ii) ហ្វនិភ័្យអម្រតការម្របាក់។ 

(ែ) តមរបិូយប័ណា 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021  ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

 ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល 

 

 (កាំណត់្សាគ ល់ 4) (ការរាយការណ៍           
ច្ ើងវញិ) 

(កាំណត់្សាគ ល់ 4)          
(ការរាយការណ៍            

ច្ ើងវញិ)  
     

ែុលាល រអាច្មរកិ 81,823,935 333,350,711 36,992,081 149,632,968 
ច្រៀលដែមរ 57,643 234,838 240,736 973,777 

 
81,881,578 333,585,549 37,232,817 150,606,745 

 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
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13. គារ់បដញ្ញ ើពីធនាោរនានា និងគ រ្ឹះស្ថា នហរិញ្ញវត្ាុដផេង  ៗ(ត្) 

(្ ) តមទាំនាក់ទាំនង 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021  ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

 ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល 

 

 (កាំណត់្សាគ ល់ 4) (ការរាយការណ៍           
ច្ ើងវញិ) 

(កាំណត់្សាគ ល់ 4)          
(ការរាយការណ៍            

ច្ ើងវញិ)  
     

មិនដមនសមព័នធោតិ្ 62,727,192 255,550,580 37,232,817 150,606,745 
សមព័នធោតិ្ 19,154,386 78,034,969 - - 

 
81,881,578 333,585,549 37,232,817 150,606,745 

(ឃ) តមឆច្នាល ឹះថ្នអម្រតការម្របាក់ម្របចាាំឆ្ន ាំកនុងការយិបរចិ្ឆេទ 

 2021 2020 

 
ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្   

ែុលាល រអាច្មរកិ 2.00% - 5.25% 2.00% - 5.50% 
ច្រៀលដែមរ គាម ន 2.00% - 5.50% 

ម្របាក់បច្ញ្ញើសនសាំ   
ែុលាល រអាច្មរកិ 0.00% 0.00% 
ច្រៀលដែមរ 0.00% 0.00% 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
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14. គារ់បដញ្ញ ើរបស់អតិ្ថិជន 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 
 ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 
  (កាំណត់្សាគ ល់ 4) (ការរាយការណ៍   

ច្ ើងវញិ) 
(កាំណត់្សាគ ល់ 4) 

(ការរាយការណ៍    
ច្ ើងវញិ) 

     
ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្ 2,397,228,295 9,766,308,074 1,956,078,958  7,912,339,385  
ម្របាក់បច្ញ្ញើសនសាំ 136,102,560 554,481,829 118,601,985  479,745,029  

 2,533,330,855 10,320,789,903 2,074,680,943  8,392,084,414  

(ក) តមកាលវស្ថន 

សូមច្មើលកាំណត់្សាគ ល់ 33.3 (ii) ហ្វនិភ័្យអម្រតការម្របាក់។ 

(ែ) តមរបិូយប័ណា 

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្នម្រត្ូវបានវភិា្ែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
 
 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

 ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 
  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (ការរាយការណ៍            

ច្ ើងវញិ) 
(កាំណត់្សាគ ល់ 4)  

(ការរាយការណ៍            
ច្ ើងវញិ) 

     
ែុលាល រអាច្មរកិ 2,338,356,190 9,526,463,118 1,921,733,031 7,773,410,110 
ច្រៀលដែមរ 193,497,517 788,308,884 150,140,808 607,319,568 
បាត្ថ្ង 1,477,148 6,017,901 2,807,104 11,354,736 

 2,533,330,855 10,320,789,903 2,074,680,943 8,392,084,414 
 
 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
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14. គារ់បដញ្ញ ើរបស់អតិ្ថិជន (ត្) 

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្នម្រត្ូវបានវភិា្ែូឆខាងច្ម្រកាម៖ (ត្) 

(្ ) តមទាំនាក់ទាំនង 
 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

 ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 
  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (ការរាយការណ៍            

ច្ ើងវញិ) 
(កាំណត់្សាគ ល់ 4)  

(ការរាយការណ៍            
ច្ ើងវញិ) 

     

មិនដមនសមព័នធោតិ្ 2,481,756,245 10,110,674,942 2,042,197,190 8,260,687,634 
សមព័នធោតិ្ 51,574,610 210,114,961 32,483,753 131,396,780 

 2,533,330,855 10,320,789,903 2,074,680,943 8,392,084,414 

(ឃ) តមឆច្នាល ឹះថ្នអម្រតការម្របាក់ម្របចាាំឆ្ន ាំកនុងការយិបរចិ្ឆេទ 

 2021 2020 

 
ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្   

ែុលាល រអាច្មរកិ 0.75% - 8.25% 3.50% - 7.25% 
ច្រៀលដែមរ 2.00% - 10.15% 3.50% - 7.25% 
បាត្ថ្ង 0.10% - 8.00% 0.10% (សម្រាប់ដត្អតិ្ងិជ្នចាស់) 

ម្របាក់បច្ញ្ញើសនសាំ   
ែុលាល រអាច្មរកិ 0.00% - 3.00% 1.50%-2.5% 
ច្រៀលដែមរ 0.00% - 3.00% 1.50%-2.5% 
បាត្ថ្ង 0.00% - 0.10% 0.10% (សម្រាប់ដត្អតិ្ងិជ្នចាស់) 

15. គារ់រមាី 

ម្រកុមហ ុន បានឆុឹះកិឆចម្រពមច្ម្រពៀងែចីម្របាក់ជាមួយអនកផ្តល់ម្របាក់កមចីច្ផ្សង រៗួមានសម័ពនធោតិ្ និងមិនដមន              
សម័ពនធោតិ្។ ម្របាក់កមចីទាាំងច្នឹះពុាំានវត្ថុបញ្ញច ាំច្នាឹះច្ ើយ ច្ហើយការទូទាត់្សងម្របាក់ច្ែើម និងការម្របាក់ ម្រត្ូវ  
ច្ធ្ាើច្ ើងម្របចាាំម្រតី្ាស ឆាស ឬម្របចាាំឆ្ន ាំ ច្ោយដផ្អកតមកាលវភិា្ទូទាត់្សង ថ្នកិឆចម្រពមច្ម្រពៀងកមចី                        
នីមួយៗ។ 
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15. គារ់រមាី (ត្) 

ម្របាក់កមចី ម្រត្ូវបានវភិា្ែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

(ក) តមកាលវស្ថន 

សូមច្មើលកាំណត់្សាគ ល់ 33.3 (ii) ហ្វនិភ័្យអម្រតការម្របាក់។ 

(ែ) តមរបិូយប័ណា 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 
 ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល 

 

 (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (ការរាយការណ៍             
ច្ ើងវញិ) 

(កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
(ការរាយការណ៍          

ច្ ើងវញិ) 
     
ែុលាល រអាច្មរកិ 670,477,767 2,731,526,422 594,543,775 2,404,929,570 
ច្រៀលដែមរ 143,249,534 583,598,602 159,624,276 645,680,196 
បាត្ថ្ង 16,094,563 65,569,250 40,262,266 162,860,866 

 829,821,864 3,380,694,274 794,430,317 3,213,470,632 

(្ ) តមទាំនាក់ទាំនង 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020  
 ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល 

 

 (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (ការរាយការណ៍         
ច្ ើងវញិ) 

(កាំណត់្សាគ ល់ 4)  
(ការរាយការណ៍     

ច្ ើងវញិ) 
     
មិនដមនសមព័នធោតិ្ 715,840,327 2,916,333,492 708,215,447 2,864,731,483 
សមព័នធោតិ្ 113,981,537 464,360,782 86,214,870 348,739,149 

 829,821,864 3,380,694,274 794,430,317 3,213,470,632 
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15. គារ់រមាី (ត្) 

ម្របាក់កមចីម្រត្ូវបានវភិា្ែូឆខាងច្ម្រកាម៖ (ត្) 

(ឃ) តមឆច្នាល ឹះថ្នអម្រតការម្របាក់ម្របចាាំឆ្ន ាំកនុងការយិបរចិ្ឆេទ 

 2021  2020 

   
ែុលាល រអាច្មរកិ 2.00% - 6.98% 2.00% - 7.15% 
ច្រៀលដែមរ 2.00% - 7.50% 2.00% - 7.50% 
បាត្ថ្ង 8.37% - 8.84% 8.37% - 8.84% 

 បដម្រមបម្រមួលថ្នម្របាក់កមចីកនុងអាំ ុងការយិបរចិ្ឆេទានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 2021  2020 
 ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល 

  

(កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (ការរាយការណ៍
ច្ ើងវញិ) 

(កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
(ការរាយការណ៍       

ច្ ើងវញិ) 
     
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា 794,430,317 3,213,470,632 733,915,161 2,990,704,281 
ការបដនថម 335,239,090 1,363,752,618 416,904,907 1,699,721,306 
ឆាំណាយការម្របាក់ 47,986,130 195,207,577 55,047,225 224,427,536 
ការម្របាក់បានបង់ (47,454,899) (193,046,529) (59,608,788) (243,025,029) 
ការទូទាត់្សងម្របាក់ច្ែើម (295,976,678) (1,204,033,126) (353,817,494) (1,442,513,923) 
(ឆាំច្ណញ)/ខាត្ ពីការបតូររូបិយប័ណា

មិនទាន់ច្កើត្ច្ ើងជាក់ដសដង (4,402,096) (17,907,727) 1,989,306 8,110,401 
លច្មអៀងពីការបដូររបិូយប័ណា - 23,250,829 - (23,953,940) 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 829,821,864 3,380,694,274 794,430,317 3,213,470,632 
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16. មូលបគត្បំណុលគតូ្វទូ្ទាត់្ 

ច្ៅដែច្មស្ថ ឆ្ន ាំ2020 ម្រកុមហ ុនបានច្បាឹះផ្ាយមូលបម្រត្បាំណុលានការធានា ដែលានអម្រតការម្របាក់ច្ងរ
ឆាំនួន 127.2 ប ីលានច្រៀល (សមមូលច្ៅនរង 31.18 លានែុលាល រអាច្មរកិ) ដែលានកាលវស្ថនច្ៅថ្ងៃទី23             
ដែច្មស្ថ ឆ្ន ាំ2023។ មូលបម្រត្បាំណុលម្រត្ូវបានធានាច្ោយការធានាឥណទាន និងហ្វា សុលីីធី្វនិិច្យ  ្ ដែល         
ជាមូលនិធិ្បរធ្នបាលរបស់ធ្នាគារអភិ្វែឍន៍អាសុី។ មូលបម្រត្បាំណុលម្រត្ូវបានឆុឹះបញ្ជ ីច្ៅកនុងផ្ារមូលបម្រត្       
កមពុជា ច្ហើយម្រត្ូវបានលក់កនុងត្ថ្មល 100,000 ច្រៀលកនុង 1 មូលបម្រត្ ច្ោយានអម្រតការម្របាក់ 7.50% កនុងមួយឆ្ន ាំ 
និងម្រត្ូវសងម្រត្ ប់ ច្រៀងរាល់ឆាស ច្ោយចាប់ច្ផ្តើមពីថ្ងៃទី23 ដែតុ្លា ឆ្ន ាំ2020។ ម្រកុមហ ុនបានឆាំណាយច្លើ     
ថ្ងលច្បាឹះផ្ាយមួលបម្រត្បាំណុលឆាំនួន 6.21 ប ីលានច្រៀល (សមមូលច្ៅនរង 1.52 លានែុលាល រអាច្មរកិ)។ 

បដម្រមបម្រមួលថ្នច្លើមូលបម្រត្បាំណុលម្រត្ូវទូទាត់្កនុងអាំ ុងការយិបរចិ្ឆេទានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 2021 2020 
 ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល 

  

(កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (ការរាយការណ៍
ច្ ើងវញិ) 

(កាំណត់្សាគ ល់ 4)  
(ការរាយការណ៍       

ច្ ើងវញិ) 
     
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា 30,666,038 124,044,124 - - 
ការច្បាឹះផ្ាយមូលបម្រត្ - - 30,535,399 124,492,822 
ឆាំណាយការម្របាក់ 2,601,274 10,581,983 1,814,068 7,395,955 
ការម្របាក់បានបង់ (2,612,660) (10,628,303) (1,399,703) (5,706,589) 
ខាត្/(ឆាំច្ណញ) ពីការបតូររូបិយប័ណា

មិនទាន់ច្កើត្ច្ ើងជាក់ដសដង 687,447 2,796,536 (283,726) (1,156,751) 
លច្មអៀងពីការបដូររបិូយប័ណា - 893,371 - (981,313) 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 31,342,099 127,687,711 30,666,038 124,044,124 
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17. អនុបំណុល 
 

 
 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020  

  ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 

 

 

 

(កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (ការរាយការណ៍ 
ច្ ើងវញិ) 

(កាំណត់្សាគ ល់ 4)  
(ការរាយការណ៍

ច្ ើងវញិ) 
      

អនុបាំណុល  (ក) 105,191,790 428,551,352 98,814,321 399,703,930 
អនុបាំណុលជាមូលនិធិ្ 
 បរធ្នបាល (ែ) - - 14,853,496 60,082,390 

  105,191,790   428,551,352  113,667,817 459,786,320 

(ក) អនុបាំណុល 

អនុបាំណុល សាំច្ៅច្លើបាំណុលែចីពីាច សប់ាំណុលបរច្ទស (ដែលមិនដមនជាសម័ពនធោតិ្) ដែលានឆាំនួន         
ទរកម្របាក់ 54,999,653 ែុលាល រអាច្មរកិ (សមមូលច្ៅនរង 224.1ប ីលានច្រៀល) (ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020៖ 48,757,974 
ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលច្ៅនរង 197.2 ប ីលានច្រៀល) និងពីភា្ទុនិកានឆាំនួន 50,192,137 ែុលាល រអាច្មរកិ    
(សមមូលច្ៅនរង 204.5 ប ីលានច្រៀល) (ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020៖ 50,056,347 ែុលាល រអាច្មរកិ ដែលសមមូលច្ៅនរង 
202.5 ប ីលានច្រៀល) ម្រត្ូវទូទាត់្ច្ោយដផ្អកច្ៅតមកាលវភិា្ទូទាត់្សងម្របាក់ ែូឆានដឆងច្ៅកនុងកិឆច             
ម្រពមច្ម្រពៀងកមចីនីមួយៗ។ អនុបាំណុល ពីាច ស់ភា្ហ ុនម្រត្ូវបានអនុម័ត្ច្ោយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ឲ្យោក់
បញ្ចូ លច្ៅកនុងច្ែើមទុនថាន ក់ទី2 សម្រាប់ការ្ ណនាមូលនិធិ្តទ លស់ទុធ។ អនុបាំណុលានបនទុក អម្រតការម្របាក់
ម្របចាាំឆ្ន ាំចាប់ពី 6.98% ច្ៅ 10.47% (ឆ្ន ាំ2020៖ ចាប់ពី 6.98% ែល់ 10.47%) កនុងអាំ ុងការយិបរចិ្ឆេទ។ 

(ែ)  អនុបាំណុលជាមូលនិធិ្បរធ្នបាល 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

 ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 

  

(កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (ការរាយការណ៍
ច្ ើងវញិ) 

(កាំណត់្សាគ ល់ 4)  
(ការរាយការណ៍

ច្ ើងវញិ) 
បរធ្នបាលកិឆចហិរញ្ញវត្ថុម្របាស្ថក់ - - 14,853,496 60,082,390 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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17. អនុបំណុល (ត្) 

(ែ)  អនុបាំណុលជាមូលនិធិ្បរធ្នបាល (ត្) 

ច្យងច្ៅតម កិឆចម្រពមច្ម្រពៀងបរធ្នបាលកិឆចហិរញ្ញវត្ថុងមីដែលឆុឹះថ្ងៃទី4 ដែកុមភៈ ឆ្ន ាំ2021 មូលនិធិ្បរធ្នបាល
ម្រត្ូវបានម្រ្ប់ម្រ្ងច្ោយបរធ្នបាលកិឆចហិរញ្ញវត្ថុម្របាស្ថក់។ កិឆចម្រពមច្ម្រពៀងរវាងម្រកសួងច្សែឋកិឆច និងហិរញ្ញវត្ថុ 
ម្រ រ្ឹះស្ថថ នមីម្រកហូិរញ្ញវត្ថុ ម្របាស្ថក់ ម.ក និងបរធ្នបាលកិឆចហិរញ្ញវត្ថុម្របាស្ថក់ នាថ្ងៃទី11 ដែសីហ្វ ឆ្ន ាំ2017 ម្រត្ូវ
បាននារាករណ៍។ 

ម្រកមុហ នុ បានសងតដ ឆ់នូវទរកម្របាក់កមចីពីមូលនិធិ្បរធ្នបាលរបស់ បរធ្នបាលកិឆចហរិញ្ញវត្ថុម្របាស្ថក់ ច្ៅថ្ងៃទី27 
ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021។  

បដម្រមបម្រមួលថ្នអនុបាំណុលកនុងអាំ ងុការយិបរចិ្ឆេទានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 2021 2020 
 ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល 

  

(កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (ការរាយការណ៍
ច្ ើងវញិ) 

(កាំណត់្សាគ ល់ 4)  
(ការរាយការណ៍       

ច្ ើងវញិ) 
     
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា 113,667,817 459,786,320 76,840,659 313,125,685 
ការបដនថម 17,296,512 70,362,211 49,264,141 200,849,903 
ឆាំណាយការម្របាក់ 11,255,052 45,785,552 7,489,842 30,536,086 
ការម្របាក់បានបង់ (11,243,405) (45,738,172) (7,202,842) (29,365,987) 
ការទូទាត់្មុនថ្នម្របាក់ច្ែើម (25,784,186) (104,890,069) (12,833,334) (52,321,503) 
ខាត្ពីការបតូររូបិយប័ណាមិនទាន់ 

ច្កើត្ច្ ើងជាក់ដសដង - - 109,351 445,824 
លច្មអៀងពីការបដូររបិូយប័ណា - 3,245,510 - (3,483,688) 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 105,191,790 428,551,352 113,667,817 459,786,320 

 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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18. បំណុលភតិ្សនា 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020  
 ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល 

  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)   (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  

ការវភិា្តមកាលកាំណត់្- លាំហូរទរកម្របាក់
តមកិឆចសនោមិនទាន់ច្ធ្ាើអបបហ្វរ     
តិ្ឆជាង 1ឆ្ន ាំ 4,494,357 18,310,009 4,926,938 19,929,464 
ពី 1 ច្ៅ 5ឆ្ន ាំ 11,814,043 48,130,411 13,233,200 53,528,294 
ច្ម្រឆើនជាង 5ឆ្ន ាំ 2,713,396 11,054,377 1,075,061 4,348,622 

បាំណុលភ្តិ្សនោសរុបមិនទាន់                  
ច្ធ្ាើអបបហ្វរ 19,021,796 77,494,797 19,235,199 77,806,380 

ត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នបាំណុលភ្តិ្សនោ     
រយៈច្ពលែលី 3,407,054 13,880,338 3,640,367 14,725,285 
រយៈច្ពលដវង 12,184,384 49,639,180 10,784,451 43,623,104 

 15,591,438 63,519,518 14,424,818 58,348,389 

បដម្រមបម្រមួលថ្នបាំណុលភ្តិ្សនោកនុងអាំ ងុការយិបរចិ្ឆេទានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 2021 2020 
 ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល 

  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)   (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  
     
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា 14,424,818 58,348,389 13,172,728 53,678,867   
ការបដនថម 4,784,718 19,464,233 5,022,453 20,476,541 
ឆាំណាយការម្របាក់ 1,703,815 6,931,119 1,134,113 4,623,779 
ការម្របាក់បានបង់ (1,703,815) (6,931,119) (1,134,113) (4,623,779) 
ឆាំដណកម្របាក់ច្ែើមថ្នការទូទាត់្        

ភ្តិ្សនោ (3,618,098) (14,718,423) (3,770,363) (15,371,770) 
លច្មអៀងពីការបដូររបិូយប័ណា - 425,319 - (435,249) 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 15,591,438 63,519,518 14,424,818 58,348,389 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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18. បំណុលភតិ្សនា (ត្) 

ឆាំនួនដែលម្រត្វូបានទទួលស្ថគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ ានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 2021 2020 
 ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល 

  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)   (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
     
ឆាំណាយពាក់ព័នធនរងភ្តិ្សនោ 

រយៈច្ពលែលី និងម្រទពយសកមម
ដែលានត្ថ្មលទាប 815,242 3,316,404 633,895 2,584,390 

19. ពនធដលើគារ់ចំដណញ 

លិែិត្ម្របកាសពនធរបស់ម្រកុមហ ុន នរងម្រត្ូវបានម្រត្ួត្ពិនិត្យច្ោយអ្គនាយកោឋ នពនធោរ (“អ.ព.ែ”)។ ច្ោយស្ថរ 
ការអនុវត្ដឆាប់ និងបទបញ្ញត្ដិស្ថរច្ពើពនធច្លើម្របច្ភ្ទម្របតិ្បត្ដិការជាច្ម្រឆើន ានការបកស្ស្ថយច្ផ្សងៗគាន  ែូច្ឆនឹះ
ឆាំនួនដែលបានរាយការណ៍ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អាឆនរងដកដម្របច្ៅច្ពលច្ម្រកាយ បនាទ ប់ពីការកាំណត់្
ឆុងច្ម្រកាយច្ោយអ្គនាយកោឋ នពនធោរ។ 

(ក) ឆាំណាយពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 

អម្រតពនធផ្លូ វការ 

អនុច្លាមតមបទបបញ្ញត្តិពនធោរកមពុជា ម្រកុមហ ុនានកាត្ពាកិឆចកនុងការបង់ពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញនូវអម្រតពនធ 
20% ថ្នឆាំណូលជាប់ពនធ ឬពនធអបបបរា 1% ថ្នផ្លរបរច្ោយរួមបញ្ចូ លពនធទាាំងអស់ ច្លើកដលងដត្អាករច្លើ
ត្ថ្មលបដនថម ច្ៅតមឆាំនួនមួយណាដែលច្ម្រឆើនជាង។ 

ច្យងច្ៅតមអនុម្រករត្យសតពីីការអនុច្ម្រគាឹះពនធច្ៅកនុងទីផ្ារមូលបម្រត្កមពុជា ម្រកុមហ ុនានសិទធិទទួលបាននូវ
ការកាត់្បនថយពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញឆាំនួនពាក់កណាត លច្ៅកនុងអាំ ុងច្ពលថ្នការអនុច្ម្រគាឹះពនធ។ ច្ែើមបីទទួល
បានការអនុច្ម្រគាឹះពនធច្នឹះ ម្រកុមហ ុនម្រត្ូវច្សនើសុាំច្ៅអ្គនាយកោឋ នពនធោរ តមរយៈនិយ័ត្ករមូលបម្រត្កមពុជា           
(“ន.ម.ក”) (ពីមុនម្រត្ូវបានស្ថគ ល់ជា្ណៈកមមការមូលបម្រត្កមពុជា (“្ .ម.ក”) រហូត្ែល់ថ្ងៃទី8 ដែច្មស្ថ ឆ្ន ាំ2021) 
មុនច្ពលបញ្ច ប់ថ្នឆ្ន ាំស្ថរច្ពើពនធនីមួយៗ។  



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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19. ពនធដលើគារ់ចំដណញ (ត្) 

(ក) ឆាំណាយពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ (ត្) 
ច្ៅថ្ងៃទី4 ដែកុមភៈ ឆ្ន ាំ2021 ម្រកុមហ ុនទទួលបានលែិិត្ពីនិយ័ត្ករមូលបម្រត្កមពុជា ដែលបញ្ញជ ក់ពីការច្សនើសុាំរបស់
ម្រកុមហ ុនច្លើការអនុច្ម្រគាឹះពនធច្ៅកាន់អ្គនាយកោឋ នពនធោរ។ ម្រកុមហ ុនបានោក់លិែិត្ច្សនើសុាំការបញ្ញជ ក់
បដនថម ច្ៅកាន់អ្គនាយកោឋ នពនធោរ ទាក់ទងនរងការអនុម័ត្ច្លើការអនុច្ម្រគាឹះពនធច្នឹះ។ ច្ៅថ្ងៃទី11 ដែមីនា 
ឆ្ន ាំ2021 ម្រកុមហ ុនទទួលបានការអនុម័ត្ពីអ្គនាយកោឋ នពនធោរច្លើការអនុច្ម្រគាឹះពនធ សម្រាប់ឆ្ន ាំស្ថរច្ពើពនធ 
2020 និង2021 ច្ៅតមម្របកាសងមីច្លែ 183 ឆុឹះថ្ងៃទី25 ដែមករា ឆ្ន ាំ2020 សតីពីច្គាលការណ៍អនុវត្តពីការអនុច្ម្រគាឹះ
ពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ ឆាំច្ពាឹះសហម្រគាសដែលច្បាឹះផ្ាយមូលបម្រត្ែាំបូង។ 

ច្ៅថ្ងៃទី17 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ម្រកុមហ ុនទទួលបានលិែិត្ពីនិយ័ត្ករមូលបម្រត្កមពុជា ដែលត្ម្រមូវឲ្យម្រកុមហ ុនច្ធ្ាើការ     
ច្សនើសុាំបញ្ញជ ក់ច្លើការអនុច្ម្រគាឹះពនធសម្រាប់ឆ្ន ាំស្ថរច្ពើពនធ 2021 ច្ៅកាន់អ្គនាយកោឋ នពនធោរ។ ច្ៅថ្ងៃទី30 
ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ម្រកុមហ ុនបានោក់លិែិត្ច្សនើសុាំការបញ្ញជ ក់បដនថម ច្ៅកាន់អ្គនាយកោឋ នពនធោរ ទាក់ទងនរងការ
អនុច្ម្រគាឹះពនធសម្រាប់ឆ្ន ាំស្ថរច្ពើពនធ ឆ្ន ាំ2021។ ច្ៅថ្ងៃទី3 ដែកុមភៈ ឆ្ន ាំ2022 ម្រកុមហ ុនទទួលបានការបញ្ញជ ក់ពី         
អ្គនាយកោឋ នពនធោរច្លើការអនុច្ម្រគាឹះពនធ សម្រាប់ឆ្ន ាំស្ថរច្ពើពនធ 2021 ។ 

ឆាំណាយពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញរួមាន៖ 

 2021 2020 
 ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 

  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
     
ពនធកនុងការយិបរចិ្ឆេទតមអម្រត

ពនធផ្លូវការ 39,678,014 161,410,161 28,775,681 117,318,452 
ការច្លើកទរកឆិត្តពនធច្លើការ                           

ច្បាឹះផ្ាយមូលបម្រត្បាំណុល (718,172) (2,921,524) (624,432) (2,545,809) 
ពនធសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ 38,959,842 158,488,637 28,151,249 114,772,643 
ពនធពនោរ (822,784) (3,347,085) (1,638,462) (6,680,010) 
 38,137,058 155,141,552 26,512,787 108,092,633 
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19. ពនធដលើគារ់ចំដណញ (ត្) 

(ក) ឆាំណាយពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ (ត្) 
ការច្ផ្ទៀងតទ ត់្ឆាំណាយពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ ដែលបានបង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ និង             
លទធផ្លលមអិត្ច្ផ្សង  ៗានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 2021 2020 
 ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 

  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
     
ម្របាក់ឆាំច្ណញមុនែកពនធ 193,638,022 787,719,474 135,341,774 551,788,413 
ឆាំណាយពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ                        

តមអម្រតពនធ 20% 38,727,604 157,543,893 27,068,355 110,357,683 
ឆាំណាយមិនអាឆកាត់្កងបាន 127,626 519,183 68,864 280,759 
ការច្លើកទរកឆិត្តពនធច្លើការ                                   

ច្បាឹះផ្ាយមូលបម្រត្បាំណុល (718,172) (2,921,524) (624,432) (2,545,809) 
 38,137,058 155,141,552 26,512,787 108,092,633 

(ែ) បាំណុលពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 

បដម្រមបម្រមួលថ្នបាំណុលពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញកនុងអាំ ុងការយិបរចិ្ឆេទានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 2021 2020 
 ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 

  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
     
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា 24,076,695 97,390,231 23,414,889 95,415,673 
ពនធកនុងការយិបរចិ្ឆេទតម 

អម្រតពនធផ្លូវការ 39,678,014 161,410,161 28,775,681 117,318,452 
ការច្លើកទរកឆិត្តពនធច្លើការ                         

ច្បាឹះផ្ាយមូលបម្រត្បាំណុល (718,172) (2,921,524) (624,432) (2,545,809) 
ពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញបានបង់ (28,882,858) (117,495,466) (27,489,443) (112,074,458) 
លច្មអៀងពីការបដូររបិូយប័ណា - 758,686 - (723,627) 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 34,153,679 139,142,088 24,076,695 97,390,231 
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19. ពនធដលើគារ់ចំដណញ (ត្) 

(្ ) ពនធពនោរសុទធជាម្រទពយសកមម  

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020  
 ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល 

  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)   (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  
     
ពនធពនោរជាម្រទពយសកមម 11,970,162 48,766,440 11,124,827 44,999,925 
ពនធពនោរជាបាំណុល (242,527) (988,055) (219,976) (889,803) 
ពនធពនោរសទុធជាម្រទពយសកមម 11,727,635 47,778,385 10,904,851 44,110,122 

ពនធពនោររួមាន្ណនីែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020  
 ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល 

  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)   (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  
     
ពនធពនោរជាម្រទពយសកមម៖     
កថ្ម្រមច្សវាឥណទានដែល                             

មិនទាន់រ ាំលស ់ 6,968,122 28,388,129 5,771,758 23,346,761 
សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ថ្ន                

ឱនភាពថ្នត្ថ្មល 3,510,062 14,299,992 4,506,554 18,229,011 
ថ្ងៃឈប់សម្រាក់ដែលច្ៅសល ់ 440,040 1,792,723 382,077 1,545,501 
សាំវធិានធ្នច្លើអត្ថម្របច្យជ្ន៍

និច្យជិ្ត្ 47,581 193,845 87,075 352,218 
ការម្របាក់បងគរម្រត្ូវទទួល 5,696 23,206 13,934 56,363 
ភ្តិ្សនោ 122,870 500,572 63,709 257,703 
កថ្ម្រមច្សវាម្របាក់កមចីដែល                             

មិនទាន់រ ាំលស ់ 282,493 1,150,876 172,950 699,583 
លច្មអៀងពីការបដូរម្របាក់បរច្ទស 593,298 2,417,097 126,770 512,785 
 11,970,162 48,766,440 11,124,827 44,999,925 
     
ពនធពនោរជាបាំណុល៖     
ម្រទពយ បរកិាខ រ និងម្រទពយសកមមអរបីូ (242,527) (988,055) (219,976) (889,803) 
 11,727,635 47,778,385 10,904,851 44,110,122 

 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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19. ពនធដលើគារ់ចំដណញ (ត្) 

(្ ) ពនធពនោរសុទធជាម្រទពយសកមម (ត្) 

បដម្រមបម្រមួលថ្នពនធពនោរសុទធជាម្រទពយសកមមកនុងអាំ ុងការយិបរចិ្ឆេទ ានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 2021 2020 
 ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល 

  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)   (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា 10,904,851 44,110,122 9,198,173 37,482,555 
ទទួលស្ថគ លច់្ៅកនុងរបាយការណ៍ 

ឆាំច្ណញ ឬខាត្ 822,784 3,347,085 1,638,462 6,680,010 
លច្មអៀងពីការបដូររបិូយប័ណា - 321,178 68,216 (52,443) 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 11,727,635 47,778,385 10,904,851 44,110,122 

20. សវិំធានធនដលើអត្ាគបដោជន៍និដោជិត្ 

ឆាំនួនច្នឹះសាំច្ៅច្លើម្របាក់បាំណាឆ់ការង្ករបងគរ សម្រាប់បុ្គលិកជាប់កិឆចសនោានកាលកាំណត់្ ដែលម្រត្ូវ
ទទួលបាននូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍ដែលច្សមើនរង 5%ថ្នថ្ងលកិឆចសនោសរុប ច្ៅឆុងបញ្ច ប់ថ្នកិឆចសនោ។ 

បដម្រមបម្រមួលថ្នសាំវធិានធ្នច្លើអត្ថម្របច្យជ្ន៍និច្យជិ្ត្កនុងអាំ ុងការយិបរចិ្ឆេទានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 2021 2020 
 ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល 

  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)   (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា 435,375 1,761,092 74,562 303,840 
ទទួលស្ថគ លច់្ៅកនុងរបាយការណ៍ 

ឆាំច្ណញ ឬខាត្ 3,925,784 15,970,089 3,289,019 13,409,330 
ការទូទាត់្កនុងការយិបរចិ្ឆេទ (4,123,253) (16,773,393) (2,928,206) (11,938,296) 
លច្មអៀងពីការបដូររបិូយប័ណា - 11,441 - (13,782) 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 237,906 969,229 435,375 1,761,092 
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20. សវិំធានធនដលើអត្ាគបដោជន៍និដោជិត្ (ត្) 

ច្ៅកនុងឆាំនួនដែលបានទូទាត់្កនុងឆ្ន ាំ រួមានឆាំណាយច្លើម្របាក់អតី្ត្ភាពការង្ករកនុងឆ្ន ាំ ដែលត្ម្រមវូតម
ម្របកាសច្លែ 443 ច្ឆញច្ោយម្រកសួងការង្ករ និងបណតុ ឹះបណាត លវជិាជ ជី្វៈនាថ្ងៃទី21 ដែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ2018 និង
បនាទ ប់មកម្រត្វូបានច្ធ្ាើវចិ្ស្ថធ្នកមមច្ោយច្សឆកតីដណនាាំច្លែ 042/19 ឆុឹះថ្ងៃទី22 ដែមីនា ឆ្ន ាំ2019 ដែលម្រត្ូវ
បានកាំណត់្យកឆាំនួនច្សមើនរង 15ថ្ងៃ ថ្នម្របាក់ច្បៀវត្សរ ៍ និងអត្ថម្របច្យជ្ន៍កនុងមួយឆ្ន ាំ។ ឆាំណាយច្នឹះម្រត្វូ
បានបង់កនុងដែមិងុនា និងដែធ្នូ។ 

កនុងអាំ ុងឆ្ន ាំ2019 ម្រកុមហ ុនបានច្ធ្ាើការបង់មុនសរុបនូវម្របាក់រ ាំលរកអតី្ត្ភាពការង្ករ ដែលត្ម្រមូវតមម្របកាស
ខាងច្លើឲ្យច្ៅបុ្គលកិ។ 

21. បំណុលដផេង  ៗ

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

 ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល 

 

 (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (ការរាយការណ៍  
ច្ ើងវញិ) 

(កាំណត់្សាគ ល់ 4)  
(ការរាយការណ៍       

ច្ ើងវញិ) 
     
ម្របាក់រង្កា ន់ និងម្របាក់ច្លើក    

ទរកឆិត្តបងគរ 6,329,705 25,787,218 1,000,000 4,045,000 
ឆាំណាយបងគរ 2,832,493 11,539,576 2,237,474 9,050,582 
ពនធកាត់្ទុកម្រត្ូវទូទាត់្ 1,360,438 5,542,424 1,208,570 4,888,666 
្ណនីម្រត្ូវទូទាត់្ 1,913,161 7,794,218 2,096,877 8,481,867 
ពនធច្លើម្របាក់ច្បៀវត្សរ ៍ 2,186,046 8,905,951 1,326,675 5,366,400 
ច្ផ្សង  ៗ 6,009 24,484 4,005 16,201 
 14,627,852 59,593,871 7,873,601 31,848,716 
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22. មូលធន និងទុ្នបគមុង 

(ក) ច្ែើមទុន  

ច្ៅថ្ងៃទី12 ដែឧសភា ឆ្ន ាំ2021 ម្រកុមហ ុនបានច្សនើសុាំច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាច្ែើមបីបច្ងាើនច្ែើមទុនរបសែ់លួនពី 
230,000,000 ែុលាល ររអាច្មរកិច្ៅ 300,000,000 ែុលាល រអាច្មរកិ តមរយៈការច្ធ្ាើមូលធ្នកមមច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ   
រកាទុក។ សាំច្ណើ រច្នឹះម្រត្ូវបានអនុម័ត្ច្ោយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ច្ៅថ្ងៃទី31 ដែឧសភា ឆ្ន ាំ2021។                     
អនុសារណៈ និងលកខនតិកៈម្រកុមហ ុន ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើបឆចុបបននភាពច្ែើមបឆីលុឹះបញ្ញច ាំងពីការតល ស់បតូរច្នឹះ ច្ហើយទទួល
បានការយល់ម្រពមពីម្រកសួងពាណិជ្ជកមមច្ៅថ្ងៃទី9 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2021។ 

ភា្ហ ុនធ្មមតទាាំងអស់ ដែលបានឆុឹះបញ្ជ ី ច្បាឹះផ្ាយ និងទូទាត់្ ានឆាំនួន 300,000,000 ហ ុន ដែលាន          
ត្ថ្មលចារកិ 4,000 ច្រៀល កនុងមួយហ ុន។ 

ច្ៅថ្ងៃទី6 ដែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ2021 ាច ស់ភា្ហ ុនិកបានម្រពមច្ម្រពៀងគាន  ច្ហើយសច្ម្រមឆអនុម័ត្ច្លើការច្ផ្ទរជាកញ្ច ប់ថ្ន
ភា្ហ ុនធ្មមតរបស់ម្រកុមហ ុនឆាំនួន 30% ពី LOLC International Private Limited (“LOLC”) The Bank of East Asia, 
Limited (“BEA”) និងម្រកុមហ ុនបុ្គលិកម្របាស្ថក់លីមីត្ធី្ត្ (“PSCo”) ច្ៅឲ្យ Kookmin Bank Co., Ltd (“KB”) និង
ធ្នាគារ្ ូកមីនកមពុជា ភី្អិលសុី (“KBC”)។ ម្រកុមហ ុនទទួលបានការអនុម័ត្ពីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ទាក់ទងនរង
ការច្ផ្ទរច្ែើមទុនច្នឹះច្ៅថ្ងៃទី12 ដែតុ្លា ឆ្ន ាំ2021។ អនុសារណៈ និងលកខនតិកៈម្រកុមហ ុនម្រត្ូវបានច្ធ្ាើបឆចុបបននភាព
ច្ែើមបឆីលុឹះបញ្ញច ាំងពីការតល ស់បតូរច្នឹះ ច្ហើយទទួលបានការយល់ម្រពមពីម្រកសួងពាណិជ្ជកមម ច្ៅថ្ងៃទី19 ដែតុ្លា 
ឆ្ន ាំ2021។ 

ព័ត៌្ានលមអិត្ថ្នាច សភ់ា្ហ ុន ានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021  

 ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល % 
  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  
    

KB 299,999,999 1,199,999,996 99.99999967% 
KBC 1 4 0.00000033% 

 300,000,000 1,200,000,000 100% 
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22. មូលធន និងទុ្នបគមុង (ត្) 

(ក) ច្ែើមទុន (ត្) 

ព័ត៌្ានលមអិត្ថ្នាច សភ់ា្ហ ុន ានែូឆខាងច្ម្រកាម៖(ត្) 
 
 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020  

 ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល % 
  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  
    

KB 161,000,000 644,000,000 70.0% 
LOLC 48,300,000 193,200,000 21.0% 
BEA 14,490,000 57,960,000 6.3% 
PSCo 6,210,000 24,840,000 2.7% 

 230,000,000 920,000,000 100% 

ពាកយបាំម្រពួញ៖ 

KB : Kookmin Bank Co.,Ltd 

LOLC : LOLC INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED 

BEA : The Bank of East Asia, Limited 

PSCo : ម្រកុមហ ុនបុ្គលិកម្របាស្ថក់លមីីត្ធី្ត្ 

(ែ) ទុនបម្រមងុ 

អនុច្លាមតមកិឆចម្រពមច្ម្រពៀងម្របាក់កមចីច្ៅថ្ងៃទី8 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2008 រវាងម្រកុមហ ុន និង Instituto De Credito Oficial 
(“ICO”) ថ្នម្រពឹះរាជាណាឆម្រកច្អសា ញ ច្ៅកនុងអាំ ុងច្ពលថ្នម្របាក់កមចី ម្រកុមហ ុនម្រត្ូវរកាទុនបម្រមុងសម្រាប់
ពម្រងរងច្ែើមទុន តមរយៈការច្ផ្ទរម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្ន ាំនីមួយ  ៗ ច្ោយ្ណនាតមអម្រត 3.5% ថ្នម្របាក់ច្ែើម
ដែលច្ៅសល់ ្ិត្ម្រត្រមែាំណាឆ់ការយិបរចិ្ឆេទនីមួយៗ។ នាថ្ងៃទី16 ដែតុ្លា ឆ្ន ាំ2021 ដែលជាកាលវស្ថនថ្ន
ម្របាក់កមចី ម្រកុមហ ុនបានទូទាត់្តត ឆ់នូវសមតុ្លយដែលច្ៅសល់។ ច្ម្រកាយមក ម្រកុមហ ុនបានច្ផ្ទរទុនបម្រមុងដែល
ម្រត្ូវបានបច្ងាើត្ច្ ើងសម្រាប់ម្របាក់កមចីច្នឹះ ឲ្យច្ៅជាម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុកវញិ។ 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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23. ចំណូលការគារ់ 

 2021 2020 
 ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 
  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
     
ឥណទានបុ្គល 505,355,683 2,055,786,918 430,029,195 1,753,229,028 
ឥណទានម្រកុម 40,981 166,711 87,151 355,314 
សមតុ្លយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សង  ៗ 154,204 627,302 63,873 260,410 
សមតុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា 41,510 168,863 145,306 592,413 
 505,592,378 2,056,749,794 430,325,525 1,754,437,165 

24. ចំណាយការគារ់ 
 2021 2020 

 ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 
  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
     
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន 144,469,925 587,703,654 130,423,290 531,735,753 
ម្របាក់កមចី 47,986,130 195,207,577 55,047,225 224,427,536 
អនុបាំណុល 11,255,052 45,785,552 7,489,842 30,536,086 
មូលបម្រត្បាំណុលម្រត្ូវទូទាត់្ 2,601,274 10,581,983 1,814,068 7,395,955 
ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និង          

ម្រ រ្ឹះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សង  ៗ 2,132,478 8,674,921 2,490,150 10,152,342 
បាំណុលភ្តិ្សនោ 1,703,815 6,931,119 1,134,113 4,623,779 
 210,148,674 854,884,806 198,398,688 808,871,451 

 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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25. ចំណូលសទុ្ធពីរនគមដជើងស្ថ និងគារ់រនគម 

 2021 2020 

 
ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 

(កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 

(កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
     
ឆាំណូលម្របាក់កថ្ម្រមពីការបង់រ ាំលស ់ 7,900,268 32,138,290 6,004,101 24,478,720 
ឆាំណូលពីច្សវាកមមច្ផ្ទរម្របាក់កនុងស្សុក 717,422 2,918,473 873,457 3,561,084 
ឆាំណូលកថ្ម្រមច្ជ្ើងស្ថនិងម្របាក់កថ្ម្រម 8,617,690 35,056,763 6,877,558 28,039,804 
កថ្ម្រមធ្នាគារច្លើម្របាក់កមចី (116,689) (474,691) (163,152) (665,171) 
ឆាំណាយច្ផ្សង  ៗ (1,320) (5,370) - - 
ឆាំណាយកថ្ម្រមច្ជ្ើងស្ថ និងម្របាក់កថ្ម្រម (118,009) (480,061) (163,152) (665,171) 
ឆាំណូលសុទធពីកថ្ម្រមច្ជ្ើងស្ថ                      

និងម្របាក់កថ្ម្រម 8,499,681 34,576,702 6,714,406 27,374,633 

26. ចំណូលដផេង  ៗ

 2021 2020 

 
ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 

(កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 

(កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
     
ឆាំណូលពីការពិន័យច្លើឥណទាន              

ដែលទូទាត់្យឺត្ 5,643,476 22,957,660 4,585,539 18,695,243 
ការម្របមូលបានមកវញិពីឥណទាន

ដែលបានលុបច្ឆញពីបញ្ជ  ី 3,038,061 12,358,832 3,296,548 13,440,026 

ឆាំណូលច្ផ្សង  ៗ 1,116,593 4,542,301 1,123,462 4,580,354 
 9,798,130 39,858,793 9,005,549 36,715,623 

 

 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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27. ចំណាយដលើបុ ា្លរិ 

 2021 2020 

 
ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 

(កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 

(កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
     
ម្របាក់ច្បៀវត្សរ ៍ម្របាក់ឈនួល ម្របាក់រង្កា ន់ 

និងម្របាក់ច្លើកទរកឆិត្ត 78,667,732 320,020,334 62,684,803 255,565,942 
អត្ថម្របច្យជ្ន៍និច្យជិ្ត្ 3,925,784 15,970,089 3,289,019 13,409,330 
ឆាំណាយច្លើមូលនិធិ្សែុុាលភាព

សងគម សម្រាប់បុ្គលកិ 1,148,216 4,670,943 1,126,383 4,592,263 
ឯកសណាឋ នបុ្គលិក 279,480 1,136,925 226,036 921,549 
ឆាំណាយដផ្នកសុែភាព 46,586 189,512 16,197 66,035 
អត្ថម្របច្យជ្ន៍និច្យជិ្ត្ច្ផ្សង  ៗ 511,131 2,079,280 508,418 2,072,821 

 84,578,929 344,067,083 67,850,856 276,627,940 

28. ចំណាយទូ្ដៅ និងរ ាាល 
 2021 2020 

 
ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 

(កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 

(កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
     
ឆាំណាយច្ម្របងឥនធនៈ 3,722,551 15,143,337 3,816,692 15,560,653 
ឆាំណាយច្បាឹះពុមព និងសាភ រៈ 1,426,967 5,804,902 1,300,211 5,300,960 
ឆាំណាយដងទាាំ និងជួ្សជុ្ល 1,169,673 4,758,230 1,193,431 4,865,618 
ឆាំណាយែរកជ្ញ្ជូ ន 1,127,650 4,587,280 1,368,728 5,580,304 
ឆាំណាយថ្ងលទរក និងច្ភ្លើង 1,101,733 4,481,850 1,236,215 5,040,049 
ឆាំណាយអាជាា ប័ណា 1,064,783 4,331,537 1,258,342 5,130,260 
ឆាំណាយដផ្នកទាំនាក់ទាំនង 854,179 3,474,800 812,810 3,313,826 
ឆាំណាយការជួ្ល 815,242 3,316,404 633,895 2,584,390 
ឆាំណាយវជិាជ ជី្វៈ 635,696 2,586,011 817,258 3,331,961 
ឆាំណាយពនធម្របថាប់ម្រត 409,663 1,666,509 602,297 2,455,565 
ឆាំណាយទីផ្ារ និងផ្សពាផ្ាយ 408,671 1,662,474 547,931 2,233,915 
ឆាំណាយពនធច្ផ្សង  ៗ 387,917 1,578,046 350,371 1,428,463 

 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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28. ចំណាយទូ្ដៅ និងរ ាាល (ត្) 
 

 2021 2020 

 
ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 

(កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 

(កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
     
ឆាំណាយសាភ រៈការយិលយ័ 373,488 1,519,349 484,585 1,975,653 
ឆាំណាយកថ្ម្រមធ្នាគារ 226,453 921,211 264,250 1,077,347 
វភិា្ទាន 182,420 742,085 701,476 2,859,918 
ឆាំណាយច្លើការហារកហានឺ 51,075 207,773 51,349 209,350 
ឆាំណាយការច្ធ្ាើែាំច្ណើ រ 50,887 207,008 197,275 804,290 
ឆាំណាយច្ផ្សង  ៗ 521,067 2,119,702 347,556 1,416,986 
 14,530,115 59,108,508 15,984,672 65,169,508 

29. រលំស់ 
 2021 2020 

 
ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 

(កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 

(កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
     
ម្រទពយ និងបរកិាខ រ 2,072,431 8,430,649 2,142,467 8,734,838 
ម្រទពយអរបីូ 296,374 1,205,648 367,052 1,496,470 
សិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម 4,009,254 16,309,647 4,060,539 16,554,818 

 6,378,059 25,945,944 6,570,058 26,786,126 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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30. ស្ថច់គារ់សទុ្ធដ លដគបើរនងុសរមមភាពគបតិ្បត្តិការ 

  2021 2020 

 
កាំណត្់
សាគ ល់ 

ែលុាល រអាច្មរកិ សមមលូពាន់ច្រៀល 
(កាំណត្ស់ាគ ល់ 4) 

ែលុាល រអាច្មរកិ សមមលូពាន់ច្រៀល 
(កាំណត្ស់ាគ ល់ 4) 

      
ម្របាកឆ់ាំច្ណញសុទធសម្រាប់

ការយិបរចិ្ឆេទ  155,500,964 632,577,922 108,828,987 443,695,780 
និយ័ត្កមមច្លើ៖      

រ ាំលស់ 29 6,378,059 25,945,944 6,570,058 26,786,126 
ឆាំច្ណញពកីារលក់ម្រទពយ                 
និងបរកិាខ រ  (100,550) (409,037) 53,136 216,635 

ឆាំណូលពកីារម្របាក់សុទធ  (295,443,704) (1,201,864,988) (231,926,837) (945,565,714) 
សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ថ្ន        
ឱនភាពថ្នត្ថ្មល 33.1(ឆ) 14,707,859 59,831,570 23,411,178 95,447,373 

ឆាំណាយពនធច្លើម្របាកឆ់ាំច្ណញ 19(ក) 38,137,058 155,141,552 26,512,787 108,092,633 
សាំវធិានធ្នច្លើអត្ថម្របច្យជ្ន៍
និច្យជ្តិ្ 20 3,925,784 15,970,089 3,289,019 13,409,330 

ខាត្/(ឆាំច្ណញ)ពីការបតូរ                 
រូបិយបណ័ាមិនទាន់ច្កើត្
ច្ ើងជាក់ដសតង  1,902,630 7,739,898 (456,554) (1,861,373) 

  (74,991,900) (305,067,050) (63,718,226) (259,779,210) 
បដម្រមបម្រមលួថ្ន៖      

សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិ            
ថ្នកមពជុា  (35,306,817) (143,628,132) (24,575,724) (100,195,227) 

ឥណទានផ្តល់ែល់អត្ងិជិ្ន  (729,372,289) (2,967,086,472) (525,631,056) (2,142,997,815) 
ម្រទពយសកមមច្ផ្សងៗ   (476,806) (1,939,647) 7,380,494 30,090,274 
ម្របាកប់ច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និង 
ស្ថថ បន័ហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សងៗ   44,067,315 179,265,837 (19,907,094) (81,161,222) 

ម្របាកប់ច្ញ្ញើរបស់អត្ិងជិ្ន  450,965,847 1,834,529,066 292,738,485 1,193,494,803 
បាំណុលច្ផ្សង  ៗ  6,754,251 27,476,293 2,522,247 10,283,201 

ស្ថឆ់ម្របាក់ច្ម្របើម្របាស់                         
កនងុម្របត្បិត្តិការ  (338,360,399) (1,376,450,105) (331,190,874) (1,350,265,196) 

ការម្របាក់បានទទលួ  501,636,323 2,040,656,562 424,423,768 1,730,375,702 
ការម្របាក់បានបង ់  (201,351,671) (819,098,599) (198,929,097) (811,033,928) 
ពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញបានបង ់ 19(ែ) (28,882,858) (117,495,466) (27,489,443) (112,074,458) 
អត្ថម្របច្យជ្ន៍និច្យជ្តិ្បានបង ់ 20 (4,123,253) (16,773,393) (2,928,206) (11,938,296) 
ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធច្ម្របើម្របាស់កនុង  

សកមមភាពម្របតិ្បត្តិការ  (71,081,858) (289,161,001) (136,113,852) (554,936,176) 
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31. រិចាសនា 

(ក) ភ្តិ្សនោម្របតិ្បត្តិការ 

ម្រកុមហ ុនជួ្លយនយនតច្ម្រកាមការច្រៀបឆាំភ្តិ្សនោម្របតិ្បត្តិការ ច្ោយានកិឆចសនោជួ្លអបបបរាម្រត្ូវកាំណត់្
ែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

 
ែលុាល រអាច្មរកិ សមមលូពាន់ច្រៀល 

(កាំណត្ស់ាគ ល់ 4) 
ែលុាល រអាច្មរកិ សមមលូពាន់ច្រៀល 

(កាំណត្ស់ាគ ល់ 4) 
     
កនុងរយៈច្ពល 1ឆ្ន ាំ 538,378 2,193,352 485,770 1,964,940 

កនុងែាំច្ណើ រការធ្មមតថ្នអាជី្វកមម ម្រកុមហ ុនឆុឹះកិឆចសនោ និងបច្ងាើត្នូវបាំណុលយថាភាពជាមួយនរងការទាមទារ
តមផ្លូវឆាប់។ 

(ែ) កិឆចសនោជួ្លដែលបានឆុឹះកិឆចសនោប ុដនតមិនទាន់ចាប់ច្ផ្តើម 

ម្រកមុហ នុបានឆុឹះកិឆចសនោភ្តិ្សនោងមីឆាំនួន 6 សម្រាប់អគារការយិលយ័របស់ែលួនកនុងអាំ ុងការយិបរចិ្ឆេទ។ 
ច្ទាឹះជាយ ងណាក៏ច្ោយ កិឆចសនោភ្តិ្សនោទាាំងច្នឹះមិនទាន់ម្រត្វូបានចាប់ច្ផ្តើមច្ៅច្ ើយច្ទ្ិត្ម្រត្រមថ្ងៃទី31 
ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021។  ការសនោសរបុសម្រាប់ភ្តិ្សនោទាាំងច្នឹះានឆាំនួន  2,491,265 ែុលាល រអាច្មរកិ។ 

32. គបតិ្បត្តិការ និងសមតុ្លយជាមួយសមព័នធញាតិ្ 

ក. អត្តសញ្ញញ ណរបស់សមព័នធោតិ្ 

សម្រាប់ច្គាលបាំណងថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងច្នឹះ ភា្ីទាាំងឡាយម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជា សមព័នធោតិ្របស់
ម្រកុមហ ុន ម្របសិនច្បើម្រកុមហ ុនានលទធភាពច្ោយតទ ល់ ឬច្ោយម្របច្យលច្ែើមបីម្រ្ប់ម្រ្ងច្លើភា្ីច្នាឹះ ឬាន
ឥទធិពលជាស្ថរវនដ កនុងការសច្ម្រមឆឆិត្តដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ និងម្របតិ្បត្តិការ ឬម្រចាសមកវញិ ឬក៏ម្រកុមហ ុន និងភា្ីទាាំង
ច្នាឹះសថិត្ច្ម្រកាមការម្រ្ប់ម្រ្ង ឬច្ៅច្ម្រកាមឥទធិពលជាស្ថរវនដរមួគាន ។  សមព័នធោតិ្អាឆជារូបវនតបុ្គល ឬនីតិ្
បុ្គលច្ផ្សង ចៗ្ទៀត្។ 

ម្រកុមហ ុនានទាំនាក់ទាំនងជាមួយសមព័នធោតិ្ ជាមួយភា្ទុនិក ម្រកុមហ ុនពាក់ព័នធ និងអនកម្រ្ប់ម្រ្ងសាំខាន់ៗ។ 

អនកម្រ្ប់ម្រ្ងសាំខាន់  ៗ ម្រត្ូវបានកាំណត់្ថាជាបុ្គលដែលានសិទធិអាំណាឆ និងការទទួលែុសម្រត្ូវកនុងការច្ធ្ាើ
ដផ្នការ ការែរកនាាំ និងម្រ្ប់ម្រ្ងសកមមភាពរបស់ម្រកុមហ ុនច្ោយតទ ល់ ឬច្ោយម្របច្យល។  អនកម្រ្ប់ម្រ្ង                 
សាំខាន់  ៗរួមាន អភិ្បាលរបស់ម្រកុមហ ុន និងសាជិ្ក្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងជាន់ែពស់របស់ម្រកុមហ ុនមួយឆាំនួន។ 
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32. គបតិ្បត្តិការ និងសមតុ្លយជាមួយសមព័នធញាតិ្ (ត្) 

ក. អត្តសញ្ញញ ណរបស់សមព័នធោតិ្ (ត្) 

អនកម្រ្ប់ម្រ្ងសាំខាន់ៗ ានទាំនាក់ទាំនងម្របតិ្បត្តិការជាមួយម្រកុមហ ុន កនុងលកខែណឌ អាជី្វកមមធ្មមត និងាន
លកខែណឌ ែូឆគាន  ច្ោយរាប់បញ្ចូ លទាាំងអម្រតការម្របាក់ និងម្រទពយបញ្ញច ាំ សម្រាប់ម្របតិ្បត្តិការដែលអាឆច្ម្របៀប
ច្ធ្ៀបបានជាមួយបុ គ្លច្ផ្សងៗច្ទៀត្ ដែលានឋានៈម្របហ្វក់ម្របដហល ឬអាឆអនុវត្តបានជាមួយនិច្យជិ្ត្ 
ច្ផ្សងច្ទៀត្។ ម្របតិ្បត្តិការទាាំងច្នឹះមិនានហ្វនិភ័្យច្ម្រឆើនជាងហ្វនិភ័្យធ្មមតថ្នការទូទាត់្សង ឬបង្កា ញនូវ
លកខណៈមិនអាំច្ណាយផ្លច្ផ្សងច្ទៀត្ច្ ើយ។ 

(ែ) ម្របតិ្បត្តិការជាមួយសមព័នធោតិ្ 

កនុងែាំច្ណើ រការអាជី្វកមមធ្មមត ម្រកុនហ ុនានម្របតិ្បត្តិការមួយឆាំនួនជាមួយសមព័នធោតិ្។ ទាំហាំម្របតិ្បត្តិការជាមួយនរង
សមព័នធោតិ្ សមតុ្លយដែលច្ៅសល់ច្ៅឆុងការយិបរចិ្ឆេទ និងឆាំណាយ-ឆាំណូលពាក់ព័នធច្ផ្សងៗកនុងការយិបរចិ្ឆេទ
ានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

  2021 2020 

 
ែលុាល រអាច្មរកិ សមមលូពាន់ច្រៀល 

(កាំណត្ស់ាគ ល់ 4) 
ែលុាល រអាច្មរកិ សមមលូពាន់ច្រៀល 

(កាំណត្ស់ាគ ល់ 4) 
     
ម្របាកក់ថ្ម្រម នងិឆាំណាយពាក់ពន័ធ     

អភ្បិាល 209,629 852,771 335,784 1,368,991 

ឆាំណាយការម្របាក ់     
ម្រកុមម្របរកាភ្ិបាល 1,973 8,026 121,540 495,519 
ភា ទ្នុិក 4,508,349 18,339,964 1,470,547 5,995,420 
្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងជានែ់ពស់ 2,164,060 8,803,396 1,633,226 6,658,662 
សមពន័ធោត្ិច្ផ្សងៗ  162,088 659,374 - - 

 6,836,470 27,810,760 3,225,313 13,149,601 

ម្របាកក់ថ្ម្រម នងិកថ្ម្រមច្ជ្ើងស្ថច្លើឥណទាន     
ភា ទ្នុិក 833,993 3,392,684 391,280 1,595,249 

ម្របាក់ច្បៀវត្សរ ៍និងអត្ថម្របច្យជ្នន៍ិច្យជ្ិត្     
្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងជានែ់ពស់ 6,555,033  26,665,874  4,740,451  19,326,819  

ឆាំណូលការម្របាក ់     
្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងជានែ់ពស់ 84,011  341,757  12,243  49,915  

ឆាំណាយអត្ថម្របច្យជ្ន៍និច្យជិ្ត្     
្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងជានែ់ពស់ 316,982  1,289,483  233,526   952,086  

ឆាំណាយការច្លើកទរកឆតិ្តសម្រាប់អនកម្រ្ប់ម្រ្ង     

្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងជានែ់ពស់  5,780,027   23,513,150  - - 
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32. គបតិ្បត្តិការ និងសមតុ្លយជាមួយសមព័នធញាតិ្ (ត្) 

(្ ) សមតុ្លយជាមួយសមព័នធោតិ្ 

សមតុ្លយមិនទាន់ទូទាត់្ជាមួយសមព័នធោតិ្៖ 
 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

 
ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 

(កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 

(កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
     
ម្របាក់បច្ញ្ញើ     

អភិ្បាល 11,309 46,073 1,782,604 7,210,633 
្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងជាន់ែពស ់ 51,563,301 210,068,888 27,733,045 112,180,166 
PSCo - - 2,968,104 12,005,981 
KB Daehan Specialized Bank Plc 4,001,000 16,300,074 - - 
KB Bank Myanmar Co., Ltd 15,153,386 61,734,895 - - 

 70,728,996 288,149,930 32,483,753 131,396,780 

ឥណទាន     
្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងជាន់ែពស ់ 1,006,948 4,102,306 805,477 3,258,154 

ម្របាក់កមចី     
BEA - - 6,003,274 24,283,243 
KB 111,027,553 452,326,251 80,211,596 324,455,906 
KB Daehan Specialized Bank Plc 2,953,984 12,034,531 - - 

 113,981,537 464,360,782 86,214,870 348,739,149 

អនុបាំណុល     
KB 50,192,137 204,482,766 50,056,347 202,477,924 

ឆាំណាយបងគរសម្រាប់ម្របាក់ច្លើកទរកឆិត្ត
ជូ្ន្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ង     
្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងជាន់ែពស ់ 5,780,027 23,513,150 - - 

 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ 
សកមមភាពម្រកុមហ ុនានហ្វនិភ័្យហិរញ្ញវត្ថុជាច្ម្រឆើនែូឆជា៖ ហ្វនិភ័្យឥណទាន ហ្វនិភ័្យទីផ្ារ (រួមាន                      
ហ្វនិភ័្យរូបិយប័ណា និងហ្វនិភ័្យអម្រតការម្របាក់) និងហ្វនិភ័្យសនទនីយភាព។ ការម្របឈមមុែជាមួយនរង                  
ហ្វនិភ័្យ្ឺ សាំខាន់បាំផុ្ត្ឆាំច្ពាឹះពាណិជ្ជកមមហិរញ្ញវត្ថុ ច្ហើយហ្វនិភ័្យ ម្របតិ្បត្ដិការ្ឺ ជាផ្លវបិាកមិនអាឆច្ជ្ៀស
បានកនុងការច្ធ្ាើពាណិជ្ជកមម។ 

ម្រកុមហ ុនានបាំណង អនុវត្តតមបទបបញ្ញត្តិរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ឆាំច្ពាឹះច្គាលបាំណងច្លើការម្រ្ប់ម្រ្ង                
ហ្វនិភ័្យហិរញ្ញវត្ថុ។ ម្រកុមហ ុនបានទទួលស្ថគ ល់ថា ម្រកុមហ ុនមិនទាន់បានសច្ម្រមឆការអនុវត្តឲ្យបានម្រត្រមម្រតូ្វសតង់ោ
អនតរជាតិ្ សតីពីការម្រ្ប់ម្រ្ងហ្វនិភ័្យបានច្ពញច្លញច្នាឹះច្ទ។ ម្រកុមម្របរកាភិ្បាលបានបច្ងាើត្្ណៈកាម ធិ្ការ
ម្រ្ប់ម្រ្ងម្រទពយសកមម និងម្រទពយបាំណុល និង្ណៈកមមការម្រ្ប់ម្រ្ងហ្វនិភ័្យច្ែើមបីបច្ងាើត្ជាបា រា ដម ម្រត្សាំខាន់  ៗថ្ន
ហ្វនិភ័្យដែលអាឆទទួលបានសម្រាប់ម្រកុមហ ុន និង ម្រតួ្ត្ពិនិត្យច្មើលសកមមភាព ច្ោយច្ធ្ៀបនរងបា រា ដម ម្រត្ទាាំង
ច្នឹះ។ 

ម្រកុមហ ុនានម្រទពយសកមម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្ន ូឆ្ន ាំ2021 ថ្ងៃទី31 ដែធ្ន ូឆ្ន ាំ2020 

 

ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 
(កាំណត់្សាគ ល់ 4) 

ែុលាល រអាច្មរកិ 
(ការរាយការណ៍ 

ច្ ើងវញិ) 

សមមូលពាន់ច្រៀល 
(កាំណត់្សាគ ល់ 4) 

(ការរាយការណ៍ 
ច្ ើងវញិ) 

     
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ     
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ 222,365,399 905,916,636 160,578,086 649,538,358 
សមតុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា 368,419,366 1,500,940,497 438,355,399 1,773,147,589 
សមតុ្លយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សង  ៗ 2,308,097 9,403,187 3,975,029 16,078,992 
ឥណទានផ្ដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន 3,691,567,993 15,039,448,003 2,978,579,934 12,048,355,833 
ម្រទពយសកមមច្ផ្សង  ៗ 676,083 2,754,362 573,737 2,320,766 
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុសរុប 4,285,336,938  17,458,462,685  3,582,062,185  14,489,441,538  

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ     
ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា                                        

និងម្រ រ្ឹះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សង  ៗ
 

81,881,578 
 

333,585,549 
 

37,232,817 
 

150,606,745 
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន 2,533,330,855 10,320,789,903 2,074,680,943 8,392,084,414 
ម្របាក់កមចី 829,821,864 3,380,694,274 794,430,317 3,213,470,632 
អនុបាំណុល 105,191,790 428,551,352 113,667,817 459,786,320 
មូលបម្រត្បាំណុលម្រតូ្វទូទាត់្ 31,342,099 127,687,711 30,666,038 124,044,124 
បាំណុលច្ផ្សង  ៗ 11,081,368 45,145,493 5,338,356 21,593,651 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរបុ 3,592,649,554 14,636,454,282 3,056,016,288 12,361,585,886 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

ការម្រ្ប់ម្រ្ងច្ែើមទុន  

ច្គាលច្ៅឆមបងថ្នការម្រ្ប់ម្រ្ងច្ែើមទុនរបស់ម្រកុមហ ុន ្ឺម្រត្ូវធានាថាវាអនុច្លាមច្ៅតមត្ម្រមូវការច្ែើមទុន
ដែលបានកាំណត់្ពីខាងច្ម្រៅ ច្ហើយវារកានូវជ្ាំហរហិរញ្ញវត្ថុរ រងាាំ និងអនុបាត្ច្ែើមទុនដែលានច្សថរភាពលអ 
ច្ែើមបមី្រទម្រទង់អាជី្វកមមរបស់ែលួន និងច្ែើមបីបច្ងាើនត្ថ្មលាច សហ់ នុ។  

ម្រកុមហ ុនម្រ្ប់ម្រ្ងរឆនាសមព័នធច្ែើមទុនរបស់ែលួន និងច្ធ្ាើនិយត័្កមមច្ៅច្លើទុនច្នាឹះ ច្ៅតមទម្រមង់ថ្នការតល ស់          
បតូរលកខែណឌ ច្សែឋកិឆច និងលកខណៈហ្វនិភ័្យថ្នសកមមភាពរបស់ែលួន។ ច្ែើមបីរកា ឬដកត្ម្រមូវរឆនាសមព័នធមូល
ធ្ន ម្រកុមហ ុនអាឆដកត្ម្រមូវឆាំនួនទរកម្របាក់ថ្នការទូទាត់្ភា្លាភ្ ឬឆាំច្ណញច្លើមូលធ្ន ែលា់ច ស់ភា្ហ ុន។          
ពុាំានការតល ស់បតូរណាមួយម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្ ើងច្ៅកនុង ច្គាលបាំណងច្គាលការណ៍ និងែាំច្ណើ រការពីឆ្ន ាំមុន។ 

មូលនិធិ្តទ លស់ុទធ និងម្រទពយសកមមដែលបានងលរងហ្វនិភ័្យ នរងម្រត្ូវបាន្ណនាច្ោយដផ្អកច្លើបទបបញ្ញត្តិរបស់
ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា។  ្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងានភាពច្ជ្ឿជាក់ថា  ម្រកុមហ ុនបានអនុច្លាមតមអនុបាត្ស្ថធ្នភាព
ដែលកាំណត់្ច្ោយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា  និងត្ម្រមូវការមូលធ្នដែលបានកាំណត់្ពីខាងច្ម្រៅ។ 

ថ្ងៃទី22 ដែកុមភៈ ឆ្ន ាំ2018 ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាបានច្ឆញច្សឆកតីម្របកាសសតពីីការកាំណត់្ម្រទនាប់ច្ែើមទុនរបស់
ម្រ រ្ឹះស្ថថ នធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ច្យងតមាម្រត 22 ថ្នម្របកាសច្នឹះ ម្រ រ្ឹះស្ថថ នម្រត្ូវអនុវត្តតមបទបបញ្ញត្តិ
ពាក់ព័នធនរងម្រទនាប់ច្ែើមទុន យ ងតិ្ឆច្អាយបាន 50% ថ្នម្រទនាប់ច្ែើមទុនដែលម្រត្ូវបដនថម ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី1 ដែ
មករា ឆ្ន ាំ2019 និងអនុវត្តឲ្យបានច្ពញច្លញម្រត្រមថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2020។ 

ច្ៅថ្ងៃទី7 ដែមីនា ឆ្ន ាំ2018 ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា បានច្ឆញស្ថរាឆរណ៍ដណនាាំសតីពីការអនុវត្តម្របកាស           
សតីពីការកាំណត់្ម្រទនាប់ច្ែើមទុនរបសម់្រ រ្ឹះស្ថថ នធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលកាំណត់្ច្ោយម្រទនាប់ច្ែើមទុនច្ខាន
ច្ធ្ើសុឃីលីែល (countercyclical capital buffer) ម្រទម្រទង់កនុងកម្រមិត្ 0% រហូត្ែល់ានច្សឆកតីម្របកាសជាងមី។  

ច្ៅថ្ងៃទី25 ដែមិងុនា ឆ្ន ាំ2020 ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា បានច្ឆញស្ថរាឆរណ៍ដណនាាំបដនថមសតពីីការអនុវត្ត 
ម្របកាសសតីពីការកាំណត់្ម្រទនាប់ច្ែើមទុនរបស់ម្រ រ្ឹះស្ថថ នធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ច្ែើមបីដណនាាំព័ត៌្ានអនុវត្ត
បដនថមរបស់ម្របកាស។ មិនានការច្ធ្ាើបឆចុបបននភាពណាមួយ ច្ែើមបលីុបច្ចាលការកាំណត់្ម្រទនាប់ច្ែើមទុនច្ខាន
ច្ធ្ើសុឃីលីែល (countercyclical capital buffer) ម្រទម្រទង់កនុងកម្រមិត្ 0% រហូត្មកែល់ការយិបរចិ្ឆេទថ្ន                   
របាយការណ៍ច្នឹះច្ទ។ 

ម្រកុមហ ុនបានអនុវត្តនូវរាល់លកខែណឌ ត្ម្រមូវកាំណត់្ម្រទនាប់ច្ែើមទុន ដែលបានកាំណត់្ទាាំងអសច់្ពញអាំ ុង        
ការយិបរចិ្ឆេទច្នឹះ។ 
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

33.1 ហ្វនិភ័្យឥណទាន 

ម្រកុមហ ុនម្របឈមនរងហ្វនិភ័្យឥណទាន ដែលម្រត្ូវបានកាំណត់្ថាជាការខាត្បង់ហិរញ្ញវត្ថុឆាំច្ពាឹះ ម្រកុមហ ុន កនុង
ករណីដែលអនកសុាំែចីមិនអាឆអនុវត្ដនូវកាត្ពាកិឆចសងបាំណុល ច្ៅថ្ងៃែល់កាលកាំណត់្។ ហ្វនិភ័្យច្លើ                
ឥណទាន ្ឺជាហ្វនិភ័្យសាំខាន់បាំផុ្ត្សម្រាប់ពាណិជ្ជកមមរបស់ម្រកុមហ ុន។ ហ្វនិភ័្យឥណទានច្កើត្ច្ ើងជា
ឆមបងកនុងសកមមភាពផ្ដល់កមចីឥណទានឲ្យអតិ្ងិជ្ន។ ការម្រ្ប់ម្រ្ងហ្វនិភ័្យច្លើឥណទានម្រត្ូវបានអនុវត្ដ
ច្ោយ្ណៈកមមការម្រ្ប់ម្រ្ងឥណទានរបស់ម្រកុមហ ុន។ 

(ក)  ការវាស់ដវងហ្វនិភ័្យឥណទាន 

ម្រកុមហ ុនវាយត្ថ្មលពីលទធភាព ថ្នការែកខានមិនបាំច្ពញកាត្ពាកិឆចរបស់អនកសុាំែចី ច្ោយច្យងច្ៅច្លើច្គាល
នច្យបាយច្គាលការណ៍និងការអនុវត្តឥណទានរបស់ម្រកុមហ នុ។ ្ណៈកាម ធិ្ការ ឥណទានទទួលែុសម្រត្ូវ
កនុងកាំណត់្ភាពសមស្សប និងភាពម្រ្ប់ម្រគាន់ថ្នច្គាលនច្យបាយហ្វនិភ័្យ។ 

(ែ)  ការម្រត្តួ្ពិនិត្យវសិ្ថលភាពហ្វនិភ័្យ និងច្គាលការណ៍ទប់ស្ថា ត់្ 

ម្រកុមហ ុនច្ធ្ាើម្របតិ្បត្ដិការ និងផ្ដល់ម្របាក់កមចី ច្ៅរូបវន័ដបុ្គល ច្ៅកនុងម្រពឹះរាជាណាឆម្រកកមពុជា។ ម្រកុមហ ុនបាន
កាំណត់្ និងម្រត្ួត្ពិនិត្យនូវការម្របមូលផ្ដុាំហ្វនិភ័្យ ច្លើឥណទានច្ៅច្ពលណាដែលហ្វនិភ័្យទាាំងច្នាឹះម្រត្ូវបាន
រកច្ឃើញ។ ហ្វនិភ័្យធ្ាំ ចៗ្លើឥណទាន ម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ោយធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ្ឺជាហ្វនិភ័្យធ្ាំៗសរុប 
ដែលបុ្គលមួយទទួលបានអត្ថម្របច្យជ្ន៍ណាមួយដែលអនុបាត្ច្លើសពី 2% សម្រាប់ម្របាក់កមចីឯកត្តជ្ននិង 
3% សម្រាប់ម្របាក់កមចីជាម្រកុម ថ្នមូលនិធិ្តទ លស់ុទធរបស់ម្រកុមហ ុនច្ម្រកាមលកខែណឌ ថ្នម្របកាសច្លែ ធ្7-07-163 
ថ្នធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា។ 

ម្រកុមហ ុន បានោក់ច្ឆញនូវច្គាលនច្យបាយ និងការអនុវត្តច្ែើមបីទប់ស្ថា ត់្ហ្វនិភ័្យឥណទាន។ ការអនុវត្ត
ដែលានតាំងពីច្ែើម ្ឺការទាមទារឲ្យានម្រទពយបញ្ញច ាំ សម្រាប់ធានាឥណទានពីអតិ្ងិជ្ន។ ម្រកុមហ ុនក៏ទទួល
បាននូវការធានាតទ លែ់លួនសម្រាប់កមចីជាម្រកុម។ ម្រកុមហ ុនអនុវត្តច្សឆកតីដណនាាំសតពីីការទទួលយក ឆាំណាត់្ថាន ក់
ជាក់លាក់ថ្នម្រទពយបញ្ញច ាំ ឬការទប់ស្ថា ត់្ហ្វនិភ័្យឥណទាន។ ម្រទពយបញ្ញច ាំឆមបងៗសម្រាប់ធានាឥណទានច្ៅ
អតិ្ងិជ្នានការោក់បញ្ញច ាំម្រទពយសមបត្ដិស្ថន ក់ច្ៅ (ែីធ្លី អគារ និងម្រទពយច្ផ្សង )ៗ។ 
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

33.1 ហ្វនិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(្) ហ្វនិភ័្យម្របឈមអតិ្បរាឆាំច្ពាឹះហ្វនិភ័្យឥណទាន  

តរាងខាងច្ម្រកាមបង្កា ញពហី្វនភិ្័យម្របឈមអត្ិបរាិរបស់ម្រកុមហ ុន ឆាំច្ពាឹះហ្វនភិ្័យឥណទានផ្តល់ែល់អត្ងិិជ្នរបស់
ម្រកុមហ ុន បនាទ ប់ពីបាន្ិត្ពិចារណាច្លើម្រទពយបញ្ញច ាំនិងការពម្រងរង្ណុភាពឥណទានែថ្ទច្ទៀត្។ 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

 ត្ថ្មលច្យង 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្ន
ម្រទពយបញ្ញច ាំ ឬការ
ពម្រងរងឥណទាន   

ហ្វនិភ្យ័
ម្របឈម        

អត្បិរាិច្លើ
ហ្វនិភ្យ័ 
ឥណទាន 

ផ្ល់ប ឹះពាល់
ហិរញ្ញវត្ថុច្លើ  
ម្រទពយបញ្ញច ាំ 

 ឬការពម្រងរង 
ឥណទាន 

សាំវធិានធ្ន
ពាកព់័នធច្លើការ

ខាត្បង់ថ្ន     
ឱនភាពថ្នត្ថ្មល 

      
ឥណទានបុ្ គល 3,623,692,875 9,224,788,848 - 3,679,039,296 55,346,421 
ឥណទានសម្រាបស់ហម្រគាស
ធ្ុនត្ឆូ និងមធ្យម 60,433,657 132,718,665 - 61,840,745 1,407,088 

ឥណទានបុ្ គលិក 7,277,059 15,866,651 - 7,299,740 22,681 
ឥណទានម្រកមុ 164,402 636,351 - 178,644 14,242 

សរបុ 3,691,567,993 9,374,010,515 - 3,748,358,425 56,790,432 

សមមូលពាន់ច្រៀល 
(កាំណត្់សាគ ល់ 4) 15,039,448,003 38,189,718,838 - 15,270,812,223 231,364,220 

 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

 ត្ថ្មលច្យង 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្ន
ម្រទពយបញ្ញច ាំ ឬការ
ពម្រងរងឥណទាន   

ហ្វនិភ្យ័
ម្របឈម        

អត្បិរាិច្លើ
ហ្វនិភ្យ័ 
ឥណទាន 

ផ្ល់ប ឹះពាល់
ហិរញ្ញវត្ថុច្លើ  
ម្រទពយបញ្ញច ាំ 

 ឬការពម្រងរង 
ឥណទាន 

សាំវធិានធ្ន
ពាកព់័នធច្លើការ

ខាត្បង់ថ្ន     
ឱនភាពថ្នត្ថ្មល 

      
ឥណទានបុ្ គល  2,922,914,446  7,768,135,911 -  2,970,917,136  48,002,690 
ឥណទានសម្រាបស់ហម្រគាស         
ធ្ុនត្ឆូ និងមធ្យម  47,182,947  102,187,450 -  48,756,849  1,573,902 

ឥណទានបុ្ គលិក  8,116,625  16,157,573 -  8,142,400  25,775 
ឥណទានម្រកមុ  365,916  798,745 -  377,042  11,126 

សរបុ  2,978,579,934  7,887,279,679 -  3,028,193,427  49,613,493 

សមមូលពាន់ច្រៀល 
(កាំណត្់សាគ ល់ 4)  12,048,355,833  31,904,046,302 -  12,249,042,412  200,686,579 
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

33.1 ហ្វនិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(្) ហ្វនិភ័្យម្របឈមអតិ្បរាឆាំច្ពាឹះហ្វនិភ័្យឥណទាន (ត្) 

ហ្វនិភ័្យអតិ្បរាិឆាំច្ពាឹះហ្វនិភ័្យឥណទានសម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សង  ៗ ម្រត្ូវបានកាំណត់្ឆាំច្ពាឹះត្ថ្មល
ច្យងនាការយិបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ម្រកុមហ ុនរកាវត្ថុបញ្ញច ាំច្ធ្ៀបនរងឥណទានច្ៅអតិ្ងិជ្នកនុងទម្រមង់ជាអឆលនៈម្រទពយធានា អនកធានា និងម្រទពយបញ្ញច ាំ
ដែលបានឆុឹះបញ្ជ ីច្ផ្សង ចៗ្លើម្រទពយសកមម។ ការបា ន់ស្ថម នថ្នត្ថ្មលសមស្សប្ឺដផ្អកច្លើត្ថ្មលថ្នម្រទពយបញ្ញច ាំដែលម្រត្ូវ
បានវាយត្ថ្មលច្ៅច្ពលែចី ច្ហើយម្រត្ូវបានច្ធ្ាើបឆចុបបននភាពជាម្របចាាំច្យងតមច្គាលនច្យបាយម្របាក់កមចីថ្ផ្ទកនុង
និងច្គាលការណ៍ដណនាាំថ្នបទបបញ្ញត្តិ។  

(ឃ) ការម្របមូលផ្ដុ ាំហ្វនិភ័្យ  

ម្រកុមម្របរកាភិ្បាលបានបច្ងាើត្្ណៈកាម ធិ្ការឥណទានម្រកុមហ ុន សម្រាប់ម្រត្ួត្ពិនិត្យហ្វនិភ័្យឥណទាន។  
នាយកោឋ នឥណទានច្ោយដ ក ម្រត្ូវរាយការណ៍ជូ្ន្ណៈកាម ធិ្ការឥណទាន ដែលទទួលែុសម្រត្ូវកនុងការ
ម្រ្ប់ម្រ្ងហ្វនិភ័្យឥណទានរួមានែូឆខាងច្ម្រកាម។ 

តរាងខាងច្ម្រកាមបង្កា ញពីការម្របឈមអតិ្បរាិ ច្លើហ្វនិភ័្យឥណទានរបស់ម្រកុមហ ុន ច្លើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កនុងតរាងតុ្លយការ ច្ោយមិន្ិត្ពីម្រទពយបញ្ញច ាំ ឬការពម្រងរងឥណទានែថ្ទច្ទៀត្។ សម្រាប់ម្រទពយសកមមកនុងតរាង
តុ្លយការ ការម្របឈមនរងហ្វនិភ័្យឥណទានច្សមើនរងត្ថ្មលច្យងរបស់វា។ ឆាំច្ពាឹះបាំណុលយថាច្ហតុ្ ការម្របឈម
នរងហ្វនិភ័្យឥណទានអតិ្បរា ្ឺជាឆាំនួនអតិ្បរាិដែលម្រកុមហ ុននរងម្រត្ូវបង់ ម្របសិនច្បើកាត្ពាកិឆចថ្ន
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្កើត្ច្ ើង។ ឆាំច្ពាឹះកិឆចសនោឥណទាន ការម្របឈមអតិ្បរាិច្លើហ្វនិភ័្យឥណទាន ្ឺ
ឆាំនួនទរកម្របាក់ទាាំងស្សុងថ្នឥណទានដែលមិនទាន់ែកច្ឆញច្ោយអតិ្ងិជ្ន។ 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

33.1 ហ្វនិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(ឃ) ការម្របមូលផ្ដុ ាំហ្វនិភ័្យ (ត្) 

ម្របច្ភ្ទថ្នហ្វនិភ័្យម្របឈមថ្នឥណទាន 

 ត្ថ្មលច្យង ការោក់ឲ្យរងទាាំងស្សុង
ពីម្រទពយបញ្ញច ាំ/       

ការពម្រងរងឥណទាន 

ការោក់ឲ្យរងដផ្នកែលឹះពី
ម្រទពយបញ្ញច ាំ/ 

ការពម្រងរងឥណទាន 

មិនានការធានា និង
គាម នម្រទពយបញ្ញច ាំ/ការ

ពម្រងរងឥណទាន  
ហ្វនិភ័្យម្របឈមថ្ន
ឥណទានអតិ្បរា 

ហ្វនិភ័្យម្របឈមថ្ន
ឥណទានអតិ្បរា 

 ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល % % % 
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)    
ធាតុ្នានាកនុងតរាងតុ្លយការ      
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ 222,365,399 905,916,636 - - 100.00 
សមតុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា 368,419,366 1,500,940,497 - - 100.00 
សមតុ្លយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សង  ៗ 2,308,097 9,403,187 - - 100.00 
ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន 3,691,567,993 15,039,448,003 44.08 55.89 0.03 
ម្រទពយសកមមច្ផ្សង  ៗ 676,083 2,754,362 - - 100.00 

សរុប 4,285,336,938 17,458,462,685    
 
 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

33.1 ហ្វនិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(ឃ) ការម្របមូលផ្ដុ ាំហ្វនិភ័្យ (ត្) 

ម្របច្ភ្ទថ្នហ្វនិភ័្យម្របឈមថ្នឥណទាន (ត្) 
 ត្ថ្មលច្យង ការោក់ឲ្យរងទាាំងស្សុង

ពីម្រទពយបញ្ញច ាំ/       
ការពម្រងរងឥណទាន 

ការោក់ឲ្យរងដផ្នកែលឹះពី
ម្រទពយបញ្ញច ាំ/ 

ការពម្រងរងឥណទាន 

មិនានការធានា និង
គាម នម្រទពយបញ្ញច ាំ/ការ

ពម្រងរងឥណទាន  
ហ្វនិភ័្យម្របឈមថ្ន
ឥណទានអតិ្បរា 

ហ្វនិភ័្យម្របឈមថ្ន
ឥណទានអតិ្បរា 

 ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល % % % 

  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)    
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020      
ធាតុ្នានាកនុងតរាងតុ្លយការ      
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ 160,578,086 649,538,358 - - 100.00 
សមតុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា 438,355,399 1,773,147,589 - - 100.00 
សមតុ្លយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សង  ៗ 3,975,029 16,078,992 - - 100.00 
ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន 2,978,579,934 12,048,355,833 41.81 58.12 0.07 
ម្រទពយសកមមច្ផ្សង  ៗ 573,737 2,320,766 - - 100.00 

សរុប 3,582,062,185 14,489,441,538    
 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

33.1 ហ្វនិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(ឃ) ការម្របមូលផ្ដុ ាំហ្វនិភ័្យ (ត្) 

ហ្វនិភ័្យម្របមូលផ្តុាំវភិា្តមម្របច្ភ្ទអាជី្វកមម 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021  ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020  
 ឥណទានផ្តលែ់ល់អតិ្ងិជ្ន ឥណទានផ្តលែ់ល់អតិ្ងិជ្ន 

 ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ  សមមូលពាន់ច្រៀល 
  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
     

ពាណិជ្ជកមម និងជ្ាំនួញ 1,006,083,731 4,098,785,121 745,402,429 3,015,152,826 
ច្សវាកមម 650,895,034 2,651,746,369 513,552,045 2,077,318,022 
អឆលនម្រទពយ 536,199,895 2,184,478,372 421,594,777 1,705,350,873 
កសិកមម 445,927,277 1,816,707,726 408,192,523 1,651,138,756 
ដកលមអច្្ហោឋ ន 453,670,525 1,848,253,719 346,941,003 1,403,376,357 
យនយនត 299,573,327 1,220,461,734 281,223,077 1,137,547,346 
ការែរកជ្ញ្ជូ ន 249,173,560 1,015,133,083 221,905,561 897,607,994 
ផ្លិត្កមម 45,502,628 185,377,706 34,613,559 140,011,846 
សាំណង់ 39,316,458 160,175,250 29,420,267 119,004,980 
ច្ម្របើម្របាសត់ទ លែ់លួន 22,015,990 89,693,143 25,348,186 102,533,412 

សរុប 3,748,358,425 15,270,812,223 3,028,193,427 12,249,042,412 

 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

33.1 ហ្វនិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(ឃ) ការម្របមូលផ្ដុ ាំហ្វនិភ័្យ (ត្) 

ហ្វនិភ័្យម្របមូលផ្តុាំវភិា្តមម្រទពយធានា តមនិវាសនភាព ទាំនាក់ទាំនង និងរបិូយប័ណា និង តមទីតាំងឆាំច្ពាឹះ
ឥណទានផ្ដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន៖ 

(i) តមម្រទពយធានា 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

 ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 
  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 

ានវត្ថុបញ្ញច ាំ     
អឆលនម្រទពយ (បលង់រ រង) 1,649,002,901 6,718,037,818 1,263,330,700 5,110,172,683 
ឆលនវត្ថុ 189,467 771,887 36,983 149,596 
ម្របាក់ត្មាលទុ់ក 2,530,818 10,310,554 1,710,744 6,919,961 
ច្ផ្សង  ៗ 640,271 2,608,465 996,268 4,029,904 

 1,652,363,457 6,731,728,724 1,266,074,695 5,121,272,144 

ពុាំានវត្ថុបញ្ញច ាំ (*)     
អឆលនម្រទពយ (បលង់ទន់) 2,094,535,205 8,533,136,427 1,759,719,077 7,118,063,666 
ឆលនវត្ថុ 363,670 1,481,591 313,910 1,269,768 
ច្ផ្សង  ៗ 1,096,093 4,465,481 2,085,745 8,436,834 

 2,095,994,968 8,539,083,499 1,762,118,732 7,127,770,268 

សរុប 3,748,358,425 15,270,812,223 3,028,193,427 12,249,042,412 

(*) សាំច្ៅច្ៅច្លើកមចីដែលវត្ថុបញ្ញច ាំ រួមានបលង់ទន់ និងពុាំានវត្ថុបញ្ញច ាំ ដែលអនកម្រ្ប់ម្រ្ងច្ជ្ឿថាាន              
ហ្វនិភ័្យែពស់ ច្ហើយចាត់្ទុកជាកមចីពុាំានវត្ថុបញ្ញច ាំ។ 
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

33.1 ហ្វនិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(ឃ) ការម្របមូលផ្ដុ ាំហ្វនិភ័្យ (ត្) 

ហ្វនិភ័្យម្របមូលផ្តុាំវភិា្តមម្រទពយធានា តមនិវាសនភាព ទាំនាក់ទាំនង និងរបិូយប័ណា និង តមទីតាំងឆាំច្ពាឹះ
ឥណទានផ្ដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន៖ (ត្) 

(ii) តមនិវាសនភាព ទាំនាក់ទាំនង និងរូបិយប័ណា 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 
 ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 
  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 

និវាសនភាព     
និវាសនជ្ន 3,748,358,425 15,270,812,223 3,028,193,427 12,249,042,412 

ទាំនាក់ទាំនង     
អតិ្ងិជ្នខាងច្ម្រៅ 3,741,058,685 15,241,073,082 3,020,051,028 12,216,106,408 
ឥណទានបុ្គលកិ 7,299,740 29,739,141 8,142,399 32,936,004 

 3,748,358,425 15,270,812,223 3,028,193,427 12,249,042,412 

រូបិយប័ណា     
ែុលាល រអាច្មរកិ 3,286,440,759 13,388,959,652 2,638,558,932 10,672,970,880 
ច្រៀលដែមរ 452,563,732 1,843,744,644 365,326,565 1,477,745,955 
បាត្ថ្ង 9,353,934 38,107,927 24,307,930 98,325,577 

 3,748,358,425 15,270,812,223 3,028,193,427 12,249,042,412 
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

33.1 ហ្វនិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(ឃ) ការម្របមូលផ្ដុ ាំហ្វនិភ័្យ (ត្) 

ហ្វនិភ័្យម្របមូលផ្តុាំវភិា្តមម្រទពយធានា តមនិវាសនភាព ទាំនាក់ទាំនង និងរបិូយប័ណា និង តមទីតាំងឆាំច្ពាឹះ
ឥណទានផ្ដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន៖ (ត្) 

(iii) តមទីតាំង 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

 ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 
  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 

ស្ថខានានា 3,743,643,515 15,251,603,680 3,022,565,520 12,226,277,528 
ទីស្ថន ក់ការកណាដ ល 4,714,910 19,208,543 5,627,907 22,764,884 

 3,748,358,425 15,270,812,223 3,028,193,427 12,249,042,412 

(ង) ម្រទពយបញ្ញច ាំ 

ែណៈច្ពលដែលការម្របឈមអតិ្បរារបស់ម្រកុមហ ុនច្លើហ្វនិភ័្យឥណទាន ្ឺជាត្ថ្មលច្យងរបស់ម្រទពយសកមម 
ឬកនុងករណីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្ៅច្ម្រៅតរាងតុ្លយការ ្ឺឆាំនួនទរកម្របាក់ដែលបានធានា ការសនោផ្ដល់ឲ្យ               
ការទទួលយក ឬការយល់ម្រពម ហ្វនិភ័្យដែលទាំនងជាអាឆច្កើត្ច្ ើងម្របដហលជាសថិត្កនុងកម្រមិត្ែ៏ទាប 
ច្ោយស្ថរដត្ការកាត់្កងច្លើម្រទពយបញ្ញច ាំ ឥណទានដែលបានធានា និងសកមមភាពច្ផ្សងច្ទៀត្ដែលម្រត្ូវបានច្ធ្ាើ
ច្ ើងច្ែើមបកីាត់្បនថយហ្វនិភ័្យ។ 

ការពិពណ៌នាអាំពីម្រទពយបញ្ញច ាំសម្រាប់ម្របច្ភ្ទថ្នម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុនីមួយ  ៗម្រត្ូវបានបង្កា ញែូឆខាងច្ម្រកាម។ 

ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ សមតុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា សមតុ្លយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សង  ៗនិងម្រទពយសកមមច្ផ្សង  ៗ

ជាទូច្ៅ ការោក់ម្រទពយបញ្ញច ាំ ្ ឺមិនចាាំបាឆ់សម្រាប់ម្រទពយសកមមទាាំងច្នឹះ។ 

ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន បាំណុលយថាភាព និងការសនោ 

ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន បាំណុលយថាភាព និងការសនោ ជាធ្មមតម្រត្ូវានោក់ជាម្រទពយបញ្ញច ាំកនុងកម្រមិត្
ណាមួយ។  ជាពិច្សសហ្វនិភ័្យច្លើឥណទានច្្ហោឋ ន ជាទូច្ៅម្រត្ូវបានធានាទាាំងស្សុងច្ោយម្រទពយ          
លាំច្ៅោឋ ន។ 
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

33.1 ហ្វនិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(ឆ) ្ុណភាពឥណទានច្ៅតមថាន ក់ថ្នម្រទពយសកមមហិញ្ញវត្ថុ   

ម្រកុមហ ុនអនុវត្តវធីិ្ស្ថស្តសតបីែាំណាក់កាល ច្ោយដផ្អកច្លើការតល សប់តូរ្ុណភាពឥណទានចាប់តាំងពីការ
ទទួលស្ថគ ល់ជាច្លើកែាំបូង៖ 

សាំវធិានធ្នច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មលនរងម្រត្ូវច្ធ្ាើច្ ើងច្ោយដផ្អកច្លើវធីិ្ស្ថស្តសតបីែាំណាក់កាលែូឆខាងច្ម្រកាម ដែល
ឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីការតល សប់តូរ្ុណភាពឥណទានថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ចាប់តាំងពីានការទទួលស្ថគ លជ់ាច្លើក
ែាំបូង៖ 

(i) ែាំណាក់កាលទី 1៖ ការរ ាំពរងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទាន រយៈច្ពល 12ដែ – មិនានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទាន 

ឆាំច្ពាឹះហ្វនិភ័្យ ដែលមិនានការច្កើនច្ ើងជាស្ថរវនដថ្នហ្វនិភ័្យឥណទានចាប់តាំងពីការទទួលស្ថគ ល់ជា
ច្លើកែាំបូង ច្ហើយដែលមិនានឱនភាពថ្នត្ថ្មលថ្នឥណទានចាប់តាំងពីច្ែើម ការរ ាំពរងទុកច្លើការខាត្បង់           
ឥណទាន ដែលទាក់ទងនរងម្រពរត្តិការណ៍ ម្របូបាប ីលីច្ត្ថ្នការែកខានសង ដែលច្កើត្ច្ ើងកនុងរយៈច្ពល 12ដែ
បនាទ ប់ នរងម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់។ 

(ii) ែាំណាក់កាលទី 2 ៖ ការរ ាំពរងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទានច្ពញមួយអាយកុាល – មិនានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទាន 

ឆាំច្ពាឹះហ្វនិភ័្យ ដែលានការច្កើនច្ ើងជាស្ថរវនដថ្នហ្វនិភ័្យឥណទានចាប់តាំងពីការទទួលស្ថគ ល់ជាច្លើក
ែាំបូង ប ុដនដមិនានឱនភាពថ្នត្ថ្មលថ្នឥណទាន ច្នាឹះការរ ាំពរងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទានច្ពញមួយអាយកុាល 
នរងម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់។ 

(iii) ែាំណាក់កាលទី 3 ៖ ការរ ាំពរងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទានច្ពញមួយអាយកុាល – ានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទាន 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានវាយត្ថ្មលថាានឱនភាពថ្នត្ថ្មលថ្នឥណទាន ច្ៅច្ពលានម្រពរត្តិការណ៍មួយឬ
ច្ម្រឆើនែង ដែលច្ធ្ាើឲ្យានផ្លប ឹះពាលធ់្ៃន់ធ្ៃរថ្នការបា ន់ស្ថម នច្ៅច្លើលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់នាច្ពលអនា្ត្របស់
ម្រទពយសកមមច្នាឹះ បានច្កើត្ច្ ើង។ ឆាំច្ពាឹះម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទាន ការរ ាំពរងទុកច្លើ
ការខាត្បង់ឥណទានច្ពញមួយអាយុកាលនរងម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់។ 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

33.1 ហ្វនិភ័្យឥណទាន (ត្) 
(ឆ) ្ុណភាពឥណទានច្ៅតមថាន ក់ថ្នម្រទពយសកមមហិញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

ែាំណាក់កាល ស្ថថ នភាពថ្នហ្វនិភ័្យឥណទាន សូឆនាករថ្នការយឺត្យ វ 
   
1 រ ាំពរងថានរងបាត់្បង់រយៈច្ពល 12ដែ– មិនានឱនភាពថ្នត្ថ្មល 0 ែល់ 29 ថ្ងៃហួសកាលកាំណត់្ 
2 រ ាំពរងថានរងបាត់្បង់ច្ពញអាយុកាល– មិនានឱនភាពថ្នត្ថ្មល 30 ែល់ 89ថ្ងៃហួសកាលកាំណត់្ 
3 រ ាំពរងថានរងបាត់្បង់ច្ពញអាយុកាល– ានឱនភាពថ្នត្ថ្មល ច្លើសពី89ថ្ងៃហួសកាលកាំណត់្ 

(iv) ការរួមបញ្ចូ លព័ត៌្ាននាច្ពលអនា្ត្ 

ម្រកុមហ ុនបានរួមបញ្ចូ លព័ត៌្ាននាច្ពលអនា្ត្ ច្ៅកនុងការវាយត្ថ្មល ថាច្ត្ើហ្វនិភ័្យឥណទានរបស់ឧបករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុបានច្កើនច្ ើងជាស្ថរវនដចាប់តាំងពីការទទួលស្ថគ ល់ែាំបូងដែរឬច្ទ និងច្ៅកនុងការវាស់ដវងច្លើការរ ាំពរងទុក
ច្លើការខាត្បង់ឥណទាន។ 

ព័ត៌្ានខាងច្ម្រៅដែលម្រតូ្វបានពិចារណា រួមានធាតុ្ឆូលច្សែឋកិឆច និងការពោរករណ៍ដែលច្ឆញផ្ាយច្ោយស្ថថ ប័ន  
រោឋ ភិ្បាល និងអាជាា ធ្ររូបិយវត្ថុច្ៅកនុងបណាត ម្របច្ទសដែលម្រកុមហ ុនច្ធ្ាើម្របតិ្បត្តិការ និងអងគការអនតរជាតិ្ធ្ាំៗ។ 

ការទទួលស្ថគ ល់ច្លើECL  

តរាងខាងច្ម្រកាមសច្ងខបពី្ុណភាពឥណទានថ្នហិរញ្ញបបទានែុលរបស់ម្រកុមហ ុន ច្ោយច្យងតមឆាំណាត់្ថាន ក់
ខាងច្លើ។ 

 ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្ន ូឆ្ន ាំ 2021 
 ែាំណាក់កាលទី1 ែាំណាក់កាលទី2 ែាំណាក់កាលទី3 សរុប 
 ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ 
     
ឥណទានផ្ដល់ែល់អតិ្ងិជ្នតមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម    
ឥណទានធ្មមត 3,318,084,458 - 49,164 3,318,133,622 
ឥណទានឃ្ល ាំច្មើល 57,471 370,349,875 53,544 370,460,890 
ឥណទានច្ម្រកាមសដង់ោ - 7,328,467 10,881,782 18,210,249 
ឥណទានជាប់សងស័យ 123 3,270 12,804,004 12,807,397 
ឥណទានខាត្បង់ - 21,415 28,724,852 28,746,267 
 3,318,142,052 377,703,027 52,513,346 3,748,358,425 
សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ថ្ន                       

ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (8,693,888) (18,871,562) (29,224,982) (56,790,432) 

ត្ថ្មលច្យង (ែុលាល រអាច្មរកិ) 3,309,448,164 358,831,465 23,288,364 3,691,567,993 

ត្ថ្មលច្យង (សមមូលពាន់ច្រៀល - 
កាំណត់្សាគ ល់4) 13,482,691,820 1,461,879,388 94,876,795 15,039,448,003 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
33.1 ហ្វនិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(ឆ) ្ុណភាពឥណទានច្ៅតមថាន ក់ថ្នម្រទពយសកមមហិញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

ការទទួលស្ថគ ល់ច្លើការរ ាំពរងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទាន  

 ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្ន ូឆ្ន ាំ 2020 

 ែាំណាក់កាលទី1 ែាំណាក់កាលទី2 ែាំណាក់កាលទី3 សរុប 
 ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ 
     
ឥណទានផ្ដល់ែល់អតិ្ងិជ្នតមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម    
ឥណទានធ្មមត 2,932,082,190 - 17,758 2,932,099,948 
ឥណទានឃ្ល ាំច្មើល 70,099 51,788,944 27,728 51,886,771 
ឥណទានច្ម្រកាមសដង់ោ 884 41,916 18,800,405 18,843,205 
ឥណទានជាប់សងស័យ - 61,982 15,993,044 16,055,026 
ឥណទានខាត្បង់ - - 9,308,477 9,308,477 

 2,932,153,173 51,892,842 44,147,412 3,028,193,427 
សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ថ្ន                       

ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (11,262,106) (12,954,251) (25,397,136) (49,613,493) 

ត្ថ្មលច្យង (ែុលាល រអាច្មរកិ) 2,920,891,067 38,938,591 18,750,276 2,978,579,934 

ត្ថ្មលច្យង (សមមូលពាន់ច្រៀល -              
កាំណត់្សាគ ល់4) 11,815,004,366 157,506,601 75,844,866 12,048,355,833 

 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
33.1 ហ្វនិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(ឆ) ្ណនីច្កើត្ច្ ើងពីការរ ាំពរងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទាន 

សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ថ្នឱនភាពថ្នត្ថ្មល 

តរាងខាងច្ម្រកាមបង្កា ញពីការច្ផ្ទៀងតទ ត់្ច្លើសមតុ្លយថ្នសាំវធិានធ្ន ច្លើការខាត្បង់ឥណទានតមថាន ក់
នីមួយ ថៗ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចាប់តាំងពីច្ែើម ែលឆុ់ងការយិបរចិ្ឆេទ។ 

 2021 
 ែាំណាក់កាលទី1 ែាំណាក់កាលទី2 ែាំណាក់កាលទី3 សរុប 
 ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ 
     
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា 11,262,106 12,954,251 25,397,136 49,613,493 
- ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី 1 3,706,562 (1,960,861) (1,745,701) - 
- ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី 2 (3,383,444) 5,224,060 (1,840,616) - 
- ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី 3 (551,964) (3,720,107) 4,272,071 - 
(ការដកដម្របម្រត្ ប់មកវញិ)/សាំវធិានធ្ន

សម្រាប់ឥណទានចាស់ (3,927,348) 8,338,098 12,212,075 16,622,825 
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុងមី ឬបានទិញងម ី 4,965,576 1,062,772 503,565 6,531,913 
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលបានសងតត ឆ់ (3,377,600) (3,026,651) (2,027,724) (8,431,975) 
ការលុបច្ចាលកនុងអាំ ុងការយិបរចិ្ឆេទ - - (7,545,824) (7,545,824) 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្ន ូ(ែុលាល រអាច្មរកិ) 8,693,888 18,871,562 29,224,982 56,790,432 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្ន(ូសមមូលពាន់ច្រៀល - 
កាំណត់្សាគ ល់ 4) 35,418,900 76,882,744 119,062,577 231,364,220 

 

 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
33.1 ហ្វនិភ័្យឥណទាន (ត្) 

(ឆ) ្ណនីច្កើត្ច្ ើងពីការរ ាំពរងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទាន (ត្) 

សាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ថ្នឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 
 

 2020 
 ែាំណាក់កាលទី1 ែាំណាក់កាលទី2 ែាំណាក់កាលទី3 សរុប 
 ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ 
     
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា 18,696,858 481,191 7,054,843 26,232,892 
- ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី 1 150,887 (28,301) (122,586) - 
- ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី 2 (440,834) 504,648 (63,814) - 
- ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី 3 (373,946) (237,358) 611,304 - 
(ការដកដម្របម្រត្ ប់មកវញិ)/សាំវធិានធ្ន

សម្រាប់ឥណទានចាស់ (6,214,290) 5,860,970 11,539,208 11,185,888 
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុងមី ឬបានទិញងម ី 4,945,916 6,581,841 7,648,051 19,175,808 
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលបានសងតត ឆ់ (5,502,485) (208,740) (1,269,870) (6,981,095) 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្ន ូ(ែុលាល រអាច្មរកិ) 11,262,106 12,954,251 25,397,136 49,613,493 

សមតុ្លយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្ន ូ(សមមូលពាន់ច្រៀល -              
កាំណត់្សាគ ល់ 4) 45,555,219 52,399,945 102,731,415 200,686,579 

ការខាត្បង់ថ្នឱនភាពថ្នត្ថ្មល ដែលម្រតូ្វបានទទួលស្ថគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ និងលទធផ្ល
លមអិត្ច្ផ្សងៗ ច្ហើយម្រតូ្វបានសច្ងខបែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 2021 2020 
 ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 
  (កាំណត់្សាគ ល់ 4)  (កាំណត់្សាគ ល់ 4) 
     
ឥណទានផ្ដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន             

(កាំណត់្សាគ ល់ 8) 14,722,763 59,892,200 23,380,601 95,322,710 
ម្រទពយសកមមច្ផ្សង  ៗ(កាំណត់្សាគ ល់ 9) 1,933 7,863 1,459 5,948 
សមតុ្លយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សង  ៗ                    

(កាំណត់្សាគ ល់ 7) (16,837) (68,493) 29,118 118,715 
 14,707,859 59,831,570 23,411,178 95,447,373 
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

33.2 ហ្វនិភ័្យម្របតិ្បត្តិការ 

ហ្វនិភ័្យម្របតិ្បត្តិការ ្ឺជាហ្វនិភ័្យថ្នការបាត់្បង់តទ ល់ ឬម្របច្យលដែលច្កើត្ានច្ ើងពីការែាឹះខាត្ ឬ     
ការអនុវត្តមិនានម្របសទិធភាពនូវនីតិ្វធីិ្ែាំច្ណើ រការថ្ផ្ទកនុង បុ្គលិក ឬម្របព័នធ ឬពីកតត ខាងច្ម្រៅ។  ហ្វនិភ័្យ    
ច្នឹះ ម្រត្ូវបានម្រ្ប់ម្រ្ងតមរយៈការបច្ងាើត្ម្របព័នធែាំច្ណើ រការម្រ្ប់ម្រ្ងម្របតិ្បត្តិការ ការម្រត្ួត្ពិនិត្យ និងការ                    
រាយការណ៍ឲ្យបានម្រត្រមម្រត្ូវពីសកមមភាពអាជី្វកមម តមរយៈអងគភាពម្រ្ប់ម្រ្ង និងគាាំម្រទ ដែលឯករាជ្យ                      
ពីអងគភាពអាជី្វកមម និង្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ង។ 

ការម្រ្ប់ម្រ្ងច្លើហ្វនិភ័្យម្របតិ្បត្តិការរបស់ម្រកុមហ ុន ត្ម្រមូវឲ្យបច្ងាើត្នូវរឆនាសមព័នធ តួ្នាទី និង វធីិ្ស្ថស្តសតថ្ន
ការម្រ្ប់ម្រ្ងរបស់អងគភាពឲ្យបានឆាសល់ាស់។  ច្គាលការណ៍ និងវធិានការម្រត្ួត្ពិនិត្យថ្ផ្ទកនុងជាច្ម្រឆើន ម្រត្ូវ
បានអនុវត្ត រួមានការបច្ងាើត្អនកានសិទធិឆុឹះហត្ថច្លខា ម្របព័នធម្រត្ួត្ពិនិត្យយ ងហមត់្ឆត់្ ការច្រៀបឆាំនូវនីតិ្វធីិ្ 
និងឯកស្ថរសាំអាងនានា។ ែាំច្ណើ រការទាាំងច្នឹះម្រត្ូវបានម្រត្ួត្ពិនិត្យជាម្របចាាំឆ្ន ាំ ច្ែើមបីច្ឆលើយត្បច្ៅនរងហ្វនិភ័្យ
ម្របតិ្បត្តិការ ដែលអាឆច្កើត្ច្ ើងច្ៅកនុងម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកមមរបស់ម្រកុមហ ុន។ 

33.3 ហ្វនិភ័្យទីផ្ារ 

ម្រកុមហ ុនានហ្វនិភ័្យទីផ្ារ ដែលជាហ្វនិភ័្យ ដែលត្ថ្មលសមស្សប ឬលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់នាច្ពលអនា្ត្ថ្ន 
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ នរងានការដម្របម្របួលច្ោយស្ថរដត្ការតល សប់តូរកនុងត្ថ្មលទីផ្ារ។ ហ្វនិភ័្យទីផ្ារ ច្កើត្
ច្ ើងពីស្ថថ នភាពច្បើកឆាំហកនុងអម្រតការម្របាក់ រូបិយប័ណា និងផ្លិត្ផ្លមូលធ្ន ដែលកតដ ទាាំងច្នឹះម្រត្ូវ
ម្របឈមនរងឆលនាទីផ្ារជាក់លាក់ និងទូច្ៅ ច្ហើយនិងការដម្របម្របួលកនុងកម្រមិត្អច្សថរភាពថ្នអម្រត ឬត្ថ្មល          
ទីផ្ារ ែូឆជាអម្រតការម្របាក់ ្ ាំលាត្ឥណទាន អម្រតបដូររបិូយប័ណាបរច្ទស និងត្ថ្មលមូលធ្ន។ 

(i) ហ្វនិភ័្យរបិូយប័ណាបរច្ទស 

ម្រកុមហ ុនច្ធ្ាើអាជី្វកមមច្ៅកនុងម្របច្ទសកមពុជា និងច្ធ្ាើម្របតិ្បត្តិការច្ោយច្ម្របើម្របាស់ម្របាក់ច្រៀល ម្របាក់ែុលាល រ           
អាច្មរកិ និងម្របាក់បាត្ថ្ង។ 

ហ្វនិភ័្យបតូររូបិយប័ណាបរច្ទសច្កើត្ច្ ើងពី ម្របតិ្បត្តិការពាណិជ្ជកមមនាច្ពលអនា្ត្ និងម្រទពយសកមម និង
បាំណុលដែលបានទទួលស្ថគ លជ់ារូបិយប័ណា ដែលមិនដមនជារូបិយប័ណាច្គាលរបស់ម្រកមុហ នុ។ 
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

33.3 ហ្វនិភ័្យទីផ្ារ (ត្) 

(i) ហ្វនិភ័្យរបិូយប័ណាបរច្ទស (ត្) 

សមតុ្លយម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានទទួលស្ថគ លជ់ារូបិយប័ណាច្រៀងគាន  បង្កា ញជាែុលាល រអាច្មរកិ ានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 
 ែុលាល រអាច្មរកិ ច្រៀលដែមរ បាត្ថ្ង សរុប ែុលាល រអាច្មរកិ ច្រៀលដែមរ បាត្ថ្ង សរុប 
    ែុលាល រអាច្មរកិ    ែុលាល រអាច្មរកិ 
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ         
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ 184,320,172 34,859,816 3,185,411 222,365,399 130,637,165 26,845,731 3,095,190 160,578,086 
សមតុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្                

ថ្នកមពុជា 334,001,564 34,417,802 - 368,419,366 395,756,676 42,598,723 - 438,355,399 
សមតុ្លយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សង  ៗ 1,741,416 566,681 - 2,308,097 1,725,009 2,250,020 - 3,975,029 
ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន 3,234,729,052 448,182,464 8,656,477 3,691,567,993 2,593,252,480 362,005,027 23,322,427 2,978,579,934 
ម្រទពយសកមមច្ផ្សង  ៗ 673,411 2,672 - 676,083 570,930 2,807 - 573,737 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុសរុប 3,755,465,615 518,029,435 11,841,888 4,285,336,938 3,121,942,260 433,702,308 26,417,617 3,582,062,185 
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

33.3 ហ្វនិភ័្យទីផ្ារ (ត្) 

(i) ហ្វនិភ័្យរូបិយប័ណាបរច្ទស (ត្) 

សមតុ្លយម្រទពយសកមម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានទទួលស្ថគ ល់ជារូបិយប័ណាច្រៀងគាន  បង្កា ញជាែុលាល រអាច្មរកិ ានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ (ត្) 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្ន ូឆ្ន ាំ2021 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 
 ែុលាល រអាច្មរកិ ច្រៀលដែមរ បាត្ថ្ង សរុប ែុលាល រអាច្មរកិ ច្រៀលដែមរ បាត្ថ្ង សរុប 
    ែុលាល រអាច្មរកិ    ែុលាល រអាច្មរកិ 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ         
ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និង

ម្រ រ្ឹះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សង  ៗ 81,823,935 57,643 - 81,881,578 36,992,081 240,736 - 37,232,817 
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន 2,338,356,190 193,497,517 1,477,148 2,533,330,855 1,921,733,031 150,140,808 2,807,104 2,074,680,943 
ម្របាក់កមចី 670,477,767 143,249,534 16,094,563 829,821,864 594,543,775 159,624,276 40,262,266 794,430,317 
មូលបម្រត្បាំណុលម្រតូ្វទូទាត់្ - 31,342,099 - 31,342,099 - 30,666,038 - 30,666,038 
អនុបាំណុល 105,191,790 - - 105,191,790 98,814,321 14,853,496 - 113,667,817 
បាំណុលច្ផ្សង  ៗ 10,892,227 188,729 412 11,081,368 5,122,419 214,107 1,830 5,338,356 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប 3,206,741,909 368,335,522 17,572,123 3,592,649,554 2,657,205,627 355,739,461 43,071,200 3,056,016,288 

ស្ថថ នភាពម្រទពយសកមមសុទធ 548,723,706 149,693,913 (5,730,235) 692,687,384 464,736,633 77,962,847 (16,653,583) 526,045,897 

សមមូលពាន់ច្រៀល                 
(កាំណត់្សាគ ល់ 4) 2,235,500,378 609,853,001 (23,344,977) 2,822,008,402 1,879,859,680 315,359,716 (67,363,743) 2,127,855,653 
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

33.3 ហ្វនិភ័្យទីផ្ារ (ត្) 

(i) ហ្វនិភ័្យរូបិយប័ណាបរច្ទស (ត្) 

ការវភិា្រ ាំច្ោឆ 

សនមត្ថា ហ្វនិភ័្យអច្ងរច្ផ្សងច្ទៀត្ច្ៅដត្ច្ងរជានិឆច ការដម្របម្របួលថ្នការបតូររូបិយប័ណាបរច្ទសសម្រាប់
ម្រកុមហ ុននាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ម្រត្ូវបានសច្ងខបែូឆខាងច្ម្រកាម (ច្ោយបង្កា ញដត្របិូយប័ណាដែលាន
ឆាំនួនច្ម្រឆើនជាង 1% ថ្នស្ថថ នភាពែាំបូងសទុធ ម្រត្ូវបានបង្កា ញជារូបិយប័ណាជាក់លាក់របស់វាច្ៅកនុងតរាង
ខាងច្ម្រកាម។ 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

 
- 1% 
រ ាំលស់ 

+ 1% 
ការច្កើនច្ ើង 

- 1% 
រ ាំលស់ 

+ 1% 
ការច្កើនច្ ើង 

 ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ 
     

ដែមរច្រៀល  1,496,939   (1,496,939)  779,628   (779,628) 
ថ្ងបាត្  (57,302)  57,302   (166,536)  166,536  

  1,439,637   (1,439,637)  613,092   (613,092) 

សមមូលពាន់ច្រៀល 
 – កាំណត់្សាគ ល ់4  5,865,081   (5,865,081)  2,497,737   (2,497,737) 

(ii) ហ្វនិភ័្យអម្រតការម្របាក់ 
ហ្វនិភ័្យអម្រតការម្របាក់ច្លើលាំហូរទរកម្របាក់ ្ឺជាហ្វនិភ័្យដែលលាំហូរទរកម្របាក់នាច្ពលអនា្ត្ថ្ន
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនរងដម្របម្របួល ច្ោយស្ថរការតល ស់បតូរអម្រតការម្របាក់ច្លើទីផ្ារ។  ហ្វនិភ័្យអម្រតការ
ម្របាក់ថ្នត្ថ្មលសមស្សប ្ឺជាហ្វនិភ័្យដែលត្ថ្មលឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនរងដម្របម្របួលច្ោយស្ថរការតល សប់តូរ          
អម្រតការម្របាក់ច្លើទីផ្ារ។ ទាំហាំអម្រតការម្របាក់អាឆច្កើនច្ ើង ច្ោយស្ថរលទធផ្លថ្នការតល សប់តូរទាាំងច្នឹះ 
ច្ហើយអាឆកាត់្បនថយការខាត្បង់កនុងករណីដែលានការតល ស់បតូរមិនបានរ ាំពរងទុកច្កើត្ច្ ើង។ ច្ៅែាំណាក់
កាលច្នឹះ ្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងម្រកុមហ ុន មិនានច្គាលនច្យបាយណាមួយ ច្ែើមបកីាំណត់្នូវកម្រមិត្ថ្នភាពមិន
ម្រត្ូវគាន ថ្នការកាំណត់្ត្ថ្មលអម្រតការម្របាក់ច្ ើងវញិ ឲ្យច្ៅច្ម្រកាមការម្រ្ប់ម្រ្ងច្ ើយ។ ច្ទាឹះជាយ ងណា                  
្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងក៏ម្រត្ួត្ពិនិត្យជាច្ទៀងទាត់្ ច្លើការមិនម្រត្ូវគាន ច្នឹះដែរ។ 
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

33.3 ហ្វនិភ័្យទីផ្ារ (ត្) 

(ii) ហ្វនិភ័្យអម្រតការម្របាក់ (ត្) 

ហ្វនិភ័្យអម្រតការម្របាក់ច្កើត្ច្ ើងពីលទធភាពថ្នការតល សប់តូរអម្រតការម្របាក់ នរងប ឹះពាល់ែល់ផ្លឆាំច្ណញ
នាច្ពលអនា្ត្ ឬត្ថ្មលទីផ្ារថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ម្រកុមហ នុម្រត្ូវម្របឈមនរងហ្វនិភ័្យអម្រតការម្របាក់ជា
លទធផ្លថ្នភាពមិនម្រត្ូវគាន  ថ្នការកាំណត់្ត្ថ្មលការម្របាក់ស្ថរជាងមីរបស់ម្រទពយសកមម និងបាំណុល។ ម្រកមុហ ុន
ម្រ្ប់ម្រ្ងហ្វនិភ័្យច្នឹះច្ោយផ្គូរផ្គងការកាំណត់្ត្ថ្មលថ្នម្រទពយសកមម និងបាំណុលច្ ើងវញិ តមរយៈ                
យុទធស្ថស្តសតម្រ្ប់ម្រ្ងហ្វនិភ័្យ។ 

តរាងខាងច្ម្រកាម ្ឺជាការសច្ងខបថ្ន្ាល ត្អម្រតការម្របាក់របស់ម្រកុមហ ុន។ តរាង្ាល ត្ថ្នការកាំណត់្អម្រត
ការម្របាក់ច្នឹះ ច្ធ្ាើការវភិា ច្្លើភាពមិនម្រត្ូវគាន ថ្នរឆនាសមព័នធច្ពញមួយអាយុកាលរបស់អម្រតការម្របាក់ ច្ៅ
កនុងរបាយការណ៏ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុរបសម់្រកុមហ ុន ច្ោយដផ្អកតម (i) កាលបរចិ្ឆេទថ្នការកាំណត់្ថ្ងលបនាទ ប់ 
ឬកាលវស្ថន ម្របសិនច្បើជាអម្រតអច្ងរ ឬ (ii) កាលវស្ថន ម្របសិនច្បើជាអម្រតការម្របាក់ច្ងរ។



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
សគមាប់ការយិបរដិចេទ្ដ លបញ្ាប់នថៃទ្3ី1 ដខធនូ ឆ្ន 2ំ021 

113 

33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

33.3 ហ្វនិភ័្យទីផ្ារ (ត្) 

(ii) ហ្វនិភ្័យអម្រតការម្របាក់ (ត្) 

 ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 អម្រតការម្របាក ់
 រហូត្ែល់ 1ដែ > 1 – 3ដែ > 3 – 12ដែ > 1 – 5ឆ្ន ាំ ច្លើសព ី5ឆ្ន ាំ ពុាំានការម្របាក ់ សរុប  
 ែលុាល រអាច្មរកិ ែលុាល រអាច្មរកិ ែលុាល រអាច្មរកិ ែលុាល រអាច្មរកិ ែលុាល រអាច្មរកិ ែលុាល រអាច្មរកិ ែលុាល រអាច្មរកិ % 
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ         
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ - - - - - 222,365,399 222,365,399  0%    
សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា 223,638 150,000 148,184 - 30,000,000 337,897,544 368,419,366 0.00% to 1.63% 
សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សងៗ 167,309 - - - - 2,140,788 2,308,097 0.00% to 0.75% 
ឥណទានផ្តល់ែល់អត្ងិិជ្ន 1,890,334 6,903,114 57,037,065 1,704,414,128 1,921,323,352 - 3,691,567,993 7% to 26.40% 
ម្រទពយសកមមច្ផ្សង  ៗ - - - - - 676,083 676,083 0% 
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុសុប 2,281,281 7,053,114 57,185,249 1,704,414,128 1,951,323,352 563,079,814 4,285,336,938  
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ         
ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និង

ម្រ្រឹះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សង  ៗ 22,923,836 14,574,240 44,383,502 - - - 81,881,578 0.00% to 5.25% 
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ងិិជ្ន 419,608,905 465,587,496 1,576,867,549 71,266,905 - - 2,533,330,855 0.00% to 10.15% 
ម្របាក់កមច ី 12,298,668 18,987,273 211,256,262 580,899,379 6,380,282 - 829,821,864 2.00% to 8.84% 
មូលបម្រត្បាំណុលម្រត្ូវទូទាត្ ់ - - 400,029 30,942,070 - - 31,342,099 7.50% 
អនុបាំណុល - - 3,009,565 51,990,088 50,192,137 - 105,191,790 6.98% to 10.47% 
បាំណុលច្ផ្សង  ៗ - - - - - 11,081,368 11,081,368  0%    
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថសុរុប 454,831,409 499,149,009 1,835,916,907 735,098,442 56,572,419 11,081,368 3,592,649,554  
សរបុ្ ាំលាត្ការម្របាក់ (452,550,128) (492,095,895) (1,778,731,658) 969,315,686 1,894,750,933 551,998,446 692,687,384  
សមមូលពាន់ច្រៀល                 

(កាំណត្់សាគ ល់ 4) (1,843,689,221) (2,004,798,676) (7,246,552,777) 3,948,992,106 7,719,215,301 2,248,841,669 2,822,008,402  
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

33.3 ហ្វនិភ័្យទីផ្ារ (ត្) 

(ii) ហ្វនិភ្័យអម្រតការម្របាក់ (ត្) 

 នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 អម្រតការម្របាក ់
 រហូត្ែល់ 1 ដែ > 1 – 3 ដែ > 3 – 12 ដែ > 1 – 5 ឆ្ន ាំ ច្លើសព ី5 ឆ្ន ាំ ពុាំានការម្របាក ់ សរុប  
 ែលុាល រអាច្មរកិ ែលុាល រអាច្មរកិ ែលុាល រអាច្មរកិ ែលុាល រអាច្មរកិ ែលុាល រអាច្មរកិ ែលុាល រអាច្មរកិ ែលុាល រអាច្មរកិ % 
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ         
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ - - - - - 160,578,086 160,578,086 0% 
សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា 164,833,127 374,166 148,888 - 23,000,000 249,999,218 438,355,399 0.04% to 1.63% 
សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សងៗ 190,905 - - - - 3,784,124 3,975,029 0.00% to 0.75% 
ឥណទានផ្តល់ែល់អត្ងិិជ្ន 2,216,130 7,078,977 62,519,328 1,744,628,527 1,162,136,972 - 2,978,579,934 7% to 32.40% 
ម្រទពយសកមមច្ផ្សង  ៗ - - - - - 573,737 573,737 0% 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុសុប 167,240,162 7,453,143 62,668,216 1,744,628,527 1,185,136,972 414,935,165 3,582,062,185  
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ         
ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និង

ម្រ្រឹះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សង  ៗ 3,012,499 11,517,404 22,702,914 - - - 37,232,817 0.00% to 5.50% 
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ងិិជ្ន 359,764,063 381,907,638 1,264,477,242 68,532,000 - - 2,074,680,943 0.10% to 7.25% 
ម្របាក់កមច ី - 20,913,693 106,594,766 662,835,640 4,086,218 - 794,430,317 2.00% to 8.84% 
មូលបម្រត្បាំណុលម្រត្ូវទូទាត្ ់ - - 414,364 30,251,674 - - 30,666,038 7.50% 
អនុបាំណុល - 712,767 1,378,769 26,469,197 85,107,084 - 113,667,817 6.98% to 10.47% 
បាំណុលច្ផ្សង  ៗ - - - - - 5,338,356 5,338,356 0% 
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថសុរុប 362,776,562 415,051,502 1,395,568,055 788,088,511 89,193,302 5,338,356 3,056,016,288  
សរបុ្ ាំលាត្ការម្របាក់ (195,536,400) (407,598,359) (1,332,899,839) 956,540,016 1,095,943,670 409,596,809 526,045,897  
សមមូលពាន់ច្រៀល                          

(កាំណត្់សាគ ល់ 4) (790,944,738) (1,648,735,362) (5,391,579,849) 3,869,204,365 4,433,092,145 1,656,819,092 2,127,855,653  



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

33.3 ហ្វនិភ័្យទីផ្ារ (ត្) 

(ii) ហ្វនិភ្័យអម្រតការម្របាក់ (ត្) 

កាំដណទម្រមង់ច្គាលការណ៏អម្រតការម្របាក់ 

កាំដណទម្រមង់មូលោឋ នថ្នអម្រតការម្របាក់ច្គាលកាំពុងម្រត្ូវបានអនុវត្តជាសកល រួមទាាំងការជ្ាំនួសអម្រត
ការម្របាក់អនតរធ្នាគារមួយឆាំនួន (“IBORs”) ជាមួយនរងជ្ច្ម្រមើសអម្រតច្សទើរដត្គាម នហ្វនិភ័្យ (ដែលច្ៅ
ថា “កាំដណទម្រមង់IBOR”)។ ម្រកុមហ ុនបានទទួលរងផ្លប ឹះពាលជ់ាស្ថរវនតពី IBORs ច្លើឧបករណ៍
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ែលួន ដែលនរងម្រត្ូវបានដកទម្រមង់ជាដផ្នកមួយថ្នការផ្តួឆច្ផ្ដើមទីផ្ារទាាំងមូល។               
ក៏ប ុដនដ ច្ទាឹះបីជាLIBORរបស់អង់ច្្លស និងLIBORរបសអ់ាច្មរកិ ាន្ច្ម្រាងកនុងការបញ្ឈប់ការច្ឆញ
ផ្ាយច្ៅឆុងឆ្ន ាំ2021 ការពិភាកា និងទាំច្នារថ្នការតល សប់ដូរច្លើបទបញ្ញត្តិសថិត្ច្ៅកនុងែាំច្ណើ រការច្ៅ
ច្ ើយ។ ម្រកមុហ ុន កាំពុងសថិត្ច្ៅកនុងែាំណាក់កាលថ្នការច្ធ្ាើវចិ្ស្ថធ្នកមម ឬ ច្រៀបឆាំច្ធ្ាើវចិ្ស្ថធ្នកមមច្លើ
លកខែណឌ កិឆចសនោ ជាការច្ឆលើយត្បច្ៅនរងកាំដណទម្រមង់ IBOR ច្ហើយឆាំច្ពាឹះច្ពលច្វលា និងវធីិ្ស្ថស្តសត
កនុងការតល សប់ដូរច្នឹះ ច្ៅមិនទាន់ានភាពឆាសល់ាស់ច្ៅច្ ើយច្ទច្ៅកនុងម្របច្ទសមួយឆាំនួន ដែល          
ម្រកុមហ ុនច្ធ្ាើម្របតិ្បត្តការ។ 

ហ្វនិភ័្យឆមបងដែលម្រកុមហ នុរងផ្លប ឹះពាល់ថ្នកាំដណទម្រមង់ IBOR ្ឺផ្លប ឹះពាល់ច្លើម្របតិ្បត្តិការ។ 
ឧទាហរណ៍ ការឆចារច្ ើងវញិថ្នកិឆចសនោម្របាក់កមចីតមរយៈការឆចារច្ទាភា្ីជាមួយាច ស់កមចី ការច្ធ្ាើ
បឆចុបបននភាពលកខែណឌ កិឆចសនោ ការច្ធ្ាើបឆចុបបននភាពម្របព័នធដែលច្ម្របើដែសច្កាង IBOR និងការពិនិត្យច្ ើង
វញិនូវការម្រ្ប់ម្រ្ងម្របតិ្បត្តិការដែលទាក់ទងច្ៅនរងកាំដណទម្រមង់ច្នឹះ។ ហ្វនិភ័្យហិរញ្ញវត្ថុភា្ច្ម្រឆើនម្រត្ូវ
បានកាំណត់្ម្រត្រមហ្វនិភ័្យអម្រតការម្របាក់។ 

សម្រាប់កិឆចសនោដែលានស្ស្ថប់ ដែលពាក់ព័នធនរងIBOR ច្ហើយម្រត្ូវែល់កាលកាំណត់្បនាទ ប់ពីថ្ងៃ
អវស្ថនថ្នអម្រតIBOR នាយកោឋ នរត្នាគាររបស់ម្រកុមហ ុន បាននរងច្ធ្ាើការឆចារជាមួយាច ស់កមចី ច្ែើមបចី្ធ្ាើ
វចិ្ស្ថធ្នកមមច្លើលកខែណឌ កិឆចសនោដែលប ឹះពាល់ និងច្ធ្ាើការកាំណត់្នូវអម្រតការម្របាក់ជ្ាំនួសច្ផ្សង         
ច្ទៀត្។ ការច្ធ្ាើវចិ្ស្ថធ្នកមមទាាំងច្នឹះ រមួបញ្ចូលទាាំងការបដនថមនូវឃ្ល បង្កា រទុកមុន ឬ ការជ្ាំនួសនូវ
អម្រតIBORច្ោយអម្រតម្របហ្វក់ម្របដហលច្ផ្សងច្ទៀត្ ដែលសរងដត្ជាអម្រតការម្របាក់គាម នហ្វនិភ័្យ ច្ហើយ
ែុសគាន ច្ៅតមម្របច្ទសនីមួយៗរបសា់ច សក់មចី។  

អម្រតច្យងច្ផ្សងច្ទៀត្ សម្រាប់ជ្ាំនួសLIBORអាច្មរកិ ្ឺ Secured Overnight Financing Rate (SOFR)។ 
ែាំច្ណើ រការច្លើការតល សប់ដូរច្លើលកខែណឌ កិឆចសនោថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកុមហ ុនពាក់ពនធនរង LIBOR
អាច្មរកិ ច្ែើមបីោក់បញ្ចូ លនូវអម្រតការម្របាក់ច្ម្របៀបច្ធ្ៀបងមី ពុាំទាន់ឆប់រួឆរាល់ច្ៅច្ ើយច្ទ នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ2021។ 
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

33.4 ហ្វនិភ័្យស្ថឆ់ម្របាក់ង្កយស្សលួ  

“ហ្វនិភ័្យស្ថឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល” ្ឺជាហ្វនិភ័្យដែលម្រកុមហ ុននរងជួ្បផ្លលាំបាកកនុងការបាំច្ពញ
កាត្ពាកិឆច ពាក់ព័នធនរងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបសែ់លួន ច្ពលែលថ់្ងៃកាំណត់្សង និងមិនានលទធភាព បាំច្ពញ
មូលនិធិ្វញិបាន ច្ៅច្ពលដែលបានែកយកមកច្ម្របើម្របាស់រួឆច្ហើយ។ ផ្លវបិាកច្នឹះ អាឆច្ធ្ាើឲ្យម្រកុមហ ុន
មិនានសមត្ថភាពកនុងការសងបាំណុលែលអ់នកច្ផ្ាើម្របាក់ និង បាំច្ពញកិឆចសនោឲ្យអនកែចីម្របាក់។ 

អនកម្រ្ប់ម្រ្ងម្រកុមហ នុតមោនសនទនីយភាពកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងម្រ្ប់ម្រ្ងការ
ម្របមូលផ្តុាំ និងធាតុ្ឆូលថ្នអាយកុាលបាំណុល។ ការតមោន និងការច្ធ្ាើរបាយការណ៍ានទម្រមង់ជាការ
ម្រត្ួត្ពិនិត្យច្លើស្ថថ នភាពស្ថឆ់ម្របាក់ម្របចាាំថ្ងៃ និងការបា ន់ស្ថម នសម្រាប់ថ្ងៃបនាទ ប់ ថ្ងៃឆុងសបាត ហ៍ និងដែ
តមលាំោប់ច្រៀងែលួនច្ោយស្ថររយៈច្ពលទាាំងច្នឹះជារយៈច្ពលសាំខាន់កនុងការម្រ្ប់ម្រ្ងសនទនីយភាព។ 
អនកម្រ្ប់ម្រ្ងម្រត្ួត្ពិនិត្យបដម្រមបម្រមួលថ្នអនកច្ផ្ាើម្របាក់សាំខាន់ៗ និងបា ន់ស្ថម នពីការែកស្ថឆ់ម្របាក់របស់
ពួកច្្។ 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

33.4 ហ្វនិភ័្យស្ថឆ់ម្របាក់ង្កយស្សលួ (ត្) 

ការវភិា្ម្រទពយសកមម និងបាំណុលរបស់ម្រកុមហ នុតមរយៈកាលកាំណត្់ទាកទ់ិន ច្ោយដផ្អកតមអាយុកាលច្ៅសល់ច្លើកឆិចសនោ្ិត្ម្រត្រមការយិបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ ឫ
ការយិបរចិ្ឆេទកាលកាំណត្ប់ា នស់្ថម ន ានែឆូខាងច្ម្រកាម៖: 

  ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

 ត្ថ្មលច្យង 
 លាំហូរឆូល/ 
(ច្ឆញ)ែុល រហូត្ែល់ 1ដែ > 1 – 3ដែ > 3 – 12ដែ > 1 – 5ឆ្ន ាំ ច្លើសពី 5ឆ្ន ាំ  

គាម នកាលបរចិ្ឆេទ
កាលវស្ថន 

 ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ 
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ         
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ 222,365,399 222,365,399 222,365,399 - - - - - 
សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា 368,419,366 140,387,730 140,080,375 151,410 155,945 - - - 
សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សងៗ 2,308,097 2,331,411 2,331,411 - - - - - 
ឥណទានផ្តល់ែល់អត្ងិិជ្ន 3,691,567,993 5,208,860,461 122,538,071 223,811,479 944,792,859 3,199,286,272 718,431,780 - 
ម្រទពយសកមមច្ផ្សង  ៗ 676,083 688,316 660,149 - - - - 28,167 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុសរុប 4,285,336,938 5,574,633,317 487,975,405 223,962,889 944,948,804 3,199,286,272 718,431,780 28,167 
 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

33.4 ហ្វនិភ័្យស្ថឆ់ម្របាក់ង្កយស្សលួ (ត្) 
 

  ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2021 

 ត្ថ្មលច្យង 
 លាំហូរឆូល/ 
(ច្ឆញ)ែុល រហូត្ែល់ 1 ដែ > 1 – 3ដែ > 3 – 12ដែ > 1 – 5ឆ្ន ាំ ច្លើសពី 5ឆ្ន ាំ  

គាម នកាលបរចិ្ឆេទ
កាលវស្ថន 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ 
ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ 

ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និង 
ម្រ្រឹះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សង  ៗ (81,881,578) (84,679,775) (4,262,143) (34,390,058) (46,027,574) - - - 

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ងិិជ្ន (2,533,330,855) (2,562,934,934) (407,395,534) (478,639,985) (1,597,242,731) (78,213,762) (1,442,922) - 
ម្របាក់កមច ី (829,821,864) (883,112,710) (28,256,312) (52,400,915) (286,052,601) (515,104,002) (1,298,880) - 
មូលបម្រត្បាំណុលម្រត្ូវទូទាត្ ់ (31,342,099) (34,221,637) - - (2,186,377) (32,035,260) - - 
អនុបាំណុល (105,191,790) (129,352,520) (1,335,196) (40,850) (21,840,510) (95,329,382) (10,806,582) - 
បាំណុលច្ផ្សង  ៗ (11,081,368) (11,081,368) (11,081,368) - - - - - 
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថសុរុប (3,592,649,554) (3,705,382,944) (452,330,553) (565,471,808) (1,953,349,793) (720,682,406) (13,548,384) - 

អតិ្ច្រកស្ថឆ់ម្របាក់ង្កយស្សលួសុទធ   
(្ាល ត្) 692,687,384 1,869,250,373 35,644,852 (341,508,919) (1,008,400,989) 2,478,603,866 704,883,396 28,167 

សមមូលជាពាន់ច្រៀល                  
(កាំណត្់សាគ ល់ 4) 2,822,008,402 7,615,326,020 145,217,127 (1,391,307,336) (4,108,225,629) 10,097,832,150 2,871,694,955 114,752 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

33.4 ហ្វនិភ័្យស្ថឆ់ម្របាក់ង្កយស្សលួ (ត្) 

ការវភិា្ម្រទពយសកមម និងបាំណុលរបស់ម្រកុមហ នុតមរយៈកាលកាំណត្់ទាកទ់ិន ច្ោយដផ្អកតមអាយុកាលច្ៅសល់ច្លើកឆិចសនោ្ិត្ម្រត្រមការយិបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ ឫ
ការយិបរចិ្ឆេទកាលកាំណត្ប់ា នស់្ថម ន ានែឆូខាងច្ម្រកាម៖ (ត្) 

  ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 (ការរាយការណ៏ច្ ើងវញិ) 

 ត្ថ្មលច្យង 
 លាំហូរឆូល/ 
(ច្ឆញ)ែុល រហូត្ែល់ 1 ដែ > 1 – 3ដែ > 3 – 12ដែ > 1 – 5ឆ្ន ាំ ច្លើសពី 5ឆ្ន ាំ  

គាម នកាលបរចិ្ឆេទ
កាលវស្ថន 

 ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ 
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ         
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ 160,578,086 160,578,086 160,578,086 - - - - - 
សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា 438,355,399 252,622,666 252,098,355 374,411 149,900 - - - 
សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សងៗ 3,975,029 4,015,180 4,015,180 - - - - - 
ឥណទានផ្តល់ែល់អត្ងិិជ្ន 2,978,579,934 4,068,155,870 128,034,877 195,482,549 815,764,869 2,552,718,693 376,154,882 - 
ម្រទពយសកមមច្ផ្សង  ៗ 573,737 2,804,199 2,776,032 - - - - 28,167 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុសរុប 3,582,062,185 4,488,176,001 547,502,530 195,856,960 815,914,769 2,552,718,693 376,154,882 28,167 
 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
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33. ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

33.4 ហ្វនិភ័្យស្ថឆ់ម្របាក់ង្កយស្សលួ (ត្) 
 

  ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 (ការរាយការណ៏ច្ ើងវញិ) 

 ត្ថ្មលច្យង 
 លាំហូរឆូល/ 
(ច្ឆញ)ែុល រហូត្ែល់ 1ដែ > 1 – 3ដែ > 3 – 12ដែ > 1 – 5ឆ្ន ាំ ច្លើសពី 5ឆ្ន ាំ  

គាម នកាលបរចិ្ឆេទ
កាលវស្ថន 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ 
ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ 

ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និង 
ម្រ្រឹះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សង  ៗ (37,232,817) (36,820,374) (2,938,586) (11,096,007) (22,785,781) - - - 

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ងិិជ្ន (2,074,680,943) (2,151,678,066) (361,118,911) (383,604,323) (1,327,262,140) (79,279,251) (413,441) - 
ម្របាក់កមច ី (794,430,317) (854,986,530) (23,977,843) (34,317,041) (270,122,286) (525,552,471) (1,016,889) - 
មូលបម្រត្បាំណុលម្រត្ូវទូទាត្ ់ (30,666,038) (35,762,837) - - (2,202,052) (33,560,785) - - 
អនុបាំណុល (113,667,817) (148,766,323) (1,415,222) (1,925,629) (16,205,410) (84,183,703) (45,036,359) - 
បាំណុលច្ផ្សង  ៗ (5,338,356) (5,338,356) (5,338,356) - - - - - 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថសុរុប (3,056,016,288) (3,233,352,486) (394,788,918) (430,943,000) (1,638,577,669) (722,576,210) (46,466,689) - 

អតិ្ច្រកស្ថឆ់ម្របាក់ង្កយស្សលួសុទធ   
(្ាល ត្) 526,045,897 1,254,823,515 152,713,612 (235,086,040) (822,662,900) 1,830,142,483 329,688,193 28,167 

សមមូលជាពាន់ច្រៀល                  
(កាំណត្់សាគ ល់ 4) 2,127,855,653 5,075,761,118 617,726,561 (950,923,032) (3,327,671,431) 7,402,926,344 1,333,588,741 113,936 
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34. ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហរិញ្ញវត្ាុ 

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួមានម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ និងឧបករណ៍ច្ម្រៅតរាងតុ្លយការ។ ត្ថ្មល
សមស្សប ្ឺជាថ្ងលដែលម្រត្ូវទទួលច្ែើមបីលក់ម្រទពយសកមម ឬបានទូទាត់្ ច្ែើមបីច្ផ្ទរបាំណុលច្ៅតមលាំោប់
លាំច្ោយច្ៅកនុងម្របតិ្បត្តិការ រវាងអនកឆូលរួមកនុងទីផ្ារច្ៅការយិបរចិ្ឆេទថ្នការវាសដ់វងកនុងទីផ្ារច្គាល ឬ 
ម្របសិនច្បើអវត្តានទីផ្ារច្គាលម្រត្ូវយកទីផ្ារដែលាន្ុណម្របច្យជ្ន៏បាំផុ្ត្ ដែលម្រកុមហ ុនរកបានច្ៅកាល
បរចិ្ឆេទច្នាឹះ។ ព័ត៌្ានដែលបានបង្កា ញច្ៅទីច្នឹះ សាំច្ៅច្លើការបា ន់ស្ថម នថ្នត្ថ្មលសមស្សបនាកាលបរចិ្ឆេទ
រាយការណ៍ថ្នរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ត្ថ្មលទីផ្ារដែលអាឆែកស្សង់ និងអាឆអច្ងាត្បាន ច្ហើយអាឆរកបាន ម្រត្ូវបានច្ម្របើសម្រាប់វាស់ដវងច្លើត្ថ្មលសម
ស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ច្ៅច្ពលដែលត្ថ្មលទីផ្ារដែលបានែកស្សង់ និងអាឆសច្ងាត្បាន មិនអាឆច្ម្របើ
ម្របាស់បាន ច្នាឹះត្ថ្មលសមស្សបម្រត្ូវបានច្្បា ន់ស្ថម នច្ោយដផ្អកច្លើវធីិ្ស្ថស្តសត និងការសនមត្ជាច្ម្រឆើនទាក់ទង
ច្ៅនរងឆរកិលកខណៈហ្វនិភ័្យថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនានា អម្រតអបបហ្វរ ការបា ន់ស្ថម នថ្នលាំហូរទរកម្របាក់នា
ច្ពលអនា្ត្ និងកតត ច្ផ្សង ចៗ្ទៀត្។ 

ព័ត៌្ានថ្នត្ថ្មលសមស្សបសម្រាប់ម្រទពយសកមម និងបាំណុលមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានែកច្ឆញពីច្ម្រពាឹះវាមិន
សថិត្កនុងវសិ្ថលភាពថ្ន ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 7៖ ការលាត្ម្រត្ោងព័ត៌្ានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  ដែលទាមទារឲ្យានការ
បង្កា ញព័ត៌្ានថ្នត្ថ្មលសមស្សប។ ច្នឹះរួមបញ្ចូ លទាាំងការវនិិច្យ្ច្ៅកនុងម្រកុមហ នុបុម្រត្សមព័នធ និងការ       
វនិិច្យ្ម្រទពយ និងបរកិាខ រ។ 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកុមហ ុន ានែូឆជាស្ថឆ់ម្របាក់ និងមូលនិធិ្រយៈច្ពលែលី សមតុ្លយ
ច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា សមតុ្លយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សង  ៗម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារច្ផ្សង  ៗ  
និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សង  ៗម្រទពយសកមមច្ផ្សង  ៗបាំណុលច្ផ្សង  ៗនិងម្របាក់កមចីរយៈច្ពលែលី ្ឺមិនានលកខណៈ    
រ ាំច្ោឆជាស្ថរវនត ឆាំច្ពាឹះការតល សប់តូរអម្រតម្របាក់ឆាំច្ណញកនុងទីផ្ារ ច្ោយស្ថរដត្ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងច្នឹះ
ានរយៈច្ពលកាំណត់្ជាក់លាក់។ ត្ថ្មលច្យងថ្នម្រទពយសកមម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុទាាំងច្នឹះ ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទ
រាយការណ៍ានត្ថ្មលម្របហ្វក់ម្របដហលនរងត្ថ្មលសមស្សបរបសវ់ា។ 

វធីិ្ស្ថស្តសត និងការសនមត្ដែលច្ម្របើម្របាស់ច្ោយម្រកុមហ ុន កនុងការបា ន់ស្ថម នត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ាន៖ 

• ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ សមតុ្លយច្ៅធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា និងធ្នាគារច្ផ្សង  ៗ

ត្ថ្មលច្យងម្របហ្វក់ម្របដហលនរងត្ថ្មលសមស្សបច្ោយស្ថរ្ណនីទាាំងច្នឹះានរយៈច្ពលែលី។ 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
សគមាប់ការយិបរដិចេទ្ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្3ី1 ដខធនូ ឆ្ន 2ំ021 

122 

34. ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

វធីិ្ស្ថស្តសត និងការសនមត្ដែលច្ម្របើម្របាស់ច្ោយម្រកុមហ ុន កនុងការបា ន់ស្ថម នត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ាន៖ (ត្) 

• ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន ្ឺដផ្អកច្លើម្របតិ្បត្តិការទីផ្ារដែលអាឆអច្ងាត្បាន។ ច្ៅ
ច្ពលដែលមិនានម្របតិ្បត្តិការទីផ្ារដែលអាឆកត់្សាគ លប់ាន ត្ថ្មលបា ន់ស្ថម នម្រត្ូវបានបា ន់ម្របាណ
ច្ោយច្ម្របើម ូដែលវាយត្ថ្មល ែូឆជាវធីិ្ស្ថស្តសតអបបហ្វរលាំហូរទរកម្របាក់។ ធាតុ្ឆូលដែលយកមកច្ម្របើម្របាស់
ច្ៅកនុងវធីិ្ស្ថស្តសតវាយត្ថ្មលរួមានការខាត្បង់ច្លើឥណទានច្ពញមួយអាយុកាលដែលបានរ ាំពរងទុក អម្រត
ការម្របាក់ អម្រតម្របាក់បង់មុន ទីផ្ារច្គាល និងទីផ្ារបនាទ ប់បនសាំ។  

ការបញ្ចូ លច្ៅកនុងម ូដែលអាឆរួមបញ្ចូ លទាាំងធាតុ្ឆូលពីភា្ីទីបី និងព័ត៌្ានដែលទទួលបានពីអនកឆូល
រួមពីទីផ្ារច្ផ្សង  ៗ ដែលរួមបញ្ចូ លទាាំងធាតុ្ឆូលែាំបូង និងបនាទ ប់ថ្នម្របតិ្បត្តិការដែលបានអច្ងាត្។ ត្ថ្មល
ច្យងរបស់វាម្របហ្វក់ម្របដហលច្ៅនរងត្ថ្មលសមស្សបនាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍។ 

• ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និងម្រ រ្ឹះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុ ច្ផ្សង  ៗនិងម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និងម្រ រ្ឹះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សង  ៗ និងម្របាក់បច្ញ្ញើរបស ់                
អតិ្ងិជ្ន ដែលានកាលវស្ថនតិ្ឆជាង 1ឆ្ន ាំ ានត្ថ្មលម្របហ្វក់ម្របដហលនរងត្ថ្មលច្យងរបស់វា ច្ោយស្ថរ
ម្របាក់បច្ញ្ញើទាាំងច្នឹះានរយៈច្ពលែលី។ ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និងម្រ រ្ឹះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុ
ច្ផ្សង  ៗ និងម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្នដែលានកាលវស្ថនច្លើសពី 1ឆ្ន ាំ ម្រត្ូវបានច្ រ្ ាំពរងថាានត្ថ្មល
ម្របហ្វក់ម្របដហលនរងត្ថ្មលច្យងរបស់វា ច្ោយស្ថរម្រកុមហ ុនបានផ្តល់អម្រតការម្របាក់ម្របហ្វក់ម្របដហលគាន  
ច្ៅនរងឧបករណ៍ដែលានកាលវស្ថន និងលកខែណឌ ស្សច្ែៀងគាន ដែរ។ 

ត្ថ្មលសមស្សបដែលបានបា ន់ស្ថម នថ្នម្របាក់បច្ញ្ញើដែលគាម នកាលកាំណត់្ រាប់ទាាំង្ណនីឆរនតដែលគាម ន  
ការម្របាក់ និងម្របាក់បច្ញ្ញើសនសាំ ្ ឺជាឆាំនួនទរកម្របាក់ដែលម្រត្ូវសងនាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍។ 

• ម្របាក់កមចី និងអនុបាំណុល 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់កមចី និងអនុបាំណុល ម្រត្ូវបានបា ន់ស្ថម នច្ោយការច្ធ្ាើអបបហ្វរលាំហូរទរកម្របាក់នា
ច្ពលអនា្ត្ដែលបានរ ាំពរងទុក ច្ោយច្ម្របើអម្រតការម្របាក់ទីផ្ារទូច្ៅ ឆាំច្ពាឹះម្របាក់កមចីដែលានលកខណៈ          
ហ្វនិភ័្យម្របហ្វក់ម្របដហលគាន ។ យ ងណាមិញ នាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ ានដត្អម្រតការម្របាក់ដែល
បានឆុឹះកិឆចសនោច្ហើយម្រត្ូវបានបញ្ញជ ក់ និងផ្តល់ច្ោយាច សប់ាំណុលដត្ប ុច្ណាា ឹះ ដែលអាឆរកបាន ជ្ាំនួស
ឲ្យអម្រតការម្របាក់ទីផ្ារទូច្ៅ។ ម្រកុមហ ុន ច្ជ្ឿជាក់ថាអម្រតការម្របាក់ដែលបានឆុឹះកិឆចសនោ មិនានភាព
ែុសគាន ជាស្ថរវនតពីអម្រតការម្របាក់ទីផ្ារទូច្ៅច្នាឹះច្ ើយ ច្ោយសាំអាងថា មិនានការដកដម្របច្លើអម្រត   
ការម្របាក់ច្នាឹះច្ទ ច្ោយច្យងតមការពិចារណារបសា់ច សម់្របាក់កមចី មកច្លើហ្វនិភ័្យឥណទានរបស់
ម្រកុមហ ុន នាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍។ អាស្ស័យច្ហតុ្ច្នឹះ ត្ថ្មលសមស្សបរបស់ម្របាក់កមចី និងអនុបាំណុល 
ានត្ថ្មលម្របហ្វក់ម្របដហលនរងត្ថ្មលច្យងរបស់វា នាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍។ 
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34. ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

វធីិ្ស្ថស្តសត និងការសនមត្ដែលច្ម្របើម្របាស់ច្ោយម្រកុមហ ុន កនុងការបា ន់ស្ថម នត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ាន៖ (ត្) 

• ម្រទពយសកមមច្ផ្សង  ៗនិងបាំណុលច្ផ្សង  ៗ

ច្ោយស្ថរដត្វាានរយៈច្ពលែលី ត្ថ្មលច្យងថ្នបាំណុលច្ផ្សង ចៗ្ៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវ
បានច្្ចាត់្ទុកថាជាការបា ន់ស្ថម នម្របហ្វក់ម្របដហលច្ៅនរងត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទពយសកមម និងបាំណុលទាាំង
ច្នាឹះ។ 

ឋានានុម្រកមថ្នត្ថ្មលសមស្សប 

ស.រ.ទ.ហ.អ.ក  7 បញ្ញជ ក់ពីឋានានុម្រកមថ្នបច្ឆចកច្ទសវាយត្ថ្មល ច្ោយដផ្អកច្លើ ថាច្ត្ើធាតុ្ឆូលថ្នបច្ឆចកច្ទស            
វាយត្ថ្មល ទាាំងច្នាឹះអាឆអច្ងាត្បាន ឬ មិនអាឆអច្ងាត្បាន។ ធាតុ្ឆូលដែលអាឆអច្ងាត្បាន ឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីធាតុ្ឆូល
ទីផ្ារដែលទទួលបានពីម្របភ្ពឯករាជ្យ និងធាតុ្ឆូលដែលមិនអាឆអច្ងាត្បាន ឆលុឹះបញ្ញច ាំងពីការសនមត្ទីផ្ារ
របស់ម្រកុមហ ុន។  ឆាំណាត់្ថាន ក់ថ្នត្ថ្មលសមស្សបានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

• កម្រមិត្ទី 1 – ត្ថ្មលែកស្សង់ (មិនបានច្ធ្ាើនិយ័ត្ភាព) ច្ៅកនុងទីផ្ារសកមមសម្រាប់ម្រទពយសកមម ឬបាំណុល       
ែូឆគាន ។ កម្រមិត្ច្នឹះរាប់បញ្ចូ លទាាំងមូលបម្រត្កមមសិទធិដែលបានឆុឹះបញ្ជ ី និងឧបករណ៍បាំណុល។ 

• កម្រមិត្ទី 2 – ធាតុ្ឆូលច្ម្រៅពីត្ថ្មលដែលបានែកស្សង់រាប់បញ្ចូលកនុងកម្រមិត្ទី 1 ដែលអាឆអច្ងាត្បានឆាំច្ពាឹះ 
ម្រទពយសកមម ឬ បាំណុល ច្ោយតទ ល ់(ឧទាហរណ៍ ត្ថ្មល) ឬ ច្ោយម្របច្យល (ឧទាហរណ៍៖ ច្កើត្ច្ឆញពីត្ថ្មល)។     

• កម្រមិត្ទី 3 – ធាតុ្ឆូលសម្រាប់ម្រទពយសកមម ឬបាំណុល ដែលមិនដផ្អកច្លើធាតុ្ឆូលទីផ្ារដែលអាឆអច្ងាត្
បាន (ធាតុ្ឆូលដែលមិនអាឆអច្ងាត្បាន)។ កម្រមិត្ច្នឹះរួមបញ្ចូ លទាាំងឧបករណ៍មូលធ្ន និងឧបករណ៍
បាំណុលដែលានសាសធាតុ្មិនអាឆសច្ងាត្បានជាស្ថរវនត។ 

35. យថាភាពដលើពនធ 

ច្ៅថ្ងៃទី6 ដែសីហ្វ ឆ្ន ាំ2021 ម្រកុមហ ុនបានទទួលលិែិត្ជូ្នែាំណរ ងពីអ្គនាយកោឋ នពនធោរ (“អ.ព.ែ”) សតីពីការ
ច្ធ្ាើសវនកមមពនធច្ពញច្លញសម្រាប់ឆ្ន ាំស្ថរច្ពើពនធចាប់ពីថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2019 ែល់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2019។ 
្ិត្ម្រត្រមកាលបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍ច្នឹះ អ.ព.ែ ច្ៅពុាំទាន់បានចាប់ច្ផ្តើមច្ធ្ាើសវនកមមពនធច្ៅច្ ើយច្ទ។ 

ពនធ ម្រត្ូវបាន្ណនាតមមូលោឋ នបាំណកស្ស្ថយបឆចុបបននថ្នបទបបញ្ញត្តិពនធោរ ដែលបានអនុម័ត្នាកាល
បរចិ្ឆេទថ្នការរាយការណ៍។ អនកម្រ្ប់ម្រ្ង វាយត្ថ្មលតមែាំណាក់កាលនីមួយៗនូវជ្ាំហរកនុងការម្របកាសពនធ
ទាក់ទងច្ៅនរងស្ថថ នភាពដែលបទបបញ្ញត្តិសដីពីពនធោរម្រត្ូវអនុវត្តតមការបកស្ស្ថយ។ ការអនុវត្តច្នឹះ បច្ងាើត្នូវ
សាំវធិានធ្នច្ៅច្ពលសមស្សបតមមូលោឋ នថ្នឆាំនួនទរកម្របាក់ដែលរ ាំពរងថានរងម្រត្ូវបង់ជូ្នអាជាា ធ្រពនធ។  



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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35. យថាភាពដលើពនធ (ត្) 

ច្ទាឹះយ ងណាក៏ច្ោយបទបបញ្ញត្តិទាាំងច្នឹះអាឆានការដម្របម្របួលតមែាំណាក់កាលនីមួយ  ៗ ច្ហើយការកាំណត់្
ឆុងច្ម្រកាយថ្នបាំណុលពនធនរងម្រត្ូវច្ធ្ាើច្ ើងបនាទ ប់ពីានការម្រត្តួ្ពិនិត្យពីអាជាា ធ្រពនធោរ។ ច្ៅច្ពលលទធផ្ល
ពនធឆុងច្ម្រកាយថ្នបញ្ញា ទាាំងច្នឹះែុសគាន ពីឆាំនួនដែលបានកត់្ម្រតែាំបូង ភាពែុសគាន ទាាំងច្នឹះនរងជ្ឹះឥទធិពលែល់
បាំណុលពនធ និងសមតុ្លយកនុងរយៈច្ពលដែលការកាំណត់្ច្នាឹះម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្ ើង។ 

36. ព័ត៌្មានដគបៀបដធៀប 

កនុងអាំ ងុច្ពលថ្នការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ2021 ្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងម្របតិ្បត្តិ បានរកច្ឃើញនូវកាំហុសឆគងពាក់ព័នធនរងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់
ការយិបរចិ្ឆេទពីមុនដែលទាក់ទងច្ៅនរងការច្ធ្ាើឆាំណាត់្ថាន ក់ែុសច្លើបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុតមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម និង
ការ្ ណនាែុសច្លើទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្តិ។ ច្សឆកតីលមអិត្ថ្នការច្ធ្ាើនិយ័ត្កមម ានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុតមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម 

អនុច្លាមតម ស.ហ.រ.ទ.អ.ក 9 ការម្របាក់បងគរ្ ឺជាដផ្នកមួយថ្នការរ ាំលសថ់្ងលច្ែើមថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែល         
បានវាស់ដវងតមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម។ យ ងណាមិញ ម្រកុមហ ុនបានចាត់្ថាន ក់ការម្របាក់បងគរ ជាបាំណុលច្ផ្សងៗ។              
ជាលទធផ្ល បាំណុលច្ផ្សង មៗ្រត្ូវបានរាយការណ៏ច្លើសឆាំនួន 57,767,947 ែុលាល រអាច្មរកិ នាថ្ងៃទី1 ដែមករា            
ឆ្ន ាំ2020 និង 57,237,535 ែុលាល រអាច្មរកិនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020។ ឆាំដណកឯម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និង
ម្រ រ្ឹះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សង  ៗ ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន ម្របាក់កមចី មូលបម្រត្បាំណុលម្រត្ូវទូទាត់្ និងអនុបាំណុល 
ម្រត្ូវបានរាយការណ៏ែាឹះឆាំនួន 1,454,033 ែុលាល រអាច្មរកិ 45,765,622 ែុលាល រអាច្មរកិ 9,618,444 ែុលាល រអាច្មរកិ           
0 ែុលាល រអាច្មរកិ និង 929,848 ែុលាល រអាច្មរកិ ច្រៀងគាន  នាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2020 និងឆាំនួន 1,087,600 ែុលាល រ          
អាច្មរកិ 49,461,842 ែុលាល រអាច្មរកិ 5,056,882 ែុលាល រអាច្មរកិ 414,364 ែុលាល រអាច្មរកិ និង 1,216,847 ែុលាល រ       
អាច្មរកិច្រៀងគាន  នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020។ 

ទុនបម្រមងុតមបទបបញ្ញត្តិ និងម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក 

ច្យងតមម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ច្លែ ធ្7-017-344 ឆុឹះថ្ងៃទី1 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2017 និងស្ថរាឆរដណនាាំ 
ច្លែ ធ្7-018-001 ស.រ.ឆ.ណ ឆុឹះថ្ងៃទី16 ដែកុមភៈ ឆ្ន ាំ2018 សតីពីឆាំណាត់្ថាន ក់ហ្វភ័្យឥណទាន និងសាំវធិានធ្ន
ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល ម្រ រ្ឹះស្ថថ នធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវ្ ណនាទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្តិ។ ម្របសិនច្បើ                  
សាំវធិានធ្នតមបទបបញ្ញត្តិ ានឆាំនួនែពសជ់ាងសាំវធិានធ្នតម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 ឆាំនួនលច្មអៀងច្នាឹះ ម្រត្ូវកត់្ម្រត
ជាទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្តិ ដែលម្រត្ូវបានបង្កា ញច្ៅកនុងមូលធ្ន។ ច្ៅច្ពលបនាទ ប់ទុនបម្រមុងច្នឹះ ម្រត្ូវបាន
បដងារមកវញិ (រហូត្ែលស់ូនយ) ច្ៅច្ពលដែលទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្តិ ានឆាំនួនច្សមើ ឬទាបជាងសាំវធិានធ្ន
តម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9។   



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
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36. ព័ត៌្មានដគបៀបដធៀប (ត្) 

ទុនបម្រមងុតមបទបបញ្ញត្តិម្រត្វូបានចាត់្ទុកជាទុនបម្រមងុសវុត្ថិភាពមិនអាឆដបងដឆកបាន និងមិនម្រត្វូបានអនុញ្ញញ ត្
ឲ្យរាប់បញ្ចូលកនុងការ្ ណនាមូលនិធិ្តទ លស់ុទធ។ នាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2020 និងថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 សាំវធិានធ្ន
តមបទបបញ្ញត្តិ ានឆាំនួនែពស់ជាងសាំវធិានធ្នច្លើការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មលតម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 ឆាំនួន 
2,644,420 ែុលាល រអាច្មរកិ និង461,332 ែុលាល រអាច្មរកិ ច្រៀងគាន ។ យ ងណាមិញ ម្រកុមហ ុនបានយកឆាំណាយច្លើ
ការខាត្បង់ ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មលមកច្ធ្ាើជាមូលោឋ នកនុងការ្ណនាទុនបម្រមងុតមបទបបញ្ញត្តិ។ ច្ហតុ្ែូច្ឆនឹះ                  
ទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្តិ និងម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុកម្រត្ូវបានកត់្ម្រតច្លើស និងែាឹះឆាំនួន 1,464,505 ែុលាល រ                        
អាច្មរកិទាាំងនាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2020 និងនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 ច្រៀងគាន ។ 

ការសច្ងខបថ្នធាតុ្ដែលរងផ្លប ឹះពាល់ពីនិយ័ត្កមមច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ 

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ 
 នាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្ន ាំ2020 

 
ដែលបាន            

រាយការណ៍កនលងច្ៅ 
 

និយត័្កមម 
ការរាយការណ៍     

ច្ ើងវញិ 
ការរាយការណ៍       

ច្ ើងវញិ 
 ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 
    (កាំណត់្សាគ ល់4) 
     
បាំណុល     
ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និង

ម្រ រ្ឹះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សង  ៗ 55,092,001 1,454,033 56,546,034 230,425,089 
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបសអ់តិ្ងិជ្ន 1,733,440,925 45,765,622 1,779,206,547 7,250,266,679 
ម្របាក់កមចី 724,296,717 9,618,444 733,915,161 2,990,704,281 
អនុបាំណុល 75,910,811 929,848 76,840,659 313,125,685 
បាំណុលច្ផ្សងៗ  63,119,300 (57,767,947) 5,351,353 21,806,764 

     
មូលធ្នាច ស់ភា្ហ ុន     
ម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក 172,806,880 1,464,505 174,271,385 711,503,244 
ទុនបម្រមងុតមបទបបញ្ញត្តិ 4,108,925 (1,464,505) 2,644,420 10,715,190 



គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្ស់មាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
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36. ព័ត៌្មានដគបៀបដធៀប (ត្) 

ការសច្ងខបថ្នធាតុ្ដែលរងផ្លប ឹះពាល់ពីនិយ័ត្កមមច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ (ត្) 

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
 

 នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន ាំ2020 

 
ដែលបាន                

រាយការណ៍កនលងច្ៅ 
 

និយ័ត្កមម 
ការរាយការណ៍     

ច្ ើងវញិ 
ការរាយការណ៍       

ច្ ើងវញិ 
 ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ ែុលាល រអាច្មរកិ សមមូលពាន់ច្រៀល 
    (កាំណត់្សាគ ល់4) 
បាំណុល     
ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និង

ម្រ រ្ឹះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សងៗ  36,145,217 1,087,600 37,232,817 150,606,745 
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន 2,025,219,101 49,461,842 2,074,680,943 8,392,084,414 
ម្របាក់កមច ី 789,373,435 5,056,882 794,430,317 3,213,470,632 
មូលបម្រត្បាំណុលម្រតូ្វទូទាត់្ 30,251,674 414,364 30,666,038 124,044,124 
អនុបាំណុល 112,450,970 1,216,847 113,667,817 459,786,320 
បាំណុលច្ផ្សង  ៗ 65,111,136 (57,237,535) 7,873,601 31,848,716 

     
មូលធ្នាច ស់ភា្ហ ុន     
ម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក 283,760,335 1,464,505 285,224,840 1,163,897,093 
ទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្ត ិ 1,925,837 (1,464,505) 461,332 1,778,127 

 


