គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សម្រាប់ ការយ
ិ បរច្ិ ឆេទ

ដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021
និង

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ

ព័ត្៌មានអំពីគរុមហុ ន

ម្រកុមហុន

ម្រ្រឹះស្ថថនមីម្រកូហរិ ញ្ញវត្ថុ ម្របាស្ថក់ ម.ក

ច្លែឆុឹះបញ្ជ ពា
ី ណិជ្ជកមម

00001157

ទីស្ថនក់ការឆុឹះបញ្ជ ី

អគារច្លែ 212 ផ្លូវច្លែ 271 សង្កាត្់ទួលទាំពូង 2
ែណឌឆាំការមន

រាជ្ធានីភ្ាំច្ន ពញ
ម្រពឹះរាជាណាឆម្រកកមពជា
ុ
ភា្ហុនិក

ភា្ហុនិកពីមុន៖

Kookmin Bank Co., Ltd

LOLC International Private Limited
The Bank of East Asia, Limited

ម្រកុមហុន បុ្ល
គ ិកម្របាស្ថក់លីមីត្ធ្ីត្

ភា្ហុនិកងមី (អនុម័ត្ច្ោយធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា ច្ៅដងៃទី12 ដែត្ុលា ឆ្នាំ2021)៖
Kookmin Bank Co., Ltd

ធ្នាគារ្ូកមីន កមពជា
ុ ភ្ីអិលសុី
ម្រកុមម្របរកាភ្ិបាល

ច្លាក Kwi Sang Jun

ម្របធានម្រកុមម្របរកាភ្ិបាល

ច្លាក អុ៊ុំ សមច្អឿន

អភ្ិបាល (ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី23 ដែកុមភៈ ឆ្នាំ2022)

ច្លាក Lee Kyung Cheon

អភ្ិបាលឯករាជ្យ

ច្លាក Pak Jaehong

អភ្ិបាលឯករាជ្យ

ច្លាក ឆ័នទ សុផ្ល

អភ្ិបាលឯករាជ្យ

ច្លាក Ji Kyu Jang

អភ្ិបាល (លាដលងច្ៅថ្ងៃទី18 ដែមករា ឆ្នាំ2022)

ច្លាក Chung Hui Tae
ច្លាក Choi Dong Hyun

ច្លាក Ishara Chinthaka
Nanayakkara

ច្លាក សុីម ច្សនាជាត្ិ
ច្លាក Minki Brian Hong
ច្លាក Hak Soo Kim

អភ្ិបាល (ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី23 ដែកុមភៈ ឆ្នាំ2022)
អភ្ិបាល (ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី12 ដែត្ុលា ឆ្នាំ2021)
(ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី12 ដែត្ុលា ឆ្នាំ2021)
(ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី12 ដែត្ុលា ឆ្នាំ2021)
(ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី12 ដែត្ុលា ឆ្នាំ2021)

អភ្ិបាល (លាដលងច្ៅថ្ងៃទី12 ដែត្ុលា ឆ្នាំ2021)
អភ្ិបាល (លាដលងច្ៅថ្ងៃទី12 ដែត្ុលា ឆ្នាំ2021)
អភ្ិបាល (លាដលងច្ៅថ្ងៃទី12 ដែត្ុលា ឆ្នាំ2021)
អភ្ិបាល (លាដលងច្ៅថ្ងៃទី28 ដែមករា ឆ្នាំ2021)

ព័ត្៌មានអំពីគរុមហុ ន (ត្)
្ណៈកាមធ្ិការម្របត្ិបត្តិ

ច្លាក អុ៊ុំ សមច្អឿន

ម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិ

ច្លាក ្ីម ហយុនជ្ុង

អនុម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិ

ច្លាក អុី ជ្ូហ្វាន់

(ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី2 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021)
(ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី16 ដែកុមភៈ ឆ្នាំ2022)
អនុម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិទទួលបនទកម្រ្ប់
ម្រ្ង
ុ
ហ្វនិភ្័យ

(ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី14 ដែមករា ឆ្នាំ2022)
ច្លាក វន
ុ សយ
ូ ុន

អនុម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិទទួលបនទកហិ
រញ្ញវត្ថុ
ុ

ច្លាក ្ង់ ស្ថន

អនុម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិទទួលបនទកម្របត្ិ
បត្តិការ
ុ

ច្លាក រី វណាា

ច្លាក ដបន សុវណា សែ
ុ សុីថា
ច្លាក ច្ហឿន ហុនីន

ច្លាក សុីម ច្សនាជាត្ិ
ច្លាក អុ៊ុំ សូផ្ន
ច្លាក នាង សុែឃីម

ច្លាក ស្ថយ សូនី

ច្លាក ជ្ួប វាសនា

ច្លាក ជា ហ្វង

(ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី14 ដែមករា ឆ្នាំ2022)
(ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី1 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021)

អនុម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិទទួលបនទុក
ម្រ្ប់ម្រ្ងអាជ្ីវកមម

(ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី6 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021)

អនុម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិទទួលបនទកទី
ុ ផ្ារ
(ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី6 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021)

អនុម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិទទួលបនទក
ុ
ធ្នធានមនុសស

(ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី1 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021)
ម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិ

(លាដលងច្ៅថ្ងៃទី21 ដែមករា ឆ្នាំ2022)

អនុម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិទទួលបនទកហិ
រញ្ញវត្ថុ
ុ
(ឆូលនិវត្តន៍ច្ៅថ្ងៃទី24 ដែមករា ឆ្នាំ2022)
អនុម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិទទួលបនទក
ុ
ម្រ្ប់ម្រ្ងអាជ្ីវកមម

(លាដលងច្ៅថ្ងៃទី28 ដែកុមភៈ ឆ្នាំ2022)

អនុម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិទទួលបនទក
ុ
ម្រ្ប់ម្រ្ងទីផ្ារ

(លាដលងច្ៅថ្ងៃទី28 ដែមករា ឆ្នាំ2022)
អនុម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិទទួលបនទក
ុ
ធ្នធានមនុសស

(លាដលងច្ៅថ្ងៃទី28 ដែមករា ឆ្នាំ2022)
អនុម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិទទួលបនទក
ុ
ដផ្នការយុទស្ថ
ធ ស្តសត និងអាជ្ីវកមម

(លាដលងច្ៅថ្ងៃទី26 ដែមករា ឆ្នាំ2022)
សវនករ

ច្ែភ្ីអរមជ្ជី ច្ែមបូឌា

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ

ាត្ិកា
ទាំព័រ
របាយការណ៍របស់ម្រកុមម្របរកាភ្ិ បាល
របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ
របាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថុ

1–7
8 – 13
14 – 15

របាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ និងលទធផ្លលមអិត្ច្ផ្សងៗ

16

របាយការណ៍សតីពីបដម្រមបម្រមួលមូ លធ្ន

17

របាយការណ៍លាំហូរទរកម្របាក់
កាំណត្់សាគល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ

18 – 19
20 – 126

របាយការណ៍របស់ក្រុមក្បឹរាភិបាល
ក្រុមក្រឹរាភិបាល (“ក្រុមក្រឹរាភិបាល” ឬ“អភិបាល”) នៃក្្ឹឹះស្ថាៃមីក្រូហិរញ្ញ វត្ាុ ក្បាស្ថរ់ ម.រ (“ក្រុមហុៃ”) សូមធ្វើ
ការរង្ហាញរបាយការណ៍ររស់ខ្ួៃ
ល

ៃិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុររស់ក្រុមហុៃដែលបាៃធ្វើសវៃរមមរច
ួ

សក្ារ់

ការ ិយររ ិធចេទរញ្ចរ់នងៃទី31 ដខ្្នូ ឆ្នាំ2021។
ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហុៃ ្ឺជាក្្ឹឹះស្ថាៃមី ក្រូហិរញ្ញ វត្ាុដែលទទួលបាៃអាជាារ័ណណ ៃិងចុឹះរញ្ជីធៅរនុងក្រឹះរាជាណាចក្ររមពុជា។
ក្រុមហុៃក្ត្ូវបាៃរធងកើត្ធ

ើងធៅរនុងក្រឹះរាជាណាចក្ររមពុជា

ៃិងចុឹះរញ្ជីពាណិជ្ជរមមជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជរមម

ជាក្រុមហុៃមហាជ្ៃទទួ លខ្ុ សក្ត្ូវាៃរក្មិត្ ធក្កាមរញ្ជីពាណិជ្ជរមមធលខ្ 00001157 ចុឹះនងៃទី19 ដខ្រញ្ញញ ឆ្នាំ2011
ៃិងដែលបាៃចុឹះរញ្ជីស្ថរជាងមី នានងៃទី28 ដខ្ធមស្ថ ឆ្នាំ2016។
្នាគារជាត្ិនៃរមពុជា បាៃផ្តល់អាជាារ័ណណមីក្រូហិរញ្ញ វត្ាុែល់ក្រុមហុៃ ដែលាៃសុរលភារចារ់រីនងៃទី14 ដខ្្នូ
ឆ្នាំ2007។ ធលើសរី ធៃឹះធៅធទៀត្ ក្រុមហុៃបាៃទទួ លអាជាារ័ណណរី្នាគារជាត្ិនៃរមពុជា ធែើមបីធ្វើអាជ្ីវរមមទទួល
ក្បារ់រធញ្ញើ ធៅនងៃទី27 ដខ្សីហា ឆ្នាំ2010 ៃិងការអៃុ ញ្ញញត្ឲ្យែាំធណើរការា៉ា សុីៃែរ-ដារ់ក្បារ់ ស័យ
វ ក្រវត្តិ ៃិង
ធសវារមមរង់ក្បារ់តាមា៉ា សុីៃឆូត្កាត្ធៅនងៃទី1 ដខ្្នូ ឆ្នាំ2011។
ទីស្ថនរ់ការរណា
ត លររស់ក្រុមហុៃ ាៃទីតាាំងសាិត្ធៅអគារធលខ្ 212 ផ្លូវធលខ្ 271 សង្ហកត្់ទួលទាំរូង 2
ខ្ណឌចាំការមៃ រាជ្ធាៃីភាំនធរញ ក្រឹះរាជាណាចក្ររមពុជា។
សរមមភាពអាជីវរមមចមបង
ក្រុមហុៃធ្វើក្រត្ិរត្តិការធក្កាមរទរបញ្ញ ត្ិតររស់្នាគារជាត្ិ នៃរមពុជា ធដាយធតតត្ជារិ ធសសធលើការផ្តល់ឥណទាៃ
ៃិងធសវារមមហិរញ្ញ វត្ាុធផ្េងៗធទៀត្

ែល់ក្រជារលរែឋទូធៅ

រ៏ែូចជាសហក្គាស្ុៃត្ូច

ៃិងម្យម

ក្រមទាាំង

សរមមភារអាជ្ី វរមមែនទធទៀត្ ដែលក្រុមក្រឹរាភិបាលធជ្ឿជារ់ថាគាាំក្ទែល់ធគាលរាំ ណងទាាំងធៃឹះ។
លទ្ធផលហិរញ្ញ វតថ៊ុ
លទធផ្លហិរញ្ញ វត្ាុររស់ក្រុមហុៃសក្ារ់ការ ិយររ ិធចេទដែលបាៃរញ្ចរ់ នងៃទី31 ដខ្្នូ ឆ្នាំ2021 ក្ត្ូវបាៃរង្ហាញធៅរនុង
របាយការណ៍ចាំ ធណញ ឬខាត្ ៃិងលទធផ្លលមអិត្ធផ្េងៗ។

1

ក្្ឹឹះស្ថថនមីក្រូហរិ ញ្ញ វតថ៊ុ ក្បាស្ថរ់ ម.រ
ភា្លាភ
រុាំាៃការក្រកាសដរងដចរ ឬទូទាត្់ភា្លាភធៅរនុងអាំ

ុងការ ិយររ ិធចេទធៃឹះធទ ធហើយក្រុមក្រឹរាភិ បាលរ៏មិៃផ្តល់
អៃុស្ថសៃ៍ឲ្យាៃការទូ ទាត្់ ភា្លាភ នាកាលររ ិធចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះដែរ។
ដ ើមទ្៊ុន
ធៅនងៃទី12

230,000,000

ដខ្ឧសភា

ឆ្នាំ2021

ែុលាលររអាធមរ ិរធៅ

ក្រុមហុៃបាៃធសនើសុាំធៅ្នាគារជាត្ិ នៃរមពុជាធែើមបីរធងកើៃធែើមទុៃររស់ខ្ួៃរី
ល

300,000,000

ែុលាលរអាធមរ ិរ

តាមរយៈការធ្វើមូល្ៃរមមធលើក្បារ់ចាំធណញ

ររាទុរ។ សាំធណើរធៃឹះក្ត្ូវបាៃអៃុម័ត្ធដាយ្នាគារជាត្ិនៃរមពុជា ធៅនងៃទី31 ដខ្ឧសភា ឆ្នាំ2021។ អៃុសារណៈ
ៃិងលរខៃិរ
ត ៈក្រុមហុៃ

ក្ត្ូវបាៃធ្វើរចចុរបៃនភារធែើមបីឆុឹះរញ្ញ
ល
ច ាំងរីការតលស់រូរធៃឹះ
ត

រីក្រសួងពាណិជ្ជរមមធៅនងៃទី9 ដខ្មិងុនា ឆ្នាំ2021។
ធៅនងៃទី6

ដខ្រញ្ញញ

ឆ្នាំ2021

ាចស់ភា្ហុៃិរបាៃក្រមធក្រៀងគាន

ធហើយទទួលបាៃការយល់ក្រម

ធហើយសធក្មចអៃុ ម័ត្ធលើការធផ្េរជារញ្ចរ់នៃ

ភា្ហុៃ្មមតាររស់ក្រុមហុៃចាំៃួៃ 30% រី LOLC International Private Limited (“LOLC”) The Bank of East Asia, Limited
(“BEA”) ៃិងក្រុមហុៃរុ្គលិរក្បាស្ថរ់លីមីត្្ីត្ (“PSCo”) ធៅឲ្យ Kookmin Bank Co., Ltd (“KB”) ៃិង្នាគារ្ូរមីៃ

រមពុជា ភីអិលសុី (“KBC”)។ ក្រុមហុៃទទួ លបាៃការអៃុម័ត្រី្នាគារជាត្ិនៃរមពុជា ទារ់ ទិៃៃឹងការធផ្េរធែើមទុៃធៃឹះ
ធៅនងៃទី12 ដខ្ត្ុលា ឆ្នាំ2021។ អៃុ សារណៈ ៃិងលរខៃិរ
ត ៈក្រុមហុៃ ក្ត្ូវបាៃធ្វើរចចុរបៃនភារធែើមបីឆុឹះរញ្ញ
ល
ច ាំងរី ការ
តលស់រូតរធៃឹះ ធហើយទទួ លបាៃការយល់ក្រមរី ក្រសួងពាណិជ្ជរមមធៅនងៃទី19 ដខ្ត្ុលា ឆ្នាំ2021។
រ័ត្៌ាៃលមអិត្ នៃការធផ្េរធែើមទុៃធៃឹះាៃែូចខាងធក្កាម៖
នងៃទី31 ដខ្្នូ ឆ្នាំ2021

ែុលាលរអាធមរ ិរ

KB
KBC

សមមូលពាៃ់ធរៀល

(រាំណត្់សាគល់ 4)

%

299,999,999

1,199,999,996

99.99999967%

300,000,000

1,200,000,000

100 %

1

4

0.00000033%

នងៃទី31 ដខ្្នូ ឆ្នាំ2020

ែុលាលរអាធមរ ិរ

KB

LOLC
BEA

PSCo

សមមូលពាៃ់ធរៀល

(រាំណត្់សាគល់ 4)

%

161,000,000

644,000,000

70.0%

14,490,000

57,960,000

6.3%

48,300,000
6,210,000

230,000,000

193,200,000
24,840,000
920,000,000

21.0%

2.7%
100%

2

ក្្ឹឹះស្ថថនមីក្រូហរិ ញ្ញ វតថ៊ុ ក្បាស្ថរ់ ម.រ
ទ្៊ុនបក្មុង និងសំវិធានធន
រុាំាៃការដក្រក្រួលជាស្ថរវៃតធលើទុៃរក្មុង ៃិងសាំវ ិធាៃ្ៃធៅរនុងអាំ

ុងការ ិយររ ិធចេទធៃឹះធទ ធក្ៅរីការរង្ហាញធៅ

រនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុធៃឹះ។

ការខាតបង់ដ លបានរ ំពឹងទ្៊ុរដៅដលើឥណទានផតល ់ ល់អតិថិជន
មុៃធរលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុររស់ក្រុមហុៃក្ត្ូវបាៃធរៀរចាំ ក្រុមក្រឹរាភិបាលបាៃចាត្់ វ ិធាៃការសមស្សរ
នានាធែើមបីធ្វើឲ្យក្បារែថា សរមមភារធផ្េងៗក្ត្ូវបាៃធ្វើធ
ក្ត្ូវបាៃលុរធចញរីរញ្ជី

ើង ធហើយក្រុមក្រឹរាភិបាលធជ្ឿជារ់ ថា ឥណទាៃអាក្ររ់

ធហើយសាំវ ិធាៃ្ៃក្ត្ូវបាៃធ្វើធ

ើងយ៉ា ងក្្រ់ក្គាៃ់សក្ារ់ ការខាត្រង់ ដែលបាៃរ ាំរឹ ងទុរ

ធៅធលើឥណទាៃ។
្ិត្ក្ត្ឹមកាលររ ិធចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះ

ក្រុមក្រឹរាភិ បាលរុាំ បាៃែឹងរី កាលៈធទសៈណាមួយ

រណា
ត លឲ្យចាំៃួៃនៃឥណទាៃអាក្ររ់ ដែលលុរធចញរី រញ្ជី

ដែលអាចៃឹ ង

ឬចាំៃួៃនៃសាំវ ិធាៃ្ៃធលើឥណទាៃអាក្ររ់

សងេ័យ ធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុររស់ក្រុមហុៃ ថាាៃចាំៃួៃមិៃក្្រ់ ក្គាៃ់ ជាស្ថរវៃតធនាឹះធ

ៃិងជារ់

ើយ។

ក្ទ្ពយសរមម
មុៃធរលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុររស់ក្រុមហុៃក្ត្ូវបាៃធរៀរចាំ ធ
ាៃមូលដាឋៃសមធហត្ុផ្លធែើមបីធ្វើឲ្យក្បារែថា
ក្រមូលមរវ ិញបាៃធៅរនុងក្រត្ិ រត្តិការអាជ្ី វរមម

ើង ក្រុមក្រឹរាភិបាលបាៃចាត្់ វ ិធាៃការ ដែល

រណា
ត ក្ទរយសរមម

ធលើរដលងរាំណុល

ដែលទាំៃងជាមិៃអាច

តាមត្នមលដែលបាៃរត្់ក្តាធៅរនុងរញ្ជី្ណធៃយយ

ក្ត្ូវបាៃកាត្់

រៃាយឲ្យធៅធសមើៃឹងត្នមលដែលបាៃរ ាំរឹងទុ រថាអាចក្រមូ លបាៃជារ់ដសតង។
្ិត្ក្ត្ឹមកាលររ ិធចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះ

ក្រុមក្រឹរាភិ បាលរុាំបាៃែឹងរី ធហត្ុ ការណ៍ណាមួយ

រ៉ាឹះពាល់ែល់ការរាំណត្់ត្នមលក្ទរយសរមមធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុររស់ក្រុមហុៃ

ដែលៃឹងធ្វើឲ្យ

ថាាៃភារមិៃក្ត្ឹមក្ត្ូវធនាឹះ

ធទ។

វិធីស្ថស្ដសរននការវាយតនមៃ
្ិត្ក្ត្ឹមកាលររ ិធចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះ ក្រុមក្រឹរាភិ បាលរុាំបាៃែឹ ងរីធហត្ុការណ៍ណាមួយ ដែលបាៃធរើត្ធ
បាៃធ្វើឲ្យរ៉ាឹះពាល់ែល់ការអៃុ វត្តៃ៍វ ិ្ីស្ថស្តសតដែលាៃស្ស្ថរ់

រនុងការវាយត្នមលក្ទរយសរមម
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុររស់ក្រុមហុៃ ថាាៃភារមិៃក្ត្ឹមក្ត្ូវ ឬមិៃសមស្សរធនាឹះធទ។

ើង

ៃិងរាំណុលធៅរនុង

បំណ៊ុលយថាភាព និងបំណ៊ុលដផេងៗ
្ិត្ក្ត្ឹមកាលររ ិធចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះ៖


រុាំាៃការតលស់រូតរធលើក្ទរយសរមមណាមួ យររស់ក្រុមហុៃ ដែលបាៃយរមរធក្រើ ក្បាស់ សក្ារ់ការធានាចាំ ធពាឹះ
រាំណុលររស់រុ្គលណាានរ់ ធ



ើយ ចារ់ តាាំងរីចុងការ ិយររ ិធចេទហិរញ្ញ វត្ាុធៃឹះមរ ៃិង

រុាំាៃរាំណុលយថាធហត្ុ ណាមួយដែលធរើត្ាៃធ

ើងចាំធពាឹះក្រុមហុៃ

មរ ធក្ៅអាំរីក្រត្ិរត្តិការអាជ្ីវរមម្មមតាររស់ ក្រុមហុៃ។

ចារ់តាាំងរីចុងការ ិយររ ិធចេទហិរញ្ញ វត្ាុ

3

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
បំណុលយថាភាព និងបំណុលដផេងៗ (ត្)
ម្រកុមម្របរកាភ្ិបាលយល់ច្ឃើញថា
ទាមទារឲ្យសង

ពុាំានបាំណុលយថាច្ហត្ុ ឬបាំណុលច្ផ្សងៗច្ទៀត្របស់ម្រកុមហុនដែលម្រត្ូវបាន

ឬអាឆនរងទាមទារឲ្យសងកនុងអាំ

ុងការ ិយបរ ិច្ឆេទ បនាទប់ពីឆុងការ ិយបរ ិច្ឆេទថ្នរបាយការណ៍ច្នឹះ
ដែលនរងបងាឲ្យានផ្លបឹះពាល់ជាស្ថរវនតែល់លទធភាពរបស់ម្រកុមហុន កនុងការបាំច្ពញកាត្ពាកិឆចរបស់ែួលនច្ៅច្ពល
ដែលែល់ថ្ងៃកាំណត្់ច្

ើយ។

ការដគបគបួលននកាលៈដទ្សៈ
នាការ ិយបរ ិច្ឆេទថ្នរបាយការណ៍ច្នឹះ ម្រកុមម្របរកាភ្ិ បាលពុាំ បានែរងពី កាលៈច្ទសៈណាមួ យ ដែលមិនបានដវកដញកច្ៅ
កនុងរបាយការណ៍ច្នឹះ ឬកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ម្រកុមហុន ដែលនរងបណា
ត លឲ្យានត្ួច្លែណាមួ យដែលបាន
បង្កាញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ានភាពមិនម្រត្រមម្រត្ូវជាស្ថរវនតច្នាឹះច្ទ។
តមមត្ិរបស់ម្រកុមម្របរកាភ្ិបាល លទធផ្លថ្នម្របត្ិបត្តិការរបស់ម្រកុមហុន កនុងការ ិយបរ ិច្ឆេទរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុច្នឹះ
មិនរងផ្លបឹះពាល់ជាស្ថរវនតពីសកមមភាពម្របត្ិបត្តិការ ម្រពរ ត្ិតការណ៍ ឬធាត្ុ ណាមួយ ដែលានលកខណៈជាស្ថរវនត
និងមិនម្របម្រកត្ីច្នាឹះច្ទ។
ម្រកុមម្របរកាភ្ិ បាលក៏ ានមត្ិផ្ងដែរថា ច្ៅកនុងឆច្នាលឹះច្ពលចាប់ពីឆុងកាលបរ ិច្ឆេទរាយការណ៍មកទល់នរងការ ិយបរ ិច្ឆេទ
ថ្នរបាយការណ៍ច្នឹះ ពុាំ ានសកមមភាពម្របត្ិបត្តិការ ម្រពរត្ិតការណ៍ ឬធាត្ុ ណាមួ យ ដែលានលកខណៈជាស្ថរវនត និងមិន
ម្របម្រកត្ី

ដែលអាឆបណា
ត លឲ្យានផ្លបឹះពាល់ធ្ៃន់ធ្ៃរ ែល់លទធផ្លថ្នម្របត្ិបត្តិការរបស់ម្រកុមហុនកនុងការ ិយបរ ិច្ឆេទ

រាយការណ៍បឆចុបបនន ដែលរបាយការណ៍ច្នឹះបានច្រៀបឆាំ ច្

ើងច្នាឹះច្ទ។

គរុមគបររាភិាល
សាជ្ិកម្រកុមម្របរកាភ្ិបាល ច្ៅកនុងការ ិយបរ ិច្ឆេទ និងនាកាលបរ ិច្ឆេទថ្នរបាយការណ៍ច្នឹះរួមាន៖

ច្្មឹះ

មុែង្ករ

ច្លាក Kwi Sang Jun

ម្របធានម្រកុមម្របរកាភ្ិបាល

ច្លាក Chung Hui Tae

អភ្ិបាល (ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី23 ដែកុមភៈ ឆ្នាំ2022)

ច្លាក អុ៊ុំ សមច្អឿន

អភ្ិបាល (ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី23 ដែកុមភៈ ឆ្នាំ2022)

ច្លាក Choi Dong Hyun

អភ្ិបាល (ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី12 ដែត្ុលា ឆ្នាំ2021)

ច្លាក Lee Kyung Cheon

អភ្ិបាលឯករាជ្យ (ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី12 ដែត្ុលា ឆ្នាំ2021)

ច្លាក Pak Jaehong

អភ្ិបាលឯករាជ្យ (ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី12 ដែត្ុលា ឆ្នាំ2021)

ច្លាក ឆ័នទ សុផ្ល

អភ្ិបាលឯករាជ្យ (ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី12 ដែត្ុលា ឆ្នាំ2021)

ច្លាក Ji Kyu Jang

អភ្ិបាល (លាដលងច្ៅថ្ងៃទី18 ដែមករា ឆ្នាំ2022)

ច្លាក Ishara Chinthaka Nanayakkara

អភ្ិបាល (លាដលងច្ៅថ្ងៃទី12 ដែត្ុលា ឆ្នាំ2021)

ច្លាក សុីម ច្សនាជាត្ិ

អភ្ិបាល (លាដលងច្ៅថ្ងៃទី12 ដែត្ុលា ឆ្នាំ2021)

ច្លាក Minki Brian Hong

អភ្ិបាល (លាដលងច្ៅថ្ងៃទី12 ដែត្ុលា ឆ្នាំ2021)

ច្លាក Hak Soo Kim

អភ្ិបាល (លាដលងច្ៅថ្ងៃទី28 ដែមករា ឆ្នាំ2021)
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
្ណៈរមាមធិការគបត្ិបត្តិ
សាជ្ិក្ណៈកាមធ្ិ ការម្របត្ិ បត្តិច្ៅកនុងអាំ

ុងការ ិយបរ ិច្ឆេទ និងនាកាលបរ ិច្ឆេទថ្នរបាយការណ៍ច្នឹះរួមាន៖

ច្្មឹះ

មុែង្ករ

ច្លាក អុ៊ុំ សមច្អឿន

ម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិ (ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី2 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021)

ច្លាក ្ីម ហយុនជ្ុង
ច្លាក អុី ជ្ូហ្វាន់

អនុម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិ (ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី16 ដែកុមភៈ ឆ្នាំ2022)
អនុម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិទទួ លបនទុកម្រ្ប់ម្រ្ងហ្វនិភ្័យ
(ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី14 ដែមករា ឆ្នាំ2022)

ច្លាក វន
ុ សូយុន

អនុម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិទទួ លបនទុកហិរញ្ញ វត្ថុ
(ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី14 ដែមករា ឆ្នាំ2022)

ច្លាក ្ង់ ស្ថន

អនុម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិទទួ លបនទុកម្របត្ិបត្តិការ
(ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី1 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021)

ច្លាក រ ី វណាា

អនុម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិទទួ លបនទុកម្រ្ប់ម្រ្ងអាជ្ីវកមម

ច្លាក ដបន សុវណា សុែសុីថា
ច្លាក ច្ហឿន ហុនីន

(ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី6 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021)

អនុម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិទទួ លបនទុកទីផ្ារ
(ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី6 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021)

អនុម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិទទួ លបនទុកធ្នធានមនុសស
(ដត្ងតាំងច្ៅថ្ងៃទី1 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021)

ច្លាក សុីម ច្សនាជាត្ិ

ម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិ (លាដលងច្ៅថ្ងៃទី21 ដែមករា ឆ្នាំ2022)

ច្លាក អុ៊ុំ សូផ្ន

អនុម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិទទួ លបនទុកហិរញ្ញ វត្ថុ
(ឆូលនិវត្តន៍ច្ៅថ្ងៃទី24 ដែមករា ឆ្នាំ2022)

ច្លាក នាង សុែឃីម

អនុម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិទទួ លបនទុកម្រ្ប់ម្រ្ងអាជ្ីវកមម
(លាដលងច្ៅថ្ងៃទី28 ដែកុមភៈ ឆ្នាំ2022)

ច្លាក ស្ថយ សូនី

អនុម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិទទួ លបនទុកម្រ្ប់ម្រ្ងទីផ្ារ
(លាដលងច្ៅថ្ងៃទី28 ដែមករា ឆ្នាំ2022)

ច្លាក ជ្ួប វាសនា

អនុម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិទទួ លបនទុកធ្នធានមនុសស
(លាដលងច្ៅថ្ងៃទី28 ដែមករា ឆ្នាំ2022)

ច្លាក ជា ហ្វង

អនុម្របធាននាយកម្របត្ិបត្តិទទួ លបនទុកដផ្នការយុទធស្ថស្តសត និ ងអាជ្ីវកមម
(លាដលងច្ៅថ្ងៃទី26 ដែមករា ឆ្នាំ2022)

ភា្រមមរបស់គរុមគបររាភិាល
ពុាំានសាជ្ិកថ្នម្រកុមម្របរកាភ្ិបាលណាានក់ ានភា្កមមច្ោយតទល់កុនងមូលធ្នរបស់ម្រកុមហុនច្

ើយ។

អត្ាគបដោជន៍របស់គរុមគបររាភិាល
ច្ៅកនុងអាំ ុងការ ិយបរ ិច្ឆេទ និងច្ៅឆុងការ ិយបរ ិច្ឆេទហិរញ្ញ វត្ថុច្នឹះ ពុាំ ានកិឆចម្រពមច្ម្រពៀងណាមួយដែលានម្រកុមហុន
ជាភា្ី ាខង ដែលកមមវត្ថុថ្នកិ ឆចម្រពមច្ម្រពៀងច្នាឹះបានផ្តល់លទធភាពែល់សាជ្ិកម្រកុមម្របរកាភ្ិបាលណាានក់ ឲ្យទទួ ល
បាននូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍តមមច្ធ្ោបាយច្ផ្សងៗ
ស្ថជ្ីវកមមែថ្ទច្

ែូឆជាការទិ ញភា្ហុន

ឬប័ណាបាំណុលរបស់ម្រកុមហុន

ឬរបស់

ើយ។
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ក្្ឹឹះស្ថថនមីក្រូហរិ ញ្ញ វតថ៊ុ ក្បាស្ថរ់ ម.រ
អតថក្បដោជន៍របស់ក្រុមក្បឹរាភិបាល (ត)
រុាំាៃសាជ្ិរក្រុមក្រឹរាភិ បាលណាានរ់បាៃទទួ ល
ការចុឹះរិចចសៃោធ្វើធ

ើងធដាយក្រុមហុៃ

ក្រុមហុៃណាមួ យដែលអភិ បាលធនាឹះ

ឬាៃសិទិធទទួលបាៃៃូវអត្ាក្រធយជ្ៃ៍ណាមួ យ

ឬជាមួយៃឹ ងក្រុមហុៃដែលាៃអភិបាលធនាឹះជាសាជ្ិរ

ាៃភា្រមមដផ្នរហិរញ្ញ វត្ាុជាស្ថរវៃតធនាឹះធ

ើយ

តាមរយៈ
ឬរ៏ ជាមួ យ

ធលើរដលងដត្អវីដែលបាៃ

រង្ហាញធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុធៃឹះ។

ការទ្ទ្ួលខ៊ុសក្តូវរបស់ក្រុមក្បឹរាភិបាលដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ៊ុ
ក្រុមក្រឹរាភិបាលាៃភារៈធ្វើការអឹះអាងរញ្ញ
ជ រ់ ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុបាៃរង្ហាញភារក្ត្ឹមក្ត្ូវ ធលើរាល់ទិែឋភារ

ជាស្ថរវៃត នៃស្ថាៃភារហិរញ្ញ វត្ាុររស់ក្រុមហុៃនានងៃទី31 ដខ្្នូ ឆ្នាំ2021 ក្រមទាាំងលទធផ្លហិរញ្ញ វត្ាុ ៃិ ងលាំហូរ
ទឹរក្បារ់ សក្ារ់ ការ ិយររ ិធចេទដែលបាៃរញ្ចរ់។ ធៅរនុងការធរៀរចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុធៃឹះ ក្រុមក្រឹរាភិ បាល
ចាាំបាច់ ក្ត្ូវ៖


អៃុម័ត្ៃូវធគាលៃធយបាយ្ណធៃយយសមស្សរនានា

ធដាយដផ្អរធលើការវ ិៃិច័យ
េ

ៃិងការបា៉ា ៃ់ស្ថមៃយ៉ា ង

សមធហត្ុផ្ល ៃិងធដាយភារក្រុងក្រយ័ត្ន ធហើយក្ត្ូវអៃុវត្ដធគាលៃធយបាយទាាំងធៃឹះក្រររធដាយសងគត្ិភារ។


អៃុធលាមធៅតាមសតង់ដារបាយការណ៍ទារ់ទងៃឹងហិរញ្ញ វត្ាុអៃដរជាត្ិ នៃរមពុជា (“ស.រ.ទ.ហ.អ.រ”) ឬក្រសិៃធរើ

ាៃការតលស់រូតររីធៃឹះ ្ឺ ក្ត្ូវដត្រង្ហាញ រៃយល់ ៃិងរាំណត្់ររ ិាណឲ្យបាៃចាស់លាស់ធៅរនុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ាុ ធែើមបីរង្ហាញៃូ វភាររិត្ ៃិងក្ត្ឹមក្ត្ូវ។


ររាទុរៃូវរញ្ជី្ណធៃយយឲ្យបាៃក្្រ់ ក្គាៃ់ ៃិងក្ររ័ៃធក្ត្ួត្រិៃិត្យនផ្េរុនងឲ្យាៃក្រសិទធភារ។



ធរៀរចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ធដាយដផ្អរធលើមូលដាឋៃៃិរៃដរភារនៃែាំធណើរការអាជ្ី វរមម លុឹះក្តាដត្វាាៃភារ
មិៃសមស្សរមិៃសមរមយរនុងការសៃមត្ថា
អនា្ត្បាៃ។



ក្រុមហុៃៃឹងអាចរៃដធ្វើក្រត្ិរត្ដិការអាជ្ីវរមមររស់ខ្ួៃនាធរល
ល

រធងកើត្ធគាលការណ៍ជារួមសក្ារ់ក្រុមហុៃ អៃុម័ត្រាល់ធសចរតីសធក្មច ៃិងសរមមភារទាាំងឡាយធ្វើធ

ើងធដាយ

្ណៈក្្រ់ ក្្ង ដែលាៃឥទធិរលជាស្ថរវៃតធលើក្រត្ិរត្ដិការអាជ្ីវរមម ៃិងលទធផ្លនៃក្រត្ិ រត្ដិការររស់ក្រុមហុៃ
ធហើយក្ត្ូវធានាថាធគាលៃធយបាយ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។

ៃិងធសចរតីសធក្មចទាាំងធនាឹះ

ក្ត្ូវបាៃឆលុឹះរញ្ញ
ច ាំងយ៉ា ងក្ត្ឹមក្ត្ូវរនុង

្ណៈក្្រ់ ក្្ង ាៃភារៈទទួ លខ្ុសក្ត្ូវរនុងការររាទុ ររញ្ជី្ណធៃយយឲ្យបាៃក្ត្ឹមក្ត្ូវ (រួមទាាំងភារចាស់លាស់

នៃរញ្ជីធៃឹះ ធៅក្្រ់ធរលធវលា) ដែលរង្ហាញរីស្ថាៃភារហិរញ្ញ វត្ាុររស់ក្រុមហុៃ ៃិងក្ត្ូវធានាថា រញ្ជី្ណធៃយយ
បាៃអៃុធលាមតាមក្ររ័ៃធ្ណធៃយយដែលបាៃចុឹះរញ្ជី។ ្ណៈក្្រ់ ក្្ងរ៏ ាៃភារៈទទួ លខ្ុសក្ត្ូវផ្ងដែរចាំធពាឹះការ

ការពារក្ទរយសមបត្តិររស់ក្រុមហុៃ ៃិងចាត្់ វ ិធាៃការសមស្សរនានា ធែើ មបីទរ់ស្ថកត្់ ៃិ ងដសវងររការដរលងរៃលាំ ៃិង
ភារមិៃក្រក្រត្ី។
ក្រុមក្រឹរាភិបាលបាៃអឹះអាងថា ្ណៈក្្រ់ក្្ងបាៃអៃុ វត្តតាមលរខខ្ណឌត្ក្មូវខាងធលើ រនុងការធរៀរចាំ របាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ាុធៃឹះ។

6

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ
នានថៃទ្ី31 ដខធនូ ឆ្ន ំ2021

កាំណត្់

សាគល់

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ែុលាលរអាច្មរិក

សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុលាលរអាច្មរិក

(ការរាយការណ៍
ច្

ើងវិញ)

ថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្នាំ2020

សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)
(ការរាយការណ៍
ច្

ើងវិញ)

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(ការរាយការណ៍ (កាំណត្់សាគល់ 4)
ច្

ើងវិញ)

(ការរាយការណ៍
ច្

ើងវិញ)

គទ្ពយសរមម

ស្ថឆ់ម្របាក់កងថ្ែ
នុ

5

222,365,399

សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សងៗ

7

2,308,097

សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា

160,578,086

9,403,187

3,975,029

368,419,366

1,500,940,497

8

3,691,567,993

ម្រទពយ និងបរិកាខរ

10

4,861,518

ម្រទពយសកមមអរូបី

12

ឥណទានផ្តល់ែល់អត្ិងិជ្ន
ម្រទពយសកមមច្ផ្សងៗ

សិទធិច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម
ពនធពនោរសុទធជាម្រទពយសកមម

6

905,916,636

9

1,815,969

11

16,097,643

19(្)

គទ្ពយសរមមសរ ប
ុ

150,702,355

16,078,992

1,092,239

438,355,399

1,773,147,589

15,039,448,003

2,978,579,934

19,805,825

5,662,803

7,398,258

1,341,096

65,581,798

15,322,179

11,727,635

47,778,385

4,320,518,149

81,881,578

1,354,529

649,538,358

614,112,097

439,823,205

1,792,279,560

12,048,355,833

2,468,225,611

10,058,019,365

22,906,039

4,906,287

19,993,120

5,424,733

8,723,049

4,450,874

35,546,425

61,978,214

14,360,265

10,904,851

44,110,122

9,198,173

37,482,555

17,601,790,940

3,616,326,545

14,628,040,875

3,098,531,070

12,626,514,111

333,585,549

37,232,817

150,606,745

56,546,034

230,425,089

5,518,351

1,607,168

6,500,995

1,499,886

58,518,080
6,112,035

បំណុល និងមូលធនមាាស់ភា្ហុន
បំណុល

ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និងម្រ្រឹះស្ថថនហិរញ្ញវត្ថច្ផ្សងៗ
ុ

13

ម្របាក់កមចី

15

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន

មូលបម្រត្បាំណុលម្រត្ូវទូទាត្់
អនុបណ
ាំ ុ ល

14
16
17

2,533,330,855

10,320,789,903

31,342,099

127,687,711

829,821,864
105,191,790

3,380,694,274
428,551,352

2,074,680,943

8,392,084,414

30,666,038

124,044,124

794,430,317
113,667,817

3,213,470,632
459,786,320

1,779,206,547
733,915,161

-

76,840,659

7,250,266,679
2,990,704,281
-

313,125,685

14

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)
នានថៃទ្ី31 ដខធនូ ឆ្ន ំ2021

កាំណត្់

សាគល់

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ែុលាលរអាច្មរិក

សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុលាលរអាច្មរិក

(ការរាយការណ៍
ច្

ើងវិញ)

ថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្នាំ2020

សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)
(ការរាយការណ៍
ច្

ែុលាលរអាច្មរិក

(ការរាយការណ៍
ច្

ើងវិញ)

ើងវិញ)

សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)
(ការរាយការណ៍
ច្

ើងវិញ)

បំណុល (ត្)

បាំណុលភ្ត្ិសនោ

បាំណុលពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ
សាំវ ិធានធ្នច្លើអត្ថម្របច្យជ្ន៍និច្យជ្ិត្
បាំណុលច្ផ្សងៗ

18

15,591,438

20

19(ែ)
21

បាំណុលសរុប

34,153,679

63,519,518

139,142,088

14,424,818

58,348,389

13,172,728

53,678,867

237,906

969,229

435,375

1,761,092

74,562

303,840

24,076,695

97,390,231

23,414,889

95,415,673

14,627,852

59,593,871

7,873,601

31,848,716

5,351,353

21,806,764

3,646,179,061

14,854,533,495

3,097,488,421

12,529,340,663

2,688,521,933

10,955,726,878

920,000,000

230,000,000

920,000,000

12,773,175

3,093,332

12,534,181

មូលធនមាាស់ភា្ហុន

ច្ែើមទុន

22(ក)

300,000,000

1,200,000,000

230,000,000

ទុនបម្រមុង

22(ែ)

-

-

3,151,952

ម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក
ទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្តិ
ទុនបម្រមុងពីការបតររូ
ូ បិយប័ណា
មូលធ្នាចស់ភា្ហុនសរុប
បំណុល និងមូលធនមាាស់ភា្ហុនសរ ប
ុ

349,600,939

1,430,490,098

285,224,840

1,163,897,093

174,271,385

711,503,244

24,738,149

100,536,219

461,332

1,778,127

2,644,420

10,715,190

674,339,088

2,747,257,445

518,838,124

2,098,700,212

410,009,137

1,670,787,233

4,320,518,149

17,601,790,940

3,616,326,545

14,628,040,875

3,098,531,070

12,626,514,111

-

16,231,128

-

251,817

-

16,034,618

កាំណត្់សាគល់ដែលភាជប់ជាមួយ ្ឺជាដផ្នកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

15

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្ និងលទ្ធផលលមអិត្ដផេងៗ
សគមាប់ការ ិយបរ ិដចេទ្ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខធនូ ឆ្ន ំ2021
2021

2020

កាំណត្់

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

សាគល់

(កាំណត្់សាគល់ 4)

(កាំណត្់សាគល់ 4)

ឆាំណូលការម្របាក់

23

505,592,378

2,056,749,794

430,325,525

1,754,437,165

ឆាំណាយការម្របាក់

24

(210,148,674)

(854,884,806)

(198,398,688)

(808,871,451)

295,443,704

1,201,864,988

231,926,837

945,565,714

ឆាំណូលការម្របាក់សុទធ
ឆាំណូលកថ្ម្រមច្ជ្ើងស្ថ

25

8,617,690

35,056,763

6,877,558

28,039,804

ឆាំណាយកថ្ម្រមច្ជ្ើងស្ថ

25

(118,009)

(480,061)

(163,152)

(665,171)

25

8,499,681

34,576,702

6,714,406

27,374,633

26

9,798,130

39,858,793

9,005,549

36,715,623

1,678,842

6,829,529

996,785

4,063,893

(1,587,373)

(6,457,433)

514,961

2,099,497

9,889,599

40,230,889

10,517,295

42,879,013

313,832,984

1,276,672,579

249,158,538

1,015,819,360

(84,578,929)

(344,067,083)

(67,850,856)

(276,627,940)

(14,707,859)

(59,831,570)

(23,411,178)

(95,447,373)

ឆាំណូលសុទធពីកថ្ម្រមច្ជ្ើងស្ថ
និងម្របាក់កថ្ម្រម
ឆាំណូលច្ផ្សងៗ
ឆាំណូលវិភា្ទាន
(ខាត្)/ឆាំច្ណញសុទព
ធ ីការបដររូ
ូ បិយប័ណា
ឆាំណូលច្ផ្សងៗសរុប
ឆាំណូលសរុបពីការម្របាក់ កថ្ម្រមច្ជ្ើងស្ថ
និងឆាំណូលច្ផ្សងៗ
ឆាំណាយច្លើប្
ុ គលិក

27

សាំវ ិធានធ្នច្លើការខាត្បង់ថ្ន
ឱនភាពថ្នត្ថ្មល

33.1(ឆ)

ឆាំណាយទូច្ៅ និងរែឋបាល

28

(14,530,115)

(59,108,508)

(15,984,672)

(65,169,508)

រាំលស់

29

(6,378,059)

(25,945,944)

(6,570,058)

(26,786,126)

193,638,022

787,719,474

135,341,774

551,788,413

(38,137,058)

(155,141,552)

(26,512,787)

(108,092,633)

155,500,964

632,577,922

108,828,987

443,695,780

-

15,979,311

-

(15,782,801)

155,500,964

648,557,233

108,828,987

427,912,979

ម្របាក់ឆាំច្ណញមុនែកពនធ
ឆាំណាយពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ
ម្របាក់ឆាំច្ណញសុទធសម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទ

19(ក)

លទធផ្លឆាំច្ណញ/ (ខាត្) លមអិត្ច្ផ្សងៗ៖
លច្មអៀងពីការបតររូ
ូ បិយប័ណា
លទធផ្លលមអិត្សរុប
សម្រាប់ការ ិយបរ ិច្ឆេទ

កាំណត្់សាគល់ដែលភាជប់ជាមួយ ្ឺជាដផ្នកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ។
ុ

16

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រាយការណ៍សតព
ី ីបដគមបគមួលមូលធន
សគមាប់ការ ិយបរ ិដចេទ្ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខធនូ ឆ្ន ំ2021

សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្នាំ2021

ច្ែើមទុន

ម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក

ទុនបម្រមុង

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

(កាំណត្់សាគល់ 4)

ែុលាលរអាច្មរិក

ទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្តិ

សមមូលពាន់ច្រៀល

ែុលាលរអាច្មរិក

(កាំណត្់សាគល់ 4)

230,000,000

920,000,000

285,224,840

1,163,897,093

3,151,952

12,773,175

70,000,000

280,000,000

(70,000,000)

(280,000,000)

-

-

ម្របាក់ឆាំច្ណញសុទធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

-

-

155,500,964

632,577,922

-

-

ការច្ផ្ទរច្ៅទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្តិ

-

-

(24,276,817)

(98,758,092)

-

ការច្ផ្ទរពីទុនបម្រមុង

-

-

3,151,952

12,773,175

លច្មអៀងពីការបតររូ
ូ បិយប័ណា

-

-

-

300,000,000

1,200,000,000

230,000,000

ម្របាក់ឆាំច្ណញសុទធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

សរុប

សមមូលពាន់ច្រៀល

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

(កាំណត្់សាគល់ 4)

ែុលាលរអាច្មរិក

សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

1,778,127

-

251,817

518,838,124

2,098,700,212

-

-

-

-

-

-

-

-

-

155,500,964

632,577,922

-

24,276,817

98,758,092

-

-

-

-

(3,151,952)

(12,773,175)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,979,311

-

15,979,311

349,600,939

1,430,490,098

-

-

24,738,149

100,536,219

-

16,231,128

674,339,088

2,747,257,445

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

-

-

108,828,987

443,695,780

-

-

-

-

-

-

108,828,987

443,695,780

ការច្ផ្ទរពីទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្តិ

-

-

2,183,088

8,937,063

-

-

(2,183,088)

(8,937,063)

-

-

-

-

ការច្ផ្ទរច្ៅទុនបម្រមុង

-

-

(58,620)

(238,994)

58,620

238,994

-

-

-

-

-

-

លច្មអៀងពីការបតូររូបិយប័ណា

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(15,782,801)

-

(15,782,801)

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

មូលធ្នកមមច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក

សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

461,332

ទុនបម្រមុងពីការបតររូ
ូ បិយប័ណា

សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្នាំ2020
(ការរាយការណ៍ច្

ើងវិញ)

សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020
(ការរាយការណ៍ច្

ើងវ ិញ)

កាំណត្់សាគល់ដែលភាជប់ជាមួយ ្ឺជាដផ្នកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ។
ុ

17

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រាយការណ៍លំហូរទ្ររគារ់
សគមាប់ការ ិយបរ ិដចេទ្ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខធនូ ឆ្ន ំ2021
2021
កាំណត្់

2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

សាគល់

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

(កាំណត្់សាគល់ 4)

លាំហូរទរកម្របាក់ពីសកមមភាពម្របត្ិបត្តិការ
ស្ថឆ់ម្របាក់ សទ
ុ ធច្ម្របើម្របាស់កុង
ន

(71,081,858)

(289,161,001)

(136,113,852)

(554,936,176)

ការទិញម្រទពយ និងបរិកាខរ

(1,282,372)

(5,216,689)

(2,963,009)

(12,080,188)

ការទិញម្រទពយសកមមអរូបី

(43,735)

(177,914)

(474,334)

(1,933,860)

(147,430)

(599,745)

(147,561)

(601,606)

148,377

603,598

147,991

603,359

111,776

454,705

10,890

44,399

(7,000,000)

(28,476,000)

-

-

(8,213,384)

(33,412,045)

(3,426,023)

(13,967,896)

335,239,090

1,363,752,618

416,904,907

1,699,721,306

(295,976,678)

(1,204,033,126)

(353,817,494)

(1,442,513,923)

17,296,512

70,362,211

49,264,141

200,849,903

(25,784,186)

(104,890,069)

(12,833,334)

(52,321,503)

-

-

30,535,399

124,492,822

(3,618,098)

(14,718,423)

(3,770,363)

(15,371,770)

27,156,640

110,473,211

126,283,256

514,856,835

សកមមភាពម្របត្ិបត្តិការ

30

លាំហូរទរកម្របាក់ពីសកមមភាពវ ិនិច្យ្

ការវិនិច្យ្ច្លើវ ិញ្ញញបនបម្រត្
ម្របាក់បច្ញ្ញើដែលអាឆឆរចាបាន
ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីការវិនិច្យ្ច្លើ
វិញ្ញញបនបម្រត្ម្របាក់បច្ញ្ញើដែលអាឆ
ឆរចាបាន
ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីការលក់
ម្រទពយ និងបរិកាខរ
ម្របាក់ត្មាល់ធានាច្ែើមទុន
ស្ថឆ់ម្របាក់សទ
ុ ធច្ម្របើម្របាស់កុង
ន
សកមមភាពវ ិនិច្យ្

លាំហូរទរកម្របាក់ពីសកមមភាពហិរញ្ញ បបទាន
ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីម្របាក់កមចី
ការទូទាត្់ម្របាក់កមចី
ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីអនុបណ
ាំ ុ ល
ការទូទាត្់អនុបណ
ាំ ុ ល
ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីការច្បាឹះផ្ាយ
មូលបម្រត្បាំណុល
ការទូទាត្់បណ
ាំ ុ លភ្ត្ិសនោ
ស្ថឆ់ម្របាក់សទ
ុ ទ
ធ ទួលបាន
សកមមភាព ហិរញ្ញបបទាន
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កាំណត្់

2021

2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

សាគល់

(កាំណត្់សាគល់ 4)

(កាំណត្់សាគល់ 4)

ការងយឆុឹះសុទធថ្នស្ថឆ់ម្របាក់
និងស្ថឆ់ម្របាក់សមមូល

(52,138,602)

(212,099,835)

(13,256,619)

(54,047,237)

417,065,787

1,687,031,108

430,322,406

1,753,563,804

-

11,782,079

-

(12,485,459)

364,927,185

1,486,713,352

417,065,787

1,687,031,108

280,000,000

-

-

ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់សមមូល
នាច្ែើមការិយបរិច្ឆេទ
លច្មអៀងពីការបតូររូបយ
ិ ប័ណា
ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់សមមូល
នាឆុងការ ិយបរ ិច្ឆេទ

5

ម្របត្ិបត្តិការសាំខាន់ៗដែលមិនដមនជាស្ថឆ់ម្របាក់ពីសកមមភាពហិរញ្ញ បបទាន
ការបាំដបលងថ្នម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក
ច្ៅជាច្ែើមទុន

70,000,000

កាំណត្់សាគល់ដែលភាជប់ជាមួយ ្ឺជាដផ្នកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
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1.

ព័ត្៌មានទ្ូដៅ
ម្រ្រឹះស្ថថនមីម្រកូហរិ ញ្ញវត្ថុម្របាស្ថក់ ម.ក ច្ៅកាត្់ថា (“ម្រកុមហន
ុ ”) ្ឺជាម្រ្រឹះស្ថថនមីម្រកូហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលបាន
អាជាាប័ណា និងឆុឹះបញ្ជ ច្ី ៅកនុងម្រពឹះរាជាណាឆម្រកកមពជា។
ុ
ម្រកុមហុន ម្រត្ូវបានបច្ងាើត្ច្

ង
ើ ច្ៅកនុងម្រពឹះរាជាណាឆម្រកកមពុជា ច្ោយបានឆុឹះបញ្ជ ីជាមួយម្រកសួងពាណិជ្ជកមម ជា

ម្រកុមហុនមហ្វជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ ច្ម្រកាមបញ្ជ ពា
ី ណិជ្ជកមមច្លែ 00001157 ច្ៅថ្ងៃទី19 ដែកញ្ញញ
ឆ្នាំ2011។ ម្រកុមហុនបានឆុឹះបញ្ជ ស្ថ
ី រជាងមី ច្ៅថ្ងៃទី28 ដែច្មស្ថ ឆ្នាំ2016។

ធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា បានផ្តលអា
់ ជាាប័ណាជាមីម្រកូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យម្រកុមហន
ុ
ដែលានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី14
ដែធ្នូ ឆ្នាំ2007។ ច្លើសពីច្នឹះច្ៅច្ទៀត្ ម្រកុមហន
ុ បានទទួលអាជាាប័ណាពីម្រកុមហុនជាត្ិថ្នកមពុជា ច្ែើមបីច្ធ្ាើ
អាជ្ីវកមមទទួលម្របាក់បច្ញ្ញើ ច្ៅថ្ងៃទី27 ដែសីហ្វ ឆ្នាំ2010 និងការអនុញ្ញញត្ឲ្យែាំច្ណើរការាសុីនែក-ោក់ម្របាក់
សា័យម្របវត្តិ និងច្សវាកមមបង់ម្របាក់តមាសុីនឆូត្កាត្ច្ៅថ្ងៃទី1 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2011។
សកមមភាពឆមបងរបស់ម្រកុមហុន ្ឺផ្ល
ត ់ច្សវាកមមហិរញ្ញវត្ថែល់
សហ្មន៍ជ្នបទ និងសហម្រគាសខានត្ត្ូឆកនុង
ុ
ម្របច្ទសកមពុជា តមរយៈការិយល័យកណា
ត លរបស់ម្រកុមហុន ច្ៅកនុងរាជ្ធានីភ្ាំច្ន ពញ និងស្ថខាជាច្ម្រឆើនច្ទៀត្
ច្ៅកនងរាជ្ធានី
ភ្ាំច្ន ពញ និងច្ែត្តនានាកនុងម្រពឹះរាជាណាឆម្រកកមពជា។
ុ
ុ

ស្ថនក់ការឆុឹះបញ្ជ ីរបស់ម្រកុមហន
ុ
ានទីតាំងសថិត្ច្ៅអគារច្លែ 212 ផ្លូវច្លែ 271 សង្កាត្់ទួលទាំពូង 2
ែណឌឆាំការមន រាជ្ធានីភ្ាំច្ន ពញ ម្រពឹះរាជាណាឆម្រកកមពុជា។
្ិត្ម្រត្រមថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021 ម្រកុមហន
ុ ានបុ្ល
គ ក
ិ ឆាំនួន 9,330 នាក់ (ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន2
ាំ 020៖ ឆាំនួន 9,042 នាក់)។

2.

មូលដ្ឋានទ្ូដៅននការដរៀបចំ

(ក)

របាយការណ៍អនុច្លាមភាព
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកុមហន
ុ

ម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្

ើងច្ោយអនុច្លាមច្ៅតមសតង់ោរបាយការណ៍

ទាក់ទងនរងហិរញ្ញវត្ថុអនដរជាត្ិថ្នកមពជា
ុ ច្ៅកាត្់ថា (“ស.រ.ទ.ហ.អ.ក”)។
ព័ត្៌ានលមអិត្ទាក់ទងនរងច្គាលនច្យបាយ្ណច្នយយសាំខាន់ៗរបស់ម្រកុមហុន
កាំណត្់សាគល់ 3។

ម្រត្ូវបានលាត្ម្រត្ោងកនុង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកុមហុន ម្រត្ូវបានអនុម័ត្ និងផ្តល់សទ
ិ ិច្ធ បាឹះផ្ាយច្ោយម្រកុមម្របរកាភ្ិបាល ច្ៅ
ថ្ងៃទី25 ដែមីនា ឆ្នាំ2022។
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2.

មូលដ្ឋានទ្ូដៅននការដរៀបចំ (ត្)

(ែ)

រូបិយប័ណាមុែង្ករ និងរូបិយប័ណាសម្រាប់ច្ធ្ាើការបង្កាញ
រូបិយប័ណាជាត្ិថ្នម្រពឹះរាជាណាឆម្រកកមពុជា ្ឺម្របាក់ច្រៀល។ ច្ោយស្ថរម្រកុមហុន ច្ធ្ាើម្របត្ិបត្តិការអាជ្ីវកមម និង
កត្់ម្រតរាល់បញ្ជ ី្ណច្នយយរបស់ែួន
ល

ដផ្អកច្លើមូលោឋនម្របាក់ែុលាលរអាច្មរិក

អនកម្រ្ប់ម្រ្ងក៏បានកាំណត្់ថា

ម្របាក់ែុលាលរអាច្មរិក ជារូបិយប័ណាមុែង្កររបស់ម្រកុមហុន និងជារូបិយប័ណាសម្រាប់ច្ធ្ាើការបង្កាញ ច្ម្រពាឹះវាបាន
ឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងពីធាត្ុច្សែឋកិឆថ្ច នម្របភ្ពម្រពរត្ិាកា
ត រណ៍ និងកាលៈច្ទសៈរបស់ម្រកុមហុន។
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងច្នឹះ

ម្រត្ូវបានបង្កាញជាម្របាក់ែុលាលរអាច្មរិក

ដែលជារូបិយប័ណាមុែង្កររបស់

ម្រកុមហុន។ ត្ួច្លែទាាំងអស់ ម្រត្ូវបានកាត្់ែទង់ឆាំនួនមួយែុលាលរអាច្មរិក ដែលជ្ិត្បាំផ្ុត្ លុឹះម្រតដត្ានការ
បង្កាញច្ផ្សងពីច្នឹះ។

(្)

ការច្ម្របើម្របាស់ការបាន់ស្ថមន និងការវ ិនិឆ័យ
េ
ម្រកុមហុនច្ធ្ាើការបាន់ស្ថមន និងការសនមត្ដែលពាក់ព័នធនរងអនា្ត្។ តមនិយមន័យ ការបាន់ស្ថមន្ណច្នយយ
នរងកម្រមច្សមើនរងលទធផ្លជាក់ដសតងដែលពាក់ព័នធ។ ច្ែើមបីច្លើកកមពសែ
់ រម
ល ស្ថរព័ត្៌ានថ្នការបាន់ស្ថមន អច្ងរ
សាំខាន់ៗមួយឆាំនួន

ដែលម្រត្ូវបានច្្រាំពរងថានរងានផ្លបឹះពាល់ជាស្ថរវនតែល់លទធផ្ល

និងស្ថថនភាព

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកុមហុន ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្ត្សតច្លើរច្ាំ ោឆថ្នការតលស់បូរថ្នបា
ត
រាដមម្រត្ ដែលជាមូលោឋន កនុងការ
បាន់ស្ថមន។ ការបាន់ស្ថមន និងការសនមត្ដែលានហ្វនិភ្័យធ្ៃន់ធ្ៃរ ដែលអាឆបណា
ត លឲ្យានការដកត្ម្រមូវជា
ស្ថរវនតច្លើត្ថ្មលច្យងថ្នម្រទពយសកមម និងបាំណុលកនុងការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុបនាទប់ ម្រត្ូវបានព័ណ៌នាែូឆខាង
ច្ម្រកាម៖

(i)

ការវ ិនិឆ័យ
េ
ព័ត្៌ានអាំពីការវិនិឆ័យ
េ
ដែលបានច្ធ្ាើច្

ើងកនុងការអនុវត្តច្គាលនច្យបាយ្ណច្នយយដែលានផ្លបឹះពាល់

ជាស្ថរវនដច្លើឆាំនួនទរកម្របាក់ដែលម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ច្ៅកនងរបាយការណ
៍ ហិរញ្ញវត្ថុ
ុ

ម្រត្ូវបានបង្កាញកនុង

កាំណត្់សាគល់ែូឆខាងច្ម្រកាម។
•

កាំណត្់សាគល់ 3្(ii)៖ ការច្ធ្ាើឆាំណាត្់ថានក់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ៖ ការវាយត្ថ្មលច្លើមូដែលអាជ្ីវកមមដែល
ម្រទពយសកមមទាាំងច្នាឹះម្រត្ូវបានកាន់កាប់ និងការវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើលកខែណឌកិឆចសនោថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ
្ឺជាការទូទាត្់ដត្ម្របាក់ច្ែើម និងការម្របាក់ (“SPPI”) ច្លើឆាំនួនម្របាក់ច្ែើមដែលច្ៅសល់។

•

កាំណត្់សាគល់

3្(vii)៖

ការច្កើនច្

ើងជាស្ថរវនតថ្នហ្វនិភ្័យឥណទាន៖ ការបច្ងាើត្លកខណៈវិនិឆ័យ
េ

សម្រាប់កាំណត្់ ថាច្ត្ើហ្វនិភ្័យឥណទានច្លើ ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថបានច្កើ
នច្
ុ

ើងជាស្ថរវនដ ចាប់តាំងពី

ិ ីស្ថស្តសតសម្រាប់បញ្ចូ លព័ត្៌ានច្ៅកនុងការវាស់ដវងច្លើការរាំពរងទុក
ការទទួលស្ថគល់ែាំបូង ច្ោយកាំណត្់វធ្
ច្លើការខាត្បង់ឥណទាន ("ECL") និងការច្ម្រជ្ើសច្រើស និងការអនុម័ត្ច្លើមូដែលដែលច្ម្របើច្ែើមបីវាស់ដវងច្លើ
ការរាំពរងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទានECL។
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2.

មូលដ្ឋានទ្ូដៅននការដរៀបចំ (ត្)

(្)

ការច្ម្របើម្របាស់ការបាន់ស្ថមន និងការវ ិនិឆ័យ
េ (ត្)

(ii)

ភាពមិនឆាស់លាស់ថ្នការសនមត្ និងការបាន់ស្ថមន
ព័ត្៌ានអាំពីភាពមិនម្របាកែម្របជាថ្នការសនមត្ និងការបាន់ស្ថមន ដែលានហ្វនិភ្័យជាស្ថរវនដ ដែលអាឆច្ធ្ាើឲ្យ
ាននិយ័ត្ភាពច្លើត្ថ្មលច្យងថ្នម្រទពយសកមម និងបាំណុលកនងការិ
យបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុនាច្ពលបនាទប់ ម្រត្ូវបាន
ុ
បញ្ចូ លកនុងកាំណត្់សាគល់ ែូឆខាងច្ម្រកាម៖
•

កាំណត្់សាគល់ 3្(vii) ៖ ឱនភាពថ្នត្ថ្មលថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ ការកាំណត្់នូវធាត្ុឆូលច្ៅកនុង្ាំរូថ្នការ
វាស់ដវងច្លើ ECL រួមទាាំងការបញ្ចូ លព័ត្៌ានថ្នការម្របច្មើលនាច្ពលអនា្ត្។

•

កាំណត្់សាគល់ 3្(vi) ៖ ការកាំណត្់ត្ថ្មលសមស្សបច្លើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថដែលានធាត្ុ
ឆូលដែលមិនអាឆ
ុ
អច្ងាត្បានជាស្ថរវនត។

វ ីរុសកូរណា
ូ
និងផ្លបឹះពាល់ច្លើ ECL
ECL

ម្រត្ូវបានបាន់ម្របាណច្ោយដផ្អកច្ៅច្លើលកខែណឌច្សែឋកិឆចមួយឆាំនួនដែលបានពោរករណ៍

នាកាល

ី -19”) បានរាត្ត្ាត្ទូទាាំងសកលច្លាក
បរិច្ឆេទរាយការណ៍។ ការផ្ទុឹះច្ ើងថ្នវីរុសណូដវលកូរូណា (“ជ្ាំងឺកូវែ
(រូមបញ្ចូ លទាាំងម្របច្ទសឆិនែីច្គាក ម្របច្ទសកមពុជា និងបណា
ដ ម្របច្ទសច្ផ្សងៗច្ទៀត្) ដែលបានច្ធ្ាើឲ្យានការ
រាាំងសទឹះច្លើសកមមភាពអាជ្ីវកមម និងច្សែឋកិឆច។ ផ្លបឹះពាល់ច្ៅច្លើផ្លិត្ផ្លកនុងស្សុកសរុប (GDP) និង

សូឆនាករសាំខាន់ៗច្ផ្សងច្ទៀត្ នរងម្រត្ូវយកមកពិចារណា សម្រាប់ការកាំណត្់នូវភាពធ្ៃន់ធ្ៃរ និងភ្វនីយភាពថ្ន
ការធាលក់ឆុឹះថ្នច្សណារីយូច្សែឋកិឆចនានា ដែលម្រត្ូវបានយកមកច្ម្របើកុងការបា
ន
នស្ថមន ECL។ ការបានស្ថមន
របស់អនកម្រ្ប់ម្រ្ង ម្រត្ូវបានកាំណត្់ច្ោយដផ្អកច្ៅច្លើច្សណារីយូដែលអាឆច្កើត្ច្

ើងនាច្ពលអនា្ត្ ច្ោយ

្ិត្ពីស្ថថនភាពជាក់ដសតង កាលៈច្ទសៈ និងការពោរករណ៍ថ្នស្ថថនភាពច្សែឋកិឆចនាច្ពលអនា្ត្ និងព័ត្៌ាន
គាាំម្រទដែលអាឆច្ម្របើម្របាស់បាន នាកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ច្នឹះ។
ការ្ណនា ECL ច្ៅស្ថថនភាពបឆចបបនន
អាឆានភាពមិនម្របាកែម្របជាជាស្ថរវនត។ អនកម្រ្ប់ម្រ្ងបានច្ធ្ាើការ
ុ
ី -19 មកច្លើម្រកុមហុន យងណាមិញ ការពោរករណ៍
ពោរករណ៍ែ៏ម្របច្សើរបាំផ្ុត្ ច្លើផ្លបឹះពាល់របស់វរី ុសកូវែ
ច្នឹះអាឆនរងដម្របម្របួលជាស្ថរវនតច្ៅច្ពលានម្រពរត្ិតការណ៍ងមីៗច្កើត្ច្

ើងជាក់ដសតង។ ជាលទធផ្ល ត្ួច្លែច្នឹះ

មិន្ួរម្រត្ូវបានយកជាការដណនាាំជាក់លាក់ ឬជាការពោរករណ៍ថ្នផ្លបឹះពាល់ហិរញ្ញវត្ថឆុ
ុ ងច្ម្រកាយ ដែលបាន

រាំពរងទុកច្នាឹះច្ទ។ កនុងករណីដែលផ្លបឹះពាល់ច្នាឹះានសភាពកាន់ដត្ធ្ៃន់ធ្ៃរ និងានរយៈច្ពលយូរជាងការ
រាំពរងទុក ច្នាឹះផ្លបឹះពាល់ទនទរមគាននរងច្កើត្ានច្ ើងឆាំច្ពាឹះ ECL មកច្លើស្ថថនភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងលទធផ្ល
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកុមហុន។
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3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ
ច្គាលនច្យបាយ្ណច្នយយសាំខាន់ៗ ដែលបានបង្កាញច្ៅខាងច្ម្រកាមច្នឹះ ម្រត្ូវបានអនុវត្តច្ោយសងគត្ិភាព
ច្ៅម្រ្ប់កាលបរិច្ឆេទដែលបានបង្កាញកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថទាាំ
ុ ងច្នឹះ
ច្នឹះ។

ក.

មូលោឋនថ្នការវាស់ដវង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថម្រត្ូ
ុ វបានច្រៀបឆាំច្

ែ.

លុឹះម្រតដត្ានការបង្កាញច្ផ្សងពី

ើង ច្ៅតមមូលោឋនថ្ងលច្ែើមែាំបូង។

រូបិយប័ណាបរច្ទស
សកមមភាពម្របត្ិបត្តិការជារូបិយប័ណា
ម្របត្ិបត្តិការច្នាឹះ។

ម្រត្ូវបានបតូរច្ៅជារូបិយប័ណាមុែង្ករ

ច្ោយច្ម្របើអម្រតបតូរម្របាក់ច្ៅថ្ងៃ

ម្រទពយសកមមរប
ូ ិយវត្ថុ និងបាំណុលរូបិយវត្ថុ ដែលជារូបិយប័ណាបរច្ទស ម្រត្ូវបានបតូរច្ៅជារូបិយប័ណាមុែង្ករ
ច្ោយច្ម្របើអម្រតបតូរម្របាក់នាកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍។ ការឆាំច្ណញ ឬការខាត្បង់ពីការបដូររូបិយប័ណាបរច្ទស ្ឺ
ជាភាពែុសគានរវាងរាំលស់ថ្ងលច្ែើមជារូបិយប័ណាមុែង្ករច្ៅច្ែើមឆ្នាំដែលម្រត្ូវបានច្ធ្ាើនិយ័ត្កមមសម្រាប់ការម្របាក់

ម្របសិទភា
ធ ព និងការទូទាត្់កុងឆ្
ន ន ច្ាំ ធ្ៀបនរងរាំលស់ថ្ងលច្ែើម ជារូបិយប័ណាបរច្ទសដែលបានបតូរច្ោយច្ម្របើ អម្រតបតូរ
ម្របាក់នាកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍។

ម្រទពយសកមមនិងបាំណុលដែលមិនដមនជារូបិយវត្ថុ
បរច្ទស

ដែលម្រត្ូវបានវាស់ដវងតមត្ថ្មលសមស្សបជា

រូបិយប័ណា

ម្រត្ូវបានបតូរច្ៅជារូបិយប័ណាមុែង្ករច្ៅអម្រតបតូរម្របាក់ច្ៅកាលបរិច្ឆេទដែលត្ថ្មលម្រត្ូវបានកាំណត្់ ។

ធាត្ុមិនដមនរូបិយវត្ថុ ដែលម្រត្ូវបានវាស់ដវងដផ្អកច្លើត្ថ្មលម្របវត្តិស្ថស្តសតជារូបិយប័ណាបរច្ទសម្រត្ូវបានបតូរច្ោយ
ច្ម្របើអម្រតបតូរម្របាក់ច្ៅកាលបរិច្ឆេទថ្នម្របត្ិបត្តិការ។

ភាពលច្មអៀងរូបិយបណា័ ដែលច្កើត្ពីការបតូររូបិយប័ណា
ឆាំច្ណញ ឬខាត្។

្.

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

(i)

ការទទួលស្ថគល់ និងការវាស់ដវងែាំបូង

ជាទូច្ៅម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៏

ម្រកុមហុនទទួលស្ថគល់ជាច្លើកែាំបូងនូវឥណទានផ្តល់ែល់អត្ិងិជ្នម្របាក់បច្ញ្ញើ

មូលបម្រត្បាំណុលដែលបាន

ច្បាឹះផ្ាយ ម្របាក់កមចី និងអនុបាំណុល ច្ៅកាលបរិច្ឆេទដែលម្របត្ិបត្តិការម្រត្ូវបានច្កើត្ច្

ើង។ រាល់ឧបករណ៍

ហិរញ្ញវត្ថច្ផ្សងច្ទៀត្
ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ច្ៅកាលបរិច្ឆេទជ្ួញែូរ ដែលជាកាលបរិច្ឆេទដែលម្រកុមហុនកាលយជា
ុ
ភា្ីកិឆចសនោថ្នឧបករណ៍ទាាំងច្នាឹះ។
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3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

្.

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

(i)

ការទទួលស្ថគល់ និងការវាស់ដវងែាំបូង (ត្)
សម្រាប់ធាត្ុដែលបានវាស់ដវងតមត្ថ្មលសមស្សបច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ

ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវាស់ដវងែាំបូងច្ោយត្ថ្មលសមស្សប បូកនរងថ្ងលច្ែើមម្របត្ិបត្តិការ ដែលបណា
ត លមក

ពីការទិញ ឬច្បាឹះផ្ាយថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុទាាំងច្នាឹះ។ ជាទូច្ៅត្ថ្មលសមស្សបថ្ន
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្ៅច្ពលទទួលស្ថគល់ែាំបូង ្ឺជាថ្ងលច្ែើមម្របត្ិបត្តិការរបស់វា។ សូមច្មើលកាំណត្់សាគល់

ទី34 សម្រាប់ការព័ណ៌នាពីច្គាលនច្យបាយ ម្របសិនច្បើត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្ៅច្ពលទទួល
ស្ថគល់ែាំបូង ែុសគានពីថ្ងលច្ែើមម្របត្ិបត្តិការ។

(ii)

ការចាត្់ឆាំណាត្់ថានក់
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញ វត្ថុ
ច្ៅកនុងការទទួលស្ថគល់ែាំបូង ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានចាត្់ថានក់តមការវាស់ដវង៖ រាំលស់ថ្ងលច្ែើម ត្ថ្មល
សមស្សបតមរយៈរបាយការណ៍លទធផ្លលមអិត្ច្ផ្សងៗ (“FVOCI“) ឬ ត្ថ្មលសមស្សបតមរយៈរបាយការណ៍
ឆាំច្ណញ ឬខាត្ (“FVTPL“)។

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវាស់ដវងតមរាំលស់ថ្ងលច្ែើម ម្របសិនច្បើវាបាំច្ពញច្ៅនរងលកខែណខទាាំងពីរែូឆខាង
ច្ម្រកាម ច្ហើយមិនម្រត្ូវបានកាំណត្់ជា FVTPL ច្នាឹះច្ទ៖

•

ម្រទពយសកមមដែលានច្ៅកនុងមូដែលអាជ្ីវកមម កនុងច្គាលបាំណងរកាទុកច្ែើមបីការម្របមូលស្ថឆ់ម្របាក់តម
កិឆចសនោ និង

•

លកខែណឌកិឆចសនោរបស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្តល់នូវកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់ឆាំច្ពាឹះលាំហូរទរកម្របាក់

ដែលសម្រាប់ទូទាត្់ដត្ម្របាក់ច្ែើម និងការម្របាក់ (“SPPI”)។

ឧបករណ៍បាំណុល ម្រត្ូវបានវាស់ដវងតម FVOCI លុឹះម្រតដត្វាបានបាំច្ពញតមលកខែណឌទាាំងពីរែូឆខាងច្ម្រកាម
ច្ហើយមិនម្រត្ូវបានកាំណត្់ជា FVTPL ច្នាឹះច្ទ៖

•

ម្រទពយសកមមដែលានច្ៅកនុងមូដែលអាជ្ីវកមម

•

លកខែណឌថ្នកិឆស
ច នោរបស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ផ្តល់នូវកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់ឆាំច្ពាឹះលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់

កនុងច្គាលបាំណងរកាទុកច្ែើមបីការម្របមូលស្ថឆ់ម្របាក់
តមកិឆស
ច នោ និងការលក់ម្រទពយសកមមហរិ ញ្ញវត្ថុ និង
ដែលសម្រាប់ទូទាត្់ដត្ម្របាក់ច្ែើម និងការម្របាក់ (“SPPI”)។
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3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

្.

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញ វត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្)

(ii)

ការចាត្់ឆាំណាត្់ថានក់ (ត្)
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញ វត្ថទាាំ
ុ ងអស់ច្ផ្សងច្ទៀត្ម្រត្ូវបានចាត្់ថានក់តមការវាស់ដវងតម FVTPL
ច្លើសពីច្នឹះ សម្រាប់ការទទួលស្ថគល់ជាច្លើកែាំបូង ម្រកុមហុនអាឆនរងកាំណត្់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដែល

បាំច្ពញតមលកខែណឌកនុងការវាស់ដវងតមរាំលស់ថ្ងលច្ែើម ឬតម FVOCI ម្របសិនច្បើវាស់ដវងតម FVTPL នរងលុប
បាំបាត្់ ឬកាត្់បនថយជាស្ថរវនដនូវភាពមិនសុគា
ី ន ថ្ន្ណច្នយយដែលនរងច្កើត្ច្

ើង។

ការវាយត្ថ្មលមូដែលអាជ្ីវកមម
ម្រកុមហន
ុ
ច្ធ្ាើការវាយត្ថ្មលអាំពីកមមវត្ថុថ្នមូដែលអាជ្ីវកមម ច្លើម្រទពយសកមមកុងកម្រមិ
ន
ត្ឥណទានផ្លប័ម្រត្នីមួយៗ
ច្ម្រពាឹះមូដែលច្នឹះឆលឹះបញ្ញ
ច ាំងពីវ ិធ្ីម្រ្ប់ម្រ្ងអាជ្ីវកមម
ុ

និងវិធ្ីផ្ល
ត ់ព័ត្៌ានច្ៅអនកម្រ្ប់ម្រ្ង។ ព័ត្៌ានទាាំងច្នាឹះ

រួមាន៖

•

ច្គាលនច្យបាយ

និងច្គាលបាំណងដែលបានបញ្ញ
ជ ក់ពីផ្លប័ម្រត្ឥណទាន

នច្យបាយទាាំងច្នាឹះ។

និងការអនុវត្តនូវច្គាល

ជាពិច្សសថាច្ត្ើយុទស្ថ
ធ ស្តសតរបស់អនកម្រ្ប់ម្រ្ង ច្តតត្ច្លើការដសាងរកឆាំណូល

ការម្របាក់តមកិឆចសនោ រកានូវទម្រមង់អម្រតការម្របាក់ជាក់លាក់មួយ ច្ធ្ាើឲ្យសុីសង្កាក់គានរវាងរយៈច្ពលថ្ន
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ច្ៅនរងរយៈច្ពលថ្នបាំណុល ដែលជាហិរញ្ញបបទានរបស់ម្រទពយសកមមទាាំងច្នាឹះ ឬការ
ច្ធ្ាើឲ្យានលាំហូរទរកម្របាក់តមរយៈការលក់ម្រទពយសកមម

•

វិធ្ីវាយត្ថ្មល និងរាយការណ៍លទធផ្លរបស់ផ្លប័ម្រត្ឥណទានច្ៅអនកម្រ្ប់ម្រ្ងរបស់ម្រកុមហុន

•

ហ្វនិភ្័យដែលបឹះពាល់ែល់លទធផ្លថ្នមូដែលអាជ្ីវកមម

(និងម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានច្ៅកនុង

មូដែលអាជ្ីវកមមច្នាឹះ) និងយុទស្ថ
ធ ស្តសតសម្រាប់ម្រ្ប់ម្រ្ងហ្វនិភ្័យទាាំងច្នាឹះ

•

វិធ្ីដែលអនកម្រ្ប់ម្រ្ងអាជ្ីវកមមទទួលបានការទូទាត្់សាំណង (ឧទាហរណ៍៖ ច្ត្ើការទូទាត្់សណ
ាំ ងដផ្អកច្លើ
ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទពយសកមមដែលបានម្រ្ប់ម្រ្ង ឬស្ថឆ់ម្របាក់តមកិឆចសនោដែលបានម្របមូល) និង

•

ភាពញរកោប់ បរិាណ និងរយៈច្ពលថ្នការលក់កុងម្រគាមុ
ន
ន មូលច្ហត្ុថ្នការលក់ច្នាឹះ និងការរាំពរងទុក

អាំពីសកមមភាពលក់នាច្ពលអនា្ត្។ ច្ទាឹះជាយងណាក៏ច្ោយ ព័ត្៌ានអាំពីសកមមភាពលក់ មិនម្រត្ូវបាន
ចាត្់ទុកជាសកមមភាពោឆ់ច្ោយដ

កច្

ើយ បុដនតជាដផ្នកមួយថ្នការវាយត្ថ្មលជាទូច្ៅ ថាច្ត្ើច្គាលបាំណង

ដែលបានបញ្ញ
ជ ក់របស់ម្រកុមហុនសម្រាប់ការម្រ្ប់ម្រ្ងម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានសច្ម្រមឆ និងលាំហូរទរក
ម្របាក់ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់។

ម្រទពយសកមមហរិ ញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការជ្ួញែូរ ឬចាត្់ដឆង ច្ហើយដែលលទធផ្លម្រត្ូវបានវាយត្ថ្មលតមមូលោឋនត្ថ្មល
សមស្សប ម្រត្ូវបានវាស់ដវងតម FVTPL ច្ម្រពាឹះម្រទពយសកមមទាង
ាំ ច្នាឹះមិនដមនសម្រាប់ម្របមូលស្ថឆ់ម្របាក់តមកិឆច
សនោ ឬមិនដមនសម្រាប់ទាង
ាំ ការម្របមូលស្ថឆ់ម្របាក់តមកិឆស
ច នោ និងសម្រាប់លក់ច្

យ
ើ ។
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3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

្.

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

(ii)

ការចាត្់ឆាំណាត្់ថានក់ (ត្)
ការវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើលាំហូរទរកម្របាក់តមកិឆចសនោ្ឺសម្រាប់ទូទាត្់ដត្ម្របាក់ច្ែើម និងការម្របាក់(“SPPI”)
ឆាំច្ពាឹះច្គាលបាំណងថ្នការវាយត្ថ្មលច្នឹះ

“ម្របាក់ច្ែើម”

្ឺជាត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុច្ៅច្ពល

ទទួលស្ថគល់ជាច្លើកែាំបូង។

“ការម្របាក់” ្ឺជាត្ថ្មលត្បសនងមួយសម្រាប់ច្ពលច្វលាថ្នការច្ម្របើម្របាស់ទរកម្របាក់

សម្រាប់រយៈច្ពលណាមួយ

និងសម្រាប់ហ្វនិភ្័យដែលពាក់ព័នធនរងបរិាណម្របាក់ច្ែើមច្ៅជាប់ជ្ាំពាក់កុង
ន

អាំ

ងច្ពលជាក់
លាក់មួយ និងសម្រាប់ការឆាំណាយរួមទាាំងហ្វនិភ្័យកនុងការផ្តល់កមចីជាមូលោឋនច្ផ្សងៗច្ទៀត្
ុ

(ែូឆជាហ្វនិភ្័យស្ថឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល និងឆាំណាយរែឋបាល) រួមទាាំងអម្រតម្របាក់ឆាំច្ណញ។

ច្ែើមបីវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើលហ
ាំ ូរទរកម្របាក់តមកិឆចសនោ្ឺសម្រាប់ដត្ទូទាត្់ម្របាក់ច្ែើម និងការម្របាក់ ម្រកមហុនម្រត្ូវ
ពិចារណាច្លើលកខែណឌកិឆចសនោរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ វារួមបញ្ចូ លទាាំងការវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើ ម្រទពយសកមម

ហិរញ្ញវត្ថុ ានលកខែណឌកិឆចសនោដែលអាឆតលស់បូរច្ពលច្វលា
ត
ឬឆាំនួនលាំហូរទរកម្របាក់តមកិឆស
ច នោ ដែល
អាឆច្ធ្ាើឲ្យែុសពីលកខែណឌថ្នការទូទាត្់ម្របាក់ច្ែើម និងការម្របាក់។
កនុងការវាយត្ថ្មល ម្រកុមហុនពិចារណាច្លើ៖
-

ម្រពរត្ិកា
ត រណ៍ជាយថាភាពដែលអាឆតលស់បូរឆាំ
ត នួន និងរយៈច្ពលថ្នលាំហូរទរកម្របាក់

-

លកខែណឌអានុភាព

-

លកខែណឌសងម្របាក់មុនកាលកាំណត្់ និងការពនោច្ពលសង

-

លកខែណឌដែលកម្រមិត្ម្រកុមហុន កនុងការទាមទារមកវិញនូវស្ថឆ់ម្របាក់ពីម្រទពយសកមមជាក់លាក់ (ឧទាហរណ៍
ឥណទានដែលមិនអាឆម្របមូលមកវិញបាន) និង

-

លកខណៈពិច្សសដែលដកដម្របត្ថ្មលត្បសនងអាំពីត្ថ្មលម្របាក់តមច្ពលច្វលា (ឧទាហរណ៍ ការកាំណត្់អម្រតការ
ម្របាក់ច្

ើងវិញតមកាលកាំណត្់)។

ឥណទានដែលមិនអាឆម្របមូលមកវ ិញបាន
កនុងករណីែលឹះ ឥណទានដែលផ្តល់ច្ោយម្រកុមហុន ដែលម្រត្ូវបានការពារច្ោយម្រទពយោក់ធានារបស់អត្ិងិជ្នក៏
បានកាំហិត្ម្រកុមហុនកនុងការទាមទារស្ថឆ់ម្របាក់មកវិញដែរ (ឥណទានដែលមិនអាឆម្របមូលមកវិញបាន)។ កនុង

ករណីច្នឹះ ម្រកុមហុនច្ធ្ាើការវិនិឆ័យ
េ
កនុងការវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើឥណទានច្នាឹះអាឆម្របមូលមកវិញបានដត្ម្របាក់ច្ែើម
និងការម្របាក់ឬច្ទ។ ជាទូច្ៅម្រកុមហុនពិចារណាច្លើព័ត្៌ានខាងច្ម្រកាមកនុងការវិនិឆ័យ
េ ច្នឹះ៖

•

ថាច្ត្ើកិឆចសនោានបញ្ញ
ជ ក់ឆាស់ពីឆាំនួន និងកាលបរិច្ឆេទថ្នការបង់សងកមចីដែរ ឬច្ទ

•

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទពយបញ្ញ
ច ាំពាក់ព័នន
ធ រងឆាំនួនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថដែលានការធានា
ុ
26

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

សគមាប់ការ ិយបរ ិដចេទ្ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខធនូ ឆ្ន ំ2021

3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

្.

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

(ii)

ការចាត្់ឆាំណាត្់ថានក់ (ត្)
ឥណទានដែលមិនអាឆម្របមូលមកវ ិញបាន (ត្)

•

សមត្ថភាព

និងឆនទៈរបស់អត្ិងិជ្ន

ម្រទពយបញ្ញ
ច ក
ាំ ៏ច្ោយ

•

ថាច្ត្ើអត្ិងិជ្ន្ឺជារូបវនតបុ្គល

កនុងការទូទាត្់សងតមកិឆចសនោ

ឬជាអងគភាពម្របត្ិបត្តិការសាំខាន់

ច្ទាឹះបីានឱនភាពថ្នត្ថ្មល

ឬជាអងគភាពដែលានច្គាលបាំណង

ពិច្សស

•

ហ្វនិភ្័យរបស់ម្រកុមហុនច្លើការបាត្់បង់ម្រទពយសកមម ទាក់ទិននរងការម្របមូលឥណទានបានមកវិញទាាំងស្សុង

•

ថាច្ត្ើម្រទពយោក់ធានា្ឺជាម្រទពយទាាំងអស់ដែលអត្ិងិជ្នាន
របស់អត្ិងិជ្ន និង

•

ថាច្ត្ើម្រកុមហុនទទួលបានអត្ថម្របច្យជ្ន៍ពីម្រទពយសកមមច្នឹះ ឬច្ទ។

ការចាត្់ឆាំណាត្់ថានក់ច្
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ
ច្លើកដលងដត្កនុងអាំ
ហិរញ្ញវត្ថុ។

(iii)

ឬជាដផ្នកមួយថ្នម្រទពយសកមមច្ផ្សងៗច្ទៀត្

ើងវ ិញ
មិនម្រត្ូវបានច្ធ្ាើឆាំណាត្់ថានក់ច្

ើងវិញ

បនាទប់ពីការទទួលស្ថគល់ត្ថ្មលែាំបូងច្

ត ូដែលអាជ្ីវកមមរបស់ែួន
ល
ុងច្ពលដែលម្រកុមហុនតលស់បូរម

យ
ើ

កនុងការម្រ្ប់ម្រ្ងម្រទពយសកមម

ការឈប់ទទួលស្ថគល់
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញ វត្ថុ
ម្រកុមហុនឈប់ទទួលស្ថគល់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ

ច្ៅច្ពលដែលសិទិក
ធ ុងកិ
ន ឆចសនោច្លើការទទួលលាំហូរ

ទរកម្របាក់ ពីម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុផ្ុត្កាំណត្់ ឬការច្ផ្ទរសិទិទ
ធ ទួលលាំហូរទរកម្របាក់តមកិឆចសនោកនុងម្របត្ិបត្តិការ

ដែលហ្វនិភ្័យទាាំងអស់ និងភាពជាកមមសិទិថ្ធ នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានច្ផ្ទរ ឬកនុងករណីដែលម្រកុមហុន
មិនច្ផ្ទរ ឬមិនរកាទុកនូវរាល់ហ្វនិភ្័យ និងភាពជាកមមសទ
ិ ិធ ច្ហើយម្រកុមហុនមិនរកាការម្រ្ប់ម្រ្ងម្រទពយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុ។
ឆាំច្ពាឹះការឈប់ទទួលស្ថគល់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ភាពលច្មអៀងរវាងត្ថ្មលច្យងរបស់ម្រទពយសកមម (ឬត្ថ្មលច្យង
ដែលជាឆាំដណកថ្នម្រទពយសកមមដែលឈប់ទទួលស្ថគល់) និងផ្លបូកថ្ន (i) ត្ថ្មលត្បសនងដែលទទួលបាន (រាប់

បញ្ចូ លទាាំងម្រទពយសកមមងីដម ែលទទួលបាន ែកបាំណុលងមីដែលទទួលយក) និង (ii) ឆាំច្ណញ ឬខាត្បងគរដែល
បានទទួលស្ថគល់កុង
ន OCI ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ និងខាត្។
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3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

្.

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

(iii)

ការឈប់ទទួលស្ថគល់ (ត្)
បាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ
ម្រកុមហុនឈប់ទទួលស្ថគល់បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ច្ៅច្ពលដែលកាត្ពាកិឆចច្ម្រកាមកិឆចសនោម្រត្ូវបានរាំលាយ ឬលុប

ច្ចាល ឬផ្ុត្អាណត្តិ។

(iv)

ការដកដម្របម្រទពយសកមមហិរញ្ញ វត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញ វត្ថុ
ម្របសិនច្បើលកខែណឌថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានដកដម្រប

ច្នាឹះម្រកុមហុនវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើលហ
ាំ ូរទរកម្របាក់ថ្ន

ម្រទពយសកមមដែលបានដកដម្របច្នាឹះ ានភាពែុសគានខាលាំង ឬច្ទ។
ម្របសិនច្បើលហ
ាំ ូរទរកម្របាក់ានភាពែុសគានខាលាំង ច្នាឹះសិទិត
ធ មកិឆចសនោឆាំច្ពាឹះលាំហូរទរកម្របាក់ពីម្រទពយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុច្ែើម ម្រត្ូវបានចាត្់ទុកថាផ្ុត្អាណត្តិ។

កនុងករណីច្នឹះម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុច្ែើម ម្រត្ូវឈប់ទទួល
ស្ថគល់ (សូមច្មើល (iii)) ច្ហើយម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុងមី ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់តមត្ថ្មលសមស្សបបូកនរងថ្ងល
ម្របត្ិបត្តិការ។ ថ្ងលច្សវានានាដែលទទួលបាន ្ឺជាដផ្នកថ្នការដកដម្របច្នឹះ ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លែូឆខាងច្ម្រកាម៖
•

ថ្ងលច្សវា ដែលម្រត្ូវបានពិចារណាកនុងការកាំណត្់ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទពយសកមមងីម និងថ្ងលច្សវាដែលទទួល
បានមកវិញច្លើថ្ងលម្របត្ិបត្តិការដែលច្កើត្ច្

•

ើង ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លកនុងការវាស់ដវងែាំបូងថ្នម្រទពយសកមម និង

ថ្ងលច្សវាច្ផ្សងច្ទៀត្ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ
ឆាំច្ណញ ឬខាត្ច្លើម្រទពយសកមមដែលឈប់ទទួលស្ថគល់។

ឬខាត្

ដែលជាដផ្នកមួយថ្នការ

ម្របសិនច្បើលហ
ាំ ូរទរកម្របាក់ម្រត្ូវបានដកដម្របច្ៅច្ពលដែលអត្ិងិជ្នជ្ួបការលាំបាកដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ
បាំណងថ្នការដកដម្របជាទូច្ៅ

ច្នាឹះច្គាល

្ឺច្ែើមបីទទួលបានមកវិញជាអត្ិបរាច្លើលកខែណឌថ្នកិឆចសនោច្ែើម

បច្ងាើត្ម្រទពយសកមមងីដម ែលានលកខែណឌែុសគានខាលាំង។

ជាជាង

ម្របសិនច្បើម្រកុមហុនាន្ច្ម្រាងដកដម្របម្រទពយសកមម

ហិរញ្ញវត្ថតមរច្បៀបមួ
យដែលអាឆនាាំឲ្យានការច្លើកដលងឆាំច្ពាឹះលាំហូរទរកម្របាក់ ម្រទពយសកមមច្នាឹះ ម្រត្ូវបាន
ុ
យកមកពិចារណាជាមុន

ថាច្ត្ើដផ្នកមួយថ្នម្រទពយសកមម្ួរដត្ម្រត្ូវបានលុបច្ឆញពីបញ្ជ ីមុនច្ពលច្ធ្ាើការដកដម្រប

ឬច្ទ (សូមច្មើលខាងច្ម្រកាមសម្រាប់ច្គាលនច្យបាយថ្នការលុបច្ឆញពីបញ្ជ ី)។ វិធ្ីស្ថស្តសតច្នឹះ ជ្ឹះឥទធិពលែល់
លទធផ្លថ្នការវាយត្ថ្មលបរិាណ ច្ហើយកនុងករណីច្នឹះានន័យថា លកខណៈវិនិឆ័យ
េ ថ្នការឈប់ទទួលស្ថគល់
ម្រទពយសកមមជាទូច្ៅមិនអាឆអនុវត្តបានច្នាឹះច្ទ។
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3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

្.

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

(iv)

ការដកដម្របម្រទពយសកមមហិរញ្ញ វត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្)
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្)
ម្របសិនច្បើការដកត្ម្រមូវម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានវាស់ដវងតមរាំលស់ថ្ងលច្ែើម ឬ FVOCI ដែលមិនបណា
ត លឲ្យ
ានការឈប់ទទួលស្ថគល់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុច្ទច្នាឹះ
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុជាមុន

ច្នាឹះម្រកុមហុននរង្ណនាច្

ើងវិញនូវត្ថ្មលច្យងថ្ន

ច្ោយច្ម្របើអម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាពែាំបូងថ្នម្រទពយសកមម

លទធផ្លឆាំច្ណញ ឬខាត្ពីការដកត្ម្រមូវ ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្។
ម្របសិនច្បើការដកត្ម្រមូវច្នឹះ ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្

និងទទួលស្ថគល់

ើងច្ោយស្ថរដត្អត្ិងិជ្នជ្ួបការលាំបាកដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ច្នាឹះឆាំច្ណញ

ឬខាត្ម្រត្ូវបានបង្កាញជាមួយគាននរងការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល

ថ្នម្រទពយសកមម។

កនុងករណីច្ផ្សងច្ទៀត្
ិ ីស្ថស្តសតអម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាព។
វាម្រត្ូវបានបង្កាញជាឆាំណូលការម្របាក់ ដែល្ណនាច្ោយច្ម្របើវធ្
បាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ
ម្រកុមហុន ឈប់ទទួលស្ថគល់បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ច្ៅច្ពលដែលលកខែណឌរបស់វាម្រត្ូវបានដកត្ម្រមូវ ច្ហើយលាំហូរ

ទរកម្របាក់ថ្នបាំណុលដែលបានដកត្ម្រមូវច្នាឹះានភាពែុសគានខាលាំង។ កនុងករណីច្នឹះ បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុងមី ម្រត្ូវបាន
ទទួលស្ថគល់តមត្ថ្មលសមស្សប។

ភាពលច្មអៀងរវាងត្ថ្មលច្យងថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនម្រត្ូវបានទទួល

ស្ថគល់ និងត្ថ្មលត្បសនង ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ និងខាត្។ ត្ថ្មលត្បសនងរួមាន
ម្រទពយសកមមមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុដែលបានច្ផ្ទរ

(ម្របសិនច្បើាន)

និងការទទួលយកបាំណុលរួមទាាំងបាំណុល

ហិរញ្ញវត្ថដែលបានដកត្ម្រមូ
វងមី។
ុ

ម្របសិនច្បើការដកត្ម្រមូវបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុច្នឹះមិនម្រត្ូវបានចាត្់ទុកជាការឈប់ទទួលស្ថគល់ច្នាឹះច្ទ ច្នាឹះរាំលស់
ថ្ងលច្ែើមថ្នបាំណុល ម្រត្ូវបាន្ណនាច្

ើងវិញច្ោយច្ធ្ាើអបបហ្វរលាំហូរទរកម្របាក់ដែលបានដកដម្រប តមអម្រតការ

ម្របាក់ម្របសិទធភាពែាំបូង ច្ហើយលទធផ្លថ្នការឆាំច្ណញ ឬខាត្ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍
ឆាំច្ណញ ឬខាត្។ សម្រាប់បាំណុលហិរញ្ញវត្ថានអម្រតអច្ងរ
អម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាពែាំបូងដែលច្ម្របើច្ែើមបី
ុ

្ណនាឆាំច្ណញ ឬខាត្ពីការដកត្ម្រមូវ ម្រត្ូវបានដកដម្របច្ែើមបីឆុឹះបញ្ញ
ល
ច ាំងពីលកខែណឌទីផ្ារបឆចុបបនន ច្ៅច្ពល
ដែលច្ធ្ាើការដកត្ម្រមូវ។ រាល់ការឆាំណាយ និងថ្ងលច្សវាដែលច្កើត្ាន ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ជាការដកត្ម្រមូវច្ៅ
ច្លើត្ថ្មលច្យងថ្នបាំណុល

និងរាំលស់តមរយៈច្ពលដែលច្ៅសល់ថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលបានដកត្ម្រមូវ

ច្ោយ្ណនាអម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាពច្

ើងវិញច្លើឧបរកណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
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3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

្.

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

(iv)

ការដកដម្របម្រទពយសកមមហិរញ្ញ វត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្)
កាំដណទម្រមង់ច្គាលការណ៍អម្រតការម្របាក់
ម្របសិនច្បើមូលោឋនថ្នការកាំណត្់លហ
ាំ ូរទរកម្របាក់តមកិឆស
ច នោថ្នម្រទពយសកមមហរិ ញ្ញវត្ថុ
ដែលវាស់ដវងតមរាំលស់ថ្ងលច្ែើម

ានការដម្របម្របួល

ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ដែលជាលទធផ្លថ្នកាំដណទម្រមង់ ច្គាលការណ៍អម្រត

ការម្របាក់ ច្នាឹះម្រកុមហុននរងច្ធ្ាើបឆចបបនន
ភាពច្លើអម្រតការម្របាក់ម្របសិទភា
ធ ពថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុល
ុ
ហិរញ្ញវត្ថុ ច្ែើមបីឆុឹះបញ្ញ
ល
ច ាំងពីការតលស់បូរច្នឹះ
ត
ច្ៅតមលកខែណឌត្ម្រមូវថ្នកាំដណទម្រមង់។
ការតលស់បូរមូ
ត លោឋនសម្រាប់កាំណត្់លហ
ាំ ូរទរកម្របាក់តមកិឆស
ច នោ

្ឺម្រត្ូវបានត្ម្រមូវច្ោយកាំដណទម្រមង់

ច្គាលការណ៍អម្រតការម្របាក់ ម្របសិនច្បើលកខែណឌខាងច្ម្រកាមម្រត្ូវបានបាំច្ពញ៖
•

ការតលស់បូរច្នឹះានលកខ
ដ
ណៈចាាំបាឆ់ ច្ោយស្ថរវារងផ្លវិបាកតទល់ពីកាំដណទម្រមង់ច្នឹះ និង

•

មូលោឋនងមីសម្រាប់កាំណត្់លហ
ាំ ូរទរកម្របាក់តមកិឆស
ច នោ្ឺសមមូលនរងមូលោឋនមុន – ច្ពាល្ឺមូលោឋន
ភាលមៗមុនច្ពលានការតលស់បូរ។
ត

ម្របសិនច្បើការតលស់បូរម្រត្ូ
ត វបានច្ធ្ាើច្

ើងឆាំច្ពាឹះម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ

តលស់បូរមូ
ត លោឋនសម្រាប់កាំណត្់លាំហរូ ទរកម្របាក់តមកិឆចសនោ
អម្រតការម្របាក់

ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បដនថមពីច្លើការ

ដែលត្ម្រមូវច្ោយកាំដណទម្រមង់ ច្គាលការណ៍

ច្នាឹះម្រកុមហុននរងច្ធ្ាើបឆចុបបននភាពច្លើអម្រតការម្របាក់ម្របសិទភា
ធ ពថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថជាមុ
នសិន
ុ

ច្គាលការណ៍អម្រតការម្របាក់។

ច្ែើមបីឆឹះបញ្ញ
ច ាំង
ុល

បនាទប់ពីច្នាឹះ

ឬ

ពីការតលស់បូរែូ
ត ឆដែលបានត្ម្រមូវច្ោយកាំដណទម្រមង់

ម្រកុមហន
ុ នរងអនុវត្តច្គាលនច្យបាយ្ណច្នយយសម្រាប់ការ

ដកដម្របដែលបានកាំណត្់ខាងច្លើ ឆាំច្ពាឹះឆាំណាយបដនថម។

(v)

ការកាត្់កង
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ អាឆម្រត្ូវកាត្់កងគានបាន និងម្រត្ូវបង្កាញជាឆាំនួនសុទធច្ៅកនុងរបាយ

ការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញវត្ថុ លុឹះម្រតដត្ម្រកុមហុនានសិទិត
ធ មឆាប់ច្ែើមបីច្ធ្ាើការកាត្់កងគានបាន និងានបាំណង
ច្ធ្ាើការទូទាត្់ច្ោយដផ្អកច្លើមូលោឋនឆាំនួនច្ៅសល់សទ
ុ ធ ឬក៏ទទួលស្ថគល់ម្រទពយសកមម និងទូទាត្់បាំណុលកនុង
ច្ពលែាំណាលគាន។
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3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

្.

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

(vi)

ការវាស់ដវងត្ថ្មលសមស្សប
‘ត្ថ្មលសមស្សប’ ្ឺជាត្ថ្មលដែលនរងទទួលបានច្ោយការលក់ម្រទពយសកមម ឬត្ថ្មលដែលបានទូទាត្់ឆាំច្ពាឹះការច្ផ្ទរ
បាំណុលច្ៅកនុងម្របត្ិបត្តិការធ្មមត រវាងអនកឆូលរួមកនុងទីផ្ារ នាកាលបរិច្ឆេទថ្នការវាស់ដវងច្ៅកនុងទីផ្ារច្គាល
ឬកនុងករណីមិនានទីផ្ារច្គាល ្ឺយកទីផ្ារជាអាទិភាពបាំផ្ុត្ ដែលម្រកុមហុនអាឆកាំណត្់រកបានច្ៅកាល
បរិច្ឆេទថ្នការវាស់ដវងច្នាឹះ។ ត្ថ្មលសមស្សបថ្នបាំណុល ឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងពីហ្វនិភ្័យថ្នការមិនអនុវត្តកាត្ពាកិឆច។
ម្រកុមហុនវាស់ដវងត្ថ្មលសមស្សបរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថមួ
ុ យ ច្ោយច្ម្របើសម្រមង់ត្ថ្មលច្ៅកនុងទីផ្ារសកមមរបស់

ឧបករណ៍ច្នាឹះ ម្របសិនច្បើាន។ ទីផ្ារមួយចាត្់ទុកជាទីផ្ារសកមម ម្របសិនច្បើម្របត្ិបត្តិការរបស់ម្រទពយសកមម ឬ
បាំណុលច្កើត្ច្

ើងញរកោប់ ច្ហើយទាំហម្រាំ បត្ិបត្តិការានភាពម្រ្ប់ម្រគាន់កុងការផ្ត
ន
ល់ព័ត្៌ានត្ថ្មលជាច្ទៀងទាត្់ ។

ម្របសិនច្បើពុាំានសម្រមង់ត្ថ្មលច្ៅកនុងទីផ្ារសកមមច្ទ ច្នាឹះម្រកុមហុនម្រត្ូវច្ម្របើបច្ឆចកច្ទសវាយត្ថ្មលណាដែលអាឆ
ច្ម្របើម្របាស់ធាត្ុឆូលដែលអាឆអច្ងាត្បានជាអត្ិបរា
អច្ងាត្បាន។

និងកាត្់បនថយនូវការច្ម្របើម្របាស់ធាត្ុឆូលដែលមិនអាឆ

បច្ឆចកច្ទសវាយត្ថ្មលដែលបានច្ម្រជ្ើសច្រើស

ម្រត្ូវរួមបញ្ចូ លនូវកតតទាាំងអស់ដែលអនកឆូលរួមកនង
ុ

ទីផ្ារនរងពិចារណាច្ៅកនុងការកាំណត្់ត្ថ្មលម្របត្ិបត្តិការមួយ។

ភ្សតតងែ៏
លប
អ ាំផ្ុត្សម្រាប់ត្ថ្មលសមស្សបរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថមួ
ុ
ុ យ

ច្ៅច្ពលទទួលស្ថគល់ជាច្លើកែាំបូង

ជាទូច្ៅ្ឺជាត្ថ្មលម្របត្ិបត្តិការ

ានន័យថា

ជាត្ថ្មលសមស្សបថ្នផ្លត្បសនងបានផ្តល់ឲ្យ

ម្របសិនច្បើម្រកុមហន
ុ កាំណត្់ថា

ត្ថ្មលសមស្សបច្ៅច្ពលទទួលស្ថគល់ជាច្លើកែាំបូង

ឬបានទទួល។

ែុសពីត្ថ្មលម្របត្ិបត្តិការ

ច្ហើយត្ថ្មលសមស្សបច្នឹះពុាំានភ្សតតងមកបញ្ញ
ជ ក់ តមរយៈសម្រមង់ត្ថ្មលកងទី
ុ
ុន ផ្ារសកមមឆាំច្ពាឹះម្រទពយសកមម ឬ

បាំណុលដែលស្សច្ែៀងគាន ឬក៏តមរយៈបច្ឆចកច្ទសវាយត្ថ្មល ដែលកនងច្នាឹះធាត្ុ
ឆូលដែលមិនអាឆអច្ងាត្បាន
ុ
ពាក់ព័នន
ធ រងការវាស់ដវង ម្រត្ូវបានសនមត្ថាមិនស្ថរវនដ ែូច្ឆនឹះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថម្រត្ូ
ុ វវាស់ដវងជាច្លើកែាំបូងតម
ត្ថ្មលសមស្សប

ច្ោយដកត្ម្រមូវតមរយៈការពនោរនូវភាពែុសគានរវាងត្ថ្មលសមស្សបច្ៅច្ពលទទួលស្ថគល់ជា

ច្លើកែាំបូង និងត្ថ្មលម្របត្ិបត្តិការ។ បនាទប់មកច្ទៀត្ ភាពែុសគានច្នាឹះ្ឺម្រត្ូវទទួលស្ថគល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍

ឆាំច្ណញ និងខាត្ ដផ្អកច្លើអាយុកាលរបស់ឧបករណ៍ច្នាឹះ ក៏បុដនតមិនឲ្យយូរជាងការវាយត្ថ្មលតមរយៈធាត្ុឆូល
ទីផ្ារដែលអាឆអច្ងាត្បាន ឬច្ៅច្ពលបញ្ច ប់ម្របត្ិបត្តិការច្នាឹះច្ទ។
ម្របសិនច្បើម្រទពយសកមម ឬបាំណុលដែលម្រត្ូវបានវាស់ដវងតមត្ថ្មលសមស្សប ានត្ថ្មលលក់ និងត្ថ្មលទិញច្នាឹះ
ម្រកុមហុនវាស់ដវងម្រទពយសកមម និងស្ថថនភាពដវងតមត្ថ្មលលក់ ច្ហើយវាស់ដវងបាំណុល និងស្ថថនភាពែលីតមត្ថ្មល
លក់។
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3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

្.

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

(vi)

ការវាស់ដវងត្ថ្មលសមស្សប (ត្)
ផ្លប័ម្រត្ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលានហ្វនិភ្័យទីផ្ារ និងហ្វនិភ្័យឥណទាន ដែល

ម្រត្ូវបានចាត្់ដឆងច្ោយម្រកុមហន
ុ តមមូលោឋនឆាំនួនសុទធដែលានហ្វនិភ្័យទីផ្ារ ឬហ្វនិភ្័យឥណទាន ម្រត្ូវ
បានវាស់ដវងតមមូលោឋនថ្នត្ថ្មល ដែលនរងទទួលបានច្ោយការលក់ម្រទពយសកមមដែលាន ស្ថថនភាពដវង (ឬការ
ទូទាត្់សងកនុងការច្ផ្ទរម្រទពយសកមមសទ
ុ ធដែលានស្ថថនភាពែលី) សម្រាប់ហ្វនិភ្័យជាក់លាក់។ ការដកត្ម្រមូវម្រត្រម

កម្រមិត្ផ្លប័ម្រត្ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ានន័យថា ការដកត្ម្រមូវត្ថ្មលលក់-ទិញ ឬការដកត្ម្រមូវ
ហ្វនិភ្័យឥណទាន ដែលឆលុឹះបញ្ញ
ច ង
ាំ ពីការវាស់ដវងតមមូលោឋនត្ថ្មលសុទធ ្ឺម្រត្ូវបានដបងដឆកតមម្រទពយសកមម
និងបាំណុលនីមួយៗ តមមូលោឋនថ្នការដកត្ម្រមូវហ្វនិភ្័យដែលពាក់ព័នធ ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថនី
ុ មួយៗថ្ន
ម្រទពយសកមម និងបាំណុលច្នាឹះ ច្ៅកនុងផ្លប័ម្រត្ម្រទពយច្នាឹះ។

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថានលកខ
ណៈអាឆទាមទារសងតមត្ម្រមូវការ (ឧទាហរណ៍ ម្របាក់បច្ញ្ញឆ
ើ រនដ) ្ឺ
ុ

មិនម្រត្ូវត្ិឆជាងឆាំនួនទរកម្របាក់ដែលម្រត្ូវបង់តមត្ម្រមូវការ ច្ោយម្រត្ូវច្ធ្ាើអបបហ្វរចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទែាំបូងដែល
ឆាំនួនទរកម្របាក់អាឆម្រត្ូវបានបង់។

(vii)

ឱនភាពថ្នត្ថ្មល
ិ នធ្នច្លើការរាំពរងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទាន (“ECL”) សម្រាប់ម្រ្ប់ឥណទាន
ម្រកុមហុនទទួលស្ថគល់សវាំ ធា
និងម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបាំណុលច្ផ្សងច្ទៀត្ ដែលមិនម្រត្ូវបានវាស់ដវងតម FVTPL ដែលទាាំងអស់ច្នាឹះសាំច្ៅ
ច្ៅច្លើ

‘ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ’។

ឧបករណ៍មូលធ្ន

ពុាំានការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល

អនុវត្តតម

ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9។

ECL ត្ាំណាងឲ្យការខាត្បង់ឥណទានដែលឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងពីឆាំនួនទរកម្របាក់ដែលមិនានភាពលាំច្អៀង និងជាឆាំនួន
ម្របូបាបីលីច្ត្មធ្យមថ្នការបាត្់បង់ឥណទាន

ដែលម្រត្ូវបានកាំណត្់ច្ោយការវាយត្ថ្មលច្លើលទធផ្លជាច្ម្រឆើន

ត្ថ្មលថ្នច្ពលច្វលា និងព័ត្៌ានសមច្ហត្ុផ្លនិងអាឆទុកឆិត្បា
ត នអាំពីម្រពរត្ិកា
ត រណ៍កនលងមក ស្ថថនភាពបឆចបបនន
ុ

និងការពោរករណ៍ថ្នស្ថថនភាពច្សែឋកិឆនា
ច ច្ពលអនា្ត្។ ECL ្រម្រត្ូវបានវាស់ដវងតមឆាំនួនច្សមន
ើ រង (i) ECL
រយៈច្ពល 12ដែឬ (ii) ECL ច្ពញមួយអាយុកាល សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលធាលប់ានហ្វនិភ្័យឥណទាន
បានច្កើនច្

ើងជាស្ថរវនត ចាប់តាំងពីការទទួលស្ថគល់ជាច្លើកែាំបូង (វិធ្ីស្ថស្តសតទូច្ៅ)។ ECL រយៈច្ពល 12ដែ ្ឺ

ជាដផ្នកមួយថ្ន ECL ច្ពញមួយអាយុកាល ដែលបណា
ត លមកពីម្រពរត្ិកា
ត រណ៍ថ្នការែកខានសងច្ៅច្លើឧបករណ៍
ហិរញ្ញវត្ថកន
ុ ុងរយៈច្ពល 12ដែ បនាទប់ពីការិយបរិច្ឆេទរាយការណ៍។ ECL ច្ពញមួយអាយុកាល ្ឺជាការ

ខាត្បង់ឥណទាន ដែលអាឆបណា
ត លមកពីម្រពរត្ិកា
ត រណ៍ែកខានសងម្របាក់កុងរយៈច្ពលថ្នអាយុ
ន
កាលរាំពរងទុក
(expected life) ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
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3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

្.

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

(vii)

ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្)
ការវាយត្ថ្មលតមែាំណាក់កាល
វិធ្ីស្ថស្តសតបីែាំណាក់កាល សម្រាប់ឱនភាពថ្នត្ថ្មលម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានច្្ច្ម្របើច្ោយដផ្អកច្លើ ថាច្ត្ើ
ានភាពងយឆុឹះស្ថរវនត ថ្នហ្វនិភ្័យឥណទានច្ៅច្លើម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែរឬច្ទ។ ែាំណាក់កាលទាាំងបី
ិ នធ្នដែលម្រត្ូវបានច្្ទទួលស្ថគល់។
ច្នឹះ កាំណត្់នូវឆាំនួនសាំវធា

សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនានឱនភាពថ្នត្ថ្មលថ្នឥណទាន៖
- ែាំណាក់កាលទី

1

រួមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងអស់

ដែលមិនធាលប់ ានការច្កើនច្

ើងនូវហ្វនិភ្័យ

ឥណទានជាស្ថរវនដចាប់តង
ាំ ពីការទទួលស្ថគល់ជាច្លើកែាំបូង ឬម្រត្ូវបានច្្ចាត្់ទុកថាជាហ្វនិភ្័យឥណទាន
ដែលមិនានឱនភាពថ្នត្ថ្មល នាកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍។ លកខណៈវិនិឆ័យ
េ សម្រាប់កាំណត្់ថាច្ត្ើ្ណនី

មួយ ្ួរដត្ម្រត្ូវបានវាយត្ថ្មលសថិត្ច្ៅច្ម្រកាមែាំណាក់កាលទី 1 ្ឺដផ្អកច្លើថ្ងៃហស
ួ កាលកាំណត្់សង ដែល្ិត្
ម្រត្រមថ្ងៃបឆចុបបនន ឬថ្ងៃហួសកាលកាំណត្់សងរហូត្ែល់ 29 ថ្ងៃ។ ម្រកុមហុនទទួលស្ថគល់ជា ECL រយៈច្ពល
12ដែ សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុែាំណាក់កាលទី 1។

- ែាំណាក់កាលទី 2 រួមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងអស់ដែលធាលប់ានការច្កើនច្

ើងជាស្ថរវនដថ្នហ្វនិភ្័យ

ឥណទាន នាកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ ច្ោយច្ម្របៀបច្ធ្ៀបច្ៅនរងការទទួលស្ថគល់ជាច្លើកែាំបូង។ ការច្កើន
ច្

ើងជាស្ថរវនដថ្នហ្វនិភ្័យឥណទាន ជាទូច្ៅម្រត្ូវបានកាំណត្់ច្ឃើញថា ានច្ៅកនុង្ណនីដែលានថ្ងៃ
ហួសកាលកាំណត្់សងច្ម្រឆើនជាង 29ថ្ងៃ រហូត្ែល់ 89ថ្ងៃ។ ម្រកុមហុនទទួលស្ថគល់ជា ECL ច្ពញមួយអាយុ
កាល សម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុែាំណាក់កាលទី 2។

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញ វត្ថុដែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មល
ច្ៅកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍នីមួយៗ ម្រកុមហុនវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថដែលបានកត្់
ម្រតតមរាំលស់
ុ

ថ្ងលច្ែើម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលបានកត្់ម្រតតម FVOCI ានឱនភាពថ្នត្ថ្មល ឬច្ទ (ដែលម្រត្ូវបានកាំណត្់ជា

“ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុែាំណាក់កាលទី 3”។ ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានចាត្់ទុកថាានឱនភាពថ្នត្ថ្មល ច្ៅ
ច្ពលដែលម្រពរត្ិកា
ត រណ៍មួយ

ឬច្ម្រឆើនបានច្កើត្ច្

ើង

ដែលនាាំឲ្យានផ្លបឹះពាល់អវិជ្ជានច្ៅច្លើលហ
ាំ ូរ

ទរកម្របាក់នាច្ពលអនា្ត្ដែលរាំពរងទុកថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ។
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3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

្.

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

(vii)

ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្)
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញ វត្ថុដែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្)
ភ្សតតងដែលបញ្ញ
ជ ក់ថាម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុានឱនភាពថ្នត្ថ្មល
ុ

រួមានធាត្ុឆូលដែលអាឆអច្ងាត្បានែូឆ

ខាងច្ម្រកាម៖
•

ការលាំបាកដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុជាស្ថរវនតរបស់អត្ិងិជ្ន ឬអនកច្បាឹះផ្ាយ

•

ការបាំពានកិឆចសនោ ែូឆជាការែកខានមិនបានទូទាត្់សង ឬហួសកាលកាំណត្់

•

ការច្រៀបឆាំច្

•

អត្ិងិជ្នទាំនងនរងកស័យធ្ន ឬម្រត្ូវច្រៀបឆាំហិរញ្ញវត្ថុច្

•

ការបាត្់បង់ទីផ្ារសកមមសម្រាប់មូលបម្រត្ច្ោយស្ថរដត្ការលាំបាកដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ។

ើងវិញច្លើលកខែណឌថ្នការផ្តល់ឥណទានែល់អត្ិងិជ្ន ដែលម្រកុមហុនមិនយល់ម្រពម

ឥណទានដែលម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្

ើងវិញជាងមី

ើងវិញ ច្ោយស្ថរដត្ភាពមិនម្របម្រកត្ីច្ៅកនុងលកខែណឌរបស់អត្ិងិជ្ន ម្រត្ូវបាន

ចាត្់ទុកជាឥណទានានឱនភាពថ្នត្ថ្មល

លុឹះម្រតដត្ានភ្សតតងបញ្ញ
ជ ក់ថាហ្វនិភ្័យថ្នការមិនទទួលបាន
ុ

លាំហូរទរកម្របាក់តមកិឆចសនោបានងយឆុឹះជាស្ថរវនដ និងមិនានសូឆនាករច្ផ្សងច្ទៀត្ដែលនាាំឲ្យានឱនភាព
ថ្នត្ថ្មល។ បដនថមច្លើច្នឹះ ឥណទានដែលហួសកាលកាំណត្់សង 90 ថ្ងៃ ឬច្លើសពីច្នឹះ ម្រត្ូវបានចាត្់ទុកជា
ឥណទានានឱនភាពថ្នត្ថ្មល ច្ទាឹះបីជានិយមន័យថ្នការហួសកាលកាំណត្់សងដែលឆាប់បានកាំណត្់ច្ផ្សង
គានក៏ច្ោយ។
- ែាំណាក់កាលទី 3 រួមានរាល់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថទាាំ
ជ ក់ពីឱនភាពថ្នត្ថ្មល
ុ ងអស់ ដែលានភ្សតតងបញ្ញ
ុ
ដែលបណា
ត លមកពីម្រពរត្ិកា
ត រណ៍ថ្នការខាត្បង់មួយ ឬច្ម្រឆើន ច្កើត្ច្ ើងបនាទប់ពីការទទួលស្ថគល់ជាច្លើក
ែាំបូង

ជាមួយនរងផ្លបឹះពាល់អវិជ្ជានច្ៅច្លើការបាន់ស្ថមនថ្ន

លាំហូរទរកម្របាក់នាច្ពលអនា្ត្ថ្ន

ឥណទាន ឬផ្លប័ម្រត្ឥណទាន។ ជាទូច្ៅលកខណៈវិនិឆ័យ
េ របស់ម្រកុមហុនសម្រាប់ែាំណាក់កាលទី 3 ្ឺជា
្ណនីដែលម្រត្ូវនរងនិយមន័យ ‘ការែកខានសង’ ដែលម្រត្ូវបានពនយល់ច្ៅកថាែណឌបនាទប់។ ម្រកុមហុន
ទទួលស្ថគល់ជា ECL ច្ពញមួយអាយុកាលសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុែាំណាក់កាលទី 3។
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3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

្.

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

(vii)

ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្)
និយមន័យថ្ន “ការែកខានសង”
ម្រកុមហុនចាត្់ឆាំណាត្់ថានក់ឥណទាន ្ណនីម្រត្ូវទទួល ឬម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុណាមួយដែលានការែកខាន
សងច្ៅច្ពលដែលវាានឱនភាពថ្នត្ថ្មល។
ម្រពរត្ិកា
ត រណ៍មួយ

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុានឱនភាពថ្នត្ថ្មល

ច្ៅច្ពលដែលាន

ឬច្ម្រឆើនដែលានផ្លបឹះពាល់អវិជ្ជានែល់ការបាន់ស្ថមនលាំហូរទរកម្របាក់ថ្នម្រទពយសកមម

ហិរញ្ញវត្ថដែលបានច្កើ
ត្ច្
ុ

ើង។ ឥណទានកនុងលកខែណឌដែលអនកែចីម្របាក់គាមនសមត្ថភាពសង ជាធ្មមតម្រត្ូវបាន

ចាត្់ទុកថាជាឱនភាពថ្នត្ថ្មល លុឹះម្រតដត្ានភ្សតតងបញ្ញ
ជ ក់ថាហ្វនិភ្័យថ្នការមិនទទួលបានលាំហូរទរកម្របាក់
ុ

តមកិឆចសនោបានងយឆុឹះជាស្ថរវនដ និងមិនានសូឆនាករច្ផ្សងច្ទៀត្ដែលនាាំឲ្យានឱនភាពថ្នត្ថ្មល។ បដនថម
ពីច្នឹះច្ទៀត្ ឥណទានដែលានថ្ងៃហស
ួ កាលកាំណត្់សងច្លើសពី 89ថ្ងៃ ម្រត្ូវបានចាក់ទុកថាជាឥណទានាន
ឱនភាពថ្នត្ថ្មល។

ហ្វនិភ្័យឥណទានច្ៅច្ពលទទួលស្ថគល់ជាច្លើកែាំបូង
នាកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍នីមួយៗ
ច្កើនច្

ម្រកុមហុនវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើហ្វនិភ្័យឥណទានថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបាន

ើងជាស្ថរវនដ ចាប់តាំងពីការទទួលស្ថគល់ច្លើកែាំបូង។ ច្ៅច្ពលហ្វនិភ្័យឥណទានបានច្កើនច្

ើងជា

ិ នធ្នថ្នការបាត្់បង់ម្រត្ូវបានវាស់ដវងតមតមត្ថ្មលច្សមើ
ស្ថរវនដ ចាប់តាំងពីការទទួលស្ថគល់ច្លើកែាំបូង សាំវធា
នរង ECL ច្ពញមូយអាយុកាល។
ច្ៅច្ពលកាំណត្់ថាច្ត្ើហ្វនិភ្័យឥណទានថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបានច្កើនច្

ើងជាស្ថរវនដ

ចាប់តាំងពីការ

ទទួលស្ថគល់ច្លើកែាំបូង និងច្ៅច្ពលបាន់ស្ថមនច្លើ ECL ច្នាឹះម្រកុមហុនពិចារណាច្លើព័ត្៌ានដែលសមច្ហត្ុ
សមផ្ល និងព័ត្៌ានគាាំម្រទ ដែលពាក់ព័នធ និងអាឆរកបាន រួមបញ្ចូ លទាាំងបរិាណ និង្ុណភាពថ្នព័ត្៌ាន

និងការវិភា្ ច្ោយដផ្អកច្លើបទពិច្ស្ថធ្ន៍របស់ម្រកុមហុននិងការវាយត្ថ្មលឥណទានដែលានស្ស្ថប់ ម្រពមទាាំង
រូមបញ្ចូ លនូវព័ត្៌ាននាច្ពលអនា្ត្។
ម្របសិនច្បើហ្វនិភ្័យឥណទានមិនបានច្កើនច្

ើងជាស្ថរវនដ

ចាប់តាំងពីការទទួលស្ថគល់ច្លើកែាំបូង

ម្របសិនច្បើ្ុណភាពឥណទានថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថានភាពម្របច្សើ
រច្
ុ

ជាស្ថរវនដថ្នហ្វនិភ្័យឥណទានចាប់តាំងពីការទទួលស្ថគល់ច្លើកែាំបូង

ើង ដែលបណា
ត លឲ្យគាមនការច្កើនច្

ឬ
ើង

ិ នធ្នច្លើការបាត្់បង់ម្រត្ូវបាន
សាំវធា

វាស់ដវងតមត្ថ្មលច្សមន
ើ រង ECL រយ:ច្ពល 12ដែ។
រយៈច្ពលអត្ិបរាដែលម្រត្ូវយកមកពិចារណា

ច្ៅច្ពលច្ធ្ាើការបាន់ស្ថមន

ECL

្ឺជារយៈច្ពលកិឆចសនោ

អត្ិបរាដែលម្រកុមហុនម្របឈមនរងហ្វនិភ្័យឥណទាន។

35

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

សគមាប់ការ ិយបរ ិដចេទ្ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខធនូ ឆ្ន ំ2021

3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

្.

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

(vii)

ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្)
ធាត្ុឆូល ការសនមត្ និងបច្ឆចកច្ទសច្ម្របើសម្រាប់ការបាន់ស្ថមនឱនភាពថ្នត្ថ្មល
ECL ្ឺជាការ្ណនាច្ោយផ្ល្ុណថ្នថ្នម្របូបាបីលីច្ត្ថ្នការែកខានសង (“PD”) អម្រតខាត្បង់ច្ោយស្ថរការ

ែកខានសង (“LGD”) និងទាំហាំថ្នការែកខានសង (“EAD”) ្ួបផ្សាំជាមួយនរងច្ពលច្វលាថ្នការបាត្់បង់ ច្ហើយវា
ម្រត្ូវច្ធ្ាើការបាន់ស្ថមនច្ោយរួមបញ្ចូ លជាមួយ ព័ត្៌ានច្សែឋកិឆចនាច្ពលអនា្ត្ និងតមរយៈថ្នការច្ម្របើម្របាស់
នូវបទពិច្ស្ថធ្ន៍កុងការវិនិ
ន
ឆ័យ
េ ឥណទាន។

PD ម្រត្ូវបានកាំណត្់ជាការបាន់ស្ថមនថ្នលទធភាពដែលអត្ិងិជ្ន នរងមិនអាឆបាំច្ពញកាត្ពាកិឆប
ច ាំណុល ឬការែក
ខានសងកនុងរយៈច្ពលជាក់លាក់មួយ ដែលជាធ្មមតកនុងរយៈច្ពលមួយឆ្នាំ។ ការបាន់ស្ថមនរបស់ ECL ្ឺត្ម្រមូវ
ឲ្យាន PD រយៈច្ពល 12ដែ សម្រាប់ឥណទានែាំណាក់កាលទី 1 ក៏ែូឆជា ECL ច្ពញមួយអាយុកាល សម្រាប់
ឥណទានែាំណាក់កាលទី 2 និងែាំណាក់កាលទី3។ ែូច្ឆនឹះ តរាងច្ពញមួយអាយុកាលរបស់ PD ត្ម្រមូវឲ្យានការ
្ណនាច្ោយដផ្អកច្លើធាត្ុឆូលពីមុនរបស់ម្រកុមហុន។ ការបាន់ស្ថមនថ្ន PD ក៏ត្ម្រមូវឲ្យាននិយ័ត្កមមច្ៅច្លើ
ការម្របច្មើលច្ៅថ្ងៃខាងមុែ

ច្ែើមបីឆុឹះបញ្ញ
ល
ច ាំងពីច្សណារីយថ្ូ នាម្រកូច្សែឋកិឆចនាច្ពលអនា្ត្។

ទម្រមង់ថ្ន

ិ ីស្ថស្តសតសត្
លកខែណឌ នរងម្រត្ូវបានច្្ដកសម្រមួលច្ោយច្ម្របើវធ្
ថិ ិ ដផ្អកច្លើធាត្ុឆូលដែលអាឆរកបាន សម្រាប់ការ
បាន់ស្ថមន PD ច្ពញមួយអាយុកាល។

LGD ្ឺជាការបាន់ស្ថមនថ្នការខាត្់បង់ទាាំងស្សុង កនុងករណីដែលានម្រពរត្ិកា
ត រណ៍ថ្នការែកខានសង។ ឆាំនួន
ស្ថឆ់ម្របាក់សរុបដែលទទួលបានមកវិញ ម្រត្ូវបានយកមកពិចារណាកនុងការ្ណនា LGD។
EAD

ម្រត្ូវបានកាំណត្់ថា

ជាការបាន់ម្របាណថ្នវិស្ថលភាពដែលម្រកុមហុនអាឆបង្កាញែល់្ូភា្ី

កនុង
ម្រពរត្ិកា
ត រណ៍ និងច្ៅច្ពលដែល ានការែកខានសងរបស់្ូភា្ី។ ែូច្ឆនឹះច្គាលបាំណងថ្នមូដែល EAD ្ឺច្ែើមបី
បាន់ស្ថមនផ្លបឹះពាល់របស់ម្រកុមហុន

ឬសមត្ុលយដែលច្ៅសល់សម្រាប់្ណនីដែលអាឆនរងែកខានសង

ច្ៅកនុងការិយបរិច្ឆេទរាយការណ៍ណាមួយ។

ព័ត្៌ាននាច្ពលអនា្ត្
ម្រកុមហុនបានរួមបញ្ចូ លព័ត្៌ាននាច្ពលអនា្ត្
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានច្កើនច្

ច្ៅកនុងវាយត្ថ្មល
ច្លើថាច្ត្ើហ្វនិភ្័យឥណទានរបស់
ើ ជាស្ថរវនដចាប់តាំងពីការទទួលស្ថគល់ែាំបូងដែរឬច្ទ និងច្ៅកនុងការវាស់ដវង
ង

ECL។ អច្ងរថ្នាម្រកូច្សែឋកិឆច "MEVs" ម្រត្ូវបានរួមបញ្ចូ លច្ៅកនងម
ុ ូដែលនាច្ពលអនា្ត្ និងការច្ធ្ាើម្របូបាបីលីច្ត្
មធ្យម។ ការវិភា្ រវាងបទពិច្ស្ថធ្ន៍ថ្នការែកខានសងពីមុន និងលកខែណឌាម្រកូច្សែឋកិឆច ម្រត្ូវបានទាមទារឲ្យ

អនុវត្ត ច្ែើមបីកាំណត្់ពីទាំនាក់ទាំនងរវាងគាននរងគាន។ បនាទប់ពីច្នាឹះមក ច្ោយការច្ម្របើអច្ងរថ្នាម្រកូច្សែឋកិឆចដែល
ពាក់ព័នធ ម្រកុមហុនអាឆកាំណត្់ឆាំនួនសមស្សបថ្ន ECL ច្ោយច្យងច្ៅតមការតលស់បូរស្ថ
ត ថ នភាពច្សែឋកិឆច
ដែលពាក់ព័នធ។
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3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

្.

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

(vii)

ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្)
ព័ត្៌ាននាច្ពលអនា្ត្ (ត្)
អច្ងរថ្នាម្រកូច្សែឋកិឆស
ច ាំខាន់ៗ ដែលម្រត្ូវបានច្្ច្ម្របើកុងច្សណារី
ន
យូថ្នច្សែឋកិឆចនីមួយៗ សម្រាប់្ណនា

ECL រួមានផ្លិត្ផ្លកនុងស្សុកសរុប អម្រតគាមនការង្ករច្ធ្ាើ សនទសសន៍ត្ថ្មលអនកច្ម្របើម្របាស់ និងការម្របាក់កមចីជា
មធ្យមកនុងរយៈច្ពល 12ដែ។

ការបង្កាញសាំវ ិធានធ្នសម្រាប់ ECL ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថុ
ិ នធ្នថ្នការខាត្បង់ ECL ម្រត្ូវបានបង្កាញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ម្រទពយសកមម
សាំវធា
ហិរញ្ញវត្ថដែលវាស់
ដវងតមរាំលស់ថ្ងលច្ែើម ច្ោយច្ធ្ាើការកាត្់កងពីត្ថ្មលច្យងែុលថ្នម្រទពយសកមម។
ុ
ការលុបច្ចាល
ឥណទានផ្តល់ែល់អត្ិងិជ្នម្រត្ូវបានលុបច្ឆញពីបញ្ជ ី (មួយដផ្នក ឬទាាំងស្សុង) ច្ៅច្ពលមិនានការរាំពរងទុកថា
អាឆម្របមូលបានមកវិញនូវម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុច្នាឹះទាាំងស្សុង ឬមួយដផ្នក។ ករណីច្នឹះានជាទូច្ៅ ច្ៅច្ពល
ម្រកុមហុន

ម្រ្ប់ម្រគាន់

កាំណត្់ថាអនកែចីពុាំានម្រទពយសកមម

ឬម្របភ្ពឆាំណូលណាដែលអាឆបច្ងាើត្បាននូវលាំហូរទរកម្របាក់

ច្ែើមបីទូទាត្់សងនូវឆាំនួនដែលម្រត្ូវលុបច្ឆញពីបញ្ជ ី។ ការវាយត្ថ្មលច្នឹះ ម្រត្ូវច្ធ្ាើច្

ើងតមកម្រមិត្

ម្រទពយសកមមនីមួយៗ។
ទរកម្របាក់ម្របមូលបានមកវិញច្លើឆាំនួនដែលបានលុបច្ឆញពីបញ្ជ ី

ម្រត្ូវបញ្ចូ លច្ៅកនុងែទង់

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ” ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ និងលទធផ្លលមអិត្ច្ផ្សងៗ។
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថដែលបានលុ
បច្ឆញពីបញ្ជ ី
ុ

“ឱនភាពថ្នត្ថ្មល

ច្ៅដត្ត្ម្រមូវឲ្យានសកមមភាពទាមទារសងមកវិញ

អនុច្លាមតមនីត្ិវ ិធ្ីរបស់ម្រកុមហុនកនុងការម្របមូលទរកម្របាក់ដែលច្ៅជ្ាំពាក់ ។

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញ វត្ថុដែលបានច្រៀបឆាំច្

ច្ែើមបី

ើងវ ិញ

ម្របសិនច្បើលកខែណឌថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានឆរចា ឬដកត្ម្រមូវ ឬម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានស្ស្ថប់

ម្រត្ូវបានជ្ាំនួសច្ោយម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុងមី ច្ោយស្ថរស្ថថនភាពលាំបាកដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អត្ិងិជ្ន ច្នាឹះការ
វាយត្ថ្មលម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្

ើង ច្ែើមបីវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ្ួរដត្ម្រត្ូវឈប់ទទួលស្ថគល់ ឬច្ទ ច្ហើយ

ECL ម្រត្ូវបានវាស់ដវងែូឆខាងច្ម្រកាម៖
•

ម្របសិនច្បើការរាំពរងទុកថ្នការច្រៀបឆាំច្
ដែលានស្ស្ថប់ច្ទ

ើងវិញ

នរងមិនបណា
ត លឲ្យានការឈប់ទទួលស្ថគល់ម្រទពយសកមម

ច្នាឹះលាំហូរទរកម្របាក់ដែលរាំពរងទុកថាច្កើត្ានពីម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលបាន

ដកត្ម្រមូវ ម្រត្ូវបានបញ្ចូ លច្ៅកនុងការ្ណនាកងាឹះខាត្ថ្នស្ថឆ់ម្របាក់ពីម្រទពយសកមមដែលានស្ស្ថប់។
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3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

្.

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)

(vii)

ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្)
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញ វត្ថុដែលបានច្រៀបឆាំច្
•

ម្របសិនច្បើការរាំពរងទុកថ្នការច្រៀបឆាំច្

ើងវ ិញ (ត្)
ើងវិញ នាាំឲ្យានការឈប់ទទួលស្ថគល់ម្រទពយសកមមដែលានស្ស្ថប់

ច្នាឹះត្ថ្មលសមស្សបរាំពរងទុកថ្នម្រទពយសកមមងីច្ម នាឹះ

ម្រត្ូវបានចាត្់ទុកជាលាំហូរទរកម្របាក់ឆុងច្ម្រកាយដែល

ទទួលបានពីម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានស្ស្ថប់ ច្ៅច្ពលដែលឈប់ទទួលស្ថគល់។ ឆាំនួនទរកម្របាក់ច្នឹះ

ម្រត្ូវបានបញ្ចូ លច្ៅកនុងការ្ណនាកងាឹះខាត្ស្ថឆ់ម្របាក់ពីម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានស្ស្ថប់ ច្ហើយម្រត្ូវ

បានច្ធ្ាើអបបហ្វរចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទរាំពរងទុកថ្នការឈប់ទទួលស្ថគល់ ច្ៅកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ ច្ោយ
ច្ម្របើអម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាពច្ែើមថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានស្ស្ថប់។

ឃ.

ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់សមមូល
សម្រាប់ច្គាលបាំណងថ្នការបង្កាញរបាយការណ៍លាំហូរទរកម្របាក់ ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់សមមូល រួមាន
ស្ថឆ់ម្របាក់

និងសមត្ុលយច្ៅធ្នាគារ

ម្របាក់បច្ញ្ញត
ើ មត្ម្រមូវការ

និងការវិនិច្យ្រយៈច្ពលែលីដែលាន

សនទនីយភាពែពស់ ជាមួយនរងកាលាវស្ថនច្ែើមរយៈច្ពល 3ដែ ឬត្ិឆជាងច្នឹះច្ៅច្ពលទិញ ច្ហើយអាឆបតូរច្ៅជា
ស្ថឆ់ម្របាក់បានឆ្ប់រហ័ស និងមិនានហ្វនិភ្័យជាស្ថរវនដថ្នការតលស់បូរត្ថ្មល
ត
។

ង.

សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា
ម្របាក់ត្មាល់ធានាច្លើច្ែើមទុន និងទុនបម្រមុងកាត្ពាកិឆច ម្រត្ូវបានរកាទុកជាមួយធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា ច្ោយ
អនុច្លាមច្ៅតមឆាប់កមពុជាសតីពី ម្រ្រឹះស្ថថនធ្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ច្ហើយម្រត្ូវបានកាំណត្់្ិត្ជាភា្រយ ថ្ន

ច្ែើមទុនអបបបរា និងម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន ច្រៀងគាន។ ្ណនីច្នឹះក៏រាប់បញ្ចូ លទាាំង្ណនីឆរនត ដែលបាន
កត្់ម្រតតមថ្ងលច្ែើម និងម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត្់ដែលទទួលបានការម្របាក់ផ្ងដែរ។

ឆ.

សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សងៗ
សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សងៗ ម្រត្ូវបានកត្់ម្រតតមថ្ងលច្ែើម ែក ECL។

ឆ.

ឥណទានផ្តល់ែល់អត្ិងិជ្ន
ឥណទានផ្តល់ែល់អត្ិងិជ្ន ម្រត្ូវបានវាស់ដវងតមរាំលស់ថ្ងលច្ែើម ដែលពួកច្្ម្រត្ូវបានវាស់ដវងជាច្លើកែាំបូង
តមត្ថ្មលសមស្សប បូកឆាំណាយម្របត្ិបត្តិការដែលច្កើត្ច្

ើងច្ោយតទល់ ច្ហើយនាច្ពលបនាទប់ម្រត្ូវបានកត្់ម្រត

ិ ីស្ថស្តសតអម្រតការម្របាក់ម្របសិទភា
តមរាំលស់ថ្ងលច្ែើម ច្ោយច្ម្របើវធ្
ធ ព។
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3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

ជ្.

ម្រទពយ និងបរិកាខរ

(i)

ការទទួលស្ថគល់ និងការវាស់ដវង
ដផ្នកថ្នម្រទពយ និងបរិកាខរម្រត្ូវបានវាស់ដវងតមថ្ងលច្ែើម ែករាំលស់បងគរ និងឱនភាពថ្នត្ថ្មលបងគរ។ ថ្ងលច្ែើម ម្រត្ូវបាន
រួមបញ្ចូ លនូវឆាំណាយដែលច្កើត្ច្

ើង ច្ោយតទល់សម្រាប់ការទិញនូវម្រទពយសកមម និងឆាំណាយពាក់ព័នច្ធ ផ្សង

ច្ទៀត្ កនុងការនាាំយកនូវម្រទពយសកមមទាាំងច្នាឹះមកកនុងលកខែណឌ ច្ែើមបីបច្ម្រមើការង្ករ និងច្គាលច្ៅច្ម្របើម្របាស់ និង
ថ្ងលច្ែើមកនុងការកច្មទឆ និងយកច្ឆញនូវម្រទពយសកមម និងការស្ថតរមកវិញនូវទីតាំងឲ្យសថិត្កនុងម្រទង់ម្រទាយច្ែើម។

ថ្ងលច្ែើមថ្នម្រទពយកមមដែលបានស្ថងសង់ច្ោយែលួនឯង ម្រត្ូវរួមបញ្ចូ លទាាំងថ្ងលច្ែើមសាភរៈ និងកាលាំងពលកមមតទល់
ផ្ងដែរ។

ឆាំច្ពាឹះម្រទពយសកមមដែលានលកខណៈម្រ្ប់ម្រគាន់

ការឆាំណាយច្លើម្របាក់កមចីម្រត្ូវបានច្ធ្ាើមូលធ្នកមម

ស្សបតមច្គាលនច្យបាយ្ណច្នយយច្លើថ្ងលច្ែើមម្របាក់កមចី។

ថ្ងលច្ែើមក៏អាឆរួមបញ្ចូ លទាាំងការច្ផ្ទរមូលធ្ន

ដែលជាឆាំច្ណញ ឬខាត្ណាមួយផ្ងដែរ ច្លើការការពារហ្វនិភ្័យលាំហូរទរកម្របាក់ដែលាន លកខណៈសមបត្តិ
ម្រ្ប់ម្រគាន់ឆាំច្ពាឹះរូបិយប័ណាបរច្ទសទាក់ទងនរងការទិញម្រទពយ និងបរិកាខរ។

ការទិញសូហដា វរដែលានស្ថរៈសាំខាន់ឆាំច្ពាឹះមុែង្ករដែលទាក់ទងនរងបរិកាខរ

ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើមូលធ្នកមមជាដផ្នក

មួយថ្នបរិកាខរច្នាឹះ។
ម្របសិនច្បើដផ្នកជាស្ថរវនតណាមួយថ្នម្រទពយ និងបរិកាខរទាាំងច្នាឹះ ានអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ែុសពីគាន ដផ្នកទាាំង
ច្នាឹះម្រត្ូវបានោក់ជាដផ្នកច្ោយដ

(ii)

ក (សាសភាពឆមបង) ថ្នម្រទពយ និងបរិកាខរ។

ការឆាំណាយបនាទប់
ឆាំច្ណញ ឬខាត្ពីការលក់ថ្នម្រទពយ និងបរិកាខរណាមួយ ម្រត្ូវបានកាំណត្់ច្ោយភាពែុសគានរវាងស្ថឆ់ម្របាក់ទទួល
បានពីការលក់ និងត្ថ្មលច្យងថ្នដផ្នកច្នាឹះ ច្ហើយម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ជា “ឆាំណូលច្ផ្សងៗ” និង “ឆាំណាយ
ច្ផ្សងៗ” ច្ៅកនងរបាយការណ
៍ ឆាំច្ណញ ឬខាត្។
ុ
ថ្ងលច្ែើមថ្នការតលស់បូរធាត្ុ
ត
មួយដផ្នកថ្នម្រទពយ និងបរិកាខរ ដែលបានទទួលស្ថគល់រឆ
ួ មកច្ហើយ ម្រត្ូវបានបូកបញ្ចូ ល

ច្ៅកនងត្ថ្មល
ច្យងថ្នដផ្នកច្នាឹះ ម្របសិនច្បើវាអាឆានលទធភាពផ្តលន
់ ូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍ច្សែឋកិឆច នាច្ពលអនា្ត្
ុ
ែល់ម្រកុមហុន ច្ហើយត្ថ្មលរបស់វាអាឆច្ធ្ាើការវាស់ដវងបានច្ោយភាពអាឆច្ជ្ឿជាក់បាន។ ត្ថ្មលច្យងថ្នធាត្ុដែល
បានជ្ាំនួសច្នាឹះ ម្រត្ូវឈប់ទទួលស្ថគល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្។ រាល់ឆាំណាយកនងការដងទាាំ
ជា
ុ
ម្របចាាំថ្ងៃច្ផ្សងៗ
ច្កើត្ច្ទបើង។

ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ

ឬខាត្

កនងការិ
យបរិច្ឆេទដែលបាន
ុ
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3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

ជ្.

ម្រទពយ និងបរ ិកាខរ (ត្)

(iii)

រ ាំលស់
រាំលស់ ្ឺដផ្អកច្ៅច្លើថ្ងលច្ែើមថ្នម្រទពយសកមម។ សាសធាត្ុសខា
ាំ ន់ៗ ថ្នម្រទពយសកមមនីមួយៗ ម្រត្ូវបានវាយត្ថ្មល
ច្ហើយម្របសិនច្បើសាសធាត្ុមួយានអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ែុសគានពីម្រទពយសកមមដែលច្ៅសល់ សាសធាត្ុ
ច្នាឹះម្រត្ូវបានច្ធ្ាើរ ាំលស់ោឆ់ច្ោយដ

ក។

រាំលស់ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ថាជាការឆាំណាយច្ៅកនងរបាយការណ
៍ ឆាំច្ណញ ឬខាត្ ច្លើមូលោឋនរាំលស់ច្ងរច្លើ
ុ
អាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ដែលបានបាន់ស្ថមនថ្នសាសធាត្ុនីមួយៗ ថ្នម្រទពយ និងបរិកាខរ។

រាំលស់ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដែលម្រទពយ និងបរិកាខរម្រត្ូវបានត្ច្មលើង និងអាឆច្ម្របើម្របាស់បាន ឬ
ម្រទពយសកមមដែលបានស្ថងសង់ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដែលម្រទពយសកមមច្នាឹះម្រត្ូវបានបញ្ច ប់ និងអាឆច្ម្របើម្របាស់
បាន។
រាំលស់

ម្រត្ូវបាន្ណនាច្លើមូលោឋនរាំលស់ច្ងរច្លើអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ដែលបានបាន់ស្ថមនថ្នសាសធាត្ុ

នីមួយៗ ថ្នម្រទពយ និងបរិកាខរ ែូឆខាងច្ម្រកាម៖
អាយុកាល

ច្ម្រ្ឿងសង្ការរម

5ឆ្នាំ

យនយនដ

5ឆ្នាំ

ច្ទាឆម្រកយនយនត

4ឆ្នាំ

កុាំពយូទ័រ និងបរិកាខរបច្ឆចកវិទោ

4ឆ្នាំ

បរិកាខរទាំនាក់ទាំនង

4ឆ្នាំ

ការដកលមអម្រទពយជ្ួល
ការិយល័យ
ទីតាំងោក់ាសុីនែកម្របាក់សា័យម្របវត្តិ
ម្រទពយសកមមដែលបានរាំលស់យងច្ពញច្លញ

រយៈច្ពលភ្ត្ិសនោ៖ ចាប់ពី1ឆ្នាំ ែល់10ឆ្នាំ
រយៈច្ពលភ្ត្ិសនោ៖ ចាប់ពី1ឆ្នាំ ែល់5ឆ្នាំ
ម្រត្ូវបានរកាទុកច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរហូត្ែល់ម្រទពយ

សកមមដលងម្រត្ូវបានច្ម្របើម្របាស់ ឬមិន្ិត្ថ្ងលបដនថមច្ទៀត្ឆាំច្ពាឹះការរាំលស់ ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្

ើងឆាំច្ពាឹះម្រទពយសកមម

ទាាំងច្នឹះ។
ឈ. ម្រទពយសកមមអរូបី
ម្រទពយសកមមអរូបី ដែលរួមានកុាំពយូទ័រសូហាដវរ ម្រត្ូវបានកត្់ម្រតតមថ្ងលច្ែើម ែករាំលស់បងគរ និងឱនភាពថ្នត្ថ្មល
បងគរ ម្របសិនច្បើាន។ កុាំពយូទ័រសូហដា វរ ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើរល
ាំ ស់ដផ្អកច្លើមូលោឋនរាំលស់ច្ងរតមអម្រត 10%កនុង1ឆ្នាំ។
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3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

ឈ. ម្រទពយសកមមអរូបី (ត្)
ម្របសិនច្បើានការឆងអុលបង្កាញថា ថាានការតលស់បូរជាស្ថរវនដ
ត
ណាមួយ កនុងអម្រតរាំលស់និងអាយុកាលច្ម្របើ
ម្របាស់ ឬត្ថ្មលសាំណល់ថ្នកុាំពយូទ័រសូហាដវរ រាំលស់ម្រត្ូវបានដកដម្របពីការិយបរិច្ឆេទបឆចុបបនន ច្ែើមបីឆុឹះបញ្ញ
ល
ច ាំងពីការ
រាំពរងទុកងមី។ ការង្ករដែលកាំពុងែាំច្ណើរការ មិនម្រត្ូវបានច្្រាំលស់ច្ទរហូត្ែល់ច្ពលដែលម្រទពយសកមមពាក់ព័នធ
ម្រត្ូវបានបញ្ច ប់ និងោក់ឲ្យែាំច្ណើរការ។

ញ.

ភ្ត្ិសនោ
ច្ៅច្ពលចាប់ច្ផ្តើមកិឆចសនោ ម្រកុមហុនច្ធ្ាើការវាយត្ថ្មលថាច្ត្ើកិឆចសនោមួយានទម្រមង់ជាភ្ត្ិសនោដែរ ឬច្ទ។
កិឆចសនោជាទម្រមង់ានភ្ត្ិសនោ ម្របសិនច្បើកិឆស
ច នោផ្ដលស
់ ិទិក
ធ ុងការម្រ្ប់
ន
ម្រ្ងច្លើការច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម
ជាក់លាក់មួយកនុងរយៈច្ពលកាំណត្់មួយ ជាងនូរនរងត្ថ្មលត្បសនង។

ម្រកុមហុនទទួលស្ថគល់សទ
ិ ិច្ធ ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម និងបាំណុលភ្ត្ិសនោ ច្ៅកាលបរិច្ឆេទចាប់ច្ផ្តើមភ្ត្ិសនោ។
សិទិច្ធ ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមមម្រត្ូវបានវាស់ដវងតមថ្ងលច្ែើម
និយ័ត្ភាពសម្រាប់ការទូទាត្់ភ្ត្ិសនោដែលច្ធ្ាើច្
បូកថ្ងលច្ែើមតទល់ែាំបូងដែលបានច្កើត្ច្
ឬស្ថដរច្

រួមានថ្ងលច្ែើមែាំបូងថ្នបាំណុលភ្ត្ិសនោ

ើងច្ៅថ្ងៃចាប់ច្ផ្តើមភ្ត្ិសនោ

និង

ឬមុនថ្ងៃចាប់ច្ផ្តើមភ្ត្ិសនោ

ើង និងការបាន់ស្ថមនឆាំណាយកនុងការរុឹះច្រើ និងែកច្ឆញនូវម្រទពយសកមម

ើងវិញនូវទីតាំងឲ្យសថិត្កនុងម្រទង់ម្រទាយច្ែើម ែកម្របាក់ច្លើកទរកឆិត្តភ្ត្ិសនោដែលទទួលបាន។

សិទិច្ធ ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមមម្រត្ូវបានែករាំលស់នាច្ពលបនាទប់ តមវិធ្ីស្ថស្តសតរ ាំលស់ច្ងរ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទចាប់
ច្ផ្តើមភ្ត្ិសនោ

រហូត្ែល់ឆុងបញ្ច ប់ថ្នអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ថ្នសិទិច្ធ ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម

ឬច្ៅឆុង

កាលបរិច្ឆេទថ្នភ្ត្ិសនោមួយណាច្កើត្មុន។ ការបាន់ស្ថមនអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ថ្នសិទិច្ធ ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម
ម្រត្ូវបានកាំណត្់តមមូលោឋនែូឆគានច្ៅនរងម្រទពយ និងបរិកាខរ។ បដនថមច្លើច្នឹះ សិទិច្ធ ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមមម្រត្ូវ
បានកាត្់បនថយជាម្របចាាំច្ៅតមការខាត្បង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មល ម្របសិនច្បើាន និងដកត្ម្រមូវសម្រាប់ការវាស់ដវង
ច្

ើងវិញច្លើបាំណុលភ្ត្ិសនោ។

ការបាន់ស្ថមនអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ ថ្នសិទិច្ធ ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម ដែលរួមានការិយល័យ និងទីតាំងោក់
ាសុីនែកម្របាក់សា័យម្របវត្តិ ានចាប់ពី 1ឆ្នាំ ែល់ 10ឆ្នាំ។
ភ្ត្ិសនោកនុងករណីដែលម្រកុមហុនជាភ្ត្ិកៈ
បាំណុលភ្ត្ិសនោ ម្រត្ូវបានវាស់ដវងែាំបូងតមត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នការទូទាត្់ភ្ត្ិសនោដែលមិនទាន់បានបង់ ច្ៅ
ច្ពលចាប់ច្ផ្តើមភ្ត្ិសនោ ច្ហើយម្រត្ូវបានច្ធ្ាើអបបហ្វរច្ោយច្ម្របើអម្រតការម្របាក់ជាក់ដសតងច្ៅកនុងភ្ត្ិសនោ ឬ
ករណីដែលអម្រតការម្របាក់ច្នាឹះមិនអាឆកាំណត្់បានភាលមៗ

ម្រត្ូវច្ធ្ាើច្ៅតមអម្រតការម្របាក់កមចីច្កើនច្

ើងរបស់

ភ្ត្ិកៈ។ ជាទូច្ៅម្រកុមហុន ច្ម្របើអម្រតការម្របាក់កមចីរបស់ែួនជាអម្រតអបបហ្វរ។
ល
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3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

ញ.

ភ្ត្ិសនោ (ត្)
ភ្ត្ិសនោកនុងករណីដែលម្រកុមហុនជាភ្ត្ិកៈ (ត្)
ការទូទាត្់ភ្ត្ិសនោដែលបញ្ចូ លច្ៅកនុងការវាស់ដវងបាំណុលភ្ត្ិសនោរួមាន៖
•

ការទូទាត្់ភ្ត្ិសនោច្ងរ រួមទាាំងការទូទាត្់កុងទម្រមង់
ន
ច្ងរ

•

ការដម្របម្របួលថ្នការទូទាត្់ភ្ត្ិសនោអច្ងរ ច្ោយដផ្អកច្លើសនទសសន៍ ឬអម្រត ច្ៅកាលបរិច្ឆេទចាប់ច្ផ្តើម
ភ្ត្ិសនោ

•

ឆាំនួនដែលរាំពរងថានរងម្រត្ូវទូទាត្់ ច្ម្រកាមការធានាត្ថ្មលច្ៅសល់ និង

•

ការអនុវត្តត្ថ្មលទិញច្ម្រកាមជ្ច្ម្រមើសថ្នការទិញ ដែលម្រកុមហុនានច្ហត្ុផ្លជាក់លាក់កុងការអនុ
ន
វត្ត។ ការ
ទូទាត្់ភ្ត្ិសនោច្ៅកនុងអាំ
លាក់កុងការបនត
ន

ងច្ពលដែលានជ្ច្ម្រមើ
សកនុងការបនត ម្របសិនច្បើម្រកុមហុនានច្ហត្ុផ្លជាក់
ុ

និងការពិន័យច្លើការបញ្ច ប់ភ្ត្ិសនោមុនកាលកាំណត្់

ច្លើកដលងដត្ម្រកុមហុនាន

ច្ហត្ុផ្លឆាស់លាស់ថានរងមិនបញ្ច ប់ភ្ត្ិសនោមុនកាលកាំណត្់ ។
ភ្ត្ិសនោានរយៈច្ពលែលី និងភ្ត្ិសនោច្លើម្រទពយសកមមដែលានត្ថ្មលទាប
ម្រកុមហុន ចាត្់ទុកភ្ត្ិសនោានរយៈច្ពលែលី ច្ៅច្ពលដែលភ្ត្ិសនោានរយៈច្ពល 12ដែ ឬត្ិឆជាងច្នឹះ្ិត្
ចាប់ពីការិយបរិច្ឆេទថ្នការចាប់ច្ផ្តើមជ្ួល។ ម្រកុមហុន ក៏អនុវត្តផ្ងដែរនូវការមិនទទូលស្ថគល់ឆាំច្ពាឹះភ្ត្ិសនោ
ដែលានត្ថ្មលទាបច្លើម្រទពយសកមម រួមានច្ម្រ្ឿងសង្ការរមការិយល័យ ដែលម្រត្ូវបានចាត្់ទុកថាានត្ថ្មលទាប
(ឧទាហរណ៍៖ ត្ថ្មលច្ម្រកាម 5,000 ែុលាលរអាច្មរិក)។ ការទូទាត្់ភ្ត្ិសនោដែលានរយៈច្ពលែលី និងភ្ត្ិសនោច្លើ
ម្រទពយសកមមដែលានត្ថ្មលទាប ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ជាឆាំណាយ តមមូលោឋនរាំលស់ច្ងរ ច្ៅតមរយៈច្ពល
ថ្នភ្ត្ិសនោ។

ែ.

ម្រទពយសកមមច្ផ្សងៗ
ម្រទពយសកមមច្ផ្សងៗ ម្រត្ូវបានវាស់ដវងតមត្ថ្មលដែលអាឆបាន់ស្ថមនបាន។

ឋ.

ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និងម្រ្រឹះស្ថថនហិរញ្ញ វត្ថុច្ផ្សងៗ និងម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និងម្រ្រឹះស្ថថនហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សងៗ និងម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន ម្រត្ូវបានវាស់ដវងែាំបូង
តមត្ថ្មលសមស្សប ែកថ្ងលច្ែើមម្របត្ិបត្តិការបដនថមច្ោយតទល់ និងវាស់ដវង ច្ៅច្ពលបនាទប់ តមរាំលស់ថ្ងលច្ែើម
ិ ីស្ថស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធភាព។
ច្ោយច្ម្របើម្របាស់វធ្
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3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

ែ.

ម្របាក់កមចី
ម្របាក់កមចីម្រត្ូវបានវាស់ដវងតមរាំលស់ថ្ងលច្ែើម ច្ោយច្ធ្ាើការវាស់ដវងជាច្លើកែាំបូងតមត្ថ្មលសមស្សប ែកថ្ងលច្ែើម
ិ ីស្ថស្តសត
ម្របត្ិបត្តិការបដនថមច្ោយតទល់ និងវាស់ដវង ច្ៅច្ពលបនាទប់ តមរាំលស់ថ្ងលច្ែើម ច្ោយច្ម្របើម្របាស់វធ្
ការម្របាក់ម្របសិទធភាព។

ឍ.

អនុបាំណុល
អនុបាំណុល

្ឺជាបាំណុលរយៈច្ពលយូរ

ដែលវាសថិត្ច្ៅបនាទប់បនសាំពីបាំណុលហិរញ្ញវត្ថទាាំ
ុ ងអស់របស់

ម្រកុមហុន។ បាំណុលទាាំងច្នឹះម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លទុកជាដផ្នកមួយថ្នបាំណុលរបស់ម្រកុមហុន និងម្រត្ូវបានបញ្ចូ ល

កនុងការ្ណនាមូលនិធ្ិតទល់សុទធរបស់ម្រកុមហុនដែលជាម្របភ្ពច្ែើមទុនថានក់ទី2
ច្ោយអនុវត្តតមច្សឆកដី
ដណនាាំពីធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា។
លច្មអៀងពីអម្រតបតូររូបិយប័ណាច្លើអនុបាំណុល
ម្រត្ូវបានកត្់ម្រតច្ៅកនុង
របាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ ។

ណ. អត្ថម្របច្យជ្ន៍និច្យជ្ិត្
(i)

អត្ថម្របច្យជ្ន៍និច្យជ្ិត្រយៈច្ពលែលី
អត្ថម្របច្យជ្ន៍និច្យជ្ិត្រយៈច្ពលែលីម្រត្ូវបានឆាំណាយ ច្ៅច្ពលដែលច្សវាកមមម្រត្ូវបានផ្តលជ្
់ ូន។ ឆាំនួនដែល
រាំពរងទុកថានរងម្រត្ូវឆាំណាយ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ជាបាំណុល ម្របសិនច្បើម្រកុមហុន ានកាត្ពាកិឆចតមផ្លូវឆាប់

ឬកាត្ពាកិឆចម្របច្យលនាច្ពលបឆចុបបនន កនុងការទូទាត្់ឆាំណាយ ដែលជាលទធផ្លថ្នការង្ករដែលបានបាំច្ពញរួឆ
មកច្ហើយច្ោយនិច្យជ្ិត្ ច្ហើយកាត្ពាកិឆច្ច នាឹះអាឆច្ធ្ាើការបាន់ស្ថមនបានច្ោយភាពច្ជ្ឿជាក់។

(ii)

អត្ថម្របច្យជ្ន៍និច្យជ្ិត្រយៈច្ពលដវង
កាត្ពាកិឆចរបស់ម្រកុមហុនឆាំច្ពាឹះអត្ថម្របច្យជ្ន៍និច្យជ្ិត្រយៈច្ពលដវង ្ឺជាឆាំណាយច្លើអត្ថម្របច្យជ្ន៍ ដែល
និច្យជ្ិត្ម្រត្ូវទទួលបាន ពីការបាំច្ពញការង្ករកនុងការិយបរិច្ឆេទកនលងផ្ុត្ច្ៅ និងបឆចុបបនន។ អត្ថម្របច្យជ្ន៍

និច្យជ្ិត្រយៈច្ពលដវង ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើអបបហ្វរច្ៅត្ថ្មលបឆចបបនន
។ ការវាស់ដវងស្ថរជាងមីម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ច្ៅ
ុ
កនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ ច្ៅកនុងការិយបរិច្ឆេទដែលឆាំណាយច្នឹះបានច្កើត្ច្
ត្.

ើង។

ទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្ិត
ិ នធ្ន ស្សបតម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 និង
ទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្ិតម្រត្ូវបានបច្ងាើត្ច្លើភាពែុសគាន រវាងសាំវធា
ិ នធ្ន តមបទបបញ្ញត្ិត ស្សបតមម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពជា
សាំវធា
ច្លែ ធ្7-017-344 ឆុឹះថ្ងៃទី1 ដែធ្នូ
ុ
ឆ្នាំ2017 និងស្ថរាឆរដណនាាំ ច្លែ ធ្7-018-001 ស.រ.ឆ.ណ ឆុឹះថ្ងៃទី16 ដែកុមភៈ ឆ្នាំ2018 សតីពីឆាំណាត្់ថានក់
ិ នធ្នច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល សម្រាប់ធ្នាគារ និងម្រ្រឹះស្ថថនហិរញ្ញវត្ថុ។
ហ្វនិភ្័យឥណទាន និងសាំវធា
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3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

ត្.

ទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្ិត (ត្)
ិ នធ្នតមបទបបញ្ញត្ិត ត្ម្រមូវឲ្យម្រ្រឹះស្ថថនធ្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ច្ធ្ាើឆាំណាត្់ថានក់ថ្នផ្លបម្រត្ឥណទានរបស់
សាំវធា

ិ នធ្នទូច្ៅ និងសាំវធា
ិ នធ្នជាក់លាក់ច្ោយដផ្អកច្លើឆាំណាត្់ថានក់ឥណទាន
ពួកច្្ជា 5 ថានក់ ច្ហើយផ្តល់សវាំ ធា
ែូឆខាងច្ម្រកាម៖

អម្រតសាំវ ិធានធ្ន

ឆាំណាត្់ថានក់

ឆាំនួនថ្ងៃហស
ួ កាលកាំណត្់សង

សតង់ោ

0ថ្ងៃ ែល់ 14ថ្ងៃ (រយៈច្ពលែលី)

1%

ឃ្លាំច្មើល

15ថ្ងៃ ែល់ 30ថ្ងៃ (រយៈច្ពលែលី)

3%

ច្ម្រកាមសតង់ោ

31ថ្ងៃ ែល់ 60ថ្ងៃ (រយៈច្ពលែលី)

20%

ជាប់សងស័យ

61ថ្ងៃ ែល់ 90ថ្ងៃ (រយៈច្ពលែលី)

50%

0ថ្ងៃ ែល់ 29ថ្ងៃ (រយៈច្ពលដវង)
30ថ្ងៃ ែល់ 89ថ្ងៃ (រយៈច្ពលដវង)
90ថ្ងៃ ែល់ 179ថ្ងៃ (រយៈច្ពលដវង)
180ថ្ងៃ ែល់ 359ថ្ងៃ (រយៈច្ពលដវង)

បាត្់បង់

ចាប់ពី 91ថ្ងៃច្

ើងច្ៅ (រយៈច្ពលែលី)

100%

360ថ្ងៃ ឬ ច្ម្រឆើនជាង (រយៈច្ពលដវង)
ិ នធ្នដែល្ណនាតម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 និងសាំវធា
ិ នធ្នតម
ម្រកុមហុននរងច្ធ្ាើការច្ម្របៀបច្ធ្ៀបរវាង សាំវធា
បទបបញ្ញត្ិត ច្ហើយ៖
-

ិ នធ្នតមបទបបញ្ញត្ិត ទាបជាងសាំវធា
ិ នធ្នដែល្ណនាតម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 ម្រកុមហុនច្ធ្ាើ
កនុងករណីសាំវធា
ិ នធ្នដែល្ណនាតម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 និង
ការកត្់ម្រតសាំវធា

-

ិ នធ្នតមបទបបញ្ញត្ិត ែពស់ជាងសាំវធា
ិ នធ្នដែល្ណនាតម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 ម្រកុមហុន
កនុងករណីសាំវធា
ច្ធ្ាើការកត្់ម្រតសាំវ ិធានធ្នដែល្ណនាតម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 ច្ហើយច្ផ្ទរឆាំនួនលច្មអៀងពីម្របាក់ឆាំច្ណញរកា
ទុក ច្ៅទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្ិត ច្ៅកនុងមូលធ្នថ្នរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញវត្ថុ។

ឆាំនួនថ្នឥណទានច្រៀបឆាំច្

ង
ើ វិញ

បានច្កើនច្

ើងជាលាំោប់

ច្ោយស្ថរដត្ផ្លបឹះពាល់ពីជ្ាំងឺរាត្ត្ាត្

ី -19។ ច្ៅថ្ងៃទី28 ដែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 ធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជាបានច្ឆញស្ថរាឆរដណនាាំច្លែ ធ្7.021.2314.ឆ.ត្
កូវែ
សតីពីកាត្ពាកិឆចច្ធ្ាើឆាំណាត្់ថានក់ និងសាំវ ិធានធ្ន ឆាំច្ពាឹះឥណទានច្រៀបឆាំច្ ង
ើ វិញ កនងច្គាលបាំ
ណងកាត្់បនថយ
ុ
នូវហ្វនិភ្័យឥណទាន សាំច្ៅរកាច្សថរភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងគាាំម្រទែល់ការច្ងើបច្

ើងវិញទាាំងឡាយ្ិត្ម្រត្រមថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021 ម្រត្ូវច្ធ្ាើឆាំណាត្់ថានក់ និងសាំវ ិធានធ្នច្ ើង
ច្ោយដផ្អកច្ៅច្លើស្ថរាឆរដណនាាំច្នឹះ។ ឆាំច្ពាឹះឥណទានដែលសថិត្កនុងរយៈច្ពលវាយត្ថ្មល ម្រត្ូវរកា

ឥណទានច្រៀបឆាំច្
វិញ

ង
ើ វិញថ្នសកមមភាពច្សែឋកិឆ។
ច

ឆាំណាត្់ថានក់ែូឆច្ៅមុនច្ពលដែលានការច្រៀបឆាំច្

ើងវិញ។
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3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

ត្.

ទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្ិត (ត្)
ម្រកុមហុន បានពិនិត្យស្ថរាឆរច្នឹះ និងានទសសនៈថា ការវាយត្ថ្មលច្ៅច្លើហ្វនិភ្័យឥណទានរបស់ម្រកុមហុន
ដែលានស្ស្ថប់

ានភាពសមស្សបច្ៅតមលកខែណឌត្ម្រមូវដែលានដឆងច្ៅកនុងស្ថរាឆរច្នឹះ

សម្រាប់ការ

ច្រៀបឆាំរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុច្នឹះ។

ង.

ច្ែើមទុន – ថ្ងលច្ែើមកនុងការច្បាឹះផ្ាយភា្ហុន
ច្ែើមទុនតទល់កុងការបច្ញ្ច
ន
ញភា្ហុន ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ច្ោយកាត្់ច្ឆញពីមូលធ្ន បនាទប់ពីែកពនធរួឆ។

ទ.

ិ នធ្ន
សាំវធា
ិ នធ្នម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ ច្ៅច្ពលដែលម្រកុមហុន ានកាត្ពាកិឆចនាច្ពលបឆចុបបនន (តមផ្លូវឆាប់ ឬ
សាំវធា
កាត្ពាកិឆចម្របច្យល) ដែលជាលទធផ្លថ្នម្រពរត្ិតការណ៍កនលងផ្ុត្ច្ៅ ច្ហើយវាានលទធភាពដែលត្ម្រមូវឲ្យាន
លាំហូរច្ឆញនូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍ច្សែឋកិឆច

កនុងការបាំច្ពញនូវកាត្ពាកិឆចច្នាឹះ។
ម្របសិនច្បើផ្លបឹះពាល់ាន
ិ នធ្នម្រត្ូវបានកាំណត្់ច្ោយអបបហ្វរលាំហូរទរកម្របាក់ ដែលរាំពរងថានរងម្រត្ូវទូទាត្់នា
លកខណៈជាស្ថរវនត សាំវធា
ច្ពលអនា្ត្
ទីផ្ារបឆចុបបនន

ច្ោយច្ម្របើអម្រតមុនបង់ពនធដែលឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងពីការបាន់ស្ថមនថ្នត្ថ្មលច្ពលច្វលា
និងហ្វនិភ្័យជាក់លាក់ឆាំច្ពាឹះបាំណុលទាាំងច្នាឹះ។

កនុងលកខែណឌ
អបបហ្វរដែលច្ៅសល់ម្រត្ូវបានទទួល

ស្ថគល់ជាថ្ងលហិរញ្ញបបទាន។

ធ្.

ការម្របាក់
អម្រតការម្របាក់ម្របសិទភា
ធ ព
ឆាំណូលការម្របាក់ និងឆាំណាយការម្របាក់ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ ច្ោយច្ម្របើ
វិធ្ីស្ថស្តសតអម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាព។ “អម្រតការម្របាក់ម្របសិទភា
ធ ព” ្ឺជាអម្រតដែលអាឆច្ធ្ាើអបបហ្វរស្ថឆ់ម្របាក់

ដែលរាំពរងថានរងទូទាត្់ ឬនរងម្រត្ូវទទួលបាន តមរយៈអាយុកាលរាំពរងទុករបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នាឹះ ឲ្យមក
ច្សមើនរង៖
•

ត្ថ្មលច្យងែុលរបស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬ

•

រាំលស់ថ្ងលច្ែើមរបស់បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។
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3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

ធ្.

ការម្របាក់ (ត្)
អម្រតការម្របាក់ម្របសិទភា
ធ ព
ច្ៅច្ពល្ណនាអម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាពសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ច្ម្រៅពីម្រទពយដែលបានទិញ ឬម្រទពយ

សកមម ដែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មលច្ៅច្ពលទិញ ម្រកុមហុនច្ធ្ាើការបាន់ស្ថមនច្លើលាំហូរទរកម្របាក់នាច្ពលអនា្ត្
ច្ោយពិចារណារាល់លកខែណឌទាាំងអស់របស់កិឆចសនោឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បុដនតមិនរាប់បញ្ចូ ល

ECL។

សម្រាប់ម្រទពយសកមមដែលទិញ ឬម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មលច្ៅច្ពលទិញ អម្រតការម្របាក់

ម្របសិទភា
ធ ពដែលបានដកត្ម្រមូវហ្វនិភ្័យឥណទាន ម្រត្ូវបាន្ណនា ច្ោយច្ម្របើលហ
ាំ ូរទរកម្របាក់បាន់ស្ថមននា
ច្ពលអនា្ត្ រួមបញ្ចូ លទាាំង (ECL)។
ការ្ណនាអម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាព

រួមបញ្ចូ លនូវថ្ងលច្ែើមម្របត្ិបត្តិការ

និងកថ្ម្រមទាាំងអស់ដែលបានបង់

ឬទទួល ដែលជាដផ្នកថ្នអម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាព។ ថ្ងលច្ែើមម្របត្ិបត្តិការរួមាន ការឆាំណាយបដនថមដែល
ពាក់ព័នធតទល់ច្ៅនរងការទិញ ឬការច្បាឹះផ្ាយម្រទពយសកមមហរិ ញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។

រ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម និងត្ថ្មលច្យងែុល
‘រាំលស់ថ្ងលច្ែើម’ របស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ្ឺជាឆាំនួនដែលម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុល
ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវាស់ដវងច្ៅច្ពលទទួលស្ថគល់ជាច្លើកែាំបូង ែកការទូទាត្់សងម្របាក់ច្ែើម បូក ឬែករាំលស់

បងគរ ច្ោយច្ម្របើអម្រតការម្របាក់ម្របសិទភា
ធ ព ឆាំច្ពាឹះភាពែុសគានរវាងឆាំនួនដែលទទួលស្ថគល់ជាច្លើកែាំបូង និង
ឆាំនួនច្ៅច្ពលែល់កាលកាំណត្់

ិ នធ្នច្លើការខាត្បង់ឥណទានដែលបាន
និងម្រត្ូវច្ធ្ាើនិយ័ត្ភាពឆាំច្ពាឹះសាំវធា

រាំពរងទុក ឆាំច្ពាឹះម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ។ ត្ថ្មលច្យងែុលរបស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ្ឺជារាំលស់ថ្ងលច្ែើមរបស់
ិ នធ្ន ECL។
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ មុនច្ពលដកត្ម្រមូវសាំវធា

ការ្ណនាឆាំណូលការម្របាក់ និងឆាំណាយការម្របាក់
អម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាពរបស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ

ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ម្រត្ូវបាន្ណនាច្ៅច្ពលទទួល

ស្ថគល់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុជាច្លើកែាំបូង។ កនុងការ្ណនាឆាំណូលការម្របាក់ និងឆាំណាយ
ការម្របាក់

អម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាពម្រត្ូវបានច្ម្របើដផ្អកច្លើត្ថ្មលច្យងែុលរបស់ម្រទពយសកមម

(ច្ៅច្ពលដែល

ម្រទពយសកមមមិនម្រត្ូវបានចាត្់ទុកថាានឱនភាពថ្នត្ថ្មល) ឬរាំលស់ថ្ងលច្ែើមថ្នបាំណុល។ អម្រតការម្របាក់ម្របសិទធ
ភាពម្រត្ូវច្ធ្ាើការដកដម្របច្

ើងវិញ ច្ោយការបាន់ស្ថមនច្

ើងវិញនូវលាំហូរទរកម្របាក់របស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែល

ានអម្រតការម្របាក់ដម្របម្របួល ច្ែើមបីឆុឹះបញ្ញ
ល
ច ាំងពីការតលស់បូររបស់
ត
អម្រតការម្របាក់ទីផ្ារ។ អម្រតការម្របាក់ម្របសិទធ
ភាពក៏ម្រត្ូវច្ធ្ាើការដកដម្របច្

ើងវិញ សម្រាប់និយ័ត្កមមត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ការពារ ច្ៅកាលបរិច្ឆេទដែល

រាំលស់ថ្ននិយ័ត្កមមឧបករណ៍ការពារបានចាប់ច្ផ្ដើមច្

ើង។
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3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

ធ្.

ការម្របាក់ (ត្)
ការ្ណនាឆាំណូលការម្របាក់ និងឆាំណាយការម្របាក់ (ត្)
បុដនតឆាំច្ពាឹះម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មល បនាទប់ពីបានទទួលស្ថគល់ជាច្លើកែាំបូង ឆាំណូល
ការម្របាក់ម្រត្ូវបាន្ណនា

ច្ោយច្ម្របើអម្រតការម្របាក់ម្របសិទភា
ធ ព

ដផ្អកច្លើរល
ាំ ស់ថ្ងលច្ែើមរបស់ម្រទពយសកមម

ហិរញ្ញវត្ថុ។ ម្របសិនច្បើម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថដលងានឱនភាពថ្នត្ថ្មល
ច្នាឹះការ្ណនាការម្របាក់ម្រត្ូវដផ្អកច្លើ
ុ
មូលោឋនត្ថ្មលែុលវិញ។

ឆាំច្ពាឹះម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មល ចាប់តង
ាំ ពីទទួលស្ថគល់ជាច្លើកែាំបូង ឆាំណូលការម្របាក់
ម្រត្ូវបាន្ណនាច្ោយច្ម្របើអម្រតការម្របាក់ម្របសិទភា
ធ ពដែលម្រត្ូវបានដកត្ម្រមូវនូវហ្វនិភ្័យ

ដផ្អកច្លើរល
ាំ ស់ថ្ងល

ច្ែើមថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថច្នាឹះ។
ការ្ណនាឆាំណូលការម្របាក់ច្នឹះ មិនម្រត្ូវបតូរច្ៅមូលោឋនត្ថ្មលែុលវិញច្នាឹះ
ុ
ច្ទ ច្ទាឹះបីជាហ្វនិភ្័យឥណទានរបស់ម្រទពយសកមមច្នាឹះ ានភាពម្របច្សើរក៏ច្ោយ។

ការបង្កាញ
ឆាំណូលការម្របាក់ និងឆាំណាយការម្របាក់ ច្លើម្រទពយសកមមហរិ ញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលបានវាស់ដវង
តមរាំលស់ថ្ងលច្ែើម

ម្រត្ូវបាន្ណនាច្ោយច្ម្របើវ ិធ្ីស្ថស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធភាព

របាយការណ៏ឆាំច្ណញ ឬខាត្ និង លទធផ្លលមអិត្ច្ផ្សងៗ។

ន.

ច្ហើយបានបង្កាញច្ៅកនុង

ម្របាក់កថ្ម្រម និងច្ជ្ើងស្ថ
ឆាំណូល និងឆាំណាយកថ្ម្រម និងច្ជ្ើងស្ថ ដែលជាដផ្នកថ្នអម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាព របស់ម្រទពយសកមមហរិ ញ្ញវត្ថុ
និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានរួមបញ្ចូ លច្ៅកនងអម្រតការម្របាក់
ម្របសិទធភាព។
ុ
ឆាំណូលកថ្ម្រម

និងច្ជ្ើងស្ថច្ផ្សងច្ទៀត្

រួមទាាំងថ្ងលច្សវា្ណនីម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ច្ៅច្ពលបានបាំច្ពញ

ច្សវាកមម។
កិឆស
ច នោជាមួយអត្ិងិជ្នដែលទទួលស្ថគល់ជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ច្ៅកនងរបាយការណ
៍ ហិរញ្ញវត្ថុរបស់
ុ
ម្រកុមហុន អាឆានវិស្ថលភាពច្ោយដផ្នកច្ៅកនុង ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 និងច្ោយដផ្នកច្ៅកនុង ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 15។ កនង
ុ
ករណីច្នឹះ ជាែាំបូងម្រកុមហុន ម្រត្ូវអនុវត្ត ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 ច្ែើមបីដបងដឆក និងវាស់ដវងដផ្នកថ្នកិឆចសនោ ដែលចាត្់

ឆូលច្ៅកនងវិស្ថលភាពថ្ន
ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 ច្ហើយបនាទប់មកអនុវត្ត ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 15 ឆាំច្ពាឹះដផ្នកដែលច្ៅ
ុ
ច្សសសល់។
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3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

ប.

ឱនភាពថ្នត្ថ្មលរបស់ម្រទពយសកមមមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុ
ការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល

ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ម្របសិនច្បើត្ថ្មលច្យងរបស់ម្រទពយសកមម

ឬឯកតបច្ងាើត្

ស្ថឆ់ម្របាក់ ធ្ាំជាងការបាន់ស្ថមនត្ថ្មលដែលអាឆម្របមូលមកវិញបាន។
ត្ថ្មលដែលអាឆម្របមូលមកវិញបានរបស់ម្រទពយសកមម ឬឯកតបច្ងាើត្ស្ថឆ់ម្របាក់ ្ឺជាត្ថ្មលដែលធ្ាំជាងរវាងត្ថ្មល
ច្ម្របើម្របាស់ និងត្ថ្មលសមស្សប ែកឆាំណាយច្ែើមបីលក់ច្ឆញ។ កនុងការបាន់ម្របាណត្ថ្មលច្ម្របើម្របាស់ ការបាន់
ស្ថមនលាំហូរទរកម្របាក់នាច្ពលអនា្ត្ ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើអបបហ្វរច្ៅនរងត្ថ្មលបឆចុបបនន ច្ោយច្ម្របើអម្រតការម្របាក់មុន
បង់ពនធ ដែលឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងការបាន់ម្របាណត្ថ្មលច្ពលច្វលាកនុងលកខែណឌទីផ្ារបឆចុបបនន និងហ្វនិភ្័យជាក់លាក់
សម្រាប់ម្រទពយសកមមទាាំងច្នាឹះ ឬឯកតបច្ងាើត្ស្ថឆ់ម្របាក់។

សម្រាប់ច្គាលបាំណងថ្នការច្ធ្ាើច្ត្សដច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល ម្រទពយសកមមម្រត្ូវបានោក់បញ្ចូ លគានជាម្រកុមត្ូឆៗ ដែល
អាឆបច្ងាើត្ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីការបនតការច្ម្របើម្របាស់

ច្ោយមិនពរងដផ្អកខាលាំងច្លើលហ
ាំ ូរទរកម្របាក់ថ្នម្រទពយសកមម

ឬឯកតបច្ងាើត្ស្ថឆ់ម្របាក់។
ការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្។ ការខាត្បង់ច្លើ

ិ៍ ត
ឱនភាពថ្នត្ថ្មល ថ្នឯកតបច្ងាើត្ស្ថឆ់ម្របាក់ ម្រត្ូវបានដបងដឆកច្ោយ កាត្់បនថយត្ថ្មលច្យងថ្នត្ថ្មលច្ករច្្
ម ឹះ
របស់ឯកតបច្ងាើត្ស្ថឆ់ម្របាក់ ជាមុន ច្ហើយបនាទប់មកច្ែើមបីកាត្់បនថយត្ថ្មលច្យងថ្នម្រទពយសកមម ែថ្ទច្ទៀត្ច្ៅ
កនុងឯកតបច្ងាើត្ស្ថឆ់ម្របាក់ ច្លើមូលោឋនសាាម្រត្។
ការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល

ដែលទទួលស្ថគល់កុងច្ពលកនល
ន
ងផ្ុត្ច្ៅ

ម្រត្ូវបានបាន់ម្របាណរាល់កាល

បរិច្ឆេទថ្នការរាយការណ៍ ថាច្ត្ើានសញ្ញញណណាមួយដែលការខាត្បង់បានងយឆុឹះ ឬដលងានការខាត្បង់
ត្ច្ៅច្ទៀត្។ ការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល ម្រត្ូវកត្់ម្រតបញ្រ្ញ្ញ
ច សមកវិញ ម្របសិនច្បើានការដម្របម្របួលត្ថ្មល
បាន់ស្ថមនដែលច្ម្របើម្របាស់ច្ែើមបីកាំណត្់ត្ថ្មលដែលអាឆម្របមូលមកវិញបាន។ ការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល ម្រត្ូវ
បានកត្់ម្រតបញ្រ្ញ្ញ
ច សមកវិញ ម្រត្រមកម្រមិត្មួយដែលមិនច្ធ្ាើឲ្យត្ថ្មលច្យងរបស់ម្រទពយសកមមច្នឹះ មិនច្លើសពីត្ថ្មល
ច្យងដែលម្រត្ូវកាំណត្់ (ែករាំលស់) កនុងករណីពុាំានការទទួលស្ថគល់ការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល។

ផ្.

ឆាំណូលវ ិភា្ទាន
ម្រកុមហុន
ការម្របាក់

ទទួលស្ថគល់ជ្ាំនួយឥត្សាំណងពីរាជ្រោឋភ្ិបាល

ច្លើមូលបម្រត្បាំណុលច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ

មូលោឋនជាម្របព័នធ កនុងអាំ

ទាក់ទិននរងការបនថយពនធកាត្់ទុកច្លើឆាំណាយ
ឬខាត្

ថាជាឆាំណូលច្ផ្សងៗច្ោយដផ្អកច្លើ

ងការិ
យបរិច្ឆេទ ដែលឆាំណាយច្នាឹះម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់។
ុ
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ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

ព.

ពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ
ឆាំណាយពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញរួមានពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្នាំ

និងពនធពនោរ។

ពនធច្លើម្របាក់

ឆាំច្ណញម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ ច្លើកដលងដត្ពនធច្នឹះទាក់ទងច្ៅនរង
ធាត្ុដែលម្រត្ូវទទួលស្ថគល់ច្ោយតទល់ច្ៅកនងមូ
លធ្ន ឬច្ៅកនងរបាយការណ
៍ លទធផ្លលមអិត្ច្ផ្សងៗ។
ុ
ុ

ម្រកុមហុនបានកាំណត្់ថា ការម្របាក់ និងការោក់ពិន័យទាក់ទងនរងពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ រួមបញ្ចូ លបាំណក

ស្ស្ថយពនធមិនឆាស់លាស់ មិនបាំច្ពញតមនិយមន័យថ្នពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ ែូច្ឆនឹះច្ហើយវាម្រត្ូវបាន

ិ នធ្ន បាំណុលយថាភាព និង
កត្់ម្រតច្ម្រកាមសដង់ោ្ណនយយអនដរជាត្ិថ្នកមពជា
(“ស.្.អ.ក”) 37 សាំវធា
ុ
ម្រទពយសកមមយថាភាព ច្ហើយម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ថាជាការឆាំណាយពាក់ព័នធ “ឆាំណាយច្ផ្សងៗ”។
(i)

ពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្នាំ
ពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្នាំ រួមានពនធដែលម្រត្ូវបង់ ឬទទួល ច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញជាប់ពនធម្របចាាំឆ្នាំ ច្ោយ
ច្ម្របើអម្រតពនធដែលបានអនុម័ត្ ឬបានអនុម័ត្ជាអាទិ៍ច្ៅកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ និងនិយត្
័ ភាពណាមួយ
ច្ៅច្លើពនធម្រត្ូវបង់ពីឆ្នាំមុនៗ។ ឆាំនួនម្របាក់ពនធបឆចបបនន
ដែលម្រត្ូវបង់ឬទទួល ្ឺជាការបាន់ស្ថមនែ៏លប
អ ាំផ្ុត្
ុ
ថ្នឆាំនួនម្របាក់ពនធដែលរាំពរងថានរងម្រត្ូវបង់ឬទទួល
ច្ៅនរងពនធឆាំណូល

ម្របសិនច្បើាន។

ដែលឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងពីភាពមិនម្របាកែម្របជាដែលទាក់ទង
វាម្រត្ូវបានវាស់ដវងច្ោយច្ម្របើអម្រតពនធដែលបានអនុម័ត្ ឬាន

អនុម័ត្ជាអាទិ៍ច្ៅកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៏។

(ii)

ពនធពនោរ
ពនធពនោរម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ច្ោយដផ្អកច្លើភាពលច្មអៀងបច្ណា
ត ឹះអាសនន

រវាងត្ថ្មលច្យងរបស់ម្រទពយសកមម

និងបាំណុល ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងត្ថ្មលច្យងសម្រាប់ការ្ិត្ពនធ។
ភាពលច្មអៀងបច្ណា
ត ឹះអាសនន
ភ្ត្ិសនោជាក់លាក់ណាមួយ

ពាក់ព័នធនរងសិទិច្ធ ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម
ម្រត្ូវបានចាត្់ទុកថាជាកញ្ច ប់សទ
ុ ធ

និងបាំណុលភ្ត្ិសនោសម្រាប់

(ភ្ត្ិសនោ)

ស្ថគល់ពនធពនោរ។

កនងច្គាលបាំ
ណងទទួល
ុ

ពនធពនោរជាម្រទពយសកមម ម្រត្ូវទទួលស្ថគល់ឆាំច្ពាឹះការខាត្បង់ពនធមិនទាន់បានច្ម្របើម្របាស់ និងភាពលច្មអៀង
បច្ណា
ត ឹះអាសននដែលអាឆកាត្់កងបាន ម្រត្រមកម្រមិត្ដែលម្របាក់ឆាំច្ណញជាប់ពនធនាច្ពលអនា្ត្ អាឆច្ម្របើ
ម្របាស់សម្រាប់កាត្់កងជាមួយភាពលច្មអៀងបច្ណា
ត ឹះអាសននច្នាឹះបាន។
ម្រត្ួត្ពិនិត្យច្ៅច្រៀងរាល់កាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍
អត្ថម្របច្យជ្ន៍ពនធទាង
ាំ ច្នាឹះបាន។

ពនធពនោរជាម្រទពយសកមមម្រត្ូវបាន

និងម្រត្ូវបានកាត្់បនថយកនងករណ
ី មិនអាឆច្ម្របើម្របាស់នូវ
ុ

ការកាត្់បនថយច្នាឹះម្រត្ួវកត្់ម្រតបញ្រ្ញ្ញ
ច សមកវិញច្ៅច្ពលដែលម្របាក់

ឆាំច្ណញជាប់ពនធនាច្ពលអនា្ត្ានលកខណៈម្របច្សើរច្

ង
ើ ។

49

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)
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3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

ព.

ពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ (ត្)

(ii)

ពនធពនោរ (ត្)
ពនធពនោរជាម្រទពយសកមមម្រត្ូវបានវាស់ដវងតមអម្រតពនធ ដែលរាំពរងថានរងម្រត្ូវច្ម្របើឆាំច្ពាឹះភាពលច្មអៀងបច្ណា
ត ឹះ
អាសនន

ច្ៅច្ពលដែលវាអាឆច្ម្របើម្របាស់បាន

ឬកាត្់កងបាន

ច្ោយច្ម្របើអម្រតពនធច្ៅកាលបរិច្ឆេទ

រាយការណ៍ និងឆលឹះបញ្ញ
ច ង
ាំ ពីភាពមិនម្របាកែម្របជាដែលទាក់ទងច្ៅនរងឆាំណូលពនធម្របសិនច្បើាន។
ុ
ការវាស់ដវងពនធពនោរ ឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងនូវពនធដែលម្រកុមហន
ុ រាំពរងថាអាឆច្ម្របើម្របាស់បាន ឬអាឆកាត្់កងបាននូវ
ត្ថ្មលច្យងរបស់ម្រទពយសកមម និងបាំណុលកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍។
ពនធពនោរជាម្រទពយសកមម និងពនធពនោរជាបាំណុល អាឆកាត្់កងបានដត្កនុងករណីវាបានបាំច្ពញលកខែណឌ
ជាក់លាក់ណាមួយ។

ភ្.

បាំណុលយថាភាព
កនុងករណីដែលមិនត្ម្រមូវឲ្យានការហូរច្ឆញនូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍ច្សែឋកិឆច
ឬឆាំនួនទរកម្របាក់ដែលមិនអាឆ
បាន់ស្ថមនបាន
ច្នាឹះកាត្ពាកិឆម
ច ិនម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ច្ៅកនងរបាយការណ
៍ ស្ថថនភាពហិរញ្ញវត្ថុច្នាឹះ
ុ
ច្ទច្ហើយវាម្រត្ូវបានបង្កាញថា

ជាបាំណុលយថាភាព

ច្លើកដលងដត្ម្របូបាបីលីច្ត្ថ្នលាំហូរច្ឆញនូវ

អត្ថម្របច្យជ្ន៍ច្សែឋកិឆច ្ឺច្សទើដត្គាមន។ កាត្ពាកិឆចដែលអាឆច្កើត្ាន បុដនត អត្ថិភាពថ្នកាត្ពាកិឆច នរង
ម្រត្ូវបានបញ្ញ
ជ ក់ច្ោយការច្កើត្ច្

ើង ឬមិនច្កើត្ច្

បានបង្កាញថាជាបាំណុលយថាភាព

ើងថ្នម្រពរត្ិកា
ត រណ៍នាច្ពលអនា្ត្មួយ ឬច្ម្រឆើន ក៏ម្រត្ូវ

ដែលអាឆច្កើត្ានច្

ើង

លុឹះម្រតដត្ម្របូបាបីលច្ី ត្ថ្នការហូរច្ឆញថ្ន

អត្ថម្របច្យជ្ន៍ច្សែឋកិឆច ្ឺច្សទដើ ត្គាមន។

ម.

សតង់ោងមី វច្ិ ស្ថធ្នកមមច្លើបទោឋន និងលកខែណឌត្ម្រមូវនាច្ពលខាងមុែ
ការដកដម្រប និងការបកស្ស្ថយទាក់ទងនរងសតង់ោែូឆខាងច្ម្រកាម ដែលបានឆូលជាធ្រាន សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ
ចាប់ច្ផ្តើមបនាទប់ពីថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្នាំ2021 មិនម្រត្ូវបានរាំពរងថានរងជ្ឹះឥទធិពល្ួរឲ្យកត្់សាគល់ច្លើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកុមហន
ុ ច្ទ៖

លកខែណឌត្ម្រមូវងមីបានឆូលជាធ្រាននាច្ពលបឆចុបបនន
-

សមបទានជ្ួលដែលពាក់ព័នធនរងកូវ ីែ-19 (វិច្ស្ថធ្នកមមច្លើ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 16)

-

កាំដណទម្រមង់ច្គាលការណ៏អម្រតការម្របាក់

–

ែាំណាក់កាលទី2

(វិច្ស្ថធ្នកមមច្លើ

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 )

ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

9
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3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

ម.

សតង់ោងមី វច្ិ ស្ថធ្នកមមច្លើបទោឋន និងលកខែណឌត្ម្រមូវនាច្ពលខាងមុែ (ត្)
ច្លើសពីច្នឹះច្ៅច្ទៀត្ ានសតង់ោងមីមួយឆាំនួន ដែលបានឆូលជាធ្រាន សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទចាប់ច្ផ្តើមបនាទប់ពី

ថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្នាំ2021 ដែលការអនុវត្តមុនកាលកាំណត្់ម្រត្ូវបានអនុញ្ញញត្។ យងណាមិញ ម្រកុមហុនមិនទាន់
បានអនុវត្តនូវសតង់ោងមី
ច្ៅច្

ើយច្ទ។

ឬសតង់ោដែលបានរងវិច្ស្ថធ្នកមមទាាំងច្នាឹះកនុងការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នឹះ

លកខែណឌត្ម្រមូវនាច្ពលខាងមុែ
(i)

ពនធពនោរទាក់ទិននរងម្រទពយសកមម
ស.្.អ.ក 12)

ការច្ធ្ាើវច្ិ ស្ថធ្នកមមច្នឹះ

និងបាំណុល

ដែលច្កើត្ច្

(វ ិច្ស្ថធ្នកមមច្លើ

ើងពីម្របត្ិបត្តិការដត្មួយ

បម្រងួមវិស្ថលភាពថ្នការច្លើកដលងសម្រាប់ការទទួលស្ថគល់ែាំបូង

ម្របត្ិបត្តិការណា ដែលផ្តលន
់ ូវភាពច្សមគា
ើ ន និងកាត្់កងលច្មអៀងបច្ណា
ត ឹះអាសនន

ច្ោយែកច្ឆញ

- ឧទាហរណ៍៖ បាំណុល

ភ្ត្ិសនោ។ ការច្ធ្ាើវ ិច្ស្ថធ្នកមមច្នឹះអនុវត្តច្លើការិយបរិច្ឆេទរបាយការណ៍ម្របចាាំឆ្នាំ ដែលចាប់ច្ផ្តើមពី ឬច្ម្រកាយថ្ងៃ
ទី1 ដែមករា ឆ្នាំ2023។ សម្រាប់បាំណុលភ្ត្ិសនោ ពនធពនោរជាម្រទពយសកមម និងពនធពនោរជាបាំណុល នរងចាាំបាឆ់
ម្រត្ូវទទួលស្ថគល់តាំងពីចាប់ច្ផ្តើមែាំបូងថ្នរយៈច្ពលច្ម្របៀបច្ធ្ៀបែាំបូងបាំផ្ុត្ដែលបានបង្កាញ ដែលផ្លបឹះពាល់
បងគរម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ថាជានិយត្
័ កមមច្ៅកនុងម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក

ឬធាត្ុច្ផ្សងៗ

ថ្នមូលធ្នច្ៅ

កាលបរិច្ឆេទច្នាឹះ។ សម្រាប់ម្របត្ិបត្តិការច្ផ្សងៗទាាំងអស់ វិច្ស្ថធ្នកមមអនុវត្តឆាំច្ពាឹះម្របត្ិបត្តិការដែលច្កើត្ច្
បនាទប់ពីការចាប់ច្ផ្តើម ថ្នរយៈច្ពលែាំបូងបាំផ្ុត្ដែលបានបង្កាញ។

ើង

ិ ីស្ថស្តសត ‘ភាជប់បញ្ចូ លគាន’ ដែលនាាំឱយទទួលបាន
ម្រកុមហុនកត្់ម្រតពនធពនោរច្លើបាំណុលភ្ត្ិសនោច្ោយអនុវត្តវធ្
លទធផ្លស្សច្ែៀងគានច្ៅនរងវិច្ស្ថធ្នកមម

ច្លើកដលងដត្ផ្លបឹះពាល់ច្លើឆាំនួនសុទថ្ធ នពនធពនោរ

ដែលបាន

បង្កាញកនងរបាយការណ
៍ ស្ថថនភាពហិរញ្ញវត្ថ។
ុ
ុ ច្ៅច្ម្រកាមវិច្ស្ថធ្នកមមច្នឹះ ម្រកុមហុននរងទទួលស្ថគល់ពនធពនោរ
ជាម្រទពយសកមម និងពនធពនោរជាបាំណុល ោឆ់ច្ោយដ

កពីគាន។

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021 លច្មអៀងបច្ណា
ត ឹះអាសននជាប់ពនធ ទាក់ទងនរងសិទិធច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមមរបស់ម្រកុមហុន
ានឆាំនួន 14,977,091 ែុលាលអាច្មរិក ច្ហើយលច្មអៀងបច្ណា
ត ឹះអាសននដែលអាឆកាត្់កងបាន ទាក់ទិននរងបាំណុល
ភ្ត្ិសនោរបស់ម្រកុមហន
ុ ានឆាំនួន 15,591,438 ែុលាលអាច្មរិក ដែលទាាំងច្នឹះបណា
ត លឲ្យានពនធពនោរសុទជា
ធ

ម្រទពយសកមមរបស់ម្រកុមហុន ឆាំនូន 122,870 ែុលាលអាច្មរិក (កាំណត្់សាគល់ 19)។ ច្ម្រកាមការច្ធ្ាើវ ិច្ស្ថធ្នកមមច្នឹះ
ម្រកុមហុននរងបង្កាញពនធពនោរជាបាំណុលឆាំនូន 2,995,418 ែុលាលអាច្មរិក ោឆ់ច្ោយដ

សកមមឆាំនូន 3,118,288 ែុលាលអាច្មរិក។ ពុាំានផ្លបឹះពាល់ច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុកច្
វិច្ស្ថធ្នកមមច្នឹះ។

កពីពនធពនោរជាម្រទពយ
យ
ើ ច្ៅកនុងការអនុវត្ត
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រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

សគមាប់ការ ិយបរ ិដចេទ្ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខធនូ ឆ្ន ំ2021

3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ (ត្)

ម.

សតង់ោងមី វច្ិ ស្ថធ្នកមមច្លើបទោឋន និងលកខែណឌត្ម្រមូវនាច្ពលខាងមុែ (ត្)

(ii)

សដង់ោច្ផ្សងៗ
សតង់ោងមី និងការច្ធ្ាើវច្ិ ស្ថធ្នកមមច្លើសតង់ោ ែូឆខាងច្ម្រកាម មិនម្រត្ូវបានរាំពរងថានរងានផ្លបឹះពាល់ជាស្ថរវនត
ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកុមហុនច្នាច្

យ
ើ ៖

-

ការដកសម្រមួលម្របចាាំឆ្នាំច្លើសតង់ោ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក ឆ្នាំ2018 – 2020

-

ម្រទពយ ច្រាងឆម្រក និងបរិកាខរ៖ ទរកម្របាក់ទទួលបានមុនច្ពលការោក់ច្ម្របើម្របាស់ដែលានកាំណត្់ទុកជាមុន
(វិច្ស្ថធ្នកមមច្លើស.្.អ.ក 16)

-

ឯកស្ថរច្យងឆាំច្ពាឹះម្រកបែណឌទសសនទាន (វិច្ស្ថធ្នកមមច្លើស.រ.ទ.ហ.អស.ក 3)

-

ឆាំណាត្់ថានក់ថ្នបាំណុលរយៈច្ពលែលី និងបាំណុលរយៈច្ពលដវង (វិច្ស្ថធ្នកមមច្លើ ស.្.អ.ក 1)

-

ការលាត្ម្រត្ោងព័ត្៌ានច្លើច្គាលនច្យបាយ្ណច្នយយ (វិច្ស្ថធ្នកមមច្លើ ស.្.អ.ក 1 និងច្សឆកតី
ដងលងការណ៍ការអនុវត្ត ស.រ.ទ.ហ.អ.ក ច្លើកទី2)

4.

និយមន័យថ្នការបាន់ស្ថមន្ណច្នយយ (វិច្ស្ថធ្នកមមច្លើ ស.្.អ.ក 8)។

ការបតររ
ូ ូបិយប័ណណគារ់ ុលាៃរអាដមរ ិរដៅគារ់ដរៀល
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ម្រត្ូវបានបង្កាញជាម្របាក់ែុលាលរអាច្មរិក

ដែលម្រត្ូវជារូបិយប័ណាមុែង្កររបស់

ម្រកុមហុន។ ការបតូររូបិយប័ណាពីម្របាក់ែុលាលរអាច្មរិក ច្ៅជាម្របាក់ច្រៀល បានបាំច្ពញតមលកខែណឌត្ម្រមូវថ្នការ
បង្កាញព័ត្៌ានច្ោយអនុច្លាមតមឆាប់សតីពី្ណច្នយយ និងសវនកមម ច្ហើយការបដូររូបិយប័ណាច្នឹះច្ធ្ាើច្ ើង
ច្ោយអនុច្លាមតម ស.្.អ.ក 21 –ឥទធិពលថ្នការដម្របម្របួលអម្រតបដូររូបិយប័ណាបរច្ទស។

ម្រទពយសកមម និងបាំណុលម្រត្ូវបានបតូរតមអម្រតនាកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ ច្ហើយច្ែើមទុន និង្ណនីមូលធ្ន
ច្ផ្សងៗ ម្រត្ូវបានបតូរតមអម្រតម្របវត្តិស្ថស្តសដ។ របាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ និងលទធផ្លលមអិត្ច្ផ្សងៗ និង

របាយការណ៍លាំហូរទរកម្របាក់ ម្រត្ូវបានបតូរច្ៅជាម្របាក់ច្រៀល ច្ោយច្ម្របើម្របាស់អម្រតមធ្យម ច្ៅកនុងការិយបរិច្ឆេទ
ដែលអម្រតច្នឹះម្រត្ូវបានចាត្់ទុកថាានកម្រមិត្ម្របហ្វក់ម្របដហលច្ៅនរងអម្រតបតូររូបិយប័ណា
នាថ្ងៃម្របត្ិបត្តិការ
ច្ោយស្ថរដត្អម្រតបតូររូបិយប័ណា មិនានការដម្របម្របូលជាស្ថរវនតច្ៅកនុងការិយបរិច្ឆេទ។ ភាពែុសគានដែលច្កើត្
ច្ ើងពីការបតូររូបិយប័ណា ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ជា “លច្មអៀងពីការបតូររូបិយប័ណា” ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល
លមអិត្ច្ផ្សងៗ។
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4.

ការបតររ
ូ ូបិយប័ណណគារ់ ុលាៃរអាដមរ ិរដៅគារ់ដរៀល (ត្)
ម្រកុមហុនច្ម្របើម្របាស់អម្រតបតូរម្របាក់ែូឆខាងច្ម្រកាម៖
អម្រតនាកាល

អម្រតមធ្យម

បរ ិច្ឆេទរាយការណ៍
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

12ដែ

1 ែុលាលរអាច្មរិក =

4,074ច្រៀល

4,068ច្រៀល

1 ែុលាលរអាច្មរិក =

4,045ច្រៀល

4,077ច្រៀល

ត្ួច្លែជាម្របាក់ច្រៀលច្នឹះ ្ឺសម្រាប់ជាការបង្កាញដត្បុច្ណាាឹះ ច្ហើយមិនម្រត្ូវបានយកមកបកស្ស្ថយថា ត្ួច្លែ
ម្របាក់ែុលាលរអាច្មរិកច្នឹះម្រត្ូវបានបដូរច្ៅជាម្របាក់ច្រៀល ឬ្ួរម្រត្ូវបានបដូរជាម្របាក់ច្រៀល ឬនរងម្រត្ូវបានបដូរជាម្របាក់
ច្រៀល នាច្ពលអនា្ត្តមអម្រតបដូរម្របាក់ច្នឹះ ឬអម្រតបដូរម្របាក់ច្ផ្សងច្ទៀត្ច្នាឹះច្

5.

ើយ។

ស្ថច់គារ់រងន
នុ
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ស្ថខានានា
ទីស្ថនក់ការកណា
ត ល

184,569,664

(កាំណត្់សាគល់ 4)

37,795,735

751,936,812

153,979,824

116,999,478
43,578,608

176,275,469

222,365,399

905,916,636

160,578,086

649,538,358

ស្ថឆ់ម្របាក់កងថ្ែតមម្របច្ភ្ទរូ
បិយប័ណារួមានែូឆខាងច្ម្រកាម៖
ុន

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

473,262,889

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ែុលាលរអាច្មរិក
ច្រៀលដែមរ
បាត្ថ្ង

184,320,172

750,920,382

(កាំណត្់សាគល់ 4)

130,637,165

528,427,332

34,859,816

142,018,890

26,845,731

108,590,982

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.

ស្ថច់គារ់រងន
នុ

(ត្)

សម្រាប់ច្គាលបាំណងថ្នការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍លាំហូរទរកម្របាក់ ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់ សមមូលរួមានែូឆ
ខាងច្ម្រកាម៖
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ស្ថឆ់ម្របាក់កុងថ្ែ
ន

222,365,399

905,916,636

160,578,086

649,538,358

្ណនីឆរនត

139,856,737

569,776,347

87,265,227

352,987,843

373,638

1,522,201

165,207,294

668,263,504

2,240,993

9,129,805

3,959,939

16,017,953

364,927,185

1,486,713,352

417,065,787

1,687,031,108

សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា
្ណនីានកាលកាំណត្់

(កាលវស្ថនែាំបូងរហូត្ែល់ 3ដែ)

សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សងៗ
្ណនីឆរនត

្ណនីសនសាំ

6.

(កាំណត្់សាគល់ 4)

90,418

368,363

55,241

223,450

សមត្ុលយដៅធនាោរជាត្ិននរមពជា
ុ
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

កាំណត្់ ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាលរអាច្មរិកសមមូលពាន់ច្រៀល

សាគល់
្ណនីឆរនត

(កាំណត្់សាគល់ 4)

(កាំណត្់សាគល់ 4)

(ក)

139,856,737

569,776,347

87,265,227

352,987,843

(កាលវស្ថនែាំបូងរហូត្ែល់ 3ដែ)

(ក)

373,638

1,522,201

165,207,294

668,263,504

(កាលវស្ថនែាំបូងច្ម្រឆើនជាង 3ដែ)

(ក)

148,184

603,702

148,888

602,252

ម្របាក់បច្ញ្ញា
ើ នកាលកាំណត្់
ម្របាក់បច្ញ្ញា
ើ នកាលកាំណត្់

ម្របាក់ត្មាលធា
់ នាច្លើច្ែើមទុន
ម្របាក់បម្រមុងកាត្ពាកិឆច

(ែ)
(្)

30,000,000

122,220,000
806,818,247

162,733,990

658,258,990

368,419,366

1,500,940,497

438,355,399

1,773,147,589

198,040,807

23,000,000

93,035,000

54

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

សគមាប់ការ ិយបរ ិដចេទ្ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខធនូ ឆ្ន ំ2021

6.

សមត្ុលយដៅធនាោរជាត្ិននរមពជា
ុ

(ក)

្ណនីឆរនត និងម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត្់
្ណនីឆរនតមិនទទួលបានការម្របាក់ច្នាឹះច្ទ។
កនុងអាំ ងការិ
យបរិច្ឆេទ ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត្់ដែលានកាលវស្ថនែាំបូងរហូត្ែល់ 3ដែ ទទួលបាន
ុ
អម្រតការម្របាក់ម្របចាាំឆ្នាំចាប់ពី 0.04% ច្ៅ 1.63% (ឆ្នាំ2020៖ ចាប់ពី 0.02% ែល់ 1.60%) ច្ហើយម្របាក់បច្ញ្ញើាន
កាលកាំណត្់ដែលានកាលវស្ថនែាំបូងច្លើសពី 3ដែ ទទួលបានអម្រតការម្របាក់ម្របចាាំឆ្នាំចាប់ពី 0.13% ច្ៅ
1.91% (ឆ្នាំ2020៖ ចាប់ពី 0.23% ែល់ 1.93%)។

(ែ)

ម្របាក់ត្មាល់ធានាច្លើច្ែើមទុន
តមម្របកាសច្លែ B7-07-163 ឆុឹះថ្ងៃទី13 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2007 សតីអាំពីការផ្តល់អាជាាប័ណាែល់ម្រ្រឹះស្ថថនមីម្រកូហិរញ្ញវត្ថុ

ទទួលម្របាក់បច្ញ្ញើ ម្រកុមហុនត្ម្រមូវឲ្យរកាម្របាក់ត្មាលធា
់ នាច្លើច្ែើមទុនច្សមន
ើ រង 10% ថ្នច្ែើមទុនឆុឹះបញ្ជ ីជាមួយ
ធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពជា។
ច្ៅថ្ងៃទី7 ដែមិងុនា ឆ្នាំ2021 ម្រកុមហុនបានបច្ងាើនម្របាក់ត្មាល់ធានាច្លើច្ែើមទុនរហូត្
ុ
ែល់ 30 លានែុលាលរអាច្មរិក បនាទប់ពីទទួលបានការអនុម័ត្ពីធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា ច្ៅថ្ងៃទី31 ដែឧសភា

ឆ្នាំ2021 ច្លើការបច្ងាើនច្ែើមទុន។ ម្របាក់បច្ញ្ញើច្នឹះ មិនអាឆយកមកសម្រាប់ជាការច្ម្របើម្របាស់ច្ៅកនុងម្របត្ិបត្តិការ
របស់ម្រកុមហុនច្នាឹះច្ទ បុដនតម្រត្ូវបានបងាិលម្រត្ ប់មកវិញ ច្ៅច្ពលម្រកុមហុនសម័ម្រ្ឆិត្តបញ្ឈប់អាជ្ីវកមមច្ៅកនុង
ម្របច្ទសកមពុជា។ ម្របាក់ត្មាល់ធានាច្លើច្ែើមទុន ទទួលបានការម្របាក់ម្របចាាំឆ្នាំកុងអម្រត
ន
0.04% (ឆ្នាំ2020៖ 0.09%)
ច្ៅកនុងអាំ ងការិយបរិ
ច្ឆេទ។
ុ

(្)

ម្របាក់បម្រមុងកាត្ពាកិឆច
ម្របាក់បម្រមុងកាត្ពាកិឆច ្ឺជាម្របាក់បម្រមុងកាត្ពាកិឆចអបបបរា ដែលម្រត្ូវបាន្ណនាតមអម្រត 8.00% ថ្នម្របាក់
បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន ច្ោយអនុច្លាមច្ៅតមម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពជាច្លែ
B7-07-163។ ម្របាក់
ុ

បម្រមុងកាត្ពាកិឆច នរងម្រត្ូវដម្របម្របួលច្ៅតមកម្រមិត្ថ្នការោក់ម្របាក់បច្ញ្ញព
ើ ីអត្ិងិជ្ន ច្ហើយម្របាក់បម្រមុងកាត្ពាកិឆច
ពុាំទទួលបានការម្របាក់ច្នាឹះច្ទ។
ច្ៅថ្ងៃទី11 ដែមករា ឆ្នាំ2022 ម្រកុមហុនបានច្ផ្ទរទរកម្របាក់បដនថមសរុបឆាំនួន 6,471,930 ែុលាលរអាច្មរិក ច្ៅកនុង
្ណនីបម្រមុងកាត្ពាកិឆចជាមួយធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា
ច្ែើមបីរកានូវកម្រមិត្ម្របាក់បម្រមុងកាត្ពាកិឆចអបបបរា
ច្ែើមបីឲ្យស្សបតមម្របកាសខាងច្លើ។
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7.

សមត្ុលយដៅធនាោរដផេងៗ
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

្ណនីឆរនត

(កាំណត្់សាគល់ 4)

2,240,993

9,129,805

3,959,939

16,017,953

ធ្នាគារច្ផ្សងៗ

2,331,411

9,498,168

4,015,180

16,241,403

ឱនភាពថ្នត្ថ្មល

(23,314)

(94,981)

(40,151)

(162,411)

2,308,097

9,403,187

3,975,029

16,078,992

្ណនីសនសាំ
សមត្ុលយែុលជាមួយ
ិ នធ្នច្លើការខាត្បង់ថ្ន
សាំវធា

90,418

368,363

55,241

223,450

្ណនីឆរនត ទទួលបានអម្រតការម្របចាាំឆ្នាំម្របាក់រហូត្ែល់ 0.75% (2020៖ 0.00% ច្ៅ 1.00%) ច្ហើយ្ណនីសនសាំ
ទទួលបានអម្រតការម្របាក់ម្របចាាំឆ្នាំចាប់ពី 0.00% ច្ៅ 0.20% (2020៖ 0.00% ច្ៅ 1.00%) កនុងអាំ

ុងការិយបរិច្ឆេទ។

សមត្ុលយជាមួយធ្នាគារច្ផ្សងៗតមម្របច្ភ្ទរូបិយប័ណាានែូឆខាងច្ម្រកាម៖
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ែុលាលរអាច្មរិក
ច្រៀលដែមរ

(កាំណត្់សាគល់ 4)

1,759,006

7,166,190

1,742,434

7,048,146

572,405

2,331,978

2,272,746

9,193,257

2,331,411

9,498,168

4,015,180

16,241,403
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7.

សមត្ុលយដៅធនាោរដផេងៗ (ត្)
បដម្រមបម្រមួលថ្នសាំវ ិធានធ្នច្លើការខាត្បង់ថ្នឱនភាពថ្នត្ថ្មល

ច្លើសមត្ុលយជាមួយធ្នាគារច្ផ្សងៗ

ការិយបរិច្ឆេទានែូឆខាងច្ម្រកាម៖
2021

ែុលាលរអាច្មរិក

(កាំណត្់សាគល់ 4)

ទទួលស្ថគល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍
ឆាំច្ណញ ឬខាត្

លច្មអៀងពីការបដូររូបិយប័ណា
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ

8.

ង
ុ

2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា

កនងអាំ
ុ

សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

40,151

162,411

11,033

44,959

(16,837)

(68,493)

29,118

118,715

-

1,063

-

(1,263)

23,314

94,981

40,151

162,411

ឥណទានផតល់ ល់អត្ិថិជន
ឥណទានផ្តល់ែល់អត្ិងិជ្ន ម្រត្ូវបានចាត្់ជាម្រកុមែូឆខាងច្ម្រកាម៖
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ឥណទានបុ្គល

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

(កាំណត្់សាគល់ 4)

3,683,632,514

15,007,118,862

2,973,563,176

12,028,063,047

61,901,154

252,185,301

48,733,619

197,127,489

7,300,898

29,743,858

8,148,355

32,960,096

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

(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

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

(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

ឥណទានសម្រាប់សហម្រគាសធ្ុនត្ូឆ
និងមធ្យម
ឥណទានបុ្គលិក
ឥណទានម្រកុម
កថ្ម្រមច្សវាឥណទានដែលមិនទាន់រ ាំលស់
ការម្របាក់បងគរដែលម្រត្ូវទទួល
សាំវធា
ិ នធ្នច្លើការខាត្បង់ថ្ន
ឱនភាពថ្នត្ថ្មល
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8.

ឥណទានផតល់ ល់អត្ិថិជន (ត្)
ិ នធ្នច្លើការខាត្បង់ថ្នឱនភាពថ្នត្ថ្មល
បដម្រមបម្រមួលថ្នសាំវធា

ច្លើឥណទានផ្ដលែ
់ ល់អត្ិងិជ្ន

ការិយបរិច្ឆេទានែូឆខាងច្ម្រកាម៖
2021

សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា

កនុងអាំ

ង
ុ

2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

(កាំណត្់សាគល់ 4)

49,613,493

200,686,579

26,232,892

106,899,034

14,722,763

59,892,200

23,380,601

95,322,710

ការលុបច្ឆញកនុងការិយបរិច្ឆេទ

(7,545,824)

(30,696,412)

-

-

-

1,481,853

-

(1,535,165)

សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ

56,790,432

231,364,220

49,613,493

200,686,579

ទទួលស្ថគល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍
ឆាំច្ណញ ឬខាត្

លច្មអៀងពីការបដូររូបិយប័ណា

អម្រតការម្របាក់ម្របចាាំឆ្នាំច្លើឥណទានផ្ដល់ែល់អត្ិងិជ្នានែូឆខាងច្ម្រកាម៖

ឥណទានម្រកុម
ឥណទានបុ្ល
គ

2021

2020

16.20% - 18.00%

16.20% - 18.00%

6.50% - 27.60%(មុនដែច្មស្ថ ឆ្នាំ2017)

10.00% - 32.40%(មុនដែច្មស្ថ ឆ្នាំ2017)

7.00% – 18.00% (ច្ម្រកាយដែច្មស្ថ ឆ្នាំ2017) 7.00% – 18.00%(ច្ម្រកាយដែច្មស្ថ ឆ្នាំ2017)
ឥណទាន Biogas
ឥណទានបុ្ល
គ ក
ិ

18%

0%

8.00% - 10.00%

8.00% - 10.00%

អម្រតការម្របាក់ម្របចាាំឆ្នស
ាំ ាំរាប់ឥណទានងមី និងឥណទានច្

ង
ើ វិញ្ឺម្រត្ូវបានកម្រមិត្ម្រត្រម 18% ចាប់ពីថ្ងៃឆូលជា

ធ្រានថ្ងៃទី1 ដែច្មស្ថ ឆ្នាំ2017 តមម្របកាសច្លែ ធ្7-017-109 សតីពីការកាំណត្់ពិោនការម្របាក់។ សមត្ុលយ
ឥណទានច្ៅអត្ិងិជ្ន ជាមួយអម្រតការម្របាក់ច្ម្រឆើនជាង 18% ្ឺសាំច្ៅច្ៅច្លើឥណទានដែលបានផ្តល់ឲ្យមុន
ច្ពលច្ឆញម្របកាសច្នឹះ ច្ហើយានសមត្ុលយច្ៅសល់នាការិយបរិច្ឆេទថ្នរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញវត្ថុ។
សម្រាប់ការវិភា្បដនថមច្លើឥណទានែុលផ្តល់ែល់អត្ិងិជ្ន សូមច្មើលកាំណត្់សាគល់ 33.1។
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9.

គទ្ពយសរមមដផេងៗ
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ម្របាក់បង់មុន
ម្របាក់កក់

ការវិនិច្យ្រយៈច្ពលដវង
ច្ផ្សងៗ

ិ នធ្នច្លើការខាត្បង់ថ្ន
សាំវធា
ឱនភាពថ្នត្ថ្មល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

1,139,886

4,643,896

767,359

3,103,967

28,167

114,752

28,167

113,936

611,637

2,491,809

48,512

197,638

513,266

2,076,161

42,604

172,333

1,828,202

7,448,095

1,351,396

5,466,397

(12,233)

(49,837)

(10,300)

(41,664)

1,815,969

7,398,258

1,341,096

5,424,733

បដម្រមបម្រមួលថ្នសាំវ ិធានធ្នច្លើការខាត្បង់ថ្នឱនភាពថ្នត្ថ្មលច្លើម្របាក់កក់ដែលអាឆែកវិញបាន
ការិយបរិច្ឆេទានែូឆខាងច្ម្រកាម៖

ទទួលស្ថគល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍
ឆាំច្ណញ ឬខាត្

លច្មអៀងពីការបដូររូបិយប័ណា
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ

ង
ុ

2021

2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា

កនុងអាំ

(កាំណត្់សាគល់ 4)

10,300

41,664

8,841

35,762

1,933

7,863

1,459

5,948

-

310

-

(46)

12,233

49,837

10,300

41,664
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10.

គទ្ពយ និងបរ ិកាារ
2021
ច្ទាឆម្រក

កុាំពយូទ័រ និងបរិកាខរ

ច្ម្រ្ឿងសង្ការរម

យនយនត

យនយនត

បច្ឆចកវិទោ

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ការដកលមអ

បរិកាខរ

ម្រទពយកាំពង
ុ

ម្រទពយជ្ួល

ទាំនាក់ទន
ាំ ង

បច្ងាត្
ើ

សរុប

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

ែុលាលរអាច្មរិក

(កាំណត្់សាគល់ 4)

ថ្ងលច្ែើម
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា
ការទិញបដនថម

ការលក់ច្ឆញ/លុបច្ឆញ
ការច្ផ្ទរ

លច្មអៀងពីការបតូររូបិយប័ណា
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 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

(55,778)

(283,171)

-

(165,606)

(6,263)

-

-

(510,818)

(2,078,008)

-

-

-

-

-

-

608,052

190,187
27,085

97,500

-

-

365,373
567,514

5,674

18,341

17,716

605,922

-

(612,940)

-

-

1,282,372

-

5,216,689

-

5,517,131

2,851,723

360,678

9,797,701

2,419,207

344,072

288,696

21,579,208

87,913,693

4,222,332

2,315,084

349,819

6,215,744

1,788,910

252,962

-

15,144,851

61,260,921

(53,862)

(274,712)

-

(164,755)

(6,263)

-

-

(499,592)

(2,032,340)

4,582,179

2,313,720

353,407

7,235,877

1,952,147

280,360

-

16,717,690

68,107,868

934,952

538,003

7,271

2,561,824

467,060

63,712

288,696

4,861,518

19,805,825

ែក៖ រ ាំលស់បងគរ
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា
រាំលស់កងការិ
នុ
យបរិច្ឆេទ

ការលក់ច្ឆញ/លុបច្ឆញ

លច្មអៀងពីការបតូររូបិយប័ណា
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ

413,709

-

273,348

-

3,588

-

1,184,888

-

169,500

-

27,398

-

-

2,072,431

-

8,430,649
448,638

ត្ថ្មលច្យង
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ
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10.

គទ្ពយ និងបរ ិកាារ (ត្)
2020
ច្ទាឆម្រក
ច្ម្រ្ឿងសង្ការរម

យនយនត

យនយនត

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

កុាំពយូទ័រ និងបរិកាខរ

ការដកលមអ

បរិកាខរ

បច្ឆចកវិទោ

ម្រទពយជ្ួល

ទាំនាក់ទន
ាំ ង

ម្រទពយកាំពង
ុ បច្ងាត្
ើ

សរុប

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ថ្ងលច្ែើម

សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា

ការទិញបដនថម

ការលក់ច្ឆញ/លុបច្ឆញ
ការច្ផ្ទរ

លច្មអៀងពីការបតូររូបិយប័ណា
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ

4,871,906

2,917,904

354,528

7,171,805

2,297,202

417,766

(34,572)

(18,000)

-

(104,575)

(24,069)

(91,410)

-

-

-

-

-

469,993
48,310

137,490
-

6,150

668,756

-

1,294,434

-

37,107
91,215

86,160

18,117,271

73,827,879

-

(272,626)

(1,111,496)

-

(629,611)

-

1,643,513

-

(1,433,959)

-

2,963,009
-

12,080,188
-

5,355,637

3,037,394

360,678

9,030,420

2,401,455

326,356

295,714

20,807,654

84,166,960

3,796,688

2,039,937

346,727

5,164,683

1,622,584

240,365

-

13,210,984

53,834,760

(32,457)

(18,000)

-

(100,155)

(23,238)

(34,750)

-

(208,600)

(850,462)

4,222,332

2,315,084

349,819

6,215,744

1,788,910

252,962

-

15,144,851

61,260,921

1,133,305

722,310

10,859

2,814,676

612,545

73,394

295,714

5,662,803

22,906,039

ែក៖ រ ាំលស់បងគរ
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា

រាំលស់កុងការិ
ន
យបរិច្ឆេទ

ការលក់ច្ឆញ/លុបច្ឆញ
លច្មអៀងពីការបតូររូបិយប័ណា
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ

458,101
-

293,147
-

3,092

-

1,151,216
-

189,564
-

47,347

-

-

2,142,467
-

8,734,838
(458,215)

ត្ថ្មលច្យង
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ
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11.

សិទ្ធិដគបើគាស់គទ្ពយសរមម
ម្រកុមហុនបានជ្ួលទីតាំងការិយល័យ សម្រាប់ ជាការិយល័យកណា
ត ល ស្ថខា ម្រពមទាាំងទីតាំងោក់ាសុីនែក
ម្របាក់សា័យម្របវត្តិ(ATM)។ ព័ត្៌ានអាំពីភ្ត្ិសនោដែលម្រកុមហន
ុ ជាអនកភ្ត្ិកៈ ម្រត្ូវបានបង្កាញែូឆខាងច្ម្រកាម៖
2021
ការិយល័យ

ទីតាំងATM

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

សរុប
ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ថ្ងលច្ែើម
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា

25,638,528

717,053

26,355,581

106,608,325

លច្មអៀងពីការបតូររូបិយប័ណា

-

-

-

793,020

ការបដនថម

សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ

4,689,862

94,856

4,784,718

19,464,233

30,328,390

811,909

31,140,299

126,865,578

10,579,042

454,360

11,033,402

44,630,111

3,835,929

173,325

4,009,254

16,309,647

14,414,971

627,685

15,042,656

61,283,780

15,913,419

184,224

16,097,643

65,581,798

ែក៖ រ ាំលស់បងគរ
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា

រាំលស់កុងការិ
ន
យបរិច្ឆេទ

លច្មអៀងពីការបតូររូបិយប័ណា
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ

-

-

-

344,022

ត្ថ្មលច្យង
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ
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សគមាប់ការ ិយបរ ិដចេទ្ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខធនូ ឆ្ន ំ2021

11.

សិទ្ធិដគបើគាស់គទ្ពយសរមម (ត្)
202០
ការិយល័យ

ទីតាំងATM

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

សរុប
ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ថ្ងលច្ែើម
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា

20,863,158

500,461

21,363,619

87,056,750

4,822,970

245,844

5,068,814

20,665,555

(47,600)

(29,252)

(76,852)

(313,326)

-

-

-

(800,654)

25,638,528

717,053

26,355,581

106,608,325

សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា

6,722,452

280,902

7,003,354

28,538,670

រាំលស់កុងការិ
ន
យបរិច្ឆេទ

3,887,081

173,458

4,060,539

16,554,818

(30,491)

-

(30,491)

(124,312)

-

-

-

(339,065)

10,579,042

454,360

11,033,402

44,630,111

15,059,486

262,693

15,322,179

61,978,214

ការបដនថម
ការផ្ុត្កាំណត្់/ការបញ្ឈប់មុន
កាលកាំណត្់
លច្មអៀងពីការបតូររូបិយប័ណា
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ

ែក៖រ ាំលស់បងគរ

ការផ្ុត្កាំណត្់/ការបញ្ឈប់មុន
កាលកាំណត្់
លច្មអៀងពីការបតូររូបិយប័ណា
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ

ត្ថ្មលច្យង
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ
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12.

គទ្ពយសរមមអរ ូបី
2021
អជាាបណា ម្របព័នធ

ថ្ងលច្ែើម

កុាំពយូទ័រសូហាដវរ

សនូលធ្នាគារ

សរុប

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា

1,220,319

2,891,587

4,111,906

16,632,661

លច្មអៀងពីការបតូររូបិយប័ណា

-

-

-

119,506

ការទិញបដនថម

សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ

43,735

-

43,735

177,914

1,264,054

2,891,587

4,155,641

16,930,081

817,815

1,686,923

2,504,738

10,131,666

108,022

188,352

296,374

1,205,648

925,837

1,875,275

2,801,112

11,411,730

338,217

1,016,312

1,354,529

5,518,351

ែក៖ រ ាំលស់បងគរ
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា

រាំលស់កុងការិ
ន
យបរិច្ឆេទ

លច្មអៀងពីការបតូររូបិយប័ណា
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ

-

-

-

74,416

ត្ថ្មលច្យង
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ
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12.

គទ្ពយសរមមអរ ូបី (ត្)
2020
អជាាបណា ម្របព័នធ
កុាំពយូទ័រសូហាដវរ

សនូលធ្នាគារ

សរុប

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ថ្ងលច្ែើម
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា

1,121,820

2,515,752

3,637,572

14,823,106

លច្មអៀងពីការបតូររូបិយប័ណា

-

-

-

(124,305)

ការទិញបដនថម

សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ

98,499

375,835

474,334

1,933,860

1,220,319

2,891,587

4,111,906

16,632,661

720,398

1,417,288

2,137,686

8,711,071

97,417

269,635

367,052

1,496,470

817,815

1,686,923

2,504,738

10,131,666

402,504

1,204,664

1,607,168

6,500,995

ែក៖ រ ាំលស់បងគរ
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា

រាំលស់កុងការិ
ន
យបរិច្ឆេទ

លច្មអៀងពីការបតូររូបិយប័ណា
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ

-

-

-

(75,875)

ត្ថ្មលច្យង
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ
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13.

គារ់បដញ្ញ ព
ើ ីធនាោរនានា និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញ វត្ាុដផេងៗ
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021
ែុលាលរអាច្មរិក

សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត្់
ម្របាក់បច្ញ្ញើសនសាំ

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020
ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(ការរាយការណ៍ (កាំណត្់សាគល់ 4)
ច្

ើងវិញ)

(ការរាយការណ៍
ច្

ើងវិញ)

77,619,435

316,221,578

36,497,989

147,634,366

81,881,578

333,585,549

37,232,817

150,606,745

4,262,143

17,363,971

734,828

2,972,379

ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និងម្រ្រឹះស្ថថនហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សងៗម្រត្ូវបានវិភា្ែូឆខាងច្ម្រកាម៖

(ក)

តមកាលវស្ថន
សូមច្មើលកាំណត្់សាគល់ 33.3 (ii) ហ្វនិភ្័យអម្រតការម្របាក់។

(ែ)

តមរូបិយប័ណា
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(ការរាយការណ៍ (កាំណត្់សាគល់ 4)
ច្

ើងវិញ)

(ការរាយការណ៍
ច្

ែុលាលរអាច្មរិក
ច្រៀលដែមរ

ើងវិញ)

81,823,935

333,350,711

36,992,081

149,632,968

57,643

234,838

240,736

973,777

81,881,578

333,585,549

37,232,817

150,606,745
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រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

សគមាប់ការ ិយបរ ិដចេទ្ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខធនូ ឆ្ន ំ2021

13.

គារ់បដញ្ញ ព
ើ ីធនាោរនានា និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញ វត្ាុដផេងៗ (ត្)

(្)

តមទាំនាក់ទាំនង
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(ការរាយការណ៍ (កាំណត្់សាគល់ 4)
ច្

ើងវិញ)

(ការរាយការណ៍
ច្

ើងវិញ)

មិនដមនសមព័នោ
ធ ត្ិ

62,727,192

255,550,580

37,232,817

150,606,745

សមព័នោ
ធ ត្ិ

19,154,386

78,034,969

-

-

81,881,578

333,585,549

37,232,817

150,606,745

(ឃ) តមឆច្នាលឹះថ្នអម្រតការម្របាក់ម្របចាាំឆ្នាំកុងការិយបរិច្ឆេ
ន
ទ
2021

2020

2.00% - 5.25%

2.00% - 5.50%

គាមន

2.00% - 5.50%

ែុលាលរអាច្មរិក

0.00%

0.00%

ច្រៀលដែមរ

0.00%

0.00%

ម្របាក់បច្ញ្ញា
ើ នកាលកាំណត្់
ែុលាលរអាច្មរិក
ច្រៀលដែមរ
ម្របាក់បច្ញ្ញស
ើ នសាំ
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

សគមាប់ការ ិយបរ ិដចេទ្ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
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14.

គារ់បដញ្ញ រើ បស់អត្ិថិជន
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត្់
ម្របាក់បច្ញ្ញើសនសាំ

(ក)

(ការរាយការណ៍
ច្

ើងវិញ)

(កាំណត្់សាគល់ 4)
(ការរាយការណ៍
ច្

ើងវិញ)

2,397,228,295

9,766,308,074

1,956,078,958

7,912,339,385

2,533,330,855

10,320,789,903

2,074,680,943

8,392,084,414

136,102,560

554,481,829

118,601,985

479,745,029

តមកាលវស្ថន
សូមច្មើលកាំណត្់សាគល់ 33.3 (ii) ហ្វនិភ្័យអម្រតការម្របាក់។

(ែ)

តមរូបិយប័ណា
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្នម្រត្ូវបានវិភា្ែូឆខាងច្ម្រកាម៖
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021
ែុលាលរអាច្មរិក

សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020
ែុលាលរអាច្មរិក

សមមូលពាន់ច្រៀល

(ការរាយការណ៍ (កាំណត្់សាគល់ 4)
ច្

ើងវិញ)

(ការរាយការណ៍
ច្

ែុលាលរអាច្មរិក
ច្រៀលដែមរ
បាត្ថ្ង

ើងវិញ)

2,338,356,190

9,526,463,118

1,921,733,031

7,773,410,110

193,497,517

788,308,884

150,140,808

607,319,568

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
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14.

គារ់បដញ្ញ រើ បស់អត្ិថិជន (ត្)
ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្នម្រត្ូវបានវិភា្ែូឆខាងច្ម្រកាម៖ (ត្)

(្)

តមទាំនាក់ទាំនង
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ែុលាលរអាច្មរិក

សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(ការរាយការណ៍ (កាំណត្់សាគល់ 4)
ច្

ើងវិញ)

(ការរាយការណ៍
ច្

មិនដមនសមព័នធោត្ិ
សមព័នោ
ធ ត្ិ

ើងវិញ)

2,481,756,245

10,110,674,942

2,042,197,190

8,260,687,634

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) តមឆច្នាលឹះថ្នអម្រតការម្របាក់ម្របចាាំឆ្នាំកុងការ
ន
ិយបរ ិច្ឆេទ
2021

2020

0.75% - 8.25%

3.50% - 7.25%

2.00% - 10.15%

3.50% - 7.25%

0.10% - 8.00%

0.10% (សម្រាប់ដត្អត្ិងិជ្នចាស់)

ែុលាលរអាច្មរិក

0.00% - 3.00%

1.50%-2.5%

ច្រៀលដែមរ

0.00% - 3.00%

1.50%-2.5%

0.00% - 0.10%

0.10% (សម្រាប់ដត្អត្ិងិជ្នចាស់)

ម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត្់

ែុលាលរអាច្មរិក
ច្រៀលដែមរ
បាត្ថ្ង
ម្របាក់បច្ញ្ញើសនសាំ

បាត្ថ្ង

15.

គារ់រមាី
ម្រកុមហុន

បានឆុឹះកិឆចម្រពមច្ម្រពៀងែចីម្របាក់ជាមួយអនកផ្តល់ម្របាក់កមចីច្ផ្សងៗរួមានសម័ពនធោត្ិ

សម័ពនោ
ធ ត្ិ។ ម្របាក់កមចីទាាំងច្នឹះពុាំានវត្ថុបញ្ញ
ច ច្ាំ នាឹះច្
ច្ធ្ាើច្

ើងម្របចាាំម្រត្ីាស

ឆាស

ឬម្របចាាំឆ្នាំ

និងមិនដមន

យ
ើ
ច្ហើយការទូទាត្់សងម្របាក់ច្ែើម និងការម្របាក់ ម្រត្ូវ

ច្ោយដផ្អកតមកាលវិភា្ទូទាត្់សង

ថ្នកិឆចម្រពមច្ម្រពៀងកមចី

នីមួយៗ។
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15.

គារ់រមាី (ត្)
ម្របាក់កមចី ម្រត្ូវបានវិភា្ែូឆខាងច្ម្រកាម៖

(ក)

តមកាលវស្ថន
សូមច្មើលកាំណត្់សាគល់ 33.3 (ii) ហ្វនិភ្័យអម្រតការម្របាក់។

(ែ)

តមរូបិយប័ណា
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021
ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(ការរាយការណ៍ (កាំណត្់សាគល់ 4)
ច្

ើងវិញ)

(ការរាយការណ៍
ច្

ើងវិញ)

ែុលាលរអាច្មរិក

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

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

បាត្ថ្ង

(្)

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

តមទាំនាក់ទាំនង
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021
ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020
ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(ការរាយការណ៍ (កាំណត្់សាគល់ 4)
ច្

ើងវិញ)

(ការរាយការណ៍
ច្

ើងវិញ)

មិនដមនសមព័នធោត្ិ

715,840,327

2,916,333,492

708,215,447

2,864,731,483

សមព័នោ
ធ ត្ិ

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)
ម្របាក់កមចីម្រត្ូវបានវិភា្ែូឆខាងច្ម្រកាម៖ (ត្)

(ឃ) តមឆច្នាលឹះថ្នអម្រតការម្របាក់ម្របចាាំឆ្នាំកុងការ
ន
ិយបរ ិច្ឆេទ
2021

2020

ែុលាលរអាច្មរិក

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%

បដម្រមបម្រមួលថ្នម្របាក់កមចីកងអាំ
ុន

ងការិ
យបរិច្ឆេទានែូឆខាងច្ម្រកាម៖
ុ
2021

2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា
ការបដនថម
ឆាំណាយការម្របាក់
ការម្របាក់បានបង់
ការទូទាត្់សងម្របាក់ច្ែើម
(ឆាំច្ណញ)/ខាត្ ពីការបតូររូបិយប័ណា
មិនទាន់ច្កើត្ច្

ើងជាក់ដសដង

លច្មអៀងពីការបដូររូបិយប័ណា
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ

(ការរាយការណ៍ (កាំណត្់សាគល់ 4)
ច្

ើងវិញ)

(ការរាយការណ៍
ច្

ើងវិញ)

794,430,317

3,213,470,632

733,915,161

2,990,704,281

335,239,090

1,363,752,618

416,904,907

1,699,721,306

47,986,130

195,207,577

55,047,225

224,427,536

(47,454,899)

(193,046,529)

(59,608,788)

(243,025,029)

(295,976,678)

(1,204,033,126)

(353,817,494)

(1,442,513,923)

(4,402,096)

(17,907,727)

1,989,306

-

8,110,401

(23,953,940)

829,821,864

3,380,694,274

794,430,317

3,213,470,632

-

23,250,829
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16.

មូលបគត្បំណុលគត្ូវទ្ូទាត្់
ច្ៅដែច្មស្ថ ឆ្នាំ2020 ម្រកុមហុនបានច្បាឹះផ្ាយមូលបម្រត្បាំណុលានការធានា ដែលានអម្រតការម្របាក់ច្ងរ
ឆាំនួន 127.2 បីលានច្រៀល (សមមូលច្ៅនរង 31.18 លានែុលាលរអាច្មរិក) ដែលានកាលវស្ថនច្ៅថ្ងៃទី23
ិ ិច្យ្ ដែល
ដែច្មស្ថ ឆ្នាំ2023។ មូលបម្រត្បាំណុលម្រត្ូវបានធានាច្ោយការធានាឥណទាន និងហ្វាសុល
ី ីធ្ីវន
ជាមូលនិធ្ិបរធ្នបាលរបស់ធ្នាគារអភ្ិវែឍន៍អាសុី។

មូលបម្រត្បាំណុលម្រត្ូវបានឆុឹះបញ្ជ ីច្ៅកនុងផ្ារមូលបម្រត្

កមពុជា ច្ហើយម្រត្ូវបានលក់កុងត្ថ្មល
ន
100,000 ច្រៀលកនុង 1 មូលបម្រត្ ច្ោយានអម្រតការម្របាក់ 7.50% កនុងមួយឆ្នាំ
និងម្រត្ូវសងម្រត្ ប់ ច្រៀងរាល់ឆាស ច្ោយចាប់ច្ផ្តើមពីថ្ងៃទី23 ដែត្ុលា ឆ្នាំ2020។ ម្រកុមហុនបានឆាំណាយច្លើ
ថ្ងលច្បាឹះផ្ាយមួលបម្រត្បាំណុលឆាំនួន 6.21 បីលានច្រៀល (សមមូលច្ៅនរង 1.52 លានែុលាលរអាច្មរិក)។
បដម្រមបម្រមួលថ្នច្លើមូលបម្រត្បាំណុលម្រត្ូវទូទាត្់កុងអាំ
ន

ងការិយបរិ
ច្ឆេទានែូឆខាងច្ម្រកាម៖
ុ
2021

2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា
ការច្បាឹះផ្ាយមូលបម្រត្
ឆាំណាយការម្របាក់
ការម្របាក់បានបង់
ខាត្/(ឆាំច្ណញ) ពីការបតូររូបិយប័ណា
មិនទាន់ច្កើត្ច្

ើងជាក់ដសដង

លច្មអៀងពីការបដូររូបិយប័ណា
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ

(ការរាយការណ៍ (កាំណត្់សាគល់ 4)
ច្

ើងវិញ)

(ការរាយការណ៍
ច្

ើងវិញ)

30,666,038

124,044,124

-

-

-

-

30,535,399

124,492,822

2,601,274

10,581,983

1,814,068

7,395,955

(2,612,660)

(10,628,303)

(1,399,703)

(5,706,589)

687,447

2,796,536

(283,726)

(1,156,751)

31,342,099

127,687,711

30,666,038

124,044,124

-

893,371

-

(981,313)
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17.

អនុបំណុល
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

អនុបាំណុល
អនុបាំណុលជាមូលនិធ្ិ
បរធ្នបាល

(ក)

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(ការរាយការណ៍ (កាំណត្់សាគល់ 4)
ច្

ើងវិញ)

(ការរាយការណ៍
ច្

ើងវិញ)

(ក)

105,191,790

428,551,352

98,814,321

399,703,930

(ែ)

-

-

14,853,496

60,082,390

105,191,790

428,551,352

113,667,817

459,786,320

អនុបាំណុល
អនុបាំណុល សាំច្ៅច្លើបាំណុលែចីពីាចស់បាំណុលបរច្ទស (ដែលមិនដមនជាសម័ពនោ
ធ ត្ិ) ដែលានឆាំនួន
ទរកម្របាក់ 54,999,653 ែុលាលរអាច្មរិក (សមមូលច្ៅនរង 224.1បីលានច្រៀល) (ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន2
ាំ 020៖ 48,757,974

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលច្ៅនរង 197.2 បីលានច្រៀល) និងពីភា្ទុនិកានឆាំនួន 50,192,137 ែុលាលរអាច្មរិក

(សមមូលច្ៅនរង 204.5 បីលានច្រៀល) (ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020៖ 50,056,347 ែុលាលរអាច្មរិក ដែលសមមូលច្ៅនរង
202.5

បីលានច្រៀល)

ម្រត្ូវទូទាត្់ច្ោយដផ្អកច្ៅតមកាលវិភា្ទូទាត្់សងម្របាក់

ែូឆានដឆងច្ៅកនុងកិឆច

ម្រពមច្ម្រពៀងកមចីនីមួយៗ។ អនុបាំណុល ពីាចស់ភា្ហុនម្រត្ូវបានអនុម័ត្ច្ោយធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា ឲ្យោក់

បញ្ចូ លច្ៅកនុងច្ែើមទុនថានក់ទី2 សម្រាប់ការ្ណនាមូលនិធ្ិតទល់សទ
ុ ធ។ អនុបាំណុលានបនទុក អម្រតការម្របាក់
ម្របចាាំឆ្នាំចាប់ពី 6.98% ច្ៅ 10.47% (ឆ្នាំ2020៖ ចាប់ពី 6.98% ែល់ 10.47%) កនុងអាំ ងការិ
យបរិច្ឆេទ។
ុ

(ែ)

អនុបាំណុលជាមូលនិធ្ិបរធ្នបាល
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

(ការរាយការណ៍ (កាំណត្់សាគល់ 4)
ច្

ើងវិញ)

(ការរាយការណ៍
ច្

បរធ្នបាលកិឆហ
ច ិរញ្ញវត្ថម្របាស្ថក់
ុ

-

-

14,853,496

ើងវិញ)

60,082,390
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17.

អនុបំណុល (ត្)

(ែ)

អនុបាំណុលជាមូលនិធ្ិបរធ្នបាល (ត្)
ច្យងច្ៅតម កិឆចម្រពមច្ម្រពៀងបរធ្នបាលកិឆហ
ច ិរញ្ញវត្ថងម
ុ ីដែលឆុឹះថ្ងៃទី4 ដែកុមភៈ ឆ្នាំ2021 មូលនិធ្ិបរធ្នបាល
ម្រត្ូវបានម្រ្ប់ម្រ្ងច្ោយបរធ្នបាលកិឆហ
ច ិរញ្ញវត្ថម្របាស្ថក់
។ កិឆចម្រពមច្ម្រពៀងរវាងម្រកសួងច្សែឋកិឆច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ុ

ម្រ្រឹះស្ថថនមីម្រកូហិរញ្ញវត្ថុ ម្របាស្ថក់ ម.ក និងបរធ្នបាលកិឆចហិរញ្ញវត្ថុម្របាស្ថក់ នាថ្ងៃទី11 ដែសីហ្វ ឆ្នាំ2017 ម្រត្ូវ
បាននារាករណ៍។

ម្រកុមហន
ុ បានសងតដឆ់នូវទរកម្របាក់កមចីពីមូលនិធ្ិបរធ្នបាលរបស់ បរធ្នបាលកិឆចហរិ ញ្ញវត្ថុម្របាស្ថក់ ច្ៅថ្ងៃទី27
ដែធ្នូ ឆ្ន2
ាំ 021។

បដម្រមបម្រមួលថ្នអនុបាំណុលកនុងអាំ

ងការិយបរិ
ច្ឆេទានែូឆខាងច្ម្រកាម៖
ុ
2021

2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា
ការបដនថម
ឆាំណាយការម្របាក់
ការម្របាក់បានបង់
ការទូទាត្់មុនថ្នម្របាក់ច្ែើម
ខាត្ពីការបតូររូបិយប័ណាមិនទាន់
ច្កើត្ច្

ើងជាក់ដសដង

លច្មអៀងពីការបដូររូបិយប័ណា
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(ការរាយការណ៍ (កាំណត្់សាគល់ 4)
ច្

ើងវិញ)

(ការរាយការណ៍
ច្

ើងវិញ)

113,667,817

459,786,320

76,840,659

313,125,685

17,296,512

70,362,211

49,264,141

200,849,903

11,255,052

45,785,552

7,489,842

30,536,086

(11,243,405)

(45,738,172)

(7,202,842)

(29,365,987)

(25,784,186)

(104,890,069)

(12,833,334)

(52,321,503)

-

-

3,245,510

109,351
-

445,824

(3,483,688)

105,191,790

428,551,352

113,667,817

459,786,320
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18.

បំណុលភត្ិសនា
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ការវ ិភា្តមកាលកាំណត្់- លាំហូរទរកម្របាក់
តមកិឆចសនោមិនទាន់ច្ធ្ាើអបបហ្វរ

ត្ិឆជាង 1ឆ្នាំ
ពី 1 ច្ៅ 5ឆ្នាំ

4,494,357

18,310,009

2,713,396

11,054,377

11,814,043

ច្ម្រឆើនជាង 5ឆ្នាំ
បាំណុលភ្ត្ិសនោសរុបមិនទាន់
ច្ធ្ាើអបបហ្វរ

ត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នបាំណុលភ្ត្ិសនោ
រយៈច្ពលែលី

បដម្រមបម្រមួលថ្នបាំណុលភ្ត្ិសនោកនុងអាំ

ការបដនថម
ឆាំណាយការម្របាក់
ការម្របាក់បានបង់
ឆាំដណកម្របាក់ច្ែើមថ្នការទូទាត្់
ភ្ត្ិសនោ

លច្មអៀងពីការបដូររូបិយប័ណា
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ

1,075,061

4,348,622

13,233,200

19,021,796

77,494,797

19,235,199

77,806,380

3,407,054

13,880,338
49,639,180

3,640,367

10,784,451

14,725,285

15,591,438

63,519,518

14,424,818

58,348,389

53,528,294

43,623,104

ងការិយបរិ
ច្ឆេទានែូឆខាងច្ម្រកាម៖
ុ
2021

2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា

19,929,464

48,130,411

12,184,384

រយៈច្ពលដវង

4,926,938

(កាំណត្់សាគល់ 4)

14,424,818

58,348,389

13,172,728

53,678,867

4,784,718

19,464,233

5,022,453

20,476,541

1,703,815

6,931,119

1,134,113

4,623,779

(1,703,815)

(6,931,119)

(1,134,113)

(4,623,779)

(3,618,098)

(14,718,423)

(3,770,363)

(15,371,770)

15,591,438

63,519,518

14,424,818

58,348,389

-

425,319

-

(435,249)
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18.

បំណុលភត្ិសនា (ត្)
ឆាំនួនដែលម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ ានែូឆខាងច្ម្រកាម៖
2021

2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

ឆាំណាយពាក់ព័នធនរងភ្ត្ិសនោ
រយៈច្ពលែលី និងម្រទពយសកមម
ដែលានត្ថ្មលទាប

19.

815,242

3,316,404

633,895

2,584,390

ពនធដលើគារ់ចំដណញ
លិែិត្ម្របកាសពនធរបស់ម្រកុមហុន នរងម្រត្ូវបានម្រត្ួត្ពិនិត្យច្ោយអ្គនាយកោឋនពនធោរ (“អ.ព.ែ”)។ ច្ោយស្ថរ
ការអនុវត្ដឆាប់ និងបទបញ្ញត្ិស្ថ
ដ រច្ពើពនធច្លើម្របច្ភ្ទម្របត្ិបត្ដិការជាច្ម្រឆើន ានការបកស្ស្ថយច្ផ្សងៗគាន ែូច្ឆនឹះ
ឆាំនួនដែលបានរាយការណ៍ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អាឆនរងដកដម្របច្ៅច្ពលច្ម្រកាយ បនាទប់ពីការកាំណត្់
ឆុងច្ម្រកាយច្ោយអ្គនាយកោឋនពនធោរ។

(ក)

ឆាំណាយពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ
អម្រតពនធផ្ូ វការ
ល
អនុច្លាមតមបទបបញ្ញត្ិតពនធោរកមពជា
ម្រកុមហុនានកាត្ពាកិឆចកុងការបង់
ន
ពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញនូវអម្រតពនធ
ុ
20% ថ្នឆាំណូលជាប់ពនធ ឬពនធអបបបរា 1% ថ្នផ្លរបរច្ោយរួមបញ្ចូ លពនធទាាំងអស់ ច្លើកដលងដត្អាករច្លើ
ត្ថ្មលបដនថម ច្ៅតមឆាំនួនមួយណាដែលច្ម្រឆើនជាង។

ច្យងច្ៅតមអនុម្រករត្យសតព
ី ីការអនុច្ម្រគាឹះពនធច្ៅកនុងទីផ្ារមូលបម្រត្កមពុជា
ការកាត្់បនថយពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញឆាំនួនពាក់កណា
ត លច្ៅកនងអាំ
ុ
បានការអនុច្ម្រគាឹះពនធច្នឹះ

ម្រកុមហុនានសិទិទ
ធ ទួលបាននូវ

ងច្ពលថ្នការអនុ
ច្ម្រគាឹះពនធ។ ច្ែើមបីទទួល
ុ

ម្រកុមហុនម្រត្ូវច្សនស
ើ ុាំច្ៅអ្គនាយកោឋនពនធោរ

តមរយៈនិយ័ត្ករមូលបម្រត្កមពុជា

(“ន.ម.ក”) (ពីមុនម្រត្ូវបានស្ថគល់ជា្ណៈកមមការមូលបម្រត្កមពជា
(“្.ម.ក”) រហូត្ែល់ថ្ងៃទី8 ដែច្មស្ថ ឆ្នាំ2021)
ុ
មុនច្ពលបញ្ច ប់ថ្នឆ្នាំស្ថរច្ពើពនធនីមួយៗ។
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19.

ពនធដលើគារ់ចំដណញ (ត្)

(ក)

ឆាំណាយពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ (ត្)
ច្ៅថ្ងៃទី4 ដែកុមភៈ ឆ្នាំ2021 ម្រកុមហុនទទួលបានលិែិត្ពីនិយ័ត្ករមូលបម្រត្កមពុជា ដែលបញ្ញ
ជ ក់ពីការច្សនស
ើ ុាំរបស់
ម្រកុមហុនច្លើការអនុច្ម្រគាឹះពនធច្ៅកាន់អ្គនាយកោឋនពនធោរ។

ម្រកុមហុនបានោក់លិែិត្ច្សនស
ើ កា
ុាំ របញ្ញ
ជ ក់

បដនថម ច្ៅកាន់អ្គនាយកោឋនពនធោរ ទាក់ទងនរងការអនុម័ត្ច្លើការអនុច្ម្រគាឹះពនធច្នឹះ។ ច្ៅថ្ងៃទី11 ដែមីនា
ឆ្នាំ2021 ម្រកុមហុនទទួលបានការអនុម័ត្ពីអ្គនាយកោឋនពនធោរច្លើការអនុច្ម្រគាឹះពនធ សម្រាប់ឆ្នស្ថ
ាំ រច្ពើពនធ

2020 និង2021 ច្ៅតមម្របកាសងមីច្លែ 183 ឆុឹះថ្ងៃទី25 ដែមករា ឆ្នាំ2020 សតីពីច្គាលការណ៍អនុវត្តពីការអនុច្ម្រគាឹះ
ពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ ឆាំច្ពាឹះសហម្រគាសដែលច្បាឹះផ្ាយមូលបម្រត្ែាំបូង។

ច្ៅថ្ងៃទី17 ដែធ្នូ ឆ្ន2
ាំ 021 ម្រកុមហុនទទួលបានលិែិត្ពីនិយ័ត្ករមូលបម្រត្កមពុជា ដែលត្ម្រមូវឲ្យម្រកុមហុនច្ធ្ាើការ
ច្សនស
ើ ុាំបញ្ញ
ជ ក់ច្លើការអនុច្ម្រគាឹះពនធសម្រាប់ឆ្នស្ថ
ាំ រច្ពើពនធ 2021 ច្ៅកាន់អ្គនាយកោឋនពនធោរ។ ច្ៅថ្ងៃទី30
ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021 ម្រកុមហុនបានោក់លិែិត្ច្សនស
ើ ុាំការបញ្ញ
ជ ក់ បដនថម ច្ៅកាន់អ្គនាយកោឋនពនធោរ ទាក់ទងនរងការ
អនុច្ម្រគាឹះពនធសម្រាប់ឆ្នស្ថ
ាំ រច្ពើពនធ ឆ្នាំ2021។ ច្ៅថ្ងៃទី3 ដែកុមភៈ ឆ្នាំ2022 ម្រកុមហុនទទួលបានការបញ្ញ
ជ ក់ពី
អ្គនាយកោឋនពនធោរច្លើការអនុច្ម្រគាឹះពនធ សម្រាប់ឆ្នស្ថ
ាំ រច្ពើពនធ 2021 ។
ឆាំណាយពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញរួមាន៖
2021

2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

ពនធកុងការិយបរិ
ន
ច្ឆេទតមអម្រត
ពនធផ្ូវការ
ល

ការច្លើកទរកឆិត្តពនធច្លើការ

ច្បាឹះផ្ាយមូលបម្រត្បាំណុល

ពនធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ
ពនធពនោរ

(កាំណត្់សាគល់ 4)

39,678,014

161,410,161

28,775,681

117,318,452

(718,172)

(2,921,524)

(624,432)

(2,545,809)

38,959,842

158,488,637
(3,347,085)

28,151,249

(1,638,462)

114,772,643

38,137,058

155,141,552

26,512,787

108,092,633

(822,784)

(6,680,010)
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ី 1 ដខធនូ ឆ្ន ំ2021

19.

ពនធដលើគារ់ចំដណញ (ត្)

(ក)

ឆាំណាយពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ (ត្)
ការច្ផ្ទៀងតទត្់ឆាំណាយពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ ដែលបានបង្កាញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ និង
លទធផ្លលមអិត្ច្ផ្សងៗ ានែូឆខាងច្ម្រកាម៖

2021

2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ម្របាក់ឆាំច្ណញមុនែកពនធ
ឆាំណាយពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ
តមអម្រតពនធ 20%

ឆាំណាយមិនអាឆកាត្់កងបាន
ការច្លើកទរកឆិត្ព
ត នធច្លើការ

ច្បាឹះផ្ាយមូលបម្រត្បាំណុល

(ែ)

ែុលាលរអាច្មរិក

សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

193,638,022

787,719,474

135,341,774

551,788,413

38,727,604

157,543,893

27,068,355

110,357,683

(718,172)

(2,921,524)

(624,432)

(2,545,809)

38,137,058

155,141,552

26,512,787

108,092,633

127,626

519,183

68,864

280,759

បាំណុលពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ
បដម្រមបម្រមួលថ្នបាំណុលពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញកនុងអាំ

ងការិយបរិ
ច្ឆេទានែូឆខាងច្ម្រកាម៖
ុ
2021

2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា

ពនធកុងការិយបរិ
ន
ច្ឆេទតម
អម្រតពនធផ្ូវការ
ល

ការច្លើកទរកឆិត្តពនធច្លើការ

ច្បាឹះផ្ាយមូលបម្រត្បាំណុល

ពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញបានបង់
លច្មអៀងពីការបដូររូបិយប័ណា
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ

(កាំណត្់សាគល់ 4)

24,076,695

97,390,231

23,414,889

95,415,673

39,678,014

161,410,161

28,775,681

117,318,452

(718,172)

(2,921,524)

(624,432)

(2,545,809)

(28,882,858)

(117,495,466)

(27,489,443)

(112,074,458)

34,153,679

139,142,088

24,076,695

97,390,231

-

758,686

-

(723,627)
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សគមាប់ការ ិយបរ ិដចេទ្ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខធនូ ឆ្ន ំ2021

19.

ពនធដលើគារ់ចំដណញ (ត្)

(្)

ពនធពនោរសុទធជាម្រទពយសកមម
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ពនធពនោរជាម្រទពយសកមម

11,970,162

48,766,440

11,124,827

44,999,925

ពនធពនោរសុទធជាម្រទពយសកមម

11,727,635

47,778,385

10,904,851

44,110,122

(242,527)

ពនធពនោរជាបាំណុល

(988,055)

(219,976)

(889,803)

ពនធពនោររួមាន្ណនីែូឆខាងច្ម្រកាម៖
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ពនធពនោរជាម្រទពយសកមម៖
កថ្ម្រមច្សវាឥណទានដែល
មិនទាន់រ ាំលស់

6,968,122

28,388,129

5,771,758

23,346,761

ឱនភាពថ្នត្ថ្មល

3,510,062

14,299,992

4,506,554

18,229,011

47,581

193,845

87,075

352,218

5,696

122,870

23,206

500,572

13,934
63,709

56,363

257,703

282,493

1,150,876

172,950

699,583

11,970,162

48,766,440

11,124,827

44,999,925

(242,527)

(988,055)

(219,976)

(889,803)

11,727,635

47,778,385

10,904,851

44,110,122

ិ នធ្នច្លើការខាត្បង់ថ្ន
សាំវធា
ថ្ងៃឈប់សម្រាក់ដែលច្ៅសល់
ិ នធ្នច្លើអត្ថម្របច្យជ្ន៍
សាំវធា
និច្យជ្ិត្

ការម្របាក់បងគរម្រត្ូវទទួល
ភ្ត្ិសនោ

កថ្ម្រមច្សវាម្របាក់កមចីដែល
មិនទាន់រ ាំលស់

លច្មអៀងពីការបដូរម្របាក់បរច្ទស

440,040

593,298

1,792,723

2,417,097

382,077

126,770

1,545,501

512,785

ពនធពនោរជាបាំណុល៖
ម្រទពយ បរិកាខរ និងម្រទពយសកមមអរូបី
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19.

ពនធដលើគារ់ចំដណញ (ត្)

(្)

ពនធពនោរសុទធជាម្រទពយសកមម (ត្)
បដម្រមបម្រមួលថ្នពនធពនោរសុទធជាម្រទពយសកមមកុងអាំ
ន

ងការិ
យបរិច្ឆេទ ានែូឆខាងច្ម្រកាម៖
ុ
2021

2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា

ទទួលស្ថគល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍
ឆាំច្ណញ ឬខាត្

លច្មអៀងពីការបដូររូបិយប័ណា
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ

20.

10,904,851

44,110,122

(កាំណត្់សាគល់ 4)

9,198,173

37,482,555

822,784

3,347,085

1,638,462

6,680,010

11,727,635

47,778,385

10,904,851

44,110,122

-

321,178

68,216

(52,443)

សំវិធានធនដលើអត្ាគបដោជន៍និដោជិត្
ឆាំនួនច្នឹះសាំច្ៅច្លើម្របាក់បាំណាឆ់ការង្ករបងគរ

សម្រាប់បុ្ល
គ ិកជាប់កិឆចសនោានកាលកាំណត្់

ដែលម្រត្ូវ

ទទួលបាននូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍ដែលច្សមើនរង 5%ថ្នថ្ងលកិឆស
ច នោសរុប ច្ៅឆុងបញ្ច ប់ថ្នកិឆចសនោ។
បដម្រមបម្រមួលថ្នសាំវ ិធានធ្នច្លើអត្ថម្របច្យជ្ន៍និច្យជ្ិត្កនុងអាំ

ងការិ
យបរិច្ឆេទានែូឆខាងច្ម្រកាម៖
ុ

2021

2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា

ទទួលស្ថគល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍
ឆាំច្ណញ ឬខាត្

ការទូទាត្់កុងការិ
ន
យបរិច្ឆេទ
លច្មអៀងពីការបដូររូបិយប័ណា
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ

(កាំណត្់សាគល់ 4)

435,375

1,761,092

74,562

303,840

3,925,784

15,970,089

3,289,019

13,409,330

(4,123,253)

(16,773,393)

(2,928,206)

(11,938,296)

237,906

969,229

435,375

1,761,092

-

11,441

-

(13,782)
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20.

សំវិធានធនដលើអត្ាគបដោជន៍និដោជិត្ (ត្)
ច្ៅកនុងឆាំនួនដែលបានទូទាត្់កុងឆ្
ន ន ាំ
រួមានឆាំណាយច្លើម្របាក់អត្ីត្ភាពការង្ករកនុងឆ្នាំ
ដែលត្ម្រមូវតម
ម្របកាសច្លែ 443 ច្ឆញច្ោយម្រកសួងការង្ករ និងបណុត ឹះបណា
ត លវិជាជជ្ីវៈនាថ្ងៃទី21 ដែកញ្ញញ ឆ្នាំ2018 និង

បនាទប់មកម្រត្ូវបានច្ធ្ាើវច្ិ ស្ថធ្នកមមច្ោយច្សឆកតីដណនាាំច្លែ 042/19 ឆុឹះថ្ងៃទី22 ដែមីនា ឆ្នាំ2019 ដែលម្រត្ូវ
បានកាំណត្់យកឆាំនួនច្សមើនរង 15ថ្ងៃ ថ្នម្របាក់ច្បៀវត្សរ៍ និងអត្ថម្របច្យជ្ន៍កុងមួ
ន
យឆ្ន។
ាំ ឆាំណាយច្នឹះម្រត្ូវ
បានបង់កុងដែមិ
ន
ងុនា និងដែធ្ន។
ូ

កនុងអាំ ងឆ្
ាំ រកអត្ីត្ភាពការង្ករ ដែលត្ម្រមូវតមម្របកាស
ុ ន ាំ2019 ម្រកុមហុនបានច្ធ្ាើការបង់មុនសរុបនូវម្របាក់រល
ខាងច្លើឲ្យច្ៅបុ្គលក
ិ ។

21.

បំណុលដផេងៗ
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ម្របាក់រង្កាន់ និងម្របាក់ច្លើក
ទរកឆិត្តបងគរ

ឆាំណាយបងគរ

ពនធកាត្់ទុកម្រត្ូវទូទាត្់
្ណនីម្រត្ូវទូទាត្់
ពនធច្លើម្របាក់ច្បៀវត្សរ៍
ច្ផ្សងៗ

ែុលាលរអាច្មរិក

(ការរាយការណ៍
ច្

ើងវិញ)

សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)
(ការរាយការណ៍
ច្

ើងវិញ)

6,329,705

25,787,218

1,000,000

4,045,000

2,832,493

11,539,576

2,237,474

9,050,582

1,360,438

5,542,424

1,208,570

4,888,666

1,913,161

7,794,218

2,096,877

8,481,867

2,186,046

8,905,951

1,326,675

5,366,400

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 និងទ្ុនបគមុង

(ក)

ច្ែើមទុន
ច្ៅថ្ងៃទី12 ដែឧសភា ឆ្នាំ2021 ម្រកុមហុនបានច្សនស
ើ ុាំច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជាច្ែើមបីបច្ងាើនច្ែើមទុនរបស់ែួនពី
ល

230,000,000 ែុលាលររអាច្មរិកច្ៅ 300,000,000 ែុលាលរអាច្មរិក តមរយៈការច្ធ្ាើមូលធ្នកមមច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ
រកាទុក។

សាំច្ណើរច្នឹះម្រត្ូវបានអនុម័ត្ច្ោយធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា

ច្ៅថ្ងៃទី31

ដែឧសភា

ឆ្នាំ2021។

អនុសារណៈ និងលកខនិក
ត ៈម្រកុមហុន ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើបឆចុបបននភាពច្ែើមបីឆុឹះបញ្ញ
ល
ច ាំងពីការតលស់បូរច្នឹះ
ត
ច្ហើយទទួល
បានការយល់ម្រពមពីម្រកសួងពាណិជ្ជកមមច្ៅថ្ងៃទី9 ដែមិងុនា ឆ្នាំ2021។

ភា្ហុនធ្មមតទាាំងអស់ ដែលបានឆុឹះបញ្ជ ី ច្បាឹះផ្ាយ និងទូទាត្់ ានឆាំនួន 300,000,000 ហុន ដែលាន
ត្ថ្មលចារិក 4,000 ច្រៀល កនុងមួយហុន។
ច្ៅថ្ងៃទី6 ដែកញ្ញញ ឆ្នាំ2021 ាចស់ភា្ហុនិកបានម្រពមច្ម្រពៀងគាន ច្ហើយសច្ម្រមឆអនុម័ត្ច្លើការច្ផ្ទរជាកញ្ច ប់ថ្ន
ភា្ហុនធ្មមតរបស់ម្រកុមហុនឆាំនួន 30% ពី LOLC International Private Limited (“LOLC”) The Bank of East Asia,
Limited (“BEA”) និងម្រកុមហុនបុ្ល
គ ិកម្របាស្ថក់លីមីត្ធ្ីត្ (“PSCo”) ច្ៅឲ្យ Kookmin Bank Co., Ltd (“KB”) និង
ធ្នាគារ្ូកមីនកមពជា
ុ ភ្ីអិលសុី (“KBC”)។ ម្រកុមហុនទទួលបានការអនុម័ត្ពីធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា ទាក់ទងនរង

ការច្ផ្ទរច្ែើមទុនច្នឹះច្ៅថ្ងៃទី12 ដែត្ុលា ឆ្នាំ2021។ អនុសារណៈ និងលកខនិក
ត ៈម្រកុមហុនម្រត្ូវបានច្ធ្ាើបឆចុបបននភាព

ច្ែើមបីឆុឹះបញ្ញ
ល
ច ាំងពីការតលស់បូរច្នឹះ
ត
ច្ហើយទទួលបានការយល់ម្រពមពីម្រកសួងពាណិជ្ជកមម ច្ៅថ្ងៃទី19 ដែត្ុលា
ឆ្នាំ2021។

ព័ត្៌ានលមអិត្ថ្នាចស់ភា្ហុន ានែូឆខាងច្ម្រកាម៖
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021
ែុលាលរអាច្មរិក

សមមូលពាន់ច្រៀល

%

(កាំណត្់សាគល់ 4)

KB
KBC

299,999,999

1,199,999,996

99.99999967%

1

4

0.00000033%

300,000,000

1,200,000,000

100%
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22.

មូលធន និងទ្ុនបគមុង (ត្)

(ក)

ច្ែើមទុន (ត្)
ព័ត្៌ានលមអិត្ថ្នាចស់ភា្ហុន ានែូឆខាងច្ម្រកាម៖(ត្)
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020
ែុលាលរអាច្មរិក

សមមូលពាន់ច្រៀល

%

(កាំណត្់សាគល់ 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

: ម្រកុមហុនបុ្គលិកម្របាស្ថក់លម
ី ីត្ធ្ីត្

ទុនបម្រមុង
អនុច្លាមតមកិឆចម្រពមច្ម្រពៀងម្របាក់កមចីច្ៅថ្ងៃទី8 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2008 រវាងម្រកុមហុន និង Instituto De Credito Oficial
(“ICO”) ថ្នម្រពឹះរាជាណាឆម្រកច្អសាញ ច្ៅកនុងអាំ ងច្ពលថ្នម្របាក់
កមចី ម្រកុមហុនម្រត្ូវរកាទុនបម្រមុងសម្រាប់
ុ

ពម្រងរងច្ែើមទុន តមរយៈការច្ផ្ទរម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្នន
ាំ ីមួយៗ ច្ោយ្ណនាតមអម្រត 3.5% ថ្នម្របាក់ច្ែើម
ដែលច្ៅសល់ ្ិត្ម្រត្រមែាំណាឆ់ការិយបរិច្ឆេទនីមួយៗ។ នាថ្ងៃទី16 ដែត្ុលា ឆ្នាំ2021 ដែលជាកាលវស្ថនថ្ន
ម្របាក់កមចី ម្រកុមហុនបានទូទាត្់ តតឆ់នូវសមត្ុលយដែលច្ៅសល់។ ច្ម្រកាយមក ម្រកុមហុនបានច្ផ្ទរទុនបម្រមុងដែល
ម្រត្ូវបានបច្ងាើត្ច្

ើងសម្រាប់ម្របាក់កមចីច្នឹះ ឲ្យច្ៅជាម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុកវិញ។
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23. ចំណូលការគារ់
2021

2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ឥណទានបុ្គល
ឥណទានម្រកុម
សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សងៗ
សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា

(កាំណត្់សាគល់ 4)

505,355,683

2,055,786,918

430,029,195

1,753,229,028

40,981

166,711

87,151

355,314

154,204

627,302

63,873

260,410

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

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
ម្របាក់កមចី

អនុបាំណុល
មូលបម្រត្បាំណុលម្រត្ូវទូទាត្់
ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និង
ម្រ្រឹះស្ថថនហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សងៗ

បាំណុលភ្ត្ិសនោ

(កាំណត្់សាគល់ 4)

144,469,925

587,703,654

130,423,290

531,735,753

47,986,130

195,207,577

55,047,225

224,427,536

11,255,052

45,785,552

7,489,842

30,536,086

2,601,274

10,581,983

1,814,068

7,395,955

2,132,478

8,674,921

2,490,150

10,152,342

1,703,815

6,931,119

1,134,113

4,623,779

210,148,674

854,884,806

198,398,688

808,871,451
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25. ចំណូលសុទ្ធពីរនគមដជើងស្ថ និងគារ់រនគម
2021

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

(កាំណត្់សាគល់ 4)

7,900,268

32,138,290

6,004,101

24,478,720

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)

(1,320)

(5,370)

-

-

(118,009)

(480,061)

(163,152)

(665,171)

8,499,681

34,576,702

6,714,406

27,374,633

ឆាំណូលម្របាក់កថ្ម្រមពីការបង់រល
ាំ ស់

ឆាំណូលពីច្សវាកមមច្ផ្ទរម្របាក់កុងស្សុ
ន
ក

ឆាំណាយច្ផ្សងៗ
ឆាំណាយកថ្ម្រមច្ជ្ើងស្ថ និងម្របាក់កថ្ម្រម
ឆាំណូលសុទធពីកថ្ម្រមច្ជ្ើងស្ថ
និងម្របាក់កថ្ម្រម

26.

2020

ចំណូលដផេងៗ
2021

ឆាំណូលពីការពិន័យច្លើឥណទាន

2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

(កាំណត្់សាគល់ 4)

ដែលទូទាត្់យឺត្

5,643,476

22,957,660

4,585,539

18,695,243

ដែលបានលុបច្ឆញពីបញ្ជ ី

3,038,061

12,358,832

3,296,548

13,440,026

1,116,593

4,542,301

1,123,462

4,580,354

9,798,130

39,858,793

9,005,549

36,715,623

ការម្របមូលបានមកវិញពីឥណទាន
ឆាំណូលច្ផ្សងៗ
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27.

ចំណាយដលើបុ្ាលរ
ិ
2021

ម្របាក់ច្បៀវត្សរ៍ ម្របាក់ឈល
ួន ម្របាក់រង្កាន់
និងម្របាក់ច្លើកទរកឆិត្ត

2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

(កាំណត្់សាគល់ 4)

78,667,732

320,020,334

62,684,803

255,565,942

3,925,784

15,970,089

3,289,019

13,409,330

1,148,216

4,670,943

1,126,383

4,592,263

ឯកសណា
ឋ នបុ្ល
គ ិក

279,480

1,136,925

226,036

921,549

ឆាំណាយដផ្នកសុែភាព

46,586

189,512

16,197

66,035

511,131

2,079,280

508,418

2,072,821

84,578,929

344,067,083

67,850,856

276,627,940

អត្ថម្របច្យជ្ន៍និច្យជ្ិត្
ឆាំណាយច្លើមូលនិធ្ិសែ
ុ ុាលភាព
សងគម សម្រាប់បុ្ល
គ ក
ិ

អត្ថម្របច្យជ្ន៍និច្យជ្ិត្ច្ផ្សងៗ

28.

ចំណាយទ្ូដៅ និងរ ាាល
2021

2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

(កាំណត្់សាគល់ 4)

ឆាំណាយច្ម្របងឥនធនៈ

3,722,551

15,143,337

3,816,692

15,560,653

ឆាំណាយច្បាឹះពុមព និងសាភរៈ

1,426,967

5,804,902

1,300,211

5,300,960

ឆាំណាយដងទាាំ និងជ្ួសជ្ុល

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

ឆាំណាយអាជាាប័ណា

1,064,783

4,331,537

1,258,342

5,130,260

ឆាំណាយដផ្នកទាំនាក់ទាំនង

854,179

3,474,800

812,810

3,313,826

ឆាំណាយការជ្ួល

815,242

3,316,404

633,895

2,584,390

ឆាំណាយវិជាជជ្ីវៈ

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

ឆាំណាយពនធច្ផ្សងៗ

387,917

1,578,046

350,371

1,428,463
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28.

ចំណាយទ្ូដៅ និងរ ាាល (ត្)
2021

ឆាំណាយសាភរៈការិយល័យ
ឆាំណាយកថ្ម្រមធ្នាគារ
វិភា្ទាន
ឆាំណាយច្លើការហាក
រ ហាន
ឺ
ឆាំណាយការច្ធ្ាើែាំច្ណើរ
ឆាំណាយច្ផ្សងៗ

2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

(កាំណត្់សាគល់ 4)

373,488

1,519,349

484,585

1,975,653

226,453

921,211

264,250

1,077,347

182,420

742,085

701,476

2,859,918

51,075

207,773

51,349

209,350

50,887

207,008

197,275

804,290

521,067

2,119,702

347,556

1,416,986

14,530,115

59,108,508

15,984,672

65,169,508

29. រ ំលស់
2021

ម្រទពយ និងបរិកាខរ
ម្រទពយអរូបី
សិទិធច្ម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម

2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

(កាំណត្់សាគល់ 4)

2,072,431

8,430,649

2,142,467

8,734,838

296,374

1,205,648

367,052

1,496,470

4,009,254

16,309,647

4,060,539

16,554,818

6,378,059

25,945,944

6,570,058

26,786,126

87

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

សគមាប់ការ ិយបរ ិដចេទ្ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខធនូ ឆ្ន ំ2021

30.

ស្ថច់គារ់សទ្
ុ ធដ លដគបើរងសរមម
នុ
ភាពគបត្ិបត្តិការ
កាំណត្់

សាគល់
ម្របាក់ឆាំច្ណញសុទធសម្រាប់
ការិយបរិច្ឆេទ

2021

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

155,500,964

632,577,922

2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

108,828,987

443,695,780

និយត្
័ កមមច្លើ៖
រាំលស់

ឆាំច្ណញពីការលក់ម្រទពយ

29

និងបរិកាខរ
ឆាំណូលពីការម្របាក់សទ
ុ ធ

6,378,059

25,945,944

6,570,058

26,786,126

(100,550)
(295,443,704)

(409,037)
(1,201,864,988)

53,136
(231,926,837)

216,635
(945,565,714)

59,831,570

23,411,178
26,512,787

95,447,373

108,092,633

សាំវ ិធានធ្នច្លើការខាត្បង់ថ្ន
ឱនភាពថ្នត្ថ្មល

33.1(ឆ)

14,707,859

សាំវ ិធានធ្នច្លើអត្ថម្របច្យជ្ន៍
និច្យជ្ិត្

38,137,058

155,141,552

20

3,925,784

15,970,089

3,289,019

13,409,330

1,902,630

7,739,898

(456,554)

(1,861,373)

(74,991,900)

(305,067,050)

(63,718,226)

(259,779,210)

ឆាំណាយពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 19(ក)

ខាត្/(ឆាំច្ណញ)ពីការបតរូ

រូបិយប័ណាមិនទាន់ច្កើត្
ច្

ើងជាក់ដសតង

បដម្រមបម្រមួលថ្ន៖
សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិ
ថ្នកមពជា
ុ

(35,306,817)

ឥណទានផ្តល់ែល់អត្ិងជ្
ិ ន

(729,372,289)

ម្រទពយសកមមច្ផ្សងៗ

(476,806)

(143,628,132)

(24,575,724)

(2,967,086,472)

(525,631,056)

179,265,837

(19,907,094)

27,476,293

2,522,247

(1,939,647)

7,380,494

(100,195,227)

(2,142,997,815)

30,090,274

ម្របាក់បច្ញ្ញព
ើ ីធ្នាគារនានា និង
ស្ថថប័នហិរញ្ញវត្ថច្ផ្សងៗ
ុ

44,067,315

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងជ្
ិ ន
ស្ថឆ់ម្របាក់ច្ម្របើម្របាស់
កនងម្របត្ិ
បត្តិការ
ុ

ការម្របាក់បានទទួល
ពនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញបានបង់

អត្ថម្របច្យជ្ន៍និច្យជ្ិត្បានបង់
ស្ថឆ់ម្របាក់សទ
ុ ធច្ម្របើម្របាស់កុង
ន
សកមមភាពម្របត្ិបត្តិការ

1,834,529,066

(338,360,399)

(1,376,450,105)

501,636,323

2,040,656,562

(28,882,858)

(117,495,466)

6,754,251

បាំណុលច្ផ្សងៗ

ការម្របាក់បានបង់

450,965,847

19(ែ)
20

(201,351,671)
(4,123,253)

(71,081,858)

1,193,494,803

(331,190,874)

(1,350,265,196)

424,423,768

1,730,375,702

(27,489,443)

(112,074,458)

(819,098,599)

(198,929,097)

(16,773,393)

(2,928,206)

(289,161,001)

(81,161,222)

292,738,485

(136,113,852)

10,283,201

(811,033,928)
(11,938,296)

(554,936,176)
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31.

រិចាសនា

(ក)

ភ្ត្ិសនោម្របត្ិបត្តិការ
ម្រកុមហុនជ្ួលយនយនតច្ម្រកាមការច្រៀបឆាំ ភ្ត្ិសនោម្របត្ិបត្តិការ ច្ោយានកិឆចសនោជ្ួលអបបបរាម្រត្ូវកាំណត្់
ែូឆខាងច្ម្រកាម៖
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

កនុងរយៈច្ពល 1ឆ្នាំ

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

(កាំណត្់សាគល់ 4)

538,378

2,193,352

485,770

1,964,940

កនុងែាំច្ណើរការធ្មមតថ្នអាជ្ីវកមម ម្រកុមហុនឆុឹះកិឆចសនោ និងបច្ងាើត្នូវបាំណុលយថាភាពជាមួយនរងការទាមទារ
តមផ្លូវឆាប់។

(ែ) កិឆចសនោជ្ួលដែលបានឆុឹះកិឆចសនោបុដនតមិនទាន់ចាប់ច្ផ្តើម
ម្រកុមហន
ុ បានឆុឹះកិឆស
ច នោភ្ត្ិសនោងមីឆាំនួន 6 សម្រាប់អគារការិយល័យរបស់ែនកន
ួល ងអាំ
ុ
ច្ទាឹះជាយងណាក៏ច្ោយ កិឆស
ច នោភ្ត្ិសនោទាាំងច្នឹះមិនទាន់ម្រត្ូវបានចាប់ច្ផ្តើមច្ៅច្

ងការិយបរិ
ច្ឆេទ។
ុ

យ
ើ ច្ទ្ិត្ម្រត្រមថ្ងៃទី31

ដែធ្នូ ឆ្ន2
ាំ 021។ ការសនោសរុបសម្រាប់ភ្ត្ិសនោទាាំងច្នឹះានឆាំនួន 2,491,265 ែុលាលរអាច្មរិក។

32.

គបត្ិបត្តិការ និងសមត្ុលយជាមួយសមព័នធញាត្ិ

ក.

អត្តសញ្ញញណរបស់សមព័នធោត្ិ
សម្រាប់ច្គាលបាំណងថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថទាាំ
ុ ងច្នឹះ ភា្ីទាាំងឡាយម្រត្ូវបានចាត្់ទុកជា សមព័នធោត្ិរបស់

ម្រកុមហុន ម្របសិនច្បើម្រកុមហុនានលទធភាពច្ោយតទល់ ឬច្ោយម្របច្យលច្ែើមបីម្រ្ប់ម្រ្ងច្លើភា្ីច្នាឹះ ឬាន
ឥទធិពលជាស្ថរវនដ កនុងការសច្ម្រមឆឆិត្តដផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ និងម្របត្ិបត្តិការ ឬម្រចាសមកវិញ ឬក៏ម្រកុមហុន និងភា្ីទាាំង
ច្នាឹះសថិត្ច្ម្រកាមការម្រ្ប់ម្រ្ង ឬច្ៅច្ម្រកាមឥទធិពលជាស្ថរវនដរម
ួ គាន។

សមព័នធោត្ិអាឆជារូបវនតបុ្ល
គ
ឬនីត្ិ

បុ្គលច្ផ្សងៗច្ទៀត្។
ម្រកុមហុនានទាំនាក់ទាំនងជាមួយសមព័នោ
ធ ត្ិ ជាមួយភា្ទុនិក ម្រកុមហុនពាក់ព័នធ និងអនកម្រ្ប់ម្រ្ងសាំខាន់ៗ។
អនកម្រ្ប់ម្រ្ងសាំខាន់ៗ

ម្រត្ូវបានកាំណត្់ថាជាបុ្ល
គ ដែលានសិទិអ
ធ ាំណាឆ

និងការទទួលែុសម្រត្ូវកនុងការច្ធ្ាើ

ដផ្នការ ការែរកនាាំ និងម្រ្ប់ម្រ្ងសកមមភាពរបស់ម្រកុមហុនច្ោយតទល់ ឬច្ោយម្របច្យល។

អនកម្រ្ប់ម្រ្ង

សាំខាន់ៗ រួមាន អភ្ិបាលរបស់ម្រកុមហុន និងសាជ្ិក្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងជាន់ែស
ព ់របស់ម្រកុមហុនមួយឆាំនួន។
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32.

គបត្ិបត្តិការ និងសមត្ុលយជាមួយសមព័នធញាត្ិ (ត្)

ក.

អត្តសញ្ញញណរបស់សមព័នធោត្ិ (ត្)
អនកម្រ្ប់ម្រ្ងសាំខាន់ៗ ានទាំនាក់ទាំនងម្របត្ិបត្តិការជាមួយម្រកុមហុន កនុងលកខែណឌអាជ្ីវកមមធ្មមត និងាន
លកខែណឌែូឆគាន ច្ោយរាប់បញ្ូច លទាាំងអម្រតការម្របាក់ និងម្រទពយបញ្ញ
ច ាំ សម្រាប់ម្របត្ិបត្តិការដែលអាឆច្ម្របៀប
ច្ធ្ៀបបានជាមួយបុ្គលច្ផ្សងៗច្ទៀត្

ដែលានឋានៈម្របហ្វក់ម្របដហល

ឬអាឆអនុវត្តបានជាមួយនិច្យជ្ិត្

ច្ផ្សងច្ទៀត្។ ម្របត្ិបត្តិការទាាំងច្នឹះមិនានហ្វនិភ្័យច្ម្រឆើនជាងហ្វនិភ្័យធ្មមតថ្នការទូទាត្់សង ឬបង្កាញនូវ
លកខណៈមិនអាំច្ណាយផ្លច្ផ្សងច្ទៀត្ច្

(ែ)

ើយ។

ម្របត្ិបត្តិការជាមួយសមព័នធោត្ិ
កនងែាំ
ុ ច្ណើរការអាជ្ីវកមមធ្មមត ម្រកុនហុនានម្របត្ិបត្តិការមួយឆាំនួនជាមួយសមព័នធោត្ិ។ ទាំហាំម្របត្ិបត្តិការជាមួយនរង

សមព័នធោត្ិ សមត្ុលយដែលច្ៅសល់ច្ៅឆុងការិយបរិច្ឆេទ និងឆាំណាយ-ឆាំណូលពាក់ព័នធច្ផ្សងៗកនុងការិយបរិច្ឆេទ
ានែូឆខាងច្ម្រកាម៖

2021

2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ម្របាក់កថ្ម្រម និងឆាំណាយពាក់ពន
័ ធ
អភ្ិបាល

ឆាំណាយការម្របាក់

ម្រកុមម្របរកាភ្ិបាល
ភា្ទុនិក

្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងជាន់ែពស់
សមពន
័ ោ
ធ ត្ិច្ផ្សងៗ

ម្របាក់កថ្ម្រម និងកថ្ម្រមច្ជ្ើងស្ថច្លើឥណទាន
ភា្ទុនិក

ម្របាក់ច្បៀវត្សរ៍ និងអត្ថម្របច្យជ្ន៍និច្យជ្ិត្
្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងជាន់ែពស់

ឆាំណូលការម្របាក់

្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងជាន់ែពស់

ឆាំណាយអត្ថម្របច្យជ្ន៍និច្យជ្ិត្

្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងជាន់ែពស់

209,629
1,973

852,771
8,026

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

335,784
121,540

1,368,991
495,519

4,508,349

18,339,964

1,470,547

5,995,420

162,088

659,374

-

-

2,164,060

8,803,396

1,633,226

6,658,662

6,836,470

27,810,760

3,225,313

13,149,601

833,993

3,392,684

391,280

1,595,249

6,555,033

26,665,874

4,740,451

19,326,819

84,011

341,757

12,243

49,915

316,982

1,289,483

233,526

952,086

5,780,027

23,513,150

-

-

ឆាំណាយការច្លើកទរកឆិត្តសម្រាប់អក
ន ម្រ្ប់ម្រ្ង
្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងជាន់ែពស់
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32.

គបត្ិបត្តិការ និងសមត្ុលយជាមួយសមព័នធញាត្ិ (ត្)

(្)

សមត្ុលយជាមួយសមព័នធោត្ិ
សមត្ុលយមិនទាន់ទូទាត្់ជាមួយសមព័នោ
ធ ត្ិ៖
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

(កាំណត្់សាគល់ 4)

ម្របាក់បច្ញ្ញើ

អភ្ិបាល

្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងជាន់ែពស់
PSCo

KB Daehan Specialized Bank Plc
KB Bank Myanmar Co., Ltd

ឥណទាន
្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងជាន់ែពស់

11,309

46,073

1,782,604

7,210,633

51,563,301

210,068,888

27,733,045

112,180,166

-

-

2,968,104

12,005,981

61,734,895

-

-

4,001,000

16,300,074

70,728,996

288,149,930

32,483,753

131,396,780

1,006,948

4,102,306

805,477

3,258,154

-

-

6,003,274

24,283,243

15,153,386

-

-

ម្របាក់កមចី
BEA
KB

KB Daehan Specialized Bank Plc

អនុបាំណុល
KB

111,027,553

452,326,251

80,211,596

324,455,906

113,981,537

464,360,782

86,214,870

348,739,149

50,192,137

204,482,766

50,056,347

202,477,924

5,780,027

23,513,150

-

-

2,953,984

12,034,531

-

-

ឆាំណាយបងគរសម្រាប់ម្របាក់ច្លើកទរកឆិត្ត
ជ្ូន្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ង

្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងជាន់ែពស់
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ
សកមមភាពម្រកុមហុនានហ្វនិភ្័យហិរញ្ញវត្ថជាច្ម្រឆើ
នែូឆជា៖
ុ
ហ្វនិភ្័យរូបិយប័ណា

និងហ្វនិភ្័យអម្រតការម្របាក់)

ហ្វនិភ្័យឥណទាន

និងហ្វនិភ្័យសនទនីយភាព។

ហ្វនិភ្័យទីផ្ារ

(រួមាន

ការម្របឈមមុែជាមួយនរង

ហ្វនិភ្័យ្ឺ សាំខាន់បាំផ្ុត្ឆាំច្ពាឹះពាណិជ្ជកមមហិរញ្ញវត្ថុ ច្ហើយហ្វនិភ្័យ ម្របត្ិបត្ដិការ្ឺ ជាផ្លវិបាកមិនអាឆច្ជ្ៀស
បានកនងការច្ធ្ា
ើពាណិជ្ជកមម។
ុ
ម្រកុមហុនានបាំណង

អនុវត្តតមបទបបញ្ញត្តិរបស់ធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពជា
ុ

ឆាំច្ពាឹះច្គាលបាំណងច្លើការម្រ្ប់ម្រ្ង

ហ្វនិភ្័យហិរញ្ញវត្ថុ។ ម្រកុមហុនបានទទួលស្ថគល់ថា ម្រកុមហុនមិនទាន់បានសច្ម្រមឆការអនុវត្តឲ្យបានម្រត្រមម្រត្ូវសតង់ោ
អនតរជាត្ិ

សតីពីការម្រ្ប់ម្រ្ងហ្វនិភ្័យបានច្ពញច្លញច្នាឹះច្ទ។

ម្រកុមម្របរកាភ្ិបាលបានបច្ងាើត្្ណៈកាមធ្ិការ

ម្រ្ប់ម្រ្ងម្រទពយសកមម និងម្រទពយបាំណុល និង្ណៈកមមការម្រ្ប់ម្រ្ងហ្វនិភ្័យច្ែើមបីបច្ងាើត្ជាបារាដមម្រត្សាំខាន់ៗ ថ្ន
ហ្វនិភ្័យដែលអាឆទទួលបានសម្រាប់ម្រកុមហុន និង ម្រត្ួត្ពិនិត្យច្មើលសកមមភាព ច្ោយច្ធ្ៀបនរងបារាដមម្រត្ទាាំង
ច្នឹះ។

ម្រកុមហុនានម្រទពយសកមម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថែូ
ុ ឆខាងច្ម្រកាម៖
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ែុលាលរអាច្មរិក

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញ វត្ថុ
ស្ថឆ់ម្របាក់កងថ្ែ
នុ

សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពជា
ុ

222,365,399

សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

(ការរាយការណ៍ (កាំណត្់សាគល់ 4)
ច្

ើងវិញ)

160,578,086

9,403,187

3,975,029

1,500,940,497

ឥណទានផ្ដល់ែល់អត្ិងិជ្ន

3,691,567,993

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញ វត្ថុសរុប

ម្រទពយសកមមច្ផ្សងៗ

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

905,916,636

368,419,366

សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សងៗ

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

(ការរាយការណ៍
ច្

ើងវិញ)

649,538,358

438,355,399

1,773,147,589

15,039,448,003

2,978,579,934

12,048,355,833

4,285,336,938

17,458,462,685

3,582,062,185

14,489,441,538

81,881,578

333,585,549

37,232,817

150,606,745

2,308,097
676,083

2,754,362

573,737

16,078,992
2,320,766

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា

និងម្រ្រឹះស្ថថនហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សងៗ

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
ម្របាក់កមចី

អនុបាំណុល

មូលបម្រត្បាំណុលម្រត្ូវទូទាត្់
បាំណុលច្ផ្សងៗ
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប

2,533,330,855

10,320,789,903

2,074,680,943

8,392,084,414

105,191,790

428,551,352

113,667,817

459,786,320

829,821,864
31,342,099
11,081,368

3,592,649,554

3,380,694,274
127,687,711
45,145,493

14,636,454,282

794,430,317
30,666,038
5,338,356

3,056,016,288

3,213,470,632
124,044,124

21,593,651

12,361,585,886
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)
ការម្រ្ប់ម្រ្ងច្ែើមទុន
ច្គាលច្ៅឆមបងថ្នការម្រ្ប់ម្រ្ងច្ែើមទុនរបស់ម្រកុមហុន

្ឺម្រត្ូវធានាថាវាអនុច្លាមច្ៅតមត្ម្រមូវការច្ែើមទុន

ដែលបានកាំណត្់ពីខាងច្ម្រៅ ច្ហើយវារកានូវជ្ាំហរហិរញ្ញវត្ថុររងាាំ និងអនុបាត្ច្ែើមទុនដែលានច្សថរភាពលអ
ច្ែើមបីម្រទម្រទង់អាជ្ីវកមមរបស់ែួន
ល និងច្ែើមបីបច្ងាើនត្ថ្មលាចស់ហន
ុ ។

ម្រកុមហុនម្រ្ប់ម្រ្ងរឆនាសមព័នធច្ែើមទុនរបស់ែួន
ល និងច្ធ្ាើនិយត្
័ កមមច្ៅច្លើទុនច្នាឹះ ច្ៅតមទម្រមង់ថ្នការតលស់

បតូរលកខែណឌច្សែឋកិឆច និងលកខណៈហ្វនិភ្័យថ្នសកមមភាពរបស់ែួន។
ល
ច្ែើមបីរកា ឬដកត្ម្រមូវរឆនាសមព័នធមូល
ធ្ន ម្រកុមហុនអាឆដកត្ម្រមូវឆាំនួនទរកម្របាក់ថ្នការទូទាត្់ភា្លាភ្ ឬឆាំច្ណញច្លើមូលធ្ន ែល់ាចស់ភា្ហុន។
ពុាំានការតលស់បូរណាមួ
ត
យម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្

ើងច្ៅកនុង ច្គាលបាំណងច្គាលការណ៍ និងែាំច្ណើរការពីឆ្នម
ាំ ុន។

មូលនិធ្ិតទល់សុទធ និងម្រទពយសកមមដែលបានងលរងហ្វនិភ្័យ នរងម្រត្ូវបាន្ណនាច្ោយដផ្អកច្លើបទបបញ្ញត្ិរត បស់
ធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពជា។
្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងានភាពច្ជ្ឿជាក់ថា ម្រកុមហុនបានអនុច្លាមតមអនុបាត្ស្ថធ្នភាព
ុ
ដែលកាំណត្់ច្ោយធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា និងត្ម្រមូវការមូលធ្នដែលបានកាំណត្់ពីខាងច្ម្រៅ។

ថ្ងៃទី22 ដែកុមភៈ ឆ្នាំ2018 ធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពជាបានច្ឆញច្សឆកត
ីម្របកាសសតព
ី ីការកាំណត្់ម្រទនាប់ច្ែើមទុនរបស់
ុ

ម្រ្រឹះស្ថថនធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ច្យងតមាម្រត 22 ថ្នម្របកាសច្នឹះ ម្រ្រឹះស្ថថនម្រត្ូវអនុវត្តតមបទបបញ្ញត្ិត

ពាក់ព័នធនរងម្រទនាប់ច្ែើមទុន យងត្ិឆច្អាយបាន 50% ថ្នម្រទនាប់ច្ែើមទុនដែលម្រត្ូវបដនថម ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី1 ដែ
មករា ឆ្នាំ2019 និងអនុវត្តឲ្យបានច្ពញច្លញម្រត្រមថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្នាំ2020។
ច្ៅថ្ងៃទី7 ដែមីនា ឆ្នាំ2018 ធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា បានច្ឆញស្ថរាឆរណ៍ដណនាាំសតីពីការអនុវត្តម្របកាស

សតីពីការកាំណត្់ម្រទនាប់ច្ែើមទុនរបស់ម្រ្រឹះស្ថថនធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលកាំណត្់ច្ោយម្រទនាប់ច្ែើមទុ នច្ខាន
ច្ធ្ើសឃ
ុី លីែល (countercyclical capital buffer) ម្រទម្រទង់កុងកម្រមិ
ន
ត្ 0% រហូត្ែល់ានច្សឆកតីម្របកាសជាងមី។

ច្ៅថ្ងៃទី25 ដែមិងុនា ឆ្នាំ2020 ធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា បានច្ឆញស្ថរាឆរណ៍ដណនាាំបដនថមសតព
ី ីការអនុវត្ត
ម្របកាសសតីពីការកាំណត្់ម្រទនាប់ច្ែើមទុនរបស់ម្រ្រឹះស្ថថនធ្នាគារ

និងហិរញ្ញវត្ថុ

ច្ែើមបីដណនាាំព័ត្៌ានអនុវត្ត

បដនថមរបស់ម្របកាស។ មិនានការច្ធ្ាើបឆចុបបននភាពណាមួយ ច្ែើមបីលុបច្ចាលការកាំណត្់ម្រទនាប់ច្ែើមទុនច្ខាន
ច្ធ្ើសឃ
ុី លីែល

(countercyclical

របាយការណ៍ច្នឹះច្ទ។

capital

buffer)

ម្រទម្រទង់កុងកម្រមិ
ន
ត្

ម្រកុមហុនបានអនុវត្តនូវរាល់លកខែណឌត្ម្រមូវកាំណត្់ម្រទនាប់ច្ែើមទុន
ការិយបរិច្ឆេទច្នឹះ។

0%

រហូត្មកែល់ការិយបរិច្ឆេទថ្ន

ដែលបានកាំណត្់ទាង
ាំ អស់ច្ពញអាំ

ង
ុ
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

33.1 ហ្វនិភ្័យឥណទាន
ម្រកុមហុនម្របឈមនរងហ្វនិភ្័យឥណទាន ដែលម្រត្ូវបានកាំណត្់ថាជាការខាត្បង់ហិរញ្ញវត្ថុឆាំច្ពាឹះ ម្រកុមហុន កនុង
ករណីដែលអនកសុែ
ាំ ីម
ច ិនអាឆអនុវត្ដនូវកាត្ពាកិឆចសងបាំណុល

ច្ៅថ្ងៃែល់កាលកាំណត្់។

ហ្វនិភ្័យច្លើ

ឥណទាន ្ឺជាហ្វនិភ្័យសាំខាន់បាំផ្ុត្សម្រាប់ពាណិជ្ជកមមរបស់ម្រកុមហុន។ ហ្វនិភ្័យឥណទានច្កើត្ច្
ឆមបងកនុងសកមមភាពផ្ដល់កមចីឥណទានឲ្យអត្ិងិជ្ន។
ច្ោយ្ណៈកមមការម្រ្ប់ម្រ្ងឥណទានរបស់ម្រកុមហុន។
(ក)

ើងជា

ការម្រ្ប់ម្រ្ងហ្វនិភ្័យច្លើឥណទានម្រត្ូវបានអនុវត្ដ

ការវាស់ដវងហ្វនិភ្័យឥណទាន
ម្រកុមហុនវាយត្ថ្មលពីលទធភាព ថ្នការែកខានមិនបាំច្ពញកាត្ពាកិឆចរបស់អនកសុាំែីច ច្ោយច្យងច្ៅច្លើច្គាល
នច្យបាយច្គាលការណ៍និងការអនុវត្តឥណទានរបស់ម្រកុមហន
ុ ។ ្ណៈកាមធ្ិការ ឥណទានទទួលែុសម្រត្ូវ
កនុងកាំណត្់ភាពសមស្សប និងភាពម្រ្ប់ម្រគាន់ថ្នច្គាលនច្យបាយហ្វនិភ្័យ។

(ែ)

ការម្រត្ួត្ពិនិត្យវ ិស្ថលភាពហ្វនិភ្័យ និងច្គាលការណ៍ទប់ស្ថាត្់
ម្រកុមហុនច្ធ្ាើម្របត្ិបត្ដិការ និងផ្ដល់ម្របាក់កមចី ច្ៅរូបវ័នប
ដ ុ្គល ច្ៅកនុងម្រពឹះរាជាណាឆម្រកកមពុជា។ ម្រកុមហុនបាន
កាំណត្់ និងម្រត្ួត្ពិនិត្យនូវការម្របមូលផ្ដុាំហ្វនិភ្័យ ច្លើឥណទានច្ៅច្ពលណាដែលហ្វនិភ្័យទាាំងច្នាឹះម្រត្ូវបាន

រកច្ឃើញ។ ហ្វនិភ្័យធ្ាំៗច្លើឥណទាន ម្រត្ូវបានកាំណត្់ច្ោយធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា ្ឺជាហ្វនិភ្័យធ្ាំៗសរុប
ដែលបុ្ល
គ មួយទទួលបានអត្ថម្របច្យជ្ន៍ណាមួយដែលអនុបាត្ច្លើសពី 2% សម្រាប់ម្របាក់កមចីឯកត្តជ្ននិង
3% សម្រាប់ម្របាក់កមចីជាម្រកុម ថ្នមូលនិធ្ិតទល់សុទធរបស់ម្រកុមហុនច្ម្រកាមលកខែណឌថ្នម្របកាសច្លែ ធ្7-07-163
ថ្នធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា។
ម្រកុមហុន បានោក់ច្ឆញនូវច្គាលនច្យបាយ និងការអនុវត្តច្ែើមបីទប់ស្ថាត្់ហ្វនិភ្័យឥណទាន។ ការអនុវត្ត
ដែលានតាំងពីច្ែើម ្ឺការទាមទារឲ្យានម្រទពយបញ្ញ
ច ាំ សម្រាប់ធានាឥណទានពីអត្ិងិជ្ន។ ម្រកុមហុនក៏ទទួល
បាននូវការធានាតទល់ែួនសម្រាប់
ល
កមចីជាម្រកុម។ ម្រកុមហុនអនុវត្តច្សឆកតីដណនាាំសព
តី ីការទទួលយក ឆាំណាត្់ថានក់

ជាក់លាក់ថ្នម្រទពយបញ្ញ
ច ាំ ឬការទប់ស្ថាត្់ហ្វនិភ្័យឥណទាន។ ម្រទពយបញ្ញ
ច ាំឆមបងៗសម្រាប់ធានាឥណទានច្ៅ
អត្ិងិជ្នានការោក់បញ្ញ
ច ាំម្រទពយសមបត្ដិស្ថនក់ច្ៅ (ែីធ្ីល អគារ និងម្រទពយច្ផ្សងៗ)។
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

33.1 ហ្វនិភ្័យឥណទាន (ត្)
(្)

ហ្វនិភ្័យម្របឈមអត្ិបរាឆាំច្ពាឹះហ្វនិភ្័យឥណទាន
តរាងខាងច្ម្រកាមបង្កាញពីហ្វនិភ្័យម្របឈមអត្ិបរិារបស់ម្រកុមហុន

ឆាំច្ពាឹះហ្វនិភ្័យឥណទានផ្តល់ែល់អត្ិងិជ្នរបស់

ម្រកុមហុន បនាទប់ពីបាន្ិត្ពិចារណាច្លើម្រទពយបញ្ញ
ច ន
ាំ ិងការពម្រងរង្ុណភាពឥណទានែថ្ទច្ទៀត្។
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021
ហ្វនិភ្យ
័

ឥណទានសម្រាប់សហម្រគាស
ធ្ុនត្ូឆ និងមធ្យម

ឥណទានបុ្គលក
ិ
ឥណទានម្រកុម
សរុប

សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

ហិរញ្ញវត្ថច្លើ
ុ

សាំវ ិធានធ្ន

ហ្វនិភ្យ
័

ឬការពម្រងរង

ខាត្បង់ថ្ន

ត្ថ្មលសមស្សបថ្ន

អត្ិបរិាច្លើ

ត្ថ្មលច្យង ពម្រងរងឥណទាន

ឥណទាន

ម្រទពយបញ្ញ
ច ាំ ឬការ

ឥណទានបុ្គល

ម្របឈម

-

3,679,039,296

55,346,421

60,433,657

132,718,665

-

61,840,745

1,407,088

164,402

636,351

-

178,644

14,242

7,277,059

15,866,651

-

ធ្ុនត្ូឆ និងមធ្យម

ឥណទានម្រកុម
សរុប

សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

7,299,740

22,681

3,691,567,993

9,374,010,515

-

3,748,358,425

56,790,432

15,039,448,003

38,189,718,838

-

15,270,812,223

231,364,220

ត្ថ្មលច្យង

ឥណទានបុ្គលក
ិ

ឥណទាន ឱនភាពថ្នត្ថ្មល

9,224,788,848

ហ្វនិភ្យ
័

ឥណទានសម្រាប់សហម្រគាស

ម្រទពយបញ្ញ
ច ាំ ពាក់ព័នធច្លើការ

3,623,692,875

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ឥណទានបុ្គល

ផ្ល់បឹះពាល់

ម្របឈម

ហិរញ្ញវត្ថច្លើ
ុ

សាំវ ិធានធ្ន

ហ្វនិភ្យ
័

ឬការពម្រងរង

ខាត្បង់ថ្ន

ត្ថ្មលសមស្សបថ្ន

អត្ិបរិាច្លើ

ពម្រងរងឥណទាន

ឥណទាន

ម្រទពយបញ្ញ
ច ាំ ឬការ

ផ្ល់បឹះពាល់

ម្រទពយបញ្ញ
ច ាំ ពាក់ព័នធច្លើការ
ឥណទាន ឱនភាពថ្នត្ថ្មល

2,922,914,446

7,768,135,911

-

2,970,917,136

48,002,690

47,182,947

102,187,450

-

48,756,849

1,573,902

365,916

798,745

-

377,042

11,126

8,116,625

16,157,573

-

8,142,400

25,775

2,978,579,934

7,887,279,679

-

3,028,193,427

49,613,493

12,048,355,833

31,904,046,302

-

12,249,042,412

200,686,579
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

33.1 ហ្វនិភ្័យឥណទាន (ត្)
(្)

ហ្វនិភ្័យម្របឈមអត្ិបរាឆាំច្ពាឹះហ្វនិភ្័យឥណទាន (ត្)
ហ្វនិភ្័យអត្ិបរិាឆាំច្ពាឹះហ្វនិភ្័យឥណទានសម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សងៗ ម្រត្ូវបានកាំណត្់ឆាំច្ពាឹះត្ថ្មល
ច្យងនាការិយបរិច្ឆេទថ្នរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញវត្ថុ។

ម្រកុមហុនរកាវត្ថុបញ្ញ
ច ាំច្ធ្ៀបនរងឥណទានច្ៅអត្ិងិជ្នកនុងទម្រមង់ជាអឆលនៈម្រទពយធានា អនកធានា និងម្រទពយបញ្ញ
ច ាំ

ដែលបានឆុឹះបញ្ជ ីច្ផ្សងៗច្លើម្រទពយសកមម។ ការបាន់ស្ថមនថ្នត្ថ្មលសមស្សប្ឺដផ្អកច្លើត្ថ្មលថ្នម្រទពយបញ្ញ
ច ដាំ ែលម្រត្ូវ
បានវាយត្ថ្មលច្ៅច្ពលែចី

ច្ហើយម្រត្ូវបានច្ធ្ាើបឆចបបនន
ភាពជាម្របចាាំច្យងតមច្គាលនច្យបាយម្របាក់កមចីថ្ផ្ទកុង
ន
ុ

និងច្គាលការណ៍ដណនាាំថ្នបទបបញ្ញត្ិ។
ត

(ឃ) ការម្របមូលផ្ដុាំហ្វនិភ្័យ
ម្រកុមម្របរកាភ្ិបាលបានបច្ងាើត្្ណៈកាមធ្ិការឥណទានម្រកុមហុន
នាយកោឋនឥណទានច្ោយដ

សម្រាប់ម្រត្ួត្ពិនិត្យហ្វនិភ្័យឥណទាន។

ក ម្រត្ូវរាយការណ៍ជ្ូន្ណៈកាមធ្ិការឥណទាន ដែលទទួលែុសម្រត្ូវកនុងការ

ម្រ្ប់ម្រ្ងហ្វនិភ្័យឥណទានរួមានែូឆខាងច្ម្រកាម។

តរាងខាងច្ម្រកាមបង្កាញពីការម្របឈមអត្ិបរិា ច្លើហ្វនិភ្័យឥណទានរបស់ម្រកុមហុន ច្លើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

កនុងតរាងត្ុលយការ ច្ោយមិន្ិត្ពីម្រទពយបញ្ញ
ច ាំ ឬការពម្រងរងឥណទានែថ្ទច្ទៀត្។ សម្រាប់ម្រទពយសកមមកុងតរាង
ន
ត្ុលយការ ការម្របឈមនរងហ្វនិភ្័យឥណទានច្សមន
ើ រងត្ថ្មលច្យងរបស់វា។ ឆាំច្ពាឹះបាំណុលយថាច្ហត្ុ ការម្របឈម
នរងហ្វនិភ្័យឥណទានអត្ិបរា
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្កើត្ច្

្ឺជាឆាំនួនអត្ិបរិាដែលម្រកុមហុននរងម្រត្ូវបង់

ម្របសិនច្បើកាត្ពាកិឆចថ្ន

ើង។ ឆាំច្ពាឹះកិឆស
ច នោឥណទាន ការម្របឈមអត្ិបរិាច្លើហ្វនិភ្័យឥណទាន ្ឺ

ឆាំនួនទរកម្របាក់ទាាំងស្សុងថ្នឥណទានដែលមិនទាន់ែកច្ឆញច្ោយអត្ិងិជ្ន។
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

33.1 ហ្វនិភ្័យឥណទាន (ត្)
(ឃ) ការម្របមូលផ្ដុាំហ្វនិភ្័យ (ត្)
ម្របច្ភ្ទថ្នហ្វនិភ្័យម្របឈមថ្នឥណទាន
ការោក់ឲ្យរងទាាំងស្សុង ការោក់ឲ្យរងដផ្នកែលឹះពី

ត្ថ្មលច្យង

ស្ថឆ់ម្របាក់កុងថ្ែ
ន

មិនានការធានា និង
គាមនម្រទពយបញ្ញ
ច ាំ/ការ

ហ្វនិភ្័យម្របឈមថ្ន

ហ្វនិភ្័យម្របឈមថ្ន

ឥណទានអត្ិបរា

ឥណទានអត្ិបរា

ការពម្រងរងឥណទាន

ការពម្រងរងឥណទាន

ែុលាលរអាច្មរិក

សមមូលពាន់ច្រៀល

%

%

%

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ធាត្ុនានាកនុងតរាងត្ុលយការ

ពីម្រទពយបញ្ញ
ច ាំ/

ម្រទពយបញ្ញ
ច ាំ/

ពម្រងរងឥណទាន

(កាំណត្់សាគល់ 4)
222,365,399

905,916,636

-

-

100.00

368,419,366

1,500,940,497

-

-

100.00

សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សងៗ

2,308,097

9,403,187

-

-

100.00

ឥណទានផ្តល់ែល់អត្ិងិជ្ន

3,691,567,993

15,039,448,003

44.08

55.89

0.03

676,083

2,754,362

-

-

100.00

4,285,336,938

17,458,462,685

សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា

ម្រទពយសកមមច្ផ្សងៗ
សរុប
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

33.1 ហ្វនិភ្័យឥណទាន (ត្)
(ឃ) ការម្របមូលផ្ដុាំហ្វនិភ្័យ (ត្)

ម្របច្ភ្ទថ្នហ្វនិភ្័យម្របឈមថ្នឥណទាន (ត្)
ត្ថ្មលច្យង

ការោក់ឲ្យរងទាាំងស្សុង

ការោក់ឲ្យរងដផ្នកែលឹះពី

មិនានការធានា និង

ពីម្រទពយបញ្ញ
ច ាំ/

ម្រទពយបញ្ញ
ច /ាំ

គាមនម្រទពយបញ្ញ
ច /ាំ ការ

ហ្វនិភ្័យម្របឈមថ្ន

ហ្វនិភ្័យម្របឈមថ្ន

ឥណទានអត្ិបរា

ឥណទានអត្ិបរា

ការពម្រងរងឥណទាន

ការពម្រងរងឥណទាន

ពម្រងរងឥណទាន

ែុលាលរអាច្មរិក

សមមូលពាន់ច្រៀល

%

%

%

160,578,086

649,538,358

-

-

100.00

438,355,399

1,773,147,589

-

-

100.00

សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សងៗ

3,975,029

16,078,992

-

-

100.00

ឥណទានផ្តល់ែល់អត្ិងិជ្ន

2,978,579,934

12,048,355,833

41.81

58.12

0.07

573,737

2,320,766

-

-

100.00

3,582,062,185

14,489,441,538

(កាំណត្់សាគល់ 4)

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ធាត្ុនានាកនុងតរាងត្ុលយការ
ស្ថឆ់ម្របាក់កុងថ្ែ
ន

សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា

ម្រទពយសកមមច្ផ្សងៗ
សរុប
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

33.1 ហ្វនិភ្័យឥណទាន (ត្)

(ឃ) ការម្របមូលផ្ដុាំហ្វនិភ្័យ (ត្)
ហ្វនិភ្័យម្របមូលផ្តាំវុ ិភា្តមម្របច្ភ្ទអាជ្ីវកមម

ពាណិជ្ជកមម និងជ្ាំនួញ

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ឥណទានផ្តលែ
់ ល់អត្ិងិជ្ន

ឥណទានផ្តលែ
់ ល់អត្ិងិជ្ន

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

(កាំណត្់សាគល់ 4)

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

ដកលមអច្្ហោឋន

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

ច្ម្របើម្របាស់តទល់ែួន
ល

22,015,990

89,693,143

25,348,186

102,533,412

3,748,358,425

15,270,812,223

3,028,193,427

12,249,042,412

សរុប
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

33.1 ហ្វនិភ្័យឥណទាន (ត្)

(ឃ) ការម្របមូលផ្ដុាំហ្វនិភ្័យ (ត្)
ហ្វនិភ្័យម្របមូលផ្តាំវុ ិភា្តមម្រទពយធានា តមនិវាសនភាព ទាំនាក់ទាំនង និងរូបិយប័ណា និង តមទីតាំងឆាំច្ពាឹះ
ឥណទានផ្ដល់ែល់អត្ិងិជ្ន៖

(i) តមម្រទពយធានា
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ានវត្ថុបញ្ញ
ច ាំ

អឆលនម្រទពយ (បលង់រង
រ )

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

(កាំណត្់សាគល់ 4)

1,649,002,901

6,718,037,818

1,263,330,700

5,110,172,683

189,467

771,887

36,983

149,596

2,530,818

10,310,554

1,710,744

6,919,961

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

2,094,535,205

8,533,136,427

1,759,719,077

7,118,063,666

363,670

1,481,591

313,910

1,269,768

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

3,748,358,425

15,270,812,223

3,028,193,427

12,249,042,412

ឆលនវត្ថុ
ម្របាក់ត្មាលទ
់ ុក
ច្ផ្សងៗ

ពុាំានវត្ថុបញ្ញ
ច ាំ (*)

អឆលនម្រទពយ (បលង់ទន់)
ឆលនវត្ថុ
ច្ផ្សងៗ

សរុប

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

(*) សាំច្ៅច្ៅច្លើកមចីដែលវត្ថុបញ្ញ
ច ាំ

រួមានបលង់ទន់

និងពុាំានវត្ថុបញ្ញ
ច ាំ

ដែលអនកម្រ្ប់ម្រ្ងច្ជ្ឿថាាន

ហ្វនិភ្័យែពស់ ច្ហើយចាត្់ទុកជាកមចីពុាំានវត្ថុបញ្ញ
ច ាំ។

100

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

សគមាប់ការ ិយបរ ិដចេទ្ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខធនូ ឆ្ន ំ2021

33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

33.1 ហ្វនិភ្័យឥណទាន (ត្)
(ឃ) ការម្របមូលផ្ដុាំហ្វនិភ្័យ (ត្)
ហ្វនិភ្័យម្របមូលផ្តុាំវ ិភា្តមម្រទពយធានា តមនិវាសនភាព ទាំនាក់ទាំនង និងរូបិយប័ណា និង តមទីតាំងឆាំច្ពាឹះ
ឥណទានផ្ដល់ែល់អត្ិងិជ្ន៖ (ត្)

(ii)

តមនិវាសនភាព ទាំនាក់ទាំនង និងរូបិយប័ណា
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

(កាំណត្់សាគល់ 4)

និវាសនភាព
3,748,358,425

15,270,812,223

3,028,193,427

12,249,042,412

អត្ិងិជ្នខាងច្ម្រៅ

3,741,058,685

15,241,073,082

3,020,051,028

12,216,106,408

ឥណទានបុ្ល
គ ក
ិ

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

3,286,440,759

13,388,959,652

2,638,558,932

10,672,970,880

452,563,732

1,843,744,644

365,326,565

1,477,745,955

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

និវាសនជ្ន

ទាំនាក់ទាំនង

រូបិយប័ណា
ែុលាលរអាច្មរិក
ច្រៀលដែមរ
បាត្ថ្ង
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

33.1 ហ្វនិភ្័យឥណទាន (ត្)
(ឃ) ការម្របមូលផ្ដុាំហ្វនិភ្័យ (ត្)
ហ្វនិភ្័យម្របមូលផ្តុាំវ ិភា្តមម្រទពយធានា តមនិវាសនភាព ទាំនាក់ទាំនង និងរូបិយប័ណា និង តមទីតាំងឆាំច្ពាឹះ
ឥណទានផ្ដល់ែល់អត្ិងិជ្ន៖ (ត្)

(iii)

តមទីតាំង
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ស្ថខានានា
ទីស្ថនក់ការកណា
ដ ល

(ង)

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

(កាំណត្់សាគល់ 4)

3,743,643,515

15,251,603,680

3,022,565,520

12,226,277,528

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

ម្រទពយបញ្ញ
ច ាំ
ែណៈច្ពលដែលការម្របឈមអត្ិបរារបស់ម្រកុមហុនច្លើហ្វនិភ្័យឥណទាន ្ឺជាត្ថ្មលច្យងរបស់ម្រទពយសកមម
ឬកនុងករណីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្ៅច្ម្រៅតរាងត្ុលយការ ្ឺឆាំនួនទរកម្របាក់ដែលបានធានា ការសនោផ្ដល់ឲ្យ
ការទទួលយក
ឬការយល់ម្រពម
ហ្វនិភ្័យដែលទាំនងជាអាឆច្កើត្ច្ ើងម្របដហលជាសថិត្កនុងកម្រមិត្ែ៏ទាប
ច្ោយស្ថរដត្ការកាត្់កងច្លើម្រទពយបញ្ញ
ច ាំ ឥណទានដែលបានធានា និងសកមមភាពច្ផ្សងច្ទៀត្ដែលម្រត្ូវបានច្ធ្ាើ
ច្

ើងច្ែើមបីកាត្់បនថយហ្វនិភ្័យ។

ការពិពណ៌នាអាំពីម្រទពយបញ្ញ
ច ាំសម្រាប់ម្របច្ភ្ទថ្នម្រទពយសកមមហរិ ញ្ញវត្ថុនីមួយៗ ម្រត្ូវបានបង្កាញែូឆខាងច្ម្រកាម។
ស្ថឆ់ម្របាក់កុងថ្ែ
ន
សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សងៗ និងម្រទពយសកមមច្ផ្សងៗ
ជាទូច្ៅ ការោក់ម្រទពយបញ្ញ
ច ាំ ្ឺមិនចាាំបាឆ់សម្រាប់ម្រទពយសកមមទាាំងច្នឹះ។
ឥណទានផ្តល់ែល់អត្ិងិជ្ន បាំណុលយថាភាព និងការសនោ
ឥណទានផ្តល់ែល់អត្ិងិជ្ន បាំណុលយថាភាព និងការសនោ ជាធ្មមតម្រត្ូវានោក់ជាម្រទពយបញ្ញ
ច ាំកុងកម្រមិ
ន
ត្
ណាមួយ។

លាំច្ៅោឋន។

ជាពិច្សសហ្វនិភ្័យច្លើឥណទានច្្ហោឋន

ជាទូច្ៅម្រត្ូវបានធានាទាាំងស្សុងច្ោយម្រទពយ
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

33.1 ហ្វនិភ្័យឥណទាន (ត្)
(ឆ)

្ុណភាពឥណទានច្ៅតមថានក់ថ្នម្រទពយសកមមហិញ្ញវត្ថុ
ិ ីស្ថស្តសតបីែាំណាក់កាល
ម្រកុមហុនអនុវត្តវធ្
ទទួលស្ថគល់ជាច្លើកែាំបូង៖
ិ នធ្នច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មលនរងម្រត្ូវច្ធ្ាើច្
សាំវធា

ច្ោយដផ្អកច្លើការតលស់បូរ្ុ
ត ណភាពឥណទានចាប់តាំងពីការ
ិ ីស្ថស្តសតបីែាំណាក់កាលែូឆខាងច្ម្រកាម ដែល
ើងច្ោយដផ្អកច្លើវធ្

ឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងពីការតលស់បូរ្ុ
ត ណភាពឥណទានថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ចាប់តាំងពីានការទទួលស្ថគល់ជាច្លើក
ែាំបូង៖
(i)

ែាំណាក់កាលទី 1៖ ការរាំពរងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទាន រយៈច្ពល 12ដែ – មិនានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទាន
ឆាំច្ពាឹះហ្វនិភ្័យ
ច្លើកែាំបូង

ដែលមិនានការច្កើនច្

ើងជាស្ថរវនដថ្នហ្វនិភ្័យឥណទានចាប់តាំងពីការទទួលស្ថគល់ជា

ច្ហើយដែលមិនានឱនភាពថ្នត្ថ្មលថ្នឥណទានចាប់តាំងពីច្ែើម

ការរាំពរងទុកច្លើការខាត្បង់

ឥណទាន ដែលទាក់ទងនរងម្រពរត្ិកា
ត រណ៍ ម្របូបាបីលីច្ត្ថ្នការែកខានសង ដែលច្កើត្ច្
បនាទប់ នរងម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់។
(ii)

ើងកនុងរយៈច្ពល 12ដែ

ែាំណាក់កាលទី 2 ៖ ការរាំពរងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទានច្ពញមួយអាយុកាល – មិនានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទាន
ឆាំច្ពាឹះហ្វនិភ្័យ ដែលានការច្កើនច្

ើងជាស្ថរវនដថ្នហ្វនិភ្័យឥណទានចាប់តាំងពីការទទួលស្ថគល់ជាច្លើក

ែាំបូង បុដនដមិនានឱនភាពថ្នត្ថ្មលថ្នឥណទាន ច្នាឹះការរាំពរងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទានច្ពញមួយអាយុកាល
នរងម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់។
(iii)

ែាំណាក់កាលទី 3 ៖ ការរាំពរងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទានច្ពញមួយអាយុកាល – ានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទាន
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថម្រត្ូ
ុ វបានវាយត្ថ្មលថាានឱនភាពថ្នត្ថ្មលថ្នឥណទាន
ច្ម្រឆើនែង

ច្ៅច្ពលានម្រពរត្ិកា
ត រណ៍មួយឬ

ដែលច្ធ្ាើឲ្យានផ្លបឹះពាល់ធ្ៃន់ធ្ៃរថ្នការបាន់ស្ថមនច្ៅច្លើលហ
ាំ ូរស្ថឆ់ម្របាក់នាច្ពលអនា្ត្របស់

ម្រទពយសកមមច្នាឹះ បានច្កើត្ច្

ើង។ ឆាំច្ពាឹះម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទាន ការរាំពរងទុកច្លើ

ការខាត្បង់ឥណទានច្ពញមួយអាយុកាលនរងម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់។
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

33.1 ហ្វនិភ្័យឥណទាន (ត្)
(ឆ)

(iv)

្ុណភាពឥណទានច្ៅតមថានក់ថ្នម្រទពយសកមមហិញ្ញវត្ថុ (ត្)
ែាំណាក់កាល ស្ថថនភាពថ្នហ្វនិភ្័យឥណទាន

សូឆនាករថ្នការយឺត្យវ

1

រាំពរងថានរងបាត្់បង់រយៈច្ពល 12ដែ– មិនានឱនភាពថ្នត្ថ្មល

0 ែល់ 29 ថ្ងៃហួសកាលកាំណត្់

2

រាំពរងថានរងបាត្់បង់ច្ពញអាយុកាល– មិនានឱនភាពថ្នត្ថ្មល

30 ែល់ 89ថ្ងៃហួសកាលកាំណត្់

3

រាំពរងថានរងបាត្់បង់ច្ពញអាយុកាល– ានឱនភាពថ្នត្ថ្មល

ច្លើសពី89ថ្ងៃហួសកាលកាំណត្់

ការរួមបញ្ូច លព័ត្៌ាននាច្ពលអនា្ត្
ម្រកុមហុនបានរួមបញ្ូច លព័ត្៌ាននាច្ពលអនា្ត្

ហិរញ្ញវត្ថបានច្កើ
នច្
ុ

ច្ៅកនងការវាយត្ថ្មល
ុ

ថាច្ត្ើហ្វនិភ្័យឥណទានរបស់ឧបករណ៍

ើងជាស្ថរវនដចាប់តាំងពីការទទួលស្ថគល់ែាំបង
ូ ដែរឬច្ទ

និងច្ៅកនុងការវាស់ដវងច្លើការរាំពរងទុក

ច្លើការខាត្បង់ឥណទាន។

ព័ត្៌ានខាងច្ម្រៅដែលម្រត្ូវបានពិចារណា រួមានធាត្ុឆូលច្សែឋកឆ
ិ ច និងការពោរករណ៍ដែលច្ឆញផ្ាយច្ោយស្ថថប័ន
រោឋភ្ិបាល និងអាជាាធ្ររូបិយវត្ថច្ៅកន
ងបណា
ត ម្របច្ទសដែលម្រកុមហុនច្ធ្ាើម្របត្ិបត្តិការ និងអងគការអនតរជាត្ិធ្ាំៗ។
ុ
ុ

ការទទួលស្ថគល់ច្លើECL
តរាងខាងច្ម្រកាមសច្ងខបពី្ុណភាពឥណទានថ្នហិរញ្ញបបទានែុលរបស់ម្រកុមហុន

ច្ោយច្យងតមឆាំណាត្់ថានក់

ខាងច្លើ។

ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2021

ែាំណាក់កាលទី1 ែាំណាក់កាលទី2 ែាំណាក់កាលទី3
ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

-

49,164

3,318,133,622

7,328,467

10,881,782

18,210,249

-

21,415

28,724,852

3,318,142,052

377,703,027

52,513,346

3,748,358,425

(8,693,888)

(18,871,562)

(29,224,982)

(56,790,432)

3,309,448,164

358,831,465

23,288,364

3,691,567,993

13,482,691,820

1,461,879,388

94,876,795

15,039,448,003

ឥណទានផ្ដល់ែល់អត្ិងិជ្នតមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម
ឥណទានធ្មមត

ឥណទានឃ្លាំច្មើល

ឥណទានច្ម្រកាមសដង់ោ
ឥណទានជាប់សងស័យ
ឥណទានខាត្បង់

សាំវធា
ិ នធ្នច្លើការខាត្បង់ថ្ន
ឱនភាពថ្នត្ថ្មល

ត្ថ្មលច្យង (ែុលាលរអាច្មរិក)
ត្ថ្មលច្យង (សមមូលពាន់ច្រៀល កាំណត្់សាគល់4)

សរុប

3,318,084,458

57,471

370,349,875

123

3,270

-

53,544

12,804,004

ែុលាលរអាច្មរិក

370,460,890

12,807,397
28,746,267
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

33.1

ហ្វនិភ្័យឥណទាន (ត្)

(ឆ)

្ុណភាពឥណទានច្ៅតមថានក់ថ្នម្រទពយសកមមហិញ្ញវត្ថុ (ត្)
ការទទួលស្ថគល់ច្លើការរ ាំពរងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទាន
ថ្ងៃទី 31 ដែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2020
ែាំណាក់កាលទី1 ែាំណាក់កាលទី2 ែាំណាក់កាលទី3
ែុលាលរអាច្មរិក

ឥណទានផ្ដល់ែល់អត្ិងិជ្នតមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម
ឥណទានធ្មមត

ឥណទានឃ្លាំច្មើល

ឥណទានច្ម្រកាមសដង់ោ
ឥណទានជាប់សងស័យ
ឥណទានខាត្បង់

សាំវធា
ិ នធ្នច្លើការខាត្បង់ថ្ន
ឱនភាពថ្នត្ថ្មល

ត្ថ្មលច្យង (ែុលាលរអាច្មរិក)
ត្ថ្មលច្យង (សមមូលពាន់ច្រៀល កាំណត្់សាគល់4)

2,932,082,190

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

-

17,758

2,932,099,948

41,916

18,800,405

18,843,205

-

9,308,477

70,099

51,788,944

-

61,982

884

-

សរុប

27,728

15,993,044

51,886,771
16,055,026

9,308,477

2,932,153,173

51,892,842

44,147,412

3,028,193,427

(11,262,106)

(12,954,251)

(25,397,136)

(49,613,493)

2,920,891,067

38,938,591

18,750,276

2,978,579,934

11,815,004,366

157,506,601

75,844,866 12,048,355,833
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

33.1 ហ្វនិភ្័យឥណទាន (ត្)

(ឆ)

្ណនីច្កើត្ច្

ើងពីការរ ាំពរងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទាន

សាំវ ិធានធ្នច្លើការខាត្បង់ថ្នឱនភាពថ្នត្ថ្មល
តរាងខាងច្ម្រកាមបង្កាញពីការច្ផ្ទៀងតទត្់ច្លើសមត្ុលយថ្នសាំវ ិធានធ្ន

ច្លើការខាត្បង់ឥណទានតមថានក់

នីមួយៗថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចាប់តាំងពីច្ែើម ែល់ឆុងការិយបរិច្ឆេទ។
2021
ែាំណាក់កាលទី1 ែាំណាក់កាលទី2 ែាំណាក់កាលទី3

សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា
-

ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី 1
ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី 2
ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី 3

(ការដកដម្របម្រត្

ប់មកវិញ)/សាំវ ិធានធ្ន

សម្រាប់ឥណទានចាស់

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថងម
ុ ី ឬបានទិញងមី

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថដែលបានសងត
ត ឆ់
ុ
ការលុបច្ចាលកនុងអាំ

ងការិ
យបរិច្ឆេទ
ុ

សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ (ែុលាលរអាច្មរិក)

សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្ន(សមមូ
លពាន់ច្រៀល ូ
កាំណត្់សាគល់ 4)

សរុប

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក ែុលាលរអាច្មរិក

11,262,106

12,954,251

25,397,136

49,613,493

3,706,562

(1,960,861)

(1,745,701)

-

(3,383,444)

5,224,060

(1,840,616)

-

(551,964)

(3,720,107)

4,272,071

-

(3,927,348)

8,338,098

12,212,075

16,622,825

4,965,576

1,062,772

503,565

6,531,913

(3,377,600)

(3,026,651)

(2,027,724)

(8,431,975)

-

-

(7,545,824)

(7,545,824)

8,693,888

18,871,562

29,224,982

56,790,432

35,418,900

76,882,744

119,062,577

231,364,220
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

33.1

ហ្វនិភ្័យឥណទាន (ត្)

(ឆ)

្ណនីច្កើត្ច្

ើងពីការរ ាំពរងទុកច្លើការខាត្បង់ឥណទាន (ត្)

សាំវ ិធានធ្នច្លើការខាត្បង់ថ្នឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្)
2020
ែាំណាក់កាលទី1 ែាំណាក់កាលទី2 ែាំណាក់កាលទី3

សមត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែមករា
-

ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី 1

-

ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី 3

-

ច្ផ្ទរច្ៅែាំណាក់កាលទី 2

(ការដកដម្របម្រត្

ប់មកវិញ)/សាំវ ិធានធ្ន

សម្រាប់ឥណទានចាស់

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុងមី ឬបានទិញងមី

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថដែលបានសងត
ត ឆ់
ុ
សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ (ែុលាលរអាច្មរិក)

សមត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ (សមមូលពាន់ច្រៀល កាំណត្់សាគល់ 4)

សរុប

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

18,696,858

481,191

7,054,843

26,232,892

504,648

(63,814)

-

150,887

(28,301)

(373,946)

(237,358)

(6,214,290)

5,860,970

11,539,208

11,185,888

(5,502,485)

(208,740)

(1,269,870)

(6,981,095)

11,262,106

12,954,251

25,397,136

49,613,493

45,555,219

52,399,945

102,731,415

200,686,579

(440,834)

4,945,916

6,581,841

(122,586)

611,304

7,648,051

-

19,175,808

ការខាត្បង់ថ្នឱនភាពថ្នត្ថ្មល ដែលម្រត្ូវបានទទួលស្ថគល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំច្ណញ ឬខាត្ និងលទធផ្ល
លមអិត្ច្ផ្សងៗ ច្ហើយម្រត្ូវបានសច្ងខបែូឆខាងច្ម្រកាម៖

2021

2020

ែុលាលរអាច្មរិកសមមូលពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

ឥណទានផ្ដល់ែល់អត្ិងិជ្ន
(កាំណត្់សាគល់ 8)

ម្រទពយសកមមច្ផ្សងៗ (កាំណត្់សាគល់ 9)
សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សងៗ
(កាំណត្់សាគល់ 7)

ែុលាលរអាច្មរិកសមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

14,722,763

59,892,200

23,380,601

95,322,710

(16,837)

(68,493)

29,118

118,715

14,707,859

59,831,570

23,411,178

95,447,373

1,933

7,863

1,459

5,948
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

33.2 ហ្វនិភ្័យម្របត្ិបត្តិការ
ហ្វនិភ្័យម្របត្ិបត្តិការ ្ឺជាហ្វនិភ្័យថ្នការបាត្់បង់តទល់ ឬម្របច្យលដែលច្កើត្ានច្

ើងពីការែាឹះខាត្ ឬ

ការអនុវត្តមិនានម្របសិទធភាពនូវនីត្ិវ ិធ្ីែាំច្ណើរការថ្ផ្ទកុង
ន បុ្គលិក ឬម្របព័នធ ឬពីកតតខាងច្ម្រៅ។
ច្នឹះ

ម្រត្ូវបានម្រ្ប់ម្រ្ងតមរយៈការបច្ងាើត្ម្របព័នធែាំច្ណើរការម្រ្ប់ម្រ្ងម្របត្ិបត្តិការ

រាយការណ៍ឲ្យបានម្រត្រមម្រត្ូវពីសកមមភាពអាជ្ីវកមម
ពីអងគភាពអាជ្ីវកមម និង្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ង។

តមរយៈអងគភាពម្រ្ប់ម្រ្ង

ការម្រត្ួត្ពិនិត្យ

និងគាាំម្រទ

ហ្វនិភ្័យ
និងការ

ដែលឯករាជ្យ

ការម្រ្ប់ម្រ្ងច្លើហ្វនិភ្័យម្របត្ិបត្តិការរបស់ម្រកុមហុន ត្ម្រមូវឲ្យបច្ងាើត្នូវរឆនាសមព័នធ ត្ួនាទី និង វិធ្ីស្ថស្តសតថ្ន
ការម្រ្ប់ម្រ្ងរបស់អងគភាពឲ្យបានឆាស់លាស់។

ច្គាលការណ៍ និងវិធានការម្រត្ួត្ពិនិត្យថ្ផ្ទកុងជាច្ម្រឆើ
ន
ន ម្រត្ូវ

ិ ី
បានអនុវត្ត រួមានការបច្ងាើត្អនកានសិទិឆ
ធ ុឹះហត្ថច្លខា ម្របព័នធម្រត្ួត្ពិនិត្យយងហមត្់ឆត្់ ការច្រៀបឆាំនូវនីត្ិវធ្

និងឯកស្ថរសាំអាងនានា។ ែាំច្ណើរការទាាំងច្នឹះម្រត្ូវបានម្រត្ួត្ពិនិត្យជាម្របចាាំឆ្នាំ ច្ែើមបីច្ឆលើយត្បច្ៅនរងហ្វនិភ្័យ
ម្របត្ិបត្តិការ ដែលអាឆច្កើត្ច្

ើងច្ៅកនុងម្របត្ិបត្តិការអាជ្ីវកមមរបស់ម្រកុមហុន។

33.3 ហ្វនិភ្័យទីផ្ារ
ម្រកុមហុនានហ្វនិភ្័យទីផ្ារ ដែលជាហ្វនិភ្័យ ដែលត្ថ្មលសមស្សប ឬលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់នាច្ពលអនា្ត្ថ្ន

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ នរងានការដម្របម្របួលច្ោយស្ថរដត្ការតលស់បូរកន
ត ុងត្ថ្មលទីផ្ារ។ ហ្វនិភ្័យទីផ្ារ ច្កើត្
ច្

ើងពីស្ថថនភាពច្បើកឆាំហកនុងអម្រតការម្របាក់

រូបិយប័ណា និងផ្លិត្ផ្លមូលធ្ន ដែលកតដទាាំងច្នឹះម្រត្ូវ

ម្របឈមនរងឆលនាទីផ្ារជាក់លាក់ និងទូច្ៅ ច្ហើយនិងការដម្របម្របួលកនងកម្រមិ
ត្អច្សថរភាពថ្នអម្រត ឬត្ថ្មល
ុ
ទីផ្ារ ែូឆជាអម្រតការម្របាក់ ្ាំលាត្ឥណទាន អម្រតបដូររូបិយប័ណាបរច្ទស និងត្ថ្មលមូលធ្ន។

(i)

ហ្វនិភ្័យរូបិយប័ណាបរច្ទស
ម្រកុមហុនច្ធ្ាើអាជ្ីវកមមច្ៅកនុងម្របច្ទសកមពជា
ុ
អាច្មរិក និងម្របាក់បាត្ថ្ង។

ហ្វនិភ្័យបតូររូបិយប័ណាបរច្ទសច្កើត្ច្

និងច្ធ្ាើម្របត្ិបត្តិការច្ោយច្ម្របើម្របាស់ម្របាក់ច្រៀល

ម្របាក់ែុលាលរ

ង
ើ ពី ម្របត្ិបត្តិការពាណិជ្ជកមមនាច្ពលអនា្ត្ និងម្រទពយសកមម និង

បាំណុលដែលបានទទួលស្ថគល់ជារូបិយប័ណា ដែលមិនដមនជារូបិយប័ណាច្គាលរបស់ម្រកុមហន
ុ ។
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

33.3 ហ្វនិភ្័យទីផ្ារ (ត្)
(i)

ហ្វនិភ្័យរូបិយប័ណាបរច្ទស (ត្)
សមត្ុលយម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានទទួលស្ថគល់ជារូបិយប័ណាច្រៀងគាន បង្កាញជាែុលាលរអាច្មរិក ានែូឆខាងច្ម្រកាម៖
ែុលាលរអាច្មរិក

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021
ច្រៀលដែមរ

បាត្ថ្ង

សរុប

ែុលាលរអាច្មរិក

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020
ច្រៀលដែមរ

បាត្ថ្ង

ែុលាលរអាច្មរិក
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញ វត្ថុ
ស្ថឆ់ម្របាក់កុងថ្ែ
ន

សរុប
ែុលាលរអាច្មរិក

184,320,172

34,859,816

3,185,411

222,365,399

130,637,165

26,845,731

3,095,190

160,578,086

334,001,564

34,417,802

-

368,419,366

395,756,676

42,598,723

-

438,355,399

សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សងៗ

1,741,416

566,681

-

2,308,097

1,725,009

2,250,020

-

3,975,029

ឥណទានផ្តល់ែល់អត្ិងិជ្ន

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

673,411

2,672

-

676,083

570,930

2,807

-

573,737

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

សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិ
ថ្នកមពុជា

ម្រទពយសកមមច្ផ្សងៗ
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុសរុប
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

33.3 ហ្វនិភ្័យទីផ្ារ (ត្)

(i)

ហ្វនិភ្័យរូបិយប័ណាបរច្ទស (ត្)
សមត្ុលយម្រទពយសកមម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានទទួលស្ថគល់ជារូបិយប័ណាច្រៀងគាន បង្កាញជាែុលាលរអាច្មរិក ានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ (ត្)

ែុលាលរអាច្មរិក

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

ច្រៀលដែមរ

បាត្ថ្ង

សរុប

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ច្រៀលដែមរ

បាត្ថ្ង

សរុប

ែុលាលរអាច្មរិក

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និង
ម្រ្រឹះស្ថថនហិរញ្ញវត្ថច្ផ្សងៗ
ុ

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
ម្របាក់កមចី

មូលបម្រត្បាំណុលម្រត្ូវទូទាត្់
អនុបាំណុល

បាំណុលច្ផ្សងៗ
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប
ស្ថថនភាពម្រទពយសកមមសុទធ
សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

81,823,935

57,643

-

2,338,356,190

193,497,517
143,249,534

16,094,563

-

31,342,099

-

10,892,227

670,477,767
105,191,790

-

1,477,148

81,881,578

2,533,330,855

829,821,864
31,342,099

36,992,081

240,736

-

1,921,733,031

150,140,808
159,624,276

40,262,266

-

30,666,038

-

5,122,419

594,543,775

188,729

-

412

105,191,790

98,814,321

3,206,741,909

368,335,522

17,572,123

3,592,649,554

548,723,706

149,693,913

(5,730,235)

2,235,500,378

609,853,001

(23,344,977)

37,232,817

2,074,680,943
794,430,317

30,666,038

214,107

-

1,830

113,667,817

2,657,205,627

355,739,461

43,071,200

3,056,016,288

692,687,384

464,736,633

77,962,847

(16,653,583)

526,045,897

2,822,008,402

1,879,859,680

315,359,716

(67,363,743)

2,127,855,653

11,081,368

14,853,496

2,807,104

5,338,356
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

33.3 ហ្វនិភ្័យទីផ្ារ (ត្)

(i)

ហ្វនិភ្័យរូបិយប័ណាបរច្ទស (ត្)
ការវ ិភា្រ ាំច្ោឆ
សនមត្ថា

ហ្វនិភ្័យអច្ងរច្ផ្សងច្ទៀត្ច្ៅដត្ច្ងរជានិឆច

ការដម្របម្របួលថ្នការបតូររូបិយប័ណាបរច្ទសសម្រាប់

ម្រកុមហុននាកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ម្រត្ូវបានសច្ងខបែូឆខាងច្ម្រកាម (ច្ោយបង្កាញដត្រូបិយប័ណាដែលាន
ឆាំនួនច្ម្រឆើនជាង 1% ថ្នស្ថថនភាពែាំបូងសុទធ ម្រត្ូវបានបង្កាញជារូបិយប័ណាជាក់លាក់របស់វាច្ៅកនុងតរាង
ខាងច្ម្រកាម។

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021

- 1%

+ 1%

រ ាំលស់

ការច្កើនច្

ើង

- 1%

+ 1%

រ ាំលស់

ការច្កើនច្

ើង

ែុលាលរអាច្មរ ិក ែុលាលរអាច្មរ ិក ែុលាលរអាច្មរ ិក ែុលាលរអាច្មរ ិក
ដែមរច្រៀល

(1,496,939)
57,302

779,628

(166,536)

(779,628)

1,439,637

(1,439,637)

613,092

(613,092)

5,865,081

(5,865,081)

2,497,737

(2,497,737)

(57,302)

ថ្ងបាត្
សមមូលពាន់ច្រៀល
– កាំណត្់សាគល់ 4

(ii)

1,496,939

166,536

ហ្វនិភ្័យអម្រតការម្របាក់
ហ្វនិភ្័យអម្រតការម្របាក់ ច្លើលហ
ាំ ូរទរកម្របាក់

្ឺជាហ្វនិភ្័យដែលលាំហូរទរកម្របាក់នាច្ពលអនា្ត្ថ្ន

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនរងដម្របម្របួល ច្ោយស្ថរការតលស់បូរអម្រតការម្របាក់
ត
ច្លើទីផ្ារ។
ម្របាក់ថ្នត្ថ្មលសមស្សប

ហ្វនិភ្័យអម្រតការ

្ឺជាហ្វនិភ្័យដែលត្ថ្មលឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនរងដម្របម្របួលច្ោយស្ថរការតលស់បូរត

អម្រតការម្របាក់ច្លើទីផ្ារ។ ទាំ ហាំអម្រតការម្របាក់អាឆច្កើនច្

ើង ច្ោយស្ថរលទធផ្លថ្នការតលស់បូរទាាំ
ត ងច្នឹះ

ច្ហើយអាឆកាត្់បនថយការខាត្បង់កុងករណ
ន
ី ដែលានការតលស់បូរមិ
ត នបានរាំពរងទុកច្កើត្ច្

ើង។ ច្ៅែាំណាក់

កាលច្នឹះ ្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងម្រកុមហុន មិនានច្គាលនច្យបាយណាមួយ ច្ែើមបីកាំណត្់នូវកម្រមិត្ថ្នភាពមិន
ម្រត្ូវគានថ្នការកាំណត្់ត្ថ្មលអម្រតការម្របាក់ច្

ើងវិញ

ឲ្យច្ៅច្ម្រកាមការម្រ្ប់ម្រ្ងច្

្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងក៏ម្រត្ួត្ពិនិត្យជាច្ទៀងទាត្់ ច្លើការមិនម្រត្ូវគានច្នឹះដែរ។

ើយ។

ច្ទាឹះជាយងណា
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

33.3 ហ្វនិភ្័យទីផ្ារ (ត្)

(ii)

ហ្វនិភ្័យអម្រតការម្របាក់ (ត្)
ហ្វនិភ្័យអម្រតការម្របាក់ច្កើត្ច្

ើងពីលទធភាពថ្នការតលស់បូរអម្រតការម្របាក់
ត
នរងបឹះពាល់ែល់ផ្លឆាំច្ណញ

នាច្ពលអនា្ត្ ឬត្ថ្មលទីផ្ារថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ម្រកុមហន
ុ ម្រត្ូវម្របឈមនរងហ្វនិភ្័យអម្រតការម្របាក់ជា

លទធផ្លថ្នភាពមិនម្រត្ូវគាន ថ្នការកាំណត្់ត្ថ្មលការម្របាក់ស្ថរជាងមីរបស់ម្រទពយសកមម និងបាំណុល។ ម្រកុមហុន
ម្រ្ប់ម្រ្ងហ្វនិភ្័យច្នឹះច្ោយផ្គូរផ្គងការកាំណត្់ត្ថ្មលថ្នម្រទពយសកមម
យុទស្ថ
ធ ស្តសតម្រ្ប់ម្រ្ងហ្វនិភ្័យ។

និងបាំណុលច្

ើងវិញ

តមរយៈ

តរាងខាងច្ម្រកាម ្ឺជាការសច្ងខបថ្ន្ាលត្អម្រតការម្របាក់របស់ម្រកុមហុន។ តរាង្ាលត្ថ្នការកាំណត្់អម្រត

ការម្របាក់ច្នឹះ ច្ធ្ាើការវិភា្ច្លើភាពមិនម្រត្ូវគានថ្នរឆនាសមព័នច្ធ ពញមួយអាយុកាលរបស់អម្រតការម្របាក់ ច្ៅ
កនុងរបាយការណ៏ស្ថថនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកុមហុន ច្ោយដផ្អកតម (i) កាលបរិច្ឆេទថ្នការកាំណត្់ថ្ងលបនាទប់
ឬកាលវស្ថន ម្របសិនច្បើជាអម្រតអច្ងរ ឬ (ii) កាលវស្ថន ម្របសិនច្បើជាអម្រតការម្របាក់ច្ងរ។
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

33.3 ហ្វនិភ្័យទីផ្ារ (ត្)
(ii)

ហ្វនិភ្័យអម្រតការម្របាក់ (ត្)
រហូត្ែល់ 1ដែ

> 1 – 3ដែ

> 3 – 12ដែ

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021
> 1 – 5ឆ្នាំ

អម្រតការម្របាក់
ច្លើសពី 5ឆ្នាំ

ពុាំានការម្របាក់

សរុប

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

%

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

-

-

-

-

-

222,365,399

222,365,399

0%

223,638

150,000

148,184

-

30,000,000

337,897,544

368,419,366

0.00% to 1.63%

ឥណទានផ្តល់ែល់អត្ិងិជ្ន

1,890,334

6,903,114

57,037,065

1,704,414,128

1,921,323,352

-

-

676,083

3,691,567,993

7% to 26.40%

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

22,923,836

14,574,240

44,383,502

-

-

-

81,881,578

211,256,262

580,899,379

6,380,282

-

400,029

30,942,070

-

-

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញ វត្ថុ
ស្ថឆ់ម្របាក់កងថ្ែ
នុ

សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា
សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សងៗ
ម្រទពយសកមមច្ផ្សងៗ

167,309

-

-

-

-

-

2,140,788

2,308,097
676,083

0.00% to 0.75%

0%

បាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ

ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និង

ម្រ្រឹះស្ថថនហិរញ្ញវត្ថច្ផ្សងៗ
ុ

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
ម្របាក់កមចី

មូលបម្រត្បាំណុលម្រត្ូវទូទាត្់
អនុបណ
ាំ ុ ល

បាំណុលច្ផ្សងៗ
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថសរុ
ុ ប
សរុប្ាំលាត្ការម្របាក់
សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

419,608,905

465,587,496

-

-

-

-

12,298,668

-

18,987,273

1,576,867,549

-

3,009,565

454,831,409

499,149,009

(452,550,128)
(1,843,689,221)

71,266,905

-

-

-

-

51,990,088

50,192,137

1,835,916,907

(492,095,895)
(2,004,798,676)

2,533,330,855
829,821,864
31,342,099

-

-

11,081,368

105,191,790

735,098,442

56,572,419

11,081,368

3,592,649,554

(1,778,731,658)

969,315,686

1,894,750,933

551,998,446

692,687,384

(7,246,552,777)

3,948,992,106

7,719,215,301

2,248,841,669

2,822,008,402

11,081,368

0.00% to 5.25%

0.00% to 10.15%

2.00% to 8.84%
7.50%

6.98% to 10.47%

0%
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

33.3 ហ្វនិភ្័យទីផ្ារ (ត្)
(ii)

ហ្វនិភ្័យអម្រតការម្របាក់ (ត្)
រហូត្ែល់ 1 ដែ
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញ វត្ថុ
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ

សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពជា
ុ
សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សងៗ
ឥណទានផ្តល់ែល់អត្ិងិជ្ន
ម្រទពយសកមមច្ផ្សងៗ

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុសុប

បាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ
ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និង
ម្រ្រឹះស្ថថនហិរញ្ញវត្ថច្ផ្សងៗ
ុ

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
ម្របាក់កមចី

មូលបម្រត្បាំណុលម្រត្ូវទូទាត្់
អនុបណ
ាំ ុ ល

បាំណុលច្ផ្សងៗ
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថសរុ
ុ ប
សរុប្ាំលាត្ការម្របាក់
សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់ 4)

ែុលាលរអាច្មរិក
-

> 1 – 3 ដែ

ែុលាលរអាច្មរិក
-

នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្ន2
ាំ 020

> 3 – 12 ដែ

> 1 – 5 ឆ្នាំ

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

-

-

-

-

164,833,127

374,166

148,888

2,216,130

7,078,977

-

អម្រតការម្របាក់
ច្លើសពី 5 ឆ្នាំ

ពុាំានការម្របាក់

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

-

160,578,086

160,578,086

-

3,784,124

3,975,029

ែុលាលរអាច្មរិក

-

23,000,000

62,519,328

1,744,628,527

1,162,136,972

-

-

-

167,240,162

7,453,143

62,668,216

3,012,499

11,517,404

22,702,914

190,905

-

-

2,978,579,934

7% to 32.40%

-

573,737

573,737

1,744,628,527

1,185,136,972

414,935,165

3,582,062,185

-

-

-

37,232,817

0.00% to 5.50%

106,594,766

662,835,640

4,086,218

-

794,430,317

2.00% to 8.84%

1,378,769

26,469,197

85,107,084

1,264,477,242

-

-

414,364

-

20,913,693
712,767

-

0%

0.04% to 1.63%

381,907,638

-

%

438,355,399

359,764,063

-

68,532,000
30,251,674

-

-

249,999,218

សរុប

-

2,074,680,943

-

30,666,038

-

-

5,338,356

113,667,817
5,338,356

362,776,562

415,051,502

1,395,568,055

788,088,511

89,193,302

5,338,356

3,056,016,288

(195,536,400)

(407,598,359)

(1,332,899,839)

956,540,016

1,095,943,670

409,596,809

526,045,897

(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

0.00% to 0.75%

0%

0.10% to 7.25%
7.50%

6.98% to 10.47%
0%
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

33.3 ហ្វនិភ្័យទីផ្ារ (ត្)
(ii)

ហ្វនិភ្័យអម្រតការម្របាក់ (ត្)

កាំដណទម្រមង់ច្គាលការណ៏អម្រតការម្របាក់
កាំដណទម្រមង់មូលោឋនថ្នអម្រតការម្របាក់ច្គាលកាំពុងម្រត្ូវបានអនុវត្តជាសកល

រួមទាាំងការជ្ាំនួសអម្រត

ការម្របាក់អនតរធ្នាគារមួយឆាំនួន (“IBORs”) ជាមួយនរងជ្ច្ម្រមើសអម្រតច្សទើរដត្គាមនហ្វនិភ្័យ (ដែលច្ៅ
ថា “កាំដណទម្រមង់IBOR”)។ ម្រកុមហុនបានទទួលរងផ្លបឹះពាល់ជាស្ថរវនតពី IBORs ច្លើឧបករណ៍
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថរបស់
ែន
ុ
ួល

ដែលនរងម្រត្ូវបានដកទម្រមង់ជាដផ្នកមួយថ្នការផ្តឆច្ផ្ដ
ើមទីផ្ារទាាំងមូល។
ួ

ក៏បុដនដ ច្ទាឹះបីជាLIBORរបស់អង់ច្្លស និងLIBORរបស់អាច្មរិក ាន្ច្ម្រាងកនុងការបញ្ឈប់ការច្ឆញ
ផ្ាយច្ៅឆុងឆ្នាំ2021 ការពិភាកា និងទាំច្នារថ្នការតលស់បូរច្លើ
ដ
បទបញ្ញត្ិស
ត ថិត្ច្ៅកនុងែាំច្ណើរការច្ៅ
ច្

យ
ើ ។ ម្រកុមហុន កាំពុងសថិត្ច្ៅកនុងែាំណាក់កាលថ្នការច្ធ្ាើវច្ិ ស្ថធ្នកមម ឬ ច្រៀបឆាំច្ធ្ាើវច្ិ ស្ថធ្នកមមច្លើ

លកខែណឌកិឆចសនោ ជាការច្ឆលើយត្បច្ៅនរងកាំដណទម្រមង់ IBOR ច្ហើយឆាំច្ពាឹះច្ពលច្វលា និងវិធ្ីស្ថស្តសត
កនុងការតលស់បូរច្នឹះ
ដ
ច្ៅមិនទាន់ានភាពឆាស់លាស់ច្ៅច្
ម្រកុមហុនច្ធ្ាើម្របត្ិបត្តការ។

ើយច្ទច្ៅកនងម្របច្ទសមួ
យឆាំនួន
ុ

ដែល

ហ្វនិភ្័យឆមបងដែលម្រកុមហន
ុ រងផ្លបឹះពាល់ថ្នកាំដណទម្រមង់ IBOR ្ឺផ្លបឹះពាល់ច្លើម្របត្ិបត្តិការ។
ឧទាហរណ៍ ការឆចារច្

ើងវិញថ្នកិឆស
ច នោម្របាក់កមចីតមរយៈការឆចារច្ទាភា្ីជាមួយាចស់កមចី ការច្ធ្ាើ

បឆចុបបននភាពលកខែណឌកិឆចសនោ ការច្ធ្ាើបឆចុបបននភាពម្របព័នធដែលច្ម្របើដែសច្កាង IBOR និងការពិនិត្យច្ ើង
វិញនូវការម្រ្ប់ម្រ្ងម្របត្ិបត្តិការដែលទាក់ទងច្ៅនរងកាំដណទម្រមង់ច្នឹះ។ ហ្វនិភ្័យហិរញ្ញវត្ថុភា្ច្ម្រឆើនម្រត្ូវ
បានកាំណត្់ម្រត្រមហ្វនិភ្័យអម្រតការម្របាក់។
សម្រាប់កិឆស
ច នោដែលានស្ស្ថប់

ដែលពាក់ព័នធនរងIBOR

ច្ហើយម្រត្ូវែល់កាលកាំណត្់បនាទប់ពីថ្ងៃ

អវស្ថនថ្នអម្រតIBOR នាយកោឋនរត្នាគាររបស់ម្រកុមហុន បាននរងច្ធ្ាើការឆចារជាមួយាចស់កមចី ច្ែើមបីច្ធ្ាើ
វិច្ស្ថធ្នកមមច្លើលកខែណឌកិឆចសនោដែលបឹះពាល់
ច្ទៀត្។

ការច្ធ្ាើវច្ិ ស្ថធ្នកមមទាាំងច្នឹះ

និងច្ធ្ាើការកាំណត្់នូវអម្រតការម្របាក់ជ្ាំនួសច្ផ្សង

រួមបញ្ចូ លទាាំងការបដនថមនូវឃ្លបង្ការទុកមុន

ឬ

ការជ្ាំនួសនូវ

អម្រតIBORច្ោយអម្រតម្របហ្វក់ម្របដហលច្ផ្សងច្ទៀត្ ដែលសរងដត្ជាអម្រតការម្របាក់គាមនហ្វនិភ្័យ ច្ហើយ
ែុសគានច្ៅតមម្របច្ទសនីមួយៗរបស់ាចស់កមចី។
អម្រតច្យងច្ផ្សងច្ទៀត្ សម្រាប់ជ្ាំនួសLIBORអាច្មរិក ្ឺ Secured Overnight Financing Rate (SOFR)។

ែាំច្ណើរការច្លើការតលស់បូរច្លើ
ដ
លកខែណឌកិឆចសនោថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកុមហុនពាក់ពនធនរង LIBOR
អាច្មរិក ច្ែើមបីោក់បញ្ចូ លនូវអម្រតការម្របាក់ច្ម្របៀបច្ធ្ៀបងមី ពុាំទាន់ឆប់រួឆរាល់ច្ៅច្
ឆ្នាំ2021។

យ
ើ ច្ទ នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

33.4 ហ្វនិភ្័យស្ថឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល
“ហ្វនិភ្័យស្ថឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល”

្ឺជាហ្វនិភ្័យដែលម្រកុមហុននរងជ្ួបផ្លលាំបាកកនុងការបាំច្ពញ

កាត្ពាកិឆច ពាក់ព័នធនរងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ែួន
ល ច្ពលែល់ថ្ងៃកាំណត្់សង និងមិនានលទធភាព បាំច្ពញ

ិ បាន ច្ៅច្ពលដែលបានែកយកមកច្ម្របើម្របាស់រួឆច្ហើយ។ ផ្លវិបាកច្នឹះ អាឆច្ធ្ាើឲ្យម្រកុមហុន
មូលនិធ្ិវញ
មិនានសមត្ថភាពកនុងការសងបាំណុលែល់អនកច្ផ្ាើម្របាក់ និង បាំច្ពញកិឆចសនោឲ្យអនកែចីម្របាក់។
អនកម្រ្ប់ម្រ្ងម្រកុមហន
ុ តមោនសនទនីយភាពកនុងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញវត្ថុ

និងម្រ្ប់ម្រ្ងការ

ម្របមូលផ្តាំុ និងធាត្ុឆូលថ្នអាយុកាលបាំណុល។ ការតមោន និងការច្ធ្ាើរបាយការណ៍ានទម្រមង់ជាការ
ម្រត្ួត្ពិនិត្យច្លើស្ថថនភាពស្ថឆ់ម្របាក់ម្របចាាំថ្ងៃ និងការបាន់ស្ថមនសម្រាប់ថ្ងៃបនាទប់ ថ្ងៃឆុងសបាតហ៍ និងដែ
តមលាំោប់ច្រៀងែលួនច្ោយស្ថររយៈច្ពលទាាំងច្នឹះជារយៈច្ពលសាំខាន់កុងការម្រ្ប់
ន
ម្រ្ងសនទនីយភាព។
អនកម្រ្ប់ម្រ្ងម្រត្ួត្ពិនិត្យបដម្រមបម្រមួលថ្នអនកច្ផ្ាើម្របាក់សខា
ាំ ន់ៗ

និងបាន់ស្ថមនពីការែកស្ថឆ់ម្របាក់របស់

ពួកច្្។
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

33.4 ហ្វនិភ្័យស្ថឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល (ត្)
ការវិភា្ម្រទពយសកមម

និងបាំណុលរបស់ម្រកុមហន
ុ តមរយៈកាលកាំណត្់ទាក់ទិន

ការិយបរិច្ឆេទកាលកាំណត្់បាន់ស្ថមន ានែូឆខាងច្ម្រកាម៖:

ច្ោយដផ្អកតមអាយុកាលច្ៅសល់ច្លើកឆ
ិ ចសនោ្ិត្ម្រត្រមការិយបរិច្ឆេទថ្នរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ឫ

ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021
លាំហូរឆូល/

គាមនកាលបរិច្ឆេទ

ត្ថ្មលច្យង

(ច្ឆញ)ែុល

រហូត្ែល់ 1ដែ

> 1 – 3ដែ

> 3 – 12ដែ

> 1 – 5ឆ្នាំ

ច្លើសពី 5ឆ្នាំ

កាលវស្ថន

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

222,365,399

222,365,399

222,365,399

-

-

-

-

-

368,419,366

140,387,730

140,080,375

151,410

155,945

-

-

-

សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សងៗ

2,308,097

2,331,411

2,331,411

-

-

-

-

-

ឥណទានផ្តល់ែល់អត្ិងិជ្ន

3,691,567,993

5,208,860,461

122,538,071

223,811,479

944,792,859

3,199,286,272

718,431,780

-

676,083

688,316

660,149

-

-

-

-

28,167

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

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញ វត្ថុ
ស្ថឆ់ម្របាក់កងថ្ែ
នុ

សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពជា
ុ

ម្រទពយសកមមច្ផ្សងៗ
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុសរុប
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សគមាប់ការ ិយបរ ិដចេទ្ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

33.4 ហ្វនិភ្័យស្ថឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល (ត្)
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2021
លាំហូរឆូល/

បាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ

គាមនកាលបរិច្ឆេទ

ត្ថ្មលច្យង

(ច្ឆញ)ែុល

រហូត្ែល់ 1 ដែ

> 1 – 3ដែ

> 3 – 12ដែ

> 1 – 5ឆ្នាំ

ច្លើសពី 5ឆ្នាំ

កាលវស្ថន

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

(81,881,578)

(84,679,775)

(4,262,143)

(34,390,058)

(46,027,574)

-

(2,533,330,855)

(2,562,934,934)

(407,395,534)

(478,639,985)

(1,597,242,731)

(78,213,762)

(1,442,922)

-

(829,821,864)

(883,112,710)

(28,256,312)

(52,400,915)

(286,052,601)

(515,104,002)

(1,298,880)

-

(31,342,099)

(34,221,637)

-

-

(2,186,377)

(32,035,260)

-

-

(105,191,790)

(129,352,520)

(1,335,196)

(40,850)

(21,840,510)

(95,329,382)

(10,806,582)

-

(11,081,368)

(11,081,368)

(11,081,368)

-

-

-

-

-

(3,592,649,554)

(3,705,382,944)

(452,330,553)

(565,471,808)

(1,953,349,793)

(720,682,406)

(13,548,384)

-

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

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

ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និង
ម្រ្រឹះស្ថថនហិរញ្ញវត្ថច្ផ្សងៗ
ុ

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
ម្របាក់កមចី

មូលបម្រត្បាំណុលម្រត្ូវទូទាត្់
អនុបណ
ាំ ុ ល
បាំណុលច្ផ្សងៗ
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថសរុ
ុ ប
អត្ិច្រកស្ថឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួលសុទធ
(្ាលត្)
សមមូលជាពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

-

-
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

33.4 ហ្វនិភ្័យស្ថឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល (ត្)
ការវិភា្ម្រទពយសកមម

និងបាំណុលរបស់ម្រកុមហន
ុ តមរយៈកាលកាំណត្់ទាក់ទិន

ការិយបរិច្ឆេទកាលកាំណត្់បាន់ស្ថមន ានែូឆខាងច្ម្រកាម៖ (ត្)

ច្ោយដផ្អកតមអាយុកាលច្ៅសល់ច្លើកឆ
ិ ចសនោ្ិត្ម្រត្រមការិយបរិច្ឆេទថ្នរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020 (ការរាយការណ៏ច្

លាំហូរឆូល/

ឫ

ង
ើ វិញ)
គាមនកាលបរិច្ឆេទ

ត្ថ្មលច្យង

(ច្ឆញ)ែុល

រហូត្ែល់ 1 ដែ

> 1 – 3ដែ

> 3 – 12ដែ

> 1 – 5ឆ្នាំ

ច្លើសពី 5ឆ្នាំ

កាលវស្ថន

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

160,578,086

160,578,086

160,578,086

-

-

-

-

-

438,355,399

252,622,666

252,098,355

374,411

149,900

-

-

-

សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សងៗ

3,975,029

4,015,180

4,015,180

-

-

-

-

-

ឥណទានផ្តល់ែល់អត្ិងិជ្ន

2,978,579,934

4,068,155,870

128,034,877

195,482,549

815,764,869

2,552,718,693

376,154,882

-

573,737

2,804,199

2,776,032

-

-

-

-

28,167

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

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញ វត្ថុ
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ

សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា

ម្រទពយសកមមច្ផ្សងៗ
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុសរុប
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33.

ការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

33.4 ហ្វនិភ្័យស្ថឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួល (ត្)
ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020 (ការរាយការណ៏ច្

ង
ើ វិញ)

លាំហូរឆូល/

បាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ

គាមនកាលបរិច្ឆេទ

ត្ថ្មលច្យង

(ច្ឆញ)ែុល

រហូត្ែល់ 1ដែ

> 1 – 3ដែ

> 3 – 12ដែ

> 1 – 5ឆ្នាំ

ច្លើសពី 5ឆ្នាំ

កាលវស្ថន

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

ែុលាលរអាច្មរិក

(37,232,817)

(36,820,374)

(2,938,586)

(11,096,007)

(22,785,781)

-

(2,074,680,943)

(2,151,678,066)

(361,118,911)

(383,604,323)

(1,327,262,140)

(79,279,251)

(413,441)

-

(794,430,317)

(854,986,530)

(23,977,843)

(34,317,041)

(270,122,286)

(525,552,471)

(1,016,889)

-

(30,666,038)

(35,762,837)

-

-

(2,202,052)

(33,560,785)

-

-

(113,667,817)

(148,766,323)

(1,415,222)

(1,925,629)

(16,205,410)

(84,183,703)

(45,036,359)

-

(5,338,356)

(5,338,356)

(5,338,356)

-

-

-

-

-

(3,056,016,288)

(3,233,352,486)

(394,788,918)

(430,943,000)

(1,638,577,669)

(722,576,210)

(46,466,689)

-

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

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

ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និង
ម្រ្រឹះស្ថថនហិរញ្ញវត្ថច្ផ្សងៗ
ុ

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
ម្របាក់កមចី

មូលបម្រត្បាំណុលម្រត្ូវទូទាត្់
អនុបណ
ាំ ុ ល
បាំណុលច្ផ្សងៗ
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថសរុ
ុ ប
អត្ិច្រកស្ថឆ់ម្របាក់ង្កយស្សួលសុទធ
(្ាលត្)
សមមូលជាពាន់ច្រៀល
(កាំណត្់សាគល់ 4)

-

-
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34.

ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួមានម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ និងឧបករណ៍ច្ម្រៅតរាងត្ុលយការ។ ត្ថ្មល
សមស្សប

្ឺជាថ្ងលដែលម្រត្ូវទទួលច្ែើមបីលក់ម្រទពយសកមម

លាំច្ោយច្ៅកនុងម្របត្ិបត្តិការ

ឬបានទូទាត្់

ច្ែើមបីច្ផ្ទរបាំណុលច្ៅតមលាំោប់

រវាងអនកឆូលរួមកនុងទីផ្ារច្ៅការិយបរិច្ឆេទថ្នការវាស់ដវងកនុងទីផ្ារច្គាល

ឬ

ម្របសិនច្បើអវត្តានទីផ្ារច្គាលម្រត្ូវយកទីផ្ារដែលាន្ុណម្របច្យជ្ន៏បាំផ្ុត្ ដែលម្រកុមហុនរកបានច្ៅកាល
បរិច្ឆេទច្នាឹះ។ ព័ត្៌ានដែលបានបង្កាញច្ៅទីច្នឹះ សាំច្ៅច្លើការបាន់ស្ថមនថ្នត្ថ្មលសមស្សបនាកាលបរិច្ឆេទ
រាយការណ៍ថ្នរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញវត្ថុ។
ត្ថ្មលទីផ្ារដែលអាឆែកស្សង់ និងអាឆអច្ងាត្បាន ច្ហើយអាឆរកបាន ម្រត្ូវបានច្ម្របើសម្រាប់វាស់ដវងច្លើត្ថ្មលសម
ស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ច្ៅច្ពលដែលត្ថ្មលទីផ្ារដែលបានែកស្សង់ និងអាឆសច្ងាត្បាន មិនអាឆច្ម្របើ

ិ ីស្ថស្តសត និងការសនមត្ជាច្ម្រឆើនទាក់ទង
ម្របាស់បាន ច្នាឹះត្ថ្មលសមស្សបម្រត្ូវបានច្្បាន់ស្ថមនច្ោយដផ្អកច្លើវធ្
ច្ៅនរងឆរិកលកខណៈហ្វនិភ្័យថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនានា អម្រតអបបហ្វរ ការបាន់ស្ថមនថ្នលាំហូរទរកម្របាក់នា
ច្ពលអនា្ត្ និងកតតច្ផ្សងៗច្ទៀត្។

ព័ត្៌ានថ្នត្ថ្មលសមស្សបសម្រាប់ម្រទពយសកមម និងបាំណុលមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានែកច្ឆញពីច្ម្រពាឹះវាមិន

សថិត្កនុងវិស្ថលភាពថ្ន ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 7៖ ការលាត្ម្រត្ោងព័ត្៌ានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលទាមទារឲ្យានការ
បង្កាញព័ត្៌ានថ្នត្ថ្មលសមស្សប។
វិនិច្យ្ម្រទពយ និងបរិកាខរ។

ច្នឹះរួមបញ្ចូ លទាាំងការវិនិច្យ្ច្ៅកនុងម្រកុមហន
ុ បុម្រត្សមព័នធ

និងការ

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកុមហុន ានែូឆជាស្ថឆ់ម្របាក់ និងមូលនិធ្ិរយៈច្ពលែលី សមត្ុលយ
ច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារច្ផ្សងៗ ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារច្ផ្សងៗ

និងស្ថថប័នហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សងៗ ម្រទពយសកមមច្ផ្សងៗ បាំណុលច្ផ្សងៗ និងម្របាក់កមចីរយៈច្ពលែលី ្ឺមិនានលកខណៈ
រាំច្ោឆជាស្ថរវនត ឆាំច្ពាឹះការតលស់បូរអម្រតម្របាក់
ត
ឆាំច្ណញកនុងទីផ្ារ ច្ោយស្ថរដត្ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងច្នឹះ

ានរយៈច្ពលកាំណត្់ជាក់លាក់។ ត្ថ្មលច្យងថ្នម្រទពយសកមម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុទាាំងច្នឹះ ច្ៅកាលបរិច្ឆេទ
រាយការណ៍ានត្ថ្មលម្របហ្វក់ម្របដហលនរងត្ថ្មលសមស្សបរបស់វា។

វិធ្ីស្ថស្តសត និងការសនមត្ដែលច្ម្របើម្របាស់ច្ោយម្រកុមហុន កនុងការបាន់ស្ថមនត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ាន៖

•

ស្ថឆ់ម្របាក់កុ ងថ្ែ
ន
សមត្ុលយច្ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា និងធ្នាគារច្ផ្សងៗ
ត្ថ្មលច្យងម្របហ្វក់ម្របដហលនរងត្ថ្មលសមស្សបច្ោយស្ថរ្ណនីទាាំងច្នឹះានរយៈច្ពលែលី។
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34.

ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)
វិធ្ីស្ថស្តសត និងការសនមត្ដែលច្ម្របើម្របាស់ច្ោយម្រកុមហុន កនុងការបាន់ស្ថមនត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ាន៖ (ត្)

•

ឥណទានផ្តល់ែល់អត្ិងិជ្ន
ត្ថ្មលសមស្សបថ្នឥណទានផ្តល់ែល់អត្ិងិជ្ន ្ឺដផ្អកច្លើម្របត្ិបត្តិការទីផ្ារដែលអាឆអច្ងាត្បាន។ ច្ៅ
ច្ពលដែលមិនានម្របត្ិបត្តិការទីផ្ារដែលអាឆកត្់សាគល់បាន

ត្ថ្មលបាន់ស្ថមនម្រត្ូវបានបាន់ម្របាណ

ច្ោយច្ម្របើមូដែលវាយត្ថ្មល ែូឆជាវិធ្ីស្ថស្តសតអបបហ្វរលាំហូរទរកម្របាក់។ ធាត្ុឆូលដែលយកមកច្ម្របើម្របាស់

ច្ៅកនុងវិធ្ីស្ថស្តសតវាយត្ថ្មលរួមានការខាត្បង់ច្លើឥណទានច្ពញមួយអាយុកាលដែលបានរាំពរងទុក អម្រត
ការម្របាក់ អម្រតម្របាក់បង់មុន ទីផ្ារច្គាល និងទីផ្ារបនាទប់បនសាំ។
ការបញ្ចូ លច្ៅកនុងមូដែលអាឆរួមបញ្ចូ លទាាំងធាត្ុឆូលពីភា្ីទីបី និងព័ត្៌ានដែលទទួលបានពីអនកឆូល
រួមពីទីផ្ារច្ផ្សងៗ ដែលរួមបញ្ចូ លទាាំងធាត្ុឆូលែាំបូង និងបនាទប់ថ្នម្របត្ិបត្តិការដែលបានអច្ងាត្។ ត្ថ្មល
ច្យងរបស់វាម្របហ្វក់ម្របដហលច្ៅនរងត្ថ្មលសមស្សបនាកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍។

•

ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និងម្រ្រឹះស្ថថនហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សងៗ និងម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់បច្ញ្ញព
ើ ីធ្នាគារនានា

និងម្រ្រឹះស្ថថនហិរញ្ញវត្ថច្ផ្សងៗ
ុ

និងម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់

អត្ិងិជ្ន ដែលានកាលវស្ថនត្ិឆជាង 1ឆ្នាំ ានត្ថ្មលម្របហ្វក់ម្របដហលនរងត្ថ្មលច្យងរបស់វា ច្ោយស្ថរ
ម្របាក់បច្ញ្ញទា
ើ ាំងច្នឹះានរយៈច្ពលែលី។ ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និងម្រ្រឹះស្ថថនហិរញ្ញវត្ថុ
ច្ផ្សងៗ និងម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្នដែលានកាលវស្ថនច្លើសពី

1ឆ្នាំ

ម្រត្ូវបានច្្រាំពរងថាានត្ថ្មល

ម្របហ្វក់ម្របដហលនរងត្ថ្មលច្យងរបស់វា ច្ោយស្ថរម្រកុមហុនបានផ្តល់អម្រតការម្របាក់ម្របហ្វក់ម្របដហលគាន
ច្ៅនរងឧបករណ៍ដែលានកាលវស្ថន និងលកខែណឌស្សច្ែៀងគានដែរ។

ត្ថ្មលសមស្សបដែលបានបាន់ស្ថមនថ្នម្របាក់បច្ញ្ញើដែលគាមនកាលកាំណត្់

រាប់ទាាំង្ណនីឆរនតដែលគាមន

ការម្របាក់ និងម្របាក់បច្ញ្ញស
ើ នសាំ ្ឺជាឆាំនួនទរកម្របាក់ដែលម្រត្ូវសងនាកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍។

•

ម្របាក់កមចី និងអនុបាំណុល
ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់កមចី និងអនុបាំណុល ម្រត្ូវបានបាន់ស្ថមនច្ោយការច្ធ្ាើអបបហ្វរលាំហូរទរកម្របាក់នា
ច្ពលអនា្ត្ដែលបានរាំពរងទុក ច្ោយច្ម្របើអម្រតការម្របាក់ទីផ្ារទូច្ៅ ឆាំច្ពាឹះម្របាក់កមចីដែលានលកខណៈ

ហ្វនិភ្័យម្របហ្វក់ម្របដហលគាន។ យងណាមិញ នាកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ ានដត្អម្រតការម្របាក់ដែល
បានឆុឹះកិឆចសនោច្ហើយម្រត្ូវបានបញ្ញ
ជ ក់ និងផ្តល់ច្ោយាចស់បាំណុលដត្បុច្ណាាឹះ ដែលអាឆរកបាន ជ្ាំនួស

ឲ្យអម្រតការម្របាក់ទីផ្ារទូច្ៅ។ ម្រកុមហុន ច្ជ្ឿជាក់ថាអម្រតការម្របាក់ដែលបានឆុឹះកិឆចសនោ មិនានភាព
ែុសគានជាស្ថរវនតពីអម្រតការម្របាក់ទីផ្ារទូច្ៅច្នាឹះច្

ើយ ច្ោយសាំអាងថា មិនានការដកដម្របច្លើអម្រត

ការម្របាក់ច្នាឹះច្ទ ច្ោយច្យងតមការពិចារណារបស់ាចស់ម្របាក់កមចី មកច្លើហ្វនិភ្័យឥណទានរបស់

ម្រកុមហុន នាកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍។ អាស្ស័យច្ហត្ុច្នឹះ ត្ថ្មលសមស្សបរបស់ម្របាក់កមចី និងអនុបាំណុល
ានត្ថ្មលម្របហ្វក់ម្របដហលនរងត្ថ្មលច្យងរបស់វា នាកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍។
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34.

ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)
វិធ្ីស្ថស្តសត និងការសនមត្ដែលច្ម្របើម្របាស់ច្ោយម្រកុមហុន កនុងការបាន់ស្ថមនត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ាន៖ (ត្)

•

ម្រទពយសកមមច្ផ្សងៗ និងបាំណុលច្ផ្សងៗ
ច្ោយស្ថរដត្វាានរយៈច្ពលែលី ត្ថ្មលច្យងថ្នបាំណុលច្ផ្សងៗច្ៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវ
បានច្្ចាត្់ទុកថាជាការបាន់ស្ថមនម្របហ្វក់ម្របដហលច្ៅនរងត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទពយសកមម និងបាំណុលទាាំង
ច្នាឹះ។

ឋានានុម្រកមថ្នត្ថ្មលសមស្សប
ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 7 បញ្ញ
ជ ក់ពីឋានានុម្រកមថ្នបច្ឆចកច្ទសវាយត្ថ្មល ច្ោយដផ្អកច្លើ ថាច្ត្ើធាត្ុឆូលថ្នបច្ឆចកច្ទស
វាយត្ថ្មល ទាាំងច្នាឹះអាឆអច្ងាត្បាន ឬ មិនអាឆអច្ងាត្បាន។ ធាត្ុឆូលដែលអាឆអច្ងាត្បាន ឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងពីធាត្ុឆូល
ទីផ្ារដែលទទួលបានពីម្របភ្ពឯករាជ្យ

និងធាត្ុឆូលដែលមិនអាឆអច្ងាត្បាន

របស់ម្រកុមហុន។ ឆាំណាត្់ថានក់ថ្នត្ថ្មលសមស្សបានែូឆខាងច្ម្រកាម៖

ឆលុឹះបញ្ញ
ច ាំងពីការសនមត្ទីផ្ារ

•

កម្រមិត្ទី 1 – ត្ថ្មលែកស្សង់ (មិនបានច្ធ្ាើនិយ័ត្ភាព) ច្ៅកនុងទីផ្ារសកមមសម្រាប់ម្រទពយសកមម ឬបាំណុល
ែូឆគាន។ កម្រមិត្ច្នឹះរាប់បញ្ចូ លទាាំងមូលបម្រត្កមមសិទិដធ ែលបានឆុឹះបញ្ជ ី និងឧបករណ៍បាំណុល។

•

កម្រមិត្ទី 2 – ធាត្ុឆូលច្ម្រៅពីត្ថ្មលដែលបានែកស្សង់រាប់បញ្ចូ លកនុងកម្រមិត្ទី 1 ដែលអាឆអច្ងាត្បានឆាំច្ពាឹះ

ម្រទពយសកមម ឬ បាំណុល ច្ោយតទល់ (ឧទាហរណ៍ ត្ថ្មល) ឬ ច្ោយម្របច្យល (ឧទាហរណ៍៖ ច្កើត្ច្ឆញពីត្ថ្មល)។

•

កម្រមិត្ទី 3 – ធាត្ុឆូលសម្រាប់ម្រទពយសកមម ឬបាំណុល ដែលមិនដផ្អកច្លើធាត្ុឆូលទីផ្ារដែលអាឆអច្ងាត្
បាន (ធាត្ុឆូលដែលមិនអាឆអច្ងាត្បាន)។ កម្រមិត្ច្នឹះរួមបញ្ចូ លទាាំងឧបករណ៍មូលធ្ន និងឧបករណ៍
បាំណុលដែលានសាសធាត្ុមិនអាឆសច្ងាត្បានជាស្ថរវនត។

35.

យថាភាពដលើពនធ
ច្ៅថ្ងៃទី6 ដែសីហ្វ ឆ្នាំ2021 ម្រកុមហុនបានទទួលលិែិត្ជ្ូនែាំណរងពីអ្គនាយកោឋនពនធោរ (“អ.ព.ែ”) សតីពីការ
ច្ធ្ាើសវនកមមពនធច្ពញច្លញសម្រាប់ឆ្នស្ថ
ាំ រច្ពើពនធចាប់ពីថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្នាំ2019 ែល់ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2019។
្ិត្ម្រត្រមកាលបរិច្ឆេទថ្នរបាយការណ៍ច្នឹះ អ.ព.ែ ច្ៅពុាំទាន់បានចាប់ច្ផ្តើមច្ធ្ាើសវនកមមពនធច្ៅច្ ើយច្ទ។
ពនធ

ម្រត្ូវបាន្ណនាតមមូលោឋនបាំណកស្ស្ថយបឆចុបបននថ្នបទបបញ្ញត្ិព
ត នធោរ

បរិច្ឆេទថ្នការរាយការណ៍។

អនកម្រ្ប់ម្រ្ង

ដែលបានអនុម័ត្នាកាល

វាយត្ថ្មលតមែាំណាក់កាលនីមួយៗនូវជ្ាំហរកនុងការម្របកាសពនធ

ទាក់ទងច្ៅនរងស្ថថនភាពដែលបទបបញ្ញត្ិស
ត ដីពីពនធោរម្រត្ូវអនុវត្តតមការបកស្ស្ថយ។ ការអនុវត្តច្នឹះ បច្ងាើត្នូវ
ិ នធ្នច្ៅច្ពលសមស្សបតមមូលោឋនថ្នឆាំនួនទរកម្របាក់ដែលរាំពរងថានរងម្រត្ូវបង់ជ្ូនអាជាាធ្រពនធ។
សាំវធា
123

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)

សគមាប់ការ ិយបរ ិដចេទ្ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខធនូ ឆ្ន ំ2021

35.

យថាភាពដលើពនធ (ត្)
ច្ទាឹះយងណាក៏ច្ោយបទបបញ្ញត្ិទា
ត ាំងច្នឹះអាឆានការដម្របម្របួលតមែាំណាក់កាលនីមួយៗ ច្ហើយការកាំណត្់
ឆុងច្ម្រកាយថ្នបាំណុលពនធនរងម្រត្ូវច្ធ្ាើច្

ើងបនាទប់ពីានការម្រត្ួត្ពិនិត្យពីអាជាាធ្រពនធោរ។

ច្ៅច្ពលលទធផ្ល

ពនធឆុងច្ម្រកាយថ្នបញ្ញ
ា ទាាំងច្នឹះែុសគានពីឆាំនួនដែលបានកត្់ម្រតែាំបូង ភាពែុសគានទាាំងច្នឹះនរងជ្ឹះឥទធិពលែល់
បាំណុលពនធ និងសមត្ុលយកនុងរយៈច្ពលដែលការកាំណត្់ច្នាឹះម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្

36.

ើង។

ព័ត្៌មានដគបៀបដធៀប
កនុងអាំ ងច្ពលថ្នការច្រៀបឆាំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ
ុ
ឆ្នាំ2021 ្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងម្របត្ិបត្តិ បានរកច្ឃើញនូវកាំហុសឆគងពាក់ព័នន
ធ រងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់

ការិយបរិច្ឆេទពីមុនដែលទាក់ទងច្ៅនរងការច្ធ្ាើឆាំណាត្់ថានក់ែុសច្លើបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុតមរាំលស់ថ្ងលច្ែើម និង
ការ្ណនាែុសច្លើទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្ិត។ ច្សឆកតីលមអិត្ថ្នការច្ធ្ាើនិយ័ត្កមម ានែូឆខាងច្ម្រកាម៖
បាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុតមរ ាំលស់ថ្ងលច្ែើម
អនុច្លាមតម ស.ហ.រ.ទ.អ.ក 9 ការម្របាក់បងគរ្ឺជាដផ្នកមួយថ្នការរាំលស់ថ្ងលច្ែើមថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែល
បានវាស់ដវងតមរាំលស់ថ្ងលច្ែើម។ យងណាមិញ ម្រកុមហុនបានចាត្់ថានក់ការម្របាក់បងគរ ជាបាំណុលច្ផ្សងៗ។

ជាលទធផ្ល បាំណុលច្ផ្សងៗម្រត្ូវបានរាយការណ៏ច្លើសឆាំនួន 57,767,947 ែុលាលរអាច្មរិក នាថ្ងៃទី1 ដែមករា
ឆ្នាំ2020 និង 57,237,535 ែុលាលរអាច្មរិកនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020។ ឆាំដណកឯម្របាក់បច្ញ្ញព
ើ ីធ្នាគារនានា និង
ម្រ្រឹះស្ថថនហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សងៗ ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន ម្របាក់កមចី មូលបម្រត្បាំណុលម្រត្ូវទូទាត្់ និងអនុបាំណុល

ម្រត្ូវបានរាយការណ៏ែាឹះឆាំនួន 1,454,033 ែុលាលរអាច្មរិក 45,765,622 ែុលាលរអាច្មរិក 9,618,444 ែុលាលរអាច្មរិក
0 ែុលាលរអាច្មរិក និង 929,848 ែុលាលរអាច្មរិក ច្រៀងគាន នាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្នាំ2020 និងឆាំនួន 1,087,600 ែុលាលរ
អាច្មរិក 49,461,842 ែុលាលរអាច្មរិក 5,056,882 ែុលាលរអាច្មរិក 414,364 ែុលាលរអាច្មរិក និង 1,216,847 ែុលាលរ
អាច្មរិកច្រៀងគាន នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020។
ទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញ ត្ិត និងម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក
ច្យងតមម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា ច្លែ ធ្7-017-344 ឆុឹះថ្ងៃទី1 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2017 និងស្ថរាឆរដណនាាំ
ច្លែ ធ្7-018-001 ស.រ.ឆ.ណ ឆុឹះថ្ងៃទី16 ដែកុមភៈ ឆ្នាំ2018 សតីពីឆាំណាត្់ថានក់ហ្វភ្័យឥណទាន និងសាំវ ិធានធ្ន
ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មល

ម្រ្រឹះស្ថថនធ្នាគារ

និងហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវ្ណនាទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្ិ។
ត

ម្របសិនច្បើ

ិ នធ្នតមបទបបញ្ញត្ិត ានឆាំនួនែពសជា
ិ នធ្នតម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 ឆាំនួនលច្មអៀងច្នាឹះ ម្រត្ូវកត្់ម្រត
សាំវធា
់ ងសាំវធា
ជាទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្ិត ដែលម្រត្ូវបានបង្កាញច្ៅកនុងមូលធ្ន។ ច្ៅច្ពលបនាទប់ទុនបម្រមុងច្នឹះ ម្រត្ូវបាន
ិ នធ្ន
បដងារមកវិញ (រហូត្ែល់សូនយ) ច្ៅច្ពលដែលទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្ិត ានឆាំនួនច្សមើ ឬទាបជាងសាំវធា
តម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9។
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36.

ព័ត្៌មានដគបៀបដធៀប (ត្)
ទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្ិម្រត ត្ូវបានចាត្់ទុកជាទុនបម្រមុងសុវត្ថិភាពមិនអាឆដបងដឆកបាន និងមិនម្រត្ូវបានអនុញ្ញញត្
ឲ្យរាប់បញ្ចូ លកនុងការ្ណនាមូលនិធ្ិតទល់សុទ។
ធ នាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្នាំ2020 និងថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020 សាំវ ិធានធ្ន
តមបទបបញ្ញត្ិត ានឆាំនួនែពស់ជាងសាំវ ិធានធ្នច្លើការខាត្បង់ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មលតម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 ឆាំនួន
2,644,420 ែុលាលរអាច្មរិក និង461,332 ែុលាលរអាច្មរិក ច្រៀងគាន។ យងណាមិញ ម្រកុមហុនបានយកឆាំណាយច្លើ
ការខាត្បង់

ច្លើឱនភាពថ្នត្ថ្មលមកច្ធ្ាើជាមូលោឋនកនុងការ្ណនាទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្ិ។
ត

ច្ហត្ុែូច្ឆនឹះ

ទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្ិត និងម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុកម្រត្ូវបានកត្់ម្រតច្លើស និងែាឹះឆាំនួន 1,464,505 ែុលាលរ
អាច្មរិកទាាំងនាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្នាំ2020 និ ងនាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020 ច្រៀងគាន។
ការសច្ងខបថ្នធាត្ុដែលរងផ្លបឹះពាល់ពីនិយ័ត្កមមច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថានែូ
ឆខាងច្ម្រកាម៖
ុ
របាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញវត្ថុ

នាថ្ងៃទី1 ដែមករា ឆ្នាំ2020
ដែលបាន

រាយការណ៍កនលងច្ៅ

ែុលាលរអាច្មរិក

និយត្
័ កមម

ែុលាលរអាច្មរិក

ការរាយការណ៍
ច្

ង
ើ វិញ

ការរាយការណ៍
ច្

ង
ើ វិញ

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់4)

បាំណុល
ម្របាក់បច្ញ្ញព
ើ ីធ្នាគារនានា និង
ម្រ្រឹះស្ថថនហិរញ្ញវត្ថុច្ផ្សងៗ

55,092,001

1,454,033

56,546,034

230,425,089

1,733,440,925

45,765,622

1,779,206,547

7,250,266,679

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

172,806,880

1,464,505

174,271,385

711,503,244

4,108,925

(1,464,505)

2,644,420

10,715,190

ម្របាក់បច្ញ្ញរើ បស់អត្ិងិជ្ន
ម្របាក់កមចី

មូលធ្នាចស់ភា្ហុន
ម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក
ទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្ិត
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36.

ព័ត្៌មានដគបៀបដធៀប (ត្)
ការសច្ងខបថ្នធាត្ុដែលរងផ្លបឹះពាល់ពីនិយ័ត្កមមច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថានែូ
ឆខាងច្ម្រកាម៖ (ត្)
ុ
របាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)
នាថ្ងៃទី31 ដែធ្នូ ឆ្នាំ2020
ដែលបាន

រាយការណ៍កនលងច្ៅ
ែុលាលរអាច្មរិក

និយ័ត្កមម

ែុលាលរអាច្មរិក

ការរាយការណ៍
ច្

ើងវិញ

ការរាយការណ៍
ច្

ើងវិញ

ែុលាលរអាច្មរិក សមមូលពាន់ច្រៀល

(កាំណត្់សាគល់4)
បាំណុល
ម្របាក់បច្ញ្ញើពីធ្នាគារនានា និង

ម្រ្រឹះស្ថថនហិរញ្ញវត្ថច្ផ្សងៗ
ុ

ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អត្ិងជ្
ិ ន

36,145,217

1,087,600

37,232,817

150,606,745

2,025,219,101

49,461,842

2,074,680,943

8,392,084,414

ម្របាក់កមចី

789,373,435

5,056,882

794,430,317

3,213,470,632

អនុបាំណុល

112,450,970
65,111,136

1,216,847

(57,237,535)

113,667,817

459,786,320

283,760,335

1,464,505

285,224,840

1,163,897,093

មូលបម្រត្បាំណុលម្រត្ូវទូទាត្់
បាំណុលច្ផ្សងៗ

30,251,674

414,364

30,666,038
7,873,601

124,044,124
31,848,716

មូលធ្នាចស់ភា្ហុន
ម្របាក់ឆាំច្ណញរកាទុក

ទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្តិ

1,925,837

(1,464,505)

461,332

1,778,127
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