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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
របាយការណ៍របស់ក្រុមក្បឹរាភិបាល (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
សរមមភាពចមបង
សកម្មភាពឆម្បងរបស់្នាគារានែូឆខាងធម្រកាម្៖

•

ផតល់ម្របាក់កម្មីខានត្ត្ូឆបាំផុត្ ខានត្ត្ូឆ និងម្្យម្

•

ផតល់ជ្ូនធសវាកម្មោក់ ម្របាក់បធញ្ញើ

•

ផតល់ធសវាកម្មធផេរម្របាក់ កុងស្សុ
ន
ក និងអនតរជាត្ិ

•

ផតល់ធសវាកម្ម ា៉ា សុីនធអ្ី អឹម្ កាត្ឥណទាន និង ធសវាអុី ដបងឃីងធហើយនិង

•

ផតល់ធសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ទាក់ ទិនជាម្ួយ្នាគារ ធៅកនុងម្រពឹះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា។

ទីត ំង
ការិយល័យដែលបានឆុឹះបញ្ជីរបស់្នាគារានទីតាាំងសថិត្ធៅអគារធលែ 83 ម្ហាវ ិងីម្រពឹះនធរាត្តម្ សង្ហកត្់
ផារងមី3ែណឌែូនធពញ រាជ្ធានីភាំធន ពញ ម្រពឹះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា។ ្នាគារធ្វើអាជ្ីវកម្មរបស់ែួលន ធៅកនុង
បណា
ត ធែត្តទាាំង 25 ដែលានបណា
ត ញស្ថខាឆាំនួន 171។
បគ្គលរ
ិ
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ 2019 ្នាគារានបុ្ាលិកឆាំនួន 4,397 នាក់ (ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018: 4,391 នាក់)។
លទធផលហិរញ្ញ វតា
លទធផលហិរញ្ញ វត្ថុរបស់្នាគារសម្រាប់ ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 ម្រត្ូវបានបង្ហាញធៅ
កនុងរបាយការណ៍ឆាំណូលធពញធលញ។
ដ ើមទនបានបង់
ានការធកើ នធែើងនូវធែើម្ទុនបដនថម្ឆាំនួន 30 ោនែុោលរអាធម្រ ិករបស់្នាគារ។
ទនបក្មុង និងសំវិធានធន
ពុាំានការផ្លលស់បូដរជាស្ថរវ ័នតថ្នទុនបម្រម្ុង

ិ ន្នសម្រាប់ ការយ
និងសាំវធា
ិ បរធិ ឆេទធម្រៅពីអីដវ ែលបានបង្ហាញ

ធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធនឹះធទ។
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
របាយការណ៍របស់ក្រុមក្បឹរាភិបាល (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ការរ ំពឹងទរការខាតបង់ឥណទានដៅអតិថិជន
ធៅម្ុនធពលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុសធងខបកនុងម្រគាសម្រាប់ធគាលបាំណងជាក់ ោក់ របស់្នាគារម្រត្ូវ
ិ នការសម្ស្សបធែើម្បីបញ្ញ
ិ នការទាក់ទងធៅនឹង
បានធរៀបឆាំ ធែើង ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាលបានចាត្់វធា
ជ ក់ថា វធា

ិ ន្នធលើការខាត្បង់ឥណទានរ ាំពឹ ងទុក
ការលុបធចាលធឆញពីបញ្ជីផតល់ឲ្យឥណទានអាម្រកក់ ឬការធ្វើសាំវធា
របស់ឥណទានម្រត្ូវបានធ្វើធទបើង ធហើយម្រកុម្ម្របឹកាភិបាលធជ្ឿជាក់ថា រាល់ឥណទានអាម្រកក់ ម្រត្ូវបានលុប
ិ ន្នសម្ស្សបម្រត្ូវបានធ្វើធែើង យ៉ា ងម្រ្ប់ ម្រគាន់ សម្រាប់ ឥណទានអាម្រកក់ និង
ធឆញពីបញ្ជី ធហើយសាំវធា
ជាប់សងស័យ។
នាថ្ងៃធឆញរបាយការណ៍ធនឹះ ម្រកុម្ម្របឹកាភិ បាលពុាំ បានែឹងពីកាលៈធទសៈណាម្ួ យ ដែលអាឆនឹង បណា
ត ល
ឲ្យឆាំនួនថ្នការលុបធឆញពីបញ្ជី ឥណទាន អាម្រកក់ ឬឆាំនួនថ្នការធ្វើសាំវ ិធាន្នធលើឥណទាន ជាប់ សងស័យ
កនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុសធងខបកនុងម្រគាសម្រាប់ធគាលបាំ ណងជាក់ោក់ របស់្នាគារ ានឆាំនួនម្ិនម្រ្ប់
ម្រគាន់ ជាស្ថរវនតធនាឹះធែើយ។
ក្ទពយសរមម
ម្ុនធពលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុសធងខបកនុងម្រគាសម្រាប់ធគាលបាំណងជាក់ ោក់ របស់្នាគារ ម្រត្ូវបាន

ធរៀបឆាំធែើង ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាលបានចាត្់ វ ិធានការ ដែលានម្ូលោានសម្រម្យធែើម្បីបញ្ញ
ជ ក់ថា បណា
ត ម្រទពយ
សកម្មធម្រៅពីបាំណុល ដែលសននិោានថា ម្ិនអាឆម្របម្ូ លម្កវ ិញបានតាម្ត្ថ្ម្លដែលបានកត្់ម្រតាធៅកនុងបញ្ជី
ធៅកនុងម្របត្ិបត្តិការអាជ្ី វកម្ម្ម្មតា ម្រត្ូវបានកាត្់បនថយឲ្យធៅធសមើនឹងត្ថ្ម្លដែល្ិត្ថា នឹងអាឆម្របម្ូ លបាន
ជាក់ដសតង។
នាថ្ងៃធឆញរបាយការណ៍ធនឹះ

ម្រកុម្ម្របឹកាភិ បាលពុាំបានែឹងពីធហត្ុ ការណ៍ណាម្ួយដែលនឹងប៉ាឹះពាល់ែល់

ការកាំណត្់ ត្ថ្ម្លម្រទពយសកម្ម

ធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុសធងខបកនុងម្រគាសម្រាប់ធគាលបាំណងជាក់ោក់
របស់្នាគារ ានភាពពុាំម្រត្ឹ ម្ម្រត្ូវធនាឹះធទ។
វិធីស្ថស្ដសរននការវាយតនមៃ
នាថ្ងៃធឆញរបាយការណ៍ធនឹះ

ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាលពុាំបានែឹងពីធហត្ុ ការណ៍ណាម្ួយ

ដែលបានធកើត្ធែើង

ធហើយប៉ាឹះពាល់ែល់ការអនុវត្តន៍វ ិ្ីស្ថស្តសតដែលានកនលងម្ក កនុងការវាយត្ថ្ម្លម្រទពយសកម្ម និងបាំណុលធៅ
កនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុសធងខបកនុងម្រគាសម្រាប់ធគាលបាំ ណងជាក់ោក់ របស់្នាគារ
ថាានភាពម្ិន
ម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ ឬម្ិនសម្ស្សបធនាឹះធទ។

បំណល យថាភាព និងបំណល ដផេងៗ
នាថ្ងៃធឆញរបាយការណ៍ធនឹះ ពុាំាន៖
(ក) បនេុកណាម្ួ យធលើម្រទពយសកម្មណាម្ួយរបស់្នាគារដែលធកើត្ធែើងកនុងការធានាឆាំ ធពាឹះបាំណុលរបស់
បុ្ាលណាានក់ ធែើយ ចាប់ តាាំងពីថ្ងៃឆុងកាលបរធិ ឆេទម្ក និង
(ែ) បាំណុលយថាធហត្ុ ណាម្ួ យដែលធកើត្ានធែើងឆាំ ធពាឹះ្នាគារ
អាំពីម្របត្ិបត្តិការអាជ្ីវកម្ម្ម្មតារបស់្នាគារ។
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ចាប់ តាាំងពីឆុងកាលបរ ិធឆេទម្កធម្រៅ

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
របាយការណ៍របស់ក្រុមក្បឹរាភិបាល (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
បំណល យថាភាព និងបំណល ដផេងៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាលយល់ធឃើញថា
្នាគារម្រត្ូវបានទាម្ទាឲ្យសង

ពុាំ ានបាំណុលយថាធហត្ុ

ឬបាំណុលធផសងៗធទៀត្របស់្នាគារដែល

ឬអាឆនឹងទាម្ទារឲ្យសងកនុងអាំ ែុងធពល

12ដែ

បនាេប់ពីថ្ងៃបញ្ចប់

ការិយបរធិ ឆេទ ដែលនឹងានផលប៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវនតែល់លទធភាពរបស់ ្នាគារ កនុងការបាំ ធពញកាត្ពវកិឆច
របស់ែួនធៅធពលដែលែល់
ល
ថ្ងៃកាំណត្់ធែើយ។
ក្ពឹតរិការណ៍ដក្កាយកាលបរ ិដចេទននតរាងតលយការ
ពុាំានម្រពឹត្ិដការណ៍សាំខាន់ ណាបានធកើត្ធែើង ធម្រកាយថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 ដែលត្ម្រម្ូវឲ្យានការបង្ហាញ ឬ
ការធ្វើនិយ័ត្កម្មឆាំធពាឹះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
ធម្រៅពី ម្រពឹត្ិកា
ដ រណ៍ែូឆានបង្ហាញកនុងកាំណត្់សាាល់ថ្ន
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធនឹះធទ។
ក្រុមក្បឹរាភិបាល
សាជ្ិកម្រកុម្ម្របឹកាភិ បាលធៅកនុងការយ
ិ បរធិ ឆេទ និងនាកាលបរ ិធឆេទថ្នរបាយការណ៍ធនឹះ ាននាម្ែូឆខាង
ធម្រកាម្៖

បណិឌ ត្ Han Chang-Woo

ម្របធានម្រកុម្ម្របឹកាភិបាល (ម្ិ នម្របត្ិបត្តិ)

ធោក Han Yu

អភិបាលម្ិ នម្របត្ិបត្តិ

ធោក Han Ken

អភិបាលម្ិ នម្របត្ិបត្តិ

ឯកឧត្តម្ Shinohara Katsuhiro

អភិបាលឯករាជ្យ និងម្ិនម្របត្ិបត្តិ

ឯកឧត្តម្ ្ឹម្ វា៉ា ោ

អភិបាលឯករាជ្យ និងម្ិនម្របត្ិបត្តិ

ធោក ហុន ម្ុនីនវណណ

អភិបាលឯករាជ្យ និងម្ិនម្របត្ិបត្តិ

សវនររ
ម្រកុម្ហុនសវនកម្មឯករាជ្យ Ernst & Young (Cambodia) Ltd. ្រ ជាសវនកររបស់្នាគារ។
ភាគ្ហនកាន់កាប់របស់ក្រុមក្បឹរាភិបាល
ម្ិនានសាជ្ិកម្រកុម្ម្របឹកាភិបាលណាានក់ ានការទាក់ទិននឹងភា្ហុនរបស់្នាគារធនាឹះធទ។
អតាក្បដោជន៍របស់ក្រុមក្បឹរាភិបាល
កនុងអាំែុង និងនាឆុងការ ិយបរ ិធឆេទ ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 ពុាំានការម្រពម្ធម្រពៀងណាម្ួ យ ដែលានម្រកុម្ហុន
រួម្ និង្នាគារឆូលរួម្ជាភា្ីាខងធទៀត្ កនុងធគាលបាំណងជ្ួយែល់ម្រកុម្ម្របឹកាភិ បាលរបស់្នាគារ ធែើម្បី

ទទួលបាននូវ អត្ថម្របធយជ្ន៍ ធោយការទិ ញយកភា្ហុន ឬ លិែិត្បាំណុលពីស្ថម្ី ម្រកុម្ហុនរួម្ និង្នាគារ
ឬ ពីម្រកុម្ហុនែថ្ទធទៀត្ធទ។
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
របាយការណ៍របស់ក្រុមក្បឹរាភិបាល (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
អតាក្បដោជន៍របស់ក្រុមក្បឹរាភិបាល (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ពុាំានសាជ្ិកម្រកុម្ម្របឹ កាភិ បាលណាម្ួ យរបស់្នាគារ ដែលបានទទួ ល ឬ ានសិទិធនឹងទទួ លបាននូ វ
អត្ថម្របធយជ្ន៍ណាម្ួ យ តាម្រយៈការឆុឹះកិឆចសនាដែលបានធ្វើធែើងរវាងម្រកុម្ហុនរួម្ និ ង ្នាគារ និងម្រកុម្
ម្របឹកាភិបាល ឬរវាង្នាគារ និងម្រកុម្ហុនពាក់ព័នធជាម្ួ យនឹងម្រកុម្ម្របឹកាភិ បាលធនាឹះ ឬជាម្ួ យនឹង ម្រកុម្
ហុនដែលម្រកុម្ម្របឹកាភិ បាលធនាឹះជាសាជ្ិក ឬ ក៏ ជាម្ួ យម្រកុម្ហុនដែលម្រកុម្ម្របឹកាភិបាលធនាឹះ ានផល
ម្របធយជ្ន៍ ដផនកហិរញ្ញ វត្ថុជាស្ថរវ ័នតជាម្ួ យគាន ធម្រៅពីម្របត្ិបត្ដិការែូ ឆានបង្ហាញកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
ធនឹះ។

របាយការណ៍សរព
ី ីការទទួលខសក្តូវរបស់ក្រុមក្បឹរាភិបាលចំដ

ោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា

ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាល ជាអនកទទួ លែុសម្រត្ូវកនុងការបញ្ញ
ជ ក់ ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ម្រត្ូវបានធរៀបឆាំធែើងយ៉ា ង

ម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ ធែើម្បីបង្ហាញនូ វទិែាភាពពិ ត្ម្របាកែថ្នស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថុរបស់្នាគារ នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និង
លទធផលហិរញ្ញ វត្ថុ
ធហើយនិងស្ថថនភាពលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់សម្រាប់ការ ិយបរ ិធឆេទបញ្ចប់។
ម្រកុម្ម្របឹកា
ភិបាល ម្រត្ួត្ពិ និត្យធលើការធរៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់្ណៈម្រ្ប់ ម្រ្ង ដែលម្រត្ូវបានត្ម្រម្ូវឲ្យ៖
ក)

អនុម្័ត្នូវធគាលនធយបាយ្ណធនយយ សម្ស្សបដែលដផែកធលើការវ ិនិឆ័យ
េ
និងការបា៉ា ន់ម្របាណ
យ៉ា ងសម្ធហត្ុផល និងម្របកបធោយការម្របុងម្របយ័ត្នធហើយម្រត្ូវអនុវត្ដធគាលនធយបាយទាាំ ងធនឹះជា
អឆិថ្្នតយ៍។

ែ)

អនុធោម្តាម្ត្ម្រម្ូវការ ោត្ម្រត្ោងបង្ហាញនិងការដណនាាំធផសងៗ ដែលធឆញផាញធោយសតង់ោរ
បាយការណ៍ទាក់ទងនឹ ងហិរញ្ញ វត្តុអនតរជាត្ិថ្នកម្ពុជា

ឬម្របសិនធបើ ាន្ាំ ោត្ថ្នការអនុ វត្តន៍

បទបបញ្ញ ត្ិត និងធគាលការណ៍ដណនាាំ ធហើយនិងសតង់ោរធែើម្បីជាម្របធយជ្ន៍ ែល់ការបង្ហាញនូវភាព
ពិត្

និងម្រត្ឹម្ម្រត្ូវរបស់ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធនាឹះ

្ាំោត្ទាាំងធនាឹះ្ួរដត្ម្រត្ូវបានោត្ម្រត្ោង

ព័ត្៌ានពនយល់ និងកាំណត្់បរ ិាណ កនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុឲ្យបានសម្រម្យ។
្)

រកាទុកនូវបញ្ជី្ណធនយយឲ្យបានម្រ្ប់ម្រគាន់ និងម្របព័នធម្រត្ួត្ពិនិត្យថ្ផេកុងឲ្យានម្របសិ
ន
ទធភាព។

ឃ)

ធរៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធោយដផែកធលើម្ូលោាននិ រនដរភាពថ្នែាំ ធណើរការអាជ្ី វកម្ម
ដត្កនុងករណីម្ិនសម្រម្យកនុងការសនមត្ថា្នាគារ
នាធពលអនា្ត្។

ង)

ការម្រ្ប់ម្រ្ងធោយានម្របសិ ទធភាព

នឹ ងបនដធ្វើម្របត្ិបត្ដិការ

និងែឹកនាាំ្នាគារ

ធលើកដលង

អាជ្ីវកម្មរបស់ែួន
ល

ម្របកបធោយម្របសិទធភាពធលើការសធម្រម្ឆ

័ ែ
ឆិត្ដដែលអាឆានផលប៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវន
ត ល់ម្របត្ិបត្ដិការ

និងែាំ ធណើរការអាជ្ី វកម្មរបស់្នាគារ

ធហើយម្រត្ូវម្របាកែថាកិឆចការទាាំងធនឹះ ម្រត្ូវបានបង្ហាញធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។
្ណៈម្រ្ប់ ម្រ្ងជាអនកទទួ លែុសម្រត្ូវ ធែើម្បីធានាថាបញ្ជី្ណធនយយម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ ធហើយម្រត្ូវបានរកាទុក និ ង
ោត្ម្រត្ោង ឲ្យបានម្រត្ឹម្ម្រត្ូវនិងសម្ធហត្ុផល ម្រ្ប់ ធពល ធហើយស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថុរបស់្នាគារ និងធានា
ថាបញ្ជី្ណធនយយស្សបតាម្ម្របព័នធ្ណធនយយដែលបានឆុឹះបញ្ជី។
ដងរកាម្រទពយសកម្មរបស់្នាគារធហើយម្ា៉ា ងធទៀត្ក៏ ម្រត្ូវចាត្់
និងដសវងរកកាំ ហុសធឆត្នា ធហើយនិងភាពម្ិនម្របម្រកត្ីធផសងៗ។

5

ធនឹះ្រជាការទទួ លែុសម្រត្ូវ

វ ិធានការសម្ស្សប

កនុងការ
ធែើម្បីទប់ ស្ថកត្់

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វតា
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019
កាំណត្់

សាាល់

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធម្រិក

សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់
ធលែ 2.1)

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក

នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្នាំ2018

សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់

(ការរាយការណ៍ធែើងវិញ -

ធលែ 2.1)

កាំណត្់សាាល់ធលែ 2)

ែុោលរអាធម្រិក

សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់

(ការរាយការណ៍ធែើងវិញ -

ធលែ 2.1)

កាំណត្់សាាល់ធលែ 2)

ម្រទពយសកម្ម
ស្ថឆ់ម្របាក់កុងថ្ែ
ន

3

85,296,900

347,584,868

67,916,384

272,888,031

43,744,709

176,597,390

សម្ត្ុលយជាម្ួយ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា
ុ

4

213,118,865

868,459,375

168,970,016

678,921,524

124,540,739

502,770,963

សម្ត្ុលយជាម្ួយ្នាគារធផសងៗ

5

15,818,539

64,460,546

7,839,565

31,499,372

18,957,854

76,532,857

ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន

6

1,293,005,023

5,268,995,469

1,018,760,047

4,093,377,869

804,078,360

3,246,064,339

ម្រទពយសកម្មធផសងៗ

7

13,022,688

53,067,454

11,440,811

45,969,178

10,442,503

42,156,384

ម្រទពយ និងហត្ថបករណ
៍
ូ

8

14,787,841

60,260,452

10,238,649

41,138,892

8,090,634

32,661,889

សិទធធម្របើម្របាស់ម្រទពយសកម្ម

9

13,315,124

54,259,130

13,355,995

53,664,388

13,198,453

53,282,155

សូហវដវរ

10

2,369,838

9,657,090

1,463,686

5,881,090

869,396

3,509,752

ធករធ៍ ត ្មឹះអាជ្ីវកម្ម

11

17,380,030

70,823,622

17,380,030

69,832,961

17,380,030

70,163,181

17.ក

6,467,838

26,356,440

4,603,593

18,497,237

3,208,974

12,954,628

1,674,582,686

6,823,924,446

1,321,968,776

5,311,670,542

1,044,511,652

4,216,693,538

ពនធពនាជាម្រទពយសកម្ម
ម្រទពយសកម្មសរុប

កាំណត្់សាាល់ដែលភាជប់ម្កជាម្ួយពី ធលែ 1 ែល់ 31 ជាដផនកថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធនឹះ
11

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019
កាំណត្់

សាាល់

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធម្រិក

សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់
ធលែ 2.1)

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក

នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្នាំ2018

សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់

(ការរាយការណ៍ធែើងវិញ -

ធលែ 2.1)

កាំណត្់សាាល់ធលែ 2)

ែុោលរអាធម្រិក

សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់

(ការរាយការណ៍ធែើងវិញ -

ធលែ2.1)

កាំណត្់សាាល់ធលែ 2)

ម្រទពយអកម្ម និងម្ូល្ន
ម្រទពយអកម្ម
ម្របាក់បធញ្ញព
ើ ីអត្ិងិជ្ន នឹង ្នាគារធផសងៗ

12

947,411,222

3,860,700,730

804,699,381

3,233,282,113

618,172,252

2,495,561,381

ម្រទពយអកម្មធផសងៗ

15

27,736,213

113,025,068

17,381,129

69,837,376

12,790,786

51,636,403

17.ែ

8,896,377

36,252,736

5,705,331

22,924,020

4,444,141

17,940,997

បាំណុលពនធធលើម្របាក់ឆាំណូល
កម្ចី

13

365,971,306

1,491,333,072

253,817,389

1,019,838,269

214,788,333

867,100,500

បាំណុលបនាេប់បនសាំ

14

44,000,000

179,300,000

30,000,000

120,540,000

13,000,000

52,481,000

អត្ថម្របធយជ្ន៍របស់និធយជ្ិក

16

20,596,063

83,928,957

17,566,763

70,583,254

14,092,858

56,892,868

បាំណុលភត្ិសនា

18

11,971,106

48,782,257

11,952,215

48,024,000

11,676,901

47,139,649

1,426,582,287

5,813,322,820

1,141,122,208

4,585,029,032

888,965,271

3,588,752,798

150,000,000

600,000,0000

120,000,000

480,000,000

120,000,000

480,000,000

85,429,935

345,822,065

48,576,109

196,490,361

27,065,589

109,480,308

12,570,464

50,849,627

12,270,459

49,634,007

8,480,792

34,304,804

-

13,929,934

-

517,142

-

4,155,628

248,000,399

1,010,601,626

180,846,568

726,641,510

155,546,381

627,940,740

1,674,582,686

6,823,924,446

1,321,968,776

5,311,670,542

1,044,511,652

4,216,693,538

ម្រទពយអកម្មសរុប
ម្ូល្ន
ធែើម្ទុន

19

ម្របាក់ឆាំធណញរកាទុក
ទុនបម្រម្ុងបទបបញ្ញត្ិត
ភាពែុសគានថ្នពីការដម្របសម្រម្ួលអម្រតា
រូបប័ណណ
ម្ូល្នសរុប
ម្រទពយអកម្ម និងម្ូល្នសរុប

19

កាំណត្់សាាល់ដែលភាជប់ម្កជាម្ួយពី ធលែ 1 ែល់ 32 ជាដផនកថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធនឹះ។.
12

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
របាយការណ៍លទធផលដពញដលញ
សម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019
កាំណត្់

សាាល់

សម្រាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

សម្រាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

(ការរាយការណ៍ធែើងវិញកាំណត្់សាាល់ធលែ 2)

ឆាំណូលម្របត្ិបត្តិការ
ឆាំណូលការម្របាក់

20

166,965,257

676,543,221

136,641,313

552,714,111

ឆាំណាយការម្របាក់

21

(66,008,944)

(267,468,241)

(54,960,493)

(222,315,194)

100,956,313

409,074,980

81,680,820

330,398,917

4,019,426

16,286,714

1,486,694

6,013,677

2,839,932

11,507,404

1,629,159

6,589,948

107,815,671

436,869,098

84,796,673

343,002,542

23

(56,610,901)

(229,387,371)

(50,060,294)

(202,493,889)

5,6

(5,372,451)

(21,769,171)

(3,836,746)

(15,519,638)

45,832,319

185,712,556

30,899,633

124,989,015

(8,678,488)

(35,165,232)

(5,599,446)

(22,649,759)

37,153,831

150,547,324

25,300,187

102,339,256

-

(3,638,486)

-

(96,471)

37,153,831

146,908,838

25,300,187

102,242,785

ឆាំណូលការម្របាក់សុទធ
ឆាំណូលធផសងៗ
ឆាំណាយថ្ងលឈ្ួល
ន និងកថ្ម្រម្ធជ្ើងស្ថរសុទធ

22

ឆាំណូលពីម្របត្ិបត្ដិការសរុប
ឆាំណាយរែាបាលនិងឆាំណាយទូធៅ
សាំវ ិធាន្នសម្រាប់ការខាត្បង់រ ាំពឹងទុក
ធលើឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន
ឆាំធណញម្ុនបង់ពនធ
ឆាំណាយពនធធលើម្របាក់ឆាំណូល
ឆាំធណញសុទស
ធ ម្រាប់ការ ិយបរ ិធឆេទ

17(្)

ការខាត្បង់ ធាត្ុ ធពញធលញទទួលស្ថាល់
ធៅម្ូល្ន
ការដម្របសម្រម្ួលធលើអម្រតាបតូររូបិយប៍ណណ
ម្របាក់ឆាំធណញធពញធលញសរុប

កាំណត្់សាាល់ដែលភាជប់ម្កជាម្ួយពី ធលែ 1 ែល់ 32 ជាដផនកថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធនឹះ
13

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
របាយការណ៍បម្ក្មបក្មួលមូលធន
សម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបពាចប់ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ធែើម្ទុន

ទុនបម្រម្ុងបទបបញ្ញត្ិត

ម្របាក់ឆាំធណញរកាទុក

ការដម្របសម្រម្ួល

សរុប

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល
(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

ពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

(កាំណត្់សាាល់

សម្ត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2017

និយ័ត្កម្មបងករធលើ

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

120,000,000

480,000,000 -

-

-

34,179,407

138,255,701

4,166,565

154,179,407

622,422,266

CIFRS 9

-

-

-

-

3,569,065

14,436,867

-

3,569,065

14,436,867

CIFRS 16

-

-

-

-

1,512,265

6,117,113

-

1,512,265

6,117,113

CIAS 19

-

-

-

-

(3,714,356)

(15,024,569)

-

(3,714,356)

(15,024,569)

ធផេរធៅទុនបម្រម្ុងបទបបញ្ញត្ិត

-

-

8,480,792

34,304,804

(8,480,792)

(34,304,804)

-

-

-

លធម្ែៀងពីអម្រតាបតូរម្របាក់

-

-

-

-

-

(10,937)

-

(10,937)

8,480,792

34,304,804

109,480,308

4,155,628

155,546,381

627,940,740

ផលប៉ាឹះពាល់ថ្នការផ្លលស់បូរធគាល
ដ

ការណ៏្ណធនយយ:

សម្ត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា
ឆ្នាំ2018 ការរាយការណ៍ធែើងវ ិញ

120,000,000 -

480,000,000 -

27,065,589 -

ឆាំណូលសុទធសម្រាប់ការិយបរិធឆេទ
វិភា្ទានធែើម្ទុនបដនថម្

-

-

-

-

25,300,187

102,339,256

-

25,300,187

102,339,256

ធផេរធៅទុនបម្រម្ុងបទបបញ្ញត្ិត

-

-

3,789,667

15,329,203

(3,789,667)

(15,329,203)

-

-

-

លធម្ែៀងពីអម្រតាបតូរម្របាក់

-

-

-

-

--

-

(3,638,486)

-

(3,638,486)

120,000,000

480,000,000

12,270,459

49,634,007

48,576,109

196,490,361

517,142

180,846,568

726,641,510

សម្ត្ុលយសម្រាប់ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ

ឆ្នាំ2018 ការរាយការណ៍ធែើងវ ិញ

កាំណត្់សាាល់ដែលភាជប់ម្កជាម្ួយពី ធលែ 1 ែល់ 31 ជាដផនកថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធនឹះ
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របាយការណ៍បម្ក្មបក្មួលមូលធន (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
សម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបពាចប់ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ធែើម្ទុន

ទុនបម្រម្ុងបទបបញ្ញត្ិត

សម្ត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ម្របាក់ឆាំធណញរកាទុក

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

(កាំណត្់សាាល់

និយ័ត្កម្មបងករធលើ

(កាំណត្់សាាល់

ការដម្របសម្រម្ួល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល សម្ម្ូលពាន់ធរៀល
(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

សរុប
ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់
ធលែ 2.1)

120,000,000

480,000,000

-

-

57,273,604

231,671,728

613,613

177,273,604

712,285,341

្ណធនយយ:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CIFRS 9

-

-

-

-

6,261,703

25,328,589

-

6,261,703

25,328,589

CIFRS 16

-

-

-

-

1,392,583

5,632,998

-

1,392,583

5,632,998

CIAS 19

-

-

-

-

(4,081,322)

(16,508,947)

-

(4,081,322)

(16,508,947)

ធផេរធៅទុនបម្រម្ុងបទបបញ្ញត្ិត

-

-

12,270,459

49,634,007

(12,270,459)

(49,634,007)

-

-

-

លធម្ែៀងពីអម្រតាបតូរម្របាក់

-

-

-

-

-

(96,471)

-

(96,471)

480,000,000

12,270,459

49,634,007

48,576,109

196,490,361

517,142

180,846,568

726,641,510

ផលថ្នការផ្លលស់បូរធគាលការណ
ដ
៏

សម្ត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្នាំ2019
ការរាយការណ៍ធែើងវ ិញ
ឆាំធណញសុទធសម្រាប់ការិយបរិធឆេទ

120,000,000
-

-

-

-

37,153,831

150,547,324

-

37,153,831

150,547,324

30,000,000

120,000,000

-

-

-

-

-

30,000,000

120,000,000

ធផេរធៅទុនបម្រម្ុងបទបបញ្ញត្ិត

-

-

300,005

1,215,620

(300,005)

(1,215,620)

-

-

-

លធម្ែៀងពីអម្រតាបតូរម្របាក់

-

-

-

-

-

-

13,412,792

-

13,412,792

150,000,000

600,000,000

12,570,464

50,849,627

85,429,935

345,822,065

13,929,934

248,000,399

1,010,601,626

វិភា្ទានធែើម្ទុនបដនថម្

សម្ត្ុលយសម្រាប់ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ
ឆ្នាំ2019

កាំណត្់សាាល់ដែលភាជប់ម្កជាម្ួយពី ធលែ 1 ែល់ 31 ជាដផនកថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធនឹះ។
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របាយការណ៍លំហូរស្ថច់ក្បារ់
សម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបពាចប់ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019
កាំណត្់
សាាល់

សម្រាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់

សម្រាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

(ការរាយការណ៍ធែើងវិញ កាំណត្់សាាល់ធលែ 2)

ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធ ធម្របើកុងសកម្ម
ន
ភាព
ម្របត្ិបត្ដិការ

(109,495,322)

(443,675,046)

(27,831,000)

(112,576,396)

8

(8,173,772)

(33,120,124)

(5,214,073)

(21,090,925)

10

(667,803)

(2,705,938)

(624,028)

(2,524,193)

-

-

33,416

135,168

(8,841,575)

(35,826,062)

(5,804,685)

(23,479,950)

24 (ក)

សកម្មភាពវិនិធយ្
ការទិញ៖
ម្រទពយ និងហត្ថបករណ
៍
ូ
សូហវដវរ

ស្ថឆ់ម្របាក់ទទួលបានពីការលក់ម្រទពយ
និងហត្ថូបករណ៍
ស្ថឆ់ម្របាក់ ធម្របើកុងសកម្ម
ន
ភាពវ ិនិធយ្
សកម្មភាពហរ ិញ្ញ វត្ថុ

ស្ថឆ់ម្របាក់បានម្កពី៖
ការសងកម្ចី

24.ែ

249,801,942

1,012,197,469

134,213,539

542,893,765

បាំណុលបនាេប់បនសាំ

24.ែ

29,000,000

117,508,000

19,000,000

76,855,000

20,000,000

81,040,000

-

(385,021,238)

វិភា្ទានធែើម្ទុនបដនថម្

ការសងម្របាក់ធលើ៖
កម្ចី

24.ែ

(137,108,931)

(555,565,388)

(95,184,484)

បាំណុលបនាេប់បនសាំ

24.ែ

(5,000,000)

(20,260,000)

(2,000,000)

(8,090,000)

24.ែ

(4,699,573)

(19,042,670)

(4,332,815)

(17,526,237)

151,993,438

615,877,411

51,696,240

209,111,290

ស្ថឆ់ម្របាក់សម្ម្ូល

33,656,541

136,376,303

18,060,555

73,054,944

ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់សម្ម្ូល

96,663,139

388,392,493

78,602,584

317,318,632

(539,094)

4,087,092

-

(1,981,083)

129,780,586

528,855,888

96,663,139

388,392,493

បាំណុលភត្ិសនា
ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធបានពីសកម្មភាពហរ ិញ្ញ វត្ថុ
ការធកើនធែើង សុទធថ្នស្ថឆ់ម្របាក់ និង

លធម្ែៀងពីអម្រតាបតូរម្របាក់
ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់សម្ម្ូលធៅឆុង
ការ ិយបរ ិធឆេទ

3

កាំណត្់សាាល់ដែលភាជប់ម្កជាម្ួយពី ធលែ 1 ែល់ 31 ជាដផនកថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធនឹះ។
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
1.

ព័ត៌មានអំពីស្ថជីវរមម
្នាគារស្ថថបនាភីអិលសុី

(“្នាគារ”)

ម្រត្ូវបានោក់ បញ្ូច លនិងឆុឹះបញ្ជីធៅកនុងម្រពឹះរាជាណាឆម្រក

កម្ពុជា។

ការបធងកើត្ និងម្របត្ិបត្តិការ
ស្ថថបនាលីម្ីត្្ីត្ជាម្រ្ឹឹះស្ថថនម្ីម្រកូហិរញ្ញ វត្ថុ

(“ម្ីម្រកូហិរញ្ញ វត្ថុ”)

ម្រត្ូវបានោក់បញ្ូច លកនុងម្រពឹះរាជា

ណាឆម្រកកម្ពុជា ធោយម្រកសួងពាណិជ្ជកម្មធៅថ្ងៃទី19 ដែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2003 ធោយដផែកធលើ លកខនិតកៈឆុឹះ
ថ្ងៃទី27 ដែ្នូ ឆ្នាំ2002 រវាង ស្ថថបនាសហ្ម្ន៍ កម្ពុជា (CCB) ជាអងាការធម្រៅរោាភិ បាលកនុងស្សុក
ម្ួយដែលម្រត្ូវបានបធងកើត្ធែើងកនុងឆ្នាំ1996

និងបុ្ាលិករបស់ម្រ្ឹឹះស្ថថន។

ទទួលបានអាជាាប័ណណម្របត្ិបត្តិការជាស្ថថប័នម្ី ម្រកូហិរញ្ញ វត្ថុ

ម្រ្ឹឹះស្ថថនម្ី ម្រកូហិរញ្ញ វត្ថុ

ពី្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជា

ធៅថ្ងៃទី23

ដែធម្ស្ថ ឆ្នាំ2003។ ធម្រកាម្អាជាាប័ណណម្ីម្រកូហិរញ្ញ វត្ថុ ម្រ្ឹ ឹះស្ថថនម្ីម្រកូហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្ូវបានអនុញ្ញញត្តិឲ្យ
ផតល់ឥណទាន ែល់ម្រកុម្ម្រ្ួស្ថរម្រកី ម្រកានឆាំណូលទាប និងសហម្រគាស្ុនត្ូឆ ដែលធ្វើម្របត្ិបត្តិការ
កនុងម្រពឹះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា។
្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជាបានផតល់អាជាាប័ណណអឆិ ថ្្នតយ៍ នាថ្ងៃទី19 ដែធម្ស្ថ ឆ្នាំ2006។ ធៅថ្ងៃទី22
ដែម្ករា ឆ្នាំ2009 ម្រ្ឹឹះស្ថថនម្ីម្រកូហិរញ្ញ វត្ថុបានទទួលអាជាាប័ណណពី្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជា ធែើម្បីផតល់
ធសវាកម្មទទួលម្របាក់បធញ្ញើ។ ធៅថ្ងៃទី11 ដែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2014 ម្រ្ឹឹះស្ថថនម្ី ម្រកូហិរញ្ញ វត្ថុបានទទួលអាជាា
ប័ណណ 3 ឆ្នាំធទៀត្ធែើម្បីធ្វើអាជ្ី វកម្មបូរម្របាក់
ត
។

ធៅថ្ងៃទី19 ដែត្ុោ ឆ្នាំ2012 ្នាគារ ា៉ា រហា
ូ ៉ា ន់ ជ្ប៉ាុន (“MJB”) បានឆុឹះកិឆចសនាទិញលក់ជាម្ួ យ
Stichting

Triodos-Doen

(“ST”)

Nederlandse

Financierings-Maatschapij

Voor

Ontwikellingslanden NV (“NFVO”), DWM Funds SCA-SICAV SIF (“DWM”), CCB, និ ងស្ថជ្ីវកម្ម
វ ិនិធយ្បុ ្ាលិកស្ថថបនាលីម្ីត្្ីត្ (SEI) ធែើម្បីទទួលបានភា្ហុន 95,1 ភា្រយថ្ន ស្ថថបនា
លីម្ីត្្ីត្។ ែាំ ធណើរការធនឹះម្រត្ូវបានអនុ ម្័ត្ធោយ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជាធៅថ្ងៃទី5 ដែ្នូ ឆ្នាំ2012។
ធលើសពីធនឹះធៅធទៀត្ ម្រកសួងពាណិជ្ជកម្មបានអនុម្័ត្ធៅធលើការបតូរកម្មសិទិថ្ធ នធែើម្ទុនធៅថ្ងៃទី17
ដែ្នូ ឆ្នាំ2012។

ធៅថ្ងៃទី8 ដែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2016 ធោយអនុធោម្តាម្ធៅតាម្កិឆចម្រពម្ធម្រពៀងជាម្ួយCCB
ភិបាលរបស់្នាគារបានសធម្រម្ឆឆិត្តថា

ម្ូល្នភា្ត្ិឆរបស់ម្រ្ឹឹះស្ថថន

ម្រកុម្ម្របឹកា

ម្រត្ូវបានលក់ ភា្ហុនធៅ

សល់ឆាំនួន 4.9% ដែលានធៅម្រ្ឹឹះស្ថថន។ ភា្ហុនធនឹះត្ាំណាងធអាយភា្ហុនរបស់ភា្ទុនិក
ភា្ត្ិឆដែលានទឹកម្របាក់ សរុបឆាំនួន 6.02 ោនែុោលរអាធម្រ ិក។ ម្របត្ិបត្តិការម្រត្ូវបានបញ្ចប់ធៅ
ថ្ងៃទី17 ដែម្ី នា ឆ្នាំ2016។
ធៅធែើម្ឆ្នាំ2015 ្នាគារ ា៉ា រហា
ូ ៉ា ន់ ជ្ប៉ាុន និងស្ថថបនា លីម្ីត្្ីត្ បានយល់ម្រពម្រួម្បញ្ូច លស្ថថប័ ន

ទាាំងពី រធៅជា្នាគារដត្ម្ួ យធោយានធ្មឹះងមីជា្នាគារ ស្ថថបនា ភីអិលសុី ដែលទទួលបានការ
អនុម្័ត្ជាផលូវការពី្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា ធៅពីថ្ងៃទី28 ដែម្ីនា ឆ្នាំ2016។ ធៅថ្ងៃទី29 ដែម្ីនា
ឆ្នាំ2016 ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា បានផតល់អាជាាប័ណណ្នាគាអឆិថ្្នតយ៍ែល់្នាគារស្ថថបនាភីអិល

សុី។ រាល់ម្រទពយសកម្ម និងបាំ ណុលទាាំងអស់របស់ MJB បានធផេរធៅ្នាគារ ធៅថ្ងៃទី1 ដែធម្ស្ថ
ឆ្នាំ2016។
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
1.

ព័ត៌មានអំពីស្ថជីវរមម (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

សកម្មភាពឆម្បង
សកម្មភាពឆម្បងរបស់្នាគារានែូឆខាងធម្រកាម្៖
•

ផតល់ឥណទានខានត្ត្ូឆបាំផុត្ ខានត្ត្ូឆ និងម្្យម្។

•

ទទួលម្របាក់បធញ្ញើ

•

ផតល់ធសវាកម្មធផេរម្របាក់ កុងស្សុ
ន
កនិងអនតរជាត្ិ

•

ផតល់ជ្ូននូវា៉ា សុីនធអ្ី អឹម្ កាត្ឥណទាន និងធសវាកម្មអុីដបងឃីង និង

•

ផតល់ជ្ូនធសវាកម្ម្នាគារនិងហិរញ្ញ វត្ថុដែលពាក់ព័នធធៅកនុងម្រពឹះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា។

ធែើម្ទុនដែលបានបង់
្ិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 ធែើម្ទុ នរបស់្នាគារដែលបានបង់ ានឆាំនួន150,000,000 ែុោលរ
អាធម្រ ិក (ឆ្នាំ2018៖ 120,000,000 ែុ ោលរអាធម្រ ិក)។

ម្រកុម្ម្របឹកាភិ បាល
សាជ្ិកម្រកុម្ម្របឹកាភិ បាលធៅកនុងការយ
ិ បរធិ ឆេទ និងនាកាលបរ ិធឆេទថ្នរបាយការណ៍ធនឹះ ាននាម្
ែូឆខាងធម្រកាម្៖

2.

Dr. Han Chang-Woo

ម្របធាន ម្រកុម្ម្របរកាភិ បាលម្ិ នម្របត្ិបត្តិ

Mr. Han Yu

អភិបាលម្ិ នម្របត្ិបត្តិ

Mr. Han Ken

អភិបាលម្ិ នម្របត្ិបត្តិ

H.E. Shinohara Katsuhiro

អភិបាលឯករាជ្យ និងម្ិនម្របត្ិបត្តិ

H.E. Kim Vada

អភិបាលឯករាជ្យ និងម្ិនម្របត្ិបត្តិ

Mr. Hun Monivann

អភិបាលឯករាជ្យ និងម្ិនម្របត្ិបត្តិ

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ
ធគាលនធយបាយ្ណធនយយសាំខាន់ៗដែលធម្របើកុងការធរៀបឆាំ
ន
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ានកាំណត្់
ែូឆខាងធម្រកាម្។ ធគាលនធយបាយទាាំងធនឹះ ម្រត្ូវបានអនុវត្ដយ៉ាងជាប់ោប់ ធៅម្រ្ប់ ការិយបរធិ ឆេទ
ដែលបានបង្ហាញ លុឹះម្រតាដត្ានដឆងការបង្ហាញធផសងពី ធនឹះ។

2.1

ម្ូ លោានថ្នការធរៀបឆាំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ម្រត្ូវបានធរៀបឆាំ តាម្សតង់ោររបាយការណ៏ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញ វត្ថុអនតរជាត្ិ ថ្ន
កម្ពុជា (“CIFRSs”) ដែលសម្ភាព ធៅនរងសតង់ោររបាយការណ៏ទាក់ទងនឹ ងហិរញ្ញ វត្ថុអនតរជាត្ិ
ដែលម្រត្ូវបានធឆញធោយម្រកុម្ម្របឹកាសដង់ោរ្ណធនយយអនដរជាត្ិ (IASB)។
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2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.1

ម្ូ លោានថ្នការធរៀបឆាំ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្ូវបានបង្ហាញជាែុោលរអាធម្រ ិក។ ការបកដម្របម្របាក់ែុោលរអាធម្រ ិកជាម្របាក់

ធរៀល ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ូច លទាាំងការបាំ ធពញតាម្ត្ម្រម្ូវការថ្នបទបង្ហាញធោយអនុ ធោម្តាម្ឆាប់ សីត
ពី្ណធនយយនិងសវនកម្ម។

ម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្មដែលបានបង្ហាញនាកាលបរធិ ឆេទរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្តុ ម្រត្ូវ
បានដម្របសម្រម្ួលធោយធម្របើអម្រតាបដូរម្របាក់ ឆុងម្រគា នាកាលបរ ិធឆេទរបាយការណ៍នីម្ួយៗ និងធែើម្ទុន

បកដម្របតាម្អម្រតាម្របវត្តិស្ថស្តសត 4,000 ធរៀល។ ឆាំ ដណកឯឆាំណូល និងឆាំណាយដែលបានបង្ហាញកនុង
របាយការណ៍លទធផលធពញធលញ ម្រត្ូវបានដម្របសម្រម្ួលធោយធម្របើអម្រតាម្្យម្សម្រាការិយបរធិ ឆេទ

បញ្ចប់។ របាយការណ៍លទធផលធពញធលញ និង លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ទូលាំទូោយម្រត្ូវបានផ្លលស់បូតរធៅ
ជាម្របាក់ធរៀលធោយធម្របើ ម្របាស់អម្រតាជាម្្យម្សម្រាប់ ឆ្នាំ។

ភាពែុ សគានថ្នការផ្លលស់បូរដែលធកើ
ត
ត្

ធែើងពី ការបដម្រម្បម្រម្ួល ម្រត្ូវបានទទួលស្ថាល់និងម្របម្ូ លផតាំុធៅកនុងការដកសម្រម្ួល ការផ្លលស់បូតរដែល
បានបង្ហាញ ធៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្តុ ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្ូវបានបង្ហាញជាម្របាក់ ធរៀល ធោយដផែកធលើអម្រតាបដូរម្របាក់ដែលោក់ឱ្យធម្របើ
ម្របាស់កុង
ន 1ែុោលរអាធម្រ ិក ែូ ឆខាងធម្រកាម្៖

2019

2018

អម្រតានាឆុងម្រគា

4,075

4,018

អម្រតាម្្យម្

4,052

4,045

ឆ្នាំស្ថរធពើពនធ
ឆ្នាំស្ថរធពើពនធរបស់្នាគារ ្រចាប់ធផដើម្ពីថ្ងៃទី1 ដែម្ករា និងបញ្ចប់ធៅថ្ងៃទី31 ដែ្នូ។

2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ
ធគាលនធយបាយ្ណធនយយដែលបានោក់ ធឆញខាងធម្រកាម្ ម្រត្ូ វ បានអនុ វ ត្ត យ៉ា ងខាជ ប់ ែួជ នម្រ្ប់
ធពលធវោដែលម្រត្ូវបានបង្ហាញធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុទាាំងធនឹះ

និងកនុងការធរៀបឆាំ

របាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្តុតាម្ ម្ូលោានCIFRSs ធៅថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្នាំ2018 សម្រាប់ធគាល
បាំណងថ្នការផ្លលស់បូតរ ធលើកដលងដត្ានការឆងែុលបង្ហាញធផសងៗ។

2.2.1

ម្ូលោានថ្នការវាស់ដវង
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្ូវបានធរៀបឆាំធែើង

ធោយដផែកធលើម្ូលោានថ្ងលធែើម្

ម្របវត្តិស្ថស្តសតធលើក

ដលងដត្ម្រទពយសកម្ម ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ានត្ថ្ម្ល ស ម្ស្សបតាម្រយៈធាត្ុ ឆាំ ណូ លធពញធលញ ធផសងធទៀត្
(FVOCI) ដែលម្រត្ូវបានវាស់ដវងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សប។
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
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2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.2.2

ម្រទពយសកម្មនិងម្រទពយអកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថុ
(i) ការទទួ លស្ថាល់និងការវាស់ដវងែាំបូង
្នាគារទទួ លស្ថាល់ែាំបូងថ្នឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន កម្ចីនិងអនុបាំណុលធៅកាលបរធិ ឆេទដែល
ធកើត្ធែើង។

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្ូវបានទទួ លស្ថាល់ធៅកាលបរធិ ឆេទដែល្នាគារកាលយជា

ភា្ីថ្នបទបបញ្ញ ត្ិតកិឆចសនាថ្នឧបករណ៍ធនឹះ។

ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ឬម្រទពយអកម្មហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្ូវបានវាស់ដវងែាំបូងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សប (ធាត្ុ ដែល
ម្ិនរាប់ បញ្ូច លនូ វការវាស់ដវងតាម្ FVTPL) បូកនឹងឆាំណាយម្របត្ិ បត្តិការដែលធកើ ត្ធែើងធោយ
ផ្លេល់ធៅធលើការទិ ញ ឬបធញ្ចញ។

(ii) ឆាំណាត្់ថានក់
ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ
ធៅធពលទទួលស្ថាល់ែាំបូងម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្ូវបានចាត្់ថានក់ តាម្ការវាស់ដវង៖
ឆាំធណាម្ថ្ងលធែើម្រល
ាំ ស់ FVOCI ឬ FVTPL។
ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ

ម្ួយកនុង

ម្រត្ូវបានវាស់តាម្ថ្ងលធែើម្រល
ាំ ស់ម្របសិនធបើវាម្រត្ូវនឹងលកខែណឌែូឆខាង

ធម្រកាម្ធហើយម្ិនម្រត្ូវបានកាំ ណត្់ តាម្ FVTPL៖
•

ម្រទពយសកម្មម្រត្ូវបានអនុ វត្តតាម្្ាំ រូអាជ្ី វកម្មដែលានធគាលបាំ ណងកាន់ កាប់ ម្រទពយសកម្ម
ធែើម្បីម្របម្ូ លលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់តាម្កិឆចសនា។ និង

•

លកខែណឌកិ ឆចសនាថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ផតល់ឱ្យានការធកើ នធែើ ងតាម្កាលបរធិ ឆេទ
ជាក់ោក់ថ្នលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ដែលជា SPPI។

ឧបករណ៍បាំណុលម្រត្ូវបានវាស់ដវងធៅ FVOCI លុឹះម្រតាដត្វាបាំធពញលកខែណឌទាាំងពី រែូឆខាង
ធម្រកាម្ធហើយម្ិនម្រត្ូវបានកាំ ណត្់ែូឆធៅFVTPL។
•

ម្រទពយសកម្មម្រត្ូវបានអនុ វត្តតាម្្ាំរអា
ូ ជ្ី វកម្មដែលានធគាលធៅរបស់ែួនទទួ
ល
លបានធោយ
ការម្របម្ូលលាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់ តាម្កិឆចសនានិងការលក់ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ។ និង

•

លកខ ែ ណឌ កិ ឆច ស នាថ្នម្រទពយសកម្ម ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ផត ល់ ឱ្យានការធកើ ន ធែើ ង តាម្កាលបរ ធិ ឆេ ទ
ជាក់ោក់ថ្នលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ដែលជា SPPI។

ធៅធលើការទទួលស្ថាល់ែាំបូងថ្នការវ ិនិ ធយ្ភា្ហុនដែលម្ិនម្រត្ូវបានធ្វើធែើងសម្រាប់ការធ្វើ
ពាណិជ្ជកម្ម្នាគារអាឆធម្រជ្ើ សធរ ើស ធោយម្ិនានការបែិធស្ធែើម្បីបង្ហាញពី ការផ្លលស់បូរជា
ត
បនតបនាេប់ថ្នត្ថ្ម្លសម្ស្សបធៅកនុង OCI។ ការធបាឹះធឆ្នត្ធនឹះម្រត្ូវបានធ្វើធែើងធោយដផែកធលើ
ម្ូលោានថ្នការវ ិនិធយ្។
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2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.2.2

ម្រទពយសកម្មនិងម្រទពយអកម្ម ហរិញ្ញវត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(ii) ឆាំណាត្់ថានក់ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុធផសងៗ ធទៀត្ម្រត្ូវបានចាត្់ថានក់ ម្រត្ូវបានវាស់តាម្ FVTPL
ធលើ ស ពី ធនឹះធទៀត្ ធៅធលើ កា រទទួ ល ស្ថា ល់ ែាំ បូង្នាគារអាឆកាំ ណ ត្់ នូ វ ម្រទពយសកម្មហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ
ដែលម្ិនអាឆធឆ្លើយត្បបាន

ធបើម្ិនែូ ធឆនឹះធទធឆ្លើយត្បនឹ ងត្ម្រម្ូវការដែលម្រត្ូវវាស់ដវងធោយថ្ងល

ធែើម្រល
ាំ ស់ឬធៅ FVOCI ែូឆធៅ FVTPL ម្របសិនធបើធ្វើែូធឆនឹះលុបបាំបាត្់ឬកាត្់បនថយយ៉ា ងខាលាំង
នូវភាពម្ិនសុីគានថ្ន្ណធនយយដែលនឹ ងធកើត្ធែើង។

ការវាយត្ថ្ម្ល្ាំរូអាជ្ីវកម្ម
្នាគារធ្វើការវាយត្ថ្ម្លអាំពីធគាលបាំណងថ្ន្ាំ រអា
ូ ជ្ី វកម្មដែលម្រទពយសកម្មម្រត្ូវបានកាន់ កាប់ធៅ
ែាំណាក់កាលផលប័ម្រត្

ពី ធម្រពាឹះធនឹះឆ្លុឹះបញ្ញ
ច ាំងពី វ ិ្ី លប
ែ ាំ ផុត្កនុងការម្រ្ប់ ម្រ្ងអាជ្ីវកម្ម

និង

ព័ត្៌ានម្រត្ូវបានផតល់ជ្ូនការម្រ្ប់ម្រ្ង។ ព័ត្៌ានដែលបានពិចារណារួម្ាន៖
•

ធគាលនធយបាយ និងធគាលបាំណងដែលបានបញ្ញ
ជ ក់ សម្រាប់ផលប័ម្រត្និងម្របត្ិបត្តិការថ្ន
ធគាលនធយបាយទាាំងធនាឹះធៅកនុងការអនុ វត្តជាក់ ដសតង។

ជាពិ ធសសម្ិនថាយុទធស្ថស្តសត

របស់អនកម្រ្ប់ ម្រ្ងធផ្លតត្ធលើការទទួ លបានឆាំណូលការម្របាក់តាម្កិ ឆចសនា

ធោយរកានូវ

អម្រតាការម្របាក់ ជាក់ ោក់ម្ួយដែលម្រត្ូវគាននឹ ងរយៈធពលថ្នម្រទពយសម្បត្តិ ហិរញ្ញ វត្ថុធៅនឹងរយៈ

ធពលថ្នបាំណុលដែលកាំពុងផតល់ម្ូលនិ្ិែល់ម្រទពយសម្បត្តិទាាំងធនាឹះ ឬការែឹងលាំហូរស្ថឆ់
ម្របាក់ តាម្រយៈការលក់ ម្រទពយសម្បត្តិធនាឹះ។
•

រធបៀបដែលលទធផលថ្នផលប័ម្រត្ម្រត្ូវបានវាយត្ថ្ម្ល

និងរាយការណ៍ធៅថានក់ ម្រ្ប់ម្រ្ង

្នាគារ
•

ហានិភ័យដែលជ្ឹះឥទធិពលែល់ការអនុវត្ត្ាំរូអាជ្ីវកម្ម

(និងម្រទពយសម្បត្តិហិរញ្ញ វត្ថុដែល

ានធៅកនុង្ាំ រអា
ូ ជ្ី វកម្មធនាឹះ) និងយុទធស្ថស្តសតរបស់វាសម្រាប់ការម្រ្ប់ម្រ្ងហានិ ភ័យទាាំង
ធនាឹះ។
•

រធបៀបដែលអនកម្រ្ប់ម្រ្ងអាជ្ី វកម្មទទួលបានសាំណង (ឧទាហរណ៍ថាធត្ើ សាំណង្រ ដផែកធលើ
ត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នម្រទពយសម្បត្តិដែលបានម្រ្ប់ម្រ្ង ឬលាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់តាម្កិឆចសនាដែល
បានម្របម្ូ ល); និង

•

ភាពញឹកញាប់បរា
ិ ណ និ ងធពលធវោថ្នការលក់កុងរយៈធពលម្ុ
ន
នម្ូលធហត្ុ ថ្នការលក់
ដបបធនឹះនិងការរ ាំពឹងទុករបស់ែួនអាំ
ល
ពីសកម្មភាពលក់ នាធពលអនា្ត្។

ធទាឹះយ៉ា ងណាក៏

ធោយព័ត្៌ានអាំពីសកម្មភាពលក់ម្ិនម្រត្ូវបានពិចារណាធៅកនុងភាពឯធកាធទ ប៉ាុដនតជាដផនក

ម្ួយថ្នការវាយត្ថ្ម្លរម្
ួ អាំពីវ ិ្ី ដែល ្នាគារបានបញ្ញ
ជ ក់អាំពីធគាលបាំណងកនុងការម្រ្ប់ ម្រ្ង
ម្រទពយសម្បត្តិហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្ូវបានសធម្រម្ឆនិងរធបៀបដែលលាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់ម្រត្ូវបានធ្ែឹង។
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2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.2
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2.2.2

ម្រទពយសកម្មនិងម្រទពយអកម្ម ហរិញ្ញវត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(ii) ឆាំណាត្់ថានក់ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ការវាយត្ថ្ម្ល្ាំរូអាជ្ីវកម្ម (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុដែលម្រត្ូវបានកាន់កាប់ សម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឬម្រ្ប់ ម្រ្ង និងការអនុវត្តន៍
ដែលម្រត្ូវបានវាយត្ថ្ម្ល

ធោយដផែកធលើម្ូលោានត្ថ្ម្ល សម្ស្សប

ដែលម្រត្ូវបានវាស់ដវងធៅ

FVTPL ពីធម្រពាឹះពួកធ្ម្ិនម្រត្ូវបានធ្ម្របម្ូល ធែើ ម្បីម្របម្ូលលាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់ តាម្កិឆចសនា ឬ
ម្ិនបានកាន់កាប់ ទាាំងពី រធែើម្បីម្របម្ូ លលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ តាម្កិឆចសនា

និ ងធែើម្បីលក់ម្រទពយ

សកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ។

ការវាយត្ាំថ្លថាធត្ើ លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ តាម្កិឆចសនា្រ ជាការទូទាត្់ ដត្ម្របាក់ ធែើម្និងការម្របាក់ ។
សម្រាប់ធគាលបាំណងថ្នការវាយត្ថ្ម្លធនឹះ “សាំខាន់” ម្រត្ូវបានកាំណត្់ ជាត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នម្រទពយ
សកម្មហិរញ្ញ វត្ថុធៅធលើការទទួលស្ថាល់ែាំបូង។
សម្រាប់ត្ថ្ម្លធពលធវោថ្នម្របាក់

'ការម្របាក់'

ម្រត្ូវបានកាំណត្់ ជាការពិ ចារណា

និងសម្រាប់ហានិ ភ័យឥណទានដែលទាក់ ទងនឹ ងឆាំនួនទឹក

ម្របាក់ ធែើម្ដែលធៅសល់កុងកាំ
ន
ែុងធពលជាក់ោក់ ណាម្ួ យ និងសម្រាប់ហានិភ័យនិងការផតល់

ឥណទានជាម្ូលោានធផសងធទៀត្ (ឧទាហរណ៍ ហានិ ភ័យស្ថឆ់ម្របាក់និ ងឆាំណាយរែាបាល)
ក៏ែូឆជាែាំ ណាក់កាលឆាំ ធណញ។
កនុងការវាយត្ាំ ថ្លថាធត្ើ លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ តាម្កិឆចសនា្រ ជា SPPI ្នាគារពិចារណាធលើ
លកខែណឌថ្នកិឆចសនា។ ធនឹះរួម្បញ្ូច លទាាំងការវាយត្ថ្ម្លថាធត្ើ ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុានរយៈ
ធពលកិឆចសនាដែលអាឆផ្លលស់បូរធពលធវោ
ត
ឬឆាំនួនលាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់តាម្កិឆចសនាដែលថា
វានឹងម្ិនបាំធពញតាម្លកខែណឌធនឹះធទ។

កនុងការធ្វើការវាយត្ាំថ្ល្នាគារពិ ចារណា
•

ម្រពឹត្ិកា
ត រណ៍បនតដែលអាឆផ្លលស់បូរឆាំ
ត នួននិងធពលធវោថ្នលាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់

•

លកខណៈពិ ធសសអានុ ភាព

•

លកខែណឌបង់ ម្របាក់ ជាម្ុននិងការពនាធពល

•

លកខែណឌ

ដែលកាំណត្់ ការអឹះអាងរបស់្នាគារឆាំ ធពាឹះលាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់ពីម្រទពយសម្បត្តិ

ដែលបានបញ្ញ
ជ ក់ (ឧទាហរណ៍ឥណទានម្ិនដម្នជាសាំណង)។ និង
•

លកខណៈពិ ធសសដែលដកដម្របការពិ ចារណាអាំពីត្ថ្ម្លធពលធវោថ្នម្របាក់
កាំណត្់អម្រតាការម្របាក់ តាម្កាលកាំណត្់)។
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2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.2.2

ម្រទពយសកម្មនិងម្រទពយអកម្ម ហរិញ្ញវត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(ii) ឆាំណាត្់ថានក់ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ឥណទានម្ិនានសាំណង
កនុងករណីែលឹះឥណទានម្រត្ូវបានធ្វើធែើង ធោយ្នាគារដែលធានាធោយម្រទពយបញ្ញ
ច ាំរបស់អនកែចី
ការអឹះអាងរបស់្នាគារឆាំធពាឹះលាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់ថ្នវត្ថុបញ្ញ
ច ាំម្ូលោាន (ឥណទានម្ិ នដម្នពឹង
ដផែក)។

្នាគារអនុវត្តការវ ិនិឆ័យ
េ កនុងការវាយត្ថ្ម្លថាធត្ើ ឥណទានម្ិនដម្នសាំណងធឆ្លើយត្ប

នឹងលកខណៈវ ិនិឆ័េយរបស់ SPPI ដែរឬធទ។ ្នាគារជា្ម្មតាពិចារណាធលើព័ត្៌ានែូឆខាង
ិ ិឆ័យ
ធម្រកាម្ធៅធពលធ្វើការវន
េ ធនឹះ
•

កនុងលកខែណឌការធរៀបឆាំកិឆចសនាានកាំណត្់ឆាំនួន និ ងកាលបរ ិធឆេទជាក់ោក់ ថ្នការទូទាត្់
ជាស្ថឆ់ម្របាក់ ថ្នឥណទាន

•

ត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នវត្ថុបញ្ញ
ច ាំទាក់ទងនឹងឆាំនួនម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុដែលបានធានា

•

សម្ត្ថភាព និងឆ្នេៈរបស់អនកែចីកុងការទូ
ន
ទាត្់ តាម្កិឆចសនាធទាឹះបី ានការធាលក់ឆុឹះថ្នត្ថ្ម្ល
បញ្ញ
ច ាំ

•

កនុងលកខែណឌអនកែចី ្រ ជាបុ្ាល ឬជាអងាភាពម្របត្ិ បត្តិការសាំខាន់ ឬជាអងាភាពដែលាន
ធគាលបាំណងពិ ធសស

•

ហានិ ភ័យរបស់្នាគារ
សាំណងធពញធលញ

កនុងការខាត្បង់ ធលើម្រទពយសកម្មទាក់ ទងនឹ ងឥណទានាន

•

ទាំហាំដែលវត្ថុបញ្ញ
ច ាំត្ាំណាងឱ្យទាាំងអស់ឬដផនកសាំខាន់ ថ្នម្រទពយរបស់អនកែចី។ និង

•

្នាគារនឹងទទួ លបានអត្ថម្របធយជ្ន៍ពីការ្ិត្្ូ រពីម្ូលោានម្រទពយសកម្ម។

ិ
ឆាំណាត្់ថានក់ធែើងវញ
ម្រទពយសម្មហិរញ្ញ វត្ថុម្ិនម្រត្ូវបានធ្វើចាត្់ ថានក់ ធែើងវ ិញ បនាេប់ពីការទទួ លស្ថាល់ែាំបូងធលើកដលង

ដត្កនុងរយៈធពលដែល្នាគារផ្លលស់បូតរ្ាំ រូអាជ្ី វកម្មរបស់ែួលន សម្រាប់ ការម្រ្ប់ ម្រ្ងម្រទពយសកម្ម
ហិរញ្ញ វត្ថុ។

(iii) ការម្ិនទទួ លស្ថាល់
ម្រទពយសកម្មហិរញវត្ថុ
្នាគាររ ឹបអូសម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុធៅធពលដែល

សិទិធឆុឹះកិឆចសនាជាស្ថឆ់ ម្របាក់សុទធពី

ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុបានផុត្សុពលភាព ឬ ធផេរសិទិក
ធ ុងការទទួ
ន
លបានលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់តាម្
កិឆចសនាកនុងម្របត្ិបត្តិការ

ដែលហានិ ភ័យនិងផលឆាំ ធនញទាាំងអស់ថ្នភាពជាាចស់ធលើម្រទពយ

សកម្មហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្ូវបានធផេរ ឬ ដែល្នាគារម្ិនធផេរ ឬ រកាទុកនូវរាល់ហានិភ័យនិ ងផល
ឆាំធនញ ធហើយម្ិនរកាការម្រ្ប់ម្រ្ងម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុបានធទ។
23

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.2.2

ម្រទពយសកម្មនិងម្រទពយអកម្ម ហរិញ្ញវត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(iii) ការម្ិនទទួ លស្ថាល់ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ម្រទពយសកម្មហិរញវត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ធយងតាម្ការឈ្ប់ទទួ លស្ថាល់ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ភាពែុសគានរវាងត្ដម្លធយងរបស់ម្រទពយ
(ឬ ឆាំនួនត្ថ្ម្លដែលម្រត្ូវបានដបងដឆកធៅឆាំ ដណកថ្នម្រទពយដែលបានែកហូត្) និងផលបូ កថ្ន (i)
ការពិ ចារណាដែលទទួ លបាន

(រាប់បញ្ូច លទាាំងម្រទពយសកម្មងីមដែលទទួលបានម្ិន្ិត្ការ

ទទួលែុសម្រត្ូវងមីដែលបានសនមត្់) និង (ii) ការខាត្បង់ឬខាត្បង់ដែលទទួ លបានធៅកនុង OCI
ម្រត្ូវបានទទួ លស្ថាល់ធៅកនុងម្របាក់ឆាំធណញនិងការខាត្បង់ ។

ម្រទពយអកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ
្នាគារម្ិនទទួ លស្ថាល់នូវទាំ នួលែុសម្រត្ូវហិរញ្ញ វត្ថុធទ ធៅធពលដែលកាត្ពវកិឆចកុងកិ
ន
ឆចសនា
ម្រត្ូវបាន រ ាំស្ថយ ឬលុបធចាល ឬផុត្កាំណត្់។

(iv) កាដកដម្របម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុនិងម្រទពយអកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ
ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ
ម្របសិនធបើ លកខែណឌថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ម្រត្ូវបានដកដម្រប្នាគារវាយត្ថ្ម្លថាធត្ើលាំហូរស្ថឆ់
ម្របាក់ ថ្នម្រទពយសកម្មដែលបានដកដម្របានភាពែុ សគានធម្រឆើ ន

ម្របសិនធបើ លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ ានភាពែុសគានខាលាំងធនាឹះសិទិក
ធ ុនងកិឆចសនាឆាំធពាឹះលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់
ពីម្រទពយសម្បត្តិហិរញ្ញ វត្ថុធែើម្ម្រត្ូវបានចាត្់ទុកថាផុត្កាំណត្់ ។

កនុងករណីធនឹះម្រទពយសម្បត្តិ
ហិរញ្ញ វត្ថុធែើម្ម្រត្ូវបានធ្ទទួ លស្ថាល់ (សូម្ធម្ើល (iii)) ធហើយម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុងមីម្រត្ូវបាន
ទទួលស្ថាល់តាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សបបូកនឹងថ្ងលធែើម្ម្របត្ិបត្តិការដែលានលកខណៈម្រ្ប់ ម្រគាន់។ ថ្ងល
ឈ្នួលដែលទទួ លបានជាដផនកថ្នការដកដម្របម្រត្ូវបានរាប់បញ្ូច លែូឆខាងធម្រកាម្ៈ
•

ថ្ងលធសវាដែលម្រត្ូវបានពិ ចារណាកនុងការកាំណត្់ត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នម្រទពយសកម្ម និងថ្ងលធសវា
ងមីដែលត្ាំ ណា ងឱ្យការទូ ទា ត្់ ថ្ងល ធែើ ម្ ម្របត្ិ ប ត្តិ កា រដែលានសិ ទិធ ម្រត្ូ វ បានរាប់ ប ញ្ូច លកនុ ង
ការវាស់ដវងែាំបូងថ្នម្រទពយសកម្ម។ និង

•

ថ្ងលធសវាធផសងធទៀត្ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ូច លទាាំងម្របាក់ឆាំធណញ
ម្ួយថ្នការឆាំធណញឬខាត្ធលើការម្ិនទទួ លស្ថាល់។

24

និងការខាត្បង់ ដែលជាដផនក

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.2.2

ម្រទពយសកម្មនិងម្រទពយអកម្ម ហរិញ្ញវត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(iv) កាដកដម្របម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុនិងម្រទពយអកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
•

ម្របសិនធបើលាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់ម្រត្ូវបានដកដម្របធៅធពលដែលអនកែចីជ្ួបការលាំបាកដផនកហិរញ្ញ វត្ថុ

ែូធឆនឹះធគាលបាំណងថ្នការដកដម្របជាទូ ធៅ្រ ធែើម្បីទទួ លបានម្កវ ិញនូ វលកខែណឌកិឆចសនា
ធែើម្ជាអត្ិ បរា
ិ

ជាជាងបធងកើត្ធែើម្ទុនម្រទពយងមីដែលានលកខែណឌែុ សគានធម្រឆើ ន។

ម្របសិនធបើ្នាគារានដផនការដកដម្របម្រទពយសម្បត្តិហិរញ្ញ វត្ថុតាម្រធបៀបម្ួ យដែលអាឆនាាំឱ្យ

ានការអភ័ យធទាសឆាំ ធពាឹះលាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់ បនាេប់ម្កវាម្រត្ូវពិ ចារណាជាម្ុនថា ធត្ើ ដផនក
ណាម្ួយថ្នម្រទពយសម្បត្តិ្ួរដត្ម្រត្ូវបានលុបធចាលម្ុ នធពលការផ្លលស់បូតរធកើត្ធែើង

(សូម្

ធម្ើលខាងធម្រកាម្សម្រាប់ធគាលនធយបាយបិទ)។ វ ិ្ី ស្ថស្តសតធនឹះជ្ឹះឥទធិពលែល់លទធផល
ថ្នការវាយត្ថ្ម្លបរ ិាណ និងានន័យថាលកខណៈវ ិនិឆ័េយថ្នការម្ិនទទួលស្ថាល់ជា្ម្មតា
កនុងករណីដបបធនឹះ។
•

ម្របសិនធបើ ការដកដម្របម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុដែលម្រត្ូវបានវាស់ដវងធោយថ្ងលធែើម្រល
ាំ ស់

ឬ

FVOCI ម្ិនបណា
ត លឱ្យានការម្ិនទទួ លស្ថាល់ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុធទ ធនាឹះ្នាគារនឹង
្ណនាធែើងវ ិញនូ វឆាំនួនធយងសរុបថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ

ធោយធម្របើអម្រតាការម្របាក់

ានម្របសិទិធភាពែាំបូងថ្នម្រទពយ ធហើយទទួ លស្ថាល់លទធផល ជាការដកដម្របឆាំ ធណញនិ ងខាត្។
ឆាំធពាឹះម្រទពយសម្បត្តិហិរញ្ញ វត្ថុអម្រតាអដណតត្ អម្រតាការម្របាក់ានម្របសិទិធភាពែាំបូងដែលម្រត្ូវ
បានធម្របើធែើ ម្បី្ណនាការធកើ នធែើងឬការខាត្បង់ ម្រត្ូវបានដកត្ម្រម្ូវ

ធែើម្បីឆ្ុឹះបញ្ញ
ល
ច ាំងពី

លកខែណឌទីផារបឆចុបបនន ធៅធពលធ្វើការដកដម្រប។ ថ្ងលធែើម្ ឬថ្ងលធសវាឆាំ ណាយ នឹងថ្ងលធសវា
ដែលទទួ លបានជាដផនកថ្នការដកដម្របឆាំនួនត្ថ្ម្ល សរុបថ្នម្រទពយសកម្មដែលបានដកដម្របធហើយ
ម្រត្ូវបានធ្ធ្វើរ ាំលស់ធលើរយៈធពលធៅសល់ថ្នម្រទពយសកម្មដែលបានដកដម្រប។
•

ម្របសិ នធបើ ការដកដម្របដបបធនឹះម្រត្ូវបានអនុ វត្តធោយស្ថរដត្ការលាំ បាកដផនកហិ រ ញ្ញ វត្ថុរបស់
អនកែចី

បនាេប់ម្កភាពឆាំធណញឬខាត្ម្រត្ូវបានបង្ហាញរួម្គានជាម្ួយនឹងការខាត្បង់ធលើ អុីម្ដភ

ម្ិន

ថ្នត្ថ្ម្ល។

កនុងករណីធផសងធទៀត្វាម្រត្ូវបានបង្ហាញជាឆាំណូលការម្របាក់ ដែលបាន
្ណនាធោយធម្របើវ ិ្ី ស្ថស្តសតអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាព។

ម្រទពយអកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ
្នាគារ ម្ិ នទទួ លស្ថាល់ ម្រទពយអកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថុធៅធពលដែលលកខែណឌរបស់ វាម្រត្ូវបានដកដម្រប
ធហើយលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ ថ្នបាំ ណុលដែលបានដកដម្របានភាពែុសគានខាលាំង។

កនុងករណីធនឹះការ
ទទួលែុសម្រត្ូវហិរញ្ញ វត្ថុងមី ធោយដផែកធលើលកខែណឌដែលបានដកដម្របម្រត្ូវបានទទួ លស្ថាល់តាម្
ត្ថ្ម្លសម្ស្សប។ ភាពែុ សគានរវាងត្ថ្ម្លធយងថ្នម្រទពយអកម្មហិរញ្ញ វត្ថុដែលបានទទួ លស្ថាល់និង
ការពិ ចារណាបង់ ម្រត្ូវបានទទួ លស្ថាល់ធលើភាពឆាំ ធណញនិ ងខាត្។ ការពិ ចារណាធលើការបង់រម្
ួ

បញ្ូច លទាាំងម្រទពយសម្បត្តិដែលម្ិនដម្នជាហិរញ្ញ វត្ថុ ដែលបានធផេរម្របសិនធបើ ាននិងការសនមត្់
ថ្នបាំណុលរួម្ ទាាំងម្រទពយអកម្មហិរញ្ញ វត្ថុដែលបានដកដម្របងមី។
25

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.2.2

ម្រទពយសកម្មនិងម្រទពយអកម្ម ហរិញ្ញវត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(iv) កាដកដម្របម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុនិងម្រទពយអកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ម្រទពយអកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ម្របសិនធបើ ការដកដម្របម្រទពយអកម្មហិរញ្ញ វត្ថុម្ិនម្រត្ូវបានធ្រាប់ បញ្ូច លធនាឹះធទ ការឆាំណាយរ ាំលស់
បាំណុលម្រត្ូវបាន្ណនាធែើងវ ិញ

ធោយបញ្ុច ឹះអម្រតាលាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់ ដែលបានដកដម្របតាម្
អម្រតាការម្របាក់ានម្របសិទិធភាពធែើម្
ធហើយលទធផលថ្នភាពឆាំធណញឬខាត្ម្រត្ូវបានទទួល
ស្ថាល់ជាម្របាក់ឆាំធណញនិងខាត្។
ានម្របសិទិធភាពធែើម្ដែលម្រត្ូវបានធម្របើ

ឆាំធពាឹះម្រទពយអកម្មហិរញ្ញ វត្ថុអម្រតាអដណតត្អម្រតាការម្របាក់

ធែើម្បី្ណនាឆាំ ធណញឬខាត្ម្រត្ូវបានដកត្ម្រម្ូវធែើម្បី

ឆ្លុឹះបញ្ញ
ច ាំងពីលកខែណឌទីផារបឆចុបបននធៅធពលធ្វើការដកដម្រប។ ថ្ងលធែើម្និងថ្ងលធសវាឆាំ ណាយម្រត្ូវ
បានធ្ទទួ លស្ថាល់ថាជាការដកត្ាំរូវធលើបនេុកដែលម្រត្ូវទទួ ល
និងម្រត្ូវបានសងរល
ាំ ស់កុង
ន
រយៈធពលដែលធៅសល់ថ្នម្រទពយអកម្មហិរញ្ញ វត្ថុដែលបានដកដម្រប ធោយ្ណនាអម្រតាការម្របាក់
ដែលានម្របសិទិធភាពធៅធលើឧបករណ៍។

(v) ការកាត្់កង
ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ និងម្រទពយអកម្មហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្ូវបានទូ ទាត្់និងឆាំនួនទឹកម្របាក់ សុទធដែលបាន
បង្ហាញធៅកនុងរបាយការណ៍ត្ុលយការធៅធពល និងធៅធពលដែល្នាគារានសិទិធស្សបឆាប់

កនុងការកាំនត្់នូវឆាំនួនទឹ កម្របាក់
ធហើយវាានបាំណងទូ ទាត្់វាធោយដផែកធលើម្ូលោានសុទធឬ
ធែើម្បីទទួ លស្ថាល់ម្រទពយសកម្ម និងទូទាត្់បាំណុលកនុងធពលែាំណាលគាន។

(vi) ការវាស់ត្ថ្ម្លសម្ស្សប
'ត្ថ្ម្លសម្ស្សប' ្រជាថ្ងលដែលម្រត្ូវទទួ លធែើម្បីលក់ម្រទពយសកម្ម ឬទូទាត្់ធែើម្បីធផេរការទទួ លែុស
ម្រត្ូវកនុងម្របត្ិបត្តិការដែលាន អនកឆូលរួម្ទីផារធៅកាលបរ ិធឆេទថ្នការវាស់ដវង ឬកនុងករណី
ដែលម្ិនាន ទីផារដែលានអត្ថម្របធយជ្ន៍បាំផុត្ដែល ្នាគារានសិទិធធម្របើ ម្របាស់ធៅកាល
បរ ិធឆេទធនាឹះ។
វា។

ត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នការទទួ លែុ សម្រត្ូវឆ្លុឹះបញ្ញ
ច ាំងពី ហានិភ័យម្ិនែាំ ធណើរការរបស់

ធៅធពលានឧបករណ៍ធនឹះ ្នាគារវាស់ត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នឧបករណ៍ធោយធម្របើត្ថ្ម្លដែលបាន
ែកស្សង់ ធៅកនុងទីផារសកម្មសម្រាប់ឧបករណ៍ធនាឹះ។

ទីផារម្រត្ូវបានចាត្់ទុកថា

“សកម្ម”

ម្របសិនធបើម្របត្ិបត្តិការសម្រាប់ ម្រទពយសកម្ម ឬការទទួលែុសម្រត្ូវធកើ ត្ធែើងជាម្ួ យនឹងធម្របកង់
និងបរ ិាណម្រ្ប់ ម្រគាន់ ធែើម្បីផតល់ព័ត្៌ានអាំពីត្ថ្ម្លជាម្របចាាំ។
ម្របសិនធបើម្ិនានការែកស្សង់ត្ថ្ម្លធៅកនុងទីផារសកម្មធទធនាឹះ

្នាគារធម្របើ បធឆចកធទសវាយ

ត្ថ្ម្លដែលបធងកើនការធម្របើ ម្របាស់្នធានដែលអាឆសធងកត្បាននិងបម្រងួម្អបបបរាការធម្របើម្របាស់
ធាត្ុឆូលដែលម្ិនអាឆម្រ្ប់ ម្រ្ងបាន។

បធឆចកធទសវាយត្ថ្ម្លដែលម្រត្ូវបានធម្រជ្ើសធរស
ើ រួម្

បញ្ូច លកតាតទាាំងអស់ដែលអនកឆូលរួម្កនុងទីផារពិ ចារណាធលើការកាំ ណត្់ត្ថ្ម្លម្របត្ិបត្តិការ។
26

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.2.2

ម្រទពយសកម្មនិងម្រទពយអកម្ម ហរិញ្ញវត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(vi) ការវាស់ត្ថ្ម្លសម្ស្សប (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ភសដុតាងលែបាំផុត្ថ្នត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធៅធលើការទទួ លស្ថាល់ែាំបូង ្រត្ថ្ម្ល
ម្របត្ិបត្តិការជា្ម្មតាត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នការពិ ចារណាដែលបានផតល់ឱ្យ
ឬទទួ លបាន។
ម្របសិនធបើ្នាគារកាំណត្់ ថាត្ថ្ម្លសម្ស្សបធលើការទទួ លស្ថាល់ែាំបូងែុ សគានពីត្ថ្ម្លម្របត្ិបត្តិការ
ធហើយត្ថ្ម្លសម្ស្សប

ម្ិនម្រត្ូវបានបង្ហាញធោយត្ថ្ម្លដែលបានែកស្សង់ធៅកនុងទីផារសកម្ម

សម្រាប់ម្រទពយសកម្ម ឬបាំណុលដែលែូឆគាននិងម្ិនដផែកធលើបធឆចកធទសវាយត្ថ្ម្លដែលម្ិនអាឆ
ម្រ្ប់ម្រ្ងបាន។

ធាត្ុឆូលម្រត្ូវបានវ ិនិឆ័េយថាម្ិនសាំខាន់ ទាក់ទងនឹងការវាស់ដវង

បនាេប់ម្ក

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ម្រត្ូវបានវាស់ដវងែាំបូងធោយត្ថ្ម្លសម្ស្សបដកសម្រម្ួលធែើម្បីពនាភាពែុស

គាន រវាងត្ថ្ម្លយុត្ិត្ម្៌ ធលើការទទួលស្ថាល់ែាំបូងនិងត្ាំ ថ្លម្របត្ិបត្តិការ។ បនាេប់ម្កភាពែុសគាន
ធនាឹះម្រត្ូវបានធ្ទទួ លស្ថាល់ធៅកនុង របាយការណ៍ថ្នម្របាក់ ឆាំធណញ ឬការបាត្់បង់ធោយដផែក
ធលើម្ូលោានសម្ស្សប

សម្រាប់ អាយុកាលថ្នឧបករណ៍ប៉ាុដនតម្ិនធលើសពីធពលដែលការវាយ

ត្ថ្ម្លម្រត្ូវបានគាាំម្រទទាាំងស្សុងធោយទិននន័យទីផារដែលអាឆសធងកត្បាន ឬម្របត្ិបត្តិការម្រត្ូវបាន
បិទ។
ម្របសិនធបើម្រទពយសកម្មឬបាំណុលដែលម្រត្ូវបានវាស់ដវងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សបានត្ថ្ម្លធែញថ្ងលនិង
ថ្ងលធសនើបនាេប់ម្ក

្នាគារវាស់ដវងធលើម្រទពយសកម្មនិងម្ុែត្ាំដណងដវងកនុងត្ថ្ម្លធែញថ្ងលនិង

បាំណុលនិងជ្ាំ ហរែលីតាម្ត្ថ្ម្លធសនើ។

ផលប័ម្រត្ថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុដែលម្រត្ូវបានម្របឈ្ម្នឹងហានិភ័យទីផារ
និងហានិភ័យឥណទានដែលម្រត្ូវបានម្រ្ប់ម្រ្ងធោយ ្នាគារធោយដផែកធលើផលប៉ាឹះពាល់សុទធ

ឆាំធពាឹះហានិភ័យទីផារឬហានិភ័យឥណទានម្រត្ូវបានវាស់ដវងធោយដផែកធលើត្ថ្ម្ល ដែលនឹងម្រត្ូវ
បានទទួលធែើម្បីលក់ទីតាាំងដវងសុទធ (ឬបង់ម្របាក់ ធែើម្បីធផេរទីតាាំងែលីសុទធ) សម្រាប់ហានិ ភ័យ ជាក់
ោក់។ ការដកែាំ ណាក់ កាលផលប័ម្រត្ ឧទាហរណ៏ ការធែញថ្ងល - ធសនើសុាំការដកត្ាំរូវឬការដក
ត្ម្រម្ួវហានិ ភ័យឥណទានដែលឆ្លុឹះបញ្ញ
ច ាំងពីការវាស់ដវងធោយឈ្រធលើម្ូលោាន
សុទធ

-

ការប៉ាឹះពាល់

ម្រត្ូវបានបម្រម្ុងទុកសម្រាប់ម្រទពយសកម្មនិងបាំណុលបុ្ាលដផែកធលើម្ូលោានថ្នការដក

ត្ម្រម្ូវហានិ ភ័យទាក់ទងនឹងឧបករណ៍នីម្ួយៗ ធៅកនុងផលប័ម្រត្។
ត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នបាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុដែលានលកខណៈទាម្ទារ (ឧទាហរណ៍ ត្ម្រម្ូវការ ថ្នការ

ោក់) ម្ិនត្ិឆជាងឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលម្រត្ូវបង់តាម្ត្ាំរវូ ការដែលម្រត្ូវបានបញ្ុច ឹះចាប់ពីថ្ងៃែាំបូងដែល
ឆាំនួនទឹកម្របាក់ អាឆត្ាំ រវូ ធអាយបង់។
្នាគារ

ទទួ លស្ថាល់ការធផេរម្របាក់រវាងែាំណាក់ កាលថ្នឋានានុ ម្រកម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សបធៅឆុង

បញ្ចប់ថ្នរយៈធពលរបាយការណ៍កាំែុងធពលដែលការផ្លលស់បូរបានធកើ
ត
ត្ធែើង។
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.2.2

ម្រទពយសកម្មនិងម្រទពយអកម្ម ហរិញ្ញវត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(vii) អុីម្ដភម្ិន
្នាគារទទួ លស្ថាល់នូវការខាត្បង់ សាំរាប់ ការខាត្បង់ឥណទានដែលបានរព
ាំ ឹងទុ ក (ECL)
ធលើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុែូឆខាងធម្រកាម្ដែលម្ិនម្រត្ូវបានវាស់ដវងធៅ FVTPL។
•

ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុដែលជាឧបករណ៍បាំណុល។ និង

•

ការផតល់ឥណទានធឆញ។

គាមនការខាត្បង់ធលើអុីម្ដភម្ិ នបានទទួ លស្ថាល់ធលើការវ ិនិ ធយ្ម្ូល្ន។
្នាគារវាស់សាំវ ិធាន្នបាត្់ បង់តាម្ឆាំនួនទឹកម្របាក់ ធសមើនឹង ECL ធពញម្ួយជ្ី វ ិត្ធលើកដលងដត្
ឆាំណុឆែូឆខាងធម្រកាម្ដែលម្រត្ូវបានវាស់ដវងជា ECL រយៈធពល 12 ដែ៖
•

ម្ូលបម្រត្វ ិនិ ធយ្បាំណុលដែលម្រត្ូវបានកាំណត្់ថាានហានិភ័យឥណទានទាបធៅកាល
បរ ិធឆេទថ្នការរាយការណ៍។ និង

•

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធផសងធទៀត្ (ធម្រៅពីការទទួ លបានជ្ួ ល) ដែលហានិភ័យឥណទានម្ិ ន
បានធកើនធែើង្ួរឱ្យកត្់ សាាល់ចាប់ តាាំងពី ានការទទួ លស្ថាល់ែាំបូង។

ECL 12 ដែ្រជាដផនកម្ួ យថ្ន ECL ដែលបណា
ត លម្កពី ម្រពឹ ត្ិតការណ៍ម្ិនម្របម្រកត្ីធលើឧបករណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុដែលអាឆធ្វើធៅបានកនុងរយៈធពល

12

ដែបនាេប់ពីកាលបរ ិធឆេទរបាយការណ៍។

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុសាំរាប់ ECLានរយៈធពល 12 ដែម្រត្ូវបានធ្ទទួ លស្ថាល់ថាជា “ឧបករណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុែាំ ណាក់ កាលទី 1” ។

ECL ានអាយុកាល ្រ ជា ECL ដែលបណា
ត លម្កពីម្រពឹត្ិតការណ៍ដែលអាឆធកើត្ានទាាំងអស់
ធលើអាយុកាលរ ាំពឹងទុករបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដែល ECL ានអាយុ
កាលម្ួ យ

ម្រត្ូវបានធ្ទទួ លស្ថាល់ប៉ាុដនតម្ិនានអន់ងយឥណទាន

ម្រត្ូវបានធ្ធៅថា“

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុែាំ ណាក់ កាលទី 2”។
ធៅកាលបរធិ ឆេទថ្នការរាយការណ៍នីម្ួយៗ
ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ

្នាគារវាយត្ថ្ម្លថាធត្ើហានិភ័យឥណទានថ្ន

បានធកើ នធែើង្ួ រឱ្យកត្់សាាល់ចាប់ តាាំងពីានការទទួលស្ថាល់ែាំបូង។

ធៅធពលហានិភ័យឥណទានបានធកើនធែើង្ួ រឱ្យកត្់ សាាល់ចាប់តាាំងពី ការទទួ លស្ថាល់ែាំបូង
ិ ន្នការបាត្់បង់ ម្រត្ូវបានវាស់ដវងតាម្ឆាំនួនទឹកម្របាក់ធសមើនឹង ECL ធពញម្ួ យជ្ីវ ិត្។
សាំវធា
ធៅធពលកាំ ណ ត្់ ថា ធត្ើ ហា និ ភ័ យ ឥណទានថ្នម្រទពយសកម្ម ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ បានធកើ ន ធែើ ង ្ួ រ ឱ្យកត្់

សាា ល់ ចាប់តាាំងពី ការទទួលស្ថាល់ែាំបូងនិងធៅធពលបា៉ា ន់ ស្ថមន ECLs ្នាគារពិ ចារណាធលើ
ព័ត្៌ានសម្ធហត្ុផលនិងអាឆទុកឆិ ត្តបានដែលពាក់ព័នធ
ឆាំណាយឬការម្របឹងដម្របង។

និងអាឆរកបានធោយម្ិនចាាំបាឆ់

ទាាំងធនឹះរួម្ានទាាំងបរ ិាណនិងព័ត្៌ានម្របកបធោយ្ុ ណភាព

និងការវ ិភា្ដផែកធលើបទពិធស្ថ្ន៍និងម្របវត្តិស្ថស្តសតរបស់្នាគារ និងការវាយត្ាំ ថ្លឥណទាន
ដែលានស្ស្ថប់និងរួម្បញ្ូច លទាាំងព័ត្៌ានដែលធម្ើ លធៅអនា្ត្។
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.2.2

ម្រទពយសកម្មនិងម្រទពយអកម្ម ហរិញ្ញវត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(vii) អុីម្ដភម្ិន (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ម្របសិនធបើហានិភ័យឥណទានម្ិនបានធកើនធែើង្ួរឱ្យកត្់ សាាល់ចាប់តាាំងពី ការទទួលស្ថាល់
ែាំបូង ឬម្របសិនធបើ ្ុណភាពឥណទានថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុានភាពម្របធសើរធែើងធនាឹះ វាដលង
ានការធកើ នធែើង្ួរឱ្យកត្់ សាាល់ធលើហានិភ័យឥណទានចាប់ តាាំងពី ការទទួ លស្ថាល់ែាំបូង
ិ ន្នការបាត្់បង់ ម្រត្ូវបានវាស់ដវងកនុងឆាំនួនទឹកម្របាក់ធសមើនឹង ECLs រយៈធពល 12 ដែ។
សាំវធា
រយៈធពលអត្ិបរាដែលម្រត្ូវបានពិចារណាធៅធពលបា៉ា ន់ ស្ថមន ECLs ្រ ជារយៈធពលកិ ឆចសនា
អត្ិបរាដែល ្នាគារម្រត្ូវម្របឈ្ម្នឹងហានិភ័យឥណទាន។

កាំណត្់ថាធត្ើហានិភ័យឥណទានបានធកើនធែើង្ួ រឱ្យកត្់ សាាល់
្នាគារវាយត្ាំថ្លថាធត្ើហានិ ភ័យឥណទានបានធកើនធែើង្ួរឱ្យកត្់សាាល់ចាប់ តាាំងពី ការទទួល
ស្ថាល់ែាំបូងធៅកាលបរធិ ឆេទរបាយការណ៍នីម្ួយៗ។
ឥណទានានស្ថរៈសាំខាន់
ត្ាំបន់ភូម្ិស្ថស្តសត។

កាំណត្់ថាធត្ើការធកើនធែើងហានិភ័យ

ឬអត្់អាស្ស័យធលើលកខណៈថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុនិ ងអនកែចីនិង

្នាគារចាត្់ទុកថាការធកើនធែើងនូវហានិភ័យឥណទានធកើត្ធែើងម្ិ នធលើសពី ធពលដែលម្រទពយ
សកម្មហួសកាលកាំណត្់ 90 ថ្ងៃ។ ថ្ងៃដែលហួសកាំណត្់ ម្រត្ូវបានកាំណត្់ធោយរាប់ ឆាំនួនថ្ងៃចាប់
តាាំងពី ថ្ងៃផុត្កាំណត្់ែាំបូងបាំផុត្ដែលទាក់ ទងនឹ ងការទូ ទាត្់ ម្របាក់ ធពញធលញម្ិ នម្រត្ូវបានទទួល។
កាលបរធិ ឆេទកាំ ណត្់ម្រត្ូវបានកាំណត្់ធោយម្ិន្ិត្ពី រយៈធពលអនុ ធម្រគាឹះណាម្ួ យដែលអាឆាន
សម្រាប់អនកែចី។
ម្របសិនធបើានភ័ សុតាងបង្ហ
ត
ា ញថាម្ិនានការធកើនធែើង្ួរឱ្យកត្់សាាល់ធលើហានិភ័យឥណទាន

ិ ន្នធលើ ការខាត្បង់ ធលើ ឧបករណ៍ម្ួ យនឹ ង
ទាក់ ទងនឹ ងការទទួ លស្ថាល់ែាំបូងធទធនាឹះ សាំ វធា
វ ិលម្រត្ែប់ ធៅវាស់ដវងជា ECL រយៈធពល 12 ដែ។

និយម្ន័យថ្នលាំនាាំធែើម្
្នាគារពិ ចារណាធលើម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុដត្ធៅែដែលធៅធពលដែល៖
•

អនកែចីទាំនងជាម្ិ នបង់ កាត្ពវកិឆចឥណទានរបស់ ែួលនែល់្នាគារធោយគាមនការធឆ្លើយ ត្ប

ធោយ ្នាគារឆាំ ធពាឹះសកម្មភាពែូឆជាការយល់ែឹងពី ការធានា (ម្របសិនធបើ ានម្រត្ូវបាន
ធ្វើធែើង)។ ឬ
•

្នាគារពិ ចារណាថា

ការធកើនធែើងនូ វហានិភ័យឥណទានធកើត្ធែើងម្ិនធលើសពីធពល

ដែលម្រទពយសកម្មធលើសឬធសមើ 90 ថ្ងៃហួសកាលកាំណត្់ធែើយ។
•

ិ
ធៅធពល្ណនីធនឹះម្រត្ូវឆ្លងកាត្់ការធរៀបឆាំរឆនាសម្ព័នធ ឬធរៀបឆាំបាំណុលធែើងវញ
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2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.2.2

ម្រទពយសកម្មនិងម្រទពយអកម្ម ហរិញ្ញវត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(vii) អុីម្ដភម្ិន (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
និយម្ន័យថ្នលាំនាាំធែើម្ (ត្ពី ទាំព័រម្ុន)
•

ធៅធពល្ណនីបង្ហាញពី ការធែាឹះជ្ីវជាត្ិថ្នទម្រម្ង់ឥណទានរបស់ែួន
ល

ប៉ាុដនតភាពម្ិន

ម្រត្ឹម្ម្រត្ូវរបស់វាម្ិនធលើសពី 90ដងៃដែលកនលងផុ ត្ធៅ (“DPD”) (្ណនីចាាំបាឆ់)
•

ធៅធពល្ណនី ម្រត្ូវបានកាត្់ ផ្លតឆ់ ធោយអនកជាប់ ពនធថ្នម្របធភទអនកែចីែូឆគាន ធៅកនុងម្របភព
បញ្ជីឥណទានែូឆគាន

ការវាស់ដវងថ្ន ECLs
ECLs ្រ ជាការបា៉ា ន់ស្ថមនធោយដផែកធលើម្របូបាបីលីធត្ថ្នការបាត្់បង់ឥណទាន។ វាស់ែូឆខាង
ធម្រកាម្៖
•

ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុដែលម្ិ នឆុឹះធែាយឥណទានធៅកាលបរធិ ឆេទរបាយការណ៍ៈជាត្ថ្ម្ល

បឆចុបបនននូវកងវឹះខាត្ស្ថឆ់ ម្របាក់
(ានន័ យថា
ភាពែុសគានរវាងលាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់
ធោយស្ថរដត្អងាភាពអនុ ធោម្តាម្កិឆចសនា និងលាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់ដែល្នាគាររព
ាំ ឹងថា
នឹងទទួលបាន);
•

ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុដែលអន់ងយឥណទានធៅកាលបរ ិធឆេទរាយការណ៍៖

ែូឆជាភាព

ែុសគានរវាងត្ថ្ម្លធយងសរុបនិងត្ថ្ម្លបឆចុបបននម្រនលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់អនា្ត្។ និង
•

ការធបត ជាា ឥណទានដែលម្ិ នានៈជាត្ថ្ម្ល ប ឆចុ បបនន ថ្នភាពែុ ស គាន រវាងលាំ ហូ រ ស្ថឆ់ ម្របាក់
កិឆចសនាដែលធកើត្ធែើងធោយស្ថរ្នាគារ

ម្របសិនធបើការធបតជាាឆិត្តម្រត្ូវបានែកធឆញ

ធហើយលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ ដែល ្នាគាររ ាំពឹងថានឹងទទួលបាន។

ការបញ្ចូ លការសនមត្ និងបធឆចកធទសដែលម្រត្ូវបានធម្របើសម្រាប់ ការបា៉ា ន់ស្ថមនពី អុីម្ដភម្ិ ន
ធាត្ុឆូលសាំខាន់ៗ កនុងការវាស់ដវងរបស់ ECL ្រ ជារឆនាសម្ព័នធពាកយថ្នអធងរែូឆខាងធម្រកាម្ៈ
•

ម្របូបាបី លីធត្ថ្នលាំនាាំធែើម្ (“PD”)។

•

ការខាត្បង់ ដែលបានផតល់ឱ្យ (“LGD”)។ និង

•

ការបង្ហាញតាម្លាំនាាំធែើម្ (“EAD”)។

•

ការដកត្ម្រម្ូវកតាតធសែាកិឆច (“EFA”)

•

កតាតបញ្ុច ឹះត្ាំ ថ្ល (“DF”)

ECL សម្រាប់ការោត្ម្រត្ោងធៅែាំ ណាក់ កាលទី 1 ម្រត្ូវបាន្ណនាធោយ្ុ ណ PD 12 ដែ
ធោយ EAD 12 ដែធោយ EFA 12 ដែធោយ LGD និងធោយកតាតបញ្ុច ឹះត្ថ្ម្ល។ ECLានអាយុ

កាលម្រត្ូវបាន្ណនាធោយ្ុណ PDានអាយុកាល ធោយ EADានអាយុកាល ធោយ EFA
ានអាយុកាល ធោយ LGD និងធោយកតាតបញ្ុច ឹះត្ថ្ម្ល។
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2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.2.2

ម្រទពយសកម្មនិងម្រទពយអកម្ម ហរិញ្ញវត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(vii) អុីម្ដភម្ិន (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ការបញ្ចូ លការសនមត្

និងបធឆចកធទសដែលម្រត្ូវបានធម្របើ សម្រាប់ការបា៉ា ន់ស្ថមនពី

អុី ម្ដភម្ិន

(ត្ពីទាំព័រម្ុន)

្នាគារ ទទួ លយកនូ វតារាងបាំ ដលងបាំ ដរបាំ រួលដែលានម្ូ លោានធលើភាពម្ិ នម្រត្ឹ ម្ម្រត្ូវ្ាំ រូអម្រតា
ការខាត្បង់ ជាម្របវត្តិស្ថស្តសតនិង្ាំរម្រូ បូកសុីធែើម្បីបា៉ាន់ស្ថមន PD របស់ែួលន។
LGD ្រជាទាំ ហាំថ្នការបាត្់បង់ដែលអាឆធកើត្ានម្របសិនធបើានលាំនាាំធែើម្ ្នាគារបា៉ា ន់ស្ថមន
បា៉ា រា៉ា ដម្៉ា ម្រត្របស់

LGD

ដផែកធលើម្របវត្តិថ្នអម្រតាថ្នការធងើ បធែើងវ ិញថ្នពាកយបណឹត ងម្របឆ្ាំងនឹង

សម្ភា្ី ដែលគាមនកាំ ណត្់។ ម្៉ាូដែល LGD ពិ ចារណាធលើរឆនាសម្ព័នធវត្ថុបញ្ញ
ច ាំអត្ី ត្ភាពថ្នការ
ទាម្ទារឧសាហកម្មសម្ភា្ី

ិ ថ្នម្រទពយបញ្ញ
និងថ្ងលធែើម្ថ្នការស្ថតរធែើងវញ
ច ាំណាម្ួ យដែល

ានស្ថរៈសាំខាន់ឆាំធពាឹះម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ។
ស្ថកលបង។

វ ិ្ីស្ថស្តសតស្ថកលបង

LGD

ម្រត្ូវបាន្ណនាដផែកធលើវ ិ្ី ស្ថស្តសត

្រដផែកធៅធលើសាំណុាំថ្នលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ ដែលបានបា៉ា ន់

ស្ថមន (ឧទាហរណ៍ ការម្របម្ូ ល ឬលក់ វត្ថុបញ្ញ
ច ាំ) កនុងអាំ ែុងធពលថ្នការស្ថកលបង និ ងបញ្ុច ឹះ
ធោយអម្រតាការម្របាក់ ានម្របសិទធភាពរហូត្ែល់កាលបរធិ ឆេទកាំណត្់។
EAD ត្ាំ ណាងឱ្យការប៉ាឹះពាល់ដែលរ ាំពឹងទុកកនុងករណីានបញ្ញ
ា ។ ្នាគារទាញយក EAD ពី
ការប៉ាឹះពាល់នាធពលបឆចុបបននធៅនឹងសម្ភា្ី

និងការផ្លលស់បូតរសកាតនុពលថ្នឆាំនួនទឹកម្របាក់

បឆចុបបននដែលបានអនុញ្ញញត្ធម្រកាម្កិឆចសនានិងធកើត្ធែើងពីការរ ាំលស់។ EAD ថ្នម្រទពយសកម្ម
ហិរញ្ញ វត្ថុ្រ ជាឆាំនួនម្រទពយសកម្មសរុបរបស់វាធៅលាំនាាំធែើម្។ ឆាំធពាឹះការសនាផតល់ឥណទាន
EADs

្រ ជាឆាំនួនសកាតនុ ពលនាធពលអនា្ត្ដែលអាឆម្រត្ូវបានអូ សទាញធម្រកាម្កិ ឆចសនា

ដែលម្រត្ូវបានបា៉ា ន់ម្របាណដផែកធលើការសធងកត្ម្របវត្តិស្ថស្តសត

និងការពាករណ៍ធឆ្ពឹះធៅម្ុែ។

ឆាំធពាឹះម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ EAD ម្រត្ូវបានកាំ ណត្់ធោយយក្ាំរូតាម្លទធផលដែលអាឆាន
ធៅឆាំណុឆធផសងៗកនុងធពលធវោធោយធម្របើ ធសណារយ
ី ៉ាូនិងបធឆចកធទសសថិត្ិ។

ែូឆដែលបានធរៀបរាប់ ខាងធលើធហើយអាឆធម្របើ ម្របាស់អត្ិបរ ិាឆាំនួន 12 ដែ PD សម្រាប់ម្រទពយ
សកម្មែាំណាក់កាលទី 1 ្នាគារវាស់ដវង ECL ពិ ចារណាធលើហានិភ័យថ្នការែកខានកនុង

រយៈធពលកិឆចសនាអត្ិ បរា (រាប់បញ្ូច លទាាំងជ្ធម្រម្ើ សពនាររបស់អនកែចី) ម្របឈ្ម្នឹងហានិភ័យ
ឥណទានធទាឹះបីកុងធគាលបាំ
ន
ណងម្រ្ប់ម្រ្ងហានិភ័យឥណទាន ្នាគារពិ ចារណារយៈធពល
យូរជាងធនឹះ។

រយៈធពលកិ ឆចសនាអត្ិបរាានរហូត្ែល់កាលបរធិ ឆេទដែល

សិទិធទាម្ទារសងម្របាក់ ជាម្ុនឬបញ្ចប់កិឆចសនាឬការធានាឥណទាន។

31

្នាគារាន

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.2.2

ម្រទពយសកម្មនិងម្រទពយអកម្ម ហរិញ្ញវត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(vii) អុីម្ដភម្ិន (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ិ
ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុដែលបានជ្ួសជ្ុលធែើងវញ
ិ
ម្របសិនធបើ លកខែណឌថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្ូវបានពិ ភាកាធែើងវញ
ឬដកដម្រប ឬម្រទពយសកម្ម
ហិរញ្ញ វត្ថុដែលានស្ស្ថប់ ម្រត្ូវបានជ្ាំនួសធោយម្រទពយងមី ធោយស្ថរដត្ការលាំបាកដផនកហិរញ្ញ វត្ថុ
របស់ អន ក ែចីប នាេ ប់ ម្ កការវាយត្ថ្ម្ល ម្រត្ូ វ បានធ្វើ ធែើ ង ថាធត្ើ ម្រទពយសកម្ម ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ

្ួ រ ម្រត្ូ វ បាន

ធ្ទទួ ល ស្ថាល់ធហើយ ECL ម្រត្ូវបានវាស់ែូឆខាងធម្រកាម្។
•

ម្របសិនធបើ ការធរៀបឆាំ រឆនាសម្ព័នធដែលរ ាំពឹងទុ កនឹងម្ិ នបណា
ត លឱ្យានការទទួ លស្ថាល់ ម្រទពយ
សកម្មដែលានស្ស្ថប់

ធនាឹះលាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់ដែលរាំពឹ ងទុកដែលបានម្កពី ម្រទពយសកម្ម

ហិរញ្ញ វត្ថុដែលបានដកដម្របម្រត្ូវបានរាប់បញ្ូច លកនុងការ្ណនាកងវឹះស្ថឆ់ម្របាក់ពីម្រទពយសកម្ម
ដែលានស្ស្ថប់។
•

ម្របសិនធបើ ការធរៀបឆាំរឆនាសម្ព័នធ

ដែលរាំពឹងទុកនឹងានលទធផលថ្នការម្ិនទទួលស្ថាល់

ម្រទពយសកម្ម ដែលានស្ស្ថប់ ធនាឹះត្ថ្ម្ល ដែលរ ព
ាំ ឹ ង ទុ ក ថ្នម្រទពយសកម្ម ងីម ម្រត្ូ វ បានចាត្់ ទុ កជា
លាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់ឆុងធម្រកាយពី ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុដែលានស្ស្ថប់ ធៅធពលដែល ការម្ិន
ទទួលស្ថាល់។

ឆាំនួនធនឹះម្រត្ូវបានរាប់ បញ្ូច លកនុងការ្ណនាកងវឹះខាត្ស្ថឆ់ម្របាក់ពីម្រទពយ

សកម្មហិរញ្ញ វត្ថុដែលានស្ស្ថប់ ដែលម្រត្ូវបានបញ្ុច ឹះពី កាលបរ ិធឆេទថ្នការម្ិនទទួលស្ថាល់
រហូត្ែល់ថ្ងៃរាយការណ៍

ធោយធម្របើអម្រតាការម្របាក់ធែើម្ដែលានម្របសិទិធភាពថ្នម្រទពយ

សកម្មហិរញ្ញ វត្ថុដែលានស្ស្ថប់។

ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុដែលឆុឹះធែាយឥណទាន
ធៅកាលបរធិ ឆេទរបាយការណ៍នីម្ួយៗ

្នាគារវាយត្ាំ ថ្លថាធត្ើ ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្ូវបាន

ឆាំណាយធលើថ្ងលធែើម្រល
ាំ ស់និងម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុបាំណុលដែលានធៅ FVOCI ានភាព
អន់ងយធលើឥណទាន (សាំធៅែល់“ ែាំ ណាក់កាលទី 3”) ។ ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុដែលភាពអន់
ងយធលើឥណទាន

ធៅធពលម្រពឹត្ិតការណ៍ម្ួយឬធម្រឆើន

ដែលានផលប៉ាឹះពាល់ម្រយ៉ាងខាលាំងធលើ

លាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់ ហិរញ្ញ វត្ថុនាធពលអនា្ត្របស់ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុបានធកើត្ធែើង។
ភ័សុតាងដែលម្រទពយសកម្ម
ត
ហិរញ្ញ វត្ថុ ដែលានភាពអន់ងយឥណទានរួម្ានទិ ននន័យដែលអាឆ
សធងកត្បានែូឆខាងធម្រកាម្៖
•

បញ្ញ
ា ដផនកហិរញ្ញ វត្ថុសាំខាន់ៗ របស់អនកែចី ឬអនកធឆញ

•

ការរ ាំធោភកិឆចសនាែូ ឆជាករណីហួសកាលកាំណត្់ ឬហួសកាលបរធិ ឆេទកាំណត្់ ។

•

ការធរៀបឆាំរឆនាសម្ព័នធឥណទាន

ឬការម្របាក់ ជាម្ុនធោយ

្នាគារម្ិនពិ ចារណា។
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.2.2

ម្រទពយសកម្មនិងម្រទពយអកម្ម ហរិញ្ញវត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(vii) អុីម្ដភម្ិន (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុដែលឆុឹះធែាយឥណទាន (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)
•

ិ ។ឬ
វាអាឆនឹងធកើត្ធែើងដែលថាអនកែចីនឹងឆូលកស័យ្នឬការធរៀបឆាំ ហិរញ្ញ វត្ថុធែើងវញ

•

ការបាត្់ែួនថ្នទី
ល
ផារសកម្មម្ួយសម្រាប់ ការធានាធោយស្ថរដត្ការលាំបាកដផនកហិរញ្ញ វត្ថុ។

ឥណទានដែលម្រត្ូវបានធ្ពិ ចារណាធែើងវ ិញ

ធោយស្ថរដត្ការបាត្់បង់្ុណភាពធៅកនុង

ស្ថថនភាពរបស់អនកែចីម្រត្ូវបានធ្ចាត្់ទុកថាជា អុីម្ដភម្ិ នឥណទាន លុឹះម្រតាដត្ានភសតុតាង
ដែលបង្ហាញថាហានិ ភ័យថ្នការម្ិ នទទួ លលាំ ហូរស្ថឆ់ ម្របាក់ តាម្កិ ឆចសនាបានងយឆុឹះ
ឱ្យកត្់សាាល់

ធហើយម្ិនានសូឆនាករធផសងធទៀត្ថ្នអុីងដភម្ិន។

្ួ រ

ធលើសពីធនឹះធៅធទៀត្

ឥណទានដែលហួសកាលកាំ ណត្់រយៈធពល 90 ថ្ងៃ ឬធលើសធនឹះម្រត្ូវបានធ្ចាត្់ទុកថាាន
្ុណវ ិបត្តិឥណទាន ។

ិ ន្នសម្រាប់ ECL ធៅកនុងរបាយការណ៍សតីពីជ្ាំហរហិរញ្ញ វត្ថុ
បទបង្ហាញថ្នសាំវធា
ិ ន្នសម្រាប់ ECL ម្រត្ូវបានបង្ហាញធៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថុដែលម្រត្ូវ
សាំវធា
បានវាស់ដវងធោយថ្ងលធែើម្រល
ាំ ស់៖ ជា្ណនីប្ពាជសពីឆាំនួនត្ធម្លើងសរុបថ្នម្រទពយសកម្ម។

លុបធឆញ
ឥណទានធៅអត្ិងិជ្នម្រត្ូវបានលុបធចាល (ទាាំងដផនកែលឹះឬធពញធលញ) ធៅធពលគាមនការរ ាំពឹង
ិ នូ វម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុទាាំងម្ូល
ទុកសម្ធហត្ុផលកនុងការម្របម្ូលម្កវញ
ជាទូធៅករណីធនឹះធៅធពលដែល

ឬដផនកណាម្ួយ។

្នាគារកាំណត្់ ថាអនកែចីម្ិនានម្រទពយសម្បត្តិ

ឆាំណូលដែលអាឆបធងកើត្លាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់ម្រ្ប់ ម្រគាន់

ឬម្របភព

ធែើម្បីសងឆាំនួនទឹ កម្របាក់ដែលម្រត្ូវ

លុបធចាល។ ការវាយត្ថ្ម្លធនឹះម្រត្ូវបានអនុវត្តតាម្ែាំ ណាក់ កាលម្រទពយសម្បត្តិបុ្ាល។
ិ នូវឆាំ នួនទឹ កម្របាក់
ការម្របម្ូលម្កវញ

ដែលបានលុបធចាលពីម្ុនម្រត្ូវបានទទួ លស្ថាល់កុង“
ន

របាយការណ៍ឆាំ ធណញ ខាត្ ធៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំ ណូលសរុបធផសងៗ។

ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុែុ លម្រត្ូវបានលុបធចាលអាឆជាកម្មវត្ថុថ្នការអនុ វត្តសកម្មភាព ធែើម្បីអនុវត្ត
តាម្នីត្ិវ ិ្ី របស់្នាគារកនុងការរកាឆាំនួនធែើម្ដែលបានកាំណត្់។

2.2.3

ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់ សម្ម្ូល
សម្រាប់ធគាលបាំណងថ្នលាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់ និងសម្ម្ូលស្ថឆ់ម្របាក់ ាន ស្ថឆ់ម្របាក់ ោក់ម្របាក់បធញ្ញើ
ជាម្ួយ្នាគារធផសងធទៀត្

និងការវ ិនិធយ្រយៈធពលែលីែពស់ជាម្ួ យនឹងកាលកាំ ណត្់ធែើម្ត្ិឆជាង

ធៅសិបថ្ងៃដែលអាឆបាំ ដលងធៅជាបរ ិាណស្ថឆ់ម្របាក់ ដែលធ្ស្ថាល់។
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
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ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.2.4

ម្ូល្ន
ភា្ហុន្ម្មតាម្រត្ូវបានចាត្់ ថានក់ជាភា្ហុន។

ការឆាំ ណាយធកើនធែើងដែលទាក់ទងធោយផ្លេល់

ធៅនឹ ងបញ្ញ
ា ថ្នឆាំ ដណក្ម្មតាម្រត្ូវបានធ្ទទួ លស្ថាល់ថាជាការកាត្់ ធឆញពី ភា្ហុ នដែលជាផល
ប៉ាឹះពាល់ថ្នពនធណាម្ួយ។ ភា្ហុនធផសងធទៀត្ម្រត្ូវបានចាត្់ថានក់ជាភា្ហុននិង / ឬការទទួលែុ ស
ម្រត្ូវធយងធៅតាម្ែលឹម្ស្ថរធសែាកិឆចថ្នឧបករណ៍ពិ ធសស។

ការដឆកចាយែល់អនកកាន់ឧបករណ៍

ហិរញ្ញ វត្ថុដែលម្រត្ូវបានចាត្់ ថានក់ជាឧបករណ៍សម្្ម្៌ ម្រត្ូវបាន្ិត្ថ្ងលធោយផ្លេល់ឆាំធពាឹះភា្ហុន។

2.2.5

ទុនបម្រម្ុងទូ ធៅនិង បទបបញ្ញ ត្ិត
ទុនបម្រម្ុងទូ ធៅម្រត្ូវបានបធងកើត្ធែើងសម្រាប់ហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ថុទូ ធៅ។

ការសាំធរឆឆិត្តរបស់ែួនសម្រាប់
ល
ការធម្របើ ម្របាស់និងដងរកាទុ នបាំរង
ុ ទូធៅ។

ម្រកុម្ម្របឹ កាភិ បាលអនុ វត្ត
ការធផេរពីម្របាក់ឆាំណូល

ដែលបានរកាទុកធៅម្របាក់បាំរង
ុ ទូធៅ្រម្រត្ូវានការយល់ម្រពម្ពីម្រកុម្ម្របឹកាភិបាល។
ទុ ន បម្រម្ុ ង បទបបញ្ញ ត្ិត ម្រត្ូ វ បានបធងកើ ត្ ធែើ ង សម្រាប់ ភា ពែុ ស គាន ថ្នការផត ល់ រ វាង ការកាំ ណ ត្់ ECL
អនុធោម្តាម្ CIFRS 9 និងបទបបញ្ញ ត្ិតដែលបានដឆង អនុធោម្តាម្ម្របកាសរបស់ NBC ម្របកាស
ធលែ ែ7-017-344 ឆុឹះថ្ងៃទី1 ដែ្នូ ឆ្នាំ2017 និ ងស្ថរាឆរធលែ ែ7-018-001 ស រ ណ ឆុឹះកាលបរ ិធឆេទ
ិ ន្នធលើការងយឆុឹះត្ថ្ម្ល
ថ្ងៃទី16 ដែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2018 សតីពីការដបងដឆកហានិភ័យឥណទាននិងសាំវធា
សម្រាប់្នាគារនិងស្ថថប័នហិរញ្ញ វត្ថុ។
ិ ន្នបទបបញ្ញ ត្ិតត្ម្រម្ូវឱ្យ្នាគារ
សាំវធា

និងស្ថថប័ នហិរញ្ញ វត្ថុចាត្់ឆាំណាត្់ថានក់ ផលប័ ម្រត្កម្ចីរបស់

ិ ន្នទូធៅ និងជាក់ោក់ ធោយដផែកធលើឆាំណាត្់ ថានក់ឥណទានែូឆ
ពួកធ្ជាម្របាាំថានក់និងផតល់សាំវធា
ខាងធម្រកាម្៖
ឆាំណាត្់ថានក់

ឆាំនួនថ្ងៃធលើសកាលកាំណត្់

សតង់ោ

0 ថ្ងៃែល់ 14 ថ្ងៃ (រយៈធពលែលី)
0 ថ្ងៃែល់ 29 ថ្ងៃ (រយៈធពលដវង)

ឃ្លាំធម្ើល

20%

61 ថ្ងៃែល់ 90 ថ្ងៃ (រយៈធពលែលី)
180 ថ្ងៃែល់ 359 ថ្ងៃ (រយៈធពលដវង)

បាត្់បង់

3%

31 ថ្ងៃែល់ 60 ថ្ងៃ (រយៈធពលែលី)
90 ថ្ងៃែល់ 179 ថ្ងៃ (រយៈធពលដវង)

សងស័យ

1%

15 ថ្ងៃែល់ 30 ថ្ងៃ (រយៈធពលែលី)
30 ថ្ងៃែល់ 89 ថ្ងៃ (រយៈធពលដវង)

ធម្រកាម្សតង់ោ

អម្រតាទាយជ្ជទាន

50%

ចាប់ពី 91 ថ្ងៃ (រយៈធពលែលី)
360 ថ្ងៃឬ ធម្រឆើនជាង ថ្ងៃឬ (រយៈធពលដវង)

34

100%

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.2.5

ទុនបម្រម្ុងទូ ធៅនិងទុនបម្រម្ុងបទបបញ្ញ ត្ិត (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
អនុធោម្តាម្ាម្រតា 73 ្នាគារម្រត្ូវធម្របៀបធ្ៀបបទបបញ្ញ ត្ិតដែលបាន្ណនាស្សបតាម្ាម្រតា 49
ែល់ 71 និងបទបបញ្ញ ត្ិតដែលបាន្ណនាស្សបតាម្ាម្រតា 72 និងកាំណត្់ម្រតា៖
(i)

កនុងករណីបទបបញ្ញ ត្ិតដែលបាន្ណនាស្សបតាម្ាម្រតា 72 ទាបជាងបទបបញ្ញ ត្ិតដែលបាន
ិ ន្នដែលបាន្ណនាស្សប
្ណនាស្សបតាម្ាម្រតា 49 ែល់ 71 អងាភាពកត្់ម្រតានូ វសាំវធា
តាម្CIFRS 9។ និង

(ii) កនុងករណីបទបបញ្ញ ត្ិត ដែលបាន្ណនាស្សបតាម្ាម្រតា 72 ែពស់ជាងបទបបញ្ញ ត្ិតដែលបាន
ិ ន្នដែលបាន្ណនាស្សប
្ណនាស្សបតាម្ាម្រតា 49 ែល់ 71 អងាភាពកត្់ ម្រតានូ វសាំវធា
តាម្CIFRS 9 និ ងធផេរភាពែុ សគានពី ម្របាក់ឆាំណូលដែលបានរកាទុក ឬ្ណនីដែលបានបងារ
ឆូលធៅកនុង្ណនី។

ទុ នបម្រម្ុងបទបបញ្ញ ត្ិតធៅកនុងភា្ហុនរបស់ាចស់ភា្ហុនថ្នរបាយ

ការណ៍ថ្នជ្ាំ ហរហិរញ្ញ វត្ថុ។

2.2.6

ការោក់ម្របាក់និងម្របាក់ ត្ម្កល់ធៅ្នាគារ
ការោក់ម្របាក់បធញ្ញើនិងម្របាក់ ត្ម្កល់ធៅ្នាគារនានាម្រត្ូវបានដឆងធោយ ត្ថ្ម្លែក ECL។

2.2.7

ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន
ឥណទានធៅអត្ិងិជ្នដែលានកនុងរបាយ៍ការណ៏ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្ូវបានវាស់ធោយថ្ងលធែើ ម្
រ ាំលស់។

ែាំបូងពួកធ្ម្រត្ូវបានវាស់ដវងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ស្សបបូកនឹងការផ្លលស់បួតរថ្ងលឆាំណាយម្របត្ិបត្តិ

ការផ្លេល់ ធហើយជាបនតបនាេប់ ធោយថ្ងលធែើម្រ ាំលស់ធោយធម្របើវ ិ្ីស្ថស្តសតការម្របាក់ ម្របសិទធភាព។

2.2.8

ម្រទពយសកម្មធផសងធទៀត្
ម្រទពយសកម្មធផសងៗ ម្រត្ូវបានកត្់ម្រតាតាម្ថ្ងលធែើម្ែកនឹងអុី ម្ដភម្ិន ធបើាន។

2.2.9

ម្រទពយ និងហត្ថូបករណ៍
(i) ការទទួ លស្ថាល់និងការវាស់ដវង
ម្ុែទាំនិញនិងបរ ិកាខរម្រត្ូវបានវាស់តាម្ត្ថ្ម្លែកែករល
ាំ ស់បងារ

និងការខាត្បង់ធលើឱ្នភាព

ត្ម្លបងារ។
ថ្ងលធែើម្រួម្បញ្ូច លទាាំងការឆាំ ណាយ

ដែលម្រត្ូវបានបងកធែើងធោយផ្លេល់ធៅនឹងការទទួលបាន

ម្រទពយសកម្មនិងការឆាំ ណាយធផសងៗធទៀត្

ដែលបណា
ត លម្កពីការនាាំម្រទពយធនឹះធៅលកខែណឌ

ការង្ហរសម្រាប់ ការធម្របើ ម្របាស់ដែលបានធម្រគាងទុកនិងថ្ងលធែើ ម្ថ្នការរុឹះធរ ើ និងែកហូត្វត្ថុនិងការ
ជ្ួសជ្ុលទី តាាំងដែលពួ កធ្សថិត្ធៅ។ ការឆាំ ណាយធលើ ម្រទពយសកម្មបធងកើត្ធោយែលួនឯងក៏រម្
ួ

បញ្ូច លទាាំងថ្ងលធែើម្ថ្នវត្ថុធាត្ុ ធែើម្និងកាលាំងពលកម្មផ្លេល់ផងដែរ។ ឆាំធពាឹះម្រទពយសម្បត្តិាន
លកខណៈសម្បត្តិម្រ្ប់ ម្រគាន់ការឆាំណាយធលើកម្ចីម្រត្ូវបានធ្វើធែើម្ទុន ធោយអនុ ធោម្តាម្ធគាល
នធយបាយ្ណធនយយសតីពីថ្ងលធែើម្កម្ចី។ ថ្ងលធែើម្ក៏អាឆរួម្បញ្ូច លទាាំងការធផេរម្របាក់ពីសម្្ម្៌
ថ្នការឆាំធណញ

ឬខាត្ណាម្ួយផងដែរធលើការការពារហានិភ័យលាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់ដែលាន

លកខណៈម្រ្ប់ ម្រគាន់ ថ្នការទិ ញម្រទពយសម្បត្តិនិងបរកា
ិ ខ ររូបិយប័ណណបរធទស។
35

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.2.9

ម្រទពយ និងហត្ថូបករណ៍ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(i) ការទទួ លស្ថាល់និងការវាស់ដវង (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ការទិ ញកម្មវ ិ្ីដែលានស្ថរៈសាំខាន់ឆាំធពាឹះម្ុែង្ហររបស់ឧបករណ៍ដែលទាក់ទងម្រត្ូវបានោក់
ទុនជាដផនកម្ួយថ្នឧបករណ៍ធនាឹះ។
ធៅធពលដផនកសាំខាន់ៗថ្នធាត្ុថ្នម្រទពយសកម្ម

និងឧបករណ៍ានអាយុកាលានម្របធយជ្ន៍

ធផសងៗគានពួកធ្ម្រត្ូវបានចាត្់ ទុកថាជារបស់ោឆ់ ធោយដែកពីគាន

(សាសធាត្ុ សាំខាន់ៗ)

ថ្នម្រទពយសកម្មនិងឧបករណ៍។
ការឆាំ ធណញឬខាត្ធលើការែកហូត្ម្រទពយសកម្ម

និ ងឧបករណ៍ម្រត្ូវបានកាំណត្់ ធោយការ

ធម្របៀបធ្ៀបផលឆាំធណញពី ការយកធៅជាម្ួយឆាំនួនទឹកម្របាក់ថ្នម្រទពយសកម្ម

និ ងឧបករណ៍

ធហើយម្រត្ូវបានទទួលស្ថាល់កុនង“ឆាំណូលធផសងធទៀត្” និង“ការឆាំ ណាយធផសងៗ” ធរៀងៗែលួនធៅ
កនុងរបាយការណ៍ម្របាក់ ឆាំណូល។
(ii) ការឆាំ ណាយបនតបនាេប់
ថ្ងលធែើម្ថ្នការជ្ាំនួសធាត្ុថ្នម្រទពយសកម្ម

និងឧបករណ៍ម្រត្ូវបានទទួ លស្ថាល់តាម្ត្ាំរវូ ការថ្ន

ទាំនិញ ធបើអាឆថាផលឆាំធណញធសែាកិឆចនាធពលអនា្ត្ដែលានធៅកនុងសាសធាត្ុ នឹងហូរ

ឆូលកនុង្នាគារ ធហើយថ្ងលធែើ ម្របស់វាអាឆម្រត្ូវបានវាស់ដវង ធោយធជ្ឿទុ កឆិត្តបាន។ ឆាំនួនឥវា៉ា ន់

របស់សាសធាត្ុដែលម្រត្ូវបានជ្ាំនួសម្រត្ូវបានធ្ទទួ លស្ថាល់ថាឆាំ ធណញឬខាត្។ ថ្ងលធែើម្ថ្ន
ការបធម្រម្ើ ម្រទពយសកម្ម

និ ងធម្រ្ឿងបរ ិកាខរម្របចាាំថ្ងៃម្រត្ូវបានទទួលស្ថាល់ជាម្របាក់ឆាំធណញឬខាត្

បង់ដែលបានធកើត្ធែើង។
(iii) ការរ ាំលស់
ថ្ងលធែើម្ថ្នការជ្ាំនួសធាត្ុថ្នម្រទពយ និងហត្ថូបករណ៍ម្រត្ូវបានទទួលស្ថាល់តាម្ត្ាំ រវូ ការថ្នទាំនិញ
ធបើ អាឆថាផលឆាំ ធណញធសែាកិឆចនាធពលអនា្ត្ដែលានធៅកនុងសាសធាត្ុ នឹងហូ រឆូ ល
្នាគារ

និ ង្នាគារធហើយថ្ងលធែើម្អាឆម្រត្ូវបានវាស់ដវងអាឆធជ្ឿទុកឆិត្តបាន។

ត្ថ្ម្លធយង

របស់សាសធាត្ុដែលបានជ្ាំនួសម្រត្ូវបានធ្ម្ិនទទួលស្ថាល់ថាឆាំ ធណញឬខាត្ធទ។ ថ្ងលធែើម្
ថ្នការធម្របើម្របាស់ម្រទពយសម្បត្តិ និងបរ ិកាខម្របចាាំថ្ងៃម្រត្ូវបានទទួលស្ថាល់ជាម្របាក់ឆាំធណញឬខាត្
បង់ដែលធកើត្ធែើង។
ការរ ាំលស់ម្រត្ូវបានទទួ លស្ថាល់ថាជាការឆាំ ណាយឆាំ ធណញ

ឬខាត្ធលើម្ូលោានរល
ាំ ស់ធងរ

ដែលបានបា៉ា ន់ម្របាណថ្នធាត្ុនីម្ួយៗថ្នម្រទពយ នឹងហត្ថូបករណ៍។
ម្រទពយសម្បត្តិដែលបានជ្ួលម្រត្ូវបានរ ាំលស់កុងរយៈធពលែល
ន
ី ថ្នរយៈធពលថ្នការជ្ួ ល និងការរស់
ធៅានម្របធយជ្ន៍ របស់ពួកធ្ធលើកដលងដត្ានធហត្ុផលឆាស់ោស់ថា្នាគារនឹ ងទទួល
បានកម្មសិទិធធៅឆុងបញ្ចប់ថ្នរយៈធពលថ្នការជ្ួល។ ែីទាំធនរម្ិនម្រត្ូវបានរល
ាំ ស់ធទ។
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ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.2.9

ម្រទពយ និងហត្ថូបករណ៍ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(iii) ការរ ាំលស់ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ការរ ាំលស់ម្រត្ូវបានទទួ លស្ថាល់ចាប់ពីកាលបរធិ ឆេទដែលម្រទពយ

និងហត្ថូបករណ៍ម្រត្ូវបាន

ត្ាំធែើងនិងធម្រត្ៀម្រួឆរាល់សម្រាប់ធម្របើម្របាស់ ឬធគារពម្រទពយសកម្មដែលបានស្ថងសង់ ធៅខាង

កនុងចាប់ពីកាលបរធិ ឆេទដែលម្រទពយធនាឹះម្រត្ូវបានបញ្ចប់និងធម្រត្ៀម្សម្រាប់ ធម្របើ ម្របាស់។ ការស្ថថបនា
ដែលកាំពុងែាំធណើរការម្ិនម្រត្ូវបានធ្បនាេបធែើយ។
បញ្ញ
ជ ក់ខាងធលើរឆ
ួ ធហើយ

ម្របសិនធបើ ខាងធម្រកាម្ធនឹះជាអាយុកាលានម្របធយជ្ន៍និងម្ិ នដម្ន

អម្រតា។អាយុកាលធម្របើម្របាស់

ថ្នម្រទពយសម្បត្តិនិងឧបករណ៍ម្រត្ូវបាន្ិត្ម្របាក់ឆាំធណញឬខាត្

ិ ីស្ថស្តសតម្រត្ង់តាម្អម្រតាអម្រតាែូឆខាងធម្រកាម្
ធោយធម្របើវ្
ឆាំនួនឆ្នាំ
ធម្រ្ឿងសង្ហារឹម្ការិយល័យនិងធម្រ្ឿងឧបករណ៍

4-7

កុាំពយូទ័រ

3-7

ម្៉ាូត្ូ

4-5

ការដកលម្ែអគារ

វ ិ្ីស្ថស្តសតរល
ាំ ស់

5

អាយុកាលធម្របើម្របាស់

និងត្ថ្ម្លសាំណល់ម្រត្ូវបានវាយត្ថ្ម្លធៅឆុ ងបញ្ចប់ថ្ន

រយៈធពលរបាយការណ៍និងដកសម្រម្ួលម្របសិនធបើសម្រម្យ។

2.2.10 សូហវដវរ
សូហវដវរដែលទទួ លបានអាជាាប័ណណសូហវដវរកុាំពយួទ័ រ និងថ្ងលធែើម្ដែលទាក់ទងម្រត្ូវបានបញ្ញ
ជ ក់ធោយ

ថ្ងលធែើម្រ ាំលស់ត្ិឆនិងការងយឆុឹះការងយឆុឹះត្ថ្ម្ល។ អាជាាប័ណណសូហវដវរកុាំពយួទ័រដែលទទួលបានម្រត្ូវ
បានធ្វើម្ូល្នកម្មដផែកធលើថ្ងលធែើម្ដែលទទួ លបាន

ធែើម្បីទទួ លបានកម្មវ ិ្ី ជាក់ ោក់និងនាាំវា

ធៅធម្របើ។
ិ ី ស្ថ ស្តសដ រ ល
សូហវ ដវរម្រត្ូ វ បានធ្វើ រ ល
ាំ ស់ តា ម្វ ្
ាំ ស់ ធងរតាម្អម្រតារ ល
ាំ ស់ បា៉ា ន់ ស្ថម នឆ្នាំ ថ្នអាយុ កា ល
ធម្របើ ម្របាស់។
ិ ីកុាំពយូទ័រម្រត្ូវបានទទួលស្ថាល់ថាជាការឆាំណាយ
ការឆាំណាយទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍឬការដងរកាកម្មវ្
ធៅធពលធកើត្ធែើង។

2.2.11 ភត្ិសនា
ធៅធពលចាប់ ធផតើម្កិឆចសនា ្នាគារវាយត្ថ្ម្លថាធត្ើ កិឆចសនាានឬម្ិនានភត្ិ សនា។
កិឆចសនាជ្ួ លឬានកិ ឆចសនាជ្ួល

ម្របសិនធបើកិឆចសនាានសិទិធម្រ្ប់ ម្រ្ងការធម្របើ ម្របាស់ម្រទពយ

ដែលបានកាំណត្់កុងរយៈធពលកាំ
ន
ណត្់ ជាងនូរនឹងការពិចារណា។
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2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.2.11 ភត្ិសនា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ធែើម្បីវាយត្ថ្ម្លថាធត្ើកិឆចសនាានសិទិធម្រ្ប់ ម្រ្ងការធម្របើ ម្របាស់ម្រទពយដែលបានកាំ ណត្់ ្នាគារវាយ
ត្ថ្ម្លថាធត្ើ៖
•

កិឆចសនាពាក់ព័នធនឹងការធម្របើ ម្របាស់ម្រទពយដែលបានកាំណត្់ - ធនឹះអាឆម្រត្ូវបានបញ្ញ
ជ ក់ ឆាស់
ឬឆាស់ោស់ ធហើយ្ួរដត្ានភាពែុ សគានខាងរាងកាយឬត្ាំណាងឱ្យសម្ត្ថភាពទាាំងអស់ថ្ន
ម្រទពយសកម្មដែលានលកខណៈរូបវនត។ ម្របសិនធបើអនកផាត្់ផាង់ានសិទិធ ជ្ាំនួសកនុងរយៈធពលថ្ន
ការធម្របើ ម្របាស់បនាេប់ម្កម្រទពយម្ិនម្រត្ូវបានកាំណត្់ ធទ។

•

្នាគារានសិទិទ
ធ ទួ លបានអត្ថម្របធយជ្ន៍ធសែាកិឆចយ៉ាងធម្រឆើនពី ការធម្របើម្របាស់ម្រទពយកនុងកាំែុង
ធពលធម្របើ ម្របាស់។ និង

•

្នាគារានសិទិក
ធ ុងការធម្របើ
ន
ម្រទពយសកម្មធោយផ្លេល់។ ្នាគារានសិទិធធនឹះធៅធពលដែលែលួន
ានសិទិធធ្វើការសធម្រម្ឆឆិត្តដែលពាក់ព័នធបាំផុត្កនុងការផ្លលស់បូររធបៀបនិ
ត
ងធគាលបាំណងសម្រាប់
ម្រទពយសកម្មដែលម្រត្ូវបានធម្របើ ម្របាស់។

កនុងករណីដែលការសាំធរឆឆិត្តទាាំងអស់អាំពីរធបៀបនិង
សម្រាប់ធគាលបាំណងអវីដែលម្រទពយម្រត្ូវបានធម្របើ ម្របាស់ម្រត្ូវបានកាំណត្់ទុកជាម្ុន ្នាគារាន
សិទិធែឹកនាាំការធម្របើម្របាស់ម្រទពយម្របសិនធបើ៖
o

្នាគារានសិទិធធ្វើម្របត្ិបត្តិការម្រទពយសកម្ម។ ឬ

o

្នាគារបានរឆនាបលង់ម្រទពយតាម្រធបៀបដែលកាំណត្់ទុកជាម្ុននូ វរធបៀបនិងធគាលបាំ ណងអវី
ដែលនឹងម្រត្ូវធម្របើម្របាស់។

ធគាលការណ៍ធនឹះម្រត្ូវបានអនុ វត្តឆាំធពាឹះកិឆចសនាដែលធៅសល់បានរួម្បញ្ូច ល

ឬផ្លលស់បូរធៅឬ
ត

ិ នូ វកិឆចសនាដែលានសាសធាត្ុជ្ួល
ធៅធពលចាប់ ធផតើម្ឬវាយត្ាំថ្លធែើងវញ

និ ងសាសធាត្ុ

ធម្រកាយថ្ងៃទី 1 ដែម្ករាឆ្នាំ 2018 ។

ម្ិនជ្ួល

្នាគារដបងដឆកការពិ ចារណាធៅកនុងកិ ឆចសនាឆាំធពាឹះសាសធាត្ុថ្នការជ្ួ លនីម្ួយៗ

និងសាសធាត្ុផសាំដែលម្ិនដម្នជាភត្ិ សនា

ធោយដផែកធលើថ្ងលឈ្ួនលឈ្រោឆ់ ធោយដែករបស់

ពួកធ្។ ធទាឹះយ៉ា ងណាសម្រាប់ការជ្ួ លែីនិងអគារដែលែលួនជាអនកជ្ួ ល ្នាគារបានធម្រជ្ើ សធរ ើស
ម្ិនបាំដបកសាសធាត្ុ ដែលម្ិនជ្ួលធហើយម្រត្ូវរាប់បញ្ូច លសាសធាត្ុជ្ួល

និ ងម្ិនជ្ួលជា

សាសធាត្ុថ្នការជ្ួ លដត្ម្ួ យ។

ភត្ិសនាដែល្នាគារជាអនកជ្ួល
ការធរៀបឆាំម្ួយបានបង្ហាញពី សិទិក
ធ ុងការធម្របើ
ន
ម្របាស់ម្រទពយសកម្មម្របសិនធបើម្ួយម្រត្ូវបានបាំធពញតាម្៖
•

អនកទិញានសម្ត្ថភាព

ឬសិទិក
ធ ុងម្របត្ិ
ន
បត្តិការម្រទពយសកម្មែណៈធពលដែលទទួលបានឬ

ម្រ្ប់ម្រ្ងធលើសពីបរ ិាណម្ិ នសាំខាន់ ថ្នលទធផល។
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.2.11 ភត្ិសនា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ភត្ិសនាដែល្នាគារជាអនកជ្ួល (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
•

អនកទិញានសម្ត្ថភាព ឬសិទិក
ធ ុងការម្រ្ប់
ន
ម្រ្ងសិទិធធម្របើម្របាស់រប
ូ វ ័នតកុងកាំ
ន
ែុងធពលទទួលបាន
ឬម្រ្ប់ម្រ្ងធលើសពីបរា
ិ ណដែលម្ិនសាំខាន់។ ឬ

•

អងាធហត្ុ និងកាលៈធទសៈបានបង្ហាញថាវាជាការោឆ់ ឆ្ៃយដែលថាភា្ីធផសងធទៀត្នឹងទទួល
បានធម្រឆើ នជាងបរា
ិ ណដែលម្ិ នសាំខាន់ ធហើយត្ថ្ម្លកុនងម្ួ យឯកតាម្ិ នម្រត្ូវបានកាំ ណត្់ កុនងម្ួ យ
ឯកតាថ្នទិ ននផលធទធហើយធសមើនឹងត្ថ្ម្លទីផារបឆចុបបននកុងម្ួ
ន
យឯកតាថ្នលទធផល

្នាគារទទួ លស្ថាល់នូវសិទិធធម្របើម្របាស់

និងបាំណុលភត្ិសនាធៅកាលបរ ិធឆេទចាប់ ធផតើម្ជ្ួល។

ម្រទពយសម្បត្តិថ្នការធម្របើ ម្របាស់ម្រត្ូវបានវាស់ែាំបូងធោយថ្ងលធែើ ម្ដែលរួម្ានឆាំ នួនទឹ កម្របាក់ ែាំបូងថ្ន
បាំណុលដែលម្រត្ូវបានដកត្ម្រម្ូវសម្រាប់ ការទូទាត្់ភត្ិ សនាដែលបានធ្វើធែើងធៅ

ឬម្ុនកាល

បរ ិធឆេទចាប់ ធផតើម្បូករួម្នឹងថ្ងលធែើម្ែាំបូងដែលបានធកើ ត្ធែើង និងការបា៉ា ន់ ម្របាណថ្នឆាំ ណាយធែើម្បី
រុឹះធរ ើនិងែកធឆញ

ិ នូវម្រទពយសម្បត្តិម្ូលោានឬទី តាាំងដែលាន
ម្រទពយម្ូ លោានឬធែើម្បីស្ថតរធែើងវញ

ទីតាាំងសថិត្ធៅត្ិឆជាងការជ្ួ លដែលទទួ លបាន។
ម្រទពយសម្បត្តិដែលម្រត្ូវធម្របើ ម្រត្ូវបានរ ាំលស់ជាបនតបនាេប់ ធោយធម្របើ វ ិ្ីស្ថស្តសតរល
ាំ ស់ធងរចាប់ ពីកាលបរធិ ឆេទ
ចាប់ធផតើម្រហូត្ែល់ឆុងបញ្ចប់ ថ្នរយៈធពលជ្ួល។
ម្រត្ូវបានកាត្់បនថយជាធទៀងទាត្់

ធលើសពីធនឹះធទៀត្ម្រទពយសម្បត្តិថ្នការធម្របើម្របាស់

ធោយការខាត្បង់ធលើឱ្នភាពថ្នត្ថ្ម្លធបើ ានធហើយម្រត្ូវបាន

ដកត្ម្រម្ូវសម្រាប់ការវាស់ដវងជាក់ោក់ថ្នបាំណុលភត្ិសនា។
អាយុកាលធម្របើ ម្របាស់ដែលបានបា៉ា ន់ថ្នម្រទពយសម្បត្តិដែលម្រត្ូវធម្របើរម្
ួ ានការជ្ួ លការ ិយល័យកណា
ត ល
ការ ិយល័យស្ថខានិងទីតាាំងធអ្ីអឹម្ានឆធនាលឹះពី 3 ធៅ 10 ឆ្នាំ។
បាំណុលភត្ិ សនាម្រត្ូវបានវាស់ែាំបូងតាម្ត្ថ្ម្លបឆចុបបននថ្នការជ្ួ លដែលម្ិនម្រត្ូវបានបង់ ធៅកាលបរធិ ឆេទ

ចាប់ធផតើម្ការបញ្ុច ឹះត្ថ្ម្លធោយធម្របើអម្រតាការម្របាក់ជាក់ ដសតងធៅកនុងកិឆចសនាជ្ួល ឬម្របសិនធបើអម្រតា

ធនឹះម្ិនអាឆម្រត្ូវបានកាំ ណត្់ យ៉ាងង្ហយធៅនឹងអម្រតាការម្របាក់បដនថម្របស់អនកជ្ួ ល។ ជាទូ ធៅ្នាគារ
ធម្របើអម្រតាកម្ចីបដនថម្របស់ែួនជាអម្រតាបញ្
ល
ុច ឹះត្ថ្ម្ល។
ការទូ ទាត្់ភត្ិ សនាដែលានធៅកនុងការវាស់ដវងថ្នបាំណុលភត្ិសនារួម្ាន៖
•

ការទូ ទាត្់ធងររួម្ទាាំងការទូទាត្់ជារូបធាត្ុ

•

ការទូ ទាត្់ភត្ិ សនាអធងរដែលពឹងដផែកធលើលិបិម្រកម្

ឬអម្រតាម្ួ យដែលវាស់ដវងែាំបូងធោយ

ធម្របើ សនេសសន៍ឬអម្រតាធៅកាលបរធិ ឆេទចាប់ធផតើម្
•

ឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលរ ាំពឹ ងថានឹ ងម្រត្ូវបង់ ធម្រកាម្ការធានាត្ថ្ម្លធៅសល់។ និង
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.2.11 ភត្ិសនា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ភត្ិសនាដែល្នាគារជាអនកជ្ួល (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
•

ត្ថ្ម្លដែលសថិត្ធៅធម្រកាម្ជ្ធម្រម្ើសថ្នការទិញដែល្នាគារានភាពម្របាកែម្របជា

ធែើម្បីអនុវត្ត

ការជ្ួ លជ្ួ លកនុងរយៈធពលបនតជាងមី ម្របសិនធបើ ្នាគារធជ្ឿជាក់ ថាអាឆអនុ វត្តជ្ធម្រម្ើ សបដនថម្បាន
បាំណុលភត្ិ សនាម្រត្ូវបានវាស់ដវងធោយថ្ងលធែើ ម្រល
ាំ ស់ធោយធម្របើវ ិ្ី ស្ថស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធភាព។
ិ ធៅធពលានការផ្លលស់បូតររយៈធពលជ្ួ លការផ្លលស់បូរត
វាម្រត្ូវបានធ្ជ្ួ សជ្ុ លធែើងវញ

ការវាយត្ថ្ម្ល

ថ្នជ្ធម្រម្ើ សកនុងការទិ ញម្រទពយសម្បត្តិម្ូលោានការផ្លលស់បូតរការទូទាត្់ ម្របាក់ជ្ួលធៅធពលអនា្ត្ធកើ ត្

ធែើងពី ការផ្លលស់បូរសនេ
ត
សសន៍ ឬអម្រតាឬម្របសិនធបើ ានការផ្លលស់បូតរ ការបា៉ា ន់ម្របាណរបស់្នាគារ
ធលើឆាំនួនទឹ កម្របាក់ដែលរ ាំពឹងថានឹងម្រត្ូវបង់ ធម្រកាម្ការធានាត្ថ្ម្លធៅសល់។

ិ ី ធនឹះការដកត្ម្រម្ូវ ដែលម្រត្ូវគាន ម្រត្ូវ
ធៅធពលដែលការទទួ លែុ សម្រត្ូវភត្ិ សនាម្រត្ូវបានដកដម្របតាម្វ្
បានធ្វើធែើងឆាំធពាឹះឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលបានោក់ ថ្នសិទិធធ ម្របើម្របាស់ឬម្រត្ូវបានកត្់កុងម្របាក់
ន
ឆាំធណញ
និងខាត្

ម្របសិនធបើឆាំនួនទឹកម្របាក់ ដែលបានកាន់ កាប់ថ្នម្រទពយសម្បត្តិធម្របើម្របាស់ម្រត្ឹម្ម្រត្ូវម្រត្ូវបាន

កាត្់បនថយធអាយធសមើសូនយ។

ការជ្ួ លរយៈធពលែលីនិងការជ្ួ លម្រទពយសកម្មានត្ាំ ថ្លទាប
្នាគារបានធម្រជ្ើសធរស
ើ ម្ិនទទួលស្ថាល់ ម្រទពយសកម្មដែលអាឆធម្របើបាន

និងបាំ ណុលជ្ួលសម្រាប់

ការជ្ួ លា៉ា សុីនរយៈធពលែលី ទីតាាំងា៉ា សុីនធអ្ីអឹម្ដែលានរយៈធពលជ្ួលរយៈធពល 12 ដែឬត្ិឆ
ជាងធនឹះនិងការជ្ួ លម្រទពយសកម្មានត្ថ្ម្លទាបរួម្ទាាំងឧបករណ៍
ទូ ទា ត្់ ភ ត្ិ ស នាដែលទាក់ ទងនឹ ង ការជ្ួ ល ទាាំ ង ធនឹះ
រយៈធពលជ្ួ ល។

IT។

្នាគារទទួ លស្ថាល់កា រ

ជាការឆាំ ណា យដផែ ក ធលើ ម្ូ ល ោា នម្រត្ង់ កុន ង

ែាំធណើរផ្លលស់បូ រត
ម្ុនធពលការអនុវត្តធពញធលញថ្ន CIFRS។ ្នាគារអនុ វត្ត CIFRS 16 ធៅឆ្នាំ2019 ផលបូកសរុប
ម្រត្ូវបានទទួ លស្ថាល់ថាជាការដកត្ម្រម្ូវត្ុ លយភាពធបើកម្របាក់ ឆាំណូល

ដែលបានរកាទុ កធៅថ្ងៃទី1

ដែម្ករា ឆ្នាំ2018 ្នាគារបានធបើកតារាងត្ុ លយកាល ធោយម្ិនានការបូកសរុបព័ ត្៌ានធម្របៀប
ធ្ៀបត្ួ ធលែដែលម្រត្ូវគាន ធៅឆ្នាំ2018។
្នាគារម្ិនម្រត្ូវបានអនុញ្ញញត្ិ ឱ្យអនុវត្តការអនុវត្តន៍ជាក់ ដសតង

ធែើម្បីផតល់និយម្ន័ យថ្នការជ្ួល

ធម្រកាម្សតង់ោរ្ណធនយយកម្ពុជាសតីពីការផ្លលស់បូរធទ។
ត
ធនឹះានន័យថាវានឹងអនុវត្តសុីអាយធអហវធអស
16

សម្រាប់កិឆចសនាទាាំងអស់ដែលបានឆូលម្ុនថ្ងៃទី1

កិឆចសនាទាាំងធនាឹះានកិឆចសនាជ្ួលដែរឬធទ។

ដែម្ករា

ធទាឹះយ៉ា ងណា

ឆ្នាំ2018

និងវាយត្ថ្ម្លថាធត្ើ

CIFRS16

ដណនាាំអាំពីការធ្វើ

វ ិធស្ថ្នកម្មដែលានស្ថរៈសាំខាន់ឆាំធពាឹះ CIFRS 1 ដែលរួម្ានជ្ធម្រម្ើ សសម្រាប់អនកអនុម្័ត្ធលើក
ែាំបូង ធែើម្បីអនុវត្តនិយម្ន័ យភត្ិសនាងមីឆាំធពាឹះកិឆចសនាដែលានស្ស្ថប់ធៅកាលបរ ិធឆេទថ្នការ
ផ្លលស់បូតរធោយដផែកធលើអងាធហត្ុនិងកាលៈធទសៈធៅកាលបរធិ ឆេទធនាឹះ។
40

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ 2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.2.12 អត្ថម្របធយជ្ន៍របស់និធយជ្ិ ក
្ណនីធនឹះានទាំនួលែុ សម្រត្ូវរបស់្នាគារឆាំធពាឹះនិធយជ្ិ កសម្រាប់ម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍

និង

សាំណងអត្ីត្ភាពដែលម្រត្ូវបានចាត្់ទុកថាជាកាត្ពវកិឆចអត្ថម្របធយជ្ន៍ដែលបានកាំ ណត្់ ("DBO")។

ម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍
្នាគារ បានផតល់អត្ថម្របធយជ្ន៍ែល់បុ្ាលិក តាម្ធគាលការណ៍ម្ូ លនិ្ិធស្ថ្ននិ វត្តន៍។ បុ្ាលិក
ដែល បានបញ្ចប់ ការស្ថកលបង ានជ្ធម្រម្ើ សកនុងការឆូ លរួម្កនុង្ធម្រាងម្ូ លនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍។
ម្ូលនិ្ិ ធស្ថ្ននិ វត្តន៍ ម្រត្ូវបានផតល់ម្ូលនិ្ិែូឆខាងធម្រកាម្៖
•

បុ្ាលិកឆូ លរួម្ឆាំ ដណករហូត្ែល់ 5.0% ថ្នម្របាក់ធបៀវត្សម្របចាាំដែរបស់បុ្ាលិក ធហើយ្នាគារ
ឆូលរួម្ឆាំ ដណកពីរែងថ្នឆាំនួនធនាឹះ។ ការឆូ លរួម្ឆាំដណកធនាឹះ ម្រត្ូវបានកត្់ ម្រតាកនុងរបាយការណ៍
លទធផល។

•

្នាគារឆូ លរួម្ឆាំ ដណក

ផតល់ការម្របាក់ ធលើសម្ត្ុ លយម្ូ លនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍បងារ

ធោយ

្ណនាតាម្ អម្រតា 6.5% កនុងម្ួយឆ្នាំ។ ការឆូ លរួម្ឆាំ ដណកធនាឹះ ម្រត្ូវបានកត្់ ម្រតាកនុងរបាយការណ៍
លទធផល។

ម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍ នឹងបង់ជ្ូនបុ្ាលិក ធោយ្នាគារ ម្រត្ូវបានកត្់ ម្រតាធៅកនុងឆាំធណញ ឬខាត្
(ដែលបានឆូលរួម្ឆាំ ដណក) ធៅធពលដែលឆូ លនិវត្តន៍ ោឈ្ប់ ឬ បញ្ចប់កិឆចសនាការង្ហរ។

ធៅធពលឆូ លនិ វត្តន៍ឬោឈ្ប់ ការឆូ លរួម្ឆាំ ដណករបស់បុ្ាលិកនិងការម្របាក់ ម្រត្ូវធបើកឲ្យទាាំងអស់
ធលើកដលងការឆូលរួម្ឆាំ ដណករបស់្នាគារនិងការម្របាក់ ពាក់ព័នធ ម្រត្ូវធបើកអនុ ធោម្តាម្លកខ ែណឌ
ែូឆខាងធម្រកាម្៖
ឆាំនួនឆ្នាំដែលបានបាំធពញធសវាកម្ម

ភា្រយថ្នការឆូលរួម្ពី្នាគារ

ធសមើនឹង ឬ ត្ិឆជាង 1ឆ្នាំ

-

យ៉ា ងត្ិឆ 1 ឆ្នាំ

20%

យ៉ា ងត្ិឆ2 ឆ្នាំ

40%

យ៉ា ងត្ិឆ 3 ឆ្នាំ

60%

យ៉ា ងត្ិឆ 4 ឆ្នាំ

80%

យ៉ា ងត្ិឆ 5 ឆ្នាំ

100%

ិ ជ ជ្ីវៈ្ៃន់្ៃរ អាឆទទួលបានដត្ការឆូ លរួម្ឆាំដណករបស់
បុ្ាលិកដែលបានបញ្ឈប់ ធោយកាំ ហុសវជា
ែលួន និងការម្របាក់ ដត្ប៉ាុធណាណឹះ ធទាឹះបី ជាបានបាំ ធពញការង្ហរជាម្ួយ្នាគាររយៈធពលយូរប៉ាុនណា
ក៏ធោយ ។
ិ ជ ជ្ីវៈបានធឆញម្របកាសធលែ 443 ឆុឹះថ្ងៃទី21
ធៅឆ្នាំ2018 ម្រកសួងការង្ហរនិងបណុត ឹះបណា
ត លវជា
ដែកញ្ញញ ឆ្នាំ2018 សតីពីការអនុវត្តការទូ ទាត្់ម្របាក់អត្ីត្ភាពអត្ីត្ភាពការង្ហរម្របកាសធនឹះត្ម្រម្ូវឱ្យ

ានការផតល់ម្របាក់អត្ីត្ភាពការង្ហរម្តងធទៀត្ធសមើនឹងែប់ ម្របាាំថ្ងៃកុងម្ួ
ន
យឆ្នាំ របស់និធយជ្ិកដែលនឹ ង
ម្រត្ូវផតល់ឱ្យពួកធ្កនុងអត្ិបរាែូឆខាងធម្រកាម្៖

41

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ 2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.2.12 អត្ថម្របធយជ្ន៍របស់និធយជ្ិ ក (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍ (ត្ពី ទាំព័រម្ុន)
•

ធសមើនឹង 3 ថ្ងៃ នឹងធ្វើធែើងចាប់ពីដែម្ិងុនាឆ្នាំធម្រកាយ

•

ធសមើនឹង 3 ថ្ងៃ នឹងធ្វើធែើងចាប់ពីដែ្នូឆ្នាំធម្រកាយ

ធៅឆុងបញ្ចប់ ថ្នរយៈធពលរបាយការណ៍នីម្ួយៗ

ម្ូ លនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍និងការទូទាត្់សាំណង

ិ បនាេប់ ពីការវាយត្ថ្ម្លជាក់ ដសតងដែលអនុ វត្តធោយអនក
អត្ី ត្ភាពការង្ហរម្រត្ូវបានវាយត្ថ្ម្លធែើងវញ
ឯកធទសខាងធម្រៅរបស់្នាគារធោយធម្របើ វ ិ្ីស្ថស្តសតឥណទានឯកតា្ធម្រាង។ ការទទួលែុសម្រត្ូវ
ទាក់ទងធៅនឹងម្ូ លនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍បឆចុបបនន និងការទូ ទាត្់សាំណងអត្ីត្ភាពការង្ហរម្រត្ូវបានធ្
ចាត្់ទុកថាម្រត្ូវបានបងារធពញធលញធហើយែូធឆនឹះម្ិនម្រត្ូវបានដបងដឆករវាងអត្ីត្កាល

(ឬការ

បញ្ូច ល)
និងធាត្ុ ធៅកនុងធសវាកម្មនាធពលអនា្ត្។
ទាំនួលែុ សម្រត្ូវអត្ថម្របធយជ្ន៍ដែលបាន
កាំណត្់សុទធម្រត្ូវបានទទួ លស្ថាល់តាម្ត្ថ្ម្លបឆចុបបននថ្នកាត្ពវកិឆច។

ិ ន្ន
2.2.13 សាំវធា
ិ ន្នម្រត្ូវបានទទួ លស្ថាល់ធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធៅធពលដែល្នាគារានកាត្ពវកិឆច
សាំវធា

ផលូវឆាប់ ឬស្ថថបនាដែលជាលទធផលថ្នម្រពឹត្ិតការណ៍កនលងម្ក ធហើយវាអាឆធៅរួឆដែលថាលាំហូរ
ធឆញថ្នអត្ថម្របធយជ្ន៍ ធសែាកិឆចនឹងម្រត្ូវបានទាម្ទារធែើម្បីធោឹះស្ស្ថយកាត្ពវកិឆច។ ម្របសិនធបើផល
ប៉ាឹះពាល់្រជាសាភរៈបទបបញ្ញ ត្ិតម្រត្ូវបានកាំណត្់ ធោយការងយឆុឹះលាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់នាធពលអនា្ត្
ដែលរព
ាំ ឹ ងទុ កកនុងអម្រតាពនធម្ុនដែលឆ្លុឹះបញ្ញ
ច ាំងពី ការវាយត្ថ្ម្លទីផារបឆចុបបននថ្នត្ថ្ម្លធពលធវោថ្ន

ម្របាក់ និងធៅធពលដែលសម្ស្សបហានិភ័យជាក់ោក់ឆាំធពាឹះទាំនួលែុសម្រត្ូវ។ ការម្ិ នបញ្ុច ឹះត្ថ្ម្ល
ម្រត្ូវបានទទួ លស្ថាល់ថាជាថ្ងលហិរញ្ញ វត្ថុ។

2.2.14 ការម្របាក់
អម្រតាការម្របាក់ានម្របសិទធភាព
ឆាំណូលនិងឆាំ ណាយការម្របាក់ ម្រត្ូវបានទទួ លស្ថាល់ធៅកនុងម្របាក់ឆាំធណញ និងខាត្ធោយធម្របើវ ិ្ីស្ថស្តសត
ការម្របាក់ ម្របសិទធភាព។ "អម្រតាការម្របាក់ ានម្របសិទធភាព" ្រជាអម្រតាដែលបញ្ុច ឹះត្ថ្ម្លយ៉ាងជាក់ោក់
ដែលបា៉ា ន់ស្ថមនការទូ ទាត្់ស្ថឆ់ម្របាក់ នាធពលអនា្ត្

ឬវ ិក័យប័ ម្រត្តាម្រយៈអាយុកាលរ ាំពឹងទុក

របស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុែល់៖
•

ឆាំនួនសរុបែុលថ្ន ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ

•

ការថ្ងលធែើម្រល
ាំ ស់ ធលើបាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ។

ធៅធពល្ណនាអម្រតាការម្របាក់ដែលានម្របសិទធភាពសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ធម្រៅពីទិញម្រទពយ
សកម្មអន់ងយឥណទាន្នាគារបា៉ា ន់ស្ថមនលាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់នាធពលអនា្ត្ ធោយពិ ចារណាធលើ

លកខែណឌកិឆចសនាទាាំងអស់ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ប៉ាុដនតម្ិនដម្ន ECL។ ឆាំ ធពាឹះម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ

ដែលធែាយធោយការទិ ញ ឬធែើម្ឥណទានអម្រតាការម្របាក់ដែលានម្របសិទិធភាពដកត្ម្រម្ូវឥណទាន
ម្រត្ូវបាន្ណនាធោយធម្របើលាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់នាធពលអនា្ត្ដែលបានបា៉ា ន់ស្ថមនរួម្ទាាំង ECL។
42

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ 2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.2.14 ការម្របាក់ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
អម្រតាការម្របាក់ានម្របសិទធភាព (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ការ្ណនាអម្រតាការម្របាក់ដែលានម្របសិទធភាពរួម្ានថ្ងលម្របត្ិបត្តិការ
បានបង់ឬទទួ លដែលជាដផនកសាំខាន់ ថ្នអម្រតាការម្របាក់ានម្របសិទធភាព។

និងថ្ងលឈ្ួលនិ
ន
ងពិនុដែល
េ
ថ្ងលធែើម្ម្របត្ិបត្តិការរួម្

ានការឆាំ ណាយបដនថម្ដែលម្រត្ូវបានបងកធែើងធោយផ្លេល់ធៅនឹងការទទួ លបានឬបញ្ញ
ា ម្រទពយសកម្ម
ឬបាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ។

រាំលស់ថ្ងលធែើម្និងឆាំនួនសរុប
ការឆាំ ណាយរល
ាំ ស់

ថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុឬបាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ្រ ជាឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលម្រទពយ

សកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្ូវបានវាស់ធៅធលើការទទួ លស្ថាល់ែាំបូងែកការសងធែើម្បូ ក
ឬែកការរល
ាំ ស់ត្គាន
ែាំបូង។

ធោយធម្របើ វ ិ្ីស្ថស្តសតដែលានម្របសិទធភាពថ្នភាពែុសគានរវាងឆធនាលឹះ

ឆាំនួនទឹកម្របាក់ និងឆាំនួនទឹកម្របាក់កាំណត្់ ធហើយសម្រាប់ ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្ូវបាន

ដកត្ម្រម្ូវសម្រាប់សាំវ ិធាន្នការបាត្់បង់ឥណទានដែលរព
ាំ ឹងទុក

ិ ន្នឱ្នភាពត្ាលភាព
(ឬសាំវធា

ម្ុនថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្នាំ2018)។
ឆាំនួនទឹកម្របាក់ថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ្រ ជាថ្ងលធែើម្ដែលម្រត្ូវបានរ ាំលស់ថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុម្ុ ន
ធពលធ្វើការដកសម្រម្ួលធលើសាំវ ិធាន្នការបាត្់បង់ឥណទានដែលរ ាំពឹងទុក។

ការ្ណនាឆាំណូលការម្របាក់ និងឆាំណាយ
អម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាពថ្នម្រទពយសកម្ម ឬបាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្ូវបាន្ណនាធលើការទទួលស្ថាល់

ែាំបូងថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ។ កនុងការ្ណនាឆាំណូលនិងឆាំ ណាយការម្របាក់
អម្រតាការម្របាក់ ានម្របសិទធភាពម្រត្ូវបានអនុ វត្តធៅធលើឆាំនួនត្ធម្លើងបនេុកសរុបថ្នម្រទពយសកម្ម (ធៅ
ធពលដែលម្រទពយធនាឹះម្ិនានការងយឆុឹះឥណទាន)

ឬឆាំធពាឹះការឆាំ ណាយរល
ាំ ស់ថ្នបាំណុល។

អម្រតាការម្របាក់ានម្របសិទធភាពម្រត្ូវបានដកលម្ែជាលទធផលថ្នការបា៉ា ន់ ម្របាណធែើងវ ិញ តាម្កាល
កាំណត្់ថ្នលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ ថ្នឧបករណ៍អដណតត្ទឹក ធែើម្បីឆ្ុឹះបញ្ញ
ល
ច ាំងពីការផ្លលស់បូតរអម្រតាការម្របាក់ទី
ផារ។

អម្រតាការម្របាក់ ានម្របសិទធភាពក៏ ម្រត្ូវបានដកសម្រម្ួលផងដែរសម្រាប់ ការដកត្ម្រម្ូវអម្រតាការ

ម្របាក់ សម្រម្យ ធៅការរល
ាំ ស់កាលបរ ិធឆេទថ្នការថ្លត្ម្រម្ូវការការពារហានិភ័យចាប់ ធផតើម្។
ធទាឹះយ៉ា ងណាឆាំធពាឹះម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ដែលានការងយឆុឹះឥណទានជាបនតបនាេប់ធៅនឹងការ
ទទួលស្ថាល់ែាំបូង ម្របាក់ឆាំណូលការម្របាក់ ម្រត្ូវបាន្ណនាធោយអនុវត្តអម្រតាការម្របាក់ម្របសិទធភាព
ឆាំធពាឹះការឆាំ ណាយរល
ាំ ស់ថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ។

ម្របសិនធបើ ម្រទពយធនាឹះដលងានការងយឆុឹះ

ិ ។
ឥណទានបនាេប់ម្កការ្ណនាឆាំណូលការម្របាក់នឹងម្រត្លប់ធៅម្ូ លោានសរុបវញ
ឆាំធពាឹះម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុដែលម្ិនានការចាប់ អារម្មណ៍ធលើការទទួលស្ថាល់ែាំបូងម្របាក់ឆាំណូល

ការម្របាក់ ម្រត្ូវបាន្ណនាធោយអនុវត្តអម្រតាការម្របាក់ ដែលានម្របសិទិធភាពដកត្ម្រម្ូវឥណទានធៅ
នឹងថ្ងលធែើម្រល
ាំ ស់ថ្នម្រទពយ។

ការ្ណនាម្របាក់ឆាំណូលការម្របាក់ម្ិនម្រត្លប់ ធៅម្ូ លោានសរុបធទ

ធទាឹះបីហានិភ័យឥណទានរបស់ម្រទពយានភាពម្របធសើរធែើងក៏ធោយ។
43
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ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.2.14 ការម្របាក់ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
បទបង្ហាញ
ិ ីស្ថស្តសតអម្រតាការម្របាក់ ដែល
ឆាំណូលការម្របាក់ និងឆាំ ណាយការម្របាក់ ដែលបានកាំណត្់ ធោយធម្របើវ្
ានម្របសិទិធភាពម្រត្ូវបានបង្ហាញធម្រកាម្ម្របាក់ឆាំធណញ ឬខាត្បង់ធៅកនុងធសឆកតីដងលងការណ៍ថ្នម្របាក់
ឆាំណូលទូ លាំទូោយ។

2.2.15 កថ្ម្រម្ និងកថ្ម្រម្ធជ្ើងស្ថរ
ឆាំណូលនិងឆាំ ណាយធលើកថ្ម្រម្

និងកថ្ម្រម្ធជ្ើងស្ថរដែលានស្ថរៈសាំខាន់ឆាំធពាឹះអម្រតាការម្របាក់

ម្របសិទិធភាពធលើម្រទពយសកម្ម ឬបាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្ូវបានរាប់បញ្ូច លកនុងអម្រតាការម្របាក់ ម្របសិទធភាព។
ម្របាក់ឆាំណូលកថ្ម្រម្ធជ្ើងស្ថនិ ងកថ្ម្រម្ធជ្ើងស្ថរធផសងធទៀត្ - រួម្ទាាំងថ្ងលធសវា្ណនី ម្រត្ូវបានទទួល
ស្ថាល់ថាធសវាកម្មពាក់ ព័នធម្រត្ូវបានអនុ វត្ត។
កិ ឆច ស នាជាម្ួ យ អត្ិ ងិ ជ្ នដែលទទួ ល បានលទធ ផ លជាឧបករណ៍ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ដែលម្រត្ូ វ បានទទួ ល

ស្ថាល់ធៅកនុង របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់្នាគារអាឆជាដផនកែលឹះថ្នវ ិស្ថលភាពថ្នCIFRS 9 និង

ដផនកែលឹះថ្នវ ិស្ថលភាពថ្នCIFRS 15។ ម្របសិនធបើធនឹះជាករណីបនាេប់ ម្ក្នាគារអនុវត្ត CIFRS 9
ិ លភាពថ្នCIFRS
ែាំបូងធែើម្បីបាំដបកនិងវាស់ដផនកថ្នកិឆចសនាដែលសថិត្កនុងវស្ថ

9

និ ងបនាេប់ម្ក

យកCIFRS 15 ធលើអីវធសសសល់ ។

2.2.16 ម្របាក់ឆាំណូលភា្ោភ
ម្របាក់ឆាំណូលភា្ោភម្រត្ូវបានទទួ លស្ថាល់ធៅធពលសិទិធរបស់ ្នាគារម្រត្ូវទទួ លបានការទូ ទាត្់។

2.2.17 ឱ្នភាពថ្នម្រទពយសកម្មម្ិនដម្នហិរញ្ញ វត្ថុ
ត្ថ្ម្លធយងថ្នម្រទពយសកម្មរបស់្នាគារ និងម្រទពយសកម្មធផសងធទៀត្ដែលជាម្រទពយសកម្មកុនងកិឆចសនា
និងម្រទពយសកម្មពនធពនាម្រត្ូវបានម្រត្ួត្ពិ និត្យធៅកាលបរធិ ឆេទរាយការណ៍នីម្ួយៗ
ធត្ើានការបង្ហាញឱ្នភាពថ្នត្ថ្ម្ល។

ម្របសិនធបើ ានការឆងែុលបង្ហាញដបបធនឹះានឆាំ នួនទឹកម្របាក់

ដែលអាឆម្របម្ូលបានម្កវ ិញថ្នម្រទពយសម្បត្តិម្រត្ូវបានបា៉ា ន់ម្របាណ។
អាយុកាលធម្របើម្របាស់គាមនកាំ ណត្់

ធែើ ម្បីកាំណត្់ថា

ឆាំ ធពាឹះម្រទពយអរូបីដែលាន

ឬដែលម្ិនទាន់ ានសម្រាប់ធម្របើ ម្របាស់ឆាំនួនដែលអាឆម្របម្ូ ល

បានម្រត្ូវបានបា៉ា ន់ ម្របាណជាធរៀងរាល់ឆ្នាំកុងធពលដត្ម្ួ
ន
យ។
ការខាត្បង់ ធលើឱ្នភាពម្រនត្្ម្លម្រត្ូវបានទទួ លស្ថាល់

ម្របសិនធបើត្ថ្ម្លធយងថ្នម្រទពយសកម្មឬឯកតា

បធងកើត្ស្ថឆ់ ម្របាក់ (CGU) ធលើសពីឆាំនួនែលអាឆម្របម្ូ លម្កវ ិញបាន។
ិ ថ្នម្រទពយសកម្មឬ CGU ្រ ជាត្ថ្ម្ល្ាំជាងកនុងការធម្របើ ម្របាស់
ឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលអាឆម្របម្ូ លបានម្កវញ

ធហើយត្ថ្ម្លសម្ស្សបរបស់វាម្រត្ូវឆាំណាយត្ិឆកនុងការលក់។ កនុងការវាយត្ថ្ម្លត្ថ្ម្លកុងការធម្របើ
ន
ម្របាស់
លាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់ នាធពលអនា្ត្
ដែលម្រត្ូវបានបា៉ា ន់ ម្របាណម្រត្ូវបានបញ្ុច ឹះត្ថ្ម្លបឆចុបបននធោយ
ធម្របើអម្រតាបញ្ុច ឹះត្ថ្ម្លពនធ

ដែលឆ្លុឹះបញ្ញ
ច ាំងពីការវាយត្ថ្ម្លទីផារបឆចុបបននអាំពីត្ថ្ម្លធពលធវោថ្នម្របាក់
និងហានិភ័យជាក់ោក់ឆាំធពាឹះម្រទពយសកម្មឬ CGU។
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2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.2.17 ឱ្នភាពថ្នម្រទពយសកម្មម្ិនដម្នហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)
សម្រាប់ធគាលបាំណងថ្នការធ្វើធត្សតធលើឱ្នភាពត្ដម្លដែលម្ិនអាឆម្រត្ូវបានស្ថកលបងជាលកខណៈ
បុ្ាលម្រត្ូវបានោក់ ជាម្រកុម្រួម្គានធៅជាម្រកុម្ត្ូឆបាំផុត្ថ្នម្រទពយ

ដែលបធងកើត្លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ពីការ

ធម្របើ ម្របាស់បនតដែលភា្ធម្រឆើនឯករាជ្យពី លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ ថ្នម្រទពយសកម្មធផសងធទៀត្ ឬCGUs។
ការខាត្បង់ ធលើឱ្នភាពម្រនត្្ម្លម្រត្ូវបានទទួ លស្ថាល់ធលើឆាំណញនិងខាត្។ ការខាត្បង់ ធលើឱ្នភាព
ថ្នត្ថ្ម្ល បានទទួ លស្ថាល់ធលើ CGUs ម្រត្ូវបានចាត្់បញ្ូច លជាែាំបូងធែើ ម្បីកាត្់បនថយឆាំនួន បានផតល់

ជ្ូនែល់ CGU (រួម្ទាាំង CGUs) និងបនាេប់ម្កកាត្់បនថយឆាំនួន របស់ ម្រទពយសកម្មធផសងៗធទៀត្ ធៅ
កនុង CGU (រួម្ទាាំង CGUs) ធលើ ម្ូ លោានសាាម្រត្។
ការខាត្បង់ ធលើឱ្នភាពដនត្ដម្លដែលបានទទួ លស្ថាល់កុងអាំ
ន
ែុងដពលម្ុនៗ

ម្រត្ូវបានវាយត្ថ្ម្លធៅ

កាលបរ ិធឆេទរបាយការណ៍នី ម្ួយៗ សូឆនាករណាម្ួ យដែលបង្ហាញថាការបាត្់ បង់បានងយឆុឹះ ឬ
ដលងានធទៀត្។

ការខាត្បង់ធលើឱ្នភាពថ្នត្ថ្ម្លម្រត្ូវបានប្ញ្ញ
ច ស់ម្របសិនធបើ ានការផ្លលស់បូតរការ

ិ ។
បា៉ា ន់ស្ថមនធែើម្បីកាំណត្់ ឆាំនួនម្រែលអាឆម្របម្ូ លបានម្កវញ

ការខាត្បង់ធលើអុីម្ដភម្ិ ន

ម្រត្ូវបាន

ប្ញ្ចញធៅនឹងទាំ ហាំដែលត្ថ្ម្លធយងរបស់ម្រទពយសកម្ម ម្ិ នធលើសពីត្ថ្ម្លធយងដែលបានកាំណត្់ការ
ែករ ាំលស់ ឬរល
ាំ ស់ម្របសិនធបើ ម្ិនានការខាត្បង់ធលើអុីម្ដភម្ិនណាម្ួ យ។

2.2.18 ពនធធលើម្របាក់ឆាំណូល
ការឆាំ ណាយពនធធលើម្របាក់ឆាំណូលរួម្ានពនធបឆចុបបនននិងពនធពនា។ វាម្រត្ូវបានទទួ លស្ថាល់ធៅកនុង
ឆាំធណញនិ ងខាត្ ធលើកដលងដត្វត្ថុដែលម្រត្ូវបានទទួលស្ថាល់ធោយផ្លេល់ធៅកនុងម្ូ ល្នឬធៅកនុង
ឆាំណូល ធផសងធទៀត្។

្នាគារបានកាំណត្់ថាការម្របាក់

និងការោក់ទណឌកម្មទាក់ទងនឹងពនធធលើម្របាក់ឆាំណូលរួម្ទាាំង

ការពាបាលពនធម្ិនម្របាកែម្របជាម្ិនម្រត្ូវនឹងនិ យម្ន័ យថ្នពនធធលើម្របាក់ឆាំណូល

ធហើយែូធឆនឹះបាន

រាប់បញ្ូច លពួកធ្ធៅធម្រកាម្ IAS 37, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
បានទទួលស្ថាល់ការឆាំ ណាយដែលពាក់ព័នធធៅកនុង 'ការឆាំណាយធផសងធទៀត្' ។

បនាេប់ពីការអនុម្័ត្ CIFRSs អាជាា្រពនធោរ (GDT) ម្ិ នបានបង្ហាញពី ការផ្លលស់បូរម្ូ
ត លោានពនធ

សម្រាប់ការ្ណនាពនធសម្រាប់ផលប៉ាឹះពាល់ពនធថ្នការផ្លលស់បូតរធៅ CIFRSs ធទ។ ្នាគារបានធ្វើ

ការសនមត្ថាការម្រ្ប់ ម្រ្ងវាយត្ថ្ម្លម្រត្ូវានភាពសម្ធហត្ុផល និងម្របុងម្របយ័ត្នកុងការវាយត្ថ្ម្ល
ន
ពនធ
ដែលម្រត្ូវបង់និងពនធពនា។ ការធម្របើម្របាស់ការសនមត្់ែុសៗគានអាឆនាាំឱ្យានផលប៉ាឹះពាល់ជាសាភរៈ
ធៅធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។

បាំណុលពនធឆុងធម្រកាយនិងពនធពនារបស់្នាគារម្រត្ូវសថិត្ធម្រកាម្

ការកាំណត្់ និងកិឆចម្រពម្ធម្រពៀងជាម្ួយអាជាា្រពនធ ោរ (GDT)។
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ 2019 និងសម្រាប់ការយ
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2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.2.18 ពនធធលើម្របាក់ឆាំណូល (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(i) ពនធបឆចុបបនន
ពនធបឆចុបបននរម្
ួ ានពនធដែលម្រត្ូវបង់ ឬទទួ លបានធលើម្របាក់ឆាំណូលជាប់ពនធសម្រាប់រយៈធពល
ដែលធម្របើ ម្របាស់អម្រតាពនធដែលម្រត្ូវបានអនុម្័ត្

ឬម្រត្ូវបានអនុម្័ត្ជា្រានធៅកាលបរធិ ឆេទ

របាយការណ៍និងការដកសម្រម្ួលពនធដែលម្រត្ូវបង់្ិត្កនុងរយៈធពលម្ុ ន។

(ii) ពនធពនា
ពនធ ព នាម្រត្ូ វ បានទទួ ល ស្ថាល់ ឆាំ ធពាឹះភាពែុ ស គាន បធណា
ត ឹះអាសនន រ វាងត្ាំ រូវ ការថ្នម្រទពយសកម្ម
និងបាំណុលសម្រាប់ ធគាលបាំ ណងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ និងឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលម្រត្ូវធម្របើសម្រាប់
ធគាលបាំណងពនធ។

ម្រទពយសកម្មពនធពនាម្រត្ូវបានទទួលស្ថាល់ឆាំធពាឹះការបាត្់ បង់ពនធដែលម្ិនបានធម្របើ និ ងភាពែុ ស
គានបធណា
ត ឹះអាសននដែលអាឆកាត្់ ធឆញបានដែលអាឆថាម្របាក់ឆាំធណញជាប់ពនធនាធពលអនា្ត្
អាឆធម្របើបានធបើ ធម្របៀបធ្ៀបនឹ ងម្របាក់ឆាំធណញដែលអាឆធម្របើម្របាស់បាន។ ពនធពនាម្រទពយសកម្ម
ម្រត្ូវបានពិនិត្ធែើងវ ិញកនុងកាលបរ ិឆេទរាយការណ៍និ ង បានកាត្់បនថយកនុងែាំណាក់កាលដែល
វាអាឆនឹងម្ិនអាឆទទួលបាននូវអត្ថម្របធយជ្ន៍ពនធដែលពាក់ព័នធ។

ការកាត្់បនថយដបបធនឹះម្រត្ូវ

បានប្ញ្ញ
ច ស ធៅធពលដែលម្របូបាបី លីធត្ថ្នម្របាក់ឆាំធណញជាប់ ពនធនាធពលអនា្ត្ានភាព
ម្របធសើរធែើង។
ពនធពនាម្រត្ូវបានកាំណត្់តាម្អម្រតាពនធដែលរព
ាំ ឹងថានឹងម្រត្ូវបានអនុវត្តឆាំធពាឹះភាពែុសគានបធណា
ត ឹះ
អាសននធៅធពលដែលពួកធ្ផ្លលស់បូតរធោយធម្របើអម្រតាពនធដែលបានអនុម្័ត្

ឬម្រត្ូវបានអនុម្័ត្

យ៉ា ងខាលាំងធៅកាលបរ ិធឆេទរបាយការណ៍។

ការវាស់ដវងពនធពនារឆ្លុឹះបញ្ញ
ច ាំងពីផលវ ិបាកពនធដែលនឹ ងអនុវត្តតាម្លកខណៈដែល

្នាគារ

រ ាំពឹងថានឹងទទួលបានម្កវ ិញនូវឆាំនួនទឹកម្របាក់ ថ្នម្រទពយនិងបាំណុលរបស់ែួន។
ល

ពនធពនាថ្នម្រទពយសកម្មនិងបាំ ណុលថ្នពនធពនាម្រត្ូវបានទូ ទាត្់សងកនុងករណីត្ាំ រវូ ការជាក់ោក់
ម្ួយ។

2.2.19 បាំណុលយថាធហត្ុ
កនុងករណីដែលម្ិនានលទធភាពដែលថាលាំហូរថ្នផលម្របធយជ្ន៍ធសែាកិឆចនឹងម្រត្ូវបានទាម្ទារ ឬ
ឆាំនួនទឹកម្របាក់
ដែលម្ិនអាឆបា៉ា ន់ស្ថមនបានធនាឹះកាត្ពវកិឆចម្ិនម្រត្ូវបានទទួ លស្ថាល់ធៅកនុង
របាយការណ៍ថ្នស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថុ

និងម្រត្ូវបានបង្ហាញថាជាបាំណុលដែលានទាំ នួលែុសម្រត្ូវ

ធលើកដលងដត្ម្របូបាបី លីធត្ថ្នលាំហូរផលម្របធយជ្ន៍ធសែាកិឆច

្រធៅឆ្ៃយ។

កាត្ពវកិឆចដែលអាឆ

ានដែលអត្ថិភាពនឹ ងម្រត្ូវបានបញ្ញ
ជ ក់ធោយការធកើ ត្ធែើងឬការម្ិនធកើត្ធែើងថ្នម្រពឹ ត្ិតការណ៍នាធពល

អនា្ត្ម្ួ យរ រធម្រឆើនក៏ ម្រត្ូវបានបង្ហាញថាជាបាំណុលជាប់ ោប់ផងដែរែរាបណាម្របូបាបីលីធត្ថ្នលាំហូរ
ផលម្របធយជ្ន៍ ធសែាកិឆចធៅឆ្ៃយ។
46
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ 2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.2

ការវ ិនិឆ័េយ និង ការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.2.20 ម្រទពយសកម្មយថាធហត្ុ
កនុងករណីដែលម្ិនានលទធភាពលាំហូរឆូលថ្នផលម្របធយជ្ន៍ធសែាកិឆច ឬឆាំនួនទឹ កម្របាក់ម្ិនអាឆ
ម្រត្ូវបានបា៉ា ន់ម្របាណបានធទ ធហើយម្រទពយសម្បត្តិម្ិនម្រត្ូវបានទទួលស្ថាល់ធៅកនុងរបាយការណ៍ថ្ន
ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថុ និងម្រត្ូវបានបង្ហាញជាម្រទពយសម្បត្តិបនតធលើកដលងដត្ម្របូបាបី លីធត្ថ្នលាំហូរផល
ម្របធយជ្ន៍ ធសែាកិឆច្រធៅឆ្ៃយ។

ម្រទពយសម្បត្តិដែលានស្ស្ថប់នឹងម្រត្ូវបានបញ្ញ
ជ ក់ ធោយការធកើត្

ធែើង ឬការម្ិនធកើត្ធែើងថ្នម្រពឹត្ិតការណ៍នាធពលអនា្ត្ម្ួ យររធម្រឆើន។

2.2.21. ការបងាត្់ត្ួធលែ
ត្ួធលែធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ

ម្រត្ូវបានបងាត្់ឲ្យកាលយជាត្ួធលែ្ត្់ ដែលានត្ថ្ម្ល

ម្របហាក់ម្របដហលបាំផុត្ ធៅនឹ ងត្ួធលែទឹ កម្របាក់ែុោលរអាធម្រ ិក និងធរៀល។

2.3

ការវ ិនិឆ័េយនិងការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ
ការធរៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុស្សបតាម្

CIFRSs

ត្ម្រម្ូវឱ្យ្នាគារធ្វើការបា៉ា ន់ស្ថមននិងការ

សនមត្ដែលប៉ាឹះពាល់ែល់បរា
ិ ណថ្ន្នធានបាំណុលឆាំ ណូល និងឆាំណាយដែលបានរាយការណ៍
និងការោត្ម្រត្ោង្នធានដែលជាប់ ទាក់ទងនិងបាំ ណុលដែលជាប់ ទាក់ទង។

ម្រពឹ ត្ិតការណ៍នា

ធពលអនា្ត្អាឆនឹងធកើត្ធែើងដែលអាឆបណា
ត លឱ្យការសនមត្ ដែលម្រត្ូវបានធម្របើកុនងការធៅែល់
ការបា៉ា ន់ស្ថមនធែើម្បីផ្លលស់បូរ។
ត

ផលប៉ាឹះពាល់ថ្នការផ្លលស់បូរណាម្ួ
ត
យធៅកនុងការបា៉ា ន់ ស្ថមនម្រត្ូវបាន

ឆ្លុឹះបញ្ញ
ច ាំងធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធៅធពលដែលពួ កធ្អាឆកាំ ណត្់បានសម្រម្យ។

2.3.1

ការវ ិនិឆ័យ
េ
ខាងធម្រកាម្ធនឹះ្រជាការវ ិនិឆ័េយសាំខាន់ៗ

និងការសនមត្សាំខាន់ៗដែលានហានិភ័យយ៉ា ងសាំខាន់

ថ្នការដកសម្រម្ួលសាភរៈធៅនឹងឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលបានត្ម្កល់ម្រទពយសម្បត្តិ
ហិរញ្ញ វត្ថុបនាេប់៖

និងបាំ ណុលកនុងឆ្នាំ

ក. ឆាំណាត្់ថានក់ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ
្នាគារចាត្់ ថានក់ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ែួនអាស្ស័
ល
យធលើ្ាំរូអាជ្ី វកម្មសម្រាប់ ម្រ្ប់ ម្រ្ងម្រទពយ
សម្បត្តិហិរញ្ញ វត្ថុទាាំងធនាឹះ

និងថាធត្ើ លកខែណឌកិឆចសនាថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ្រ

SPPI

ធលើឆាំនួនទឹកម្របាក់ធែើ ម្ដែលធៅសល់។ ្នាគារធ្វើការវាយត្ថ្ម្ល្ាំរូអាជ្ីវកម្មធោយដផែកធលើកតាត
ដែលអាឆសធងកត្បានែូឆជា៖
•

ការអនុ វត្តន៍្ាំរអា
ូ ជ្ី វកម្ម

និ ងម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុដែលានធៅកនុង្ាំ រអា
ូ ជ្ី វកម្មធនាឹះម្រត្ូវ

បានវាយត្ថ្ម្លនិងរាយការណ៍ធៅបុ្ាលិកម្រ្ប់ម្រ្ងសាំខាន់របស់្នាគារ
•

ហានិភ័យដែលជ្ឹះឥទធិពលែល់ែាំធណើរការអាជ្ីវកម្ម (និងម្រទពយសម្បត្តិហិរញ្ញ វត្ថុដែលាន
ធៅកនុង្ាំ រូអាជ្ីវកម្មធនាឹះ) និងជាពិធសសវ ិ្ី ដែលហានិភ័យម្រត្ូវបានម្រ្ប់ម្រ្ង។
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ 2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.3

ការវ ិនិឆ័េយនិងការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.3.1

ការវ ិនិឆ័យ
េ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)
ក. ឆាំណាត្់ថានក់ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
•

សាំណងែល់អងាភាពអាជ្ី វកម្មម្ិនថាដផែកធលើត្ថ្ម្ល សម្ស្សបថ្នម្រទពយដែលបានម្រ្ប់ម្រ្ង ឬ
លាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់ តាម្កិឆចសនាដែលបានម្របម្ូល

•

ភាពញឹកញាប់រ ាំពឹងទុក ត្ថ្ម្លនិងធពលធវោថ្នការលក់

កនុងការអនុ វត្តធត្សត SPPI ្នាគារអនុ វត្តការវ ិនិឆ័េយ និងពិចារណាធលើកតាតពាក់ព័នធែូឆជា
រូបិយប័ ណណដែលម្រទពយសកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្ូវបានកាំ ណត្់ រយៈធពលដែលអម្រតាការម្របាក់ ម្រត្ូវបាន
កាំណត្់ម្រពឹត្ិតការណ៍បនតដែលអាឆផ្លលស់បូតរឆាំនួន

និងធពលធវោថ្នលាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់ អានុភាព

លកខណៈពិ ធសសលកខែណឌថ្នការបង់ ម្របាក់ជាម្ុន

និ ងការពនាធពលនិងលកខណៈពិធសស

ធផសងធទៀត្ដែលអាឆដកដម្របការពិ ចារណាសម្រាប់ត្ថ្ម្លធពលធវោថ្នម្របាក់។

ែ. ត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
ធៅធពលដែលត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នម្រទពយសកម្ម

និងម្រទពយអកម្មហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្ូវបានកត្់ម្រតាធៅកនុង

ធសឆកតីដងលងការណ៍សតីពីស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថុ ឬបានបង្ហាញធៅកនុងកាំ ណត្់ម្រតាធៅរបាយការណ៍
ហិ រញ្ញ វត្ថុម្ិ នអាឆទទួ លបានពី ទីផារសកម្មធទទាាំ ងធនឹះម្រត្ូវបានកាំ ណត្់ ធោយធម្របើ បធឆចកធទស

វាយត្ថ្ម្លត្ថ្ម្លថ្ផេកុងធោយធម្របើ
ន
្ាំរវា
ូ យត្ថ្ម្លទីផារដែលម្រត្ូវបានទទួលយកជាទូធៅ។ ធាត្ុឆូល
ថ្នម្៉ាូ ដែលទាាំ ងធនឹះ ម្រត្ូវបានយកធឆញពី ទីផារដែលអាឆអធងកត្បានធៅធពលដែលអាឆធ្វើធៅ

បានប៉ាុដនតធៅធពលដែលម្ិនអាឆធ្វើធៅបាន ែាំ ណាក់ កាលថ្នការវ ិនិឆ័េយម្រត្ូវបានទាម្ទារកនុងការ
បធងកើត្ត្ថ្ម្លសម្ស្សប។

្. ភត្ិសនា
្នាគារកាំណត្់ រយៈធពលជ្ួ លជាលកខែណឌថ្នការជ្ួ ល ដែលម្ិនអាឆលុបធចាលបានរួម្ជាម្ួយ
រយៈធពលណាម្ួយដែលម្រ្បែណតប់ធោយជ្ធម្រម្ើ សធែើម្បីពម្រងីកកិឆចសនាជ្ួល ម្របសិនធបើាន
ធហត្ុផលណាម្ួយម្រត្ូវអនុវត្តឬរយៈធពលណាម្ួយដែលម្រ្បែណដប់ធោយជ្ធម្រម្ើ សធែើម្បីបញ្ចប់
កិឆចសនាជ្ួ លម្របសិនធបើ វាសម្ធហត្ុផលណាស់ដែលម្ិ នម្រត្ូវអនុ វត្ត។

ការពម្រងីកនិងបញ្ច ប់ ដែលជ្ធម្រម្ើស
្នាគារានកិឆចសនាជ្ួលជាធម្រឆើនដែលរួម្ានជ្ធម្រម្ើសបដនថម្និងបញ្ចប់។ ្នាគារអនុវត្តការវ ិនិឆ័េយ
កនុងការវាយត្ថ្ម្លថាធត្ើ វាានធហត្ុ ផលសម្រម្យ ឬអត្់ធែើម្បីអនុ វត្តជ្ធម្រម្ើ សធែើម្បីបនតឬបញ្ចប់កិឆចសនា
ជ្ួល។ ធនាឹះ្រវាចាត្់ទុកថាកតាតពាក់ព័នធទាាំងអស់ែូឆជាការដកលាំអភត្ិ សនានិងទី តាាំងដែលបធងកើត្
ជាការធលើកទឹកឆិត្តធសែាកិឆចសម្រាប់វាធែើម្បីអនុ វត្តទាាំងការបនត ឬការបញ្ចប់។
បនាេប់ពីកាលបរ ិធឆេទចាប់ ធផតើម្្នាគារបានកាំណត្់រយៈធពលជ្ួលវ ិញ ម្របសិនធបើានម្រពឹ ត្ិតការណ៍ ឬ
ការផ្លលស់បូតរកាលៈធទសៈណាម្ួយដែលសថិត្កនុងការម្រ្ប់ម្រ្ងរបស់ែួន
ល និងប៉ាឹះពាល់ែល់សម្ត្ថភាព
កនុងការធ្វើលាំហាត្់ម្របាណឬម្ិ នធម្របើជ្ធម្រម្ើ សកនុងការបនត ឬបញ្ចប់។
48

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ 2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.3

ការវ ិនិឆ័េយនិងការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.3.1

ការវ ិនិឆ័យ
េ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)
ការបា៉ា ន់ម្របាណ IBR សម្រាប់បាំណុលភត្ិ សនា
្នាគារម្ិនអាឆកាំណត្់ បាននូវអម្រតាការម្របាក់ ដែលានធៅកនុងភត្ិ សនាធែើយ

ែូធឆនឹះធហើយ

ម្រកុម្ហុនធនឹះធម្របើម្របាស់ IBR ធែើម្បីវាស់ដវងបាំណុលដែលអាឆជ្ួលបាន។ IBR សម្រាប់បាំណុល
ភត្ិសនា្រ ជាអម្រតាការម្របាក់ ដែលម្រកុម្ម្រត្ូវបង់ ធែើម្បីែីក
ច ុនងរយៈធពលស្សធែៀងគានធហើយធោយាន
សុវត្ថិភាពម្របហាក់ម្របដហលម្ូ លនិ្ិចាាំបាឆ់

ធែើម្បីទទួ លបានម្រទពយសកម្មដែលានត្ាំថ្លធសមើនឹង

ម្រទពយសកម្ម ROU ធៅកនុងបរ ិស្ថថនធសែាកិឆចស្សធែៀងគាន ។ ្នាគារ បា៉ា ន់ ម្របាណ IBR សម្រាប់
បាំណុលភត្ិ សនាធោយធម្របើ ធាត្ុឆូលដែលអាឆអធងកត្បាន (ធោយធយងធៅធលើអម្រតាគាមនហានិភ័យ
ទូធៅ) ដែលម្រត្ូវបានដកត្ម្រម្ូវធែើម្បីពិចារណាធលើហានិភ័ យឥណទានរបស់អងាភាព (ឧទាហរណ៍
ការផសពវផាយឥណទាន) ។

2.3.2.

ការបា៉ា ន់ម្របាណ
ក. ការខាត្បង់ឥណទានធលើម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ
ការ្ណនា ECL របស់្នាគារ្រជាលទធផលថ្ន្ាំរូសុ្ស្ថ
ម
ម ញជាម្ួយនឹងការសនមត្ម្ូលោាន

ិ ធៅម្ក។ ធាត្ុផសាំថ្ន្ាំ រូ ECL
ទាក់ទងនឹងជ្ធម្រម្ើ សថ្នធាត្ុឆូលអធងរនិងភាពអាស្ស័យគានធៅវញ
ដែលម្រត្ូវបានធ្ពិចារណាការវ ិនិឆ័េយ្ណធនយយនិងការបា៉ា ន់ស្ថមនរួម្ាន៖
•

ការដបងដឆកផលប័ ម្រត្ដែល្ាំ រឬ
ូ វ ិ្ីស្ថស្តសត ECL ម្រត្ូវបានធម្របើ

•

ិ ន្នសម្រាប់
លកខណៈវ ិនិឆ័េយសម្រាប់ការវាយត្ាំថ្លម្របសិនធបើាន SICR ធហើយសាំវធា
ិ និង
ម្រទពយសម្បត្តិហិរញ្ញ វត្ថុបាំណុល្ួរដត្ម្រត្ូវបានវាស់ដវងធលើម្ូលោាន ECL ធពញម្ួយជ្ីវត្
ការវាយត្ថ្ម្ល្ុណភាព។

•

ការដបងដឆកម្រទពយសកម្មបាំណុលធៅធពល

ECL

ម្រត្ូវបានវាយត្ថ្ម្លជាសម្ូ ហភាពនិង

ម្ូលោានបុ ្ាលសម្រាប់អត្ិងិជ្នសាំខាន់ ៗែូឆបានកាំ ណត្់ធោយការម្រ្ប់ ម្រ្ង្នាគារ។
•

ការអភិ វឌ្ឍ្ាំរូ ECL រួម្ទាាំងរូបម្នតធផសងៗគាននិងជ្ធម្រម្ើសថ្នធាត្ុឆូល

•

ការកាំណត្់ សា្ម្រវាងធសណារយ
ី ៉ាូា៉ាម្រកូធសែាកិឆច និងធាត្ុឆូលធសែាកិឆចនិងផលប៉ាឹះពាល់
ធលើPD EADs និងLGDs ។

• ការធម្រជ្ើសធរស
ើ ធសណារយ
ី ៉ាូា៉ាម្រកូធសែាកិឆចធឆ្ពឹះធៅម្ុែ និ ងការបា៉ា ន់ស្ថមនអាំពីម្របូបាបីលីធត្
របស់វាធែើម្បីទាញយកធាត្ុឆូលធសែាកិឆចធៅកនុង្ាំ រូ ECL

ែ. ការទទួ លស្ថាល់ពនធពនាជាម្រទពយសកម្ម
ពនធពនាជាម្រទពយសកម្មម្រត្ូវបានទទួ លស្ថាល់ឆាំធពាឹះរាល់ការខាត្បង់ ពនធដែលម្ិ នបានធម្របើម្របាស់
និងភាពែុ សគានបធណា
ត ឹះអាសននកុងទាំ
ន
ហាំដែលអាឆនឹងទទួ លបានម្របាក់ឆាំណញជាប់ពនធនាធពល
អនា្ត្ធបើ ធ្ៀបនឹងការខាត្បង់ដែលអាឆដបងដឆកបាន។

ការវ ិនិឆ័េយការម្រ្ប់ ម្រ្ងានស្ថរៈ

សាំខាន់ ម្រត្ូវបានកាំណត្់ ធែើម្បីកាំណត្់ឆាំនួនថ្នពនធពនាជាម្រទពយសកម្មដែលអាឆម្រត្ូវបានទទួល
ស្ថាល់ធោយដផែកធលើធពលធវោ និងែាំណាក់ កាលថ្នម្របាក់ឆាំណូលជាប់ពនធនាធពលអនា្ត្រួម្
ជាម្ួយនឹងយុទធស្ថស្តសតដផនការពនធនាធពលអនា្ត្។
49

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ 2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.3

ការវ ិនិឆ័េយនិងការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.3.2.

ការបា៉ា ន់ម្របាណ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)
្. ម្ុែង្ហររូបិយប័ណណ
សតង់ោរ្ណធនយយអនតរជាត្ិ កម្ពុជាធលែ

21

ត្ម្រម្ូវឲ្យ្ណៈម្រ្ប់ ម្រ្ងធម្របើ ម្របាស់ការវ ិនិឆ័យ
េ

របស់ែួន
ល ធែើម្បីកាំណត្់នូវរូបិយប័ណណម្ុែង្ហរដែលវាបង្ហាញយ៉ា ងឆាស់ោស់នូវឥទធិពលធសែាកិឆច
ថ្នម្របត្ិបត្តិការ

ម្រពឹត្ិតការណ៏

និងលកខែណឌទាាំងឡាយដែលធកើត្ានពាក់ព័នធនឹងម្រកុម្ហុន។

ធែើម្បីធ្វើការវ ិនិឆ័យ
េ ធនឹះ ្នាគារម្រត្ូវពិ ចារណាែូឆខាងធម្រកាម្៖
(ក) រូបិយប័ណណដែលជ្ឹះឥទធិពលធលើត្ថ្ម្លជាស្ថរវ ័នតធៅធលើឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ និងធសវា (វានឹង
ធកើត្ធែើងជាធរឿយៗធៅធលើរូបិយប័ណណ
ធនាឹះម្រ្បែណតប់ និងទូទាត្់)

ដែលត្ថ្ម្លសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ

និងធសវា

(ែ) រូបិយប័ណណដែលម្ូលនិ ្ិទទួ លបានពី សកម្មភាពហិរញ្ញ វត្ថុ ម្រត្ូវបានបធងកើត្ធែើង និង
(្) រូបិយប័ណណ ដែលឆាំណូលទទួ លបានពី សកម្មភាពម្របត្ិបត្តិការ ដត្ងដត្ម្រត្ូវបានរកាទុ ក។

ឃ. អុីម្ដភម្ិនថ្នម្រទពយសកម្មម្ិនដម្នហិរញ្ញ វត្ថុ
អុីម្ដភម្ិន ធកើត្ាន ធៅធពលដែលត្ថ្ម្លពិត្្ណធនយយរបស់ម្រទពយសកម្មម្ួយ ឬឯកតាបធងកើត្
ស្ថឆ់ម្របាក់ ានឆាំនួនធលើសពី ត្ថ្ម្លដែលទទួ លបាន

ដែលវាជាត្ថ្ម្លែពស់ជាងរវាងត្ថ្ម្លទីផារ

ែកធឆញឆាំ ណាយធែើម្បីលក់ និងត្ថ្ម្លដែលម្រត្ូវធម្របើ ម្របាស់។ ការ្ណនា ត្ថ្ម្លទីផារ ែកធឆញ
ឆាំណាយធែើម្បីលក់ ្រ ដផែកតាម្ទិននន័យ ដែលានពី ការធែញថ្ងលលក់កុងម្របត្ិ
ន
បត្តិការធបើ កឆាំហរ
ថ្នម្របធភទម្រទពយសកម្មស្សធែៀងៗគាន ឬ តាម្ត្ថ្ម្លទីផារដែលអាឆអធងកត្បាន ធោយែកធឆញ

ឆាំណាយធកើនធែើងថ្នការលក់ម្រទពយសកម្មធនាឹះ។ ការ្ណនាត្ថ្ម្លធម្របើម្របាស់្រ ធយងតាម្វ ិ្ី
អបបហារលាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់។

្នាគារធ្វើការបា៉ា ន់ម្របាណត្ថ្ម្លអុីម្ដភម្ិនធលើម្រទពយសកម្មរាល់

ធពល ដែលានម្រពឹត្ិតការណ៏ ឬបដម្រម្បម្រម្ួលស្ថថនភាព្ូ សបញ្ញ
ជ ក់ ថា ត្ថ្ម្លពិត្្ណធនយយថ្ន
ិ បាន។ កតាតដែល្នាគារម្រត្ូវពិ ចារណាយ៉ា ងលែិត្លែន់
ម្រទពយសកម្មម្ួយម្ិ នអាឆធស្ស្ថឆស្សង់ វញ
ធលើអីវដែលអាឆជា្នលឹឹះកនុងការពិនិត្យធលើអុីម្ដភម្ិនរួម្ានែូឆខាងធម្រកាម្៖
(ក) ការបាំ ធពញម្ុែង្ហរម្ិនបានលែជាស្ថរវ ័នត ដែលទាក់ទិននឹងលទធផលម្របត្ិបត្តិការដែលរ ាំពឹ ង
ទុកជាម្របវត្តិស្ថស្តសដ ឬលទធផលម្របត្ិបត្តិការជា្ធម្រាងនាធពលអនា្ត្
(ែ) បដម្រម្បម្រម្ួលជាស្ថរវ ័នត កនុងការធម្របើ ម្របាស់ម្រទពយសកម្មដែលបានទិ ញ ឬ កនុងយុទធស្ថស្តសត
សម្រាប់ម្ុែជ្ាំនួញទាាំងម្ូល និង
(្) ឧសាហកម្មអវ ិជ្ជានជាស្ថរវ ័នត ឬនិនានការធសែាកិឆច។
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.3

ការវ ិនិឆ័េយនិងការបា៉ា ន់ស្ថមន្ណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.3.2.

ការបា៉ា ន់ម្របាណ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)
ិ ី កុាំពយូទ័រ
ង. ការបា៉ា ន់ម្របាណអាយុកាលថ្នការធម្របើ ម្របាស់ម្រទពយនិ ងហត្ថូបករណ៍ និងឆាំ ណាយកម្មវ្
្នាគារធ្វើការបា៉ា ន់ ម្របាណអាយុកាលថ្នការធម្របើ ម្របាស់ម្រទពយ និងហត្ថូបករណ៍ និងឆាំណាយ

កម្មវ ិ្ីកុាំពយូទ័ររបស់ែួលន។ ការបា៉ា ន់ម្របាណធនឹះ ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្ពិនិត្យជាធរឿយៗ ធែើម្បីបញ្ញ
ជ ក់ថា
រយៈធពលថ្នការធ្វើរល
ាំ ស់ធលើម្រទពយរូបិយ

និងរ ាំលស់ធលើម្រទពយអរូបិយ

បានសម្ស្សបធៅនឹង

លាំអានថ្នការរ ាំពឹងទុកថ្នអត្ថម្របធយជ្ន៍ធសែាកិឆចពីម្រទពយ និងហត្ថូបករណ៍ និងឆាំ ណាយកម្មវ ិ្ី
កុាំពយូទ័រ។

2.4

ការអនុ វត្ត CIFRSs ធលើកែាំបូង
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុសម្រាប់ការិយបរធិ ឆេទ បញ្ចប់ ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 ្រ ជារបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុធលើកែាំបូង ដែល្នាគារបានធរៀបឆាំ ធែើងស្សបតាម្ CIFRSs។ សម្រាប់រយៈធពលរហូត្
ែល់និងរាប់បញ្ូច លទាាំងឆ្នាំដែលបានបញ្ចប់ ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018 ្នាគារបានធរៀបឆាំ របាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ែួនធោយអនុ
ល
ធោម្ធៅតាម្សតង់ោរ្ណធនយយកម្ពុជា ("CAS") និងបទបបញ្ញ ត្ិតពាក់
ព័នធនិងធគាលការណ៍ដណនាាំដែលធឆញធោយ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជា

(ជារួម្ធៅថាធគាលការណ៍

្ណធនយយទទួ លយកជាទូ ធៅពីម្ុន (GAAP)។

ែូធចានឹះធហើយ្នាគារបានធរៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដែលអនុធោម្តាម្CIFRSsសម្រាប់ការ ិយ

បធឆចទថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 រួម្ជាម្ួ យទិននន័យ ធម្របៀបធ្ៀបសម្រាប់ ឆ្នាំ ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018
ែូឆដែលបានពិពណ៌នាធៅកនុងធសឆកតីសធងខបថ្នធគាលនធយបាយ្ណធនយយសាំខាន់ ៗ។ កនុងការ
ធរៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថុរបស់្នាគារម្រត្ូវបានធរៀបឆាំែូឆធៅ
ថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្នាំ2018 កាលបរ ិធឆេទរួម្ថ្នការផ្លលស់បូតរធៅCIFRSs។

ការពនយល់ខាងធម្រកាម្ អាំ ពីការធលើកដលងជាជ្ធម្រម្ើសនិងចាាំបាឆ់និងការដកសាំរល
ួ ជាសាំខាន់ ៗ ដែល
កនុងការធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធែើងវ ិញដែលបានធរៀបឆាំ ធែើងធៅកនុង
GAAP ម្ុនដែលរួម្ានរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថុ្ិត្ចាប់ពីថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្នាំ2018 និង
ធ្វើធែើងធោយ្នាគារ

របាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថុធៅថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018 និង របាយការណ៍លទធផលធពញធលញ
សម្រាប់ធៅឆុងការយ
ិ បរ ិធឆេទ។

2.4.1

ជ្ាំធរើសធលើកដលងដែលបានអនុវត្ត
CIFRs 1 អនុ ញ្ញញត្ិធអាយអនកអនុវត្តន៍ធលើកទីម្ួយទទួ លយកការធលើកដលងម្ួយឆាំ នួនពី ការអនុ វត្តន៍
ិ ថ្នត្ម្រម្ូវការជាក់ ោក់ធៅធម្រកាម្ CIFRs។ ្នាគារបានអនុ វត្តការធលើកដលងែូឆខាងធម្រកាម្៖
ធែើងវញ

ិ ធោយចាត្់ ទុកជាថ្ងលធែើម្ ម្រទពយសកម្មនិងឧបករណ៍
ត្ថ្ម្លសម្ស្សបឬការវាយត្ាំថ្លធែើងវញ
្នាគារបានធម្រជ្ើសធរ ើសធែើម្បីវាស់ដវងធលើធាត្ុនីម្ួយៗ ថ្នម្រទពយសកម្មនិងឧបករណ៍ធោយធម្របើម្របាស់
GAAP

ពីម្ុនដែលអាឆធម្របៀបធ្ៀបធៅនឹងត្ថ្ម្លរល
ាំ ស់ធោយអនុ ធោម្ធៅតាម្

កាលបរ ិធឆេទថ្នការផ្លលស់បូរធៅ
ត
CIFRSs ។
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.4

ការអនុ វត្ត CIFRSs ធលើកែាំបូង (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.4.1

ការអនុ វត្តការធលើកដលង (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ភត្ិសនា
CIFRS 16 ដណនាាំអាំពីការធ្វើវ ិធស្ថ្នកម្មដែលអាឆធកើត្ានឆាំធពាឹះCIFRS 1 ដែលរួម្ានជ្ធម្រម្ើ ស
សម្រាប់អនកអនុម្័ត្ធលើកែាំបូងធែើម្បីអនុ វត្តនិយម្ន័ យភត្ិ សនាងមីឆាំធពាឹះកិឆចសនាដែលានស្ស្ថប់
ធៅកាលបរធិ ឆេទថ្នការផ្លលស់បូរធោយដផែ
ត
កធលើអងាធហត្ុនិងកាលៈធទសៈធៅកាលបរ ិធឆេទធនាឹះ។
ការធលើកដលងធលើជ្ធម្រម្ើ សធផសងធទៀត្ានធៅ CIFRS 1 ដែលម្ិនម្រត្ូវបានពិភាកាធៅទីធនឹះធហើយ
ម្ិនានភាពជាស្ថរវនត ឆាំធពាឹះ ្នាគារធទ។

2.4.2

ការធលើកដលងចាាំបាឆ់
ការបា៉ា ន់ស្ថមន
ការបា៉ា ន់ស្ថមនធៅថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្នាំ2018 និងធៅថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018 ្រស្សបនឹងការបា៉ា ន់ស្ថមន
ដែលានកាលបរ ិធឆេទែូឆគានស្សបតាម្ម្ុន GAAP។ ការបា៉ា ន់ស្ថមនដែលធម្របើធោយ្នាគារធែើម្បី
បង្ហាញឆាំនួនទឹកម្របាក់ ទាាំងធនឹះស្សបតាម្

CIFRSs

ឆ្លុឹះបញ្ញ
ច ាំងពីលកខែណឌធៅថ្ងៃទី1
ឆ្នាំ2018 កាលបរធិ ឆេទថ្នការផ្លលស់បូតរធៅជា CIFRSs និងធៅថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018 ។

52

ដែម្ករា
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.4

ការអនុ វត្ត CIFRs ធលើកែាំបូង (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.4.3

ការផាូរផាងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថុ
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2017

GAAP

នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្នាំ2018

ផលប៉ាឹះពាល់ថ្នការផ្លលស់បូ រធៅCIFRSs
ត

CIFRSs

ែុោលរអាធម្រិក

ឆាំណាត្់ថានក់ធែើងវិញ

ការវាស់ដវងធែើងវិញ

43,744,709

-

-

43,744,709

124,540,739

-

-

124,540,739

ែុោលរអាធម្រិក

ែុោលរអាធម្រិក

ែុោលរអាធម្រិក

ម្រទពយសកម្ម
ស្ថឆ់ម្របាក់កុងថ្ែ
ន

សម្ត្ុលយជាម្ួយ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពជា
ុ
សម្ត្ុលយជាម្ួយ្នាគារធផសងៗ

(ក)

19,095,480

-

(137,626)

18,957,854

ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន

(ែ)

794,085,113

6,455,893

3,496,476

804,078,360

ម្រទពយសកម្មធផសងៗ

(្)

16,898,396

(6,455,893)

-

10,442,503

8,090,634

-

-

8,090,634

-

-

13,198,453

13,198,453

ម្រទពយ និងហត្ថូបករណ៍

សិទធកងការធម្របើ
ម្របាស់ម្រទពយសកម្ម
ុន

(ឃ)

សូហវដវរ

869,396

-

-

869,396

17,380,030

-

-

17,380,030

3,048,924

-

160,050

3,208,974

ម្រទពយសកម្មសរុប

1,027,753,421

-

16,717,353

1,044,511,652

ម្រទពយសកម្មសរុប(សម្ម្ូលពាន់ធរៀល)

4,149,040,561

-

67,483,953

4,216,693,538

ធករ តន៍ធ្មឹះអាជ្ីវកម្ម
ពនធពនាជាម្រទពយសកម្ម

(ង)

53

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.4

ការអនុ វត្ត CIFRSs ធលើកែាំបូង (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.4.3

ការផាូរផាងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
GAAP

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2017

នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្នាំ2018

ផលប៉ាឹះពាល់ថ្នការផ្លលស់បូ រធៅCIFRSs
ត

ង
ើ ែិញ

ឆាំណាត្់ថានក់ធែើងវិញ

-

-

618,172,252

12,790,786

-

-

12,790,786

4,444,141

-

-

4,444,141

ែុោលរអាធម្រិក

ឆាំណាត្់ថានក់ធែើងវិញ

618,172,252

ែុោលរអាធម្រិក

ការវាស់វែងឡ

CIFRSs

ែុោលរអាធម្រិក

ែុោលរអាធម្រិក

ម្រទពយអកម្ម និងម្ូល្ន
ម្របាក់បធញ្ញព
ើ ីអត្ិងិជ្ន នឹង ស្ថថប័នហិរញ្ញវត្ថុធផសងៗ
ម្រទពយអកម្មធផសងៗ

បាំណុលពនធធលើម្របាក់ឆាំណូល
កម្ចី

214,788,333

-

-

214,788,333

បាំណុលបនាេប់បនសាំ

(ឆ)

13,000,000

-

-

13,000,000

អត្ថម្របធយជ្ន៍របស់និធយជ្ិក

(ឃ)

10,378,502

-

3,714,356

14,092,858

-

-

11,676,901

11,676,901

873,574,014.

-

15,391,257

888,965,271

120,000,000

-

-

120,000,000

34,179,407

(7,113,818)

-

27,065,589

-

7,113,818

1,366,974

8,480,792

154,179,407

-

1,366,974

155,546,381

ម្រទពយអកម្ម និងម្ូល្នសរុប

1,027,753,421

-

16,758,231

1,044,511,652

ម្រទពយអកម្ម និងម្ូល្នសរុប(សម្ម្ូលពាន់ធរៀល)

4,149,040,561

-

67,652,978

4,216,693,538

បាំណុលភត្ិសនា
ម្រទពយអកម្មសរុប
ម្ូល្នរបស់ាចស់ភា្ហុន
ធែើម្ទុន
ម្របាក់ឆាំធណញរកាទុក
ទុនបម្រម្ុងតាម្បទបញ្ញត្ិត
ម្ូល្នរបស់ាចស់ភា្ហុនសរុប

(ង)

54

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.4

ការអនុ វត្ត CIFRSs ធលើកែាំបូង (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.4.3

ការផាូរផាងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
GAAP
ែុោលរអាធម្រិក

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្នាំ2019

ផលប៉ាឹះពាល់ថ្នការផ្លលស់បូ រធៅCIFRSs
ត

CIFRSs

ឆាំណាត្់ថានក់ធែើងវិញ

ការវាស់ដវងធែើងវិញ

ឆាំណាត្់ថានក់ធែើងវិញ

ែុោលរអាធម្រិក

ែុោលរអាធម្រិក

ែុោលរអាធម្រិក

ម្រទពយសកម្ម
ស្ថឆ់ម្របាក់កុងថ្ែ
ន

សម្ត្ុលយជាម្ួយ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា

67,916,384

67,916,384

168,970,016

168,970,016

សម្ត្ុលយជាម្ួយ្នាគារធផសងៗ

(ក)

7,792,978

ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន

(ែ)

1,007,139,509

7,381,177

ម្រទពយសកម្មធផសងៗ

(្)

18,821,988

(7,381,177)

ម្រទពយ និងហត្ថបករណ
៍
ូ

សិទធកុងការធម្របើ
ន
ម្របាស់ម្រទពយសកម្ម

7,839,565

4,239,361

1,018,760,047
11,440,811

10,238,649
(ឃ)

សូហវដវរ

ធករ តន៍ធ្មឹះអាជ្ីវកម្ម
ពនធពនាជាម្រទពយសកម្ម

46,587

(ឆ្)

-

10,238,649
-

13,355,995

13,355,995

1,463,686

1,463,686

17,380,030

17,380,030

4,903,785

(300,192)

4,603,593

ម្រទពយសកម្មសរុប

1,304,627,025

-

17,341,751

1,321,968,776

ម្រទពយសកម្មសរុប (សម្ម្ូលពាន់ធរៀល)

5,241,991,386

-

69,679,156

5,311,670,542

55

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.4

ការអនុ វត្ត CIFRSs ធលើកែាំបូង (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.4.3

ការផាូរផាងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
GAAP
ែុោលរអាធម្រិក

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្នាំ2019

ផលប៉ាឹះពាល់ថ្នការផ្លលស់បូ រធៅCIFRSs
ត

CIFRSs

ឆាំណាត្់ថានក់ធែើងវិញ

ការវាស់ដវងធែើងវិញ

ែុោលរអាធម្រិក

804,699,381

-

-

804,699,381

20,207,444

(2,826,315)

-

17,381,129

5,705,331

-

-

5,705,331

253,817,389

-

-

253,817,389

30,000,000

-

-

30,000,000

ែុោលរអាធម្រិក

ែុោលរអាធម្រិក

ម្រទពយអកម្ម និងម្ូល្ន
ម្របាក់បធញ្ញព
ើ ីអត្ិងិជ្ន នឹង ស្ថថប័នហិរញ្ញវត្ថុធផសងៗ
ម្រទពយអកម្មធផសងៗ

(ឆ)

បាំណុលពនធធលើម្របាក់ឆាំណូលបឆចុបបនន
កម្ចី

បាំណុលបនាេប់បនសាំ
ម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍

(ឆ)

12,923,876

2,826,315

1,816,572

17,566,763

បាំណុលភត្ិសនា

(ឃ)

-

-

11,952,215

11,952,215

1,127,353,421

-

13,768,787

1,141,122,208

120,000,000

-

-

120,000,000

57,273,604

(8,697,495)

-

48,576,109

-

8,697,495

3,572,964

12,270,459

177,273,604

-

3,572,964

180,846,568

ម្រទពយអកម្ម និងម្ូល្នសរុប (ែុោលរអាធម្រ ិក)

1,304,627,025

-

17,341,751

1,321,968,776

ម្រទពយអកម្ម និងម្ូល្នសរុប (សម្ម្ូលពាន់ធរៀល)

5,241,991,386

-

69,679,156

5,311,670,542

ម្រទពយអកម្មសរុប
ម្ូល្នរបស់ាចស់ភា្ហុន
ធែើម្ទុន
ម្របាក់ឆាំធណញរកាទុក
ទុនបម្រម្ុងតាម្បទបញ្ញត្ិត
ម្ូល្នរបស់ាចស់ភា្ហុនសរុប

(ង)

56

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.4

ការអនុ វត្ត CIFRSs ធលើកែាំបូង (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.4.3

ការផាូរផាងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.4.3.1 កាំណត្់សាាល់ ថ្នការការផាូរផាងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថុ
ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ CIFRS 9 កាំណត្់នូវត្ម្រម្ូវការសម្រាប់ការទទួ លស្ថាល់និងវាស់ដវងម្រទពយសកម្ម
និង

បាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ

និងកិឆចសនាម្ួ យឆាំនួនធែើម្បីទិញឬលក់ របស់របរម្ិនដម្នហិរញ្ញ វត្ថុ។

វាក៏ដណនាាំផងដែរនូវ្ាំ រូ “ការខាត្បង់ឥណទានដែលរាំពឹងទុក” (ECL) និង្ាំ រ្
ូ ណធនយយការពារ
ហានិភ័យទូ ធៅងមី។ ្នាគារបានអនុម្័ត្ CIFRS 9 ចាប់ពីថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្នាំ2018 ។

ការផ្លលស់បូតរធគាលនធយបាយ្ណធនយយដែលបណា
ត លម្កពីការអនុម្័ត្ CIFRS 9 ម្រត្ូវបានអនុ វត្ត
ជាទូធៅធោយ្នាគារនាធពលធម្រកាយធលើកដលងដត្បានពិពណ៌នាែូឆខាងធម្រកាម្។
•

ការវាយត្ថ្ម្លខាងធម្រកាម្ម្រត្ូវបានធ្វើធែើងដផែកធលើម្ូលោានថ្នអងាធហត្ុ

និងកាលៈធទសៈដែល

ានធៅថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្នាំ2018។
o

ការធបតជាាឆិ ត្តថ្ន្ាំ រអា
ូ ជ្ី វកម្មដែលម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្ូវបានកាន់ កាប់

o

ការធបត ជាា ឆិ ត្ត ថា ធត្ើ ល កខ ែ ណឌកិ ឆច ស នាថ្នម្រទពយសកម្ម ហិ រញ្ញ វ ត្ថុ ផត ល់ ឱ្យលាំ ហូ រ ស្ថឆ់ ម្របាក់
ដែលជាការទូ ទាត្់ដត្ានក់ឯងនិងការម្របាក់ធៅធលើឆាំនួនម្របាក់ធែើម្ដែលធៅសល់

o
•

ការរឆនាថ្នការវ ិនិធយ្សម្្ម្៌ដែលម្ិ នម្រត្ូវបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មែូឆធៅឯ FVOCI ។ និង

ម្របសិនធបើ ការវ ិនិធយ្បាំណុលានហានិភ័យឥណទានទាបធៅថ្ងៃទី1

ដែម្ករា

ឆ្នាំ2018

្នាគារបានសនមត្់ថាហានិ ភ័យឥណទានធលើម្រទពយសកម្មម្ិនបានធកើ នធែើង្ួ រឱ្យកត្់ សាាល់
ចាប់តាាំងពី ការទទួលស្ថាល់ែាំបូង។
ការអនុ វត្ត CIFRS 9 ានផលប៉ាឹះពាល់ែូឆខាងធម្រកាម្៖

(i) ការចាត្់ថានក់ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុនិងបាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ថុ
ធៅធម្រកាម្

CIFRS

9

ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្ូវបានចាត្់ថានក់ តាម្ម្របធភទែូ ឆខាងធម្រកាម្ៈ

វាស់ដវងថ្ងលធែើម្, FVOCI - ឧបករណ៍បាំណុល, FVOCI - ឧបករណ៍ម្ូន្ន; ឬ FVTPL ។ ការ
ចាត្់ឆាំណាត្់ថានក់ ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុធម្រកាម្ CIFRS 9 ជាទូ ធៅដផែកធលើ្ាំរអា
ូ ជ្ី វកម្មដែល
ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្ូវបានម្រ្ប់ម្រ្ងនិ ងលកខណៈលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ តាម្កិឆចសនា។
តារាងខាងធម្រកាម្

និងកាំណត្់សាំគាល់ដែលភាជប់ម្កជាម្ួ យខាងធម្រកាម្ពនយល់ពីម្របធភទរង្ហវស់

ធែើម្ធៅធម្រកាម្ Cambodia GAAP និងម្របធភទរង្ហវស់ងីមធម្រកាម្ CIFRS 9 សាំរាប់ដផនកនីម្ួយៗថ្ន
ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ ្នាគារ្ិត្ចាប់ពីថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្នាំ2018។
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.4

ការអនុ វត្ត CIFRSs ធលើកែាំបូង (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.4.3

ការផាូរផាងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.4.3.1 កាំណត្់សាាល់ថ្នការការផាូរផាងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(i) ការចាត្់ថានក់ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុនិងបាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្នាំ2018
កាំណត្់ ឆាំណាត្់ថានក់ធែើម្ ឆាំណា់ត្ថានក់ងីម
សាាល់ តាម្ GAAP
ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ

តាម្ CIFRS 9

ត្ថ្ម្លធយងធែើម្
តាម្ GAAP

ែុោលរអាធម្រិក

ត្ថ្ម្លធយងងមី
តាម្CIFRS 9

ែុោលរអាធម្រិក

សម្ត្ុលយជាម្ួយ្នាគារធផសងៗ

(ក)

ថ្ងលធែើម្

រាំលស់ ថ្ងលធែើម្

19,095,480

18,957,854

ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន

(ែ)

ថ្ងលធយង

រាំលស់ ថ្ងលធែើម្

794,125,991

804,078,360

ម្រទពយសកម្មធផសងៗ

(្)

ថ្ងលធែើម្

រាំលស់ ថ្ងលធែើម្

16,898,396

10,442,502

(ឃ)

ថ្ងលធែើម្

រាំលស់ ថ្ងលធែើម្

-

11,676,901

ម្រទពយអកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ
បាំាំណុលភត្ិសនា

(ii) អុីម្ដភម្ិនថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ
CIFRS 9 ជ្ាំនួស“ ការខាត្បង់ដែលបានធកើត្ធែើង” ធៅកនុង្ាំរូ GAAP ពីម្ុនជាម្ួ យ“ ្ាំ រថ្ូ នការ
បាត្់បង់ឥណទានដែលរ ាំពឹងទុក” (ECL)។ ្ាំ រអ
ូ ន់ងយងមីអនុវត្តឆាំធពាឹះម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ
ដែលម្រត្ូវបានវាស់ដវងធោយថ្ងលរ ាំលស់ម្រទពយសកម្មកិឆចសនាការវ ិនិធយ្បាំណុលធៅ

FVOCI

និងកិឆចសនាធានាហិរញ្ញ វត្ថុប៉ាុដនតម្ិនដម្នសម្រាប់ ការវ ិនិ ធយ្ម្ូល្នធទ។ ការទទួ លយក្ាំ រូ
ថ្នអុីងដភម្ិ នងមីធម្រកាម្ CIFRS 1 ម្ិនប៉ាឹះពាល់ែល់ត្ថ្ម្លធយងដែលម្រត្ូវអនុវត្តកុងកិ
ន
ឆចសនាធានា

រា៉ា ប់រងហិរញ្ញ វត្ថុកនុង្នាគារធៅថ្ងៃទី 1 ដែម្ករា ឆ្នាំ2018 ធនាឹះធទ ធម្រពាឹះថាឆាំនួនទឹកម្របាក់ែាំបូង
ម្រត្ូវបានទទួ លស្ថាល់ត្ិឆជាងឆាំនួនម្របាក់ ឆាំណូលដែលបានទទួលអនុធោម្តាម្

CIFRS 15

ែពស់ជាងការបា៉ា ន់ស្ថមន ត្ថ្ម្ល ECL។
ិ ន្នបាត្់បង់សម្រាប់ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ
សាំវធា

ដែលម្រត្ូវបានវាស់ធោយថ្ងលធែើម្រ ាំលស់ម្រត្ូវ

បានែកពីត្ថ្ម្លថ្នម្រទពយសកម្មពាក់ព័នធ។

(iii) ការម្របាក់
ធម្រកាម្ GAAP ធៅម្របធទសកម្ពុជាការបញ្ូច លថ្ងលធសវាធៅនឹងម្រទពយសកម្មនិងបាំ ណុលហិរញ្ញ វត្ថុ
ម្ិនម្រត្ូវបានធ្ចាត្់ទុកថាជាការម្របាក់ ម្របសិទធភាព និងម្រត្ូវបានទទួលស្ថាល់ថាជាម្របាក់ ឆាំណូល
ធលើការធកើត្ធែើងថ្នម្របត្ិបត្តិការធនាឹះធទ។
ការផាូរផាងការសនសាំម្របាក់ឆាំធណញ និងការខាត្បង់ផលប៉ា ឹះពាល់ធលើធសឆកតីដងលងការណ៍ថ្នម្របាក់
ឆាំណូលទូ លាំទូោយសម្រាប់ ែាំណាឆ់ឆ្នាំហិរញ្ញ វត្ថុានែូឆខាងធម្រកាម្៖
(ក) ្ិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី1

ដែម្ករា

ឆ្នាំ2018

សម្ត្ុលយជាម្ួយ្នាគារធផសងធទៀត្បានងយឆុឹះឆាំនួន

137,626 ែុោលរអាធម្រ ិក (ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018៖ 46,587 ែុោលរអាធម្រ ិក) ធែើម្បីទទួលស្ថាល់
ិ ន្នសម្រាប់ ECLs ធលើសម្ត្ុ លយជាម្ួយ្នាគារធផសងធទៀត្ធោយដផែកធលើ CIFRS 9 ។
សាំវធា
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.4

ការអនុ វត្ត CIFRSs ធលើកែាំបូង (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.4.3

ការផាូរផាងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.4.3.1 កាំណត្់សាាល់ថ្នការការផាូរផាងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(ែ) ការធកើនធែើងសុទធឆាំនួន 9,952,369 ែុ ោលរអាធម្រ ិក (ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018៖ 11,620,538 ែុោលរ

ិ ន្នសម្រាប់អុីម្ដភ
កនុងឥណទានធៅអត្ិ ងិជ្ន្រ ធោយស្ថរដត្ការងយឆុឹះនូ វសាំវធា
ម្ិនានឆាំនួន 9,435,001 ែុ ោលរអាធម្រ ិក (ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018៖ 13,646,424 ែុោលរអាធម្រ ិក)។
អាធម្រក
ិ )

ទទួលបានការម្របាក់បដនថម្ឆាំ នួន 6,455,893 ែុោលរអាធម្រក
ិ (ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018៖ 7,381,177
ែុោលរអាធម្រ ិក) ការទទួ លស្ថាល់ថ្ងលែាំធណើរការម្ិនានការម្របាក់ 5,938,525 ែុោលរអាធម្រ ិក
(ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018៖ 9,407,063) ែុោលរអាធម្រ ិកម្រត្ូវបានទទួលស្ថាល់ថាជាម្របាក់ ឆាំណូល
ទាាំងស្សុងធម្រកាម្ GAAP។
(្) ម្រទពយសម្បត្តិធផសងធទៀត្បានធាលក់ឆុឹះឆាំនួន 6,405,894 ែុ ោលរអាធម្រក
ិ (ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018៖
ិ ថ្ន ចាត្់ជាម្របធភទធែើង
7,381,177 ែុោលរអាធម្រ ិក) ធោយស្ថរដត្ការធ្វើឆាំណាត្់ ថានក់ធែើងវញ

វ ិញពីម្រទពយសម្បត្តិធផសងធទៀត្ធៅជាឥណទាន និងអត្ិងិជ្នែូឆដែលបានពនយល់កុង
ន
(ែ) ខាង
ធលើ។

(ឃ) ភត្ិសនា្ិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្នាំ2018 ធោយដផែកធលើ CIFRS 16 ម្រទពយសកម្មធម្របើ ម្របាស់
13,198,453 ែុោលរអាធម្រ ិក (ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018៖ 13,355,995 ែុោលរអាធម្រ ិក) និងបាំណុល
ជ្ួល 11,676,901 ែុោលរ (ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018៖ 11,952,215 ែុ ោលរ) ដែលបានទទួ លស្ថាល់។
(ង) ការធផេរពីម្របាក់ឆាំណូលដែលបានរកាទុ កធៅម្របាក់ បម្រម្ុងកាត្ពវកិឆចធោយដផែកធលើត្ម្រម្ូវការរបស់
្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា (កាំណត្់សាំគាល់19)។
(ឆ) ធម្រកាម្ GAAP ម្ុន្នាគារបានទទួលស្ថាល់ការឆាំ ណាយទាក់ទងនឹងម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍
និងសាំណងអត្ីត្ភាពធោយដផែកធលើស្ថឆ់ម្របាក់សុទធ។ ធៅធម្រកាម្ CIFRS កាត្ពវកិឆចដផនការ
ិ ីស្ថស្តសត
អត្ថម្របធយជ្ន៍ដែលបានកាំ ណត្់ម្រត្ូវបានទទួ លស្ថាល់ និ ងម្រត្ូវបានវាស់ដវងធោយធម្របើវ្
ឥណទានដែលបានធម្រគាងទុ ក។ ម្ូលនិ ្ិធស្ថ្ននិ វត្តន៍និងបាំណុលសាំណងអត្ីត្ភាពការង្ហរ
ម្រត្ូវបានទទួ លស្ថាល់ទាាំងស្សុងម្របឆ្ាំងនឹ ងម្របាក់ឆាំណូលដែលបានរកាទុក។
្ិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី31

ដែ្នូ
្ណនីបាំណុលធផសងៗ

ឆ្នាំ2018

្នាគារបានទទួ លស្ថាល់ការសងម្របាក់ អត្ីត្ភាពធៅធម្រកាម្

ែូឆជាម្របាក់បាំណាឆ់ អត្ីត្ភាពការង្ហរម្រត្ូវបានចាត្់ឆូលកនុង្ណនី

អត្ថម្របធយជ្ន៍បុ្ាលិកធម្រកាម្ IAS 19។
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.4

ការអនុ វត្ត CIFRSs ធលើកែាំបូង (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.4.3

ការផាូរផាងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.4.3.1 កាំណត្់សាាល់ថ្នការការផាូរផាងរបាយការណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(ឆ្) ការដកសម្រម្ួលអនតរកាលធផសងៗគានបណា
ត លឱ្យានភាពែុ សគានបធណា
ត ឹះអាសននធផសងៗគាន។
្នាគារម្រត្ូវដត្ទទួលស្ថាល់ផលប៉ាឹះពាល់ពនធថ្នភាពែុ សគានដបបធនឹះ។ ការដកសម្រម្ួលពនធពនរ
ម្រត្ូវបានទទួ លស្ថាល់ធៅកនុងការទាក់ទងធៅនឹ ងម្របត្ិបត្តិការម្ូ លោានទាាំងធៅកនុងម្របាក់ឆាំណូល
ដែលបានរកាទុកឬសាសធាត្ុោឆ់ ធោយដែកថ្នភា្ហុន។

2.4.4

ការផាូរផាងថ្នរបាយការណ៍លទធផលធពញធលញ
សម្រាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019
GAAP

ការវាស់ដវងធែើងវិញ

CIFRSs

ែុោលរអាធម្រិក

ែុោលរអាធម្រិក

ែុោលរអាធម្រិក

ឆាំណូលម្របត្ិបត្តិការ
ឆាំណូលការម្របាក់

(ក)

130,966,956

5,674,357

136,641,313

ឆាំណាយការម្របាក់

(ែ)

(51,616,010)

(3,344,483)

(54,960,493)

79,350,946

2,329,874

81,680,820

1,486,694

-

1,486,694

7,444,028

(5,814,869)

1,629,159

88,281,668

(3,484,995)

84,796,673

(្)

(52,421,853)

2,361,559

(50,060,294)

(ឃ)

(7,626,415)

3,789,669

(3,836,746)

28,233,400

2,666,233

30,899,633

(5,139,203)

(460,243)

(5,599,446)

23,094,197

2,205,990

25,300,187

ឆាំណូលការម្របាក់សុទធ
ឆាំណូលធផសងៗ
ឆាំណូលថ្ងលឈ្ល
ួន និងកថ្ម្រម្ធជ្ើងស្ថរ

(ក)

ឆាំណូលម្របត្ិបត្តិការសរុប
ឆាំណាយរែាបាលនិងឆាំណាយទូធៅ
សាំវ ិធាន្នសម្រាប់ការខាត្បង់
ធលើឥណទានដែលរាំពឹងទុក
ឆាំធណញម្ុនបង់ពនធ
ឆាំណាយពនធធលើម្របាក់ឆាំណូល

(ង)

ឆាំណូលសុទធសម្រាប់ការ ិយបរ ិធឆេទ
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.4

ការអនុ វត្ត CIFRSs ធលើកែាំបូង (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

2.4.4.1 កាំណត្់ សាំគាល់ការផាូរផាងថ្នរបាយការណ៍លទធផលធពញធលញ
សម្រាប់ធៅឆុងការយ
ិ បធឆចទថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018៖
(ក)

ឆាំណូលការម្របាក់ បានធកើនធែើងឆាំនួន 5,674,357 ែុោលរអាធម្រ ិកធោយស្ថរដត្ការរល
ាំ ស់ថ្ងល
ធសវាដកថ្ឆនឥណទាន។

(ែ)

ឆាំណាយការម្របាក់បានធកើនធែើងឆាំនួន

3,344,483

ែុ ោលរអាធម្រក
ិ ធែើម្បីទទួ លស្ថាល់ការ

ទទួលបានការម្របាក់ធលើជ្ួល ។
(្)

ការរ ាំលស់បានធកើនធែើងឆាំនួន 2,361,559 ែុោលរអាធម្រក
ិ សម្រាប់ ការរ ាំលស់ថ្នម្រទពយសម្បត្តិ
ធម្របើ ម្របាស់ម្រត្ឹម្ម្រត្ូវស្សបតាម្ត្ម្រម្ូវការរបស់ CIFRS 16។

(ឃ) សម្រាប់ឆ្នាំដែលបញ្ចប់ ធៅថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018 សាំវ ិធាន្នសម្រាប់ ការខាត្បង់ឥណទាន
រ ាំពឹងទុកងយឆុឹះឆាំនួន 3,789,669 ែុោលរអាធម្រ ិកធោយស្ថរការដកដម្របវ ិធានការដផែកធលើត្ម្រម្ូវការ
CIFRS 9។
(ង)

ថ្ងលឈ្ួលនិ
ន
ងឆាំណូលពនធធលើកថ្ម្រម្ធជ្ើងស្ថរធកើនធែើង 460,243 ែុោលរអាធម្រ ិកសម្រាប់ការ
ដកលម្ែភាពែុ សគានបធណា
ត ឹះអាសននថ្នម្រទពយសម្បត្តិពនធពនា។

CIFRS 15 បធងកើត្ម្រកបែ័ ណឌទូលាំទូោយសម្រាប់កាំណត្់ថាធត្ើ ម្រត្ូវទទួលបានម្របាក់ឆាំណូលប៉ាុ នាមន
និងធពលណាម្រត្ូវបានទទួ លស្ថាល់។

វាក៏ ដណនាាំការដណនាាំថ្ងលធែើម្ងមីដែលទាម្ទារការឆាំ ណាយ

ជាក់ោក់កុងការទទួ
ន
ល និងបាំធពញកិឆចសនាដែលម្រត្ូវទទួលស្ថាល់ថាជាម្រទពយោឆ់ធោយដែកធៅ
ធពលានលកខណៈវ ិនិឆ័េយជាក់ោក់។ ការអនុម្័ត្ CIFRS 15 ម្ិនានផលប៉ាឹះពាល់អីវ្ួរឱ្យកត្់
សាាល់ឆាំធពាឹះ្នាគារ។

2.5

សតង់ោរបានធឆញផាយប៉ាុ ដនតម្ិនទាន់ ានម្របសិទធភាព
សតង់ោរនិងការដកដម្របងមី

និងការបកស្ស្ថយដែលម្រត្ូវបានធឆញប៉ាុ ដនតម្ិនទាន់ ានម្របសិទធភាពធៅ

ធែើយរហូត្ែល់កាលបរ ិធឆេទធឆញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ ្នាគារម្រត្ូវបានបង្ហាញខាងធម្រកាម្។
្នាគារានធឆត្នាទទួ លយកសតង់ោរនិងការដកដម្របនិងការបកស្ស្ថយងមី
បានធៅធពលានម្របសិទិធភាព។
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ម្របសិនធបើអាឆអនុវត្ត

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.5

សតង់ោរបានធឆញផាយប៉ាុ ដនតម្ិនទាន់ ានម្របសិទធភាព (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
IFRS 17៖ កិឆចសនាធានារា៉ា ប់រង
ធៅដែឧសភា ឆ្នាំ2017 IASB បី បានធឆញកិឆចសនាធានារា៉ា ប់ រង IFRS 17 ដែលជាសតង់ោរ
្ណធនយយងមីសម្រាប់កិឆចសនាធានារា៉ា ប់រងរួម្ានការទទួលស្ថាល់និងវាស់ដវងការបង្ហាញ និងការ
បង្ហាញ។ ធៅធពលានម្របសិទិធភាព IFRS 17 នឹងជ្ាំ នួសកិឆចសនាធានារា៉ា ប់ រង IFRS 4 ដែលម្រត្ូវ
បានធឆញកនុងឆ្នាំ2005។ IFRS 17 អនុវត្តឆាំធពាឹះកិឆចសនាធានារា៉ា ប់ រងម្រ្ប់ម្របធភទ (ធពាល្រជ្ីវ ិត្
អាយុជ្ីវ ិត្ការធានារា៉ា ប់ រងធោយផ្លេល់និងធានារា៉ា ប់ រងធែើងវ ិញ) ធោយម្ិ ន្ិត្ពីម្របធភទអងាភាព។
បញ្ញ
ា ទាាំងធនាឹះក៏ែូឆជាការធានាជាក់ោក់
ដែលអាឆឆូ លរួម្បាន។

និ ងឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដែលានលកខណៈពិធសស

ការធលើកដលងវ ិស្ថលភាពជាក់ ោក់នឹងម្រត្ូវអនុ វត្ត។

ធគាលបាំណងរួម្ថ្ន

IFRS 17 ្រ ធែើម្បីផតល់នូវ្ាំរូ្ណធនយយសម្រាប់កិឆចសនាធានារា៉ា ប់ រងដែលានម្របធយជ្ន៍ និង
ស្សបសម្រាប់អនកធានារា៉ា ប់រង។ ផេុយធៅនឹងត្ម្រម្ូវការធៅកនុង IFRS 4 ដែលភា្ធម្រឆើនពឹងដផែកធលើ
ធគាលការណ៍្ណធនយយកនុងស្សុកពីម្ុនរបស់ IFRS 17 ផតល់នូវ្ាំ រែ
ូ ៏ទូលាំទូោយសម្រាប់កិឆចសនា

ធានារា៉ា ប់ រងដែលម្រ្បែណតប់ ធលើទិែាភាព្ណធនយយពាក់ ព័នធទាាំងអស់។ សនូលថ្ន IFRS 17 ្រជា
្ាំរទ
ូ ូធៅបដនថម្ធោយ៖
-

ការសម្រម្បែលួនជាក់ោក់សម្រាប់កិឆចសនាដែលានលកខណៈពិធសសឆូលរួម្ធោយផ្លេល់ (វ ិ្ី
្ិត្ត្ថ្ម្លអធងរ)

-

វ ិ្ីស្ថស្តសតស្ថម្ញ្ញ

(វ ិ្ីស្ថស្តសតថ្នការដបងដឆកបុពវោភ)

ភា្ធម្រឆើនសម្រាប់កិឆចសនារយៈ

ធពលែលី។
IFRS

17

ានម្របសិទធភាពសម្រាប់រយៈធពលរាយការណ៍ចាប់ធផតើម្ធៅឬធម្រកាយថ្ងៃទី1

ដែម្ករា

ឆ្នាំ2021 ជាម្ួ យនឹងត្ួ ធលែធម្របៀបធ្ៀបដែលម្រត្ូវការ។ ការធសនើសុាំម្ុនធពលម្រត្ូវបានអនុ ញ្ញញត្ផតល់ឱ្យ
អងាភាពក៏អនុ វត្ត IFRS 9 និង IFRS 15 ធៅឬម្ុនកាលបរ ិធឆេទដែលម្រត្ូវអនុវត្ត IFRS 17 សតង់ោរធនឹះ
ម្ិនអនុវត្តឆាំធពាឹះ្នាគារធទ។

វ ិធស្ថ្នកម្មធលើ IFRS 3៖ និ យម្ន័យថ្នអាជ្ីវកម្ម
ធៅដែត្ុោ ឆ្នាំ2018 IASB បានធឆញនូ វការដកដម្របនិ យម្ន័យថ្នអាជ្ីវកម្មធៅកនុងបនសាំអាជ្ី វកម្ម
IFRS

3

ធែើម្បីជ្ួយអងាភាពកនុងការកាំ ណត្់ថាធត្ើ សកម្មភាពនិងម្រទពយសម្បត្តិដែលទទួលបាន្រ ជា

អាជ្ីវកម្មឬអត្់។

ពួកធ្បញ្ញ
ជ ក់ពីត្ម្រម្ូវការអបបបរាសម្រាប់ អាជ្ីវកម្មែកការវាយត្ថ្ម្លថាធត្ើអនក

ឆូលរួម្ទីផារានសម្ត្ថភាពកនុងការជ្ាំនួសធាត្ុដែលបាត្់ ឬបដនថម្ការដណនាាំ

ធែើម្បីជ្ួយអងាភាព

វាយត្ថ្ម្លថាធត្ើែាំធណើរការដែលទទួលបានានស្ថរៈសាំខាន់បម្រងួម្និ យម្ន័យថ្នអាជ្ីវកម្ម
លទធផលនិ ងដណនាាំ

ការធ្វើធត្សតការធផ្លតត្អារម្មណ៍ត្ថ្ម្លសម្ស្សប។

និង

ឧទាហរណ៍ងមីម្រត្ូវបានផតល់

ជាម្ួយការដកដម្រប។
ចាប់តាាំងពី ការធ្វើវ ិធស្ថ្នកម្មអនុវត្តធៅអនា្ត្ ឬម្របត្ិ បត្តិការធផសងធទៀត្ដែលធកើត្ធែើងធៅ ឬ
បនាេប់ពីកាលបរធិ ឆេទថ្នការោក់ពាកយធលើកែាំបូង្នាគារនឹងម្ិនរងផលប៉ាឹះពាល់ពីការធ្វើវ ិធស្ថ្នកម្ម
ទាាំងធនឹះធៅកាលបរធិ ឆេទផ្លលស់បូរធទ។
ត
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
2.

ដគាលនដោបាយគ្ណដនយយ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

2.5

សតង់ោរបានធឆញផាយប៉ាុ ដនតម្ិនទាន់ ានម្របសិទធភាព (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ការធ្វើវធិ ស្ថ្នកម្មធលើ IAS 1 និង IAS 8៖ និ យម្ន័ យថ្នភាពជាស្ថរវ ៏នត
ធៅដែត្ុោ ឆ្នាំ2018 IASB បានធឆញការធ្វើវធិ ស្ថ្នកម្មធលើ IAS 1 ថ្នធគាលនធយបាយ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ និងធគាលនធយបាយ្ណធនយយ IAS 8 ការផ្លលស់បូតរការបា៉ា ន់ម្របាណ
្ណធនយយនិងកាំ ហុសកនុងការត្ាំរ ឹម្និ យម្ន័ យថ្នភាពជាស្ថរវ ៏នត ធៅទូ ទាាំងបទោាននិ ងធែើម្បីបញ្ញ
ជ ក់

ពីទិែាភាពជាក់ោក់ថ្ននិយម្ន័យ។ និយម្ន័យងមីដឆងថា“ ព័ត្៌ានជាស្ថរវ ៏ន៍ត ម្របសិនធបើ លុបធចាល
បាំភាន់ឬធ្វើឱ្យងងឹត្

វាអាឆម្រត្ូវបានរ ាំពឹងថានឹងានឥទធិពលធលើការសធម្រម្ឆឆិត្តដែលអនកធម្របើ ម្របាស់

សាំខាន់ ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុថ្នធគាលបាំណងទូ ធៅដផែកធលើម្ូលោានថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
ទាាំងធនាឹះដែលផតល់ព័ត្៌ានហិរញ្ញ វត្ថុអាំ ពីអងាភាពដែលានរបាយការណ៍ជាក់ោក់។

៏ តម្ិនម្រត្ូវបានធ្រព
ការធ្វើវ ធិ ស្ថ្នកម្មធលើ និយម្ន័ យថ្នស្ថរវន
ាំ ឹ ងថានឹ ងានផលប៉ាឹះពាល់ ្ួរឱ្យកត្់
សាាល់ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់្នាគារធែើយ។
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
3.

ស្ថច់ក្បារ់រងន
ន
ស្ថឆ់ម្របាក់ កុងថ្ែានែូ
ន
ឆខាងធម្រកាម្៖
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធម្រិក

សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក

(កាំណត្់សាាល់ធលែ 2.1)

សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់ធលែ 2.1)

ែុោលរអាធម្រិក

56,635,699

230,790,474

46,519,200

186,914,146

ដែមរធរៀល

27,392,071

111,622,689

20,080,024

80,681,536

1,222,650

4,982,299

1,250,892

5,026,084

ជាអររ ៉ាូ

3,586

14,613

49,105

197,304

ជាធផ្លន

1,516

6,178

7,395

29,713

380

1,549

7,048

28,319

ថ្ងបាត្

ែុោលរអូស្តស្ថតលី
ធយ៉ានជ្ប៉ាុន

40,122

163,497

1,785

7,172

ម្របាក់យន់ឆិន

153

623

825

3,315

ែុោលរសិងប
ា ុរ ី

723

2,946

110

442

85,296,900

347,584,868

67,916,384

272,888,031

សម្រាប់ធគាលបាំណងរបាយការណ៍លាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់ ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ ម្របាក់ សម្ម្ូ លរួម្ាន៖
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធម្រិក

សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក

(កាំណត្់សាាល់ធលែ 2.1)

សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់ធលែ 2.1)

ស្ថឆ់ម្របាក់កុងថ្ែ
ន

85,296,900

347,584,868

67,916,384

272,888,031

28,658,987

116,785,372

20,875,343

83,877,128

សម្ត្ុលយជាម្ួយ្នាគារធផសងៗ

15,824,699

64,485,648

7,871,412

31,627,334

129,780,586

528,855,888

96,663,139

388,392,493

សម្ត្ុលយធៅ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
4.

សមតលយជាមួយធនាគារជាតិននរមពជា
សម្ត្ុលយជាម្ួយ្នាគារជាត្ិ រួម្ាន៖
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

្ណនីឆរនដ

28,658,987

116,785,372

20,875,342

83,877,124

ម្របាក់បធញ្ញើរយៈធពលែលី (i)

31,533,191

128,497,753

17,010,000

68,346,180

ម្របាក់ត្ម្កល់ធានាធលើធែើម្ទុន(ii)
ម្របាក់បម្រម្ុងកាត្ពវកិឆច (iii)

15,000,000

61,125,000

12,000,000

48,216,000

137,926,687

562,051,250

119,084,674

478,482,220

213,118,865

868,459,375

168,970,016

678,921,524

(i) ម្របាក់បធញ្ញើរយៈធពលែលី
ម្របាក់បធញ្ញើរយៈធពលែលីម្ិនានលកខណៈធសមើគានកនុងរយៈធពល 6 ដែនិង 12 ដែទទួលបានការ

ម្របាក់ ម្របចាាំឆ្នាំ។ កនុងអម្រតាចាប់ពី 0.90% ធៅ 0.95% និងពី 1.11% ធៅ 1.25 (2018: 1.68% កនុង
ម្ួយឆ្នាំ) ធរៀងៗែលួន។

(ii) ម្របាក់ត្ម្កល់ធានាធលើធែើម្ទុន
ធយងតាម្ម្របកាសរបស់្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា ធលែ ្7-01-136 ឆុឹះថ្ងៃទី15 ដែត្ុ ោ ឆ្នាំ2001
ម្រ្ប់្នាគារម្រត្ូវបានត្ម្រម្ូវឲ្យត្ម្កល់ម្របាក់ឆាំនួន10%

ថ្នធែើម្ទុនឆុឹះបញ្ជីធៅ្នាគារជាត្ិថ្ន

កម្ពុជា។ ម្របាក់ត្ម្កល់ធនឹះ ្រម្ិនអាឆធម្របើម្របាស់កុងម្របត្ិ
ន
បត្ដិការម្របចាាំថ្ងៃរបស់្នាគារបានធែើយ
ប៉ាុដនដ្នាគារអាឆែកយកវ ិញបាន ធៅធពលដែល្នាគារសធម្រម្ឆឆិត្ដឈ្ប់ ធ្វើអាជ្ីវកម្មធៅកនុង
ម្រពឹះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា។

ម្របាក់ត្ម្កល់ធានាធលើធែើម្ទុនទទួលបានអម្រតាការម្របាក់ ម្របចាាំឆ្នាំ 0.54% (2018៖ 0.62%)។

(iii) ម្របាក់បម្រម្ុងកាត្ពវកិឆច
តាម្ម្របកាសរបស់្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា ធលែ ្7-012-140 ឆុឹះ ថ្ងៃទី13 ដែកញ្ញញ ឆ្នាំ2012
្នាគារ

ត្ម្រម្ូវឲ្យរកាឆាំនួនទឹកម្របាក់បាំរង
ុ កាត្ពវកិឆចធៅ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជា

កនុងទម្រម្ង់ជា
ម្របាក់បធញ្ញើកាត្ពវកិឆច ្ណនាតាម្អម្រតា 8% និង12.5% ថ្នម្របាក់បធញ្ញើអត្ិងិជ្នជា រូបិយវត្ថុ

ធរៀល និងជារូបិយប័ណណបរធទសធម្រៅពីរប
ូ ិ យវត្ថុធរៀល ធរៀងគាន។ត្ាំរវូ ការបាំរង
ុ ទុក 4.5% ជារូបិយប័ណណ

ធម្រៅពីម្របាក់ ធរៀលទទួ លបានការម្របាក់ 1/2 LIBOR (ម្ួ យដែ) ែណៈដែលធៅសល់ 8% ធហើយ
ម្របាក់បាំរង
ុ បម្រម្ុងជាម្របាក់ធរៀលម្ិនទទួ លបានការម្របាក់ធទ។
ម្របកាសរបស់្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជាធលែ ឆ្7-018-282 ឆុឹះថ្ងៃទី29 ដែសីហា ឆ្នាំ2018 បាន
ជ្ាំនួសម្របកាសរបស់្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជាម្ុនដែលផតល់ការម្របាក់ ធៅ4.5%
ជារូបិយប័ណណធម្រៅពីម្របាក់ ធរៀលទទួលបានការម្របាក់ ។
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នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
5.

សមតលយជាមួយធនាគារដផេងៗ
សម្ត្ុលយជាម្ួយ្នាគារធផសងៗរួម្ាន៖
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធម្រិក

សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1)

្ណនីសនសាំ
្ណនីឆរនដ

សម្ម្ូលពាន់ធរៀល
ធលែ 2.1)

59,100

240,832

57,259

230,067

15,765,599

64,244,816

7,814,153

31,397,267

15,824,699

64,485,648

7,871,412

31,627,334

(6,160)

(25,102)

(31,847)

(127,962)

15,818,539

64,460,546

7,839,565

31,499,372

សម្ត្ុលយសរុប្នាគារធៅ
្នាគារធផសងៗ
សាំវ ិធាន្នធលើECLs
សុទធ

្ណនីសនសាំទទួលបានការម្របាក់ម្របចាាំឆ្នាំ 0.2% -1.5% (2018៖ 0.5% -1.50%) ឆាំដណក្ណនីឆរនត
ទទួលបានការម្របាក់ 1.5% (2018៖ 0%)។
ធៅឆ្នាំ 2019 ្នាគារបានទទួលស្ថាល់ការផតល់សម្រាប់ ការប្ពាចស់វ ិញ ថ្នសាំវ ិធាន្នសាំរាប់ECL
ិ ន្នធលើ ECL ានឆាំនួន 31,847 ែុោលរអាធម្រក
ានឆាំ នួន 25,687ែុោលរអាធម្រ ិក (ឆ្នាំ2018៖សាំវធា
ិ )។
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ 2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
6.

ឥណទានដៅអតិថិជន
ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន របស់ ្នាគារ ានែូ ឆខាងធម្រកាម្៖
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធម្រិក

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

(ការរាយការណ៍ធែើងវិញ កាំណត្់សាាល់ធលែ 2)

ការធ្វើជ្ាំនួញលក់រាយ

522,813,453

2,130,464,821

410,164,965

1,648,042,829

កសិកម្ម

194,275,204

791,671,456

173,850,630

698,531,831

ផ្លេល់ែន
ួល

452,662,153

1,844,598,273

345,334,517

1,387,554,089

សវ័យម្របវត្តិកម្ម

151,419

617,032

-

-

កាត្

452,477

1,843,844

52,073

209,229

ធ្ហោាន

33,646,762

137,110,555

17,976,177

72,228,279

អាជ្ីវកម្មជ្ាំនួញ

72,821,259

296,746,630

52,633,564

211,481,660

សម្រាប់បុ្ាលក
ិ

20,895,492

85,149,130

21,432,302

86,114,989

6,161,885

25,109,681

3,542,553

14,233,978

1,303,880,104

5,313,311,422

1,024,986,781

4,118,396,884

11,441,863

46,625,594

9,703,893

38,990,242

1,315,321,967

5,359,937,016

1,034,690,674

4,157,387,126

(10,483,213)

(42,719,093)

(7,044,337)

(28,304,144)

(11,833,731)

(48,222,454)

(8,886,290)

(35,705,113)

1,293,005,023

5,268,995,469

1,018,760,047

4,093,377,869

វិបារូបន៏

ការម្របាក់ដែលនឹងម្រត្ូវទទួល

សាំវ ិធាន្នធលើឥណទាន
ដែលបានរ ាំពឹងទុក
ថ្ងលធសវាឥណទានគាមនការ
ម្របាក់
សុទធ
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នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
6.

ឥណទានដៅអតិថិជន (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ការវ ិភា្បដនថម្ធលើឥណទានធៅអត្ិងិជ្នឆាំធពាឹះអត្ិងិជ្នានែូឆខាងធម្រកាម្៖

ិ ន្នECLs
(i) បដម្រម្បម្រម្ួលថ្នសាំវធា
ែាំណាក់កាល
ទី1

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែាំណាក់កាល
ទី2

ែាំណាក់កាល
ទី3

សរុប

ែុោលរអាធម្រិក ែុោលរអាធម្រិក ែុោលរអាធម្រិក ែុោលរអាធម្រិក

1,163,830

56,571

5,823,936

7,044,337

1,440,700

-

-

1,440,700

-

45,962

147,599

193,561

(88,763)

87,766

368,905

367,908

-

499,014

3,054,946

3553,960

(342,957)

(34,276)

219,242

(157,991)

ធផេរធៅ ែាំណាក់កាលទី 1

45,976

(991)

(44,985)

-

ធផេរធៅ ែាំណាក់កាលទី 2

(14,091)

19,333

(5,242)

-

ធផេរធៅ ែាំណាក់កាលទី 3

73,063

(112,619)

185,682

-

967,802

504,189

3,926,147

5,398,138

ឥណទានលុបធចាល

-

-

(1,959,262)

(1,959,262)

សម្ត្ុលយ ថ្ងៃ31ដែ្នូ

2,131,632

560,760

7,790,821

10,483,213

សម្ត្ុលយនាធែើម្ការិយបរិធឆេទថ្ងៃទី 1 ដែម្ករា
ម្រទពយសកម្មងីម ែាំណាក់កាលទី1 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ
2019

ម្រទពយសកម្មងីម ដែលធផេរធៅ ែាំណាក់កាលទី 2
និង ែាំណាក់កាលទី 3 នាថ្ងៃទី 31 ដែ្នូ

ផលប៉ាឹះពាល់ថ្នការម្របម្ូលនិងបដម្រម្បម្រម្ួលធផសង
ធទៀត្ធៅកនុងត្ុលយភាពទទួល
ផលប៉ាឹះពាល់ខាត្ឥណទានរាំពរងទុកធៅធពល
ដែលធផេរតាម្ែាំណាក់កាល
ឥណទានានម្របសិទិភា
ធ ពដែលបានបិទធៅកនុង
ឆ្នាំ

ឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលម្រត្ូវបានទទួលស្ថាល់ធៅកនុង
ម្របាក់ឆាំធណញឬខាត្បង់កុងឆ្
ន
ន ាំ
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ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
6.

ឥណទានដៅអតិថិជន (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

ិ ន្នECLs (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(i) បដម្រម្បម្រម្ួលថ្នសាំវធា
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018
ែាំណាក់កាល 1 ែាំណាក់កាល 2 ែាំណាក់កាល 3

សរុប

ែុោលរអាធម្រិក ែុោលរអាធម្រិក ែុោលរអាធម្រិក ែុោលរអាធម្រិក

សម្ត្ុលយធៅថ្ងៃទី31 ដែម្ករា

794,842

54,452

5,363,556

6,212,850

ម្រទពយសកម្មងីម ដែលធៅកនងែាំ
ណាក់កាលទី 1
ុ
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ

748,090

-

-

748,090

-

32,908

111,061

143,969

48,738

733,844

(1,240,904)

(458,322)

-

104,038

2,989,441

3,093,479

(293,385)

(30,764)

740,993

416,844

ម្រទពយសកម្មងីម ដែលធផេរធៅ ែាំណាក់កាលទី 2
និង ែាំណាក់កាលទី 3 នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ

ផលប៉ាឹះពាល់ថ្នការម្របម្ូលនិងបដម្រម្បម្រម្ួល
ធផសងធទៀត្ធៅកនុងត្ុលយភាពទទួល
ផលប៉ាឹះពាល់ខាត្ឥណទានរាំពឹងទុកធៅធពល
ដែលធផេរតាម្ែាំណាក់កាល
ឥណទានានម្របសិទិភា
ធ ពដែលបានបិទធៅកនុង
ឆ្នាំ

ឆាំនួនទឹកម្របាក់ដែលែល់អាយុកាលកាំណត្់
ធផេរធៅ ែាំណាក់កាលទី 1

-

-

-

-

20,657

(13,770)

(6,887)

-

ធផេរធៅ ែាំណាក់កាលទី 2

(10,321)

10,825

(504)

-

ធផេរធៅ ែាំណាក់កាលទី 3

(144,791)

(834,962)

979,753

-

368,988

2,119

3,572,953

3,944,060

-

-

(3,112,573)

(3,112,573)

1,163,830

56,571

5,823,936

7,044,337

ឆាំនួនទទួលស្ថាល់កុងការឆាំ
ន
ធណញ
ឬខាត្ធៅកនុងឆ្នាំ

ឥណទានលុបធចាល
សម្ត្ុលយឆុងម្រគា

កនុងឆ្នាំ2019 ការផតល់សម្រាប់ ECLs ានឆាំនួន 5,372,451 ែុោលរអាធម្រ ិក (ឆ្នាំ2018៖ 3,836,756
ែុោលរ) ដែលរួម្បញ្ូច លការផតល់សម្រាប់ការខាត្បង់រ ាំពឹងទុកធលើឥណទានធៅអត្ិងិជ្នឆាំនួន
5,398,138 ែុោលរអាធម្រ ិក (2018៖ 3,948,962 ែុោលរអាធម្រ ិក) និងប្ញ្ញ
ច ស់ ECLs ធលើ

សម្ត្ុលយជាម្ួយ្នាគារធផសងធទៀត្ឆាំនួន 25,687 ែុោលរអាធម្រ ិក (ឆ្នាំ2018៖ ការផតល់ជ្ូន
សម្រាប់ ECLs ឆាំ នួន 107,314 ែុោលរអាធម្រ ិក)។
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នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
6.

ឥណទានដៅអតិថិជន (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

ិ ័យឧសាហកម្ម
(ii) តាម្វស
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

ពាណិជ្ជកម្ម - លក់ែុាំ និងរាយ

443,925,500

1,808,996,413

344,328,476

1,383,511,814

ការផតល់ឥណទានផ្លេល់ែួន
ល

295,501,938

1,204,170,397

221,777,666

891,102,662

49,514,306

201,770,797

31,093,919

124,935,367

-

-

422

1,696

20,333,012

82,857,024

20,646,652

82,958,248

កសិកម្ម

248,185,782

1,011,357,062

222,687,233

894,757,302

ធសវាកម្ម

257,860,374

1,050,781,024

194,151,506

780,100,751

1,055

4,299

4,800

19,286

1,315,321,967

5,359,937,016

1,034,690,674

4,157,387,126

ដផនកសាំណង់ និងអឆលម្រទពយ
បធញ្ញើបញ្ញ
ច ាំ
ស្ថថប័នហិរញ្ញវត្ថុ

ធផសងៗ
សរុប

(iii) តាម្កាលអវស្ថន
ធយងធលើកាំណត្់ សាំគាល់ 28 សតីពីហានិភ័យស្ថឆ់ ម្របាក់ សម្រាប់ទម្រម្ង់ កាលកាំណត្់។

(iv) តាម្និវាសនភាព សម្ព័នធញាត្ិ ហានិភ័យ និងអម្រតាការម្របាក់៖
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

និវាសនភាព
និវាសនជ្ន

1,315,321,967

5,359,937,016

1,034,690,674

4,157,387,126

-

-

-

-

1,315,321,967

5,359,937,016

1,034,690,674

4,157,387,126

2,388,280

9,732,241

2,538,820

10,200,983

1,312,933,687

5,350,204,775

1,032,151,854

4,147,186,143

1,315,321,967

5,359,937,016

1,034,690,674

4,157,387,126

អនិវាសនជ្ន

ទាំនាក់ទាំនង
ភា្ីពាក់ព័នធ
ភា្ីម្ិនពាក់ព័នធ
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
6.

ឥណទានដៅអតិថិជន (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

(iv) តាម្និវាសនភាព សម្ព័នធញាត្ិ ហានិភ័យ និងអម្រតាការម្របាក់៖
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

ហានិភ័យ
្ាំ
ម្ិន្ាំ

-

-

-

-

1,315,321,967

5,359,937,016

1,034,690,674

4,157,387,126

1,315,321,967

5,359,937,016

1,034,690,674

4,157,387,126

អម្រតាការម្របាក់ម្របចាាំឆ្នាំ
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019
អត្ិងិជ្នខាងធម្រៅ

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

8.0% to 36.0%

8.0% to 36%

6.50%

6.50%

ឥណទានសម្រាប់បុ្ល
ា ិក

(v) ែាំណាក់កាលសាំណុាំឥណទាន រួម្បញ្ូច លទាាំងការម្របាក់ ម្រត្ូវទទួលសុទធ
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធម្រិក

សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1)

7.

សម្ម្ូលពាន់ធរៀល
ធលែ 2.1)

ែាំណាក់កាលទី 1

1,294,693,938

5,275,877,797

1,015,458,894

4,080,113,836

ែាំណាក់កាលទី 2

4,438,019

18,084,927

1,332,347

5,353,370

ែាំណាក់កាលទី 3

16,190,010

65,974,292

17,899,433

71,919,920

1,315,321,967

5,359,937,016

1,034,690,674

4,157,387,126

ក្ទពយសរមមដផេងៗ
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

(កាំណត្់សាាល់

ការទូទាត្់ជាម្ុន
ឆាំណូលទទួលបានពីការម្របាក់
ធផសងៗ

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

(កាំណត្់សាាល់

12,798,700

52,154,703

11,262,097

45,251,106

173,988

709,001

128,714

517,172

50,000

203,750

50,000

200,900

13,022,688

53,067,454

11,440,811

45,969,178
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
8.

ក្ទពយ និងហតាបររណ
៍
ូ
ព័ត្៌ានលម្ែិត្របស់ម្រទពយ និ ងហត្ថូបករណ៍ ានែូឆខាងធម្រកាម្៖
ធម្រ្ឿងសង្ហារឹម្
ការិយល័យ

និងហត្ថូបករណ៍
ែុោលរអាធម្រិក

កុាំពយូទ័រ

ែុោលរអាធម្រិក

យនយនដ
ែុោលរអាធម្រិក

ការជ្ួសជ្ុល

សាំណង់

ដកលម្ែ

កាំពុងែាំធណើរការ

ែុោលរអាធម្រិក

ែុោលរអាធម្រិក

សរុប
ែុោលរអាធម្រិក

សម្ម្ូលពាន់ធរៀល
(កាំណត្់សាាល់
ធលែ 2.1)

ត្ថ្ម្លធែើម្
នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្នាំ2019

5,443,658

10,510,928

7,678,050

1,597,029

634,954

25,864,619

103,924,039

ការទិញបដនថម្

1,411,869

5,698,938

262,280

364,503

436,182

8,173,772

33,120,124

ការធផេរ

98,117

329,384

-

79,683

(507,184)

-

-

ការលក់

(1,743)

(63,954)

(31,050)

-

-

(96,747)

(392,019)

(42,766)

(91,824)

-

(24,458)

-

(159,048)

(644,462)

6,909,135

16,383,472

7,909,280

2,016,757

563,952

33,782,596

136,007,682

3,927,334

6,001,516

5,235,288

903,180

-

16,067,318

64,883,496

រាំលស់ធៅកនងឆ្
ន ាំ
ុ

626,007

1,359,053

921,420

260,680

-

3,167,160

12,833,332

-

(62,885)

(27,579)

-

-

(90,464)

(366,560)

ការលុបធចាល

(38,858)

(88,970)

-

(21,431)

-

(149,259)

(604,797)

4,514,483

7,208,714

6,129,129

1,142,429

-

18,994,755

76,745,471

-

-

-

-

-

-

998,241

2,394,652

9,174,758

1,780,151

874,328

563,952

14,787,841

60,260,452

ការលុបធចាល
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019
ែករ ាំលស់បងារ
នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្នាំ2019
ការលក់

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019
ការដកត្ម្រម្ូវថ្នភាពលធម្ែៀង
ត្ថ្ម្លធយងសុទធ នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
8.

ក្ទពយ និងហតាបររណ
៍ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ូ
ឡ្រឿងសង្ហារឹម
ការយា
ិ ល័យ

និងហត្ថូបករណ៍

ដល្លារអាឡមរក
ិ

កុំព្យូទ័រ

យានយនដ

ដល្លារអាឡមរក
ិ

ដល្លារអាឡមរក
ិ

ការជួសជល

សុំណង់

វកលមអ

កុំព្ងដុំឡណើរការ

ដល្លារអាឡមរក
ិ

ដល្លារអាឡមរក
ិ

សរប
ដល្លារអាឡមរក
ិ

សមមូលពាន់ឡរៀល
(កាំណត្់សាាល់
ធលែ 2.1)

ត្ម្មាឡដើ ម
នាម្ងៃទី1 វែមករា ឆ្នុំ2018
ការទិញបវនថម
ការឡទេរ

4,884,048

6,958,823

7,563,150

1,485,201

727,136

21,618,358

87,273,311

726,969

3,151,656

171,000

145,170

1,019,278

5,214,073

21,090,925

15,594

611,774

-

-

(670,112)

(42,744)

(172,899)

(29,800)

-

(56,100)

(12,760)

-

(98,660)

(399,080)

ការលបឡោល

(153,152)

(211,326)

-

(20,582)

-

(385,060)

(1,557,568)

នាម្ងៃទី31 វែធ្នូ ឆ្នុំ2018

5,443,659

10,510,927

7,678,050

1,597,029

1,076,302

26,305,967

106,234,689

នាម្ងៃទី1 វែមករា ឆ្នុំ2018

3,007,399

5,469,705

4,510,135

613,405

-

13,600,644

54,905,800

រ ុំលស់កនងឆ្នុំ

1,073,098

738,163

767,543

319,270

-

2,898,074

11,722,709

(16,879)

-

(42,390)

(10,038)

-

(69,307)

(280,347)

ការលបឡោល

(136,284)

(206,352)

-

(19,457)

-

(362,093)

(1,464,666)

នាម្ងៃទី31 វែធ្នូ ឆ្នុំ2018

3,927,334

6,001,516

5,235,288

903,180

-

16,067,318

64,883,496

-

-

-

-

-

-

(212,301)

1,516,325

4,509,411

2,442,762

693,849

1,076,302

10,238,649

41,138,892

ការលក់

ដករល
ុំ ស់បងគរ

ការលក់

ការវកត្្មូែម្នភាព្លឡមអៀង
ត្ម្មាឡយាងសទធ នាម្ងៃទី31 វែធ្នូ ឆ្នុំ2018
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
9.

សិទធរងការដក្បើ
ន
ក្បាស់ក្ទពយសរមម
្នាគារបានជ្ួល ទីស្ថនក់ ការកណា
ត ល ការិយល័យកណា
ត ល និងស្ថខា និងកដនលងែកម្របាក់ ATM។
ព័ត្៌ានអាំពីកិឆចសនាជ្ួ លដែល្នាគាររួម្និង្នាគារជាអនកជ្ួលម្រត្ូវបានបង្ហាញែូឆខាងធម្រកាម្៖
ការិយល័យ

ទីតាាំងATM

ែុោលរអាធម្រិក

ែុោលរអាធម្រិក

សរុប
ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល
(កាំណត្់សាាល់
ធលែ 2.1)

ត្ថ្ម្លធែើម្
នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្នាំ2019
ការទិញបដនថម្

21,962,983

489,987

22,452,970

90,599,804

3,193,657

288,596

3,482,253

14,190,181

កាលកាំណត្់ធៅកនុងឆ្នាំ

(1,258,719)

(77,702)

(1,336,421)

(5,445,916)

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

23,897,921

700,881

24,598,802

99,344,069

8,928,576

168,399

9,096,975

36,771,474

ែករ ាំលស់បងារ
នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្នាំ2019
រាំលស់បងារធៅកនុងឆ្នាំ2019

3,316,523

206,601

3,523,124

14,275,698

កាលកាំណត្់ធៅកនុងឆ្នាំ

(1,258,719)

(77,702)

(1,336,421)

(5,445,916)

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

10,986,380

297,298

11,283,678

45,601,256

-

-

-

516,317

12,911,541

403,583

13,315,124

54,259,130

ការិយល័យ

ATM

ែុោលរអាធម្រិក

ែុោលរអាធម្រិក

ការដកត្ម្រម្ូវថ្នភាពលធម្ែៀង
ត្ថ្ម្លធយងសុទធ
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

សរុប
ែុោលរអាធម្រិក

សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់
ធលែ 2.1)

(ការរាយការណ៍ធែើងវិញ កាំណត្់សាាល់ធលែ 2)

ត្ថ្ម្លធែើម្
នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្នាំ2018
ការទិញបដនថម្

19,953,480

244,971

20,198,451

81,541,147

3,058,377

315,035

3,373,412

13,554,369

កាលកាំណត្់ធៅកនុងឆ្នាំ

(1,048,874)

(70,019)

(1,118,893)

(4,495,712)

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

21,962,983

489,987

22,452,970

90,599,804

6,908,450

91,548

6,999,998

28,258,992

ែករ ាំលស់បងារ
នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា ឆ្នាំ2018
រាំលស់បងារធៅកនុងឆ្នាំ2018
កាលកាំណត្់ធៅកនុងឆ្នាំ

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018
ការដកត្ម្រម្ូវថ្នភាពលធម្ែៀង
ត្ថ្ម្លសទ
ុ ធនាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

3,069,000

146,870

3,215,870

13,008,194

(1,048,874)

(70,019)

(1,118,893)

(4,495,712)

8,928,576

168,399

9,096,975

36,771,474

-

-

-

(163,942)

13,034,407

321,588

13,355,995

53,664,388
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
10.

សូហវម្វរ
បដម្រម្បម្រម្ួលកម្មវ ិ្ីកុាំពយូទ័ ររបស់ ្នាគារានែូឆខាងធម្រកាម្៖
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

ត្ថ្ម្លធែើម្
នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា

5,612,980

22,570,951

4,946,405

19,874,655

ការទិញបដនថម្

667,803

2,705,938

624,028

2,524,193

ការធផេរ

441,348

1,788,342

42,746

172,908

ការលុបធចាល

(648)

(2,626)

(199)

(805)

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ

6,721,483

27,062,605

5,612,980

22,570,951

4,149,294

16,675,784

4,004,088

16,088,426

202,963

822, 406

145,385

588,082

(612)

(2,480)

(179)

(724)

4,351,645

17,495,710

4,149,294

16,675,784

-

90,195

-

2,369,838

9,657,090

1,463,686

រ ាំលស់បងារ
នាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា
រាំលស់
លធម្ែៀងពីអម្រតាបតូរម្របាក់
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ
ការដកត្ម្រម្ូវថ្នភាពលធម្ែៀង

(14,077)-

ត្ថ្ម្លធយងសុទធ
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ

11.

មូលធន

5,881,090

ណិជជរមម

ម្ូល្នពាណិជ្ជកម្មធនឹះទាក់ ទងធៅនឹងការឆាំណាយធលើស ធលើត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នម្រទពយសកម្មសុទធពី
ការបញ្ូច លគានស្សបឆាប់រវាង្នាគារ MJB និងស្ថថបនាលីម្ីត្្ីត្ធៅថ្ងៃទី1 ដែធម្ស្ថ ឆ្នាំ2016 និង
ពីការទិ ញភា្ហុនែាំ បូងរបស់ស្ថថបនាលីម្ីត្្ីត្ធៅថ្ងៃទី17 ដែ្នូ ឆ្នាំ2012។
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
12.

ក្បារ់បដញ្ញ ព
ើ ីអតិថិជន និងវិទាស្ថានហិរញ្ញ វតាដផេងៗ
ិ ្ែូឆខាងធម្រកាម្៖
ការោក់ម្របាក់បធញ្ញើពីអត្ិងិជ្ននិងស្ថថប័នហិរញ្ញ វត្ថុធផសងធទៀត្ម្រត្ូវបានវភា

ក). ម្របធភទអត្ិងិជ្ន
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

្ណនីឆរនត
បុ្ាល

3,626,680

14,778,721

2,183,804

8,774,524

ម្រកុម្ហន
ុ

14,314,927

58,333,328

16,865,116

67,764,036

វិទាស្ថថនហិរញ្ញវត្ថុធផសងៗ

15,411,153

62,800,448

9,731,917

39,102,843

112,645,704

459,031,244

92,005,780

369,679,224

25,036,536

102,023,884

36,574,150

146,954,935

8,159,035

33,248,068

8,420,566

33,833,834

បុ្ាល

630,208,345

2,568,099,006

539,075,804

2,166,006,580

ម្រកុម្ហន
ុ

108,046,266

440,288,534

77,558,820

311,631,339

29,962,576

122,097,497

22,283,424

89,534,798

947,411,222

3,860,700,730

804,699,381

3,233,282,113

្ណនីសនសាំ
បុ្ាល
ម្រកុម្ហន
ុ
វិទាស្ថថនហិរញ្ញវត្ថុធផសងៗ

ម្របាក់បធញ្ញា
ើ នកាលកាំណត្់

វិទាស្ថថនហិរញ្ញវត្ថុធផសងៗ

ែ). តាម្និវាសនភាព
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ដល្លារអាឡមរិក សមម្ូលពាន់ធរៀល

ដល្លារអាឡមរិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

(កាំណត្់សាាល់

និវាសនជន
មិនវមននិវាសនជន

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

(កាំណត្់សាាល់

874,440,733

3,563,345,987

729,527,349

2,931,240,888

72,970,489

297,354,743

75,172,032

302,041,225

947,411,222

3,860,700,730

804,699,381

3,233,282,113
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
12.

ក្បារ់បដញ្ញ ព
ើ ីអតិថិជន និងវិទាស្ថានហិរញ្ញ វតាដផេងៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

្). ម្របធភទរូបិយប័ណណ
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1)

ម្របាក់ែុោលរអាធម្រិក

ធលែ 2.1)

829,734,576

3,381,168,396

673,903,862

2,707,745,718

ម្របាក់ធរៀលដែមរ

86,196,556

351,250,966

98,551,792

395,981,100

ម្របាក់ធយ៉ានជ្ប៉ាុន

28,548,702

116,335,961

2,823,745

11,345,807

2,930,928

11,943,532

29,419,512

118,207,599

460

1,875

470

1,889

947,411,222

3,860,700,730

804,699,381

3,233,282,113

ម្របាក់បាត្ថ្ង
ធផសងៗ

ឃ).តាម្ការទាំ នាក់ទាំនង
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

(កាំណត្់សាាល់

ពាក់ព័នធ
ម្ិនពាក់ព័នធ

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

(កាំណត្់សាាល់

184,009

749,837

387,213

1,555,822

947,227,213

3,859,950,893

804,312,168

3,231,726,291

947,411,222

3,860,700,730

804,699,381

3,233,282,113

ង). តាម្កាលកាំណត្់
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធម្រិក

សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក

(កាំណត្់សាាល់

សម្ម្ូលពាន់ធរៀល
(កាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

កនុងរយៈធពល 1 ដែ
ឆធនាលឹះពី 1 ដែធៅ 3 ដែ

196,598,977

801,140,832

184,023,331

739,405,744

29,548,924

120,411,865

14,912,953

59,920,245

ធម្រឆើនជាង 3 ដែ

721,263,321

2,939,148,033

605,763,097

2,433,956,124

947,411,222

3,860,700,730

804,699,381

3,233,282,113
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
12.

ក្បារ់បដញ្ញ ព
ើ ីអតិថិជន និងវិទាស្ថានហិរញ្ញ វតាដផេងៗ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

ឆ). ធោយអម្រតាការម្របាក់ម្របចាាំឆ្នាំ
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019
្នាគារ និងម្រ្ិឹះស្ថថន ហិរញ្ញវត្ថុ
ម្របាក់បធញ្ញា
ើ នកាលកាំណត្់

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

1.00% - 1.50%

1.25% - 3.25%

ម្របាក់បធញ្ញស
ើ នសាំ

0.50% - 1.00%

1.00% - 1.50%

ម្របាក់បធញ្ញា
ើ នកាលកាំណត្់

1.00% - 8.00%

3.00% - 8.00%

ម្របាក់បធញ្ញស
ើ នសាំ

0.50% - 1.00%

1.00% - 1.50%

ម្របាក់បធញ្ញា
ើ នកាលកាំណត្់

1.00% - 8.00%

3.00% - 8.00%

បុ្ាល

ម្រកុម្ហន
ុ

13.

ក្បារ់រមចី
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

ភា្ីពាក់ព័នធ
Maruhan Investment Asia (“MIA”)

11,650,000

47,473,750

14,990,000

60,229,820

134,171,000

546,746,825

95,835,000

385,065,030

80,000,000

326,000,000

30,000,000

120,540,000

kelingslanden N.V (‘FMO”)

40,000,000

163,000,000

11,250,000

45,202,500

ICBC

37,904,908

154,462,500

37,000,000

148,666,000

NBC (LPCO)

24,539,877

99,999,999

10,950,722

44,000,001

First Commercial Bank

ម្ិនដម្នភា្ីពាក់ព័នធ
MIZUHO Bank Ltd
Aozora Bank Ltd
Nederlandse Financierings –
Maatschappij voor Ontwik-

19,705,521

80,299,998

11,666,667

46,876,668

Norfund

8,000,000

32,600,000

10,000,000

40,180,000

DWM Funds S.C.A

4,500,000

18,337,500

15,000,000

60,270,000

Micro-Finance Enhancement

3,000,000

12,225,000

5,500,000

22,099,000

DEG

2,500,000

10,187,500

5,000,000

20,090,000

Symbiotics

-

-

4,500,000

18,081,000

ResponsAbility SICAV

-

-

1,500,000

6,027,000

-

-

625,000

2,511,250

365,971,306

1,491,333,072

253,817,389

1,019,838,269

Cathay United Bank (Cambodia)
Corporation Limited
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

13.

ក្បារ់រមចី (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
កម្ចីម្ិនម្រត្ូវបានធានាធទ។
ការវ ិភា្បដនថម្ធទៀត្ថ្ន កម្ចីគាមនសុវត្ថិភាពានែូឆខាងធម្រកាម្:
(ក) តាម្រូបិយប័ណណ
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ដល្លាអាឡមរិក

ដល្លាអាឡមរិក
ពាន់ឡរៀល

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

សមមូលពាន់ឡរៀល

ដល្លាអាឡមរិក សមមូលពាន់ឡរៀល

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

341,431,429

1,391,333,073

242,866,667

975,838,268

24,539,877

99,999,999

10,950,722

44,000,001

365,971,306

1,491,333,072

253,817,389

1,019,838,269

(ែ) តាម្កាលកាំណត្់
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ដល្លាអាឡមរិក សមមូលពាន់ឡរៀល

ដល្លាអាឡមរិក សមមូលពាន់ឡរៀល

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

ចឡនាាោះឡព្លឡ្កាម1វែ

1,500,000

6,112,500

3,611,561

14,511,252

ចឡនាាោះឡព្ល1ឡៅ3វែ

21,316,000

86,862,700

8,000,000

32,144,000

ចឡនាាោះឡព្ល3ឡៅ12វែ

90,420,245

368,462,498

51,880,828

208,457,167

252,735,061

1,029,895,374

190,325,000

764,725,850

365,971,306

1,491,333,072

253,817,389

1,019,838,269

ឡ្ចើនជាង1ឆ្នុំរហូត្ដល់5ឆ្នុំ

អម្រតាការម្របាក់ម្របចាាំឆ្នាំានែូ ឆខាងធម្រកាម្៖
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019
ែុោលអាធម្រិក

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

3.268% ែល់ 10.65%

2.6% ែល់ 10.65%

3.01% ែល់ 7.50%

2.86% ែល់ 3.06%

ដែមរធរៀល
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14.

បំណលបនាាប់បនេ ំ
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

Finnish Fund for Industrial
Cooperation Ltd

10,000,000

40,750,000

-

-

BlueOrchard Microfinance Ltd.

9,000,000

36,675,000

9,000,000

36,162,000

NMI Fund IV KS

8,000,000

32,600,000

-

-

Developing Countries

6,000,000

24,450,000

-

-

Symbiotics GIIS (Sub-Debt)

5,000,000

20,375,000

-

-

DEG - Deutsche Investitions

4,000,000

16,300,000

6,000,000

24,108,000

Maruhan Investment Asia Pte. Ltd.

2,000,000

8,150,000

5,000,000

20,090,000

-

-

10,000,000

40,180,000

44,000,000

179,300,000

30,000,000

120,540,000

The Investment Fund for

Maruhan Corporation

Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd
ធៅថ្ងៃទី7 ដែសីហា ឆ្នាំ2019 ្នាគារជាត្ិកម្ពុជាបានអនុម្័ត្ធលើបាំណុលបនាេប់បនសាំរបស់្នាគារពី
Finish Fund សម្រាប់ Industrial Cooperation Ltd សម្រាប់ម្របធទសកាំពុងអភិ វឌ្ឍន៍ដែលានឆាំនួន

10,000,000 ែុ ោលរអាធម្រ ិក។ ្នាគារបានែកទឹកម្របាក់ ឆាំនួន 10,000,000 ែុោលរអាធម្រ ិកធៅ
ថ្ងៃទី6 ដែកញ្ញញ ឆ្នាំ2019។ បាំណុលបនាេប់បនសាំធនឹះានកាលកាំ ណត្់រយៈធពល 7 ឆ្នាំធៅថ្ងៃទី6
ដែកញ្ញញ ឆ្នាំ2026 និងទទួលបានការម្របាក់ សរុប 10.465% កនុងម្ួយឆ្នាំ។

BlueOrchard Microfinance Ltd
ធៅថ្ងៃទី6

ដែសីហា

ឆ្នាំ2018

្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជាបានអនុម្័ត្ធលើបាំណុលបនាេប់បនសាំរបស់

្នាគារពី BlueOrchard Microfinance Ltd ឆាំនួន 9,000,000 ែុោលរអាធម្រ ិក។ ្នាគារបានែកទឹក

ម្របាក់ឆាំនួន 9,000,000 ែុោលរអាធម្រ ិកធៅថ្ងៃទី23 ដែកកកោ ឆ្នាំ2018។ បាំណុលបនាេប់ បនសាំធនឹះាន
រយៈធពល 7 ឆ្នាំធៅថ្ងៃទី23 ដែកកកោ ឆ្នាំ2025 និងទទួលបានការម្របាក់សរុប 10.4651% កនុង
ម្ួយឆ្នាំ។

NMI Fund IV KS
ធៅថ្ងៃទី24 ដែម្ិ ងុនា ឆ្នាំ2019 ្នាគារជាត្ិកម្ពុជាបានអនុម្័ត្ធលើបាំណុលបនាេប់បនសាំរបស់្នាគារ
ពី NMI Fund IV KS ឆាំនួន 8,000,000 ែុោលរអាធម្រក
ិ ។ ្នាគារបានែកឆាំនួនទឹ កម្របាក់ឆាំនួន

8,000,000 ែុោលរអាធម្រ ិកធៅថ្ងៃទី14 ដែម្ិងុនា ឆ្នាំ2019។ បាំណុលបនាេប់បនសាំធនឹះានអាយុកាល
7ឆ្នាំ ធៅថ្ងៃទី14 ដែម្ិងុនា ឆ្នាំ2026 និងរកាអម្រតាការម្របាក់ សរុប 10.465% កនុងម្ួ យឆ្នាំ។

80

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់

14.

បំណលបនាាប់បនេ ំ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

The Investment Fund for Developing Countries
ធៅថ្ងៃទី24 ដែម្ិងុនា ឆ្នាំ2019 ្នាគារជាត្ិកម្ពុជា បានអនុ ម្័ត្ធលើបាំណុលបនាេប់បនសាំរបស់្នាគារ

ពី The Invesement Fund សម្រាប់ ម្របធទសកាំពុងអភិ វឌ្ឍន៍ដែលានឆាំនួន 6,000,000 ែុ ោលរអាធម្រក
ិ ។
្នាគារបានែកឆាំនួនទឹកម្របាក់ឆាំនួន 6,000,000 ែុ ោលរអាធម្រ ិកធៅថ្ងៃទី12 ដែកកកោ ឆ្នាំ2019។
បាំណុលបនាេប់បនសាំធនឹះានរយៈធពល 7ឆ្នាំ ធៅថ្ងៃទី30 ដែម្ិងុនា ឆ្នាំ2026 និងទទួ លបានការម្របាក់
សរុប 10.47% កនុងម្ួយឆ្នាំ។

Symbiotics GIIS (Sub-Debt)
ធៅថ្ងៃទី14 ដែវ ិឆេិកា ឆ្នាំ2019 ្នាគារបានអនុម្័ត្ធលើបាំណុលបនាេប់បនសាំរបស់្នាគារពី ម្រកុម្ហុន
Symbiotics SA ឆាំនួន 5,000,000 ែុោលរអាធម្រ ិក។ ្នាគារបានែកទឹកម្របាក់ឆាំនួន 5,000,000
ែុោលរអាធម្រ ិកធៅថ្ងៃទី26 ដែកញ្ញញ ឆ្នាំ2019។ បាំ ណុលបនាេប់បនសាំធនឹះានរយៈធពល 7 ឆ្នាំធៅ
ថ្ងៃទី26 ដែកញ្ញញ ឆ្នាំ2026 និងទទួលបានការម្របាក់សរុប 10.46% កនុងម្ួ យឆ្នាំ។

DEG –Deutsche Investitions
ធៅថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2015 ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជាបានអនុ ម្័ត្ធលើបាំណុលបនាេប់បនសាំរបស់្នាគារពី
DEG ឆាំនួន 10,000,000 ែុោលរអាធម្រ ិក។ ្នាគារបានសងម្របាក់ ធែើម្ឆាំ នួន 2,000,000 ែុ ោលរអាធម្រក
ិ
កនុងថ្ងៃទី15 ដែ្នូ ឆ្នាំ2017 និ ងថ្ងៃទី15 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018។ បាំ ណុលបនាេប់បនសាំធនឹះានរយៈធពល 7 ឆ្នាំ
ធៅថ្ងៃទី15 ដែ្នូ ឆ្នាំ2021 និងទទួលបានការម្របាក់ឆាំនួន 10.65% កនុងម្ួ យឆ្នាំ។

Maruhan Investment Asia Pte. Ltd.
ធៅថ្ងៃទី10

ដែត្ុោ

ឆ្នាំ2013

្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជាបានអនុម្័ត្ធលើបាំណុលបនាេប់បនសាំរបស់

្នាគារពី Maruhan Investment Asia (“MIA”) ដែលានឆាំ នួន 5,000,000 ែុោលរអាធម្រក
ិ ។ ្នាគារ
បានែកឆាំនួនទឹកម្របាក់ ឆាំនួន 5,000,000 ែុោលរអាធម្រ ិក ធៅថ្ងៃទី12 ដែសីហា ឆ្នាំ2013។ ធៅថ្ងៃទី7
ដែឧសភា

ឆ្នាំ2019

្នាគារបានសងឆាំនួនធែើម្ឆាំនួន

3,000,000

ែុោលរអាធម្រក
ិ ។

បាំណុល

បនាេប់បនសាំធនឹះានរយៈធពល 7 ឆ្នាំ្ិត្ធៅ 12 ដែសីហា ឆ្នាំ2020 និងទទួ លបានការម្របាក់ សរុប
10.4651% កនុងម្ួយឆ្នាំ។

Maruhan Corporation
ធៅថ្ងៃទី26 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018 ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជាបានអនុ ម្័ត្ធលើបាំណុលបនាេប់បនសាំរបស់្នាគារពី
Maruhan Corporation (“MC”) ដែលានទឹកម្របាក់ឆាំនួន 10,000,000 ែុ ោលរអាធម្រ ិក។ ្នាគារបាន
ែកឆាំនួនទឹកម្របាក់ឆាំនួន

10,000,000

ែុោលរអាធម្រ ិកធៅថ្ងៃទី5

ដែវ ិឆេិកា

ឆ្នាំ2018។

បាំណុល

បនាេប់បនសាំធនឹះានរយៈធពល 7 ឆ្នាំធៅថ្ងៃទី5 ដែវ ិឆេិកា ឆ្នាំ2025 និងទទួ លបានការម្របាក់សរុប
10.4651% កនុងម្ួ យឆ្នាំ។ ធៅថ្ងៃទី15 ដែម្ី នា ឆ្នាំ2019 ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជាបានយល់ម្រពម្ផ្លលស់
បតូរបាំណុលធៅជាធែើម្ទុនឆាំ នួន 10,000,000 ែុោលរអាធម្រក
ិ ។

81

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
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15.

ក្ទពយអរមមដផេងៗ
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ដល្លាអាឡមរិក សមមូលពាន់ឡរៀល

ដល្លាអាឡមរិក សមមូលពាន់ឡរៀល

ឡលែ 2.1)

ឡលែ 2.1)

(កុំណត្់សម្គគល់

ការ្ាក់្ត្ូែសង

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

(កុំណត្់សម្គគល់

20,602,173

83,953,855

12,325,137

49,522,400

5,319,179

21,675,654

3,178,937

12,772,969

ចុំណាយកត្់្ាមន

664,041

2,705,966

409,637

1,645,920

រណនី្ត្ូែសង

547,731

2,232,004

393,323

1,580,372

្ាក់ចុំណូលវដលមិនានទទួល

506,716

2,064,868

520,773

2,092,467

96,373

392,721

553,322

2,223,248

27,736,213

113,025,068

17,381,129

69,837,376

ចុំណាយបរគលក
ិ
និងបនេកពាក់ព្័នធឡទេងៗ

ចុំណាយព្នធឡទេងឡទៀត្វដល្ត្ូែបង់

16.

អតាក្បដោជន៍របស់នដោជិរ
អត្ថម្របធយជ្ន៍ របស់និធយជ្ិ ក ដែលម្រត្ូវបានបង្ហាញធៅកនុងរបាយណ៍ស្ថថនភាពហិរញ្ញ វត្តុ ម្រត្ូវបាន
ដបងដឆកែូ ឆខាងធម្រកាម្៖

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

(ការរាយការណ៍ធែើងវិញកាំណត្់សាាល់ 2)

ម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍ដែលបាន
ឆូលរួម្ឆាំដណកធោយនិធយជ្ិក(i)

4,997,133

20,193,055

4,145,436

16,741,979

ទុកម្ុនអត្ីត្ភាព(ii)

15,598,930

63,735,902

13,421,327

53,841,275

ធៅថ្ងៃទី 31 ដែ្នូ

20,596,063

83,928,957

17,566,763

70,583,254

ម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍ដែលបាន
ឆូលរួម្ធោយ្នាគារ និងការទូទាត្់
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16.

អតាក្បដោជន៍របស់នដោជិរ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

(i) ម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍ដែលបានឆូលរួម្ឆាំ ដណកធោយនិធយជ្ិក៖
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ដល្លាអាឡមរិក សមមូលពាន់ឡរៀល

ដល្លាអាឡមរិក សមមូលពាន់ឡរៀល

ឡលែ 2.1)

ឡលែ 2.1)

(កុំណត្់សម្គគល់

(កុំណត្់សម្គគល់

ឡៅម្ងៃទី1 វែមករា

4,145,436

16,741,979

3,288,579

13,275,993

នឡយាជិកឡៅកនងឆ្នុំ

1,234,773

5,003,300

1,192,322

4,822,942

250,626

1,015,537

204,076

825,487

ចុំនួនវដលបង់កនងឆ្នុំ

(633,702)

(2,567,761)

(539,541)

(2,182,443)

ឡៅម្ងៃទី 31 វែធ្នូ

4,997,133

20,193,055

4,145,436

16,741,979

ការចូលរួមចុំវណកឡោយ
ចុំណាយឡលើការ្ាក់

(ii) ម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍ដែលបានឆូលរួម្ឆាំ ដណកធោយ្នាគារ

ធៅការទូទាត្់ សាំណងអត្ីត្

ភាពការង្ហរ៖
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ឡលែ 2.1)

ឡលែ 2.1)

(កុំណត្់សម្គគល់

សម្ត្ុលយ ធៅថ្ងៃទី1 ម្ករា

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

(កុំណត្់សម្គគល់

13,421,327

54,691,908

11,336,064

45,548,305

2,524,323

10,228,557

2,390,444

9,669,346

724,387

2,935,216

609,556

2,465,654

-

-

-

-

(1,071,107)

(4,340,126)

(914,737)

(3,700,111)

-

220,347

-

(141,919)

15,598,930

63,735,902

13,421,327

53,841,275

2,524,323

10,228,557

2,390,444

9,669,346

724,387

2,935,216

609,556

2,465,654

3,248,710

13,163,773

3,000,000

12,135,000

បដម្រម្បម្រម្ួលថ្នត្ថ្ម្លបឆចបបនន
ថ្ន
ុ
កាត្ពវកិឆអ
ច ត្ថម្របធយជ្ន៍ដែល
បានកាំណត្់
ថ្ងលធសវាកម្មបឆចបបនន
ុ
ឆាំណាយការម្របាក់

ការខាត្បង់ជាក់ដសតង /
(ឆាំធណញ) ធកើត្ធែើងកនុងឆ្នាំ
អត្ថម្របធយជ្ន៍ទូទាត្់ធោយ
ផ្លេល់ធោយ្នាគារ
ភាពលធម្ែៀងថ្នអម្រតាបដូរម្របាក់
បរធទស

សម្ត្ុលយធៅឆុងឆ្នាំ
ម្របាក់ឆាំណាយ ដែលម្រត្ូវបាន
ទទួលស្ថាល់ជាឆាំធណញឬខាត្
ថ្ងលធសវាបឆចបបនន
ុ

ឆាំណាយការម្របាក់
ម្របាក់ឆាំណាយ ម្រត្ូវបានទទួល
ស្ថាល់ជាឆាំធណញឬខាត្
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16.

អតាក្បដោជន៍របស់នដោជិរ (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)

វ ិភា្ភាពថ្នការដម្របម្របួល៖
ធសឆកតីសធងខបខាងធម្រកាម្

DBO

្ិត្ជាែុោលរអាធម្រ ិកជាម្ួយនឹងអម្រតាអបបហារែុ សគាន

អម្រតា

កាំធណើនម្របាក់ ដែ និងការសនមត្អម្រតាែកម្របាក់៖
DBO
ភាពដម្របម្របួលថ្នអម្រតាអបបហារ
ការសនមត្ម្ូលោាន
+ 0.5% អបបហារ

ម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍

សាំណងអត្ីត្ភាព

5.6% កនុងម្ួយឆ្នាំ

12,859,762

561,565

12,108,452

546,126

5.1% កនុងម្ួយឆ្នាំ

13,693,601

577,637

ម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍

សាំណងអត្ីត្ភាព

6% កនុងម្ួយឆ្នាំ

12,859,762

561,565

13,141,288

561,565

5.5% កនងម្ួ
យឆ្នាំ
ុ

12,595,975

561,565

ម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍

សាំណងអត្ីត្ភាព

12,859,762

561,565

13,788,109

545,353

12,924,969

577,566

6.1% កនងម្ួ
យឆ្នាំ
ុ

- 0.5% អបបហារ

បដម្រម្បម្រម្ួលថ្នម្របាក់ដែ
ការសនមត្ម្ូលោាន
+ 0.5% កាំធណើនម្របាក់ដែ
- 0.5% កាំធណើនម្របាក់ដែ

6.5% កនុងម្ួយឆ្នាំ

បដម្រម្បម្រម្ួលថ្នអម្រតាែកម្របាក់
ឆធនាលឹះពី 0% ធៅ 10% អាស្ស័យធលើ
ការសនមត្ម្ូលោាន

អត្ីត្ភាពការង្ហរ
ឆធនាលឹះពី 0.5% ធៅ 10% អាស្ស័យធលើ

+ 0.5% ែកម្របាក់

អត្ីត្ភាពការង្ហរ
ឆធនាលឹះពី 0% ធៅ 9.5% អាស្ស័យធលើ

- 0.5% ែកម្របាក់

អត្ីត្ភាពការង្ហរ

ិ ្នូ វភាពដម្របម្របួលខាងធលើធនឹះម្រត្ូវបានកាំ ណត្់ ធោយដផែកធលើវ្
ិ ី ស្ថស្តសតដែលពាករណ៍ធៅ
ការវភា
ធលើផលប៉ាឹះពាល់ធលើកាត្ពវកិឆចអត្ថម្របធយជ្ន៍ដែលបានកាំ ណត្់

ដែលធកើត្ធែើងពី ការផ្លលស់បូតរសម្

ិ ្
ធហត្ុផលកនុងការសនមត្សាំខាន់ៗដែលធកើត្ធែើងធៅឆុងបញ្ចប់ថ្នរយៈធពលរបាយការណ៍។ ការវភា
នូវភាពដម្របម្របួល្រដផែកធលើការផ្លលស់បូរការសនម
ត
ត្ែ៏ សាំខាន់ ម្ួយ
ទាាំងអស់ធងរ។

ធោយរកាការសនមត្់ធផសងធទៀត្

ិ ្នូវភាពដម្របម្របួលអាឆម្ិនអាឆជាការត្ាំ ណាងថ្នការផ្លលស់បូតរជាក់ដសតងធៅ
ការវភា

កនុងកាត្ពវកិឆចអត្ថម្របធយជ្ន៍ដែលបានកាំ ណត្់ធទធម្រពាឹះការផ្លលស់បូតរការសនមត្ និងធកើ ត្ម្ិនអាឆធកើ ត្
ធែើងោឆ់ធោយដែកពី គានធទ។
ខាងធម្រកាម្ធនឹះ

ិ ្ទានដែលបានធម្រគាងទុ កសម្រាប់ដផនការ
្រ ជាការឆាំណាយឬការឆូ លរួម្វភា

អត្ថម្របធយជ្ន៍ដែលបានកាំ ណត្់ធៅកនុងឆ្នាំខាងម្ុែ៖
ឆាំនួន
2020

1,159,618

2021

1,630,472

2022

1,738,327

2023

1,834,822

2024 ែល់ 2028

10,101,776
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17.

ពនធដលើក្បារ់ចំណូល

(ក)

ពនធពនាម្រទពយសកម្ម
ពនធពនាម្រទពយសកម្ម(ម្រទពយអកម្ម)ដែលអាឆទទួ លបានធៅ៖
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 019

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 018

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

ពនធពនាម្រទពយសកម្ម
វិភា្ទានអត្ថម្របធយជ្ន៍របស់
និធយជ្ិក

3,171,166

12,922,501

2,684,265

10,785,377

ថ្ងលែាំធណើរការឥណទានគាមនការ
ម្របាក់

2,453,831

9,999,362

1,777,259

7,141,026

ម្រទពយ និងហត្ថបករណ
៍
ូ

610,891

2,489,381

476,824

1,915,879

ទានដែលបានរាំពឹងទុក

231,950

945,196

-

-

6,467,838

26,356,440

4,938,348

19,842,282

-

-

(334,755)

(1,345,045)

6,467,838

26,356,440

4,603,593

18,497,237

សាំវ ិធាន្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឥណ

ពនធពនាម្រទពយអកម្ម
សាំវ ិធាន្នសម្រាប់ការបាត្់បង់ឥណ
ទានដែលបានរាំពឹងទុក
ពនធពនាម្រទពយសកម្ម - សិទធ

ការផ្លលស់បូតរថ្នពនធពនាម្រទពយសកម្ម - សុទធកុងឆ្
ន
ន ាំានែូឆខាងធម្រកាម្៖
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 019

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

សម្ត្ុលយ ធៅថ្ងៃទី1 ម្ករា

4,603,593

18,497,237

3,208,974

12,954,6278

ការបដនថម្កនុងឆ្នាំ

1,864,245

7,553,922

1,394,619

5,641,234

-

305,281

-

(98,625)

6,467,838

26,356,440

4,603,593

18,497,237

លធម្ែៀងថ្នអម្រតាបតូរម្របាក់

(ែ)

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 018

បាំណុលពនធធលើម្របាក់ឆាំណូល
ព័ត្៌ានលម្ែិត្ថ្នឆាំ ណាយពនធធលើម្របាក់ ឆាំណូលបា៉ា ន់ស្ថមន ានែូឆខាងធម្រកាម្៖
សម្រាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 019

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 018

ដល្លារអាឡមរិក សមមូលពាន់ឡរៀល

ដល្លារអាឡមរិក សមមូលពាន់ឡរៀល

ឡលែ2.1)

ឡលែ2.1)

(កុំណត្់សម្គគល់

សមត្លយ ឡៅម្ងៃទី1 មករា

សម្រាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់

(កុំណត្់សម្គគល់

5,705,331

22,924,020

4,444,141

17,940,997

ព្នធឡលើ្ាក់ចុំណូលានបង់

(7,387,859)

(29,935,605)

(5,732,875)

(23,189,479)

ភាព្លឡមអៀងម្នអ្ាបតូរ្ាក់

36,172

545,167

-

(118,491)

8,896,377

36,252,736

5,705,331

22,924,020

ចុំណាយព្នធនាឡព្លបចចបបនន

សមត្លយនាចង្ា

10,542,733
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42,719,154

6,994,065

28,290,993

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
17.

ពនធដលើក្បារ់ចំណូល (ត្ពី ទាំព័រម្ុន)

(្)

ឆាំណាយពនធធលើម្របាក់ឆាំណូល
សាសធាត្ុសាំខាន់ៗថ្នឆាំ ណាយពនធធលើម្របាក់ឆាំណូលានែូឆខាងធម្រកាម្៖
ការិយបរិធឆចទបញ្ច ប់

ការិយបរិធឆចទបញ្ច ប់

ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ដល្លារអាឡមរិក សមមូលពាន់ឡរៀល

ដល្លារអាឡមរិក សមមូលពាន់ឡរៀល

ឡលែ 2.1)

ឡលែ 2.1)

(កុំណត្់សម្គគល់

ព្នធបចចបបនន
ព្នធព្នា

ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

(កុំណត្់សម្គគល់

10,542,733

42,719,154

6,994,065

28,209,993

(1,864,245)

(7,553,922)

(1,394,619)

(5,641,234)

8,678,488

35,165,232

5,599,446

22,649,759

(ឃ) ពនធធលើម្របាក់ឆាំណូល ដែលានម្របសិទិធភាព
ការផាុរផាង់ពនធធលើម្របាក់ ឆាំណូលដែលានម្របសិទិភា
ធ ព៖
ការិយបរិធឆចទបញ្ច ប់

ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

(កាំណត្់សាាល់

ឆាំធណញម្ុនបង់ពនធតាម្
បញ្ជី ្ណធនយយ

ការិយបរិធឆចទបញ្ច ប់

ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

45,832,319

(កាំណត្់សាាល់

185,712,556

30,899,633

124,989,015

ឆាំណាយពនធតាម្អម្រតា
កាំណត្់ 20%

9,166,464

37,142,512

6,179,927

24,997,805

ភាពែុសគានជាអឆិថ្្នតយ៏

(487,976)

(1,977,280)

(580,481)

(2,348,046)

8,678,488

35,165,232

5,599,446

22,649,759

ពនធម្របាក់ឆាំធណញាន
ម្របសិទធភាព

សកម្មភាពពាក់ព័នធនឹង្នាគារ
ធយងតាម្បទបបញ្ញ ត្ិស្ថ
ត
រធពើ ពនធថ្នម្រពឹះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា

ពនធធលើម្របាក់ឆាំណូលកនុងម្រគា

ម្រត្ូវបាន្ណនាធោយយកឆាំ នួនែពស់ជាងថ្នម្របាក់ ឆាំធណញជាប់ ពនធសម្រាប់ ការ យ
ិ បរធិ ឆេទ
្ុណនឹងអម្រតាពនធ 20% និង 1% ថ្នផលរបរ។
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
18.

បំណលភតិសនា
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

ការវ ិភា្កាលកាំណត្់លាំហូរស្ថឆ់
ម្របាក់ដែលម្ិនរាប់បញ្ូច លកនុង
កិឆចសនា

ត្ិឆជាង1ឆ្នាំ
1ធៅ5ឆ្នាំ
ធម្រឆើនជាង5ឆ្នាំ
បាំណុលភត្ិសនាសរុបដែលម្ិន
បានរាប់បញ្ូច ល
ត្ថ្ម្លបឆចុបបននថ្នបាំណុលភត្ិសនា

205,181

836,113

89,730

360,535

5,172,931

21,079,694

4,855,419

19,509,074

11,058,321

45,062,658

10,853,529

43,609,480

16,436,433

66,978,465

15,798,678

63,479,089

រយឹះធពលែលី

(1,173,363)

(4,781,454)

(1,084,236)

(4,356,460)

រយឹះធពលដវង

(3,291,964)

(13,414,754)

(2,762,227)

(11,098,629)

11,971,106

48,782,257

11,952,215

48,024,000

ឆាំនួន ដែលម្រត្ូវបានទទួលស្ថាល់ធៅកនុងម្របាក់ឆាំធណញ ឬខាត្ែូឆខាងធម្រកាម្៖
សម្រាប់ការិយបរិធឆេទសម្រាប់ការិយបរិធឆេទ
បញ្ច ប់នាថ្ងៃទី31
ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

បញ្ច ប់នាថ្ងៃទី31

ែុោលរអាធម្រិក

ការម្របាក់ធលើបាំណុលភត្ិសនា

1,236,211.00

ឆាំណាយទាក់ទងនឹងម្រទពយសកម្មរយៈធពលែលី
ឆាំណាយទាក់ទងនឹងការជ្ួលម្រទពយសម្បត្តិានត្ាំថ្លទាបធោយម្ិនរាប់បញ្ចូ ល

ការជ្ួលរយៈធពលែលីថ្នម្រទពយដែលានត្ថ្ម្លទាប

ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក
1,234,719.00

2,000.00

-

1,200.00

800.00

សរុប

1,239,411

1,235,519

ពាន់ធរៀល (កាំណត្់សាាល់ធលែ 2.1)

5,050,600

4,964,315
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
19.

មូលធន និង ទនបក្មុងតមបទបបញ្ញ តតិ
ម្ូល្ន
ព័ត្៌ានលម្ែិត្ថ្នភា្ទុនិករបស់ MARUHAN Investment Asia Pte. Ltd.
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

(កាំណត្់សាាល់

ភា្ហន
ុ ធែើម្ទុន
ម្របាក់បធញ្ញស
ើ ម្រាប់ការជាវ
ភា្ហន
ុ នាធពលអនា្ត្

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

(កាំណត្់សាាល់

120,000,000

480,000,000

120,000,000

480,000,000

30,000,000

120,000,000

-

-

150,000,000

600,000,000

120,000,000

480,000,000

ធៅឆ្នាំ2019 ម្រកុម្ហុន Maruhan Investment Asia Pte. Ltd បានបញ្ូច លធែើម្ទុនបដនថម្ឆាំនួន
20,000,000 ែុោលអាធម្រ ិកនិ ងបដូរបាំណុលបនាេប់បនសាំឆាំនូន 10,000,000 ែុោលធៅជាធែើ ម្ទុន។
ធៅថ្ងៃទី2

ដែសីហា

ឆ្នាំ2019

្នាគារបានទទួ លការយល់ម្រពម្ពី្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជាធៅធលើ

អនុសសរណៈថ្នការដកសម្រម្ួលលកខនិតកៈនិងសា្ម្ (“MAA”)។ ធៅថ្ងៃទី16 ដែសីហា ឆ្នាំ2019
្នាគារបានបញ្ូជ នឯកស្ថរ MAA ដែលបានធ្វើវ ិធស្ថ្នកម្មធៅឱ្យម្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម។ ឆាំនួនភា្
ហុនដែលបានអនុញ្ញញត្សរុបធលើការអនុ ម្័ត្នឹងានឆាំនួន
1,466,050
ភា្ហុន
(បឆចុបបនន៖

1,200,000 ហុន) ដែលានត្ថ្ម្លធសនើ 102,315746 ែុោលរអាធម្រ ិក (បឆចុបបនន 100 ែុោលរអាធម្រ ិកកនុង
ម្ួយហុន)។ រាល់ភា្ហុនទាាំងអស់ម្រត្ូវបានបង់ ទាាំងស្សុង។ ធែើម្ទុនសរុបឆាំនួន 30,000,000
ែុោលរអាធម្រ ិកម្រត្ូវបានធ្ចាត្់ទុកថាជាម្របាក់បធញ្ញើសម្រាប់ការជាវភា្ហុននាធពលអនា្ត្ដែល
រង់ចាាំការយល់ម្រពម្ពី ម្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម។

ទុនបម្រម្ុងតាម្បទបបញ្ញ ត្ិត (កាំ ណត្់សាំគាល់ធលែ 2.2.5)
បដម្រម្បម្រម្ួលធលើទុនបម្រម្ុងតាម្បទបបញ្ញ ត្ិតានែូឆខាងធម្រកាម្៖
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក

ធលែ 2.3)
សម្ត្ុលយនាថ្ងៃទី1 ដែម្ករា
ធផេរធៅកនុង ទុនបម្រម្ុងតាម្បទបបញ្ញត្ិត
សម្ត្ុលយនាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ

សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់
ធលែ 2.3)

12,270,459

49,634,007

8,480,792

34,304,804

300,005

1,215,620

3,789,667

15,329,203

12,570,464

50,849,627

12,270,459

49,634,007
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នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
20.

ចំណូលការក្បារ់
ឆាំណូលការម្របាក់ទទួ លបានពី៖
សម្រាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

សម្រាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1)

ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន
សម្ត្ុលយជាម្ួយ្នាគារធផសងធទៀត្
សម្ត្ុលយជាម្ួយ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា

21.

ធលែ 2.1)

166,829,205

675,991,939

136,558,110

552,377,555

134,583

545,330

64,879

262,436

1,469

5,952

18,324

74,120

166,965,257

676,543,221

136,641,313

552,714,111

ចំណាយការក្បារ់
ឆាំណាយការម្របាក់ធៅធលើ៖
សម្រាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

សម្រាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

ម្របាក់បធញ្ញព
ើ ីអត្ិងិជ្ន

41,137,355

166,688,562

33,817,986

136,793,753

កម្ចី

16,497,455

66,847,688

15,096,881

61,066,884

បាំណុលបនាេប់បនសាំ

3,373,581

13,669,750

1,975,016

7,988,940

ថ្ងលធសវាឥណទាន

2,890,515

11,712,367

2,107,856

8,526,277

បាំណុលភត្ិសនា

1,236,246

5,009,269

1,236,627

5,002,156

873,792

3,540,605

726,127

2,937,184

66,008,944

267,468,241

54,960,493

222,315,194

ម្ូលនិ្ិធស្ថ្ននិវត្តន៍
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នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
22.

នថៃឈ្ល
នួ និងរនក្មដជើងស្ថរសទធ
ពត្៌ានលម្ែិត្ពីថ្ងលឈ្ួនល និ ងកថ្ម្រម្ធជ្ើងស្ថរសុទធានែូឆខាងធម្រកាម្៖
សម្រាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់

សម្រាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក

សម្ម្ូលពាន់

ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក

(កាំណត្់សាាល់

ថ្ងលធសវាធផេរម្របាក់
ថ្ងលឈ្ួល
ន និងកថ្ម្រម្ធជ្ើងស្ថរឥណទាន
ថ្ងលឈ្ួល
ន និងកថ្ម្រម្ធជ្ើងស្ថរធផសងៗ

23.

ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1)

ម្របាក់ពិន័យ

សម្ម្ូលពាន់

ធលែ 2.1)

2,425,172

9,826,797

1,466,337

5,931,333

334,693

1,356,176

113,990

461,090

55,468

224,757

47,800

193,351

24,599

99,674

1,032

4,174

2,839,932

11,507,404

1,629,159

6,589,948

ចំណាយរ ាបាល និងចំណាយទូដៅ
សម្រាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

សម្រាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1)

ធបៀរវត្សបុ្ាលក
ិ និងអត្ថម្របធយជ្ន៍ធផសងៗ

ធលែ 2.1)

37,179,851

150,652,756

32,161,438

130,093,017

រាំលស់

3,370,123

13,655,738

3,043,458

12,310,788

ឆាំណាយសនតិសុែ

1,089,863

4,416,125

666,086

2,694,318

ឆាំណាយទឹកធភលើង

1,086,784

4,403,649

1,003,892

4,060,743

ឆាំណាយសាភរៈការិយល័យ និងធបាឹះពុម្ព

1,079,037

4,372,258

1,301,330

5,263,880

ឆាំណាយអាជាាប័ណណ

986,826

3,998,619

943,519

3,816,534

ឆាំណាយឆាប់ និងវិជាជជ្ីវឹះ

834,192

3,380,146

585,588

2,368,703

ឆាំណាយទូរ្ម្នា្ម្ន៏

792,606

3,211,640

740,253

2,994,323

ឆាំណាយ ថ្ងល្នាគារ

723,168

2,930,277

617,916

2,499,470

ឆាំណាយយនយនត

669,686

2,713,568

686,658

2,777,532

ឆាំណាយជ្ុសជ្ុល និងដងទាាំ

526,014

2,131,409

1,055,552

4,269,708

សននិសទ
ី

477,655

1,935,458

373,213

1,509,647

ឆាំណាយទីផារនិងផាយពាណិជ្ជកម្ម

262,084

1,061,964

568,366

2,299,040

ឆាំណាយធ្វើែាំធណើរ

253,821

1,028,483

350,455

1,417,590

ឆាំណាយការបណុត ឹះបណា
ត លបុ្ាលក
ិ និង

ឆាំណាយការជ្ួលការិយល័យ
ឆាំណាយធផសងៗ

45,189

183,106

22,734

91,959

7,234,002

29,312,175

5,939,836

24,026,637

56,610,901

229,387,371

50,060,294

202,493,889
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នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
24.

ស្ថច់ក្បារ់សទធដក្បើរងសរមម
ន
ភាពក្បតិបតរិការ

(ក). ម្របាក់ សុទធ(ដែលបានធម្របើ ) ធៅកនុងសកម្មភាពម្របត្ិបត្ដិការ
សម្រាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់

សម្រាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

(កាំណត្់សាាល់

ឆាំធណញម្ុនបង់ពនធ

(កាំណត្់សាាល់

45,832,319

185,712,556

30,899,633

124,989,015

និងសូហវដវរ

3,370,123

13,655,738

3,043,458

12,310,788

សិទធកងការធម្របើ
ម្របាស់ម្រទពយសកម្ម
ុន

3,523,124

14,275,698

3,215,870

13,008,194

66,008,944

267,468,241

54,960,493

222,315,194

9,825

39,811

22,985

92,974

6,283

25,459

(4,063)

(16,435)

របស់នធយជ្ិក

3,499,336

14,179,309

3,735,861

15,111,558

សាំវ ិធាន្នសាំរាប់ECL

5,372,451

21,769,171

3,836,746

15,519,638

127,622,405

517,125,983

99,710,983

403,330,926

(36,365,205)

(147,351,811)

(39,316,327)

(159,034,543)

ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន

(279,643,114)

(1,133,113,898)

(218,624,212)

(884,334,937)

ម្រទពយសកម្មធផសងធទៀត្

(1,581,877)

(6,409,764)

(998,311)

(4,038,168)

142,711,841

578,268,380

186,527,129

754,502,237

និយ័ត្កម្មធលើ៖
ការរាំលស់
ម្រទពយសកម្មនិងហត្ថូបករណ៍

ឆាំណាយការម្របាក់

ម្រទពយសកម្មនិងហត្ថូបករណ៍

និងសូហវដវរ ម្រត្ូវបានលុបធចាល
(ឆាំធណញ ឬខាត្)ពីការលក់
ម្រទពយ និងហត្ថបករណ
៍
ូ

ការឆាំណាយអត្ថម្របធយជ្ន៍

ស្ថឆ់ម្របាក់ធម្របើកុងសកម្ម
ន
ភាព
ម្របត្ិបត្ដិការ ម្ុនការដម្របម្របួល
ម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្ម

(ធកើនធែើង) ការងយឆុឹះ ថ្ន
ម្រទពយសកម្មម្របត្ិបត្ដិការ៖

សម្ត្ុលយជាម្ួយ្នាគារជាត្ិ

ធកើនធែើង ថ្នម្រទពយអកម្ម៖
ម្របាក់បធញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន និង
ស្ថថប័នហិរញ្ញវត្ថុធផសងៗ

ផលម្របធយជ្ន៏ធៅនិធយជ្ិក

1,234,773

5,003,300

1,192,322

4,822,942

10,355,084

41,958,800

4,590,343

18,567,937

(163,288,498)

(661,644,993)

(66,629,056)

(269,514,532)

(64,772,733)

(262,459,114)

(53,725,774)

(217,320,756)

ពនធធលើម្របាក់ឆាំណូលបានបង់

(7,351,687)

(29,789,036)

(5,732,875)

(23,189,479)

ការឆាំណាយម្ូលនិ្ិបានបង់

(1,704,809)

(6,907,886)

(1,454,278)

(5,882,555)

(109,495,322)

(443,675,046)

(27,831,000)

(112,576,396)

ម្រទពយអកម្មធផសងៗ

ការម្របាក់ដែលបានទទួល

ស្ថឆ់ម្របាក់ធម្របើកុងសកម្ម
ន
ភាព

ម្របត្ិបត្ដិការ ម្ុនការដម្របម្របួលម្រទពយ
សកម្ម និងម្រទពយអកម្មសុទធ
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24.

ស្ថច់ក្បារ់សទធដក្បើរងសរមម
ន
ភាពក្បតិបតរិការ (ត្ពី ទាំព័រម្ុន)
សម្រាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់

បដម្រម្បម្រម្ួលម្ិនដម្នស្ថឆ់ម្របាក់
ការផ្លលស់បូ រដ
ឆលនាពី បាំណុលបនាេប់បនសាំ

ត្ុលយភាពធែើម្

ឆាំណូលម្របាក់

សាំណង

ែុោលរអាធម្រិក

ែុោលរអាធម្រិក

ែុោលរអាធម្រិក

ការបដូរម្របាក់

ែុោលរអាធម្រិក

ធៅជាធែើម្ទុន
ែុោលរអាធម្រិក

ត្ុលយភាពឆុងធម្រកាយ
ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់
ធលែ 2.1)

31 ្នូ 2019

កម្ចី

253,817,389

249,801,942

(137,108,931)

(539,094)

-

365,971,306

1,491,333,072

បាំណុលបនាេប់បនសាំ

30,000,000

29,000,000

(5,000,000)

-

(10,000,000)

44,000,000

179,300,000

បាំណុលភត្ិសនា

11,952,215

4,718,464

(4,699,573)

-

-

11,971,106

48,782,257

ធែើម្ទុន

12,000,000

20,000,000

-

-

10,000,000

150,000,000

480,000,000

415,769,604

303,520,406

(146,808,504)

(539,094)

-

571,942,412

2,199,415,329
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24.

ស្ថច់ក្បារ់សទធដក្បើរងសរមម
ន
ភាពក្បតិបតរិការ (ត្ពី ទាំព័រម្ុន)
សម្រាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់
លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

បដម្រម្បម្រម្ួលម្ិនដម្នស្ថឆ់ម្របាក់
ការផ្លលស់បូ រដ
ឆលនាពី បាំណុលបនាេប់បនសាំ

ត្ុលយភាពធែើម្

ឆាំណូលម្របាក់

សាំណង

ែុោលរអាធម្រិក

ែុោលរអាធម្រិក

ែុោលរអាធម្រិក

ការបដូរម្របាក់

ែុោលរអាធម្រិក

ធៅជាធែើម្ទុន
ែុោលរអាធម្រិក

ត្ុលយភាពឆុងធម្រកាយ
ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់
ធលែ 2.1)

31 ្នូ 2018

កម្ចី

214,788,334

134,213,539

(95,184,484)

-

-

253,817,389

1,019,838,269

បាំណុលបនាេប់បនសាំ

13,000,000

19,000,000

(2,000,000)

-

-

30,000,000

120,540,000

បាំណុលភត្ិសនា

11,676,901

4,608,129

(4,332,815)

-

-

11,952,215

48,024,000

120,000,000

-

-

-

-

120,000,000

480,000,000

359,465,235

157,821,668

(101,517,299)

-

-

415,769,604

1,668,402,269

ធែើម្ទុន
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25.

រិចស
ច នា និង យថាភាព

(ក) ការសនាធលើភត្ិ សនា
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

(កាំណត្់សាាល់

ត្ិឆជាង 1 ឆ្នាំ
ធម្រឆើនជាង 1 ឆ្នាំ ដត្ត្ិឆជាង5 ឆ្នាំ
ធម្រឆើនជាង 5 ឆ្នាំ
សរុប

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

(កាំណត្់សាាល់

4,260,301

17,360,727

4,071,236

16,358,226

12,188,113

49,666,560

10,260,786

41,227,838

2,233,158

9,100,119

4,157,888

16,706,394

18,681,572

76,127,406

18,489,910

74,292,458

(ែ) ការសនាធលើការឲ្យែចីម្របាក់
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

ម្រទពយសកម្ម
កិឆចសនាអម្រតាបតូរម្របាក់

ដផនកម្ួយថ្នរូបារូបដែលម្ិនបានធម្របើ
សញ្ញញប័ន

30,490,589

124,249,150

28,411,613

114,157,861

19,844,850

80,867,764

9,382,558

37,699,118

3,520,080

14,344,326

689,000

2,768,402

15,958,864

65,032,371

4,985,002

20,029,738

4,252,226

17,327,821

1,179,477

4,739,139

130,976

533,727

129,125

518,824

ម្រទពយអកម្មម្របាក់កម្ចី
ម្ួយដផនកដែលម្ិនទាន់ែកធឆញ
លិែិត្ឥណទាន
ការធានាែល់្នាគារ

(្) ការទាម្ទារសាំណងតាម្ឆាប់
កនុងអាំែុងការយ
ិ បរធិ ឆេទ ្នាគារបានធ្វើការបដឹងទាម្ទារតាម្ដផនកឆាប់ពីអត្ិងិជ្ន ដែលម្ិន
បានទូទាត្់ សង។ ភា្ធម្រឆើនថ្នការទាម្ទារធនឹះ ្រកាំពុងសថិត្ធៅកនុងការឆរចា និង ឬ ជ្ាំ ទាស់ម្ិន
ម្រពម្ពីកូនម្រទពយអកម្ម ធហត្ុធនឹះ លទធផលឆុងធម្រកាយថ្នការបដឹងទាម្ទារ និងឆាំនួនទឹ កម្របាក់ ថ្ន
ការទាម្ទារម្កវ ិញ ម្ិនអាឆម្រត្ូវបានកាំ ណត្់ឆាស់ធៅធែើយធៅធពលធនឹះ។

(ឃ) ភាពជាប់ពនធ
ម្របព័នធពនធោរធៅកម្ពុជាបានឆ្លងកាត្់ការផ្លលស់បូតរជាធម្រឆើន

ធហើយម្រត្ូវបានកាំណត្់ ធោយការ

បកស្ស្ថយម្ិនឆាស់ផុេយ និ ងការបកស្ស្ថយែុសគានដែលានធៅកនុងឆាំ ធណាម្អាជាា្រពនធោរ
និងយុតាត្ិ ការជាធម្រឆើន។ ពនធម្រត្ូវបានពិនិត្យនិងធសុើបអធងកត្ធោយអាជាា្រម្ួយឆាំនួនដែលម្រត្ូវ
បានអនុញ្ញញត្ធោយឆាប់កុងការពិ
ន
ន័យពិន័យការពិន័យនិ ងការ្ិត្ការម្របាក់។

អងាធហត្ុទាាំង

ធនឹះអាឆបធងកើត្ហានិភ័យពនធធៅកនុងម្របធទសកម្ពុជា្ួ រឱ្យកត្់សាាល់ជាងម្របធទសែថ្ទធទៀត្។
្ណៈម្រ្ប់ ម្រ្ងធជ្ឿជាក់ ថាែលួ នបានផតល់ម្រ្ប់ ម្រគាន់ សម្រាប់ បាំណុលពនធដផែកធលើ ការបកស្ស្ថយ

ឆាប់នីត្ិកម្ម។ ធទាឹះយ៉ា ងណាក៏ធោយអាជាា្រពាក់ព័នធអាឆានការបកស្ស្ថយែុ សគាននិងផល
ប៉ាឹះពាល់ចាប់តាាំងពី ការោក់បញ្ូច ល្នាគារអាឆានស្ថរៈសាំខាន់។
94
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26.

ការបង្ហាញពីសមព័នធញាតិ
ម្របត្ិបត្ដិការសាំខាន់ៗ

ជាម្ួយភា្ី ពាក់ព័នធកុងអាំ
ន
ែុងការយ
ិ បរធិ ឆេទ

ដែលបានធ្វើធែើងតាម្

លកខែណឌអាជ្ីវកម្ម្ម្មតា ធហើយសម្ត្ុ លយធៅឆុងកាលបរ ិធឆេទ រួម្ានែូឆខាងធម្រកាម្ ៖
សម្រាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់

សម្រាប់ការិយបរិធឆេទបញ្ច ប់

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ភា្ីពាក់ព័នធ

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1)

MC

បាំណុលបនាេប់បនសាំ

-

-

10,000,000

40,180,000

10,000,000

40,520,000

-

-

ឆាំណាយការម្របាក់

403,493

1,634,954

370,926

1,490,381

ម្របាក់បធញ្ញើ

156,881

635,682

-

-

ឆាំណាយការម្របាក់

342,845

1,389,208

195,223

784,408

(10,362,755)

(41,989,883)

(9,840,145)

(39,537,701)

(3,340,000)

(13,533,680)

10,000,000

40,180,000

6,340,000

25,689,680

13,340,000

53,600,120

1,303,963

5,283,658

1,645,758

6,612,654

(1,716,752)

(6,956,279)

438,676

1,762,601

ការសង

MCC

ម្របាក់បធញ្ញើ
កម្ចី
MIA

ធលែ 2.1)

ការសង
ឆាំណាយការម្របាក់
ម្របាក់បធញ្ញើ

MJBL

ម្របាក់បធញ្ញើ

4,902

19,863

(83)

(335)

Han Family

ម្របាក់បធញ្ញើ

1,116,890

4,525,638

1,540,914

6,191,392

្ណ:ម្រ្ប់ម្រ្ងជាន់ែស
ព ់ ម្របាក់បធញ្ញើ

(199,354)

(807,782)

(59,008)

(237,095)

ឥណទាន

68,770

278,656

(181,551)

(729,472)

ម្របាក់ធបៀវត្ស

45,465

184,224

67,184

269,943

ភា្ីពាក់ព័នធ

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ធលែ 2.1)

ធលែ 2.1)

(កាំណត្់សាាល់

MC

បាំណុលបនាេប់បនសាំ
ម្របាក់បធញ្ញើ

MCC
MIA

បាំណុលបនាេប់បនសាំ
កម្ចី

(កាំណត្់សាាល់

-

-

10,000,000

40,180,000

20,747,366

84,545,516

20,590,484

82,732,566

-

-

-

-

643,456

2,622,083

11,006,210

44,222,953

បាំណុលបនាេប់បនសាំ
ម្របាក់បធញ្ញើ

នាថ្ងៃទី 31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

2,000,000

8,150,000

5,000,000

20,090,000

11,650,000

47,473,750

14,990,000

60,229,820

ម្របាក់បធញ្ញើ

206,920

843,199

1,923,672

7,729,315

MJBL

ម្របាក់បធញ្ញើ

21,435

87,348

16,533

66,428

Han Family

ម្របាក់បធញ្ញើ

28,481,226

116,060,996

27,364,336

109,949,902

្ណ:ម្រ្ប់ម្រ្ងជាន់ែស
ព ់ ម្របាក់បធញ្ញើ

184,009

749,837

387,213

1,555,821

589,581

2,402,543

520,811

2,092,618

ឥណទាន
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
27.

ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហានិភ័យហិរញ្ញ វតា
្នាគារានហានិភ័យែូឆខាងធម្រកាម្ពីឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ៖

•

ហានិភ័យឥណទាន

•

ហានិភ័យទីផារ

•

ហានិភ័យស្ថឆ់ ម្របាក់ ង្ហយស្សួល និង

•

ហានិភ័យម្របត្ិបត្តិការ

ម្ុែង្ហរម្រ្ប់ ម្រ្ងហានិភ័យនិ ងរឆនាសម្ព័នធអភិ បាលកិឆច
សកម្មភាពរបស់្នាគារបញ្ូច លហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ថុជាធម្រឆើ នរួម្ាន៖ ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យ
ទីផារ

(រួម្ានហានិភ័យរូបិយប័ណណហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់និងហានិភ័យត្ថ្ម្ល )

និ ងហានិភ័យ

ស្ថឆ់ម្របាក់ ង្ហយស្សួល។ ការម្របងុ យនឹងហានិភ័យ្រ ជាកតាតឆាំបងសម្រាប់អាជ្ី វកម្មហិរញ្ញ វត្ថុធហើយ
ិ កដែលម្ិនអាឆធជ្ៀសផុត្ពីការធ្វើជ្ាំនួញ។
ហានិភ័យថ្នម្របត្ិបត្តិការ្រជាផលវបា

្នាគារម្ិ នធម្របើម្របាស់ សញ្ញញប័ម្រត្ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ែូ ឆជាកិឆចសនាបតូរម្របាក់បរធទស និងអម្រតាបតូរ
ការម្របាក់ ធែើម្បីម្រ្ប់ ម្រ្ងហានិ ភ័យរបស់ែួលន។

ធគាលបាំណងឆាំបងរបស់្នាគារកនុងការម្រ្ប់ ម្រ្ងហានិភ័យ

្រ ម្រត្ូវធគារពតាម្បទបបញ្ញ ត្ិតរបស់

្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា។ ម្៉ាាងវ ិញធទៀត្្នាគារបានទទួ លស្ថាល់ពីស្ថរៈសាំខាន់ ថ្នការសធម្រម្ឆបាន

នូវការអនុ វត្តលៗ
ែ ធលើការម្រ្ប់ ម្រ្ងហានិភ័យ។ ម្រកុម្ម្របឹកាភិ បាលបានបធងកើត្្ណៈកម្មការឥណទាន
ធែើម្បីបធងកើត្នូ វបា៉ា រា៉ា ដម្៉ាម្រត្ទូលាំទូោយម្រនហានិភ័យដែលអាឆទទួលយកបានសម្រាប់្នាគារ
ម្រត្ួត្ពិនិត្យសកម្មភាពដែលផេុយនឹងបា៉ា រា៉ា ដម្៉ា ម្រត្ទាាំងធនឹះ។
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និង

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
27.

ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត្ពី ទាំព័រម្ុន)
ម្រទពយសកម្ម និងអកម្មហិរញ្ញ វត្ថុែូឆខាងធម្រកាម្៖
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធម្រិក

សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក

សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1)

ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ
ស្ថឆ់ម្របាក់កុងថ្ែ
ន

ធលែ 2.1)

85,296,900

347,584,868

67,916,384

272,888,031

213,118,865

868,459,375

168,970,016

678,921,524

15,824,699

64,485,648

7,871,412

31,627,334

1,315,321,967

5,359,937,016

1,034,690,674

4,157,387,126

223,988

912,751

178,714

718,073

1,629,786,419

6,641,379,658

1,279,627,200

5,141,542,088

និងម្រ្ិឹះស្ថថនហិរញ្ញវត្ថុធផសងៗ

947,411,222

3,860,700,730

804,699,381

3,233,282,113

24,539,877

99,999,999

10,950,722

44,000,001

ធផសងៗ

341,431,429

1,391,333,073

242,866,666

975,838,264

បាំណុលបនាេប់បនសាំ

44,000,000

179,300,000

30,000,000

120,540,000

ម្រទពយអកម្មធផសងៗ

27,133,124

110,567,480

16,307,034

65,521,662

បាំណុលភត្ិសនា

11,971,106

48,782,257

11,952,215

48,024,000

1,396,486,758

5,690,683,539

1,116,776,018

4,487,206,040

សម្ត្ុលយធៅ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា
សម្ត្ុលយធៅ្នាគារធផសងៗ
ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន
ម្រទពយសកម្មធផសងៗ
ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុសរុប
ម្រទពយអកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ

ម្របាក់បធញ្ញព
ើ ីអត្ិងិជ្ន
កម្ចី ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា

ម្រទពយអកម្មហិរញ្ញ វត្ថុសរុប

27.1

ហានិភ័យម្របត្ិបត្តិការ
ហានិភ័យម្របត្ិបត្តិការ ្រជាហានិភ័យថ្នការបាត្់បង់ធោយផ្លេល់ ឬ ម្របធយលដែលធកើត្ានធែើង
ធោយការែវឹះខាត្

ឬការម្ិ នបានអនុវត្តជាប់ោប់ ថ្ននីត្ិវ ិ្ីថ្ផេកុង
ន

បុ្ាលិក

បធឆចកវ ិទា

និ ង

ធហោារឆនាសម្ព័នធ និ ងការធកើ ត្ធែើងពី ខាងធម្រៅម្ួ យឆាំនួនធទៀត្ដែលម្ិ នដម្នជាហានិភ័យឥណទាន
ហានិភ័យទីផារ និងហានិភ័យស្ថឆ់ម្របាក់ ង្ហយស្សួល ែូ ឆជាកតាតដែលធកើត្ានធែើងពីត្ម្រម្ូវការ
ឆាប់ និងបទបញ្ញ ត្ិធត ផសងៗ និងសតង់ោរដែលទទួ លស្ថាល់ជាទូ ធៅធៅកនុងសហម្រគាសអាជ្ី វកម្ម។
ការខាត្បង់ពីហានិភ័យម្របត្ិ បត្តិការ

ម្រត្ូវបានម្រ្ប់ម្រ្ងតាម្រយៈែាំ ធណើរការការម្រ្ប់ម្រ្ងហានិភ័យ

ម្របត្ិបត្តិការ ដែលសម្ស្សបកនុងការម្រត្ួត្ពិនិត្យ និងការធ្វើរបាយការណ៍ធៅធលើសកម្មភាពអាជ្ី វកម្ម
ធោយដផែកធៅធលើការម្រត្ួត្ពិ និត្យ និងអងាភាពគាាំម្រទដែលានភាពឯករាជ្យថ្នដផនកអាជ្ីវកម្ម និង
ការម្រត្ួត្ពិនិត្យពី្ណៈម្រ្ប់ ម្រ្ងជាន់ែពស់របស់្នាគារ។

97

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
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27.

ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

27.1

ហានិភ័យម្របត្ិបត្តិការ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ការម្រ្ប់ ម្រ្ងធលើហានិភ័យម្របត្ិបត្តិការរបស់ ្នាគារ ត្ម្រម្ូវឲ្យបធងកើត្រឆនាសម្ព័នធត្ួនាទី និងវ ិ្ី ស្ថស្តសដ
ិ នការម្រត្ួត្ពិនិត្យថ្ផេកុងធផសងៗ
ថ្នការម្រ្ប់ ម្រ្ងឲ្យបានឆាស់ោស់។ ធគាលការណ៍ និងវធា
ន
ម្រត្ូវបាន
ោក់ឲ្យអនុ វត្តរម្
ួ ទាាំងការបធងកើត្ែាំណាក់ កាលថ្នការឆុឹះហត្ថធលខាអនុម្័ត្ ការបធងកើត្នូវម្របព័នធម្រត្ួត្

ពិនិត្យយ៉ា ងហមត្់ឆត្់ ការធរៀបឆាំនីត្ិវ ិ្ី និងឯកស្ថរសាំអាងនានារួម្ទាាំងការអនុវត្តន៍ធៅតាម្ធគាល
ការណ៏ និងបទបបញ្ញ ត្ិធត ផសងៗ។ ការបធងកើត្ទាាំងធនឹះ ្រ បនតការម្រត្ួត្ពិនិត្យធែើងវ ិញជាម្របចាាំធែើ ម្បី
កាំណត្់នូវហានិភ័យដផនកម្របត្ិ បត្តិការរបស់ដផនកអាជ្ី វកម្ម្នាគារ
ធោយអងាភាពសវនកម្មថ្ផេកុនង។

ដែលធ្វើការម្រត្ួត្ពិ និត្យជាម្របចាាំ

លទធផលដែលបានម្កពីការម្រត្ួត្ពិនិត្យរបស់សវនករថ្ផេកុងម្រត្ូ
ន
វ

បានពិភាកាជាម្ួ យអនកម្រ្ប់ម្រ្ងថ្នដផនកដែលពាក់ព័នធ រួឆធ្វើការោក់ បញ្ូជ នធៅ ្ណៈកាម្ិ ការ
សវនកម្ម

និង

្ណៈម្រ្ប់ ម្រ្ងជាន់ែពស់របស់្នាគារ។

27.2

ហានិភ័យឥណទាន
ិ នការធលើការធលឆធែើងហានិភ័យឥណទាន
្នាគារចាត្់វធា

ដែលជាហានិភ័យធ្វើឲ្យានការ

ខាត្បង់ហិរញ្ញ វត្ថុឆាំ ធពាឹះ្នាគារ កនុងករណីដែលម្ិ នបានអនុវត្ដនូវកាត្ពវកិឆច។ ហានិភ័យឥណទាន
្រជាហានិភ័យដែលសាំខាន់ បាំផុត្សម្រាប់ អាជ្ីវកម្មរបស់្នាគារ។

ហានិភ័យឥណទានធកើត្ធែើង

ជា ស្ថរវ ័នតកុនងសកម្មភាពផតល់កម្ចី ែូឆជាការផតល់ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន។ ្នាគារ ក៏ានផងដែរ
នូវ

ហានិភ័យឥណទានសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ

ធម្រៅតារាងត្ុ លយការ

ែូឆជាកិឆចសនា

ឥណទាន។ សកម្មភាពផតល់ឥណទាន ម្រត្ូវបានដណនាាំធោយធគាលការណ៏ឥណទានរបស់្នាគារ
ធែើម្បីអឹះអាងធានាថាធគាលបាំ ណងថ្នឥណទានទាាំងអស់ទទួលបានធជា្ជ្័យ

្រថាផលប័ម្រត្ឥណ

ទានានភាពរ ឹងាាំ ធហើយហានិភ័យឥណទានម្រត្ូវបានដបងដឆកបានលែ។ ធគាលការណ៏ឥណទាន
កត្់ម្រតានូ វធគាលការណ៏ឥណទាន ម្រទពយបញ្ញ
ច ាំ និងែាំ ធណើរការអនុម្័ត្ឥណទាន ធោយរួម្បញ្ូច ល
ទាាំងម្របព័នធឆាំណាត្់ ថានក់ ថ្ផេកុនងរបស់្នាគារ

និងនី ត្ិវ ិ្ីដែលអនុ វត្តធែើម្បីធានាអឹះអាងកនុងការ

ធគារព ធៅតាម្ធគាលការណ៍ដណនាាំរបស់្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជា។

(ក) ការវាស់ដវងហានិភ័យឥណទាន
្នាគារវាយត្ថ្ម្លពីលទធភាពថ្នការែកខានម្ិ នបាំធពញកាត្ពវកិឆចរបស់អនកសុាំែីច ធោយធម្របើម្របាស់
ឧបករណ៍កាំណត្់ ថ្ផេកុង។
ន
្ណៈកាម្ិ ការឥណទានថានក់ ជាត្ិ ទទួ លែុ សម្រត្ូវកនុងការកាំណត្់
ែាំណាក់កាលហានិភ័យ។

ិ និងធ្វើបឆចុបបននភាពធរៀងរាល់ឆ្នាំ ធហើយនិងកនុង
ែាំណាក់កាលហានិភ័យម្រត្ូវបានពិនិត្យធែើងវញ
ករណី ដែល៖

1-ានការផ្លលស់បូដរលកខែណឌឥណទានដែលរួម្បញ្ូច លផងដែរនូ វការពនា។
2-ការទូ ទាត្់ម្ិនធទៀងទាត្់ ឬ ការធ្ឆធវសធោយធឆត្នា និ ង
3-ព័ត្៌ានម្ិនលែទាក់ទងនឹងអនកសុាំែីច ឬ ម្របត្ិ បត្ដិការ។
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
27.

ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

27.2

ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(ែ) ធគាលនធយបាយម្រត្ួត្ពិ និត្យវ ិស្ថលភាពហានិភ័យ និ ងការទប់ ស្ថកត្់
្នាគារធ្វើម្របត្ិបត្ដិការ និងផដល់ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន ឆាំ ធពាឹះរូបវនដបុ្ាល ឬ សហម្រគាស ធៅ
កនុងម្រពឹះរាជាណាឆម្រកកម្ពុជា។ ្នាគារម្រ្ប់ម្រ្ងវ ិស្ថលភាព និងម្រត្ួត្ពិនិត្យនូ វការម្របម្ូលផដាំុ
ហានិភ័យឥណទាន
ធៅធពលណាដែលហានិភ័យទាាំងធនាឹះម្រត្ូវបានកាំណត្់អត្ដសញ្ញញណ។
ហានិភ័យ្ាំៗ

ដែលកាំណត្់ធោយ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជា្រជាហានិភ័យទាាំងឡាយណាដែល

ផដល់ឲ្យអត្ថគាហកដត្ម្ួ យ ដែលានអនុ បាត្ធលើសពី 10% ថ្នត្ាំ ថ្លសុទធរបស់្នាគារ។

ធយងធៅតាម្ម្របកាសរបស់្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជាធលែ ្7-06-226 ្នាគារម្រត្ូវរកាឲ្យបាន
ម្រ្ប់ធពលធវោនូ វអនុ បាត្អត្ិបរ ិាឆាំនួន 20%

ម្របត្ិបត្ដិការជាម្ួយនឹងអត្ថគាហកឯកបុ្ាលានក់ៗ

រវាងហានិភ័យ្ាំៗសរុប

ដែលធកើត្ធឆញពី

និងត្ាំ ថ្លសុទធរបស់ែួន។
ល

ឆាំនួនសរុបថ្ន

ហានិភ័យ្ាំៗទាាំងអស់ម្ិនម្រត្ូវធលើសពី 300% ថ្នត្ាំថ្លសុទធរបស់្នាគារធែើយ។
្នាគារម្រត្ូវសថិត្ធៅធម្រកាម្លកខែណឌថ្នម្របកាសរបស់្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជាធលែ ែ7-76-226
ធែើម្បីរកាសាាម្រត្អត្ិបរា 20% រវាងហានិភ័យឥណទានទូធៅរបស់្នាគារឆាំ ធពាឹះត្ាំថ្ល

សុទធរបស់អត្ថគាហកឯកបុ្ាល។ ហានិភ័យឥណទានសរុបម្ិនម្រត្ូវធលើសពី 300% ថ្នត្ាំថ្ល
សុទធរបស់្នាគារធែើយ។
្នាគារធម្របើ ម្របាស់ធគាលនធយបាយ និងការអនុ វត្ដន៍ជាធម្រឆើនធែើម្បីទប់ស្ថកត្់ហានិ ភ័យឥណទាន។
ជាទាំោប់កុងឆាំ
ន
ធណាម្ធគាលនធយបាយ និងការអនុវត្ដន៍ទាាំងធនឹះ ្រជាការទទួ លយកនូវការ
ធានា

កនុងទម្រម្ង់ជាម្រទពយបញ្ញ
ច ាំធលើឥណទានធៅអត្ិងិជ្នឆាំធពាឹះអត្ិងិជ្នដែលជាការអនុវត្ដន៍
ជា្ម្មតា។ ្នាគារអនុវត្ដធគាលការណ៍ដណនាាំ ធលើភាពដែលអាឆទទួ លយកបានថ្នម្របធភទ

ជាក់ោក់របស់ម្រទពយបញ្ញ
ច ាំ ឬ ការទប់ស្ថកត្់ហានិភ័យឥណទាន។ ម្របធភទម្រទពយបញ្ញ
ច ាំសាំខាន់ៗ
ធែើម្បីធានាធលើឥណទានធៅអត្ិងិជ្នឆាំធពាឹះអត្ិងិជ្នរួម្ាន៖
•

ការោក់បញ្ញ
ច ាំម្រទពយសម្បត្ដិជាទីតាាំង ែូឆជា ែី ្ីល អគារ និងម្រទពយធផសងៗ។

•

ការម្រ្ប់ម្រ្ងធលើម្រទពយសកម្មអាជ្ីវកម្ម ែូឆជា ែី្ីល និង អគារ និង

•

ស្ថឆ់ម្របាក់ ជាម្របាក់បធញ្ញើកក់ ទុក។

(្) ការម្រ្ប់ម្រ្ងហានិភ័យឥណទាន
•

ការអភិ វឌ្ឍ និងដងរកាែាំ ធណើរការ របស់្នាគារសម្រាប់វាស់ ECL៖ ធនឹះរួម្បញ្ចូ លទាាំង
ែាំធណើរការសម្រាប់៖

-

ិ ថ្ន
ការអនុម្័ត្ែាំបូងការធ្វើឱ្យានសុពលភាពធទៀងទាត្់ និងការធ្វើធត្សតម្រត្ែប់ម្កវញ
ម្៉ាូដែលដែលបានធម្របើ ;

-

កាំណត្់និងតាម្ោនការធកើនធែើងហានិភ័យឥណទាន និង

-

ការរួម្បញ្ូច លពត្័ ានរព
ាំ ឹងទុ កនាធពលអនា្ត្
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27.

ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

27.2

ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(្) ការម្រ្ប់ម្រ្ងហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

•

ិ នូ វការអនុធោម្ភាពរបស់អងាភាពអាជ្ី វកម្ម ដែលានដែនកាំណត្់ ហានិភ័យ
ពិនិត្យធែើងវញ
ដែលបានម្រពម្ធម្រពៀង រួម្ទាាំងសហម្រគាសដែលម្រត្ូវបានធម្រជ្ើសធរ ើស ហានិភ័យកនុងម្របធទស

និងម្របធភទផលិត្ផល។ របាយការណ៍ធទៀងទាត្់សីព
ត ី្ុណភាពឥណទានថ្នផលប័ ម្រត្កនុង
ដែលអាឆត្ម្រម្ូវឱ្យានវ ិធានការដកត្ម្រម្ូវ

ស្សុកម្រត្ូវបានផតល់ជ្ូនឥណទាន្នាគារ

សម្ស្សបដែលម្រត្ូវធ្វើ។ ទាាំងធនឹះរួម្បញ្ូច លទាាំងរបាយការណ៍ដែលានការបា៉ា ន់ ម្របាណ
ិ ន្នថ្ន ECL។
អាំពីសាំវធា

•

ឯកធទសកនុងការផតល់ធយបល់ ការដណនាាំនិង ជ្ាំនាញែល់អងាភាពអាជ្ី វកម្មធែើម្បីធលើក

កម្ពស់ការអនុ វត្តលប
ែ ាំផុត្ធៅ ្នាគារកនុងការម្រ្ប់ម្រ្ងហានិភ័យឥណទាន។ ្នាគារាន
ធគាលការណ៍និងការអនុវត្តជាធម្រឆើនធែើ ម្បីកាត្់បនថយហានិភ័យឥណទាន។ ទាំោប់ថ្នការ
ទាាំងធនឹះ

្រ ការទទួ លបាននូវសនតិសុែកនុងទម្រម្ង់ ជាម្រទពយបញ្ញ
ច ាំសម្រាប់ឥណទាន

អត្ិងិជ្នដែលជាទាលប់្ម្មតា។

ធៅ

្នាគារអនុ វត្តធគាលការណ៍ដណនាាំសីព
ត ី ការទទួលយក

បាននូវឆាំ ណាត្់ ថានក់ជាក់ោក់ថ្នម្រទពយបញ្ញ
ច ាំ

ឬ

ការកាត្់បនថយហានិភ័យឥណទាន។

ម្របធភទម្រទពយបញ្ញ
ច ាំសាំខាន់ ធែើ ម្បីធានាឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន្រ៖

•

ឥណទានហុីប៉ាូដត្កធលើម្រទពយសកម្មលាំធៅោាន (ែី្ីលអគារនិងម្រទពយសកម្មធផសងធទៀត្)។

•

ការផ្លលស់បូតរធលើម្រទពយសកម្មអាជ្ីវកម្មែូឆជាែី្ីន
ល ិងអាគារ; និង

•

ស្ថឆ់ម្របាក់ ជាទម្រម្ង់ម្របាក់បធញ្ញើានកាំ ណត្់ ,

ការម្របម្ូលផតុាំហានិភ័យ
ការម្របម្ូលផតុាំហានិភ័យធកើត្ធែើងធៅធពលដែលសម្ភា្ីម្ួយឆាំនួនឆូ លរួម្កនុងសកម្មភាពអាជ្ីវកម្ម

ស្សធែៀងគាន ឬសកម្មភាពធៅកនុងត្ាំបន់ភូម្ិស្ថស្តសតែូឆគាន ឬានលកខណៈធសែាកិឆចស្សធែៀងគាន
ដែលបណា
ត លឱ្យសម្ត្ថភាពរបស់ពួកធ្ ធែើម្បីបាំធពញកាត្ពវកិឆចតាម្កិឆចសនាម្រត្ូវបានរងផល

ប៉ាឹះពាល់ធោយ បដម្រម្បម្រម្ួលធសែាកិឆច នធយបាយ ឬលកខែណឌធផសងធទៀត្។ ការម្របម្ូលផតាំុ
ហានិភ័យបង្ហាញពី ភាពដម្របម្របួលទាក់ទងនិង ការអនុវត្តរបស់្នាគារ ឆាំធពាឹះការអភិវឌ្ឍដែល
ប៉ាឹះពាល់ែល់ឧសាហកម្មជាក់ោក់ ឬទីតាាំងភូម្ិស្ថស្តសត។
្នាគារ ម្រត្ួ ត្ ពិ និ ត្យការម្របម្ូ ល ផតាំុ ថ្នហានិ ភ័ យឥណទានរបស់ ស ម្ភា្ី ធោយឧសាហកម្ម ។
ិ ្ថ្នការម្របម្ូ លផតាំុ ថ្នហានិ ភ័យឥណទាន ែូ ឆធៅកាលបរធិ ឆេទតារាងត្ុ លយការម្រត្ូវបាន
ការវភា
បង្ហាញែូឆខាងធម្រកាម្៖
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27.

ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

27.2

ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(ឃ) ការោត្ម្រត្ោងអត្ិបរិាធលើហានិភ័យឥណទានម្ុនធពលោក់បញ្ញ
ច ាំ ឬការពម្រងឹងឥណទាន
ធផសងធទៀត្
ព័ត្៌ានលាំអិត្ថ្នការោត្ម្រត្ោងអត្ិបរា
ិ ធលើហានិ ភ័យឥណទានម្ុនធពលោក់វត្ថុបញ្ញ
ច ាំ ឬ
ការពម្រងឹងឥណទានានែូឆខាងធម្រកាម្៖

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

ែុោលរអាធម្រិក សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់

(កាំណត្់សាាល់

ធលែ 2.1)

សម្ត្ុលយជាម្ួយ្នាគារជាត្ិថ្នកម្ពុជា

ធលែ 2.1)

213,118,865

868,459,375

168,970,016

678,921,524

15,824,699

64,485,648

7,871,412

31,627,334

ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន

1,315,321,967

5,359,937,016

1,034,690,674

4,157,387,126

ម្រទពយសកម្មធផសងធទៀត្

223,988

912,751

178,714

718,073

1,544,489,519

6,293,794,790

1,211,710,816

4,868,654,057

សម្ត្ុលយជាម្ួយ្នាគារធផសងៗ

ឆាំ នួនថ្នការោត្ម្រត្ោងឥណទានដែលធកើ ត្ធែើងពី ធាត្ុ ម្ិនធៅកនុងតារាងត្ុ លយការម្រត្ូវបាន
បង្ហាញធៅកនុងកាំណត្់ សាំគាល់ 25 សតីពីការសនា និងយថាភាព។

(ង) បណុ ាំត ហានិភ័យថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុជាម្ួ យការោត្ម្រត្ោងហានិភ័យឥណទាន
ការម្របម្ូ ល ផតុាំ ហា និ ភ័ យ ធកើ ត្ ធែើ ង ធៅធពលដែលសម្ភា្ី ម្ួ យ ឆាំ នួ ន ឆូ ល រួម្ កនុ ងសកម្ម ភា ព

អាជ្ីវកម្មស្សធែៀងគាន ឬសកម្មភាពធៅកនុងត្ាំបន់ភូម្ិស្ថស្តសតែូឆគាន ឬានលកខណៈធសែាកិឆច
ស្សធែៀងគាន ដែលបណា
ត លឱ្យសម្ត្ថភាពរបស់ពួកធ្ ធែើម្បីបាំធពញកាត្ពវកិឆចតាម្កិ ឆចសនា

ម្រត្ូវបានរងផលប៉ាឹះពាល់ធោយ បដម្រម្បម្រម្ួលធសែាកិឆច នធយបាយ ឬលកខែណឌធផសងធទៀត្។
ការម្របម្ូលផតាំុហានិភ័យបង្ហាញពីភាពដម្របម្របួលទាក់ ទងនិ ង ការអនុ វត្តរបស់្នាគារ ឆាំធពាឹះ
ការអភិ វឌ្ឍដែលប៉ាឹះពាល់ែល់ឧសាហកម្មជាក់ោក់ ឬទី តាាំងភូម្ិស្ថស្តសត។
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
27.

ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

27.2

ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(ង) បណុ ាំត ហានិភ័យថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុជាម្ួ យការោត្ម្រត្ោងហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នួ ឆ្នាំ2019

សម្ត្ុលយជាម្ួយ

សម្ត្ុលយជាម្ួយ
្នាគារធផសងៗ

ធៅអត្ិងិជ្ន

ធផសងៗ

សរុប

ែុោលរអាធម្រិក

ែុោលរអាធម្រិក

ែុោលរអាធម្រិក

ែុោលរអាធម្រិក

ែុោលរអាធម្រិក

213,118,865

15,824,699

-

-

228,943,564

ការផតល់ឥណទានផ្លេល់ែួន
ល

-

-

295,501,938

-

295,501,938

សាំណង់ និងអឆលនម្រទពយ

-

-

49,514,306

-

49,514,306

ស្ថថប័នហិរញ្ញវត្ថុ

-

-

20,333,012

-

20,333,012

កសិកម្ម

-

-

248,185,782

-

248,185,782

ធសវាកម្ម

-

-

257,860,374

-

257,860,374

ពាណិជ្ជកម្ម - ែុាំនិងរាយ

-

-

443,925,500

-

443,925,500

ធផសងៗ

-

-

1,055

223,988

225,043

213,118,865

15,824,699

1,315,321,967

223,988

1,544,489,519

សាំវ ិធាន្នសម្រាប់ECLs

-

(6,160)

(10,483,213)

-

(10,489,373)

ថ្ងលធសវាឥណទានគាមនការម្របាក់

-

-

(11,833,731)

-

(11,833,731)

213,118,865

15,818,539

1,293,005,023

223,988

1,522,166,415

868,459,375

64,460,546

5,268,995,469

912,751

6,202,828,141

្នាគារជាត្ិ

អនតរការីហិរញ្ញវត្ថុ

សម្ម្ូលពាន់ធរៀល (កាំណត្់សាាល់ធលែ 2.1)
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ឥណទាន

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
27.

ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

27.2

ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(ង) បណុ ាំត ហានិភ័យថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុជាម្ួយការោត្ម្រត្ោងហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
សមត្លយជាមួយ

សមត្លយជាមួយ
ធ្នាារឡទេងៗ

ឡៅអត្ិងិជន

ឡទេងៗ

សរប

ដល្លារអាឡមរិក

ដល្លារអាឡមរិក

ដល្លារអាឡមរិក

ដល្លារអាឡមរិក

ដល្លារអាឡមរិក

168,970,016

7,871,412
-

-

221,777,666

-

-

176,841,428

221,777,666

ធ្នាារជាត្ិ

អនតរការីហិរញ្ញវត្ថុ

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នួ ឆ្នាំ2018
ឥណទាន

ការផតល់ឥណទានផ្លេល់ែួន
ល

-

សាំណង់និងអឆលនម្រទពយ

-

-

31,093,919

-

31,093,919

ឥណទានបញ្ញ
ច ាំ

-

-

422

20,646,652

-

422

20,646,652

ស្ថថប័នហិរញ្ញវត្ថុ

-

កសិកម្ម

-

-

222,687,233

-

222,687,233

ធសវាកម្ម

-

194,151,506

-

194,151,506

ពាណិជ្ជកម្ម - ែុាំនិងរាយ

-

-

ធផសងៗ

-

-

4,800

178,714

183,514

168,970,016

7,871,412

1,034,690,674

178,714

1,211,710,816

សុំែ ិធានធ្នស្ម្គប់ECLs

-

(31,847)

(7,044,337)

-

(7,076,184)

ម្ងាឡសវាឥណទានាានការ្ាក់

-

-

(8,886,290)

-

(8,886,290)

168,970,016

7,839,565

1,018,760,047

178,714

1,195,748,342

678,921,524

31,499,372

4,093,377,869

718,073

4,804,516,838

សមមូលពាន់ធរៀល (កាំណត្់សាាល់ធលែ 2.1)

-
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
27.

ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

27.2

ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(ឆ) ្ុណភាពឥណទាន
ែាំណាក់កាលទី1

ែាំណាក់កាលទី2

ែាំណាក់កាលទី3
ែុោលរអាធម្រិក

ែុោលរអាធម្រិក

213,118,865

-

-

213,118,865

14,893,162

931,537

-

15,824,699

1,294,693,938

4,438,019

16,190,010

1,315,321,967

223,988

-

-

223,988

1,522,929,953

5,369,556

16,190,010

1,544,489,519

(2,132,660)

(565,895)

(7,790,818)

(10,489,373)

(11,638,144)

(39,928)

(145,659)

(11,833,731)

1,509,149,149

4,763,743

8,253,533

1,522,166,415

6,149,782,782

19,412,212

33,633,147

6,202,882,141

ែុោលរអាធម្រិក

សម្ត្ុលយជាម្ួយ្នាគារជាត្ិ
សម្ត្ុលយជាម្ួយ្នាគារធផសងៗ
ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន
ម្រទពយសកម្មធផសងៗ

សាំវ ិធាន្នសម្រាប់ECLs
ថ្ងលធសវាឥណទានគាមនការម្របាក់

សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់ធលែ 2.1)

សម្ត្ុលយជាម្ួយ្នាគារធផសងៗ

ែុោលរអាធម្រិក

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នួ ឆ្នាំ2018

សរុប

ែាំណាក់កាលទី1

ែាំណាក់កាលទី2

ែាំណាក់កាលទី3
ែុោលរអាធម្រិក

ែុោលរអាធម្រិក

168,970,016

-

-

168,970,016

ែុោលរអាធម្រិក

សម្ត្ុលយជាម្ួយ្នាគារជាត្ិ

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នួ ឆ្នាំ2019

ែុោលរអាធម្រិក

សរុប

2,180,532

5,690,880

-

7,871,412

1,015,458,894

1,332,347

17,899,433

1,034,690,674

178,714

-

-

178,714

1,186,738,156

7,023,227

17,899,433

1,211,710,816

សាំវ ិធាន្នសម្រាប់ECLs

(1,164,011)

(88,239)

(5,823,935)

(7,076,186)

ថ្ងលធសវាឥណទានគាមនការម្របាក់

(8,721,121)

(11,443)

(153,726)

(8,886,290)

1,176,903,024

6,923,545

11,921,772

1,195,748,340

4,728,796,350

27,818,804

47,901,680

4,804,516,830

ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន
ម្រទពយសកម្មធផសងៗ

សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់ធលែ 2,1)
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
27.

ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

27.2

ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(ឆ) ្ុណភាពឥណទាន (ត្ពី ទាំព័រម្ុន)
្នាគារអនុ វត្តវ ិ្ី ស្ថស្តសតបីែាំណាក់ កាលធោយដផែកធលើការផ្លលស់បូតរ្ុ ណភាពឥណទានចាប់ តាាំង
ពីានការទទួ លស្ថាល់ែាំបូង៖

ិ ន្នសម្រាប់អុីម្ដភម្ិ ន
សាំវធា

នឹងម្រត្ូវធ្វើធែើងធោយដផែកធលើវ ិ្ីស្ថស្តសតបីែាំណាក់ កាលែូឆ

ខាងធម្រកាម្ដែលឆ្លុឹះបញ្ញ
ច ាំងពី ការផ្លលស់បូតរ្ុណភាពឥណទានថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុចាប់តាាំងពី
ានការទទួ លស្ថាល់ែាំបូង៖

(i) ែាំណាក់កាលទី 1: ECL 12-ដែ – ម្ិនដម្នអន់ងយឥណទាន
ឆាំធពាឹះការបង្ហាញណា ដែលម្ិនានការធកើ នធែើង្ួ រឱ្យកត្់សាាល់ថ្នហានិភ័យឥណទាន
ចាប់តាាំងពី ការទទួលស្ថាល់ែាំបូង
ម្របភពធែើម្

ECL

ធពល 12 ដែបនាេប់។

ធហើយដែលម្ិនានការងយឆុឹះឥណទានអាស្ស័យធលើ

ដែលទាក់ទងនឹងម្របូបាបីលីធត្ថ្នម្រពឹត្ិតការណ៍ដែលធកើត្ធែើងកនុងរយៈ

(ii) ែាំណាក់កាលទី 2: ECL ធពញ1ជ្ី វ ិត្ – ម្ិនដម្នអន់ងយឥណទាន
ឆាំធពាឹះការបង្ហាញធៅកដនលងដែលានការធកើ នធែើង្ួ រឱ្យកត្់សាាល់ថ្នហានិភ័យឥណទាន
ចាប់តាាំងពី ការទទួលស្ថាល់ែាំបូង ប៉ាុ ដនតធនាឹះម្ិនដម្នជាការងយឆុឹះឥណទាន ធនាឹះ ECL
ធពញម្ួ យជ្ី វ ិត្ នឹងម្រត្ូវបានទទួលស្ថាល់។

(iii) ែាំណាក់កាលទី 3: ECL ធពញ1ជ្ី វ ិត្– អន់ងយឥណទាន
ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្ូវបានវាយត្ថ្ម្លជា

អន់ ងយឥណទានធៅធពលានម្រពឹត្ិតការណ៍

ម្ួយឬធម្រឆើនែង ធ្វើឱ្យានផលប៉ាឹះពាល់្ៃន់្ៃរែល់លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ នាធពលអនា្ត្របស់
ម្រទពយសកម្មធនាឹះ។

ឆាំធពាឹះម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុានការអន់ងយឥណទាន

ធនាឹះ

ECL

ធពញម្ួ យជ្ី វ ិត្នឹងម្រត្ូវបានទទួលស្ថាល់។
ែាំណាក់កាល

ស្ថថនភាពថ្នហានិភ័យឥណទាន

សូឆនាករលាំនាាំធែើម្

1

12-ដែ ECL – ម្ិនដម្នអន់ងយឥណទាន

0 ែល់ 30 DPD

2

ធពញ1ជ្ីវ ិត្ថ្នECL – ម្ិនដម្នអន់ងយឥណទាន 31 ែល់ 90 DPD

3

ធពញ1ជ្ីវ ិត្ថ្នECL – អន់ងយឥណទាន

ធលើសពី 90 DPD
ការធរៀបឆាំធែើងវិញនិងកាំណត្់ធពលធវោ
ធែើនា
ងវិញ
លាំ
ាំធែើម្(R&R)
ចាាំបាឆ់
លាំនាាំធែើម្ដែលទាក់ទង
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
27.

ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

27.2

ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(ឆ) ្ុណភាពឥណទាន (ត្ពី ទាំព័រម្ុន)
និយម្ន័យថ្នលាំនាាំធែើម្ដែលម្រត្ូវបានធម្របើ សម្រាប់ធគាលបាំ ណងទាាំងធនឹះម្រត្ូវបានអនុវត្តជាប់ោប់
ឆាំធពាឹះម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុទាាំងអស់ធលើកដលងដត្ានព័ ត្៌ានដែលាន ធហើយដែលបង្ហាញ
ថានិយម្ន័ យលាំនាាំធែើម្្រ សម្ស្សបសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុជាក់ោក់ម្ួយ។

ដផែកធលើ និ យម្ន័ យថ្នលាំនាាំធែើម្របស់្នាគារ ្ណនី ដែលម្រត្ូវបានចាត្់ឆូលជាលាំនាាំធែើម្នឹង
ម្រត្ូវបានោក់ស្ថលកថា "បាទ / ចាស" ធៅកនុងម្របអប់សូឆនាករអន់ងយធៅធពល “ធហត្ុផល លាំនាាំធែើម្” បង្ហាញពី ធហត្ុផលម្ួយកនុងឆាំធណាម្ធហត្ុផលទាាំង 4 ខាងធម្រកាម្។

(iii) ែាំណាក់កាលទី 3: ECL ធពញ1ជ្ី វ ិត្– អន់ងយឥណទាន (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(ក) ្ម្មតា: ភាពម្ិនឆាស់ោស់របស់្ណនី ានធលើសពី 90 DPD និងអាឆអនុវត្ត
បានឆាំ ធពាឹះផលិ ត្ ផលទាាំ ង អស់ ធលើ ក ដលងដត្ផលិ ត្ ផលហិ រ ញ្ញ បបទានពាណិ ជ្ជ ក ម្ម
ដែលាននិ យម្ន័ យថ្នធលែ 31 DPDធោយស្ថរលកខណៈរយៈធពលែលីថ្នផលិត្ផល។
ិ (R&R): ធៅធពលដែល្ណនី ឆ្ង
(ែ( ការធរៀបឆាំធែើងវ ិញនិងកាំណត្់ធពលធវោធែើងវញ
ល
ិ និងកាំ ណត្់ធពលធវោធែើងវញ
ិ ;
កាត្់ការធរៀបឆាំធែើងវញ
(្) ចាាំបាឆ់៖ ធៅធពល្ណនីបង្ហាញពី ការធែាយធៅកនុងទម្រម្ង់ឥណទានរបស់វា ប៉ាុដនតការ
បាំពានរបស់វាម្ិនធលើសពី 90 DPD និង

(ឃ) ពាក់ព័នធ៖ សាំធៅធលើការឆ្លងទធនលធោយអនកជាប់កាត្ពវកិឆចថ្នម្របធភទអនកែចីែូឆគានធៅ
កនុងម្របភពបញ្ជីឥណទានែូឆគាន។

(iv) ការបញ្ចូ លព័ត្៌ានដែលធឆ្ពឹះធៅម្ុែ
្នាគាររួម្បញ្ូច លព័ត្៌ានដែលធឆ្ពឹះធៅម្ុែទាាំងការវាយត្ាំ ថ្លថា ធត្ើហានិភ័យឥណទាន
របស់ឧបករណ៍បានធកើ នធែើង្ួរឱ្យកត្់ សាាល់ចាប់ តាាំងពីការទទួ លស្ថាល់ែាំបូង

និង

ការវាស់ដវងរបស់ ECL ដែរ រធរ ទ។
ព័ត្៌ានខាងធម្រៅដែលម្រត្ូវបានពិចារណារួម្ានទិននន័យធសែាកិឆច និងការពាករណ៍ដែល
ធបាឹះពុម្ពផាយធោយស្ថថប័នរោាភិបាល
្នាគារធ្វើម្របត្ិបត្តិការ

និងអាជាា្ររូបិយវត្ថុធៅកនុងបណា
ត ម្របធទសដែល

អងាការ្នម្ុែ

ឯកជ្ន និងអនកសិកាពីការពាករណ៍ ។

ែូឆជាម្ូ លនិ ្ិរប
ូ ិយវត្ថុអនតរជាត្ិ

ិ ័យ
និងវស

្នាគារបានកាំណត្់ និងឆងម្រកងឯកស្ថរសាំខាន់ៗថ្នហានិ ភ័យឥណទាន និងការខាត្បង់
ឥណទានសម្រាប់ផលប័ម្រត្ហិរញ្ញ វត្ថុនី ម្ួយៗ ស្សបតាម្ម្របធទសនីម្ួយៗធហើយធោយធម្របើ
ការវ ិភា្ទិ ននន័យម្របវត្តិស្ថស្តសត

ដែលបានបា៉ា ន់ស្ថមនទាំ នាក់ទាំនងរវាងអធងរា៉ា ម្រកូធសែាកិឆច

និងហានិភ័យឥណទាន និ ងការខាត្បង់ឥណទាន
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
27.

ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

27.2

ហានិភ័យឥណទាន (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(ឆ្) វត្ថុបញ្ញ
ច ាំដែលបានរឹបអូ ស
កនុងឆ្នាំ ្នាគារម្ិនបានរ ឹបអូ សវត្ថុបញ្ញ
ច ាំណាម្ួ យដែលបានកាន់កាប់ ជាម្ូ លប័ម្រត្ធនាឹះធែើយ

27.3

ហានិភ័យទីផារ
្នាគារម្របឈ្ម្និងហានិភ័យទីផារ ដែលជាហានិភ័យធ្វើឲ្យត្ថ្ម្លសម្ស្សប ឬ លាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់
អនា្ត្ថ្ន

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុានការដម្របម្របួល

ធោយស្ថរដត្ការដម្របម្របួលត្ថ្ម្លកុងទី
ន
ផារ។

ហានិភ័យទីផារ ធកើត្ធែើងពី ស្ថថនភាពធបើកឆាំហរកនុងអម្រតាការម្របាក់ រូបិយប័ ណណ និងផលិត្ផលជា

ម្ូល្ន ដែលកតាដទាាំងធនឹះម្រត្ូវម្របឈ្ម្នឹងឆលនាទីផារជាក់ ោក់ និងទូ ធៅ ធហើយនិ ងការដម្របម្របួល
កនុងែាំណាក់កាលអធសថរភាពថ្នអម្រតា ឬត្ថ្ម្លទីផារែូឆជាអម្រតាការម្របាក់ ្ាំោត្ឥណទាន អម្រតាបដូរ
រូបិយប័ណណ បរធទស និងថ្ងលម្ូល្ន។
្នាគារម្ិនធម្របើ ម្របាស់

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ

និទសសនេែូឆជា

កិឆចសនាបដូររូបិយប័ណណបរធទស

និងអម្រតាការម្របាក់អនា្ត្ធែើ ម្បីបធញ្ចៀសនូ វហានិភ័យរបស់ែួនធទ។
ល

(ក) ហានិភ័យការបដូររូបិយប័ណណបរធទស
ហានិភ័យការបដូររូបិយប័ណណបរធទសធកើត្ធែើងពីម្របត្ិបត្ដិការពាណិជ្ជកម្មអនា្ត្ និងពីម្រទពយសកម្ម
និងម្រទពយអកម្មដែលម្រត្ូវបានទទួលស្ថាល់ជារូបិយប័ ណណណាម្ួយ
ធគាលរបស់្នាគារ។

ដែលម្ិនដម្នជារូបិយប័ណណ

្នាគារបានរកាទុកធគាលការណ៏ដែលទប់ស្ថកត្់ែួនឯងពី
ល
ស្ថថនភាព

ហានិភ័យការបដូររូបិយប័ណណបរធទស។

ស្ថថនភាពធបើកឆាំ ហរកនុងអម្រតាការម្របាក់រូបិយប័ ណណណា

ម្ួយម្រត្ូវបានម្រត្ួត្ពិនិត្យជាម្ួ យនឹងត្ម្រម្ូវការម្របត្ិបត្តិការ
កាំណត្់់ជាម្ុន និងដែនកាំ ណត្់កាត្់បនថយការខាត្បង់។

ដែនកាំណត្់ ថ្នស្ថថនភាពដែលបាន

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018 សម្ត្ុលយម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្មរូបិយវត្ថុជារូបិយប័ ណណធផសង
ិ ្អាំ ពីហានិភ័យបដូររូបិយប័ណណ
ធម្រៅពីែុោលរអាធម្រក
ិ ម្ិ នានទាំហាំជាស្ថរវ ័នតធទ។ ធហត្ុធនឹះការវភា
បរធទសពុាំម្រត្ូវបានបង្ហាញធនាឹះធទ។

(ែ) ហានិភ័យត្ថ្ម្ល
្នាគារម្ិនានហានិភ័យថ្ងលម្ូលប័ម្រត្ធទ

ពី ធម្រពាឹះ្នាគារម្ិនានការវ ិនិ ធយ្ណាម្ួយ

ដែលម្រត្ូវបានចាត្់ថានក់ ធលើតារាងត្ុលយការ ជាម្ូលប័ ម្រត្ដែលអាឆលក់ បាន។

(្) ហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់
ហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់ ្រ ជាហានិភ័យដែលលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់អនា្ត្ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
នឹងដម្របម្របួលធោយស្ថរការដម្របម្របួលអម្រតាការម្របាក់ទីផារ។
ធែើងជាលទធផលថ្នការដម្របម្របួល

ែាំណាក់កាលការម្របាក់ អាឆធកើន

ប៉ាុ ដនដអាឆកាត្់បនថយការខាត្បង់

ម្រពឹត្ិតការណ៍ឥត្រ ាំពឹងទុកបានធកើត្ធែើង។
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
27.

ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

27.3

ហានិភ័យទីផារ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
(្) ហានិភ័យអម្រតាការម្របាក់ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
្ណៈម្រ្ប់ ម្រ្ងរបស់្នាគារ ធៅែាំ ណាក់ កាលធនឹះ ម្ិនានធគាលនធយបាយណាម្ួយ ធែើម្បី
កាំណត្់ែាំណាក់ កាលម្ិ នសុីគានថ្នការកាំ ណត្់អម្រតាការម្របាក់ធែើងវ ិញ

ដែលអាឆម្រ្ប់ម្រ្ងបាន

ធនាឹះធទ។ ធទាឹះបីយ៉ាងណា ្ណៈម្រ្ប់ ម្រ្ងបានម្រត្ួត្ពិនិត្យជាម្របចាាំធលើភាពម្ិនសុីគានធនឹះ។
្នាគារពុាំ ានម្រទពយសកម្ម
ជាម្ួយ្នាគារជាត្ិ

និងម្រទពយអកម្មដែលានការម្របាក់ដម្របម្របួលធនាឹះធទ។

និង្នាគារធផសងៗ

ម្របាក់បធញ្ញើជាម្ួយ្នាគារធផសងៗ

សម្ត្ុលយ

ឥណទានធៅ

អត្ិងិជ្នទទួលបានការម្របាក់ ធងរ ធហើយម្របាក់បធញ្ញើទទួលបានពី្នាគារ និងអត្ិងិជ្នក៏ាន
ការម្របាក់ ធងរផងដែរ។

27.4

ហានិភ័យថ្នលទធភាពទូ ទាត្់សងបាំណុល
ហានិភ័យថ្នលទធភាពទូ ទាត្់ សងបាំណុល ្រជាហានិភ័យដែល ្នាគារម្ិនអាឆបាំ ធពញកាត្ពវកិឆច
ទូទាត្់ម្រទពយអកម្មហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ែួនបាន
ល
ធៅធពលែល់កាលកាំណត្់ សង ធហើយនិងម្ិនអាឆបាំធពញ

ិ កថ្នបញ្ញ
ម្ូលនិ្ិ ធៅធពលម្ូ លនិ្ិទាាំងធនាឹះម្រត្ូវបានែក។ ផលវបា
ា ទាាំងធនឹះ អាឆជាការែកខាន
ម្ិនអាឆបាំធពញកាត្ពវកិឆចធែើ ម្បីសងម្រត្លប់ធៅាចស់ម្របាក់ បធញ្ញើ

និងម្ិនអាឆអនុ វត្ដតាម្កិឆចសនា

ផដល់ឥណទាន។
្ណៈម្រ្ប់ ម្រ្ងរបស់្នាគារម្រត្ួត្ពិនិត្យថ្នលទធភាពទូទាត្់ សងបាំណុលរបស់តារាងត្ុលយការ

និង

ម្រ្ប់ម្រ្ងការម្របម្ូ លផដាំុ និងរបាយការណ៍ថ្នកាលកាំ ណត្់ សងម្រទពយ
អកម្ម។ ការម្រត្ួត្ពិនិត្យ និងការរាយការណ៍ធ្វើធែើងតាម្ស្ថថនភាពស្ថឆ់ ម្របាក់ ម្របចាាំថ្ងៃ ធហើយនិង
ធរៀបឆាំ្ធម្រាងសម្រាប់ ថ្ងៃបនាេប់ សបាដហ៍បនាេប់ និងដែបនាេប់ ពីធម្រពាឹះការិយបរធិ ឆេទទាាំងធនឹះ ្រ ជា
ការយ
ិ បរធិ ឆេទសាំខាន់ សម្រាប់ ការម្រ្ប់ម្រ្ង

លទធភាពទូ ទាត្់សងបាំណុល។

្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងម្រត្ួត្

ពិនិត្យឆលនាថ្នាចស់ម្របាក់បធញ្ញើសាំខាន់ ៗ និង ្ធម្រាងការែកម្របាក់របស់ពួកធ្។
កាំណត្់សាាល់ធលែ 29 សធងខបពីការវាស់ដវងម្រទពយសកម្ម និងអកម្មរបស់្នាគារតាម្កាលកាំណត្់
ពាក់ព័នធធោយដផែកធលើរយៈធពលធៅសល់នាកាលបរ ិធឆេទតារាងត្ុលយការឆាំ ធពាឹះកាលកាំ ណត្់តាម្
កិឆចសនា ឬកាលបរធិ ឆេទកាលកាំណត្់ បា៉ាន់ស្ថមន។

27.5

ត្ថ្ម្លទីផារថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ និងម្រទពយអកម្មវត្ថុ
ត្ថ្ម្លទីផារ ្រ ជាទឹកម្របាក់ ដែលម្រទពយសកម្ម អាឆម្រត្ូវធោឹះែូរ ឬ ម្រទពយអកម្ម ម្រត្ូវបានទូ ទាត្់រវាងភា្ី
ដែលានឆ្នេៈ និងយល់ែឹងធៅកនុងម្របត្ដិបត្ដិការធបើកឆាំហ។ ធៅធពលម្ិនានត្ថ្ម្លទីផារ ដែលអាឆ
ធផេៀងផ្លេត្់ បានត្ថ្ម្លធៅទីផារនឹងម្ិនានសម្រាប់ដផនកសាំខាន់ថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ
អកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់្នាគារ។ ធហត្ុធនឹះ
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
27.

ការក្គ្ប់ក្គ្ងហានិភ័យហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

27.5

ត្ថ្ម្លទីផារថ្នម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ និងម្រទពយអកម្មវត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុែ)
ត្ថ្ម្លទីផារ ម្រត្ូវបានដផែកធលើការសនមត្ របស់អនកម្រ្ប់ ម្រ្ង ធោយធយងតាម្លកខណៈម្ូលោាន
ម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្ម។ តាម្ទសសនៈរបស់អនកម្រ្ប់ម្រ្ង ត្ថ្ម្លពិត្្ណធនយយថ្នម្រទពយសកម្ម
ហិរញ្ញ វត្ថុ

និងម្រទពយអកម្មហិរញ្ញ វត្ថុដែលានកនុងតារាងត្ុ លយការ

្រ ជាការបា៉ា ន់ស្ថមនសម្ធហត្ុថ្ន

ត្ថ្ម្លទីផាររបស់ពួកវា។

កនុងការធ្វើការបា៉ា ន់ស្ថមនធនឹះ ្ណៈម្រ្ប់ ម្រ្ងសនមត្ថា ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន ម្រត្ូវបានរកាទុកែល់
កាលកាំណត្់
ជាម្ួយនឹងត្ថ្ម្លទីផារ
ធសមើនឹងត្ថ្ម្លពិត្្ណធនយយថ្នឥណទានដែលបានធ្វើ
ិ ន្នសម្រាប់ការបាត្់បង់ ម្របសិនធបើ ាន។
និយ័ត្ភាព សាំវធា

27.6

ការម្រ្ប់ ម្រ្ងធែើម្ទុន
ធគាលបាំណងឆម្បងថ្នការម្រ្ប់ម្រ្ងធែើម្ទុនរបស់្នាគារ

្រធែើម្បីឆង់បញ្ញ
ជ ក់ឲ្យឆាស់ថា្នាគារ

បានធ្វើតាម្ស្សបធៅនឹ ងត្ម្រម្ូវការធែើម្ទុ នខាងធម្រៅ និងវាបានរកា ភាពរ ឹងាាំធលើតារាងត្ុលយការ
និងអនុបាត្ធែើម្ទុន

ធែើម្បីម្រទម្រទង់ម្ុែជ្ាំនួញពាណិជ្ជកម្ម

និងធ្វើអត្ិបរា
ិ កម្មធលើត្ថ្ម្លរបស់ាចស់

ភា្ហុន។
្នាគារម្រ្ប់ម្រ្ងរឆនាសម្ព័នធធែើម្ទុន និងធ្វើនិយ័ត្ភាពធលើវាកនុងលកខែណឌថ្នការផ្លលស់បូរធសែា
ដ
កិឆច
និងហានិភ័យថ្នសកម្មភាព។ ធែើម្បីដងរកា ឬធ្វើនិយ័ត្កម្មធលើរឆនាសម្ព័នធម្ូល្នធនឹះ ្នាគារ

ិ រឆនាសម្ព័នធ
អាឆធ្វើនិយ័ត្កម្មធលើឆាំនួនភា្ោភដែលបានដឆកធៅាចស់ភា្ហុន ការម្រប្ល់ជ្ូនវញ
ធែើម្ទុន ឬ ធ្វើការធបាឹះផាយធែើម្ទុនម្ូលបម្រត្។ ធគាលបាំណង ធគាលនធយបាយ និ ងែាំធណើរការ
ពីបណា
ដ ឆ្នាំម្ុនៗ ម្ិនានការដម្របម្របួលធទ។
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
28.

ក្បវតតិរ ូបននក្ទពយសរមម និងក្ទពយអរមម
ិ ្ធលើទម្រម្ង់កាលកាំ ណត្់របស់្នាគាររបស់ម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្ម ធលើការម្របម្ូលបានធលើម្រទពយសកម្ម ឫការទូទាត្់
តារាងខាងធម្រកាម្បានបង្ហាញពី ការវភា
ធលើម្រទពយអកម្ម ធៅកនុងរយៈធពល1ឆ្នាំ ឫធលើសពី 1ឆ្នាំ្ិត្ពីកាលបរ ិធឆេទថ្នរបាយការណ៍សម្ត្ុ លយ៖
កនុងរយៈធពល 1ឆ្នាំ
ែុោលរអាធម្រិក
ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ 2019

ធលើសពី 1ឆ្នាំ

ែុោលរអាធម្រិក

ែុោលរអាធម្រិក

សរុប

កនុងរយៈធពល 1ឆ្នាំ
ែុោលរអាធម្រិក

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្ន2
ាំ 018

ធលើសពី 1ឆ្នាំ

ែុោលរអាធម្រិក

សរុប

ែុោលរអាធម្រិក

ស្ថឆ់ម្របាក់

257,106,742

57,127,563

314,234,305

206,023,728

38,702,238

244,725,966

ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន

382,163,240

933,158,727

1,315,321,967

318,055,397

716,635,277

1,034,690,674

ម្របាក់បធញ្ញដើ ែលអាឆែកវិញបាន
ម្រទពយសកម្មធផសងៗ

ម្រទពយសកម្មម្ិនដម្នហិរញ្ញ វត្ថុ
ម្រទពយអកម្មធផសងៗ

10,030

63,587

73,617

-

99,195

99,195

173,988

50,000

223,988

128,714

50,000

178,714

639,454,000

990,399,877

1,629,853,877

524,207,839

755,486,710

1,279,694,549

12,725,084

-

12,725,084

11,162,902

-

11,162,902

ម្រទពយ និងឧបករណ៍

-

33,782,596

33,782,596

-

26,305,967

26,305,967

ម្រទពយសកម្មដែលានសិទិធធ ម្របើម្របាស់

-

24,598,802

24,598,802

-

22,452,970

22,452,970

សូហវដវរ

-

6,721,483

6,721,483

-

5,612,980

5,612,980

ធកររ៍ត ធ្មឹះអាជ្ីវកម្ម

-

17,380,030

17,380,030

-

17,380,030

17,380,030

ម្រទពយសកម្មពនធពនា

-

6,467,838

6,467,838

-

4,603,593

4,603,593

12,725,084

88,950,749

101,675,833

11,162,902

76,355,540

87,518,442

1,731,529,710

1,367,212,991

ថ្ងលធសវាឥណទានគាមនការម្របាក់

(11,833,731)

(8,886,290)

សាំវ ិធាន្នសម្រាប់ECLs

(10,483,213)

(7,044,337)

រាំលស់បងារ

(34,630,080)

(29,313,588)

ម្រទពយសកម្មសរុប
សម្ម្ូលពាន់ ធរៀល (កាំណត្់សាាល់ធលែ2.1)

652,179,084

1,079,350,626

1,674,582,686

535,370,741

831,842,250

1,321,968,776

2,657,629,767

4,398,353,841

6,823,924,446

2,151,119,637

3,342,342,161

5,311,670,542
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រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
28.

ក្បវតតិរ ូបននក្ទពយសរមម និងក្ទពយអរមម (ត្ពីទាំព័រម្ុ ន)
កនុងរយៈធពល 1ឆ្នាំ
ែុោលរអាធម្រិក
ម្រទពយអកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ

ម្របាក់បធញ្ញព
ើ ីអត្ិងិជ្ន

803,541,828

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019

ធលើសពី 1ឆ្នាំ

ែុោលរអាធម្រិក

សរុប

ែុោលរអាធម្រិក

កនុងរយៈធពល 1ឆ្នាំ
ែុោលរអាធម្រិក

143,869,394

947,411,222

704,192,819

នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2018

ធលើសពី 1ឆ្នាំ

សរុប

ែុោលរអាធម្រិក

ែុោលរអាធម្រិក

100,506,563

804,699,382

កម្ចី
ពី្នាគារជាត្ិ

24,539,877

-

24,539,877

10,950,721

-

10,950,721

ធផសងៗ

88,696,368

252,735,061

341,431,429

108,045,667

134,821,000

242,866,667

4,000,000

40,000,000

44,000,000

2,000,000

28,000,000

30,000,000

27,133,124

-

27,133,124

16,307,034

-

16,307,034

153,463

11,817,643

11,971,106

87,498

11,864,717

11,952,215

948,064,660

448,422,098

1,396,486,758

841,583,739

275,192,280

1,116,776,019

បាំណុលបនាេប់បនសាំ
បាំណុលធផសងៗ
បាំណុលភត្ិសនា

ម្រទពយអកម្មម្ិនដម្នហិរញ្ញ វត្ថុ
ម្រទពយអកម្មធផសងៗ

អត្ថម្របធយជ្ន៍របស់និធយជ្ិក
ពនធធលើម្របាក់ឆាំណូលដែលម្រត្ូវបង់

ម្រទពយអកម្មសរុប
សម្ម្ូលពាន់ធរៀល

(កាំណត្់សាាល់ធលែ 2.1)

603,089

-

603,089

1,074,095

-

1,074,095

-

20,596,063

20,596,063

-

17,566,763

17,566,763

8,896,377

-

8,896,377

5,705,331

-

5,705,331

9,499,466

20,596,063

30,095,529

6,779,426

17,566,763

24,346,189

957,564,126

469,018,161

1,426,582,287

838,363,165

292,759,043

1,141,122,208

3,902,073,813

1,911,249,006

5,813,322,820

3,408,723,197

1,176,305,835

4,858,029,032
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ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
29.

ហានិភ័យននលទធភាពទូទាត់សងបំណល

ម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ
ការវ ិភា្ធលើម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុតាម្ កាលកាំ ណត្់ ្រ អាស្ស័យធៅធលើកាលបរ ិធឆេទរ ាំពឹងថាម្រទពយ
ទាាំងធនឹះ នឹងបានទទួលស្ថាល់។ សម្រាប់ ម្រទពយសកម្មធផសងធទៀត្ ការវ ិភា្កាលកាំណត្់ ្រដផែកធៅ

ធលើធពលធវោ ដែលធៅសល់ចាប់ពីថ្ងៃឆុងធម្រកាយ ថ្នរបាយការណ៍ែល់កាលកាំណត្់ ថ្នកិឆចសនា
ឬ ក៏ម្ុនថ្ងៃថ្នការរ ាំពឹងទុក ម្របសិនធបើ ម្រទពយសកម្មធនឹះអាឆនឹ ងទទួលស្ថាល់ជាក់ោក់បាន។

ម្រទពយអកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ
កាលកាំណត្់បណាំុត

្រដផែកធលើរយៈធពលដែលធៅសល់ចាប់ពីកាលបរ ិធឆេទរបាយការណ៍ែល់កាល

អវស្ថនដថ្នកិឆចសនា។ ធៅធពលដែលថ្ែ្ូរពាណិជ្ជកម្មានជ្ធម្រម្ើ សកនុង ការទូទាត្់ សង ម្រទពយអកម្ម
ម្រត្ូវបាន ចាត្់ឆូលធៅកនុងរយៈធពលដែលឆ្ប់បាំផុត្ដែល្នាគារអាឆម្រត្ូវបានត្ម្រម្ូវឲ្យទូ ទាត្់សង។
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នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
29.

ហានិភ័យននលទធភាពទូទាត់សងបំណល (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

ម្រទពយអកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នួ ឆ្នាំ2019

រហូត្ដល់1វែ

1 ឡៅ 3វែ

3 ឡៅ 12វែ

1 ឡៅ 5ឆ្នុំ

ឡលើសព្ី5 ឆ្នុំ

ាានកាលកុំណត្់

សរប

ដល្លារអាឡមរិក

ដល្លារអាឡមរិក

ដល្លារអាឡមរិក

ដល្លារអាឡមរិក

ដល្លារអាឡមរិក

ដល្លារអាឡមរិក

ដល្លារអាឡមរិក

សាច់្ាក់

85,296,900

-

-

-

-

-

85,296,900

សមត្លយឡៅធ្នាារជាត្ិម្នកមពជា

55,347,554

14,129,681

86,514,068

42,127,562

-

15,000,000

213,118,865

ឥណទានឡៅអត្ិងិជន

49,107,358

71,822,016

261,233,866

830,331,735

102,826,992

-

1,315,321,967

173,988

-

-

-

50,000

-

223,988

205,744,339

85,951,697

347,747,934

872,459,297

102,876,992

15,000,000

1,629,780,259

246,015,603

132,655,246

424,870,979

143,869,394

-

-

947,411,222

-

-

24,539,877

-

-

-

24,539,877

3,000,000

19,816,000

65,880,368

252,735,061

-

-

341,431,429

បុំណលបនាេប់បនេុំ

-

-

4,000,000

26,600,000

13,400,000

-

44,000,000

្ទព្យអកមាឡទេងៗ

2,621,260

9,959,663

9,192,915

5,359,286

-

-

27,133,124

បុំណលភត្ិសនា

-

-

153,463

-

11,817,643

-

11,971,106

្ទព្យអកមាហិរញ្ញ ែត្ថសរប

251,636,863

162,430,909

528,637,602

428,563,741

25,217,643

-

1,396,486,758

ឡលើស (កងវោះ ) លទធភាព្ទូទាត្់សងបុំណល សទធ

(45,892,524)

(76,479,212,00)

(180,889,668)

443,895,557

77,959,349

15,000,000

233,293,501

(187,012,035)

(311,652,789)

(737,125,397)

1,808,874,391

316,461,847

61,125,000

950,671,017

្ទព្យសកមាហិរញ្ញ ែត្ថ

សមត្លយឡៅធ្នាារឡទេងៗ
្ទព្យសកមាឡទេងៗ
្ទព្យសកមាហិរញ្ញ ែត្ថសរប
្ទព្យអកមាហិរញ្ញ ែត្ថ

្ាក់បឡញ្ញព្
ើ ីអត្ិងិជន និង្រិោះសាថនហិរញ្ញែត្ថឡទេងៗ

15,818,539

-

-

-

-

15,818,539

កម្ចី
ធ្នាារជាត្ិ
ឡទេងៗ
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
29.

ហានិភ័យននលទធភាពទូទាត់សងបំណល (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

ម្រទពយអកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នួ ឆ្នាំ2018

រហូត្ដល់1វែ

1 ឡៅ 3វែ

3 ឡៅ 12វែ

1 ឡៅ 5ឆ្នុំ

ឡលើសព្ី5 ឆ្នុំ

ាានកាលកុំណត្់

សរប

ដល្លារអាឡមរិក

ដល្លារអាឡមរិក

ដល្លារអាឡមរិក

ដល្លារអាឡមរិក

ដល្លារអាឡមរិក

ដល្លារអាឡមរិក

ដល្លារអាឡមរិក

67,916,384

-

-

-

-

-

12,000,000

67,916,384

168,970,016

្ទព្យសកមាហិរញ្ញ ែត្ថ
សាច់្ាក់

សមត្លយឡៅធ្នាារជាត្ិម្នកមពជា

56,409,307

20,024,617

53,833,855

26,702,237

7,839,565

-

-

-

-

-

7,839,565

37,711,614

56,883,759

223,460,024

662,176,487

54,458,790

-

1,034,690,674

128,714

-

-

-

50,000

-

178,715

170,005,584

76,908,376

277,293,879

688,878,724

54,508,790

12,000,000

1,279,595,353

235,728,483

134,403,530

334,060,806

100,506,562

-

804,699,381

2,986,560

37,794,333

7,964,162

134,821,000

-

10,950,722

625,000

37,794,333

69,626,334

134,821,000

-

-

242,866,667

-

-

2,000,000

20,400,000

7,600,000

-

30,000,000

4,290,077

6,166,186

2,519,823

2,478,207

830,639

22,102

16,307,034

-

-

87,498

-

11,864,717

-

11,952,215

្ទព្យអកមាហិរញ្ញ ែត្ថសរប

243,630,120

178,364,049

416,258,623

258,205,769

20,295,356

22,102

1,116,776,019

ឡលើស (កងវោះ ) សាច់្ាក់ង្ហយស្សួល សទធ

(73,624,536)

(101,455,673)

(138,964,744)

430,672,955

34,213,434

11,977,898

162,819,334

(295,823,386)

(407,648,894)

558,360,341

1,730,443,933

137,469,578

48,127,194

654,208,084

សមត្លយឡៅធ្នាារឡទេងៗ
ឥណទានឡៅអត្ិងិជន
្ទព្យសកមាឡទេងៗ
្ទព្យសកមាហិរញ្ញ ែត្ថសរប
្ទព្យអកមាហិរញ្ញ ែត្ថ
្ាក់បឡញ្ញព្
ើ ីអត្ិងិជន និង្រិោះសាថនហិរញ្ញែត្ថឡទេងៗ
កម្ចី
ធ្នាារជាត្ិ
ឡទេងៗ
បុំណលបនាេប់បនេុំ
បុំណលឡទេងៗ

បុំណលភត្ិសនា

សមមូលពាន់ឡរៀល (កុំណត្់សម្គគល់ឡលែ 2.1)
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
30.

ក្ពឹតរិការណ៍ដក្កាយតរាងតលយការ
ជាម្ួយនឹងការវវិ ឌ្ឍន៍ យ៉ាងឆ្ប់រហ័សថ្នការផេុឹះធែើងថ្នវ ីរុសកួរូណា
៉ា

(Coronavirus)

ធនឹះ

ាន

ម្របធទសជាធម្រឆើនបានត្ម្រម្ូវឱ្យអងាភាពនានាកាំណត្់ ឬផ្លែកម្របត្ិបត្តិការអាជ្ីវកម្ម និ ងអនុវត្តការរ ឹត្
ិ នការោឆ់ធោយដែក។ វ ិធានការណ៍ និងធគាលនធយបាយទាាំងធនឹះ
បនតឹងការធ្វើែាំធណើរ និ ងវធា
បានរខា
ាំ នយ៉ា ងខាលាំង (ឬ រ ាំពឹងថានឹងានការរខា
ាំ ន) ធៅធលើសកម្មភាពរបស់អងាភាពជាធម្រឆើន។ ការ
ផេុឹះធែើងថ្នវរី ស
ុ វ ីរុសកួ រណា
ូ ៉ា
ធនឹះ
បានធកើត្ធែើងកនុងធពលធវោជ្ិត្ែល់កាលបរ ិធឆេទថ្នការរាយ
ការណ៍ ធហើយស្ថថនភាពបានបនតវ ិវឌ្ឍន៍ ម្ួ យរយៈចាប់ពី ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 ម្ក។ ឆាំធពលាន
ការផេុឹះធែើងម្របធទសកម្ពុជាក៏ សិត្
ថ កនុងឆាំធណាម្ម្របធទសដែលរងផលប៉ាឹះពាល់ ដែលបង្ហាញពី ការធាលក់
ឆុឹះថ្នធសែាកិឆច ធោយស្ថរដត្វ ិបត្តិធសែាកិឆចពិភពធោក។ ធៅថ្ងៃទី9 ដែម្ីនា ឆ្នាំ2020 ្នាគារជាត្ិ

ថ្នកម្ពុជាបានដណនាាំែល់្នាគារនិងស្ថថប័នហិរញ្ញ វត្ថុទាាំងអស់ឱ្យពនារធពល
ឬផ្លែករាល់ការ
ិ នការណ៍ ធែើម្បីបនេន់ឥទធិពលែល់ធសែាកិឆច
ទូទាត្់ឥណទាន និងការម្របាក់ដែលជាដផនកម្ួយថ្នវធា
ថ្នអនកធកើត្ជ្ាំងរកូរូណា
៉ា
ធលើអាជ្ីវកម្ម និងអនកែចីដបបលកខណៈម្រ្ួស្ថរ។
ដផែកធលើការវាយត្ថ្ម្លរបស់្ណៈម្រ្ប់ ម្រ្ង
អាឆានឆាំ នួនត្ិឆបាំផុត្

ផលប៉ាឹះពាល់ដែលអាឆធកើត្ានថ្នការផេុឹះធែើងថ្នជ្ាំងរ

ិ នការណ៍ការពារឥណទានកនុងការម្រ្ប់ ម្រ្ងហានិភ័យ
ធោយស្ថរានវធា

ឥណទានថ្នផលប័ម្រត្។ ្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ងនឹងយកឆិត្តទុកោក់ ជានិឆចឆាំធពាឹះការវ ិវឌ្ឍន៏ថ្នវរី ុស COVID19
ធៅកនុងម្របធទសកម្ពុជា ផលបិ ឹះពាល់ធៅធលើអត្ិងិជ្ន ក៏ែូឆជាសម្ត្ថភាពរបស់អត្ិ ងិជ្នកនុងការសង
បាំណុល។
ធម្រៅពីការោត្ម្រត្ោងព័ត្៌ានធៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធនឹះ

ពុាំ ានម្រពឹត្ិដការណ៍ដែលបាន

ធកើត្ធែើងធម្រកាយ ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 ដែលានឥទធិពលជាស្ថរវ ័នតធលើរបាយការណ៏ហិរញ្ញ វត្ថុ
របស់្នាគារធៅថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 ធែើយ។
31.

ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វតាននក្ទពយសរមមហរិ ញ្ញ វតា និងក្ទពយអរមមហរិ ញ្ញ វតា
ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរួម្ានម្រទពយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ម្រទពយអកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ និងឧបករណ៍ដែលម្ិនាន

ធៅតារាងត្ុ លយការ។ ត្ថ្ម្លសម្ស្សប្រ ជាថ្ងលដែលម្រត្ូវទទួលធែើម្បីលក់ម្រទពយសកម្ម ឬបង់ធែើម្បីធផេរ
ម្រទពយអកម្មកុងម្របត្ិ
ន
បត្តិការ ធៅកាលបរធិ ឆេទថ្នការវាស់ដវងធែើម្ ឬកនុងករណីដែលម្ិនានទីផារ
ានអត្ថម្របធយជ្ន៍ ធម្រឆើ នបាំផុត្ដែល្នាគារបានឆូ លធម្របើធៅកាលបរធិ ឆេទធនាឹះ។
ព័ ត្៌ានដែល
បានបង្ហាញធៅទី ធនឹះត្ាំណាងឱ្យការបា៉ា ន់ ម្របាណថ្នត្ថ្ម្លសម្ស្សបែូឆកាលបរ ិធឆេទហិរញ្ញ វត្ថុ។
ត្ថ្ម្លទីផារដែលអាឆែកស្សង់

និងអាឆអធងកត្

ស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។

ធៅធពលដែលត្ថ្ម្លទីផារដែលម្រត្ូវបានែកស្សង់និងសធងកត្ម្ិនអាឆ

ែឹងបាន

ដែលអាឆរកបានម្រត្ូវបានធម្របើ ជារង្ហវស់ថ្នត្ថ្ម្លសម្

ម្រត្ូវបានធ្បា៉ា ន់ ម្របាណធោយដផែកធលើវ ិ្ីស្ថស្តសត

ហានិភ័យថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុធផសងៗ
ធពលអនា្ត្និងកតាតធផសងធទៀត្។

និងការសនមត្ទាក់ទងនឹងលកខណៈ

អម្រតាបញ្ុច ឹះត្ាំថ្លការបា៉ា ន់ ស្ថមនថ្នលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
31.

ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វតាននក្ទពយសរមមហរិ ញ្ញ វតា និងក្ទពយអរមមហរិ ញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
ព័ត្៌ានត្ថ្ម្លសម្ស្សបសម្រាប់ម្រទពយសកម្ម និងម្រទពយអកម្មម្ិនដម្នហិរញ្ញ វត្ថុម្ិនម្រត្ូវបានរាប់បញ្ូច ល

ធទពីធម្រពាឹះវាម្ិនសថិត្កនុងវ ិស្ថលភាពថ្នCIFRS 7៖ ការបង្ហាញឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដែលទាម្ទារឱ្យ
បង្ហាញព័ត្៌ានត្ថ្ម្លសម្ស្សប។
និងម្រទពយនិ ងឧបករណ៍។

ទាាំងធនឹះរួម្បញ្ូច លទាាំងការវ ិនិធយ្ធៅកនុងម្រកុម្ហុនបុម្រត្សម្ព័នធ

ត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់្នាគារែូឆជាស្ថឆ់ម្របាក់
សម្ត្ុលយការម្របាប់បធញ្ញើនិង

និងម្របត្ិបត្តិការរយៈធពលែលី

ម្របាប់ត្ម្កល់ធៅ្នាគារនិ ងស្ថថប័នហិរញ្ញ វត្ថុធផសងៗ

ម្របាប់បធញ្ញើពី

អត្ិងិជ្ននិង្នា្រម្រទពយសកម្មបាំណុលធផសងៗ និងការែចីរយៈធពលែលីម្ិនានជារូបវ ័នតធទ។ ម្របកាន់
អកសរត្ូឆ្ាំ ឆាំធពាឹះការផ្លលស់បូរអម្រតាម្របាក់
ត
ឆាំធណញទីផារធោយស្ថរដត្រយៈធពលានកាំណត្់រហូត្
ែល់ភាពចាស់ទុាំថ្នឧបករណ៍ទាាំងធនឹះ។

ែូឆត្ថ្ម្លធយងម្រទពយសកម្មនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុទាាំងធនឹះ

ធៅកាលបរធិ ឆចទហិរញ្ញ វត្ថុម្របហាក់ម្របដហលនឹងត្ថ្ម្លសម្ស្សបរបស់វា។

ត្ថ្ម្លសម្ស្សបរបស់ ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់្នាគារ ែូឆជាស្ថឆ់ ម្របាក់និង ម្ូលនិ ្ិរយៈធពលែលី

សម្ត្ុលយដឆងកនុងម្របកាស ម្របាក់បធញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្កល់ធៅ្នាគារ និងស្ថថប័នហិរញ្ញ វត្ថុធផសងធទៀត្
ម្របាក់បធញ្ញើពីអត្ិងិជ្ន និង ្នាគារ ម្រទពយសកម្មធផសងៗ ម្រទពយអកម្មធផសងៗ និង ការែចីរយៈធពលម្ិ ន
ផដល់ផលប៉ាឹះឆាំ ធពាឹះការផ្លលស់បូរអម្រតាម្របាក់
ត
ឆាំធណញទីផារ

ធោយស្ថរដត្រយៈធពលានកាំណត្់

រហូត្ែល់ថ្ងៃផុត្កាំណត្់ ថ្នឧបករណ៍ទាាំងធនឹះ។ ធហត្ុែូឆធនឹះ ត្ថ្ម្លធយងថ្ន ម្រទពយសកម្មនិង ម្រទពយ
អកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ធៅកាលបរធិ ឆេទហិរញ្ញ វត្ថុ ម្រត្ូវម្របហាក់ម្របដហលនឹងត្្ម្លសម្រម្យរបស់ម្រទពយ

វ ិ្ីស្ថស្តសត

និងការសនមត្ដែលធម្របើម្របាស់ធោយ្នាគារ

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុាន៖

•

កនុងការបា៉ា ន់ម្របាណត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្ន

ស្ថឆ់ម្របាក់ កុ ងថ្ែ
ន
នឹងសម្ត្ុ លយជាម្ួយ្នាគារជាត្ិ ថ្នកម្ពុជា និង្នាគារធផសងៗធទៀត្
ត្ាំ រូ វ ការានត្ាំ ថ្លធយងម្របហាក់ ម្របដហលនឹ ង ត្ថ្ម្ល ស ម្ស្សប

ធោយស្ថររយៈធពលែលី ថ្ន

្ណនី ទាាំ ង ធនឹះ។

•

ឥណទានធៅអត្ិងិជ្ន
ត្ថ្ម្លសម្ស្សប ម្រត្ូវបានបា៉ា ន់ ម្របាណធោយការងយឆុឹះលាំហូរស្ថឆ់ ម្របាក់នាធពលអនា្ត្ដែល
បានបា៉ា ន់ ស្ថមន

ធោយធម្របើ អម្រតាទី ផារទូ ធៅថ្នហិរញ្ញ បបទានដែលានហានិ ភ័យឥណទាន

ស្សធែៀងគាននិងកាលកាំណត្់ ។

•

ការោក់ម្របាក់បធញ្ញើ និងកម្ចី
ការបា៉ា ន់ស្ថមនត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្នម្របាក់បធញ្ញើានត្ាំ រវូ ការដែលម្ិនានកាលបរធិ ឆេទ,
ម្របាក់បធញ្ញើម្ិនានការម្របាក់ ,

្រជាឆាំនួនទឹកម្របាក់ ដែលម្រត្ូវសងតាម្ត្ាំ រវូ ការ។

រួម្ាន

ការបា៉ា ន់ស្ថមន

ត្ថ្ម្លសម្រម្យថ្នម្របាក់បធញ្ញើានកាលកាំ ណត្់រយៈធពលដវង និងកម្ចី ធផសងធទៀត្ធោយម្ិនាន
កនុងត្ថ្ម្លទីផារ
្រដផែកធលើលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ដែលបានបញ្ុច ឹះត្ថ្ម្លធោយធម្របើអម្រតាការម្របាក់
សម្រាប់បាំណុលងមីដែលានកាលកាំណត្់ធៅសល់ស្សធែៀងគាន។
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ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស ី
រំណត់សមាគល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)
នាថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 និងសម្រាប់ការយ
ិ បរធិ ឆេទបញ្ចប់
31.

ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វតាននក្ទពយសរមមហរិ ញ្ញ វតា និងក្ទពយអរមមហរិ ញ្ញ វតា (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

វ ិ្ីស្ថស្តសត

និងការសនមត្ដែលធម្របើម្របាស់ធោយ្នាគារ

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុាន៖ (ត្ពីទាំព័រម្ុន)

•

កនុងការបា៉ា ន់ម្របាណត្ថ្ម្លសម្ស្សបថ្ន

ម្រទពយសកម្ម និ ងម្រទពយអកម្មធផសងៗ
ធោយស្ថរដត្រយៈធពលែលីរបស់ពួកធ្

ម្រទពយអកម្មធផសងៗធៅកនុងរបាយ៏ការណ៍ត្ុលយការម្រត្ូវ

បានធ្ចាត្់ទុកថាជាការបា៉ា ន់ ស្ថមនម្របហាក់ ម្របដហល និងត្ថ្ម្លសម្ស្សបម្រទពយទាាំងធនាឹះ។

ឋានានុ ម្រកម្ថ្នត្ថ្ម្លសម្ស្សប
CIFRS

7

បញ្ញ
ជ ក់ពីឋានានុម្រកម្ថ្នបធឆចកធទសវាយត្ថ្ម្ល

ធោយដផែកធលើថាធត្ើ ធាត្ុឆូលថ្ន

បធឆចកធទសវាយត្ថ្ម្លទាាំងធនាឹះអាឆម្រត្ូវបានធ្សធងកត្ធឃើញ រ រម្ិនអាឆម្រ្ប់ ម្រ្ងបាន។ ធាត្ុឆូល
ដែលអាឆអធងកត្បានឆ្លុឹះបញ្ញ
ច ាំងពីទិននន័យទីផារដែលទទួ លបានពី ម្របភពឯករាជ្យ

និងធាត្ុឆូល

ដែលម្ិនអាឆម្រ្ប់ម្រ្ងបានឆ្លុឹះបញ្ញ
ច ាំងពីការ ការសនមត្់ទីផាររបស់ ្នាគារ។ ឋានានុម្រកម្ត្ថ្ម្ល
សម្រម្យានែូឆខាងធម្រកាម្ៈ

•

ែាំណាក់កាលទី 1 – ត្ថ្ម្លែកស្សង់ (ម្ិននិ យ័ត្កម្ម) ធៅកនុងទីផារសកម្មសម្រាប់ ម្រទពយសកម្មឬ
បាំណុលែូឆគាន។ ែាំ ណាក់ កាលធនឹះរាប់បញ្ូច លទាាំងម្ូលប័ម្រត្ភា្ហុនដែលបានឆុឹះបញ្ជី និង
ឧបករណ៍បាំណុល។

•

ែាំណាក់កាលទី 2 – ធាត្ុឆូលធម្រៅពីត្ថ្ម្លដែលបានែកស្សង់រម្
ួ ានកនុងែាំណាក់ កាលទី 1 ដែល
អាឆម្រត្ូវបានធ្សធងកត្ធឃើញ

សម្រាប់ម្រទពយសកម្ម

ឬការទទួ លែុសម្រត្ូវធោយផ្លេល់

(ឧទាហរណ៍ត្ថ្ម្ល) ឬធោយម្របធយល (ឧទាហរណ៍ពីត្ថ្ម្ល) ។

•

ែាំណាក់កាលទី

3–

ធាត្ុ ឆូលសម្រាប់ម្រទពយសកម្ម

ទិននន័យទីផារដែលអាឆអធងកត្បាន

ឬការទទួ លែុ សម្រត្ូវដែលម្ិនដផែកធលើ

(ធាត្ុឆូលដែលម្ិនអាឆម្រ្ប់ ម្រ្ងបាន)។

ែាំ ណាក់កាល

ធនឹះរួម្បញ្ូច លទាាំងឧបករណ៍ម្ូល្ន និងឧបករណ៍បាំណុលដែលានស្ថរធាត្ុម្ិនអាឆសធងកត្
បាន។

•

្ិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី31 ដែ្នូ ឆ្នាំ2019 ត្ថ្ម្លធយងថ្នម្រទពយសកម្មនិងបាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុម្របហាក់ ម្របដហល
នឹងត្ថ្ម្លសម្ស្សប។
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