ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត
(ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មលេខ No. 00005355)

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ
គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019

ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងុនា ឆ្ន ំ2019
ាតិកា
របាយការណ៍របស់ក្កុម្ក្បឹកាភិ បាេ

ទំព័រ
1

របាយការណ៍សតីពីការក្រួរពិ និរយរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ

2-3

របាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វរថ

4-5

របាយការណ៍ចំ លណញ-ខារ និ ងេទ្ធផេេម្អិរលផេងៗ

6-7

របាយការណ៍បម្ក្ម្បក្ម្ួេម្ូ េធន
របាយការណ៍េំហូរស្ថច់ ក្បាក់
កំ ណរ់ សម្គាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ

8
9 - 10
11 - 107

ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វតាុ

គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី ០ ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
កំណរ់
សម្គាេ់

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ឆ្ន2
ំ 018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

26,268,257

106,806,733

37,211,155

149,514,421

9,923,604

40,061,589

ក្ទ្ពយសកម្ម
ស្ថច់ក្បាក់កនងថ្ែ
សម្រេយលៅធនាារជារិថ្នកម្ពជា

6

74,607,763

303,355,164

77,602,188

311,805,591

41,264,136

166,583,317

សម្រេយលៅធនាារនានា

7

65,121,823

264,785,332

39,594,315

159,089,958

57,035,505

230,252,334

ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន

8

865,400,890

3,518,720,019

741,839,028

2,980,709,215

564,202,315

2,277,684,746

វ ិនិលោគលេើម្ូេបក្រ

9

20,000

81,320

20,000

80,360

20,000

80,740

ក្ទ្ពយសម្បរតិ និងបរ ិកាេរ

10

3,720,122

15,126,016

4,148,634

16,669,211

3,958,984

15,982,418

សិទ្ិក
ធ នងការលក្បើ ក្ទ្ពយសកម្ម

11

12,258,007

49,841,056

12,788,265

51,383,249

13,225,717

53,392,220

ក្ទ្ពយសកម្មេរូបី

12

1,351,530

5,495,321

835,911

3,358,690

611,726

2,469,538

13(ក)

3,519,597

14,310,681

3,100,212

12,456,652

1,876,639

7,575,992

14

9,181,635

37,332,528

7,938,877

31,898,408

7,477,818

30,187,951

1,061,449,624

4,315,854,170

925,078,585

3,716,965,755

699,596,444

2,824,270,845

ពនាពនារជាក្ទ្ពយសកម្ម-សទ្ធ
ក្ទ្ពយសកម្មលផេងៗ
សរបក្ទ្ពយសកម្ម

4

ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វតាុ (ត)
គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី ០ ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019

កំណរ់

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ឆ្នំ2018

សម្គាេ់

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន

15

574,045,523

2,334,069,097

491,353,390

1,974,257,921

375,822,867

1,517,196,914

ម្ូេបក្របំណេ

16

29,122,787

118,413,252

29,325,252

117,828,863

-

-

ក្បាក់កម្េី

17

241,369,509

981,408,424

191,725,158

770,351,685

175,448,992

708,287,581

េនបំណេ

18

15,548,256

63,219,209

23,236,296

93,363,437

25,258,299

101,967,753

និសេនទសក្ម្គប់ទ្ប់ស្ថារ់ហានិភ័យ

19

902,068

3,667,808

27,794

111,676

358,020

1,445,327

13(ខ)

2,971,742

12,083,103

4,862,542

19,537,694

3,510,009

14,169,906

បំណេភរិសនា

20

12,817,656

52,116,589

13,172,448

52,926,896

13,101,606

52,891,183

សំវ ិធានធន

21

26,422

107,432

3,599

14,461

4,731

19,099

បំណេលផេងៗ

22

6,050,583

24,601,670

5,127,753

20,603,312

3,841,293

15,507,300

882,854,546

3,589,686,584

758,834,232

3,048,995,945

597,345,817

2,411,485,063

75,000,000

304,950,000

75,000,000

301,350,000

30,000,000

121,110,000

19,082,502

77,589,453

19,082,502

76,673,493

19,082,502

77,036,061

6,347,044

29,444,703

4,389,187

17,635,753

2,721,101

10,985,085

78,165,532

314,183,430

67,772,664

272,310,564

50,447,024

203,654,636

178,595,078

726,167,586

166,244,353

667,969,810

102,250,627

412,785,782

1,061,449,624

4,315,854,170

925,078,585

3,716,965,755

699,596,444

2,824,270,845

បំណេ

បំណេពនធលេើក្បាក់ ចំលណញ

សរបបំណេ
ម្ូេធន
លែើម្ទ្ន

23

បពវោភភាគហន
ទ្នបក្ម្ុង
ក្បាក់ចំលណញរកាទ្ក
សរបម្ូេធន

សរបបំណេ និងម្ូេធន

24

កំណរ់ សម្គាេ់ែូចម្គនភាជប់ ជាម្ួ យោប់ពីទ្ំព័រទ្ី11 ែេ់ទ្ី107 គឺ ជាម្ផនកម្ួ យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថលនុះ។

5

ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
របាយការណ៍ចំច្ណញ-ខាត និងលទធ្លលមអត
ិ ច្្េងៗ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
កំណរ់
សម្គាេ់

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម)
ចំណូេពីការក្បាក់

25

34,085,933

138,062,532

26,774,599

108,306,981

ចំណាយលេើការក្បាក់

25

(14,674,605)

(59,434,932)

(11,498,688)

(46,502,876)

19,411,328

78,627,600

15,275,911

61,804,105

ចំណូេសទ្ធពីការក្បាក់
ចំណូេពី កថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ

26

1,107,915

4,491,757

586,159

2,371,063

ចំណាយលេើកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ

26

(188,748)

(764,653)

(183,580)

(742,767)

919,167

3,727,104

402,579

1,628,296

27

(433,407)

(1,755,149)

121,089

486,407

28

33,745

140,065

(423,705)

(1,702,987)

29

(223,681)

(904,813)

(889,704)

(3,597,050)

ចំណាយបគាេិក

30

(8,338,720)

(33,779,335)

(6,197,545)

(25,084,147)

ចំណាយរ ំេស់

31

(1,334,945)

(5,408,625)

(1,272,901)

(5,149,235)

ចំណាយលផេងៗ

32

(2,105,981)

(8,528,984)

(2,032,340)

(8,221,264)

7,927,506

32,117,863

4,983,384

20,164,125

(1,592,514)

(6,455,816)

(1,011,180)

(4,091,604)

ក្បាក់ចំលណញកនងក្ា

6,334,992

25,662,047

3,972,204

16,072,521

ចំណូេេម្អិរលផេងៗ

-

3,795,197

-

3,444,977

6,334,992

29,457,244

3,972,204

19,517,498

6,334,992

25,662,047

3,972,204

16,072,521

6,334,992

29,457,244

3,972,204

19,517,498

ចំណូេសទ្ធពីកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ
ការ(ខារ)/ចំលណញសទ្ធពីឧបករណ៍
ហិរញ្ញ វរថវាស់ម្វងត្ថម្ FVTPL
ចំណូេលផេងៗ
ការខារបង់សទ្ធពីការធាលក់ចុះរថ្ម្ល
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ

ក្បាក់ចំលណញម្នែកពនធ
ពនធលេើក្បាក់ចំលណញ

សរបក្បាក់ចំលណញកនងក្ា

13(គ)

ក្បាក់ចំលណញផ្ទទេ់
របស់ម្គេស់ហន
សរបក្បាក់ចំលណញផ្ទទេ់
របស់ម្គេស់ហន

កំណរ់ សម្គាេ់ែូចម្គនភាជប់ ជាម្ួ យោប់ពីទ្ំព័រទ្ី11 ែេ់ទ្ី107 គឺ ជាម្ផនកម្ួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថលនុះ។

6

ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
របាយការណ៍ចំច្ណញ-ខាត និងលទធ្លលមអត
ិ ច្្េងៗ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងុនា ឆ្ន ំ2019

កំណរ់
សម្គាេ់

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម)
ចំណូេពីការក្បាក់

25

65,838,464

265,263,171

52,193,528

210,287,724

ចំណាយលេើការក្បាក់

25

(28,194,091)

(113,593,993)

(21,772,926)

(87,723,119)

37,644,373

151,669,178

30,420,602

122,564,605

ចំណូេសទ្ធពីការក្បាក់
ចំណូេពី កថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ

26

2,323,894

9,362,969

1,140,751

4,596,086

ចំណាយលេើកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ

26

(370,808)

(1,493,985)

(367,313)

(1,479,904)

1,953,086

7,868,984

773,438

3,116,182

27

(822,660)

(3,314,497)

35,177

141,728

28

212,260

855,196

(181,358)

(730,691)

29

(380,306)

(1,532,253)

(1,621,079)

(6,531,327)

ចំណាយបគាេិក

30

(16,279,255)

(65,589,118)

(12,917,407)

(52,044,233)

ចំណាយរ ំេស់

31

(2,645,034)

(10,656,842)

(2,491,560)

(10,038,495)

ចំណាយលផេងៗ

32

(4,018,449)

(16,190,331)

(3,971,511)

(16,001,218)

15,664,015

63,110,317

10,046,302

40,476,551

(3,313,290)

(13,349,245)

(2,044,143)

(8,235,852)

ក្បាក់ចំលណញកនងក្ា

12,350,725

49,761,072

8,002,159

32,240,699

ចំណូេេម្អិរលផេងៗ

-

3,637,622

-

1,542,237

12,350,725

53,398,694

8,002,159

33,782,936

12,350,725

49,761,072

8,002,159

32,240,699

12,350,725

53,398,694

8,002,159

33,782,936

ចំណូេសទ្ធពីកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ
ការ(ខារ)/ចំលណញសទ្ធពីឧបករណ៍
ហិរញ្ញ វរថវាស់ម្វងត្ថម្ FVTPL
ចំណូេលផេងៗ
ការខារបង់សទ្ធពីការធាលក់ចុះរថ្ម្ល
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ

ក្បាក់ចំលណញម្នែកពនធ
ពនធលេើក្បាក់ចំលណញ

សរបក្បាក់ចំលណញកនងក្ា

13(គ)

ក្បាក់ចំលណញផ្ទទេ់
របស់ម្គេស់ហន
សរបក្បាក់ចំលណញផ្ទទេ់
របស់ម្គេស់ហន

កំណរ់ សម្គាេ់ែូចម្គនភាជប់ ជាម្ួ យោប់ពីទ្ំព័រទ្ី11 ែេ់ទ្ី107 គឺ ជាម្ផនកម្ួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថលនុះ។

7

ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
របាយការណ៍បខម្រមបម្រមួលមូលធន

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងុនា ឆ្ន ំ2019
ម្ូេធនផ្ទទេ់របស់ម្គេស់ហន
លែើម្ទ្ន

បពវោភភាគហន

ទ្នបក្ម្ុង

ក្បាក់ចំលណញរកាទ្ក

សរប

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ឆ្នំ2018

30,000,000

19,082,502

2,721,101

50,447,024

102,250,627

ក្បាក់ចំលណញកនងក្ា

-

-

-

8,002,159

8,002,159

ចំណូេេម្អិរលផេងៗ

-

-

-

-

-

សរបក្បាក់ចំលណញកនងក្ា

-

-

-

8,002,159

8,002,159

ការលផទរពីក្បាក់ចំលណញរកាទ្កលៅទ្នបក្ម្ុងត្ថម្បទ្បបញ្ញ រិត

-

-

1,219,372

(1,219,372)

-

30,000,000

19,082,502

3,940,473

57,229,811

110,252,786

121,890,000

77,532,206

17,552,379

230,982,485

447,957,070

ថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ឆ្នំ2019

75,000,000

19,082,502

4,389,187

67,772,664

166,244,353

ក្បាក់ចំលណញកនងក្ា

-

-

-

12,350,725

12,350,725

ចំណូេេម្អិរលផេងៗ

-

-

-

-

-

សរបក្បាក់ចំលណញកនងក្ា

-

-

-

12,350,725

12,350,725

ការលផទរពីក្បាក់ចំលណញរកាទ្កលៅទ្នបក្ម្ុងត្ថម្បទ្បបញ្ញ រិត

-

-

1,957,857

(1,957,857)

-

75,000,000

19,082,502

6,347,044

78,165,532

178,595,078

304,950,000

77,589,453

29,444,703

314,183,430

726,167,586

សក្ម្គប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018
(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម)

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018
សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ
សក្ម្គប់ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019
សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ

កំណរ់សម្គាេ់ែូចម្គនភាជប់ ជាម្ួយ ោប់ពីទ្ំព័រទ្ី11 ែេ់ទ្ី107 គឺជាម្ផនកម្ួ យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថលនុះ។

8

ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
របាយការណ៍លំហូរស្ថច់ម្របាក់

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងុនា ឆ្ន ំ2019
កំណរ់
សម្គាេ់

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម)

េំហូរស្ថច់ក្បាក់ពីសកម្មភាពក្បរិបរតិការ
ក្បាក់ចំលណញកនងក្ា

12,350,725

49,761,072

8,002,159

32,240,699

(37,644,373)

(151,669,178)

(30,420,602)

(122,564,605)

822,660

3,314,497

(35,177)

(141,728)

380,306

1,532,253

1,621,079

6,531,327

2,645,034

10,656,842

2,491,560

10,038,495

634,658

2,557,037

613,652

2,472,404

450

1,813

(181)

(729)

3,313,290

13,349,245

2,044,143

8,235,852

(11,588)

(46,688)

(143,220)

(581,903)

(17,508,838)

(70,543,107)

(15,826,587)

(63,770,188)

(10,971,462)

(44,204,020)

(4,150,000)

(16,720,350)

(125,465,320)

(505,499,774)

(86,550,154)

(348,710,570)

(669,759)

(2,698,459)

(555,333)

(2,237,437)

82,256,481

331,411,362

41,406,458

166,826,619

922,830

3,718,082

1,039,976

4,190,063

(71,436,068)

(287,815,916)

(64,635,640)

(260,421,863)

66,273,358

267,015,359

53,348,004

214,939,108

(27,222,024)

(109,677,535)

(23,044,367)

(92,845,755)

(5,623,475)

(22,656,981)

(3,981,910)

(16,043,115)

(38,008,209)

(153,135,073)

(38,313,913)

(154,371,625)

និយ័រភាព៖
ចំណូេពីការក្បាក់សទ្ធ

25

ចំណូេសទ្ធពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ
នានាវាស់ម្វងត្ថម្ FVTPL
ការខារបង់សទ្ធពីការធាលក់ចុះរថ្ម្ល
ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថ
ចំណាយរ ំេស់
ចំណាយបគាេិកលផេងៗ
ខារ/(ចំលណញ)ពី ការេក់ក្ទ្ពយសម្បរតិ
និងបរ ិកាេរ
ចំណាយពនធលេើក្បាក់ចំលណញ
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
ធារជារូបិយវរថ

បម្ក្ម្បក្ម្ួេៈ
សម្រេយលៅធនាារជារិថ្នកម្ពជា
ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន
ក្ទ្ពយសកម្មលផេងៗ
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន
បំណេលផេងៗ
ស្ថច់ក្បាក់លក្បើក្បាស់កនងក្បរិបរតិការ
ការក្បាក់បានទ្ទ្ួេ
ការក្បាក់បានបង់
ពនធលេើក្បាក់ចំលណញបានបង់
ស្ថច់ក្បាក់សទ្ធលក្បើក្បាស់កងសកម្ម
ន
ភាពក្បរិបរតិការ

9

ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
របាយការណ៍លំហូរស្ថច់ម្របាក់ (ត)

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019

កំណរ់
សម្គាេ់

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម)

េំហូរស្ថច់ក្បាក់ពីសកម្មភាពវ ិនិលោគ
ការទ្ិញក្ទ្ពយសម្បរតិ និងបរ ិកាេរ

(684,696)

(2,758,640)

(855,517)

(3,446,878)

ការទ្ិញក្ទ្ពយសកម្មេរូបី

(618,068)

(2,490,196)

(28,875)

(116,337)

732

2,949

183

737

(1,302,032)

(5,245,887)

(884,209)

(3,562,478)

85,326,978

343,782,394

103,915,971

418,677,447

(36,095,564) (145,429,027)

(39,490,459)

(159,107,059)

ស្ថច់ក្បាក់បានពីការេក់ក្ទ្ពយសម្បរតិ
និងបរ ិកាេរ
ស្ថច់ក្បាក់សទ្ធលក្បើក្បាស់កងសកម្ម
ន
ភាព
វ ិនិលោគ
េំហូរស្ថច់ក្បាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញបបទន
ស្ថច់ក្បាក់បានពីក្បាក់កម្េី
ការទ្ូទរ់សងក្បាក់កម្េី
ការទ្ូទរ់សងេនបំណេ

(7,500,000)

(30,217,500)

(1,000,000)

(4,029,000)

ការទ្ូទរ់សងក្បាក់លែើម្ភរិសនា

(1,735,890)

(6,993,901)

(1,466,653)

(5,909,145)

39,995,524

161,141,966

61,958,859

249,632,243

685,283

2,761,006

22,760,737

91,698,140

106,976,320

429,830,854

75,177,800

303,492,778

-

5,160,218

-

2,733,358

107,661,603

437,752,078

97,938,537

397,924,276

ស្ថច់ក្បាក់សទ្ធទ្ទ្ួេបានពីសកម្មភាព
ហិរញ្ញបបទន
ការលកើនល

ើងសទ្ធនូវស្ថច់ក្បាក់ និង

ស្ថច់ក្បាក់សម្ម្ូេ
ស្ថច់ក្បាក់ និងស្ថច់ក្បាក់សម្ម្ូេ
នាលែើម្ក្ា
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ

ស្ថច់ក្បាក់ និងស្ថច់ក្បាក់សម្ម្ូេ
នាចងក្ា

33

កំណរ់ សម្គាេ់ែូចម្គនភាជប់ ជាម្ួ យ ោប់ពីទ្ំព័រទ្ី11 ែេ់ទ្ី107 គឺ ជាម្ផនកម្ួ យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថលនុះ។

10

ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
1.

ំពីម្រកុមហុន
ហត្ថថកសិករ គឺ ជាេងាការលក្ៅរោាភិ បាេ (លៅការ់ ថា “េងាការលក្ៅរោាភិ បាេ”) ម្ែេបានបលងាើរល

ើងលៅម្ខវ ិចេិកា

ឆ្នំ1996 និ ងបានម្ក្បកាលយលៅជាក្កុម្ហន ហត្ថថកសិករ េីម្ីរធីរ (លៅការ់ ថា “លេច លខ េិ េ” ឬ “ក្កុម្ហន”) លែើម្បីឱ្យ
ស្សបត្ថម្បទ្បបញ្ញ រិតរបស់ធនាារជារិថ្នកម្ពជា ត្ថម្ក្បកាសលេខ B7-00-06 ក្ប.ក ចុះថ្ងៃទ្ី11 ម្ខម្ករា ឆ្នំ2000 សតីពីការផតេ់
អាជា្ប័ណណែេ់ក្គឹុះស្ថថនម្ី ក្កូហិរញ្ញ វរថ។
ម្ីក្កូហិរញ្ញ វរថរបស់េងាការលក្ៅរោាភិ បាេ

ការបលងាើរ

លេច លខ េិ េ បានម្ក្បកាលយក្បរិបរតិការលេើសកម្មភាពផតេ់កម្េី

ឱ្យលៅជាស្ថថប័ នម្ីក្កូហិរញ្ញ វរថម្ែេម្គនអាជា្ប័ណណ។

លាេលៅរបស់

លេច លខ េិ េ គឺ លធវើក្បរិបរតិការម្ីក្កូហិរញ្ញ វរថ និងអាជ្ី វកម្មធនាារ លោយេនលោម្លៅត្ថម្ចាប់សីព
ត ីក្គឹុះស្ថថនធនាារ
និងហិរញ្ញ វរថ។ លេច លខ េិេ បានលធវើការផ្ទលស់បូតរពីេងាការលក្ៅរោាភិ បាេលៅជា ហត្ថថកសិករ េីម្ីរធី រ ជាផលូវការលៅ
ថ្ងៃទ្ី27 ម្ខលម្ស្ថ ឆ្នំ2001 លោយបម្ងវររាេ់ក្ទ្ពយសកម្ម និ ងបំណេទំងឡាយម្ែេម្គនែូចជា កិចេសនាផតេ់ជ្ំនួយ
និងក្ទ្ពយសកម្មក្រូវទ្ទ្ួ េពីកិចេសនាទំងលនុះ

េកេខណឌនិងការពវកិចេម្ែេទក់ ទ្ងនឹងកម្េី

កិចេសនាការង្ហរ

េកេខណឌេរថក្បលោជ្ន៍និលោជ្ិរ កិចេសនាជ្ួ េេារឬផទុះ សក្ម្គប់ស្ថខា ឬទ្ីស្ថនក់ ការកណា
ត េ និ ងរាេ់ក្បរិបរតិការ
ម្ីក្កូហិរញ្ញ វរថរបស់េងាការលក្ៅរោាភិ បាេលៅឱ្យ លេច លខ េិ េ។ ការលផទរខាងលេើលនុះ ក្រូវបានលធវើល

ើងលក្កាម្កិចេក្ពម្លក្ពៀង

សតីពីការលផទរក្ទ្ពយសកម្ម និ ងបំ ណេ និ ងកិចេក្ពម្លក្ពៀងសតីពីេនបំណេរវាងេងាការលក្ៅរោាភិ បាេ និង លេច លខ េិ េ
ចុះថ្ងៃទ្ី27 ម្ខលម្ស្ថ ឆ្នំ2001។
នាថ្ងៃទ្ី27 ម្ខលម្ស្ថ ឆ្នំ2001 ក្កសួងពាណិជ្ជកម្មបានផតេ់អាជា្ប័ណណអាជ្ី វកម្ម ចុះថ្ងៃទ្ី3 ម្ខលម្ស្ថ ឆ្នំ2001
ែេ់ លេច លខ េិ េ កនងការក្បរិបរតិជាក្កុម្ហនទ្ទ្ួេខសក្រូវម្គនកក្ម្ិរ លែើម្បីផតេ់លសវាកម្មឥណទន និងក្បាក់សនេំ
ែេ់ចំម្ណកទ្ីផារថានក់ ទប។ នាថ្ងៃទ្ី19 ម្ខរោ ឆ្នំ2001 លក្កាម្អាជា្ប័ណណលេខ2 ធនាារជារិ ថ្នកម្ពជា បានផតេ់
អាជា្ប័ណណែេ់ លេច លខ េិ េ សក្ម្គប់ការក្បរិបរតិជាស្ថថប័នម្ីក្កូហិរញ្ញ វរថ រយៈលពេបីឆ្នំម្ែេផរសពេភាពលៅ
ថ្ងៃទ្ី19 ម្ខរោ ឆ្នំ2004។ នាថ្ងៃទ្ី12 ម្ខកកាោ ឆ្នំ2004 លេច លខ េិេ ទ្ទ្ួេបានអាជា្ប័ណណងីមម្ួយលទ្ៀរ រយៈលពេ
បីឆ្នំម្ែេផរសពេភាពលៅថ្ងៃទ្ី19 ម្ខរោ ឆ្នំ2007។

ធនាារជារិ ថ្នកម្ពជាបានផតេ់ក្កុម្ហននូវ អាជា្ប័ ណណ

ម្ិនកំណរ់ងិរលវោ ម្ែេម្គនសពេភាពោប់ពីថ្ងៃទ្ី8 ម្ខសីហា ឆ្នំ2007 រលៅ។
នាថ្ងៃទ្ី29 ម្ខម្ករា ឆ្នំ2010 ធនាារជារិ ថ្នកម្ពជា បានផតេ់អាជា្ប័ណណែេ់ លេច លខ េិេ លែើម្បីក្បកបអាជ្ីវកម្ម
ទ្ទ្ួេក្បាក់បលញ្ញើពីស្ថធារណជ្ន។
លៅថ្ងៃទ្ី9 ម្ខរោ ឆ្នំ2013 ធនាារជារិ ថ្នកម្ពជា បានផតេ់អាជា្ប័ណណែេ់ លេច លខ េិ េ លែើម្បីលធវើក្បរិបរតិការ
ធនាារចេ័រ រួម្ម្គនលសវាកម្មែូចជា (1) ពិនិរយសម្រេយគណនី (2) របាយការណ៍សលងេប (3) ម្សវងរកទ្ីត្ថំងម្គសីន
ATM (4) ការលផទរក្បាក់ពីគណនី (5) ការទ្ិញការទ្ូរស័ពទ (6) សងឥណទន (7) ពិនិរយេក្ត្ថ ការក្បាក់ (8) ពិនិរយ
េក្ត្ថបតូរក្បាក់ (9) ស្ថររ ំេឹកពី ការសងឥណទន (10) ការផេពវផាយត្ថម្រយៈទ្ូ រស័ពទ ចេ័រ និង (11) ស្ថរជ្ូនែំណឹង។
ធនាារជារិថ្នកម្ពជា បានផតេ់អាជា្ប័ណណែេ់ លេច លខ េិ េ ជាភានក់ង្ហរធានារាប់ រង លោយលែើ ររួជាេនកម្ណនាំ
លសវាធានារាប់រងែេ់េរិងិជ្នឱ្យក្កុម្ហន លក្បវ ័រ (កម្ពជា) ម្គយក្កូ

េិនសួលរន ភីេិេសី លៅថ្ងៃទ្ី19 ម្ខធនូ
ឆ្នំ2014 និងឱ្យក្កុម្ហន សវណាណភូម្ិ ឡាយហវ៍ អាសួលរន ភី េិេសី លៅថ្ងៃទ្ី29 ម្ខធនូ ឆ្នំ2017។
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ឡាយហវ៍

ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
1.

ំពីម្រកុមហុន (រ)
សកម្មភាពចម្បងរបស់ លេច លខ េិេ គឺការផតេ់លសវាឥណទន លសវាក្បាក់ សនេំ និងលសវាហិរញ្ញ វរថលផេងៗលទ្ៀរ
ជាពិលសសផតេ់ែេ់ស្រសតី

និងក្គួស្ថរម្ែេម្គនចំ ណូេទបត្ថម្រយៈទ្ីស្ថនក់ ការកណា
ត េលៅរាជ្ធានីភំនលពញ

និង

ការ ិោេ័យត្ថម្បណា
ត លខរតលផេងៗលទ្ៀរ លៅកនងក្ពុះរាជាណាចក្កកម្ពជា។
លេច លខ េិ េ ម្គនក្បរិបរតិការលៅការ ិោេ័យចំនួន 178 (ម្ិនរួម្បញ្ូេ េការ ិោេ័យកណា
ត េ) ម្ែេម្គនទ្ី ត្ថំង

លៅរាជ្ធានីភំនលពញ និងក្គប់ លខរតក្កុង លោយម្គនក្បភពចំណូេចម្បងពី ការក្បាក់ទ្ទ្ួ េបានពីការផតេ់ឥណទនផតេ់ែេ់
េរិងិជ្ន។

ក្កុម្ហនម្គនទ្ីស្ថនក់ ការកណា
ត េ លៅផទុះលេខ 606 ផលូវលេខ 271 ភូម្ិសនេំកសេ៣ សង្ហារ់ បឹងទ្ំពនទ្ី១
ខណឌម្គនជ្័ យ រាជ្ធានីភំនលពញ ក្ពុះរាជាណាចក្កកម្ពជា។
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ ក្រូវបានេនម្័ រឱ្យលចញផាយលោយក្កុម្ក្បឹកាភិ បាេលៅថ្ងៃទ្ី14 ម្ខសីហា ឆ្នំ2019។

2.

មូលដ្ឋានគណច្នយយ

2.1

មូលដ្ឋានថ្នការច្រៀបចំ
លនុះគឺ ជារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ

ម្ែេលរៀបចំជាលេើកែំបូង

លោយេនលោម្លៅត្ថម្សតង់ោរបាយការណ៍

ទក់ទ្ងនឹងហិរញ្ញ វរថេនតរជារិ ថ្នកម្ពជា (CIFRS) លចញផាយលោយក្កសួងលសែាកិចេ និ ងហិរញ្ញ វរថ (ក្បកាសលេខ 068
សហវ-ក្បក ចុះថ្ងៃទ្ី8 ម្ខម្ករា ឆ្នំ2009)

និងលោយក្កុម្ក្បឹកាជារិគណលនយយថ្នកម្ពជា (េិខិរចុះថ្ងៃទ្ី24 ម្ខម្ី នា

ឆ្នំ2016)។
កាេបរ ិលចេទ្េនតរកាេគឺថ្ងៃទ្ី1

ម្ខម្ករា

ឆ្នំ2018

ម្ែេនាំឱ្យម្គនការផ្ទលស់បូរនូ
ត វលាេនលោបាយ

គណលនយយ និងនិ យ័រភាពលេើចំនួនម្ែេបានទ្ទ្ួ េស្ថាេ់ កនងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថកាេពី លពេម្ន។ ការផាូផាង
និងការពនយេ់ពីការបុះពាេ់ថ្នេនតរកាេលៅ CIFRS ម្គនបង្ហាញលៅកំ ណរ់សម្គាេ់ទ្ី3។
2.2

រ ូបិយប័ណណច្ោល និងរ ូបិយប័ណណសម្រាប់ការបង្ហាញ
ក្កុម្ហនលធវើក្បរិបរតិការអាជ្ី វកម្ម
គឺក្បាក់លរៀេ

ក្បាក់ែោលរអាលម្រ ិក

និងករ់ក្ត្ថរាេ់បញ្ជីគណលនយយរបស់ខួន
ល

និងក្បាក់ បារថ្ង។

ម្ផអកលេើរូបិយប័ណណចំនួន3

គណៈក្គប់ ក្គងបានកំ ណរ់ ក្បាក់ែោលរអាលម្រ ិក

ជារូបិយប័ណណលាេ និងជារូបិយប័ណណសក្ម្គប់ ការបង្ហាញ លក្ពាុះវាឆលុះបញ្ហ
េ ំងពី សម្គសធារលសែាកិចេ ថ្នក្ពឹរិតការណ៍
ម្ូេោាន និ ង កាេៈលទ្សៈរបស់ក្កុម្ហន។
សកម្មភាពក្បរិបរតិការជារូបិយប័ណណលផេងៗលទ្ៀរលក្ៅពីក្បាក់ែោលរអាលម្រ ិក
ក្បាក់ែោលរអាលម្រ ិក

លោយលក្បើ េក្ត្ថបតូរក្បាក់ លៅថ្ងៃក្បរិបរតិការលនាុះ។

នាកាេបរ ិលចេទ្រាយការណ៍
អាលម្រ ិក

ក្ទ្ពយសកម្មរប
ូ ិ យវរថ

ម្ែេជារូបិយប័ណណលក្ៅពី ក្បាក់ែោលរអាលម្រ ិក

លោយលក្បើេក្ត្ថបតូរក្បាក់លៅកាេបរ ិលចេទ្លនាុះ។

ក្រូវបានម្ក្បសក្ម្ួេលៅជា
និងបំ ណេរូបិយវរថ

ក្រូវបានម្ក្បសក្ម្ួេលៅជាក្បាក់ែោលរ

ធារម្ិ នម្ម្នរូបិយវរថ

ម្ែេក្រូវបានវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្ល

សម្ស្សបលៅកនងរូបិយប័ណណបរលទ្ស ក្រូវបានម្ក្បសក្ម្ួេលោយលក្បើ េក្ត្ថបតូរក្បាក់ លៅកាេបរ ិលចេទ្ម្ែេរថ្ម្លសម្ស្សប
ក្រូវបានកំ ណរ់ ។

ធារម្ិនម្ម្នរូបិយវរថ

ម្ែេក្រូវបានវាស់ម្វងលៅកនងេកេខណឌថ្ងលលែើម្ក្បវរតិស្ថស្រសតជារូបិយប័ ណណ

បរលទ្ស ម្ិនក្រូវបានម្ក្បសក្ម្ួេម្តងលទ្ៀរលទ្។
ភាពេលម្អៀងពី ការបតូររូបិយប័ ណណម្ែេលកើ រម្កពី ការបតូរលនាុះ ក្រូវបានទ្ទ្ួ េស្ថាេ់លៅកនងចំលណញ-ខារ។
12

ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
2.

មូលដ្ឋានគណច្នយយ (រ)

2.3

ការបង្ហាញជារ ូបិយប័ណណម្របាក់ច្រៀល
េនលោម្ត្ថម្ចាប់សីព
ត ី គណលនយយនិងសវនកម្ម គណលនយយសហក្ាស និងវ ិជាជជ្ី វៈគណលនយយ ចុះថ្ងៃទ្ី11
ម្ខលម្ស្ថ ឆ្នំ2016 ការករ់ ក្ត្ថបតូរពីក្បាក់ែោលរអាលម្រ ិកលៅជាក្បាក់លរៀេម្ែេបានបង្ហាញកនងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថលោយ
លក្បើ ក្បាស់េក្ត្ថចងការ ិយបរ ិលចេទ្ និងេក្ត្ថម្ធយម្ ែូចម្ែេបានក្បកាសលោយធនាារជារិថ្នកម្ពជា។
ក្ទ្ពយសកម្ម

និងបំណេលៅកនងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វរថនី ម្ួយៗម្ែេបានបង្ហាញ

េក្ត្ថចងការ ិយបរ ិលចេទ្នាកាេបរ ិលចេទ្ថ្នរបាយការណ៍
ចំលណញ-ខារ និងេទ្ធផេេម្អិរលផេងៗ

លោយម្

កខទង់ចំណូេ

និងចំ ណាយ

និងខទង់លៅកនងេំហូរស្ថច់ក្បាក់

ក្រូវបានបដូរត្ថម្

លៅកនងរបាយការណ៍

ក្រូវបានបដូរលៅជាក្បាក់លរៀេលោយ

លក្បើ ក្បាស់េក្ត្ថម្ធយម្។ េទ្ធផេថ្នភាពេលម្អៀងម្ែេលកើរលទ្បើងពីការបដូររូបិយប័ណណ ក្រូវបានករ់ក្ត្ថកនងចំណូេេម្អិរ
លផេងៗ (OCI)។

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថម្ែេបានបង្ហាញជាក្បាក់ លរៀេ

ក្រូវបានលធវើល

ែោលរអាលម្រ ិកែូចខាងលក្កាម្៖

2.4

ើងលោយម្ផអកលេើេក្ត្ថបតូរក្បាក់កនងម្ួ យ

េក្ត្ថចងការ ិយបរ ិលចេទ្

េក្ត្ថម្ធយម្

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

4,066

4,029

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

4,018

4,045

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

4,063

4,029

ថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ឆ្នំ2018

4,037

4,045

មូលដ្ឋានថ្នការសរ ុបរ ួម
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថរបស់ក្កុម្ហន រួម្បញ្ូេ េរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថរបស់ទ្ីស្ថនក់ ការកណា
ត េ និងបណា
ត

ស្ថខាត្ថម្លខរតក្កុងនានារបស់ខួន។
ល
រាេ់សម្រេយ និងក្បរិបរតិការេនតរស្ថខាទំងេស់ ក្រូវបានេបបំ បារ់លោេ។
2.5

ការបងាត់ច្លែ
រួលេខលៅកនងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ

ក្រូវបានបងារ់សក្ម្គប់ក្បាក់ែោលរអាលម្រ ិក

លរៀេ។

13

និ ងខទង់ពាន់ សក្ម្គប់ក្បាក់

ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
3.

ការច្ម្របើសង
ត ់ដ្ឋរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញ វតាុ នតរជាតិថ្នកមពជា
ុ
លៅកនងក្ាបចេបបននលនុះ លេច លខ េិេ បានលក្បើ សង
ត ់ ោ CIFRS ជាលេើកែំបូង។
CIFRS នាំម្កនូវសតង់ោគណលនយយងមីៗ ម្ែេលៅកនងលនាុះ ម្គនសតង់ោងមីចំនួនពីរ (CIFRS 9 និង CIFRS 16) ម្ែេ
ម្គនផេបុះពាេ់ជាស្ថរវនតែេ់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថរបស់ លេច លខ េិ េ។ សតង់ោងមីលផេងៗលទ្ៀរ ក៏ក្រូវយកម្កលក្បើ ម្ែរ
បម្នតសង
ត ់ ោទំងលនាុះម្ិនម្គនផេបុះពាេ់ខាលំងែេ់ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថរបស់ លេច លខ េិេ លនាុះលទ្។
លោងត្ថម្េកេខណឌរបស់ CIFRS 1 សក្ម្គប់េនកលក្បើ CIFRS ជាលេើកែំបូង ក្រូវលធវើការម្ករក្ម្ូវនូ វព័រ៌ម្គនលក្បៀប
លធៀប។

3.1

CIFRS 9 ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វតាុ
CIFRS
ហិរញ្ញ វរថ។

9

កំណរ់េកេខណឌសក្ម្គប់ ការទ្ទ្ួ េស្ថាេ់

និងការវាស់ម្វង

ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ

សតង់ោងមីលនុះនាំម្កជាចម្បងនូ វការផ្ទលស់បូតរគណលនយយសក្ម្គប់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ

គណលនយយម្ួ យចំនួនសក្ម្គប់ បំណេហិរញ្ញ វរថ។

និងបំណេ
និងេកេខណឌ

ការផ្ទលស់បូតរសំខាន់ៗថ្នលាេនលោបាយគណលនយយរបស់ក្កុម្ហន

លោយស្ថរការលក្បើ CIFRS 9 ម្គនសលងេបែូ ចខាងលក្កាម្៖

ការចាត់ថ្ននក់ម្រទពយសកមមហរិ ញ្ញ វតាុ និងបំណុលហិរញ្ញ វតាុ

ចំលពាុះក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ CIFRS 9 ម្គនបីចំណារ់ថានក់ សំខាន់ៗគឺ ការវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករ ំេស់ ការវាស់ម្វង
ត្ថម្រថ្ម្លសម្ស្សបត្ថម្រយៈក្បរិ បរតិការចំ ណូេេម្អិរលផេងៗ

(FVOCI)

និងការវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លសម្ស្សបត្ថម្រយៈ

ក្បរិបរតិការចំ លណញ-ខារ (FVTPL)។ ការលធវើចំណារ់ថានក់ របស់ CIFRS 9 ជាទ្ូលៅគឺ ម្ផអកលៅលេើម្ូម្ឌេអាជ្ីវកម្មសក្ម្គប់
ការក្គប់ក្គងក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ

និងេំហូរស្ថច់ក្បាក់ ត្ថម្កិចេសនារបស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ។ សតង់ោលនុះ បាន

េបលោេចំណារ់ ថានក់ របស់ CFRS7 ម្ែេពីម្នបានោរ់ ថានក់ែូចជា រកាទ្កែេ់កាេកំណរ់ឥណទន និងគណនី ក្រូវ
ទ្ទ្ួេ និងសក្ម្គប់ ការេក់។
ចំលពាុះបំណេហិរញ្ញ វរថ CIFRS 9 ភាគលក្ចើនរកានូវេកេខណឌម្ែេម្គនស្ស្ថប់កនង CFRS7 លេើកម្េងម្រការ
ផ្ទលស់បូតររថ្ម្លសម្ស្សបរបស់បំណេហិរញ្ញ វរថម្ែេបានវាស់ម្វងត្ថម្

FVTPL

លោយការផ្ទលស់បូតរម្ែេលកើរលចញពី

ការផ្ទលស់បូតរហានិភ័យឥណទនរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថ ក្រូវបង្ហាញលៅកនងចំណូេេម្អិរលផេងៗ។
ការធ្លាក់ចុោះតថ្មារបស់ម្រទពយសកមមហរិ ញ្ញ វតាុ

CIFRS 9 ជ្ំនួសម្ូម្ឌេ “ការខារបង់ម្ែេបានលកើរល
ឥណទនម្ែេរ ំពឹងទ្ក”។ ម្ូម្ឌេការធាលក់ចុះរថ្ម្លងីលម នុះ

ើង” ម្ែេម្គនកនង CFRS 7 លោយម្ូម្ឌេ “ការខារបង់

ក៏ក្រូវេនវរតផងម្ែរចំ លពាុះកិចេសនាឥណទន

េនវរតលនាុះលទ្ ចំ លពាុះការវ ិនិលោគកនងឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថក្ទ្ពយម្គេស់។
ត្ថម្សតង់ោ CIFRS 9 ការខារបង់ឥណទន ក្រូវទ្ទ្ួេស្ថាេ់លេឿនជាង ត្ថម្សតង់ោ CFRS 7។
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3.

ការច្ម្របើសង
ត ់ដ្ឋរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញ វតាុ នតរជាតិថ្នកមពជា
(រ)
ុ

3.1 CIFRS 9 ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វតាុ (រ)
នតរកាល

នាកាេបរ ិលចេទ្េនតរកាេលៅ CIFRS (ថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ឆ្នំ 2018) ក្កុម្ហនបាន៖


ោរ់ថានក់ ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថលោយវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករ ំេស់

លោយម្ផអកលេើទ្ិែាភាព

និងភាពជាក់ម្សតងម្ែេ

ម្គនលៅកាេបរ ិលចេទ្េនតរកាេ ម្ែេបានបំ លពញនូវេកេខណឌខាងលក្កាម្ ៖
o

ក្ទ្ពយសកម្មម្ែេម្គនលៅកនងម្ូ ម្ឌេអាជ្ីវកម្ម

កនងលាេបំណងរកាទ្កសក្ម្គប់ ការក្បម្ូេស្ថច់ក្បាក់ ត្ថម្

កិចេសនា
o

េកេខណឌកិចេសនារបស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថផតេ់នូវកាេបរ ិលចេទ្ជាក់ោក់ចំលពាុះេំហូរស្ថច់ក្បាក់

ម្ែេ

សក្ម្គប់ទ្ូទរ់ម្រក្បាក់ លែើម្ និ ងការក្បាក់ (SPPI) ត្ថម្ចំនួនក្បាក់លែើម្ម្ែេលៅជ្ំពាក់ ម្របលណាណុះ។


ោរ់ថានក់ ការវ ិនិ លោគកនងឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថក្ទ្ពយម្គេស់ លោយវាស់ម្វងត្ថម្ FVOCI លក្ពាុះការវ ិនិ លោគលនុះម្ិនម្ម្ន
រកាទ្កសក្ម្គប់ការជ្ួញែូរ។



ោរ់ថានក់បំណេហិរញ្ញ វរថលោយវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករ ំេស់ លោយស្ថរម្របំណេទំងលនាុះ ពំសិរ
ថ កនងចំ ណារ់ ថានក់
វាស់ម្វងត្ថម្ FVTPL។



េនវរតជាក្បរិ សកម្មនូវវ ិធីស្ថស្រសតេក្ត្ថការក្បាក់ ក្បសិទ្ធភាព

ចំលពាុះក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ

និងបំណេហិរញ្ញ វរថ

ម្ែេវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករ ំេស់។


េនវរតជាក្បរិ សកម្មនូវេកេខណឌថ្នការធាលក់ចុះរថ្ម្ល លោយលក្បើព័រ៌ម្គនម្ែេអាចលជ្ឿជាក់ បាន និងម្គនស្ស្ថប់ លោយ
ពំោំបាច់ លធវើការចំ ណាយ ឬក្បឹ ងម្ក្បងណាម្ួ យ កនងការកំណរ់នូវហានិភ័យឥណទនលៅកាេបរ ិលចេទ្ម្ែេឧបករណ៍
ហិរញ្ញ វរថក្រូវទ្ទ្ួេស្ថាេ់ជាលេើកែំបូង (ចំ លពាុះកិចេសនាឥណទន គឺ លៅកាេបរ ិលចេទ្ម្ែេក្កុម្ហនកាលយជាគូភាគី
ថ្នកិចេសនាម្ែេម្ិនអាចម្កម្ក្បបាន) និងលោយលធវើការលក្បៀបលធៀបហានិភ័យលនាុះ ជាម្ួ យហានិភ័យឥណទនលៅ
កាេបរ ិលចេទ្េនតរកាេលៅ CIFRS លែើម្បីវាយរថ្ម្លថាលរើ ម្គនការលកើនល

ើងនូ វហានិភ័យឥណទនជាស្ថរវនតម្ែរឬលទ្

ោប់ត្ថំងពី ការទ្ទ្ួេស្ថាេ់ជាលេើកែំបូងម្ក។ លែើម្បីកំណរ់ ថាលរើ ម្គនការលកើនល

ើងនូ វហានិភ័យឥណទនជាស្ថរវនត

ម្ែរឬលទ្ ោប់ ត្ថំងពីការទ្ទ្ួ េស្ថាេ់ជាលេើកែំបូងម្ក ក្កុម្ហនក្រូវេនវរតនូវ (1) ការលេើកម្េងនូ វហានិភ័យឥណទន
កក្ម្ិរទប និ ង (2) ការសនមរ់ម្ែេអាចបែិ លសធបានចំ លពាុះការទ្ូទរ់ សងត្ថម្កិចេសនា ម្ែេបានខកខានសង
លេើសពី 30ថ្ងៃ។
3.2 CIFRS 16 ភតិសនា
CIFRS 16 នាំម្កនូវេកេខណឌរក្ម្ូវងមីពាក់ព័នធនឹងគណលនយយភរិ សនា។ សតង់ោលនុះ បង្ហាញនូ វការផ្ទលស់បូតរ

ជាស្ថរវនតចំលពាុះគណលនយយសក្ម្គប់ភរិកៈ លោយេបបំ បារ់លោេនូវភាពខសានរវាង ភរិ សនាក្បរិ បរតិការ និងភរិ

សនាហិរញ្ញ វរថ និងរក្ម្ូវឱ្យម្គនការទ្ទ្ួ េស្ថាេ់សិទ្ិក
ធ នងការលក្បើ ក្ទ្ពយសកម្ម និងបំណេភរិសនា លៅលពេោប់ លផតើម្
ក្គប់ភរិសនាទំងេស់ លេើកម្េងម្រភរិ សនារយៈលពេខលី និងភរិសនារបស់ក្ទ្ពយសកម្មម្ែេម្គនរថ្ម្លទប។
ការផ្ទលស់បូតរសំខាន់ៗថ្នលាេនលោបាយគណលនយយរបស់ក្កុម្ហន លោយស្ថរការលក្បើ CIFRS 16 ម្គនសលងេប

ែូចខាងលក្កាម្៖
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3.2

ការច្ម្របើសង
ត ់ដ្ឋរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញ វតាុ នតរជាតិថ្នកមពជា
(រ)
ុ
CIFRS 16 ភតិសនា (រ)

គណច្នយយសម្រាប់ភតិសនា

CIFRS16 ផ្ទលស់បូររលបៀបម្ែេក្កុ
ត
ម្ហនទ្ទ្ួ េស្ថាេ់ភរិសនា ម្ែេកាេពីម្ន CAS 17 បានោរ់ថានក់ជាភរិសនា

ក្បរិបរតិការ និងករ់ក្ត្ថលៅខទង់លក្ៅត្ថរាងរេយការ។
លៅលពេលក្បើ CIFRS 16 ក្កុម្ហនក្រូវ៖


ទ្ទ្ួេស្ថាេ់សិទ្ិក
ធ នងការលក្បើក្ទ្ពយសកម្ម

និងបំណេភរិសនាលៅកនងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វរថ

លោយវាស់ម្វងែំបូងត្ថម្រថ្ម្លបចេបបននថ្នការទ្ូទរ់ភរិ សនានាលពេេនាគរ


ទ្ទ្ួេស្ថាេ់ការរ ំេស់សិទ្ិក
ធ នងការលក្បើ ក្ទ្ពយសកម្ម និងការក្បាក់លេើបំណេភរិ សនា លៅកនងចំលណញ-ខារ



បំម្បកទ្ឹកក្បាក់ បានបង់ ជាក្បាក់លែើម្ (បង្ហាញលៅកនងសកម្មភាពហិរញ្ញ បបទន) និងការក្បាក់ (បង្ហាញលៅកនង
សកម្មភាពក្បរិបរតិការ) លៅកនងចំលណញ-ខារ។

ម្ផអកលៅត្ថម្ CIFRS 16 សិទ្ិក
ធ នងការលក្បើ ក្ទ្ពយសកម្ម រក្ម្ូវឱ្យម្គនការលធវើលរសតលែើម្បីកំណរ់ ពីការធាលក់ចុះរថ្ម្ល លោយ
េនលោម្ត្ថម្ CIAS 36 ការធាលក់ចុះថ្នរថ្ម្លក្ទ្ពយសកម្ម។
ចំលពាុះភរិ សនារបស់ក្ទ្ពយសកម្មម្ែេម្គនរថ្ម្លទប (ែូចជា ម្គសីនហវូរូកូពី និងម្ូរូ) ក្កុម្ហនលក្ជ្ើសលរ ើសយក

ការទ្ទ្ួ េស្ថាេ់ចំណាយភរិ សនាត្ថម្ម្ូេោានលងរ ែូចម្ែេបានេនញ្ហញរលោយ CIFRS 16។ ការចំ ណាយលនុះ ក្រូវបាន
បង្ហាញជាចំ ណាយលផេងៗលៅកនងចំលណញ-ខារ។
នតរកាល

នាកាេបរ ិលចេទ្េនតរកាេលៅ CIFRS (ថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ឆ្នំ 2018) ក្កុម្ហនបានលក្ជ្ើសយកការលេើកម្េងែូចខាង
លក្កាម្៖


វាយរថ្ម្លល

ើងវ ិញនូវរាេ់កិចេសនាទំងេស់ម្ែេម្គនលៅថ្ងៃេនតរកាេ ថាលរើកិចេសនាម្គនភរិសនាម្ែរឬលទ្

លោយម្ផអកលេើទ្ិែាភាព និងភាពជាក់ម្សតងម្ែេម្គនលៅកាេបរ ិលចេទ្េនតរកាេ។


វាស់ម្វងបំណេភរិសនាត្ថម្រថ្ម្លបចេបបននថ្នការទ្ូ ទរ់ភរិសនាម្ែេលៅសេ់

លោយលធវើេបបហារត្ថម្

េក្ត្ថកម្េីបម្នថម្ ម្ែេម្គនស្ស្ថប់លៅកាេបរ ិលចេទ្េនតរកាេ។


វាស់ម្វងសិទ្ិក
ធ នងការលក្បើក្ទ្ពយសកម្ម ត្ថម្ចំនួនម្ែេលសមើនឹងបំណេភរិ សនា លោយម្ករក្ម្ូវនូ វចំនួន ម្ែេ
បានបង់ម្ន

ឬចំនួនម្ែេបានបងារពាក់ ព័នធនឹងភរិសនាលនាុះ

ម្ែេម្គនលៅកនងរបាយការណ៍ស្ថថនភាព

ហិរញ្ញ វរថម្នកាេបរ ិលចេទ្េនតរកាេ។


លក្បើ សង
ត ់ោ CIAS 36 ចំលពាុះ សិទ្ិក
ធ នងការលក្បើ ក្ទ្ពយសកម្ម លៅកាេបរ ិលចេទ្េនតរកាេ។



លក្បើេក្ត្ថេបបហារម្រម្ួ យ សក្ម្គប់បណំត ភរិ សនា ម្ែេម្គនេកេណៈស្សលែៀងាន។



លក្ជ្ើ សលរ ើសម្ិនលក្បើេកេខណឌវាស់ម្វងចំលពាុះភរិសនាម្ែេម្គនកាេកំណរ់កនងរយៈលពេ12ម្ខ
កាេបរ ិលចេទ្េនតរកាេ

និងភរិសនារបស់ក្ទ្ពយសកម្មណាម្ែេម្គនរថ្ម្ល ទប។

ផទយម្កវ ិញ

ោប់ពី
ក្កុម្ហន

ទ្ទ្ួេស្ថាេ់ការទ្ូទរ់ ភរិសនាទំងលនាុះ ជាចំ ណាយត្ថម្ម្ូេោានលងរ ម្ផអកលេើរយៈលពេភរិសនា។
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
3.
3.3

ការច្ម្របើសង
ត ់ដ្ឋរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញ វតាុ នតរជាតិថ្នកមពជា
(រ)
ុ
ការបោះ

ល់ហរិ ញ្ញ វតាុច្ដ្ឋយស្ថរការច្ម្របើ CIFRS ច្លើកដំបូង

ត្ថរាងខាងលក្កាម្លនុះ បង្ហាញពីចំនួនម្ករក្ម្ូវចំ លពាុះធាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ ម្ែេបុះពាេ់លោយស្ថរការលក្បើ
CIFRS កនងក្ាបចេបបនន និងក្ាម្នៗ។
(i)

ការបោះ

ល់ច្លើចំច្ណញ-ខាត

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម)

ងយចំណូេពីការក្បាក់ (ក)

(254,239)

(1,037,495)

(380,538)

(1,547,776)

(240,709)

(975,645)

(309,597)

(1,251,352)

លកើនឬ(ងយ)ចំណូេពីកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ (ញ)

(686)

(2,739)

3,395

13,671

ងយចំណាយលេើកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ (ញ)

(299)

(1,207)

(1,432)

(5,769)

(473,116)

(1,915,006)

315,569

1,272,678

លកើនឬ(ងយ)ចំណូេលផេងៗ(ញ)

30,065

120,244

(34,153)

(137,833)

របស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថ (ក)

979,519

3,967,293

169,150

694,338

លកើនចំណាយបគាេិក (ក)

(326,985)

(1,324,442)

(241,805)

(980,688)

លកើនចំណាយរ ំេស់ (

)

(720,187)

(2,917,972)

(653,947)

(2,645,319)

ងយចំណាយលផេងៗ (

)

865,773

3,508,021

777,342

3,144,654

ងយក្បាក់ចំលណញម្នែកពនធ

(140,864)

(578,948)

(356,016)

(1,443,396)

ងយពនធលេើក្បាក់ចំលណញ (ជ្)

28,172

115,786

71,203

288,678

ងយក្បាក់ចំលណញសទ្ធកងក្ា
ន

(112,692)

(463,162)

(284,813)

(1,154,718)

លកើនចំណាយលេើការក្បាក់ (

, ង)

លកើនឬ(ងយ)ខារសទ្ធពីឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថ
វាស់ម្វងត្ថម្ FVTPL (ច)
ងយការខារបង់ពីការធាលក់ចុះរថ្ម្ល
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
3.
3.3
(i)

ការច្ម្របើសង
ត ់ដ្ឋរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញ វតាុ នតរជាតិថ្នកមពជា
(រ)
ុ
ការបោះ
ការបោះ

ល់ហរិ ញ្ញ វតាុច្ដ្ឋយស្ថរការច្ម្របើ CIFRS ច្លើកដំបូង (រ)

ល់ច្លើចំច្ណញ-ខាត (រ)

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម)

ងយចំណូេពីការក្បាក់ (ក)
លកើនចំណាយលេើការក្បាក់ (

, ង)

លកើនចំណូេពី កថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ (ញ)
ងយចំណាយលេើកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ (ញ)

(826,645)

(3,330,553)

(1,238,647)

(4,990,509)

(494,098)

(1,990,721)

(544,058)

(2,192,010)

411

1,656

2,976

11,990

(401)

(1,616)

(1,364)

(5,496)

(856,672)

(3,451,531)

389,140

1,567,845

(8,508)

(34,279)

(47,684)

(192,119)

1,884,360

7,592,086

924,001

3,722,800

(632,170)

(2,547,013)

(621,539)

(2,504,181)

លកើនឬ(ងយ)ខារសទ្ធពីឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថ
វាស់ម្វងត្ថម្ FVTPL (ច)
ងយចំណូេលផេងៗ (ញ)

ងយការខារបង់ពីការធាលក់ចុះរថ្ម្ល
របស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថ (ក)

លកើនចំណាយបគាេិក (ក)
លកើនចំណាយរ ំេស់ (

)

(1,430,559)

(5,763,722)

(1,275,529)

(5,139,106)

ងយចំណាយលផេងៗ (

)

1,727,595

6,960,480

1,526,942

6,152,049

ងយក្បាក់ចំលណញម្នែកពនធ

(636,687)

(2,565,213)

(885,762)

(3,568,737)

ងយពនធលេើក្បាក់ចំលណញ (ជ្)

127,337

513,041

177,152

713,745

ងយក្បាក់ចំលណញសទ្ធកងក្ា
ន

(509,350)

(2,052,172)

(708,610)

(2,854,992)

18

ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
3.
3.3
(ii)

ការច្ម្របើសង
ត ់ដ្ឋរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញ វតាុ នតរជាតិថ្នកមពជា
(រ)
ុ
ការបោះ
ការបោះ

ល់ហរិ ញ្ញ វតាុច្ដ្ឋយស្ថរការច្ម្របើ CIFRS ច្លើកដំបូង (រ)

ល់ច្លើម្រទពយសកមម បំណុល និងមូលធន នាថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្ន ំ 2018

បង្ហាញត្ថម្

ម្ករក្ម្ូវ

GAAP

CIFRS

ថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ឆ្ន2
ំ 018

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

សម្រេយលៅធនាារជារិថ្នកម្ពជា (ក)

41,260,115

4,021

41,264,136

166,583,317

សម្រេយលៅធនាារនានា (ក)

57,097,552

(62,047)

57,035,505

230,252,334

ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន (ក)

567,536,202

(3,333,887)

564,202,315

2,277,684,746

-

20,000

20,000

80,740

-

13,225,717

13,225,717

53,392,220

ពនាពនារជាក្ទ្ពយសកម្ម (ជ្)

1,269,418

607,221

1,876,639

7,575,992

ក្ទ្ពយសកម្មលផេងៗ (ក,ខ,គ,ង)

9,349,971

(1,872,153)

7,477,818

30,187,951

វ ិនិលោគលេើម្ូេបក្រ (គ)
សិទ្ិក
ធ នងការលក្បើ ក្ទ្ពយសកម្ម (

)

8,588,872

ការបុះពាេ់លេើក្ទ្ពយសកម្មសរប
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន (ង)

367,421,079

8,401,788

375,822,867

1,517,196,914

ក្បាក់កម្េី (ង)

156,384,184

19,064,808

175,448,992

708,287,581

24,729,319

528,980

25,258,299

101,967,753

និសេនទសក្ម្គប់ទ្ប់ស្ថារ់ហានិភ័យ (ច)

-

358,020

358,020

1,445,327

បំណេភរិសនា (

-

13,101,606

13,101,606

52,891,183

-

4,731

4,731

19,099

19,203,772

(19,203,772)

-

-

132,601

(132,601)

-

-

14,235,922

(10,394,629)

3,841,293

15,507,300

េនបំណេ (ង)
)

សំវ ិធានធន (ឆ)
ទ្ឹកក្បាក់ជ្ំពាក់សម្ព័នធញារិ (ខ)
េរថក្បលោជ្ន៍លក្កាយឈប់ពីការង្ហរ (ខ)
បំណេលផេងៗ (ខ,ង,ច)

11,728,931

ការបុះពាេ់លេើបំណេសរប
ទ្នបក្ម្ុង (ឈ)
ក្បាក់ចំលណញរកាទ្ក (ឈ)

1,828,172

892,929

2,721,101

10,985,085

54,480,012

(4,032,988)

50,447,024

203,654,636

(3,140,059)

ការបុះពាេ់លេើម្ូេធន

8,588,872

ការបុះពាេ់លេើបំណេនិងម្ូេធន
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
3.
3.3
(iii)

ការច្ម្របើសង
ត ់ដ្ឋរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញ វតាុ នតរជាតិថ្នកមពជា
(រ)
ុ
ការបោះ
ការបោះ

ល់ហរិ ញ្ញ វតាុច្ដ្ឋយស្ថរការច្ម្របើ CIFRS ច្លើកដំបូង (រ)

ល់ច្លើម្រទពយសកមម បំណុល និងមូលធន នាថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ 2018

បង្ហាញត្ថម្

ម្ករក្ម្ូវ

GAAP

CIFRS

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

សម្រេយលៅធនាារជារិថ្នកម្ពជា (ក)

77,541,774

60,414

77,602,188

311,805,591

សម្រេយលៅធនាារនានា (ក)

39,210,636

383,679

39,594,315

159,089,958

ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន (ក)

747,005,064

(5,166,036)

741,839,028

2,980,709,215

14,692

(14,692)

-

-

-

20,000

20,000

80,360

-

12,788,265

12,788,265

51,383,249

1,871,271

1,228,941

3,100,212

12,456,652

11,914,372

(3,975,495)

7,938,877

31,898,408

ទ្ឹកក្បាក់ក្រូវទ្ទ្ួេពីសម្ព័នធញារិ (ខ)
វ ិនិលោគលេើម្ូេបក្រ (គ)
សិទ្ិក
ធ នងការលក្បើ ក្ទ្ពយសកម្ម (

)

ពនាពនារជាក្ទ្ពយសកម្ម (ជ្)
ក្ទ្ពយសកម្មលផេងៗ (ក,ខ,គ,ង)

5,325,076

ការបុះពាេ់លេើក្ទ្ពយសកម្មសរប
480,093,541

11,259,849

491,353,390

1,974,257,921

29,865,605

(540,353)

29,325,252

117,828,863

192,384,932

(659,774)

191,725,158

770,351,685

22,729,319

506,977

23,236,296

93,363,437

និសេនទសក្ម្គប់ទ្ប់ស្ថារ់ហានិភ័យ (ច)

-

27,794

27,794

111,676

បំណេភរិសនា (

-

13,172,448

13,172,448

52,926,896

11,298

(7,699)

3,599

14,461

135,322

(135,322)

-

-

12,580

(12,580)

-

-

18,498,255

(13,370,502)

5,127,753

20,603,312

ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន (ង)
ម្ូេបក្របំណេ (ង)
ក្បាក់កម្េី (ង)
េនបំណេ (ង)
)

សំវ ិធានធន (ឆ)
ទ្ឹកក្បាក់ជ្ំពាក់សម្ព័នធញារិ (ខ)
េរថក្បលោជ្ន៍លក្កាយឈប់ពីការង្ហរ (ខ)
បំណេលផេងៗ (ខ,ង,ច)

10,240,838

ការបុះពាេ់លេើបំណេសរប
ទ្នបក្ម្ុង (ឈ)
ក្បាក់ចំលណញរកាទ្ក (ឈ)

1,975,214

2,413,973

4,389,187

17,635,753

75,102,399

(7,329,735)

67,772,664

272,310,564

(4,915,762)

ការបុះពាេ់លេើម្ូេធន

5,325,076

ការបុះពាេ់លេើបំណេនិងម្ូេធន
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
3.
3.3
(iv)

ការច្ម្របើសង
ត ់ដ្ឋរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញ វតាុ នតរជាតិថ្នកមពជា
(រ)
ុ
ការបោះ
ការបោះ

ល់ហរិ ញ្ញ វតាុច្ដ្ឋយស្ថរការច្ម្របើ CIFRS ច្លើកដំបូង (រ)

ល់ច្លើម្រទពយសកមម បំណុល និងមូលធន នាថ្ងៃទី30 ខែមិងុនា ឆ្ន ំ 2019

បង្ហាញត្ថម្

ម្ករក្ម្ូវ

GAAP

CIFRS

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ 2019

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

សម្រេយលៅធនាារជារិថ្នកម្ពជា (ក)

74,562,206

45,557

74,607,763

303,355,164

សម្រេយលៅធនាារនានា (ក)

64,534,055

587,768

65,121,823

264,785,332

ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន (ក)

870,443,670

(5,042,780)

865,400,890

3,518,720,019

2,769

(2,769)

-

-

-

20,000

20,000

81,320

-

12,258,007

12,258,007

49,841,056

2,163,319

1,356,278

3,519,597

14,310,681

12,878,392

(3,696,757)

9,181,635

37,332,528

ទ្ឹកក្បាក់ក្រូវទ្ទ្ួេពីសម្ព័នធញារិ (ខ)
វ ិនិលោគលេើម្ូេបក្រ (គ)
សិទ្ិក
ធ នងការលក្បើ ក្ទ្ពយសកម្ម (

)

ពនាពនារជាក្ទ្ពយសកម្ម (ជ្)
ក្ទ្ពយសកម្មលផេងៗ (ក,ខ,គ,ង)

5,525,304

ការបុះពាេ់លេើក្ទ្ពយសកម្មសរប
562,350,022

11,695,501

574,045,523

2,334,069,097

29,513,035

(390,248)

29,122,787

118,413,252

241,935,731

(566,222)

241,369,509

981,408,424

15,229,319

318,937

15,548,256

63,219,209

និសេនទសក្ម្គប់ទ្ប់ស្ថារ់ហានិភ័យ (ច)

-

902,068

902,068

3,667,808

បំណេភរិសនា (

-

12,817,656

12,817,656

52,116,589

12,391

14,031

26,422

107,432

ទ្ឹកក្បាក់ជ្ំពាក់សម្ព័នធញារិ (ខ)

107,480

(107,480)

-

-

េរថក្បលោជ្ន៍លក្កាយឈប់ពីការង្ហរ (ខ)

614,592

(614,592)

-

-

19,169,817

(13,119,234)

6,050,583

24,601,670

ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន (ង)
ម្ូេបក្របំណេ (ង)
ក្បាក់កម្េី (ង)
េនបំណេ (ង)
)

សំវ ិធានធន (ឆ)

បំណេលផេងៗ (ខ,ង,ច)

10,950,417

ការបុះពាេ់លេើបំណេសរប
ទ្នបក្ម្ុង (ឈ)
ក្បាក់ចំលណញរកាទ្ក (ឈ)

1,975,214

4,371,830

6,347,044

29,444,703

87,962,475

(9,796,943)

78,165,532

314,183,430

(5,425,113)

ការបុះពាេ់លេើម្ូេធន

5,525,304

ការបុះពាេ់លេើបំណេនិងម្ូេធន
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
3.
3.3
(iv)

ការច្ម្របើសង
ត ់ដ្ឋរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញ វតាុ នតរជាតិថ្នកមពជា
(រ)
ុ
ការបោះ
ការបោះ

ល់ហរិ ញ្ញ វតាុច្ដ្ឋយស្ថរការច្ម្របើ CIFRS ច្លើកដំបូង (រ)

ល់ច្លើម្រទពយសកមម បំណុល និងមូលធន នាថ្ងៃទី30 ខែមិងុនា ឆ្ន ំ 2019 (រ)

(ក) CIFRS 9 រក្ម្ូវឱ្យម្គនការទ្ទ្ួេស្ថាេ់នូវក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថម្ែេក្រូវវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករ ំេស់។ ការទ្ទ្ួ េស្ថាេ់

លនុះ លធវើឱ្យម្គនការងយចុះនូវក្ទ្ពយសកម្មលផេងៗ និងការខារបង់ពីការធាលក់ចុះរថ្ម្លរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថ។ ចំលពាុះ

ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្នម្ែេក្រូវវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករ ំេស់ គឺ លធវើឱ្យម្គនការងយចុះនូវចំណូេការក្បាក់ (កក្ម្ ឥណ

ទនម្ែេពីម្នទ្ទ្ួ េស្ថាេ់ជាម្ផនកថ្នចំណូេការក្បាក់ ទំងស្សុង ត្ថម្សតង់ោ CAS)។ ឥណទនបគាេិកត្ថម្េក្ត្ថ ទប
ជាងទ្ីផារ គឺលធវើឱ្យលកើនល

ើងនូវក្ទ្ពយសកម្មលផេងៗ ចំណូេការក្បាក់ និងចំណាយបគាេិក។

(ខ) ទ្ឹកក្បាក់ក្រូវទ្ទ្ួេពីសម្ព័នធញារិ

ក្រូវបង្ហាញលោយរួម្បញ្ូេ េជាម្ួ យនឹងក្ទ្ពយសកម្មលផេងៗ។ ទ្ឹកក្បាក់ជ្ំពាក់សម្ព័នធ

ញារិ និងេរថក្បលោជ្ន៍លក្កាយឈប់ពីការង្ហរ ក្រូវបង្ហាញលោយរួម្បញ្ូេ េជាម្ួយនឹងបំ ណេលផេងៗ។

(គ) CIFRS 9 រក្ម្ូវឱ្យម្គនការទ្ទ្ួ េស្ថាេ់នូវក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថម្ែេក្រូវវាស់ម្វងត្ថម្ FVOCI។ ការទ្ទ្ួ េស្ថាេ់លនុះ លធវើឱ្យ
ម្គនការងយចុះនូវក្ទ្ពយសកម្មលផេងៗ។

(

) ការលក្បើសង
ត ់ ោ CIFRS 16 ចំលពាុះភរិសនា ម្ែេពីម្នបានោរ់ថានក់ ជាភរិ សនាក្បរិបរតិការត្ថម្សតង់ោ CAS 17 រក្ម្ូវ
ឱ្យម្គនការទ្ទ្ួេស្ថាេ់សិទ្ិក
ធ នងការលក្បើ ក្ទ្ពយសកម្ម និងបំ ណេភរិ សនា។ ការទ្ទ្ួេស្ថាេ់លនុះ លធវើឱ្យម្គនការងយចុះ
នូវចំណាយលផេងៗ និងលកើនល

ើងនូវចំ ណាយរ ំេស់ និងចំ ណាយការក្បាក់។

(ង) CIFRS 9 រក្ម្ូវឱ្យម្គនការទ្ទ្ួេស្ថាេ់នូវបំណេហិរញ្ញ វរថម្ែេក្រូវវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករ ំេស់។ ការទ្ទ្ួ េស្ថាេ់លនុះ
បានលធវើឱ្យម្គនការងយចុះនូ វក្ទ្ពយសកម្មលផេងៗ បំណេលផេងៗ និងចំ ណាយការក្បាក់។

(ច) CIFRS 9 រក្ម្ូវឱ្យម្គនការទ្ទ្ួ េស្ថាេ់នូវនិ សេនទម្ែេវាស់ម្វងត្ថម្ FVTPL លោយការម្ក្បក្បួេរថ្ម្លសម្ស្សប ក្រូវទ្ទ្ួេ
ស្ថាេ់ជាចំ លណញសទ្ធពីឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថវាស់ម្វងត្ថម្ FVTPL។ ការទ្ទ្ួ េស្ថាេ់លនុះ លធវើឲ្យម្គនការងយចុះនូវបំណេ
លផេងៗ។

(ឆ) CIFRS 9 រក្ម្ូវឱ្យម្គនការទ្ទ្ួេស្ថាេ់នូវការខារបង់ឥណទនម្ែេរ ំពឹងទ្កចំលពាុះកិ ចេសនាឥណទន។ ការទ្ទ្ួ េ
ស្ថាេ់លនុះ លធវើឱ្យម្គនការលកើនល

ើងនូ វការខារបង់ពីការធាលក់ ចុះរថ្ម្លរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថ។

(ជ្) ការលក្បើសង
ត ់ ោ CIAS 12 រក្ម្ូវឱ្យម្គនការទ្ទ្ួេស្ថាេ់នូវពនធពនារ និងងយចុះនូវចំ ណាយពនធលេើក្បាក់ចំលណញ។
(ឈ)លោងត្ថម្ក្បកាសរបស់ធនាារជារិថ្នកម្ពជាលេខ B7-017-344 សតីពីចំណារ់ ថានក់ ហានិភ័យឥណទន និងសំវ ិធានធន
លេើេី ម្ម្ភរម្ិ ន ចំនួនលេើសថ្នសំវ ិធានធនម្ែេបានម្កពី ការគណនាស្សបត្ថម្បទ្បបញ្ញ រិត លក្បៀបលធៀបលៅនឹ ង

ការ

គណនាត្ថម្ CIFRS នឹងក្រូវលផទរពីគណនី ក្បាក់ចំលណញរកាទ្ក លៅកនងគណនីទ្នបក្ម្ុងត្ថម្បទ្បបញ្ញ រិត កនងខទង់
ម្ូេធនរបស់ភាគទ្និ ក។ ការរក្ម្ូវលនុះ លធវើឱ្យលកើនល

ើងនូ វទ្នបក្ម្ុង និ ងងយចុះនូ វក្បាក់ ចំលណញរកាទ្ក។

(ញ) ការលក្បើសង
ត ់ ោ CIAS 21 លធវើឱ្យម្គនការម្ក្បក្បួេនូវរថ្ម្លចំណូេកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ ចំ ណាយកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ និងចំ ណូេ
លផេងៗ។
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3.
3.3
(v)

ការច្ម្របើសង
ត ់ដ្ឋរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញ វតាុ នតរជាតិថ្នកមពជា
(រ)
ុ
ការបោះ
ការបោះ

ល់ហរិ ញ្ញ វតាុច្ដ្ឋយស្ថរការច្ម្របើ CIFRS ច្លើកដំបូង (រ)

ល់ច្លើរបាយការណ៍លំហូរស្ថច់ម្របាក់

ត្ថម្សតង់ោ CIFRS 16 ភរិកៈ ក្រូវបង្ហាញ៖


ការទ្ូ ទរ់ភរិ សនារយៈលពេខលី

និងការទ្ូ ទរ់ភរិសនារបស់ក្ទ្ពយសកម្មម្ែេម្គនរថ្ម្លទប

ម្ែេម្ិនក្រូវបាន



បញ្ូេ េលៅកនងការវាស់ម្វងបំ ណេហិរញ្ញ វរថ ជាម្ផនកថ្នសកម្មភាពក្បរិ បរតិការ។
ការបង់ ការក្បាក់លេើបំណេភរិសនា ជាសកម្មភាពក្បរិ បរតិការ ឬជាសកម្មភាពហិរញ្ញ បបទន

ម្ែេក្រូវបាន

េនញ្ហញរលោយសតង់ោ CIAS 7 (ក្កុម្ហនលក្ជ្ើសយកការបង្ហាញលោយបញ្ូេ េការបង់ការក្បាក់ជាម្ផនកថ្នសកម្មភាព
ក្បរិបរតិការ។


ការបង់ ក្បាក់លែើម្លេើបំណេភរិសនា ជាម្ផនកថ្នសកម្មភាពហិរញ្ញ បបទន។
ត្ថម្សតង់ោ CAS 17 ការទ្ូ ទរ់ទំងេស់របស់ភរិ សនាក្បរិបរតិការ ក្រូវបង្ហាញកនងម្ផនកេំហូរស្ថច់ ក្បាក់ពី

សកម្មភាពក្បរិបរតិការ។ ែូ លចនុះ ស្ថច់ក្បាក់ សទ្ធលក្បើ ក្បាស់កនងសកម្មភាពក្បរិបរតិការ

ម្គនការងយចុះចំនួន 1,735,890

ែោលរអាលម្រ ិក (ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018 ចំនួន 1,466,653 ែោលរអាលម្រ ិក) លហើយស្ថច់ក្បាក់សទ្ធទ្ទ្ួ េបានពី សកម្មភាព
ហិរញ្ញ បបទន ម្គនការងយចុះត្ថម្ចំនួនែូចាន។
ការលក្បើ CIFRS ពំ ម្គនការបុះពាេ់ែេ់េំហូរស្ថច់ ក្បាក់សទ្ធលនាុះលទ្។

4.

ច្ោលនច្ោបាយគណច្នយយសំខាន់ៗ

4.1

ការម្របាក់
ម្រត្ថការម្របាក់ម្របសិទធភាព

ចំណូេការក្បាក់
េក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាព។

និងចំ ណាយការក្បាក់

ក្រូវទ្ទ្ួ េស្ថាេ់លៅកនងចំ លណញ-ខារ

េក្ត្ថការក្បាក់ ក្បសិទ្ធភាព

លោយលក្បើ វ ិធីស្ថស្រសត

គឺជាេក្ត្ថម្ែេអាចលធវើេបបហារស្ថច់ ក្បាក់ម្ែេរ ំពឹ ងថានឹង

ទ្ូទរ់ ឬនឹងក្រូវទ្ទ្ួេ ត្ថម្រយៈអាយកាេរ ំពឹងទ្ករបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថលនាុះ ឱ្យម្កលសមើនឹង៖


រថ្ម្លែេរបស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ ឬ



រថ្ម្លែករ ំេស់របស់បំណេហិរញ្ញ វរថ
លៅលពេគណនាេក្ត្ថការក្បាក់ ក្បសិទ្ធភាពសក្ម្គប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថ

ស្ថច់ក្បាក់ នាលពេេនាគរ

ក្កុម្ហនលធវើការបាន់ស្ថមនលេើេំហូរ

លោយពិោរណារាេ់េកេខណឌទំងេស់របស់កិចេសនាឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថ

បម្នតម្ិនរាប់

បញ្ូេ េនូ វការខារបង់ឥណទនម្ែេរ ំពឹងទ្កលនាុះលទ្ (ECL)។
ការគណនាេក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាព

រួម្បញ្ូេ េនូវកថ្ក្ម្ទំងេស់ម្ែេបានបង់

ឬក្រូវទ្ទ្ួេ

រវាងភាគីថ្ន

កិចេសនា ម្ែេជាម្ផនកថ្នេក្ត្ថការក្បាក់ ក្បសិទ្ធភាព និងថ្ងលលែើម្ក្បរិ បរតិការ។ ថ្ងលលែើម្ក្បរិបរតិការ រួម្ម្គនការចំ ណាយ
បម្នថម្ម្ែេពាក់ព័នធផ្ទទេ់លៅនឹងការទ្ិ ញ ឬការលបាុះផាយក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ ឬបំ ណេហិរញ្ញ វរថ។
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4.

ច្ោលនច្ោបាយគណច្នយយសំខាន់ៗ (រ)

4.1

ការម្របាក់ (រ)
តថ្មាដករ ំលស់ និងតថ្មាដុល

រថ្ម្លែករ ំេស់របស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ ឬបំណេហិរញ្ញ វរថ គឺជាចំនួនម្ែេក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ ឬបំណេ
ហិរញ្ញ វរថ ក្រូវបានវាស់ម្វងលៅលពេទ្ទ្ួ េស្ថាេ់លេើកែំបូង ែកការបង់ សងក្បាក់ លែើម្ បូកឬែករ ំេស់បងារ លោយលក្បើ
េក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាព

ចំលពាុះភាពខសានរវាងចំនួនម្ែេទ្ទ្ួេស្ថាេ់លេើកែំបូង

និងចំនួនលៅលពេែេ់កាេ

កំណរ់ និងក្រូវម្ករក្ម្ូវចំលពាុះសំវ ិធានធនសក្ម្គប់ការខារបង់ឥណទនម្ែេបានរ ំពឹ ងទ្ក ចំលពាុះក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ។
រថ្ម្លែេរបស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ គឺ ជារថ្ម្លែករ ំេស់របស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ ម្នលពេម្ករក្ម្ូវសំវ ិធានធន
សក្ម្គប់ការខារបង់ឥណទនម្ែេបានរ ំពឹងទ្ក។
ការគណនាចំណូលការម្របាក់ និងចំណាយការម្របាក់

េក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាពរបស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ ឬបំណេហិរញ្ញ វរថ ក្រូវបានគណនាលៅលពេទ្ទ្ួ េស្ថាេ់
ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ

ឬបំណេហិរញ្ញ វរថ

ជាលេើកែំបូង។ កនងការគណនាចំណូេការក្បាក់

និងចំ ណាយការក្បាក់

េក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាពក្រូវបានលក្បើម្ផអកលេើរថ្ម្លែេរបស់ក្ទ្ពយសកម្ម ឬរថ្ម្លែករ ំេស់របស់បំណេ។ េក្ត្ថការក្បាក់
ក្បសិទ្ធភាព

ក្រូវលធវើការម្កម្ក្បល

ើងវ ិញ

ើងវ ិញនូវេំហូរស្ថច់ក្បាក់ របស់ឧបករណ៍ម្ែេម្គន

លោយលធវើការបាន់ស្ថមនល

េក្ត្ថការក្បាក់ម្ក្បក្បួេ លែើម្បីឆលុះបញ្ហ
េ ំងពីការផ្ទលស់បូតររបស់េក្ត្ថការក្បាក់ទ្ីផារ។
ចំលពាុះក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថម្ែេក្រូវបានោរ់ទ្កថាម្គនការធាលក់ចុះរថ្ម្ល

បនាទប់ពីបានទ្ទ្ួេស្ថាេ់ជាលេើក

ែំបូង ចំណូេការក្បាក់ ក្រូវបានគណនាលោយលក្បើេក្ត្ថការក្បាក់ ក្បសិទ្ធភាព ម្ផអកលេើរថ្ម្លែករ ំេស់របស់ក្ទ្ពយសកម្ម
ហិរញ្ញ វរថលនាុះ។

ក្បសិនលបើក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថម្េងម្គនការធាលក់ចុះរថ្ម្ល

លនាុះការគណនាការក្បាក់

ក្រូវម្ផអកលេើ

ម្ូេោានរថ្ម្លែេវ ិញ។
ចំលពាុះក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថម្ែេក្រូវបានោរ់ទ្កថាម្គនការធាលក់ចុះរថ្ម្ល ោប់ត្ថំងពីទ្ទ្ួ េស្ថាេ់ជាលេើកែំបូង
ចំណូេការក្បាក់ ក្រូវបានគណនាលោយលក្បើេក្ត្ថការក្បាក់ ក្បសិទ្ធភាពម្ែេក្រូវបានម្ករក្ម្ូវនូ វហានិភ័យ

ម្ផអកលេើរថ្ម្ល

ែករ ំេស់របស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថលនាុះ។ ការគណនាការក្បាក់លនុះ ម្ិនក្រូវបតូរលៅម្ផអកលេើម្ូេោានរថ្ម្លែេវ ិញលនាុះលទ្
លទុះបី ជាហានិភ័យឥណទនរបស់ក្ទ្ពយសកម្មលនាុះ ម្គនភាពក្បលសើរក៏ លោយ។
ការបង្ហាញ

ចំណូេការក្បាក់គណនាត្ថម្េក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាព

ម្ែេបានបង្ហាញលៅកនងចំ លណញ-ខារ

ការក្បាក់ លេើក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថម្ែេវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករ ំេស់។
ចំណាយការក្បាក់ម្ែេក្រូវបានបង្ហាញលៅកនងចំលណញ-ខារ
វាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករ ំេស់។
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ច្ោលនច្ោបាយគណច្នយយសំខាន់ៗ (រ)

4.2

កថ្ម្រមច្ជើងស្ថរ
ចំណូេ និ ងចំណាយកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ រួម្ម្គនកថ្ក្ម្ទំងឡាយណាម្ែេម្ិនម្ម្នជាម្ផនកថ្នេក្ត្ថការក្បាក់ ក្បសិទ្ធ
ភាព របស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ ឬបំណេហិរញ្ញ វរថ (សូម្លម្ើ េកំណរ់ សម្គាេ់លេខ 4.1)។
ចំណូេកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរលផេងៗលទ្ៀរ រួម្ម្គនកថ្ក្ម្ម្ណនាំ កថ្ក្ម្លផទរក្បាក់ កថ្ក្ម្លសវាលេើគណនីបលញ្ញើ កថ្ក្ម្លសវា
លេើឥណទន និងកថ្ក្ម្លផេងៗលទ្ៀរ ក្រូវទ្ទ្ួ េស្ថាេ់លៅលពេបានបំ លពញលសវាកម្ម។
ចំណាយកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរលផេងៗលទ្ៀរ ភាគលក្ចើនពាក់ព័នធនឹងកថ្ក្ម្លសវា និងក្រូវទ្ទ្ួ េស្ថាេ់ជាចំ ណាយលៅលពេ
បានទ្ទ្ួេលសវាកម្ម។

4.3

ចំច្ណញ/ខាតសុទធពីឧបករណ៍ហិរញ្ញ វតាុវាស់ខវងត្ថម FVTPL
ចំលណញ/ខារសទ្ធពីឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថវាស់ម្វងត្ថម្
និងក្រូវបានរកាទ្កសក្ម្គប់ទ្ប់ស្ថារ់ហានិភ័យ

FVTPL

ពាក់ព័នធនឹងនិ សេនទម្ិនម្ម្នសក្ម្គប់ការជ្ួញែូ រ

លហើយម្ែេពំ ម្គនគណវឌឃិសក្ម្គប់ ទ្ំនាក់ទ្ំនងទ្ប់ស្ថារ់ ហានិភ័យ

ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ ឬបំ ណេហិរញ្ញ វរថវាស់ម្វងត្ថម្ FVTPL និងក្ទ្ពយសកម្មម្ិនសក្ម្គប់ការជ្ួ ញែូ រ ម្ែេវាស់ម្វងត្ថម្
FVTPL។ ធារទំងលនុះរួម្ម្គនការផ្ទលស់បូតររថ្ម្លសម្ស្សប េក្ត្ថការក្បាក់ និងេលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ។
4.4

តាម្របច្ោជន៍និច្ោជិត
តាម្របច្ោជន៍ច្ម្រកាយឈប់ពីការង្ហរ

ក្កុម្ហនផតេ់េរថក្បលោជ្ន៍ លក្កាយឈប់ ពីការង្ហរែេ់និលោជ្ិររបស់ខួន
ល ម្ែេបានបពាេប់រយៈលពេស្ថកេបង

ម្ែេជាគំលរាងបង់វ ិភាគទនកំ ណរ់។

ក្កុម្ហនផតេ់ម្ូេនិធិលៅឱ្យនិ លោជ្ិរនីម្ួយៗជាលរៀងរាេ់ម្ខ

លោយម្ផអកលេើ

ភាគរយថ្នក្បាក់លបៀវរេរ ៍ក្បោំម្ខ លៅត្ថម្ចំនួនឆ្នំលធវើការែូចខាងលក្កាម្៖
ចំនួនឆ្នំលធវើការ

ភាគរយក្បោំម្ខ

រហូរែេ់ 5 ឆ្នំ

6%

លេើសពី 5 ឆ្នំលៅ 10 ឆ្នំ

8%

លេើសពី 10 ឆ្នំ

10%

ម្ូេនិធិលក្កាយឈប់ពីការង្ហរ ក្រូវបានរកាទ្កកនងគណនី សនេំលក្កាម្ល្មុះរបស់និលោជ្ិរម្គនក់ៗ ជាម្ួ យ
នឹងក្កុម្ហន លហើយនឹងក្រូវទ្ូ ទរ់ជ្ូននិលោជ្ិរលៅលពេម្ែេនិលោជ្ិរោឈប់ពីការង្ហរ ស្ថលប់ ឬលពេចូ េនិ វរតន៍។
លៅលពេោឈប់ ពីការង្ហរ ឬចូេនិវរតន៍ និ លោជ្ិរម្ែេបានលធវើការឱ្យក្កុម្ហន ោប់ ពីបីឆ្នំល

ើងលៅ ក្រូវបានផតេ់

ឱ្យនូវម្ូ េនិធិលក្កាយឈប់ពីការង្ហរម្ែេបានបងារ រួម្ទំងការក្បាក់ ទ្ទ្ួេបានកនងគណនីសនេំរបស់ខួន។
ល
ការពវកិចេកនងការបង់កនងគលក្ម្គងវ ិភាគទនលនុះ

ក្រូវករ់ក្ត្ថជាចំ ណាយលៅលពេម្ែេលសវាកម្មម្ែេពាក់ព័នធ

ក្រូវបានផតេ់ឱ្យ និ ងក្រូវទ្ទ្ួ េស្ថាេ់ជាចំ ណាយនិ លោជ្ិរលៅកនងចំលណញ-ខារ។
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4.4

ច្ោលនច្ោបាយគណច្នយយសំខាន់ៗ (រ)
តាម្របច្ោជន៍និច្ោជិត (រ)
តាម្របច្ោជន៍និច្ោជិតរយៈច្ពលែាី

េរថក្បលោជ្ន៍និលោជ្ិ ររយៈលពេខលី

ក្រូវករ់ ក្ត្ថជាចំ ណាយលៅលពេម្ែេលសវាកម្មពាក់ព័នធក្រូវបានផតេ់ឱ្យ។

បំណេក្រូវទ្ទ្ួ េស្ថាេ់ត្ថម្ចំនួនម្ែេរ ំពឹងថាក្រូវបង់

ក្បសិនលបើក្កុម្ហនម្គនការពវកិចេត្ថម្ផលូវចាប់

ឬលោយ

ក្បលោេ លែើម្បីទ្ូទរ់នូវបំ ណេលនាុះ លោយស្ថរម្រលសវាកម្មផតេ់លោយនិលោជ្ិ រពីេរីរកាេ លហើយការពវកិចេលនាុះ
ក្រូវបានបានស្ថមនម្ែេអាចលជ្ឿជាក់ បាន។
4.5

ពនធច្លើម្របាក់ចំច្ណញ
ពនធលេើក្បាក់ចំលណញ រួម្ម្គនពនធលេើក្បាក់ចំលណញក្បោំឆ្នំ និ ងពនធពនារ។ ពនធលេើក្បាក់ចំលណញក្រូវបាន
ទ្ទ្ួ េស្ថាេ់លៅកនងចំលណញ-ខារ លេើកម្េងម្រពនធលនុះទក់ទ្ងលៅនឹ ងធារម្ែេក្រូវទ្ទ្ួ េស្ថាេ់លោយផ្ទទេ់លៅកនង
ម្ូេធន ឬចំណូេេម្អិរលផេងៗ។
ក្កុម្ហនបានកំ ណរ់ ថា ការក្បាក់ និងក្បាក់ពិន័យម្ែេទក់ ទ្ងនឹ ងពនធលេើក្បាក់ចំលណញ
ម្ិនទន់ែឹងចាស់ោស់

រួម្ទំងពនធម្ែេ

គឺ ម្ិនម្ម្នជាពនធលេើក្បាក់ចំលណញលទ្ ែូ លចនុះវាក្រូវទ្ទ្ួ េស្ថាេ់ត្ថម្សតង់ោ CIAS 37 សតីពី

សំវ ិធានធន បំណេយថាលហរ និ ងក្ទ្ពយសកម្មយថាលហរ និងក្រូវទ្ទ្ួ េស្ថាេ់ជាចំ ណាយលៅកនងចំ ណាយលផេងៗ។
ពនធម្របចា ំឆ្ន ំ

ពនធលេើក្បាក់ចំលណញក្បោំឆ្នំ គឺ ជាពនធម្ែេរ ំពឹ ងថាក្រូវបង់ លៅលេើក្បាក់ចំលណញជាប់ ពនធក្បោំឆ្នំ លោយលក្បើ
េក្ត្ថពនធម្ែេបានេនម្័រ ឬបានេនម្័ រម្ួ យភាគធំលៅកាេបរ ិលចេទ្ត្ថរាងរេយការ និ ងនិយ័រភាពទំងឡាយលៅលេើ
ពនធក្រូវបង់ពីឆ្នំម្នៗ។
ពនធពនារ

ពនធពនារ ក្រូវបានទ្ទ្ួេស្ថាេ់លោយម្ផអកលេើភាពេលម្អៀងបលណា
ត ុះអាសនន រវាងរថ្ម្លលោងរបស់ក្ទ្ពយសកម្ម
និងបំណេ លៅកនងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ និងរថ្ម្លលោងសក្ម្គប់ ការគិ រពនធ។
ពនធពនារជាក្ទ្ពយសកម្ម ក្រូវទ្ទ្ួេស្ថាេ់ចំលពាុះឥណទនពនធម្ែេម្ិនទន់បានលក្បើ និងភាពេលម្អៀងបលណា
ត ុះ
អាសននម្ែេអាចការ់កងបាន ក្រឹម្កក្ម្ិរម្ែេក្បាក់ចំលណញជាប់ ពនធនាលពេេនាគរ អាចលក្បើក្បាស់ សក្ម្គប់ ការ់ កង
ជាម្ួ យភាពេលម្អៀងបលណា
ត ុះអាសននលនាុះបាន។

ពនធពនារជាក្ទ្ពយសកម្ម

ក្រូវបានក្រួរពិនិរយលៅលរៀងរាេ់ កាេបរ ិលចេទ្

រាយការណ៍ និងក្រូវបានការ់បនថយកនងករណីម្ិនអាចលក្បើក្បាស់នូវេរថក្បលោជ្ន៍ ពនធទំងលនាុះបាន។
ពនធពនារជាក្ទ្ពយសកម្ម

ក្រូវវាស់ម្វងត្ថម្េក្ត្ថពនធ

ម្ែេរ ំពឹ ងថានឹ ងក្រូវលក្បើ ចំលពាុះភាពេលម្អៀងបលណា
ត ុះ

អាសននលៅលពេម្ែេវាអាចលក្បើក្បាស់បាន ឬការ់កងបាន លោយលក្បើ េក្ត្ថពនធលៅកាេបរ ិលចេទ្រាយការណ៍។
ការវាស់ម្វងពនធពនារជាក្ទ្ពយសកម្ម

ឆលុះបញ្ហ
េ ំងនូ វពនធម្ែេក្កុម្ហនរ ំពឹងថាអាចលក្បើ ក្បាស់ បាន

ឬអាច

ការ់ កងបាននូ វរថ្ម្លលោងរបស់ក្ទ្ពយសកម្ម និងបំណេ។
ពនធពនារជាក្ទ្ពយសកម្ម និ ងពនធពនារជាបំណេ អាចការ់ កងបានម្រកនងករណី វាបានបំលពញេកេខណឌ
ជាក់ ោក់ ណាម្ួ យ។

26

ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
4.

ច្ោលនច្ោបាយគណច្នយយសំខាន់ៗ (រ)

4.6

ម្រទពយសកមមហរិ ញ្ញ វតាុ និងបំណុលហិរញ្ញ វតាុ
ការទទួលស្ថាល់ និងការវាស់ខវងជាច្លើកដំបូង

ក្កុម្ហនបានទ្ទ្ួ េស្ថាេ់ជាលេើកែំបូងនូ វសម្រេយលៅធនាារជារិ ថ្នកម្ពជា

សម្រេយលៅធនាារនានា

ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន ម្ូេបក្របំណេ ក្បាក់កម្េី េនបំណេ និ សេនទសក្ម្គប់
ទ្ប់ស្ថារ់ហានិភ័យ លៅកាេបរ ិលចេទ្ម្ែេលកើរល
ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ

ើង។

និងបំ ណេហិរញ្ញ វរថ

ក្រូវបានវាស់ម្វងែំបូងត្ថម្រថ្ម្លសម្ស្សប

រួម្បញ្ូេ េថ្ងលលែើម្

ក្បរិបរតិការ ម្ែេកំណរ់ ថាជាប់ពាក់ព័នធនឹងការទ្ិញ ឬការលចញផាយក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ ឬបំណេហិរញ្ញ វរថ។
ការចាត់ថ្ននក់ និងការវាស់ខវងជាបនតបនាាប់

ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ
ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថម្ួ យ ក្រូវបានវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករ ំេស់

ក្បសិនលបើក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថលនាុះ បំ លពញ

េកេខណឌពី រែូចខាងលក្កាម្៖
o

ក្ទ្ពយសកម្មម្ែេម្គនលៅកនងម្ូ ម្ឌេអាជ្ីវកម្ម

កនងលាេបំណងរកាទ្កសក្ម្គប់ការក្បម្ូេស្ថច់ ក្បាក់ ត្ថម្

កិចេសនា
o

េកេខណឌកិចេសនារបស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថផតេ់នូវកាេបរ ិលចេទ្ជាក់ោក់ចំលពាុះេំហូរស្ថច់ក្បាក់

ម្ែេ

សក្ម្គប់ទ្ូទរ់ម្រក្បាក់ លែើម្ និ ងការក្បាក់ (SPPI) ត្ថម្ចំនួនក្បាក់លែើម្ម្ែេលៅជ្ំពាក់ ម្របលណាណុះ។
លទុះជាោងណាក៏ លោយ លៅលពេទ្ទ្ួ េស្ថាេ់លេើកែំបូងនូវការវ ិនិ លោគកនងឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថជាក្ទ្ពយម្គេស់
ម្ែេម្ិនម្ម្នរកាទ្កសក្ម្គប់ ការជ្ួ ញែូរ

ក្កុម្ហនបានអាចលក្ជ្ើ សលរ ើសយកការបង្ហាញជាបនតបនាទប់នូវការម្ក្បក្បួេរថ្ម្ល

សម្ស្សបរបស់វាលៅកនងចំណូេេម្អិរលផេងៗ។

ការវាយរថ្ម្លម្ូម្ឌេអាជ្ី វកម្ម៖

ក្កុម្ហនវាយរថ្ម្លលាេបំណងម្ូម្ឌេអាជ្ី វកម្មសក្ម្គប់ក្គប់ក្គងក្ទ្ពយសកម្មជាបណំត

លក្ពាុះវាបានឆលុះបញ្ហ
េ ំងោងេអបំផរនូវវ ិធី ក្គប់ ក្គងអាជ្ី វកម្ម និងវ ិធីផតេ់ព័រ៌ម្គនែេ់គណៈក្គប់ក្គង។ ព័ រ៌ម្គនម្ែេក្រូវ
យកម្កពិ ោរណារួម្ម្គន៖


លាេនលោបាយ និងលាេបំ ណងរបស់បណំត ក្ទ្ពយសកម្ម និ ងការេនវរតនូវលាេនលោបាយទំងលនាុះ។ ជាពិ លសស
ថាលរើ យទ្ធស្ថស្រសតរបស់គណៈក្គប់ក្គង លផ្ទតរលៅលេើការម្សវងរកចំណូេការក្បាក់ត្ថម្កិចេសនា ការរការនូ វទ្ក្ម្ង់
េក្ត្ថការក្បាក់ជាក់ោក់ ណាម្ួយ ការផាូរផាងងិរលវោរបស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ លៅនឹងងិរលវោរបស់បំណេម្ែេ
ជាហិរញ្ញ បបទនរបស់ក្ទ្ពយសកម្មទំងលនាុះ ឬក៏ ការទ្ទ្ួ េយកេំហូរស្ថច់ក្បាក់ត្ថម្រយៈការេក់ ក្ទ្ពយសកម្ម។



វ ិធីកនងការវាយរថ្ម្ល និងរាយការណ៍បណំត ក្ទ្ពយសកម្ម ជ្ូនគណៈក្គប់ ក្គងក្កុម្ហន។



ហានិភ័យម្ែេបុះពាេ់ែេ់ម្ូ ម្ឌេអាជ្ីវកម្ម (និងក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថលៅកនងម្ូម្ឌេអាជ្ី វកម្មលនាុះ) និងយទ្ធស្ថស្រសត
សក្ម្គប់ទ្ប់ស្ថារ់ហានិ ភ័យទំងលនាុះ។



វ ិធីស្ថស្រសតរបសនងែេ់េនកក្គប់ក្គងអាជ្ី វកម្ម (ឧទហរណ៍ ថាលរើ ការរបសនងលោយម្ផអកលេើរថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ក្ទ្ពយ
សកម្មម្ែេបានក្គប់ ក្គង ឬក៏ ម្ផអកលេើេំហូរស្ថច់ក្បាក់ ត្ថម្កិចេសនាម្ែេក្បម្ូេបាន)។

27

ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
4.

ច្ោលនច្ោបាយគណច្នយយសំខាន់ៗ (រ)

4.6

ម្រទពយសកមមហរិ ញ្ញ វតាុ និងបំណុលហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ការចាត់ថ្ននក់ និងការវាស់ខវងជាបនតបនាាប់ (រ)

ការវាយរថ្ម្លថាលរើេំហូរស្ថច់ ក្បាក់ ត្ថម្កិចេសនាគឺសក្ម្គប់ ទ្ូទរ់ម្រក្បាក់លែើម្និងការក្បាក់៖ ចំលពាុះលាេបំ ណងថ្នការ
វាយរថ្ម្លលនុះ “ក្បាក់លែើម្” ម្គនន័យថា ជារថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ លៅលពេទ្ទ្ួេស្ថាេ់ជាលេើកែំបូង។
“ការក្បាក់“ គឺជាការរបសងម្ួ យសក្ម្គប់ លពេលវោថ្នការលក្បើក្បាស់ទ្ឹកក្បាក់ សក្ម្គប់ រយៈលពេម្ួ យ សក្ម្គប់ ហានិភ័យ
ឥណទនម្ែេពាក់ព័នធនឹងបរ ិម្គណក្បាក់ លែើម្លៅជាប់ ជ្ំពាក់កនងេំ
ទំងហានិភ័យកនងការផតេ់កម្េីជាម្ូេោានលផេងៗលទ្ៀរ
ក្បាក់ចំលណញ។

ងលពេ ជាក់ោក់ម្ួយ និងសក្ម្គប់ ការចំណាយរួម្

(ែូ ចជាហានិភ័យសនទនីយភាពនិ ងចំណាយរែាបាេ)

លែើម្បីវាយរថ្ម្លថាលរើ េំហូរស្ថច់ក្បាក់ ត្ថម្កិចេសនា

ក្កុម្ហនក្រូវពិោរណាេកេខណឌកិចេសនារបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថ

គឺ សក្ម្គប់ទ្ូទរ់ម្រក្បាក់លែើម្

រួម្ទំង

និងការក្បាក់

រួម្ម្គនការវាយរថ្ម្លថាលរើក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ

ម្គនេកេខណឌកិចេសនា ម្ែេអាចផ្ទលស់បូរលពេលវោ
ត
ឬចំនួនេំហូរស្ថច់ ក្បាក់ ត្ថម្កិ ចេសនា ម្ែេអាចលធវើឱ្យខសពី
េកេខណឌថ្នការទ្ូទរ់ ក្បាក់លែើម្ និងការក្បាក់ ។
បំណេហិរញ្ញ វរថ
ក្កុម្ហនោរ់ ថានក់បំណេហិរញ្ញ វរថលោយវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករ ំេស់

លេើកម្េងម្រនិ សេនទសក្ម្គប់ ទ្ប់ស្ថារ់

ហានិភ័យម្ែេក្រូវបានវាស់ម្វងត្ថម្ FVTPL។
ការខកខម្រប និងការឈប់ទទួលស្ថាល់

ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ
ក្កុម្ហនឈប់ទ្ទ្ួេស្ថាេ់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ
ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថលនាុះផរកំណរ់។

លៅលពេម្ែេសិទ្ិត្ថ
ធ ម្កិចេសនាលេើេំហូរស្ថច់ក្បាក់ពី

លៅលពេឈប់ ទ្ទ្ួេស្ថាេ់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ ភាពខសានរវាងរថ្ម្លលោង

របស់ក្ទ្ពយសកម្ម និងការរបសងម្ែេបានទ្ទ្ួេ ក្រូវទ្ទ្ួ េស្ថាេ់លៅកនងចំលណញ-ខារ។
ក្បសិនលបើ េកេខណឌរបស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថក្រូវបានម្កម្ក្ប

ក្កុម្ហនក្រូវវាយរថ្ម្លថាលរើេំហូរស្ថច់ក្បាក់

របស់ក្ទ្ពយសកម្មម្ែេក្រូវបានម្កម្ក្បលនុះ ម្គនភាពខសានខាលំងម្ែរឬលទ្។
ក្បសិនលបើ េំហូរស្ថច់ក្បាក់ ម្គនភាពខសានខាលំង

លនាុះសិទ្ិធត្ថម្កិ ចេសនាលែើម្បីទ្ទ្ួ េបានេំហូរស្ថច់ ក្បាក់

ពីក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថែំ បូង ក្រូវោរ់ទ្កថាផរកំណរ់ ។ កនងករណីលនុះ ក្រូវបញ្ឈប់ ការទ្ទ្ួេស្ថាេ់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ
ែំបូងលនុះ លហើយក្រូវទ្ទ្ួេស្ថាេ់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថងមីត្ថម្រថ្ម្លសម្ស្សប បូកនឹងថ្ងលលែើម្ក្បរិ បរតិការ។ កថ្ក្ម្លផេងៗ
ម្ែេបានទ្ទ្ួ េពីការម្កម្ក្បលនុះ ក្រូវគិរែូចខាងលក្កាម្៖


កថ្ក្ម្ម្ែេក្រូវយកម្កកំ ណរ់ រថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ក្ទ្ពយសកម្មងីម លហើយកថ្ក្ម្ម្ែេបានម្កលោយស្ថរការសងក្រ
នូវថ្ងលលែើម្ក្បរិបរតិការ ក្រូវបញ្ូេ េលៅកនងការវាស់ម្វងជាលេើកែំបូងរបស់ក្ទ្ពយសកម្មលនាុះ។



កថ្ក្ម្លផេងៗលទ្ៀរ ក្រូវបញ្ូេ េលៅកនងចំ លណញ-ខារ លោយោក់ជាចំ ម្ណកថ្នការចំលណញ ឬខារពីការម្កម្ក្ប។
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4.6

ម្រទពយសកមមហរិ ញ្ញ វតាុ និងបំណុលហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ការខកខម្រប និងការមិនទទួលស្ថាល់ (រ)

ក្បសិនលបើ ការម្ក្បក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថម្ែេវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករ ំេស់ម្ិនម្គនគណវឌឈិសក្ម្គប់ការឈប់ទ្ទ្ួ េ
ស្ថាេ់លទ្ លនាុះក្កុម្ហនក្រូវលធវើការគណនារថ្ម្លែេរបស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថលនាុះល
ក្បសិទ្ធភាពពីែំបូងរបស់ក្ទ្ពយសកម្មលនាុះ

ើងវ ិញ លោយលក្បើេក្ត្ថការក្បាក់

និងក្រូវទ្ទ្ួ េស្ថាេ់ជាចំ លណញឬខារពីការម្កម្ក្ប

រាេ់ចំណាយ និងកថ្ក្ម្លផេងៗម្ែេបានលកើរល

លៅកនងចំ លណញ-ខារ។

ើង ក្រូវម្ករក្ម្ូវជាម្ួ យរថ្ម្លែេ និងក្រូវែករ ំេស់ត្ថម្រយៈលពេលៅសេ់

របស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថម្ែេបានម្កម្ក្ប។
ក្បសិនលបើ ការម្កម្ក្បលនុះ លធវើល

ើងលោយស្ថរម្របញ្ហ
ា ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វរថរបស់េនកខេី លនាុះចំលណញ ឬខារ ក្រូវ

បង្ហាញរួម្ជាម្ួយនឹងការខារបង់លេើការធាលក់ចុះរថ្ម្ល។ ករណីលផេងពី លនុះ ក្រូវបង្ហាញជាចំណូេការក្បាក់ ម្ែេគណនា
ត្ថម្វ ិធីស្ថស្រសតេក្ត្ថការក្បាក់ ក្បសិទ្ធភាព។
បំណេហិរញ្ញ វរថ
ក្កុម្ហនឈប់ទ្ទ្ួេស្ថាេ់បំណេហិរញ្ញ វរថ លៅលពេម្ែេការពវកិចេបានម្ចងកនងកិ ចេសនាក្រូវបានេបលោេ
ឬក្រូវបានលបាុះបង់លោេ ឬផរកំណរ់។
ក្កុម្ហនឈប់ទ្ទ្ួេស្ថាេ់បំណេហិរញ្ញ វរថ លៅលពេម្ែេេកេខណឌក្រូវបានម្កម្ក្ប លហើយេំហូរស្ថច់ ក្បាក់
របស់បំណេម្ែេបានម្កម្ក្បម្គនភាពខសានខាលំង។
សម្ស្សប

លោយម្ផអកលេើេកេខណឌម្ែេបានម្កម្ក្ប។

កនងករណីលនុះ

ក្រូវទ្ទ្ួ េស្ថាេ់បំណេហិរញ្ញ វរថងមីត្ថម្រថ្ម្ល

ភាពខសានរវាងរថ្ម្លលោងរបស់បំណេហិរញ្ញ វរថម្ែេឈប់

ទ្ទ្ួេស្ថាេ់ និងទ្ឹកក្បាក់ ម្ែេបានបង់ ក្រូវបានទ្ទ្ួេស្ថាេ់លៅកនងចំ លណញ-ខារ។
ក្បសិនលបើ ការម្ក្បបំណេហិរញ្ញ វរថលនុះម្ិនម្គនគណវឌឈិសក្ម្គប់ការឈប់ទ្ទ្ួ េស្ថាេ់លទ្
របស់បំណេ ក្រូវគណនាល

លនាុះរថ្ម្លែករ ំេស់

ើងវ ិញលោយលធវើេបបហារេំហូរស្ថច់ ក្បាក់ម្ែេបានម្កម្ក្ប ត្ថម្េក្ត្ថការក្បាក់ ក្បសិទ្ធភាព

ពីែំបូង លហើយចំលណញឬខារពីការគណនាលនុះ ក្រូវទ្ទ្ួេស្ថាេ់លៅកនងចំ លណញ-ខារ។ ចំលពាុះបំណេហិរញ្ញ វរថម្ែេ
ម្គនេក្ត្ថការក្បាក់ ម្ក្បក្បួេ េក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាពពីែំបូង ម្ែេក្រូវបានយកម្កលក្បើ លែើម្បីលធវើការគណនា ចំ លណញ
ឬខារពីការម្កម្ក្ប ក្រូវបានម្ករក្ម្ូវលែើម្បីឆលុះបញ្ហ
េ ំងពីេកេខណឌទ្ីផារលៅលពេម្កម្ក្ប។ រាេ់ការចំ ណាយ និងកថ្ក្ម្លផេងៗ
ម្ែេបានលកើរល

ើង ក្រូវទ្ទ្ួ េស្ថាេ់ជាការម្ករក្ម្ូវចំ លពាុះរថ្ម្លលោងរបស់បំណេ និងក្រូវែករ ំេស់ ត្ថម្រយៈលពេលៅ

សេ់ថ្នបំណេហិរញ្ញ វរថម្ែេបានម្កម្ក្ប លោយលធវើការគណនាល

ើងវ ិញនូ វេក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាពថ្នឧបករណ៍លនាុះ។

ការកាត់កង

ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ និងបំ ណេហិរញ្ញ វរថ
របាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វរថ

អាចក្រូវការ់កងានបាន

និងក្រូវបង្ហាញជាចំនួនសទ្ធ លៅកនង

េុះក្ត្ថម្រក្កុម្ហនម្គនសិទ្ិធត្ថម្ចាប់លែើម្បីលធវើការការ់កងានបាន

លធវើការទ្ូទរ់លោយម្ផអកលេើម្ូេោានចំនួនលៅសេ់សទ្ធ

ឬក៏ទ្ទ្ួេស្ថាេ់ក្ទ្ពយសកម្ម

ែំណាេាន។

29

និងម្គនបំណង

និងទ្ូ ទរ់បំណេកនងលពេ

ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
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4.6

ម្រទពយសកមមហរិ ញ្ញ វតាុ និងបំណុលហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ការកាត់កង (រ)

ចំណូេ

និងចំ ណាយអាចក្រូវបានបង្ហាញលោយម្ផអកលេើម្ូេោានចំនួនលៅសេ់សទ្ធបាន

េុះក្ត្ថម្រម្គន

ការេនញ្ហញរពី CIFRS ឬអាចលធវើលៅបាន ចំលពាុះចំលណញ ឬខារ ម្ែេលកើរលចញពី ក្កុម្ក្បរិបរតិការម្ែេម្គនេកេណៈ
ស្សលែៀងាន។
ការវាស់ខវងតថ្មាសមម្រសប

រថ្ម្លសម្ស្សប គឺ ជាថ្ងលម្ែេនឹ ងទ្ទ្ួេបានលោយការេក់ ក្ទ្ពយសកម្ម ឬថ្ងលម្ែេបានសងចំលពាុះការលផទរបំណេ
លៅកនងក្បរិបរតិការធម្មត្ថ រវាងេនកចូេរួម្កនងទ្ីផារ នាកាេបរ ិលចេទ្ថ្នការវាស់ម្វងលៅកនងទ្ីផារលាេ ឬកនងករណីម្ិ ន
ម្គនទ្ីផារលាេ គឺយកទ្ីផារជាេទ្ិ ភាពបំផរ ម្ែេក្កុម្ហនអាចកំណរ់រកបានលៅកាេបរ ិលចេទ្ថ្នការវាស់ម្វងលនាុះ។
រថ្ម្លសម្ស្សបរបស់បំណេ ឆលុះបញ្ហ
េ ំងពីហានិភ័យម្ែេម្ិ នពាក់ព័នធនឹងេទ្ធផេ។
ក្កុម្ហនវាស់ម្វងរថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថម្ួយ

លោយលក្បើសក្ម្ង់រថ្ម្លលៅកនងទ្ីផារសកម្មរបស់

ឧបករណ៍លនាុះ។ ទ្ីផារម្ួយោរ់ទ្កថាជាទ្ីផារសកម្ម ក្បសិនលបើ ក្បរិបរតិការរបស់ក្ទ្ពយសកម្ម ឬបំណេ
ញឹកញាប់ លហើយទ្ំ ហំក្បរិបរតិការម្គនភាពក្គប់ ក្ាន់ កនងការផតេ់ព័រ៌ម្គនរថ្ម្លជាលទ្ៀងទរ់។
រថ្ម្លលៅកនងទ្ីផារសកម្មលទ្

លកើរល

ើង

ក្បសិនលបើពំម្គនសក្ម្ង់

លនាុះក្កុម្ហនក្រូវលក្បើបលចេកលទ្សវាយរថ្ម្លណាម្ែេអាចបលងាើននូវការលក្បើក្បាស់ធារចូេ

ម្ែេអាចេលងារបាន និងការ់ បនថយនូវការលក្បើក្បាស់ធារចូ េម្ែេម្ិនអាចេលងារបាន។ បលចេកលទ្សវាយរថ្ម្លម្ែេបាន
លក្ជ្ើ សយកម្កលក្បើក្បាស់ ក្រូវរួម្បញ្ូេ េនូ វកត្ថតទំងេស់ ម្ែេេនកចូេរួម្កនងទ្ីផារនឹងពិ ោរណាលៅកនងការកំណរ់ថ្ងល។
ភសតត្ថងែ៏ េប
អ ំផរសក្ម្គប់រថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថម្ួ យ

លៅលពេទ្ទ្ួ េស្ថាេ់ជាលេើកែំបូង

ជាទ្ូលៅគឺ ជាថ្ងលក្បរិបរតិការ ម្គនន័យថា ជារថ្ម្លសម្ស្សបថ្នផេរបសងបានផតេ់ឱ្យ ឬបានទ្ទ្ួេ។ ក្បសិនលបើក្កុម្ហន
កំណរ់ថា

រថ្ម្លសម្ស្សបលៅលពេទ្ទ្ួ េស្ថាេ់ជាលេើកែំបូង

ខសពី ថ្ងលក្បរិបរតិការ

ភសតត្ថងម្កបញ្ហ
ជ ក់ត្ថម្រយៈសក្ម្ង់រថ្ម្លកនងទ្ីផារសកម្មចំលពាុះក្ទ្ពយសកម្ម

លហើយរថ្ម្លសម្ស្សបលនុះពំ ម្គន

ឬបំណេម្ែេស្សលែៀងាន

ឬក៏ ត្ថម្រយៈ

បលចេកលទ្សវាយរថ្ម្ល ម្ែេកនងលនាុះធារចូេម្ែេម្ិនអាចេលងារបានពាក់ព័នធនឹងការវាស់ម្វង ក្រូវបានសនមរ់ថាម្ិនធំែំ
ែូលចនុះឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថក្រូវវាស់ម្វងជាលេើកែំបូងត្ថម្រថ្ម្លសម្ស្សប

លោយម្ករក្ម្ូវត្ថម្រយៈការពនារនូ វភាពខសាន

រវាងរថ្ម្លសម្ស្សបលៅលពេទ្ទ្ួេស្ថាេ់ជាលេើកែំបូង និងថ្ងលក្បរិបរតិការ។ ជាបនតបនាទប់ ម្កលទ្ៀរ
ក្រូវទ្ទ្ួ េស្ថាេ់លៅកនងចំ លណញ-ខារ

ភាពខសានលនាុះ គឺ

ម្ផអកលេើម្ូេោានអាយកាេរបស់ឧបករណ៍លនាុះ ក៏បម្នតម្ិនឱ្យយូរជាងការវាយ

រថ្ម្លត្ថម្រយៈទ្ិននន័យទ្ីផារម្ែេអាចេលងារបាន ឬលៅលពេចប់ក្បរិ បរតិការលនាុះលទ្។
ការធ្លាក់ចុោះតថ្មា

សំវ ិធានធនសក្ម្គប់ការខារបង់ឥណទនម្ែេរ ំពឹងទ្ក ក្រូវបានបង្ហាញលៅកនងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វរថ
ែូចខាងលក្កាម្៖


ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករ ំេស់៖ ក្រូវបង្ហាញជាការែកលចញពីរថ្ម្លែេរបស់ក្ទ្ពយសកម្មលនាុះ។



កិចេសនាឥណទន៖ ជាទ្ូលៅ ក្រូវបង្ហាញជាសំវ ិធានធន
ចំលពាុះលាេនលោបាយេម្អិរទក់ទ្ងនឹងការធាលក់ចុះរថ្ម្ល សូម្លម្ើ េកំណរ់ សម្គាេ់ លេខ 36.1.4។
30
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ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
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4.6

ម្រទពយសកមមហរិ ញ្ញ វតាុ និងបំណុលហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ការលុបច្ចញពីបញ្ជ ី

ឥណទនក្រូវបានេបលចញពី បញ្ជីទំងស្សុង

លៅលពេម្ិ នម្គនការរ ំពឹងទ្កថាអាចក្បម្ូ េបាន

ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថលនាុះទំងស្សុង។ ករណីលនុះម្គនជាទ្ូលៅ

ម្កវ ិញនូ វ

លៅលពេក្កុម្ហនកំ ណរ់ថាេនកខេីពំ ម្គនក្ទ្ពយសកម្ម ឬ

ក្បភពចំណូេណាម្ែេអាចបលងាើរបាននូ វេំហូរស្ថច់ក្បាក់ ក្គប់ក្ាន់ លែើម្បីទ្ូទរ់ សងនូវចំនួន ម្ែេក្រូវេបលចញពីប
ញ្ជី។ ការវាយរថ្ម្លលនុះ ក្រូវលធវើល

ើងត្ថម្កក្ម្ិរក្ទ្ពយសកម្មនីម្ួយៗ។

ទ្ឹកក្បាក់ ក្បម្ូ េបានម្កវ ិញលេើចំនួនម្ែេបានេបលចញពី បញ្ជី ក្រូវបញ្ូេ េលៅកនងខទង់ “ការខារបង់ សទ្ធពីការ

ធាលក់ចុះរថ្ម្លឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថ” លៅកនងចំលណញ-ខារ។
ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថម្ែេបានេបលចញពីបញ្ជី

លៅម្ររក្ម្ូវឱ្យម្គនសកម្មភាពទម្ទរសងម្កវ ិញ

លែើម្បី

េនលោម្ត្ថម្នីរិវ ិធី របស់ក្កុម្ហនកនងការក្បម្ូេទ្ឹកក្បាក់ លៅជ្ំ ពាក់។
4.7

ម្របាក់ និងស្ថច់ម្របាក់សមមូល
ស្ថច់ក្បាក់ និងស្ថច់ក្បាក់ សម្ម្ូេ រួម្ម្គនស្ថច់ក្បាក់ កនងថ្ែ សម្រេយម្ែេម្ិនម្គនការកំហិរលៅធនាារជារិ
ថ្នកម្ពជា និងការវ ិនិ លោគរយៈលពេខលីម្ែេម្គនកាេវស្ថនតលៅលពេរម្ាេ់ែំបូងម្គនរយៈលពេ3ម្ខឬរិ ចជាង និងម្ែេ
អាចបតូរជាស្ថច់ ក្បាក់ លពេណាក៏បាន
លោយម្គនហានិភ័យរិចរួចចំ លពាុះការផ្ទលស់បូររថ្ម្ល
ត
លហើយម្ែេក្កុម្ហនលក្បើ
លែើម្បីក្គប់ក្គងការពវកិចេសនារយៈលពេខលី។
ស្ថច់ក្បាក់ និងស្ថច់ ក្បាក់ សម្ម្ូេ ក្រូវបង្ហាញត្ថម្រថ្ម្លែករ ំេស់ លៅកនងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វរថ។

4.8

និសេនាសម្រាប់ទប់ស្ថាត់ហានិភ័យ
និសេនទសក្ម្គប់ទ្ប់ស្ថារ់ហានិ ភ័យ រួម្ម្គនក្ទ្ពយសកម្ម និងបំ ណេនិសេនទទំងេស់ ម្ែេម្ិនក្រូវបានោរ់ថានក់
ជាក្ទ្ពយសកម្ម ឬបំណេសក្ម្គប់ការជ្ួ ញែូរ និងម្ិនម្គនគណវឌឍិសក្ម្គប់គណលនយយទ្ប់ស្ថារ់ហានិភ័យ។
និសេនទសក្ម្គប់ទ្ប់ស្ថារ់ហានិ ភ័យ ក្រូវបានវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លសម្ស្សប លៅកនងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វរថ
លៅលពេទ្ទ្ួេស្ថាេ់ជាលេើកែំបូង។

រាេ់ការម្ក្បក្បួេនូវរថ្ម្លសម្ស្សបលនុះ

ក្រូវទ្ទ្ួ េស្ថាេ់លៅកនងចំលណញ-ខារ

ជាធារម្ួ យថ្ន ចំ លណញ/ខារសទ្ធពីឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថវាស់ម្វងត្ថម្ FVTPL។
4.9

ឥណទាន្តលដ
់ ល់ តិងិជន
ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្នម្ែេបានបង្ហាញលៅកនងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វរថ គឺ ជាឥណទនម្ែេវាស់
ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករ ំេស់។ ឥណទនទំងលនាុះ ក្រូវបានវាស់ម្វងលេើកែំបូងត្ថម្រថ្ម្លសម្ស្សប បូកនឹងថ្ងលលែើម្ក្បរិបរតិការ
ផ្ទទេ់បម្នថម្ និងក្រូវបានវាស់ម្វងជាបនតបនាទប់ត្ថម្រថ្ម្លែករ ំេស់ លោយលក្បើវ ិធី ស្ថស្រសតេក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាព។
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4.10 វិនិច្ោគច្លើមូលបម្រត
វ ិនិលោគលេើម្ូេបក្រ

គឺ ជាការវ ិនិ លោគកនងឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថ

លៅកនងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វរថ

ជាក្ទ្ពយម្គេស់ ម្ែេក្រូវបានវាស់ម្វងត្ថម្ FVOCI។ ការផ្ទលស់បូតររថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ការវ ិនិលោគម្ូេបក្រកម្មសិទ្ិធលនុះ
ក្រូវបង្ហាញលៅកនងចំណូេេម្អិរលផេងៗ។
ចំលណញ

ឬខារពីឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថជាក្ទ្ពយម្គេស់លនុះ

គឺនឹងម្ិនក្រូវបានលធវើការោរ់ថានក់ ល

ចំលណញ-ខារ និងពំ ម្គនការទ្ទ្ួេស្ថាេ់នូវការធាលក់ចុះរថ្ម្ល លៅកនងចំ លណញ-ខារលនាុះល

ើងវ ិញលៅកនង

ើយ។ ភាគោភក្រូវបានទ្ទ្ួ េ

ស្ថាេ់លៅកនង ចំលណញ-ខារ េុះក្ត្ថណាវាបង្ហាញោងចាស់ពីភាពម្ែេអាចក្បម្ូ េម្កវ ិញបាន នូវម្ផនកថ្នថ្ងលលែើ ម្
វ ិនិលោគ លបើ ម្ិនែូលចនុះលទ្ ក្រូវបង្ហាញលៅកនងចំណូេេម្អិរលផេងៗ។

ចំ លណញ ឬខារបងារ ម្ែេបានទ្ទ្ួ េស្ថាេ់

លៅកនងចំ ណូេេម្អិរលផេងៗ ក្រូវលផទរលៅក្បាក់ចំលណញរកាទ្កលៅលពេេក់ លចញនូ វការវ ិនិលោគលនាុះ។
4.11 ម្រទពយសមបតតិ និងបរ ិកាារ
ការទទួលស្ថាល់ និងការវាស់ខវង

ក្ទ្ពយសម្បរតិ និ ងបរ ិកាេរ ក្រូវបានករ់ ក្ត្ថត្ថម្រថ្ម្លលែើ ម្ ែករ ំេស់បងារ និ ងការខារបង់ ពីការធាលក់ចុះរថ្ម្លបងារ
ក្បសិនលបើ ម្គន។
លៅលពេម្ែេធាររបស់ក្ទ្ពយសម្បរតិ និងបរ ិកាេរ ម្គនអាយកាេលក្បើ ក្បាស់ខសៗាន

ធារទំងលនាុះក្រូវបាន

ោរ់ទ្កជាម្ផនកលផេងានរបស់សម្បរតិ និ ងបរ ិកាេរ។
ចំណាយជាបនតបនាាប់

ចំណាយជាបនតបនាទប់

ក្រូវបានបូកបញ្ូេ េលៅកនងរថ្ម្លលោង

ក្បសិនលបើ ម្គនភាពក្បាកែថា

វាផតេ់

េរថក្បលោជ្ន៍លសែាកិចេនាលពេេនាគរែេ់ក្កុម្ហនលេើសពី សង
ត ់ ោលែើម្។ ការជ្ួសជ្េ និងម្ងទំជាក្បោំ ក្រូវបាន
ទ្ទ្ួ េស្ថាេ់ជាចំ ណាយលៅកនងក្ាម្ែេបានលកើរល

ើង។

រ ំលស់

រ ំេស់ក្រូវបានគណនាលែើម្បីេបលចញនូ វថ្ងលលែើម្របស់ ក្ទ្ពយសម្បរតិ

និងបរ ិកាេរ ែករថ្ម្លលៅសេ់

វ ិធីស្ថស្រសតរ ំេស់លងរ ម្ផអកលេើអាយកាេលក្បើ ក្បាស់បាន់ ស្ថមនរបស់ក្ទ្ពយសម្បរតិ

និងបរ ិកាេរ និងក្រូវបានទ្ទ្ួ េស្ថាេ់

ជាចំណាយលៅកនងចំ លណញ-ខារ។
អាយកាេលក្បើក្បាស់បាន់ស្ថមនរបស់ក្ទ្ពយសម្បរតិ និងបរ ិកាេរ ម្គនែូចខាងលក្កាម្៖
អាយកាេលក្បើក្បាស់
ការម្កេម្អេារជ្ួ េ

3 ឆ្នំ

ោនយនត

3 - 5 ឆ្នំ

កំពយូទ្័រ

3 ឆ្នំ

បរ ិកាេរ

3 - 5 ឆ្នំ

លក្គឿងសង្ហារ ឹម្ និងលក្គឿងបំពាក់

3 ឆ្នំ
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4.11 ម្រទពយសមបតតិ និងបរ ិកាារ (រ)
ការង្ហរកំពងែំ លណើរការ

ម្ិនក្រូវបានគិ ររ ំេស់លទ្លៅកនងេំ

ងលពេស្ថងសង់

រហូរែេ់លពេម្ែេ

ក្ទ្ពយសម្បរតិ ម្ែេពាក់ព័នធបានបញ្េប់ និងោក់ឱ្យលក្បើក្បាស់។
វ ិធីស្ថស្រសតរ ំេស់ អាយកាេលក្បើក្បាស់ និ ងរថ្ម្លលៅសេ់ ក្រូវពិនិរយល

ើងវ ិញ និងម្ករក្ម្ូវឱ្យបានសម្ស្សប

លៅលរៀងរាេ់កាេបរ ិលចេទ្រាយការណ៍។
ក្ទ្ពយសម្បរតិ និ ងបរ ិកាេរ ម្ែេបានែករ ំេស់េស់ ក្រូវបានរកាទ្កកនងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វរថរហូរ
ែេ់ថ្ងៃម្ែេក្ទ្ពយ និ ងបរ ិកាេរទំងលនាុះក្រូវបានេក់ លចញ ឬេបបំ បារ់ លោេ។
4.12

ម្រទពយសកមម រ ូបី
ក្ទ្ពយសកម្មេរូបី រួម្ម្គនអាជា្ប័ណណ និ ងសូហវម្វរ និងក្រូវបានបង្ហាញត្ថម្រថ្ម្លលែើ ម្ ែករ ំេស់បងារ និងការខារ
បង់ពីការធាលក់ចុះរថ្ម្លបងារក្បសិនលបើ ម្គន។
ចំណាយជាបនតបនាទប់ លេើអាជា្ប័ណណ និ ងសូហម្វ វរ ក្រូវបានបូកបញ្ូេ េលៅកនងរថ្ម្លលោង ក្បសិនលបើក្បាកែថា

វាផតេ់េរថក្បលោជ្ន៍លសែាកិចេនាលពេេនាគរែេ់ក្កុម្ហនលេើសពី សង
ត ់ ោលែើ ម្។
លផេងលទ្ៀរ ក្រូវបានទ្ទ្ួ េស្ថាេ់ជាចំ ណាយលៅកនងក្ាម្ែេបានលកើរល

រាេ់ការចំ ណាយជាបនតបនាទប់

ើង។

អាជា្ប័ណណ និ ងសូហវម្វរ ក្រូវបានលធវើរ ំេស់លៅកនងចំ លណញ-ខារ លោយម្ផអកលេើម្ូេោានលងរ គិរោប់ពីលពេ
ម្ែេអាចលក្បើ ក្បាស់បាន។ អាយកាេលក្បើ ក្បាស់ របស់ក្ទ្ពយេរូបីសក្ម្គប់ ក្ាបចេបបនន និ ងក្ាលក្បៀបលធៀបគឺ 5ឆ្នំ។
វ ិធីស្ថស្រសតរ ំេស់ អាយកាេលក្បើក្បាស់ និ ងរថ្ម្លលៅសេ់ ក្រូវពិនិរយល

ើងវ ិញ និ ងម្ករក្ម្ូវឱ្យបានសម្ស្សប

លៅលរៀងរាេ់កាេបរ ិលចេទ្រាយការណ៍។
4.13 ភតិសនា
ក្កុម្ហនក្រូវលធវើការវាយរថ្ម្ល ថាលរើកិចេសនាម្គនភរិ សនាម្ែរឬលទ្ លៅលពេោប់ លផតើម្កិចេសនា។
ក្កុម្ហនទ្ទ្ួេស្ថាេ់សិទ្ិក
ធ នងការលក្បើ ក្ទ្ពយសកម្ម

និ ងបំ ណេភរិ សនា

ចំលពាុះក្គប់ កិចេសនាភរិ សនា

ទំងេស់ ម្ែេក្កុម្ហនគឺជាភរិកៈ លេើកម្េងម្រភរិសនារបស់ក្ទ្ពយសកម្មម្ែេម្គនរថ្ម្លទប។ សក្ម្គប់ភរិ សនា
របស់ក្ទ្ពយសកម្មម្ែេម្គនរថ្ម្លទប ក្កុម្ហនទ្ទ្ួេស្ថាេ់ការទ្ូ ទរ់ ភរិ សនាជាចំ ណាយក្បរិបរតិការ ត្ថម្ម្ូ េោានលងរ
លោយម្ផអកលៅត្ថម្រយៈលពេភរិសនា។
បំណុលភតិសនា

បំណេភរិ សនា

ក្រូវបានវាស់ម្វងែំបូងត្ថម្រថ្ម្លបចេបបននថ្នការទ្ូទរ់ភរិ សនាម្ែេម្ិនទន់ បានបង់

លៅលពេោប់ លផតើម្ភរិសនា និងក្រូវបានលធវើេបបហារលោយលក្បើេក្ត្ថកម្េីបម្នថម្ ម្ែេជាេក្ត្ថការក្បាក់ ក្កុម្ហននឹងក្រូវបង់
លែើម្បីខីេក្បាក់កនងការទ្ទ្ួ េបានក្ទ្ពយសកម្មម្ួយ

ម្ែេរថ្ម្លសិទ្ិក
ធ នងការលក្បើ ក្ទ្ពយសកម្មលៅកនងស្ថថនភាពលសែាកិចេ

ស្សលែៀងាន លោយម្ផអកលេើេកេខណឌស្សលែៀងាន និងក្ទ្ពយោក់ធានាស្សលែៀងាន។
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4.13

ភតិសនា (រ)
បំណុលភតិសនា (រ)

ការទ្ូ ទរ់ភរិ សនាម្ែេក្រូវបញ្ូេ េលៅកនងការវាស់ម្វងបំណេភរិសនា រួម្ម្គន៖



ការទ្ូ ទរ់ភរិ សនាលងរ ែកលចញនូវការរបសនងភរិ សនាក្បសិនលបើ ម្គន



ការបង់ ក្បាក់ពិន័យលេើការបញ្េប់ភរិសនា ក្បសិនលបើ េកេខណឌភរិសនា បានឆលុះបញ្ហ
េ ំងពីការេនវរតជ្លក្ម្ើ សកនងការ
បញ្េប់ភរិ សនា។
បំណេភរិ សនា ក្រូវបានបង្ហាញជាធារោច់ លោយម្

កម្ួយ លៅកនងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វរថ។

បំណេភរិ សនា ក្រូវបានវាស់ម្វងជាបនតបនាទប់ លោយការលកើនល
លេើបំណេភរិ សនា

(លោយលក្បើវ ិធី ស្ថស្រសតេក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាព)

ើងនូ វរថ្ម្លលោង លែើម្បីឆលុះបញ្ហ
េ ំងពីការក្បាក់
និងលោយការងយចុះនូ វរថ្ម្លលោង

លែើម្បី

ឆលុះបញ្ហ
េ ំងពីការបង់ សងភរិ សនា។
ើងវ ិញ

ក្កុម្ហនលធវើការវាស់ម្វងបំណេភរិសនាល

(និងលធវើការម្ករក្ម្ូវជាម្ួយនឹងសិទ្ិធកនងការលក្បើ ក្ទ្ពយសកម្ម

ម្ែេពាក់ព័នធ) លៅលពេម្ែេ៖


េកេខណឌភរិ សនាម្គនការផ្ទលស់បូតរ ម្ែេកនងករណីលនុះ បំណេភរិ សនាក្រូវបានវាស់ម្វងល

ើងវ ិញ លោយការលធវើ

េបបហារការទ្ូទរ់ភរិ សនាម្ែេបានម្កម្ក្ប ត្ថម្េក្ត្ថេបបហារម្ែេបានម្កម្ក្ប។


កិចេសនាភរិ សនាក្រូវបានម្កម្ក្ប លហើយភរិសនាម្ែេបានម្កម្ក្បលនុះ ម្ិនក្រូវបានគិ រថាជាភរិ សនាោច់លោយ
ម្

កម្ួ យលទ្ៀរលនាុះលទ្

ម្ែេកនងករណីលនុះ

បំណេភរិសនាក្រូវបានវាស់ម្វងល

ើងវ ិញ

លោយការលធវើេបបហារ

ការទ្ូ ទរ់ភរិ សនាម្ែេបានម្កម្ក្ប ត្ថម្េក្ត្ថេបបហារម្ែេបានម្កម្ក្ប។
សិទធិកងការច្ម្របើ
នុ
ម្រទពយសកមម

សិទ្ិក
ធ នងការលក្បើ ក្ទ្ពយសកម្ម រួម្ម្គន ការវាស់ម្វងែំបូងរបស់បំណេភរិ សនាម្ែេពាក់ព័នធ ការទ្ូទរ់ ភរិសនា
ម្ែេបានលធវើល

ើង លៅលពេ ឬម្នលពេថ្ងៃោប់លផតើម្

និងថ្ងលលែើម្ែំបូងពាក់ព័នធផ្ទទេ់ក្បសិនលបើ ម្គន។ សិទ្ិក
ធ នងការលក្បើ

ក្ទ្ពយសកម្ម ក្រូវបានវាស់ម្វងជាបនតបនាទប់ ត្ថម្រយៈថ្ងលលែើ ម្ ែករេ
ំ ស់បងារ និងការខារបង់ពីការធាលក់ចុះរថ្ម្លបងារ។
សិទ្ិក
ធ នងការលក្បើ ក្ទ្ពយសកម្មក្រូវលធើវរ ំេស់លោយម្ផអកលេើងិរលវោរបស់ភរិសនា

ឬអាយកាេលក្បើ ក្បាស់របស់

ក្ទ្ពយសកម្មម្ែេពាក់ព័នធ ម្ួ យណាលេឿនជាង។ រ ំេស់ក្រូវោប់ លផតើម្ លៅកាេបរ ិលចេទ្ោប់លផតើម្ភរិសនា។
សិទ្ិក
ធ នងការលក្បើ ក្ទ្ពយសកម្ម

ក្រូវបានបង្ហាញជាធារោច់លោយម្

ហិរញ្ញ វរថ។
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4.14 ការធ្លាក់ចុោះតថ្មារបស់ម្រទពយសកមមមិនខមនហិរញ្ញ វតាុ
រថ្ម្លលោងក្ទ្ពយសកម្មម្ិនម្ម្នហិរញ្ញ វរថរបស់ក្កុម្ហន
រាយការណ៍នីម្ួយៗ
រថ្ម្ល។

លែើម្បីកំណរ់ថាលរើ ម្គនសញ្ហញណណាម្ួយម្ែេបង្ហាញថា

ក្បសិនលបើម្គនសញ្ហញណលនាុះលកើរល

ក្រូវបានលធវើល

ក្រូវបានក្រួរពិនិរយល

ើង

ើងវ ិញលៅរាេ់កាេបរ ិលចេទ្

ក្ទ្ពយសកម្មទំងលនាុះម្គនការធាលក់ចុះ

ការបាន់ស្ថមនលេើរថ្ម្លម្ែេអាចក្បម្ូេបានវ ិញរបស់ក្ទ្ពយសកម្ម

ើង។

សក្ម្គប់លាេបំណងថ្នការក្រួរពិនិរយលេើការធាលក់ចុះរថ្ម្ល
ម្ែេអាចបលងាើរស្ថច់ក្បាក់ បានពីការបនតការលក្បើ ក្បាស់

ក្ទ្ពយសកម្មក្រូវបានោក់ បញ្ូេ េានជាក្កុម្រូចៗ

លោយម្ិនពឹងម្ផអកខាលំងលេើេំហូរទ្ឹ កក្បាក់ថ្នក្ទ្ពយសកម្ម

ឬក្កុម្ក្ទ្ពយសកម្មែថ្ទ្លទ្ៀរ (លៅការ់ ថា “ឯកត្ថបលងាើរស្ថច់ក្បាក់ ”)។
រថ្ម្លម្ែេអាចក្បម្ូ េម្កវ ិញបានរបស់ក្ទ្ពយសកម្ម

ឬឯកត្ថបលងាើរស្ថច់ក្បាក់

គឺ ជារថ្ម្លម្ែេធំ ជាងរវាងរថ្ម្ល

លក្បើ ក្បាស់ និងរថ្ម្លសម្ស្សប ែកចំណាយលែើម្បីេក់ លចញ។ កនងការបាន់ក្បម្គណរថ្ម្លលក្បើ ក្បាស់ ស្ថច់ក្បាក់ រ ំពឹងថានឹង
ទ្ទ្ួេបាននាលពេេនាគរ ក្រូវបានលធវើេបបហារលៅរថ្ម្លបចេបបនន លោយលក្បើេក្ត្ថការក្បាក់ម្នបង់ពនធ ម្ែេឆលុះបញ្ហ
េ ំង
ការបាន់ក្បម្គណរថ្ម្លលពេលវោកនងេកេខណឌទ្ីផារបចេបបនន និងហានិភ័យជាក់ោក់ សក្ម្គប់ក្ទ្ពយសកម្មទំងលនាុះ។
ការខារបង់ លេើការធាលក់ចុះរថ្ម្ល ក្រូវបានទ្ទ្ួ េស្ថាេ់ក្បសិនលបើរថ្ម្លលោងរបស់ក្ទ្ពយសកម្មម្ួយ ឬឯកត្ថ
បលងាើរស្ថច់ ក្បាក់ ម្គនចំនួនលេើសពីរថ្ម្លម្ែេអាចក្បម្ូ េម្កបានវ ិញ។
ការខារបង់ លេើការធាលក់ ចុះរថ្ម្ល ក្រូវបានទ្ទ្ួ េស្ថាេ់លៅកនងចំលណញ-ខារ។
ការខារបង់ លេើការធាលក់ ចុះរថ្ម្ល ក្រូវករ់ក្ត្ថបក្ត្ញ្ហ
េ សម្កវ ិញ ក្រឹ ម្កក្ម្ិ រម្ួ យម្ែេម្ិ នលធវើឱ្យរថ្ម្លលោងរបស់
ក្ទ្ពយសកម្មលនុះ

លេើសពី រថ្ម្លលោងែករ ំេស់

ម្ែេក្រូវកំណរ់កនងករណីពំ ម្គនការទ្ទ្ួ េស្ថាេ់ ការខារបង់ លេើ

ការធាលក់ចុះរថ្ម្ល។
4.15 ម្របាក់បច្ញ្ញ ើ មូលបម្រតបំណុល ម្របាក់កមចី និង នុបំណុល
ក្បាក់បលញ្ញើ ម្ូ េបក្របំណេ ក្បាក់កម្េី និងេនបំណេ ជាក្បភពហិរញ្ញ បបទនរបស់ក្កុម្ហន។
ក្បាក់បលញ្ញើ ម្ូ េបក្របំណេ ក្បាក់កម្េី និងេនបំណេ ក្រូវបានវាស់ម្វងែំបូងត្ថម្រថ្ម្លសម្ស្សប ែកថ្ងលលែើម្
ក្បរិបរតិការផ្ទទេ់បម្នថម្

និងក្រូវបានវាស់ម្វងជាបនតបនាទប់ត្ថម្រថ្ម្លែករ ំេស់

លោយលក្បើវ ិធី ស្ថស្រសតេក្ត្ថការក្បាក់

ក្បសិទ្ធភាព។
េនបំណេ គឺ ជាបំណេរយៈលពេម្វង ម្ែេការបង់សងក្បាក់លែើម្ ក្រូវលធវើល
លផេងៗលទ្ៀររបស់ក្កុម្ហន។

េនបំណេម្ែេបានេនម្័រលោយធនាារជារិ ថ្នកម្ពជា

ើងបនាទប់ ពីការបង់ សងបំណេ
ក្រូវបានោរ់ លៅកនងគណនី

ថានក់ទ្ីII កនងការគណនាម្ូេនិ ធិផ្ទទេ់សទ្ធរបស់ ក្កុម្ហន ស្សបត្ថម្លាេការណ៍ម្ណនាំរបស់ធនាារជារិ ថ្នកម្ពជា។

35

ហត្ថាកសិករ លីមត
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ំ
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4.16 សំវិធ្លនធន
សំវ ិធានធន ក្រូវបានទ្ទ្ួេស្ថាេ់លៅលពេម្ែេក្កុម្ហនម្គនការពវកិចេត្ថម្ផលូវចាប់ ឬការពវកិចេក្បលោេ

នាលពេបចេបបនន

ម្ែេជាេទ្ធផេថ្នក្ពឹរិតការណ៍កនលងផរលៅ

លសែាកិចេកនងការបំលពញនូ វការពវកិចេលនាុះ។

លហើយម្ែេរក្ម្ូវឱ្យម្គនេំហូរលចញនូ វេរថក្បលោជ្ន៍

ក្បសិនលបើផេបុះពាេ់ម្គនេកេណៈស្ថរវនត

សំវ ិធានធនក្រូវបានកំ ណរ់

លោយការលធវើេបបហារេំហូរទ្ឹ កក្បាក់ ម្ែេរ ំពឹងថានឹងក្រូវបង់ នាលពេេនាគរ លោយលក្បើ េក្ត្ថម្នបង់ ពនធ ម្ែេឆលុះបញ្ហ
េ ំង
ពីការបាន់ក្បម្គណរថ្ម្លលពេលវោកនងេកេខណឌទ្ីផារបចេបបនន និងហានិភ័យជាក់ោក់ចំលពាុះបំណេទំងលនាុះ។
4.17 ទុនបម្រមុង
ទុនបម្រមុងម្រសបចាប់

ម្នលពេក្កុម្ហនក្រូវបានទ្ិ ញលោយ Krungsri េកេនិក
ត ៈក្កុម្ហនរក្ម្ូវឱ្យបម្ងវរលចញពីក្បាក់ចំលណញរកាទ្ក
នូវចំនួនម្ែេលសមើនឹង 5% ថ្នក្បាក់ចំលណញសទ្ធសក្ម្គប់ ការយ
ិ បរ ិលចេទ្ម្នចូ េកនងទ្នបក្ម្ុង។ ការបម្ងវរលនុះនឹ ងបញ្ឈប់
លៅលពេម្ែេទ្នបក្ម្ុងម្គនចំនួនលសមើនឹង

10%

ថ្នលែើ ម្ទ្នបានចុះបញ្ជីរបស់ក្កុម្ហន។

ម្ែេេនម្័ រលោយក្កសួងពាណិជ្ជកម្មចុះថ្ងៃទ្ី១២ ម្ខកញ្ហញ

លោងត្ថម្េកេនិក
ត ៈងមី

ឆ្នំ២០១៦ ពំ ម្គនការបម្ងវរចូ េទ្នបក្ម្ុងលទ្ៀរលនាុះលទ្

បនាទប់ពីក្កុម្ហនក្រូវបានកាន់ កាប់ ទំងស្សុងលោយ Krungsri។
សំវិធ្លនធនត្ថមបទបបញ្ញ តតិ និងទុនបម្រមុងត្ថមបទបបញ្ញ តតិ

លៅថ្ងៃ1

ម្ខធនូ ឆ្នំ2017 ធនាារជារិ ថ្នកម្ពជាបានលចញក្បកាសលេខ B7-017-344 សតីពីចំណារ់ថានក់
ហានិភ័យឥណទន និងសំវ ិធានធនលេើេីម្ម្ភរម្ិ ន លែើ ម្បីធានាបានភាពក្រឹម្ក្រូវថ្នការទ្ទ្ួ េស្ថាេ់ ការវាស់ម្វង
ការលធវើសំវ ិធានធន និងការរាយការណ៏ចំ លពាុះហាវសីេីធីម្ែេម្គនេី ម្ម្ភរម្ិ ន របស់ស្ថថប័ន។
ហាវសីេីធី

សំលៅែេ់ ឥណទន

និ ងឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថលផេងលទ្ៀរ

ទំងលៅកនង

ឬលក្ៅត្ថរាងរេយការ

ម្ែេក្គឹុះស្ថថនបានផតេ់លៅឱ្យសម្ភាគី លហើយហាវសីេីធីលនុះអាចបងាហានិភ័យឥណទនែេ់ក្គឹ ុះស្ថថន។
លោងត្ថម្ក្បកាសលនុះ ក្កុម្ហនក្រូវលធវើសំវ ិធានធនសក្ម្គប់ហាវសីេីធីម្ែេម្គនេីម្ម្ភរម្ិន លោយេនលោម្
ត្ថម្បទ្បបញ្ញ រិត ទ្នទឹម្ាននឹងការគណនាសំវ ិធានធនលោយលោងត្ថម្សតង់ោ CIFRS។ សំវ ិធានធនម្ែេគណនាត្ថម្
CIFRS ក្រូវបានទ្ទ្ួ េស្ថាេ់និងករ់ ក្ត្ថ។ ចំនួនលេើសថ្នសំវ ិធានធនម្ែេបានម្កពី ការគណនាស្សបត្ថម្បទ្បបញ្ញ រិត
លក្បៀបលធៀបលៅនឹងការគណនាត្ថម្

CIFRS

នឹងក្រូវលផទរពី គណនី ក្បាក់ចំលណញរកាទ្ក

លៅកនងគណនីទ្នបក្ម្ុង

ត្ថម្បទ្បបញ្ញ រិត កនងខទង់ម្ូេធនរបស់ភាគទ្និ ក។
លៅថ្ងៃ16 ម្ខកម្ភៈ ឆ្នំ2018 ធនាារជារិ ថ្នកម្ពជា បានលចញស្ថរាចរម្ណនាំលេខ B7-018-001 លែើម្បីបញ្ហ
ជ ក់
បម្នថម្

លេើការេនវរតក្បកាសសតីពីចំណារ់ ថានក់ ហានិ ភ័យឥណទន និងសំវ ិធានធនលេើេី ម្ម្ភរម្ិ ន។

ស្ថរាចរលនុះ

លោងត្ថម្

ក្កុម្ហនក្រូវលធវើការគណនាសំវ ិធានធនសក្ម្គប់ហាវសីេីធីម្ែេម្គនេីម្ម្ភរម្ិ ន លោយេនលោម្ត្ថម្

បទ្បបញ្ញ រិត លោយហាវសីេីធីក្រូវបានោរ់ ជា 5ថានក់ ម្ែេម្គនេក្ត្ថសំវ ិធានធន ែូ ចខាងលក្កាម្៖
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4.

ច្ោលនច្ោបាយគណច្នយយសំខាន់ៗ (រ)

4.17 ទុនបម្រមុង (រ)
សំវិធ្លនធនត្ថមបទបបញ្ញ តតិ និងទុនបម្រមុងត្ថមបទបបញ្ញ តតិ (រ)

ចំណារ់ថានក់

ចំនួនថ្ងៃម្ែេហួសកាេកំណរ់សង

េក្ត្ថសំវ ិធានធន

1. សំវ ិធានធនទ្ូលៅ
ហាវសេ
ី ីធីរយៈលពេខលី (រិចជាងឬលសមើម្ួយឆ្នំ)
ធម្មត្ថ

ពី 0 លៅ 14 ថ្ងៃ

1%

ពី 0 លៅ 29 ថ្ងៃ

1%

ឃ្លំលម្ើេ

ពី 15 លៅ 30 ថ្ងៃ

3%

លក្កាម្សតង់ោ

ពី 31 លៅ 60 ថ្ងៃ

20%

សងេ័យ

ពី 61 លៅ 90 ថ្ងៃ

50%

បារ់បង់

ពី 91 ថ្ងៃល

ហាវសេ
ី ីធីរយៈលពេម្វង (លេើសពីម្ួយឆ្នំ)
ធម្មត្ថ

2. សំវ ិធានធនជាក់ោក់
ហាវសេ
ី ធ
ី ីរយៈលពេខលី (រិចជាងឬលសមើម្ួយឆ្នំ)

ើងលៅ

100%

ហាវសេ
ី ីធីរយៈលពេម្វង (លេើសពីម្ួយឆ្នំ)
ឃ្លំលម្ើេ

ពី 30 លៅ 89 ថ្ងៃ

3%

លក្កាម្សតង់ោ

ពី 90 លៅ 179 ថ្ងៃ

20%

សងេ័យ

ពី 180 លៅ 359 ថ្ងៃ

50%

បារ់បង់

ពី 360 ថ្ងៃល

ើងលៅ

100%

ចំលពាុះហាវសីេីធីម្ែេម្គនការទ្ូ ទរ់ សងក្បោំក្រី ម្គស ក្បោំឆម្គសឬយូរជាងលនុះ នឹ ងក្រូវបានោរ់ ថានក់ថា
លក្កាម្សតង់ោ ក្បសិនលបើ ម្គនការខកខានទ្ូទរ់ សងោប់ពី 5 ថ្ងៃថ្នថ្ងៃលធវើការ។
សំវ ិធានធនក្រូវបានគណនាជាភាគរយថ្នចំនួនសម្រេយហាវសីេីធីម្ែេលៅសេ់ លៅលពេម្ែេហាវសីេីធី
លនាុះក្រូវបានោរ់ ថានក់ ថាម្ិនែំ លណើរការ លេើកម្េងម្រការក្បាក់បងារ។
ទុនបម្រមុងច្្េងៗ

ោប់ពីថ្ងៃទ្ី9 ម្ខធនូ ឆ្នំ2010 ក្កុម្ហនក្រូវបានរក្ម្ូវឱ្យបលងាើរទ្នបក្ម្ុងលោយម្គេស់កម្េី Instituto de Credito
Oficial (លៅការ់ ថា “ICO”) ថ្នក្ពុះរាជាណាចក្កលេសាញ ែូ ចម្ែេម្គនម្ចងលៅកនងកិចេក្ពម្លក្ពៀងខេីក្បាក់ កម្េី សថិរលៅ
លក្កាម្គលក្ម្គងម្ីក្កូហិរញ្ញ វរថលេសាញ (Spanish Microfinance Program)។ ទ្នបក្ម្ុងលនុះ ក្រូវបានលផទរពីក្បាក់ ចំលណញ
រកាទ្កចំនួន 3.5% ថ្នក្បាក់កម្េីម្ែេលៅជ្ំពាក់ (ក្បាក់កម្េីពី ICO) លៅលរៀងរាេ់ចងឆ្នំរហូរែេ់ថ្ងៃ ទ្ី9 ម្ខម្ី នា ឆ្នំ2023។
ទ្នបក្ម្ុងលផេងលទ្ៀរ គឺ សក្ម្គប់ការពក្ងឹងស្ថថប័ន និង ក្រូវរកាទ្កលៅកនងគណនីបក្ម្ុងលផេងៗលៅត្ថម្ អាយកាេរបស់
ក្បាក់កម្េីលនុះ ឬលបើម្ិនែូ លចនុះលទ្ ក្រូវម្គនការយេ់ក្ពម្ពី ICO និ ង Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (លៅការ់ ថា “AECID”)។ លោងត្ថម្កិចេសនា “ទ្នបក្ម្ុងលផេង ៗ” ម្ែេបានពី ក្បាក់កម្េីលនុះ ម្ិនអាចយកលៅលធវើ
ការម្បងម្ចកបានល

ើយកនងរយៈលពេកម្េីលនុះ លេើកម្េងម្រម្គនការេនញារពីម្គេស់កម្េី លោយម្គនការ លសនើសំពីក្កុម្ហន

កនងការែកទ្នបក្ម្ុងលនុះ។
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5.

ការវិនិចេ័យគណច្នយយសំខាន់ៗ និងម្របភពសំខាន់ៗថ្នការបាន់ស្ថមនភាពមិនម្របាកដ
ការលរៀបចំ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ រក្ម្ូវឱ្យេនកក្គប់ ក្គងលធវើការវ ិនិច័េយ ការបាន់ស្ថមន និ ងការសនមរ់ ម្ែេម្គន
ផេបុះពាេ់ែេ់ការេនវរតនូវលាេនលោបាយគណលនយយ និងចំ នួនក្ទ្ពយសកម្ម បំ ណេ ចំណូេ និ ងចំ ណាយ
ម្ែេបានរាយការណ៍។ េទ្ធផេជាក់ម្សតងអាចខសពី ការបាន់ស្ថមនទំងលនាុះ។
ការបាន់ស្ថមន និងការសនមរ់ម្ែេពាក់ព័នធ ក្រូវបានក្រួរពិនិរយជាក្បោំ។
គណលនយយ

ក្រូវបានទ្ទ្ួ េស្ថាេ់

ការម្កម្ក្បលៅលេើ ការបាន់ស្ថមន

និ ងករ់ក្ត្ថលៅកនងក្ាម្ែេការបាន់ស្ថមនលនាុះក្រូវបានម្កម្ក្ប

និ ងការ ិយបរ ិលចេទ្

េនាគរម្ែេបុះពាេ់លោយការម្កម្ក្បលនុះ។
5.1

ការវិនិចេ័យសំខាន់ៗកនងការ
នុវតតច្ោលការណ៏គណច្នយយ
ុ
ព័រ៌ម្គនេំពីការវ ិនិច័េយកនងការេនវរតលាេនលោបាយគណលនយយ ម្ែេម្គនការបុះពាេ់ជាស្ថរវនត លេើចំនួន
ម្ែេបានទ្ទ្ួ េស្ថាេ់លៅកនងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ ម្គនែូ ចខាងលក្កាម្៖
ការវាយតថ្មាមូខែលអាជីវកមម

ការោរ់ ថានក់ និ ងការវាស់ម្វងក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ អាស្ស័យលេើេទ្ធផេថ្នការពិ លស្ថធន៍ SPPI និ ងម្ូ ម្ឌេ
អាជ្ី វកម្ម (សូម្លម្ើ េកំណរ់ សម្គាេ់លេខ 4.6)។ ក្កុម្ហនលធវើការកំ ណរ់ម្ូ ម្ឌេអាជ្ី វកម្មលៅកក្ម្ិរម្ួ យ ម្ែេអាចឆលុះ
បញ្ហ
េ ំងពី វ ិធី ស្ថស្រសតកនងការក្គប់ក្គងក្កុម្ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ លែើ ម្បីសក្ម្ចបាននូ វលាេលៅអាជ្ី វកម្មជាក់ោក់ ម្ួយ។
ការវាយរថ្ម្លលនុះ រួម្ម្គន ការវ ិនិច័យ
េ ម្ែេឆលុះបញ្ហ
េ ំងនូ វរាេ់ភសតត្ថងពាក់ព័នធទំងេស់ រួម្ទំងវ ិធីវាយរថ្ម្លនិងវាស់ម្វង
េទ្ធផេរបស់ក្ទ្ពយសកម្ម

ហានិភ័យម្ែេបុះពាេ់ែេ់េទ្ធផេរបស់ក្ទ្ពយសកម្មនិងវ ិធីក្គប់ក្គងហានិភ័យទំងលនុះ

និងវ ិធី ស្ថស្រសតរបសនងេនកក្គប់ ក្គងក្ទ្ពយសកម្មលនុះ។
រថ្ម្លែករ ំេស់

ក្កុម្ហនលធវើការត្ថម្ោនរាេ់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថវាស់ម្វងត្ថម្

ម្ែេក្រូវបានឈប់ ទ្ទ្ួ េស្ថាេ់ម្នកាេវស្ថនតរបស់វា លែើម្បីម្សវងយេ់ ពីម្ូេលហរកនងការលបាុះបង់

លោេ និ ងថាលរើម្ូេលហរទំងលនាុះ ស្សបត្ថម្លាេលៅអាជ្ី វកម្មកនងការរកាក្ទ្ពយសកម្មម្ែរ ឬលទ្។ ការត្ថម្ោនលនុះ
គឺជាម្ផនកថ្នការវាយរថ្ម្លជាបនតបនាទប់ របស់ក្កុម្ហន

ថាលរើម្ូម្ឌេអាជ្ី វកម្មកនងការរកាក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថទំងលនុះ

លៅបនតសម្ក្បកបម្ែរ ឬលទ្ លហើយក្បសិនលបើវាម្ិ នសម្ក្បកបលទ្ ថាលរើ ម្គនការផ្ទលស់បូតរណាម្ួ យលៅកនងម្ូម្ឌេអាជ្ី វកម្ម

ម្ែរឬេរ់ លហើយក្បសិនម្គនក្រូវលធវើការផ្ទលស់បូតរចំ ណារ់ថានក់ក្ទ្ពយសកម្មទំងលនាុះោប់ពីលពេផ្ទលស់បូតរម្ូម្ឌេអាជ្ី វកម្ម។
ការច្កើនច្

ង
ើ ជាស្ថរវនតនូវហានិភ័យឥណទាន

ែូចបានបង្ហាញលៅកនងកំ ណរ់ សម្គាេ់ លេខ 36.1.14 ការខារបង់ ឥណទនម្ែេរ ំពឹ ងទ្ក (ECL) ក្រូវវាស់ម្វង
ជាសំវ ិធានធនលសមើនឹង 12ម្ខ ចំលពាុះក្ទ្ពយសកម្មម្ែេសថិរកនងចំ ណារ់ ថានក់ទ្ី1 និងសំវ ិធានធនលសមើនឹងអាយកាេរបស់
ក្ទ្ពយសកម្ម

ចំលពាុះក្ទ្ពយសកម្មម្ែេសថិរកនងចំ ណារ់ ថានក់ទ្ី2

ចំណារ់ ថានក់ទ្ី2

និងទ្ី 3។

ក្ទ្ពយសកម្មម្ួយ

លៅលពេម្ែេហានិភ័យឥណទនរបស់ក្ទ្ពយសកម្មលនាុះម្គនការលកើនល

ក្រូវបតូរលៅសថិរលៅកនង

ើងជាស្ថរវនត

ោប់ ត្ថំងពី

លពេទ្ទ្ួ េស្ថាេ់ជាលេើកែំ បូង។ លែើ ម្បីវាយរថ្ម្លថាលរើ ហានិភ័យឥណទនរបស់ក្ទ្ពយសកម្មម្ួយ ម្គនការលកើ នល
ជាស្ថរវនតម្ែរឬលទ្
អាចក្ទ្ក្ទ្ង់ បាន

ើង

ក្កុម្ហនក្រូវពិ ោរណានូ វព័រ៌ម្គនម្ែេរ ំពឹងទ្កលៅថ្ងៃខាងម្ខ ម្ែេព័រ៌ម្គនលនាុះម្គនេកេណៈ
និ ងសម្លហរផេទំងបរ ិម្គណ

និងគណភាព។

ការពនយេ់េម្អិរ។
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5.

ការបាន់ស្ថមនគណច្នយយសំខាន់ៗ និងម្របភពសំខាន់ៗថ្នការបាន់ស្ថមនភាពមិនម្របាកដ (រ)

5.1

ការវិនិចេ័យសំខាន់ៗកនងការ
នុវតតច្ោលការណ៏គណច្នយយ (រ)
ុ

ការបច្ងាើតម្រកុមម្រទពយសកមមខដលានចរ ិតលកាណៈហានិភ័យឥណទានម្រសច្ដៀងោន

លៅលពេម្ែេ

ការខារបង់ ឥណទនម្ែេរ ំពឹងទ្ក

ក្រូវបានក្បម្ូ េផតំ ត្ថម្ម្ូ េោានចរ ិរេកេណៈហានិភ័យ។

ក្រូវវាស់ម្វងត្ថម្ម្ូ េោានជាក្កុម្

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថ

ក្កុម្ហនលធវើការត្ថម្ោនភាពសម្ស្សបថ្នចរ ិរេកេណៈ

ហានិភ័យឥណទន លោយម្ផអកលេើម្ូេោាននិ រនតរភាព លែើម្បីវាយរថ្ម្លថាលរើ ហានិភ័យទំងលនាុះ លៅម្របនតេកេណៈ
ស្សលែៀងានលទ្ៀរម្ែរឬលទ្។

កិចេការលនុះ

ក្រូវលធវើលែើម្បីធានាថា

ើងវ ិញ។ ការក្បម្ូ េផតំល

ផ្ទលស់បូតរ គឺ ក្រូវលធវើការក្បម្ូ េផតំក្ទ្ពយសកម្មឱ្យបានសម្ស្សបល
ការបលងាើរក្កុម្ក្ទ្ពយសកម្មងីម

ក្បសិនលបើចរ ិរេកេណៈហានិភ័យឥណទនម្គនការ

ឬក៏ ក្ទ្ពយសកម្មក្រូវបតូរលៅក្កុម្ក្ទ្ពយសកម្មម្ែេម្គនស្ស្ថប់លផេងលទ្ៀរ

ឆលុះបញ្ហ
េ ំងនូ វចរ ិរេកេណៈហានិភ័យឥណទនស្សលែៀងានលៅនឹ ងក្កុម្ក្ទ្ពយសកម្មលនាុះ។
ល

ើងវ ិញលនុះ អាចនាំឱ្យម្គននូវ
ម្ែេអាច

ការក្បម្ូ េផតំក្ទ្ពយសកម្ម

ើងវ ិញ និងការបតូរពីក្កុម្ក្ទ្ពយសកម្មម្ួយលៅក្កុម្ក្ទ្ពយសកម្មម្ួយលទ្ៀរគឺ ជាលរឿងធម្មត្ថ លៅលពេម្គនការលកើនល

ជាស្ថរវនតនូវហានិភ័យឥណទន

(ឬក៏លៅលពេការលកើ នល

ើងជាស្ថរវនតលនាុះ

ម្គនភាពបក្ត្ញ្ហ
េ សម្កវ ិញ)

ើង

ែូ លចនុះ

ក្ទ្ពយសកម្ម ក្រូវបតូរពីក្ទ្ពយសកម្មម្ែេក្រូវលធវើសំវ ិធានធនលសមើ12ម្ខ លៅជាក្ទ្ពយសកម្មម្ែេក្រូវលធវើសំវ ិធានធនលសមើនឹង
អាយកាេរបស់ក្ទ្ពយសកម្មលនាុះ

ឬក៏ បក្ត្ញ្ហ
េ សម្កវ ិញ

បម្នតវាក៏ អាចលកើ រល

ើងផងម្ែរចំ លពាុះក្កុម្ក្ទ្ពយសកម្ម

ម្ែេលៅម្របនតវាស់ម្វងត្ថម្ម្ូ េោានសំវ ិធានធនលសមើ 12ម្ខ ឬសំវ ិធានធនលសមើនឹងអាយកាេរបស់ក្កុម្ក្ទ្ពយសកម្មលនាុះ
ក្ាន់ម្រចំនួនសំវ ិធានធនក្រូវផ្ទលស់បូតរ លោយស្ថរហានិភ័យឥណទនរបស់ក្កុម្ក្ទ្ពយសកម្មលនាុះ ម្គនការម្ក្បក្បួេ។
មូខែល និងការសនមត់ខដលបានច្ម្របើ

ក្កុម្ហនលក្បើម្ូម្ឌេ និងការសនមរ់លផេងៗ លែើម្បីវាស់ម្វងរថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ ក្ពម្ទំង
ការបាន់ស្ថមននូ វ ការខារបង់ ឥណទនម្ែេរ ំពឹងទ្ក។ ក្រូវលក្បើ ការវ ិនិច័េយ លែើម្បីកំណរ់ ម្ូម្ឌេ ម្ែេស្ថកសម្បំផរ
សក្ម្គប់ក្បលភទ្ក្ទ្ពយសកម្មនីម្ួយៗ

និ ងលែើម្បីកំណរ់នូវការសនមរ់ម្ែេក្រូវលក្បើ កនងម្ូ ម្ឌេទំងលនុះ រួម្ទំងការសនមរ់

ពាក់ព័នធនឹងចេករសំខាន់ ៗរបស់ហានិភ័យ។
5.2

ម្របភពសំខាន់ៗថ្នការបាន់ស្ថមនភាពមិនម្របាកដ
ព័រ៌ម្គនេំពីការសនមរ់ និងការបាន់ស្ថមនភាពម្ិ នក្បាកែ ម្ែេម្គនការបុះពាេ់ជាស្ថរវនត លេើចំនួនម្ែេបាន
ទ្ទ្ួ េស្ថាេ់លៅកនងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ ម្គនែូ ចខាងលក្កាម្៖
ការបច្ងាើតនូវចំនួននិងទមៃន់របស់ច្សណារ ីយថ្ូ នការរ ំពឹងទុកច្ៅថ្ងៃខាងមុែ សម្រាប់ម្របច្ភទ្លិត្លនីមួយៗ និង
ការកំណត់នូវព័ត៌ានខដលរ ំពឹងទុកច្ៅថ្ងៃខាងមុែ

លៅលពេវាស់ម្វង

ក់ព័នធនឹងច្សណារ ីយន
ូ ីមួយៗ

ការខារបង់ឥណទនម្ែេរ ំពឹ ងទ្ក

ក្កុម្ហនលក្បើក្បាស់នូវព័ រ៌ម្គនម្ែេរ ំពឹងទ្កលៅថ្ងៃ

ខាងម្ខ ម្ែេម្គនេកេណៈអាចក្ទ្ក្ទ្ង់ បាន និងសម្លហរផេ លោយម្ផអកលេើការសនមរ់ចំលពាុះការផ្ទលស់បូតរនាលពេ
េនាគរនូ វចេករលសែាកិចេលផេងៗាន និងរលបៀបម្ែេចេករទំងលនុះ ម្គនការបុះពាេ់ានលៅវ ិញលៅម្ក។

39

ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
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5.

ការបាន់ស្ថមនគណច្នយយសំខាន់ៗ និងម្របភពសំខាន់ៗថ្នការបាន់ស្ថមនភាពមិនម្របាកដ (រ)

5.2

ការសនមត់កងការបា
នុ
ន់ស្ថមនភាពមិនម្របាកដ (រ)
ភាពខដលអាចែកខានកនងការសង
ុ

ភាពម្ែេអាចខកខានកនងការសង គឺ ជាធារចូ េែ៏សំខាន់ កនងការវាស់ម្វង ការខារបង់ ឥណទនម្ែេរ ំពឹ ងទ្ក។
ភាពម្ែេអាចខកខានកនងការសង គឺ ជាការបាន់ ស្ថមននូ វ ភាពក្បហាក់ក្បម្ហេកនងការខកខានសងកនងរយៈលពេណា
ម្ួយ ម្ែេការគណនារបស់វា ក្រូវការនូ វទ្ិននន័យពីម្នៗ ការសនមរ់ និ ងការរ ំពឹងទ្កនូ វេកេខណឌនាលពេេនាគរ។
ការខាតបង់ច្ដ្ឋយស្ថរែកខានកនងការសង
ុ

ការខារបង់ លោយស្ថរខកខានកនងការសង
ការ

បង់ សង។

វាម្ផអកលៅលេើភាពខសានរវាង

គឺ ជាការបាន់ស្ថមននូ វការខារបង់ លកើរលចញម្កពី ការខកខានកនង
េំហូរស្ថច់ក្បាក់ ត្ថម្កិចេសនាម្ែេែេ់កាេកំណរ់ ក្រូវបង់ សង

និងេំហូរស្ថច់ក្បាក់ ម្ែេម្គេស់កម្េីរ ំពឹងថានឹងទ្ទ្ួ េបាន
ការលធវើឱ្យក្បលសើរល

លោយគិរទំងេំហូរស្ថច់ក្បាក់ ពីក្ទ្ពយោក់ ធានា

និ ង

ើងនូ វឥណទនទំ ងម្ូ េ។

សំវិធ្លនធនសម្រាប់ហាាសុល
ី ធ
ី ីខដលានការធ្លាក់ចុោះតថ្មា

ក្កុម្ហនក្រូវេនវរតត្ថម្ចំណារ់ថានក់ហានិ ភ័យឥណទន

និងសំវ ិធានធនលេើេីម្ម្ភរម្ិន

ស្សបត្ថម្ក្បកាស

លេខ B7-017-344 ចុះថ្ងៃទ្ី1 ម្ខធនូ ឆ្នំ2017 របស់ធនាារជារិ ថ្នកម្ពជា និ ងស្ថរាចរលេខ B7-018-001 ចុះថ្ងៃទ្ី16
ម្ខកម្ភៈ ឆ្នំ2018។ ធនាារជារិ ថ្នកម្ពជា រក្ម្ូវឱ្យស្ថថប័ នម្ីក្កូហិរញ្ញ វរថក្រូវោរ់ ថានក់ ហាវសីេីធីរបស់ខួនជាក្បាំ
ល
ក្បលភទ្
និងោំបាច់ ក្រូវលធវើសំវ ិធានធន

កនងកក្ម្ិ រេបបបរម្គលៅត្ថម្ចំ ណារ់ ថានក់ របស់ហាវសីេីធីលនាុះ។

អាចនឹងម្គនភាពខសានខាលំងពីចំនួនម្ែេបានគណនាលៅកនងក្ពឹរិតការណ៍

ចំនួនពិរក្បាកែ

ម្ែេម្ិ នបានរ ំពឹ ងទ្កជាម្ន ឬលៅលពេ

ម្ែេចំនួនសងេ័យលនុះអាចក្រូវបានទ្ូ ទរ់ លោយក្ទ្ពយោក់ ធានា។
ពនធច្លើម្របាក់ចំច្ណញ

ក្បព័នធពនធោរលៅកនងក្ពុះរាជាណាចក្កកម្ពជាម្គនេកេណៈលក្ចើនក្បលភទ្
ម្ែេជាទ្ូ លៅម្គនភាពម្ិនចាស់ោស់

និ ងបញ្ញ រិតម្គនការផ្ទលស់បូតរញឹកញាប់

ម្គនភាពផទយាន និងអាស្ស័យលៅលេើការបកស្ស្ថយ។ ជាទ្ូលៅ យត្ថតធិ ការ

និងអាជា្ធរពនធភាគលក្ចើ ន ម្រងម្រម្គនការបកស្ស្ថយលផេងៗពីាន។ ពនធ គឺ ក្រូវសថិរលក្កាម្ការក្រួរពិនិរយ និ ងការេលងារ
លោយអាជា្ធរ ម្ែេបានផតេ់សិទ្ិធលោយចាប់កនងការោក់ពិន័យ ោក់ ទ្ណឌកម្ម និងបង់ការក្បាក់ ។
បញ្ហ
ា ទំងលនុះអាចបលងាើរឱ្យម្គនហានិភ័យពនធោងខាលំងសក្ម្គប់ក្កុម្ហន។

េនកក្គប់ក្គងលជ្ឿជាក់ ថា ពួកលគ

ម្គនការយេ់ែឹងពី បទ្បបញ្ញ រិតពនធម្ែេពាក់ព័នធ និ ងបានលធវើសំវ ិធានធន ម្ែេម្គនេកេណៈក្គប់ ក្ាន់ លោយម្ផអកលៅ
លេើការបកស្ស្ថយថ្ននីរិកម្មពនធ។ ក៏បម្នតអាជា្ធរជាប់ ពាក់ ព័នធ អាចនឹ ងម្គនបំណកស្ស្ថយខសាន លហើយផេបុះពាេ់
អាចម្គនទ្ំ ហំធំ។
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ំ
សម្រាប់ដណា
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6.

សមតុលយច្ៅធនាោរជាតិថ្នកមពជា
ុ
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ក្បាក់រម្ាេ់ធានាលេើលែើម្ទ្ន

11,526,778

46,867,879

7,521,072

30,219,667

ទ្នបក្ម្ុងការពវកិចេ

46,854,774

190,511,511

39,883,312

160,251,148

58,381,552

237,379,390

47,404,384

190,470,815

គណនីចរនត

6,858,243

27,885,616

25,878,687

103,980,564

ម្ូេបក្រអាចជ្ួញែូរបាន

9,367,968

38,090,158

4,319,117

17,354,212

74,607,763

303,355,164

77,602,188

311,805,591

ក្បាក់បលញ្ញើត្ថម្ចាប់ៈ

7.

សមតុលយច្ៅធនាោរនានា
សម្រេយលៅធនាារនានាក្រូវបានវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករ ំេស់ លោយស្ថរម្រឧបករណ៍ទំងលនុះ បានបំលពញ
េកេខណឌ SPPI និងក្រូវបានរកាទ្កលែើម្បីក្បម្ូ េស្ថច់ក្បាក់ត្ថម្កិចេសនា។
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

65,194,289

265,079,979

39,632,860

159,244,832

(72,466)

(294,647)

(38,545)

(154,874)

65,121,823

264,785,332

39,594,315

159,089,958

សម្រេយលៅធនាារនានា
វាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករ ំេស់
សំវ ិធានធនលេើការខារបង់
ពីការធាលក់ចុះរថ្ម្ល

សម្រេយលៅធនាារនានាក្រូវបានលធវើការវ ិភាគែូចខាងលក្កាម្៖
ECL
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019

រថ្ម្លែេ

សំវ ិធានធន

រថ្ម្លលោង

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

គណនីចរនត

18,936,391

(8,991)

18,927,400

76,958,808

គណនី សនេំ

46,257,898

(63,475)

46,194,423

187,826,524

65,194,289

(72,466)

65,121,823

264,785,332
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ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
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ុ
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7.

សមតុលយច្ៅធនាោរនានា (រ)
ECL
ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្ន2
ំ 018

សំវ ិធានធន

រថ្ម្លលោង

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

គណនីចរនត

11,982,271

(3,123)

11,979,148

48,132,217

គណនី សនេំ

19,669,518

(34,624)

19,634,894

78,893,004

7,981,071

(798)

7,980,273

32,064,737

39,632,860

(38,545)

39,594,315

159,089,958

គណនី ម្គនកាេកំ ណរ់

8.

រថ្ម្លែេ

ិ ន
ឥណទាន្តលដ
់ ល់ តិងជ
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

872,341,461

3,546,940,381

750,111,956

3,013,949,840

(6,940,571)

(28,220,362)

(8,272,928)

(33,240,625)

865,400,890

3,518,720,019

741,839,028

2,980,709,215

ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្នវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្ល
ែករ ំេស់

សំវ ិធានធនលេើការខារបង់ពីការធាលក់ចុះរថ្ម្ល

ឥណទនផតេ់ែេ់េរិ ងិជ្នក្រូវបានវ ិភាគែូ ចខាងលក្កាម្៖
ECL
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019

រថ្ម្លែេ

សំវ ិធានធន

រថ្ម្លលោង

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

71,107,096

(469,185)

70,637,911

287,213,746

795,928,194

(6,460,801)

789,467,393

3,209,974,420

5,306,171

(10,585)

5,295,586

21,531,853

872,341,461

(6,940,571)

865,400,890

3,518,720,019

ឥណទនឯករតជ្ន
េរិងិជ្នខាងលក្ៅ
ឥណទនលគហោាន
ឥណទនលក្បើ ក្បាស់ផ្ទទេ់ខួន
ល

ឥណទនបគាេិក
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ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
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ុ
ឆ្ន ំ2019
8.

ិ ន (រ)
ឥណទាន្តលដ
់ ល់ តិងជ
ECL
ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្ន2
ំ 018

រថ្ម្លែេ

សំវ ិធានធន

រថ្ម្លលោង

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

71,236,709

(399,158)

70,837,551

284,625,280

674,077,142

(7,864,504)

666,212,638

2,676,842,379

4,798,105

(9,266)

4,788,839

19,241,556

750,111,956

(8,272,928)

741,839,028

2,980,709,215

ឥណទនឯករតជ្ន
េរិងិជ្នខាងលក្ៅ
ឥណទនលគហោាន
ឥណទនលក្បើ ក្បាស់ផ្ទទេ់ខួន
ល

ឥណទនបគាេិក

9.

វិនិច្ោគច្លើមល
ូ បម្រត
ក្កុម្ហនបានកំ ណរ់ ការវ ិនិ លោគលៅកនង CMA Investment ជាឧបករណ៍ក្ទ្ពយម្គេស់វាស់ម្វងត្ថម្ FVOCI លក្ពាុះ
ក្កុម្ហនកាន់ កាប់ការវ ិនិលោគលនុះកនងរយៈលពេម្វង។ ត្ថរាងខាងលក្កាម្បង្ហាញពី ការវ ិនិលោគលនុះ រួម្ទំងចំណូេ
ភាគោភម្ែេបានទ្ទ្ួ េស្ថាេ់ពីការវ ិនិលោគលនុះ។
រថ្ម្លសម្ស្សប

ការវ ិនិលោគកនង CMA Investment

ចំណូេភាគោភ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

20,000

81,320

20,000

80,360

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម)

ការវ ិនិលោគកនង CMA Investment

7,915

32,070

-

-

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម)

ការវ ិនិលោគកនង CMA Investment

15,750
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-

-

ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
10.

ម្រទពយសមបតតិ និងបរ ិកាារ
លក្គឿងសង្ហារ ឹម្
ម្កេម្អេារជ្ួេ

ោនយនត

កំពយូទ្័រ

បរ ិកាេរ

ការង្ហរ

និងលក្គឿងបំពាក់ កំពងែំលណើរការ

សរប

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

2,028,458

2,817,715

5,192,431

5,538,063

705,237

38,632

16,320,536

65,575,913

74,246

-

339,585

26,455

25,930

218,480

684,696

2,758,640

(13,105)

-

(125,171)

(92,339)

(5,505)

-

(236,120)

(951,327)

9,432

-

216,829

17,270

4,459

(247,990)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

799,983

2,099,031

2,817,715

5,623,674

5,489,449

730,121

9,122

16,769,112

68,183,209

1,586,760

1,931,929

3,803,058

4,253,887

596,268

-

12,171,902

48,906,702

រ ំេស់កនងក្ា

139,872

192,839

379,460

368,213

31,642

-

1,112,026

4,480,353

ការេក់លចញ

(13,105)

-

(124,865)

(91,462)

(5,506)

-

(234,938)

(946,565)

-

-

-

-

-

-

-

616,703

1,713,527

2,124,768

4,057,653

4,530,638

622,404

-

13,048,990

53,057,193

385,504

692,947

1,566,021

958,811

107,717

9,122

3,720,122

15,126,016

រថ្ម្លលែើម្
ថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ឆ្នំ2019
ការទ្ិញបម្នថម្
ការេក់លចញ
ការលផទរ
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ 2019
ែកៈ រ ំេស់បងារ
ថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ឆ្នំ2019

េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ 2019
រថ្ម្លលោង

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ 2019
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
10.

ម្រទពយសមបតតិ និងបរ ិកាារ (រ)
លក្គឿងសង្ហារ ឹម្
ម្កេម្អេារជ្ួេ

ោនយនត

ែោលរអាលម្រ ិក ែោលរអាលម្រ ិក

កំពយូទ្័រ

បរ ិកាេរ

ការង្ហរ

និងលក្គឿងបំពាក់ កំពងែំលណើរការ

សរប

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

រថ្ម្លលែើម្
ថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ឆ្នំ2018

1,705,553

2,579,695

3,984,311

5,072,632

593,527

85,491

14,021,209

56,603,621

205,998

7,920

338,301

57,018

49,419

196,861

855,517

3,446,878

85,594

230,100

221,499

197,174

36,247

738,175

1,508,789

6,116,740

(14,302)

-

(32,230)

(17,732)

(715)

-

(64,979)

(262,840)

45,615

-

680,550

228,971

26,759

(981,895)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(328,486)

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ 2018

2,028,458

2,817,715

5,192,431

5,538,063

705,237

38,632

16,320,536

65,575,913

ថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ឆ្នំ2018

1,269,164

1,552,313

3,208,531

3,493,713

538,504

-

10,062,225

40,621,203

ពីថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ែេ់ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា

171,266

183,423

355,828

396,208

30,764

-

1,137,489

4,582,943

ពីថ្ងៃទ្ី1 ម្ខកកាោ ែេ់ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ

160,632

196,193

270,862

381,698

27,715

-

1,037,100

4,213,270

(14,302)

-

(32,163)

(17,732)

(715)

-

(64,912)

(262,569)

-

-

-

-

-

-

-

(248,145)

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ 2018

1,586,760

1,931,929

3,803,058

4,253,887

596,268

-

12,171,902

48,906,702

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

441,698

885,786

1,389,373

1,284,176

108,969

38,632

4,148,634

16,669,211

ការទ្ិញបម្នថម្
ពីថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ែេ់ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា
ពីថ្ងៃទ្ី1 ម្ខកកាោ ែេ់ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ

ការេក់លចញ
ការលផទរ

េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
ែកៈ រ ំេស់បងារ
រ ំេស់កនងក្ា

ការេក់លចញ

េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
រថ្ម្លលោង
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
11.

សិទក
ធិ ងការច្ម្របើ
នុ
ម្រទពយសកមម
ក្កុម្ហនម្គនកិចេសនាលេើការជ្ួ េការ ិោេ័យម្ែេម្គនទ្ី ស្ថនក់ការកណា
ត េ ការ ិោេ័យស្ថខា និ ងទ្ី ត្ថំង
ម្គសីន លេ ធី េឹម្ ត្ថម្ទ្ី ស្ថធារណៈ។
ទ្ីត្ថំងម្គសីន
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019

េារការ ិោេ័យ

លេ ធី េឹម្

សរប

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

15,095,836

346,831

15,442,667

62,048,636

ការទ្ិញបម្នថម្

807,885

110,777

918,662

3,701,289

ការចុះបក្ត្ញ្ហ
េ ស់

(18,728)

(9,917)

(28,645)

(115,411)

-

-

-

774,179

15,884,993

447,691

16,332,684

66,408,693

2,540,403

113,999

2,654,402

10,665,387

(4,058)

(6,226)

(10,284)

(41,434)

1,343,247

87,312

1,430,559

5,763,722

-

-

-

179,962

3,879,592

195,085

4,074,677

16,567,637

12,005,401

252,606

12,258,007

49,841,056

រថ្ម្លលែើម្
ថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ឆ្នំ2019

េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019
ែកៈ រ ំេស់បងារ
ថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ឆ្នំ2019
ការចុះបក្ត្ញ្ហ
េ ស់
រ ំេស់
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019
រថ្ម្លលោង
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
11.

សិទក
ធិ ងការច្ម្របើ
នុ
ម្រទពយសកមម (រ)
ទ្ីត្ថំងម្គសីន
ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

េារការ ិោេ័យ

លេ ធី េឹម្

សរប

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

13,047,433

178,284

13,225,717

53,392,220

1,392,315

56,447

1,448,762

5,837,062

656,088

112,100

768,188

3,130,501

-

-

-

(311,147)

15,095,836

346,831

15,442,667

62,048,636

-

-

-

-

ពីថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ែេ់ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា

1,230,620

44,909

1,275,529

5,139,106

ពីថ្ងៃទ្ី1 ម្ខកកាោ ែេ់ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ

1,309,783

69,090

1,378,873

5,597,950

-

-

-

(71,669)

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

2,540,403

113,999

2,654,402

10,665,387

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

12,555,433

232,832

12,788,265

51,383,249

រថ្ម្លលែើម្
ថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ឆ្នំ2018
ការទ្ិញបម្នថម្
ពីថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ែេ់ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា
ពីថ្ងៃទ្ី1 ម្ខកកាោ ែេ់ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ

េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018
ែកៈ រ ំេស់បងារ

ថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ឆ្នំ2018
រ ំេស់

េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
រថ្ម្លលោង
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
12.

ម្រទពយសកមម រ ូបី
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

សូហម្វ វរ និង

ការង្ហរ

អាជា្ប័ណណ

កំពងែំលណើរការ

សរប

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

3,095,091

366,562

3,461,653

13,908,921

78,390

539,678

618,068

2,490,196

182,908

(182,908)

-

-

-

-

-

189,029

3,356,389

723,332

4,079,721

16,588,146

2,625,742

-

2,625,742

10,550,231

102,449

412,767

រថ្ម្លលែើម្
ថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ឆ្នំ2019
ការទ្ិញបម្នថម្
ការលផទរ
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019
ែកៈ រ ំេស់បងារ
ថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ឆ្នំ2019
រ ំេស់
េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

102,449
-

-

-

129,827

2,728,191

-

2,728,191

11,092,825

628,198

723,332

1,351,530

5,495,321

រថ្ម្លលោង
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
12.

ម្រទពយសកមម រ ូបី (រ)
សូហម្វ វរ និង
ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ការង្ហរ

អាជា្ប័ណណ

កំពងែំលណើរការ

សរប

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

2,982,037

93,727

3,075,764

12,416,859

-

28,875

28,875

116,337

54,630

302,384

357,014

1,444,584

58,424

(58,424)

-

-

-

-

-

(68,859)

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

3,095,091

366,562

3,461,653

13,908,921

ថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ឆ្នំ2018

2,464,038

-

2,464,038

9,947,321

ពីថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ែេ់ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា

78,542

-

78,542

316,446

ពីថ្ងៃទ្ី1 ម្ខកកាោ ែេ់ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ

83,162

-

83,162

337,647

-

-

-

(51,183)

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

2,625,742

-

2,625,742

10,550,231

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

469,349

366,562

835,911

3,358,690

រថ្ម្លលែើម្
ថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ឆ្នំ2018
ការទ្ិញបម្នថម្
ពីថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ែេ់ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា
ពីថ្ងៃទ្ី1 ម្ខកកាោ ែេ់ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ

ការលផទរ

េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
ែកៈ រ ំេស់បងារ
រ ំេស់

េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
រថ្ម្លលោង

13.

ពនធច្លើម្របាក់ចំច្ណញ

(ក) ពនធពនារជាម្រទពយសកមមសទ
ុ ធ
ពនធពនារជាក្ទ្ពយសកម្ម និ ងបំណេ ក្រូវបានការ់កងលៅលពេម្គនការេនញ្ហញរលោយចាប់ កនងការការ់កង
រវាងពនធបចេបបននជាក្ទ្ពយសកម្ម និងបំណេពនធក្បាក់ចំលណញបចេបបនន និ ងពនធម្ែេសថិរលក្កាម្អាជា្ធរពនធម្រម្ួ យ។
ចំនួនម្ែេបានការ់កងរួចលហើយ ម្គនែូចខាងលក្កាម្៖
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019

ពនធពនារជាក្ទ្ពយសកម្ម
ពនធពនារជាបំណេ
ពនធពនារជាក្ទ្ពយសកម្មសទ្ធ

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

5,694,858

23,155,292

5,397,699

21,687,955

(2,175,261)

(8,844,611)

(2,297,487)

(9,231,303)

3,519,597

14,310,681

3,100,212

12,456,652
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
13.

ពនធច្លើម្របាក់ចំច្ណញ (រ)

(ក) ពនធពនារជាម្រទពយសកមមសទ
ុ ធ (រ)
បម្ក្ម្បក្ម្ួេពនធពនារជាក្ទ្ពយសកម្មសទ្ធ ម្គនែូ ចខាងលក្កាម្៖
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

3,100,212

12,456,652

1,876,639

7,575,992

419,385

1,689,703

719,952

2,900,687

-

-

503,621

2,048,666

-

164,326

-

(68,693)

3,519,597

14,310,681

3,100,212

12,456,652

នាលែើម្ក្ា/ឆ្នំ
បញ្ូេ េកនងចំលណញ-ខារ
ពីថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ែេ់ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា
ពីថ្ងៃទ្ី1 ម្ខកកាោ ែេ់ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ

េលម្អៀងពី ការបតូររូបិយប័ណណ
នាចងក្ា/ឆ្នំ

ពនធពនារជាក្ទ្ពយសកម្ម/(បំ ណេ) បានម្កពី សម្គសធារែូចខាងលក្កាម្៖
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019

េរថក្បលោជ្ន៍លក្កាយឈប់ ពីការង្ហរ
ក្បាក់រង្ហវន់និងចាប់ សក្ម្គកម្ិ នទន់ លក្បើ
ចំលណញពី ការបតូរក្បាក់ ម្ែេម្ិ នទន់ ទ្ទ្ូ េស្ថាេ់
រ ំេស់

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្ន2
ំ 018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

121,438

493,767

1,762

7,080

42,056

171,000

42,569

171,040

(66,341)

(269,743)

(15,744)

(63,259)

(2,108,920)

(8,574,869)

(2,281,743)

(9,168,043)

843,529

3,429,789

1,078,868

4,334,892

1,929,075

7,843,619

1,616,115

6,493,550

179,642

730,424

8,308

33,382

2,563,531

10,423,317

2,634,490

10,585,381

15,587

63,377

15,587

62,629

3,519,597

14,310,681

3,100,212

12,456,652

សំវ ិធានធនសក្ម្គប់ការខារបង់ពីការធាលក់ចុះ
រថ្ម្ល
ចំណូេ/ចំណាយកថ្ក្ម្លសវាបានពនារ
ខារលេើរថ្ម្លសម្ស្សប
បំណេភរិសនា
ឥណទនពនធម្ិនទន់ លក្បើ ក្បាស់
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
13.

ពនធច្លើម្របាក់ចំច្ណញ (រ)

(ែ) បំណុលពនធច្លើម្របាក់ចំច្ណញ
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019

សម្រេយនាលែើ ម្ក្ា/ឆ្នំ

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្ន2
ំ 018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

4,862,542

19,537,694

3,510,009

14,169,906

3,732,675

15,038,948

2,764,095

11,136,539

-

-

3,125,016

12,684,915

(5,623,475)

(22,656,981)

(3,981,910)

(16,043,115)

-

-

(554,668)

(2,234,758)

-

163,442

-

(175,793)

2,971,742

12,083,103

4,862,542

19,537,694

ចំណាយពនធលេើក្បាក់ចំលណញ
ពីថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ែេ់ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា
ពីថ្ងៃទ្ី1 ម្ខកកាោ ែេ់ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ

ពនធបានបង់

ពីថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ែេ់ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា
ពីថ្ងៃទ្ី1 ម្ខកកាោ ែេ់ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ

េលម្អៀងពី ការបតូររូបិយប័ណណ
សម្រេយនាចងក្ា/ឆ្នំ

(គ) ចំណាយពនធច្លើម្របាក់ចំច្ណញ
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
ពនធលេើក្បាក់ចំលណញក្បោំឆ្នំ

1,780,774

7,219,632

1,337,785

5,414,183

ពនធពនារ

(188,260)

(763,816)

(326,605)

(1,322,579)

ចំណាយពនធលេើក្បាក់ចំលណញ

1,592,514

6,455,816

1,011,180

4,091,604

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
ពនធលេើក្បាក់ចំលណញក្បោំឆ្នំ

3,732,675

15,038,948

2,764,095

11,136,539

ពនធពនារ

(419,385)

(1,689,703)

(719,952)

(2,900,687)

ចំណាយពនធលេើក្បាក់ចំលណញ

3,313,290

13,349,245

2,044,143

8,235,852
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ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
13.

ពនធច្លើម្របាក់ចំច្ណញ (រ)

(គ) ចំណាយពនធច្លើម្របាក់ចំច្ណញ (រ)
ការលផទៀងផ្ទទរ់ ពនធលេើក្បាក់ចំលណញម្ែេគណនាត្ថម្េក្ត្ថពនធផូលវការ20% លធៀបលៅនឹងពនធលេើក្បាក់ចំលណញ

ម្ែេបង្ហាញកនងរបាយការណ៍េទ្ធផេម្គនែូចខាងលក្កាម្៖

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
ក្បាក់ចំលណញម្នែកពនធ

7,927,506

32,117,863

4,983,384

20,164,125

1,585,501

6,423,573

996,677

4,032,825

7,013

32,243

14,504

58,779

-

-

-

-

1,592,514

6,455,816

1,011,180

4,091,604

ពនធលេើក្បាក់ចំលណញម្ផអកត្ថម្េក្ត្ថពនធ
ជាផលូវការ 20%
ចំណាយម្ិ នអាចការ់កងបាន
សំវ ិធានធនខវុះពីឆ្នំម្ន
ចំណាយពនធលេើក្បាក់ចំលណញ ត្ថម្
េក្ត្ថ 20%

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
ក្បាក់ចំលណញម្នែកពនធ

15,664,015

63,110,317

10,046,302

40,476,551

3,132,803

12,622,063

2,009,260

8,095,309

15,693

63,227

33,385

134,508

164,794

663,955

1,498

6,035

3,313,290

13,349,245

2,044,143

8,235,852

ពនធលេើក្បាក់ចំលណញម្ផអកត្ថម្េក្ត្ថពនធ
ជាផលូវការ 20%
ចំណាយម្ិ នអាចការ់កងបាន
សំវ ិធានធនខវុះពីឆ្នំម្ន
ចំណាយពនធលេើក្បាក់ ចំលណញ ត្ថម្
េក្ត្ថ 20%

េនលោម្លៅត្ថម្ចាប់ ពនធថ្នក្ពុះរាជាណាចក្កកម្ពជា

ក្កុម្ហនម្គនការពវកិចេបង់ ពនធលេើក្បាក់ចំលណញ

លោយ

គណនាត្ថម្េក្ត្ថ 20% ថ្នក្បាក់ចំលណញជាប់ ពនធ ឬក៏បង់ ពនធេបបបរម្គលោយគណនាត្ថម្េក្ត្ថ 1% ថ្នក្បាក់ចំណូេសរប
លោយកំណរ់ យកចំ នួនពនធ ក្រូវបង់ ណាម្ែេធំ ជាង។

52

ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
14.

ម្រទពយសកមមច្្េងៗ
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ចំណាយនិ លោជ្ិ របានពនារ
លសវាកម្មលេើការម្ងទំបង់ម្ន

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

6,302,782

25,627,112

5,729,783

23,022,268

422,161

1,716,507

428,852

1,723,127

1,337,179

5,436,970

1,298,844

5,218,755

1,890

7,685

945

3,797

1,117,623

4,544,254

480,453

1,930,461

9,181,635

37,332,528

7,938,877

31,898,408

ក្បាក់កក់ លេើការជ្ួ េការ ិោេ័យ
និងទ្ីត្ថំង លេ ធី េឹម្
ទ្ឹកក្បាក់ក្រូវទ្ទ្ួេពីសម្ព័នធញារិ (*)
ក្ទ្ពយក្រូវទ្ទ្ួ េលផេងៗលទ្ៀរ

(*) ក្បរិបរតិការជាម្ួ យសម្ព័នធញារិ ម្ែេនាំឱ្យនូ វម្គនទ្ឹកក្បាក់ក្រូវទ្ទ្ួ េពី សម្ព័នធញារិ ម្ែេបានលរៀបរាប់ ខាងលេើ
ក្រូវបានលធវើល

15.

ើងស្សបត្ថម្េកេខណឌពាណិជ្ជកម្មម្ែេបានចរោរ។

ម្របាក់បច្ញ្ញ រើ បស់ តិងិជន
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ក្បាក់បលញ្ញើសនេំ

123,129,750

500,645,564

89,038,151

357,755,291

ក្បាក់បលញ្ញើម្គនកាេកំ ណរ់

450,915,773 1,833,423,533

402,315,239 1,616,502,630

574,045,523 2,334,069,097

491,353,390 1,974,257,921

វាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករ ំេស់

16.

មូលបម្រតបំណុល
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្ន2
ំ 018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

29,122,787

118,413,252

29,325,252

117,828,863

ម្ូេបក្របំ ណេ
វាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករ ំេស់

លៅថ្ងៃទ្ី1 ម្ខសីហា ឆ្នំ2018 លេច លខ េិ េ ទ្ទ្ួ េបានេិខិរេនញ្ហញរពី ធនាារជារិ ថ្នកម្ពជា កនងការលបាុះផាយ
េក់ សញ្ហញបណណ ស្ថជ្ី វកម្ម។
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ំ
សម្រាប់ដណា
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16.

មូលបម្រតបំណុល (រ)
លៅថ្ងៃទ្ី1 ម្ខវ ិចេិកា ឆ្នំ2018 លេច លខ េិ េ បានទ្ទ្ួ េការេនញ្ហញរ និងចុះបញ្ជីជាស្ថថពរ ពីគណៈកម្មការ
ម្ូេបក្រកម្ពជា

(គ.ម្.ក)

លេើទ្ក្ម្ង់ ពាកយលសនើសំរួម្

និ ងឯកស្ថរផតេ់ព័រ៌ម្គន

សក្ម្គប់ ការលបាុះផាយេក់ សញ្ហញ

បណណ ស្ថជ្ី វកម្មជាស្ថរធារណៈ។ សញ្ហញបណណ ក្រូវបានផាយេក់ លៅឱ្យវ ិនិលោគិន នាថ្ងៃទ្ី14 ម្ខវ ិចេិកា ឆ្នំ2018។
លៅថ្ងៃទ្ី5 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018 លេច លខ េិ េ បានចុះបញ្ជីជាស្ថថពរកនងផារម្ូេបក្រកម្ពជា (“CSX”)។ លនុះគឺ ជា
ក្កុម្ហនម្នែំបូងលគ ម្ែេបានចុះបញ្ជីសញ្ហញបណណ ស្ថជ្ី វកម្មរបស់ខួលន លៅទ្ីផារម្ូ េបក្រកម្ពជា។
សញ្ហញបណណ ស្ថជ្ី វកម្មទ្ីម្ួយ ក្រូវបានលបាុះលចញលោយ លេច លខ េិ េ កនងរថ្ម្លសរប 120 ពាន់ោនលរៀេ។
ម្ូេបក្របំ ណេលនុះម្គនរយៈកាេ 3 ឆ្នំ និងផតេ់េក្ត្ថការក្បាក់ 8.50% កនងម្ួ យឆ្នំ។
លេច លខ េិេ ម្ិនបានខកខានកនងការទ្ូ ទរ់ សងក្បាក់ លែើ ម្ ឬការក្បាក់ លហើយក៏ ម្ិនម្គនការបំ ពានណាម្ួយ
ពាក់ព័នធនឹងម្ូ េបក្របំ ណេកនងក្ាលនុះលទ្។

17.

ម្របាក់កមចី
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

57,999,915

235,827,654

74,434,122

299,076,302

183,369,594

745,580,770

117,291,036

471,275,383

241,369,509

981,408,424

191,725,158

770,351,685

វាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករ ំេស់
េក្ត្ថការក្បាក់ម្ក្បក្បួេ
េក្ត្ថការក្បាក់លងរ

លេច លខ េិេ ម្ិនបានខកខានកនងការទ្ូ ទរ់ សងក្បាក់ លែើ ម្ ឬការក្បាក់ លហើយក៏ ម្ិនម្គនការបំ ពានណាម្ួយ
ពាក់ព័នធនឹងម្ូ េបក្របំ ណេកនងក្ាលនុះលទ្។

18.

នុបំណុល
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

េក្ត្ថការក្បាក់ម្ក្បក្បួេ

7,576,493

30,806,021

10,104,516

40,599,945

េក្ត្ថការក្បាក់លងរ

7,971,763

32,413,188

13,131,780

52,763,492

15,548,256

63,219,209

23,236,296

93,363,437

វាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករ ំេស់

ការទ្ូ ទរ់ សងេនបំណេ គឺ អាចលធវើបាន បនាទប់ពីការទ្ូ ទរ់ ការពវកិចេបំណេលផេងៗ របស់ក្កុម្ហន និ ងក្រូវ
េនម្័រលោយធនាារជារិថ្នកម្ពជា ជាម្នសិន។
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
19.

និសេនាសម្រាប់ទប់ស្ថាត់ហានិភ័យ
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

907,996

3,691,912

27,794

111,676

(5,928)

(24,104)

-

-

902,068

3,667,808

27,794

111,676

រថ្ម្លសម្ស្សប
េក្ត្ថការក្បាក់
េក្ត្ថរូបិយប័ណណ

លេច លខ េិេ លក្បើនិសេនទខាងលេើ លែើម្បីទ្ប់ស្ថារ់ហានិភ័យេក្ត្ថការក្បាក់ និងហានិភ័យរូបិយប័ណណ។
ឧបករណ៍ម្ែេលក្បើ ជាចម្បង រួម្ម្គន ការបតូរេក្ត្ថការក្បាក់ និងការបតូររូបិយប័ណណ។

20.

បំណុលភតិសនា
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

21.

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ក្រឹម្ 1 ឆ្នំ

2,412,996

9,811,242

2,354,436

9,460,124

លេើសពី 1 ឆ្នំ និងក្រឹម្ 5 ឆ្នំ

7,354,768

29,904,487

7,305,029

29,351,607

លេើសពី 5 ឆ្នំ

3,049,892

12,400,860

3,512,983

14,115,165

12,817,656

52,116,589

13,172,448

52,926,896

សំវិធ្លនធន
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

កិចេសនាឥណទន

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

26,422

107,432

3,599

14,461

ចំនួនម្ែេពាក់ព័នធនឹងកិចេសនាឥណទន រំណាងឱ្យសំវ ិធានធនសក្ម្គប់ការខារបង់ឥណទនម្ែេរ ំពឹងទ្ក។
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
22.

បំណុលច្្េងៗ
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019
ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

614,592

2,498,931

12,580

50,546

96,816

393,654

135,322

543,724

3,599,374

14,635,055

3,165,403

12,718,589

462,037

1,878,642

674,450

2,709,940

1,277,764

5,195,388

1,139,998

4,580,513

6,050,583

24,601,670

5,127,753

20,603,312

េរថក្បលោជ្ន៍លក្កាយឈប់ពីការង្ហរ
ទ្ឹកក្បាក់ជ្ំពាក់ សម្ព័នធញារិ (*)
េរថក្បលោជ្ន៍និលោជ្ិ ររយៈលពេខលី
េនកផារ់ផាង់ និងការបងារ
លផេងៗ

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្ន2
ំ 018

(*) ក្បរិបរតិការជាម្ួ យសម្ព័នធញារិ ម្ែេនាំឱ្យម្គនទ្ឹកក្បាក់ ជ្ំពាក់ សម្ព័នធញារិ បានលរៀបរាប់ខាងលេើ ក្រូវបានលធវើ
ល

23.

ើងស្សបត្ថម្េកេខណឌពាណិជ្ជកម្មម្ែេបានចរោរ។

ច្ដើមទុន
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

75,000,000

304,950,000

75,000,000

301,350,000

ភាគហនបានចុះបញ្ជីម្បងម្ចកនិងបង់ ក្គប់ចំនួន
ម្គនរថ្ម្ល1ែោលរអាលម្រ ិកកនង1ហន

ក្កុម្ហនក្រូវបានកាន់ កាប់ ទំងស្សុងលោយធនាារ Ayudhya PCL (“Krungsri”) ម្ែេជាក្កុម្ហនចុះបញ្ជី
លៅក្បលទ្សថ្ង ម្ែេម្គនសពេភាពពី ថ្ងៃទ្ី12 ម្ខកញ្ហញ ឆ្នំ2016។
លៅថ្ងៃទ្ី10 ម្ខឧសភា ឆ្នំ2019 លេច លខ េិ េ បានោក់ សំលណើសំការេនម្័រពី ធនាារជារិថ្នកម្ពជា លែើម្បីបលងាើន
លែើម្ទ្នចំនួន 40 ោនែោលរអាលម្រ ិក ពី 75 ោនែោលរអាលម្រ ិកែេ់ 115 ោនែោលរអាលម្រ ិក លោយលធវើការលផទរពី
ក្បាក់ចំលណញរកាទ្ក។ សំលណើលនុះក្រូវបានេនម្័ រលោយធនាារជារិ ថ្នកម្ពជា លៅថ្ងៃទ្ី19 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019។

24.

ទុនបម្រមុង
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្ន2
ំ 018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

682,459

2,774,878

682,459

2,742,120

ទ្នបក្ម្ុងត្ថម្បទ្បបញ្ញ រិត

4,371,830

17,775,861

2,413,973

9,699,344

ទ្នបក្ម្ុងលផេងៗ

1,292,755

5,256,342

1,292,755

5,194,289

-

3,637,622

-

-

6,347,044

29,444,703

4,389,187

17,635,753

ទ្នបក្ម្ុងស្សបចាប់

េលម្អៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ
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ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
25.

ចំណូលពីការម្របាក់សទ
ុ ធ
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
ចំណូេពីការក្បាក់
សម្រេយលៅធនាារជារិថ្នកម្ពជា

36,111

146,185

24,316

98,094

សម្រេយលៅធនាារនានា

17,867

73,215

10,356

42,146

34,031,955

137,843,132

26,739,927

108,166,741

34,085,933

138,062,532

26,774,599

108,306,981

8,930,338

36,169,345

6,429,454

26,001,968

685,962

2,779,944

-

-

4,330,589

17,532,704

4,148,235

16,774,528

េនបំណេ

488,353

1,982,993

674,443

2,728,885

បំណេភរិសនា

239,363

969,946

246,556

997,495

14,674,605

59,434,932

11,498,688

46,502,876

19,411,328

78,627,600

15,275,911

61,804,105

ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន
ចំណាយលេើការក្បាក់
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន
ម្ូេបក្របំណេ
ក្បាក់កម្េី

ចំណូេពីការក្បាក់សទ្ធ
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
25.

ចំណូលពីការម្របាក់សទ
ុ ធ (រ)
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
ចំណូេពីការក្បាក់
សម្រេយលៅធនាារជារិថ្នកម្ពជា

66,274

267,018

31,653

127,530

សម្រេយលៅធនាារនានា

71,306

287,292

35,062

141,265

65,700,884

264,708,861

52,126,813

210,018,929

65,838,464

265,263,171

52,193,528

210,287,724

17,148,302

69,090,509

12,176,392

49,058,683

ម្ូេបក្របំណេ

1,390,434

5,602,059

-

-

ក្បាក់កម្េី

8,015,845

32,295,840

7,753,499

31,238,847

េនបំណេ

1,158,712

4,668,451

1,354,060

5,455,508

480,798

1,937,134

488,975

1,970,081

28,194,091

113,593,993

21,772,926

87,723,119

37,644,373

151,669,178

30,420,602

122,564,605

ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន
ចំណាយលេើការក្បាក់
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន

បំណេភរិសនា
ចំណូេពីការក្បាក់សទ្ធ

ទ្ឹកក្បាក់បង្ហាញខាងលេើ គឺ ជាចំណូេការក្បាក់ និងចំ ណាយការក្បាក់ ម្ែេក្រូវបានគណនាត្ថម្វ ិធី ស្ថស្រសត
េក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាព ម្ែេពាក់ព័នធនឹងក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ និងបំណេហិរញ្ញ វរថ វាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករ ំេស់។
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
26.

ចំណូលពីកថ្ម្រមច្ជើងស្ថរសុទធ
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
ចំណូេពីកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ
កថ្ក្ម្ម្ណនាំ

309,179

1,253,896

35,598

143,424

កថ្ក្ម្លផទរក្បាក់

32,688

132,487

28,690

116,057

កថ្ក្ម្លសវាលេើគណនីបលញ្ញើ

59,779

242,285

74,277

300,746

673,256

2,729,278

380,772

1,540,620

33,013

133,811

66,822

270,216

1,107,915

4,491,757

586,159

2,371,063

106,627

432,042

98,038

396,844

កថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរលេើម្ូេបក្របំ ណេ

4,503

18,245

-

-

កថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរលេើេនបំណេ

1,306

5,291

1,306

5,284

កថ្ក្ម្ម្ណនាំ

13,803

55,953

10,659

43,163

លស្ថហយធនាារ

62,509

253,122

73,577

297,476

188,748

764,653

183,580

742,767

919,167

3,727,104

402,579

1,628,296

កថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរលផេងៗលេើឥណទន
ចំណូេពី កថ្ក្ម្លផេងៗ
ចំណាយលេើកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ
កថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរលេើក្បាក់កម្េី

ចំណូចំណូេពីកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរសទ្ធ
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
26.

ចំណូលពីកថ្ម្រមច្ជើងស្ថរសុទធ (រ)
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
ចំណូេពីកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ
កថ្ក្ម្ម្ណនាំ

666,307

2,684,551

35,598

143,424

66,912

269,588

56,051

225,829

122,180

492,263

161,569

650,962

1,400,606

5,643,042

762,565

3,072,374

67,889

273,525

124,968

503,497

2,323,894

9,362,969

1,140,751

4,596,086

212,780

857,291

206,835

833,338

កថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរលេើម្ូេបក្របំ ណេ

8,957

36,088

-

-

កថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរលេើេនបំណេ

2,598

10,467

2,570

10,355

28,605

115,250

23,493

94,653

117,868

474,889

134,415

541,558

370,808

1,493,985

367,313

1,479,904

1,953,086

7,868,984

773,438

3,116,182

កថ្ក្ម្លផទរក្បាក់
កថ្ក្ម្លសវាលេើគណនីបលញ្ញើ
កថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរលផេងៗលេើឥណទន
ចំណូេពី កថ្ក្ម្លផេងៗ
ចំណាយលេើកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ
កថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរលេើក្បាក់កម្េី

កថ្ក្ម្ម្ណនាំ
លស្ថហយធនាារ
ចំណូេពីកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរសទ្ធ

ចំណូេពីកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរសទ្ធ រួម្ម្គនចំណាយចំនួន 224,335 ែោលរអាលម្រ ិក ពាក់ព័នធនឹងបំណេហិរញ្ញ វរថ
ម្ែេវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករ ំេស់។ រួលេខលនុះ ម្ិនរួម្បញ្ូេ េនូវចំនួនម្ែេក្រូវយកម្កគណនាេក្ត្ថការក្បាក់ ក្បសិទ្ធ
ភាព សក្ម្គប់ បំណេហិរញ្ញ វរថទំងលនាុះលទ្។

27.

ចំច្ណញ/(ខាត)សុទធពីឧបករណ៍ហិរញ្ញ វតាុវាស់ខវងត្ថម FVTPL
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
េក្ត្ថការក្បាក់

471,438

1,907,638

(121,089)

(486,407)

េក្ត្ថបតូរក្បាក់

(38,031)

(152,489)

-

-

433,407

1,755,149

(121,089)

(486,407)
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
27.

ចំច្ណញ/(ខាត)សុទធពីឧបករណ៍ហិរញ្ញ វតាវាស់
ខវងត្ថម FVTPL (រ)
ុ
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)

28.

េក្ត្ថការក្បាក់

828,588

3,338,381

(35,177)

(141,728)

េក្ត្ថបតូរក្បាក់

(5,928)

(23,884)

-

-

822,660

3,314,497

(35,177)

(141,728)

ចំណូលច្្េងៗ
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
ភាគោភពីម្ូេបក្រកម្មសិទ្ិធ
វាស់ម្វងត្ថម្ FVOCI
ចំលណញ/(ខារ)ពី ការបតូររូបិយប័ ណណ
ចំណូេលផេងៗលទ្ៀរ

7,915

32,070

-

-

7,249

32,651

(443,184)

(1,781,764)

18,581

75,344

19,479

78,777

33,745

140,065

(423,705)

(1,702,987)

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
ភាគោភពីម្ូេបក្រកម្មសិទ្ិធ
វាស់ម្វងត្ថម្ FVOCI
ចំលណញ/(ខារ)ពី ការបតូររូបិយប័ ណណ
ចំណូេលផេងៗលទ្ៀរ

15,750

63,457

-

-

156,997

632,541

(218,231)

(879,253)

39,513

159,198

36,873

148,562

212,260

855,196

(181,358)

(730,691)
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
29.

ការខាតបង់ពីការធ្លាក់ចុោះតថ្មារបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វតាុ
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
សម្រេយលៅធនាារនានា
ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន (*)
កិចេសនាឥណទន

4,350

18,204

5,114

20,750

196,650

795,224

888,354

3,591,448

22,681

91,385

(3,764)

(15,148)

223,681

904,813

889,704

3,597,050

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
សម្រេយលៅធនាារនានា
ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន (*)
កិចេសនាឥណទន

33,819

136,257

13,691

55,161

323,665

1,304,046

1,610,062

6,486,940

22,822

91,950

(2,674)

(10,774)

380,306

1,532,253

1,621,079

6,531,327

រថ្ម្លលនុះរួម្បញ្ូេ េការទ្ទ្ួ េបានម្កវ ិញនូ វឥណទនម្ែេបានេបលោេពីបញ្ជី ចំនួន 359,824 ែោលរអាលម្រ ិក

(ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018: 122,219 ែោលរអាលម្រ ិក)។

30.

ចំណាយបុគល
ា ក
ិ
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
ក្បាក់លបៀវរេរ ៍ និ ងបពវោភ

7,003,316

28,368,379

5,390,925

21,817,742

េរថក្បលោជ្ន៍លក្កាយឈប់ ពីការង្ហរ

311,106

1,260,313

226,955

918,114

ក្បាក់ចំណាច់េរី រភាពការង្ហរ

324,799

1,317,215

-

-

ចំណាយបគាេិកលផេងៗ

699,499

2,833,428

579,665

2,348,291

8,338,720

33,779,335

6,197,545

25,084,147
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
30.

ចំណាយបុគល
ា ក
ិ (រ)
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
ក្បាក់លបៀវរេរ ៍ និ ងបពវោភ

13,612,839

54,846,128

11,138,260

44,876,050

េរថក្បលោជ្ន៍លក្កាយឈប់ ពីការង្ហរ

609,704

2,456,497

445,355

1,794,335

ក្បាក់ចំណាច់េរី រភាពការង្ហរ

698,739

2,815,219

-

-

1,357,973

5,471,274

1,333,792

5,373,848

16,279,255

65,589,118

12,917,407

52,044,233

ចំណាយបគាេិកលផេងៗ

31.

ចំណាយរ ំលស់
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
ក្ទ្ពយសម្បរតិ និងបរ ិកាេរ

561,019

2,273,019

579,466

2,344,155

សិទ្ិក
ធ នងការលក្បើ ក្ទ្ពយសកម្ម

720,187

2,917,972

653,947

2,645,319

53,739

217,634

39,488

159,761

1,334,945

5,408,625

1,272,901

5,149,235

ក្ទ្ពយសកម្មេរូបី

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
ក្ទ្ពយសម្បរតិ និងបរ ិកាេរ

1,112,026

4,480,353

1,137,489

4,582,943

សិទ្ិក
ធ នងការលក្បើ ក្ទ្ពយសកម្ម

1,430,559

5,763,722

1,275,529

5,139,106

102,449

412,767

78,542

316,446

2,645,034

10,656,842

2,491,560

10,038,495

ក្ទ្ពយសកម្មេរូបី
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ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
32.

ចំណាយច្្េងៗ
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម)
ការលធវើែំលណើរនិងោនយនត

507,136

2,054,422

443,205

1,792,925

ការជ្ួសជ្ស និងម្ងទំ

315,419

1,277,240

257,591

1,043,038

ការផេពវផាយពាណិជ្ជកម្ម និងទ្ីផារ

186,841

755,580

174,724

706,289

ការរកាសនតិសខ

173,826

704,349

172,602

698,268

ទ្ឹក-លភលើង

177,207

718,026

174,985

707,574

កថ្ក្ម្អាជា្ប័ណណ ពនធបារង់ និងពនធលផេងៗ

173,130

701,088

183,813

743,340

សម្គភរៈការ ិោេ័យ និងបរ ិកាេរ

170,855

691,422

164,744

666,218

ការទ្ំនាក់ទ្ំនង

161,191

653,087

129,206

522,769

57,092

231,293

62,595

252,840

105,996

429,317

152,414

616,974

31,651

127,905

25,729

103,933

45,637

185,255

90,732

367,096

2,105,981

8,528,984

2,032,340

8,221,264

លសវាវ ិជាជជ្ីវៈ
ការជ្ួេ និងភរិសនា
ថ្ងលឈួេ
ន និងការក្បជ្ំក្កុម្ក្បឹកាភិ បាេ
លផេងៗ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម)
ការលធវើែំលណើរនិងោនយនត

992,812

4,000,040

869,831

3,504,549

ការជ្ួសជ្ស និងម្ងទំ

594,423

2,394,930

563,731

2,271,272

ការផេពវផាយពាណិជ្ជកម្ម និងទ្ីផារ

308,490

1,242,906

311,506

1,255,058

ការរកាសនតិសខ

347,900

1,401,689

340,522

1,371,963

ទ្ឹក-លភលើង

353,674

1,424,953

325,547

1,311,629

កថ្ក្ម្អាជា្ប័ណណ ពនធបារង់ និងពនធលផេងៗ

327,394

1,319,070

346,026

1,394,139

សម្គភរៈការ ិោេ័យ និងបរ ិកាេរ

303,350

1,222,197

309,675

1,247,681

ការទ្ំនាក់ទ្ំនង

319,833

1,288,607

258,496

1,041,480

លសវាវ ិជាជជ្ីវៈ

112,277

452,364

100,507

404,943

ការជ្ួេ និងភរិសនា

204,199

822,718

322,891

1,300,928

48,303

194,613

41,693

167,981

105,794

426,244

181,086

729,595

4,018,449

16,190,331

3,971,511

16,001,218

ថ្ងលឈួេ
ន និងការក្បជ្ំក្កុម្ក្បឹកាភិ បាេ
លផេងៗ
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ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
33.

ស្ថច់ម្របាក់ និងស្ថច់ម្របាក់សមមូល
សក្ម្គប់លាេបំណងថ្នរបាយការណ៍េំហូរស្ថច់ក្បាក់ ស្ថច់ក្បាក់ និងស្ថច់ ក្បាក់ សម្ម្ូេ រួម្ម្គន៖
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019
ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 018
ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)

34.

ស្ថច់ក្បាក់កនងថ្ែ

26,268,257

106,806,733

13,356,106

54,265,859

សម្រេយលៅធនាារជារិថ្នកម្ពជា

16,207,431

65,899,414

25,986,636

105,583,702

សម្រេយលៅធនាារនានា

65,185,915

265,045,931

58,595,795

238,074,715

107,661,603

437,752,078

97,938,537

397,924,276

ម្របតិបតតិការ និងសមតុលយជាមួយសមពន
័ ធញាតិ

(ក) សមព័នធញាតិ និងទំនាក់ទំនង
សម្ព័នធញារិ របស់ក្កុម្ហន និ ងទ្ំ នាក់ទ្ំនងសម្ព័នធញារិ ជាម្ួ យក្កុម្ហន ម្គនែូ ចខាងលក្កាម្៖

សម្ព័នញា
ធ រិ

ទ្ំនាក់ទ្ំនង

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,

ក្កុម្ហនលម្ធំ

Bank of Ayudhya Public Company Limited

ក្កុម្ហនលម្ផ្ទទេ់/ ភាគទ្និ ក

(“Krungsri”)
សម្ព័នធ

ក្កុម្ហនទំងេស់ម្ែេសថិរលៅលក្កាម្ក្កុម្ហនលម្ធំ ម្រម្ួ យ

ក្កុម្ក្បឹកាភិ បាេ

សម្គជ្ិ កក្កុម្ក្បឹកាភិ បាេ គឺ ជារូបវនតបគាេម្ែេក្គប់ ក្គង
សកម្មភាពរបស់ក្កុម្ហន។

េនកក្គប់ក្គងសំខាន់ ៗ

េនកក្គប់ក្គងសំខាន់ ៗគឺ ជារូបវនតបគាេម្ែេចូ េរួម្កនងការក្គប់ក្គង
ែឹកនាំ ផតួចលផតើម្ ឬេនវរតលាេនលោបាយរបស់ក្កុម្ហន។ េនក

ក្គប់ ក្គងសំខាន់ៗរបស់ក្កុម្ហន រួម្ម្គនសម្គជ្ិ ក EXCOM ទំង
េស់ម្ែេបានម្រងត្ថំងលោយក្កុម្ក្បឹកាភិ បាេ។
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ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
34.

ម្របតិបតតិការ និងសមតុលយជាមួយសមពន
័ ធញាតិ (រ)

(ែ) ការទូទាត់ជូន នកម្រគប់ម្រគងសំខាន់ៗ និងម្រកុមម្របឹកាភិបាល
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
ក្កុម្ក្បឹកាភិ បាេ
ថ្ងលឈួនេនិងចំ ណាយពាក់ព័នធលផេងៗ

31,651

127,905

25,729

103,933

429,139

1,745,408

440,319

1,787,170

24,567

99,516

20,944

84,717

453,706

1,844,924

461,263

1,871,887

េនកក្គប់ក្គងសំខាន់ៗ
ក្បាក់លបៀវរេរ ៍ និងេរថក្បលោជ្ន៍រយៈ
លពេខលី
េរថក្បលោជ្ន៍លក្កាយឈប់ពីការង្ហរ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
ក្កុម្ក្បឹកាភិ បាេ
ថ្ងលឈួនេនិងចំ ណាយពាក់ព័នធលផេងៗ

48,303

194,613

41,693

167,981

1,142,486

4,603,076

1,212,358

4,884,590

47,813

192,639

40,586

163,521

1,190,299

4,795,715

1,252,944

5,048,111

េនកក្គប់ក្គងសំខាន់ៗ
ក្បាក់លបៀវរេរ ៍ និងេរថក្បលោជ្ន៍រយៈ
លពេខលី
េរថក្បលោជ្ន៍លក្កាយឈប់ពីការង្ហរ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

47,813

192,639

-

-

េរថក្បលោជ្ន៍លក្កាយឈប់ពីការង្ហរ
ក្រូវបង់
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ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
34.

ម្របតិបតតិការ និងសមតុលយជាមួយសមពន
័ ធញាតិ (រ)

(គ) ឥណទាន្តលដ
់ ល់ នកម្រគប់ម្រគងសំខាន់ៗ និងចំណូលការម្របាក់
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019

ឥណទនផតេ់ែេ់េនកក្គប់ ក្គងសំខាន់ៗ

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

566,203

2,302,181

678,673

2,726,908

ឥណទនផតេ់ែេ់េនកក្គប់ ក្គងសំខាន់ ៗ ម្គនេក្ត្ថការក្បាក់ 8%កនងម្ួយឆ្នំ(2018: 8% កនងម្ួយឆ្នំ)។
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
ចំណូេការក្បាក់ពីេនកក្គប់ ក្គងសំខាន់ៗ

10,566

42,771

11,662

47,201

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
ចំណូេការក្បាក់ពីេនកក្គប់ ក្គងសំខាន់ៗ

19,288

77,711

24,261

97,748

(ឃ) ម្របាក់បច្ញ្ញ រើ បស់ នកម្រគប់ម្រគងសំខាន់ៗ និងចំណាយការម្របាក់
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េនកក្គប់ក្គងសំខាន់ៗ

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

1,006,374

4,091,917

1,193,205

4,794,298

ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េនកក្គប់ក្គងសំខាន់ៗ ទ្ទ្ួ េបានេក្ត្ថការក្បាក់ ោប់ ពី 2.5% លៅ 10% កនងម្ួ យឆ្នំ (2018:
ោប់ ពី 2.5% លៅ 10% កនងម្ួ យឆ្នំ) អាស្ស័យលេើរយៈលពេ និ ងរូបិយប័ ណណរបស់ក្បាក់ បលញ្ញើ។
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
34.

ម្របតិបតតិការ និងសមតុលយជាមួយសមពន
័ ធញាតិ (រ)

(ឃ) ម្របាក់បច្ញ្ញ រើ បស់ នកម្រគប់ម្រគងសំខាន់ៗ និងចំណាយការម្របាក់ (រ)
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក
ចំណាយលេើការក្បាក់ផតេ់ែេ់
េនកក្គប់ក្គងសំខាន់ ៗ

េនកក្គប់ក្គងសំខាន់ ៗ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
18,505

74,919

30,747

124,334

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក
ចំណាយលេើការក្បាក់ផតេ់ែេ់

ពាន់លរៀេ

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
34,259

138,030

57,447

231,454

(ង) ម្របាក់បច្ញ្ញ រើ បស់ម្រកុមម្របឹកាភិបាល និងចំណាយការម្របាក់
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ក្បាក់បលញ្ញើរបស់ ក្កុម្ក្បឹកាភិ បាេ

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

3,759,246

15,285,094

1,600,485

6,430,749

ក្បាក់បលញ្ញើរបស់ក្កុម្ក្បឹ កាភិ បាេ ទ្ទ្ួ េបានេក្ត្ថការក្បាក់ោប់ ពី 2.5% លៅ 9.7% កនងម្ួយឆ្នំ (2018: ោប់ពី
2.5% លៅ 9.7% កនងម្ួ យឆ្នំ) អាស្ស័យលេើ រយៈលពេ និ ងរូបិយប័ណណរបស់ក្បាក់ បលញ្ញើ។
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក
ចំណាយលេើការក្បាក់ផតេ់ែេ់
ក្កុម្ក្បឹកាភិ បាេ

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
53,903
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218,307

46,531

188,209
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កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
34.

ម្របតិបតតិការ និងសមតុលយជាមួយសមពន
័ ធញាតិ (រ)

(ង) ម្របាក់បច្ញ្ញ រើ បស់ម្រកុមម្របឹកាភិបាល និងចំណាយការម្របាក់ (រ)
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)

ចំណាយលេើការក្បាក់ផតេ់ែេ់

103,104

ក្កុម្ក្បឹកាភិ បាេ

415,406

89,837

361,953

(ច) ការជួលការ ិោល័យពី នកម្រគប់ម្រគងសំខាន់ៗ
ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
ចំណាយលេើការជ្ួ េការ ិោេ័យ

16,980

68,803

7,980

32,287

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
ចំណាយលេើការជ្ួ េការ ិោេ័យ

33,960

136,825

15,960

64,303

(ឆ) ម្របតិបតតិការ និងសមតុលយជាមួយនឹងភាគទុនិក និងសមព័នធ
(i)

ម្របតិបតតិការជាមួយនឹងភាគទុនិក និងសមព័នធ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 3ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
ភាគទ្និក
ការទ្ូទរ់សងកម្េីពីក្កុម្ហនលម្

(Krungsri)
(2,857,143)

(11,511,429)

(2,857,143)

(11,511,429)

ស្ថច់ក្បាក់ទ្ទ្ួេបានពីកម្េីពីក្កុម្ហនលម្

-

-

8,000,000

32,232,000

ការទ្ូទរ់សងក្បាក់កម្េីពីក្កុម្ហនលម្

-

-

(10,000,000)

(40,443,000)

ចំណាយលេើការក្បាក់ និងកថ្ក្ម្លសវា

407,997

1,652,416

681,139

2,758,375
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ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
34.

ម្របតិបតតិការ និងសមតុលយជាមួយសមពន
័ ធញាតិ (រ)

(ឆ) ម្របតិបតតិការ និងសមតុលយជាមួយនឹងភាគទុនិក និងសមព័នធ (រ)
(i)

ម្របតិបតតិការជាមួយនឹងភាគទុនិក និងសមព័នធ (រ)

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ែំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ្ 6ម្ខ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានក្រួរពិនិរយ និ ងលធវើសវនកម្ម)
ភាគទ្និក
ការទ្ូទរ់សងកម្េីពីក្កុម្ហនលម្

(ii)

(Krungsri)
(2,857,143)

(11,511,429)

(2,857,143)

(11,511,429)

ស្ថច់ក្បាក់ទ្ទ្ួេបានពីកម្េីពីក្កុម្ហនលម្

-

-

8,000,000

32,232,000

ការទ្ូទរ់សងក្បាក់កម្េីពីក្កុម្ហនលម្

-

-

(19,000,000)

(76,551,000)

ចំណាយលេើការក្បាក់ និងកថ្ក្ម្លសវា

781,727

3,149,578

1,508,547

6,077,936

សមតុលយជាមួយនឹងភាគទុនិក និងសមព័នធ

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

10,663

43,356

13,747

55,235

879

3,574

81,380

326,985

41,060

166,950

14,285,714

57,399,999

11,428,572

46,468,574

155,827

626,113

120,678

490,677

85,285,714

342,677,999

កិចេសនាទ្ទ្ួេេក្ត្ថការក្បាក់ SWAP (**)

73,928,571

300,593,570

ការក្បាក់ និងកថ្ក្ម្លសវាក្រូវទ្ូ ទរ់លេើកម្េី

2,917

11,861

3,889

15,626

1,890

7,685

945

3,797

ភាគទ្និក
ការក្បាក់ ក្រូវទ្ទ្ួេលេើេក្ត្ថការក្បាក់ SWAP
ទ្ឹកក្បាក់ជ្ំពាក់ចំលពាុះការទ្ូ ទរ់របស់ Krungsri
ជ្ំនួសឱ្យ លេច លខ េិ េ
កម្េីត្ថម្រយៈ IFC (*)
ការក្បាក់ ក្រូវទ្ូ ទរ់លេើកម្េីត្ថម្រយៈ IFC
កិចេសនាចំណាយេក្ត្ថការក្បាក់ SWAP (**)

(85,285,714) (342,677,999)

ទ្ឹកក្បាក់ក្រូវទ្ទ្ួេចំលពាុះចំណាយរបស់
Krungsri ម្ែេលេច លខ េិ េ បានទ្ូទរ់ ជ្ំនួស
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ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
34.

ម្របតិបតតិការ និងសមតុលយជាមួយសមពន
័ ធញាតិ (រ)

(ឆ) ម្របតិបតតិការ និងសមតុលយជាមួយនឹងភាគទុនិក និងសមព័នធ (រ)
(ii)

សមតុលយជាមួយនឹងភាគទុនិក និងសមព័នធ (រ)

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

52,840

214,847

50,054

201,117

សម្ព័នធ
ទ្ឹកក្បាក់ជ្ំពាក់ចំលពាុះការទ្ូ ទរ់របស់ Ngern Tid
Lor Co., Ltd ជ្ំនួសឱ្យ លេច លខ េិេ

(*) រំ ណាងឱ្យពហឥណទន ពី IFC ម្ែេ Krungsri គឺ ជាម្គេស់បំណេ ម្ែេផតេ់ម្ូនិធិលៅឱ្យ IFC។
(**) លៅថ្ងៃទ្ី12 ម្ខម្ករា ឆ្នំ2017 ក្កុម្ហនបានចុះកិចេសនាជាម្ួ យ Krungsri សក្ម្គប់េក្ត្ថការក្បាក់ SWAP ចំនួន 54
ោនែោលរអាលម្រ ិក ម្គនសពេភាពោប់ពីថ្ងៃទ្ី15 ម្ខឧសភា ឆ្នំ2017។ នាថ្ងៃទ្ី7

ម្ខកម្ភៈ ឆ្នំ2018 ក្កុម្ហនបាន

ចុះកិចេសនាម្ួ យលទ្ៀរជាម្ួ យ Krungsri សក្ម្គប់ េក្ត្ថការក្បាក់ SWAP ចំនួន 55 ោនែោលរអាលម្រ ិក ម្គនសពេភាព
ោប់ពីថ្ងៃទ្ី23 ម្ខកម្ភៈ ឆ្នំ2018 លែើម្បីទ្ប់ស្ថារ់ ហានិភ័យរបស់ក្កុម្ហន លៅលេើេក្ត្ថការក្បាក់ ចំ លពាុះកម្េីម្ែេម្គនេ
ក្ត្ថការក្បាក់ម្ក្បក្បួេ។

35.

យថ្នភាព
លៅថ្ងៃទ្ី19 ម្ខម្ីនា ឆ្នំ2019 េគានាយកោានពនធោរ បានលចញេិខិរជ្ូនែំណឹងសតីពីការកំណរ់ពនធល

ើងវ ិញ

ម្ែេរក្ម្ូវឱ្យក្កុម្ហនបង់ពនធសរបចំនួន 31,255,677,651 លរៀេ (ក្បម្ហេ 7.7 ោនែោលរអាលម្រ ិក) សក្ម្គប់ឆ្នំស្ថរលពើ ពនធ
2016។
លៅថ្ងៃទ្ី11 ម្ខលម្ស្ថ ឆ្នំ2019 ក្កុម្ហនបានោក់េិខិររវាលៅេគានាយកោានពនធោរ លែើ ម្បីជ្ំទស់លៅនឹងចំនួន
ពនធម្ែេបានកំណរ់ ល

ើងវ ិញ។ ជាេទ្ធផេ ក្កុម្ហនបានទ្ទ្ួេេិខិរជ្ូនែំណឹងជាលេើកទ្ីពីរសតីពីការកំណរ់ពនធ ល

វ ិញ ពីេគានាយកោានពនធោរលៅថ្ងៃទ្ី9 ម្ខកកាោ ឆ្នំ2019។ េគានាយកោានពនធោរ បានកំ ណរ់ពនធស្ថរជាងមី

ើង

ម្ែេម្គន

ចំនួនសរប 30,958,899,567 លរៀេ (ក្បម្ហេ 7.6 ោនែោលរ អាលម្រ ិក)។ លៅកនងែំណាក់ កាេលនុះ ក្កុម្ហន ម្ិនទន់ បាន
ករ់ក្ត្ថជាសំវ ិធានធនលៅល

ើយលទ្ ពីលក្ពាុះក្កុម្ហនលជ្ឿជាក់ថាម្គនលហរផេសម្រម្យលែើ ម្បីរវាលៅលេើ ការវាយរថ្ម្លពនធ

លនុះ លោយម្ផអកលេើចាប់ពនធ និងបទ្បបញ្ញ រិតលផេងៗែូចបានបង្ហាញលៅកនងេិខិររវា។
នាកាេបរ ិលចេទ្រាយការណ៍លនុះ ក្កុម្ហនបានជ្ួេេនកក្បឹកាម្ផនកពនធោរ លែើម្បីជ្ួយរវាជាម្ួយេគានាយកោាន
ពនធោរចំ លពាុះបញ្ហ
ា ពនធលនុះ។ េទ្ធផេថ្នបំណេពនធចងលក្កាយ ម្ិនទន់ អាចកំណរ់ បានលៅល
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36.

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ
ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេរបស់ក្កុម្ហនម្គនការទ្ទ្ួេខសក្រូវជារួម្

កនងការបលងាើរ

និងការក្រួរពិនិរយលេើក្កបខ័ណឌ

ថ្នការក្គប់ ក្គងហានិភ័យរបស់ក្កុម្ហន។ ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេបានបលងាើរគណៈកម្គមធិ ការក្គប់ក្គង ក្ទ្ពយសកម្ម បំណេ
និងហានិភ័យ (ARBC) ម្ែេទ្ទ្ួេខសក្រូវកនងការេនម្័រ និងក្រួរពិនិរយ

លេើលាេនលោបាយក្គប់ក្គងហានិភ័យ

របស់ក្កុម្ហន។
លាេនលោបាយក្គប់ ក្គងហានិភ័យរបស់ក្កុម្ហន ក្រូវបានបលងាើរល
ហានិភ័យម្ែេក្កុម្ហនបានជ្ួបក្បទ្ុះលែើម្បីកំណរ់ កក្ម្ិរហានិភ័យ

ើងលែើម្បីកំណរ់េរតសញ្ហញណ និងវ ិភាគ

និងការក្រួរពិនិរយឱ្យបានសម្ស្សប

និងលែើ ម្បី

ត្ថម្ោនហានិភ័យ និងការក្បកាន់ខាជប់ លៅនឹងកក្ម្ិរហានិភ័យម្ែេបានកំណរ់។ លាេនលោបាយ និងនីរិវ ិធី ក្គប់ក្គង
ហានិភ័យក្រូវបានក្រួរពិ និរយោងលទ្ៀងទរ់ លែើម្បីឆលុះបញ្ហ
េ ំងការផ្ទលស់បូរស្ថ
ត ថ នភាពទ្ីផារ និងសកម្មភាពរបស់ក្កុម្ហន។
និងនីរិវ ិធីេនម្័រលោយក្កុម្ហន

លាេនលោបាយ

លែើម្បីក្គប់ ក្គងហានិភ័យម្ែេអាចលកើរម្គនល

ើងកនង

សកម្មភាពអាជ្ី វកម្មក្កុម្ហន ម្គនែូចខាងលក្កាម្៖
36.1

ហានិភ័យឥណទាន
ហានិភ័យឥណទន

សំលៅលៅលេើហានិភ័យម្ែេក្កុម្ហនរងការខារបង់ម្ផនកហិរញ្ញ វរថ

ខកខានកនងការបំ លពញការពវកិចេរបស់ខួនស្សបត្ថម្េកេ
ល
ខណឌម្ែេបានក្ពម្លក្ពៀងាន

ក្បសិនលបើសម្ភាគី

និងការខារបង់ ម្ែេលកើរល

ក្បាក់បលញ្ញើជាម្ួ យធនាារលផេងលទ្ៀរ និងឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន (រួម្ទំងកិ ចេសនាឥណទន)។

ើងពី

លែើម្បីក្គប់ ក្គង

ហានិភ័យ ក្កុម្ហនបានពិ ោរណាក្គប់ ម្ផនកទំងេស់ថ្នហានិភ័យឥណទន រួម្ម្គនហានិ ភ័យម្ែេម្ិនម្គនេទ្ធភាពសង
ហានិភ័យភូម្ិស្ថស្រសត ហានិភ័យផេិរផេ និងហានិភ័យអាជ្ីវកម្ម។
36.1.1 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យឥណទាន
នាយកោានហានិភ័យឥណទន និងហានិភ័យទ្ីផារ ទ្ទ្ួេខសក្រូវកនងការក្គប់ក្គងហានិ ភ័យឥណទនលោយ៖
•

ការបលងាើរលាេនលោបាយឥណទនលោយម្គនការពិ លក្ាុះលោបេ់ជាម្ួ យម្ផនកអាជ្ី វកម្ម ក្គបែណតប់ លេើ
រក្ម្ូវការក្ទ្ពយោក់ ធានា

ការវាយរថ្ម្លឥណទន ការោក់ ពិនទហានិភ័យ និងការលរៀបចំឯកស្ថរ និងនីរិវ ិធី

ចាប់លោយស្សបលៅត្ថម្ CIFRS និងការម្ណនាំពាក់ព័នធរបស់ធនាារជារិ ថ្នកម្ពជា។
•

ការបលងាើររចនាសម្ព័នក
ធ នងការេនម្័រ និងការបនតផតេ់ឥណទន។ េនកម្ែេម្គនសិទ្ិធកនងការេនម្័រឥណទន
ម្គនែូចជា គណៈកម្គមធិ ការក្កុម្ក្បឹកាភិ បាេឥណទន គណៈកម្គមធិ ការក្គប់ ក្គងឥណទន នាយកោាន
េនម្័រឥណទន និងក្បធានស្ថខា ម្គនទ្ំនួេខសក្រូវកនងការេនម្័រឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន។

•

ការពិនិរយល

ើងវ ិញ និងវាយរថ្ម្លហានិភ័យឥណទន លោយការកំណរ់កក្ម្ិរហានិភ័យ និងការបុះពាេ់

ពីហានិភ័យឥណទនទំងេស់។
•

កំណរ់ការបុះពាេ់ថ្នហានិភ័យឥណទន

ម្ែេលកើរល

ើងពីសម្ភាគី

ទ្ី ត្ថំងភូម្ិស្ថស្រសដ

ឧសាហកម្ម

លាេបំណង និងវ ិស័យលផេងៗ (សក្ម្គប់ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ននិង ហានិភ័យឥណទនលផេងលទ្ៀរ
ម្ែេម្គនភាពស្សលែៀងាន)។
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36.
36.1

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ហានិភ័យឥណទាន (រ)

36.1.1 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យឥណទាន (រ)
•

ការេភិ វឌឍន៍

និងការរកាបាននូវែំលណើរការរបស់ក្កុម្ហនសក្ម្គប់វាស់ម្វង

ECL

ែំលណើរការសក្ម្គប់ ៖
o

លោយរួម្បញ្ូេ េទំង

ការេនម្័រលេើកែំបូង និងសពេភាពលទ្ៀងទរ់ថ្នការក្រួរពិនិរយ និងការវ ិភាគក្រេប់ ម្កវ ិញ (backtesting) ថ្នម្ូ ម្ឌេម្ែេបានលក្បើ

•

o

ការកំណរ់ និងត្ថម្ោនការលកើ នល

o

ការរួម្បញ្ូេ េព័រ៌ម្គនពាករណ៍នាលពេេនាគរ (forward-looking information)

ការពិនិរយល

ើងវ ិញនូ វការេនលោម្របស់ស្ថខានីម្ួយៗ លៅត្ថម្ការបុះពាេ់ម្ែេបានក្ពម្លក្ពៀង រួម្ទំង

កក្ម្ិរហានិភ័យឥណទន ម្ែេលកើរល
ម្ែេបានលរៀបចំល
•

ើងជាសំខាន់នូវហានិភ័យឥណទន និង

ើងពីក្បលភទ្ឧសាហកម្ម និងក្បលភទ្ផេិរផេ។

របាយការណ៍

ើងជាលទ្ៀងទរ់ សតីពីគណភាពឥណទន អាចរក្ម្ូវឱ្យម្គនសកម្មភាពម្ករក្ម្ូវែ៏ សម្រម្យ

និងរួម្បញ្ូេ េរបាយការណ៍ពី ការបាន់ស្ថមនលេើសំវ ិធានធន ECL។

ការផតេ់េនស្ថសន៏ ការម្ណនាំ និងការផដេ់ជ្ំនាញឯកលទ្សែេ់ស្ថខា លែើម្បីលេើកកម្ពស់ការេនវរតកិចេការ
ទ្ូទំងក្កុម្ហន កនងក្គប់ក្គងហានិភ័យឥណទន។

ស្ថខានីម្ួយៗក្រូវេនវរតលាេនលោបាយ និងនីរិវ ិធីឥណទន ម្ផអកលៅត្ថម្សិទ្ិធេនម្័រឥណទន ម្ែេផតេ់
លោយគណៈកម្គមធិ ការឥណទន។ ស្ថខាខលុះម្គនេនកជ្ំ នាញការហានិភ័យឯករាជ្យ ម្ែេទ្ទ្ួេខសក្រូវរាយការណ៍ម្ក
កាន់ការ ិោេ័យកណា
ត េ

លេើបញ្ហ
ា ពាក់ព័នធនឹងហានិភ័យទំងេស់។

ស្ថខានីម្ួយៗទ្ទ្ួេខសក្រូវចំលពាុះគណភាព

និងការេនវរតសំលពៀរឥណទន និងចំលពាុះការត្ថម្ោន និងក្រួរពិនិរយហានិភ័យលេើសំលពៀរឥណទនទំងេស់របស់ខួន
ល
រួម្ទំងឥណទនម្ែេបានេនម្័រលោយការ ិោេ័យកណា
ត េ។
សវនកម្មថ្ផទកនងបានលធវើសវនកម្មជាលទ្ៀងទរ់

លែើម្បីធានាថាការក្រួរពិនិរយ

និងនីរិវ ិធីម្ែេបានបលងាើរល

ើង

បានលរៀបចំ និងេនវរតត្ថម្បានក្គប់ក្ាន់។
36.1.2 ការវិភាគគុណភាពឥណទាន
ត្ថរាងខាងលក្កាម្លនុះបង្ហាញព័ រ៌ម្គនេំពីគណភាពឥណទន ថ្នក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថម្ែេក្រូវបានវាស់ម្វងត្ថម្
រថ្ម្លែករ ំេស់។ េុះក្ត្ថម្របានបញ្ហ
ជ ក់ចាស់ោស់ ចំនួនទ្ឹកក្បាក់ ថ្នក្ទ្ពយសម្បរតិហិរញ្ញ វរថទំងេស់
រំណាងខាងលក្កាម្បង្ហាញជារថ្ម្លែេ។

សក្ម្គប់កិចេសនាឥណទន

បានសនា។
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ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
36.
36.1

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ហានិភ័យឥណទាន (រ)

36.1.2 ការវិភាគគុណភាពឥណទាន (រ)
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019
ែំណាក់កាេទ្ី1 ែំណាក់កាេទ្ី2

ែំណាក់កាេទ្ី3
ែោលរអាលម្រ ិក

សរប

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

65,194,289

-

-

65,194,289

265,079,979

(72,466)

-

-

(72,466)

(294,647)

65,121,823

-

-

65,121,823

264,785,332

867,656,136

-

14,640

867,670,776

3,527,949,375

ឃ្លំលម្ើេ

-

1,019,719

-

1,019,719

4,146,179

លក្កាម្សតង់ោ

-

-

1,052,126

1,052,126

4,277,944

សងេ័យ

-

-

1,407,885

1,407,885

5,724,460

បារ់បង់

-

-

1,190,955

1,190,955

4,842,423

867,656,136

1,019,719

3,665,606

872,341,461

3,546,940,381

(2,707,871)

(567,094)

(3,665,606)

(6,940,571)

(28,220,362)

864,948,265

452,625

-

865,400,890

3,518,720,019

1,199,052

-

-

1,199,052

4,875,345

ឃ្លំលម្ើេ

-

-

-

-

-

លក្កាម្សតង់ោ

-

-

-

-

-

សងេ័យ

-

-

800

800

3,253

បារ់បង់

-

-

-

-

-

1,199,052

-

800

1,199,852

4,878,598

(25,622)

-

(800)

(26,422)

(107,432)

1,173,430

-

-

1,173,430

4,771,166

សម្រេយជាម្ួយធនាារលផេងលទ្ៀរ
ធម្មត្ថ
សំវ ិធានធនលេើការខារបង់
រថ្ម្លលោង
ឥណទនផតេែ
់ េ់េរិងិជ្ន
ធម្មត្ថ

សំវ ិធានធនលេើការខារបង់
រថ្ម្លលោង
កិចស
េ នាឥណទន
ធម្មត្ថ

សំវ ិធានធនលេើការខារបង់
រថ្ម្លលោង
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ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
36.
36.1

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ហានិភ័យឥណទាន (រ)

36.1.2 ការវិភាគគុណភាពឥណទាន (រ)
ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ែំណាក់កាេទ្ី1 ែំណាក់កាេទ្ី2 ែំណាក់កាេទ្ី3

សរប

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

39,632,860

-

-

39,632,860

159,244,832

(38,545)

-

-

(38,545)

(154,874)

39,594,315

-

-

39,594,315

159,089,958

743,625,752

-

15,247

743,640,999

2,987,949,534

ឃ្លំលម្ើេ

-

1,095,277

-

1,095,277

4,400,824

លក្កាម្សតង់ោ

-

-

1,540,099

1,540,099

6,188,118

សងេ័យ

-

-

2,329,353

2,329,353

9,359,340

បារ់បង់

-

-

1,506,228

1,506,228

6,052,024

743,625,752

1,095,277

5,390,927

750,111,956

3,013,949,840

(2,264,386)

(617,615)

(5,390,927)

(8,272,928)

(33,240,625)

741,361,366

477,662

-

741,839,028

2,980,709,215

1,113,830

-

-

1,113,830

4,475,369

ឃ្លំលម្ើេ

-

-

-

-

-

លក្កាម្សតង់ោ

-

-

800

800

3,214

សងេ័យ

-

-

-

-

-

បារ់បង់

-

-

-

-

-

1,113,830

-

800

1,114,630

4,478,583

(2,799)

-

(800)

(3,599)

(14,461)

1,111,031

-

-

1,111,031

4,464,122

សម្រេយជាម្ួយធនាារលផេងលទ្ៀរ
ធម្មត្ថ
សំវ ិធានធនលេើការខារបង់
រថ្ម្លលោង
ឥណទនផតេែ
់ េ់េរិងិជ្ន
ធម្មត្ថ

សំវ ិធានធនលេើការខារបង់
រថ្ម្លលោង
កិចស
េ នាឥណទន
ធម្មត្ថ

សំវ ិធានធនលេើការខារបង់
រថ្ម្លលោង
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ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
36.
36.1

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ហានិភ័យឥណទាន (រ)

36.1.2 ការវិភាគគុណភាពឥណទាន (រ)
ត្ថរាងខាងលក្កាម្លនុះបង្ហាញព័ រ៌ម្គនេំពីស្ថថនភាពការហួសកាេកំណរ់ សង ថ្នឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្នលៅ
ែំណាក់កាេទ្ី1 ទ្ី2 និងទ្ី 3។
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019
ែំណាក់កាេទ្ី1 ែំណាក់កាេទ្ី2 ែំណាក់កាេទ្ី3

សរប

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

866,215,299

323,634

175,753

866,714,686

3,524,061,912

ហួសកំណរ់ ≤ 30ថ្ងៃ

1,440,837

26,868

23,427

1,491,132

6,062,943

ហួសកំណរ់ > 30ថ្ងៃ

-

669,217

3,466,426

4,135,643

16,815,526

867,656,136

1,019,719

3,665,606

872,341,461

3,546,940,381

ឥណទនផតេែ
់ េ់េរិងិជ្ន
លពេបចេបបនន

សរប

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ែំណាក់កាេទ្ី1 ែំណាក់កាេទ្ី2 ែំណាក់កាេទ្ី3

សរប

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

743,309,047

724,925

561,895

744,595,867

2,991,786,194

ហួសកំណរ់ ≤ 30ថ្ងៃ

316,705

5,089

7,326

329,120

1,322,405

ហួសកំណរ់ > 30ថ្ងៃ

-

365,263

4,821,706

5,186,969

20,841,241

743,625,752

1,095,277

5,390,927

750,111,956

3,013,949,840

ឥណទនផតេែ
់ េ់េរិងិជ្ន
លពេបចេបបនន

សរប

36.1.3 ម្រទពយដ្ឋក់ធ្លនា
ឥណទនេក់រាយសហក្ាសខានររូច និងម្ធយម្ និងឥណទនលគហោាន (ឥណទនម្គនសវរថិភាព)
ក្កុម្ហនទ្ទ្ួេបានបលង់េំលៅោានជាក្ទ្ពយោក់ ធានាសក្ម្គប់ឥណទនភាគលក្ចើន។

ក្ទ្ពយោក់ ធានា

រួម្ម្គន

ែី ផទុះ េារ និងក្ទ្ពយសកម្មចេ័រលផេងៗលទ្ៀរ។ ក្កុម្ហនកំ ណរ់េនបារឥណទនលធៀបរថ្ម្លក្ទ្ពយោក់ធានា LTV > 67%
ជាេនបារេបបបរម្គ កនងការផតេ់ឥណទនែេ់េរិងិជ្ន។
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ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
36.
36.1

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ហានិភ័យឥណទាន (រ)

36.1.4 ចំនួនទឹកម្របាក់ខដលច្កើតច្

ង
ើ ពី ECL

(ក) សម្គសធារ ការសនមរ់ និងបលចេកលទ្សលក្បើសក្ម្គប់ការវាយរថ្ម្លការងយចុះរថ្ម្ល
ក្កុម្ហនបានទ្ទ្ួ េស្ថាេ់សំវ ិធានធនលេើការបារ់បង់ ECL ចំលពាុះឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថម្ែេម្ិនបានវាស់ម្វងត្ថម្
FVTPL ែូចខាងលក្កាម្៖
•

សម្រេយជាម្ួយធនាារនានា

•

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថជាបំណេ

•

កិចេសនាឥណទន

ចំលពាុះការវ ិនិលោគកនងឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថជាក្ទ្ពយម្គេស់ គឺ ម្ិនក្រូវបានលធវើការវាយរថ្ម្លលេើការបារ់ បង់លនាុះលទ្។
ក្កុម្ហនវាស់ម្វងសំវ ិធានធនលេើការបារ់ បង់ ត្ថម្ចំ នួនម្ែេលសមើនឹង ECL លេើកម្េងម្រការវាស់ម្វងត្ថម្ ECL 12
ម្ខ (12-month ECL) ែូចខាងលក្កាម្៖
•

សម្រេយជាម្ួយធនាារជារិថ្នកម្ពជា ម្ែេក្រូវបានកំណរ់ ថាម្គនហានិភ័យឥណទនទបនាកាេបរ ិលចេទ្
រាយការណ៍ និ ង

•

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថលផេងលទ្ៀរ ម្ែេហានិ ភ័យឥណទនម្ិនបានលកើនល

ើងខាលំង ោប់ ត្ថំងពីការទ្ទ្ួ េស្ថាេ់

លេើកែំបូង។
ក្កុម្ហនម្ិ នបានេនវរតការលេើកម្េងឥណទនម្គនហានិ ភ័យទប ចំលពាុះឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថលផេងលទ្ៀរលទ្។
ECL 12ម្ខ គឺជាម្ផនកថ្ន ECL ម្ែេបណា
ត េម្កពីក្ពឹរិតការណ៍ខកខានសងក្បាក់កនងរយៈលពេ 12ម្ខ

បនាទប់ពី

កាេបរ ិលចេទ្រាយការណ៍។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថម្ែេបានទ្ទ្ួ េស្ថាេ់ត្ថម្ ELC 12ម្ខ ក្រូវបានោរ់ទ្កជា “ឧបករណ៍
ហិរញ្ញ វរថសថិរកនងែំ ណាក់ កាេទ្ី1”។
ECL ម្ួ យអាយកាេ (Lifetime ECL) គឺ ជា ECL ម្ែេអាចបណា
ត េម្កពីក្ពឹរិតការណ៍ខកខានសងក្បាក់ កនង
រយៈលពេថ្នអាយកាេរ ំពឹងទ្ក (expected life) ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថ។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថម្ែេបានទ្ទ្ួ េស្ថាេ់ត្ថម្
ECL លពញម្ួ យអាយកាេ បម្នតម្ិនម្ម្នជាឥណទនងយចុះ (credit-impaired) ក្រូវបានោរ់ ទ្កជា “ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថសថិរ
កនងែំណាក់ កាេទ្ី 2”។
ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថម្គនការងយចុះរថ្ម្ល
ត្ថម្កាេបរ ិលចេទ្រាយការណ៏នី ម្ួយៗ ក្កុម្ហនវាយរថ្ម្លថាលរើក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ ម្ែេក្រូវបានករ់ ក្ត្ថត្ថម្
រថ្ម្លែករ ំេស់

(amortised

cost)

លហើយម្គនការងយចុះរថ្ម្ល

ែំណាក់កាេទ្ី3”។ ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ
ឬលក្ចើន បានលកើរល

ក្រូវបានោរ់ទ្កជា

“ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថសថិរកនង

ក្រូវបានោរ់ទ្កថាម្គន “ការងយចុះរថ្ម្ល” លៅលពេម្គនក្ពឹរិតការណ៍ម្ួ យ

ើង ម្ែេនាំឱ្យម្គនផេបុះពាេ់េវ ិជ្ជម្គនែេ់េំហូរស្ថច់ ក្បាក់នាលពេេនាគរម្ែេរ ំពឹងទ្ក ថ្ន

ក្ទ្ពយសម្បរតិហិរញ្ញ វរថ។
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ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ហានិភ័យឥណទាន (រ)

36.1.4 ចំនួនទឹកម្របាក់ខដលច្កើតច្

ង
ើ ពី ECL (រ)

ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថម្គនការងយចុះរថ្ម្ល (រ)
ភសតត្ថងម្ែេបញ្ហ
ជ ក់ថាក្ទ្ពយសម្បរតិហិរញ្ញ វរថម្គនការងយចុះរថ្ម្ល
ែូចខាងលក្កាម្៖

រួម្បញ្ូេ េនូវទ្ិ ននន័យម្ែេអាចេលងារបាន

•

ការេំបាកម្ផនកហិរញ្ញ វរថជាខាលំងរបស់េរិ ងិជ្ន ឬេនកលបាុះផាយ

•

ការបំ ពានកិចេសនា ែូចជាការខកខានម្ិ នបានសង ឬហួសកាេកំណរ់

•

ការលរៀបចំល

•

េរិងិជ្នទ្ំនងនឹងកេ័យធន ឬក្រូវលរៀបចំ ហិរញ្ញ វរថល

ើងវ ិញលេើេកេខណឌថ្នការផតេ់ឥណទនែេ់េរិងិជ្ន ម្ែេក្កុម្ហនម្ិនយេ់ក្ពម្

ឥណទនម្ែេក្រូវបានលរៀបចំល

ើងវ ិញ លោយស្ថរម្រភាពម្ិ នក្បក្ករី លៅកនងេកេខណឌរបស់េរិងិជ្ន ក្រូវបាន

ោរ់ទ្កជាឥណទនម្គនការងយចុះរថ្ម្ល
ស្ថច់ក្បាក់ ត្ថម្កិចេសនា

ើងវ ិញជាងមី

េុះក្ត្ថម្រម្គនភសតត្ថងបញ្ហ
ជ ក់ ថាហានិ ភ័យថ្នការម្ិនទ្ទ្ួេបានេំហូរ

បានងយចុះជាសំខាន់

និ ងម្ិនម្គនសូចនាករលផេងលទ្ៀរម្ែេនាំឱ្យម្គនការងយចុះរថ្ម្ល។

ម្ផអកលៅត្ថម្ការសនមរ់ម្ែេអាចបែិលសធបាន ថ្នសតង់ោ CIFRS ឥណទនម្ែេហួសកាេកំណរ់ សង 90ថ្ងៃ ក្រូវបាន
ោរ់ទ្កជាឥណទនម្គនការងយចុះរថ្ម្ល

លទុះបីជានិ យម្ន័យថ្នការហួសកាេកំ ណរ់សងម្ែេចាប់ បានកំ ណរ់

លផេងានក៏លោយ។
ម្ផអកត្ថម្ក្បព័នធោរ់ថានក់ហានិ ភ័យឥណទនរបស់ក្កុម្ហន

ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្នម្ែេោរ់ទ្កថាម្គន

ការងយចុះរថ្ម្ល ជាឥណទនទំងឡាយណាម្ែេម្គនចំ ណារ់ ថានក់ លក្កាម្សតង់ោ សងេ័យ និងបារ់បង់។
ការោរ់ថានក់ហានិភ័យឥណទន
ក្កុម្ហនបានម្បងម្ចកការបុះពាេ់លៅត្ថម្ការោរ់ ថានក់ហានិភ័យឥណទន

ស្សបលៅត្ថម្និ យម្ន័ យរបស់

ធនាារជារិថ្នកម្ពជា លោយម្ផអកលៅត្ថម្ចំនួនថ្ងៃថ្នការហួសកំណរ់ សង ម្ែេជាេកេណៈវ ិនិច័េយលោយក្បុងក្បយ័រន
ែូចខាងលក្កាម្៖
1.

ធម្មត្ថ

2.

ឃ្លំលម្ើេ

3.

លក្កាម្សតង់ោ

4.

សងេ័យ

5.

បារ់បង់

ការបុះពាេ់ក្រូវបានត្ថម្ោនជាក្បោំ

ម្ែេការបុះពាេ់អាចលធវើឱ្យម្គនការផ្ទលស់បូតរែេ់ការោរ់ ថានក់ហានិភ័យ

ឥណទន។ ជាទ្ូ លៅ ការត្ថម្ោនលនុះជាប់ពាក់ព័នធនឹងការលក្បើក្បាស់ទ្ិននន័យែូចខាងលក្កាម្៖


ក្បវរតិទ្ូទរ់ សង



ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វរថរបស់សម្ភាគី



ចកេវ ិស័យអាជ្ីវកម្ម និងការពាករណ៍េំហូរស្ថច់ក្បាក់



េទ្ធភាព និងឆនទៈទ្ូទរ់ សង



ស្ថថនភាពលសែាកិចេ និង



គណភាពថ្នសំណំ ឯកស្ថរ
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36.
36.1

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ហានិភ័យឥណទាន (រ)

36.1.4 ចំនួនទឹកម្របាក់ខដលច្កើតច្

(i)

ការលកើនល

ង
ើ ពី ECL (រ)

ើងជាសំខាន់នូវហានិភ័យឥណទន
ក្កុម្ហនពិ ោរណាេំពីការលកើ នល

ការលកើនល

ើងជាសំខាន់នូវហានិភ័យឥណទនជាពីរែំ ណាក់ កាេែូចខាងលក្កាម្៖

ើងជាសំខាន់នូវហានិភ័យឥណទនសថិរកនងែំ ណាក់កាេទ្ី2
ការផ្ទលស់បូតរកក្ម្ិរថ្នហានិភ័យឥណទនលៅលេើអាយកាេម្ែេរ ំពឹ ងទ្ក

ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថ

វាយរថ្ម្លត្ថម្រយៈការលក្បៀបលធៀបហានិភ័យឥណទនត្ថម្កាេបរ ិលចេទ្រាយការណ៍នីម្ួយៗ
ឥណទន

ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថលៅលពេទ្ទ្ួេស្ថាេ់លេើកែំបូង។

កនងការកំ ណរ់ថាលរើ ការលកើនល

ជាម្ួ យនឹងហានិភ័យ

ការវាស់ម្វងលៅលេើគណភាព

ើងជាសំខាន់នូវហានិភ័យឥណទនម្ែេបានលកើរល

ក្រូវបាន

និងបរ ិម្គណ

ើង ក្រូវបានបង្ហាញែូចខាងលក្កាម្៖

•

ការខកខានសងចំនួន 30ថ្ងៃ ជាបលង្ហាេ (backstop)

•

ការលក្បើ សូចនាករបរ ិម្គណ (ការផ្ទលស់បូរត PD នាកាេបរ ិលចេទ្រាយការណ៍ោប់ពីកាេបរ ិលចេទ្លែើម្)

ក្កុម្ហនលក្បើក្បាស់ការខកខានសងចំនួន 30ថ្ងៃ ជាបលង្ហាេ និងេនវរតការសនមរ់ម្ែេអាចបែិលសធបាន លោយ
កំណរ់ថាហានិភ័យឥណទនលេើក្ទ្ពយសម្បរតិហិរញ្ញ វរថ បានលកើនល

ើងជាសំខាន់ោប់ត្ថំងពីការទ្ទ្ួ េស្ថាេ់លេើកែំបូង

លៅលពេម្ែេការទ្ូទរ់ ត្ថម្កិ ចេសនា ម្គនការខកខានសងលេើសពី 30ថ្ងៃ។ លេើសពី លនុះលទ្ៀរ ឥណទនផតេ់ែេ់
េរិងិជ្នម្ែេក្រូវបានលរៀបចំ ល

ើងវ ិញ

និងក្រូវបានោរ់ ថានក់កនង

ឃ្លំលម្ើេ

លៅែំ ណាក់ កាេទ្ី 2។

ការលកើនល

ក្រូវបានផ្ទលស់បូតរពីែំណាក់ កាេទ្ី 1

ើងជាសំខាន់នូវហានិភ័យឥណទនសថិរកនងែំ ណាក់កាេទ្ី3
ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថម្ែេក្រូវបានោរ់ទ្កជាឥណទនម្គនការងយចុះរថ្ម្លោប់ត្ថំងពីលពេែំ បូង

ក្រូវោរ់ថានក់លោយសវ័យក្បវរតិ

ជាឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថសថិរកនងែំណាក់ កាេទ្ី 3។

ឬពីលពេទ្ិញ

ភសដត្ថងម្ែេបញ្ហ
ជ ក់ ថាក្ទ្ពយសកម្ម

ហិរញ្ញ វរថម្គនការងយចុះរថ្ម្ល លោយម្ផអកលៅត្ថម្ទ្ិននន័យម្ែេអាចេលងារបានទក់ទ្ងលៅនឹងក្ពឹរិតការណ៍ែូចខាងលក្កាម្៖
•

ការេំបាកម្ផនកហិរញ្ញ វរថជាខាលំងរបស់េរិ ងិជ្ន ឬេនកលបាុះផាយ

•

ការបំ ពានកិចេសនា ែូចជាការខកខានម្ិ នបានសង ឬហួសកាេកំណរ់

•

េរិងិជ្នទ្ំនងនឹងកេ័យធន ឬក្រូវលរៀបចំ ហិរញ្ញ វរថល

•

ការបារ់បង់ទ្ីផារសកម្មសក្ម្គប់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថលោយស្ថរម្របញ្ហ
ា ហិរញ្ញ វរថ

ើងវ ិញជាងមី

កូនបំណេសថិរកនងែំលណើរការវ ិវាទ្ ភាពញឹកញាប់ ថ្នការលរៀបចំបំណេល
•

កូនបំណេម្ែេម្កលងបនលំ

•

ការេក់ ឬការេបលោយលោេឥណទនខូចលោយម្ផនក

•

ម្រណៈភាព

•

ការលរៀបចំល

ែូចជាស្ថថនភាពជ្ំនួញ

ើងវ ិញជាលែើម្។

ើងវ ិញនូ វបំណេម្ែេម្គនបញ្ហ
ា (Trouble Debt Restructuring) លោយម្ិនលជាគជ្័យ
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36.
36.1

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ហានិភ័យឥណទាន (រ)

36.1.4 ចំនួនទឹកម្របាក់ខដលច្កើតច្

(i)

ការលកើនល

ង
ើ ពី ECL (រ)

ើងជាសំខាន់នូវហានិភ័យឥណទន (រ)
ក្កុម្ហនបានេនវរតការខកខានសងចំនួន 90ថ្ងៃ ជាបលង្ហាេ កនងការផ្ទលស់បូរឧបករណ
ត
៍ ហិរញ្ញ វរថ ពីែំណាក់

កាេទ្ី 2 លៅែំ ណាក់ កាេទ្ី3 និងោរ់ ទ្កឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថលនាុះថាម្គនការងយចុះរថ្ម្ល។ លេើសពីលនុះលទ្ៀរ ឥណទន
ផតេ់ែេ់េរិងិជ្នម្ែេក្រូវបានលរៀបចំល

ើងវ ិញ

និងបានោរ់ថានក់កនង

លក្កាម្សតង់ោ សងេ័យ និងបារ់បង់ ក្រូវបាន

ផ្ទលស់បូតរពីែំណាក់កាេទ្ី2 លៅែំណាក់ កាេទ្ី3។

(ii) និយម្ន័យថ្នការខកខានសង
ក្កុម្ហនោរ់ទ្កក្ទ្ពយសម្បរតិហិរញ្ញ វរថម្ែេម្គនការខកខានសងលៅលពេម្ែេ៖
•

េនកខេីម្ិនម្គនេទ្ធភាពសងចំ លពាុះការពវកិចេឥណទនរបស់ខួនទំ
ល
ងស្សុងម្កវ ិញ លោយម្ិ នពឹងម្ផអកលៅលេើ
ការេក់ក្ទ្ពយោក់ធានាលែើម្បីទ្ូទរ់សង (ក្បសិនលបើ ម្គនក្ទ្ពយោក់ ធានា) ឬ

•

េនកខេីម្គនការខកខានសងលក្ចើ នជាង 90ថ្ងៃ លេើការពវកិចេសងឥណទនម្កក្កុម្ហនជាស្ថរវនត ឬ

•

េនកខេីនឹងម្កសំរួេក្ទ្ពយសម្បរតិរបស់ខួនម្ែេជាេទ្ធ
ល
ផេថ្នការកេ័យធន លោយស្ថរម្ិនម្គនេទ្ធភាពសង
ការពវកិចេឥណទនរបស់ខួន។
ល

(iii) ការបញ្េូ េព័រ៌ម្គនពាករណ៍នាលពេេនាគរ
ក្កុម្ហនវ ិភាគព័រ៌ម្គនពាករណ៍នាលពេេនាគរ

លោយលក្បើម្ូម្ឌេសថិរិថ្ននិ នានការនាលពេេនាគរ

ការវាយរថ្ម្លថាលរើហានិភ័យឥណទនលេើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថ បានលកើនល

កនង

ើងជាសំខាន់ លែើម្បីលធវើការវាស់ម្វង ECL។

ក្កុម្ហនបានបលងាើរលសណារ ីយូលសែាកិចេចំនួនបី៖ កក្ម្ិរម្ូេោាន ម្ែេជាលសណារ ីយូម្ធយម្ ក្រូវបានផតេ់
65.92%

ថ្នក្បូបាបីេីលរថ្នការលកើរល

ើង

និងលសណារ ីយូពីរលទ្ៀរម្ែេម្គនក្បូបាបី េីលរថ្នការលកើរល

17.04% សក្ម្គប់ លសណារ ីយូនីម្ួយៗ (ម្ួយជាកក្ម្ិរល

ើងរិចរួចចំនួន

ើង និងម្ួយលទ្ៀរជាកក្ម្ិរចុះ)។ កក្ម្ិរម្ូ េោានលនុះ ម្គន

ភាពសីសង្ហវក់ជាម្ួ យនឹងពរ៌ ម្គន ម្ែេបានលក្បើ ក្បាស់លោយក្កុម្ហនសក្ម្គប់លាេបំ ណងលផេងលទ្ៀរ ែូចជាការលរៀបចំ
ម្ផនការយទ្ធស្ថស្រសត

និងគំលរាងងវ ិកា។

ព័រ៌ម្គនខាងលក្ៅក្រូវបានពិ ោរណា

ការពាករណ៍លផេងៗ ម្ែេបានលចញផាយលោយស្ថថប័នរោាភិបាេ

លោយរួម្បញ្ូេ េទ្ិននន័យលសែាកិចេ

និ ង

និ ងអាជា្ធររូបិយវរថលៅកនងក្បលទ្សម្ែេក្កុម្ហន

លធវើក្បរិបរតិការ និងម្ែេបានលចញលោយស្ថថប័នេនតរជារិ ែូ ចជាម្ូេនិ ធិរប
ូ ិ យវរថេនដរជារិ ។
ក្កុម្ហនបានកំណរ់េរតសញ្ហញណ និងករ់ ក្ត្ថនូ វកត្ថតជ្ក្ម្ុញសំខាន់ៗថ្នហានិភ័យឥណទន និ ងការខារបង់
ឥណទនសក្ម្គប់សំលពៀរឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថនីម្ួយៗ លោយលក្បើក្បាស់ការវ ិភាគក្បវរតិទ្ិននន័យេរីរកាេ ក្ពម្ទំងបាន
លធវើការពាករណ៍នូវទ្ំ នាក់ទ្ំនងរវាងកត្ថតម្ក្បក្បួេម្គក្កូលសែាកិចេ ជាម្ួ យហានិភ័យឥណទន និងការខារបង់ឥណទន។
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36.
36.1

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)
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36.1.4 ចំនួនទឹកម្របាក់ខដលច្កើតច្

ង
ើ ពី ECL (រ)

(iii) ការបញ្េូ េព័រ៌ម្គនពាករណ៍នាលពេេនាគរ (រ)
កត្ថតជ្ក្ម្ុញសំខាន់ សក្ម្គប់ ហានិភ័យសំលពៀរឥណទន រួម្ម្គន េក្ត្ថផេិរផេកនងស្សុកសរប (GDP) កនង
ម្នសេម្គនក់គិរជាែោលរអាលម្រ ិក េក្ត្ថបតូរក្បាក់ និងសនទសេន៍ថ្ងលទ្ំនិញលក្បើ ក្បាស់ (CPI)។ ម្ផអកលេើការវ ិភាគការសក្ម្ប
សក្ម្ួេ ក្កុម្ហនបានសក្ម្ចលក្បើ ក្បាស់ GDP កនងម្នសេម្គនក់គិរជាែោលរអាលម្រ ិក លៅកនងម្ូម្ឌេ។
GDP កនងម្នសេម្គនក់គិរជាែោលរអាលម្រ ិក

2019

2020

2021

2022

2023

កក្ម្ិរលែើម្

1520

1593

1667

1740

1814

កក្ម្ិរល

1791

1877

1964

2051

2138

1482

1554

1626

1698

1769

ើង

កក្ម្ិរចុះ

លោងត្ថម្ការវ ិភាគព័រ៌ម្គនពាករណ៍នាលពេេនាគរ ផេបុះពាេ់ថ្នម្គក្កូលសែាកិចេលៅលេើការគណនា ECL
គឺម្គនចំនួនរិចរួចបំផរ ែូ លចនុះក្កុម្ហនបានសលក្ម្ចបញ្ូេ េនូវការម្កម្ក្ប សូនយភាគរយ (0%) លៅកនង PD ពាករណ៍
នាលពេេនាគរ។

(iv) ការម្កម្ក្បក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ
ក្កុម្ហនលធវើការចរោល

ើងវ ិញនូវឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្នម្ែេម្គនផេេំបាកម្ផនកហិរញ្ញ វរថ

ើងវ ិញ)

សកម្មភាពលរៀបចំឥណទនល

លែើម្បីបលងាើនឱ្កាសេរិបរ ិម្គកនងការក្បម្ូ េក្រេប់ វ ិញ

ថ្នការខកខានសង។ ម្ផអកលៅត្ថម្លាេនលោបាយរបស់ក្កុម្ហន ឥណទនលរៀបចំល

ើងវ ិញ

(សំលៅែេ់

និងការ់បនថយហានិភ័យ
ក្រូវបានផតេ់ជ្ូនលោយ

ម្ផអកលេើម្ូេោានលក្ជ្ើ សលរ ើស ក្បសិនលបើកូនបំណេម្គនការខកខានសងនាលពេបចេបបនន ឬក្បសិនលបើ ម្គនហានិភ័យ ខពស់
ថ្នការខកខានសង

និ ងម្គនភសតត្ថងបង្ហាញថាកូនបំ ណេពិរជាបានខិរខំ ក្បឹងម្ក្បងសងទ្ូ ទរ់បំណេលៅត្ថម្

េកេខណឌថ្នកិចេសនាលែើម្
បានម្កម្ក្ប

និងរ ំពឹងថាកូនបំណេនឹងអាចបំលពញត្ថម្េ័កេខណឌម្ែេបានម្កម្ក្ប។

េកេខណឌម្ែេ

ជាធម្មត្ថរួម្បញ្ូេ េទំងការពនារលពេកំណរ់ ការផ្ទលស់បូររយៈលពេថ្នការទ្ូ
ត
ទរ់ សងការក្បាក់ និងការម្ក

ម្ក្បេកេខណឌថ្នកិចេក្ពម្លក្ពៀងឥណទន។

ចំលពាុះក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថម្ែេបានម្កម្ក្ប

លៅត្ថម្លាេនលោបាយថ្នការលរៀបចំឥណទនល

ក្កុម្ហន ការពាករណ៍ PD ឆលុះបញ្ហ
េ ំងការម្កម្ក្បក្រូវបានម្កេម្អ ឬស្ថដរល
ការក្បាក់ និងក្បាក់លែើម្

ើងវ ិញរបស់

ើងវ ិញនូ វេទ្ធភាពរបស់ក្កុម្ហនកនងការក្បម្ូ េ

លៅត្ថម្បទ្ពិលស្ថធន៍ ក្កុម្ហនធាលប់ម្គន។ ជាម្ផនកម្ួ យថ្នែំ លណើរការលនុះ ក្កុម្ហនលធវើការ

វាយរថ្ម្លេទ្ធភាពទ្ូទរ់ សងរបស់កូនបំណេ

លធៀបលៅនឹ ងេកេខណឌកិចេសនាម្ែេបានម្កម្ក្ប និងពិោរណាលៅលេើ

សូចនាករអាកបបកិ រ ិោជាលក្ចើ នលផេងលទ្ៀរ។
ជាទ្ូលៅការលរៀបចំល
លរៀបចំល

ើងវ ិញ គឺ ជាសូចនាករគណភាពថ្នការលកើនល

ើងជាសំខាន់នូវហានិភ័យឥណទន ម្ែេការ

ើងវ ិញក្រូវបានោរ់ទ្កថាម្គនភសតត្ថងម្ែេបញ្ហ
ជ ក់ ពីផេបុះពាេ់ថ្នឥណទនម្គនការងយចុះរថ្ម្ល។ េរិ ងិជ្ន

ក្រូវបង្ហាញឥរ ិោបងបង់ ក្បាក់ េជា
អ ប់ោប់ កនងរយៈលពេម្ួ យ

ម្នលពេម្ែេការបុះពាេ់ម្ិនក្រូវបានោរ់ទ្កថាម្គន

ការងយចុះរថ្ម្ល/ម្ិនម្គនេទ្ធភាពសង ឬ PD ក្រូវបានោរ់ទ្កថាបានងយចុះ លោយសម្វ ិធានធនការខារបង់ ក្រូវបាន
វាស់ម្វងត្ថម្ចំនួនទ្ឹកក្បាក់ ែូចកនងែំណាក់ កាេទ្ី 1។
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
36.
36.1

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ហានិភ័យឥណទាន (រ)

36.1.4 ចំនួនទឹកម្របាក់ខដលច្កើតច្

ង
ើ ពី ECL (រ)

(v) ការវាស់ម្វង ECL

ECL គឺជាការបាន់ស្ថមនក្បូបាបីេីលរទ្ម្ៃន់ថ្នការបារ់បង់ឥណទន។ ECL ក្រូវបានវាស់ម្វងែូចខាងលក្កាម្៖
•

ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថម្ែេម្ិនម្គនការងយចុះរថ្ម្លនាកាេបរ ិលចេទ្រាយការណ៍៖
ស្ថច់ក្បាក់ ទំងេស់

ជារថ្ម្លបចេបបននថ្នកងវុះ

(លពាេគឺភាពខសានរវាងេំហូរស្ថច់ ក្បាក់ ម្ែេជ្ំពាក់ ក្កុម្ហនស្សបត្ថម្កិចេសនា

និងេំហូរស្ថច់ ក្បាក់ ម្ែេក្កុម្ហនរ ំពឹងទ្កថានឹងទ្ទ្ួ េបាន)។
•

ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថម្ែេម្គនការងយចុះរថ្ម្លនាកាេបរ ិលចេទ្រាយការណ៍៖

ជាភាពខសានរវាងរថ្ម្លែេ

និងរថ្ម្លបចេបបននថ្នេំហូរស្ថច់ក្បាក់ ម្ែេរពឹងទ្កនាលពេេនាគរ។
•

កិចេសនាឥណទនម្ែេលៅសេ់៖

ការខារបង់ឥណទនគឺ ជារថ្ម្លបចេបបននថ្នភាពខសានរវាងេំហូរ

ស្ថច់ក្បាក់ ត្ថម្កិចេសនាម្ែេជ្ំពាក់ ក្កុម្ហន

ក្បសិនលបើេនកកាន់ កាប់កិចេសនាឥណទនបានែក

ឥណទនលក្បើ និងេំហូរស្ថច់ ក្បាក់ ម្ែេរ ំពឹងនឹងទ្ទ្ួ េបាន ក្បសិនលបើឥណទនក្រូវបានែកលក្បើ។
ក្កុម្ហនគណនា ECL លោយយករថ្ម្លែេថ្នក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ គណនឹង PD សរប ពី ក្បូលរសដម្ូ ម្ឌេ (Proxy
Model) លៅត្ថម្ែំ ណាក់ កាេនីម្ួយៗ ជាម្ួ យកត្ថតាម្ករក្ម្ូវហានិភ័យម្ួ យចំនូន។
•

ការខារបង់ឥណទនម្ែេរ ំពឹ ងទ្ក (Expected Credit Loss ឬ ECL) គឺ ជារថ្ម្លបចេបបននថ្នកងវុះស្ថច់ក្បាក់
កនងរយៈអាយកាេម្ែេលៅសេ់

លោយលក្បើ េបបហារ EIR។ សក្ម្គប់ឆ្នំនីម្ួយៗថ្នអាយកាេលពញរបស់

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថ ក្កុម្ហនបានលធវើការបាន់ស្ថមនលេើ PD ម្ែេបានបញ្ូេ េការពាករណ៍នាលពេេនាគរ
LGD និង EAD។ ការបាន់ស្ថមនក្រូវបានយកម្កគណជាម្ួយាន លែើម្បីលធវើការបាន់ស្ថមនការខារបង់សក្ម្គប់
រយៈលពេនីម្ួយៗ។

បនាទប់ម្កការបាន់ស្ថមនក្រូវបានលធវើេបបហារក្រេប់ម្កកនងកាេបរ ិលចេទ្រាយការណ៍

លោយលក្បើ EIR ជាេក្ត្ថការក្បាក់េបបហារ។
•

ក្កុម្ហនបានោក់ឱ្យលក្បើ ក្បាស់ឥណទនខានររូចនិងម្ធយម្

និងឥណទនលគហោាន

លែើម្បីជាសំលពៀរ

ឥណទនគក្ម្ូ លោយស្ថរម្គនចរ ិរេកេណៈែូចាន។ ឥណទនទំងលនុះ ជាឥណទនរយៈលពេម្ែេម្គន
កាេវស្ថនតកំណរ់ និងកាេបរ ិលចេទ្កំណរ់កនងការសងក្បាក់ លែើម្ និងការក្បាក់។
•

ECL ក្រូវបានគណនាលោយលក្បើរប
ូ ម្នតខាងលក្កាម្៖

ែំណាក់កាេ

ការគណនា ECL ម្ផអកលេើ Proxy

1

សរបរថ្ម្លែេ

× េនបារក្កបខ័ណឌ

2

សរបរថ្ម្លែេ

× េនបារក្កបខ័ណឌ ែំណាក់កាេទ្ី2 × ការម្ករក្ម្ូវហានិភ័យ

3

សរបរថ្ម្លែេ

ែំណាក់កាេទ្ី1

ែំណាក់កាេទ្ី2
ែំណាក់កាេទ្ី3

េនបារក្កបខ័ណឌរួម្ម្គន PD និង

ែំណាក់កាេទ្ី1

× េនបារក្កបខ័ណឌ

ែំណាក់កាេទ្ី3

× ការម្ករក្ម្ូវហានិភ័យ
× ការម្ករក្ម្ូវហានិភ័យ

ែំណាក់កាេទ្ី1
ែំណាក់កាេទ្ី2

ែំណាក់កាេទ្ី3

LGD ម្ែេ PD យកម្កេនវរតក្រូវបានម្ផអកលេើ % ECL ម្កពីក្កុម្ហនលម្។

វាក្រូវបានគណនាលោយលក្បើរប
ូ ម្នតខាងលក្កាម្៖
PD យកម្កេនវរត = ចំនួន ECL / (EAD x LGD%)
ECL ក្រូវបានគណនាពី ក្កុម្ហនលម្ លោយម្គនការពិ ោរណាលៅលេើរថ្ម្លថ្នលពេលវោ។
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កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
36.
36.1

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ហានិភ័យឥណទាន (រ)

36.1.4 ចំនួនទឹកម្របាក់ខដលច្កើតច្

ង
ើ ពី ECL (រ)

(ខ) ការបារ់បង់ថ្នសំវ ិធានធន
ត្ថរាងខាងលក្កាម្លនុះសលងេបសំវ ិធានលេើការបារ់បង់ នាកាេបរ ិលចេទ្ចងក្ា/ចងឆ្នំ លៅត្ថម្ថានក់ ថ្នការបុះពាេ់/
ក្ទ្ពយសកម្មនីម្ួយៗ។
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

72,466

294,647

38,545

154,874

6,940,571

28,220,362

8,272,928

33,240,625

26,422

107,432

3,599

14,461

7,039,459

28,622,441

8,315,072

33,409,960

ការខារបង់ ត្ថម្ថានក់
សម្រេយលៅធនាារនានា
ឥណទនផតេ់ែេ់េរិ ងិជ្ន
កិចេសនាឥណទន

ទ្ឹកក្បាក់ ជាប់កិចេសនាថ្នក្ទ្ពយសម្បរតិហិរញ្ញ វរថ ម្ែេក្រូវបានេបលោេកនងេំ

ងលពេថ្នរបាយការណ៍ និង

លៅម្រសថិរលក្កាម្ការេនវរតចាប់គឺម្គនចំនួន 1,961,179 ែោលរអាលម្រ ិក នាថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ 2019។
លក្កាម្នីរិវ ិធីក្រួរពិនិរយរបស់ក្កុម្ហន ការលកើនល

ើងជាសំខាន់នូវហានិភ័យឥណទនក្រូវបានកំណរ់ ម្នលពេ

ម្គនការបុះពាេ់និងលៅចងបញ្េប់លៅលពេម្ែេការបុះពាេ់លកើរល

ើងែេ់ 30ថ្ងៃ។ លនុះគឺជាករណីចម្បងសក្ម្គប់ ការផតេ់

ឥណទនែេ់េរិងិជ្ន។ ត្ថរាងខាងលក្កាម្ផតេ់នូវការវ ិភាគលៅលេើចំនួនសរបថ្នឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន ត្ថម្កាេ
កំណរ់ម្ែេម្គនកនលងម្ក។
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

សរបរថ្ម្លលោង

ការខារបង់

សរបរថ្ម្លលោង

ការខារបង់

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

868,205,818

3,102,170

744,924,987

3,245,387

30-59 ថ្ងៃ

411,250

235,205

129,561

81,559

60-89 ថ្ងៃ

275,532

162,187

351,872

240,446

90-180 ថ្ងៃ

933,684

925,832

995,317

995,317

2,515,177

2,515,177

3,710,219

3,710,219

872,341,461

6,940,571

750,111,956

8,272,928

3,546,940,381

28,220,362

3,013,949,840

33,240,625

ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន
0-29 ថ្ងៃ

លក្ចើនជាង 180ថ្ងៃ
សរប
សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ
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ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
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36.
36.1

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ហានិភ័យឥណទាន (រ)

36.1.5 ការច្តតតច្លើហានិភ័យឥណទាន
ក្កុម្ហនបានលធវើការក្រួរពិនិរយការលផ្ទតរលេើហានិភ័យឥណទនត្ថម្វ ិស័យនីម្ួយៗ។

ការវ ិភាគការលផ្ទតរលេើ

ហានិភ័យឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន និងកិចេសនាឥណទន ក្រូវបានបង្ហាញលៅកនងត្ថរាងែូចខាងលក្កាម្៖
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019
សម្រេយលៅ ឥណទនផតេ់

កិចស
េ នា

ធនាារនានា

ឥណទន

ែេ់េរិងិជ្ន

សរប

ែោលរអាលម្រ ិក ែោលរអាលម្រ ិក ែោលរអាលម្រ ិក ែោលរអាលម្រ ិក
រថ្ម្លលោង

ពាន់លរៀេ

65,121,824

865,400,890

(26,422)

-

-

1,199,852

-

-

ឥណទនលគហោាន

-

70,637,911

312,703

70,950,614

288,485,195

ឥណទនផ្ទទេ់ខួន
ល

-

789,467,393

837,149

-

5,295,586

50,000

-

865,400,890

1,199,852

ចំនួនទ្ឹកក្បាក់ ត្ថម្កិចេសនា

930,496,292 3,783,397,923

ការលផ្ទតរលេើហានិភ័យត្ថម្វ ិស័យ
េរិងិជ្នខាងលក្ៅ

ឥណទនបគាេិក

790,304,542 3,213,378,269
5,345,586

21,735,153

866,600,742 3,523,598,617

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

សម្រេយលៅ ឥណទនផតេ់

កិចស
េ នា

ធនាារនានា

ឥណទន

ែេ់េរិងិជ្ន

សរប

ែោលរអាលម្រ ិក ែោលរអាលម្រ ិក ែោលរអាលម្រ ិក ែោលរអាលម្រ ិក
រថ្ម្លលោង

ពាន់លរៀេ

39,594,315

741,839,028

(3,599)

-

-

1,114,630

1,114,630

4,478,583

ឥណទនលគហោាន

-

70,837,551

318,751

71,156,302

285,906,021

ឥណទនផ្ទទេ់ខួន
ល

-

666,212,638

718,239

-

4,788,839

77,640

-

741,839,028

1,114,630

ចំនួនទ្ឹកក្បាក់ ត្ថម្កិចេសនា

781,429,744 3,139,784,711

ការលផ្ទតរលេើហានិភ័យត្ថម្វ ិស័យ
េរិងិជ្នខាងលក្ៅ

ឥណទនបគាេិក

84

666,930,877 2,679,728,264
4,866,479

19,553,513

742,953,658 2,985,187,798
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ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
36.
36.2

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ហានិភ័យសនានីយភាព

ហានិភ័យសនទនីយភាពសំលៅលៅលេើហានិភ័យម្ែេក្កុម្ហនម្ិនអាចបំលពញការពវកិចេហិរញ្ញ វរថ
សងបំណេ

ឬលោុះស្ស្ថយជ្ំហរ

ហានិភ័យសនទនីយភាពលកើរល

កនងស្ថថនភាពលសែាកិចេ

និងហិរញ្ញ វរថជាក់ ោក់

ឬម្ិនអាច

និងស្ថថនភាពទ្ីផារ។

ើងពីភាពម្ិនក្រូវានថ្នកាេកំណរ់ និងបរ ិម្គណេំហូរស្ថច់ក្បាក់ ម្ែេម្គនជាប់ជាម្ួយ

ក្បរិបរតិការ និងការវ ិនិលោគរបស់ក្កុម្ហន។
36.2.1 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាព
ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេរបស់ក្កុម្ហនកំណរ់យទ្ធស្ថស្រសត របស់ក្កុម្ហនកនងការក្គប់ ក្គង ហានិភ័យសនទនីយភាព
និង ការក្បរិបរតិការ ក្គប់ក្គងលោយARBC។ ARBC េនម្័រលេើលាេការណ៍សនទនីយភាពរបស់ក្កុម្ហន ម្ែេបលងាើរ
ល

ើងលោយេគានាយកោានក្គប់ក្គងហានិភ័យ និងក្រូវបានទ្ទ្ួេស្ថាេ់លោយ ALRMC។ នាយកោានររនាភិបាេ

ក្គប់ក្គងស្ថថនភាពសនទនីយភាពរបស់ក្កុម្ហនជាលរៀងរាេ់ថ្ងៃ លហើយពិនិរយរបាយការណ៍ក្បោំ ថ្ងៃម្ែេក្គបែណដប់លេើ
ចរនដស្ថច់ក្បាក់របស់ការ ិោេ័យកណា
ត េ និងស្ថខា។ របាយការណ៍សលងេបរួម្ និងការោរ់វ ិធានការលោុះស្ស្ថយក្រូវ
បានបញ្ូេ េោងលទ្ៀងទរ់ លៅកនងរបាយការណ៍ ARBC។
វ ិធីស្ថស្រសតរបស់ក្កុម្ហនកនងការក្គប់ក្គងេំហូរស្ថច់ ក្បាក់
អាចលធវើលៅបាន

គឺក្រូវធានាឱ្យបានក្គប់ ក្ាន់ត្ថម្េទ្ធភាពម្ែេ

ថានឹងម្គនស្ថច់ក្បាក់ក្គប់ ក្ាន់ លែើម្បីបំលពញត្ថម្លសចកដីក្រូវការលោយកក្ម្ិរសថិរលក្កាម្េកេខណឌ

លធវើោងណាម្ិនឱ្យរងការខារបង់

ិ៍ ត
និងម្ិនឱ្យម្គនការខូចខារែេ់លករល្
ម ុះក្កុម្ហន។ ធារសំខាន់ៗថ្នយទ្ធស្ថស្រសត

របស់ក្កុម្ហនគឺម្គនែូចខាងលក្កាម្៖
•

រកានូវម្ូេោានហិរញ្ញ បបទនចក្ម្ុុះ ម្ែេរួម្ម្គនក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន (ទំងបគាេ និងសហក្ាស)
និងរកាយហាវសីេីធីយថាភាព។

•

េនវរតនូវសំលពៀរក្ទ្ពយសកម្មម្ែេម្គនសនទនីយភាពខពស់ម្ែេចក្ម្ុុះលោយរូបិយប័ណណ និងកាេកំណរ់។

•

ត្ថម្ោននូ វភាពម្ិនសីានថ្នកាេកំណរ់របស់ ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ
និងវ ិស្ថេភាពម្ែេក្ទ្ពយសកម្មរបស់ក្កុម្ហនក្រូវបានជាប់ បនទក

និងបំណេហិរញ្ញ វរថរបស់ក្កុម្ហន
និងម្ែេម្ិនអាចយកលៅលក្បើ ជាវរថបញ្ហ
េ ំ

លែើម្បីទ្ទ្ួ េហិរញ្ញ បបទនបាន។
•

លធវើលស្រសតសលរសតនូវស្ថថនភាពសនទនីយភាពរបស់ក្កុម្ហនលធៀបនឹងហានិ ភ័យលផេងៗ

និងក្ពឹរិតការណ៍ជាក់

ោក់របស់ក្បលទ្ស។
•

ការ់បនថយនូវការបារ់បង់ចំណូេពី សនទនីយភាពម្ែេម្ិ នបានលក្បើ។

នាយកោានររនាភិបាេទ្ទ្ួេបានព័រ៌ម្គនពីម្ផនកអាជ្ីវកម្មែថ្ទ្លទ្ៀរ ទក់ទ្ងនឹងសនទនីយភាព ថ្នក្ទ្ពយសកម្ម
ហិរញ្ញ វរថ និងបំណេហិរញ្ញ វរថ និងព័រ៌ម្គនេម្អិរថ្នេំហូរស្ថច់ក្បាក់ រ ំពឹងទ្កលផេងលទ្ៀរ ម្ែេបានពីការពាករណ៍
អាជ្ីវកម្មនាលពេេនាគរ។

បនាទប់ម្កនាយកោានររនាភិបាេបានរកានូវសំលពៀរថ្នស្ថច់ក្បាក់រយៈលពេខលី

ភាគលក្ចើនជាហាវសីេីធីេនតរធនាារ

ម្ែេ

លែើម្បីធានាថាស្ថច់ ក្បាក់ក្គប់ ក្ាន់ ក្រូវបានរកាទ្កលៅកនងក្កុម្ហនទំងម្ូេ។

រក្ម្ូវការសនទនីយភាពរបស់ស្ថខា ក្រូវបានបំលពញត្ថម្រយៈម្ូេនិធិពីនាយកោានររនាភិបាេ លែើម្បីជ្ួយសក្ម្ួេែេ់
ការម្ក្បក្បួេរយៈលពេខលី

និ ងការផតេ់ម្ូេនិធិរយៈលពេម្វង

ណាម្ួយ។
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លែើម្បីលោុះស្ស្ថយរក្ម្ូវការស្ថច់ក្បាក់ ម្ែេ

លក្ាងទ្ក

ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
36.
36.2

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ហានិភ័យសនានីយភាព (រ)

36.2.1 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាព (រ)
នាយកោានររនាភិបាេត្ថម្ោនជាក្បោំម្ខ នូវការេនលោម្ត្ថម្ម្ែនកំណរ់បទ្បបញ្ញ រិតចាប់។
ការលធវើលស្រសតសលរសតសនទនីយភាព

ក្រូវបានលធវើល

ើងលៅលក្កាម្លសណារ ីយូ លផេងៗ

េកេខណឌទ្ីផារធម្មត្ថ និងធៃន់ធៃរ។ លសណារ ីយូក្រូវបានបលងាើរល

ម្ែេក្គបែណដប់ទំង

ើងលោយពិោរណាលេើក្ពឹរិតការណ៍ជាក់ោក់របស់

ក្កុម្ហន (ឧទហរណ៍ ការបនាទបចំណារ់ថានក់ ) និងក្ពឹរិតការណ៍ទក់ទ្ងនឹងទ្ីផារ (ឧទហរណ៍ ភាពម្ិនចាស់ោស់
លេើទ្ីផារ

ការការ់បនថយរូបិយប័ណណ លក្ាុះម្ហនតរាយធម្មជារិ ឬលក្ាុះម្ហនតរាយលផេងៗលទ្ៀរ)។ លេើសពីលនុះលទ្ៀរ

លសណារ ីយូភាពត្ថនរឹង អាចម្ផអកលេើក្ពឹរិដការណ៍នាលពេកនលងម្ក (historical scenario) ម្ែេបានករ់សម្គាេ់ ចំលពាុះ
ស្ថថប័នផ្ទទេ់ ឬទ្ូលៅ លេើស្ថថនភាពវ ិបរតិលសែាកិចេម្ែេក្រូវបានេលងារលោយស្ថថប័នលផេងលទ្ៀរ ម្ែេម្គនទ្ំ ហំ ម្ូម្ឌេ
និងរំបន់អាជ្ីវកម្មស្សលែៀងាន។ ជាញឹកញាប់ ក្កុម្ហនក៏ បានបញ្ូេ េធារថ្នវ ិបរតិនានាពីក្ពឹរិកា
ដ រណ៍នា លពេកនលងម្ក
លែើម្បីបលងាើរជាសម្មរិកម្ម

បម្នតជាលសណារ ីយូវ ិបរតិម្ែេអាចលជ្ឿជាក់បាន

ម្ែេសម្ស្សបលៅនឹងម្ូម្ឌេ

អាជ្ីវកម្ម

និងទ្ក្ម្ង់ការបុះពាេ់បចេបបននរបស់ក្កុម្ហន។
36.2.2 ការបោះ

ល់ពហា
ី
និភ័យសនានីយភាព
ឧបករណ៍សំខាន់

ហានិភ័យសនទនីយភាព។

ម្ែេក្កុម្ហនលក្បើ ក្បាស់សក្ម្គប់ក្គប់ ក្គងហានិភ័យសនទនីយភាពគឺ
េនបារលនុះឆលុះបញ្ហ
េ ំងេំពីេំហូរចូេស្ថច់ក្បាក់

សម្រេយលៅធនាារនានា) េំហូរលចញស្ថច់ក្បាក់កនងកំ
កម្េី

េនបារក្កបខ័ណឌ

(រួម្ម្គនឥណទនម្ែេក្រូវក្បម្ូេ

ង៣០ថ្ងៃ (រួម្ម្គនទ្ឹកក្បាក់ម្ែេក្រូវទ្ូទរ់លៅឱ្យេនកផតេ់

ក្បាក់បលញ្ញើពីក្គឹុះស្ថថនហិរញ្ញ វរថ និងក្កុម្ហន) និងក្បាក់បលញ្ញើរាយម្ែេក្រូវបានម្ករក្ម្ូវ

ក្ពម្ទំងបរ ិម្គណ

ក្ទ្ពយសកម្មសនទនីយភាពម្ែេអាចទ្ទ្ួេយកបាន (ស្ថច់ក្បាក់កនងថ្ែ គណនីចរនត និងទ្នបក្ម្ុងការពវកិចេលៅធនាារ
ជារិថ្នកម្ពជា)។
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

នាចងក្ា/ឆ្នំ

144.80%

177.17%

ជាម្ធយម្សក្ម្គប់ ក្ា/ឆ្នំ

128.83%

156.52%

េរិបរម្គក្ម្គប់ក្ា/ឆ្នំ

144.80%

238.29%

េបបបរម្គសក្ម្គប់ ក្ា/ឆ្នំ

100.49%

115.04%

36.2.3 ការវិភាគត្ថមអាយុកាលថ្នបំណុលហិរញ្ញ វតាុ និងម្រទពយសកមមហរិ ញ្ញ វតាុ
ត្ថរាងខាងលក្កាម្បង្ហាញពីអាយកាេលៅត្ថម្កិចេសនាជាក់ម្សតងម្ែេលៅសេ់
និងបំណេហិរញ្ញ វរថរបស់ក្កុម្ហន។
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ថ្នក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ

ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
36.
36.2

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ហានិភ័យសនានីយភាព (រ)

36.2.3 ការវិភាគត្ថមអាយុកាលថ្នបំណុលហិរញ្ញ វតាុ និងម្រទពយសកមមហរិ ញ្ញ វតាុ (រ)
រថ្ម្លែេ
រថ្ម្លលោង

េំហរូ ចូេ/(លចញ)

រហូរែេ់ 1 ម្ខ

> 1 – 3 ម្ខ

> 3 – 12 ម្ខ

> 1 – 5 ឆ្នំ

លេើសពី 5 ឆ្នំ

ម្ិនម្គនអាយកាេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

574,045,523

(606,281,944)

(180,491,174)

(97,356,982)

(297,913,212)

(29,723,702)

(796,874)

-

29,122,787

(35,400,484)

-

-

(2,840,401)

(32,560,083)

-

-

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019
បំណេហិរញ្ញវរថត្ថម្ក្បលភទ្
បំណេម្ិនម្ម្ននិសេនទ
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន
ម្ូេបក្របំណេ
ក្បាក់កម្េី

241,369,509

(272,633,828)

(4,608,892)

(6,969,282)

(72,586,396)

(188,216,513)

-

(252,745)

េនបំណេ

15,548,256

(18,292,056)

(1,631,172)

(9,141)

(7,238,411)

(8,524,413)

(888,919)

-

បំណេភរិសនា

12,817,656

(12,817,656)

(207,976)

(411,855)

(1,793,166)

(7,354,768)

(3,049,891)

-

បំណេលផេងៗ

4,767,096

(4,767,096)

(74,885)

(872,250)

(3,789,278)

(30,683)

-

-

877,670,827

(950,193,064)

(187,014,099)

(105,619,510)

(386,160,864)

(266,410,162)

(4,735,684)

(252,745)

(504,538)

-

-

(268,376)

(236,162)

-

-

5,928

-

-

5,928

-

-

-

902,068

(498,610)

-

-

(262,448)

(236,162)

-

-

-

(1,199,852)

-

-

(1,199,852)

-

-

-

878,572,895

(951,891,526)

(187,014,099)

(105,619,510)

(387,623,164)

(266,646,324)

(4,735,684)

(252,745)

3,572,277,391

(3,870,390,945)

(760,399,327)

(429,448,928)

(1,576,075,785)

(1,084,183,953)

(19,255,291)

(1,027,661)

បំណេនិសេនទ
ការក្គប់ក្គងហានិភ័យ
េំហូរលចញ
េំហូរចូេ

កិចេសនាឥណទន
សរប
សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
36.
36.2

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ហានិភ័យសនានីយភាព (រ)

36.2.3 ការវិភាគត្ថមអាយុកាលថ្នបំណុលហិរញ្ញ វតាុ និងម្រទពយសកមមហរិ ញ្ញ វតាុ (រ)
រថ្ម្លែេ
រថ្ម្លលោង

េំហរូ ចូេ/(លចញ)

រហូរែេ់ 1ម្ខ

> 1 – 3 ម្ខ

> 3 – 12 ម្ខ

> 1 – 5 ឆ្នំ

លេើសពី 5 ឆ្នំ

ម្ិនម្គនអាយកាេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ស្ថច់ក្បាក់កងថ្ែ
ន

26,268,257

26,268,257

26,268,257

-

-

-

-

-

សម្រេយលៅធនាារជារិថ្នកម្ពជា

74,607,763

74,667,456

6,903,799

5,171,964

4,236,918

-

58,354,775

-

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019
ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថត្ថម្ក្បលភទ្
ក្ទ្ពយសកម្មម្ិនម្ម្ននិសេនទ

សម្រេយលៅធនាារនានា

65,121,823

65,121,823

65,121,823

-

-

-

-

-

ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន

865,400,890

1,145,086,716

27,880,725

62,902,518

273,997,997

731,787,889

45,085,686

3,431,901

20,000

20,000

-

-

-

-

-

20,000

វ ិនិលោគលេើម្ូេបក្រ
ក្ទ្សកម្មលផេងៗ

1,601,192

1,601,192

-

264,013

-

1,337,179

-

-

1,033,019,925

1,312,765,444

126,174,604

68,338,495

278,234,915

733,125,068

103,440,461

3,451,901

-

-

-

-

-

-

-

7,654

-

-

6,203

1,451

-

-

-

7,654

-

-

6,203

1,451

-

-

-

55,049,188

-

5,049,188

15,000,000

-

35,000,000

-

សរប

1,033,019,925

1,367,822,286

126,174,604

73,387,683

293,241,118

733,126,519

138,440,461

3,451,901

សម្ម្ូេជាពាន់ លរៀេ

4,200,259,015

5,561,565,415

513,025,940

298,394,319

1,192,318,386

2,980,892,426

562,898,914

14,035,429

ក្ទ្ពយសកម្មនិសេនទ
ការក្គប់ក្គងហានិភ័យ
េំហូរលចញ
េំហូរចូេ

កិចេសនាទ្ទ្ួេកម្េី
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ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
36.
36.2

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ហានិភ័យសនានីយភាព (រ)

36.2.3 ការវិភាគត្ថមអាយុកាលថ្នបំណុលហិរញ្ញ វតាុ និងម្រទពយសកមមហរិ ញ្ញ វតាុ (រ)
រថ្ម្លែេ

រថ្ម្លលោង

េំហរូ ចូេ/(លចញ)

រហូរែេ់ 1 ម្ខ

> 1 – 3 ម្ខ

> 3 – 12 ម្ខ

> 1 – 5 ឆ្នំ

លេើសពី 5 ឆ្នំ

ម្ិនម្គនអាយកាេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

491,353,390

(507,814,922)

(121,805,764)

(93,919,082)

(266,660,080)

(24,635,022)

(794,974)

-

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្ន2
ំ 018

បំណេហិរញ្ញវរថត្ថម្ក្បលភទ្
បំណេម្ិនម្ម្ននិសេនទ
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន
ម្ូេបក្របំណេ

29,325,252

(37,014,518)

-

-

(2,380,797)

(34,633,721)

-

-

191,725,158

(217,879,268)

(507,657)

(8,058,955)

(59,704,566)

(149,315,267)

-

(292,823)

េនបំណេ

23,236,296

(26,732,806)

(401,311)

(1,008,842)

(11,664,455)

(12,742,004)

(916,194)

-

បំណេភរិសនា

13,172,448

(16,516,948)

(281,810)

(557,744)

(2,393,894)

(9,314,922)

(3,968,578)

-

4,488,231

(4,488,231)

(260,222)

(781,213)

(3,417,738)

(29,058)

-

-

753,300,775

(810,446,693)

(123,256,764)

(104,325,836)

(346,221,530)

(230,669,994)

(5,679,746)

(292,823)

-

-

-

-

-

-

-

ក្បាក់កម្េី

បំណេលផេងៗ
បំណេនិសេនទ
ការក្គប់ក្គងហានិភ័យ
េំហូរលចញ
េំហូរចូេ

កិចេសនាឥណទន
សរប
សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ

341,840

-

-

166,695

175,145

-

-

27,794

341,840

-

-

166,695

175,145

-

-

-

(1,114,630)

-

-

(1,114,630)

-

-

-

753,328,569

(811,219,483)

(123,256,764)

(104,325,836)

(347,169,465)

(230,494,849)

(5,679,746)

(292,823)

3,024,614,203

(3,257,046,224)

(494,875,907)

(418,868,232)

(1,393,885,402)

(925,436,819)

(22,804,180)

(1,175,684)
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កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
36.
36.2

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ហានិភ័យសនានីយភាព (រ)

36.2.3 ការវិភាគត្ថមអាយុកាលថ្នបំណុលហិរញ្ញ វតាុ និងម្រទពយសកមមហរិ ញ្ញ វតាុ (រ)
រថ្ម្លែេ

រថ្ម្លលោង

េំហរូ ចូេ/(លចញ)

រហូរែេ់ 1ម្ខ

> 1 – 3 ម្ខ

> 3 – 12 ម្ខ

> 1 – 5 ឆ្នំ

លេើសពី 5 ឆ្នំ

ម្ិនម្គនអាយកាេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ស្ថច់ក្បាក់កងថ្ែ
ន

37,211,155

37,211,155

37,211,155

-

-

-

-

-

សម្រេយលៅធនាារជារិថ្នកម្ពជា

77,602,188

77,653,503

25,808,687

4,350,199

111,305

-

47,383,312

-

សម្រេយលៅធនាារនានា

39,594,315

39,644,091

31,630,154

8,013,937

-

-

-

-

ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន

741,839,028

968,005,254

24,513,667

60,893,663

241,959,627

616,004,337

19,570,437

5,063,523

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្ន2
ំ 018

ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថត្ថម្ក្បលភទ្
ក្ទ្ពយសកម្មម្ិនម្ម្ននិសេនទ

វ ិនិលោគលេើម្ូេបក្រ
ក្ទ្ពយសកម្មលផេងៗ

20,000

20,000

-

-

-

-

-

20,000

1,504,182

1,504,182

-

205,338

-

1,298,844

-

-

897,770,868

1,124,038,185

119,163,663

73,463,137

242,070,932

617,303,181

66,953,749

5,083,523

-

-

-

-

-

-

-

ក្ទ្ពយសកម្មនិសេនទ
ការក្គប់ក្គងហានិភ័យ
េំហូរលចញ
េំហូរចូេ

កិចេសនាទ្ទ្ួេកម្េី
សរប
សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35,000,000

-

-

-

-

35,000,000

-

897,770,868

1,159,038,185

119,163,663

73,463,137

242,070,932

617,303,181

101,953,749

5,083,523

3,604,550,037

4,653,538,313

478,442,107

294,954,495

971,914,792

2,478,472,272

409,344,302

20,410,345
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កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
36.
36.2

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ហានិភ័យសនានីយភាព (រ)

36.2.3 ការវិភាគត្ថមអាយុកាលថ្នបំណុលហិរញ្ញ វតាុ និងម្រទពយសកមមហរិ ញ្ញ វតាុ (រ)
ចំនួនទ្ឹកក្បាក់កនងត្ថរាងខាងលេើក្រូវបានចងក្កងែូចខាងលក្កាម្៖
ក្បលភទ្ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ

វ ិធានម្ែេបរ ិម្គណក្រូវបានចងក្កង

បំណេហិរញ្ញ វរថ និងក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ

េំហូរស្ថច់ក្បាក់ពំ បានេបបហារ

ម្ិនម្ម្ន និសេនទ

ស្ថមនម្ែេក្រូវទ្ូ ទរ់

ម្ែេរួម្បញ្ូេ េនូ វការក្បាក់ បាន់

កិចេសនាឥណទន

ត្ថម្អាយកាេថ្នកិចេសនាម្ែេនឹ ងលកើ រម្គនោងឆ្ប់បំផរ

បំណេហិរញ្ញ វរថ និងក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ

េំហូរស្ថច់ក្បាក់ លៅត្ថម្កិចេសនាម្ែេពំ បានលធវើេបបហារ។

និសេនទសក្ម្គប់ ទ្ប់ស្ថារ់ហានិភ័យ

ម្ែេបានបង្ហាញជាចំនួនេំហូរចូ េ

និងេំហូរលចញែេ

ចំនួន
សក្ម្គប់

និសេនទម្ែេការទ្ូ ទរ់ លកើរម្គនរំ ណាេាន (ឧទហរណ៍ ការលោុះែូ រ
េក្ត្ថការក្បាក់ និង ការលោុះែូររូបិយប័ណណ)

និ ងចំនួនសទ្ធសក្ម្គប់

និសេនទ ម្ែេក្រូវបានទ្ូ ទរ់ រថ្ម្លសទ្ធ។
ជាម្ផនកម្ួយថ្នការក្គប់ ក្គងហានិភ័យសនទនីយភាពម្ែេលកើរលចញពីបំណេហិរញ្ញ វរថ

ក្កុម្ហនម្គនក្ទ្ពយ

សកម្មម្ែេអាចបតូរជាស្ថច់ ក្បាក់ង្ហយស្សួេបាន រួម្ម្គនស្ថច់ក្បាក់ និងស្ថច់ ក្បាក់សម្ម្ូេ ម្ែេម្គនភាពង្ហយស្សួេ
កនងការបំ លពញត្ថម្រក្ម្ូវការ។

លេើសពី លនុះលទ្ៀរ

ក្កុម្ហនបានចុះកិចេក្ពម្លក្ពៀងលេើកក្ម្ិរឥណទនជាម្ួ យធនាារ

លផេងលទ្ៀរ។
ត្ថរាងខាងលក្កាម្កំណរ់ ពីរថ្ម្លត្ថម្កិចេសនា របស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថម្ិនម្ម្ននិសេនទ និងបំណេហិរញ្ញ វរថ
ម្ិនម្ម្ននិសេនទ

ម្ែេរ ំពឹងថានឹងក្រូវទ្ទ្ួេបាន

ឬទ្ូ ទរ់កនងរយៈលពេរិចជាង12ម្ខ

របាយការណ៍លនុះ។

91

គិរោប់ពីកាេបរ ិលចេទ្ថ្ន

ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
36.
36.2

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ហានិភ័យសនានីយភាព (រ)

36.2.3 ការវិភាគត្ថមអាយុកាលថ្នបំណុលហិរញ្ញ វតាុ និងម្រទពយសកមមហរិ ញ្ញ វតាុ (រ)
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ស្ថច់ក្បាក់ កនងថ្ែ

26,268,257

106,806,733

37,211,155

149,402,787

សម្រេយលៅធនាារជារិថ្នកម្ពជា

16,312,681

66,327,361

30,270,191

121,534,817

សម្រេយលៅធនាារនានា

65,121,823

264,785,332

39,644,091

159,171,025

ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន

364,781,240

1,483,200,522

327,366,957

1,314,378,332

-

-

-

-

264,013

1,073,477

205,338

824,432

472,748,014

1,922,193,425

434,697,732

1,745,311,393

20,049,188

81,519,998

-

-

492,797,202

2,003,713,423

434,697,732

1,745,311,393

575,761,368

2,341,045,722

482,384,926

1,938,222,633

2,840,401

11,549,070

2,380,797

9,566,042

84,164,570

342,213,142

68,271,178

274,313,593

េនបំណេ

8,878,724

36,100,892

13,074,608

52,533,775

បំណេភរិ សនា

2,412,997

9,811,246

3,233,448

12,991,994

បំណេលផេងៗ

4,736,413

19,258,255

4,459,173

17,916,957

678,794,473

2,759,978,327

573,804,130

2,305,544,994

1,199,852

4,878,598

1,114,630

4,478,583

679,994,325

2,764,856,925

574,918,760

2,310,023,577

ក្ទ្ពយសកម្មហរិ ញ្ញវរថ

វ ិនិលោគលេើម្ូេបក្រ
ក្ទ្ពយសកម្មលផេងៗ

កិចេសនាទ្ទ្ួេកម្េី

បំណេហិរញ្ញវរថ
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន
ម្ូេបក្របំណេ
ក្បាក់កម្េី

កិចេសនាឥណទន
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
36.
36.2

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ហានិភ័យសនានីយភាព (រ)

36.2.3 ការវិភាគត្ថមអាយុកាលថ្នបំណុលហិរញ្ញ វតាុ និងម្រទពយសកមមហរិ ញ្ញ វតាុ (រ)
ត្ថរាងខាងលក្កាម្បង្ហាញរថ្ម្លត្ថម្កិចេសនា ថ្នក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថម្ិនម្ម្ននិសេនទ និ ងបំណេហិរញ្ញ វរថម្ិន
ម្ម្ននិសេនទ ម្ែេរ ំពឹងនឹងក្រូវទ្ទ្ូេបាន ឬទ្ូទរ់កនងរយៈលេើសពី12ម្ខ គិរោប់ពីកាេបរ ិលចេទ្ថ្នរបាយការណ៍លនុះ។
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

-

-

-

-

58,354,775

237,270,515

47,383,312

190,243,998

-

-

-

-

780,305,476

3,172,722,065

640,638,297

2,572,162,762

20,000

81,320

20,000

80,300

1,337,179

5,436,970

1,298,844

5,214,859

840,017,430

3,415,510,870

689,340,453

2,767,701,919

35,000,000

142,310,000

35,000,000

140,525,000

875,017,430

3,557,820,870

724,340,453

2,908,226,919

ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន

30,520,576

124,096,662

25,429,996

102,101,434

ម្ូេបក្របំណេ

32,560,083

132,389,297

34,633,721

139,054,390

188,469,258

766,316,003

149,608,090

600,676,481

9,413,332

38,274,608

13,658,198

54,837,665

10,404,659

42,305,343

13,283,500

53,333,253

30,683

124,757

29,058

116,668

271,398,591

1,103,506,670

236,642,563

950,119,891

-

-

-

-

271,398,591

1,103,506,670

236,642,563

950,119,891

ក្ទ្ពយសកម្មហរិ ញ្ញវរថ
ស្ថច់ក្បាក់ កនងថ្ែ
សម្រេយលៅធនាារជារិថ្នកម្ពជា
សម្រេយលៅធនាារនានា
ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន
វ ិនិលោគលេើម្ូេបក្រ
ក្ទ្ពយសកម្មលផេងៗ

កិចេសនាទ្ទ្ួេកម្េី

បំណេហិរញ្ញវរថ

ក្បាក់កម្េី
េនបំណេ
បំណេភរិ សនា
បំណេលផេងៗ

កិចេសនាឥណទន
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
36
36.2

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ហានិភ័យសនានីយភាព (រ)

36.2.4 ម្របាក់បម្រមុងសនានីយភាព
ត្ថរាងខាងលក្កាម្បង្ហាញពីសម្គសធារថ្នក្បាក់បក្ម្ុងសនទនីយភាពរបស់ក្កុម្ហន។
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019
រថ្ម្លលោង

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

រថ្ម្លសម្ស្សប

រថ្ម្លលោង

រថ្ម្លសម្ស្សប

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ស្ថច់ក្បាក់កនងថ្ែ

26,268,257

26,268,257

37,211,155

37,211,155

សម្រេយលៅធនាារជារិថ្នកម្ពជា

74,607,763

74,607,763

77,602,188

77,602,188

សម្រេយលៅធនាារនានា

65,121,823

65,121,823

39,594,315

39,594,315

កក្ម្ិរឥណទនម្ិនបានលក្បើក្បាស់

35,049,188

35,049,188

35,000,000

35,000,000

ក្បាក់បក្ម្ុងសនទនីយភាពសរប

201,047,031

201,047,031

189,407,658

189,407,658

សម្ម្ូ េជាពាន់ លរៀេ

817,457,228

817,457,228

761,039,970

761,039,970

36.2.5 ម្រទពយសកមមហរិ ញ្ញ វតាុសម្រាប់ច្ឆាើយតបច្ៅនឹងតម្រមូវការមូលនិធិនាច្ពល នាគត
ត្ថរាងខាងលក្កាម្បង្ហាញេំពីក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថរបស់ក្កុម្ហន សក្ម្គប់លឆលើយរបលៅនឹងរក្ម្ូវការម្ូេនិធិ
នាលពេេនាគរ។
ជាប់បនទក

ម្ិនជាប់បនទក

បានោក់

សក្ម្គប់ោក់

ជាក្ទ្ពយធានា

លផេងៗ*

ជាក្ទ្ពយធានា

លផេងៗ**

សរប

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក ែោលរអាលម្រ ិក ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

-

-

9,367,966

58,381,552

សម្រេយលៅធនាារនានា

-

-

-

ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន

-

-

- 1,145,086,716 1,145,086,716 4,655,922,587

វ ិនិលោគលេើម្ូេបក្រ

-

-

-

20,000

20,000

81,320

បំណេលផេងៗ

-

-

-

1,601,192

1,601,192

6,510,447

9,367,966

58,381,552

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2019
ស្ថច់ក្បាក់កនងថ្ែ

-

26,268,257

26,268,257

106,806,733

6,917,938

74,667,456

303,597,876

65,121,823

65,121,823

264,785,332

សម្រេយលៅធនាារជារិថ្ន
កម្ពជា

- 1,245,015,926 1,312,765,444 5,337,704,295
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
36.
36.2

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ហានិភ័យសនានីយភាព (រ)

36.2.5 ម្រទពយសកមមហរិ ញ្ញ វតាុសម្រាប់ច្ឆាើយតបច្ៅនឹងតម្រមូវការមូលនិធិនាច្ពល នាគត (រ)
ជាប់បនទក

ម្ិនជាប់បនទក

បានោក់

សក្ម្គប់ោក់ជា

ជាក្ទ្ពយធានា

លផេងៗ*

ែោលរអាលម្រ ិក
ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ស្ថស្ថច់ក្បាក់កនងថ្ែ

ក្ទ្ពយធានា

លផេងៗ**

សរប

ែោលរអាលម្រ ិក ែោលរអាលម្រ ិក ែោលរអាលម្រ ិក ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

-

-

-

37,211,155

37,211,155

149,514,421

4,319,117

47,404,384

-

77,653,503

77,653,503

312,011,775

សម្រេយលៅធនាារនានា

-

-

-

39,644,091

39,644,091

159,289,958

ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន

-

-

-

968,005,254

វ ិនិលោគលេើម្ូេបក្រ

-

-

-

20,000

20,000

80,360

បំណេលផេងៗ

-

-

-

1,504,182

1,504,182

6,043,803

4,319,117

47,404,384

សម្រេយលៅធនាារជារិថ្ន
កម្ពជា

968,005,254 3,889,445,111

- 1,124,038,185 1,124,038,185 4,516,385,428

* បង្ហាញពី ក្ទ្ពយសកម្មម្ែេម្ិនក្រូវបានោក់ ជាក្ទ្ពយធានា បម្នតក្កុម្ហនលជ្ឿថាក្ទ្ពយសកម្មលនុះម្ិនក្រូវបាន
េនញ្ហញរឱ្យលក្បើ ក្បាស់ោក់ ធានាលែើម្បីទ្ទ្ួ េបានម្ូ េនិ ធិលនាុះលទ្ លោយស្ថរលហរផេផលូវចាប់ ឬលហរផេណាម្ួ យ
លផេងលទ្ៀរ។
**

បង្ហាញពី ក្ទ្ពយសកម្មម្ែេក្រូវបានេនញ្ហញរឱ្យលក្បើ ក្បាស់ជាក្ទ្ពយធានា

ក្ទ្ពយសកម្មលនុះសក្ម្គប់ ោក់ ជាក្ទ្ពយធានា

លែើម្បីទ្ទ្ួ េបានម្ូ េនិ ធិ

បម្នតក្កុម្ហនម្ិ នោរ់ទ្ក

លៅកនងស្ថថនភាពក្បរិ បរតការអាជ្ី វកម្មធម្មត្ថ

លនាុះលទ្។
36.3 ហានិភ័យទី្ារ
ហានិភ័យទ្ីផារ គឺ ជាហានិ ភ័យម្ែេផ្ទលស់បូតរត្ថម្រថ្ម្លទ្ីផារ (ឧទហរណ៍ែូចជាេក្ត្ថការក្បាក់ និ ងេក្ត្ថបតូរ

ក្បាក់បរទ្ស) ម្ែេអាចលធវើឱ្យបុះពាេ់ចំណូេរបស់ក្កុម្ហន ឬរថ្ម្លថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថម្ែេក្កុម្ហនកាន់កាប់ ។
លាេបំណងថ្នការក្គប់ ក្គងហានិភ័យទ្ីផារ គឺក្កុម្ហនក្រូវក្គប់ ក្គង និងក្រួរពិនិរយការបុះពាេ់ថ្នហានិភ័យទ្ីផារ
លៅកនងបារាម្ម្ក្រម្ែេអាចទ្ទ្ួេយកបាន លែើម្បីធានាបានស្ថធនភាព ក៏ ែូចជាការ់បនថយហានិភ័យរបស់ក្កុម្ហន។
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ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)

36.3 ហានិភ័យទី្ារ (រ)

36.3.1 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យទី្ារ
សិទ្ិធេំណាចទ្ូ លៅសក្ម្គប់ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យទ្ីផារ

ក្រូវបានផតេ់លៅឱ្យគណៈកម្គមធិ ការក្ទ្ពយសកម្ម

េកម្ម និងហានិភ័យ លៅថានក់ក្កុម្ក្បឹកាភិ បាេ (ARBC) និង លៅថានក់ក្គប់ក្គង (ALRMC)។ ARBC បលងាើរកក្ម្ិ រ
សក្ម្គប់ក្បលភទ្ហានិភ័យសម្ូហភាព
នាយកោានក្គប់ ក្គងហានិភ័យឥណទន

និងសក្ម្គប់ សំលពៀរឥណទននីម្ួយៗ

(ទំងេស់ជាសំលពៀរម្ិនជ្ួ ញែូរ)។

និងទ្ីផារទ្ទ្ួ េខសក្រូវចំលពាុះការេភិ វឌឍន៍លាេនលោបាយេម្អិរ

ថ្នការក្គប់ក្គងហានិភ័យ (ក្រួរពិនិរយលោយ ARBC និ ងេនម្័រលោយក្កុម្ក្បឹកាភិ បាេ)។ ម្ខង្ហររបស់ររនាភិ បាេ
ក្រូវេនវរត និងក្គប់ ក្គងហានិ ភ័យទ្ីផារលៅកនងក្បរិ បរតិការក្បោំថ្ងៃ។
ក្កុម្ហនលក្បើ ក្បាស់ឧបករណ៍ម្ួយចំនួនលែើម្បីក្រួរពិនិរយ

និងោក់ ម្ែនកំណរ់ ថ្នផេបុះពាេ់លេើហានិភ័យ

ទ្ីផារ។
ត្ថរាងខាងលក្កាម្បង្ហាញពី ការកំណរ់ក្ទ្ពយសកម្ម និងបំណេម្ែេទ្ទ្ួ េរងហានិភ័យទ្ី ផារ។
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ស្ថច់ក្បាក់ កនងថ្ែ

26,268,257

106,806,733

37,211,155

149,514,421

សម្រេយលៅធនាារជារិថ្នកម្ពជា

74,607,763

303,355,164

77,602,188

311,805,591

សម្រេយលៅធនាារនានា

65,121,823

264,785,332

39,594,315

159,089,958

ឥណទនផតេ់ែេ់េរិ ងិជ្ន

865,400,890

3,518,720,019

741,839,028

2,980,709,215

20,000

81,320

20,000

80,360

1,601,192

6,510,447

1,504,182

6,043,803

1,033,019,925

4,200,259,015

897,770,868

3,607,243,348

574,045,523

2,334,069,097

491,353,390

1,974,257,921

29,122,787

118,413,252

29,325,252

117,828,863

241,369,509

981,408,424

191,725,158

770,351,685

េនបំណេ

15,548,256

63,219,209

23,236,296

93,363,437

បំណេភរិ សនា

12,817,656

52,116,589

13,172,448

52,926,896

4,767,096

19,383,012

4,488,231

18,033,712

902,068

3,667,808

27,794

111,676

878,572,895

3,572,277,391

753,328,569

3,026,874,190

ក្ទ្ពយសកម្មទ្ទ្ួេរងហានិភ័យទ្ីផារ

វ ិនិលោគលេើម្ូេបក្រ
បំណេលផេងៗ

បំណេទ្ទ្ួេរងហានិភ័យទ្ីផារ
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន
ម្ូេបក្របំ ណេ
ក្បាក់កម្េី

បំណេលផេងៗ
និសេនទសក្ម្គប់ទ្ប់ស្ថារ់ហានិភ័យ
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ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)

36.3 ហានិភ័យទី្ារ (រ)
36.3.2 ការបោះ
(i)

ល់ពហា
ី
និភ័យទី្ារ

ហានិភ័យេក្ត្ថការក្បាក់
ហានិភ័យចម្បងម្ែេសំលពៀរម្ិនជ្ួញែូ ររងការបុះពាេ់ គឺហានិភ័យថ្នការបារ់ បង់ ទ្ទ្ួេពីការម្ក្បក្បួេថ្ន
េំហូរស្ថច់ ក្បាក់ នាលពេេនាគរ ឬរថ្ម្លសម្ស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថ ឬរថ្ម្លលសែាកិចេថ្នភាគហនរបស់ ក្កុម្ហន
លោយស្ថរម្រការផ្ទលស់បូរេក្ត្ថការក្បាក់
ត
ទ្ីផារ។ ហានិភ័យេក្ត្ថការក្បាក់ ក្រូវបានក្គប់ក្គងត្ថម្រយៈការក្រួរពិនិរយ
ត្ថម្ោននូ វគម្គលរក្ទ្ពយសកម្ម
គណៈក្គប់ ក្គង

និងបំណេ

និងក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ។

ម្ែេម្គនការក្បាក់ ជាម្ួ យនឹងកក្ម្ិរកំណរ់ម្ែេបានេនម្័ រលោយ

លោយស្ថរម្រកម្េីខលុះរបស់ក្កុម្ហនម្គនេក្ត្ថការក្បាក់ផ្ទលស់បូរលៅត្ថម្
ត

េក្ត្ថទ្ីផារ ក្កុម្ហនលក្បើក្បាស់កិចេក្ពម្លក្ពៀងការលោុះែូរេក្ត្ថការក្បាក់ (Interest rate swap) និងម្ូ េនិធិក្បាក់កម្េី
រយៈលពេម្វងលែើម្បីបលញ្េៀសហានិភ័យលនុះ។
ថ្នការក្គប់ ក្គងកក្ម្ិរកំណរ់

ALRMC

ម្គនរួ នាទ្ីកនងការក្រួរពិ និរយត្ថម្ោននូ វេនលោម្ភាព

និងទ្ទ្ួ េបានការាំក្ទ្ពី នាយកោានររនាភិ បាេ

កនងសកម្មភាពក្គប់ ក្គង

ក្រួរពិនិរយក្បរិបរតិការក្បោំថ្ងៃ។ សកម្មភាពលនុះរួម្ម្គន ការក្គប់ក្គងការម្ក្បក្បួេេក្ត្ថហានិភ័យការក្បាក់

និង
ម្ែេ

រួម្ម្គន ផេបុះពាេ់ ថ្នការពវកិចេបំណេជាក់ម្សតង ឬម្ែេបានពាករណ៍។
ARBC និង ALRMC ទ្ទ្ួ េខសក្រូវកនងការលរៀបចំ យទ្ធស្ថស្រសតជារួម្ ខណៈម្ែេនាយកោានររនាភិ បាេ
ក្រូវេនវរតយទ្ធស្ថស្រសត លោយោក់លចញជាការលរៀបចំ ការពារហានិភ័យ។
ត្ថរាងខាងលក្កាម្សលងេបេំពីចំហគម្គលរេក្ត្ថការក្បាក់ របស់ក្កុម្ហន។

ត្ថរាងគម្គលរកំណរ់រថ្ម្លេក្ត្ថ

ការក្បាក់ លធវើការវ ិភាគលៅលេើរចនាសម្ព័នធលពញលេញថ្នេក្ត្ថការក្បាក់ ម្ិនសីាន

រវាងធារលៅកនងត្ថរាងរេយការ

របស់ក្កុម្ហន ម្ផអកលេើ (i) កាេបរ ិលចេទ្កំណរ់រថ្ម្លល

ើងវ ិញបនាទប់ ឬអាយកាេកំ ណរ់ ក្បសិនលបើេក្ត្ថការក្បាក់

ម្ក្បក្បួេ ឬ (ii) អាយកាេកំ ណរ់ ក្បសិនលបើេក្ត្ថការក្បាក់លងរ។
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កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
36

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)

36.3 ហានិភ័យទី្ារ (រ)
36.3.2 ្លបោះ

ល់ពីហានិភ័យទី្ារ (រ)

(i) ហានិភ័យេក្ត្ថការក្បាក់ (រ)
រថ្ម្លលោង

រហូរែេ់ 3 ម្ខ

> 3 – 6 ម្ខ

> 6 – 12 ម្ខ

> 1 – 5 ឆ្នំ

លេើសពី 5 ឆ្នំ

ពំម្គនការក្បាក់

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ស្ថច់ក្បាក់កនងថ្ែ

26,268,257

-

-

-

-

-

26,268,257

សម្រេយលៅធនាារជារិថ្នកម្ពជា

74,607,763

-

5,178,778

15,715,966

-

-

53,713,019

សម្រេយលៅធនាារនានា

65,121,823

16,327,255

-

-

-

-

48,794,568

ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន

865,400,890

374,254

1,039,085

22,239,917

616,276,066

237,829,488

(12,357,920)

20,000

-

-

-

-

-

20,000

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019
ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ

វ ិនិលោគលេើម្ូេបក្រ
បំណេលផេងៗ

1,601,192

-

-

-

-

-

1,601,192

1,033,019,925

16,701,509

6,217,863

37,955,883

616,276,066

237,829,488

118,039,116

574,045,523

168,596,840

93,535,659

284,555,404

27,298,168

59,452

-

29,122,787

-

-

-

28,793,465

-

329,322

241,369,509

2,000,000

4,918,839

62,891,115

169,930,968

-

1,628,587

េនបំណេ

15,548,256

-

-

7,500,000

7,000,000

729,319

318,937

បំណេភរិសនា

12,817,656

-

-

-

-

-

12,817,656

បំណេហិរញ្ញវរថ
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន
ម្ូេបក្របំណេ
ក្បាក់កម្េី

បំណេលផេងៗ

4,767,096

-

-

-

-

-

4,767,096

877,670,827

170,596,840

98,454,498

354,946,519

233,022,601

788,771

19,861,598

902,068

-

-

-

-

-

902,068

សរប

154,447,030

(153,895,331)

(92,236,635)

(316,990,636)

383,253,465

237,040,717

97,275,450

សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ

627,981,624

(625,738,416)

(375,034,158)

(1,288,883,926)

1,558,308,589

963,807,555

395,521,980

និសេនទសក្ម្គប់ទ្ប់ស្ថារ់ហានិភ័យ
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កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
36

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)

36.3 ហានិភ័យទី្ារ (រ)
36.3.2 ្លបោះ

ល់ហានិភ័យទី្ារ (រ)

(i) ហានិភ័យេក្ត្ថការក្បាក់ (រ)
រថ្ម្លលោង

រហូរែេ់ 3 ម្ខ

> 3 – 6 ម្ខ

> 6 – 12 ម្ខ

> 1 – 5 ឆ្នំ

លេើសពី 5 ឆ្នំ

ពំម្គនការក្បាក់

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ស្ថច់ក្បាក់កនងថ្ែ

37,211,155

-

-

-

-

-

37,211,155

សម្រេយលៅធនាារជារិថ្នកម្ពជា

77,602,187

-

4,230,000

7,610,189

-

-

65,761,998

សម្រេយលៅធនាារនានា

39,594,315

4,795,586

7,964,161

-

-

-

26,834,568

ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន

741,839,028

537,990

1,832,696

19,976,362

636,605,601

93,310,571

(10,424,192)

20,000

-

-

-

-

-

20,000

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្ន2
ំ 018
ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ

វ ិនិលោគលេើម្ូេបក្រ
បំណេលផេងៗ

1,504,182

-

-

-

-

-

1,504,182

897,770,867

5,333,576

14,026,857

27,586,551

636,605,601

93,310,571

120,907,711

491,353,390

119,629,404

88,808,236

249,241,903

21,688,070

725,927

11,259,850

29,325,252

-

-

-

29,865,605

-

(540,353)

191,725,158

-

7,192,131

48,721,608

136,178,370

292,823

(659,774)

េនបំណេ

23,236,296

-

1,000,000

10,000,000

11,000,000

729,319

506,977

បំណេភរិសនា

13,172,448

-

-

-

-

-

13,172,448

បំណេហិរញ្ញវរថ
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន
ម្ូេបក្របំណេ
ក្បាក់កម្េី

បំណេលផេងៗ

4,488,231

-

-

-

-

-

4,488,231

753,300,775

119,629,404

97,000,367

307,963,511

198,732,045

1,748,069

28,227,379

27,794

-

-

-

-

-

27,794

សរប

144,442,298

(114,295,828)

(82,973,510)

(280,376,960)

437,873,556

91,562,502

92,652,538

សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ

580,369,154

(459,240,637)

(333,387,563)

(1,126,554,625)

1,759,375,948

367,898,133

372,277,898

និសេនទសក្ម្គប់ទ្ប់ស្ថារ់ហានិភ័យ
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ំ
សម្រាប់ដណា
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ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)

36.3 ហានិភ័យទី្ារ (រ)

36.3.2 ផេបុះពាេ់ហានិភ័យទ្ីផារ (រ)

(i) ហានិភ័យេក្ត្ថការក្បាក់ (រ)
ការក្គប់ក្គងហានិភ័យេក្ត្ថការក្បាក់

លធៀបលៅនឹងម្ែនកំណរ់គម្គលរេក្ត្ថការក្បាក់

ក្រូវបានេនវរតបម្នថម្

ត្ថម្រយៈការត្ថម្ោនលេើបម្ក្ម្បក្ម្ួេថ្នក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញ វរថ និងបំណេហិរញ្ញ វរថរបស់ក្កុម្ហន ចំលពាុះលសណារ ីយូ
េក្ត្ថការក្បាក់ ម្ែេម្គនសតង់ោ និងម្ិនម្គនសតង់ោ។ លសណារ ីយូសង
ត ់ ោម្ែេម្ផអកលៅលេើម្ូេោានក្គឹុះជាក្បោំម្ខ
គឺសំលៅលៅលេើការធាលក់ចុះ ឬលកើនស្សបាន 100 និ ង50 basis point (bp) លែើម្បីពិនិរយលម្ើ េលេើផេបុះពាេ់លៅលេើ
ចំណូេេក្ត្ថការក្បាក់ សទ្ធ (Net Interes Income) លៅកនងចលនាលុះរយៈលពេ 12ម្ខ និងការធាលក់ចុះ ឬលកើនស្សបាន 100
និង50 (bp) លែើម្បីពិនិរយលម្ើ េលេើផេបុះពាេ់ លៅលេើរថ្ម្លលោងថ្នម្ូ េធន (Book Value to Equity)។
ត្ថរាងខាងលក្កាម្គឺ ជាការវ ិភាគលៅលេើបម្ក្ម្បក្ម្ួេថ្នការលកើនល

ើង

ឬការងយចុះថ្នេក្ត្ថការក្បាក់ទ្ីផារ

របស់ក្កុម្ហន លោយសនមរ់ថាម្ិនម្គនបម្ក្ម្បក្ម្ួេេក្ត្ថការក្បាក់ខសានលទ្។
100bp
លកើនល

ើង

ស្សបាន
ែោលរអាលម្រ ិក

100bp
ធាលក់ចុះ
ស្សបាន

50bp
លកើនល

50bp
ើង

លេើសពី1ឆ្នំ

ធាលក់ចុះ
លេើសពី1ឆ្នំ

ែោលរអាលម្រ ិក ែោលរអាលម្រ ិក ែោលរអាលម្រ ិក

បម្ក្ម្បក្ម្ួេថ្នចំណូេការក្បាក់សទ្ធ
ម្ែេបានពាករណ៍
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ិងនា

(2,061,886)

2,061,886

(1,030,943)

1,030,943

េំ

ងលពេម្ធយម្

(1,771,499)

1,771,499

(885,750)

885,750

េំ

ងលពេេរិបរម្គ

(2,061,886)

2,061,886

(1,030,943)

1,030,943

េំ

ងលពេេបបបរម្គ

(738,884)

738,884

(369,442)

369,442

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ិងនា

(1,217,401)

1,217,401

(608,700)

608,700

េំ

ងលពេម្ធយម្

(1,245,406)

1,245,406

(622,703)

622,703

េំ

ងលពេេរិបរម្គ

(1,380,073)

1,380,073

(690,037)

690,037

េំ

ងលពេេបបបរម្គ

(1,104,211)

1,104,211

(552,105)

552,105

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ 2018
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កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
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ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)

36.3 ហានិភ័យទី្ារ (រ)
36.3.2 ្លបោះ

ល់ហានិភ័យទី្ារ (រ)

(i) ហានិភ័យេក្ត្ថការក្បាក់ (រ)
100bp
លកើនល

ើង

ស្សបាន
ែោលរអាលម្រ ិក

100bp

50bp

ធាលក់ចុះ

លកើនល

ស្សបាន

50bp
ើង

លេើសពី1ឆ្នំ

ធាលក់ចុះ
លេើសពី1ឆ្នំ

ែោលរអាលម្រ ិក ែោលរអាលម្រ ិក ែោលរអាលម្រ ិក

បម្ក្ម្បក្ម្ួេថ្នម្ូេធន ម្ែេម្កពីបម្ក្ម្បក្ម្ួេ
េក្ត្ថការក្បាក់
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្ន2
ំ 019
ថ្ងៃទ្ី30 ម្ិងនា

(10,061,085)

10,061,085

(5,030,543)

5,030,543

(9,099,820)

9,099,820

(4,549,910)

4,549,910

េំ

ងលពេម្ធយម្

េំ

ងលពេេរិបរម្គ

(10,061,085)

10,061,085

(5,030,543)

5,030,543

េំ

ងលពេេបបបរម្គ

(8,089,221)

8,089,221

(4,044,610)

4,044,610

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ិងនា

(5,172,001)

5,172,001

(2,586,000)

2,586,000

េំ

ងលពេម្ធយម្

(4,959,196)

4,959,196

(2,479,598)

2,479,598

េំ

ងលពេេរិបរម្គ

(5,349,952)

5,349,952

(2,674,976)

2,674,976

េំ

ងលពេេបបបរម្គ

(4,683,247)

4,683,247

(2,341,623)

2,341,623

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ2018

ចំហរហានិ ភ័យេក្ត្ថការក្បាក់សរបទំងឡាយ ក្រូវបានក្រួរពិនិរយលោយម្ផនកររនាភិ បាេ ត្ថម្រយៈការលក្បើ
ក្បាស់សម្រេយលៅធនាារនានា បលញ្ញើពីធនាារលផេងៗ និងឧបករណ៍និ សេនទ លែើម្បីក្គប់ ក្គងចំ ហរទំងលនាុះ។

កិចស
េ នាលោុះែូរេក្ត្ថការក្បាក់ (Interest Rate Swap)
លៅកនងកិចេសនាលោុះែូ រេក្ត្ថការក្បាក់ ក្កុម្ហនយេ់ក្ពម្លធវើការលោុះែូររវាងចំនួនម្ែេម្គនេក្ត្ថការក្បាក់
ម្ក្បក្បួេ និ ងចំនួនម្ែេម្គនេក្ត្ថការក្បាក់លងរ លោយគណនាលេើទ្ឹកក្បាក់ លែើម្ម្គនលៅកនងកិ ចេសនា។ កិចេសនា
ទំងលនុះអាចឱ្យក្កុម្ហនការ់ បនថយហានិភ័យថ្នការម្ក្បក្បួេេក្ត្ថការក្បាក់

លេើេំហូរស្ថច់ ក្បាក់ថ្នបំណេម្ែេ

ម្គនការក្បាក់ម្ក្បក្បួេ។ រថ្ម្លសម្ស្សបកិចេសនាលោុះែូ រេក្ត្ថការក្បាក់ នាកាេបរ ិលចេទ្រាយការណ៍ គឺក្រូវបានកំណរ់
ត្ថម្រយៈការលធវើេបបហារេំហូរស្ថច់ ក្បាក់េនាគរ

លោយលក្បើ េក្ត្ថការក្បាក់ នាកាេបរ ិលចេទ្រាយការណ៍ម្ែេបានលធវើ

និយ័រកម្មសក្ម្គប់ ហានិភ័យឥណទនម្ែេម្គនលៅកនងកិ ចេសនា និ ងក្រូវបានបង្ហាញែូ ចខាងលក្កាម្៖
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ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)

36.3 ហានិភ័យទី្ារ (រ)
36.3.2 ្លបោះ

ល់ហានិភ័យទី្ារ (រ)

(i) ហានិភ័យេក្ត្ថការក្បាក់ (រ)
កិចស
េ នាេក្ត្ថការក្បាក់
ម្ក្បក្បួេ

រថ្ម្លលែើម្

រថ្ម្លសម្ស្សប

ថ្ងៃទ្ី30

ថ្ងៃទ្ី31

ថ្ងៃទ្ី30

ថ្ងៃទ្ី31

ថ្ងៃទ្ី30

ថ្ងៃទ្ី31

ម្ខម្ិងនា

ម្ខម្ិងនា

ម្ខធនូ
ឆ្នំ2018

ម្ខម្ិងនា

ឆ្នំ2019

ម្ខធនូ
ឆ្នំ2018

ម្ខធនូ
ឆ្នំ2018

%

%

ឆ្នំ2019

ឆ្នំ2019

ែោលរអាលម្រ ិក ែោលរអាលម្រ ិក ែោលរអាលម្រ ិក ែោលរអាលម្រ ិក

សម្រេយទ្ទ្ួេត្ថម្
េក្ត្ថម្ក្បក្បួេទ្ូទរ់
ត្ថម្េក្ត្ថលងរថ្នកិចេ
សនា
រហូរែេ់1ឆ្នំ

-

-

-

-

-

24,000,000

-

15,672

66,072,000

85,000,000

(907,996)

(43,466)

-

-

-

-

សរប

66,072,000

109,000,000

(907,996)

(27,794)

សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ

268,648,752

437,962,000

(3,691,912)

(111,676)

> 1 ែេ់ 2 ឆ្នំ
> 2 ែេ់ 5 ឆ្នំ

8.1050%
6.56838%-

7.15088%-

11.58763%

11.855%

លេើសពី 5 ឆ្នំ

ការលោុះែូ រេក្ត្ថការក្បាក់ ជាទ្ូលៅក្រូវបានទ្ូ ទរ់ លៅលរៀងរាេ់ 6ម្ខម្តង។ េក្ត្ថការក្បាក់ ម្ក្បក្បួេលៅលេើការ
លោុះែូ រេក្ត្ថការក្បាក់ ជាទ្ូលៅក្រូវបានកំណរ់ លៅត្ថម្ LIBOR 6ម្ខម្តង។

(ii)

ហានិភ័យលេើការបតូររូបិយប័ណណបរលទ្ស

ក្កុម្ហនលធវើក្បរិបរតិការជារូបិយប័ណណបរលទ្ស ម្ែេទ្ទ្ួ េរងហានិភ័យពី ការផ្ទលស់បូតរេក្ត្ថបតូរក្បាក់ ។ ការបុះ

ពាេ់ថ្នហានិភ័យលេើេក្ត្ថបតូរក្បាក់ ក្រូវបានក្គប់ក្គងលៅកនងលាេនលោបាយបារាម្ម្ក្រម្ែេបានេនម្័រ
លក្បើ ក្បាស់ការលោុះែូ ររូបិយប័ ណណ។
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ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)

36.3 ហានិភ័យទី្ារ (រ)
36.3.2 ្លបោះ

(ii)

ល់ហានិភ័យទី្ារ (រ)

ហានិភ័យលេើការបតូររូបិយប័ណណបរលទ្ស (រ)

រថ្ម្លលោងថ្នរូបិយប័ណណបរលទ្សរបស់ក្កុម្ហន

ម្ែេក្រូវបានកំ ណរ់ ជាក្ទ្ពយសកម្មរប
ូ ិ យវរថ

និ ងបំណេ

រូបិយវរថនាកាេបរ ិលចេទ្រាយការណ៍ ម្គនែូចខាងលក្កាម្៖
សម្ម្ូេជាែោលរអាលម្រ ិក

សរប

ែោលរអាលម្រ ិក

លរៀេ

បារ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ស្ថច់ក្បាក់កនងថ្ែ

19,795,941

5,357,834

1,114,482

26,268,257

106,806,733

សម្រេយលៅធនាារជារិថ្នកម្ពជា

69,319,814

5,287,949

-

74,607,763

303,355,164

សម្រេយលៅធនាារនានា

58,967,562

6,140,235

14,026

65,121,823

264,785,332

ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន

701,896,091

129,875,256

33,629,543

865,400,890

3,518,720,019

20,000

-

-

20,000

81,320

1,467,663

133,529

-

1,601,192

6,510,447

851,467,071

146,794,803

34,758,051 1,033,019,925

4,200,259,015

530,288,605

34,113,997

9,642,921

574,045,523

2,334,069,097

-

29,122,787

-

29,122,787

118,413,252

152,438,817

73,084,605

15,846,087

241,369,509

981,408,424

េនបំណេ

15,548,256

-

-

15,548,256

63,219,209

បំណេភរិសនា

12,817,656

-

-

12,817,656

52,116,589

4,344,910

319,222

102,964

4,767,096

19,383,012

715,438,244

136,640,611

25,591,972

877,670,827

3,568,609,583

ថ្ងៃទ្ី30 ម្ខម្ិងនា ឆ្នំ 2019
ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ

វ ិនិលោគលេើម្ូេបក្រ
បំណេលផេងៗ

បំណេហិរញ្ញវរថ
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន
ម្ូេបក្របំណេ
ក្បាក់កម្េី

បំណេលផេងៗ
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ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)

36.3 ហានិភ័យទី្ារ (រ)
36.3.2 ្លបោះ

(ii)

ល់ហានិភ័យទី្ារ (រ)

ហានិភ័យលេើការបតូររូបិយប័ណណបរលទ្ស (រ)
សម្ម្ូេជាែោលរអាលម្រ ិក

សរប

ែោលរអាលម្រ ិក

លរៀេ

បារ

ែោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ស្ថច់ក្បាក់កនងថ្ែ

30,607,038

5,376,438

1,227,679

37,211,155

149,514,421

សម្រេយលៅធនាារជារិថ្នកម្ពជា

63,770,817

13,831,371

-

77,602,188

311,805,591

សម្រេយលៅធនាារនានា

22,605,136

13,882,733

3,106,446

39,594,315

159,089,958

ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន

642,453,228

72,206,985

27,178,815

741,839,028

2,980,709,215

20,000

-

-

20,000

80,360

1,404,129

100,053

-

1,504,182

6,043,803

760,860,348

105,397,580

31,512,940

897,770,868

3,607,243,348

424,678,594

56,329,958

10,344,838

491,353,390

1,974,257,921

-

29,325,252

-

29,325,252

117,828,863

174,257,807

9,557,817

7,909,534

191,725,158

770,351,685

េនបំណេ

23,236,296

-

-

23,236,296

93,363,437

បំណេភរិសនា

13,172,448

-

-

13,172,448

52,926,896

4,066,406

277,645

144,180

4,488,231

18,033,712

639,411,551

95,490,672

18,398,552

753,300,775

3,026,762,514

ថ្ងៃទ្ី31 ម្ខធនូ ឆ្នំ2018
ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ

វ ិនិលោគលេើម្ូេបក្រ
បំណេលផេងៗ

បំណេហិរញ្ញវរថ
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន
ម្ូេបក្របំណេ
ក្បាក់កម្េី

បំណេលផេងៗ
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
36

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)

36.3 ហានិភ័យទី្ារ (រ)
36.3.2 ្លបោះ

(ii)

ល់ហានិភ័យទី្ារ (រ)

ហានិភ័យលេើការបតូររូបិយប័ណណបរលទ្ស (រ)

កិចស
េ នាលោុះែូររូបិយប័ណណ (Currency Swap)
កនងេំ

ងលពេបចេបបនន

ក្កុម្ហនបានចុះកិចេសនាលោុះែូររូបិយប័ណណ

លោយក្កុម្ហនយេ់ក្ពម្លោុះែូររូបិយប័ណណម្ខមរលរៀេ

ជាម្ួ យរូបិយប័ណណែោលរអាលម្រ ិក

លែើម្បីក្គប់ ក្គងចំ ហររូបិយប័ ណណបរលទ្ស។
ត្ថរាងខាងលក្កាម្បង្ហាញេម្អិរពីសម្រេយត្ថម្កិចេសនាលោុះែូ ររូបិយប័ណណលៅចងកាេបរ ិលចេទ្៖
េក្ត្ថបតូរក្បាក់

រូបិយប័ណណបរលទ្ស

រថ្ម្លលែើម្

រថ្ម្លសម្ស្សប

ថ្ងៃទ្ី30

ថ្ងៃទ្ី31

ថ្ងៃទ្ី30

ថ្ងៃទ្ី31

ថ្ងៃទ្ី30

ថ្ងៃទ្ី31

ថ្ងៃទ្ី30

ថ្ងៃទ្ី31

ម្ខម្ិងនា

ម្ខធនូ
ឆ្នំ2018

ម្ខម្ិងនា

ម្ខធនូ
ឆ្នំ2018

ម្ខម្ិងនា

ម្ខធនូ
ឆ្នំ2018

ម្ខម្ិងនា

ម្ខធនូ
ឆ្នំ2018

ឆ្នំ2019

ឆ្នំ2019

ឆ្នំ2019

[េក្ត្ថ]

[េក្ត្ថ]

ពាន់លរៀេ

ពាន់លរៀេ

-

-

-

-

- 12,198,000,000

-

-

ែោលរអាលម្រ ិក

ឆ្នំ2019

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

ែោលរអាលម្រ ិក

-

-

-

3,000,000

-

3,000,000

-

-

-

-

-

-

- 12,173,898,000

-

2,994,072

-

2,994,072

-

24,102,000

-

5,928

-

5,928

-

សម្រេយត្ថម្កិចស
េ នា
ទ្ិញ
រិចជាង 3ម្ខ
3 ែេ់ 6ម្ខ

4,066

េក់
រិចជាង 3ម្ខ
3 ែេ់ 6ម្ខ

4,066

-
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ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
36
36.4

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ហានិភ័យម្របតិបតតិការ

36.4.1 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យម្របតិបតតិការ
ហានិភ័យក្បរិបរតិការគឺហានិ ភ័យថ្នការបារ់បង់ លផេងៗលោយផ្ទទេ់ ឬលោយក្បលោេ
ែំលណើរការថ្ផទកនង ធនធានម្នសេ បលចេកវ ិទ្ា លហោារចនាសម្ព័នធ
ហានិភ័យឥណទន

ហានិភ័យទ្ីផារ និងហានិភ័យសនទនីយភាព

ម្ផនកចាប់ និ ងបទ្បបញ្ញ រិត

ម្ែេលកើរលចញពី

ក្ពម្ទំងកត្ថតហានិភ័យខាងលក្ៅលផេងៗ

លក្ៅពី

ម្គនែូចជាហានិភ័យម្ែេលកើ រលចញពី ការរក្ម្ូវ

និងសតង់ោស្ថជ្ី វកម្មម្ែេទ្ទ្ួេស្ថាេ់ ។ ហានិភ័យក្បរិបរតិការ គឺ អាចលកើរលចញពី

រាេ់សកម្មភាពក្បរិបរតិការទំងេស់របស់ក្កុម្ហន។
លាេបំណងរបស់ក្កុម្ហនកនងការក្គប់ ក្គងហានិភ័យក្បរិបរតិការ
ការបារ់បង់ ហិរញ្ញ វរថ

ិ៍ ត
និ ងការខូចខារលករល្
ម ុះរបស់ក្កុម្ហន

គឺ លែើម្បីរការេយភាពពី ការបលញ្ជៀស

ក្បកបលោយក្បសិទ្ធភាព

និងភាពថ្ចនក្បឌិ រ។

រាេ់លាេនលោបាយរបស់ក្កុម្ហនទំងេស់ គឺ ក្រូវេនលោម្លៅត្ថម្ការរក្ម្ូវម្ផនកចាប់ និ ងបទ្បបញ្ញ រិដ។
េគានាយោានហានិភ័យទ្ទ្ួ េខសក្រូវកនងការបលងាើរ និងេនវរតកនងការក្រួរពិនិរយត្ថម្ោន លែើម្បីលោុះស្ស្ថយ
ហានិភ័យក្បរិបរតិការ។ ទ្ំនួេខសក្រូវលនុះក្រូវបានាំក្ទ្លោយការេភិ វឌឍបទ្ោានទ្ូលៅរបស់ក្កុម្ហន សក្ម្គប់ ការ
ក្គប់ ក្គងហានិភ័យក្បរិបរតិការ លៅលេើចំនចម្ួ យចំនួនែូ ចខាងលក្កាម្៖


ការរក្ម្ូវឱ្យម្គនការម្បងម្ចករួនាទ្ី ោច់ ម្

កពី ានឱ្យបានចាស់ោស់ លោយរួម្បញ្ូេ េទំងសិទ្ិធកនងការ

េនម្័រថ្នក្បរិបរិតការនីម្ួយៗលោយឯករាជ្យ


ការរក្ម្ូវឱ្យម្គនការលផទៀងផ្ទទរ់ និងការក្រួរពិនិរយត្ថម្ោនក្បរិបរតិការទំងឡាយ



ការទម្ទរឱ្យម្គនេនលោម្ភាពលៅត្ថម្ការរក្ម្ូវម្ផនកចាប់ និងបទ្បបញ្ញ រិតលផេងៗ



ការលរៀបចំ ឯកស្ថរក្រួរពិនិរយ និងនីរិវ ិធី លផេងៗ



ការរក្ម្ូវឱ្យម្គនការវាយរថ្ម្លឱ្យបានលទ្ៀងទរ់ លៅលេើហានិភ័យក្បរិ បរតិការម្ែេបានរកល

ើញ និងភាព

ក្គប់ ក្ាន់ថ្នក្បព័នធក្រួរពិនិរយថ្ផទកនង និងនីរិវ ិធីលែើម្បីលោុះស្ស្ថយលេើហានិភ័យម្ែេបានកំណរ់

36.5



ការរក្ម្ូវឱ្យម្គនការរាយការណ៍រាេ់ក្បរិ បរតិការថ្នការបារ់បង់ និ ងបលងាើរសកម្មភាពលែើ ម្បីម្កេម្អ



ការបលងាើរឱ្យម្គនម្ផនការយថាភាព



ការបលងាើរឱ្យម្គនវគាបណតុះបណា
ត េ និ ងការេភិ វឌឍន៍ វ ិជាជជ្ី វៈ



ការការពារហានិភ័យព័រ៌ម្គនវ ិទ្ា និងេី នធឺម្ណរ និង



យទ្ធស្ថស្រសតការ់ បនថយហានិ ភ័យ រួម្ទំងការចំ ណាយលេើការទ្ិ ញធានារាប់ រងឱ្យម្គនក្បសិទ្ធភាព។

ហានិភ័យច្ដើមទុន
ហានិភ័យលែើ ម្ទ្ន គឺ ជាហានិភ័យម្ែេក្កុម្ហនម្ិ នម្គនធនធានលែើម្ទ្នក្គប់ក្ាន់

លែើម្បីបំលពញលៅត្ថម្

េកេខណឌរក្ម្ូវម្ផនកចាប់ កនងការាំក្ទ្ចំ ណារ់ ថានក់ឥណទន និងការលរៀបចំ ម្ផនការយទ្ធស្ថស្រសដរបស់ក្កុម្ហន។
យទ្ធស្ថស្រសតរបស់ក្កុម្ហន គឺ រកាឱ្យបានម្ូ េោានលែើ ម្ទ្នឱ្យរ ឹងម្គំ លែើម្បីរកាទ្ំនកចិរតទ្ីផារ និ ងលែើម្បីរកា
និរនតរភាពថ្នការេភិ វឌឍន៍ បម្នថម្លេើអាជ្ីវកម្ម។
ក្រូវបានទ្ទ្ួ េស្ថាេ់

ផេបុះពាេ់ថ្នកក្ម្ិរលែើម្ទ្នលេើក្បាក់ចំណូេរបស់ម្គេស់ភាគហន

និងរកាឱ្យម្គនរេយភាពរវាងក្បាក់ចំណូេខពស់ម្ែេនឹងអាចលធវើលៅបាន

ម្គនការក្គប់ក្គង

លែើម្ទ្នេអ និងម្គនសវរថិភាព ម្ែេម្គនជ្ំ ហរលែើ ម្ទ្នរ ឹងម្គំ។
ធនាារជារិ ថ្នកម្ពជា

ម្ែេជានិ យ័រករសំខាន់ ជាងលគ

សក្ម្គប់ក្កុម្ហនទំងម្ូ េ។

106

បានកំ ណរ់

និងត្ថម្ោនការរក្ម្ូវលេើលែើម្ទ្ន

ហត្ថាកសិករ លីមត
ី ធីត
កំណត់សាាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ

ំ
សម្រាប់ដណា
ច់ការ ិយបរ ិច្ចេទ 3ខែ និង 6ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ3
ី 0 ខែមិងនា
ុ
ឆ្ន ំ2019
36
36.5

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហិរញ្ញ វតាុ (រ)
ហានិភ័យច្ដើមទុន (រ)

36.5.1 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យច្ដើមទុន
ែូចលៅនឹងហានិភ័យសនទនីយភាព និ ងហានិភ័យទ្ីផារ ARBC និង ALRMC ទ្ទ្ួ េខសក្រូវកនងការក្គប់ក្គង
ក្បកបលោយក្បសិទ្ធភាព លេើហានិភ័យលែើ ម្ទ្នរបស់ក្កុម្ហនទំងម្ូ េ។
ហានិភ័យលែើ ម្ទ្ន ក្រូវបានវាស់ម្វង និ ងក្រួរពិនិរយត្ថម្ោន លោយកក្ម្ិរកំ ណរ់ម្ែេក្រូវបានគណនាស្សប
ត្ថម្ការរក្ម្ូវរបស់ធនាារជារិថ្នកម្ពជា។
លៅថ្ងៃទ្ី22

ម្ខកម្ភៈ

ឆ្នំ2018 ធនាារជារិថ្នកម្ពជា

បានលចញក្បកាសសតីពីការកំ ណរ់ក្ទ្នាប់ លែើ ម្ទ្ន

(Capital Buffer) សក្ម្គប់ក្គឹុះស្ថថនធនាារ និងហិរញ្ញ វរថ។ លោងត្ថម្ម្គក្ត្ថ22 ថ្នក្បកាសលនុះ ក្គឹុះស្ថថនទំងេស់
ក្រូវលារពត្ថម្បទ្បបញ្ញ រិតទក់ទ្ងនឹងការរកាក្ទ្នាប់លែើ ម្ទ្នោងលហាចណាស់ឱ្យបាន 50% ថ្នលែើម្ទ្នសរបគិរក្រឹម្
ថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ឆ្នំ2019 និងេនវរតឱ្យបានោងលពញលេញ គិរក្រឹម្ថ្ងៃទ្ី1 ម្ខម្ករា ឆ្នំ2020។
លៅថ្ងៃទ្ី7 ម្ខម្ី នា ឆ្នំ2018 ធនាារជារិថ្នកម្ពជា បានលចញស្ថរាចរម្ណនាំសីព
ត ី ការេនវរតក្បកាសសតីពី
ការកំណរ់ ក្ទ្នាប់ លែើម្ទ្នសក្ម្គប់ក្គឹុះស្ថថនធនាារ
លខានលធើសី

និ ងហិរញ្ញ វរថ

ម្ែេបានកំ ណរ់េនបារថ្នក្ទ្នាប់ លែើម្ទ្ន

ីខ
ល េ (Countercyclical Capital Buffer) ចំនួន 0% រហូរែេ់ម្គនការជ្ូ នែំ ណឹងជាងមី។

ក្កុម្ហនបានេនលោម្លៅត្ថម្ការរក្ម្ូវលែើម្ទ្នម្ែេក្រូវបានកំ ណរ់ោងលពញលេញ។

37.

រយៈច្ពលែាី និងរយៈច្ពលខវង
គណៈក្គប់ ក្គងបង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថម្ផអកលេើសនទនីយភាព។
ក្ទ្ពយសកម្ម និងបំណេ
សិទ្ធកនងការលក្បើ ក្ទ្ពយសកម្ម

ព័រ៌ម្គនេំពីរយៈលពេខលី

ក្រូវបានបង្ហាញលៅកនងម្ផនកថ្នការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញ វរថ។

ឬម្វង

របស់

ក្ទ្ពយសម្បរតិ និងបរ ិកាេរ

ក្ទ្ពយសកម្មេរូបី និងពនាពនារជាក្ទ្ពយសកម្ម ជាក្ទ្ពយសកម្មរយៈលពេម្វង។ សំវ ិធានធន

ជាបំណេរយៈលពេម្វង។
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