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 កំណរ់ 
សម្គា េ់ 

 ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018  ថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ឆ្ន 2ំ018 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
              

ក្ទ្ពយសកម្ម              
ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ    40,416,389     162,271,802    37,211,155     149,514,421    9,923,604     40,061,589  
សម្រ េយលៅធនាារជារិថ្នកម្ព ជា 6   63,356,742     254,377,319    77,602,188     311,805,591    41,264,136     166,583,317  
សម្រ េយលៅធនាារនានា 7   39,387,278     158,139,921    39,594,315     159,089,958    57,035,505     230,252,334  
ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន 8   810,151,681     3,252,758,999    741,839,028     2,980,709,215    564,202,315     2,277,684,746  
វនិិលោគលេើមូ្េបក្រ  9   27,826     111,721    20,000     80,360    20,000     80,740  
ក្ទ្ពយសម្បរតិ និងបរកិាេ រ 10   4,132,384     16,591,522    4,148,634     16,669,211    3,958,984     15,982,418  
សិទ្ធិកន ងការលក្បើក្ទ្ពយសកម្ម 11   12,520,352     50,269,213    12,788,265     51,383,249    13,225,717     53,392,220  
ក្ទ្ពយសកម្មេរបីូ 12   1,233,086     4,950,840    835,911     3,358,690    611,726     2,469,538  
ពនាពនារជាក្ទ្ពយសកម្ម-ស ទ្ធ 13(ក)   3,331,337     13,375,318    3,100,212     12,456,652    1,876,639     7,575,992  
ក្ទ្ពយសកម្មលផេងៗ 14   8,728,547     35,045,116    7,938,877     31,898,408    7,477,818     30,187,951  
              
សរ បក្ទ្ពយសកម្ម   983,285,622  3,947,891,771  925,078,585  3,716,965,755  699,596,444  2,824,270,845 



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

របាយការណ៍ស្ថា នភាពហរិញ្ញវតាុ (ត) 
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 កំណរ់ 
សម្គា េ់ 

 ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន 2ំ018  ថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ឆ្ន ំ2018 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
បំណ េ               
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន 15   526,564,529     2,114,156,584    491,353,390     1,974,257,921    375,822,867     1,517,196,914  
មូ្េបក្របំណ េ 16   29,997,409     120,439,597    29,325,252     117,828,863    -     -  
ក្បាក់កម្េី 17   212,729,588     854,109,296    191,725,158     770,351,685    175,448,992     708,287,581  
េន បំណ េ 18   22,447,792     90,127,885    23,236,296     93,363,437    25,258,299     101,967,753  
និសេនទសក្ម្គប់ទ្ប់ស្ថា រ់ហានិភ័យ  19   417,047     1,674,444    27,794     111,676    358,020     1,445,327  
បំណ េពនធលេើក្បាក់ចំលណញ 13(ខ)   1,566,221     6,288,377    4,862,542     19,537,694    3,510,009     14,169,906  
បំណ េភរិសនា  20   12,993,827     52,170,215    13,172,448     52,926,896    13,101,606     52,891,183  
សំវធិានធន 21   3,745     15,036    3,599     14,461    4,731     19,099  
បំណ េលផេងៗ 22   4,305,378     17,286,093    5,127,753     20,603,312    3,841,293     15,507,300  
សរ បបំណ េ   811,025,536  3,256,267,527  758,834,232  3,048,995,945  597,345,817  2,411,485,063 

មូ្េធន              
លែើម្ទ្ ន 23  75,000,000  301,125,000  75,000,000  301,350,000  30,000,000  121,110,000 
ប ពវោភភាគហ  ន   19,082,502  76,616,246  19,082,502  76,673,493  19,082,502  77,036,061 
ទ្ នបក្ម្ុង 24  5,322,190   21,211,019   4,389,187  17,635,753  2,721,101  10,985,085 
ក្បាក់ចំលណញរកាទ្ ក   72,855,394   292,671,979   67,772,664  272,310,564  50,447,024  203,654,636 
សរ បមូ្េធន   172,260,086  691,624,244  166,244,353  667,969,810  102,250,627  412,785,782 

              

សរ បបំណ េ និងមូ្េធន   983,285,622  3,947,891,771  925,078,585  3,716,965,755  699,596,444  2,824,270,845 

កំណរ់សម្គា េ់ែូចម្គនភាជ ប់ជាមួ្យោប់ពីទំ្ព័រទី្10 ែេ់ទី្97 គឺជាម្ផនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថ លនុះ។  



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

របាយការណ៍ចំច្ណញ-ខាត នងិលទធ្លលមអតិច្្េង  ៗ
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 កំណរ់ 
សម្គា េ់ 

 
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019  

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2018 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
       (មិ្នបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម) 
ចំណូេពីការក្បាក់ 25  31,752,531   127,200,639   25,418,929   101,980,743  
ចំណាយលេើការក្បាក់ 25  (13,519,486)  (54,159,061)  (10,274,238)  (41,220,243) 
ចំណូេស ទ្ធពីការក្បាក់   18,233,045   73,041,578   15,144,691   60,760,500  
          
ចំណូេពីកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ 26  1,215,979   4,871,212   554,592   2,225,023  
ចំណាយលេើកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ 26  (182,060)  (729,332)  (183,733)  (737,137) 
ចំណូេស ទ្ធពីកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ   1,033,919   4,141,880   370,859   1,487,886  
          
ការខារស ទ្ធពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ 

វាស់ម្វងត្ថម្ FVTPL 27  (389,253)  (1,559,348)  (85,912)  (344,679) 
ចំណូេលផេងៗ 28  178,515   715,131   242,347   972,296  
ការខារបង់ស ទ្ធពីការធាល ក់ច ុះរថ្ម្ល

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ  29  (156,625)  (627,440)  (731,375)  (2,934,277) 
ចំណាយប គាេិក 30  (7,940,535)  (31,809,783)  (6,719,862)  (26,960,086) 
ចំណាយរេំស់ 31  (1,310,089)  (5,248,217)  (1,218,659)  (4,889,260) 
ចំណាយលផេងៗ 32  (1,912,468)  (7,661,347)  (1,939,171)  (7,779,954) 
ក្បាក់ចំលណញម្ នែកពនធ   7,736,509   30,992,454   5,062,918   20,312,426  
          
ពនធលេើក្បាក់ចំលណញ 13(គ)  (1,720,776)  (6,893,429)  (1,032,963)  (4,144,248) 
          
ក្បាក់ចំលណញកន ងក្ា   6,015,733   24,099,025   4,029,955   16,168,178  
ចំណូេេម្អិរលផេងៗ   -  (157,575)   -    (1,902,740) 
សរ បក្បាក់ចំលណញកន ងក្ា   6,015,733   23,941,450   4,029,955   14,265,438  
          
ក្បាក់ចំលណញផ្ទទ េ់ 

របស់ម្គេ ស់ហ  ន   6,015,733   24,099,025   4,029,955   16,168,178  
          
សរ បក្បាក់ចំលណញផ្ទទ េ់ 

របស់ម្គេ ស់ហ  ន   6,015,733   23,941,450   4,029,955   14,265,438 

កំណរ់សម្គា េ់ែូចម្គនភាជ ប់ជាមួ្យោប់ពីទំ្ព័រទី្10 ែេ់ទី្97 គឺជាម្ផនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថ លនុះ។



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

របាយការណ៍បខម្រមបម្រមលួមលូធន 

សម្រាប់ដណំាច់ការយិបរចិ្ចេទ3ខែ គតិម្រតមឹថ្ងៃទ3ី1 ខែមនីា ឆ្ន 2ំ019 
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  មូ្េធនផ្ទទ េ់របស់ម្គេ ស់ហ  ន 
  លែើម្ទ្ ន  ប ពវោភភាគហ  ន  ទ្ នបក្ម្ងុ  ក្បាក់ចំលណញរកាទ្ ក  សរ ប 
   ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
សក្ម្គប់ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2018 

(មិ្នបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម)           
ថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ឆ្ន ំ2018   30,000,000  19,082,502  2,721,101  50,447,024  102,250,627 
ក្បាក់ចំលណញកន ងក្ា  -  -  -  4,029,955  4,029,955 
ចំណូេេម្អិរលផេង  ៗ  -  -  -  -  - 
សរ បក្បាក់ចំលណញកន ងក្ា  -  -  -  4,029,955  4,029,955 
ការលផទរពីក្បាក់ចំលណញរកាទ្ កលៅទ្ នបក្ម្ុងត្ថម្បទ្បបញ្ញរតិ  -  -  1,013,169  (1,013,169)  - 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា  ឆ្ន ំ2018  30,000,000  19,082,502  3,734,270  53,463,810  106,280,582 
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  120,000,000  76,330,008  13,034,340  215,757,980  425,122,328 
           

សក្ម្គប់ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019           
ថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ឆ្ន ំ2019  75,000,000  19,082,502  4,389,187  67,772,664  166,244,353 
ក្បាក់ចំលណញកន ងក្ា  -  -  -  6,015,733  6,015,733 
ចំណូេេម្អិរលផេង  ៗ  -  -  -  -  - 
សរ បក្បាក់ចំលណញកន ងក្ា  -  -  -  6,015,733  6,015,733 
ការលផទរពីក្បាក់ចំលណញរកាទ្ កលៅទ្ នបក្ម្ុងត្ថម្បទ្បបញ្ញរតិ  -  -  933,003  (933,003)  - 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា  ឆ្ន ំ2019  75,000,000  19,082,502  5,322,190  72,855,394  172,260,086 
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  301,125,000  76,616,246  21,211,019  292,671,979  691,624,244 

កំណរ់សម្គា េ់ែូចម្គនភាជ ប់ជាមួ្យ ោប់ពីទំ្ព័រទី្10 ែេ់ទី្97 គឺជាម្ផនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថ លនុះ។ 



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ម្របាក ់
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 កំណរ់ 
សម្គា េ់ 

 
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ  
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019  

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ  
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2018 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
    (មិ្នបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម) 
េំហូរស្ថច់ក្បាក់ពីសកម្មភាពក្បរិបរតិការ       
ក្បាក់ចំលណញកន ងក្ា   6,015,733   23,941,450   4,029,955   14,265,438  
និយ័រភាព៖          
ចំណូេពីការក្បាក់ស ទ្ធ 25  (18,233,045)  (73,041,578)  (15,144,691)  (60,760,500) 
ភាគោភពីមូ្េបក្រកម្មសិទ្ធិ 
 វាស់ម្វងត្ថម្ FVOCI   (7,835)  (31,387)  -   -  
ការខារបង់ស ទ្ធពីការធាល ក់ច ុះរថ្ម្ល 
 ឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ    156,625   627,440   731,375   2,934,277  
ចំណាយរេំស់   1,310,089   5,248,217   1,218,659   4,889,260  
ចំណាយប គាេិកលផេង  ៗ   303,316   1,215,084   380,697   1,527,356  
ចំលណញពីការេក់ក្ទ្ពយសម្បរតិ 
 និងបរកិាេ រ   (78)  (312)  (181)  (726) 
ចំណាយពនធលេើក្បាក់ចំលណញ   1,720,776   6,893,429   1,032,963   4,144,248  
េលម្អៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ 
 ធារ ជារបិូយវរថ    177,067   709,330   419,565   1,678,260  
   (8,557,352)  (34,438,327)  (7,331,658)  (31,322,387) 
បម្ក្ម្បក្ម្ួេៈ          
សម្រ េយលៅធនាារជារិថ្នកម្ព ជា   (3,103,347)  (12,432,008)  (1,800,000)  (7,221,600) 
ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន   (69,051,754)  (276,621,327)  (55,908,522)  (224,304,990) 
ក្ទ្ពយសកម្មលផេង  ៗ   (671,152)  (2,688,635)  (502,851)  (2,017,438) 
និសេនទសក្ម្គប់ទ្ប់ស្ថា រ់ហានិភ័យ   389,253   1,559,348   66,326   266,100  
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន   35,063,976   140,466,288   17,038,791   68,359,629  
បំណ េលផេង  ៗ   (822,375)  (3,294,434)  (9,790)  (39,277) 
ស្ថច់ក្បាក់លក្បើក្បាស់កន ងក្បរិបរតិការ   (46,752,751)  (187,449,095)  (48,447,704)  (196,279,963) 
          
ការក្បាក់បានទ្ទួ្េ   31,988,541   128,146,095   25,965,295   104,172,764  
ការក្បាក់បានបង់   (10,186,274)  (40,806,214)  (9,807,190)  (39,346,446) 
ពនធលេើក្បាក់ចំលណញបានបង់   (5,248,222)  (21,024,377)  (3,683,103)  (14,776,609) 
ស្ថច់ក្បាក់ស ទ្ធលក្បើក្បាស់កន ង

សកម្មភាពក្បរិបរតិការ   (30,198,706)  (121,133,591)  (35,972,702)  (146,230,254) 



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ម្របាក់ (ត) 
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 កំណរ់ 
សម្គា េ់ 

 
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ  
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019  

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ  
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2018 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
េំហូរស្ថច់ក្បាក់ពីសកម្មភាពវនិិលោគ      (មិ្នបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម) 
ការទិ្ញក្ទ្ពយសម្បរតិ និងបរកិាេ រ   (535,179)  (2,143,927)  (612,093)  (2,455,717) 
ការទិ្ញក្ទ្ពយសកម្មេរបីូ   (445,885)  (1,786,215)  -   -  
ស្ថច់ក្បាក់បានពីការេក់ក្ទ្ពយសម្បរតិ 

និងបរកិាេ រ   500   2,003   183   734  
ស្ថច់ក្បាក់ស ទ្ធលក្បើក្បាស់កន ងសកម្មភាព

វនិិលោគ   (980,564)  (3,928,139)  (611,910)  (2,454,983) 
        

េំហូរស្ថច់ក្បាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញបបទន        
ស្ថច់ក្បាក់បានពីក្បាក់កម្េី   26,049,362   104,353,744   68,566,989   275,090,760  
ការទូ្ទរ់សងក្បាក់កម្េី   (7,265,551)  (29,105,797)  (12,993,173)  (52,128,610) 
ការទូ្ទរ់សងេន បំណ េ   (1,000,000)  (4,006,000)  (1,000,000)  (4,012,000) 
ការទូ្ទរ់សងក្បាក់លែើម្ភរិសនា     (862,515)  (3,455,235)  (709,045)  (2,844,689) 
ស្ថច់ក្បាក់ស ទ្ធទ្ទួ្េបានពីសកម្មភាព

ហិរញ្ញបបទន   16,921,296   67,786,712   53,864,771   216,105,461  
          
ការងយច ុះ /(លកើនល ើង)ស ទ្ធ នូវស្ថច់

ក្បាក់ និងស្ថច់ក្បាក់សម្មូ្េ   (14,257,974)  (57,275,018)  17,280,159   67,420,224  
ស្ថច់ក្បាក់ និងស្ថច់ក្បាក់សម្មូ្េ 

នាលែើម្ក្ា   106,976,320   429,830,854   75,177,800   303,492,778  
េលម្អៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ   -  (291,676)  -  (1,081,166) 
ស្ថច់ក្បាក់ និងស្ថច់ក្បាក់សម្មូ្េ 
 នាច ងក្ា 33 

 
92,718,346  372,264,160  92,457,959  369,831,836 

 
កំណរ់សម្គា េ់ែូចម្គនភាជ ប់ជាមួ្យ ោប់ពីទំ្ព័រទី្10 ែេ់ទី្97 គឺជាម្ផនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថ លនុះ។ 



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

កំណតស់ាា លច់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
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1.  ំពីម្រកុមហ ុន 
ហត្ថថ កសិករ គឺជាេងាការលក្ៅរោា ភិបាេ (លៅការ់ថា “េងាការលក្ៅរោា ភិបាេ”) ម្ែេបានបលងាើរល ើងលៅម្ខវចិេិកា 

ឆ្ន ំ1996  និងបានម្ក្បកាល យលៅជាក្កុម្ហ  ន ហត្ថថ កសិករ េីមី្រធីរ (លៅការ់ថា “លេច លខ េិេ” ឬ “ក្កុម្ហ  ន”) លែើម្បឱី្យស្សប
ត្ថម្បទ្បបញ្ញរតិរបស់ធនាារជារិថ្នកម្ព ជា ត្ថម្ក្បកាសលេខ B7-00-06 ក្ប.ក ច ុះថ្ងៃទី្11 ម្ខម្ករា ឆ្ន ំ2000 សតីពីការផតេ់អាជ្ា
ប័ណណែេ់ក្គឹុះស្ថថ នមី្ក្កូហិរញ្ញវរថ ។  ការបលងាើរ  លេច លខ េិេ បានម្ក្បកាល យក្បរិបរតិការលេើសកម្មភាពផតេ់កម្េីមី្ក្កូហិរញ្ញវរថ 
របស់េងាការលក្ៅរោា ភិបាេ ឱ្យលៅជាស្ថថ ប័នមី្ក្កូហិរញ្ញវរថ ម្ែេម្គនអាជ្ាប័ណណ។  លាេលៅរបស់ លេច លខ េិេ គឺលធវើ
ក្បរិបរតិការមី្ក្កូហិរញ្ញវរថ  និងអាជី្វកម្មធនាារ  លោយេន លោម្លៅត្ថម្ចាប់សតីពីក្គឹុះស្ថថ នធនាារ និងហិរញ្ញវរថ ។         
លេច លខ េិេ បានលធវើការផ្ទល ស់បតូរពីេងាការលក្ៅរោា ភិបាេលៅជា   ហត្ថថ កសិករ  េីមី្រធីរ ជាផលូវការ លៅថ្ងៃទី្27 ម្ខលម្ស្ថ     
ឆ្ន ំ2001 លោយបម្ងវររាេ់ក្ទ្ពយសកម្ម និងបំណ េទំងឡាយម្ែេម្គនែូចជា កិចេសនាផតេ់ជំ្នួយ និងក្ទ្ពយសកម្មក្រូវ
ទ្ទួ្េពីកិចេសនាទំងលនុះ េកេខណឌ និងការពវកិចេម្ែេទក់ទ្ងនឹងកម្េី កិចេសនាការង្ហរ េកេខណឌ េរថក្បលោជ្ន៍
និលោជិ្រ  កិចេសនាជួ្េេារឬផទុះ   សក្ម្គប់ស្ថខា ឬទី្ស្ថន ក់ការកណាត េ   និងរាេ់ក្បរិបរតិការមី្ក្កូហិរញ្ញវរថ    របស់        
េងាការលក្ៅរោា ភិបាេលៅឱ្យ លេច លខ េិេ។  ការលផទរខាងលេើលនុះ ក្រូវបានលធវើល ើងលក្កាម្កិចេក្ពម្លក្ពៀងសតីពីការលផទរក្ទ្ពយ
សកម្ម និងបំណ េ និងកិចេក្ពម្លក្ពៀងសតីពីេន បំណ េ   រវាងេងាការលក្ៅរោា ភិបាេ និង លេច លខ េិេ ច ុះថ្ងៃទី្27  ម្ខលម្ស្ថ  
ឆ្ន ំ2001។ 

នាថ្ងៃទី្27 ម្ខលម្ស្ថ ឆ្ន ំ2001 ក្កសួងពាណិជ្ជកម្មបានផតេ់អាជ្ាប័ណណអាជី្វកម្ម ច ុះថ្ងៃទី្3 ម្ខលម្ស្ថ ឆ្ន ំ2001 ែេ់ 
លេច លខ េិេ កន ងការក្បរិបរតិជាក្កុម្ហ  នទ្ទួ្េខ សក្រូវម្គនកក្មិ្រ   លែើម្បីផតេ់លសវាកម្មឥណទន  និងក្បាក់សនេំ ែេ់
ចំម្ណកទី្ផារថាន ក់ទប។  នាថ្ងៃទី្19 ម្ខរ ោ ឆ្ន ំ2001 លក្កាម្អាជ្ាប័ណណលេខ2 ធនាារជារិថ្នកម្ព ជា បានផតេ់ 
អាជ្ាប័ណណែេ់ លេច លខ េិេ សក្ម្គប់ការក្បរិបរតិជាស្ថថ ប័នមី្ក្កូហិរញ្ញវរថ  រយៈលពេបីឆ្ន ំម្ែេផ រស ពេភាពលៅថ្ងៃ    
ទី្19 ម្ខរ ោ ឆ្ន ំ2004។  នាថ្ងៃទី្12 ម្ខកកាោ ឆ្ន ំ2004 លេច លខ េិេ ទ្ទួ្េបានអាជ្ាប័ណណងមីមួ្យលទ្ៀរ រយៈលពេបីឆ្ន ំ
ម្ែេផ រស ពេភាពលៅថ្ងៃទី្19 ម្ខរ ោ ឆ្ន ំ2007។  ធនាារជារិថ្នកម្ព ជា បានផតេ់ក្កុម្ហ  ននូវអាជ្ាប័ណណមិ្នកំណរ់
ងិរលវោ   ម្ែេម្គនស ពេភាពោប់ពីថ្ងៃទី្8 ម្ខសីហា ឆ្ន ំ2007 រលៅ។ 

នាថ្ងៃទី្29 ម្ខម្ករា ឆ្ន ំ2010 ធនាារជារិថ្នកម្ព ជា បានផតេ់អាជ្ាប័ណណែេ់ លេច លខ េិេ លែើម្បីក្បកបអាជី្វកម្ម
ទ្ទួ្េក្បាក់បលញ្ញើពីស្ថធារណជ្ន។ 

លៅថ្ងៃទី្9 ម្ខរ ោ ឆ្ន ំ2013 ធនាារជារិថ្នកម្ព ជា បានផតេ់អាជ្ាប័ណណែេ់ លេច លខ េិេ លែើម្បីលធវើក្បរិបរតិការ
ធនាារចេ័រ រមួ្ម្គនលសវាកម្មែូចជា (1) ពិនិរយសម្រ េយគណនី (2) របាយការណ៍សលងេប (3) ម្សវងរកទី្តំ្ថងម្គ ស ីន 
ATM (4) ការលផទរក្បាក់ពីគណនី (5) ការទិ្ញការទូ្រស័ពទ (6) សងឥណទន (7) ពិនិរយេក្ត្ថការក្បាក់ (8) ពិនិរយេក្ត្ថ           
បតូរក្បាក់ (9) ស្ថររេឹំកពីការសងឥណទន (10) ការផេពវផាយត្ថម្រយៈទូ្រស័ពទចេ័រ និង (11) ស្ថរជូ្នែំណឹង។ 

ធនាារជារិថ្នកម្ព ជា បានផតេ់អាជ្ាប័ណណែេ់ លេច លខ េិេ ជាភាន ក់ង្ហរធានារា ប់រង លោយលែើររួជាេនកម្ណនំា
លសវាធានារា ប់រងែេ់េរិងិជ្នឱ្យក្កុម្ហ  ន លក្បវរ័ (កម្ព ជា) ម្គ យក្កូ  ឡាយហវ៍  េ ិនសួលរន ភីេិេស ី លៅថ្ងៃទី្19 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2014  
និងឱ្យក្កុម្ហ  ន ស វណាណ ភូមិ្ ឡាយហវ៍ លៅថ្ងៃទី្29 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2017។  
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1.  ំពីម្រកុមហ ុន (រ) 
សកម្មភាពចម្បងរបស់ លេច លខ េិេ គឺការផតេ់លសវាឥណទន លសវាក្បាក់សនេំ និងលសវាហិរញ្ញវរថ លផេង លៗទ្ៀរ 

ជាពិលសសផតេ់ែេ់ស្រសតី និងក្គួស្ថរម្ែេម្គនចំណូេទប ត្ថម្រយៈទី្ស្ថន ក់ការកណាត េលៅរាជ្ធានីភនំលពញ និង
ការោិេ័យត្ថម្បណាត លខរតលផេង លៗទ្ៀរ   លៅកន ងក្ពុះរាជាណាចក្កកម្ព ជា។ 

 លេច លខ េិេ ម្គនក្បរិបរតិការលៅការោិេ័យចំនួន 178  (មិ្នរមួ្បញ្េូ េការោិេ័យកណាត េ) ម្ែេម្គន          
ទី្តំ្ថងលៅរាជ្ធានីភនំលពញ និងក្គប់លខរតក្កុង  លោយម្គនក្បភពចំណូេចម្បងពីការក្បាក់ទ្ទួ្េបានពីការផតេ់ឥណទន    
ផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន។   

ក្កុម្ហ  នម្គនទី្ស្ថន ក់ការកណាត េ លៅផទុះលេខ 606 ផលូវលេខ 271  ភូមិ្សនេំក សេ៣ សង្ហា រ់បឹងទំ្ព នទី្១       
ខណឌ ម្គនជ័្យ  រាជ្ធានីភនំលពញ  ក្ពុះរាជាណាចក្កកម្ព ជា។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថ  ក្រូវបានេន ម័្រឱ្យលចញផាយលោយក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ លៅថ្ងៃទី្28 ម្ខមិ្ង នា ឆ្ន ំ2019។ 

2. មូលដ្ឋា នគណច្នយយ 
2.1 មូលដ្ឋា នថ្នការច្រៀបចំ 

លនុះគឺជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថ  ម្ែេលរៀបចំជាលេើកែំបូង លោយេន លោម្លៅត្ថម្សតង់ោរបាយការណ៍
ទក់ទ្ងនឹងហិរញ្ញវរថ េនតរជារិថ្នកម្ព ជា (CIFRS) លចញផាយលោយក្កសួងលសែាកិចេ និងហិរញ្ញវរថ  (ក្បកាសលេខ 068 សហ
វ-ក្បក ច ុះថ្ងៃទី្8 ម្ខម្ករា ឆ្ន ំ2009)  និងលោយក្កុម្ក្បឹកាជារិគណលនយយថ្នកម្ព ជា (េិខិរច ុះថ្ងៃទី្24 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2016)។ 

កាេបរលិចេទ្េនតរកាេ គឺថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ឆ្ន ំ2018 ម្ែេនំាឱ្យម្គនការផ្ទល ស់បតូរនូវលាេនលោបាយ
គណលនយយ និងនិយ័រភាពលេើចំនួនម្ែេបានទ្ទួ្េស្ថា េ់កន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថ កាេពីលពេម្ ន។ ការផាូផាង 
និងការពនយេ់ពីការប ុះពាេ់ថ្នេនតរកាេលៅ CIFRS ម្គនបង្ហា ញលៅកំណរ់សម្គា េ់ទី្3។ 

2.2 របូិយប័ណណ ច្ោល និងរបូិយប័ណណ សម្រាប់ការបង្ហា ញ 

ក្កុម្ហ  នលធវើក្បរិបរតិការអាជី្វកម្ម និងករ់ក្ត្ថរាេ់បញ្ជ ីគណលនយយរបស់ខលួន ម្ផអកលេើរបិូយប័ណណចំនួន3 គឺក្បាក់
លរៀេ  ក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ និងក្បាក់បារថ្ង។ គណៈក្គប់ក្គងបានកំណរ់ក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ ជារបិូយប័ណណលាេ   
និងជារបិូយប័ណណសក្ម្គប់ការបង្ហា ញ លក្ពាុះវាឆល ុះបញ្ហេ ំងពីសម្គសធារ លសែាកិចេ ថ្នក្ពឹរតិការណ៍មូ្េោា ន និង                   
កាេៈលទ្សៈរបស់ក្កុម្ហ  ន។ 

សកម្មភាពក្បរិបរតិការជារបិូយប័ណណលផេងៗលទ្ៀរលក្ៅពីក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ   ក្រូវបានម្ក្បសក្ម្ួេលៅជាក្បាក់
ែ ោល រអាលម្រកិ លោយលក្បើេក្ត្ថបតូរក្បាក់លៅថ្ងៃក្បរិបរតិការលនាុះ។  ក្ទ្ពយសកម្មរបិូយវរថ  និងបំណ េរបិូយវរថ  នាកាេ
បរលិចេទ្រាយការណ៍ ម្ែេជារបិូយប័ណណលក្ៅពីក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ ក្រូវបានម្ក្បសក្ម្ួេលៅជាក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិ 
លោយលក្បើេក្ត្ថបតូរក្បាក់លៅកាេបរលិចេទ្លនាុះ។  ធារ មិ្នម្ម្នរបិូយវរថ  ម្ែេក្រូវបានវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លសម្ស្សបលៅកន ង
របិូយប័ណណបរលទ្ស ក្រូវបានម្ក្បសក្ម្ួេលោយលក្បើេក្ត្ថបតូរក្បាក់លៅកាេបរលិចេទ្ម្ែេរថ្ម្លសម្ស្សបក្រូវបានកំណរ់។ 
ធារ មិ្នម្ម្នរបិូយវរថ  ម្ែេក្រូវបានវាស់ម្វងលៅកន ងេកេខណឌ ថ្ងលលែើម្ ក្បវរតិស្ថស្រសតជារូបិយប័ណណបរលទ្ស មិ្នក្រូវបាន
ម្ក្បសក្ម្ួេម្តងលទ្ៀរលទ្។  

ភាពេលម្អៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ ម្ែេលកើរម្កពីការបតូរលនាុះ ក្រូវបានទ្ទួ្េស្ថា េ់លៅកន ងចំលណញ-ខារ។ 
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2. មូលដ្ឋា នគណច្នយយ (រ) 
2.3 ការបង្ហា ញជារបូិយប័ណណ ម្របាក់ច្រៀល 

េន លោម្ត្ថម្ចាប់សតីពី គណលនយយនិងសវនកម្ម ច ុះថ្ងៃទី្11    ម្ខលម្ស្ថ ឆ្ន ំ2016 ការករ់ក្ត្ថបតូរពីក្បាក់ែ ោល រ      
អាលម្រកិលៅជាក្បាក់លរៀេម្ែេបានបង្ហា ញកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថ លោយលក្បើក្បាស់េក្ត្ថច ងការយិបរលិចេទ្ និងេក្ត្ថ
ម្ធយម្  ែូចម្ែេបានក្បកាសលោយធនាារជារិថ្នកម្ព ជា។  

ក្ទ្ពយសកម្ម និងបំណ េលៅកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវរថ នីមួ្យៗម្ែេបានបង្ហា ញ ក្រូវបានបដូរត្ថម្            
េក្ត្ថច ងការយិបរលិចេទ្នាកាេបរលិចេទ្ថ្នរបាយការណ៍ លោយម្ កខទង់ចំណូេ និងចំណាយ លៅកន ងរបាយការណ៍        
ចំលណញ-ខារ និងេទ្ធផេេម្អិរលផេង  ៗ  និងខទង់លៅកន ងេំហូរស្ថច់ក្បាក់  ក្រូវបានបដូរលៅជាក្បាក់លរៀេលោយលក្បើក្បាស់
េក្ត្ថម្ធយម្។ េទ្ធផេថ្នភាពេលម្អៀងម្ែេលកើរលទ្បើងពីការបដូររបិូយប័ណណ  ក្រូវបានករ់ក្ត្ថកន ងចំណូេេម្អិរលផេងៗ 
(OCI)។  

របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថ ម្ែេបានបង្ហា ញជាក្បាក់លរៀេ ក្រូវបានលធវើល ើងលោយម្ផអកលេើេក្ត្ថបតូរក្បាក់កន ងមួ្យ
ែ ោល រអាលម្រកិែូចខាងលក្កាម្៖ 

 
េក្ត្ថច ងការយិបរលិចេទ្ 

  
េក្ត្ថម្ធយម្ 

 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019 4,015  4,006 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 4,018  4,045 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2018 4,000  4,012 
ថ្ងៃទី្01 ម្ខម្ករា ឆ្ន ំ2018 4,037  4,045 

2.4 មូលដ្ឋា នថ្នការសរបុរមួ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថ របស់ក្កុម្ហ  ន រមួ្បញ្េូ េរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថ របស់ទី្ស្ថន ក់ការកណាត េ និងបណាត  
ស្ថខាត្ថម្លខរតក្កុងនានារបស់ខលួន។   រាេ់សម្រ េយ  និងក្បរិបរតិការេនតរស្ថខាទំងេស់ក្រូវបានេ បបំបារ់លោេ។ 

2.5 ការបងាត់ច្លែ 

រួលេខលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថ ក្រូវបានបងារ់សក្ម្គប់ក្បាក់ែ ោល រអាលម្រកិនិងខទង់ពាន់សក្ម្គប់ក្បាក់លរៀេ។ 
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3. ការច្ម្របើសតង់ដ្ឋរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ នតរជាតិថ្នកមពុជា 
លៅកន ងក្ាបចេ បបននលនុះ លេច លខ េិេ បានលក្បើសតង់ោ CIFRS ជាលេើកែំបូង។  

CIFRS នំាម្កនូវសតង់ោគណលនយយងមី  ៗម្ែេលៅកន ងលនាុះ ម្គនសតង់ោងមីចំនួនពីរ (CIFRS 9 និង CIFRS 16) ម្ែេ
ម្គនផេប ុះពាេ់ជាស្ថរវនតែេ់របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថ របស់ លេច លខ េិេ។ សតង់ោងមីលផេង លៗទ្ៀរ ក៏ក្រូវយកម្កលក្បើម្ែរ 
ប  ម្នតសតង់ោទំងលនាុះមិ្នម្គនផេប ុះពាេ់ខាល ំងែេ់របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថ របស់ លេច លខ េិេ លនាុះលទ្។ 

លោងត្ថម្េកេខណឌ របស់ CIFRS 1 សក្ម្គប់េនកលក្បើ CIFRS ជាលេើកែំបូង ក្រូវលធវើការម្ករក្ម្ូវនូវព័រ៌ម្គនលក្បៀប
លធៀប។  

3.1 CIFRS 9 ឧបករណ៍ហរិញ្ញវតា ុ

CIFRS 9 កំណរ់េកេខណឌ សក្ម្គប់ការទ្ទួ្េស្ថា េ់ និងការវាស់ម្វង ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  និងបំណ េ  
ហិរញ្ញវរថ ។ សតង់ោងមីលនុះនំាម្កជាចម្បងនូវការផ្ទល ស់បតូរគណលនយយសក្ម្គប់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  និងេកេខណឌ
គណលនយយមួ្យចំនួនសក្ម្គប់បំណ េហិរញ្ញវរថ ។ ការផ្ទល ស់បតូរសំខាន់ ថៗ្នលាេនលោបាយគណលនយយរបស់ក្កុម្ហ  ន 
លោយស្ថរម្រការលក្បើ CIFRS 9 ម្គនសលងេបែូចខាងលក្កាម្៖ 

ការចាត់ថ្នន ក់ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវតាុ និងបំណុលហរិញ្ញវតាុ 

 ចំលពាុះក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  CIFRS 9 ម្គនបីចំណារ់ថាន ក់សំខាន់ៗគឺ ការវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករេំស់ ការវាស់ម្វង
ត្ថម្រថ្ម្លសម្ស្សបត្ថម្រយៈក្បរិបរតិការចំណូេេម្អិរលផេង  ៗ (FVOCI) និងការវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លសម្ស្សបត្ថម្រយៈ
ក្បរិបរតិការចំលណញ-ខារ (FVTPL)។ ការលធវើចំណារ់ថាន ក់របស់ CIFRS 9 ជាទូ្លៅគឺម្ផអកលៅលេើម្ ូម្ឌេអាជី្វកម្មសក្ម្គប់
ការក្គប់ក្គងក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  និងេំហូរស្ថច់ក្បាក់ត្ថម្កិចេសនារបស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ ។ សតង់ោលនុះ បានេ ប
លោេចំណារ់ថាន ក់របស់ CFRS7 ម្ែេពីម្ នបានោរ់ថាន ក់ែូចជា រកាទ្ កែេ់កាេកំណរ់ ឥណទននិងគណនីក្រូវ
ទ្ទួ្េ និងសក្ម្គប់ការេក់។  

ចំលពាុះបំណ េហិរញ្ញវរថ  CIFRS 9 ភាគលក្ចើនរកានូវេកេខណឌ ម្ែេម្គនស្ស្ថប់កន ង CFRS7 លេើកម្េងម្រការ
ផ្ទល ស់បតូររថ្ម្លសម្ស្សបរបស់បំណ េហិរញ្ញវរថ  ម្ែេបានវាស់ម្វងត្ថម្ FVTPL លោយការផ្ទល ស់បតូរម្ែេលកើរលចញពីផ្ទល ស់បតូរ
ហានិភ័យឥណទនរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ   ក្រូវបង្ហា ញលៅកន ងចំណូេេម្អិរលផេងៗ។  

ការធ្លា ក់ចុោះតថ្មារបសម់្រទពយសកមមហរិញ្ញវតាុ 

CIFRS 9 ជំ្នួស ម្ ូម្ឌេ “ការខារបង់ម្ែេបានលកើរល ើង”  ម្ែេម្គនកន ង CFRS 7 លោយម្ ូម្ឌេ “ការខារបង់  
ឥណទនម្ែេរពឹំងទ្ ក”។  ម្ ូម្ឌេការធាល ក់ច ុះរថ្ម្លងមីលនុះ ក៏ក្រូវេន វរតផងម្ែរចំលពាុះកិចេសនាឥណទន ប  ម្នតមិ្នក្រូវ      
េន វរតលនាុះលទ្ចំលពាុះការវនិិលោគកន ងឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ ក្ទ្ពយម្គេ ស់។ 

ត្ថម្សតង់ោ CIFRS 9 ការខារបង់ឥណទន ក្រូវទ្ទួ្េស្ថា េ់លេឿនជាង ត្ថម្សតង់ោ CFRS 7។ 
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3. ការច្ម្របើសតង់ដ្ឋរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ នតរជាតិថ្នកមពុជា (រ) 
3.1 CIFRS 9 ឧបករណ៍ហរិញ្ញវតា ុ(រ) 

 នតរកាល 

 នាកាេបរលិចេទ្េនតរកាេលៅ CIFRS (ថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ឆ្ន ំ 2018) ក្កុម្ហ  នបាន៖ 
 ោរ់ថាន ក់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ លោយវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករេំស់ លោយម្ផអកលេើទិ្ែាភាព និងភាពជាក់ម្សតងម្ែេម្គន

លៅកាេបរលិចេទ្េនតរកាេ  ម្ែេបានបំលពញនូវេកេខណឌ ខាងលក្កាម្៖ 
o ក្ទ្ពយសកម្មម្ែេម្គនលៅកន ងម្ ូម្ឌេអាជី្វកម្ម កន ងលាេបំណងរកាទ្ កសក្ម្គប់ការក្បមូ្េស្ថច់ក្បាក់ត្ថម្កិចេ

សនា 
o េកេខណឌ កិចេសនារបស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ ផតេ់នូវកាេបរលិចេទ្ជាក់ោក់ចំលពាុះេំហូរស្ថច់ក្បាក់ ម្ែេ

សក្ម្គប់ទូ្ទរ់ម្រក្បាក់លែើម្ និងការក្បាក់  (SPPI) ត្ថម្ចំនួនក្បាក់លែើម្ម្ែេលៅជំ្ពាក់ម្រប  លណាណ ុះ។ 

 ោរ់ថាន ក់ការវនិិលោគកន ងឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ ក្ទ្ពយម្គេ ស់ លោយវាស់ម្វងត្ថម្ FVOCI លក្ពាុះការវនិិលោគលនុះមិ្នម្ម្ន
រកាទ្ កសក្ម្គប់ការជួ្ញែូរ។  

 ោរ់ថាន ក់បំណ េហិរញ្ញវរថ លោយវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករេំស់ លោយស្ថរម្របំណ េទំងលនាុះ ព ំសថិរកន ងចំណារ់ថាន ក់
វាស់ម្វងត្ថម្ FVTPL។ 

 េន វរតជាក្បរិសកម្មនូវវធីិស្ថស្រសតេក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាព ចំលពាុះក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  និងបំណ េហិរញ្ញវរថ      
ម្ែេវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករេំស់។ 

 េន វរតជាក្បរិសកម្មនូវេកេខណឌ ថ្នការធាល ក់ច ុះរថ្ម្ល លោយលក្បើព័រ៌ម្គនម្ែេអាចលជ្ឿជាក់បាន និងម្គនស្ស្ថប់ លោយ
ព ំោំបាច់លធវើការចំណាយ ឬក្បឹងម្ក្បងណាមួ្យ កន ងការកំណរ់នូវហានិភ័យឥណទនលៅកាេបរលិចេទ្ម្ែេឧបករណ៍
ហិរញ្ញវរថ ក្រូវទ្ទួ្េស្ថា េ់ជាលេើកែំបូង (ចំលពាុះកិចេសនាឥណទន គឺលៅកាេបរលិចេទ្ ម្ែេក្កុម្ហ  នកាល យជាគូភាគី
ថ្នកិចេសនាម្ែេមិ្នអាចម្កម្ក្បបាន) និងលោយលធវើការលក្បៀបលធៀបហានិភ័យលនាុះ ជាមួ្យហានិភ័យឥណទនលៅ
កាេបរលិចេទ្េនតរកាេលៅ CIFRS លែើម្បីវាយរថ្ម្លថាលរើម្គនការលកើនល ើងនូវហានិភ័យឥណទនជាស្ថរវនតម្ែរឬលទ្ 
ោប់តំ្ថងពីការទ្ទួ្េស្ថា េ់ជាលេើកែំបូងម្ក។ លែើម្បីកំណរ់ថាលរើម្គនការលកើនល ើងនូវហានិភ័យឥណទនជាស្ថរវនត
ម្ែរឬលទ្ ោប់តំ្ថងពីការទ្ទួ្េស្ថា េ់ជាលេើកែំបូងម្ក ក្កុម្ហ  នក្រូវេន វរតនូវ (1) ការលេើកម្េងនូវហានិភ័យឥណទន
កក្មិ្រទប និង (2) ការសនមរ់ម្ែេអាចបែិលសធបានចំលពាុះការទូ្ទរ់សងត្ថម្កិចេសនា ម្ែេបានខកខានសង
លេើសពី 30ថ្ងៃ។ 

3.2 CIFRS 16 ភតិសនា 

CIFRS 16 នំាម្កនូវេកេខណឌ រក្ម្ូវងមីពាក់ព័នធនឹងគណលនយយភរិសនា។ សតង់ោលនុះ បង្ហា ញនូវការផ្ទល ស់បតូរ       
ជាស្ថរវនតចំលពាុះគណលនយយសក្ម្គប់ភរិកៈ លោយេ បបំបារ់លោេនូវភាពខ សាន រវាង ភរិសនាក្បរិបរតិការ និងភរិ
សនាហិរញ្ញវរថ  និងរក្ម្ូវឱ្យម្គនការទ្ទួ្េស្ថា េ់សិទ្ធិកន ងការលក្បើក្ទ្ពយសកម្ម និងបំណ េភរិសនា លៅលពេោប់លផតើម្
ក្គប់ភរិសនាទំងេស់ លេើកម្េងម្រភរិសនារយៈលពេខលី និងភរិសនារបស់ក្ទ្ពយសកម្មម្ែេម្គនរថ្ម្លទប។ 

ការផ្ទល ស់បតូរសំខាន់ៗថ្នលាេនលោបាយគណលនយយរបស់ក្កុម្ហ  ន លោយស្ថរម្រការលក្បើ CIFRS 16 ម្គនសលងេប
ែូចខាងលក្កាម្៖ 
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3. ការច្ម្របើសតង់ដ្ឋរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ នតរជាតិថ្នកមពុជា (រ) 
3.2 CIFRS 16 ភតិសនា (រ) 

គណច្នយយសម្រាប់ភតិសនា 

 CIFRS 16 ផ្ទល ស់បតូររលបៀបម្ែេក្កុម្ហ  នទ្ទួ្េស្ថា េ់ភរិសនា ម្ែេកាេពីម្ ន CAS 17 បានោរ់ថាន ក់ជាភរិសនា
ក្បរិបរតិការ និងករ់ក្ត្ថលៅខទង់លក្ៅត្ថរាងរ េយការ។ 

 លៅលពេលក្បើ CIFRS 16 ក្កុម្ហ  នក្រូវ៖ 
 ទ្ទួ្េស្ថា េ់សិទ្ធិកន ងការលក្បើក្ទ្ពយសកម្ម និងបំណ េភរិសនា លៅកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវរថ  

លោយវាស់ម្វងែំបូងត្ថម្រថ្ម្លបចេ បបននថ្នការទូ្ទរ់ភរិសនានាលពេេនាគរ 
 ទ្ទួ្េស្ថា េ់ការរេំស់សិទ្ធិកន ងការលក្បើក្ទ្ពយសកម្ម និងការក្បាក់លេើបំណ េភរិសនា លៅកន ង ចំលណញ-ខារ 
 បំម្បកទឹ្កក្បាក់បានបង់ជាក្បាក់លែើម្ (បង្ហា ញលៅកន ងសកម្មភាពហិរញ្ញបបទន) និងការក្បាក់ (បង្ហា ញលៅកន ង

សកម្មភាពក្បរិបរតិការ) លៅកន ងចំលណញ-ខារ។ 

 ម្ផអកលៅត្ថម្ CIFRS 16 សិទ្ធិកន ងការលក្បើក្ទ្ពយសកម្ម រក្ម្ូវឱ្យម្គនការលធវើលរសតលែើម្បីកំណរ់ពីការធាល ក់ច ុះរថ្ម្ល លោយ
េន លោម្ត្ថម្ CIAS 36 ការធាល ក់ច ុះថ្នរថ្ម្លក្ទ្ពយសកម្ម។ 

 ចំលពាុះភរិសនារបស់ក្ទ្ពយសកម្មម្ែេម្គនរថ្ម្លទប (ែូចជា ម្គ ស ីនហវូរូកូពី និងម្ ូរូ) ក្កុម្ហ  នលក្ជ្ើសលរ ើសយក 
ការទ្ទួ្េស្ថា េ់ចំណាយភរិសនាត្ថម្មូ្េោា នលងរ  ែូចម្ែេបានេន ញ្ហញ រលោយ CIFRS 16។ ការចំណាយលនុះ ក្រូវបាន
បង្ហា ញជាចំណាយលផេងៗលៅកន ងចំលណញ-ខារ។  

 នតរកាល 

 នាកាេបរលិចេទ្េនតរកាេលៅ CIFRS (ថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ឆ្ន ំ 2018) ក្កុម្ហ  នបានលក្ជ្ើសយកការលេើកម្េងែូចខាង
លក្កាម្៖ 

 វាយរថ្ម្លល ើងវញិនូវរាេ់កិចេសនាទំងេស់ម្ែេម្គនលៅថ្ងៃេនតរកាេ ថាលរើកិចេសនាម្គនភរិសនាម្ែរឬលទ្  
លោយម្ផអកលេើទិ្ែាភាព និងភាពជាក់ម្សតងម្ែេម្គនលៅកាេបរលិចេទ្េនតរកាេ។ 

 វាស់ម្វងបំណ េភរិសនាត្ថម្រថ្ម្លបចេ បបននថ្នការទូ្ទរ់ភរិសនាម្ែេលៅសេ់ លោយលធវើេបបហារត្ថម្         
េក្ត្ថកម្េីបម្នថម្  ម្ែេម្គនស្ស្ថប់លៅកាេបរលិចេទ្េនតរកាេ។ 

 វាស់ម្វងសិទ្ធិកន ងការលក្បើក្ទ្ពយសកម្ម ត្ថម្ចំនួនម្ែេលសមើនឹងបំណ េភរិសនា លោយម្ករក្ម្ូវនូវចំនួន ម្ែេ
បានបង់ម្ ន ឬចំនួនម្ែេបានបងារ ពាក់ព័នធនឹងភរិសនាលនាុះ  ម្ែេម្គនលៅកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ
វរថ ម្ នកាេបរលិចេទ្េនតរកាេ។  

 លក្បើសតង់ោ CIAS 36 ចំលពាុះ សិទ្ធិកន ងការលក្បើក្ទ្ពយសកម្ម លៅកាេបរលិចេទ្េនតរកាេ។ 
 លក្បើេក្ត្ថេបបហារម្រមួ្យ សក្ម្គប់បណត ំ ភរិសនា ម្ែេម្គនេកេណៈស្សលែៀងាន ។ 
 លក្ជ្ើសលរ ើសមិ្នលក្បើេកេខណឌ វាស់ម្វងចំលពាុះ ភរិសនាម្ែេម្គនកាេកំណរ់កន ងរយៈលពេ 12ម្ខ ោប់ពីកាេ

បរលិចេទ្េនតរកាេ និងភរិសនារបស់ក្ទ្ពយសកម្មណាម្ែេម្គនរថ្ម្លទប។ ផទ យម្កវញិ ក្កុម្ហ  នទ្ទួ្េស្ថា េ់
ការទូ្ទរ់ភរិសនាទំងលនាុះ  ជាចំណាយត្ថម្មូ្េោា នលងរ ម្ផអកលេើរយៈលពេភរិសនា។ 
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3. ការច្ម្របើសតង់ដ្ឋរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ នតរជាតិថ្នកមពុជា (រ) 
3.3 ការប ោះ លហ់រិញ្ញវតាុច្ដ្ឋយស្ថរការច្ម្របើ CIFRS ច្លើកដំបូង 

 ត្ថរាងខាងលក្កាម្លនុះ បង្ហា ញពីចំនួនម្ករក្ម្ូវចំលពាុះធារ របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថ  ម្ែេប ុះពាេ់លោយស្ថរការលក្បើ 
CIFRS កន ងក្ាបចេ បបនន និងក្ាម្ នៗ។ 

(i)  ការប ោះ លច់្លើចំច្ណញ-ខាត 

  
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019  

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2018 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

      
(មិ្នបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវន

កម្ម) 
ងយចំណូេពីការក្បាក់ (ក)  (572,406)  (2,293,058)  (858,109)  (3,442,733) 
លកើនចំណាយលេើការក្បាក់ ( , ង)  (253,389)  (1,015,076)  (234,461)  (940,658) 
លកើនឬ(ងយ)ចំណូេពីកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ (ញ)  1,097   4,395   (419)  (1,681) 
លកើនឬ(ងយ)ចំណាយលេើកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ 
(ញ)  (102)  (409)  68   273  
លកើនឬ(ងយ)ខារស ទ្ធពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ  

វាស់ម្វងត្ថម្ FVTPL (ច)  (383,556)  (1,536,525)  73,571   295,167  
ងយចំណូេលផេងៗ(ញ)  (38,573)  (154,523)  (13,531)  (54,286) 
ងយការខារបង់ពីការធាល ក់ច ុះរថ្ម្ល 
 របស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ  (ក)  904,841   3,624,793   754,851   3,028,462  
លកើនចំណាយប គាេិក (ក)  (305,185)  (1,222,571)  (379,734)  (1,523,493) 
លកើនចំណាយរេំស់ ( )  (710,372)  (2,845,750)  (621,582)  (2,493,787) 
ងយចំណាយលផេងៗ ( )  861,822   3,452,459   749,600   3,007,395  
ងយក្បាក់ចំលណញម្ នែកពនធ  (495,823)  (1,986,265)  (529,746)  (2,125,341) 
         
ងយពនធលេើក្បាក់ចំលណញ (ជ្)  99,165   397,255   105,949   425,067  
         
ងយក្បាក់ចំលណញស ទ្ធកន ងក្ា  (396,658)  (1,589,010)  (423,797)  (1,700,274) 
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3. ការច្ម្របើសតង់ដ្ឋរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ នតរជាតិថ្នកមពុជា (រ) 
3.3 ការប ោះ លហ់រិញ្ញវតាុច្ដ្ឋយស្ថរការច្ម្របើ CIFRS ច្លើកដំបូង (រ) 
(ii)  ការប ោះ លច់្លើម្រទពយសកមម បំណុល និងមូលធន នាថ្ងៃទី1  ខែមករា ឆ្ន  ំ2018 

  
បង្ហា ញត្ថម្ 

GAAP  
ម្ករក្ម្វូ  
CIFRS  ថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ឆ្ន 2ំ018 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         
សម្រ េយលៅធនាារជារិថ្នកម្ព ជា (ក)  41,260,115  4,021  41,264,136  166,583,317 
សម្រ េយលៅធនាារនានា (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 
វនិិលោគលេើមូ្េបក្រ (គ)  -  20,000  20,000  80,740 
សិទ្ធិកន ងការលក្បើក្ទ្ពយសកម្ម ( )  -  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  
ការប ុះពាេ់លេើក្ទ្ពយសកម្មសរ ប    8,588,872      
         
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 
េន បំណ េ (ង)  24,729,319  528,980  25,258,299  101,967,753 
និសេនទសក្ម្គប់ទ្ប់ស្ថា រ់ហានិភ័យ (ច)  -  358,020  358,020  1,445,327 
បំណ េភរិសនា ( )  -  13,101,606  13,101,606  52,891,183 
សំវធិានធន (ឆ)  -  4,731  4,731  19,099 
ទឹ្កក្បាក់ជំ្ពាក់សម្ព័នធញារិ (ខ)  19,203,772  (19,203,772)  -  - 
េរថក្បលោជ្ន៍លក្កាយឈប់ពីការង្ហរ (ខ)  132,601  (132,601)  -  - 
បំណ េលផេងៗ (ខ,ង,ច)  14,235,922  (10,394,629)  3,841,293  15,507,300 
ការប ុះពាេ់លេើបំណ េសរ ប    11,728,931      
         
ទ្ នបក្ម្ុង (ឈ)  1,828,172  892,929  2,721,101  10,985,085 
ក្បាក់ចំលណញរកាទ្ ក (ឈ)  54,480,012  (4,032,988)  50,447,024  203,654,636 
ការប ុះពាេ់លេើមូ្េធន    (3,140,059)     
         
ការប ុះពាេ់លេើបំណ េនិងមូ្េធន    8,588,872     
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3. ការច្ម្របើសតង់ដ្ឋរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ នតរជាតិថ្នកមពុជា (រ) 
3.3 ការប ោះ លហ់រិញ្ញវតាុច្ដ្ឋយស្ថរការច្ម្របើ CIFRS ច្លើកដំបូង (រ) 
(iii) ការប ោះ លច់្លើម្រទពយសកមម បំណុល និងមូលធន នាថ្ងៃទី31  ខែធនូ ឆ្ន  ំ2018 

  
បង្ហា ញត្ថម្ 

GAAP  
ម្ករក្ម្វូ  
CIFRS  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន 2ំ018 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         
សម្រ េយលៅធនាារជារិថ្នកម្ព ជា (ក)  77,541,774  60,414  77,602,188  311,805,591 
សម្រ េយលៅធនាារនានា (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 
ទឹ្កក្បាក់ក្រូវទ្ទួ្េពីសម្ព័នធញារិ (ខ)  14,692  (14,692)  -  - 
វនិិលោគលេើមូ្េបក្រ (គ)  -  20,000  20,000  80,360 
សិទ្ធិកន ងការលក្បើក្ទ្ពយសកម្ម ( )  -  12,788,265  12,788,265  51,383,249 
ពនាពនារជាក្ទ្ពយសកម្ម (ជ្)  1,871,271  1,228,941  3,100,212  12,456,652 
ក្ទ្ពយសកម្មលផេងៗ (ក,ខ,គ,ង)  11,914,372  (3,975,495)  7,938,877  31,898,408 
ការប ុះពាេ់លេើក្ទ្ពយសកម្មសរ ប    5,325,076      
         
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន (ង)  480,093,541  11,259,849  491,353,390  1,974,257,921 
មូ្េបក្របំណ េ (ង)  29,865,605  (540,353)  29,325,252  117,828,863 
ក្បាក់កម្េី (ង)  192,384,932  (659,774)  191,725,158  770,351,685 
េន បំណ េ (ង)  22,729,319  506,977  23,236,296  93,363,437 
និសេនទសក្ម្គប់ទ្ប់ស្ថា រ់ហានិភ័យ (ច)  -  27,794  27,794  111,676 
បំណ េភរិសនា ( )  -  13,172,448  13,172,448  52,926,896 
សំវធិានធន (ឆ)  11,298  (7,699)  3,599  14,461 
ទឹ្កក្បាក់ជំ្ពាក់សម្ព័នធញារិ (ខ)  135,322  (135,322)  -  - 
េរថក្បលោជ្ន៍លក្កាយឈប់ពីការង្ហរ (ខ)  12,580  (12,580)  -  - 
បំណ េលផេងៗ (ខ,ង,ច)  18,498,255  (13,370,502)  5,127,753  20,603,312 
ការប ុះពាេ់លេើបំណ េសរ ប    10,240,838     
         
ទ្ នបក្ម្ុង (ឈ)  1,975,214  2,413,973  4,389,187  17,635,753 
ក្បាក់ចំលណញរកាទ្ ក (ឈ)  75,102,399  (7,329,735)  67,772,664  272,310,564 
ការប ុះពាេ់លេើមូ្េធន    (4,915,762)     
         
ការប ុះពាេ់លេើបំណ េនិងមូ្េធន    5,325,076      
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3. ការច្ម្របើសតង់ដ្ឋរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ នតរជាតិថ្នកមពុជា (រ) 
3.3 ការប ោះ លហ់រិញ្ញវតាុច្ដ្ឋយស្ថរការច្ម្របើ CIFRS ច្លើកដំបូង (រ) 
(iv) ការប ោះ លច់្លើម្រទពយសកមម បំណុល និងមូលធន នាថ្ងៃទី31  ខែមីនា ឆ្ន  ំ2019 

  
បង្ហា ញត្ថម្ 

GAAP  
ម្ករក្ម្វូ  
CIFRS  ថ្ងៃទី្31  ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ 2019 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         
សម្រ េយលៅធនាារជារិថ្នកម្ព ជា (ក)  63,337,514  19,228  63,356,742  254,377,319 
សម្រ េយលៅធនាារនានា (ក)  39,056,592  330,686  39,387,278  158,139,921 
ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន (ក)  814,979,475  (4,827,794)  810,151,681  3,252,758,999 
ទឹ្កក្បាក់ក្រូវទ្ទួ្េពីសម្ព័នធញារិ (ខ)  42,989  (42,989)  -  - 
វនិិលោគលេើមូ្េបក្រ (គ)  -  27,826  27,826  111,721 
សិទ្ធិកន ងការលក្បើក្ទ្ពយសកម្ម ( )  -  12,520,352  12,520,352  50,269,213 
ពនាពនារជាក្ទ្ពយសកម្ម (ជ្)  2,003,231  1,328,106  3,331,337  13,375,318 
ក្ទ្ពយសកម្មលផេងៗ (ក,ខ,គ,ង)  12,807,290  (4,078,743)  8,728,547  35,045,116 
ការប ុះពាេ់លេើក្ទ្ពយសកម្មសរ ប    5,276,672     
         
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន (ង)  515,157,517  11,407,012  526,564,529  2,114,156,584 
មូ្េបក្របំណ េ (ង)  29,887,920  109,489  29,997,409  120,439,597 
ក្បាក់កម្េី (ង)  211,306,086  1,423,502  212,729,588  854,109,296 
េន បំណ េ (ង)  21,729,319  718,473  22,447,792  90,127,885 
និសេនទសក្ម្គប់ទ្ប់ស្ថា រ់ហានិភ័យ (ច)  -  417,047  417,047  1,674,444 
បំណ េភរិសនា ( )  -  12,993,827  12,993,827  52,170,215 
សំវធិានធន (ឆ)  11,270  (7,525)  3,745  15,036 
ទឹ្កក្បាក់ជំ្ពាក់សម្ព័នធញារិ (ខ)  203,859  (203,859)  -  - 
េរថក្បលោជ្ន៍លក្កាយឈប់ពីការង្ហរ (ខ)  306,931  (306,931)  -  - 
បំណ េលផេងៗ (ខ,ង,ច)  20,267,320  (15,961,942)  4,305,378  17,286,093 
ការប ុះពាេ់លេើបំណ េសរ ប    10,589,093     
         
ទ្ នបក្ម្ុង (ឈ)  1,975,214  3,346,976  5,322,190   21,211,019  
ក្បាក់ចំលណញរកាទ្ ក (ឈ)  81,514,791  (8,659,397)  72,855,394   292,671,979  
ការប ុះពាេ់លេើមូ្េធន    (5,312,421)     
         
ការប ុះពាេ់លេើបំណ េនិងមូ្េធន    5,276,672     
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3. ការច្ម្របើសតង់ដ្ឋរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ នតរជាតិថ្នកមពុជា (រ) 
3.3 ការប ោះ លហ់រិញ្ញវតាុច្ដ្ឋយស្ថរការច្ម្របើ CIFRS ច្លើកដំបូង (រ) 
(iv) ការប ោះ លច់្លើម្រទពយសកមម បំណុល និងមូលធន នាថ្ងៃទី31  ខែមីនា ឆ្ន  ំ2019 (រ) 
(ក)  CIFRS 9 រក្ម្ូវឱ្យម្គនការទ្ទួ្េស្ថា េ់នូវក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ ម្ែេក្រូវវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករេំស់។ ការទ្ទួ្េស្ថា េ់លនុះ 

លធវើឱ្យម្គនការងយច ុះនូវក្ទ្ពយសកម្មលផេង  ៗនិងការខារបង់ពីការធាល ក់ច ុះរថ្ម្លរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ ។ ចំលពាុះឥណទន
ផតេ់ែេ់េរិងិជ្នម្ែេក្រូវវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករេំស់ គឺលធវើឱ្យម្គនការងយច ុះនូវចំណូេការក្បាក់ (កថ្ក្ម្ឥណទនម្ែេ
ពីម្ នទ្ទួ្េស្ថា េ់ជាម្ផនកថ្នចំណូេការក្បាក់ទំងស្សុង ត្ថម្សតង់ោ CAS)។ ឥណទនប គាេិកត្ថម្េក្ត្ថទបជាងទី្ផារ 
គឺលធវើឱ្យលកើនល ើងនូវក្ទ្ពយសកម្មលផេង  ៗ ចំណូេការក្បាក់ និងចំណាយប គាេិក។ 

(ខ) ទឹ្កក្បាក់ក្រូវទ្ទួ្េពីសម្ព័នធញារិ ក្រូវបង្ហា ញលោយរមួ្បញ្េូ េជាមួ្យនឹងក្ទ្ពយសកម្មលផេងៗ។ ទឹ្កក្បាក់ជំ្ពាក់សម្ព័នធ 
ញារិ និងេរថក្បលោជ្ន៍លក្កាយឈប់ពីការង្ហរ  ក្រូវបង្ហា ញលោយរមួ្បញ្េូ េជាមួ្យនឹងបំណ េលផេងៗ។ 

(គ)  CIFRS 9 រក្ម្ូវឱ្យម្គនការទ្ទួ្េស្ថា េ់នូវក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ ម្ែេក្រូវវាស់ម្វងត្ថម្ FVOCI។ ការទ្ទួ្េស្ថា េ់លនុះ លធវើឱ្យ
ម្គនការងយច ុះនូវក្ទ្ពយសកម្មលផេងៗ។  

( ) ការលក្បើសតង់ោ CIFRS 16 ចំលពាុះភរិសនា  ម្ែេពីម្ នបានោរ់ថាន ក់ជាភរិសនាក្បរិបរតិការត្ថម្សតង់ោ CAS 17 រក្ម្ូវ
ឱ្យម្គនការទ្ទួ្េស្ថា េ់សិទ្ធិកន ងការលក្បើក្ទ្ពយសកម្ម និងបំណ េភរិសនា។ ការទ្ទួ្េស្ថា េ់លនុះ លធវើឱ្យម្គននូវការងយច ុះ
នូវចំណាយលផេង  ៗ និងលកើនល ើងនូវចំណាយរេំស់  និងចំណាយការក្បាក់។ 

(ង) CIFRS 9 រក្ម្ូវឱ្យម្គនការទ្ទួ្េស្ថា េ់នូវបំណ េហិរញ្ញវរថ ម្ែេក្រូវវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករេំស់។ ការទ្ទួ្េស្ថា េ់លនុះ 
បានលធវើឱ្យម្គនការងយច ុះនូវក្ទ្ពយសកម្មលផេង  ៗ  បំណ េលផេង  ៗ និងចំណាយការក្បាក់។ 

(ច) CIFRS 9 រក្ម្ូវឱ្យម្គនការទ្ទួ្េស្ថា េ់នូវនិសេនទម្ែេវាស់ម្វងត្ថម្ FVTPL លោយការម្ក្បក្បួេរថ្ម្លសម្ស្សប ក្រូវទ្ទួ្េ
ស្ថា េ់ជាចំលណញ/ខារស ទ្ធពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ វាស់ម្វងត្ថម្ FVTPL។  

(ឆ) CIFRS 9 រក្ម្ូវឱ្យម្គនការទ្ទួ្េស្ថា េ់នូវ ការខារបង់ឥណទនម្ែេរពឹំងទ្ ក ចំលពាុះកិចេសនាឥណទន។ ការទ្ទួ្េ
ស្ថា េ់លនុះ លធវើឱ្យម្គនការលកើនល ើងនូវការខារបង់ពីការធាល ក់ច ុះរថ្ម្លរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ ។ 

(ជ្) ការលក្បើសតង់ោ CIAS 12 រក្ម្ូវឱ្យម្គនការទ្ទួ្េស្ថា េ់នូវពនធពនារ និងងយច ុះនូវចំណាយពនធលេើក្បាក់ចំលណញ។ 

(ឈ)លោងត្ថម្ក្បកាសរបស់ធនាារជារិថ្នកម្ព ជាលេខ B7-017-344 សតីពីចំណារ់ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន និងសំវធិាន
ធនលេើេ ីម្ម្ភរមិ្ន ចំនួនលេើសថ្នសំវធិានធនម្ែេបានម្កពីការគណនាស្សបត្ថម្បទ្បបញ្ញរតិ លក្បៀបលធៀបលៅនឹង    
ការគណនាត្ថម្ CIFRS នឹងក្រូវលផទរពីគណនីក្បាក់ចំលណញរកាទ្ ក លៅកន ងគណនីទ្ នបក្ម្ុងត្ថម្បទ្បបញ្ញរតិ កន ងខទង់
មូ្េធនរបស់ភាគទ្ និក។ ការរក្ម្ូវលនុះ លធវើឱ្យលកើនល ើងនូវទ្ នបក្ម្ុង និងងយច ុះនូវក្បាក់ចំលណញរកាទ្ ក។  

(ញ) ការលក្បើសតង់ោ CIAS 21 លធវើឱ្យម្គនការម្ក្បក្បួេនូវរថ្ម្លចំណូេកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ ចំណាយកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ និងចំណូេ         
លផេងៗ។ 
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3. ការច្ម្របើសតង់ដ្ឋរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ នតរជាតិថ្នកមពុជា (រ) 
3.3 ការប ោះ លហ់រិញ្ញវតាុច្ដ្ឋយស្ថរការច្ម្របើ CIFRS ច្លើកដំបូង (រ) 
(v) ការប ោះ លច់្លើរបាយការណ៍លហូំរស្ថច់ម្របាក់ 

 ត្ថម្សតង់ោ CIFRS 16 ភរិកៈ ក្រូវបង្ហា ញ៖ 
 ការទូ្ទរ់ភរិសនារយៈលពេខលី និងការទូ្ទរ់ភរិសនារបស់ក្ទ្ពយសកម្មម្ែេម្គនរថ្ម្លទប ម្ែេមិ្នក្រូវបាន

បញ្េូ េលៅកន ងការវាស់ម្វងបំណ េហិរញ្ញវរថ  ជាម្ផនកថ្នសកម្មភាពក្បរិបរតិការ។ 
 ការបង់ការក្បាក់លេើបំណ េភរិសនា ជាសកម្មភាពក្បរិបរតិការ ឬជាសកម្មភាពហិរញ្ញបបទន ម្ែេក្រូវបាន

េន ញ្ហញ រលោយសតង់ោ CIAS 7 (ក្កុម្ហ  នលក្ជ្ើសយកការបង្ហា ញលោយបញ្េូ េការបង់ការក្បាក់ជាម្ផនកថ្នសកម្មភាព
ក្បរិបរតិការ។  

 ការបង់ក្បាក់លែើម្លេើបំណ េហិរញ្ញវរថ  ជាម្ផនកថ្នសកម្មភាពហិរញ្ញបបទន។  

 ត្ថម្សតង់ោ CAS 17 ការទូ្ទរ់ទំងេស់របស់ភរិសនាក្បរិបរតិការ ក្រូវបង្ហា ញកន ងម្ផនកេំហូរស្ថច់ក្បាក់ពី
សកម្មភាពក្បរិបរតិការ។ ែូលចនុះ ស្ថច់ក្បាក់ស ទ្ធលក្បើក្បាស់កន ងសកម្មភាពក្បរិបរតិការ  ម្គនការងយច ុះចំនួន 862,515  
ែ ោល រអាលម្រកិ (ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ 2018 ចំនួន 709,045 ែ ោល រអាលម្រកិ ) លហើយស្ថច់ក្បាក់ស ទ្ធទ្ទួ្េបានពីសកម្មភាព
ហិរញ្ញបបទន   ម្គនការងយច ុះត្ថម្ចំនួនែូចាន ។ 

 ការលក្បើ CIFRS ព ំម្គនការប ុះពាេ់ែេ់េំហូរស្ថច់ក្បាក់ស ទ្ធលនាុះលទ្។ 

4. ច្ោលនច្ោបាយគណច្នយយសខំាន់ៗ 
4.1 ការម្របាក់ 

 ម្រត្ថការម្របាក់ម្របសទិធភាព 

 ចំណូេការក្បាក់ និងចំណាយការក្បាក់ ក្រូវទ្ទួ្េស្ថា េ់លៅកន ងចំលណញ-ខារ លោយលក្បើវធីិស្ថស្រសតេក្ត្ថការ
ក្បាក់ក្បសិទ្ធភាព។ េក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាព  គឺជាេក្ត្ថម្ែេអាចលធវើេបបហារស្ថច់ក្បាក់ម្ែេរពឹំងថានឹងទូ្ទរ់ ឬនឹង
ក្រូវទ្ទួ្េ ត្ថម្រយៈអាយ កាេរពឹំងទ្ ករបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ លនាុះ ឱ្យម្កលសមើនឹង៖ 
 រថ្ម្លែ េរបស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  ឬ 
 រថ្ម្លែករេំស់របស់បំណ េហិរញ្ញវរថ  

លៅលពេគណនាេក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាពសក្ម្គប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ  ក្កុម្ហ  នលធវើការបា ន់ស្ថម នលេើេំហូរ
ស្ថច់ក្បាក់នាលពេេនាគរ លោយពិោរណារាេ់េកេខណឌ ទំងេស់របស់កិចេសនាឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ  ប  ម្នតមិ្នរាប់
បញ្េូ េនូវការខារបង់ឥណទនម្ែេរពឹំងទ្ កលនាុះលទ្ (ECL)។  

ការគណនាេក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាព រមួ្បញ្េូ េនូវកថ្ក្ម្ទំងេស់ម្ែេបានបង់ ឬក្រូវទ្ទួ្េ រវាងភាគីថ្ន           
កិចេសនា   ម្ែេជាម្ផនកថ្នេក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាព និងថ្ងលលែើម្ក្បរិបរតិការ។ ថ្ងលលែើម្ក្បរិបរតិការ  រមួ្ម្គនការចំណាយ
បម្នថម្ម្ែេពាក់ព័នធផ្ទទ េ់លៅនឹងការទិ្ញ ឬការលបាុះផាយក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  ឬបំណ េហិរញ្ញវរថ ។ 
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4. ច្ោលនច្ោបាយគណច្នយយសខំាន់ៗ (រ) 
4.1  ការម្របាក់ (រ) 

តថ្មាដករលំស ់និងតថ្មាដុល 

រថ្ម្លែករេំស់របស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  ឬបំណ េហិរញ្ញវរថ  គឺជាចំនួនម្ែេក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  ឬបំណ េ
ហិរញ្ញវរថ  ក្រូវបានវាស់ម្វងលៅលពេទ្ទួ្េស្ថា េ់លេើកែំបូង ែកការបង់សងក្បាក់លែើម្ បូកឬែករេំស់បងារ លោយលក្បើ 
េក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាព ចំលពាុះភាពខ សាន រវាងចំនួនម្ែេទ្ទួ្េស្ថា េ់លេើកែំបូង និងចំនួនលៅលពេែេ់កាេ
កំណរ់ និងក្រូវម្ករក្ម្ូវចំលពាុះសំវធិានធនសក្ម្គប់ការខារបង់ឥណទនម្ែេបានរពឹំងទ្ ក   ចំលពាុះក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ ។ 

រថ្ម្លែ េរបស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  គឺជារថ្ម្លែករេំស់របស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  ម្ នលពេម្ករក្ម្ូវសំវធិានធន
សក្ម្គប់ការខារបង់ឥណទនម្ែេបានរពឹំងទ្ ក។  

ការគណនាចំណូលការម្របាក់ និងចំណាយការម្របាក់ 

 េក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាពរបស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  ឬបំណ េហិរញ្ញវរថ  ក្រូវបានគណនាលៅលពេទ្ទួ្េស្ថា េ់
ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  ឬបំណ េហិរញ្ញវរថ  ជាលេើកែំបូង។ កន ងការគណនាចំណូេការក្បាក់ និងចំណាយការក្បាក់ េក្ត្ថ
ការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាពក្រូវបានលក្បើម្ផអកលេើរថ្ម្លែ េរបស់ក្ទ្ពយសកម្ម ឬរថ្ម្លែករេំស់របស់បំណ េ។ េក្ត្ថការក្បាក់
ក្បសិទ្ធភាព ក្រូវលធវើការម្កម្ក្បល ើងវញិ លោយលធវើការបា ន់ស្ថម នល ើងវញិនូវេំហូរស្ថច់ក្បាក់របស់ឧបករណ៍ម្ែេម្គន        
េក្ត្ថការក្បាក់ម្ក្បក្បួេ   លែើម្បីឆល ុះបញ្ហេ ំងពីការផ្ទល ស់បតូររបស់េក្ត្ថការក្បាក់ទី្ផារ។ 

 ចំលពាុះក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ ម្ែេក្រូវបានោរ់ទ្ កថាម្គនការធាល ក់ច ុះរថ្ម្ល បនាទ ប់ពីបានទ្ទួ្េស្ថា េ់ជាលេើក
ែំបូង ចំណូេការក្បាក់ក្រូវបានគណនាលោយលក្បើេក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាព ម្ផអកលេើរថ្ម្លែករេំស់របស់ក្ទ្ពយសកម្ម
ហិរញ្ញវរថ លនាុះ។ ក្បសិនលបើក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ ម្េងម្គនការធាល ក់ច ុះរថ្ម្ល  លនាុះការគណនាការក្បាក់ ក្រូវម្ផអកលេើ          
មូ្េោា នរថ្ម្លែ េវញិ។ 

 ចំលពាុះក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ ម្ែេក្រូវបានោរ់ទ្ កថាម្គនការធាល ក់ច ុះរថ្ម្ល ោប់តំ្ថងពីទ្ទួ្េស្ថា េ់ជាលេើកែំបូង 
ចំណូេការក្បាក់ក្រូវបានគណនាលោយលក្បើេក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាពម្ែេក្រូវបានម្ករក្ម្ូវនូវហានិភ័យ ម្ផអកលេើរថ្ម្ល
ែករេំស់របស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ លនាុះ។ ការគណនាការក្បាក់លនុះ មិ្នក្រូវបតូរលៅម្ផអកលេើមូ្េោា នរថ្ម្លែ េវញិលនាុះលទ្ 
លទុះបីជាហានិភ័យឥណទនរបស់ក្ទ្ពយសកម្មលនាុះ  ម្គនភាពក្បលសើរក៏លោយ។ 

ការបង្ហា ញ 

 ចំណូេការក្បាក់គណនាត្ថម្េក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាព ម្ែេបានបង្ហា ញលៅកន ងចំលណញ-ខារ រមួ្បញ្េូ េការ
ក្បាក់លេើក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ ម្ែេវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករេំស់។ 

 ចំណាយការក្បាក់ម្ែេក្រូវបានបង្ហា ញលៅកន ងចំលណញ-ខារ រមួ្បញ្េូ េការក្បាក់លេើបំណ េហិរញ្ញវរថ ម្ែេវាស់
ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករេំស់។ 
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4. ច្ោលនច្ោបាយគណច្នយយសខំាន់ៗ (រ) 
4.2 កថ្ម្រមច្ជើងស្ថរ 

 ចំណូេ និងចំណាយកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ រមួ្ម្គនកថ្ក្ម្ទំងឡាយណាម្ែេមិ្នម្ម្នជាម្ផនកថ្នេក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធ
ភាព  របស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  ឬបំណ េហិរញ្ញវរថ  (សូម្លម្ើេកំណរ់សម្គា េ់លេខ 4.1)។ 

 ចំណូេកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរលផេងៗលទ្ៀរ រមួ្ម្គនកថ្ក្ម្ម្ណនំា កថ្ក្ម្លផទរក្បាក់ កថ្ក្ម្លសវាលេើគណនីបលញ្ញើ កថ្ក្ម្លសវា 
លេើឥណទន និងកថ្ក្ម្លផេងៗលទ្ៀរ ក្រូវទ្ទួ្េស្ថា េ់លៅលពេបានបំលពញលសវាកម្ម។  

 ចំណាយកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរលផេងៗលទ្ៀរ ភាគលក្ចើនពាក់ព័នធនឹងកថ្ក្ម្លសវា និងក្រូវទ្ទួ្េស្ថា េ់ជាចំណាយលៅលពេ
បានទ្ទួ្េលសវាកម្ម។ 

4.3 ចំច្ណញ/ខាតសទុធពីឧបករណ៍ហរិញ្ញវតាុវាសខ់វងត្ថម FVTPL 

 ចំលណញ/ខារស ទ្ធពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ វាស់ម្វងត្ថម្ FVTPL ពាក់ព័នធនឹងនិសេនទមិ្នម្ម្នសក្ម្គប់ការជួ្ញែូរ និង
ក្រូវបានរកាទ្ កសក្ម្គប់ទ្ប់ស្ថា រ់ហានិភ័យ លហើយម្ែេព ំម្គនគ ណវ ឌឃិសក្ម្គប់ទំ្នាក់ទំ្នងទ្ប់ស្ថា រ់ហានិភ័យ ក្ទ្ពយ
សកម្មហិរញ្ញវរថ  ឬបំណ េហិរញ្ញវរថ វាស់ម្វងត្ថម្ FVTPL និងក្ទ្ពយសកម្មមិ្នសក្ម្គប់ការជួ្ញែូរ ម្ែេវាស់ម្វងត្ថម្  
FVTPL។  ធារ ទំងលនុះរួម្ម្គនការផ្ទល ស់បតូររថ្ម្លសម្ស្សប  េក្ត្ថការក្បាក់  និងេលម្អៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ។ 

4.4  តាម្របច្ោជន៍និច្ោជិត 
  តាម្របច្ោជន៍ច្ម្រកាយឈប់ពីការង្ហរ 

ក្កុម្ហ  នផតេ់េរថក្បលោជ្ន៍លក្កាយឈប់ពីការង្ហរែេ់និលោជិ្ររបស់ខលួន ម្ែេបានបពាេ ប់រយៈលពេស្ថកេបង 
ម្ែេជាគំលរាងបង់វភិាគទនកំណរ់។  ក្កុម្ហ  នផតេ់មូ្េនិធិលៅឱ្យនិលោជិ្រនីមួ្យៗជាលរៀងរាេ់ម្ខលោយម្ផអកលេើភាគ
រយថ្នក្បាក់លបៀវរេរក៍្បោំម្ខ  លៅត្ថម្ចំនួនឆ្ន ំលធវើការែូចខាងលក្កាម្៖ 

ចំនួនឆ្ន ំលធវើការ  ភាគរយក្បោំម្ខ 

រហូរែេ់ 5 ឆ្ន ំ 6% 
លេើសពី 5 ឆ្ន ំលៅ 10 ឆ្ន ំ 8% 
លេើសពី 10 ឆ្ន ំ 10% 

មូ្េនិធិលក្កាយឈប់ពីការង្ហរ ក្រូវបានរកាទ្ កកន ងគណនីសនេំលក្កាម្ល ម្ ុះរបស់និលោជិ្រម្គន ក់ៗ ជាមួ្យ
នឹងក្កុម្ហ  ន  លហើយនឹងក្រូវទូ្ទរ់ជូ្ននិលោជិ្រលៅលពេម្ែេនិលោជិ្រោឈប់ពីការង្ហរ ស្ថល ប់ ឬលពេចូេនិវរតន៍។  
លៅលពេោឈប់ពីការង្ហរ ឬចូេនិវរតន៍ និលោជិ្រម្ែេបានលធវើការឱ្យក្កុម្ហ  ន  ោប់ពីបីឆ្ន ំល ើងលៅ ក្រូវបានផតេ់
ឱ្យនូវមូ្េនិធិលក្កាយឈប់ពីការង្ហរម្ែេបានបងារ រមួ្ទំងការក្បាក់ទ្ទួ្េបានកន ងគណនីសនេំរបស់ខលួន។  

ការពវកិចេកន ងការបង់កន ងគលក្ម្គងវភិាគទនលនុះ ក្រូវករ់ក្ត្ថជាចំណាយលៅលពេម្ែេលសវាកម្មម្ែេពាក់ព័នធ 
ក្រូវបានផតេ់ឱ្យ និងក្រូវទ្ទួ្េស្ថា េ់ជាចំណាយនិលោជិ្រលៅកន ងចំលណញ-ខារ។ 



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

កំណតស់ាា លច់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
សម្រាប់ដណំាច់ការយិបរចិ្ចេទ3ខែ គតិម្រតមឹថ្ងៃទ3ី1 ខែមនីា ឆ្ន 2ំ019 

24 

 

4. ច្ោលនច្ោបាយគណច្នយយសខំាន់ៗ (រ) 
4.4  តាម្របច្ោជន៍និច្ោជិត (រ) 
  តាម្របច្ោជន៍និច្ោជិតរយៈច្ពលែាី 

 េរថក្បលោជ្ន៍និលោជិ្ររយៈលពេខលី ក្រូវករ់ក្ត្ថជាចំណាយលៅលពេម្ែេលសវាកម្មពាក់ព័នធក្រូវបានផតេ់ឱ្យ។ 
បំណ េក្រូវទ្ទួ្េស្ថា េ់ត្ថម្ចំនួនម្ែេរពឹំងថាក្រូវបង់ ក្បសិនលបើក្កុម្ហ  នម្គនការពវកិចេត្ថម្ផលូវចាប់ ឬលោយ
ក្បលោេ លែើម្បីទូ្ទរ់នូវបំណ េលនាុះ លោយស្ថរម្រលសវាកម្មផតេ់លោយនិលោជិ្រពីេរីរកាេ លហើយការពវកិចេលនាុះ 
ក្រូវបានបា នស្ថម នម្ែេអាចលជ្ឿជាក់បាន។   

4.5 ពនធច្លើម្របាក់ចំច្ណញ 

ពនធលេើក្បាក់ចំលណញ រួម្ម្គនពនធលេើក្បាក់ចំលណញក្បោំឆ្ន ំ និងពនធពនារ។  ពនធលេើក្បាក់ចំលណញក្រូវទ្ទួ្េ
ស្ថា េ់លៅកន ងចំលណញ-ខារ លេើកម្េងម្រពនធលនុះទក់ទ្ងលៅនឹងធារ ម្ែេក្រូវទ្ទួ្េស្ថា េ់លោយផ្ទទ េ់លៅកន ងមូ្េ
ធន ឬចំណូេេម្អិរលផេងៗ។   

ក្កុម្ហ  នបានកំណរ់ថា ការក្បាក់និងក្បាក់ពិន័យម្ែេទក់ទ្ងនឹងពនធលេើក្បាក់ចំលណញ  រួម្ទំងពនធម្ែេមិ្ន
ទន់ែឹងចាស់ោស់  គឺមិ្នម្ម្នជាពនធលេើក្បាក់ចំលណញលទ្ ែូលចនុះវាក្រូវទ្ទួ្េស្ថា េ់ត្ថម្សតង់ោ CIAS 37 សតីពី          
សំវធិានធន បំណ េយថាលហរ  និងក្ទ្ពយសកម្មយថាលហរ   និងក្រូវទ្ទួ្េស្ថា េ់ជាចំណាយលៅកន ងចំណាយលផេងៗ។ 

ពនធម្របចាឆំ្ន  ំ

ពនធលេើក្បាក់ចំលណញក្បោំឆ្ន ំ គឺជាពនធម្ែេរពឹំងថាក្រូវបង់លៅលេើក្បាក់ចំលណញជាប់ពនធក្បោំឆ្ន ំ លោយលក្បើ
េក្ត្ថពនធម្ែេបានេន ម័្រ ឬបានេន ម័្រមួ្យភាគធំលៅកាេបរលិចេទ្ត្ថរាងរ េយការ និងនិយ័រភាពទំងឡាយលៅលេើ
ពនធក្រូវបង់ពីឆ្ន ំម្ នៗ។  

ពនធពនារ 

ពនធពនារ ក្រូវបានទ្ទួ្េស្ថា េ់លោយម្ផអកលេើភាពេលម្អៀងបលណាត ុះអាសនន រវាងរថ្ម្លលោងរបស់ក្ទ្ពយសកម្ម 
និងបំណ េ លៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថ  និងរថ្ម្លលោងសក្ម្គប់ការគិរពនធ។  

 ពនធពនារជាក្ទ្ពយសកម្ម ក្រូវទ្ទួ្េស្ថា េ់ចំលពាុះឥណទនពនធម្ែេមិ្នទន់បានលក្បើ និងភាពេលម្អៀងបលណាត ុះ
អាសននម្ែេអាចការ់កងបាន ក្រឹម្កក្មិ្រម្ែេក្បាក់ចំលណញជាប់ពនធនាលពេេនាគរ អាចលក្បើក្បាស់សក្ម្គប់ការ់កង
ជាមួ្យភាពេលម្អៀងបលណាត ុះអាសននលនាុះបាន។ ពនធពនារជាក្ទ្ពយសកម្ម ក្រូវបានក្រួរពិនិរយលៅលរៀងរាេ់កាេបរលិចេទ្   
រាយការណ៍ និងក្រូវបានការ់បនថយកន ងករណីមិ្នអាចលក្បើក្បាស់នូវេរថក្បលោជ្ន៍ពនធទំងលនាុះបាន។ 

ពនធពនារជាក្ទ្ពយសកម្ម ក្រូវវាស់ម្វងត្ថម្េក្ត្ថពនធ ម្ែេរពឹំងថានឹងក្រូវលក្បើចំលពាុះភាពេលម្អៀងបលណាត ុះ
អាសននលៅលពេម្ែេវាអាចលក្បើក្បាស់បាន ឬការ់កងបាន លោយលក្បើេក្ត្ថពនធលៅកាេបរលិចេទ្រាយការណ៍។ 

ការវាស់ម្វងពនធពនារជាក្ទ្ពយសកម្ម ឆល ុះបញ្ហេ ំងនូវពនធម្ែេក្កុម្ហ  នរពឹំងថាអាចលក្បើក្បាស់បាន ឬអាចការ់កង
បាននូវរថ្ម្លលោងរបស់ក្ទ្ពយសកម្ម និងបំណ េ។  

ពនធពនារជាក្ទ្ពយសកម្ម និងពនធពនារជាបំណ េ អាចការ់កងបានម្រកន ងករណី វាបានបំលពញេកេខណឌ ជាក់
ោក់ណាមួ្យ។ 
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4. ច្ោលនច្ោបាយគណច្នយយសខំាន់ៗ (រ) 
4.6 ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវតាុ និងបំណុលហរិញ្ញវតាុ 

ការទទួលស្ថា លច់្លើកដំបូង 

ក្កុម្ហ  នបានទ្ទួ្េស្ថា េ់ជាលេើកែំបូងនូវសម្រ េយលៅធនាារជារិថ្នកម្ព ជា សម្រ េយលៅធនាារនានា  
ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន មូ្េបក្របំណ េ ក្បាក់កម្េី េន បំណ េ និសេនទសក្ម្គប់ទ្ប់
ស្ថា រ់ហានិភ័យ លៅកាេបរលិចេទ្ម្ែេលកើរល ើង។ 

ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  និងបំណ េហិរញ្ញវរថ  ក្រូវបានវាស់ម្វងែំបូងត្ថម្រថ្ម្លសម្ស្សប លោយរមួ្បញ្េូ េថ្ងលលែើម្
ក្បរិបរតិការ  ម្ែេកំណរ់ថាជាប់ពាក់ព័នធនឹងការទិ្ញ ឬការលចញផាយក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  ឬបំណ េហិរញ្ញវរថ ។  

ការចាត់ថ្នន ក់ និងការវាសខ់វងជាបនតបនាា ប់ 

ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  

ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ មួ្យ ក្រូវបានវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករេំស់ ក្បសិនលបើក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ លនាុះ បំលពញ 
េកេខណឌ ពីរែូចខាងលក្កាម្៖ 

o ក្ទ្ពយសកម្មម្ែេម្គនលៅកន ងម្ ូម្ឌេអាជី្វកម្ម កន ងលាេបំណងរកាទ្ កសក្ម្គប់ការក្បមូ្េស្ថច់ក្បាក់ត្ថម្កិចេ
សនា 

o េកេខណឌ កិចេសនារបស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ ផតេ់នូវកាេបរលិចេទ្ជាក់ោក់ចំលពាុះេំហូរស្ថច់ក្បាក់ ម្ែេ
សក្ម្គប់ទូ្ទរ់ម្រក្បាក់លែើម្ និងការក្បាក់ (SPPI) ត្ថម្ចំនួនក្បាក់លែើម្ម្ែេលៅជំ្ពាក់ម្រប  លណាណ ុះ។ 

លទុះជាោ ងណាក៏លោយ  លៅលពេទ្ទួ្េស្ថា េ់លេើកែំបូងនូវការវនិិលោគកន ងឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ ជាក្ទ្ពយម្គេ ស់ 
ម្ែេមិ្នម្ម្នរកាទ្ កសក្ម្គប់ការជួ្ញែូរ  ក្កុម្ហ  នបានអាចលក្ជ្ើសលរ ើសយកការបង្ហា ញជាបនតបនាទ ប់ នូវការម្ក្បក្បួេរថ្ម្ល
សម្ស្សបរបស់វាលៅកន ងចំណូេេម្អិរលផេងៗ។  

ការវាយរថ្ម្លម្ ូម្ឌេអាជី្វកម្ម៖ ក្កុម្ហ  នវាយរថ្ម្លលាេបំណងម្ ូម្ឌេអាជី្វកម្មសក្ម្គប់ក្គប់ក្គងក្ទ្ពយសកម្មជាបណត ំ  
លក្ពាុះវាបានឆល ុះបញ្ហេ ំងោ ងេអបំផ រនូវវធីិក្គប់ក្គងអាជី្វកម្ម និងវធីិផតេ់ព័រ៌ម្គនែេ់គណៈក្គប់ក្គង។ ព័រ៌ម្គនម្ែេក្រូវ
យកម្កពិោរណារមួ្ម្គន៖ 
 លាេនលោបាយ និងលាេបំណងរបស់បណត ំ ក្ទ្ពយសកម្ម និងការេន វរតនូវលាេនលោបាយទំងលនាុះ។ ជាពិលសស 

ថាលរើយ ទ្ធស្ថស្រសតរបស់គណៈក្គប់ក្គង  លផ្ទត រលៅលេើការម្សវងរកចំណូេការក្បាក់ត្ថម្កិចេសនា  ការរការនូវទ្ក្ម្ង់
េក្ត្ថការក្បាក់ជាក់ោក់ណាមួ្យ ការផាូរផាងងិរលវោរបស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  លៅនឹងងិរលវោរបស់បំណ េ       
ម្ែេជាហិរញ្ញបបទនរបស់ក្ទ្ពយសកម្មទំងលនាុះ   ឬក៏ការទ្ទួ្េយកេំហូរស្ថច់ក្បាក់ត្ថម្រយៈការេក់ក្ទ្ពយសកម្ម។ 

 វធីិកន ងការវាយរថ្ម្ល និងរាយការណ៍បណត ំ ក្ទ្ពយសកម្ម ជូ្នគណៈក្គប់ក្គងក្កុម្ហ  ន។ 
 ហានិភ័យម្ែេប ុះពាេ់ែេ់ម្ ូម្ឌេអាជី្វកម្ម (និងក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ លៅកន ងម្ ូម្ឌេអាជី្វកម្មលនាុះ) និងយ ទ្ធស្ថស្រសត

សក្ម្គប់ទ្ប់ស្ថា រ់ហានិភ័យទំងលនាុះ។ 
 វធីិស្ថស្រសតរបសនងែេ់េនកក្គប់ក្គងអាជី្វកម្ម (ឧទហរណ៍ ថាលរើការរបសនងលោយម្ផអកលេើរថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ក្ទ្ពយ

សកម្មម្ែេបានក្គប់ក្គង ឬក៏ម្ផអកលេើេំហូរស្ថច់ក្បាក់ត្ថម្កិចេសនាម្ែេក្បមូ្េបាន)។  

 



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

កំណតស់ាា លច់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
សម្រាប់ដណំាច់ការយិបរចិ្ចេទ3ខែ គតិម្រតមឹថ្ងៃទ3ី1 ខែមនីា ឆ្ន 2ំ019 
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4. ច្ោលនច្ោបាយគណច្នយយសខំាន់ៗ (រ) 
4.6  ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវតាុ និងបំណុលហរិញ្ញវតាុ (រ) 

ការចាត់ថ្នន ក់ និងការវាសខ់វងជាបនតបនាា ប់ (រ) 

ការវាយរថ្ម្លថាលរើេំហូរស្ថច់ក្បាក់ត្ថម្កិចេសនាគឺសក្ម្គប់ទូ្ទរ់ម្រក្បាក់លែើម្និងការក្បាក់៖ ចំលពាុះលាេបំណងថ្នការ
វាយរថ្ម្លលនុះ “ក្បាក់លែើម្” ម្គនន័យថា  ជារថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ លៅលពេទ្ទួ្េស្ថា េ់ជាលេើកែំបូង។ 
“ការក្បាក់“ គឺជាការរបសងមួ្យសក្ម្គប់លពេលវោថ្នការលក្បើក្បាស់ទឹ្កក្បាក់សក្ម្គប់រយៈលពេមួ្យ សក្ម្គប់ហានិភ័យ
ឥណទនម្ែេពាក់ព័នធនឹងបរមិ្គណក្បាក់លែើម្លៅជាប់ជំ្ពាក់កន ងេំ  ងលពេជាក់ោក់មួ្យ និងសក្ម្គប់ការចំណាយរួម្
ទំងហានិភ័យកន ងការផតេ់កម្េីជាមូ្េោា នលផេងៗលទ្ៀរ (ែូចជា ហានិភ័យសនទនីយភាពនិងចំណាយរែាបាេ) រួម្ទំង
ក្បាក់ចំលណញ។ លែើម្បវីាយរថ្ម្លថាលរើេំហូរស្ថច់ក្បាក់ត្ថម្កិចេសនា គឺសក្ម្គប់ទូ្ទរ់ម្រក្បាក់លែើម្ និងការក្បាក់         
ក្កុម្ហ  នក្រូវពិោរណាេកេខណឌ កិចេសនារបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ  រមួ្ម្គន ការវាយរថ្ម្លថាលរើក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ ម្គន
េកេខណឌ កិចេសនា ម្ែេអាចផ្ទល ស់បតូរលពេលវោ ឬចំនួនេំហូរស្ថច់ក្បាក់ត្ថម្កិចេសនា ម្ែេអាចលធវើឱ្យខ សពី
េកេខណឌ ថ្នការទូ្ទរ់ក្បាក់លែើម្ និងការក្បាក់។ 

បំណ េហិរញ្ញវរថ  

ក្កុម្ហ  នោរ់ថាន ក់បំណ េហិរញ្ញវរថ លោយវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករេំស់ លេើកម្េងម្រនិសេនទសក្ម្គប់ទ្ប់ស្ថា រ់
ហានិភ័យម្ែេក្រូវបានវាស់ម្វងត្ថម្ FVTPL។ 

ការខកខម្រប និងការឈប់ទទួលស្ថា ល ់

ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  

ក្កុម្ហ  នឈប់ទ្ទួ្េស្ថា េ់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  លៅលពេម្ែេសិទ្ធិត្ថម្កិចេសនាលេើេំហូរស្ថច់ក្បាក់ពី 
ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ លនាុះផ រកំណរ់។  លៅលពេឈប់ទ្ទួ្េស្ថា េ់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  ភាពខ សាន រវាងរថ្ម្លលោង
របស់ក្ទ្ពយសកម្ម និងការរបសងម្ែេបានទ្ទួ្េ   ក្រូវទ្ទួ្េស្ថា េ់លៅកន ងចំលណញ-ខារ។ 

 ក្បសិនលបើេកេខណឌ របស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ ក្រូវបានម្កម្ក្ប ក្កុម្ហ  នក្រូវវាយរថ្ម្លថាលរើេំហូរស្ថច់ក្បាក់
របស់ក្ទ្ពយសកម្មម្ែេក្រូវបានម្កម្ក្បលនុះ  ម្គនភាពខ សាន ខាល ំងម្ែរឬលទ្។ 

 ក្បសិនលបើេំហូរស្ថច់ក្បាក់ម្គនភាពខ សាន ខាល ំង លនាុះសិទ្ធិត្ថម្កិចេសនាលែើម្បីទ្ទួ្េបានេំហូរស្ថច់ក្បាក់ពី
ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ ែំបូង ក្រូវោរ់ទ្ កថាផ រកំណរ់។ កន ងករណីលនុះ ក្រូវបញ្ឈប់ការទ្ទួ្េស្ថា េ់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ 
ែំបូងលនុះ លហើយក្រូវទ្ទួ្េស្ថា េ់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ ងមីត្ថម្រថ្ម្លសម្ស្សប បូកនឹងថ្ងលលែើម្ក្បរិបរតិការ។ កថ្ក្ម្លផេងៗ
ម្ែេបានទ្ទួ្េពីការម្កម្ក្បលនុះ  ក្រូវគិរែូចខាងលក្កាម្៖ 

 កថ្ក្ម្ម្ែេក្រូវយកម្កកំណរ់រថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ក្ទ្ពយសកម្មងមី លហើយកថ្ក្ម្ម្ែេបានម្កលោយស្ថរការសងក្រ ប់
នូវថ្ងលលែើម្ក្បរិបរតិការ  ក្រូវបញ្េូ េលៅកន ងការវាស់ម្វងជាលេើកែំបូងរបស់ក្ទ្ពយសកម្មលនាុះ។ 

 កថ្ក្ម្លផេង លៗទ្ៀរ   ក្រូវបញ្េូ េលៅកន ងចំលណញ-ខារ  លោយោក់ជាចំម្ណកថ្នការចំលណញ ឬខារពីការម្កម្ក្ប។ 
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4. ច្ោលនច្ោបាយគណច្នយយសខំាន់ៗ (រ) 
4.6 ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវតាុ និងបំណុលហរិញ្ញវតាុ (រ) 

ការខកខម្រប និងការមិនទទួលស្ថា ល ់(រ) 

 ក្បសិនលបើការម្ក្បក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ ម្ែេវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករេំស់មិ្នម្គនគ ណវ ឌឈិសក្ម្គប់ការឈប់ទ្ទួ្េ
ស្ថា េ់លទ្ លនាុះក្កុម្ហ  នក្រូវលធវើការគណនារថ្ម្លែ េរបស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ លនាុះល ើងវញិ លោយលក្បើេក្ត្ថការក្បាក់
ក្បសិទ្ធភាពពីែំបូងរបស់ក្ទ្ពយសកម្មលនាុះ និងក្រូវទ្ទួ្េស្ថា េ់ជាចំលណញឬខារពីការម្កម្ក្ប លៅកន ងចំលណញ-ខារ។  
រាេ់ចំណាយ និងកថ្ក្ម្លផេងៗម្ែេបានលកើរល ើង ក្រូវម្ករក្ម្ូវជាមួ្យរថ្ម្លែ េ និងក្រូវែករេំស់ត្ថម្រយៈលពេលៅសេ់
របស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ ម្ែេបានម្កម្ក្ប។  

 ក្បសិនលបើការម្កម្ក្បលនុះ លធវើល ើងលោយស្ថរម្របញ្ហា ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវរថ របស់េនកខេី លនាុះចំលណញ ឬខារ ក្រូវ
បង្ហា ញរមួ្ជាមួ្យនឹងការខារបង់លេើការធាល ក់ច ុះរថ្ម្ល។ ករណីលផេងពីលនុះ ក្រូវបង្ហា ញជាចំណូេការក្បាក់ ម្ែេគណនា
ត្ថម្វធីិស្ថស្រសតេក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាព។ 

បំណ េហិរញ្ញវរថ  

ក្កុម្ហ  នឈប់ទ្ទួ្េស្ថា េ់បំណ េហិរញ្ញវរថ  លៅលពេម្ែេការពវកិចេបានម្ចងកន ងកិចេសនាក្រូវបានេ ប
លោេ  ឬក្រូវបានលបាុះបង់លោេ  ឬផ រកំណរ់។ 

ក្កុម្ហ  នឈប់ទ្ទួ្េស្ថា េ់បំណ េហិរញ្ញវរថ  លៅលពេម្ែេេកេខណឌ ក្រូវបានម្កម្ក្ប លហើយេំហូរស្ថច់ក្បាក់
របស់បំណ េម្ែេបានម្កម្ក្ប ម្គនភាពខ សាន ខាល ំង។ កន ងករណីលនុះ ក្រូវទ្ទួ្េស្ថា េ់បំណ េហិរញ្ញវរថ ងមីត្ថម្រថ្ម្លសម្
ស្សប លោយម្ផអកលេើេកេខណឌ ម្ែេបានម្កម្ក្ប។ ភាពខ សាន រវាងរថ្ម្លលោងរបស់បំណ េហិរញ្ញវរថ ម្ែេឈប់ទ្ទួ្េ
ស្ថា េ់  និងទឹ្កក្បាក់ម្ែេបានបង់  ក្រូវបានទ្ទួ្េស្ថា េ់លៅកន ងចំលណញ-ខារ។ 

ក្បសិនលបើការម្ក្បបំណ េហិរញ្ញវរថ លនុះមិ្នម្គនគ ណវ ឌឈិសក្ម្គប់ការឈប់ទ្ទួ្េស្ថា េ់លទ្ លនាុះរថ្ម្លែករេំស់
របស់បំណ េ  ក្រូវគណនាល ើងវញិលោយលធវើេបបហារេំហូរស្ថច់ក្បាក់ម្ែេបានម្កម្ក្ប  ត្ថម្េក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាព 
ពីែំបូង  លហើយចំលណញឬខារពីការគណនាលនុះ ក្រូវទ្ទួ្េស្ថា េ់លៅកន ងចំលណញ-ខារ។ ចំលពាុះបំណ េហិរញ្ញវរថ ម្ែេ
ម្គនេក្ត្ថការក្បាក់ម្ក្បក្បួេ  េក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាពពីែំបូង ម្ែេក្រូវបានយកម្កលក្បើលែើម្បីលធវើការគណនាចំលណញ ឬ
ខារពីការម្កម្ក្ប  ក្រូវបានម្ករក្ម្ូវលែើម្បីឆល ុះបញ្ហេ ំងពីេកេខណឌ ទី្ផារលៅលពេម្កម្ក្ប។  រាេ់ការចំណាយ  និងកថ្ក្ម្លផេងៗ
ម្ែេបានលកើរល ើង ក្រូវទ្ទួ្េស្ថា េ់ជាការម្ករក្ម្ូវចំលពាុះរថ្ម្លលោងរបស់បំណ េ និងក្រូវែករេំស់ត្ថម្រយៈលពេលៅ
សេ់ថ្នបំណ េហិរញ្ញវរថ ម្ែេបានម្កម្ក្ប លោយលធវើការគណនាល ើងវញិនូវេក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាពថ្នឧបករណ៍លនាុះ។  

ការកាត់កង 

ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  និងបំណ េហិរញ្ញវរថ   អាចក្រូវការ់កងាន បាន  និងក្រូវបង្ហា ញជាចំនួនស ទ្ធ លៅកន ងរបាយ
ការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវរថ  េ ុះក្ត្ថម្រក្កុម្ហ  នម្គនសិទ្ធិត្ថម្ចាប់លែើម្បីលធវើការការ់កងាន បាន និងម្គនបំណងលធវើការ
ទូ្ទរ់លោយម្ផអកលេើមូ្េោា នចំនួនលៅសេ់ស ទ្ធ ឬក៏ទ្ទួ្េស្ថា េ់ក្ទ្ពយសកម្ម និងទូ្ទរ់បំណ េកន ងលពេែំណាេាន ។ 

ចំណូេ  និងចំណាយ អាចក្រូវបានបង្ហា ញលោយម្ផអកលេើមូ្េោា នចំនួនលៅសេ់ស ទ្ធបាន េ ុះក្ត្ថម្រម្គន        
ការេន ញ្ហញ រពី CIFRS  ឬអាចលធវើលៅបាន ចំលពាុះចំលណញ ឬខារ ម្ែេលកើរលចញពីក្កុម្ក្បរិបរតិការម្ែេម្គនេកេណៈ           
ស្សលែៀងាន ។ 
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4. ច្ោលនច្ោបាយគណច្នយយសខំាន់ៗ (រ) 
4.6 ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវតាុ និងបំណុលហរិញ្ញវតាុ (រ) 

ការវាសខ់វងតថ្មាសមម្រសប 

រថ្ម្លសម្ស្សប គឺជាថ្ងលម្ែេនឹងទ្ទួ្េបានលោយការេក់ក្ទ្ពយសកម្ម ឬថ្ងលម្ែេបានសងចំលពាុះការលផទរបំណ េ 
លៅកន ងក្បរិបរតិការធម្មត្ថ រវាងេនកចូេរួម្កន ងទី្ផារ នាកាេបរលិចេទ្ថ្នការវាស់ម្វងលៅកន ងទី្ផារលាេ ឬកន ងករណីមិ្ន
ម្គនទី្ផារលាេ គឺយកទី្ផារជាេទិ្ភាពបំផ រ ម្ែេក្កុម្ហ  នអាចកំណរ់រកបានលៅកាេបរលិចេទ្ថ្នការវាស់ម្វងលនាុះ។ 
រថ្ម្លសម្ស្សបរបស់បំណ េ  ឆល ុះបញ្ហេ ំងពីហានិភ័យម្ែេមិ្នពាក់ព័នធនឹងេទ្ធផេ។ 

ក្កុម្ហ  នវាស់ម្វងរថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ មួ្យ លោយលក្បើសក្ម្ង់រថ្ម្លលៅកន ងទី្ផារសកម្មរបស់
ឧបករណ៍លនាុះ។ ទី្ផារមួ្យោរ់ទ្ កថាជាទី្ផារសកម្ម  ក្បសិនលបើក្បរិបរតិការរបស់ក្ទ្ពយសកម្ម ឬបំណ េ   លកើរល ើង     
ញឹកញាប់ លហើយទំ្ហំក្បរិបរតិការម្គនភាពក្គប់ក្ាន់កន ងការផតេ់ព័រ៌ម្គនរថ្ម្លជាលទ្ៀងទរ់។  ក្បសិនលបើព ំម្គនសក្ម្ង់
រថ្ម្លលៅកន ងទី្ផារសកម្មលទ្ លនាុះក្កុម្ហ  នក្រូវលក្បើបលចេកលទ្សវាយរថ្ម្លណាម្ែេអាចបលងាើននូវការលក្បើក្បាស់ធារ ចូេ
ម្ែេអាចេលងារបាន  និងការ់បនថយនូវការលក្បើក្បាស់ធារ ចូេម្ែេមិ្នអាចេលងារបាន។  បលចេកលទ្សវាយរថ្ម្លម្ែេបាន
លក្ជ្ើសយកម្កលក្បើក្បាស់ ក្រូវរួម្បញ្េូ េនូវកត្ថត ទំងេស់   ម្ែេេនកចូេរមួ្កន ងទី្ផារនឹងពិោរណាលៅកន ងការកំណរ់ថ្ងល។  

ភសត ត្ថងែ៏េអបំផ រសក្ម្គប់រថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ មួ្យ លៅលពេទ្ទួ្េស្ថា េ់ជាលេើកែំបូង     
ជាទូ្លៅគឺជាថ្ងលក្បរិបរតិការ ម្គនន័យថាជារថ្ម្លសម្ស្សបថ្នផេរបសងបានផតេ់ឱ្យ ឬបានទ្ទួ្េ។ ក្បសិនលបើក្កុម្ហ  ន
កំណរ់ថា រថ្ម្លសម្ស្សបលៅលពេទ្ទួ្េស្ថា េ់ជាលេើកែំបូង ខ សពីថ្ងលក្បរិបរតិការ លហើយរថ្ម្លសម្ស្សបលនុះព ំម្គន            
ភសត ត្ថងម្កបញ្ហជ ក់ត្ថម្រយៈសក្ម្ង់រថ្ម្លកន ងទី្ផារសកម្មចំលពាុះក្ទ្ពយសកម្ម ឬបំណ េម្ែេស្សលែៀងាន  ឬក៏ត្ថម្រយៈ
បលចេកលទ្សវាយរថ្ម្ល ម្ែេកន ងលនាុះធារ ចូេម្ែេមិ្នអាចេលងារបានពាក់ព័នធនឹងការវាស់ម្វង ក្រូវបានសនមរ់ថាមិ្នធំែ ំ 
ែូលចនុះឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ ក្រូវវាស់ម្វងជាលេើកែំបូងត្ថម្រថ្ម្លសម្ស្សប លោយម្ករក្ម្ូវត្ថម្រយៈការពនារនូវភាពខ សាន
រវាងរថ្ម្លសម្ស្សបលៅលពេទ្ទួ្េស្ថា េ់ជាលេើកែំបូង និងថ្ងលក្បរិបរតិការ។ ជាបនតបនាទ ប់ម្កលទ្ៀរ   ភាពខ សាន លនាុះក្រូវ
បានទ្ទួ្េស្ថា េ់លៅកន ងចំលណញ-ខារ   ម្ផអកលេើមូ្េោា នអាយ កាេរបស់ឧបករណ៍លនាុះ  ក៏ប  ម្នតមិ្នឱ្យយូរជាងការវាយ
រថ្ម្លត្ថម្រយៈទិ្ននន័យទី្ផារម្ែេអាចេលងារបាន   ឬលៅលពេចប់ក្បរិបរតិការលនាុះលទ្។ 

ការធ្លា ក់ចុោះតថ្មា 

សំវធិានធនសក្ម្គប់ការខារបង់ឥណទនម្ែេរពឹំងទ្ ក ក្រូវបានបង្ហា ញលៅកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវរថ  
ែូចខាងលក្កាម្៖ 

 ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ វាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករេំស់៖ ក្រូវបង្ហា ញជាការែកលចញពីរថ្ម្លែ េរបស់ក្ទ្ពយសកម្មលនាុះ។ 
 កិចេសនាឥណទន៖ ជាទូ្លៅ ក្រូវបង្ហា ញជាសំវធិានធន 

 ចំលពាុះលាេនលោបាយេម្អិរទក់ទ្ងនឹងការធាល ក់ច ុះរថ្ម្ល សូម្លម្ើេកំណរ់សម្គា េ់លេខ 36.1.4។  
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4. ច្ោលនច្ោបាយគណច្នយយសខំាន់ៗ (រ) 
4.6 ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវតាុ និងបំណុលហរិញ្ញវតាុ (រ) 

ការលបុច្ចញពីបញ្ជ  ី

ឥណទនក្រូវបានេ បលចញពីបញ្ជ ី (អាចមួ្យម្ផនក ឬទំងស្សុង) លៅលពេមិ្នម្គនការរពឹំងទ្ កថាអាចក្បមូ្េបាន
ម្កវញិនូវក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ លនាុះ  មួ្យម្ផនក ឬទំងស្សុង។ ករណីលនុះម្គនជាទូ្លៅ   លៅលពេក្កុម្ហ  នកំណរ់ថាេនកខេី 
ព ំម្គនក្ទ្ពយសកម្ម ឬក្បភពចំណូេណាម្ែេអាចបលងាើរបាននូវេំហូរស្ថច់ក្បាក់ក្គប់ក្ាន់ លែើម្បីទូ្ទរ់សងនូវចំនួន
ម្ែេក្រូវេ បលចញពីបញ្ជ ី។ ការវាយរថ្ម្លលនុះ   ក្រូវលធវើល ើងត្ថម្កក្មិ្រក្ទ្ពយសកម្មនីមួ្យៗ។  

ទឹ្កក្បាក់ក្បមូ្េបានម្កវញិលេើចំនួនម្ែេបានេ បលចញពីបញ្ជ ី ក្រូវបញ្េូ េលៅកន ងខទង់ “ការខារបង់ស ទ្ធពីការ
ធាល ក់ច ុះរថ្ម្លឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ ”  លៅកន ងចំលណញ-ខារ។  

ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ ម្ែេបានេ បលចញពីបញ្ជ ី លៅម្ររក្ម្ូវឱ្យម្គនសកម្មភាពទម្ទរសងម្កវញិ លែើម្បី
េន លោម្ត្ថម្នីរិវធីិរបស់ក្កុម្ហ  នកន ងការក្បមូ្េទឹ្កក្បាក់លៅជំ្ពាក់។  

4.7 ស្ថច់ម្របាក់ និងស្ថច់ម្របាក់សមមូល 

 ស្ថច់ក្បាក់ និងស្ថច់ក្បាក់សម្មូ្េ រមួ្ម្គនស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ សម្រ េយម្ែេមិ្នម្គនការកំហិរលៅធនាារជារិ
ថ្នកម្ព ជា និងការវនិិលោគរយៈលពេខលីម្ែេម្គនកាេវស្ថនតលៅលពេរម្ាេ់ែំបូងម្គនរយៈលពេ3ម្ខឬរិចជាង និងម្ែេ
អាចបតូរជាស្ថច់ក្បាក់លពេណាក៏បាន  លោយម្គនហានិភ័យរិចរួចចំលពាុះការផ្ទល ស់បតូររថ្ម្ល លហើយម្ែេក្កុម្ហ  នលក្បើ 
លែើម្បីក្គប់ក្គងការពវកិចេសនារយៈលពេខលី។ 

 ស្ថច់ក្បាក់ និងស្ថច់ក្បាក់សម្មូ្េ ក្រូវបង្ហា ញត្ថម្រថ្ម្លែករេំស់    លៅកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវរថ ។  

4.8 និសេនាសម្រាប់ទប់ស្ថា ត់ហានិភ័យ 

 និសេនទសក្ម្គប់ទ្ប់ស្ថា រ់ហានិភ័យ រមួ្ម្គនក្ទ្ពយសកម្ម និងបំណ េនិសេនទទំងេស់ ម្ែេមិ្នក្រូវបានោរ់ថាន ក់
ជាក្ទ្ពយសកម្ម ឬបំណ េសក្ម្គប់ការជួ្ញែូរ  និងមិ្នម្គនគ ណវ ឌឍិសក្ម្គប់គណលនយយទ្ប់ស្ថា រ់ហានិភ័យ។ 

 និសេនទសក្ម្គប់ទ្ប់ស្ថា រ់ហានិភ័យ ក្រូវបានវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លសម្ស្សប លៅកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវរថ  
លៅលពេទ្ទួ្េស្ថា េ់ជាលេើកែំបូង។ រាេ់ការម្ក្បក្បួេនូវរថ្ម្លសម្ស្សបលនុះ ក្រូវទ្ទួ្េស្ថា េ់លៅកន ងចំលណញ-ខារ        
ជាធារ មួ្យថ្ន ចំលណញ/ខារស ទ្ធពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ វាស់ម្វងត្ថម្ FVTPL។  

4.9 ឥណទាន្តលដ់ល ់តិងិជន 

 ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្នម្ែេបានបង្ហា ញលៅកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវរថ  គឺជាឥណទនម្ែេវាស់
ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករេំស់។ ឥណទនទំងលនាុះ ក្រូវបានវាស់ម្វងលេើកែំបូងត្ថម្រថ្ម្លសម្ស្សប បូកនឹងថ្ងលលែើម្ក្បរិបរតិការ
ផ្ទទ េ់បម្នថម្   និងក្រូវបានវាស់ម្វងជាបនតបនាទ ប់ត្ថម្រថ្ម្លែករេំស់    លោយលក្បើវធីិស្ថស្រសតេក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាព។  

 



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

កំណតស់ាា លច់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
សម្រាប់ដណំាច់ការយិបរចិ្ចេទ3ខែ គតិម្រតមឹថ្ងៃទ3ី1 ខែមនីា ឆ្ន 2ំ019 

30 

 

4. ច្ោលនច្ោបាយគណច្នយយសខំាន់ៗ (រ) 
4.10 វិនិច្ោគច្លើមូលបម្រត 

 វនិិលោគលេើមូ្េបក្រ លៅកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវរថ  គឺជាការវនិិលោគកន ងឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ ជាក្ទ្ពយ
ម្គេ ស់ ម្ែេក្រូវបានវាស់ម្វងត្ថម្  FVOCI។  ការផ្ទល ស់បតូររថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ការវនិិលោគមូ្េបក្រកម្មសិទ្ធិលនុះ ក្រូវបង្ហា ញ
លៅកន ងចំណូេេម្អិរលផេងៗ។  

 ចំលណញ ឬខារពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ ជាក្ទ្ពយម្គេ ស់លនុះ គឺនឹងមិ្នក្រូវបានលធវើការោរ់ថាន ក់លៅកន ងចំលណញ-ខារ 
និងព ំម្គនការទ្ទួ្េស្ថា េ់នូវការធាល ក់ច ុះរថ្ម្ល លៅកន ងចំលណញ-ខារលនាុះល ើយ។ ភាគោភក្រូវបានទ្ទួ្េស្ថា េ់លៅកន ង 
ចំលណញ-ខារ េ ុះក្ត្ថណាវាបង្ហា ញោ ងចាស់ពីភាពម្ែេអាចក្បមូ្េម្កវញិបាន នូវម្ផនកថ្នថ្ងលលែើម្វនិិលោគ លបើមិ្ន
ែូលចនុះលទ្ ក្រូវបង្ហា ញលៅកន ងចំណូេេម្អិរលផេងៗ។   ចំលណញ ឬខារបងារម្ែេបានទ្ទួ្េស្ថា េ់លៅកន ងចំណូេេម្អិរ
លផេងៗ   ក្រូវលផទរលៅក្បាក់ចំលណញរកាទ្ កលៅលពេេក់លចញនូវការវនិិលោគលនាុះ។  

4.11 ម្រទពយសមបតតិ និងបរកិាា រ 
ការទទួលស្ថា ល ់និងការវាសខ់វង 

 ក្ទ្ពយសម្បរតិ និងបរកិាេ រ ក្រូវបានករ់ក្ត្ថត្ថម្រថ្ម្លលែើម្ ែករេំស់បងារ និងការខារបង់ពីការធាល ក់ច ុះរថ្ម្លបងារ
ក្បសិនលបើម្គន។   

 លៅលពេម្ែេធារ របស់ក្ទ្ពយសម្បរតិ និងបរកិាេ រ ម្គនអាយ កាេលក្បើក្បាស់ខ សៗាន   ធារ ទំងលនាុះក្រូវបាន
ោរ់ទ្ កជាម្ផនកលផេងាន របស់សម្បរតិ និងបរកិាេ រ។ 
ចំណាយជាបនតបនាា ប់ 

 ចំណាយជាបនតបនាទ ប់ ក្រូវបានបូកបញ្េូ េលៅកន ងរថ្ម្លលោង ក្បសិនលបើម្គនភាពក្បាកែថា វាបានផតេ់           
េរថក្បលោជ្ន៍លសែាកិចេនាលពេេនាគរែេ់ក្កុម្ហ  នលេើសពីសតង់ោលែើម្។ ការជួ្សជ្ េ និងម្ងទំជាក្បោំ ក្រូវបាន
ទ្ទួ្េស្ថា េ់ជាចំណាយលៅកន ងក្ាម្ែេបានលកើរល ើង។ 

រលំស ់

 រេំស់ក្រូវបានគណនាលែើម្បីេ បលចញនូវថ្ងលលែើម្របស់ក្ទ្ពយសម្បរតិ និងបរកិាេ រ ែករថ្ម្លលៅសេ់ លោយលក្បើវធីិ
ស្ថស្រសតរេំស់លងរ ម្ផអកលេើអាយ កាេលក្បើក្បាស់បា ន់ស្ថម នរបស់ក្ទ្ពយសម្បរតិ និងបរកិាេ រ និងក្រូវបានទ្ទួ្េស្ថា េ់ជា
ចំណាយលៅកន ងចំលណញ-ខារ។ 

 អាយ កាេលក្បើក្បាស់បា ន់ស្ថម នរបស់ក្ទ្ពយសម្បរតិ និងបរកិាេ រ ម្គនែូចខាងលក្កាម្៖ 

  អាយ កាេលក្បើក្បាស់ 
ការម្កេំេេារជួ្េ    3 ឆ្ន ំ 
ោនយនត   3 - 5 ឆ្ន ំ 
ក ំពយូទ័្រ   3 ឆ្ន ំ 
បរកិាេ រ   3 - 5 ឆ្ន ំ 
លក្គឿងសង្ហា រមឹ្ និងលក្គឿងបំពាក់   3 ឆ្ន ំ 

 



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

កំណតស់ាា លច់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
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4. ច្ោលនច្ោបាយគណច្នយយសខំាន់ៗ (រ) 
4.11 ម្រទពយសមបតតិ និងបរកិាា រ (រ) 

 ការង្ហរកំព ងែំលណើ រការ មិ្នក្រូវបានគិររេំស់លទ្លៅកន ងេំ  ងលពេស្ថងសង់ រហូរែេ់លពេម្ែេក្ទ្ពយ 
សម្បរតិ   ម្ែេពាក់ព័នធបានបញ្េ ប់  និងោក់ឱ្យលក្បើក្បាស់។ 

 វធីិស្ថស្រសតរេំស់ អាយ កាេលក្បើក្បាស់ និងរថ្ម្លលៅសេ់ ក្រូវពិនិរយល ើងវញិ និងក្រូវម្ករក្ម្ូវឱ្យបានសម្ស្សម្
លៅលរៀងរាេ់កាេបរលិចេទ្រាយការណ៍។ 

 ក្ទ្ពយសម្បរតិ និងបរកិាេ រ ម្ែេបានែករេំស់េស់ ក្រូវបានរកាទ្ កកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវរថ រហូរ
ែេ់ថ្ងៃម្ែេក្ទ្ពយ និងបរកិាេ រទំងលនាុះក្រូវបានេក់លចញ ឬេ បបំបារ់លោេ។ 

4.12   ម្រទពយសកមម របូី 

 ក្ទ្ពយសកម្មេរបីូ រមួ្ម្គនអាជ្ាប័ណណ និងសូហវម្វរ និងក្រូវបានបង្ហា ញត្ថម្រថ្ម្លលែើម្  ែករេំស់បងារ និងការខារ
បង់ពីការធាល ក់ច ុះរថ្ម្លបងារក្បសិនលបើម្គន។  

 ចំណាយជាបនតបនាទ ប់លេើអាជ្ាប័ណណ និងសូហវម្វរ ក្រូវបានបូកបញ្េូ េលៅកន ងរថ្ម្លលោង ក្បសិនលបើក្បាកែថា 
វាផតេ់េរថក្បលោជ្ន៍លសែាកិចេនាលពេេនាគរែេ់ក្កុម្ហ  នលេើសពីសតង់ោលែើម្។ រាេ់ការចំណាយជាបនតបនាទ ប់
លផេងលទ្ៀរ   ក្រូវបានទ្ទួ្េស្ថា េ់ជាចំណាយលៅកន ងក្ាម្ែេបានលកើរល ើង។ 

អាជ្ាប័ណណ និងសូហវម្វរ ក្រូវបានលធវើរេំស់លៅកន ងចំលណញ-ខារ លោយម្ផអកលេើមូ្េោា នលងរ គិរោប់ពី   
លពេម្ែេអាចលក្បើក្បាស់បាន។  អាយ កាេលក្បើក្បាស់របស់ក្ទ្ពយេរបីូសក្ម្គប់ក្ាបចេ បបនន និងក្ាលក្បៀបលធៀបគឺ 5ឆ្ន ំ។  

វធីិស្ថស្រសតរេំស់ អាយ កាេលក្បើក្បាស់ និងរថ្ម្លលៅសេ់ ក្រូវពិនិរយល ើងវញិ និងក្រូវម្ករក្ម្ូវឱ្យបានសម្ស្សម្
លៅលរៀងរាេ់កាេបរលិចេទ្រាយការណ៍។ 

4.13 ភតិសនា 

 ក្កុម្ហ  នក្រូវលធវើការវាយរថ្ម្ល ថាលរើកិចេសនាម្គនភរិសនាម្ែរឬលទ្ លៅលពេោប់លផតើម្កិចេសនា។ 

 ក្កុម្ហ  នទ្ទួ្េស្ថា េ់ សិទ្ធិកន ងការលក្បើក្ទ្ពយសកម្ម និងបំណ េភរិសនា ចំលពាុះក្គប់កិចេសនាភរិសនាទំង
េស់ ម្ែេក្កុម្ហ  នគឺជាភរិកៈ លេើកម្េងម្រភរិសនារបស់ក្ទ្ពយសកម្មម្ែេម្គនរថ្ម្លទប។ សក្ម្គប់ភរិសនារបស់
ក្ទ្ពយសកម្មម្ែេម្គនរថ្ម្លទប ក្កុម្ហ  នទ្ទួ្េស្ថា េ់ការទូ្ទរ់ភរិសនាជាចំណាយក្បរិបរតិការ ត្ថម្មូ្េោា នលងរ  
លោយម្ផអកលៅត្ថម្រយៈលពេភរិសនា។  

បំណុលភតិសនា 

 បំណ េភរិសនា ក្រូវបានវាស់ម្វងែំបូងត្ថម្រថ្ម្លបចេ បបននថ្នការទូ្ទរ់ភរិសនាម្ែេមិ្នទន់បានបង់ លៅលពេ
ោប់លផតើម្ភរិសនា  និងក្រូវបានលធវើេបបហារលោយលក្បើេក្ត្ថកម្េីបម្នថម្ ម្ែេជាេក្ត្ថការក្បាក់ក្កុម្ហ  ននឹងក្រូវបង់  លែើម្ប ី
ខេីក្បាក់ កន ងការទ្ទួ្េបានក្ទ្ពយសកម្មមួ្យម្ែេរថ្ម្លសិទ្ធិកន ងការលក្បើក្ទ្ពយសកម្ម លៅកន ងស្ថថ នភាពលសែាកិចេស្សលែៀងាន   
លោយម្ផអកលេើេកេខណឌ ស្សលែៀងាន  និងក្ទ្ពយោក់ធានាស្សលែៀងាន ។ 

 



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

កំណតស់ាា លច់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
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4. ច្ោលនច្ោបាយគណច្នយយសខំាន់ៗ (រ) 
4.13 ភតិសនា (រ) 

បំណុលភតិសនា (រ) 
 ការទូ្ទរ់ភរិសនាម្ែេក្រូវបញ្េូ េលៅកន ងការវាស់ម្វងបំណ េភរិសនា  រមួ្ម្គន៖ 
 ការទូ្ទរ់ភរិសនាលងរ  ែកលចញនូវការរបសនងភរិសនាក្បសិនលបើម្គន 
 ការបង់ក្បាក់ពិន័យលេើការបញ្េ ប់ភរិសនា ក្បសិនលបើេកេខណឌ ភរិសនា បានឆល ុះបញ្ហេ ំងពីការេន វរតជ្លក្ម្ើសកន ងការ

បញ្េ ប់ភរិសនា។  

 បំណ េភរិសនា ក្រូវបានបង្ហា ញជាធារ ោច់លោយម្ កមួ្យ   លៅកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវរថ ។ 

 បំណ េភរិសនា ក្រូវបានវាស់ម្វងជាបនតបនាទ ប់ លោយការលកើនល ើងនូវរថ្ម្លលោង លែើម្បីឆល ុះបញ្ហេ ំងពីការក្បាក់
លេើបំណ េភរិសនា (លោយលក្បើវធីិស្ថស្រសតេក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាព) និងលោយការងយច ុះនូវរថ្ម្លលោង លែើម្បីឆល ុះ
បញ្ហេ ំងពីការបង់សងភរិសនា។ 

 ក្កុម្ហ  នលធវើការវាស់ម្វងបំណ េភរិសនាល ើងវញិ (លោយលធវើការម្ករក្ម្ូវជាមួ្យនឹងសិទ្ធិកន ងការលក្បើក្ទ្ពយសកម្ម
ម្ែេពាក់ព័នធ) លៅលពេម្ែេ៖ 
 េកេខណឌ ភរិសនាម្គនការផ្ទល ស់បតូរ ម្ែេកន ងករណីលនុះ បំណ េភរិសនាក្រូវបានវាស់ម្វងល ើងវញិ លោយការលធវើ

េបបហារការទូ្ទរ់ភរិសនាម្ែេបានម្កម្ក្ប   ត្ថម្េក្ត្ថេបបហារម្ែេបានម្កម្ក្ប។ 
 កិចេសនាភរិសនាក្រូវបានម្កម្ក្ប លហើយភរិសនាម្ែេបានម្កម្ក្បលនុះ មិ្នក្រូវបានគិរថាជាភរិសនាោច់លោយ

ម្ កមួ្យលទ្ៀរលនាុះលទ្ ម្ែេកន ងករណីលនុះ បំណ េភរិសនាក្រូវបានវាស់ម្វងល ើងវញិ លោយការលធវើេបបហារ         
ការទូ្ទរ់ភរិសនាម្ែេបានម្កម្ក្ប   ត្ថម្េក្ត្ថេបបហារម្ែេបានម្កម្ក្ប។ 

សទិធិកនងុការច្ម្របើម្រទពយសកមម 

 សិទ្ធិកន ងការលក្បើក្ទ្ពយសកម្ម  រួម្ម្គន ការវាស់ម្វងែំបូងរបស់បំណ េភរិសនាម្ែេពាក់ព័នធ  ការទូ្ទរ់ភរិសនា
ម្ែេបានលធវើល ើង  លៅលពេ ឬម្ នលពេថ្ងៃោប់លផតើម្   និងថ្ងលលែើម្ែំបូងពាក់ព័នធផ្ទទ េ់ក្បសិនលបើម្គន។ សិទ្ធិកន ងការលក្បើ
ក្ទ្ពយសកម្ម   ក្រូវបានវាស់ម្វងជាបនតបនាទ ប់ ត្ថម្រយៈថ្ងលលែើម្  ែករេំស់បងារ  និងការខារបង់ពីការធាល ក់ច ុះរថ្ម្លបងារ។  

 សិទ្ធិកន ងការលក្បើក្ទ្ពយសកម្មក្រូវលធើវរេំស់លោយម្ផអកលេើងិរលវោរបស់ភរិសនា ឬអាយ កាេលក្បើក្បាស់របស់
ក្ទ្ពយសកម្មម្ែេពាក់ព័នធ   មួ្យណាលេឿនជាង។   រេំស់ក្រូវោប់លផតើម្   លៅកាេបរលិចេទ្ោប់លផតើម្ភរិសនា។  

 សិទ្ធិកន ងការលក្បើក្ទ្ពយសកម្ម ក្រូវបានបង្ហា ញជាធារ ោច់លោយម្ កមួ្យ លៅកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាព 
ហិរញ្ញវរថ ។ 
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4. ច្ោលនច្ោបាយគណច្នយយសខំាន់ៗ (រ) 
4.14 ការធ្លា ក់ចុោះតថ្មារបសម់្រទពយសកមមមិនខមនហរិញ្ញវតាុ 

រថ្ម្លលោងក្ទ្ពយសកម្មមិ្នម្ម្នហិរញ្ញវរថ របស់ក្កុម្ហ  ន ក្រូវបានក្រួរពិនិរយល ើងវញិលៅរាេ់កាេបរលិចេទ្រាយ
ការណ៍នីមួ្យៗ  លែើម្បីកំណរ់ថាលរើម្គនសញ្ហញ ណណាមួ្យម្ែេបង្ហា ញថាក្ទ្ពយសកម្មទំងលនាុះម្គនការធាល ក់ច ុះរថ្ម្ល។  
ក្បសិនលបើម្គនសញ្ហញ ណលនាុះលកើរល ើង ការបា ន់ស្ថម នលេើរថ្ម្លម្ែេអាចក្បមូ្េបានវញិរបស់ក្ទ្ពយសកម្ម ក្រូវបានលធវើ 
ល ើង។  

សក្ម្គប់លាេបំណងថ្នការក្រួរពិនិរយលេើការធាល ក់ច ុះរថ្ម្ល ក្ទ្ពយសកម្មក្រូវបានោក់បញ្េូ េាន ជាក្កុម្រូចៗ 
ម្ែេអាចបលងាើរស្ថច់ក្បាក់បានពីការបនតការលក្បើក្បាស់ លោយមិ្នពឹងម្ផអកខាល ំងលេើេំហូរទឹ្កក្បាក់ថ្នក្ទ្ពយសកម្ម     
ឬក្កុម្ក្ទ្ពយសកម្មែថ្ទ្លទ្ៀរ (លៅការ់ថា “ឯកត្ថបលងាើរស្ថច់ក្បាក់”)។ 

 រថ្ម្លម្ែេអាចក្បមូ្េម្កវញិបានរបស់ក្ទ្ពយសកម្ម ឬឯកត្ថបលងាើរស្ថច់ក្បាក់ គឺជារថ្ម្លម្ែេធំជាងរវាងរថ្ម្លលក្បើ
ក្បាស់ និងរថ្ម្លសម្ស្សប  ែកចំណាយលែើម្បីេក់លចញ។  កន ងការបា ន់ក្បម្គណរថ្ម្លលក្បើក្បាស់ ស្ថច់ក្បាក់ រពឹំងថានឹង
ទ្ទួ្េបាននាលពេេនាគរ ក្រូវបានលធវើេបបហារលៅរថ្ម្លបចេ បបនន លោយលក្បើេក្ត្ថការក្បាក់ម្ នបង់ពនធ ម្ែេឆល ុះបញ្ហេ ំង
ការបា ន់ក្បម្គណរថ្ម្លលពេលវោកន ងេកេខណឌ ទី្ផារបចេ បបនន និងហានិភ័យជាក់ោក់ សក្ម្គប់ក្ទ្ពយសកម្មទំងលនាុះ។   

 ការខារបង់លេើការធាល ក់ច ុះរថ្ម្ល ក្រូវបានទ្ទួ្េស្ថា េ់ក្បសិនលបើរថ្ម្លលោងរបស់ក្ទ្ពយសកម្មមួ្យ ឬឯកត្ថ
បលងាើរស្ថច់ក្បាក់ ម្គនចំនួនលេើសពីរថ្ម្លម្ែេអាចក្បមូ្េម្កបានវញិ។   

 ការខារបង់លេើការធាល ក់ច ុះរថ្ម្ល ក្រូវបានទ្ទួ្េស្ថា េ់លៅកន ងចំលណញ-ខារ។ 

 ការខារបង់លេើការធាល ក់ច ុះរថ្ម្ល ក្រូវករ់ក្ត្ថបក្ត្ញ្ហេ សម្កវញិ ក្រឹម្កក្មិ្រមួ្យម្ែេមិ្នលធវើឱ្យរថ្ម្លលោងរបស់
ក្ទ្ពយសកម្មលនុះ លេើសពីរថ្ម្លលោងែករេំស់ ម្ែេក្រូវកំណរ់កន ងករណីព ំម្គនការទ្ទួ្េស្ថា េ់ការខារបង់លេើការ
ធាល ក់ច ុះរថ្ម្ល។ 

4.15 ម្របាក់បច្ញ្ញ ើ មូលបម្រតបំណុល ម្របាក់កមចី និង នុបំណុល 

 ក្បាក់បលញ្ញើ មូ្េបក្របំណ េ ក្បាក់កម្េី និងេន បំណ េ ជាក្បភពហិរញ្ញបបទនរបស់ក្កុម្ហ  ន។  

 ក្បាក់បលញ្ញើ មូ្េបក្របំណ េ ក្បាក់កម្េី និងេន បំណ េ ក្រូវបានវាស់ម្វងែំបូងត្ថម្រថ្ម្លសម្ស្សប  ែកថ្ងលលែើម្
ក្បរិបរតិការផ្ទទ េ់បម្នថម្ និងក្រូវបានវាស់ម្វងជាបនតបនាទ ប់ត្ថម្រថ្ម្លែករេំស់ លោយលក្បើវធីិស្ថស្រសតេក្ត្ថការក្បាក់      
ក្បសិទ្ធភាព។  

 េន បំណ េ គឺជាបំណ េរយៈលពេម្វង ម្ែេការបង់សងក្បាក់លែើម្ ក្រូវលធវើល ើងបនាទ ប់ពីការបង់សងបំណ េ   
លផេងៗលទ្ៀររបស់ក្កុម្ហ  ន។ េន បំណ េម្ែេបានេន ម័្រលោយធនាារជារិថ្នកម្ព ជា ក្រូវបានោរ់លៅកន ងគណនីថាន ក់
ទី្II កន ងការគណនាមូ្េនិធិផ្ទទ េ់ស ទ្ធរបស់ក្កុម្ហ  ន  ស្សបត្ថម្លាេការណ៍ម្ណនំារបស់ធនាារជារិថ្នកម្ព ជា។  
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4. ច្ោលនច្ោបាយគណច្នយយសខំាន់ៗ (រ) 
4.16 សវំិធ្លនធន 

សំវធិានធន ក្រូវបានទ្ទួ្េស្ថា េ់លៅលពេម្ែេក្កុម្ហ  នម្គនការពវកិចេត្ថម្ផលូវចាប់ ឬការពវកិចេក្បលោេ 
នាលពេបចេ បបនន ម្ែេជាេទ្ធផេថ្នក្ពឹរតិការណ៍កនលងផ រលៅ លហើយម្ែេរក្ម្ូវឱ្យម្គនេំហូរលចញនូវេរថក្បលោជ្ន៍ 
លសែាកិចេកន ងការបំលពញនូវការពវកិចេលនាុះ។ ក្បសិនលបើផេប ុះពាេ់ម្គនេកេណៈស្ថរវនត សំវធិានធនក្រូវបានកំណរ់
លោយការលធវើេបបហារេំហូរទឹ្កក្បាក់ម្ែេរពឹំងថានឹងក្រូវបង់នាលពេេនាគរ លោយលក្បើេក្ត្ថម្ នបង់ពនធ ម្ែេឆល ុះបញ្ហេ ំង
ពីការបា ន់ក្បម្គណរថ្ម្លលពេលវោកន ងេកេខណឌ ទី្ផារបចេ បបនន  និងហានិភ័យជាក់ោក់ចំលពាុះបំណ េទំងលនាុះ។  

4.17 ទុនបម្រមុង 
 ទុនបម្រមុងម្រសបចាប់ 

ម្ នលពេក្កុម្ហ  នក្រូវបានទិ្ញលោយ Krungsri េកេនតិកៈក្កុម្ហ  នរក្ម្ូវឱ្យបម្ងវរលចញពីក្បាក់ចំលណញរកាទ្ ក
នូវចំនួនម្ែេលសមើនឹង 5% ថ្នក្បាក់ចំលណញស ទ្ធសក្ម្គប់ការយិបរលិចេទ្ម្ ន ចូេកន ងទ្ នបក្ម្ុង។  ការបម្ងវរលនុះនឹងបញ្ឈប់
លៅលពេម្ែេទ្ នបក្ម្ុងម្គនចំនួនលសមើនឹង 10% ថ្នលែើម្ទ្ នបានច ុះបញ្ជ ីរបស់ក្កុម្ហ  ន។ លោងត្ថម្េកេនតិកៈងមីម្ែេ
េន ម័្រលោយក្កសួងពាណិជ្ជកម្មច ុះថ្ងៃទី្១២ ម្ខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ ព ំម្គនការបម្ងវរចូេទ្ នបក្ម្ុងលទ្ៀរលនាុះលទ្ បនាទ ប់ពី
ក្កុម្ហ  នក្រូវបានកាន់កាប់ទំងស្សុងលោយ Krungsri។ 

 សវំិធ្លនធនត្ថមបទបបញ្ញតតិ និងទុនបម្រមុងត្ថមបទបបញ្ញតតិ 

លៅថ្ងៃ1 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2017 ធនាារជារិថ្នកម្ព ជាបានលចញក្បកាសលេខ B7-017-344 សតីពីចំណារ់ថាន ក់ហានិភ័យ
ឥណទន និងសំវធិានធនលេើេ ីម្ម្ភរមិ្ន លែើម្បីធានាបានភាពក្រឹម្ក្រូវថ្នការទ្ទួ្េស្ថា េ់ ការវាស់ម្វង ការលធវើសំវធិាន
ធន  និងការរាយការណ៏ចំលពាុះហាវ ស ីេីធីម្ែេម្គនេ ីម្ម្ភរមិ្នរបស់ស្ថថ ប័ន។ 

ហាវ ស ីេីធី សំលៅែេ់ឥណទន និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ លផេងលទ្ៀរ ទំងលៅកន ង ឬលក្ៅត្ថរាងរ េយការ ម្ែេ
ក្គឹុះស្ថថ នបានផតេ់លៅឱ្យសម្ភាគី លហើយហាវ ស ីេីធីលនុះ អាចបងាហានិភ័យឥណទនែេ់ក្គឹុះស្ថថ ន។ 

លោងត្ថម្ក្បកាសលនុះ ក្កុម្ហ  នក្រូវលធវើសំវធិានធនសក្ម្គប់ហាវ ស ីេីធីម្ែេម្គនេ ីម្ម្ភរមិ្ន លោយេន លោម្
ត្ថម្បទ្បបញ្ញរតិ ទ្នទឹម្ាន នឹងការគណនាសំវធិានធនលោយលោងត្ថម្សតង់ោ CIFRS។ សំវធិានធនម្ែេគណនាត្ថម្ 
CIFRS ក្រូវបានទ្ទួ្េស្ថា េ់និងករ់ក្ត្ថ។ ចំនួនលេើសថ្នសំវធិានធនម្ែេបានម្កពីការគណនាស្សបត្ថម្បទ្បបញ្ញរតិ 
លក្បៀបលធៀបលៅនឹងការគណនាត្ថម្ CIFRS នឹងក្រូវលផទរពីគណនីក្បាក់ចំលណញរកាទ្ ក លៅកន ងគណនីទ្ នបក្ម្ុងត្ថម្
បទ្បបញ្ញរតិ កន ងខទង់មូ្េធនរបស់ភាគទ្ និក។  

លៅថ្ងៃ16 ម្ខក ម្ភៈ ឆ្ន ំ2018 ធនាារជារិថ្នកម្ព ជា បានលចញស្ថរាចរម្ណនំាលេខ B7-018-001 លែើម្បីបញ្ហជ ក់
បម្នថម្  លេើការេន វរតក្បកាសសតីពីចំណារ់ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន និងសំវធិានធនលេើេ ីម្ម្ភរមិ្ន។ លោងត្ថម្      
ស្ថរាចរលនុះ  ក្កុម្ហ  នក្រូវលធវើការគណនាសំវធិានធនសក្ម្គប់ហាវ ស ីេីធីម្ែេម្គនេ ីម្ម្ភរមិ្ន លោយេន លោម្ត្ថម្   
បទ្បបញ្ញរតិ   លោយហាវ ស ីេីធីក្រូវបានោរ់ជា 5ថាន ក់   ម្ែេម្គនេក្ត្ថសំវធិានធន ែូចខាងលក្កាម្៖ 
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4. ច្ោលនច្ោបាយគណច្នយយសខំាន់ៗ (រ) 
4.17 ទុនបម្រមុង (រ) 

សវំិធ្លនធនត្ថមបទបបញ្ញតតិ និងទុនបម្រមុងត្ថមបទបបញ្ញតតិ (រ) 
 

 ចំណារ់ថាន ក់ ចំនួនថ្ងៃម្ែេហួសកាេកំណរ់សង េក្ត្ថសំវធិានធន  
1. សំវធិានធនទូ្លៅ 
 ហាវ ស េីីធីរយៈលពេខលី (រិចជាងឬលសមើមួ្យឆ្ន ំ) 
 ធម្មត្ថ                                   ពី 0 លៅ 14 ថ្ងៃ                       1% 
 ហាវ ស េីីធីរយៈលពេម្វង (លេើសពីមួ្យឆ្ន ំ) 
 ធម្មត្ថ                                  ពី 0 លៅ 29 ថ្ងៃ                       1% 
2. សំវធិានធនជាក់ោក់ 
   ហាវ ស េីីធីរយៈលពេខលី (រិចជាងឬលសមើមួ្យឆ្ន ំ) 
 ឃ្ល ំលម្ើេ                                                     ពី 15 លៅ 30 ថ្ងៃ                             3% 
 លក្កាម្សតង់ោ        ពី 31 លៅ 60 ថ្ងៃ                             20% 
 សងេ័យ         ពី 61 លៅ 90 ថ្ងៃ                             50% 
 បារ់បង់         ពី 91 ថ្ងៃល ើងលៅ                          100% 
 ហាវ ស េីីធីរយៈលពេម្វង (លេើសពីមួ្យឆ្ន ំ) 
 ឃ្ល ំលម្ើេ                                                      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% 

ចំលពាុះហាវ ស ីេីធីម្ែេម្គនការទូ្ទរ់សងក្បោំក្រីម្គស ក្បោំឆម្គសឬយូរជាងលនុះ នឹងក្រូវបានោរ់ថាន ក់ថា
លក្កាម្សតង់ោ ក្បសិនលបើម្គនការខកខានទូ្ទរ់សងោប់ពី 5 ថ្ងៃថ្នថ្ងៃលធវើការ។ 

សំវធិានធនក្រូវបានគណនាជាភាគរយថ្នចំនួនសម្រ េយហាវ ស ីេីធីម្ែេលៅសេ់ លៅលពេម្ែេហាវ ស ីេីធី
លនាុះក្រូវបានោរ់ថាន ក់ថាមិ្នែំលណើ រការ  លេើកម្េងម្រការក្បាក់បងារ។   

ទុនបម្រមុងច្្េងៗ 

ោប់ពីថ្ងៃទី្9 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2010 ក្កុម្ហ  នក្រូវបានរក្ម្ូវឱ្យបលងាើរទ្ នបក្ម្ុងលោយម្គេ ស់កម្េី Instituto de Credito 
Oficial (លៅការ់ថា “ICO”) ថ្នក្ពុះរាជាណាចក្កលេសាញ ែូចម្ែេម្គនម្ចងលៅកន ងកិចេក្ពម្លក្ពៀងខេីក្បាក់កម្េី សថិរលៅ
លក្កាម្គលក្ម្គងមី្ក្កូហិញ្ញវរថ លេសាញ (Spanish Microfinance Program)។  ទ្ នបក្ម្ុងលនុះ ក្រូវបានលផទរពីក្បាក់ចំលណញ
រកាទ្ កចំនួន 3.5% ថ្នក្បាក់កម្េីម្ែេលៅជំ្ពាក់ (ក្បាក់កម្េីពី ICO) លៅលរៀងរាេ់ច ងឆ្ន ំរហូរែេ់ថ្ងៃ ទី្9 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2023។    
ទ្ នបក្ម្ុងលផេងលទ្ៀរ គឺសក្ម្គប់ការពក្ងឹងស្ថថ ប័ន និង ក្រូវរកាទ្ កលៅកន ងគណនីបក្ម្ុងលផេង លៗៅត្ថម្អាយ កាេរបស់
ក្បាក់កម្េីលនុះ ឬលបើមិ្នែូលចនុះលទ្ ក្រូវម្គនការយេ់ក្ពម្ពី ICO និង Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (លៅការ់ថា “AECID”)។ លោងត្ថម្កិចេសនា “ទ្ នបក្ម្ុងលផេង ”ៗ  ម្ែេបានពីក្បាក់កម្េីលនុះ  មិ្នអាចយកលៅលធវើ
ការម្បងម្ចកបានល ើយកន ងរយៈលពេកម្េីលនុះ លេើកម្េងម្រម្គនការេន ញារពីម្គេ ស់កម្េី លោយម្គនការលសនើស ំពីក្កុម្ហ  ន
កន ងការែកទ្ នបក្ម្ុងលនុះ។  
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5. ការវិនិចេ័យគណច្នយយសខំាន់ៗ និងម្របភពសខំាន់ៗថ្នការបា ន់ស្ថម នភាពមិនម្របាកដ 
ការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថ  រក្ម្ូវឱ្យេនកក្គប់ក្គងលធវើការវនិិចេ័យ ការបា ន់ស្ថម ន និងការសនមរ់  ម្ែេម្គន

ផេប ុះពាេ់ែេ់ការេន វរតនូវលាេនលោបាយគណលនយយ និងចំនួនក្ទ្ពយសកម្ម បំណ េ ចំណូេ និងចំណាយម្ែេ
បានរាយការណ៍។  េទ្ធផេជាក់ម្សតងអាចខ សពីការបា ន់ស្ថម នទំងលនាុះ។  

ការបា ន់ស្ថម ន និងការសនមរ់ម្ែេពាក់ព័នធ ក្រូវបានក្រួរពិនិរយជាក្បោំ។  ការម្កម្ក្បលៅលេើការបា ន់ស្ថម ន
គណលនយយ ក្រូវបានទ្ទួ្េស្ថា េ់ និងករ់ក្ត្ថលៅកន ងក្ាម្ែេការបា ន់ស្ថម នលនាុះក្រូវបានម្កម្ក្ប និងការយិបរលិចេទ្
េនាគរម្ែេប ុះពាេ់លោយការម្កម្ក្បលនុះ។ 

5.1 ការវិនិចេ័យសខំាន់ៗកនងុការ នុវតតច្ោលការណ៏គណច្នយយ 

ព័រ៌ម្គនេំពីការវនិិចេ័យកន ងការេន វរតលាេនលោបាយគណលនយយ ម្ែេម្គនការប ុះពាេ់ជាស្ថរវនត លេើចំនួន
ម្ែេបានទ្ទួ្េស្ថា េ់លៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថ  ម្គនែូចខាងលក្កាម្៖ 

ការវាយតថ្មាម ូខែលអាជីវកមម 

ការោរ់ថាន ក់ និងការវាស់ម្វងក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  អាស្ស័យលេើេទ្ធផេថ្នការពិលស្ថធន៍ SPPI និងម្ ូម្ឌេ
អាជី្វកម្ម (សូម្លម្ើេកំណរ់សម្គា េ់លេខ 4.6)។ ក្កុម្ហ  នលធវើការកំណរ់ម្ ូម្ឌេអាជី្វកម្មលៅកក្មិ្រមួ្យ ម្ែេអាចឆល ុះ
បញ្ហេ ំងពីវធីិស្ថស្រសតកន ងការក្គប់ក្គងក្កុម្ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  លែើម្បីសក្ម្ចបាននូវលាេលៅអាជី្វកម្មជាក់ោក់មួ្យ។ 
ការវាយរថ្ម្លលនុះ រមួ្ម្គន ការវនិិចេ័យ ម្ែេឆល ុះបញ្ហេ ំងនូវរាេ់ភសត ត្ថងពាក់ព័នធទំងេស់ រមួ្ទំងវធីិវាយរថ្ម្លនិងវាស់ម្វង
េទ្ធផេរបស់ក្ទ្ពយសកម្ម ហានិភ័យម្ែេប ុះពាេ់ែេ់េទ្ធផេរបស់ក្ទ្ពយសកម្មនិងវធីិក្គប់ក្គងហានិភ័យទំងលនុះ 
និងវធីិស្ថស្រសតរបសនងេនកក្គប់ក្គងក្ទ្ពយសកម្មលនុះ។ ក្កុម្ហ  នលធវើការត្ថម្ោនរាេ់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  វាស់ម្វង 
ត្ថម្រថ្ម្លែករេំស់ ម្ែេក្រូវបានឈប់ទ្ទួ្េស្ថា េ់ម្ នកាេវស្ថនតរបស់វា លែើម្បីម្សវងយេ់ពីមូ្េលហរ កន ងការ
លបាុះបង់លោេ និងថាលរើមូ្េលហរ ទំងលនាុះ ស្សបត្ថម្លាេលៅអាជី្វកម្មកន ងការរកាក្ទ្ពយសកម្មម្ែរ ឬលទ្។ ការត្ថម្
ោនលនុះ គឺជាម្ផនកថ្នការវាយរថ្ម្លជាបនតបនាទ ប់របស់ក្កុម្ហ  ន ថាលរើម្ ូម្ឌេអាជី្វកម្មកន ងការរកាក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ 
ទំងលនុះ លៅបនតសម្ក្បកបម្ែរ ឬលទ្ លហើយក្បសិនលបើវាមិ្នសម្ក្បកបលទ្ ថាលរើម្គនការផ្ទល ស់បតូរណាមួ្យលៅកន ងម្ ូម្ឌេ
អាជី្វកម្មម្ែរឬេរ់ លហើយក្បសិនម្គន ក្រូវលធវើការផ្ទល ស់បតូរចំណារ់ថាន ក់ក្ទ្ពយសកម្មទំងលនាុះោប់ពីលពេផ្ទល ស់បតូរម្ ូម្ឌេ
អាជី្វកម្ម។ 

ការច្កើនច្ ើងជាស្ថរវនតនូវហានិភ័យឥណទាន 

ែូចបានបង្ហា ញលៅកន ងកំណរ់សម្គា េ់លេខ 36.1.14 ការខារបង់ឥណទនម្ែេរពឹំងទ្ ក (ECL) ក្រូវវាស់ម្វង 
ជាសំវធិានធនលសមើនឹង 12ម្ខ ចំលពាុះក្ទ្ពយសកម្មម្ែេសថិរកន ងចំណារ់ថាន ក់ទី្1 និងសំវធិានធនលសមើនឹងអាយ កាេរបស់
ក្ទ្ពយសកម្ម ចំលពាុះក្ទ្ពយសកម្មម្ែេសថិរកន ងចំណារ់ថាន ក់ទី្2 និងទី្3។ ក្ទ្ពយសកម្មមួ្យក្រូវបតូរលៅសថិរលៅកន ងចំណារ់
ថាន ក់ទី្2  លៅលពេម្ែេហានិភ័យឥណទនរបស់ក្ទ្ពយសកម្មលនាុះម្គនការលកើនល ើងជាស្ថរវនត  ោប់តំ្ថងពីលពេទ្ទួ្េ
ស្ថា េ់ជាលេើកែំបូង។ លែើម្បីវាយរថ្ម្លថាលរើ ហានិភ័យឥណទនរបស់ក្ទ្ពយសកម្មមួ្យ ម្គនការលកើនល ើងជាស្ថរវនត   
ម្ែរឬលទ្ ក្កុម្ហ  នក្រូវពិោរណានូវព័រ៌ម្គនម្ែេរពឹំងទ្ កលៅថ្ងៃខាងម្ ខ ម្ែេព័រ៌ម្គនលនាុះម្គនេកេណៈអាចក្ទ្ក្ទ្ង់
បាន និងសម្លហរ ផេទំងបរមិ្គណ និងគ ណភាព។ សូម្លម្ើេកំណរ់សម្គា េ់លេខ 36 សក្ម្គប់ការពនយេ់េម្អិរ។ 

 



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

កំណតស់ាា លច់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
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5. ការបា ន់ស្ថម ន និងការវិនិចេ័យ (រ) 
5.1 ការវិនិចេ័យសខំាន់ៗកនងុការ នុវតតច្ោលការណ៏គណច្នយយ (រ) 

ការបច្ងាើតម្រកុមម្រទពយសកមមខដលានចរតិលកាណៈហានិភ័យឥណទានម្រសច្ដៀងោន  

លៅលពេម្ែេ ការខារបង់ឥណទនម្ែេរពឹំងទ្ ក ក្រូវវាស់ម្វងត្ថម្មូ្េោា នជាក្កុម្ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ ក្រូវ
បានក្បមូ្េផត ំត្ថម្មូ្េោា នចររិេកេណៈហានិភ័យ។ ក្កុម្ហ  នលធវើការត្ថម្ោនភាពសម្ស្សបថ្នចររិ េកេណៈ 
ហានិភ័យឥណទន លោយម្ផអកលេើមូ្េោា ននិរនតរភាព លែើម្បីវាយរថ្ម្លថាលរើហានិភ័យទំងលនាុះ លៅម្របនតេកេណៈ  
ស្សលែៀងាន លទ្ៀរម្ែរឬលទ្។ កិចេការលនុះ ក្រូវលធវើលែើម្បីធានាថា ក្បសិនលបើចររិេកេណៈហានិភ័យឥណទនម្គនការផ្ទល ស់
បតូរ គឺក្រូវលធវើការក្បមូ្េផត ំក្ទ្ពយសកម្មឱ្យបានសម្ស្សបល ើងវញិ។ ការក្បមូ្េផត ំល ើងវញិលនុះ អាចនំាឱ្យម្គននូវការបលងាើរ
ក្កុម្ក្ទ្ពយសកម្មងមី ឬក៏ក្ទ្ពយសកម្មក្រូវបតូរលៅក្កុម្ក្ទ្ពយសកម្មម្ែេម្គនស្ស្ថប់លផេងលទ្ៀរ ម្ែេអាចឆល ុះបញ្ហេ ំងនូវចររិ
េកេណៈហានិភ័យឥណទនស្សលែៀងាន លៅនឹងក្កុម្ក្ទ្ពយសកម្មលនាុះ។ ការក្បមូ្េផត ំក្ទ្ពយសកម្មល ើងវញិ និងការបតូរពី
ក្កុម្ក្ទ្ពយសកម្មមួ្យលៅក្កុម្ក្ទ្ពយសកម្មមួ្យលទ្ៀរ គឺជាលរឿង  ធម្មត្ថ លៅលពេម្គនការលកើនល ើងជាស្ថរវនតនូវហានិភ័យ
ឥណទន (ឬក៏លៅលពេការលកើនល ើងជាស្ថរវនតលនាុះ ម្គនភាពបក្ត្ញ្ហេ សម្កវញិ) ែូលចនុះ ក្ទ្ពយសកម្ម ក្រូវបតូរពីក្ទ្ពយសកម្ម
ម្ែេក្រូវលធវើសំវធិានធនលសមើ 12ម្ខ លៅជាក្ទ្ពយសកម្មម្ែេក្រូវលធវើសំវធិានធនលសមើនឹងអាយ កាេរបស់ក្ទ្ពយសកម្មលនាុះ  
ឬក៏បក្ត្ញ្ហេ សម្កវញិ ប  ម្នតវាក៏អាចលកើរល ើងផងម្ែរចំលពាុះក្កុម្ក្ទ្ពយសកម្ម ម្ែេលៅម្របនតវាស់ម្វងត្ថម្មូ្េោា ន         
សំវធិានធនលសមើ 12ម្ខ ឬសំវធិានធនលសមើនឹងអាយ កាេរបស់ក្កុម្ក្ទ្ពយសកម្មលនាុះ ក្ាន់ម្រចំនួនសំវធិានធនក្រូវ      
ផ្ទល ស់បតូរ    លោយស្ថរហានិភ័យឥណទនរបស់ក្កុម្ក្ទ្ពយសកម្មលនាុះម្គនការម្ក្បក្បួេ។ 

ម ូខែល និងការសនមត់ខដលបានច្ម្របើ 

ក្កុម្ហ  នលក្បើម្ ូម្ឌេ និងការសនមរ់លផេងៗ លែើម្បីវាស់ម្វងរថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  ក្ពម្ទំង
ការបា ន់ស្ថម ននូវ ការខារបង់ឥណទនម្ែេរពឹំងទ្ ក។ ក្រូវលក្បើការវនិិចេ័យ លែើម្បីកំណរ់ម្ ូម្ឌេ ម្ែេស្ថកសម្បំផ រ 
សក្ម្គប់ក្បលភទ្ក្ទ្ពយសកម្មនីមួ្យៗ  និងលែើម្បីកំណរ់នូវការសនមរ់ម្ែេក្រូវលក្បើកន ងម្ ូម្ឌេទំងលនុះ រួម្ទំងការសនមរ់
ពាក់ព័នធនឹងចេករសំខាន់ៗរបស់ហានិភ័យ។  

5.2 ម្របភពសខំាន់ៗថ្នការបា ន់ស្ថម នភាពភាពមិនម្របាកដ 

 ព័រ៌ម្គនេំពីការសនមរ់ និងការបា ន់ស្ថម នភាពមិ្នក្បាកែ ម្ែេម្គនការប ុះពាេ់ជាស្ថរវនត លេើចំនួនម្ែេបាន
ទ្ទួ្េស្ថា េ់លៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថ  ម្គនែូចខាងលក្កាម្៖ 

ការបច្ងាើតនូវចំនួននិងទមៃន់របសច់្សណារយី ថូ្នការរពំឹងទុកច្ៅថ្ងៃខាងមុែ សម្រាប់ម្របច្ភទ្លតិ្លនីមួយៗ និង
ការកំណត់នូវព័ត៌ានខដលរពំឹងទុកច្ៅថ្ងៃខាងមុែ ក់ព័នធនឹងច្សណារយី នូីមួយៗ 

 លៅលពេវាស់ម្វង ការខារបង់ឥណទនម្ែេរពឹំងទ្ ក ក្កុម្ហ  នលក្បើក្បាស់នូវព័រ៌ម្គនម្ែេរពឹំងទ្ កលៅថ្ងៃ        
ខាងម្ ខម្ែេម្គនេកេណៈអាចក្ទ្ក្ទ្ង់បាន និងសម្លហរ ផេ លោយម្ផអកលេើការសនមរ់ចំលពាុះការផ្ទល ស់បតូរនាលពេ
េនាគរនូវចេករលសែាកិចេលផេងៗាន  និងរលបៀបម្ែេចេករទំងលនុះ ម្គនការប ុះពាេ់ាន លៅវញិលៅម្ក។ 
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5. ការបា ន់ស្ថម ន និងការវិនិចេ័យ (រ) 
5.2 ការសនមត់កនងុការបា ន់ស្ថម នភាពមិនម្របាកដ (រ) 

 ភាពខដលអាចែកខានកនងុការសង 

 ភាពម្ែេអាចខកខានកន ងការសង គឺជាធារ ចូេែ៏សំខាន់កន ងការវាស់ម្វង ការខារបង់ឥណទនម្ែេរពឹំងទ្ ក។ 
ភាពម្ែេអាចខកខានកន ងការសង គឺជាការបា ន់ស្ថម ននូវ ភាពក្បហាក់ក្បម្ហេកន ងការខកខានសងកន ងរយៈលពេណា
មួ្យ ម្ែេការគណនារបស់វា ក្រូវការនូវទិ្ននន័យពីម្ នៗ ការសនមរ់ និងការរពឹំងទ្ កនូវេកេខណឌ នាលពេេនាគរ។  

ការខាតបង់ច្ដ្ឋយស្ថរែកខានកនងុការសង 

 ការខារបង់លោយស្ថរខកខានកន ងការសង គឺជាការបា ន់ស្ថម ននូវការខារបង់លកើរលចញម្កពីការខកខានកន ងការ
បង់សង។ វាម្ផអកលៅលេើភាពខ សាន រវាង េំហូរស្ថច់ក្បាក់ត្ថម្កិចេសនាម្ែេែេ់កាេកំណរ់ក្រូវបង់សង និងេំហូរ
ស្ថច់ក្បាក់ម្ែេម្គេ ស់កម្េីរពឹំងថានឹងទ្ទួ្េបាន លោយគិរទំងេំហូរស្ថច់ក្បាក់ពីក្ទ្ពយោក់ធានា និងការលធវើឱ្យក្បលសើរ
ល ើងនូវឥណទនទំងមូ្េ។ 

សវំិធ្លនធនសម្រាប់ហាា សុលីធីីខដលានការធ្លា ក់ចុោះតថ្មា 

 ក្កុម្ហ  នក្រូវេន វរតត្ថម្ចំណារ់ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន និងសំវធិានធនលេើេ ីម្ម្ភរមិ្ន ស្សបត្ថម្ក្បកាស
លេខ B7-017-344 ច ុះថ្ងៃទី្01 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2017 របស់ធនាារជារិថ្នកម្ព ជា និងស្ថរាចរលេខ B7-018-001 ច ុះថ្ងៃទី្16          
ម្ខក ម្ភៈ ឆ្ន ំ2018។ ធនាារជារិថ្នកម្ព ជា រក្ម្ូវឱ្យស្ថថ ប័នមី្ក្កូហិរញ្ញវរថ ក្រូវោរ់ថាន ក់ហាវ ស ីេីធីរបស់ខលួនជាក្បំាក្បលភទ្ 
និងោំបាច់ក្រូវលធវើសំវធិានធន កន ងកក្មិ្រេបបបរម្គលៅត្ថម្ចំណារ់ថាន ក់របស់ហាវ ស ីេីធីលនាុះ។  ចំនួនពិរក្បាកែអាច
នឹងម្គនភាពខ សាន ខាល ំងពីចំនួនម្ែេបានគណនាលៅកន ងក្ពឹរតិការណ៍ ម្ែេមិ្នបានរពឹំងទ្ កជាម្ ន ឬលៅលពេម្ែេ
ចំនួនសងេ័យលនុះអាចក្រូវបានទូ្ទរ់លោយក្ទ្ពយោក់ធានា។   

ពនធច្លើម្របាក់ចំច្ណញ 

 ក្បព័នធពនធោរលៅកន ងក្ពុះរាជាណាចក្កកម្ព ជាម្គនេកេណៈលក្ចើនក្បលភទ្ និងបញ្ញរិតម្គនការផ្ទល ស់បតូរញឹកញាប់ 
ម្ែេជាទូ្លៅម្គនភាពមិ្នចាស់ោស់ ម្គនភាពផទ យាន  និងអាស្ស័យលៅលេើការបកស្ស្ថយ។  ជាទូ្លៅ   យ ត្ថត ធិការ 
និងអាជ្ាធរពនធភាគលក្ចើន ម្រងម្រម្គនការបកស្ស្ថយលផេងៗពីាន ។ ពនធ គឺក្រូវសថិរលក្កាម្ការក្រួរពិនិរយ និងការេលងារ
លោយអាជ្ាធរ   ម្ែេបានផតេ់សិទ្ធិលោយចាប់កន ងការោក់ពិន័យ ោក់ទ្ណឌ កម្ម និងបង់ការក្បាក់។  

 បញ្ហា ទំងលនុះអាចបលងាើរឱ្យម្គនហានិភ័យពនធោ ងខាល ំងសក្ម្គប់ក្កុម្ហ  ន។  េនកក្គប់ក្គងលជ្ឿជាក់ថា ពួកលគ 
ម្គនការយេ់ែឹងពីបទ្បបញ្ញរិតពនធម្ែេពាក់ព័នធ និងបានលធវើសំវធិានធន ម្ែេម្គនេកេណៈក្គប់ក្ាន់លោយម្ផអកលៅ
លេើការបកស្ស្ថយថ្ននីរិកម្មពនធ។ ក៏ប  ម្នតអាជ្ាធរជាប់ពាក់ព័នធ អាចនឹងម្គនបំណកស្ស្ថយខ សាន  លហើយផេប ុះពាេ់
អាចម្គនទំ្ហំធំ។ 
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6. សមតុលយច្ៅធនាោរជាតិថ្នកមពុជា 
  

 ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ក្បាក់បលញ្ញើត្ថម្ចាប់ៈ        
 ក្បាក់រម្ាេ់ធានាលេើលែើម្ទ្ ន  7,513,315  30,165,960  7,521,072  30,219,667 
 ទ្ នបក្ម្ុងការពវកិចេ 42,986,659  172,591,436  39,883,312  160,251,148 

 50,499,974  202,757,396  47,404,384  190,470,815 
        
គណនីចរនត 3,501,042  14,056,684  25,878,687  103,980,564 
មូ្េបក្រអាចជួ្ញែូរបាន 9,355,726  37,563,239  4,319,117  17,354,212 
 63,356,742  254,377,319  77,602,188  311,805,591 

7. សមតុលយច្ៅធនាោរនានា 
 សម្រ េយលៅធនាារនានាក្រូវបានវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករេំស់ លោយស្ថរម្រឧបករណ៍ទំងលនុះ បានបំលពញ 
េកេខណឌ  SPPI  និងក្រូវបានរកាទ្ កលែើម្បីក្បមូ្េស្ថច់ក្បាក់ត្ថម្កិចេសនា។ 
 

 ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
        
សម្រ េយលៅធនាារនានា 
 វាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករេំស់ 39,455,541  158,413,997  39,632,860  159,244,832 
សំវធិានធនលេើការខារបង់ 
 ពីការធាល ក់ច ុះរថ្ម្ល (68,263)  (274,076)  (38,545)  (154,874) 
 39,387,278  158,139,921  39,594,315  159,089,958 

 សម្រ េយលៅធនាារនានាក្រូវបានលធវើការវភិាគែូចខាងលក្កាម្៖ 
 

ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019 រថ្ម្លែ េ  
ECL 

សំវធិានធន   រថ្ម្លលោង 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
        
គណនីចរនត  19,634,610   (25,017)   19,609,593    78,732,516  
គណនីសនេំ  19,820,931   (43,246)   19,777,685    79,407,405  

  39,455,541    (68,263)    39,387,278     158,139,921  
  



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 
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7. សមតុលយច្ៅធនាោរនានា (រ) 

ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន 2ំ018  រថ្ម្លែ េ  
ECL 

សំវធិានធន   រថ្ម្លលោង 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         
គណនីចរនត  11,982,271  (3,123)  11,979,148  48,132,217 
គណនីសនេំ  19,669,518  (34,624)  19,634,894  78,893,004 
គណនីម្គនកាេកំណរ់  7,981,071  (798)  7,980,273  32,064,737 

  39,632,860  (38,545)  39,594,315  159,089,958 

8. ឥណទាន្តលដ់ល ់តិងជិន 
  ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         
ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្នវាស់ម្វងត្ថម្

រថ្ម្លែករេំស់ 
 

817,647,051  3,282,852,910  750,111,956  3,013,949,840 
សំវធិានធនលេើការខារបង់ពីការធាល ក់ច ុះរថ្ម្ល  (7,495,370)  (30,093,911)  (8,272,928)  (33,240,625) 
  810,151,681  3,252,758,999  741,839,028  2,980,709,215 

ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្នក្រូវបានវភិាគែូចខាងលក្កាម្៖ 

ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  រថ្ម្លែ េ  
ECL 

សំវធិានធន   រថ្ម្លលោង 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ឥណទនឯករតជ្ន         
 េរិងិជ្នខាងលក្ៅ         
 ឥណទនលគហោា ន   70,639,289  (458,877)  70,180,412  281,774,354 
 ឥណទនលក្បើក្បាស់ផ្ទទ េ់ខលួន  742,110,340  (7,026,953)  735,083,387  2,951,359,799 
 ឥណទនប គាេិក  4,897,422  (9,540)  4,887,882  19,624,846 

  817,647,051  (7,495,370)  810,151,681  3,252,758,999 



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 
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8. ឥណទាន្តលដ់ល ់តិងជិន (រ) 

ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន 2ំ018  រថ្ម្លែ េ  
ECL 

សំវធិានធន   រថ្ម្លលោង 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ឥណទនឯករតជ្ន         
 េរិងិជ្នខាងលក្ៅ         
 ឥណទនលគហោា ន   71,236,709  (399,158)  70,837,551  284,625,280 
 ឥណទនលក្បើក្បាស់ផ្ទទ េ់ខលួន  674,077,142  (7,864,504)  666,212,638  2,676,842,379 
 ឥណទនប គាេិក  4,798,105  (9,266)  4,788,839  19,241,556 

  750,111,956  (8,272,928)  741,839,028  2,980,709,215 

9. វិនិច្ោគច្លើមលូបម្រត 
 ក្កុម្ហ  នបានកំណរ់ការវនិិលោគលៅកន ង CMA Investment ជាឧបករណ៍ក្ទ្ពយម្គេ ស់វាស់ម្វងត្ថម្ FVOCI លក្ពាុះ
ក្កុម្ហ  នកាន់កាប់ការវនិិលោគលនុះកន ងរយៈលពេម្វង។ ត្ថរាងខាងលក្កាម្បង្ហា ញពីការវនិិលោគលនុះ រមួ្ទំងចំណូេ
ភាគោភម្ែេបានទ្ទួ្េស្ថា េ់ពីការវនិិលោគលនុះ។  
 

រថ្ម្លសម្ស្សប ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
        
ការវនិិលោគកន ង CMA Investment  27,826    111,721     20,000    80,360  
 

ចំណូេភាគោភ 
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ018 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
        
ការវនិិលោគកន ង CMA Investment  7,835     31,387     -     -  
 
 



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 
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10. ម្រទពយសមបតតិ និងបរកិាា រ 
 

 ម្កេំេេារជួ្េ  ោនយនត  ក ំពយូទ័្រ  បរកិាេ រ 
 លក្គឿងសង្ហា រមឹ្ 
និងលក្គឿងបំពាក់  

ការង្ហរ 
កំព ងែំលណើ រការ  សរ ប 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

                
រថ្ម្លលែើម្                
ថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ឆ្ន ំ2019  2,028,458    2,817,715    5,192,431    5,538,063    705,237    38,632    16,320,536   65,575,913 
ការទិ្ញបម្នថម្  32,864    -    260,977    19,060    15,745    206,533    535,179   2,143,927 
ការេក់លចញ (1,700)   -   (830)  (1,860)   -    -   (4,390)  (17,586) 
ការលផទរ  6,608    -    216,829    17,270    4,458   (245,165)   -   - 
េលម្អៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ  -    -    -    -    -    -    -   (44,184) 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ 2019  2,066,230   2,817,715    5,669,407    5,572,533    725,440    -    16,851,325   67,658,070  
                
ែកៈ រេំស់បងារ                
ថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ឆ្ន ំ2019  1,586,760    1,931,929    3,803,058    4,253,887    596,268    -    12,171,902   48,906,702 
រេំស់កន ងក្ា  70,513    95,947    182,182    187,182    15,183    -    551,007   2,207,334 
ការេក់លចញ (1,700)   -   (830)  (1,438)   -    -   (3,968)  (15,896) 
េលម្អៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ -  -  -  -  -  -  -  (31,592) 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ 2019  1,655,573   2,027,876    3,984,410    4,439,631    611,451    -    12,718,941   51,066,548  

រថ្ម្លលោង                
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ 2019  410,657     789,839     1,684,997     1,132,902     113,989     -     4,132,384    16,591,522  



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 
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10. ម្រទពយសមបតតិ និងបរកិាា រ (រ)  
 

 ម្កេំេេារជួ្េ  ោនយនត  ក ំពយូទ័្រ  បរកិាេ រ 
 លក្គឿងសង្ហា រមឹ្ 
និងលក្គឿងបំពាក់  

ការង្ហរ 
កំព ងែំលណើ រការ  សរ ប 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
រថ្ម្លលែើម្                
ថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ឆ្ន ំ2018 1,705,553  2,579,695  3,984,311  5,072,632  593,527  85,491  14,021,209  56,603,621 
ការទិ្ញបម្នថម្                
 ពីថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ែេ់ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា 72,510  7,920  280,910  25,846  31,766  193,141  612,093  2,455,717 
 ពីថ្ងៃទី្1 ម្ខលម្ស្ថ ែេ់ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ 219,082  230,100  278,890  228,346  53,900  741,895  1,752,213  7,107,901 
ការេក់លចញ (14,302)  -  (32,230)  (17,732)  (715)  -  (64,979)  (262,840) 
ការលផទរ 45,615  -  680,550  228,971  26,759  (981,895)  -  - 
េលម្អៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ -  -  -  -  -  -  -  (328,486) 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ  ឆ្ន ំ 2018 2,028,458  2,817,715  5,192,431  5,538,063  705,237  38,632  16,320,536  65,575,913 
ែកៈ រេំស់បងារ                
ថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ឆ្ន ំ2018 1,269,164  1,552,313  3,208,531  3,493,713  538,504  -  10,062,225  40,621,203 
រេំស់កន ងក្ា                
 ពីថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ែេ់ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា 82,347  91,630  171,535  197,448  15,063  -  558,023  2,238,788 
 ពីថ្ងៃទី្1 ម្ខលម្ស្ថ ែេ់ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ 249,551  287,986  455,155  580,458  43,416  -  1,616,566  6,557,425 
ការេក់លចញ (14,302)  -  (32,163)  (17,732)  (715)  -  (64,912)  (262,569) 
េលម្អៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ -  -  -  -  -  -  -  (248,145) 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ  ឆ្ន ំ 2018 1,586,760  1,931,929  3,803,058  4,253,887  596,268  -  12,171,902  48,906,702 
រថ្ម្លលោង                
ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ  ឆ្ន ំ2018 441,698  885,786  1,389,373  1,284,176  108,969  38,632  4,148,634  16,669,211 



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 
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11. សទិធកិនងុការច្ម្របើម្រទពយសកមម 
ក្កុម្ហ  នម្គនកិចេសនាលេើការជួ្េការោិេ័យម្ែេម្គនទី្ស្ថន ក់ការកណាត េ ការោិេ័យស្ថខា និងទី្តំ្ថង

ម្គ ស ីន លេ ធី េឹម្ ត្ថម្ទី្ស្ថធារណៈ។ 

ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា  ឆ្ន 2ំ019 
 េារ

ការោិេ័យ  

ទី្តំ្ថងម្គ ស ីន  
លេ ធី េឹម្  សរ ប 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
រថ្ម្លលែើម្         
ថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ឆ្ន ំ2019   15,095,836    346,831    15,442,667    62,048,636  
ការទិ្ញបម្នថម្   385,467    56,992    442,459    1,772,491  
េលម្អៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ  -  -  -  (42,346) 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា  ឆ្ន ំ2019    15,481,303    403,823    15,885,126   63,778,781  
ែកៈ រេំស់បងារ         
ថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ឆ្ន ំ2019   2,540,403    113,999    2,654,402    10,665,387  
រេំស់   667,476    42,896    710,372    2,845,750  
េលម្អៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ  -  -  -  (1,569) 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា  ឆ្ន ំ2019   3,207,879    156,895    3,364,774   13,509,568  
រថ្ម្លលោង         
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា  ឆ្ន ំ2019   12,273,424    246,928    12,520,352   50,269,213  
ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018         
រថ្ម្លលែើម្         
ថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ឆ្ន ំ2018   13,047,433    178,284    13,225,717    53,392,220  
ការទិ្ញបម្នថម្         
 ពីថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ែេ់ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា   861,948    38,525    900,473    3,612,698  
 ពីថ្ងៃទី្1 ម្ខលម្ស្ថ ែេ់ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ   1,186,455    130,022    1,316,477    5,354,865  
េលម្អៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ  -  -  -  (311,147) 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018   15,095,836    346,831    15,442,667    62,048,636  
ែកៈ រេំស់បងារ         
ថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ឆ្ន ំ2018   -    -    -    -  
រេំស់         
 ពីថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ែេ់ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា   600,764    20,818    621,582    2,493,787  
 ពីថ្ងៃទី្1 ម្ខលម្ស្ថ ែេ់ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ   1,939,639    93,181    2,032,820    8,243,269  
   -    -    -   (71,669) 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018   2,540,403    113,999    2,654,402    10,665,387  
រថ្ម្លលោង         
ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018   12,555,433    232,832    12,788,265   51,383,249  
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12. ម្រទពយសកមម របូ ី
 

   
 សូហវម្វរ និង 

អាជ្ាប័ណណ  

        ការង្ហរ 
កំព ងែំលណើ រការ  សរ ប 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា  ឆ្ន ំ2019         
រថ្ម្លលែើម្         
ថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ឆ្ន ំ2019   3,095,091    366,562    3,461,653   13,908,921 
ការទិ្ញបម្នថម្   78,390    367,495    445,885   1,786,215 
ការលផទរ   182,908   (182,908)   -   - 
េលម្អៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ  -  -  -  (6,371) 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា  ឆ្ន ំ2019    3,356,389    551,149    3,907,538   15,688,765  
ែកៈ រេំស់បងារ         
ថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ឆ្ន ំ2019   2,625,742    -    2,625,742   10,550,231 
រេំស់   48,710   -   48,710   195,132 
េលម្អៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ  -  -   -   (7,438) 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា  ឆ្ន ំ2019   2,674,452    -    2,674,452    10,737,925  
រថ្ម្លលោង         
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា  ឆ្ន ំ2019   681,937    551,149    1,233,086    4,950,840  
ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018         
រថ្ម្លលែើម្         
ថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ឆ្ន ំ2018   2,982,037    93,727    3,075,764   12,416,859 
ការទិ្ញបម្នថម្         
 ពីថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ែេ់ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា   -    -    -   - 
 ពីថ្ងៃទី្1 ម្ខលម្ស្ថ ែេ់ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ   54,630    331,259    385,889   1,560,921 
ការលផទរ   58,424   (58,424)   -   - 
េលម្អៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ  -  -  -  (68,859) 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018   3,095,091    366,562    3,461,653   13,908,921 
ែកៈ រេំស់បងារ         
ថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ឆ្ន ំ2018   2,464,038    -    2,464,038   9,947,321 
រេំស់         
 ពីថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ែេ់ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា   39,054    -    39,054   156,685 
 ពីថ្ងៃទី្1 ម្ខលម្ស្ថ ែេ់ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ   122,650    -    122,650   497,408 
េលម្អៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ   -     -     -   (51,183) 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018   2,625,742    -    2,625,742   10,550,231 
រថ្ម្លលោង         
ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018   469,349    366,562    835,911    3,358,690  
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13. ពនធច្លើម្របាក់ចំច្ណញ 
(ក) ពនធពនារជាម្រទពយសកមមសទុធ 

 ពនធពនារជាក្ទ្ពយសកម្ម និងបំណ េ ក្រូវបានការ់កងលៅលពេម្គនការេន ញ្ហញ រលោយចាប់ និងសថិរលក្កាម្
អាជ្ាធរពនធម្រមួ្យ។  ចំនួនម្ែេបានការ់កងរួចលហើយ ម្គនែូចខាងលក្កាម្៖ 
  

  ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         
ពនធពនារជាក្ទ្ពយសកម្ម  5,572,754  22,374,607  5,397,699  21,687,955 
ពនធពនារជាបំណ េ  (2,241,417)  (8,999,289)  (2,297,487)  (9,231,303) 
ពនធពនារជាក្ទ្ពយសកម្មស ទ្ធ  3,331,337  13,375,318  3,100,212  12,456,652 

បម្ក្ម្បក្ម្ួេពនធពនារជាក្ទ្ពយសកម្មស ទ្ធ ម្គនែូចខាងលក្កាម្៖ 

  ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         
នាលែើម្ក្ា/ឆ្ន ំ  3,100,212  12,456,652  1,876,639  7,575,992 
បញ្េូ េកន ងចំលណញ-ខារ         
 ពីថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ែេ់ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា  231,125   925,887   393,347   1,578,108  
 ពីថ្ងៃទី្1 ម្ខលម្ស្ថ ែេ់ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ  -   -   830,226   3,330,867  
េលម្អៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ   -  (7,221)  -  (28,315) 
នាច ងក្ា/ឆ្ន ំ  3,331,337  13,375,318  3,100,212  12,456,652 
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13. ពនធច្លើម្របាក់ចំច្ណញ (រ) 
(ក) ពនធពនារជាម្រទពយសកមមសទុធ (រ) 

ពនធពនារជាក្ទ្ពយសកម្ម/(បំណ េ) បានម្កពីសម្គសធារ ែូចខាងលក្កាម្៖ 
 
  ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
េរថក្បលោជ្ន៍លក្កាយឈប់ពីការង្ហរ  60,893  244,485  1,762  7,080 
ក្បាក់រង្ហវ ន់និងចាប់សក្ម្គកមិ្នទន់លក្បើ  42,243  169,607  42,569  171,040 
ចំលណញពីេលម្អៀងេក្ត្ថបតូរក្បាក់  (47,209)  (189,544)  (15,744)  (63,259) 
រេំស់  (2,194,209)  (8,809,749)  (2,281,743)  (9,168,043) 
សំវធិានធនសក្ម្គប់ការខារបង់ពីការធាល ក់ច ុះ

រថ្ម្ល  962,562  3,864,686  1,078,868  4,334,892 
ចំណូេ/ចំណាយកថ្ក្ម្លសវាបានពនារ  1,807,686  7,257,859  1,616,115  6,493,550 
ខារលេើរថ្ម្លសម្ស្សប  85,019  341,351  8,308  33,382 
បំណ េភរិសនា  2,598,765  10,434,041  2,634,490  10,585,381 
ឥណទនពនធមិ្នទន់លក្បើក្បាស់  15,587  62,582  15,587  62,629 
  3,331,337  13,375,318  3,100,212  12,456,652 

(ែ) បំណុលពនធច្លើម្របាក់ចំច្ណញ 
  ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         
សម្រ េយនាលែើម្ក្ា/ឆ្ន ំ  4,862,542  19,537,694  3,510,009  14,169,906 
ចំណាយពនធលេើក្បាក់ចំលណញ         
 ពីថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ែេ់ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា  1,951,901   7,819,316   1,426,310   5,722,356  
 ពីថ្ងៃទី្1 ម្ខលម្ស្ថ ែេ់ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ  -  -  4,462,801   17,940,092  
ពនធបានបង់         
 ពីថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ែេ់ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា  (5,248,222)  (21,024,377)  (3,683,103)  (14,776,609) 
 ពីថ្ងៃទី្1 ម្ខលម្ស្ថ ែេ់ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ  -  -  (853,475)  (3,573,849) 
េលម្អៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ   -  (44,256)  -   55,798  

សម្រ េយនាច ងក្ា/ឆ្ន ំ  1,566,221  6,288,377  4,862,542  19,537,694 
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13.  ពនធច្លើម្របាក់ចំច្ណញ (រ) 
(គ) ចំណាយពនធច្លើម្របាក់ចំច្ណញ 

  
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019  

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2018 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម) 
         
ពនធលេើក្បាក់ចំលណញក្បោំឆ្ន ំ  1,951,901   7,819,316   1,426,310   5,722,356  
ពនធពនារ  (231,125)  (925,887)  (393,347)  (1,578,108) 

ចំណាយពនធលេើក្បាក់ចំលណញ   1,720,776     6,893,429     1,032,963     4,144,248  
 
ការលផទៀងផ្ទទ រ់ពនធលេើក្បាក់ចំលណញម្ែេគណនាត្ថម្េក្ត្ថពនធផលូវការ 20% លធៀបលៅនឹងពនធលេើក្បាក់ចំលណញ

ម្ែេបង្ហា ញកន ងរបាយការណ៍េទ្ធផេម្គនែូចខាងលក្កាម្៖  

 
 

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019  

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2018 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម) 
         
ក្បាក់ចំលណញម្ នែកពនធ  7,736,509   30,992,454   5,062,918   20,312,426  
ពនធលេើក្បាក់ចំលណញម្ផអកត្ថម្េក្ត្ថពនធ  
       ជាផលូវការ 20%  1,547,302   6,198,492   1,012,584   4,062,487  
ចំណាយមិ្នអាចការ់កងបាន  8,680   34,772   18,881   75,751  
សំវធិានធនខវុះពីឆ្ន ំម្ ន  164,794   660,165   1,498   6,010  
ចំណាយពនធលេើក្បាក់ចំលណញ ត្ថម្   

េក្ត្ថ 20%  1,720,776   6,893,429    1,032,963    4,144,248  

 េន លោម្លៅត្ថម្ចាប់ពនធថ្នក្ពុះរាជាណាចក្កកម្ព ជា ក្កុម្ហ  នម្គនការពវកិចេបង់ពនធលេើក្បាក់ចំលណញ លោយ
គណនាត្ថម្េក្ត្ថ 20% ថ្នក្បាក់ចំលណញជាប់ពនធ ឬក៏បង់ពនធេបបបរម្គលោយគណនាត្ថម្េក្ត្ថ 1% ថ្នក្បាក់ចំណូេសរ ប 
លោយកំណរ់យកចំនួនពនធ ក្រូវបង់ណាម្ែេធំជាង។ 
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14. ម្រទពយសកមមច្្េងៗ 
 
 ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
        
ចំណាយនិលោជិ្របានពនារ 5,848,301  23,480,929  5,729,783  23,022,268 
លសវាកម្មលេើការម្ងទំបង់ម្ ន 416,275  1,671,344  428,852  1,723,127 
ក្បាក់កក់លេើការជួ្េការោិេ័យ 
 និងទី្តំ្ថង លេ ធី េឹម្ 1,312,084  5,268,017  1,298,844  5,218,755 
ទឹ្កក្បាក់ក្រូវទ្ទួ្េពីសម្ព័នធញារិ (*) 2,835  11,383  945  3,797 
ក្ទ្ពយក្រូវទ្ទួ្េលផេង លៗទ្ៀរ 1,149,052  4,613,443  480,453  1,930,461 
 8,728,547  35,045,116  7,938,877  31,898,408 

 (*) ក្បរិបរតិការជាមួ្យសម្ព័នធញារិ ម្ែេនំាឱ្យនូវម្គនទឹ្កក្បាក់ក្រូវទ្ទួ្េពីសម្ព័នធញារិ ម្ែេបានលរៀបរាប់ខាងលេើ 
ក្រូវបានលធវើល ើងស្សបត្ថម្េកេខណឌ ពាណិជ្ជកម្មម្ែេបានចរោរ។ 

15. ម្របាក់បច្ញ្ញ ើរបស ់តិងិជន 
  ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         
វាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករេំស់         
 ក្បាក់បលញ្ញើសនេំ  96,501,472  387,453,410  89,038,151  357,755,291 
 ក្បាក់បលញ្ញើម្គនកាេកំណរ់  430,063,057  1,726,703,174  402,315,239  1,616,502,630 
  526,564,529  2,114,156,584  491,353,390  1,974,257,921 

16. មូលបម្រតបណុំល 
  ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         
មូ្េបក្របំណ េ 
 វាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករេំស់ 

 
29,997,409  120,439,597  29,325,252  117,828,863 

 លៅថ្ងៃទី្1 ម្ខសីហា ឆ្ន ំ2018 លេច លខ េិេ ទ្ទួ្េបានេិខិរេន ញ្ហញ រពីធនាារជារិថ្នកម្ព ជា កន ងការលបាុះផាយ
េក់សញ្ហញ បណណស្ថជី្វកម្ម។ 
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16. មូលបម្រតបណុំល (រ) 
លៅថ្ងៃទី្1 ម្ខវចិេិកា ឆ្ន ំ2018 លេច លខ េិេ បានទ្ទួ្េការេន ញ្ហញ រ និងច ុះបញ្ជ ីជាស្ថថ ពរ ពីគណៈកម្មការ         

មូ្េបក្រកម្ព ជា (គ.ម្.ក) លេើទ្ក្ម្ង់ពាកយលសនើស ំរមួ្ និងឯកស្ថរផតេ់ព័រ៌ម្គន សក្ម្គប់ការលបាុះផាយេក់សញ្ហញ បណណ
ស្ថជី្វកម្មជាស្ថរធារណៈ។   សញ្ហញ បណណក្រូវបានផាយេក់លៅឱ្យវនិិលោគិន នាថ្ងៃទី្14  ម្ខវចិេិកា  ឆ្ន ំ2018។ 

លៅថ្ងៃទី្5 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 លេច លខ េិេ បានច ុះបញ្ជ ីជាស្ថថ ពរកន ងផារមូ្េបក្រកម្ព ជា (“CSX”)។ លនុះគឺជា   
ក្កុម្ហ  នម្ នែំបូងលគ ម្ែេបានច ុះបញ្ជ ីសញ្ហញ បណណស្ថជី្វកម្មរបស់ខលួន លៅទី្ផារមូ្េបក្រកម្ព ជា។ 

សញ្ហញ បណណស្ថជី្វកម្មទី្មួ្យ ក្រូវបានលបាុះលចញលោយ លេច លខ េិេ កន ងរថ្ម្លសរ ប 120 ពាន់ោនលរៀេ។ 
មូ្េបក្របំណ េលនុះម្គនរយៈកាេ 3 ឆ្ន ំ និងផតេ់េក្ត្ថការក្បាក់ 8.50% កន ងមួ្យឆ្ន ំ។ 

លេច លខ េិេ មិ្នបានខកខានកន ងការទូ្ទរ់សងក្បាក់លែើម្ ឬការក្បាក់ លហើយក៏មិ្នម្គនការបំពានណាមួ្យ
ពាក់ព័នធនឹងមូ្េបក្របំណ េកន ងក្ាលនុះលទ្។ 

17. ម្របាក់កមច ី
 

  ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
វាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករេំស់         
 េក្ត្ថការក្បាក់ម្ក្បក្បួេ  75,945,895  304,922,768  74,434,122  299,076,302 
 េក្ត្ថការក្បាក់លងរ  136,783,693  549,186,528  117,291,036  471,275,383 
  212,729,588  854,109,296  191,725,158  770,351,685 

 
លេច លខ េិេ មិ្នបានខកខានកន ងការទូ្ទរ់សងក្បាក់លែើម្ ឬការក្បាក់ លហើយក៏មិ្នម្គនការបំពានណាមួ្យ

ពាក់ព័នធនឹងមូ្េបក្របំណ េកន ងក្ាលនុះលទ្។ 

18.  នុបំណុល 

 

  ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         
វាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករេំស់         
 េក្ត្ថការក្បាក់ម្ក្បក្បួេ  10,407,061  41,784,350  10,104,516  40,599,945 
 េក្ត្ថការក្បាក់លងរ  12,040,731  48,343,535  13,131,780  52,763,492 
  22,447,792  90,127,885  23,236,296  93,363,437 

  ការទូ្ទរ់សងេន បំណ េ គឺអាចលធវើបាន  បនាទ ប់ពីការទូ្ទរ់ការពវកិចេបំណ េលផេង  ៗ របស់ក្កុម្ហ  ន និងក្រូវ 
េន ម័្រលោយធនាារជារិថ្នកម្ព ជា ជាម្ នសិន។  
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19. និសេនាសម្រាប់ទប់ស្ថា តហ់ានិភ័យ 

 

  ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
រថ្ម្លសម្ស្សប         

េក្ត្ថការក្បាក់   384,943    1,545,546    27,794    111,676  
េក្ត្ថរបិូយប័ណណ   32,104    128,898    -    -  

   417,047    1,674,444    27,794    111,676  

  លេច លខ េិេ លក្បើនិសេនទខាងលេើ លែើម្បីទ្ប់ស្ថា រ់ហានិភ័យេក្ត្ថការក្បាក់ និងហានិភ័យរូបិយប័ណណ។ 
ឧបករណ៍ម្ែេលក្បើជាចម្បង រមួ្ម្គន ការបតូរេក្ត្ថការក្បាក់ និងការបតូររបិូយប័ណណ។  

20. បំណុលភតិសនា 

 

  ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         
ក្រឹម្ 1 ឆ្ន ំ   2,392,437    9,605,635    2,354,436    9,460,124  
លេើសពី 1 ឆ្ន ំ និងក្រឹម្ 5 ឆ្ន ំ   7,311,319    29,354,946    7,305,029    29,351,607  
លេើសពី 5 ឆ្ន ំ   3,290,071    13,209,634    3,512,983    14,115,165  
   12,993,827    52,170,215    13,172,448    52,926,896  

21. សវំិធ្លនធន 
 

  ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         
កិចេសនាឥណទន  3,745  15,036  3,599  14,461 

 ចំនួនម្ែេពាក់ព័នធនឹងកិចេសនាឥណទន រំណាងឱ្យសំវធិានធនសក្ម្គប់ការខារបង់ឥណទនម្ែេរពឹំងទ្ ក។  
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22. បំណុលច្្េងៗ 
 

  ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         
េរថក្បលោជ្ន៍លក្កាយឈប់ពីការង្ហរ  306,931  1,232,328  12,580  50,546 
ទឹ្កក្បាក់ជំ្ពាក់សម្ព័នធញារិ (*)  203,859  818,494  135,322  543,724 
េរថក្បលោជ្ន៍និលោជិ្ររយៈលពេខលី  2,289,419  9,192,017  3,165,403  12,718,589 
េនកផារ់ផាង់ និងការបងារ  441,510  1,772,663  674,450  2,709,940 
លផេង  ៗ  1,063,659  4,270,591  1,139,998  4,580,513 

  4,305,378  17,286,093  5,127,753  20,603,312 
  

 (*) ក្បរិបរតិការជាមួ្យសម្ព័នធញារិ ម្ែេនំាឱ្យនូវម្គនទឹ្កក្បាក់ជំ្ពាក់សម្ព័នធញារិ ម្ែេបានលរៀបរាប់ខាងលេើ      
ក្រូវបានលធវើល ើងស្សបត្ថម្េកេខណឌ ពាណិជ្ជកម្មម្ែេបានចរោរ។ 

23. ច្ដើមទុន  
  ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ភាគហ  នបានច ុះបញ្ជ ីម្បងម្ចកនិងបង់ក្គប់ចំនួន 
 ម្គនរថ្ម្ល1ែ ោល រអាលម្រកិកន ង1ហ  ន   75,000,000    301,125,000    75,000,000   301,350,000  

ក្កុម្ហ  នក្រូវបានកាន់កាប់ទំងស្សុងលោយធនាារ Ayudhya PCL (“Krungsri”) ម្ែេជាក្កុម្ហ  នច ុះបញ្ជ ីលៅ
ក្បលទ្សថ្ង ម្ែេម្គនស ពេភាពពីថ្ងៃទី្12 ម្ខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ2016។  

លៅថ្ងៃទី្10  ម្ខឧសភា  ឆ្ន ំ2019  លេច លខ េិេ បានោក់សំលណើ ស ំការេន ម័្រពីធនាារជារិថ្នកម្ព ជា លែើម្បីលងាើន
លែើម្ទ្ នចំនួន 40 ោនែ ោល រអាលម្រកិ ពី 75 ោនែ ោល រអាលម្រកិែេ់ 115 ោនែ ោល រអាលម្រកិ លោយលធវើការលផទរ         
ពីក្បាក់ចំលណញរកាទ្ ក។ សំលណើ លនុះក្រូវបានេន ម័្រលោយធនាារជារិថ្នកម្ព ជា លៅថ្ងៃទី្19  ម្ខមិ្ង នា  ឆ្ន ំ2019។ 

24. ទុនបម្រមុង 
 

  ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         
ទ្ នបក្ម្ុងស្សបចាប់  682,459  2,740,073  682,459  2,742,120 
ទ្ នបក្ម្ុងត្ថម្បទ្បបញ្ញរតិ  3,346,976  13,438,109  2,413,973  9,699,344 
ទ្ នបក្ម្ុងលផេងៗ  1,292,755   5,190,412  1,292,755  5,194,289 
េលម្អៀងពីការបតូររបិូយប័ណណ  -  (157,575)  -  - 
  5,322,190   21,211,019   4,389,187  17,635,753 
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25. ចំណូលពីការម្របាក់សទុធ 
 

  
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019  

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2018 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម) 
ចំណូេពីការក្បាក់         
សម្រ េយលៅធនាារជារិថ្នកម្ព ជា  30,163   120,833   7,337   29,436  
សម្រ េយលៅធនាារនានា  53,439   214,077   24,706   99,119  
ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន  31,668,929   126,865,730   25,386,886   101,852,187  
  31,752,531   127,200,640   25,418,929   101,980,742  
ចំណាយលេើការក្បាក់         
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន  8,217,964   32,921,164   5,746,938   23,056,715  
មូ្េបក្របំណ េ  704,472   2,822,115   -   -  
ក្បាក់កម្េី  3,685,256   14,763,136   3,605,264   14,464,319  
េន បំណ េ  670,359   2,685,458   679,617   2,726,623  
បំណ េភរិសនា  241,435   967,189   242,419   972,585  
  13,519,486   54,159,062   10,274,238   41,220,242  
ចំណូេពីការក្បាក់ស ទ្ធ  18,233,045   73,041,578   15,144,691   60,760,500  
  

 ទឹ្កក្បាក់បង្ហា ញខាងលេើ គឺជាចំណូេការក្បាក់ និងចំណាយការក្បាក់ ម្ែេក្រូវបានគណនាត្ថម្វធីិស្ថស្រសត  
េក្ត្ថការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាព   ម្ែេពាក់ព័នធនឹងក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ   និងបំណ េហិរញ្ញវរថ   វាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករេំស់។  
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26. ចំណូលពីកថ្ម្រមច្ជើងស្ថរសទុធ 

  
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019  

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2018 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម) 
ចំណូេពីកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ         
កថ្ក្ម្ម្ណនំា  357,128   1,430,655   -   -  
កថ្ក្ម្លផទរក្បាក់  34,224   137,101   27,361   109,772  
កថ្ក្ម្លសវាលេើគណនីបលញ្ញើ  62,401   249,978   87,292   350,216  
កថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរលផេង លៗេើឥណទន  727,350   2,913,764   381,793   1,531,754  
ចំណូេពីកថ្ក្ម្លផេង  ៗ  34,876   139,714   58,146   233,281  
  1,215,979   4,871,212   554,592   2,225,023  
ចំណាយលេើកថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរ         
កថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរលេើក្បាក់កម្េី  (106,153)  (425,249)  (108,797)  (436,494) 
កថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរលេើមូ្េបក្របំណ េ  (4,454)  (17,843)  -   -  
កថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថរលេើេន បំណ េ  (1,292)  (5,176)  (1,264)  (5,071) 
កថ្ក្ម្ម្ណនំា  (14,802)  (59,297)  (12,834)  (51,490) 
លស្ថហ  យធនាារ  (55,359)  (221,767)  (60,838)  (244,082) 
  (182,0600)  (729,332)  (183,733)  (737,137) 
ចំណូេពីការក្បាក់ស ទ្ធ  1,033,919   4,141,880   370,859   1,487,886  
 
 កថ្ក្ម្លជ្ើងស្ថររមួ្ម្គនចំណាយចំនួន 111,899 ែ ោល រអាលម្រកិ ម្ែេពាក់ព័នធនឹងក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  និង
បំណ េហិរញ្ញវរថ  ម្ែេវាស់ម្វងត្ថម្រថ្ម្លែករេំស់។ រួលេខលនុះ មិ្នរមួ្បញ្េូ េនូវចំនួនម្ែេក្រូវយកម្កគណនាេក្ត្ថ
ការក្បាក់ក្បសិទ្ធភាពសក្ម្គប់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  និងបំណ េហិរញ្ញវរថ ទំងលនាុះលទ្។ 

27. ខាតសទុធពីឧបករណ៍ហរិញ្ញវតាុវាសខ់វងត្ថម FVTPL 

  
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019  

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2018 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម) 
         
េក្ត្ថការក្បាក់  357,149   1,430,739   85,912   344,679  
េក្ត្ថបតូរក្បាក់  32,104   128,609   -   -  
  389,253   1,559,348   85,912   344,679  



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

កំណតស់ាា លច់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
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28. ចំណូលច្្េងៗ 

  
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019  

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2018 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម) 
ភាគោភពីមូ្េបក្រកម្មសិទ្ធិ  
 វាស់ម្វងត្ថម្ FVOCI   7,835   31,387   -   -  
ចំលណញពីការបតូររបិូយប័ណណ  149,748   599,890   224,953   902,511  
ចំណូេលផេងៗលទ្ៀរ  20,932   83,854   17,394   69,785  
  178,515   715,131   242,347   972,296  

29. ការខាតបង់ពីការធ្លា ក់ចុោះតថ្មារបសឧ់បករណ៍ហរិញ្ញវតាុ 

  
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019  

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2018 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម) 
         
សម្រ េយលៅធនាារនានា  29,469   118,053   8,577   34,411  
ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន (*)  127,015   508,822   721,708   2,895,492  
កិចេសនាឥណទន  141   565   1,090   4,374  
  156,625   627,440   731,375   2,934,277  

រថ្ម្លលនុះរមួ្បញ្េូ េការទ្ទួ្េបានម្កវញិនូវឥណទនម្ែេបានេ បលោេពីបញ្ជ ី ចំនួន 128,333 ែ ោល រអាលម្រកិ 
(ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2018: 49,186 ែ ោល រអាលម្រកិ) 

30. ចំណាយបុគាលកិ 

  
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019  

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2018 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម) 
         
ក្បាក់លបៀវរេរ ៍និងប ពវោភ  6,609,523   26,477,749   5,747,335   23,058,308  
េរថក្បលោជ្ន៍លក្កាយឈប់ពីការង្ហរ  298,598   1,196,184   218,400   876,221  
ក្បាក់ចំណាច់េរីរភាពការង្ហរ  373,940   1,498,004   -   -  
ចំណាយប គាេិកលផេង  ៗ  658,474   2,637,846   754,127   3,025,557  
  7,940,535   31,809,783   6,719,862   26,960,086  



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 
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31. ចំណាយរលំស ់

  
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019  

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2018 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម) 
         
ក្ទ្ពយសម្បរតិ និងបរកិាេ រ   551,007    2,207,334    558,023    2,238,788  
សិទ្ធិកន ងការលក្បើក្ទ្ពយសកម្ម   710,372    2,845,750    621,582    2,493,787  
ក្ទ្ពយសកម្មេរបីូ   48,710     195,133     39,054     156,685  
   1,310,089     5,248,217     1,218,659     4,889,260  

32. ចំណាយច្្េងៗ 

 
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019  

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2018 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
     (មិ្នបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម) 
        
ការលធវើែំលណើ រនិងោនយនត 485,676   1,945,618   426,626   1,711,624  
ការជួ្សជ្ ស និងម្ងទំ 279,004   1,117,690   306,140   1,228,234  
ទឹ្ក-លភលើង 176,467   706,927   150,562   604,055  
ការរកាសនតិស ខ 174,074   697,340   167,920   673,695  
ការទំ្នាក់ទំ្នង 158,642   635,520   129,290   518,711  
កថ្ក្ម្អាជ្ាប័ណណ ពនធបា រង់ និងពនធលផេង  ៗ 154,264   617,982   162,213   650,799  
សម្គភ រៈការោិេ័យ និងបរកិាេ រ 132,495   530,775   144,931   581,463  
ការផេពវផាយពាណិជ្ជកម្ម និងទី្ផារ  121,649   487,326   136,782   548,769  
ការជួ្េ និងភរិសនា 98,203   393,401   170,477   683,954  
លសវាវជិាជ ជី្វៈ 55,185   221,071   37,912   152,103  
ថ្ងលឈនួេ និងការក្បជ្ ំក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ  16,652   66,708   15,964   64,048  
លផេង  ៗ 60,157   240,989   90,354   362,499  

 1,912,468   7,661,347   1,939,171   7,779,954  



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

កំណតស់ាា លច់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
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33. ស្ថច់ម្របាក់ និងស្ថច់ម្របាក់សមមូល 
  សក្ម្គប់លាេបំណងថ្នរបាយការណ៍េំហូរស្ថច់ក្បាក់ ស្ថច់ក្បាក់ និងស្ថច់ក្បាក់សម្មូ្េ រមួ្ម្គន៖ 

 
  ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ018 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម) 
         
ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ  40,416,389  162,271,802  10,725,823  42,903,292 
សម្រ េយលៅធនាារជារិថ្នកម្ព ជា  12,850,854  51,596,179  25,802,484  103,209,936 
សម្រ េយលៅធនាារនានា  39,451,103  158,396,179  55,929,652  223,718,608 

  92,718,346  372,264,160  92,457,959  369,831,836 

34. ម្របតិបតតិការ និងសមតុលយជាមួយសមពន័ធញាត ិ
(ក)  សមព័នធញាតិ និងទំនាក់ទំនង 

 សម្ព័នធញារិរបស់ក្កុម្ហ  ន និងភាពទំ្នាក់ទំ្នងជាមួ្យក្កុម្ហ  ន ម្គនែូចខាងលក្កាម្៖ 

សម្ព័នធញារិ ទំ្នាក់ទំ្នង 

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., ក្កុម្ហ  នលម្ធំ 

Bank of Ayudhya Public Company Limited 
(“Krungsri”) 

ក្កុម្ហ  នលម្ផ្ទទ េ់/ ភាគទ្ និក 

សម្ព័នធ 
 

ក្កុម្ហ  នទំងេស់ម្ែេសថិរលៅលក្កាម្ក្កុម្ហ  នលម្ធំម្រមួ្យ 

ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ សម្គជិ្កក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ គឺជារបូវនតប គាេម្ែេក្គប់ក្គង
សកម្មភាពរបស់ក្កុម្ហ  ន។ 

េនកក្គប់ក្គងសំខាន់ៗ េនកក្គប់ក្គងសំខាន់ៗគឺជារបូវនតប គាេម្ែេចូេរួម្កន ងការ
ក្គប់ក្គង ែឹកនំា ផតួចលផតើម្ និងេន វរតលាេនលោបាយរបស់ក្កុម្ហ  
ន។ េនកក្គប់ក្គងសំខាន់ៗរបស់ក្កុម្ហ  ន រួម្ម្គនសម្គជិ្ក EXCOM 
ទំងេស់ម្ែេបានម្រងតំ្ថងលោយក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ។  



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 
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34. ម្របតិបតតិការ និងសមតុលយជាមួយសមពន័ធញាត ិ(រ) 
 (ែ) ការទូទាត់ជូន នកម្រគប់ម្រគងសខំាន់ៗ និងម្រកុមម្របឹកាភិបាល 

 
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019  

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2018 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
     (មិ្នបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម) 
ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ        
 ថ្ងលឈនួេនិងចំណាយពាក់ព័នធលផេង  ៗ  16,652     66,708     15,964     64,048  
េនកក្គប់ក្គងសំខាន់ៗ        
 ក្បាក់លបៀវរេរ ៍និងេរថក្បលោជ្ន៍រយៈ           

 លពេខលី  713,347    2,857,668    772,039    3,097,420  
 េរថក្បលោជ្ន៍លក្កាយឈប់ពីការង្ហរ  23,246     93,123     19,642     78,804  
  736,593     2,950,791     791,681     3,176,224  
 
 ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
េរថក្បលោជ្ន៍លក្កាយឈប់ពីការង្ហរ 

 ក្រូវបង់  425,048     1,706,568     678,673     2,726,908  

(គ) ឥណទាន្តលដ់ល ់នកម្រគប់ម្រគងសខំាន់ៗ និងចំណូលការម្របាក់ 

 ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
        
ឥណទនផតេ់ែេ់េនកក្គប់ក្គងសំខាន់  ៗ  425,048     1,706,568     678,673     2,726,908  

ឥណទនផតេ់ែេ់េនកក្គប់ក្គងសំខាន់ៗ ម្គនេក្ត្ថការក្បាក់ 8%កន ងមួ្យឆ្ន ំ(2018: 8%កន ងមួ្យឆ្ន ំ)។ 

 
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019  

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2018 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
     (មិ្នបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម) 
        
ចំណូេការក្បាក់ពីេនកក្គប់ក្គងសំខាន់  ៗ  8,722     34,940     12,599     50,547  



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

កំណតស់ាា លច់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
សម្រាប់ដណំាច់ការយិបរចិ្ចេទ3ខែ គតិម្រតមឹថ្ងៃទ3ី1 ខែមនីា ឆ្ន 2ំ019 
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34.  ម្របតិបតតិការ និងសមតុលយជាមួយសមពន័ធញាត ិ(រ) 
 (ឃ) ម្របាក់បច្ញ្ញ ើរបស ់នកម្រគប់ម្រគងសខំាន់ៗ និងចំណាយការម្របាក់ 

 ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
        
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េនកក្គប់ក្គងសំខាន់  ៗ  906,820     3,640,882     1,193,205     4,794,298  

  ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េនកក្គប់ក្គងសំខាន់ៗ ទ្ទួ្េបានេក្ត្ថការក្បាក់ោប់ពី 2.5% លៅ 10% កន ងមួ្យឆ្ន ំ (2018: ោប់
ពី 2.5% លៅ 10% កន ងមួ្យឆ្ន ំ) អាស្ស័យលេើរយៈលពេ និងរូបិយប័ណណរបស់ក្បាក់បលញ្ញើ។ 

 
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019  

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2018 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
     (មិ្នបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម) 
ចំណាយលេើការក្បាក់ផតេ់ែេ់  
 េនកក្គប់ក្គងសំខាន់  ៗ  15,754     63,111     26,700     107,120  
        

(ង) ម្របាក់បច្ញ្ញ ើរបសម់្រកុមម្របឹកាភិបាល និងចំណាយការម្របាក់ 
 

 ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
        
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ  3,603,139     14,466,603     1,600,485     6,430,749  

  ក្បាក់បលញ្ញើរបស់ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ ទ្ទួ្េបានេក្ត្ថការក្បាក់ោប់ពី 2.5% លៅ 9.7% កន ងមួ្យឆ្ន ំ (2018: ោប់ពី 
2.5% លៅ 9.7% កន ងមួ្យឆ្ន ំ) អាស្ស័យលេើរយៈលពេ និងរបិូយប័ណណរបស់ក្បាក់បលញ្ញើ។ 

 
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019  

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2018 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
     (មិ្នបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម) 
ចំណាយលេើការក្បាក់ផតេ់ែេ់  
 ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ  49,201     197,099     43,306     173,744  



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

កំណតស់ាា លច់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
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34.  ម្របតិបតតិការ និងសមតុលយជាមួយសមពន័ធញាត ិ(រ) 
(ច) ការជួលការោិលយ័ពី នកម្រគប់ម្រគងសខំាន់ៗ 

 

 
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019  

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2018 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
     (មិ្នបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម) 
        
ចំណាយលេើការជួ្េការោិេ័យ  16,980     68,022     7,980     32,016  
 

(ឆ) ម្របតិបតតិការ និងសមតុលយជាមួយនឹងភាគទុនិក  និងសមព័នធ 
(i)  ម្របតិបតតិការជាមួយនឹងភាគទុនិក និងសមព័នធ 

 
ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019  

ែំណាច់ការយិបរលិចេទ្3ម្ខ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2018 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ភាគទ្ និក     (មិ្នបានក្រួរពិនិរយ និងលធវើសវនកម្ម) 

ការទូ្ទរ់សងកម្េីពីក្កុម្ហ  នលម្  (Krungsri)  -    -   (9,000,000)  (36,108,000) 

ចំណាយលេើការក្បាក់ និងកថ្ក្ម្លសវា  373,730    1,497,162    827,408    3,319,561  

 (ii)  សមតុលយជាមួយនឹងភាគទុនិក និងសមព័នធ 

ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

ភាគទ្ និក        

ការក្បាក់ក្រូវទ្ទួ្េលេើេក្ត្ថការក្បាក់ SWAP 40,154   161,218    13,747    55,235  
ទឹ្កក្បាក់ជំ្ពាក់ចំលពាុះការទូ្ទរ់របស់ Krungsri  

ជំ្នួសឱ្យ លេច លខ េិេ  150,046   602,435    81,380    326,985  

កម្េីត្ថម្រយៈ IFC (*) 14,285,714   57,357,142    14,285,714    57,399,999  

ការក្បាក់ក្រូវទូ្ទរ់លេើកម្េីត្ថម្រយៈ  IFC 454,220   1,823,693    155,827    626,113  

កិចេសនាចំណាយេក្ត្ថការក្បាក់ SWAP (**) 85,285,714   342,422,142    85,285,714    342,677,999  

កិចេសនាទ្ទួ្េេក្ត្ថការក្បាក់ SWAP (**) (85,285,714)  (342,422,142)  (85,285,714)  (342,677,999) 

ការក្បាក់ និងកថ្ក្ម្លសវាក្រូវទូ្ទរ់លេើកម្េី 2,917   11,712    3,889    15,626  
ទឹ្កក្បាក់ក្រូវទ្ទួ្េចំលពាុះចំណាយរបស់ Krungsri 

ម្ែេលេច លខ េិេ បានទូ្ទរ់ជំ្នួស 2,835   11,383    945    3,797  



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

កំណតស់ាា លច់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
សម្រាប់ដណំាច់ការយិបរចិ្ចេទ3ខែ គតិម្រតមឹថ្ងៃទ3ី1 ខែមនីា ឆ្ន 2ំ019 
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34.  ម្របតិបតតិការ និងសមតុលយជាមួយសមពន័ធញាត ិ(រ) 
(ឆ) ម្របតិបតតិការ និងសមតុលយជាមួយនឹងភាគទុនិក  និងសមព័នធ (រ) 
(ii)  សមតុលយជាមួយនឹងភាគទុនិក និងសមព័នធ (រ) 

 ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

សម្ព័នធ        
ទឹ្កក្បាក់ជំ្ពាក់ចំលពាុះការទូ្ទរ់របស់ Ngern Tid Lor 

Co., Ltd ជំ្នួសឱ្យ លេច លខ េិេ  50,896    204,347    50,054    201,117  

(*)  រំណាងឱ្យពហ ឥណទន ពី IFC ម្ែេ Krungsri គឺជាម្គេ ស់បំណ េ ម្ែេផតេ់មូ្និធិលៅឱ្យ IFC។ 

(**)  លៅថ្ងៃទី្12 ម្ខម្ករា ឆ្ន ំ2017 ក្កុម្ហ  នបានច ុះកិចេសនាជាមួ្យ Krungsri សក្ម្គប់េក្ត្ថការក្បាក់ SWAP ចំនួន 54 
ោនែ ោល រអាលម្រកិ ម្គនស ពេភាពោប់ពីថ្ងៃទី្15 ម្ខឧសភា ឆ្ន ំ2017។ នាថ្ងៃទី្07  ម្ខក ម្ភៈ ឆ្ន ំ2018 ក្កុម្ហ  នបានច ុះ
កិចេសនាមួ្យលទ្ៀរជាមួ្យ Krungsri សក្ម្គប់េក្ត្ថការក្បាក់ SWAP ចំនួន 55 ោនែ ោល រអាលម្រកិ ម្គនស ពេភាពោប់
ពីថ្ងៃទី្23 ម្ខក ម្ភៈ ឆ្ន ំ2018 លែើម្បីទ្ប់ស្ថា រ់ហានិភ័យរបស់ក្កុម្ហ  ន លៅលេើេក្ត្ថការក្បាក់ ចំលពាុះកម្េីេក្ត្ថការក្បាក់    
ម្ក្បក្បួេ។  

35. យថ្នភាព 
 លៅថ្ងៃទី្19 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019 េគានាយកោា នពនធោរ បានលចញេិខិរជូ្នែំណឹងសតីពីការកំណរ់ពនធល ើងវញិ 
ម្ែេរក្ម្ូវឱ្យក្កុម្ហ  នបង់ពនធសរ បចំនួន 31,255,677,651 លរៀេ (ក្បម្ហេ 7.7 ោនែ ោល រអាលម្រកិ) សក្ម្គប់ឆ្ន ំស្ថរលពើពនធ 
2016។  

 លៅថ្ងៃទី្11 ម្ខលម្ស្ថ ឆ្ន ំ2019 ក្កុម្ហ  នបានោក់េិខិររវា លៅេគានាយកោា នពនធោរ លែើម្បីជំ្ទស់លៅនឹងចំនួន
ពនធម្ែេបានកំណរ់ល ើងវញិ។ លៅកន ងែំណាក់កាេលនុះ ក្កុម្ហ  នមិ្នទន់បានករ់ក្ត្ថជាសំវធិានធនលៅល ើយលទ្   
ពីលក្ពាុះក្កុម្ហ  នលជ្ឿជាក់ថាម្គនលហរ ផេសម្រម្យ លែើម្បីរវា លៅលេើការវាយរថ្ម្លពនធលនុះ លោយម្ផអកលេើចាប់ពនធ និង         
បទ្បបញ្ញរតិលផេងៗែូចបានបង្ហា ញលៅកន ងេិខិររវា ។ 

 នាកាេបរលិចេទ្រាយការណ៍លនុះ េគានាយកោា នពនធោរមិ្នទន់បានលឆលើយរប លៅនឹងេិខិររវា របស់ក្កុម្ហ  ន
លៅល ើយលទ្។  េទ្ធផេថ្នបំណ េពនធច ងលក្កាយ   មិ្នទន់អាចកំណរ់បានលៅល ើយ។ 
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36. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ 
ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេរបស់ក្កុម្ហ  នម្គនការទ្ទួ្េខ សក្រូវជារួម្ កន ងការបលងាើរ និងការក្រួរពិនិរយលេើក្កបខ័ណឌ     

ថ្នការក្គប់ក្គងហានិភ័យរបស់ក្កុម្ហ  ន។ ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេបានបលងាើរគណៈកម្គម ធិការក្គប់ក្គង ក្ទ្ពយសកម្ម បំណ េ 
និងហានិភ័យ (ARBC) ម្ែេទ្ទួ្េខ សក្រូវកន ងការេន ម័្រ និងក្រួរពិនិរយ  លេើលាេនលោបាយក្គប់ក្គងហានិភ័យ    
របស់ក្កុម្ហ  ន។ 

លាេនលោបាយក្គប់ក្គងហានិភ័យរបស់ក្កុម្ហ  ន ក្រូវបានបលងាើរល ើងលែើម្បីកំណរ់េរតសញ្ហញ ណ និងវភិាគ
ហានិភ័យម្ែេក្កុម្ហ  នបានជួ្បក្បទ្ុះលែើម្បីកំណរ់កក្មិ្រហានិភ័យ និងការក្រួរពិនិរយឱ្យបានសម្ស្សប និងលែើម្បីត្ថម្
ោនហានិភ័យ និងការក្បកាន់ខាជ ប់លៅនឹងកក្មិ្រហានិភ័យម្ែេបានកំណរ់។   លាេនលោបាយ និង នីរិវធីិក្គប់ក្គង    
ហានិភ័យក្រូវបានក្រួរពិនិរយោ ងលទ្ៀងទរ់លែើម្បីឆល ុះបញ្ហេ ំងការផ្ទល ស់បតូរស្ថថ នភាពទី្ផារ  និងសកម្មភាពរបស់ក្កុម្ហ  ន។ 

លាេនលោបាយ និងនីរិវធីិេន ម័្រលោយក្កុម្ហ  ន លែើម្បីក្គប់ក្គងហានិភ័យម្ែេអាចលកើរម្គនល ើងកន ង 
សកម្មភាពអាជី្វកម្មក្កុម្ហ  ន  ម្គនែូចខាងលក្កាម្៖ 

36.1 ហានិភ័យឥណទាន 

ហានិភ័យឥណទន សំលៅលៅលេើហានិភ័យម្ែេក្កុម្ហ  នរងការខារបង់ម្ផនកហិរញ្ញវរថ  ក្បសិនលបើសម្ភាគី    
ខកខានកន ងការបំលពញការពវកិចេរបស់ខលួនស្សបត្ថម្េកេខណឌ ម្ែេបានក្ពម្លក្ពៀងាន  និងការខារបង់ម្ែេលកើរល ើងពី
ក្បាក់បលញ្ញើជាមួ្យធនាារលផេងលទ្ៀរ និងឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន (រមួ្ទំងកិចេសនាឥណទន)។  លែើម្បីក្គប់ក្គង    
ហានិភ័យ  ក្កុម្ហ  នបានពិោរណាក្គប់ម្ផនកទំងេស់ថ្នហានិភ័យឥណទន  រមួ្ម្គនហានិភ័យម្ែេមិ្នម្គនេទ្ធភាពសង   
ហានិភ័យភូមិ្ស្ថស្រសត   ហានិភ័យផេិរផេ  និងហានិភ័យអាជី្វកម្ម។ 

36.1.1 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យឥណទាន 

នាយកោា នហានិភ័យឥណទន និងហានិភ័យទី្ផារ ទ្ទួ្េខ សក្រូវកន ងការក្គប់ក្គងហានិភ័យឥណទនលោយ៖ 

• ការបលងាើរលាេនលោបាយឥណទនលោយម្គនការពិលក្ាុះលោបេ់ជាមួ្យម្ផនកអាជី្វកម្ម ក្គបែណត ប់លេើ
រក្ម្ូវការក្ទ្ពយោក់ធានា   ការវាយរថ្ម្លឥណទន  ការោក់ពិនទ ហានិភ័យ និងការលរៀបចំឯកស្ថរ និងនីរិវធីិ
ចាប់លោយស្សបលៅត្ថម្ CIFRS  និងការម្ណនំាពាក់ព័នធរបស់ធនាារជារិថ្នកម្ព ជា។ 

• ការបលងាើររចនាសម្ព័នធកន ងការេន ម័្រ និងការបនតផតេ់ឥណទន។ េនកម្ែេម្គនសិទ្ធិកន ងការេន ម័្រឥណទន 
ម្គនែូចជា គណៈកម្គម ធិការក្កុម្ក្បឹកាភិបាេឥណទន គណៈកម្គម ធិការក្គប់ក្គងឥណទន នាយកោា ន
េន ម័្រឥណទន   ម្គនទំ្នួេខ សក្រូវកន ងការេន ម័្រឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន។ 

• ការពិនិរយល ើងវញិ និងវាយរថ្ម្លហានិភ័យឥណទន  លោយការកំណរ់កក្មិ្រហានិភ័យ  និងការប ុះពាេ់ពី
ហានិភ័យឥណទនទំងេស់។  

• កំណរ់ការប ុះពាេ់ថ្នហានិភ័យឥណទន ម្ែេលកើរល ើងពីសម្ភាគី ទី្តំ្ថងភូមិ្ស្ថស្រសដ ឧសាហកម្ម  
លាេបំណង  និងវស័ិយលផេង  ៗ (សក្ម្គប់ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ននិង ហានិភ័យឥណទនលផេងលទ្ៀរ
ម្ែេម្គនភាពស្សលែៀងាន )។ 
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36. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.1 ហានិភ័យឥណទាន (រ) 
36.1.1 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យឥណទាន (រ) 

• ការេភិវឌឍន៍ និងការរកាបាននូវែំលណើ រការរបស់ក្កុម្ហ  នសក្ម្គប់វាស់ម្វង ECL លោយរមួ្បញ្េូ េទំងែំលណើ រ
ការសក្ម្គប់៖  
o ការេន ម័្រលេើកែំបូង  និងស ពេភាពលទ្ៀងទរ់ថ្នការក្រួរពិនិរយ និងការវភិាគក្រេប់ម្កវញិ (back-

testing) ថ្នម្ ូម្ឌេម្ែេបានលក្បើ 
o ការកំណរ់ និងត្ថម្ោនការលកើនល ើងជាសំខាន់នូវហានិភ័យឥណទន និង  
o ការរមួ្បញ្េូ េព័រ៌ម្គនពាករណ៍នាលពេេនាគរ (forward-looking information) 

• ការពិនិរយល ើងវញិនូវការេន លោម្របស់ស្ថខានីមួ្យ  ៗ លៅត្ថម្ការប ុះពាេ់ម្ែេបានក្ពម្លក្ពៀង រមួ្ទំង
កក្មិ្រហានិភ័យឥណទន ម្ែេលកើរល ើងពីក្បលភទ្ឧសាហកម្ម និងក្បលភទ្ផេិរផេ។  របាយការណ៍
ម្ែេបានលរៀបចំល ើងជាលទ្ៀងទរ់  សតីពីគ ណភាពឥណទន  អាចរក្ម្ូវឱ្យម្គនសកម្មភាពម្ករក្ម្ូវែ៏សម្រម្យ  
និងរមួ្បញ្េូ េរបាយការណ៍ពីការបា ន់ស្ថម នលេើសំវធិានធន ECL។ 

• ការផតេ់េន ស្ថសន៏ ការម្ណនំា និងការផដេ់ជំ្នាញឯកលទ្សែេ់ស្ថខា  លែើម្បីលេើកកម្ពស់ការេន វរតកិចេការ
ទូ្ទំងក្កុម្ហ  ន  កន ងក្គប់ក្គងហានិភ័យឥណទន។ 

ស្ថខានីមួ្យ កៗ្រូវេន វរតលាេនលោបាយ និងនីរិវធីិឥណទន ម្ផអកលៅត្ថម្សិទ្ធិេន ម័្រឥណទន ម្ែេផតេ់
លោយគណៈកម្គម ធិការឥណទន។ ស្ថខាខលុះម្គនេនកជំ្នាញការហានិភ័យឯករាជ្យ ម្ែេទ្ទួ្េខ សក្រូវរាយការណ៍ម្ក
កាន់ការោិេ័យកណាត េ លេើបញ្ហា ពាក់ព័នធនឹងហានិភ័យទំងេស់។ ស្ថខានីមួ្យៗទ្ទួ្េខ សក្រូវចំលពាុះគ ណភាព   
និងការេន វរតសំលពៀរឥណទន  និងចំលពាុះការត្ថម្ោន និងក្រួរពិនិរយហានិភ័យលេើសំលពៀរឥណទនទំងេស់របស់ខលួន    
រមួ្ទំងឥណទនម្ែេបានេន ម័្រលោយការោិេ័យកណាត េ។  

សវនកម្មថ្ផទកន ងបានលធវើសវនកម្មជាលទ្ៀងទរ់ លែើម្បីធានាថាការក្រួរពិនិរយ និងនីរិវធីិម្ែេបានបលងាើរល ើង  បាន
លរៀបចំ និងេន វរតត្ថម្បានក្គប់ក្ាន់។ 

36.1.2 ការវិភាគគុណភាពឥណទាន 

ត្ថរាងខាងលក្កាម្លនុះបង្ហា ញព័រ៌ម្គនេំពីគ ណភាពឥណទន ថ្នក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ ម្ែេក្រូវបានវាស់ម្វងត្ថម្
រថ្ម្លែករេំស់។ េ ុះក្ត្ថម្របានបញ្ហជ ក់ចាស់ោស់ ចំនួនទឹ្កក្បាក់ថ្នក្ទ្ពយសម្បរតិហិរញ្ញវរថ ទំងេស់  លៅកន ងត្ថរាង
រំណាងខាងលក្កាម្បង្ហា ញជារថ្ម្លែ េ។ សក្ម្គប់កិចេសនាឥណទន ចំនួនទឹ្កក្បាក់កន ងត្ថរាងជាចំនួនទឹ្កក្បាក់ម្ែេ
បានសនា។ 
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36. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.1 ហានិភ័យឥណទាន (រ) 
36.1.2 ការវិភាគគុណភាពឥណទាន (រ) 
 

  ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019 
  ែំណាក់កាេទី្1  ែំណាក់កាេទី្2  ែំណាក់កាេទី្3  សរ ប 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
សម្រ េយជាមួ្យធនាារលផេងលទ្ៀរ           

ធម្មត្ថ  39,455,541  -  -  39,455,541  158,413,997 
ការខារបង់  (68,263)  -  -  (68,263)  (274,076) 
រថ្ម្លលោង  39,387,278  -  -  39,387,278  158,139,921 

           
ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន           

ធម្មត្ថ  812,152,105  -  14,271  812,166,376  3,260,848,000 
ឃ្ល ំលម្ើេ  -  1,121,755  -  1,121,755  4,503,846 
លក្កាម្សតង់ោ  -  -  1,099,333  1,099,333  4,413,822 
សងេ័យ  -  -  2,034,419  2,034,419  8,168,192 
បារ់បង់  -  -  1,225,168  1,225,168  4,919,050 

  812,152,105  1,121,755  4,373,191  817,647,051  3,282,852,910 
ការខារបង់  (2,488,558)  (633,621)  (4,373,191)  (7,495,370)  (30,093,911) 
           
រថ្ម្លលោង  809,663,547  488,134  -  810,151,681  3,252,758,999 

           
កិចេសនាឥណទន           

ធម្មត្ថ  1,086,960  -  -  1,086,960  4,364,144 
ឃ្ល ំលម្ើេ  -  -  -  -  - 
លក្កាម្សតង់ោ  -  -  -  -  - 
សងេ័យ  -  -  800  800  3,212 
បារ់បង់  -  -  -  -  - 
  1,086,960  -  800  1,087,760  4,367,356 
           
ការខារបង់  (2,945)  -  (800)  (3,745)  (15,036) 
រថ្ម្លលោង  1,084,015  -  -  1,084,015  4,352,320 
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36. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.1 ហានិភ័យឥណទាន (រ) 
36.1.2 ការវិភាគគុណភាពឥណទាន (រ) 

 

  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
  ែំណាក់កាេទី្1  ែំណាក់កាេទី្2  ែំណាក់កាេទី្3  សរ ប 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
           
សម្រ េយជាមួ្យធនាារលផេងលទ្ៀរ           

ធម្មត្ថ  39,632,860  -  -  39,632,860  159,244,832 
ការខារបង់  (38,545)  -  -  (38,545)  (154,874) 
           
រថ្ម្លលោង  39,594,315  -  -  39,594,315  159,089,958 

           
ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន           

ធម្មត្ថ  743,625,752  -  15,247  743,640,999  2,987,949,534 
ឃ្ល ំលម្ើេ  -  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 
           
ការខារបង់  (2,264,386)  (617,615)  (5,390,927)  (8,272,928)  (33,240,625) 
           
រថ្ម្លលោង  745,890,138  1,712,892  10,781,854  758,384,884  3,047,190,465 

           
កិចេសនាឥណទន           

ធម្មត្ថ  1,113,830  -  -  1,113,830  4,475,369 
ឃ្ល ំលម្ើេ  -  -  -  -  - 
លក្កាម្សតង់ោ  -  -  800  800  3,214 
សងេ័យ  -  -  -  -  - 
បារ់បង់  -  -  -  -  - 
  1,113,830  -  800  1,114,630  4,478,583 
           
ការខារបង់  (2,799)  -  (800)  (3,599)  (14,461) 
           
រថ្ម្លលោង  1,116,629  -  1,600  1,118,229  4,493,044 
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36. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.1 ហានិភ័យឥណទាន (រ) 
36.1.2 ការវិភាគគុណភាពឥណទាន (រ) 

ត្ថរាងខាងលក្កាម្លនុះបង្ហា ញព័រ៌ម្គនេំពីស្ថថ នភាពការហួសកាេកំណរ់សង ថ្នឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្នលៅ
ែំណាក់កាេទី្1 ទី្2  និងទី្3។ 
  ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019 
  ែំណាក់កាេទី្1  ែំណាក់កាេទី្2  ែំណាក់កាេទី្3  សរ ប 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន           
លពេបចេ បបនន  811,364,368  363,237  437,433  812,165,038  3,260,842,628 
ហួសកំណរ់ < 30ថ្ងៃ  787,737  11,961  37,195  836,893  3,360,125 
ហួសកំណរ់ > 30ថ្ងៃ  -  746,557  3,898,563  4,645,120  18,650,157 

           
សរ ប  812,152,105  1,121,755  4,373,191  817,647,051  3,282,852,910 
           
  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
  ែំណាក់កាេទី្1  ែំណាក់កាេទី្2  ែំណាក់កាេទី្3  សរ ប 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន           
លពេបចេ បបនន  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 

           
សរ ប  743,625,752  1,095,277  5,390,927  750,111,956  3,013,949,840 

36.1.3 ម្រទពយដ្ឋក់ធ្លនា 

ឥណទនេក់រាយសហក្ាសខាន ររូច និងម្ធយម្ និងឥណទនលគហោា ន (ឥណទនម្គនស វរថិភាព) 

ក្កុម្ហ  នទ្ទួ្េបានបលង់េំលៅោា នជាក្ទ្ពយោក់ធានាសក្ម្គប់ឥណទនភាគលក្ចើន។  ក្ទ្ពយោក់ធានារមួ្ម្គន ែី 
ផទុះ េារ និងក្ទ្ពយសកម្មចេ័រលផេងៗលទ្ៀរ។ ក្កុម្ហ  នកំណរ់េន បារឥណទនលធៀបរថ្ម្លក្ទ្ពយោក់ធានា LTV > 67%   
ជាេន បារេបបបរម្គ   កន ងការផតេ់ឥណទនែេ់េរិងិជ្ន។ 
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36. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.1 ហានិភ័យឥណទាន (រ) 
36.1.4 ចំនួនទឹកម្របាក់ខដលច្កើតច្ ើងពី ECL 

(ក) សម្គសធារ  ការសនមរ់ និងបលចេកលទ្សលក្បើសក្ម្គប់ការវាយរថ្ម្លការងយច ុះរថ្ម្ល 

ក្កុម្ហ  នបានទ្ទួ្េស្ថា េ់សំវធិានធនលេើការបារ់បង់ ECL ចំលពាុះឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ ម្ែេមិ្នបានវាស់ម្វងត្ថម្ 
FVTPL  ែូចខាងលក្កាម្៖ 

• សម្រ េយជាមួ្យធនាារនានា 
• ឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ ជាបំណ េ 
• កិចេសនាឥណទន 

ចំលពាុះការវនិិលោគកន ងឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ ជាក្ទ្ពយម្គេ ស់  គឺមិ្នក្រូវបានលធវើការវាយរថ្ម្លលេើការបារ់បង់លនាុះលទ្។ 

ក្កុម្ហ  នវាស់ម្វងសំវធិានធនលេើការបារ់បង់ ត្ថម្ចំនួនម្ែេលសមើនឹង ECL លេើកម្េងម្រការវាស់ម្វងត្ថម្ ECL 12
ម្ខ (12-month ECL) ែូចខាងលក្កាម្៖ 

• សម្រ េយជាមួ្យធនាារជារិថ្នកម្ព ជា ម្ែេក្រូវបានកំណរ់ថាម្គនហានិភ័យឥណទនទបនាកាេបរលិចេទ្
រាយការណ៍ និង 

• ឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ លផេងលទ្ៀរ ម្ែេហានិភ័យឥណទនមិ្នបានលកើនល ើងខាល ំង ោប់តំ្ថងពីការទ្ទួ្េស្ថា េ់
លេើកែំបូង។ 

ក្កុម្ហ  នមិ្នបានេន វរតការលេើកម្េងឥណទនម្គនហានិភ័យទប   ចំលពាុះឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ លផេងលទ្ៀរលទ្។ 

ECL 12ម្ខ គឺជាម្ផនកថ្ន ECL ម្ែេបណាត េម្កពីក្ពឹរតិការណ៍ខកខានសងក្បាក់កន ងរយៈលពេ12ម្ខ   បនាទ ប់ពីកាេ
បរលិចេទ្រាយការណ៍។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ ម្ែេបានទ្ទួ្េស្ថា េ់ត្ថម្ ELC 12ម្ខ ក្រូវបានោរ់ទ្ កជា “ឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ 
សថិរកន ងែំណាក់កាេទី្1”។ 

ECL មួ្យអាយ កាេ (Lifetime ECL) គឺជា ECL ម្ែេអាចបណាត េម្កពីក្ពឹរតិការណ៍ខកខានសងក្បាក់  កន ងរយៈ
លពេថ្នអាយ កាេរពឹំងទ្ ក (expected life) ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ ។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ ម្ែេបានទ្ទួ្េស្ថា េ់ត្ថម្ ECL 
លពញមួ្យអាយ កាេ ប  ម្នតមិ្នម្ម្នជាឥណទនងយច ុះ (credit-impaired) ក្រូវបានោរ់ទ្ កជា “ឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ សថិរកន ង
ែំណាក់កាេទី្2”។ 

ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ ម្គនការងយច ុះរថ្ម្ល 

ត្ថម្កាេបរលិចេទ្រាយការណ៏នីមួ្យ  ៗ  ក្កុម្ហ  នវាយរថ្ម្លថាលរើក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ   ម្ែេក្រូវបានករ់ក្ត្ថត្ថម្ 
រថ្ម្លែករេំស់ (amortised cost) លហើយម្គនការងយច ុះរថ្ម្ល ក្រូវបានោរ់ទ្ កជា “ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ សថិរកន ង             
ែំណាក់កាេទី្3”។ ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  ក្រូវបានោរ់ទ្ កថាម្គន “ការងយច ុះរថ្ម្ល” លៅលពេម្គនក្ពឹរតិការណ៍មួ្យ ឬលក្ចើន 
បានលកើរល ើង ម្ែេនំាឱ្យម្គនផេប ុះពាេ់េវជិ្ជម្គនែេ់េំហូរស្ថច់ក្បាក់នាលពេេនាគរម្ែេរពឹំងទ្ ក  ថ្នក្ទ្ពយសម្បរតិ  
ហិរញ្ញវរថ ។ 
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36. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.1 ហានិភ័យឥណទាន (រ) 
36.1.4 ចំនួនទឹកម្របាក់ខដលច្កើតច្ ើងពី ECL (រ) 

ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ ម្គនការងយច ុះរថ្ម្ល (រ) 

ភសត ត្ថងម្ែេបញ្ហជ ក់ថាក្ទ្ពយសម្បរតិហិរញ្ញវរថ ម្គនការងយច ុះរថ្ម្ល រមួ្បញ្េូ េនូវទិ្ននន័យម្ែេអាចេលងារបាន 
ែូចខាងលក្កាម្៖ 

• ការេំបាកម្ផនកហិរញ្ញវរថ ជាខាល ំងរបស់េរិងិជ្ន ឬេនកលបាុះផាយ 
• ការបំពានកិចេសនា  ែូចជាការខកខានមិ្នបានសង  ឬហួសកាេកំណរ់ 
• ការលរៀបចំល ើងវញិលេើេកេខណឌ ថ្នការផតេ់ឥណទនែេ់េរិងិជ្ន   ម្ែេក្កុម្ហ  នមិ្នយេ់ក្ពម្  
• េរិងិជ្នទំ្នងនឹងកេ័យធន  ឬក្រូវលរៀបចំហិរញ្ញវរថ ល ើងវញិជាងមី 

ឥណទនម្ែេក្រូវបានលរៀបចំល ើងវញិ លោយស្ថរម្រភាពមិ្នក្បក្ករីលៅកន ងេកេខណឌ របស់េរិងិជ្ន ក្រូវបាន 
ោរ់ទ្ កជាឥណទនម្គនការងយច ុះរថ្ម្ល េ ុះក្ត្ថម្រម្គនភសត ត្ថងបញ្ហជ ក់ថាហានិភ័យថ្នការមិ្នទ្ទួ្េបានេំហូរស្ថច់
ក្បាក់ត្ថម្កិចេសនា  បានងយច ុះជាសំខាន់ និងមិ្នម្គនសូចនាករលផេងលទ្ៀរម្ែេនំាឱ្យម្គនការងយច ុះរថ្ម្ល។ ម្ផអកលៅ
ត្ថម្ការសនមរ់ម្ែេអាចបែិលសធបាន ថ្នសតង់ោ CIFRS  ឥណទនម្ែេហួសកាេកំណរ់សង 90ថ្ងៃ ក្រូវបានោរ់ទ្ កជា
ឥណទនម្គនការងយច ុះរថ្ម្ល លទុះបីជានិយម្ន័យថ្នការហួសកាេកំណរ់សងម្ែេចាប់បានកំណរ់លផេងាន ក៏លោយ។  

ម្ផអកត្ថម្ក្បព័នធោរ់ថាន ក់ហានិភ័យឥណទនរបស់ក្កុម្ហ  ន ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្នម្ែេោរ់ទ្ កថាម្គន
ការងយច ុះរថ្ម្ល ជាឥណទនទំងឡាយណាម្ែេម្គនចំណារ់ថាន ក់  លក្កាម្សតង់ោ  សងេ័យ  និងបារ់បង់។ 

ការោរ់ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន 
ក្កុម្ហ  នបានម្បងម្ចកការប ុះពាេ់លៅត្ថម្ការោរ់ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន ស្សបលៅត្ថម្និយម្ន័យរបស់

ធនាារជារិថ្នកម្ព ជា  លោយម្ផអកលៅត្ថម្ចំនួនថ្ងៃថ្នការហួសកំណរ់សង  ម្ែេជាេកេណៈវនិិចេ័យលោយក្បុងក្បយ័រន
ែូចខាងលក្កាម្៖ 

1. ធម្មត្ថ 
2. ឃ្ល ំលម្ើេ 
3. លក្កាម្សតង់ោ 
4. សងេ័យ 
5. បារ់បង់ 
ការប ុះពាេ់ក្រូវបានត្ថម្ោនជាក្បោំ ម្ែេការប ុះពាេ់អាចលធវើឱ្យម្គនការផ្ទល ស់បតូរែេ់ការោរ់ថាន ក់ហានិភ័យ

ឥណទន។  ជាទូ្លៅ  ការត្ថម្ោនលនុះជាប់ពាក់ព័នធនឹងការលក្បើក្បាស់ទិ្ននន័យែូចខាងលក្កាម្៖ 
 ក្បវរតិទូ្ទរ់សង 
 ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវរថ របស់សម្ភាគី 
 ចកេ វស័ិយអាជី្វកម្ម និងការពាករណ៍េំហូរស្ថច់ក្បាក់ 
 េទ្ធភាព និងឆនទៈទូ្ទរ់សង 
 ស្ថថ នភាពលសែាកិចេ និង 
 គ ណភាពថ្នសំណ ំ ឯកស្ថរ 
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36. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.1 ហានិភ័យឥណទាន (រ) 
36.1.4 ចំនួនទឹកម្របាក់ខដលច្កើតច្ ើងពី ECL (រ) 

(i) ការលកើនល ើងជាសំខាន់នូវហានិភ័យឥណទន 

ក្កុម្ហ  នពិោរណាេំពីការលកើនល ើងជាសំខាន់នូវហានិភ័យឥណទនជាពីរែំណាក់កាេែូចខាងលក្កាម្៖ 

ការលកើនល ើងជាសំខាន់នូវហានិភ័យឥណទនសថិរកន ងែំណាក់កាេទី្2 

ការផ្ទល ស់បតូរកក្មិ្រថ្នហានិភ័យឥណទនលៅលេើអាយ កាេម្ែេរពឹំងទ្ កថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ  ក្រូវបានវាយ
រថ្ម្លត្ថម្រយៈការលក្បៀបលធៀបហានិភ័យឥណទនត្ថម្កាេបរលិចេទ្រាយការណ៍នីមួ្យៗ ជាមួ្យនឹងហានិភ័យឥណទន       
ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ លៅលពេទ្ទួ្េស្ថា េ់លេើកែំបូង។ ការវាស់ម្វងលៅលេើគ ណភាព និងបរមិ្គណ កន ងការកំនរ់ថាលរើ      
ការលកើនល ើងជាសំខាន់នូវហានិភ័យឥណទនម្ែេបានលកើរល ើង   ក្រូវបានបង្ហា ញែូចខាងលក្កាម្៖ 

• ការខកខានសងចំនួន 30ថ្ងៃ ជាបលង្ហា េ (backstop) 
• ការលក្បើសូចនាករបរមិ្គណ (ការផ្ទល ស់បតូរ PD នាកាេបរលិចេទ្រាយការណ៍ោប់ពីកាេបរលិចេទ្លែើម្) 

ក្កុម្ហ  នបានវាយរថ្ម្លការផ្ទល ស់បតូរលៅកន ងកក្មិ្រថ្នហានិភ័យឥណទនលេើការរពឹំងទ្ កថ្នហិរញ្ញវរថ  ត្ថម្រយៈ     
ការលក្បៀបលធៀបកក្មិ្រហានិភ័យឥណទននាកាេបរលិចេទ្រាយការណ៍  ជាមួ្យនឹងហានិភ័យឥណទន។ 

ក្កុម្ហ  នលក្បើក្បាស់ការខកខានសងចំនួន 30ថ្ងៃ ជាបលង្ហា េ និងេន វរតការសនមរ់ម្ែេអាចបែិលសធបាន លោយ
កំណរ់ថាហានិភ័យឥណទនលេើក្ទ្ពយសម្បរតិហិរញ្ញវរថ  បានលកើនល ើងជាសំខាន់ោប់តំ្ថងពីការទ្ទួ្េស្ថា េ់លេើកែំបូង
លៅលពេម្ែេការទូ្ទរ់ត្ថម្កិចេសនា ម្គនការខកខានសងលេើសពី 30ថ្ងៃ។  លេើសពីលនុះលទ្ៀរ  ឥណទនផតេ់ែេ់   
េរិងិជ្នម្ែេក្រូវបានលរៀបចំល ើងវញិ  និងក្រូវបានោរ់ថាន ក់កន ងកក្មិ្រ ឃ្ល ំលម្ើេ ក្រូវបានផ្ទល ស់បតូរពីែំណាក់កាេទី្1    
លៅែំណាក់កាេទី្2។ 

ការលកើនល ើងជាសំខាន់នូវហានិភ័យឥណទនសថិរកន ងែំណាក់កាេទី្3 

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ ម្ែេក្រូវបានោរ់ទ្ កជាឥណទនម្គនការងយច ុះរថ្ម្លោប់តំ្ថងពីលពេែំបូង ឬពីលពេទិ្ញ  
ក្រូវោរ់ថាន ក់លោយសវ័យក្បវរតិ ជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ សថិរកន ងែំណាក់កាេទី្3។ ភសដ ត្ថងម្ែេបញ្ហជ ក់ថាក្ទ្ពយសកម្ម
ហិរញ្ញវរថ ម្គនការងយច ុះរថ្ម្ល លោយម្ផអកលៅត្ថម្ទិ្ននន័យម្ែេអាចេលងារបានទក់ទ្ងលៅនឹងក្ពឹរតិការណ៍ែូចខាងលក្កាម្៖  

• ការេំបាកម្ផនកហិរញ្ញវរថ ជាខាល ំងរបស់េរិងិជ្ន ឬេនកលបាុះផាយ 
• ការបំពានកិចេសនា   ែូចជាការខកខានមិ្នបានសង  ឬហួសកាេកំណរ់ 
• េរិងិជ្នទំ្នងនឹងកេ័យធន  ឬក្រូវលរៀបចំហិរញ្ញវរថ ល ើងវញិជាងមី 
• ការបារ់បង់ទី្ផារសកម្មសក្ម្គប់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ លោយស្ថរម្របញ្ហា ហិរញ្ញវរថ  ែូចជាស្ថថ នភាពជំ្នួញ 

កូនបំណ េសថិរកន ងែំលណើ រការវវិាទ្   ភាពញឹកញាប់ថ្នការលរៀបចំបំណ េល ើងវញិជាលែើម្។ 
• កូនបំណ េម្ែេម្កលងបនលំ 
• ការេក់ ឬការេ បលោយលោេឥណទនខូចលោយម្ផនក 
• ម្រណៈភាព 
• ការលរៀបចំល ើងវញិនូវបំណ េម្ែេម្គនបញ្ហា  (Trouble Debt Restructuring) លោយមិ្នលជាគជ័្យ 
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36. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.1 ហានិភ័យឥណទាន (រ) 
36.1.4 ចំនួនទឹកម្របាក់ខដលច្កើតច្ ើងពី ECL (រ) 

(i) ការលកើនល ើងជាសំខាន់នូវហានិភ័យឥណទន (រ) 

ក្កុម្ហ  នបានេន វរតការខកខានសងចំនួន 90ថ្ងៃ ជាបលង្ហា េ កន ងការផ្ទល ស់បតូរឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ  ពីែំណាក់     
កាេទី្2 លៅែំណាក់កាេទី្3  និងោរ់ទ្ កឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ លនាុះថាម្គនការងយច ុះរថ្ម្ល។ លេើសពីលនុះលទ្ៀរ ឥណទន
ផតេ់ែេ់េរិងិជ្នម្ែេក្រូវបានលរៀបចំល ើងវញិ  និងបានោរ់ថាន ក់កន ង  លក្កាម្សតង់ោ សងេ័យ និងបារ់បង់ ក្រូវបានផ្ទល ស់
បតូរពីែំណាក់កាេទី្2  លៅែំណាក់កាេទី្3។ 

(ii) និយម្ន័យថ្នការខកខានសង 
ក្កុម្ហ  នោរ់ទ្ កក្ទ្ពយសម្បរតិហិរញ្ញវរថ ម្ែេម្គនការខកខានសងលៅលពេម្ែេ៖  
• េនកខេីមិ្នម្គនេទ្ធភាពសងចំលពាុះការពវកិចេឥណទនរបស់ខលួនទំងស្សុងម្កវញិ លោយមិ្នពឹងម្ផអកលៅលេើ

ការេក់ក្ទ្ពយោក់ធានាលែើម្បីទូ្ទរ់សង (ក្បសិនលបើម្គនក្ទ្ពយោក់ធានា) ឬ 
• េនកខេីម្គនការខកខានសងលក្ចើនជាង 90ថ្ងៃ លេើការពវកិចេសងឥណទនម្កក្កុម្ហ  នជាស្ថរវនត ឬ 
• េនកខេីនឹងម្កសំរួេក្ទ្ពយសម្បរតិរបស់ខលួនម្ែេជាេទ្ធផេថ្នការកេ័យធន លោយស្ថរមិ្នម្គនេទ្ធភាពសង

ការពវកិចេឥណទនរបស់ខលួន។ 
 

(iii) ការបញ្េូ េព័រ៌ម្គនពាករណ៍នាលពេេនាគរ 

ក្កុម្ហ  នវភិាគព័រ៌ម្គនពាករណ៍នាលពេេនាគរ លោយលក្បើម្ ូម្ឌេសថិរិថ្ននិនាន ការនាលពេេនាគរ កន ងការ    
វាយរថ្ម្លថាលរើហានិភ័យឥណទនលេើឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ    បានលកើនល ើងជាសំខាន់   លែើម្បលីធវើការវាស់ម្វង ECL។ 

ក្កុម្ហ  នបានបលងាើរលសណារយី ូលសែាកិចេចំនួនបី៖ កក្មិ្រមូ្េោា ន ម្ែេជាលសណារយី ូម្ធយម្ ក្រូវបានផតេ់ 
65.92% ថ្នក្បូបាប ីេីលរថ្នការលកើរល ើង និងលសណារយី ូពីរលទ្ៀរម្ែេម្គនក្បូបាប ីេីលរថ្នការលកើរល ើងរិចរួចចំនួន 
17.04% សក្ម្គប់លសណារយី ូនីមួ្យ  ៗ (មួ្យជាកក្មិ្រល ើង និងមួ្យលទ្ៀរជាកក្មិ្រច ុះ)។ កក្មិ្រមូ្េោា នលនុះ ម្គនភាព        
ស ីសង្ហវ ក់ជាមួ្យនឹងព័រ៌ម្គន ម្ែេបានលក្បើក្បាស់លោយក្កុម្ហ  នសក្ម្គប់លាេបំណងលផេងលទ្ៀរ ែូចជាការលរៀបចំ
ម្ផនការយ ទ្ធស្ថស្រសត និងគំលរាងងវកិា។ ព័រ៌ម្គនខាងលក្ៅក្រូវបានពិោរណា លោយរមួ្បញ្េូ េទិ្ននន័យលសែាកិចេ និង             
ការពាករណ៍លផេង  ៗ ម្ែេបានលចញផាយលោយស្ថថ ប័នរោា ភិបាេ  និងអាជ្ាធររបិូយវរថ លៅកន ងក្បលទ្សម្ែេក្កុម្ហ  ន
លធវើក្បរិបរតិការ   និងម្ែេបានលចញលោយស្ថថ ប័នេនតរជារិ  ែូចជាមូ្េនិធិរបិូយវរថ េនដរជារិ។  

ក្កុម្ហ  នបានកំណរ់េរតសញ្ហញ ណ និងករ់ក្ត្ថនូវកត្ថត ជ្ក្ម្ុញសំខាន់ៗថ្នហានិភ័យឥណទន និងការខារបង់      
ឥណទនសក្ម្គប់សំលពៀរឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ នីមួ្យ  ៗ  លោយលក្បើក្បាស់ការវភិាគក្បវរតិទិ្ននន័យេរីរកាេ  ក្ពម្ទំងបាន
លធវើការពាករណ៍នូវទំ្នាក់ទំ្នងរវាងកត្ថត ម្ក្បក្បួេម្គ ក្កូលសែាកិចេ   ជាមួ្យហានិភ័យឥណទន   និងការខារបង់ឥណទន។  
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36. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.1 ហានិភ័យឥណទាន (រ) 
36.1.4 ចំនួនទឹកម្របាក់ខដលច្កើតច្ ើងពី ECL (រ) 

(iii) ការបញ្េូ េព័រ៌ម្គនពាករណ៍នាលពេេនាគរ (រ) 

កត្ថត ជ្ក្ម្ុញសំខាន់សក្ម្គប់ហានិភ័យសំលពៀរឥណទន រមួ្ម្គន េក្ត្ថផេិរផេកន ងស្សុកសរ ប (GDP) កន ង
ម្ន សេម្គន ក់គិរជាែ ោល រអាលម្រកិ េក្ត្ថបតូរក្បាក់ និងសនទសេន៍ថ្ងលទំ្និញលក្បើក្បាស់ (CPI)។ ម្ផអកលេើការវភិាគការសក្ម្ប
សក្ម្ួេ   ក្កុម្ហ  នបានសក្ម្ចលក្បើក្បាស់ GDP កន ងម្ន សេម្គន ក់គិរជាែ ោល រអាលម្រកិ     លៅកន ងម្ ូម្ឌេ។ 
GDP កន ងម្ន សេម្គន ក់គិរជាែ ោល រអាលម្រកិ  2019  2020  2021  2022  2023 
           

 កក្មិ្រលែើម្  1520  1593  1667  1740  1814 
 កក្មិ្រល ើង  1791  1877  1964  2051  2138 
 កក្មិ្រច ុះ  1482  1554  1626  1698  1769 

 លោងត្ថម្ការវភិាគព័រ៌ម្គនពាករណ៍នាលពេេនាគរ ផេប ុះពាេ់ថ្នម្គ ក្កូលសែាកិចេលៅលេើការគណនា ECL   
គឺម្គនចំនួនរិចរួចបំផ រ  ែូលចនុះក្កុម្ហ  នបានសលក្ម្ចបញ្េូ េនូវការម្កម្ក្ប សូនយភាគរយ (0%)  លៅកន ង PD ពាករណ៍        នា
លពេេនាគរ។ 

(iv) ការម្កម្ក្បក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  
ក្កុម្ហ  នលធវើការចរោល ើងវញិនូវឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្នម្ែេម្គនផេេំបាកម្ផនកហិរញ្ញវរថ  (សំលៅែេ់

សកម្មភាពលរៀបចំឥណទនល ើងវញិ) លែើម្បបីលងាើនឱ្កាសេរិបរមិ្គកន ងការក្បមូ្េក្រេប់វញិ និងការ់បនថយហានិភ័យ     
ថ្នការខកខានសង។ ម្ផអកលៅត្ថម្លាេនលោបាយរបស់ក្កុម្ហ  ន ឥណទនលរៀបចំល ើងវញិ  ក្រូវបានផតេ់ជូ្នលោយម្ផអក
លេើមូ្េោា នលក្ជ្ើសលរ ើស ក្បសិនលបើកូនបំណ េម្គនការខកខានសងនាលពេបចេ បបនន ឬក្បសិនលបើម្គនហានិភ័យខពស់ថ្ន
ការខកខានសង និងម្គនភសត ត្ថងបង្ហា ញថាកូនបំណ េពិរជាបានខិរខំក្បឹងម្ក្បងសងទូ្ទរ់បំណ េលៅត្ថម្េកេខណឌ
ថ្នកិចេសនាលែើម្ និងរពឹំងថាកូនបំណ េនឹងអាចបំលពញត្ថម្េ័កេខណឌ ម្ែេបានម្កម្ក្ប។ េកេខណឌ ម្ែេបានម្កម្ក្ប      
ជាធម្មត្ថរមួ្បញ្េូ េទំងការពនារលពេកំណរ់  ការផ្ទល ស់បតូររយៈលពេថ្នការទូ្ទរ់សងការក្បាក់ និងការម្កម្ក្បេកេខណឌ
ថ្នកិចេក្ពម្លក្ពៀងឥណទន។ 

ចំលពាុះក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ ម្ែេបានម្កម្ក្ប លៅត្ថម្លាេនលោបាយថ្នការលរៀបចំឥណទនល ើងវញិរបស់
ក្កុម្ហ  ន ការពាករណ៍ PD ឆល ុះបញ្ហេ ំងការម្កម្ក្បក្រូវបានម្កេម្អ ឬស្ថដ រល ើងវញិនូវេទ្ធភាពរបស់ក្កុម្ហ  នកន ងការក្បមូ្េ
ការក្បាក់ និងក្បាក់លែើម្  លៅត្ថម្បទ្ពិលស្ថធន៍ក្កុម្ហ  នធាល ប់ម្គន។ ជាម្ផនកមួ្យថ្នែំលណើ រការលនុះ ក្កុម្ហ  នលធវើការ           
វាយរថ្ម្លេទ្ធភាពទូ្ទរ់សងរបស់កូនបំណ េ  លធៀបលៅនឹងេកេខណឌ កិចេសនាម្ែេបានម្កម្ក្ប និងពិោរណាលៅលេើ           
សូចនាករអាកបបកិរោិជាលក្ចើនលផេងលទ្ៀរ។ 

ជាទូ្លៅការលរៀបចំល ើងវញិ  គឺជាសូចនាករគ ណភាពថ្នការលកើនល ើងជាសំខាន់នូវហានិភ័យឥណទន  ម្ែេការ 
លរៀបចំល ើងវញិក្រូវបានោរ់ទ្ កថាម្គនភសត ត្ថងម្ែេបញ្ហជ ក់ពីផេប ុះពាេ់ថ្នឥណទនម្គនការងយច ុះរថ្ម្ល។ េរិងិជ្ន
ក្រូវបង្ហា ញឥរោិបងបង់ក្បាក់េអជាប់ោប់កន ងរយៈលពេមួ្យ ម្ នលពេម្ែេការប ុះពាេ់មិ្នក្រូវបានោរ់ទ្ កថាម្គនការ
ងយច ុះរថ្ម្ល/មិ្នម្គនេទ្ធភាពសង ឬ PD ក្រូវបានោរ់ទ្ កថាបានងយច ុះ លោយសម្វធិានធនការខារបង់ក្រូវបានវាស់ម្វង
ត្ថម្ចំនួនទឹ្កក្បាក់ែូចកន ងែំណាក់កាេទី្1។ 



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

កំណតស់ាា លច់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
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36. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.1 ហានិភ័យឥណទាន (រ) 
36.1.4 ចំនួនទឹកម្របាក់ខដលច្កើតច្ ើងពី ECL (រ) 

(v) ការវាស់ម្វង ECL 
ECL គឺជាការបា ន់ស្ថម នក្បូបាប ីេីលរទ្ម្ៃន់ថ្នការបារ់បង់ឥណទន។  ECL ក្រូវបានវាស់ម្វងែូចខាងលក្កាម្៖ 
• ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ ម្ែេមិ្នម្គនការងយច ុះរថ្ម្លនាកាេបរលិចេទ្រាយការណ៍៖ ជារថ្ម្លបចេ បបននថ្នកងវុះស្ថច់

ក្បាក់ទំងេស់ (លពាេគឺភាពខ សាន រវាងេំហូរស្ថច់ក្បាក់ម្ែេជំ្ពាក់ក្កុម្ហ  នស្សបត្ថម្កិចេសនា     និង
េំហូរស្ថច់ក្បាក់ម្ែេក្កុម្ហ  នរពឹំងទ្ កថានឹងទ្ទួ្េបាន)។ 

• ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ ម្ែេម្គនការងយច ុះរថ្ម្លនាកាេបរលិចេទ្រាយការណ៍៖ ជាភាពខ សាន រវាងរថ្ម្លែ េ   
និងរថ្ម្លបចេ បបននថ្នេំហូរស្ថច់ក្បាក់ម្ែេរពឹងទ្ កនាលពេេនាគរ។ 

• កិចេសនាឥណទនម្ែេលៅសេ់៖ ការខារបង់ឥណទនគឺជារថ្ម្លបចេ បបននថ្នភាពខ សាន  រវាងេំហូរស្ថច់
ក្បាក់ត្ថម្កិចេសនាម្ែេជំ្ពាក់ក្កុម្ហ  ន  ក្បសិនលបើេនកកាន់កាប់កិចេសនាឥណទនបានែកឥណទនលក្បើ  
និងេំហូរស្ថច់ក្បាក់ម្ែេរពឹំងនឹងទ្ទួ្េបាន  ក្បសិនលបើឥណទនក្រូវបានែកលក្បើ 

ក្កុម្ហ  នគណនា ECL លោយយករថ្ម្លែ េថ្នក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  គ ណនឹង PD សរ ប ពី ក្បូលរសដម្ ូម្ឌេ (Proxy  
Model) លៅត្ថម្ែំណាក់កាេនីមួ្យ  ៗ ជាមួ្យកត្ថតា ម្ករក្ម្ូវហានិភ័យមួ្យចំនូន។ 

• ការខារបង់ឥណទនម្ែេរពឹំងទ្ ក (Expected Credit Loss ឬ ECL) គឺជារថ្ម្លបចេ បបននថ្នកងវុះស្ថច់ក្បាក់       
កន ងរយៈអាយ កាេម្ែេលៅសេ់  លោយលក្បើេបបហារ EIR។ សក្ម្គប់ឆ្ន ំនីមួ្យៗថ្នអាយ កាេលពញរបស់
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ  ក្កុម្ហ  នបានលធវើការបា ន់ស្ថម នលេើ PD ម្ែេបានបញ្េូ េការពាករណ៍នាលពេេនាគរ 
LGD និង EAD។  ការបា ន់ស្ថម នក្រូវបានយកម្កគ ណជាមួ្យាន    លែើម្បីលធវើការបា ន់ស្ថម នការខារបង់សក្ម្គប់ 
រយៈលពេនីមួ្យៗ។ បនាទ ប់ម្កការបា ន់ស្ថម ន ក្រូវបានលធវើេបបហារក្រេប់ម្កកន ងកាេបរលិចេទ្រាយការណ៍
លោយលក្បើ  EIR ជាេក្ត្ថការក្បាក់េបបហារ។ 

• ក្កុម្ហ  នបានោក់ឱ្យលក្បើក្បាស់ឥណទនខាន ររូចនិងម្ធយម្ និងឥណទនលគហោា ន លែើម្បីជាសំលពៀរ     
ឥណទនគក្ម្ូ លោយស្ថរម្គនចររិេកេណៈែូចាន ។ ឥណទនទំងលនុះ ជាឥណទនរយៈលពេម្ែេម្គន
កាេវស្ថនតកំណរ់ និងកាេបរលិចេទ្កំណរ់កន ងការសងក្បាក់លែើម្ និងការក្បាក់។ 

• ECL ក្រូវបានគណនាលោយលក្បើរបូម្នតខាងលក្កាម្៖ 

ែំណាក់កាេ ការគណនា ECL ម្ផអកលេើ Proxy 

1 សរ បរថ្ម្លែ េែំណាក់កាេទី្1
×  េន បារក្កបខ័ណឌ ែំណាក់កាេទី្1

 ×  ការម្ករក្ម្ូវហានិភ័យ
ែំណាក់កាេទី្1

 

2 សរ បរថ្ម្លែ េែំណាក់កាេទី្2
×  េន បារក្កបខ័ណឌ  ែំណាក់កាេទី្2

 ×  ការម្ករក្ម្ូវហានិភ័យ
ែំណាក់កាេទី្2

 

3 សរ បរថ្ម្លែ េែំណាក់កាេទី្3
×  េន បារក្កបខ័ណឌ ែំណាក់កាេទី្3

×  ការម្ករក្ម្ូវហានិភ័យ
ែំណាក់កាេទី្3

 

 េន បារក្កបខ័ណឌ រមួ្ម្គន PD និង  LGD   ម្ែេ PD យកម្កេន វរតក្រូវបានម្ផអកលេើ % ECL  ម្កពីក្កុម្ហ  នលម្។ 
វាក្រូវបានគណនាលោយលក្បើរបូម្នតខាងលក្កាម្៖ 

PD យកម្កេន វរត = ចំនួន ECL / (EAD x LGD%) 
ECL ក្រូវបានគណនាពីក្កុម្ហ  នលម្  លោយម្គនការពិោរណាលៅលេើរថ្ម្លថ្នលពេលវោ។ 



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 
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36. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.1 ហានិភ័យឥណទាន (រ) 
36.1.4 ចំនួនទឹកម្របាក់ខដលច្កើតច្ ើងពី ECL (រ) 

(ខ)  ការបារ់បង់ថ្នសំវធិានធន 

ត្ថរាងខាងលក្កាម្លនុះសលងេបសំវធិានលេើការបារ់បង់នាកាេបរលិចេទ្ច ងក្ា/ច ងឆ្ន ំ លៅត្ថម្ថាន ក់ថ្នការប ុះពាេ់/
ក្ទ្ពយសកម្មនីមួ្យៗ។ 

ទឹ្កក្បាក់ជាប់កិចេសនាថ្នក្ទ្ពយសម្បរតិហិរញ្ញវរថ  ម្ែេក្រូវបានេ បលោេកន ងេំ  ងលពេថ្នរបាយការណ៍ និង
លៅម្រសថិរលក្កាម្ការេន វរតចាប់គឺម្គនចំនួន 1,019,687 ែ ោល រអាលម្រកិ  នាថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នាឆ្ន ំ 2019។ 

លក្កាម្នីរិវធីិក្រួរពិនិរយរបស់ក្កុម្ហ  ន ការលកើនល ើងជាសំខាន់នូវហានិភ័យឥណទនក្រូវបានកំណរ់ម្ នលពេ
ម្គនការប ុះពាេ់និងលៅច ងបញ្េ ប់លៅលពេម្ែេការប ុះពាេ់លកើរល ើងែេ់30ថ្ងៃ។ លនុះគឺជាករណីចម្បងសក្ម្គប់ការផតេ់
ឥណទនែេ់េរិងិជ្ន។  ត្ថរាងខាងលក្កាម្ផតេ់នូវការវភិាគលៅលេើចំនួនសរ បថ្នឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន  ត្ថម្កាេ
កំណរ់ម្ែេម្គនកនលងម្ក។ 
  ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
  សរ បរថ្ម្លលោង  ការខារបង់  សរ បរថ្ម្លលោង  ការខារបង់ 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
         
ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន           

0-29 ថ្ងៃ  813,001,933  3,175,183  744,924,987  3,245,387 
30-59 ថ្ងៃ  451,413  287,867  129,561  81,559 
60-89 ថ្ងៃ  432,889  273,045  351,872  240,446 
90-180 ថ្ងៃ  585,189  583,648  995,317  995,317 
លក្ចើនជាង 180ថ្ងៃ  3,175,627  3,175,627  3,710,219  3,710,219 

         
សរ ប   817,647,051  7,495,370  750,111,956  8,272,928 
         
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  3,282,852,910  30,093,911  3,013,949,840  33,240,625 

  ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         
ការខារបង់ត្ថម្ថាន ក់         

សម្រ េយលៅធនាារនានា  68,263  274,076  38,545  154,874 
ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន  7,495,370  30,093,911  8,272,928  33,240,625 
កិចេសនាឥណទន  3,745  15,036  3,599  14,461 

         
  7,567,378  30,383,023  8,315,072  33,409,960 
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36. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.1 ហានិភ័យឥណទាន (រ) 
36.1.5 ការច្តត តច្លើហានិភ័យឥណទាន 

ក្កុម្ហ  នបានលធវើការក្រួរពិនិរយការលផ្ទត រលេើហានិភ័យឥណទនត្ថម្វស័ិយនីមួ្យៗ។ ការវភិាគការលផ្ទត រលេើ   
ហានិភ័យឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន  និងកិចេសនាឥណទន   ក្រូវបានបង្ហា ញលៅកន ងត្ថរាងែូចខាងលក្កាម្៖ 
 

 ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019 

 
សម្រ េយលៅ
ធនាារនានា  

ឥណទនផតេ់
ែេ់េរិងិជ្ន  

កិចេសនាឥណ
ទន  សរ ប 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
          
រថ្ម្លលោង 39,387,278  810,151,681  (3,745)  849,535,214  3,410,883,884 
ចំនួនទឹ្កក្បាក់ត្ថម្កិចេសនា -  -  1,087,760  1,087,760  4,367,356 
ការលផ្ទត រលេើហានិភ័យត្ថម្វស័ិយ          
េរិងិជ្នខាងលក្ៅ          
 ឥណទនលគហោា ន -  70,180,412  266,510  70,446,922  282,844,392 
 ឥណទនផ្ទទ េ់ខលួន -  735,083,387  803,250  735,886,637  2,954,584,848 
ឥណទនប គាេិក -  4,887,882  18,000  4,905,882  19,697,116 

          
 -  810,151,681  1,087,760  811,239,441  3,257,126,356 

 

 ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 

 
សម្រ េយលៅ
ធនាារនានា  

ឥណទនផតេ់
ែេ់េរិងិជ្ន  

កិចេសនា 
ឥណទន  សរ ប 

 ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
          
រថ្ម្លលោង 39,594,315  741,839,028  (3,599)  781,429,744  3,139,784,711 
ចំនួនទឹ្កក្បាក់ត្ថម្កិចេសនា -  -  1,114,630  1,114,630  4,478,583 
ការលផ្ទត រលេើហានិភ័យត្ថម្វស័ិយ          
េរិងិជ្នខាងលក្ៅ          
 ឥណទនលគហោា ន -  70,837,551  318,751  71,156,302  285,906,021 
 ឥណទនផ្ទទ េ់ខលួន -  666,212,638  718,239  666,930,877  2,679,728,264 
ឥណទនប គាេិក -  4,788,839  77,640  4,866,479  19,553,513 
          
 -  741,839,028  1,114,630  742,953,658  2,985,187,798 
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36. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.2 ហានិភ័យសនានីយភាព 

ហានិភ័យសនទនីយភាពសំលៅលៅលេើហានិភ័យម្ែេក្កុម្ហ  នមិ្នអាចបំលពញការពវកិចេហិរញ្ញវរថ  ឬមិ្នអាច
សងបំណ េ ឬលោុះស្ស្ថយជំ្ហរ កន ងស្ថថ នភាពលសែាកិចេ និងហិរញ្ញវរថ ជាក់ោក់ និងស្ថថ នភាពទី្ផារ។  
ហានិភ័យសនទនីយភាពលកើរល ើងពីភាពមិ្នក្រូវាន ថ្នកាេកំណរ់ និងបរមិ្គណេំហូរស្ថច់ក្បាក់ ម្ែេម្គនជាប់ជាមួ្យ
ក្បរិបរតិការ និងការវនិិលោគរបស់ក្កុម្ហ  ន។ 

36.2.1 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាព 

ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេរបស់ក្កុម្ហ  នកំណរ់យ ទ្ធស្ថស្រសត របស់ក្កុម្ហ  នកន ងការក្គប់ក្គង ហានិភ័យសនទនីយភាព 
និង ការក្បរិបរតិការ ក្គប់ក្គងលោយARBC។ ARBC េន ម័្រលេើលាេការណ៍សនទនីយភាពរបស់ក្កុម្ហ  ន ម្ែេបលងាើរ
ល ើងលោយេគានាយកោា នក្គប់ក្គងហានិភ័យ និងក្រូវបានទ្ទួ្េស្ថា េ់លោយ ALRMC។ នាយកោា នររនាភិបាេ
ក្គប់ក្គងស្ថថ នភាពសនទនីយភាពរបស់ក្កុម្ហ  នជាលរៀងរាេ់ថ្ងៃ លហើយពិនិរយរបាយការណ៍ក្បោំថ្ងៃម្ែេក្គបែណដ ប់   
លេើចរនដស្ថច់ក្បាក់របស់ការោិេ័យកណាត េ និងស្ថខា។  របាយការណ៍សលងេបរមួ្ និងការោរ់វធិានការលោុះស្ស្ថយ
ក្រូវបានបញ្េូ េោ ងលទ្ៀងទរ់លៅកន ងរបាយការណ៍ ARBC។ 

វធីិស្ថស្រសតរបស់ក្កុម្ហ  នកន ងការក្គប់ក្គងេំហូរស្ថច់ក្បាក់ គឺក្រូវធានាឱ្យបានក្គប់ក្ាន់ត្ថម្េទ្ធភាពម្ែេ
អាចលធវើលៅបាន ថានឹងម្គនស្ថច់ក្បាក់ក្គប់ក្ាន់លែើម្បីបំលពញត្ថម្លសចកដីក្រូវការលោយកក្មិ្រសថិរលក្កាម្េកេខណឌ   
លធវើោ ងណា មិ្នឱ្យរងការខារបង់ និងមិ្នឱ្យម្គនការខូចខារែេ់លករ តិ៍ល ម្ ុះក្កុម្ហ  ន។ ធារ សំខាន់ៗថ្នយ ទ្ធស្ថស្រសត
របស់ក្កុម្ហ  នគឺម្គនែូចខាងលក្កាម្៖  

• រកានូវមូ្េោា នហិរញ្ញបបទនចក្ម្ុុះ ម្ែេរមួ្ម្គនក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន (ទំងប គាេ និងសហក្ាស)។  
• េន វរតនូវសំលពៀរក្ទ្ពយសកម្មម្ែេម្គនសនទនីយភាពខពស់   ម្ែេចក្ម្ុុះលោយរបិូយប័ណណ និងកាេកំណរ់។ 
• ត្ថម្ោននូវភាពមិ្នស ីាន ថ្នកាេកំណរ់របស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  និងបំណ េហិរញ្ញវរថ របស់ក្កុម្ហ  ន   

និងវសិ្ថេភាពម្ែេក្ទ្ពយសកម្មរបស់ក្កុម្ហ  នក្រូវបានជាប់បនទ ក និងម្ែេមិ្នអាចយកលៅលក្បើជាវរថ បញ្ហេ ំ
លែើម្បីទ្ទួ្េហិរញ្ញបបទនបាន។ 

• លធវើលស្រសតសលរសតនូវស្ថថ នភាពសនទនីយភាពរបស់ក្កុម្ហ  នលធៀបនឹងហានិភ័យលផេង  ៗ និងក្ពឹរតិការណ៍ជាក់
ោក់របស់ក្បលទ្ស។  

• ការ់បនថយនូវការបារ់បង់ចំណូេពីសនទនីយភាពម្ែេមិ្នបានលក្បើ។ 

 នាយកោា នររនាភិបាេទ្ទួ្េបានព័រ៌ម្គនពីម្ផនកអាជី្វកម្មែថ្ទ្លទ្ៀរ ទក់ទ្ងនឹងសនទនីយភាព ថ្នក្ទ្ពយសកម្ម
ហិរញ្ញវរថ  និងបំណ េហិរញ្ញវរថ  និងព័រ៌ម្គនេម្អិរថ្នេំហូរស្ថច់ក្បាក់រពឹំងទ្ កលផេងលទ្ៀរ ម្ែេបានពីការពាករណ៍ 
អាជី្វកម្មនាលពេេនាគរ។ បនាទ ប់ម្កនាយកោា នររនាភិបាេបានរកានូវសំលពៀរថ្នស្ថច់ក្បាក់រយៈលពេខលី ម្ែេ    
ភាគលក្ចើនជាហាវ ស ីេីធីេនតរធនាារ លែើម្បីធានាថាស្ថច់ក្បាក់ក្គប់ក្ាន់ក្រូវបានរកាទ្ កលៅកន ងក្កុម្ហ  នទំងមូ្េ។ 
រក្ម្ូវការសនទនីយភាពរបស់ស្ថខា ក្រូវបានបំលពញត្ថម្រយៈមូ្េនិធិពីនាយកោា នររនាភិបាេ លែើម្បីជួ្យសក្ម្ួេ    
ែេ់ការម្ក្បក្បួេរយៈលពេខលី និងការផតេ់មូ្េនិធិរយៈលពេម្វង លែើម្បីលោុះស្ស្ថយរក្ម្ូវការស្ថច់ក្បាក់ម្ែេលក្ាងទ្ ក             
ណាមួ្យ។  
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36. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.2 ហានិភ័យសនានីយភាព (រ) 
36.2.1 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាព (រ) 

នាយកោា នររនាភិបាេត្ថម្ោនជាក្បោំម្ខ នូវការេន លោម្ត្ថម្ម្ែនកំណរ់បទ្បបញ្ញរតិចាប់។ 

ការលធវើលស្រសតសលរសតសនទនីយភាព ក្រូវបានលធវើល ើងលៅលក្កាម្លសណារយី ូលផេងៗ ម្ែេក្គបែណដ ប់ទំង
េកេខណឌ ទី្ផារធម្មត្ថ និងធៃន់ធៃរ។ លសណារយី ូក្រូវបានបលងាើរល ើងលោយពិោរណាលេើក្ពឹរតិការណ៍ជាក់ោក់របស់
ក្កុម្ហ  ន (ឧទហរណ៍ ការបនាទ បចំណារ់ថាន ក់) និងក្ពឹរតិការណ៍ទក់ទ្ងនឹងទី្ផារ (ឧទហរណ៍ ភាពមិ្នចាស់ោស់លេើ
ទី្ផារ  ការការ់បនថយរបិូយប័ណណ  លក្ាុះម្ហនតរាយធម្មជារិ ឬលក្ាុះម្ហនតរាយលផេងៗលទ្ៀរ)។ លេើសពីលនុះលទ្ៀរ          
លសណារយី ូភាពត្ថនរឹង  អាចម្ផអកលេើក្ពឹរដិការណ៍នាលពេកនលងម្ក (historical scenario) ម្ែេបានករ់សម្គា េ់ចំលពាុះ
ស្ថថ ប័នផ្ទទ េ់ ឬទូ្លៅ លេើស្ថថ នភាពវបិរតិលសែាកិចេម្ែេក្រូវបានេលងារលោយស្ថថ ប័នលផេងលទ្ៀរ ម្ែេម្គនទំ្ហំ ម្ ូម្ឌេ 
និងរំបន់អាជី្វកម្មស្សលែៀងាន ។ ជាញឹកញាប់ ក្កុម្ហ  នក៏បានបញ្េូ េធារ ថ្នវបិរតិនានាពីក្ពឹរដិការណ៍នាលពេកនលងម្ក 
លែើម្បីបលងាើរជាសម្មរិកម្ម ប  ម្នតជាលសណារយី ូវបិរតិម្ែេអាចលជ្ឿជាក់បាន ម្ែេសម្ស្សបលៅនឹងម្ ូម្ឌេអាជី្វកម្ម និង
ទ្ក្ម្ង់ការប ុះពាេ់បចេ បបននរបស់ក្កុម្ហ  ន។ 

36.2.2 ការប ោះ លព់ីហានិភ័យសនានីយភាព 

ឧបករណ៍សំខាន់ ម្ែេក្កុម្ហ  នលក្បើក្បាស់សក្ម្គប់ក្គប់ក្គងហានិភ័យសនទនីយភាពគឺ េន បារក្កបខ័ណឌ        
ហានិភ័យសនទនីយភាព។  េន បារលនុះឆល ុះបញ្ហេ ំងេំពីេំហូរចូេស្ថច់ក្បាក់ (រមួ្ម្គនឥណទនម្ែេក្រូវក្បមូ្េ            
សម្រ េយលៅធនាារនានា) េំហូរលចញស្ថច់ក្បាក់កន ងកំ  ង៣០ថ្ងៃ (រមួ្ម្គនទឹ្កក្បាក់ម្ែេក្រូវទូ្ទរ់លៅឱ្យេនកផតេ់
កម្េី  ក្បាក់បលញ្ញើពីក្គឹុះស្ថថ នហិរញ្ញវរថ  និងក្កុម្ហ  ន) និងក្បាក់បលញ្ញើរាយម្ែេក្រូវបានម្ករក្ម្ូវ  ក្ពម្ទំងបរមិ្គណក្ទ្ពយ
សកម្មសនទនីយភាពម្ែេអាចទ្ទួ្េយកបាន (ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ  គណនីចរនត និងទ្ នបក្ម្ុងការពវកិចេលៅធនាារជារិ
ថ្នកម្ព ជា)។ 
 

  ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
     

នាច ងក្ា/ឆ្ន ំ   100.49%  177.17% 
ជាម្ធយម្សក្ម្គប់ក្ា/ឆ្ន ំ  123.53%  156.52% 
េរិបរម្គក្ម្គប់ក្ា/ឆ្ន ំ  142.18%  238.29% 
េបបបរម្គសក្ម្គប់ក្ា/ឆ្ន ំ  100.49%  115.04% 

36.2.3 ការវិភាគត្ថមអាយកុាលថ្នបំណុលហរិញ្ញវតាុ និងម្រទពយសកមមហរិញ្ញវតាុ 

ត្ថរាងខាងលក្កាម្បង្ហា ញពីអាយ កាេលៅត្ថម្កិចេសនាជាក់ម្សតងម្ែេលៅសេ់  ថ្នក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  និង
បំណ េហិរញ្ញវរថ របស់ក្កុម្ហ  ន។ 
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36. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.2 ហានិភ័យសនានីយភាព (រ) 
36.2.3 ការវិភាគត្ថមអាយកុាលថ្នបំណុលហរិញ្ញវតាុ និងម្រទពយសកមមហរិញ្ញវតាុ (រ) 
 

 
  រថ្ម្លលោង  

រថ្ម្លែ េ 
េំហូរចូេ/(លចញ)   រហូរែេ់ 1 ម្ខ  > 1 – 3  ម្ខ  >  3 – 12 ម្ខ  >  1 – 5   ឆ្ន  ំ លេើសពី 5 ឆ្ន  ំ មិ្នម្គនអាយ កាេ 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019                 
បំណ េហិរញ្ញវរថ ត្ថម្ក្បលភទ្                 
បំណ េមិ្នម្ម្ននិសេនទ                 

ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន  526,564,529  (544,883,720)  (134,751,902)  (74,696,770)  (306,778,102)  (27,866,140)  (790,806)  - 
មូ្េបក្របំណ េ  29,997,409  (37,042,174)  -  (1,181,496)  (1,201,079)  (34,659,599)  -  - 
ក្បាក់កម្េី  212,729,588  (238,324,447)  (2,446,469)  (32,130,900)  (42,664,925)  (160,847,915)  -  (234,238) 
េន បំណ េ  22,447,792  (25,322,654)  (4,223,907)  (3,105,185)  (5,646,500)  (11,444,505)  (902,557)  - 
បំណ េភរិសនា  12,993,827  (16,248,400)  (287,285)  (570,315)  (2,408,479)  (9,274,654)  (3,707,667)  - 
បំណ េលផេងៗ  3,195,356  (3,195,356)  (106,620)  (875,141)  (2,184,218)  (29,377)  -  - 

  807,928,501  (865,016,751)  (141,816,183)  (112,559,807)  (360,883,303)  (244,122,190)  (5,401,030)  (234,238) 
បំណ េនិសេនទ                 
 ការក្គប់ក្គងហានិភ័យ                 
  េំហូរលចញ  -  (32,104)  -  -             (32,104)  -  -  - 
  េំហូរចូេ  -  134,697  -  -  77,010  57,687  -  - 
  417,047  102,593  -  -  44,906  57,687  -  - 
                 

កិចេសនាឥណទន  -   (1,087,760)   -   -   (1,087,760)   -   -  - 
                 

គិរជា ែ ោល រអាលម្រកិ  808,345,548  (866,001,918)  (141,816,183)  (112,559,807)  (361,926,157)  (244,064,503)  (5,401,030)  (234,238) 
                 

សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  3,245,507,375  (3,476,997,701)  (569,391,975)  (451,927,625)  (1,453,133,520)  (979,918,980)  (21,685,135)  (940,466) 



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

កំណតស់ាា លច់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
សម្រាប់ដណំាច់ការយិបរចិ្ចេទ3ខែ គតិម្រតមឹថ្ងៃទ3ី1 ខែមនីា ឆ្ន 2ំ019 
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36. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.2 ហានិភ័យសនានីយភាព (រ) 
36.2.3 ការវិភាគត្ថមអាយកុាលថ្នបំណុលហរិញ្ញវតាុ និងម្រទពយសកមមហរិញ្ញវតាុ (រ) 

 

  រថ្ម្លលោង  
រថ្ម្លែ េ 

េំហូរចូេ/(លចញ)   រហូរែេ់ 1ម្ខ  > 1 – 3  ម្ខ  >  3 – 12 ម្ខ  >  1 – 5   ឆ្ន  ំ លេើសពី 5 ឆ្ន  ំ មិ្នម្គនអាយ កាេ 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019                 
ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ ត្ថម្ក្បលភទ្                 
ក្ទ្ពយសកម្មមិ្នម្ម្ននិសេនទ                 

ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ  40,416,389  40,416,389  40,416,389  -  -  -  -  - 
សម្រ េយលៅធនាារជារិថ្នកម្ព ជា  63,356,742  63,414,263  3,501,042  5,169,777  4,256,785  -  -  50,486,659 
សម្រ េយលៅធនាារនានា  39,387,278  39,387,278  39,387,278  -  -  -  -  - 
ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន  810,151,681  1,066,632,228  27,677,981  61,795,566  258,100,306  680,958,795  34,018,443  4,081,137 
វនិិលោគលេើមូ្េបក្រ  27,826  27,826  -  -  -  -  -  27,826 
ក្ទ្សកម្មលផេង  ៗ  1,578,691   1,578,691   -   266,607   -   1,312,084   -   - 

  954,918,607  1,211,456,675  110,982,690  67,231,950  262,357,091  682,270,879  34,018,443  54,595,622 
ក្ទ្ពយសកម្មនិសេនទ                 
 ការក្គប់ក្គងហានិភ័យ  -  -  -  -  -  -  -  - 
  េំហូរលចញ  -  -  -  -  -  -  -  - 
  េំហូរចូេ  -  -  -  -  -  -  -  - 
  -  -  -  -  -  -  -  - 
                 

កិចេសនាទ្ទួ្េកម្េី  -   50,000,000   -   5,000,000   10,000,000   -   35,000,000  - 
                 

គិរជា ែ ោល រអាលម្រកិ  954,918,607  1,261,456,675  110,982,690  72,231,950  272,357,091  682,270,879  69,018,443  54,595,622 
                 

សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  3,833,998,207  5,064,748,550  445,595,500  290,011,279  1,093,513,720  2,739,317,579  277,109,049  219,201,422 



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

កំណតស់ាា លច់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
សម្រាប់ដណំាច់ការយិបរចិ្ចេទ3ខែ គតិម្រតមឹថ្ងៃទ3ី1 ខែមនីា ឆ្ន 2ំ019 
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36. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.2 ហានិភ័យសនានីយភាព (រ) 
36.2.3 ការវិភាគត្ថមអាយកុាលថ្នបំណុលហរិញ្ញវតាុ និងម្រទពយសកមមហរិញ្ញវតាុ (រ) 

  រថ្ម្លលោង  
រថ្ម្លែ េ 

េំហូរចូេ/(លចញ)  រហូរែេ់ 1 ម្ខ  > 1 – 3  ម្ខ  >  3 – 12 ម្ខ   >  1 – 5   ឆ្ន  ំ លេើសពី 5 ឆ្ន  ំ មិ្នម្គនអាយ កាេ 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន 2ំ018                 
បំណ េហិរញ្ញវរថ ត្ថម្ក្បលភទ្                 
បំណ េមិ្នម្ម្ននិសេនទ                 

ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន  491,353,390  (507,814,922)  (121,805,764)  (93,919,082)  (266,660,080)  (24,635,022)  (794,974)  - 
មូ្េបក្របំណ េ  29,325,252  (37,014,518)  -  -  (2,380,797)  (34,633,721)  -  - 
ក្បាក់កម្េី  191,725,158  (217,879,268)  (507,657)  (8,058,955)  (59,704,566)  (149,315,267)  -  (292,823) 
េន បំណ េ  23,236,296  (26,732,806)  (401,311)  (1,008,842)  (11,664,455)  (12,742,004)  (916,194)  - 
បំណ េភរិសនា  13,172,448  (16,516,948)  (281,810)  (557,744)  (2,393,894)  (9,314,922)  (3,968,578)  - 
បំណ េលផេងៗ  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) 
បំណ េនិសេនទ                 
 ការក្គប់ក្គងហានិភ័យ  -  -  -  -  -  -  -  - 
  េំហូរលចញ  -  -  -  -  -  -  -  - 
  េំហូរចូេ  -  341,840  -  -  166,695  175,145  -  - 
  27,794  341,840  -  -  166,695  175,145  -  - 
                 

កិចេសនាឥណទន  -  (1,114,630)  -  -  (1,114,630)  -  -  - 
                 

គិរជា ែ ោល រអាលម្រកិ  753,328,569  (811,219,483)  (123,256,764)  (104,325,836)  (347,169,465)  (230,494,849)  (5,679,746)  (292,823) 
                 

សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  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) 



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

កំណតស់ាា លច់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
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36. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.2 ហានិភ័យសនានីយភាព (រ) 
36.2.3 ការវិភាគត្ថមអាយកុាលថ្នបំណុលហរិញ្ញវតាុ និងម្រទពយសកមមហរិញ្ញវតាុ (រ) 

  រថ្ម្លលោង  
រថ្ម្លែ េ 

េំហូរចូេ/(លចញ)  រហូរែេ់ 1ម្ខ  > 1 – 3  ម្ខ  >   3 – 12 ម្ខ   >  1 – 5   ឆ្ន  ំ លេើសពី 5 ឆ្ន  ំ មិ្នម្គនអាយ កាេ 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន 2ំ018                 
ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ ត្ថម្ក្បលភទ្                 
ក្ទ្ពយសកម្មមិ្នម្ម្ននិសេនទ                 

ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ  37,211,155  37,211,155  37,211,155  -  -  -  -  - 
សម្រ េយលៅធនាារជារិថ្នកម្ព ជា  77,602,187  77,653,503  25,808,687  4,350,199  111,305  -  47,383,312  - 
សម្រ េយលៅធនាារនានា  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 
វនិិលោគលេើមូ្េបក្រ  20,000  20,000  -  -  -  -  -  20,000 
ក្ទ្ពយសកម្មលផេង  ៗ  1,504,182  1,504,182  -  205,338  -  1,298,844  -  - 

  897,770,867  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  -  -  -  -  -  -  -  - 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

                 

កិចេសនាទ្ទួ្េកម្េី  -  35,000,000  -  -  -  -  35,000,000  - 
                 

គិរជា ែ ោល រអាលម្រកិ  897,770,867  1,159,038,185  119,163,663  73,463,137  242,070,932  617,303,181  101,953,749  5,083,523 
                 

សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  3,604,550,033  4,653,538,313  478,442,107  294,954,495  971,914,792  2,478,472,272  409,344,302  20,410,345 



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

កំណតស់ាា លច់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
សម្រាប់ដណំាច់ការយិបរចិ្ចេទ3ខែ គតិម្រតមឹថ្ងៃទ3ី1 ខែមនីា ឆ្ន 2ំ019 
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36. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.2 ហានិភ័យសនានីយភាព (រ) 
36.2.3 ការវិភាគត្ថមអាយកុាលថ្នបំណុលហរិញ្ញវតាុ និងម្រទពយសកមមហរិញ្ញវតាុ (រ) 

ចំនួនទឹ្កក្បាក់កន ងត្ថរាងខាងលេើក្រូវបានចងក្កងែូចខាងលក្កាម្៖ 
ក្បលភទ្ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ  វធិានម្ែេបរមិ្គណក្រវូបានចងក្កង 
បំណ េហិរញ្ញវរថ  និងក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ 

មិ្នម្ម្ននិសេនទ 
េំហូរស្ថច់ក្បាក់ព ំបានេបបហារ  ម្ែេរមួ្បញ្េូ េនូវការក្បាក់បា ន់
ស្ថម នម្ែេក្រូវទូ្ទរ់ 

កិចេសនាឥណទន ត្ថម្អាយ កាេថ្នកិចេសនាម្ែេនឹងលកើរម្គនោ ងឆ្ប់បំផ រ 
បំណ េហិរញ្ញវរថ  និងក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ 

និសេនទសក្ម្គប់ទ្ប់ស្ថា រ់ហានិភ័យ 
េំហូរស្ថច់ក្បាក់លៅត្ថម្កិចេសនាម្ែេព ំបានលធវើេបបហារ។ ចំនួន
ម្ែេបានបង្ហា ញជាចំនួនេំហូរចូេ និងេំហូរលចញែ េ សក្ម្គប់
និសេនទម្ែេការទូ្ទរ់លកើរម្គនរំណាេាន  (ឧទហរណ៍ ការលោុះែូរេ
ក្ត្ថការក្បាក់ និង ការលោុះែូររូបិយប័ណណ)  និងចំនួនស ទ្ធសក្ម្គប់និសេនទ 
ម្ែេក្រូវបានទូ្ទរ់រថ្ម្លស ទ្ធ។ 

ជាម្ផនកមួ្យថ្នការក្គប់ក្គងហានិភ័យសនទនីយភាពម្ែេលកើរលចញពីបំណ េហិរញ្ញវរថ  ក្កុម្ហ  នម្គនក្ទ្ពយ
សកម្មម្ែេអាចបតូរជាស្ថច់ក្បាក់ង្ហយស្សួេបាន រមួ្ម្គនស្ថច់ក្បាក់ និងស្ថច់ក្បាក់សម្មូ្េ ម្ែេម្គនភាពង្ហយស្សួេ
កន ងការបំលពញត្ថម្រក្ម្ូវការ។ លេើសពីលនុះលទ្ៀរ  ក្កុម្ហ  នបានច ុះកិចេក្ពម្លក្ពៀងលេើកក្មិ្រឥណទនជាមួ្យធនាារ 
លផេងលទ្ៀរ។ 

ត្ថរាងខាងលក្កាម្កំណរ់ពីរថ្ម្លលោងរបស់ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ មិ្នម្ម្ននិសេនទ និងបំណ េហិរញ្ញវរថ ម្ែេ
រពឹំងថានឹងក្រូវទ្ទួ្េបាន ឬទូ្ទរ់ កន ងរយៈលពេរិចជាង12 ម្ខ គិរោប់ពីកាេបរលិចេទ្ថ្នរបាយការណ៍លនុះ។ 
  



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

កំណតស់ាា លច់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
សម្រាប់ដណំាច់ការយិបរចិ្ចេទ3ខែ គតិម្រតមឹថ្ងៃទ3ី1 ខែមនីា ឆ្ន 2ំ019 
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36. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.2 ហានិភ័យសនានីយភាព (រ) 
36.2.3 ការវិភាគត្ថមអាយកុាលថ្នបំណុលហរិញ្ញវតាុ និងម្រទពយសកមមហរិញ្ញវតាុ (រ) 
 

 
  

  ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         
ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ          

ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ  40,416,389  162,271,802  37,211,155  149,402,787 
សម្រ េយលៅធនាារជារិថ្នកម្ព ជា  12,927,604  51,904,330  30,270,191  121,534,817 
សម្រ េយលៅធនាារនានា  39,387,278  158,139,921  39,644,091  159,171,025 
ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន  347,573,853  1,395,509,020  327,366,957  1,314,378,332 
វនិិលោគលេើមូ្េបក្រ  -  -  -  - 
ក្ទ្ពយសកម្មលផេងៗ  266,607  1,070,427  205,338  824,432 

  440,571,731  1,768,895,500  434,697,732  1,745,311,393 
         

 កិចេសនាទ្ទួ្េកម្េី  15,000,000  60,225,000  -  - 
  455,571,731  1,829,120,500  434,697,732  1,745,311,393 
         
បំណ េហិរញ្ញវរថ          

ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន  516,226,774  2,072,650,498  482,384,926  1,938,222,633 
មូ្េបក្របំណ េ  2,382,575  9,566,039  2,380,797  9,566,042 
ក្បាក់កម្េី  77,242,294  310,127,810  68,271,178  274,313,593 
េន បំណ េ  12,975,592  52,097,002  13,074,608  52,533,775 
បំណ េភរិសនា  3,266,079  13,113,307  3,233,448  12,991,994 
បំណ េលផេងៗ  3,165,979  12,711,406  4,459,173  17,916,957 
  615,259,293  2,470,266,062  573,804,130  2,305,544,994 
         
កិចេសនាឥណទន  1,087,760  4,367,356  1,114,630  4,478,583 
  616,347,053  2,474,633,418  574,918,760  2,310,023,577 



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

កំណតស់ាា លច់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
សម្រាប់ដណំាច់ការយិបរចិ្ចេទ3ខែ គតិម្រតមឹថ្ងៃទ3ី1 ខែមនីា ឆ្ន 2ំ019 
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36. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.2 ហានិភ័យសនានីយភាព (រ) 
36.2.3 ការវិភាគត្ថមអាយកុាលថ្នបំណុលហរិញ្ញវតាុ និងម្រទពយសកមមហរិញ្ញវតាុ (រ) 

ត្ថរាងខាងលក្កាម្បង្ហា ញរថ្ម្លលោងថ្នក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  និងបំណ េហិរញ្ញវរថ មិ្នម្ម្ននិសេនទ  ម្ែេរពឹំង
នឹងក្រូវទ្ទូ្េបាន ឬទូ្ទរ់  កន ងរយៈលេើសពី12ម្ខ  គិរោប់ពីកាេបរលិចេទ្ថ្នរបាយការណ៍លនុះ។ 
 

  ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន 2ំ018 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         
ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ          

ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ                    -                       -                       -                       -    
សម្រ េយលៅធនាារជារិថ្នកម្ព ជា  50,486,659  202,703,936  47,383,312  190,243,998 
សម្រ េយលៅធនាារនានា  -  -  -  - 
ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន  719,058,375  2,887,019,376  640,638,297  2,572,162,762 
វនិិលោគលេើមូ្េបក្រ  27,826  111,721  20,000  80,300 
ក្ទ្ពយសកម្មលផេងៗ  1,312,084  5,268,017  1,298,844  5,214,859 

  770,884,944  3,095,103,050  689,340,453  2,767,701,919 
             
    កិចេសនាទ្ទួ្េកម្េី  35,000,000  140,525,000  35,000,000  140,525,000 
  805,884,944  3,235,628,050  724,340,453  2,908,226,919 
         
បំណ េហិរញ្ញវរថ          

ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន  28,656,946  115,057,638  25,429,996  102,101,434 
មូ្េបក្របំណ េ  34,659,599  139,158,290  34,633,721  139,054,390 
ក្បាក់កម្េី  161,082,153  646,744,844  149,608,090  600,676,481 
េន បំណ េ  12,347,062  49,573,454  13,658,198  54,837,665 
បំណ េភរិសនា  12,982,321  52,124,019  13,283,500  53,333,253 
បំណ េលផេងៗ  29,377  117,949  29,058  116,668 
  249,757,458  1,002,776,194  236,642,563  950,119,891 
         
កិចេសនាឥណទន  -  -  -  - 
  249,699,771  1,002,544,581  236,467,418  949,416,684 

 
  



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

កំណតស់ាា លច់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
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36 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.2 ហានិភ័យសនានីយភាព (រ) 
36.2.4 ម្របាក់បម្រមុងសនានីយភាព 

ត្ថរាងខាងលក្កាម្បង្ហា ញពីសម្គសធារ ថ្នក្បាក់បក្ម្ុងសនទនីយភាពរបស់ក្កុម្ហ  ន។ 
 

  ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន 2ំ018 

  រថ្ម្លលោង  រថ្ម្លសម្ស្សប  រថ្ម្លលោង  រថ្ម្លសម្ស្សប 

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 

         

ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ  40,416,389  40,416,389  37,211,155  37,211,155 
សម្រ េយលៅធនាារជារិថ្នកម្ព ជា  63,356,742  63,356,742  77,602,188  77,602,188 
សម្រ េយលៅធនាារនានា  39,387,278  39,387,278  39,594,315  39,594,315 
កក្មិ្រឥណទនមិ្នបានលក្បើក្បាស់  35,000,000  35,000,000  35,000,000  35,000,000 

         
សរ បែ ោល រអាលម្រកិ  178,160,409  178,160,409  189,407,658  189,407,658 

         
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  715,314,042  715,314,042  761,039,970  761,039,970 

 
  



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

កំណតស់ាា លច់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
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36. ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.2 ហានិភ័យសនានីយភាព (រ) 
36.2.5 ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវតាុសម្រាប់ច្ឆាើយតបច្ៅនឹងតម្រមូវការមូលនិធិនាច្ពល នាគត  

 ត្ថរាងខាងលក្កាម្បង្ហា ញេំពីក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ របស់ក្កុម្ហ  ន សក្ម្គប់លឆលើយរបលៅនឹងរក្ម្ូវការមូ្េនិធិ
នាលពេេនាគរ។ 
  ជាប់បនទ ក  មិ្នជាប់បនទ ក     

  
បានោក់ 

ជាក្ទ្ពយធានា  លផេង *ៗ  
សក្ម្គប់ោក់ជា

ក្ទ្ពយធានា  លផេងៗ**  
សរ ប 

  
ែ ោល រ 

អាលម្រកិ  
ែ ោល រ 

អាលម្រកិ  
ែ ោល រ 

អាលម្រកិ  
ែ ោល រ 

អាលម្រកិ  
ែ ោល រ 

អាលម្រកិ  ជាពាន់លរៀេ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019             
ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ             -           -                 -   40,416,389  40,416,389  162,271,802 
សម្រ េយលៅធនាារជារិថ្នកម្ព ជា  9,355,726  50,499,974  -  63,414,263  63,414,263  254,608,266 
សម្រ េយលៅធនាារនានា  -   -   -   39,387,278  39,387,278  158,139,921 
ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន                -   -   -   1,066,632,228  1,066,632,228  4,282,528,395 
វនិិលោគលេើមូ្េបក្រ  -   -   -   27,826  27,826  111,721 
បំណ េលផេងៗ                -   -   -   1,578,691  1,578,691  6,338,444 
  9,355,726  50,499,974  -   1,211,456,675  1,211,456,675  4,863,998,549 
             
ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018             

ស្ថស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ  -  -  -  37,211,155  37,211,155  149,514,421 
សម្រ េយលៅធនាារជារិថ្នកម្ព ជា  4,319,117  47,404,384  -  77,653,503  77,653,503  312,011,775 
សម្រ េយលៅធនាារនានា  -  -  -  39,644,091  39,644,091  159,289,958 
ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន  -  -  -  968,005,254  968,005,254  3,889,445,111 
វនិិលោគលេើមូ្េបក្រ  -   -   -   20,000  20,000  80,360 
បំណ េលផេងៗ  -  -  -  1,504,182  1,504,182  6,043,803 
  4,319,117  47,404,384  -  1,124,038,185  1,124,038,185  4,516,385,428 
 
 * បង្ហា ញពីក្ទ្ពយសកម្មម្ែេមិ្នក្រូវបានោក់ជាក្ទ្ពយធានា ប  ម្នតក្កុម្ហ  នលជ្ឿថាក្ទ្ពយសកម្មលនុះមិ្នក្រូវបាន
េន ញ្ហញ រឱ្យលក្បើក្បាស់ោក់ធានាលែើម្បីទ្ទួ្េបានមូ្េនិធិលនាុះលទ្ លោយស្ថរលហរ ផេផលូវចាប់ ឬលហរ ផេណាមួ្យ
លផេងលទ្ៀរ។ 
 ** បង្ហា ញពីក្ទ្ពយសកម្មម្ែេក្រូវបានេន ញ្ហញ រឱ្យលក្បើក្បាស់ជាក្ទ្ពយធានា ប  ម្នតក្កុម្ហ  នមិ្នោរ់ទ្ កក្ទ្ពយ
សកម្មលនុះសក្ម្គប់ោក់ជាក្ទ្ពយធានា  លែើម្បីទ្ទួ្េបានមូ្េនិធិ  លៅកន ងស្ថថ នភាពក្បរិបរតការអាជី្វកម្មធម្មត្ថលនាុះលទ្។ 
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36 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.3 ហានិភ័យទី្ារ 

 ហានិភ័យទី្ផារ គឺជាហានិភ័យម្ែេផ្ទល ស់បតូរត្ថម្រថ្ម្លទី្ផារ (ឧទហរណ៍ែូចជាេក្ត្ថការក្បាក់ និងេក្ត្ថបតូរ
ក្បាក់បរទ្ស) ម្ែេអាចលធវើឱ្យប ុះពាេ់ចំណូេរបស់ក្កុម្ហ  ន ឬរថ្ម្លថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ ម្ែេក្កុម្ហ  នកាន់កាប់។ 
លាេបំណងថ្នការក្គប់ក្គងហានិភ័យទី្ផារ គឺក្កុម្ហ  នក្រូវក្គប់ក្គង និងក្រួរពិនិរយការប ុះពាេ់ថ្នហានិភ័យទី្ផារ
លៅកន ងបា រា ម្ម្ ក្រម្ែេអាចទ្ទួ្េយកបាន  លែើម្បីធានាបានស្ថធនភាព ក៏ែូចជាការ់បនថយហានិភ័យរបស់ក្កុម្ហ  ន។ 

36.3.1 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យទី្ារ 
 សិទ្ធិេំណាចទូ្លៅសក្ម្គប់ការក្គប់ក្គងហានិភ័យទី្ផារ ក្រូវបានផតេ់លៅឱ្យគណៈកម្គម ធិការក្ទ្ពយសកម្ម 
េកម្ម និងហានិភ័យ លៅថាន ក់ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ (ARBC) និង លៅថាន ក់ក្គប់ក្គង (ALRMC)។ ARBC បលងាើរកក្មិ្រ
សក្ម្គប់ក្បលភទ្ហានិភ័យសមូ្ហភាព និងសក្ម្គប់សំលពៀរឥណទននីមួ្យៗ (ទំងេស់ជាសំលពៀរមិ្នជួ្ញែូរ)។ 
នាយកោា នក្គប់ក្គងហានិភ័យឥណទន និង  ទី្ផារ  ទ្ទួ្េខ សក្រូវចំលពាុះការេភិវឌឍន៍លាេនលោបាយេម្អិរថ្ន
ការក្គប់ក្គងហានិភ័យ (ក្រួរពិនិរយលោយ ARBC និងេន ម័្រលោយក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ)។ ម្ ខង្ហររបស់ររនាភិបាេ   
ក្រូវេន វរត និងក្គប់ក្គងហានិភ័យទី្ផារលៅកន ងក្បរិបរតិការក្បោំថ្ងៃ។ 
 ក្កុម្ហ  នលក្បើក្បាស់ឧបករណ៍មួ្យចំនួនលែើម្បីក្រួរពិនិរយ និងោក់ម្ែនកំណរ់ថ្នផេប ុះពាេ់លេើហានិភ័យ 
ទី្ផារ។ 
 ត្ថរាងខាងលក្កាម្បង្ហា ញពីការកំណរ់ក្ទ្ពយសកម្ម និងបំណ េម្ែេទ្ទួ្េរងហានិភ័យទី្ផារ។ 

  ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019  ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ជាពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ជាពាន់លរៀេ 
ក្ទ្ពយសកម្មទ្ទួ្េរងហានិភ័យទី្ផារ         
ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ  40,416,389  162,271,802  37,211,155  149,514,421 
សម្រ េយលៅធនាារជារិថ្នកម្ព ជា  63,356,742  254,377,319  77,602,188  311,805,591 
សម្រ េយលៅធនាារនានា  39,387,278  158,139,921  39,594,315  159,089,958 
ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន  810,151,681  3,252,758,999  741,839,028  2,980,709,215 
វនិិលោគលេើមូ្េបក្រ  27,826  111,721  20,000  80,360 
បំណ េលផេងៗ  1,578,691  6,338,444  1,504,182  6,043,803 

  954,918,607  3,833,998,206  897,770,868  3,607,243,348 
បំណ េទ្ទួ្េរងហានិភ័យទី្ផារ         
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន  526,564,529  2,114,156,584  491,353,390  1,974,257,921 
មូ្េបក្របំណ េ  29,997,409  120,439,597  29,325,252  117,828,863 
ក្បាក់កម្េី  212,729,588  854,109,296  191,725,158  770,351,685 
េន បំណ េ  22,447,792  90,127,885  23,236,296  93,363,437 
បំណ េភរិសនា  12,993,827  52,170,215  13,172,448  52,926,896 
បំណ េលផេងៗ   3,195,356  12,829,354  4,488,231  18,033,712 
និសេនទសក្ម្គប់ទ្ប់ស្ថា រ់ហានិភ័យ  417,047  1,674,444  27,794  111,676 

  808,345,548  3,245,507,375  753,328,569  3,026,874,190 
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36 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.3 ហានិភ័យទី្ារ (រ) 
36.3.2 ការប ោះ លព់ីហានិភ័យទី្ារ 

(i) ហានិភ័យេក្ត្ថការក្បាក់ 
 ហានិភ័យចម្បងម្ែេសំលពៀរមិ្នជួ្ញែូររងការប ុះពាេ់ គឺហានិភ័យថ្នការបារ់បង់ទ្ទួ្េពីការម្ក្បក្បួេ  
ថ្នេំហូរស្ថច់ក្បាក់នាលពេេនាគរ ឬរថ្ម្លសម្ស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវរថ  ឬរថ្ម្លលសែាកិចេថ្នភាគហ  នរបស់      
ក្កុម្ហ  ន លោយស្ថរម្រការផ្ទល ស់បតូរេក្ត្ថការក្បាក់ទី្ផារ។ ហានិភ័យេក្ត្ថការក្បាក់ ក្រូវបានក្គប់ក្គងត្ថម្រយៈ     
ការក្រួរពិនិរយត្ថម្ោននូវគម្គល រក្ទ្ពយសកម្ម និងបំណ េ ម្ែេម្គនការក្បាក់ ជាមួ្យនឹងកក្មិ្រកំណរ់ម្ែេបាន   
េន ម័្រលោយគណៈក្គប់ក្គង និងក្កុម្ក្បឹកាភិបាេ។ លោយស្ថរម្រកម្េីខលុះរបស់ក្កុម្ហ  នម្គនេក្ត្ថការក្បាក់ផ្ទល ស់  
បតូរលៅត្ថម្េក្ត្ថទី្ផារ ក្កុម្ហ  នលក្បើក្បាស់កិចេក្ពម្លក្ពៀងការលោុះែូរេក្ត្ថការក្បាក់ (Interest rate swap) និង       
មូ្េនិធិក្បាក់កម្េីរយៈលពេម្វង  លែើម្បីបលញ្េ ៀសហានិភ័យលនុះ។ ALRMC ម្គនរួនាទី្កន ងការក្រួរពិនិរយត្ថម្ោននូវ
េន លោម្ភាពថ្នការក្គប់ក្គងកក្មិ្រកំណរ់ និងទ្ទួ្េបានការាំក្ទ្ពីនាយកោា នររនាភិបាេ កន ងសកម្មភាព
ក្គប់ក្គង និងក្រួរពិនិរយក្បរិបរតិការក្បោំថ្ងៃ។ សកម្មភាពលនុះរមួ្ម្គន ការក្គប់ក្គងការម្ក្បក្បួេេក្ត្ថហានិភ័យ    
ការក្បាក់ម្ែេរមួ្ម្គនផេប ុះពាេ់  ថ្នការពវកិចេបំណ េជាក់ម្សតង ឬម្ែេបានពាករណ៍។ 

ARBC និង ALRMC  ទ្ទួ្េខ សក្រូវកន ងការលរៀបចំយ ទ្ធស្ថស្រសតជារួម្  ខណៈម្ែេនាយកោា នររនាភិបាេ
ក្រូវេន វរតយ ទ្ធស្ថស្រសត លោយោក់លចញជាការលរៀបចំការពារហានិភ័យ។   

ត្ថរាងខាងលក្កាម្សលងេបេំពីចំហគម្គល រេក្ត្ថការក្បាក់របស់ក្កុម្ហ  ន។ ត្ថរាងគម្គល រកំណរ់រថ្ម្លេក្ត្ថការ
ក្បាក់ លធវើការវភិាគលៅលេើរចនាសម្ព័នធលពញលេញថ្នេក្ត្ថការក្បាក់មិ្នស ីាន  រវាងធារ លៅកន ងត្ថរាងរ េយការរបស់
ក្កុម្ហ  ន ម្ផអកលេើ (i) កាេបរលិចេទ្កំណរ់រថ្ម្លល ើងវញិបនាទ ប់ ឬអាយ កាេកំណរ់ ក្បសិនលបើេក្ត្ថការក្បាក់ម្ក្បក្បួេ 
ឬ (ii) អាយ កាេកំណរ់ ក្បសិនលបើេក្ត្ថការក្បាក់លងរ។



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

កំណតស់ាា លច់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
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36 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.3 ហានិភ័យទី្ារ (រ) 
36.3.2 ្ លប ោះ លព់ីហានិភ័យទី្ារ (រ) 

(i) ហានិភ័យេក្ត្ថការក្បាក់ (រ) 
  រថ្ម្លលោង  រហូរែេ់ 3 ម្ខ  > 3 – 6 ម្ខ  >  6 – 12 ម្ខ  > 1 – 5 ឆ្ន  ំ លេើសពី 5 ឆ្ន  ំ ព ំម្គនការក្បាក់ 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2019          

     

ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ              
  

ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ  40,416,389  -  -  -  -  -  40,416,389 

សម្រ េយលៅធនាារជារិថ្នកម្ព ជា  63,356,742  -  12,673,315  4,195,726  -  -  46,487,701 

សម្រ េយលៅធនាារនានា  39,387,278  13,864,679  -  -  -  -  25,522,599 

ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន  810,151,681  679,127  1,304,843  20,991,371  632,283,446  166,148,125  (11,255,231) 

វនិិលោគលេើមូ្េបក្រ  27,826  -  -  -  -  -  27,826 

បំណ េលផេងៗ  1,578,691  -  -  -  -  -  1,578,691 

  954,918,607  14,543,806  13,978,158  25,187,097  632,283,446  166,148,125  102,777,975 

បំណ េហិរញ្ញវរថ              
  

ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន  526,564,529  134,779,624  71,651,871  294,417,361  24,975,813  739,860  - 

មូ្េបក្របំណ េ  29,997,409  109,489  -  -  29,887,920  -  - 

ក្បាក់កម្េី  212,729,588  -  81,617,034  6,754,287  122,700,526  -  1,657,741 

េន បំណ េ  22,447,792  4,000,000  10,000,000  -  7,000,000  729,319  718,473 

បំណ េភរិសនា  12,993,827  -  -  -  -  -  12,993,827 

បំណ េលផេងៗ   3,195,356  -  -  -  -  -  3,195,356 

  807,928,501  138,889,113  163,268,905  301,171,648  184,564,259  1,469,179  18,565,397 

និសេនទសក្ម្គប់ទ្ប់ស្ថា រ់ហានិភ័យ  417,047  -  -  -  -  -  417,047 

សរ បែ ោល រអាលម្រកិ  146,573,059  (124,345,307)  (149,290,747)  (275,984,551)  447,719,187  164,678,946  83,795,531 

សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  588,490,832  (499,246,408)  (599,402,349)  (1,108,077,972)  1,797,592,536  661,185,968  336,439,057 



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

កំណតស់ាា លច់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
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36 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.3 ហានិភ័យទី្ារ (រ) 
36.3.2 ្ លប ោះ លហ់ានិភ័យទី្ារ (រ) 

(i) ហានិភ័យេក្ត្ថការក្បាក់ (រ) 
  រថ្ម្លលោង  រហូរែេ់ 3 ម្ខ  > 3 – 6 ម្ខ  >  6 – 12 ម្ខ  > 1 – 5 ឆ្ន  ំ លេើសពី 5 ឆ្ន  ំ ព ំម្គនការក្បាក់ 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ ឆ្ន 2ំ018               
ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ                
ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ  37,211,155  -  -  -  -  -  37,211,155 
សម្រ េយលៅធនាារជារិថ្នកម្ព ជា  77,602,187  -  4,230,000  7,610,189  -  -  65,761,998 
សម្រ េយលៅធនាារនានា  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) 
វនិិលោគលេើមូ្េបក្រ  20,000  -  -  -  -  -  20,000 
បំណ េលផេងៗ  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 
បំណ េហិរញ្ញវរថ                
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន  491,353,390  119,629,404  88,808,236  249,241,903  21,688,070  725,927  11,259,850 
មូ្េបក្របំណ េ  29,325,252  -  -  -  29,865,605  -  (540,353) 
ក្បាក់កម្េី  191,725,158  -  7,192,131  48,721,608  136,178,370  292,823  (659,774) 
េន បំណ េ  23,236,296  -  1,000,000  10,000,000  11,000,000  729,319  506,977 
បំណ េភរិសនា  13,172,448            13,172,448 
បំណ េលផេងៗ   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 
និសេនទសក្ម្គប់ទ្ប់ស្ថា រ់ហានិភ័យ  27,794  -  -  -  -  -  27,794 
សរ បែ ោល រអាលម្រកិ  144,442,298  (114,295,828)  (82,973,510)  (280,376,960)  437,873,556  91,562,502  92,652,538 
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  580,369,154  (459,240,637)  (333,387,563)  (1,126,554,625)  1,759,375,948  367,898,133  372,277,898 



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

កំណតស់ាា លច់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
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36 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.3 ហានិភ័យទី្ារ (រ) 
36.3.2 ផេប ុះពាេ់ហានិភ័យទី្ផារ (រ) 

(i) ហានិភ័យេក្ត្ថការក្បាក់ (រ) 
ការក្គប់ក្គងហានិភ័យេក្ត្ថការក្បាក់ លធៀបលៅនឹងម្ែនកំណរ់គម្គល រេក្ត្ថការក្បាក់ ក្រូវបានេន វរតបម្នថម្ 

ត្ថម្រយៈការត្ថម្ោនលេើបម្ក្ម្បក្ម្ួេថ្នក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ  និងបំណ េហិរញ្ញវរថ របស់ក្កុម្ហ  ន ចំលពាុះលសណារយី ូ
េក្ត្ថការក្បាក់ម្ែេម្គនសតង់ោ និងមិ្នម្គនសតង់ោ។ លសណារយី ូសតង់ោម្ែេម្ផអកលៅលេើមូ្េោា នក្គឹុះជាក្បោំម្ខ   
គឺសំលៅលៅលេើការធាល ក់ច ុះ ឬលកើនស្សបាន  100 basis point (bp) លែើម្បីពិនិរយលម្ើេលេើផេប ុះពាេ់លៅលេើចំណូេ       
េក្ត្ថការក្បាក់ស ទ្ធ (Net Interes Income) និងការធាល ក់ច ុះ ឬលកើនស្សបាន  50 (bp) លៅកន ងចលនាល ុះរយៈលពេលក្ចើនជាង    
12ម្ខ  លែើម្បីពិនិរយលម្ើេលេើផេប ុះពាេ់លៅលេើរថ្ម្លលោងថ្នមូ្េធន (Book Value to Equity)។ 
 ត្ថរាងខាងលក្កាម្គឺជាការវភិាគលៅលេើបម្ក្ម្បក្ម្ួេថ្នការលកើនល ើង ឬការងយច ុះ ថ្នេក្ត្ថការក្បាក់ទី្ផារ
របស់ក្កុម្ហ  ន   លោយសនមរ់ថាមិ្នម្គនបម្ក្ម្បក្ម្ួេេក្ត្ថការក្បាក់ខ សាន លទ្។ 
 

  

100bp 
លកើនល ើង 
ស្សបាន   

100bp 
ធាល ក់ច ុះ 
ស្សបាន  

 
50bp 

លកើនល ើង
លេើសពី1ឆ្ន  ំ

 
50bp 

លកើនល ើង
លេើសពី1ឆ្ន  ំ

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
បម្ក្ម្បក្ម្េួថ្នចំណូេការក្បាក់ស ទ្ធ 
 ម្ែេបានពាករណ៍      

   

ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019         
ថ្ងៃទី្31 មី្នា  (1,965,168)  1,965,168  (982,584)  982,584 
េំ  ងលពេម្ធយម្  (1,965,277)  1,965,277  (982,638)  982,638 
េំ  ងលពេេរិបរម្គ  (2,019,789)  2,019,789  (1,009,894)  1,009,894 
េំ  ងលពេេបបបរម្គ  (1,910,873)  1,910,873  (955,437)  955,437 
         
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ 2018         
ថ្ងៃទី្31 មី្នា  (1,255,132)  1,255,132  (627,566)  627,566 
េំ  ងលពេម្ធយម្  (1,303,077)  1,303,077  (651,538)  651,538 
េំ  ងលពេេរិបរម្គ  (1,380,073)  1,380,073  (690,037)  690,037 
េំ  ងលពេេបបបរម្គ  (1,255,132)  1,255,132  (627,566)  627,566 
 

  



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

កំណតស់ាា លច់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
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36 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.3 ហានិភ័យទី្ារ (រ) 
36.3.2 ្ លប ោះ លហ់ានិភ័យទី្ារ (រ) 

(i) ហានិភ័យេក្ត្ថការក្បាក់ (រ) 

  

100bp 
លកើនល ើង 
ស្សបាន  

 
100bp 
ធាល ក់ច ុះ 
ស្សបាន  

 
50bp 

លកើនល ើង
លេើសពី1ឆ្ន  ំ

 
50bp 

លកើនល ើង
លេើសពី1ឆ្ន  ំ

  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
បម្ក្ម្បក្ម្េួថ្នមូ្េធន ម្ែេម្កពីបម្ក្ម្បក្ម្េួ 
 េក្ត្ថការក្បាក់         
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន 2ំ019         
ថ្ងៃទី្31 មី្នា  (9,129,746)  9,129,746  (4,564,873)  4,564,873 
េំ  ងលពេម្ធយម្  (8,654,250)  8,654,250  (4,327,125)  4,327,125 
េំ  ងលពេេរិបរម្គ  (9,129,746)  9,129,746  (4,564,873)  4,564,873 
េំ  ងលពេេបបបរម្គ  (8,089,221)  8,089,221  (4,044,610)  4,044,610 
         
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2018         
ថ្ងៃទី្31 មី្នា  (4,739,148)  4,739,148  (2,369,574)  2,369,574 
េំ  ងលពេម្ធយម្  (5,001,422)  5,001,422  (2,500,711)  2,500,711 
េំ  ងលពេេរិបរម្គ  (5,349,952)  5,349,952  (2,674,976)  2,674,976 
េំ  ងលពេេបបបរម្គ  (4,739,148)  4,739,148  (2,369,574)  2,369,574 

 ចំហរហានិភ័យេក្ត្ថការក្បាក់សរ បទំងឡាយ ក្រូវបានក្រួរពិនិរយលោយម្ផនកររនាភិបាេ ត្ថម្រយៈការលក្បើ
ក្បាស់ សម្រ េយលៅធនាារនានា បលញ្ញើពីធនាារលផេងៗ និងឧបករណ៍និសេនទ   លែើម្បីក្គប់ក្គងចំហរទំងលនាុះ។ 

កិចេសនាលោុះែូរេក្ត្ថការក្បាក់ (Interest Rate Swap) 
លៅកន ងកិចេសនាលោុះែូរេក្ត្ថការក្បាក់ ក្កុម្ហ  នយេ់ក្ពម្លធវើការលោុះែូររវាងចំនួនម្ែេម្គនេក្ត្ថការក្បាក់

ម្ក្បក្បួេ  និងចំនួនម្ែេម្គនេក្ត្ថការក្បាក់លងរ  លោយគណនាលេើទឹ្កក្បាក់លែើម្ម្គនលៅកន ងកិចេសនា។ កិចេសនា
ទំងលនុះអាចឱ្យក្កុម្ហ  នការ់បនថយហានិភ័យថ្នការម្ក្បក្បួេេក្ត្ថការក្បាក់ លេើេំហូរស្ថច់ក្បាក់ថ្នបំណ េម្ែេ
ម្គនការក្បាក់ម្ក្បក្បួេ។ រថ្ម្លសម្ស្សបកិចេសនាលោុះែូរេក្ត្ថការក្បាក់នាកាេបរលិចេទ្រាយការណ៍ គឺក្រូវបានកំណរ់
ត្ថម្រយៈការលធវើេបបហារេំហូរស្ថច់ក្បាក់េនាគរ លោយលក្បើេក្ត្ថការក្បាក់នាកាេបរលិចេទ្រាយការណ៍ម្ែេបានលធវើ  
និយ័រកម្មសក្ម្គប់ហានិភ័យឥណទនម្ែេម្គនលៅកន ងកិចេសនា និងក្រូវបានបង្ហា ញែូចខាងលក្កាម្៖ 
  



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 
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36 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.3 ហានិភ័យទី្ារ (រ) 
36.3.2 ្ លប ោះ លហ់ានិភ័យទី្ារ (រ) 

(i) ហានិភ័យេក្ត្ថការក្បាក់ (រ) 
 

  កិចេសនាេក្ត្ថការក្បាក់ម្ក្បក្បេួ   រថ្ម្លលែើម្  រថ្ម្លសម្ស្សប 

  
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា 

ឆ្ន ំ2019  
ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ  

ឆ្ន ំ2018  
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា 

ឆ្ន ំ 2019  
ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ 

ឆ្ន ំ2018  
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា  

ឆ្ន ំ 2019  
ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ 

ឆ្ន ំ2018 
  %  %  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 

សម្រ េយទ្ទួ្េ
ត្ថម្េក្ត្ថម្ក្ប
ក្បេួទូ្ទរ់
ត្ថម្េក្ត្ថលងរ  
ថ្នកិចេសនា             
រហូរែេ់1ឆ្ន ំ      -  -  -  - 
> 1 ែេ់ 2 ឆ្ន ំ  8.1050%  8.1050%  24,000,000  24,000,000  15,787  15,672 

> 2 ែេ់ 5 ឆ្ន ំ 
 

7.15088%-
11.855% 

 
7.15088%-

11.855% 
 

85,000,000  85,000,000  (400,730)  (43,466) 
លេើសពី 5 ឆ្ន ំ      -  -  -  - 

             
សរ បែ ោល រអាលម្រកិ  109,000,000  109,000,000  (384,943)  (27,794) 

             
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  437,635,000  437,962,000  (1,545,546)  (111,676) 

ការលោុះែូរេក្ត្ថការក្បាក់ជាទូ្លៅក្រូវបានទូ្ទរ់លៅលរៀងរាេ់ 6ម្ខម្តង។ េក្ត្ថការក្បាក់ម្ក្បក្បួេលៅលេើការ
លោុះែូរេក្ត្ថការក្បាក់   ជាទូ្លៅក្រូវបានកំណរ់លៅត្ថម្ LIBOR 6ម្ខម្តង។ 

(ii) ហានិភ័យលេើការបតូ ររបិូយប័ណណបរលទ្ស 
ក្កុម្ហ  នលធវើក្បរិបរតិការជារូបិយប័ណណបរលទ្ស ម្ែេទ្ទួ្េរងហានិភ័យពីការផ្ទល ស់បតូរេក្ត្ថបតូរក្បាក់។ ការប ុះ

ពាេ់ថ្នហានិភ័យលេើេក្ត្ថបតូរក្បាក់  ក្រូវបានក្គប់ក្គងលៅកន ងលាេនលោបាយបា រា ម្ម្ ក្រម្ែេបានេន ម័្រ  លោយ
លក្បើក្បាស់ការលោុះែូររបិូយប័ណណ។  
 
  



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 
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36 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.3 ហានិភ័យទី្ារ (រ) 
36.3.2 ្ លប ោះ លហ់ានិភ័យទី្ារ (រ) 

(ii) ហានិភ័យលេើការបតូ ររបិូយប័ណណបរលទ្ស (រ) 
រថ្ម្លលោងថ្នរបិូយប័ណណបរលទ្សរបស់ក្កុម្ហ  ន ម្ែេក្រូវបានកំណរ់ជាក្ទ្ពយសកម្មរបិូយវរថ  និងបំណ េ

របិូយវរថ នាកាេបរលិចេទ្រាយការណ៍   ម្គនែូចខាងលក្កាម្៖ 
 

  សម្មូ្េជាែ ោល រអាលម្រកិ  សរ ប 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  លរៀេ  បារ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ជាពាន់លរៀេ 

ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ 2019           
ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ            
ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ  33,289,330  5,747,840  1,379,219  40,416,389  162,271,802 
សម្រ េយលៅធនាារជារិថ្នកម្ព ជា  58,349,162  5,007,580  -  63,356,742  254,377,319 
សម្រ េយលៅធនាារនានា  34,437,599  4,889,417  60,262  39,387,278  158,139,921 
ឥណទនផតេ់ែេ់េរិងិជ្ន  673,565,755  105,763,361  30,822,565  810,151,681  3,252,758,999 
វនិិលោគលេើមូ្េបក្រ  23,137  4,689  -  27,826  111,721 
បំណ េលផេង  ៗ  1,459,806  118,885  -  1,578,691  6,338,444 
  801,124,789  121,531,772  32,262,046  954,918,607  3,833,998,206 
           
បំណ េហិរញ្ញវរថ            
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន  481,179,864  35,552,628  9,832,038  526,564,529  2,114,156,586 
មូ្េបក្របំណ េ  -  29,997,409  -  29,997,409  120,439,596 
ក្បាក់កម្េី  173,078,218  29,495,325  10,156,044  212,729,588  854,109,294 
េន បំណ េ  22,447,792  -  -  22,447,792  90,127,886 
បំណ េភរិសនា  12,993,827  -  -  12,993,827  52,170,215 
បំណ េលផេងៗ   2,662,938  314,015  218,403  3,195,356  12,829,354 

  692,362,640  95,359,377  20,206,485  807,928,501  3,243,832,931 
 
  



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 
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36 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.3 ហានិភ័យទី្ារ (រ) 
36.3.2 ្ លប ោះ លហ់ានិភ័យទី្ារ (រ) 

(ii) ហានិភ័យលេើការបតូ ររបិូយប័ណណបរលទ្ស (រ) 
 

  សម្មូ្េជាែ ោល រអាលម្រកិ  សរ ប 
  ែ ោល រអាលម្រកិ  លរៀេ  បារ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ជាពាន់លរៀេ 
31 ម្ខធនូ ឆ្ន ំ2018           
ក្ទ្ពយសកម្មហិរញ្ញវរថ            
ស្ថច់ក្បាក់កន ងថ្ែ  30,607,038  5,376,438  1,227,679  37,211,155  149,514,421 
សម្រ េយលៅធនាារជារិថ្នកម្ព ជា  63,770,817  13,831,371  -  77,602,188  311,805,591 
សម្រ េយលៅធនាារនានា  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 
វនិិលោគលេើមូ្េបក្រ  20,000  -  -  20,000  80,360 
បំណ េលផេងៗ  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 
           
បំណ េហិរញ្ញវរថ            
ក្បាក់បលញ្ញើរបស់េរិងិជ្ន  424,678,594  56,329,958  10,344,838  491,353,390  1,974,257,921 
មូ្េបក្របំណ េ  -  29,325,252  -  29,325,252  117,828,863 
ក្បាក់កម្េី  174,257,807  9,557,817  7,909,534  191,725,158  770,351,685 
េន បំណ េ  23,236,296  -  -  23,236,296  93,363,437 
បំណ េភរិសនា  13,172,448  -  -  13,172,448  52,926,896 
បំណ េលផេងៗ   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 

 



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 
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36 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.3 ហានិភ័យទី្ារ (រ) 
36.3.2 ្ លប ោះ លហ់ានិភ័យទី្ារ (រ) 

(ii) ហានិភ័យលេើការបតូ ររបិូយប័ណណបរលទ្ស (រ) 
កិចេសនាលោុះែូររបិូយប័ណណ (Currency Swap) 

កន ងេំ  ងលពេបចេ បបនន ក្កុម្ហ  នបានច ុះកិចេសនាលោុះែូររបិូយប័ណណ  លោយក្កុម្ហ  នយេ់ក្ពម្លោុះែូររបិូយប័ណណម្ខមរលរៀេ  ជាមួ្យរបិូយប័ណណែ ោល រអាលម្រកិ  លែើម្បី
ក្គប់ក្គងចំហររបិូយប័ណណបរលទ្ស។ 

ត្ថរាងខាងលក្កាម្បង្ហា ញេម្អិរពីសម្រ េយត្ថម្កិចេសនាលោុះែូររបិូយប័ណណលៅច ងកាេបរលិចេទ្៖ 
 

  េក្ត្ថបតូរក្បាក់  របិូយប័ណណបរលទ្ស  រថ្ម្លលែើម្  រថ្ម្លសម្ស្សប 

  
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា 

ឆ្ន ំ2019  
ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ 

ឆ្ន ំ2018 
 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា 

ឆ្ន ំ 2019 
 

ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ 
ឆ្ន ំ2018 

 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា 

ឆ្ន ំ2019 
 

ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ 
ឆ្ន ំ2018 

 
ថ្ងៃទី្31 ម្ខមី្នា 

ឆ្ន ំ2019 
 

ថ្ងៃទី្31 ម្ខធនូ 
ឆ្ន ំ2018 

  [េក្ត្ថ]  [េក្ត្ថ]  ជាពាន់លរៀេ  ជាពាន់លរៀេ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ  ែ ោល រអាលម្រកិ 
សម្រ េយត្ថម្កិចេសនា                 
ទិ្ញ                 

រិចជាង 3ម្ខ      -  -  -  -  -  - 
3 ែេ់ 6ម្ខ  4,015    12,045,000,000  -  3,000,000  -  3,000,000  - 

េក់                 
រិចជាង 3ម្ខ      -  -  -  -  -  - 
3 ែេ់ 6ម្ខ  4,015    12,173,898,000  -  3,032,104  -  3,032,104  - 

                 
      (128,898,000)  -  (32,104)  -  (32,104)  - 



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

កំណតស់ាា លច់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
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36 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.4 ហានិភ័យម្របតិបតតិការ 
36.4.1 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យម្របតិបតតិការ 

ហានិភ័យក្បរិបរតិការគឺហានិភ័យថ្នការបារ់បង់លផេងៗលោយផ្ទទ េ់ ឬលោយក្បលោេ  ម្ែេលកើរលចញពី
ែំលណើ រការថ្ផទកន ង ធនធានម្ន សេ បលចេកវទិ្ា លហោា រចនាសម្ព័នធ  ក្ពម្ទំងកត្ថត ហានិភ័យខាងលក្ៅលផេងៗ  លក្ៅពី       
ហានិភ័យឥណទន  ហានិភ័យទី្ផារ និងហានិភ័យសនទនីយភាព  ម្គនែូចជាហានិភ័យម្ែេលកើរលចញពីការរក្ម្ូវ 
ម្ផនកចាប់ និងបទ្បបញ្ញរតិ  និងសតង់ោស្ថជី្វកម្មម្ែេទ្ទួ្េស្ថា េ់។ ហានិភ័យក្បរិបរតិការ គឺអាចលកើរលចញពីរាេ់
សកម្មភាពក្បរិបរតិការទំងេស់របស់ក្កុម្ហ  ន។ 

លាេបំណងរបស់ក្កុម្ហ  នកន ងការក្គប់ក្គងហានិភ័យក្បរិបរតិការ គឺលែើម្បីរការ េយភាពពីការបលញ្ជ ៀស          
ការបារ់បង់ហិរញ្ញវរថ  និងការខូចខារលករ តិ៍ល ម្ ុះរបស់ក្កុម្ហ  ន ក្បកបលោយក្បសិទ្ធភាព និងភាពថ្ចនក្បឌិរ។ រាេ់
លាេនលោបាយរបស់ក្កុម្ហ  នទំងេស់ គឺក្រូវេន លោម្លៅត្ថម្ការរក្ម្ូវម្ផនកចាប់ និងបទ្បបញ្ញរដិ។ 

េគានាយោា នហានិភ័យ ទ្ទួ្េខ សក្រូវកន ងការបលងាើរ និងេន វរតកន ងការក្រួរពិនិរយត្ថម្ោន លែើម្បីលោុះស្ស្ថយ
ហានិភ័យក្បរិបរតិការ។ ទំ្នួេខ សក្រូវលនុះក្រូវបានាំក្ទ្លោយការេភិវឌឍបទ្ោា នទូ្លៅរបស់ក្កុម្ហ  ន សក្ម្គប់ការ
ក្គប់ក្គងហានិភ័យក្បរិបរតិការ  លៅលេើចំន ចមួ្យចំនួនែូចខាងលក្កាម្៖   

 ការរក្ម្ូវឱ្យម្គនការម្បងម្ចករួនាទី្ោច់ម្ កពីាន ឱ្យបានចាស់ោស់  លោយរមួ្បញ្េូ េទំងសិទ្ធិកន ងការ
េន ម័្រថ្នក្បរិបរិតការនីមួ្យៗលោយឯករាជ្យ 

 ការរក្ម្ូវឱ្យម្គនការលផទៀងផ្ទទ រ់ និងការក្រួរពិនិរយត្ថម្ោនក្បរិបរតិការទំងឡាយ 
 ការទម្ទរឱ្យម្គនេន លោម្ភាពលៅត្ថម្ការរក្ម្ូវម្ផនកចាប់ និងបទ្បបញ្ញរតិលផេងៗ 
 ការលរៀបចំឯកស្ថរក្រួរពិនិរយ និងនីរិវធីិលផេងៗ 
 ការរក្ម្ូវឱ្យម្គនការវាយរថ្ម្លឱ្យបានលទ្ៀងទរ់លៅលេើហានិភ័យក្បរិបរតិការម្ែេបានរកល ើញ និងភាព

ក្គប់ក្ាន់ថ្នក្បព័នធក្រួរពិនិរយថ្ផទកន ង  និងនីរិវធីិលែើម្បីលោុះស្ស្ថយលេើហានិភ័យម្ែេបានកំណរ់ 
 ការរក្ម្ូវឱ្យម្គនការរាយការណ៍រាេ់ក្បរិបរតិការថ្នការបារ់បង់ និងបលងាើរសកម្មភាពលែើម្បីម្កេម្អ 
 ការបលងាើរឱ្យម្គនម្ផនការយថាភាព 
 ការបលងាើរឱ្យម្គនវគាបណត ុះបណាត េ និងការេភិវឌឍន៍វជិាជ ជី្វៈ 
 ការការពារហានិភ័យព័រ៌ម្គនវទិ្ា និងេ ីនធឺម្ណរ និង 
 យ ទ្ធស្ថស្រសតការ់បនថយហានិភ័យ  រមួ្ទំងការចំណាយលេើការទិ្ញធានារា ប់រងឱ្យម្គនក្បសិទ្ធភាព។ 

36.5 ហានិភ័យច្ដើមទុន 
ហានិភ័យលែើម្ទ្ ន គឺជាហានិភ័យម្ែេក្កុម្ហ  នមិ្នម្គនធនធានលែើម្ទ្ នក្គប់ក្ាន់  លែើម្បីបំលពញលៅត្ថម្  

េកេខណឌ រក្ម្ូវម្ផនកចាប់   កន ងការាំក្ទ្ចំណារ់ថាន ក់ឥណទន   និងការលរៀបចំម្ផនការយ ទ្ធស្ថស្រសដរបស់ក្កុម្ហ  ន។ 
យ ទ្ធស្ថស្រសតរបស់ក្កុម្ហ  ន  គឺរកាឱ្យបានមូ្េោា នលែើម្ទ្ នឱ្យរងឹមំ្គ លែើម្បីរកាទំ្ន កចិរតទី្ផារ  និងលែើម្បីរកា

និរនតរភាពថ្នការេភិវឌឍន៍បម្នថម្លេើអាជី្វកម្ម។ ផេប ុះពាេ់ថ្នកក្មិ្រលែើម្ទ្ នលេើក្បាក់ចំណូេរបស់ម្គេ ស់ភាគហ  ន 
ក្រូវបានទ្ទួ្េស្ថា េ់ និងរកាឱ្យម្គនរ េយភាពរវាងក្បាក់ចំណូេខពស់ម្ែេនឹងអាចលធវើលៅបាន ម្គនការក្គប់ក្គង  
លែើម្ទ្ នេអ និងម្គនស វរថិភាព ម្ែេម្គនជំ្ហរលែើម្ទ្ នរងឹមំ្គ។ 

ធនាារជារិថ្នកម្ព ជា ម្ែេជានិយ័រករសំខាន់ជាងលគ បានកំណរ់ និងត្ថម្ោនការរក្ម្ូវលេើលែើម្ទ្ នសក្ម្គប់
ក្កុម្ហ  នទំងមូ្េ។ 



ហត្ថា កសកិរ លមីតីធតី 

កំណតស់ាា លច់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
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36 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យហរិញ្ញវតាុ (រ) 
36.5.1 ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យច្ដើមទុន 

ែូចលៅនឹងហានិភ័យសនទនីយភាព និងហានិភ័យទី្ផារ ARBC និង ALRMC ទ្ទួ្េខ សក្រូវកន ងការក្គប់ក្គង 
ក្បកបលោយក្បសិទ្ធភាព  លេើហានិភ័យលែើម្ទ្ នរបស់ក្កុម្ហ  នទំងមូ្េ។ 

ហានិភ័យលែើម្ទ្ ន  ក្រូវបានវាស់ម្វង និងក្រួរពិនិរយត្ថម្ោន លោយកក្មិ្រកំណរ់ម្ែេក្រូវបានគណនា   
ស្សបត្ថម្ការរក្ម្ូវរបស់ធនាារជារិថ្នកម្ព ជា។  

លៅថ្ងៃទី្22  ម្ខក ម្ភៈ  ឆ្ន ំ2018 ធនាារជារិថ្នកម្ព ជា  បានលចញក្បកាសសតីពីការកំណរ់ក្ទ្នាប់លែើម្ទ្ ន 
(Capital Buffer) សក្ម្គប់ក្គឹុះស្ថថ នធនាារ និងហិរញ្ញវរថ ។  លោងត្ថម្ម្គក្ត្ថ22 ថ្នក្បកាសលនុះ  ក្គឹុះស្ថថ នទំងេស់ក្រូវ
លារពត្ថម្បទ្បបញ្ញរតិទក់ទ្ងនឹងការរកាក្ទ្នាប់លែើម្ទ្ នោ ងលហាចណាស់ឱ្យបាន 50% ថ្នលែើម្ទ្ នសរ ប គិរក្រឹម្ 
ថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា ឆ្ន ំ2019  និងេន វរតឱ្យបានោ ងលពញលេញ  គិរក្រឹម្ថ្ងៃទី្1 ម្ខម្ករា  ឆ្ន ំ2020។ 

លៅថ្ងៃទី្7 ម្ខមី្នា ឆ្ន ំ2018 ធនាារជារិថ្នកម្ព ជា បានលចញស្ថរាចរម្ណនំាសតីពីការេន វរតក្បកាសសតីពី        
ការកំណរ់ក្ទ្នាប់លែើម្ទ្ នសក្ម្គប់ក្គឹុះស្ថថ នធនាារនិងហិរញ្ញវរថ  ម្ែេបានកំណរ់េន បារថ្នក្ទ្នាប់លែើម្ទ្ នលខានលធើ
ស ី លីខេ (Countercyclical Capital Buffer) ចំនួន 0% រហូរែេ់ម្គនការជូ្នែំណឹងជាងមី។   

ក្កុម្ហ  នបានេន លោម្លៅត្ថម្ការរក្ម្ូវលែើម្ទ្ នម្ែេក្រូវបានកំណរ់ោ ងលពញលេញ។ 

37. រយៈច្ពលែាី និងរយៈច្ពលខវង  
គណៈក្គប់ក្គងបង្ហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថ ម្ផអកលេើសនទនីយភាព។ ព័រ៌ម្គនេំពីរយៈលពេខលី ឬម្វង របស់ក្ទ្ពយ

សកម្ម និងបំណ េ  ក្រូវបានបង្ហា ញលៅកន ងម្ផនកថ្នការក្គប់ក្គងហានិភ័យហិរញ្ញវរថ ។  ក្ទ្ពយសម្បរតិ និងបរកិាេ រ  សិទ្ធកន ងការ
លក្បើក្ទ្ពយសកម្ម  ក្ទ្ពយសកម្មេរបីូ និងពនាពនារជាក្ទ្ពយសកម្ម ជាក្ទ្ពយសកម្មរយៈលពេម្វង។ សំវធិានធន ជាបំណ េ        
រយៈលពេម្វង។ 


