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ព័ត៌មានអំពីធនាគារ  

 
ក្រុមក្រឹរាភិបាល ង្ោរ John Kevin Baldwin ក្រធានក្រុមក្រឹរាភិបាល 

ង្ោរ Shawn Andre Scott អនុក្រធានក្រុមក្រឹរាភិបាល 
ង្ោរ Jody Raymond Jordahl អភិបាល 
ង្ោរ Patrick Mckinlay អភិបាលឯររាជ្យ 
ង្ោរស្សី្ Irene Tantiado Nepomuceno អភិបាលឯររាជ្យ  
 

គណៈក្គរ់ក្គង ង្ោរ ឡរ៉ែន មររា អគគនាយរ 
 ង្ោរ សិុ្ន វទុធី អគគនាយររង 
 ង្ោរ ញា ឡរវឡាយ ក្រធានក្គរ់ក្គងជាន់ខ្ពស់្ 
 រញ្ញញ  ទូច ោងអីុម ក្រធានក្គរ់ក្គងហិរញ្ញវតថុ 
 

ទីស្ថា រ់ការចុុះរញ្ជ ី អគារង្លខ្ ២០២  មហាវថីិក្ពុះនង្រាតតម 
 ស្ង្កា ត់ទង្នលបាស្ថរ់ ខ័្ណឌ ចំការមន 
 រាជ្ធានីភាំង្ពញ ក្ពុះរាជ្ណាចក្ររមពុជា 
  
ធនាគារចំរង  ធនាគារជាតិននរមពុជា 

ធនាគារង្អសីុ្លីោ  
ធនាគាររមពុជាអាសីុ្ 
ធនាគារភាំង្ពញពាណិជ្ជ 

 

ស្វនររ  អឺនស្ទ៍ ឡអ៊ែន យុំង(ង្ខ្មរូឌា) 
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ទស្សនវិស្យ័ 
ជាធនាគារលំោរ់ស្ដង់ោរអនតរជាតិឈានមុខ្ង្គង្ៅរាុងស្សុ្រ  និងរាុងតំរន់ ង្ោយង្ដដ តង្ៅង្លើការរង្ងាើត
គុណតនមលដល់រាល់អារពារ់ព័នធតាមរយៈការខិ្តខំ្ក្រឹងឡក្រង ការយរចិតតទុរោរ់ និងស្មតថភាពខ្ពស់្ ក្ពមទំង
រនដនូវការផដល់ជូ្នង្ស្វារមមក្រររង្ោយការពាយម  ការយរចិតតទុរោរ់ និងរួស្រាយរារ់ទរ់ចំង្ពាុះអតិថិ
ជ្នររស់្ខ្លួន។” 
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ក្រុមក្រឹរាភិបាល 
 

H.E. John Kevin Baldwin   

ឯកឧត្តម John Kevin Baldwin ជានាយកគ្របគ់្រងគ្កុមហ ៊ុន Bridge 

Capital LLC និងជាគ្បធានរណ:កមមការវនិិយោរ។ ឯកឧត្តម បានឆ្លង
កាត្ប់ទពិយោធនក៍ន៊ុងអាជីវកមមហិរញ្ញ វត្ថ៊ុជាយគ្រើនចាបត់ាំងពីឆ្ន ាំ១៩៨១ 
យោយឯកឧត្តមបានយធវើជាគ្បធានគ្បត្ិបត្តិ និង នាយកយៅកន៊ុងោថ -             
បន័ដែលផ្ដល់យេវាឥណទានខ្នន ត្ធាំ និងយធវើជាភារទ៊ុននិក និងជានាយក
ធនាគារពាណិជជជាយគ្រើន និងបាន េយគ្មរគ្បត្ិបត្តិការននការទិញ
បាំណ៊ុ លជាយគ្រើនពានល់ានែ៊ុលាល រ។ ឯកឧត្តម Baldwin គ្របគ់្រង
េកមមភាពវនិិយោរគ្បចាាំនងៃរបេ់គ្កុមហ ៊ុន Bridge Capital ។ 

 

H.E. Oknha Shawn Andre Scott 

ឯកឧត្តម ឧកញ៉ា  Shawn Andre Scott រឺជានាយកននគ្កុមហ ៊ុន 

Bridge Capital LLC និងមានបទពិយោធនជ៍ាយគ្រើនកន៊ុងវេ័ិយហិរញ្ញ -
វត្ថ៊ុ ការអភវិឌ្ឍវេ័ិយអរលនគ្ទពយ និងេាំណង។់ ឯកឧត្តម Scott ជា
មាា េ់ភារហ ៊ុនរបេ់ធនាគារពាណិជជជាយគ្រើន។  ឯកឧត្តម មានត្ួ-
នាទីគ្ត្ួត្ពិនិត្យរាល់េាំយណើ ឥណទានដែលមានយៅកន៊ុងគ្កុមហ ៊ុន 
Bridge Capital យហើយ ឯកឧត្តម ជាអនកែឹកនាាំយគាលការណ៍វនិិ
យោររបេ់គ្កុមហ ៊ុន ។ 

 

 
 

 

Mr. Jody Jordahl  

ចាបត់ាំងពីឆ្ន ាំ២០០៧ យលាក Jody Jordahl បានយដដ ត្យលើទីផ្ារ         
វនិិយោរយៅគ្បយទេឡាវ កមព៊ុជា យវៀត្ណាម និងគ្បយទេនង យហើយយលាក 
មានរាំយណេះែឹង និងបទពិយោធនជ៍ាយគ្រើនកន៊ុងវេ័ិ-យហិរញ្ញ វត្ថ៊ុអនតរជាត្ិ 
ការអភវិឌ្ឍរាំយរាងអរលនគ្ទពយ ដផ្នការពនធោរនន គ្បយទេជាយគ្រើន និង
គ្បត្ិបត្តិការដែលមានកិរាធានា។ ម៊ុនយពលឈានមកែល់អាេ៊ុីអាយរនយ ៍
យលាក Jody Jordahl បានយធវើការរយៈយពលជាង១៤ឆ្ន ាំ ជាថ្នន កគ់្របគ់្រង
កន៊ុងឧេាហកមមដផ្នកបែិេណាា រកិរា ជានាយកគ្បត្ិបត្តិ យៅកន៊ុងទីគ្កុង 

Washington , Oregon, Idaho និងទីគ្កុង Arizona។ យលាកទទួលបាន
េញ្ញញ បគ័្ត្ដផ្នកយេែាកិរា និងរាបព់ីេកលវទិាល័យ Arizona ។ 
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Mr. Patrick Mckinlay 

យលាក Patrick Mckinlay  ទទួលអន៊ុបណឌិ ត្ដផ្នកទេសនវជិាជ មក
ពីោកលវទិាល័យ Cambridge និង  អន៊ុបណឌិ ត្ដផ្នករាបម់ក
ពីោកលវទិាល័យ Edinburgh រគ្កភពអងយ់រលេ កន៊ុងយនាេះយលាក
មានបទពិយោធនយ៏គ្រើនឆ្ន ាំជានាយកអងគភាពបណត៊ុ េះបណាត ល និង
អភវិឌ្ឍនន៍នការអបរ់ ាំយេវាកមមេ៊ុខភាពថ្នន កជ់ាត្ិ។ យលាកជា ថ្នន ក់
ែឹកនាាំជានខ់ពេ់ននអងគការមូនិធិក៊ុមារកមព៊ុជា យហើយយលាកកជ៏ាោស្រ្ោត
ចារយដផ្នកវទិាោស្រ្េតនយោបាយយៅ CamEd Business School ។ 

 

 

 

Ms. Irene  Tantiado Nepomuceno 

យលាកគ្េី Irene  Tantiado Nepomuceno មានបទពិយោធនជ៍ាអនក
គ្ត្ួត្ពិនិត្យខ្នងដផ្នកវនិិយោរហិរញ្ញ វត្ថ៊ុរបេ់គ្កុមហ ៊ុនវនិិយោរអនតរ-       
ជាត្ិ។ កន៊ុងយនាេះយលាកគ្េីបានរូលរមួកន៊ុងរាំយរាងវនិិយោរអនតរជាត្ិធាំៗជា
យគ្រើន។ យលាកគ្េីកម៏ានបទពិយោធនទ៍ាាំងគ្បត្ិបត្ិតការ និង គ្របគ់្រងយៅ
កន៊ុងរយគ្មាងបែិេណាា រកិរាយៅគ្បយទេឡាវ គ្បយទេនង និងគ្បយទេកមព៊ុ-
ជា។យលាកគ្េីទទួលបានបរញិ្ញញ បគ្ត្ដផ្នករណយនយយពីោកលវទិាល័យ 
Visayas។ 
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អរគនាយក 

គ្កមុគ្បឹកាភបិាល 

រណៈកមមការឥណទាន 

រណៈកមមការេវនកមម 

នាយកោា នដផ្នការយ៊ុទធ
ោស្រ្េត 

រណៈកមមការគ្របគ់្រង 
ហានិភយ័ 

ដផ្នកឥណទាន 

នាយកោា នេវនកមមនផ្ៃកន៊ុង 

 

នាយកោា នគ្បតិ្បត្តិការ 

 

នាយកោា នឥណទាន 

 

នាយកោា នហិរញ្ញ វត្ថ៊ុ 

 

ដផ្នកយបឡាករ ដផ្នករណយនយយ 

ដផ្នកយោេះគ្ោយ 
ឥណទាន 

 

មាា េ់ភារហ ៊ុន 

អរគនាយករង 

នាយកោា នមស្រ្នតីគ្បតិ្បត្តិ 

 

នាយកោា នរែាបាល & 
ធនធានមន៊ុេស 

ដផ្នកេ៊ុខភាព 

ដផ្នកយបើកបរ 

ដផ្នកអនាមយ័ 

ដផ្នកយេវាកមម 

នាយកោា នពត័្ម៌ានវទិា 

 

តារាងរចនាស្មព័នធររស្ធ់នាគារ 
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គណៈក្គរ់ក្គង 
 

យលាក ដប៉ាន មករា ជាធនាគារកិដែលមានបទពិយោធនម៍យួរូប និងដែលមានការ
យល់ែឹងោ៉ា ងលអអាំពីបយរាកវទិាហិរញ្ញ វត្ថ៊ុ និងមានបទពិយោធនយ៍ជារជយ័កន៊ុង
កគ្មតិ្គ្របគ់្រងយគ្រើនជាង ១៥ ឆ្ន ាំ។ នាយពលបរា៊ុបបនន យលាកជាអរគនាយកនន
ធនាគារឯកយទេអងគរកាពីតលដែលមានឯកយទេកន៊ុងការផ្តល់ឥណទានខ្នន ត្ធាំ

និងការគ្របគ់្រងគ្ទពយេមបត្តិឯកជន កន៊ុងយនាេះ យលាកែឹកនាាំគ្កុមការងារដែលមាន
រ៊ុណវឌ្ឍមិយួកន៊ុងការគ្របគ់្រងនូវគ្ទពយវនិិយោរគ្បមាណ ១៥០ លានែ៊ុលាល រ
េហ-រែាអាយមរកិយៅកន៊ុងគ្បយទេកមព៊ុជា និងរូលរមួកន៊ុងការវនិិយោរ និងអាជីវកមម
យផ្សងៗយៅកន៊ុងបណាត គ្បយទេជាយគ្រើនទាាំងយៅកន៊ុងអាោ ន អ៊ុឺរ ៉ា៊ុប និងេហរែាអាយម
រកិ។ េមត្ថភាពយលាក មករា គ្ត្ូវបានទទួលោគ ល់ទាាំងយៅកន៊ុងវេ័ិយធនគារ និងវ ិ
េ័យយផ្សងយទៀត្ កន៊ុងយនាេះ យលាក ជាេមាជិកគ្កុមគ្បឹកាភបិាលគ្បត្ិបត្តិនន

េមារមធនាគារយៅកមព៊ុជា េមាជិកគ្កុមគ្បឹកាគ្បត្ិបត្តិននេមារមដងរកាបរោិថ ន និងវបបធម ៍ និងជាេមាជិកននគ្កុម
គ្បឹកាភ-ិ     បាលគ្បឹកាយោបល់ននេមារមបយរាកវទិា Blockchain ននគ្បយទេអ៊ុីគ្ោដអល។ យលាក ដប៉ាន មករា ដែលមាន
ប៊ុរគលិកលកខណេះជាអនកជគ្មុញខលួនឯង អនកយៅជ៊ុាំវញិខលួន កែូ៏រជាគ្កុមហ ៊ុន ឲ្យហា នរិត្ហួេពីកគ្មតិ្េមត្ថភាពរបេ់ខលួន 
បានេយគ្មរនូវលទធផ្លរួរឲ្យកត្េ់មាគ ល់កន៊ុងការដកដគ្បភាពបរាជយ័យៅរកភាពយជារជយ័ ដែលការណ៍យនេះបានបងាា ញពី 
េមត្ថភាព និងបទពិយោធនរ៍បេ់យលាកដែលបានគ្បមូលផ្ត៊ុ ាំពីបណាត គ្បយទេ និងការងារយផ្សងៗគាន ជាយគ្រើនែូរជា គ្បយទេ
បារាាំង េវីេ កាណាោ នង អាយមរកិ និងយវៀត្ណាម។ យលាក ដប៉ាន មករា មានអន៊ុបណឌិ ត្រាំនួន ០៣ ពីោកលវទិាល័យ
គ្បយទេបារាាំង និងេញ្ញញ បគ្ត្យផ្សងៗយទៀត្ពីោកលវទិាល័យ និងោថ បន័អនតរជាត្ិនានា។ 

 

យលាក េ៊ុិន វ៊ុទធី អរគនាយករងននធនាគារឯកយទេ អងគរ កាពីតល មានបទ
ពិយោធនគ៍្របគ់្ជុងយគ្ជាយពាកព់ន័ធនឹងការែឹកនាាំ និងគ្របគ់្រងគ្បត្ិបត្តិការធនាគារ 
យោយបានចាបយ់ផ្តើមអាជីពការងាររបេ់ខលួនចាបត់ាំងពីប៊ុរគលិកជាំនួយដផ្នកលក ់
គ្បធានគ្កុមឥណទាន និងបានខិត្ខាំបយងកើនទាាំងរាំយណេះែឹង និងបទពិយោធនរ៍បេ់
ខលួនយលើគ្របដ់ផ្នក យៅកន៊ុងគ្កុមរគ្មុេះវបបធម ៌ យហើយបានទទួលលទធផ្លជាបនតបនាៃ ប់
កន៊ុងការឈានយៅម៊ុខកន៊ុងអាជីពការងាររបេ់ខលួន រហូត្ទទួលបានត្ួនាទីែេ៏ាំខ្ននន់ា
យពលបរា៊ុបបនន ដែលលទធផ្លននភារកិរារបេ់យលាក មានឥទធិពលយោយដៃ ល់យៅ
យលើលទធផ្លននការវនិិយោររបេ់ភាទ៊ុនិរយៅកន៊ុងគ្បយទេកមព៊ុជា។ យលាកមានបទ
ពិយោធនល៍អៗយធវើការជាមយួអត្ិងិជនដែលជាអាជីវករ និងវនិិយោរិនធាំៗ និង
រយគ្មាងធាំៗ ដែលមានភាពេម៊ុរោម ញជាយគ្រើន។ យលាក វ៊ុទធី កជ៏ាេមាជិកេកមម
មយួរូបយៅកន៊ុងរណៈកមមការេាំខ្នន់ៗ របេ់េមារមធនាគារយៅកមព៊ុជា មានែូរជារណៈកមមការគ្របគ់្រងហានិភយ័ និង   

រណៈកមមការហិរញ្ញ វត្ថ៊ុគ្បកបយោយរីរភាព។ យលាកទទួលបានេញ្ញញ បគ្ត្អន៊ុបណឌិ ត្ដផ្នកគ្របគ់្រងពាណិជជកមមពីោកល
វទិាល័យលបកីន៊ុងគ្េុក និងេញ្ញញ បគ្ត្ឯកយទេដផ្នក SME Finance ពីោលាអនតរជាត្ិែល៏បមីយួ  Frankfurt School of 

Finance and Management យៅកន៊ុងគ្បយទេអាលលឺម៉ាង។់ បរា៊ុបបននយលាក វ៊ុទធី កាំព៊ុងបនដការេិកាថ្នន កអ់ន៊ុបណឌិ ត្មយួយទៀត្
ដផ្នកគ្របគ់្រងហានិភយ័កន៊ុងវេ័ិយធានារា៉ា បរ់ង ធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ថ៊ុ យៅោកលវទិាល័យ Nante កន៊ុងគ្បយទេបារាាំង។ 
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យលាក ញ ដកវឡាយ ជាគ្បធានគ្របគ់្រងជានខ់ពេ់ ននធនាគារឯកយទេ អងគរ កាពី
តល ដែលមានរាំយណេះែឹងពីវេ័ិយយផ្សងៗជាយគ្រើន ដែលផ្តល់ឲ្យគាត្នូ់វបណត៊ុ ាំ នន
ជាំនាញេគ្មាបប់ាំយពញការងារគ្បកបយោយ គ្បេិទិធភាពខពេ់។ យលាក ដកវឡាយ
បានេយគ្មរការងារោ៉ា ងយគ្រើនជាមយួនឹងឥណទានខ្នន ត្ធាំ បាំណ៊ុ លយរៀបរាំយ ើង
វញិ ការយោេះគ្ោយបាំណ៊ុ ល ការងារដផ្នករាប ់និងបរា៊ុបបននការងារទាកទ់ងនឹងការ
គ្បត្ិបត្តិតម។ គាត្ក់ប៏ានយធវើការជាយគ្រើនយលើការវនិិយោរ និងគ្បត្ិបត្តិការទិញ
លកអ់រលនគ្ទពយដែលមានត្នមលខពេ់ និងដែលមានភាពេម៊ុរោម ញ។ គាត្ក់ជ៏ា
េមាជិកននរណៈកមមការេាំខ្នន់ៗ ននេមារមធនាគារយៅកមព៊ុជា។ យលាក ដកវ
ឡាយ បានបញ្ាបក់ារេិកាថ្នន កប់រញិ្ញញ បគ្ត្ដផ្នកទីផ្ារ និងបរញិ្ញញ បគ្ត្ដផ្នក
រណយនយយ និងបាន និងកាំព៊ុងបនតការេិកាថ្នន កអ់ន៊ុបណឌិ ត្ យហើយយលាកកជ៏ា   

គ្បធានមស្រ្នតីគ្បត្ិបត្តិតមដែលទទួលបានការបណដ៊ុ េះបណាដ ល និងទទួលោគ ល់យោយធនាគារជាត្ិននកមព៊ុជា។   

 

កញ្ញញ  ទូរ លាងអ៊ុីម ជាគ្បធានដផ្នកគ្របគ់្រងហិរញ្ញ វត្ថ៊ុ ននធនាគារ ឯកយទេ អងគរ 
កាពីតល ជាអនកជាំនាញខ្នងដផ្នករណយនយយ និងហិរញ្ញ វត្ថ៊ុវេ័ិយធនាគារ និងជា
អនកឯកយទេខ្នងដផ្នកពនធោរផ្ងដែរ ដែលមានបទពិយោធនក៍ន៊ុងការយោេះគ្ោយ
បញ្ញា ពនធោរ និងការយរៀបរាំដផ្នការពនធោរ។ គាត្ប់ានរូលបយគ្មើការងារយៅកន៊ុង   
វេ័ិយធនាគារជាយគ្រើនឆ្ន ាំមកយហើយនិងបានឆ្លងកាត្ប់ទពិយោធនក៍ន៊ុងត្ួនាទីខ៊ុ
េៗគាន ជាយគ្រើន និងបរា៊ុបបននមានត្ួនាទីេាំខ្ននយ់ៅកន៊ុងអងគភាព និងគ្កុមការងារ
របេ់ គាត្។់ គាត្ម់ានបរញិ្ញញ បគ័្ត្ដផ្នករណយនយយ និងហិរញ្ញ វត្ថ៊ុ យោយបរា៊ុបបនន
គាត្ក់ាំព៊ុងបនតការេិកាថ្នន កេ់ញ្ញញ បគ័្ត្ ACCA ដែលទទួលោគ ល់ជាអនតរជាត្ិ ។ 
កញ្ញញ  លាងអ៊ុីម កជ៏ាេមាជិកននរណៈកមមការពនធោរ ននេមារម ធនាគារយៅ
កមព៊ុជាផ្ងដែរ។ 
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តារាងស្ង្ងេរព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ 
 

  2018 2019 2020 ការឡក្រក្រួល 

របាយការណ៍លទធផលង្ពញង្លញ         

ចំណូលការក្បារ់ 995,293 1,437,899 2,041,877 42% 

ចំណាយការក្បារ់ 
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                      

-    

ចំណូលការក្បារ់សុ្ទធ 995,293 1,437,899 2,041,877 42% 

ចំណូលង្ផសងៗ 8,307 36,162 267,280 639% 

ចំណាយក្រតិរតតិការ 644,336 743,330 709,759 -5% 

ចំណូលក្រតិរតតិការសុ្ទធ 359,264 730,731 1,599,398 119% 

សំ្វធិានធនស្ក្មារ់ខាតរពឹំងទុរ (1,362,603) (1,674,953) (1,078,203) -36% 

ពនធង្លើក្បារ់ចំណូល 12,640 37,652 19,380 -49% 

ចំង្ណញ/ខាតសុ្ទធ (1,015,979) (981,874) 501,815 -151% 

     

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវតថុ         

ឥណទន និងរុង្រក្រទន 7,161,628 8,557,783 10,106,164 18% 

ក្ទពយស្រមមង្ផសងៗ 4,926,953 4,115,122 4,061,326 -1% 

ង្ដើមទុនស្ររុ 11,552,301 10,574,473 10,444,253 -1% 

ក្បារ់ជំ្ពារ់ង្ៅស្មព័នធញាតិ 375,674 1,642,986 161,480 -90% 

ក្បារ់តមាល់ស្ក្មារ់ការរឡនថមភាគហ៊ែុននាង្ពល
អនាគត 0 1,713,000 3,453,000 102% 

រំណុលង្ផសងៗ 360,570 253,964 141,334 -44% 

     

អនុបាតសំ្ខាន់ៗ         

អនុបាតចំង្ណញង្លើង្ដើមទុន -8% -7% 4% 11% 

អនុបាតចំង្ណញង្លើក្ទពយស្រមម -8% -7% 4% 10% 

ផលង្ធៀររយៈង្ពលឡវង និងង្ដើមទុន 3% 13% 1% -11% 

អនុបាតឥណទនមិនដំង្ណើ រការ 0% 0% 36% 36% 
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តារាងស្ង្ងេរព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ(ត) 
 

Net Income      USD 501,815   
 

          

       ចំណូលស្ររុបានង្រើនចំនួន ៥៦,៦៥% 
ង្រើង្ធៀរនឹងឆ្ា ំ ២០១៩ ជាមួយគាា ង្នុះ
ឡដរ ចំណូលក្រតិរតតិការសុ្ទធបានង្រើន
ចំនួន ១១៨% និងមានក្បារ់ចំង្ណញ
សុ្ទធស្ក្មារ់ឆ្ា ំ២០២០។ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

       

  

Interest Income USD 2,041,877  42%  Gross Income USD 2,309,157   56.65% 

         
 

          

         

               

         

         

         

         

         

   

         

         

         

         

         

         

ឆ្ា ំ២០២០ ចំណូលឡដលមិនឡមនជាការក្បារ់ មាន
ចំនួន ១២% ឡដលខ្ពង់ជាងឆ្ា ំ២០១៨ និងឆ្ា ំ
២០១៩។ 

 ឆ្ា ំ២០២០ ចំណូលស្ររុ ២,៣ោនដុោល រ ឡដល ៨៨% 
ជាចំណូលការក្បារ់ និង ១២% ជាចំណូលង្ផសងៗ។  

 

 

995.293

1437.899

2041.8778.307

36.162

267.28

2018 2019 2020

Interest Income Non Interest Income

Interest Income
88%

Income from 
investment

1%
Penalty 
Income

9%

LOI & Others
2%

INCOME COMPONENTS

1003.6

359.264

-1015.979

1474.061

730.731

-981.874

2309.157

1599.398

501.815

Gross Income Net Operating Income Net Income

INCOME COMPARISON 

2018 2019 2020
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របាយការណ៍ររស្ក់្រុមក្រឹរាភិបាល 
ក្រុមក្រឹរាភិបាល សូ្មោរ់ជូ្ននូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរមួ ឡដលបានង្ធវើស្វនរមមរចួររស់្ ធនាគារ 
ឯរង្ទស្ អងគរ កាពីតាល (“ធនាគារ”) និង ក្រុមហ៊ែុនរុក្តស្មព័នធររស់្ធនាគារ ឡដលមានង្ឈាម ុះថា អងគរ  
កាពីតាល ឡរ៊ែង ក្រភឺធី ឡដលតង្ៅង្នុះង្ៅកាត់ថា (“ក្រុមហ៊ែុនរមួ”) និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុោច់ង្ោយ
ឡែរឡដលបានង្ធវើស្វនរមមរួចររស់្ធនាគារ (ឡដលរមួគាា ង្ៅកាត់ថា “របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ”) ស្ក្មារ់
ការយិររងិ្ចេទរញ្ច រ់ នថៃ ទី31ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2020។ 
 

ក្រុមហ ុនរមួ 

ធនាគារ អងគរ កាពីតាល ភីអិលសីុ្ ក្តូវបានរង្ងាើតង្ែើង ចុុះនថៃទី2 ឡខ្ឧស្ភា ឆ្ា ំ2008 ង្ក្កាមលិខិ្តរញ្ជ ី   
ង្លខ្ 00019733 ង្ៅក្ពុះរាជាណាចក្ររមពុជា។ នានថៃទី28 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2010 ធនាគារបានទទួលអាជាា រ័ណណ 
ង្លខ្ SE-8 ធនាគារ ឯរង្ទស្ង្លខ្ SE-8 ឡដលង្ចញង្ោយធនាគារជាតិននរមពុជា និង ង្ក្កាយមរ ធនាគារ
បានរតូរឈាម ុះជា ធនាគារ ឯរង្ទស្ អងគរ កាពីតាល។ 

ក្រុមហ៊ែុនរុក្តស្ម័ពនធ ក្តូវបានរង្ងាើតង្ែើង ង្ៅរាុងក្ពុះរាជាណាចក្ររមពុជា ង្ៅនថៃទី10 ឡខ្តុោ ឆ្ា ំ2008 
ង្ក្កាមលិខិ្តរញ្ជ ីង្លខ្ 00015740។ ទីស្ថា រ់ការររស់្ធនាគារ និង ក្រុមហ៊ែុនរុក្តស្មព័នធ មានទីតំាងស្ថិតង្ៅ
អគារង្លខ្ 202 មហាវថីិក្ពុះនង្រាតតម ស្ង្កា ត់ទង្នលបាស្ថរ់ ខ្ណឌ ចំការមន រាជ្ធានីភាំង្ពញ ក្ពុះរាជាណាចក្រ
រមពុជា។ 
 

ស្រមមភាពចមបង 

ស្រមមភាពចមបងររស់្ធនាគារគឺ ង្ដត តង្ៅង្លើការផតល់ឥណទនធនាគារឯរង្ទស្ ទូលំទូោយ ង្ៅរាុង 
ក្ពុះរាជាណាចក្ររមពុជា។ ស្រមមភាពចមបងររស់្ ក្រុមហ៊ែុនរុក្តស្មព័នធ គឺផតល់ង្ស្វាពិង្ក្គាុះង្យរល់ឡផារ
ក្គរ់ក្គង។ 

ពំុមានការដល ស់្រតូរជាស្ថរវនតង្លើស្រមមភាពចមបងៗ ង្ៅរាុងអំទបុងកាលររងិ្ចេទហិរញ្ញវតថុង្នុះង្ទ។ 
 

លទធផលននក្រតិរតតិការ 

លទធផលននក្រតិរតតិការ និងស្ថថ នភាពររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារ ស្ក្មារ់ការយិររងិ្ចេទរញ្ច រ់ 
នថៃទី31 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2020 ក្តូវបានរំណត់ង្ៅរាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុដូចឡដលមានភាជ រ់ជាមួយង្នុះ។  
 

ភាគលាភ 

អភិបាល ពំុបានផដល់អនុស្ថស្ន៍រាុងការទូទត់ភាគោភ ស្ក្មារ់ការយិររងិ្ចេទហិរញ្ញវតថុង្នុះង្ទ។ 

 
ទុនរក្មុង និងស្វំិធានធន 

ពំុមានការង្ផទរង្ចញ ឬ ចូលជាស្ថរវនតង្ៅង្លើទុនរក្មុង ឬ សំ្វធិានធនរាុងការយិររងិ្ចេទហិរញ្ញវតថុ នាង្ពល
រចចុរបនាង្នុះង្ទ។ 
 

ការខាតឥណទានរពំឹងទុរង្លើឥណទាននិងរុង្រក្រទានឲ្យអតិថិជន 

ង្ៅមុនង្ពលឡដលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់្ក្រុមហ៊ែុនរួម និងធនាគារក្តូវបានង្រៀរចំង្ែើង ក្រុមក្រឹរា 
ភិបាលបានចាត់វធិានការស្មស្ស្រ ង្ដើមបីរញ្ញជ រ់ថា វធិានការទរ់ទងនឹងការលុររំបាត់ង្ចាលឥណទន
អាក្ររ់ និងការង្ធវើសំ្វធិានធនង្លើការខាតឥណទនរពឹំងទុរក្តូវបានង្ធវើង្ែើង ង្ហើយក្រុមក្រឹរាភិបាល 
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ង្ជ្ឿជារ់ថារាល់ឥណទនឡដលបានដឹងថាមិនអាចទរបាន ក្តូវបានលុររំបាត់ង្ចាល ង្ហើយសំ្វធិានធនក្តូវ
បានង្ធវើង្ែើងយ៉ែងក្គរ់ក្គាន់ស្ក្មារ់ការខាតឥណទនរពឹំងទុរ។ 

នានថៃង្ចញរបាយការណ៍ង្នុះ ក្រុមក្រឹរាភិបាល ពំុបានដឹងពីកាលៈង្ទស្ៈណាមួយឡដលនំាឲ្យមានភាព
ចំាបាច់ ង្ដើមបីលុរង្ចាលឥណទនអាក្ររ់ ឬ រ៏សំ្វធិានធនង្លើការខាតឥណទនរពឹំងទុរ រាុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវតថុររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារឡដលមានតនមលមិនក្គរ់ក្គាន់ជាស្ថរវនតង្នាុះង្ទ។ 
 

ក្ទពយស្រមម 

ង្ៅមុនង្ពលឡដលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់្ក្រុមហ៊ែុនរួម និងធនាគារ ក្តូវបានង្រៀរចំង្ទបើង ក្រុមក្រឹរា 
ភិបាល បានចាត់វធិានការ ឡដលមានមូលោា នស្មស្ស្រង្ដើមបីរញ្ញជ រ់ថា រណាត ក្ទពយស្រមមទំងអស់្ 
ឡដលបានរត់ក្តាង្ៅរាុងរញ្ជ ីគណង្នយយររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារ ឡដលមានតនមលមិនអាចក្រមូលមរ
វញិបាន ង្ៅរាុងក្រតិរតិតការអាជី្វរមមធមមតា ក្តូវបានកាត់រនថយឲ្យង្ៅង្ស្មើនឹងតនមលឡដលរពឹំងទុរថានឹង 
អាចក្រមូលបានជារ់ឡស្តង។ 

នាកាលររងិ្ចេទននរបាយការណ៍ង្នុះ អភិបាល ពំុបានដឹងពីង្ហតុការណ៍ណាមួយ ឡដលនឹងង្ធវើឲ្យរ៉ែុះពាល់
ដល់ការរំណត់តនមលននក្ទពយស្រមម ង្ៅរាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់្ក្រុមហ៊ែុនរួម និងធនាគារ ថា 
មានភាពមិនក្តឹមក្តូវង្នាុះង្ទ។ 
 

វិធីសាស្រស្តននការវាយតនមៃ 

នាកាលររងិ្ចេទននរបាយការណ៍ង្នុះ អភិបាល ពំុបានដឹងពីង្ហតុការណ៍ណាមួយឡដលបានង្រើតង្ែើងឡដល
ង្ធវើឲ្យរ៉ែុះពាល់ដល់  វធីិស្ថស្រស្តឡដលមានស្ស្ថរ់ រាុងការវាយតំនលក្ទពយស្រមម និងរំណុល ង្ៅរាុង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារថាមានភាពមិនក្តឹមក្តូវ និងមិនស្មស្ស្រង្នាុះង្ទ។ 
 

រំណុលយថាភាព និង រំណុលង្ផសងៗង្ទៀត 

នាកាលររងិ្ចេទននរបាយការណ៍ង្នុះ ពំុមាន៖ 

(រ) ការោរ់រញ្ញច ំក្ទពយស្រមមណាមួយររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារឡដលង្រើតមានង្ែើង ចារ់តំាងពីចុង
ការយិររងិ្ចេទហិរញ្ញវតថុង្នុះ រាុងការធានាចំង្ពាុះរំណុលររស់្រុគគលណាមួយង្ែើយ។ 

(ខ្) រំណុលយថាង្ហតុណាមួយ ឡដលង្រើតមានង្ែើងចំង្ពាុះក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារ ចារ់តំាងពីចុង
ការយិររងិ្ចេទហិរញ្ញវតថុង្នុះង្ទ។ 

ក្រុមក្រឹរាភិបាល ពំុបានដឹងថាមានរំណុលជាយថាភាព ឬ រំណុលង្ផសងៗង្ទៀត ររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ និង
ធនាគារ ឡដលក្តូវស្ង ឬ អាចនឹងក្តូវស្ងរាុងអំែុងកាលររងិ្ចេទរនាទ រ់ពីចុងការយិររងិ្ចេទហិរញ្ញវតថុង្នុះ 
ឡដលនឹងង្ធវើឲ្យមានផលរ៉ែុះពាល់ ឬ អាចនឹងរ៉ែុះពាល់ជាស្ថរវនតដល់លទធភាពស្ងររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ និង
ធនាគារ រាុងការរំង្ពញកាតពវរិចចររស់្ខ្លួន ង្ៅនថៃរំណត់ស្ងង្នាុះង្ទ។ 
 

ការផ្លៃ ស្រ់តូរង្ហតុការណ៍ 

នាកាលររងិ្ចេទននរបាយការណ៍ង្នុះ អភិបាល ពំុបានដឹងពីង្ហតុការណ៍ណាមួយ ឡដលពំុទន់បានង្ោុះស្ស្ថយ
ង្ៅរាុងរបាយការណ៍ង្នុះ ឬ រាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់្ក្រុមហ៊ែុនរួម និងធនាគារ ឡដលនឹងរណាត ល 
ឲ្យមានតួង្លខ្ណាមួយឡដលបានរង្កា ញង្ៅរាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ មានភាពមិនក្តឹមក្តូវង្នាុះង្ទ។ 
 

ក្រតិរតតិការមិនក្រក្រតី 
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ង្យងតាមមតិង្យរល់ររស់្អភិបាល លទធផលននការង្ធវើក្រតិរតតិការររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារ រាុង
ការយិររងិ្ចេទហិរញ្ញវតថុង្នុះ មិនមានផលរ៉ែុះពាល់ជាស្ថរវនតង្ោយស្ថរស្រមមភាពក្រតិរតតិការ ឬក្ពឹតតិការណ៍
ណាមួយឡដលមានលរេណៈជាស្ថរវនត និងមិនក្រក្រតីង្នាុះង្ទ។ 

អភិបាលរ៏មានមតិង្យរល់ផងឡដរថា ង្ៅរាុងចង្នាល ុះង្ពលចុងការយិររងិ្ចេទហិរញ្ញវតថុ រហូតដល់កាល
ររងិ្ចេទននរបាយការណ៍ង្នុះ ពំុមានស្រមមភាពក្រតិរតតិការ ឬ ក្ពឹតតិការណ៍ណាមួយឡដលមានលរេណៈជា
ស្ថរវនតនិងមិនក្រក្រតីង្រើតមានង្ទបើង ឡដលអាចនំាឲ្យមានផលរ៉ែុះពាល់ដល់លទធផលននក្រតិរតតិការររស់្
ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារ រាុងការយិររងិ្ចេទឡដលរបាយការណ៍ង្នុះបានង្រៀរចំង្ទបើងង្នាុះង្ទ។  
 

ង្ ើមទុន 

ង្យងតាមក្រកាស្ង្លខ្ B7-016-117 ចុុះនថៃទី22 ឡខ្មីនា ឆ្ា ំ2016 និងស្ថរាចរណ៏ង្លខ្ B7-016-001 CL ចុុះ
នថៃទី16 ឡខ្មិថុនា ឆ្ា ំ2016 ស្ដីពីង្ដើមទុនអរបររមាររស់្ធនាគារ និងក្គឹុះស្ថថ នហិរញ្ញវតថុ ង្ដើមទុនចុុះរញ្ជ ី 
អរបររមាររស់្ធនាគារឯរង្ទស្រាុងស្សុ្រ ក្តូវមានង្ដើមទុនអរបររមាចំនួន 60,000,000,000 ង្រៀល (ក្រឡហល
នឹង 15,000,000 ដុោល រអាង្មររិ) គិតក្តឹមនថៃទី22 ឡខ្មីនា ឆ្ា ំ2018។ 

នានថៃទី5 ឡខ្ង្មស្ថ ឆ្ា ំ2018 ធនាគារបានង្ស្ាើសំុ្ង្ៅធនាគារជាតិននរមពុជា ង្ដើមបីរង្ងាើនង្ដើមទុនរហូតដល់
ចំនួន 15,280,000 ដុោល រអាង្មររិង្ៅធនាគារជាតិននរមពុជា។ រាុងអំែុងការយិររងិ្ចេទ ភាគទុនិរបានោរ់
ក្បារ់ចំនូន 1,713,000 ដុោល រអាង្មររិរាុងឆ្ា ំ2019 និង 1,740,000 ដុោល រអាង្មររិរាុងឆ្ា ំ2020 ង្ោយរពឹំងទុរ
ថានឹងមានការអនុម័តពីធនាគារជាតិននរមពុជា។ មរដល់ង្ពលរចចុរបនា ធនាគារជាតិននរមពុជាមិនទន់ 
អនុម័តង្លើការង្ស្ាើសំុ្ង្នុះង្ទ។ 

ក្រុមហ៊ែុនរុក្តស្មព័នធពំុមានការង្បាុះផាយភាគហ៊ែុនថមី រាុងអំែុងការយិររងិ្ចេទង្នុះង្ទ។ 
 

ក្រុមក្រឹរាភិបាល 

ស្មាជិ្រក្រុមក្រឹរាភិបាលររស់្ធនាគារឡដលមានតំឡណង ង្ៅរាុងអំែុងការយិររងិ្ចេទ និងនាកាលររងិ្ចេទ 
ននរបាយការណ៍ង្នុះរមួមាន ៖ 

ង្ឈាម ុះ មុខ្ដំឡណង 

ង្ោរ John Kevin Baldwin ក្រធានក្រុមក្រឹរាភិបាល 
ង្ោរ Shawn Andre Scott អនុក្រធានក្រុមក្រឹរាភិបាល 
ង្ោរ Jody Raymond Jordahl អភិបាល 
ង្ោរ Patrick McKinlay អភិបាលឯររាជ្យ 
ង្ោរស្សី្ Irene Tantiado Nepomuceno អភិបាលឯររាជ្យ 

ង្ោរ Shawn Andre Scott គឺជាក្រធានក្រុមក្រឹរាភិបាល និងស្មាជិ្រក្រុមក្រឹរាភិបាល ឡតមាា រ់រ៉ែុង្ណាណ ុះ
ររស់្ក្រុមហ៊ែុនរុក្តស្ម័ពនធ រាុងរំែុងការយិររងិ្ចេទ និងរហូតដល់កាលររងិ្ចេទននរបាយការណ៍ង្នុះ។  
 

ស្វនររ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារស្ក្មារ់ការយិររងិ្ចេទរញ្ច រ់នថៃទី31 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2020 ក្តូវ
បានង្ធវើស្វនរមមង្ោយក្រុមហ៊ែុន Ernst & Young (Cambodia) Ltd.។ 
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ភាគរមមររស្អ់ភិបាលរនងុក្រុមហ ុនរមួ និងធនាគារ 

ង្យងង្ៅតាមលរេនតិរៈររស់្ធនាគារ ភាគរមមរាុងភាគហ៊ែុនររស់្អភិបាល ង្ៅរាុងធនាគារនាចុង
ការយិររងិ្ចេទមានដូចខាងង្ក្កាម ៖ 

 ចំនួនហ៊ែុនរាុងតនមល 1ដុោល អាង្មររិ រាុង1 ភាគហ៊ែុន 
អភិបាល នថៃទី1 ឡខ្មររា ឆ្ា ំ2020 ទិញ លរ់ នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 

John Kevin Baldwin 3,315,000 - - 3,315,000 
Shawn Andre Scott 3,315,000 - - 3,315,000 
 
 

ការទទួលខុស្ក្តូវររស្អ់ភិបាលង្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 

ក្រុមក្រឹរាភិបាលមានការទទួលខុ្ស្ក្តូវ រាុងការង្រៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុទំងង្នុះ ង្ដើមបីរង្កា ញពី
ទិដាភាពពិត និងក្តឹមក្តូវស្ក្មារ់ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវតថុនាការយិររងិ្ចេទនថៃទី31 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2020 ក្ពមទំងលទធ
ផលននក្រតិរតដិការ ង្ហើយនិងលំហូរស្ថច់ក្បារ់ស្ក្មារ់ការយិររងិ្ចេទរញ្ច រ់ ររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារ
ង្ោយអនុង្ោមតាមស្តង់ោររបាយការណ៍ទរ់ទងនឹងហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិននរមពុជា (CIFRSs)។ រាុងការង្រៀរចំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុទំងង្នុះអភិបាលតក្មូវឲ្យ៖ 

(រ) ង្ក្រើក្បាស់្ង្គាលនង្យបាយគណង្នយយស្មស្ស្រង្ោយមានការវនិិចេ័យ និងការបា៉ែ ន់ស្ថម នង្ោយស្ម
ង្ហតុផល និងក្រុងក្រយ័តា ង្ហើយក្តូវអនុវតដង្គាលនង្យបាយទំងង្នាុះជាអចិន្នដយ៍។ 

(ខ្) អនុង្ោមតាមស្តង់ោររបាយការណ៍ទរ់ទងនឹងហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិននរមពុជា (CIFRSs) ង្ហើយក្រសិ្នង្រើ 
មានគំោតណាមួយពីស្តង់ោរទំងង្នុះ រាុងការរង្កា ញនូវទិដាភាពពិត និងក្តឹមក្តូវ ក្តូវក្បារដថា 
គំោតទំងង្នុះក្តូវបានោតក្តោងពនយល់ និងរំណត់ររមិាណឲ្យបានក្តឹមក្តូវង្ៅរាុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវតថុ 

(គ) ធានាឲ្យបាននូវភាពក្គរ់ក្គាន់ននការរត់ក្តាគណង្នយយ និងក្រព័នធក្គរ់ក្គងនផទរាុងឲ្យមានក្រសិ្ទធភាព 

(ឃ) ង្រៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ង្ោយឡផែរង្លើមូលោា ននិរនតភាពននដំង្ណើ រការអាជី្វរមម លុុះក្តាឡតមាន
ររណីមិនស្មរមយរាុងការស្នមតថា ក្រុមហ៊ែុនរមួ នឹងរនតង្ធវើក្រតិរតតិការអាជី្វរមម នាង្ពលអនាគតឡដល
អាចរពឹំងទុរបាន និង 

(ង) ក្តួតពិនិតយ និងដឹរនំាក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារឲ្យមានក្រសិ្ទធភាពង្លើរាល់ង្ស្ចរតីស្ង្ក្មចចិតត 
សំ្ខាន់ៗ ឡដលរ៉ែុះពាល់ដល់ក្រតិរតតិការ និងដំង្ណើ រការររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារ ង្ហើយក្តូវ
ក្បារដថា រិចចការង្នុះក្តូវបានឆលុុះរញ្ញច ំងយ៉ែងក្តឹមក្តូវង្ៅរាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 

អភិបាល រ៏ជាអារទទួលខុ្ស្ក្តូវរាុងការឡថររាក្ទពយស្មបតតិ ររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារ ង្ហើយរ៏ក្តូវចាត់
វធិានការឲ្យស្មស្ស្រ ង្ដើមបីទរ់ស្ថា ត់ និងររឲ្យង្ឃើញការឡរលងរនលំ និងភាពមិនក្រក្រតីង្ផសងៗ។ 

ក្រុមក្រឹរាភិបាល សូ្មរញ្ញជ រ់ថា ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារ បានអនុវតតតាមរាល់តក្មូវការខាងង្លើរាុងការ
ង្រៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 
 



 
 
 

14 

 
 

ង្ស្ចរតីថ្ថៃងការណ៍ររស្ក់្រុមក្រឹរាភិបាល 

តាមមតិង្យរល់ររស់្ក្រុមក្រឹរាភិបាល របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុដូចឡដលមានភាជ រ់ជាមួយទំងង្នុះ គឺក្តូវ
បានង្រៀរចំង្ទបើង យ៉ែងស្មរមយ និងរង្កា ញទិដាភាពពិត និងក្តឹមក្តូវង្ៅតាមស្ថថ នភាពហិរញ្ញវតថុ ររស់្ក្រុម
ហ៊ែុនរមួ និងររស់្ធនាគារ នាកាលររងិ្ចេទ នថៃទី31 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2020 ក្ពមទំងលទធផលក្រតិរតតិការ និងលំហូរ
ស្ថច់ក្បារ់ររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារស្ក្មារ់ការយិររងិ្ចេទរញ្ច រ់ ង្ោយអនុង្ោមង្ៅតាម CIFRSs។ 
 
 



ធនាគារ ឯរង្ទស្ អងគរ កាពីតាល និង ក្រុមហ ុនរុក្តស្មព័នធ 
 

15 

 

របាយការណ៍ររស្ស់្វនររឯររាជយ 
 
ជូនចំង្ ោះ៖ ភាគទុនិរនន ធនាគារ ឯរង្ទស្ អងគរ កាពីតាល និង ក្រុមហ ុនរុក្តស្មព័នធ 
 
មតិង្ោរល ់

ង្យើងខ្ាុំបានង្ធវើស្វនរមមង្ៅង្លើ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរមួ ររស់្ធនាគារ ឯរង្ទស្ អងគរ កាពីតាល (ឡដល
ង្ៅកាត់ថា “ធនាគារ”) និងក្រុមហ៊ែុនរុក្តស្ម័ពនធ (ឡដលរួមគាា  ង្ៅកាត់ថា “ក្រុមហ៊ែុនរមួ”) និងរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវតថុង្ោយឡែរ ររស់្ធនាគារ ឡដលរមួមាន របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវតថុរមួ និងង្ោយឡែរ នានថៃ
ទី31 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2020 ក្ពមទំង របាយការណ៍លទធផលង្ពញង្លញ របាយការណ៍រឡក្មរក្មួលមូលធន និង
របាយការណ៍លំហូរស្ថច់ក្បារ់ រមួ និងង្ោយឡែរ ស្ក្មារ់ការយិររងិ្ចេទរញ្ច រ់ និង រំណត់ស្មាគ ល់ង្លើ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ រមួ និងង្ោយឡែរ ង្ោយរមួមានង្ស្ចរតីស្ង្ងេរននង្គាលនង្យបាយគណង្នយយសំ្
ខាន់ៗ (ឡដលទំងង្នុះរមួគាា  ក្តូវបានង្ៅកាត់ថា “របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ”)។ 

តាមមតិង្យរល់ររស់្ង្យើងខ្ាុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរមួ និង ង្ោយឡែរ រង្កា ញនូវទិដាភាពពិត និងក្តឹម
ក្តូវននស្ថថ នភាពហិរញ្ញវតថុ ររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារ នានថៃទី31 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2020 ក្ពមទំងលទធផលនន
ក្រតិរតតិការអាជី្វរមមរមួ និងង្ោយឡែរ និង ស្ថថ នភាពលំហូរស្ថច់ក្បារ់ររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារ 
ស្ក្មារ់ការយិររងិ្ចេទរញ្ច រ់ង្នុះ ង្ោយអនុង្ោមង្ៅតាមស្តង់ោររបាយការណ៏ទរ់ទងនឹងហិរញ្ញវតថុអនតរ
ជាតិននរមពុជា (“CIFRSs”)។ 
 

មូលដ្ឋា នននការរង្ញ្េញមតិង្ោរល ់

ង្យើងខ្ាុំបានង្ធវើស្វនរមមង្ោយអនុង្ោមង្ៅតាមស្តង់ោរអនតរជាតិស្តីពីស្វនរមម ននរមពុជា (“CISAs”)។ ការ
ទទួលខុ្ស្ក្តូវររស់្ង្យើងខ្ាុំ ង្យងតាមស្តង់ោរទំងង្នាុះ ក្តូវបានររយិយរឡនថមង្ៅរាុងឡផារនន ការទទួល
ខុ្ស្ក្តូវររស់្ស្វនររចំង្ពាុះការង្ធវើស្វនរមមង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ   ននរបាយការណ៍ររស់្ង្យើងខ្ាុំ។ 
ង្យើងខ្ាុំមានភាពឯររាជ្យពីក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារ ង្ោយអនុង្ោមង្ៅតាមក្រកាស្ស្តីពីក្រមសី្លធម៌វជីាជ
ជី្វៈររស់្គណង្នយយររ និងស្វនររជំ្នាញ ឡដលង្ចញង្ោយរាជ្រោា ភិបាលននក្ពុះរាជាណាចក្ររមពុជា 
ង្ហើយង្យើងខ្ាុំរ៏បានរំង្ពញនូវទំនួលខុ្ស្ក្តូវខាងសី្លធម៌ង្ផសងង្ទៀតររស់្ង្យើងខ្ាុំ ង្ោយស្ស្រង្ៅតាម
តក្មូវការននក្រកាស្ង្នុះ។ ង្យើងខ្ាុំង្ជ្ឿជារ់ថាភស្ដុតាងស្វនរមម ឡដលង្យើងខ្ាុំបានទទួល គឺក្គរ់ក្គាន់ និង
ស្មស្ស្រ ង្ដើមបីជាមូលោា នស្ក្មារ់មតិង្យរល់ររស់្ង្យើងខ្ាុំ។ 
 

ព័ត៌មានង្ក្ៅពីរបាយការណ៏ហរិញ្ញវតថុ  និងរបាយការណ៏ររស្ស់្វនររ 
ព័ត៌មានង្ផសងៗង្ទៀតឡដលទទួលបាននាកាលររងិ្ចេទរបាយការណ៍ស្វនររ រមួមាន របាយការណ៍ររស់្ 
ក្រុមក្រឹរាភិបាល។ គណៈក្គរ់ក្គងមានទំនួលខុ្ស្ក្តូវចំង្ពាុះព័ត៌មានង្ផសងៗង្ទៀត។ 
មតិង្យរល់ររស់្ង្យើងខ្ាុំ ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុមិនក្គរដណត រ់ង្លើព័ត៌មានង្ផសងៗង្ទ ង្ហើយង្យើងខ្ាុំរ៏
មិនរង្កា ញរាុងទក្មង់ណាមួយននង្ស្ចរតីស្នាិោា នឡររធានាអុះអាង ង្ៅង្លើព័ត៌មានង្ផសងៗង្នុះឡដរ។ 

ទរ់ទិននឹងការង្ធវើស្វនរមមររស់្ង្យើងខ្ាុំង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ទំនួលខុ្ស្ក្តូវររស់្ង្យើងខ្ាុំ គឺការអាន
ព័ត៌មានង្ផសងៗង្នុះ ង្ហើយពិចារណា ថាង្តើព័ត៌មានទំងង្នុះ មានភាពខុ្ស្គាា ជាស្ថរវនតឬង្ទ ជាមួយនឹង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ  ឬចំង្ណុះដឹង ឡដលទទួលបានរាុងការង្ធវើស្វនរមម ឬថាង្តើព័ត៌មានង្ផសងៗង្នុះ 
មានរំហុស្ឆគងជាស្ថរវនតឬង្ទ។ ង្យងតាមការង្ករឡដលង្យើងខ្ាុំបានង្ធវើ ក្រសិ្នង្រើង្យើងខ្ាុំស្នាិោា នថា 
មានរំហុស្ឆគងជាស្ថរវនតចំង្ពាុះព័ត៌មានង្ផសងៗង្នុះ ង្យើងខ្ាុំតក្មូវឲ្យរាយការណ៍ពីភាពពិតជារ់ឡស្តង។ 
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ង្យើងខ្ាុំពំុមានអវីក្តូវរាយការណ៍ចំង្ពាុះព័ត៌មានង្ផសងៗង្នុះង្ទ។ 
 

ការទទួលខុស្ក្តូវររស្គ់ណៈក្គរ់ក្គង និងអនរទទួលរនទុរង្លើអភិបាលរិចេចំង្ ោះរបាយ
ការណ៍ហរិញ្ញវតថុ  

គណៈក្គរ់ក្គង ជាអារទទួលខុ្ស្ក្តូវចំង្ពាុះការង្រៀរចំ និងការរង្កា ញទិដាភាពពិតក្បារដ និងក្តឹមក្តូវនន
បាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុង្ោយអនុង្ោមង្ៅតាម CIFRSs ង្ហើយនិងទទួលខុ្ស្ក្តូវដូចគាា ផងឡដរចំង្ពាុះ
ក្រព័នធក្តួតពិនិតយនផទរាុង ឡដលគណៈក្គរ់ក្គងគិតថាមានស្ថរៈក្រង្យជ្ន៍រាុងការង្រៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ
វតថុ ឡដលពំុមានរំហុស្ឆគងជាស្ថរវនដ ឡដលរណាដ លមរពីការឡរលងរនលំ ឬការភាន់ក្ចែំ។ 

ង្ៅរាុងការង្រៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ គណៈក្គរ់ក្គងជាអារទទួលខុ្ស្ក្តូវរាុងការវាយតនមលង្លើនិរនតរ
ភាពអាជី្វរមមររស់្ក្រុមហ៊ែុនរួម និងធនាគារ និងង្ធវើការោតក្តោង (ក្រសិ្នង្រើមាន) នូវរញ្ញា ទំងឡាយ
ណា ឡដលទរ់ទងនឹងនិរនតរភាពអាជី្វរមម និងការង្ក្រើក្បាស់្មូលោា ននិរនតរភាពអាជី្វរមមង្ៅរាុងក្រព័នធ
គណង្នយយររស់្ធនាគារ ង្លើរឡលងឡតរាុងររណីគណៈក្គរ់ក្គងមានរំណងរោំយ ឬ រញ្ឈរ់ក្រតិរតតិ
ការណ៍ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារ ឬរ៏គាម នមង្ធាបាយជារ់ោរ់ណាមួយង្ទៀតង្ក្ៅពីង្នុះ។ 

អារទទួលរនទុរង្លើអភិបាលរិចច មានទំនួលខុ្ស្ក្តូវរាុងការក្តួតពិនិតយង្មើលង្លើដំង្ណើ រការននការរាយ
ការណ៍ អំពីហិរញ្ញវតថុររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារ។ 
 

ការទទួលខុស្ក្តូវររស្ស់្វនររចំង្ ោះការង្ធវើស្វនរមមង្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ  

ង្គាលរំណងររស់្ង្យើងខ្ាុំ គឺង្ដើមបីទទួលបាននូវការធានាអុះអាងឡដលស្មង្ហតុផលថា របាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវតថុ ពំុមានរំហុស្ឆគងជាស្ថរវនត ឡដលរណាត លមរពីការឡរលងរនលំ ឬការភាន់ក្ចែំ ង្ហើយង្ធវើការង្ចញ
ផាយរបាយការណ៍ររស់្ស្វនររឡដលរួមមានមតិង្យរល់ររស់្ង្យើងខ្ាុំ។ ការធានាឡដលស្មង្ហតុផល គឺ
ជាការធានាអុះអាងរក្មិតខ្ពស់្មួយ រ៉ែុឡនតមិនឡមនជាការធានាថា ការង្ករស្វនរមមឡដលក្រក្ពឹតតង្ៅង្ោយ
អនុង្ោមតាមស្តង់ោរអនតរជាតិស្តីពីស្វនរមមននរមពុជា ឡតងឡតររង្ឃើញជានិចច នូវរំហុស្ឆគងជាស្ថរវនត
ឡដលមានង្នាុះង្ទ ។ រំហុស្ឆគងអាចង្រើតង្ចញពីការឡរលងរនលំ ឬការភាន់ក្ចែំ និងក្តូវបានចាត់ទុរថាជាស្ថរ
វនត ក្រសិ្នង្រើរំហុស្ឆគងទំងអស់្ង្នាុះ (ឡតមួយ ឬ រញ្ចូ លគាា ជារមួ) អាចមានឥទធិពលង្លើការស្ង្ក្មចចិតត
ឡផារង្ស្ដារិចចររស់្អារង្ក្រើក្បាស់្ង្ោយឡផែរង្លើមូលោា នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុទំងង្នុះ។ 

ជាឡផារមួយននការង្ធវើស្វនរមមឡដលអនុង្ោមតាមស្តង់ោរ CISAs ង្យើងខ្ាុំបានង្ធវើការវនិិចេ័យ និងររានូវ 
ចមៃល់ក្រររង្ោយវជិាជ ជី្វៈរាុងដំង្ណើ រការស្វនរមម។ ង្យើងខ្ាុំរ៏បាន៖ 

• រំណត់ និងវាយតនមលហានិភ័យននរំហុស្ឆគងជាស្ថរវនត ននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុឡដលរណាត លមរពី
ការឡរលងរនលំ ឬការភាន់ក្ចែំង្ផសងៗង្ោយរង្ងាើត និងអនុវតតនីតិវធីិស្វនរមមឡដលង្ឆលើយតរង្ៅនឹងហានិ
ភ័យទំងង្នាុះ ង្ហើយក្រមូលភស្តុតាងស្វនរមមឲ្យបានក្គរ់ក្គាន់ និងស្មស្ស្រ ស្ក្មារ់ផតល់ជាមូល
ោា នរាុងការរង្ញ្ច ញមតិង្យរល់ររស់្ង្យើងខ្ាុំ។ ហានិភ័យឡដលមិនអាចររង្ឃើញ រំហុស្ឆគងជាស្ថរវនត 
ឡដល 
រណាត លមរពីការឡរលងរនលំ មានរក្មិតខ្ពស់្ជាងហានិភ័យឡដលមិនអាចររង្ឃើញរំហុស្ឆគង ឡដល 
រណាត ល មរពីការភាន់ក្ចែំ ង្ក្ពាុះថាការឡរលងរនលំអាចពារ់ព័នធនឹងការឃុរឃិត ការរនលំ ការលុរង្ចាល
ង្ោយង្ចតនា ការរាយការណ៍មិនក្តឹមក្តូវ ឬ មិនង្គារពតាមក្រព័នធក្តួតពិនិតយនផទរាុង។ 

• ឡស្វងយល់អំពីក្រព័នធក្តួតពិនិតយនផទរាុងឡដលពារ់ព័នធនឹងការង្ករស្វនរមម ង្ដើមបីរង្ងាើតជានីតិវធីិស្វនរមម 
ឡដលស្មស្ស្រង្ៅតាមកាលៈង្ទស្ៈ រ៉ែុឡនតមិនឡមនស្ក្មារ់ង្គាលរំណងង្ដើមបីរង្ញ្ច ញមតិង្យរល់ង្លើ
ក្រសិ្ទធភាពននការក្តួតពិនិតយនផទរាុងររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារង្ទ។ 
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• វាយតនមលភាពស្មស្ស្រននង្គាលនង្យបាយគណង្នយយឡដលបានង្ក្រើក្បាស់្និងភាពស្មង្ហតុផលនន
ការបា៉ែ ន់ស្ថម នគណង្នយយនិងការរង្កា ញឡដលជារ់ទរ់ទងង្ផសងង្ទៀតឡដលង្ធវើង្ែើងង្ោយគណៈក្គរ់ក្គ
ង។ 

• ង្ធវើង្ស្ចរតីស្នាិោា ន ង្ៅង្លើភាពស្មស្ស្រននការង្ក្រើក្បាស់្មូលោា ននិរនតរភាពអាជី្វរមម ង្ៅរាុងក្រព័នធ
គណង្នយយង្ោយគណៈក្គរ់ក្គង និងតាមរយៈភស្តុតាងស្វនរមមឡដលទទួលបាន ង្យើងខ្ាុំង្ធវើការ
ស្នាិោា ន ថាង្តើមានវតតមានននភាពមិនក្បារដក្រជាជាស្ថរវនតទរ់ទងនឹងក្ពឹតតការណ៍ ឬលរេខ្ណឌ
ទំងឡាយណាឡដលនំាឲ្យមានការស្ងស័យជាស្ថរវនត ង្ៅង្លើនិរនតរភាពននដំង្ណើ រការអាជី្វរមមររស់្
ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារឬង្ទ។ ក្រសិ្នង្រើង្យើងខ្ាុំស្នាិោា នថា មានវតតមានននភាពមិនក្បារដក្រជាជា
ស្ថរវនត ង្យើងខ្ាុំតក្មូវឲ្យទញចំណារ់អារមមណ៍ រាុងរបាយការណ៍ស្វនររ ង្លើរំណត់ស្មាគ ល់ពារ់ព័នធ
ង្ៅរាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ឬ ក្រសិ្នង្រើរំណត់ស្មាគ ល់ង្នុះពំុមានលរេណៈក្គរ់ក្គាន់ង្ទង្នាុះ ង្យើង
ខ្ាុំនឹងង្ធវើការឡរឡក្រមតិង្យរល់ររស់្ង្យើងខ្ាុំ។ ការស្នាិោា នររស់្ង្យើងខ្ាុំ គឺពឹងឡផែរង្លើភស្តុតាងស្វន
រមមឡដលទទួលបានរហូតដល់កាលររងិ្ចេទននរបាយការណ៍ររស់្ស្វនររ ។ ឡតង្ទុះជាយ៉ែងង្នុះរតី 
ក្ពឹតតិការណ៍ ឬលរេខ្ណឌ នាង្ពលអនាគត រ៏អាចរងាឲ្យក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារមិនអាចរនតនិរនតរភាព
អាជី្វរមមបានផងឡដរ។ 

• វាយតនមលការរង្កា ញទូង្ៅ មាតិកា និងខ្លឹមស្ថររាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ រមួរញ្ចូ លទំងរំណត់
ស្មាគ ល់ង្ផសងៗ និងវាយតនមលថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ តំណាងឲ្យក្រតិរតតិការ និងក្ពឹតតិការណ៍ឡដលជា
មូលោា នង្ដើមបីស្ង្ក្មចបាននូវការរង្កា ញដ៏ក្តឹមក្តូវ។ 

• ក្រមូលភស្តុតាងស្វនរមមឡដលស្មស្ស្រ និងក្គរ់ក្គាន់ចំង្ពាុះព័ត៌មានហរញិ្ញវតថុ ឬ ស្រមមភាពអាជី្វរមម
ង្ៅរាុងក្រុមហ៊ែុនរមួ ង្ដើមបីរង្ញ្ច ញមតិង្យរល់ង្ៅង្លើរបាយការណ៏ហិរញ្ញវតថុរមួ។ ង្យើងខ្ាុំទទួលខុ្ស្
ក្តូវចំង្ពាុះការចាត់ឡចង ការក្គរ់ក្គង និង ការអនុវតតស្វនរមមររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ។ ង្យើងខ្ាុំទទួលខុ្ស្ក្តូវ
ង្ៅង្លើមតិង្យរល់ស្វនរមមររស់្ង្យើងខ្ាុំឡតរ៉ែុង្ណាណ ុះ។ 

រាុងចំង្ណាមរញ្ញា ដនទង្ទៀត ង្យើងខ្ាុំបានទំនារ់ទំនងជាមួយអារទទួលរនទុរង្លើអភិបាលរិចចអំពីវសិ្ថល
ភាព និងង្ពលង្វោឡដលបានង្ក្គាងទុរ ននការង្ករស្វនរមម និងរររគំង្ហើញសំ្ខាន់ៗ ង្ោយរមួរញ្ចូ លផង
ឡដរនូវរងវុះខាតសំ្ខាន់ៗ ង្ៅង្លើក្រព័នធក្តួតពិនិតយនផទរាុង ឡដលង្យើងខ្ាុំររង្ឃើញរាុងង្ពលង្ធវើស្វនរមម។ 
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របាយការណ៍សាថ នភាពហរិញ្ញវតថុរមួ 
នានថៃទី31 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2020 

 
 

 

រំណត់
ស្មាគ ល ់ នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 

  ដុោល អាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល អាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 

   
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

ក្ទពយស្រមម  56,457 228,369 10,359 42,213 
ស្ថច់ក្បារ់រាុងនដ      
ក្បារ់តមាល់តាមចារ់ង្ៅធនាគារជាតិនន 
រមពុជា 4 725,494 2,934,623 725,491 2,956,376 
ក្បារ់រង្ញ្ញើង្ៅធនាគារ 5 642,864 2,600,385 1,521,416 6,199,770 
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុទទួលស្ថគ ល់នូវតនមល
ស្មស្ស្រ តាមរយៈចំណូលង្ពញង្លញ 6 27,056 109,442 27,056 110,253 
ឥណទន និងរុង្រក្រទនឲ្យអតិថិជ្ន 7 10,106,164 40,879,433 8,557,783 34,872,966 
ក្ទពយស្រមមង្ផសងៗ 9 43,981 177,903  31,071  126,614 
រមមវធីិរំុពយូទ័រ 10 462 1,869  631  2,571 
ក្ទពយ និងហតថូរររណ៍ 11 2,613,729 10,572,534  2,726,446  11,110,267 

ក្ទពយស្រមមស្ររុ  14,216,207 57,504,558 13,600,253   55,421,030 

រំណុល និងមូលធន      

រំណុល      
ក្បារ់រង្ញ្ញើររស្់អតិថិជ្ន 12 9,053 36,619 9,052 36,887 
ក្បារ់ជំ្ពារ់ង្ៅភាគីស្មព័នធញាតិ 13 161,381 652,786 1,642,986 6,695,168 
ក្បារ់តមាល់ស្ក្មារ់ការរឡនថមភាគហ៊ែុននា
ង្ពលអនាគត 14 3,453,000 13,967,385 1,713,000 6,980,475 
ពនធង្លើក្បារ់ចំណូលក្តូវរង់ 21.1 5,155 20,852 820 3,342 
រំណុលក្តូវរង់ង្ផសងៗ 15 135,696 548,890 247,006 1,006,549 

រំណុលស្ររុ  3,764,285 15,226,532 3,612,864 14,722,421 

មូលធន      
ង្ដើមទុន 16.1 13,000,000 52,000,000 13,000,000 52,000,000 
ខាតរងគរ  (3,194,375) (12,916,392) (3,026,873) (12,233,486) 
ទុនរក្មុងតាមរទរបញ្ញតតិ 16.2 632,035 2,576,807 - - 
រឡក្មរក្មលួសុ្ទធរាុងតនមលស្មស្ស្រតាមរយៈ
ចំណូលង្ពញង្លញង្ផសងៗ 

 
14,262 58,146 14,262 57,790 

លង្មែៀងរងគរពីការឡក្រស្ក្មួលរូរិយរ័ណណ - 559,465 - 874,305 

មូលធនស្ររុ  10,451,922 42,278,026 9,987,389 40,698,609 

រំណុល និងមូលធនស្ររុ  14,216,207 57,504,558 13,600,253 55,421,030 

 

រំណត់ស្មាគ ល់ឡដលមានភាជ រ់ពីង្លខ្ 1 ដល់ 28 ជាឡផារននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ទំងង្នុះ។ 
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របាយការណ៍លទធផលង្ពញង្លញរមួ 
ស្ក្មារ់ការយិររងិ្ចេទរញ្ច រ់នថៃទី31 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2020 

 
 

 
រំណត់
ស្មាគ ល ់ 2020 2019 

  ដុោល អាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល អាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 

   
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

ចំណូលពីការក្បារ់ 17 2,073,804 8,454,899 1,437,899 5,826,367 
ចំណូលង្ផសងៗ 18 268,136 1,093,190 55,192 223,638 

ចំណូលក្រតិរតតិការ  2,341,940 9,548,090 1,493,091 6,050,005 
ចំណាយទូង្ៅ និងរដាបាល 19 (774,147) (3,136,197) (801,384) (3,247,208) 
សំ្វធិានធនស្ក្មារ់ការខាតឥណទនរពឹំងទុរ 20 (1,078,397) (4,396,625) (1,675,077) (6,787,412) 

ចំង្ណញ (ខាត) មុនកាត់ពនធ  489,396 1,995,268 (983,370) (3,984,615) 
ពនធង្លើក្បារ់ចំណូល 21.2 (24,863) (101,366) (37,832) (153,295) 

ចំង្ណញ (ខាត)សុ្ទធស្ក្មារ់ការយិររងិ្ចេទ  464,533 1,893,902 (1,021,202) (4,137,910) 
ធាតុចំង្ណញង្ពញង្លញង្ផសងៗ      
រឡក្មរក្មលួសុ្ទធរាុងតនមលស្មស្ស្រ តាម 
រយៈចំណូលង្ពញង្លញង្ផសងៗ   - (3,969) (16,082) 
លង្មែៀងពីការឡក្រស្ក្មលួរូរិយរ័ណណ   (314,840) - 620,376 

ចំង្ណញ (ខាត)ង្ពញង្លញស្ររុស្ក្មារ់
ការយិររងិ្ចេទ  464,533 1,579,062 (1,025,171) (3,533,616) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រំណត់ស្មាគ ល់ឡដលមានភាជ រ់ពីង្លខ្ 1 ដល់ 28 ជាឡផារននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ទំងង្នុះ។ 
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របាយការណ៍លហូំរសាច់ក្បារ់រមួ 
ស្ក្មារ់ការយិររងិ្ចេទរញ្ច រ់នថៃទី31 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2020 

 
 

 ង្ដើមទុន ខាតរងគរ 
ទុនរក្មុងរទ

របញ្ញតតិ 

រឡក្មរក្មួលស្ុទធរាុង
តនមលស្មស្ស្រននក្ទពយ
ស្រមមហិរញ្ញវតថុទទួល

ស្ថគ ល់ង្ៅFVTOCI 

លង្មែៀងរងគរពី
ការឡក្រស្ក្មួល

រូរិយរ័ណណ មូលធុនស្រុរ 

 ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ 
       

ស្មតុលយនានថៃទី1 ឡខ្មររា ឆ្ា ំ2020  13,000,000 (3,026,873) - 14,262 874,305 9,987,389 
ចំង្ណញង្ពញង្លញស្រុរស្ក្មារ់
ការយិររងិ្ចេទ - 464,533 - - - 464,533 
ការង្ផទរង្ៅកាន់ទុនរក្មុងរទរបញ្ញតតិ - (632,035) 632,035 - - - 
ការឡក្រក្រួលអក្តារដូរក្បារ់រាុងអំែុង
ការយិររងិ្ចេទ - - - - (314,840) - 

ស្មតុលយនានថៃទី31 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2020 13,000,000 (3,194,375) 632,035 14,262  10,451,922 

ស្មមូលពាន់ង្រៀល 
(រំណត់ស្មាគ ល់ 2.3) 52,000,000 (12,916,392) 2,576,807 58,146 559,465 42,278,026 

       
ស្មតុលយនានថៃទី1 ឡខ្មររា ឆ្ា ំ2019  13,000,000 (2,009,717) 4,046 18,231 253,929 11,012,560 
ខាតង្ពញង្លញស្រុរស្ក្មារ់
ការយិររងិ្ចេទ - (1,021,202) - (3,969) - (1,025,171) 
ការង្ផទរង្ៅកាន់ទុនរក្មុងរទរបញ្ញតតិ - 4,046 (4,046) - - - 
ការឡក្រក្រួលអក្តារដូរក្បារ់រាុងអំែុង
ការយិររងិ្ចេទ - - - - 620,376 - 

ស្មតុលយនានថៃទី31 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2019 13,000,000 (3,026,873) - 14,262  9,987,389 

ស្មមូលពាន់ង្រៀល  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 2.3) 52,000,000 (12,233,486) - 57,790 874,305 40,698,609 

 

 

 

 

 

 

 

 

រំណត់ស្មាគ ល់ឡដលមានភាជ រ់ពីង្លខ្ 1 ដល់ 28 ជាឡផារននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ទំងង្នុះ។  
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រំណត់
ស្មាគ ល ់ 2020 2019 

  ដុោល អាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល អាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 

   
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

ស្រមមភាពក្រតិរតតិការ      
ស្ថច់ក្បារ់សុ្ទធង្ក្រើក្បាស់្រាុងស្រមមភាព
ក្រតិរតតិការ 24.1 

            
(1,193,026) 

          
(4,863,968) (1,641,414) (6,651,010) 

ស្រមមភាពវនិិង្យគ      
ការទិញ 

រមមវធីិរំុពយូទ័រ 10 (160) (652)   
ក្ទពយ និងហតថូរររណ៍ 11 (3,132) (12,769)  (132,2676)  (535,946) 

ស្ថច់ក្បារ់ស្ររុង្ក្រើក្បាស់្រាុងស្រមមភាពវនិិង្យគ (3,292) (13,421) (132,267) (535,946) 

ស្រមមភាពហិរញ្ញរបទន      
ស្ថច់ក្បារ់បានមរពី: 

ក្បារ់តមាល់ស្ក្មារ់ការរឡនថមភាគហ៊ែុន
នាង្ពលអនាគត 14 1,740,000 7,093,980  1,713,000  6,980,475 
ក្បារ់រមចី 13 -  1,399,000  5,700,925 
ទូទត់ក្បារ់រមចី  (1,399,000) (5,703,723)   

ស្ថច់ក្បារ់បានពីស្រមមភាពហិរញ្ញរបទន  341,000 1,390,257 3,112,000 12,681,400 

(ការថយចុុះ) ការង្រើនង្ែើងសុ្ទធ ននស្ថច់
ក្បារ់ និងស្ថច់ក្បារ់ស្មមូលសុ្ទធ  (855,318) (3,487,133) 1,338,319 5,494,444 

ស្ថច់ក្បារ់ និងស្ថច់ក្បារ់ស្មមូលង្ដើមក្គា  1,563,666 6,371,939  225,347   905,444  
លំង្អៀងពីការរតូររូរិយរ័ណណ  - (19,539) -   (27,949) 

ស្ថច់ក្បារ់ និងស្ថច់ក្បារ់ស្មមូលចុងក្គា 6 708,348 2,865,268  1,563,666  6,371,939   

លំហូរស្ថច់ក្បារ់ក្រតិរតតិការបានពីការ
ក្បារ់ និង ភាគោភ      
ការក្បារ់ទទួលបាន  1,647,448 6,716,645  1,433,144   5,807,099  
ភាគោភទទួលបាន  14,469 58,990  14,779   59,885  
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របាយការណ៍សាថ នភាពហរិញ្ញវតថុង្ដ្ឋយថ្ែរ 
នានថៃទី31 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2020 

 
 

  រំណត់ នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 

 ស្មាគ ល ់ ដុោល អាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល អាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 

   
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

lង្លខ្ 2.3.2) 

ក្ទពយស្រមម      
ស្ថច់ក្បារ់រាុងនដ  56,114 226,981  10,099   41,153  
ក្បារ់តមាល់តាមចារ់ង្ៅធនាគារជាតិននរមពុជា 4 725,494 2,934,623  725,491   2,956,376  
ក្បារ់រង្ញ្ញើង្ៅធនាគារង្ផសងៗ 5 622,760 2,519,064  1,515,688   6,176,429  
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុទទួលស្ថគ ល់នូវតនមល
ស្មស្ស្រ តាមរយៈចំណូលង្ពញង្លញ 6 27,056 109,442  27,056   110,253  
ឥណទន និងរុង្រក្រទនឲ្យអតិថិជ្ន 7 10,106,164 40,879,433 8,557,783 34,872,966 
វនិិង្យគរាុងក្រមុហ៊ែុនរុក្តស្មព័នធ 8 2,800,000 11,527,600  2,800,000   11,527,600  
ក្ទពយស្រមមង្ផសងៗ 9 17,266 69,840  14,271   58,153  
ក្បារ់ជំ្ពារ់ពីភាគីស្មព័នធញ្ញញ តតិ 13 5,319 21,515  5,220   21,272  
រមមវធីិរំុពយូទ័រ 10 462 1,869  631   2,571  
ក្ទពយ និងហតថូរររណ៍ 11 485,729 1,964,774  542,446   2,210,467  

ក្ទពយស្រមមស្ររុ   14,846,364 60,255,141 14,198,685  57,977,240 

រំណុល និងមូលធន      

រំណុល      
ក្បារ់រង្ញ្ញើររស្់អតិថិជ្ន 12 9,053 36,619 9,052 36,887 
ក្បារ់ជំ្ពារ់ង្ៅភាគីស្មព័នធញាតិ 13 161,480 653,187 1,642,986 6,695,168 
ក្បារ់តមាល់ស្ក្មារ់ការរឡនថមភាគហ៊ែុននា
ង្ពលអនាគត 14 3,453,000 13,967,385 1,713,000 6,980,475 
ពនធង្លើក្បារ់ចំណូលក្តូវរង់ 21.1 - - 820 3,342 
រំណុលក្តូវរង់ង្ផសងៗ 15 132,281 535,077 244,092 994,675 

រំណុលស្ររុ  3,755,814 15,192,268 3,609,950 14,710,547 
មូលធន      
ង្ដើមទុន 16.1 13,000,000 52,000,000 13,000,000  52,000,000 
ខាតរងគរ  (2,555,747) (10,328,058) (2,425,527) (9,797,153) 
ទុនរក្មុងតាមរទរបញ្ញតតិ 16.2 632,035 2,576,807  -     -    
រឡក្មរក្មលួសុ្ទធរាុងតនមលស្មស្ស្រ 
តាមរយៈចំណូលង្ពញង្លញង្ផសងៗ 14,262 58,146  14,262   57,790  
លង្មែៀងរងគរពីការឡក្រស្ក្មួលរូរិយរ័ណណ - 755,978 - 1,006,056 

មូលធនស្ររុ  11,090,550 45,062,873 10,588,735   43,266,693  

រំណុល និងមូលធនស្ររុ  14,846,364 60,255,141 14,198,685 57,977,240 
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របាយការណ៍លទធផលង្ពញង្លញង្ដ្ឋយថ្ែរ 
ស្ក្មារ់ការយិររងិ្ចេទរញ្ច រ់នថៃទី31 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2020 

 
 

 
រំណត់
ស្មាគ ល ់

ស្ក្មារ់ការយិររងិ្ចេទរញ្ច រ់ 
នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 

ស្ក្មារ់ការយិររងិ្ចេទរញ្ច រ់ 
នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 

  ដុោល អាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល អាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 

   
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

ចំណូលពីការក្បារ់ 17 2,073,804 8,454,899  1,437,899   5,826,367  
ចំណូលង្ផសងៗ 18 235,353 959,534  36,162   146,528  

ចំណូលក្រតិរតតិការស្ររុ  2,309,157 9,414,434  1,474,061   5,972,895  
ចំណាយទូង្ៅ និងរដាបាល 19 (709,759) (2,893,687)  (743,330)  (3,011,973) 
សំ្វធិានធនស្ក្មារ់ការខាតឥណទនរពឹំងទុរ 20 (1,078,203) (4,395,834)  (1,674,953)  (6,786,910) 

ចំង្ណញ (ខាត) មុនកាត់ពនធ  521,195 2,124,913 (944,222) (3,825,988) 
ពនធង្លើក្បារ់ចំណូល 21.2 (19,380) (79,012)  (37,652)  (152,566) 

ចំង្ណញ (ខាត)សុ្ទធស្ក្មារ់ការយិររងិ្ចេទ  501,815 2,045,901 (981,874) (3,978,554)  
ធាតុចំង្ណញង្ពញង្លញង្ផសងៗ      
រឡក្មរក្មលួសុ្ទធរាុងតនមលស្មស្ស្រតាមរយៈ
ចំណូលង្ពញង្លញង្ផសងៗ  - -  (3,969)  (16,082) 
លង្មែៀងពីការឡក្រស្ក្មលួរូរិយរ័ណណ  - (250,077) - 477,321   

ចំង្ណញ (ខាត)ង្ពញង្លញស្ររុស្ក្មារ់
ការយិររងិ្ចេទ  501,815 1,795,824   (985,843) (3,517,315)  
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របាយការណ៍រថ្ក្មរក្មួលមូលធនង្ដ្ឋយថ្ែរ 
ស្ក្មារ់ការយិររងិ្ចេទរញ្ច រ់នថៃទី31 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2020 

 
 

 ង្ដើមទុន ខាតរងគរ 
ទុនរក្មុង 

រទរបញ្ញតតិ 

រឡក្មរក្មួលស្ុទធរាុង
តនមលស្មស្ស្រននក្ទពយ
ស្រមមហិរញ្ញវតថុទទួល

ស្ថគ ល់ង្ៅFVTOCI 

លង្មែៀងរងគរពី
ការឡក្រស្ក្មួល

រូរិយរ័ណណ មូលធុនស្រុរ 

 ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ 
       
ស្មតុលយនានថៃទី1 ឡខ្មររា ឆ្ា ំ2020  13,000,000 (2,425,527) - 14,262 1,006,055 10,588,735 
ខាតង្ពញង្លញស្រុរស្ក្មារ់
ការយិររងិ្ចេទ - 501,815 - - - 501,815 
ការង្ផទរង្ៅកាន់ទុនរក្មុងរទរបញ្ញតតិ - (632,035) 632,035 - - - 
លង្មែៀងពីការឡក្រស្ក្មួលរូរិយរ័ណណ
រាុងអំែុងការយិររងិ្ចេទ - - - - (250,077) - 

ស្មតុលយនានថៃទី31 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2020 13,000,000 (2,555,747) 632,035 14,262  11,090,550 

ពាន់ង្រៀល(រំណត់ស្មាគ ល់ 2.3.2) 52,000,000 (10,328,058) 2,576,807 58,146 755,978 45,062,878 

       
ស្មតុលយនានថៃទី1 ឡខ្មររា ឆ្ា ំ2019  13,000,000 (1,447,699) 4,046 18,231 528,734 11,574,578 
ខាតង្ពញង្លញស្រុរស្ក្មារ់
ការយិររងិ្ចេទ - (981,874) - (3,969) - (985,843) 
ការង្ផទរង្ៅកាន់ទុនរក្មុងរទរបញ្ញតតិ - 4,046 (4,046) - - - 
ការឡក្រក្រួលអក្តារដូរក្បារ់រាុងអំែុង
ការយិររងិ្ចេទ - - - - 477,321 - 

ស្មតុលយនានថៃទី31 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2019 13,000,000 (2,425,527) - 14,262  10,588,735 

ពាន់ង្រៀល (រំណត់ស្មាគ ល់ 2.3.2) 52,000,000 (9,797,152) - 57,790 1,006,055 43,266,693 
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របាយការណ៍លហូំរសាច់ក្បារ់ង្ដ្ឋយថ្ែរ 
ស្ក្មារ់ការយិររងិ្ចេទរញ្ច រ់នថៃទី31 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2020 
 
 

 
រំណត់
ស្មាគ ល ់ 2020 2019 

  ដុោល អាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល អាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 

   
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

ស្រមមភាពក្រតិរតតិការ      
ស្ថច់ក្បារ់សុ្ទធង្ក្រើក្បាស់្រាុងស្រមមភាព
ក្រតិរតតិការ 24.2 (1,207,679) (4,923,709) (1,647,526) (6,675,779) 

ស្រមមភាពវនិិង្យគ      
ការទិញ 

រមមវធីិរំុពយូទ័រ 10 (160) (652) - - 
ក្ទពយ និងររកិាេ រ 11 (3,132) (12,769) (132,267) (535,946) 

ស្ថច់ក្បារ់ង្ក្រើក្បាស់្រាុងស្រមមភាពវនិិង្យគ (3,292) (13,421) (132,267) (535,946) 

ស្រមមភាពហិរញ្ញរបទន      
ស្ថច់ក្បារ់បានពី      

ក្បារ់រង្ញ្ញើទទួលបានពីការរឡនថមភាគ
ហ៊ែុននាង្ពលអនាគត 14 1,740,000 7,090,500  1,713,000  6,980,475 
ក្បារ់រមចី 13 (1,399,000)- (5,700,925) 1,399,000 5,700,925 

ស្ថច់ក្បារ់បានពីស្រមមភាពហិរញ្ញរបទន 341,000 1,389,575 3,112,000 12,681,400 

(ការថយចុុះ) ការង្រើនង្ែើងសុ្ទធ ននស្ថច់
ក្បារ់ និងស្ថច់ក្បារ់ស្មមូលសុ្ទធ  (869,971) (3,550,354)  1,332,207  5,469,675 
ស្ថច់ក្បារ់ និងស្ថច់ក្បារ់ស្មមូលង្ដើមក្គា 5 1,557,554 6,347,033  225,347   905,444  
លង្មែៀងពីការរតូររូរិយរ័ណណ   (15,405) - (28,087) 

ស្ថច់ក្បារ់ និងស្ថច់ក្បារ់ស្មមូលចុងក្គា 5 687,583 2,781,273 1,563,406 6,370,879 

លំហូរស្ថច់ក្បារ់ក្រតិរតតិការបានពីការ
ក្បារ់ និង ភាគោភ      
ការក្បារ់ទទួលបាន  1,645,459 6,708,536  1,433,144    5,807,099 
ភាគោភទទួលបាន  14,469 58,990  14,779   59,885  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រំណត់ស្មាគ ល់ឡដលមានភាជ រ់ពីង្លខ្ 1 ដល់ 28 ជាឡផារននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ទំងង្នុះ។
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រំណត់ស្គំាលង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
ស្ក្មារ់ការយិររងិ្ចេទរញ្ច រ់នថៃទី31 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2020 
 
1. ព័ត៌មានទូង្ៅ 

ធនាគារ អងគរ កាពីតាល ភីអិលសីុ្ (“ធនាគារ”) ក្តូវបានរង្ងាើតង្ែើង ចុុះនថៃទី2 ឡខ្ឧស្ភា ឆ្ា ំ2008 
ង្ក្កាមលិខិ្តរញ្ជ ី ង្លខ្ 00019733 ង្ៅក្ពុះរាជាណាចក្ររមពុជា។ នានថៃទី28 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2010 ធនាគារ
បានទទួលអាជាា រ័ណណ ង្លខ្ SE-8 ធនាគារ ឯរង្ទស្ង្លខ្ SE-8 ឡដលង្ចញង្ោយធនាគារជាតិនន
រមពុជា និង ង្ក្កាយមរ ធនាគារបានរតូរឈាម ុះជា ធនាគារ ឯរង្ទស្ អងគរ កាពីតាល។ 

ស្រមមភាពចមបងររស់្ធនាគារគឺ ការផតល់អាជី្វរមមឡផារធនាគារឯរង្ទស្ ទូលំទូោយ ង្ៅរាុង 
ក្ពុះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 

អងគរ កាពីតាល ឡរ៊ែង ក្រភឺធី (“ក្រុមហ៊ែុនរុក្តស្ម័ពនធ”) ក្តូវបានរង្ងាើតង្ែើង ង្ៅរាុងក្ពុះរាជាណាចក្រ
រមពុជា ង្ៅនថៃទី10 ឡខ្តុោ ឆ្ា ំ2008 ង្ក្កាមលិខិ្តរញ្ជ ីង្លខ្ 00015740។  

ទីស្ថា រ់ការររស់្ធនាគារ និង ក្រុមហ៊ែុនរុក្តស្មព័នធ មានទីតំាងស្ថិតង្ៅអគារង្លខ្ 202 មហាវថីិក្ពុះ
នង្រាតតម ស្ង្កា ត់ទង្នលបាស្ថរ់ ខ្ណឌ ចំការមន រាជ្ធានីភាំង្ពញ ក្ពុះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 

ស្រមមភាពចមបងររស់្ក្រុមហ៊ែុនរុក្តស្មព័នធគឺផតល់ង្ស្វារមមពិង្ក្គាុះង្យរល់ង្លើឡផារក្គរ់ក្គង។ 

ពំុមានការដល ស់្រតូរជាស្ថរវនតង្លើស្រមមភាពចមបងៗទំងង្នុះ ង្ៅរាុងអំែុងកាលររងិ្ចេទង្នាុះង្ទ។ 
 
 

2. ង្ស្ចរតីស្ង្ងេរននង្គាលនង្ោបាយគណង្នយយស្ខំាន់ៗ 

2.1 មូលោា នននការង្រៀរចំ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់្ធនាគារ ឯរង្ទស្ អងគរ កាពីតាល និង ក្រុមហ៊ែុនរុក្តស្មព័នធ (“ក្រុមហ៊ែុន
រមួ”) និងធនាគារក្តូវបានង្រៀរចំតាមវធីិស្ថស្រស្តនថលង្ដើមក្រវតដិស្ថស្រស្ដង្លើរឡលង ក្ទពយស្មបតតិ ហិរញ្ញ
វតថុឡដលស្ថិតង្ៅរាុងតនមលស្មរមយតាមរយៈក្បារ់ចំណូលក្គរ់ក្ជ្ុងង្ក្ជាយង្ផសងង្ទៀត (“FVTOCI”) 
ឡដលក្តូវបានវាស់្ឡវងតាមតនមលស្មរមយ។ 

2.2 មូលោា នននការរូររមួរញ្ជូ លគាា  
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរមួ ឡដលបានរមួរញ្ចូ លគាា ជាមួយនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់្ធនាគារ 
និងក្រុមហ៊ែុនរុក្តស្មព័នធក្តូវបានង្ធវើង្ែើងង្ៅចុងការយិររងិ្ចេទ ឡដលង្ក្រើក្បាស់្ក្ទឹស្តីគណង្នយយ នន
ការទិញ។ 

ង្យងតាមក្ទឹស្តីគណង្នយយននការទិញ ចំណាយនថលង្ដើមននការរមួរញ្ជូ លអាជី្វរមមក្តូវបានវាស់្ឡវង
ង្ោយតនមលស្មស្ស្រង្ៅការយិររងិ្ចេទននការដល ស់្រតូរក្ទពយស្រមម រំណុលឡដលបានង្រើតង្ែើង ឬ
អាចមាន និងមូលធន រូររញ្ចូ លជាមួយចំណាយង្រើតង្ែើងដទ ល់ង្ៅនឹងការរមួរញ្ចូ លអាជី្វរមម។ 

ង្ៅកាលររងិ្ចេទននការទិញ ចំណាយននការរមួរញ្ចូ លអាជី្វរមមក្តូវបានឡរងឡចរង្ៅជាក្ទពយ 
រំណុល និងរំណុលជាយថាង្ហតុជារ់ោរ់ ង្ៅរាុងការរួមរញ្ចូ លអាជី្វរមមឡដលក្តូវបានវាស់្ឡវង
នូវតនមលស្មស្ស្រដំរូងររស់្ក្ទពយ កាលររងិ្ចេទទិញ។ ចំនួនង្លើស្ររស់្ចំណាយននការរមួរញ្ចូ ល
អាជី្វរមមង្ៅង្លើផលក្រង្យជ្ន៍ររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួរាុងតនមលស្មស្ស្រសុ្ទធននក្ទពយឡដលបានរំណត់
រំណុល និងរំណុលជាយថាង្ហតុ គឺក្តូវបានចាត់ទុរជាមូលនិធិពាណិជ្ជរមម។ ក្រសិ្នង្រើចំណាយ
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ននការរមួរញ្ចូ លអាជី្វរមម មានតនមលតិចជាងផលក្រង្យជ្ន៍ង្ៅរាុងតនមលស្មស្ស្រសុ្ទធននក្ទពយ
រំណុល និងរំណុលជាយថាង្ហតុឡដលz រំណត់អតតស្ញ្ញញ ណរមម ក្រុមហ៊ែុនរមួនឹង៖ 

(រ) វាយតនមលស្ថរង្ែើងវញិនូវអតតស្ញ្ញញ ណ និងការបា៉ែ ន់ស្ថម នននក្ទពយស្រមម រំណុល និងរំណុល
ជាយថាង្ហតុឡដលអាចរំណត់អតតស្ញ្ញញ ណរមមបាន និងការវាស់្ឡវងចំណាយននការរមួ
រញ្ចូ លអាជី្វរមម និង 

(ខ្) ទទួលស្ថគ ល់ភាល មៗជាចំង្ណញឬខាតនូវចំនួនង្លើស្ឡដលង្ៅស្ល់រនាទ រ់ពីការវាយតនមល ស្ថរ
ង្ែើងវញិ។ 

ង្ៅង្ពលឡដលការរមួរញ្ចូ លអាជី្វរមមរមួរឡនថមនូវក្រតិរតតិការដល ស់្រតូរង្ក្ចើនជាងមួយ និយ័តរមម 
ង្ផសងៗននតនមលស្មស្ស្រននក្ទពយស្រមម រំណុល និងរំណុលជាយថាង្ហតុឡដលអាចរំណត់បាន
ររស់្ក្រុមហ៊ែុនរុក្តស្មព័នធឡដលទរ់ទងង្ៅនឹង ផលក្រង្យជ្ន៍មុន ររស់្ក្រុមហ៊ែុនរួម គឺក្តូវបាន
ចាត់ទុរជាការវាយតនមលង្ែើងវញិ។ 

ក្រុមហ៊ែុនរុក្តស្មព័នធ គឺក្តូវបានរញ្ចូ លតំាងពីកាលររងិ្ចេទននការទិញ ជាកាលររងិ្ចេទឡដលក្រុម
ហ៊ែុនរមួទទួលបានការក្គរ់ក្គង រហូតដល់កាលររងិ្ចេទឡដលស្មព័នធធនគាររញ្ឈរ់ការក្គរ់ក្គងក្រុម
ហ៊ែុនរុក្តស្មព័នធ។ ការក្គរ់ក្គងង្រើតមានង្ែើងង្ៅង្ពលក្រុមហ៊ែុនរមួមានអំណាចរាុងការដឹរនំាទំង
ង្គាលការណ៍ហិរញ្ញវតថុនិង ក្រតិរតតិការននអងគភាពមួយង្ដើមបីទទួលបាននូវ អតថក្រង្យជ្ន៍ពី 
ស្រមមភាព។ ង្ៅរាុងការវាយតនមល ការក្គរ់ក្គងឥទធិពលននសិ្ទធិរាុងការង្បាុះង្ឆ្ា ត ឡដលអាចដល ស់្ 
រតូរបាន ឬង្ក្រើក្បាស់្ក្តូវបានយរមរពិចារណា។ 

ស្មតុលយរាុងក្រុមស្មព័នធ ក្រតិរតតិការ និងចំង្ណញ និងខាតឡដលមិនពិតង្ៅង្លើក្រតិរតិតការខាង
រាុងស្មព័នធ នឹងក្តូវបានលុរង្ចាលទំងអស់្។ ការខាតរាុងក្រុមស្មព័នធអាចរង្កា ញក្បារ់ពីការអន់
ថយឡដលតក្មូវ ឲ្យមានការទទួលស្ថគ ល់ង្ៅរាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុឡដលបានរមួរញ្ចូ ល។
ក្រសិ្នង្រើក្រុមហ៊ែុនរុក្តស្មព័នធមួយង្ក្រើង្គាលការណ៍គណង្នយយង្ក្ៅពីង្គាលការណ៍ ឡដលបានង្ក្រើ
ក្បាស់្ង្ៅរាុង របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុឡដលបានរមួរញ្ចូ ល ដូចជាក្រតិរតតិការ និង ក្ពឹតតការណ៍រាុង
កាលៈង្ទស្ៈដូចគាា ង្នាុះ និយ័តរមមស្មស្ស្រមួយ នឹងក្តូវបានង្ធវើង្ែើងង្ៅរាុងរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវតថុរាុងការង្រៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 

ចំង្ណញ ឬខាតចំង្ពាុះការលរ់ ររស់្ក្រុមហ៊ែុនរុក្តស្មព័នធឡដលជាការខុ្ស្គាា រវាង ការចំង្ណញពី
ការលរ់ និងចំឡណរននក្ទពយសុ្ទធររស់្ក្រុមហ៊ែុនរួមង្ៅកាលររងិ្ចេទននការលរ់រមួរញ្ចូ លតនមលង្ៅ
ស្ល់ចុងក្គាននមូលនិធិពាណិជ្ជរមម និងចំនួនរងគរននការដល ស់្រតូរខុ្ស្គាា ឡដលទរ់ទងនឹងក្រុមហ៊ែុន
រុក្តស្មព័នធ គឺក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់ង្ៅរាុងរបាយការណ៍រួម។ 

2..3 រូរិយរ័ណណររង្ទស្ 
2.3.1 ររិូយរ័ណណង្គាល និងររិូយរ័ណណស្ក្មារ់រង្កា ញ 

គណនីទំងអស់្ ឡដលមានង្ៅរាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារក្តូវបាន
វាស់្ឡវងង្ោយង្ក្រើក្បាស់្ររិូយរ័ណណ ង្ៅរាុងការក្រតិរតតិការង្ស្ដារិចចចមបង ឡដលក្រុមហ៊ែុនង្ធវើ
ក្រតិរតតិការ ង្ៅកាត់ថា(ររិូយរ័ណណង្គាល)។ ររិូយរ័ណណជាតិររស់្ក្ពុះរាជាណាចក្ររមពុជាគឺ ក្បារ់
ង្រៀលឡខ្មរ (ង្រៀល)។ យ៉ែងណាមិញង្ោយស្ថរ ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារង្ធវើក្រតិរតតិការអាជី្វរមម និង 
ររានូវរំណត់ក្តាគណង្នយយចមបង ជាក្បារ់ដុោល រអាង្មររិ ថាា រ់ដឹរនំារំណត់យរក្បារ់ដុោល រអា
ង្មររិជា ររិូយរ័ណណង្គាល និងររិូយរ័ណណរង្កា ញ ង្ោយឆលុុះរញ្ញច ំងពីក្ពឹតតិការណ៍ង្ស្ដារិចច និងកា
លៈង្ទស្ៈររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារ។  
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2.3.2 ស្មតុលយ និងការររឡក្ររូរិយរ័ណណររង្ទស្ 

ក្រតិរតតិការជាររិូយរ័ណណង្ផសងៗង្ទៀត ង្ក្ៅពីររិូយរ័ណណង្គាលររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារង្ៅ
កាត់ថា (ររិូយរ័ណណររង្ទស្) ក្តូវបានរតូរង្ៅជាក្បារ់ដុោល រអាង្មររិ ង្ោយង្ក្រើអក្តារតូរក្បារ់ង្ៅនថៃ
ក្រតិរតតិការ។ក្ទពយស្រមមនិងរំណុលជាទឹរក្បារ់ជាររិូយរ័ណណររង្ទស្ង្ៅចុងការយិររងិ្ចេទ ក្តូវ 
រតូរង្ៅជាក្បារ់ដុោល រអាង្មររិ ង្ោយង្ក្រើអក្តារតូរក្បារ់នាកាលររងិ្ចេទង្នាុះ។ អក្តារតូរក្បារ់ង្ផសងគាា
ឡដលង្រើតង្ែើងពីការទូទត់ និងការឡរស្ក្មួលក្ទពយស្រមម និងរំណុលជាទឹរក្បារ់ជាររិូយរ័ណណ
ររង្ទស្ក្តូវរត់ក្តារាុងរបាយការណ៍លទធផល ង្ៅរាុងការយិររងិ្ចេទឡដលង្រើតង្ែើង។  

ក្ទពយស្រមមនិងរំណុលមិនឡមនជាទឹរក្បារ់ឡដលរត់ក្តាដំរូងជាររិូយរ័ណណររង្ទស្ ង្ហើយង្យង
ជាតនមលង្ដើម ក្តូវបានឡក្រស្ក្មួលង្ោយង្ក្រើអក្តាង្ដើមង្ៅនថៃទិញង្ហើយចំង្ពាុះក្ទពយស្រមម និង
រំណុលមិនឡមនជាស្ថច់ក្បារ់ ឡដលង្យងជាតនមលស្មស្ស្រក្តូវបានឡក្រស្ក្មួលង្ោយង្ក្រើអក្តារតូរ
ក្បារ់ឡដលង្រើតង្ែើងង្ៅង្ពលឡដលតនមលននក្ទពយស្រមម និងរំណុលទំងង្នាុះក្តូវបានរំណត់រាុង
ង្គាលរំណងស្ក្មារ់រង្កា ញ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុក្តូវបានរង្កា ញជាក្បារ់ង្រៀលង្ោយឡផែរង្លើអក្តារតូរក្បារ់ឡដលក្តូវអនុវតត
រាុង 1 ដុោល រអាង្មររិដូចខាងង្ក្កាម៖ 

 2020 2019 

អក្តាចុងក្គា 4,045 4,075 
អក្តាមធយមភាគ 4,077 4,052 

2.4 ស្ថច់ក្បារ់ និងស្ថច់ក្បារ់ស្មមូល 

ស្ថច់ក្បារ់ និងស្ថច់ក្បារ់ស្មមូល រមួមានស្ថច់ក្បារ់រាុងនដ និងក្បារ់ង្ៅធនាគារ ក្បារ់ពំុមាន
រំហិតង្ៅធនាគារជាតិននរមពុជា ក្បារ់រង្ញ្ញើចរនតង្ៅស្ថថ រ័នហិរញ្ញវតថុដនទង្ទៀត និងជាការ វនិិង្យគ
រយៈង្ពលខ្លីដូចជាការវនិិង្យគរយៈង្ពលខ្លី ឡដលមានកាលវស្ថនតនាង្ពលតមាល់ដំរូងរយៈង្ពល 
3ឡខ្ និងឡដលអាចរតូរជាស្ថច់ក្បារ់ង្ពលណារ៏បានង្ោយមានហានិភ័យតិចតួចចំង្ពាុះការដល ស់្រតូរ 
តនមល។ 

2.5 ក្បារ់តមាល់តាមចារ់ង្ៅធនាគារជាតិរមពុ ជា 

ក្បារ់តមាល់តាមចារ់ រមួមានមូលនិធិរក្មុង និងក្បារ់តមាល់ង្ៅធនាគារជាតិននរមពុជា ង្ោយ
អនុង្ោមង្ៅតាមចារ់ស្តីពីក្គឹុះស្ថថ នធនាគារ និងហិរញ្ញវតថុង្ហើយក្បារ់តមាល់ង្នុះមិនអាចយរមរ
ង្ក្រើក្បាស់្ស្ក្មារ់ក្រតិរតតិការក្រចំានថៃររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារបានង្ទ។ ដូង្ចាុះង្ហើយ ក្បារ់
តមាល់តាមចារ់ពំុក្តូវបានចាត់ទុរជាចំឡណរននស្ថច់ក្បារ់ និងស្ថច់ក្បារ់ស្មមូលសំ្រារ់ការ
ង្រៀរចំរបាយការណ៍លំហូរស្ថច់ក្បារ់ង្ទ។ 

2.6 ឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុ   

2.6.1 ការទទួលស្ថគ ល់ និងវាស់្ឡវងជាង្លើរដំរូង 

ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុនិងក្ទពយអរមមហិរញ្ញវតថុ ក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់ ង្ៅរាុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាព
ហិរញ្ញវតថុររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារ នាង្ពលឡដលធនាគារ ឬក្រុមហ៊ែុនរុក្តស្មព័នធកាល យជាភាគី
មាេ ង តាមលរេខ្ណឌ ននរិចចស្នា។ 

ក្ទពយស្រមមនិងក្ទពយអរមមហិរញ្ញវតថុ ក្តូវបានវាស់្ឡវងជាង្លើរដំរូងតាមតនមលជារ់ឡស្តង។ ចំណាយ 
ក្រតិរតតិការឡដលរណាត លមរពីការទិញឬង្បាុះផាយននក្ទពយស្រមម និងក្ទពយអរមមហិរញ្ញវតថុ 
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ង្ោយដទ ល់ (ង្ក្ៅពីក្ទពយស្រមមនិងក្ទពយអរមមហិរញ្ញវតថុ ទទួលស្ថគ ល់ង្ៅតនមលជារ់ឡស្តងរាុង 
របាយការណ៍ចំង្ណញ ឬខាត) ក្តូវបានរឡនថមឬដរ ពីតនមលជារ់ឡស្តងននក្ទពយស្រមម ឬក្ទពយអរមម
ហិរញ្ញវតថុ ស្មស្ស្រតាមការទទួលស្ថគ ល់ដំរូង។ 

ក្រសិ្នង្រើតនមលក្រតិរតតិការ ខុ្ស្ពីតនមលង្ដើមង្ៅង្ពលទទួលស្ថគ ល់ដំរូង ក្រុមហ៊ែុនរមួនឹងទទួល
ស្ថគ ល់ចំនួនខុ្ស្គាា ដូចខាងង្ក្កាម៖ 

• ក្រសិ្នង្រើតនមលជារ់ឡស្តង ក្តូវបានរញ្ញជ រ់ង្ោយតនមលដរស្ស្ង់ង្ៅរាុងទីផារស្រមម ស្ក្មារ់
ក្ទពយស្រមមឬអរមមដូចគាា ណាមួយ ឬរ៏ឡផែរង្លើរង្ចចរង្ទស្វាយតនមលឡដលង្ក្រើទិនាន័យពីទីផារ
ឡដលអាចអង្ងាតបានង្នាុះ តនមលខុ្ស្គាា ក្តូវទទួលស្ថគ ល់រាុងរបាយការណ៍ចំង្ណញ ឬខាត ង្លើ
ការទទួលស្ថគ ល់ដំរូង (ឧទហរណ៍៖ ការចំង្ណញឬខាតនននថៃទី 1); 

• ក្គរ់ររណីទំងអស់្ ស្ក្មារ់តនមលជារ់ឡស្តងនឹងក្តូវបានឡរតក្មូវ ង្ដើមបីង្ធវើឲ្យ ស្មស្ស្រនឹងតនមល
ក្រតិរតតិការ (ឧទហរណ៍៖ ការចំង្ណញឬខាតនននថៃទី 1 នឹងក្តូវបានពនារង្ពលទទួលស្ថគ ល់ 
ង្ោយរារ់រញ្ចូ លរាុងររមិាណង្យង ដំរូងននក្ទពយស្រមមឬក្ទពយអរមម) ។ 

2.6.2 ការវាស់្ឡវងជាជារនតរនាទ រ់  

ស្ក្មារ់ការវាស់្ឡវងជារនតរនាទ រ់ ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុក្តូវបានឡរងឡចរជារួនក្រង្ភទ៖ 

(i) ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ មិនក្តូវបានរត់ក្តាតាមតនមលស្មស្ស្រតាមចំង្ណញ ឬ ខាត (“FVTPL”) 

ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុក្តូវបានវាស់្ឡវងង្ៅ FVTPL លុុះក្តាឡតក្ទពយទំងង្នុះក្តូវបានវាស់្ឡវង
តាម FVTOCI ឬគិតពីនថលរលំស់្។ រំណុលហិរញ្ញវតថុក្តូវបានចាត់ថាា រ់ជារំណុលហិរញ្ញវតថុតាម 
FVTPL រំណុលហិរញ្ញវតថុង្ោយចំណាយរលំស់្។ ការឡរងឡចរក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុអាស្ស័្យ
ង្លើល័រេខ័្ណឌ រិចចស្នានិងគំរអូាជី្វរមមស្ក្មារ់ការក្គរ់ក្គងក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ។ 

រនាទ រ់ពីការទទួលស្ថគ ល់ដំរូង ក្រុមហ៊ែុនរមួង្ធវើចំណាត់ថាា រ់ង្ែើងវញិនូវក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុឡត
រាុងររណី មានការដល ស់្រតូរគំរូអាជី្វរមមររស់្ខ្លួនរាុងការក្គរ់ក្គងក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុទំង
ង្នុះ។ ការរញ្ញជ រ់ង្ែើងវញិអំពីរំណុលហិរញ្ញវតថុមិនក្តូវបានអនុញ្ញញ តង្ទ។ 

ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារពំុមានក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុឡដលក្តូវបានវាស់្ឡវងង្ៅ FVTPLង្នាុះ
ង្ទ។ 

(ii) ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ ក្តូវបានវាស់្ឡវងតាមតនមលរលំស់្ (មូលរ័ក្តរំណុល) 

ក្រង្ភទននការវាស់្ឡវងង្នុះមានការទរ់ទងង្ៅនឹងក្រុមហ៊ែុនរមួ។ ក្រុមហ៊ែុនរមួវាស់្ឡវងក្ទពយ
ស្រមមហិរញ្ញវតថុ តាមតនមលរលំស់្ក្រសិ្នង្រើវាក្តូវនឹងលរេខ្ណឌ ដូចខាងង្ក្កាម ៖ 

• ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុក្តូវបានង្ធវើង្ែើងតាមគំរូអាជី្វរមមឡដលមានង្គាលរំណង ង្ដើមបីកាន់
ការ់ក្ទពយស្រមមង្ដើមបីក្រមូលលំហូរស្ថច់ក្បារ់តាមរិចចស្នា។  

• និងល័រេខ័្ណឌ ននរិចចស្នាផតល់ឱ្យមានការង្រើនង្ែើងតាមកាលររងិ្ចេទជារ់ោរ់នន លំហូរ
ស្ថច់ក្បារ់ឡដលជាការទូទត់ឡតមាា រ់ឯងនិងការក្បារ់ (SPPI) ង្លើចំនួនទឹរក្បារ់ង្ដើមឡដល
ង្ៅស្ល់។ 

ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុតាមតនមលរលំស់្ក្តូវបានវាស់្ជារនតរនាទ រ់ង្ោយង្ក្រើវធីិស្ថស្រស្ត ការក្បារ់
មានក្រសិ្ទធភាព (“EIR”) និងការធាល រ់ចុុះតនមល។ ចំង្ណញនិងការខាតរង់ក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់
ង្ៅរាុងការចំង្ណញឬខាតង្ៅង្ពលឡដលក្ទពយស្រមមង្នាុះក្តូវបានឈរ់ទទួលស្ថគ ល់ មានការ
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ដល ស់្រដូរ ឬការចុុះថយ។ 

គិតក្តឹមកាលររងិ្ចេទរបាយការណ៍ស្ថច់ក្បារ់រាុងនដ រង្ញ្ញើជាមួយធនាគារ ឥណទននិងរុង្រ
ក្រទនង្ៅអតិថិជ្ន ក្ទពយស្រមមង្ផសងង្ទៀត (ង្លើរឡលងឡតក្បារ់តមាល់មិនទមទរ មរវញិ និង
ចំណាយរង់មុន) ក្បារ់ជំ្ពារ់ពីភាគីស្មព័នធញាតតិ ររស់្ធនាគារ និងក្រុមហ៊ែុនរុក្តស្មព័នធឡដល
ក្តូវបានវាស់្ឡវងង្ោយវធីិតនមលរលំស់្រងគរអនុង្ោមតាមគំរអូាជី្វរមមឡដលបានរង្កា ញរាុង
រំណត់ស្មាគ ល់ង្លខ្ 2.6.1 ក្តូវបានចាត់ថាា រ់ង្ៅរាុងក្រង្ភទង្នុះ។ 

(iii). ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ ក្តូវបានវាស់្ឡវងតាមតនមលស្មស្ស្រពិតក្បារដតាមលទធផលង្ពញង្លញ 
(“FVTOCI”) (មូលរ័ក្តរំណុល) 

ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុឡដលជាមូលរ័ក្តរំណុលក្តូវបានវាស់្ឡវងង្ោយក្រុមហ៊ែុនរួម តាម 
FVTOCI ក្រសិ្នង្រើវាក្តូវនឹងលរេខ្ណឌ ទំងពីរដូចខាងង្ក្កាម ៖ 

• ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុឡដលជាមូលរ័ក្តរំណុលក្តូវបានង្ធវើង្ែើងតាម គំរូអាជី្វរមមឡដល
ង្គាលរំណងររស់្ពួរង្គ ក្តូវបានស្ង្ក្មចង្ោយការក្រមូលលំហូរស្ថច់ក្បារ់តាមរិចច
ស្នានិងការលរ់ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ។និង  

• លរេខ័្ណឌ ននរិចចស្នាផតល់ឱ្យមានការង្រើនង្ែើងតាមកាលររងិ្ចេទជារ់ោរ់ ននលំហូរ
ស្ថច់ក្បារ់ ឡដលជាការទូទត់ឡតឯរឯង និង ការក្បារ់ង្ៅង្លើចំនួនក្បារ់ង្ដើម ឡដលង្ៅ 
ស្ល់។ 

(iii). ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ ក្តូវបានវាស់្ឡវងតាមតនមលស្មស្ស្រពិតក្បារដតាមលទធផលង្ពញង្លញ 
(“FVTOCI”) (មូលរ័ក្តរំណុល) (តពីទំព័រមុន) 

ចំង្ពាុះក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុឡដលជាមូលរ័ក្តរំណុលវាស់្តាម FVTOCI ចំណូលការក្បារ់ការ
វាយតនមលការរតូរររិូយរ័ណណររង្ទស្ និងការខាតរង់ ឬការថយចុុះតឡមលក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់ង្ៅ
រាុងរបាយការណ៏អំពីក្បារ់ចំង្ណញ ឬខាតង្ហើយក្តូវបានគណនាតាមលរេណៈដូចគាា  នឹង
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុឡដលក្តូវបានវាស់្ង្ោយតនមលរលំស់្។ 

ការដល ស់្រតូរតនមលពិតក្បារដឡដលង្ៅស្ល់ក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់ង្ៅរាុង OCI។ ង្ៅង្ពលឈរ់
ទទួលស្ថគ ល់ ការដល ស់្រតូរតនមលស្មស្ស្ររងគរឡដលក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់ង្ៅរាុង OCI ក្តូវបាន
រដូរង្ៅទទួលស្ថគ ល់ង្ៅរាុង ចំង្ណញឬខាត។ 

ក្រុមហ៊ែុនរមួ ពំុមានមូលរ័ក្តរំណុលឡដលវាស់្តាម FVTOCI ង្នាុះង្ទ។ 

(iv). ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ ក្តូវបានវាស់្ឡវងតាមតនមលស្មស្ស្រតាមលទធផលង្ពញង្លញ– (មូលរក្ត
មូលធន) 

ង្ៅង្លើការទទួលស្ថគ ល់ ដំរូងក្រុមហ៊ែុនរមួអាចង្ក្ជ្ើស្ង្រ ើស្ង្ដើមបីចាត់ថាា រ់ការវនិិង្យគមូលធន
ររស់្ខ្លួនជាមូលរក្តមូលធនឡដលបានរំណត់ង្ៅFVTOCIង្ៅង្ពលពួរង្គក្តូវនឹងនិយមន័យ
ននមូលធន ង្ក្កាម CAS 32 ឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុ ៖ ការោតក្តោង និងការរង្កា ញ ង្ហើយមិនក្តូវ
បានង្ធវើង្ែើងស្ក្មារ់ការង្ធវើពាណិជ្ជរមមង្ែើយ។ ការង្ធវើចំណាត់ថាា រ់ក្តូវបានរំណត់ ង្ោយ
ឡផែរង្លើឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុមួយង្ៅមួយង្ទៀត។ 

ការចំង្ណញនិងការខាតរង់ង្លើក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុទំងង្នុះមិនក្តូវបានឡរនចាង្ៅជាការ
ចំង្ណញឬខាតង្ែើយ។ ភាគោភក្តូវបានង្គទទួលស្ថគ ល់ថាជាក្បារ់ចំណូលង្ផសងង្ទៀតង្ៅ
រាុងរបាយការណ៏ស្ដីអំពីក្បារ់ចំង្ណញឬខាតង្ៅង្ពលឡដល សិ្ទធិននការទូទត់ក្តូវបានរង្ងាើត
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ង្ែើងង្លើរឡលងឡតង្ពលឡដលក្រុមហ៊ែុនរមួទទួលបានផលចំង្ណញពីផលចំង្ណញរួម ទំង
ង្នាុះដូចជាការង្ងើរង្ែើងវញិននឡផារខ្លុះនននថលង្ដើមននក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុរាុងររណី ឡដលការ
ចំង្ណញង្នាុះ បានរត់ក្តាង្ៅរាុង FVTOCI ។ ឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុមូលធនឡដលបានរំណត់
ង្ៅ FVTOCI មិនឡមនជាមូលោា នននការវាយតនមលង្លើការថយចុុះននឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុមូល
ធនង្នាុះង្ទ។ 

ឧរររណ៍មូលធនររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារ ឡដលបានរំណត់ង្ៅ FVTOCI ក្តូវបាន
ររយិយរឡនថមរាុង រំណត់ស្មាគ ល់ង្លខ្ 6។ 

រំណុលហិរញ្ញវតថុ ង្ផសងង្ទៀត 

រាល់រំណុលហិរញ្ញវតថុក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់ដំរូងង្ោយតនមលស្មស្ស្រពិតក្បារដ ង្ហើយក្បារ់រមចី
និងក្បារ់រមចីក្តូវស្ងក្តូវបានរមួរញ្ចូ លទំងនថលង្ដើមក្រតិរតតិការណ៍ ។ 

រំណុលហិរញ្ញវតថុររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារ រមួមាន រំណុលង្ផសងៗ និងក្បារ់ជំ្ពារ់ង្ៅភាគី 
ស្មព័នធញាតតិ។ 

ការវាស់្ឡវង ននរំណុលហិរញ្ញវតថុអាស្ស័្យង្លើចំណាត់ថាា រ់ររស់្ពួរង្គដូចបានពិពណ៌នាខាងង្ក្កាម៖ 

(i). រំណុលហិរញ្ញវតថុ តាម FVTPL 

រំណុលហិរញ្ញវតថុតាម FVTPL រមួរញ្ចូ លទំងរំណុលហិរញ្ញវតថុឡដលក្តូវបានង្ធវើង្ែើងស្ក្មារ់
ការង្ធវើពាណិជ្ជរមម និងរំណុលហិរញ្ញវតថុឡដលក្តូវបានរំណត់ង្ោយការទទួលស្ថគ ល់ដំរូងតាម
តនមលស្មស្ស្រពិតក្បារដតាមរយៈក្បារ់ចំង្ណញឬខាត។ 

រំណុលហិរញ្ញវតថុក្តូវបានចាត់ថាា រ់ស្ក្មារ់ការង្ធវើពាណិជ្ជរមមក្រសិ្នង្រើ វាក្តូវបានង្រើតង្ែើង
ស្ក្មារ់ង្គាលរំណងននការទិញង្ែើងវញិ ង្ៅរាុងរយៈង្ពលខ្លី។ ក្រង្ភទង្នុះរ៏រមួរញ្ចូ លផង
ឡដរនូវស្ញ្ញញ រណណឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុ ឡដលបានរួមរញ្ចូ លង្ោយក្រុមហ៊ែុនរមួ ឡដលមិនក្តូវ
បានរំណត់ជាឧរររណ៍ការពារហានិភ័យង្ៅរាុងទំនារ់ទំនងការពារហានិភ័យ។ ស្ញ្ញញ រណណ
ឡដលបានរងារ់ឬោរ់ង្ោយឡទបររ៏ក្តូវបានចាត់ថាា រ់ស្ក្មារ់ង្ធវើពាណិជ្ជរមមផងឡដរង្លើរឡលង
ឡតវាក្តូវបានង្គរំណត់ថាជាឧរររណ៍ការពារហានិភ័យដ៏មានក្រសិ្ទធិភាព។ 

ចំង្ណញឬខាតង្លើរំណុលឡដលក្តូវបានង្ធវើង្ែើងស្ក្មារ់ការជួ្ញដូរក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់ង្ៅ
រាុងរបាយការណ៍លទធផលង្ពញង្លញ។ 

រំណុលហិរញ្ញវតថុឡដលក្តូវបានរំណត់ង្ោយការទទួលស្ថគ ល់ដំរូងរាុងតនមលស្មស្ស្រតាមរយៈ
ក្បារ់ចំង្ណញឬខាត ក្តូវបានរំណត់ង្ៅកាលររងិ្ចេទដំរូងននការទទួលស្ថគ ល់ង្ហើយក្រសិ្ន 
ង្រើលរេណៈវនិិចេ័យស្មរមយ។ នានថៃទី31 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2020 ក្រុមហ៊ែុនរមួ ពំុមានរំណុលហិរញ្ញវតថុ
រំណត់តាម FVTPL ង្ែើយ។ 

(ii). រំណុលហិរញ្ញវតថុ តាមតនមលរលំស់្ 

ង្គាលការណ៍គណង្នយយង្នុះទរ់ទងង្ៅនឹង ក្ទពយអរមមង្ផសងៗ ស្ដីពី រំណុលង្ផសងៗ និង
ក្បារ់ជំ្ពារ់ង្ៅភាគីស្មព័នធញាតតិ។ 

រំណុលហិរញ្ញវតថុតាមតនមលរលំស់្ទរ់ទងនឹងឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុឡដលមិនក្តូវបានចាត់ថាា រ់ឬ
មិនក្តូវបានចាត់ថាជារំណុលហិរញ្ញវតថុង្ៅFVTPLនិងមានកាតពវរិចចតាមរិចចស្នារាុងការ
ក្រគល់ស្ថច់ក្បារ់ឬក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុង្ផសងង្ទៀតដល់អារកាន់ការ់ឬង្ដើមបីទូទត់ង្លើ
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កាតពវរិចចង្ក្ៅពីការរតូរចំនួនស្ថច់ក្បារ់ង្ថរឬក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុង្ផសងៗង្ទៀតស្ក្មារ់ភាគ
ហ៊ែុនដទ ល់ខ្លួន។រនាទ រ់ពីការវាស់្ឡវងដំរូងរំណុលហិរញ្ញវតថុង្ផសងង្ទៀតក្តូវបានវាស់្ឡវងជារនត
រនាទ រ់ង្ោយតនមលរលំស់្ង្ោយង្ក្រើវធីិស្ថស្រស្តការក្បារ់មានក្រសិ្ទធភាព។ការង្ធវើតនមលរលំស់្ក្តូវ
បានគណនាង្ោយគិតគូរពីអរបហាឬរុពវោភង្លើការង្បាុះផាយនិងនថលង្ស្វារមមឡដលជាឡផារ
សំ្ខាន់មួយនន EIR ។ 

2.6.3 គំរអូាជី្វរមម 

ធនាគាររំណត់គំរូអាជី្វរមមររស់្ខ្លួនង្ៅរក្មិត ឡដលឆលុុះរញ្ញច ំងបានលែរំផុតពីរង្រៀរននការក្គរ់ក្គង
ង្លើក្រុម ននក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុង្ដើមបីស្ង្ក្មចង្គាលរំណងអាជី្វរមមររស់្ខ្លួន៖ 

• ហានិភ័យឡដលរ៉ែុះពាល់ដល់ការអនុវតតគំរអូាជី្វរមម(និងក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុឡដលមានង្ៅរាុង
គំរអូាជី្វរមមង្នាុះ) និងជាពិង្ស្ស្វធីិឡដលហានិភ័យក្តូវបានក្គរ់ក្គង។ 

• រង្រៀរឡដលអារក្គរ់ក្គងអាជី្វរមមទទួលបានសំ្ណង  

ការរពឹំងទុរននភាពញឹរញារ់ ង្លើតនមលនិងង្ពលង្វោននការលរ់រ៏ជាទិដាភាពសំ្ខាន់ននការវាយ
តនមលររស់្ធនាគារផងឡដរ។ ការវាយតំនលគំរអូាជី្វរមមគឺឡផែរង្លើររណីឡដលរពឹំងទុរង្ោយស្ម
ង្ហតុផលង្ោយមិនគិតពីររណី'worst case' ឬ 'stress case’។ ក្រសិ្នង្រើលំហូរស្ថច់ក្បារ់រនាទ រ់
ពីការទទួលស្ថគ ល់ដំរូងក្តូវបានង្គដឹងតាមរង្រៀរខុ្ស្ពីការរពឹំងទុរ ររស់្ធនាគារង្នាុះធនាគារ
មិនដល ស់្រតូរចំណាត់ថាា រ់ននក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ ឡដលង្ៅស្ល់ឡដលមានង្ៅរាុងគំរូអាជី្វរមមង្នាុះ
ង្ទ រ៉ែុឡនតររណីរញ្ចូ លព័ត៌មានឡររង្នុះ ង្ៅង្ពលវាយតនមលក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុឡដលង្ទើរនឹងទិញថមី 
និងង្ឆ្ព ុះង្ៅមុខ្។ 

ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុឡដលោរ់លរ់ ឬឡរងឡចរ ក្ពមទំងស្រមមភាពឡដលក្តូវវាយតនមលតាមមូល
ោា នតនមលស្មស្ស្រពិតក្បារដក្តូវវាស់្ឡវងតាមរយៈ FVTPL ពីង្ក្ពាុះក្ទពយទំងង្នាុះមិនអាចក្រមូល
នូវរិចចស្នាលំហូរស្ថច់ក្បារ់ ឬលរ់ជាក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុបាន។ 

2.6.4 ការង្តស្តង្លើ ការទូទត់ឡតក្បារ់ង្ដើម និងការក្បារ់រ៉ែុង្ណាណ ុះ (“SPPI”) 

ជាជំ្ហា៊ែ នទី2 ននដំង្ណើ រការង្ធវើចំណាត់ថាា រ់ ធនាគារវាយតនមលង្លើលរេខ្ណឌ រិចចស្នា ននក្ទពយ
ស្រមមហិរញ្ញវតថុង្ដើមបីរំណត់ថាអាចរំង្ពញលរេខ្ណឌ  SPPI ឡដរឬង្ទ។ 

ស្ក្មារ់ង្គាលរំណងននការវាយតនមល “ក្បារ់ង្ដើម” ក្តូវបានរំណត់ជាតនមលស្មស្ស្រននក្ទពយស្រមម
ហិរញ្ញវតថុង្លើការទទួលស្ថគ ល់ដំរូង។ “ការក្បារ់” ក្តូវបានរំណត់ជាការទូទត់ស្ក្មារ់តនមលង្ពល
ង្វោននស្ថច់ក្បារ់ និងស្ក្មារ់ហានិភ័យឥណទនឡដលទរ់ទងនឹងចំនួនទឹរក្បារ់ឡដលង្ៅស្ល់
រាុងអំែុងង្ពលជារ់ោរ់ណាមួយ និងស្ក្មារ់ហានិភ័យនិងការផតល់ឥណទនដនទ (ដូចជា៖  
ហានិភ័យង្លើស្ថច់ក្បារ់ង្កយស្ស្ួលនិងចំណាយរដាបាល) រមួទំងចំង្ណញ។ 

រាុងការវាយតំនលលំហូរស្ថច់ក្បារ់តាមរិចចស្នាជាSPPIធនាគារ ក្តូវឡតពិចារណាង្លើលរេខ្ណឌ
ននរិចចស្នា។ លរេខ្ណឌ  ននរិចចស្នាង្នុះរមួរញ្ចូ លទំងការវាយតនមលថាង្តើក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ
មានរយៈង្ពលរិចចស្នាអាចដល ស់្រតូរខ្ណៈង្វោ ឬ ចំនួនទឹរក្បារ់ ននលំហូរស្ថច់ក្បារ់តាមរិចច
ស្នាឡដលវានឹងមិនរំង្ពញតាមលរេខ្ណឌ ង្នុះ។ 

2.6.5 ការឈរ់ទទួលស្ថគ ល់ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ និងក្ទពយអរមមហិរញ្ញវតថុ  

ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ  

ក្រុមហ៊ែុនរមួឈរ់ទទួលស្ថគ ល់ង្លើ ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុង្ៅង្ពល ឡដលរិចចស្នារាុងការក្រមូល
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ស្ថច់ក្បារ់ង្ៅង្លើក្ទពយស្រមមមានការផុតរំណត់ ឬ ការង្ផទរសិ្ទធិង្ៅឱ្យភាគីង្ផសងង្ទៀត នូវ 
ហានិភ័យនិងផលក្រង្យជ្ន៍រមមសិ្ទធសំ្ខាន់ៗ ននក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ ឬ រាុងលរេណៈឡដលក្រុម
ហ៊ែុនរមួពំុបានង្ផទរសិ្ទធិ ង្ហើយពំុបានររានូវហានិភ័យ និង ផលក្រង្យជ្ន៍សំ្ខាន់ៗ ននរមមសិ្ទធិ 
សំ្ខាន់ៗ ក្ពមទំងពំុបានររានូវការក្គរ់ក្គងង្លើក្ទពយស្រមមទំងង្នាុះ ។ 

ង្ពលឈរ់ទទួលស្ថគ ល់ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ ភាពខុ្ស្គាា រវាងតនមលង្យងររស់្ក្ទពយ (ឬតនមលង្យង
ឡដលបានឡរងឡចរង្ៅចំឡណរននក្ទពយឡដលឈរ់ទទួលស្ថគ ល់) និងផលរូរនន (i) ការទូទត់អាច
ទទួលបាន (រារ់រញ្ចូ លទំងក្ទពយស្រមមថមីឡដលយរបាន ដរនូវរំណុលថមីឡដលក្តូវរារ់រង់) និង (ii) 
រាល់រងគរចំង្ណញឬខាត ឡដលបានទទួលស្ថគ ល់ង្ៅរាុងOCI ក្តូវយរមរទទួលស្ថគ ល់ង្ៅរាុង 
របាយការណ៍ចំង្ណញ ឬខាត។ 

ក្ទពយអរមមហិរញ្ញវតថុ  
ក្ទពយអរមមហិរញ្ញវតថុក្តូវបាន ឈរ់ទទួលស្ថគ ល់ង្ៅង្ពលឡដលកាតពវរិចចននរំណុលក្តូវបានរសំ្ថយ 
លុរង្ចាលឬផុតរំណត់។ង្ៅង្ពលឡដលក្ទពយអរមមហិរញ្ញវតថុ ឡដលមានស្ស្ថរ់ក្តូវបានជំ្នួស្ង្ោយ
ក្ទពយអរមមហិរញ្ញវតថុមួយង្ទៀតង្ោយមាច ស់្ឥណទនឡតមួយរ៉ែុឡនតលរេខ្ណឌ ខុ្ស្គាា  រត់ស្មាគ ល់ ឬ
លរេខ្ណឌ ននរំណុលឡដលមានស្ស្ថរ់ក្តូវបាន ឡរឡក្រ ការដល ស់្រតូរឬឡរឡក្រឡររង្នុះ ក្តូវបានចាត់
ទុរថាជាការឈរ់ទទួលស្ថគ ល់រំណុលង្ដើមនិងការទទួលស្ថគ ល់រំណុលថមី។ ភាពខុ្ស្គាា រវាងតនមល
ង្យងននរំណុលហិរញ្ញវតថុង្ដើមនិងការទូទត់ឡដលបានរង់ក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់ង្ៅរាុងរបាយ
ការណ៍ចំង្ណញ ឬខាត។ 

2.6.6 ការកាត់រង 

ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុនិងក្ទពយអស្រមមហិរញ្ញវតថុ ក្តូវបានកាត់រង ង្ហើយតនមលសុ្ទធនឹងក្តូវបានោរ់
រង្កា ញង្ៅរាុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវតថុ ង្ៅង្ពលឡដលក្រុមហ៊ែុនរមួមានសិ្ទធិជាផលូវចារ់រាុង
ការកាត់រង និងមានរំណងរាុងការកាត់រងង្ោយង្ក្រើតនមលសុ្ទធ ឬទទួលស្ថគ ល់ង្ៅរាុងក្ទពយស្រមម
ហិរញ្ញវតថុនិងទូទត់ក្ទពយអរមមហិរញ្ញវតថុ។ 

2.6.7 ការវាស់្ឡវងតាមតនមលស្មស្ស្រ 

ក្រុមហ៊ែុនរមួវាស់្ឡវងឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុតាមតនមលស្មស្ស្រ ង្ៅការយិររងិ្ចេទរបាយការណ៍នីមួ
យៗ។ តនមលស្មស្ស្រ ជាតនមលឡដលនឹងក្តូវបានទទួលស្ក្មារ់លរ់ក្ទពយស្រមម ឬ នឹងក្តូវបាន
ចំណាយ ស្ក្មារ់ង្ផទរក្ទពយអរមម រាុងក្រតិរតតិការជាលំោរ់រវាងអារចូលរមួទីផារង្ៅកាលររងិ្ចេទ
វាស់្ឡវង។ ការវាស់្ឡវងតនមលស្មស្ស្រ ពឹងឡផែរង្លើការស្នមតជាមុនថាក្រតិរតតិការស្ក្មារ់លរ់
ក្ទពយស្រមម ឬ ស្ក្មារ់ង្ផទររំណុល ង្រើតង្ែើងរាុងស្ថថ នភាពណាមួយននចំណុចខាងង្ក្កាម៖ 

• រាុងទីផារចមបង ស្ក្មារ់ក្ទពយស្រមម និងក្ទពយអរមម ឬ 

• រាុងទីផារ ឡដលមានអតថក្រង្យជ្ន៍រំផុតស្ក្មារ់ក្ទពយស្រមមនិងក្ទពយអរមមក្រសិ្នង្រើអវតតមាន
ររស់្ទីផារចមបង 

ភស្តុតាងលែរំផុតននតនមលស្មស្ស្រររស់្ឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុរាុងការរំណត់តនមលដំរូងឡដលង្ៅថាតនមល
ក្រតិរតតិការ ឧទហរណ៍តនមលស្មស្ស្រឡដលង្ក្រើក្បាស់្ស្ក្មារ់ការលរ់ឬទិញ។ ក្រសិ្នង្រើ ក្រុមហ៊ែុនរមួ
គណនាតនមលស្មស្ស្រង្ៅរាុង ការរំណត់តនមលដំរូងមានភាពខុ្ស្គាា ពីតនមលង្ៅនថៃង្ធវើក្រតិរតតិការ 
ង្ហើយ តនមលស្មស្ស្រឡដលង្ក្រើង្នាុះមានការរញ្ញជ រ់ ង្ោយមិនមានការរត់ក្តាតនមលង្ៅរាុងទីផារស្រមម
ស្ក្មារ់ក្ទពយស្រមម និងក្ទពយអរមម ង្ហើយរ៏មិនមានមូលោា នរាុងការវាយតនមលស្ក្មារ់ធាតុចូលឡដល
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មិនអាចក្គរ់ក្គងបាន ឡដលមានទំហំមិនធំក្រសិ្នង្រើង្ធវើការង្ក្រៀង្ធៀរង្ៅនឹងធាតុង្ផសងឡដលមានង្ៅ
រាុងការគណនាខាងង្លើ ង្ហើយឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុក្តូវបានរំណត់ដំរូងង្ោយង្ក្រើក្បាស់្តនមលស្មស្ស្រ 
ការឡររតក្មូវក្តូវង្ធវើង្ែើងង្ៅង្ពលឡដលមានភាពខុ្ស្គាា រង្វៀងតនមលស្មស្ស្រង្ៅង្ពល ឡដលរំណត់
ដំរូងនិងតនមលង្ៅនថៃឡដលក្រតិរតតិការង្នាុះង្រើតមានង្ែើង។ភាពលង្មែៀងនឹងក្តូវោរ់ចូលង្ៅរាុងរបាយ
ការណ៍ចំង្ណញ ឬខាត រាុងក្គានីមួយៗឡដលភាពលង្មែៀងង្នាុះបានង្រើតង្ែើង រ៏រ៉ែុឡនតធនាគាររ៏ក្តូវ
ពិចារណាផងឡដលថាក្គានីមួយៗ ររស់្ឧរររណ៍ទំងអស់្ង្នាុះមិនក្តូវយូរង្ពរង្ែើយង្ហើយការ
រំណត់ ក្គានីមួយៗង្នាុះក្តូវមានការសិ្រាង្ោយង្ក្រើទិនា័យទីផារឬក្រតិរតតិការឡដលចរ់ស្ពវក្គរ់។ 

ធនាគារង្ក្រើក្បាស់្វធីិស្ថស្រស្តវាយតនមលឡដលស្មស្ស្រង្ៅនឹងកាលៈង្ទស្ៈ ឡដលទិនាន័យ ក្គរ់ក្គាន់
មានជាង្ស្ស្ច ង្ដើមបីង្ធវើការវាស់្ឡវងតនមលស្មស្ស្រ រង្ងាើនឱ្យបានជាអតិររមានូវធាតុចូលឡដលអាច
ពិនិតយបាន ង្ហើយរនថយឱ្យបានជាអរបររមា នូវការង្ក្រើក្បាស់្ធាតុចូលឡដលមិនអាច 
ពិនិតយបាន។ 

ក្ទពយស្រមម និងក្ទពយអរមមទំងអស់្ឡដល តនមលស្មស្ស្រក្តូវបានវាស់្ឡវង ឬ បានរង្កា ញរាុង 
របាយការណ៏ហិរញ្ញវតថុ ក្តូវបានោរ់រាុងឋានានុក្រមតនមលស្មស្ស្រ ដូចបានង្រៀររារ់ដូចខាងង្ក្កាម 
ង្ោយង្យងតាម រក្មិតទររំផុត ឡដលវាសំ្ខាន់ស្ក្មារ់ការវាស់្ឡវងតនមលស្មស្ស្រទំងមូល៖ 

• ដំណារ់កាលទី1  តនមលស្មស្ស្រឡដលដរស្ស្ង់ង្ចញពីរាុងទីផារស្រមមស្ក្មារ់ក្ទពយស្រមម ឬ 
ក្ទពយអរមមក្រង្ភទដូចគាា ។ 

• ដំណារ់កាលទី2  វធីិស្ថស្រស្តវាយតនមល ក្តូវបានអង្ងាតង្ោយដទ ល់ ឬក្រង្យលស្ក្មារ់ធាតុចួល
ឡដលមានរក្មិតទររំផុត និងមានភាពជាស្ថរវនតដល់ការវាស់្ឡវងតនមលស្ម
ស្ស្រ។ 

• ដំណារ់កាលទី3  វធីិស្ថស្រស្តវាយតនមល មិនក្តូវបានអង្ងាតង្ោយដទ ល់ ឬ ក្រង្យលស្ក្មារ់ធាតុ 
ចួល ឡដលមានរក្មិតទររំផុត និងមានភាពជាស្ថរវនតដល់ការវាស់្ឡវងតនមល
ស្មស្ស្រ។ 

2.6.8  ការខាតង្លើឥណទនរពឹំងទុរ (“ECLs”) 

ធនាគារទទួលស្ថគ ល់សំ្វធិានធនស្ក្មារ់ ECLs ង្លើឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុ ឡដលមិនក្តូវបានវាស់្ឡវង
ង្ោយ FVTPL ដូចខាងង្ក្កាម៖ 

• ក្បារ់រង្ញ្ញើជាមួយធនាគារ។ 

• ឥណទននិងរុង្រក្រទនដល់អតិថិជ្ន-សុ្ទធ និង 

• រិចចស្នាឥណទន 

ECLs ក្តូវបានទមទរង្ដើមបីវាស់្ឡវងតាមរយៈសំ្វធិានធនបាត់រង់ង្ៅចំនួនទឹរក្បារ់ង្ស្មើនឹង៖ 

• 12 ឡខ្ECL អាយុកាលររស់្ ECLជាលទធផលមរពីការបាត់រង់ ង្លើឧរររណ៍ 
ហិរញ្ញវតថុរាុងអំែុងង្ពល 12 ឡខ្រនាទ រ់ពីកាលររងិ្ចេទរាយការណ៍ (ឡដលង្ៅថាដំណារ់កាលទី 
1) ។ ឬ 

• អាយុកាលររស់្ ECL ឧទហរណ៍អាយុកាល ECL គឺជាលទធផលឡដលបានមរពីក្ពឹតិតការណ៍ 
ឡដលអាចនឹងង្ធវើឲ្យមានការបាត់រង់ង្លើ ឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុ (ឡដលង្ៅថាដំណារ់កាលទី 2 
និងដំណារ់កាលទី 3)។ 
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សំ្វធិានធនបាត់រង់ស្ក្មារ់ ECL ង្ពញមួយអាយុកាលក្តូវឡតគណនាស្ក្មារ់ឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុ
ក្រសិ្នង្រើ ហានិភ័យឥណទនង្លើឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុង្នាុះមានការង្រើនង្ែើងខាល ំង តំាងពីការទទួល
ស្ថគ ល់ដំរូង។ ចំង្ពាុះឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុង្ផសងង្ទៀត ECLs ក្តូវបានវាស់្ឡវងរាុងចំនួនមួយឡដលង្ស្មើ
នឹងECL12ឡខ្។ 

ECLs គឺជាការបា៉ែ ន់ស្ថម នង្ោយឡផែរង្លើក្រូបារ៊ែីលីង្តននតនមលរចចុរបនាននការបាត់រង់ឥណទន។ 
ទំងង្នុះក្តូវបានវាស់្ឡវងថាជាតនមលរចចុរបនា ននភាពខុ្ស្គាា រវាងលំហូរស្ថច់ក្បារ់ង្ោយស្ថរឡត 
ធនាគារង្ក្កាមរិចចស្នានិងលំហូរស្ថច់ក្បារ់ ឡដលធនាគាររពឹំងថានឹងទទួលបានពីការថលឹងឡថលងពី
ស្ថថ នភាពង្ស្ដារិចចនាង្ពលអនាគត ឡដលង្ធវើឲ្យអក្តាការក្បារ់ឡដលទទួលយរ (”EIR”) នន ក្ទពយ
ស្រមមមានអរបហា។ 

ឥណទនរិចចស្នាឡដលមិនទន់បានោរ់ឲ្យអតិថិជ្នង្ក្រើក្បាស់្ ECL គឺជាភាពខុ្ស្គាា រវាងតនមល
រចចុរបនាននភាពខុ្ស្គាា រវាងលំហូរស្ថច់ក្បារ់តាមរិចចស្នា ឡដលង្រើតង្ែើងង្ោយស្ថរធនាគារ 
ក្រសិ្នង្រើអារកាន់ការង្រតជាា ចិតតដរឥណទន និងលំហូរស្ថច់ក្បារ់ឡដលធនាគាររពឹំងថានឹងទទួល
បានក្រសិ្នង្រើ ឥណទនក្តូវបានដរង្ចញ។ 

ធនាគារគណនា ECL ង្លើមូលោា នរុគគលឬឡផែរង្លើមូលោា នស្មូហភាពស្ក្មារ់ផលរ័ក្តឥណ
ទនឡដលមានលរេណៈហានិភ័យង្ស្ដារិចចស្ស្ង្ដៀងគាា ។ ការគណនាសំ្វធិានធនបាត់រង់គឺឡផែរ
ង្លើតនមលរចចុរបនាននលំហូរស្ថច់ក្បារ់ឡដលរពឹំងទុរររស់្ក្ទពយស្រមមង្ោយង្ក្រើ EIR ង្ដើមររស់្ក្ទពយ
ស្រមម ង្ោយមិនគិតថាង្តើវាក្តូវបានវាស់្ឡវងឡផែរង្លើមូលោា នគណនារុគគល ឬជាស្មូហភាព 
ង្ែើយ។ 

ការខ្រខានទូទត់ស្ង 
ធនាគារង្ធវើចំណាត់ថាា រ់ឥណទន ក្បារ់ឡដលក្តូវទទួលបាន ឬក្ទពយស្រមមណាមួយ ជារំណុលខូ្ច 
ង្ៅង្ពលឡដលក្ទពយង្នាុះក្តូវបានង្ធវើ ភាពអន់ថយឥណទន។ ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុក្តូវបានង្ធវើ 
"ការខាតរង់ឥណទន" ង្ៅង្ពលក្ពឹតតិការណ៍មួយ ឬ ង្ក្ចើនបានង្រើតង្ែើង ឡដលមានផលរ៉ែុះពាល់
យ៉ែងខាល ំង ង្លើលំហូរស្ថច់ក្បារ់ហិរញ្ញវតថុនាង្ពលអនាគត ររស់្ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ ។ ឥណទន
មួយង្ៅរាុងលរេខ្ណឌ ឡដលអារខ្ចីពំុមានស្មតថភាពស្ង គឺជាទូង្ៅក្តូវបានពិចារណាង្ធវើ ភាពអន់
ថយឥណទនង្លើរឡលងឡតមានភស្តុតាងរញ្ញជ រ់ថាហានិភ័យ ននការមិនអាចទទួលបានលំហូរ
ស្ថច់ក្បារ់តាមរិចចស្នា បានកាត់រនថយគួរឱ្យរត់ស្មាគ ល់ និងពំុមានសូ្ចនាររននភាពអន់ថយ។ 
ង្លើស្ពីង្នុះ ឥណទនឡដលង្លើស្ការរំណត់ស្ងរយៈង្ពលង្ក្ចើនជាង 89នថៃ ក្តូវបានពិចារណាង្ធវើ  
ភាពអន់ថយឥណទន។ 

ការង្រើនង្ែើងហានិភ័យឥណទនគួរឱ្យរត់ស្មាគ ល់ (“SICR”) 
ធនាគារក្តួតពិនិតយរាល់ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុទំងអស់្ ឡដលបានង្ចញរិចចស្នា ឥណទននិងរិចច
ស្នាធានារា៉ែរ់រងហិរញ្ញវតថុ ឡដលស្ថិតង្ក្កាមតក្មូវការង្ដើមបីវាយតនមលង្ៅង្លើរំរតិ ហានិភ័យឥណ
ទនង្រើនង្ែើងចារ់តំាងពីមានការទទួលស្ថគ ល់ដំរូង។ ក្រសិ្នង្រើមានការង្រើនង្ែើងគួរឱ្យរត់
ស្មាគ ល់ននហានិភ័យឥណទន ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារនឹងង្ធវើការវាស់្ឡវងង្លើការខាតរង់ង្លើ 
សំ្វធិានធន អាស្ស័្យង្លើអាយុកាលជាជាង ECL រយៈង្ពល 12 ឡខ្។  

ង្គាលនង្យបាយគណង្នយយររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារមិន ង្កយស្សួ្លរាុងការង្ក្រើក្បាស់្ជារ់
ឡស្តងង្ទក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ ឡដលមានហានិភ័យឥណទនទរង្ៅកាលររងិ្ចេទរបាយការណ៍ក្តូវ
បាន ចាត់ទុរថាមិនមានហានិភ័យឥណទនង្រើនង្ែើង។ ជាលទធផល ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារក្តួត
ពិនិតយរាល់ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុទំងអស់្ ឡដលបានង្ចញរិចចស្នាឥណទននិងរិចចស្នាធានា
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រា៉ែ រ់រងហិរញ្ញវតថុឡដលរងផលរ៉ែុះពាល់ចំង្ពាុះការង្រើនង្ែើងហានិភ័យឥណទន។ 

រាុងការវាយតនមលថាង្តើហានិភ័យឥណទនង្ៅង្លើឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុ បានង្រើនង្ែើងគួរឱ្យរត់
ស្មាគ ល់ចារ់តំាងពីការទទួលស្ថគ ល់ដំរូងឬង្ទ ក្រុមហ៊ែុនរួម និងធនាគារង្ក្រៀរង្ធៀរហានិភ័យនន
ការខូ្ចង្លើឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុង្ៅកាលររងិ្ចេទរបាយការណ៍ ង្ោយឡផែរង្លើអាយុកាលនន
ឧរររណ៍ឡដលង្ៅស្ល់ជាមួយនឹងហានិភ័យ ននការខូ្ចង្រើតង្ែើងឡដលក្តូវបានរពឹំងទុរស្ក្មារ់
អាយុកាលឥណទនឡដលង្ៅស្ល់ង្ៅកាលររងិ្ចេទរបាយការណ៍រចចុរបនា ង្ៅង្ពលឡដល
ឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់ដំរូង។ រាុងការង្ធវើការវាយតនមលង្នុះ ធនាគារពិចារណាទំង
ព័ត៌មានររមិាណនិងគុណភាពឡដលស្មង្ហតុផល និងអាចទទួលយរបានរ៏ដូចជាក្រវតតិព័ត៌មាន
ង្មើលង្ៅមុខ្ ឡដលអាចររបានង្ោយមិនចំាបាច់ចំណាយ ឬការក្រឹងឡក្រង ង្ោយឡផែរង្លើរទ
ពិង្ស្ថធន៍និងពត័មានចាស់្ៗ ររស់្ធនាគារនិងការវាយតនមលឥណទនជំ្នាញរមួទំងក្រវតតិព័ត៌មាន
នាង្ពលអនាគត។ 

ECL បា៉ែ រា៉ែ ឡម៉ែក្ត និង វធីិស្ថស្រស្ត 

ECL គឺជាផលិតផលរញ្ចុ ុះតនមលននក្រូបារ៊ែីលីង្តននការខូ្ចឥណទន (“PD”) ខាតឡដលបានង្ោយ
ការខូ្ចឥណទន (“LGD”) និងការរ៉ែុះពាល់ននការខូ្ចឥណទន (“EAD”) ។ ECL ក្តូវបានរំណត់
ង្ោយការបា៉ែ ន់ស្ថម ន PD, LGD និង EAD ស្ក្មារ់រយៈង្ពលនាង្ពលអនាគតនីមួយៗ និងស្ក្មារ់
ឡផាររមួនីមួយៗ។ ស្មាស្ធាតុទំងរីង្នុះក្តូវបានគុណរួមគាា  និងឡរតក្មូវស្ក្មារ់ភវនីយភាពនន
ការរស់្រាន. (ឧទហរណ៍៖ ការរ៉ែុះពាល់មិនបានរង់ទុរជាមុន ឬមិនបានខូ្ច ង្ៅរាុងឡខ្មុនៗ) ។ 

PD គឺជាការបា៉ែ ន់ក្រមាណននភវនីយភាពននការខូ្ចឥណទនង្លើរយៈង្ពលជារ់ោរ់មួយ។ ការ
ខ្រខានទូទត់ស្ងអាចង្រើតង្ែើងឡតង្ៅង្ពលង្វោជារ់ោរ់មួយង្លើរយៈង្ពល ឡដលបានវាយ
តនមលក្រសិ្នង្រើឧរររណ៍ង្នុះមិនក្តូវបានឈរ់ទទួលស្ថគ ល់ពីមុន ង្ហើយង្ៅឡតស្ថិតរាុងសំ្ង្ពៀត
ឥណទនដឡដល។ PD គឺជាមុខ្ង្ករមួយននរុពវោភហានិភ័យរាុងក្រង្ទស្ និងជារ់ោរ់ររស់្អារ
ង្បាុះផាយ ។ PD ជារ់ោរ់ររស់្អារង្បាុះផាយគឺឡផែរង្លើការវាយតនមលលរេខ្ណឌ ឡដលក្តូវគាា នន
គណនី ឡដលក្តូវបានវាយតនមលង្ោយម្នតីក្បារ់រមចី។ ការវាយតនមលលរេខ្ណឌ ក្តូវមានការវាយតនមល
លរេខ្ណឌ អធិរង្តយយង្ធវើជាលរេខ្ណឌ ខ្ពស់្រំផុត។  

ការវាយតនមលលរេខ្ណឌ ក្តូវបានផារភាជ រ់ជាមួយនឹងក្រូបារ៊ែីលីង្តដំរូងននការខូ្ចឥណទន ង្ោយ
ឡផែរង្លើ រំណុលខូ្ចននស្ថជី្វរមមពិភពង្ោរក្រចំាឆ្ា ំ S&P ចុងង្ក្កាយរំផុត។ រាុងង្ពលជាមួយគាា
ង្នុះ PD ជារុពវោភហានិភ័យរាុងក្រង្ទស្ គិតស្ក្មារ់ហានិភ័យអធិរង្តយយភាពឡដលមានង្ៅរាុង
ក្រង្ទស្ឡដលការង្ចញផាយង្នុះមានក្រភពមរ។  

LGD ក្តូវបានរំណត់ជាចំនួនទឹរក្បារ់ននការបាត់រង់ឡដលង្រើតង្ែើងពីការរ៉ែុះពាល់ឡដលបានខូ្ច 
ង្ហើយវាក្តូវបានរង្កា ញជាភាគរយននការរ៉ែុះពាល់ង្ៅង្ពលមានរំណុលខូ្ច។ វាគឺជាក្រភាគនន
ចំនួនហានិភ័យឡដលក្តូវបានបាត់រង់យ៉ែងមានក្រសិ្ទធិភាពតាមរំណុលខូ្ច។ អក្តាននការទទួល
បានមរវញិគឺ 1 - LGD គិតជាភាគរយននការរ៉ែុះពាល់។ វារ៏ពឹងឡផែរង្លើក្រង្ភទននការធានាឡដល
ភាជ រ់ង្ៅនឹងក្រតិរតតិការ ង្ហើយក្តូវក្រឈមនឹងភាពមិនចាស់្ោស់្។ អក្តាង្ដើមននការទទួលបាន
មរវញិររស់្ធនាគារក្តូវបានង្ក្រើក្បាស់្រាុងការបា៉ែ ន់ស្ថម ន LGD ។ 

EAD គឺជាចំនួនទឹរក្បារ់ឡដល ធនាគារអាចនឹងបាត់រង់រាុងររណីឡដលអារខ្ចីក្បារ់មិនស្ង។ ង្ៅ
ង្ពលឡដលអារខ្ចីដល ស់្រតូរង្ឆ្ព ុះង្ៅរររំណុលខូ្ច វាជាធមមតាពាយមរង្ងាើនរំណុលខូ្ចររស់្វា។ 
ដូង្ចាុះ គំរូ EAD បា៉ែ ន់ស្ថម នស្មតថភាពររស់្អារង្ចញផាយរាុងការរង្ងាើនការរ៉ែុះពាល់ង្ៅង្ពលជិ្ត
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ដល់ង្ពលរំណុលខូ្ច។ 

ព័ត៌មានង្មើលង្ៅមុខ្ឡដលរមួរញ្ចូ លរាុងការវាស់្ឡវង ECL 

ការគណនានន ECL រមួរញ្ចូ លព័ត៌មានង្មើលង្ៅមុខ្។ ធនាគារបានង្ធវើការវភិាគក្រវតិត និងបាន
រំណត់តនមលង្ស្ដារិចចសំ្ខាន់ៗឡដលជ្ុះឥទធិពលង្លើហានិភ័យឥណទន និង ECL ស្ក្មារ់សំ្ង្ពៀត
ឥណទន។ 

ង្ទុះយ៉ែងណារ៏ង្ោយ ង្ោយស្ថរព័ត៌មានក្រវតតិស្ថស្រស្តមានរំណត់ឡដលក្តូវបានង្ក្រើជាមូលោា ន
ក្គឹុះស្ក្មារ់ការវាយតនមលនាង្ពលខាងមុខ្នន ECL ធនាគារ បានង្ក្រើក្បាស់្ការឡរតក្មូវព័ត៌មានពី
ក្រភពខាងង្ក្ៅ។ ព័ត៌មានឡដលរពឹំងចំា ក្តូវបានរមួរញ្ចូ លង្ៅរាុងការគណនា PD ស្ក្មារ់អក្តា
លំនំាង្ដើមស្ថជី្វរមមង្ោយ S&P ង្ហើយក្តូវបានឡរតក្មូវង្ោយរុពវោភហានិភ័យរាុងក្រង្ទស្
ស្ក្មារ់ក្រង្ទស្រមពុជា។ 

ការលុរង្ចាល 

ឥណទន ក្តូវបានលុរង្ចាលង្ៅង្ពលឡដលក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារមិនមានការរពឹំងទុររាុងការ
ក្រមូលមរវញិនូវក្ទពយស្មបតតិហិរញ្ញវតថុ (ទំងមូលឬឡផារខ្លុះននឥណទន)។ ររណីង្នុះ ង្រើតង្ែើង 
ង្ពលឡដលក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគាររំណត់ថា អារខ្ចីមិនមានក្ទពយស្រមម ឬក្រភពចំណូលឡដលអាច
រង្ងាើតលំហូរស្ថច់ក្បារ់ក្គរ់ក្គាន់រាុងការស្ងចំនួនទឹរក្បារ់ឡដលក្តូវលុរង្ចាល។ ការលុរង្ចាល
រំណុលរង្ងាើតបានជាក្ពឹតតិការណ៍ឈរ់ទទួលស្ថគ ល់។ ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារអាចអនុវតត
ស្រមមភាពតាមចារ់ចំង្ពាុះក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុឡដលបានលុរង្ចាល។ ការក្រមូលក្បារ់បានវញិ 
ពីស្រមមភាពននការអនុវតតស្រមមភាពតាមចារ់ររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារ នឹងរណាត លឱ្យមាន
ការង្រើនង្ែើងនូវភាពអន់ថយ ឡដលនឹងក្តូវបានរង្កា ញជា "ភាពអន់ថយសុ្ទធ ង្លើក្ទពយស្រមមហិរញ្ញ
វតថុ ឬចំង្ណញនានា" រាុងរបាយការណ៍ចំង្ណញឫ ខាត។ 

2.7 ការរណាត រ់ទុនង្ៅរាុងក្រមុហ៊ែុនរុក្តស្មព័នធ 

ក្រុមហ៊ែុនរុក្តស្មព័នធគឺ ជាក្រុមហ៊ែុនមួយឡដលក្រុមហ៊ែុនរួម មានអំណាចង្ៅរាុងការក្តួតពិនិតយនូវ
ង្គាលនង្យបាយហិរញ្ញវតថុ និងក្រតិរតតិការង្ដើមបីទទួលបានផលក្រង្យជ្ន៍ពីស្រមមភាពររស់្ក្រុម
ហ៊ែុនរុក្តស្មព័នធ។អតថិភាពនិងឥទធិពលននសិ្ទធិង្បាុះង្ឆ្ា តក្រររង្ោយស្កាត នុពល ឡដលអាចយរម
រង្ក្រើបាន ឬដល ស់្រតូរបានក្តូវបានង្គយរមរពិចារណាង្ៅង្ពលង្ធវើការវនិិចេ័យថា ង្តើក្រុមហ៊ែុនរមួ
ពិតជាមានអំណាចង្ៅង្លើស្ហក្គាស្មួយង្ទៀត។ 

ស្មតុលយរណាត រ់ទុនង្លើក្រុមហ៊ែុនរុក្តស្មព័នធឡដលក្តូវបានលុរង្ចាល ង្ៅង្ពលរញ្ចូ លគាា  ក្តូវ
បានរត់ក្តារាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ង្ោយឡែរររស់្ធនាគារ ង្ោយយរនថលង្ដើមដរនឹងភាព 
អន់ថយក្រសិ្នង្រើមាន។ ង្ៅង្ពលមានការលរ់នូវការរណាត រ់ទុនឡររង្នុះ លង្មែៀងរវាងនថលលរ់
សុ្ទធ និងតនមលពិតគណង្នយយររស់្វាក្តូវបានរត់ក្តារាុងរបាយការណ៍ចំង្ណញឬខាត។ 

2.8 ក្ទពយស្រមមង្ផសងៗ 

ក្ទពយស្រមមង្ផសងៗក្តូវបានអនុវតតតាមតនមលឡដលអាចបា៉ែ ន់ស្ថម នបាន។ 

2.9 រមមវធីិរំុពយូទ័រ 

រមមវធីិរំុពយូទ័រ រមួមានអាជាា រ័ណណននការង្ក្រើក្បាស់្រមមវធីិរំុពយូទ័រ រមួរញ្ចូ លនថលង្ដើមននការទិញ និង
រង្ងាើតរមមវធីិរំុពយូទ័រ ឡដលមិនរមួរញ្ចូ លឡផារខាងរាុង ឬស្មាស្ភាគននរំុពយូទ័រ ង្ហើយតនមលង្យង
គិតតាម នថលង្ដើមដររលំស់្រងគរ និងការខាតរង់រងគរពីឱ្នភាព ក្រសិ្នង្រើមាន។  
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រលំស់្ក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់ង្ៅរាុងរបាយការណ៍លទធផល ង្ៅង្ក្កាម “ចំណាយទូង្ៅ និងរដាបាល” 
តាមវធីិស្ថស្រស្តរលំស់្ថយចុុះជាលំោរ់ នូវអក្តា 25% រាុងមួយឆ្ា ំ។ 

2.10 ក្ទពយ និង ហតថូរររណ៍ 

ក្ទពយ និងហតថូរររណ៍ក្តូវបានរត់ក្តាជារឋមតាមនថលង្ដើម។ នថលង្ដើមង្នាុះរារ់រញ្ចូ លចំណាយទំង
អស់្ឡដលទរ់ទងដទ ល់នឹងការទិញក្ទពយស្រមមទំងង្នុះ។ 

ចំណាយរនាទ រ់ក្តូវបានរមួរញ្ចូ លង្ៅរាុងតនមលពិតគណង្នយយររស់្ក្ទពយង្នាុះ ឬទទួលស្ថគ ល់ជា
ក្ទពយស្រមមមួយង្ផសងង្ទៀត ង្ៅង្ពលឡដលក្ទពយស្រមមង្នាុះមានលទធភាពផតល់អតថក្រង្យជ្ន៍ 
ង្ស្ដារិចចង្ៅង្ពលអនាគតដល់ក្រុមហ៊ែុនរមួ ង្ហើយតនមលង្នាុះអាចវាស់្ឡវងបានក្តឹមក្តូវ។  

តនមលពិតគណង្នយយស្ក្មារ់ការដល ស់្រតូរ រំឡណរននក្ទពយស្រមម ក្តូវឈរ់ទទួលស្ថគ ល់ជាក្ទពយ
ស្រមមរាុងរបាយការណ៍ចំង្ណញ ឬខាតតាមការង្រើតង្ែើង។ នថលង្ដើមរារ់រញ្ចូ លទំងការវាយតនមល
រឋមង្ៅង្លើ ការរុុះង្រ ើ និងការដល ស់្ទីតំាងអចលនក្ទពយ និងការង្រៀរចំទីតំាងឡដលក្រុមហ៊ែុនរមួ មាន
កាតពវរិចចង្ធវើង្ែើងង្ៅង្ពលទិញ ក្ទពយស្រមមទំងង្នាុះក្រសិ្នង្រើចំាបាច់។ 

ឡផារនីមួយៗននក្ទពយ និងហតថូរររណ៍ឡដលមានតនមលង្ដើមជាស្ថរវនតង្ធៀរនឹងតនមលស្ររុននក្ទពយ
ទំងង្នាុះ និងមានអាយុកាលង្ក្រើក្បាស់្ង្ផសងក្តូវបានរលំស់្ង្ោយឡែរ។ 

រនាទ រ់ពីការទទួលស្ថគ ល់ដំរូងននក្ទពយ និងហតថូរររណ៍ក្តូវបានរត់ក្តាតាមនថលង្ដើម ដររលំស់្រងគរ 
និងការខាតរង់រងគរពីឱ្នភាពង្ផសងៗ។ 

ដីធលី មានអាយុកាលង្ក្រើក្បាស់្មិនរំណត់ ដូង្ចាុះង្ហើយពំុក្តូវបានង្ធវើការរលំស់្ង្ទ។ រលំស់្ង្លើក្ទពយ 
និង ហតថូរររណ៍ក្តូវបានគណនាង្ដើមបីកាត់រនថយនថលង្ដើមននក្ទពយ ង្ោយដរតនមលននការសំ្ណល់
តាមអាយុកាលង្ក្រើក្បាស់្បា៉ែ ន់ស្ថម នររស់្ក្ទពយស្រមមង្នាុះ។  

វធីិស្ថស្រស្តរាុងការគណនារលំស់្ និងអក្តារលំស់្ចមបងរួមមានដូចខាងង្ក្កាម៖ 

ក្រង្ភទ វធីិស្ថស្រស្ត អក្តារលំស្ ់
អគារ រលំស្់ង្ថរ 5% 
ការជួ្ស្ជុ្លឡរលមែ រលំស្់ថយចុុះជាលោំរ់ 20% 
ស្មាា រៈការយិលយ័ រលំស្់ថយចុុះជាលោំរ់ 25% 
ស្ង្កា រមឹ ង្ក្គឿងរំពារ់ និងររកិាេ រ រលំស្់ថយចុុះជាលោំរ់ 25% 
រថយនត រលំស្់ថយចុុះជាលោំរ់ 25% 
ស្មាា រុះរំុពយូទ័រ រលំស្់ថយចុុះជាលោំរ់ 50% 

ង្ៅចុងការយិររងិ្ចេទននរបាយការណ៏ តនមលពិតគណង្នយយររស់្ក្ទពយ និងររកិាេ រក្តូវបានបា៉ែ ន់ស្ថម ន
អំពីឱ្នភាព ង្ៅង្ពលឡដលមានក្ពឹតតិការណ៍ ឬរឡក្មរក្មូលលរេខ្ណឌ ណាមួយង្រើតង្ែើងឡដលអាច
រង្កា ញថាតនមលពិតគណង្នយយមិនអាចស្ថត រវញិបាន។ ការខាតរង់នឹងក្តូវរត់ក្តាង្ពលតនមលពិត
គណង្នយយង្លើស្តនមលអាចស្ថត របាន ។ 

តនមលការសំ្ណល់ រយៈង្ពលង្ក្រើក្បាស់្ និងវធីិស្ថស្រស្តរលំស់្ក្តូវបានពិនិតយង្ែើងវញិង្ៅរាល់ចុង
ការយិររងិ្ចេទង្ដើមបីធានាថាចំនួន វធីិស្ថស្រស្ត និងរយុះង្ពលរលំស់្មិនឡក្រក្រួលង្រើង្ធៀរង្ៅនឹងការ
បា៉ែ ន់ស្ថម នពីមុន និងទក្មង់ននការង្ក្រើក្បាស់្ឡដលរពឹំងទុរននអតថក្រង្យជ្ន៍ ង្ស្ដារិចចនាង្ពល
អនាគត ររស់្ក្ទពយស្រមមទំងង្នាុះ។ ក្រសិ្នង្រើការរពឹំងទុរខុ្ស្ពីការបា៉ែ ន់ស្ថម នពីមុន ការឡក្រ
ក្រួលឡររង្នុះក្តូវបានចាត់ទុរជាការដល ស់្រតូរគណង្នយយបា៉ែ ន់ស្ថម ន។ 
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តនមលពិតគណង្នយយននក្ទពយ និង ហតថូរររណ៍ ក្តូវបានឈរ់ទទួលស្ថគ ល់ង្ៅង្ពលលរ់ ឬង្ៅង្ពល
មិនមានអតតក្រង្យជ្ន៍ង្ស្ដារិចច នាង្ពលអនាគតរនតង្ទៀត។ ចំនួនខុ្ស្គាា រវាងតនមលទទួលបានពីការ
លរ់ ក្រសិ្នង្រើមាន និងតនមលពិតគណង្នយយក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់ង្ៅរាុងរបាយការណ៍លទធផល។ 

2.11 អតថក្រង្យជ្ន៍និង្យជិ្រ 

 អតថក្រង្យជ្ន៍និង្យជិ្ររយៈង្ពលខ្លី 

ក្បារ់ឈាួល ក្បារ់ង្រៀរវតស វភិាគទន ស្ក្មារ់ស្នតិភាពស្ងគមការឈរ់ក្រចំាឆ្ា ំមានក្បារ់ឡខ្និងការ
ឈរ់ង្ពលឈឺមានក្បារ់ឡខ្រុពវោភនិងអតថក្រង្យជ្ន៍មិនឡមនររិូយវតថុ ក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់ជា
ចំណាយង្ៅរាុងការយិររងិ្ចេទ ង្ពលឡដលនិង្យជិ្តបានផតល់ង្ស្វារមម។ 

ការតរស្ាងរយៈង្ពលខ្លីដូចជាការឈរ់ស្ក្មារមានក្បារ់ឡខ្ ក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់ជាចំណាយង្ៅ
ង្ពលឡដលនិង្យជិ្រផតល់ង្ស្វារមមឡដលរង្ងាើនសិ្ទធិរាុងការទទួលបាននូវចំនួននថៃអវតតមានតរស្ាង
នាង្ពលអនាគត។ ការតរស្ាងអវតតមានមិនរូររនតរយៈង្ពលខ្លីដូចជា នថៃស្ក្មារង្ពលឈឺក្តូវ
ទទួលស្ថគ ល់ង្ៅង្ពលឡដលការអវតតមានង្នាុះង្រើតង្ែើង។ 

រុពវោភក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់ជាចំណាយង្ៅង្ពលឡដលមានកាតពវរិចចរចចុរបនាស្ស្រចារ់ ង្ដើមបី
ង្ធវើការទូទត់ចំណាយ ជាលទធផលននក្ពឹតតិការណ៍ពីអតីតកាលង្ហើយការបា៉ែ ន់ស្ថម នគួរឲ្យង្ជ្ឿជារ់
មួយក្តូវបានង្ធវើង្ែើងង្លើចំនួនននកាតពវរិចចង្នាុះ។ 

ក្បារ់រំណាច់អតីតភាពការង្ករ 

ង្ៅឆ្ា ំ2018 ក្រសួ្ងការង្ករនិងរណដុ ុះរណាដ លវជិាជ ជី្វៈបានង្ចញ ក្រកាស្ង្លខ្ 443 ចុុះនថៃទី 21 
ឡខ្រញ្ញញ  ឆ្ា ំ2018 ស្តីពីការអនុវតតន៍ការទូទត់ក្បារ់រំណាច់អតីតភាពការង្ករស្ក្មារ់រិចចស្នា
ការង្កររុគគលិរឡដលមានរយៈង្ពលមិនរំណត់ ង្ោយង្យងតាមង្ស្ចរតីឡណនំាង្ចញនថៃទី22  
ឡខ្មីនា ឆ្ា ំ2019។ ក្រកាស្ង្នុះតក្មូវឲ្យមានអនុភាពក្រតិស្រមមង្ៅង្លើក្បារ់រំណាច់អតីតភាព
ការង្ករឡដលង្ស្មើនឹង15នថៃ រាុង1ឆ្ា ំននក្បារ់ឈមួលររស់្និង្យជិ្តស្ក្មារ់រយៈង្ពលអតិររមាចំនួន 
6ឡខ្ង្ោយឡផែរង្លើក្បារ់ឈាួលជាមធយមសុ្ទធនាឆ្ា ំនីមួយៗ។  

ក្បារ់រំណាច់អតីតភាពការង្ករ 

ការទូទត់ក្តូវចារ់ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2021 ង្ហើយង្ៅង្រៀងរាល់ ឡខ្មិថុនា និងឡខ្ធាូ ដូចមានឡចងខាងង្ក្កាម៖ 

• ង្ស្មើនឹងរីនថៃក្តូវទូទត់ជាង្រៀងរាល់ឡខ្មិថុនា និង 

• ង្ស្មើនឹងរីនថៃក្តូវទូទត់ជាង្រៀងរាល់ឡខ្ធាូ 

2.12 សំ្វធិានធន ក្ទពយស្រមមយថាង្ហតុ និងរំណុលយថាង្ហតុ 

សំ្វធិានធនក្តូវបានទទូលស្ថគ ល់ង្ៅង្ពលឡដល ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារមានកាតពវរិចចរចចុរបនា
ស្ស្រចារ់ឬក្រង្យលឡដលជាលទធផលននក្ពឹតតិការណ៍ពីអតីតកាលង្ហើយឡដលរពឹំងថានឹងនំាឲ្យ
មានលំហូរង្ចញនូវអតថក្រង្យជ្ន៍ខាងង្ស្ដារិចចឡដលតក្មូវឲ្យមានការទូទត់ស្ងកាតពវរិចចង្នាុះ
និងការបា៉ែ ន់ស្ថម នដ៏គួរឲ្យង្ជ្ឿជារ់ង្ៅង្លើចំនួនទឹរក្បារ់ននកាតពវរិចចង្នាុះ ង្ហើយតនមលង្នាុះអាចបា៉ែ ន់
ស្ថម នង្ោយជារ់ោរ់បាន។ 

ក្រសិ្នង្រើផលរ៉ែុះពាល់មានទំហំជាស្ថរវនតសំ្វធិានក្តូវបានរំណត់ ង្ោយអរបហារលំហូរស្ថច់ក្បារ់ 
ឡដលរពឹំងថានឹងទទួលបាននាង្ពលអនាគត ង្ោយង្ក្រើអក្តាមុនរង់ពនធ ង្ក្ពាុះវាឆលុុះរញ្ញច ំងពីការបា៉ែ ន់
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ក្រមាណតនមលង្ពលង្វោរាុងលរេខ្ណឌ ទីផាររចចុរបនានិងហានិភ័យជារំណត់ចំង្ពាុះរំណុល ទំង
ង្នាុះ។ 

សំ្វធិានធនក្តូវបានង្ធវើការក្តួតពិនិតយង្ែើងវញិ ង្ៅង្រៀងរាល់ចុងការយិររងិ្ចេទនថៃរបាយការណ៍ និង 
ឡរតក្មូវង្ដើមបីឆលុុះរញ្ញច ំងពីការបា៉ែ ន់ស្ថម នរចចុរបនាឡដលក្តឹមក្តូវរំផុត។ ក្រសិ្នង្រើមិនមានការរពឹំង
ថាលំហូរង្ចញននធនធានឡដលជាអតថក្រង្យជ្ន៍ខាងង្ស្ដារិចច និងតំរូវង្អាយមានការទូទត់ស្ង
ង្នាុះង្ទ សំ្វធិានធននឹងក្តូវរងវិលក្តែរ់ង្ៅវញិ។ 

សំ្វធិានធននឹងមិនក្តូវទទួលស្ថគ ល់ស្ក្មារ់ក្រតិរតតិការខាតនាង្ពលអនាគត។ ក្រសិ្នង្រើក្រុមហ៊ែុន
រមួ មានរិចចស្នាឡដលស្មុគស្ថម ញ កាតពវរិចចរចចុរបនាននរិចចស្នាង្នាុះក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់ និង
វាយតនមលជាសំ្វធិានធនមួយ។ 

2.13 វធីិស្ថស្រស្តអក្តាការក្បារ់ក្រសិ្ទធភាព 

វធីិស្ថស្រស្តក្តាការក្បារ់ក្រសិ្ទធភាព គឺជាអក្តាមួយឡដលរញ្ចុ ុះតនមលយ៉ែងជារ់ោរ់ង្លើបា៉ែ ន់ស្ថម នលំ
ហូរស្ថច់ក្បារ់នឹងទូទត់ ឬនឹងទទួលបាននាង្ពលអនាគត ពីអាយុកាលរពឹំងទុរនន ក្ទពយស្រមម ឬ
ក្ទពយអរមមហិរញ្ញវតថុង្ៅតនមលង្យងដុលស្ររុននក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុឬង្ៅតនមលរលំស់្ននក្ទពយអរមម
ហិរញ្ញវតថុ។ 

ង្ៅង្ពលគណនាអក្តាការក្បារ់ក្រសិ្ទធភាព ក្រុមហ៊ែុនរួម និងធនាគារ បា៉ែ ន់ស្ថម នទុរ ង្លើលំហូរ
ស្ថច់ក្បារ់ង្ោយ ពិចារណា ង្លើរយៈង្ពលននរិចចស្នាររស់្ឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុ រ៉ែុឡនតមិនបានគិត
ង្ៅង្លើការខាត់រង់ង្លើឥណទនរពឹំងទុរង្នាុះង្ទ។ 

ការគណនា ក្តូវរមួរញ្ចូ ល ទំងអស់្នូវរនក្ម និងចំនួនបានរង់ និងទទួលបានរវាងភាគីស្ងខាង 
ង្ៅតាមរិចចស្នា ឡដលជាឡផាររមួ ននអក្តាការក្បារ់ក្រសិ្ទធភាព រនក្មក្រតិរតតិការ និងការរង់រុពវ
ោភ ឬអរបហាង្ផសងៗង្ទៀត។ 

រនក្មក្រតិរតតិការ គឺជារនក្មរំង្ណើ ន ឡដលរងាង្ែើងង្ោយដទ ល់ចំង្ពាុះការទិញយរ ង្បាុះផាយឬ
ការង្បាុះង្ចាលក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ ឬក្ទពយអរមមហិរញ្ញវតថុ។ រនក្មរំង្ណើ នគឺជារនក្មមួយ ឡដល
នឹងមិនក្តូវបានង្រើតង្ែើង ក្រសិ្នង្រើអងគភាពមិនបានទិញយរ ង្បាុះផាយឬង្បាុះង្ចាលឧរររណ៍
ហិរញ្ញវតថុ។ 

2.13.1 ចំណូលការក្បារ់ 

ចំណូលការក្បារ់ ក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់ង្ៅរាុងរបាយការណ៍ចំង្ណញ ឬខាត ង្ោយង្ក្រើវធីិស្ថស្រស្ត
ការក្បារ់ក្រសិ្ទធភាព។ វាក្តូវបានគណនាង្ក្រើក្បាស់្អក្តាការក្បារ់ក្រសិ្ទធភាព ង្ៅតនមលង្យងដុល
ននក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុង្លើរឡលងឡត៖ 

• ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុទិញមរឬមានស្ស្ថរ់ ឡដលមានឱ្នភាពឥណទន។ អក្តាការក្បារ់  
ក្រសិ្ទធភាព ឡដលបានឡរតក្មូវង្លើឥណទន នឹងក្តូវយរមរង្ក្រើក្បាស់្ ង្ៅង្លើតនមលរលំស់្ នន
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ។ 

• ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុមិនបានទិញមរ ឬមិនមានស្ស្ថរ់ឡដលមានឱ្នភាពឥណទន រ៉ែុឡនតង្ក្កាយ 
មរក្តូវបានកាល យជាក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុឡដលមានឱ្នភាព។អក្តាការក្បារ់ក្រសិ្ទធភាពនា
ការយិររងិ្ចេទរនាទ រ់ នឹងក្តូវយរមរង្ក្រើក្បាស់្ ង្ៅង្លើតនមលរលំស់្ង្ដើមននក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ។ 

អក្តាការក្បារ់ក្រសិ្ទធភាព ឡដលបានឡរតក្មូវង្លើឥណទន គឺជា អក្តាមួយឡដលរញ្ចុ ុះតនមលយ៉ែង
ជារ់ោរ់ង្លើបា៉ែ ន់ស្ថម នលំហូរស្ថច់ក្បារ់នឹងទូទត់ ឬនឹងទទួលបាននាង្ពលអនាគត ពីអាយុកាល
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រពឹំងទុរននក្ទពយស្រមម ឬក្ទពយអរមមហិរញ្ញវតថុ ង្ៅតាមតនមលរលំស់្ននក្ទពយអរមមហិរញ្ញវតថុ ឡដលជា
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុទិញមរឬមានស្ស្ថរ់ ឡដលមានឱ្នភាពឥណទន។ 

ចំណូលការក្បារ់ក្តូវបានគណនាង្ោយង្ក្រើវធីិស្ថស្រស្តអក្តាការក្បារ់ក្រសិ្ទធភាព ឡដលបានរង្កា ញ
ង្ៅរាុងរបាយការណ៍ចំង្ណញ ឬខាត និងចំណូលស្ររុង្ផសងៗ បានរមួរញ្ចូ លផងឡដរង្លើការក្បារ់
ង្លើក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុឡដលក្តូវបានវាស់្ឡវងង្ោយតនមលរលំស់្។ 

2.13.2 ចំណាយការក្បារ់ 

ចំណាយការក្បារ់រ៏ ក្តូវបានគណនាង្ោយង្ក្រើវធីិរលំស់្អក្តាការក្បារ់ក្រសិ្ទធភាព ស្ក្មារ់ក្ទពយ
អរមមហិរញ្ញវតថុ ឡដលបានររាទុរង្ៅតនមលរលំស់្។ ចំណាយការក្បារ់ ឡដលបានរង្កា ញង្ៅរាុង
របាយការណ៍ចំង្ណញ ឬខាត និងចំណូលស្ររុង្ផសងៗ បានរមួរញ្ចូ លផងឡដរង្លើក្ទពយអរមម 
ហិរញ្ញវតថុឡដលក្តូវបានវាស់្ឡវងង្ោយតនមលរលំស់្។ 

2.14  ចំណូលង្ផសងៗ 

រនក្ម និង ចំណូលង្ផសងៗ ក្តូវទទួលស្ថគ ល់ជា ង្ស្វារមមពារ់ព័នធ ឡដលបានផគត់ផគង់។ 

រិចចស្នាជាមួយអតិថិជ្ន ឡដលង្ធវើឲ្យមានការទទួលស្ថគ ល់ង្លើឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុ ង្ៅរាុងក្រុម
ហ៊ែុនរមួ និង រាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់្ធនាគារ អាចនឹងង្ៅរាុងវសិ្ថលនុភាពខ្លុះររស់្ CIFRS 
9 និងវសិ្ថលនុភាពខ្លុះររស់្ CIFRS 15។ ក្រសិ្នង្រើមានររណីង្នុះដំរូង ធនាគារនឹងអនុវតតតាម 
CIFRS 9 ង្ដើមបីរំឡររ និងវាស្ឡវង ឡផារននរិចចស្នា ឡដលង្ៅរាុងវសិ្ថលនុភាព នន CIFRS 9 និង
រនាទ រ់មរ អនុវតតតាម CIFRS 15 ង្ៅង្លើឡផារង្ៅស្ល់។ 

2.15 ពនធង្លើក្បារ់ចំង្ណញ 

ពនធង្លើក្បារ់ចំង្ណញរួមមានពនធង្លើក្បារ់ចំង្ណញជារ់ពនធទំងអស់្។ពនធង្ៅរាុងរបាយការណ៍
លទធផលរមួមាន ពនធរាុងក្គា និងពនធពនា។ 

2.15.1 ពនធរាុ ងក្គា 

ការចំណាយររស់្ពនធរាុងក្គាក្តូវបានរំណត់ង្ោយអនុង្ោមតាមចារ់ស្តីពីស្ថរង្ពើពនធ និងរមួ
រញ្ចូ លទំងមូលោា នពនធង្យងតាមក្បារ់ចំង្ណញជារ់ពនធ។ 

2.15.2 ពនធពនា 

ពនធពនាក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់ទំងស្សុ្ងង្ោយង្ក្រើ វធិានរំណុលង្លើភាពខុ្ស្គាា រង្ណាត ុះអាស្នា 
ឡដលង្រើតង្ែើងពីភាពខុ្ស្គាា រវាងតនមលពិតគណង្នយយននក្ទពយស្រមម ឬរំណុលង្ៅរាុងតារាង
តុលយការ និង មូលោា នពនធ។ 

ពនធពនា ក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់ស្ក្មារ់ភាពខុ្ស្គាា រង្ណាត ុះអាស្នាទំងអស់្ ង្លើរឡលងឡតពនធ 
ពនាឡដលង្រើតង្ចញពីការទទួលស្ថគ ល់រឋមនូវក្ទពយស្រមម ឬ រំណុលរាុងក្រតិរតតិការឡដលមិន
ឡមនជាការទិញអាជី្វរមមរមួនិងង្ៅង្ពលឡដលក្រតិរតិតការង្នាុះង្រើតង្ែើង មិនមានផលរ៉ែុះពាល់
ណាមួយង្រើតង្ែើងចំង្ពាុះក្បារ់ចំង្ណញតាមវធីិស្ថស្រស្តគណង្នយយ ឬក្បារ់ចំង្ណញតាមវធីិ
ស្ថស្រស្តពនធោរ។ 

ពនធពនាក្ទពយស្រមមគឺក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់ឡតង្ៅង្ពលឡដលក្បារ់ចំង្ណញជារ់ពនធអាចង្រើតមាន
ង្ែើងង្ដើមបីទូទត់ជាមួយនឹងចំនួនខុ្ស្គាា រង្ណាត ុះអាស្នា។តនមលពិតគណង្នយយននពនធពនារង្លើ
ក្ទពយស្រមម ក្តូវពិនិតយង្ែើងវញិង្ៅរាុងការយិររងិ្ចេទតារាងតុលយការនីមួយៗ។ អងគភាពមួយក្តូវ
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កាត់រនថយតនមលពិតគណង្នយយននពនធពនារង្លើក្ទពយស្រមមរហូតដល់ចំនួនមួយឡដលង្ធវើង្អាយដឹង
ថាក្បារ់ចំង្ណញជារ់ពនធនឹងមិនមានស្ក្មារ់រង្ងាើតជាផលក្រង្យជ្ន៍មួយឡផារឬផលក្រង្យជ្ន៍
ទំងអស់្ននពនធពនារង្លើក្ទពយស្រមមង្នាុះក្តូវបានង្ក្រើក្បាស់្។ ការកាត់រនថយឡររង្នុះក្តូវបាន
រឡងវរមរវញិដរារណាមានលទធភាពក្គរ់ក្គាន់ថា ក្បារ់ចំង្ណញជារ់ពនធនឹងអាចទទួលយរមរ
ង្ក្រើក្បាស់្បាន។ 

ពនធពនារក្ទពយស្រមម នឹងពនធពនាររំណុលអាចកាត់រងគាា ង្ៅង្ពលឡដលមានសិ្ទធិស្ស្រចារ់
ង្ដើមបីទូទត់ពនធរាុងក្គាង្ៅនឹងពនធរាុងក្គាក្តូវស្ង ង្ហើយង្ៅង្ពលឡដលចំណូលពនធពនារទរ់ទង
នឹងអាជាា ធរពនធោរដូចគាា ង្លើ៖ 

(i) អងគភាពជារ់ពនធដូចគាា  

(ii) អងគភាពជារ់ពនធង្ផសងគាា  ឡដលមានរំណងនឹងទូទត់រំណុលពនធពនារ និងក្ទពយស្រមមពនធ
ពនារង្ោយឡផែរង្លើ មូលោា នសុ្ទធ ឬទទួលស្ថគ ល់ក្ទពយស្រមម និងទូទត់រំណុលពនធជាមួយ
គាា ង្ៅរាុង ការយិររងិ្ចេទខាងមុខ្ ឡដលររមិាណចំាបាច់ននរំណុលពនធពនារឬក្ទពយស្រមមពនធ
ពនារក្តូវបានរពឹំងថានឹងក្តូវទូទត់ ឬទទួលបានមរវញិ។ 

ពនធពនារ នឹងក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់ជាចំណូល ឬចំណាយង្ហើយក្តូវោរ់រញ្ចូ លង្ៅរាុងរបាយ
ការណ៍ចំង្ណញ ឫខាតរាុងក្គា ង្លើរឡលងឡតរាុងររណីឡដលពនធង្នាុះ ទរ់ទិនង្ៅនឹងធាតុឡដល
ក្តូវបានឥណទន គិតចូលង្ោយដទ ល់ង្ៅរាុងក្គា ដូចគាា ឬខុ្ស្គាា ង្ៅរាុងររណីឡដល រំណុលពនធ
ពនារក្តូវបានគិតចូល ឬឥណទនង្ោយដទ ល់ង្ៅរាុងមូលធន។ 

ក្ទពយស្រមមនិងរំណុលពនធពនារ ក្តូវបានគណនាតាមអក្តាពនធឡដលរពឹំងទុរថានឹងង្ក្រើក្បាស់្ង្ៅ
រាុងក្គា ង្ៅង្ពលឡដលក្ទពយស្រមមក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់ និងរំណុលក្តូវបានទូទត់ង្ោយ ឡផែរង្ៅ
ង្លើអក្តាពនធ និងចារ់ពនធឡដលបានអនុម័ត ឬ អនុវតតជារ់ឡស្តងង្ៅចុងការយិររងិ្ចេទនន 
របាយការណ៍។ 

2.16  ទុនរក្មងុតាមរទរបញ្ញតតិ 

ទុនរក្មុងតាមរទរបញ្ញតតិក្តូវបានរង្ងាើតង្ែើងស្ក្មារ់ភាពខុ្ស្គាា ននការផតល់រវាងការរំណត់ECL
អនុង្ោមតាម CIFRS 9 និងរទរបញ្ញតតិឡដលបានឡចង អនុង្ោមតាមក្រកាស្ររស់្NBC ក្រកាស្
ង្លខ្ ខ្7-017-344 ចុុះនថៃទី1 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2017 និងស្ថរាចរង្លខ្ ខ្7-018-001 ចុុះនថៃទី16 ឡខ្រុមាៈ
ឆ្ា ំ2018ស្តីពីការឡរងឡចរហានិភ័យឥណទននិងសំ្វធិានធនង្លើការថយចុុះតនមលស្ក្មារ់ធនាគារ
និងស្ថថ រ័នហិរញ្ញវតថុ។ 

សំ្វធិានធនរទរបញ្ញតតិតក្មូវឱ្យធនាគារ និងស្ថថ រ័នហិរញ្ញវតថុចាត់ចំណាត់ថាា រ់ផលរ័ក្តរមចីររស់្
ពួរង្គជាក្បំាថាា រ់និងផតល់សំ្វធិានធនទូង្ៅ និងជារ់ោរ់ង្ោយឡផែរង្លើចំណាត់ថាា រ់ឥណទនដូច
ខាងង្ក្កាម៖ 

ចំណាត់ថាា រ់ ចំនួននថៃង្លើស្កាលរំណត់ អក្តាទយជ្ជទន 

ស្តង់ោ 0 នថៃដល ់14 នថៃ (រយុះង្ពលខ្លី) 
0 នថៃដល ់29 នថៃ (រយុះង្ពលឡវង) 1% 

ឃ្ល ំង្មើល 15 នថៃដល ់30 នថៃ (រយុះង្ពលខ្លី) 
30 នថៃដល ់89 នថៃ (រយុះង្ពលឡវង) 3% 

ង្ក្កាមស្តង់ោ 31 នថៃដល ់60 នថៃ (រយុះង្ពលខ្លី) 
90 នថៃដល ់179 នថៃ (រយុះង្ពលឡវង) 20% 

ស្ងស័យ 61 នថៃដល ់90 នថៃ (រយុះង្ពលខ្លី) 50% 
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180 នថៃដល ់359 នថៃ (រយុះង្ពលឡវង) 
បាត់រង់ ចារ់ពី 91 នថៃ (រយុះង្ពលខ្លី) 

360 នថៃឬ ង្ក្ចើនជាង នថៃឬ (រយុះង្ពលឡវង) 100% 

ធនាគារក្តូវង្ក្រៀរង្ធៀរសំ្វធិានធនឡដលបានគណនាស្ស្រតាមCIFRS 9 និងសំ្វធិានធនរទ
របញ្ញតតិ ង្ហើយ៖ 

(i) រាុងររណីសំ្វធិានធនរទរបញ្ញតតិ ទរជាងសំ្វធិានធនឡដលបានគណនាស្ស្រតាម CIFRS 9 
 អងគភាពក្តូវរត់ក្តានូវសំ្វធិានធនឡដលបានគណនាស្ស្រតាមCIFRS 9។ និង 

(ii) រាុងររណីសំ្វធិានធនរទរបញ្ញតតិ ខ្ពស់្ជាងសំ្វធិានធនឡដលបានគណនាស្ស្រតាម CIFRS 9  
អងគភាពក្តូវរត់ក្តានូវសំ្វធិានធនឡដលបានគណនាស្ស្រតាមCIFRS 9 និងង្ផទរចំនួនខុ្ស្គាា ពី
ក្បារ់ចំណូលឡដលបានររាទុរ ឬគណនីខាតរងគរចូលង្ៅរាុងគណនីទុនរក្មុងតាមរទ 
របញ្ញតតិ។ 

2.17 ភាគីស្ម័ពនធញាតិ 
ភាគីឡដលក្តូវបានចាត់ទុរជាភាគីស្ម័ពនធញាតិ ក្រសិ្នង្រើក្រុមហ៊ែុនរមួ និង ធនាគារមានលទធភាព
ក្គរ់ក្គងង្ោយដទ ល់ ឬង្ោយក្រង្យល ឬមានឥទធិពលខាល ំងង្ៅភាគីមួយង្ទៀត រាុងការង្ធវើង្ស្ចរតី
ស្ង្ក្មចហិរញ្ញវតថុ និងក្រតិរតតិការ ឬក្រសិ្នង្រើក្រុមហ៊ែុនរួម និង ធនាគារ និងភាគីដនទមានសិ្ទធិ
ក្គរ់ក្គងទូង្ៅ ឬមានឥទធិពលខាល ំង។ ភាគីស្ម័ពនធញាតិអាចជា ររូវន័តរុគគល ឬររូវន័តរុគគល រមួទំង
ស្មាជិ្រក្គួស្ថរជិ្តដិតននររូវន័តរុគគលណាឡដលបានចាត់ទុរថាជាភាគីស្ម័ពនធញាតិ។ 

2.18 ការរងគត់ននចំនួនតួង្លខ្ 
ចំនួនឡដលមានង្ៅរាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ក្តូវបានរងគត់ង្ៅកាន់ជិ្តខ្ទង់រាយឡដលង្ៅជិ្តរំផុត
ស្ក្មារ់ដុោល រអាង្មររិ និងរងគត់ង្ៅកាន់ខ្ទង់ពាន់ឡដលង្ៅជិ្តរំផុតស្ក្មារ់ង្រៀលឡខ្មរ។ 

2.19 ស្តង់ោរបានង្ចញផាយ រ៉ែុឡនតមិនទន់មានក្រសិ្ទធិភាព 

ស្តង់ោរគណង្នយយ និងការង្ធវើវងិ្ស្ថធនរមមង្ផសងៗឡដលក្តូវបានង្ចញផាយ រ៉ែុឡនតមិនទន់មាន
ក្រសិ្ទធភាពរាុងការអនុវតតរហូតដល់កាលររងិ្ចេទង្ចញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួនិង
ធនាគារ ក្តូវបានរង្កា ញដូចខាងង្ក្កាម៖ 

ការចារ់ង្ផតើមននក្រសិ្ទធភាពររស់្ស្តង់ោរង្ៅ ឬរនាទ រ់ពីនថៃទី 1 ឡខ្មររា ឆ្ា ំ2021 

• CIFRS 17 រិចចស្នាធានារា៉ែ រ់រង 

ង្ៅឡខ្ឧស្ភា ឆ្ា ំ2017 IASBបានង្ចញរិចចស្នាធានារា៉ែ រ់រង CIFRS 17 ឡដលជាស្តង់ោរ
គណង្នយយថមីស្ក្មារ់រិចចស្នាធានារា៉ែ រ់រងរមួមាន ការទទួលស្ថគ ល់និងវាស់្ឡវង និងការរង្កា
ញ។ ង្ៅង្ពលមានក្រសិ្ទធិភាព CIFRS 17 នឹងជំ្នួស្រិចចស្នាធានារា៉ែរ់រង CIFRS 4 ឡដល
បានង្ចញង្ៅឆ្ា ំ2005។ CIFRS 17 អនុវតតចំង្ពាុះរិចចស្នាធានារា៉ែ រ់រងក្គរ់ក្រង្ភទ (មានដូច
ជា: ការធានារា៉ែរ់រងអាយុជី្វតិ ការធានារា៉ែរ់រងមិនឡមនអាយុជី្វតិ ការធានារា៉ែរ់រងង្ោយដទ ល់ 
និងការធានារា៉ែរ់រងរនត) ង្ោយមិនគិតពីក្រង្ភទននស្ថថ រ័នពារ់ព័នធ រ៏ដូចជាការធានាជារ់ោរ់
និងឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុឡដលមានលរេណៈពិង្ស្ស្ឡដលអាចឲ្យ ស្ថថ រ័នពារ់ព័នធចូលរមួបាន 
ង្ក្កាមការង្លើរឡលងង្លើវសិ្ថលភាពជារ់ោរ់។ ង្គាលរំណងទូង្ៅររស់្ CIFRS 17 គឺង្ដើមបី
ផតល់នូវគំរគូណង្នយយស្ក្មារ់រិចចស្នាធានារា៉ែរ់រងឡដលមានអតថក្រង្យជ្ន៍ និងស្មស្ស្រ
ស្ក្មារ់ក្រុមហ៊ែុនធានារា៉ែរ់រង។ ផទុយពីតក្មូវការង្ៅរាុង CIFRS 4 ឡដលភាគង្ក្ចើនពឹងឡផែរង្ៅ
ង្លើង្គាលការណ៍គណង្នយយរាុងស្សុ្រពីមុន CIFRS 17 ផតល់នូវគំរដ៏ូទូលំទូោយស្ក្មារ់រិចច
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ស្នាធានារា៉ែរ់រងឡដលក្គរដណត រ់ង្លើក្គរ់ទិដាភាពគណង្នយយពារ់ព័នធ។  

ចំណុចស្ាូលនន CIFRS 17 គឺជាគំរូង្គាលការណ៍ទូង្ៅ និងរមួទំងចំណុចរឡនថមដូចខាងង្ក្កាម៖ 

- ការអនុវតតជារ់ោរ់ស្ក្មារ់រិចចស្នាឡដលមានលរេណៈពិង្ស្ស្ចូលរមួង្ោយដទ ល់ (វធីិ
គិតតនមលអង្ថរ/ឡក្រក្រួល) 

- វធីិស្ថស្រស្តស្ថមញ្ញ (វធីិស្ថស្រស្តននការឡរងឡចររុពវោភ) ភាគង្ក្ចើនស្ក្មារ់រិចចស្នារយៈ
ង្ពលខ្លី 

CIFRS 17 មានក្រសិ្ទធភាពស្ក្មារ់រកាលររងិ្ចេទននរបាយការណ៍ចារ់ង្ផតើមពីនថៃទី1 ឡខ្មររា 
ឆ្ា ំ2021 ង្ោយមានតួង្លខ្ង្ក្រៀរង្ធៀរ។ ការោរ់ពារយមុនកាលរំណត់ក្តូវបានអនុញ្ញញ តិឱ្យអងគ
ភាពឲ្យធនាគារអនុវតតស្តង់ោរ CIFRS 9 និង CIFRS 15 មុនឬមុនកាលររងិ្ចេទឡដលក្តូវអនុវតត 
CIFRS 17។ ស្តង់ោរង្នុះមិនអនុវតតចំង្ពាុះក្រុមហ៊ែុនរមួ និង ធនាគារង្ែើយ។ 

ស្តង់ោរនិងការឡរឡក្រថមី និងការររស្ស្ថយឡដលក្តូវបានង្ចញរ៉ែុឡនតមិនទន់មានក្រសិ្ទធភាពង្ៅ
ង្ែើយរហូតដល់កាលររងិ្ចេទង្ចញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួនិងធនាគារ ក្តូវបាន
រង្កា ញខាងង្ក្កាម។ ក្រុមហ៊ែុនរមួនិងធនាគារនឹងទទួលយរស្តង់ោរនិងការឡរឡក្រនិងការររ
ស្ស្ថយថមីក្រសិ្នង្រើអាចអនុវតតស្តង់ោរង្នាុះមានក្រសិ្ទធិភាព។ 

រិចចស្នាធានារា៉ែរ់រង CIFRS 17 

ង្ៅឡខ្ឧស្ភាឆ្ា ំ 2017 IASB បានង្ចញរិចចស្នាធានារា៉ែរ់រង CIFRS 17 ឡដលជាស្តង់ោរ
គណង្នយយថមីស្ក្មារ់រិចចស្នាធានារា៉ែ រ់រងរមួមានការទទួលស្ថគ ល់ វាស់្ឡវង និងការរង្កា ញ។ ង្ៅ
ង្ពលមានក្រសិ្ទធិភាព CIFRS 17 នឹងជំ្នួស្រិចចស្នាធានារា៉ែរ់រង CIFRS 4 ឡដលក្តូវបានង្ចញង្ៅ
ឆ្ា ំ 2005។ CIFRS 17 អនុវតតចំង្ពាុះរិចចស្នាធានារា៉ែរ់រងក្គរ់ក្រង្ភទ (ង្ពាលគឺ ជី្វតិទូង្ៅ ការ
ធានារា៉ែរ់រងង្ោយដទ ល់និងធានារា៉ែរ់រងង្ែើងវញិ)ង្ោយមិនគិតពីក្រង្ភទននអងគភាពឡដលង្ចញរ័
ណណធានារា៉ែ រ់រង រ៏ដូចជាការធានាមួយចំនួន និងឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុឡដលមានលរេណៈពិង្ស្ស្នន
ការចូលរមួឡដលចំាបាច់។ ការង្លើរឡលងវសិ្ថលភាពជារ់ោរ់មួយចំនួន នឹងក្តូវអនុវតត ។CIFRS 
17 ឡណនំាពីតក្មូវការគណង្នយយថមីស្ក្មារ់ផលិតផលធនាគារឡដលមានលរេណៈធានារា៉ែ រ់រង
ឡដលអាចជ្ុះឥទធិពលដល់ការរំណត់ថាង្តើឧរររណ៍មួយណាឬស្មាស្ធាតុណាមួយឡដលមាន
ង្ៅរាុងវសិ្ថលភាពនន CIFRS 9 ឬ CIFRS 17។ 

កាតឥណទននិងផលិតផលស្ស្ង្ដៀងគាា ឡដលផតល់ការធានារា៉ែរ់រង៖ អារង្ចញផលិតផលទំងង្នុះ
ភាគង្ក្ចើននឹងអាចរនតការពាបាលគណង្នយយ ឡដលមានស្ស្ថរ់ជាឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុង្ក្កាម 
CIFRS 9 ។ CIFRS 17 មិនរារ់រញ្ចូ លរិចចស្នាកាតឥណទនវសិ្ថលភាពររស់្ខ្លួន (និងរិចចស្នា
ស្ស្ង្ដៀងគាា ង្ផសងង្ទៀតឡដលផតល់ការង្រៀរចំឥណទនឬទូទត់ក្បារ់) ឡដលក្តូវនឹងនិយមន័យននរិចច
ស្នាធានារា៉ែរ់រងក្រសិ្នង្រើ ង្ហើយអងគភាពមិនបានរញ្ចូ លការវាយតនមលននហានិភ័យធានារា៉ែរ់រង
ឡដលទរ់ទងនឹងរុគគល អតិថិជ្នរាុងការរំណត់តនមលននរិចចស្នាជាមួយអតិថិជ្នង្នាុះ។ ង្ៅង្ពល
ឡដលការធានារា៉ែរ់រងក្តូវបានផតល់ជាឡផារមួយននលរេខ្ណឌ រិចចស្នាននកាតឥណទនអារង្ចញ 
តក្មូវឱ្យ: 

• ឡញរស្មាស្ភាគធានាររស់្ការធានារា៉ែ រ់រងង្ហើយអនុវតត CIFRS 17 ង្លើស្មាស្ភាគង្នាុះ 

• អនុវតតស្តង់ោរឡដលអាចអនុវតតបានង្ផសងង្ទៀត (ដូចជា CIFRS 9 CIFRS 15 ចំណូលពីរិចច
ស្នាជាមួយអតិថិជ្នឬ CIAS 37 សំ្ធានធន ក្ទពយអរមមយថាង្ហតុ និង ក្ទពយស្រមម
យថាង្ហតុ) ចំង្ពាុះស្មាស្ធាតុង្ផសងង្ទៀត 
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រិចចស្នាផតល់ក្បារ់រមចីឡដលក្តូវនឹងនិយមន័យ ននធានារា៉ែរ់រងរ៉ែុឡនតរំណត់សំ្ណងស្ក្មារ់
ក្ពឹតតិការណ៍ធានារា៉ែរ់រងង្ៅនឹងចំនួនទឹរក្បារ់ឡដលក្តូវការង្ដើមបីទូទត់កាតពវរិចចររស់្មាច ស់្ង្គាល
នង្យបាយឡដលរង្ងាើតង្ែើងង្ោយរិចចស្នា៖ អារង្ចញក្បារ់រមចីឡររង្នុះ - ឧទហរណ៏ ក្បារ់រមចី
ជាមួយការលុះរង់ (waiver on dealth) - មានជំ្ង្រ ើស្រាុងការអនុវតត CIFRS 9 ឬ CIFRS ១ 

CIFRS 17 មានក្រសិ្ទធភាពស្ក្មារ់របាយការណ៏ការយិររងិ្ចេទរញ្ច រ់ចារ់ពីនថៃទី1 ឡខ្មររា  
ឆ្ា ំ2021 ង្ោយមានតួង្លខ្ង្ក្រៀរង្ធៀរ។ ការោរ់ពារយមុនកាលរំណត់ក្តូវបានអនុញ្ញញ ត ង្ោយ
អងគភាពក្តូវអនុវតត CIFRS 9 និង CIFRS 15 ង្ៅឬមុនកាលររងិ្ចេទឡដលក្តូវអនុវតត CIFRS 17។ 

រចចុរបនាង្នុះក្រុមហ៊ែុនរមួរំពុងស្ថិតរាុងដំង្ណើ រការវាយតនមលផលរ៉ែុះពាល់ននការអនុម័ត CIFRS 17 
ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់្ខ្លួន។ 

ឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុ CIFRS 9 - រនក្មរាុងការស្ថរលបង 10% ស្ក្មារ់ការមិនទទួលស្ថគ ល់រំណុល
ហិរញ្ញវតថុ 

ជាឡផារមួយននដំង្ណើ រការឡរលំអក្រចំាឆ្ា ំរាុងរំែុងឆ្ា ំ 2018-2020 ររស់្ខ្លួនចំង្ពាុះដំង្ណើ រការស្តង់
ោរ CIFRS, IASB បានង្ចញការង្ធវើវងិ្ស្ថធនរមមង្លើ CIFRS 9 ។ ការង្ធវើវងិ្ស្ថធនរមមង្នុះរញ្ញជ រ់អំពី
រនក្មឡដលអងគភាពមួយរមួរញ្ចូ លង្ៅង្ពលវាយតនមលថាង្តើលរេខ្ណឌ ននរំណុលហិរញ្ញវតថុថមីឬ បាន
ឡរឡក្រមានភាពខុ្ស្គាា ខាល ំងពីលរេខ្ណឌ ននរំណុលហិរញ្ញវតថុង្ដើម។ រនក្មទំងង្នុះរមួមានទំងអារ
ឡដលបានរង់ឬទទួលរនក្មរវាងអារខ្ចីនិងអារឱ្យខ្ចីរមួទំងរនក្មឡដលបានរង់ឬទទួលង្ោយអារខ្ចីឬ
អារឱ្យខ្ចីរាុងនាមអារង្ផសង។អងគភាពអនុវតតការង្ធវើវងិ្ស្ថធនរមមង្លើរំណុលហិរញ្ញវតថុឡដលក្តូវបាន
ឡរឡក្រឬដល ស់្រតូរង្ៅឬរនាទ រ់ពីការចារ់ង្ផតើមននរយៈង្ពលរបាយការណ៍ក្រចំាឆ្ា ំឡដលអងគភាពដំរូង
អនុវតតការង្ធវើវងិ្ស្ថធនរមម។ 

ការង្ធវើវងិ្ស្ថធនរមមង្នុះមានក្រសិ្ទធភាពស្ក្មារ់របាយការណ៏ការយិររងិ្ចេទរញ្ច រ់ក្រចំាឆ្ា ំឡដល
ចារ់ង្ផតើមង្ៅឬរនាទ រ់ពី នថៃទី1 ឡខ្មររា ឆ្ា ំ2022 ង្ោយមានការអនុម័តមុន ។ ធនាគារនឹងអនុវតតការ
ង្ធវើវងិ្ស្ថធនរមមង្លើរំណុលហិរញ្ញវតថុឡដលក្តូវបានឡរឡក្រឬដល ស់្រតូរង្ៅឬរនាទ រ់ពីការចារ់ង្ផតើមននរ
យៈង្ពលក្រចំាឆ្ា ំឡដលវានឹងអនុវតតការង្ធវើវងិ្ស្ថធនរមមដំរូងង្ហើយមិនរពឹំងថាវានឹងរណាត លឱ្យ
មានផលរ៉ែុះពាល់ជាស្ថរវនតង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុររស់្ខ្លួនង្ែើយ។ 

3 ការប៉ា នស់្មា ន និងការវិនិច្ឆយ័គណននយយសំខាន់ 
ការង្រៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុស្ស្រតាម CIFRSs តក្មូវឱ្យធនាគារង្ធវើការបា៉ែ ន់ស្ថម ននិងការ
ស្នមតឡដលរ៉ែុះពាល់ដល់ររមិាណននធនធានរំណុលចំណូលនិងចំណាយ ឡដលបានរាយការណ៍
និងការោតក្តោងធនធានឡដលជារ់ទរ់ទងនិងរំណុលឡដលជារ់ទរ់ទង។ ក្ពឹតតិការណ៍នា
ង្ពលអនាគតអាចនឹងង្រើតង្ែើង ឡដលអាចរណាត លឱ្យការស្នាិោា នឡដលក្តូវបានង្ក្រើរាុងការង្ៅ
ដល់ការបា៉ែ ន់ស្ថម នង្ដើមបីដល ស់្រតូរ។ ផលរ៉ែុះពាល់ននការដល ស់្រតូរណាមួយង្ៅរាុងការបា៉ែ ន់ស្ថម នក្តូវ
បានឆលុុះរញ្ញច ំងង្ៅរាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុង្ៅង្ពលឡដលពួរង្គអាចរំណត់បានស្មរមយ។ 

3.1 ការវនិិចេ័យ 

3.1.1 តនមលស្មស្ស្រននឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុ  
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ង្ៅង្ពលឡដលតនមលស្មស្ស្រននក្ទពយស្រមម និងរំណុលហិរញ្ញវតថុក្តូវបានង្គទទួលស្ថគ ល់ ឬ 
រង្កា ញង្ៅរាុង របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវតថុមិនអាចទទួលបានពីទីផារស្រមមទំងង្នុះ ក្តូវ
បានរំណត់ង្ោយង្ក្រើរង្ចចរង្ទស្វាយតនមលនផទរាុង ង្ោយង្ក្រើគំរវូាយតនមលស្មស្ស្រឡដលក្តូវបាន
ទទួលយរជាទូង្ៅ។  

ធាតុចូលននម៉ែូ ឡដលទំងង្នុះក្តូវបានយរង្ចញពីទីផារឡដលអាចអង្ងាតបានង្ៅង្ពល ឡដលអាចង្ធវើ
ង្ៅបានរ៉ែុឡនតង្ៅង្ពល ឡដលមិនអាចង្ធវើង្ៅបានរំរតិននការវនិិចេ័យក្តូវបានទមទររាុងការរង្ងាើត
តនមលស្មស្ស្រ។ ការវាយតនមលក្រុមហ៊ែុនរមួនិងធនាគារស្តីពីតនមលស្មស្ស្រក្តូវបានរង្កា ញង្ៅរាុង
រំណត់ស្មាគ ល់ង្លខ្ 24 ននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 

3.1.2 ចំណាត់ថាា រ់ននក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ  

ក្រុមហ៊ែុនរមួ ង្ធវើការវនិិចេ័យរាុងការចាត់ថាា រ់ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុររស់្ខ្លួនអាស្ស័្យង្លើលទធផលនន 
“ការង្ធវើង្តស្តង្លើការទូទត់ឡតក្បារ់ង្ដើមនិងការក្បារ់” (“SPPI”) និងការង្ធវើង្តស្តង្លើ គំរ ូ អាជី្វរមម
ឡដលង្ក្រើស្ក្មារ់ក្គរ់ក្គងក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុទំងង្នាុះ។ 

ការង្ធវើង្តស្ត SPPI គឺជាការង្ធវើង្តស្តដំរូងរាុងចំង្ណាមការង្ធវើង្តស្តចំនួនពីរឡដលរំណត់ចំណាត់
ថាា រ់ននក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ។ ង្ៅង្ពលអនុវតតការង្ធវើង្តស្ត SPPI ក្រុមហ៊ែុនរមួង្ធវើការវាយតនមលង្លើ
លរេខ្ណឌ រិចចស្នាននក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុទំងង្នុះផតល់ ឱ្យតាមកាលររងិ្ចេទឡដលបានរញ្ញជ រ់
ចំង្ពាុះលំហូរស្ថច់ក្បារ់ឡដលជាការទូទត់ និងការក្បារ់ង្ៅង្លើក្បារ់ង្ដើមឡដលង្ៅស្ល់ ជាមួយ
ការក្បារ់តំណាងឱ្យតនមលននង្ពលង្វោរូរិយវតថុ និងហានិភ័យឥណទនឡដលទរ់ទងនឹង ចំនួន
ក្បារ់ង្ដើមឡដលង្ៅស្ល់។ ការវាយតំនលង្លើលំហូរស្ថច់ក្បារ់ថាង្ឆលើយតរង្ៅនឹងការង្ធវើង្តស្តង្នុះ
ក្តូវបានង្ធវើង្ែើងជាររិូយរ័ណណឡដលក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុក្តូវបានឡរងឡចរ។ រយៈង្ពលននរិចច
ស្នាង្ផសងៗង្ទៀតឡដលដល ស់្រតូរង្ពលកាលឬចំនួនលំហូរស្ថច់ក្បារ់ (ង្លើរឡលងឡតវាជាអក្តាការ
ក្បារ់អង្ថរឡដលតំណាងឱ្យតនមលង្ពលង្វោននររិូយវតថុ និងហានិភ័យឥណទន) មិនក្តូវតាម 
លរេណៈវនិិចេ័យចំណាយរលំស់្ង្ទ។ 

ការវាយតំនលង្លើគំរអូាជី្វរមម (“BMA”) គឺជាការស្ថរលបងង្លើរទី 2។ BMA ឆលុុះរញ្ញច ំងពីការ
ក្គរ់ក្គងក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុង្ដើមបីរង្ងាើតលំហូរស្ថច់ក្បារ់សុ្ទធ។ ក្រុមហ៊ែុនរមួអនុវតត BMA ង្ោយ
ឡផែរង្លើរតាត ដូចខាងង្ក្កាម៖ 

• ង្គាលរំណងនិងយុទធស្ថស្រស្តននអាជី្វរមមស្ក្មារ់កាន់ការ់ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ 

• វធិានការណ៍ននការអនុវតតការង្ករក្តូវបានង្ក្រើង្ដើមបីវាយតនមលគណៈក្គរ់ក្គងសំ្ខាន់ៗររស់្ក្រុម
ហ៊ែុនរមួ និងធនាគារឡដលទទួលខុ្ស្ក្តូវចំង្ពាុះក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ 

• ហានិភ័យររស់្អារចូលរមួនិងឧរររណ៍ឡដលបានអនុវតតរាុងការក្គរ់ក្គងវា 

• រចនាស្មព័នធសំ្ណង រូររមួទំង ការដល ស់្រតូរតនមលស្មរមយននការវនិិង្យគឡដលបានក្គរ់ក្គង ឬ
លំហូរស្ថច់ក្បារ់ឡដលបានមរពីក្រតិរតតិការ 

• ភាពញឹរញារ់និងង្ពលង្វោននការជំ្រុះរញ្ជ ី។ 
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3.1.3 វធីិស្ថស្រស្តអក្តាការក្បារ់មានក្រសិ្ទធភាព (“EIR”) 

វធីិស្ថស្រស្ត EIR ររស់្ធនាគារទទួលស្ថគ ល់ចំណូលការក្បារ់ង្ោយង្ក្រើអក្តាននការក្តែរ់មរវញិ
ឡដលតំណាងឱ្យការបា៉ែ ន់ស្ថម នលែរំផុតននអក្តាង្ថរននអាយុកាលអាររបរិរយិរពឹំងទុរននក្បារ់រមចី
និងក្បារ់រង្ញ្ញើង្ហើយដឹងពីផលរ៉ែុះពាល់ននអក្តាការក្បារ់ខុ្ស្ៗគាា  ឡដលក្តូវបានគិតង្ៅដំណារ់
កាលង្ផសងៗគាា និងលរេណៈង្ផសងង្ទៀត វដតជី្វតិផលិតផល (រារ់រញ្ចូ លទំងការទូទត់ជាមុននិង
ការក្បារ់ពិន័យនិងការគិតនថល)។ តាមការបា៉ែ ន់ក្រមាណង្នុះតក្មូវឱ្យមានធាតុននការវនិិចេ័យទរ់ទង
នឹងអាររបរិរយិ ឡដលរពឹំងទុរនិងវដតជី្វតិររស់្ឧរររណ៍រ៏ដូចជាការដល ស់្រតូរឡដលរពឹំងថានឹង 
អក្តាមូលោា នររស់្ធនាគារនិងក្បារ់ចំណូល / ចំណាយនថលង្ដើមង្ផសងង្ទៀតឡដលជាឡផារសំ្ខាន់នន
ឧរររណ៍។ 

3.2 ការបា៉ែ ន់ស្ថម ន  

3.2.1 ភាពអន់ថយននក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ  

ក្រុមហ៊ែុនរមួពិនិតយង្មើលក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុររស់្ខ្លួនង្ៅកាលររងិ្ចេទរបាយការណ៍នីមួយៗ ង្ដើមបី
វាយតនមលថាង្តើការថយតនមលស្ក្មារ់ការខាតរង់ឥណទនគួរក្តូវបានរត់ក្តាជាក្បារ់ចំង្ណញ ឬ 
ខាត។ គណៈក្គរ់ក្គងបា៉ែ ន់ក្រមាណចំនួននិងង្ពលង្វោននលំហូរស្ថច់ក្បារ់នាង្ពលអនាគតង្ៅ
ង្ពលរំណត់រំរតិក្បារ់ការថយតនមលឡដលក្តូវការ។ ការបា៉ែ ន់ស្ថម នឡររង្នុះឡផែរង្លើការស្នមតអំពី
រតាត មួយចំនួនង្ហើយលទធផលជារ់ឡស្តង ឡដលជាលទធផលអាចមានការខុ្ស្គាា  នឹងមានការដល ស់្  
រតូរននការរញ្ចុ ុះនថលង្នាុះង្ពលអនាគត។ 

3.2.2 ចំណាយពនធ 

ការវនិិចេ័យសំ្ខាន់ៗ ក្តូវបានរមួរញ្ចូ លរាុងការរំណត់នូវសំ្វធិានធនពនធររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ។ ក្រុម
ហ៊ែុនរមួនឹងទទួលស្ថគ ល់រំណុលស្ក្មារ់រាល់ចំណាយង្លើពនធឡដលរពឹំងទុរឡផែរង្ៅង្លើការបា៉ែ ន់
ស្ថម នតាមរយៈការររស្ស្ថយរទរបញ្ញតតិពនធង្ផសងៗង្ោយថាា រ់ដឹរនំា ថាង្តើពនធទំងង្នុះក្តូវរង់។
ង្ៅង្ពលឡដលលទធផលពនធខុ្ស្គាា ពីការបា៉ែ ន់ស្ថម នឡដលក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់ពីមុនភាពខុ្ស្គាា
ទំងង្នាុះនឹងមានផលរ៉ែុះពាល់ដល់សំ្វធិានធនពនធរាុងការយិររងិ្ចេទឡដលការរំណត់ង្នាុះក្តូវបាន
ង្ធវើង្ែើង. 

3.2.3 ការទទួលស្ថគ ល់ពនធពនារជាក្ទពយស្រមម 

ពនធពនារជាក្ទពយស្រមមក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់ស្ក្មារ់ការខាតរង់ពនធរង្ណាដ ុះអាស្នាទំងអស់្ គិត
រហូតដល់ ក្បារ់ចំង្ណញជារ់ពនធនាង្ពលអនាគត អាចង្ក្រើក្បាស់្រាុងការកាត់រង ការខាតរង់ពនធ
រង្ណាដ ុះអាស្នាទំងអស់្។ ការវនិិចេ័យសំ្ខាន់ររស់្គណៈក្គរ់ក្គង គឺតក្មូវឲ្យមានការរំណត់ចំនួន
ពនធពនារជាក្ទពយស្រមមឡដលអាចទទួលស្ថគ ល់ង្ោយឡផែរង្ៅង្លើង្ពលង្វោ និងរក្មិតននក្បារ់
ចំង្ណញឡដលក្តូវជារ់ពនធនាង្ពលអនាគតជាមួយគាា នឹងយុទធស្ថស្រស្តឡផនការពនធស្ក្មារ់អនាគត។ 
ព័ត័មានលមែិតននពនធពនាក្ទពយស្រមម ឡដលមិនបានរត់ក្តាក្តូវបានរង្កា ញង្ៅរាុងរំណត់ស្មាគ ល់
ង្លខ្ 21.3។ 
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4. ក្បារ់តមកលត់ាមចារ់ង្ៅធនាគារជាតិននរមពុជា 

 ក្រុមហ៊ែនុរួម និង ធនាគារ 
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 

 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 

  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

ក្បារ់រង្ញ្ញើង្លើង្ដើមទុន 700,000 2,831,500  700,000   2,852,500  
ក្បារ់រក្មងុកាពវរិចច 25,494 103,123  25,491   103,876  

 
725,494 2,934,623  725,491   2,956,376  

4.1 ក្បារ់តមាល់ធានាង្លើង្ដើមទុន 

ង្យងតាមក្រកាស្ររស់្ធនាគារជាតិ ននរមពុជាង្លខ្ B7-00-05 ចុុះនថៃទី11 ឡខ្មររា ឆ្ា ំ2000 ស្តីពី
ការផតល់អាជាា រ័ណណធនាគារឯរង្ទស្ និងក្រកាស្ង្លខ្ B7-06-208 ចុុះនថៃទី13 ឡខ្រញ្ញញ  ឆ្ា ំ2006 ស្តី
ពីការង្ធវើវងិ្ស្ថធនរមមមាក្តា 9 និងមាក្តា 13 ននក្រកាស្ង្លខ្ B7-00-05 ធនាគារ តក្មូវឱ្យររាចំនួន
ទឹរក្បារ់ង្ស្មើនឹងក្បំាភាគរយននង្ដើមទុនចុុះរញ្ជ ីររស់្ខ្លួនង្ៅរាុងគណនីអចិន្នតយ៍ជាមួយធនាគារ
ជាតិ ននរមពុជា។ ក្បារ់រង្ញ្ញើង្ដើមទុនស្ស្រចារ់ង្នុះទទួលបានការក្បារ់ក្រចំាឆ្ា ំចំនួន 1/2 ននអក្តា
ហិរញ្ញរបទនឡដលរំណត់ង្ោយ NBC ស្ក្មារ់ក្បារ់រង្ញ្ញើជាក្បារ់ង្រៀលនិង 3/8 ននអក្តាក្បារ់
រង្ញ្ញើរយៈង្ពល SIBOR រយៈង្ពល 6ឡខ្ស្ក្មារ់ក្បារ់រង្ញ្ញើជាក្បារ់ដុោល រអាង្មររិ។ អក្តាការក្បារ់
ង្ៅចង្នាល ុះពី 0.09% ង្ៅ 0.48% រាុងមួយឆ្ា ំស្ក្មារ់ការយិររងិ្ចេទរញ្ច រ់នថៃទី31 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2020 
(2019៖ 0.54% ង្ៅ 0.72% រាុងមួយឆ្ា ំ) ។ 

4.2 ទុនរក្មងុកាតពវរិចច 

ង្យងតាមក្រកាស្ររស់្ធនាគារជាតិ ននរមពុជាង្លខ្ B7-00-05 ចុុះនថៃទី11 ឡខ្មររា ឆ្ា ំ2000 ស្តីពី
ការផតល់អាជាា រ័ណណដល់ធនាគារឯរង្ទស្ឥណទនជ្នរទ ទុនរក្មុងកាតពវរិចច 5% ននក្បារ់រង្ញ្ញើ
ស្ររុពីអតិថិជ្ននិងក្បារ់រមចីង្ផសងង្ទៀត។ 

ពំុមានការក្បារ់ក្តូវទទួលបានស្ក្មារ់គណនី ទុនរក្មុងកាតពវរិចចង្នុះង្ទ។ 
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5. ក្បារ់រង្ញ្ញ ើង្ៅធនាគារ 
 ក្រុមហ៊ែុនរួម 

 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 
 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 
 

 
(រំណត់ស្មាគ ល់ ង្លខ្ 

2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

ធនាគារជាតិ ននរមពុជា 72,847 294,666  52,144   212,487  
ធនាគារ និងក្គឹុះស្ថថ នដនទង្ទៀត 579,044 2,342,233  1,501,163   6,117,239  

ក្បារ់រង្ញ្ញើដុលង្ៅធនាគារ 651,891 2,636,899  1,553,307   6,329,726  
ស្ំវធិានធនង្លើ ECL (9,027) (36,514)  (31,891)  (129,956) 

ស្មតុលយសុ្ទធ 642,864 2,600,385  1,521,416   6,199,770  

 

 ធនាគារ 
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 

 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 

 
 (រំណត់ស្មាគ ល់ ង្លខ្ 

2.3.2) 
 (រំណត់ស្មាគ ល់ង្លខ្ 

2.3.2) 

ធនាគារជាតិ ននរមពុជា 72,847 294,666  52,144   212,487  
ធនាគារ និងក្គឹុះស្ថថ នដនទង្ទៀត 558,622 2,259,626  1,495,311   6,093,392  

ក្បារ់រង្ញ្ញើដុលង្ៅធនាគារ 631,469 2,554,292  1,547,455   6,305,879  
ស្ំវធិានធនង្លើ ECLs (8,709) (35,228)  (31,767)  (129,450) 

ស្មតុលយសុ្ទធ 622,760 2,519,064  1,515,688   6,176,429  

ការវភិាគរឡនថមមានដូចខាងង្ក្កាម៖ 

 ក្រុមហ៊ែុនរួម ធនាគារ 
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 

 
ដុោល រ 

អាង្មររិ 
ស្មមូល

ពាន់ង្រៀល 
ដុោល រ 

អាង្មររិ 
ស្មមូល

ពាន់ង្រៀល 
ដុោល រ 

អាង្មររិ 
ស្មមូល

ពាន់ង្រៀល 
ដុោល រ 

អាង្មររិ 
ស្មមូល

ពាន់ង្រៀល 

 
 

(រំណត់
ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 
 

(រំណត់
ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 
 

(រំណត់
ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 
 

(រំណត់
ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

(a) តាមររិូយរ័ណណ         
ដុោល រអាង្មររិ 617,641 2,498,358 1,537,773 6,266,425   597,219 2,415,751 1,531,921  6,242,578  
ឡខ្មរង្រៀល 34,250 138,541  15,534   63,301  34,250 138,541  15,534   63,301  
         

 
651,891 2,636,899 1,553,307 6,329,726 631,469 2,554,292 1,547,455  6,305,879  

(b) តាមទំនារ់ទំនង         

ភាគីមិនពារ់ព័នធ 651,891 2,636,899 1,553,307 6,329,726 631,469 2,554,292 1,547,455  6,305,879  

(c) តាមកាលរំណត់         

មួយង្ៅរីឡខ្ 651,891 2,636,899 1,553,307 6,329,726 631,469 2,554,292 1,547,455  6,305,879  

(d) តាមអក្តាការក្បារ់ (រាុងមួយឆ្ា ំ)៖ 2020 2019 

គណនីស្នសំ 0.25% ង្ៅ 1.25% 0.25% ង្ៅ 1.25% 

ស្ក្មារ់ង្គាលរំណងននរបាយការណ៏លំហូរស្ថច់ក្បារ់ស្ថច់ក្បារ់ និងស្ថច់ក្បារ់ស្មមូលរមួមាន៖ 

 ក្រុមហ៊ែុនរួម ធនាគារ 
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 



 
 

50 

 
ដុោល រ 

អាង្មររិ 
ស្មមូល

ពាន់ង្រៀល 
ដុោល រ 

អាង្មររិ 
ស្មមូល

ពាន់ង្រៀល 
ដុោល រ 

អាង្មររិ 
ស្មមូល 

ពាន់ង្រៀល 
ដុោល រ 

អាង្មររិ 
ស្មមូល 

ពាន់ង្រៀល 

 
 

(រំណត់
ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 
 

(រំណត់
ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 
 

(រំណត់
ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 
 

(រំណត់
ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

ស្ថច់ក្បារ់រាុងនដ 56,457 228,369  10,359   42,213  56,114 226,981  10,099   41,153  
ក្បារ់រង្ញ្ញើង្ៅធនាគារ 651,891 2,636,899  1,553,307   6,329,726  631,469 2,554,292  1,547,455   6,305,879  

 708,348 2,865,268  1,563,666   6,371,939  687,583 2,781,273  1,557,554  6,347,032  

 
 

6. ក្ទពយស្រមមហរិញ្ញវតថុទទួលសាគ លន់ូវតនមៃស្មក្ស្រតាមរយៈចំណូលង្ពញង្លញ 

នានថៃទី1 ឡខ្មររា ឆ្ា ំ2019 មូលធនររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ ក្តូវបានរំណត់ង្ោយគាម នភស្តុតាងង្ៅតាម 
FVTOCI ង្ោយឡផែរង្លើមូលោា ន ឡដលង្ធវើង្ែើងង្ដើមបីការង្ធវើពាណិជ្ជរមម។ គណនីង្នុះតំណាងឱ្យកា
រវនិិង្យគង្ៅរាុង Credit Bureau Holding (Cambodia) (“CBHC”) តាមរយៈស្មាគមធនាគារង្ៅ
រមពុជា។ CBHC គឺជាមាច ស់្ភាគហ៊ែុនមាា រ់ននការយិល័យឥណទន (ង្ខ្មរូឌា) អិលធីឌី ឡដលជា
ក្រុមហ៊ែុនក្រតិរតតិការ និងជាអារឈានមុខ្ង្គខាងផតល់ព័ត៌មាន ឧរររណ៍វភិាគ និងង្ស្វារមម  
រាយការណ៍ឥណទនដល់អងគភាព និងអារង្ក្រើក្បាស់្ង្ៅរមពុជា។ 

 ក្រុមហ៊ែនុរួម និងធនាគារ 
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 
 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 

 
 (រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

ស្មតុលយនាង្ដើមការយិររងិ្ចេទ 27,056 110,253 31,025 124,658 
ការដល ស់្រតូរតនមលស្មស្ស្ររាុងអំែុង
ការយិររងិ្ចេទបានរង្កា ញង្ៅរាុងរបាយ 
ការណ៏ លទធផលង្ពញង្លញង្ផសងង្ទៀត - - (3,969) (16,082) 
ការឡរតក្មូវការឡក្រស្ំរួលរូរិយរ័ណណ - (811) - 1,677 

ស្មតុលយនាចុងការយិររងិ្ចេទ 27,056 109,442 27,056 110,253 
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7. ឥណទាន និងរុង្រក្រទានង្ៅអតិថិជន 
 ក្រុមហ៊ែនុរួម និង ធនាគារ 
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 
 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 

 
 (រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 
     
ឥណទនវមានកាលរំណត់ 11,272,480 45,597,182  9,010,480   36,717,707  
ការក្បារ់រងគរឡដលក្តូវទទួល 471,277 1,906,315  74,858   305,046  

 11,743,757 47,503,497  9,085,338   37,022,753  
រនក្មង្លើដំង្ណើ រការឥណទនឡដលមិន
ទន់ទទួលស្ថគ ល ់ (181,774) (735,276)  (175,476)  (715,065) 

 11,561,983 46,768,221  8,909,862   36,307,688  
សំ្វធិានធនស្ក្មារ់ECL (1,455,819) (5,888,788)  (352,079)  (1,434,722) 

ឥណទន និងរុង្រក្រទនង្ៅអតិថិជ្ន-សុ្ទធ 10,106,164 40,879,433  8,557,783   34,872,966  

រឡក្មរក្មួលសំ្វធិានធនស្ក្មារ់ការខាតរង់ង្លើឥណទន និងរុង្រក្រទន ដូចខាងង្ក្កាម៖ 

 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 
 ដំណារ់កាលទី 1 ដំណារ់កាលទី 2 ដំណារ់កាលទី 3 ស្រុរ 
 ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ 

ស្មតុលយនាង្ដើមការយិររងិ្ចេទ 105,460 246,619 - 352,079 
ក្ទពយស្រមមឡដលទិញថមី ស្ថិតង្ៅរាុងដំណារ់
កាលទី 1 នានថៃទី31 ឡខ្ធាូ 18,597 - - 18,597 
ក្ទពយស្រមមឡដលទិញថមី ស្ថិតង្ៅរាុងដំណារ់
កាលទី 2 នានថៃទី31 ឡខ្ធាូ - 177,488 - 177,488 
ផលរ៉ែុះពាល់នន ការក្រមូល និងការង្ផទររវាង
ដំណារ់កាល  85,499 66,072 756,084 907,655 
ការង្ផទរង្ៅដំណារ់កាលទី 1 (2,037) 2,037  - 
ការង្ផទរង្ៅដំណារ់កាលទី 2 - (246,619) 246,619 - 
ការង្ផទរង្ៅដំណារ់កាលទី 3 - - - - 

តនមលទទួលស្ថគ ល់រាុងចំង្ណញ ឬខាតរាុងឆ្ា ំ 102,059 (1,022) 1,002,703 1,103,740 

ស្មតុលយនាចុងការយិររងិ្ចេទ 207,519 245,597 1,002,703 1,455,819 
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 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 
 ដំណារ់កាលទី 1 ដំណារ់កាលទី 2 ដំណារ់កាលទី 3 ស្រុរ 
 ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ 

ស្មតុលយនាង្ដើមការយិររងិ្ចេទ 67,681 - - 67,681 
ក្ទពយស្រមមឡដលទិញថមី ស្ថិតង្ៅរាុងដំណារ់
កាលទី 1 នានថៃទី31 ឡខ្ធាូ 61,520 - - 61,520 
ផលរ៉ែុះពាល់នន ការក្រមូល និងការង្ផទររវាង
ដំណារ់កាល  14,098 240,090 1,318,690 1,572,878 
ការង្ផទរង្ៅដំណារ់កាលទី 1 - - - - 
ការង្ផទរង្ៅដំណារ់កាលទី 2 (6,529) 6,529 - - 
ការង្ផទរង្ៅដំណារ់កាលទី 3 (31,310) - 31,310 - 

តនមលទទួលស្ថគ ល់រាុងចំង្ណញ ឬខាតរាុងឆ្ា ំ 37,779 246,619 1,350,000 1,634,398 

ឥណទនលុរង្ចាល - -  (1,350,000) (1,350,000) 

ស្មតុលយនាចុងការយិររងិ្ចេទ 105,460 246,619 - 352,079 

ឥណទន និងរុង្រក្រទនក្តូវបានង្ធវើការវភិាគរឡនថមដូចខាងង្ក្កាម៖ 

 ក្រុមហ៊ែនុរួម និង ធនាគារ 
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 
 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 
 

 
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

(រ) តាមកាលរំណត់៖     
ក្តឹម1 ឡខ្ - -  74,858   305,046  
ពី 3 ង្ៅ 12 ឡខ្ 4,840,169 19,578,484  1,279,779   5,215,099  
ពី 1 ង្ៅ 3 ឆ្ា  ំ 6,284,871 25,422,303  7,555,225   30,787,543  
ពី 4 ង្ៅ 5 ឆ្ា  ំ 436,943 1,767,434 - - 

 11,561,983 46,768,221  8,909,862   36,307,688  

(ខ្) តាមវតថុរញ្ញច ៖ំ     
មានវតថុរញ្ញច  ំ 11,561,983 46,768,221  8,909,862   36,307,688  

(គ) តាមក្រង្ភទអាជី្វរមម៖     
រស្ិរមម រុកាេ ក្រមាញ ់និង ង្នស្ថទ 2,452,856 9,921,803  2,467,888   10,056,644  
អចលនក្ទពយ 4,226,668 17,096,872    2,243,091   9,140,596  
ការនាំចូល 2,120,991 8,579,409  2,005,166   8,171,051  
ការលរ់រាយ 1,399,000 5,658,955  1,371,719   5,589,755  
ស្ណាា គារ និងង្ភាជ្នីយោា ន 925,524 3,743,745 821,998  3,349,642  
ឥណទនផទុះ 436,944 1,767,437 - - 

 11,561,983 46,768,221  8,909,862   36,307,688  
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 ក្រុមហ៊ែនុរួម និង ធនាគារ 
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 
 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 
 

 
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

(ឃ) តាមររិូយរ័ណណ៖     
ក្បារ់ដុោល រអាង្មររិ 11,561,983 46,768,221  8,909,862   36,307,688  

(ង) តាមនិវាស្នោា ន៖     
និវាស្នជ្ន 11,561,983 46,768,221  8,909,862   36,307,688  

(ច) តាមទំនារ់ទំនង៖     
មិនឡមនស្មព័នធញាតិ 11,561,983 46,768,221  8,909,862   36,307,688  

(ឆ) តាមហានិភ័យ     
ហានិភ័យធំៗ 11,024,818 44,595,389  8,087,865   32,958,050  
មិនឡមនជាហានិភ័យធំៗ 537,165 2,172,832  821,997   3,349,638  

 11,561,983 46,768,221  8,909,862   36,307,688  

(ជ្) តាមអក្តាការក្បារ់ (ក្រចំាឆ្ា ំ)    
  2020  2019 

  8.00%-22.5%  13%-22.5% 

ឥណទនហានិភ័យធំ ក្តូវបានផតល់និយមន័យង្ៅរាុងង្គាលការណ៍ឡណនំាឡដលពារ់ព័នធររស់្
ធនាគារជាតិននរមពុជាថាជា ស្មតុលយស្ររុននឥណទន និងរុង្រក្រទនឡដលផតល់អតិថិជ្នមាា រ់
ង្លើស្ពី  10% ននមូលធនសុ្ទធររស់្ធនាគារ។ហានិភ័យង្នុះសំ្ង្ៅង្លើចំនួនក្បារ់ខ្ពស់្រំផុតនន
ឥណទនឡដលង្ៅស្ល់ និងទយជ្ជទននិងឥណទនឡដលស្ល់ ឬទយជ្ជទនឡដលបាន  
អនុម័ត។ 

 
 

8. ការវិនិង្ោគរនងុក្រុមហ ុនរុក្តស្មព័នធ 

នថៃទី 5 ឡខ្តុោ ឆ្ា ំ2008 ធនាគារបានង្ធវើស្ហជី្វរមមជាមួយ ង្ោរShawn Scott Andre និង ង្ោរ
Tem Cham ង្ដើមបីទិញភាគហ៊ែុន100% (ស្មមូលនឹង 1,000ភាគហ៊ែុន) ររស់្ អងគរ  
កាពីតាល ឡរ៊ែង ក្រភីធី (ឡដលពីមុនង្ៅថា Norco Co. Ltd) រាុងតនមល 2,800,000 ដុោល រអាង្មររិ 
ឡដលមានទឹរក្បារ់ចុុះរញ្ជ ី 4,000,000 ង្រៀល។ស្រមមភាពចមបងររស់្ក្រុមហ៊ែុនរុក្តស្មព័នធ គឺង្ស្វា
ពិង្ក្គាុះង្យរល់ង្លើឡផារក្គរ់ក្គង និងកាន់ការ់ដី ឡដលមានតនមល 1,680,000 ដុោល រអាង្មររិ។ 
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9. ក្ទពយស្រមមង្ផសងៗ 
 ក្រុមហ៊ែនុរួម 
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 
 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 
 

 
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

ការរង់ក្បារ់ជាមុន 10,625 42,978  8,393   34,201  
ចំណាយរុង្រក្រទន 6,611 26,741  5,848   23,831  
ង្ផសងៗ 26,745 108,184  16,830   68,582  

 43,981 177,903  31,071   126,614  
 

 ធនាគារ 
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 
 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 
 

 
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

ការរង់ក្បារ់ជាមុន 10,625 42,978  8,393   34,200  
ចំណាយរុង្រក្រទន 6,611 26,741  5,848   23,831  
ង្ផសងៗ 30 121  30   122  

 17,266 69,840  14,271   58,153  
 
 

10. រមមវិធីរុំពយទូ័រ 
 ក្រុមហ៊ែនុរួម និង ធនាគារ 

 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 

 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 

  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 
តនមលង្ដើម     
ស្មតុលយនាង្ដើមការយិររងិ្ចេទ  689,767   2,784,270   689,767   2,784,270  
រឡនថម 160 652 - - 
ការលុរង្ចាល (687,248) (2,779,918) - - 

ស្មតុលយនាចុងការយិររងិ្ចេទ 2,679 5,004 689,767 2,784,270 

រលំស់្រងគរ     
ស្មតុលយនាង្ដើមការយិររងិ្ចេទ  (689,136)  (2,781,742)  (688,506)  (2,779,189) 
រលំស្ ់ (329) (1,341)  (630)  (2,553) 
ការលុរង្ចាល 687,248 2,779,918   

នានថៃទី31 ឡខ្ធាូ  (2,217) (3,165)  (689,136)  (2,781,742) 

លង្មែៀងពីការ រតូររូរិយរ័ណណ - 30 -  43  

ស្មតុលយនាចុងការយិររងិ្ចេទ  462 1,869  631   2,571  

11. ក្ទពយ និងហតថូរររណ៍ 
 ក្រុមហ៊ែុនរួម 

 2020 
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ដីធលី 

អគារ និងការ 
ជួ្ស្ជុ្លឡរលមែ 

ស្មាា រុះ 
ការយិល័យ 

ង្ក្គឿងស្ង្កា រមឹ 
និងររកិាេ រ ស្មាា រុះរំុពយូទ័រ រថយនត ស្រុរ 

 ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ 

តនមលង្ដើម        

នានថៃទី1 ឡខ្មររា 1,971,962 1,596,644 84,368 38,038 246,655 229,241 4,166,908 
ការទិញរឡនថម - 85 459 1,801 787 - 3,132 

នានថៃទី31 ឡខ្ធាូ 1,971,962 1,596,729 84,827 39,839 247,442 229,241 4,170,040 

រលំស់្រងគរ        
នានថៃទី1 ឡខ្មររា - (1,012,366) (77,351) (31,272) (244,284) (75,189) (1,440,462) 
រលំស្់ - (72,070) (1,853) (2,056) (1,357) (38,513) (115,849) 

នានថៃទី31 ឡខ្ធាូ - (1,084,436) (79,204) (33,328) (245,641) (113,702) (1,556,311) 

តនមលពិតគណង្នយយ 
នានថៃទី31 ឡខ្ធាូ 1,971,962 512,293 5,623 6,511 1,801 115,539 2,613,729 

ពាន់ង្រៀល  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 2.3.2) 7,976,586 2,072,225 22,745 26,337 7,285 467,356 10,572,534 

 
 ក្រុមហ៊ែុនរួម 
 2019 

 
ដីធលី 

អគារ និងការ 
ជួ្ស្ជុ្លឡរលមែ 

ស្មាា រុះ 
ការយិល័យ 

ង្ក្គឿងស្ង្កា រមឹ 
និងររកិាេ រ ស្មាា រុះរំុពយូទ័រ រថយនត ស្រុរ 

 ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ 

តនមលង្ដើម        

នានថៃទី1 ឡខ្មររា  1,971,962   1,572,522   84,219   36,633   246,455   122,850   4,034,641  
ការទិញរឡនថម  -     24,122   149   1,405   200   106,391   132,267  

នានថៃទី31 ឡខ្ធាូ  1,971,962   1,596,644   84,368   38,038   246,655   229,241   4,166,908  

រលំស់្រងគរ        
នានថៃទី1 ឡខ្មររា  -     (940,642)  (75,052)  (29,396)  (242,016)  (37,070)  (1,324,176) 
រលំស្់  -     (71,724)  (2,299)  (1,876)  (2,268)  (38,119)  (116,286) 

នានថៃទី31 ឡខ្ធាូ  -    (1,012,366) (77,351) (31,272) (244,284) (75,189) (1,440,462) 

តនមលពិតគណង្នយយ 
នានថៃទី31 ឡខ្ធាូ  1,971,962   584,278   7,017   6,766   2,371   154,052   2,726,446  

ពាន់ង្រៀល  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 2.3.2)  8,035,745   2,380,933   28,594   27,571   9,662   627,762   11,110,267  
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 ធនាគារ 
 2020 

 
ដីធលី 

អគារ និងការ 
ជួ្ស្ជុ្លឡរលមែ 

ស្មាា រុះ 
ការយិល័យ 

ង្ក្គឿងស្ង្កា រមឹ 
និងររកិាេ រ ស្មាា រុះរំុពយូទ័រ យនជំ្និុះ ស្រុរ 

 ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ 

តនមលង្ដើម        
នានថៃទី1 ឡខ្មររា 291,962 476,644 84,368 38,038 246,655 229,241 1,366,908 
ការទិញរឡនថម - 85 459 1,801 787  3,132 

នានថៃទី31 ឡខ្ធាូ 291,962 476,729 84,827 39,839 247,442 229,241 1,370,040 

រលំស់្រងគរ        
នានថៃទី1 ឡខ្មររា - (396,366) (77,351) (31,272) (244,284) (75,189) (824,462) 
រលំស្់ - (16,070) (1,853) (2,056) (1,357) (38,513) (59,849) 

នានថៃទី31 ឡខ្ធាូ - (412,436) (79,204) (33,328) (245,641) (113,702) (884,311) 

តនមលពិតគណង្នយយ 
នានថៃទី31 ឡខ្ធាូ 291,962 64,293 5,623 6,511 1,801 115,539 485,729 

ពាន់ង្រៀល (រំណត់
ស្មាគ ល់ 2.3.2) 1,180,986 260,065 22,745 26,337 7,285 467,356 1,964,774 

 
 ធនាគារ 

 2019 
 

ដីធលី 
អគារ និងការ 

ជួ្ស្ជុ្លឡរលមែ 
ស្មាា រុះ 

ការយិល័យ 
ង្ក្គឿងស្ង្កា រមឹ 

និងររកិាេ រ ស្មាា រុះរំុពយូទ័រ យនជំ្និុះ ស្រុរ 
 ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ 

តនមលង្ដើម        
នានថៃទី1 ឡខ្មររា  291,962   452,522   84,219   36,633   246,455   122,850   1,234,641  
ការទិញរឡនថម  -     24,122   149   1,405   200   106,391   132,267  

នានថៃទី31 ឡខ្ធាូ  291,962   476,644   84,368   38,038   246,655   229,241   1,366,908  

រលំស់្រងគរ        
នានថៃទី1 ឡខ្មររា  -     (380,642)  (75,052)  (29,396)  (242,016)  (37,070)  (764,176) 
រលំស្់  -     (15,724)  (2,299)  (1,876)  (2,268)  (38,119)  (60,286) 

នានថៃទី31 ឡខ្ធាូ  -     (396,366)  (77,351)  (31,272)  (244,284)  (75,189)  (824,462) 

តនមលពិតគណង្នយយ 
នានថៃទី31 ឡខ្ធាូ  291,962   80,278   7,017   6,766   2,371   154,052   542,446  

ពាន់ង្រៀល  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 2.3)  1,189,745   327,133   28,594   27,571   9,662   627,762   2,210,467  
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12. ក្បារ់រង្ញ្ញ ើររស្អ់តិថិជន 
 ក្រុមហ៊ែនុរួម និង ធនាគារ 
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 
 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 
 

 
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

ក្បារ់រង្ញ្ញើចរនត 9,053 36,619  9,052   36,887  

ការវភិាគរឡនថមមានដូចខាងង្ក្កាម៖ 

 ក្រុមហ៊ែនុរួម និង ធនាគារ 
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 
 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 

 
 

(រំណត់ស្មាគ ល់ 
ង្លខ្ 2.3.2)  

(រំណត់ស្មាគ ល់ 
ង្លខ្ 2.3.2) 

(រ) តាមកាលរំណត់៖     
រយុះង្ពល 1ឡខ្ 9,053 36,619  9,052   36,887  

(ខ្) តាមររិូយរ័ណណ៖     
ដុោល រអាង្មររិ 9,053 36,619  9,052   36,887  

(គ) តាមនិវាស្នោា ន៖     
និវាស្នជ្ន 9,053 36,619  9,052   36,887  

(ឃ) តាមទំនារ់ទំនង៖     
មិនឡមនស្មព័នធញាតិ 9,053 36,619  9,052   36,887  

 
 

13. ការរង្ហា ញពីភាគី រ់ព័នធនិងតុលយភាព 

ស្មតុលយចុងក្គាជាមួយភាគីពារ់ព័នធមានដូចខាងង្ក្កាម៖ 

 ក្រុមហ៊ែនុរួម 
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 
 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 

  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

ក្បារ់ជំ្ពារ់ង្ៅភាគីស្មព័នធញាតិ     
មាច ស្់ភាគហ៊ែុន 161,480 653,187 161,480  658,031 
ង្ក្កាមការក្តួតក្តាឡតមួយ - - 1,481,506 6,037,137 
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ស្មតុលយចុងក្គាជាមួយភាគីពារ់ព័នធដូចខាងង្ក្កាមក្តូវបានង្គរត់ក្តាទុរ 

 ធនាគារ 
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 
 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 

  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 
ក្បារ់ជំ្ពារ់ពីភាគីស្មព័នធញាតិ     
  ក្រមុហ៊ែនុរុក្តស្មព័នធ 5,319 21,515 5,220  21,272  
ក្បារ់ជំ្ពារ់ង្ៅភាគីស្មព័នធញាតិ     
  ភាគទុនិរ 161,480 653,187 161,480  658,031 
  ង្ក្កាមការក្គរ់ក្គងទូង្ៅ - - 1,481,506 6,037,137 

ក្បារ់ជំ្ពារ់ង្ោយភាគីស្មព័នធញាតិ គឺគាម នក្ទពយធានា មិនមានការក្បារ់ ង្ហើយក្តូវស្ងមរវញិ
តាមតក្មូវការ។ 

រាុងការយិររងិ្ចេទ ក្រតិរតតិការជាមួយភាគីស្មព័នធញាតិមានដូចខាងង្ក្កាម ៖ 

ភាគីស្មព័នធ
ញាតិ ក្រតិរតិតការ 2020 2019 
  ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 

   
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

មាច ស្់ភាគហ៊ែុន ក្បារ់តមាល់ស្ក្មារ់ការរឡនថម
ភាគហ៊ែនុនាង្ពលអនាគត 1,740,000 7,090,500 1,713,000 6,980,475  
ចំណូលឡដលបានពីរិចច
ការននក្បារ់រមចី - - 176,000 713,152 

ង្ក្កាមការ
ក្គរ់ក្គងទូង្ៅ 

ការក្បារ់ឡដលទទួល
ជំ្នួស្   41,898 168,346 

 មូលនិធិរមចី - - 1,399,000 5,700,925 
 
 

14. ក្បារ់តមកលស់្ក្មារ់ការរថ្នថមភាគហ ុននាង្ពលអនាគត  

ង្យងតាមក្រកាស្ង្លខ្ B7-016-117 ចុុះនថៃទី22 ឡខ្មីនា ឆ្ា ំ2016 និងស្ថរាចរណ៏ង្លខ្ B7-016-001 
CL ចុុះនថៃទី16 ឡខ្មិថុនា ឆ្ា ំ2016 ស្ដីពីង្ដើមទុនអរបររមាររស់្ធនាគារ និងក្គឹុះស្ថថ នហិរញ្ញវតថុ ង្ដើម
ទុនចុុះរញ្ជ ីអរបររមាររស់្ធនាគារឯរង្ទស្រាុងស្សុ្រ ក្តូវមានង្ដើមទុនអរបររមាចំនួន 
60,000,000,000ង្រៀល (ក្រឡហលនឹង 15,000,000 ដុោល រអាង្មររិ) គិតក្តឹមនថៃទី 22 ឡខ្មីនា ឆ្ា ំ2018 ។ 

នាកាលររងិ្ចេទនថៃទី05 ឡខ្ង្មស្ថ ឆ្ា ំ2018 ធនាគារបានង្ស្ាើសំុ្ ង្ធវើមូលធនរមមតំង្លើងង្ដើមទុន 
អរបរមា រហូតដល់15,280,000ដុោល រអាង្មររិ។ ង្ដើមបីមានការអនុម័តពីធនាគារជាតិននរមពុជា 
ភាគទុនិរបានោរ់ក្បារ់ចំនួន 1,740,000 ដុោល រអាង្មររិរាុងឆ្ា ំ 2020 និង 1,713,000ដុោល រអាង្មរ ិ
រង្ៅរាុង2019ង្ៅធនាគារ។ នានថៃទី31 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2020 ធនាគារជាតិននរមពុជាមិនទន់អនុម័តង្លើការ
ង្ស្ាើសំុ្ង្នុះង្ទ ដូង្ចាុះង្ហើយក្បារ់រង្ញ្ញើទំងង្នុះក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់ជាក្បារ់រង្ញ្ញើស្ក្មារ់ 
ររវិសិ្ទនភាគហ៊ែុនង្ៅង្ក្កាមក្ទពយអរមម។  
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15. រំណុលង្ផសងៗ 
 ក្រុមហ៊ែនុរួម  
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 
  ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

រុង្រក្រទនពីអតិថិជ្ន 86,815 351,166 42,489 173,142 
ចំណាយរងគរ 20,367 82,385  83,815   341,546  
ពនធង្ផសងៗឡដលក្តូវស្ង 13,390 54,163  19,955   81,317  
សំ្វធិានធនង្លើធាតុង្ក្ៅតារាងតុលយការ 9,228 37,327  11,707   47,706  
សំ្វធិានធនង្លើអតីតភាពការង្ករ 5,896 23,849  5,245   21,373  
រំណុលការក្បារ់រងគរ - -  83,795  341,465  

 135,696 548,890  247,006   1,006,549  
 

 ធនាគារ  
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 
  ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

រុង្រក្រទនពីអតិថិជ្ន 86,815 351,168  39,826  162,291 
ចំណាយរងគរ 17,203 69,586  83,815   341,546  
ពនធង្ផសងៗឡដលក្តូវស្ង 13,139 53,147  19,704   80,294  
សំ្វធិានធនង្លើធាតុង្ក្ៅតារាងតុលយការ 9,228 37,327  11,707   47,706  
សំ្វធិានធនង្លើអតីតភាពការង្ករ 5,896 23,849  5,245   21,373  
រំណុលការក្បារ់រងគរ - -  83,795   341,465  

 132,281 535,077  244,092   994,675  

  រឡក្មរក្មួលននសំ្វធិានធនង្លើអតីតភាពការង្ករ មានដូចខាងង្ក្កាម៖ 

 ក្រុមហ៊ែនុរួម និងធនាគារ 
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 
 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 
 

 
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

នាង្ដើមការយិររងិ្ចេទ 5,245 21,373  42,452   170,572  
សំ្វធិានធន(ការរត់ក្តារ្ញ្ញច ស់្)រាុងឆ្ា  ំ 651 2,654  (37,207)  (150,763) 
ភាពខុ្ស្គាា ននការឡក្រស្ក្មួលអក្តា 
រតូររូរិយរ័ណណ - (178) -  1,564  

នាចុងការយិររងិ្ចេទ 5,896 23,849  5,245   21,373  
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16. ង្ ើមទុន និង ទុនរក្មុងរទរបញ្ញតតិ 

16.1 ង្ដើមទុន 

នានថៃទី31 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2020 ចំនួនភាគហ៊ែុន 13,000,000 ក្តូវបានចុុះរញ្ជ ី ង្ចញផាយ និងទូទត់។
មាច ស់្ភាគហ៊ែុនររស់្ធនាគារ និងផលក្រង្យជ្ន៏ររស់្មាច ស់្ភាគហ៊ែុននានថៃទី31ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ 2020និង 
2019មានដូចខាងង្ក្កាម៖ 

 % ចំនួន តនមល 
 រមមស្ទិធិ ភាគហ៊ែនុ ដុោល រអាង្មររិ 

Bridge Capital LLC 49.00% 6,370,000 6,370,000 
John Kevin  Baldwin 25.50% 3,315,000 3,315,000 
Shawn Andre  Scott 25.50% 3,315,000 3,315,000 

 100.00% 13,000,000 13,000,000 

ង្ដើមទុនស្ររុជាពាន់ង្រៀល (រំណតស្មាគ ល់2.3.2)   52,000,000 

16.2 ទុនរក្មងុតាមរទរបញ្ញតតិ 

រឡក្មរក្មួលននទុនរក្មុងរទរបញ្ញតតិ មានដូចខាងង្ក្កាម៖ 

 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 
 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 

 
 

(រំណត់ស្មាគ ល់ 
2.3.2)  

(រំណត់ស្មាគ ល់ 
2.3.2) 

នាង្ដើមការយិររងិ្ចេទ - -  4,046   16,366  
ការង្ផទរង្ៅទុនរក្មងុតាមរទរបញ្ញតតិ 632,035 2,576,807  (4,046)  (16,394) 
ភាពខុ្ស្គាា ននការឡក្រស្ក្មួលអក្តា 
រតូររូរិយរ័ណណ  - -  28  

នាចុងការយិររងិ្ចេទ 632,035 2,576,807 - - 
 
 

17. ចំណូលពីការក្បារ់ 
 ក្រុមហ៊ែនុរួម និង ធនាគារ 
 2020 2019 

 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 
 

 
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

ឥណទន និងរុង្រក្រទនង្ៅឲ្យអតិថិជ្ន 2,071,815 8,446,790  1,433,493   5,808,514  
ក្បារ់រង្ញ្ញើង្ៅធនាគារ 1,989 8,109  4,406   17,853  

 2,041,877 8,324,733  1,437,899   5,826,367  
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18. ចំណូលង្ផសងៗ 
 ក្រុមហ៊ែនុរួម 
 2020 2019 
 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 
 

 
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 
     
ចំណូលនថលជួ្ល 26,784 109,198  17,028   68,997  
ចំណូលនថលពិន័យ 206,404 841,509  15,397   62,389  
ចំណូលភាគោភ 14,469 58,990  14,779   59,885  
ចំណូលង្ផសងៗ 20,479 83,493  7,988   32,367  

 268,136 1,093,190  55,192   223,638  
 

 ធនាគារ 
 2020 2019 
 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 
 

 
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 
     
ចំណូលនថលពិន័យ 206,404 841,509 15,397   62,389  
ចំណូលភាគោភ 14,469 58,990 14,779   59,885  
ចំណូលង្ផសងៗ 14,480 59,035 5,986   24,254  

 235,353 959,534 36,162  146,528  
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19. ចំណាយទូង្ៅ និងរ ាបាល 
 ក្រមុហ៊ែុនរមួ 
 2020 2019 
 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់ស្មាគ ល់ ង្លខ្ 2.3.2)  (រំណត់ស្មាគ ល់ ង្លខ្ 2.3.2) 

ចំណាយង្លើវជិាជ ជី្វៈ និងឡផារចារ់ 257,766  1,050,912  176,764  716,248  
ចំណាយង្លើរុគគលរិ 233,881  953,533  289,984  1,175,015  
រលំស្ង់្លើក្ទពយររកិាេ រ និងក្ទពយស្រមមអររីូ 116,178  473,658  116,916  473,744  
ចំណាយស្វនររ និងពនធ 33,894  138,186  69,494  281,590  
ចំណាយង្លើទឹរង្ភលើង 21,201  86,436  27,892  113,018  
ចំណាយង្លើអាជាា រ័ណណ 17,242  70,296  17,414  70,562  
ចំណាយង្លើស្នតិស្ុខ្ 13,992  57,045  13,955  56,546  
ចំណាយពនធង្ផសងៗ 9,187  37,455  5,863  23,757  
ចំណាយឡផារទំនារ់ទំនង  9,426  38,430  9,347  37,874  
ចំណាយង្លើររវិសិ្ទន 8,909  36,322  9,257  37,509  
ចំណាយង្លើធានារា៉ែរ់រង 8,315  33,900  8,282  33,559  
ការឡថទំ និងជួ្ស្ជុ្ល 5,954  24,274  5,355  21,698  
អំង្ណាយ 5,800 23,647 2,546 10,316 
ស្មាា រៈការយិលយ័ 4,998  20,377  4,817  19,518  
ចំណាយយនយនដ 4,903  19,990  6,754  27,367  
ចំណាយការរមានដ 4,483  18,277  9,182  37,205  
ង្ផសងៗ 18,018  73,459  27,562  111,682 

 774,147  3,156,197  801,384  3,247,208  

 
 ធនាគារ 
 2020 2019 
 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 
 (រំណត់ស្មាគ ល់ ង្លខ្ 2.3.2) (រំណត់ស្មាគ ល់ ង្លខ្ 2.3.2) 

ចំណាយង្លើវជិាជ ជី្វៈ និងឡផារចារ់ 257,723  1,050,737  176,764  716,248  
ចំណាយង្លើរុគគលរិ 233,881  953,533  289,984  1,175,015  
រលំស្ង់្លើក្ទពយររកិាេ រ និងក្ទពយស្រមមអររីូ 60,178  245,346  60,916  246,832  
ចំណាយស្វនររ និងពនធ 33,894  138,186  69,494  281,590  
ចំណាយង្លើទឹរង្ភលើង 21,201  86,436  27,892  113,018  
ចំណាយង្លើអាជាា រ័ណណ 17,242  70,296  17,414  70,562  
ចំណាយង្លើស្នតិស្ុខ្ 13,992  57,045  13,955  56,546  
ចំណាយពនធង្ផសងៗ 5,359 21,849 5,564 22,545 
ចំណាយឡផារទំនារ់ទំនង  9,426 38,430 9,347 37,874 
ចំណាយង្លើររវិសិ្ទន 8,909 36,322 9,257 37,509 
ចំណាយង្លើធានារា៉ែរ់រង 8,315  33,900  8,282  33,559  
ការឡថទំ និងជួ្ស្ជុ្ល 5,954  24,274  5,355  21,698  
អំង្ណាយ 5,800  23,647  2,546  10,316  
ស្មាា រៈការយិលយ័ 4,998  20,377  4,817  19,518  
ចំណាយយនយនដ 4,903  19,990  6,754  27,367  
ចំណាយការរមានដ 4,483  18,277  9,182  37,205  
ង្ផសងៗ 13,501  55,042  25,807  104,571  

 709,759  2,893,687  743,330  3,011,973  

20. ស្វំិធានធន ស្ក្មារ់ការខាតឥណទានថ្ លបានរពំឹងទុរ 

 ក្រុមហ៊ែនុរួម 
 2020 2019 
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 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 

  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

ក្បារ់រង្ញ្ញើជាមួយធនាគារ (22,864) (93,216) 28,971 117,390 
ក្បារ់រមចីនិងរុង្រក្រទនពីអតិថិជ្ន 1,103,740 4,499,948 1,634,398 6,622,585 
ការស្នាផតល់ក្បារ់រមចី (2,479) (10,107) 11,708 47,437 

សុ្ទធ 1,078,397 4,396,625 1,675,077 6,787,412 
 

 ធនាគារ 
 2020 2019 
 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 

 
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

ស្មតុលយជាមួយធនាគារង្ផសងៗ (23,058) (94,007) 28,847 116,888 
ឥណទន និងរុង្រក្រទនពីអតិថិជ្ន 1,103,740 4,499,948 1,634,398 6,622,585 
ការស្នាផតលឥ់ណទន (2,479) (10,107) 11,708 47,437 

សុ្ទធ 1,078,203 4,395,834 1,674,953 6,786,910 
 
 

21. ពនធង្លើក្បារ់ចំង្ណញ  
ក្រព័នធពនធោរង្ៅក្ពុះរាជាចក្រក្រង្ទស្រមពុជា ក្តូវបានឡរងឡចរជាង្ក្ចើនក្រង្ភទ និងរទរបញ្ញតតិមាន
ការដល ស់្រតូរញឹរញរ់ឡដលជាធមមតាពំុមានភាពចាស់្ោស់្ មានភាពផទុយគាា  ពឹងឡផែរង្លើការររ
ស្ស្ថយខុ្ស្ៗគាា ។ជាញឹរញារ់ការររស្ស្ថយខុ្ស្គាា ជាង្ក្ចើនង្រើតមានង្ែើងរាុងចំង្នាមអាជាា ធរពនធ
ោរ និងយុតាថ ធិការ។ ការក្រកាស្ពនធររស់្ធនាគារ និងក្រុមហ៊ែុនរុក្តស្មព័នធ គឺជារមមវតថុននការពិនិ
តយង្ែើងវញិ និងការស្ង្ងាតង្ោយភាា រ់ង្ករពនធោរង្ផសងៗជាង្ក្ចើន ឡដលមានស្មតថរិចចរាុងការដរ
ពិន័យធៃន់ធៃរនិងពិន័យង្លើការក្បារ់។រតាត ទំងង្នុះង្ហើយឡដលអាចង្ធវើឲ្យមានហានិភ័យពនធោរង្ៅ
រាុងក្ពុះរាជាណាចក្ររមពុជាខាល ំងជាងក្រង្ទស្ដនទង្ទៀត។  

ង្ោយស្ថរការអនុវតតចារ់ពនធ និងរទរបញ្ញតតិស្ក្មារ់ក្រតិរតតិការជាង្ក្ចើនក្រង្ភទគឺអាស្ស័្យង្លើ
ការររស្ស្ថយររមិាណ ឡដលបានរាយការណ៍ង្ៅរាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុទំងង្នុះអាចដល ស់្រតូរ
ង្ៅង្ពលង្ក្កាយបានតាមការរំណត់ចុងង្ក្កាយររស់្អាជាា ធរពនធ។ គណៈក្គរ់ក្គងង្ជ្ឿជារ់ថា
រំណុលក្តូវបានផតល់ជូ្នក្គរ់ក្គាន់ង្ោយឡផែរង្លើការររស្ស្ថយចារ់ពនធររស់្ខ្លួន។ 
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21.1 ពនធង្លើក្បារ់ចំណូលក្តូវរង់ 
ធនាគារ និងក្រុមហ៊ែុនរុក្តស្មព័នធមានកាតពវរិចចរាុងការរង់ពនធង្លើក្បារ់ចំណូល (“TOI”) រាុងអក្តា 
20% ននក្បារ់ចំណូលជារ់ពនធ ឬ ពនធអរបររមា 1% ននក្បារ់ចំណូលស្ររុ ក្រសិ្នង្រើមួយណាមាន
តនមលង្ក្ចើនជាង។ ពនធអរបររមា ក្តូវបានគណនាតាមអក្តា 1% ននចំណូលស្រុរក្រចំាឆ្ា ំង្ោយរមួ
រញ្ចូ លទំងពនធង្ផសងៗ។ ង្នុះគឺតំណាងឲ្យ ចំនួនអរបរមាននការរង់ពនធឡដល ធនាគារ និងក្រុមហ៊ែុន
រុក្តស្មព័នធ នឹងក្តូវរង់ក្បារ់ង្ៅឱ្យអាជាា ធរពនធោរ។ ពនធអរបរមា នឹងក្តូវរង់ង្ទុះរីជា ធនាគារ និង
ក្រុមហ៊ែុនរុក្តស្មព័នធមានការខាតរង់ស្ថរង្ពើពនធ។ 

រឡក្មរក្មួលននរំណុលពនធក្តូវរង់ មានដូចខាងង្ក្កាម៖ 
 ក្រុមហ៊ែនុរួម 

 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 
 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 

 
 

(រំណត់ស្មាគ ល់ 
ង្លខ្ 2.3.2)  

(រំណត់ស្មាគ ល់ 
ង្លខ្ 2.3.2) 

ស្មតុលយនាង្ដើមការយិររងិ្ចេទ 820  3,342  1,317  5,292  
ចំណាយពនធង្លើក្បារ់ចំណូល     
ចំណាយពនធរចចុរបនា 24,863  101,366  13,853  56,131  
សំ្វធិានធនពីក្គាមុន -    -    23,979  97,165  
ពនធឡដលបានទូទត់ (20,528) (83,693) (38,329) (155,309) 
លង្មែៀងពីការរដូររូរិយរ័ណណ - (163) -    63  

ស្មតុលយនាចុងការយិររងិ្ចេទ 5,155  20,852  820  3,342  
 

 ធនាគារ 

 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 
 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 

 
 

(រំណត់ស្មាគ ល់ 
ង្លខ្ 2.3.2)  

(រំណត់ស្មាគ ល់ 
ង្លខ្ 2.3.2) 

ស្មតុលយង្ដើមក្គា 820  3,342  1,308  5,256  
ចំណាយពនធង្លើក្បារ់ចំណូល     
ចំណាយពនធរចចុរបនា 19,380  79,012  13,673  55,401  
សំ្វធិានធនពីក្គាមុន -    -    23,979  97,165  
ពនធឡដលបានទូទត់ (20,200) (82,354) (38,140) (154,545) 
លង្មែៀងពីការរដូររូរិយរ័ណណ  -     65  

 -    -    820  3,342  
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21.2 ចំណាយពនធង្លើក្បារ់ចំណូល 
តួង្លខ្ស្ក្មារ់ផគូរផគងរវាងចំណាយពនធ និងផលគុណននការខាតរង់គណង្នយយ និងអក្តាពនធោរ
ររស់្ធនាគារ មានដូចខាងង្ក្កាម៖ 
 ក្រុមហ៊ែនុរួម 
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 
 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 
 

 
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

ក្បារ់ចំណូល(ខាត) មុនកាត់ពនធ 489,396  1,995,267  (983,370) (3,984,615) 

ចំណាយពនធតាមអក្តាពនធ 20% 97,879  399,053  (196,674) (796,923) 
ផលរ៉ែុះពាល់ននចំណាយឡដលមិន
អាចកាត់រងបាន 20,479  83,492  14,910  60,415  
សំ្វធិានធនពីក្គាមុន -    -    23,979  97,165  
រឡក្មរក្មលូននការមិនទទួល
ស្ថគ ល់ពនធពនាក្ទពយស្រមម (113,203) (461,529) 181,764  736,508  
ពនធអរបររមា 19,708  80,350  13,853  56,130  

ចំណាយពនធង្លើក្បារ់ចំណូល 24,863  101,366  37,832  153,295  
 

 ធនាគារ 
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 
 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 
 

 
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

ក្បារ់ចំណូល(ខាត) មុនកាត់ពនធ 521,195  2,124,913  (944,222) (3,825,988) 
ចំណាយពនធតាមអក្តាពនធ 20% 104,239  424,982  (188,844) (765,196) 
ផលរ៉ែុះពាល់ននចំណាយឡដល
មិនអាចកាត់រងបាន 8,978  36,604  7,105  28,787  
សំ្វធិានធនពីក្គាមុន -    -    23,979  97,165  
រឡក្មរក្មលូននការមិនទទួល
ស្ថគ ល់ពនធពនាក្ទពយស្រមម (113,217) (461,586) 181,739  736,407  
ពនធអរបររមា 19,380  79,012  13,673  55,403  

ចំណាយពនធង្លើក្បារ់ចំណូល 19,380  79,012  37,652  152,566  

21.3 ក្ទពយស្មបតតិពនធពនាមិនទទួលស្ថគ ល់ 

ការខាតរង់ពនធឡដលង្រើតង្ែើងរាុងឆ្ា ំជារ់ពនធណាមួយអាចក្តូវបានអនុវតតង្ដើមបីទូទត់ស្ងក្បារ់
ចំង្ណញឡដលទទួលបានរាុងឆ្ា ំជារ់ពនធចំនួន ៥ ឆ្ា ំង្ក្កាមលរេខ្ណឌ ដូចតង្ៅង្នុះ 

• ការខាតរង់ក្តូវឡតរត់ក្តាង្ៅរាុងពនធង្លើក្បារ់ចំង្ណញនិងរញ្ជូ នង្ៅអគគនាយរោា នពនធោរឱ្យ
ទន់ង្ពលង្វោ។ 

• ង្គាលង្ៅអាជី្វរមមននក្រុមហ៊ែុនមិនក្តូវបានដល ស់្រតូរង្ទ 

• ភាពជាមាច ស់្ននក្រុមហ៊ែុនមិនក្តូវបានដល ស់្រតូរង្ទ។ 

• មជ្ឈមណឌ លង្ោុះដូរទំនិញមិនក្តូវទទួលបានការវាយតនមលពនធជាឯរង្តាភាគីង្ទ។ 
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ការខាតរង់ពនធអាចក្តូវបានអនុវតតង្ៅមុខ្ស្ក្មារ់ការកាត់រនថយពីក្បារ់ចំណូលជារ់ពនធនាង្ពល
អនាគតស្ក្មារ់រយៈង្ពលក្បំាឆ្ា ំ។ គិតក្តឹមនថៃទី ៣១ ឡខ្ធាូឆ្ា ំ ២០២០ ក្រុមនិងធនាគារបានរត់ក្តា
ការខាតរង់ពនធឡដលនឹងផុតរំណត់ដូចតង្ៅ៖ 

 ចំនួន ឡដលបានង្ក្រើក្បាស្ ់ ស្មតុលយ ផុតរំណត់ ពិនិតយពនធ 
  ដុោល អាង្មររិ ដុោល អាង្មររិ  ឆ្ា ំ ស្ថថ នភាព 
      
2017 44,021 44,021 - - - 
2018 1,196,092 1,196,092 - - - 
2019 584,368  368,221  216,147 2024 ង្រើរ 

ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារមិនបានរត់ក្តាពនធពនាក្ទពយស្រមមង្លើភាពខុ្ស្គាា រង្ណាដ ុះអាស្នាង្នាុះ
ង្ទ ង្ោយស្ថរគណៈក្គរ់ក្គងង្ជ្ឿជារ់ថាអតថក្រង្យជ្ន៍នាង្ពលអនាគតទំងង្នាុះនឹងពំុអាចទទួល
ស្ថគ ល់បានវញិង្នាុះង្ទនាង្ពលអនាគត។ ព័ត៌មានលមែិតអំពីពនធពនាជាក្ទពយស្រមមមិនបានទទួល
ស្ថគ ល់មានដូចខាងង្ក្កាម៖ 

 ក្រុមហ៊ែនុរួម 
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 
 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 
 

 
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

ពនធពនាក្ទពយស្មបតតិង្លើ៖     
សំ្វធិានធនស្ក្មារ់ ECLs 292,931  1,184,906  76,794  312,936  
ការខាតរង់ពនធង្យង 43,243  174,918  373,982  1,523,977  
នថលដំង្ណើ រការមិនទទួលបាន 36,355  147,056  35,095  143,012  
សំ្វធិានធនស្ក្មារ់សំ្ណងអតីតភាព 1,179  4,769  1,049  4,275  

រំណុលពនធពនាង្លើ៖     
ក្ទពយ និងហតថូរររណ៍ (36,991) (149,629) (37,000) (150,775) 

ក្ទពយស្មបតតិពនធពនាមិនទទួលស្ថគ ល់ 336,717 1,362,020 449,920 1,833,425 
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 ធនាគារ 
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 
 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 
 

 
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

ពនធពនាក្ទពយស្មបតតិង្លើ៖     
សំ្វធិានធនស្ក្មារ់ ECLs 292,906  1,184,805  76,769  312,834  
ការខាតរង់ពនធង្យង 43,229  174,863  373,982  1,523,977  
នថលដំង្ណើ រការមិនទទួលបាន 36,355  147,056  35,095  143,012  
សំ្វធិានធនស្ក្មារ់សំ្ណងអតីតភាព 1,179  4,769  1,049  4,275  

រំណុលពនធពនាង្លើ៖     
ក្ទពយ និងហតថូរររណ៍ (36,991) (149,629) (37,000) (150,775) 

ក្ទពយស្មបតតិពនធពនាមិនទទួលស្ថគ ល់ 336,678 1,361,864 449,895 1,833,322 
 
 

22. ការក្គរ់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ 

ង្គាលការណ៍ននការក្គរ់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញវតថុររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួគឺង្ដើមបីឲ្យក្រង្ស្ើររំផុតនូវការ
រង្ងាើនតនមលដល់មាច ស់្ភាគហ៊ែុនខ្ណៈកាត់រនថយជាអរបររមានូវផលរ៉ែុះពាល់ជាអវជិ្ជមានឡដលង្រើត
ង្ែើងង្ោយស្ថរការឡក្រក្រួលននទីផារហិរញ្ញវតថុ។ 

ក្រុមក្រឹរាភិបាលមានតួនាទីរំណត់ង្គាលង្ៅ និងង្គាលការណ៍ននការក្គរ់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញវតថុ
ស្ក្មារ់ក្រុមហ៊ែុនរមួ។រនាទ រ់មរក្រុមក្រឹរាភិបាលរង្ងាើតនូវង្គាលការណ៍ លមែិតដូចជាង្គាលការណ៍ 
ទរ់ទងនឹងរក្មិតសិ្ទធិអំណាច តួនាទីរាុងការក្តួតពិនិតយ ការរំណត់អតតស្ញ្ញញ ណ និងការវាស់្ឡវង
ហានិភ័យ និងរក្មិតហានិភ័យឡដលអនុង្ោមតាមង្គាលង្ៅ និងង្គាលការណ៍ឡដលបានអនុម័ត
ង្ោយក្រុមក្រឹរាភិបាល។ 

ព័ត៌មានង្ៅង្លើការក្គរ់ក្គងននការក្រឈមមុខ្នឹងហានិភ័យក្តូវបានរញ្ញជ រ់ស្ង្ងេរដូចខាងង្ក្កាម។ 

22.1 ហានិភ័យក្រតិរតតិការ 

ហានិភ័យក្រតិរតិតការ គឺជាហានិភ័យននការបាត់រង់ង្ោយដទ ល់ ឬក្រង្យលឡដលង្រើតមានង្ែើងពី 
ការខ្វុះខាត ឬររាជ័្យននដំង្ណើ រការនផទរាុង រុគគលិរ រង្ចចរវទិា និងង្ហោា រចនាស្មពនធ័ និងពីរតាត
ខាងង្ក្ៅមួយចំនួនង្ទៀតឡដលមិនឡមនហានិភ័យឥណទន ហានិភ័យទីផារ និងហានិភ័យស្ថច់
ក្បារ់ង្កយស្ស្ួល ដូចជារតាត ឡដលង្រើតមានង្ទបើងពីតក្មូវការចារ់ និងរទរញ្ញតតិង្ផសងៗ និងស្តង់
ោរឡដលទទួលស្ថគ ល់ជាទូង្ៅង្ៅស្ហក្គាស្អាជី្វរមម។ 

ហានិភ័យក្រតិរតតិការខាតរង់ក្តូវបានក្គរ់ក្គងតាមរយៈដំង្ណើ រការក្គរ់ក្គងហានិភ័យក្រតិរតតិរa
រ ភាពស្មស្ស្រង្លើការក្តួតពិនិតយ និងរាយការណ៍ង្លើស្រមមភាពអាជី្វរមម តាមរយៈរណាត អងគភាព
ក្តួតពិនិតយនិងគំាក្ទង្ផសងៗឡដលឯររាជ្យង្លើអងគភាពអាជី្វរមម ង្ហើយនិងការក្តួតពិនិតយពីអារ
ក្គរ់ក្គងជាន់ខ្ពស់្ររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ។ 

ការក្គរ់ក្គងង្លើហានិភ័យក្រតិរតតិការររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ តក្មូវឲ្យរង្ងាើតរចនាស្មព័នធតួនាទី និងវធីិ
ស្ថស្រស្តននការក្គរ់ក្គងឲ្យបានចាស់្ោស់្។ ង្គាលការណ៍ និងវធិានការក្តួតពិនិតយនផទរាុងង្ផសងៗ
ក្តូវបានោរ់ឲ្យអនុវតតរួមទំងការរង្ងាើតរក្មិតននការចុុះហតថង្លខា អនុម័តការរង្ងាើតនូវក្រព័នធក្តួត
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ពិនិតយយ៉ែងហមត់ចត់ ការង្រៀរចំនីតិវធីិ និងឯរស្ថរសំ្អាងនានា រមួទំង ការអនុវតតន៍ង្ៅតាមង្គាល
ការណ៍ និងរទរញ្ញតតិង្ផសងៗ។ 

22.2 ហានិភ័យឥណទន 

ធនាគារ ស្នមតថាក្រឈមនឹងការខាតរង់ពីហានិភ័យឥណទន ជាហានិភ័យឡដលអារខ្ចី ឬនដគូរ
ពាណិជ្ារមម ខ្រខានមិនបានរំង្ពញកាតពវរិចចស្ងក្គរ់ចំនួន ង្ៅង្ពលដល់នថៃរំណត់ស្ង។ 
ធនាគារ ស្នមតហានិភ័យង្លើឥណទនឡដលក្តូវបានរំណត់ថាជាហានិភ័យរាុងររណីឡដលអារសំុ្ 
ខ្ចីមិនអាចរា៉ែ រ់រង ង្ោយោរ់រក្មិតហានិភ័យជាទឹរក្បារ់ឡដលអាចផតល់ង្ៅអារសំុ្ខ្ចីណាមួយ រកឺ្រុម
អារសំុ្ខ្ចីណាមួយ និងង្លើតំរន់ភូមិស្ថស្រស្ត និងង្លើឡផារង្ស្ដារិចច។ នីតិវធីិង្ដើមបីោរ់ រក្មិតង្លើហានិ
ភ័យ ការក្តួតពិនិតយ ការង្ក្រើក្បាស់្ និងការក្គរ់ក្គង ក្តូវបានង្ធវើង្ែើងង្ោយឡផែរង្លើរទរញ្ញជ នផទរាុ
ង។ ហានិភ័យង្នុះក្តូវបានក្តួតពិនិតយជាង្ទៀងទត់។ 

ហានិភ័យង្លើឥណទនក្តូវបានចាត់ឡចងតាមរយ:ង្ពលការវភិាគង្ទៀងទត់ង្លើស្មតថភាពស្ង
ររស់្អារសំុ្ខ្ចី និងអារសំុ្ខ្ចីឡដលមានស្កាត នុពល ង្ដើមបីស្ងការក្បារ់ និងក្បារ់ង្ដើម និងតាមរយ:
ការពិនិតយង្ែើងវញិនូវរំរតិននក្បារ់ង្អាយខ្ចីរាុងររណីស្មស្ស្រ។ ហានិភ័យង្លើឥណទន រ៏ក្តូវ
បានចាត់ឡចងជាឡផារ ង្ោយទទួលនូវវតថុរញ្ញច ំ និងការធានាលរេណ:ក្គឹុះស្ថថ ន ឬរុគគលក្ពមទំងផត
ល់នូវឥណទនបាត់រង់។ 

រ. ការក្គរ់ក្គងរក្មិតហានិភ័យ និងង្គាលការណ៍រនថយហានិភ័យ 

ស្រមមភាពផតល់រមចីដល់អតិថិជ្ន ក្តូវបានចងែុលរង្កា ញង្ោយ ង្គាលនង្យបាយឥណទន
ររស់្ធនាគារ ង្ដើមបីធានាថា ង្គាលរំណងរមួរាុងការផតល់រមចីក្តូវង្ធវើង្អាយបានស្ង្ក្មចជា
ឧទហរណ៍ ទក្មង់ក្បារ់រមចី មានភាពរងឹមំា និងភាពចក្មុុះគាា ននហានិភ័យឥណទន។ ង្គាល
នង្យបាយហានិភ័យឥណទន បានចងក្រងនូវចារ់ផតល់រមចី ចារ់ននវតថុរញ្ញច ំ និងដំង្ណើ រការ
ននការអនុម័តឥណទន រមួរញ្ចូ លទំង ក្រព័នធចំណាត់ថាា រ់នផទរាុងររស់្ធនាគារ និងនីតិវធីិ
ឡដលក្តូវអនុវតត ង្ដើមបីអនុង្ោមតាមចារ់រញ្ញតតិររស់្ធនាគារជាតិននរមពុជា។ 

ក្ទពយតមាល់ 

ធនាគារររាក្ទពយតមាល់ចំង្ពាុះឥណទននិងរុង្រក្រទនរាុងទក្មង់ននការក្បារ់ង្លើអចលន
ក្ទពយ និង/ឬ ការធានា។ ការបា៉ែ ន់ក្រមាណតនមលស្មស្ស្រ គឺឡផែរង្លើតនមលននក្ទពយតមាល់ឡដល
ក្តូវបានវាយតនមលង្ៅង្ពលខ្ចី។ 

ខ្. ការរ៉ែុះពាល់អតិររមិាង្លើហានិភ័យឥណទនមុនង្ពលោរ់វតថុរញ្ញច ំឬការពក្ងឹងឥណទន
ង្ផសងង្ទៀត 

ព័ត៌មានលំអិតអំពីហានិភ័យអតិររមិាននហានិភ័យឥណទនមុនង្ពលោរ់វតថុរញ្ញច ំឬការពក្ងឹង
ឥណទនង្ផសងង្ទៀតមានដូចខាងង្ក្កាម៖  
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 ក្រុមហ៊ែនុរួម 
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 
 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 
 

 
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុរាុងតារាងតុលយការ     
ស្ថច់ក្បារ់រាុងនដ 56,457 228,369  10,359   42,213  
ក្បារ់រង្ញ្ញើង្ៅធនាគារ 642,864 2,600,385  1,521,416   6,199,770  
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុង្ៅ FVTOCI 27,056 109,442  27,056   110,253  
ឥណទននិងរុង្រក្រទនដល់អតិថិជ្ន-ស្ុទធ 10,106,164 40,879,433 8,557,783   34,872,966  
ក្ទពយស្រមមង្ផសងង្ទៀត 26,745 108,184 30 122 

 10,859,286  43,925,813  10,116,644  41,225,324  
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុង្ក្ៅតារាង
តុលយការ     
ស្នាង្លើឥណទន 288,000 1,164,960 488,293 1,989,794 

ហានិភ័យឥណទនស្ររុ 11,147,286  45,090,773  10,604,937  43,215,118  
 

 ធនាគារ 
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 
 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 
 

 
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុរាុងតារាងតុលយការ     
ស្ថច់ក្បារ់រាុងនដ 56,114 226,981  10,099   41,153  
ក្បារ់រង្ញ្ញើង្ៅធនាគារ 622,760 2,519,064  1,515,688   6,176,429  
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុង្ៅ FVTOCI 27,056 109,442  27,056   110,253  
ឥណទននិងរុង្រក្រទនដល់អតិថិជ្ន-ស្ុទធ 10,106,164 40,879,433 8,557,783   34,872,966  
ក្បារ់ក្តូវទរពីស្មព័នធញាតិ 5,319 21,515  5,220    21,272   
ក្ទពយស្រមមង្ផសងង្ទៀត 30 69,840 30 58,153 

 10,817,443 43,826,275 10,115,876 41,280,226 
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុង្ក្ៅតារាងតុលយការ     
ស្នាង្លើឥណទន 288,000 1,164,960 488,293 1,989,794 

ហានិភ័យឥណទនស្ររុ 11,105,443 44,991,235 10,604,169 43,270,020 

គ. ការក្រមូលផតុ ំហានិភ័យឥណទន 

រណដុំ ហានិភ័យង្រើតង្ែើងង្ៅង្ពល ឡដលស្មភាគីមួយចំនួនចូលរួមរាុងស្រមមភាពអាជី្វរមម
ស្ស្ង្ដៀងគាា ឬស្រមមភាពង្ៅរាុងតំរន់ភូមិស្ថស្រស្តដូចគាា ឬមានលរេណៈង្ស្ដារិចចស្ស្ង្ដៀងគាា
ឡដលរណាត លឱ្យស្មតថភាពររស់្ពួរង្គរំង្ពញកាតពវរិចចតាមរិចចស្នាក្តូវបានរង ផលរ៉ែុះ
ពាល់ស្ស្ង្ដៀងគាា ង្ៅនឹងការដល ស់្រតូរង្ស្ដារិចចនង្យបាយឬលរេខ្ណឌ ង្ផសងង្ទៀត។ រណដុំ ហានិ
ភ័យរង្កា ញពីភាពឡក្រក្រួលទរ់ទងនឹងក្រតិរតតិការររស់្ធនាគារ ចំង្ពាុះការអភិវឌឍឡដល 
រ៉ែុះពាល់ដល់ឧស្ាហរមមឬទីតំាងភូមិស្ថស្រស្តជារ់ោរ់មួយ។ 

ការវភិាគននរណដុំ  ននហានិភ័យឥណទនពីក្បារ់រមចីនិងរុង្រក្រទនក្តូវបានរង្កា ញង្ៅរាុង
រំណត់ស្មាគ ល់ 8 ង្ៅរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 
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ឃ. គុណភាពឥណទនតាមថាា រ់ននក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ  

តារាងខាងង្ក្កាមរង្កា ញពីគុណភាពឥណទនននក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុឡផែរង្លើក្រព័នធវាយតនមល
ររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ៖ 

 ក្រុមហ៊ែនុរួម 
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 
 ដំណារ់ការទី1 ដំណារ់ការទី2 ដំណារ់ការទី3 ស្រុរ 
 ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ 

ស្ថច់ក្បារ់រាុងនដ 56,457 - - 56,457 
ក្បារ់រង្ញ្ញើង្ៅធនាគារ 651,891 - - 651,891 
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុង្ៅ FVTOCI 27,056 - - 27,056 
ឥណទននិងរុង្រក្រទនដល ់
អតិថិជ្ន-ដុល 7,104,892 2,336,100 2,120,991 11,561,983 

 7,840,296 2,336,100 2,120,991 12,297,387 
សំ្វធិានធនECL     
ក្បារ់រង្ញ្ញើង្ៅង្ៅធនាគារ (9,027) - - (9,027) 
ឥណទន និងរុង្រក្រទនដលអ់តិថិជ្ន (207,519) (245,597) (1,002,703) (1,455,818) 

 7,623,750 2,090,503 1,118,288 10,832,541 
 

 ក្រុមហ៊ែនុរួម 
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 
 ដំណារ់ការទី1 ដំណារ់ការទី2 ដំណារ់ការទី3 ស្រុរ 
 ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ 

ស្ថច់ក្បារ់រាុងនដ  10,359  - -  10,359  
ក្បារ់រង្ញ្ញើង្ៅធនាគារ  1,553,307  - -  1,553,307  
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុង្ៅ FVTOCI  27,056  - - 27,056 
ឥណទន និងរុង្រក្រទនដល ់
អតិថិជ្ន  6,904,696   2,005,166  -  8,909,862  

  8,495,418   2,005,166  -  10,500,584  
សំ្វធិានធនECL     
ក្បារ់រង្ញ្ញើង្ៅធនាគារ  (31,891)  -  -  (31,891) 
ឥណទន និងរុង្រក្រទនដលអ់តិថិជ្ន  (105,460)  (246,619) -  (352,079) 

 8,358,067  1,758,547  -  10,116,614  
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 ធនាគារ 
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 
 ដំណារ់ការទី 1 ដំណារ់ការទី 2 ដំណារ់ការទី 3 ស្រុរ 
 ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ 

ស្ថច់ក្បារ់រាុងនដ 56,114 - - 56,114 
ក្បារ់រង្ញ្ញើង្ៅធនាគារ 631,469 - - 631,469 
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុង្ៅ FVTOCI 27,056 - - 27,056 
ឥណទននិងរុង្រក្រទនដល់អតិថិជ្ន-
ដុល 7,104,892 2,336,100 2,120,991 11,561,983 

 7,819,531 2,336,100 2,120,991 12,276,622 
សំ្វធិានធនECLs     
ក្បារ់រង្ញ្ញើង្ៅធនាគារ (8,709) - - (8,709) 
ឥណទន និងរុង្រក្រទនដលអ់តិថិជ្ន (207,519) (245,597) (1,002,703) (1,455,819) 

 7,603,303 2,090,503 1,118,288 10,812,094 
 

 ធនាគារ 
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 
 ដំណារ់ការទី1 ដំណារ់ការទី2 ដំណារ់ការទី3 ស្រុរ 
 ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ 

ស្ថច់ក្បារ់រាុងនដ  10,099  - -  10,099  
ក្បារ់រង្ញ្ញើង្ៅធនាគារ  1,547,455  - -  1,547,455  
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុង្ៅ FVTOCI  27,056  - - 27,056 
ឥណទន និងរុង្រក្រទនដលអ់តិថិជ្ន  6,904,696   2,005,166  -  8,909,862  

 8,489,306  2,005,166 -    10,494,472  
សំ្វធិានធនECLs     
ស្មតុលយង្ៅធនាគារង្ផសងៗ  (31,767)  -  -  (31,767) 

ឥណទន និងរុង្រក្រទនដលអ់តិថិជ្ន  (105,460)  (246,619) -  (352,079) 

  8,352,079   1,758,547  -  10,110,626  

ធនាគារអនុវតតវធីិស្ថស្រស្តរីដំណារ់កាល ង្ោយឡផែរង្លើការដល ស់្រតូរគុណភាពឥណទនចារ់
តំាងពីការទទួលស្ថគ ល់ជាង្លើរដំរូង៖ 

ភាពអន់ង្លើសំ្វធិានធន នឹងក្តូវង្ធវើង្ែើងង្ោយឡផែរង្លើវធីិស្ថស្រស្តរីដំណារ់កាលដូចខាង
ង្ក្កាមឡដលឆលុុះរញ្ញច ំងពីការដល ស់្រតូរគុណភាពឥណទន ននឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុចារ់តំាងពីមាន
ការទទួលស្ថគ ល់ជាង្លើរដំរូង៖ 
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(i) ដំណារ់កាលទី 1: ECL រយៈង្ពល 12 ឡខ្– មិនមានការថយចុុះននឥណទន 

ចំង្ពាុះហានិភ័យ ឡដលមិនមានការង្រើនង្ែើងគួរឲ្យរត់ស្មាគ ល់ននហានិភ័យឥណទនចារ់
តំាងពីការទទួលស្ថគ ល់ជាង្លើរដំរូង ង្ហើយឡដលមិនមានការថយចុុះននឥណទនចារ់
តំាងពីង្ដើម ECL ឡដលទរ់ទងនឹងក្ពឹតតិការណ៍ ក្រូបារ៊ែីលីង្តននការខ្រខានស្ង ឡដលង្រើត
ង្ែើងរាុងរយៈង្ពល 12 ឡខ្រនាទ រ់ ក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់។ 

(ii) ដំណារ់កាលទី 2: ECL មួយអាយុកាល – មិនមានការថយចុុះននឥណទន 

ចំង្ពាុះហានិភ័យឡដលមានការង្រើនង្ែើងគួរឲ្យរត់ស្មាគ ល់ននហានិភ័យឥណទនចារ់តំាង
ពីការទទួលស្ថគ ល់ជាង្លើរដំរូង រ៉ែុឡនតង្នាុះមិនឡមនជាការថយចុុះននឥណទនង្នាុះ ECL
មួយអាយុកាល នឹងក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់។ 

(iii) ដំណារ់កាលទី 3: អាយុកាល ECL – ការថយចុុះននឥណទន 

ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុក្តូវបានវាយតនមលមានការថយចុុះននឥណទនង្ៅង្ពលមាន
ក្ពឹតតិការណ៍មួយឬង្ក្ចើនដងឡដលង្ធវើឲ្យមានផលរ៉ែុះពាល់ធៃន់ធៃរននការបា៉ែ ន់ស្ថម នង្ៅង្លើលំ
ហូរស្ថច់ក្បារ់នាង្ពលអនាគតររស់្ក្ទពយស្រមមង្នាុះ បានង្រើតង្ែើង។ ចំង្ពាុះក្ទពយស្រមម
ហិរញ្ញវតថុមានការថយចុុះននឥណទន ECL មួយអាយុកាលនឹងក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់។ 

(iv) ការរញ្ចូ លពត័មានឡដលង្ឆ្ព ុះង្ៅមុខ្ 

ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគាររមួរញ្ចូ លព័ត៌មានឡដលអាចង្រើតនាង្ពលខាងមុខ្ ទំងការវាយ
តនមលថាង្តើហានិភ័យ  ឥណទនររស់្ឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុ បានង្រើនង្ែើងគួរឲ្យរត់ស្មាគ ល់
ចារ់តំាងពីការទទួលស្ថគ ល់ជាង្លើរដំរូង និងការវាស់្ឡវងររស់្ ECL ឡដរឬង្ទ។ ព័ត៌មាន
ខាងង្ក្ៅឡដលក្តូវបានពិចារណា រមួមានទិនាន័យង្ស្ដារិចច និងការពាររណ៍ឡដលង្ចញ
ផាយង្ោយស្ថថ រ័នរាជ្រោា ភិបាល និងអាជាា ធរររិូយវតថុង្ៅរាុងរណាត ក្រង្ទស្ឡដលក្រុម
ហ៊ែុនង្ធវើក្រតិរតតិការអងគការអនតរជាតិ។ ក្រុមហ៊ែុនរួមនិងធនាគារបានរំណត់និងចងក្រងឯរ
ស្ថរសំ្ខាន់ៗននហានិភ័យឥណទននិងការខាតរង់ឥណទនស្ក្មារ់ផលរ័ក្ត នន
ឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុនីមួយៗស្ស្រតាមក្រង្ទស្នីមួយៗង្ហើយង្ោយង្ក្រើការវភិាគទិនាន័យពី
មុនឡដលក្តូវបានបា៉ែ ន់ស្ថម នទំនារ់ទំនងរវាងអង្ថរននមា៉ែ ក្រូង្ស្ដារិចច និងហានិភ័យឥណ
ទន និងការខាតរង់ឥណទន។ 

(v) វតថុ រញ្ញច ំឡដលបានររឹអូស្ 

រាុងការយិររងិ្ចេទ ធនាគារមិនមានការររឹអូស្វតថុរញ្ញច ំណាមួយឡដលបានររាទុរជាវតថុ
ធានាង្នាុះង្ទ។ 
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22.3 ហានិភ័យអក្តាការក្បារ់ 

ហានិភ័យអក្តាការក្បារ់គឺសំ្ង្ៅង្ៅង្លើការខាតរង់នូវក្បារ់ចំណូលសុ្ទធ ង្ោយស្ថរឡតការឡក្រ
ក្រួលននរក្មិតអក្តាការក្បារ់ និងការដល ស់្រតូរង្ៅរាុងស្មាស្ភាពននក្ទពយស្រមម និងរំណុល។ ហា
និភ័យអក្តាការក្បារ់ក្តូវបានចាត់ឡចងតាមរយៈការក្តួតពិនិតយយ៉ែងម៉ែត់ចត់ង្ៅង្លើចំណូលង្លើការ
រណាត រ់ទុន តនមលស្មស្ស្រ តនមលង្ដើមននមូលនិធិ និងតាមរយៈការវភិាគចង្នាល ុះឡក្រក្រួលអក្តាការ
ក្បារ់។ ស្កាត នុពលភាពននការធាល រ់ចុុះ នូវចំណូលការក្បារ់សុ្ទធបានមរពីការឡក្រក្រួលអក្តាការ
ក្បារ់ ឡដលខុ្ស្ក្រក្រតី ក្តូវបានក្តួតពិនិតយង្ោយង្ធៀរង្ៅនឹងរក្មិតហានិភ័យ ឡដលរំណត់ថា
អាចទទួលយរបាន។ 
ពំុមានការវភិាគក្តូវបានរង្កា ញសំ្រារ់ហានិភ័យអក្តាការក្បារ់ ង្ោយង្ហតុថាក្រុមហ៊ែុនរមួ និង
ធនាគារមិនមានឧរររណ៏ហិរញ្ញវតថុ ឡដលអាចរងនូវហានិភ័យអក្តាការក្បារ់ង្ៅកាលររងិ្ចេទ
របាយការណ៏ង្នុះ។ 



ធនាគារ ឯរង្ទស្ អងគរ កាពីតាល និង ក្រុមហ ុនរុក្តស្មព័នធ 
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តារាងខាងង្ក្កាមរង្កា ញការវភិាគហានិភ័យអក្តាការក្បារ់ននក្ទពយស្រមម និងរំណុលររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួនិងធនាគារ៖ 
 ក្រុមហ៊ែនុរួម 
 2020 
 

រហូតដល់1 ឡខ្ 1-3 ឡខ្ 3-12ឡខ្ 1-3ឆ្ា ំ 3-5ឆ្ា ំ ង្លើស្ពី 5ឆ្ា  ំ
ពំុមានការ

ក្បារ់ ស្រុរ 
 ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ពាន់ង្រៀល 
 

        
(រំណត់ស្មំាគ ល់

ង្លខ្ 2.3.2) 

ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ          
ស្ថច់ក្បារ់រាុងនដ - - - - - - 56,457 56,457 226,981 
ក្បារ់រង្ញ្ញើង្ៅធនាគារ - - - - - - 642,864 642,864 2,519,064 
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុង្ៅ FVTOCI - - - - - - 27,056 27,056 109,442 
ឥណទន និងរុង្រក្រទនង្ៅអតិថិជ្ន-ស្ុទធ - 1,430,554 3,430,037 4,822,594 422,979   10,106,164 40,879,433 
ក្ទពយស្រមមង្ផសងៗ 30 - 26,715 - - -  26,745 69,840 

 30 1,430,554 3,456,752 4,822,594 422,979 - 736,377 10,859,286 43,804,760 

រំណុលហិរញ្ញវតថុ          
ក្បារ់រង្ញ្ញើររស្់អតិថិជ្ន - - - - - - 9,053 9,053 36,619 
ក្បារ់ជំ្ពារ់ង្ៅភាគីស្មព័នធញាតិ - - - - - - 161,381 161,381 652,786 
រំណុលង្ផសងៗ* - - - - - - 113,078 113,078 457,401 

 - - - - - - 283,521 283,512 1,146,806 

គមាល តកាលរំណត់ 30 1,430,554 3,456,752 4,822,594 422,979 - 442,865 10,575,774 442,657,954 

 (*)មិនរារ់រញ្ចូ លនូវពនធក្តូវរង់ង្ផសងៗ និងសំ្វធិានធនស្ក្មារ់ធាតុង្ៅង្ក្ៅតារាងតុលយការ



ធនាគារ ឯរង្ទស្ អងគរ កាពីតាល និង ក្រុមហ ុនរុក្តស្មព័នធ 
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 ធនាគារ 
 2020 
 រហូតដល់1 ឡខ្ 1-3ឡខ្ 3-12ឡខ្ 1-3ឆ្ា ំ 3-5ឆ្ា ំ 3-5ឆ្ា ំ ង្លើស្ពី 5ឆ្ា  ំ ពំុមានការក្បារ់ ស្រុរ 

 ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ពាន់ង្រៀល 
          (រំណត់ 

ស្ំមាគ ល់ 2.3.2) 
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ           
ស្ថច់ក្បារ់រាុងនដ - - - - - - - 56,114 56,114 226,981 
ក្បារ់រង្ញ្ញើង្ៅធនាគារ - - - - - - - 622,760 622,760 2,519,064 
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុង្ៅ FVTOCI - - - - - - - 27,056 27,056 109,442 
ឥណទន និងរុង្រក្រទនង្ៅអតិថិជ្ន - 1,430,554 3,430,037 4,822,594 422,979 422,979 - - 10,106,164 40,879,433 
ក្បារ់ក្តូវទទួលពីស្មព័នធញ្ញញ តិ - - - - - - - 5,319 5,319 21,515 
ក្ទពយស្រមមង្ផសងង្ទៀត 30 - - - - - - - 30 121 

 30 1,430,554 3,430,037 4,822,594 422,979 422,979 - 711,249 10,817,443 43,756,556 
រំណុលហិរញ្ញវតថុ           
ក្បារ់រង្ញ្ញើររស្់អតិថិជ្ន - - - - - - - 9,053 9,053 36,619 
ក្បារ់ជំ្ពារ់ង្ៅភាគីស្មព័នធញាតិ - - - - - - - 161,480 161,480 653,187 
រំណុលង្ផសងៗ* - - - - - - - 113,078 113,078 457,401 
        283,611 283,611 1,147,207 

គមាល តកាលរំណត់ 30 1,430,554 3,430,037 4,822,594 422,979 422,979 - 427,638 10,533,832 42,609,349 
(*)មិនរារ់រញ្ចូ លនូវពនធក្តូវរង់ង្ផសងៗ និងសំ្វធិានធនស្ក្មារ់ធាតុង្ៅង្ក្ៅតារាងតុលយការ 

  



ធនាគារ ឯរង្ទស្ អងគរ កាពីតាល និង ក្រុមហ ុនរុក្តស្មព័នធ 
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 ក្រុមហ៊ែនុរួម 
 2019 
 

រហូតដល់1 ឡខ្ 1-3 ឡខ្ 3-12ឡខ្ 1-3ឆ្ា ំ 3-5ឆ្ា ំ ង្លើស្ពី 5ឆ្ា  ំ
ពំុមានការ

ក្បារ់ ស្រុរ 
 ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ពាន់ង្រៀល 
 

        
(រំណត់ 

ស្ំមាគ ល់ 2.3.2) 
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ          
ស្ថច់ក្បារ់រាុងនដ - - - - - - 10,099 10,099 41,153 
ក្បារ់រង្ញ្ញើង្ៅធនាគារ - - - - - - 1,521,416 1,521,416 6,199,770 
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុង្ៅ FVTOCI - - - - - - 27,056 27,056 110,253 
ឥណទន និងរុង្រក្រទនង្ៅអតិថិជ្ន-

ស្ុទធ - - 1,246,205 7,311,578 - -  8,557,783 34,872,966 
ក្ទពយស្រមមង្ផសងៗ -30 - - - - - - 30 122 

 30  -    1,246,205  7,311,578  -    -    1,558,571 10,116,384  41,224,264  
រំណុលហិរញ្ញវតថុ          
ក្បារ់រង្ញ្ញើររស្់អតិថិជ្ន - - - - - - 9,052 9,052 36,887 
ក្បារ់ជំ្ពារ់ង្ៅភាគីស្មព័នធញាតិ - - - - - - 1,642,986 1,642,986 6,695,168 
រំណុលង្ផសងៗ* - - - - - - 227,051 227,051 925,233 

 - - - - - - 1,879,089 1,879,089 7,657,288 

គមាល តកាលរំណត់ 30 - 1,246,205 7,311,578 - - (320,518) 8,237,295 33,566,976 
(*)មិនរារ់រញ្ចូ លនូវពនធក្តូវរង់ង្ផសងៗ 

តារាងខាងង្ក្កាមរង្កា ញពីការវភិាគររស់្ធនាគារក្គុមហ៊ែុនរមួ អំពីហានិភ័យអក្តាការក្បារ់ននក្ទពយស្រមម និងរំណុលហិរញ្ញវតថុររស់្ពួង្គ។  
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 ធនាគារ 
 2019 
 រហូតដល់1 ឡខ្ 1-3ឡខ្ 3-12ឡខ្ 1-3ឆ្ា ំ 3-5ឆ្ា ំ ង្លើស្ពី 5ឆ្ា  ំ ពំុមានការក្បារ់ ស្រុរ 

 ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ពាន់ង្រៀល 
         (រំណត់ស្ំ

មាគ ល់ 2.3.2) 
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ          
ស្ថច់ក្បារ់រាុងនដ - - - - - - 10,099 10,099 41,153 
ក្បារ់រង្ញ្ញើ និងក្បារ់តមាល់ង្ៅធនាគារ - - - - - - 1,515,688 1,515,688 6,176,429 
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុង្ៅ FVTOCI - - - - - - 27,056 27,056 110,253 
ឥណទន និងរុង្រក្រទនង្ៅអតិថិជ្ន - - 1,246,205 7,311,578 - - - 8,557,783 34,872,966 
ក្ទពយស្រមមង្ផសងង្ទៀត 30 - - - - - 5,220 5,220 21,272 

 30  -    1,246,205  7,311,578  -    -    1,558,063 10,115,876  41,222,195  
រំណុលហិរញ្ញវតថុ          
ក្បារ់រង្ញ្ញើររស្់អតិថិជ្ន - - - - - - 9,052  9,052  36,615  
ក្បារ់ជំ្ពារ់ង្ៅភាគីស្មព័នធញាតិ - - - - - - 1,642,986  1,642,986  6,645,878  
រំណុលង្ផសងៗ* - - - - - - 224,388  224,388  907,649  

 - - - - - - 1,876,426  1,876,426  7,590,142  

គមាល តកាលរំណត់ 30 - 1,246,205 7,311,578 - - (318,363) 8,239,450  33,632,053  
(*)មិនរារ់រញ្ចូ លនូវពនធក្តូវរង់ង្ផសងៗ 

22.4 ហានិភ័យស្នទនីយភាព 

ហានិភ័យស្នទនីយភាព ទរ់ទងនឹងលទធភាពររាស្នទនីយភាពឲ្យបានក្គរ់ក្គាន់ង្ដើមបីរំង្ពញការស្នានិងកាតពវរិចចហិរញ្ញវតថុ ង្ៅង្ពលដល់កាលរំណត់ស្ងនូវ
តនមលស្មង្ហតុផលមួយ ។ រឡនថមង្លើការអនុង្ោមភាពង្ពញង្លញននតក្មូវការស្នទនីយភាព គណៈក្គរ់ក្គងននក្រុមហ៊ែុនរមួ បានក្តួតពិនិតយយ៉ែ ងហមត់ចត់ង្ៅង្លើលំ
ហូរទឹរក្បារ់ចូល និងលំហូរទឹរក្បារ់ង្ចញ ង្ហើយភាពចង្នាល ុះននអាយុកាលតាមរយៈរបាយការណ៍តាមង្ពលរំណត់ ។ ការដល ស់្រតូរឥណទននិងរុង្រក្រទនររស់្
អតិថិជ្នក្តូវបានក្តួតពិនិតយ និង តំរវូការស្ថច់ក្បារ់ង្កយស្ស្ួល ង្ដើមបីធានាបាននូវស្នទនីយភាពក្គរ់ក្គាន់ង្ដើមបីរំង្ពញតាមការង្រតជាា ចិតតនិងកាតពវរិចចហិរញ្ញវតថុ
ររស់្ខ្លួននិងង្ៅង្ពលឡដលពួរង្គក្តូវរង់។ 
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ការវភិាគក្ទពយស្រមមនិងរំណុលហិរញ្ញវតថុររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួ និងធនាគារ  ង្ៅរាុងកាលរំណត់ឡដលជារ់ទរ់ទងង្ោយឡផែរង្លើរំែុងង្ពលឡដលង្ៅស្ល់ង្ដើមបី
ទូទត់ស្ងដូចតារាងខាងង្ក្កាម៖ 

 ក្រុមហ៊ែនុរួម 
 2020 
 រហូតដល ់1ឡខ្ 1-3 ឡខ្  3-12 ឡខ្ 1-3 ឆ្ា  ំ 3-5 ឆ្ា  ំ ង្លើស្ពី 5 ឆ្ា  ំ គាម នរយៈង្ពលង្ថរ ស្រុរ 

 ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ពាន់ង្រៀល 

         
(រំណត់

ស្មាគ ល ់2.3.2) 

ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ         
ស្ថច់ក្បារ់រាុងនដ 56,457 - - - - - - 56,457 228,369 
ក្បារ់រង្ញ្ញើង្ៅធនាគារ 642,864 - - - - - - 642,864 2,600,385 
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ FVTOCI - - - - - - 27,056 27,056 109,442 
ឥណទននិងរុង្រក្រទនដល់អតិថិជ្ន 144,471 1,699,890 4,230,735 6,070,322 - - - 12,145,418 49,128,216 
ក្ទពយស្រមមង្ផសងៗ 30 - 26,715 - - - - 26,745 108,184 

 843,822 1,699,890 4,257,450 6,070,322 - - 27,056 12,898,540 52,174,595 

រំណុលហិរញ្ញវតថុ         
ក្បារ់រង្ញ្ញើពីអតិថិជ្ន 9,053 - - - - -  9,053 36,619 
ក្បារ់ក្តូវរង់ង្ៅស្មព័នធញាតិពារ់ព័នធ - - - - - - 161,381  161,381  652,786  
រំណុលង្ផសងៗ (*) - 113,078 - - - - -    113,078  457,401  

 9,053 113,078 - - - - 161,381  283,512  1,146,806  

គមាល តកាលរំណត់ 834,769  1,586,812  4,257,450  6,070,322  -  - (134,325) 12,615,028  51,027,789  
(*)មិនរារ់រញ្ចូ លនូវពនធក្តូវរង់ង្ផសងៗ និងសំ្វធិានធនស្ក្មារ់ធាតុង្ៅង្ក្ៅតារាងតុលយការ  
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 ធនាគារ 
 2020 

 រហូតដល ់ 1 ឡខ្ 1-3 ឡខ្  3-12 ឡខ្ 1-3 ឆ្ា  ំ 3-5 ឆ្ា  ំ ង្លើស្ពី 5 ឆ្ា  ំ
គាម នរយៈង្ពល

ង្ថរ ស្រុរ 
 ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ពាន់ង្រៀល 

        
(រំណត់

ស្មាគ ល ់2.3.2) 

ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ         
ស្ថច់ក្បារ់រាុងនដ 56,114 - - - - - - 56,114 226,981 
ក្បារ់រង្ញ្ញើង្ៅធនាគារ 622,760 - - - - - -    622,760  2,519,064  
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ FVTOCI - - - - - - 27,056  27,056  109,442  
ឥណទននិងរុង្រក្រទនដល់អតិថិជ្ន 144,471 1,699,890 4,230,735 6,070,322 - - - 12,145,418 49,128,216 
ក្បារ់ក្តូវទទួលបានពីស្មព័នធញាតិពារ់ព័នធ - - - - - - 5,319  5,319  21,515  
ក្ទពយស្រមមង្ផសងៗ 30 - - - - - -    30  121  

 823,375  1,699,890  4,230,735  6,070,322  -  -    32,375  12,855,697 52,005,340  

រំណុលហិរញ្ញវតថុ         
ក្បារ់រង្ញ្ញើពីអតិថិជ្ន 9,053  -    -    -    -    -     9,053  36,619  
ក្បារ់ក្តូវរង់ង្ៅស្មព័នធញាតិពារ់ព័នធ -    -    -    -    -    -    161,381  161,381  652,786  
រំណុលង្ផសងៗ (*)  109,914  -    -    -    -     109,914  444,602  

 9,053  109,914  -    -    -    -    161,381  280,348  1,134,008  

គមាល តកាលរំណត់ 814,322  1,589,976  4,230,735  6,070,322  -  -    (129,006) 12,576,349 50,871,332  
(*)មិនរារ់រញ្ចូ លនូវពនធក្តូវរង់ង្ផសងៗ និងសំ្វធិានធនស្ក្មារ់ធាតុង្ៅង្ក្ៅតារាងតុលយការ  
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 ក្រុមហ៊ែនុរួម 
 2019 

 រហូតដល ់1ឡខ្ 1-3 ឡខ្  3-12 ឡខ្ 1-3 ឆ្ា  ំ 3-5 ឆ្ា  ំ ង្លើស្ពី 5 ឆ្ា  ំ
គាម នរយៈ 
ង្ពលង្ថរ ស្រុរ 

 ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ពាន់ង្រៀល 

         
(រំណត់

ស្មាគ ល ់2.3.2) 

ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ         
ស្ថច់ក្បារ់រាុងនដ 10,359 - - - - - - 10,359 42,213 
ក្បារ់រង្ញ្ញើង្ៅធនាគារ 1,521,416 - - - - - - 1,521,416 6,199,770 
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ FVTOCI - - - - - - 27,056 27,056 110,253 
ឥណទននិងរុង្រក្រទនដល់អតិថិជ្ន 74,858 - 1,246,205 7,311,578 - -  8,632,641 35,178,013 
ក្បារ់ក្តូវទទួលបានពីស្មព័នធញាតិពារ់ព័នធ - - - - - - 5,220 5,220 21,272 
ក្ទពយស្រមមង្ផសងៗ 30 - - - - -  30 122 

 1,606,663 - 1,246,205 7,311,578 - - 32,276 10,196,722 41,551,643 

រំណុលហិរញ្ញវតថុ         
ក្បារ់រង្ញ្ញើពីអតិថិជ្ន 9,052 - - - - -  9,052 36,887 
ក្បារ់ក្តូវរង់ង្ៅស្មព័នធញាតិពារ់ព័នធ - - - - - - 1,642,986 1,642,986 6,695,168 
រំណុលង្ផសងៗ (*) - 227,051 - - - -  227,051 925,233 

 9,052 227,051 - - - - 1,642,986 1,879,089 7,657,288 

គមាល តកាលរំណត់ 1,597,611 (227,051) 1,246,205 7,311,578 - - (1,610,710) 8,317,633 33,894,355 

(*) មិនរារ់រញ្ចូ លរំណុលពនធង្ផសងង្ទៀតៗឡដលក្តូវរង់ 
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 ធនាគារ 
 2019 

 រហូតដល ់ 1 ឡខ្ 1-3 ឡខ្  3-12 ឡខ្ 1-3 ឆ្ា  ំ 3-5 ឆ្ា  ំ ង្លើស្ពី 5 ឆ្ា  ំ
គាម នរយៈង្ពល

ង្ថរ ស្រុរ 
 ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ពាន់ង្រៀល 

        
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

2.3.2) 

ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ         
ស្ថច់ក្បារ់រាុងនដ 10,099 - - - - -  10,099 41,153 
ក្បារ់រង្ញ្ញើង្ៅធនាគារ 1,515,688 - - - - -  1,515,688 6,176,429 
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ FVTOCI - - - - - - 27,056 27,056 110,253 
ឥណទននិងរុង្រក្រទនដល់អតិថិជ្ន 74,858 - 1,246,205 7,311,578 - -  8,632,641 35,178,013 
ក្បារ់ក្តូវទទួលបានពីស្មព័នធញាតិពារ់ព័នធ - - - - - - 5,220 5,220 21,272 
ក្ទពយស្រមមង្ផសងៗ 30 - - - - -  30 122 

 1,600,675 - 1,246,205 7,311,578 - - 32,276 10,190,734 41,527,242 

រំណុលហិរញ្ញវតថុ         
ក្បារ់រង្ញ្ញើពីអតិថិជ្ន 9,052 - - - - -  9,052 9,052 
ក្បារ់ក្តូវរង់ង្ៅស្មព័នធញាតិពារ់ព័នធ - - - - - - 1,642,986 1,642,986 6,695,168 
រំណុលង្ផសងៗ (*) - 224,388 - - - -  224,388 914,381 

 9,052 224,388 - - - - 1,642,986 1,876,426 7,618,601 

គមាល តកាលរំណត់ 1,591,623 (224,388) 1,246,205 7,311,578 - - (1,610,710) 8,314,308 33,908,641 
(*) មិនរារ់រញ្ចូ លរំណុលពនធង្ផសងង្ទៀតៗឡដលក្តូវរង់ 
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22.5 ហានិភ័យររិូយរ័ណណររង្ទស្ 

ហានិភ័យរូរិយរ័ណណររង្ទស្គឺជាហានិភ័យឡដលតនមលឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុនឹងឡក្រក្រួលង្ោយស្ថរឡត
ការដល ស់្រតូរអក្តារតូរក្បារ់ររង្ទស្។ 

ក្រុមហ៊ែុនរមួ មិនមានការរ៉ែុះពាល់ជាស្ថរវន័ត ង្ៅររិូយរ័ណណនឹងហានិភ័យរូរិយរ័ណណ ង្ែើយ 
ង្ោយស្ថរវាង្ធវើក្រតិរតតិការជាក្បារ់ដុោល រអាង្មររិ។ វតតមានដ៏សំ្ខាន់ននក្បារ់ដុោល រគឺជាការអនុវតត
ធមមតាររស់្ធនាគារឡដលក្រតិរតតិការង្ៅរាុងក្ពុះរាជាណាចក្ររមពុជាង្ក្ពាុះង្នុះជាររិូយរ័ណណឡដល
ក្តូវបានង្ក្រើក្បាស់្យ៉ែងទូលំទូោយង្ៅរាុងក្ពុះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 

22.6 ការក្គរ់ក្គងង្ដើមទុន 

i. រទរបញ្ញតតិស្តីពីង្ដើមទុន 

ធនាគារជាតិននរមពុជារាុងនាមជាអាជាា ធរបានរង្ងាើត និងក្តួតពិនិតយនូវរទរញ្ញតតិនានាទំងង្លើ
តក្មូវការ ង្ដើមទុនររស់្ស្ថខា ។ 

ង្គាលនង្យបាយររស់្ស្ថខាគឺធានាឲ្យបាននូវមូលោា នង្ដើមទុនរងឹមំាង្ដើមបីររានូវទំនុរចិតតទី
ផារ និងង្ដើមបីធានាង្ស្ថរភាពននការអភិវឌឍន៍យូរអឡងវងររស់្អាជី្វរមម ។ ផលរ៉ែុះពាល់ង្ៅង្លើ
រក្មិតននង្ដើមទុនង្លើភាគោភររស់្មាច ស់្ភាគហ៊ែុនរ៏ក្តូវបានទទួលស្ថគ ល់ ង្ហើយធនាគារបាន
ទទួលស្ថគ ល់នូវតក្មូវការង្នាុះ ង្ដើមបីធានាបាននូវតុលយភាពរវាងភាគោភខ្ពស់្ឡដលអាចនឹងង្រើត 
មានង្ែើងជាមួយនឹងអតថក្រង្យជ្ន៍ឡនក្បារ់រក្មុងរក្មិតខ្ពស់្ និងការធានាឡដលផតល់ង្ោយស្ថថ ន
ភាពង្ដើមទុនលែ ។ 

ii. ការឡរងឡចរង្ដើមទុន 

ការឡរងឡចរង្ដើមទុនរវាងក្រតិរតដិការនិងស្រមមភាពជារ់ោរ់គឺមានទំហំធំង្ធងឡដលជំ្រញុ
ង្ោយការរង្ងាើនក្រសិ្ទធិភាពននក្បារ់ចំង្ណញឡដលស្ង្ក្មចបានង្លើង្ដើមទុនឡដលបានរក្មុង 
ទុរ។ ចំនួនង្ដើមទុនឡដលបានរក្មុងទុរស្ក្មារ់ក្រតិរតតិការឬស្រមមភាពនីមួយៗឡផែរង្ៅង្លើ
ង្ដើមទុនតាមរទរបញ្ញតតិ។ 

 
 

23. តនមៃស្មក្ស្រននក្ទពយស្រមម និងក្ទពយអរមម ហរិញ្ញវតថុ 

តនមលស្មស្ស្រ តំណាងឱ្យចំនួនក្ទពយស្រមមអាចរតូរបាន ឬការទទួលខុ្ស្ក្តូវបានទូទត់តាម 
មូលោា ន។ ង្ោយស្ថរតនមលស្មស្ស្រឡដលមិនអាចង្ផទៀងដទ ត់បានង្នាុះ គឺមិនមានង្ទ ដំង្ណើ រការ 
ទីផារមិនអាចររបានស្ក្មារ់ស្មាមាក្តដ៏សំ្ខាន់ននក្ទពយស្រមម និងរំណុលហិរញ្ញវតថុររស់្ក្រុម
ហ៊ែុនរមួនិងធនាគារង្ែើយ។ ដូង្ចាុះតក្មូវឲ្យមានការស្នមតររស់្គណៈក្គរ់ក្គងង្យងង្ៅតាមក្រង្ភទ
ក្ទពយស្រមម និងរំណុល។  
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តាមគំនិតររស់្គណៈក្គរ់ក្គងតនមលង្យងននក្ទពយស្រមមនិងរំណុលហិរញ្ញវតថុឡដលបានរញ្ចូ លរាុង
ង្ស្ចរតីឡថលងការណ៍ស្តីពីជំ្ហរហិរញ្ញវតថុគឺជាការបា៉ែ ន់ស្ថម នស្មង្ហតុផលននតនមលស្មរមយររស់្ទ្រព្យ
សកម្ម និងទ្រព្យអកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

តនមលស្មស្ស្រននក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុង្ៅ FVTOCIក្តូវបានចាត់ថាា រ់ង្ក្កាមរក្មិតទី 2 ង្ហើយតនមល
ស្មស្ស្រននឥណទនង្ៅអតិថិជ្នចំនួន 11,564,965ដុោល រអាង្មររិ នាការយិររងិ្ចេទនថៃទី31 ឡខ្ធាូ 
ឆ្ា ំ2020 (2019: 8,820,112ដុោល រអាង្មររិ) ក្តូវបានចាត់ថាា រ់ង្ក្កាមរក្មិតទី 3។ ក្រុមហ៊ែុនរមួ មិនមាន
ឧរររណ៍ហិរញ្ញវតថុង្ក្កាមរក្មិតទី1ង្ែើយ។ ពំុមានការង្ផទររវាងរក្មិតនីមួយៗង្រើតង្ែើងរាុង
ការយិររងិ្ចេទង្ែើយ។ 

 
 

24. រំណត់ស្មាគ លរ់បាយការណ៍លហូំរសាច់ក្បារ់ 

24.1     ស្ថច់ក្បារ់សុ្ទធទទួលបានពី ស្រមមភាពក្រតិរត្ 
  ក្រុមហ៊ែនុរួម 

 រំណត់
ស្មាគ ល ់ 2020 2019 

  ដុោល រអាង្មររិ ពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ពាន់ង្រៀល 

 
  

(រំណត់ស្មាគ ល់ 
ង្លខ្ 2.3.2)  

(រំណត់ស្មាគ ល់ 
ង្លខ្ 2.3.2) 

លំហូរស្ថច់ក្បារ់ពីស្រមមភាព 
ក្រតិរតតិការ  

   

 
ខាតមុនរង់ពនធ  489,396  1,995,267  (983,370) (3,984,615) 
ការឡរស្ំរួល៖      

សំ្វធិានធនស្ក្មារ់ ECL 20 1,078,397  4,396,625  1,663,370  6,739,975  
រលំស្ ់ 10,11 116,178  473,658  116,916  473,744  
សំ្វធិានធន (ការរត់ក្តារ្ញ្ញច ស្់) 
ង្លើក្បារ់អតីតភាពការង្ករ 15 651  2,654  (37,207) (150,763) 

ចំណាយពនធ 22.1 (20,528) (83,693) (38,329) (155,309) 

ស្ថច់ក្បារ់សុ្ទធផតល់ង្ោយស្រមមភាព
ក្រតិរតតិការមុនរឡក្មរក្មលួរាុងក្ទពយ
ស្រមម និង ក្ទពយអរមមក្រតិរតតិការ  1,664,094  6,784,511  721,380  2,923,032  
(ង្រើនង្ែើង) ថយចុុះរាុងក្ទពយស្រមម  
ក្រតិរតតិការ 

 
    

ឥណទននិងរុង្រក្រទនង្ៅអតិថិជ្ន   (2,652,127) (10,812,722) (3,030,554) (12,279,805) 
ក្ទពយស្រមមង្ផសងៗ  (12,910) (52,634) 40,805  165,342  
ក្បារ់ក្តូវទទួលពីមាច ស្ភ់ាគហ៊ែនុ  -    -    824,636  3,341,425  

ង្រើនង្ែើង (ថយចុុះ) រំណុលក្រតិរតតិការ      
ក្បារ់រង្ញ្ញើពីអតិថិជ្ន  -    -    (7,070) (28,648) 
រំណុលង្ផសងង្ទៀតៗ  (109,478) (446,342) (58,923) (238,756) 
ក្បារ់រំណុលង្ៅស្មព័នធញាតិ  (82,605) (336,781) (131,688) (533,600) 

ស្ថច់ក្បារ់សុ្ទធ ង្ក្រើក្បាស់្រាុង 
ស្រមមភាពក្រតិរតតិការ  (1,193,026) (4,863,968) (1,641,414) (6,651,010) 

24.2   ស្ថច់ក្បារ់សុ្ទធទទួលបានពី ស្រមមភាពក្រតិរតតិការ 
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រំណត់
ស្មាគ ល ់ ធនាគារ 

  2020 2019 
  ដុោល រអាង្មររិ ពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ពាន់ង្រៀល 

   
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

ង្លខ្ 2.3.2) 

លំហូរស្ថច់ក្បារ់ពីស្រមមភាព 
ក្រតិរតតិការ  

   

 
ខាតមុនរង់ពនធ  521,195  2,124,912  (944,222) (3,825,988) 
ការឡរស្ំរួល៖      

ស្មវធិានធនស្ក្មារ់ ECL 20 1,078,203  4,395,834  1,663,246  6,739,473  
រលំស្ ់ 10,11 60,178  245,346  60,916  246,832  
(ការរត់ក្តារ្ញ្ញច ស្់) សំ្វធិាន
ធនង្លើក្បារ់អតីតភាពការង្ករ 15 651  2,654  (37,207) (150,763) 

ចំណាយពនធ 21.1 (20,200) (82,354) (38,140) (154,545) 

ស្ថច់ក្បារ់សុ្ទធផតល់ង្ោយ
ស្រមមភាពក្រតិរតតិការមុនរឡក្មរ
ក្មលួរាុងក្ទពយស្រមម និង ក្ទពយអ
រមមក្រតិរតតិការ  1,640,027  6,686,389  704,593  2,855,009  
ថយចុុះរាុងក្ទពយស្រមមក្រតិរតតិការ      

ឥណទននិងរុង្រក្រទនង្ៅ
អតិថិជ្ន 

  
(2,652,127) (10,812,722) (3,030,554) (12,279,805) 

ក្ទពយស្រមមង្ផសងៗ  (2,995) (12,211) 57,605  233,415  
ក្បារ់ក្តូវទទួលពីស្មព័នធញាតិ  (99) (404) 821,425  3,328,414  

ង្រើនង្ែើង (ថយចុុះ) រំណុល
ក្រតិរតតិការ 

 
    

ក្បារ់រង្ញ្ញើពីអតិថិជ្ន  -    -    (7,070) (28,648) 
រំណុលង្ផសងៗ  (109,979) (448,384) (61,837) (250,564) 
ក្បារ់រំណុលង្ៅស្មព័នធញាតិ  (82,506) (336,377) (131,688) (533,600) 

ស្ថច់ក្បារ់សុ្ទធ ង្ក្រើក្បាស់្រាុង 
ស្រមមភាពក្រតិរតតិការ  (1,207,679) (4,923,709) (1,647,526) (6,675,779) 

 
 

25. ពតម៌ានអំពីកាលរំណត់ 

តារាងខាងង្ក្កាមបានរង្កា ញពី ការវភិាគង្លើក្ទពយស្រមម និងក្ទពយអរមមររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួនិងធនាគារ 
តាមរយៈននការរពឹំងទុរង្លើការក្រមូលបានង្លើក្ទពយស្រមម ឫការទូទត់ង្លើក្ទពយអរមម ង្ៅរាុងរយៈ
ង្ពល 1ឆ្ា ំឫង្លើស្ពី 1ឆ្ា ំគិតពីកាលររងិ្ចេទននរបាយការណ៍ស្មតុលយ៖   
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 ក្រុមហ៊ែុនរួម 

 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 

 
រាុងរយៈ 

ង្ពល 1ឆ្ា ំ ង្លើស្ពី 1ឆ្ា ំ ស្រុរ 
រាុងរយៈ 

ង្ពល 1ឆ្ា ំ ង្លើស្ពី 1ឆ្ា ំ ស្រុរ 
 ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ 

ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ       
ស្ថច់ក្បារ់រាុងនដ 56,457 - 56,457 10,359 - 10,359 
ក្បារ់រង្ញ្ញើង្ៅធនាគារ 651,891 - 651,891 1,553,307 - 1,553,307 
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ FVTOCI - 27,056 27,056  27,056 27,056 
ឥណទននិងរុង្រក្រទនដល់អតិថិជ្ន 4,840,169 6,721,814 11,561,983 1,354,637  7,555,225  8,909,862 
ក្ទពយស្រមមង្ផសងៗ 26,745 - 26,745  16,830     -  16,830     

 5,575,262 6,748,870 12,324,132 2,935,133 7,582,281 10,517,414 

ក្ទពយស្រមមមិនឡមនហិរញ្ញវតថុ        
ក្បារ់តមាល់តាមចារ់ង្ៅធនាគារជាតិ 
ននរមពុជា - 725,494 725,494 -  725,491   725,491  
ក្ទពយស្រមមង្ផសងៗ 17,236 - 17,236 14,241 -  14,241 
រមមវធីិរំុពយូទ័រ - 2,679 2,679 - 689,767 689,767 
ក្ទពយ និងហតថូរររណ៍ - 4,170,040 4,170,040 - 4,166,908 4,166,908 

 17,236 4,898,213 4,915,449 14,241 5,582,166 5,596,407 

 5,592,498 11,647,083 17,239,581 2,949,374 13,164,447 16,113,821 
ដរ:  ស្ំវធិានធនង្លើ ECL - - 1,464,846 - - 383,970 

រលំស្់រងគរ - - 1,558,528 - - 2,129,598 

ក្ទពយស្រមមស្ររុ 5,592,498 11,647,083 14,216,207 2,949,374 13,164,447 13,600,253 

ពាន់ង្រៀល (រំណត់ស្មាគ ល់ង្លខ្ 2.3.2) 22,621,654 34,882,904 57,504,558 11,930,218 43,490,812 55,421,030 

រំណុលហិរញ្ញវតថុ       
ក្បារ់រង្ញ្ញើពីអតិថិជ្ន 9,053  -    9,053   9,052  - 9,052 
ក្ទពយអរមមង្ផសងៗ 113,078  -    113,078  215,345 - 215,345 
ក្បារ់ក្តូវទទួលបានពីស្មព័នធញាតិ 
ពារ់ព័នធ 161,381 - 161,381 1,642,986 - 1,642,986 
ក្បារ់តមាល់ស្ក្មារ់ការរឡនថមភាគហ៊ែុននា
ង្ពលអនាគត  3,453,000 3,453,000 - 1,713,000 1,713,000 

 283,512  3,453,000  3,736,512  1,867,383  1,713,000  3,580,383 
រំណុលមិនឡមនហិរញ្ញវតថុ       
ក្ទពយអរមមង្ផសងៗ 22,618  -    22,618  31,661  -    31,661  
ពនធង្លើក្បារ់ចំណូលក្តូវរង់ 5,155  -    5,155  820  -    820  

 27,773  -    27,773  32,481  -    32,481  

ក្ទពយអរមមស្រុរ 311,285  3,453,000  3,764,285  1,899,864  1,713,000  3,612,864  

ពាន់ង្រៀល (រំណត់ស្មាគ ល់ង្លខ្ 2.3.2) 1,259,148  13,967,384  15,226,532  7,741,946  6,980,475  14,722,421  
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 ធនាគារ 
 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2020 នថៃទី31 ឡខ្ធាូ  ឆ្ា ំ2019 

 
រាុងរយៈ 

ង្ពល1ឆ្ា ំ ង្លើស្ពី 1ឆ្ា ំ 
 

ស្រុរ 
រាុងរយៈ 

ង្ពល1ឆ្ា ំ ង្លើស្ពី 1ឆ្ា ំ ស្រុរ 
 ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ ដុោល រអាង្មររិ 

ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ       
ស្ថច់ក្បារ់រាុងនដ 56,114 - 56,114 10,099 - 10,099 
ក្បារ់រង្ញ្ញើង្ៅធនាគារ 631,469 - 631,469 1,547,455 - 1,547,455 
ក្ទពយស្រមមហិរញ្ញវតថុ FVTOCI - 27,056 27,056 - 27,056 27,056 
ឥណទននិងរុង្រក្រទនដល់អតិថិជ្ន 4,840,169 6,721,814 11,561,983 1,354,637 7,555,225 8,909,862 
ក្បារ់ក្តូវទទួលបានពីស្មព័នធញាតិពារ់ព័នធ 5,319 - 5,319 5,220 - 5,220 
ក្ទពយស្រមមង្ផសងៗ 30 - 30 30 - 30 

 5,533,101 6,748,870 12,281,971 2,917,441 7,582,281 10,499,722 

ក្ទពយស្រមមមិនឡមនហិរញ្ញវតថុ       
ក្បារ់តមាល់តាមចារ់ង្ៅធនាគារជាតិ 
ននរមពុជា - 725,494 725,494 - 725,491 725,491 
វនិិង្យគទុនរាុងក្រុមហ៊ែុនរុក្តស្មព័នធ - 2,800,000 2,800,000 - 2,800,000 2,800,000 
ក្ទពយស្រមមង្ផសងៗ 17,236 - 17,236 14,241 - 14,241 
រមមវធីិរំុពយូរទ័រ - 2,679 2,679 - 689,767 689,767 
ក្ទពយ និងហតថូរររណ៍ - 1,370,040 1,370,040 - 1,366,908 1,366,908 

 17,236 4,898,213 4,915,449 14,241 5,582,166 5,596,407 

 5,550,337 11,647,083 17,197,420 2,931,682 13,164,447 16,096,129 
ដរ:  ស្ំវធិានធនង្លើ ECL - - 1,464,528 - - 383,846 
រលំស្់រងគរ - - 886,528 - - 1,513,598 

ក្ទពយស្រមមស្ររុ 5,550,337 11,647,083 14,846,364 2,931,682 13,164,447 14,198,685 

ពាន់ង្រៀល (រំណត់ស្មាគ ល់ង្លខ្ 2.3) 22,451,113 37,804,028 60,255,141 11,946,604 46,030,636 57,977,240 

រំណុលហិរញ្ញវតថុ       
ក្បារ់រង្ញ្ញើពីអតិថិជ្ន -    9,053  9,053  -    9,052  9,052  
ក្ទពយអរមមង្ផសងៗ 109,914  -    109,914  212,681  -    212,681  
ក្បារ់ក្តូវទទួលបានពីស្មព័នធញាតិពារ់ព័នធ 161,480  -    161,480  1,642,986  -    1,642,986  
ក្បារ់តមាល់ស្ក្មារ់ការរឡនថមភាគហ៊ែុននា
ង្ពលអនាគត  3,453,000  3,453,000   1,713,000  1,713,000  

 271,394  3,462,053  3,733,447  1,855,667  1,722,052  3,577,719  

រំណុលមិនឡមនហិរញ្ញវតថុ       
ក្ទពយអរមមង្ផសងៗ 22,367  -    22,367  31,411  -    31,411  
ពនធង្លើក្បារ់ចំណូលក្តូវរង់ -    -    -    820  -    820  

 22,367  -    22,367  32,231  -    32,231  

ក្ទពយអរមមស្រុរ 293,761  3,462,053  3,755,814  1,887,898  1,722,052  3,609,950  

ពាន់ង្រៀល (រំណត់ស្មាគ ល់ង្លខ្ 2.3.2) 1,188,263  14,004,005  15,192,268  7,693,184  7,017,362  14,710,547  
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26. កាតពវរិចេស្នា និងពនធយថាង្ហតុ 

26.1 កាតពវរិចចស្នាឥណទន 

 

 2020 2019 
 ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មររិ ស្មមូលពាន់ង្រៀល 

  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

2.3.2)  
(រំណត់ស្មាគ ល់ 

2.3.2) 

ចំឡណរននឥណទននិងរុង្រក្រទន
ង្ោយមិនទន់ផតលឲ់្យ 288,000 1,164,960  488,293   1,989,794  

 

26.2 ពនធយថាភាព 

ង្ៅនថៃទី27 ឡខ្វចិេិកា ឆ្ា ំ2018 និងនថៃទី19 ឡខ្មីនា ឆ្ា ំ2019 GDT បានង្ចញង្ស្ចរតីជូ្នដំណឹងស្តីពីការ
វាយតំនលពនធង្ែើងវញិដល់ធនាគារឡដលក្គរដណដ រ់ង្លើលទធផលននការង្ធវើស្វនរមមពនធក្គរ់ក្ជ្ុង
ង្ក្ជាយស្ក្មារ់ឆ្ា ំ 2014 2015 និង 2016។ ង្ៅឆ្ា ំ 2018 និង2019 ធនាគារបានោរ់លិខិ្តតវា៉ែង្ៅ 
GDT ង្ដើមបីតវា៉ែង្លើការវាយតំនលង្ែើងវញិ។ 

គណៈក្គរ់ក្គងបានវាយតំនលថា ការវាយតំនលង្ែើងវញិគឺគាម នមូលោា នង្ទង្ហើយក្រូបារ៊ែីលីង្តឡដល
ធនាគារនឹងក្តូវបានតក្មូវង្អាយទូទត់ពនធឡដលក្តូវបានរំណត់ង្ែើងវញិង្នាុះគឺមានតិចតួចរំផុត។ 
ការតវា៉ែ ង្ៅឡតមិនទន់រញ្ច រ់ជាមួយ GDT គិតក្តឹមកាលររងិ្ចេទននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុទំងង្នុះ។ 
ង្ៅឆ្ា ំ2019 ធនាគារបានរង់ក្បារ់ង្ោយស្ម័ក្គចិតត ចំនួន 23,979 ដុោល រអាង្មររិ (96,275,339 ង្រៀល) 
ននចំនួនទឹរក្បារ់ឡដលបានវាយតនមល ឆ្ា ំ2014។ 

 
 

27. ក្ពឹតដិការណ៍ង្ក្កាយកាលររងិ្ចេទ 

ជាមួយនឹងការផទុុះង្ែើងននវរីុស្ coronavirus មានក្រង្ទស្ជាង្ក្ចើនបានតក្មូវឱ្យស្ថថ រ័ននានា រំណត់ឬ
រញ្ឈរ់ក្រតិរតតិការអាជី្វរមម និងអនុវតតការរតឹរនតឹងការង្ធវើដំង្ណើ រ និងវធិានការោច់ង្ោយឡែរ។ 
វធិានការណ៍និងង្គាលនង្យបាយទំងង្នុះបានជ្ុះឥទធិពលយ៉ែងខាល ំង (ឬរពឹំងថានឹងជ្ុះឥទធិពល) ង្លើ
ស្រមមភាពររស់្ស្ថថ រ័នជាង្ក្ចើន។ ស្ថថ នភាពននការផទុុះង្ែើងននវរីុស្ឆលងង្នុះ បានរនតវវិឌឍន៍ និងឆលង
កាត់កាលររងិ្ចេទនថៃទី31 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2020។ ង្លើការផទុុះង្ែើងននវរីសុ្ង្នុះឡដរ ក្រង្ទស្រមពុជារ៏ទទួលរង
ផលរ៉ែុះពាល់ផងឡដរ ចំង្ពាុះង្ស្ដារិចចររស់្ខ្លូនង្ោយស្ថរឡតការធាល រ់ចុុះននង្ស្ដារិចចស្រល។ ង្ៅនថៃទី
9 ឡខ្មីនា ឆ្ា ំ2020 ធនាគារជាតិ ននរមពុជា បានផតល់ង្យរល់ឲ្យធនាគារនិងក្គឹុះស្ថថ នមីក្រូហិរញ្ញវតថុ
ទំងអស់្ ពនារង្ពល ឬដែ រ់នូវការទររំណុលក្បារ់ង្ដើមនិងការក្បារ់ ង្ដើមបីរនថូររនថយនូវរញ្ញា ង្ស្ដា
រិចចឡដលរណាត ល់មរពីរូវតី19 ង្ៅង្លើអាររមចីអាជី្វរមមនិងក្គួស្ថរ។ 

ឡផែរង្លើការវាយតនមលររស់្អារក្គរ់ក្គង ផលរ៉ែុះពាល់ននការផទុុះង្ែើងននជំ្ងឺឡដលអាចង្រើតមានតិចតួច
រំផុតង្ោយស្ថរមានវធិានការណ៍ ការពារក្បារ់រមចីរាុងការក្គរ់ក្គងហានិភ័យឥណទនននផលរ័
ក្ត។ គណៈក្គរ់ក្គងនឹងយរចិតតទុរោរ់ជានិចចចំង្ពាុះវរីុស្ COVID-19 ង្ៅរាុងក្រង្ទស្រមពុជា 
ក្រតិរតតិការឥណទនររស់្អតិថិជ្ន រ៏ដូចជាស្មតថភាពរាុងការស្ងរំណុលររស់្អតិថិជ្ន។ 

ង្ក្ៅពីអវីឡដលក្តូវបានរង្កា ញង្ៅឡផារង្ផសងង្ទៀតង្ៅរាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុង្ៅកាលររងិ្ចេទនន
របាយការណ៍ង្នុះមិនមានក្ពឹតតិការណ៍ណាមួយឡដលបានង្រើតង្ែើងជារនតរនាទ រ់រហូតដល់នថៃទី31 ឡខ្
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ធាូ ឆ្ា ំ2020 ឡដល ជ្ុះឥទធិពលគួរឱ្យរត់ស្មាគ ល់ង្លើស្ថថ នភាពហិរញ្ញវតថុររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួនិងធនាគារនា
នថៃទី31 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2020 ។ 

 

28. ការអនុម័តននរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុស្ក្មារ់ការយិររងិ្ចេទរញ្ច រ់នថៃទី31 ឡខ្ធាូ ឆ្ា ំ2020 ររស់្ក្រុមហ៊ែុនរមួនិងធនាគារក្តូវ
បានអនុម័តង្ោយក្រុមក្រឹរាភិបាលង្ៅនថៃទី31 ឡខ្ឡខ្មីនា ឆ្ា ំ2021។



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ធនាគារ ឯរង្ទស្ អងគរ កាពីតាល 
អគារយលខ 202, មហាវងិីគ្ពេះនយរាត្តម, រាជធានីភនាំយពញ, គ្ពេះរាជាណារគ្កកមព៊ុជា 
ទូរេព័ៃ  :  (855-23) 99 31 68 
អ៊ុីដម៉ាល  : info@angkorcapitalbank.com 
យរហទាំពរ័  : www.angkorcapitalbank.com   
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