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កាារិយិាាល័យ័កណ្តាា ាល័ ៖

អគាារិ លេល័ខ ៦១ មហាា វិថិី ីព្រះ�ះមនុីវីិង្សស សង្កាា ាត់់ ព្រះសះ ចក 
ខណ្ឌឌ ដូូនីលេ�ញ រាាជធាានីីភំ្នំ� លេ�ញ ព្រះ�ះរាាជាាណ្តាាចព្រះកកមុ�ជាា ។  
ព្រះ�អ�់ស� �ុព្រះត់លេល័ខ ៖ ១១៤៩
ទូូរិស�័ទ ៖ ០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ / ៤៣០ ៩៩៩
ទូូរិសាារិ ៖ ០២៣ ៤៣០ ៥៥៥
អុមី៉ែមែល័ ៖ acledabank@acledabank.com.kh
លេវិ�សាាយ ៖ www.acledabank.com.kh 
SWIFT Code: ACLBKHPP

កាារិយិាាល័យ័ទូ�នាាក់ទូ�នីង្ស អត់ថិីជិនី  
(�លេព្រះម ី២៤លេ�ែ ាង្ស កំ�ង្សមយួថ្ងៃថីៃ នីងិ្ស៧ថ្ងៃថីៃ កំ�ង្សមយួសប្តាា ាហ៍៍) ៖

ទូូរិស�័ទ ៖ ០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤, ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
អុមី៉ែមែល័ ៖ inquiry@acledabank.com.kh

រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌលេនីះលេរិៀ�ច�  នីងិ្ស លេចញ ផ្សាាាយ លេ�ាយ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ ។ សព្រះ�ា�់ �ត័់�៌ានី �ម៉ែនីែម  នីងិ្ស ចមៃល់័ លេផ្សាសង្សៗ សូម ទាាក់ទូង្ស មក  ៖

លេ�សកកមមរិ�ស់ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ គឺផឺ្សាាល់័ជនូីសហ៍ព្រះគិឺនីខំ្នាាត់ត់ចូ��ផ្សាតុ់ ខំ្នាាត់ត់ចូ ខំ្នាាត់មធយម នីងិ្ស

សាាធាារិណ្ឌជនី នីវូិ  មលេធោាប្តាាយកំ�ង្ស កាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស ចាាត់់ម៉ែចង្ស ធនីធាានី ហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� ឱ្យយ �ានី ព្រះ�សិទូធភាា� ខុស់ លេដូីមី �

លេលី័កសទ�យ ជីវិភាា� រិស់ លេ�ា ឱ្យយ  ព្រះ�លេសីរិ លេ�ីង្ស លេ�ាយ អនីុវិត់ា ឱ្យយ ប្តាានី នីវូិនីរិិនីារិភាា� នីងិ្ស �លេង្សានីី នីវូិ អត់ែព្រះ�លេយាាជន៍ី ជនូី ដូល់័

ភាាគឺហុុ៍នីកិ កមមករិ នីលិេយាាជិត់ ព្រះ�មទាា�ង្ស សហ៍គឺមន៍ី ទាា�ង្សអស់ ។ លេយីង្សព្រះ�កាាន់ីខ្នាា ា�់ជាានីចិច នីវូិ លេគាាល័កាារិណ៍្ឌ សីល័ធម៌ 

វិជិាា ាជវីិៈ សង្សគម ចាា�់ នីងិ្ស �រិសិាែ ានី ព្រះ�ក� លេ�ាយ កព្រះមតិ់ ខស់ុ ��ផ្សាតុ់ ។ 

ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ ជាាធនាាគាារិ ពាាណ្ឌជិា នាា�មខុ កំ�ង្ស ព្រះ�លេទូស កមុ�ជាា  កំ�ង្ស កាារិផ្សាាល់័ លេសវាា កមម
ហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� ល័អ��ផ្សាតុ់ ជនូី ដូល់័សាាធាារិណ្ឌជនី  ព្រះគឺ�់ មជឈ�ា ានី កំ�ង្ស សហ៍គឺមន៍ី ។

ទស្សសនៈៈ

បេ�ស្សកកម្មម

ព្រះ�ជាាធនាាគាារិ ម៉ែដូល័ លេ�ាកអំក លេជឿ ទុូកចិត់ា  ។

គតិបិេ�ចន៍ៈ
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ឯកតាគតិជាខ្ទង់ពាន់ដលុា្ល រអាេមរកិ
៣១/១២/២០
បានេធ្វីសវនកម្ម

៣១/១២/១៩
បានេធ្វីសវនកម្ម

៣១/១២/១៨
បានេធ្វីសវនកម្ម

៣១/១២/១៧
បានេធ្វីសវនកម្ម

៣១/១២/១៦
បានេធ្វីសវនកម្ម

បែ្រមប្រមួល 
(%) ១

ទនិ្ននយ័ហិរញ្ញវត្ថុសេង្ខបរមួ (ស.រ.ហ.អ.ក)
្រទព្យសកម្ម ៦.៥៥១.៤៩៤ ៦.១៧៥.១៦២ ៥.៦៨៣.៥៧៤ ៥.២៤៧.០៩៤ ៤.៦៧៣.៩៧៥ ៦,០៩%

ឥណទាន នងិបេុរ្របទាន (សុទ្ធ) ៤.៤៧១.៣០១ ៣.៨៤៦.០២១ ៣.៥៩៤.៣៥៩ ៣.១១៨.៥៧៧ ២.៨៨៤.៧១២ ១៦,២៦%

បំណុល ៥.៤៦១.៨៦៨ ៥.២១០.៧០០ ៤.៨៣០.៧៣៤ ៤.៤៩៦.៨៧១ ៣.៩៩៦.៦៥៧ ៤,៨២%

្របាក់បេញ្ញី ៥.៦១១.២៩៦ ៤.៣៦៧.៨៩៨ ៣.៨៦៤.៤៥៥ ៣.៣៥៨.៩៦៨ ៣.១៥៥.៥១៦ ៥,៥៧%

េដមីទុន ៤៣៣.១៦៣ ៤២៨.៨១៨ ៣៩៥.២២៤ ៣៥៨.៥៤៥ ៣០៧.៧៦៤ ១,០១%

មលូនធិមិា្ច ស់ហុ៊ន ២ ១.០៨៩.៦២៦ ៩៦៤.៤៦២ ៨៥២.៨៤០ ៧៤៥.៦៦១ ៦៧៣.៦៤១ ១២,៩៨%

ចំណូលដលុ ៥៧៩.២២១ ៥៥០.១២៨ ៥១០.៦៥៥ ៤៩៣.៨៧៩ ៤៧១.៣៣០ ៥,២៩%

្របាក់ចំេណញមនុដកពន្ធ ១៨០.០៣៥ ១៥៣.៥២៣ ១៥០.៨៣២ ១០៨.៩២៤ ១៥១.៩៦៥ ១៧,២៧%

្របាក់ចំេណញសុទ្ធេ្រកាយដកពន្ធ ១៤១.៤៩៣ ១២០.៨៦០ ១១៩.៣១៤ ៨៦.៧៦៦ ១២២.៩២៣ ១៧,០៧%

ចំេណញក្នុងមយួភាគហុ៊ន ០,៣៣$ ០,២៩$ ០,៣០$ ០,២៤$ ០,៤០$ ១៣,៧៩%

ភាគលាភ ៣ ០,០៩៨១$ ០,០៧៦៣$ ០,១០៦៣$ ០,១២៧៨$ ០,២០៦២$ ២៨,៥៧%

ទិន្ននយ័ហិរញ្ញវត្ថុសេង្ខបដាច់េដាយែឡក (ស.រ.ហ.អ.ក)
្រទព្យសកម្ម ៦.៣៧៩.៤៨៤ ៦.០១៧.៣០៣ ៥.៥៦៧.៥៩៥ ៥.១២៣.៤២៨ ៤.៥៦៩.៩២៨ ៦,០២%

ឥណទាន នងិបេុរ្របទាន (សុទ្ធ) ៤.២៩២.៦៤៩ ៣.៦៨៦.៥៧៩ ៣.៤៥៩.៥៦៦ ២.៩៧០.៩៦៧ ២.៧៥៥.៦៦៦ ១៦,៤៤%

បំណុល ៥.២៨៥.៤៥៨ ៥.០៤៥.០២៥ ៤.៧០៤.៦៤៩ ៤.៣៧០.៦០៤ ៣.៨៨៣.៦៩៩ ៤,៧៧%

្របាក់បេញ្ញី ៤.៤៧៧.០៣៣ ៤.២៥៦.៤២៤ ៣.៧៨០.២៧៨ ៣.២៧៧.៥៧៧ ៣.០៧៩.៣៥៨ ៥,១៨%

េដមីទុន  ៤ ៤៣៣.១៦៣ ៤២៨.៨១៨ ៣៩៥.២២៤ ៣៥៨.៥៤៥ ៣០៧.៧៦៤ ១,០១%

មលូនធិមិា្ច ស់ហុ៊ន ៥ ១.០៩៤.០២៦ ៩៧២.២៧៩ ៨៦២.៩៤៦ ៧៥២.៨២៤ ៦៨៦.២២៨ ១២,៥២%

ចំណូលដលុ ៥៣៧.៧៥៦ ៥១៤.៩៣៣ ៤៨២.៣១៧ ៤៦២.៤៦៥ ៤៤៣.៩១៩ ៤,៤៣%

្របាក់ចំេណញមនុដកពន្ធ ១៧២.១៥៤ ១៤៨.២២៦ ១៤៦.៥៦៥ ៩៩.៧៨៤ ១៤៦.១៧២ ១៦,១៤%

្របាក់ចំេណញសុទ្ធេ្រកាយដកពន្ធ ១៣៨.៣៤២ ១១៧.៨៨៧ ១១៦.៩៩១ ៧៩.៩២៨ ១១៧.៩១៣ ១៧,៣៥%

ចំណុចសំខាន់ៗក្នុងឆា្ន ំ២០២០ (សម្ពន័្ធធនាគារ)
• ្រទព្យសកម្ម េកនីេឡងី ៦,០៩% រហូតដល់ ៦.៥៥១,៤៩ លានដលុា្ល រអាេមរកិ ។
• សមតលុ្យឥណទាន (សុទ្ធ) េកនីេឡងី ១៦,២៦% រហូតដល់ ៤.៤៧១,៣០ លានដលុា្ល រអាេមរកិ ។
• ឥណទានមនិដំេណរីការេធៀបនងឹឥណទានសរបុ មានចំននួ ២,៤០% ។
• េសវា បេញ្ញ-ីសន្ស ំេកីន េឡងី ៥,៥៧% រហូត ដល់ ៤.៦១១,៣ លាន ដលុា្ល រ អាេមរកិ ។
• មលូនធិមិា្ច ស់ហុ៊ន េកនីេឡងី ១២,៩៨% ព ី៩៦៤,៤៦ លានដលុា្ល រអាេមរកិ ដល់ ១.០៨៩,៦៣ លានដលុា្ល រអាេមរកិ ។
• ្របាក់ ចំេណញ សុទ្ធ េ្រកាយ ដក ពន្ធ មាន ចំនួន ១៤១,៤៩ លាន ដុលា្ល រ អាេមរកិ ។
• ផលេលីមលូធន មានចំននួ ១២,៩៩% ។
• ធនាគារ េអសីុលីដា ភីអិលសីុ មានបណា្ត ញ្របតិបត្តិការចំនួន ៣១៩សាខា េនៅក្នុង ្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា, សាធារណរដ្ឋ្របជាធិបេតយ្យ្របជាមានិតឡាវ, និង

សាធារណរដ្ឋសហភាពមយ៉ីាន់ម៉ា ។

១    បែ្រមប្រមួលព ីឆា្ន ំ២០១៩ ដល់ ឆា្ន ំ២០២០ ។   
២     មនិ គតិ បញ្ចូល អប្បភាគភាគកម្ម នងិបំណុលបនា្ទ ប់បន្ស ំ។
៣ ការែបងែចកភាគលាភ ពឆីា្ន ំ២០១៦ ដល់ ឆា្ន ំ២០១៨ ្រតវូបានែបង ែចក ២០% ជាសាច់្របាក់ នងិ ៨០% ជា ភាគហុ៊ន។ ស្រមាប់ឆា្ន ំ២០១៩ នងិ ឆា្ន ំ២០២០ ភាគលាភ ១០០% ្រតវូបានែបងែចកជា

សាច់្របាក់ ។
៤     េដមីទុនរបស់ េអសីុលីដា ហា្វ យណាន់ហ្សល់ ្រតាស់ នងិេអ េអស េអ មានបងា្ហ ញដចូខាងេ្រកាម៖

បរយិាយ ២០២០ ២០១៩ ២០១៨ ២០១៧ ២០១៦

ភាគហុ៊ន េអសីុលីដា ហា្វ យណាន់ហ្សល់ ្រតាស់ (%) ២៥,៧៣៩២% ២៦,០០០០% ២៦,០០០០% ២៦,០០០០% ២៥,១០៦១%
ចំននួភាគហុ៊ន េអសីុលីដា ហា្វ យណាន់ហ្សល់ ្រតាស់ ១១១.៤៩២.៧១៩ ១១១.៤៩២.៧១៩ ១០២.៧៥៨.២៦៧ ៩៣.២២១.៦៨៩ ៧៧.២៦៧.៥៧៥
ភាគហុ៊ន េអ េអស េអ (%) ២៤,៧៤៩២% ២៥,០០០០% ២៥,០០០០% ២៥,០០០០% ២៥,៨៩៣៩%
ចំននួភាគហុ៊ន េអ េអស េអ ១០៧.២០៤.៥៤៧ ១០៧.២០៤.៥៤៧ ៩៨.៨០៦.០៣៤ ៨៩.៦៣៦.២៤៦ ៧៩.៦៩២.០២៦

៥    មនិ គតិ បញ្ចូល បំណុល បនា្ទ ប់ បន្ស ំ។

ទនិ្ននយ័ហិរញ្ញវត្ថុសេង្ខប
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លេ�ា កំ�ង្សនាាមជាាធនាាគាារិម៉ែដូល័�ានីត់�ា ាភាា�មួយ លេយីង្សខំ�� សូមផ្សាស�វផ្សាាាយជូនីលេ�ាកអំកនីូវិរិប្តាាយកាារិណ៍្ឌ�នីធម៉ែដូល័ប្តាានី�ង់្ស ដូូច�ានី�ង្កាា ាញជូនីលេ�ាកំ�ង្សតាារាាង្សខ្នាាង្សលេព្រះកាាម ៖

គឺតិ់ជាាដូ�ុា ារិអាាលេមរិកិ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ សរិ�ុ*

�នីធប្តាែ ាត់ង់្ស ១៩.០៣៦ ១៩. ៣០៩ ២០.៩៣៦ ១៩.១៣០ ១៩.៥៧៦ ១៩១.១២២

�នីធលេលី័សាា ាកសញ្ញាញ ា ៧៥.៨២៦ ៣៦.៩៨៣ ៥៧.៦៩៥ ៦៤.០៩៦ ៨៣ .៥៦២ ៧៩៩.៦៥០

�នីធលេលី័មលេធោាប្តាាយ ដឹូកជញ្ញា�នី ៤១.៨៦៤ ៣៩.២៦៩ ៣៧.២៤២ ៣៣.៦៤៣ ២០.៧៥៣ ៣៥១.៩៥៣

�នីធលេលី័អចល័នីព្រះទូ�យ ៧.៦៥១ ២២.៩៦៤ ២៣.០៩៤ ៧.៦៧៣ ៧.៦៣៦ ១១៩.៧២៧

អាាករិលេលី័ត់ថ្ងៃមា�ម៉ែនីែម - - ១.២៦៦ ៥.៧៤៩ ២២.១៨១ ៣៧.៤៨៦

ព្រះប្តាាក់រិ �លេ�ាះ�នីធលេលី័ ព្រះប្តាាក់ ច� លេណ្ឌញ ៤.៣៩៦.៦៦០ ៤.៦៨១.៧៣៣ ៤.៦៨២.៤២៣ ៥.១២២.៨៣៣ ៥.២៩៨.១៩៩ ៤២.២៦៨.៧៦៣

�នីធលេលី័ព្រះប្តាាក់ច� លេណ្ឌញ ព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា� ២៥.៩៩៣.២១៧ ៣៥.១២០.៥៤៧ ២២.៣៤០.៣៣០ ១១.៩២៣.៤៦៤ ២៨.៦៤៥.១៧១ ២០៨.៧៦៥.៣៤០

�នីធលេលី័ព្រះប្តាាក់លេ�ៀវិត់សរិ ៍ ៥.០៣៣.៥៥៧ ៤.០៩២.៩៦៩ ៩.៣៩៤.៦៥៥ ៥.១៦៣.២១២ ៦.៤៩៧.១៩៩ ៥២.៩២៨.១៤៨

�នីធកាាត់់ទុូកលេលី័ព្រះប្តាាក់ �លេញ្ញញសីនីស � ២២៤.២៨៤ ២៥៦.៣៦៧ ២២៥.៤៥១ ១៦៩.៦៦៧ ១៦០.៤១៧ ២.៣៣៥.៤៩១

�នីធកាាត់់ទុូកលេលី័ព្រះប្តាាក់ �លេញ្ញញ ី�ានីកាាល័ក�ណ្ឌត់់ ៣.៩០៤.៨៦៥ ៤.៤១០.៨១៩ ៤.២០៨.៣២០ ៤.៧៥៨.៤៤២ ៥.១២៩.០៩៦ ៣៥.៨៩៨.៦៦៥

�នីធកាាត់់ទុូកលេលី័ថ្ងៃថីាជួល័  អចល័នីព្រះទូ�យ ៨៥៦.៤០០ ៩៣៣.៩៩៦ ៩៧៦.៧១៩ ១.០៤៩.៥០៤ ១.០៣៦ .៥៣០ ១០.៣០៣.៥៤៦

�នីធកាាត់់ទុូកលេលី័ថ្ងៃថីាលេសវាា កំ�ង្ស ព្រះ�លេទូស ២៨៨.១៥៩ ៣៤៤.៤៩៥ ៣២៧.៣៩០ ៣៣៥.១៩៣ ២៩៨.០៣៣ ៤.០៧៨.៣១៣

�នីធកាាត់់ទុូកលេលី័ថ្ងៃថីាលេសវាា លេព្រះ�ា ព្រះ�លេទូស ៤.៧២៤.៥៤២ ៦.០៤៩.៧១៣ ៦.៣៩១.៣៦៣ ៥.៨៦៥.២០២ ៦.៥១៩.០៧២ ៤៥.៣៤៤.៧៧១

សរិ�ុ ៤៥.៥៦៦.០៦១ ៥៦.០០៩.១៦៤ ៤៨.៦៨៦.៨៨៥ ៣៤.៥១៧.៨០៩ ៥៣.៧៣៧.៤២៣ ៤០៣.៤២២.៩៧៧

សរិ�ុលេយាាង្ស* (មកដូល់័�ចច��ីនំី) ២១០.៤៧១.៦៩៦ ២៦៦.៤៨០.៨៦០ ៣១៥.១៦៧.៧៤៥ ៣៤៩.៦៨៥.៥៥៤ ៤០៣.៤២២.៩៧៧

* សរិ�ុ នីងិ្ស សរិ�ុ លេយាាង្ស គិឺត់ចាា�់ � ីឆំ្នាំា�២០០០ មក ។

របាាយកាារណ៍៍ប�់ពន្នធ

ផលិតិ្ថុផលិ-ង្ខេសវាាកម្មមង្ខេ�ាតាាម្មបញ្ញជរ ន្ន�ិឌីជីីថីលិ
ប្របង្ខេ�ទិប្របត្ថុបិត្ថុិកិាារ ២០២០ ២០១៩

ង្ខេ�ាតាាម្មបញ្ញជរធនាាគាារ

ច�នីនួីព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិ ៣៣.៩១១.៣៥៨ ២៧.៥១៧.៩៤៣

ទូ�ហ៍�ទូកឹព្រះប្តាាក់សរិ�ុ (�ានីលេរិៀល័) ២៤៨.០១៥.៧៧៩ ២៤៧.៧៨១.៣៤៨

ង្ខេសវាាកម្មមឌីជីីថីលិ (ង្ខេធើបី្របត្ថុបិត្ថុិកិាារង្ខេ�ាយផ្ទាា ាល់ិ)

ច�នីនួីព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិ ៨១.២០៤.៤១២ ៥០.៧៤១.៥៤២ 

ទូ�ហ៍�ទូកឹព្រះប្តាាក់សរិ�ុ (�ានីលេរិៀល័)  ៨៧.៨១៨.៨២៣  ៥២.៨៥៣.៦៧០ 



េអសីុលីដាម៉ូបល (េសវាធនគរេលើទូរសព�ៃដ )

្របកប់េ�� ើ-សន្ស ំ (គិតជលានដុលា� រអាេមរកិ)

សមតុល្យឥណទាន (គិតជលានដុលា� រអាេមរកិ)

្រទព្យសកម�សរបុ (គិតជលានដុលា� រអាេមរកិ)

២០២០២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

២០២០២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

២០២០២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

ចំនួនម៉សីុនេអធីអឹម

២៦៣.៧៨០ ៧៨៩.៨១៩

ចំនួនអ�កេ្របើ្របស់

សមតុល្យគណនី (គិតជដុលា� រអាេមរកិ)

៣.៣៩៦.២៧៤

៩.៥៨៧.៥៦៤

២០២០២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

១.២៧៦.៥២៨

១៧.៤៨៨.៤០៣

២០១៩២០១៧ ២០១៨ ២០២០

១.៧៨២.៨១៤

៣៥.១១៤.៤២៧

៥.២៤៧
៤.៦៧៤

៦.១៧៥
៥.៦៨៤

៦.៥៥២

៣.៨៤៦

២.៨៨៥
៣.១១៩

៣.៥៩៤

៤.៤៧១

៤.៣៦៨

៣.១៥៦
៣.៣៥៩

៣.៨៦៥

៤.៦១១

៦៨៣

៣៤៥

៤៤៤

៥៦៦

៧៩០

4

លិទិធផលិសង្ខេប្រម្មចបាាន្ន
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មាាត្ថុកិាា

៦ សូចនាាករិលេសដូាកចិចស�ខ្នាាន់ីៗលេ�ាព្រះ�លេទូសកមុ�ជាា
៧ រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌព្រះ�ធាានីព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័
៨ រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ាិ
១១ អង្សគកាារិលេល័ខ
១២ �ណ្តាា ាញព្រះ�តិ់�ត់ាកិាារិ

១៣ អភ្នំបិ្តាាល័កចិចសាាជវីិកមម
១៣ កចិចព្រះ�ជុ�ភាាគឺហុុ៍នីកិ

១៣ ភាាគឺហុុ៍នីកិ

១៥ ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័
២០ គឺណ្ឌៈក�ម ាធកិាារិព្រះ�ត់�ិត់ាិ
៣០ សវិនីករិថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស
៣១ ព្រះកមសីល័ធម៌

៣២ រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័
៣២ រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌគឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិរិ�ស់ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័

៣៣ គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិសវិនីកមម

៣៤ គឺណ្ឌៈក�ម ាធកិាារិម៉ែត់ង្សតាា�ង្ស និីង្ស�ាភ្នំកាារិ

៣៦ គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សហាានីភិ្នំយ័ នីងិ្ស�ត័់�៌ានីវិទិូោា 

៣៩ រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌសាី�ីនីរិិនីារិភាា��រិសិាែ ានី នីងិ្សសង្សគម
៤៣ កាារិផ្សាាល់័ច�ណ្តាាត់់ថំ្នាាក់
៤៤ សាាខ្នាាធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ និីង្ស�ពុ្រះត់សមុន័ីធ
៤៥ ធនាាគាារិថ្ងៃដូគឺូ

 ឧ�សមុន័ីធ៖ របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ដែ�លិង្ខេធើសីវន្នកម្មម 
             ង្ខេ�ាយសវន្នករឯករាាជីយ
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២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០e ២០២១f

១.  ផ្សាលិ័ត់ផ្សាល័សរិ�ុកំ�ង្សព្រះសុក (GDP)

�ម៉ែព្រះម�ម្រួមួល័ផ្សាលិ័ត់ផ្សាល័សរិ�ុកំ�ង្សព្រះសុក (គឺិត់ជាាភាាគឺរិយ) ៧ ៧ ៧,៥ ៧,១ -១,៩ ៣,៥

ច�ណូ្ឌល័កំ�ង្ស�ំាក់ (គឺិត់ជាាដូុ�ា ារិអាាលេមរិកិ) ១.៣០២ ១.៤២៧ ១.៥៦៣ ១.៧០០ ១.៦៨៣ ១.៧៧១

២.  អត់ិផ្សារិណ្តាា
អត់ិផ្សារិណ្តាា (មធយមព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�) ៣ ២,៩ ២,៥ ១,៩ ២,៩ ៣,១
(ចុង្សឆំ្នាំា�) ៣,៩ ២,២ ១,៦ ៣,១ ២,៩  -

៣.  ថីវិកិាារិ�ស់រិ�ា ាភ្នំិប្តាាល័ (គឺិត់ជាាភាាគឺរិយថ្ងៃនីផ្សាលិ័ត់ផ្សាល័សរិ�ុ កំ�ង្ស ព្រះសុក)
ច�ណូ្ឌល័ ១៨,៩ ២០,២ ២២,៣ ២៥,៣ ២៣,៨ ១៨,២
ច�ណ្តាាយ ២២ ២៣,៥ ២៤,៦ ២៦,១ ៣០,១ ២៧,១

៤.  រិ�ូិយវិត់ែ� នីិង្សឥណ្ឌទាានី (�ម៉ែព្រះម�ម្រួមួល័ជាាភាាគឺរិយកំ�ង្ស ១២ម៉ែខ)
រិ�ូិយវិត់ែ�ទូូលេ�ា (M2) ២១ ២៣,១ ២៦,៦ ១៨,២ ១៥,៣  -
ព្រះប្តាាក់�លេញ្ញញសីរិ�ុលេ�ាកំ�ង្សព្រះ��ន័ីធធនាាគាារិ ២១,៨ ២៥,១ ២៥,១ ១៥,១ ១៨  -

ឥណ្ឌទាានីសរិ�ុលេ�ាកំ�ង្សព្រះ��ន័ីធធនាាគាារិ ២០,៥ ១៧,២ ២៤,៣ ២៣,៩ ២៣,៤  -
ឥណ្ឌទាានីលេធៀ�នីឹង្សព្រះប្តាាក់�លេញ្ញញ ី(គឺិត់ជាាភាាគឺរិយ) ១០០,៦ ៩៥,៣ ៩២,២ ៩៩ ១០៣,៥  -
ឥណ្ឌទាានីវិសិយ័ឯកជនី ២២,៥ ១៨,៥ ២០,១ ២៦,៣ -  -
ព្រះប្តាាក់�លេញ្ញញលីេធៀ�នីឹង្សផ្សាលិ័ត់ផ្សាល័សរិ�ុកំ�ង្សព្រះសុក ៦៨,៤ ៨៥,៦ ៩១,១ ៩៣,៣ ១១០,២  -
ឥណ្ឌទាានីលេធៀ�នីឹង្សផ្សាលិ័ត់ផ្សាល័សរិ�ុកំ�ង្សព្រះសុក ៦៨,៨ ៨០,៧ ៨៣,៥ ៩២ ១១៤  -

៥.  ជញ្ញាងី្សទូូទាាត់់ (គឺិត់ជាា�ានីដូុ�ា ារិអាាលេមរិកិ)
កាារិនាា�លេចញ ៩.៥៩៥ ១០.៧៧៧ ១១.២១៤ ១៤.៥៣០ ១៦.០០០  -
កាារិនាា�ចូល័ ១២.០៧០ ១៣.០១៩ ១៣.៧៧១ ២២.១៩០ ១៦.០០០  -
ជញ្ញាងី្សពាាណ្ឌិជាកមម -២.៤៧៥ -២.២៤២ -២.៥៥៧ -៧.៦៦០ -  -
គឺណ្ឌនីីចរិនីា (មិនី រាា�់�ញ្ញច�ល័កាារិលេផ្សាទរិជាាផ្សាា�វិកាារិ) -២.៣១២,៥ -២.១៤០,៥ -២.១៨០,១ -២.៧០៣,៩ -២.៧០៣,៩ -៣.៨១៤,១

ផ្សាលិ័ត់ផ្សាល័សរិ�ុកំ�ង្សព្រះសុកជាាមធយម (គឺិត់ជាាពាាន់ី�ានីដូុ�ា ារិអាាលេមរិកិ) ១៩,៨៦ ២២,១៦ ២៤,៦១ ២៧,១៣ ២៧,២២ ២៩,០១
អព្រះតាា�ា�រិព្រះប្តាាក់ (លេរិៀល័កំ�ង្សមួយដូុ�ា ារិ លេ�ាចុង្សព្រះគាា) ៤.០៥៦ ៤.០៤៥ ៤.០៣៧ ៤.០៥៥ ៤.០៦៥ ៤.០៦៥

ព្រះ�ភ្នំ� ៖ ស�ាគឺមធនាាគាារិលេ�ាកមុ�ជាា, ធនាាគាារិជាាត់ថិ្ងៃនីកមុ�ជាា, ធនាាគាារិ�ភិ្នំ�លេ�ាក, នីងិ្សព្រះកសួង្ស លេសដូាកចិច និីង្ស ហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� ។

e: ប្តាែ ាន់ី ព្រះ��ាណ្ឌ និីង្ស f: �ោាករិណ៍្ឌ ។

សូចនាាករង្ខេស�ឋកចិចសំខាាន់្នៗង្ខេ�ាប្របង្ខេទិសកម្មុ�ជាា
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របាាយកាារណ៍៍ប្របធាាន្នប្រកមុ្មប្របកឹាា�បិាាលិ

ង្ខេ�ាក ឆាាយ ង្ខេសឿន្ន
ប្រ�ធាានប្រ�មុប្រ��ឹាាភិបិាាល

ឆំ្នាំា�២០២០ គឺឺជាាឆំ្នាំា�ម៉ែដូល័�ានីកាារិល័�ប្តាាកសព្រះ�ា�់លេសទីរិព្រះគឺ�់វិសិយ័ ជាា�ិលេសស
ទាាក់ទូង្សលេ�ានីងឹ្សវិសិយ័លេទូសចរិណ៍្ឌ។ កាារិរាាត់ត់ាាត់ជាាសកល័ ថ្ងៃនីជ�ង្សកូឺវិ �ដូ-១៩ ប្តាានី 
នីិង្សក� �ុង្សជះឥទូធិ�ល័អវិជិា�ានីយាែ ាង្សខ្នាា ា�ង្សដូល់័អាាជីវិកមមព្រះគឺ�់វិសិយ័ទាា�ង្សអស់លេ�ាជុ� វិញិ 
�ិភ្នំ�លេ�ាក រិមួទាា�ង្សព្រះ�ះរាាជាាណ្តាាចព្រះកកមុ�ជាាផ្សាង្សម៉ែដូរិ។ ព្រះស�លេ�ល័ជាាមួយគំាា 
រាាជរិ�ា ាភ្នំិប្តាាល័កមុ�ជាាប្តាានីលេ�ាះព្រះសាាយសាែ ានីកាារិណ៍្ឌដ៏ូល័�ប្តាាកលេនីះប្តាានីយាែ ាង្សល័អព្រះ�លេសីរិ
គឺួរិជាាទូីលេ�ាទូកភាា�។ ជាាល័ទូធផ្សាល័ ឧសាាហ៍កមមធ�ៗ ម្រួតូ់វិប្តាានីកាារិពាារិយាែ ាង្សល័អ�ីផ្សាល័
�ែ ះពាាល់័ថ្ងៃនីជ� ងឺ្សរាាត់ត់ាាត់ដ៏ូគឺរួិឲ្យយភ្នំយ័ខ្នាា ាចមយួលេនីះ។ រិ �ឯក� លេណ្ឌនីីកំ�ង្សវិសិយ័ហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�វិញិ 
គឺឺលេ�ាម៉ែត់អាាចរិកាាប្តាានីនីូវិអព្រះតាាក� លេណ្ឌីនីព្រះ�ហាាក់ព្រះ�ម៉ែហ៍ល័នឹីង្សឆំ្នាំា�មុនី លេហី៍យសាែ ានីភាា�
ម៉ែ��លេនីះម្រួត់ូវិប្តាានីចាាត់់ទុូកថ្នាា ជាាកាារិរិកាាប្តាានីនីូវិសែិរិភាា�ដ៏ូល័អលេ�ាកំ�ង្សអ���ង្សលេ�ល័ថ្ងៃនី
វិ�ិត់ាលិេនីះ។ លេទាាះជាាយាែ ាង្សណ្តាាក៏លេ�ាយក៏�ានីសញ្ញាញ ាជាាលេព្រះចីនីប្តាានី�ង្កាា ាញថ្នាា សកមមភាា�
លេសដូាកចិចនីងឹ្សចាា�់លេផ្សាាមីរិ �កចលេព្រះមនីីលេ�ងី្សវិញិលេ�ាកំ�ង្សឆំ្នាំា�២០២១ លេ�ាយសាារិព្រះ�សិទូធភាា�
ថ្ងៃនីវាែ ាក់សាា�ង្សកាារិពាារិជ�ង្សឺកូវិ �ដូ-១៩ ម៉ែដូល័នីឹង្សម្រួតូ់វិប្តាានី�ាក់ឲ្យយលេព្រះ�ីព្រះប្តាាស់លេ�ាទូូទាា�ង្ស
�ភិ្នំ�លេ�ាក។

លេ�ាយម៉ែ�ក សព្រះ�ា�់ដូ� លេណី្ឌរិកាារិអាាជវីិកមមរិ�ស់ធនាាគាារិលេ�ាកំ�ង្សឆំ្នាំា�២០២០ លេព្រះកាាម
សាែ ានីភាា�ដ៏ូល័�ប្តាាកថ្ងៃនីកាារិរាាត់ត់ាាត់ជាាសកល័ ថ្ងៃនីជ�ង្សឺកូវិ �ដូ-១៩ នីិង្សលេដូីមី �ឲ្យយកាារិផ្សាាល់័
លេសវាាកមមហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�ព្រះ�ក�លេ�ាយគឺុណ្ឌភាា� ព្រះស�តាាមត់ម្រួមូវិកាារិរិ�ស់សាាធាារិណ្ឌជនី  
ធនាាគាារិប្តាានី�ព្រះង្សីក�ណ្តាា ាញសវយ័ព្រះ�ត់ិ�ត់ាិកាារិ អភ្នំិវិឌ្ឍឍលេសវាាធនាាគាារិឌ្ឍីជីថីល័  
ង្ខេ�សីុលិ�ីាមូ្មបូាាលិ (ACLEDA mobile) ឲ្យយកាាន់ីម៉ែត់�ានីភាា�ង្កាាយព្រះសួល័ រិហ៍ស័
ទាាន់ីចតិ់ា នីងិ្ស�ានីសុវិត់ែភិាា�ខស់ុ។ ព្រះស�តាាមកាារិអនីវុិត់ាលេនីះ ធនាាគាារិសលេព្រះមចប្តាានីនីវូិ
ល័ទូធផ្សាល័ជាាវិជិា�ានីដូចូខ្នាាង្សលេព្រះកាាម៖

គឺតិ់ព្រះត់មឹថ្ងៃថីៃទូ៣ី១ ម៉ែខធំ� ឆំ្នាំា�២០២០ ព្រះប្តាាក់�លេញ្ញញសីរិ�ុប្តាានីលេកនីីលេ�ងី្សច�នីនួី ២៤៣,៤០  
�ានីដូ�ុា ារិអាាលេមរិកិ លេហី៍យសមត់លុ័យឥណ្ឌទាានីសរិ�ុប្តាានីលេកីនីលេ�ងី្សច�នីនួី ៦២៧,១៨ 
�ានីដូ�ុា ារិអាាលេមរិកិ លេ�ីលេធៀ�នីងឹ្សដូ�ណ្តាាច់ឆំ្នាំា�២០១៩។

លេ�ីលេធៀ�ល័ទូធផ្សាល័ព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�២០២០លេនីះ លេ�ានីឹង្សល័ទូធផ្សាល័ឆំ្នាំា�២០១៩ ធនាាគាារិ  
លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ ទូទួូល័ប្តាានីព្រះប្តាាក់ច� លេណ្ឌញសុទូធច�នីនួី ១៤១,៤៩ �ានីដូ�ុា ារិ
អាាលេមរិកិ លេ�ាយលេកីនីលេ�ីង្ស ១៧,០៧% លេសមីនីឹង្ស ២០,៦៣ �ានីដូុ�ា ារិអាាលេមរិកិ។  
ជាាល័ទូធផ្សាល័ អនីបុ្តាាត់ច� លេណ្ឌញលេធៀ�នីងឹ្សព្រះទូ�យសកមមមធយមច�នីនួី ២,២៣% លេ�ាយលេកនីី 
លេ�ងី្សច�នីនួី ០,១៩% នីងិ្ស អនីបុ្តាាត់ច� លេណ្ឌញលេធៀ�នីងឹ្សមលូ័ធនីមធយមច� នួីនី ១៣,៧៩%  
លេ�ាយលេកនីីលេ�ងី្សច�នីនួី ០,៤៩%។

គឺតិ់ចាា�់�ថី្ងៃថីៃម៉ែដូល័ធនាាគាារិចះុ�ញ្ញាលី័ក់មលូ័�ព្រះត់កមមសិទូិធ រិហូ៍ត់មកដូល់័ដូ�ណ្តាាច់
ឆំ្នាំា�២០២០ វិនិីិលេយាាគឺិនីសាាធាារិណ្ឌៈរិ�ស់ធនាាគាារិប្តាានីលេកីនីលេ�ីង្សច�នីួនី ៤២,៦៣% 
(លេកីនីលេ�ីង្ស�ី ២.៤៩៦នាាក់ ដូល់័ ៣.៥៦០នាាក់)។ លេយាាង្សតាាមព្រះ�ឹត់ាិ�ព្រះត់�ត័់៌�ានី
ព្រះ�ចាា�ម៉ែខរិ�ស់ព្រះកមុហុុ៍នីផ្សាាារិមលូ័�ព្រះត់កមុ�ជាា (ផ្សា.ម.ក.) ម៉ែដូល័ប្តាានីលេចញផ្សាាាយលេ�ាម៉ែខធំ�
ឆំ្នាំា�២០២០ មលូ័ធនីរិ�ូនីយីកមមទូផី្សាាារិសរិ�ុ�ានីក� លេណ្ឌនីីដូល់័ ២,៤៥ ពាាន់ី�ានីដុូ�ា ារិ
អាាលេមរិកិ លេកនីីលេ�ងី្សជតិ់ ២៥០% លេធៀ�នីងឹ្សឆំ្នាំា� ២០១៩។ កាារិចះុ�ញ្ញារីិ�ស់ធនាាគាារិ លេអ
សីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ ម៉ែដូល័ជាាធនាាគាារិដ៏ូធ�ជាាង្សលេគឺកំ�ង្សព្រះសុក ប្តាានី�លេង្សីានីសកមមភាា�ជួញដូរូិ
លេលី័ទីូផ្សាាារិមលូ័�ព្រះត់កមុ�ជាា លេ�ាយជ� រិញុកាារិជញួដូរូិព្រះ�ចាា�ថ្ងៃថីៃរិហូ៍ត់ដូល់័ ១ �ានីដុូ�ា ារិ
អាាលេមរិកិកំ�ង្សរិយៈលេ�ល័ជាាលេព្រះចនីីថ្ងៃថីៃជាា�់ៗគំាា។

លេយីង្សខំ�� សូមម៉ែថីាង្សអ�ណ្ឌរិគុឺណ្ឌ នីងិ្សស� ម៉ែដូង្សនីវូិកាារិដូងឹ្សគឺណុ្ឌយាែ ាង្សព្រះជាាល័លេព្រះ�ាច� លេពាាះ
ភាាគឺហុុ៍នីកិ អតិ់ថីជិនី នីលិេយាាជតិ់ នីងិ្សជាា�លិេសសអាាជំាាធរិពាាក់�ន័ីធទាា�ង្សអស់ ម៉ែដូល័ម៉ែត់ង្សម៉ែត់ 
ផ្សាាល់័កាារិគាា�ព្រះទូ នីិង្សកាារិលេព្រះជាាមម៉ែព្រះជង្សឲ្យយធនាាគាារិសលេព្រះមចប្តាានីនីូវិល័ទូធផ្សាល័តាាមម៉ែផ្សានីកាារិដ៏ូ
ព្រះត់ចះព្រះត់ចង់្ស ជាា�លិេសសកំ�ង្សឆំ្នាំា�២០២០លេនីះ។

លោ�ា�  ឆាាយ លោ�ឿន

ព្រះ�ធាានីព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័

ថ្ងៃថីៃទូ២ី៤ ម៉ែខមនីាា ឆំ្នាំា�២០២១

តាាងនាាមឲ្យយធនាាគាារ លោ��ុ�ល�ដាា ភិ��លិ�ុ� (“ធនាាគាារ”) នងិប្រ�មុប្រ��ឹាាភិបិាាល  
ខំ្ញុំ��បាាទមាាន�ិត្តិិយិ� នងិលោ�ច�ិ�លោ�ាមន�សរ�ីរាាយ �ូមលោធើ�កាារ�ង្ហាា ាញជូនូ ��ពី�
របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្តិុ�ប្រ�ចាំា�ឆំាា�២០២០ រ��់ធនាាគាារ។
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របាាយកាារណ៍៍ប្របធាាន្ននាាយកប្របត្ថុបិត្ថុិិ

បណិ៍ិត្ថុ �ុិន្ន ចាាន់្នន្នី
ព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ាិ

លេទាាះ�ជីាាសែតិ់កំ�ង្សអនីារិកាាល័ថ្ងៃនីផ្សាល័�ែះពាាល់័ជាាសកល័�ីកាារិរាាត់ត់ាាត់ជ�ង្សកឺវូិ �ដូ-១៩ ធនាាគាារិប្តាានីខិត់ខ�វិវិិឌ្ឍឍខា�នី លេ�ាយលេធវកីាារិម៉ែកម៉ែព្រះ�សាា ាកសញ្ញាញ ា 
លេ�ងី្សវិញិជាាមយួនីងឹ្សរិ�ូរាាង្សថីមី លេដូមីី �ឆ្លុះា�ះ�ញ្ញាច ា�ង្ស�ពី្រះ�វិត់ា�ិតិ់រិ�ស់ធនាាគាារិ។ ឆំ្នាំា�២០២០ ប្តាានីផ្សាាល់័�ទូ�លិេសាាធន៍ី�ម៉ែនីែមយាែ ាង្សលេព្រះចនីីដូល់័ធនាាគាារិនូីវិ
មលេធោាប្តាាយចមីង្សច�នីនួី�រីិរិមួ�ានី៖ ទូមីយួ ធនាាគាារិប្តាានី�ព្រះង្សងឹ្សខា�នីឯង្ស តាាមរិយៈកាារិជមះំរាាល់័លេហ៍ត់កុាារិណ៍្ឌអវិជិា�ានីឲ្យយកាា ាយលេ�ាជាាគឺណុ្ឌសមីត់ាិ
វិញិ។ តាាម�រិ�ិទូលេនីះលេយីង្សប្តាានីកត់់ស�គ ាល់័លេ�ញីថ្នាា អាាជវីិកមមរិ�ស់ធនាាគាារិលេ�ាម៉ែត់�នីារិ �កចលេព្រះមនីី ព្រះ�មទាា�ង្សអាាចរិកាាប្តាានីនូីវិគឺណុ្ឌភាា�ព្រះទូ�យសកមម
ប្តាានីយាែ ាង្សល័អ។ ទូ�ីរីិ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ គឺជឺាាធនាាគាារិពាាណ្ឌជិាដូ��ងូ្ស�ង្សអស់ ម៉ែដូល័ប្តាានីចះុ�ញ្ញាលី័ក់មលូ័�ព្រះត់កមមសិទូធ ិ កំ�ង្សព្រះកមុហុុ៍នីផ្សាាារិ
មលូ័�ព្រះត់កមុ�ជាា (ផ្សា.ម.ក.) ដូលូេចះំធនាាគាារិប្តាានីលេធវកី� ម៉ែណ្ឌទូព្រះមង់្សព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិ នីងិ្សសាង់្ស�ារិប្តាាយកាារិណ៍្ឌ លេដូមីី �លេឆ្លុះាយីត់�លេ�ានីងឹ្សត់ម្រួមវូិកាារិ�ទូ�ា ានីរិ�ស់
ធនាាគាារិជាាត់ ិថ្ងៃនី កមុ�ជាា នីយិត័់ករិមូល័�ព្រះត់កមុ�ជាា (នី.ម.ក.) នីងិ្ស ផ្សា.ម.ក.។ មនុីលេ�ល័ចះុ�ញ្ញាកីំ�ង្ស ផ្សា.ម.ក. លេ�ាកំ�ង្សម៉ែខឧសភាា ឆំ្នាំា�២០២០ ធនាាគាារិ
�ានីភាាគឺហុុ៍នីកិជាានីតី់�ិគុឺគល័ ច�នីនួី៨។ �នាទ ា�់�បី្តាានីចះុ�ញ្ញារីិចួ ធនាាគាារិ�ានីភាាគឺហុុ៍នីកិថីមលីេកនីីលេ�ងី្សជតិ់៤០០០នាាក់ លេ�ាយ�ានីទាា�ង្សនីតី់�ិគុឺគល័ នីងិ្ស
រិ�ូវិនីា�គុឺគល័ ម៉ែដូល័ប្តាានី�ណ្តាា ាក់ទុូនីជាាមយួធនាាគាារិព្រះ�ក�លេ�ាយទូ�នីកុចតិ់ា។

សូមម៉ែថីាង្សអ�ណ្ឌរិគឺណុ្ឌច�លេពាាះ�លេចចកវិទិូោាឌ្ឍជីថីីល័ ម៉ែដូល័ធនាាគាារិប្តាានីលេធវកីាារិអភ្នំវិិឌ្ឍឍ នីងិ្សកាារិម៉ែកល័មអជាាលេព្រះចនីីឆំ្នាំា�មកលេនីះ ប្តាានីរិមួច� ម៉ែណ្ឌកយាែ ាង្សសកមម
កំ�ង្សកាារិសលេព្រះមចប្តាានីនីវូិសមទិូធផិ្សាល័ដ៏ូព្រះត់ចះព្រះត់ចង់្សលេនីះ ទាា�ង្សកំ�ង្សដូ�លេណ្ឌរីិកាារិអាាជវីិកមម នីងិ្សទូ�នាាក់ទូ�នីង្សដ៏ូរិងឹ្ស�ា�ជាាមយួនីយិត័់ករិ នីងិ្សភាាគឺហុុ៍នីកិយាែ ាង្សលេព្រះចនីី
ម៉ែ��លេនីះប្តាានីកំ�ង្សលេ�ល័ម៉ែត់មយួ។
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សមទិូធផិ្សាល័សលេព្រះមចប្តាានីកំ�ង្សឆំ្នាំា�២០២០
សាែ ានីភាា�ព្រះ�កតួ់ព្រះ�ម៉ែជង្ស

ដូ� លេណ្តាាះព្រះសាាយឌ្ឍីជីថីល័យាែ ាង្សសកមមប្តាានីកាា ាយជាាជលេព្រះមីសដ៏ូល័អ�� ផុ្សាត់សព្រះ�ា�់
ធនាាគាារិ នីងិ្សសាែ ា�ន័ីហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� កំ�ង្សកាារិផ្សាាល់័លេសវាាកមមជូនីអត់ថិិីជនីរិ�ស់ខា�នីលេ�ាកំ�ង្សអ���ង្ស

 លេ�ល័ថ្ងៃនីកាារិរិ �ករាាល័�ាល័ថ្ងៃនីជ�ង្សកឺវូិ �ដូ-១៩ ម៉ែដូល័សាាធាារិណ្ឌជនីជាាលេព្រះចនីី�ានីកាមី្រួ�យួប្តាារិមភ
យាែ ាង្សខ្នាា ា�ង្សអ��សុីខភាា�រិ�ស់�កួលេគឺ។ �លេចចកវិទិូោាឌី្ឍជថីីល័ម្រួត់វូិប្តាានីលេជឿថ្នាា គឺជឺាាឧ�ករិណ៍្ឌ
មយួ កំ�ង្សច� លេណ្តាាមឧ�ករិណ៍្ឌដ៏ូ�ានីសកាា ានី�ុល័��ផ្សាតុ់ លេដីូមី ��� លេ�ញ�ម៉ែនីែម នីងិ្សលេឆ្លុះាយីត់� 
ត់ម្រួមវូិកាារិទូផី្សាាារិ�ចច��ីនី ំច� លេពាាះព្រះគឺ�់សាែ ា�ន័ីហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�។ ធនាាគាារិ ម៉ែត់ង្សម៉ែត់�ព្រះង្សងឹ្សគឺណុ្ឌភាា� 
�លេព្រះមីលេសវាាកមមហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�ដូល់័អត់ិថិីជនីព្រះគឺ�់មជឈ�ា ានី លេដីូមី �ទូទួូល័ប្តាានីភាា�រិ �កចលេព្រះមីនី
ជាាមយួគំាា ទាា�ង្សលេ�ាកំ�ង្សព្រះ�លេទូស នីងិ្សលេព្រះ�ាព្រះ�លេទូស តាាមរិយៈកាារិទូូទាាត់់ឆ្លុះាង្សព្រះ�� ម៉ែដូនី លេ�ាយ 
ឃ្យូូ�អរកដូ (QR Code)។

ច�ណុ្ឌចស�ខ្នាាន់ីៗថ្ងៃនីព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិកំ�ង្សឆំ្នាំា�២០២០
• សមត់លុ័យឥណ្ឌទាានីសរិ�ុលេ�ាចងុ្សឆំ្នាំា�២០២០�ានីច�នីនួី ៤.៥០៦,៦៤ �ានីដូ�ុា ារិ

អាាលេមរិកិ កំ�ង្សលេនាាះ�ានីឥណ្ឌទាានីច�នីនួី ៨៩៤,៦៥ �ានីដូ�ុា ារិអាាលេមរិកិ លេសមីនឹីង្ស 
១៩,៨៥% ប្តាានីផ្សាាល់័លេ�ាឲ្យយវិសិយ័កសិកមម។ លេ�លីេធៀ�លេ�ានឹីង្សឆំ្នាំា�២០១៩ កាារិផ្សាាល់័
ឥណ្ឌទាានីកំ�ង្សវិសិយ័កសិកមម�ានីច�នីនួី ៧៥៧,០៤ �ានីដូ�ុា ារិអាាលេមរិកិ។ គឺតិ់
ព្រះត់មឹដូ�ណ្តាាច់ម៉ែខធំ� ឆំ្នាំា�២០២០ ច�នីនួីអត់ថិិីជនីឥណ្ឌទាានីអាាជវីិកមមខំ្នាាត់ត់ចូរិ�ស់
ធនាាគាារិប្តាានីលេកនីីដូល់័ ៤៤៩.៣៥២នាាក់។

• ឥណ្ឌទាានីមនិីដូ� លេណ្ឌរីិកាារិសែតិ់កំ�ង្សអព្រះតាាម៉ែដូល័អាាចព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សប្តាានី �ានីច�នីនួី ២,៤០% 
លេ�ាកំ�ង្សអ���ង្សថ្ងៃនីវិ�ិត់ាកិវូិ �ដូ-១៩លេនីះ។

• ព្រះប្តាាក់�លេញ្ញញី-សនីស��ានីច�នីួនី ៤.៦១១,៣០ �ានីដូុ�ា ារិអាាលេមរិកិ ម៉ែដូល័�ានី
គឺណ្ឌនីីសកមមច�នីួនី ២.៨៩៤.៩០៧។

• ធនាាគាារិទូទួូល័ប្តាានីព្រះប្តាាក់ច� លេណ្ឌញសុទូធច�នីនួី ១៤១,៦៦ �ានីដូ�ុា ារិអាាលេមរិកិ។ 
• ធនាាគាារិលេ�ាម៉ែត់�នីាកាាត់់�នីែយច�ណ្តាាយ នីងិ្សម្រួតួ់ត់�និិីត់យហាានីភិ្នំយ័ជាាព្រះ�ចាា� លេដូមីី �

ទូទួូល័ប្តាានីព្រះប្តាាក់ច� លេណ្ឌញខុស់��ផ្សាតុ់។
• លេសវាាធនាាគាារិលេអ�ចិម្រួត់នូីចិតាាមព្រះ��ន័ីធ�លេចចកវិទិូោាហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� (FinTech) ប្តាានី

�ញ្ញច�ល័ជាាមួយនីឹង្សលេហ៍�ា ារិចនាាសមុ័នីធធនាាគាារិលេអ�ិចម្រួតូ់និីកលេផ្សាសង្សលេទូៀត់រិ�ស់
ធនាាគាារិ លេដីូមី �ផ្សាាល់័ជលេព្រះមីសជាាលេព្រះចីនីជូនីអត់ិថីិជនី កំ�ង្សកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សធនីធាានី
ហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�រិ�ស់�កួលេគឺ។

លេសវាាល័ក់រាាយ នីងិ្សអាាជវីិកមមខំ្នាាត់ត់ចូ
ឥណ្ឌទាានីខំ្នាាត់ត់ូចប្តាានីលេកីនីលេ�ីង្ស ១០,១០% ឬលេសមីនីឹង្ស ២០២,៨៣ �ានី

ដូ�ុា ារិអាាលេមរិកិ នីងិ្សឥណ្ឌទាានីសព្រះ�ា�់លេព្រះ�ពី្រះប្តាាស់ផ្ទាទ ាល់័ខា�នី នីងិ្សលេផ្សាសង្សៗ ប្តាានីលេកនីីលេ�ងី្ស 
៣២,២០% ឬលេសមីនីងឹ្ស ៣៨,៥៥ �ានីដូ�ុា ារិអាាលេមរិកិ។ ច� ម៉ែណ្ឌក ឥណ្ឌទាានីលេគឺហ៍�ា ានី
ប្តាានីថីយចះុ ១២,២៧% ឬលេសមនីីងឹ្ស ២២,៥០ �ានីដូ�ុា ារិអាាលេមរិកិ។ សមតុ់ល័យឥណ្ឌទាានី 
សរិ�ុច�នីនួី ៤.៥០៦,៦៤ �ានីដុូ�ា ារិអាាលេមរិកិ លេ�ាដូ�ណ្តាាច់ឆំ្នាំា�២០២០។

ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំីអិល័សីុ �ានីសមត់ុល័យព្រះប្តាាក់�លេញ្ញញី-សនីស�សរិ�ុច� នួីនី 
៤.៦១១,៣០ �ានីដូ�ុា ារិអាាលេមរិកិ (លេកីនីលេ�ងី្ស ៥,៥៧% ឬលេសមីនឹីង្ស ២៤៣,៤០ �ានី
ដូ�ុា ារិអាាលេមរិកិ) នីងិ្ស�ានីគឺណ្ឌនីីសរិ�ុជាាង្ស ២,៨៩ �ានីគឺណ្ឌនីី។ វិសិយ័ល័ក់រាាយ
គឺជឺាាម៉ែផ្សាកំម៉ែដូល័ធ�ជាាង្សលេគឺ�� ផុ្សាត់ថ្ងៃនីក� លេណ្ឌនីីព្រះប្តាាក់�លេញ្ញញសីរិ�ុ ម៉ែដូល័ភាាគឺលេព្រះចីនីប្តាានីមក� ី
អត់ថិីជិនី�ាក់ព្រះប្តាាក់�លេញ្ញញដីូ��ងូ្ស ដូចូជាាកមមករិនីលិេយាាជតិ់ តាាមរិយៈ លេសវាាលេ�កីព្រះប្តាាក់លេ�ៀវិត់ស 
នីិង្សអត់ិថីិជនីលេ�ាតាាមជនី�ទូ ម៉ែដូល័�ួកគាាត់់ប្តាានីលេព្រះ�ីព្រះប្តាាស់គឺណ្ឌនីីវិែល័លេ�ត់ រិ�ស់ 
ង្ខេ�សីុលិ�ីាមូ្មបូាាលិ។ កាារិ�ព្រះង្សកីផ្សាលិ័ត់ផ្សាល័ នីងិ្សលេសវាាកមមហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� តាាមរិយៈ FinTech 
ប្តាានីចលូ័រិមួច� ម៉ែណ្ឌកលេធវឲី្យយ�ានីក� លេណ្ឌនីីយាែ ាង្សខ្នាា ា�ង្សកាា ា។ 

ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ ក��ងុ្សម៉ែត់អភ្នំវិិឌ្ឍឍនីវូិលេហ៍�ា ារិចនាាសមុន័ីធឲ្យយកាាន់ីម៉ែត់
ទូូល័� ទូូ�ាយ សព្រះ�ា�់ជាាជលេព្រះមីសដ៏ូសមី�រិម៉ែ��ជាាមួយនីឹង្សសាាខ្នាាទាា�ង្ស ២៦៣ទីូតាា�ង្ស  
(ឬកាារិយិាាល័យ័) តាាមរិយៈកាារិផ្ទាា ាស់�ា�រិ�នីាចិមាង្សៗ លេ�ាជាាមជឈមណ្ឌឌ ល័ម៉ែដូល័អាាចលេធវសីវយ័
ព្រះ�តិ់�ត់ាកិាារិ ព្រះ�មទាា�ង្ស�ានី�ែ ាសីុនីលេអធអីមឹច�នីនួី ៧៩០លេព្រះគឺឿង្ស នីងិ្ស�ែ ាសីុនីឆ្លុះតូ់កាាត់ច�នីនួី 
៤.២៨៧លេព្រះគឺឿង្ស។ ច�ណុ្ឌចគឺរួិជាាទូលីេ�ាទូកភាា� គឺធឺនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ប្តាានីលេប្តាាះ�ុមុ
�ណ័្ឌណឥណ្ឌ�នីធច�នីនួី ១,៤០ �ានី�ណ័្ឌណជនូីដូល់័អត់ថិីជិនី។ �ម៉ែនីែមលេលី័លេនីះ ង្ខេ�សីុលិ�ីា
មូ្មបូាាលិ (ACLEDA mobile) ប្តាានីទូទួូល័ព្រះ�ជាាព្រះ�យិភាា�យាែ ាង្សខ្នាា ា�ង្ស ម៉ែដូល័�ានីអំក
ចះុលេ�ម ាះលេព្រះ�ពី្រះប្តាាស់លេព្រះចនីីជាាង្ស ១,៧ �ានីនាាក់ លេ�ាដូ�ណ្តាាច់ឆំ្នាំា�២០២០លេនីះ។

ឥណ៍ទាានខំ្នាាត្តិមធយម និង�ាជូ�វ�មម
កំ�ង្សឆំ្នាំា�២០២០ ឥណ្ឌទាានីព្រះ�លេភ្នំទូលេនីះប្តាានីលេកនីីលេ�ងី្ស ៣០,៨១% ម៉ែដូល័�ានីច� នួីនី

លេសមីនឹីង្ស ៣៥,០៦% ថ្ងៃនី សមត់លុ័យឥណ្ឌទាានីសរិ�ុ។ លេសវាាកមមព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សសាាច់ព្រះប្តាាក់ប្តាានី
លេកនីីលេ�ងី្សយាែ ាង្សខ្នាា ា�ង្ស តាាមរិយៈកាារិចាា�់ថ្ងៃដូគឺជូាាមយួនីងឹ្សវិសិយ័សាាធាារិណ្ឌៈ ជាា�លិេសស 
លេ�ឡាាជាាត់សិនីាសុិខសង្សគម លេសវាាលេ�កីព្រះប្តាាក់លេ�ៀវិត់សសព្រះ�ា�់មន្ត្រីនីារីាាជកាារិ លេសវាាព្រះ�មូល័
�នីធលេលី័មលេធោាប្តាាយដូឹកជញ្ញា�នី នីិង្សយាានីជ�នីិះព្រះគឺ�់ព្រះ�លេភ្នំទូ រិមួទាា�ង្សព្រះកុមហុុ៍នីឯកជនី
ជាាលេព្រះចនីី ជាា�លិេសសលេរាាង្សចព្រះកកាាត់់លេដូរិ។ កំ�ង្សនាាមជាាអំកព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សមលូ័នីធិលិេ�ឡាាជាាត់ិ
សនីាសុិខសង្សគម ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ អាាចទូទួូល័ប្តាានីព្រះប្តាាក់�លេញ្ញញ�ីទូីូទាា�ង្ស
រាាជធាានី-ីលេខត់ា។ លេលី័ស�លីេនីះលេទូៀត់ អត់ថិីជិនីថីមីៗ  ជាាលេព្រះចនីីប្តាានីលេ�កីគឺណ្ឌនី ីលេ�ាយសាារិ
កាារិ�លេង្សានីីនីវូិមលេធោាប្តាាយ�លេព្រះមតីាាមរិយៈព្រះ��ន័ីធលេអ�ចិម្រួត់នូីកិ ដូចូជាា កាារិ�ម៉ែនីែម�ែ ាសីុនី
លេអធីអឹម នីិង្សកាារិទូូទាាត់់វិកិាយ�ព្រះត់រិ�ស់សាែ ា�ន័ីលេផ្សាសង្សៗ តាាមរិយៈលេសវាា ង្ខេ�សីុលិី�ា
មូ្មបូាាលិ ព្រះ�មទាា�ង្សលេសវាាលេអសីុលី័�ា អុនីីលេធមី៉ែណ្ឌត់ ផ្សាង្សម៉ែដូរិ។ កតាា ាទាា�ង្សលេនីះ ប្តាានីលេធវឲី្យយ
ធនាាគាារិ�ានីល័ទូធភាា�ព្រះ�មលូ័នីវូិព្រះ�ភ្នំ�ធនីធាានីហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� ជាារិ�ូយិវិត់ែ�លេរិៀល័ នីងិ្សអាាចលេធវ ី
ឲ្យយធនាាគាារិ�ព្រះង្សងឹ្ស នីងិ្ស�ព្រះងី្សកកាារិផ្សាាល់័ឥណ្ឌទាានីជាាព្រះប្តាាក់លេរិៀល័ប្តាានីកាាន់ីម៉ែត់លេព្រះចនីីផ្សាង្សម៉ែដូរិ។  
ត់ម្រួមវូិកាារិលេព្រះ�ពី្រះប្តាាស់លេសវាាលេ�កីព្រះប្តាាក់លេ�ៀវិត់សប្តាានីលេកនីីលេ�ងី្សខ្នាា ា�ង្សលេ�ាកំ�ង្សឆំ្នាំា�២០២០ លេ�ាយ 
�ានីសាែ ា�ន័ីរិ�ា ាភ្នំបិ្តាាល័ នីងិ្សមន្ត្រីនីារីាាជកាារិ ព្រះ�មទាា�ង្សព្រះកមុហុុ៍នីធ�ៗ កំ�ង្សព្រះសុក នីងិ្សលេព្រះ�ាព្រះ�លេទូស  
រិមួទាា�ង្សសាែ ា�ន័ីនាានាា ប្តាានីចូល័រិមួលេព្រះ�ីព្រះប្តាាស់ ម៉ែដូល័ជាាឱ្យកាាសដ៏ូល័អសព្រះ�ា�់កាារិល័ក់
ផ្សាលិ័ត់ផ្សាល័លេផ្សាសង្សៗលេទូៀត់។

ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំីអិល័សីុ នីិង្សព្រះកុមហុុ៍នី�ុព្រះត់សមុន័ីធរិ�ស់ខា�នី លេ�ាម៉ែត់�នីា
កិចចសហ៍ព្រះ�ត់ិ�ត់ាិកាារិជាាមួយថ្ងៃដូគឺូយុទូធសាាព្រះសារិយៈលេ�ល័ម៉ែវិង្ស លេ�ាយរិមួ�ញ្ញច�ល័គំាានីូវិ 
�ទូ�ិលេសាាធន៍ីរាា�់រិយឆំ្នាំា�កំ�ង្សលេសវាាធនាាគាារិ នីិង្សហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�រិ�ស់ថ្ងៃដូគឺូទាា�ង្សលេនាាះ ម៉ែដូល័
អាាចជួយដូល់័អត់ិថីិជនីកំ�ង្សកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សធនីធាានីហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�រិ�ស់�ួកគាាត់់ព្រះ�ក�លេ�ាយ
ព្រះ�សិទូធភាា� នីងិ្សព្រះ�សិទូធផ្សាល័។ ទូនីទមឹនីងឹ្សលេនាាះ កចិចសហ៍កាារិលេនីះជយួជ� រិញុឲ្យយធនាាគាារិ 
លេអសីុលី័�ា ទូទួូល័ប្តាានីព្រះប្តាាក់ច�ណូ្ឌល័ លេដូមីី ��លេង្សានីីព្រះ�ភ្នំ�មលូ័នីធិយូិរិអម៉ែង្សវង្ស សព្រះ�ា�់
គាា�ព្រះទូទិូសលេ�ាយុទូធសាាព្រះសារិ�ស់ខា�នី។ ភាា�ជាាថ្ងៃដូគូឺទាា�ង្សលេនីះ ប្តាានីរិមួច� ម៉ែណ្ឌកយាែ ាង្សស�ខ្នាាន់ី 
កំ�ង្សកាារិផ្សាាល់័ព្រះ�ភ្នំ�មលូ័នីធិរិិយៈលេ�ល័ម៉ែវិង្សដូល់័ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ នីងិ្សជាា
ព្រះ�ភ្នំ�ថ្ងៃនីព្រះប្តាាក់ច�ណូ្ឌល័លេព្រះ�ាតាារាាង្សត់ុល័យកាារិ។ លេហី៍យមោែ ាង្សវិញិលេទូៀត់ កាារិម៉ែចករិ �ម៉ែល័ក
នីវូិជ�នាាញ នីងិ្ស�ទូ�លិេសាាធន៍ី�សី�ណ្តាាក់ថ្ងៃដូគឺទូាា�ង្សលេនាាះ ប្តាានីលេដូរីិត់យួាែ ាង្សស�ខ្នាាន់ី នីងិ្ស
រិមួច� ម៉ែណ្ឌកដូល់័កាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស នីងិ្សកាារិអភ្នំវិិឌ្ឍឍសមត់ែភាា�ធនីធាានីមនីសុសរិ�ស់ធនាាគាារិ។

រិត់នាាភ្នំបិ្តាាល័ នីងិ្សអនីារិជាាត់ិ
ច�ណូ្ឌល័�លីេសវាា�ា�រិព្រះប្តាាក់�នីាលេកនីីលេ�ងី្ស នីងិ្សចលូ័រិមួ�លេង្សានីីច�ណូ្ឌល័មនិីម៉ែមនីកាារិព្រះប្តាាក់ 

រិ�ស់ធនាាគាារិ។ លេ�ាយលេយាាង្សលេលី័លេគាាល័កាារិណ៍្ឌព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សហាានីភិ្នំយ័ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា 
ភ្នំីអិល័សីុ �លេព្រះមីលេសវាា�ា�រិព្រះប្តាាក់សព្រះ�ា�់ម៉ែត់គាា�ព្រះទូដូល់័អាាជីវិកមមរិ�ស់អត់ិថីិជនី�ែ ុលេណ្តាណ ាះ។ 
លេសវាាលេនីះផ្សាាល់័ព្រះ�ភ្នំ�ច�ណូ្ឌល័ម៉ែដូល័�ានីហាានីិភ្នំយ័ទាា� នីិង្ស�ានីសែិរិភាា� លេហី៍យ�ានី
ក� លេណ្ឌនីីជាាល័��ា�់ នីងិ្សរិកាាទូ�នាាក់ទូ�នីង្សយូរិអម៉ែង្សវង្សជាាមយួអត់ថិីជិនី។



10 រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ាិ

�ណិ៍តិ្តិ �ុនិ ចាំាន់ន�
ព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ាិ

ថ្ងៃថីៃទូ២ី៤ ម៉ែខមនីាា ឆំ្នាំា�២០២១

តាាមរិយៈកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សសាែ ានីភាា�រិ�ូយិ�ណ័្ឌណច�ហ៍ប្តាានីល័អព្រះ�លេសីរិ ប្តាានីលេធវឲី្យយតាារាាង្ស
ត់លុ័យកាារិរិ�ស់ធនាាគាារិកាាន់ីម៉ែត់រិងឹ្ស�ា�ម៉ែថីមលេទូៀត់ ម៉ែដូល័ញ៉ាំ� ា�ង្សឲ្យយ�ានីក� លេណ្ឌនីីព្រះ�ក�លេ�ាយ
គឺុណ្ឌភាា� នីិង្សប្តាានីលេធវីឲ្យយអនីុប្តាាត់ឥណ្ឌទាានីលេធៀ�នីឹង្សព្រះប្តាាក់�លេញ្ញញី�ានីភាា�ល័អព្រះ�លេសីរិ 
នីងិ្សជយួព្រះទូព្រះទូង់្សដូល់័កាារិរិ �កចលេព្រះមីនីលេ�ាលេលី័ទូផី្សាាារិ។

ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំីអិល័សីុ ប្តាានីចូល័រិមួច� ម៉ែណ្ឌកផ្សាស�វផ្សាាាយកាារិលេព្រះ�ីព្រះប្តាាស់
ព្រះប្តាាក់លេរិៀល័ តាាមរិយៈកាារិផ្សាាល់័ឥណ្ឌទាានីជាាព្រះប្តាាក់លេរិៀល័ដូល់័អត់ិថីិជនី ម៉ែដូល័�ានីច�នីួនី
លេព្រះចីនីជាាង្ស ១៤% ថ្ងៃនីទូ�ហ៍�ឥណ្ឌទាានីសរិ�ុ ម៉ែដូល័លេលី័ស�ី�ញ្ញញត់ាិត់ម្រួមូវិព្រះត់ឹមម៉ែត់ ១០% 
�ែ ុលេណ្តាណ ាះ។ ធនាាគាារិក៏ប្តាានីចូល័រិមួយាែ ាង្សសកមមលេ�ាកំ�ង្សព្រះ�តិ់�ត់ាិកាារិផ្សាាល់័សនីទនីីយភាា�
លេ�ាយ�ានីកាារិធាានាា (LPCO) លេដូីមី �ទុូកជាាព្រះ�ភ្នំ�ទុូនី�ម៉ែនីែមជាាព្រះ�លេភ្នំទូរិ�ូិយវិត់ែ�កំ�ង្ស
ព្រះសុក។

�ម៉ែនីែម�ីលេនីះលេទូៀត់ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំីអិល័សីុ ប្តាានីរិកាាទូ�នាាក់ទូ�នីង្សល័អ 
ជាាមយួនីងឹ្សថ្ងៃដូគឺយុូទូធសាាព្រះសាទូូទាា�ង្សសកល័លេ�ាក ជាា�លិេសស លេ�ាអឺរិ ែ�ុ សហ៍រិដូាអាាលេមរិកិ 
នីិង្សអាាសីុ លេដីូមី �គាា�ព្រះទូដូល់័ធនាាគាារិ កំ�ង្សកាារិផ្សាាល់័ព្រះ�ភ្នំ�មូល័នីិធិរិយៈលេ�ល័ម៉ែវិង្ស។

ធនាាគាារិលេ�ាម៉ែត់�នីា�ព្រះងឹ្សង្សទូ�នាាក់ទូ�នីង្សជាាមួយសាែ ា�ន័ីហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�ជាាលេព្រះចីនី នីិង្សប្តាានី 
�លេង្សានីីធនាាគាារិថ្ងៃដូគឺលូេព្រះ�ាព្រះ�លេទូសថីមីៗ  ជាាលេព្រះចនីី�ម៉ែនីែមលេទូៀត់ លេដូមីី ��ព្រះង្សកី�ណ្តាា ាញព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិ 
រិ�ស់ខា�នី។ នាាដូ�ណ្តាាច់ឆំ្នាំា�២០២០ ធនាាគាារិ�ានីធនាាគាារិថ្ងៃដូគឺូច�នីួនី ២៧៤ លេ�ាកំ�ង្ស 
ច� លេណ្តាាម ៤៤ព្រះ�លេទូស។ លេលី័ស�លីេនីះលេទូៀត់ ធនាាគាារិ�ានីច� ម៉ែណ្ឌកទូផី្សាាារិលេលី័សលុ័� កំ�ង្ស
កាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សគឺណ្ឌនីរីិ�ស់ធនាាគាារិ នីងិ្សសាែ ា�ន័ីហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�កំ�ង្សព្រះសុក ព្រះ�មទាា�ង្សផ្សាាល់័លេសវាា
លេផ្សាទរិព្រះប្តាាក់ដូល់័សាែ ា�ន័ីទាា�ង្សលេនាាះលេ�ាទូូទាា�ង្សព្រះ�លេទូស។

ធនាាគាារិក៏ប្តាានីលេរិៀ�ច�  នីិង្សអនីុវិត់ាប្តាានីទាា�ង្សព្រះសុង្ស តាាមលេគាាល័កាារិណ៍្ឌព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស
ហាានីិភ្នំយ័ថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស ត់ម្រួមូវិកាារិ�ទូ�ីញ្ញញត់ាិ នីិង្សកិចចព្រះ�មលេព្រះ�ៀង្សជាាមួយនីឹង្ស�ច ាស់��ណុ្ឌល័
នាានាា។

យុទូធសាាព្រះសាអាាទូភិាា�សព្រះ�ា�់ឆំ្នាំា�២០២១
១. �នីាអភ្នំវិិឌ្ឍឍ�លេចចកវិទិូោាហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� FinTech តាាមរិយៈកមមវិធិ ី ង្ខេ�សីុលិ�ីាមូ្មបូាាលិ  

លេដូមីី �ផ្សាាល់័�ណ្តាា ាញលេសវាាកមមហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�កំ�ង្សត់��ន់ី នីងិ្ស�លេង្សានីីកមមវិធិសីវយ័លេសវាាកមម
សព្រះ�ា�់អត់ថិីជិនី។

២. អភ្នំវិិឌ្ឍឍលេហ៍�ា ារិចនាាសមុន័ីធត់��ន់ីសវយ័លេសវាាកមមធនាាគាារិ លេដីូមី ��លេព្រះមីសាាធាារិណ្ឌជនី 
នីងិ្សអត់ថិីជិនី ២៤លេ�ែ ាង្សកំ�ង្ស១ថ្ងៃថីៃ និីង្ស៧ថ្ងៃថីៃកំ�ង្ស១សប្តាា ាហ៍៍។

៣. អភ្នំវិិឌ្ឍឍអត់ាសញ្ញាញ ាណ្ឌថីម ីនីងិ្ស�ព្រះង្សងឹ្ស�ម៉ែនីែមនីវូិលេករិ ៍�លេ�ម ាះរិ�ស់ធនាាគាារិ។
៤. លេលី័កកមស់ុសមត់ែភាា�ព្រះ�កតួ់ព្រះ�ម៉ែជង្សដូល់័ព្រះកុមហុុ៍នី�ពុ្រះត់សមុន័ីធទាា�ង្សកំ�ង្សព្រះសុក នីងិ្ស

លេព្រះ�ាព្រះ�លេទូស។
៥. លេធវីទូ� លេនីី�កមមព្រះ��ន័ីធឌ្ឍីជីថីល័ សព្រះ�ា�់គាា�ព្រះទូនីូវិដូ� លេណ្ឌីរិកាារិ នីិង្សឯកសាារិរិដូាប្តាាល័

លេផ្សាសង្សៗ។
៦. �លេង្សានីីព្រះ��ន័ីធ នីងិ្សសុវិត់ែភិាា��លេចចកវិទិូោា�ត័់�៌ានី សព្រះ�ា�់មខុង្កាារិឌ្ឍជីីថីល័ឲ្យយកាាន់ីម៉ែត់ 

រិងឹ្ស�ា�។
៧. ចាា�់ថ្ងៃដូគឺជូាាមយួសាែ ា�ន័ីនាានាាម៉ែដូល័�ានីលេករិ ៍�លេ�ម ាះល័អ សព្រះ�ា�់ក� លេណ្ឌនីីអាាជវីិកមម។
៨. លេដូរីិតួ់នាាទូជីាាអំកម៉ែថីរិកាា នីងិ្សលេធវ�ី�ិធិកមមមលូ័នីធិ ិ ម៉ែដូល័ទូទួូល័ប្តាានី�ផី្សាាារិមលូ័�ព្រះត់

កមុ�ជាា និីង្សវិនិីលិេយាាគិឺនីទូូទាា�ង្ស�ភិ្នំ�លេ�ាក នីងិ្ស
៩. លេធវឲី្យយលេសវាា ង្ខេ�សីុលិ�ីាមូ្មបូាាលិ កាា ាយជាាលេសវាាម៉ែដូល័អាាចទូូទាាត់់កាាន់ីម៉ែត់ទូូល័�ទូូ�ាយ 

កំ�ង្សទូផី្សាាារិទាា�ង្សអស់។

�ញ្ញាា ាចមីង្សកំ�ង្សឆំ្នាំា�២០២១
កំ�ង្សនាាមជាាព្រះកមុហុុ៍នីចះុ�ញ្ញាមីយួ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ ម្រួត់វូិម៉ែត់អនុីលេ�ាម

តាាម�ទូ�ីញ្ញញត់ាិរិ�ស់ធនាាគាារិជាាត់ិ ថ្ងៃនី កមុ�ជាា នីិង្ស នី.ម.ក. លេហី៍យលេនីះក៏ជាាទូ�នីួល័
ខសុម្រួត់វូិរិ�ស់ធនាាគាារិច� លេពាាះសាាធាារិណ្ឌជនី នីងិ្សវិនិីលិេយាាគឺនិីផ្សាង្សម៉ែដូរិ។ កំ�ង្សព្រះ�វិត់ាជិាាលេព្រះចនីី
ឆំ្នាំា�រិ�ស់ខា�នី ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ ប្តាានី�លេង្សាតី់ទូ�នីកុចតិ់ាដូល់័សាាធាារិណ្ឌជនី 
តាាមរិយៈអភ្នំិប្តាាល័កិចចសាាជីវិកមមល័អ គឺណ្ឌៈព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សម៉ែដូល័�ានី�ទូ�ិលេសាាធន៍ីយូរិឆំ្នាំា� 
ព្រះ�មទាា�ង្ស�ានីវិ�ីធមក៌ាារិង្កាារិព្រះ�ក�លេ�ាយត់�ា ាភាា�។

លេហ៍�ា ារិចនាាសមុន័ីធឌ្ឍជីថីីល័ នីងិ្សផ្សាលិ័ត់ផ្សាល័ FinTech ប្តាានីលេធវឲី្យយទូផី្សាាារិហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� 
�ានីភាា�សមី�រិម៉ែ��។ តាាមរិយៈលេនីះវាាប្តាានីជួយលុ័���ប្តាាត់់គឺ�ា ាត់រិ�ស់អត់ិថីិជនីកំ�ង្ស 
ទូីផ្សាាារិហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� ព្រះ�មទាា�ង្សញ៉ាំ� ា�ង្សឲ្យយអត់ិថីិជនី�ានីជលេព្រះមីសកំ�ង្សច� លេណ្តាាមធនាាគាារិ នីិង្ស
សាែ ា�ន័ីហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� លេ�ាយម៉ែល័ង្សខវល់័អ��តី់��ន់ីរិស់លេ�ារិ�ស់�កួលេគឺលេទូៀត់។ លេសវាា FinTech  
ក៏ជួយជ� រិញុដូល់័កាារិព្រះ�កួត់ព្រះ�ម៉ែជង្សខ្នាា ា�ង្សកាា ា ទាា�ង្សគឺុណ្ឌភាា� នីិង្សត់ថ្ងៃមាថ្ងៃនីលេសវាាកមម។  
“ង្ខេ�សីុលិ�ីាមូ្មបូាាលិ” គឺ�ឺ�ពាាក់មកជាាមយួនីវូិ�លេចចកវិទិូោាជ�នាាន់ីចងុ្សលេព្រះកាាយ��ផ្សាតុ់ ម៉ែដូល័�ានី
រិ�ូភាា�ទាាន់ីសមយ័គឺួរិឲ្យយទាាក់ទាាញសព្រះ�ា�់ព្រះគឺ�់វិយ័។ វាាម្រួត់ូវិប្តាានី�លេង្សាីត់លេ�ីង្សជាាមួយ
នីឹង្ស�ទូ�ិលេសាាធន៍ីរិ�ស់អត់ិថីិជនី នីិង្សអំកលេព្រះ�ីព្រះប្តាាស់ដ៏ូ�ានីព្រះ�ជាាព្រះ�ិយភាា�។ វាា�ានី
សុវិត់ែភិាា�ខស់ុ នីងិ្សអាាចទាាញយកលេ�ាយខា�នីឯង្សលេ�ាកម៉ែនីាង្សណ្តាា ម៉ែដូល័�ានី WiFi ឬ 
អុនីីលេធមី៉ែណ្ឌត់ លេហី៍យវាាក៏ជាាដូ� លេណ្តាាះព្រះសាាយមយួម៉ែដូរិ លេដូមីី �ជយួឱ្យយ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា 
�ានីមខុកំ�ង្សកាារិព្រះ�កតួ់ព្រះ�ម៉ែជង្ស។

កាារិ�នីោារិលេ�ល័ថ្ងៃនីកាារិរិ �ករាាល័�ាល័វិ �រិសុកវូិ �ដូ-១៩ នីងិ្សភាា�យឺត់យាែ ាវិថ្ងៃនីកាារិម៉ែ�ង្សម៉ែចក
វាែ ាក់សាា�ង្សកវូិ �ដូ-១៩ លេ�ាម៉ែត់�នីាភាា�ភ្នំយ័ខ្នាា ាចដូល់័សាាធាារិណ្ឌជនី នីងិ្សមោែ ាង្សវិញិលេទូៀត់ 
អាាចនីងឹ្សលេ�ាម៉ែត់�នីា�ែ ះពាាល់័ដូល់័កាារិរិ �កចលេព្រះមនីីលេសដូាកិចចជាាសកល័ រិមួទាា�ង្សកមុ�ជាាផ្សាង្សម៉ែដូរិ។

កាារិអនីុលេ�ាមជាាមួយនីឹង្សរិប្តាាយកាារិណ៍្ឌហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� តាាមសាង់្ស�ារិប្តាាយកាារិណ៍្ឌ
ហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�អនីារិជាាត់ថិ្ងៃនីកមុ�ជាា ជាាកាារិទាាមទាារិឲ្យយ�ានីព្រះ��ន័ីធដ៏ូលេជឿនីលេល័ឿនី �ទូ�ីញ្ញញត់ា ិនីងិ្ស 
លេគាាល័កាារិណ៍្ឌម៉ែណ្ឌនាា� លេ�ាព្រះគឺ�់កាាល័ៈលេទូសៈត់ម្រួមូវិ។ ធនាាគាារិប្តាានីអភ្នំវិិឌ្ឍឍលេ�ាយលេជាាគឺជយ័ 
លេហី៍យលេយីង្សខំ�� រិ �ករាាយនីងឹ្សម៉ែចករិ �ម៉ែល័កវាា សព្រះ�ា�់ភាាគឺពីាាក់�ន័ីធ។

ខំ�� សូមម៉ែថីាង្សអ�ណ្ឌរិគុឺណ្ឌយាែ ាង្សព្រះជាាល័លេព្រះ�ា ច� លេពាាះកាារិគាា�ព្រះទូរិ�ស់អត់ិថីិជនី  
ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ ថំ្នាាក់ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស នីងិ្ស�គុឺគលិ័ក ជាា�លិេសសរាាជរិ�ា ាភ្នំបិ្តាាល័ ធនាាគាារិជាាត់ ិ
ថ្ងៃនី កមុ�ជាា នីងិ្សនីយិត័់ករិមលូ័�ព្រះត់កមុ�ជាា កំ�ង្សឆំ្នាំា�២០២០ នីងិ្សកាារិចលូ័រិមួព្រះ�ក�លេ�ាយ
លេសាាមនីសស នីងិ្សឧត់ា�ង្សគឧត់ាមកំ�ង្សឆំ្នាំា�២០២១។
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��គកាារង្ខេលិខ



ធនាាគាារិលេអសីុលី័�ា �ានី សាាខ្នាា 

ច�នីនួី ២៦៣ ព្រះគឺ� ដូណ្ឌា �់ព្រះគឺ�់លេខត់ា និីង្ស រាាជធាានី ីលេ�ា ព្រះ�ះរាាជាាណ្តាាចព្រះកកមុ�ជាា

នីងិ្ស ច�នីនួី ៣៨ សាាខ្នាា លេ�ាសាាធាារិណ្ឌរិដូាព្រះ�ជាាធ�ិលេត់យយព្រះ�ជាា�ានីតិ់ឡាាវិ ព្រះ�មទាា�ង្ស  

១៥ សាាខ្នាា លេ�ាសាាធាារិណ្ឌរិដូាសហ៍ភាា�មយីាែ ាន់ី�ែ ា ។

12

បណិ្តាាញប្របត្ថុបិត្ថុិកិាារ
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��បិាាលិកចិចសាាជីវីកម្មម
ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំីអិល័សីុ ទូទួូល័សាគ ាល់័នីូវិសាារិស�ខ្នាាន់ីថ្ងៃនីអភ្នំិប្តាាល័កិចច

សាាជីវិកមម លេដូីមី �គាា�ព្រះទូកាារិរិ �កចលេព្រះមីនីព្រះ�ក�លេ�ាយនីិរិនីារិភាា�រិ�ស់ធនាាគាារិ �លេង្សាីនី
ព្រះ�សិទូធភាា�កាារិង្កាារិ �លេង្សាីនីត់ថ្ងៃមារិ�ស់ភាាគឺហុុ៍នីិក នីិង្សជ� លេនីឿទុូកចិត់ាដូល់័ភាាគឺហុុ៍នីិក  
អត់ថិីជិនី �គុឺគលិ័ក ព្រះ�មទាា�ង្សសាាធាារិណ្ឌជនីទូូលេ�ា។ ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័គាា�ព្រះទូ នីងិ្សលេលី័ក 
ទូកឹចតិ់ាឲ្យយអនុីវិត់ាលេគាាល័កាារិណ៍្ឌអភ្នំបិ្តាាល័កចិចសាាជវីិកមមល័អ រិមួទាា�ង្សព្រះកមសីល័ធម។៌

កចិចព្រះ�ជុ�ភាាគឺហុុ៍នីកិកចិចព្រះ�ជុ�ភាាគឺហុុ៍នីកិ
ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ លេ�កីកចិចព្រះ�ជុ� ព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�រិ�ស់ភាាគឺហុុ៍នីកិ លេ�ាយ 

អនីលុេ�ាមលេ�ាតាាមចាា�់ ល័កេនីាកិៈ នីងិ្ស�ទូ�ីញ្ញញត់ាលិេផ្សាសង្សៗ ម៉ែដូល័ពាាក់�ន័ីធ។ កំ�ង្សឆំ្នាំា�២០២០ 
កចិចព្រះ�ជុ� ព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�រិ�ស់ភាាគឺហុុ៍នីកិប្តាានីព្រះ�ព្រះ�ឹត់ាលិេ�ានាាថ្ងៃថីៃទីូ៧ ម៉ែខលេមសាា ឆំ្នាំា�២០២០ នីងិ្ស 
កចិចព្រះ�ជុ� វិសិាាមញ្ញញរិ�ស់ភាាគឺហុុ៍នីកិ២លេផ្សាសង្សលេទូៀត់ម្រួត់វូិប្តាានីព្រះប្តាារិ�ធលេ�ងី្សលេ�ាថ្ងៃថីៃទីូ២០ ម៉ែខកមុភៈ  
ឆំ្នាំា�២០២០ នីងិ្សថ្ងៃថីៃទូ២ី៣ ម៉ែខវិចិិកិាា ឆំ្នាំា�២០២០ ជាា�នីា�នាទ ា�់លេ�ាកាារិយិាាល័យ័កណ្តាា ាល័
រិ�ស់ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ នីងិ្សប្តាានីព្រះ�ជុ�សលេព្រះមចតាាមអុមី៉ែមែល័ ច�នីនួី៣ដូង្ស
�ម៉ែនីែមលេទូៀត់ លេ�ាកំ�ង្សឆំ្នាំា�លេនីះ។ ធនាាគាារិប្តាានីព្រះ�ត់�ិត់ាដូិូចខ្នាាង្សលេព្រះកាាម៖

មនុីលេ�កីកចិចព្រះ�ជុ�
លេសចកាជីនូីដូ�ណ្ឌងឹ្សអ��កីចិចព្រះ�ជុ�  រិមួ�ានី រិលេ�ៀ�វាារិៈល័មអតិ់ ត់លួេល័ខស�ខ្នាាន់ីៗ លេសចកាី

សលេព្រះមច នីិង្សអនុីសាាសន៍ីរិ�ស់ព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភ្នំិប្តាាល័ ឯកសាារិគាា�ព្រះទូរិលេ�ៀ�វាារិៈនីីមួយៗ  
រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�២០២០ នីិង្សរិប្តាាយកាារិណ៍្ឌហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�ម៉ែដូល័ប្តាានីលេរិៀ�ច� លេ�ាយ
សវិនីករិខ្នាាង្សលេព្រះ�ា។ លេសចកាជីនូីដូ�ណ្ឌងឹ្ស នីងិ្សឯកសាារិគាា�ព្រះទូរិលេ�ៀ�វាារិៈនីីមយួៗ ម្រួត់វូិប្តាានី
លេរិៀ�ច� លេ�ីង្សជាាភាាសាាអង់្សលេគឺាស នីិង្សប្តាានីលេផ្សាំីជូនីភាាគឺហុុ៍នីិកទាា�ង្សអស់ មុនីលេ�ល័លេ�ីក
កចិចព្រះ�ជុ� ព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�រិ�ស់ភាាគឺហុុ៍នីកិ នីងិ្សកចិចព្រះ�ជុ� វិសិាាមញ្ញញរិ�ស់ភាាគឺហុុ៍និីក។

អ���ង្សលេ�ល័ព្រះ�ជុ�
កចិចព្រះ�ជុ�ភាាគឺហុុ៍នីកិព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�២០២០ ប្តាានីដូកឹនាា�លេ�ាយព្រះ�ធាានីព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័។ 

ភាាគឺហុុ៍នីកិទាា�ង្សអស់�ានីឱ្យកាាសព្រះគឺ�់ព្រះគាាន់ី លេដូមីី �សាាកសួរិ នីងិ្សផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ី ព្រះ�មទាា�ង្ស
អាាចលេសំសុី��នីយល់័ ឬ�ញ្ញាា ាក់�ញ្ញាា ាលេផ្សាសង្សៗ �ថំី្នាាក់ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស។ ក�ណ្ឌត់់លេហ៍ត់ពុ្រះ�ជុ�  នីងិ្សមត់ិ
អនីមុត័់ ម្រួតូ់វិប្តាានីកត់់ព្រះតាាលេ�ាយលេល័ខ្នាាធកិាារិព្រះកមុហុុ៍នីរិ�ស់ធនាាគាារិ។

ច�ណុ្ឌចចមីង្សៗ ម៉ែដូល័ប្តាានីអនីមុត័់ កំ�ង្សកចិចព្រះ�ជុ� ព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�២០២០ �ានី៖

១ កាារិអនុីមត័់ក�ណ្ឌត់់ត់ថ្ងៃមាភាាគឺហុុ៍នីថីមីរិ�ស់ធនាាគាារិ សព្រះ�ា�់កាារិលេប្តាាះផ្សាាាយល័ក់
មូល័�ព្រះត់កមមសិទូធិលេលី័កដូ��ូង្សជាាសាាធាារិណ្ឌៈ (IPO)។

២ កាារិអនីមុត័់លេលី័រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�រិមួ នីងិ្សរិប្តាាយកាារិណ៍្ឌហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ��ាច់លេ�ាយម៉ែ�ក  
សព្រះ�ា�់កាារិយិ�រិលិេចិទូម៉ែដូល័ប្តាានី�ញ្ញច�់លេ�ាថ្ងៃថីៃទីូ៣១ ម៉ែខធំ� ឆំ្នាំា�២០១៩ សព្រះ�ា�់
លេគាាល័��ណ្ឌង្ស�ិលេសស ម៉ែដូល័ប្តាានីលេធវីសវិនីកមមរិចួ លេ�ាយព្រះកុមហុុ៍នីសវិនីកមម
ឯករាាជយ KPMG។

៣ កាារិអនុីមត័់លេលី័រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�រិមួ�ញ្ញច�ល័គំាា នីិង្ស�ាច់លេ�ាយម៉ែ�ករិ�ស់
ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំីអិល័សីុ សព្រះ�ា�់ថ្ងៃថីៃទីូ៣១ ម៉ែខធំ� ឆំ្នាំា�២០១៨ នីិង្សថ្ងៃថីៃទូី៣១ 
ម៉ែខធំ� ឆំ្នាំា�២០១៩ លេ�ាយម៉ែផ្សាអកតាាមសាង់្ស�ារិរិប្តាាយកាារិណ៍្ឌហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�អនីារិជាាត់ិកមុ�ជាា 
(CIFRS) ម៉ែដូល័ប្តាានីលេធវីសវិនីកមម លេ�ាយព្រះកុមហុុ៍នីសវិនីកមម KPMG។

៤ កាារិអនីុមត័់លេលី័កាារិម៉ែ�ង្សម៉ែចកភាាគឺ�ាភ្នំ នីិង្សលេផ្សាទរិសមត់ុល័យម៉ែដូល័លេ�ាសល់័ ថ្ងៃនីព្រះប្តាាក់ 
ច� លេណ្ឌញលេព្រះកាាយដូក�នីធ លេ�ាជាាទុូនី�ព្រះមុង្សទូូលេ�ា។

៥ កាារិអនុីមត័់លេលី័កាារិម៉ែកម៉ែព្រះ�កិចចព្រះ�មលេព្រះ�ៀង្សភាាគឺហុុ៍នីិក នីិង្សល័កេនីាិកៈរិ�ស់ធនាាគាារិ 
លេអសីុលី័�ា ភី្នំអិល័សីុ។

៦ កាារិអនីុមត័់លេលី័លេគាាល័កាារិណ៍្ឌសាី�ីកាារិម៉ែត់ង្សតាា�ង្សព្រះកុមព្រះ�ឹកាាអភ្នំិប្តាាល័។

៧ កាារិអនីមុត័់ នីងិ្សកាារិទូទួូល័សាគ ាល់័កាារិម៉ែត់ង្សតាា�ង្សព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ថីម ីនីងិ្សអំកត់�ណ្តាាង្ស 
ភាាគឺហុុ៍នីិក លេ�ាកំ�ង្សធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភី្នំអិល័សីុ។

៨ កាារិទូទួូល័សាគ ាល់័សញ្ញាា ាត់ិរិ�ស់ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភី្នំអិល័សីុ។

៩ កាារិទូទួូល័សាគ ាល់័លេ�ម ាះរិ�ស់ “Triodos Custody B.V.” ប្តាានី�ា�រិលេ�ម ាះលេ�ាជាា  
“Legal Owner Triodos Funds B.V.” ម៉ែដូល័ជាា�ច ាស់ព្រះកុមហុុ៍នី Triodos 
Fair Share Fund  ។

១០ កាារិអនីុមត័់លេលី័កាារិម៉ែត់ង្សតាា�ង្ស �ណ្ឌឌ ិត់ អុិនី ចាាន់ីនីី លេ�ាក ឆ្នាំាយ លេសឿនី នីិង្សលេ�ាក 
រិត័់ំ យូលេមែង្ស ជាាស�ាជិកព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ សព្រះ�ា�់អាាណ្ឌត់ាិថីមី រិយៈលេ�ល័៣ឆំ្នាំា�
�ម៉ែនីែមលេទូៀត់។ 

១១ កាារិអនីុមត័់លេលី័រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�២០១៩ រិ�ស់ធនាាគាារិ។

១២ កាារិអនីុមត័់លេលី័លេគាាល័កាារិណ៍្ឌសាី�ីកាារិម៉ែត់ង្សតាា�ង្ស នីិង្ស�ាភ្នំកាារិរិ�ស់ធនាាគាារិ។

១៣ កាារិទូទួូល័យករិប្តាាយកាារិណ៍្ឌព្រះ�ធាានីព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភ្នំិប្តាាល័សព្រះ�ា�់ឆំ្នាំា�២០១៩ នីិង្ស
សាែ ានីភាា�លេសដូាកិចចព្រះ�លេទូសកមុ�ជាា។

១៤ កាារិទូទួូល័យករិប្តាាយកាារិណ៍្ឌព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�តិ់�ត់ាសិព្រះ�ា�់ឆំ្នាំា�២០១៩ នីងិ្សម៉ែផ្សានីកាារិ
យុទូធសាាព្រះសាសព្រះ�ា�់ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា នីិង្សព្រះកុមហុុ៍នី�ុព្រះត់សមុន័ីធ។

១៥ កាារិទូទួូល័យករិប្តាាយកាារិណ៍្ឌវិឌ្ឍឍនីភាា� សាី�ដីូ� លេណ្ឌរីិកាារិថ្ងៃនីកាារិចូល័ IPO/ listing 
រិ�ស់ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំីអិល័សីុ។

១៦ កាារិអនីុមត័់លេលី័កាារិផ្ទាា ាស់�ា�រិសាា ាកសញ្ញាញ ាថីមីរិ�ស់ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំីអិល័សីុ 
លេដូីមី �ម៉ែកល័មអនីូវិរិ�ូរាាង្សសាា ាកសញ្ញាញ ានីិមិត់ារិ�ូ នីិង្សអត់ាសញ្ញាញ ាណ្ឌរិ�ស់ធនាាគាារិ។

១៧ កាារិអនីមុត័់លេលី័កាារិវិនិីលិេយាាគឺទូកឹព្រះប្តាាក់ច�នីនួី១០�ានីដូ�ុា ារិអាាលេមរិកិ រិ�ស់លេអសីុលី័�ា  
ហាវ ាយណ្តាាន់ីហ៍សល់័ ព្រះតាាស់ លេដូីមី �ទូទួូល័ប្តាានីសិទូធិកាាន់ីកាា�់ភាាគឺហុុ៍នីរិហូ៍ត់ដូល់័ 
៦.០៤៧.០៤៦ភាាគឺហុុ៍នី លេសមនឹីីង្ស២៣,៣៩១០% ថ្ងៃនីភាាគឺហុុ៍នីសរិ�ុ រិ�ស់វិទិូោាសាែ ានី  
ពាាណ្ឌិជាសាាព្រះសា លេអសីុលី័�ា។

១៨ កាារិអនីុមត័់លេលី័កាារិដូកកាារិវិនិីិលេយាាគឺរិ�ស់ វិទិូោាសាែ ានី ពាាណ្ឌិជាសាាព្រះសា លេអសីុលី័�ា 
លេ�ាសាែ ា�ន័ី មីម្រួកូហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� លេអសីុលី័�ា មីយាែ ាន់ី�ែ ា។

១៩ កាារិអនីុមត័់លេព្រះជីសលេរិ �សព្រះកុមហុុ៍នី Grant Thornton ជាាសវិនីករិឯករាាជយព្រះ�ចាា�
ធនាាគាារិ សព្រះ�ា�់ឆំ្នាំា�២០២១។

�នាទ ា�់�ពី្រះ�ជុ�
ក�ណ្ឌត់់លេហ៍តុ់កចិចព្រះ�ជុ�ភាាគឺហុុ៍នីកិព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�២០២០ នីងិ្សកចិចព្រះ�ជុ�ភាាគឺហុុ៍នីកិវិសិាាមញ្ញញ  

ម្រួត់វូិលេផ្សាំជីនូីព្រះគឺ�់ភាាគឺហុុ៍នីកិទាា�ង្សអស់ លេដូមីី ��និីតិ់យ មនុីនីងឹ្សអនីមុត័់លេ�ាកចិចព្រះ�ជុ��នាទ ា�់។

ភាាគឺហុុ៍នីកិ
ភាាគឺហុុ៍នីិកគឺឺជាា�ច ាស់រិ�ស់ធនាាគាារិ។ ភាាគឺហុុ៍នីិក�ានីសិទូធិអនីុមត័់លេលី័កិចចកាារិ

យុទូធសាាព្រះសានាានាា ក៏�ែ ុម៉ែនីា�ុ��ានីសិទូធិអ�ណ្តាាចព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សផ្ទាទ ាល់័លេលី័កិចចកាារិរិ�ស់ធនាាគាារិ
លេនាាះលេទូ លេ�ាយភាាគឺហុុ៍នីិកប្តាានីលេផ្សាទរិកាារិទូទួូល័�នីទ�កទាា�ង្សលេនីះលេ�ាឲ្យយព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភ្នំិប្តាាល័ 
តាាមរិយៈល័កេនីាកិៈរិ�ស់ធនាាគាារិ។

លេអសីុលី័�ា ហាវ ាយណ្តាាន់ីហ៍សល់័ ព្រះតាាស់ 
AFT ជាាអំក�នីាលេវិនី�ី អង្សគកាារិ លេអសីុលី័�ា លេ�ាយអនីុលេ�ាមតាាមអនុីព្រះកឹត់យ

លេល័ខ: ៤៧៦ អនីព្រះក-�ក ចុះថ្ងៃថីៃទូី២៦ ម៉ែខសីហាា ឆំ្នាំា�២០១៣ រិ�ស់រាាជរិ�ា ាភិ្នំប្តាាល័ថ្ងៃនី
ព្រះ�ះរាាជាាណ្តាាចព្រះកកមុ�ជាា សាី�ី�រិធនីប្តាាល័កិចចហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� នីិង្សព្រះ�កាាសលេល័ខ: ១០៤១ 
សហ៍វិ-ព្រះ�ក ចុះថ្ងៃថីៃទូី១៩ ម៉ែខកញ្ញាញ ា ឆំ្នាំា�២០១៤ រិ�ស់ព្រះកសួង្សលេសដូាកិចច នីិង្សហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� 
សាី�ីកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស នីិង្សកាារិម្រួត់ួត់�ិនីិត់យ�រិធនីប្តាាល័កិចចហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�។ AFT ប្តាានីទូទួូល័
វិញិ្ញាញ ា�នី�ព្រះត់ចុះ�ញ្ញាី�រិធនីប្តាាល័កិចចហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� លេល័ខ: ២៦៩ សហ៍វិ.អឧហ៍ ចុះថ្ងៃថីៃទីូ១៩ 
ម៉ែខសីហាា ឆំ្នាំា�២០១៥ រិ�ស់ព្រះកសួង្សលេសដូាកិចច នីិង្សហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� ម៉ែដូល័�ានីកាារិយិាាល័យ័
ចុះ�ញ្ញាីលេ�ា អគាារិ លេល័ខ៦១ មហាាវិថិីីមុនីីវិង្សស សង្កាា ាត់់ព្រះសះចក ខណ្ឌឌ ដូូនីលេ�ញ រាាជធាានីី
ភ្នំំ� លេ�ញ ព្រះ�ះរាាជាាណ្តាាចព្រះកកមុ�ជាា។

AFT �ានីលេគាាល័��ណ្ឌង្ស នីងិ្សត់នួាាទូ ីដូចូខ្នាាង្សលេព្រះកាាម៖ 

• �លេង្សានីីនីវូិកាា�ានីវុិត់ាភាា�កាារិង្កាារិ នីងិ្សផ្សាាល់័ព្រះ�ភ្នំ�ច�ណូ្ឌល័ លេដូមីី �ចលូ័រិមួអភ្នំវិិឌ្ឍឍន៍ី
លេសដូាកចិចថ្ងៃនីព្រះ�ះរាាជាាណ្តាាចព្រះកកមុ�ជាា។

• ជយួលេលី័កសទ�យ នីងិ្សជយួគាា�ព្រះទូដូល់័កាារិរិ �កចលេព្រះមនីីថ្ងៃនីវិទិូោាសាាព្រះសាពាាក់�ន័ីធនីងឹ្សកាារិ
អភ្នំវិិឌ្ឍឍវិសិយ័លេសដូាកចិច រិមួ�ានី វិសិយ័ធនាាគាារិ នីងិ្សហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� នីងិ្សលេផ្ទាា ាត់ស�ខ្នាាន់ីលេ�ា
លេលី័�រិយិាា�ន័ីហិំ៍រិញ្ញញវិត់ែ� នីងិ្សច� លេណ្ឌះដូងឹ្សម៉ែផ្សាកំហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�។
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• លេលី័កសទ�យកាា�ានីវុិត់ាភាា�លេសដូាកចិច នីងិ្សអ�់រិ �ដូល់័យុវិជនី នីងិ្សព្រះ�ជាា�ល័រិដូា ម៉ែដូល័
�ានីច�ណូ្ឌល័ទាា�។

• ចលូ័រិមួច� ម៉ែណ្ឌកកាារិលេធវឲី្យយព្រះ�លេសីរិលេ�ងី្សនូីវិលេសវាាកមមហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� តាាមរិយៈ ធនាាគាារិ លេអ
សីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ នីងិ្សព្រះកុមហុុ៍នី�ពុ្រះត់សមុន័ីធ លេដីូមី �ជ� រិញុកាារិអភ្នំវិិឌ្ឍឍលេសដូាកចិចកំ�ង្ស
ព្រះសុក។

AFT ជាាភាាគឺហុុ៍នីកិមយួរិ�ស់ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ ម៉ែដូល័ប្តាានី�លេង្សាតី់
លេ�ងី្ស អនីលុេ�ាមតាាមចាា�់ថ្ងៃនីរាាជរិ�ា ាភ្នំបិ្តាាល័ថ្ងៃនីព្រះ�ះរាាជាាណ្តាាចព្រះកកមុ�ជាា �ានីលេគាាល័លេ�ា
លេលី័កទូកឹចតិ់ាដូល់័ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ ឲ្យយព្រះ�កាាន់ីខ្នាា ា�់នីវូិលេគាាល័��ណ្ឌង្សលេដូមី 
លេដូមីី �គាា�ព្រះទូដូល់័សហ៍ព្រះគាាសខំ្នាាត់ត់ចូ��ផ្សាតុ់ ខំ្នាាត់តូ់ច នីងិ្សខំ្នាាត់មធយម នីងិ្សរិកាានីវូិសញ្ញាា ាត់ិ
ជាាព្រះកុមហុុ៍នីម៉ែខមរិ រិ�ស់ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ។ AFT ម្រួតូ់វិ�នីាអនីវុិត់ាលេ�ាយផ្ទាទ ាល់័ 
នីងិ្ស�ាច់លេ�ាយម៉ែ�កនីវូិលេគាាល័��ណ្ឌង្សមិនីរិកព្រះប្តាាក់ច� លេណ្ឌញ ដូូចប្តាានីលេរិៀ�រាា�់ខ្នាាង្សលេលី័។ 
AFT លេធវសីកមមភាា�ជាាព្រះ�លេយាាជន៍ីដូល់័ជនីទូូលេ�ា នីងិ្សមនិីអនីវុិត់ាលេគាាល័��ណ្ឌង្សចមីង្ស 
លេដូមីី �ផ្សាល័ព្រះ�លេយាាជន៍ីពាាណ្ឌជិាកមមឯកជនីផ្ទាទ ាល់័ខា�នីលេ�យី។ AFT មនិីម៉ែមនីជាាសាែ ា�ន័ី
នីលេយាាប្តាាយ នីងិ្សមនិីច�ណុ្ឌះឲ្យយ�កសនីលេយាាប្តាាយណ្តាាមយួលេ�យី។ AFT អាាចលេព្រះ�ីព្រះប្តាាស់
មលេធោាប្តាាយហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� ដូចូប្តាានីក�ណ្ឌត់់លេ�ាកំ�ង្សល័កេនីាកិៈលេនីះម៉ែត់�ែ លុេណ្តាណ ាះ។ គាម ានី�គុឺគល័
ណ្តាាមយួទូទួូល័ប្តាានីអត់ែព្រះ�លេយាាជន៍ី�កីាារិផ្សាាល់័ត់ថ្ងៃមាកាារិខុស់លេ�ាយវិសិ�ា�ាព្រះត់ ឬទូទួូល័
ប្តាានី�កីាារិច�ណ្តាាយ ម៉ែដូល័ផ្សាទ�យលេ�ានីងឹ្សលេគាាល័��ណ្ឌង្សថ្ងៃនី AFT លេ�យី។

ព្រះកមុហុុ៍នី លេអ លេអស លេអ ភ្នំអិីល័សីុ (ASA, Plc.)  
ASA, Plc. ប្តាានី�លេង្សាីត់លេ�ីង្សកំ�ង្សល័កេណ្ឌៈជាាព្រះកុមហុុ៍នីកាាន់ីកាា�់ភាាគឺហុុ៍នីមួយ 

នីងិ្សជាាយនីាកាារិមយួ ម៉ែដូល័�គុឺគលិ័ក នីងិ្សវិនិីលិេយាាគឺនិីលេផ្សាសង្សលេទូៀត់អាាចចូល័រិមួលេ�ាកំ�ង្សកាារិ
រិ �កចលេព្រះមីនីរិយៈលេ�ល័ម៉ែវិង្ស នីិង្សកាារិ�លេង្សាីនីត់ថ្ងៃមាភាាគឺហុុ៍នីលេ�ាកំ�ង្សធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា 
ភ្នំីអិល័សីុ តាាមរិយៈកាារិលេធវី�ច ាស់ផ្សាល័ព្រះ�លេយាាជន៍ីលេ�ាកំ�ង្សភាាគឺហុុ៍នីរិ�ស់ធនាាគាារិ នីិង្ស
លេដូីមី �ចូល័រិមួកំ�ង្សសកមមភាា�លេផ្សាសង្សលេទូៀត់ ម៉ែដូល័�ានីសាារិស�ខ្នាាន់ី នីិង្ស�ានីលេហ៍ត់ុផ្សាល័
សមរិមយ កាារិវិនិីចិិយ័ថ្ងៃនីព្រះកមុព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ នីងិ្សគឺណ្ឌៈព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សព្រះ�ត់�ិត់ា ិនីងិ្សកាារិសលេព្រះមច
លេគាាល័��ណ្ឌង្សខ្នាាង្សមខុលេនីះ។

Sumitomo Mitsui Banking Corporation 
(SMBC) 

SMBC គឺឺជាាធនាាគាារិជ�ែ ុនីធ� មួយ ម៉ែដូល័�ានីព្រះ�តិ់�ត់ាិកាារិទូូទាា�ង្ស�ិភ្នំ�លេ�ាក។ 
តាាមរិយៈសាាខ្នាាកំ�ង្សព្រះសុក (មនិីរាា�់�ញ្ញច�ល័អនីសុាាខ្នាា នីងិ្សភំាាក់ង្កាារិធនាាគាារិ) កំ�ង្សព្រះ�លេទូស
ជ�ែនុី នីងិ្សសាាខ្នាាលេព្រះ�ាព្រះ�លេទូស (រាា�់�ញ្ញច�ល័ទាា�ង្ស�ពុ្រះត់សមុន័ីធ អនីសុាាខ្នាា នីងិ្សកាារិយិាាល័យ័
ត់�ណ្តាាង្ស) លេ�ាទូូទាា�ង្ស�ភិ្នំ�លេ�ាក SMBC ផ្សាាល់័លេសវាាកមមយាែ ាង្សសម �ីរិម៉ែ�� �ានីដូចូជាា 
ព្រះប្តាាក់�លេញ្ញញ ី សាាជវីិកមមហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� គឺលេព្រះ�ាង្សហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� កាារិវិនិីលិេយាាគឺមូល័�ព្រះត់ កាារិលេផ្សាទរិព្រះប្តាាក់ 
កាារិ�ា�រិព្រះប្តាាក់ លេសវាាម៉ែថីរិកាា នីងិ្សព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស�ណ័្ឌណ��ណុ្ឌល័សាាជវីិកមម លេសវាាធាានាាទូញិមលូ័�ព្រះត់
ហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�នាាលេ�ល័អនាាគឺត់ នីងិ្សលេសវាា Investment Trust Sales។

SMBC លេ�ាជំាាលេធវកីាារិលេឆុ្នាំាះលេ�ាលេគាាល័លេ�ារិ�ស់ខា�នី គឺឺ “�លេនីា�នីយុទូធសាាព្រះសាលេផ្ទាា ាត់លេលី័
អាាសីុ”។ SMBC ប្តាានីវិនិីលិេយាាគឺធនីធាានីរិ�ស់ខា�នីយាែ ាង្សសកមមកំ�ង្សព្រះ�លេទូសជាាលេព្រះចនីីលេ�ា
ត់��ន់ីអាាសីុ ម៉ែដូល័�ានីសកាា ានី�ុល័រិ �កចលេព្រះមនីីខ្នាា ា�ង្ស។ លេដូមីី �ផ្សាាល់័ជនូីអតិ់ថីជិនីរិ�ស់ធនាាគាារិ 
លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ ឲ្យយទូទួូល័ប្តាានីនីវូិលេសវាាកមមហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�ស�ាហ៍រិណ័្ឌកមមប្តាានីល័អព្រះ�លេសីរិ 
SMBC ប្តាានីផ្សាាល់័អំកជ�នាាញជាាន់ីខុស់មក�លេព្រះមកីាារិជាាទូពី្រះ�ឹកាាលេ�ាកំ�ង្សម៉ែផំ្សាកសាាជវីិកមម
អនីារិជាាត់រិិ�ស់ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ ចាា�់តាា�ង្ស�ឆំី្នាំា�២០១៣ មក។

ព្រះកមុហុុ៍នីលេមរិ�ស់ SMBC គឺ ឺ Sumitomo Mitsui Financial Group, 
Inc. (SMFG) ប្តាានីចះុ�ញ្ញាលីេ�ាផ្សាាារិភាាគឺហុុ៍នីត់កូយ� Nagoya នីងិ្ស New York  
Exchange។ សព្រះ�ា�់�ត័់�៌ានី�ម៉ែនីែមអ� �ី SMBC សូមទូសសនាាលេវិ�សាាយ៖
www.smfg.co.jp/english

COFIBRED – Compagnie Financière de la 
BRED (BRED's financial company)

COFIBRED គឺជឺាា�ពុ្រះត់សមុន័ីធលេ�ញលេល័ញរិ�ស់ BRED BanquePopulaire។ 
លេ�ាយសាារិសកមមភាា� BRED អភ្នំិវិឌ្ឍឍខា�នីខ្នាា ា�ង្សលេលី័ឆ្នាំាកអនីារិជាាត់ិ លេ�ាឆំ្នាំា�២០០៨  
ក៏សលេព្រះមចឲ្យយ�ានីកាារិលេរិៀ�ច��ុព្រះត់សមុន័ីធ នីិង្សម៉ែផ្សាំកម៉ែដូល័ពាាក់�ន័ីធទាា�ង្សអស់សែិត់លេ�ាកំ�ង្ស
សាែ ា�ន័ីម៉ែត់មយួ លេ�ាយ�ានីលេ�ម ាះថ្នាា Cofibred។ ភាាគឺហុុ៍នីរិ�ស់ Cofibred ប្តាានីមក
��ីពុ្រះត់សមុន័ីធច�នីនួីជាាង្ស៤៥ នីងិ្សសាែ ា�ន័ីម៉ែដូល័ពាាក់�ន័ីធកំ�ង្សវិសិយ័ធនាាគាារិ ធាានាារាែ ា�់រិង្ស 
អុ-ីខមុលេមសី នីងិ្ស/ឬព្រះកមុហុុ៍នីហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�។ �ពុ្រះត់សមុន័ីធ នីងិ្សសាែ ា�ន័ីម៉ែដូល័ពាាក់�ន័ីធទាា�ង្សលេនីះ
សែិត់លេ�ាកំ�ង្សទូវ�ីច�នីនួី៥ ទូូទាា�ង្ស�ភិ្នំ�លេ�ាក។

ORIX Corporation
ព្រះកមុហុុ៍នី ORIX (TSE: 8591; NYSE: IX) ជាាព្រះកមុហុុ៍នីផ្សាាល់័លេសវាាកមមហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�

វិនិីលិេយាាគឺ នីងិ្សព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិអាាជវីិកមមលេលី័វិសិយ័ច�នីនួី៦ ម៉ែដូល័រិមួ�ានី លេសវាាកមមហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�
សាាជវីិកមម ភ្នំត់សិនីោាហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� អចល័នីព្រះទូ�យ វិនិីលិេយាាគឺ នីងិ្សព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិ លេសវាាកមម
ល័ក់រាាយ នីងិ្សអាាជវីិកមមលេព្រះ�ាព្រះ�លេទូស។ ORIX ប្តាានី�លេង្សាតី់លេ�ងី្សលេ�ាឆំ្នាំា�១៩៦៤ ជាា
ព្រះកុមហុុ៍នីភ្នំត់ិសនីោាហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� ORIX ប្តាានីរិ �កចលេព្រះមីនីលេ�ាយ�ានីលេជីង្សលេ�ារិកវិសិយ័
ពាាក់�ន័ីធ នីងិ្សកំ�ង្សត់��ន់ី លេដូមីី �វិវិិឌ្ឍឍអាាជវីិកមមរិ�ស់ខា�នី នីងិ្ស�ព្រះង្សកីលេ�ាទូូទាា�ង្សព្រះ�លេទូស។ 
តាាមរិយៈសកមមភាា�អាាជវីិកមម ORIX ប្តាានីគឺតិ់គឺរូិឥត់ឈ�់ឈរិ�តី់ម្រួមវូិកាារិទូផី្សាាារិ នីងិ្ស
កាារិង្កាារិ លេដូីមី �ចូល័រិមួច� ម៉ែណ្ឌកដូល់័សង្សគម តាាមរិយៈកាារិអភ្នំិវិឌ្ឍឍលេសវាាកមមហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�
�ានីមុខលេគឺទូូទាា�ង្ស�ិភ្នំ�លេ�ាក នីិង្ស�នីាខិត់ខ�ផ្សាាល់័ជូនីនីូវិលេសវាាកមមព្រះ�ក�លេ�ាយភាា�
ថ្ងៃចពំ្រះ�ឌ្ឍតិ់ ម៉ែដូល័�លេង្សាតី់ត់ថ្ងៃមាថីមសីព្រះ�ា�់អត់ថិីជិនី។ សព្រះ�ា�់�ត័់�៌ានី�ម៉ែនីែម សូមទូសសនាា
លេវិ�សាាយ៖ www.orix.co.jp/grp/en

Triodos Microfinance Fund, Triodos Fair 
Share Fund នីងិ្ស Triodos Sustainable 
Finance Foundation 

Triodos Sustainable Finance Foundation (អតី់ត់ Triodos-Doen 
Foundation), Triodos Fair Share Fund នីងិ្ស Triodos Microfinance Fund  
គឺជឺាាមលូ័នីធិវិិនិីលិេយាាគឺ�ី ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សលេ�ាយ Triodos Investment Management។ 
Triodos Investment Management គឺជឺាា�ពុ្រះត់សមុន័ីធលេ�ញលេល័ញ នីងិ្សកាាន់ីកាា�់
ភាាគឺហុុ៍នីច�នីួនី ១០០% លេ�ាយធនាាគាារិ Triodos ម៉ែដូល័ជាាធនាាគាារិមួយ �ានី
នីរិិនីារិភាា��ានីមខុលេគឺលេ�ាលេលី័�ភិ្នំ�លេ�ាក។ មលូ័នីធិលិេនីះ លេផ្ទាា ាត់កាារិយកចតិ់ាទុូក�ាក់
លេ�ាលេលី័កាារិផ្សាាល់័លេសវាាហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�ជនូីព្រះ�ជាាជនី នីងិ្សសហ៍ព្រះគាាសខំ្នាាត់ត់ចូ នីងិ្សមធយមម៉ែដូល័
�ានីច�ណូ្ឌល័ទាា�លេ�ាកំ�ង្សព្រះ�លេទូសក� �ុង្សអភ្នំវិិឌ្ឍឍ លេដូមីី �រិមួច� ម៉ែណ្ឌកកំ�ង្ស�រិយិាា�ន័ីហិំ៍រិញ្ញញវិត់ែ�
ព្រះ�ក�លេ�ាយនីរិិនីារិភាា�។

Triodos Microfinance Fund
Triodo Microfinance Fund ប្តាានី�លេង្សាតី់លេ�ងី្សលេ�ាកំ�ង្សឆំ្នាំា�២០០៩ នីងិ្សជាា

មលូ័នីធិលិេ�កី-�ទិូ លេ�ាយ�ានីថំ្នាាក់ភាាគឺហុុ៍នី សព្រះ�ា�់វិនិីលិេយាាគឺនិីនីតី់�ិគុឺគល័ អំក�ានី
ព្រះទូ�យសមីត់ាលិេព្រះចនីី នីងិ្សអត់ថិីជិនីធនាាគាារិឯកជនីទូូទាា�ង្សទូវ�ីអឺរិ ែ�ុ។ សកមមភាា�ចមីង្ស
រិ�ស់មលូ័នីធិលិេនីះលេផ្ទាា ាត់លេលី័សាែ ា�ន័ីមមី្រួកហិូ៍រិញ្ញញវិត់ែ� នីងិ្សធនាាគាារិ សហ៍ព្រះគាាសធុនីតូ់ច នីងិ្ស
មធយម ម៉ែដូល័ប្តាានី�លេង្សាតី់លេ�ងី្សលេ�ាយ�ានីឯកសាារិ�ញ្ញាា ាក់ព្រះត់មឹម្រួត់វូិ។

Triodos Fair Share Fund (ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សលេ�ាយ Legal Owner 
Triodos Funds B.V.)

Triodos Fair Share Fund ប្តាានី�លេង្សាតី់លេ�ងី្សនាាឆំ្នាំា�២០០២ កំ�ង្សព្រះ�លេទូស
ហូ៍ល័ាង់្ស គឺជឺាាមលូ័នីធិដិូ��ងូ្សលេគឺ�ង្សអស់ នីងិ្សដ៏ូកព្រះមលេ�ាកំ�ង្ស�ភិ្នំ�លេ�ាក ម៉ែដូល័ផ្សាាល់័ឱ្យកាាស
វិនិីលិេយាាគឺកំ�ង្សសាែ ា�ន័ីធនាាគាារិធនុីត់ចូ នីងិ្សធមយមដូល់័សាាធាារិណ្ឌជនីទូូលេ�ា។

Triodos Sustainable Finance Foundation
Triodos Sustainable Finance Foundation �ានីគឺ�នីិត់ផ្សាា�ចលេផ្សាាីមផ្សាាល់័

ហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�ម៉ែដូល័ជួយ�លេនីា�នីសែិរិភាា�ថ្ងៃនីកាារិអភ្នំិវិឌ្ឍឍទូូទាា�ង្ស�ិភ្នំ�លេ�ាក លេ�ាយលេផ្ទាា ាត់លេលី័ 
�រិយិាា�ន័ីហិំ៍រិញ្ញញវិត់ែ�។

អភ្នំបិ្តាាល័កចិចសាាជវីិកមម
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ប្រកមុ្មប្របកឹាា�បិាាលិ
�មាាជូ�ិ-�មាាជូកិាាប្រ�មុប្រ��ឹាាភិបិាាល  ត្រូត្តិវូបាានតែត្តិងតាា�ងលោដាាយភាាគហុុិន�ិ�ប្រមាា�់ 

អាាណ៍តិ្តិិ  ៣ឆំាា�  លោ��មីលីោធើ���មមភាាពីត្តិ�ណាាងឱ្យយពីួ�លោគផ្ទាា ាល់ ។ តាាមល�ខនិិ�ៈបាាន
�ញ្ជាា ា�់ថាា  �មាា�ភាាពីប្រ�មុប្រ��ឹាាភិបិាាលត្រូត្តិវូមាាន   ១០រ�ូ នងិ ៖

• ប្រ�មុប្រ��ឹាាភិបិាាល ទទួលខ្ញុំ�ុត្រូត្តិវូលោល�កាារ��ណ៍ត់្តិយុទធ�ាប្រ� ិ រ��់ធនាាគាារ  នងិ
ប្រគ�់ប្រគងរាាល់ប្រ�ត្តិិ�ត្តិិិកាារអាាជូ�វ�មម ។ �មាាជូិ� -�មាាជូិកាាប្រ�ុមប្រ�ឹ�ាាភិិបាាល
ទាា�ង��់ ត្រូត្តិវូលោធើ��ចិចកាារ លោ��មីជីាាប្រ�លោ�ាជូន៍ខ្ញុំព�់��ផុតុ្តិ �ប្រមាា�់ធនាាគាារ ។

• ��ណាាចរ��់ប្រ�មុប្រ��ឹាាភិបិាាលត្រូត្តិវូ�នវុត្តិរិមួគំាា លោហិ�យគាម ាន�មាាជូ�ិ-�មាាជូកិាា
ណាាមំាា�់មាាន��ណាាច�ំ�ងកាារផុិល់កាារតែណ៍នាា� ឬ�ង្ហាា ា�់ �ញ្ជាា ា តែត្តិ ឯ�ឯងលោល�
ថំាា�់��ឹនាា� ឬ�ុគាលិ�ណាាមំាា�់រ��់ធនាាគាារ ឬច�ុហិត្តិលុោលខ្នាា លោល��ចិច�នាា ឬ
�ឹ�នាា�ប្រគ�់ប្រគងប្រ�ត្តិិ�ត្តិិិកាាររ��់ ធនាាគាារបាានលោ��យ  លោល��តែលងតែត្តិមាានកាារ
លោផុារ��ណាាចជាា�់�ា�់ឱ្យយ�នវុត្តិ ិតាាមរយៈលោ�ច�ិ��លោប្រមចរ��់ប្រ�មុប្រ��ឹាាភិបិាាល ។

• �មាាជូ�ិ-�មាាជូកិាាមំាា�់ៗ អាាចពីនិតិ្តិយលោដាាយគាម ាន��ណ៍ត់្តិ ច� លោ�ា�ឯ��ារ និង
��ណ៍ត់្តិប្រតាាលោផុសងៗរ��់ធនាាគាារ ប្រគ�់លោពីលលោមាោ ាង លោធើ� កាារ ។

ប្រ�ុមប្រ�ឹ�ាាភិិបាាល លោធើ�កាារលោប្រជូ��តាា�ងនូវ�មាាជូិ�មំាា�់ ឱ្យយលោធើ�ជាាប្រ�ធាាន ប្រ�ុម
ប្រ��ឹាាភិបិាាល តាាមរយៈកាារលោបាា�លោឆំាាត្តិ លោដាាយយ�តាាម�� លោ�ង ភាាគលោប្រច�នលោហិ�យ�គុាល
លោនាា�ជាា�ំ���ឹនាា� នវូរាាល់�ចិចប្រ�ជូុ� ប្រ�មុប្រ��ឹាាភិបិាាល  �៏�ចូជាាមហាា�នំបិាាត្តិប្រ�ចាំា�ឆំាា� ។

ប្រ�មុប្រ��ឹាាភិបិាាល ទទួលខ្ញុំ�ុត្រូត្តិវូលោល��ភិបិាាល�ចិច�ាជូ�វ�មម នងិ ជូ� រញុ�ភិិវឌ្ឍឍន៍
លោជាាគជូយ័រ��់ធនាាគាារ តាាមរយៈកាារ�ឹ�នាា� រាាល់ ប្រ�ត្តិ�ិត្តិិកិាារកាារង្ហាារ នងិអាាជូ�វ�មម ។ 
ប្រ�មុប្រ��ឹាាភិបិាាលជាា�ំ�តែត្តិងតាា�ង នងិអាាច ��ត្តិ� តែណ៍ងរ��់ប្រ�ធាាននាាយ�ប្រ�ត្តិ�ិត្តិិ ិ ។ 

ប្រ�ុមប្រ�ឹ�ាាភិិបាាល�៏ធាានាាផុងតែ�រថាាធនធាានមនុ�ស តែ�លចាំា�បាាច់មាានប្រគ�់ប្រគាាន់�ំ�ង
កាារ�លោងើ�ត្តិ យុទធ�ាប្រ� ិនងិលោគាាលលោ�ាហិិរញ្ញញវតុ្តិ�ជាាមយួថំាា�់ប្រគ�់ប្រគង លោ��មីដីាា�់ឱ្យយថំាា�់
ប្រគ�់ប្រគង�នវុតិ្តិ ប្រពីមទាា�ងត្រូត្តិតួ្តិពីនិិត្តិយលោល�កាារ�នវុតិ្តិរ��់ថំាា�់ប្រគ�់ប្រគងលោដាាយ ផ្ទាា ាល់ នងិ
តាាមរយៈ គណ៍ៈ�មាម ាធិកាារប្រ�ុមប្រ�ឹ�ាាភិិបាាល ។

ប្រ�ុមប្រ�ឹ�ាាភិិបាាល បាាន�លោងើ�ត្តិគណ៍ៈ�មាម ាធិកាារ ច� នួន៣ �ចូជាា គណ៍ៈ�មាម ាធកិាារ
�វន�មម គណ៍ៈ�មាម ាធិកាារផុិល់ត្តិម្លៃមៃកាារ និងលោប្រជូ��តាា�ង គណ៍ៈ�មាម ាធិកាារប្រគ�់ប្រគង
ហាានភិិយ័ នងិពីត័្តិម៌ាានវទិាា ប្រពីមទាា�ង�លោងើ�ត្តិនវូ គណ៍ៈ�មាម ាធកិាារលោផុសង លោទៀត្តិ អាាប្រ�យ័
លោ�ាតាាមត្តិត្រូមូវកាារចាំា�បាាច់ លោ��មី�ី� លោណ៍�រកាារប្រ�ត្តិិ�ត្តិិិកាារអាាជូ�វ�មមរ��់ធនាាគាារ ។ 
គណ៍ៈ�មាម ាធិកាាររ��់ប្រ�ុម ប្រ�ឹ�ាាភិិបាាលទាា�ងលោន� ត្រូតូ្តិវ�លោងើ�ត្តិលោ��ង អាាប្រ�យ័ លោ�ានឹង
ប្រ�ុមប្រ�ឹ�ាាភិិបាាល លោហិ�យ�មាាជូ�ិ-�មាាជូកិាាទាា�ង��់លោ�ា�ំ�ងគណ៍ៈ�មាម ាធិកាារ នឹ ង     
ត្រូត្តិូវ �នុមត័្តិ  លោដាាយ ប្រ�ុមប្រ�ឹ�ាាភិិបាាល ។ គណ៍ៈ�មាម ាធិកាារទាា�ងលោន� មនិ�នវុត្តិ�ិ�ណាាច
រ��់ប្រ�ុមប្រ�ឹ�ាាភិិបាាលលោ��យ លោល��តែលង តែត្តិ មាាន កាារ  លោផុារ �ិទធ ិ��ណាាចជាាផុៃ�វកាារ តែត្តិ
ត្រូត្តិវូផិុល់�នុ �ា�ន៍�ល់ប្រ�ុមប្រ�ឹ�ាាភិិបាាល ច� លោ�ា���មមភាាពីរមួរ��់ពីួ�លោគ ។  
គួរ�ញ្ជាា ា�់ផុងតែ�រថាា �មាាជូិ�ភាាពីម្លៃនគណ៍ៈ�មាម ាធិកាារមិន��ណ៍ត់្តិថាា ត្រូត្តិូវតែត្តិជាា 
�មាាជូ�ិ-�មាាជូកិាាប្រ�ុមប្រ�ឹ�ាាភិិបាាលលោនាា�លោទ លោ�ាលគអឺាាចជាា�ំ�ប្រគ�់ប្រគង ឬ�គុាល
ណាា លោផុសងលោទៀត្តិ តែ�ល�មប្រ���ំ�ងត្តិនួាាទ�រ��់គណ៍ៈ�មាម ាធិកាារន�មយួៗ ។  �ោ តុែនិ
ប្រ�ធាានម្លៃនគណ៍ៈ�មាម ាធកិាារប្រ�ុមប្រ�ឹ�ាាភិិបាាល គចឺាំា�បាាច់ត្រូត្តិវូតែត្តិជាា�មាាជូ�ិ-�មាាជូកិាា
រ��់ប្រ�ុមប្រ�ឹ�ាាភិិបាាល ។ គណ៍ៈ�មាម ាធិកាារ�វន�មម នងិ�ប្រម��ត្រូមលួ�ចិចកាារ
ចាា�់, នងិគណ៍ៈ�មាម ាធិកាារផិុល់ត្តិម្លៃមៃកាារ នងិលោប្រជូ��តាា�ង អាាច��ឹនាា��ភិិបាាលឯ�រាាជូយ ។
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ង្ខេ�ាក ឆាាយ ង្ខេសឿន្ន ព្រះ�ធាានីព្រះកុមព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័

គឺណ្ឌៈ ក�ម ាធិកាារិ ព្រះកមុព្រះ�កឹាា ភិ្នំប្តាាល័ ៖ គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិ សវិនីកមម

ជនីជាាត់ ិម៉ែខមរិ លេកតី់ កំ�ង្សម៉ែខ លេមសាា ឆំ្នាំា� ១៩៥៤ ។ លេ�ាក ប្តាានីចលូ័រិមួ កំ�ង្ស ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ លេ�ាម៉ែខសីហាាឆំ្នាំា�
២០១៤ ។ លេ�ាក ប្តាានីចលូ័�លេព្រះមកីាារិជាាមយួ លេអសីុលី័�ា ចាា�់តាា�ង្ស�ី ម៉ែខ មករាា ឆំ្នាំា� ១៩៩៣ រិហូ៍ត់ដូល់័ ចលូ័នីវិិត់ាន៍ី
លេ�ា ថ្ងៃថីៃទូ ី១០ ម៉ែខ លេមសាា ឆំ្នាំា� ២០១៤ ។ ត់នួាាទូ ីចងុ្សលេព្រះកាាយ មនុីចលូ័នីវិិត់ាន៍ី រិ�ស់ លេ�ាក លេ�ាកំ�ង្ស ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា 
ភ្នំអីលិ័សីុ ជាាអនីពុ្រះ�ធាានី នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ា ិ នីងិ្ស ជាាគឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានី នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ាហិិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� ។ លេ�ាក ធាា ា�់លេធវជីាា
គឺណ្ឌលេនីយយករិ នីងិ្ស ជាាអនីពុ្រះ�ធាានី គឺណ្ឌលេនីយយករិ ថ្ងៃនី មនីទរីិ ពាាណ្ឌជិាកមម លេខត់ា ក��ត់ �ី ឆំ្នាំា� ១៩៨០ ដូល់័ ឆំ្នាំា� ១៩៩២ ។

�ចច��ីនី ំលេ�ាកជាា ព្រះ�ធាានី ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ ថ្ងៃនី  ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ, ស�ាជកិ ព្រះកុម ព្រះ�កឹាា 
ភ្នំបិ្តាាល័ ថ្ងៃនី ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ឡាាវិ, នីងិ្ស ស�ាជកិ ព្រះកមុ ព្រះ�កឹាាភ្នំបិ្តាាល័ ថ្ងៃនី សាែ ា�ន័ី មមី្រួកហិូ៍រិញ្ញញវិត់ែ� លេអសីុលី័�ា 
មយីាែ ាន់ី�ែ ា ។

លេ�ាក ប្តាានី�ញ្ញច�់ ថំ្នាាក់អនីុ�ណ្ឌឌ ិត់ ព្រះ�ត់ិ�ត់ាិ ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស ពាាណ្ឌិជាកមម ជ�នាាញ ហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� នីិង្ស គឺណ្ឌលេនីយយ �ី
សាាកល័ វិទិូោាល័យ័ Preston លេ�ា សហ៍រិដូាអាាលេមរិកិ ។ លេ�ាក ក៏ប្តាានី�ញ្ញច�់ វិគឺគសិកាា សាី�ី អភ្នំបិ្តាាល័ព្រះកមុហុុ៍នី 
� ីវិទិូោាសាែ ានី អពូ្រះសាា ាលី័ សព្រះ�ា�់ អភ្នំបិ្តាាល័ ព្រះកមុហុុ៍នី (GAICD) ។

បណិ៍តិ្ថុ �ុនិ្ន ចាាន់្នន្ន ី អភ្នំបិ្តាាល័

�ណ្ឌឌ តិ់ អុនិី ចាាន់ីនី ី ជាាជនីជាាត់មិ៉ែខមរិ លេកីត់កំ�ង្សម៉ែខមថុិីនាា ឆំ្នាំា�១៩៦០ ។ លេ�ាក�ណ្ឌឌ តិ់ ជាាព្រះ�ធាានីនាាយក
ព្រះ�ត់�ិត់ា ិរិ�ស់ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ ចាា�់តាា�ង្ស�ធីនាាគាារិប្តាានី�លេង្សាតី់លេ�ងី្សលេ�ាកំ�ង្សឆំ្នាំា�២០០០ ។ លេ�ាក
�ណិ្ឌឌ ត់ប្តាានីកាា ាយជាាស�ាជកិព្រះកមុព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័រិ�ស់ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ លេ�ាម៉ែខកញ្ញាញ ា ឆំ្នាំា�២០១៤។ 
�ណ្ឌឌ តិ់ អុនិី ចាាន់ីនី ីជាាសហ៍សាែ ា�និីករិ�ស់ ស�ាគឺមទូភំីាាក់ង្កាារិអភ្នំវិិឌ្ឍឍន៍ីលេសដូាកចិចកំ�ង្សព្រះសុកកមុ�ជាា (លេអសីុលី័�ា) 
តាា�ង្ស�មី៉ែខមករាា ឆំ្នាំា�១៩៩៣ ។ កំ�ង្សត់នួាាទូជីាាព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ា ិលេ�ាក�ណ្ឌឌ តិ់ដូកឹនាា�គឺណ្ឌៈក�ម ាធកិាារិព្រះ�ត់�ិត់ា ិ
ម៉ែដូល័ទូទួូល័ខសុម្រួត់វូិលេរិៀ�ច� ម៉ែផ្សានីកាារិយុទូធសាាព្រះសារិមួ នីងិ្សដូ� លេណ្ឌរីិកាារិង្កាារិអាាជវីិកមមព្រះ�ចាា�ថ្ងៃថីៃ ព្រះ�មទាា�ង្សព្រះ�ត់�ិត់ាិ
ម៉ែផ្សានីកាារិអាាជវីិកមមរិ�ស់ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ នីងិ្សព្រះកុមហុុ៍នី�ពុ្រះត់សមុន័ីធ។ លេ�ាក�ណ្ឌឌ តិ់ទូទួូល័ខសុម្រួត់វូិ
ផ្ទាទ ាល់័ច� លេពាាះព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ ។

ទូ�នីលួ័ខសុម្រួត់វូិលេផ្សាសង្សលេទូៀត់រិ�ស់លេ�ាក�ណ្ឌឌ តិ់ រិមួ�ានី ជាាព្រះ�ធាានីព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា 
ឡាាវិ នីងិ្សសាែ ា�ន័ីមមី្រួកហិូ៍រិញ្ញញវិត់ែ� លេអសីុលី័�ា មយីាែ ាន់ី�ែ ា ព្រះ�មទាា�ង្សជាាត់�ណ្តាាង្សភាាគឺហុុ៍នីកិ រិ�ស់ ធនាាគាារិ លេអសីុ
លី័�ា ឡាាវិ, លេអសីុលី័�ា សីុ�យ�រិធឹ ីភ្នំអីលិ័សីុ, វិទិូោាសាែ ានី ពាាណ្ឌជិាសាាព្រះសា លេអសីុលី័�ា, នីងិ្សសាែ ា�ន័ីមមី្រួកហិូ៍រិញ្ញញវិត់ែ� 
លេអសីុលី័�ា មយីាែ ាន់ី�ែ ា ។ លេ�ាក�ណ្ឌឌ តិ់ក៏ជាាព្រះ�ធាានីព្រះកមុព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័រិ�ស់លេអសីុលី័�ា ហាវ ាយណ្តាាន់ីហ៍សល់័ 
ព្រះតាាស់។

�ណ្ឌឌ តិ់ អុនិី ចាាន់ីនី ីជាាស�ាជកិព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័រិ�ស់ Entrepreneurship Development Fund 
(EDF) ជាា�រិធនីប្តាាល័កចិច�លេង្សាតី់លេ�ងី្សលេ�ាយរាាជរិ�ា ាភ្នំបិ្តាាល័កមុ�ជាា។ លេ�ាក�ណ្ឌឌ តិ់ក៏ជាាព្រះ�ធាានីស�ាគឺម
ធនាាគាារិលេ�ាកមុ�ជាា។ លេ�ាក�ណ្ឌឌ តិ់ជាាអំកត់�ណ្តាាង្សឱ្យយធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ ម៉ែដូល័ជាាស�ាជកិរិ�ស់
លេវិទូកិាាលេសដូាកចិច�ភិ្នំ�លេ�ាក ។

លេ�ាកំ�ង្សឆំ្នាំា�១៩៩៨ លេ�ាក�ណ្ឌឌ តិ់ប្តាានី�ញ្ញច�់វិគឺគព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សសា�ី ី សាែ ា�ន័ីហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�សព្រះ�ា�់អភ្នំវិិឌ្ឍឍន៍ីសហ៍ព្រះគាាស
ឯកជនី (FIPED) �សីាាកល័វិទិូោាល័យ័ Harvard សហ៍រិដូាអាាលេមរិកិ។ លេ�ាក�ណ្ឌឌ តិ់ប្តាានី�ញ្ញច�់កាារិសិកាា
ថំ្នាាក់�ណ្ឌឌ តិ់ ម៉ែផ្សាកំព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សអាាជវីិកមម នីងិ្សប្តាានី�ញ្ញច�់វិគឺគសិកាាសាី� ី អភ្នំបិ្តាាល័ព្រះកមុហុុ៍នី�វីិទិូោាសាែ ានីអពូ្រះសាា ាលី័
សព្រះ�ា�់អភ្នំបិ្តាាល័ព្រះកមុហុុ៍នី (GAICD)។

ព្រះកុមព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័
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ង្ខេ�ាក រត័្ថុន យងូ្ខេមូ្ម� អភ្នំបិ្តាាល័

ជនីជាាត់ ិម៉ែខមរិ លេកតី់ កំ�ង្ស ឆំ្នាំា�១៩៦២ ។ លេ�ាក រិត័់ ំ យូលេមែង្ស ប្តាានី�លេព្រះមកីាារិឱ្យយលេអសីុលី័�ា ចាា�់�មី៉ែខមករាា 
ឆំ្នាំា�១៩៩៩ ។ ចាា�់�មី៉ែខមករាា ឆំ្នាំា�១៩៩៩ ដូល់័ម៉ែខសីហាា ឆំ្នាំា�២០០៨ លេ�ាកប្តាានីកាាន់ីត់� ម៉ែណ្ឌង្សជាាលេព្រះចនីីលេ�ា 
កំ�ង្សធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ដូចូជាា ៖ ព្រះ�ធាានី គឺណ្ឌលេនីយយករិ នីិង្ស អនីុព្រះ�ធាានី ហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� (ម៉ែខមករាា ឆំ្នាំា�១៩៩៩ ដូល់័
ម៉ែខឧសភាា ឆំ្នាំា�២០០៧) ជាា នាាយក នាាយក�ា ានី ហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� (ម៉ែខមថុិីនាា ឆំ្នាំា�២០០៧ ដូល់័ ម៉ែខសីហាា ឆំ្នាំា�២០០៨) 
នីងិ្ស ជាា នាាយក ព្រះ�តិ់�ត់ា ិរិត់នាាភ្នំបិ្តាាល័ (ម៉ែខកញ្ញាញ ា ឆំ្នាំា�២០០៨ ដូល់័ ម៉ែខឧសភាា ឆំ្នាំា�២០១៥) នីងិ្ស ជាា អនុីព្រះ�ធាានី
នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ា ិនីងិ្ស ជាា គឺណ្ឌៈ ព្រះ�ធាានី នាាយក ព្រះ�តិ់�ត់ាិ រិត់នាាភ្នំិប្តាាល័ (ម៉ែខ មិថីុនាា ឆំ្នាំា�២០១៥ ដូល់័ �ចច��ីនីំ) ។

លេ�ាកទូទួូល័ខសុម្រួត់វូិដូកឹនាា�ព្រះកមុព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស នីងិ្សម្រួត់តួ់�និីតិ់យរិត់នាាភ្នំបិ្តាាល័ ដូចូជាា ៖ នាាយក�ា ានីព្រះ�តិ់�ត់ាិ
កាារិ ហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�, កាារិយិាាល័យ័រិត់នាាភ្នំបិ្តាាល័, កាារិយិាាល័យ័ព្រះប្តាាក់ត់មាល់័ នីងិ្សអព្រះតាា�ា�រិរិ�ូយិ�ណ័្ឌណ, នីងិ្សកាារិយិាាល័យ័
រិត់នីពាាណ្ឌជិាកមម ។ លេ�ាកក៏ជាាអំកគាា�ព្រះទូម៉ែផ្សាកំ�លេចចកលេទូសដូល់័ព្រះកមុហុុ៍នី�ពុ្រះត់សមុន័ីធរិ�ស់ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំី
អលិ័សីុ ទាាក់ទូង្សនីងឹ្សកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សមលូ័នីធិ ិ។

ចាា�់ � ីឆំ្នាំា�២០០១ ដូល់័ ម៉ែខកញ្ញាញ ា ឆំ្នាំា�២០១៤ លេ�ាក ជាា អំក ត់�ណ្តាាង្ស ភាាគឺហុុ៍នីកិ រិ�ស់ ព្រះកមុហុុ៍នី លេអ លេអស លេអ  
ម៉ែដូល័ ជាា ភាាគឺហុុ៍នីកិ កំ�ង្ស ព្រះសុកមយួ រិ�ស់ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ ។ លេ�ាម៉ែខសីហាា ឆំ្នាំា�២០១៤ លេ�ាក ប្តាានី
កាា ាយជាាស�ាជកិព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័រិ�ស់ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ ។

លេ�ាក ប្តាានី �ញ្ញច�់ ថំ្នាាក់ អនី�ុណ្ឌឌ តិ់ ម៉ែផ្សាកំ ធនាាគាារិ នីងិ្ស ហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� � ីសាាកល័វិទិូោាល័យ័ លេវិលេសទីនី លេ�ា ទូពី្រះកុង្ស
ភំ្នំ� លេ�ញ នីងិ្ស ប្តាានី �ញ្ញច�់វិគឺគសិកាា សាី� ី អភ្នំបិ្តាាល័ ព្រះកមុ ហុុ៍នី� ី វិទិូោាសាែ ានី អពូ្រះសាា ាលី័ សព្រះ�ា�់អភ្នំបិ្តាាល័ ព្រះកមុ ហុុ៍នី 
(GAICD) ។

ង្ខេ�ាក Pieter Kooi អភ្នំបិ្តាាល័

ជនីជាាត់ ិហូ៍ល័ាង់្ស លេកតី់ កំ�ង្ស ឆំ្នាំា� ១៩៥៨ ប្តាានី ចលូ័រិមួ កំ�ង្ស ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ លេ�ា ម៉ែខ តុ់�ា ឆំ្នាំា� ២០០០ ។ ចាា�់ � ីឆំ្នាំា�
១៩៩៣ លេ�ាក ប្តាានី លេធវ ីជាា ទូពី្រះ�កឹាា មីម្រួកូហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�ឱ្យយ លេអសីុលី័�ា រិយៈ លេ�ល័ ជាាង្ស ៧ឆំ្នាំា� លេដូមីី � ក�ា ាយខា�នី � ីកមមវិធិី
អភ្នំវិិឌ្ឍឍន៍ី លេ�ាជាា ធនាាគាារិ ពាាណ្ឌជិា ។ ចាា�់� ីឆំ្នាំា�១៩៩៩ �ណ្ឌឌ តិ់ Pieter KOOI ប្តាានី �លេព្រះម ីកាារិង្កាារិ ជាា ទូពី្រះ�កឹាា
មមី្រួក ូហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� រិយៈលេ�ល័ខា ីដូល់័ សាែ ា�ន័ី មមី្រួកូហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� លេ�ាកំ�ង្ស  ១៥ ព្រះ�លេទូស ម៉ែដូល័ ភាាគឺលេព្រះចនីី សែិត់ កំ�ង្ស ទូវ�ី ព្រះអាាហ៍វិក 

 នីងិ្ស អាាសីុ ។ ចាា�់ �មី៉ែខ កញ្ញាញ ា ឆំ្នាំា� ២០០២ ដូល់័ ម៉ែខ ធំ� ឆំ្នាំា� ២០០៥ លេ�ាក �ានី ត់នួាាទូ ីជាា នាាយក ម៉ែផ្សាកំ មមី្រួក ូហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� រិ�ស់ 
UNCDF កំ�ង្ស ទូពី្រះកងុ្ស ញ�យែក ។ ចាា�់ � ីម៉ែខ មនីាា ឆំ្នាំា� ២០០៦ រិហូ៍ត់ ដូល់័ ម៉ែខ ឧសភាា ឆំ្នាំា� ២០១១ លេ�ាក ប្តាានី លេធវ ីជាាទូី
ព្រះ�ឹកាា លេព្រះ�ា លេ�ែ ាង្សឱ្យយ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ កំ�ង្ស កាារិ �លេង្សាតី់ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ឡាាវិ, លេអសីុលី័�ា លេព្រះត់នីនីងី្ស 
លេសនីធរ័ិ (�ចច��ីនីជំាា វិទិូោាសាែ ានី ពាាណ្ឌជិាសាាព្រះសា លេអសីុលី័�ា), នីងិ្ស លេអសីុលី័�ា សីុ�យ�រិធឹ ីភ្នំអីលិ័សីុ ។ �ចច��ីនីំ
លេ�ាក លេធវ ីជាា ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ លេ�ា កំ�ង្ស សាែ ា�ន័ី ជាា លេព្រះចីនីលេ�ាអាាសីុ ។  លេ�ាក ប្តាានី �ញ្ញច�់ កាារិសិកាា  � ី វិទិូោាសាែ ានី
អពូ្រះសាា ាលី័  សព្រះ�ា�់ អភ្នំបិ្តាាល័ ព្រះកមុហុុ៍នី ។

លេ�ាក ទូទួូល័ ប្តាានី អនី�ុណ្ឌឌ តិ់ ម៉ែផ្សាកំ ហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� សាាជវីិកមម នីងិ្ស សង្សគមវិទិូោា លេ�ា សាាកល័ វិទិូោាល័យ័ Erasmus 
កំ�ង្ស ទូពី្រះកងុ្ស Rotterdam ព្រះ�លេទូស ហូ៍ល័ាង់្ស ។ លេ�ាក ក៏ប្តាានី �ញ្ញច�់ កាារិសិកាា  � ីវិទិូោាសាែ ានី អពូ្រះសាា ាលី័  សព្រះ�ា�់
អភ្នំបិ្តាាល័ ព្រះកមុហុុ៍នី (GAICD) ។

គឺណ្ឌៈ ក�ម ាធិកាារិ ព្រះកមុព្រះ�កឹាា ភ្នំបិ្តាាល័ ៖ គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិ ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស ហាានីភិ្នំយ័ នីងិ្ស�ត័់�៌ានីវិទិូោា  (ព្រះ�ធាានី), 
គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិ ម៉ែត់ង្សតាា�ង្ស នីងិ្ស �ាភ្នំកាារិ, គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិ សវិនីកមម

ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័
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ង្ខេ�ាក Ian S. Lydall អភ្នំបិ្តាាល័

ជនីជាាត់ិ អង់្សលេគឺាស លេកីត់ កំ�ង្ស ឆំ្នាំា�១៩៥៥ ។ លេ�ាក ប្តាានី ចូល័រិមួ កំ�ង្ស ព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ រិ�ស់ ធនាាគាារិ 
លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ លេ�ា ម៉ែខ សីហាា ឆំ្នាំា�២០១៥ ។ លេ�ាក ធាា ា�់ លេធវ ីជាា នាាយក ព្រះ�តិ់�ត់ា ិ នីងិ្ស ជាា ព្រះ�ធាានី ព្រះកមុហុុ៍នី 
PwC លេ�ា លេវិៀត់ណ្តាាម ។ លេ�ាក ប្តាានី ចូល័នីិវិត់ាន៍ី �ី ព្រះកុមហុុ៍នី លេនីះ លេ�ា ថ្ងៃថីៃ ទីូ៣០ ម៉ែខមិថីុនាា ឆំ្នាំា�២០១៥ ។  
លេ�ាក �ានី ��ណ្ឌង្ស រិមួ ច� ម៉ែណ្ឌក ជាា មួយធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា លេ�ាយ លេព្រះ�ពី្រះប្តាាស់ �ទូ�លិេសាាធន៍ី រិ�ស់ លេ�ាក ខ្នាាង្ស ម៉ែផ្សាកំ
រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌ ហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� អភ្នំិប្តាាល័កិចច សាាជីវិកមម កាារិ ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស ហាានីិភ្នំយ័ យុទូធសាាព្រះសា នីិង្ស ម៉ែផ្សាំក ពាាក់�ន័ីធ លេផ្សាសង្សៗ
លេទូៀត់ ។ លេ�ាក �ានី �ទូ�ិលេសាាធន៍ី យាែ ាង្ស ទូូល័� ទូូ�ាយ នីងិ្សសីុជលេព្រះ�ា ទាាក់ទូង្ស នីងឹ្ស លេសវាា ហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� ។

គឺណ្ឌៈ ក�ម ាធិកាារិ ព្រះកមុព្រះ�កឹាា ភ្នំបិ្តាាល័ ៖ គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិ សវិនីកមម (ព្រះ�ធាានី), គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិម៉ែត់ង្សតាា�ង្ស នីងិ្ស
�ាភ្នំកាារិ,  គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិ ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស ហាានីភិ្នំយ័ និីង្ស�ត័់�៌ានីវិទិូោា

ង្ខេ�ាក វូាាន់្ន សូូង្ខេ�ៀ�, អភ្នំបិ្តាាល័

ជនីជាាត់ិម៉ែខមរិ លេកីត់ ឆំ្នាំា�១៩៥៣។ លេ�ាក វាែ ាន់ី សូុលេអៀង្ស ប្តាានី ចូល័ ជាា ស�ាជិក ព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភ្នំិប្តាាល័ រិ�ស់
ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំីអិល័សីុ លេ�ា កំ�ង្ស ម៉ែខ កញ្ញាញ ា ឆំ្នាំា�២០២០។

�ចច��ីនីំ លេ�ាក �ានី តួ់នាាទូី លេ�ា កំ�ង្ស សាែ ា�ន័ី ជាា លេព្រះចីនី ដូូចជាា៖ ព្រះ�ធាានី សហ៍�ន័ីធ នីិលេយាាជនី នីិង្ស ស�ាគឺម
ពាាណ្ឌិជាកមម កមុ�ជាា (CAMFEBA), ព្រះ�ធាានី ព្រះកុមព្រះ�ឹកាា ភ្នំិប្តាាល័ ស�ាគឺម លេរាាង្សចព្រះក កាាត់់ លេដូរិ លេ�ា កមុ�ជាា 
(GMAC), ស�ាជិក ASEAN Business Advisory Council (ABAC), ស�ាជិក ASEAN 
Federation of Textile Industries (AFTEX), ព្រះ�ធាានីកិត់ាិយស Cambodia Federation 
of Equestrian (CFE), អនីុព្រះ�ធាានីព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភ្នំិប្តាាល័ National Training Board (NTB), 
សហ៍ព្រះ�ធាានី Government-Private Sector Working Group, ស�ាជិក Labor Advisory 
Committee (LAC), អនុីព្រះ�ធាានីព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភ្នំិប្តាាល័ Labor Dispute Resolution Advisory 
Committee, ស�ាជិកព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភ្នំិប្តាាល័ លេ�ឡាាជាាត់ិសនីាិសុខសង្សគម (�.ស.ស.), Member of 
Committee of the Review of Cambodia's Implementation of the UN Convention on 
Anti-Corruption Law, នីិង្ស Member of the Inception Committee of the National 
Commercial Arbitration NAC.

លេ�ាកក៏ �ានី តួ់នាាទូី ជាា អនីុព្រះ�ធាានី ព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភ្នំិប្តាាល័ លេអសីុអាា អុិនីសូរិនិី (លេខម�ូឌាា), អនីុព្រះ�ធាានី
ព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភ្នំិប្តាាល័ Asia properties Cambodia Ltd, ព្រះ�ធាានី ព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភ្នំិប្តាាល័ PPS Garment  
Factory, ព្រះ�ធាានី PPS Industrial Estate Holding Co., Ltd., ព្រះ�ធាានី Cambodian  
Country Club (CCC), ព្រះ�ធាានី លេហាគ ាល័លេដូនី សូរិយិាា មែល័ នីិង្សជាាព្រះ�ធាានី boutique Hotel 
named La Plantation Resort and SPA។

លេ�ាក ប្តាានី �ញ្ញច�់ កាារិ សិកាា ថំ្នាាក់គឺណ្ឌតិ់វិទិូោា នីងិ្ស វិទិូោាសាាព្រះសា រិ�ូវិទិូោា  � ីសាា�ា ACADEMIES DE 
CRETEIL កំ�ង្សត់��ន់ី Fontainebleau ទូីព្រះកុង្សប្តាែ ារិ �ស នាា ឆំ្នាំា�១៩៧២។ លេ�ាក ក៏ ប្តាានី �ញ្ញច�់ កាារិ សិកាា  
"est diplómé de I'INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION" កំ�ង្ស ទូីព្រះកុង្ស ប្តាែ ារិ �ស ព្រះ�លេទូស ប្តាារាា�ង្ស 
នាា ឆំ្នាំា�១៩៧៦។

ព្រះកុមព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័

គឺណ្ឌៈ ក�ម ាធិកាារិ ព្រះកមុព្រះ�កឹាា ភិ្នំប្តាាល័ ៖ គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិ ម៉ែត់ង្សតាា�ង្ស នីងិ្ស �ាភ្នំកាារិ (ព្រះ�ធាានី)
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ង្ខេ�ាក Kenichiro Mori អភ្នំបិ្តាាល័

ជនី ជាាត់ ិជ�ែ នុី លេកតី់ កំ�ង្ស ឆំ្នាំា�១៩៧៣ ។ លេ�ាក ប្តាានី ចលូ័ រិមួ កំ�ង្ស ព្រះកមុ ព្រះ�កឹាាភ្នំបិ្តាាល័ រិ�ស់ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា  
ភ្នំអីលិ័សីុ លេ�ា ម៉ែខត់�ុា ឆំ្នាំា�២០១៩ ។ លេ�ាក ប្តាានី �ញ្ញច�់ កាារិសិកាា ថំ្នាាក់ �រិញិ្ញាញ ា�ព្រះត់ � ីសាាកល័ វិទិូោាល័យ័ ត់កូយ� 
ជ�នាាញ វិសិវករិ លេ�ា កំ�ង្ស ម៉ែខលេមសាា ឆំ្នាំា�១៩៩៦ ។ លេ�ាក ប្តាានី ចាា�់ លេផ្សាាមី កាារិង្កាារិ ជាា មយួ ធនាាគាារិ Sumitomo 
(�ចច��ីនី ំ Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)) ជាា ភំាាក់ង្កាារិ ទូផី្សាាារិ �លេព្រះមកីាារិ លេ�ា
សាាខ្នាា Ikebukuro កំ�ង្ស ទូពី្រះកងុ្ស ត់កូយ� នីងិ្ស �នីា មក លេទូៀត់ ប្តាានី កាាន់ី ត់� ម៉ែណ្ឌង្ស ជាា លេព្រះចនីី ជាា មយួ ធនាាគាារិ Sumitomo  
កំ�ង្សគឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាា ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស សមត់លុ័យ ឥណ្ឌទាានី នីងិ្ស ម៉ែផ្សានីកាារិ ព្រះកមុហុុ៍នី ។ កំ�ង្ស ម៉ែខធំ� ឆំ្នាំា�២០១៩ លេ�ាក Mori 

 ម្រួត់ូវិ ប្តាានី ម៉ែត់ង្ស តាា�ង្ស ជាា មន្ត្រីនីាី �ិលេសស ទូទួូល័ �នីទ�ក រាាយកាារិណ៍្ឌ ជូនី ព្រះ�ធាានី ស�ាគឺម ធនាាគាារិ ជ�ែ ុនី ម៉ែដូល័ គាាត់់ អាាច 
ទូទួូល័ ប្តាានី �ទូ�លិេសាាធន៍ី លេ�ា កំ�ង្ស វិសិយ័ ធនាាគាារិ ជ�ែ នុី តាាម សាង់្ស�ារិ អនីារិជាាត់ ិ នីងិ្ស កាារិអនីវុិត់ា យាែ ាង្ស ល័អ ឥត់ លេខ្នាច ាះ ។  
លេ�ា កំ�ង្ស ម៉ែខលេមសាា ឆំ្នាំា�២០១៤ លេ�ាក Mori ម្រួត់វូិ ប្តាានី ម៉ែត់ង្ស តាា�ង្ស ជាា នាាយក ព្រះ�តិ់�ត់ា ិម៉ែផ្សានីកាារិ នីងិ្ស ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស ម៉ែផ្សាកំ
ព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិ ធនាាគាារិ អនីារិជាាត់ ិ ។ កំ�ង្ស ម៉ែខលេមសាា ឆំ្នាំា�២០១៦ លេ�ាក ម្រួត់វូិ ប្តាានី ម៉ែត់ង្ស តាា�ង្ស ជាា ព្រះ�ធាានី ព្រះកុម ម៉ែផ្សានី កាារិ
យុទូធសាាព្រះសា ។ �ចច��ីនី ំលេ�ាក កាាន់ី ត់� ម៉ែណ្ឌង្ស ជាា អំក ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស ទូូលេ�ា រិមួ ថ្ងៃនី កាារិយិាាល័យ័ ម៉ែផ្សានីកាារិ កំ�ង្ស នាាយក�ា ានី
ព្រះ�ចាា� អាាសីុ ប្តាាសីុហ៍វិក រិ�ស់ SMBC ។

ង្ខេ�ាកប្រសី Mirjam Janssen, អភ្នំបិ្តាាល័

ជនីជាាត់ ិហុ៍ល័ាង់្សដ៍ូ លេកតី់ កំ�ង្ស ម៉ែខធំ� ឆំ្នាំា�១៩៧៩ ។ លេ�ាកព្រះសី Mirjam ប្តាានី ចលូ័ រិមួ កំ�ង្ស ព្រះកមុ ព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័
លេ�ា ម៉ែខមករាា ឆំ្នាំា�២០២០ ។ លេ�ាកព្រះសី ទូទួូល័ ប្តាានី អនី�ុណ្ឌឌ តិ់ ម៉ែផ្សាកំ កាារិ សិកាា ទូ�នាាក់ ទូ�នីង្ស អាាជវីិកមម � ីសាាកល័
វិទិូោាល័យ័ Nijmegen កំ�ង្ស ព្រះ�លេទូស ហុ៍ល័ាង់្សដ៍ូ ។ �ចច��ីនី ំ លេ�ាកព្រះសី លេធវ ីជាា ស�ាជកិ ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ លេ�ា
កំ�ង្ស សាែ ា�ន័ី មមី្រួកហិូ៍រិញ្ញញវិត់ែ� មយីាែ ាន់ី�ែ ា Early Dawn ព្រះ�មទាា�ង្ស លេធវ ីជាា នាាយិកាា ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស ព្រះ�ចាា� ត់��ន់ី អាាសីុ រិ�ស់  
Triodos Investment Management ។

គឺណ្ឌៈ ក�ម ាធិកាារិ ព្រះកមុព្រះ�កឹាា ភិ្នំប្តាាល័ ៖  គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិ ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស ហាានីភិ្នំយ័ នីងិ្ស�ត័់�៌ានីវិទិូោា

ង្ខេ�ាក STÉPHANE MANGIAVACCA, អភ្នំបិ្តាាល័

ជនីជាាត់ ិប្តាារាា�ង្ស ។ លេ�ាក Stéphane MANGIAVACCA ប្តាានី ចលូ័ ជាា ស�ាជកិ ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ រិ�ស់ 
ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ លេ�ា ម៉ែខមនីាាឆំ្នាំា� ២០២០ ។ លេ�ាក ប្តាានី �ញ្ញច�់ កាារិ សិកាា ថំ្នាាក់ �រិញិ្ញាញ ា�ព្រះត់ � ីសាា�ា 
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE SAINT-ETIENNE ជ�នាាញ វិសិវកមម នីងិ្ស
ប្តាានី សិកាា លេ�ា University of New Brunswick កំ�ង្ស ព្រះ�លេទូស កាាណ្តាា�ា ។ លេ�ាក ប្តាានី ចាា�់ លេផ្សាាមី កាារិង្កាារិ
កំ�ង្ស ព្រះកសួង្ស ហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� ប្តាារាា�ង្ស លេ�ា កំ�ង្ស ព្រះ�លេទូស ចិនី ។ �នាទ ា�់ មក លេ�ាក ប្តាានី ចលូ័ រិមួ ជាា មយួ សវិនីកមម ថ្ងៃផ្សាទ កំ�ង្ស ថ្ងៃនីព្រះកមុ 
BPCE ម៉ែដូល័ លេ�ាក ប្តាានី កាា ាយ ជាា នាាយក ជាាន់ី ខុស់ ថ្ងៃនី Quantitative Audit ។ ឥ��វិ លេ�ាក �លេព្រះម ីកាារិ ឱ្យយ
ព្រះកុមហុុ៍នី BRED Banque Populaire �ានី ត់នួាាទូ ីជាា ស�ាជកិ ព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភ្នំបិ្តាាល័ ព្រះ�ត់�ិត់ា ិនីងិ្ស ជាា ព្រះ�ធាានី ព្រះកមុ
អនីដរិជាាត់ ិ លេហី៍យ គាាត់់ ក៏ ជាា ស�ាជកិ ព្រះកុមព្រះ�ឹកាា ភិ្នំប្តាាល័ ថ្ងៃនី ធនាាគាារិ ជាា លេព្រះចីនី លេ�ា កំ�ង្ស ព្រះ�លេទូស ប្តាារាា�ង្ស នីងិ្ស អនីារិជាាត់ ិ
ម៉ែដូល័ ព្រះគឺ�់ ព្រះគឺង្ស លេ�ាយ ព្រះកមុ BRED ។
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គណ៍ៈកមាម ាធិកាារប្របត្ថុបិត្ថុិិ
ព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ាមិ្រួត់វូិប្តាានីម៉ែត់ង្សតាា�ង្សលេ�ងី្សលេ�ាយ ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ 

លេដូីមី �ទូទួូល័ខុសម្រួត់ូវិ នីិង្ស�ានីសិទូធិលេ�ញលេល័ញ កំ�ង្សកាារិចាាត់់ម៉ែចង្សកាារិង្កាារិ
ព្រះ�ចាា�ថ្ងៃថីៃរិ�ស់ធនាាគាារិ លេ�ាកំ�ង្សរិង្សវង់្សលេគាាល័កាារិណ៍្ឌ នីងិ្សយុទូធសាាព្រះសា ម៉ែដូល័ប្តាានី
អនីមុត័់លេ�ាយព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ ។ លេទាាះជាាយាែ ាង្សណ្តាា ភាា�ចាាស់�ាស់ ថ្ងៃនី
សិទូធអិ�ណ្តាាចអាាចម្រួតូ់វិប្តាានីក�ណ្ឌត់់លេ�ាយព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ នីិង្សកាារិកត់់ព្រះតាា
ទុូកជាាផ្សាា�វិកាារិលេ�ាកំ�ង្ស "Letters of Reserved Matters" ។

ព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់ិ�ត់ាិ ជាាអំកម៉ែត់ង្សតាា�ង្ស នីិង្សដូឹកនាា�គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិ
ព្រះ�ត់�ិត់ា ិ ម៉ែដូល័រិមួ�ានី ស�ាសភាា�ថ្ងៃនីថំ្នាាក់ដូកឹនាា�ជាាន់ីខស់ុ ម៉ែដូល័លេ�ាក
យល់័លេ�ញីថ្នាាសមព្រះស� (ករិណ្ឌ�ីានីកាារិផ្ទាា ាស់�ា�រិណ្តាាមយួ ម្រួត់វូិជនូីដូ�ណ្ឌងឹ្ស
លេ�ាព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ឱ្យយប្តាានីទាាន់ីលេ�ល័លេវិ�ា) ។ ព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ាជិាា
អំកក�ណ្ឌត់់លេ�ល័លេវិ�ាព្រះ�ជុ�  នីងិ្សកចិចដូ� លេណ្ឌរីិកាារិ ថ្ងៃនីគឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះ�ត់�ិត់ា ិ
លេព្រះកាាមកាារិដូកឹនាា�ផ្ទាទ ាល់័ ព្រះ�ក�លេ�ាយភាា�មធយត័់លេ�ាលេលី័៖

• យុទូធសាាព្រះសាផ្ទាទ ាល់័៖ អភ្នំវិិឌ្ឍឍលេគាាល័កាារិណ៍្ឌ ក�ណ្ឌត់់លេគាាល័លេ�ា យុទូធសាាព្រះសា 
នីងិ្សទូសិលេ�ា សព្រះ�ា�់�ាក់ជនូីព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ លេដូមីី �អនុីមត័់ ។

• កាារិអនីវុិត់ា៖ ព្រះ�មលូ័ផ្សាា�� នីវូិរាាល់័ធនីធាានី លេដូមីី �អនីវុិត់ាលេ�ាតាាមយុទូធសាាព្រះសា
ម៉ែដូល័ប្តាានីព្រះ�មលេព្រះ�ៀង្ស នីងិ្សព្រះ�ត់�ិត់ាលិេ�ាតាាមលេគាាល័លេ�ា ម៉ែដូល័ប្តាានីក�ណ្ឌត់់ ។

• ហាានីភិ្នំយ័៖ ក�ណ្ឌត់់ នីងិ្សវាាយត់ថ្ងៃមាលេ�ាលេលី័ហាានីភិ្នំយ័ លេ�ាកំ�ង្សយុទូធសាាព្រះសា
រិ�ស់ធនាាគាារិ និីង្សចាាត់់ម៉ែចង្ស�ញ្ញាា ាម៉ែដូល័លេកតី់លេ�ងី្ស ។

• កាារិព្រះ�ត់ិ�ត់ាិ៖ ធាានាាថ្នាាធនាាគាារិព្រះ�ត់ិ�ត់ាិព្រះស�តាាមត់ម្រួមូវិកាារិ រិ�ស់
សាាជវីិកមម ចាា�់ នីងិ្ស�ទូ�ីញ្ញញត់ាលិេផ្សាសង្សៗ ។
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�ណ្ឌឌ តិ់ អុនិី ចាាន់ីនី ី ជាាជនីជាាត់មិ៉ែខមរិ លេកីត់កំ�ង្សម៉ែខមថុិីនាា ឆំ្នាំា�១៩៦០ ។ លេ�ាក
�ណ្ឌឌ តិ់ ជាាព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ា ិ រិ�ស់ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ ចាា�់តាា�ង្ស�ី
ធនាាគាារិប្តាានី�លេង្សាតី់លេ�ងី្សលេ�ាកំ�ង្សឆំ្នាំា�២០០០ ។ លេ�ាក�ណ្ឌិឌ ត់ប្តាានីកាា ាយជាាស�ាជកិ
ព្រះកុមព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័រិ�ស់ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ លេ�ាម៉ែខកញ្ញាញ ា ឆំ្នាំា�២០១៤។ 
�ណ្ឌឌ តិ់ អុនិី ចាាន់ីនី ី ជាាសហ៍សាែ ា�នីកិរិ�ស់ស�ាគឺមទូភំីាាក់ង្កាារិអភ្នំវិិឌ្ឍឍន៍ីលេសដូាកចិច
កំ�ង្សព្រះសុកកមុ�ជាា (លេអសីុលី័�ា) តាា�ង្ស�មី៉ែខមករាា ឆំ្នាំា�១៩៩៣ ។ កំ�ង្សត់នួាាទូជីាាព្រះ�ធាានី
នាាយកព្រះ�ត់�ិត់ា ិ លេ�ាក�ណ្ឌឌ តិ់ដូកឹនាា�គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះ�តិ់�ត់ា ិ ម៉ែដូល័ទូទួូល័ខសុម្រួត់វូិ
លេរិៀ�ច� ម៉ែផ្សានីកាារិយុទូធសាាព្រះសារិមួ នីងិ្សដូ� លេណ្ឌរីិកាារិង្កាារិអាាជវីិកមមព្រះ�ចាា�ថ្ងៃថីៃ ព្រះ�មទាា�ង្សព្រះ�ត់�ិត់ាិ
ម៉ែផ្សានីកាារិអាាជវីិកមមរិ�ស់ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ នីងិ្សព្រះកុមហុុ៍នី�ពុ្រះត់សមុន័ីធ។ 
លេ�ាក�ណ្ឌឌ តិ់ទូទួូល័ខសុម្រួត់វូិផ្ទាទ ាល់័ច� លេពាាះព្រះកមុព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ ។

ទូ�នីលួ័ខសុម្រួត់វូិលេផ្សាសង្សលេទូៀត់រិ�ស់លេ�ាក�ណ្ឌឌ តិ់ រិមួ�ានី ជាាព្រះ�ធាានីព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ 
ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ឡាាវិ នីងិ្សសាែ ា�ន័ីមមី្រួកូហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� លេអសីុលី័�ា មយីាែ ាន់ី�ែ ា ព្រះ�មទាា�ង្សជាា 
ត់�ណ្តាាង្សភាាគឺហុុ៍នីកិ រិ�ស់ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ឡាាវិ, លេអសីុលី័�ា សីុ�យ�រិធឹ ីភ្នំអីលិ័សីុ,  
វិទិូោាសាែ ានី ពាាណ្ឌជិាសាាព្រះសា លេអសីុលី័�ា, នីងិ្សសាែ ា�ន័ីមមី្រួកហិូ៍រិញ្ញញវិត់ែ� លេអសីុលី័�ា មយីាែ ាន់ី�ែ ា ។  
លេ�ាក�ណ្ឌឌ តិ់ក៏ជាាព្រះ�ធាានីព្រះកុមព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័រិ�ស់លេអសីុលី័�ា ហាវ ាយណ្តាាន់ីហ៍សល់័ ព្រះតាាស់។

�ណ្ឌឌ តិ់ អុនិី ចាាន់ីនី ីជាាស�ាជកិព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័រិ�ស់ Entrepreneurship 
Development Fund (EDF) ជាា�រិធនីប្តាាល័កចិច�លេង្សាតី់លេ�ងី្សលេ�ាយរាាជរិ�ា ាភ្នំបិ្តាាល័
កមុ�ជាា។ លេ�ាក�ណ្ឌឌ តិ់ក៏ជាាព្រះ�ធាានីស�ាគឺមធនាាគាារិលេ�ាកមុ�ជាា។ លេ�ាក�ណ្ឌឌ តិ់ជាា
អំកត់�ណ្តាាង្សឱ្យយធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំីអិល័សីុ ម៉ែដូល័ជាាស�ាជិករិ�ស់លេវិទូិកាា
លេសដូាកចិច�ភិ្នំ�លេ�ាក ។

លេ�ាកំ�ង្សឆំ្នាំា�១៩៩៨ លេ�ាក�ណ្ឌឌ តិ់ប្តាានី�ញ្ញច�់វិគឺគព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សសាី� ី សាែ ា�ន័ីហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�
សព្រះ�ា�់អភ្នំវិិឌ្ឍឍន៍ីសហ៍ព្រះគាាសឯកជនី (FIPED) �សីាាកល័វិទិូោាល័យ័ Harvard 
សហ៍រិដូាអាាលេមរិកិ។ លេ�ាក�ណ្ឌឌ ិត់ប្តាានី�ញ្ញច�់កាារិសិកាាថំ្នាាក់�ណ្ឌឌ ិត់ ម៉ែផ្សាំកព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស
អាាជវីិកមម នីងិ្សប្តាានី�ញ្ញច�់វិគឺគសិកាាសា�ី ីអភ្នំបិ្តាាល័ព្រះកមុហុុ៍នី�វីិទិូោាសាែ ានីអពូ្រះសាា ាលី័សព្រះ�ា�់ 
អភ្នំបិ្តាាល័ព្រះកមុហុុ៍នី (GAICD)។

គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះ�តិ់�ត់ាិ

បណិិ៍ត្ថុ �ុិន្ន ចាាន់្នន្នី
ប្រ�ធាាន នាាយ� ប្រ�ត្តិ�ិត្តិិិ

•  លេ�ាកព្រះសី  �ុតុ់ �ុនុីសីហាា
 �នុប្រ�ធាាន នាាយ� ប្រ�ត្តិ�ិតិ្តិ ិ 

នងិ ជាា គណ៍ៈប្រ�ធាាន 
នាាយិកាា ប្រ�តិ្តិ�តិ្តិ ិន�ត្តិ�ិមម  
នងិ លោលខ្នាា ធកិាារ ប្រ�មុហុុិន

•  លេ�ាក  លី័  ថ្ងៃថី
 �នុប្រ�ធាាន នាាយ� ប្រ�ត្តិ�ិត្តិិ ិ

នងិ ជាា ណ៍ៈប្រ�ធាាន នាាយ�
ប្រ�ត្តិ�ិត្តិិ ិ�ភិបិាាល�ចិច

•  �ណ្ឌឌ តិ់ សូ ផ្សានីណ្តាារិ �
 �នុប្រ�ធាាន នាាយ� ប្រ�ត្តិ�ិត្តិិ ិ

នងិ ជាា គណ៍ៈប្រ�ធាាន នាាយិកាា
ប្រ�ត្តិ�ិត្តិិ ិប្រ�ត្តិ�ិត្តិិកិាារ

•  លេ�ាក រិត័់ ំយូលេមែង្ស
 �នុប្រ�ធាាន នាាយ� ប្រ�ត្តិ�ិត្តិិ ិ

នងិ ជាា គណ៍ៈប្រ�ធាាននាាយ�
ប្រ�ត្តិ�ិត្តិិ ិរត្តិនាាភិបិាាល

•  �ណ្ឌឌ តិ់ អុនិី ចាាន់ីនីី
 ព្រះ�ធាានី នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ាិ

•  �ណ្ឌឌ តិ់ �ងឹ្ស សុភាា�
 �នុប្រ�ធាាន នាាយ� ប្រ�ត្តិ�ិត្តិិ ិ

នងិ ជាា ប្រ�ធាាន នាាយ� ប្រ�ត្តិ�ិត្តិិិ
ហាានភិិយ័

•  លេ�ាកព្រះសី �ែ ារិ អមរាា
 �នុប្រ�ធាាន នាាយ� ប្រ�ត្តិ�ិត្តិិ ិ

នងិ ជាា គណ៍ៈប្រ�ធាាន នាាយិកាា 
 ប្រ�ត្តិ�ិត្តិិ ិហិិរញ្ញញវត្តិុ�

•  លេ�ាក �ែ ាច ម៉ែធរិ �
 �នុប្រ�ធាាន នាាយ� ប្រ�ត្តិ�ិតិ្តិ ិ

នងិ ជាា គណ៍ៈប្រ�ធាាននាាយ�
ប្រ�ត្តិ�ិត្តិិ ិពីត័្តិម៌ាាន វទិាា
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ជនីជាាត់មិ៉ែខមរិ លេកតី់កំ�ង្សម៉ែខវិចិិកិាា ឆំ្នាំា�១៩៦៣ ។ លេ�ាព្រះសី�ណ្ឌឌ តិ់ប្តាានីចលូ័�លេព្រះមកីាារិ
លេ�ាលេអសីុលី័�ា ចាា�់តាា�ង្ស�ថី្ងៃថីៃទីូ១៨ ម៉ែខសីហាា ឆំ្នាំា�១៩៩៣ ។

កំ�ង្សមុខត់� ម៉ែណ្ឌង្សជាា អនុីព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់ិ�ត់ាិ នីិង្សជាាគឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានីនាាយិកាា
ព្រះ�ត់ិ�ត់ាិព្រះ�ត់ិ�ត់ាិកាារិ លេ�ាកព្រះសី�ណ្ឌឌ ិត់ក៏ជាាស�ាជិកាា គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះ�តិ់�ត់ា ិ
ទូទួូល័�នីទ�កដូកឹនាា�លេលី័ព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិរិ�ស់ធនាាគាារិ នីងិ្សព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សនាាយក�ា ានីព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិ, 
នាាយក�ា ានីទីូផ្សាាារិ, នាាយក�ា ានីអភ្នំិវិឌ្ឍឍន៍ីផ្សាលិ័ត់ផ្សាល័, នាាយក�ា ានីលេសវាាឥណ្ឌទាានី, 
នាាយក�ា ានីលេសវាាហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�, នីងិ្សកាារិយិាាល័យ័ហិ៍រិញ្ញញ�ីទាានីពាាណ្ឌជិាកមម ។ លេ�ាកព្រះសី
�ណ្ឌឌ ិត់ទូទួូល័�នីទ�កព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សម៉ែផ្សានីកាារិយុទូធសាាព្រះសា នីិង្សព្រះ�តិ់�ត់ាិកាារិអាាជីវិកមមព្រះ�ចាា�ថ្ងៃថីៃ
រិ�ស់ធនាាគាារិ លេ�ាយអភ្នំិវិឌ្ឍឍន៍ី នីិង្សព្រះសាាវិព្រះជាាវិលេសវាាថីមីៗរិ�ស់ធនាាគាារិ ព្រះ�មទាា�ង្សលេធវី
ម៉ែផ្សានីកាារិនិីង្សអនុីវិត់ាក� លេណ្ឌីនីថ្ងៃនីកាារិល័ក់ ។ លេ�ាកព្រះសី�ណ្ឌឌ ិត់ទូទួូល័ខុសម្រួត់ូវិលេ�ាលេលី័
កាារិដូកឹនាា� ម្រួត់តួ់�និីតិ់យ នីងិ្សវាាយត់ថ្ងៃមាលេលី័ព្រះ�តិ់�ត់ាកិាារិអាាជវីិកមមព្រះ�ចាា�ថ្ងៃថីៃរិ�ស់ធនាាគាារិ ។

លេ�ាកព្រះសី�ណ្ឌឌ ិត់ជាាព្រះ�ធាានី គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សផ្សាល័�ព័្រះត់ ស�ាជិកាា
គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សព្រះទូ�យសកមម នីងិ្សអកមម គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិក�ណ្ឌត់់ថ្ងៃថីា ផ្សាលិ័ត់ផ្សាល័ 
នីងិ្សលេសវាាកមម នីងិ្សគឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិឥណ្ឌទាានី ថ្ងៃនីថំ្នាាក់ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស ។

លេ�ាកព្រះសី�ណ្ឌឌ តិ់ទូទួូល័ខសុម្រួត់វូិច� លេពាាះព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ា ិ។

លេ�ាកព្រះសីប្តាានី�ញ្ញច�់ថំ្នាាក់�ណ្ឌឌ តិ់ ម៉ែផ្សាកំព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សធរុិកចិច នីងិ្សប្តាានី�ញ្ញច�់វិគឺគសិកាា
សាី�ីអភ្នំបិ្តាាល័ព្រះកមុហុុ៍នី �វីិទិូោាសាែ ានីអពូ្រះសាា ាលី័សព្រះ�ា�់ អភ្នំបិ្តាាល័ព្រះកមុហុុ៍នី (GAICD) ។

គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះ�ត់�ិត់ាិ

• លេ�ាកព្រះសី អុ�  លេសាាភាា
 នាាយិកាាកាារិយិាាល័យ័
 ហិ៍រិញ្ញញ�ីទាានីពាាណ្ឌជិាកមម

• លេ�ាកព្រះសី សុខ លេសាាភាា  
នាាយិកាាព្រះ�ត់�ិត់ាទិូផី្សាាារិ

• �ណ្ឌឌ តិ់ សូ ផ្សានីណ្តាារិ �
 អនីពុ្រះ�ធាានី នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ា ិ 

នីងិ្ស ជាា គឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានី នាាយិកាា 
ព្រះ�ត់�ិត់ា ិព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិ

• លេ�ាក សុត់ សាារិ ែនី  
នាាយកព្រះ�ត់�ិត់ាពិ្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស 
លេសវាាឥណ្ឌទាានី 

• លេ�ាក សុខ សុវិត់ែឌី្ឍ  
នាាយកព្រះ�តិ់�ត់ាពិ្រះ�តិ់�ត់ាកិាារិ

 •  លេ�ាក ចរិ សុភាា�  
នាាយកព្រះ�ត់�ិត់ា ិ
អភ្នំវិិឌ្ឍឍន៍ីផ្សាលិ័ត់ផ្សាល័

បណិ៍ិត្ថុ សូ ផន្នណ្តាារ ី
អនីពុ្រះ�ធាានី នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ា ិនីងិ្ស ជាា គឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានី នាាយិកាា ព្រះ�ត់�ិត់ា ិព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិ

• លេ�ាក លេនីត់ �សិិដូា នាាយក
ព្រះ�ត់�ិត់ាលិេសវាាហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�
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ជនីជាាត់មិ៉ែខមរិ លេកីត់កំ�ង្សម៉ែខកញ្ញាញ ា ឆំ្នាំា�១៩៦៧ នីងិ្សប្តាានី�លេព្រះមកីាារិលេ�ាលេអសីុលី័�ាចាា�់តាា�ង្ស
�មី៉ែខមថិីនុាា ឆំ្នាំា�១៩៩៣ ។ កំ�ង្សមខុត់� ម៉ែណ្ឌង្សជាាអនីពុ្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ា ិ នីងិ្សជាា
គឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានីនាាយិកាាព្រះ�ត់ិ�ត់ាិហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� លេ�ាកព្រះសីក៏ជាាស�ាជិកាាគឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិ
ព្រះ�ត់�ិត់ា ិ ទូទួូល័�នីទ�កព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សម៉ែផ្សានីកាារិយុទូធសាាព្រះសា នីងិ្សព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិអាាជវីិកមម ព្រះ�ចាា�ថ្ងៃថីៃ 
រិ�ស់ធនាាគាារិ ព្រះ�មទាា�ង្សព្រះ�ត់ិ�ត់ាិម៉ែផ្សានីកាារិអាាជីវិកមម ។ លេ�ាកព្រះសីជាាស�ាជិក 
គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សព្រះទូ�យសកមម នីងិ្សអកមម, គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សហាានីភិ្នំយ័ 
កព្រះមតិ់ព្រះ�ត់�ិត់ា,ិ គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិអភ្នំវិិឌ្ឍឍម៉ែផ្សានីកាារិយុទូធសាាព្រះសា នីងិ្សគឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិ 
ឥណ្ឌទាានីកព្រះមិត់ព្រះ�ត់ិ�ត់ាិ ។ លេ�ាកព្រះសីក៏ជាាអំកដូឹកនាា�កាារិង្កាារិ Basel Team  
ផ្សាង្សម៉ែដូរិ ។ លេ�ាកព្រះសីព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សលេលី័នាាយក�ា ានីហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�, នាាយក�ា ានីលេរិៀ�ច�  នីងិ្ស
ម្រួត់តួ់�និីតិ់យម៉ែផ្សានីកាារិថីវិកិាា, នាាយក�ា ានីវិនិីលិេយាាគឺសាាធាារិណ្ឌៈ, នីងិ្សកាារិយិាាល័យ័គឺណ្ឌលេនីយយ
ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស ។ លេ�ាកព្រះសីទូទួូល័ខសុម្រួតូ់វិផ្ទាទ ាល់័ច� លេពាាះព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ា ិ។

ទូ�នីលួ័ខសុម្រួត់វូិលេផ្សាសង្សលេទូៀត់រិ�ស់លេ�ាកព្រះសីរិមួ�ានី ៖ ជាាព្រះ�ធាានីព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័  
លេអសីុលី័�ា សីុ�យ�រិធឹ ី ភ្នំអីលិ័សីុ នីងិ្សជាាអនីពុ្រះ�ធាានីថ្ងៃនីលេអសីុលី័�ា ហាវ ាយណ្តាាន់ីហ៍សល័ 
ព្រះតាាស់ ។

លេ�ាកព្រះសីប្តាានី�ញ្ញច�់វិគឺគសិកាាសាី� ី អភ្នំបិ្តាាល័ព្រះកមុហុុ៍នី �វីិទិូោាសាែ ានីអពូ្រះសាា ាលី័
សព្រះ�ា�់អភ្នំបិ្តាាល័ព្រះកមុហុុ៍នី (GAICD) កំ�ង្សឆំ្នាំា�២០១៨ នីងិ្សប្តាានីទូទួូល័�រិញិ្ញាញ ា�ព្រះត់
ជាាន់ីខស់ុ ម៉ែផ្សាកំព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សអាាជវីិកមម ជ�នាាញហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�លេ�ាសាាកល័វិទិូោាល័យ័ជាាត់ពិ្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស  
លេ�ាកំ�ង្សរាាជធាានីីភ្នំំ� លេ�ញ កំ�ង្សឆំ្នាំា�២០០៦ នីិង្សប្តាានី�ញ្ញច�់�រិញិ្ញាញ ា�ព្រះត់ពាាណ្ឌិជាសាាព្រះសា 
ជ�នាាញព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស កំ�ង្សឆំ្នាំា�២០០៣ ។ លេព្រះ�ា�លីេនាាះលេ�ា�ានីវិគឺគសិកាាជាាលេព្រះចនីី ដូចូជាា 
គឺណ្ឌលេនីយយព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស គឺណ្ឌលេនីយយហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� នីងិ្សសវិនីកមម ជាាលេដូមី លេ�ាសាាកល័
វិទិូោាល័យ័ Regent �ីឆំ្នាំា�១៩៩៦ ដូល់័ឆំ្នាំា�១៩៩៨ លេ�ាកំ�ង្សរាាជធាានីភី្នំំ� លេ�ញ ។

គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះ�តិ់�ត់ាិ

•  លេ�ាក តឹ់ក លេ�ាចនាែ ា�ា   
នាាយកព្រះ�តិ់�ត់ាលិេរិៀ�ច�  នីងិ្ស
ម្រួត់តួ់�ិនិីត់យម៉ែផ្សានីកាារិថីវិកិាា

•  លេ�ាក គឺយួ វាាសនាា  
នាាយកព្រះ�ត់�ិត់ា ិ
វិនិីលិេយាាគឺសាាធាារិណ្ឌៈ

•  លេ�ាកព្រះសី �ែ ារិ អមរាា
 អនីពុ្រះ�ធាានី នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ា ិនីងិ្ស ជាា

គឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានី នាាយិកាា ព្រះ�ត់�ិត់ា ិហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�

•  លេ�ាកព្រះសី លេមែង្ស �ែ ារិ �យាែ ានី  
នាាយិកាាព្រះ�ត់�ិត់ាហិិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�

•  លេ�ាកព្រះសី ត់ចូ ចន័ីទសុភាា 
នាាយិកាាកាារិយិាាល័យ័គឺណ្ឌលេនីយយព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស

ង្ខេ�ាកប្រសី មូាារ �ម្មរាា
អនីពុ្រះ�ធាានី នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ា ិនីងិ្ស ជាា គឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានី នាាយិកាា ព្រះ�ត់�ិត់ា ិហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�
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ជនីជាាត់មិ៉ែខមរិ លេកតី់កំ�ង្សឆំ្នាំា�១៩៦២ ។ លេ�ាក រិត័់ ំយូលេមែង្ស ប្តាានី�លេព្រះមកីាារិឱ្យយលេអសីុលី័�ា 
ចាា�់�មី៉ែខមករាា ឆំ្នាំា�១៩៩៩ ។ ចាា�់�មី៉ែខមករាា ឆំ្នាំា�១៩៩៩ ដូល់័ម៉ែខសីហាា ឆំ្នាំា�២០០៨ លេ�ាក
ប្តាានីកាាន់ីត់� ម៉ែណ្ឌង្សជាាលេព្រះចនីី លេ�ាកំ�ង្សធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ដូចូជាា៖ ព្រះ�ធាានីគឺណ្ឌលេនីយយករិ 
នីងិ្សអនីពុ្រះ�ធាានីហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� (ម៉ែខមករាា ឆំ្នាំា�១៩៩៩ ដូល់័ម៉ែខឧសភាា ឆំ្នាំា�២០០៧) ជាានាាយក 
នាាយក�ា ានីហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� (ម៉ែខមថិីនុាា ឆំ្នាំា�២០០៧ ដូល់័ម៉ែខសីហាា ឆំ្នាំា�២០០៨) នីងិ្សជាា 
នាាយកព្រះ�តិ់�ត់ារិិត់នាាភ្នំបិ្តាាល័ (ម៉ែខកញ្ញាញ ា ឆំ្នាំា�២០០៨ ដូល់័ម៉ែខឧសភាា ឆំ្នាំា�២០១៥) នីងិ្សជាា 
អនីពុ្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ា ិ នីងិ្សជាាគឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ារិិត់នាាភ្នំបិ្តាាល័ (ម៉ែខមិថីនុាា 
ឆំ្នាំា�២០១៥ ដូល់័�ចច��ីនី)ំ ។

លេ�ាកទូទួូល័ខុសម្រួតូ់វិដូកឹនាា�ព្រះកមុព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស នីងិ្សម្រួត់តួ់�និីតិ់យរិត់នាាភ្នំបិ្តាាល័ ដូចូជាា ៖ 
នាាយក�ា ានីព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�, កាារិយិាាល័យ័រិត់នាាភ្នំបិ្តាាល័, កាារិយិាាល័យ័ព្រះប្តាាក់ត់មាល់័ 
នីងិ្សអព្រះតាា�ា�រិរិ�ូយិ�ណ័្ឌណ, នីងិ្សកាារិយិាាល័យ័រិត់នីពាាណ្ឌជិាកមម ។ លេ�ាកក៏ជាាអំកគាា�ព្រះទូម៉ែផ្សាកំ
�លេចចកលេទូសដូល់័ព្រះកុមហុុ៍នី�ពុ្រះត់សមុន័ីធរិ�ស់ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ ទាាក់ទូង្សនីងឹ្ស
កាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សមលូ័នីធិ ិ។

ចាា�់�ឆំី្នាំា�២០០១ ដូល់័ម៉ែខកញ្ញាញ ា ឆំ្នាំា�២០១៤ លេ�ាកជាាអំកត់�ណ្តាាង្សភាាគឺហុុ៍និីករិ�ស់
ព្រះកមុហុុ៍នី លេអ លេអស លេអ ម៉ែដូល័ជាាភាាគឺហុុ៍នីកិកំ�ង្សព្រះសុកមយួរិ�ស់ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា  
ភ្នំអីលិ័សីុ ។ លេ�ាម៉ែខសីហាា ឆំ្នាំា�២០១៤ លេ�ាកប្តាានីកាា ាយជាាស�ាជកិព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័
រិ�ស់ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ ។

លេ�ាកប្តាានី�ញ្ញច�់ថំ្នាាក់អនី�ុណ្ឌឌ តិ់ម៉ែផ្សាកំធនាាគាារិ នីងិ្សហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� �សីាាកល័វិទិូោាល័យ័ 
លេវិលេសទីនី លេ�ាទូពី្រះកងុ្សភ្នំំ� លេ�ញ នីងិ្សប្តាានី�ញ្ញច�់វិគឺគសិកាាសាី� ីអភ្នំបិ្តាាល័ព្រះកមុហុុ៍នី� ីវិទិូោាសាែ ានី
អពូ្រះសាា ាលី័សព្រះ�ា�់អភ្នំបិ្តាាល័ព្រះកមុហុុ៍នី (GAICD) ។

គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះ�ត់�ិត់ាិ

ង្ខេ�ាក រត័្ថុន យូង្ខេមូ្ម� 
អនីពុ្រះ�ធាានី នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ា ិនីងិ្ស ជាា គឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានីនាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ា ិរិត់នាាភ្នំបិ្តាាល័

•  លេ�ាក ព្រះប្តាាក់ ចន័ីទវាាសនាា 
នាាយកកាារិយិាាល័យ័រិត់នីពាាណ្ឌជិាកមម

•  លេ�ាកព្រះសី សុវិណ្ឌណ �ុប្តាា ា  
នាាយិកាាព្រះ�ត់�ិត់ាពិ្រះ�តិ់�ត់ាកិាារិហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�

• លេ�ាក រិត័់ ំយូលេមែង្ស 
 អនីពុ្រះ�ធាានី នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ា ិនីងិ្ស ជាា គឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានី

នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ា ិរិត់នាាភ្នំបិ្តាាល័

•  លេ�ាក វុិធ លេហ៍ង្ស  
នាាយកកាារិយិាាល័យ័ជាាន់ីខស់ុ 
 ព្រះប្តាាក់ត់មាល់័ នីងិ្សអព្រះតាា�ា�រិរិ�ូយិ�ណ័្ឌណ

•  លេ�ាក ថ្នាាន់ី សាារិនុី  
នាាយកកាារិយិាាល័យ័រិត់នាាភ្នំបិ្តាាល័
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ជនីជាាត់មិ៉ែខមរិ លេកតី់កំ�ង្សម៉ែខតុ់�ា ឆំ្នាំា�១៩៧៥ នីងិ្សប្តាានី�លេព្រះមីកាារិលេ�ាលេអសីុលី័�ាចាា�់តាា�ង្ស 
�មី៉ែខធំ� ឆំ្នាំា�១៩៩៧ ។ លេ�ាកប្តាានីចលូ័�លេព្រះមីកាារិជាាមយួលេអសីុលី័�ា កំ�ង្សត់នួាាទូជីាា ៖ 
គឺណ្ឌលេនីយយករិ (១៩៩៧-១៩៩៩) សវិនីករិថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស (១៩៩៩-២០០០) លេ�ឡាាធកិាារិ 
នាាយកសាាខ្នាា នីិង្សនាាយកកាារិយិាាល័យ័ព្រះ�ត់ិ�ត់ាិកាារិ (២០០០-២០០៤) នាាយក
នាាយក�ា ានីព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិ (២០០៤-២០០៦) នីងិ្សនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ាពិ្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិ (២០០៦-
២០១៦) ។

កំ�ង្សមខុត់� ម៉ែណ្ឌង្សជាាអនីពុ្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ា ិ នីងិ្សជាាគឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ា ិ
អភ្នំិប្តាាល័កិចច លេ�ាកក៏ជាាស�ាជិកគឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះ�ត់ិ�ត់ាិ ទូទួូល័�នីទ�កព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស
ម៉ែផ្សានីកាារិយុទូធសាាព្រះសា នីងិ្សព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិអាាជវីិកមមព្រះ�ចាា�ថ្ងៃថីៃរិ�ស់ធនាាគាារិ ។ លេ�ាកទូទួូល័ 
�នីទ�កព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស នាាយក�ា ានីធនីធាានីមនីសុស, នាាយក�ា ានីរិដូាប្តាាល័, នីងិ្សកាារិយិាាល័យ័
ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សព្រះ��ន័ីធ SWIFT ។ លេ�ាកទូទួូល័ខសុម្រួត់វូិលេ�ាយផ្ទាទ ាល់័ច� លេពាាះព្រះ�ធាានីនាាយក
ព្រះ�ត់�ិត់ា ិ។

ទូ�នីលួ័ខសុម្រួត់វូិលេផ្សាសង្សលេទូៀត់រិ�ស់លេ�ាក ជាាព្រះ�ធាានីព្រះកមុព្រះ�កឹាាភ្នំបិ្តាាល័ រិ�ស់វិទិូោាសាែ ានី  
ពាាណ្ឌជិាសាាព្រះសា លេអសីុលី័�ា ។

លេ�ាកប្តាានីទូទួូល័�រិញិ្ញាញ ា�ព្រះត់ជាាន់ីខុស់ ជ�នាាញហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� �ីសាាកល័វិទិូោាល័យ័ 
�ញ្ញាញ ាសាាព្រះសា កំ�ង្សឆំ្នាំា�២០០៨ ។

•  លេ�ាក  ហូ៍រិ  រិត់នីៈ
នាាយកព្រះ�ត់�ិត់ាធិនីធាានីមនីសុស

• លេ�ាក លី័ ថ្ងៃថី
 អនីពុ្រះ�ធាានី នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ា ិនីងិ្ស ជាា គឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានី

នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ា ិអភ្នំបិ្តាាល័កចិច

•  លេ�ាក ថ្ងៃណ្ឌ សុខស�ណ្តាាង្ស  
នាាយកព្រះ�តិ់�ត់ារិិដូាប្តាាល័

គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះ�តិ់�ត់ាិ

ង្ខេ�ាក លិី ថៃថ
អនុីព្រះ�ធាានី នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ា ិនិីង្ស ជាា គឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានី នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ា ិអភ្នំបិ្តាាល័កចិច

•  លេ�ាក ព្រះសី ខ្នាាត់់ ផ្ទាានីនីី
នាាយិកាាកាារិយិាាល័យ័ 
ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សព្រះ��ន័ីធ SWIFT
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ជនីជាាត់ិម៉ែខមរិ លេកីត់កំ�ង្សម៉ែខសីហាា ឆំ្នាំា�១៩៨០ នីិង្សប្តាានី�លេព្រះមីកាារិលេ�ាលេអសីុលី័�ា 
ចាា�់តាា�ង្ស�ីម៉ែខត់ុ�ា ឆំ្នាំា�២០០៧ ។

កំ�ង្សមុខត់� ម៉ែណ្ឌង្សជាាអនុីព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់ិ�ត់ាិ នីិង្សជាាគឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានីនាាយិកាា
ព្រះ�ត់ិ�ត់ាិនីីត់ិកមម នីិង្សលេល័ខ្នាាធិកាារិព្រះកុមហុុ៍នី លេ�ាកព្រះសីក៏ជាាស�ាជិកាាគឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិ
ព្រះ�ត់�ិត់ា ិ ទូទួូល័�នីទ�កព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សម៉ែផ្សានីកាារិយុទូធសាាព្រះសារិមួ នីងិ្សព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិអាាជវីិកមមព្រះ�ចាា� 
ថ្ងៃថីៃរិ�ស់ធនាាគាារិ លេ�ាយអនីុលេ�ាមលេ�ាតាាម�ទូ�ញ្ញញត់ាិ ព្រះ�មទាា�ង្សទូ�នាាក់ទូ�នីង្សជាាមយួ
ភាាគឺហុុ៍នីកិ នីងិ្សព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ ។ លេ�ាកព្រះសីទូទួូល័�នីទ�កព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សលេលី័នាាយក�ា ានី
នីីត់ិកមម, នាាយក�ា ានីលេល័ខ្នាាធិកាារិព្រះកុមហុុ៍នី នីិង្ស�ង្កាា ាញ�ត័់៌�ានី, កាារិយិាាល័យ័

ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សវិវិាាទូ, នីងិ្សកាារិយិាាល័យ័ព្រះ�កឹាា�ុព្រះត់សមុន័ីធ ។ លេ�ាកព្រះសីទូទួូល័ខសុម្រួត់វូិលេ�ាយ
ផ្ទាទ ាល់័ច� លេពាាះព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ា ិ។

លេ�ាកព្រះសីទូទួូល័ប្តាានី�រិញិ្ញាញ ា�ព្រះត់ នីងិ្សអនី�ុណ្ឌឌ តិ់ម៉ែផ្សាកំចាា�់ ។ �ចច��ីនីលំេ�ាកព្រះសី
ក��ងុ្សសិកាាថំ្នាាក់�រិញិ្ញាញ ា�ព្រះត់ភាាសាាអង់្សលេគឺាស លេ�ាសាាកល័វិទិូោាល័យ័ លេវិលេសទីនី ។

•  លេ�ាក ម៉ែកវិ ឆ្លុះ�ណ្ឌណ�សីិ  
    នាាយកកាារិយិាាល័យ័ព្រះ�កឹាា�ពុ្រះត់សមុន័ីធ

•  លេ�ាក យិនី វិ �រិៈ  
នាាយកព្រះ�ត់�ិត់ាលិេល័ខ្នាាធកិាារិព្រះកមុហុុ៍នី 
នីងិ្ស�ង្កាា ាញ�ត័់�៌ានី

• លេ�ាកព្រះសី �ុតុ់ �ុនុីសីហាា
  អនីពុ្រះ�ធាានី នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ា ិនីងិ្ស ជាា គឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានី

នាាយិកាា ព្រះ�ត់�ិត់ា ិនីតី់កិមម នីងិ្ស លេល័ខ្នាា ធកិាារិ ព្រះកមុហុុ៍នី

•  លេ�ាក សួស ឧសភាា  
នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ានិិីត់កិមម

•  លេ�ាក សាាវិណ័្ឌណ �ែ ាលី័កាា  
នាាយកកាារិយិាាល័យ័ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សវិវិាាទូ   

គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះ�ត់�ិត់ាិ

ង្ខេ�ាកប្រសី  បូុត្ថុ បូុន្នសីហាា
អនីពុ្រះ�ធាានី នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ា ិនីងិ្ស ជាា គឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានី នាាយិកាា ព្រះ�ត់�ិត់ា ិនីតី់កិមម នីងិ្ស
លេល័ខ្នាា ធកិាារិ ព្រះកមុហុុ៍នី
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ជនីជាាត់មិ៉ែខមរិ លេកតី់កំ�ង្សម៉ែខវិចិិកិាា ឆំ្នាំា�១៩៦៥ ។ លេ�ាក �ែ ាច ម៉ែធរិ � ប្តាានី�លេព្រះមកីាារិង្កាារិ
ឱ្យយអង្សគកាារិ-សាែ ា�ន័ីជាាលេព្រះចនីី ដូូចជាា ធនាាគាារិ ANZ កំ�ង្សព្រះ�លេទូសអពូ្រះសាា ាលី័ សាាកល័
វិទិូោាល័យ័ Monash, UNHCR ព្រះ�ចាា�ព្រះ�លេទូសកមុ�ជាា អង្សគកាារិទូសសនីៈ�ភិ្នំ�លេ�ាក
កមុ�ជាា អង្សគកាារិ�ល័កមមអនីារិជាាត់ ិ នីងិ្សចងុ្សលេព្រះកាាយលេធវជីាាទូពី្រះ�ឹកាាឱ្យយអង្សគកាារិ លេអសីុលី័�ា 
កំ�ង្សរិយៈលេ�ល័៥ឆំ្នាំា� ។ លេ�ាកប្តាានីចលូ័�លេព្រះមីកាារិលេ�ញលេ�ែ ាង្សលេ�ាធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា 
កំ�ង្សម៉ែខកកា�ា ឆំ្នាំា�២០០០ ។ លេ�ាក �ែ ាច ម៉ែធរិ � ប្តាានីកាាន់ីត់� ម៉ែណ្ឌង្សជាានាាយកព្រះ�តិ់�ត់ាិ
�លេចចកវិជិាា ា�ត័់�៌ានី ថ្ងៃនីធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ចាា�់តាា�ង្ស�មី៉ែខកកា�ា ឆំ្នាំា�២០០៦ ដូល់័ម៉ែខធំ� 
ឆំ្នាំា�២០១៧ ។ �នាទ ា�់មកលេ�ាកក៏ម្រួតូ់វិប្តាានីម៉ែត់ង្សតាា�ង្សជាាអនីពុ្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ា ិនីងិ្សជាា
គឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�តិ់�ត់ា�ិត័់�៌ានីវិទិូោា ។ លេ�ាកក៏លេធវជីាាព្រះ�ធាានីគឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិ IT 
Steering ផ្សាង្សម៉ែដូរិ។ �ចច��ីនំី លេ�ាកជាាស�ាជកិគឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះ�តិ់�ត់ា,ិ ស�ាជកិ

ថ្ងៃនីគឺណ្ឌក�ម ាធិកាារិថ្ងៃនីព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ នីិង្សស�ាជិកថ្ងៃនីគឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិលេផ្សាសង្សលេទូៀត់
ផ្សាង្សម៉ែដូរិ។ កំ�ង្សត់នួាាទូជីាាអនីពុ្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ា ិនីងិ្សជាាគឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�តិ់�ត់ាិ
�ត័់�៌ានីវិទិូោា លេ�ាកទូទួូល័�នីទ�កព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សលេ�ាយផ្ទាទ ាល់័លេលី័នាាយក�ា ានីច�នីនួី៦ ម៉ែដូល័
�ានី�គុឺគលិ័ក�លេចចកលេទូសសរិ�ុជាាង្ស៤៥០នាាក់។

លេ�ាកទូទួូល័ប្តាានី�រិញិ្ញាញ ា�ព្រះត់ម៉ែផ្សាកំវិទិូោាសាាព្រះសា ជ�នាាញវិទិូោាសាាព្រះសាកុ��យ�ទូរ័ិនីងិ្សសាិត់ ិ
�សីាាកល័វិទិូោាល័យ័ Monash លេ�ាព្រះ�លេទូសអពូ្រះសាា ាលី័ កំ�ង្សឆំ្នាំា�១៩៨៩ ។ �នាទ ា�់មក
លេ�ាកប្តាានី�នីាកាារិសិកាាម៉ែផ្សាកំព្រះ��ន័ីធអាាជវីិកមម (Business Systems) នីងិ្សប្តាានី
ទូទួូល័សញ្ញាញ ា�ព្រះត់ កំ�ង្សឆំ្នាំា�១៩៩០ �ីសាាកល័វិទិូោាល័យ័ដូម៉ែដូល័លេនាាះ ។

គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះ�តិ់�ត់ាិ

• លេ�ាក ឆ្នាំាយ យាែ ារិដូា 
នាាយកព្រះ�ត់�ិត់ាសិនីាសុិខ 
�ត័់�៌ានីវិទិូោា

• លេ�ាក  លេមៀង្ស តាាយ  
នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ា�ិលេចចកវិទិូោា�ត័់�៌ានី

• លេ�ាក �ែ ាច  ម៉ែធរិ �  
អនីពុ្រះ�ធាានី នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ា ិនីងិ្ស ជាា
គឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានី នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ា ិ�ត័់�៌ានី វិទិូោា  

• លេ�ាកព្រះសី លេសាាម ចនិាា ាមនីុី  
នាាយិកាាកាារិយិាាល័យ័លេសវាាកមម 
�ត័់�៌ានីវិទិូោា

• លេ�ាក គឺង់្ស �ានី ី
នាាយកព្រះ�ត់�ិត់ាពិ្រះ��ន័ីធ 
លេហ៍�ា ារិចនាាសមុន័ីធ

• លេ�ាក អុកុ ព្រះសស់ 
នាាយកព្រះ�តិ់�ត់ាលិេរិៀ�ច�យុទូធសាាព្រះសា 
នីងិ្សអភ្នំបិ្តាាល័�ត័់�៌ានីវិទិូោា

• លេ�ាក  លេសង្ស សុខនាាង្ស  
នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ាពិ្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស 
លេសវាាកមមឌ្ឍជីថីីល័

ង្ខេ�ាក  មូាាច  ដែធរ ី
អនុីព្រះ�ធាានី នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ា ិនិីង្ស ជាា គឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានី នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ា ិ�ត័់�៌ានី វិទិូោា
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ជនីជាាត់មិ៉ែខមរិ លេកតី់កំ�ង្សម៉ែខមនីាា ឆំ្នាំា�១៩៦៧ ។ លេ�ាកប្តាានី�លេព្រះមីកាារិង្កាារិជាាមយួ 
ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ ចាា�់តាា�ង្ស�មី៉ែខធំ� ឆំ្នាំា�១៩៩៧ ជាាគឺណ្ឌលេនីយយករិ ។ ចាា�់�ី
លេ�ល័លេនាាះមក លេ�ាកប្តាានីកាាន់ីត់� ម៉ែណ្ឌង្ស នីងិ្សត់នួាាទូលីេផ្សាសង្សៗជាាលេព្រះចីនីលេ�ាកំ�ង្សធនាាគាារិ ។ 
�ចច��ីនី ំ កំ�ង្សត់នួាាទូជីាាអនីពុ្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ា ិ នីងិ្សជាាគឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ាិ
ហាានីភិ្នំយ័ លេ�ាកទូទួូល័ខសុម្រួត់វូិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សហាានីភិ្នំយ័ឥណ្ឌទាានី នីងិ្សហាានីភិ្នំយ័លេផ្សាសង្សៗ

លេទូៀត់រិ�ស់ធនាាគាារិទាា�ង្សមលូ័ ។ លេ�ាកម្រួត់វូិប្តាានីម៉ែត់ង្សតាា�ង្សជាាស�ាជកិព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័
រិ�ស់លេអសីុលី័�ា សីុ�យ�រិធឹ ីភ្នំអីលិ័សីុ ចាា�់តាា�ង្ស�មី៉ែខកកា�ា ឆំ្នាំា�២០១៧ ។

�ណ្ឌឌ តិ់ �ងឹ្ស សុភាា� ប្តាានី�ញ្ញច�់ថំ្នាាក់�ណ្ឌឌ តិ់ម៉ែផ្សាកំព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សពាាណ្ឌជិាកមម �សីាាកល័
វិទិូោាល័យ័ Preston រាាជធាានីភី្នំំ� លេ�ញ ព្រះ�ះរាាជាាណ្តាាចព្រះកកមុ�ជាា កំ�ង្សឆំ្នាំា�២០១២ ។

គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះ�ត់�ិត់ាិ

បណិ៍ិត្ថុ ឡឹឹ� សុភាាព
អនុីព្រះ�ធាានី នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ា ិនិីង្ស ជាា គឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានី នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ាហិាានីភិ្នំយ័

• លេ�ាក សឹង្ស ភ្នំនី 
នាាយកព្រះ�ត់�ិត់ាឥិណ្ឌទាានី

• លេ�ាក  លេទូ� �ុនុីលេធឿនី  
នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ាពិ្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សហាានីភិ្នំយ័

• �ណ្ឌឌ តិ់ �ងឹ្ស សុភាា�  
អនីពុ្រះ�ធាានី នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ា ិនីងិ្ស ជាា 
គឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានី នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ា ិហាានីភិ្នំយ័

• លេ�ាក អុ ូឌ្ឍណី្តាា 
នាាយកកាារិយិាាល័យ័ 
ម្រួត់តួ់�ិនិីត់យ ឥណ្ឌទាានី

• លេ�ាក  លេឆ្លុះង្ស វិឌ្ឍឍនាា  
នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ាវិិភិាាគឺទូនិីនីំយ័ 
ឥណ្ឌទាានី នីងិ្សព្រះសាាវិព្រះជាាវិ
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ង្ខេ�ាក ហុិក �ា�ប្រគី
នាាយកព្រះ�ត់�ិត់ាអិនីលុេ�ាម�ញ្ញញត់ាិ

ជនីជាាត់មិ៉ែខមរិ លេកតី់កំ�ង្សម៉ែខធំ� ឆំ្នាំា�១៩៧៧ ។ លេ�ាកប្តាានីចលូ័�លេព្រះមីកាារិង្កាារិជាាមយួលេអ
សីុលី័�ា ចាា�់�មី៉ែខកមុភៈ ឆំ្នាំា�២០០២ ។ កំ�ង្សមខុត់� ម៉ែណ្ឌង្សជាានាាយកព្រះ�ត់�ិត់ាអិនីលុេ�ាម
�ញ្ញញត់ា ិ លេ�ាកទូទួូល័�នីទ�កព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សម៉ែផ្សានីកាារិយុទូធសាាព្រះសា នីងិ្សព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិអនីលុេ�ាម
ភាា�ព្រះ�ចាា�ថ្ងៃថីៃរិ�ស់ធនាាគាារិ នីងិ្សព្រះកុមហុុ៍នី�ពុ្រះត់សមុន័ីធរិ�ស់ធនាាគាារិ ។ លេដូមីី �ធាានាានីវូិ
ឯករាាជយភាា�ថ្ងៃនីត់នួាាទូ ី អនុីលេ�ាមភាា�រិ�ស់ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ត់ម្រួមវូិឱ្យយលេ�ាកជាា
អំករាាយកាារិណ៍្ឌលេ�ាយផ្ទាទ ាល់័ជនូីគឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សហាានីភិ្នំយ័ នីងិ្ស�ត័់�៌ានីវិទិូោាថ្ងៃនី 
ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ ។ លេ�ាកម្រួត់វូិប្តាានីអលេញ្ញាញីឱ្យយចលូ័រិមួកំ�ង្សកចិចព្រះ�ជុ� រិ�ស់គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិ
ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សហាានីភិ្នំយ័ នីងិ្ស�ត័់�៌ានីវិទិូោា ថ្ងៃនីព្រះកមុព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ លេដីូមី �ផ្សាាល់័�ត័់�៌ានី នីងិ្ស
�ង្កាា ាញ�អីនីលុេ�ាមភាា� នីងិ្ស�ញ្ញាា ាពាាក់�ន័ីធនឹីង្សវិសិាាល័ភាា� នីងិ្សលេគាាល័��ណ្ឌង្សរិ�ស់
គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិ ។

លេ�ាកទូទួូល័ខសុម្រួតូ់វិដូកឹនាា�នាាយក�ា ានីអនុីលេ�ាម�ញ្ញញត់ា ិម៉ែដូល័�ានី ២កាារិយិាាល័យ័ 
គឺឺ កាារិយិាាល័យ័ព្រះ�ឆ្នាំា�ង្សកាារិស�អ ាត់ព្រះប្តាាក់ នីិង្សហិ៍រិញ្ញញ�ីទាានីលេភ្នំរិវិកមម, កាារិយិាាល័យ័
ម្រួតួ់ត់�និីតិ់យអនីលុេ�ាម�ញ្ញញត់ា,ិ �គុឺគលិ័កអនីលុេ�ាម�ញ្ញញត់ាលិេ�ាព្រះកមុហុុ៍នី�ពុ្រះត់សមុន័ីធទាា�ង្សអស់ 
ផ្សាង្សម៉ែដូរិ ។

នាាយក�ឋ ាន្ន�នុ្នង្ខេ�ាម្មបញ្ញញត្ថុិិ

លេ�ាកទូទួូល័ប្តាានីសញ្ញាញ ា�ព្រះត់ជាាន់ីខុស់ច�នីួនី�ីរិ គឺឺ សញ្ញាញ ា�ព្រះត់ជាាន់ីខុស់ម៉ែផ្សាំក 
នីីត់ិសាាព្រះសា ឯកលេទូសម៉ែផ្សាំកនីីតិ់ឯកជនី �ីសាាកល័វិទិូោាល័យ័ភូ្នំមិនីទនីីត់ិសាាព្រះសា នីិង្ស
វិទិូោាសាាព្រះសាលេសដូាកចិច កំ�ង្សឆំ្នាំា�២០១៦ នីងិ្ស�រិញិ្ញាញ ា�ព្រះត់ជាាន់ីខស់ុព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សពាាណ្ឌជិាកមម 
�សីាាកល័វិទិូោាល័យ័លេព្រះ�សា�នី សហ៍រិដូាអាាលេមរិកិ (សាាខ្នាាកំ�ង្សព្រះ�លេទូសកមុ�ជាា) ឆំ្នាំា�២០១២ ។  
លេ�ាកប្តាានីទូទួូល័�រិញិ្ញាញ ា�ព្រះត់ច�នីនួី�រីិ គឺ�ឺរិញិ្ញញ�ព្រះត់ សិល័ីសាាព្រះសា ជ�នាាញ�លេព្រះង្សៀនី
ភាាសាាអង់្សលេគឺាស (English Based, International Program) �សីាាកល័
វិទិូោាល័យ័�ញ្ញាញ ាសាាព្រះសាកមុ�ជាា លេ�ាកំ�ង្សឆំ្នាំា�២០១០ នីងិ្ស�រិញិ្ញាញ ា�ព្រះត់ពាាណ្ឌជិាកមមរិដូាប្តាាល័ 
ជ�នាាញគឺណ្ឌលេនីយយ �សីាាកល័វិទិូោាល័យ័នីរ័ិត់នុី កំ�ង្សឆំ្នាំា�២០០១ ។
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ជនីជាាត់មិ៉ែខមរិ លេកតី់កំ�ង្សម៉ែខតុ់�ា ឆំ្នាំា�១៩៦៥ ។ លេ�ាកព្រះសីប្តាានីចលូ័�លេព្រះមកីាារិជាាមយួ
លេអសីុលី័�ា ចាា�់តាា�ង្ស�ីម៉ែខកញ្ញាញ ា ឆំ្នាំា�១៩៩៤ ។ កំ�ង្សមុខត់� ម៉ែណ្ឌង្សជាាគឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានី
នាាយិកាាព្រះ�ត់�ិត់ាសិវិនីកមមថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស លេ�ាកព្រះសីទូទួូល័�នីទ�កព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សម៉ែផ្សានីកាារិយុទូធសាាព្រះសា  
នីងិ្សសវិនីកមមថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្សព្រះ�ចាា�ថ្ងៃថីៃរិ�ស់ធនាាគាារិ ព្រះ�មទាា�ង្សព្រះ�ត់�ិត់ាមិ៉ែផ្សានីកាារិសវិនីកមមថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស ។  
លេដូីមី �ធាានាាឱ្យយប្តាានីឯករាាជយភាា� ថ្ងៃនីមុខង្កាារិជាាសវិនីកមមថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស លេ�ាកព្រះសីជាាអំក 
រាាយកាារិណ៍្ឌផ្ទាទ ាល់័ លេ�ាគឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិសវិនីកមម ថ្ងៃនីព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភ្នំិប្តាាល័ ។ លេ�ាកព្រះសី
ម្រួត់ូវិប្តាានីអលេញ្ញាីញឱ្យយចូល័រិមួលេ�ាកំ�ង្សកិចចព្រះ�ជុ� រិ�ស់ គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិសវិនីកមម នីិង្សលេដូីមី �
ផ្សាាល់័�ត័់៌�ានី នីិង្ស�នីយល់័��ីញ្ញាា ានាានាាទាាក់ទូង្សនីងឹ្សវិសិាាល័ភាា� នីងិ្សលេគាាល័��ណ្ឌង្សរិ�ស់
គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិ ។ 

លេ�ាកព្រះសីព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស នីងិ្សដូកឹនាា�ព្រះកមុសវិនីកមមថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស ម៉ែដូល័�ានី ២ នាាយក�ា ានី នីងិ្ស 
៤កាារិយិាាល័យ័ ដូចូជាា ៖ នាាយក�ា ានីអភ្នំវិិឌ្ឍឍន៍ីសវិនីកមមថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស, នាាយក�ា ានីសវិនីកមម
ព្រះ��ន័ីធ�ត័់៌�ានីវិទិូោា, កាារិយិាាល័យ័សវិនីកមមហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�, កាារិយិាាល័យ័សវិនីកមមព្រះ�ឆ្នាំា�ង្ស
កាារិស�អ ាត់ព្រះប្តាាក់ នីិង្សហិ៍រិញ្ញញ�ីទាានីលេភ្នំរិវិកមម, កាារិយិាាល័យ័សវិនីកមមឥណ្ឌទាានី, នីិង្ស
កាារិយិាាល័យ័រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌសវិនីកមម ។

លេ�ាកព្រះសីទូទួូល័ប្តាានីអនី�ុណ្ឌឌ តិ់ម៉ែផ្សាកំធនាាគាារិ នីងិ្សហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� ព្រះ�មទាា�ង្សប្តាានី�ញ្ញច�់
កាារិសិកាា�វីិទិូោាសាែ ានីអពូ្រះសាា ាលី័សព្រះ�ា�់អភ្នំបិ្តាាល័ព្រះកមុហុុ៍នី (GAICD) ។

ង្ខេ�ាក ប្រសី គឹម្ម សុធាាវ ី
គឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានី នាាយិកាា ព្រះ�ត់�ិត់ា ិសវិនីកមម ថ្ងៃផ្សាទ កំ�ង្ស

សវន្នករថៃផាកន��

• លេ�ាក ទុូ�  សុខច� លេរិ �នី  
នាាយក កាារិយិាាល័យ័ 
សវិនីកមម ហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�

• លេ�ាក  ចាាន់ី �រូិ �ដុូ�ា ា  
នាាយក កាារិយិាាល័យ័
សវិនីកមម ឥណ្ឌទាានី

• លេ�ាកព្រះសី ម៉ែង្សែត់ ណ្តាារិ � 
នាាយិកាាកាារិយិាាល័យ័ សវិនីកមម ព្រះប្តាាក់
�លេញ្ញញ ីនីងិ្ស Digital Banking

• លេ�ាក ព្រះសី គឺមឹ សុធាាវិ �
 គឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានី នាាយិកាា ព្រះ�ត់�ិត់ាិ

សវិនីកមម ថ្ងៃផ្សាទ កំ�ង្ស

• លេ�ាក  ថ្នាាត់  ឌ្ឍ ីណុ្ឌត់   
នាាយក ព្រះ�តិ់�ត់ា ិអភ្នំវិិឌ្ឍឍន៍ី
សវិនីកមម ថ្ងៃផ្សាទ កំ�ង្ស

• លេ�ាក  សុក  ថ្ងៃហ៍   
នាាយក កាារិយិាាល័យ័
រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌ សវិនីកមម

• លេ�ាក  សុខ  �ិសិដូា   
នាាយក កាារិយិាាល័យ័ សវិនីកមម 
សនីាសុិខ �ត័់�៌ានី វិទិូោា
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កំ�ង្សព្រះកមសីល័ធមរ៌ិ�ស់ព្រះកមុព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស លេ�ាយ ១. អនុីសសរិណ្ឌៈ នីងិ្សល័កេនីាកិៈរិ�ស់ធនាាគាារិ ២. កចិចព្រះ�មលេព្រះ�ៀង្សភាាគឺហុុ៍នីកិ នីងិ្ស ៣. ចាា�់ នីងិ្ស�ទូ�ីញ្ញញត់ាទិាា�ង្សឡាាយ
ម៉ែដូល័ពាាក់�ន័ីធរិ�ស់ព្រះ�ះរាាជាាណ្តាាចព្រះក កមុ�ជាា ។ កាារិវិវិិឌ្ឍឍឥត់ឈ�់ឈរិរិ�ស់ធនាាគាារិ គឺទឺាាមទាារិឱ្យយ�ានីកាារិយកចតិ់ាទុូក�ាក់ខស់ុ លេដូមីី �ធាានាាថ្នាា �ទូ�ា ានីថ្ងៃនីកាារិអនីវុិត់ាថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស
រិ�ស់សាាជវីិកមម ម្រួត់វូិប្តាានីរិកាាកំ�ង្សកព្រះមតិ់មយួខុស់��ផ្សាតុ់ ។ កំ�ង្សម៉ែខមនីាា ឆំ្នាំា�២០០៥ ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ប្តាានីផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ីមយួលេលី័កាារិក�ណ្ឌត់់ នីងិ្សវាាយត់ថ្ងៃមាលេលី័�ញ្ញាា ាទាា�ង្សមូល័ថ្ងៃនី 
អភ្នំិប្តាាល័កិចចសាាជីវិកមម លេដូីមី �ក�ណ្ឌត់់�ីត់ម្រួមូវិកាារិថ្ងៃនីកាារិរិ �កលូ័ត់�ាស់លេ�ាមុខរិ�ស់ធនាាគាារិ ។ កំ�ង្សច� លេណ្តាាម�ញ្ញាា ាលេផ្សាសង្សៗ រិមួ�ានី កិចចព្រះ�មលេព្រះ�ៀង្សលេលី័កាារិផ្សាាល់័លេសវាារិ�ស់ 
ព្រះកុមព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ កមមវិធិ�ីណ្ឌា� ះ�ណ្តាា ាល័ត់នួាាទូ ី មខុង្កាារិរិ�ស់ព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័�ញ្ញាវីាាយត់ថ្ងៃមាព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ នីងិ្សព្រះកមសីល័ធមរ៌ិ�ស់ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ ម្រួត់វូិប្តាានីលេរិៀ�ច��ាក់ឱ្យយ
លេព្រះ�ីព្រះប្តាាស់ លេហី៍យត់នួាាទូទីាាក់ទូង្សលេ�ានីងឹ្សព្រះប្តាាក់�ាភ្នំកាារិ នីងិ្សកាារិច�ណ្តាាយរិ�ស់ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ ប្តាានីលេរិៀ�ច�ជាាទូព្រះមង់្សយាែ ាង្សចាាស់�ាស់ ។ ស�ាជកិ-ស�ាជកិាាព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ 
ប្តាានីចលូ័រិមួវិគឺគសិកាាសាី�អីភ្នំបិ្តាាល័ព្រះកុមហុុ៍នីអនីារិជាាត់ ិ ម៉ែដូល័លេរិៀ�ច�  លេ�ាយវិទិូោាសាែ ានីអពូ្រះសាា ាលី័ សព្រះ�ា�់អភ្នំបិ្តាាល័ព្រះកមុហុុ៍នី ម៉ែដូល័ជាាម៉ែផ្សាកំមយួថ្ងៃនីកាារិលេ�ាជំាាចតិ់ារិ�ស់ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ 
លេដូមីី ��នីាអភ្នំវិិឌ្ឍឍនីវូិជ�នាាញវិជិាា ាជវីិៈ នីងិ្សសមត់ែភាា�រិ�ស់ខា�នី ។

កមមករិនិីលេយាាជិត់ព្រះគឺ�់រិ�ូរិ�ស់ធនាាគាារិលេអសីុលី័�ា សែិត់លេព្រះកាាមកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សមួយយាែ ាង្សត់ឹង្សរិងឹ្សថ្ងៃនីព្រះកមសីល័ធម៌ ម៉ែដូល័ប្តាានីក�ណ្ឌត់់កំ�ង្សអនីុសញ្ញាញ ារិមួកាារិង្កាារិ លេ�ាយព្រះគឺ�ដូណ្ឌា �់ 
លេលី័�ញ្ញាា ាមយួច�នីនួីដូចូជាា ចរិតិ់ល័កេណ្ឌៈ�គុឺគល័ ទូ�នាាក់ទូ�នីង្សជាាមយួអំករិមួកាារិង្កាារិ អត់ថិីជិនី នីងិ្សអំកព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស អាាថីក៌�ប្តាា�ង្សវិជិាា ាជវីិៈ វិវិាាទូលេលី័ផ្សាល័ព្រះ�លេយាាជន៍ី កាារិទូទួូល័យកអ� លេណ្តាាយ  
កាារិស�អ ាត់ព្រះប្តាាក់ នីងិ្សកាារិ�កអាាព្រះកាាត់ក�ហុ៍សឆ្លុះគង្ស ។ ឯកសាារិទាា�ង្សលេនីះ ប្តាានីម្រួត់តួ់�និីតិ់យសាារិលេ�ងី្សវិញិយាែ ាង្សលេទូៀង្សទាាត់់ លេ�ាយគឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិសវិនីកមម នីងិ្សសព្រះម�សម្រួមលួ័កចិចកាារិចាា�់ 
លេដូមីី �ធាានាាថ្នាា វាាលេ�ាម៉ែត់�ានីសុ�ល័ភាា�លេព្រះ�ពី្រះប្តាាស់ នីងិ្សទាាន់ីសមយ័ ។

ប្រកម្មសីលិធម្ម៌
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របាាយកាារណ៍៍ប្រកមុ្មប្របកឹាា�បិាាលិ

ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ប្តាានីជ�ួព្រះ�ជុ�គំាាផ្ទាទ ាល់័លេ�ារាាជធាានីីភំ្នំ� លេ�ញច�នីនួី៤លេលី័ក គឺមឺ៉ែខមនីាា  
មិថីុនាា កញ្ញាញ ា នីិង្សធំ� ព្រះ�មទាា�ង្សប្តាានីលេរិៀ�ច�កិចចព្រះ�ជុ� ព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភ្នំិប្តាាល័វិសិាាមញ្ញញច�នីួនី 
១លេលី័ក ម៉ែដូល័ប្តាានីព្រះប្តាារិ�ធលេ�ងី្សលេ�ារាាជធាានីីភ្នំំ� លេ�ញកំ�ង្សម៉ែខឧសភាា។ អភ្នំបិ្តាាល័រិស់លេ�ា
�រិលេទូស ម៉ែដូល័មនិីអាាចចលូ័រិមួកចិចព្រះ�ជុ�ផ្ទាទ ាល់័ប្តាានី លេ�ាយសាារិម៉ែត់កាារិរិតឹ់�ណ្ឌា ងឹ្សច� លេពាាះ 
កាារិលេធវដីូ� លេណ្ឌរីិលេដូមីី �កាារិពាារិ�កីាារិរិ �ករាាល័�ាល័ថ្ងៃនីជ� ងឺ្សកវូិ �ដូ-១៩ គឺបឺ្តាានីចលូ័រិមួកិចចព្រះ�ជុ�  
តាាមរិយៈ Video Con-Call។ ជាាធមមតាា កិចចព្រះ�ជុ� នីីមួយៗ �ានីរិយៈលេ�ល័ 
២ថ្ងៃថីៃ លេ�ាយរិមួ�ញ្ញច�ល័ទាា�ង្សកចិចព្រះ�ជុ�គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិផ្សាង្សម៉ែដូរិ។ លេលី័ស�លីេនីះលេ�ាលេទូៀត់ 
ព្រះកុមព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ក៏ប្តាានីអនីមុត័់តាាមរិយៈអុមី៉ែមែល័ច�នីនួី២៩ច�ណុ្ឌច។

សកមមភាា�ចមីង្សៗ កំ�ង្សឆំ្នាំា�២០២០
• កាារិអនីមុត័់ នីងិ្សកាារិផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ីលេ�ាភាាគឺហុុ៍នីកិ លេដូមីី �អនុីមត័់ចងុ្សលេព្រះកាាយ លេលី័កាារិ 

ម៉ែកម៉ែព្រះ�កចិចព្រះ�មលេព្រះ�ៀង្សភាាគឺហុុ៍នីកិ នីងិ្សល័កេនីាកិៈរិ�ស់ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ។

• កាារិអនុីមត័់ កាារិទូទួូល័សាគ ាល់័ នីិង្សកាារិផ្សាាល់័អនីុសាាសន៍ីលេ�ាភាាគឺហុុ៍នីិក លេដូីមី �
អនីមុត័់ លេលី័កាារិម៉ែត់ង្សតាា�ង្សស�ាជកិព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភ្នំបិ្តាាល័ នីងិ្សអំកត់�ណ្តាាង្សភាាគឺហុុ៍នីកិ
រិ�ស់ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ។

• កាារិអនុីមត័់ កាារិទូទួូល័សាគ ាល់័ នីិង្សកាារិផ្សាាល់័អនីុសាាសន៍ីលេ�ាភាាគឺហុុ៍នីិក លេដូីមី �
អនីមុត័់ចងុ្សលេព្រះកាាយ លេលី័កាារិម៉ែត់ង្សតាា�ង្សអភ្នំបិ្តាាល័ឯករាាជយរិ�ស់ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា 
ភ្នំអីលិ័សីុ។

• កាារិអនីមុត័់លេលី័រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�រិមួ នីងិ្សរិប្តាាយកាារិណ៍្ឌហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ��ាច់លេ�ាយម៉ែ�ក 
សព្រះ�ា�់កាារិយិ�រិលិេចទិូម៉ែដូល័ប្តាានី�ញ្ញច�់លេ�ាថ្ងៃថីៃទីូ៣១ ម៉ែខធំ� ឆំ្នាំា�២០១៩ សព្រះ�ា�់
លេគាាល័��ណ្ឌង្ស�ិលេសស ម៉ែដូល័ប្តាានីលេធវសីវិនីកមមរិចួ លេ�ាយព្រះកមុហុុ៍នីសវិនីកមមឯករាាជយ 
KPMG។

• កាារិអនីមុត័់លេលី័កាារិម៉ែ�ង្សម៉ែចកភាាគឺ�ាភ្នំ នីងិ្សលេផ្សាទរិសមត់លុ័យម៉ែដូល័លេ�ាសល់័ ថ្ងៃនីព្រះប្តាាក់ 
ច� លេណ្ឌញលេព្រះកាាយដូក�នីធ លេ�ាជាាទុូនី�ព្រះមងុ្សទូូលេ�ារិ�ស់ធនាាគាារិ។

• កាារិអនីមុត័់លេលី័លេគាាល័កាារិណ៍្ឌរិ�ស់ធនាាគាារិ។

• កាារិអនីមុត័់លេលី័រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�២០១៩ រិ�ស់ព្រះ�ធាានីព្រះកមុព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័។

• កាារិអនីមុត័់លេលី័រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�២០១៩ រិ�ស់ព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ា។ិ

• កាារិអនីុមត័់លេលី័រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�២០១៩ រិ�ស់គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះកុម 
ព្រះ�កឹាាភ្នំបិ្តាាល័នីមីយួៗ។

• កាារិអនីមុត័់ នីងិ្សកាារិផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ីលេ�ាភាាគឺហុុ៍នីកិ លេដីូមី �អនីមុត័់ចងុ្សលេព្រះកាាយលេលី័
រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�២០១៩។

• កាារិអនុីមត័់លេលី័អព្រះតាាអត់ិផ្សារិណ្តាាព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�២០១៩ សព្រះ�ា�់ច�ណ្តាាយជូនីកមមករិ
នីលិេយាាជតិ់រិ�ស់ធនាាគាារិ ចាា�់�ថី្ងៃថីៃទីូ១ ម៉ែខលេមសាា ឆំ្នាំា�២០២០ត់លេ�ា។

• កាារិអនីមុត័់លេលី័កាារិម៉ែត់ង្សតាា�ង្ស �ណ្ឌឌ តិ់ អុនិី ចាាន់ីនីី លេ�ាក ឆ្នាំាយ លេសឿនី នីងិ្សលេ�ាក 
រិត័់ ំយូលេមែង្ស ជាាស�ាជកិព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភ្នំបិ្តាាល័ សព្រះ�ា�់អាាណ្ឌត់ាថិីម ី៣ឆំ្នាំា��ម៉ែនីែមលេទូៀត់។

• កាារិអនីមុត័់លេលី័ត់នួាាទូភីាារិកិចចរិ�ស់គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័។

• កាារិ�ភិាាកាាអ��កីាារិលេធវសីវយ័វាាយត់ថ្ងៃមាព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�រិ�ស់ព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័។

• រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌវិឌ្ឍឍនីភាា� សាី�ដីូ� លេណ្ឌរីិកាារិថ្ងៃនីកាារិចូល័ IPO/ listing រិ�ស់ធនាាគាារិ 
លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ។

• កាារិអនុីមត័់លេលី័រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�រិមួ�ញ្ញច�ល័គំាា នីិង្ស�ាច់លេ�ាយម៉ែ�ករិ�ស់
ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ សព្រះ�ា�់ថ្ងៃថីៃទីូ៣១ ម៉ែខធំ� ឆំ្នាំា�២០១៨ នីងិ្សថ្ងៃថីៃទូ៣ី១ 
ម៉ែខធំ� ឆំ្នាំា�២០១៩ ព្រះ�មទាា�ង្សរិប្តាាយកាារិណ៍្ឌអំកព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស លេ�ាយម៉ែផ្សាអកតាាមសាង់្ស�ារិ
រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�អនីារិជាាត់កិមុ�ជាា (CIFRS)។

• កាារិអនីមុត័់លេលី័កមចមី៉ែដូល័ផ្សាាល់័��ីច ាស់កមចលីេ�ាកំ�ង្សព្រះសុក នីងិ្សអនីារិជាាត់។ិ

• កាារិទូទួូល័យកកាារិលេធវ�ីចច��ីនំីភាា�ថ្ងៃនីសាែ ានីភាា�ជ�ង្សកូឺវិ �ដូ-១៩។

• កាារិទូទួូល័យករិប្តាាយកាារិណ៍្ឌសាី�ីផ្សាល័�ែ ះពាាល់័ថ្ងៃនីកាារិផ្ទាា ាស់�ា�រិ ច� លេពាាះកាារិលេលី័ក 
ទូកឹចតិ់ា�នីធ។

• កាារិអនីមុត័់លេលី័រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�រិមួ នីងិ្សរិប្តាាយកាារិណ៍្ឌហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�លេ�ាយម៉ែ�ក
សលេង្សេ�ចលេនាា ាះលេ�ល័ សព្រះ�ា�់ដូ�ណ្តាាច់កាារិយិ�រិលិេចិទូ៣ម៉ែខ គឺិត់ព្រះត់ឹមថ្ងៃថីៃទូី៣១ 
ម៉ែខមនីាា ឆំ្នាំា�២០២០ នីងិ្សរិប្តាាយកាារិណ៍្ឌរិ�ស់សវិនីករិឯករាាជយ សាី�ីកាារិម្រួត់តួ់�ិនីតិ់យ
�ត័់�៌ានីហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� រិ�ស់ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ នីងិ្សព្រះកមុហុុ៍នី�ុព្រះត់សមុន័ីធ។

• កាារិ�ិភាាកាា នីិង្សកាារិអនីុមត័់លេលី័ស�ាសភាា�ព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ថ្ងៃនីព្រះកុមហុុ៍នី�ុព្រះត់
សមុន័ីធ។

• រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌសាី�ីវិឌ្ឍឍនីភាា�ម៉ែដូល័ពាាក់�ន័ីធនីងឹ្សគឺលេព្រះ�ាង្ស�លេចចកវិទិូោា�ត័់�៌ានីវិទិូោា។

• កាារិអនីុមត័់ នីិង្សកាារិលេព្រះជីសលេរិ �សយកព្រះកុមហុុ៍នី Grant Thornton ជាាសវិនីករិ
ខ្នាាង្សលេព្រះ�ារិ�ស់ធនាាគាារិ សព្រះ�ា�់ឆំ្នាំា�២០២១។

• កាារិអនីមុត័់លេលី័រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�រិមួ នីងិ្សរិប្តាាយកាារិណ៍្ឌហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�លេ�ាយម៉ែ�ក
សលេង្សេ�ចលេនាា ាះលេ�ល័ សព្រះ�ា�់ដូ�ណ្តាាច់កាារិយិ�រិលិេចិទូ៦ម៉ែខ គឺិត់ព្រះតឹ់មថ្ងៃថីៃទូី៣០ 
ម៉ែខមថិីនុាា ឆំ្នាំា�២០២០ នីងិ្សរិប្តាាយកាារិណ៍្ឌរិ�ស់សវិនីករិឯករាាជយ សាី�ីកាារិម្រួត់តួ់�ិនីតិ់យ
�ត័់�៌ានីហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� រិ�ស់ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ នីងិ្សព្រះកមុហុុ៍នី�ុព្រះត់សមុន័ីធ។

• កាារិអនីមុត័់ឲ្យយថំ្នាាក់ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សទាាញយក�ត័់�៌ានី� ី “រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�រិមួ នីងិ្ស
រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�លេ�ាយម៉ែ�កសលេង្សេ�ចលេនាា ាះលេ�ល័ សព្រះ�ា�់ដូ�ណ្តាាច់កាារិយិ
�រិលិេចទិូ៦ម៉ែខ គឺតិ់ព្រះត់មឹថ្ងៃថីៃទូ៣ី០ ម៉ែខមថិីនុាា ឆំ្នាំា�២០២០ នីងិ្សរិប្តាាយកាារិណ៍្ឌរិ�ស់
សវិនីករិឯករាាជយ សាី�ីកាារិម្រួត់តួ់�និីតិ់យ�ត័់�៌ានីហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� រិ�ស់ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា  
ភ្នំអីលិ័សីុ នីងិ្សព្រះកមុហុុ៍នី�ព្រះត់សមុន័ីធ” លេដូមីី ��� លេ�ញកំ�ង្សទូព្រះមង់្សរិប្តាាយកាារិណ៍្ឌព្រះ�ចាា� 
ព្រះត់�ីាសរិ�ស់ នី.ម.ក.។

• កាារិអនុីមត័់លេលី័ម៉ែផ្សានីកាារិយុទូធសាាព្រះសារិ�ស់ព្រះកមុហុុ៍នី�ពុ្រះត់សមុន័ីធថ្ងៃនីធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា 
ភ្នំអីលិ័សីុ សព្រះ�ា�់ឆំ្នាំា�២០២១-២០២៥។

• កាារិអនីមុត័់លេលី័ម៉ែផ្សានីកាារិថីវិកិាាសព្រះ�ា�់ឆំ្នាំា�២០២១-២០២៥។

• កាារិអនីមុត័់ នីងិ្សកាារិផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ីលេ�ាភាាគឺហុុ៍នីកិ កំ�ង្សកាារិផ្ទាា ាស់�ា�រិសាា ាកសញ្ញាញ ាថីមី
រិ�ស់ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ លេដូមីី �ម៉ែកល័មអនីវូិរិ�ូរាាង្សសាា ាកសញ្ញាញ ានីមិតិ់ារិ�ូ 
នីងិ្សអត់ាសញ្ញាញ ាណ្ឌរិ�ស់ធនាាគាារិ។

• កាារិអនីមុត័់លេលី័កាារិ�លេង្សាតី់លេសវាារិកាាសុវិត់ែភិាា�កំ�ង្សវិសិយ័មលូ័�ព្រះត់។

• កាារិអនីមុត័់ នីងិ្សកាារិផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ីលេ�ាភាាគឺហុុ៍នីកិកំ�ង្សកាារិអនីមុត័់លេលី័កាារិវិនិីលិេយាាគឺ
ទូកឹព្រះប្តាាក់ច�នីនួី១០�ានីដូ�ុា ារិអាាលេមរិកិ រិ�ស់លេអសីុលី័�ា ហាវ ាយណ្តាាន់ីហ៍សល់័ ព្រះតាាស់  
លេដូមីី �ទូទួូល័ប្តាានីសិទូធកិាាន់ីកាា�់ភាាគឺហុុ៍នីរិហូ៍ត់ដូល់័៦.០៤៧.០៤៦ភាាគឺហុុ៍នី លេសមនឹីីង្ស 
២៣,៣៩១០% ថ្ងៃនីភាាគឺហុុ៍នីសរិ�ុ រិ�ស់វិទិូោាសាែ ានី ពាាណ្ឌជិាសាាព្រះសា លេអសីុលី័�ា។

• កាារិអនីមុត័់ នីងិ្សកាារិផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ីលេ�ាភាាគឺហុុ៍នីកិកំ�ង្សកាារិអនីមុត័់លេលី័កាារិដូកកាារិ
វិនិីលិេយាាគឺរិ�ស់ វិទិូោាសាែ ានី ពាាណ្ឌជិាសាាព្រះសា លេអសីុលី័�ា លេ�ាសាែ ា�ន័ី មមី្រួកូហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� 
លេអសីុលី័�ា មយីាែ ាន់ី�ែ ា។

• កាារិអនីមុត័់លេលី័កាារិផ្ទាា ាស់�ា�រិស�ាសភាា�គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះកមុព្រះ�កឹាាភ្នំបិ្តាាល័។

• កាារិអនីុមត័់លេលី័កាាល័�រិលិេចិទូក�ណ្ឌត់់ទុូក នីិង្សរិលេ�ៀ�វាារិៈ សព្រះ�ា�់លេរិៀ�ច�កិចចព្រះ�ជុ�  
ភាាគឺហុុ៍នីកិវិសិាាមញ្ញញលេ�ាថ្ងៃថីៃទូ២ី៣ ម៉ែខវិចិិកិាា ឆំ្នាំា�២០២០។

• កាារិអនីមុត័់លេលី័រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�រិមួ នីងិ្សរិប្តាាយកាារិណ៍្ឌហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�លេ�ាយម៉ែ�ក
សលេង្សេ�ចលេនាា ាះលេ�ល័ សព្រះ�ា�់ដូ�ណ្តាាច់កាារិយិ�រិលិេចិទូ៩ម៉ែខ គឺិត់ព្រះតឹ់មថ្ងៃថីៃទូី៣០ 
ម៉ែខកញ្ញាញ ា ឆំ្នាំា�២០២០ នីងិ្សរិប្តាាយកាារិណ៍្ឌរិ�ស់សវិនីករិឯករាាជយ សាី�ីកាារិម្រួត់តួ់�ិនីតិ់យ
�ត័់�៌ានីហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� រិ�ស់ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ នីងិ្សព្រះកមុហុុ៍នី�ុព្រះត់សមុន័ីធ។

• កាារិអនីមុត័់លេលី័លេគាាល័កាារិណ៍្ឌកាារិដូ� លេ�ងី្សកថ្ងៃព្រះមលេសវាាព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័។

• កាារិទូទួូល័យកនីវូិ�ទូ�ង្កាា ាញអ���ីញ្ញាា ា នីងិ្សយុទូធសាាព្រះសារិ�ស់ព្រះកមុហុុ៍នី�ុព្រះត់សមុន័ីធ
ទាា�ង្សអស់។



33រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័

រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌរិ�ស់គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះកុមព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័
• គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិសវិនីកមម (BACO)

• គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិម៉ែត់ង្សតាា�ង្ស និីង្ស�ាភ្នំកាារិ (BRENCO)

• គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សហាានីភិ្នំយ័ និីង្ស�ត័់�៌ានីវិទិូោា (BRMC)

គណ៍ៈ�មាម ាធិកាា�វន�មម

លិ រ ង្ខេ�ម ា� តំ្ថុដែណ៍� កាាលិបរងិ្ខេចេទិដែត្ថុ�តាា�� ចំន្ននួ្នថៃន្នកាារចលូិរមួ្មកចិចប្របជីុំ ចំន្ននួ្នកចិចប្របជំុីសរបុ

១ លេ�ាក Ian S. Lydall ព្រះ�ធាានី ២៦ មថិីនុាា ២០១៩ ២២ ២២

២ លេ�ាក Pieter Kooi ស�ាជកិ ២៦ មថិីនុាា ២០១៩ ២២ ២២

៣ លេ�ាក ឆ្នាំាយ លេសឿនី ស�ាជកិ ២៦ មថិីនុាា ២០១៩ ២២ ២២

ត្តិនួាាទ� នងិភាារ�ចិចរ��់គណ៍ៈ�មាម ាធិកាារ�វន�មម

ត់នួាាទូរីិ�ស់គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិលេនីះ�ានីដូចូជាា៖

i. ផ្សាាល់័អនុីសាាសន៍ីដូល់័ព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភ្នំិប្តាាល័ច� លេពាាះកាារិអនីុមត័់កាារិលេព្រះជីសលេរិ �ស កាារិលេព្រះជីសលេរិ �ស�នីា នីិង្សកាារិ�ញ្ញឈ�់ ព្រះ�មទាា�ង្ស�ាភ្នំកាារិលេផ្សាសង្សៗ នីិង្សកិចចព្រះ�មលេព្រះ�ៀង្សជាាមួយសវិនីករិ
ខ្នាាង្សលេព្រះ�ា ម៉ែដូល័នីងឹ្សម្រួត់វូិប្តាានីអនីមុត័់លេ�ាយភាាគឺហុុ៍និីករិ�ស់ធនាាគាារិ។

ii. ម្រួត់តួ់�និីតិ់យ នីងិ្សតាាម�ានីឯករាាជយភាា�រិ�ស់សវិនីករិខ្នាាង្សលេព្រះ�ា នីងិ្សវិត់ែ���ណ្ឌង្ស ព្រះ�មទូ� �ង្សព្រះ�សិទូធភាា�ថ្ងៃនីដូ� លេណ្ឌរីិកាារិសវិនីកមម លេ�ាយ�ចិាារិណ្តាាលេលី័ត់ម្រួមវូិកាារិជ�នាាញ នីងិ្ស�ទូ�ីញ្ញញត់ាិ
ពាាក់�ន័ីធ នីងិ្សវាាយត់ថ្ងៃមាលេលី័គុឺណ្ឌភាា�លេសវាាកមមម៉ែដូល័ប្តាានីផ្សាាល់័លេ�ាយសវិនីករិខ្នាាង្សលេព្រះ�ា។

iii. �ភិាាកាា នីងិ្ស�និីតិ់យលេលី័�ញ្ញាា ានាានាាម៉ែដូល័លេលី័កលេ�ងី្សលេ�ាកំ�ង្សលិ័ខតិ់ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សរិ�ស់សវិនីករិខ្នាាង្សលេព្រះ�ា នីងិ្សកាារិលេឆ្លុះាយីត់�រិ�ស់គឺណ្ឌៈព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស។

iv. អភ្នំវិិឌ្ឍឍ នីងិ្សអនីវុិត់ាលេគាាល័កាារិណ៍្ឌ សាី�កីាារិផ្សាាល់័លេសវាារិ�ស់សវិនីករិខ្នាាង្សលេព្រះ�ា កំ�ង្សកាារិផ្សាគត់់ផ្សាគង់្សលេសវាាកមមមនិីម៉ែមនីសវិនីកមម  ព្រះ�មទូ� �ង្ស�ចិាារិណ្តាាលេលី័លេគាាល័កាារិណ៍្ឌម៉ែណ្ឌនី� �ព្រះកមសីល័ធម៌
ពាាក់�ន័ីធនីឹង្សកាារិផ្សាាល់័លេសវាាមិនីម៉ែមនីសវិនីកមមលេ�ាយសវិនីករិខ្នាាង្សលេព្រះ�ា នីិង្សរាាយកាារិណ៍្ឌលេ�ាព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ លេ�ាយក�ណ្ឌត់់�ញ្ញាា ាណ្តាាមួយម៉ែដូល័គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិ�ិចាារិណ្តាា
លេ�ញីថ្នាា សកមមភាា�លេនាាះ ឬកាារិលេធវឲី្យយព្រះ�លេសីរិលេ�ងី្សណ្តាាមយួលេនាាះចាា�ប្តាាច់ រិចួផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ីជាាជ�ហុាានីៗលេដូមីី �អនីវុិត់ា។ 

v. ម្រួត់តួ់�និីតិ់យ នីងិ្សតាាម�ានីដូ� លេណ្ឌរីិកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សកំ�ង្សកាារិអភ្នំវិិឌ្ឍឍ នីងិ្សកាារិផ្ទាា ាស់�ា�រិកាារិប្តាែ ាន់ីព្រះ��ាណ្ឌគឺណ្ឌលេនីយយ នីងិ្សលេគាាល័កាារិណ៍្ឌគឺណ្ឌលេនីយយ លេដូមីី �ធាានាាថ្នាាកាារិវិនិីចិិយ័ម៉ែដូល័ប្តាានី 
ក�ណ្ឌត់់ កាារិកត់់ស�គ ាល់័ច� លេពាាះកាារិប្តាែ ាន់ីព្រះ��ាណ្ឌនូីវិច�នីនួីទូកឹព្រះប្តាាក់ និីង្សព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិមនិីព្រះ�ព្រះកត់ឲី្យយសមរិមយ នីងិ្សសមលេហ៍ត់ផុ្សាល័។

vi. ធាានាាថ្នាា�ត័់៌�ានីទាាក់ទូង្សនីឹង្សហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� នីិង្សហាានីិភ្នំយ័ �ានីភាា�ចាាស់�ាស់ លេហី៍យកាារិវាាយត់ថ្ងៃមាពាាក់�ន័ីធលេ�ានីឹង្សវិធិីសាាព្រះសាវាាយត់ថ្ងៃមា នីិង្សគឺណ្ឌលេនីយយ ម៉ែដូល័ប្តាានីលេព្រះ�ីព្រះប្តាាស់ 
សព្រះ�ា�់កាារិ�លេង្សាតី់ជាាល័កេណ្ឌៈ�គុឺគល័ នីងិ្សលេ�ាកម៉ែនីាង្សណ្តាា ម៉ែដូល័អាាចអនីវុិត់ាប្តាានីនីវូិគឺណ្ឌលេនីយយ នីងិ្សហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�រិមួ�ញ្ញច�ល័រិមួគំាា។ វាាយត់ថ្ងៃមាពាាក់�ន័ីធលេ�ានីងឹ្សវិធិសីាាព្រះសាគឺណ្ឌលេនីយយ
ម៉ែដូល័ម្រួត់វូិប្តាានីលេព្រះ�ពី្រះប្តាាស់ លេដីូមី �លេរិៀ�ច�ជាាគឺណ្ឌនីី�គុឺគល័ និីង្សគឺណ្ឌនីីរិមួ ព្រះ�សិនីលេ��ីានី។

vii. ធាានាាថ្នាា�ត័់�៌ានីម៉ែដូល័ផ្សាាល់័ឲ្យយសាាធាារិណ្ឌជនី នីងិ្សធនាាគាារិជាាត់ ិថ្ងៃនី កមុ�ជាា �ានីភាា�ចាាស់�ាស់ ព្រះត់មឹម្រួត់វូិ នីងិ្សទុូកចតិ់ាប្តាានី។

viii. វាាយត់ថ្ងៃមាគុឺណ្ឌភាា�នីតី់វិិធិមី្រួតួ់ត់�និិីត់យថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស ជាា�លិេសសច�ណុ្ឌចម៉ែដូល័ព្រះ��ន័ីធវាាស់ម៉ែវិង្ស នីងិ្សម្រួត់តួ់�និីតិ់យហាានីភិ្នំយ័ �ានីភាា�ព្រះស�គំាា នីងិ្សផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ី សព្រះ�ា�់សកមមភាា��នីា
លេទូៀត់ នីវូិច�ណុ្ឌចណ្តាាម៉ែដូល័សមព្រះស�។

ix. ម្រួត់តួ់�និីតិ់យនីវូិព្រះ�សិទូធភាា�ព្រះ��ន័ីធម្រួតួ់ត់�និិីត់យហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�ថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្សរិ�ស់ធនាាគាារិ នីងិ្សលេធវរីិប្តាាយកាារិណ៍្ឌជនូីព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�។

x. ម្រួត់តួ់�និីតិ់យ នីងិ្សតាាម�ានីព្រះ�សិទូធភាា� ថ្ងៃនីមខុង្កាារិសវិនីកមមថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស នីងិ្សធាានាាថ្នាាដូ� លេណ្ឌរីិកាារិថ្ងៃនីកាារិលេធវរីិប្តាាយកាារិណ៍្ឌ �ានីល័កេណ្ឌៈព្រះគឺ�់ព្រះគាាន់ី នីងិ្សទាាន់ីលេ�ល័លេវិ�ា។

xi. អនីមុត័់ (និីង្សលេធវវីិលិេសាាធនីកមមតាាមកាារិច� �ប្តាាច់ អ���ង្សឆំ្នាំា�ម៉ែដូល័ក��ងុ្សអនីវុិត់ា) ម៉ែផ្សានីកាារិសវិនីកមមថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស។ 

xii. ម្រួត់តួ់�និីតិ់យ នីងិ្សផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ីដូល់័ គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិម៉ែត់ង្សតាា�ង្ស នីងិ្ស�ាភ្នំកាារិ កំ�ង្សកាារិម៉ែត់ង្សតាា�ង្ស នីងិ្សកាារិដូកហូ៍ត់គឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានីនាាយក-នាាយិកាាព្រះ�ត់�ិត់ាសិវិនីកមមថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស ម៉ែដូល័ម្រួតូ់វិ
ទូទួូល័ប្តាានីកាារិអនីមុត័់ចងុ្សលេព្រះកាាយ�ពី្រះកុមព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័។ 

xiii. ក�ណ្ឌត់់ល័កេខណ្ឌឌ វិនិីចិិយ័ នីងិ្សផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ីដូល់័គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិម៉ែត់ង្សតាា�ង្ស នីងិ្ស�ាភ្នំកាារិ លេលី័កាារិលេលី័កទូកឹចតិ់ាព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�ដូល់័គឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានីនាាយិកាាព្រះ�ត់�ិត់ាសិវិនីកមមថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស 
�នាទ ា�់មក គឺណ្ឌៈក�ម ាធកិាារិម៉ែត់ង្សតាា�ង្ស នីងិ្ស�ាភ្នំកាារិ សលេព្រះមចលេហី៍យ�ញ្ញា�នីលេ�ាព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័សព្រះ�ា�់លេធវកីាារិអនីមុត័់ចងុ្សលេព្រះកាាយ។ 

xiv. លេសំីសុ�នីវូិព្រះប្តាាក់លេលី័កទូកឹចតិ់ាព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា� សព្រះ�ា�់គឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានីនាាយិកាាព្រះ�ត់�ិត់ាសិវិនីករិថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស ព្រះ�មទាា�ង្សផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ីជនូីព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័អនីមុត័់។

xv. វាាយត់ថ្ងៃមា នីងិ្សលេធវចី�ណ្តាាត់់ថំ្នាាក់ល័ទូធផ្សាល័កាារិង្កាារិព្រះ�ច� �ឆំ្នាំា� សព្រះ�ា�់គឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានីនាាយក-នាាយិកាាព្រះ�ត់�ិត់ាសិវិនីកមមថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស នីងិ្សផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ីដូល់័ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ សព្រះ�ា�់កាារិ
អនីមុត័់ចងុ្សលេព្រះកាាយ។ �នាទ ា�់មកជនូីដូ�ណ្ឌងឹ្សដូល់័ព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ា ិលេដូមីី �លេធវកីាារិទូូទាាត់់ទូកឹព្រះប្តាាក់តាាមច�ណ្តាាត់់ថំ្នាាក់ល័ទូធផ្សាល័កាារិង្កាារិ នីងិ្សរិង្កាវ ាន់ីលេលី័កទូកឹចតិ់ា។ 

xvi. តាាម�ានីកាារិអនីវុិត់ាសកមមភាា�ម៉ែដូល័ម៉ែកត់ម្រួមវូិព្រះ�ក�លេ�ាយព្រះ�សិទូធភាា� ជាា�លិេសសលេ�ាយលេធវកីាារិតាាម�ានីលេលី័អនីសុាាសន៍ីម៉ែដូល័មនិីទាាន់ីសលេព្រះមច នីងិ្សអនីសុាាសន៍ីម៉ែដូល័លេចញលេ�ាយ
សវិនីករិថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស នីងិ្សកាារិគាា�ព្រះទូ�ម៉ែនីែមលេលី័កាារិង្កាារិរិ�ស់សវិកមមថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស។

xvii.�ចិាារិណ្តាាលេលី័ព្រះ�ធាានី�ទូលេផ្សាសង្សៗលេទូៀត់ តាាមកាារិលេសំីសុ��ពី្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័។



34 រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័

លទធផុលកាារង្ហាាររ��់គណ៍ៈ�មាម ាធិកាារ�វន�មម
• ប្តាានីម្រួត់តួ់�និីតិ់យ អនីមុត័់ និីង្សលេសំីព្រះកមុព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័សព្រះ�ា�់កាារិអនីមុត័់ចងុ្សលេព្រះកាាយលេលី័រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌសវិនីកមមហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�ឆំ្នាំា�២០១៩។
• ប្តាានីម្រួត់តួ់�និីតិ់យ នីងិ្សតាាម�ានីដូ� លេណ្ឌរីិកាារិកាារិអនីវុិត់ា នីងិ្សកាារិអភ្នំវិិឌ្ឍឍសាង់្ស�ារិប្តាាយកាារិណ៍្ឌហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�អនីារិជាាត់ ិ(IFRS) រិ�ស់ថំ្នាាក់ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស។
• ប្តាានីម្រួត់តួ់�និីតិ់យ នីងិ្សអនីមុត័់រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌម្រួតួ់ត់�និិីត់យថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្សឆំ្នាំា�២០១៩ លេដូមីី ��ាក់ជនូីធនាាគាារិជាាត់ ិថ្ងៃនី កមុ�ជាា។
• ប្តាានីម្រួត់តួ់�និីតិ់យរិប្តាាយកាារិណ៍្ឌសវិនីកមមថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស នីងិ្សកាារិវិភិាាគឺនីនំិាាកាារិ ឬលេហ៍ត់កុាារិណ៍្ឌនាានាាព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�។
• ប្តាានីម្រួត់តួ់�និីតិ់យ នីងិ្សអនីមុត័់ត់នួាាទូភីាារិកិចចរិ�ស់គឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានីនាាយិកាាព្រះ�ត់�ិត់ាសិវិនីកមមថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស។
• ប្តាានីម្រួត់តួ់�និីតិ់យ នីងិ្សអនីមុត័់លេលី័ម៉ែផ្សានីកាារិព្រះប្តាាក់រិង្កាវ ាន់ីលេលី័កទូកឹចតិ់ាជនូីគឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានីនាាយិកាាព្រះ�ត់�ិត់ាសិវិនីកមមថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស នីងិ្សលេលី័កស�លេណ្ឌជីនូីព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័សព្រះ�ា�់កាារិអនីមុត័់

ចងុ្សលេព្រះកាាយ។
• ប្តាានីម្រួត់តួ់�និីតិ់យ នីងិ្សអនីមុត័់លេលី័ម៉ែផ្សានីកាារិសវិនីកមមថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្សសព្រះ�ា�់ឆំ្នាំា�សាារិលេ��ីនីធ២០២១។
• ប្តាានីម្រួត់តួ់�និីតិ់យ នីងិ្សអនីមុត័់លេលី័ត់នួាាទូភីាារិកិចចរិ�ស់គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិសវិនីកមម នីងិ្សផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ីជនូីព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័សព្រះ�ា�់កាារិអនីមុត័់ចងុ្សលេព្រះកាាយ។
• ប្តាានី�ភិាាកាា នីងិ្សលេព្រះជសីលេរិ �សព្រះកុមហុុ៍នីសវិនីកមមលេដីូមី �ជាាសវិនីករិខ្នាាង្សលេព្រះ�ារិ�ស់ធនាាគាារិព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�២០២១។
• ប្តាានីម្រួត់តួ់�និីតិ់យលេគាាល័កាារិណ៍្ឌលេផ្សាសង្សៗ៖ លេគាាល័កាារិណ៍្ឌសវិនីកមម លេគាាល័កាារិណ៍្ឌភាាគឺ�ាភ្នំ លេគាាល័កាារិណ៍្ឌម្រួត់តួ់�និីតិ់យថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស នីងិ្សលេគាាល័កាារិណ៍្ឌ�ង្កាា ាញ�ត័់�៌ានីសាាជវីិកមម។
• ប្តាានីម្រួត់តួ់�និីតិ់យ នីងិ្សអនីមុត័់លេលី័រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�ឆំ្នាំា�២០២០ សព្រះ�ា�់ម៉ែខមនីាា មថិីនុាា នីងិ្សកញ្ញាញ ា នីងិ្សលេលី័កស�លេណ្ឌជីនូីព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ លេដូមីី �អនុីមត័់ចងុ្សលេព្រះកាាយ។

១.២ គណ៍ៈ�មាម ាធិកាារតែត្តិងតាា�ង នងិ�ាភិកាារ

លិ រ ង្ខេ�ម ា� តំ្ថុដែណ៍� កាាលិបរងិ្ខេចេទិដែត្ថុ�តាា�� ចំន្ននួ្នថៃន្នកាារចលូិរមួ្មកចិចប្របជីុំ ចំន្ននួ្នកចិចប្របជំុីសរបុ

១ លេ�ាក វាែ ាន់ី សូុលេអៀង្ស ព្រះ�ធាានី ២៩ កញ្ញាញ ា ២០២០ ០២ ០៥

២ លេ�ាក Pieter Kooi ស�ាជកិ ២៩ កញ្ញាញ ា ២០២០ ០៥ ០៥

៣ លេ�ាក Ian S. Lydall ស�ាជកិ ២៦ មថិីនុាា ២០១៩ ០៥ ០៥

ត្តិនួាាទ� នងិភាារ�ចិចរ��់គណ៍ៈ�មាម ាធិកាារតែត្តិងតាា�ង នងិ�ាភិកាារ
កំ�ង្សកាារិ�� លេ�ញត់នួាាទូរីិ�ស់ខា�នី គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិម៉ែត់ង្សតាា�ង្ស នីងិ្ស�ាភ្នំកាារិរិកាាទូ�នាាក់ទូ�នីង្សកាារិង្កាារិព្រះ�ក�លេ�ាយព្រះ�សិទូធភាា�ជាាមយួព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ នីងិ្សគឺណ្ឌៈព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស លេ�ាយ

មនិីលេធវកីាារិលេព្រះជៀត់ម៉ែព្រះជកកំ�ង្សកាារិសលេព្រះមចចតិ់ាទាាក់ទូង្សនីងឹ្សដូ� លេណ្ឌកីាារិអាាជវីិកមមណ្តាាមយួលេនាាះលេទូ។

កាារិទូទួូល័ខុសម្រួត់ូវិរិ�ស់គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិ គឺឺម្រួត់ូវិធាានាាថ្នាាលេគាាល័កាារិណ៍្ឌ�ាភ្នំកាារិ ព្រះស�គំាាជាាមួយនឹីង្សកមមវិត់ែ� នីិង្សគុឺណ្ឌត់ថ្ងៃមារិយៈលេ�ល័ម៉ែវិង្សរិ�ស់ធនាាគាារិ នីិង្សសមព្រះស�លេ�ា
នីឹង្សព្រះប្តាាក់��ណ្តាាច់ សព្រះ�ា�់មុខង្កាារិព្រះ�ហាាក់ព្រះ�ម៉ែហ៍ល័លេ�ាកំ�ង្សព្រះកុមហុុ៍នីលេផ្សាសង្សលេទូៀត់ នីិង្សកតាា ាពាាក់�ន័ីធលេផ្សាសង្សលេទូៀត់ម៉ែដូល័ទាាក់ទូង្សនឹីង្សផ្សាល័ព្រះ�លេយាាជន៍ីរិ�ស់�ច ាស់ភាាគឺហុុ៍នីិក នីិង្ស
ត់ម្រួមូវិកាារិអាាជវីិកមម នីងិ្សហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� រិ�ស់ធនាាគាារិ។

ត់នួាាទូរីិ�ស់គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិលេនីះ�ានីដូចូត់លេ�ា៖

ប្របាា�់��ណាាច់រ��់ប្រ�មុប្រ��ឹាាភិបិាាល
i. ផ្សាាល់័អនុីសាាសន៍ីជនូីព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័នីវូិលេគាាល័កាារិណ៍្ឌផ្សាា�វិកាារិ នីងិ្ស�ានីត់�ា ាភាា� លេដូមីី �ក�ណ្ឌត់់ព្រះប្តាាក់កថ្ងៃព្រះម នីងិ្សកាារិច�ណ្តាាយជូនីព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ លេ�ាយរិមួ�ញ្ញច�ល័ទាា�ង្សស�ាជកិភាា� 

រិ�ស់គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះកមុព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ នីងិ្សសកមមភាា�លេផ្សាសង្សលេទូៀត់ ទាាក់ទូង្សនីងឹ្សព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ ម៉ែដូល័�លេព្រះមកីាារិឲ្យយធនាាគាារិ នីងិ្សព្រះកមុហុុ៍នី�ពុ្រះត់សមុន័ីធ។ អនុីសាាសន៍ី ម្រួតូ់វិប្តាានី
លេធវលីេ�ងី្សលេ�ាយ�លិេព្រះគាាះលេយាា�ល់័ជាាមយួព្រះ�ធាានីព្រះកមុព្រះ�ឹកាាភ្នំបិ្តាាល័ នីងិ្សលេសំីសុ�កាារិយល់័ព្រះ�ម�ពី្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ទាា�ង្សមលូ័។

ii. �និីតិ់យនីវូិស� លេណ្ឌមី៉ែដូល័ប្តាានី�ាក់ជនូីលេ�ាយព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ា ិសព្រះ�ា�់ជាាកាារិ�ភិាាកាា�ម៉ែនីែមរិ�ស់ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ដូចូជាា៖ ត់នួាាទូកីំ�ង្សកាារិផ្សាាល់័លេយាា�ល់័ ឬ�ិលេព្រះគាាះលេយាា�ល់័ 
លេ�ាយរិមួ�ញ្ញច�ល័ទាា�ង្ស ល័កេខណ្ឌឌ  និីង្សកាារិផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ីសមព្រះស�ដូល់័ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ លេដូមីី ��ាក់លេសំីលេ�ាភាាគឺហុុ៍នីកិ លេធវកីាារិអនីមុត័់ចងុ្សលេព្រះកាាយ។

iii. �និីតិ់យលេលី័ព្រះគឺ�់ទូដិូាភាា� ថ្ងៃនី�ាភ្នំកាារិ លេ�ាយរិមួ�ញ្ញច�ល័ទាា�ង្ស ព្រះប្តាាក់កថ្ងៃព្រះម ព្រះប្តាាក់លេ�ៀវិត់ស ព្រះប្តាាក់ឧ�ត់ែមភ កាារិច�ណ្តាាយ ថ្ងៃថីាលេសវាាព្រះ�កឹាាលេយាា�ល់័ (ម៉ែដូល័អាាចអនុីវិត់ាប្តាានី) នីងិ្ស 
អត់ែព្រះ�លេយាាជន៍ីលេផ្សាសង្សលេទូៀត់ រិ�ស់ព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភ្នំបិ្តាាល័។

iv. ផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ី អ���ីាភ្នំកាារិរិ�ស់ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ថ្ងៃនីធនាាគាារិ នីងិ្សព្រះកមុហុុ៍នី�ពុ្រះត់សមុន័ីធ តាាមរិយៈ ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ ម៉ែដូល័នីងឹ្សម្រួត់វូិលេធវកីាារិសលេព្រះមចលេ�ាកំ�ង្សមហាាសនីំបិ្តាាត់ព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�។

ច� លោ�ា��ាភិកាាររ��់គណ៍ៈប្រគ�់ប្រគងជាាន់ខ្ញុំព�់
i. ទូទួូល័ខសុម្រួត់វូិលេលី័កាារិ�និីតិ់យលេ�ងី្សវិញិ នីងិ្សក�ណ្ឌត់់ព្រះក�ខណ័្ឌឌ �ាភ្នំកាារិ សព្រះ�ា�់គឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានីនាាយក-នាាយិកាាព្រះ�ត់�ិត់ាសិវិនីកមមថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស (GCIAO) នីងិ្សនាាយក-នាាយិកាាព្រះ�តិ់�ត់ាិ

អនីលុេ�ាម�ញ្ញញត់ា។ិ

ii. ម្រួត់ូវិទូទួូល័ខុសម្រួត់ូវិលេលី័កាារិផ្សាាល់័អនីុសាាសន៍ីឲ្យយព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ នីូវិព្រះក�ខណ័្ឌឌ កញ្ញច�់�ាភ្នំកាារិ នីិង្ស�ាភ្នំកាារិជាាក់�ាក់ សព្រះ�ា�់ព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់ិ�ត់ាិ។ កាារិផ្សាាល់័អនុីសាាសន៍ី 
ម្រួត់វូិ�ាក់ជនូី លេដូមីី �សុ�កាារិយល់័ព្រះ�ម�ពី្រះកុមព្រះ�ឹកាាភ្នំបិ្តាាល័។

iii. ផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ីដូល់័ព្រះកមុព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័នីវូិលេគាាល័លេ�ាកាារិង្កាារិ នីងិ្សម៉ែផ្សានីកាារិលេលី័កទូកឹចតិ់ា លេ�ាយរិមួ�ញ្ញច�ល័ទាា�ង្ស��ុវ�ាភ្នំ នីងិ្សម៉ែផ្សានីកាារិលេផ្សាសង្សៗលេទូៀត់ម៉ែដូល័ម្រួត់វូិប្តាានីលេរិៀ�ច� លេ�ងី្ស លេដូមីី �
លេលី័កទូកឹចតិ់ាដូល់័កាារិចលូ័រិមួច� ម៉ែណ្ឌកកំ�ង្សកាារិ�លេង្សាតី់គឺណុ្ឌត់ថ្ងៃមារិយៈលេ�ល័ម៉ែវិង្សដូល់័ព្រះកមុហុុ៍នី សព្រះ�ា�់ព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ាសិព្រះ�ា�់ឆំ្នាំា��នាទ ា�់។

iv. ផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ីដូល់័ព្រះកមុព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័នីវូិលេគាាល័លេ�ាកាារិង្កាារិ នីងិ្សម៉ែផ្សានីកាារិព្រះប្តាាក់លេលី័កទូកឹចតិ់ា លេ�ាយរិមួ�ញ្ញច�ល័ទាា�ង្ស��ុវ�ាភ្នំ នីងិ្សម៉ែផ្សានីកាារិលេផ្សាសង្សៗលេទូៀត់ ម៉ែដូល័ម្រួត់វូិប្តាានីលេរិៀ�ច� លេ�ងី្ស 
លេដូមីី �លេលី័កទូកឹចតិ់ាដូល់័កាារិចូល័រិមួច� ម៉ែណ្ឌកកំ�ង្សកាារិ�លេង្សាតី់គឺណុ្ឌត់ថ្ងៃមារិយៈលេ�ល័ម៉ែវិង្សដូល់័ព្រះកមុហុុ៍នី ដូល់័គឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានីនាាយក-នាាយិកាាព្រះ�ត់�ិត់ាសិវិនីកមមថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស នីងិ្សនាាយកព្រះ�តិ់�ត់ាិ
អនីលុេ�ាម�ញ្ញញត់ាសិព្រះ�ា�់ឆំ្នាំា��នាទ ា�់។



35រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័

v. �លិេព្រះគាាះលេយាា�ល់័ជាាមយួស�ាជកិព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័លេផ្សាសង្សលេទូៀត់ កំ�ង្សកាារិវាាយត់ថ្ងៃមាលេលី័កាារិ�� លេ�ញកាារិង្កាារិ នីងិ្សសមទិូធផិ្សាល័រិ�ស់ព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ា ិកាាល័�ឆំី្នាំា�កនីាង្សមក នីងិ្សផ្សាាល់័
អនីសុាាសន៍ីដូល់័ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័លេលី័កាារិផ្សាាល់័ព្រះប្តាាក់រិង្កាវ ាន់ី កាារិដូ� លេ�ងី្សព្រះប្តាាក់លេ�ៀវិត់ស នីងិ្សអត់ែព្រះ�លេយាាជន៍ីលេផ្សាសង្សលេទូៀត់។

vi. �និីតិ់យលេលី័ភាា�លេ�ញលេល័ញ នីងិ្សទូព្រះមង់្សថ្ងៃនីព្រះប្តាាក់��ណ្តាាច់ ដូល់័គឺណ្ឌៈព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សព្រះ�ត់�ិត់ាសិ�ខ្នាាន់ីៗ លេដូមីី �ធាានាាថ្នាាព្រះប្តាាក់��ណ្តាាច់លេនាាះសមព្រះស�ជាាក់ម៉ែសាង្សលេ�ានឹីង្សកាារិទូទួូល័ខសុម្រួត់វូិ 
នីងិ្សហាានីភិ្នំយ័ពាាក់�ន័ីធលេ�ានីងឹ្សព្រះ�សិទូធភាា�រិ�ស់ស�ាជកិថ្ងៃនីគឺណ្ឌៈព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស។

vii. �និីតិ់យព្រះគឺ�់រាាល់័ទូដិូាភាា��ាភ្នំកាារិ លេ�ាយរិមួ�ញ្ញច�ល័ទាា�ង្ស ព្រះប្តាាក់លេ�ៀវិត់ស ព្រះប្តាាក់ឧ�ត់ែមភ លេសាាធនីនីវិិត់ាន៍ី ��ុវ�ាភ្នំ ជលេព្រះមសីលេផ្សាសង្សៗ នីងិ្សអត់ែព្រះ�លេយាាជន៍ីមនិីម៉ែមនីជាាហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�លេផ្សាសង្សលេទូៀត់ 
នីងិ្ស

viii. �និីតិ់យលេលី័ព្រះប្តាាក់ឈំ�ល័ នីងិ្សល័កេខណ្ឌឌ កាារិង្កាារិ លេ�ាកំ�ង្សវិសិយ័ធនាាគាារិ នីងិ្សហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� នីងិ្សព្រះកមុហុុ៍នីម៉ែដូល័�ានីទូ�ហ៍�ព្រះ�ហាាក់ព្រះ�ម៉ែហ៍ល័គំាា លេដូមីី �ធាានាាថ្នាាគឺណ្ឌៈព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សព្រះ�ត់�ិត់ាសិ�ខ្នាាន់ីៗ 
គឺទឺូទួូល័ប្តាានីព្រះប្តាាក់��ណ្តាាច់សមព្រះស�។

លោ�ាធននវិត្តិន៍ិ និង�ត្តិបុ្រ�លោ�ាជូន៍តែ�លទទួលបាានពី�កាារចលូនវិត្តិន៍ិ
i. �និីតិ់យម៉ែផ្សានីកាារិលេសាាធនីនីវិិត់ាន៍ីរិ�ស់នីលិេយាាជតិ់ នីងិ្សអត់ែព្រះ�លេយាាជន៍ីម៉ែដូល័ទូទួូល័ប្តាានី�កីាារិចលូ័នីវិិត់ាន៍ី ម៉ែដូល័ម្រួត់វូិប្តាានី�ាក់ជនូីលេ�ាយគឺណ្ឌៈព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស។

ii. កំ�ង្សករិណី្ឌចាា�ប្តាាច់ ម្រួត់វូិ�ានីជ�នាាញកាារិចាាស់�ាស់ លេដីូមី �ធាានាាថ្នាា យថ្នាាភាា�ហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�រិយៈលេ�ល័ម៉ែវិង្សរិ�ស់ធនាាគាារិ អាាច�ោាករិ នីងិ្សវាាស់ម៉ែវិង្សប្តាានី លេ�ាយសមលេហ៍ត់ផុ្សាល័។

iii. ផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ីលេលី័ម៉ែផ្សានីកាារិ នីងិ្សកាារិលេធវវីិលិេសាាធនីកមមនាាលេ�ល័អនាាគឺត់ជនូី ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័។

iv. �និីតិ់យ នីងិ្សអនីមុត័់លេលី័រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌសវិនីកមម ម៉ែដូល័លេរិៀ�ច� លេ�ាយសវិនីករិ ពាាក់�ន័ីធនីងឹ្សម៉ែផ្សានីកាារិលេសាាធនីនីវិិត់ាន៍ី នីងិ្សអត់ែព្រះ�លេយាាជន៍ី�កីាារិចលូ័នីវិិត់ាន៍ី នីងិ្ស

v. �និីតិ់យថ្នាា ចាា�់ នីងិ្ស�ញ្ញញត់ា ិម៉ែដូល័ពាាក់�ន័ីធ ម្រួតូ់វិប្តាានីលេគាារិ�។

កាារលោប្រជូ��តាា�ង
i. យកចិត់ាទុូក�ាក់លេលី័ត់ុល័យភាា� នីិង្សព្រះ�សិទូធភាា�រិ�ស់ព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ នីិង្សត់ម្រួមូវិកាារិ ថ្ងៃនីចាា�់ នីិង្ស�ទូ�ីញ្ញញត់ាិ ក�ណ្ឌត់់អត់ាសញ្ញាញ ាណ្ឌ វាាយត់ថ្ងៃមា នីិង្សផ្សាាល់័អនីុសាាសន៍ីដូល់័

ព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័នូីវិលេ�កេភាា�អភ្នំិប្តាាល័ម៉ែដូល័សាាកសម លេ�ាយ�ិចាារិណ្តាាលេ�ាលេលី័ចរិតិ់ល័កេណ្ឌៈផ្ទាទ ាល់័ខា�នី សុចរិតិ់ភាា� �ទូ�ិលេសាាធន៍ី នីិង្សច� លេណ្ឌះដឹូង្សម៉ែដូល័ពាាក់�ន័ីធ នីិង្ស
ឯករាាជយភាា�។

ii. លេ�ាយ�ានីកាារិត់ម្រួមវូិ�ពី្រះកមុព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិលេនីះម្រួត់វូិលេរិៀ�ច�កាារិស�ភ ាសន៍ី�ឋម នីងិ្សចព្រះ�ាញ់យកលេ�កេជនី។

iii. ផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ីឲ្យយលេ�កេភាា� សព្រះ�ា�់ត់នួាាទូជីាាព្រះ�ធាានី នីងិ្សស�ាជកិ ថ្ងៃនីគឺណ្ឌៈក�ម ាធកិាារិព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័។

iv. ក�ណ្ឌត់់អត់ាសញ្ញាញ ាណ្ឌ វាាយត់ថ្ងៃមា នីងិ្សផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ីដូល់័ព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័នីវូិលេ�កេភាា�ជាាព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ា ិ គឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានីនាាយក-នាាយិកាាព្រះ�ត់�ិត់ាសិវិនីកមមថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស នីងិ្ស
នាាយក-នាាយិកាាព្រះ�ត់�ិត់ាអិនីលុេ�ាម�ញ្ញញត់ា។ិ

v. ផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ី អ��គីឺណុ្ឌវុិឌ្ឍឍ ិនីងិ្សនីីត់វិិធិកំី�ង្សកាារិលេព្រះជីសលេរិ �ស និីង្សកាារិជ�នីសួស�ាជកិព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ នីងិ្សគឺណ្ឌៈព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សជាាន់ីខស់ុ។

vi. ផ្សាាល់័អនីុសាាសន៍ីជូនីលេ�ាព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភ្នំិប្តាាល័លេលី័កាារិម៉ែត់ង្សតាា�ង្សព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�តិ់�ត់ាិ គឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានីនាាយក-នាាយិកាាព្រះ�ត់ិ�ត់ាិសវិនីកមមថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស នីិង្សនាាយក-នាាយិកាាព្រះ�ត់ិ�ត់ាិ
អនីលុេ�ាម�ញ្ញញត់ា។ិ

ត្តិនួាាទ�លោផុសងៗលោទៀត្តិ
i. �និីតិ់យ នីងិ្សម៉ែណ្ឌនាា��កីាារិវាាយត់ថ្ងៃមា អ��ពី្រះ�សិទូធភាា� ថ្ងៃនីព្រះកមុព្រះ�ឹកាាភ្នំបិ្តាាល័ នីងិ្សគឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ យាែ ាង្សលេហាាចណ្តាាស់មាង្សកំ�ង្សមយួឆំ្នាំា�។

ii. �និីតិ់យ នីងិ្សលេធវ�ីចច��ីនីភំាា�លេលី័លេគាាល័កាារិណ៍្ឌអភ្នំបិ្តាាល័កចិចសាាជវីិកមម យាែ ាង្សលេហាាចណ្តាាស់មាង្សកំ�ង្សមយួឆំ្នាំា� លេដូមីី �លេសំីសុ�កាារិអនីមុត័់�ពី្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័។

iii. �ញ្ញាា ាលេផ្សាសង្សៗលេទូៀត់ព្រះស�នឹីង្សល័កេខណ្ឌឌ លេយាាង្ស ម៉ែដូល័ព្រះកមុព្រះ�ឹកាាភ្នំបិ្តាាល័អាាចលេសំីសុ� ព្រះ�ក�លេ�ាយលេហ៍ត់ផុ្សាល័ព្រះត់មឹម្រួត់វូិ។

លទធផុលកាារង្ហាាររ��់គណ៍ៈ�មាម ាធិកាារតែត្តិងតាា�ង នងិ�ាភិកាារ
គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិម៉ែត់ង្សម៉ែត់ង្ស នីងិ្ស�ាភ្នំកាារិ ប្តាានីព្រះ�ជុ�ច�នីនួី៥ដូង្សកំ�ង្សឆំ្នាំា�២០២០ លេ�ាម៉ែខមនីាា មថិីនុាា កញ្ញាញ ា ត់�ុា នីងិ្សធំ� លេ�ាយប្តាានី�ភិាាកោា ម្រួត់តួ់�និីតិ់យ នីងិ្សអនីមុត័់លេលី័ច�ណុ្ឌចស�ខ្នាាន់ីៗ  
ដូចូខ្នាាង្សលេព្រះកាាម៖

• ប្តាានីម្រួត់តួ់�និីតិ់យ នីងិ្សលេសំីព្រះកមុព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ លេដីូមី �អនុីមត័់កំ�ង្សកាារិ�លេង្សានីីព្រះប្តាាក់លេ�ៀវិត់សជនូីព្រះ�ធាានីព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ នីងិ្សកាារិ�លេង្សានីីព្រះប្តាាក់លេ�ៀវិត់សជនូីព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ា។ិ
• ប្តាានីម្រួត់តួ់�និីតិ់យ នីងិ្សលេសំីព្រះកមុព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ លេដីូមី �អនុីមត័់ព្រះប្តាាក់រិង្កាវ ាន់ីលេលី័កទូកឹចតិ់ាព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�ជនូីថំ្នាាក់ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សជាាន់ីខស់ុរិ�ស់ធនាាគាារិ។
• ប្តាានីម្រួត់តួ់�និីតិ់យ នីងិ្សលេសំីព្រះកមុព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ លេដីូមី �អនុីមត័់ល័កេខណ្ឌឌ ផ្សាាល់័ព្រះប្តាាក់រិង្កាវ ាន់ីលេលី័កទូកឹចតិ់ាឆំ្នាំា�២០២០ជនូីថំ្នាាក់ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សជាាន់ីខស់ុ។  
• ប្តាានីម្រួត់តួ់�និីតិ់យ នីងិ្សលេសំីព្រះកមុព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ លេដីូមី �អនុីមត័់លេលី័លេគាាល័កាារិណ៍្ឌលេប្តាាះលេឆំ្នាំាត់ សព្រះ�ា�់មហាាសនីំបិ្តាាត់ភាាគឺហុុ៍នីកិ។
• ប្តាានីម្រួត់តួ់�និីតិ់យ នីងិ្សលេសំីព្រះកមុព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ លេដីូមី �អនុីមត័់លេលី័លេគាាល័កាារិណ៍្ឌអភ្នំបិ្តាាល័កចិចសាាជវីិកមម។
• ប្តាានីស�ភ ាសលេ�កេជនីអភ្នំបិ្តាាល័ឯករាាជយ នីងិ្សផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ីជនូីព្រះកុមព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ លេដូមីី �អនុីមត័់។
• ប្តាានីលេសំីព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ លេដីូមី �អនុីមត័់លេលី័អភ្នំបិ្តាាល័ថីមមីក� ីORIX។ 
• ប្តាានីម្រួត់តួ់�និីតិ់យកាារិលេធវ�ីចច��ីនំីភាា�លេលី័ម៉ែផ្សានីកាារិសងំ្សត់� ម៉ែណ្ឌង្ស សព្រះ�ា�់ត់នួាាទូជីាាន់ីខស់ុកំ�ង្សធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា នីងិ្ស�ពុ្រះត់សមុន័ីធ។
• ប្តាានីម្រួត់ួត់�ិនីិត់យ នីិង្សលេសំីព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ លេដូីមី �អនុីមត័់កំ�ង្សកាារិលេធវីវិលិេសាាធនីកមមលេលី័ល័កេខណ្ឌឌ លេយាាង្សរិ�ស់គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិម៉ែត់ង្សតាា�ង្ស នីិង្ស�ាភ្នំកាារិ នីិង្សលេគាាល័កាារិណ៍្ឌសាី� ី

កាារិម៉ែត់ង្សតាា�ង្ស នីងិ្ស�ាភ្នំកាារិ។
•    ប្តាានីម្រួត់ួត់�ិនីិត់យ និីង្សលេសំីព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ លេដូីមី �អនុីមត័់រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌល័ទូធផ្សាល័កាារិង្កាារិ គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិម៉ែត់ង្សតាា�ង្ស នីិង្ស�ាភ្នំកាារិឆំ្នាំា�២០១៩។
• ប្តាានីម្រួត់តួ់�និីតិ់យម៉ែផ្សានីកាារិស�ាសភាា�ព្រះកមុព្រះ�ឹកាាភ្នំបិ្តាាល័ សព្រះ�ា�់ឆំ្នាំា�២០២០។
• ប្តាានីលេសំីព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ លេដីូមី �អនុីមត័់ចងុ្សលេព្រះកាាយលេលី័អព្រះតាាអតិ់ផ្សារិណ្តាាព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�២០១៩ សព្រះ�ា�់ច�ណ្តាាយជនូីកមមករិនីលិេយាាជតិ់រិ�ស់ធនាាគាារិចាា�់�ថី្ងៃថីៃទូ១ី ម៉ែខលេមសាា ឆំ្នាំា�២០២០ 

ដូល់័ថ្ងៃថីៃទូ៣ី១ ម៉ែខមនីាា ឆំ្នាំា�២០២១។
• ប្តាានី�ភិាាកាា នីងិ្សរាាយកាារិណ៍្ឌជនូីព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ អ��លី័ទូធផ្សាល័សវយ័វាាយត់ថ្ងៃមាព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�រិ�ស់ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័សព្រះ�ា�់ឆំ្នាំា�២០១៩។
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• ប្តាានីម្រួត់តួ់�និីតិ់យ នីងិ្សផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ីជនូីព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ អ��សី� លេណី្ឌរិ�ស់ព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ា។ិ
• ប្តាានីម្រួត់តួ់�និីតិ់យ នីងិ្សលេសំីម៉ែផ្សានីកាារិលេសាាធនីនីវិិត់ាន៍ី និីង្សអត់ែព្រះ�លេយាាជន៍ីចលូ័នីវិិត់ាន៍ីរិ�ស់កមមករិនីលិេយាាជតិ់ ជនូីព្រះកពុ្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ លេដូមីី �អនុីមត័់។
• ប្តាានីម្រួត់តួ់�និីតិ់យកព្រះមតិ់ច�ណ្តាាយព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�ជាាក់ម៉ែសាង្សលេលី័កមមករិនីលិេយាាជតិ់ នីងិ្សប្តាានីម្រួត់តួ់�និីតិ់យស� លេណ្ឌរីិ�ស់ថំ្នាាក់ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស សព្រះ�ា�់ច�ណ្តាាយលេលី័កមមករិនីលិេយាាជតិ់ លេ�ាកំ�ង្សម៉ែផ្សានីកាារិ

ម៉ែដូល័ប្តាានីលេសំីលេ�ងី្ស សព្រះ�ា�់ឆំ្នាំា��នាទ ា�់។
• ប្តាានីលេរិៀ�ច�  នីងិ្សលេសំីព្រះកមុព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ លេដីូមី ��ចិាារិណ្តាា នីងិ្សអនីមុត័់លេគាាល័កាារិណ៍្ឌម៉ែណ្ឌនាា� សព្រះ�ា�់�លេង្សានីីកថ្ងៃព្រះមលេសវាាជនូីព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័។
• ប្តាានីម្រួត់តួ់�និីតិ់យល័កេខណ្ឌឌ ល័ទូធផ្សាល័កាារិង្កាារិរិ�ស់ព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ា ិគឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានីនាាយិកាាព្រះ�ត់�ិត់ាសិវិនីកមមថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស នីងិ្សនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ាអិនីលុេ�ាម�ញ្ញញត់សិព្រះ�ា�់ឆំ្នាំា�២០២១។
• ប្តាានីម្រួត់តួ់�និីតិ់យព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�នីវូិលេគាាល័កាារិណ៍្ឌ។
• ប្តាានីលេធវសីវយ័វាាយត់ថ្ងៃមាព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�រិ�ស់គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិម៉ែត់ង្សតាា�ង្ស នីងិ្ស�ាភ្នំកាារិ។
• ប្តាានីម្រួត់តួ់�និីតិ់យទូព្រះមង់្សសវយ័វាាយត់ថ្ងៃមាព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�រិ�ស់ព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័។

១.៣ គណ៍ៈ�មាម ាធិកាារប្រគ�់ប្រគងហាានភិិយ័ នងិពីត័្តិម៌ាានវទិាា

លិ រ ង្ខេ�ម ា� តំ្ថុដែណ៍� កាាលិបរងិ្ខេចេទិដែត្ថុ�តាា�� ចំន្ននួ្នថៃន្នកាារចលូិរមួ្មកចិចប្របជីុំ ចំន្ននួ្នកចិចប្របជំុីសរបុ

១ លេ�ាក Pieter Kooi ព្រះ�ធាានី ២៩ កញ្ញាញ ា ២០២០ ១២ ១២

២ លេ�ាក Kenichiro Mori ស�ាជកិ ២៩ កញ្ញាញ ា ២០២០ ១២ ១២

៣ លេ�ាក Ian S. Lydall ស�ាជកិ ២៩ កញ្ញាញ ា ២០២០ ១២ ១២

ត្តិនួាាទ� នងិភាារ�ចិចរ��់គណ៍ៈ�មាម ាធិកាារប្រគ�់ប្រគងហាានភិិយ័ និងពីត័្តិម៌ាានវទិាា
គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិលេនីះ �ានីត់នួាាទូដីូចូខ្នាាង្សលេព្រះកាាម៖

កាារប្រគ�់ប្រគងហាានភិិយ័
i. ម្រួត់តួ់�និីតិ់យ នីងិ្សលេលី័កកមុស់កាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សហាានីភិ្នំយ័ នីងិ្សអភ្នំបិ្តាាល័កចិចហាានីភិ្នំយ័រិ�ស់ធនាាគាារិ រិមួទាា�ង្សសព្រះម�សម្រួមលួ័កាារិអភ្នំវិិឌ្ឍឍថ្ងៃនី�ត័់�៌ានីវិទិូោា ទាាក់ទូង្សនីងឹ្សជ�នាាញកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស

ហាានីិភ្នំយ័សហ៍ព្រះគាាស។ លេដូីមី ��� លេ�ញនីូវិកិចចកាារិលេនីះ គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិម្រួត់ូវិលេធវីកាារិម្រួត់ួត់�ិនីិត់យព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�នីូវិភាា�លេ�ញលេល័ញ ថ្ងៃនីព្រះក�ខណ័្ឌឌ ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សហាានីិភ្នំយ័ ម៉ែដូល័ក�ណ្ឌត់់នីូវិ
លេគាាល័កាារិណ៍្ឌកព្រះមតិ់ខស់ុរិ�ស់ធនាាគាារិ រិមួ�ានី កាារិក�ណ្ឌត់់អត់ាសញ្ញាញ ាណ្ឌហាានីភិ្នំយ័ កាារិវាាយត់ថ្ងៃមាហាានីភិ្នំយ័ កាារិកាាត់់នីែយហាានីភិ្នំយ័ កាារិតាាម�ានី កាារិរាាយកាារិណ៍្ឌ កាារិម៉ែ�ង្សម៉ែចក
សិទូធអិ�ណ្តាាច និីង្សកាារិទូទួូល័ខសុម្រួតូ់វិកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សហាានីភិ្នំយ័ លេ�ាទូូទាា�ង្សធនាាគាារិ។

ii. តាាម�ានីជាាព្រះ�ចាា�នីូវិកាារិអនីុវិត់ាលេគាាល័កាារិណ៍្ឌព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សហាានីិភ្នំយ័ ម៉ែដូល័ប្តាានីអនីុមត័់ លេ�ាយព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ យាែ ាង្សលេហាាចណ្តាាស់�ិនីិត់យលេ�ីង្សវិញិ កំ�ង្សមួយឆំ្នាំា�មាង្ស នីិង្សផ្សាាល់័
អនីសុាាសន៍ីលេលី័កាារិផ្ទាា ាស់�ា�រិណ្តាា ម៉ែដូល័គឺណ្ឌៈក�ម ាធកិាារិ�ិចាារិណ្តាាលេ�ញីថ្នាាចាា�ប្តាាច់ លេដូមីី ��ាក់ជនូីព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័អនីមុត័់ចងុ្សលេព្រះកាាយ។

iii. តាាម�ានីថ្នាាលេគាាល័កាារិណ៍្ឌឥណ្ឌទាានី ប្តាានីលេធវី�ចច��ីនីំភាា�សាាកសមលេ�ានឹីង្សអាាជីវិកមម នីិង្សព្រះស�ជាាមួយនីឹង្សកាារិអនីុវិត់ាកំ�ង្សកាារិផ្សាាល់័ព្រះប្តាាក់កមចី នីិង្ស�ិនីិត់យលេ�ីង្សវិញិនីូវិរាាល់័កាារិលេធវី
វិលិេសាាធនីកមមលេលី័លេគាាល័កាារិណ៍្ឌទាា�ង្សលេនាាះ។

iv. ផ្សាាល់័លេយាា�ល់័លេ�ាលេលី័ស� លេណ្ឌរីិ�ស់គឺណ្ឌៈព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស ពាាក់�ន័ីធលេ�ានីងឹ្ស រិ �សអាា�់ម៉ែភ្នំថ្នាាយ (risk appetite) នីងិ្ស រិ �សថីលេលី័ម៉ែរិនី (risk tolerance) នីងិ្សកព្រះមតិ់ក�ណ្ឌត់់ថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស។  
ស�លេណ្ឌចុីង្សលេព្រះកាាយម្រួត់វូិប្តាានីយល់័ព្រះ�ម លេ�ាយគឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិសព្រះ�ា�់កាារិអនុីមត័់ចងុ្សលេព្រះកាាយលេ�ាយព្រះកុមព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ នីងិ្សផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ីលេលី័កាារិផ្ទាា ាស់�ា�រិម៉ែដូល័សមព្រះស� រិមួ�ានី 
កាារិម្រួត់តួ់�និីតិ់យថ្ងៃនីយុទូធសាាព្រះសាសព្រះ�ា�់កាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សលេដីូមទុូនី នីងិ្សសនីទនីីយភាា� ក៏ដូចូជាា សព្រះ�ា�់ហាានីភិ្នំយ័ពាាក់�ន័ីធទាា�ង្សអស់រិ�ស់ធនាាគាារិ ដូចូជាា ហាានីភិ្នំយ័ឥណ្ឌទាានី ហាានីភិ្នំយ័
ទូផី្សាាារិ ហាានីភិ្នំយ័ព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិ និីង្សហាានីភិ្នំយ័លេករិ ៍�លេ�ម ាះ។

v. ម្រួត់តួ់�និីតិ់យ នីងិ្សអនីមុត័់លេលី័កាារិវាាយត់ថ្ងៃមាកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សហាានីភិ្នំយ័ នីងិ្សម៉ែផ្សានីកាារិរិ�ស់ខា�នីកំ�ង្សកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស ឬកាារិកាាត់់�នីែយហាានីភិ្នំយ័ តាាមរិយៈកាារិអនីវុិត់ាកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សហាានីភិ្នំយ័
ម៉ែដូល័សមព្រះស� នីងិ្សធាានាាថ្នាាហាានីភិ្នំយ័ម្រួតូ់វិប្តាានីព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សលេ�ាកំ�ង្សកព្រះមតិ់ថីលេលី័ម៉ែរិនី (tolerance level) រិ�ស់ធនាាគាារិ រិមួជាាមយួនីងឹ្សកាារិផ្ទាា ាស់�ា�រិព្រះ��ន័ីធ �រិសិាែ ានី នីងិ្សសាែ ានីភាា�
ព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិ ម៉ែដូល័អាាច�ានីផ្សាល័�ែះពាាល់័ដូល់័ធនាាគាារិ។

vi. ម្រួត់តួ់�និីតិ់យព្រះ�សិទូធភាា� ថ្ងៃនីកាារិអនីវុិត់ាកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សហាានីភិ្នំយ័ នីងិ្សកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស លេដូមីី �សលេព្រះមចប្តាានីនីវូិកាារិស�ៃ ាត់់ថ្ងៃនីទូនិីនំីយ័ សនីាសុិខព្រះ��ន័ីធ ភាា�លេជឿទុូកចតិ់ា ភាា�ធន់ី នីងិ្ស
ភាា�អាាចទូទួូល័ប្តាានីមកវិញិកំ�ង្សធនាាគាារិ។

vii. ម្រួត់តួ់�និីតិ់យព្រះ�សិទូធភាា� និីង្សល័ទូធផ្សាល័ថ្ងៃនីកាារិអនីវុិត់ាថ្ងៃនីព្រះក�ខណ័្ឌឌ ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សកាារិត់អ�ញម៉ែត់អរិរិ�ស់អត់ថិីជិនី។
viii. ម្រួត់តួ់�និីតិ់យ នីងិ្សផ្សាាល់័លេយាា�ល់័លេលី័កាារិលេធវលីេព្រះសាសលេត់សា នីងិ្សកាារិលេធវរីិ �លេវិ �សលេព្រះសាសលេត់សា ម៉ែដូល័ម្រួត់វូិប្តាានីលេធវលីេ�ងី្សលេ�ាយគឺណ្ឌៈព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស។
ix. ម្រួត់តួ់�និីតិ់យរិប្តាាយកាារិណ៍្ឌព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សហាានីភិ្នំយ័ព្រះ�ចាា�ព្រះតី់�ាស ម៉ែដូល័ប្តាានី�ាក់លេសំីលេ�ាយគឺណ្ឌៈព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស។

�នលុោ�ាមភាាពីម្លៃនចាា�់
i. ម្រួត់តួ់�និីតិ់យលេ�ងី្សវិញិ នីងិ្សផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ីដូល់័គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិម៉ែត់ង្សម៉ែត់ង្ស នីងិ្ស�ាភ្នំកាារិ កំ�ង្សកាារិម៉ែត់ង្សតាា�ង្ស នីងិ្សកាារិដូកលេចញនីវូិនាាយក-នាាយិកាាព្រះ�ត់�ិត់ាអិនីលុេ�ាម�ញ្ញញត់ា ិលេដូមីី ��នីា

លេសំីជនូីព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ លេដីូមី �អនុីមត័់ចងុ្សលេព្រះកាាយ។
ii. ក. ក�ណ្ឌត់់ល័កេណ្ឌៈវិនិីចិិយ័លេលី័ព្រះប្តាាក់លេលី័កទូកឹចតិ់ាព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា� រិ�ស់នាាយក-នាាយិកាាព្រះ�ត់�ិត់ាអិនីលុេ�ាម�ញ្ញញត់ា ិ នីងិ្សផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ីដូល់័ BRENCO។ �នាទ ា�់មក BRENCO 

ម្រួត់តួ់�និីតិ់យ នីងិ្សលេសំីជនូីព្រះកមុព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ សព្រះ�ា�់កាារិអនីមុត័់ចងុ្សលេព្រះកាាយ។
 ខ.  លេសំីសុ� ព្រះប្តាាក់លេលី័កទូកឹចតិ់ាព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា� រិ�ស់នាាយក-នាាយិកាាព្រះ�ត់�ិត់ាអិនីលុេ�ាម�ញ្ញញត់ា ិនីងិ្សផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ីដូល់័ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័សព្រះ�ា�់កាារិអនីមុត័់ចងុ្សលេព្រះកាាយ។
iii. វាាយត់ថ្ងៃមា នីិង្សផ្សាាល់័ច�ណ្តាាត់់ថំ្នាាក់លេលី័កាារិអនុីវិត់ាកាារិង្កាារិព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�រិ�ស់នាាយក-នាាយិកាាព្រះ�ត់ិ�ត់ាិអនីុលេ�ាម�ញ្ញញត់ាិ នីិង្សផ្សាាល់័អនីុសាាសន៍ីលេ�ាព្រះកុមព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័សព្រះ�ា�់កាារិអនីុមត័់

ចងុ្សលេព្រះកាាយ។ �នាទ ា�់មកជនូីដូ�ណ្ឌងឹ្សដូល់័ព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់�ិត់ា ិលេដីូមី �លេធវកីាារិទូូទាាត់់ទូកឹព្រះប្តាាក់តាាមច�ណ្តាាត់់ថំ្នាាក់ នីងិ្សរិង្កាវ ាន់ីលេលី័កទូកឹចតិ់ា។
iv. ម្រួត់តួ់�និីតិ់យ នីងិ្សតាាម�ានីអនីលុេ�ាមភាា�ថ្ងៃនីចាា�់ ព្រះស�តាាមចាា�់ជាាត់ ិនីងិ្សចាា�់អនីារិជាាត់មិ៉ែដូល័ពាាក់�ន័ីធ និីង្ស�ទូ�ីញ្ញញត់លិេផ្សាសង្សៗលេទូៀត់ ទាាក់ទូង្សនឹីង្សកាារិកាាត់់�នីែយហាានីភិ្នំយ័ម៉ែផ្សាកំចាា�់។

រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័
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v. ម្រួត់តួ់�និីតិ់យលេ�ងី្សវិញិ នីងិ្សតាាម�ានីព្រះ�សិទូធភាា� ថ្ងៃនីកាារិអនីវុិត់ាកាារិព្រះ�ឆ្នាំា�ង្សនីងឹ្សកាារិស�អ ាត់ព្រះប្តាាក់ នីងិ្សកាារិព្រះ�ឆ្នាំា�ង្សនីងឹ្សហិ៍រិញ្ញញ�ីទាានីលេភ្នំរិវិកមម រិមួ�ញ្ញច�ល័ទាា�ង្សកាារិម្រួត់តួ់�និីតិ់យលេគាាល័កាារិណ៍្ឌ 
នីិង្សនីីត់ិវិធិីសាី�ី វិធិាានីកាារិព្រះ�ឆ្នាំា�ង្សកាារិស�អ ាត់ព្រះប្តាាក់ ព្រះស�ជាាមួយនីឹង្សកាារិផ្ទាា ាស់�ា�រិ នីិង្សកាារិអភ្នំិវិឌ្ឍឍនូីវិផ្សាលិ័ត់ផ្សាល័-លេសវាាកមម ព្រះ��ន័ីធ�លេចចកវិទិូោា នីិង្សលេគាាល័កាារិណ៍្ឌទូ�នាាស់
ផ្សាល័ព្រះ�លេយាាជន៍ី លេដូមីី �ធាានាាឲ្យយប្តាានីថ្នាាកាារិអនីវុិត់ាម្រួត់វូិប្តាានីអនីវុិត់ាតាាមប្តាានីយាែ ាង្ស�ានីព្រះ�សិទូធភាា�។

vi. ម្រួត់តួ់�និីតិ់យ នីងិ្ស�ចិាារិណ្តាាលេលី័អនីលុេ�ាមភាា�ព្រះស�ចាា�់ និីង្សលេគាាល័កាារិណ៍្ឌក�ណ្តាារិពាារិនីលិេវិទូនីជនី នីងិ្សកាារិលេឆ្លុះាយីត់�រិ�ស់ថំ្នាាក់ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សផ្សាង្សម៉ែដូរិ។
vii. អនីមុត័់ (និីង្សលេធវវីិលិេសាាធនីកមមតាាមត់ម្រួមវូិកាារិចាា�ប្តាាច់ កំ�ង្សអ���ង្សឆំ្នាំា�ម៉ែដូល័ក��ងុ្សអនីវុិត់ា) នីវូិគឺលេព្រះ�ាង្សថីវិកិាាព្រះ�ចាា�ឆំ្នាំា�រិ�ស់នាាយក�ា ានីអនីលុេ�ាម�ញ្ញញត់ា។ិ

�លោចច�វទិាាពីត័្តិម៌ាាន
i. ម្រួត់តួ់�និីតិ់យ នីងិ្សលេសំីលេគាាល័កាារិណ៍្ឌ នីងិ្សនីតី់វិិធិ ីសាី�អីភ្នំបិ្តាាល័�ត័់�៌ានីវិទិូោា ជនូីព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ លេដូមីី �កាារិអនីមុត័់ចងុ្សលេព្រះកាាយ។

ii. ធាានាាថ្នាាថំ្នាាក់ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សប្តាានី�ាក់ដូ� លេណ្ឌរីិកាារិនីវូិអភ្នំបិ្តាាល័�ត័់�៌ានីវិទិូោា ព្រះ�ក�លេ�ាយព្រះ�សិទូធភាា�។

iii. ធាានាាថ្នាាថំ្នាាក់ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សប្តាានីអនីវុិត់ាដូ� លេណ្ឌរីិកាារិ លេដូមីី �ធាានាាថ្នាាមខុង្កាារិ�ត័់�៌ានីវិទិូោាផ្សាាល់័នីវូិត់ថ្ងៃមាដូល់័អាាជវីិកមម។

iv. ធាានាាថ្នាាកាារិវិនិីលិេយាាគឺលេលី័�លេចចកវិទិូោា�ត័់�៌ានី គឺមឺ្រួត់វូិ�ង្កាា ាញអ��ហីាានីភិ្នំយ័ នីងិ្សអត់ែព្រះ�លេយាាជន៍ី លេហី៍យធាានាាថ្នាា�ានីថីវិកិាាព្រះគឺ�់ព្រះគាាន់ី។

v. �នីាអភ្នំវិិឌ្ឍឍកមមវិធិ ីនីងិ្សម្រួត់តួ់�និីតិ់យលេលី័ហាានីភិ្នំយ័�ត័់�៌ានីវិទិូោាព្រះ�ក�លេ�ាយព្រះ�សិទូធភាា�។

លទធផុល�លោប្រមចបាានរ��់គណ៍ៈ�មាម ាធិកាារប្រគ�់ប្រគងហាានភិិយ័ នងិពីត័្តិម៌ាានវទិាា
លេ�ាម៉ែខកញ្ញាញ ា ឆំ្នាំា� ២០២០ គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សហាានីភិ្នំយ័ នីងិ្ស�ត័់�៌ានីវិទិូោា ថ្ងៃនីព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ ម្រួត់វូិប្តាានីលេរិៀ�ច� លេ�ងី្សវិញិ ព្រះស�តាាមឧត់ាមនុីវិត់ាន៍ី ជាាល័កេណ្ឌៈអនីារិជាាត់ ិ 

នីិង្សលេដូីមី �ព្រះ�សិទូធភាា�កាារិង្កាារិ។ មុខង្កាារិរិ�ស់គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិ ម្រួត់ូវិប្តាានី�ព្រះងី្សក លេ�ាយទូទួូល័ខុសម្រួតូ់វិ�ម៉ែនីែមលេលី័ហាានីិភ្នំយ័�ត័់៌�ានីវិទិូោា ម៉ែដូល័�ីមុនីសែិត់លេ�ាលេព្រះកាាមភាារិកិចចរិ�ស់
គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិ�លេចចកវិទិូោា�ត័់�៌ានី ថ្ងៃនីព្រះកមុព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ ម៉ែដូល័ម្រួត់វូិប្តាានីរិ ��ាយ។

គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សហាានីភិ្នំយ័ នីងិ្ស�ត័់�៌ានីវិទិូោា ថ្ងៃនីព្រះកមុព្រះ�ឹកាាភិ្នំប្តាាល័ ប្តាានីជ�ួព្រះ�ជុ� គំាាច�នីនួី ១២ដូង្ស កំ�ង្សឆំ្នាំា�២០២០ កំ�ង្សលេនាាះកចិចព្រះ�ជុ�ជ�ួគំាាផ្ទាទ ាល់័�ានីច�នីនួី ៤ដូង្ស នីងិ្ស
តាាមអុមី៉ែមែល័ច�នីនួី ៨ដូង្ស។

• រាាល់័កិចចព្រះ�ជុ� នីីមួយៗ ហាានីិភ្នំយ័ទាា�ង្សមូល័ម្រួត់ូវិប្តាានី�ង្កាា ាញលេ�ាយ អនុីព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់ិ�ត់ាិ នីិង្សជាាគឺណ្ឌៈព្រះ�ធាានីនាាយកព្រះ�ត់ិ�ត់ាិហាានីិភ្នំយ័ នីិង្សប្តាានី�ិភាាកាាជាាមួយ
ស�ាជិក នីិង្សអំកចលូ័រិមួ លេដីូមី �ធាានាាថ្នាា សូចនាាករិហាានីភិ្នំយ័ស�ខ្នាាន់ីៗម្រួត់វូិប្តាានីអនីវុិត់ាព្រះស�លេ�ាតាាម រិ �សអាា�់ម៉ែភ្នំថ្នាាយ រិ �សថីលេលី័ម៉ែរិនី និីង្សកព្រះមតិ់ក�ណ្ឌត់់ថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស។ 

• ប្តាានីវាាយត់ថ្ងៃមា និីង្សប្តាានី�ភិាាកាា អ��ហីាានីភិ្នំយ័ជាាសាារិវិនីា នាាលេ�ល័អនាាគឺត់រិ�ស់ធនាាគាារិ នីងិ្សព្រះកមុហុុ៍នី�ពុ្រះត់សមុន័ីធ។

• សព្រះមតិ់សព្រះ�ា�ង្សដូ� លេណ្ឌរីិកាារិវិភិាាគឺហាានីភិ្នំយ័ឲ្យយប្តាានីព្រះ�លេសីរិលេ�ងី្ស�ម៉ែនីែមលេទូៀត់ នីងិ្សកាារិអនីវុិត់ាលេសណ្តាារិ �យែ ូ លេព្រះសាសលេត់សា នីងិ្សរិ �លេវិ �សលេព្រះសាសលេត់សា ម៉ែដូល័�ណ្តាា ាល័ឲ្យយ�ានីកាារិលេកតី់លេ�ងី្ស
នីវូិហាានីភិ្នំយ័ដូ�ណ្តាាល័គំាា រិមួទាា�ង្សផ្សាល័�ែះពាាល់័ថ្ងៃនីកាារិឆ្លុះាង្សរាាល័�ាល័។

• ប្តាានីវាាយត់ថ្ងៃមាកាារិអភ្នំិវិឌ្ឍឍសមតុ់ល័យឥណ្ឌទាានីលេ�ាតាាមល័កេណ្ឌៈវិនិីិចិយ័លេផ្សាសង្សៗ នីិង្សជាា�ិលេសសលេ�ាលេលី័គឺុណ្ឌភាា�ឥណ្ឌទាានី។ គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិម្រួត់ូវិធាានាាថ្នាាកាារិលេធវីស� វិធិាានីធនី
អនីលុេ�ាមតាាមព្រះ�កាាសរិ�ស់ធនាាគាារិជាាត់ ិថ្ងៃនី  កមុ�ជាា សាង់្ស�ារិរិប្តាាយកាារិណ៍្ឌហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�អនីារិជាាត់កិមុ�ជាា នីងិ្សសាង់្ស�ារិគឺណ្ឌលេនីយយកមុ�ជាា។

• ប្តាានីម្រួត់ួត់�ិនីិត់យគឺលេព្រះ�ាង្សព្រះ�ឹកាាលេយាា�ល់័ អ� �ីកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សហាានីិភ្នំយ័រិ�ស់សាាជីវិកមមហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�អនីារិជាាត់ិ លេ�ាយធាានាាថ្នាាគឺលេព្រះ�ាង្សនីឹង្សដូ� លេណ្ឌីរិកាារិទាាន់ីលេ�ល័ នីិង្សព្រះ�ក�លេ�ាយ
ព្រះ�សិទូធភាា�។

• ប្តាានីម្រួត់តួ់�និីតិ់យតាាម�ានី នីងិ្ស�ភិាាកាា អ��កីាារិលេរិៀ�ច�ហាវ ាសីុលី័ធលីេ�ងី្សវិញិ �នុីហិ៍រិញ្ញញ�ីទាានី នីងិ្សកាារិលុ័�លេចាាល័ហាវ ាសីុលី័ធ។ី 

• វិភិាាគឺ�ផី្សាល័�ែ ះពាាល់័ថ្ងៃនីលេសណ្តាារិ �យែ ូហាានីភិ្នំយ័ ម៉ែដូល័អាាចលេកីត់�ានីលេ�ាលេលី័តាារាាង្សត់លុ័យកាារិ រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌច� លេណ្ឌញ-ខ្នាាត់ នីងិ្សអនីបុ្តាាត់ព្រះ�ងុ្សព្រះ�យត័់។ំ

• �និីតិ់យនីវូិហាានីភិ្នំយ័ម៉ែដូល័អាាច�ានីផ្សាល័�ែះពាាល់័អវិជិា�ានី ដូល់័កាារិព្រះ�ត់�ិត់ាសិដង់្ស�ារិអាាជវីិកមមកព្រះមតិ់ខស់ុ សព្រះ�ា�់សហ៍គឺមន៍ី នីងិ្ស�រិសិាែ ានី។

• ប្តាានី�និីតិ់យ នីងិ្សវិភិាាគឺលេលី័កាារិអភ្នំវិិឌ្ឍឍ ថ្ងៃនីវិសិយ័ធនាាគាារិលេ�ាកំ�ង្សព្រះ�លេទូសកមុ�ជាា លេដូមីី �វាាយត់ថ្ងៃមាលេ�ាលេលី័ហាានីភិ្នំយ័កាារិព្រះ�កតួ់ព្រះ�ម៉ែជង្ស។ 

• ប្តាានី�ិនីិត់យលេ�ីង្សវិញិ នីិង្ស�ិភាាកាាលេលី័កាារិអភ្នំិវិឌ្ឍឍទីូផ្សាាារិលេសវាាកមមហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�ឌ្ឍីជីថីល័ ឥណ្ឌទាានីអាាជីវិកមមខំ្នាាត់ត់ូច មធយម នីិង្សឥណ្ឌទាានីអចល័នីព្រះទូ�យ នីិង្សស�ណ្ឌង់្សម៉ែដូល័�ានី
ក� លេណ្ឌនីីគឺរួិឲ្យយកត់់ស�គ ាល់័ ខណ្ឌៈកាារិព្រះ�កួត់ព្រះ�ម៉ែជង្ស�ានីកាារិលេកីនីលេ�ងី្ស។

• ប្តាានី�ភិាាកាា អ��យុីទូធសាាព្រះសាកំ�ង្សកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សព្រះ�ឹត់ាកិាារិណ៍្ឌហាានីភិ្នំយ័ម៉ែដូល័អាាចលេកតី់�ានី លេដូមីី �ជាាអត់ែព្រះ�លេយាាជន៍ីរិយៈលេ�ល័ម៉ែវិង្សរិ�ស់ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា នីងិ្សអត់ថិីជិនីរិ�ស់ខា�នី។

• ប្តាានី�និីតិ់យល័ទូធផ្សាល័លេព្រះសាសលេត់សាសនីទនីីយភាា� នីងិ្សម៉ែផ្សានីកាារិទុូនីយថ្នាាភាា� សព្រះ�ា�់ឆំ្នាំា�២០២១ រិ�ស់ថំ្នាាក់ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សមនុីលេ�ល័ ធនាាគាារិរាាយកាារិណ៍្ឌ ជនូីធនាាគាារិជាាត់ ិថ្ងៃនី កមុ�ជាា។

• ប្តាានី�និីតិ់យ នីងិ្សផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ីលេលី័ស� លេណ្ឌកីមចមីលូ័និីធិរិ�ស់ធនាាគាារិ សព្រះ�ា�់គាា�ព្រះទូដូល់័ព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិ លេដូមីី ��ាក់ជនូីព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័អនីមុត័់។

• ប្តាានី�និីតិ់យរិប្តាាយកាារិណ៍្ឌរិ�ស់នាាយក�ា ានីអនីលុេ�ាម�ញ្ញញត់ា ិនីងិ្សប្តាានីទូទួូល័រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌវិភិាាគឺ អ��ពី្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិសង្សសយ័នាានាា។

• ប្តាានីក�ណ្ឌត់់ល័កេខណ្ឌឌ លេលី័កទូឹកចិត់ា សព្រះ�ា�់នាាយក�ា ានីអនីុលេ�ាម�ញ្ញញត់ាិ ព្រះ�មទាា�ង្សប្តាានីផ្សាាល់័អនីុសាាសន៍ីដូល់័គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិម៉ែត់ង្សម៉ែត់ង្ស នីិង្ស�ាភ្នំកាារិ លេដូីមី ��ាក់ជូនី 
ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័អនីមុត័់។

• ប្តាានី�និីតិ់យ នីងិ្សអនីមុត័់លេលី័ម៉ែផ្សានីកាារិថីវិកិាារិ�ស់នាាយក�ា ានីអនីលុេ�ាម�ញ្ញញត់ា ិសព្រះ�ា�់ឆំ្នាំា�សាារិលេ��ីនីធ២០២០។

• ប្តាានី�និីតិ់យ នីងិ្សអនីមុត័់ល័កេខណ្ឌឌ លេយាាង្សរិ�ស់គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សហាានីភិ្នំយ័ នីងិ្ស�ត័់�៌ានីវិទិូោា ព្រះ�មទាា�ង្សប្តាានីផ្សាាល់័អនីសុាាសន៍ីដូល់័ព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ លេដូមីី �អនុីមត័់។

• ប្តាានី�ិនីិត់យ នីិង្សគាា�ព្រះទូលេគាាល័កាារិណ៍្ឌជាាលេព្រះចីនីដូូចជាា៖ លេគាាល័កាារិណ៍្ឌព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សហាានីិភ្នំយ័ លេគាាល័កាារិណ៍្ឌឥណ្ឌទាានី ព្រះក�ខណ័្ឌឌ ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សហាានីិភ្នំយ័សនីទនីីយភាា� លេគាាល័កាារិណ៍្ឌ
ម្រួត់តួ់�និីតិ់យថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស លេគាាល័កាារិណ៍្ឌអនុីលេ�ាមភាា� លេគាាល័កាារិណ៍្ឌក�ណ្តាារិពាារិនីលិេវិទូនីជនី លេគាាល័កាារិណ៍្ឌព្រះ�ឆ្នាំា�ង្សនីងឹ្សកាារិស�អ ាត់ព្រះប្តាាក់ នីងិ្សហិ៍រិញ្ញញ�ីទាានីលេភ្នំវិរិកមម លេគាាល័កាារិណ៍្ឌ
ម្រួត់តួ់�និីតិ់យ-សាគ ាល់័អត់ថិីជិនី លេគាាល័កាារិណ៍្ឌព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិសមុន័ីធញ៉ាំាត់ ិលេគាាល័កាារិណ៍្ឌទូ�នាាស់ផ្សាល័ព្រះ�លេយាាជន៍ី លេគាាល័កាារិណ៍្ឌកាារិជញួដូរូិថ្ងៃផ្សាទកំ�ង្ស លេគាាល័កាារិណ៍្ឌ IFRS9 Impairment   
លេគាាល័កាារិណ៍្ឌ Credit Scoring លេគាាល័កាារិណ៍្ឌសនីាសុិខ�ត័់�៌ានីវិទិូោា លេគាាល័កាារិណ៍្ឌអភ្នំបិ្តាាល័�ត័់�៌ានីវិទិូោា។

• ប្តាានីលេធវកីាារិវាាយត់ថ្ងៃមាខា�នីឯង្សលេរិៀល័រាាល់័ឆំ្នាំា� លេ�ាលេលី័ល័ទូធផ្សាល័សលេព្រះមចទាាក់ទូង្សលេ�ានីងឹ្សលេគាាល័��ណ្ឌង្ស ភាារិកចិច នីងិ្សកាារិទូទួូល័ខសុម្រួត់វូិរិ�ស់គឺណ្ឌៈក�ម ាធិកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សហាានីភិ្នំយ័ នីងិ្ស
�ត័់�៌ានីវិទិូោា លេដូមីី �ធាានាាប្តាានីនីវូិកាារិទូទួូល័ខសុម្រួតូ់វិព្រះ�ក�លេ�ាយព្រះ�សិទូធភាា�។
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ត្ថុងួ្ខេលិខបរសុិាាន្ន ន្ន�ិស�គម្ម

�រិ�ិាណ្ឌជាាក់�ាក់លេធៀ�នីងឹ្ស FTE ១

២០២០ ២០១៩ ២០១៨ ២០១៧ ២០១៦

សូចនាាករិលេលី័កាារិអនីវុិត់ាម៉ែផំ្សាក�រិសិាែ ានី
ស�ភ ារិ

ព្រះក�ាស លេព្រះ�គីឺតិ់ជាាគឺ�ី�ព្រះកាាម /FTE ១០,៦១ ១០,៦០ ១០,៦៤ ១០,៤២ ១០,៦៥
ស�ណ្ឌល់័

ស�ណ្ឌល់័ព្រះក�ាស គឺតិ់ជាាគឺ�ី�ព្រះកាាម /FTE ១,២៣ ១,០៣ ១,៧៩ ២,១៥ ១,៩២

ថ្នាាម�ល័
ចរិនីាអគឺគសិនី ីលេព្រះ�ីគឺតិ់ជាាគឺ�ី�វិែ��ត់់លេ�ែ ាង្ស /FTE ១.៩២២,៨៤ ១.៦៧៩,០៩ ១.៦៤៦,១៥ ១.៦៧៣,៤៦ ១.៦៦០,១៩ 
លេព្រះ�ង្សសាា�ង្ស លេព្រះ�គីឺតិ់ជាាលី័ព្រះត់ /FTE ៣៦,២៧ ៣៦,៦៥ ៣៨,២៣ ៣៩,៧៦ ៤០,០៨
លេព្រះ�ង្ស�ែ ាសូុត់ លេព្រះ�ីគឺតិ់ជាាលី័ព្រះត់ /FTE ៤៦,១១ ៤៣,៧០ ៤៤,៩៧ ៤៩,០៤ ៥១,៧០
លេព្រះ�ង្ស�ែ ាសីុនី លេព្រះ�ីគឺតិ់ជាាលី័ព្រះត់ /FTE ១,២៥ ១,១២ ១,១៣ ១,២៧ ១,៧៥

កាារិ�លេញ្ញចញលេចាាល័នីវូិឧសមន័ីកាា�នូីកិ (សមមលូ័ គឺតិ់ជាាពាាន់ីគឺ�ី�ព្រះកាាម)២

ចរិនីាអគឺគសិនីី ១២.៦៦៤ ១១.០៦៧ ១១.១៤២ ១១.៤៣០ ១១.១៣៨
លេព្រះ�ង្សសាា�ង្ស ១.០៣៥ ១.០៤៦ ១.១២១ ១.១៧៦ ១.១៦៥
លេព្រះ�ង្ស�ែ ាសូុត់ ១.៥១៦ ១.៤៣៨ ១.៥១៩ ១.៦៧២ ១.៧៣២

ទូកឹ
ទូកឹ លេព្រះ�គីឺតិ់ជាាម៉ែមែ ព្រះត់គឺ�ូ /FTE ២០,៤២ ២៨,២១ ១៥,៥៤ ១៥,៨៧ ១៦,១៤

កាារិលេធវដីូ� លេណ្ឌរីិ
លេ�ាយរិថីយនីា គិឺត់ជាាគឺ�ី�ម៉ែមែ ព្រះត់ /FTE ៥៦៥,៥៩ ៥១៤,៥៤ ៤៨១,៨២ ២៩៥,៩៨ ២៣០,៣៥
លេ�ាយលេទាាចព្រះកយាានីយនីា គិឺត់ជាាគឺ�ី�ម៉ែមែ ព្រះត់ /FTE ១.៨៤៥,០៤ ១.៨៣៨,៧៣ ១.៨៩៤,៩០ ១.៩៤១,៨៦ ១.៨២៤,៨៩

សូចនាាករិលេលី័កាារិអនីវុិត់ាម៉ែផំ្សាកសង្សគម
កាារិ�លេព្រះមីកាារិង្កាារិ

ច�នីនួី�គុឺគលិ័ក ១២.០១៣ ១១.៩៤៨ ១២.១៧៧ ១២.៤៥៦ ១២.៣២៥

ព្រះ�សុ ៧.២៥២ ៧.១៣២ ៧.២៧០ ៧.៣៧០ ៧.២៣៦

ព្រះសី ៤.៧៦១ ៤.៨១៦ ៤.៩០៧ ៥.០៨៦ ៥.០៨៩

ច�នីនួី�គុឺគលិ័ក (FTE) ១១.៩៧៥ ១១.៩៨៤ ១២.៣០៧ ១២.៤១៩ ១២.១៩៧

កាារិ�ណ្ឌា� ះ�ណ្តាា ាល័ នីងិ្សកាារិអ�់រិ �

កាារិ�ណ្ឌា� ះ�ណ្តាា ាល័ (កមមវិធិ�ី�ពាាក់���ែនី នីងិ្សអភ្នំវិិឌ្ឍឍវិជិាា ាជវីិៈ) ៧.២៩៣ ៥.០៧៧ ៣.៨០១ ៦.៥១៧ ៤.៦៨៧

កាារិ�ណ្ឌា� ះ�ណ្តាា ាល័�គុឺគលិ័កចលូ័ថីម ី(កមមវិធិដីូ��ងូ្ស) ៧៨៨ ៩៤៧ ៥៤៩ ១.១៧៩ ១.៣៧៤

កាារិ�ណ្ឌា� ះ�ណ្តាា ាល័នីសិសតិ់លេ�ាកំ�ង្សព្រះសុក ២៣៧ ៦៤៥ ៦១០ ១.០២៥ ១.៤៣៣

កាារិ�ណ្ឌា� ះ�ណ្តាា ាល័នីសិសតិ់លេ�ាលេព្រះ�ាព្រះ�លេទូស ៥ ៤ - ៥ ១

   ១  FTE (Full Time Equivalent): ច�នីនួី មធយម ថ្ងៃនី កមមករិ នីលិេយាាជតិ់ �លេព្រះម ីកាារិ លេ�ញ លេ�ែ ាង្ស កំ�ង្ស មយួ ឆំ្នាំា� ។ 
២  សមមលូ័ ឧសមន័ី កាា�នូីកិ  ម្រួត់វូិ ប្តាានី  គឺណ្ឌនាា លេយាាង្ស តាាម លេគាាល័ កាារិណ៍្ឌ រិ�ស់ Greenhouse Gas Protocol ។
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លេ�សកកមមសាី � ីនីរិិនីារិភាា� �រិសិាែ ានី នីងិ្ស សង្សគម
ទូនីទមឹនីងឹ្សកាារិខតិ់ខ� ព្រះ�ងឹ្សម៉ែព្រះ�ង្ស �ោាយាាមឱ្យយទូទួូល័ប្តាានីនីវូិនីរិិនីារិភាា�ខស់ុថ្ងៃនីព្រះប្តាាក់ច� លេណ្ឌញ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ក៏លេគាារិ�ផ្សាង្សម៉ែដូរិច� លេពាាះ�រិសិាែ ានី នីងិ្សសហ៍គឺមន៍ីទូនីទមឹនីងឹ្សកាារិខតិ់ខ� ព្រះ�ងឹ្សម៉ែព្រះ�ង្ស �ោាយាាមឱ្យយទូទួូល័ប្តាានីនីវូិនីរិិនីារិភាា�ខស់ុថ្ងៃនីព្រះប្តាាក់ច� លេណ្ឌញ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ក៏លេគាារិ�ផ្សាង្សម៉ែដូរិច� លេពាាះ�រិសិាែ ានី នីងិ្សសហ៍គឺមន៍ី

ម៉ែដូល័លេយីង្សរិស់លេ�ា លេ�ាយអនីវុិត់ាតាាមទូសសនីៈព្រះគឺះឹស�ខ្នាាន់ីទាា�ង្ស� ី"មនីសុស ម៉ែផ្សានីដីូ នីងិ្សព្រះប្តាាក់ច� លេណ្ឌញ" លេហី៍យលេធវកីាារិក�ណ្ឌត់់ជាានីចិចនីវូិសូចនាាករិសព្រះ�ា�់វាាស់ម៉ែវិង្ស នីងិ្សម៉ែដូល័លេយីង្សរិស់លេ�ា លេ�ាយអនីវុិត់ាតាាមទូសសនីៈព្រះគឺះឹស�ខ្នាាន់ីទាា�ង្ស� ី"មនីសុស ម៉ែផ្សានីដីូ នីងិ្សព្រះប្តាាក់ច� លេណ្ឌញ" លេហី៍យលេធវកីាារិក�ណ្ឌត់់ជាានីចិចនីវូិសូចនាាករិសព្រះ�ា�់វាាស់ម៉ែវិង្ស នីងិ្ស

រាាយកាារិណ៍្ឌអ��សីកមមភាា� នីងិ្សផ្សាល័�ែះពាាល់័លេ�ាលេលី័សង្សគមនីងិ្ស�រិសិាែ ានី ។រាាយកាារិណ៍្ឌអ��សីកមមភាា� នីងិ្សផ្សាល័�ែះពាាល់័លេ�ាលេលី័សង្សគមនីងិ្ស�រិសិាែ ានី ។

ស�ាសធាាត់សុ�ខ្នាាន់ីៗថ្ងៃនីលេ�សកកមមរិ�ស់ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ទាាក់ទូង្សនីងឹ្សនីរិិនីារិភាា��រិសិាែ ានី និីង្សសង្សគម
១. ផ្សាាល់័ជាាព្រះក�ខណ័្ឌឌ ស�ខ្នាាន់ីលេ�ាកំ�ង្សលេគាាល័កាារិណ៍្ឌម៉ែណ្ឌនាា� ម៉ែដូល័កំ�ង្សលេនាាះ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា អាាចអនុីវិត់ាតាាមវិធិមីយួម៉ែដូល័លេយីង្សអាាចព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សរាាល់័ព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិម៉ែដូល័�ានី 

ផ្សាល័�ែះពាាល់័ដូល់័�រិសិាែ ានី សង្សគម នីងិ្សសហ៍គឺមន៍ី ព្រះ�ក�លេ�ាយកាារិទូទួូល័ខសុម្រួត់វូិខស់ុ ។ 

២. �នីាកាារិ��ពាាក់ព្រះ��ន័ីធលេព្រះ�ីព្រះប្តាាស់ថ្នាាម�ល័ព្រះ�ក�លេ�ាយព្រះ�សិទូធភាា� កំ�ង្សអគាារិកាារិយិាាល័យ័ លេហី៍យព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សលេលី័កាារិលេព្រះ�ីព្រះប្តាាស់ថ្នាាម�ល័ឱ្យយប្តាានីហ៍មត់់ចត់់ លេ�ាព្រះគឺ�់ទូកីម៉ែនីាង្សម៉ែដូល័លេយីង្ស 
�ានីព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិ ។

៣. អនីុលេ�ាមលេ�ាតាាមចាា�់សង្សគមម៉ែដូល័លេយីង្សរិស់លេ�ា នីិង្សលេធវីកាារិយាែ ាង្សសកមម លេដូីមី �ផ្សាស�វផ្សាាាយវិ�ីធម៌ដ៏ូសំិទូធសំាាល័ ម៉ែដូល័មិនីម៉ែមនីម៉ែត់ច� លេពាាះភាាគឺហុុ៍នីិក កមមករិនីិលេយាាជិត់ អត់ថិីជិនី  
នីងិ្សថ្ងៃដូគឺអូាាជវីិកមម�ែ លុេណ្តាណ ាះលេទូ គឺឺម៉ែថីមទាា�ង្សលេគាារិ�ច� លេពាាះឯកត់ា�ុគឺគល័ លេ�ាកំ�ង្សសហ៍គឺមន៍ីរិ�ស់លេយីង្សលេទូៀត់ផ្សាង្ស ។ 

៤.  ទូទួូល័សាគ ាល់័ថ្នាា កាារិគាា�ព្រះទូច� លេពាាះសហ៍គឺមន៍ីមនិីម៉ែមនីព្រះគាាន់ីម៉ែត់ជាាសីល័ធមល៌័អ�ែ លុេណ្តាណ ាះលេទូ �ែ មុ៉ែនីាម៉ែថីមទាា�ង្សលេធវឱី្យយអាាជវីិកមម�ានីល័កេណ្ឌៈល័អព្រះ�លេសីរិផ្សាង្សម៉ែដូរិ លេពាាល័គឺ�ឺានីភាា�រិងឹ្ស�ា�  
នីងិ្សភាា�រិងុ្សលេរិឿង្ស គឺមឺ្រួតូ់វិ�� លេ�ញឱ្យយគំាាលេ�ាវិញិលេ�ាមក ។

�រិសិាែ ានី 
ធនាាគាារិលេអសីុលី័�ា ប្តាានីចូល័រិមួអនីវុិត់ាយាែ ាង្សលេ�ញលេល័ញ ព្រះស�តាាមសនីធសិញ្ញាញ ាអនីារិជាាត់ ិ ម៉ែដូល័ហាាមឃាាត់់លេលី័កាារិផ្សាាល់័ឥណ្ឌទាានី ឬគាា�ព្រះទូច� លេពាាះសកមមភាា�លេផ្សាសង្សៗ ម៉ែដូល័លេធវឱី្យយ 

�ែ ះពាាល់័ដូល់័�រិសិាែ ានី ទាា�ង្សសកមមភាា�ម៉ែដូល័ព្រះប្តាាសចាាក�ីសីល័ធម ៌ឬសកមមភាា�ម៉ែដូល័លេធវឱី្យយ�ានីកាារិអនីារាាយច� លេពាាះសិទូធមិនីសុស ។ លេ�ាយម៉ែ�ក ធនាាគាារិប្តាានី�ាក់នីវូិលេគាាល័នីលេយាាប្តាាយ 
មយួច�នីនួី ម៉ែដូល័ហាាម�ាច់ខ្នាាត់រាាល់័សកមមភាា� ម៉ែដូល័ពាាក់�ន័ីធលេ�ានីងឹ្សកាារិ�ង្សេតិ់�ង្សេ�  ឬកាារិរិ �លេ�ាភ្នំ��ពាានីលេលី័ក��ា�ង្ស�ល័កមមក�ុារិ កាារិលេធវពីាាណ្ឌជិាកមមខ្នាាង្សសពាវ ាវុិធនិីង្សរិ �លេសវិ  
ម៉ែល័ីង្សសីុសង្ស �នីម៉ែល័ីង្ស ផ្សាទះ�នី កាារិជួញដូូរិ ឬផ្សាលិ័ត់ផ្សាល័សត់វថ្ងៃព្រះ� (អនុីសញ្ញាញ ាសាី�ីកាារិជញួដូរូិជាាអនីារិជាាត់លិេលី័ថ្ងៃព្រះ�លេឈ ី នីងិ្សសត់វថ្ងៃព្រះ�ម៉ែដូល័ជតិ់ផ្សាតុ់�ជូ) ម៉ែដូល័ចាា�់ប្តាានី�ញ្ញញត់ា ិ 
ព្រះ�មទាា�ង្សកាារិផ្សាលិ័ត់ ឬកាារិលេធវពីាាណ្ឌជិាកមមលេលី័វិត់ែ�ធាាត់លុេដីូមម៉ែដូល័�ានីជាាត់វិិទិូយ�សកមម ឬជាាត់គិឺមី ី ម៉ែដូល័�ានីលេព្រះគាាះថំ្នាាក់កំ�ង្សកព្រះមតិ់ខស់ុ ។ ដូ� លេណ្ឌរីិកាារិព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្សយាែ ាង្សត់ងឹ្សរិុងឹ្ស ក� �ុង្សម្រួតូ់វិ

 
ប្តាានីអនីវុិត់ា ម៉ែដូល័ត់ម្រួមវូិឱ្យយអត់ថិីជិនីទាាក់ទូង្សមកកាាន់ី�គុឺគលិ័កលេដីូមី ��ញ្ញាា ាក់ថ្នាា អាាជវីិកមមរិ�ស់�កួគាាត់់ អនីលុេ�ាមលេ�ាតាាមលេគាាល័កាារិណ៍្ឌទាា�ង្សលេនីះ ។ 

ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ប្តាានីម៉ែត់ង្សតាា�ង្សមន្ត្រីនីាទីូទួូល័�នីទ�កម៉ែផំ្សាក�រិសិាែ ានីច�នីនួី ៥រិ�ូ ម៉ែដូល័ទូទួូល័ខសុម្រួត់វូិទាា�ង្សព្រះសុង្សលេលី័កាារិង្កាារិហ៍វឹកហ៍វឺនី នីងិ្សវិគឺគ��ពាាក់���ែនី លេដូមីី �សព្រះម�សម្រួមលួ័ 
សកមមភាា��រិសិាែ ានី នីងិ្សម្រួត់តួ់�និិីត់យលេលី័ព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិរិ�ស់ធនាាគាារិលេអសីុលី័�ា ។

លេលី័ស�លីេនីះលេទូៀត់ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា គាា�ព្រះទូថ្នាាម�ល័លេកីត់លេ�ងី្សវិញិ លេ�ាយផ្សាាល់័ព្រះប្តាាក់កមចដីូល់័អត់ថិីជិនីទាាក់ទូង្សនីងឹ្សថ្នាាម�ល័ជវីិឧសមន័ី នីងិ្សថ្នាាម�ល័�នីាពឺ្រះ�ះអាាទូតិ់យ ។

សូចនាាករិលេលី័កាារិអនុីវិត់ាម៉ែផ្សាកំ�រិសិាែ ានី
កំ�ង្សលេគាាល័��ណ្ឌង្ស�លេង្សាតី់ម៉ែខសមូល័�ា ានី សព្រះ�ា�់វាាស់ម៉ែវិង្ស កចិចខិត់ខ� ព្រះ�ឹង្សម៉ែព្រះ�ង្ស លេដូមីី �កាាត់់�នីែយកាារិ�ែ ះពាាល់័�រិសិាែ ានី លេ�ាកំ�ង្សឆំ្នាំា�២០០៥ លេយីង្សប្តាានី�លេង្សាតី់ព្រះ��ន័ីធឃាា ា�លេមលី័ ច� លេពាាះ 

កាារិលេព្រះ�ពី្រះប្តាាស់ធនីធាានី ។ ល័ទូធផ្សាល័ម្រួតូ់វិប្តាានី�ង្កាា ាញជាាច�ណុ្ឌចចមីង្សតាាមល័��ា�់ល័� លេ�ាយដូចូខ្នាាង្សលេព្រះកាាម លេដូមីី �លេព្រះ�ពី្រះប្តាាស់ជាាគឺ� រិសូព្រះ�ា�់អនីវុិត់ានាាលេ�ល័អនាាគឺត់ ។

កាារិ លេព្រះ� ីព្រះប្តាាស់ ព្រះក�ាស
លេ�ា កំ�ង្ស ឆំ្នាំា� ២០២០ កាារិ លេព្រះ�ពី្រះប្តាាស់ ព្រះក�ាស ប្តាានី លេកីនីលេ�ងី្ស ០,០៩% សព្រះ�ា�់ កមមករិ នីលិេយាាជតិ់ �ំាក់ៗ លេ� ីលេព្រះ�ៀ�លេធៀ� នីងឹ្ស ឆំ្នាំា� ២០១៩ ។ លេទាាះ ជាា យាែ ាង្ស ណ្តាា ក៏ លេ�ាយ ធនាាគាារិ លេ�ា ម៉ែត់ �នីា

ជ� រិញុ ឱ្យយ �គុឺគលិ័ក លេព្រះ�ពី្រះប្តាាស់ ព្រះ��ន័ីធ លេអ�ចិម្រួតូ់និីក សព្រះ�ា�់ ផ្សាទ�ក ឯកសាារិ នីងិ្ស �ត័់�៌ានី លេផ្សាសង្សៗ ។

ស�ណ្ឌល់័  ព្រះក�ាស  ប្តាានី លេកនីីលេ�ងី្ស ១៦,២៦% លេ� ីលេព្រះ�ៀ� លេធៀ� នឹីង្ស ឆំ្នាំា�២០១៩ ។

២០២០ ២០១៩ ២០១៨ ២០១៧ ២០១៦
ស�ភ ារិ

ព្រះក�ាស លេព្រះ�គីឺតិ់ជាាគឺ�ី�ព្រះកាាម /FTE ១០,៦១ ១០,៦០ ១០,៦៤ ១០,៤២ ១០,៦៥
ស�ណ្ឌល់័

ស�ណ្ឌល់័ព្រះក�ាស គឺតិ់ជាាគឺ�ី�ព្រះកាាម /FTE ១,២៣ ១,០៣ ១,៧៩ ២,១៥ ១,៩២

 កាារិ លេព្រះ�ពី្រះប្តាាស់ ថ្នាាម�ល័
កាារិ លេព្រះ� ីព្រះប្តាាស់ អគឺិគសនី ីសព្រះ�ា�់ �គុឺគលិ័ក �ំាក់ៗ ប្តាានីលេកីនី លេ�ងី្ស ១២,៦៨% កំ�ង្ស ឆំ្នាំា� ២០២០ លេ� ីលេព្រះ�ៀ� លេធៀ� ឆំ្នាំា� ២០១៩ ។ កាារិ លេព្រះ� ីព្រះប្តាាស់ លេព្រះ�ង្ស សាា�ង្ស សព្រះ�ា�់ �គុឺគលិ័ក �ំាក់ៗ ប្តាានី ថីយ

ចះុ ច�នីនួី ១,០៥% លេព្រះ�ង្ស �ែ ាសូុត់ លេកីនី ៥,២៣% និីង្ស លេព្រះ�ង្ស �ែ ាសីុនី លេកីនីលេ�ងី្ស ១០,៤០% លេ� ី លេព្រះ�ៀ� លេធៀ� នីងឹ្ស ឆំ្នាំា� ២០១៩ ។

របាាយកាារណ៍៍សិីពនី្នរិន្នរិភាាពបរសុិាាន្ន និ្ន�ស�គម្ម



40 រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌសាី�នីីរិិនីារិភាា��រិសិាែ ានី និីង្សសង្សគម

២០២០ ២០១៩ ២០១៨ ២០១៧ ២០១៦
ថ្នាាម�ល័

ចរិនីាអគឺគសិនី ីលេព្រះ�ីគឺតិ់ជាាគឺ�ី�វិែ��ត់់លេ�ែ ាង្ស /FTE ១.៩២២,៨៤ ១.៦៧៩,០៩ ១.៦៤៦,១៥ ១.៦៧៣,៤៦ ១.៦៦០,១៩ 
លេព្រះ�ង្សសាា�ង្ស លេព្រះ�គីឺតិ់ជាាលី័ព្រះត់ /FTE ៣៦,២៧ ៣៦,៦៥ ៣៨,២៣ ៣៩,៧៦ ៤០,០៨
លេព្រះ�ង្ស�ែ ាសូុត់ លេព្រះ�ីគឺតិ់ជាាលី័ព្រះត់ /FTE ៤៦,១១ ៤៣,៧០ ៤៤,៩៧ ៤៩,០៤ ៥១,៧០
លេព្រះ�ង្ស�ែ ាសីុនី លេព្រះ�ីគឺតិ់ជាាលី័ព្រះត់ /FTE ១,២៥ ១,១២ ១,១៣ ១,២៧ ១,៧៥

កាារិ�លេញ្ញចញលេចាាល័នីវូិឧសមន័ីកាា�និូីក

(សមមលូ័ គឺតិ់ជាាពាាន់ីគឺ�ី�ព្រះកាាម)

ចរិនីា អគឺគសិនីី ១២.៦៦៤ ១១.០៦៧ ១១.១៤២ ១១.៤៣០ ១១.១៣៨
លេព្រះ�ង្សសាា�ង្ស ១.០៣៥ ១.០៤៦ ១.១២១ ១.១៧៦ ១.១៦៥
លេព្រះ�ង្ស�ែ ាសូុត់ ១.៥១៦ ១.៤៣៨ ១.៥១៩ ១.៦៧២ ១.៧៣២

កាារិ លេព្រះ� ីព្រះប្តាាស់ ទូកឹ
កាារិ លេព្រះ� ីព្រះប្តាាស់ ទូកឹ ប្តាានី ថីយចុះ ៣៨,១៥% កំ�ង្ស ឆំ្នាំា�២០២០ លេ� ីលេព្រះ�ៀ� លេធៀ� នីងឹ្ស ឆំ្នាំា�២០១៩ ។

២០២០ ២០១៩ ២០១៨ ២០១៧ ២០១៦

ទូកឹ

ទូកឹ លេព្រះ�គីឺតិ់ជាាម៉ែមែ ព្រះត់គឺ�ូ /FTE ២០,៤២ ២៨,២១ ១៥,៥៤ ១៥,៨៧ ១៦,១៤

កាារិ លេធវ ីដូ� លេណ្ឌរីិ
លេ�ា កំ�ង្ស ឆំ្នាំា�២០២០ ច�ៃ ាយ ផ្សាា�វិ សរិ�ុ កំ�ង្ស កាារិ លេធវី ដូ� លេណ្ឌីរិ លេ�ាយ រិថីយនីា លេកីនី លេ�ីង្ស ៩,០៣% និីង្ស លេទាាចព្រះក យាានី យនីា លេកីនីលេ�ីង្ស ០,៣៤% លេ�ី លេព្រះ�ៀ� លេធៀ� នឹីង្ស ឆំ្នាំា� ២០១៩ ។ 

២០២០ ២០១៩ ២០១៨ ២០១៧ ២០១៦

កាារិ លេធវ ីដូ� លេណ្ឌរីិ

លេ�ាយរិថីយនីា គិឺត់ជាាគឺ�ី�ម៉ែមែ ព្រះត់ /FTE ៥៦៥,៥៩ ៥១៤,៥៤ ៤៨១,៨២ ២៩៥,៩៨ ២៣០,៣៥

លេ�ាយលេទាាចព្រះកយាានីយនីា គឺតិ់ជាាគឺ�ី�ម៉ែមែ ព្រះត់ /FTE ១.៨៤៥,០៤ ១.៨៣៨,៧៣ ១.៨៩៤,៩០ ១.៩៤១,៨៦ ១.៨២៤,៨៩

នីរិិនីារិភាា� សង្សគម
វិ�ីធម ៌កាារិង្កាារិ រិមួ រិ�ស់ ធនាាគាារិលេអសីុលី័�ា ម្រួត់វូិ ប្តាានី �លេង្សាតី់ លេ�ងី្ស លេ�ាយ លេគាារិ� តាាម សង្សគម ម៉ែដូល័ ធនាាគាារិ លេធវ ីព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិ រិមួ ទាា�ង្ស ទូសសនី វិសិយ័ លេលី័ អំក  ចលូ័ រិមួ ជាា មយួ លេយីង្ស  ទាា�ង្ស អស់ 

ម៉ែដូល័ កំ�ង្ស លេនាាះ មិនី ម៉ែមនី លេផ្ទាា ាត់ ម៉ែត់ លេ�ា លេលី័ ភាាគឺហុុ៍នីកិ �គុឺគលិ័ក អតិ់ថីជិនី នីងិ្ស ថ្ងៃដូ គឺ ូអាាជវីិកមម �ែ លុេណ្តាណ ាះ លេទូ �ែ មុ៉ែនីាលេផ្ទាា ាត់លេលី័ សហ៍គឺមន៍ី ទាា�ង្ស មលូ័  ។ �ម៉ែនីែម � ីលេលី័លេនីះលេទូៀត់ កមមវិធិ ី�រិសិាែ ានី ដូូច
ម៉ែដូល័ ប្តាានី �ង្កាា ាញ ខ្នាាង្ស លេលី័ ធនាាគាារិ ប្តាានី ព្រះ�កាាន់ី ខ្នាា ា�់ នូីវិ លេគាាល័កាារិណ៍្ឌ មួយ គឺ ឺលេគាាល័កាារិណ៍្ឌលេសមភីាា�គំាាច� លេពាាះ ទូ�នាាក់ ទូ�នីង្ស ជាាមយួ សាាធាារិណ្ឌជនី ទូូលេ�ា អតិ់ថីជិនី នីងិ្ស �គុឺគលិ័ក ។ ច�ណុ្ឌច
ទាា�ង្ស អស់ ខ្នាាង្ស លេលី័ លេនីះ ធនាាគាារិ  លេអសីុលី័�ា ប្តាានី អនុីវិត់ា លេ�ាយ ចាា�់ លេផ្សាាមី លេចញ �ី ច�ណុ្ឌច សូនីយ ថ្ងៃនី ភាា� �កុ រិលួ័យ ទាា�ង្ស ខ្នាាង្ស កំ�ង្ស នីងិ្ស ខ្នាាង្ស លេព្រះ�ា នីងិ្ស កាារិ ព្រះ�ព្រះ�តឹ់ា ��ពាានីទាា�ង្ស ឡាាយ ។

ខ្នាាង្ស លេព្រះកាាម លេនីះ គឺឺ ជាា លេគាាល័កាារិណ៍្ឌ ស�ខ្នាាន់ីៗ លេ�ា កំ�ង្ស លេគាាល័នីលេយាាប្តាាយ ទូទួូល័ ខុស ម្រួតូ់វិ  កំ�ង្ស សង្សគម រិមួ រិ�ស់ ធនាាគាារិ  លេអសីុលី័�ា ៖

�គុឺគលិ័ក
• ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា  ផ្សាាល់័ ឱ្យកាាស លេសមី គំាា ច� លេពាាះ កមមករិ នីលិេយាាជតិ់ ទាា�ង្ស អស់ ។ លេលី័ក ម៉ែល័ង្ស ម៉ែត់ កាារិង្កាារិ ណ្តាាម៉ែដូល័ �ានី ហាានីភិ្នំយ័ ផ្សាា�វិ កាាយ ខស់ុ (ដូចូ ជាាអំក យាាម នីងិ្ស អំក�ញ្ញា�នី សាារិ) 

កាារិ ម៉ែត់ង្ស តាា�ង្ស រាាល់័ មខុ ត់� ម៉ែណ្ឌង្ស លេ�ា ព្រះគឺ�់ ល័��ា�់ ថំ្នាាក់ទាា�ង្ស អស់ គឺ ឺម៉ែផ្សាអក ទាា�ង្ស ព្រះសុង្ស លេលី័ គឺណុ្ឌវុិឌ្ឍឍ ិលេ�ាយ មិនី លេរិ �ស លេអងី្ស ច� លេពាាះ លេភ្នំទូ ឬ កាាយ �ិកាារិភាា� លេ�យី ។

• ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា �ានី ��ណ្ឌង្ស កាា ាយ ជាា នីលិេយាាជក ម៉ែដូល័ �ានី កាារិ អភ្នំវិិឌ្ឍឍ ��ផ្សាតុ់ លេ�ា កមុ�ជាា កំ�ង្ស កាារិ ឧ�ត់ែមភ លេលី័ កាារិ �និីតិ់យ នីងិ្ស �ោាប្តាាល័ ជ�ង្ស ឺព្រះប្តាាក់ លេសាាធនី នីវិិត់ាន៍ី នីងិ្ស អត់ែព្រះ�លេយាាជន៍ី
ដូថ្ងៃទូ លេទូៀត់  ដូចូ ជាា ផ្សាាល់័ ឥណ្ឌទាានី សព្រះ�ា�់  លេព្រះ�ពី្រះប្តាាស់ ផ្ទាទ ាល់័ ខា�នី ឥណ្ឌទាានី លេគឺហ៍�ា ានី នីងិ្ស ផ្សាាល់័ ល័ទូធភាា� ឱ្យយ កមមករិ នីលិេយាាជតិ់ កាា ាយ ជាា �ច ាស់ ភាាគឺហុុ៍នី លេ�ាលេ�ល័ ម៉ែដូល័ កមមករិ នីលិេយាាជតិ់
លេនាាះ ឆ្លុះាង្ស ផុ្សាត់ កាារិ សាាក ល័ីង្ស កាារិង្កាារិ ។ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ផ្សាាល់័ កាារិ ហ៍វឹកហ៍វឺនី ជនូី ទាា�ង្ស �គុឺគលិ័ក ម៉ែដូល័ លេទូ�ី ចូល័ �លេព្រះម ីកាារិង្កាារិ ថីម ី នីងិ្ស �គុឺគលិ័ក ម៉ែដូល័ �ានី �ទូ�លិេសាាធន៍ី ព្រះសាា�់ ព្រះ�ម
ទាា�ង្ស លេលី័ក ទូកឹ ចតិ់ា �គុឺគលិ័ក ម៉ែដូល័ �ានី ��ណ្ឌង្ស អភ្នំវិិឌ្ឍឍ ខា�នី លេគឺ �ម៉ែនីែម លេទូៀត់ ឱ្យយ លេ�ា សិកាា លេ�ា ខ្នាាង្ស លេព្រះ�ា ។

• គឺណ្ឌៈ ក�ម ាធិកាារិ សវិនីកមម នីងិ្ស សព្រះម� សម្រួមួល័ កិចចកាារិ ចាា�់  ដូកឹ នាា� លេ�ាយ ស�ាជកិព្រះកមុព្រះ�កឹាាភិ្នំប្តាាល័ �ានី ត់នួាាទូ ីទូទួូល័ ខសុ ម្រួត់វូិ យាែ ាង្ស ស�ខ្នាាន់ី កំ�ង្ស កាារិ ក�ណ្ឌត់់ នីងិ្ស ម្រួត់តួ់ �ិនីតិ់យ  អ� �ី
�ទូ�ា ានី ព្រះកម សីល័ធម ៌នីងិ្ស  វិជិាា ាជវីិៈ រិ�ស់ ធនាាគាារិ នីងិ្ស កាារិ លេគាារិ� សិទូធ ិមនីសុស ។
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• លេ�ាយ ប្តាានី លេធវ ីកាារិ �ភិាាកាា ជាា មយួ �ុគឺគលិ័ក ធនាាគាារិ  លេអសីុលី័�ា ប្តាានី លេរិៀ� ច�  នូីវិ លេគាាល័នីលេយាាប្តាាយ សង្សគម នាានាា ម៉ែដូល័ ព្រះគឺ� ដូណ្ឌា �់ លេលី័ ៖ ១. ព្រះកមសីល័ធម ៌២. កាារិ ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស ធនីធាានី
មនីសុស ៣. សុខភាា� នីងិ្សសុវិត់ែភិាា� ៤. ទូ�នាាក់ ទូ�នីង្ស ខ្នាាង្ស លេព្រះ�ា ៥. លេសរិ �ភាា� �លេង្សាតី់ ស�ាគឺម នីងិ្សសិទូធ ិកំ�ង្ស កាារិ ចរិចាា ជាា រិមួ ។ ឥ��វិ អវ ីទាា�ង្ស អស់ លេនីះ ម្រួត់វូិ ប្តាានី ផ្សាស�វផ្សាាាយ កំ�ង្ស ព្រះ��ន័ីធ 
Lotus Notes ដូលូេចះំ �ុគឺគលិ័ក �ំាក់ៗ អាាច ទូទួូល័ នីវូិ អវ ីម៉ែដូល័ជាា កាារិ ម៉ែកម៉ែព្រះ� ថីម ីនិីង្ស ទាាន់ី សមយ័ លេ�ាយលេសរិ � (ម៉ែថីម ទាា�ង្ស មនិី ចាា� ប្តាាច់ លេព្រះ� ីព្រះក�ាស ផ្សាង្ស) ។

• �គុឺគលិ័ក ទាា�ង្ស អស់ �ានី ព្រះ�តិ់ភូ្នំ �ុគឺគលិ័ក ម៉ែដូល័ �កួ លេគឺ លេធវ ីកាារិ លេប្តាាះលេឆំ្នាំាត់ លេព្រះជសី លេរិ �ស លេ�ាយ ផ្ទាទ ាល់័ លេ�ាយ មនិី រាា�់ �ញ្ញច�ល័ ថំ្នាាក់ ដូកឹនាា� នីងិ្ស គឺណ្ឌៈ ក�ម ាធកិាារិ កឡីាា សព្រះ�ា�់ �គុឺគលិ័ក លេដូមីី � 
លេលី័កកមស់ុ សុខភាា� នីងិ្ស �លេង្សានីី នូីវិ ច�ណ្ឌង្ស មតិ់ាភាា� ។ លេ�ា កាារិយិាាល័យ័ កណ្តាា ាល័ រិ�ស់ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា �ានីគឺ�ិានី �ា ានី មយួ ម៉ែដូល័ �ានី លេ�ាក លេវិជា�ណ្ឌឌ តិ់ �ំាក់ នីងិ្ស 
គឺ�ិានី�ុ�ា ា យិកាា ២នាាក់ �លេព្រះមីកាារិ លេ�ញ លេ�ែ ាង្ស ។  កាារិអនីវុិត់ា កាារិង្កាារិ ព្រះ�ក� លេ�ាយ សុវិត់ែភិាា� លេលី័ �ញ្ញាា ា សុខភាា� គឺ ឺជាា ម៉ែផ្សាកំ មយួ ថ្ងៃនី កាារិ ហ៍វឹកហ៍វឺនីម៉ែដូល័ ផ្សាាល់័ ជនូី ព្រះគឺ�់ កមមករិ នីលិេយាាជតិ់ 
លេព្រះកាាម កាារិ ម្រួត់តួ់�និីតិ់យ រិ�ស់ លេ�ាក លេវិជា�ណ្ឌឌ តិ់ ។ លេគាាល័កាារិណ៍្ឌ សុខ�ុាល័ភាា� នីងិ្ស សុវិត់ែភិាា� ម៉ែដូល័ សែិត់ លេព្រះកាាម កាារិ ទូទួូល័ ខសុ ម្រួត់វូិ ផ្ទាទ ាល់័ រិ�ស់ អនីពុ្រះ�ធាានី នាាយក ព្រះ�ត់�ិត់ា ិ នីងិ្ស ជាា
គឺណ្ឌៈ ព្រះ�ធាានី នាាយក ព្រះ�តិ់�ត់ា ិអភ្នំបិ្តាាល័កចិច ប្តាានី  �ាក់ ឱ្យយ អនីវុិត់ា លេ�ា កំ�ង្ស លេនាាះ ក៏ រិមួ �ានី លេគាាល័កាារិណ៍្ឌ ម៉ែដូល័ ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស លេ�ាយ គឺណ្ឌៈ ក�ម ាធិកាារិ មយួ សព្រះ�ា�់ ជយួ គាា�ព្រះទូ ដូល់័ �គុឺគលិ័ក
ម៉ែដូល័ �ានី ជ�ង្សលឺេអដូស៍ ។

២០២០ ២០១៩ ២០១៨ ២០១៧ ២០១៦

កាារិ �លេព្រះម ីកាារិង្កាារិ

ច�នីនួី �គុឺគលិ័ក ១២.០១៣ ១១.៩៤៨ ១២.១៧៧ ១២.៤៥៦ ១២.៣២៥

ព្រះ�សុ ៧.២៥២ ៧.១៣២ ៧.២៧០ ៧.៣៧០ ៧.២៣៦

ព្រះសី ៤.៧៦១ ៤.៨១៦ ៤.៩០៧ ៥.០៨៦ ៥.០៨៩

ច�នីនួី �គុឺគលិ័ក  (FTE) ១១.៩៧៥ ១១.៩៨៤ ១២.៣០៧ ១២.៤១៩ ១២.១៩៧

កាារិ �ណ្ឌា� ះ �ណ្តាា ាល័ នីងិ្ស កាារិ អ�់រិ �

កាារិ�ណ្ឌា� ះ�ណ្តាា ាល័ (កមមវិធិ�ី�ពាាក់���ែនី នីងិ្សអភ្នំវិិឌ្ឍឍវិជិាា ាជវីិៈ) ៧.២៩៣ ៥.០៧៧ ៣.៨០១ ៦.៥១៧ ៤.៦៨៧

កាារិ�ណ្ឌា� ះ�ណ្តាា ាល័�គុឺគលិ័កចលូ័ថីម ី(កមមវិធិដីូ��ងូ្ស) ៩៨៨ ៩៤៧ ៥៤៩ ១.១៧៩ ១.៣៧៤
កាារិ�ណ្ឌា� ះ�ណ្តាា ាល័នីសិសតិ់លេ�ាកំ�ង្សព្រះសុក ២៣៧ ៦៤៥ ៦១០ ១.០២៥ ១.៤៣៣
កាារិ�ណ្ឌា� ះ�ណ្តាា ាល័នីសិសតិ់លេ�ាលេព្រះ�ាព្រះ�លេទូស ៥ ៤ - ៥ ១

សហ៍គឺមន៍ី
ធនាាគាារិលេអសីុលី័�ា ទូទួូល័សាគ ាល់័ថ្នាា កាារិចូល័រិមួ�� លេ�ញនីវូិត់នួាាទូជីាាព្រះ�ជាា�ល័រិដូាដ៏ូល័អកំ�ង្សសហ៍គឺមន៍ីរិ�ស់លេយីង្ស ជាា�ចចយ័មយួដ៏ូល័អសព្រះ�ា�់ផ្សាល័ព្រះ�លេយាាជន៍ី នីងិ្សភាា�រិងុ្ស 

លេរិឿង្សរិ�ស់លេយីង្សទាា�ង្សអស់គំាា ។ គឺ�នីតិ់ផ្សាា�ចលេផ្សាាមីស�ខ្នាាន់ីៗម៉ែដូល័លេយីង្សក��ងុ្សអនីវុិត់ាគឺ ឺ៖

• អភ្នំវិិឌ្ឍឍ នីងិ្ស ផ្សាាល់័ ជនូី នីវូិ ផ្សាលិ័ត់ផ្សាល័ នីងិ្ស លេសវាាកមម ឱ្យយ ប្តាានី សមព្រះស� ព្រះ�ក� លេ�ាយ កាារិ   សព្រះមតិ់ សព្រះ�ា�ង្សយាែ ាង្សព្រះ�ងុ្សព្រះ�យត័់ ំនីងិ្ស អភ្នំវិិឌ្ឍឍឱ្យយ សមព្រះស� លេ�ា នីងឹ្ស ត់ម្រួមវូិ កាារិ �លិេសស  កំ�ង្ស សង្សគម
កមុ�ជាា លេយីង្ស ។ កំ�ង្ស ឆំ្នាំា�២០០៦ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ប្តាានី �លេង្សាតី់ នីវូិ លេសវាា ឥណ្ឌទាានី លេគឺហ៍�ា ានីម៉ែដូល័ �ានី  អព្រះតាា កាារិ ព្រះប្តាាក់ លេថីរិ រិយៈលេ�ល័  ១៥ឆំ្នាំា� ម៉ែដូល័ អាាច លេធវឱី្យយ ព្រះ�ជាាជនី កមុ�ជាា ព្រះគឺ�់
រិ�ូ ជាា �លិេសស សព្រះ�ា�់ អំក ម៉ែដូល័ �ានី ព្រះទូ�យ សមីត់ា ិត់ចិ ត់ចួ អាាច �ានី ល័ទូធភាា� ទូញិ ល័� លេ�ា�ា ានី ផ្ទាទ ាល់័ ខា�នី ប្តាានី ។

• �ព្រះង្សកី  �ណ្តាា ាញ  ព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិ លេ�ាយ ផ្សាាល់័ លេសវាាកមម ធនាាគាារិ ដូល់័ សហ៍គឺមន៍ី ថីមីៗ  ម៉ែដូល័ �ានី ទូ ីតាា�ង្ស លេ�ា កម៉ែនីាង្ស លេផ្សាសង្សៗ លេ�ាយ �ព្រះង្សកី �ណ្តាា ាញ ព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិ លេ�ា តាាម �ណ្តាា ា លេខត់ា-រាាជធាានី ី
នីងិ្ស �ព្រះង្សកី លេសវាាកមម ធនាាគាារិ តាាម រិយៈ ព្រះ��ន័ីធ អនីឡាាញ លេដីូមី � ព្រះ�មលូ័ នូីវិ ព្រះប្តាាក់ សនីស� ឱ្យយ ប្តាានី កាាន់ីម៉ែត់ លេព្រះចនីី ។ កាារិ �ព្រះង្សកី �ណ្តាា ាញ ព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិ លេអធអីមឹ ម៉ែដូល័ �លេព្រះម ីលេសវាាកមម ២៤
លេ�ែ ាង្ស កំ�ង្ស មយួ ថ្ងៃថីៃ នីងិ្ស ៧ ថ្ងៃថីៃ កំ�ង្ស មយួ សប្តាា ាហ៍៍ លេ�ា ព្រះគឺ�់ �ណ្តាា ា លេខត់ា-រាាជធាានី ីកំ�ង្ស ឆំ្នាំា� ២០១០ ប្តាានី�ង្សា នីវូិ ភាា� ង្កាាយព្រះសួល័ ដូល់័ អត់ថិីជិនី អាាច លេធវ ី ព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិ ប្តាានី ព្រះគឺ�់ លេ�ល័ លេវិ�ា តាាម
ត់ម្រួមវូិកាារិ រិ�ស់ ខា�នី លេ�ាយ មនិី គឺតិ់ � ីលេ�ែ ាង្ស �លេព្រះមី កាារិង្កាារិ ឬ ថ្ងៃថីៃ ឈ�់ សព្រះ�ាក សាាធាារិណ្ឌៈ លេ�យី ។ កំ�ង្ស ម៉ែខលេមសាា ឆំ្នាំា� ២០១៧ ធនាាគាារិ ប្តាានី �ាក់ ឱ្យយ លេព្រះ�ពី្រះប្តាាស់ នីវូិលេសវាា លេអសីុលី័�ាម់ូ
ប្តាាល័ "លេសវាា លេអសីុលី័�ា យូនីីធ ីទាាន់ី ចតិ់ា" គឺឺ  ជាា  លេសវាា  ហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ�  មយួ  ព្រះ�លេភ្នំទូ  ម៉ែដូល័  អនីញុ្ញាញ ាត់  ឲ្យយ  អត់ថិីជិនី នីងិ្ស  សាាធាារិណ្ឌ ជនី  ទូូលេ�ា ម៉ែដូល័  ធាា ា�់ ឬ  មិនី  ធាា ា�់  លេព្រះ� ី លេសវាា  ធនាាគាារិ  � ី មនុី  មក 
ជាា  មយួ  ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអីលិ័សីុ ឬ  ធនាាគាារិ  លេផ្សាសង្ស អាាច  លេធវ ី ព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិ  លេសវាា  ធនាាគាារិ តាាម  រិយៈ  ទូូរិស�័ទ  ចល័ត័់  ។ កំ�ង្ស ឆំ្នាំា�២០១៤ នីងិ្ស ២០១៥ ធនាាគាារិ ប្តាានី �ាក់ ឱ្យយ លេព្រះ�ី ព្រះប្តាាស់
លេសវាាលេអសីុលី័�ា អុនីីលេធមី៉ែណ្ឌត់ នីងិ្ស លេសវាា លេអសីុលី័�ា អុខុីមលេមីស ម៉ែដូល័ អនីញុ្ញាញ ាត់ ឱ្យយ អត់ថិីជិនី លេធវ ីព្រះ�តិ់�ត់ាកិាារិ លេសវាា ហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� នីងិ្ស ទូូទាាត់់ ទូ�នីញិ-លេសវាា កមម លេផ្សាសង្សៗ ប្តាានី ព្រះគឺ�់ លេ�ល័ លេវិ�ា 
ព្រះគឺ�់ ទូកីម៉ែនីាង្ស ។

• អ�ទូី�ង្ស ម៉ែខ ធំ� ឆំ្នាំា�២០២០ ដូល់័ ម៉ែខមករាា ឆំ្នាំា�២០២១ ធនាាគាារិ ប្តាានី សិកាា ព្រះសាាវិ ព្រះជាាវិ � ីកព្រះមតិ់ ជវីិភាា� រិស់ លេ�ា រិ�ស់ អត់ថិីជិនី ម៉ែដូល័ លេព្រះ� ីព្រះប្តាាស់ ឥណ្ឌទាានី អាាជវីិកមម ខំ្នាាត់ ត់ចូ នីងិ្ស ឥណ្ឌទាានី  
អាាជវីិកមម  ខំ្នាាត់   មធយម លេដូមីី � វាាស់ សទង់្ស � ីផ្សាល័ �ែ ះ ពាាល់័ ថ្ងៃនី លេសវាាកមម ឥណ្ឌទាានី រិ�ស់  ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ។ កាារិ សិកាា ព្រះសាាវិ ព្រះជាាវិ លេនីះ លេធវ ីលេ�ងី្ស ច� លេពាាះ អត់ថិីជិនី ច�នីនួី ២.១៧២នាាក់ 
(អត់ថិីជិនី ព្រះសាី �ានី ច�នីនួី ៥១%) ម៉ែដូល័ លេព្រះជីស លេរិ �ស លេ�ាយ ថ្ងៃចដូនីយ លេចញ � ីអត់ថិីជិនី ឥណ្ឌទាានី ច�នីនួី ៣២១.៣១៧ ម៉ែដូល័ កំ�ង្ស លេនាាះ �ានី ៧០,៩៥% ជាា អំក ជ�នីញួ, ១៦,៤៤% 
ជាា កសិករិ-កមមករិ នីងិ្ស ១២,៣៨% ជាា ព្រះកុមហុុ៍នី ឯកជនី-អង្សគកាារិ លេព្រះ�ា រិ�ា ាភ្នំបិ្តាាល័-មន្ត្រីនីារីាាជកាារិ ។ ល័ទូធផ្សាល័ ថ្ងៃនី កាារិ សិកាា ព្រះសាាវិ ព្រះជាាវិ �ង្កាា ាញ ថ្នាា លេលី័ ព្រះគឺ�់ វិសិយ័ អតិ់ថីជិនី ច� នួីនី 
៧៨,៣១% �ានី កព្រះមតិ់ ជវីិភាា� ល័អ ព្រះ�លេសីរិ លេ�ងី្ស លេព្រះកាាយ � ីប្តាានី ទូទួូល័ ឥណ្ឌទាានី � ីធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា លេហី៍យ ៦,០៨% មិនី �ានី កាារិ ម៉ែព្រះ� ម្រួ�លួ័ នីងិ្ស ១៥,៦១% ប្តាានី ធាា ាក់ ចះុ ។

២០២០ ២០១៩ ២០១៨ ២០១៧ ២០១៦

កព្រះមតិ់ ជវីិភាា�

លេកនីីលេ�ងី្ស ៧៨,៣១% ៩២,៤០% ៩០,៩០% ៨៨,១៣% ៩៤,១៣%

លេ�ាលេថីរិ ៦,០៨% ៣,៥៧% ៦,២៣% ៧,៤៦% ៣,២៧%

ធាា ាក់ចះុ ១៥,៦១% ៤,០៣% ២,៨៧% ៤,៤១% ២,៦០%

រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌសាី�ីនីរិិនីារិភាា��រិសិាែ ានី និីង្សសង្សគម
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• វិធិាានីកាារិ យាែ ាង្ស តឹ់ង្ស រិុងឹ្ស ម្រួត់វូិ ប្តាានី �ាក់ �ញ្ញច�ល័ កំ�ង្ស លេគាាល័កាារិណ៍្ឌ លេដីូមី � ហាាម ឃាាត់់ ដូល់័ កាារិ ល័ក់  ឬ ជ� រិញុឱ្យយ អត់ថិីជិនី យក ឥណ្ឌទាានី លេលី័ស � ីសមត់ែភាា� ឬ ជ� រិញុឱ្យយ គាាត់់ ជាាវិ ផ្សាលិ័ត់ផ្សាល័ 
ឬ លេសវាាកមម ម៉ែដូល័ មនិី សមព្រះស� ។ តាាម លេគាាល័កាារិណ៍្ឌ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា មនិី ត់ម្រួមវូិ ឱ្យយ អត់ថិីជិនី �ាក់ ព្រះប្តាាក់ �លេញ្ញញ ីកាាត់�វកចិច លេ�យី ។

• ត់�ា ាភាា� នីងិ្ស ភាា�លេជឿជាាក់ កំ�ង្ស កាារិ ផ្សាស�វផ្សាាាយ គឺឺ ប្តាានី ព្រះ�ត់�ិត់ា ិយាែ ាង្ស តឹ់ង្សរិុងឹ្ស លេ�ា លេ�ល័ អភ្នំវិិឌ្ឍឍ  ផ្សាស�វផ្សាាាយ នីងិ្ស ល័ក់ ផ្សាលិ័ត់ផ្សាល័ នីងិ្ស លេសវាាកមម រិ�ស់ ធនាាគាារិ លេហី៍យ �ត័់�៌ានី លេ�ញ លេល័ញ  
នីងិ្ស ល័មអតិ់ ប្តាានី ផ្សាាល់័ជនូី អត់ថិិីជនី តាាមរិយៈ ខិត់ា�ណ័្ឌណ ផ្សាស�វផ្សាាាយ លេវិ�សាាយ នីងិ្ស ស�ភ ារិផ្សាស�វផ្សាាាយ ដូថ្ងៃទូ  លេទូៀត់ ។

• ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា អនីវុិត់ា លេសមីភាា� គំាា កំ�ង្ស កាារិ ផ្សាាល់័ ព្រះប្តាាក់ កមច ីលេ�ាយ មនិី ព្រះ�កាាន់ី លេភ្នំទូ ឬ �ជូសាាសន៍ី ៖ អត់ថិីជិនី ឥណ្ឌទាានី ច�នីនួី ៥៥,១០% ជាា ព្រះសាី ។

• កាារិ រិកាា អាាថីក៌�ប្តាា�ង្ស សព្រះ�ា�់ អត់ថិិីជនី  ម្រួត់វូិ ប្តាានី �ណ្ឌា� ះ ជាា គឺ�នីតិ់ សព្រះ�ា�់ �គុឺគលិ័ក ទាា�ង្ស អស់ លេ�ា លេ�ល័ ហ៍វឹកហ៍វឺនី លេហី៍យ រាាល់័ កាារិ ��ពាានី ម្រួត់វូិ ប្តាានី ចាាត់់ ទុូក ថ្នាា ជាា ក� ហុ៍ស ធៃន់ី ។

• លេ�ាយ យល់័ � ីកាារិ ល័�ប្តាាក ថ្ងៃនី �ិកាារិភាា� លេ�ា កំ�ង្ស ព្រះ�លេទូស កមុ�ជាា ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ក��ងុ្ស ម៉ែត់ គឺតិ់ គឺរូិ យាែ ាង្ស យក ចតិ់ា ទុូក �ាក់ កំ�ង្ស កាារិសាាង្សសង់្ស កាារិយិាាល័យ័ ថីម ី ឬ ជសួជលុ័ ម៉ែកល័មអ
កាារិយិាាល័យ័ ចាាស់ លេដូមីី � លេរិៀ� ច�ឱ្យយ �ានី ភាា�ង្កាាយព្រះសួល័ ជនូី �កួ គាាត់់ ជាា �ិលេសស ។

• កំ�ង្ស នាាម ជាា សាែ ា�ន័ី ពាាណ្ឌជិាកមមម៉ែសវង្សរិក ព្រះប្តាាក់ច� លេណ្ឌញ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា �ុ�  ប្តាានី ទូទួូល័ ជ�នីយួ ឧ�ត់ែមភ អវ ីលេ�យី �ែ មុ៉ែនីា លេ�ា លេ�ល័ លេវិ�ា ណ្តាាមយួ ឬ កម៉ែនីាង្ស  សមព្រះស� ធនាាគាារិ អាាច 
ទូទួូល័ ជ�នីយួ ហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� លេដីូមី � ផ្សាាល់័ លេសវាាកមម មិនី ម៉ែសវង្ស រិក ព្រះប្តាាក់ ច� លេណ្ឌញ ដូូច ជាា កាារិ លេរិៀ�ច�  សិកាេ ា សាា�ា សព្រះ�ា�់ សិកាេ ាកាាម  លេ�ា ខ្នាាង្ស លេព្រះ�ា ជាា លេដូមី ។

• ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា �ុ�  �ានី ច�ណ្ឌង្ស ទាាក់ទូង្ស លេ�ា នីងឹ្ស គឺណ្ឌ�កសនីលេយាាប្តាាយ ឬ សាាសនាា ណ្តាា មយួ លេ�យី �ែ មុ៉ែនីា ម៉ែសវង្សរិក នីវូិ សហ៍ ព្រះ�ត់�ិត់ាកិាារិ នីងិ្ស អនីវុិត់ា កាារិង្កាារិ ព្រះ�ក� លេ�ាយ ភាា�
ចុះ សព្រះមុង្ស ជាា មួយ រិ�ា ាភ្នំិប្តាាល័ ម៉ែដូល័ ប្តាានី ជាា�់ លេឆំ្នាំាត់ ។ ធនាាគាារិ ចូល័ រិមួ យាែ ាង្ស លេទូៀង្ស ទាាត់់ កំ�ង្ស កិចច ព្រះ�ជុ�  ជាា មួយ មន្ត្រីនីាី ជាាន់ី ខុស់ តាាម រិយៈ ស�ាគឺម ឧសាាហ៍កមម លេវិទិូកាា ពាាណ្ឌជិាកមម 
សភាា ពាាណ្ឌជិាកមម នីងិ្ស សកមមភាា� ជាា ព្រះកុម លេផ្សាសង្សៗ លេទូៀត់ ។ កាារិ ជួ� ព្រះ�ជុ�  កំ�ង្ស ល័កេខណ្ឌឌ  ជាា ឯកត់ា�ុគឺគល័ ជាា មយួ មន្ត្រីនីា ីនាានាា ម្រួត់វូិ ប្តាានី លេធវ ីលេ�ងី្ស ព្រះ�ក� លេ�ាយ ត់�ា ាភាា� លេហី៍យ �ញ្ញាា ា ស�ខ្នាាន់ី 
លេផ្សាសង្សៗ ម្រួត់ូវិ ប្តាានី លេរិៀ� ច�  ជាា ក�ណ្ឌត់់ លេហ៍ត់ុ ទុូក ។ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា �ានី �ញ្ញញត់ាិ យាែ ាង្ស ត់ឹង្សរិុងឹ្ស សព្រះ�ា�់ ព្រះគឺ�់ព្រះគឺង្ស លេលី័ "កាារិ ក�សាានីា មិនី សមព្រះស�" នីិង្ស សកមមភាា� លេផ្សាសង្សៗ លេទូៀត់  ម៉ែដូល័
អាាច លេ�ីក ច�ហ៍រិ ច� លេពាាះ រាាល់័ ចមៃល់័ លេលី័ មូល័�ា ានី ថ្ងៃនី សុចរិតិ់ភាា� កំ�ង្ស លេនាាះ រិមួ �ានី �ញ្ញញត់ាិ លេលី័ លេសវាាកមម ធនាាគាារិ កំ�ង្ស អព្រះតាា មិនី ម៉ែមនី ពាាណ្ឌិជាកមម (លេគាាល័នីលេយាាប្តាាយ ផ្សាាល់័ ព្រះប្តាាក់ កមច)ី ។

• កំ�ង្ស ឆំ្នាំា� ២០២០ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ប្តាានី អនីុញ្ញាញ ាត់ឱ្យយ និីសសតិ់ កំ�ង្ស ព្រះសុក ច�នីួនី ២៣៧នាាក់ ចុះ មក លេធវី កមម សិកាា នីិង្ស�រិលេទូស ៥នាាក់ មក�ីព្រះ�លេទូសលេវិៀត់ណ្តាាម នីិង្សចិនី ចុះមក
លេធវីកមមសិកាា ។

• កំ�ង្សឆំ្នាំា�២០២០ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភី្នំអិល័សីុ ប្តាានី ចូល័ រិមួ សកមមភាា� សង្សគម នីិង្ស មនីុសសធម៌ ស�ខ្នាាន់ីៗ តាាម រិយៈ កាារិ �រិចិាច ាគឺ ដូូច ខ្នាាង្ស លេព្រះកាាម ៖

កាារ�ប់រ ំ

o ឧ�ត់ែមភ ដូល់័ អង្សគកាារិ មូល័និីធិ លេអសីុលី័�ា-ចាាឌ្ឍនីី សព្រះ�ា�់ កាារិ អ�់រិ � លេដូមីី � សាាង្ស សង់្ស សាា�ា �ឋម សិកាា �រីិ ខងំ្ស លេធវ ីអ�� ីថីម (សាា�ាក��ង់្សព្រះ�ះឥនីទ នីងិ្ស�ចូាារិ) កំ�ង្ស លេខត់ា
ព្រះ�ះវិហិាារិ នីងិ្ស មណ្ឌឌ ល័គឺរិិ � ។

សុខភាាព

o �រិចិាច ាគឺថីវិកិាាលេដីូមី �ចលូ័រិមួជាាមយួរាាជរិ�ា ាភ្នំបិ្តាាល័ កំ�ង្សកាារិទិូញវាែ ាក់សាា�ង្សកាារិពាារិជ�ង្សកឺវូិ �ដូ១៩ ។

o ឧ�ត់ែមភ ដូល់័ រាាជរិ�ា ាភ្នំបិ្តាាល័ កមុ�ជាា កំ�ង្សកាារិព្រះ�យុទូធព្រះ�ឆ្នាំា�ង្ស នីងិ្សទូ�់សាា ាត់់កាារិរិ �ករាាល័�ាល័ថ្ងៃនីជ�ង្សកឺវូិ �ដូ-១៩ ។

o ឧ�ត់ែមភ ដូល់័ មលូ័និីធិ គឺនីធ�ុប្តាា ា កមុ�ជាា ។

ម្មន្នុសសធម្ម៌

o ឧ�ត់ែមភ ដូល់័ កាាក ប្តាាទូ ព្រះកហ៍ម កមុ�ជាា កំ�ង្ស កមមវិធិ ីអ�អរិ ខួ� ទូ១ី៥៧ ទូវិាា �ភិ្នំ� លេ�ាក កាាក ប្តាាទូ ព្រះកហ៍ម នីងិ្ស អឌ្ឍឍចនីទ ព្រះកហ៍ម ៨ ឧសភាា ។

o ឧ�ត់ែមភ ដូល់័ រាាជរិ�ា ាភ្នំបិ្តាាល័កមុ�ជាា នីងិ្សស�ាគឺមធនាាគាារិលេ�ាកមុ�ជាា សព្រះ�ា�់ជយួសលេន្ត្រីង្កាគ ាះព្រះ�ជាា�ល័រិដូារិង្សលេព្រះគាាះលេ�ាយសាារិទូកឹជ�នីន់ី ។

ឧបត្ថុុម្មភ កម្មមវធិី ង្ខេផស�ៗ

o ឧ�ត់ែមភ (Platinum Sponsor) កមមវិធិនីីវាានីវុិត់ាន៍ី�ព្រះញ្ញាច ាស ម៉ែដូល័លេរិៀ�ច� លេ�ាយ ព្រះកសួង្សលេសដូាកចិច នីងិ្សហិ៍រិញ្ញញវិត់ែ� នីងិ្ស មជឈមណ្ឌឌ ល័�ណ្ឌា� ះធរុិកចិចថីម ី"លេត់លេជាា" ។

o ឧ�ត់ែមភ កមមវិធិ ី"ទូវិាា ព្រះប្តាាក់ លេរិៀល័ ខ�ួ លេលី័ក ទូ៤ី០" ម៉ែដូល័ លេរិៀ�ច�  លេ�ាយ ធនាាគាារិ ជាាត់ ិថ្ងៃនី កមុ�ជាា ។

o ឧ�ត់ែមភកមមវិធិ ីFinTech Festival 2020 ។

កីឡាា

o ឧ�ត់ែមភ កមមវិធិ ី"ជិះកង់្សលេដីូមី � សុខភាា� នីងិ្ស�រិសិាែ ានី" ម៉ែដូល័ លេរិៀ�ច�  លេ�ាយ ស�ាគឺមធនាាគាារិលេ�ាកមុ�ជាា នាាថ្ងៃថីៃទូ៨ី ម៉ែខវិចិិកិាា ឆំ្នាំា�២០២០ លេ�ាលេខត់ាលេសៀមរាា� ។

រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌសាី�នីីរិិនីារិភាា��រិសិាែ ានី និីង្សសង្សគម
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កាារ ផល់ិិ ចំណ្តាាត់្ថុ ថ្នាន ាក់

ច�ណ្តាាត់់ ថំ្នាាក់ លេចញ ផ្សាាាយ នាា ថ្ងៃថីៃ ទូ១ី៦ ម៉ែខ ធំ� ឆំ្នាំា�២០២០ រិប្តាាយកាារិណ៍្ឌ វាាយ ត់ថ្ងៃមា ផ្សាល័ �ែ ះពាាល់័ ឆំ្នាំា�២០១៨

ធនាាគាារិ  លេអសីុលី័�ា គឺ ឺជាាធនាាគាារិ ដូ��ងូ្ស លេគឺ លេ�ា កំ�ង្ស ព្រះ�លេទូស កមុ�ជាា ម៉ែដូល័ ទូទួូល័ ប្តាានី កាារិ ផ្សាាល់័ ច�ណ្តាាត់់ ថំ្នាាក់ លេ�ាយ សាែ ា�ន័ី ផ្សាាល់័ ច�ណ្តាាត់់ ថំ្នាាក់ ធនាាគាារិ អនីារិជាាត់ ិ គឺ ឺ Standard &  
Poor's នីងិ្ស GIIRS ។
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សាាខាាធនាាគាារ ង្ខេ�សីុលិ�ីា

ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ភ្នំអិីល័សីុ ធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា ឡាាវិ

សាែ ា�ន័ីមមី្រួកហិូ៍រិញ្ញញវិត់ែ� លេអសីុលី័�ា មយីាែ ាន់ី�ែ ា

ប្រព�រាាជាាណ្តាាចប្រកកមុ្ម�ជាា សាាធាារណ៍រ�ឋប្របជាាធបិង្ខេត្ថុយយប្របជាាមាាន្នតិ្ថុឡាាវ

សាាធាារណ៍រ�ឋសហិភាាពម្មយូី៉ាាន់្នមូាា

សូមលេសានី QR ខ្នាាង្សលេព្រះកាាមលេដូមីី ��ង្កាា ាញសាាខ្នាាធនាាគាារិ លេអសីុលី័�ា
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ធនាាគាារថៃ�គូ
ធនាាគាារ ថៃ�គ ូសំខាាន់្នៗ

ប្របាាក់ ង្ខេ�ម ា� ធនាាគាារ ទិី តាា�� SWIFT/BIC
AUD THE BANK OF NEW YORK MELLON (BNY MELLON) NEW YORK IRVTUS3N
CNY INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (HEAD OFFICE) BEIJING ICBKCNBJ

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (BRANCH) SHENZHEN ICBKCNBJSZN
EUR SOCIETE GENERALE PARIS SOGEFRPP

STANDARD CHARTERED BANK AG FRANKFURT SCBLDEFX

GBP STANDARD CHARTERED BANK LONDON SCBLGB2L

JPY SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION TOKYO, JAPAN SMBCJPJT

SGD UNITED OVERSEAS BANK LIMITED SINGAPORE UOVBSGSG
THB BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK BKKBTHBK

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK KRTHTHBK

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK THBKTHBK

UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK UOVBTHBK
THB BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK BKKBTHBK
USD BANK OF AMERICA, N.A. NEW YORK-NY BOFAUS3N

KEB HANA BANK SEOUL KOEXKRSE

KOOKMIN BANK SEOUL CZNBKRSE

STANDARD CHARTERED BANK NEW YORK-NY SCBLUS33

THE BANK OF NEW YORK MELLON NEW YORK-NY IRVTUS3N

UNITED OVERSEAS BANK LIMITED SINGAPORE UOVBSGSG

WELLS FARGO BANK, N.A. (NEW YORK INTERNATIONAL BRANCH) NEW YORK-NY PNBPUS3NNYC

WOORI BANK SEOUL HVBKKRSE

VND VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT HANOI VBAAVNVX

ធនាាគាារ ថៃ� គូ
សូមលេសានី QR លេដូមីី ��ង្កាា ាញធនាាគាារិថ្ងៃដូគឺូ



 
 
 
 
 

 
ធនគរ េអសុលីី  ភីអលិសុ ី
និង្រកុមហ៊ុនប្ុរតសមពន័ធ 

របយករណ៍ហិរញញវតថុរមួ  
និងរបយករណ៍ហិរញញវតថុេ យែឡក 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ 

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០២០ 
និង 

របយករណ៍របស់សវនករឯក ជយ 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

របាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ រមួ និង របាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ អដាយឡែរ 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

 

ាតិ្កា 

 ទាំព័រ 
  
របាយការណ៍របស់ម្រកុមម្របឹកាភិបាល ១ - ៨ 
  
របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ ៩ - ១៤ 
  
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖  
  
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម៖  

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុរួម ១៥ 
របាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្ និងលទធផលលមអិត្ដផេង រៗួម ១៦ - ១៧ 

របាយការណ៍បឡម្រមបម្រមួលមូលធ្នរួម ១៨ - ១៩ 
របាយការណ៍លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់រួម ២០ - ២១ 
  

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយឡែក៖  

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុដោយឡែក ២២ 

របាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្ និងលទធផលលមអិត្ដផេង ដៗោយឡែក ២៣  
របាយការណ៍បឡម្រមបម្រមួលមូលធ្នដោយឡែក ២៤ - ២៥ 
របាយការណ៍លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ដោយឡែក ២៦ - ២៧ 
  

កាំណត់្សាា ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ២៨ - ២១១ 
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  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 រាំណរ់ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
 សាា ល ់     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
ក្ទពយសរមម         
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៥  ៤១២.៧៥៩.០៥១    ៤២១.៥២៧.២៣៨    ១.៦៦៩.៦១០.៣៦១    ១.៧១៧.៧២៣.៤៩៥  
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេងៗ  ៦  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦    ៥៨៧.៧៣០.៥៣១    ២.១៦២.៦៧១.៩៧៦    ២.៣៩៥.០០១.៩១៤  
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៧  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣    ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦    ២.២៩២.១៩៨.៤៤៦    ២.១៤៩.៤៦០.៥២៧  
ឥណទន និងបុដរម្របទន - សុទធ ៨  ៤.៤៧១.៣០០.៦១៨    ៣.៨៤៦.០២០.៥១៩    ១៨.០៨៦.៤១១.០០០    ១៥.៦៧២.៥៣៣.៦១៥  
ម្រទពយសកមមដផេងៗ  ៩  ២២.៧៦៦.៩១៣    ១៧.៥២៩.៨៣៣    ៩២.០៩២.១៦៣    ៧១.៤៣៤.០៧០  
ម្របាក់បដញ្ញើតមឆាប់ ១០  ៣៦០.៣៧៧.០០៨    ៥៨៧.៣៣៦.០៩៩    ១.៤៥៧.៧២៤.៩៩៧    ២.៣៩៣.៣៩៤.៦០៣  
ម្រទពយ និងបរកិាខ រ ១២  ១២៧.៥៤៦.៤៤១    ១៣១.១៥៩.៧៩២    ៥១៥.៩២៥.៣៥៤    ៥៣៤.៤៧៦.១៥៣  
ម្រទពយសកមមេរូបី ១៣  ១៤.៦៩០.៦៧៥    ៨.៩៩៨.៩៩៣    ៥៩.៤២៣.៧៨០    ៣៦.៦៧០.៨៩៦  
សិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម ១៤  ២៩.៥២៩.៧៦៨    ៣២.៥៦៩.៤៥៧    ១១៩.៤៤៧.៩១២    ១៣២.៧២០.៥៣៧  
ម្រទពយសកមមពនធពនារ - សុទធ ១៥  ១១.១៩៥.៨៤៥    ១៤.៨១៤.៣៥៤    ៤៥.២៨៧.១៩៣    ៦០.៣៦៨.៤៩៤  
         
ក្ទពយសរមមសរ  ប   ៦.៥៥១.៤៩៣.៩៨៨    ៦.១៧៥.១៦១.៧៩២    ២៦.៥០០.៧៩៣.១៨២    ២៥.១៦៣.៧៨៤.៣០៤  
         
បាំណ ល និង មូលធន         
បាំណ ល         
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ  ១៦  ៣១៧.០០៩.៤៥៩    ២៨៥.១៧៥.១៤៥    ១.២៨២.៣០៣.២៦២    ១.១៦២.០៨៨.៧១៦  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន ១៧  ៤.២៩៤.២៨៦.០៤៨    ៤.០៨២.៧២២.៨៥៣    ១៧.៣៧០.៣៨៧.០៦៤    ១៦.៦៣៧.០៩៥.៦២៦  
បាំណុលដផេងៗ  ១៨  ៦៣.៧៥១.១០៨    ៥៨.៨១០.៨៧៥    ២៥៧.៨៧៣.២៣២    ២៣៩.៦៥៤.៣១៦  
ម្របាក់កមចី ១៩  ៥៤២.៣៩៨.៩១៦    ៥៦៤.៩៧១.៧០១    ២.១៩៤.០០៣.៦១៥    ២.៣០២.២៥៩.៦៨២  
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ ២០  ១៦៧.១៥៨.៦២៣    ១៣៩.៣០២.៥៨០    ៦៧៦.១៥៦.៦៣០    ៥៦៧.៦៥៨.០១៤  
បាំណុលពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញម្របចាាំឆ្ន ាំ ២៩(ក)  ៣០.២៩២.៣៧០    ៣០.៤៥៩.៣០៣    ១២២.៥៣២.៦៣៧    ១២៤.១២១.៦៦០  
បាំណុលភត្ិសនា ២១  ២៨.៦១៧.៩០២    ៣០.៩១៥.៩៣៩    ១១៥.៧៥៩.៤១៤    ១២៥.៩៨២.៤៥១  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជ្ិត្ ២២  ១៨.៣៥៤.០៥៥    ១៨.៣៤១.៧៩៦    ៧៤.២៤២.១៥២    ៧៤.៧៤២.៨១៩  
         
បាំណ លសរ  ប   ៥.៤៦១.៨៦៨.៤៨១    ៥.២១០.៧០០.១៩២    ២២.០៩៣.២៥៨.០០៦    ២១.២៣៣.៦០៣.២៨៤  
         
មូលធន         
ដែើមទុន ២៣  ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ៤២៨.៨១៨.១៥៤    ១.៧៥២.១៤៤.៤១២    ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៨  
បុពវោភភាគហ ុន ២៣  ១១.៧០៦.២១៥    -      ៤៧.៣៥១.៦៤០    -    
ទុនបម្រមុង ៣៣  ៥០៣.០៩៤.២៣៦    ៤១៤.៧៤៨.៧២៦    ២.០៤៨.៧០៨.៩៩៧    ១.៧០៨.០៨៥.២៦៦  
ម្របាក់ឆាំដណញរកាទុក   ១៤១.៦៦២.០៣៧    ១២០.៨៩៤.៧២០    ៥៥៩.៣៣០.១២៧    ៤៧៤.៦៦១.៧៧៦  
មូលធនសរ  ប   ១.០៨៩.៦២៥.៥០៧    ៩៦៤.៤៦១.៦០០    ៤.៤០៧.៥៣៥.១៧៦    ៣.៩៣០.១៨១.០២០  
         
េបបភាគភាគកមម   -      -      -      -    
         
បាំណ ល និង មូលធនសរ  ប   ៦.៥៥១.៤៩៣.៩៨៨    ៦.១៧៥.១៦១.៧៩២    ២៦.៥០០.៧៩៣.១៨២    ២៥.១៦៣.៧៨៤.៣០៤  
 
 
 
កាំណត្់សាា ល់ែឆូានភាជ ប់ជាមួយ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនេះ។ 
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សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 រាំណរ់ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
 សាា ល់     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
         
ឆាំណូលការម្របាក់ម្រត្ូវបានគណនាដោយដម្របើវធិ្ីស្ថស្តសតការ

ម្របាក់ម្របសិទធភាព ២៤  ៥១៥.០៩៤.៤៧៦    ៤៨៣.៥៤៣.៤៦៦    ២.១០០.០៤០.១៧៩    ១.៩៥៩.៣១៨.១២៤  
ឆាំណាយការម្របាក់ ២៥ (១៥០.៧៧៧.៣១៧)   (១៥៦.៨៧២.៦៨០)   (៦១៤.៧១៩.១២១)   (៦៣៥.៦៤៨.០៩៩) 
ឆាំណូលការម្របាក់សុទធ   ៣៦៤.៣១៧.១៥៩    ៣២៦.៦៧០.៧៨៦    ១.៤៨៥.៣២១.០៥៨    ១.៣២៣.៦៧០.០២៥  
         
ឆាំណូលកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ថ ២៦  ៤៥.៧៧៥.១៦៥    ៤៨.៧៣៤.៦១៩    ១៨៦.៦២៥.៣៤៨    ១៩៧.៤៧២.៦៧៦  
ឆាំណាយកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ថ   (១.៧៤២.១២៥)   (៩៩៦.៨៩៧)   (៧.១០២.៦៤៤)   (៤.០៣៩.៤២៧) 
ឆាំណូលកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ថសុទធ   ៤៤.០៣៣.០៤០    ៤៧.៧៣៧.៧២២    ១៧៩.៥២២.៧០៤    ១៩៣.៤៣៣.២៤៩  
         
សាំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មលរបស់ឥណទន 

និងបុដរម្របទន ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេងៗ  និង      
គណនីម្រត្ូវទទួលដផេងៗ  ៣៥.១(ឆ)  (២០.៧៩៤.០៣១)   (២៣.៤១១.២០៥)   (៨៤.៧៧៧.២៦៤)   (៩៤.៨៦២.២០៣) 

សាំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មលកិឆចសនា
ដម្រៅតរាងត្ុលយការ   ៥៤.១៥៦    ៨៧.៩៨៩    ២២០.៧៩៤    ៣៥៦.៥៣១  

ការខាត្បង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មលសុទធ   (២០.៧៣៩.៨៧៥)   (២៣.៣២៣.២១៦)   (៨៤.៥៥៦.៤៧០)   (៩៤.៥០៥.៦៧២) 
         

ឆាំណូលបនាា ប់ពីសាំវធិានធ្នសម្រាប់ឱនភាព ថ្នត្ថ្មលសុទធ   ៣៨៧.៦១០.៣២៤    ៣៥១.០៨៥.២៩២    ១.៥៨០.២៨៧.២៩២    ១.៤២២.៥៩៧.៦០២  
         
ឆាំណូលដផេងៗ  ២៧  ១៨.៣៥១.៣៥៨    ១៧.៨៤៩.៧២៣    ៧៤.៨១៨.៤៨៧    ៧២.៣២៧.០៧៨  
ឆាំណាយទូដៅ និងរែឋបាល ២៨  (២២៥.៩២៦.២២០)   (២១៥.៤១២.៣៩៤)   (៩២១.១០១.១៩៩)   (៨៧២.៨៥១.០២០) 
   (២២៥.៩២៦.២២០)   (២១៥.៤១២.៣៩៤)   (៩២១.១០១.១៩៩)   (៨៧២.៨៥១.០២០) 
         
ឆាំដណញមុន ឆាំណាយពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញ   ១៨០.០៣៥.៤៦២    ១៥៣.៥២២.៦២១    ៧៣៤.០០៤.៥៨០    ៦២២.០៧៣.៦៦០  
         
ឆាំណាយពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញ ២៩(ែ)  (៣៨.៥៤២.៨៧២)   (៣២.៦៦២.៨០៩)   (១៥៧.១៣៩.២៩១)   (១៣២.៣៤៩.៧០២) 
         
ម្របាក់ឆាំដណញកនុងឆ្ន ាំ(ដយាងដៅទាំព័របនាា ប់)   ១៤១.៤៩២.៥៩០    ១២០.៨៥៩.៨១២    ៥៧៦.៨៦៥.២៨៩    ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨  
         
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
របាយការណ៍ឆាំអណញ ឬខារ និងលទធផលលមអិរអផសងៗរមួ (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 រាំណរ់ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
 សាា ល់     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
         
ម្របាក់ឆាំដណញកនុងឆ្ន ាំ(ដយាងមកពីទាំព័រមុន)   ១៤១.៤៩២.៥៩០    ១២០.៨៥៩.៨១២    ៥៧៦.៨៦៥.២៨៩    ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨  
         
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ ៖         
         
ធាតុ្ឡែលនឹងមិនម្រត្វូបានចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិ 

ដៅឆាំដណញ ឬខាត្៖       
ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នកាត្ពវកិឆច

េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជ្ិត្   ១៦៩.៤៤៧    ៣៤.៩០៨    ៦៩០.៨៣៥    ១៤១.៤៤៧  
         
ធាតុ្ឡែលម្រត្វូ ឬអាឆម្រត្វូបានចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិ

ដៅម្រគាបនាា ប់ដៅឆាំដណញ ឬខាត្៖       
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ   -      -      (៨.១៦០.០២៦)   ៧.៣៣០.១៦៥  
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ កនុងឆ្ន ាំ   ១៦៩.៤៤៧    ៣៤.៩០៨    (៧.៤៦៩.១៩១)   ៧.៤៧១.៦១២  
         
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ កនុងឆ្ន ាំសរុប   ១៤១.៦៦២.០៣៧    ១២០.៨៩៤.៧២០    ៥៦៩.៣៩៦.០៩៨    ៤៩៧.១៩៥.៥៧០  

   -      -      -      -    
ម្របាក់ឆាំដណញកនុងឆ្ន ាំឡែលផតល់ជូ្នែល់៖         
ភាគហ ុនិករបស់ធ្នាគារ   ១៤១.៤៩២.៥៩០    ១២០.៨៥៩.៨១២    ៥៧៦.៨៦៥.២៨៩    ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨  
េបបភាគភាគកមម   -      -      -      -    
   ១៤១.៤៩២.៥៩០    ១២០.៨៥៩.៨១២    ៥៧៦.៨៦៥.២៨៩    ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨  
   -      -      -      -    
លទធផលលមអិត្សរុបឡែលផតល់ជូ្នែល់៖   -      -      -      -    
ភាគហ ុនិករបស់ធ្នាគារ   ១៤១.៦៦២.០៣៧    ១២០.៨៩៤.៧២០    ៥៦៩.៣៩៦.០៩៨    ៤៩៧.១៩៥.៥៧០  
េបបភាគភាគកមម   -      -      -      -    
   ១៤១.៦៦២.០៣៧    ១២០.៨៩៤.៧២០    ៥៦៩.៣៩៦.០៩៨    ៤៩៧.១៩៥.៥៧០  
 
ឆាំណូលកនុងមួយភាគហ ុនផតល់ជ្ូនភាគហ ុនិករបស់ធ្នាគារកនុងឆ្ន ាំម្រត្ូវបានបង្ហា ញែូឆខាងដម្រកាម៖ 
ឆាំដណញកនុងមួយភាគហ ុនមូលោឋ ន ៣០  ០.៣៣    ០.២៩    ១.៣២    ១.២០  
ឆាំដណញកនុងមួយភាគហ ុនងយឆុេះ ៣០  ០.៣៣    ០.២៩    ១.៣២    ១.២០  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កាំណត្់សាា ល់ែឆូានភាជ ប់ជាមួយ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនេះ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
របាយការណ៍បឡក្មបក្មួលមូលធនរមួ 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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 ផតល់ជូនភាគហ  និររបស់ក្រុមហ  នអម     
 អែើមទ ន  ប ពវលាភភាគហ  ន  ទ នបក្មុង  ឆាំអណញររាទ រ  សរ ប  េបបភាគភាគរមម  មូលធនសរ  ប 

 ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល 
   (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                            
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា ឆ្ន ាំ ២០២០  ៤២៨.៨១៨.១៥៤    ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៨    -      -      ៤១៤.៧៤៨.៧២៦    ១.៧០៨.០៨៥.២៦៦    ១២០.៨៩៤.៧២០    ៤៧៤.៦៦១.៧៧៦    ៩៦៤.៤៦១.៦០០    ៣.៩៣០.១៨១.០២០    -      -      ៩៦៤.៤៦១.៦០០    ៣.៩៣០.១៨១.០២០  
ម្របាក់ឆាំដណញកនុងការយិបរដិឆេទ  -      -      -      -      -      -      ១៤១.៤៩២.៥៩០    ៥៧៦.៨៦៥.២៨៩    ១៤១.៤៩២.៥៩០    ៥៧៦.៨៦៥.២៨៩    -      -      ១៤១.៤៩២.៥៩០    ៥៧៦.៨៦៥.២៨៩  
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ ៖                            
ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នកាត្ពវកិឆច 

េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្  -      -      -      -      -      -      ១៦៩.៤៤៧    ៦៩០.៨៣៥    ១៦៩.៤៤៧    ៦៩០.៨៣៥    -      -      ១៦៩.៤៤៧    ៦៩០.៨៣៥  
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      -      -      -      (៨.១៦០.០២៦)   -      -      -      (៨.១៦០.០២៦)   -      -      -      (៨.១៦០.០២៦) 
លទធផលលមអិរសរ  បសក្ាប់
ការយិបរអិឆេទ  -      -      -      -      -      (៨.១៦០.០២៦)   ១៤១.៦៦២.០៣៧    ៥៧៧.៥៥៦.១២៤    ១៤១.៦៦២.០៣៧    ៥៦៩.៣៩៦.០៩៨    -      -      ១៤១.៦៦២.០៣៧    ៥៦៩.៣៩៦.០៩៨  

                            
ក្បរិបរតិការជាមួយ ភាគហ  និរ៖                            
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុក 

ដៅជាដែើមទុន  -      -      -      -      (៤.៤៥១.៨៦៤)   (១៨.១៥០.២៥០)   ៤.៤៥១.៨៦៤    ១៨.១៥០.២៥០    -      -      -      -      -      -    
ភាគោភឡែលបានបង់  -      -      -      -      -      -      (៣២.៧១៨.៨២៥)   (១៣៣.៣៩៤.៦៥០)   (៣២.៧១៨.៨២៥)   (១៣៣.៣៩៤.៦៥០)   -      -      (៣២.៧១៨.៨២៥)   (១៣៣.៣៩៤.៦៥០) 
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុកដៅ

ជាទុនបម្រមុង  -      -      -      -      ៦៦.២៨៥.៧៩៥    ២៧០.២៤៧.១៨៦    (៦៦.៧៣០.៥៨៥)   (២៧២.០៦០.៥៩៥)   (៤៤៤.៧៩០)   (១.៨១៣.៤០៩)   -      -      (៤៤៤.៧៩០)   (១.៨១៣.៤០៩) 
ការដបាេះផាយភាគហ ុន  ៤.៣៤៤.៨៦៥    ១៧.៧១៤.០១៥    ១១.៧០៦.២១៥    ៤៧.៧២៦.២៣៩    -      -      -      -      ១៦.០៥១.០៨០    ៦៥.៤៤០.២៥៤    -      -      ១៦.០៥១.០៨០    ៦៥.៤៤០.២៥៤  
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុកដៅ

ជាទុនបម្រមុងតម បទបបញ្ញត្តិ  -      -      -      -      ២៥.៨៩៧.១៧៤    ១០៥.៥៨២.៧៧៨    (២៥.៨៩៧.១៧៤)   (១០៥.៥៨២.៧៧៨)   -      -      -      -      -      -    
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ -        

ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធបរដទស  -      -      -      -      ៦១៤.៤០៥    ២.៥០៤.៩២៩    -      -      ៦១៤.៤០៥    ២.៥០៤.៩២៩    -      -      ៦១៤.៤០៥    ២.៥០៤.៩២៩  
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      (១៣.០០៣.៥៨១)   -      (៣៧៤.៥៩៩)   -      (១១.៤០០.៨៨៦)   -      -      -      (២៤.៧៧៩.០៦៦)   -      -      -      (២៤.៧៧៩.០៦៦) 
ក្បរិបរតិការជាមួយ ភាគហ  និរ
សរ  ប  ៤.៣៤៤.៨៦៥    ៤.៧១០.៤៣៤    ១១.៧០៦.២១៥    ៤៧.៣៥១.៦៤០    ៨៨.៣៤៥.៥១០    ៣៤៨.៧៨៣.៧៥៧    (១២០.៨៩៤.៧២០)   (៤៩២.៨៨៧.៧៧៣)   (១៦.៤៩៨.១៣០)   (៩២.០៤១.៩៤២)   -      -      (១៦.៤៩៨.១៣០)   (៩២.០៤១.៩៤២) 

                            
នាថ្ងៃទី៣១ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០  ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ១.៧៥២.១៤៤.៤១២    ១១.៧០៦.២១៥    ៤៧.៣៥១.៦៤០    ៥០៣.០៩៤.២៣៦    ២.០៤៨.៧០៨.៩៩៧    ១៤១.៦៦២.០៣៧    ៥៥៩.៣៣០.១២៧    ១.០៨៩.៦២៥.៥០៧    ៤.៤០៧.៥៣៥.១៧៦    -      -      ១.០៨៩.៦២៥.៥០៧    ៤.៤០៧.៥៣៥.១៧៦  

 
 
 
កាំណត្់សាា ល់ែូឆានភាជ ប់ជាមួយ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនេះ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
របាយការណ៍បឡក្មបក្មួលមូលធនរមួ (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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 ផតល់ជូនភាគហ  និររបស់ក្រុមហ  នអម     
 អែើមទ ន  ទ នបក្មុង  ក្បារ់ឆាំអណញររាទ រ  សរ  ប  េបបភាគភាគរមម  មូលធនសរ  ប 

 ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល 
   (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                        
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩  ៣៩៥.២២៤.១០៥    ១.៥៨៨.០១០.៤៥៤    ៣៧៧.៧៩៨.២៨៦    ១.៥២៩.២២៦.៩០៣    ៧៩.៨១៧.២៩១    ៣០៩.៤៧២.៤៨២    ៨៥២.៨៣៩.៦៨២    ៣.៤២៦.៧០៩.៨៣៩    -      -      ៨៥២.៨៣៩.៦៨២    ៣.៤២៦.៧០៩.៨៣៩  
ការឡកសម្រមួលដលើការ េនុវត្តជាដលើកែាំបូងថ្ន    

ស.រ.ហ.េ.ក ១៦ បនាា ប់ពីកាត្់កងពនធ   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    
សមតុ្លយឡែលបានបញ្ជជ ក់ដែើងវញិ ដៅ 

ថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ ២០១៩  ៣៩៥.២២៤.១០៥    ១.៥៨៨.០១០.៤៥៤    ៣៧៧.៧៩៨.២៨៦    ១.៥២៩.២២៦.៩០៣    ៧៩.៨១៧.២៩១    ៣០៩.៤៧២.៤៨២    ៨៥២.៨៣៩.៦៨២    ៣.៤២៦.៧០៩.៨៣៩    -      -      ៨៥២.៨៣៩.៦៨២    ៣.៤២៦.៧០៩.៨៣៩  
                        
ម្របាក់ឆាំដណញកនុងឆ្ន ាំ  -      -      -      -      ១២០.៨៥៩.៨១២    ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨    ១២០.៨៥៩.៨១២    ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨    -      -      ១២០.៨៥៩.៨១២    ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨  
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ ៖                        

ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នកាត្ពវកិឆច 
េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជ្ិត្  -      -      -      -      ៣៤.៩០៨    ១៤១.៤៤៧    ៣៤.៩០៨    ១៤១.៤៤៧    -      -      ៣៤.៩០៨    ១៤១.៤៤៧  

លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      -      ៧.៣៣០.១៦៥    -      -      -      ៧.៣៣០.១៦៥    -      -      -      ៧.៣៣០.១៦៥  
លទធផលលមអិរសរ  បរន ងឆ្ន ាំ  -      -      -      ៧.៣៣០.១៦៥    ១២០.៨៩៤.៧២០    ៤៨៩.៨៦៥.៤០៥    ១២០.៨៩៤.៧២០    ៤៩៧.១៩៥.៥៧០    -      -      ១២០.៨៩៤.៧២០    ៤៩៧.១៩៥.៥៧០  
                        
ក្បរិបរតិការជាមួយ ភាគហ  និរ៖                        
ភាគោភជាភាគហ នុ  ៣៣.៥៩៤.០៤៩    ១៣៦.៧៦១.៣៧៣    -      -      (៣៣.៥៩៤.០៤៩)   (១៣៦.៧៦១.៣៧៣)   -      -      -      -      -      -    
ភាគោភជាស្ថឆ់ម្របាក់  -      -      -      -      (៨.៤១៨.២៧៣)   (៣៤.០៦០.៣៣៣)   (៨.៤១៨.២៧៣)   (៣៤.០៦០.៣៣៣)   -     -     -      (៨.៤១៨.២៧៣)   (៣៤.០៦០.៣៣៣) 
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុកដៅជា ទុនបម្រមុងទូដៅ  -      -      ៥០.២១០.៩៦០    ២០៤.៤០៨.៨១៨    (៥០.២១០.៩៦០)   (២០៤.៤០៨.៨១៨)   -      -      -      -      -      -    
ការដផារពីទុនបម្រមុងតម បទបបញ្ញត្តិដៅជាម្របាក់

ឆាំដណញរកាទុក  -      -      (១២.៤០៥.៩៩១)   (៥០.៥៥៤.៤១៣)   ១២.៤០៥.៩៩១    ៥០.៥៥៤.៤១៣    -      -      -      -      -      -    
ការទិញយកេបបភាគភាគកមមឡែលានដៅ AMM  -      -      ១៤.២៧៩.៣៤៤    ៥៨.១៨៨.៣២៧    -      -      ១៤.២៧៩.៣៤៤    ៥៨.១៨៨.៣២៧    -      -      ១៤.២៧៩.៣៤៤    ៥៨.១៨៨.៣២៧  
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណ្ ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ

បរដទស  -      -      (១៥.១៣៣.៨៧៣)   (៦១.៦៧០.៥៣២)   -      -      (១៥.១៣៣.៨៧៣)   (៦១.៦៧០.៥៣២)   -      -      (១៥.១៣៣.៨៧៣)   (៦១.៦៧០.៥៣២) 
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      ២២.៦៦២.១៥១    -      ២១.១៥៥.៩៩៨    -      -      -      ៤៣.៨១៨.១៤៩    -      -      -      ៤៣.៨១៨.១៤៩  
ក្បរិបរតិការជាមួយាច ស់ភាគហ  និរសរ  ប  ៣៣.៥៩៤.០៤៩    ១៥៩.៤២៣.៥២៤    ៣៦.៩៥០.៤៤០    ១៧១.៥២៨.១៩៨    (៧៩.៨១៧.២៩១)   (៣២៤.៦៧៦.១១១)   (៩.២៧២.៨០២)   ៦.២៧៥.៦១១    -      -      (៩.២៧២.៨០២)   ៦.២៧៥.៦១១  
                        
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩  ៤២៨.៨១៨.១៥៤    ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៨    ៤១៤.៧៤៨.៧២៦    ១.៧០៨.០៨៥.២៦៦    ១២០.៨៩៤.៧២០    ៤៧៤.៦៦១.៧៧៦    ៩៦៤.៤៦១.៦០០    ៣.៩៣០.១៨១.០២០    -      -      ៩៦៤.៤៦១.៦០០    ៣.៩៣០.១៨១.០២០  
 
 
 
កាំណត្់សាា ល់ែូឆានភាជ ប់ជាមួយ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនេះ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
របាយការណ៍លាំហូរសាឆ់ក្បារ់រមួ 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 រាំណរ់ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
 សាា ល់     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

លាំហូរទឹរក្បារ់ព៊ីសរមមភាពក្បរិបរតិការ         
ម្របាក់ឆាំដណញកនុងឆ្ន ាំ   ១៤១.៤៩២.៥៩០    ១២០.៨៥៩.៨១២    ៥៧៦.៨៦៥.២៨៩    ៤៨៩.៧២៣.៩៥៨  
និយ័ត្ភាពដលើ៖         
រ ាំលស់ដលើម្រទពយ និងបរកិាខ រ ១២  ២១.២៤៩.២១៨    ២១.៤២៦.៤៧០    ៨៦.៦៣៣.០៦២    ៨៦.៨២០.០៥៦  
រ ាំលស់ដលើម្រទពយសកមមេរូបី ១៣  ៣.៦៦៧.៥៨៣    ៣.៥៣៧.៤៥៧    ១៤.៩៥២.៧៣៦    ១៤.៣៣៣.៧៧៦  
រ ាំលស់ដលើសិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម ១៤  ១០.៦២៧.១២០    ១០.៤៦៩.៨១៩    ៤៣.៣២៦.៧៦៨    ៤២.៤២៣.៧០៧  
និយ័ត្ភាពដលើម្រទពយ និងបរកិាខ រ   ១៨.៥៣៤    ៤៧.៥៥២    ៧៥.៥៦៣    ១៩២.៦៨១  
និយ័ត្ភាពដលើម្រទពយសកមមេរូបី   ២៩០.២៨៤    ៤០៥.០១៧    ១.១៨៣.៤៨៨    ១.៦៤១.១២៩  
ឆាំណាយមូលនិធ្ិដស្ថធ្ននិវត្តន៍   -      ២២៩.២១១    -      ៩២៨.៧៦៣  
សាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង់ឱនភាព ថ្នត្ថ្មល ៨  ២០.៧៣៩.៨៧៥    ២៣.៣២៣.២១៦    ៨៤.៥៥៦.៤៧០    ៩៤.៥០៥.៦៧២  
ឆាំណាយេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត ២២(ក)  ១.៦៩៧.៣៤១    ១.៥៥៧.៦៥៤    ៦.៩២០.០៦០    ៦.៣១១.៦១៥  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បាំណាឆ់េត្ីត្ភាពការង្ហរ ២២(គ)  ៦.៥៦៣.៧១៩    ៣.២៣៣.៩១៥    ២៦.៧៦០.២៨២    ១៣.១០៣.៨២៤  
ឆាំណាយពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញ ២៩ (ែ)  ៣៨.៥៤២.៨៧២    ៣២.៦៦២.៨០៩    ១៥៧.១៣៩.២៩១    ១៣២.៣៤៩.៧០២  
ទុនបម្រមុងសម្រាប់ការបតូររូបិយប័ណណ   ៦១៤.៤០៥    (៨៥៤.៥២៩)   ២.៥០៤.៩២៩    (៣.៤៦២.៥៥២) 
ឆាំណូលការម្របាក់សុទធ   (៣៦៤.៣១៧.១៥៩)   (៣២៦.៦៧០.៧៨៦)   (១.៤៨៥.៣២១.០៥៨)   (១.៣២៣.៦៧០.០២៥) 
ឆាំដណញពីការលក់ម្រទពយ និងបរកិាខ រ  និងម្រទពយសកមមេរូបី   (៣៦៩.៥២៨)   (៧៦.៤៨១)   (១.៥០៦.៥៦៦)   (៣០៩.៩០១) 
ឆាំដណញពីការបតូររូបិយប័ណណមិនទន់បានទទួលស្ថា ល់   (២៦២.៣៥៨)   (១.០៩៨.២៧៩)   (១.០៦៩.៦៣៥)   (៤.៤៥០.២២៥) 

   (១១៩.៤៤៥.៥០៤)   (១១០.៩៤៧.១៤៣)   (៤៨៦.៩៧៩.៣២១)   (៤៤៩.៥៥៧.៨២០) 
បឡម្រមបម្រមួល ៖         
ឥណទន និងបុដរម្របទន   (៦៤៦.០៦៣.៥៣០)   (២៧៤.២៦២.១៥៨)   (២.៦៣៤.០០១.០១២)   (១.១១១.៣១០.២៦៤) 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេងៗ    ១៨១.៦០២.០៨៦    (១.១២៧.២៦៩)   ៧៤០.៣៩១.៧០៥    (៤.៥៦៧.៦៩៤) 
ម្របាក់បដញ្ញើតមឆាប់   ៤៣.៤៤៩.២៨៨    (៤៦.៧៦១.១២៦)   ១៧៧.១៤២.៧៤៧    (១៨៩.៤៧៦.០៨៣) 
ម្រទពយសកមមដផេងៗ    (៥.៥៦០.២៣៧)   ៤.៩៣៣.១១៩    (២២.៦៦៩.០៨៦)   ១៩.៩៨៨.៩៩៨  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន   ២១១.៥៦៣.១៩៥    ៥០០.៧៩៩.៣៨១    ៨៦២.៥៤៣.១៤៦    ២.០២៩.២៣៩.០៩២  
ម្របាក់បដញ្ញើពីធ្នាគារដផេងៗ  និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ    ៣១.៨៣៤.៣១៤    (៣.៦២៧.៤៤៥)   ១២៩.៧៨៨.៤៩៨    (១៤.៦៩៨.៤០៧) 
មូលនិធ្ិដស្ថធ្ននិវត្តន៍   -      ២១០.១១០    -      ៨៥១.៣៦៦  
មូលនិធ្ិេភិវឌឍន៍វជិាជ ជ្ីវៈ   ១.៣១២.៦៤១    ១.៣៨៥.៤៩៣    ៥.៣៥១.៦៣៧    ៥.៦១៤.០១៨  
បាំណុលដផេងៗ    ១០.៣០១.៧២៨    (៦.៥២០.៩៥៧)   ៤២.០០០.១៤៥    (២៦.៤២២.៩១៨) 

ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធ(ដម្របើម្របាស់កនុង)/បានពីម្របតិ្បត្តិការ   (២៩១.០០៦.០១៩)   ៦៤.០៨២.០០៥    (១.១៨៦.៤៣១.៥៤១)   ២៥៩.៦៦០.២៨៨  
         

ឆាំណូលការម្របាក់បានទទួល   ៥១៥.៤៦៨.១៧៣    ៤៨១.៤៦៩.៥៥៥    ២.១០១.៥៦៣.៧៤១    ១.៩៥០.៩១៤.៦៣៧  
ឆាំណាយការម្របាក់បានបង់   (១៥៤.០១១.៣០៦)   (១៤៧.៧២៣.១២០)   (៦២៧.៩០៤.០៩៥)   (៥៩៨.៥៧៤.០៨២) 
ពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញបានបង់ ២៩(ក)  (៣៥.០៦៤.៦៥២)   (១៩.២១៦.៧៥៦)   (១៤២.៩៥៨.៥៨៦)   (៧៧.៨៦៦.២៩៥) 
មូលនិធ្ិដស្ថធ្ននិវត្តន៍បានបង់   -      (៤៣០.៩៧៣)   -      (១.៧៤៦.៣០៣) 
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្តបានបង់ ២២(ក)  (២១៦.៨៤០)   (១៩៥.៤៤៤)   (៨៨៤.០៥៧)   (៧៩១.៩៣៩) 
មូលនិធ្ិេភិវឌឍន៍វជិាជ ជ្ីវៈបានបង់ ២២(ែ)  (២.០៨៥.៣១៥)   (១.៤៦៥.៣៩៣)   (៨.៥០១.៨២៩)   (៥.៩៣៧.៧៧២) 
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បាំណាឆ់េត្ីត្ភាពការង្ហរបានបង់ ២២(គ)  (៦.៩៩៨.២៥៧)   (៦.២២៥.៨៦៩)   (២៨.៥៣១.៨៩៤)   (២៥.២២៧.២២១) 
ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធបានពីសកមមភាពម្របតិ្បត្តិការ   ២៦.០៨៥.៧៨៤    ៣៧០.២៩៤.០០៥    ១០៦.៣៥១.៧៣៩    ១.៥០០.៤៣១.៣១៣  
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របាយការណ៍លាំហូរសាឆ់ក្បារ់រមួ (រ) 
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  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 រាំណរ់ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
 សាា ល់     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

         
លាំហូរទឹរក្បារ់ព៊ីសរមមភាពវិនិអោគ         
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ   ២២.៩៤៦.៥៧៦    ២២.៤០៧.៤៤១    ៩៣.៥៥៣.១៩០    ៩០.៧៩៤.៩៥១  
ការទិញម្រទពយ និងបរកិាខ រ ១២  (១៧.៧០៤.៤៨៩)   (១៤.៨៣០.៤៩៧)   (៧២.១៨១.២០២)   (៦០.០៩៣.១៧៤) 
ការទិញម្រទពយសកមមេរូបី ១៣  (៩.៦៨៩.២៣១)   (២.០២៧.២៥១)   (៣៩.៥០២.៩៩៥)   (៨.២១៤.៤២១) 
ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីការលក់ម្រទពយ និងបរកិាខ រ   ៤០៨.៩៥៨    ៣៦១.១១៧    ១.៦៦៧.៣២២    ១.៤៦៣.២៤៦  
ស្ថឆ់ម្របាក់(ដម្របើម្របាស់កនុង)/បានពីសកមមភាពវនិិដយាគ   (៤.០៣៨.១៨៦)   ៥.៩១០.៨១០    (១៦.៤៦៣.៦៨៥)   ២៣.៩៥០.៦០២  
         
លាំហូរសាឆ់ក្បារ់ព៊ីសរមមភាពហរិញ្ញបបទាន         
ការទូទត្់ភាគោភ   (៣២.៧១៨.៨២៥)   (៨.៤១៨.២៧៣)   (១៣៣.៣៩៤.៦៥០)   (៣៤.១១០.៨៤២) 
ការបង់ពនធដលើការបដងកើនដែើមទុនដៅឡាវ   (៤៤៤.៧៩០)   -      (១.៨១៣.៤០៩)   -    
ការសងម្របាក់កមចី   (២០១.១៦៣.២៦៣)   (៤៥៤.៥៥៥.០៧៦)   (៨២០.១៤២.៦២៣)   (១.៨៤១.៨៥៧.១៦៨) 
ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីម្របាក់កមចី   ១៧៨.៥៩០.៤៧៨    ២២៩.២៦៦.៣៨៥    ៧២៨.១១៣.៣៧៩    ៩២៨.៩៨៧.៣៩២  
ការសងបាំណុលបនាា ប់បនេាំ   (៧.១៤៣.៩៥៧)   (៣២.០០០.០០០)   (២៩.១២៥.៩១៣)   (១២៩.៦៦៤.០០០) 
ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីបាំណុលបនាា ប់បនេាំ   ៣៥.០០០.០០០    ៩៣.៨៣៣.៦៦៧    ១៤២.៦៩៥.០០០    ៣៨០.២១៤.០១៩  
ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីការដបាេះផាយភាគហ ុន   ៤.៣៤៤.៨៦៥    -      ១៧.៧១៤.០១៥    -    
ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីបុពវោភភាគហ ុន   ១១.៧០៦.២១៥    -      ៤៧.៧២៦.២៣៩    -    
ការទូទត្់បាំណុលភត្ិសនា ២១  (១១.៨៣៣.២៧៤)   (១១.២៨២.៤៧០)   (៤៨.២៤៤.២៥៨)   (៤៥.៧១៦.៥៦៨) 
ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធ ដម្របើម្របាស់កនុងសកមមភាព ហិរញ្ញបបទន   (២៣.៦៦២.៥៥១)   (១៨៣.១៥៥.៧៦៧)   (៩៦.៤៧២.២២០)   (៧៤២.១៤៧.១៦៧) 
         
ការ(ងយឆ ុះ)//អរើនអែើង សាឆ់ក្បារ់ និង

សាឆ់ក្បារ់សមមូលស ទធ   (១.៦១៤.៩៥៣)   ១៩៣.០៤៩.០៤៨    (៦.៥៨៤.១៦៦)   ៧៨២.២៣៤.៧៤៨  
សាឆ់ក្បារ់ និងសាឆ់ក្បារ់សមមូល នាអែើមឆ្ន ាំ   ១.៤៩៨.៧២០.៤៥៧    ១.៣០៥.៦៧១.៤០៩    ៦.១០៧.២៨៥.៨៦២    ៥.២៤៦.១៨៧.៧២១  
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ   -      -      (៤៤.៩០៩.៩៣២)   ៧៨.៨៦៣.៣៩៣  
សាឆ់ក្បារ់ និងសាឆ់ក្បារ់សមមូល  នាឆ ងឆ្ន ាំ ៣១  ១.៤៩៧.១០៥.៥០៤    ១.៤៩៨.៧២០.៤៥៧    ៦.០៥៥.៧៩១.៧៦៤    ៦.១០៧.២៨៥.៨៦២  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កាំណត្់សាា ល់ែឆូានភាជ ប់ជាមួយ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនេះ។
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  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 រាំណរ់ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
 សាា ល់     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
ក្ទពយសរមម         
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៥  ៤០០.៨១៦.១២៦    ៤១០.៩៥៥.៨៦៧    ១.៦២១.៣០១.២៣០    ១.៦៧៤.៦៤៥.១៥៨  
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេងៗ  ៦  ៥០៧.៦២៩.៤០៧    ៥៥៨.៦១២.៣៤០    ២.០៥៣.៣៦០.៩៥១    ២.២៧៦.៣៤៥.២៨៦  
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៧  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣    ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦    ២.២៩២.១៩៨.៤៤៦    ២.១៤៩.៤៦០.៥២៧  
ឥណទន និងបុដរម្របទន - សុទធ ៨  ៤.២៩២.៦៤៩.១៥៩    ៣.៦៨៦.៥៧៨.៩៤៣    ១៧.៣៦៣.៧៦៥.៨៤៨    ១៥.០២២.៨០៩.១៩៣  
ម្រទពយសកមមដផេងៗ  ៩  ២០.២៥៦.១១០    ១៥.៦៦៧.៥៤០    ៨១.៩៣៥.៩៦៥    ៦៣.៨៤៥.២២៦  
ម្របាក់បដញ្ញើតមឆាប់ ១០  ៣៥៦.៧៥៣.៧៥៦    ៥៨៣.១៩៥.៧៤១    ១.៤៤៣.០៦៨.៩៤៣    ២.៣៧៦.៥២២.៦៤៥  
ការវនិិដយាគកនុងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ១១  ៩១.១១៥.៥៧១    ៩១.១៣៥.៥៧១    ៣៦៨.៥៦២.៤៨៥    ៣៧១.៣៧៧.៤៥២  
ម្រទពយ និងបរកិាខ រ ១២  ៩០.៨៣៦.៤២២    ៩២.៩១១.៣៤៤    ៣៦៧.៤៣៣.៣២៧    ៣៧៨.៦១៣.៧២៨  
ម្រទពយសកមមេរូបី ១៣  ១៣.៨៨៤.៥៥៨    ៧.៩១៥.៣៦២    ៥៦.១៦៣.០៣៧    ៣២.២៥៥.១០០  
សិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម ១៤  ២៦.១៨២.១៧២    ២៨.៨៤៧.៨៥០    ១០៥.៩០៦.៨៨៦    ១១៧.៥៥៤.៩៨៩  
ម្រទពយសកមមពនធពនារ - សុទធ ១៥  ១២.៦៨៥.៩៤៧    ១៤.០០៧.៧៤៣    ៥១.៣១៤.៦៥៦    ៥៧.០៨១.៥៥៣  
         
ក្ទពយសរមមសរ  ប   ៦.៣៧៩.៤៨៣.៧៥១   ៦.០១៧.៣០៣.២៧៧    ២៥.៨០៥.០១១.៧៧៤    ២៤.៥២០.៥១០.៨៥៧  
         
បាំណ ល និង មូលធន         
បាំណ ល         
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ  ១៦  ២៩៦.៧៦៤.៥៥៤    ២៧៤.២៧៧.៧២១    ១.២០០.៤១២.៦២១    ១.១១៧.៦៨១.៧១៣  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន ១៧  ៤.១៨០.២៦៨.៧៣៧    ៣.៩៨២.១៤៦.៥៥៩    ១៦.៩០៩.១៨៧.០៤១    ១៦.២២៧.២៤៧.២២៨  
បាំណុលដផេងៗ  ១៨  ៦២.៤០៨.៨៨២    ៥៦.៥៩៧.៥៥១    ២៥២.៤៤៣.៩២៨    ២៣០.៦៣៥.០២១  
ម្របាក់កមចី ១៩  ៥០៧.៣៥២.៩១៦    ៥១៨.០៦៨.១២៨    ២.០៥២.២៤២.៥៤៥    ២.១១១.១២៧.៦២២  
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ ២០  ១៦៧.១៥៨.៦២៣    ១៣៩.៣០២.៥៨០    ៦៧៦.១៥៦.៦៣០    ៥៦៧.៦៥៨.០១៤  
បាំណុលពនធដលើម្របាក់ឆាំណូលបឆចុបបនន ២៩(ក)  ២៧.៩៥០.៣៣៤    ២៩.១៧៥.៥៦០    ១១៣.០៥៩.១០១    ១១៨.៨៩០.៤០៧  
បាំណុលភត្ិសនា ២១  ២៥.៧៧២.៣៨៥    ២៧.៧៨៩.១៦៨    ១០៤.២៤៩.២៩៧    ១១៣.២៤០.៨៦០  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជ្ិត្ ២២  ១៧.៧៨១.៧៦៣    ១៧.៦៦៧.៤៧៧    ៧១.៩២៧.២៣១    ៧១.៩៩៤.៩៦៩  
         
បាំណ លសរ  ប   ៥.២៨៥.៤៥៨.១៩៤    ៥.០៤៥.០២៤.៧៤៤    ២១.៣៧៩.៦៧៨.៣៩៤    ២០.៥៥៨.៤៧៥.៨៣៤  
         
មូលធន         
ដែើមទុន ២៣  ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ៤២៨.៨១៨.១៥៤    ១.៧៥២.១៤៤.៤១២    ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៨  
បុពវោភភាគហ ុន ២៣  ១១.៧០៦.២១៥    -      ៤៧.៣៥១.៦៤០    -    
ទុនបម្រមុង ៣៣  ៥១០.៧៤១.៥៥៤    ៤២៥.៧០៩.៦១២    ២.០៧៩.៣៥៧.៨០២    ១.៧៥២.៣៦៨.៦៥៦  
ម្របាក់ឆាំដណញរកាទុក   ១៣៨.៤១៤.៧៦៩    ១១៧.៧៥០.៧៦៧    ៥៤៦.៤៧៩.៥២៦    ៤៦២.២៣២.៣៨៩  
មូលធនសរ  ប   ១.០៩៤.០២៥.៥៥៧    ៩៧២.២៧៨.៥៣៣    ៤.៤២៥.៣៣៣.៣៨០    ៣.៩៦២.០៣៥.០២៣  
         
បាំណ ល និង មូលធនសរ  ប   ៦.៣៧៩.៤៨៣.៧៥១   ៦.០១៧.៣០៣.២៧៧    ២៥.៨០៥.០១១.៧៧៤    ២៤.៥២០.៥១០.៨៥៧  
 
 
 
កាំណត្់សាា ល់ែឆូានភាជ ប់ជាមួយ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនេះ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

របាយការណ៍ឆាំអណញ ឬខារ និងលទធផលលមអិរអផសងៗអដាយឡែរ 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 រាំណរ់ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
 សាា ល់     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
  

       

ឆាំណូលការម្របាក់ម្រត្ូវបានគណនាដោយដម្របើ
វធិ្ីស្ថស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធភាព ២៤  ៤៧៨.៧៣៩.៣៤១    ៤៥២.៦៥១.២៨៩    ១.៩៥១.៨២០.២៩៣    ១.៨៣៤.១៤៣.០២៣  

ឆាំណាយការម្របាក់ ២៥  (១៣៩.៨៥៦.១៤៧)   (១៤៦.៤៨៣.៩៨៧)   (៥៧០.១៩៣.៥១១)   (៥៩៣.៥៥៣.១១៥) 
ឆាំណូលការម្របាក់សុទធ   ៣៣៨.៨៨៣.១៩៤    ៣០៦.១៦៧.៣០២    ១.៣៨១.៦២៦.៧៨២    ១.២៤០.៥៨៩.៩០៨  
         
ឆាំណូលកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ថ ២៦  ៤២.៣៥៤.០៩៤    ៤៦.០៤៨.២២៤    ១៧២.៦៧៧.៦៤១    ១៨៦.៥៨៧.៤០៤  
ឆាំណាយកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ថ   (១.៥២៦.៣៧០)   (៦៦៧.៩៩២)   (៦.២២៣.០១០)   (២.៧០៦.៧០៤) 
ឆាំណូលកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ថសុទធ   ៤០.៨២៧.៧២៤    ៤៥.៣៨០.២៣២    ១៦៦.៤៥៤.៦៣១    ១៨៣.៨៨០.៧០០  
         
សាំវធិានធ្នដលើឱនភាពថ្នត្ថ្មលខាត្បង់សម្រាប់ឥណទន និង

បុដរម្របទន ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារនានា និងម្របាក់ទទួល
បានដផេងដទៀត្ ៣៥.១(ឆ)  (១៦.២៤៧.៦៧៦)   (២១.៧៨០.៦៣២)   (៦៦.២៤១.៧៧៥)   (៨៨.២៥៥.១២១) 

សាំវធិានធ្នកិឆចសនាដម្រៅតរាងត្ុលយការ   ១៣២.០៨២    (៣៦០.៣៥៤)   ៥៣៨.៤៩៨    (១.៤៦០.១៥៤) 

ឱនភាពថ្នត្ថ្មលខាត្បង់សុទធ   (១៦.១១៥.៥៩៤)   (២២.១៤០.៩៨៦)   (៦៥.៧០៣.២៧៧)   (៨៩.៧១៥.២៧៥) 
         
ឆាំណូលបនាា ប់ពីសាំវធិានធ្នសម្រាប់ឱនភាពថ្នត្ថ្មល សុទធ   ៣៦៣.៥៩៥.៣២៤    ៣២៩.៤០៦.៥៤៨    ១.៤៨២.៣៧៨.១៣៦   ១.៣៣៤.៧៥៥.៣៣៣  
         
ឆាំណូលដផេងៗ  ២៧  ១៦.៦៦២.៧៤៨    ១៦.២៣៣.៧៦៤    ៦៧.៩៣៤.០២៤    ៦៥.៧៧៩.២១២  
ឆាំណាយទូដៅ និងរែឋបាល ២៨  (២០៨.១០៣.៧៥៧)   (១៩៧.៤១៣.៩១០)   (៨៤៨.៤៣៩.០១៧)   (៧៩៩.៩២១.១៦៣) 
   (២០៨.១០៣.៧៥៧)   (១៩៧.៤១៣.៩១០)   (៨៤៨.៤៣៩.០១៧)   (៧៩៩.៩២១.១៦៣) 
         
ឆាំដណញមុនឆាំណាយពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញ   ១៧២.១៥៤.៣១៥    ១៤៨.២២៦.៤០២    ៧០១.៨៧៣.១៤៣    ៦០០.៦១៣.៣៨២  
         
ឆាំណាយពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញ ២៩(ែ)  (៣៣.៨១២.១៣៩)   (៣០.៣៣៩.៦២៣)   (១៣៧.៨៥២.០៩១)   (១២២.៩៣៦.១៥៣) 
         
ម្របាក់ឆាំដណញកនុងឆ្ន ាំ   ១៣៨.៣៤២.១៧៦    ១១៧.៨៨៦.៧៧៩    ៥៦៤.០២១.០៥២    ៤៧៧.៦៧៧.២២៩  
         
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ ៖         
ធាតុ្ឡែលនឹងមិនម្រត្វូបានចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិ ដៅឆាំដណញឬខាត្៖        
ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នកាត្ពវកិឆចេត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជ្ិត្   ៧២.៥៩៣    (១៣៦.០១២)   ២៩៥.៩៦២    (៥៥១.១២១) 
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ   -      -      (៧.៩៦១.៧៩៧)   ៧.១៥៣.៧៥៥  
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ កនុងឆ្ន ាំ   ៧២.៥៩៣    (១៣៦.០១២)   (៧.៦៦៥.៨៣៥)   ៦.៦០២.៦៣៤  
         

លទធផលលមអិត្ដផេងៗ កនុងឆ្ន ាំសរុប   ១៣៨.៤១៤.៧៦៩    ១១៧.៧៥០.៧៦៧    ៥៥៦.៣៥៥.២១៧    ៤៨៤.២៧៩.៨៦៣  
         

ម្របាក់ឆាំដណញឡែលផតល់ជូ្នែល់៖         
ភាគហ ុនិករបស់ធ្នាគារ   ១៣៨.៣៤២.១៧៦    ១១៧.៨៨៦.៧៧៩    ៥៦៤.០២១.០៥២    ៤៧៧.៦៧៧.២២៩  
 

 

       

លទធផលលមអិត្សរុបផតល់ជូ្នែល់៖         
ភាគហ ុនិករបស់ធ្នាគារ   ១៣៨.៤១៤.៧៦៩    ១១៧.៧៥០.៧៦៧    ៥៥៦.៣៥៥.២១៧    ៤៨៤.២៧៩.៨៦៣  

កាំណត្់សាា ល់ែូឆានភាជ ប់ជាមួយ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនេះ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
របាយការណ៍បឡក្មបក្មួលមូលធនអដាយឡែរ 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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 ផតល់ជូនភាគហ  និររបស់ធនាគារ 
 អែើមទ ន  ប ពវលាភភាគហ  ន  ទ នបក្មុង  ឆាំអណញររាទ រ  សរ  ប  

 ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  
   (កាំណត់្សាា ល់ ៤)    (កាំណត់្សាា ល់ ៤)    (កាំណត់្សាា ល់ ៤)    (កាំណត់្សាា ល់ ៤)    (កាំណត់្សាា ល់ ៤)  

                     
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា ឆ្ន ាំ ២០២០  ៤២៨.៨១៨.១៥៤   ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៨    -      -      ៤២៥.៧០៩.៦១២    ១.៧៥២.៣៦៨.៦៥៦    ១១៧.៧៥០.៧៦៧    ៤៦២.២៣២.៣៨៩    ៩៧២.២៧៨.៥៣៣    ៣.៩៦២.០៣៥.០២៣   
                     
ម្របាក់ឆាំដណញសម្រាប់ការយិបរដិឆេទ  -      -      -      -      -      -      ១៣៨.៣៤២.១៧៦    ៥៦៤.០២១.០៥២    ១៣៨.៣៤២.១៧៦    ៥៦៤.០២១.០៥២   
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ ៖                     

ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នកាត្ពវកិឆចេត្ថម្របដយាជ្ន៍
និដយាជ្ិត្  -      -      -      -      -      -      ៧២.៥៩៣    ២៩៥.៩៦២    ៧២.៥៩៣    ២៩៥.៩៦២   

លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      -      -      -      (៧.៩៦១.៧៩៧)   -      -      -      (៧.៩៦១.៧៩៧)  
លទធផលលមអិត្សរុបសម្រាប់ការយិបរដិឆេទ  -      -      -      -      -      (៧.៩៦១.៧៩៧)   ១៣៨.៤១៤.៧៦៩    ៥៦៤.៣១៧.០១៤    ១៣៨.៤១៤.៧៦៩    ៥៥៦.៣៥៥.២១៧   
                     
ម្របតិ្បត្តិការជាមួយ ភាគហ ុនិក៖                     
ភាគោភឡែលបានបង់  -      -      -      -      -      -      (៣២.៧១៨.៨២៥)   (១៣៣.៣៩៤.៦៥០)   (៣២.៧១៨.៨២៥)   (១៣៣.៣៩៤.៦៥០)  
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុកដៅជាដែើមទុនបម្រមុង  -      -      -      -      ៦៦.៩៤៩.៣០៥    ២៧២.៩៥២.៣១៦    (៦៦.៩៤៩.៣០៥)   (២៧២.៩៥២.៣១៦)   -      -     
ការដបាេះផាយភាគហ ុន  ៤.៣៤៤.៨៦៥    ១៧.៧១៤.០១៥    ១១.៧០៦.២១៥    ៤៧.៧២៦.២៣៩    -      -      -      -      ១៦.០៥១.០៨០    ៦៥.៤៤០.២៥៤   
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុក ដៅទុនបម្រមុង

តម បទបបញ្ញត្តិ   -      -      -      -      ១៨.០៨២.៦៣៧    ៧៣.៧២២.៩១១    (១៨.០៨២.៦៣៧)   (៧៣.៧២២.៩១១)   -      -     
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      (១៣.០០៣.៥៨១)   -      (៣៧៤.៥៩៩)   -      (១១.៧២៤.២៨៤)   -      -      -      (២៥.១០២.៤៦៤)  
ម្របតិ្បត្តិការជាមួយភាគហ ុនិកសរុប  ៤.៣៤៤.៨៦៥    ៤.៧១០.៤៣៤    ១១.៧០៦.២១៥    ៤៧.៣៥១.៦៤០    ៨៥.០៣១.៩៤២    ៣៣៤.៩៥០.៩៤៣   (១១៧.៧៥០.៧៦៧)   (៤៨០.០៦៩.៨៧៧)   (១៦.៦៦៧.៧៤៥)   (៩៣.០៥៦.៨៦០)  
                     
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០  ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ១.៧៥២.១៤៤.៤១២    ១១.៧០៦.២១៥    ៤៧.៣៥១.៦៤០    ៥១០.៧៤១.៥៥៤   ២.០៧៩.៣៥៧.៨០២    ១៣៨.៤១៤.៧៦៩    ៥៤៦.៤៧៩.៥២៦    ១.០៩៤.០២៥.៥៥៧    ៤.៤២៥.៣៣៣.៣៨០   
  
 
 
 
កាំណត្់សាា ល់ែឆូានភាជ ប់ជាមួយ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនេះ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

របាយការណ៍បឡក្មបក្មួលមូលធនអដាយឡែរ (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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 អែើមទ ន  ទ នបក្មុង  ក្បារ់ឆាំអណញររាទ រ  សរ  ប  
 ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  

   (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  
                 
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩ ៣៩៥.២២៤.១០៥    ១.៥៨៨.០១០.៤៥៤    ៣៨៩.៧៣០.៩២៣    ១.៥៧៦.៩៦០.១៨៨    ៧៧.៩៩១.០១១    ៣០២.៣៤៦.៥៤២    ៨៦២.៩៤៦.០៣៩    ៣.៤៦៧.៣១៧.១៨៤   
ការឡកសម្រមួលដលើការ េនុវត្តជាដលើកែាំបូងថ្ន ស.រ.ហ.េ.ក ១៦ 

បនាា ប់ពីកាត្់កងពនធ   -      -      -      -      -      -      -      -     
សមតុ្លយឡែលបានបញ្ជជ ក់ដែើងវញិ ដៅថ្ងៃទី១ ឡែមករាឆ្ន ាំ ២០១៩ ៣៩៥.២២៤.១០៥    ១.៥៨៨.០១០.៤៥៤    ៣៨៩.៧៣០.៩២៣    ១.៥៧៦.៩៦០.១៨៨    ៧៧.៩៩១.០១១    ៣០២.៣៤៦.៥៤២    ៨៦២.៩៤៦.០៣៩    ៣.៤៦៧.៣១៧.១៨៤   
                 
ម្របាក់ឆាំដណញកនុងឆ្ន ាំ  -      -      -      -      ១១៧.៨៨៦.៧៧៩    ៤៧៧.៦៧៧.២២៩    ១១៧.៨៨៦.៧៧៩    ៤៧៧.៦៧៧.២២៩   
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ ៖                 

ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នកាត្ពវកិឆចេត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជ្ិត្  -      -      -      -      (១៣៦.០១២)   (៥៥១.១២១)   (១៣៦.០១២)   (៥៥១.១២១)  
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      -      ៧.១៥៣.៧៥៥    -      -      -      ៧.១៥៣.៧៥៥   

លទធផលលមអិត្សរុបកនុងឆ្ន ាំ  -      -      -      ៧.១៥៣.៧៥៥    ១១៧.៧៥០.៧៦៧    ៤៧៧.១២៦.១០៨    ១១៧.៧៥០.៧៦៧    ៤៨៤.២៧៩.៨៦៣   
                 
ម្របតិ្បត្តិការជាមួយ ភាគហ ុនិក៖                 
ភាគោភជាភាគហ ុន  ៣៣.៥៩៤.០៤៩    ១៣៦.៧៦១.៣៧៣    -      -      (៣៣.៥៩៤.០៤៩)  (១៣៦.៧៦១.៣៧៣)   -      -     
ភាគោភជាស្ថឆ់ម្របាក់  -      -      -      -      (៨.៤១៨.២៧៣)   (៣៤.០៦០.៣៣៣)   (៨.៤១៨.២៧៣)   (៣៤.០៦០.៣៣៣)  
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុកដៅជាទុនបម្រមុងទូដៅ  -      -      ៤៨.៦៥០.៥៩៧    ១៩៨.០៥៦.៥៨០    (៤៨.៦៥០.៥៩៧)   (១៩៨.០៥៦.៥៨០)   -      -     
ការដផារពីទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្តិដៅជាម្របាក់ឆាំដណញរកាទុក  -      -      (១២.៦៧១.៩០៨)   (៥១.៦៣៨.០២៥)   ១២.៦៧១.៩០៨    ៥១.៦៣៨.០២៥    -      -     
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      ២២.៦៦២.១៥១    -      ២១.៨៣៦.១៥៨    -      -      -      ៤៤.៤៩៨.៣០៩   
ម្របតិ្បត្តិការជាមួយ ភាគហ ុនិកសរុប  ៣៣.៥៩៤.០៤៩    ១៥៩.៤២៣.៥២៤    ៣៥.៩៧៨.៦៨៩    ១៦៨.២៥៤.៧១៣    (៧៧.៩៩១.០១១)   (៣១៧.២៤០.២៦១)   (៨.៤១៨.២៧៣)   ១០.៤៣៧.៩៧៦   
                 
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩  ៤២៨.៨១៨.១៥៤    ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៨    ៤២៥.៧០៩.៦១២    ១.៧៥២.៣៦៨.៦៥៦    ១១៧.៧៥០.៧៦៧    ៤៦២.២៣២.៣៨៩   ៩៧២.២៧៨.៥៣៣    ៣.៩៦២.០៣៥.០២៣   
 
 
 
កាំណត្់សាា ល់ែឆូានភាជ ប់ជាមួយ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនេះ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 

របាយការណ៍លាំហូរសាឆ់ក្បារ់អដាយឡែរ 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 រាំណរ់ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
 សាា ល់     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

         
លាំហូរសាឆ់ក្បារ់ព៊ីសរមមភាពក្បរិបរតិការ         
ម្របាក់ឆាំដណញកនុងឆ្ន ាំ   ១៣៨.៣៤២.១៧៦    ១១៧.៨៨៦.៧៧៩    ៥៦៤.០២១.០៥២   ៤៧៧.៦៧៧.២២៩  
និយ័ត្កមម៖         

រ ាំលស់ដលើម្រទពយ និងបរកិាខ រ ១២  ១៩.១៨១.១៥១    ១៩.២៧៥.៧៨៧    ៧៨.២០១.៥៥៣    ៧៨.១០៥.៤៨៩  
រ ាំលស់ដលើម្រទពយសកមមេរូបី ១៣  ៣.៣៣៩.៥១០    ៣.១៨២.៨២១    ១៣.៦១៥.១៨២    ១២.៨៩៦.៧៩១  
រ ាំលស់ដលើសិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម ១៤  ៩.៧៧០.៦៣៨    ៩.៦៤៧.៨៧១    ៣៩.៨៣៤.៨៩១    ៣៩.០៩៣.១៧៣  
និយ័ត្កមមដលើម្រទពយ និងបរកិាខ រ   ១៨.៥៣៤    ៤២.៧៩៧    ៧៥.៥៦៣    ១៧៣.៤១៣  
និយ័ត្កមមដលើម្រទពយសកមមេរូបី   ២៩០.២៨៤    ៣៩១.១៥០    ១.១៨៣.៤៨៨    ១.៥៨៤.៩៤០  
សាំវធិានធ្នដលើខាត្បង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មល ៨  ១៦.១១៥.៥៩៤    ២២.១៤០.៩៨៦    ៦៥.៧០៣.២៧៧    ៨៩.៧១៥.២៧៥  
ឆាំណាយេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត ២២(ក)  ១.៥៧៧.៦៧៧    ១.៤០២.០៧៧    ៦.៤៣២.១៨៩    ៥.៦៨១.២១៨  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បាំណាឆ់េត្ីត្ភាពការង្ហរ ២២(គ)  ៦.៣៧៨.៧៣៨    ៣.១៧១.១១៦    ២៦.០០៦.១១៥    ១២.៨៤៩.៣៦២  
ឆាំណាយពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញ ២៩ (ែ)  ៣៣.៨១២.១៣៩    ៣០.៣៣៩.៦២៣    ១៣៧.៨៥២.០៩១    ១២២.៩៣៦.១៥៣  
ឆាំណូលការម្របាក់សុទធ   (៣៣៨.៨៨៣.១៩៤)   (៣០៦.១៦៧.៣០២)   (១.៣៨១.៦២៦.៧៨២)   (១.២៤០.៥៨៩.៩០៨) 
ឆាំដណញពីការលក់ម្រទពយ និងបរកិាខ រ និង ម្រទពយសកមមេរូបី   (៣២៦.២៩៩)   (៨៤.៦៣៧)   (១.៣៣០.៣២១)   (៣៤២.៩៤៩) 
ឆាំដណញពីការបតូររូបិយប័ណណមិនទន់បានទទួលស្ថា ល់   (២២៧.៧៩៤)   (១.០១៩.៣៩០)   (៩២៨.៧១៦)   (៤.១៣០.៥៧០) 

   (១១០.៦១០.៨៤៦)   (៩៩.៧៩០.៣២២)   (៤៥០.៩៦០.៤១៨)   (៤០៤.៣៥០.៣៨៤) 

បឡម្រមបម្រមួល ៖         
ឥណទន និងបុដរម្របទន   (៦២២.២៤៨.០៧៩)   (២៤៨.៤៧៤.៨៥៩)   (២.៥៣៦.៩០៥.៤១៨)   (១.០០៦.៨២០.១២៩) 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេងៗ    ១៨១.៣៥៩.៣៨៧    -      ៧៣៩.៤០២.២២១    -    
ម្របាក់បដញ្ញើតមឆាប់   ៤២.០៤៧.៥៥៨    (៤៥.២៤២.៤៦៩)   ១៧១.៤២៧.៨៩៤    (១៨៣.៣២២.៤៨៤) 
ម្រទពយសកមមដផេងៗ    (៤.៩១០.០៧៥)   ៤.៤៧៣.៦០៩    (២០.០១៨.៣៧៦)   ១៨.១២៧.០៦៤  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន   ១៩៨.១២២.១៧៨    ៤៨០.៦៦៤.០៥៦    ៨០៧.៧៤៤.១២០    ១.៩៤៧.៦៥០.៧៥៥  
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ    ២២.៤៨៦.៨៣៣    (១០.២៨៦.៥៨១)   ៩១.៦៧៨.៨១៨    (៤១.៦៨១.២២៦) 
មូលនិធ្ិេភិវឌឍន៍វជិាជ ជ្ីវៈ   ១.៣១២.៦៤១    ១.៣៨៥.៤៩៣    ៥.៣៥១.៦៣៧    ៥.៦១៤.០១៨  
បាំណុលដផេងៗ    ១១.៥៨៣.៧៥៦    (៦.៤៦០.៦៦៨)   ៤៧.២២៦.៩៧៣    (២៦.១៧៨.៦២៧) 

ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធ(ដម្របើម្របាស់កនុង)/បានពីម្របតិ្បត្តិការ   (២៨០.៨៥៦.៦៤៧)   ៧៦.២៦៨.២៥៩    (១.១៤៥.០៥២.៥៤៩)   ៣០៩.០៣៨.៩៨៧  
         
ឆាំណូលការម្របាក់បានទទួល   ៤៧៩.១១៣.៧១៥    ៤៥២.៦៦៨.៤២៣    ១.៩៥៣.៣៤៦.៦១៦    ១.៨៣៤.២១២.៤៥០  
ឆាំណាយការម្របាក់បានបង់   (១៤៣.៦២០.៧១៤)   (១៣៨.៦៧២.៩៩៤)   (៥៨៥.៥៤១.៦៥១)   (៥៦១.៩០២.៩៧២) 
ពនធដលើម្របាក់ឆាំណូលបានបង់ ២៩(ក)  (៣៣.៧១៥.៥៦៩)   (១៧.១៤០.៥៣១)   (១៣៧.៤៥៨.៣៧៥)   (៦៩.៤៥៣.៤៣២) 
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្តបានបង់ ២២(ក)  (១៤៣.០០៤)   (១៤៨.៣៥០)   (៥៨៣.០២៧)   (៦០១.១១៤) 
មូលនិធ្ិេភិវឌឍន៍វជិាជ ជ្ីវៈបានបង់ ២២(ែ)  (២.០៨៥.៣១៥)   (១.៤៦៥.៣៩៣)   (៨.៥០១.៨២៩)   (៥.៩៣៧.៧៧២) 
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បាំណាឆ់េត្ីត្ភាពការង្ហរបានបង់ ២២(គ)  (៦.៨១៥.២៤៨)   (៦.១១២.៣១២)   (២៧.៧៨៥.៧៦៦)   (២៤.៧៦៧.០៨៨) 
ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធបានពីសកមមភាពម្របតិ្បត្តិការ   ១១.៨៧៧.២១៨    ៣៦៥.៣៩៧.១០២    ៤៨.៤២៣.៤១៩    ១.៤៨០.៥៨៩.០៥៩  
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របាយការណ៍លាំហូរសាឆ់ក្បារ់អដាយឡែរ (រ) 
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  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 រាំណរ់ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
 សាា ល់     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

         
លាំហូរសាឆ់ក្បារ់ព៊ីសរមមភាពវិនិអោគ         
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ   ២២.៩៤៦.៥៧៦    ២២.៤០៧.៤៤១    ៩៣.៥៥៣.១៩០    ៩០.៧៩៤.៩៥១  
ការទិញម្រទពយ និងបរកិាខ រ ១២  (១៧.០៩៣.៧៩១)   (១៣.១៧២.៤៣៥)   (៦៩.៦៩១.៣៨៦)   (៥៣.៣៧៤.៧០៧) 
ការទិញម្រទពយសកមមេរូបី ១៣  (៩.៦០៣.២៩៧)   (១.៧៥០.៦៥៦)   (៣៩.១៥២.៦៤២)   (៧.០៩៣.៦៥៨) 
ការវនិិដយាគកនុងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ   ២០.០០០    (៧.៩៦៥.២៩០)   ៨១.៥៤០    (៣២.២៧៥.៣៥៥) 
ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីការលក់ម្រទពយ និងបរកិាខ រ   ៣៤៨.១០៥    ៣៣៩.៤៤៩    ១.៤១៩.២២៤    ១.៣៧៥.៤៤៧  
ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធដម្របើម្របាស់កនុងសកមមភាពវនិិដយាគ   (៣.៣៨២.៤០៧)   (១៤១.៤៩១)   (១៣.៧៩០.០៧៤)   (៥៧៣.៣២២) 
         
លាំហូរសាឆ់ក្បារ់ព៊ីសរមមភាពហរិញ្ញបបទាន         
ការទូទត្់ភាគោភ   (៣២.៧១៨.៨២៥)   (៨.៤១៨.២៧៣)   (១៣៣.៣៩៤.៦៥០)   (៣៤.១១០.៨៤២) 
ការសងម្របាក់កមចី   (១៨៦.២១៣.២៩៣)   (៤២៩.៩១២.៧៨៥)   (៧៥៩.១៩១.៥៩៦)   (១.៧៤២.០០៦.៦០៥) 
ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីម្របាក់កមចី   ១៧៥.៤៩៨.០៨១    ១៩៤.៣៨៨.៤៥១    ៧១៥.៥០៥.៦៧៦    ៧៨៧.៦៦២.០០៣  
ការសងបាំណុលបនាា ប់បនេាំ   (៧.១៤៣.៩៥៧)   (៣២.០០០.០០០)   (២៩.១២៥.៩១៣)   (១២៩.៦៦៤.០០០) 
ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីបាំណុលបនាា ប់បនេាំ   ៣៥.០០០.០០០    ៩៣.៨៣៣.៦៦៧    ១៤២.៦៩៥.០០០    ៣៨០.២១៤.០១៩  
ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីការដបាេះផាយភាគហ ុន   ៤.៣៤៤.៨៦៥    -      ១៧.៧១៤.០១៥    -    
ស្ថឆ់ម្របាក់បានពីបុពវោភភាគហ ុន   ១១.៧០៦.២១៥    -      ៤៧.៧២៦.២៣៩    -    
ការទូទត្់បាំណុលភត្ិសនា ២១  (១០.៨៨៣.៤០៦)   (១០.៤៥២.១៩៥)   (៤៤.៣៧១.៦៤៦)   (៤២.៣៥២.២៩៤) 
ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធ ដម្របើម្របាស់កនុងសកមមភាពហិរញ្ញបបទន   (១០.៤១០.៣២០)   (១៩២.៥៦១.១៣៥)   (៤២.៤៤២.៨៧៥)   (៧៨០.២៥៧.៧១៩) 
         
អរើនអែើង(ងយឆ ុះ) / /អរើនអែើងសាឆ់ក្បារ់ និង
សាឆ់ក្បារ់សមមូលស ទធ   (១.៩១៥.៥០៩)   ១៧២.៦៩៤.៤៧៦    (៧.៨០៩.៥៣០)   ៦៩៩.៧៥៨.០១៨  

សាឆ់ក្បារ់ និងសាឆ់ក្បារ់សមមូលនាអែើមឆ្ន ាំ   ១.៤៥៩.៦១៣.៤៤៨    ១.២៨៦.៩១៨.៩៧២    ៥.៩៤៧.៩២៤.៨០១    ៥.១៧០.៨៤០.៤២៩  
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ   -      -      (៤៣.៧២៧.១០៨)   ៧៧.៣២៦.៣៥៤  
         
សាឆ់ក្បារ់ និងសាឆ់ក្បារ់សមមូល នាឆ ងឆ្ន ាំ ៣១  ១.៤៥៧.៦៩៧.៩៣៩    ១.៤៥៩.៦១៣.៤៤៨    ៥.៨៩៦.៣៨៨.១៦៣    ៥.៩៤៧.៩២៤.៨០១  
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កាំណត្់សាា ល់ែឆូានភាជ ប់ជាមួយ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនេះ។ 
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១. ព័រ៌ានទូអៅ 

មុនថ្ងៃទី០១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០០៣ ធ្នាគារ ដេសុីលីោ ភីេិលសុ ី (ដៅកាត់្ថា “ធ្នាគារ”) គឺជាម្រកុមហ ុនមហាជ្ន
ទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ ឡែលបដងកើត្ដែើងដម្រកាមឆាប់ម្រពេះរាជាណាឆម្រកកមពុជា ដហើយដធ្វើម្របតិ្បត្តិការជាធ្នាគារឯក
ដទស ឡែលានទីស្ថន ក់ការកណាត លដៅរាជ្ធានីភនាំដពញ និងានស្ថខាឆាំនួន ១៤ កនុងម្រពេះរាជាណាឆម្រកកមពុជា។ ដៅ          
ថ្ងៃទី០១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០០៣ ធ្នាគារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា បានផតល់អាជាា ប័ណណែល់ធ្នាគារជាធ្នាគារពាណិជ្ជឯកជ្ន សម្រាប់
រយៈដពល ៣ឆ្ន ាំ គិត្ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០០៣។ អាជាា ប័ណណរបស់ធ្នាគារ ម្រត្ូវបានដធ្វើជាងមីដៅជាអាជាា ប័ណណ          
េឆិថ្្នតយ៍ ដៅថ្ងៃទី២៨ ឡែវឆិេិកា ឆ្ន ាំ២០០៦។ 

ទីស្ថន ក់ការឆុេះបញ្ជ ីរបស់ធ្នាគារានទីតាំងសថិត្ដៅេគារដលែ ៦១ មហាវងីិម្រពេះមុនីវងេ សង្ហក ត់្ស្សេះឆក             
ែណឌ  ែូនដពញ រាជ្ធានីភនាំដពញ ម្រពេះរាជាណាឆម្រកកមពុជា។ 

ធ្នាគារដធ្វើម្របតិ្បត្តិការដម្រកាមការម្រត្ួត្ពិនិត្យរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ដោយដផ្លត ត្ជាពិដសសដលើការផតល់
ឥណទន និងដសវាហិរញ្ញវត្ថុដផេង ដៗទៀត្សម្រាប់ម្របជាពលរែឋទូដៅ ក៏ែូឆជាសហម្រគាសធុ្នតូ្ឆ និងមធ្យម ម្រពមទាំង
សកមមភាពអាជី្វកមមែថ្ទដទៀត្ ឡែលម្រកុមម្របឹកាភិបាលដជ្ឿជាក់ថាគាាំម្រទែល់ដគាលបាំណងដនេះ។ 

សកមមភាពឆមបង រៗបស់ម្រកមុហ នុបុម្រត្សមព័នធ ម្រត្វូបានោត្ម្រត្ោងដៅកនុងកាំណត់្សាា ល់ ១១ ដលើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ ធ្នាគារ និងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ានបុគាលិកឆាំនួន ១៣.៧០៤ នាក់ (២០១៩៖ 
១៣.៦៥៥ នាក់)។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានេនុម័ត្ឲ្យដឆញផាយដោយម្រកមុម្របឹកាភិបាល ដៅថ្ងៃទី២៥ ឡែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២១។ 

២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់ៗ 

ដគាលនដយាបាយគណដនយយសាំខាន់ៗខាងដម្រកាមដនេះ ម្រត្វូបានេនុវត្តដោយសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ                  
កនុងការដរៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនេះ។ ដគាលនដយាបាយទាំងេស់ដនេះ ម្រត្ូវបានយកមកេនុវត្តម្របកបដោយ            
សងាតិ្ភាពដៅម្រគប់ការយិបរដិឆេទ ដលើកឡលងឡត្ានការបញ្ជជ ក់បឡនថម។ 

(ក) មូលោឋ នថ្នការដរៀបឆាំ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ម្រត្ូវបានដរៀបឆាំដែើងដោយេនុដោមដៅតមសតង់ោរ
របាយការណ៍ទក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុេនារជាតិ្ថ្នកមពុជា ដៅកាត់្ថា (“ស.រ.ទ.ហ.េ.ក”)។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួមម្រត្ូវ
បានដរៀបឆាំដែើងដៅតមមូលោឋ នថ្ងលដែើម។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ក) មូលោឋ នថ្នការដរៀបឆាំ (ត្) 

ការដរៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ េនុដោមដៅតម ស.រ.ទ.ហ.េ.ក ត្ម្រមូវឲ្យដម្របើម្របាស់ការបា ន់ស្ថម ន
គណដនយយសាំខាន់ៗ។ វាក៏ត្ម្រមវូឲ្យម្រកមុម្របឹកាភិបាលដធ្វើការវនិិឆេ័យកនុងែាំដណើ រការេនុវត្តដគាលនដយាបាយគណដនយយ 
របសស់មព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ។ ឡផនកពាក់ព័នធនឹងការវនិិឆេ័យ ឬភាពសមគុស្ថម ញឡែលានកម្រមិត្ែពស់ ឬឡផនកឡែលាន
ការសនមត្ និងការបា ន់ស្ថម នជាស្ថរវនតឆាំដពាេះរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុម្រត្វូបានបង្ហា ញដៅកនុងកាំណត់្សាា ល់ ៣។ 

(ែ) សតង់ោរបានដឆញផាយប ុឡនតមិនទន់បានដម្របើ 

សាង់ោរងមី និងការដធ្វើវដិស្ថធ្នកមមសាង់ោរមួយឆាំនួន បានឆូលជាធ្រាន សម្រាប់ការយិបរដិឆេទឡែលចាប់ដផតើម 
បនាា ប់ពីថ្ងៃទី០១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០២០ ឡែលការេនុវត្តមុនកាលកាំណត់្ម្រត្ូវបានេនុញ្ជញ ត្ ប ុឡនតសមព័នធធ្នាគារ និង
ធ្នាគារ មិនបានេនុវត្តសតង់ោរមុនកាលកាំណត់្កនុងការដរៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនេះដៅដែើយដទ។ 

សតង់ោរឡែលបានវដិស្ថធ្នកមមខាងដម្រកាមដនេះ ទាំងដនាេះមិនម្រត្ូវបានរ ាំពឹងថានឹងមិនានផលប េះពាល់ជាស្ថរវនត
ដៅដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ។   

o កិឆចសនាខាត្បង់ - ឆាំណាយដែើមបបីាំដពញកិឆចសនា (ការដធ្វើវដិស្ថធ្នកមមឆាំដពាេះ ស.គ.េ.ក ៣៧). 

o សមបទនការជូ្លទក់ទងនឹងកូវែី១៩ (ការដធ្វើវដិស្ថធ្នកមមឆាំដពាេះ ស.រ.ហ.េ.ក ១៦)។ 

o ម្រទពយ ដរាងឆម្រក និងបរកិាខ រ៖ ឆាំណូលមុនដពលដម្របើម្របាសឡ់ែលបានកាំណត់្ទុកជាមុន (ការដធ្វើវដិស្ថធ្នកមម
ឆាំដពាេះ ស.គ.េ.ក ១៦)។ 

o ឯកស្ថរដយាងឆាំដពាេះម្រកបែ័ណឌ ទសេនទន (ការដធ្វើវដិស្ថធ្នកមមឆាំដពាេះ ស.រ.ហ.េ.ក ៣)។ 

o ការដធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់បាំណុល ជាបាំណុលរយៈដពលែលី ឬដពលឡវង (ការដធ្វើវដិស្ថធ្នកមមឆាំដពាេះ ស.គ.េ.ក ១)។ 

(គ) របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម 

(i) ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ 

ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ គឺជាម្រកុមហ ុនទាំងឡាយណាឡែលសមព័នធានេភិបាលភាព។ សមព័នធេភិបាលម្រកុមហ ុន
មួយដៅដពលឡែលសមព័នធម្របឈម ឬានសទិធិឆាំដពាេះផលេដងរពីការវនិិដយាគជាមួយម្រកុមហ ុន និងានឥទធិពលដៅ
ដលើផលទាំងដនាេះតមរយៈសទិធិេាំណាឆរបសែ់លួនកនុងការែឹកនាាំសកមមភាពឡែលពាក់ព័នធរបស់ម្រកុមហ ុន។ 
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(គ) របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម (ត្) 

(i) ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ (ត្)  

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម គឺរមួបញ្ចូ លនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្នាគារ និងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធទាំងេស់ 
ឡែលបានដរៀបឆាំសម្រាប់ការយិបរដិឆេទហិរញ្ញវត្ថុដនេះ។  

ម្រកមុហ នុបុម្រត្សមព័នធ ម្រត្ូវបានរួមញ្ចូលគាន ចាប់ពីកាលបរដិឆេទឡែលេភិបាលភាពម្រត្វូបានដផារដៅឲ្យសមព័នធធ្នាគារ 
និងបញ្ឈប់ការរួមញ្ចូ លគាន ចាប់ពីកាលបរដិឆេទឡែលេភិបាលភាពបានបញ្ច ប់។ 

រាល់ម្របតិ្បត្តិការ និងសមតុ្លយជាស្ថរវនតរវាងសមព័នធធ្នាគារម្រត្ូវបានលុបដចាល ដហើយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
រួម ឆលុេះបញ្ជច ាំងឡត្ម្របតិ្បត្តិការខាងដម្រៅឡត្ប ុដណាណ េះ។ ដៅដពលចាាំបាឆ់ ដគាលនដយាបាយគណដនយយរបស់ម្រកុមហ ុន
បុម្រត្សមព័នធ ម្រត្ូវបានផ្លល សប់តូរដែើមបីធានាឲ្យបាននូវសងាតិ្ភាពជាមួយនឹងដគាលនដយាបាយឡែលេនុវត្តដោយសមព័នធ។ 

(ii) ការផ្លល ស់បតូ រេត្ថម្របដយាជ្ន៍ភាគហ ុនិកកនុងម្រកុមហ នុបុម្រត្សមព័នធ ដោយមិនផ្លល ស់បតូ រេភិបាលភាព 

ម្របតិ្បត្តិការជាមួយេបបភាគភាគកមម ឡែលមិនដធ្វើឲ្យានការបាត់្បង់េភិបាលភាព ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតជាម្របតិ្បត្តិ
ការមូលធ្ន ែូឆម្របតិ្បត្តិការជាមួយាច សម់្រកុមហ ុនកនុងនាមជាាច ស់ឡែរ។ ករណីានការទិញពីេបបភាគភាគកមម 
លដមអៀងរវាង ត្ថ្មលត្បសនងឡែលបានបង់ និងឆាំឡណកពាក់ព័នធថ្នត្ថ្មលដយាងម្រទពយសកមមសទុធរបស់ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ
ឡែលបានទិញ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតែកដឆញពីមូលធ្ន។ ករណីានការលក់េបបភាគភាគកមម លដមអៀងរវាង ត្ថ្មលត្បសនង
ឡែលបានទទួល និងឆាំឡណកពាក់ព័នធថ្នត្ថ្មលដយាងម្រទពយសកមមសទុធរបស់ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធឡែលបានលក់ ក៏ម្រត្ូវ
កត់្ម្រតកនុងមូលធ្នឡែរ។ 

(iii) ការលក់ថ្នម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ 

ដៅដពលឡែលសមព័នធឡលងានេភិបាលភាព េត្ថម្របដយាជ្ន៍ឡែលានដៅកនុងម្រកុមហ ុនម្រត្ូវបានវាស់ឡវងដែើង
វញិដៅតមត្ថ្មលសមស្សប ដៅកាលបរដិឆេទឡែលេភិបាលភាពបានបាត់្បង់ ជាមួយនឹងការផ្លល ស់បតូរថ្នត្ថ្មល  ឡែលម្រត្ូវ
បានទទួលស្ថា លដ់ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្។ ត្ថ្មលសមស្សបគឺជាត្ថ្មលដយាងែាំបូងសម្រាប់ដគាលបាំណង
គណដនយយជាបនតបនាា ប់ សម្រាប់េត្ថម្របដយាជ្ន៍ឡែលម្រត្ូវទទួលបានទុកជាសាគត្ ការោក់ទុនរួមគាន  ឬម្រទពយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុ។ ដលើសពីដនេះដទៀត្ ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅម្រគាមុនដៅកនុងលទធផលលមអិត្ដផេងៗ
ទក់ទងនឹងេងាភាពដនាេះ ម្រត្ូវកត់្ម្រតែូឆករណីឡែលសមព័នធបានលក់ដោយផ្លា ល់ថ្នម្រទពយសកមម ឬសងបាំណុលឡែល
ពាក់ព័នធ។ វាអាឆានន័យថា ឆាំនួនឡែលបានទទួលដៅម្រគាមុនដៅកនុងលទធផលលមអិត្ដផេង  ៗម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ដែើង
វញិដៅរបាយការណ៍ម្របាក់ឆាំដណញ ឬខាត្។ 
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបថ្នអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(គ) របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម (ត្) 

(iv) ការវនិិដយាគកនុងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ 

ការវនិិដយាគកនុងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ម្រត្ូវបានរាយការណ៍តមថ្ងលដែើម ែកការខាត្បង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មលបងារ             
ដៅកនុងរបាយការណ៍ដោយឡែករបស់ធ្នាគារ។ ដៅដពលលក់ការវនិិដយាគដនាេះដឆញវញិ ត្ថ្មលលដមអៀងរវាងត្ថ្មល      
ត្បសនងឡែលបានមកពីការលក់ និងត្ថ្មលដយាងរបស់វា ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតដៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញឬខាត្។ 

ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលម្រត្ូវទទួលបានពីម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ឡែលធ្នាគារមិនរ ាំពឹងថានឹងសងម្រត្ែប់មកវញិនា
ដពលេនាគត្ ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជាឡផនកមួយថ្នការវនិិដយាគរបស់ធ្នាគារដៅកនុងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ។ 

(ឃ្) ការឡម្របសម្រមលួរបិូយប័ណណបរដទស 

(i) រូបិយប័ណណមុែង្ហរ និងរូបិយប័ណណសម្រាប់ការបង្ហា ញ 

ធាតុ្ដៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបសម់្រកុមហ ុនថ្នសមព័នធ ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងដោយដម្របើម្របាស់របិូយប័ណណថ្ន 
បរសិ្ថថ នដសែឋកិឆចសាំខាន់ឡែលម្រកុមហ ុនដម្របើដៅកនុងកិឆចម្របតិ្បត្តិការ (“រូបិយប័ណណមុែង្ហរ”)។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  
ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាម្របាក់ែុោល រអាដមរកិ ឡែលជារូបិយប័ណណមុែង្ហរ និងជារូបិយប័ណណសម្រាប់ការបង្ហា ញរបស់               
សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ។ 

(ii) ម្របតិ្បត្តិការ និងសមតុ្លយ 

ម្របតិ្បត្ាិការជារបិូយប័ណណដផេង ដៗម្រៅពីម្របាក់ែុោល រអាដមរកិ ម្រត្ូវបានឡម្របសម្រមលួដៅជារូបិយប័ណណមុែង្ហរ      
តមេម្រតបាូរម្របាក់ នាកាលបរដិឆេទថ្នម្របតិ្បត្ាិការដនាេះ។ ឆាំដណញ និងខាត្ពីការបាូររូបិយប័ណណបរដទសឡែលដកើត្មក  
ពីការទូទត់្ថ្នម្របតិ្បត្ាិការទាំងដនេះ និងពីការឡម្របសម្រមួលេម្រតបាូរម្របាក់ ដៅឆុងការយិបរដិឆេទរបស់ម្រទពយសកមម និង
បាំណុលរូបិយវត្ថុនានា ឡែលកាំណត់្ជារបិូយប័ណណដផេង  ៗ ដម្រៅពីម្របាក់ែុោល រអាដមរកិ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតដៅកនុង                  
របាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្។ 

(iii) សមព័នធធ្នាគារ 

របាយការណ៍លទធផល និងស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុថ្នកិឆចម្របតិ្បត្តិការដម្រៅម្របដទស (ឡែលមិនានរូបិយប័ណណថ្ន
ដសែឋកិឆចឡែលានេតិ្ផរណាែពសហ់ួសដហតុ្) ឡែលានរបិូយប័ណណមុែង្ហរែុសគាន ពីរបិូយប័ណណសម្រាប់ការបង្ហា ញ
របស់ធ្នាគារ ម្រត្ូវបានឡម្របសម្រមួលដៅជារូបិយប័ណណសម្រាប់ការបង្ហា ញ ែូឆខាងដម្រកាម៖ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបថ្នអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ឃ្) ការឡម្របសម្រមលួរបិូយប័ណណបរដទស (ត្) 

(iii) សមព័នធធ្នាគារ (ត្) 

ក) ម្រទពយសកមមនិងបាំណុលសម្រាប់របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុនីមួយ ឡៗែលបានបង្ហា ញ ម្រត្ូវបានឡម្រប
សម្រមួលតមេម្រតបិទបញ្ជ ីដៅឆុងការយិបរដិឆេទថ្នរបាយការណ៍។ 

ែ) ម្របាក់ឆាំណូលនិងឆាំណាយ សម្រាប់ការរាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្នីមួយ  ៗ ម្រត្ូវបានឡម្របសម្រមួលតម 
េម្រតបតូរម្របាក់ជាមធ្យម (ដលើកឡលងឡត្េម្រតមធ្យមដនេះមិនឡមនជាភាពម្របហាក់ម្របឡហលសមដហតុ្ផលថ្ន
ផលប េះពាល់បងាររបស់េម្រតដៅកាលបរដិឆេទម្របតិ្បត្តិការកនុងករណីឡែលឆាំណូល និងឆាំណាយម្រត្ូវបាន
ឡម្របសម្រមលួតមេម្រតដៅកាលបរដិឆេទថ្នម្របតិ្បត្តិការដនេះ) និង 

គ) រាល់ភាពែុសគាន ថ្នលដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជាសាសធាតុ្ោឆ់ដោយឡែកថ្ន
មូលធ្ន។ 

លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណឡែលដកើត្ដែើងពីការឡម្របសម្រមួលថ្នការវនិិដយាគសទុធ ដៅកនុងកិឆចម្របតិ្បត្តិការបរដទស 
ណាមួយ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍លទធផលលមអិត្ដផេង  ៗ ដៅកនុងមូលោឋ នថ្នការរួមបញ្ចូ លគាន ។          
ដៅដពលកិឆចម្របតិ្បត្ាិការបរដទស ម្រត្ូវបានលក់ដោយឡផនក លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ ម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិដៅ
របាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្ឡែលជាឡផនកមួយថ្នឆាំដណញ ឬខាត្ពីការលក់។ 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ 

(i) ការទទួលស្ថា ល់ និងការវាស់ឡវងដលើកែាំបូង 

សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារទទួលស្ថា ល់ដលើកែាំបូងនូវឥណទននិងបុដរម្របទន ម្របាក់បដញ្ញើ ម្របាក់កមចី និង 
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ ដៅកាលបរដិឆេទឡែលដកើត្ាន។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដផេងដទៀត្ (រួមានការទិញ និងលក់               
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុជាម្របចាាំ) ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា លដ់ៅកាលបរដិឆេទជួ្ញែូរ ឡែលជាកាលបរដិឆេទឡែលសមព័នធធ្នាគារ 
ឬធ្នាគារកាល យជាភាគីថ្នកិឆចសនារបស់របស់ឧបករណ៍។ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវាសឡ់វងដលើកែាំបូងតមត្ថ្មលសមស្សប បូកនឹង (សម្រាប់
ឧបករណ៍ឡែលមិនឡមនវាសឡ់វងតមត្ថ្មលសមស្សបតមរយៈឆាំដណញ ឬខាត្ (“FVTPL”) ឆាំណាយម្របតិ្បត្តិការឡែល
ដកើត្មកពីការទិញ ឬដឆញផាយម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបថ្នអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ii) ការដធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់ 

ដៅកនុងការទទួលស្ថា ល់ដលើកែាំបូង ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្វូបានចាត់្ថាន ក់ជា: ត្ថ្មលែករ ាំលស់ត្ថ្មលសមស្សប
តមរយៈលទធផលលមអិត្ដផេង  ៗ(“FVOCI”) ឬត្ថ្មលសមស្សបតមរយៈឆាំដណញ ឬខាត្ (“FVTPL”)។ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវាសឡ់វងតមត្ថ្មលែករ ាំលស់ ម្របសិនដបើវាបាំដពញតមលកខែណខ ទាំងពីរែូឆខាង
ដម្រកាម ដហើយមិនម្រត្ូវបានកាំណត់្ជា FVTPL ដនាេះដទ៖ 

• ម្រទពយសកមមឡែលានដៅកនុងម ូឡែលអាជី្វកមម កនុងដគាលបាំណងរកាទុកដែើមបកីារម្របមូលស្ថឆ់ម្របាក់តម
កិឆចសនា និង 

• លកខែណឌ ថ្នកិឆចសនារបស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ផតលនូ់វកាលបរដិឆេទជាក់ោក់ឆាំដពាេះលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ 
ឡែលជាម្រត្ូវទូទត់្ឡត្ម្របាក់ដែើម និងការម្របាក់ តមបរាិណម្របាក់ដែើមដៅជ្ាំពាក់ (“SPPI”)។ 

ឧបករណ៍បាំណុល ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតម FVOCI លុេះម្រតឡត្វាបានបាំដពញតមលកខែណឌ ទាំងពីរែូឆខាងដម្រកាម 
ដហើយមិនម្រត្ូវបានកាំណត់្ជា FVTPL ដនាេះដទ៖ 

• ម្រទពយសកមមឡែលានដៅកនុងម ូឡែលអាជី្វកមម កនុងដគាលបាំណងរកាទុកដែើមបកីារម្របមូលស្ថឆ់ម្របាក់តម
កិឆចសនា និងការលក់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និង 

• លកខែណឌ ថ្នកិឆចសនារបស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ផតល់នូវកាលបរដិឆេទជាក់ោក់ឆាំដពាេះលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ 
ឡែលជា SPPI។ 

សម្រាប់ការទទួលស្ថា លក់ារវនិិដយាគដលើមូលធ្នដលើកែាំបូង ឡែលមិនម្រត្ូវបានកាន់កាប់សម្រាប់ជួ្ញែូរ  
សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ម្រត្ូវអាឆដម្រជ្ើសដរ ើសជាស្ថថ ពរដែើមបីបង្ហា ញការឡម្របម្របួលត្ថ្មលសមស្សបដៅម្រគាបនាា ប់ កនុង
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ។ ការដម្រជ្ើសដរ ើសដនេះដធ្វើដែើងដោយឡផអកមូលោឋ នតមការវនិិដយាគនីមួយៗ។ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុទាំងេស់ដផេងដទៀត្ឡែលម្រត្វូបានចាត់្ថាន ក់តមការវាស់ឡវងតម FVTPL  

ដលើសពីដនេះ សម្រាប់ការទទួលស្ថា ល់ដលើកែាំបូង សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារអាឆនឹងកាំណត់្ជាស្ថថ ពរនូវ                 
ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ វាសឡ់វងតម FVTPL ម្របសិនមិនបាំដពញតមលកខែណឌ កនុងការវាស់ឡវងតមត្ថ្មលែករ ាំលស់ ឬ              
តម FVOCI ម្របសនិដបើេនុវត្តែូដឆនេះម្រត្វូលបុបាំបាត់្ឬកាត់្បនថយជាស្ថរវនានូវភាពមិនសុគីាន ថ្នគណដនយយឡែលនឹង              
ដកើត្ដែើង។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបថ្នអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ii) ការដធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់ (ត្) 

ការវាយត្ថ្មលម ូឡែលអាជី្វកមម 

សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ ដធ្វើការវាយត្ថ្មលេាំពីដគាលបាំណងថ្នម ូឡែលអាជី្វកមម ឡែលម្រទពយសកមមមួយម្រត្ូវបាន
កាន់កាប់កនុងកម្រមិត្សាព ធ្ហាវ សុលីីធី្មួយ ដម្រពាេះវាឆលុេះបញ្ជច ាំងបានលអបាំផុត្េាំពីមដធ្ាបាយឡែលអាជី្វកមមម្រត្ូវបាន
ម្រគប់ម្រគង និងព័ត៌្ានដៅឡែលបានផតល់ជូ្នេនកម្រគប់ម្រគង។  ព័ត៌្ានទាំងដនាេះរមួាន៖ 

• ដគាលនដយាបាយ និងដគាលបាំណងឡែលបានឡឆងសម្រាប់សាព ធ្ហាវ សុីលធីី្ និងការេនុវត្តជាក់ឡសតង             
នូវដគាលនដយាបាយទាំងដនាេះ។ ជាពិដសសថាដត្ើយទុធស្ថស្តសតរបសេ់នកម្រគប់ម្រគង ដផ្លត ត្ដលើការឡសវងរក
ឆាំណូលការម្របាក់តមកិឆចសនា រកានូវទម្រមង់េម្រតការម្របាក់ជាក់ោក់មួយ ដធ្វើឲ្យសុីសង្ហវ ក់គាន រវាង              
រយៈដពលថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដៅនឹងរយៈដពលថ្នបាំណុល ឡែលជាហិរញ្ញបបទនរបស់ម្រទពយសកមម
ទាំងដនាេះ ឬការដធ្វើឲ្យានលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់តមរយៈការលក់ម្រទពយសកមម 

• វធីិ្កនុងការវាយត្ថ្មលលទធផលថ្នសាព ធ្ហាវ សុីលធីី្ និងវធីិ្រាយការណ៍ដៅេនកម្រគប់ម្រគងរបស់សមព័នធធ្នាគារ 
ឬធ្នាគារ 

• ហានិភ័យឡែលជ្េះឥទធិពលែលល់ទធផលថ្នម ូឡែលអាជី្វកមម (និងម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុឡែលានដៅ
កនុងម ូឡែលអាជី្វកមមដនាេះ) និងយុទធស្ថស្តសតសម្រាប់ម្រគប់ម្រគងហានិភ័យទាំងដនាេះ 

• រដបៀបឡែលេនកម្រគប់ម្រគងអាជី្វកមមទទួលបានការទូទត់្ (ឧទហរណ៍៖ ដត្ើការទូទត់្ឡផអកដលើត្ថ្មលសមស្សប
ថ្នម្រទពយសកមមឡែលបានម្រគប់ម្រគង ឬស្ថឆ់ម្របាក់តមកិឆចសនាឡែលបានម្របមូល) និង 

• ភាពញឹកញាប់ បរាិណនិងរយៈដពលថ្នការលក់កនុងម្រគាមុន មូលដហតុ្ថ្នការលក់ទាំងដនាេះ និងការរ ាំពឹង
ទុកេាំពីសកមមភាពថ្នការលក់នាដពលេនាគត្។ ដទេះជាយា ងណាក៏ដោយ ព័ត៌្ានេាំពីសកមមភាពថ្នការ
លក់មិនម្រត្ូវបានយកមកពិចារណាោឆ់ដោយឡែកដែើយ ប ុឡនតជាឡផនកមួយថ្នការវាយត្ថ្មលទាំងមូលថ្ន          
វធីី្ស្ថស្តសតឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ បានឡឆងេាំពីដគាលបាំណងសម្រាប់សដម្រមឆបានការម្រគប់ម្រគង
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងវធីិ្ស្ថស្តសតកនុងការទទួលបានលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់។  

ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុឡែលទុកសម្រាប់ការជួ្ញែូរ ឬចាត់្ឡឆង ដហើយឡែលលទធផលរបស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ 
ម្រត្ូវបានវាយត្ថ្មលតមមូលោឋ នត្ថ្មលសមស្សប ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតម FVTPL ដម្រពាេះម្រទពយសកមមទាំងដនាេះមិនឡមនទុក
សម្រាប់ម្របមូលស្ថឆ់ម្របាក់តមកិឆចសនា ឬមិនឡមនទុកសម្រាប់ទាំងការម្របមូលស្ថឆ់ម្របាក់តមកិឆចសនានិងសម្រាប់
លក់ដែើយ។  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ii). ការដធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់ (ត្) 

ការវាយត្ថ្មលថាដត្ើលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់តមកិឆចសនាជាការទូទត់្ឡត្ម្របាក់ដែើម និងការម្របាក់ 

ឆាំដពាេះដគាលបាំណងថ្នការវាយត្ថ្មលដនេះ “ម្របាក់ដែើម” គឺជាត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដៅដពល
ទទួលស្ថា លដ់លើកែាំបូង។ “ការម្របាក់” គឺជាត្ថ្មលត្បសនងមួយសម្រាប់ដពលដវោថ្នការដម្របើម្របាសទឹ់កម្របាក់ សម្រាប់         
រយៈដពលណាមួយ និងសម្រាប់ហានិភ័យឡែលពាក់ព័នធនឹងបរាិណម្របាក់ដែើម ដៅជាប់ជ្ាំពាក់កនុងេាំែុងដពល               
ជាក់ោក់មួយ និងសម្រាប់ឆាំណាយរួមទាំងហានិភ័យកនុងការផតល់កមចីជាមូលោឋ នដផេង ដៗទៀត្ (ែូឆជាហានិភ័យ            
សនានីយភាព និងឆាំណាយរែឋបាល) រួមទាំងកម្រមិត្ម្របាក់ឆាំដណញ។ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារពិចារណាដៅដលើលកខែណឌ កិឆចសនារបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែើមបីវាយត្ថ្មលថាដត្ើ 
ស្ថឆ់ម្របាក់តមកិឆចសនា គឺសម្រាប់ទូទត់្ឡត្ម្របាក់ដែើម និងការម្របាក់ឡែរ ឬដទ។ វារួមបញ្ចូ លការវាយត្ថ្មលថាដត្ើម្រទពយ
សកមមហិរញ្ញវត្ថុ ានលកខែណឌ កិឆចសនាឡែលអាឆផ្លល ស់បតូរដពលដវោ ឬឆាំនួនលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់តមកិឆចសនាឡែល
មិនអាឆបាំដពញតមលកខែណឌ ថ្នការទូទត់្ឡត្ម្របាក់ដែើម និងការម្របាក់។ 

កនុងការវាយត្ថ្មល សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ពិចារណាដលើ៖ 
• ម្រពឹត្តិការណ៍ជាយថាដហតុ្ឡែលអាឆផ្លល ស់បតូរឆាំនួន និងដពលដវោថ្នលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ 
• លកខណៈពិដសសអានុភាព 
• លកខែណឌ សងម្របាក់មុនកាលកាំណត់្ និងការពនារដពលសង 
• លកខែណឌ ឡែលកម្រមិត្សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ កនុងការទមទរមកវញិនូវស្ថឆ់ម្របាក់ពីម្រទពយសកមមជាក់ោក់ 

(ែូឆជា ឥណទនានម្រទពយោក់បញ្ជច ាំជាក់ោក់) និង 
• លកខណៈពិដសសឡែលឡកឡម្របត្ថ្មលត្បសនងេាំពីដពលដវោថ្នការដម្របើម្របាសទឹ់កម្របាក់ (ឧទហរណ៍ ការកាំណត់្

េម្រតការម្របាក់ដែើងវញិតមរយៈដពលកាំណត់្) ។ 

សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារានសាព ធ្ឥណទនានេម្រតដងររយៈដពលឡវងឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារាន
ជ្ដម្រមើសដសនើឲ្យឡកឡម្របេម្រតការម្របាក់ដៅកាលបរដិឆេទថ្នការកាំណត់្ជាងមីដែើងវញិតមរយៈដពលកាំណត់្។ សិទធិកាំណត់្
ដែើងវញិទាំងដនេះ ម្រត្ូវបានកម្រមិត្តមេម្រតទីផារដៅដពលានការឡកឡម្របឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារានជ្ដម្រមើស
កនុងការទទួលយកេម្រតការម្របាក់ឡែលបានឡកត្ម្រមូវ ឬសងម្របាក់ដែើមឥណទនដោយមិនានការពិន័យ។ សមព័នធធ្នាគារ 
ឬធ្នាគារបានកាំណត់្ថា លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់តមកិឆចសនាថ្នឥណទនទាំងដនេះ គឺជា SPPI ពីដម្រពាេះជ្ដម្រមើសានការ
ផ្លល សប់តូរេម្រតការម្របាក់តមរដបៀបមួយឡែលជាត្ថ្មលត្បសនងសម្រាប់ដពលដវោថ្នការដម្របើម្របាស់ស្ថឆ់ម្របាក់ ហានិភ័យ
ឥណទន ឆាំណាយ និងហានិភ័យកនុងការផតល់កមចីជាមូលោឋ នដផេង ដៗទៀត្ ទក់ទងនឹងឆាំនួនម្របាក់ដែើមឡែលដៅ   
ជាប់ជ្ាំពាក់។ 
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ii). ការដធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់ (ត្) 

ឥណទនឡែលានម្រទពយោក់បញ្ជច ាំជាក់ោក់ 

កនុងករណីែលេះ ឥណទនឡែលផតល់ដោយសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ ឡែលម្រត្ូវបានធានាដោយម្រទពយោក់បញ្ជច ាំ
របស់េតិ្ងិជ្ន បានកម្រមិត្សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារកនុងការទមទរលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់របសម់្រទពយោក់បញ្ជច ាំ (ឥណទន
ឡែលានម្រទពយោក់បញ្ជច ាំជាក់ោក់)។  កនុងករណីដនេះ សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារដធ្វើការវនិិឆេ័យកនុងការវាយត្ថ្មលថាដត្ើ
ឥណទនដនាេះ បាំដពញតមលកខែណឌ ទូទត់្ឡត្ម្របាក់ដែើម និងការម្របាក់ឡែរ ឬដទ។  ជាទូដៅសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ 
ពិចារណាដលើព័ត៌្ានខាងដម្រកាមកនុងការវនិិឆេ័យ៖ 

• ថាដត្ើកិឆចសនាានបញ្ជជ ក់ឆាសពី់ឆាំនួន និងកាលបរដិឆេទថ្នសាំណងឥណទនឡែរ ឬដទ 

• ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទពយបញ្ជច ាំពាក់ព័នធនឹងឆាំនួនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលានការធានា  

• សមត្ថភាព និងឆនាៈរបស់េតិ្ងិជ្ន កនុងការទូទត់្សងតមកិឆចសនា ដទេះបីានឱនភាពថ្នត្ថ្មល                 
ម្រទពយបញ្ជច ាំក៏ដោយ 

• ថាដត្ើេតិ្ងិជ្នគឺជារបូវនតបុគាល ឬជាេងាភាពម្របតិ្បត្តិការសាំខាន់ ឬជាេងាភាពឡែលានដគាលបាំណង
ពិដសស  

• ហានិភ័យរបស់សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារថ្នការបាត់្បង់ម្រទពយសកមម ទក់ទងនឹងឥណទនឡែលម្រទពយោក់
បញ្ជច ាំដពញដលញ  

• វសិ្ថលភាពឡែលម្រទពយោក់បញ្ជច ាំបង្ហា ញពីម្រទពយសកមមរបស់េតិ្ងិជ្នទាំងេស់ ឬជាឡផនកណាមួយ និង 

• ថាដត្ើសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារនឹងទទួលបានេត្ថម្របដយាជ្ន៍ពីការដកើនត្ថ្មលថ្នម្រទពយសកមមដនេះ ឬដទ។  

ការដធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់ដែើងវញិ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុមិនម្រត្ូវបានដធ្វើចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិបនាា ប់ពីការទទួលស្ថា លដ់លើកែាំបូងដែើយ ដលើកឡលង
ឡត្កនុងេាំែុងដពលបនាា ប់ពីសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារផ្លល សប់តូរម ូឡែលអាជី្វកមមរបសែ់លួន កនុងការម្រគប់ម្រគងម្រទពយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ  

សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ បានចាត់្ថាន ក់បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ែលួន (ដម្រៅពីការធានាហិរញ្ញវត្ថុ និងការសនា              
ផតល់ឥណទន) ជាការវាស់ឡវងតមត្ថ្មលែករ ាំលសថ់្ងលដែើម ឬ FVTPL។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(iii) ការឈប់ទទួលស្ថា ល ់

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ 

សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ ឈប់ទទួលស្ថា ល់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដៅដពលឡែលសិទធិតមកិឆចសនាកនុងការ
ទទួលលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ពីម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុផុត្កាំណត់្ (សូមដមើល(iv)) ឬការដផារសិទធិទទួលលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់តម
កិឆចសនាកនុងម្របតិ្បត្តិការ ឡែលរាល់ហានិភ័យ និងផលឆាំដណញដសាើរឡត្ទាំងេស់ថ្នភាពជាកមមសិទធិ ថ្នម្រទពយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានដផារ ឬកនុងករណីឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារមិនដផារ ឬមិនរកាទុកនូវហានិភ័យ និងផលឆាំដណញ
ដសាើរឡត្ទាំងេស់ថ្នភាពជាកមមសិទធិ ដហើយវាមិនរកាេភិបាលភាពថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ដៅដពលឡែលានការឈប់ទទួលស្ថា ល់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ភាពលដមអៀងរវាងត្ថ្មលដយាងរបសម់្រទពយសកមម 
(ឬត្ថ្មលដយាងឡែលជាឆាំឡណកថ្នម្រទពយសកមមឡែលឈប់ទទួលស្ថា ល់) និងផលបូកថ្ន (i). ត្ថ្មលត្បសនងឡែលទទួលបាន 
(រាប់បញ្ចូ លទាំងម្រទពយសកមមងមីឡែលទទួលបាន ែកបាំណុលងមីឡែលបានទទួលយក) និង (ii). ឆាំដណញ ឬខាត្សរុប ឡែល
បានទទួលស្ថា លក់នុង OCI ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងឆាំដណញ ឬខាត្ ។ 

ការឆាំដណញ ឬខាត្បង់សរុប ឡែលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុង OCI ទក់ទងនឹងមូលបម្រត្វនិិដយាគមូលធ្ន 
ឡែលបានកាំណត់្ជា FVOCI មិនម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងម្របាក់ឆាំដណញ ឬខាត្ ដៅដពលឡែលានការឈប់ទទួល
ស្ថា ល់នូវមូលបម្រត្ឡបបដនេះដែើយ ែូឆឡែលបានពនយល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្និងលទធផលលមអិត្        
ដផេងៗ។ ភាគកមមដលើម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឡែលបានដផារឡែលានលកខណៈម្រគប់ម្រគាន់សម្រាប់ការឈប់ទទួលស្ថា ល់
ឡែលម្រត្ូវបានបដងកើត្ ឬរកាទុកដោយសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជា ម្រទពយសកមម ឬបាំណុលោឆ់
ដោយឡែក។ 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ 

សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារឈប់ទទួលស្ថា ល់បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុមួយ ដៅដពលកាត្ពវកិឆចតមកិឆចសនាម្រត្ូវបាន
ដបាេះបង់ដចាល ឬម្រត្ូវបានលុបដចាល ឬផុត្កាលកាំណត់្។ 
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(iv). ការឡកឡម្របថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ  

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  

ម្របសិនដបើលកខែណឌ ថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានឡកឡម្រប ដនាេះសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារវាយត្ថ្មលថាដត្ើលាំហូរ
ស្ថឆ់ម្របាក់ថ្នម្រទពយសកមមឡែលបានឡកឡម្របដនាេះ ានភាពែុសគាន ខាល ាំង ឬដទ។  

ម្របសិនដបើលាំហរូស្ថឆ់ម្របាក់ានភាពែុសគាន ខាល ាំង ដនាេះសិទធិតមកិឆចសនាឆាំដពាេះលាំហរូស្ថឆ់ម្របាក់ពីម្រទពយសកមម 
ហិរញ្ញវត្ថុដែើម ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាផុត្កាលកាំណត់្។ កនុងករណីដនេះម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដែើម ម្រត្ូវឈប់ទទួលស្ថា ល់ 
(សមូដមើល (iii)) ដហើយម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុងមីមួយម្រត្វូបានទទួលស្ថា ល់តមត្ថ្មលសមស្សប បូកនឹង ឆាំណាយម្របតិ្បត្តិការ
ឡែលានលកខណៈសមបត្តិម្រគប់ម្រគាន់។ ថ្ងលដសវានានាឡែលទទួលបានជាឡផនកថ្នការឡកឡម្របដនេះ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតែូឆខាង
ដម្រកាម៖ 

• ថ្ងលដសវាឡែលម្រត្ូវបានពិចារណាកនុងការកាំណត់្ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទពយសកមមងមី និងថ្ងលដសវាឡែលជាសាំណង
ថ្នឆាំណាយម្របតិ្បត្តិការឡែលឡែលានលកខណៈសមបត្តិម្រគប់ម្រគាន់ ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូលកនុងការវាសឡ់វង
ដលើកែាំបូងថ្នម្រទពយសកមម និង 

• ថ្ងលដសវាដផេងដទៀត្ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លកនុងឆាំដណញ ឬងខាត្ ឡែលជាឡផនកមួយថ្នការឆាំដណញ ឬខាត្ដលើ 
ការឈប់ទទួលស្ថា ល់។ 

ម្របសិនដបើលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ម្រត្ូវបានឡកឡម្របដៅដពលឡែលេតិ្ងិជ្នជួ្បការលាំបាកឡផនកហិរញ្ញវត្ថុ ដនាេះដគាល
បាំណងថ្នការឡកឡម្របជាទូដៅគឺដែើមបីទទួលបានមកវញិជាេតិ្បរាថ្នលកខែណឌ តមកិឆចសនាដែើម ជាជាងបដងកើត្
ម្រទពយសកមមងមីឡែលានលកខែណឌ ែុសគាន ខាល ាំង។ ម្របសិនដបើសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារានគដម្រាងឡកឡម្របម្រទពយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុតមរដបៀបមួយឡែលអាឆនាាំឲ្យានការដលើកឡលងឆាំដពាេះលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ ដនាេះម្រត្ូវពិចារណាជាែាំបូងថាដត្ើ
ឡផនកមួយថ្នម្រទពយសកមមគួរឡត្ម្រត្ូវបានលុបដឆញពីបញ្ជ ី មុនដពលដធ្វើការឡកឡម្របដកើត្ដែើងឡែរ ឬដទ (សូមដមើលដគាល
នដយាបាយការលុបដឆញពីបញ្ជ ី ដៅខាងដម្រកាម)។ វធីិ្ស្ថស្តសតដនេះានផលប េះពាល់ែល់លទធផលថ្នការវាយត្ថ្មល
បរាិណ និងានន័យថាលកខណៈវនិិឆេ័យថ្នកាឈប់ទទួលស្ថា ល់ ជាធ្មមតមិនបាំដពញបានករណីទាំងដនេះដទ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

39 

២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(iv). ការឡកឡម្របម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ម្របសិនដបើការឡកឡម្របម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតមត្ថ្មលែករ ាំលស់ ឬ FVOCI មិនបណាត លឲ្យានការ
ឈប់ទទួលស្ថា ល់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដទ ដនាេះសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារនឹងគណនាដែើងវញិនូវត្ថ្មលដយាងែុលថ្ន
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុជាមុន ដោយដម្របើេម្រតការម្របាក់ម្របសទិធភាពែាំបូងថ្នម្រទពយសកមម និងទទួលស្ថា ល់លទធផលថ្នការ
ឡកត្ម្រមូវជាឆាំដណញ ឬខាត្ ដៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្។ សម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលានេម្រតេដងរ 
េម្រតការម្របាក់ម្របសទិធភាពែាំបូងឡែលធាល ប់បានដម្របើដែើមបីគណនាឆាំដណញ ឬខាត្ពីការឡកឡម្រប ម្រត្ូវបានឡកត្ម្រមូវដែើមបី
ឆលុេះបញ្ជច ាំងពីលកខែណឌ ទីផារបឆចុបបនន ដៅដពលឡែលដធ្វើការឡកឡម្រប។ រាល់ឆាំណាយ ឬថ្ងលដសវាឡែលដកើត្ដែើង និង                
ថ្ងលដសវាទទួលបាន ឡែលជាឡផនកមួយថ្នការឡកឡម្រប ដធ្វើការឡកត្ម្រមូវត្ថ្មលដយាងែុលរបស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលបាន
ដធ្វើការឡម្រប និងម្រត្ូវបានរ ាំលស់ឡផអកដលើរយៈដពលឡែលដៅសល់ថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលបានឡកឡម្របដនាេះ។ 

ម្របសិនដបើការឡកឡម្របដនេះ ម្រត្ូវបានដធ្វើដែើងដោយស្ថរឡត្េតិ្ងិជ្នជួ្បការលាំបាកឡផនកហិរញ្ញវត្ថុ (សូមដមើល (vii)) 
ដនាេះឆាំដណញ ឬខាត្ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាមួយគាន នឹងការខាត្បង់ដលើឱនភាពថ្នត្ថ្មលរបស់ម្រទពយសកមម។ កនុងករណីដផេង
ដទៀត្ ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាឆាំណូលការម្របាក់ ឡែលគណនាដោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតេម្រតការម្របាក់ម្របសទិធភាព (សូមដមើល    
(កាំណត់្សាា ល់២ (ង)))។ 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ 

សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ ឈប់ទទួលស្ថា ល់បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ដៅដពលឡែលលកខែណឌ របស់វាម្រត្ូវបានឡកឡម្រប 
ដហើយលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ថ្នបាំណុលឡែលបានឡកឡម្របដនាេះានភាពែុសគាន ខាល ាំង។ កនុងករណីដនេះ បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុងមី
មួយ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់តមត្ថ្មលសមស្សប។ ភាពលដមអៀងរវាងត្ថ្មលដយាងថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុឡែលម្រត្ូវបានឈប់
ទទួលស្ថា ល់ និងត្ថ្មលត្បសនងឡែលបានទូទត់្ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងឆាំដណញ ឬ ខាត្។ ត្ថ្មលត្បសនងឡែលបាន
ទូទត់្រួមាន ម្រទពយសកមមមិនឡមនហិរញ្ញវត្ថុឡែលបានដផារ (ម្របសិនដបើាន) និងការទទួលយកបាំណុលងមី រួមទាំង
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុឡែលបានឡកឡម្របងមី។  
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(iv). ការឡកឡម្របម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ម្របសនិដបើការឡកឡម្របបាំណុលហរិញ្ញវត្ថុដនេះមិនដធ្វើឲ្យានការឈប់ទទួលស្ថា លដ់ទ ដនាេះត្ថ្មលែករ ាំលសថ់្នបាំណុល 
ម្រត្ូវបានគណនាដែើងវញិដោយដធ្វើេបបហារលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ឡែលបានឡកឡម្រប តមេម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាពែាំបូង 
ដហើយលទធផលថ្នឆាំដណញ ឬខាត្ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្។ សម្រាប់បាំណុល
ហិរញ្ញវត្ថុឡែលានេម្រតេដងរ េម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាពែាំបូងឡែលធាល ប់បានដម្របើដែើមបីគណនាឆាំដណញ ឬខាត្ពីការ
ឡកឡម្រប ម្រត្ូវបានឡកត្ម្រមូវដែើមបីឆលុេះបញ្ជច ាំងពីលកខែណឌ ទីផារបឆចុបបនន ដៅដពលឡែលដធ្វើការឡកឡម្រប។  រាល់ឆាំណាយ និង
ថ្ងលដសវាឡែលដកើត្ដែើង ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជាការឡកត្ម្រមូវដៅដលើត្ថ្មលដយាងថ្នបាំណុល និងម្រត្ូវបានរ ាំលស់ឡផអកដលើ
រយៈដពលឡែលដៅសល់ថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុឡែលបានឡកឡម្របដនាេះ ដោយដធ្វើការគណនាេម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាព
ដែើងវញិដលើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។  

(v). ការកាត់្កង 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ អាឆកាត់្កងគាន បាន និងម្រត្ូវបង្ហា ញជាឆាំនួនសទុធដៅកនុង                       
របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ លុេះម្រតឡត្សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ ានសិទធិតមឆាប់ដែើមបីដធ្វើការកាត់្កងគាន បាន 
និងានបាំណងដធ្វើការទូទត់្ដោយឡផអកដលើមូលោឋ នឆាំនួនដៅសលស់ុទធ ឬក៏លក់ម្រទពយសកមម និងទូទត់្បាំណុល             
កនុងដពលែាំណាលគាន ។  

ឆាំណូល និងឆាំណាយ ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាមូលោឋ នសុទធដៅដពលឡែលម្រត្ូវបានេនុញ្ជញ ត្ដោយ ស.រ.ហ.េ.ក ឬ 
សម្រាប់ឆាំដណញ ឬខាត្ ឡែលដកើត្ដែើងពីម្រកុមថ្នម្របតិ្បត្តិការស្សដែៀងគាន  ែូឆជាដៅកនុងសកមមភាពជួ្ញែូររបស ់                
សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ។ 

(vi). ការវាសឡ់វងត្ថ្មលសមស្សប 

ត្ថ្មលសមស្សប គឺជាថ្ងលឡែលនឹងទទួលបានដោយការលក់ម្រទពយសកមម ឬថ្ងលឡែលបានសងឆាំដពាេះការដផារ
បាំណុលដៅកនុងម្របតិ្បត្តិការធ្មមត រវាងេនកឆូលរួមកនុងទីផារនានាដៅកាលបរដិឆេទថ្នការវាស់ឡវងដៅកនុងទីផារដគាល 
ឬកនុងករណីមិនានទីផារដគាល គឺយកទីផារជាអាទិភាពបាំផុត្ ឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ អាឆកាំណត់្រកបានដៅ
កាលបរដិឆេទថ្នការវាស់ឡវងដនាេះ។ ត្ថ្មលសមស្សបរបសប់ាំណុល ឆលុេះបញ្ជច ាំងពីហានិភ័យមិនឡមនម្របតិ្បត្តិការ។   
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vi). ការវាសឡ់វងត្ថ្មលសមស្សប (ត្) 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុានលកខណៈពិដសសថ្នត្ម្រមូវការ (ឧទហរណ៍ ម្របាក់បដញ្ញើតមត្ម្រមូវការ)   
គឺមិនម្រត្ូវតិ្ឆជាងឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលម្រត្ូវសងតមត្ម្រមូវការដទ ដោយម្រត្ូវដធ្វើេបបហារចាប់ពីថ្ងៃែាំបូងឡែលឆាំនួនទឹក
ម្របាក់អាឆត្ម្រមូវឲ្យសង។ 

សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារទទួលស្ថា លក់ារដផាររវាងកម្រមិត្ថ្នឋានានុម្រកមថ្នត្ថ្មលសមស្សប ដៅឆុងការយិបរដិឆេទ 
ថ្នរបាយការណ៍េាំែុងដពលឡែលការផ្លល ស់បតូរបានដកើត្ដែើង។  

(vii). ឱនភាពថ្នត្ថ្មល 

សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារទទួលស្ថា ល់សាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង់ សម្រាប់ការខាត្បង់ឥណទនឡែលរាំពឹងទុក 
(ECL) ឆាំដពាេះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឡែលមិនបានវាស់ឡវងតម FVTPL ែូឆខាងដម្រកាម៖  

• ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឡែលជាឧបករណ៍បាំណុល 

• គណនីភតិ្សនាម្រត្ូវទទួល  

• កិឆចសនាធានាហិរញ្ញវត្ថុឡែលបានដបាេះផាយ និង 

• កិឆចសនាផតល់ឥណទនឡែលបានដបាេះផាយ  

ពុាំានការខាត្បង់ដលើឱនភាពថ្នត្ថ្មលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដលើការវនិិដយាគមូលធ្នដែើយ។ 

សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារវាស់ឡវងសាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង់ តមឆាំនួនឡែលដសមើនឹង ECL ដពញមួយអាយុកាល 
ដលើកឡលងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឡែលម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតម ECL ១២ ឡែ ែូឆខាងដម្រកាមដនេះ៖  

• មូលបម្រត្វនិិដយាគបាំណុល ឡែលម្រត្វូបានកាំណត់្ថាានហានិភ័យឥណទនទប នាកាលបរដិឆេទរាយការណ៍ 
និង 

• ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដផេងដទៀត្ (ដម្រៅពីគណនីភតិ្សនាម្រត្ូវទទួល) ឡែលហានិភ័យឥណទនមិនបាន
ដកើនដែើងជាស្ថរវនា ចាប់តាំងពីការទទួលស្ថា ល់ដលើកែាំបូង។ 

សាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង់សម្រាប់គណនីភតិ្សនាម្រត្ូវទទួលឡត្ងឡត្ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតមឆាំនួនដសមើនឹង ECL 
ដពញមួយអាយុកាល។ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារពិចារណាដលើមូលបម្រត្វនិិដយាគបាំណុលមួយថាានហានិភ័យឥណទនទប ដៅ 
ដពលឡែលឆាំណាត់្ថាន ក់ហានិភ័យឥណទនរបស់វាដសមើដៅនឹងនិយមន័យឡែលម្រត្ូវបានដគស្ថា ល់ជាសកលថ្ន “ថាន ក់
វនិិដយាគ”។ សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារមិនេនុវត្តការដលើកឡលងហានិភ័យឥណទនទបឆាំដពាេះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  
ែថ្ទដទៀត្ដែើយ។ 

ECL ១២ ឡែ គឺជាឡផនកថ្ន ECL ឡែលបណាត លមកពីម្រពឹត្តិការណ៍ែកខានសងម្របាក់កនុងរយៈដពល ១២ ឡែ របស់
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយឡែលអាឆដកើត្ដែើងកនុងរយៈដពល ១២ឡែ បនាា ប់ពីកាលបរដិឆេទរាយការណ៍។ ឧបករណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
ឡែលបានទទួលស្ថា ល់តម ECL ១២ឡែ ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជា “ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសថិត្កនុងែាំណាក់កាលទី ១”។ 

ECL ដពញមួយអាយុកាល (Life-time ECL) គឺជា ECL ឡែលអាឆបណាត លមកពីម្រពឹត្តិការណ៍ែកខានសងម្របាក់កនុង
អាយុកាលឡែលរាំពឹងទុក (expected life) ទាំងេស់របស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឡែលបានទទួលស្ថា ល់
តម ECL ដពញមួយអាយុកាល ប ុឡនតមិនឡមនានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទន (credit-impaired) ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជា 
“ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសថិត្កនុងែាំណាក់កាលទី ២”។  

ការវាស់ឡវង ECL  

ECL គឺជាការបា ន់ស្ថម នឡែលបានងលឹងតមម្របូបាប ីលដីត្ថ្នការខាត្បង់ឥណទន។ ECL ម្រត្ូវបានវាស់ឡវង              
ែូឆខាងដម្រកាម៖ 

• ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលមិនានឱនភាពថ្នត្ថ្មលនាកាលបរដិឆេទរាយការណ៍៖ ជាត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នកងវេះ
ខាត្ស្ថឆ់ម្របាក់ទាំងេស់ (ដពាលគឺភាពែុសគាន រវាងលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ឡែលជ្ាំពាក់ ដោយដយាងតមកិឆច
សនា និងលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគាររ ាំពឹងទុកថានឹងទទួលបាន) ។  

• ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុឡែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មលនាកាលបរដិឆេទរាយការណ៍៖ ជាភាពែុសគាន រវាងត្ថ្មលដយាង 
ែុល និងត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់នាដពលេនាគត្ឡែលរ ាំពឹងទុក។  

• កិឆចសនាផតល់ឥណទនឡែលមិនទន់បានដម្របើម្របាស៖់ ជាត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នភាពែុសគាន រវាងលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់
តមកិឆចសនាឡែលជ្ាំពាក់សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ ម្របសិនដបើកិឆចសនាឥណទនម្រត្ូវបានដម្របើម្របាស់ និង
លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ រ ាំពឹងទុកថានឹងទទួលបាន និង 

• កិឆចសនាធានាហរិញ្ញវត្ថុ៖ ការទូទត់្ឡែលរ ាំពឹងទុក ឆាំដពាេះឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលនឹងផតលដ់ៅេនកទទួលផល 
ដោយែកដឆញនូវឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគាររ ាំពឹងថានឹងទទួលបានមកវញិ។ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ការវាស់ឡវង ECL (ត) 

ធាតុ្ឆូលសាំខាន់ៗ កនុងការវាស់ឡវង ECL គឺបានមកពីេដងរែូឆខាងដម្រកាម៖ 

• ម្របូបាប ីលីដត្ថ្នការែកខានសង (PD); 

• ការខាត្បង់ឡែលបណាត លមកពីការែកខានសង (LGD) និង 

• ទាំហាំថ្នការែកខានសង (EAD) 

ECL សម្រាប់ទាំហាំកនុងែាំណាក់កាលទី ១ ម្រត្ូវបានគណនាដោយផលគុណថ្នម្របបូាប ីលីដត្ថ្នការែកខានសង
កនុង ១២ ឡែ នឹង ការខាត្បង់ឡែលបណាត លមកពីការែកខានសង នឹង ទាំហាំថ្នការែកខានសង។ ECL ដពញមួយអាយុ
កាល ម្រត្ូវបានគណនាដោយផលគុណថ្នម្របូបាប ីលីដត្ថ្នការែកខានសង ដពញមួយអាយុកាល នឹង ការខាត្បង់ឡែល
បណាត លមកពីការែកខានសង នឹង ទាំហាំថ្នការែកខានសង។ 

ម្របូបាប ីលីដត្ថ្នការែកខានសង (PD) ផតល់នូវការបា ន់ម្របាណថ្នលទធភាពឡែលេតិ្ងិជ្នាន ក់នឹងមិនអាឆ
បាំដពញកាត្ពវកិឆចបាំណុល ឬភាពែកខានកនុងរយៈដពលជាក់ោក់មួយ។ ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដម្រកាម វធីិ្ស្ថស្តសតទូដៅ 
ឡែលត្ម្រមូវានែាំណាក់កាលនឹងត្ម្រមូវទាំងការបា ន់ស្ថម នម្របបូាប ីលដីត្ថ្នការែកខានសងកនុង១២ឡែ និង ម្របូបាប ីលីដត្
ថ្នការែកខានសងកនុងដពញមួយអាយុកាល ដោយដយាងដៅតមទិននន័យម្របវត្តិស្ថស្តសតដោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសត Migration 
(migration approach) ឬវធីិ្ស្ថស្តសតការផតល់ឆាំណាត់្ថាន ក់លទធភាពសងពីភាគីឯករាជ្យ។ 

ការខាត្បង់ឡែលបណាត លមកពីការែកខានសង គឺជាកម្រមិត្ឡែលអាឆបាត់្បង់ម្របសិនដបើានការែកខានសង។ 
ការខាត្បង់ឡែលបណាត លមកពីការែកខានសង ម្រត្ូវបានកាំណត់្ជាភាគរយថ្នទាំហាំម្របឈមឡែលធ្នាគារអាឆនឹង
បាត់្បង់កនុងករណីឡែលេតិ្ងិជ្នែកខានសង។ ការខាត្បង់ទាំងដនេះជាធ្មមតម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាភាគរយថ្នទាំហាំថ្នការ
ែកខានសង (EAD) ដហើយពឹងឡផអកដលើម្របដភទនិងឆាំនួនម្រទពយោក់បញ្ជច ាំម្រពមទាំងម្របដភទថ្នេតិ្ងិជ្ន និងការម្របមូល
បាំណុលឡែលរ ាំពឹងទុកពីេតិ្ងិជ្ន ។ 

ជាមួយនឹងត្ថ្មលម្រទពយោកបញ្ជច ាំឡែលម្រតឹ្មម្រត្ូវ ឡែលម្រត្ូវបានដធ្វើបឆចុបបននកមមពីមួយដពលដៅមួយដពល ធ្នាគារ
អាឆពិចារណាយកម្រទពយោក់បញ្ជច ាំឆូលដៅកនុងការគណនា ការខាត្បង់ឡែលបណាត លមកពីការែកខានសង សម្រាប់
ការគណនា ECL។ កនុងករណីានម្រទពយោក់បញ្ជច ាំដលើសលុប កម្រមិត្ទបបាំផុត្របស់ ការខាត្បង់ឡែល  បណាត លមកពី
ការែកខានសង មួយ នឹងម្រត្ូវយកដៅេនុវត្តសម្រាប់ការគណនា ECL។ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ការវាស់ឡវង ECL (ត្) 

ទាំហាំថ្នការែកខានសង គឺជាឆាំនួនទឹកម្របាក់ដៅជ្ាំពាក់ ដៅដពលានការែកខានសង។ ដទេះយា ងណា ទាំហាំថ្ន
ការែកខានសង ែុសគាន ដៅតមលកខណៈថ្នផលិត្ផល៖ 

• ហាវ សុីលធីី្រ ាំលស់៖ ឆាំនួនទឹកម្របាក់បឆចុបបននឡែលម្រត្ូវបានេនុញ្ជញ ត្ដម្រកាមកិឆចសនា និងដកើត្ដែើងពីការ
ដធ្វើរ ាំលស ់

• ហាវ សុីលធីី្អាឆដម្របើម្របាស់ដែើងវញិ៖ េម្រតដម្របើម្របាស ់

• ដម្រៅតរាងតុ្លយការ៖ កតត បាំឡបលងឥណទន ("CCF") 

ែូឆការដរៀបរាប់ខាងដលើ និងដោយឡផអកដលើការដម្របើម្របាសជ់ាេតិ្បរាថ្នម្របបូាប ីលីដត្ថ្នការែកខានសងកនុង    
១២ឡែ សម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដៅែាំណាក់កាលទី១ សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារវាសឡ់វង ECL ដោយពិចារណាដលើ    
ហានិភ័យថ្នការែកខានសង កនុងរយៈដពលតមកិឆចសនាជាេតិ្បរា (រួមបញ្ចូ លទាំងជ្ដម្រមើសការពនារដពលសង
របស់េតិ្ងិជ្នម្របសិនដបើាន) ឡែលម្របឈមនឹងហានិភ័យឥណទន ដទេះបីជាកនុងដគាលបាំណងម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ
ឥណទនក៏ដោយ សមព័នធធ្នាគារ ឬ ធ្នាគារពិចារណាដលើរយៈដពលឡែលឡវងជាងមួយ។ រយៈដពលឡែលឡវងបាំផុត្ គឺ 
គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារានសទិធិទមទរការសងម្រត្ែប់ថ្នឥណទន ឬបុដរម្របទន ឬបញ្ច ប់កិឆច
សនាធានា ឬកិឆចសនាផតល់ឥណទន។ 

ដទេះយា ងណាក៏ដោយ សម្រាប់ហាវ សុលីីធី្ប័ណណឥណទនឡែលរួមានទាំងឥណទន និងធាតុ្ការសនា           
ផតល់ឥណទនឡែលមិនទន់បានដម្របើម្របាស់ ឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារវាស់ឡវង ECL កនុងរយៈដពលមួយឡវងជាង               
រយៈដពលតមកិឆចសនាេតិ្បរា ម្របសិនដបើ សមត្ថភាពតមកិឆចសនារបស់សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ កនុងការទមទរ
សាំណង និងលុបដចាលការសនាផតល់ឥណទនឡែលមិនទន់បានដម្របើម្របាស់ មិនកាំណត់្ការម្របឈមរបស់សមព័នធ
ធ្នាគារ ឬធ្នាគារឆាំដពាេះការខាត្បង់ឥណទនឆាំដពាេះរយៈដពលជូ្នែាំណឹងតមកិឆចសនា។ ហាវ សុលីីធី្ទាំងដនេះមិន
ានរយៈដពលដងរ ឬរឆនាសមព័នធសងម្រត្ែប់ដទ ដហើយម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងដលើមូលោឋ នហាវ សុីលធីី្ម្រកុម។ សមព័នធធ្នាគារ 
ឬធ្នាគារអាឆលុបដចាលពួកដគដោយម្របសិទធភាពភាល ម  ៗ ប ុឡនតសទិធិតមកិឆចសនាដនេះមិនម្រត្ូវបានេនុវត្តដៅកនុងការ
ម្រគប់ម្រគងម្របចាាំថ្ងៃជាធ្មមតដទ ប ុឡនតដៅដពលឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬ ធ្នាគារ ែឹងេាំពីការដកើនដែើងហានិភ័យឥណទន
ដៅកម្រមិត្ហាវ សុីលធីី្។ រយៈដពលឡវងជាងដនេះ ម្រត្ូវបានបា ន់ម្របាណដោយគិត្គូរពីសកមមភាពម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ
ឥណទន ឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគាររ ាំពឹងថានឹងេនុវត្ត ដហើយឡែលអាឆជួ្យកាត់្បនថយ ECL បាន។ ទាំងដនេះរួម
បញ្ចូ លទាំងការកាត់្បនថយកម្រមិត្កាំណត់្ការលុបដចាលថ្នហាវ សុីលធីី្ និង/ឬ បឡងវរសមតុ្លយឡែលដៅជ្ាំពាក់ដៅជា
ឥណទនឡែលានលកខែណឌ សងម្រត្ែប់វញិដងរ។ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឡែលបានដរៀបឆាំដែើងវញិ 

ម្របសិនដបើលកខែណឌ ថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានឆរចា ឬឡកឡម្រប ឬម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលានស្ស្ថប់   
ម្រត្ូវបានជ្ាំនួសដោយម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុងមី ដោយស្ថរស្ថថ នភាពលាំបាកឡផនកហិរញ្ញវត្ថុរបស់េតិ្ងិជ្ន ដនាេះការវាយ
ត្ថ្មលម្រត្ូវបានដធ្វើដែើង ដែើមបីវាយត្ថ្មលថាដត្ើម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុគួរឡត្ម្រត្ូវឈប់ទទួលស្ថា ល់ ឬដទ ដហើយ ECL ម្រត្ូវបាន
វាស់ឡវងែូឆខាងដម្រកាម៖ 

• ម្របសិនដបើការដរៀបឆាំដែើងវញិ មិននាាំឲ្យការឈប់ទទួលស្ថា ល់ម្រទពយសកមមឡែលានស្ស្ថប់ដទ ដនាេះលាំហូរ
ស្ថឆ់ម្របាក់ឡែលរ ាំពឹងទុកថាដកើត្ានពីម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលបានឡកឡម្រប ម្រត្ូវបានបញ្ចូ លដៅកនុងការ
គណនាកងវេះខាត្ថ្នស្ថឆ់ម្របាក់ពីម្រទពយសកមមឡែលានស្ស្ថប់។  

• ម្របសិនដបើការដរៀបឆាំដែើងវញិ នាាំឲ្យានការឈប់ទទួលស្ថា ល់ម្រទពយសកមមឡែលានស្ស្ថប់ ដនាេះត្ថ្មល             
សមស្សបរ ាំពឹងទុកថ្នម្រទពយសកមមងមីដនាេះ ម្រត្វូបានចាត់្ទុកជាលាំហរូស្ថឆ់ម្របាក់ឆុងដម្រកាយទទួលបានពី
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបឆចុបបនន ដៅដពលឡែលឈប់ទទួលស្ថា ល់។ ឆាំនួនទឹកម្របាក់ដនេះម្រត្ូវបានបញ្ចូ លដៅ
កនុងការគណនាកងវេះខាត្ស្ថឆ់ម្របាក់ពីម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុបឆចុបបនន ឡែលម្រត្ូវបានដធ្វើេបបហារពីកាលបរដិឆេទ 
រ ាំពឹងទុកថ្នការឈប់ទទួលស្ថា ល់ ដៅកាលបរដិឆេទរាយការណ៍ ដោយដម្របើេម្រតការម្របាក់ម្របសទិធភាពដែើម      
ថ្នម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុបឆចុបបនន។ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឡែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទន 

ដៅកាលបរដិឆេទរាយការណ៍នីមួយ  ៗសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារវាយត្ថ្មលថាដត្ើម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលបាន
កត់្ម្រតតមត្ថ្មលែករ ាំលស់ និងម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបាំណុលឡែលបានកត់្ម្រតតម FVOCI និងគណនីម្រត្ូវទទួលភតិ្
សនាហិរញ្ញវត្ថុានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទនឡែរ ឬដទ (សាំដៅដលើ “ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដៅែាំណាក់កាលទី៣”។ 
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុមួយានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទន ដៅដពលឡែលម្រពឹត្តិការណ៍មួយ ឬដម្រឆើន ឡែលនាាំឲ្យានផល
ប េះពាល់ជាេវជិ្ជានដៅដលើលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់នាដពលេនាគត្ឡែលរ ាំពឹងទុកថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ បានដកើត្ដែើង។  
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ភសតុតងឡែលបញ្ជជ ក់ថាម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទន រួមានទិននន័យឡែលអាឆេដងកត្
បានែូឆខាងដម្រកាម៖  

• ការលាំបាកឡផនកហិរញ្ញវត្ថុជាស្ថរវនតរបស់េតិ្ងិជ្ន ឬេនកដបាេះផាយ 

• ការបាំពានកិឆចសនា ែូឆជាការែកខានសង ឬហសួកាលកាំណត់្ 

• ការដរៀបឆាំដែើងវញិដលើលកខែណឌ ថ្នឥណទន ឬបុដរម្របទន ដោយសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ ដលើលកខែណឌ
ឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារមិនគួរយល់ម្រពម 

• េតិ្ងិជ្នទាំនងជានឹងកេ័យធ្ន ឬម្រត្ូវដរៀបឆាំហិរញ្ញវត្ថុដផេងដទៀត្ដែើងវញិ 

• ការបាត់្បង់ទីផារសកមមឆាំដពាេះម្រទពយោក់បញ្ជច ាំមួយដោយស្ថរឡត្ការលាំបាកឡផនកហិរញ្ញវត្ថុ។  

ឥណទនឡែលម្រត្ូវបានឆរចាដែើងវញិ ដោយស្ថរឡត្ការធាល ក់ឆុេះថ្នស្ថថ នភាពរបស់េតិ្ងិជ្ន ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថា
ាឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទន លុេះម្រតឡត្ានភសតុតងបញ្ជជ ក់ថាហានិភ័យថ្នការមិនទទួលបានលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់តម
កិឆចសនាបានងយឆុេះជាស្ថរវនា និងមិនានសូឆនាករដផេងដទៀត្ឡែលនាាំឲ្យានឱនភាពថ្នត្ថ្មល។ បឡនថមដលើដនេះ 
ឥណទនសម្រាប់ការជួ្ញែូររាយឡែលហួសកាលកាំណត់្សង ៩០ថ្ងៃ ឬដលើសពីដនេះ ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាានឱនភាព
ថ្នត្ថ្មលឥណទន ដទេះបីជានិយមន័យថ្នការែកខានសងតមបទបបញ្ញត្តិបានកាំណត់្ដផេងគាន ក៏ដោយ។ 

ការបង្ហា ញសាំវធិានធ្នសម្រាប់ ECL ដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

សាំវធិានធ្នខាត្បង់សម្រាប់ ECL ម្រត្ូវបានបង្ហា ញដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុែូឆខាងដម្រកាម៖ 

• ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុឡែលវាស់ឡវងដោយត្ថ្មលែករ ាំលស៖់ ជាការកាត់្បនថយពីត្ថ្មលដយាងែុលរបស ់         
ម្រទពយសកមម 

• ការសនាផតលឥ់ណទន និងកិឆចសនាធានាហិរញ្ញវត្ថុ៖ ជាទូដៅ ជាការដធ្វើសាំវធិានធ្ន 

• ដៅដពលឡែលឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយរួមបញ្ចូលទាំងសាសធាតុ្មិនទន់បានដម្របើម្របាស់ និងបានដម្របើម្របាស ់
ដហើយសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារមិនអាឆកាំណត់្ ECL ដលើសាសធាតុ្ការសនាផតល់ឥណទនដោយឡែក
ពីសាសធាតុ្ថ្នការសនាផតល់ឥណទនឡែលបានដម្របើម្របាស់ សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារដធ្វើការបង្ហា ញ      
សាំវធិានធ្នខាត្បង់រួមបញ្ចូ លគាន សម្រាប់សាសធាតុ្ទាំងពីរ។ ឆាំនួនរួមបញ្ចូ លគាន ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជា         
ការកាត់្ដឆញពីត្ថ្មលដយាងែុលថ្នសាសធាតុ្ឡែលបានបានដម្របើម្របាស់។ ឆាំនួនដលើសរបសស់ាំវធិានធ្ន 
ខាត្បង់ដលើត្ថ្មលដយាងែុលថ្នសាសធាតុ្ឡែលបានដម្របើម្របាស់ ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាការដធ្វើសាំវធិានធ្ន និង 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

សាំវធិានធ្នខាត្បង់សម្រាប់ ECL ម្រត្ូវបានបង្ហា ញដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុែូឆខាងដម្រកាម៖ (ត្) 

• ឧបករណ៍បាំណុលឡែលវាស់ឡវងតម FVOCI៖ មិនានសាំវធិានធ្នខាត្បង់ឡែលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅ
កនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុដទ ពីដម្រពាេះត្ថ្មលដយាងថ្នម្រទពយសកមមទាំងដនេះគឺជាត្ថ្មលសមស្សប។ 
ដទេះយា ងណាក៏ដោយសាំវធិានធ្នខាត្បង់ម្រត្ូវបានោត្ម្រត្ោង និងទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងទុនបម្រមុងត្ថ្មល
សមស្សប។ 

ការលុបដឆញពីបញ្ជ ី 

ឥណទន និងមូលបម្រត្បាំណុលម្រត្ូវបានលុបដឆញពីបញ្ជ ី (ជាឡផនក ឬទាំងស្សុង) ដៅដពលមិនានការរ ាំពឹងទុក
សមដហតុ្ផលថា អាឆម្របមូលបានមកវញិនូវម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដនាេះទាំងស្សុង ឬឆាំឡណកណាមួយ។ ករណីដនេះាន
ជាទូដៅ ដៅដពលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារកាំណត់្ថាេនកែចីពុាំានម្រទពយសកមម ឬម្របភពឆាំណូលណាឡែលអាឆបដងកើត្
បាននូវលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ម្រគប់ម្រគាន់ដែើមបទូីទត់្សងនូវឆាំនួនឡែលម្រត្ូវលុបដឆញពីបញ្ជ ី។ ការវាយត្ថ្មលដនេះ ម្រត្ូវបានដធ្វើ
ដែើងតមកម្រមិត្ម្រទពយសកមមដទល។  

ទឹកម្របាក់ឡែលម្របមូលបានមកវញិពីឆាំនួនឡែលបានលុបដឆញពីបញ្ជ ី ម្រត្ូវបញ្ចូ លដៅកនុងែាង់ “ការខាត្បង់               
ឱនភាពថ្នត្ថ្មលដលើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ” ដៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្ និង OCI។  

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលបានលុបដឆញពីបញ្ជ ី ដៅឡត្អាឆជាកមមវត្ថុឆាំដពាេះសកមមភាពទមទរសងមកវញិ  
តមផលូវឆាប់ ដែើមបីេនុដោមតមនីតិ្វធីិ្របសស់មព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារកនុងការម្របមូលមកវញិនូវទឹកម្របាក់ឡែលដៅជ្ាំ
ពាក់។  

ការធានាហិរញ្ញវត្ថុមិនឡមនជាឡផនកសាំខាន់ថ្នកិឆចសនា 

សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ វាយត្ថ្មលថាដត្ើកិឆចសនាធានាហរិញ្ញវត្ថុ គឺជាធាតុ្ផេាំមួយែ៏សាំខាន់ថ្នម្រទពយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុ ឡែលម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូលជាសាសធាតុ្ថ្នឧបករណ៍ដនាេះ ឬជាកិឆចសនាឡែលម្រត្ូវបានកត់្ម្រតដោយ
ឡែកពីគាន ។  កតត ឡែលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារពិចារណាដៅដពលដធ្វើការវាយត្ថ្មលដនេះ រួមាន៖ 

• ការធានាគឺជាឡផនកមួយថ្នលកខែណឌ តមកិឆចសនារបស់ឧបករណ៍បាំណុល 

• ការធានាម្រត្ូវបានទមទរដោយឆាប់ និងបទបបញ្ញត្តិឡែលម្រគប់ម្រគងកិឆចសនារបស់ឧបករណ៍បាំណុល 

• ការធានាម្រត្ូវបានបញ្ចូ លកនុងដពលែាំណាលគាន និងឧបករណ៍បាំណុល និង 

• ការធានាម្រត្ូវបានផតលដ់ោយម្រកុមហ ុនដមរបសេ់នកែចី ឬម្រកមុហ នុដផេងដទៀត្ដៅកនុងសមព័នធរបស់េនកែចី។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii). ឱនភាពថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ម្របសិនដបើសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ កាំណត់្ថាការធានាគឺជាធាតុ្ផេាំសាំខាន់មួយថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដនាេះ
បុពវោភម្រត្ូវសងណាមួយទក់ទងនឹងការទទួលស្ថា ល់ដលើកែាំបូងថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាជា
ឆាំណាយ ម្របតិ្បត្តិការកនុងការដធ្វើលទធកមមម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ។ សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារពិចារណាដលើផលប េះពាល់
ថ្នការការពារដៅដពលវាស់ឡវងត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍បាំណុល និងដៅដពលវាសឡ់វង ECL។ 

ម្របសនិដបើសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារកាំណត់្ថាការធានាមិនឡមនជាធាតុ្ផេាំសាំខាន់ថ្នឧបករណ៍បាំណុលដទ ដនាេះវា   
ទទួលស្ថា ល់ជាម្រទពយសកមមមួយ ឡែលបង្ហា ញពីការបង់ម្របាក់ជាមុនថ្នបុពវោភថ្នការធានា និងសិទធិទូទត់្សង
សម្រាប់ការខាត្បង់ឥណទន។ ម្រទពយសកមមបុពវោភបង់មុន ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា លល់ុេះម្រតឡត្ការធានាមិនាន              
ឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទន ឬមិនានការដកើនដែើងជាស្ថរវនតនូវ ហានិភ័យឥណទនដៅដពលការធានាម្រត្ូវបាន         
ទទួលស្ថា ល់។ ម្រទពយសកមមទាំងដនេះម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុង “ម្រទពយសកមមដផេង ”ៗ។ សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ
បង្ហា ញពីឆាំដណញ ឬខាត្ ដលើសិទធិទទួលបានសាំណងដៅកនុងឆាំដណញ ឬខាត្ កនុងធាតុ្ជួ្រ "ការខាត្បង់ដលើឱនភាព              
ថ្នត្ថ្មលរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ"។ 

(ឆ) ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់សមមូល  

ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់សមមូល រួមានស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ និងសមតុ្លយស្ថឆ់ម្របាក់កនុងធ្នាគារ ម្របាក់បដញ្ញើ 
ឡែលឥណម្របតិ្ទនែាំបូងានរយៈដពល ៣ឡែ ឬតិ្ឆជាង និងឡែលអាឆបតូរជាស្ថឆ់ម្របាក់ដពលណាក៏បាន ដោយាន
ហានិភ័យតិ្ឆតួ្ឆឆាំដពាេះការផ្លល សប់តូរត្ថ្មល។ 

ស្ថឆ់ម្របាក់ និងសមមូលស្ថឆ់ម្របាក់ ម្រត្ូវបានគិត្តមត្ថ្មលែករ ាំលស់កនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ។ 

(ឆ) ឥណទន និងបុដរម្របទន  

“ឥណទន និងបុដរម្របទន” ឡែលបង្ហា ញដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ រួមានឥណទន និង                 
បុដរម្របទន ឡែលបានវាស់ឡវងតមត្ថ្មលែករ ាំលស់។ ឥណទន និងបុដរម្របទនម្រត្ូវបានវាសឡ់វងដលើកែាំបូងតមត្ថ្មល           
សមស្សប បូកនឹងឆាំណាយម្របតិ្បត្តិការឡែលដកើត្ដែើងដោយផ្លា ល់បឡនថម ដហើយនាដពលបនាា ប់ម្រត្ូវកត់្ម្រតតមត្ថ្មល
ែករ ាំលស់ដោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធភាព។  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ជ្) ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ 

“មូលបម្រត្ហិរញ្ញវត្ថុ” ឡែលបង្ហា ញដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ រួមាន៖ 

• មូលបម្រត្វនិិដយាគបាំណុល ឡែលបានវាស់ឡវងតមត្ថ្មលែករ ាំលស់ថ្ងលដែើម។ មូលបម្រត្វនិិដយាគបាំណុលទាំង
ដនេះម្រត្វូបានវាសដ់លើកែាំបូង តមត្ថ្មលសមស្សបបូកនឹងឆាំណាយម្របតិ្បត្តិការឡែលដកើត្ដែើងដោយផ្លា ល់
បឡនថម ដហើយនាដពលបនាា ប់ម្រត្វូកត់្ម្រតតមត្ថ្មលែករ ាំលស់ដោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធភាព។ 

• មូលបម្រត្បាំណុលឡែលវាស់ឡវងតម FVOCI និង 

• មូលបម្រត្វនិិដយាគដលើមូលធ្នឡែលបានកាំណត់្តម FVOCI។ 

ឆាំដពាេះមូលបម្រត្បាំណុលឡែលបានវាសឡ់វងតម FVOCI ឆាំដណញ និងខាត្ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុង OCI
ដលើកឡលងឡត្ឆាំណុឆែូឆខាងដម្រកាម ឡែលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងឆាំដណញ ឬខាត្ តមរដបៀបែូឆគាន នឹង                     
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលម្រត្ូវបានវាស់តមត្ថ្មលែករ ាំលស់៖ 

• ឆាំណូលការម្របាក់ដោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធភាព 

• ECL និងការកត់្ម្រតប្ញ្ជច ស និង 

• ឆាំដណញ និងខាត្ដលើការបតូររបិូយប័ណណបរដទស។ 

ដៅដពលឡែលមូលបម្រត្បាំណុលវាសឡ់វងតម FVOCI ម្រត្ូវបានឈប់ទទួលស្ថា ល់ ឆាំដណញ ឬខាត្បងារឡែលបាន
ទទួលស្ថា លពី់មុនដៅកនុង OCI ម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិពីមូលធ្ន ដៅរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្។ 

សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារដម្រជ្ើសដរ ើសបង្ហា ញដៅកនុង OCI េាំពីការផ្លល សប់តូរដៅកនុងត្ថ្មលសមស្សបថ្នការវនិិដយាគ
ជាក់ោក់ដៅកនុងឧបករណ៍មូលធ្ន ឡែលមិនម្រត្ូវបានទុកសម្រាប់ជួ្ញែូរ។ ការដម្រជ្ើសដរ ើសដនេះដធ្វើដែើងដោយឡផអកដលើ
មូលោឋ នថ្នឧបករណ៍នីមួយ ដៗៅដពលទទួលស្ថា លដ់លើកែាំបូងនិងជាស្ថថ ពរ។ 

ឆាំដណញ និងខាត្ដលើឧបករណ៍មូលធ្នទាំងដនេះនឹងមិនម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិដៅរបាយការណ៍ឆាំដណញ 
ឬខាត្ដទ ដហើយក៏ពុាំានឱនភាពថ្នត្ថ្មលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់កនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្ឡែរ។ ភាគោភ                   
ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្ ដលើកឡលងឡត្វាបង្ហា ញយា ងឆាសពី់ការម្របមូលបាន               
មកវញិដលើឡផនកែលេះរបស់ថ្ងលដែើមថ្នការវនិិដយាគ កនុងករណីឡែលពួកដគម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុង OCI។ ឆាំដណញ 
និងខាត្បងារឡែលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុង OCI ម្រត្ូវបានដផារដៅម្របាក់ឆាំដណញរកាទុកដលើការលក់ដឆញរបស ់               
ការវនិិដយាគ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ឈ) ដែើមទុន 

ភាគហ ុនធ្មមត ម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជាមូលធ្ន។ ភាគហ ុនែថ្ទដទៀត្ម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជាមូលធ្ន និង/ឬបាំណុល 
ឡផអកដលើសាសធាតុ្ដសែឋកិឆចថ្នឧបករណ៍ទាំងដនាេះ។ ការឡបងឡឆកដៅេនកកាន់កាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយ ឡែល
បានចាត់្ថាន ក់ជាឧបករណ៍មូលធ្ន ម្រត្ូវបានទូទត់្ដោយផ្លា លពី់មូលធ្ន។  

(ញ) ម្រទពយ និងបរកិាខ រ  

ម្រទពយ និងបរកិាខ រម្រត្ូវបានកត់្ម្រតតមថ្ងលដែើម ែករ ាំលស់បងារ និងការខាត្បង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មលបងារ។ ថ្ងលដែើមរួម
ានការឆាំណាយផ្លា ល់នានា កនុងការដធ្វើលទធកមមម្រទពយសកមមទាំងដនាេះ។ 

ឆាំណាយបនតបនាា ប់ដផេង មៗ្រត្ូវបានកត់្ម្រតបញ្ចូលដៅកនុងត្ថ្មលដយាងថ្នម្រទពយដនាេះ ឬម្រត្ូវបានកត់្ម្រតជាម្រទពយ
ោឆ់ដោយឡែក តមការសមស្សប ឡត្ដៅដពលឡែលានភាពម្របាកែម្របជាថា ផលម្របដយាជ្ន៍ដសែឋកិឆចនាដពល
េនាគត្ ថ្នម្រទពយដនាេះនឹងហូរឆូលមកកនុងសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ដហើយថ្ងលដែើមថ្នម្រទពយដនាេះអាឆម្រត្ូវបានវាស់ឡវង
គួរឲ្យដជ្ឿជាក់បានឡត្ប ុដណាណ េះ។ ត្ថ្មលដយាងឡផនកថ្នម្រទពយឡែលបានជ្ាំនួសម្រត្ូវបានឈប់ទទួលស្ថា ល់។ រាលឆ់ាំណាយ
ដលើការជួ្សជុ្ល និងការឡងទាំដផេង ដៗទៀត្ទាំងេស់ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតជាបនាុកដៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្   
កនុងឆ្ន ាំឡែលម្របតិ្បត្តិការដនាេះដកើត្ដែើង។ 

ែីធ្លីមិនម្រត្ូវបានដធ្វើរ ាំលស់ដទ។ ម្រទពយ និងបរកិាខ រដផេងដទៀត្ម្រត្ូវបានដធ្ើវរ ាំលស់តមមូលោឋ នរ ាំលស់ដងរ ដែើមប ី        
លុបដឆញពីបញ្ជ នូីវថ្ងលដែើមថ្នម្រទពយសកមមម្រតឹ្មត្ថ្មលកាកសាំណល់ដលើអាយុកាលដម្របើម្របាសប់ា ន់ស្ថម នថ្ន ម្រទពយសកមម
នីមួយ  ៗសដងខបែូឆខាងដម្រកាម៖ 
 

 ឆ្ន ាំ 
ការឡកលមអដលើែី ៣ - ២០ 
េគារ និង ការឡកលមអ ៣ - ៣០ 
ការឡកលមអដលើម្រទពយជួ្ល ១ - ៣ 
បរកិាខ រការយិាល័យ ១ - ១០ 
បរកិាខ រកុាំពយូទ័រ ១ - ១០ 
យានយនា  ៣ - ៥ 

ត្ថ្មលកាកសាំណល់របស់ម្រទពយសកមម និងអាយុកាលដម្របើម្របាស់ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្ពិនិត្យ និងឡកត្ម្រមូវម្របសិនជាាន
ភាពសមស្សប ដៅដរៀងរាលឆុ់ងការយិបរដិឆេទថ្នរបាយការណ៍នីមួយៗ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ញ) ម្រទពយ និងបរកិាខ រ (ត្) 

រ ាំលស់ដលើម្រទពយសកមមឡែលកាំពុងស្ថងសង់ចាប់ដផតើមដៅដពលឡែលម្រទពយសកមមម្រត្ូវបានដម្រត្ៀមរួឆរាល់ សម្រាប់
ការដម្របើម្របាស់ឡែលបានដម្រគាងទុក។ 

ម្រទពយ និងបរកិាខ រ ម្រត្ូវបានពិនិត្យដែើងវញិ សម្រាប់ការបង្ហា ញពីឱនភាពថ្នត្ថ្មលដៅដរៀងរាល់កាលបរដិឆេទថ្ន 
របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុនីមួយ  ៗ និងរាល់ដពលឡែលម្រពឹត្តិការណ៍ ឬការផ្លល សប់តូរកាលៈដទសៈបង្ហា ញថា             
ត្ថ្មលដយាងអាឆនឹងមិនអាឆម្របមូលបានមកវញិ។ ដៅដពលឡែលត្ថ្មលដយាងថ្នម្រទពយសកមមណាមួយដលើសពីត្ថ្មលឡែល
អាឆម្របមូលបានមកវញិឡែលបា ន់ស្ថម ន ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតបនថយឲ្យដៅម្រតឹ្មត្ថ្មលឡែលអាឆម្របមូលបានមកវញិ។ 

ឆាំដណញ និងខាត្ពីការលក់ម្រទពយ និងបរកិាខ រ ម្រត្ូវបានកាំណត់្ដោយដធ្វើការដម្របៀបដធ្ៀបឆាំណូលបានមកពី          
ការលក់ និងត្ថ្មលដយាង ដហើយម្រត្ូវបានកត់្ម្រតដៅកនុងឆាំណូលដផេងៗ។ 

(ែ) ម្រទពយសកមមេរបីូ 

ម្រទពយេរូបីរួមានអាជាា ប័ណណសហូវឡវរកុាំពយួទ័រឡែលបានដធ្វើលទធកមម និងឆាំណាយឡែលទក់ទង។ ម្រទពយសកមម             
េរូបីម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ឡត្ដៅដពលឡែលការឆាំណាយរបសវ់ាអាឆវាស់ឡវងដោយដជ្ឿទុកឆិត្តបាន ដហើយទាំនងជា
ផលម្របដយាជ្ន៍ដសែឋកិឆចនាដពលេនាគត្ឡែលរ ាំពឹងទុក នឹងហរូឆូលកនុងសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ។ 

ម្រទពយសកមមេរបីូម្រត្ូវបានរាយការណ៍តមថ្ងលដែើមម្របវត្តិស្ថស្តសតែករ ាំលស់បងារ និងការខាត្បង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មល
បងារ ម្របសិនជាាន។ ម្រទពយសកមមេរូបីម្រត្ូវបានដធ្វើរ ាំលសដ់ោយដម្របើម្របាស់វធីិ្ស្ថស្តសតដងរដលើអាយុកាលដម្របើម្របាស ់          
បា ន់ស្ថម នរបសម់្រទពយសកមម។ អាយុកាលដម្របើម្របាស់របសស់ូហវឡវរកុាំពយួទ័រានរយៈដពលម្របាាំឆ្ន ាំ ដលើកឡលងឡត្                 
អាជាា ប័ណណកមមរបស់ម្របព័នធធ្នាគារសនូល ឡែលានអាយុកាលដម្របើម្របាស់ែប់ឆ្ន ាំ។ 

ឆាំណាយដផេងៗពាក់ព័នធនឹងការឡងរកាសហូវឡវរកុាំពយូទ័រ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតជាឆាំណាយដៅដពលឡែលម្របតិ្បតិ្តការ
ដនាេះបានដកើត្ដែើង។ 

(ឋ) ឱនភាពថ្នត្ថ្មលរបស់ម្រទពយសកមមមិនឡមនហិរញ្ញវត្ថុ 

ម្រទពយសកមមឡែលានអាយុកាលមិនអាឆកាំណត់្បានមិនឡមនជាកមមវត្ថុកនុងការដធ្វើរ ាំលស់ដទ និងម្រត្ូវបានដធ្វើដត្សត
ដែើងវញិជាម្របចាាំឆ្ន ាំដែើមបីកាំណត់្ឱនភាពថ្នត្ថ្មល។ ម្រទពយសកមមជាកមមវត្ថុកនុងការដធ្វើរ ាំលស់ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្ពិនិត្យដែើងវញិ
ដៅដពលានម្រពឹត្តិការណ៍ ឬការផ្លល ស់បតូរកនុងកាលៈដទសៈ ឡែលបង្ហា ញថាត្ថ្មលដយាងអាឆនឹងមិនម្របមូលបានមកវញិ។ 
ការខាត្បង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មល ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដសមើនឹងឆាំនួនឡែលត្ថ្មលដយាងរបស់ ម្រទពយសកមម ដលើសពីត្ថ្មលឡែល
អាឆម្របមូលបានមកវញិ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ឋ) ឱនភាពថ្នត្ថ្មលរបស់ម្រទពយសកមមមិនឡមនហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

សម្រាប់ដគាលបាំណងថ្នការដធ្វើដត្សាឱនភាពថ្នត្ថ្មល ម្រទពយសកមមម្រត្ូវបានោក់បញ្ចូលគាន ជាម្រកុមតូ្ឆៗបាំផុត្ 
ឡែលានលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់អាឆកាំណត់្បានដោយឡផនក (េងាភាពរកស្ថឆ់ម្របាក់)។ ម្រទពយសកមមមិនឡមនហិរញ្ញវត្ថុដម្រៅពី
មូលនិធិ្ពាណិជ្ជកមមឡែលទទួលរងនូវឱនភាពថ្នត្ថ្មល ម្រត្ូវបានពិនិត្យដែើងវញិឆាំដពាេះការកត់្ម្រតប្ញ្ជច ស់មកវញិរបស់
ឱនភាពថ្នត្ថ្មលឡែលអាឆដកើត្ាន។ ការខាត្បង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ  
ឬខាត្។ 

(ឌ) ទុនបម្រមងុ 

ទុនបម្រមុងរួមាន ទុនបម្រមុងទូដៅ ទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្តិ និងទុនបម្រមុងដផេងៗ។ 

ទុនបម្រមុងទូដៅ ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងសម្រាប់ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុទូដៅ។ ម្រកុមម្របឹកាភិបាលេនុវត្តការសដម្រមឆ
ឆិត្តរបសែ់លួន សម្រាប់ការដម្របើម្របាស់ និងឡងរកាទុនបម្រមុងទូដៅ។ ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុក ដៅទុនបម្រមុងទូដៅ 
ម្រត្ូវានការយលម់្រពមពីម្រកុមម្របឹកាភិបាលរបស់ម្រកុមហ ុននីមួយ ដៗៅកនុងសមព័នធ។ 

ទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្តិ ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងសម្រាប់ភាពែុសគាន ថ្នសាំវធិានធ្នរវាងឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទន 
េនុដោមតម ស.រ.ហ.េ.ក និងសាំវធិានធ្នតមបទបបញ្ញត្តិ។ វាម្រត្ូវបានដផាររវាងម្របាក់ឆាំដណញរកាទុក និងទុនបម្រមុង
តមបទបបញ្ញត្តិ។ 

ទុនបម្រមុងដផេង  ៗគឺសម្រាប់លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណថ្នការវនិិដយាគសទុធកនុងកិឆចម្របតិ្បត្តិការបរដទស។ 

(ឍ) ពនធដលើម្របាក់ឆាំណូលបឆចុបបនន និងពនធពនារ  

ការឆាំណាយពនធសម្រាប់ការយិបរដិឆេទរមួាន ពនធដលើម្របាក់ឆាំណូលបឆចុបបនន និងពនធពនារ។ ពនធម្រត្ូវបាន          
ទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្ ដលើកឡលងឡត្វសិ្ថលភាពឡែលវាទក់ទងដៅនឹងែាង់ឡែលម្រត្ូវបាន
ទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងលទធផលលមអិត្ដផេង  ៗ ឬដោយផ្លា ល់កនុងមូលធ្ន។ កនុងករណីដនេះ ពនធម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅ
កនុងលទធផលលមអិត្ដផេង  ៗឬដោយផ្លា លក់នុងមូលធ្នដរៀងៗគាន ។ 

ឆាំណាយពនធបឆចុបបនន ម្រត្ូវបានកាំណត់្ដយាងដៅតមឆាប់ពនធថ្នយតុត ធិ្ការនីមួយ  ៗ ឡែលសមព័នធធ្នាគារ
ម្របតិ្បត្តិការ និងបដងកើត្ម្របាក់ឆាំដណញឡែលជាប់ពនធ និងរាប់បញ្ចូ លពនធទាំងេសឡ់ែលឡផអកដលើម្របាក់ឆាំដណញជាប់ពនធ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ឍ) ពនធដលើម្របាក់ឆាំណូលបឆចុបបនន និងពនធពនារ (ត្) 

ពនធដលើម្របាក់ឆាំណូលពនារ ម្រត្វូបានទទួលស្ថា លទ់ាំងេសដ់ោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតបាំណុលដលើភាពែុសគាន               
បដណាត េះអាសននឡែលដកើត្ដែើងរវាងមូលោឋ នពនធថ្នម្រទពយសកមម និងបាំណុល និងឆាំនួនត្ថ្មលដយាងរបស់ពួកដគដៅកនុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ដទេះយា ងណាក៏ដោយពនធដលើម្របាក់ឆាំណូលពនារ មិនម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូលម្របសនិដបើវា             
ដកើត្ដែើងពីការទទួលស្ថា ល់ដលើកែាំបូងថ្នម្រទពយសកមម ឬបាំណុល ដៅកនុងម្របតិ្បត្តិការណាមួយដម្រៅពីការរួមបញ្ចូល
អាជី្វកមមឡែលដៅដពលម្របតិ្បត្តិការមិនប េះពាលែ់លគ់ណដនយយ ឬឆាំដណញ ឬខាត្ ឡែលជាប់ពនធ។ 

ម្រទពយសកមមពនធពនារ ម្រត្វូបានទទួលស្ថា លក់នុងវសិ្ថលភាពឡែលវាទាំនងថាម្របាក់ឆាំដណញជាប់ពនធនាដពល
េនាគត្នឹងដកើត្ានសម្រាប់ភាពែុសគាន បដណាត េះអាសនន និងការខាត្បង់ពនធឡែលមិនបានដម្របើ ឬឥណទនពនធឡែល
មិនបានដម្របើ ។ 

(ណ) េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្ 

(i). េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្រយៈដពលែលី 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារទទួលស្ថា ល់នូវការទទួលស្ថា ល់បាំណុល និងឆាំណាយសម្រាប់ម្របាក់បឡនថម។              
សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារទទួលស្ថា លស់ាំវធិានធ្នមួយដៅដពលានកាត្ពវកិឆចានកិឆចសនា ឬានការេនុវត្តកនលង
មកឡែលបានបដងកើត្កាត្ពវកិឆចស្ថថ បនា។ 

ម្របាក់ឈនួល ម្របាក់ដបៀវត្េរ ៍ម្របាក់បឡនថម និងេត្ថម្របដយាជ្ន៍រយៈដពលែលីដផេង  ៗម្រត្វូបានទទួលស្ថា ល់ជាឆាំណាយ
កនុងការយិបរដិឆេទ ឡែលដសវាកមមពាក់ព័នធ ម្រត្ូវបានផតល់ជូ្នដោយនិដយាជិ្ត្របសស់មព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ។ 

(ii) េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដម្រកាយពីបាំដពញការង្ហរ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារានឡផនការេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដម្រកាយពីបាំដពញការង្ហរដផេងៗដម្រឆើន។ ឡផនការ        
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ទាំងដនេះានែូឆខាងដម្រកាម។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ណ) េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្ (ត្) 

(ii) េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដម្រកាយពីបាំដពញការង្ហរ (ត្) 

េត្ថម្របដយាជ្ន៍េតី្ត្ភាពការង្ហរ 

ដយាងដៅតមម្របកាសដលែ ៤៤៣ កប/ម្រប.ក.ែ.ល ឆុេះថ្ងៃទី២១ ឡែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០១៨ និងដសឆកតីឡណនាាំ ដលែ    
០៤២/១៩ កប/ស.ណ.ន.ែ.ល ឆុេះថ្ងៃទី២២ ឡែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៩ ដឆញដោយម្រកសួងការង្ហរ និងបណតុ េះបណាា លវជិាជ ជី្វៈ 
ធ្នាគារ និងម្រកមុហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ដលើកឡលងឡត្ធ្នាគារដេសុលីីោឡាវ និងស្ថថ ប័នមីម្រកហូិរញ្ញវត្ថុ សុលីីោមីយា ន់ា  
នឹងផាល់ជូ្ននិដយាជិ្ត្នូវម្របាក់បាំណាឆ់េតី្ត្ភាពការង្ហរ ែូឆខាងដម្រកាម៖ 

• ម្របាក់បាំណាឆ់េតី្ត្ភាពការង្ហរបឆចុបបនន៖ និដយាជិ្ត្ឡែលបដម្រមើការចាប់ពី ១ឡែ ែល ់៦ឡែ (មិនរាប់បញ្ចូល
រយៈដពលស្ថកលបងការង្ហរ) គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុនា ឬថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ នឹងទទួលបានម្របាក់បាំណាឆ់
េតី្ត្ភាពការង្ហរឆាំនួន ៧.៥ថ្ងៃ។  

• ម្របាក់បាំណាឆ់រ ាំលឹកេតី្ត្ភាពការង្ហរ៖ និដយាជិ្ត្ឡែលបដម្រមើការដម្រកាមកិឆចសនាការង្ហរានដងរដវោមិន
កាំណត់្ ដហើយបដម្រមើការចាប់ពី ១ឡែ ែល់ ៦ឡែ កនុងការយិបរដិឆេទហិរញ្ញវត្ថុ នឹងទទួលបានម្របាក់រ ាំលឹកេតី្ត្
ភាពការង្ហរដសមើនឹង ៣ថ្ងៃ ដហើយកនុងករណីបដម្រមើការង្ហរដលើសពី ៣ឡែ នឹងទទួលបាន ១៥ថ្ងៃ។ ម្របាក់
បាំណាឆ់េតិ្បរាឡែលម្រត្ូវទូទត់្ មិនម្រត្ូវដលើសពី ៦ថ្ងៃ ថ្នម្របាក់ឈនួលមូលោឋ នគិត្ជាមធ្យមតមឆ្ន ាំ
នីមួយ ឡៗែលបានទូទត់្ ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០០៨ ែលឆ់្ន ាំ២០១៨ ប ុឡនតមិនម្រត្ូវដលើសពី ១៥៦ថ្ងៃ ដែើយ។ ម្របាក់
បាំណាឆ់នឹងម្រត្ូវទូទត់្ចាប់ពីឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១។  

បាំណុលដនេះម្រត្ូវបានទទួលស្ថា លត់មត្ថ្មលបឆចុបបនន ថ្នកាត្ពវកិឆចឡែលបានកាំណត់្នាកាលបរដិឆេទរាយការណ៍ 
ដោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតឥណទនតមឯកតពាករណ៍ ដែើមបបីា ន់ស្ថម នត្ថ្មលេត្ថម្របដយាជ្ន៍ឆុងដម្រកាយរបសស់មព័នធធ្នាគារ 
និងធ្នាគារ ឡែលនិដយាជិ្ត្ម្រត្ូវទទួលបានឆាំដពាេះដសវាកមមរបស់ពួកដគដៅកនុងដពលបដម្រមើការង្ហរចាប់ពីឆ្ន ាំ២០០៨ ែល់ 
២០១៨។ សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារឡបងឡឆកេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដៅតមដងរដវោ ឡែលម្រត្ូវទូទត់្ម្របាក់បាំណាឆ់រ ាំលឹក
េតី្ត្ភាពដនេះ។ កាត្ពវកិឆចដនេះដកើត្ដែើងដៅដពលនិដយាជិ្ត្បដម្រមើការង្ហរដែើមបទីទួលបានម្របាក់បាំណាឆ់រ ាំលឹកេតី្ត្ភាព
ការង្ហរ ឡែលសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគាររ ាំពឹងថានឹងម្រត្ូវទូទត់្ដៅកាលបរដិឆេទរាយការណ៍នាដពលេនាគត្។ 

ត្ថ្មលបឆចុបបននម្របាក់បាំណាឆ់រ ាំលឹកេតី្ត្ភាពការង្ហរ ម្រត្ូវបានកាំណត់្ដោយដធ្វើេបបហារម្របាក់ឡែលម្រត្ូវទូទត់្នា
ដពលេនាគត្ ដោយដម្របើេម្រតការម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត់្សម្រាប់រយៈដពល ៦០ឡែ។  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ណ) េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្ (ត្) 

(ii) េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្ដម្រកាយពីបាំដពញការង្ហរ (ត្) 

េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត 

ធ្នាគារ និងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ដលើកឡលងឡត្ស្ថថ ប័នមីម្រកហូិរញ្ញវត្ថុ ដេសុលីីោ មីយា ន់ា  ផតល់ជូ្នឡផនការ
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្តឡែលមិនម្រត្ូវបានផតលជ់ាមូលនិធិ្ ឡែលជាឡផនការេត្ថម្របដយាជ្ន៍ឡែលបានកាំណត់្
សម្រាប់បុគាលិកឡែលានសទិធិទទួលដៅដពលឡែលពួកគាត់្ែល់អាយុឆូលនិវត្ត ែូឆខាងដម្រកាម៖ 

• បុគាលិកឡែលានេតី្ត្ភាពការង្ហរជាមួយសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ ឆាំនួន ១៥ឆ្ន ាំ ឬដលើស ដហើយម្រត្ូវ         
ឆូលនិវត្តដៅអាយុ ៥៨ឆ្ន ាំ ឆាំដពាេះេនកគាម នជ្ាំនាញ និង ៦០ឆ្ន ាំ ឆាំដពាេះេនកានជ្ាំនាញ នឹងទទួលបាន                     
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្តដសមើនឹងម្របាក់ដបៀវត្េរឆ៍ាំនួន ១២ឡែ ថ្នម្របាក់ដបៀវត្េរឆុ៍ងដម្រកាយ។ 

• បុគាលិកឡែលានេតី្ត្ភាពការង្ហរជាមួយសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារឆាំនួន ១៥ឆ្ន ាំ ឬដលើស ដហើយម្រត្ូវ           
ឆូលនិវត្តមុន ដៅអាយុ ៥៥ឆ្ន ាំ ឆាំដពាេះេនកគាម នជ្ាំនាញ និង ៥៧ឆ្ន ាំ ឆាំដពាេះេនកានជ្ាំនាញ នឹងទទួលបាន         
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្តដសមើនឹងម្របាក់ដបៀវត្េរឆ៍ាំនួន ៦ឡែ ថ្នម្របាក់ដបៀវត្េរឆុ៍ងដម្រកាយ។ 

ឆាំដពាេះេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្តដនេះ មិនានរកាទុកកនុងមូលនិធិ្ោឆ់ដោយឡែកដទ ដហើយការម្របាក់ម្រត្ូវ
បានផតល់សម្រាប់េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត។ 

បាំណុល ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុតមត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នកាត្ពវកិឆចឡែលបាន
កាំណត់្ នាការយិបរដិឆេទរាយការណ៍ ដោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតឥណទនតមឯកតពាករណ៍ ដែើមបបីា ន់ស្ថម នត្ថ្មល                
ឆុងដម្រកាយបាំផុត្ឡែលសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារម្រត្ូវឆាំណាយឆាំដពាេះេត្ថម្របដយាជ្ន៍ឡែលនិដយាជិ្ត្ម្រត្ូវទទួលបាន
ជាងនូរនឹងការបដម្រមើការង្ហររបស់ពួកដគកនុងដពលបឆចុបបនន និងដពលកនលងមក។ សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារឡបងឡឆក            
េត្ថម្របដយាជ្ន៍តមម្រគានីមួយៗ ឡែលកាត្ពវកិឆចផតល់េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្តបានដកើត្ដែើង។ កាត្ពវកិឆចដនាេះ
ដកើត្ដែើងដៅដពលឡែលបុគាលិកបដម្រមើការង្ហរ ដែើមបីទទួលបានេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត ឡែលសមព័នធធ្នាគារ 
និងធ្នាគារ រ ាំពឹងថានឹងទូទត់្កនុងការយិបរដិឆេទរាយការណ៍នាដពលេនាគត្ ។ 

ត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នកាត្ពវកិឆចេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត ម្រត្ូវបានកាំណត់្ដោយដធ្វើការេបបហារការទូទត់្ឡែល
រ ាំពឹងទុកនាដពលេនាគត្ ដោយដយាងដៅតមេម្រតការម្របាក់ថ្នម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត់្សម្រាប់រយៈដពល
ម្របាាំមួយឆ្ន ាំរបស់ធ្នាគារ ដោយស្ថរមិនានទីផារមូលបម្រត្ម្រកុមហ ុនឡែលានគុណភាពែពស់ ដហើយក៏មិនឡមនជា
មូលបម្រត្បាំណុលរាជ្រោឋ ភិបាលឡែរ ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ណ) េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្ (ត្) 

(ii) េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្ដម្រកាយពីបាំដពញការង្ហរ (ត្) 

េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត (ត្) 

ឆាំដណញ និងខាត្ឡែលគណនាដោយឡផអកដលើមូលោឋ នឆាស់ោស់ ដកើត្ដែើងពីការឡកត្ម្រមូវគណនីសម្រមង់ 
និងពីបឡម្រមបម្រមួលការសនមត្ ឡែលគណនាដោយឡផអកដលើមូលោឋ នឆាស់ោស់ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតដៅកនុងរបាយការណ៍ 
លទធផលលមអិត្ដផេង  ៗនិងទទួលស្ថា ល់ដោយផ្លា ល់ ដៅកនុងម្របាក់ឆាំដណញរកាទុក កនុងការយិបរដិឆេទឡែលម្របតិ្បត្តិការ 
ដនាេះដកើត្ដែើង។ ឆាំណាយទក់ទិននឹងការផតល់េត្ថម្របដយាជ្ន៍ទាំងដនេះ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតដៅកនុងរបាយការណ៍លទធផល
លមអិត្ដផេង  ៗ ដែើមបីដធ្វើការឡបងឡឆកឆាំណាយទាំងដនាេះដៅតមរយៈដពលបដម្រមើការង្ហរ ឡែលានសិទធិទទួលបាន                
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដនេះ។ ត្ថ្មលដសវាកមមពីេតី្ត្កាល ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា លភ់ាល ម ដៗៅកនុងឆាំដណញ ឬខាត្។ 

េត្ថម្របដយាជ្ន៍េភិវឌឍន៍វជិាជ ជី្វៈម្រគប់ម្រគង 

ធ្នាគារផតល់េត្ថម្របដយាជ្ន៍ភិវឌឍន៍វជិាជ ជី្វៈម្រគប់ម្រគងែល់និដយាជិ្ត្ បដម្រមើការង្ហរដៅកនុងតួ្នាទីម្រគប់ម្រគង ែូឆ
ខាងដម្រកាម៖ 

 
លាំោប់ថាន ក់មុែត្ាំឡណងម្រគប់ម្រគង េត្ថម្របដយាជ្ន៍ 
លាំោប់ថាន ក់ទី ៦ ១.២៥០ ែុោល រអាដមរកិ 
លាំោប់ថាន ក់ទី ៧ ២.៥០០ ែុោល រអាដមរកិ 
លាំោប់ថាន ក់ទី ៨  ៣.៣៧៥ ែុោល រអាដមរកិ ដៅ ៣.៧៥០ ែុោល រអាដមរកិ 

ពួកដគានសិទធិទទួលបានសាជិ្កភាព លុេះម្រតឡត្ពួកដគបានដធ្វើការចាប់តាំងពីកាលបរដិឆេទថ្នការឡត្ងតាំង 
ដៅកនុងមុែត្ាំឡណងម្រគប់ម្រគងបានរយៈដពលពីរឆ្ន ាំជាប់ៗគាន  ដហើយការវាយត្ថ្មលលទធផលការង្ហររបស់ពួកដគានកម្រមិត្
ែពស់ (ឧទហរណ៍ៈ ពិនាុថ្នការវាយត្ថ្មលដសមើនឹង ឬែពស់ជាង ៧០០ និងគាម នលិែិត្ម្រពាន)។ ពួកដគនឹងានសិទធិទទួល
បានសាជិ្កភាពដោយសវ័យម្របវត្តិដៅថ្ងៃែាំបូងថ្នឆ្ន ាំទីបីរបស់ពួកដគ។ 

បាំណុលម្រត្វូបានទទួលស្ថា ល់ ដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុ ដៅត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នកាត្ពវកិឆច                       
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដៅឆុងការយិបរឆិេទថ្នរបាយការណ៍នីមួយ  ៗ ដោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតឥណទនតមឯកតពាករណ៍។ 
ត្ថ្មលបឆចុបបនន ម្រត្ូវបានកាំណត់្ដោយការដធ្វើេបបហារការទូទត់្នាដពលេនាគត្ឡែលបានបា ន់ស្ថម ន ដោយដយាងដៅ
ដលើេម្រតការម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត់្សម្រាប់រយៈដពលបីឆ្ន ាំ ដោយស្ថរសិទធិកនុងការទទួលបានេត្ថម្របដយាជ្ន៍
ានរយៈដពលបីឆ្ន ាំ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ត្) សាំវធិានធ្ន 

សាំវធិានធ្ន ម្រត្ូវបានទួទួលស្ថា ល់ដៅដពលឡែលសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារានកាត្ពវកិឆចផលូវឆាប់ ឬកាត្ពវកិឆច
ស្ថថ បនា នាដពលបឆចុបបនន ឡែលជាលទធផល ថ្នម្រពឹត្ាិការណ៍ពីេតី្ត្កាល ដហើយវាទាំនងជាអាឆានការហូរដឆញថ្ន
ធ្នធានដែើមបីទូទត់្កាត្ពវកិឆចដនាេះ ដហើយទឹកម្របាក់ថ្នកាត្ពវកិឆចអាឆម្រត្ូវបានបា ន់ស្ថម នដោយភាពដជ្ឿជាក់។ 

ដៅដពលឡែលានកាត្ពវកិឆចស្សដែៀងគាន ដម្រឆើន ភាពឡែលដកើត្ានដែើងថ្នលាំហូរដឆញដែើមបទូីទត់្កាត្ពវកិឆច
ដនាេះ ម្រត្ូវបានកាំណត់្ដោយដធ្វើការពិចារណាដៅដលើថាន ក់ថ្នកាត្ពវកិឆចទាំងមូល។ សាំវធិានធ្នម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ 
ដទេះបីជាលទធភាពថ្នលាំហូរដឆញទក់ទងនឹងធាតុ្ណាមួយឡែលបានរួមបញ្ចូ លដៅកនុងថាន ក់ែូឆគាន ថ្នកាត្ពវកិឆច អាឆ
ានតិ្ឆតួ្ឆក៏ដោយ។ 

សាំវធិានធ្ន ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតមត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នឆាំណាយឡែលរាំពឹងថានឹងម្រត្ូវដធ្វើការទូទត់្កាត្ពវកិឆចដនាេះ 
ដោយដម្របើម្របាស់េម្រតមុនគិត្ពនធ ដែើមបីឆលុេះបញ្ជច ាំងពីការវាយត្ថ្មលតមទីផារបឆចុបបននថ្នដពលដវោថ្នការដម្របើម្របាស់
ស្ថឆ់ម្របាក់ និងហានិភ័យជាក់ោក់ឆាំដពាេះកាត្ពវកិឆចដនាេះ។ ការដកើនដែើងថ្នសាំវធិានធ្នដោយស្ថរ ការកនលងផុត្ដៅ
ថ្នដពលដវោ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជាឆាំណាយការម្របាក់។ 

(ង) ការម្របាក់ 

េម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាព 

ឆាំណូល និងឆាំណាយការម្របាក់ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា លដ់ៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្ ដោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសត
ការម្របាក់ម្របសិទធភាព។ “េម្រតការម្របាក់ម្របសទិធភាព” គឺជាេម្រតឡែលេបបហារការទទួល ឬទូទត់្ស្ថឆ់ម្របាក់នាដពល
េនាគត្ឡែលរ ាំពឹងទុក កនុងអាយុកាលឡែលរ ាំពឹងទុករបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មកដសមើនឹង៖ 

• ត្ថ្មលដយាងែុលរបសម់្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬ  

• ត្ថ្មលែករ ាំលស់របសប់ាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ដៅដពលគណនាេម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាពសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដម្រៅពីម្រទពយសកមមឡែលានឱនភាព
ថ្នត្ថ្មលឥណទនដៅដពលដធ្វើលទធកមម ឬបដងកើត្ សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារដធ្វើការបា ន់ស្ថម នលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់នាដពល
េនាគត្ដោយពិចារណារាល់លកខែណឌ តមកិឆចសនាទាំងេស់របស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប ុឡនតមិនរាប់បញ្ចូ លនូវការ
ខាត្បង់ឡែលរ ាំពឹងទុក (ECL) ដនាេះដទ។ សម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទនដៅដពលដធ្វើ
លទធកមម ឬបដងកើត្ េម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាពឡែលបានឡកត្ម្រមូវហានិភ័យឥណទន ម្រត្ូវបានគណនាដោយដម្របើលាំហូរ
ស្ថឆ់ម្របាក់នាដពលេនាគត្ឡែលបា ន់ស្ថម ន រួមបញ្ចូ លទាំងការខាត្បង់ឥណទនឡែលរ ាំពឹងទុក (ECL)។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ការម្របាក់ (ត្) 

េម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាព (ត្) 

ការគណនាេម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាព រួមបញ្ចូលនូវឆាំណាយម្របតិ្បត្តិការ និងកថ្ម្រមឡែលបានបង់ ឬទទួល ឡែល
ជាឡផនកថ្នេម្រតការម្របាក់ម្របសទិធភាព។  ឆាំណាយម្របតិ្បត្តិការរួមាន ការឆាំណាយបឡនថមឡែលឆូលរួមដោយផ្លា លដ់ៅ
នឹងការដធ្វើលទធកមម ឬការដបាេះផាយម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។  

ត្ថ្មលែករ ាំលស់ និងត្ថ្មលដយាងែុល 

ត្ថ្មលែករ ាំលស់របស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាឆាំនួនឡែលម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុល
ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងដៅដពលទទួលស្ថា ល់ដលើកែាំបូង ែកការសងមកវញិនូវម្របាក់ដែើម បូក ឬែករ ាំលស់បងារ 
ដោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតការម្របាក់ម្របសទិធភាព ថ្នភាពែុសគាន រវាងឆាំនួនឡែលទទួលស្ថា ល់ដលើកែាំបូង និងឆាំនួនដៅឥណ
ម្របតិ្ទន និងម្រត្ូវដធ្វើនិយ័ត្កមមឆាំដពាេះការខាត្បង់ឥណទនឡែលរាំពឹងទុក (ឆាំដពាេះម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ)។  

ត្ថ្មលដយាងែុលរបសម់្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាត្ថ្មលែករ ាំលស់របស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ មុនដពលដធ្វើនិយ័ត្
កមមសាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង់ឥណទនឡែលរាំពឹងទុក។  

ការគណនាឆាំណូលការម្របាក់ និងឆាំណាយការម្របាក់ 

េម្រតការម្របាក់ម្របសទិធភាពរបស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានគណនាដលើការទទួលស្ថា ល់
ែាំបូងថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។ កនុងការគណនាឆាំណូលការម្របាក់ និងឆាំណាយការម្របាក់ េម្រត              
ការម្របាក់ម្របសិទធភាពម្រត្ូវបានេនុវត្តដលើត្ថ្មលដយាងែុលរបសម់្រទពយសកមម (ដៅដពលឡែលម្រទពយសកមមមិនម្រត្ូវបាន            
ចាត់្ទុកថាានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទន) ឬត្ថ្មលែករ ាំលស់ថ្នបាំណុល។ េម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាពម្រត្ូវបានដធ្វើការ               
ឡកឡម្របដែើងវញិ ឡែលជាលទធផលថ្នការបា ន់ស្ថម នដែើងវញិតមដពលកាំណត់្ របសល់ាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ថ្នឧបករណ៍
ឡែលានេម្រតការម្របាក់េដងរ ដែើមបឆីលុេះបញ្ជច ាំងពីការផ្លល សប់តូរេម្រតការម្របាក់ទីផារ។ េម្រតការម្របាក់ម្របសទិធភាពក៏               
ម្រត្ូវដធ្វើការឡកឡម្របដែើងវញិ សម្រាប់ការដធ្វើនិយ័ត្កមមត្ថ្មលសមស្សបថ្នការទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យ ដៅកាលបរដិឆេទដធ្វើ
រ ាំលស់ថ្នការដធ្វើនិយ័ត្កមមការទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យ ម្រត្ូវចាប់ដផតើម។ 

ឆាំដពាេះម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទនបនាា ប់ពីបានទទួលស្ថា ល់ដលើកែាំបូង ឆាំណូល
ការម្របាក់ ម្រត្ូវបានគណនាដោយដម្របើេម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាព ដលើត្ថ្មលែករ ាំលស់របស់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ។
ម្របសិនដបើម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡលងានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទន ដនាេះការគណនាឆាំណូលការម្របាក់ម្រត្ូវបតូរមកដលើ
មូលោឋ នត្ថ្មលែុលវញិ។  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ង) ការម្របាក់ (ត្) 

ការគណនាឆាំណូលការម្របាក់ និងឆាំណាយការម្របាក់ 

ឆាំដពាេះម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុឡែលានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទនដៅដពលទទួលស្ថា ល់ដលើកែាំបូង ឆាំណូល                  
ការម្របាក់ម្រត្ូវបានគណនាដោយដម្របើេម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាពឡែលបានឡកត្ម្រមូវឥណទន ដលើត្ថ្មលែករ ាំលស់ថ្ន 
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ។ ការគណនាឆាំណូលការម្របាក់ដនេះ មិនម្រត្ូវបតូរដៅមូលោឋ នត្ថ្មលែុលវញិដទ ដទេះបីជាហានិភ័យ
ឥណទនរបស់ម្រទពយសកមមដនាេះ ានភាពម្របដសើរក៏ដោយ។ 

ការបង្ហា ញ 

ឆាំណូលការម្របាក់ ម្រត្ូវបានគណនាដោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធិភាព ឡែលបានបង្ហា ញដៅកនុង          
របាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្ និង OCI រមួាន៖ 

• ការម្របាក់ដលើម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុវាសត់មត្ថ្មលែករ ាំលស់  

• ការម្របាក់ដលើឧបករណ៍បាំណុលវាស់ឡវងតម FVOCI 

• ឆាំឡណកឡែលានម្របសិទធភាពថ្នការផ្លល ស់បតូរត្ថ្មលសមស្សបកនុងដែដរ  ដវធី្វការទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យ ឡែលាន
គុណវឌុឍិ ឡែលបានកាំណត់្ជាការទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ថ្នភាពឡម្របម្របលួរបសល់ាំហូរស្ថឆ់
ម្របាក់ការម្របាក់ កនុងេាំែុងដពលែូឆគាន  ែណៈឡែលលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់បានទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យានឥទធិពល
ែល់ឆាំណូល ឬឆាំណាយការម្របាក់ និង 

• ឆាំឡណកឡែលានម្របសិទធភាពថ្នការផ្លល ស់បតូរត្ថ្មលសមស្សបកនុងដែដរ  ដវធី្វការទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យ ឡែលបាន
កាំណត់្ជាត្ថ្មលសមស្សបថ្នការទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យថ្នត្ថ្មលហានិភ័យេម្រតការម្របាក់។ 

ឆាំណាយការម្របាក់ឡែលបានបង្ហា ញដៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្ និង OCI រួមាន៖ 

• បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុឡែលវាស់ឡវងតមត្ថ្មលែករ ាំលស់ និង 

• ឆាំឡណកឡែលានម្របសទិធភាពថ្នការផ្លល ស់បតូរត្ថ្មលសមស្សបកនុងដែដរ  ដវធី្វការទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យ ឡែលាន
គុណវុឌឍិ ឡែលបានកាំណត់្ជាការទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យលាំហរូស្ថឆ់ម្របាក់ ថ្នភាពឡម្របម្របលួរបស់លាំហូរស្ថឆ់
ម្របាក់ការម្របាក់កនុងេាំែុងដពលែូឆគាន  ែណៈឡែលលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់បានទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យានឥទធិពលែល់
ឆាំណូល ឬឆាំណាយការម្របាក់។ 

ឆាំណូល និងឆាំណាយការម្របាក់ដលើម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ តម FVTPL ម្រត្ូវបាន
បង្ហា ញជាម្របាក់ឆាំណូលសទុធពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដផេងដទៀត្តម FVTPL។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ទ) កថ្ម្រម និងដជ្ើងស្ថរ 

ឆាំណូល និងឆាំណាយកថ្ម្រម និងដជ្ើងស្ថរ ឡែលជាឡផនកថ្នេម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាព ថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬ
បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានរួមបញ្ចូ លដៅកនុងេម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាព។ 

ឆាំណូលកថ្ម្រម និងដជ្ើងស្ថរដផេង  ៗរួមានកថ្ម្រមដសវាកមមគណនី កថ្ម្រមម្រគប់ម្រគងការវនិិដយាគ ដជ្ើងស្ថរដលើការ
លក់ កថ្ម្រមបដញ្ញើ និងកថ្ម្រមការម្របមូលផតុាំ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា លជ់ាដសវាកមមពាក់ព័នធម្រត្ូវបានបដម្រមើ។ ម្របសិនដបើ កិឆចសនា
ផតល់ឥណទនមិនម្រត្ូវបានរ ាំពឹងថានឹងានការែកដម្របើម្របាសជ់ាឥណទន ដនាេះកថ្ម្រមកិឆចសនាផតល់ឥណទនឡែល
ទក់ទង ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដោយឈរដលើមូលោឋ នដងរ កនុងរយៈដពលថ្នកិឆចសនា។ 

កិឆចសនាជាមួយេតិ្ងិជ្នឡែលបដងកើត្ឲ្យានការទទួលស្ថា លជ់ាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដៅកនុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ អាឆជាឡផនកដៅកនុងវសិ្ថលភាពថ្ន ស.រ.ហ.េ.ក ៩ និងជាឡផនកដៅកនុង                
វសិ្ថលភាពថ្ន ស.រ.ហ.េ.ក ១៥។ កនុងករណីដនេះ សមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារម្រត្ូវេនុវត្តជាែាំបូង ស.រ.ហ.េ.ក ៩ ដែើមប ី             
ឡបងឡឆក និងវាស់ឡវងឡផនកថ្នកិឆចសនា ឡែលសថិត្កនុងវសិ្ថលភាពថ្ន ស.រ.ហ.េ.ក ៩ ដហើយបនាា ប់មកេនុវត្ត                      
ស.រ.ហ.េ.ក ១៥ ឆាំដពាេះឡផនកឡែលដៅដសសសល់។  

(ធ្)  ការទទួលស្ថា ល់កថ្ម្រមដសវា និងឆាំណូលដផេង  ៗ

(i) ភាគោភ 

ភាគោភ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅដពលសទិធិទទួលបានការទូទត់្ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើង។ ជាធ្មមតដនេះ គឺជា
កាលបរដិឆេទថ្នការឡបងឡឆកភាគោភ (េិឆឌីវែឹីន) សម្រាប់មូលបម្រត្មូលធ្នសម្រមង់។ 

ភាគោភដលើឧបករណ៍មូលធ្នកាំណត់្តម FVOCI ឡែលបង្ហា ញយា ងឆាស់ពីការម្របមូលបានមកវញិ របស់
ឡផនកថ្នថ្ងលដែើមរបស់ការវនិិដយាគម្រត្ូវបង្ហា ញដៅកនុង OCI។ 

(ii) ដសវាកមមបណតុ េះបណាត ល និងម្របឹកាដយាបល ់

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារទទួលស្ថា ល់ឆាំណូលពីដសវាកមម ដៅដពលឡែលវាទាំនងថាេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដសែឋកិឆច
នឹងហូរឆូលសមព័នធធ្នាគារ ឬធ្នាគារ ដហើយឆាំនួនទឹកម្របាក់ថ្នឆាំណូលអាឆវាស់ឡវងដោយដជ្ឿជាក់។ ឆាំណូលពី                
ដសវាកមមបណតុ េះបណាត ល និងដសវាកមមម្របឹកាដយាបល់ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅដពលឡែលដសវាកមមម្រត្ូវបានផតល់។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ន) ភតិ្សនា 

ដៅែាំណាក់កាលែាំបូងថ្នកិឆចសនា សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារដធ្វើការវាយត្ថ្មលថាដត្ើកិឆចសនាមួយាន ឬជា 
ភតិ្សនាឡែរ ឬដទ។ កិឆចសនាជា ឬានភតិ្សនា ម្របសិនដបើកិឆចសនាផាលស់ិទធិេភិបាលការដម្របើម្របាសម់្រទពយសកមម
ជាក់ោក់មួយកនុងរយៈដពលកាំណត់្មួយ ជាងនូរនឹងត្ថ្មលត្បសនង។  

ដគាលនដយាបាយដនេះម្រត្ូវបានេនុវត្តឆាំដពាេះកិឆចសនាឡែលបានឆូលជាធ្រាន(ឬផ្លល ស់បតូរ)ដៅថ្ងៃ ឬបនាា ប់ពីថ្ងៃ
ទី០១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩។ 

កនុងនាមជាភតិ្កៈ 

ដៅដពលចាប់ដផតើម ឬការឡកឡម្របថ្នកិឆចសនាឡែលានសាសធាតុ្ភតិ្សនា សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារឡបង
ឡឆកត្ថ្មលត្បសនងដៅកនុងកិឆចសនាដៅសាសធាតុ្ភតិ្សនានីមួយ  ៗដោយឡផអកដលើមូលោឋ នថ្ងលឡត្ាន ក់ឯង។ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារទទួលស្ថា លស់ិទធិដម្របើម្របាសម់្រទពយសកមម និងបាំណុលភតិ្សនាដៅកាលបរដិឆេទចាប់
ដផតើមភតិ្សនា។ សទិធិដម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមមម្រត្ូវបានវាស់ែាំបូងតមថ្ងលដែើម ឡែលរួមានត្ថ្មលែាំបូងថ្នបាំណុលភតិ្
សនាឡែលម្រត្ូវបានឡកត្ម្រមូវសម្រាប់ការទូទត់្ភតិ្សនាឡែលបានដធ្វើដែើងដៅ ឬមុនកាលបរដិឆេទចាប់ដផតើម បូកនឹង
ឆាំណាយដោយផ្លា លែ់ាំបូងឡែលបានដកើត្ដែើង និងការបា ន់ស្ថម នថ្នឆាំណាយដែើមបីរុេះដរ ើ និងផ្លល ស់ដឆញម្រទពយសកមមជា
មូលោឋ ន ឬដែើមបសី្ថត រដែើងវញិនូវម្រទពយសកមមជាមូលោឋ ន ឬទីតាំងឡែលវាសថិត្ដៅ ឬស្ថា រដែើងវញិនូវម្រទពយសកមមជា
មូលោឋ នដៅតមលកខែណឌ ត្ម្រមូវ កនុងលកខែណឌ ថ្នភតិ្សនា (ដលើកឡលងឡត្ឆាំណាយឡែលដកើត្ដែើងកនុងការផលិត្              
សននិធិ្) ែកដឆញការដលើកទឹកឆិត្តភតិ្សនាឡែលបានទទួល។ សិទធិដម្របើម្របាសម់្រទពយសកមមម្រត្ូវបានរ ាំលស់ជាបនតបនាា ប់
តមវធីិ្ស្ថស្តសតដងរ ចាប់ពីកាលបរដិឆេទចាប់ដផតើម រហូត្ែល់ឆុងបញ្ច ប់ថ្នអាយុកាលភតិ្សនា ដលើកឡលងឡត្ភតិ្សនា
ដផារការកាន់កាប់ម្រទពយសកមមជាមូលោឋ នដៅឲ្យសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារដៅឆុងការយិបរដិឆេទថ្នរយៈដពលភតិ្សនា 
ឬថ្ងលដែើមថ្នសទិធិដម្របើម្របាស់ម្រទពយសមម ឆលុេះបញ្ជច ាំងថា សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារនឹងេនុវត្តជ្ដម្រមើសដធ្វើលទធកមម។ កនុង
ករណីឡែលសិទធិដម្របើម្របាសម់្រទពយសកមមនឹងម្រត្ូវបានដធ្វើរ ាំលសក់នុងអាយុដម្របើម្របាស់ថ្នម្រទពយសកមមជាមូលោឋ ន ឡែលម្រត្ូវ
បានកាំណត់្ដោយឡផអកដលើមូលោឋ នែូឆគាន ដៅនឹងម្រទពយនិង បរកិាខ រ។ បឡនថមដលើដនេះ សិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម                   
ម្រត្ូវបានកាត់្បនថយជាម្របចាាំដៅតមការខាត្បង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មល និងឡកត្ម្រមូវសម្រាប់ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នបាំណុល            
ភតិ្សនា។ បាំណុលភតិ្សនា ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងដលើកែាំបូងតមត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នការទូទត់្ភតិ្សនាឡែលមិនទន់ 
បានបង់ ដៅកាលបរដិឆេទចាប់ដផតើម ដធ្វើេបបហារដោយដម្របើេម្រតការម្របាក់ឡែលបងកប់ដៅកនុងភតិ្សនា ឬករណីឡែល            
េម្រតដនាេះមិនអាឆកាំណត់្សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារដម្របើម្របាស់េម្រតការម្របាក់កមចីបឡនថមរបសែ់លួន។ ជាទូដៅសមព័នធ
ធ្នាគារ និងធ្នាគារដម្របើម្របាស់េម្រតការម្របាក់កមចីបឡនថមរបសែ់លួនជាេម្រតេបបហារ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ន) ភតិ្សនា (ត្) 

កនុងនាមជាភតិ្កៈ (ត្) 

ការទូទត់្ភតិ្សនាឡែលបានរួមបញ្ចូ លកនុងការវាស់ឡវងថ្នបាំណុលភតិ្សនា ានែូឆខាងដម្រកាម៖ 

o ការទូទត់្ដងរ រួមទាំងការទូទត់្ដងរជាស្ថថ នភាពជាក់ពិត្ 

o ការទូទត់្ភតិ្សនាេដងរឡែលអាស្ស័យដលើសនាសេន៍ ឬេម្រតមួយ ឡែលវាសឡ់វងដលើកែាំបូងដោយដម្របើ  
សនាសេន៍ ឬេម្រតដៅកាលបរដិឆេទចាប់ដផតើម  

o ត្ថ្មលឡែលរ ាំពឹងថានឹងម្រត្ូវបង់ដៅដម្រកាមត្ថ្មលកាកសាំណល់ានការធានា និង 

ថ្ងលេនុវត្តឡែលសថិត្ដម្រកាមជ្ដម្រមើសថ្នការដធ្វើលទធកមមឡែលសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារានភាពម្របាកែម្របជាកនុង
ការេនុវត្ត ការទូទត់្ភតិ្សនាដៅកនុងរយៈដពលានជ្ដម្រមើសថ្នការបនតជាងមីម្របសិនដបើសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ          
ានភាពម្របាកែម្របជាកនុងការេនុវត្តជ្ដម្រមើសពនារ និងការពិន័យ សម្រាប់ការបញ្ច ប់ភតិ្សនាមុនដពលកាំណត់្              
ដលើកឡលងឡត្ សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារានភាពម្របាកែម្របជាមិនបញ្ច ប់មុនដពលកាំណត់្។ បាំណុលភតិ្សនា                   
ម្រត្ូវបានវាសឡ់វងតមត្ថ្មលែករ ាំលស់ដោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធភាព។ បាំណុលភតិ្សនាម្រត្ូវបានវាស់ឡវង
ដែើងវញិដៅដពលានការឡកម្របការទូទត់្ភតិ្សនានាដពលេនាគត្ ឡែលដកើត្ដែើងពីការផ្លល ស់បតូរថ្នសនាសេន៍ ឬ               
េម្រតណាមួយ ឬម្របសិនដបើានការឡកឡម្របត្ថ្មលបា ន់ស្ថម នឡែលសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគាររ ាំពឹងថានឹងម្រត្ូវទូទត់្            
ដម្រកាមត្ថ្មលកាកសាំណលា់នការធានា។ ម្របសិនដបើសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារផ្លល សប់តូរ ការវាយត្ថ្មល ថាដត្ើម្រត្ូវេនុវត្ត
ជ្ដម្រមើសការដធ្វើលទធកមម ពនារ ឬបញ្ច ប់ឡែរ ឬដទ ឬម្របសិនដបើានការទូទត់្ដងរ ជាស្ថថ នភាពជាក់ពិត្ឡែលឡកឡម្រប។    
ដៅដពលឡែលបាំណុលភតិ្សនា ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតមវធីិ្ស្ថស្តសតដនេះ ការឡកត្ម្រមូវម្រត្ូវបានដធ្វើដែើងដលើត្ថ្មលដយាង               
ថ្នសិទធិដម្របើម្របាសម់្រទពយសកមម ឬក៏ទទួលស្ថា ល់កនុងឆាំដណញ ឬខាត្ ដបើសិនជាសិទធិដម្របើម្របាសម់្រទពយសកមម ម្រត្ូវបាន
បញ្ចុ េះរហូត្ែល់ានត្ថ្មលសនូយ។ សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារបង្ហា ញនូវសិទធិដម្របើម្របាសម់្រទពយសកមមនិ ងបាំណុល                  
ភតិ្សនាដោយឡែកពីគាន  ដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ភតិ្សនាានរយៈដពលែលី និងភតិ្សនាថ្នម្រទពយសកមមឡែលានត្ថ្មលទប 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារបានដម្រជ្ើសដរ ើសមិនទទួលស្ថា លស់ិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម និងបាំណុលភតិ្សនា
ម្រតឹ្មម្រត្ូវ សម្រាប់ភតិ្សនាថ្នម្រទពយសកមមឡែលានត្ថ្មលទប និងភតិ្សនារយៈដពលែលី។ សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ
ទទួលស្ថា ល់ការទូទត់្ភតិ្សនាឡែលទក់ទងនឹងភតិ្សនាទាំងដនេះ ជាការឆាំណាយតមមូលោឋ នដងរកនុងរយៈដពល
ថ្នភតិ្សនា។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. អសឆរត៊ីសអងេបេាំព៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសាំខាន់  ៗ(រ) 

(ប) ម្រទពយសកមមយថាភាព និងបាំណុលយថាភាព 

ម្រទពយសកមមយថាភាព គឺជាការដកើត្ដែើងដោយមិនបានដម្រគាងទុក ឬរ ាំពឹងទុកឡែលបណាត លមកពីភាពឡែលអាឆ
ដៅរួឆថ្នលាំហូរឆូលនូវេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដសែឋកិឆចដៅដលើសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ។ ជាលទធផល វាម្រត្ូវបានដគចាត់្ទុក
ថាជាឆាំណូលឡែលមិនអាឆទទួលស្ថា ល់ ម្រទពយសកមមយថាភាព មិនម្រត្ូវបានកត់្ម្រតកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ 
សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ។ 

បាំណុលយថាភាព ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លទាំងការធានា និងលិែិត្ឥណទនឡែលម្រត្ូវបានោក់ត្ាំកល់ជាម្រទពយ
បញ្ជច ាំ គឺកាត្ពវកិឆចឡែលអាឆដកើត្ានបណាត លពីម្រពឹត្តិការណ៍េតី្ត្កាលទាំងឡាយ ឡែលេត្ថិភាពរបស់វានឹងម្រត្ូវបាន
បញ្ជជ ក់ដោយការដកើត្ដែើង ឬមិនដកើត្ដែើងថ្នម្រពឹត្តិការណ៍នាដពលេនាគត្មិនម្របាកែម្របជាមួយ ឬដម្រឆើន ឡែលមិន
សថិត្ដៅដម្រកាមការម្រគប់ម្រគងរបស់សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ឬជាកាត្ពវកិឆចបឆចុបបនន ឡែលដកើត្ដែើងពីម្រពឹត្តិការណ៍
េតី្ត្កាលឡែលមិនបានទទួលស្ថា ល់ ពីដម្រពាេះវាអាឆជាលាំហូរដឆញថ្នេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដសែឋកិឆច ឬដម្រពាេះឡត្មិនអាឆ 
វាស់ឡវងដៅដលើឆាំនួនថ្នកាត្ពវកិឆចដអាយបានឆាស់ោស់។  

បាំណុលយថាភាព មិនម្រត្ូវបានកត់្ម្រតកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ប ុឡនតម្រត្ូវបាន
ោក់បង្ហា ញ ដលើកឡលងឡត្ម្របូបាប ីលដីត្ថ្នការកាត់្កង គឺដសាើឡត្គាម ន។ 

៣. ការបា៉ា ន់សាម ន និង វិនិឆេ័យគណអនយយសាំខាន់ៗរន ងការេន វរតអគាលនអោបាយ
គណអនយយ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារដធ្វើការបា ន់ស្ថម ន និងការសនមត្ឡែលពាក់ព័នធនឹងេនាគត្។ តមនិយមន័យការ           
បា ន់ស្ថម នគណដនយយនឹងកម្រមដសមើនឹងលទធផលជាក់ឡសតងឡែលទក់ទង។ ដែើមបីដលើកកមពសែ់លឹមស្ថរព័ត៌្ានថ្នការ
បា ន់ស្ថម នេដងរសាំខាន់ៗមួយឆាំនួន ឡែលម្រត្ូវបានដគរ ាំពឹងថានឹងានផលប េះពាលជ់ា ជាស្ថរវនតែល់លទធផល និង               
កនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុរបសស់មព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ម្រត្ូវបានស្ថកលបងសម្រាប់ភាពឡម្របម្របួលដៅ
នឹងការផ្លល ស់បតូរដៅកនុងបា រា ឡម ម្រត្ជាមូលោឋ ន។ ការបា ន់ស្ថម ន និងការសនមត្ឡែលានហានិភ័យជាស្ថរវនតកនុងការ             
បងកឲ្យានការឡកត្ម្រមវូជាស្ថរវនតដៅនឹងត្ថ្មលដយាងថ្នម្រទពយសមម និងបាំណុលកនុងឆ្ន ាំហរិញ្ញវត្ថុបនាា ប់ានែូឆខាងដម្រកាម៖ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣. ការបា៉ា ន់សាម ន និងវិនិឆេ័យគណអនយយសាំខាន់ៗរន ងការេន វរតអគាលនអោបាយ
គណអនយយ (រ) 

(ក) ការវនិិឆេ័យ 

ព័ត៌្ានេាំពីការវនិិឆេ័យ ឡែលបានដធ្វើដែើងកនុងការេនុវត្តដគាលនដយាបាយគណដនយយឡែលានឥទធិពលជា          
ស្ថរវនា ដលើឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលម្រត្វូបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ ម្រត្វូបានបញ្ចូលកនុងកាំណត់្សាា ល់ 
ែូឆខាងដម្រកាម។ 

• កាំណត់្សាា ល់ ២(ឆ) (ii)៖ ការដធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុ៖ ការវាយត្ថ្មលម ូឡែលអាជី្វកមមឡែល
ម្រទពយទាំងដនាេះម្រត្ូវបានកាន់កាប់ និងការវាយត្ថ្មលថាដត្ើលកខែណឌ កិឆចសនាថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ គឺជា
ការទូទត់្ឡត្ម្របាក់ដែើម និងការម្របាក់ (“ SPPI”) តមបរាិណម្របាក់ដែើមឡែលដៅជាប់ជ្ាំពាក់។ 

• កាំណត់្សាា ល់ ៣៥.១(ឆ)៖ ការបដងកើត្លកខណៈវនិិឆេ័យសម្រាប់កាំណត់្ ថាដត្ើហានិភ័យឥណទនដលើ            
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបានដកើនដែើងជាស្ថរវនា ចាប់តាំងពីការទទួលស្ថា លែ់ាំបូង ដោយកាំណត់្វធីិ្ស្ថស្តសត
សម្រាប់បញ្ចូ លព័ត៌្ាននាដពលេនាគត្ដៅកនុងការវាសឡ់វងថ្ន ឥណទនឡែលរ ាំពឹងថានឹងបាត់្បង់ (ECL) 
និងការដម្រជ្ើសដរ ើស និងការេនុម័ត្ដលើម ូឡែលឡែលដម្របើដែើមបីវាស់ឡវង ECL។ 

(ែ) ភាពមិនឆាស់ោស់ថ្នការសនមត្ និងការបា ន់ស្ថម ន 

• កាំណត់្សាា ល់ ៣៥.១(ឆ)៖ ឱនភាពថ្នត្ថ្មលរបស់ឧបករណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ៖ កាំណត់្ការបញ្ចូ លសាសធាតុ្ដៅ
កនុងម ូឡែលថ្នការវាស់ឡវង ការខាត្បង់ឥណទនឡែលរាំពឹងទុក (ECL) រួមទាំងការបញ្ចូ លព័ត៌្ាននាដពល
េនាគត្ ។ 

• កាំណត់្សាា ល់ ៣៥.៤៖ ការកាំណត់្ដលើត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាមួយទិននន័យមិនអាឆ
េដងកត្បានជាស្ថរវនា។ 

• កាំណត់្សាា ល់ ២២(ក)(iv)៖ ការវាសឡ់វងថ្នកាត្ពវកិឆចេត្ថម្របដយាជ្ន៍ឡែលបានកាំណត់្៖ ការសនមត្ឡែល
គណនាដោយឡផអកដលើមូលោឋ នឆាសោ់ស។់ 

• កាំណត់្សាា ល់ ៣២៖ ការទទួលស្ថា ល់ និងការវាស់ឡវងយថាភាព៖ ការសនមត្សាំខាន់ៗេាំពីលទធភាព និង
ទាំហាំថ្នលាំហូរធ្នធាន។ 

• កាំណត់្សាា ល់ ២(ឆ)(vii)៖ ឱនភាពថ្នត្ថ្មលរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ ការសនមត្សាំខាន់  ៗឡែលដម្របើកនុងការ
បា ន់ស្ថម ន លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ឡែលអាឆម្របមូលមកវញិបាន។ 
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៣. ការបា៉ា ន់សាម ន និងវិនិឆេ័យគណអនយយសាំខាន់ៗរន ងការេន វរតអគាលនអោបាយ
គណអនយយ (រ) 

(ែ) ភាពមិនឆាស់ោស់ថ្នការសនមត្ និងការបា ន់ស្ថម ន (ត្) 

វរីុសកូរ  ណូា និងផលប េះពាល់ដលើការខាត្បង់ឥណទនរ ាំពឹងទុក 

ការខាត្បង់ឥណទនរាំពឹងទុកម្រត្ូវបានបា ន់ម្របាណដោយឡផអកដៅដលើលកខែណឌ ដសែឋកិឆច ឡែលបានពាករណ៍ 
មួយឆាំនួនដៅកនុងការយិបរដិឆេទរាយការណ៍។ ការផាុេះដែើងថ្នណូឡវលវរីុសកូរ  ូណា (“កូវែី-១៩”) បានរាលោលដលើ
ម្របដទសឆិនែីដគាក កមពុជា និងបណាា ម្របដទសដផេង ដៗទៀត្ ដធ្វើឲ្យានការរាាំងសាេះសកមមភាពអាជី្វកមម និងដសែឋកិឆច។ 
ផលប េះពាល់ដលើផលិត្ផលកនុងស្សុកសរុប (ផ.ស.ស) និងសូឆនាករសាំខាន់ដផេង មៗ្រត្ូវបានពិចារណាកនុងការកាំណត់្
ភាពធ្ៃន់ធ្ៃរ និងលទធភាពថ្នការធាល ក់ឆុេះថ្នដសែឋកិឆចឡែលដម្របើម្របាស់កនុងការពាករណ៍ការខាត្បង់ឥណទនរាំពឹងទុក 
េនកម្រគប់ម្រគងរ ាំពឹងថាអាឆានខាត្បង់ឥណទនរាំពឹងទុកបឡនថម ឆាំនួន ៧.៤ ោនែុោល អាដមរកិ គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០២០ ដោយឡផអកដៅដលើស្ថថ នភាពេនាគត្ឡែលអាឆដកើត្ដែើង ដោយគិត្ពីភាពជាក់ឡសតង លកខែណឌ  និងការ
ពាករណ៍ថ្នស្ថថ នភាពដសែឋកិឆចដពលេនាគត្ និងព័ត៌្ានឡែលអាឆដម្របើម្របាសប់ានដៅកនុងការយិបរដិឆេទរាយការណ៍។ 

ការគណនាការខាត្បង់ឥណទនរាំពឹងទុកដៅស្ថថ នភាពបឆចុបបននអាឆានភាពមិនជាក់ោក់ជាស្ថរវនត។ េនក
ម្រគប់ម្រគងបានពាករណ៍ដៅដលើផលប េះពាល់របស់វរីុសកូរ  ូណាដៅដលើសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ប ុឡនតការពាករណ៍
ដនេះអាឆនឹងឡម្របម្របួលជាស្ថរវនតដពលានម្រពឹតិ្តការណ៍ដកើត្ដែើង។ ជាលទធផល តួ្រដលែដនេះគួរឡត្មិនអាឆយកជាការ
ឡណនាាំជាក់ោក់ ឬការពាករណ៍ថ្នផលប េះពាលហ់ិរញ្ញវត្ថុឆុងដម្រកាយឡែលបានរ ាំពឹងទុកដនាេះដទ។ ដៅដពលឡែល         
ផលប េះពាល់ដនាេះកាន់ឡត្ានសភាពធ្ៃន់ធ្ៃរ និងយូរជាងការរ ាំពឹងទុក ដនាេះនឹងបណាា លឲ្យានផលប េះពាល់ដៅដលើ
ខាត្បង់ឥណទនរាំពឹងទុក ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងលទធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ។ 

េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្តន៍ 

ត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នកាត្ពវកិឆចេត្ថម្របដយាជ្ន៍ឆូលនិវត្តន៍អាស្សយ័ដលើកតត មួយឆាំនួន ឡែលម្រត្ូវបានកាំណត់្ដោយ
ការម្រគប់ម្រគង ដោយដម្របើការសនមត្មួយឆាំនួនែូឆជាេម្រតកាំដណើ នម្របាក់ឡែ េម្រតឈប់ពីការង្ហរ និងេម្រតមរណភាព។ ការ
សនមត្ឡែលម្រត្វូបានដម្របើកនុងការកាំណត់្ឆាំណាយសទុធសម្រាប់េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្តន៍ រមួានេម្រតេបបហារ។ 
ការផ្លល ស់បតូរណាមួយដៅកនុងការសនមត្ទាំងដនេះ នឹងប េះពាលែ់លត់្ថ្មលថ្នកាត្ពវកិឆចេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្តន៍។ 

េវត្ាានថ្នទីផារសញ្ជញ ប័ណណ និងមូលបម្រត្បាំណុលរោឋ ភិបាល ការម្រគប់ម្រគងបានដម្របើេម្រតការម្របាក់បដញ្ញើាន
កាលកាំណត់្រយៈដពល ៦ ឆ្ន ាំ របស់ពួកដគ ជាេម្រតេបបហារដែើមបកីាំណត់្ត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់នាដពល
េនាគត្បា នស្ថម ន ឡែលដគរ ាំពឹងថានឹងម្រត្ូវបានត្ម្រមូវដែើមបទូីទត់្កាត្ពវកិឆចេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្តន៍។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៤. ការបតូរព៊ីែ លាា រអាអមររិអៅជាក្បារ់អរៀល 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាម្របាក់ែុោល រអាដមរកិ។ ការបតូររូបិយប័ណណពីម្របាក់ែុោល រអាដមរកិ               
ដៅជាម្របាក់ដរៀល ម្រត្ូវបានដធ្វើដែើងដែើមបីសម្រាប់ឡត្េនុវត្តដៅតមឆាប់សតីពីគណដនយយ និងសវនកមម។  

ម្រទពយសកមម និងបាំណុលម្រត្ូវបានបតូរតមេម្រត នាកាលបរដិឆេទរាយការណ៍។ របាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្ និង
លទធផលលមអិត្ដផេង  ៗ និងរបាយការណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់ ម្រត្វូបានបតូរដៅជាម្របាក់ដរៀល ដោយដម្របើម្របាស់េម្រតមធ្យម
ដៅកនុងការយិបរដិឆេទ។ ភាពែុសគាន ឡែលដកើត្ដែើងពីការបតូររបិូយប័ណណ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា លជ់ា “លដមអៀងពីការបតូរ
រូបិយប័ណណ” ដៅកនុងរបាយការណ៍លទធផលលមអិត្ដផេងៗ។ 

សមព័នធធ្នាគារ និង ធ្នាគារ ដម្របើម្របាស់េម្រតរបតូរម្របាក់ែូឆខាងដម្រកាម៖ 

េម្រតនាកាលបរដិឆេទ  
រាយការណ៍   េម្រតមធ្យម 

ថ្ងៃទី ៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ១ ែុោល រអាដមរកិ    = ៤.០៤៥ដរៀល  ៤.០៧៧ដរៀល 

ថ្ងៃទី ៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ១ ែុោល រអាដមរកិ    = ៤.០៧៥ដរៀល  ៤.០៥២ដរៀល 

តួ្ដលែឡែលម្រត្ូវបានបតូរដនេះ មិនគួរបកស្ស្ថយថាតួ្ដលែដនេះជាតួ្ដលែសម្រាប់បង្ហា ញ ែូឆតួ្ដលែជាម្របាក់
ែុោល រអាដមរកិ ឬយល់ថាជាតួ្ដលែម្រត្ូវបានបតូរ ឬអាឆបតូរដៅជាម្របាក់ដរៀលតមេម្រតបតូរម្របាក់ខាងដលើ ឬេម្រតបតូរម្របាក់
ដផេងដទៀត្ដទ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៥. សាឆ់ក្បារ់រន ងថ្ែ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

តមរូបិយប័ណណ៖                
ជាម្របាក់ែុោល រអាដមរកិ  ២៨៤.៨៩២.០៩៨    ៣២៨.១១២.៥៨៤   ១.១៥២.៣៨៨.៥៣៦    ១.៣៣៧.០៥៨.៧៨០    ២៨៣.០២៨.៨២៨    ៣២៦.៤៨១.១៦៤    ១.១៤៤.៨៥១.៦០៩   ១.៣៣០.៤១០.៧៤៣  
ជាម្របាក់ដរៀលឡែមរ  ១០៣.៤៨៨.២៤៧    ៧៣.៨៣២.៩៣៨    ៤១៨.៦០៩.៩៥៩    ៣០០.៨៦៩.២២២    ១០៣.៤៨០.៣២៥    ៧៣.៨២៤.៤១៧    ៤១៨.៥៧៧.៩១៥    ៣០០.៨៣៤.៤៩៩  
ជាម្របាក់បាត្ថ្ង   ១២.២៤៧.១៦០    ៩.៨២០.៤១៣    ៤៩.៥៣៩.៧៦២    ៤០.០១៨.១៨៣    ៩.៩២៧.០៤៤    ៧.៨៤៦.៩១៣    ៤០.១៥៤.៨៩៣    ៣១.៩៧៦.១៧០  
ជាម្របាក់េឺរ  ូ  ២.៩៦៧.៥០២    ១.៦៩៧.៨០៤    ១២.០០៣.៥៤៦    ៦.៩១៨.៥៥១    ២.៩៦៥.១០៦    ១.៦៤០.០៥៧    ១១.៩៩៣.៨៥៤    ៦.៦៨៣.២៣២  
ជារូបិយប័ណណដផេងៗ   ៩.១៦៤.០៤៤    ៨.០៦៣.៤៩៩    ៣៧.០៦៨.៥៥៨    ៣២.៨៥៨.៧៥៩    ១.៤១៤.៨២៣    ១.១៦៣.៣១៦    ៥.៧២២.៩៥៩    ៤.៧៤០.៥១៤  

  ៤១២.៧៥៩.០៥១   ៤២១.៥២៧.២៣៨    ១.៦៦៩.៦១០.៣៦១    ១.៧១៧.៧២៣.៤៩៥    ៤០០.៨១៦.១២៦    ៤១០.៩៥៥.៨៦៧   ១.៦២១.៣០១.២៣០    ១.៦៧៤.៦៤៥.១៥៨  
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៦. ក្បារ់បអញ្ញ ើអៅធនាគារអផសង  ៗ
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
សមត្ុលយជាមួយធ្នាគារកនុងស្សុក៖                

ធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា  ២៦៤.១៩៧.៥៦៣    ៤៤៨.៥៩១.៩៩០    ១.០៦៨.៦៧៩.១៤២    ១.៨២៨.០១២.៣៥៩    ២៦៤.១៩៧.៥៦៣    ៤៤៨.៥៩១.៩៩០    ១.០៦៨.៦៧៩.១៤២    ១.៨២៨.០១២.៣៥៩  
ធ្នាគារដផេងៗ   ១០.៨០៣.៧៣០    ១.៥៧៩.៤៩២    ៤៣.៧០១.០៨៨    ៦.៤៣៦.៤៣០    ៣.៣១៨.៧៥១    ៤៥២.២២៣    ១៣.៤២៤.៣៤៨    ១.៨៤២.៨០៩  
  ២៧៥.០០១.២៩៣    ៤៥០.១៧១.៤៨២   ១.១១២.៣៨០.២៣០    ១.៨៣៤.៤៤៨.៧៨៩    ២៦៧.៥១៦.៣១៤    ៤៤៩.០៤៤.២១៣    ១.០៨២.១០៣.៤៩០    ១.៨២៩.៨៥៥.១៦៨  
                

សមត្ុលយជាមួយធ្នាគារដៅដម្រៅម្របដទស៖                
ធ្នាគារឡាវ  ១៩.៧៧១.៤៤៤    ១៩.០៣៧.២៩៨    ៧៩.៩៧៥.៤៩១    ៧៧.៥៧៦.៩៨៩    -      -      -      -    
ធ្នាគារដផេងៗ   ២៤០.៤៦២.៨៥៣    ១១៩.១១១.៧០៧    ៩៧២.៦៧២.២៤០    ៤៨៥.៣៨០.២០៦    ២៤០.២៥៤.៦៣៦    ១០៩.៦១៣.៣៦៨    ៩៧១.៨៣០.០០៣    ៤៤៦.៦៧៤.៤៧៥  
  ២៦០.២៣៤.២៩៧    ១៣៨.១៤៩.០០៥   ១.០៥២.៦៤៧.៧៣១    ៥៦២.៩៥៧.១៩៥    ២៤០.២៥៤.៦៣៦    ១០៩.៦១៣.៣៦៨    ៩៧១.៨៣០.០០៣    ៤៤៦.៦៧៤.៤៧៥  
  ៥៣៥.២៣៥.៥៩០    ៥៨៨.៣២០.៤៨៧    ២.១៦៥.០២៧.៩៦១   ២.៣៩៧.៤០៥.៩៨៤    ៥០៧.៧៧០.៩៥០    ៥៥៨.៦៥៧.៥៨១   ២.០៥៣.៩៣៣.៤៩៣   ២.២៧៦.៥២៩.៦៤៣  

សាំវធិានធ្នដលើឱនភាពថ្នត្ថ្មលខាត្បង់  (៥៨២.៤៤៤)   (៥៨៩.៩៥៦)   (២.៣៥៥.៩៨៥)   (២.៤០៤.០៧០)   (១៤១.៥៤៣)   (៤៥.២៤១)   (៥៧២.៥៤២)   (១៨៤.៣៥៧) 

  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦    ៥៨៧.៧៣០.៥៣១    ២.១៦២.៦៧១.៩៧៦    ២.៣៩៥.០០១.៩១៤    ៥០៧.៦២៩.៤០៧    ៥៥៨.៦១២.៣៤០   ២.០៥៣.៣៦០.៩៥១   ២.២៧៦.៣៤៥.២៨៦  
                
ម្របាក់បដញ្ញើរយៈដពលែលី  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦    ៥៨៧.៧៣០.៥៣១    ២.១៦២.៦៧១.៩៧៦    ២.៣៩៥.០០១.៩១៤    ៥០៧.៦២៩.៤០៧    ៥៥៨.៦១២.៣៤០    ២.០៥៣.៣៦០.៩៥១   ២.២៧៦.៣៤៥.២៨៦  
ម្របាក់បដញ្ញើរយៈដពលដវង  -      -      -      -      -      -      -      -    

  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦    ៥៨៧.៧៣០.៥៣១    ២.១៦២.៦៧១.៩៧៦    ២.៣៩៥.០០១.៩១៤    ៥០៧.៦២៩.៤០៧    ៥៥៨.៦១២.៣៤០   ២.០៥៣.៣៦០.៩៥១   ២.២៧៦.៣៤៥.២៨៦  
                

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៦. ក្បារ់បអញ្ញ ើអៅធនាគារអផសង  ៗ(រ) 

ក) តមម្របដភទគណនី 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
សមត្ុលយជាមួយធ្នាគារកនុងស្សុក៖                

គណនីឆរនត  ២៧០.៣៤៨.២១០    ៤៤៩.០៤៤.២១៣    ១.០៩៣.៥៥៨.៥០៩    ១.៨២៩.៨៥៥.១៦៨    ២៦៤.៤៨១.០៥៤    ៤៤៩.០៤៤.២១៣    ១.០៦៩.៨២៥.៨៦៣    ១.៨២៩.៨៥៥.១៦៨  
ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត្់  ៤.៦៥៣.០៨៣    ១.១២៧.២៦៩    ១៨.៨២១.៧២១    ៤.៥៩៣.៦២១    ៣.០៣៥.២៦០    -      ១២.២៧៧.៦២៧    -    

  ២៧៥.០០១.២៩៣    ៤៥០.១៧១.៤៨២    ១.១១២.៣៨០.២៣០    ១.៨៣៤.៤៤៨.៧៨៩    ២៦៧.៥១៦.៣១៤    ៤៤៩.០៤៤.២១៣    ១.០៨២.១០៣.៤៩០    ១.៨២៩.៨៥៥.១៦៨  
                
សមត្ុលយជាមួយធ្នាគារដៅម្របដទស៖                

គណនីឆរនត  ២៦០.២៣៤.២៩៧   ១៣៧.៣១៣.២៤៤    ១.០៥២.៦៤៧.៧៣១    ៥៥៩.៥៥១.៤៦៩    ២៣៩.៧៥១.៩៥៨    ១០៨.៧៧៧.៦០៨    ៩៦៩.៧៩៦.៦៧០    ៤៤៣.២៦៨.៧៥៣  
គណនីសនេាំ  -      ៨៣៥.៧៦១    -      ៣.៤០៥.៧២៦    -      ៨៣៥.៧៦០    -      ៣.៤០៥.៧២២  
ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត្់  -      -      -      -      ៥០២.៦៧៨    -      ២.០៣៣.៣៣៣    -    

  ២៦០.២៣៤.២៩៧    ១៣៨.១៤៩.០០៥    ១.០៥២.៦៤៧.៧៣១    ៥៦២.៩៥៧.១៩៥    ២៤០.២៥៤.៦៣៦    ១០៩.៦១៣.៣៦៨    ៩៧១.៨៣០.០០៣    ៤៤៦.៦៧៤.៤៧៥  
                
  ៥៣៥.២៣៥.៥៩០    ៥៨៨.៣២០.៤៨៧    ២.១៦៥.០២៧.៩៦១    ២.៣៩៧.៤០៥.៩៨៤    ៥០៧.៧៧០.៩៥០    ៥៥៨.៦៥៧.៥៨១    ២.០៥៣.៩៣៣.៤៩៣    ២.២៧៦.៥២៩.៦៤៣  
សាំវធិានធ្នដលើឱនភាពថ្នត្ថ្មលខាត្បង់  (៥៨២.៤៤៤)   (៥៨៩.៩៥៦)   (២.៣៥៥.៩៨៥)   (២.៤០៤.០៧០)   (១៤១.៥៤៣)   (៤៥.២៤១)   (៥៧២.៥៤២)   (១៨៤.៣៥៧) 
  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦   ៥៨៧.៧៣០.៥៣១    ២.១៦២.៦៧១.៩៧៦    ២.៣៩៥.០០១.៩១៤    ៥០៧.៦២៩.៤០៧    ៥៥៨.៦១២.៣៤០    ២.០៥៣.៣៦០.៩៥១    ២.២៧៦.៣៤៥.២៨៦  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៦. ក្បារ់បអញ្ញ ើអៅធនាគារអផសង  ៗ(រ) 

ែ) តមេម្រតការម្របាក់ (កនុងមួយឆ្ន ាំ) 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

        
គណនឆីរនត គាម ន  គាម ន   គាម ន   គាម ន 
គណនីសនេាំ  ០,២០% - ០,៥០%    ០,០០% - ០,៥០%   គាម ន   ០,០០% - ០,៥០%  
ម្របាកប់ដញ្ញើានកាលកាំណត្ ់  ០,១២% - ៧,៥០%    ១,០០% - ៨,២៥%    ០,១២% - ៣,៣០%    ១,០០% - ៨,២៥%  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៧. ការវិនិអោគហរិញ្ញវរថ  
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
កាំណត់្ ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
សាា ល់ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 

     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
                
មូលបម្រត្ភាគហ ុនឡែលមិនបានឆុេះបញ្ជ ី - ដោយត្ថ្មលសមស្សប
តមរយៈលទធផលលមអិត្ដផេងៗ ៖                
ម្រកុមហ ុន Credit Bureau Holding (Cambodia) Ltd  (ក)  ១៥៣.៥២៩    ១៥៣.៥២៩    ៦២១.០២៥    ៦២៥.៦៣១    ១៥៣.៥២៩    ១៥៣.៥២៩    ៦២១.០២៥    ៦២៥.៦៣១  
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុសរុបដៅ ត្ថ្មលសមស្សប

តមរយៈលទធផលលមអិត្ដផេងៗ   ១៥៣.៥២៩    ១៥៣.៥២៩    ៦២១.០២៥    ៦២៥.៦៣១    ១៥៣.៥២៩    ១៥៣.៥២៩    ៦២១.០២៥    ៦២៥.៦៣១  
គាម នដ ម្ េះកនុងបញ្ជ ី៖                
វញិ្ជញ បនបម្រត្ម្របាក់បដញ្ញើឡែលអាឆឆរចារបាន ជាមួយ                      

ធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា (ែ)  ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    ៥២៧.៣២១.៤៤៧    ២.២៩១.៥៧៧.៤២១    ២.១៤៨.៨៣៤.៨៩៦    ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    ៥២៧.៣២១.៤៤៧    ២.២៩១.៥៧៧.៤២១    ២.១៤៨.៨៣៤.៨៩៦  
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុសរុបដៅកនុងត្ថ្មលែករ ាំលស់  ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    ៥២៧.៣២១.៤៤៧    ២.២៩១.៥៧៧.៤២១    ២.១៤៨.៨៣៤.៨៩៦    ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    ៥២៧.៣២១.៤៤៧    ២.២៩១.៥៧៧.៤២១    ២.១៤៨.៨៣៤.៨៩៦  
  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣    ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦    ២.២៩២.១៩៨.៤៤៦    ២.១៤៩.៤៦០.៥២៧   ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣    ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦    ២.២៩២.១៩៨.៤៤៦    ២.១៤៩.៤៦០.៥២៧  

(ក) ដនេះត្ាំណាងឲ្យការវនិិដយាគមូលធ្នរបស់ធ្នាគារដៅកនុង Credit Bureau Holding (Cambodia) Ltd. (“CBC”) ដោយផ្លា ល់ ៥% និងដោយម្របដយាល ១% តមរយៈសាគមធ្នាគារដៅកមពុជា (“ABC”)។ 

(ែ) ធ្នាគារបានោក់មូលបម្រត្អាឆជ្ួញែូរបាន ឡែលានទឹកម្របាក់ឆាំនួន ១៤.៣៧៤.៨៧១ ែោុល រអាដមរកិ (ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩៖ ៣៦.៨៩៩.០៨០ ែោុល រអាដមរកិ) ជាមួយធ្នាគារជាត្ិ ថ្ន កមពុជាជាម្រទពយបញ្ជច ាំសម្រាប់
ទូទត្។់ មូលបម្រត្អាឆជ្ួញែូរបានដផេងដទៀត្ ានទឹកម្របាក់ឆាំនួន ៥៥២.១៤៦.១២៣ ែោុល រអាដមរកិ (ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩៖ ៤៩០.៤២២.៣៦៧ ែោុល រអាដមរកិ) ជាមួយធ្នាគារជាត្ិ ថ្ន កមពុជាកនុងដគាលបាំណង                   
រកឆាំណូលការម្របាក។់ មូលបម្រត្អាឆជ្ួញែូរបានានរយៈដពលមិនដលើសបីឡែ។ គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ ធ្នាគារមិនទន់បានដម្របើឥណទនវបិារូបន៍ដនេះដៅដែើយដទ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៨. ឥណទាន និងប អរក្បទាន - ស ទធ 

 

(*) កនុ ងឆ្ន ាំ ២០១៩ រួមបញ្ចូ លទាំងសាំវធិានធ្នដលើសមត្ុលដម្រៅតរាងត្ុលយការឡែលទទួលបាន  ២០៧.៤៧៩ ែុោល រអាដមរកិ របស់សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ។ ែូឆបង្ហា ញកនុងកាំណត្់សាា ល់៣៥.១(ឆ) សម្រាប់បឡម្រមបម្រមួលថ្ន ECL។  
 
 

 សមព័នធធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ត្ថ្មលដយាងែុល  សាំវធិានធ្ន  ECL  ត្ថ្មលដយាង   ត្ថ្មលដយាងែុល  សាំវធិានធ្ន  ECL(*)   ត្ថ្មលដយាង  ត្ថ្មលដយាងែុល  សាំវធិានធ្ន  ECL  ត្ថ្មលដយាង   ត្ថ្មលដយាងែុល  សាំវធិានធ្ន  ECL(*)  ត្ថ្មលដយាង 
 ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
             (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
                        
ដសវាឥណទនខាន ត្ត្ូឆ  ២.២១១.១៩៧.២៧២    ១៧.៣៥៣.៧៧៣    ២.១៩៣.៨៤៣.៤៩៩    ២.០០៨.៣៦៩.២៥៨    ៩.៤៦៣.៥៧៣    ១.៩៩៨.៩០៥.៦៨៥    ៨.៩៤៤.២៩២.៩៦៥    ៧០.១៩៦.០១២    ៨.៨៧៤.០៩៦.៩៥៣    ៨.១៨៤.១០៤.៧២៦    ៣៨.៥៦៤.០៦០    ៨.១៤៥.៥៤០.៦៦៦  
ឥណទនដគហោឋ នបុគាលិក  ២៥.២៣៩.៧៦៣    ១៧.០០៩    ២៥.២២២.៧៥៤    ៣៣.១៨០.១១១    ៩១៦.៤៩០    ៣២.២៦៣.៦២១    ១០២.០៩៤.៨៤១    ៦៨.៨០១    ១០២.០២៦.០៤០    ១៣៥.២០៨.៩៥២    ៣.៧៣៤.៦៩៧    ១៣១.៤៧៤.២៥៥  
ឥណទនដគហោឋ នស្ថធារណៈ  ១៣៥.៥៥៥.៣៦១    ១.០៣២.៦០៥    ១៣៤.៥២២.៧៥៦    ១៥០.១១១.៧៥៧    ២៦៤.៨៦២    ១៤៩.៨៤៦.៨៩៥    ៥៤៨.៣២១.៤៣៥    ៤.១៧៦.៨៨៧    ៥៤៤.១៤៤.៥៤៨    ៦១១.៧០៥.៤១០    ១.០៧៩.៣១៣    ៦១០.៦២៦.០៩៧  
ឥណទនបុគាលិក  ២២១.៩២៣.៧៦១    ២២៥.៨៤១    ២២១.៦៩៧.៩២០    ១៦៩.៣៤៩.៤៦៧    ៨៧០.៩៧៣    ១៦៨.៤៧៨.៤៩៤    ៨៩៧.៦៨១.៦១៣    ៩១៣.៥២៧    ៨៩៦.៧៦៨.០៨៦    ៦៩០.០៩៩.០៧៨    ៣.៥៤៩.២១៥    ៦៨៦.៥៤៩.៨៦៣  
ឥណទនវបិារូបន៍  ៥៨.០៣៦.៣០២    ៣៥២.៩៥០    ៥៧.៦៨៣.៣៥២    ៤៧.៩៣១.៨៦៥    ៨៤៧.០០៩    ៤៧.០៨៤.៨៥៦    ២៣៤.៧៥៦.៨៤២    ១.៤២៧.៦៨៣    ២៣៣.៣២៩.១៥៩    ១៩៥.៣២២.៣៥០    ៣.៤៥១.៥៦២    ១៩១.៨៧០.៧៨៨  
ឥណទនឡកលមអដគហោឋ ន  ៤៧.៧៨០.២៩៥    ៣៣៤.៦៤៤    ៤៧.៤៤៥.៦៥១    ៧៤.៨៣៧.៥៧៩    ២១៩.៩៨៦    ៧៤.៦១៧.៥៩៣    ១៩៣.២៧១.២៩៣    ១.៣៥៣.៦៣៥    ១៩១.៩១៧.៦៥៨    ៣០៤.៩៦៣.១៣៤    ៨៩៦.៤៤៣    ៣០៤.០៦៦.៦៩១  
ឥណទនផ្លា ល់ែលួន និងេនក

ដម្របើម្របាស់ដផេងៗ   ១៥៨.៣០០.២៨៤    ១.០៦១.៩៧២    ១៥៧.២៣៨.៣១២    ១១៩.៧៤៥.៧៨៩    ៣៥៦.៤៣៧    ១១៩.៣៨៩.៣៥២    ៦៤០.៣២៤.៦៤៩    ៤.២៩៥.៦៧៦    ៦៣៦.០២៨.៩៧៣    ៤៨៧.៩៦៤.០៩០    ១.៤៥២.៤៨០    ៤៨៦.៥១១.៦១០  
ប័ណណឥណទន  ២៥.៦៤១.៩៦២    ៦៦៧.៣៤៥    ២៤.៩៧៤.៦១៧    ១៦.៨៩១.២៣៧    ៧៦៧.៣១៨    ១៦.១២៣.៩១៩    ១០៣.៧២១.៧៣៦    ២.៦៩៩.៤១១    ១០១.០២២.៣២៥    ៦៨.៨៣១.៧៩១    ៣.១២៦.៨២១    ៦៥.៧០៤.៩៧០  
ឥណទនពាណិជ្ជកមម  ៩.៦៣២.៦៥៦    ២១.៥៧៨    ៩.៦១១.០៧៨    ១២.៤៦២.៣៨៥    ៧២.២៥៥    ១២.៣៩០.១៣០    ៣៨.៩៦៤.០៩៤    ៨៧.២៨៣    ៣៨.៨៧៦.៨១១    ៥០.៧៨៤.២១៩    ២៩៤.៤៣៩    ៥០.៤៨៩.៧៨០  
ឥណទនបងវិល  ៣៣.២៩៦.២៧២    ២៣.៥១២    ៣៣.២៧២.៧៦០    ៣៨.៧៣១.៣១៧    ៣.៨២៥.២៥៦    ៣៤.៩០៦.០៦១    ១៣៤.៦៨៣.៤២០    ៩៥.១០៦    ១៣៤.៥៨៨.៣១៤    ១៥៧.៨៣០.១១៧    ១៥.៥៨៧.៩១៨    ១៤២.២៤២.១៩៩  
ឥណទនខាន ត្មធ្យម ១.៥៨០.០៣៩.២៣៧    ១៤.២៥១.៣១៨    ១.៥៦៥.៧៨៧.៩១៩    ១.២០៧.៨៥២.៨០៩    ១៥.៨៣៨.៨៩៦    ១.១៩២.០១៣.៩១៣    ៦.៣៩១.២៥៨.៧១៤    ៥៧.៦៤៦.៥៨១   ៦.៣៣៣.៦១២.១៣៣    ៤.៩២២.០០០.១៩៧    ៦៤.៥៤៣.៥០១    ៤.៨៥៧.៤៥៦.៦៩៦  

  ៤.៥០៦.៦៤៣.១៦៥    ៣៥.៣៤២.៥៤៧    ៤.៤៧១.៣០០.៦១៨    ៣.៨៧៩.៤៦៣.៥៧៤    ៣៣.៤៤៣.០៥៥    ៣.៨៤៦.០២០.៥១៩    ១៨.២២៩.៣៧១.៦០២    ១៤២.៩៦០.៦០២    ១៨.០៨៦.៤១១.០០០    ១៥.៨០៨.៨១៤.០៦៤    ១៣៦.២៨០.៤៤៩    ១៥.៦៧២.៥៣៣.៦១៥  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៨. ឥណទាន និងប អរក្បទាន - ស ទធ (រ) 
 

 ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ត្ថ្មលដយាងែុល  សាំវធិានធ្ន   ECL   ត្ថ្មលដយាង   ត្ថ្មលដយាងែុល  សាំវធិានធ្ន  ECL(*)  ត្ថ្មលដយាង  ត្ថ្មលដយាងែុល  សាំវធិានធ្ន   ECL  ត្ថ្មលដយាង   ត្ថ្មលដយាងែុល  សាំវធិានធ្ន ECL(*)  ត្ថ្មលដយាង 
 ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
             (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                        
ដសវាឥណទនខាន ត្ត្ូឆ  ២.០៤៨.៩៣៦.៤១២    ១៣.៣៤៣.៥៥២    ២.០៣៥.៥៩២.៨៦០    ១.៨៦៤.៥១៣.៥៩០    ៨.៣៥៧.២៤៩    ១.៨៥៦.១៥៦.៣៤១    ៨.២៨៧.៩៤៧.៧៨៧    ៥៣.៩៧៤.៦៦៨    ៨.២៣៣.៩៧៣.១១៩    ៧.៥៩៧.៨៩២.៨៧៩    ៣៤.០៥៥.៧៩០    ៧.៥៦៣.៨៣៧.០៨៩  
ឥណទនដគហោឋ នបុគាលិក  ២៥.១០៨.៨៧៩    ១៦.៩០៧    ២៥.០៩១.៩៧២    ៣២.៩៩៥.៧៧៣    ៩១៦.៣១៤    ៣២.០៧៩.៤៥៩    ១០១.៥៦៥.៤១៦    ៦៨.៣៨៩    ១០១.៤៩៧.០២៧    ១៣៤.៤៥៧.៧៧៥    ៣.៧៣៣.៩៨០    ១៣០.៧២៣.៧៩៥  
ឥណទនដគហោឋ នស្ថធារណៈ  ១៣៥.០៨៤.០៥៦    ១.០១៦.៧៨៩    ១៣៤.០៦៧.២៦៧    ១៤៩.៩៨៥.៨៣៨    ២៦៤.៥៩៥    ១៤៩.៧២១.២៤៣    ៥៤៦.៤១៥.០០៧    ៤.១១២.៩១២    ៥៤២.៣០២.០៩៥    ៦១១.១៩២.២៩០    ១.០៧៨.២២៥    ៦១០.១១៤.០៦៥  
ឥណទនបុគាលិក  ២១៤.៣៨៩.១២១    ២០៩.៩០៦    ២១៤.១៧៩.២១៥    ១៦៣.២២៧.៩២៤    ៨៤៨.៣៤៦    ១៦២.៣៧៩.៥៧៨    ៨៦៧.២០៣.៩៩៤    ៨៤៩.០៧០    ៨៦៦.៣៥៤.៩២៤    ៦៦៥.១៥៣.៧៩០    ៣.៤៥៧.០១០    ៦៦១.៦៩៦.៧៨០  
ឥណទនវបិារូបន៍  ៥៧.៩៤៨.២៣៦    ៣៥១.៤៣២    ៥៧.៥៩៦.៨០៤    ៤៧.៩៣១.៨៦៥    ៨៤៧.០០៩    ៤៧.០៨៤.៨៥៦    ២៣៤.៤០០.៦១៥    ១.៤២១.៥៤២    ២៣២.៩៧៩.០៧៣    ១៩៥.៣២២.៣៥០    ៣.៤៥១.៥៦២    ១៩១.៨៧០.៧៨៨  
ឥណទនឡកលមអដគហោឋ ន  ៤៤.២៦១.៤២១    ២៩៤.៤០១    ៤៣.៩៦៧.០២០    ៧៣.១១៤.៥៨៥    ២១៣.៤២៣    ៧២.៩០១.១៦២    ១៧៩.០៣៧.៤៤៨    ១.១៩០.៨៥២    ១៧៧.៨៤៦.៥៩៦    ២៩៧.៩៤១.៩៣៤    ៨៦៩.៦៩៩    ២៩៧.០៧២.២៣៥  
ឥណទនផ្លា ល់ែលួន និងេនក 

ដម្របើម្របាស់ដផេងៗ   ១៥៧.២២៨.៥៤១    ១.០៨៣.៧៩៣    ១៥៦.១៤៤.៧៤៨    ១១៨.៤០៨.៤៤៤    ៤៨១.០៧២    ១១៧.៩២៧.៣៧២    ៦៣៥.៩៨៩.៤៤៨    ៤.៣៨៣.៩៤១    ៦៣១.៦០៥.៥០៧    ៤៨២.៥១៤.៤០៩    ១.៩៦០.៣៦៦    ៤៨០.៥៥៤.០៤៣  
ប័ណណឥណទន  ២៥.៦៤១.៩៦២    ៦៦៧.៣៤៥    ២៤.៩៧៤.៦១៧    ១៦.៨៩១.២៣៧    ៧៦៧.៣១៨    ១៦.១២៣.៩១៩    ១០៣.៧២១.៧៣៦    ២.៦៩៩.៤១១    ១០១.០២២.៣២៥    ៦៨.៨៣១.៧៩១    ៣.១២៦.៨២១    ៦៥.៧០៤.៩៧០  
ឥណទនពាណិជ្ជកមម  ៩.៦៣២.៦៥៦    ២១.៥៧៨    ៩.៦១១.០៧៨    ១២.៤៦២.៣៨៥    ៧២.២៥៥    ១២.៣៩០.១៣០    ៣៨.៩៦៤.០៩៤    ៨៧.២៨៣    ៣៨.៨៧៦.៨១១    ៥០.៧៨៤.២១៩    ២៩៤.៤៣៩    ៥០.៤៨៩.៧៨០  
ឥណទនបងវិល  ៣៣.២៩៦.២៧២    ២៣.៥១២    ៣៣.២៧២.៧៦០    ៣៨.៧៣១.៣១៧    ៣.៨២៥.២៥៦    ៣៤.៩០៦.០៦១    ១៣៤.៦៨៣.៤២០    ៩៥.១០៦    ១៣៤.៥៨៨.៣១៤    ១៥៧.៨៣០.១១៧    ១៥.៥៨៧.៩១៨    ១៤២.២៤២.១៩៩  
ឥណទនខាន ត្មធ្យម  ១.៥៧២.៣៣០.៩៩២    ១៤.១៨០.១៧៤    ១.៥៥៨.១៥០.៨១៨    ១.២០១.១៦១.៣៨៧    ១៦.២៥២.៥៦៥    ១.១៨៤.៩០៨.៨២២    ៦.៣៦០.០៧៨.៨៦១    ៥៧.៣៥៨.៨០៤    ៦.៣០២.៧២០.០៥៧    ៤.៨៩៤.៧៣២.៦៥១    ៦៦.២២៩.២០២    ៤.៨២៨.៥០៣.៤៤៩  

  ៤.៣២៣.៨៥៨.៥៤៨    ៣១.២០៩.៣៨៩    ៤.២៩២.៦៤៩.១៥៩    ៣.៧១៩.៤២៤.៣៤៥    ៣២.៨៤៥.៤០២    ៣.៦៨៦.៥៧៨.៩៤៣    ១៧.៤៩០.០០៧.៨២៦    ១២៦.២៤១.៩៧៨    ១៧.៣៦៣.៧៦៥.៨៤៨    ១៥.១៥៦.៦៥៤.២០៥    ១៣៣.៨៤៥.០១២    ១៥.០២២.៨០៩.១៩៣  

(*) កនុងឆ្ន ាំ ២០១៩ រួមបញ្ចូ លទាំងសាំវធិានធ្នដលើសមត្ុលដម្រៅតរាងត្ុលយការឡែលទទួលបាន  ៦៥៥.៨២២ែុោល រអាដមរកិ របស់សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ។ ែូឆបង្ហា ញកនុងកាំណត្់សាា ល់៣៥.១(ឆ) សម្រាប់បឡម្រមបម្រមួលថ្ន ECL ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៨. ឥណទាន និងប អរក្បទាន - ស ទធ  

(ក) ឥណទន និងបុដរម្របទនជាឆាំនួនែុលតមឥណម្របតិ្ទន 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ឆ្ន ាំ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
មិនដលើសពី១ឆ្ន ាំ  ១.១៩៩.៥៨៣.០០២    ១.១០៩.៣០២.៤៣៣    ៤.៨៥២.៣១៣.២៤៣    ៤.៥២០.៤០៧.៤១៥    ១.១១៤.៨១០.៨០១    ១.០២៨.២៥០.៥៤០    ៤.៥០៩.៤០៩.៦៩០    ៤.១៩០.១២០.៩៥១  
ដលើស១ឆ្ន ាំ ប ុឡនតមិនដលើសពី ៣ឆ្ន ាំ  ១.៦៦៩.៩៩២.១០៩    ១.៤៨៥.៤១៥.០៧១    ៦.៧៥៥.១១៨.០៨១    ៦.០៥៣.០៦៦.៤១៤    ១.៦០៧.៤៨៧.០៣៥    ១.៤២៦.៨០៤.៨៦២    ៦.៥០២.២៨៥.០៥៧    ៥.៨១៤.២២៩.៨១៣  
ដលើស៣ឆ្ន ាំ ប ុឡនតមិនដលើសពី ៥ឆ្ន ាំ  ១.០៧៤.៥៩៧.៧៥៣    ៩៣៣.០៥៨.៤៤២    ៤.៣៤៦.៧៤៧.៩១១    ៣.៨០២.២១៣.១៥១    ១.០៤៩.០៧៥.៧០៤    ៩១៣.០៨៧.៣៤១    ៤.២៤៣.៥១១.២២៣    ៣.៧២០.៨៣០.៩១៥  
ដលើសពី៥ឆ្ន ាំ  ៥៦២.៤៧០.៣០១    ៣៥១.៦៨៧.៦២៨    ២.២៧៥.១៩២.៣៦៧    ១.៤៣៣.១២៧.០៨៤    ៥៥២.៤៨៥.០០៨    ៣៥១.២៨១.៦០២    ២.២៣៤.៨០១.៨៥៦    ១.៤៣១.៤៧២.៥២៧  
  ៤.៥០៦.៦៤៣.១៦៥    ៣.៨៧៩.៤៦៣.៥៧៤    ១៨.២២៩.៣៧១.៦០២    ១៥.៨០៨.៨១៤.០៦៤    ៤.៣២៣.៨៥៨.៥៤៨    ៣.៧១៩.៤២៤.៣៤៥    ១៧.៤៩០.០០៧.៨២៦    ១៥.១៥៦.៦៥៤.២០៦  
                

 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៨. ឥណទាន និងប អរក្បទាន - ស ទធ (រ) 
សម្រាប់ការយិបរដិឆេទ ធ្នាគារ នងិសមពន័ធធ្នាគារបានទទួលស្ថា ល់សាំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បងឱ់នភាពថ្នត្ថ្មលែឆូខាងដម្រកាម៖ 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

សាំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មលដលើ៖                 
   ឥណទន និងបុដរម្របទន  ២០.៨៥២.៣៥៧    ២២.៦០០.២៨០    ៨៥.០១៥.០៥៩    ៩១.៥៧៦.៣៣៥    ១៦.២០៤.៤៦២    ២១.៤៦២.២៩៧    ៦៦.០៦៥.៥៩២    ៨៦.៩៦៥.២២៨  
   ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេងៗ   (៧.៧៨៦)   ៥២៣.៧៥៣    (៣១.៧៤៤)   ២.១២២.២៤៨    ៩៦.០៨៣    ៣១.១៥៣    ៣៩១.៧៣០    ១២៦.២៣២  
   គណនីម្រត្ូវទទួលដផេងៗ    (៥០.៥៤០)   ២៨៧.១៧២    (២០៦.០៥១)   ១.១៦៣.៦២០    (៥២.៨៦៩)   ២៨៧.១៨២    (២១៥.៥៤៧)   ១.១៦៣.៦៦១  
  ២០.៧៩៤.០៣១    ២៣.៤១១.២០៥    ៨៤.៧៧៧.២៦៤    ៩៤.៨៦២.២០៣    ១៦.២៤៧.៦៧៦    ២១.៧៨០.៦៣២    ៦៦.២៤១.៧៧៥    ៨៨.២៥៥.១២១  
 កិឆចសនាដម្រៅតរាងត្ុលយការ   (៥៤.១៥៦)   (៨៧.៩៨៩)   (២២០.៧៩៤)   (៣៥៦.៥៣១)   (១៣២.០៨២)   ៣៦០.៣៥៤    (៥៣៨.៤៩៨)   ១.៤៦០.១៥៤  

  ២០.៧៣៩.៨៧៥    ២៣.៣២៣.២១៦    ៨៤.៥៥៦.៤៧០    ៩៤.៥០៥.៦៧២    ១៦.១១៥.៥៩៤    ២២.១៤០.៩៨៦    ៦៥.៧០៣.២៧៧    ៨៩.៧១៥.២៧៥  

 
 
 
 
 
 
 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៨. ឥណទាន និងប អរក្បទាន - ស ទធ (រ) 
បឡម្រមបម្រមលួការខាត្បងឱ់នភាពថ្នត្ថ្មលសម្រាប់ការយិបរដិឆេទ ានែឆូខាងដម្រកាម៖ 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) ៤) 

                
នាដែើមការយិបរដិឆេទ  ៣៣.៤៤៣.០៥៥    ៣៤.១៨៨.៣៣០    ១៣៦.២៨០.៤៤៩    ១៣៨.៤៦២.៧៣៧    ៣២.៨៤៥.៤០២    ៣២.៨៤៥.៦៧៣    ១៣៣.៨៤៥.០១២    ១៣១.៨៦៥.៧៩១  
សាំវធិានធ្នកិឆចសនាដម្រៅតរាងត្ុលយការ  (២០៧.៤៧៩)   -      (៨៣៩.២៥៣)   -      (៦៥៥.៨២២)   -      (២.៦៥២.៨០០)   -    
សាំវធិានធ្នសម្រាប់ការខាត្បង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មល

សម្រាប់ការយិបរដិឆេទ  ២០.៨៥២.៣៥៧    ២២.៥១២.២៩១    ៨៥.០១៥.០៥៩    ៩១.២១៩.៨០៤    ១៦.២០៤.៤៦២    ២១.៨២២.៦៥១    ៦៦.០៦៥.៥៩២    ៨៨.៤២៥.៣៨២  
លុបដឆញពីបញ្ជ ីសម្រាប់ការយិបរដិឆេទ  (១៨.៦៧៦.៤៥៩)   (២៣.៩៩៤.៣២៩)   (៧៦.១៤៣.៩២៣)   (៩៧.២២៥.០២១)   (១៧.១៥៨.០៥៤)   (២២.៤៣៦.៣១៩)   (៦៩.៩៥៣.៣៨៦)   (៩០.៩១១.៩៦៥) 
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  (៦៨.៩២៧)   ៧៣៦.៧៦៣    (២៨១.០១៥)   ២.៩៨៥.៣៦៤    (២៦.៥៩៩)   ៦១៣.៣៩៧    (១០៨.៤៤៤)   ២.៤៨៥.៤៨៤  
លដមអៀងពីេម្រតបតូរម្របាក់  -      -      (១.០៧០.៧១៥)   ៨៣៧.៥៦៥    -      -      (៩៥៣.៩៩៦)   ១.៩៨០.៣២០  

នាឆុងការយិបរដិឆេទ  ៣៥.៣៤២.៥៤៧    ៣៣.៤៤៣.០៥៥    ១៤២.៩៦០.៦០២    ១៣៦.២៨០.៤៤៩    ៣១.២០៩.៣៨៩    ៣២.៨៤៥.៤០២    ១២៦.២៤១.៩៧៨    ១៣៣.៨៤៥.០១២  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៩. ក្ទពយសរមមអផសង  ៗ
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ការទូទត្់ជាមុន និងបុដរម្របទន  ១២.៨៦៦.៤៥៩   ១១.៣៦៨.២២៣    ៥២.០៤៤.៨២៧    ៤៦.៣២៥.៥០៩    ១០.៧៨២.៤៦០    ៩.៩១៣.១៥២    ៤៣.៦១៥.០៥១    ៤០.៣៩៦.០៩៤  
ការផាត្់ផាង់សាភ រការយិាល័យ  ២.៤២៣.៧៨០    ១.៨៥៥.៣៩៧    ៩.៨០៤.១៩០    ៧.៥៦០.៧៤៣    ២.២៤៨.៣៩២    ១.៦៥១.៧២៥    ៩.០៩៤.៧៤៦    ៦.៧៣០.៧៧៩  
ម្របាក់ទទួលបានពី Western Union  ៣.៧៥៥.០៦៤    ៩២២.៣០២    ១៥.១៨៩.២៣៤    ៣.៧៥៨.៣៨១    ៣.៦៦៦.០២១    ៩០៤.២៦៣    ១៤.៨២៩.០៥៥    ៣.៦៨៤.៨៧២  
ដផេងៗ   ៣.៧២១.៦១០    ៣.៣៨៣.៩១១    ១៥.០៥៣.៩១២   ១៣.៧៨៩.៤៣៧    ៣.៥៥៩.២៣៧    ៣.១៩៨.៤០០    ១៤.៣៩៧.១១៣    ១៣.០៣៣.៤៨១  
  ២២.៧៦៦.៩១៣   ១៧.៥២៩.៨៣៣    ៩២.០៩២.១៦៣    ៧១.៤៣៤.០៧០    ២០.២៥៦.១១០    ១៥.៦៦៧.៥៤០    ៨១.៩៣៥.៩៦៥    ៦៣.៨៤៥.២២៦  
                

 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ម្រទពយសកមមរយៈដពលែលី  ១៧.១៧០.៥៨៤   ១៧.១៧៨.១៥៣    ៦៩.៤៥៥.០១២    ៧០.០០០.៩៧៣   ១៥.៣៥៣.៨០៧    ១៥.៤៤១.៨២៨    ៦២.១០៦.១៤៩    ៦២.៩២៥.៤៤៩  
ម្រទពយសកមមរយៈដពលដវង  ៥.៥៩៦.៣២៩    ៣៥១.៦៨០    ២២.៦៣៧.១៥១    ១.៤៣៣.០៩៧    ៤.៩០២.៣០៣    ២២៥.៧១២    ១៩.៨២៩.៨១៦    ៩១៩.៧៧៧  
  ២២.៧៦៦.៩១៣   ១៧.៥២៩.៨៣៣    ៩២.០៩២.១៦៣    ៧១.៤៣៤.០៧០    ២០.២៥៦.១១០    ១៥.៦៦៧.៥៤០    ៨១.៩៣៥.៩៦៥    ៦៣.៨៤៥.២២៦  
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១០. ក្បារ់បអញ្ញ ើតាមឆាប់ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ជាមួយធ្នាគារកណាត ល (ក)  ៣៥៧.០០០.៩៧៥    ៥៨៣.១៩៥.៧៤១    ១.៤៤៤.០៦៨.៩៤៤    ២.៣៧៦.៥២២.៦៤៥    ៣៥៦.៧៥៣.៧៥៦    ៥៨៣.១៩៥.៧៤១    ១.៤៤៣.០៦៨.៩៤៣    ២.៣៧៦.៥២២.៦៤៥  
ជាមួយធ្នាគារកណាត លដផេងៗ  (ែ)  ៣.៣៧៦.០៣៣    ៣.៨៩៤.៩៥៩    ១៣.៦៥៦.០៥៣    ១៥.៨៧១.៩៥៨    -      -      -      -    
ដផេងៗ  (គ)  -      ២៤៥.៣៩៩    -      ១.០០០.០០០    -      -      -      -    
  ៣៦០.៣៧៧.០០៨    ៥៨៧.៣៣៦.០៩៩    ១.៤៥៧.៧២៤.៩៩៧    ២.៣៩៣.៣៩៤.៦០៣    ៣៥៦.៧៥៣.៧៥៦    ៥៨៣.១៩៥.៧៤១    ១.៤៤៣.០៦៨.៩៤៣    ២.៣៧៦.៥២២.៦៤៥  

(ក) ជាមួយធ្នាគារកណាត ល 

(i) ទុនបម្រមុងកាត្ពវកិឆច 

ទុនបម្រមុងកាត្ពវកិឆចគឺជាទុនបម្រមុងេបបបរាឡែលម្រត្ូវបានគណនាតមេម្រត ៨% ឆាំដពាេះម្របាក់ដរៀល និង ១២,៥០% ឆាំដពាេះរូបិយបណ័ណដផេង  ៗ ថ្នម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ            
េនិវាសនជ្ន នងិ ម្របាក់បដញ្ញើម្រគឹេះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុ និង ម្របាក់កមចីេនវិាសនជ្ន ។ ដយាងតមម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាត្ិ ថ្ន កមពុជា ដលែ ធ្៧-០១៨-២៨២ម្រប.ក. ឆុេះថ្ងៃទ២ី៩ ឡែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីពីរការរកាទុន
បម្រមុងកាត្ពវកិឆចមិនានការម្របាក់ដទចាប់តាំងពីថ្ងៃទី២៩ ឡែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ ។ 

ដៅថ្ងៃទី ១៨ ឡែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ធ្នាគារជាត្ិ ថ្ន កមពុជាបានដឆញដសកតីឡងលងការណ៍ ដោយម្របកាសកាត្់បនថយេម្រតទនុបម្រមុងកាត្ពវកឆិចឆាំដពាេះម្របាក់ដរៀល ពី៨% មកម្រត្ឹម៧%។ ឆាំដពាេះរូបិយបណ័ណដផេង  ៗ
េម្រតទុនបម្រមុងកាត្ពវកិឆចម្រត្ូវបានកាត្ប់នថយពី១២,៥០% មកម្រត្ឹម ៧% ដែើមបីឆលូរួមកាត្ប់នថយផលប េះពាល់ពីការឆលងរាលោលជ្មៃកឺូវែី១៩មកដលើដសែឋកិឆចកមពុជា។  
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១០. ក្បារ់បអញ្ញ ើតាមឆាប់ (រ) 

(ក) ជាមួយធ្នាគារកណាត ល (រ) 

(ii) ការធានាដែើមទុន 

ដយាងតមម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា ដលែ ធ្៧-០១-១៣៦ម្រប.ក. ឆុេះថ្ងៃទី១៥ ឡែតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០០១ សតីពី
ម្របាក់ត្មកលធ់ានាដលើដែើមទុន ត្ម្រមូវឲ្យធ្នាគារត្មកលម់្របាក់ឆាំនួន ១០% ថ្នដែើមទុនឆុេះបញ្ជ ីដៅធ្នាគារកណាត ល ។ ម្របាក់
ត្មកលដ់នេះនឹងម្រត្ូវ បងវិលជូ្នធ្នាគារវញិ ដៅដពលធ្នាគារសម័ម្រគឆិត្តបញ្ច ប់ម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកមមរបសែ់លួន ដៅកនុង
ម្របដទសកមពុជា ដហើយម្របាក់ត្មកល់ដនេះមិនសម្រាប់ដម្របើកនុងម្របតិ្បត្តិការម្របចាាំថ្ងៃរបស់ធ្នាគារដទ ។ 

(ែ) ជាមួយធ្នាគារកណាត លដផេង  ៗ

ទាំងដនេះគឺជាម្របាក់បដញ្ញើតមឆាប់របស់ធ្នាគារ ធ្នាគារ ដេសុីលោី ឡាវ លីមីធី្ត្ ឡែលម្រត្ូវបានរកាទុកជាមួយ
ធ្នាគារជាតិ្ឡាវ ដោយេនុដោមតមបទបបញ្ញត្តិរបស់ធ្នាគារជាតិ្ឡាវ ។ ម្របាក់បដញ្ញើតមឆាប់ទាំងដនេះរួមានទុន
បម្រមុងកាត្ពវកិឆច ឡែលបានគណនាឆាំនួន ៤% ថ្នម្របាក់បដញ្ញើរបសេ់តិ្ងិជ្នជារបិូយប័ណណកនុងស្សុក និង ៨% ថ្នម្របាក់
បដញ្ញើជារូបិយប័ណណបរដទស និងការធានាដែើមទុនថ្នភាគហ ុនដនាេះ ។ ម្របាក់បដញ្ញើតមឆាប់មិនានការម្របាក់ដទ ។ 

(គ) ដផេង  ៗ

េនុដោមតមម្របកាសរបស់គណៈកមមការមូលបម្រត្កមពុជា (ដៅកាត់្ថា “គ.ម.ក”) ដលែ ០០៩ សតពីីការផតលអ់ាជាា
ប័ណណែល់ម្រកុមហ ុនមូលបម្រត្ និង ម្រកមុហ ុនត្ាំណាងមូលបម្រត្ ម្រកុមហ ុន ដេសុលីីោ សុឃី្យួរធីឹ្ ភីេិលសុី ម្រត្ូវបានត្ម្រមូវឲ្យ
ោក់ម្របាក់ត្មកល់ដៅកនុងគណនីរបសគ់ណៈកមមការមូលបម្រត្កមពុជាឡែលរកាទុកដៅធ្នាគារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា ឆាំនួន 
១.០០០.០០០.០០០ ដរៀល (ម្របាណជា ២៤៧.៧០៩ ែុោល រអាដមរកិ) ដែើមបីដធ្វើម្របតិ្បត្តិការជាឈមួញមូលបម្រត្ដៅកនុងម្រពេះ
រាជាណាឆម្រកកមពុជា ។ 
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១១. ការវិនិអោគអលើក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
 ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

ភាគហ នុធ្មមតឡែលមនិម្រត្ូវបានឆុេះបញ្ជ ីដលើផារភាគហ នុ
តមថ្ងលដែើម        

ធ្នាគារ ដេសីុលីោ ឡាវ លីមធី្ីត្ (ក) ៤៩.៣៨៩.៥៦៦    ៤៩.៣៨៩.៥៦៦    ១៩៩.៧៨០.៧៩៤    ២០១.២៦២.៤៨១  
ម្រកុមហ នុ ដេសីុលីោ សីុឃ្យួរធឹ្ី ភីេលិសីុ (ែ)  ២.០១០.០០០    ២.០១០.០០០    ៨.១៣០.៤៥០    ៨.១៩០.៧៥០  
វទិាស្ថថ ន ពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ (គ)  ១៩.៨០៥.០០០    ១៩.៨០៥.០០០    ៨០.១១១.២២៥    ៨០.៧០៥.៣៧៥  
ស្ថថ ប័នមីម្រកូហិរញ្ញវត្ថុ ដេសីុលីោ មយីា ន់ា  (ឃ្)  ១៩.៩១១.០០៥    ១៩.៩១១.០០៥    ៨០.៥៤០.០១៦    ៨១.១៣៧.៣៤៦  
ដេសីុលីោ ម្របូដភើធ្ី េិលធ្ឌី ី (ង)  -      ២០.០០០    -      ៨១.៥០០  

ការវនិិដយាគកនុងម្រកមុហ ុនបុម្រត្សមព័នធសរបុ - រយៈដពលឡវង  ៩១.១១៥.៥៧១    ៩១.១៣៥.៥៧១    ៣៦៨.៥៦២.៤៨៥   ៣៧១.៣៧៧.៤៥២  

(ក) ធ្នាគារ ដេសីុលីោ ឡាវ លីមីធី្ត្  

ធ្នាគារ ដេសុលីីោ ឡាវ លីមីធី្ត្ (ដៅកាត់្ថា “ដេសុលីីោ ឡាវ”) ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងដៅស្ថធារណរែឋ                  
ម្របជាធិ្បដត្យយ ម្របជាានិត្ឡាវ ដៅថ្ងៃទី១៣ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០០៧ ដោយបានទទួលអាជាា ប័ណណជាដលើកែាំបូងពីធ្នាគារជាតិ្ 
ឡាវ។ ធ្នាគារ ដេសុីលោីភីេិលសុី ានភាគហ នុកនុងធ្នាគារដេសុលីោីឡាវ ឆាំនួន ៩៩.៩០%។ ធ្នាគារ ដេសុលីោី ឡាវ     
លីមីធី្ត្ ទទួលការេនុញ្ជញ តិ្ពីធ្នាគារជាតិ្ឡាវដអាយបដងកើនដែើមទុនឆាំនួន ៤០.០០០.០០០.០០០ ឡាវគីប (ឡសសបិពាន់ោន 
ឡាវគីប) (សមមូលនឹង ៤.៤៥១.៨៦៤ ែុោល រអាដមរកិ) ឡែលដធ្វើឲ្យដែើមទុនឆុេះបញ្ជ ីដកើនដែើងពីឆាំនួន ៣០០.០០០.០០០.០០០ 
ឡាវគីប (បីរយពាន់ោនឡាវគីប) (សមមូលនឹង ៣៦.៤០៩.៤៦៧ ែុោល រអាដមរកិ) ែលឆ់ាំនួន ៣៤០.០០០.០០០.០០០ ឡាវគីប 
(បីរយឡសសិបពាន់ោនឡាវគីប) (សមមូលនឹង ៤០.៨៦១.៣៣១ ែុោល រអាដមរកិ) តមរយៈការដផធរពីម្របាក់ឆាំដនញរកាទុក
ដោយបានការេនុញ្ជញ ត្ពីធ្នាជាតិ្ឡាវ ដៅថ្ងៃទី ៦ ឡែ ឧសភា ឆ្ន ាំ ២០២០។  

សកមមភាពឆមបងរបស់ធ្នាគារ ដេសុីលោី ឡាវ រួមានការដធ្វើម្របតិ្បត្តិការដលើរាល់សកមមភាពអាជី្វកមមធ្នាគារ និង 
ការផតលនូ់វដសវាហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័នធដផេង ដៗទៀត្ដៅស្ថធារណរែឋម្របជាធិ្បដត្យយម្របជាានិត្ឡាវ។ 

(ែ) ម្រកមុហ ុន ដេសីុលីោ សីុឃ្យួរធីឹ្ ភីេិលសីុ  
ដៅថ្ងៃទី ១ ឡែមីនា ឆ្ន ាំ២០១០ ម្រកុមហ ុន ដេសុលីីោ សុឃី្យូរធីឹ្ ភីេិលសុី (ដៅកាត់្ថា “ដេសុលីីោ សុឃី្យូរធីឹ្”)                  

ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងដៅម្រពេះរាជាណាឆម្រកកមពុជា និង បានឆុេះបញ្ជ ីជាមួយម្រកសួងពាណិជ្ជកមម ដម្រកាមវញិ្ជញ បនបម្រត្ឆុេះបញ្ជ ី                             
ដលែ Co.០៤៤៨ KH/២០១០។ ដៅថ្ងៃទី២០ ឡែតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០១០ គណៈកមមការមូលបម្រត្កមពុជា (ដៅកាត់្ថា “គ.ម.ក”) បាន                      
ផាល់អាជាា ប័ណណែល់ ដេសុីលោី សុីឃ្យូរធីឹ្ ជាឈមួញដជ្ើងស្ថមូលបម្រត្។ ដែើមទុនឆុេះបញ្ជ ីរបស់ ដេសុលីីោ សុឃី្យូរធីឹ្     
ានឆាំនួន ២.០១០.០០០ ែុោល រអាដមរកិ ដោយឡបងឡឆកជា ២.០១០.០០០ ភាគហ ុន និង ានត្ថ្មលចារកិ ១ ែុោល រអាដមរកិ           
កនុងមួយភាគហ ុន។ ធ្នាគារ ដេសុីលីោ ភីេិលសុី កាន់កាប់ភាគហ ុនរបស់ ដេសុលីីោ សុឃី្យួរធីឹ្ ទាំងស្សុង។ 

សកមមភាពឆមបងរបស់ ដេសុលីោី សុឃី្យូរធីឹ្ គឺការផាល់ដសវាជាឈមួញដជ្ើងស្ថរមូលបម្រត្ និង ដសវាដផេង ដៗទៀត្
ឡែលេនុម័ត្ដោយគណៈកមមការមូលបម្រត្កមពុជា។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១១. ការវិនិអោគអលើក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ (រ) 

(គ) វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ  

វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសុីលីោ (េតី្ត្ ម្រកុមហ ុនដេសុីលោី ដម្រត្ននីង ដសនធ័្រ) ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងដៅ                         
កនុងម្រពេះរាជាណាឆម្រកកមពុជា ដម្រកាមអាជាា ប័ណណឆុេះបញ្ជ ីរបស់ម្រកសួងពាណិជ្ជកមមដលែ Co. ១៣៣២KH/២០១១ ដៅថ្ងៃទី៨                        
ឡែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១១។ ដែើមទុនឆុេះបញ្ជ ីរបស់វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសុលីីោ ានឆាំនួន ១៧.៨០៥.០០០ ែុោល រអាដមរកិ 
ដោយឡបងឡឆកជា ១៧.៨០៥.០០០ ភាគហ ុន និង ានត្ថ្មលចារកិ ១ ែុោល រអាដមរកិ កនុងមួយភាគហ ុន។ ធ្នាគារ ដេសុលីីោ 
ភីេិលសុី កាន់កាប់ភាគហ នុរបស់វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសុលីោី ទាំងស្សងុ។ កនុងការយិបរដិឆេទ វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជ
ស្ថស្តសត ដេសុលីីោ បានបដងកើនដែើមទុនឆុេះបញ្ជ ី ឆាំនួន ២.០០០.០០០ ែុោល អាដមរកិ ែល់ ១៩.៨០៥.០០០ ែុោល អាដមរកិ។ 
លកខនតិកៈងមី ម្រត្ូវបានេនុម័ត្ដោយម្រកសួងពាណិជ្ជកមម នាថ្ងៃទី១៤ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨។ 

វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសុលីោី ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា លជ់ាម្រគឹេះស្ថថ នឧត្តមសកិាឯកជ្ន ដម្រកាមេនុម្រកឹត្ ដលែ           
១៣ េនម្រក.បក ឆុេះថ្ងៃទី២៥ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ពីរាជ្រោឋ ភិបាលកមពុជា។ វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសុលីីោ ផតល់ការ                    
បណតុ េះបណាត លកម្រមិត្បរញិ្ជញ បម្រត្រង កម្រមិត្បរញិ្ជញ បម្រត្ និងបរញិ្ជញ បម្រត្ជាន់ែពស់ ដលើដែបា តឺ្ម ង់ ម្រគប់ម្រគងពាណិជ្ជកមម               
មុែជ្ាំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងធ្នាគារ។ វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសុលីោី អាឆដបើកស្ថខា មហាវទិាល័យងមី ដែបា តឺ្ម ង់ងមី 
ឯកដទស កម្រមិត្ងមី ឬថាន ក់ងមី ម្របដភទបណតុ េះបណាត លងមី សុាំបតូរដ ម្ េះងមី ឬ ទីតាំងងមី ដោយដរៀបឆាំសាំណុាំ ឡបបបទសុាំការេនុញ្ជញ ត្
ពីម្រកសួងេប់រ ាំ យុវជ្ន និង កីឡា។ 

(ឃ្) ស្ថថ ប័នមីម្រកហិូរញ្ញវត្ថុ ដេសីុលីោ មីយា ន់ា   

ស្ថថ ប័នមីម្រកហូរិញ្ញវត្ថុ ដេសុលីោី មីយា ន់ា  (ដៅកាត់្ថា “ដេសុីលោី MFI”) បានឆុេះបញ្ជ ីដៅកនុងម្របដទស មីយា ន់ា  
ដម្រកាមឆាប់សតីពីវនិិដយាគបរដទសថ្នម្របដទសមីយា ន់ា  ឆុេះថ្ងៃទី៦ ឡែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០១២ ដែើមបីបាំដពញដសវាដផេងៗតម  
លិែិត្ឆុេះបញ្ជ ីដលែ ១៤៣៧១៥០៩៤។ ឆ្ន ាំហិរញ្ញវត្ថុថ្នរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរបស់ដេសុលីោីមីម្រកហូរិញ្ញវត្ថុ គិត្ចាប់ពី          
ថ្ងៃទី១ ឡែតុ្ោ ែល់ថ្ងៃទី៣០ ឡែកញ្ជញ ។ 

ដេសុីលោី MFI ម្រត្ូវបានេនុញ្ជញ ត្ឲ្យដធ្វើម្របតិ្បត្តិការជាស្ថថ ប័នមីម្រកហូិរញ្ញវត្ថុ ទទួលម្របាក់បដញ្ញើកនុងម្របដទស           
មីយា ន់ា  ដោយផតលនូ់វដសវា ឡផនកមីម្រកូហរិញ្ញវត្ថុមួយ ឆាំនួនជូ្នទីផារម្របជាជ្ន ឡែលានម្របាក់ឆាំណូលទប និង                 
ដធ្វើសកមមភាពដផេង ដៗទៀត្ ឡែលម្រត្ូវបានេនុញ្ជញ ត្ដោយអាជាា ធ្រម្រត្តួ្ពិនិត្យឡផនកមីម្រកហូិរញ្ញវត្ថុ ដៅកនុងត្ាំបន់ឆាំនួន ៤៥ កនុង          
ទីម្រកងុ Yangon និង ដៅកនុងត្ាំបន់ឆាំនួន ២៨ កនុងទីម្រកុង Bago ៣ កនុងទីម្រកុង Mon State និង ២៥ ម្រកុងកនុងត្ាំបន់ Magway។ 

ដោយានការសដម្រមឆដោយម្រកមុម្របឹកាភិបាលរបស់ដេសុីលោី MFI នាថ្ងៃទី២៥ ឡែដមស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៨ ធ្នាគារ                     
ដេសុលីោី បានទិញភាគហ នុធ្មមតឆាំនួន ៣.៦០០.០០០ (៤៥%) ពី KFW. COFIBRED S.A និង IFC កនុងត្ថ្មល ៦.១៩៣.៣២១ 
ែុោល អាដមរកិ។ ការដផារភាគហ នុ ការឡត្ងតាំងត្ាំណាងភាគទុននិក និងការផ្លល សប់តូរសាជិ្កម្រកុម ម្របឹកាភិបាល                       
ម្រត្ូវបានេនុម័ត្ដោយដលខាធិ្ការថ្នគណៈកាម ការម្រគប់ម្រគងមីម្រកូហរិញ្ញវត្ថុ ស្ថធារណៈរែឋសហភាព មីយា ន់ា  ដៅ                 
ថ្ងៃទី២៧ ឡែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០១៨។  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១១. ការវិនិអោគអលើក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ (រ) 

(ឃ្) ស្ថថ ប័នមីម្រកហិូរញ្ញវត្ថុ ដេសីុលីោ មីយា ន់ា  (ត្) 

ដេសុីលោី MFI បានចាប់ដផតើមម្របតិ្បត្តិការរបសែ់លួនដៅថ្ងៃទី១៨ ឡែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៣។ ធ្នាគារ ដេសុលីោី ភីេិលសុី 
កាន់កាប់ភាគហ ុនរបស់ ដេសុលីោី MFI ឆាំនួន ៩៩,៩៩% ថ្នភាគហ ុនឆាំនួន ២០.១៤០.០០០.០០០ កាត្ (ឆ្ន ាំ២០១៨៖ ៩៩,៩៩% 
ថ្ន ៨.០០០.០០០.០០០កាត្)។ 

ដៅថ្ងៃទី២៣ ឡែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០១៩ ធ្នាគារដេសុលីោី ភីេិលសុី បញ្ចូលដែើមទុនជាស្ថឆ់ម្របាក់ឆាំនួន ៣.៩៦៩.៩២៣.២០ 
ែុោល រអាដមរកិ ដសមើនឹង ៦.០៩៩.៣៩០.០០០ កាត្ និងដៅថ្ងៃទី៣ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ បញ្ចូលទឹកម្របាក់បឡនថមដលើដែើមទុនឆាំនួន 
៣.៩៩៥.៣៦៦.៥០ ែុោល រអាដមរកិ ដសមើនឹង ៦.០៣៩.៣៩៦.០០០ កាត្។ 

(ង) ម្រកមុហ ុន ដេសីុលីោ ម្របដូភើធី្ េិលធី្ឌី  

ម្រកុមហ ុន ដេសុលីីោ ម្របូដភើធី្ េិលធី្ឌី (ដៅកាត់្ថា “ដេសុលីីោ ម្របូដភើធី្”) ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងដៅកនុងម្រពេះរាជា            
ណាឆម្រកកមពុជា ដម្រកាមអាជាា ប័ណណឆុេះបញ្ជ ីរបស់ម្រកសួងពាណិជ្ជកមមដលែ Co.០៦៥១KH/២០១៥ ដៅថ្ងៃទី១៦ ឡែកុមភៈ                   
ឆ្ន ាំ២០១៥ ដោយានដែើមទុន ឆុេះបញ្ជ ីឆាំនួន ២០ ោនដរៀល (ម្របហាក់ម្របឡហលនឹង ៥.០០០ ែុោល រអាដមរកិ) តមរយៈ                  
ការដឆញផាយភាគហ នុឆាំនួន ៥.០០០ ភាគហ ុន និង ានត្ថ្មលចារកិ ៤.០០០ ដរៀល កនុងមួយភាគហ ុន។ ធ្នាគារ ដេសុលីោី 
ភីេិលសុី កាន់កាប់ភាគហ នុរបស ់ដេសុលីោី ម្របូដភើធី្ ទាំងស្សងុ។ ដៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៨ ម្រកមុហ ុន ដេសុលីោី ម្របូដភើធី្ េិលធី្ឌី 
បានបដងកើនដែើមទុនពី ១៥.០០០ ែុោល រអាដមរកិ ដៅ ២០.០០០ ែុោល រអាដមរកិ។  លកខនតិកៈម្រកុមហ ុន ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់
ដោយម្រកសួងពាណិជ្ជកមមដៅថ្ងៃទី០៤ ឡែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៨។  

សកមមភាពអាជី្វកមមឆមបងរបស់ ដេសុីលោី ម្របូដភើធី្ គឺការទិញ លក់ ជួ្លឆលនម្រទពយ និង េឆលនម្រទពយ ការទិញ 
លក់ និងផាត់្ផាង់សាភ រផាត់្ផាង់ការយិាលយ័ និងអាជី្វកមមដផេង ដៗទៀត្ឡែលបានេនុញ្ជញ ត្ដោយឆាប់ កនុងដគាលដៅ ដែើមបី
ពម្រងីកែាំដណើ រការរបស់ ដេសុលីីោ ម្របូដភើធី្ ឱយបានកាន់ឡត្ម្របដសើរដែើង ម្រពមទាំងសកមមភាពអាជី្វកមមដផេង ដៗទៀត្ឡែល
ស្សបតមដគាលដៅតមការវនិិឆេ័យរបសម់្រកុមម្របឹកាភិបាល។ 

ដៅថ្ងៃទី២៦ ឡែដមស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៩ ម្រកុមម្របឹកាភិបាលថ្នដេសុលីីោ ម្របូដភើធី្ បានយល់ម្រពមជ្ម្រមេះបញ្ជ មី្រកុមហ នុដហើយ
ម្រកុមហ ុនទទួលបានការយល់ម្រពមពីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា និងេគានាយកោឋ នពនធោរ ដៅថ្ងៃទី១៩ ឡែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ និង
ថ្ងៃទី២ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ដរៀងៗែលួន។ ម្រកុមហ ុនបានោក់ពាកយសុាំការទូទត់្ ដហើយកាំពុងរង់ចាាំការេនុម័ត្ឆុងដម្រកាយពីម្រកសួង
ពាណិជ្ជកមម។ 

ដៅថ្ងៃទី១៩ ឡែមីងុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ ធ្នាគារបានទទួលការេនុម័តិ្ពីធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាតមលែិិត្ដលែ ធ្៧-០១៩-
៧១៧ ឆ.ត្ ឆុេះថ្ងៃទី១៩ ឡែមីងុនា ឆ្ន ាំ២០១៩ សតីពីធ្នាគារ ដេសុលីីោ ភីេិលសុី ដសនើសុាំែាំដណើ ការនីតិ្វធីិ្ដែើមបីជ្ម្រមេះបញ្ជ ីម្រកមុ
ហ ុន ដេសុលីីោ ម្របូដភើធី្ដោយសម័ម្រគឆិត្ត។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១១. ការវិនិអោគអលើក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ (រ) 

(ង) ម្រកមុហ ុន ដេសីុលីោ ម្របដូភើធី្ េិលធី្ឌី (ត្) 

ដៅថ្ងៃទី១១ ឡែកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៩ ម្រកមុហ នុ ដេសុលីោី ម្របូដភើធី្ បានដសនើសុាំដៅេគានាយកោឋ នពនធោរ (េ.ព.ែ) ដែើមបី
ជ្ម្រមេះបញ្ជ ីម្រកមុហ ុនដោយសម័ម្រគឆិត្ត។ ដៅថ្ងៃទី២ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ម្រកុមហ នុ ដេសុីលោី ម្របូដភើធី្បានទទួលលិែិត្                    
ដលែ ២៦៦៨០ េ.ព.ែ ថ្នស្ថថ នភាពពនធោរ ដែើមបីបញ្ច ប់ការជ្ម្រមេះបញ្ជ ីម្រកុមហ ុនពី េ.ព.ែ។ 

ដៅថ្ងៃទី១០ ឡែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ ម្រកមុហ នុ ដេសុលីីោ ម្របូដភើធី្ បានជូ្នែាំណឹងដៅម្រកសួងពាណិជ្ជកមមសតីពីការ                 
ជ្ម្រមេះបញ្ជ ីម្រកមុហ ុន។ ដៅថ្ងៃទី៣ ឡែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០២០ ម្រកមុហ ុន ដេសុលីោី ម្របដូភើធី្ េិលធី្ឌីបានទទួលការេនុម័តិ្ពីម្រកសងួ
ពាណិជ្ជកមមសតីពីការជ្ម្រមេះបញ្ជ ីម្រកមុហ នុ។ 

(ឆ) ធ្នាគារ ដេសីុលីោ ភីេិលសីុ (ការយិាល័យត្ាំណាង) 

ដៅថ្ងៃទី៧ ឡែដមស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៧ ធ្នាគារ ដេសុលីោី ភីេិលសុ ី បានទទួលវញិ្ជញ បនបម្រត្ឆុេះបញ្ជ ជីាការយិាលយ័
ត្ាំណាងធ្នាគារបរដទស ដលែ FB/R.O-១/(០៤) ២០១៦ ពីធ្នាគារកណាត លមីយា ន់ា  និង បានទទួលវញិ្ជញ បនបម្រត្ឆុេះបញ្ជ ី
ពាណិជ្ជកមមជាការយិាលយ័ត្ាំណាង ដលែ ៥៨FC/២០១៦-២០១៧ (YGN) ពីម្រកសងួឡផនការ និង ហរិញ្ញវត្ថុ ម្របដទសមីយា ន់ា  
ដៅថ្ងៃទី៦ ឡែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ វញិ្ជញ បនបម្រត្ដនេះាន សុពលភាពរហូត្ែលថ់្ងៃទី៥ ឡែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២១ ។ ការយិាលយ័
ត្ាំណាងម្រត្ូវបានេនុញ្ជញ ត្ឲ្យដធ្វើសកមមភាពែូឆខាងដម្រកាម៖ 

ក. ដធ្វើទីផារ ផេពវផាយ ឆរចា និង ដរៀបឆាំឯកស្ថរសម្រាប់ដគាលដៅអាជី្វកមមជូ្នេតិ្ងិជ្នរបស់ធ្នាគារ ដេសុីលីោ    
ភីេិលសុ ី

ែ. ឡណនាាំេតិ្ងិជ្នរបស់ធ្នាគារ ដេសុលីីោ ភីេិលសុី េាំពីធ្នាគារដផេង ឡៗែលកាំពុងដធ្វើម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកមម ដៅកនុង
ម្របដទស មីយា ន់ា  ដហើយម្រត្ួត្ពិនិត្យ និង ម្រគប់ម្រគងម្របាក់កមចីឡែលផតលដ់ោយធ្នាគារ ដេសុលីីោ ភីេិលសុី ។ 
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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១២. ក្ទពយ និងបរកិាេ រ 
 

 សមព័នធធនាគារ 

២០២០ ែ៊ីធា៊ី  ការឡរលមអ 
ែ៊ីធា៊ី  េគារ និង  

ការឡរលមអ  ការឡរលមអ 
អលើក្ទពយជួល 

 បរកិាេ រ 
ការោិល័យ 

 បរកិាេ ររ ាំពយទ័ូរ  ោនយនត  ក្ទពយសរមមរាំព ងសាងសង់ 
 សរ  ប 

 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
                  

ថ្ងាអែើម                  
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ១៤.៥៤២.២៨០    ១.៧៤៧.១៧៩    ៩៨.៧៨៧.៤៨៥    ៤.៩៦៣.៨៨៧    ៦១.១១៩.៧២៩    ៧០.៩២៣.៨៩២    ១៨.២០៥.២៦៣    ១.៦៥៨.១៩៤    ២៧១.៩៤៧.៩០៩  
ការទិញបឡនថម  -      ៤.៧៥៥    ១៨.៨៧៥    ៣៣១.៣៨៨    ៤.៧៨៥.១៩៨    ៦.៦២១.១៦៤    ១.៩២១.៧៣២    ៤.០២១.៣៧៧    ១៧.៧០៤.៤៨៩  
ការលក់ដឆញ/ការជ្ម្រមេះដឆញពីបញ្ជ ី  -      -      -      (១៧៨.៥១៨)   (៩៩៩.០០៤)   (១.១៥៧.៧១១)   (១.០៣២.៤០៧)   -      (៣.៣៦៧.៦៤០) 
ការដធ្វើឆាំណាត្់ថាន ក់ដែើងវញិ  -      -      -      ១០០.៣២៧    ១២១.០៦៣    ២០.៧៩០    ៥៤.០០០    (២៩៦.១៨០)   -    
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      -      (១២.៦៣១)   (៥០.៤៨០)   (២៩០.៤២០)   (៤៧.៣៣៩)   -      (៤០០.៨៧០) 
និយ័ត្កមម  -      -      -      ៨០០    (៨០០)   -      -      (១៨.៥៣៤)   (១៨.៥៣៤) 
នាថ្ងៃទី ៣១ ឡែ ធ្នូ  ១៤.៥៤២.២៨០    ១.៧៥១.៩៣៤    ៩៨.៨០៦.៣៦០    ៥.២០៥.២៥៣    ៦៤.៩៧៥.៧០៦    ៧៦.១១៧.៧១៥    ១៩.១០១.២៤៩    ៥.៣៦៤.៨៥៧    ២៨៥.៨៦៥.៣៥៤  
                  

ែក៖ រ ាំលស់បងារ                  
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  -      ៤២៧.៥៣៥    ១៧.៥២៧.៧៦៨    ៤.២៦៧.៩៤១    ៤៥.៤៣៦.៩៩៨    ៥៧.២១០.៨៧៣    ១៥.៩១៧.០០២    -      ១៤០.៧៨៨.១១៧  
រ ាំលស់កនុងឆ្ន ាំ  -      ២២៤.៧៧០    ៤.៦០៩.០៩៩    ៣៦០.២៩១    ៦.៩៨៦.៩៣៩    ៧.៧៨៧.៧៣៨    ១.២៨០.៣៨១    -      ២១.២៤៩.២១៨  
ការលក់ដឆញ  -      -      -      (១៧១.១៣៦)   (៩៧៥.០៩៧)   (១.១៣៧.២៣៦)   (១.០២៧.២០៧)   -      (៣.៣១០.៦៧៦) 
ការដធ្វើឆាំណាត្់ថាន ក់ដែើងវញិ  -      -      -      -      -      -      -      -      -    
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      (១១៥)   (១១.៦៩៤)   (១៤.៥៨៩)   (៨៨.៣៧៥)   (២៣៥.៩០៣)   (៥៧.០៧០)   -      (៤០៧.៧៤៦) 
និយ័ត្កមម  -      -      -      ៨០០    (៨០០)   -      -      -      -    
នាថ្ងៃទី ៣១ ឡែ ធ្នូ  -      ៦៥២.១៩០    ២២.១២៥.១៧៣    ៤.៤៤៣.៣០៧    ៥១.៣៥៩.៦៦៥    ៦៣.៦២៥.៤៧២    ១៦.១១៣.១០៦    -      ១៥៨.៣១៨.៩១៣  
                  
រថ្មាអោង  ១៤.៥៤២.២៨០    ១.០៩៩.៧៤៤    ៧៦.៦៨១.១៨៧    ៧៦១.៩៤៦    ១៣.៦១៦.០៤១    ១២.៤៩២.២៤៣    ២.៩៨៨.១៤៣    ៥.៣៦៤.៨៥៧    ១២៧.៥៤៦.៤៤១  
                  

សមមូលនឹងពាន់អរៀល (រាំណរ់សាា ល់ ៤)  ៥៨.៨២៣.៥២៣    ៤.៤៤៨.៤៦៤    ៣១០.១៧៥.៤០១    ៣.០៨២.០៧២    ៥៥.០៧៦.៨៨៦    ៥០.៥៣១.១២៣    ១២.០៨៧.០៣៨    ២១.៧០០.៨៤៧    ៥១៥.៩២៥.៣៥៤  

នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្ន ូឆ្ន ាំ២០២០ ម្រទពយ និងបរកិាខ រឡែលរ ាំលស់េស់ទាំងស្សុងសរុបានឆាំននួ ១០៧.៣៤២.៦៧១ ែោុល រអាដមរកិ ដៅឡត្កាំពុងដម្របើម្របាស់ ដោយសមព័នធធ្នាគារ (២០១៩៖ ៩១.០៨២.៧៨៩ ែោុល រអាដមរកិ)។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១២. ក្ទពយ និងបរកិាេ រ (រ) 
 សមព័នធធនាគារ 

២០១៩ ែ៊ីធា៊ី  ការឡរលមអ 
ែ៊ីធា៊ី  េគារ និង  

ការឡរលមអ  ការឡរលមអ 
អលើក្ទពយជួល  បរកិាេ រ 

ការោិល័យ  បរកិាេ ររ ាំពយទ័ូរ  ោនយនត  ក្ទពយសរមមរាំព ងសាងសង់  សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
                  
ថ្ងាអែើម                  
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ១៤.៥៤២.២៨០    ១.៦៨៥.៩៣៤    ៩៨.៧៦៣.៧៤៣    ៤.៧៦៨.៧៧៧    ៥៧.២៣៩.៤៦០    ៦៤.៦១៥.៥៧៥    ១៨.២៥៤.២៥៦    ៧៧៦.០២៣    ២៦០.៦៤៦.០៤៨  
ការទិញបឡនថម  -      ៦៦.០០០    ២៣.៧៤២    ២៤២.៧៨៣    ៥.០៣២.៥៩៥    ៧.៣៥៩.៦៣២    ៦៦៩.២៦១    ១.៤៣៦.៤៨៤    ១៤.៨៣០.៤៩៧  
ការលក់ដឆញ/ការជ្ម្រមេះដឆញពីបញ្ជ ី  -      -      -      (២១៩.៥០០)   (១.១៣៧.៥៨៥)   (១.០៨៧.៧៨១)   (៦៨០.៧២៩)   -      (៣.១២៥.៥៩៥) 
ការដធ្វើឆាំណាត្់ថាន ក់ដែើងវញិ  -      -      -      ២០៥.០៣៣    ៣៩.១១៩    ២៦៥.៥៣២    ៩.៦៩៧    (៥១៩.៣៨១)   -    
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      -      (២៥.៣៣៤)   (៥៣.៨៦០)   (២២៩.០៦៦)   (៤៧.២២២)   -      (៣៥៥.៤៨២) 
និយ័ត្កមម  -      (៤.៧៥៥)   -      (៧.៨៧២)   -      -      -      (៣៤.៩៣២)   (៤៧.៥៥៩) 
នាថ្ងៃទី ៣១ ឡែ ធ្នូ  ១៤.៥៤២.២៨០    ១.៧៤៧.១៧៩    ៩៨.៧៨៧.៤៨៥    ៤.៩៦៣.៨៨៧    ៦១.១១៩.៧២៩    ៧០.៩២៣.៨៩២    ១៨.២០៥.២៦៣    ១.៦៥៨.១៩៤    ២៧១.៩៤៧.៩០៩  
                  
ែក៖ រ ាំលស់បងារ                  
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  -      ២០៦.៧៣៧    ១២.៨៩៩.១៥៧    ៤.១៤១.៩៦៩    ៣៩.៦២៣.៤៤៩    ៥០.៤១៤.៥៩៤    ១៥.៤៩៨.០៤៥    -     ១២២.៧៨៣.៩៥១  
រ ាំលស់កនុងឆ្ន ាំ  -      ២២០.៨៥៨    ៤.៦៣៤.១៦០    ៣៥៩.៣៨៤    ៧.០០០.៩៩១    ៨.០៦២.១៩៤    ១.១៤៨.៨៨៣    -      ២១.៤២៦.៤៧០  
ការលក់ដឆញ/ការជ្ម្រមេះដឆញពីបញ្ជ ី  -      -      -      (២០៨.៦២៣)   (១.១២៣.១០០)   (១.០៨១.៩២៩)   (៦៧៣.០១២)   -      (៣.០៨៦.៦៦៤) 
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      (៦០)   (៥.៥៤៩)   (២៤.៧៨២)   (៦៤.៣៤២)   (១៨៣.៩៨៦)   (៥៦.៩១៤)   -      (៣៣៥.៦៣៣) 
និយ័ត្កមម  -      -      -      (៧)   -      -      -      -      (៧) 
នាថ្ងៃទី ៣១ ឡែ ធ្នូ  -      ៤២៧.៥៣៥    ១៧.៥២៧.៧៦៨    ៤.២៦៧.៩៤១    ៤៥.៤៣៦.៩៩៨    ៥៧.២១០.៨៧៣    ១៥.៩១៧.០០២    -      ១៤០.៧៨៨.១១៧  
                  
រថ្មាអោង  ១៤.៥៤២.២៨០    ១.៣១៩.៦៤៤    ៨១.២៥៩.៧១៧    ៦៩៥.៩៤៦    ១៥.៦៨២.៧៣១    ១៣.៧១៣.០១៩    ២.២៨៨.២៦១    ១.៦៥៨.១៩៤   ១៣១.១៥៩.៧៩២  
                  
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (រាំណរ់សាា ល់ ៤)  ៥៩.២៥៩.៧៩១    ៥.៣៧៧.៥៤៩   ៣៣១.១៣៣.៣៤៧    ២.៨៣៥.៩៨០    ៦៣.៩០៧.១២៩    ៥៥.៨៨០.៥៥២    ៩.៣២៤.៦៦៤    ៦.៧៥៧.១៤១   ៥៣៤.៤៧៦.១៥៣  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១២. ក្ទពយ និងបរកិាេ រ (រ) 
 ធនាគារ 

២០២០ ែ៊ីធា៊ី  ការឡរលមអ 
ែ៊ីធា៊ី  េគារ និង  

ការឡរលមអ  ការឡរលមអ 
អលើក្ទពយជួល  បរកិាេ រ 

ការោិល័យ  បរកិាេ ររ ាំពយទ័ូរ  ោនយនត  ក្ទពយសរមមរាំព ងសាងសង់  សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
                  

ថ្ងាអែើម                  
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ២.៣២៨.៣៤៤    ២៨២.៧២៦    ៧៦.៨៧៤.៣២៦    ៤.០៧៥.៦៨៩    ៥៨.៣៥៧.៦៩៥    ៦៣.០១០.១៤៤    ១៦.៧៩៦.៩៩៧    ១.៥៩៧.៣៦៦    ២២៣.៣២៣.២៨៧  
ការទិញបឡនថម  -      -      ១៨.៨៧៥    ៣០៦.៧៦៤    ៤.៦៧៥.៩២៤    ៦.២៩០.៥៨៧    ១.៨៩១.៨៥១    ៣.៩០៩.៧៩០    ១៧.០៩៣.៧៩១  
ការលក់ដឆញ/ការជ្ម្រមេះដឆញពីបញ្ជ ី  -      -      -      (១៦៥.៤៧៤)   (៩២៩.៧៤០)   (១.០៦៨.៣៦៤)   (៩៤១.៩៧៨)   -      (៣.១០៥.៥៥៦) 
ការដធ្វើឆាំណាត្់ថាន ក់ដែើងវញិ  -      -      -      ១០០.៣២៧    ៧០.១៦៧    ២០.៧៩០    ៥៤.០០០    (២៤៥.២៨៤)   -    
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      -      -      -      -      -      -      -    
និយ័ត្កមម  -      -      -      ៨០០    (៨០០)   -      -      (១៨.៥៣៤)   (១៨.៥៣៤) 
នាថ្ងៃទី ៣១ ឡែ ធ្នូ  ២.៣២៨.៣៤៤    ២៨២.៧២៦    ៧៦.៨៩៣.២០១    ៤.៣១៨.១០៦    ៦២.១៧៣.២៤៦    ៦៨.២៥៣.១៥៧    ១៧.៨០០.៨៧០    ៥.២៤៣.៣៣៨    ២៣៧.២៩២.៩៨៨  
                  
ែក៖ រ ាំលស់បងារ                  
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  -      ១០៨.៣៩២    ១៦.៦៧២.២៩២    ៣.៥៦៥.២៦៥    ៤៣.៤៥៤.៦៣៧    ៥២.០៤១.៤៥០    ១៤.៥៦៩.៩០៧    -      ១៣០.៤១១.៩៤៣  
រ ាំលស់កនុងឆ្ន ាំ  -      ៣៩.១៧៥    ៣.៨៧៤.៧៨២    ៣៤៧.០០៩    ៦.៦៧៨.០៤២    ៦.៩៩៥.០១៥    ១.២៤៧.១២៨    -      ១៩.១៨១.១៥១  
ការលក់ដឆញ  -      -      -      (១៥៩.៣៤១)   (៩២៤.០២៣)   (១.០៥៥.៨៧២)   (៩៤០.២៤២)   -      (៣.០៧៩.៤៧៨) 
ការដធ្វើឆាំណាត្់ថាន ក់ដែើងវញិ  -      -      -      -      -      -      -      -      -    
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      (១១៥)   (១១.៦៩៤)   (១.០២៦)   (១៩.៤៧៣)   (២១.០៤២)   (៣.៧០០)   -      (៥៧.០៥០) 
និយ័ត្កមម  -      -      -      ៨០០    (៨០០)   -      -      -      -    
នាថ្ងៃទី ៣១ ឡែ ធ្នូ  -      ១៤៧.៤៥២    ២០.៥៣៥.៣៨០    ៣.៧៥២.៧០៧    ៤៩.១៨៨.៣៨៣    ៥៧.៩៥៩.៥៥១    ១៤.៨៧៣.០៩៣    -      ១៤៦.៤៥៦.៥៦៦  
                  
រថ្មាអោង  ២.៣២៨.៣៤៤    ១៣៥.២៧៤    ៥៦.៣៥៧.៨២១    ៥៦៥.៣៩៩    ១២.៩៨៤.៨៦៣    ១០.២៩៣.៦០៦    ២.៩២៧.៧៧៧    ៥.២៤៣.៣៣៨    ៩០.៨៣៦.៤២២  
                  
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (រាំណរ់សាា ល់ ៤)  ៩.៤១៨.១៥១    ៥៤៧.១៨៣    ២២៧.៩៦៧.៣៨៦    ២.២៨៧.០៤០    ៥២.៥២៣.៧៧១    ៤១.៦៣៧.៦៣៦    ១១.៨៤២.៨៥៨    ២១.២០៩.៣០២    ៣៦៧.៤៣៣.៣២៧  

នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្ន ូឆ្ន ាំ២០២០ ម្រទពយ និងបរកិាខ រឡែលរ ាំលស់េស់ទាំងស្សុងសរុបានឆាំនួន ៩៩.៦៥២.៤៥៦ ែោុល រអាដមរកិ ដៅឡត្កាំពុងដម្របើម្របាស់ ដោយធ្នាគារ (២០១៩៖ ៨៥.១៩០.៥០២ ែោុល រអាដមរកិ)។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១២. ក្ទពយ និងបរកិាេ រ (រ) 
 ធនាគារ 

២០១៩ ែ៊ីធា៊ី  ការឡរលមអ 
ែ៊ីធា៊ី  េគារ និង  

ការឡរលមអ  ការឡរលមអ 
អលើក្ទពយជួល  បរកិាេ រ 

ការោិល័យ  បរកិាេ ររ ាំពយទ័ូរ  ោនយនត  ក្ទពយសរមមរាំព ងសាងសង់  សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
                  
ថ្ងាអែើម                  
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ២.៣២៨.៣៤៤    ២៨២.៧២៦    ៧៦.៨៥៨.៦០៨    ៣.៨២៥.០០២    ៥៤.៦១២.៨៣៨    ៥៧.៦៦៨.០៧៧    ១៦.៧៨៣.១៨៤    ៥៧០.៤៨៨    ២១២.៩២៩.២៦៧  
ការទិញបឡនថម  -      -      ១៥.៧១៨    ១៨៨.១៥៧    ៤.៧៥០.១២៩    ៥.៩៩១.៦៧១    ៦៤៥.៥៦៩    ១.៥៨១.១៩១    ១៣.១៧២.៤៣៥  
ការលក់ដឆញ/ការជ្ម្រមេះដឆញពីបញ្ជ ី  -      -      -      (១៣៤.៦៣១)   (១.០៤៤.៣៩១)   (៩១៥.១៣៦)   (៦៤១.៤៥៣)   -      (២.៧៣៥.៦១១) 
ការដធ្វើឆាំណាត្់ថាន ក់ដែើងវញិ  -      -      -      ២០៥.០៣៣    ៣៩.១១៩    ២៦៥.៥៣២    ៩.៦៩៧    (៥១៩.៣៨១)   -    
និយ័ត្កមម  -      -      -      (៧.៨៧២)   -      -      -      (៣៤.៩៣២)   (៤២.៨០៤) 
នាថ្ងៃទី ៣១ ឡែ ធ្នូ  ២.៣២៨.៣៤៤    ២៨២.៧២៦    ៧៦.៨៧៤.៣២៦    ៤.០៧៥.៦៨៩    ៥៨.៣៥៧.៦៩៥    ៦៣.០១០.១៤៤    ១៦.៧៩៦.៩៩៧    ១.៥៩៧.៣៦៦    ២២៣.៣២៣.២៨៧  
                  
ែក៖ រ ាំលស់បងារ                  
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  -      ៦៦.៣៩៣    ១២.៧៧៥.២១៨    ៣.៣៨៨.១៨៧    ៣៧.៧៨២.៥៦៣    ៤៥.៧៦៧.៣០៦    ១៤.១០៩.៤៧៨    -      ១១៣.៨៨៩.១៤៥  
រ ាំលស់កនុងឆ្ន ាំ  -      ៤២.០៥៩    ៣.៩០២.៦២៣    ៣០៨.៨៣៤    ៦.៧២១.៣៩៤    ៧.១៩៧.៤២៤    ១.១០៣.៤៥៣    -      ១៩.២៧៥.៧៨៧  
ការលក់ដឆញ  -      -      -      (១៣១.៣០៦)   (១.០៣៩.៤១១)   (៩១៣.០៥១)   (៦៤១.៤៥៣)   -      (២.៧២៥.២២១) 
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      (៦០)   (៥.៥៤៩)   (៤៤៣)   (៩.៩០៩)   (១០.២២៩)   (១.៥៧១)   -      (២៧.៧៦១) 
និយ័ត្កមម  -      -      -      (៧)   -      -      -      -      (៧) 
នាថ្ងៃទី ៣១ ឡែ ធ្នូ  -      ១០៨.៣៩២    ១៦.៦៧២.២៩២    ៣.៥៦៥.២៦៥    ៤៣.៤៥៤.៦៣៧    ៥២.០៤១.៤៥០    ១៤.៥៦៩.៩០៧    -      ១៣០.៤១១.៩៤៣  
                  
រថ្មាអោង  ២.៣២៨.៣៤៤    ១៧៤.៣៣៤    ៦០.២០២.០៣៤    ៥១០.៤២៤    ១៤.៩០៣.០៥៨    ១០.៩៦៨.៦៩៤    ២.២២៧.០៩០    ១.៥៩៧.៣៦៦    ៩២.៩១១.៣៤៤  
                  
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (រាំណរ់សាា ល់ ៤)  ៩.៤៨៨.០០២    ៧១០.៤១១    ២៤៥.៣២៣.២៨៩    ២.០៧៩.៩៧៩    ៦០.៧២៩.៩៦១    ៤៤.៦៩៧.៤២៨    ៩.០៧៥.៣៩២    ៦.៥០៩.២៦៦   ៣៧៨.៦១៣.៧២៨  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៣. ក្ទពយសរមមេរបូ៊ី 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 

២០២០ រមមវិធ៊ីរ ាំពយទ័ូរ  ការងាររាំព ង    
ែាំអណើ រការ  សរ  ប  រមមវិធ៊ីរ ាំពយទ័ូរ  ការងាររាំព ង     

ែាំអណើ រការ  សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
            

ថ្ងាអែើម            
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា  ៣១.០៨០.៥០៥    ១.៦៥៩.៦៤១    ៣២.៧៤០.១៤៦    ២៧.៥៧៣.៣៦១    ១.៥៧២.៨៩៦    ២៩.១៤៦.២៥៧  
ការទញិបឡនថម  ៨.៩៤៨.៦៨៧    ៧៤០.៥៤៤    ៩.៦៨៩.២៣១    ៨.៨៨៥.៥០០    ៧១៧.៧៩៧    ៩.៦០៣.២៩៧  
ការលក់ដឆញ  (៨៨០.២២៧)   -      (៨៨០.២២៧)   (៨៨០.២២៧)   -      (៨៨០.២២៧) 
ការដធ្វើឆាំណាត្ថ់ាន ក់ដែើងវញិ  ២៧៦.៩៩៦    (២៧៦.៩៩៦)   -      ២៥៩.២៨៦    (២៥៩.២៨៦)   -    
លដមអៀងពកីារបតូររូបយិបណ័ណ  (១៥៦.៨៨៣)   -      (១៥៦.៨៨៣)   -      -      -    
និយ័ត្កមម  -      (២៩០.២៨៤)   (២៩០.២៨៤)   -      (២៩០.២៨៤)   (២៩០.២៨៤) 
នាថ្ងៃទី ៣១ ឡែ ធ្ន ូ  ៣៩.២៦៩.០៧៨    ១.៨៣២.៩០៥    ៤១.១០១.៩៨៣    ៣៥.៨៣៧.៩២០    ១.៧៤១.១២៣    ៣៧.៥៧៩.០៤៣  
 

           

ែក៖ រ ាំលសប់ងារ            
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា  ២៣.៧៤១.១៥៣    -      ២៣.៧៤១.១៥៣    ២១.២៣០.៨៩៥    -      ២១.២៣០.៨៩៥  
រ ាំលស់កនងុឆ្ន ាំ  ៣.៦៦៧.៥៨៣    -      ៣.៦៦៧.៥៨៣    ៣.៣៣៩.៥១០    -      ៣.៣៣៩.៥១០  
ការលក់ដឆញ  (៨៦៥.២៩១)   -      (៨៦៥.២៩១)   (៨៦៥.២៩១)   -      (៨៦៥.២៩១) 
លដមអៀងពកីារបតូររូបយិបណ័ណ  (១៣២.១៣៧)   -      (១៣២.១៣៧)   (១០.៦២៩)   -      (១០.៦២៩) 
និយ័ត្កមម  -      -      -      -      -      -    
នាថ្ងៃទី ៣១ ឡែ ធ្ន ូ  ២៦.៤១១.៣០៨    -      ២៦.៤១១.៣០៨    ២៣.៦៩៤.៤៨៥    -      ២៣.៦៩៤.៤៨៥  
            

រថ្មាអោង  ១២.៨៥៧.៧៧០    ១.៨៣២.៩០៥    ១៤.៦៩០.៦៧៥    ១២.១៤៣.៤៣៥    ១.៧៤១.១២៣    ១៣.៨៨៤.៥៥៨  
            

សមមូលនឹងពាន់អរៀល(រាំណរ់សាា ល ់៤)  ៥២.០០៩.៦៨០    ៧.៤១៤.១០១    ៥៩.៤២៣.៧៨០    ៤៩.១២០.១៩៥    ៧.០៤២.៨៤៣    ៥៦.១៦៣.០៣៧  

នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្ន ូឆ្ន ាំ២០២០ ម្រទពយសកមមេរូបីឡែលរ ាំលស់េស់ទាំងស្សុងសរុបានឆាំនួន ១៤.២៩០.៤៦៦ ែោុល រអាដមរកិ និង ១៣.៩៩៦.៧៩៧ ែោុល រអាដមរកិ (២០១៩៖ ១៣.៥៩៦.១១០ ែោុល រអាដមរកិ នងិ 
១២.៣៤៨.៤១០ ែោុល រអាដមរកិ) ដៅឡត្កាំពុងដម្របើម្របាស់ដោយសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៣. ក្ទពយសរមមេរបូ៊ី (រ) 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 

២០១៩ រមមវិធ៊ីរ ាំពយទ័ូរ  ការងាររាំព ង   
ែាំអណើ រការ  សរ  ប  រមមវិធ៊ីរ ាំពយទ័ូរ  ការងាររាំព ង   

ែាំអណើ រការ  សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
            
ថ្ងាអែើម            
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា  ៣២.៥៩៦.៧៥០    ១.៥១៨.៨៥៧    ៣៤.១១៥.៦០៧    ២៩.២០០.៦០៨    ១.៤៣៨.៨៣២    ៣០.៦៣៩.៤៤០  
ការទញិបឡនថម  ៥៥៨.៣៨២    ១.៤៦៨.៨៦៩    ២.០២៧.២៥១    ៣០៣.៩៤៨    ១.៤៤៦.៧០៨    ១.៧៥០.៦៥៦  
ការលក់ដឆញ  (២.៨៥៤.២៦៣)   -      (២.៨៥៤.២៦៣)   (២.៨៥២.៦៨៩)   -      (២.៨៥២.៦៨៩) 
ការដធ្វើឆាំណាត្ថ់ាន ក់ដែើងវញិ  ៩២១.៤៩៤    (៩២១.៤៩៤)   -      ៩២១.៤៩៤    (៩២១.៤៩៤)   -    
លដមអៀងពកីារបតូររូបយិបណ័ណ  (១២៦.៤២៧)   -      (១២៦.៤២៧)   -      -      -    
និយ័ត្កមម  (១៥.៤៣១)   (៤០៦.៥៩១)   (៤២២.០២២)   -      (៣៩១.១៥០)   (៣៩១.១៥០) 
នាថ្ងៃទី ៣១ ឡែ ធ្ន ូ  ៣១.០៨០.៥០៥    ១.៦៥៩.៦៤១    ៣២.៧៤០.១៤៦    ២៧.៥៧៣.៣៦១    ១.៥៧២.៨៩៦    ២៩.១៤៦.២៥៧  
            
ែក៖ រ ាំលសប់ងារ            
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា  ២២.៩១៧.៧២០    -      ២២.៩១៧.៧២០    ២០.៦៥២.៩០៤    -      ២០.៦៥២.៩០៤  
រ ាំលស់កនងុឆ្ន ាំ  ៣.៥៣៧.៤៥៧    -      ៣.៥៣៧.៤៥៧    ៣.១៨២.៨២១    -      ៣.១៨២.៨២១  
ការលក់ដឆញ  (២.៦០០.៣៥៧)   -      (២.៦០០.៣៥៧)   (២.៦០០.៣៥៧)   -      (២.៦០០.៣៥៧) 
លដមអៀងពកីារបតូររូបយិបណ័ណ  (៩៦.៦៦២)   -      (៩៦.៦៦២)   (៤.៤៧៣)   -      (៤.៤៧៣) 
និយ័ត្កមម  (១៧.០០៥)   -      (១៧.០០៥)   -      -      -    
នាថ្ងៃទី ៣១ ឡែ ធ្ន ូ  ២៣.៧៤១.១៥៣    -      ២៣.៧៤១.១៥៣    ២១.២៣០.៨៩៥    -      ២១.២៣០.៨៩៥  
            
រថ្មាអោង  ៧.៣៣៩.៣៥២    ១.៦៥៩.៦៤១    ៨.៩៩៨.៩៩៣    ៦.៣៤២.៤៦៦    ១.៥៧២.៨៩៦    ៧.៩១៥.៣៦២  
            
សមមូលនឹងពាន់អរៀល(រាំណរ់សាា ល ់៤)  ២៩.៩០៧.៨៥៩    ៦.៧៦៣.០៣៧    ៣៦.៦៧០.៨៩៦    ២៥.៨៤៥.៥៤៩    ៦.៤០៩.៥៥១    ៣២.២៥៥.១០០  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៤. សទិធិអក្បើក្បាសក់្ទពយសរមម  
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
                

សិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទពយសកមម  ២៩.៥២៩.៧៦៨    ៣២.៥៦៩.៤៥៧    ១១៩.៤៤៧.៩១២    ១៣២.៧២០.៥៣៧    ២៦.១៨២.១៧២    ២៨.៨៤៧.៨៥០    ១០៥.៩០៦.៨៨៦    ១១៧.៥៥៤.៩៨៩  

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ជ្ួលការយិាល័យ និងរងយនតសម្រាប់ម្របត្បិត្តិការរបស់ែលួន ។ ព័ត្៌ានេាំពកីឆិចសនាជ្ួល ឡែលសមព័នធធ្នាគារ នងិធ្នាគារជាេនកជ្ួលម្រត្ូវបានបង្ហា ញែូឆខាងដម្រកាម៖ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

 
    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                

នាដែើមការយិបរដិឆេទ  ៣២.៥៦៩.៤៥៧    ៣០.៦២១.៨៣៨   ១៣២.៧២០.៥៣៧    ១២៣.០៣៨.៥៤៥    ២៨.៨៤៧.៨៥០    ២៦.៨៨៩.៩៦៧    ១១៧.៥៥៤.៩៨៩    ១០៨.០៤៣.៨៨៧  
ការទិញបឡនថម សម្រាបក់នងុការយិបរដិឆេទ  ៧.៩៦៦.៨៦៧    ១៣.០៦៨.១៤៩    ៣២.៤៨០.៩១៧    ៥២.៩៥២.១៤០    ៧.៤០៤.៥១៣    ១២.២៣៩.១៧២    ៣០.១៨៨.២០០    ៤៩.៥៩៣.១២៥  
រ ាំលស់សម្រាប់ការយិបរដិឆេទ  (១០.៦២៧.១២០)   (១០.៤៦៩.៨១៩)   (៤៣.៣២៦.៧៦៨)   (៤២.៤២៣.៧០៧)   (៩.៧៧០.៦៣៨)   (៩.៦៤៧.៨៧១)   (៣៩.៨៣៤.៨៩១)   (៣៩.០៩៣.១៧៣) 
ការបញ្ចបភ់ត្សិនាជ្លួសម្រាបក់ារយិបរដិឆេទ  (៤២៦.៦៥៥)   (៦៧៨.៤៨៦)   (១.៧៣៩.៤៧២)   (២.៧៤៩.២២៥)   (៣១១.៧៧៦)   (៦៦៥.៣៣៥)   (១.២៧១.១១១)   (២.៦៩៥.៩៣៧) 
លដមអៀងពេីម្រតបតូរម្របាក ់  ៤៧.២១៩    ២៧.៧៧៥    ១៩២.៥១២    ១១២.៥៤៤    ១២.២២៣    ៣១.៩១៧    ៤៩.៨៣៣    ១២៩.៣២៨  
លដមអៀងពីការបតូររូបិយបណ័ណ  -      -      (៨៧៩.៨១៤)   ១.៧៩០.២៤០    -      -      (៧៨០.១៣៤)   ១.៥៧៧.៧៥៩  
នាឆងុការយិបរដិឆេទ  ២៩.៥២៩.៧៦៨    ៣២.៥៦៩.៤៥៧    ១១៩.៤៤៧.៩១២   ១៣២.៧២០.៥៣៧    ២៦.១៨២.១៧២    ២៨.៨៤៧.៨៥០    ១០៥.៩០៦.៨៨៦    ១១៧.៥៥៤.៩៨៩  
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៥. ក្ទពយសរមមពនធពនារ - ស ទធ 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ម្រទពយសកមមពនធពនារ  ៣២.៣២៤.៥៤៨    ២៨.៧០១.៤៧៣    ១៣០.៧៥២.៧៩៧    ១១៦.៩៥៨.៥០២    ៣១.០១៥.៦៦៣    ២៧.៥៣៨.១៦៥    ១២៥.៤៥៨.៣៥៧    ១១២.២១៨.០២៣  
បាំណុលពនធពនារ   (២១.១២៨.៧០៣)   (១៣.៨៨៧.១១៩)   (៨៥.៤៦៥.៦០៤)   (៥៦.៥៩០.០០៨)   (១៨.៣២៩.៧១៦)   (១៣.៥៣០.៤២២)   (៧៤.១៤៣.៧០១)   (៥៥.១៣៦.៤៧០) 
  ១១.១៩៥.៨៤៥    ១៤.៨១៤.៣៥៤    ៤៥.២៨៧.១៩៣    ៦០.៣៦៨.៤៩៤    ១២.៦៨៥.៩៤៧    ១៤.០០៧.៧៤៣    ៥១.៣១៤.៦៥៦    ៥៧.០៨១.៥៥៣  

បឡម្រមបម្រមួលម្រទពយសកមមពនធពនារសម្រាបក់ារយិបរដិឆេទ ានែឆូខាងដម្រកាម៖ 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
នាដែើមឆ្ន ាំ  ១៤.៨១៤.៣៥៤    ១១.៦១៦.១០៥    ៦០.៣៦៨.៤៩៤    ៤៦.៦៧៣.៥១០    ១៤.០០៧.៧៤៣    ១០.៩៣៣.២៥៨    ៥៧.០៨១.៥៥៣    ៤៣.៩២៩.៨៣១  
(ែកដឆញ)/កត្់ម្រតជាបនាកុកនងុ  

របាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្  (៣.៦៤៥.១៥៣)   ៣.១៩៨.២៤៩    (១៤.៨៦១.២៩១)   ១២.៩៥៩.៣០៥    (១.៣២១.៧៩៦)   ៣.០៧៤.៤៨៥    (៥.៣៨៨.៩៦៣)   ១២.៤៥៧.៨១៣  
លដមអៀងពីការបតូររូបិយបណ័ណ  ២៦.៦៤៤    -      (២២០.០១០)   ៧៣៥.៦៧៩    -      -      (៣៧៧.៩៣៤)   ៦៩៣.៩០៩  
នាឆងុឆ្ន ាំ  ១១.១៩៥.៨៤៥    ១៤.៨១៤.៣៥៤    ៤៥.២៨៧.១៩៣    ៦០.៣៦៨.៤៩៤    ១២.៦៨៥.៩៤៧    ១៤.០០៧.៧៤៣    ៥១.៣១៤.៦៥៦    ៥៧.០៨១.៥៥៣  

ម្រទពយសកមមពនធពនារ ម្រត្ូវបានកាត្់កងដៅដពលានសិទធេិនុវត្តតមឆាបដ់ែើមបីកាត្ក់ងម្រទពយសកមមពនធម្របចាាំឆ្ន ាំ នងិបាំណុលពនធម្របចាាំឆ្ន ាំ នងិដៅដពលឡែលពនធពនារពាកព់័នធដៅនងឹអាជាា ធ្រស្ថរដពើពនធែឆូគាន ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៥. ក្ទពយសរមមពនធពនារ - ស ទធ (រ) 
ម្រទពយសកមមពនធពនារ ម្រត្ូវបានការកាត្់កងដៅដពលានសិទធិេនុវត្តតមឆាប់ដែើមបីកាត្់កងម្រទពយសកមមពនធម្របចាាំឆ្ន ាំ និងបាំណុលពនធម្របចាាំឆ្ន ាំ និងដៅដពលឡែលពនធពនារពាកព់ន័ធដៅនឹងអាជាា ធ្រស្ថរដពើ

ពនធែឡែល ។ 

សាសធាត្ុ និងបឡម្រមបម្រមួលម្រទពយសកមម និងបាំណុលពនធពនារកនុងឆ្ន ាំ ានែូឆខាងដម្រកាម៖ 

ក្ទពយសរមមពនធពនាររបស់សមព័នធធនាគារ 
 

 

រថ្ក្មព៊ីែាំអណើ រ
ការឥណទាន 
អៅសល់  

ក្បារ់ឆាំណូល
មិនទាន់ 
ទទួលបាន  

សាំវិធានធន
ឥណទាន 
បារ់បង់  

សាំវិធានធន 
អផសងៗ   

ក្បារ់រងាវ ន់ 
ប គាលិរ  

ខារព៊ីការបតូរ 
របិូយប័ណណ  
មិនទាន់បាន
ទទួលសាា ល់  

រ ាំលស់តាមវិធ៊ី            
ពអនាឿនពនធ  ភរិសនា 

 

អផសងៗ   សរ  បl 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០                    
ថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០២០  ៦.៦៤១.៦២៤    -      ៧.៨៦៦.២៥៤    ៦.៧៥៤.០៣៨    ៤២៦.៥២៨    ៦៥៦.៨៨២    ១.១៨៨.៩៣៧    ១៩០.៣៨៩    ៤.៩៧៦.៨២១    ២៨.៧០១.៤៧៣  
(ែកដឆញ)/កត្់ម្រតជាបនាុកកនុងរបាយការណ៍

ឆាំដណញ ឬខាត្  ៩១៩.០៣៩    ៥០.២៩៥    ១.៥៦០.៦០២    ៥៨១.២១៦    (១៦៥.០៩៤)   ១៥៧.៤០៤    ៤១៣.៦៤៧    ១២៦.៨២០    (២០.៩៣១)   ៣.៦២៣.០៧៥  
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០  ៧.៥៦០.៦៦៣    ៥០.២៩៥    ៩.៤២៦.៨៥៦    ៧.៣៣៥.២៥៤    ២៦១.៤៣៤    ៨១៤.២៨៦    ១.៦០២.៥៨៤    ៣១៧.២០៩    ៤.៩៥៥.៨៩០    ៣២.៣២៤.៥៤៨  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ៣០.៥៨២.៨៨២    ២០៣.៤៤៤    ៣៨.១៣១.៦៣៣    ២៩.៦៧១.១០២    ១.០៥៧.៥០១    ៣.២៩៣.៧៨៧    ៦.៤៨២.៤៥២    ១.២៨៣.១១១    ២១.៣២៩.៦៨៥    ១៣០.៧៥២.៧៩៧  
                    
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩                    
ថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩  ៥.៨០៦.៦៨៧    ៥៦.០៨៧    ៧.២២២.៨៤៦    ៦.៨៥៣.៤៨៣    ៤៣៣.០៨៤    ៥៩៤.២៧៩    ១.២១៣.១១៦    -      ៣២៤.៧៨០    ២២.៥០៤.៣៦២  
(ែកដឆញ)/កត្់ម្រតជាបនាុកកនុងរបាយការណ៍

ឆាំដណញ ឬខាត្  ៨៣៤.៩៣៧    (៥៦.០៨៧)   ៦៤៣.៤០៨    (៩៩.៤៤៥)   (៦.៥៥៦)   ៦២.៦០៣    (២៤.១៧៩)   ១៩០.៣៨៩    ៤.៦៥២.០៤១    ៦.១៩៧.១១១  
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩  ៦.៦៤១.៦២៤    -      ៧.៨៦៦.២៥៤    ៦.៧៥៤.០៣៨    ៤២៦.៥២៨    ៦៥៦.៨៨២    ១.១៨៨.៩៣៧    ១៩០.៣៨៩    ៤.៩៧៦.៨២១    ២៨.៧០១.៤៧៣  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ២៧.០៦៤.៦១៨    -      ៣២.០៥៤.៩៨៥    ២៧.៥២២.៧០៦    ១.៧៣៨.១០២    ២.៦៧៦.៧៩៤    ៤.៨៤៤.៩១៩    ៧៧៥.៨៣៥    ២០.២៨០.៥៤៣    ១១៦.៩៥៨.៥០២  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៥. ក្ទពយសរមមពនធពនារ - ស ទធ (រ) 
សាសធាត្ុ និងបឡម្រមបម្រមួលម្រទពយសកមមពនធពនារកនុងឆ្ន ាំ ានែូឆខាងដម្រកាម៖ (ត្) 

ក្ទពយសរមមពនធពនាររបស់ធនាគារ 
 

 
រថ្ក្មព៊ីែាំអណើ រការ

ឥណទាន 
អៅសល់  

សាំវិធានធន   
ឥណទាន 
បារ់បង់  

សាំវិធានធន 
អផសងៗ   

ក្បារ់រងាវ ន់ 
ប គាលិរ  

ខារព៊ីការបតូរ 
របិូយប័ណណ  
មិនទាន់បាន
ទទួលសាា ល់  

រ ាំលស់តាមវិធ៊ី            
ពអនាឿនពនធ  ភរិសនា 

 

អផសងៗ   សរ  បl 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០                  
ថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០២០  ៦.៦៤១.៦២៤    ៧.៨៦៦.២៥៤    ៦.៦៤៦.៤០៩    ៤១៦.៧៤៥    ៦០៩.៦៦៤    ១.១៨២.៦៣៥    ១៦១.៧៥០    ៤.០១៣.០៨៤    ២៧.៥៣៨.១៦៥  
(ែកដឆញ)/កត្់ម្រតជាបនាុកកនុងរបាយការណ៍

ឆាំដណញ ឬខាត្  ៩១៩.០៣៩    ១.៥៦០.៦០២    ៥៧៣.៨៣៤    (១៥៥.៣១១)   ២០៤.៦២២    ៤១៨.១០៧    ១០៨.៤១៩    (១៥១.៨១៤)   ៣.៤៧៧.៤៩៨  
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០  ៧.៥៦០.៦៦៣    ៩.៤២៦.៨៥៦    ៧.២២០.២៤៣    ២៦១.៤៣៤    ៨១៤.២៨៦    ១.៦០០.៧៤២    ២៧០.១៦៩    ៣.៨៦១.២៧០    ៣១.០១៥.៦៦៣  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត្់សាា ល់៤) ៣០.៥៨២.៨៨២    ៣៨.១៣១.៦៣៣    ២៩.២០៥.៨៨៣    ១.០៥៧.៥០១    ៣.២៩៣.៧៨៧    ៦.៤៧៥.០០១   ១.០៩២.៨៣៤    ១៥.៦១៨.៨៣៦   ១២៥.៤៥៨.៣៥៧  
                  
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩                  
ថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩  ៥.៨០៦.៦៨៧    ៧.២២២.៨៤៦    ៦.៧១៣.២៩៨    ៤៣៣.០៨៤    ៥៩៣.៨១៣    ១.២០៣.៧៦២    -      (៩១៣.៩៧៤)   ២១.០៥៩.៥១៦  
(ែកដឆញ)/កត្់ម្រតជាបនាុកកនុង របាយការណ៍

ឆាំដណញ ឬខាត្  ៨៣៤.៩៣៧    ៦៤៣.៤០៨    (៦៦.៨៨៩)   (១៦.៣៣៩)   ១៥.៨៥១    (២១.១២៧)   ១៦១.៧៥០    ៤.៩២៧.០៥៨    ៦.៤៧៨.៦៤៩  
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩  ៦.៦៤១.៦២៤    ៧.៨៦៦.២៥៤    ៦.៦៤៦.៤០៩    ៤១៦.៧៤៥    ៦០៩.៦៦៤    ១.១៨២.៦៣៥    ១៦១.៧៥០    ៤.០១៣.០៨៤    ២៧.៥៣៨.១៦៥  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត្់សាា ល់៤) ២៧.០៦៤.៦១៨    ៣២.០៥៤.៩៨៥   ២៧.០៨៤.១១៧    ១.៦៩៨.២៣៦    ២.៤៨៤.៣៨១    ៤.៨១៩.២៣៨    ៦៥៩.១៣១   ១៦.៣៥៣.៣១៧   ១១២.២១៨.០២៣  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៥. ក្ទពយសរមមពនធពនារ - ស ទធ (រ) 
បាំណ លពនធពនាររបសស់មព័នធធនាគារ 
 
 

រ ាំលសត់ាមវិធ៊ី            
ពអនាឿនពនធ  

ឆាំអណញព៊ីការ            
បតូររបិូយប័ណណ         
មិនទាន់បាន 
ទទួលសាា ល់ 

 

អផសងៗ  

 

សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០        
ថ្ងៃទ១ី ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០២០  -      ៦៤០.១៧៩    ១៣.២៤៦.៩៤០   ១៣.៨៨៧.១១៩  
កត្់ម្រតជាបនាកុកនងុរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្  ២៩៥.៩០១    (៦៤០.១៧៩)   ៧.៥៨៥.៨២២    ៧.២៤១.៥៨៥  
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០  ២៩៥.៩០១    -      ២០.៨៣២.៧៦១   ២១.១២៨.៧០៣  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត្ស់ាា ល់ ៤)  ១.១៩៦.៩២០    -      ៨៤.២៦៨.៥១៨    ៨៥.៤៦៥.៦០៤  
        

នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩        
ថ្ងៃទ១ី ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩  ២៣៩.៦៦៥    -      ១០.៦៤៨.៥៩២    ១០.៨៨៨.២៥៧  
កត្់ម្រតជាបនាកុកនងុរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្  (២៣៩.៦៦៥)   ៦៤០.១៧៩    ២.៥៩៨.៣៤៨    ២.៩៩៨.៨៦២  
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩  -      ៦៤០.១៧៩    ១៣.២៤៦.៩៤០   ១៣.៨៨៧.១១៩  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត្ស់ាា ល់ ៤)  -      ២.៦០៨.៧២៩    ៥៣.៩៨១.២៧៩    ៥៦.៥៩០.០០៨  
        

បាំណ លពនធពនាររបសធ់នាគារ 
 

រ ាំលសត់ាមវិធ៊ី            
ពអនាឿនពនធ  

ឆាំអណញព៊ីការ            
បតូររបិូយប័ណណ         
មិនទាន់បាន 
ទទួលសាា ល់ 

 

អផសងៗ  

 

សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០        
ថ្ងៃទ១ី ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០២០  -      ៦៣៩.៣៩២    ១២.៨៩១.០៣០   ១៣.៥៣០.៤២២  
កត្់ម្រតជាបនាកុកនងុរបាយការណ៍ឆាំដណញ 

ឬខាត្  -    
 

 (៦៣៩.៣៩២)   ៥.៤៣៨.៦៨៦    ៤.៧៩៩.២៩៤  
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០  -      -      ១៨.៣២៩.៧១៦   ១៨.៣២៩.៧១៦  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត្ស់ាា ល់ ៤)  -      -      ៧៤.១៤៣.៧០១   ៧៤.១៤៣.៧០១  
        
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩        
ថ្ងៃទ១ី ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩  ២១.១២៧    -      ១០.១០៥.១៣១    ១០.១២៦.២៥៨  
កត្់ម្រតជាបនាកុកនងុរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្  (២១.១២៧)   ៦៣៩.៣៩២    ២.៧៨៥.៨៩៩    ៣.៤០៤.១៦៤  
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩  -      ៦៣៩.៣៩២    ១២.៨៩១.០៣០   ១៣.៥៣០.៤២២  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត្ស់ាា ល់ ៤)  -      ២.៦០៥.៥២២    ៥២.៥៣០.៩៤៨   ៥៥.១៣៦.៤៧០  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៦. ក្បារ់បអញ្ញ ើរបសធ់នាគារ និងសាថ ប័នហរិញ្ញវរថ អផសង  ៗ
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
គណនីឆរនត  ១០៦.៦០៦.៦២៦    ១០៣.៤៣៣.៥៨៥    ៤៣១.២២៣.៨០២    ៤២១.៤៩១.៨៥៩    ១០៨.១៥៥.៥៦៨    ១០៨.៦៦៤.៥៨៤    ៤៣៧.៤៨៩.២៧៣    ៤៤២.៨០៨.១៨០  
គណនីសនេាំ  ៤៧.៥៥១.៨៦១    ៤៧.៧៣៩.៩១៦    ១៩២.៣៤៧.២៧៨    ១៩៤.៥៤០.១៥៨    ៤៦.៨១៦.៩១២    ៤៦.៤៦៥.៧២៣    ១៨៩.៣៧៤.៤០៩    ១៨៩.៣៤៧.៨២១  
ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត្់  ១៦២.៨៥០.៩៧២    ១៣៤.០០១.៦៤៤    ៦៥៨.៧៣២.១៨២    ៥៤៦.០៥៦.៦៩៩    ១៤១.៧៩២.០៧៤    ១១៩.១៤៧.៤១៤    ៥៧៣.៥៤៨.៩៣៩    ៤៨៥.៥២៥.៧១២  

  ៣១៧.០០៩.៤៥៩    ២៨៥.១៧៥.១៤៥    ១.២៨២.៣០៣.២៦២    ១.១៦២.០៨៨.៧១៦    ២៩៦.៧៦៤.៥៥៤    ២៧៤.២៧៧.៧២១    ១.២០០.៤១២.៦២១    ១.១១៧.៦៨១.៧១៣  

ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារដផេងៗនិងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗម្រត្ូវបានវភិាគែូឆខាងដម្រកាម៖ 

ក) វភិាគតមឥណម្របតិ្ទន 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
មិនដលើសពីម្របាាំមួយឡែ  ១៩៥.៧១៧.៨៥៧    ១៩២.៦១៦.៧៥៧    ៧៩១.៦៧៨.៧៣២    ៧៨៤.៩១៣.២៨៥    ១៨៣.៧១៧.១៧៦    ១៨៧.២៦៨.៣៧០    ៧៤៣.១៣៥.៩៧៧    ៧៦៣.១១៨.៦០៨  
ដលើសពីម្របាាំមួយឡែ ប ុឡនតមិនដលើសពីមួយឆ្ន ាំ  ៣០.១០៥.១៩៩    ៦.៦១៤.១១៧    ១២១.៧៧៥.៥៣០    ២៦.៩៥២.៥២៧    ២១.៨៦០.៩៧៥    ២.៨០៩.៣៥១    ៨៨.៤២៧.៦៤៤    ១១.៤៤៨.១០៥  
ដលើសពីមួយឆ្ន ាំ ប ុឡនតមិនដលើសពីបីឆ្ន ាំ  ៥.៦៤៨.៨១៥    ៦.១៩៤.២៧១    ២២.៨៤៩.៤៥៧    ២៥.២៤១.៦៥៤    ៥.៦៤៨.៨១៥    ៤.៤៥០.០០០    ២២.៨៤៩.៤៥៧    ១៨.១៣៣.៧៥០  
ដលើសពីបីឆ្ន ាំ  ៨៥.៥៣៧.៥៨៨    ៧៩.៧៥០.០០០    ៣៤៥.៩៩៩.៥៤៣    ៣២៤.៩៨១.២៥០    ៨៥.៥៣៧.៥៨៨    ៧៩.៧៥០.០០០    ៣៤៥.៩៩៩.៥៤៣    ៣២៤.៩៨១.២៥០  

  ៣១៧.០០៩.៤៥៩    ២៨៥.១៧៥.១៤៥    ១.២៨២.៣០៣.២៦២    ១.១៦២.០៨៨.៧១៦    ២៩៦.៧៦៤.៥៥៤    ២៧៤.២៧៧.៧២១    ១.២០០.៤១២.៦២១    ១.១១៧.៦៨១.៧១៣  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៦. ក្បារ់បអញ្ញ ើរបស់ធនាគារ និងសាថ ប័នហរិញ្ញវរថ អផសង  ៗ(រ) 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារដផេងៗនិងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗម្រត្ូវបានវភិាគែូឆខាងដម្រកាម៖ (ត្) 

ែ) វភិាគតមទាំនាក់ទាំនង 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ភាគីពាក់ព័នធ  ៧២.៧៧៤    -      ២៩៤.៣៧១    -      ១.៦៧០.៦៩៥    ៥.៣០៣.៦៥១    ៦.៧៥៧.៩៦១    ២១.៦១២.៣៧៨  
ភាគីមិនពាក់ព័នធ  ៣១៦.៩៣៦.៦៨៥    ២៨៥.១៧៥.១៤៥    ១.២៨២.០០៨.៨៩១    ១.១៦២.០៨៨.៧១៦    ២៩៥.០៩៣.៨៥៩    ២៦៨.៩៧៤.០៧០    ១.១៩៣.៦៥៤.៦៦០    ១.០៩៦.០៦៩.៣៣៥  

  ៣១៧.០០៩.៤៥៩    ២៨៥.១៧៥.១៤៥    ១.២៨២.៣០៣.២៦២    ១.១៦២.០៨៨.៧១៦    ២៩៦.៧៦៤.៥៥៤    ២៧៤.២៧៧.៧២១    ១.២០០.៤១២.៦២១   ១.១១៧.៦៨១.៧១៣  

គ) វភិាគតមេម្រតការម្របាក់ (ម្របចាាំឆ្ន ាំ) 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

        
គណនីឆរនត គាម ន  គាម ន  គាម ន  គាម ន 
គណនីម្របាក់បដញ្ញើសនេាំ  ០,០០% - ១,៩០%    ០,០០% - ១,៩០%    ០,០០% - ០,៥០%    ០,០០% - ០,៥០%  
គណនីម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត្់  ១,០០% - ៧,៩៥%    ០,៧៥% - ៧,៩៥%    ១,០០% - ៧,៩៥%    ០,៧៥% - ៧,៩៥%  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៧. ក្បារ់បអញ្ញ ើរបស់េរិងិជន 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 

     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
                

គណនីឆរនត  ៥២៥.១៧៩.៩៧៦    ៤៨៩.៥៩៦.០២៤    ២.១២៤.៣៥៣.០០៣    ១.៩៩៥.១០៣.៧៩៨    ៥១៥.៣៥៣.០១២    ៤៧៩.៩២៥.៧១៥    ២.០៨៤.៦០២.៩៣៤    ១.៩៥៥.៦៩៧.២៨៩  
ម្របាក់បដញ្ញើសនេាំ ១.៨៦៦.៦២៤.៧៧៧   ១.៧៦៦.៨៣៤.៦៣២    ៧.៥៥០.៤៩៧.២២៣    ៧.១៩៩.៨៥១.១២៥    ១.៨២៤.៦៨៤.៥១៥   ១.៧៣២.១៥៥.៦៣៩    ៧.៣៨០.៨៤៨.៨៦៣    ៧.០៥៨.៥៣៤.២២៩  
ម្របាក់បដញ្ញើកម្រមិត្  ១៣.១៣៤.១៧៦    ១៦.៤៣៤.០៥០    ៥៣.១២៧.៧៤២    ៦៦.៩៦៨.៧៥៤    ១៣.១៣៤.១៧៦    ១៦.៤០៧.២៤៦    ៥៣.១២៧.៧៤១    ៦៦.៨៥៩.៥២៧  
ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត្់  ១.៨៨៩.៣៤៧.១១៩    ១.៨០៩.៨៥៨.១៤៧    ៧.៦៤២.៤០៩.០៩៦    ៧.៣៧៥.១៧១.៩៤៩   ១.៨២៧.០៩៧.០៣៤   ១.៧៥៣.៦៥៧.៩៥៩    ៧.៣៩០.៦០៧.៥០៣    ៧.១៤៦.១៥៦.១៨៣  

  ៤.២៩៤.២៨៦.០៤៨    ៤.០៨២.៧២២.៨៥៣    ១៧.៣៧០.៣៨៧.០៦៤    ១៦.៦៣៧.០៩៥.៦២៦   ៤.១៨០.២៦៨.៧៣៧    ៣.៩៨២.១៤៦.៥៥៩    ១៦.៩០៩.១៨៧.០៤១   ១៦.២២៧.២៤៧.២២៨  

ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ងិិជ្ន ម្រត្ូវបានវភិាគែូឆខាងដម្រកាម៖ 

ក) វភិាគតមឥណម្របតិ្ទន 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
កនុងរយៈដពលម្របាាំមួយឡែ  ៣.១២០.២៦៩.៨៤៩    ៣.០២៣.៣២៨.៨១៤    ១២.៦២១.៤៩១.៥៣៩    ១២.៣២០.០៦៤.៩១៧    ៣.០៤៨.៤៥៨.៦៣៧    ២.៩៦៥.៦៦៧.៨៤០   ១២.៣៣១.០១៥.១៨៧    ១២.០៨៥.០៩៦.៤៤៨  
ដលើសម្របាាំមួយឡែ ប ុឡនតមិនដលើសពីមួយឆ្ន ាំ  ៦១៨.៥៣៨.៥៧២    ៦៤២.៣៦៤.៩៩១    ២.៥០១.៩៨៨.៥២៤    ២.៦១៧.៦៣៧.៣៣៨    ៦០១.៣០៤.៣៤១    ៦២៧.១១៩.២៥៣    ២.៤៣២.២៧៦.០៥៩    ២.៥៥៥.៥១០.៩៥៦  
ដលើសពីមួយឆ្ន ាំ ប ុឡនតមិនដលើសពីបីឆ្ន ាំ  ៤០៥.៣៥៥.៣០៥    ២៥៩.៨២១.៦៩៨    ១.៦៣៩.៦៦២.២០៩    ១.០៥៨.៧៧៣.៤១៩    ៣៨៧.៨៥៨.៧២៩    ២៣៩.៥០៥.៣៨៣    ១.៥៦៨.៨៨៨.៥៥៩    ៩៧៥.៩៨៤.៤៣៦  
ដលើសពីបីឆ្ន ាំ  ១៥០.១២២.៣២២    ១៥៧.២០៧.៣៥០    ៦០៧.២៤៤.៧៩២    ៦៤០.៦១៩.៩៥២    ១៤២.៦៤៧.០៣០    ១៤៩.៨៥៤.០៨៣    ៥៧៧.០០៧.២៣៦    ៦១០.៦៥៥.៣៨៨  

  ៤.២៩៤.២៨៦.០៤៨    ៤.០៨២.៧២២.៨៥៣   ១៧.៣៧០.៣៨៧.០៦៤    ១៦.៦៣៧.០៩៥.៦២៦    ៤.១៨០.២៦៨.៧៣៧   ៣.៩៨២.១៤៦.៥៥៩    ១៦.៩០៩.១៨៧.០៤១    ១៦.២២៧.២៤៧.២២៨  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៧. ក្បារ់បអញ្ញ ើរបស់េរិងិជន (រ) 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ងិិជ្ន ម្រត្ូវបានវភិាគែូឆខាងដម្រកាម៖ 

ែ) វភិាគតមទាំនាក់ទាំនង 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ភាគីពាក់ព័នធ  ១៨.២៥១.៦០៤    ៦.៦៦៣.៣៦៧    ៧៣.៨២៧.៧៣៨    ២៧.១៥៣.២២១    ១៩.៤៧៨.០៧៤    ១០.១៧៧.៩៣៧    ៧៨.៧៨៨.៨០៩    ៤១.៤៧៥.០៩៣  
ភាគីមិនពាក់ព័នធ  ៤.២៧៦.០៣៤.៤៤៤    ៤.០៧៦.០៥៩.៤៨៦    ១៧.២៩៦.៥៥៩.៣២៦    ១៦.៦០៩.៩៤២.៤០៥    ៤.១៦០.៧៩០.៦៦៣   ៣.៩៧១.៩៦៨.៦២២   ១៦.៨៣០.៣៩៨.២៣២    ១៦.១៨៥.៧៧២.១៣៥  

  ៤.២៩៤.២៨៦.០៤៨    ៤.០៨២.៧២២.៨៥៣   ១៧.៣៧០.៣៨៧.០៦៤    ១៦.៦៣៧.០៩៥.៦២៦   ៤.១៨០.២៦៨.៧៣៧    ៣.៩៨២.១៤៦.៥៥៩    ១៦.៩០៩.១៨៧.០៤១    ១៦.២២៧.២៤៧.២២៨  

គ) វភិាគតមេម្រតការម្របាក់ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
        

គណនីឆរនត គាម ន    គាម ន  គាម ន  គាម ន 
ម្របាក់បដញ្ញើកម្រមិត្ គាម ន    គាម ន  គាម ន  គាម ន 
ម្របាក់បដញ្ញើសនេាំ  ០,០០% - ១៥,០០%    ០,០០% - ១៥,០០%    ០,០០% - ០,៥០%    ០,០០% - ០,៥០%  
ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត្់  ០,៥០% - ១២,០០%     ០,០៥% - ១៣,២៥%    ០,៥០% - ៨,២៥%     ០,០៥% - ៨,២៥%  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៨. បាំណ លអផសង  ៗ
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
បងារការឈប់សម្រាកម្របចាាំឆ្ន ាំ  ២០.០៦៣.៣១០    ១៨.០៧៦.៩៥៤    ៨១.១៥៦.០៨៩    ៧៣.៦៦៣.៥៨៨    ១៩.៦២៦.៦២០    ១៧.៦៤៨.២៩០    ៧៩.៣៨៩.៦៧៨    ៧១.៩១៦.៧៨២  
បងារម្របាក់រង្ហវ ន់បុគាលិក  ១១.០៤៦.២៨០    ៩.៧១៨.៦៤៩    ៤៤.៦៨២.២០៣    ៣៩.៦០៣.៤៩៥    ១០.៤៥៤.៩៩៩    ៩.៥០០.០០០    ៤២.២៩០.៤៧១    ៣៨.៧១២.៥០០  
មូលនិធ្ិេត្ិងិជ្នដផារម្របាក់  ១៦.០៦០.៤៦០    ១៦.៣៧៣.៣៤៣    ៦៤.៩៦៤.៥៦១    ៦៦.៧២១.៣៧៣    ១៦.០២៦.៦៥៦    ១៥.៧៤៤.៩៥៣    ៦៤.៨២៧.៨២៤    ៦៤.១៦០.៦៨៣  
ពនធម្រត្ូវបង់  ១.៥៦៣.៩០១    ១.៤៧២.១០១    ៦.៣២៥.៩៨០    ៥.៩៩៨.៨១២    ១.៤៧៨.៤១៣    ១.៣៥២.៨៨០    ៥.៩៨០.១៨១    ៥.៥១២.៩៨៦  
ដផេងៗ   ១៥.០១៧.១៥៧    ១៣.១៦៩.៨២៨    ៦០.៧៤៤.៣៩៩    ៥៣.៦៦៧.០៤៨    ១៤.៨២២.១៩៤    ១២.៣៥១.៤២៨    ៥៩.៩៥៥.៧៧៤    ៥០.៣៣២.០៧០  

  ៦៣.៧៥១.១០៨    ៥៨.៨១០.៨៧៥    ២៥៧.៨៧៣.២៣២    ២៣៩.៦៥៤.៣១៦    ៦២.៤០៨.៨៨២    ៥៦.៥៩៧.៥៥១    ២៥២.៤៤៣.៩២៨    ២៣០.៦៣៥.០២១  
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
បាំណុលរយៈដពលែលី  ៤៤.០៥០.៥១៤    ៤០.៧៣៣.៩២១    ១៧៨.១៨៤.៣២៩    ១៦៥.៩៩០.៧២៨    ៤២.៧៨២.២៦៣    ៣៨.៩៤៩.២៦១    ១៧៣.០៥៤.២៥៤    ១៥៨.៧១៨.២៣៨  
បាំណុលរយៈដពលឡវង  ១៩.៧០០.៥៩៤    ១៨.០៧៦.៩៥៤    ៧៩.៦៨៨.៩០៣    ៧៣.៦៦៣.៥៨៨    ១៩.៦២៦.៦១៩    ១៧.៦៤៨.២៩០    ៧៩.៣៨៩.៦៧៤    ៧១.៩១៦.៧៨៣  

  ៦៣.៧៥១.១០៨    ៥៨.៨១០.៨៧៥    ២៥៧.៨៧៣.២៣២    ២៣៩.៦៥៤.៣១៦    ៦២.៤០៨.៨៨២    ៥៦.៥៩៧.៥៥១    ២៥២.៤៤៣.៩២៨    ២៣០.៦៣៥.០២១  
 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៩.  ក្បារ់រមច៊ី 
សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារបានឆុេះកឆិចសនាែចីម្របាក់ជាមួយេនកផតល់កមចីដផេង  ៗ។ ការទូទត្់សងម្របាក់ដែើម និងការម្របាក់ម្រត្ូវបានដធ្វើដែើងទាំងម្របចាាំម្រត្ីាស ឆាស ឬម្របចាាំឆ្ន ាំដោយឡផអកដលើកាលវភិាគ

សងសម្រាប់កឆិចម្រពមដម្រពៀងែចនីីមួយ  ៗ។ សមពន័ធធ្នាគារ និងធ្នាគារមិនបានសនាថានងឹោក់បញ្ជច ាំណាមួយសម្រាប់ម្របាក់កមចីដនាេះដទ ។ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ពុាំានម្រទពយបញ្ជច ាំ៖                

ម្របាក់កមចីរយៈដពលែលី  ១២៤.៦២៩.០៧១    ១៨៣.៦៨២.២៦៦    ៥០៤.១២៤.៥៩២    ៧៤៨.៥០៥.២៣៤    ១០៤.៨៨៦.៦៩៨    ១៦៦.៦៩២.៤៨១    ៤២៤.២៦៦.៦៩៣    ៦៧៩.២៧១.៨៦០  
ម្របាក់កមចីរយៈដពលឡវង  ៤១៧.៧៦៩.៨៤៥    ៣៨១.២៨៩.៤៣៥   ១.៦៨៩.៨៧៩.០២៣    ១.៥៥៣.៧៥៤.៤៤៨    ៤០២.៤៦៦.២១៨    ៣៥១.៣៧៥.៦៤៧    ១.៦២៧.៩៧៥.៨៥២    ១.៤៣១.៨៥៥.៧៦២  

  ៥៤២.៣៩៨.៩១៦    ៥៦៤.៩៧១.៧០១    ២.១៩៤.០០៣.៦១៥    ២.៣០២.២៥៩.៦៨២    ៥០៧.៣៥២.៩១៦    ៥១៨.០៦៨.១២៨    ២.០៥២.២៤២.៥៤៥    ២.១១១.១២៧.៦២២  

ម្របាក់កមចី ម្រត្ូវបានវភិាគែូឆខាងដម្រកាម៖ 

ក) វភិាគតមទាំនាក់ទាំនង 
  

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ភាគីពាក់ព័នធ  -      ៦៩៩.៦៨០    -      ២.៨៥១.១៩៦    -      -      -      -    
ភាគីមិនពាក់ព័នធ  ៥៤២.៣៩៨.៩១៦    ៥៦៤.២៧២.០២១    ២.១៩៤.០០៣.៦១៥    ២.២៩៩.៤០៨.៤៨៦    ៥០៧.៣៥២.៩១៦    ៥១៨.០៦៨.១២៨    ២.០៥២.២៤២.៥៤៥    ២.១១១.១២៧.៦២២  
  ៥៤២.៣៩៨.៩១៦    ៥៦៤.៩៧១.៧០១    ២.១៩៤.០០៣.៦១៥    ២.៣០២.២៥៩.៦៨២    ៥០៧.៣៥២.៩១៦    ៥១៨.០៦៨.១២៨    ២.០៥២.២៤២.៥៤៥    ២.១១១.១២៧.៦២២  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៩ ក្បារ់រមច៊ី (រ) 
(ែ) វភិាគតមេម្រតការម្របាក់ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
        

េម្រតការម្របាក់ម្របចាាំឆ្ន ាំ  ២,០០% - ១៤,៥០%    ២,៥០% - ១៣,០០%    ២,០០% - ៨,០០%    ២,៦០% - ៧,៦៩%  

២០. បាំណ លបនាា ប់បនស ាំ 
ទាំងដនេះគឺជាបាំណុលបនាា ប់បនេាំពីភាគីមិនពាក់ពន័ធ។ បាំណុលទាំងដនេះម្រត្ូវេនុម័ត្ដោយ ធ្នាគារជាត្ិ ថ្ន កមពុជា ដែើមបីោកប់ញ្ចូ លដៅកនុងែាង់ម្របដភទទីពីរ ដៅកនុងការគណនាមូលនធិ្ិផ្លា ល់របស់

ធ្នាគារ ដោយេនុដោមដៅតមម្របកាសដលែ ធ្៧-០១០-១៨២ម្រប.ក. របស់ធ្នាគារជាត្ិ ថ្ន កមពុជា ។សមព័នធធ្នាគារនិងធ្នាគារមិនបានសនាថានឹងបញ្ជច ាំសម្រាបប់ាំណុលបនាា ប់បនេាំដនេះដទ។ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
បាំណុលបនាា ប់បនេាំរយៈដពលែលី  ១១.៤០៨.៤១៣    ៧.៣៧៤.៩៤៥    ៤៦.១៤៧.០៣១    ៣០.០៥២.៩០១    ១១.៤០៨.៤១៣    ៧.៣៧៤.៩៤៥    ៤៦.១៤៧.០៣១    ៣០.០៥២.៩០១  
បាំណុលបនាា ប់បនេាំរយៈដពលឡវង  ១៥៥.៧៥០.២១០    ១៣១.៩២៧.៦៣៥    ៦៣០.០០៩.៥៩៩    ៥៣៧.៦០៥.១១៣    ១៥៥.៧៥០.២១០    ១៣១.៩២៧.៦៣៥    ៦៣០.០០៩.៥៩៩    ៥៣៧.៦០៥.១១៣  

  ១៦៧.១៥៨.៦២៣    ១៣៩.៣០២.៥៨០    ៦៧៦.១៥៦.៦៣០    ៥៦៧.៦៥៨.០១៤    ១៦៧.១៥៨.៦២៣    ១៣៩.៣០២.៥៨០    ៦៧៦.១៥៦.៦៣០    ៥៦៧.៦៥៨.០១៤  

 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២០. បាំណ លបនាា ប់បនស ាំ (រ) 
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ ម្រត្ូវបានវភិាគែូឆខាងដម្រកាម៖ 

ក) វភិាគតមទាំនាក់ទាំនង 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ភាគីពាក់ព័នធ  -      -      -      -      -      -      -      -    
ភាគីមិនពាក់ព័នធ  ១៦៧.១៥៨.៦២៣    ១៣៩.៣០២.៥៨០    ៦៧៦.១៥៦.៦៣០    ៥៦៧.៦៥៨.០១៤    ១៦៧.១៥៨.៦២៣    ១៣៩.៣០២.៥៨០    ៦៧៦.១៥៦.៦៣០    ៥៦៧.៦៥៨.០១៤  

  ១៦៧.១៥៨.៦២៣    ១៣៩.៣០២.៥៨០    ៦៧៦.១៥៦.៦៣០    ៥៦៧.៦៥៨.០១៤    ១៦៧.១៥៨.៦២៣    ១៣៩.៣០២.៥៨០    ៦៧៦.១៥៦.៦៣០    ៥៦៧.៦៥៨.០១៤  

(ែ) វភិាគតមេម្រតការម្របាក់ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
        

េម្រតការម្របាក់ម្របចាាំឆ្ន ាំ  ៥,៣៨% - ៨,៤៨%    ៧,០០% - ៨,៤៨%    ៥,៣៨% - ៨,៤៨%    ៧,០០% - ៨,៤៨%  
 

 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២១. បាំណ លភរិសនា 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 

     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
បាំណុលភតិ្សនាឡែលមិនបានរាប់បញ្ចូ ល         

       

ត្ិឆជាងមួយឆ្ន ាំ  ១០.២៦១.៩០២    ១០.០៦៨.០៩៨    ៤១.៥០៩.៣៩៤    ៤១.០២៧.៤៩៩    ៩.៦៥៥.៦០២    ៩.៣០០.៥៣២    ៣៩.០៥៦.៩១០    ៣៧.៨៩៩.៦៦៨  
មួយដៅម្របាាំឆ្ន ាំ  ២០.៥៨១.២៩៤    ២៣.១២១.៩៧៩    ៨៣.២៥១.៣៣៤    ៩៤.២២២.០៦៤    ១៨.៨៨៨.៨៩៦    ២១.៤៤៤.២១២    ៧៦.៤០៥.៥៨៤    ៨៧.៣៨៥.១៦៤  
ដលើសពីម្របាាំឆ្ន ាំ  ៣.៨១៦.៤៦២    ៤.៧៦០.០៥៤    ១៥.៤៣៧.៥៨៩    ១៩.៣៩៧.២២០    ៦៥៥.៩២៩    ១.៣៧៣.៩៧២    ២.៦៥៣.២៣៣    ៥.៥៩៨.៩៣៦  

បាំណុលភតិ្សនាសរុបឡែលមិនបានដធ្វើេបបហារ  ៣៤.៦៥៩.៦៥៨    ៣៧.៩៥០.១៣១    ១៤០.១៩៨.៣១៧    ១៥៤.៦៤៦.៧៨៣    ២៩.២០០.៤២៧    ៣២.១១៨.៧១៦    ១១៨.១១៥.៧២៧    ១៣០.៨៨៣.៧៦៨  

                
ត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នបាំណុលភតិ្សនា                
បាំណុលភត្ិសនារយៈដពលែលី  ១០.៣០៩.៨៦៥    ៩.៧៥៥.៩៩៤    ៤១.៧០៣.៤០៤    ៣៩.៧៥៥.៦៧៦    ៩.៧១១.៨៧៩    ៩.០២៣.៤៣៣    ៣៩.២៨៤.៥៥១    ៣៦.៧៧០.៤៨៩  
បាំណុលភត្ិសនារយៈដពលឡវង  ១៨.៣០៨.០៣៧    ២១.១៥៩.៩៤៥    ៧៤.០៥៦.០១០    ៨៦.២២៦.៧៧៥    ១៦.០៦០.៥០៦    ១៨.៧៦៥.៧៣៥    ៦៤.៩៦៤.៧៤៦    ៧៦.៤៧០.៣៧១  

សរុបត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នបាំណុលភតិ្សនា  ២៨.៦១៧.៩០២    ៣០.៩១៥.៩៣៩    ១១៥.៧៥៩.៤១៤    ១២៥.៩៨២.៤៥១    ២៥.៧៧២.៣៨៥    ២៧.៧៨៩.១៦៨    ១០៤.២៤៩.២៩៧    ១១៣.២៤០.៨៦០  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២១.  បាំណ លភរិសនា (រ) 
ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្ និងលទធផលលមអិត្ដផេង  ៗ៖ 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០    ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 

     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
                
ការម្របាក់ដលើបាំណុលភត្ិសនា  ២.១០៩.២៥៣    ២.០៩១.០៤៦    ៨.៥៩៩.៤២៥    ៨.៤៧២.៩១៨    ១.៨៧៥.៧៧៦    ១.៨៥៨.៧០០    ៧.៦៤៧.៥៣៨    ៧.៥៣១.៤៥៣  

ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍លាំហូរទឹកម្របាក់ ៖ 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 

     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
                
លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់សរុបសម្រាប់ការជ្ួល  ១១.៨៣៣.២៧៤    ១១.២៨២.៤៧០    ៤៨.២៤៤.២៥៨    ៤៥.៧១៦.៥៦៨    ១០.៨៨៣.៤០៦    ១០.៤៥២.១៩៥    ៤៤.៣៧១.៦៤៦    ៤២.៣៥២.២៩៤  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

105 

២២. េរថក្បអោជន៍និអោជិរ  
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
រាំណរ់ ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 សាា ល់ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
                
មូលនិធ្ិដស្ថធ្ននិវត្តន៍   -      ៣៥.៩០៣    -      ១៤៦.៣០៥    -      -      -      -    
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត (ក)  ១១.០១០.៤៧១    ៩.៧២៣.៣៦៧    ៤៤.៥៣៧.៣៥៥    ៣៩.៦២២.៧២១    ១០.៤៩៨.១៩០    ៩.១៤៣.២៩៥    ៤២.៤៦៥.១៧៨    ៣៧.២៥៨.៩២៦  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍េភិវឌឍន៍វជិាជ ជ្ីវៈ ម្រគប់ម្រគង (ែ)  ១.៣០៧.១៧២    ២.០៨៣.៧២៦    ៥.២៨៧.៥១១    ៨.៤៩១.១៨៣    ១.៣០៧.១៧២    ២.០៨៣.៧២៦    ៥.២៨៧.៥១១    ៨.៤៩១.១៨៥  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បាំណាឆ់េត្ីត្ភាពការង្ហរ (គ)  ៦.០៣៦.៤១២    ៦.៤៩៨.៨០០    ២៤.៤១៧.២៨៦    ២៦.៤៨២.៦១០    ៥.៩៧៦.៤០១    ៦.៤៤០.៤៥៦    ២៤.១៧៤.៥៤២    ២៦.២៤៤.៨៥៨  

  ១៨.៣៥៤.០៥៥    ១៨.៣៤១.៧៩៦    ៧៤.២៤២.១៥២    ៧៤.៧៤២.៨១៩    ១៧.៧៨១.៧៦៣   ១៧.៦៦៧.៤៧៧    ៧១.៩២៧.២៣១    ៧១.៩៩៤.៩៦៩  
    
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
                
េត្ថម្របដយាជ្ន៍រយៈដពលែលី  ១.៣០៧.១៧២    ២.០៨៣.៧២៦    ៥.២៨៧.៥១១    ៨.៤៩១.១៨៣    ១.៣០៧.១៧២    ២.០៨៣.៧២៦    ៥.២៨៧.៥១១    ៨.៤៩១.១៨៣  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍រយៈដពលឡវង  ១៧.០៤៦.៨៨៣    ១៦.២៥៨.០៧០    ៦៨.៩៥៤.៦៤១    ៦៦.២៥១.៦៣៦    ១៦.៤៧៤.៥៩១    ១៥.៥៨៣.៧៥១    ៦៦.៦៣៩.៧២០    ៦៣.៥០៣.៧៨៦  

  ១៨.៣៥៤.០៥៥    ១៨.៣៤១.៧៩៦    ៧៤.២៤២.១៥២    ៧៤.៧៤២.៨១៩    ១៧.៧៨១.៧៦៣   ១៧.៦៦៧.៤៧៧    ៧១.៩២៧.២៣១    ៧១.៩៩៤.៩៦៩  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២២. េរថក្បអោជន៍និអោជិរ (រ) 
(ក) េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត 

(i) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានកាំណត្ែ់ូឆខាងដម្រកាម៖ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ត្ថ្មលបឆចុបបននថ្នការទទួលបានេត្ថម្របដយាជ្ន៍

ឡែលបានកាំណត្់កាត្ពវកិឆច  ១១.០១០.៤៧១    ៩.៧២៣.៣៦៧    ៤៤.៥៣៧.៣៥៥    ៣៩.៦២២.៧២១    ១០.៤៩៨.១៩០    ៩.១៤៣.២៩៥    ៤២.៤៦៥.១៧៨    ៣៧.២៥៨.៩២៦  
ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទពយសកមមឡផនការ  -      -      -      -      -      -      -      -    
បាំណុលសុទធម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់កនុង 

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ  ១១.០១០.៤៧១    ៩.៧២៣.៣៦៧    ៤៤.៥៣៧.៣៥៥    ៣៩.៦២២.៧២១    ១០.៤៩៨.១៩០    ៩.១៤៣.២៩៥    ៤២.៤៦៥.១៧៨    ៣៧.២៥៨.៩២៦  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២២. េរថក្បអោជន៍និអោជិរ (រ) 

(ក) េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត (ត្) 

(ii) បឡម្រមបម្រមួលដលើកាត្ពវកឆិចេត្ថម្របដយាជ្ន៍ ឡែលបានកាំណត្ក់នុងមួយឆ្ន ាំានែូឆខាងដម្រកាម៖ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា   ៩.៧២៣.៣៦៧    ៨.៤១៥.៣០២    ៣៩.៦២២.៧២១    ៣៣.៨១២.៦៨៤    ៩.១៤៣.២៩៥    ៧.៧៥៦.១១៦    ៣៧.២៥៨.៩២៦    ៣១.១៦៤.០៧៤  
បនាុកត្ថ្មលដសវាកមមបឆចុបបនន  ៨២៧.៧៦៨    ៨០០.៩១៤    ៣.៣៧៤.៨១០    ៣.២៤៥.៣០៤    ៧៩៩.៤០៨    ៧២៩.៥៥៤    ៣.២៥៩.១៨៦    ២.៩៥៦.១៥៣  
ឆាំណាយការម្របាក់  ៦៦២.៥៥៣    ៥៨៤.៣៩៦    ២.៧០១.២២៩    ២.៣៦៧.៩៧៣    ៦៣៧.៥៩១    ៥៤១.៨១៨    ២.៥៩៩.៤៥៩    ២.១៩៥.៤៤៧  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍បានបង់  (២១៦.៨៤០)   (១៩៥.៤៤៤)   (៨៨៤.០៥៧)   (៧៩១.៩៣៩)   (១៤៣.០០៤)   (១៤៨.៣៥០)   (៥៨៣.០២៧)   (៦០១.១១៤) 
ខាត្ពីការទូទត្់េត្ថម្របដយាជ្ន៍  ២០៧.០២០    ១៧២.៣៤៤    ៨៤៤.០២១    ៦៩៨.៣៣៨    ១៤០.៦៧៨    ១៣០.៧០៥    ៥៧៣.៥៤៤    ៥២៩.៦១៧  
ឆាំដណញពីការវាស់ឡវងដែើងវញិកនុងឆ្ន ាំ  (១៦៩.៤៤៧)   (៣៤.៩០៨)   (៦៩០.៨៣៥)   (១៤១.៤៤៧)   (៧២.៥៩៣)   ១៣៦.០១២    (២៩៥.៩៦២)   ៥៥១.១២១  
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  (២៣.៩៥០)   (១៩.២៣៧)   (៩៧.៦៤៤)   (៧៧.៩៤៨)   (៧.១៨៥)   (២.៥៦០)   (២៩.២៩៣)   (១០.៣៧៣) 
លដមអៀងពីេម្រតបតូរម្របាក់  -      -      (៣៣២.៨៩០)   ៥០៩.៧៥៦    -      -      (៣១៧.៦៥៥)   ៤៧៤.០០១  

នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  ១១.០១០.៤៧១    ៩.៧២៣.៣៦៧    ៤៤.៥៣៧.៣៥៥    ៣៩.៦២២.៧២១    ១០.៤៩៨.១៩០    ៩.១៤៣.២៩៥    ៤២.៤៦៥.១៧៨    ៣៧.២៥៨.៩២៦  
 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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២២. េរថក្បអោជន៍និអោជិរ (រ) 

(ក) េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត (ត្) 

(iii) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ឆាំដណញ ឬខាត្ ម្រត្ូវបានកាំណត្ែ់ូឆខាងដម្រកាម៖ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
បនាុកត្ថ្មលដសវាកមមបឆចុបបនន  ៨២៧.៧៦៨    ៨០០.៩១៤    ៣.៣៧៤.៨១០    ៣.២៤៥.៣០៤    ៧៩៩.៤០៨    ៧២៩.៥៥៤    ៣.២៥៩.១៨៦    ២.៩៥៦.១៥៣  
ឆាំណាយការម្របាក់  ៦៦២.៥៥៣    ៥៨៤.៣៩៦    ២.៧០១.២២៩    ២.៣៦៧.៩៧៣    ៦៣៧.៥៩១    ៥៤១.៨១៨    ២.៥៩៩.៤៥៩    ២.១៩៥.៤៤៧  
ខាត្ពីការទូទត្់េត្ថម្របដយាជ្ន៍  ២០៧.០២០    ១៧២.៣៤៤    ៨៤៤.០២១    ៦៩៨.៣៣៨    ១៤០.៦៧៨    ១៣០.៧០៥    ៥៧៣.៥៤៤    ៥២៩.៦១៨  
  ១.៦៩៧.៣៤១    ១.៥៥៧.៦៥៤    ៦.៩២០.០៦០    ៦.៣១១.៦១៥    ១.៥៧៧.៦៧៧    ១.៤០២.០៧៧    ៦.៤៣២.១៨៩    ៥.៦៨១.២១៨  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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២២. េរថក្បអោជន៍និអោជិរ (រ) 

(ក) េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត (ត្) 

(iv) ការសនមត្ែ៏សាំខាន់ ឡៗែលបានដម្របើម្របាស់ដែើមបីកាំណត់្ឆាំណាយ និងកាត្ពវកិឆចបា ន់ស្ថម ន ានែូឆខាងដម្រកាម៖ 
 

 ២០២០  ២០១៩ 
    
េម្រតកាំដណើ នម្របាក់ដបៀវត្េរ ៍ ៣,៤៦%  ៣,៤៤% 
េម្រតេតិ្ផរណា ១,២០%  ១,២០% 
េម្រតេបបហារ ៧,០០%  ៧,០០% 
េម្រតមរណៈ (*) និង េម្រតបឡម្រមបម្រមលួបុគាលិក (**)    

(*)  តរាងេម្រតមរណៈានែូឆខាងដម្រកាម៖ 

អាយ  
២០២០ ២០១៩ 

េក្តាបឡក្មមរណៈ (% រន ងមួយឆ្ន ាំ) េក្តាបឡក្មមរណៈ (% រន ងមួយឆ្ន ាំ) 
ស្តសត៊ី ប រស ស្តសត៊ី ប រស 

១៨-២៩  ០ - ០,៤៩   ០ - ០,៤២  ០ - ០,២២ ០ - ០,៤២ 
៣០-៣៩  ០ - ០,១០   ០ - ០,៣២  ០ - ០,១០ ០ - ០,៥៨ 
៤០-៤៩  -     -    ០ ០ 
៥០-៥៩  -     ០ - ៦,៦៧  ០ ០ 
៦០  -     -    ០ ០ 

(**)  តរាងេម្រតបឡម្រមបម្រមួលបុគាលិកានែូឆខាងដម្រកាម៖ 

អាយ  
២០២០ ២០១៩ 

េក្តា បឡក្មបក្មួលប គាលរិ (% រន ងមួយឆ្ន ាំ) េក្តា បឡក្មបក្មួលប គាលរិ (% រន ងមួយឆ្ន ាំ) 
ស្តសត៊ី ប រស ស្តសត៊ី ប រស 

១៨-២៩  ២,៣ - ៩,១០   ៤,២៩ - ៩,២៤  ០ - ៧,៣៩ ៤,៤២ - ៧,៣៨ 
៣០-៣៩  ១,៦៨ - ៤,៦៨   ២,៧៤ - ៥,៧៦  ២,៣១ - ៥,២៦ ២,៨២ - ៥,៤០ 
៤០-៤៩  ០ - ៦,៦៧   ០ - ៤,៣៨  ០ - ១៤,០៧ ០ - ៥,០២ 
៥០-៥៩  -     ០ - ៨,៣៣  ០ ០ - ៦,០៦ 
៦០  -     -    ០ ០ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២២. េរថក្បអោជន៍និអោជិរ (រ) 

(ក) េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត (ត្) 

ភាពឡម្របម្របលួថ្នកាត្ពវកឆិចេត្ថម្របដយាជ្ន៍ឡែលបានកាំណត្់ឆាំដពាេះការផ្លល ស់បតូរការសនមត្ែ៏សាំខានគ់ឺ៖ 
 

     ផលប៉ាុះពាល់អលើការពវរិឆចេរថក្បអោជន៍ឡែលបានរាំណរ់ 
 ការផ្លា ស់បតូរការសនមរ  ការអរើនអែើងអលើការសនមរ  ការងយឆ ុះអលើការសនមរ 
 ២០២០  ២០១៩    ២០២០  ២០១៩    ២០២០  ២០១៩ 

                
េម្រតកាំដណើ នម្របាក់ឡែ ១%  ១%  ការដកើនដែើងដោយ  ២០,៨០%  ២០,៧៩%  ការងយឆុេះដោយ  ១៦,៦៧%  ១៦,៥៩% 
េេម្រតេបបហារ ១%  ១%  ការងយឆុេះដោយ  ១៦,៦១%  ១៦,៥៤%  ការដកើនដែើងដោយ  ២០,៧៥%  ២០,៧៤% 
េម្រតេត្ិផរណា ១%  ១%  ការដកើនដែើងដោយ  ២០,៨៤%  ២០,៨៣%  ការងយឆុេះដោយ  ១៦,៦៩%  ១៦,៦២% 
េម្រតមរណភាព ០,១០%  ០,១០%  ការងយឆុេះដោយ  ១,៩១%  ១,៩១%  ការដកើនដែើងដោយ  ០,០៩%  ០,០៦% 
េម្រត បឡម្រមបម្រមួលរបស់បុគាលិក ១%  ១%  ការងយឆុេះដោយ  ១២,៧៣%  ១២,៧៩%  ការដកើនដែើងដោយ  ៧,៣៩%  ៧,៨៥% 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២២. េរថក្បអោជន៍និអោជិរ (រ) 
(ែ) េត្ថម្របដយាជ្ន៍េភិវឌឍន៍វជិាជ ជី្វៈម្រគប់ម្រគង 

បឡម្រមបម្រមលួដៅកនងុេត្ថម្របដយាជ្នេ៍ភិវឌឍន៍វជិាជ ជ្ីវៈម្រគប់ម្រគងានែឆូខាងដម្រកាម៖ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា  ២.០៨៣.៧២៦    ២.១៦៥.៤២៣    ៨.៤៩១.១៨៣    ៨.៧០០.៦៧០    ២.០៨៣.៧២៦    ២.១៦៥.៤២៣    ៨.៤៩១.១៨៥    ៨.៧០០.៦៧០  
ការបឡនថម (កាំណត្់សាា ល់ ២៨)  ១.៣១២.៦៤១    ១.៣៨៥.៤៩៣    ៥.៣៥១.៦៣៧    ៥.៦១៤.០១៨    ១.៣១២.៦៤១    ១.៣៨៥.៤៩៣    ៥.៣៥១.៦៣៧    ៥.៦១៤.០១៨  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍បានបង់  (២.០៨៥.៣១៥)   (១.៤៦៥.៣៩៣)   (៨.៥០១.៨២៩)   (៥.៩៣៧.៧៧២)   (២.០៨៥.៣១៥)   (១.៤៦៥.៣៩៣)   (៨.៥០១.៨២៩)   (៥.៩៣៧.៧៧២) 
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  (៣.៨៨០)   (១.៧៩៧)   (១៥.៨១៩)   (៧.២៨១)   (៣.៨៨០)   (១.៧៩៧)   (១៥.៨២១)   (៧.២៨១) 
លដមអៀងពីេម្រតបតូរម្របាក់  -      -      (៣៧.៦៦១)   ១២១.៥៤៨    -      -      (៣៧.៦៦១)   ១២១.៥៥០  
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  ១.៣០៧.១៧២    ២.០៨៣.៧២៦    ៥.២៨៧.៥១១    ៨.៤៩១.១៨៣    ១.៣០៧.១៧២    ២.០៨៣.៧២៦    ៥.២៨៧.៥១១    ៨.៤៩១.១៨៥  
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២២. េរថក្បអោជន៍និអោជិរ (រ) 

(គ) េត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បាំណាឆ់េតី្ត្ភាពការង្ហរ 

បឡម្រមបម្រមលួដៅដៅកនងុេត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាកប់ាំណាឆេ់ត្តី្ភាពការង្ហរ ានែឆូខាងដម្រកាម៖ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា  ៦.៤៩៨.៨០០    ៩.៤៩៩.៧៣៨    ២៦.៤៨២.៦១០    ៣៨.១៦៩.៩៤៧    ៦.៤៤០.៤៥៦    ៩.៣៩០.៦៣៦    ២៦.២៤៤.៨៥៨    ៣៧.៧៣១.៥៧៥  
ការបឡនថម (កាំណត្់សាា ល់ ២៨)  ៦.៥៦៣.៧១៩    ៣.២៣៣.៩១៥    ២៦.៧៦០.២៨២    ១៣.១០៣.៨២៤    ៦.៣៧៨.៧៣៨    ៣.១៧១.១១៦    ២៦.០០៦.១១៥    ១២.៨៤៩.៣៦២  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍បានបង់  (៦.៩៩៨.២៥៧)   (៦.២២៥.៨៦៩)   (២៨.៥៣១.៨៩៤)   (២៥.២២៧.២២១)   (៦.៨១៥.២៤៨)   (៦.១១២.៣១២)   (២៧.៧៨៥.៧៦៦)   (២៤.៧៦៧.០៨៨) 
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  (២៧.៨៥០)   (៨.៩៨៤)   (១១៣.៥៤៤)   (៣៦.៤០៣)   (២៧.៥៤៥)   (៨.៩៨៤)   (១១២.៣០១)   (៣៦.៤០៣) 
លដមអៀងពីេម្រតបតូរម្របាក់  -      -      (១៨០.១៦៨)   ៤៧២.៤៦៣   -   -      (១៧៨.៣៦៤)   ៤៦៧.៤១២  
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  ៦.០៣៦.៤១២    ៦.៤៩៨.៨០០    ២៤.៤១៧.២៨៦    ២៦.៤៨២.៦១០    ៥.៩៧៦.៤០១    ៦.៤៤០.៤៥៦    ២៤.១៧៤.៥៤២    ២៦.២៤៤.៨៥៨  
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២៣. អែើមទ ន និង ប ពវលាភភាគហ  ន 
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្ន ូឆ្ន ាំ២០២០ ដែើមទនុឆុេះបញ្ជ ីសរុបាន ៤៣៣.១៦៣.០១៩ ភាគហ នុ (២០១៩៖ ៤២៨.៨១៨.១៥៤ ភាគហ នុ) ឡែលានត្ថ្មលចារកិ ១ ែោុល រអាដមរកិ កនងុ ១ ភាគហ នុ ។ ភាគហ នុទាំងេស់ម្រត្ូវបានបង់រួឆ              

រាល់ទាំងស្សុងដោយភាគហ នុកិ និងអាស្ស័យដៅតមឆាំឡណកភាគហ នុរបស់ពកួដគដៅកនងុធ្នាគារែូឆខាងដម្រកាម៖ 

ដែើមទុន 
 

 នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 

ឆាំនួនភាគហ  ន  ែ លាា រអាអមររិ  

ការកាន់ 
កាប់ភាគហ  ន 
គិរជាភាគរយ  ឆាំនួនភាគហ  ន  ែ លាា រអាអមររិ  

ការកាន់ 
កាប់ភាគហ  ន 
គិរជាភាគរយ 

            
ACLEDA Financial Trust  ១១១.៤៩២.៧១៩    ១១១.៤៩២.៧១៩   ២៥,៧៣៩២%   ១១១.៤៩២.៧១៩    ១១១.៤៩២.៧១៩   ២៦,០០០០% 
ASA Plc.  ១០៧.២០៤.៥៤៧    ១០៧.២០៤.៥៤៧   ២៤,៧៤៩២%   ១០៧.២០៤.៥៤៧    ១០៧.២០៤.៥៤៧   ២៥,០០០០% 
SMBC  ៧៨.២៥៩.៣១០    ៧៨.២៥៩.៣១០   ១៨,០៦៦៩%   ៧៨.២៥៩.៣១០    ៧៨.២៥៩.៣១០   ១៨,២៥០០% 
COFIBRED S.A  ៥២.៥៣០.២២៣    ៥២.៥៣០.២២៣   ១២,១២៧១%   ៥២.៥៣០.២២៣    ៥២.៥៣០.២២៣   ១២,២៥០០% 
ORIX Corporation  ៥២.៥៣០.២២៣    ៥២.៥៣០.២២៣   ១២,១២៧១%   ៥២.៥៣០.២២៣    ៥២.៥៣០.២២៣   ១២,២៥០០% 
Triodos Microfinance Fund  ១០.៩៣៨.៣៣៩    ១០.៩៣៨.៣៣៩   ២,៥២៥២%   ១០.៩៣៨.៣៣៩    ១០.៩៣៨.៣៣៩   ២,៥៥០៨% 
Triodos Fair Share Fund  ៩.៣៥៤.១៥៧    ៩.៣៥៤.១៥៧   ២,១៥៩៥%   ៩.៣៥៤.១៥៧    ៩.៣៥៤.១៥៧   ២,១៨១៤% 
Triodos Sustainable Finance Foundation  ៦.៥០៨.៦៣៦    ៦.៥០៨.៦៣៦   ១,៥០២៦%   ៦.៥០៨.៦៣៦    ៦.៥០៨.៦៣៦   ១,៥១៧៨% 
Other investors in CSX  ៤.៣៤៤.៨៦៥    ៤.៣៤៤.៨៦៥   ១,០០៣១%   -      -      -    
  ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ៤៣៣.១៦៣.០១៩   ១០០%   ៤២៨.៨១៨.១៥៤    ៤២៨.៨១៨.១៥៤   ១០០% 
            
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    ១.៧៥២.១៤៤.៤១២        ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៨    
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២៣. អែើមទ ន និង ប ពវលាភភាគហ  ន (រ) 
បុពវោភភាគហ ុន 

បុពវោភភាគហ ុន គឺឆាំនួនឡែលដលើសរវាងទឹកម្របាក់ឡែលធ្នាគារបានទទួលពីការដបាេះផាយភាគហ ុនងមីបនាា ប់ពី
ទូទត់្ឆាំណាយម្របតិ្បត្តិការទក់ទងដោយផ្លា ល់ដលើការដបាេះផាយ នឹងត្ថ្មលចារកឹថ្នភាគហ ុនឡែលបានដបាេះផាយ។  

នាថ្ងៃទី២៥ ឡែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០ ធ្នាគារបានឆុេះបញ្ជ ីភាគហ ុនរបស់ែលួនដៅកនុងម្រកុមហ ុនផារមូលបម្រត្កមពុជា (ផ.ម.ក)។ 
ឆាំនួនភាគហ ុនងមីឡែលបានដបាេះផាយានឆាំនួន ៤.៣៤៤.៨៦៥ ភាគហ នុឡែលានត្ថ្មលចារកឹ ៤.០០០ (០,៩៨ ែុោល រអាដមរកិ) 
កនុងមួយភាគហ ុននឹងត្ថ្មលដបាេះផាយលក់ជាស្ថធារណៈដលើកែាំបូង ១៦.២០០ (៣,៩៧ ែុោល រអាដមរកិ) ដរៀលកនុងមួយ               
ភាគហ ុន។ ធ្នាគារបានទទួលស្ថឆ់ម្របាក់ពីការដបាេះផាយភាគហ ុនងមីឆាំនួន ១៧.០៨២.១០៥ ែុោល រអាដមរកិ និងាន
ឆាំណាយ ម្របតិ្បត្តិការទក់ទងដោយផ្លា លដ់លើការដបាេះផាយមូលបម្រត្កមមសិទធិជាស្ថធារណៈែាំបូងឆាំនួន ១.០៣១.០២៥ 
ែុោល រអាដមរកិ ដោយទទួលបានបុពវភាគហ ុនឆាំនួន ១១.៧០៦.២១៥ ែុោល រអាដមរកិ (៤៧.៧២៦.២៣៩ ពាន់ដរៀល)។ 
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២៤. ឆាំណូលការក្បារ់ក្រូវបានគណនាអដាយ អក្បើវិធ៊ីសាស្តសតការក្បារ់ក្បសទិធភាព 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

ឥណទន និងបុដរម្របទន៖                
- ឆាំណូលការម្របាក់  ៥១២.៦៨៣.៨១៣    ៤៧៥.៩៦១.៧៨១    ២.០៩០.២១១.៩០៦    ១.៩២៨.៥៩៧.១៣៧    ៤៧៦.៣៦៧.៧៧៦    ៤៤៥.០៧១.៩៥៨    ១.៩៤២.១៥១.៤២៣    ១.៨០៣.៤៣១.៥៧៤  
- ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ  ១.៤៦៤.២៤៤    ៥.៥៨២.៨៩៣    ៥.៩៦៩.៧២៣    ២២.៦២១.៨៨២    ១.៤៦៤.២៤៤    ៥.៥៧៦.៩៣០    ៥.៩៦៩.៧២៣    ២២.៥៩៧.៧២០  

                
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារដផេងៗ ៖                
- ធ្នាគារដៅដម្រៅម្របដទសកមពុជា  ៥២៧.៦៨៦    ១.៨៩៤.៥២៤    ២.១៥១.៣៧៦    ៧.៦៧៦.៦១១    ៥៣៤.០៩៨    ១.៩១២.០២៧    ២.១៧៧.៥១៩    ៧.៧៤៧.៥៣៣  
- ធ្នាគារដៅខាងកនុងម្របដទសកមពុជា  ៤១៨.៧៣៣    ១០៤.២៦៨    ១.៧០៧.១៧៤    ៤២២.៤៩៤    ៣៧៣.២២៣    ៩០.៣៧៤    ១.៥២១.៦២៨    ៣៦៦.១៩៦  

  ៥១៥.០៩៤.៤៧៦    ៤៨៣.៥៤៣.៤៦៦    ២.១០០.០៤០.១៧៩    ១.៩៥៩.៣១៨.១២៤    ៤៧៨.៧៣៩.៣៤១    ៤៥២.៦៥១.២៨៩    ១.៩៥១.៨២០.២៩៣    ១.៨៣៤.១៤៣.០២៣  
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២៥. ឆាំណាយការក្បារ់ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ                 

ម្របាក់បដញ្ញើសនេាំានកាលកាំណត្់  ៨.១៩០.៩៣៨    ៧.៤៩០.៤៧៣    ៣៣.៣៩៤.៤៥៤    ៣០.៣៥១.៣៩៧    ៧.១៤៧.៤០០    ៦.៧៨១.៤៨២    ២៩.១៣៩.៩៥០    ២៧.៤៧៨.៥៦៥  
ម្របាក់បដញ្ញើសនេាំ  ៣៨.៦៦៧    ៣៧.៩២៣    ១៥៧.៦៤៥    ១៥៣.៦៦៤    ២៣.៥៥៣    ២១.៩៧០    ៩៦.០២៦    ៨៩.០២២  
គណនីឆរនត  -      -      -      -      -      -      -      -    

                
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន                

ម្របាក់បដញ្ញើសនេាំានកាលកាំណត្់  ៨៧.៨៨០.៦០៤    ៨២.០៩៣.០៧៥    ៣៥៨.២៨៩.២២៣    ៣៣២.៦៤១.១៤០    ៨៣.៨៤៧.១៦៣    ៧៨.៦៧៩.៦៣៤    ៣៤១.៨៤៤.៨៨៤    ៣១៨.៨០៩.៨៧៧  
ម្របាក់បដញ្ញើសនេាំ  ៦.០០៣.៥០២    ៥.៨៦២.៥៧២    ២៤.៤៧៦.២៧៨    ២៣.៧៥៥.១៤២    ៤.៧០០.៧៥៥    ៤.៨០៩.៨៥១    ១៩.១៦៤.៩៧៨    ១៩.៤៨៩.៥១៦  
គណនីឆរនត  ៤៧.៣១៦    ៤៨.១៧៨    ១៩២.៩០៧    ១៩៥.២១៧    ៤៧.៣១៦    ៤៨.១៧៨    ១៩២.៩០៧    ១៩៥.២១៧  
                

បាំណុលបនាា ប់បនេាំ  ១២.០៥៨.៤៤៧    ៧.៥២៦.៦៩៣    ៤៩.១៦២.២៨៨    ៣០.៤៩៨.១៦០    ១២.០៥៨.៤៤៧    ៧.៥២៦.៦៩៣    ៤៩.១៦២.២៨៨    ៣០.៤៩៨.១៦០  
ម្របាក់កមចី  ៣៤.៤៤៨.៥៩០    ៥១.៧២២.៧២០    ១៤០.៤៤៦.៩០១    ២០៩.៥៨០.៤៦១    ៣០.១៥៥.៧៣៧    ៤៦.៧៥៧.៤៧៩    ១២២.៩៤៤.៩៤០    ១៨៩.៤៦១.៣០៥  
ឆាំណាយការម្របាក់ដលើភត្ិសនា  ២.១០៩.២៥៣    ២.០៩១.០៤៦    ៨.៥៩៩.៤២៥    ៨.៤៧២.៩១៨    ១.៨៧៥.៧៧៦    ១.៨៥៨.៧០០    ៧.៦៤៧.៥៣៨    ៧.៥៣១.៤៥៣  

 ១៥០.៧៧៧.៣១៧    ១៥៦.៨៧២.៦៨០    ៦១៤.៧១៩.១២១    ៦៣៥.៦៤៨.០៩៩    ១៣៩.៨៥៦.១៤៧    ១៤៦.៤៨៣.៩៨៧    ៥៧០.១៩៣.៥១១    ៥៩៣.៥៥៣.១១៥  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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២៦.  ឆាំណូលរថ្ក្ម និង អជើងសា 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
កថ្ម្រមដជ្ើងស្ថ  ១៦.២៩៧.៩៥៧    ១៧.៧២៨.៨៩៩    ៦៦.៤៤៦.៧៧១    ៧១.៨៣៧.៤៩៩    ១៥.៨៤៨.២៨៥    ១៧.៤៨៩.៥០១    ៦៤.៦១៣.៤៥៨    ៧០.៨៦៧.៤៥៨  
កថ្ម្រមដជ្ើងស្ថ បានពីភាន ក់ង្ហរធានារា ប់រង  ៤.៣៦៧.៥៦៨    ៧.៨០៧.០៨៨    ១៧.៨០៦.៥៧៥    ៣១.៦៣៤.៣២១    ៤.១៥៥.១០០    ៧.៦២៧.៣៥១    ១៦.៩៤០.៣៤៣    ៣០.៩០៦.០២៦  
កថ្ម្រមពីា សីុនដេធ្ីេឹម  ៧.២៦០.២២១    ៧.២៥៤.៩៧៤    ២៩.៥៩៩.៩២១    ២៩.៣៩៧.១៥៥    ៧.១៧៨.០០៩    ៧.១៥៦.៥៨៦    ២៩.២៦៤.៧៤៣    ២៨.៩៩៨.៤៨៦  
កថ្ម្រមពីការសងឥណទនមុនកាលកាំណត្់  ៦.៧៦២.៥៦៩    ៦.៤៨២.០៧៩    ២៧.៥៧០.៩៩៤    ២៦.២៦៥.៣៨៤    ៥.៣៨២.៨៤៣    ៥.៤៤៩.១៨៣    ២១.៩៤៥.៨៥១    ២២.០៨០.០៩០  
កថ្ម្រមពីដសវាម្របាក់បដញ្ញើ  ១.៤៦២.៦៤១    ១.៥៥២.២៨៦    ៥.៩៦៣.១៨៧    ៦.២៨៩.៨៦៣    ១.៣៤១.៣១៥    ១.៥១២.២០០    ៥.៤៦៨.៥៤១    ៦.១២៧.៤៣៤  
កថ្ម្រមពីការធានា  ១.០៥៩.៧៤៥    ៦៣៣.៤០២    ៤.៣២០.៥៨០    ២.៥៦៦.៥៤៥    ១.០៥៧.៥៨១    ៦៣២.៤៩៤    ៤.៣១១.៧៥៨    ២.៥៦២.៨៦៦  
កថ្ម្រមពីបណតុ េះបណាត ល  ១.១០១.៨៨៩    ១.០៥៣.៨២៤    ៤.៤៩២.៤០១    ៤.២៧០.០៩៥    ២៦.៤១៧    ២៥.៥៤៨    ១០៧.៧០២    ១០៣.៥២០  
កថ្ម្រមដផេងៗ   ៧.៤៦២.៥៧៥    ៦.២២២.០៦៧    ៣០.៤២៤.៩១៩    ២៥.២១១.៨១៤    ៧.៣៦៤.៥៤៤    ៦.១៥៥.៣៦១    ៣០.០២៥.២៤៥    ២៤.៩៤១.៥២៤  
  ៤៥.៧៧៥.១៦៥    ៤៨.៧៣៤.៦១៩    ១៨៦.៦២៥.៣៤៨    ១៩៧.៤៧២.៦៧៦    ៤២.៣៥៤.០៩៤    ៤៦.០៤៨.២២៤    ១៧២.៦៧៧.៦៤១    ១៨៦.៥៨៧.៤០៤  

 
ានកថ្ម្រមដជ្ើងស្ថពីការទទូត្ស់្ថឆ់ម្របាកឆ់ាំនួន ៦.០៧៣.៦០០ ដរៀល (សមមលូនិង ១.៥០២ ែោុល រអាដមរកិ) នងិ ១២.១៦៩ ែោុល អាដមរកិ សម្រាបម់្របត្បិត្តិការរបស់ភាន កង់្ហរទូទត្ស់្ថឆ់ម្របាកព់ាកព់័នធនងឹមលូបម្រត្។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២៧. ឆាំណូលអផសង  ៗ
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ឆាំដណញពីការបតូររូបិយប័ណណ  ៩.៨៣៤.៥៨៦    ៩.៣៨៣.៤៦៩    ៤០.០៩៥.៦០៧    ៣៨.០២១.៨១៦    ៩.៨២០.៥៤៥    ៩.៣៣៩.០១៥    ៤០.០៣៨.៣៦២    ៣៧.៨៤១.៦៨៩  
ការម្របមូលឥណទនបាត្់បង់ឡែលបានជ្ម្រមេះដឆញពី

បញ្ជ ីរួឆមកវញិ  ៦.៤០៣.៧៥០    ៦.៩៣៨.៦៨០    ២៦.១០៨.០៨៩    ២៨.១១៥.៥៣១    ៥.៤៦០.៩០៩    ៦.៤២៧.៧០២    ២២.២៦៤.១២៦    ២៦.០៤៥.០៤៩  
ឆាំដណញពីការលក់ម្រទពយ និង បរកិាខ រ  ៣៦៩.៥២៨    ៧៦.៤៨១    ១.៥០៦.៥៦៦    ៣០៩.៩០១    ៣២៦.២៩៩    ៨៤.៦៣៧    ១.៣៣០.៣២១    ៣៤២.៩៤៩  
ភាគោភដលើការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ  ១៧៤.៤៧៩    -      ៧១១.៣៥១    -      ១៧៤.៤៧៩    -      ៧១១.៣៥១    -    
ឆាំណូលដផេងៗ   ១.៥៦៩.០១៥    ១.៤៥១.០៩៣    ៦.៣៩៦.៨៧៤    ៥.៨៧៩.៨៣០    ៨៨០.៥១៦    ៣៨២.៤១០    ៣.៥៨៩.៨៦៤    ១.៥៤៩.៥២៥  
  ១៨.៣៥១.៣៥៨    ១៧.៨៤៩.៧២៣    ៧៤.៨១៨.៤៨៧    ៧២.៣២៧.០៧៨    ១៦.៦៦២.៧៤៨    ១៦.២៣៣.៧៦៤    ៦៧.៩៣៤.០២៤    ៦៥.៧៧៩.២១២  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២៨. ឆាំណាយទូអៅ និងរែឋបាល 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

 

               

ម្របាក់ដបៀវត្េរ ៍និង ម្របាក់ឈនួល ១០៤.៤៩១.៣១១    ៩៩.២៥៥.៩០៩    ៤២៦.០១១.០៧៥    ៤០២.១៨៤.៩៤៣    ៩៥.៤៥១.៣៩១    ៩០.៥៦០.២០០    ៣៨៩.១៥៥.៣២១    ៣៦៦.៩៤៩.៩៣០  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជ្ិត្ដផេងៗ   ៣៥.៤៧៩.៤១២    ៣២.៣១៤.២៩៧    ១៤៤.៦៤៩.៥៦៣    ១៣០.៩៣៧.៥៣១    ៣៤.៨៧០.១០១    ៣១.៦១៦.៩១៦    ១៤២.១៦៥.៤០២    ១២៨.១១១.៧៤៤  
ឆាំណាយេត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បាំណាឆ់េត្ីត្ភាពការង្ហរ  ៦.៥៦៣.៧១៩    ៣.២៣៣.៩១៥    ២៦.៧៦០.២៨២    ១៣.១០៣.៨២៤    ៦.៣៧៨.៧៣៨    ៣.១៧១.១១៦    ២៦.០០៦.១១៥    ១២.៨៤៩.៣៦២  
ឆាំណាយេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដពលឆូលនិវត្ត  ១.៦៩៧.៣៨១    ១.៥៥៨.០១២    ៦.៩២០.២២២    ៦.៣១៣.០៦៥    ១.៥៧៧.៦៧៧    ១.៤០២.៣៨២    ៦.៤៣២.១៨៩    ៥.៦៨២.៤៥២  
ការឆាំណាយដលើេត្ថម្របដយាជ្ន៍េភិវឌឍន៍វជិាជ ជ្ីវៈម្រគប់ម្រគង  ១.៣១២.៦៤១    ១.៣៨៥.៤៩៣    ៥.៣៥១.៦៣៧    ៥.៦១៤.០១៨    ១.៣១២.៦៤១    ១.៣៨៥.៤៩៣    ៥.៣៥១.៦៣៧    ៥.៦១៤.០១៨  
ការរាំលស់ដលើសិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទពយសមម  ១០.៦២៧.១២០    ១០.៤៧២.២៣៨    ៤៣.៣២៦.៧៦៨    ៤២.៤៣៣.៥០៩    ៩.៧៧០.៦៣៨    ៩.៦៤៨.៦២៦    ៣៩.៨៣៤.៨៩១    ៣៩.០៩៦.២៣២  
ឆាំណាយរាំលស់ដលើម្រទពយនិងបរកិាខ រ  ២១.២៤៩.២១៨    ២១.៤២៦.៤៧០    ៨៦.៦៣៣.០៦២    ៨៦.៨២០.០៥៦    ១៩.១៨១.១៥១    ១៩.២៧៥.៧៨៧    ៧៨.២០១.៥៥៣    ៧៨.១០៥.៤៨៩  
ឆាំណាយជ្ួសជ្ុល និង ឡងទាំ  ១១.៥៨១.៥១០    ១១.៥៣៨.៣៩៣    ៤៧.២១៧.៨១៦    ៤៦.៧៥៣.៥៦៨    ១១.០៥៣.៧៦៥    ១០.៧៣០.៣៨២    ៤៥.០៦៦.២០០    ៤៣.៤៧៩.៥០៨  
ឆាំណាយទឹកដភលើង  ៥.២០៣.៩៨៩    ៥.៣៤៥.៦៨៩    ២១.២១៦.៦៦៣    ២១.៦៦០.៧៣២    ៤.៨១២.៤៨៧    ៤.៨៧៥.៥៤១    ១៩.៦២០.៥០៩    ១៩.៧៥៥.៦៩២  
ឆាំណាយរាំលស់ដលើម្រទពយសកមមេរូបី  ៣.៦៦៧.៥៨៣    ៣.៥៣៧.៤៥៧    ១៤.៩៥២.៧៣៦    ១៤.៣៣៣.៧៧៦    ៣.៣៣៩.៥១០    ៣.១៨២.៨២១    ១៣.៦១៥.១៨២    ១២.៨៩៦.៧៩១  
ឆាំណាយទាំនាក់ទាំនង  ៣.៧១៧.៧៥៧    ៤.៥៧៣.០៦១    ១៥.១៥៧.២៩៥    ១៨.៥៣០.០៤៣    ២.៧៥៥.១០៦    ៣.៧៤៥.៩៩២    ១១.២៣២.៥៦៧    ១៥.១៧៨.៧៦០  
ឆាំណាយបរកិាខ រការយិាល័យ  ៥.២៨០.២៣៥    ៥.២០៦.០៤៦    ២១.៥២៧.៥១៨    ២១.០៩៤.៨៩៨    ៤.៦៧៧.៣៦២    ៤.៥៣៣.៩៦៨    ១៩.០៦៩.៦០៥    ១៨.៣៧១.៦៣៨  
ឆាំណាយការដធ្វើែាំដណើ រ  ២.០១១.៣៩៦    ២.៤៣៨.៣២៧    ៨.២០០.៤៦១    ៩.៨៨០.១០១    ១.៧៣៣.៤៨៧    ២.០១៥.៧៨៨    ៧.០៦៧.៤២៦    ៨.១៦៧.៩៧៣  
ឆាំណាយកថ្ម្រមអាជាា ប័ណណ  ១.១៧៥.២៧១    ១.១៣២.៣៧១    ៤.៧៩១.៥៨០    ៤.៥៨៨.៣៦៧    ១.១៣៥.៣១៦    ១.១០៨.៦៩៩    ៤.៦២៨.៦៨៣    ៤.៤៩២.៤៤៨  
ឆាំណាយដផេងៗ   ១១.៨៦៧.៦៧៧    ១១.៩៩៤.៧១៦    ៤៨.៣៨៤.៥២១    ៤៨.៦០២.៥៨៩    ១០.០៥៤.៣៨៧    ១០.១៦០.១៩៩    ៤០.៩៩១.៧៣៧    ៤១.១៦៩.១២៦  
 ២២៥.៩២៦.២២០    ២១៥.៤១២.៣៩៤    ៩២១.១០១.១៩៩    ៨៧២.៨៥១.០២០   ២០៨.១០៣.៧៥៧    ១៩៧.៤១៣.៩១០    ៨៤៨.៤៣៩.០១៧    ៧៩៩.៩២១.១៦៣  

ឆាំណាយម្របាក់ដបៀវត្េរ ៍និង ម្របាក់ឈនួលឆាំនួន ៣៥.៧០១ ែោុល រអាដមរកិ ម្រត្ូវបានទូទត្់ឲ្យនដិយាជ្ិកសម្រាប់ ម្របត្ិបត្តិការរបស់ភាន ក់ង្ហរទូទត្ស់្ថឆ់ម្របាក់ពាកព់ន័ធនឹងមូលបម្រត្។ានការឆាំណាយសម្រាប់
ម្របត្ិបត្តិការរបស់ភាន ក់ង្ហរទូទត្ស់្ថឆ់ម្របាក់ពាកព់័នធនឹងមូលបម្រត្ ទក់ទិននឹងការជ្ួសជ្ុល និងការឡងទាំ កនុងទឹកម្របាក់ឆាំនួន ៨.១០១ ែោុល រអាដមរកិ សាភ រផាត្់ផាង់ការយិាល័យឆាំនួន ៦៣០ ែោុល រអាដមរកិ ដម្រគឿង                 
សង្ហា រមឹ និង បរកិាខ របាំពាកឆ់ាំនួន ៥១២ ែោុល រអាដមរកិ និង កថ្ម្រមសាជ្ិកភាពឆាំនួន ១២.៧៧៣ ែោុល រអាដមរកិ (៥១.៦៦៦.៦៦៧ ដរៀល)។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២៩. សារអពើពនធ 

(ក) បាំណុលពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញម្របចាាំឆ្ន ាំ 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា  ៣០.៤៥៩.៣០៣    ១៣.៨១០.៩៩៧    ១២៤.១២១.៦៦០    ៥៥.៤៩២.៥៨៦    ២៩.១៧៥.៥៦០    ១២.៩០១.៩៨៣    ១១៨.៨៩០.៤០៧    ៥១.៨៤០.១៦៨  
ឆាំណាយពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញ  ៣៤.៨៩៧.៧១៩    ៣៥.៨៦១.០៥៨    ១៤២.២៧៨.០០០    ១៤៥.៣០៩.០០៧    ៣២.៤៩០.៣៤៣    ៣៣.៤១៤.១០៨    ១៣២.៤៦៣.១២៨    ១៣៥.៣៩៣.៩៦៦  
ពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញបានបង់  (៣៥.០៦៤.៦៥២)   (១៩.២១៦.៧៥៦)   (១៤២.៩៥៨.៥៨៦)   (៧៧.៨៦៦.២៩៥)   (៣៣.៧១៥.៥៦៩)   (១៧.១៤០.៥៣១)   (១៣៧.៤៥៨.៣៧៥)   (៦៩.៤៥៣.៤៣២) 
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      ៤.០០៤    -      ១៦.២២៤    -      -      -      -    
លដមអៀងពីេម្រតបតូរម្របាក់  -      -      (៩០៨.៤៣៧)   ១.១៧០.១៣៨    -      -      (៨៣៦.០៥៩)   ១.១០៩.៧០៥  
ថ្ងៃទី ៣១ ឡែ ធ្នូ  ៣០.២៩២.៣៧០    ៣០.៤៥៩.៣០៣    ១២២.៥៣២.៦៣៧    ១២៤.១២១.៦៦០    ២៧.៩៥០.៣៣៤    ២៩.១៧៥.៥៦០    ១១៣.០៥៩.១០១    ១១៨.៨៩០.៤០៧  

(ែ)  ឆាំណាយពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញ 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញម្របចាាំឆ្ន ាំ  ៣៤.៨៩៧.៧១៩    ៣៥.៨៦១.០៥៨    ១៤២.២៧៨.០០០    ១៤៥.៣០៩.០០៧    ៣២.៤៩០.៣៤៣    ៣៣.៤១៤.១០៨    ១៣២.៤៦៣.១២៨    ១៣៥.៣៩៣.៩៦៦  
ឆាំណាយពនធពនារ/(េត្ថម្របដយាជ្ន៍)  ៣.៦៤៥.១៥៣    (៣.១៩៨.២៤៩)   ១៤.៨៦១.២៩១    (១២.៩៥៩.៣០៥)   ១.៣២១.៧៩៦    (៣.០៧៤.៤៨៥)   ៥.៣៨៨.៩៦៣    (១២.៤៥៧.៨១៣) 
  ៣៨.៥៤២.៨៧២    ៣២.៦៦២.៨០៩    ១៥៧.១៣៩.២៩១    ១៣២.៣៤៩.៧០២    ៣៣.៨១២.១៣៩    ៣០.៣៣៩.៦២៣    ១៣៧.៨៥២.០៩១    ១២២.៩៣៦.១៥៣  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២៩. សារអពើពនធ (រ) 
គ) ការដផាៀងផ្លា ត់្រវាងឆាំណាយពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញ និង ឆាំដណញគណដនយយ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                

ឆាំដណញមុនបង់ពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញ  ១៨០.០៣៥.៤៦២    ១៥៣.៥២២.៦២១    ៧៣៤.០០៤.៥៨០    ៦២២.០៧៣.៦៦០    ១៧២.១៥៤.៣១៥    ១៤៨.២២៦.៤០២    ៧០១.៨៧៣.១៤៣    ៦០០.៦១៣.៣៨២  
                
ពនធគណនាតមេម្រតពនធកនុងស្សុកឡែលម្រត្ូវេនុវត្តឆាំដពាេះ

ម្របាក់ឆាំដណញកនុងម្របដទសនីមួយ  ៗ  ៣៦.៤៥៥.១៤៦    ៣០.៨៨៦.៥៤៤    ១៤៨.៦២៧.៦៣០    ១២៥.១៥២.២៧៦    ៣៤.៤៣០.៨៦៣    ២៩.៦៤៥.២៨០    ១៤០.៣៧៤.៦២៨    ១២០.១២២.៦៧៥  
ផលប េះពាល់ឆាំណាយឡែលមិនអាឆកាត្់កងតមឆាប់ពនធ  ២.០៨៧.៧២៦    ១.៤៤៧.៣៤០    ៨.៥១១.៦៦១    ៥.៨៦៤.៦២២    (៦១៨.៧២៤)   ៦៩៤.៣៤៣    (២.៥២២.៥៣៧)   ២.៨១៣.៤៧៨  
ការខាត្ពនធឡែលបានដម្របើម្របាស់  -      ៣២៨.៩២៥    -      ១.៣៣២.៨០៤    -      -      -      -    
  ៣៨.៥៤២.៨៧២    ៣២.៦៦២.៨០៩    ១៥៧.១៣៩.២៩១    ១៣២.៣៤៩.៧០២    ៣៣.៨១២.១៣៩    ៣០.៣៣៩.៦២៣    ១៣៧.៨៥២.០៩១    ១២២.៩៣៦.១៥៣  
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២៩. សារអពើពនធ(រ)  

(គ) ការដផាៀងផ្លា ត់្រវាងឆាំណាយពនធដលើម្របាក់ឆាំដណញ និង ឆាំដណញគណដនយយ (ត្) 

ដោយម្រត្វូបានឆុេះបញ្ជ ដីោយដជាគជ័្យដៅ ផ. ម. ក. ធ្នាគារអាឆទទួលបានការកាត់្បនថយពនធដលើម្របាក់ឆាំណូល
ឆាំនួន ៥០% កនុងរយៈដពល ៣ ឆ្ន ាំបនាា ប់ពីការឆុេះបញ្ជ ជីាផលូវការ (តមសាាម្រត្ដៅនឹងភាគរយមូលបម្រត្កមមសិទធិឡែលបាន   
ឆុេះបញ្ជ ីដោយយក ២០.០០១ ភាគរយជាដគាល េនុដោមតមម្របកាសដលែ ១៨៣ សតពីីការឡណនាាំេនុវត្តការដលើកទឹកឆិត្ត
ពនធដលើម្របាក់ឆាំណូលឆាំដពាេះសហម្រគាសដបាេះផាយលក់មូលបម្រត្ដលើកែាំបូងជាស្ថធារណៈ) និង ការដលើកឡលងបាំណុល
ពនធដផេង រៗួមទាំងពនធដលើម្របាក់ឆាំណូលនិងពនធកាត់្ទុកសម្រាប់រយៈដពលចាប់ពីឆ្ន ាំ N -៣ ែល់ N-១០ ឡែល N ជាឆ្ន ាំ IPO (“ពី 
N-៣ ែល ់N-១០”) ដោយេនុដោមតមេនុម្រកឹត្យដលែ ០១ េនម្រក.ប.ក ដឆញដោយរាជ្រោឋ ភិបាលកមពុជា ឆុេះថ្ងៃទី៤ ឡែមករា 
ឆ្ន ាំ២០១៩ និងការពនារដពលជាបដណាត េះអាសននដលើការបង់រ ាំដោេះពនធដលើម្របាក់ឆាំណូលសម្រាប់រយៈដពល ៣ឆ្ន ាំ បនាា ប់ពី
បានឆុេះបញ្ជ ជីាផលូវការស្សបតមម្របកាស ដលែ ៨៥៥ របស់ម្រកសងួដសែឋកិឆចនិងហរិញ្ញវត្ថុឆុេះថ្ងៃទី២៤ ឡែកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៥។ 
ធ្នាគារបានបាំដពញឡបបបទដៅេគានាយកោឋ នពនធោរ (េ.ព.ែ) តមរយៈគណៈកមមការមូលបម្រត្កមពុជាដែើមបទីទួលបានការ
ដលើកទឹកឆិត្តពនធ។ 

ដៅថ្ងៃទី២៨ ឡែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០ ធ្នាគារបានោក់លែិិត្មួយដៅ គ.ម.ក. ដសនើសុាំជ្ាំនួយកនុងការសម្រមបសម្រមលួ
ជាមួយ េ.ព.ែ សម្រាប់ការយលម់្រពមជាោយលកខណ៍េកេរសតីពីការដលើកទឹកឆិត្តពនធទក់ទងនឹងការដលើកឡលងបាំណុល
ពនធសម្រាប់រយៈដពលពី N-៣ ែល់ N-១០។ បនាា ប់មកដៅថ្ងៃទី ២០ ឡែតុ្ោឆ្ន ាំ ២០២០ គ.ម.ក. បានោក់លិែិត្មួយដៅ             
េ.ព.ែ ដសនើសុាំការយល់ម្រពមជាោយលកខណ៍េកេរដលើការដលើកទឹកឆិត្តពនធ សម្រាប់រយៈដពលពី N-៣ ែល ់N-១០ ។ បាំណុល
ពនធជាក់ឡសតងឡែលម្រត្វូបានដលើកឡលង និងម្រត្វូកាំណត់្ដោយ េ.ព.ែ។ គិត្ម្រតឹ្មកាលបរដិឆេទថ្នរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
ធ្នាគារកាំពុងរង់ចាាំការយលម់្រពមជាោយលកខណ៍េកេរពី េ.ព.ែ។ 

ដៅថ្ងៃទី២៧ ឡែតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០២០ ធ្នាគារបានោក់លិែិត្មួយដៅ គ.ម.ក ដសនើសុាំជ្ាំនួយ កនុងការសម្រមបសម្រមលួជាមួយ 
េ.ព.ែ សម្រាប់ការយល់ម្រពមជាោយលកខណ៍េកេរដលើការពនារដពលជាបដណាត េះអាសននដលើការបង់រ ាំដោេះពនធដលើម្របាក់
ឆាំណូលកនុងរយៈដពល ៣ឆ្ន ាំបនាា ប់ពីការឆុេះបញ្ជ ជីាផលូវការ។ ដៅថ្ងៃទី១៥ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ េ.ព.ែ បានយល់ម្រពមដលើការ             
ពនារដពលជាបដណាត េះអាសននដលើការបង់រ ាំដោេះពនធដលើម្របាក់ឆាំណូលសម្រាប់ធ្នាគារចាប់ពីឡែវឆិេិកា ឆ្ន ាំ២០២០ រហូត្ែល់
ែាំណាឆ់ការយិបរដិឆេទដលើកទឹកឆិត្តពនធ។ 

ដលើសពីដនេះដទៀត្ ដៅថ្ងៃទី០៦ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០២១ ធ្នាគារបានោក់លែិិត្មួយដៅ គ.ម.ក ដសនើសុាំជ្ាំនួយ កនុងការ           
សម្រមបសម្រមលួជាមួយ េ.ព.ែ សម្រាប់ការយលម់្រពមជាោយលកខណ៍េកេរដលើការដលើកទឹកឆិត្តពនធេនុដោមតមម្របកាស
ដលែ ១៨៣ សតពីីការឡណនាាំេនុវត្តការដលើកទឹកឆិត្តពនធ ដលើម្របាក់ឆាំណូលឆាំដពាេះសហម្រគាសដបាេះផាយលក់មូលបម្រត្
ដលើកែាំបូងជាស្ថធារណៈ។ គិត្ម្រតឹ្មកាលបរដិឆេទថ្នរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុទាំងដនេះ ធ្នាគារកាំពុងរង់ចាាំការដឆលើយត្ប             
ពី គ.ម.ក។ 
  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
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២៩. សារអពើពនធ (រ) 
 

ឃ្) បញ្ជា ពនធដផេង  ៗ

លិែិត្ម្របកាសពនធរបសធ់្នាគារ និង ម្រកមុហ នុបុម្រត្សមព័នធ ម្រត្ូវានការម្រត្តួ្ពិនិត្យដោយេគានាយកោឋ នពនធោរ              
តមការយិបរដិឆេទ។ ឡផនកែលេះថ្នឆាប់ និង បទបបញ្ញតិ្តពនធោរអាឆានការបកស្ស្ថយែុសៗគាន  ដហតុ្ដនេះឆាំនួនពនធឡែលបាន
រាយការណ៍ដៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អាឆានការផ្លល ស់បតូរដៅដពលដម្រកាយ អាស្សយ័ដលើការកាំណត់្ឆុងដម្រកាយដោយ
េគានាយកោឋ នពនធោរ។ 

៣០. ឆាំអណញរន ងមួយភាគហ  ន 

ឆាំដណញកនុងមួយភាគហ នុមូលោឋ ន ម្រត្វូបានគណនាដោយយកម្របាក់ឆាំដណញផាល់ជូ្នេនកកាន់កាប់ភាគហ នុរបស់
ធ្នាគារ និងឆាំនួនភាគហ នុគិត្ជាមធ្យម (weighted average) ឡែលបានដបាេះផាយកនុងឆ្ន ាំ។ 

 

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

        

ម្របាក់ឆាំដណញផាល់ជ្ូនេនកកាន់កាប់ភាគហ នុ   ១៤១.៦៦២.០៣៧    ១២០.៨៩៤.៧២០    ៥៦៩.៣៩៦.០៩៨    ៤៩៧.១៩៥.៥៧០  
ឆាំននួភាគហ នុគិត្ជាមធ្យម   ៤៣១.៤៤១.៦៩៣    ៤១៣.២៦៣.៦៤៩    ៤៣១.៤៤១.៦៩៣    ៤១៣.២៦៣.៦៤៩  
ឆាំដណញកនុងមួយភាគហ នុមលូោឋ ន   ០.៣៣    ០.២៩    ១.៣២    ១.២០  
ឆាំដណញកនុងមួយភាគហ នុងយឆុេះ   ០.៣៣    ០.២៩    ១.៣២    ១.២០  

ឆាំដណញកនុងមួយភាគហ នុងយឆុេះ ម្រត្វូបានគណនាដោយឡកត្ម្រមូវឆាំនួនភាគហ ុនឡែលដៅសលគិ់ត្ជាមធ្យម ដោយ
សនមត្ថាានការដផារភាគហ ុនសកាត នុពលទាំងេសដ់ៅជាភាគហ នុធ្មមត។ 

ធ្នាគារពុាំានភាគហ នុងយឆុេះគិត្ម្រតឹ្មែាំណាឆ់ការយិបរដិឆេទនីមួយៗ។ ែូដឆនេះ ឆាំដណញកនុងមួយភាគហ នុងយឆុេះ
ដសមើនឹងឆាំដណញកនុងមួយភាគហ ុនមូលោឋ ន។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣១. សាឆ់ក្បារ់ និងសាឆ់ក្បារ់សមមូល 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ (កាំណត្់សាា ល់ ៥)  ៤១២.៧៥៩.០៥១    ៤២១.៥២៧.២៣៨    ១.៦៦៩.៦១០.៣៦១    ១.៧១៧.៧២៣.៤៩៥    ៤០០.៨១៦.១២៦    ៤១០.៩៥៥.៨៦៧    ១.៦២១.៣០១.២៣០    ១.៦៧៤.៦៤៥.១៥៨  

ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារដផេងៗ ៖                
សមត្ុលយដៅធ្នាគារជាត្ិថ្នកមពុជា៖                

- គណនីឆរនត  ២៨៤.១១៩.៤៨៥    ៤៦៧.៦២៩.២៨៨   ១.១៤៩.២៦៣.៣១៧    ១.៩០៥.៥៨៩.៣៤៩    ២៦៤.១៩៧.៥៦៣    ៤៤៨.៥៩១.៩៩០    ១.០៦៨.៦៧៩.១៤២    ១.៨២៨.០១២.៣៥៩  
- គណនីម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត្់ឡែលាន

កាលកាំណត្់បីឡែ ឬត្ិឆជាងបីឡែ  -      -      -      -      -      -      -      -    
- មូលបម្រត្ម្របាក់បដញ្ញើអាឆជ្ួញែូរបានឡែលាន

កាលកាំណត្់ បីឡែ ឬត្ិឆជាងបីឡែ  ៥៥២.១៤៦.១២៣    ៤៩០.០០០.០០០    ២.២៣៣.៤៣១.០៦៨    ១.៩៩៦.៧៥០.០០០    ៥៥២.១៤៦.១២៣    ៤៩០.០០០.០០០    ២.២៣៣.៤៣១.០៦៨    ១.៩៩៦.៧៥០.០០០  

សមត្ុលយដៅធ្នាគារដផេងៗ ៖  -      -                
- គណនីឆរនត  ២៤៦.៤៦៣.០២២    ១១៨.៧២៨.១៦៩    ៩៩៦.៩៤២.៩២៤    ៤៨៣.៨១៧.២៨៨    ២៤០.០៣៥.៤៤៩    ១០៩.២២៩.៨៣១    ៩៧០.៩៤៣.៣៩១    ៤៤៥.១១១.៥៦២  
- គណនីសនេាំ  -      ៨៣៥.៧៦២    -      ៣.៤០៥.៧៣០    -      ៨៣៥.៧៦០    -      ៣.៤០៥.៧២២  
- គណនីម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត្់ឡែលាន

កាលកាំណត្់បីឡែ ឬត្ិឆជាងបីឡែ  ១.៦១៧.៨២៣    -      ៦.៥៤៤.០៩៤    -      ៥០២.៦៧៨    -      ២.០៣៣.៣៣២    -    

  ១.៤៩៧.១០៥.៥០៤    ១.៤៩៨.៧២០.៤៥៧    ៦.០៥៥.៧៩១.៧៦៤    ៦.១០៧.២៨៥.៨៦២   ១.៤៥៧.៦៩៧.៩៣៩    ១.៤៥៩.៦១៣.៤៤៨    ៥.៨៩៦.៣៨៨.១៦៣    ៥.៩៤៧.៩២៤.៨០១  
 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
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៣២. រិឆចសនា និង យថាភាព 
សមពន័ធធ្នាគារ នងិ ធ្នាគារ ានឆាំននួទឹកម្របាកក់នងុកឆិចសនាថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដម្រៅតរាងត្ុលយការ របស់សមព័នធធ្នាគារ នងិ ធ្នាគារ ឡែលម្រត្ូវពនារឥណទន ជ្នូេត្ងិជិ្ន លិែតិ្ធានាធ្នាគារ នងិ កញ្ច បឥ់ណ

ទនដផេង ែៗឆូខាងដម្រកាម៖ 

(ក) កិឆចសនាផតល់ឥណទនទន លិែិត្ធានាធ្នាគារ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ឥណទនវបិារូបន៍ឡែលមិនបានដម្របើម្របាស់  ១២០.៩៣៧.៦០៧    ៩៣.០៦០.០៦៣    ៤៨៩.១៩២.៦២០    ៣៧៩.២១៩.៧៥៧    ១២០.១០៨.៩៦២    ៩៣.០៦០.០៦៣    ៤៨៥.៨៤០.៧៥១    ៣៧៩.២១៩.៧៥៧  
លិែិត្ធានាធ្នាគារ  ៤៧.០៣៨.១៦៦    ៣៨.៤៣២.៣៩៧    ១៩០.២៦៩.៣៨១    ១៥៦.៦១២.០១៨    ៤៦.៨៣១.៦៦២    ៣៨.៤០៥.៥៩៣    ១៨៩.៤៣៤.០៧៣    ១៥៦.៥០២.៧៩១  
លិែិត្ឥណទន  ៧.៨៦២.៨១៨    ៨.៩៤៨.៣៥០    ៣១.៨០៥.០៩៩    ៣៦.៤៦៤.៥២៦    ៧.៨៦២.៨១៨    ៨.៩៤៨.៣៥០    ៣១.៨០៥.០៩៩    ៣៦.៤៦៤.៥២៦  

  ១៧៥.៨៣៨.៥៩១    ១៤០.៤៤០.៨១០    ៧១១.២៦៧.១០០    ៥៧២.២៩៦.៣០១    ១៧៤.៨០៣.៤៤២    ១៤០.៤១៤.០០៦    ៧០៧.០៧៩.៩២៣    ៥៧២.១៨៧.០៧៤  

គាម នការខាត្បង់ជាស្ថរវនតណាមយួម្រត្ូវបានរ ាំពងឹទកុជាលទធផលថ្នម្របត្បិត្តកិារទាំងដនេះដទ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
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 ៣២. រិឆចសនា និងយថាភាព (រ) 

(ែ) កិឆចសនាទក់ទងនឹងម្រទពយសមបត្តិ និង បរកិាខ រ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
មិនដលើសពី ១ឆ្ន ាំ  ៤.៦០១.៨៣២    ២.៧០០.៦៣១    ១៨.៦១៤.៤១០    ១១.០០៥.០៧១    ៤.៥៨៩.១៥៥    ២.១៨២.១៨៧    ១៨.៥៦៣.១៣២    ៨.៨៩២.៤១២  
ដលើសព ី១ឆ្ន ាំ ប ុឡនតមនិដលើសពី ៥ឆ្ន ាំ  ១៤៦.៤៩៨    -      ៥៩២.៥៨៤    -      -      -      -      -    

  ៤.៧៤៨.៣៣០    ២.៧០០.៦៣១    ១៩.២០៦.៩៩៤    ១១.០០៥.០៧១    ៤.៥៨៩.១៥៥    ២.១៨២.១៨៧    ១៨.៥៦៣.១៣២    ៨.៨៩២.៤១២  

សមត្លុយឆាំដពាេះកិឆចសនាទាំងដនេះ គឺពាកព់័នធដៅនឹងការទញិម្រទពយ នងិបរកិាខ រ នងិម្រទពយសកមមេរូបរីបស់ធ្នាគារ ដេសីុលីោ ភេីិលសីុឆាំននួ ៤.៥៨៩.១៥៥ ែោុល រអាដមរកិ កឆិចសនាស្ថងសងេ់គារ វទិាស្ថថ ន 
ពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ នងិ ការទញិបរកិាខ រដផេងៗឆាំននួ ១២.៦៧៧ ែោុល រអាដមរកិ នងិការទិញបរកិាខ រដផេង  ៗរបស់ធ្នាគារ ដេសីុលីោ ឡាវ លីមធី្តី្ ឆាំននួ ១៤៦.៤៩៨ ែោុល រអាដមរកិ។ 

(គ) កិឆចសនាដផេង  ៗ

ដៅថ្ងៃទី៣០ ឡែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៦ ធ្នាគារបានធានាដលើកិឆចម្រពមដម្រពៀងឥណទនរបស់ វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ ជាមួយនឹង International Finance Corporation ឡែលានទឹកម្របាក់ឆាំនួន 
១៣.០០០.០០០ ែោុល រអាដមរកិ ឡែលនងឹម្រត្ូវផតុ្កាំណត្់ដៅថ្ងៃទ១ី៥ ឡែមិងនុា ឆ្ន ាំ២០២៦។ ធ្នាគារបានដធ្វើសាំវធិានធ្នឱនភាពថ្នត្ថ្មលខាត្បងឆ់ាំននួ ៣៧០.៤៤៨ ែោុល រអាដមរកិ (ឆ្ន ាំ ២០១៩៖ ៤៤៨.៣៤៣ ែោុល រអាដមរកិ) 
ទកទ់ងនងឹការធានាដនេះ។ 
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៣៣. ទ នបក្មុង 
 

 
សមព័នធធនាគារ 

ទ នបក្មុងទូអៅ  ទ នបក្មុងបទបបញ្ញរតិ  លអមអៀងព៊ីការបតូររបូិយប័ណណ   ក្បរិបរតិការជាមួយេបបភាគភាគរមម  ទ នបក្មុង អផសងៗ   សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ 

 
ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ 

 
ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ 

 
ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ 

 
ពាន់អរៀល 

   (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
                      
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០២០  ៣៩៨.៣៧៣.៧៦៧   ១.៦២៣.៣៧៣.០៩៩    ៣៨.៦៣០.៥៧៨    ១៥៧.៤១៩.៦០៦    (២២.២៥៥.៦១៩)   (៩០.៦៩១.៦៤៧)   -      -      ១៧.៩៨៤.២០៨    ៤១៤.៧៤៨.៧២៦    ១.៧០៨.០៨៥.២៦៦  
                      
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ ៖                      
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ -លដមអៀងពីការ
បតូររូបិយប័ណណ  -      -    

 
 -      -      -      -      -      -      (៨.១៦០.០២៦)   -      (៨.១៦០.០២៦) 

លទធផលលមអិរអផសងៗ រន ង ឆ្ន ាំសរ  ប  -      -      -      -      -      -      -      -      (៨.១៦០.០២៦)   -      (៨.១៦០.០២៦) 
                      
ក្បរិបរតិការជាមួយភាគហ  និរ៖                      
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុកដៅជាដែើមទុន  (៤.៤៥១.៨៦៤)   (១៨.១៥០.២៥០)   -      -      -      -      -      -      -      (៤.៤៥១.៨៦៤)   (១៨.១៥០.២៥០) 
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុកដៅជា

ទុនបម្រមុងទូដៅ  ៦៦.២៨៥.៧៩៥    ២៧០.២៤៧.១៨៦  
 

 -      -      -      -      -      -      -      ៦៦.២៨៥.៧៩៥    ២៧០.២៤៧.១៨៦  
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុកដៅជាទុន

បម្រមុងតមបទបបញ្ញត្តិ   -      -    
 

 ២៥.៨៩៧.១៧៤    ១០៥.៥៨២.៧៧៨    -      -      -      -      -      ២៥.៨៩៧.១៧៤    ១០៥.៥៨២.៧៧៨  
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ - ម្រកុមហ ុនបុម្រត្      
សមព័នធបរដទស  -      -    

 
 -      -      ៦១៤.៤០៥    ២.៥០៤.៩២៩    -      -      -      ៦១៤.៤០៥    ២.៥០៤.៩២៩  

លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      (១៣.៩២៩.៨៩៩)   -      (១.៩៨៧.៦២៦)   -      ៦៤៨.០០៧    -      -      ៣.៨៦៨.៦៣២    -      (១១.៤០០.៨៨៦) 
ក្បរិបរតិការជាមួយភាគហ  និរសរ  ប  ៦១.៨៣៣.៩៣១    ២៣៨.១៦៧.០៣៧    ២៥.៨៩៧.១៧៤    ១០៣.៥៩៥.១៥២    ៦១៤.៤០៥    ៣.១៥២.៩៣៦    -      -      ៣.៨៦៨.៦៣២    ៨៨.៣៤៥.៥១០    ៣៤៨.៧៨៣.៧៥៧  

នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  ៤៦០.២០៧.៦៩៨    ១.៨៦១.៥៤០.១៣៦    ៦៤.៥២៧.៧៥២    ២៦១.០១៤.៧៥៨    (២១.៦៤១.២១៤)   (៨៧.៥៣៨.៧១១)   -      -      ១៣.៦៩២.៨១៤    ៥០៣.០៩៤.២៣៦    ២.០៤៨.៧០៨.៩៩៧  
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៣៣. ទ នបក្មុង (រ) 
 

 
ធនាគារ 

ទ នបក្មុងទូអៅ  ទ នបក្មុងបទបបញ្ញរតិ  លអមអៀងព៊ីការបតូររបូិយប័ណណ   ក្បរិបរតិការជាមួយេបបភាគភាគរមម  ទ នបក្មុង  អផសងៗ   សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ 

 
ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ 

 
ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ 

 
ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ 

 
ពាន់អរៀល 

   (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
                      
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩  ៣៤៨.១៦២.៨០៧    ១.៣៩៨.៩១៨.១៥៥    ៥១.០៣៦.៥៦៩    ២០៥.០៦៤.៩៣៤    (៧.១២១.៧៤៦)   (២៨.៦១៥.១៧៥)   (១៤.២៧៩.៣៤៤)   (៥៧.៣៧៤.៤០៤)   ១១.២៣៣.៣៩៣    ៣៧៧.៧៩៨.២៨៦    ១.៥២៩.២២៦.៩០៣  
                      
លទធផលលមអិរអផសងៗ ៖                      
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ -លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -     -   -      -      -      -      -      -      ៧.៣៣០.១៦៥    -      ៧.៣៣០.១៦៥  
លទធផលលមអិរអផសងៗ រន ងឆ្ន ាំសរ  ប  -      -      -      -      -      -      -      -      ៧.៣៣០.១៦៥    -      ៧.៣៣០.១៦៥  
                      
ក្បរិបរតិការជាមួយភាគហ  និរ៖                      
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុកដៅជាទុន

បម្រមុងទូដៅ  ៥០.២១០.៩៦០    ២០៤.៤០៨.៨១៨    -      -    
 

 -      -      -      -      -      ៥០.២១០.៩៦០    ២០៤.៤០៨.៨១៨  
ការដផារពីទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្តិដៅជាម្របាក់

ឆាំដណញរកាទុក   -      -      (១២.៤០៥.៩៩១)   (៥០.៥៥៤.៤១៣) 
 

 -      -      -      -      -      (១២.៤០៥.៩៩១)   (៥០.៥៥៤.៤១៣) 
ការទិញយកេបបភាគភាគកមមឡែលានកនុង AMM  -      -      -      -      -      -      ១៤.២៧៩.៣៤៤    ៥៨.១៨៨.៣២៧    -      ១៤.២៧៩.៣៤៤    ៥៨.១៨៨.៣២៧  
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ - ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ

បរដទស  -      -      -      -    
 
 (១៥.១៣៣.៨៧៣)   (៦១.៦៧០.៥៣២)   -      -      -      (១៥.១៣៣.៨៧៣)   (៦១.៦៧០.៥៣២) 

លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      ២០.០៤៦.១២៦    -      ២.៩០៩.០៨៥    -      (៤០៥.៩៤០)   -      (៨១៣.៩២៣)   (៥៧៩.៣៥០)   -      ២១.១៥៥.៩៩៨  
ក្បរិបរតិការជាមួយភាគហ  និរសរ  ប  ៥០.២១០.៩៦០    ២២៤.៤៥៤.៩៤៤    (១២.៤០៥.៩៩១)   (៤៧.៦៤៥.៣២៨)   (១៥.១៣៣.៨៧៣)   (៦២.០៧៦.៤៧២)   ១៤.២៧៩.៣៤៤    ៥៧.៣៧៤.៤០៤    (៥៧៩.៣៥០)   ៣៦.៩៥០.៤៤០    ១៧១.៥២៨.១៩៨  

នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩  ៣៩៨.៣៧៣.៧៦៧    ១.៦២៣.៣៧៣.០៩៩    ៣៨.៦៣០.៥៧៨    ១៥៧.៤១៩.៦០៦    (២២.២៥៥.៦១៩)   (៩០.៦៩១.៦៤៧)   -      -      ១៧.៩៨៤.២០៨    ៤១៤.៧៤៨.៧២៦    ១.៧០៨.០៨៥.២៦៦  
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៣៣. ទ នបក្មុង (រ) 
 ធនាគារ 
 ទ នបក្មុងទូអៅ  ទ នបក្មុងបទបបញ្ញរតិ  ទ នបក្មុងអផសង  ៗ  សរ  ប 

 ែ លាា រអាអមររិ 
 

ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល 
   (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)    (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

              
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០២០  ៣៨៨.៤៦៤.៣២៤    ១.៥៨២.៩៩២.១២០    ៣៧.២៤៥.២៨៨    ១៥១.៧៧៤.៥៤៩    ១៧.៦០១.៩៨៧    ៤២៥.៧០៩.៦១២    ១.៧៥២.៣៦៨.៦៥៦  
លទធផលលមអិរអផសង ៖ៗ              
លទធផលលមអិត្ដផេង -ៗលដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      -      -      (៧.៩៦១.៧៩៧)   -      (៧.៩៦១.៧៩៧) 
លទធផលលមអិរអផសងៗរន ងឆ្ន ាំសរ  ប  -      -      -      -      (៧.៩៦១.៧៩៧)   -      (៧.៩៦១.៧៩៧) 
              

ក្បរិបរតិការជាមួយភាគហ  និរ៖              
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុកដៅជាទុនបម្រមុងទូដៅ  ៦៦.៩៤៩.៣០៥    ២៧២.៩៥២.៣១៦    -      -      -      ៦៦.៩៤៩.៣០៥    ២៧២.៩៥២.៣១៦  
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុកដៅជាទុនបម្រមុងតម បទបបញ្ញត្តិ   -      -      ១៨.០៨២.៦៣៧    ៧៣.៧២២.៩១១    -      ១៨.០៨២.៦៣៧    ៧៣.៧២២.៩១១  
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      (១៣.៧៩៦.៣០៧)   -      (១.៦៩៦.០០១)   ៣.៧៦៨.០២៤    -      (១១.៧២៤.២៨៤) 
ក្បរិបរតិការជាមួយភាគហ  និរសរ  ប  ៦៦.៩៤៩.៣០៥    ២៥៩.១៥៦.០០៩    ១៨.០៨២.៦៣៧    ៧២.០២៦.៩១០    ៣.៧៦៨.០២៤    ៨៥.០៣១.៩៤២    ៣៣៤.៩៥០.៩៤៣  

នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  ៤៥៥.៤១៣.៦២៩    ១.៨៤២.១៤៨.១២៩    ៥៥.៣២៧.៩២៥    ២២៣.៨០១.៤៥៩    ១៣.៤០៨.២១៤    ៥១០.៧៤១.៥៥៤    ២.០៧៩.៣៥៧.៨០២  
              
នាថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩  ៣៣៩.៨១៣.៧២៧    ១.៣៦៥.៣៧១.៥៥៤    ៤៩.៩១៧.១៩៦    ២០០.៥៦៧.២៩៤    ១១.០២១.៣៤០    ៣៨៩.៧៣០.៩២៣    ១.៥៧៦.៩៦០.១៨៨  
              

លទធផលលមអិរអផសង ៖ៗ              
លទធផលលមអិត្ដផេង -ៗលដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      -      -      ៧.១៥៣.៧៥៥    -      ៧.១៥៣.៧៥៥  
លទធផលលមអិរអផសងៗរន ងឆ្ន ាំសរ  ប  -      -      -      -      ៧.១៥៣.៧៥៥    -      ៧.១៥៣.៧៥៥  
              

ក្បរិបរតិការជាមួយភាគហ  និរ៖              
ការដផារពីម្របាក់ឆាំដណញរកាទុកដៅជាទុនបម្រមុងទូដៅ  ៤៨.៦៥០.៥៩៧    ១៩៨.០៥៦.៥៨០    -      -      -      ៤៨.៦៥០.៥៩៧    ១៩៨.០៥៦.៥៨០  
ការដផារពីទុនបម្រមុងតម បទបបញ្ញត្តិ ដៅជាម្របាក់ឆាំដណញរកាទុក  -      -      (១២.៦៧១.៩០៨)   (៥១.៦៣៨.០២៥)   -      (១២.៦៧១.៩០៨)   (៥១.៦៣៨.០២៥) 
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      ១៩.៥៦៣.៩៨៦    -      ២.៨៤៥.២៨០    (៥៧៣.១០៨)   -      ២១.៨៣៦.១៥៨  
ក្បរិបរតិការជាមួយភាគហ  និរសរ  ប  ៤៨.៦៥០.៥៩៧    ២១៧.៦២០.៥៦៦    (១២.៦៧១.៩០៨)   (៤៨.៧៩២.៧៤៥)   (៥៧៣.១០៨)   ៣៥.៩៧៨.៦៨៩    ១៦៨.២៥៤.៧១៣  

នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩  ៣៨៨.៤៦៤.៣២៤    ១.៥៨២.៩៩២.១២០    ៣៧.២៤៥.២៨៨    ១៥១.៧៧៤.៥៤៩    ១៧.៦០១.៩៨៧    ៤២៥.៧០៩.៦១២    ១.៧៥២.៣៦៨.៦៥៦  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៤. សមរ លយ និងក្បរិបរតិការជាមួយសមព័នធញារិ  

(រ) សមព័នធញារិ និងទាំនារ់ទាំនង 
 

សមព័នធញាតិ្ ទាំនាក់ទាំនង 

ធ្នាគារ ដេសុលីោី ភីេិលសុ ី ម្រកមុហ នុដម 

ម្រកមុហ នុបុម្រត្សមព័នធរបស់ធ្នាគារែូឆឡែលបានបង្ហា ញដៅកនុង
កាំណត់្សាា ល់ ១១ 

ម្រកមុហ នុបុម្រត្សមព័នធ 

ភាគហ ុនិកែូឆឡែលបានបង្ហា ញដៅកនុងកាំណត់្សាា ល់ ២៣ ភាគហ ុនិក 

បុគាលិកេនកម្រគប់ម្រគងសាំខាន់  ៗ បុគាលិកគណៈម្រគប់ម្រគងសាំខាន់ៗគឺជាបុគាលទាំងឡាយណាឡែលានសទិធិេាំណាឆ និង ការទទួលែុសម្រត្ូវដោយ
ផ្លា ល់ ឬដោយម្របដយាលកនុងការដធ្វើឡផនការ ការែឹកនាាំ និង ការម្រត្ួត្ពិនិត្យសកមមភាពនានារបសស់មព័នធធ្នាគារ និង 
ធ្នាគារ ។ បុគាលិកគណៈម្រគប់ម្រគងសាំខាន់ រៗបសស់មព័នធធ្នាគារ និង ធ្នាគារ រមួានម្រកមុម្របឹកាភិបាលទាំងេស់
របសធ់្នាគារ និង សាជិ្កគណៈម្រគប់ម្រគងជាន់ែពសរ់បសស់មព័នធធ្នាគារ និង ធ្នាគារ ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៤. សមរ លយ និងក្បរិបរតិការជាមួយសមព័នធញារិ (រ)  

(ែ) សមរ លយជាមួយសមព័នធញារិ  
  សមព័នធធនាគារ 

 
ធនាគារ  

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

i).  ឥណទាន និង ប អរក្បទាន                
 បុគាលិកគណៈម្រគប់ម្រគងសាំខាន់ៗ   ១៣.៩៨៨.៦៥១    ៥.៨៣៥.២៥៨    ៥៦.៥៨៤.០៩៣    ២៣.៧៧៨.៦៧៦    ១២.៩៩៦.១៦៩    ៥.២៦៦.៩១៧    ៥២.៥៦៩.៥០៤    ២១.៤៦២.៦៨៧  
 ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមពន័ធ  -      -      -      -      ៦.៤៤០.៥៩០    ៤.៩៧៥.២០១    ២៦.០៥២.១៨៧    ២០.២៧៣.៩៤៤  
   ១៣.៩៨៨.៦៥១    ៥.៨៣៥.២៥៨    ៥៦.៥៨៤.០៩៣    ២៣.៧៧៨.៦៧៦    ១៩.៤៣៦.៧៥៩    ១០.២៤២.១១៨    ៧៨.៦២១.៦៩១    ៤១.៧៣៦.៦៣១  
                 

ii).  សមរ លយជាមួយសមព័នធញារិ                
 ភាគហ ុនកិ  ៤១២.១៦២    ៤៨៧.៣៥៦    ១.៦៦៧.១៩៥    ១.៩៨៥.៩៧៦    ៤១២.១៦២    ៤៨៧.៣៥៦    ១.៦៦៧.១៩៥    ១.៩៨៥.៩៧៦  
 ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមពន័ធ  -      -      -      -      ៥០២.៦៧៨    -      ២.០៣៣.៣៣៣    -    
   ៤១២.១៦២    ៤៨៧.៣៥៦    ១.៦៦៧.១៩៥    ១.៩៨៥.៩៧៦    ៩១៤.៨៤០    ៤៨៧.៣៥៦    ៣.៧០០.៥២៨    ១.៩៨៥.៩៧៦  
                 

iii).  គណន៊ីក្រូវទទួល/(គណន៊ីក្រូវទូទារ់ឲ្យ) 
សមព័នធញារិ 

               

 ឥណទនគណៈម្រគប់ម្រគងសាំខាន់  ៗ                
 ការម្របាក់ម្រត្ូវទទលួ  -      ១២.៣២៩    -      ៥០.២៤១    -      ១០.៩០៨    -      ៤៤.៤៥០  
 ម្របាកប់ដញ្ញើគណៈម្រគប់ម្រគងសាំខាន់ៗ                 
 ការម្របាក់ម្រត្ូវបង ់  (២៨.៣៧៥)    (១៦.៨៣០)    (១១៤.៧៧៧)    (៦៨.៥៨២)    (២៨.៣៧៥)    (១៦.៨២៨)    (១១៤.៧៧៧)    (៦៨.៥៧៤)  
 ភាគហ ុនកិ                
 គណនីម្រត្ូវទូទត្់ដផេងៗ   (៥០០)    (១.៤៧៤)    (២.០២៣)    (៦.០០៧)    (៥០០)    (១.៤៧៤)    (២.០២៣)    (៦.០០៧)  
 ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមពន័ធ                
 គណនីម្រត្ូវទទួលដផេងៗ   -      -      -      -      ១៦៩.៥៤៤    ១៦៣.២០៦    ៦៨៥.៨០៦    ៦៦៥.០៦៤  
 គណនីម្រត្ូវទូទត្់ដផេងៗ   -      -      -      -      (២.១៨៧)    (៣៨.៥៦៥)    (៨.៨៤៦)    (១៥៧.១៥៣)  
   (២៨.៨៧៥)    (៥.៩៧៥)    (១១៦.៨០០)    (២៤.៣៤៨)    ១៣៨.៤៨២    ១១៧.២៤៧    ៥៦០.១៦០    ៤៧៧.៧៨០  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៤. សមរ លយ និងក្បរិបរតិការជាមួយសមព័នធញារិ(រ)  

(ែ) សមរ លយជាមួយសមព័នធញារិ (រ) 
 
  សមព័នធធនាគារ 

 
ធនាគារ  

 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
iv).  ក្បារ់បអញ្ញ ើរបសស់មព័នធញារិ                 

 បុគាលិកគណៈម្រគប់ម្រគងសាំខាន់ៗ   ៥.២០៦.៧៨២    ២.២១៩.៧៨៣    ២១.០៦១.៤៣៣    ៩.០៤៥.៦១៦    ៤.៥១៣.៨៥២    ២.១៥៧.១៣៧    ១៨.២៥៨.៥៣១    ៨.៧៩០.៣៣៣  
 ភាគហ ុនកិ                
 គណនឆីរនត  ១២.៨៦៧.៣៨៤    ៤.១៨០.០៧៨    ៥២.០៤៨.៥៦៨    ១៧.០៣៣.៨១៨    ១២.៨៦៧.៣៨៤    ៤.១៨០.០៧៨    ៥២.០៤៨.៥៦៨    ១៧.០៣៣.៨១៨  

 គណនីសនេាំ  ៩៩.៧១២    ២៤.៦៧៨    ៤០៣.៣៣៥    ១០០.៥៦៣    ៩៩.៧១២    ២៤.៦៧៨    ៤០៣.៣៣៥    ១០០.៥៦៣  
 ម្របាកប់ដញ្ញើានកាលកាំណត្ ់  ១៥០.៥០០    ៣០១.៤៧៤    ៦០៨.៧៧៣    ១.២២៨.៥០៧    ១៥០.៥០០    ៣០១.៤៧៤    ៦០៨.៧៧៣    ១.២២៨.៥០៧  

 ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមពន័ធ                
 គណនឆីរនត  -      -      -      -      ១.៦៣៧.២២៤    ៥.៧៧៧.២៥៦    ៦.៦២២.៥៧១    ២៣.៥៤២.៣១៨  

 គណនីសនេាំ  -      -      -      -      ១៨០.១៣៥    ១៥៧.៥២០    ៧២៨.៦៤៦    ៦៤១.៨៩៤  
 ម្របាកប់ដញ្ញើានកាលកាំណត្ ់  -      ២៣.៤៤៥    -      ៩៥.៥៣៩    ១.៦៩៩.៩៦២    ២.៨៨៣.៤៤៥    ៦.៨៧៦.៣៤៦    ១១.៧៥០.០៣៩  
   ១៨.៣២៤.៣៧៨    ៦.៧៤៩.៤៥៨    ៧៤.១២២.១០៩    ២៧.៥០៤.០៤៣    ២១.១៤៨.៧៦៩    ១៥.៤៨១.៥៨៨    ៨៥.៥៤៦.៧៧០    ៦៣.០៨៧.៤៧២  
v).  ក្បារ់រមច៊ីព៊ីសមព័នធញារិ                
 ភាគហ ុនកិ  -      ៦៩៩.៦៨០    -      ២.៨៥១.១៩៦    -      -      -      -    
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៣៤. សមរ លយ និងក្បរិបរតិការជាមួយសមព័នធញារិ (រ) 

(គ) ក្បរិបរតិការសមព័នធញារ ិ
 
  សមព័នធធនាគារ 

 
ធនាគារ 

 
 

២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
i).  ឆាំណូលការក្បារ់ព៊ីសមព័នធញារិ                

 ឥណទន នងិ បុដរម្របទនផតល់ែល់គណៈ
ម្រគប់ម្រគងសាំខាន់ៗ   ១.១១៨.៣៣៦    ១៨៨.៥៣០    ៤.៥៥៩.៤៥៦    ៧៦៨.២៦០    ១.០៧៤.០៣១    ១៣២.៤៧៩    ៤.៣៧៨.៨២៤    ៥៣៩.៨៥២  

 ម្របាកប់ដញ្ញើរបស់ភាគហ នុកិ  ១៦.៩៨៩    -      ៦៩.២៦៤    -      ១៦.៩៨៩    -      ៦៩.២៦៤    -    
 ម្របាកប់ដញ្ញើជាមយួម្រកមុហ ុនបុម្រត្សមព័នធ  -      -      -      -      ៦.៧២០    ២៣.៩៧៨    ២៧.៣៩៧    ៩៧.៧១០  
 ឥណទនផតល់ែល់ម្រកមុហ ុនបុម្រត្សមព័នធ  -      -      -      -      ៣៩២.៨០៤    ២២៩.១៦៧    ១.៦០១.៤៦២    ៩៣៣.៨៥៦  

   ១.១៣៥.៣២៥    ១៨៨.៥៣០    ៤.៦២៨.៧២០    ៧៦៨.២៦០    ១.៤៩០.៥៤៤    ៣៨៥.៦២៤    ៦.០៧៦.៩៤៧    ១.៥៧១.៤១៨  
                 

ii).  ឆាំណូលរថ្ក្ម និង អជើងសាព៊ីសមព័នធញារិ               
 ភាគហ ុនកិ  ២៨.០៦៣    ២៨.០៦៣    ១១៤.៤១៣    ១១៤.៣៥៧    ២៨.០៦៣    ២៨.០៦៣    ១១៤.៤១៣    ១១៤.៣៥៧  
 ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមពន័ធ  -      -      -      -      ១២.២៨៨    ៧.៥៧០    ៥០.០៩៩    ៣០.៨៤៨  

   ២៨.០៦៣    ២៨.០៦៣    ១១៤.៤១៣    ១១៤.៣៥៧    ៤០.៣៥១    ៣៥.៦៣៣    ១៦៤.៥១២    ១៤៥.២០៥  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៤. សមរ លយ និងក្បរិបរតិការជាមួយសមព័នធញារិ (រ) 

(គ) ក្បរិបរតិការសមព័នធញារ ិ
 
  សមព័នធធនាគារ 

 
ធនាគារ 

 
 

២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                 
iii).  ឆាំណាយការក្បារ់អៅឲ្យសមព័នធញារិ                

 ម្របាកប់ដញ្ញើរបស់គណៈម្រគប់ម្រគងសាំខាន់ៗ   ១៤៧.២៨២    ១៣៦.៨៨៩    ៦០០.៤៦៩    ៥៥៧.៨២៣    ១៣៥.៧០៤    ១៣៣.៣០៤    ៥៥៣.២៦៥    ៥៤៣.២១៤  
 ម្របាកក់មចពីភីាគហ នុិក  ៤៤.៣៧៣    ២១៩.៣៥០    ១៨០.៩០៩    ៨៩៣.៨៥១    -      -      -      -    
 ម្របាកប់ដញ្ញើរបស់ភាគហ នុកិ  ២០១.៦៧០    ១៥.៥០១    ៨២២.២០៨    ៦៣.១៦៧    ២០១.៦៧០    ១៥.៥០១    ៨២២.២០៨    ៦៣.១៦៧  
 ម្របាកប់ដញ្ញើរបស់ម្រកុមហ នុបុម្រត្សមពន័ធ  -      -      -      -      ៩៥.៣៩៣    ១០៤.៥៦៤    ៣៨៨.៩១៧    ៤២៦.០៩៨  

   ៣៩៣.៣២៥    ៣៧១.៧៤០    ១.៦០៣.៥៨៦    ១.៥១៤.៨៤១    ៤៣២.៧៦៧    ២៥៣.៣៦៩    ១.៧៦៤.៣៩០    ១.០៣២.៤៧៩  
                 

iv).  ឆាំណាយរថ្ក្ម និង អជើងសាអៅឲ្យសមព័នធញារិ               
 ម្រកុមម្របឹកាភបិាល  ៨២៩.៣៨៧    ១.០២២.៦១១    ៣.៣៨១.៤១១    ៤.១៦៧.១៤០    ៥២៧.៧០៤    ៥៧៧.២៨៤    ២.១៥១.៤៤៩    ២.៣៥២.៤៣២  
 គណៈម្រគប់ម្រគងសាំខាន់ៗ   ៧.៦៨២.៧០៦    ៧.៥៩២.០៦៣    ៣១.៣២២.៣៩២    ៣០.៩៣៧.៦៥៧    ៥.៩៩០.៥៣៧    ៥.៨៣២.៨០០    ២៤.៤២៣.៤១៩    ២៣.៧៦៨.៦៦០  
 ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមពន័ធ  -      -      -      -      ២.២០០.៧៩៦    ១.៤១១.០០៧    ៨.៩៧២.៦៤៥    ៥.៧៤៩.៨៥៤  

   ៨.៥១២.០៩៣    ៨.៦១៤.៦៧៤    ៣៤.៧០៣.៨០៣    ៣៥.១០៤.៧៩៧    ៨.៧១៩.០៣៧    ៧.៨២១.០៩១    ៣៥.៥៤៧.៥១៣    ៣១.៨៧០.៩៤៦  
                 

v).  រិឆចសនាអផសង  ៗ                
 ECL ដលើការធានាហិរញ្ញវត្ថុ ដលើកមចីរបស់វទិាស្ថថ ន

ពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ ព ីIFC  -      ៤៤៨.៣៤៣    -      ១.៨២៦.៩៩៨    ៣៧០.៤៤៨    ៤៤៨.៣៤៣    ១.៥១០.៣១៦    ១.៨២៦.៩៩៨  
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  

(រ) អសឆរត៊ីអផតើម និង ទសសនៈទូអៅ 

សថិត្ដៅកនុងដគាលបាំណងថ្នដគាលនដយាបាយថ្នការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ ហានិភ័យម្រត្ូវបានឲ្យនិយមន័យថា ជា
លទធភាពថ្នសកមមភាពមួយ ឬម្រពឹត្តិការណ៍មួយអាឆប េះពាលជ់ាេវជិ្ជានែល់លទធភាព ដែើមបសីដម្រមឆបាននូវដគាលដៅ
អាជី្វកមម ឬដែើមទុនរបស់ធ្នាគារ។ 

វធីិ្ស្ថស្តសតរបស់ធ្នាគារកនុងការកាំណត់្េត្តសញ្ជញ ណ និង វាយត្ថ្មលដលើហានិភ័យ និងការម្រត្ួត្ពិនិត្យឆមបង ឡែល
ម្រត្ូវបានដធ្វើដែើង ដោយម្រគប់ឡផនកថ្នអាជី្វកមមទាំងេស់របស់ធ្នាគារ។ ែាំដណើ រការថ្នការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ សហម្រគាស
ជាែាំដណើ រការមួយ ឡែលម្រត្ូវបានកាំណត់្ដោយម្រកុមម្របឹកាភិបាលសហម្រគាស គណៈម្រគប់ម្រគង និង បុគាលិកដផេង ដៗទៀត្ 
ឡែលេនុវត្តកនុងការកាំណត់្យុទធស្ថស្តសតដៅទូទាំងសហម្រគាស ដហើយវធីិ្ស្ថស្តសតដនេះ ម្រត្ូវបានដធ្វើដែើងដែើមបកីាំណត់្
ម្រពឹត្តិការណ៍សកាត នុពលឡែលអាឆប េះពាល់ែលម់្រកុមហ ុន ដហើយក៏ដែើមបីម្រគប់ម្រគងហានិភ័យដធ្វើ យា ងណាឲ្យសថិត្ដៅកនុង
រងវង់កម្រមិត្ហានិភ័យទទួលយកបាន (Risk Appetite) ឡែលផតលនូ់វការធានាសមស្សបដយាងដៅដលើការសដម្រមឆបាននូវ
ដគាលដៅ។  

ការឡម្របម្របលួកនុងេដងរា ម្រកូដសែឋកិឆចជាក់ោក់ ឆលុេះបង្ហា ញពីភាពតនតឹ្ងថ្នបរយិាកាសជុ្ាំវញិឡែលអាឆោត្ម្រត្ោង 
ពីឥណទនជា លកខណៈម្របព័នធភាពង្ហយនឹងបងកហានិភ័យទីផារ និងការរកីរាលោលថ្នហានិភ័យ។ ដស្តសតសដត្សត               
(Stress Test) ដធ្វើការ រួមបញ្ចូ ល ដសណារយី ូនូវករណីធ្ៃន់ធ្ៃរបាំផុត្ ដែើមបីស្ថកលបងហានិភ័យ(រួមគាន )ឡែលអាឆ បាំផ្លល ញែល់
ធ្នាគារ  និងដែើមបីស្ថកលបងនូវេវីឡែលបានបញ្ចូលជាសាំណុាំ  ម្រពឹត្តិការណ៍នានា ឡែលម្រត្ូវការចាាំបាឆ់កនុងការបាំផ្លល ញែល់
ធ្នាគារបាន (Reverse Stress Test)។ 

(ែ) អគាលបាំណង និង អគាលការណ៍ 

ដគាលបាំណងថ្នដគាលនដយាបាយម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ គឺដែើមបីកាំណត់្ជាបទោឋ នសម្រាប់ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ
សហម្រគាស ទាំងមូលរបស់ធ្នាគារ កនុងដគាលបាំណងដធ្វើឲ្យានតុ្លយភាព កាន់ឡត្ម្របដសើរ ដលើការ ចាត់្ឡឆងហានិភ័យ 
កនុងែណៈបឡនថមត្ថ្មលែល់ធ្នាគារ។ ម ាងដទៀត្ដគាលនដយាបាយដនេះ គឺអាឆេនុវត្តបានដៅ ម្រគប់កម្រមិត្ទាំងេស់ថ្ន             
ធ្នាគារ។ 

កម្រមិត្ហានិភ័យទទួលយកបាន ម្រត្ូវបានកាំណត់្ជាឆាំនួន និងម្របដភទថ្នហានិភ័យ កនុងកម្រមិត្ទាំងមូលឡែល ម្រកុម
ហ ុនានបាំណងនឹងទទួលយក ដែើមបីរកាបានត្ថ្មលភាគហ និុករយៈដពលឡវង។ កម្រមិត្ថ្នការទទួលយកហានិភ័យ គឺសាំដៅ
ដៅដលើបឡម្រមបម្រមលួថ្នហានិភ័យជាេតិ្បរាឡែលអាឆទទួលយកបាន និងដធ្វើការពិចារណាដៅដលើវធិានការណ៍សមស្សប
ដែើមបកីាត់្បនថយហានិភ័យ ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

(ែ) អគាលបាំណង និង អគាលការណ៍ (រ) 

របាយការណ៍ថ្នកម្រមិត្ហានិភ័យ និងការទទួលយកហានិភ័យរបស់ធ្នាគារ គឺជាការដរៀបឆាំដៅតមយុទធស្ថស្តសត
អាជី្វកមម និងតួ្នាទីរបស់ធ្នាគារដៅកនុងម្របព័នធហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ម្រកុមម្របឹកាភិបាល បានដធ្វើការេនុញ្ជញ ត្ដៅដលើរបាយការណ៍ថ្នកម្រមិត្ហានិភ័យ និងការទទួលយកហានិភ័យរបស់
ធ្នាគារ ជាមួយនិងការសដម្រមឆដៅដលើហានិភ័យសាំខាន់ៗមួយឆាំនួន ឡែលធ្នាគារម្រត្ូវបានម្របឈម និងផតលនូ់វ              វធីិ្
ស្ថស្តសតកនុងការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យទាំងដនាេះ ។  

ដគាលនដយាបាយម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ ឡបកឡឆកម្របដភទហានិភ័យែុសៗគាន  ស្សបដៅតមម្របដភទនានាឡែលកាំណត់្
ដោយ Basel Accord ដឆញដោយគណៈកមមការ Basel ដលើការម្រគប់ម្រគងធ្នាគារ ។ ដគាលនដយាបាយដនេះបានបដងកើត្ជា
កម្រមិត្ឡែនកាំណត់្ (Position Limit) ដៅតមម្របដភទហានិភ័យនីមួយ  ៗ។ 

ដៅម្រគប់ដពលទាំងេស់ ធ្នាគារម្រត្ូវម្របកាន់ខាជ ប់នូវេនុបាត្ម្របុងម្របយត័្ន និងត្ម្រមូវការនានាឡែលបានឡឆង ដោយ       
គណៈម្រគប់ម្រគង ជាន់ែពស់របស់ធ្នាគារ ។ 

ដៅម្រគប់ដពលទាំងេស់ លុេះម្រតឡត្ានការបញ្ជជ ក់ដផេងពីដនេះ ធ្នាគារម្រត្ូវម្របកាន់ខាជ ប់នូវកម្រមិត្ ឡែនកាំណត់្ឡែល
ទទួលយកបាន (Position Limit) ឡែលបានបដងកើត្ដោយ ម្រកុមម្របឹកាភិបាលដៅកនុងដគាលនដយាបាយម្រគប់ម្រគងហានិភ័យដនេះ 
ដែើមបកីាំណត់្នូវការខាត្បង់ជាសកាត នុពល ។ 

សកមមភាពអាជី្វកមមរបស់សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ម្របឈមនឹងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗមួយឆាំនួនែូឆជា            
ហានិភ័យឥណទន ហានិភ័យទីផារ (រមួានហានិភ័យរូបិយប័ណណ ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់) និងហានិភ័យសនានីយភាព។ 
ការទទួលយកហានិភ័យ គឺជាឆាំណុឆសនលូឆាំដពាេះអាជី្វកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដហើយហានិភ័យម្របតិ្បត្តិការ គឺជាផលវបិាកមួយឡែល
មិនអាឆដជ្ៀសវាងបានកនុងែាំដណើ រការអាជី្វកមម ។ 
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

(ែ) អគាលបាំណង និង អគាលការណ៍ (រ) 

សមព័នធធ្នាគារ និង ធ្នាគារ កាន់កាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និង បាំណុលហិរញ្ញវត្ថុែូឆខាងដម្រកាម៖ 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ                 
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៤១២.៧៥៩.០៥១  ៤២១.៥២៧.២៣៨  ១.៦៦៩.៦១០.៣៦១  ១.៧១៧.៧២៣.៤៩៥  ៤០០.៨១៦.១២៦  ៤១០.៩៥៥.៨៦៧  ១.៦២១.៣០១.២៣០  ១.៦៧៤.៦៤៥.១៥៨ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេងៗ  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦  ៥៨៧.៧៣០.៥៣១  ២.១៦២.៦៧១.៩៧៦  ២.៣៩៥.០០១.៩១៤  ៥០៧.៦២៩.៤០៧  ៥៥៨.៦១២.៣៤០  ២.០៥៣.៣៦០.៩៥១  ២.២៧៦.៣៤៥.២៨៦ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣  ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦  ២.២៩២.១៩៨.៤៤៦  ២.១៤៩.៤៦០.៥២៧  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣  ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦  ២.២៩២.១៩៨.៤៤៦  ២.១៤៩.៤៦០.៥២៧ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន ៤.៤៧១.៣០០.៦១៨  ៣.៨៤៦.០២០.៥១៩  ១៨.០៨៦.៤១១.០០០  ១៥.៦៧២.៥៣៣.៦១៥  ៤.២៩២.៦៤៩.១៥៩  ៣.៦៨៦.៥៧៨.៩៤៣  ១៧.៣៦៣.៧៦៥.៨៤៨  ១៥.០២២.៨០៩.១៩៣ 
ម្រទពយសកមមដផេងៗ  ៦.៩២១.៨៥២  ៥.៩១៨.៨៦៦  ២៧.៩៩៨.៨៩១  ២៤.១១៩.៣៧៩  ៦.៩២៣.២២២  ៥.៩៣៥.៦៩២  ២៨.០០៤.៤៣៣  ២៤.១៨៧.៩៤៥ 
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ សរ  ប  ៥.៩៩២.៣០៩.១៩០    ៥.៣៨៨.៦៧២.១៣០    ២៤.២៣៨.៨៩០.៦៧៤    ២១.៩៥៨.៨៣៨.៩៣០    ៥.៧៧៤.៦៩២.៤៣៧    ៥.១៨៩.៥៥៧.៨១៨    ២៣.៣៥៨.៦៣០.៩០៨    ២១.១៤៧.៤៤៨.១០៩  
                
បាំណ លហរិញ្ញវរថ                 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័ន

ហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ  ៣១៧.០០៩.៤៥៩  ២៨៥.១៧៥.១៤៥  ១.២៨២.៣០៣.២៦២  ១.១៦២.០៨៨.៧១៦  ២៩៦.៧៦៤.៥៥៤  ២៧៤.២៧៧.៧២១  ១.២០០.៤១២.៦២១  ១.១១៧.៦៨១.៧១៣ 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន ៤.២៩៤.២៨៦.០៤៨  ៤.០៨២.៧២២.៨៥៣  ១៧.៣៧០.៣៨៧.០៦៤  ១៦.៦៣៧.០៩៥.៦២៦  ៤.១៨០.២៦៨.៧៣៧  ៣.៩៨២.១៤៦.៥៥៩  ១៦.៩០៩.១៨៧.០៤១  ១៦.២២៧.២៤៧.២២៨ 
បាំណុលដផេងៗ  ២៨.៦៩៩.២២៨  ២៧.២៥១.៣៩៧  ១១៦.០៨៨.៣៧៧  ១១១.០៤៩.៤៤៣  ២៨.៤៨៨.៩៥៩  ២៦.១១៥.៩០៥  ១១៥.២៣៧.៨៣៩  ១០៦.៤២២.៣១៣ 
បាំណុលភត្ិសនា ២៨.៦១៧.៩០២  ៣០.៩១៥.៩៣៩  ១១៥.៧៥៩.៤១៤  ១២៥.៩៨២.៤៥១  ២៥.៧៧២.៣៨៥  ២៧.៧៨៩.១៦៨  ១០៤.២៤៩.២៩៧  ១១៣.២៤០.៨៦០ 
ម្របាក់កមចី ៥៤២.៣៩៨.៩១៦  ៥៦៤.៩៧១.៧០១  ២.១៩៤.០០៣.៦១៥  ២.៣០២.២៥៩.៦៨២  ៥០៧.៣៥២.៩១៦  ៥១៨.០៦៨.១២៨  ២.០៥២.២៤២.៥៤៥  ២.១១១.១២៧.៦២២ 
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ ១៦៧.១៥៨.៦២៣  ១៣៩.៣០២.៥៨០  ៦៧៦.១៥៦.៦៣០  ៥៦៧.៦៥៨.០១៤  ១៦៧.១៥៨.៦២៣  ១៣៩.៣០២.៥៨០  ៦៧៦.១៥៦.៦៣០  ៥៦៧.៦៥៨.០១៤ 
បាំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប  ៥.៣៧៨.១៧០.១៧៦    ៥.១៣០.៣៣៩.៦១៥    ២១.៧៥៤.៦៩៨.៣៦២    ២០.៩០៦.១៣៣.៩៣២    ៥.២០៥.៨០៦.១៧៤    ៤.៩៦៧.៧០០.០៦១    ២១.០៥៧.៤៨៥.៩៧៣    ២០.២៤៣.៣៧៧.៧៥០  
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ ស ទធ  ៦១៤.១៣៩.០១៤    ២៥៨.៣៣២.៥១៥    ២.៤៨៤.១៩២.៣១២    ១.០៥២.៧០៤.៩៩៨    ៥៦៨.៨៨៦.២៦៣    ២២១.៨៥៧.៧៥៧    ២.៣០១.១៤៤.៩៣៥    ៩០៤.០៧០.៣៥៩  
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន 

ហានិភ័យឥណទន គឺជាហានិភ័យឡែលភាគីាខ ងដទៀត្ថ្នកិឆចសនា ែកខានកនុងការបាំដពញកាត្ពវកិឆច           
របស់ែលួន េនុដោមតមលកខែណឌ ឡែលបានម្រពមដម្រពៀងគាន  ។ ែណៈដពលឡែលឥណទន និងបុដរម្របទន ជាម្របភព
ឆាសប់ាំផុត្ថ្នហានិភ័យឥណទនម្របភពដផេងដទៀត្ថ្នហានិភ័យឥណទន តមរយៈសកមមភាពរបសស់្ថថ ប័ន រួមាន 
ដៅកនុងដសៀវដៅធ្នាគារ (banking book) និង ដសៀវដៅពាណិជ្ជកមម (trading book) ទាំងដៅកនុង និងដម្រៅតរាង
តុ្លយការ ។ ស្ថថ ប័នកាំពុងម្របឈមនឹងហានិភ័យឥណទនដលើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដផេងដទៀត្ដម្រៅពី ឥណទន និង            
បុដរម្របទន រួមបញ្ចូ លទាំងការទទួលម្រពមហិរញ្ញបបទន ពាណិជ្ជកមម កិឆចសនាផតល់ ឥណទន និងលែិិត្ធានាធ្នាគារ 
ម្របតិ្បត្តិការេនតរធ្នាគារ ការទូទត់្ម្របតិ្បត្តិការ ម្របតិ្បតិ្តការបតូររូបិយប័ណណបរដទស មូលបម្រត្បាំណុលមូលធ្ន និង
ឧបករណ៍និទសេន៍ហិរញ្ញវត្ថុដផេង ដៗទៀត្។ 

ដគាលការណ៍ហានិភ័យឥណទន៖ 

• ម្រកមុម្របឹកាភិបាលទទួលស្ថា លថ់ា ការកត់្ម្រតឥណទន គឺជាម្របភពែ៏សាំខាន់ថ្នម្របាក់ឆាំដណញរបស់
ធ្នាគារ ឡត្ផាុយដៅវញិ ការកត់្ម្រតឥណទនដនេះ ក៏បងកឲ្យាននូវហានិភ័យថ្នការខាត្បង់ែ៏ធ្ៃន់ធ្ៃរផងឡែរ។ 

• ម្រកុមម្របឹកាភិបាលដធ្វើការពិចារណាកនុងការផតល់ឥណទនដៅកាន់ឆាំឡណកទីផារតូ្ឆ  ៗ ែូឆជាការផតល់            
កមចីឥណទនដៅកាន់ អាជី្វកមមខាន ត្តូ្ឆ (ដែើមបីេនុវត្តឲ្យបានម្រតឹ្មម្រត្ូវតមដគាលនដយាបាយឡែលាន
ស្ស្ថប់) ែូឆឡែលេនកធាល ប់បានែឹង ដយើងនឹងទទួលរងនូវហានិភ័យឥណទន កនុងកម្រមិត្ទបបាំផុត្ ដពល
ឡែលផតល់កមចីដៅកាន់ឥណទនខាន ត្តូ្ឆ ដជ្ៀសវាងការផតល់កមចីដៅកាន់ឥណទនឡែលានទាំហាំធ្ាំៗ។           
ម្រកុមម្របឹកាភិបាល ដធ្វើការពិចារណាែ៏សមស្សបកនុងការដម្របៀបផាឹមពីហានិភ័យ និង ឆាំណូលឡែលទទួល 
បានពីការផតល់ឥណទនកាន់ឆាំឡណកទីផារតូ្ឆ ដៗនេះ ដហើយក៏បានពិចារណាថាឥណទនខាន ត្តូ្ឆ ជា
ផលិត្ផលសនូលរបស់ធ្នាគារផងឡែរ។ 

• ម្រកុមម្របឹកាភិបាលដធ្វើការពិចារណាថា េនកម្រគប់ម្រគងានសទិធិម្រគប់ម្រគាន់កនុងការឡកត្ម្រមូវ ផ្លល សប់តូរតម           
ស្ថថ នភាពជាក់ឡសតង ឬ េភិវឌឍផលិត្ផលឡែលានស្ស្ថប់ ដហើយនឹងឡែេសង្ហវ ក់ផលិត្ផល ប ុឡនត ត្ម្រមូវឲ្យ
ានការយល់ម្រពមពីម្រកុមម្របឹកាភិបាល។ 

• ការទទួលែុសម្រត្ូវម្របចាាំថ្ងៃសម្រាប់ហានិភ័យឥណទន គឺជាការទទួលែុសម្រត្ូវរបសេ់នកម្រគប់ម្រគងជាន់
ែពស់ ថ្ននាយកោឋ នឥណទនជាមួយេនកម្រគប់ម្រគងស្ថខា និង ជាមួយភាន ក់ង្ហរឥណទនស្ថខា។ 

• ហានិភ័យឥណទនគឺម្រត្ូវបានវាស់ឡវងជាម្របចាាំ ដោយគណនាការខាត្បង់ឡែលបានរ ាំពឹងទុក ឡែលអាឆ 
ដកើត្ានដែើង ឆាំដពាេះេតិ្ងិជ្នឡែលែកខានសងម្រត្ែប់ ការម្របឈមហានិភ័យកនុងម្រពឹត្តិការណ៍ ថ្នការែក
ខានសង និង ភាពខាល ាំងថ្នការខាត្បង់ ឡែលបានមកពីការែកខានសងរបស់េតិ្ងិជ្ន ដោយឡផអកដៅដលើ
ពិនាុឥណទនសម្រាប់ការេនុវត្ត។ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

ដគាលការណ៍ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

• ម្រកុមម្របឹកាភិបាលយល់ដឃ្ើញថាហានិភ័យឥណទនគឺអាឆរកីរាលោលែល់វសិ័យដផេង ដៗទៀត្ ែូឆជា                 
(វសិ័យពាណិជ្ជកមម កសិកមម ដសវាកមម ឧសាហកមម និង ដហោឋ រឆនាសមព័នធ…) និងផលិត្ផលដផេងដទៀត្ 
ដែើមបដីជ្ៀសវាងការម្របឈមមិនម្រតឹ្មម្រត្ូវដៅដលើ វសិ័យ ឬឧសាហកមមជាក់ោក់មួយ។ 

• ហានិភ័យជាម្របព័នធ គឺជាការែូឆខាត្ម្របព័នធទាំងមូលថ្នវសិ័យហិរញ្ញវត្ថុ ។ ម្រកុមម្របឹកាភិបាលយលដ់ឃ្ើញ
ថា ហានិភ័យឥណទនដៅដលើថ្ែគូភាគីស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងឡាយ គួរឡត្ជាកមមវត្ថុថ្នការវាយត្ថ្មលែ៏ម្របុង
ម្របយ័ត្ន និង េភិបាលភាព ែូឆដៅនឹងទម្រមង់ថ្នការផតល់កមចីឥណទនែថ្ទដទៀត្ ដហើយកម្រមិត្កាំណត់្     
ស្ថថ នភាព ម្របុងម្របយ័ត្ន គួរឡត្ម្រត្ូវបានកាំណត់្ដែើមបីការពាធ្នាគារឲ្យបានម្រគប់ម្រគាន់ សម្រាប់ហានិភ័យ             
ជាម្របព័នធ។ 

កម្រមិត្កាំណត់្ស្ថថ នភាពថ្នហានិភ័យឥណទន 

កម្រមិត្កាំណត់្ស្ថថ នភាពដលើផលិត្ផលឥណទន គួរឡត្បដងកើត្ដែើងដោយគណៈកាម ធិ្ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ 
ថ្ន ម្រកុមម្របឹកាភិបាល និង ានការេនុម័ត្ដោយម្រកុមម្របឹកាភិបាល។ កម្រមិត្កាំណត់្ស្ថថ នភាព គួរឡត្ ម្រត្ូវបានស្សប ដៅ
តមកម្រមិត្ ហានិភ័យទទួលយក ថ្នម្រកុមម្របឹកាភិបាល។ 

នាយកោឋ នម្រគប់ម្រគងហានិភ័យម្រត្វូម្រត្តួ្ពិនិត្យជាម្របចាាំ ដៅដលើរាលក់ម្រមិត្កាំណត់្ស្ថថ នភាពែូឆឡែលបានកាំណត់្ 
ដហើយេនុម័ត្ដោយម្រកុមម្របឹកាភិបាល និងផតល់េនុស្ថសន៍ដៅដលើការផ្លល សប់តូរដផេង ឡៗែលចាត់្ទុកថាវាសមស្សប។ 

ដែើមបីរកាកាំដណើ នឥណទន កនុងមដធ្ាបាយែ៏ម្របុងម្របយ័ត្ន និង សមដហតុ្ផល ក៏ែូឆជាដែើមបីរកាគុណភាព
សាព ធ្ ឥណទន ធ្នាគារបានោក់កម្រមិត្កាំណត់្ដផេង ដៗៅដលើផលិត្ផលឥណទន ឡែលម្រត្ូវេនុវត្តតមយា ង
ខាជ ប់ែជួន ែូឆខាងដម្រកាម៖ 

• េនុបាត្ហានិភ័យឥណទន (Loan Exposure ratio): ម្រត្ូវបានកាំណត់្ែូឆជាសាព ធ្ឥណទន ឡែលាន               
ហានិភ័យបានែកខានមិនបានសងធ្ាំជាងស្ថមសិបថ្ងៃសរុប ឡឆកជាមួយ មូលនិធិ្ម្រទពយសមបត្តិសទុធរបស់
ធ្នាគារ ឡត្ម្រត្ូវតិ្ឆជាង ២៥%។ 

• កម្រមិត្កាំណត់្ការផតល់ឥណទន (Ceilings) ដៅកាន់វសិ័យដផេង  ៗ និង ដោយផលិត្ផលម្រត្ូវោក់ឡែន
កាំណត់្ដៅដលើហានិភ័យម្របមូលផតុាំ។ 

• ទាំហាំហានិភ័យធ្ាំបាំផុត្ (Maximum Exposure) សម្រាប់េតិ្ងិជ្នាន ក់ ឬ េតិ្ងិជ្នម្រកុម គឺអាឆានទាំហាំរហូត្
ែល់ ៥% ថ្នមូលនិធិ្ម្រទពយសមបត្តិសុទធរបស់ធ្នាគារ។ 

• ថ្ែគូភាគីស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុនានា។ 
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ក) ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យឥណទន 

ម្រកុមម្របឹកាភិបាលបានឡបងឡឆកការទទួលែុសម្រត្ូវ កនុងការម្រត្តួ្ពិនិត្យដៅដលើហានិភ័យឥណទន ដៅគណៈក
ាម ធិ្ការឥណទន។ នាយកោឋ នឥណទន ឡែលទទួលែុសម្រត្ូវម្រគប់ម្រគងហានិភ័យឥណទន ម្រត្ូវពឹងឡផអកដៅដលើ
សកមមភាព ែូឆឡែលានឡឆងខាងដម្រកាម៖ 

• ការឡបងឡឆកតួ្នាទីោឆ់ដោយឡែករវាងេនកឡែលពាក់ព័នធ កនុងការម្របាស្ស័យជាមួយេតិ្ងិជ្ន ឡែលោក់
ពាកយសុាំែចីឥណទន និង េនកឡែលពាក់ព័នធកនុងការេនុម័ត្ឥណទន។ 

• ការឡបងឡឆកតួ្នាទីោឆ់ដោយឡែក រវាងេនកឡែលពាក់ព័នធកនុងការម្របាស្ស័យជាមួយេតិ្ងិជ្នដោយផ្លា ល់ 
និងេនកទទួលែុសម្រត្ូវកនុងការម្រគប់ម្រគងឥណទន។ 

• ដគាលការណ៍ថ្នការេនុម័ត្ពីរលាំោប់ថាន ក់ដផេងគាន  ដែើមបីធានាឱយានតុ្លយភាពថ្នផលម្របដយាជ្ន៍របស់
េតិ្ងិជ្នឱយបានលអ និងដគាលដៅថ្ន ែាំដណើ រការវាយត្ថ្មលហានិភ័យ។  

• ការដរៀបឆាំឯកស្ថរបានម្រពមដម្រពៀងឱយទន់ដពលដវោ និងដពញដលញជាមួយេតិ្ងិជ្ន រួមជាមួយព័ត៌្ាន
ឡែលម្រត្ូវការទាំងេស់ឡែល ទក់ទងនឹងការវាយត្ថ្មល និងែាំដណើ រការម្រគប់ម្រគងឥណទន។  

• ម្របព័នធម្រត្ួត្ពិនិត្យឥណទនម្រត្ូវានការម្របយ័ត្នម្របឡយង គួបផេាំនឹងការពិនិត្យសាយិកភាពឡែលអាឆ
កាំណត់្សាា ល់សញ្ជញ ណ ទន់ដពលសតីពីព័ត៌្ានពាក់ព័នធនឹងការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ។  

• ការម្រត្ួត្ពិនិត្យដោយឯករាជ្យ ដែើមបីធានាឱយាននូវេនុដោមភាពដៅតមនីតិ្វធីិ្ និងនិយ័ត្កមម កនុង
ែាំដណើ រការឥណទន និង ការតមោនគុណភាពទក់ទងនឹងហានិភ័យ និងការម្រត្ួត្ពិនិត្យឥណទនឱយ
បានទន់ដពលដវោ។  

• ធ្នាគារនឹងរកាឱយបានលអនូវសមតុ្លយឥណទនតមវសិ័យដផេង  ៗ ែូឆជាវសិ័យឧសាហកមម ត្ាំបន់
ភូមិស្ថស្តសត រូបិយប័ណណ និងទាំហាំឥណទន។  

• ការវភិាគឥណទនដធ្វើដែើងដោយដផ្លត ត្សាំខាន់ដលើសមត្ថភាព និងឆនាៈរបស់េតិ្ងិជ្នកនុងការសងឥណ
ទន តមរយៈការវាយត្ថ្មលពីេត្តឆរតិ្ លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ និង ការេនុវត្តតម green-lining methodology។  

• សាព ធ្ឥណទនសរុបរបស់ធ្នាគារឡែលផតល់ឱយេតិ្ងិជ្នាន ក់ ឬេតិ្ងិជ្នម្រកុម (ដគាលការណ៍េនកែចីឡត្
មួយ) មិនម្រត្ូវដលើស ៥% ថ្នម្រទពយសមបតិ្តសុទធរបស់ធ្នាគារ។ “សាព ធ្ឥណទន” (Exposure) គឺរួមាន
បរាិណសរុបថ្ន (i) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ថ្នម្រទពយរបស់េនកែចី ឡែលេនកែចីដនាេះជាកូនបាំណុល (ii) ម្របាក់ឡែលេនក
ែចីជ្ាំពាក់ (ឥណដទយយ) តមរយៈការផតល់ហិរញ្ញបបទន ឬឥណទនដៅឱយ ឬជ្ាំនួសឲ្យបុគាលដនាេះ ឡែលរួម
ានែូឆជា ការធានាបាំណុល លែិិត្ឥណទន និសេនាវត្ថុ (derivatives)។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ែ) ការម្រគប់ម្រគងកម្រមិត្ហានិភ័យ និង ដគាលនដយាបាយបនថយហានិភ័យ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារដធ្វើម្របតិ្បត្ាិការ និងផាល់ឥណទន និងបុដរម្របទនជូ្នេតិ្ងិជ្នជាឯកត្ាជ្ន ឬ          
សហម្រគាសនានា ដៅកនុងម្រពេះរាជាណាឆម្រកកមពុជា ស្ថធារណរែឋម្របជាធិ្បដត្យយម្របជាានិត្ឡាវ និងស្ថធារណរែឋ
សហភាព មីយា ន់ា ។ សមព័នធធ្នាគារ និង ធ្នាគារម្រគប់ម្រគងកម្រមិត្ហានិភ័យ និងដផ្លត ត្ការយកឆិត្តទុកោក់ដលើ          
ហានិភ័យឥណទន ដៅដពលឡែលហានិភ័យម្រត្ូវបានរកដឃ្ើញ។ ហានិភ័យឥណទនធ្ាំម្រត្ូវបានកាំណត់្និយមន័យ
ដោយធ្នាគារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា ថាជាហានិភ័យឥណទនទូដៅជាមួយនឹងេត្ថគាហកឯកត្តជ្ននីមួយ  ៗឡែលានឆាំនួន
ដលើសពី ១០% ថ្នមូលនិធិ្ផ្លា លស់ុទធ។ 

ដយាងតមលកខែណឌ ថ្នម្របកាសដលែ ធ្៧-០៦-២២៦ម្រប.ក. របស់ធ្នាគារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា ត្ម្រមូវឲ្យធ្នាគាររកា
ឲ្យបានម្រគប់ ដពលដវោនូវេនុបាត្េតិ្បរាឆាំនួន ២០% រវាងហានិភ័យសរុបឡែលដឆញពីម្របតិ្បត្តិការជាមួយនឹង        
េត្ថគាហកជាឯកត្តជ្ននីមួយ  ៗនិងមូលនិធិ្ផ្លា លស់ទុធរបស់ធ្នាគារ។ ដហើយម្រត្ូវរកាហានិភ័យឥណទនធ្ាំៗសរុបមិន
ម្រត្ូវឲ្យដលើស ៣០០% ថ្នមូលនិធិ្ផ្លា លស់ុទធរបស់ធ្នាគារដែើយ។ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារបានដម្របើម្របាស់ដគាលការណ៍ និងការេនុវត្តជាដម្រឆើន ដែើមបីកាត់្បនថយហានិភ័យ
ឥណទន។ ដគាលការណ៍ឡែលានម្របសទិធភាពបាំផុត្កនុងឆាំដណាមដគាលការណ៍ទាំងេស់ដនេះ គឺការធានាដោយោក់
វត្ថុបញ្ជច ាំដលើឥណទន និងបុដរម្របទន េតិ្ងិជ្ន ឡែលជាការេនុវត្តទូដៅ។ សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារេនុវត្តដគាល
ការណ៍ឡណនាាំសតីពីការទទួលយកនូវឆាំណាត់្ ថាន ក់ជាក់ោក់ថ្នវត្ថុបញ្ជច ាំ ឬការកាត់្បនថយហានិភ័យឥណទន។ 
ម្របដភទថ្នវត្ថុបញ្ជច ាំសាំខាន់ ដៗែើមបធីានាឥណទន និងបុដរម្របទនេតិ្ងិជ្នានែូឆជា៖ 

• វត្ថុបញ្ជច ាំជាម្រទពយសមបត្តិកនុងលកខណៈជាលាំដៅោឋ ន (ានែីធ្លី េគារ និង ម្រទពយសមបត្តិដផេងៗ) 

• កថ្ម្រមដផេង ដៗលើម្រទពយសកមមកនុងអាជី្វកមម ែូឆជាែីធ្លី េគារ 

• ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងទម្រមង់ជាម្របាក់បដញ្ញើានកម្រមិត្ ។ 

(គ) ការម្របឈមហានិភ័យឥណទនេតិ្បរាមុនការកាន់កាប់វត្ថុបញ្ជច ាំ ឬមុនការបដងកើនឥណទន 

ឆាំដពាេះម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលបានឆលុេះបញ្ជច ាំងដៅកនុងតរាងតុ្លយការ ានែូឆជាការម្របឈមដៅនឹងហានិភ័យ
ឥណទន គឺដសមើនឹងត្ថ្មលដយាងសទុធ។ ឯកិឆចសនាធានាហរិញ្ញវត្ថុ និងកិឆចសនាទទួល គឺជាទាំហាំេតិ្បរាឡែលសមព័នធ
ធ្នាគារ និងធ្នាគារ នឹងទូទត់្ ម្របសនិដបើលិែិត្ធានា ទាំងដនាេះម្រត្វូបានដៅយក មកដម្របើម្របាស់វញិ ។ ឆាំឡណកឯឥណ
ទនឡែលទក់ទងនឹងកិឆចសនា និងយថាភាព ឡែលមិនអាឆបែិដសធ្បានដពញអាយកុាលថ្នកិឆចសនាដនាេះ ជាទូដៅគឺ
ដសមើនឹងត្ថ្មលទាំងស្សងុឡែលានកនុងកិឆចសនា ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(គ) ការម្របឈមហានិភ័យឥណទនេតិ្បរាមុនការកាន់កាប់វត្ថុបញ្ជច ាំ ឬមុនការបដងកើនឥណទន (ត្) 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)      (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយសកមម
កនុងតរាងតុ្លយការ៖ 

               

ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៤១២.៧៥៩.០៥១  ៤២១.៥២៧.២៣៨  ១.៦៦៩.៦១០.៣៦១  ១.៧១៧.៧២៣.៤៩៥  ៤០០.៨១៦.១២៦  ៤១០.៩៥៥.៨៦៧  ១.៦២១.៣០១.២៣០  ១.៦៧៤.៦៤៥.១៥៨ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេងៗ  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦  ៥៨៧.៧៣០.៥៣១  ២.១៦២.៦៧១.៩៧៦  ២.៣៩៥.០០១.៩១៤  ៥០៧.៦២៩.៤០៧  ៥៥៨.៦១២.៣៤០  ២.០៥៣.៣៦០.៩៥១  ២.២៧៦.៣៤៥.២៨៦ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣  ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦  ២.២៩២.១៩៨.៤៤៦  ២.១៤៩.៤៦០.៥២៧  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣  ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦  ២.២៩២.១៩៨.៤៤៦  ២.១៤៩.៤៦០.៥២៧ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន ៤.៤៧១.៣០០.៦១៨  ៣.៨៤៦.០២០.៥១៩  ១៨.០៨៦.៤១១.០០០  ១៥.៦៧២.៥៣៣.៦១៥  ៤.២៩២.៦៤៩.១៥៩  ៣.៦៨៦.៥៧៨.៩៤៣  ១៧.៣៦៣.៧៦៥.៨៤៨  ១៥.០២២.៨០៩.១៩៣ 
ម្រទពយសកមមដផេងៗ  ៦.៩២១.៨៥២  ៥.៩១៨.៨៦៦  ២៧.៩៩៨.៨៩១  ២៤.១១៩.៣៧៩  ៦.៩២៣.២២២  ៥.៩៣៥.៦៩២  ២៨.០០៤.៤៣៣  ២៤.១៨៧.៩៤៥ 
  ៥.៩៩២.៣០៩.១៩០  ៥.៣៨៨.៦៧២.១៣០  ២៤.២៣៨.៨៩០.៦៧៤  ២១.៩៥៨.៨៣៨.៩៣០  ៥.៧៧៤.៦៩២.៤៣៧  ៥.១៨៩.៥៥៧.៨១៨  ២៣.៣៥៨.៦៣០.៩០៨  ២១.១៤៧.៤៤៨.១០៩ 
ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយសកមម

ដម្រៅតរាងតុ្លយការ៖                
កិឆចសនាផតល់ឥណទនឡែលមិនបានដម្របើម្របាស់ ១២០.៩៣៧.៦០៧  ៩៣.០៦០.០៦៣  ៤៨៩.១៩២.៦២០  ៣៧៩.២១៩.៧៥៧  ១២០.១០៨.៩៦២  ៩៣.០៦០.០៦៣  ៤៨៥.៨៤០.៧៥១  ៣៧៩.២១៩.៧៥៧ 
លិែិត្ធានារបស់ធ្នាគារ ៤៧.០៣៨.១៦៦  ៣៨.៤៣២.៣៩៧  ១៩០.២៦៩.៣៨១  ១៥៦.៦១២.០១៨  ៤៦.៨៣១.៦៦២  ៣៨.៤០៥.៥៩៣  ១៨៩.៤៣៤.០៧៣  ១៥៦.៥០២.៧៩១ 
លិែិត្ឥណទន ៧.៨៦២.៨១៨  ៨.៩៤៨.៣៥០  ៣១.៨០៥.០៩៩  ៣៦.៤៦៤.៥២៦  ៧.៨៦២.៨១៨  ៨.៩៤៨.៣៥០  ៣១.៨០៥.០៩៩  ៣៦.៤៦៤.៥២៦ 
 ១៧៥.៨៣៨.៥៩១  ១៤០.៤៤០.៨១០  ៧១១.២៦៧.១០០  ៥៧២.២៩៦.៣០១  ១៧៤.៨០៣.៤៤២  ១៤០.៤១៤.០០៦  ៧០៧.០៧៩.៩២៣  ៥៧២.១៨៧.០៧៤ 

ហានិភ័យឥណទនេត្ិបរាសរុប ៦.១៦៨.១៤៧.៧៨១  ៥.៥២៩.១១២.៩៤០  ២៤.៩៥០.១៥៧.៧៧៤  ២២.៥៣១.១៣៥.២៣១  ៥.៩៤៩.៤៩៥.៨៧៩  ៥.៣២៩.៩៧១.៨២៤  ២៤.០៦៥.៧១០.៨៣១  ២១.៧១៩.៦៣៥.១៨៣ 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(គ) ហានិភ័យឥណទនេតិ្បរាមុនការកាន់កាប់វត្ថុបញ្ជច ាំ ឬមុនការបដងកើនឥណទន (ត្) 

តរាងខាងដលើបង្ហា ញពីស្ថថ នភាពអាម្រកក់បាំផុត្ថ្នការម្របឈមហានិភ័យឥណទនរបស់សមព័នធធ្នាគារ និង
ធ្នាគារ គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ និងថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ដោយមិនគិត្ែល់វត្ថុបញ្ជច ាំ ឬការបដងកើន           
ឥណទនដផេងដទៀត្ដទ ។ ឆាំដពាេះម្រទពយសកមមកនុង តរាងតុ្លយការ ការម្របឈមហានិភ័យឡែលបានបង្ហា ញខាងដលើគឺ
ឡផអកដៅដលើត្ថ្មលដយាងសទុធ ។ ែូឆបានបង្ហា ញខាងដលើ ៧២,៤៩% ថ្នការម្របឈមហានិភ័យ េតិ្បរាសរុបឆាំដពាេះ               
សមព័នធធ្នាគារ និង ៧២,១៥% ថ្នការម្របឈមហានិភ័យេតិ្បរាសរុបឆាំដពាេះធ្នាគារ គឺដកើត្មកពីឥណទន និង               
បុដរម្របទនេតិ្ងិជ្ន (២០១៩៖ ៦៩,៥៦%ឆាំដពាេះសមព័នធធ្នាគារ និង ៦៩,១៧% ឆាំដពាេះធ្នាគារ) ។ 

គណៈម្រគប់ម្រគងានជ្ាំដនឿថា ែលួនានលទធភាពបនតការម្រគប់ម្រគង និងម្រទម្រទង់ហានិភ័យឥណទនរបសស់មព័នធ
ធ្នាគារ ឡែលបណាត លមកពីឥណទន និងបុដរម្របទន ឱយសថតិ្កនុងកម្រមិត្េបបបរាតមវធីិ្ែូឆខាងដម្រកាម ។ ម្របាណ 
៩៨,៥៩% ថ្នឥណទន និងបុដរម្របទនរបស់ធ្នាគារ ម្រត្ូវបានធានាដោយវត្ថុបញ្ជច ាំ ។ ដយាងតមដគាលការណ៍               
ឥណទន ទាំហាំឥណទនមិនម្រត្ូវដលើស ៧៥% ថ្នត្ថ្មលលក់ដឆញបា ន់ស្ថម នរបស់វត្ថុបញ្ជច ាំដនាេះដទ ។ 

(ឃ្) ការម្របមូលផតុាំម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដធ្ៀបនឹងការម្របឈមហានិភ័យឥណទន 

ការម្របមូលផតុាំហានិភ័យឥណទនដកើត្ដែើងដៅដពលានភាគីថ្ែគូមួយឆាំនួន ានសកមមភាពអាជី្វកមម
ម្របហាក់ម្របឡហលគាន  និងានស្ថថ នភាពឡផនកដសែឋកិឆចស្សដែៀងគាន  ឡែលអាឆបណាត លឲ្យពួកដគពុាំានលទធភាពបាំដពញ
កាត្ពវកិឆចសងបាំណុលបាន ដៅដពលឡែលពួកដគជួ្បម្របទេះនឹងផលប េះពាលថ់្នបឡម្រមបម្រមលួឡផនកដសែឋកិឆច ឬលកខែណឌ
ដផេង ដៗទៀត្ស្សដែៀងគាន  ។ សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារបានវភិាគដលើការដផ្លត ត្អារមមណ៍ថ្នហានិភ័យឥណទនដោយ 
ឡផអកដលើ ភូមិស្ថស្តសត និងឧសាហកមមែូឆខាងដម្រកាម៖ 

 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឃ្) ការម្របមូលផតុាំម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដធ្ៀបនឹងការម្របឈមហានិភ័យឥណទន (ត្) 

(i)  វភិាគតមទីតាំងភមូសិ្ថស្តសត 

ការវភិាគេាំពីការម្របមូលផតុាំហានភិ័យឥណទន (ដោយមិនគិត្ពីវត្ថុបញ្ជច ាំ ឬការបដងកើនឥណទន) ឡផអកដៅតមទតីាំងថ្នម្របដទស ភាគីថ្ែគូ គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ និង ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
ានែូឆខាងដម្រកាម៖ 

 សមព័នធធនាគារ 
 រមព ជា  បារាាំង  អាែមឺ៉ាង់  ឡាវ  សឹងហប រ ៊ី  សហរែឋអាអមររិ  ម៊ីោ៉ា ន់ា៉ា   ក្បអទសអផសងៗ   សរ  ប 

 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០                  
ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយ

សកមមកនុងតរាងតុ្លយការ៖ 
                 

ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៤០០.៨២៩.៣០០  -  -  ១១.៦២៤.៩១១  -  -  ៣០៤.៨៤០  -  ៤១២.៧៥៩.០៥១ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ ២៦៩.០២២.៩៣២  ៦៣១.៥៦៩  ៥៦៨.៩១៦  ២០.៦១២.២៦៧  ២៦៣.៩៦៩  ២៣២.៩៧៥.៩០១  ៤.៨២៣.៤៧៥  ៥.៧៥៤.១១៧  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣  -  -  -  -  -  -  -  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន ៤.២៨៦.៤២៦.៦០១  -  -  ១៤០.៩០២.៣៦៧  -  -  ៤៣.៩៧១.៦៥០  -  ៤.៤៧១.៣០០.៦១៨ 
ម្រទពយសកមមដផេងៗ  ៦.៧៧៤.៥៣២  -  -  ១៤៧.៣២០  -  -  -  -  ៦.៩២១.៨៥២ 
 ៥.៥២៩.៧២៧.៨៨៨  ៦៣១.៥៦៩  ៥៦៨.៩១៦  ១៧៣.២៨៦.៨៦៥  ២៦៣.៩៦៩  ២៣២.៩៧៥.៩០១  ៤៩.០៩៩.៩៦៥  ៥.៧៥៤.១១៧  ៥.៩៩២.៣០៩.១៩០ 
ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយសកមម

ដម្រៅតរាងតុ្លយការ៖                  
កិឆចសនាផតល់ឥណទនឡែលមិនបានដម្របើម្របាស់ ១២០.១០៨.៩៦២  -  -  ៨២៨.៦៤៥  -  -  -  -  ១២០.៩៣៧.៦០៧ 
លិែិត្ធានារបស់ធ្នាគារ ៤៦.៨៣១.៦៦២  -  -  ២០៦.៥០៤  -  -  -  -  ៤៧.០៣៨.១៦៦ 
លិែិត្ឥណទន ៧.៨៦២.៨១៨  -  -  -  -  -  -  -  ៧.៨៦២.៨១៨ 
 ១៧៤.៨០៣.៤៤២  -  -  ១.០៣៥.១៤៩  -  -  -  -  ១៧៥.៨៣៨.៥៩១ 
ការម្របឈមឥណទនេតិ្បរាសរុប ៥.៧០៤.៥៣១.៣៣០  ៦៣១.៥៦៩  ៥៦៨.៩១៦  ១៧៤.៣២២.០១៤  ២៦៣.៩៦៩  ២៣២.៩៧៥.៩០១  ៤៩.០៩៩.៩៦៥  ៥.៧៥៤.១១៧  ៦.១៦៨.១៤៧.៧៨១ 
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត់្សាា ល់ ៤) ២៣.០៧៤.៨២៩.២៣០  ២.៥៥៤.៦៩៧  ២.៣០១.២៦៥  ៧០៥.១៣២.៥៤៧  ១.០៦៧.៧៥៥  ៩៤២.៣៨៧.៥២០  ១៩៨.៦០៩.៣៥៨  ២៣.២៧៥.៤០៣  ២៤.៩៥០.១៥៧.៧៧៥ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឃ្) ការម្របមូលផតុាំម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដធ្ៀបនឹងការម្របឈមហានិភ័យឥណទន (ត្) 

(i)  វភិាគតមទីតាំងភមូសិ្ថស្តសត (ត្) 
 សមព័នធធនាគារ 
 រមព ជា  បារាាំង  អាែមឺ៉ាង់  ឡាវ  សឹងហប រ ៊ី  សហរែឋអាអមររិ  ម៊ីោ៉ា ន់ា៉ា   ក្បអទសអផសងៗ   សរ  ប 

 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩                  
ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយសកមមកនុង

តរាងតុ្លយការ៖ 
                 

ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៤១០.៩៦៧.៩៤៥  -  -  ៩.៩២១.០៥២  -  -  ៦៣៨.២៤១  -  ៤២១.៥២៧.២៣៨ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ ៤៤៨.៩៤១.៩៥៧  ២.១៥១.២៣២  ៧០៦.៨៧០  ២០.៩៩៤.៦៩៧  ១.២៣៤.៩១៩  ៩៦.៩៧១.៤៩២  ៦.៦៣៦.៦៦៧  ១០.០៩២.៦៩៧  ៥៨៧.៧៣០.៥៣១ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦  -  -  -  -  -  -  -  ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន ៣.៦៨២.២៤៣.១៤០  -  -  ១២៧.២៦៨.៥៧៨  -  -  ៣៦.៥០៨.៨០១  -  ៣.៨៤៦.០២០.៥១៩ 
ម្រទពយសកមមដផេងៗ  ៥.៨៦៩.៨៩១  -  -  ៤៨.៩៧៥  -  -  -  -  ៥.៩១៨.៨៦៦ 
 ៥.០៧៥.៤៩៧.៩០៩  ២.១៥១.២៣២  ៧០៦.៨៧០  ១៥៨.២៣៣.៣០២  ១.២៣៤.៩១៩  ៩៦.៩៧១.៤៩២  ៤៣.៧៨៣.៧០៩  ១០.០៩២.៦៩៧  ៥.៣៨៨.៦៧២.១៣០ 
ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយសកមម

ដម្រៅតរាងតុ្លយការ៖                  
កិឆចសនាផតល់ឥណទនឡែលមិនបានដម្របើម្របាស់ ៩៣.០៦០.០៦៣  -  -  -  -  -  -  -  ៩៣.០៦០.០៦៣ 
លិែិត្ធានារបស់ធ្នាគារ ៣៨.៤០៥.៥៩៣  -  -  ២៦.៨០៤  -  -  -  -  ៣៨.៤៣២.៣៩៧ 
លិែិត្ឥណទន ៨.៩៤៨.៣៥០  -  -  -  -  -  -  -  ៨.៩៤៨.៣៥០ 
 ១៤០.៤១៤.០០៦  -  -  ២៦.៨០៤  -  -  -  -  ១៤០.៤៤០.៨១០ 

ការម្របឈមឥណទនេតិ្បរាសរុប ៥.២១៥.៩១១.៩១៥  ២.១៥១.២៣២  ៧០៦.៨៧០  ១៥៨.២៦០.១០៦  ១.២៣៤.៩១៩  ៩៦.៩៧១.៤៩២  ៤៣.៧៨៣.៧០៩  ១០.០៩២.៦៩៧  ៥.៥២៩.១១២.៩៤០ 

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត់្សាា ល់ ៤) ២១.២៥៤.៨៤១.០៥៤  ៨.៧៦៦.២៧០  ២.៨៨០.៤៩៥  ៦៤៤.៩០៩.៩៣២  ៥.០៣២.២៩៥  ៣៩៥.១៥៨.៨៣០  ១៧៨.៤១៨.៦១៤  ៤១.១២៧.៧៤០  ២២.៥៣១.១៣៥.២៣០ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឃ្) ការម្របមូលផតុាំម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដធ្ៀបនឹងការម្របឈមហានិភ័យឥណទន (ត្) 

(i)  វភិាគតមទីតាំងភមូសិ្ថស្តសត (ត្) 
 ធនាគារ 
 រមព ជា  បារាាំង  អាែមឺ៉ាង់  ឡាវ  សឹងហប រ ៊ី  សហរែឋអាអមររិ  ម៊ីោ៉ា ន់ា៉ា   ក្បអទសអផសងៗ   សរ  ប 

 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០                  
ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយ

សកមមកនុងតរាងតុ្លយការ៖ 
                 

ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៤០០.៨១៦.១២៦  -  -  -  -  -  -  -  ៤០០.៨១៦.១២៦ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ ២៦៧.៤៤៤.៤២១  ៦៣១.៥៦៩  ៥៦៨.៩១៦  ៤៩៩.៨៦១  ២៦៣.៩៦៩  ២៣២.៩៧៥.៩០១  ៤៦.៨៧៣  ៥.១៩៧.៨៩៧  ៥០៧.៦២៩.៤០៧ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣  -  -  -  -  -  -  -  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន ៤.២៩២.៦៤៩.១៥៩  -  -  -  -  -  -  -  ៤.២៩២.៦៤៩.១៥៩ 
ម្រទពយសកមមដផេងៗ  ៦.៧៥៦.៣៥៦  -  -  -  -  -  ១៦៦.៨៦៦  -  ៦.៩២៣.២២២ 
 ៥.៥៣៤.៣៤០.៥៨៥  ៦៣១.៥៦៩  ៥៦៨.៩១៦  ៤៩៩.៨៦១  ២៦៣.៩៦៩  ២៣២.៩៧៥.៩០១  ២១៣.៧៣៩  ៥.១៩៧.៨៩៧  ៥.៧៧៤.៦៩២.៤៣៧ 
ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយ

សកមមដម្រៅតរាងតុ្លយការ៖                  
កិឆចសនាផតល់ឥណទនឡែលមិនបាន 

ដម្របើម្របាស់ ១២០.១០៨.៩៦២  -  -  -  -  -  -  -  ១២០.១០៨.៩៦២ 
លិែិត្ធានារបស់ធ្នាគារ ៤៦.៨៣១.៦៦២  -  -  -  -  -  -  -  ៤៦.៨៣១.៦៦២ 
លិែិត្ឥណទន ៧.៨៦២.៨១៨  -  -  -  -  -  -  -  ៧.៨៦២.៨១៨ 
 ១៧៤.៨០៣.៤៤២  -  -  -  -  -  -  -  ១៧៤.៨០៣.៤៤២ 

ការម្របឈមឥណទនេតិ្បរាសរុប ៥.៧០៩.១៤៤.០២៧  ៦៣១.៥៦៩  ៥៦៨.៩១៦  ៤៩៩.៨៦១  ២៦៣.៩៦៩  ២៣២.៩៧៥.៩០១  ២១៣.៧៣៩  ៥.១៩៧.៨៩៧  ៥.៩៤៩.៤៩៥.៨៧៩ 

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត់្សាា ល់ ៤) ២៣.០៩៣.៤៨៧.៥៨៩  ២.៥៥៤.៦៩៧  ២.៣០១.២៦៥  ២.០២១.៩៣៨  ១.០៦៧.៧៥៥  ៩៤២.៣៨៧.៥២០  ៨៦៤.៥៧៤  ២១.០២៥.៤៩៣  ២៤.០៦៥.៧១០.៨៣១ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឃ្) ការម្របមូលផតុាំម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដធ្ៀបនឹងការម្របឈមហានិភ័យឥណទន (ត្) 

(i)  វភិាគតមទីតាំងភមូសិ្ថស្តសត (ត្) 
 ធនាគារ 
 រមព ជា  បារាាំង  អាែមឺ៉ាង់  ឡាវ  សឹងហប រ ៊ី  សហរែឋអាអមររិ  ម៊ីោ៉ា ន់ា៉ា   ក្បអទសអផសងៗ   សរ  ប 

 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩                  

ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយ
សកមមកនុងតរាងតុ្លយការ៖ 

                 

ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៤១០.៩៥៥.៨៦៧  -  -  -  -  -  -  -  ៤១០.៩៥៥.៨៦៧ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ ៤៤៨.៨៧៦.២៣៩  ២.១៥១.២៣២  ៧០៦.៨៧០  -  ១.២៣៤.៩១៩  ៩៦.៩៧១.៤៩២  ៤៦.៩៤៤  ៨.៦២៤.៦៤៤  ៥៥៨.៦១២.៣៤០ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦  -  -  -  -  -  -  -  ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន ៣.៦៨៦.៥៧៨.៩៤៣  -  -  -  -  -  -  -  ៣.៦៨៦.៥៧៨.៩៤៣ 
ម្រទពយសកមមដផេងៗ  ៥.៧៧២.៧០១  -  -  ៧៩៨  -  -  ១៦២.១៩៣  -  ៥.៩៣៥.៦៩២ 
 ៥.០៧៩.៦៥៨.៧២៦  ២.១៥១.២៣២  ៧០៦.៨៧០  ៧៩៨  ១.២៣៤.៩១៩  ៩៦.៩៧១.៤៩២  ២០៩.១៣៧  ៨.៦២៤.៦៤៤  ៥.១៨៩.៥៥៧.៨១៨ 
ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយ

សកមមដម្រៅតរាងតុ្លយការ៖                  
កិឆចសនាផតល់ឥណទនឡែលមិនបានដម្របើម្របាស់ ៩៣.០៦០.០៦៣  -  -  -  -  -  -  -  ៩៣.០៦០.០៦៣ 
លិែិត្ធានារបស់ធ្នាគារ ៣៨.៤០៥.៥៩៣  -  -  -  -  -  -  -  ៣៨.៤០៥.៥៩៣ 
លិែិត្ឥណទន ៨.៩៤៨.៣៥០  -  -  -  -  -  -  -  ៨.៩៤៨.៣៥០ 
 ១៤០.៤១៤.០០៦  -  -  -  -  -  -  -  ១៤០.៤១៤.០០៦ 

ការម្របឈមឥណទនេតិ្បរាសរុប ៥.២២០.០៧២.៧៣២  ២.១៥១.២៣២  ៧០៦.៨៧០  ៧៩៨  ១.២៣៤.៩១៩  ៩៦.៩៧១.៤៩២  ២០៩.១៣៧  ៨.៦២៤.៦៤៤  ៥.៣២៩.៩៧១.៨២៤ 

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត់្សាា ល់ ៤) ២១.២៧១.៧៩៦.៣៨៣  ៨.៧៦៦.២៧០  ២.៨៨០.៤៩៥  ៣.២៥២  ៥.០៣២.២៩៥  ៣៩៥.១៥៨.៨៣០  ៨៥២.២៣៣  ៣៥.១៤៥.៤២៤  ២១.៧១៩.៦៣៥.១៨២ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឃ្) ការម្របមូលផតុាំម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដធ្ៀបនឹងការម្របឈមហានិភ័យឥណទន (ត្) 

(ii)  វភិាគតមម្របដភទអាជ្វីកមម 

ការវភិាគេាំពីការម្របមូលផតុាំហានភិ័យឥណទន (ដោយមិនគិត្ពីវត្ថុបញ្ជច ាំ ឬការពម្រងឹងឥណទន) ដៅតមត្ថ្មលដយាង គិត្ម្រត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ និងថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ឡផអកដៅតមម្របដភទ
អាជ្ីវកមមរបស់ភាគីថ្ែគូានែូឆខាងដម្រកាម៖ 

 សមព័នធធនាគារ 

 ក្គឹុះសាថ នហរិញ្ញវរថ   
ការលរ់ែ ាំ និង             

លរ់រាយ  អសវារមម  អគហដាឋ ន  ផលិររមម  រសិរមម  អាជ៊ីវរមមអផសង  ៗ  សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០                
ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយសកមម

កនុងតរាងតុ្លយការ៖                

ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៤១២.៧៥៩.០៥១  -  -  -  -  -  -  ៤១២.៧៥៩.០៥១ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦  -  -  -  -  -  -  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥៦៦.៥២០.៩៩៤  -  -  -  -  -  ១៥៣.៥២៩  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន  ២២.៦៧២.៩៣៦  ១.៥១១.៣២៧.០៤២  ១.០៨៦.៤០៩.៤៨១  ១៦០.២៣២.៥៥៨  ១៣០.៩៣៣.១៣៦  ៨៨៨.៨៣៩.៧៨៨  ៦៧០.៨៨៥.៦៧៧  ៤.៤៧១.៣០០.៦១៨ 
ម្រទពយសកមមដផេងៗ  ៣.៧៨៧.៦៨៦  -  -  -  -  -  ៣.១៣៤.១៦៦  ៦.៩២១.៨៥២ 
 ១.៥៤០.៣៩៣.៨១៣  ១.៥១១.៣២៧.០៤២  ១.០៨៦.៤០៩.៤៨១  ១៦០.២៣២.៥៥៨  ១៣០.៩៣៣.១៣៦  ៨៨៨.៨៣៩.៧៨៨  ៦៧៤.១៧៣.៣៧២  ៥.៩៩២.៣០៩.១៩០ 
                ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយសកមម

ដម្រៅតរាងតុ្លយការ៖                

កិឆចសនាផតល់ឥណទនឡែលមិនបានដម្របើម្របាស់ -  -  -  -  -  -  ១២០.៩៣៧.៦០៧  ១២០.៩៣៧.៦០៧ 
លិែិត្ធានារបស់ធ្នាគារ -  -  -  -  -  -  ៤៧.០៣៨.១៦៦  ៤៧.០៣៨.១៦៦ 
លិែិត្ឥណទន -  -  -  -  -  -  ៧.៨៦២.៨១៨  ៧.៨៦២.៨១៨ 
 -  -  -  -  -  -  ១៧៥.៨៣៨.៥៩១  ១៧៥.៨៣៨.៥៩១ 
                ការម្របឈមឥណទនេតិ្បរាសរុប ១.៥៤០.៣៩៣.៨១៣  ១.៥១១.៣២៧.០៤២  ១.០៨៦.៤០៩.៤៨១  ១៦០.២៣២.៥៥៨  ១៣០.៩៣៣.១៣៦  ៨៨៨.៨៣៩.៧៨៨  ៨៥០.០១១.៩៦៣  ៦.១៦៨.១៤៧.៧៨១ 

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត់្សាា ល់ ៤) ៦.២៣០.៨៩២.៩៧៤  ៦.១១៣.៣១៧.៨៨៥  ៤.៣៩៤.៥២៦.៣៥១  ៦៤៨.១៤០.៦៩៧  ៥២៩.៦២៤.៥៣៥  ៣.៥៩៥.៣៥៦.៩៤២  ៣.៤៣៨.២៩៨.៣៩០  ២៤.៩៥០.១៥៧.៧៧៤ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឃ្) ការម្របមូលផតុាំម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដធ្ៀបនឹងការម្របឈមហានិភ័យឥណទន (ត្) 

(ii) វភិាគតមម្របដភទអាជ្វីកមម (ត្) 
 

 សមព័នធធនាគារ 

 ក្គឹុះសាថ នហរិញ្ញវរថ   
ការលរ់ែ ាំ និង               

លរ់រាយ  អសវារមម  អគហដាឋ ន  ផលិររមម  រសិរមម  អាជ៊ីវរមមអផសងៗ   សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩                
ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយ

សកមមកនុងតរាងតុ្លយការ៖                

ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៤២១.៥២៧.២៣៨  -  -  -  -  -  -  ៤២១.៥២៧.២៣៨ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេងៗ  ៥៨៧.៧៣០.៥៣១  -  -  -  -  -  -  ៥៨៧.៧៣០.៥៣១ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥២៧.៣២១.៤៤៧  -  -  -  -  -  ១៥៣.៥២៩  ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន  ៧.៨៩២.២៣៨  ១.៣៤៨.៥០៨.៤៤៥  ១.០៤២.១២១.១៣៨  ១៨៣.៣០៨.៥៤៦  ១០៣.៥២៨.៦៤៣  ៧៥១.២៥៤.១០៤  ៤០៩.៤០៧.៤០៥  ៣.៨៤៦.០២០.៥១៩ 
ម្រទពយសកមមដផេងៗ  ៣.៩៩៦.១៣១  -  -  -  -  -  ១.៩២២.៧៣៥  ៥.៩១៨.៨៦៦ 
 ១.៥៤៨.៤៦៧.៥៨៥  ១.៣៤៨.៥០៨.៤៤៥  ១.០៤២.១២១.១៣៨  ១៨៣.៣០៨.៥៤៦  ១០៣.៥២៨.៦៤៣  ៧៥១.២៥៤.១០៤  ៤១១.៤៨៣.៦៦៩  ៥.៣៨៨.៦៧២.១៣០ 
                ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយ

សកមមដម្រៅតរាងតុ្លយការ៖                

កិឆចសនាផតល់ឥណទនឡែលមិនបានដម្របើម្របាស់ -  -  -  -  -  -  ៩៣.០៦០.០៦៣  ៩៣.០៦០.០៦៣ 
លិែិត្ធានារបស់ធ្នាគារ -  -  -  -  -  -  ៣៨.៤៣២.៣៩៧  ៣៨.៤៣២.៣៩៧ 
លិែិត្ឥណទន -  -  -  -  -  -  ៨.៩៤៨.៣៥០  ៨.៩៤៨.៣៥០ 
 -  -  -  -  -  -  ១៤០.៤៤០.៨១០  ១៤០.៤៤០.៨១០ 
                
ការម្របឈមឥណទនេតិ្បរាសរុប ១.៥៤៨.៤៦៧.៥៨៥  ១.៣៤៨.៥០៨.៤៤៥  ១.០៤២.១២១.១៣៨  ១៨៣.៣០៨.៥៤៦  ១០៣.៥២៨.៦៤៣  ៧៥១.២៥៤.១០៤  ៥៥១.៩២៤.៤៧៩  ៥.៥២៩.១១២.៩៤០ 

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត់្សាា ល់ ៤) ៦.៣១០.០០៥.៤០៩  ៥.៤៩៥.១៧១.៩១៣  ៤.២៤៦.៦៤៣.៦៣៧  ៧៤៦.៩៨២.៣២៥  ៤២១.៨៧៩.២២០  ៣.០៦១.៣៦០.៤៧៤  ២.២៤៩.០៩២.២៥២  ២២.៥៣១.១៣៥.២៣០ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឃ្) ការម្របមូលផតុាំម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដធ្ៀបនឹងការម្របឈមហានិភ័យឥណទន (ត្) 

(ii) វភិាគតមម្របដភទអាជ្វីកមម (ត្) 
 

 ធនាគារ 

 ក្គឹុះសាថ នហរិញ្ញវរថ   
ការលរ់ែ ាំ និង             

លរ់រាយ  អសវារមម  អគហដាឋ ន  ផលិររមម  រសិរមម  អាជ៊ីវរមមអផសង  ៗ  សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០                
ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹង

ម្រទពយសកមមកនុងតរាងតុ្លយការ៖                
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៤០០.៨១៦.១២៦  -  -  -  -  -  -  ៤០០.៨១៦.១២៦ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ ៥០៧.៦២៩.៤០៧  -  -  -  -  -  -  ៥០៧.៦២៩.៤០៧ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥៦៦.៥២០.៩៩៤  -  -  -  -  -  ១៥៣.៥២៩  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន  ២២.៦៧២.៩៣៦  ១.៤៣៣.៩៤៨.៣៣៦  ១.០៥៦.២៣៨.០៩៣  ១៥៩.២៨៩.៨៥១  ១២៤.០៥៨.០៥៧  ៨៤៨.២៤១.៥៤៧  ៦៤៨.២០០.៣៣៩  ៤.២៩២.៦៤៩.១៥៩ 
ម្រទពយសកមមដផេងៗ  ៣.៨៣២.៨៨៧  -  -  -  -  -  ៣.០៩០.៣៣៥  ៦.៩២៣.២២២ 
 ១.៥០១.៤៧២.៣៥០  ១.៤៣៣.៩៤៨.៣៣៦  ១.០៥៦.២៣៨.០៩៣  ១៥៩.២៨៩.៨៥១  ១២៤.០៥៨.០៥៧  ៨៤៨.២៤១.៥៤៧  ៦៥១.៤៤៤.២០៣  ៥.៧៧៤.៦៩២.៤៣៧ 
                ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយ

សកមមដម្រៅតរាងតុ្លយការ៖                
កិឆចសនាផតល់ឥណទនឡែលមិនបានដម្របើម្របាស់ -  -  -  -  -  -  ១២០.១០៨.៩៦២  ១២០.១០៨.៩៦២ 
លិែិត្ធានារបស់ធ្នាគារ -  -  -  -  -  -  ៤៦.៨៣១.៦៦២  ៤៦.៨៣១.៦៦២ 
លិែិត្ឥណទន -  -  -  -  -  -  ៧.៨៦២.៨១៨  ៧.៨៦២.៨១៨ 
 -  -  -  -  -  -  ១៧៤.៨០៣.៤៤២  ១៧៤.៨០៣.៤៤២ 
                
ការម្របឈមឥណទនេតិ្បរាសរុប ១.៥០១.៤៧២.៣៥០  ១.៤៣៣.៩៤៨.៣៣៦  ១.០៥៦.២៣៨.០៩៣  ១៥៩.២៨៩.៨៥១  ១២៤.០៥៨.០៥៧  ៨៤៨.២៤១.៥៤៧  ៨២៦.២៤៧.៦៤៥  ៥.៩៤៩.៤៩៥.៨៧៩ 

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត់្សាា ល់ ៤) ៦.០៧៣.៤៥៥.៦៥៦  ៥.៨០០.៣២១.០១៩  ៤.២៧២.៤៨៣.០៨៦  ៦៤៤.៣២៧.៤៤៧  ៥០១.៨១៤.៨៤១  ៣.៤៣១.១៣៧.០៥៨  ៣.៣៤២.១៧១.៧២៤  ២៤.០៦៥.៧១០.៨៣១ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឃ្) ការម្របមូលផតុាំម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដធ្ៀបនឹងការម្របឈមហានិភ័យឥណទន (ត្) 

(ii) វភិាគតមម្របដភទអាជ្វីកមម (ត្) 
 

 ធនាគារ 

 ក្គឹុះសាថ នហរិញ្ញវរថ   
ការលរ់ែ ាំ និង                     

លរ់រាយ  អសវារមម  អគហដាឋ ន  ផលិររមម  រសិរមម  អាជ៊ីវរមមអផសងៗ   សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩                
ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយ

សកមមកនុងតរាងតុ្លយការ៖                

ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ ៤១០.៩៥៥.៨៦៧  -  -  -  -  -  -  ៤១០.៩៥៥.៨៦៧ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេងៗ  ៥៥៨.៦១២.៣៤០  -  -  -  -  -  -  ៥៥៨.៦១២.៣៤០ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥២៧.៣២១.៤៤៧  -  -  -  -  -  ១៥៣.៥២៩  ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន  ៧.៨៩២.២៣៨  ១.២៧៧.៥៤៩.៣៣២  ១.០១៤.១៧៥.២៦២  ១៨១.៨០០.៧០១  ៩៧.៣៩៣.៦២៧  ៧១៥.៩៦១.៥០៧  ៣៩១.៨០៦.២៧៦  ៣.៦៨៦.៥៧៨.៩៤៣ 
ម្រទពយសកមមដផេងៗ  ៤.១២៧.២៤៦  -  -  -  -  -  ១.៨០៨.៤៤៦  ៥.៩៣៥.៦៩២ 
 ១.៥០៨.៩០៩.១៣៨  ១.២៧៧.៥៤៩.៣៣២  ១.០១៤.១៧៥.២៦២  ១៨១.៨០០.៧០១  ៩៧.៣៩៣.៦២៧  ៧១៥.៩៦១.៥០៧  ៣៩៣.៧៦៨.២៥១  ៥.១៨៩.៥៥៧.៨១៨ 
                ការម្របឈមឥណទនទក់ទិននឹងម្រទពយ

សកមមដម្រៅតរាងតុ្លយការ៖                

កិឆចសនាផតល់ឥណទនឡែលមិនបានដម្របើម្របាស់ -  -  -  -  -  -  ៩៣.០៦០.០៦៣  ៩៣.០៦០.០៦៣ 
លិែិត្ធានារបស់ធ្នាគារ -  -  -  -  -  -  ៣៨.៤០៥.៥៩៣  ៣៨.៤០៥.៥៩៣ 
លិែិត្ឥណទន -  -  -  -  -  -  ៨.៩៤៨.៣៥០  ៨.៩៤៨.៣៥០ 
 -  -  -  -  -  -  ១៤០.៤១៤.០០៦  ១៤០.៤១៤.០០៦ 
                
ការម្របឈមឥណទនេតិ្បរាសរុប ១.៥០៨.៩០៩.១៣៨  ១.២៧៧.៥៤៩.៣៣២  ១.០១៤.១៧៥.២៦២  ១៨១.៨០០.៧០១  ៩៧.៣៩៣.៦២៧  ៧១៥.៩៦១.៥០៧  ៥៣៤.១៨២.២៥៧  ៥.៣២៩.៩៧១.៨២៤ 

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត់្សាា ល់ ៤) ៦.១៤៨.៨០៤.៧៣៧  ៥.២០៦.០១៣.៥២៨  ៤.១៣២.៧៦៤.១៩៣  ៧៤០.៨៣៧.៨៥៧  ៣៩៦.៨៧៩.០៣០  ២.៩១៧.៥៤៣.១៤១  ២.១៧៦.៧៩២.៦៩៧  ២១.៧១៩.៦៣៥.១៨៣ 
 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ង) ដគាលនដយាបាយលុបដចាល 

វាអាឆម្រត្ូវបានលុបដចាលដៅដម្រកាមការេនុម័ត្របស់គណៈកាម ធិ្ការឥណទន (MCC) កនុងករណីឡែលធ្នាគារ
បាត់្បង់ការម្រគប់ម្រគងដលើសិទធិកិឆចសនារបស់ែលួនដលើទីតាំងដនាេះ ឬដៅដពលឡែលឡផនកែលេះ ឬឡផនកទាំងេសម់្រត្ូវបាន                 
ចាត់្ទុកថាមិនអាឆម្របមូលនាបាន។ ដនេះជាករណីពិដសសដៅដពលឡែលគាម នការរ ាំពឹងទុកពិត្ម្របាកែថ្នការស្ថត រដែើងវញិ
របស់គូភាគី ឬដៅដពលឡែលធ្នាគារបានបាត់្បង់ការម្រគប់ម្រគងដលើសិទធិកិឆចសនារបសែ់លួន ដៅដលើទីតាំងដោយស្ថរ              
ការសដម្រមឆឆិត្តរបស់តុ្ោការ។ កាលៈដទសៈឡែលកឡនលងមួយគួរឡត្ម្រត្ូវបានលុបដចាលរួមបញ្ចូលផងឡែរ ប ុឡនតមិនាន  
កាំណត់្៖ 

ក) ទម្រមង់ទាំងេស់ថ្នមូលបម្រត្ ឬវត្ថុបញ្ជច ាំ ម្រត្ូវបានដៅ និងបានែឹងប ុឡនតម្របាក់ឆាំដណញមិនបានម្រគបែណត ប់ដលើ
ឆាំនួនទឹកម្របាក់ថ្នកឡនលងដនេះ។  

ែ) ធ្នាគារមិនអាឆម្របមូលបាន ឬក៏គាម នការធានាសមដហតុ្ផលណាមួយឡែលថា ធ្នាគារនឹងម្របមូលម្របាក់
ឡែលែកខានទាំងេស់ដៅនឹងលកខែណឌ កិឆចសនាថ្នកិឆចម្រពមដម្រពៀង។  

គ) គូភាគីបានកេ័យធ្ន ឬកាំពុងសថិត្កនុងទម្រមង់ថ្នការដរៀបឆាំរឆនាសមព័នធហិរញ្ញវត្ថុដែើងវញិឡែលជាលទធផល
ឡែលវាមិនទាំនងជាអាឆផតល់ដសវាកមមហាវ សុលីីធី្បាន។ 

ឃ្) ហាវ សុីលធីី្ដនេះម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់តមម្របដភទខាត្បង់។ 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ 

ដយាងតមឡណនាាំ ស.រ.ហ.េ.ក ៩ ពីទសេនៈរបស់ ECL ឡែលធ្នាគាររ ាំពឹងថានឹងទទួលបានបទពិដស្ថធ្ន៍ដលើ
គណនីែូឆគាន ទាំង ១២ឡែ (ែាំណាក់កាលទី១) ឬដពញអាយុកាល (ែាំណាក់កាលទី២ និងទី៣)។ ការផ្លល ស់បតូរវធីិ្ស្ថស្តសតកនុង
ការផតល់បទបបញ្ញត្តិឡណនាាំដធ្វើសាំវធិានធ្នដោយ ស.រ.ហ.េ.ក ៩ ម្រត្ូវបានដរៀបឆាំដែើងដែើមបី៖ 

• ធានាឲ្យានការទទួលស្ថា ល់ទន់ដពលដវោថ្នការខាត្បង់ឥណទន ឡែលានលកខណៈឆលុេះបញ្ជច ាំងជាង     
គាំរូខាត្បង់ឡែលបានដកើត្ដែើងែូឆឡែលានពីមុន។ 

• ឡបងឡឆករវាងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឡែលកាន់ឡត្យា ប់យុឺនគួរឲ្យកត់្សាា លនូ់វគុណភាពឥណទន និងរបស់
ឡែលមិនទន់ាន។និង 

• ផតលនូ់វការបា ន់ស្ថម នកាន់ឡត្ម្របដសើរថ្ន (ECL) ឡែលបណាត លមកពីផលប េះថ្នស្ថថ នភាពា ម្រកូដសែឋកិឆច។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារេនុវត្តវធីិ្ស្ថស្តសត ៣ ែាំណាក់កាល ដោយឡផអកដលើការផ្លល ស់បតូរគុណភាពឥណទន         
ចាប់តាំងពីានការទទួលស្ថា លែ់ាំបូង៖ 
 

វធីិ្ស្ថស្តសត ៣ ែាំណាក់កាល 
ែាំណាក់កាលទី១ ែាំណាក់កាលទី២ ែាំណាក់កាលទី៣ 

ែាំដណើ រការ ដម្រកាមែាំដណើ រការ មិនែាំដណើ រការ 

ការទទួលស្ថា លក់ារខាត្បង់
ឥណទនឡែលរាំពឹងថានឹង
បាត់្បង់ 

ការខាត្បង់ឥណទនឡែល           
រ ាំពឹងទុករយៈដពល ១២ ឡែ 

ការខាត្បង់ឥណទនឡែល
រាំពឹងទុកដពញមួយអាយកុាល 

ការខាត្បង់ឥណទនឡែល
រាំពឹងទុកដពញមួយអាយកុាល 

លកខណៈវនិិឆេ័យ មិនានការដកើនដែើងជាស្ថរវ
នាដលើហានិភ័យឥណទនដទ 

ហានិភ័យឥណទនឡែលបាន
ដកើនដែើងជាស្ថរវនា 

ឥណទនឡែលានឱនភាព         
ថ្នត្ថ្មល 

មូលោឋ នថ្នការគណនា         
ថ្នម្របាក់ឆាំដណញ 

ត្ថ្មលដយាងែុល ត្ថ្មលដយាងែុល ត្ថ្មលដយាងសុទធ 

ការទទួលស្ថា ល់ ការខាត្បង់ឥណទនឡែលរ ាំពឹងទុក (ECL) 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុនឹងម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ និងម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជាបីម្របដភទដផេងគាន ឡែលរួមាន៖ 

ក)  ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលវាសឡ់វងដោយត្ថ្មលែករ ាំលស់  

ែ) ម្រទពយសកមមហរិញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតមត្ថ្មលសមស្សប តមរយៈការឡបងឡឆកឆាំណូលទូដៅដផេងដទៀត្ 

គ) ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានវាស់តមត្ថ្មលម្រតឹ្មម្រត្ូវតមរយៈម្របាក់ឆាំដនញ ឬខាត្ ។ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលឡែលម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតមត្ថ្មលែករ ាំលស់ ឬតមរយៈការឡបងឡឆកឆាំណូលទូដៅ
ដផេង  ៗនឹងម្រត្ូវទទួលរងនូវការវាយត្ថ្មលដលើឱនភាពថ្នត្ថ្មល ។ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ នឹងវាស់ ECL ដោយដម្របើវធីិ្ស្ថស្តសតទូដៅ ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ការទទួលស្ថា ល ់ECL (ត្) 

វធីិ្ស្ថស្តសតទូដៅរួមាន ការឡញកេតិ្ងិជ្នដឆញជា ៣ ែាំណាក់កាលដផេងៗគាន  ដោយដយាងដៅតមលកខណៈ               
វនិិឆេ័យែាំណាក់កាល ដោយដធ្វើការវាយត្ថ្មលហានិភ័យឥណទន។ ECL រយៈដពល ១២ឡែ នឹងម្រត្ូវបានគណនាសម្រាប់
ែាំណាក់កាលទី១ ែណៈ ECL ដពញមួយអាយុកាលនឹងម្រត្ូវបានគណនាសម្រាប់ែាំណាក់កាលទី២ និងែាំណាក់កាលទី៣។ 
នាកាលបរដិឆេទរាយការណ៍នីមួយ  ៗ ធ្នាគារនឹងវាយត្ថ្មលហានិភ័យឥណទនដៅតមឥណទននីមួយ  ៗ ដបើដម្របៀបដធ្ៀប
នឹងកម្រមិត្ហានិភ័យដៅដពលផាល់ឲ្យ។ 

ខាងដម្រកាមដនេះ គឺជាតរាងបង្ហា ញពីការសដងខបថ្នស្ថថ នភាពហានិភ័យឥណទន និងរយៈដពលសម្រាប់ការ
គណនារបស់ ECL តមែាំណាក់កាល៖ 

ឥណទនរយៈដពលឡវង (ដលើសពីមួយឆ្ន ាំ) 
 

ែាំណាក់កាល ស្ថថ នភាពហានិភ័យឥណទន ឆាំណាត់្ថាន ក់ ឆាំនួនថ្ងៃហួសកាលកាំណត់្ សូឆនាករថ្នការយឺត្យា វ 

១ មិនានការដកើនដែើងជាស្ថរវនា
ដលើហានភិយ័ឥណទនដទ ឥណទនធ្មមត ០ ែល់ត្ឆូជាង ៣០ ថ្ងៃ ែាំដណើ រការ 

២ ហានភិ័យឥណទនបាន            
ដកើនដែើងជាស្ថរវនា ឥណទនឃ្ល ាំដមើល ៣០ ែល់ត្ឆូជាង ៩០ ថ្ងៃ ដម្រកាមែាំដណើ រការ 

៣ ឥណទនានឱនភាពថ្នត្ថ្មល 

ឥណទនដម្រកាមសាង់ោរ ៩០ ែល់ត្ូឆជាង ១៨០ ថ្ងៃ 

មិនែាំដណើ រការ ឥណទនជាប់សងេ័យ ១៨០ ែល់ត្ឆូជាង ៣៦០ ថ្ងៃ 

ឥណទនខាត្បង ់ ចាដបើពីពី ៣៦០ ថ្ងៃ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ការទទួលស្ថា ល ់ECL (ត្) 

ឥណទនរយៈដពលែលី (មួយឆ្ន ាំ ឬតិ្ឆជាង) 
 

ែាំណាក់កាល ស្ថថ នភាពហានិភ័យឥណទន ឆាំណាត់្ថាន ក់ ឆាំនួនថ្ងៃហួសកាលកាំណត់្ សូឆនាករថ្នការយឺត្យា វ 

១ មិនានការដកើនដែើងជាស្ថរវនា
ដលើហានភិយ័ឥណទនដទ ឥណទនធ្មមត ០ ែល់ ១៤ ថ្ងៃ ែាំដណើ រការ 

២ ហានភិ័យឥណទនបាន              
ដកើនដែើងជាស្ថរវនា ឥណទនឃ្ល ាំដមើល ១៥ ែល់ ៣០ ថ្ងៃ ដម្រកាមែាំដណើ រការ 

៣ ឥណទនានឱនភាពថ្នត្ថ្មល 

ឥណទនដម្រកាមសាង់ោរ ៣១ ែល់ ៦០ ថ្ងៃ 

មិនែាំដណើ រការ ឥណទនជាប់សងេ័យ ៦១ ែល់ ៩០ ថ្ងៃ 

ឥណទនខាត្បង ់ ចាបព់ី ព ី៩១ ថ្ងៃ 

ធ្នាគារនឹងដម្របើម្របាស់ព័ត៌្ានឆាំនួនថ្ងៃហួសកាលកាំណត់្សង និងការដធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់របស់ធ្នាគារជាតិ្ ថ្ន            
កមពុជា សម្រាប់លកខណៈវនិិឆេ័យកនុងការឡបងឡឆកជាែាំណាក់កាល។ ែូឆគាន ដនេះផងឡែរ ធ្នាគារនឹងបដងកើត្ការោក់ពិនាុ             
ឥណទន ឬធាតុ្ឡែលអាឆបា ន់ស្ថម នបាននាដពលេនាគត្ ដៅដពលានព័ត៌្ានកាន់ឡត្ង្ហយស្សួលរក។ ដៅដពលេនុវត្ត
ម្របព័នធោក់ពិនាុឥណទន កម្រមិត្ហានិភ័យធាល ក់ឆុេះដទវរែង ឬដម្រឆើនជាងដនេះ ដោយដម្របៀបដធ្ៀបដៅនឹងកម្រមិត្ហានិភ័យ
នាកាលបរដិឆេត្ឡែលបានផាលឲ់្យ ដហើយឥណទនដនេះម្រត្ូវចាត់្ឆាំណាត់្ថាន ក់ដៅែាំណាក់កាលទី២។ 

សម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡែលានរយៈដពលែលី វធីិ្ស្ថស្តសតស្ថមញ្ញនឹងម្រត្ូវបានដម្របើដៅដពលឡែលវាមិនត្ម្រមូវ
ឲ្យានលកខណៈវនិិឆេ័យជាែាំណាក់កាលៗ។ ដៅកនុងករណីដនេះ វានឹងម្រត្ូវបានឡបងឡឆកជាឥណទនែាំដណើ រការែាំណាក់
កាលទី១ ឬឥណទនមិនែាំដណើ រការ (ែាំណាក់កាលទី៣)។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ការដធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  

ធ្នាគារបានដធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទន និងការដធ្វើសាំវធិានធ្នជាកាត្ពវកិឆចតមត្ម្រមូវការរបសធ់្នាគារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា 
តមម្របកាសដលែ ធ្៧-០១៧-៣៤៤ ឆុេះថ្ងៃទី១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ និងស្ថរាឆរដលែ ធ្៧ ០១៨-០០១ស រ ឆ ឆ ណ ឆុេះថ្ងៃទី១៦ ឡែ
កុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីពីការកាំណត់្ហានិភ័យឥណទន និងការដធ្វើសាំវធិានធ្ននូវឱនភាពថ្នត្ថ្មល។ ឥណទន និងបុដរម្របទន 
ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជា ៥ ឆាំណាត់្ថាន ក់ែូឆបានពិពណ៌នាខាងដម្រកាម៖ 
 

ឆាំណារ់ថាន រ់/លរេណៈវិនិឆេ័យ 
បទពិអសាធន៍ទូទារ់ក្បារ់ 

សម្រាប់ហាវ សីុលីធី្ឡែលាន              
រយៈដពលដែើមដលើសពីមួយឆ្ន ាំ 

សម្រាប់ហាវ សីុលីធី្ឡែលាន              
រយៈដពលដែើមមួយឆ្ន ាំ ឬតិ្ឆជាង
ដនេះ ១- ឥណទនធ្មមត 

ឥណទនឡែល ម្រត្ូវបានទូទត្ស់ងទន់ដពលដវោ នងិមិន
ជាបស់ងេ័យសម្រាបក់ារទូទត្ស់ងនាដពលេនាគត្។ ការ
ទូទត្់សង ម្រត្ូវបានដធ្វើដែើងតមកឆិចសនា ដហើយេត្ងិជិ្ន
មិនបង្ហា ញពីភាពទន់ដែាយ ថ្នលទធភាពកនុងការទូទត្ស់ង
អាជ្ីវកមមលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ នងិស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុដនាេះ
ដែើយ ។ 

 
- ដទៀងទត្ ់

 
- ដទៀងទត្ ់

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  
 

ថាន រ់/លរេណៈវិនិឆេ័យ 
បទពិអសាធន៍ទូទារ់ក្បារ់ 

សម្រាប់ហាវ សីុលីធី្ឡែលានរយៈ
ដពលដែើមដលើសពីមួយឆ្ន ាំ 

សម្រាប់ហាវ សីុលីធី្ឡែលានរយៈ
ដពលដែើមមួយឆ្ន ាំ ឬតិ្ឆជាងដនេះ 

២- ឥណទនឃ្ល ាំដមើល 
ឥណទនឡែលដៅកនុងឆាំណាត្់ថាន ក់ដនេះ ម្រត្ូវបានការពារ
នាដពលបឆចុបបនន ដហើយម្របឡហលជាមិនអាឆហួសកាល
កាំណត្់ដទ ប ុឡនតវាបង្ហា ញពភីាពទន់ដែាយ ឡែលអាឆ      
ជ្េះឥទធិពលយា ងធ្ៃន់ធ្ៃរ ែល់ការទូទត្់សងរបស់កនូ
បាំណុល ដៅកាលបរដិឆេទនាដពលេនាគត្ ម្របសិនដបើមនិ
បានឡកត្ម្រមូវឲ្យបានទន់ដពលដវោ និងយកឆតិ្តទកុោក់
ពីម្រគឹេះស្ថថ ន ដហើយធានាឲ្យានការយកឆតិ្តទុកោកព់ី
ធ្នាគារ ។ ឧទហរណ៍ថ្នការឡបបដនេះ ភាពទន់ដែាយដនេះ
រាបប់ញ្ចូល ប ុឡនតមិនម្រត្ូវបានកាំណត្ឆ់ាំដពាេះននិាន ការ   
ងយឆុេះថ្នម្របត្ិបត្តិការអាជ្ីវកមមរបស់ថ្ែគូរភាគី ឬ          
ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ែលនួ នងិស្ថថ នភាពដសែឋកឆិច 
និងលកខែណឌ ទផីារឡែល អាឆប េះពាល់ែល់ម្របាក់
ឆាំដណញ នងិលទធភាពទទូត្់សងនាដពលេនាគត្របស់
ែលួន ឬស្ថថ នភាពកាន់ឡត្យា ប់យឺុនថ្នម្រទពយបញ្ជច ាំ ។                 
ឆាំណាត្ថ់ាន ក់ដនេះ ានដហត្ុផលផ្លា ល់ែលនួយា ង
ឆាស់ោស់ ដហើយមនិគួរដម្របើជាការសម្រមបសម្រមលួ
រវាងឥណទន ធ្មមត នងិឥណទនដម្រកាមសាង់ោរដទ ។ 

 
- ដៅដពលឡែលហាវ សីុលីធ្ណីា

មួយហួសកាលបរដិឆេទចាបព់ី ៣០ 
ថ្ងៃដៅ ៨៩ ថ្ងៃ ។ 

- ដៅដពលការទូទត្់ការម្របាកក់នុងរ
យៈដពលព ី៣០ ដៅ ៨៩ ថ្ងៃ ម្រត្ូវបាន
ដធ្វើមូលធ្ននយីកមមហិរញ្ញបបទន 
ឬបញ្ចូ លដៅកនងុហាវ សីុលីធ្ងីមី ។ 

 
- ដៅដពលឡែលហាវ សីុលីធ្ណីា

មួយហួសកាំណត្ក់នងុរយៈដពល
េត្បិរាិ ៣០ ថ្ងៃ។ 

- ដៅដពលការទូទត្់ការម្របាកក់នុង        
រយៈដពលេត្ិបរាិ ៣០ ថ្ងៃ ម្រត្ូវ 
បានដធ្វើមលូធ្នកមមហិរញ្ញបបទន 
ឬបញ្ចូ លដៅកនងុហាវ សីុលីធ្ងីមី ។ 

- កនុងករណីដនេះ ឥណទនវបិារូបន៍
ឡែលដលើសកាំណត្់ថ្ន ទឹកម្របាក់
ឡែលបានេនមុ័ត្សម្រាប់ រយៈ
ដពលេត្បិរា ៣០ ថ្ងៃ ឬគណនី
ឆរនតេសកមមកនងុរយៈដពល ៣០ ថ្ងៃ 
ឬលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ ឆូលកនុង
គណនឆីរនតមនិម្រគប់ម្រគាន់ ដែើមបី
ទូទត្់ដលើការម្របាក់ កនងុរយៈដពល
េត្បិរា ៣០ ថ្ងៃ ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 
 

ថាន រ់/លរេណៈវិនិឆេ័យ 
បទពិអសាធន៍ទូទារ់ក្បារ់ 

សម្រាប់ហាវ សីុលីធី្ឡែលានរយៈ
ដពលដែើមដលើសពីមួយឆ្ន ាំ 

សម្រាប់ហាវ សីុលីធី្ឡែលានរយៈ
ដពលដែើមមួយឆ្ន ាំ ឬតិ្ឆជាងដនេះ 

៣- ឥណទនដម្រកាមសាង់ោរ 
ឥណទនឡែលបានចាត្់ថាន ក់ ដៅកនងុឆាំណាត្ថ់ាន ក់ដនេះ 
បង្ហា ញពភីាពទន់ដែាយគួរឲ្យកត្់សាា ល់ ដហើយ         
មិនម្រត្ូវបានការពារម្រគប់ម្រគាន់ដោយអាជ្ីវកមមបឆចបុបនន ឬ
ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ នងិលទធភាពសងរបស់កូនបាំណុល
ដទ ។  នយិាយឲ្យឆាំដៅម្របភពដែើមថ្នការសងបាំណុល គឺ
មិនម្រគប់ម្រគាន់ដែើមបីទូទត្់បាំណុលដនាេះដទ ដោយមនិ
គិត្ពីម្របាក់ឆាំណូល ឡែលបានមកពីម្របភពបនាា ប់បនេាំ
ែូឆជាការលក់ម្រទពយបញ្ជច ាំជាដែើម ។ កតត ឡែលនាាំឲ្យាន
ឆាំណាត្ថ់ាន កឥ់ណទនដម្រកាមសាង់ោររួមាន៖ 

- កូនបាំណុលគាម នលទធភាព ដែើមបីបាំដពញតម
លកខែណឌ ថ្នការទទូត្ស់ងម្របាកត់មកឆិចសនា 

- ស្ថថ នភាពដសែឋកឆិច និងទផីារមិនេាំដណាយផល 
ឡែលអាឆជ្េះឥទធិពលយា ងធ្ៃន់ធ្ៃរែល់ អាជ្ីវកមម 
និងម្របាកឆ់ាំដណញរបស់ថ្ែគូរភាគីនាដពលេនាគត្ 

- ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថទុន់ដែាយ និង/ឬ េសមត្ថភាព
របស់ថ្ែគូរភាគីដែើមបីបដងកើត្លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់
ម្រគប់ម្រគាន់ដែើមបីបាំដពញការទទូត្ស់ង 

- ភាពលាំបាកឡែលបានជ្បួម្របទេះដោយថ្ែគូរភាគី 
កនុងការទទូត្ស់ងឥណទនដផេងដទៀត្ ឡែលផតល់
ដោយម្រគឹេះស្ថថ ន ឬដោយស្ថថ ប័នដផេងដទៀត្ ដៅ
ដពលានព័ត្ា៌នអាឆដម្របើម្របាស់បាន នងិ 

- ការបាំពានដលើកិឆចម្រពមដម្រពៀងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយថ្ែគូរ
ភាគី ។ 

 
- ដៅដពលឡែលហាវ សីុលីធ្ណីា
មួយហួសកាលបរដិឆេទសងចាប់
ពី ៩០ ថ្ងៃដៅ ១៧៩ ថ្ងៃ ។  

- ដៅដពលឡែលការទូទត្់សង ការ
ម្របាក់កនងុរយៈដពលចាប់ពី ៩០ថ្ងៃ 
ដៅ ១៧៩ ថ្ងៃម្រត្ូវបានដធ្វើមូលធ្ន
នីយកមមហិរញ្ញបបទនឬបញ្ចូល
ដៅកនុងហាវ សីុលីធ្ងីមី ។ 

 
- ដៅដពលឡែលហាវ សីុលីធ្ណីា

មួយហួសកាលបរដិឆេទសងកនងុរ
យៈដពលេត្បិរា៦០ ថ្ងៃ ។ 

- ដៅដពលការទូទត្់សងការម្របាក់រ
យៈដពលេត្បិរា ៦០ ថ្ងៃ ម្រត្ូវបាន
ោក់ជាមលូធ្នហិរញ្ញបបទន ឬ
បញ្ចូ លដៅ កនងុហាវ សីុលីធ្ីងមី ។ 

- កនុងករណីដនេះឥណទនវបិារូបន៍
ឡែលដលើសកាំណត្់ ថ្នទកឹម្របាក់
ឡែលបាន េនមុត័្សម្រាប់ រយៈ
ដពលេត្បិរា៦០ថ្ងៃ ឬគណនី
ឆរនតេសកមមកនងុរយៈដពលេត្បិរ
ា៦០ ថ្ងៃ ។  

- ឥណទនរូបារូបឡែលមនិានលាំ
ហូរឆូលគណនីឆរនតសម្រាប់រយៈ
ដពល ៦០ ថ្ងៃម្រត្ូវឡត្ឡកឡម្របជាម្របាក់
កមចាីនកាលកាំណត្់វញិ ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 
 

ថាន រ់/លរេណៈវិនិឆេយ័ 
បទពិអសាធន៍ទូទារ់ក្បារ់ 

សម្រាប់ហាវ សីុលីធី្ឡែលានរយៈដពល
ដែើមដលើសពីមួយឆ្ន ាំ 

សម្រាប់ហាវ សីុលីធី្ឡែលានយៈដពល
ដែើមមួយឆ្ន ាំ ឬតិ្ឆជាងដនេះ 
 ៤- ឥណទនជាប់សងេយ័ 

ឥណទន ឡែលបានចាត្់ថាន ក់ដៅកនុងម្របដភទ
ដនេះ បង្ហា ញពភីាពទន់ដែាយធ្ៃនធ់្ៃរជាងឆាំ
ណាត្់ថាន កឥ់ណទនដម្រកាមសាង់ោ ឡែលការ
ម្របមលូបានមកវញិម្រគបឆ់ាំនួន ឡផអកដលើមូល
ោឋ នថ្នែាំដណើ រដហត្ុឡែលានស្ស្ថប់ 
លកខែណឌ  ឬត្ថ្មលថ្នម្រទពយបញ្ជច ាំានការ
សងេ័យែពស់ ឬមនិអាឆម្របមូលបានវញិ ។  
ការរ ាំពងឹទកុថានងឹបាត្ប់ង់ គឺែពស់ ដទេះបីជា
ឆាំននួពិត្ម្របាកែដៅមនិទនប់ានកាំណត្់
សម្រាប់ដពលដនេះក៏ដោយ ។ 

 

 
- ដៅដពលឡែលហាវ សីុលីធ្ណីាមយួ

ហួសកាលបរដិឆេទសងចាប់ព ី១៨០ ថ្ងៃ
ដៅ ៣៥៩ ថ្ងៃ ។ 

- ដៅដពលការទូទត្ក់ារម្របាក់កនងុរយៈ
ដពលចាបព់ី ១៨០ ថ្ងៃ ដៅ ៣៥៩ ថ្ងៃម្រត្ូវ
បានដគោកក់នងុមលូធ្នកមម ឬរ ាំកលិដៅ
ោកឆ់ូលកនងុ  ហាវ សីុលីធ្ងីមី ។ 

 
- ដៅដពលឡែលហាវ សីុលីធ្ណីាមយួ

ហួសកាលបរដិឆេទសងកនងុរយៈដពល 
េត្បិរាិ៩០ ថ្ងៃ ។ 

- ដៅដពល ការទទូត្់ការម្របាក់រយៈ
ដពលេត្ិបរា ៩០ ថ្ងៃម្រត្ូវបានោក់ជា
មូលធ្នឬរ ាំកលិឆលូកនងុហាវ សីុលីធ្ី
ងមី ។ 

- កនុងករណី ឥណទនវបិារូបន៍ឡែល
ដលើសកាំណត្់ថ្ន ទកឹម្របាក់ឡែលបាន
េនមុត័្សម្រាបគ់ាឺនរយៈដពលេត្ិ
បរា ៩០ ថ្ងៃ ឬគណនឆីរនត េសកមម
កនុងរយៈដពល េត្បិរា៩០ ថ្ងៃ ។ 

៥- ឥណទនខាត្បង់ 
ឥណទនឡែលម្រត្ូវបានចាត្់ថាន ក់ថាជាការ
បាត្ប់ង់ គឺដៅដពលឡែលវាមិនអាឆម្របមលូ
បានមកវញិ ដហើយការទូទត្់សងវញិអាឆ
ានឆាំនួនត្ឆិត្ឆួ ឬម្របមលូមិនបានដស្ថេះ ។ 

 
- ដៅដពលឡែលហាវ សីុលីធ្ណីាមយួ

ហួសកាលបរដិឆេទសងពី ៣៦០ ថ្ងៃ ។ 
- ដៅដពលការទូទត្ស់ងការម្របាក់រយៈ

ដពល ៣៦០ ថ្ងៃឬដម្រឆើនជាងដនេះម្រត្ូវបាន
ោកម់ូលធ្នកមមឬរ ាំកិលដៅហាវ សីុលី
ធ្ងីមី ។ 

 
- ដៅដពលឡែលហាវ សីុលីធ្ណីាមយួ

ហួសកាលបរដិឆេទសងរយៈដពលេត្ិ
បរា ១៨០ ថ្ងៃ ។ 

- ដៅដពល ការទទូត្ក់ារម្របាក់ រយៈ 
ដពលេត្ិបរា ១៨០ ថ្ងៃម្រត្ូវបានដធ្វើ
មូលធ្នកមម ឬរ ាំកលិឆលូកនុងហាវ សីុ
លីធ្ងីមី ។ 

- កនុងករណី ឥណទនវបិារូបន៍ឡែល
ដលើសកាំណត្់ថ្ន ទកឹម្របាក់ឡែលបាន
េនមុត័្ សម្រាប់រយៈដពល ១៨០ ថ្ងៃ    
ឬ គណនីឆរនតេសកមមរយៈដពល       
េត្ិបរា ១៨០ ថ្ងៃ ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

160 

៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

ទក់ទងដៅនឹងហាវ សុលីីធី្ឡែលានការទូទត់្សងដៅដលើមូលោឋ នម្របចាាំម្រតី្ាស ម្របចាាំឆាស ឬយូរជាងដនេះ 
ហាវ សុីលធីី្ម្រត្ូវឡត្ម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ដម្រកាមសតង់ោរ ឬអាម្រកក់ជាងដនេះអាស្សយ័ដលើស្ថថ នភាពរបសេ់នកែចីឲ្យបានឆ្ប់ដៅ
ដពលានបញ្ជា ដកើត្ដែើង ។ សម្រាប់ដគាលបាំណងថ្នតរាងខាងដលើ ការែកខានសងនឹងម្រត្ូវបានពិចារណាថាបានដកើត្
ដែើង ៥ ថ្ងៃដធ្វើការបនាា ប់ពីកាលបរដិឆេទទូទត់្ ។ ការដធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់ដម្រកាមសតង់ោរនឹងម្រត្ូវបានេនុញ្ជញ ត្ឡត្កនុងករណីឡែល
គូភាគីបានបង្ហា ញយា ងឆាសថ់ាពុាំានលទធភាពកនុងការបង់ម្របាក់តមដពលដវោកាំណត់្ ជាបដណាត េះ អាសននប ុដណាណ េះ ។ 

ហាវ សុីលធីី្ឡែលម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជាដម្រកាមសតង់ោរ សងេយ័ ឬខាត្បង់នឹងម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាជាហាវ សុលីីធី្ 
ឡែលមិនែាំដណើ រការ ។ ហាវ សុលីីធី្ដផេងៗនឹងម្រត្វូបានចាត់្ទុកថាជា “ែាំដណើ រការ”។ 

តរាងខាងដម្រកាមបង្ហា ញព័ត៌្ានេាំពីគុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឡែលម្រត្ូវបានវាស់ឡវងដោយ
ត្ថ្មលែករ ាំលស់ ។ ដលើកឡលងឡត្ានការឆងអុលបង្ហា ញជាពិដសសឆាំដពាេះម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឆាំនួនទឹកម្របាក់ដៅកនុងតរាង
ដនេះបង្ហា ញពីត្ថ្មលដយាងែុលសរុប ។ សម្រាប់កិឆចសនាផតល់ឥណទន និងកិឆចសនាធានាហិរញ្ញវត្ថុឆាំនួនទឹកម្របាក់ដៅ
កនុងតរាងត្ាំណាងឲ្យឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលបានសនា ឬធានាដរៀងៗែលួន ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ឆាំណាត្់ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 
 

ឥណទន និងបុដរម្របទន តម
ត្ថ្មលែករ ាំលស់ 

២០២០  ២០១៩ 

ែាំណាក់កាលទី ១ECL 
១២ ឡែ  

ែាំណាក់កាលទី ២ 
ឥណទនឡែលមិន
ានឱនភាពថ្នត្ថ្មល
ដលើ ECL ដពញមួយ

អាយុកាល 

 

ែាំណាក់កាលទី ៣
ឥណទនឡែលាន    ឱ
នភាពថ្នត្ថ្មលដលើ ECL 
ដពញមួយអាយុកាល 

 សរុប  សរុប 

ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ 
សមព័នធធ្នាគារ          
ធ្មមត  ៤.៣៧២.៦៦៣.៩៦៥    -      ២.៥៩៨.០៦០    ៤.៣៧៥.២៦២.០២៥    ៣.៨២៨.៩៨១.៥៣៩  
ឃ្ល ាំដមើល  ៩៦៣    ២៥.៧៥៧.៤៨៣    ៧១១.៨៦៤    ២៦.៤៧០.៣១០    ២.៨១៥.២១៩ 
ដម្រកាមសាង់ោរ  -      -      ៣២.៩៨៥.៧០៥    ៣២.៩៨៥.៧០៥    ៨.៨៦០.៤០២  
សងេ័យ  -      -      ៥០.១២៥.៨៨៩    ៥០.១២៥.៨៨៩    ៩.០៨៤.៦៩៦  
បាត្់បង់  -      -      ២១.៧៩៩.២៣៦    ២១.៧៩៩.២៣៦    ២៩.៧២១.៧១៨  

  ៤.៣៧២.៦៦៤.៩២៨    ២៥.៧៥៧.៤៨៣    ១០៨.២២០.៧៥៤    ៤.៥០៦.៦៤៣.១៦៥    ៣.៨៧៩.៤៦៣.៥៧៤  
សាំវធិានធ្នដលើ ECL   (១១.៩០៥.៥០០)   (៣.៣០៣.៦៩៨)   (២០.១៣៣.៣៤៩)   (៣៥.៣៤២.៥៤៧)   (៣៣.២៣៥.៥៧៧) 
ត្ថ្មលដយាង  ៤.៣៦០.៧៥៩.៤២៨    ២២.៤៥៣.៧៨៥    ៨៨.០៨៧.៤០៥    ៤.៤៧១.៣០០.៦១៨    ៣.៨៤៦.២២៧.៩៩៧  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ១៧.៦៣៩.២៧១.៨៨៦    ៩០.៨២៥.៥៦០    ៣៥៦.៣១៣.៥៥៣    ១៨.០៨៦.៤១១.០០០    ១៥.៦៧៣.៣៧៩.០៨៨ 
          
ធ្នាគារ          
ធ្មមត  ៤.១៩៨.៧៥៧.៣១៧    -      -      ៤.១៩៨.៧៥៧.៣១៧    ៣.៦៧១.៩៣៧.៥៦៣  
ឃ្ល ាំដមើល  ៩៦៣    ២៣.៩៤៤.៥៣១    -      ២៣.៩៤៥.៤៩៤    ២.១៦៣.៦៤១  
ដម្រកាមសាង់ោរ  -      -      ៣១.៧៧៣.៦៨៣    ៣១.៧៧៣.៦៨៣    ៨.២៤១.១៣៤  
សងេ័យ  -      -      ៤៨.១៧៨.២៩៩    ៤៨.១៧៨.២៩៩    ៨.០០៤.៥៨៨  
បាត្់បង់  -      -      ២១.២០៣.៧៥៥    ២១.២០៣.៧៥៥    ២៩.០៧៧.៤១៩  

  ៤.១៩៨.៧៥៨.២៨០    ២៣.៩៤៤.៥៣១    ១០១.១៥៥.៧៣៧    ៤.៣២៣.៨៥៨.៥៤៨    ៣.៧១៩.៤២៤.៣៤៥  
សាំវធិានធ្នដលើ ECL   (១០.៨៣៩.១៥៥)   (២.៩០៦.៩៤១)   (១៧.៤៦៣.២៩៣)   (៣១.២០៩.៣៨៩)   (៣២.១៨៩.៥៨០) 
ត្ថ្មលដយាង  ៤.១៨៧.៩១៩.១២៥    ២១.០៣៧.៥៩០    ៨៣.៦៩២.៤៤៤    ៤.២៩២.៦៤៩.១៥៩    ៣.៦៨៧.២៣៤.៧៦៥  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ១៦.៩៤០.១៣២.៨៦១    ៨៥.០៩៧.០៥២    ៣៣៨.៥៣៥.៩៣៦    ១៧.៣៦៣.៧៦៥.៨៤៨    ១៥.០២៥.៤៨១.៦៦៦  
          

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 
 

ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុតម
ត្ថ្មលែករ ាំលស់ 

២០២០  ២០១៩ 

ែាំណាក់កាលទី ១
ECL ១២ ឡែ  

ែាំណាក់កាលទី ២ 
ឥណទនឡែលមិន
ានឱនភាពថ្នត្ថ្មល
ដលើ ECL ដពញមួយ

អាយុកាល 

 

ែាំណាក់កាលទី ៣
ឥណទនឡែលាន 
ឱនភាពថ្នត្ថ្មលដលើ 

ECL ដពញមួយ   
អាយុកាល 

 សរុប  សរុប 

ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ 
សមព័នធធ្នាគារ          
ធ្មមត  ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    -      -      ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    ៥២៧.៣២១.៤៤៧  
ឃ្ល ាំដមើល  -      -      -      -      -    
ដម្រកាមសាង់ោរ  -      -      -      -      -    
 សងេ័យ  -      -      -      -      -    
បាត្់បង់  -      -      -      -      -    

     ត្ថ្មលដយាងែុលសរុប  ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    -      -      ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    ៥២៧.៣២១.៤៤៧  
សាំវធិានធ្នដលើ ECL  -      -      -      -      -    
ត្ថ្មលដយាង - ត្ថ្មលសមស្សប  ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    -      -      ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    ៥២៧.៣២១.៤៤៧  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ២.២៩១.៥៧៧.៤២១    -      -      ២.២៩១.៥៧៧.៤២១    ២.១៤៨.៨៣៤.៨៩៧  
          
ធ្នាគារ          
ធ្មមត  ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    -      -      ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    ៥២៧.៣២១.៤៤៧  
ឃ្ល ាំដមើល  -      -      -      -      -    
ដម្រកាមសាង់ោរ  -      -      -      -      -    
សងេ័យ  -      -      -      -      -    
បាត្់បង់  -      -      -      -      -    

ត្ថ្មលដយាងែុលសរុប  ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    -      -      ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    ៥២៧.៣២១.៤៤៧  
សាំវធិានធ្នដលើ ECL  -      -      -      -      -    
ត្ថ្មលដយាង - ត្ថ្មលសមស្សប  ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    -      -      ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    ៥២៧.៣២១.៤៤៧  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ២.២៩១.៥៧៧.៤២១    -      -      ២.២៩១.៥៧៧.៤២១    ២.១៤៨.៨៣៤.៨៩៧  
          
          
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 
 

ស្ថឆ់ម្របាក់ និងម្របាក់បដញ្ញើដៅ
ធ្នាគារដផេងៗ  

២០២០  ២០១៩ 

ែាំណាក់កាលទី ១
ECL ១២ ឡែ  

ែាំណាក់កាលទី ២ 
ឥណទនឡែលមិន
ានឱនភាពថ្នត្ថ្មល
ដលើ ECL ដពញមួយ

អាយុកាល 

 

ែាំណាក់កាលទី ៣
ឥណទនឡែលាន  
ឱនភាពថ្នត្ថ្មលដលើ 

ECL ដពញមួយ   
អាយុកាល 

 សរុប  សរុប 

ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ 
សមព័នធធ្នាគារ          
ធ្មមត  ១.៣០៨.៣៧១.៦៤៩    -      -      ១.៣០៨.៣៧១.៦៤៩    ១.៥៩៧.១៨៣.៨២៤  
ឃ្ល ាំដមើល  -      -      -      -      -    
ដម្រកាមសាង់ោរ  -      -      -      -      -    
សងេ័យ  -      -      -      -      -    
បាត្់បង់  -      -      -      -      -    

  ១.៣០៨.៣៧១.៦៤៩    -      -      ១.៣០៨.៣៧១.៦៤៩    ១.៥៩៧.១៨៣.៨២៤  
សាំវធិានធ្នដលើ ECL  (៥៨២.៤៤៤)   -      -      (៥៨២.៤៤៤)   (៥៨៩.៩៥៦) 
ត្ថ្មលដយាង   ១.៣០៧.៧៨៩.២០៥    -      -      ១.៣០៧.៧៨៩.២០៥    ១.៥៩៦.៥៩៣.៨៦៨  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ៥.២៩០.០០៧.៣៣៤    -      -      ៥.២៩០.០០៧.៣៣៤    ៦.៥០៦.១២០.០១២  
          
ធ្នាគារ          
ធ្មមត  ១.២៦៥.៣៤០.៨៣២    -      -      ១.២៦៥.៣៤០.៨៣២    ១.៥៥២.៨០៩.១៨៩  
ឃ្ល ាំដមើល  -      -      -      -      -    
ដម្រកាមសាង់ោរ  -      -      -      -      -    
សងេ័យ  -      -      -      -      -    
បាត្់បង់  -      -      -      -      -    

  ១.២៦៥.៣៤០.៨៣២    -      -      ១.២៦៥.៣៤០.៨៣២    ១.៥៥២.៨០៩.១៨៩  
សាំវធិានធ្នដលើ ECL  (១៤១.៥៤៣)   -      -      (១៤១.៥៤៣)   (៤៥.២៤១) 
ត្ថ្មលដយាង - ត្ថ្មលសមស្សប  ១.២៦៥.១៩៩.២៨៩    -      -      ១.២៦៥.១៩៩.២៨៩    ១.៥៥២.៧៦៣.៩៤៨  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ៥.១១៧.៧៣១.១២៤    -      -      ៥.១១៧.៧៣១.១២៤    ៦.៣២៧.៥១៣.០៨៨  
          

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 
 

គណនីម្រត្វូទទួលដផេងៗ  

២០២០  ២០១៩ 

ែាំណាក់កាលទី ១
ECL ១២ ឡែ  

ែាំណាក់កាលទី ២ 
ឥណទនឡែលមិន
ានឱនភាពថ្នត្ថ្មល
ដលើ ECL ដពញមួយ

អាយុកាល 

 

ែាំណាក់កាលទី ៣
ឥណទនឡែលាន  
ឱនភាពថ្នត្ថ្មលដលើ 
ECL ដពញមួយអាយុ

កាល 

 សរុប  សរុប 

ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ 
សមព័នធធ្នាគារ          
ធ្មមត  ៦.៩២១.៨៥២    -      -      ៦.៩២១.៨៥២    ៥.៩១៨.៨៦៦  
ឃ្ល ាំដមើល  -      -      -      -      -    
ដម្រកាមសាង់ោរ  -      -      -      -      -    
សងេ័យ  -      -      -      -      -    
បាត្់បង់  -      -      -      -      -    

  ៦.៩២១.៨៥២    -      -      ៦.៩២១.៨៥២    ៥.៩១៨.៨៦៦  
សាំវធិានធ្នដលើ ECL  (១៩៩.៣៩៣)   -      -      (១៩៩.៣៩៣)   (២៩៥.០២៧) 
ត្ថ្មលដយាង   ៦.៧២២.៤៥៩    -      -      ៦.៧២២.៤៥៩    ៥.៦២៣.៨៣៩  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ២៧.១៩២.៣៤៧    -      -      ២៧.១៩២.៣៤៧    ២២.៩១៧.១៤៤  
          
ធ្នាគារ          
ធ្មមត  ៦.៩២៣.២២២    -      -      ៦.៩២៣.២២២    ៥.៩៣៥.៦៩២  
ឃ្ល ាំដមើល  -      -      -      -      -    
ដម្រកាមសាង់ោរ  -      -      -      -      -    
សងេ័យ  -      -      -      -      -    
បាត្់បង់  -      -      -      -      -    

  ៦.៩២៣.២២២    -      -      ៦.៩២៣.២២២    ៥.៩៣៥.៦៩២  
សាំវធិានធ្នដលើ ECL  (១៩៧.០៤៥)   -      -      (១៩៧.០៤៥)   (២៩៥.០០៩) 
ត្ថ្មលដយាង   ៦.៧២៦.១៧៧    -      -      ៦.៧២៦.១៧៧    ៥.៦៤០.៦៨៣  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ២៧.២០៧.៣៨៦    -      -      ២៧.២០៧.៣៨៦    ២២.៩៨៥.៧៨៣  
          
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) គុណភាពឥណទនថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 
 

កិឆចសនាធានាហិរញ្ញវត្ថុ 

២០២០  ២០១៩ 

ែាំណាក់កាលទី ១ 
ECL ១២ ឡែ  

ែាំណាក់កាលទី ២ 
ឥណទនឡែលមិន
ានឱនភាពថ្នត្ថ្មល
ដលើ ECL ដពញមួយ

អាយុកាល 

 

ែាំណាក់កាលទី ៣ 
ឥណទនឡែលានឱ
នភាពថ្នត្ថ្មលដលើ 

ECL ដពញមួយអាយុ
កាល 

 សរុប  សរុប 

ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ  ែុោល រអាដមរកិ 
សមព័នធធ្នាគារ          
ធ្មមត  ៤៤.៨១០.៤៦៦    -      -      ៤៤.៨១០.៤៦៦    ៣៨.៧៨៨.៣៣០  
ឃ្ល ាំដមើល  -      -      -      -      -    
ដម្រកាមសាង់ោរ  -      -      -      -      -    
សងេ័យ  -      -      -      -      -    
បាត្់បង់  -      -      -      -      -    

ត្ថ្មលដយាងែុលសរុប  ៤៤.៨១០.៤៦៦    -      -      ៤៤.៨១០.៤៦៦    ៣៨.៧៨៨.៣៣០  
សាំវធិានធ្នដលើ ECL  (១៥៤.៩០៧)   -      -      (១៥៤.៩០៧)   (២០៧.៤៧៩) 
ត្ថ្មលដយាង - ត្ថ្មលសមស្សប  ៤៤.៦៥៥.៥៥៩    -      -      ៤៤.៦៥៥.៥៥៩    ៣៨.៥៨០.៨៥១  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ១៨០.៦៣១.៧៣៦    -      -      ១៨០.៦៣១.៧៣៦    ១៥៧.២១៦.៩៦៨  
          
ធ្នាគារ          
ធ្មមត  ៥៧.៦០៣.៩៦២    -      -      ៥៧.៦០៣.៩៦២    ៥១.៧៨៨.៣៣០  
ឃ្ល ាំដមើល  -      -      -      -      -    
ដម្រកាមសាង់ោរ  -      -      -      -      -    
សងេ័យ  -      -      -      -      -    
បាត្់បង់  -      -      -      -      -    

ត្ថ្មលដយាងែុលសរុប  ៥៧.៦០៣.៩៦២    -      -      ៥៧.៦០៣.៩៦២    ៥១.៧៨៨.៣៣០  
សាំវធិានធ្នដលើ ECL  (៥២៥.៣២៤)   -      -      (៥២៥.៣២៤)   (៦៥៥.៨២២) 
ត្ថ្មលដយាង - ត្ថ្មលសមស្សប  ៥៧.០៧៨.៦៣៨    -      -      ៥៧.០៧៨.៦៣៨    ៥១.១៣២.៥០៨  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ២៣០.៨៨៣.០៩១    -      -      ២៣០.៨៨៣.០៩១    ២០៨.៣៦៤.៩៧០  
          

 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL 

ការដកើនដែើងហានិភ័យឥណទនជាស្ថវនត 

ធ្នាគារពិចារណាថា ការដកើនដែើងថ្នហានិភ័យឥណទនជាស្ថរវនត ដកើត្ដែើងមិនដលើសពីដពលឡែលឥណទន
បានែកខានសង ដម្រឆើនជាង ឬដសមើនឹង ៣០ថ្ងៃ សម្រាប់ ហាវ សុីលធីី្រយៈដពលឡវង ឬដម្រឆើនជាង ឬដសមើនឹង ១៥ថ្ងៃ សម្រាប់    
ហាវ សុីលធីី្រយៈដពលែលី។ ថ្ងៃឡែលហួសកាំណត់្សងម្រត្ូវបានកាំណត់្ដោយការរាប់ឆាំនួនថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃផុត្កាំណត់្ែាំបូង
ឡែលទក់ទងនឹងការទូទត់្ម្របាក់ដពញដលញមិនម្រត្ូវបានទទួល។ កាលបរដិឆេទកាំណត់្ម្រត្ូវបានកាំណត់្សងដោយមិន             
គិត្ពីរយៈដពលេនុដម្រគាេះណាមួយឡែលអាឆានសម្រាប់េនកែចី។ 

ម្របសិនដបើានភ័សតុតងបង្ហា ញថាមិនានការដកើនដែើងថ្នហានិភ័យឥណទនជាស្ថរវនត ទក់ទងនឹងការទទួល
ស្ថា ល់ែាំបូងដទដនាេះ ការដធ្វើសាំវធិានធ្ន ដលើ ការខាត្បង់ដលើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយនឹង ម្រត្ូវវាស់ឡវងជា ECL រយៈដពល  
១២ឡែ។ សូឆនាករ មួយឆាំនួនថ្នការដកើនដែើងថ្នហានិភ័យឥណទនែូឆជាការែកខានសងអាឆជាការឆងអុលបង្ហា ញពីការ
ដកើនដែើងហានិភ័យថ្នការែកខានសង ឡែលដៅឡត្បនតដកើត្ានជាបនតបនាា ប់។ កនុងករណីទាំងដនេះ ធ្នាគារកាំណត់្                
រយៈដពលស្ថកលបងកនុងេាំែុងដពលឡែលម្រទពយសមមហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានទមទរដែើមបីបង្ហា ញអាកបបកិរយិាលអេនកែចីដែើមបី  
ផតលភ់សតតុងថាហានិភ័យឥណទនរបស់ែលួនបានធាល ក់ឆុេះ។ ដៅដពលលកខែណឌ ម្របាក់កមចីានកិឆចសនា ម្រត្វូបានឡកឡម្រប       
ភសតតុងឡែលបញ្ជជ ក់ពីលកខណៈវនិិឆេ័យសម្រាប់ការទទួលស្ថា ល់ដពញមួយអាយកុាល ECL ឡលងម្រត្វូបានរាប់បញ្ចូលនូវ
ម្របវត្តិថ្នការេនុវត្តការទូទត់្ម្របាក់ ដធ្ៀបនឹងលកខែណឌ កិឆចសនាឡែលបានឡកឡម្រប។ 

ធ្នាគារម្រត្ួត្ពិនិត្យម្របសិទធភាពថ្នលកខណៈវនិិឆេ័យ ឡែលម្រត្ូវបានដម្របើដែើមបីកាំណត់្ពីការដកើនដែើងជាស្ថរវនតនូវ
ហានិភ័យឥណទនដោយដធ្វើការម្រត្ួត្ពិនិត្យជាម្របចាាំដែើមបីបញ្ជជ ក់ថា៖ 

• លកខណៈវនិិឆេ័យានសមត្ថភាពកាំណត់្ពីការដកើនដែើងជាស្ថរវនតថ្នហានិភ័យឥណទនសាំខាន់  ៗ មុនដពល
ានការម្របឈមហានិភ័យ។ 

• លកខណៈវនិិឆេ័យមិនម្រត្ូវគាន ដៅនឹងដពលដវោឡែលម្រទពយណាមួយហសួកាលបរដិឆេទកាំណត់្សង ៣០ថ្ងៃ ឬ 
១៥ថ្ងៃ 

• រយៈដពលជាមធ្យមរវាងការកាំណត់្េត្តសញ្ជញ ណថ្នការដកើនដែើងហានិភ័យឥណទនជាស្ថរវនត និងការែក
ខាន សង បានដកើត្ដែើងសមស្សបតមកាលៈដទសៈជាក់ឡសតង។ការម្របឈមជាទូដៅមិនម្រត្ូវបានដផារដោយ
ផ្លា លពី់ការវាសស់ាង់ ECL រយៈដពល ១២ឡែដៅជាឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទនដែើយ និង 

• មិនានការឡម្របម្របួលឡែលមិនានការធានាឆាំដពាេះសាំវធិានធ្នដលើការបាត់្បង់ពីការដផាររវាង ម្របូបាប ីលដីត្ថ្ន
ការែកខានសងកនុង រយៈដពល ១២ឡែ (ែាំណាក់កាលទី១) និង ម្របូបាប ីលីដត្ថ្នការែកខានសងកនុងដពញមួយ
អាយុកាល (ែាំណាក់កាលទី២)។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL (ត្) 

និយមន័យថ្នការែកខានសង 

ធ្នាគារចាត់្ទុកម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុសថិត្កនុងស្ថថ នភាពមិនស្សបតមម្របកាសរបស់ធ្នាគារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា សតីពី
ការផតលឆ់ាំណាត់្ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន និងឱនភាពថ្នត្ថ្មល ឡែលានឡឆងកនុងាម្រត ១៧ និងាម្រត ១៩ ដៅដពល៖ 

១) និយមន័យការែកខានសង/និយមន័យថ្ន ឥណទនមិនែាំដណើ រការ (េិនភីេិល) សម្រាប់ហាវ សុលីីធី្រយៈ
ដពលឡវង ជាកឡនលងឡែលសទិធិកាន់កាប់ដែើមានរយៈដពលជាងមួយឆ្ន ាំ ែូឆខាងដម្រកាម៖ 

ឆាំនួនថ្ងៃហួសកាលរាំណរ់ ឆាំណារ់ថាន រ់ សឆូនាររថ្នការយរឺោ៉ា វ 

០ ែល់ដម្រកាម ៣០ថ្ងៃ ធ្មមត 
មិនយឺត្យា វ/ែាំដណើ រការ 

៣០ ែលដ់ម្រកាម ៩០ថ្ងៃ ឃ្ល ាំដមើល 
៩០ ែល់ដម្រកាម ១៨០ថ្ងៃ ដម្រកាមសាង់ោរ 

យឺត្យា វ/មិនែាំដណើ រការ ១៨០ ែល់ដម្រកាម ៣៦០ថ្ងៃ សងេ័យ 

ចាប់ពី ៣៦០ថ្ងៃ បាត់្បង់ 

២) និយមន័យការែកខានសង/និយមន័យថ្ន NPL សម្រាប់ហាវ សុីលធីី្រយៈដពលែលី ឡែលសិទធិកាន់កាប់ដែើម
តិ្ឆជាង ឬដសមើនឹងមួយឆ្ន ាំ ែូឆខាងដម្រកាម៖ 

ឆាំនួនថ្ងៃហួសកាលរាំណរ់ ឆាំណារ់ថាន រ់ សឆូនាររថ្នការយរឺោ៉ា វ 

០ ែល ់១៤ថ្ងៃ ធ្មមត 
មិនយឺត្យា វ/ែាំដណើ រការ 

១៥ ែល់ ៣០ថ្ងៃ ឃ្ល ាំដមើល 
៣១ ែល់ ៦០ថ្ងៃ ដម្រកាមសាង់ោរ 

យឺត្យា វ/មិនែាំដណើ រការ ៦១ ែល់ ៩០ថ្ងៃ សងេ័យ 
ចាប់ពី ៩១ថ្ងៃ បាត់្បង់ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL (ត្) 

និយមន័យថ្នការែកខានសង (ត្) 

៣) បឡនថមដលើការដធ្វើឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទនដោយដយាងដៅតមព័ត៌្ានការែកខានសង ធ្នាគារក៏េនុវត្តការ
ចាត់្ឆាំណាត់្ថាន ក់ ដោយថ្ែដៅដពលានសញ្ជញ ថ្នទម្រមង់ឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទន ធ្នាគារអាឆចាត់្ថាន ក់
ឥណទនដៅជាដម្រកាមសតង់ោ សងេយ័ ឬបាត់្បង់ដទេះបី ការែកខានសង(DPD) តិ្ឆក៏ដោយ។ តិ្ឆជាង ៩០ 
ថ្ងៃសម្រាប់ឥណទនរយៈដពលឡវង និងតិ្ឆជាង ៣០ ថ្ងៃសម្រាប់ឥណទនរយៈដពលែលី។ 

ការោក់បញ្ចូ លព័ត៌្ានដលើការម្របដមើលេនាគត្ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ការោក់បញ្ចូ លព័ត៌្ានដលើការម្របដមើលេនាគត្ ដោយវាយត្ថ្មលទាំងដលើថាដត្ើ                    
ហានិភ័យឥណទនរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានដកើនដែើងជាស្ថរវនាចាប់តាំងពីការទទួលស្ថា ល់ែាំបូង និងការវាស់ឡវង 
EC។ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារបដងកើត្ដសណារយី ូដសែឋកិឆចឆាំនួន ៣ គឺ៖ ករណីជាមូលោឋ នឡែលជាដសណារយី ដូម
ែានបានកាំណត់្នូវម្របូបាប ីលីដត្ថ្នការដកើត្ដែើង ៥៥% ដហើយដសណារយី ូឡែលដៅសល់ពីរដទៀត្ គឺបានកាំណត់្ ២០% 
សម្រាប់ដសណារយី ូដកើនដែើង និង ២៥% សម្រាប់ដសណារយី ូងយឆុេះ។ ករណីជាមូលោឋ នម្រត្ូវបានដធ្វើស្សបដៅនឹង 
ព័ត៌្ានឡែលដម្របើដោយសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ សម្រាប់ដគាលបាំណងដផេងដទៀត្ែូឆជា ការដធ្វើឡផនការយុទធស្ថស្តសត 
និងឡផនការងវកិា។ 

ព័ត៌្ានខាងដម្រៅឡែលម្រត្ូវបានពិចារណារួមាន ទិននន័យដសែឋកិឆច និងការពាករណ៍ឡែលដឆញ ផាយដោយស្ថថ
ប័នរោឋ ភិបាល និងអាជាា ធ្ររូបិយវត្ថុដៅកនុងបណាត ម្របដទសឡែលសមព័នធធ្នាគាម្របតិ្បត្តិការ េងាការ្ នមុែែូឆជា មូលនិ
ធិ្រូបិយវត្ថុេនតរជាតិ្ និងេនកជ្ាំនាញវសិយ័ឯកជ្ននិងេនកពាករណ៍ឡែលបានដម្រជ្ើសដរ ើស។ 

សមព័នធធ្នាគារបានកាំណត់្ និងឆងម្រកងឯកស្ថរសាំខាន់ ថៗ្នហានិភ័យឥណទន និងការខាត្បង់ឥណទនសម្រាប់
ផលប័ម្រត្ហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗ ស្សបតមម្របដទសនីមួយៗដហើយដោយដម្របើការវភិាគទិននន័យម្របវត្តិស្ថស្តសតបានបា ន់ស្ថម ន
ទាំនាក់ទាំនងរវាងេដងរា ម្រកូដសែឋកិឆច និងហានិភ័យឥណទន និងការបាត់្បង់ឥណទន។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL (ត្) 

ការោក់បញ្ចូ លព័ត៌្ានដលើការម្របដមើលេនាគត្ (ត្) 

ដសណារយី ូដសែឋកិឆចថ្នផលប័ម្រត្របស់ធ្នាគារឡែលបានដម្របើដៅថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ រួមានសូឆនាករសាំខាន់ៗ
ែូឆខាងដម្រកាមសម្រាប់ម្របដទសកមពុជាសម្រាប់ឆ្ន ាំឡែលបញ្ច ប់ចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ ែលឆ់្ន ាំ២០២២៖ 
 
ហានិភ័យ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ 
១- -ឥណទនខាន ត្តូ្ឆ           
 - Domestic Private Sector Credit to GDP (%) 
  មូលោឋ ន ៦២,០៨% ៦៣,៧៦% ៦៤,៣៧% ៥០,៨៧% ៥០,៨៧% 
  ដកើនដែើង ៣៥,៧៩% ៣៧,៤៦% ៣៨,០៧% ២៤,៥៧% ២៤,៥៧% 
  ងយឆុេះ ៨៨,៣៨% ៩០,០៦% ៩០,៦៧% ៧៧,១៧% ៧៧,១៧% 
 - FDI (% of GDP) 
  មូលោឋ ន ១០,៦៩% ១០,៦២% ១០,៦៨% ១១,២០% ១១,២០% 
  ដកើនដែើង ១៣,៣៥% ១៣,២៨% ១៣,៣៤% ១៣,៨៦% ១៣,៨៦% 
  ងយឆុេះ ៨,០៣% ៧,៩៦% ៨,០២% ៨,៥៤% ៨,៥៤% 
២- ឥណទនខាន ត្មធ្យម           
 - Cambodia Commodity Imports Total Imports (in KHR billion) 
  មូលោឋ ន ៤.៣១១  ៤.៣៣៧  ៤.៣៣៧  ៣.២៦៣  ៣.២៦៣  
  ដកើនដែើង ២.៨៣៥  ២.៨៦២  ២.៨៦២  ១.៧៨៨  ១.៧៨៨  
  ងយឆុេះ ៥.៧៨៧  ៥.៨១៣  ៥.៨១៣  ៤.៧៣៩  ៤.៧៣៩  
 - Nominal GDP (in KHR billions)  
  មូលោឋ ន ៩,៤៥% ៩,៤០% ៩,៤០% ៩,៥២% ៩,៥២% 
  ដកើនដែើង ១២,៩៧% ១២,៩២% ១២,៩១% ១៣,០៤% ១៣,០៤% 
  ងយឆុេះ ៥,៩៤% ៥,៨៩% ៥,៨៨% ៦,០១% ៦,០១% 
៣- ឥណទនទុនបងវិល      
- US ១ Year Treasury Yield Curve Rates     
 មូលោឋ ន ០,៩៦៧៤៣      
 ដកើនដែើង (០,៣៧២៥៤)     
 ងយឆុេះ ២,៣០៧៤១      
- សមត្ុលយគណនីម្របចាាំឆ្ន ាំ/GDP      
 មូលោឋ ន ០,១៧០០០      
 ដកើនដែើង ១៤,២៤៩១៧      
 ងយឆុេះ  (១៣,៩០៩១៧)     

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL (ត្) 

ការោក់បញ្ចូ លព័ត៌្ានដលើការម្របដមើលេនាគត្ (ត្) 
 
ហានិភ័យ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ 
៤- ឥណទនពាណិជ្ជកមម           
 - FDI Net Inflow (USD) 
  មូលោឋ ន ១.៩៥៦.៣៤៧.៧០៥          
  ដកើនដែើង ២.៤៣៥.៧៧៣.៤៩០          
  ងយឆុេះ ១.៤៧៦.៩២១.៩១៩          
 - Nominal GDP (in KHR billions)  
  មូលោឋ ន ៧៤.១០០          
  ដកើនដែើង ៩២.៧៣៩          
  ងយឆុេះ ៥៥.៤៦០          
៥- ប័ណណឥណទន           
 - ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត្់ ១២ឡែ ានេម្រតការម្របាក់ (%) 
  មូលោឋ ន -១១,៩២% -១១,៩០% -១១,៧៩% ១,២០% ១,២០% 
  ដកើនដែើង ៤,៥៥% ៤,៥៧% ៤,៦៧% ១៧,៦៦% ១៧,៦៦% 
  ងយឆុេះ -២៨,៣៨% -២៨,៣៦% -២៨,២៥% -១៥,២៦% -១៥,២៦% 
 - Domestic Private Sector Credit to GDP (%) 
  មូលោឋ ន ៦២,០៨% ៦៣,៧៦% ៦៤,៣៧% ៤៨,៩០% ៤៨,៩០% 
  ដកើនដែើង ៣៥,៥០% ៣៧,១៧% ៣៧,៧៨% ២២,៣១% ២២,៣១% 
  ងយឆុេះ ៨៨,៦៧% ៩០,៣៥% ៩០,៩៦% ៧៥,៤៩% ៧៥,៤៩% 
៦- ឥណទនផ្លា ល់ែលួន និងដផេង  ៗ     
- GDP at Current Price. Industry (YOY.%)     
 មូលោឋ ន ១៧,១២% ១៧,៤០% ១៧,៤១% ១៥,៨៨% ១៥,៨៨% 
 ដកើនដែើង ២១,៤២% ២១,៦៩% ២១,៧០% ២០,១៨% ២០,១៨% 
 ងយឆុេះ ១២,៨២% ១៣,១០% ១៣,១១% ១១,៥៩% ១១,៥៩% 
- េម្រតការម្របាក់ដលើម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត្់រយៈ ១២ឡែ (%)     
 មូលោឋ ន ១,៣៩% ១,៥៣% ១,៤០% ០,៧៩% ០,៧៩% 
 ដកើនដែើង ៨,៩៨% ៩,១៣% ៨,៩៩% ៨,៣៩% ៨,៣៩% 
 ងយឆុេះ -៦,២១% -៦,០៧% -៦,២០% -៦,៨១% -៦,៨១% 
- Total Unemployment Cambodia (ILO Est)     
 មូលោឋ ន ៥,១៩% ១,៤១% ៤,៣៥% ៩,១៨% ៩,១៨% 
 ដកើនដែើង -៨៥,៦៣% -៨៩,៤១% -៨៦,៤៧% -៨១,៦៤% -៨១,៦៤% 
 ងយឆុេះ ៩៦,០១% ៩២,២៣% ៩៥,១៦% ១០០,០០% ១០០,០០% 
៧- ឥណទនឡកលមអដគហោឋ ន     
- សមត្ុលយគណនីម្របចាាំឆ្ន ាំ/GDP      
 មូលោឋ ន -៨,០១% -៨,០០% -៧,៩៧% -១,០៥% -១,០៥% 
 ដកើនដែើង ១២,២៣% ១២,២៤% ១២,២៨% ១៩,១៩% ១៩,១៩% 
 ងយឆុេះ -២៨,២៦% -២៨,២៤% -២៨,២១% -២១,៣០% -២១,៣០% 
- Nominal GDP (in KHR billions)      
 មូលោឋ ន ៩,៤៥% ៩,៤០% ៩,៤០% ៩,៨២% ៩,៨២% 
 ដកើនដែើង ១៣,៧៥% ១៣,៧០% ១៣,៦៩% ១៤,១១% ១៤,១១% 
 ងយឆុេះ ៥,១៦% ៥,១១% ៥,១០% ៥,៥៣% ៥,៥៣% 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 
(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL (ត្) 

ការោក់បញ្ចូ លព័ត៌្ានដលើការម្របដមើលេនាគត្ (ត្) 
ហានិភ័យ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ 
៨- ឥណទនវបិារូបន៍      
- Crude Oil Brent (USD)      
 មូលោឋ ន ២១,៦១%         
 ដកើនដែើង -៣១,៦៧%         
 ងយឆុេះ ៧៤,៩០%         
- េម្រតការម្របាក់ដលើម្របាកប់ដញ្ញើានកាលកាំណត្់រយៈ ១២ឡែ (%)    
 មូលោឋ ន -០,៦០%         
 ដកើនដែើង ៧,២១%         
 ងយឆុេះ -៨,៤១%         
- េម្រតការម្របាក់ដលើឥណទនរយៈ ១២ឡែ (%)     
 មូលោឋ ន -១៩,៨៧%         
 ដកើនដែើង -៦៧,៥១%         
 ងយឆុេះ ២៧,៧៦%         
៩- ឥណទន បុគាលិក      
- US ១ Year Treasury Yield Curve Rates     
 មូលោឋ ន ១,៤៤៨០០០  ១,៤៩៣២០០  ១,៥១៤,៦៨០  ០,២៣១៩០៥  ០.២៣១៩០៥  
 ដកើនដែើង ១,១៣៨៧៦៧  ១,១៨៣,៦៧  ១,២០៥,៤៤៧  (០,០៧៧៣២៨) (០.០៧៧៣២៨) 
 ងយឆុេះ ១,៧៥៧២៣៣  ១,៨០២៤៣៣  ១,៨២៣,៩១៣  ០,៥៤១១៣៧  ០.៥៤១១៣៧  
១០-ឥណទនដគហោឋ ន
ឥណទនដគហោឋ នស្ថ
ធារណៈណៈ 

     
- GDP at Current Price. Industry (YOY.%)     
 មូលោឋ ន ១៦,៥៩% ១៦,៤៨% ១៦,៣៦% ១៥,៨៨% ១៥,៨៨% 
 ដកើនដែើង ២០,៨៩% ២០,៧៧% ២០,៦៥% ២០,១៨% ២០,១៨% 
 ងយឆុេះ ១២,២៩% ១២,១៨% ១២,០៦% ១១,៥៩% ១១,៥៩% 
- Crude Oil Brent (USD)      
 មូលោឋ ន ២១,៦១% ២៣,៨១% ២៤,៣៨% -១២,៣៩% -១២,៣៩% 
 ដកើនដែើង -៣០,០២% -២៧,៨២% -២៧,២៥% -៦៤,០២% -៦៤,០២% 
 ងយឆុេះ ៧៣,២៤% ៧៥,៤៥% ៧៦,០១% ៣៩,២៤% ៣៩,២៤% 
- Total Unemployment Cambodia (ILO Est)     
 មូលោឋ ន ៣,៣៣% ៦,៥៦% ៦,៧៣% ៩,១៨% ៩,១៨% 
 ដកើនដែើង -៨៧,៤៩% -៨៤,២៦% -៨៤,០៩% -៨១,៦៤% -៨១,៦៤% 
 ងយឆុេះ ៩៤,១៥% ៩៧,៣៨% ៩៧,៥៥% ១០០,០០% ១០០,០០% 
១១- ឥណទនដគហោឋ ន
បុគាលិក      

     
- USDKHR BGN Curncy      
 មូលោឋ ន ៤.០៧២,៥៧០៣៦

៦ 
៤.០៧៩,៥៩៩១៤

៤ 
៤.០៨៥,៥០៣៧៧

៧ 
៤.០៥០,៨១៩០៣ ៤.០៥០,៨១៩០៣ 

 ដកើនដែើង ៣.៩៩៥,៧៨៥១៦ ៤.០០២,៨១៣៩៥ ៤.០០៨,៧១៨៥៧ ៣.៩៧៤,០៣៣៨៤
៤ 

៣.៩៧៤,០៣៣៨៤
៤  ងយឆុេះ ៤.១៤៩,៣៥៥៥៦ ៤.១៥៦,៣៨៤៣៤

៤ 
៤.១៦២,២៨៨៩៦ ៤.១២៧,៦០៤២៣ ៤.១២៧,៦០៤២៣ 

- FDI (% of GDP)      
 មូលោឋ ន ១០,៦៩% ១០,៦២% ១០,៦៨% ១១,២៤% ១១,២៤% 
 ដកើនដែើង ១៣,៣៤% ១៣,២៧% ១៣,៣៣% ១៣,៨៩% ១៣,៨៩% 
 ងយឆុេះ ៨,០៤% ៧,៩៧% ៨,០៣% ៨,៥៩% ៨,៥៩% 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL (ត្) 

ការោក់បញ្ចូ លព័ត៌្ានដលើការម្របដមើលេនាគត្ (ត្) 
ហានិភ័យ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ 
១២- កិឆចសនា ការធានា           
 - Domestic Private Sector Credit to GDP (%) 
  មូលោឋ ន ៦២,០៨%         
  ដកើនដែើង ៣៥,៧៩%         
  ងយឆុេះ ៨៨,៣៨%         
 - FDI (% of GDP) 
  មូលោឋ ន ១០,៦៩%         
  ដកើនដែើង ១៣,៣៥%         
  ងយឆុេះ ៨,០៣%         
១៣- ឥណទននាាំឆូល           
 - FDI Net Inflow (USD) 
  មូលោឋ ន ១.៩៥៦.៣៤៧.៧០៤,៧០         
  ដកើនដែើង ២.៤៣៥.៧៧៣.៤៩០,១៧         
  ងយឆុេះ ១.៤៧៦.៩២១.៩១៩,២៣         
 - Nominal GDP (in KHR billions)  
  មូលោឋ ន ៧៤.០៩៩,៥៣          
  ដកើនដែើង ៩២.៧៣៩,៤៧          
  ងយឆុេះ  ៥៥.៤៥៩,៥៨          

ទាំនាក់ទាំនងឡែលបានពាករណ៍រវាងសូឆនាករសាំខាន់  ៗនិងេម្រតការខាត្បង់ និងការខាត្បង់ដលើផលប័ម្រត្ដផេងៗ
ថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងដោយឡផអកដលើការវភិាគទិននន័យម្របវត្តិស្ថស្តសតឡែលអាឆរកបានកនុងរយៈដពល 
៧ឆ្ន ាំកនលងមក។ 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឡែលបានឡកឡម្រប 

លកខែណឌ កិឆចសនាថ្នឥណទនអាឆម្រត្វូបានឡកឡម្របដោយដហតុ្ផលមួយឆាំនួនរមួាន ការផ្លល សប់តូរលកខែណឌ         
ទីផារ ការរកាេតិ្ងិជ្ន និងកតត ដផេងដទៀត្ឡែលមិនទក់ទងនឹងការងយឆុេះឥណទនជាសកាត នុពលនាដពលបឆចុបបនន 
របសេ់តិ្ងិជ្ន។ ឥណទនឡែលានស្ស្ថប់ឡែលលកខែណឌ ម្រត្ូវបានឡកឡម្របអាឆម្រត្ូវបានមិនទទួលស្ថា ល់ និងបានឆរចា 
ដែើងដនាេះ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា លថ់ាជាឥណទនងមី កនុងត្ថ្មលសមស្សបតមដគាលការណ៍គណដនយយ ឡែលាន ឡឆងកនុង
កាំណត់្សាា ល់ ២(ឆ)(iv)។  
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL (ត្) 

ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឡែលបានឡកឡម្រប (ត្) 

ដៅដពលឡែលលកខែណឌ ថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានឡកឡម្រប ដហើយការឡកឡម្របមិនានលទធផលជាកនុងការមិន
ទទួលស្ថា លក់ារកាំណត់្ថាដត្ើ ហានិភ័យឥណទនរបសម់្រទពយសកមមបានដកើនដែើងគួរឲ្យកត់្សាា លឆ់លុេះបញ្ជច ាំងពីការ
ដម្របៀបដធ្ៀប៖ 

• ម្របូបាប ីលីដត្ថ្នការែកខានសង (PD) ដពញមួយអាយុកាលរបស់វាដៅកាលបរដិឆេទរាយការណ៍ ដោយឡផអកដលើ
លកខែណឌ ឡែលបានឡកឡម្រប ជាមួយ។ 

• ម្របូបាប ីលីដត្ថ្នការែកខានសង (PD) អាយុកាលដៅសលឡ់ែលបា ន់ស្ថម នឡផអកដលើទិននន័យសតពីី ការទទួល
ស្ថា ល់ ែាំបូងនិងល័កខែ័ណឌ កិឆចសនាដែើម។ 

ដៅដពលឡែលការឡកឡម្របបានដធ្វើឲ្យានការខាត្បង់ ឥណទនងមីម្រត្ូវបានទទួលស្ថា លនិ់ងឡបងឡឆកសម្រាប់ 
ែាំណាក់កាលទី១ (សនមត្ថាវាមិនានឱនភាពថ្នត្ថ្មលឥណទនដៅដពលដនាេះដទ)។ 

លកខែណឌ ឡែលម្រត្វូបានឡកលមអជាទូដៅរមួបញ្ចូលការពម្រងីកឥណម្របតិ្ទន ការផ្លល សប់តូរដពលដវោថ្នការទូទត់្
សងការម្របាក់ និងការឡកឡម្របលកខែណឌ ថ្នកិឆចម្រពមដម្រពៀងឥណទន។ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL (ត្) 

សាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង ់

កនុងេាំែុងឆ្ន ាំសាំវធិានធ្នឬសាំវធិានធ្នប្ញ្ជច ស់ ការខាត្បង់ដលើឱនភាពថ្នត្ថ្មល ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដលើម្របាក់ឆាំដណញ ឬខាត្ានែូឆខាងដម្រកាម៖ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
ក្បអភទ ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 

 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤)       (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 

                
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារនានា  (៧.៧៨៦)   ៥២៣.៧៥៣    (៣១.៧៤៤)   ២.១២២.២៤៧    ៩៦.០៨៣    ៣១.១៥៣    ៣៩១.៧៣០    ១២៦.២៣២  
ឥណទន និងបុដរម្របទនផតល់ែល់េត្ិងិជ្ន  ២០.៨៥២.៣៥៧    ២២.៦០០.២៧៨    ៨៥.០១៥.០៥៩    ៩១.៥៧៦.៣២៦    ១៦.២០៤.៤៦២    ២១.៤៦២.២៩៥    ៦៦.០៦៥.៥៩២    ៨៦.៩៦៥.២១៩  
ម្រទពយសកមមដផេងៗ   (៥០.៥៤០)   ២៨៧.១៧៤    (២០៦.០៥១)   ១.១៦៣.៦៣០    (៥២.៨៦៩)   ២៨៧.១៨៤    (២១៥.៥៤៧)   ១.១៦៣.៦៧០  

  ២០.៧៩៤.០៣១    ២៣.៤១១.២០៥    ៨៤.៧៧៧.២៦៤    ៩៤.៨៦២.២០៣    ១៦.២៤៧.៦៧៦    ២១.៧៨០.៦៣២    ៦៦.២៤១.៧៧៥    ៨៨.២៥៥.១២១  
កិឆចសនាធានាហិរញ្ញវត្ថុ  (៥៤.១៥៦)   (៨៧.៩៨៩)   (២២០.៧៩៤)   (៣៥៦.៥៣១)   (១៣២.០៨២)   ៣៦០.៣៥៤    (៥៣៨.៤៩៨)   ១.៤៦០.១៥៤  

សរុប  ២០.៧៣៩.៨៧៥    ២៣.៣២៣.២១៦    ៨៤.៥៥៦.៤៧០    ៩៤.៥០៥.៦៧២    ១៦.១១៥.៥៩៤    ២២.១៤០.៩៨៦    ៦៥.៧០៣.២៧៧    ៨៩.៧១៥.២៧៥  
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL (ត្) 

សាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង់ (ត្) 

តរាងខាងដម្រកាមបង្ហា ញពីសមត្ុលយថ្នសាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង់តមថាន ក់ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ 
 

 ២០២០  ២០១៩ 
ឥណទន និងបុដរម្របទនតមត្ថ្មលែករ ាំលស់ ែាំណារ់កាលទ៊ី ១  ែាំណារ់កាលទ៊ី ២  ែាំណារ់កាលទ៊ី ៣  សរ  ប  ែាំណារ់កាលទ៊ី ១  ែាំណារ់កាលទ៊ី ២  ែាំណារ់កាលទ៊ី ៣  សរ  ប 

 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
សមព័នធធនាគារ                
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ២៤.៦២៧.៤២២    ៣៤៤.៤៥៣    ៨.២៦៣.៧០១    ៣៣.២៣៥.៥៧៦    ១៤.៩៧៦.២៤៨    ៨៦២.៥៣០    ១៨.០៦១.០៥៤    ៣៣.៨៩៩.៨៣២  
សាំវធិានធ្នដលើការបាត្់បង់កនុងេាំែុងឆ្ន ាំ  (១២.៧២១.៩២២)   ២.៩៥៩.២៤៥    ៣០.៦១៥.០៣៤    ២០.៨៥២.៣៥៧    ៩.៦៥១.១៧៤    (៥១៨.០៧៧)   ១៣.៤៦៧.១៨១    ២២.៦០០.២៧៨  
ការលុបដចាលកនុងេាំែុងឆ្ន ាំ  -      -      (១៨.៦៧៦.៤៥៩)   (១៨.៦៧៦.៤៥៩)   -      -      (២៣.៩៩៤.៣២៩)   (២៣.៩៩៤.៣២៩) 
លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      (៦៨.៩២៧)   (៦៨.៩២៧)   -      -      ៧២៩.៧៩៦    ៧២៩.៧៩៦  

នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  ១១.៩០៥.៥០០    ៣.៣០៣.៦៩៨    ២០.១៣៣.៣៤៩    ៣៥.៣៤២.៥៤៧    ២៤.៦២៧.៤២២    ៣៤៤.៤៥៣    ៨.២៦៣.៧០២    ៣៣.២៣៥.៥៧៧  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ៤៨.១៥៧.៧៤៨    ១៣.៣៦៣.៤៥៨    ៨១.៤៣៩.៣៩៧    ១៤២.៩៦០.៦០២    ១០០.៣៥៦.៧៤៥    ១.៤០៣.៦៤៦    ៣៣.៦៧៤.៥៨៦    ១៣៥.៤៣៤.៩៧៧  
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL (ត្) 

សាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង់ (ត្) 

តរាងខាងដម្រកាមបង្ហា ញពីសមតុ្លយថ្នសាំវធិានធ្នខាត្បង់តមថាន ក់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ (ត្) 
 

 ២០២០  ២០១៩ 

ឥណទន និងបុដរម្របទនតមត្ថ្មលែករ ាំលស់ ែាំណារ់កាលទ៊ី ១  ែាំណារ់កាលទ៊ី ២  ែាំណារ់កាលទ៊ី ៣  សរ  ប  ែាំណារ់កាលទ៊ី ១  ែាំណារ់កាលទ៊ី ២  ែាំណារ់កាលទ៊ី ៣  សរ  ប 

 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
ធនាគារ                
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ២៤.០៦៦.១៣៧    ២៨៦.២០២    ៧.៨៣៧.២៤១    ៣២.១៨៩.៥៨០    ១៤.១៣៧.២៨៥    ៨១៨.៩២០    ១៧.៦០០.៩៧០    ៣២.៥៥៧.១៧៥  
សាំវធិានធ្នដលើការបាត្់បង់កនុងេាំែុងឆ្ន ាំ  (១៣.២២៦.៩៨២)   ២.៦២០.៧៣៩    ២៦.៨១០.៧០៤    ១៦.២០៤.៤៦២    ៩.៩២៨.៨៥២    (៥៣២.៧១៨)   ១២.០៦៦.១៦១    ២១.៤៦២.២៩៥  

ការលុបដចាលកនុងេាំែុងឆ្ន ាំ  -      -      (១៧.១៥៨.០៥៤)   (១៧.១៥៨.០៥៤)   -      -      (២២.៤៣៦.៣១៩)   (២២.៤៣៦.៣១៩) 

លដមអៀងពីការបតូររូបិយប័ណណ  -      -      (២៦.៥៩៩)   (២៦.៥៩៩)  -   -    ៦០៦.៤២៩    ៦០៦.៤២៩  

នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  ១០.៨៣៩.១៥៥    ២.៩០៦.៩៤១    ១៧.៤៦៣.២៩៣    ៣១.២០៩.៣៨៩    ២៤.០៦៦.១៣៧    ២៨៦.២០២    ៧.៨៣៧.២៤១    ៣២.១៨៩.៥៨០  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ៤៣.៨៤៤.៣៨២    ១១.៧៥៨.៥៧៦    ៧០.៦៣៩.០២០    ១២៦.២៤១.៩៧៨    ៩៨.០៦៩.៥០៨    ១.១៦៦.២៧៣    ៣១.៩៣៦.៧៥៧    ១៣១.១៧២.៥៣៨  
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រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL (ត្) 

សាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង់ (ត្) 

តរាងខាងដម្រកាមបង្ហា ញពីសមតុ្លយថ្នសាំវធិានធ្នខាត្បង់តមថាន ក់ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ (ត្) 
 

 ២០២០  ២០១៩ 
ស្ថឆ់ម្របាក់ និងម្របាក់បដញ្ញើដៅ

ធ្នាគារដផេងៗ  
ែាំណារ់កាល  ទ៊ី 

១  
ែាំណារ់កាល  ទ៊ី 

២  
ែាំណារ់កាល  ទ៊ី 

៣  សរ  ប  សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
សមព័នធធនាគារ          
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ៥៨៩.៩៥៦    -      -      ៥៨៩.៩៥៦    ៦៩.៩៩៩  
សាំវធិានធ្នដលើការបាត្ប់ង់ 

កនុងេាំែុងឆ្ន ាំ  (៧.៧៨៦)   -      -      (៧.៧៨៦)   ៥២៣.៧៥៣  

លដមអៀងពកីារបតូររូបយិបណ័ណ  ២៧៤    -      -      ២៧៤    (៣.៧៩៦) 
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្ន ូ  ៥៨២.៤៤៤    -      -      ៥៨២.៤៤៤    ៥៨៩.៩៥៦  

សមមលូនងឹពាន់ដរៀល 
(កាំណត្ស់ាា ល់ ៤)  ២.៣៥៥.៩៨៦    -      -      ២.៣៥៥.៩៨៦    ២.៤០៤.០៧១  

          
ធនាគារ          
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ៤៥.២៤១    -      -      ៤៥.២៤១    ១៤.០៥៩  
សាំវធិានធ្នដលើការបាត្ប់ង់ 

កនុងេាំែុងឆ្ន ាំ  ៩៦.០៨៣    -      -      ៩៦.០៨៣    ៣១.១៥៣  

លដមអៀងពកីារបតូររូបយិបណ័ណ  ២១៩    -      -      ២១៩    ២៩  
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្ន ូ  ១៤១.៥៤៣    -      -      ១៤១.៥៤៣    ៤៥.២៤១  

សមមលូនងឹពាន់ដរៀល 
(កាំណត្ស់ាា ល់ ៤)  ៥៧២.៥៤១    -      -      ៥៧២.៥៤១    ១៨៤.៣៥៧  

 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL (ត្) 

សាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង់ (ត្) 

តរាងខាងដម្រកាមបង្ហា ញពីសមតុ្លយថ្នសមវធិានធ្នខាត្បង់តមថាន ក់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ (ត្) 
 

 ២០២០  ២០១៩ 

គណនីម្រត្វូទទួលដផេងៗ  ែាំណារ់កាល  ទ៊ី 
១  

ែាំណារ់កាល  ទ៊ី 
២  

ែាំណារ់កាល  ទ៊ី 
៣  សរ  ប  សរ  ប 

 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
សមព័នធធនាគារ          
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ២៩៥.០២៧    -      -      ២៩៥.០២៧    ៧.៨៥៨  
សាំវធិានធ្នដលើការបាត្ប់ង់ 

កនុងេាំែុងឆ្ន ាំ 
 (៥០.៥៤០)   -      -      (៥០.៥៤០)   ២៨៧.១៧៤  

លដមអៀងពកីារបតូររូបយិបណ័ណ  (៤៥.០៩៤)   -      -      (៤៥.០៩៤)   (៥) 
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្ន ូ  ១៩៩.៣៩៣    -      -      ១៩៩.៣៩៣    ២៩៥.០២៧  

សមមលូនងឹពាន់ដរៀល 
(កាំណត្ស់ាា ល់ ៤)  ៨០៦.៥៤៥    -      -      ៨០៦.៥៤៥    ១.២០២.២៣៥  

          
ធនាគារ          
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ២៩៥.០០៩    -      -      ២៩៥.០០៩    ៧.៨៣០  
សាំវធិានធ្នដលើការបាត្ប់ង់ 

កនុងេាំែុងឆ្ន ាំ  (៥២.៨៦៩)   -      -      (៥២.៨៦៩)   ២៨៧.១៨៤  

លដមអៀងពកីារបតូររូបយិបណ័ណ  (៤៥.០៩៥)   -      -      (៤៥.០៩៥)   (៥) 
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្ន ូ  ១៩៧.០៤៥    -      -      ១៩៧.០៤៥    ២៩៥.០០៩  

សមមលូនងឹពាន់ដរៀល 
(កាំណត្ស់ាា ល់ ៤)  ៧៩៧.០៤៧    -      -      ៧៩៧.០៤៧    ១.២០២.១៦២  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលដកើត្ដែើងពី ECL (ត្) 

សាំវធិានធ្នដលើការខាត្បង់ (ត្) 

តរាងខាងដម្រកាមបង្ហា ញពីសមតុ្លយថ្នសាំវធិានធ្នខាត្បង់តមថាន ក់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ (ត្) 
 

 ២០២០   ២០១៩ 

កិឆចសនាធានាហិរញ្ញវត្ថុ 
ែាំណារ់កាល  

ទ៊ី ១  
ែាំណារ់កាល   

ទ៊ី ២  
ែាំណារ់កាល    

ទ៊ី ៣  សរ  ប  សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
សមព័នធធនាគារ          
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ២០៧.៤៧៩    -      -      ២០៧.៤៧៩    ២៨៨.៤៩៨  
សាំវធិានធ្នដលើការបាត្ប់ង់ 

កនុងេាំែុងឆ្ន ាំ 
 (៥៤.១៥៦)   -      -      (៥៤.១៥៦)   (៨៧.៩៨៩) 

លដមអៀងពកីារបតូររូបយិបណ័ណ  ១.៥៨៤    -      -      ១.៥៨៤    ៦.៩៧០  

នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្ន ូ  ១៥៤.៩០៧    -      -      ១៥៤.៩០៧    ២០៧.៤៧៩  

សមមលូនងឹពាន់ដរៀល 
(កាំណត្ស់ាា ល់ ៤)  ៦២៦.៥៩៩    -      -      ៦២៦.៥៩៩    ៨៤៥.៤៧៦  

          
ធនាគារ          
នាថ្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ៦៥៥.៨២២    -      -      ៦៥៥.៨២២    ២៨៨.៤៩៨  
សាំវធិានធ្នដលើការបាត្ប់ង់ 

កនុងេាំែុងឆ្ន ាំ  (១៣២.០៨២)   -      -      (១៣២.០៨២)   ៣៦០.៣៥៤  

លដមអៀងពកីារបតូររូបយិបណ័ណ  ១.៥៨៤    -      -      ១.៥៨៤    ៦.៩៧០  

នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្ន ូ  ៥២៥.៣២៤    -      -      ៥២៥.៣២៤    ៦៥៥.៨២២  

សមមលូនងឹពាន់ដរៀល 
(កាំណត្ស់ាា ល់ ៤)  ២.១២៤.៩៣៦    -      -      ២.១២៤.៩៣៦    ២.៦៧២.៤៧៤  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ជ្) ការរកីរាលោលថ្នកូវែី-១៩ និងផលប េះពាល់ដៅដលើ ECL  

ផលដប េះពាល់ថ្នការរកីរាលោលរបស់ កូវែី-១៩ ដៅដលើកាំដណើ នដសែឋកិឆចបណាត លឱយេដងរដសែឋកិឆចឡែលម្រត្ូវ
បានដម្របើម្របាស់ជាម ូឡែលសថិត្ដៅដម្រៅឡែនកាំណត់្ ស.រ.ហ.េ.ក ៩ ឡែលបដងកើត្ដែើងដែើមបែីាំដណើ រការការគណនាដែើង          
វញិ។ ដលើសពីដនេះដទៀត្ការគាាំម្រទរបស់រាជ្រោឋ ភិបាលបឆចុបបនន និងបទបបញ្ញត្តិសតពីីការដរៀបឆាំរឆនាសមព័នធម្របាក់កមចី ឡែល
ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងដែើមបីកាត់្បនថយផលប េះពាល់េវជិ្ជានថ្ន កូវែី-១៩ និងផលប េះពាលដ់សែឋកិឆចែ៏ថ្ទដទៀត្ម្រត្ូវបានយក
ជាឡផនកមួយដៅកនុងម ូឡែលដនេះ។  លទធផលថ្នម ូឡែល ស.រ.ហ.េ.ក ៩ ដម្រកាមលកខែណឌ ដសែឋកិឆចបឆចុបបនន មិនអាឆវាស់ឡវង
លទធផលម្រតឹ្មម្រត្ូវដទ។ ែូដឆនេះការម្រត្ួត្សុគីាន ដម្រកាយគាំរដូោយឡផអកដលើការវភិាគបាំឡរបាំរលួនិងការវនិិឆេ័យរបស់ថាន ក់ែឹកនាាំ
ជាន់ែពស់របស់ធ្នាគារដេសុលីីោគឺចាាំបាឆ់ដែើមបឆីលុេះបញ្ជច ាំងពី ECL កនុងវធីិ្ស្ថស្តសតមួយដែើមបីដឆៀសវាងការបា ន់ស្ថម នទប
ដពកហួសកម្រមិត្ដពកដៅកនុងកាលៈដទសៈដនេះ។ 

ម ូឡែលម្រត្ូវបានឡកសម្រមួល (calibrate) ជាញឹកញាប់ ដែើមបីអាឆម្រគប់ម្រគងស្ថថ នការឡែលបណាត លមកពីផលប េះពាល់
ថ្ន កូវែី-១៩។ ែូដឆនេះដយើងរ ាំពឹងថានឹងានការឡកសម្រមួលម ូឡែលដម្រកាយឆ្ន ាំ ២០២០ ដែើមបីម្របដមើលដមើលនាដពលេនាគត្ 
ដៅដពលឡែលដសែឋកិឆចបង្ហា ញពីកាំដណើ នផលិត្ផលកនុងស្សុកសរុបជាវជិ្ជាន។ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារក៏ដធ្វើការកាំណត់្េត្តសញ្ជញ ណ និងពិនិត្យដែើងវញិយា ងដទៀងទត់្ឆាំដពាេះេតិ្ងិជ្ន
ឡែលធាល ប់ានម្របវត្តិដកើនដែើងនូវហានិភ័យឥណទននិងឱនភាពឥណទន ជាពិដសសេតិ្ងិជ្នទាំងដនាេះបានទទួលយក
ការពនារដពលការទូទត់្និងសម្រមួលនូវលកខែណឌ ែថ្ទដទៀត្ ដែើមបដីោេះស្ស្ថយបញ្ជា ស្ថឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សលួ រយៈដពលែលី
ឬបានពនារដពល និងផតល់ឱយនូវព័ត៌្ានឥណទនកនុងកម្រមិត្ណាមួយែល់េតិ្ងិជ្នទាំងដនេះ។ 

ការពាករណ៍ដសែឋកិឆចគឺសថិត្ដៅដម្រកាមភាពមិនម្របាកែម្របជាកម្រមិត្ែពស់ដៅកនុងស្ថថ នភាពបឆចុបបនន។ ជាដហតុ្        
បណាត លឱយការពាករណ៍និងម ូឡែលដសែឋកិឆចអាឆមិនម្រត្ូវបានេនុវត្ត។ ដោយត្ម្រមូវឱយានការពឹងឡផអកកាន់ឡត្ខាល ាំង ដលើ
ការពាករណ៍របស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជា ម្រកសួងដសែឋកិឆចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ធ្នាគារពិភពដោក ឬ ធ្នាគារេភិវឌឍន៍អាសុី
ដែើមបីបញ្ចូ លដៅកនុងការវភិាគនិងវាយត្ថ្មលលទធផល ECL។ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារក៏បដងកើត្ដសណារយី ូដសែឋកិឆចឆាំនួន ៣ ដែើមបីឆលុេះបញ្ជច ាំងពីស្ថថ នភាពដសែឋកិឆច ដោយ
ចាប់ដផតើមពីមូលោឋ នម្រគឹេះលអនិងអាម្រកក់។ ដសណារយី នីូមួយៗគឺស្សបនឹងម្របបូាប ីលីដត្ ៥៥% ២០% និង ២៥% ដនេះដបើដយាង
តមដសឆកតីសដម្រមឆរបសថ់ាន ក់ម្រគប់ម្រគងជាន់ែពសរ់បស់ធ្នាគារដេសុលីោីចាប់តាំងពីការផាុេះកូវែី-១៩ ដៅឡែមីនា-២០២០។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ដធ្វើការដោេះស្ស្ថយបញ្ជា ដៅដលើភាពរងប េះពាលដ់លើហានិភ័យទីផារ ឡែលជា                    
ហានិភ័យថ្នការផ្លល សប់តូរថ្នកម្រមិត្ ឬភាពដែើងឆុេះថ្នេម្រតទីផារ ឬត្ថ្មលទីផារ ានែូឆជា េម្រតការម្របាក់ គាល ត្ឥណទន 
េម្រតបតូររូបិយប័ណណបរដទស ត្ថ្មលវត្ថុធាតុ្ដែើម និងត្ថ្មលម្រទពយាច ស់ ឡែលអាឆផតល់ផលប េះពាល់ជាេវជិ្ជានដៅដលើ           
ឆាំណូលេនាគត្ ដែើមទុន ឬសមត្ថភាពកនុងការ សដម្រមឆដគាលដៅអាជី្វកមមរបសស់មព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ។ 

ម្របដភទឆមបងថ្នហានិភ័យទីផាររបសស់មព័នធធ្នាគារ និង ធ្នាគារានែូឆជា៖ 

(i) ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់៖ អាឆនាាំមកនូវភាពខាត្បង់ ដៅដពលានភាពេសមតុ្លយរវាងម្រទពសកមម និង
បាំណុល ដហើយេម្រតការម្របាក់ដលើម្រទពយទាំងដនាេះផ្លល ស់បតូរជាដទៀងទត់្ ឬដៅឆដនាល េះដពលឡែលែុសគាន ។ 

(ii) ហានិភ័យេម្រតបតូ ររបិូយប័ណណបរដទស៖ អាឆនាាំមកនូវភាពខាត្បង់ ដៅដពលានេសមតុ្លយរវាងម្រទពយសកមម 
និងម្រទពយេកមម របស់របិូយប័ណណជាក់ោក់ណាមួយ។ 

គណៈកាម ធិ្ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ និងពត៌្ានវទិា(BRIC) ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងដោយម្រកុមម្របឹកាភិបាល ដែើមបី
ជួ្យម្រកុមម្របឹកាភិបាលកនុងដលើទាំនួលែុសម្រត្ូវកនុងការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យរបស់ែលួនឱយានម្របសទិធភាព និងម្រត្ួត្ពិនិត្យជា
ដទៀងទត់្ដលើសមត្ថភាពរបស់េនកម្រគប់ម្រគងកនុងការវាយត្ថ្មល និងម្រគប់ម្រគងហានិភ័យរបស់ធ្នាគារ។ ហានិភ័យទីផារម្រត្ូវ
បានម្រគប់ម្រគងឡផអកដៅដលើដគាលការណ៍ និងកម្រមិត្កាំណត់្ថ្ផាកនុង ែូឆខាងដម្រកាម៖ 

ដគាលការណ៍ថ្នហានិភ័យទីផារ 

• ស្សបដៅតមដគាលនដយាបាយធ្នាគាររងឹាាំ សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ នឹងម្រគប់ម្រគងយា ងសកមមដលើស្ថថ ន
ភាពរូបិយប័ណណ និងស្ថថ នភាពហានិភ័យេម្រតការម្របាក់ កនុងការទប់បង្ហក រស្ថថ នភាព ដោយផាូរផាងម្រទពយសកមម 
និងបាំណុល។ 

• សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារមិនម្រត្ូវពាក់ព័នធនឹងសកមមភាពដោយទទួលឆាំណូលបានមកពីការជួ្ញែូរផ្លត ឆ់មុែ 
ឬការទសេន៍ទយដលើបឡម្រមបម្រមួលថ្នេម្រតបតូរម្របាក់ េម្រតការម្របាក់ ឬត្ថ្មលថ្នមូលបម្រត្។ 

• កម្រមិត្កាំណត់្ ែូឆឡែលបានកាំណត់្ដោយធ្នាគារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា គឺានេត្ថន័យកម្រមិត្ផលប េះពាល់ 
េវជិ្ជានថ្នហានិភ័យទីផារ និងមិនានេត្ថន័យសម្រាប់បដងកើត្ឱកាសសម្រាប់ការជួ្ញែូរផ្លត ឆ់មុែដទ។ 

• ទាំនួលែុសម្រត្ូវពីមួយថ្ងៃដៅមួយថ្ងៃសម្រាប់ហានិភ័យទីផារ គឺសថិត្ដៅដលើគណៈម្រគប់ម្រគងជាន់ែពស់ ថ្ន 
រត្នាភិបាល។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 

កម្រមិត្កាំណត់្ស្ថថ នភាពថ្នហានិភ័យទីផារ 

• កម្រមិត្កាំណត់្ដោយបទបញ្ញត្តិដលើភាពមិនផាូរផាងគាន ថ្នការបតូររបិូយប័ណណបរដទសកនុងមួយរបិូយប័ណណ និងសរុប 
គួរម្រត្ូវបាន េដងកត្ម្រគប់ដពលទាំងេស។់ 

• ម្រគប់ដពលទាំងេស់ ធ្នាគារម្រត្ូវានកម្រមិត្កាំណត់្ស្ថថ នភាពខាងកនុងឡែលែពសជ់ាងកម្រមិត្កាំណត់្របស់បញ្ញត្តិ 
ដែើមបឲី្យាន ឡែនសុវត្ថិភាពកនុងការធានាការេនុដោមទាំងស្សុងជាេឆិថ្្នតយ៍ ដៅតមកម្រមិត្កាំណត់្ដោយ
បទបញ្ញត្តិ។ 

• ការកាំណត់្កម្រមិត្ ថ្ផាកនុង គឺសថិត្ដៅដម្រកាមការសដម្រមឆឆិត្តរបស់គណៈកាម ធិ្ការ ម្រទពយសកមម និង ម្រទពយេកមម 
(”ALCO”) ប ុឡនត ចាាំបាឆ់ម្រត្ូវឡត្ ១) ឡឆង និង បង្ហា ញេាំពីដហតុ្ផលដៅកនុងកាំណត់្ដហតុ្ ALCO និង ២) ម្រត្ូវបាន
េនុម័ត្ជាផលូវការ ដោយម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិ។ 

• នាយកោឋ ន និង ការយិាលយ័ឡែលពាក់ព័នធគួរវាយត្ថ្មលជាដទៀងទត់្ និង ម្រត្តួ្ពិនិត្យតមោនដលើហានិភ័យ
ថ្នការមិនេនុដោមតមកម្រមិត្កាំណត់្។ ការបាំពានកម្រមិត្កាំណត់្ថ្ផាកនុងគួរម្រត្ូវបានរាយការណ៍ដៅកាន់ ALCO 
និងម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិ។ 

• រាលក់ារផ្លល ស់បតូរដៅដលើកម្រមិត្កាំណត់្ថ្ផាកនុង ម្រត្ូវរាយការណ៍តមរយៈេីុឡម ល ដៅកាន់ម្របធានគណៈកាម ធិ្ការ 
ម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ និងពត៌្ានវទិា (“BRIC”) ដៅកនុងថ្ងៃឡត្មួយថ្នការផ្លល សប់តូរ។ 

• ម្រគប់ដពលទាំងេស់ ធ្នាគារម្រត្ូវានឡផនការយថាភាពសម្រាប់េនុវត្ត ដៅដពលឡែលម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិ
យល់ដឃ្ើញថា កម្រមិត្សុវត្ថិភាពអាឆនឹងមិនម្រគប់ម្រគាន់ និងានហានិភ័យដលើការដលមើសដលើកម្រមិត្កាំណត់្       
បញ្ញតិ្ត ដលើភាពមិនផាូរផាងគាន ថ្នការបតូររបិូយប័ណណបរដទស។ ឡផនការយថាភាពដនេះគួរឡត្ម្រគប់ម្រគាន់ដែើមបីធានា
ថាកម្រមិត្កាំណត់្ដោយបទបញ្ញត្តិភាពដលើ មិនផាូរផាងការបតូររូបិយប័ណណបរដទស នឹងមិនម្រត្ូវបានដលមើស។ 

គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ និងថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ មិនានឧបករណ៍  
ហិរញ្ញវត្ថុឡែលវាស់ឡវងតមត្ថ្មលសមស្សបដទ។ សមព័នធធ្នាគារដម្របើម្របាសឧ់បករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិសេនា ែូឆជាកិឆចសនា                    
បតូររូបិយប័ណណ និងកិឆចសនាការពារេម្រតការម្របាក់ (interest rate swaps) ដែើមបីម្រគប់ម្រគងការម្របឈមហានិភ័យរបស់ែលួន។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 

(i) ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់ 

ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់ថ្នលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ គឺជាហានិភ័យឡែលដកើត្ដែើងដោយស្ថរលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់នាដពល
េនាគត្ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ានការឡម្របម្របួលដៅតមការឡម្របម្របួលេម្រតការម្របាក់ដលើទីផារ។ ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់
ថ្នត្ថ្មលសមស្សប គឺជាហានិភ័យឡែលដកើត្ដែើងដោយស្ថរត្ថ្មលថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ានការឡម្របម្របួលការឡម្របម្របួលេ
ម្រតការម្របាក់ដលើទីផារ។ ា ជី្ន ការម្របាក់អាឆដកើនដែើងដោយស្ថរ ការឡម្របម្របួល ប ុឡនតអាឆកាត់្បនថយបងកជាការខាត្បង់
ដៅកនុងករណីឡែលបឡម្រមបម្រមួលឥត្រ ាំពឹងទុកដកើត្ែីង។  

គណៈម្រគប់ម្រគងរបសស់មព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ កនុងែណៈដនេះមិនានឡឆងជាដគាលនដយាបាយ ដែើមបកីាំណត់្
កម្រមិត្ថ្នភាព លដមអៀងថ្នការឡម្របម្របួលថ្ងលរបស់េម្រតការម្របាក់ដទ ប ុឡនតគណៈម្រគប់ម្រគងក៏បានដធ្វើការម្រត្ួត្ពិនិត្យតមោនជា
ម្របចាាំនូវបឡម្រមបម្រមួលដនាេះឡែរ។ 

ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់របស់សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ អាឆដកើត្ពីម្របាក់កមចី។ ម្របាក់កមចីឡែលបានផតល់កនុង             
េម្រតការម្របាក់េដងរ ដធ្វើឲ្យសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ម្របឈមនឹងហានិភ័យេម្រតការម្របាក់ថ្នលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់។ សមព័នធ
ធ្នាគារ និងធ្នាគារ ម្រគប់ម្រគង ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់ថ្នលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ ដោយដម្របើម្របាសកិ់ឆចសនាដផ្លត េះបតូរេម្រតការ
ម្របាក់េដងរដៅេម្រតដងរ (floating-to-fixed interest rate swaps)។ ការដផ្លត េះបតូរេម្រតការម្របាក់ឡបបដនេះ ានផលប េះពាល់ជា
ដសែឋកិឆចដលើការបងវិល ម្របាក់កមចីពីេម្រតេដងរដៅេម្រតដងរ និង ប េះពាល់ែល់ការកត់្ម្រតឆាំណាយការម្របាក់ឡែលឡផអកដៅ
តមេម្រតដងរ។ សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ទទួលម្របាក់កមចី តមេម្រតេដងរ និង បតូរវាដៅជាេម្រតដងរឡែលទបជាងេម្រត
ឡែលានម្របសិនដបើសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ បានែចីតមេម្រតដងរដោយផ្លា ល់។ តមការបតូរេម្រតការម្របាក់ សមព័នធ
ធ្នាគារ និងធ្នាគារ ម្រពមដម្រពៀងជាមួយភាគីដផេង ដៗែើមបីដផ្លត េះបតូរតមឆដនាល េះដពលដវោជាក់ោក់ (ជាឆមបង តមមូលោឋ ន
ម្របចាាំឆាស) ភាពលដមអៀងរវាងេម្រតដងរ កនុងកិឆចសនា និងឆាំនួនការម្របាក់ឡែលានេម្រតេដងរ ម្រត្ូវបានគណនាដោយ 
ដយាងដៅ តមឆាំនួនឡែលបានម្រពមដម្រពៀងគាន ។ 

តរាងខាងដម្រកាមដនេះសដងខបពីការម្របឈមហានិភ័យេម្រតការម្របាក់របសស់មព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ។ ដៅកនុង
តរាងដនេះក៏រួមបញ្ចូលនូវឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតមត្ថ្មលដយាង ដោយបានចាត់្ថាន ក់តមត្ថ្មលកនុងកិឆចសនាដែើមម្រគា ឬតម
ឥណម្របតិ្ទនកាលផុត្កាំណត់្សង។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 
(i) ហានភិ័យេម្រតការម្របាក់ (ត្) 

 សមព័នធធនាគារ 
 ១ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន ាំអៅ៥ឆ្ន ាំ  អលើស៥ឆ្ន ាំ  មិនានការក្បារ់  សរ  ប 

ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
              
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ               
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ -  -  -  -  -  ៤១២.៧៥៩.០៥១  ៤១២.៧៥៩.០៥១ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ ២៣៤.៧៣៨.៣៥៥  ៤.០៧៦.៣១០  -  -  -  ២៩៥.៨៣៨.៤៨១  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥៦៦.១៣៨.៤៤២  -  ៣៧២.៤៩៧  -  -  ១៦៣.៥៨៤  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន              

- ឥណទនែាំដណើ រការ ១១៤.៦៧២.៨៣០  ២៣៩.៨៦៥.៥៨២  ៨៤៥.០៤៤.៥៨៩  ២.៧៤៤.៥៨៩.៨៦៤  ៤៥៤.២៤៩.៥៤៥  -  ៤.៣៩៨.៤២២.៤១០ 
- ឥណទនមិនែាំដណើ រការ -  -  -  -  -  ១០៨.២២០.៧៥៣  ១០៨.២២០.៧៥៣ 
- សាំវធិានធ្នឥណទនបាត្់បង់ -  -  -  -  -  (៣៥.៣៤២.៥៤៥)  (៣៥.៣៤២.៥៤៥) 

ម្រទពយសកមមដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ៦.៩២១.៨៥២  ៦.៩២១.៨៥២ 
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៩១៥.៥៤៩.៦២៧  ២៤៣.៩៤១.៨៩២  ៨៤៥.៤១៧.០៨៦  ២.៧៤៤.៥៨៩.៨៦៤  ៤៥៤.២៤៩.៥៤៥  ៧៨៨.៥៦១.១៧៦  ៥.៩៩២.៣០៩.១៩០ 
បាំណ លហរិញ្ញវរថ               
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ៦៨.៥២៦.២៣២    ៨.៣៤៧.១៧៤    ៤០.៧១៦.០៧០    ១៨.៨៥៥.០០០    ៧១.៥៥៦.០២៩    ១០៩.០០៨.៩៥៤    ៣១៧.០០៩.៤៥៩  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន  ១.៩៩៨.២៧៩.២០៣    ២៥៤.៥៦២.៥៩៧    ៩២៣.០៤៣.៥៣២    ៥៣២.៦៣៤.២៨៦    ២១.២៩៦.៦៨៣    ៥៦៤.៤៦៩.៧៤៧    ៤.២៩៤.២៨៦.០៤៨  
បាំណុលដផេង  ៗ  -      -      -      -      -      ២៨.៦៩៩.២២៨    ២៨.៦៩៩.២២៨  
បាំណុលភត្ិសនា  ១.៧២២.៤១៤    ១.៤៨៣.៣៤៤    ៧.១០៤.១០៧    ១៦.៣៣៤.៧៦៦    ១.៩៧៣.២៧១    -      ២៨.៦១៧.៩០២  
ម្របាក់កមចី  ១.៧៨៤.៧៥៦    ៧៤.៨៥៧.៣៧៧    ១២១.០៨៥.៤៥០    ៣៣២.០៤២.៩៥១    ៥.៨៦០.៨៥៨    ៦.៧៦៧.៥២៤    ៥៤២.៣៩៨.៩១៦  
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ  -      -      ១០.៩៧៣.៥៩១    ៩៨.៧៥៣.០០០    ៥៦.៩៩៧.២១០    ៤៣៤.៨២២    ១៦៧.១៥៨.៦២៣  
បាំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប  ២.០៧០.៣១២.៦០៥    ៣៣៩.២៥០.៤៩២    ១.១០២.៩២២.៧៥០    ៩៩៨.៦២០.០០៣    ១៥៧.៦៨៤.០៥១    ៧០៩.៣៨០.២៧៥    ៥.៣៧៨.១៧០.១៧៦  
គាា រអវទយរិភាពេក្តាការក្បារ់ស ទធ (១.១៥៤.៧៦២.៩៧៨)  (៩៥.៣០៨.៦០០)  (២៥៧.៥០៥.៦៦៤)  ១.៧៤៥.៩៦៩.៨៦១  ២៩៦.៥៦៥.៤៩៤  ៧៩.១៨០.៩០១  ៦១៤.១៣៩.០១៤ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤) (៤.៦៧១.០១៦.២៤៦)  (៣៨៥.៥២៣.២៨៧)  (១.០៤១.៦១០.៤១១)  ៧.០៦២.៤៤៨.០៨៨  ១.១៩៩.៦០៧.៤២៣  ៣២០.២៨៦.៧៤៥  ២.៤៨៤.១៩២.៣១២ 
              
ឆាំឡណកថ្នឥណទនវបិារូបន៍មិនបានដម្របើម្របាស់ -  -  -  -  -  ១២០.៩៣៧.៦០៧  ១២០.៩៣៧.៦០៧ 
ការធានា ការទទួលយក និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ៥៤.៩០០.៩៨៤  ៥៤.៩០០.៩៨៤ 
គាា រអវទយរិភាពេក្តាការក្បារ់ស ទធ -  -  -  -  -  ១៧៥.៨៣៨.៥៩១  ១៧៥.៨៣៨.៥៩១ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤) -  -  -  -  -  ៧១១.២៦៧.១០០  ៧១១.២៦៧.១០០ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 
(i) ហានភិ័យេម្រតការម្របាក់ (ត្) 

 សមព័នធធនាគារ 
 ១ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន ាំអៅ៥ឆ្ន ាំ  អលើស៥ឆ្ន ាំ  មិនានការក្បារ់  សរ  ប 

ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
              

ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ               
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ -  -  -  -  -  ៤២១.៥២៧.២៣៨  ៤២១.៥២៧.២៣៨ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ ១០១.០១៥.៤០២  ១.១២៧.២៦៩  -  -  -  ៤៨៥.៥៨៧.៨៦០  ៥៨៧.៧៣០.៥៣១ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ១៧៧.២៩៨.៤៦៩  ៣៣០.០៨៩.៩៤២  ១៩.៩៣៣.០៣៥  -  -  ១៥៣.៥៣០  ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន              

- ឥណទនែាំដណើ រការ ១១៣.១២៣.២៨១  ២២៨.៣៨០.៥០៤  ៧៦៧.៧៩៨.៦៤៨  ២.៤១៧.៥៤៤.១៩១  ៣០៥.១៨០.៦៨៥  -  ៣.៨៣២.០២៧.៣០៩ 
- ឥណទនមិនែាំដណើ រការ -  -  -  -  -  ៤៨.០៧៥.៦៦៤  ៤៨.០៧៥.៦៦៤ 
- សាំវធិានធ្នឥណទនបាត្់បង់(*) -  -  -  -  -  (៣៤.០៨២.៤៥៤)  (៣៤.០៨២.៤៥៤) 

ម្រទពយសកមមដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ៥.៩១៨.៨៦៦  ៥.៩១៨.៨៦៦ 
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៣៩១.៤៣៧.១៥២  ៥៥៩.៥៩៧.៧១៥  ៧៨៧.៧៣១.៦៨៣  ២.៤១៧.៥៤៤.១៩១  ៣០៥.១៨០.៦៨៥  ៩២៧.១៨០.៧០៤  ៥.៣៨៨.៦៧២.១៣០ 
បាំណ លហរិញ្ញវរថ               
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ ៦៩.២១៩.៧២៥  ៩.៧៣២.៩២៩  ១៦.៨៣៥.៦២០  ១៥.៧៩៤.២៧១  ៧០.១៥០.០០០  ១០៣.៤៤២.៦០០  ២៨៥.១៧៥.១៤៥ 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន ១.៩០៦.៩៦៧.៧៩២  ២៧០.៩៦១.៨២៩  ៩៨៣.៦០៩.៣៨៨  ៤០០.៥២៨.២៩៤  ១៥.៧៩៥.៧២៣  ៥០៤.៨៥៩.៨២៧  ៤.០៨២.៧២២.៨៥៣ 
បាំណុលដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ២៧.២៥១.៣៩៧  ២៧.២៥១.៣៩៧ 
បាំណុលភត្ិសនា ១.០៥៨.៤០០  ១.៣៥៤.០៨០  ៧.៣៤៣.៥១៤  ១៨.៣៣៧.៦៣៩  ២.៨២២.៣០៦  -  ៣០.៩១៥.៩៣៩ 
ម្របាក់កមចី ២៦.០៥៣.២៤១  ៣៣.០៥៩.៤៥៥  ១៣៤.៥៦២.៩០៣  ៣៦៧.០៦២.៧៥១  ៤.២៣៣.៣៥១  -  ៥៦៤.៩៧១.៧០១ 
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ -  -  ៨១.២៤៣.៤៤៧  ២៥.៩៦៤.២៧១  ៣២.០៩៤.៨៦២  -  ១៣៩.៣០២.៥៨០ 
បាំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប ២.០០៣.២៩៩.១៥៨  ៣១៥.១០៨.២៩៣  ១.២២៣.៥៩៤.៨៧២  ៨២៧.៦៨៧.២២៦  ១២៥.០៩៦.២៤២  ៦៣៥.៥៥៣.៨២៤  ៥.១៣០.៣៣៩.៦១៥ 
គាា រអវទយរិភាពេក្តាការក្បារ់ស ទធ (១.៦១១.៨៦២.០០៦)  ២៤៤.៤៨៩.៤២២  (៤៣៥.៨៦៣.១៨៩)  ១.៥៨៩.៨៥៦.៩៦៥  ១៨០.០៨៤.៤៤៣  ២៩១.៦២៦.៨៨០  ២៥៨.៣៣២.៥១៥ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤) (៦.៥៦៨.៣៣៧.៦៧៤)  ៩៩៦.២៩៤.៣៩៥  (១.៧៧៦.១៤២.៤៩៥)  ៦.៤៧៨.៦៦៧.១៣២  ៧៣៣.៨៤៤.១០៥  ១.១៨៨.៣៧៩.៥៣៦  ១.០៥២.៧០៤.៩៩៩ 
              ឆាំឡណកថ្នឥណទនវបិារូបន៍មិនបានដម្របើម្របាស់ -  -  -  -  -  ៩៣.០៦០.០៦៣  ៩៣.០៦០.០៦៣ 
ការធានា ការទទួលយក និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ៤៧.៣៨០.៧៤៧  ៤៧.៣៨០.៧៤៧ 
គាា រអវទយរិភាពេក្តាការក្បារ់ស ទធ -  -  -  -  -  ១៤០.៤៤០.៨១០  ១៤០.៤៤០.៨១០ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤) -  -  -  -  -  ៥៧២.២៩៦.៣០១  ៥៧២.២៩៦.៣០១ 

(*) សាំវធិានធ្នឡែលបានរួមបញ្ចូ លសម្រាប់កិឆចសនាដលើតរាងត្ុលយការ ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 
(i) ហានភិ័យេម្រតការម្របាក់ (ត្) 

 ធនាគារ 
 ១ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន ាំអៅ៥ឆ្ន ាំ  អលើស៥ឆ្ន ាំ  មិនានការក្បារ់  សរ  ប 

ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
              
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ               
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ -  -  -  -  -  ៤០០.៨១៦.១២៦  ៤០០.៨១៦.១២៦ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ ២៣៤.៧០០.១៩៩  ៣.០០០.០០០  -  -  -  ២៦៩.៩២៩.២០៨  ៥០៧.៦២៩.៤០៧ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥៦៦.១៣៨.៤៤២  -  ៣៧២.៤៩៧  -  -  ១៦៣.៥៨៤  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន              

- ឥណទនែាំដណើ រការ ១០៥.៩៣៩.២៦៦  ២២០.៩១៨.៦២៥  ៧៨៧.៩៥២.៩១០  ២.៦៥៦.៥៦២.៧៣៩  ៤៥១.៣២៩.២៧១  -  ៤.២២២.៧០២.៨១១ 
- ឥណទនមិនែាំដណើ រការ -  -  -  -  -  ១០១.១៥៥.៧៣៧  ១០១.១៥៥.៧៣៧ 
- សាំវធិានធ្នឥណទនបាត្់បង់ -  -  -  -  -  (៣១.២០៩.៣៨៩)  (៣១.២០៩.៣៨៩) 

ម្រទពយសកមមដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ៦.៩២៣.២២២  ៦.៩២៣.២២២ 
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៩០៦.៧៧៧.៩០៧  ២២៣.៩១៨.៦២៥  ៧៨៨.៣២៥.៤០៧  ២.៦៥៦.៥៦២.៧៣៩  ៤៥១.៣២៩.២៧១  ៧៤៧.៧៧៨.៤៨៨  ៥.៧៧៤.៦៩២.៤៣៧ 
បាំណ លហរិញ្ញវរថ               
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ៦៧.៦៨៣.៦៥១    ៦.៣៥៦.០០០    ២២.៤២៩.៥៥៧    ១៨.៨៥៥.០០០    ៧១.៥៥៦.០២៩    ១០៩.៨៨៤.៣១៧    ២៩៦.៧៦៤.៥៥៤  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន  ១.៩៥៥.៣១៧.០២៦    ២៤៦.២៣២.៧០៤    ៨៩៦.៥៣៧.៣១០    ៥១១.៧៦០.១៣០    ១៧.៥៦៤.៧៦៣    ៥៥២.៨៥៦.៨០៤    ៤.១៨០.២៦៨.៧៣៧  
បាំណុលដផេង  ៗ  -      -      -      -      -      ២៨.៤៨៨.៩៥៩    ២៨.៤៨៨.៩៥៩  
បាំណុលភត្ិសនា  ១.៦២០.៩៤៣    ១.៤៤៣.៥៧២    ៦.៦៤៧.៣៦៤    ១៥.១២៣.១១៩    ៩៣៧.៣៨៧    -      ២៥.៧៧២.៣៨៥  
ម្របាក់កមចី  ១៩៣.៥៦០    ៧១.១៥៧.៨១៨    ១០៧.២៣៨.២០៧    ៣១៨.៨៤៦.៣៣១    ៣.៧៥៣.៨៥០    ៦.១៦៣.១៥០    ៥០៧.៣៥២.៩១៦  
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ  -      -      ១០.៩៧៣.៥៩១    ៩៨.៧៥៣.០០០    ៥៦.៩៩៧.២១០    ៤៣៤.៨២២    ១៦៧.១៥៨.៦២៣  
បាំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប  ២.០២៤.៨១៥.១៨០    ៣២៥.១៩០.០៩៤    ១.០៤៣.៨២៦.០២៩    ៩៦៣.៣៣៧.៥៨០    ១៥០.៨០៩.២៣៩    ៦៩៧.៨២៨.០៥២    ៥.២០៥.៨០៦.១៧៤  
គាា រអវទយរិភាពេក្តាការក្បារ់ស ទធ (១.១១៨.០៣៧.២៧៣)  (១០១.២៧១.៤៦៩)  (២៥៥.៥០០.៦២២)  ១.៦៩៣.២២៥.១៥៩  ៣០០.៥២០.០៣២  ៤៩.៩៥០.៤៣៦  ៥៦៨.៨៨៦.២៦៣ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤) (៤.៥២២.៤៦០.៧៦៩)  (៤០៩.៦៤៣.០៩២)  (១.០៣៣.៥០០.០១៦)  ៦.៨៤៩.០៩៥.៧៦៨  ១.២១៥.៦០៣.៥២៩  ២០២.០៤៩.៥១៥  ២.៣០១.១៤៤.៩៣៥ 
              ឆាំឡណកថ្នឥណទនវបិារូបន៍មិនបានដម្របើម្របាស់ -  -  -  -  -  ១២០.១០៨.៩៦២  ១២០.១០៨.៩៦២ 
ការធានា ការទទួលយក និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ៥៤.៦៩៤.៤៨០  ៥៤.៦៩៤.៤៨០ 
គាា រអវទយរិភាពេក្តាការក្បារ់ស ទធ -  -  -  -  -  ១៧៤.៨០៣.៤៤២  ១៧៤.៨០៣.៤៤២ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤) -  -  -  -  -  ៧០៧.០៧៩.៩២៣  ៧០៧.០៧៩.៩២៣ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 
(i) ហានភិ័យេម្រតការម្របាក់ (ត្) 

 ធនាគារ 
 ១ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន ាំអៅ៥ឆ្ន ាំ  អលើស៥ឆ្ន ាំ  មិនានការក្បារ់  សរ  ប 

ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
              
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ               
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ -  -  -  -  -  ៤១០.៩៥៥.៨៦៧  ៤១០.៩៥៥.៨៦៧ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ ១០០.៤៣០.៧៧៤  -  -  -  -  ៤៥៨.១៨១.៥៦៦  ៥៥៨.៦១២.៣៤០ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ១៧៧.២៩៨.៤៦៩  ៣៣០.០៨៩.៩៤២  ១៩.៩៣៣.០៣៥  -  -  ១៥៣.៥៣០  ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន              

- ឥណទនែាំដណើ រការ ១០៤.១៣៧.៥០៦  ២១០.៥០១.៣៩៨  ៧១៣.៦១១.៦៣៦  ២.៣៣៩.៨៩២.២០៣  ៣០៥.៥៥១.៩១២  -  ៣.៦៧៣.៦៩៤.៦៥៥ 
- ឥណទនមិនែាំដណើ រការ -  -  -  -  -  ៤៥.៧២៩.៦៩០  ៤៥.៧២៩.៦៩០ 
- សាំវធិានធ្នឥណទនបាត្់បង់(*) -  -  -  -  -  (៣២.៨៤៥.៤០២)  (៣២.៨៤៥.៤០២) 

ម្រទពយសកមមដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ៥.៩៣៥.៦៩២  ៥.៩៣៥.៦៩២ 
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៣៨១.៨៦៦.៧៤៩  ៥៤០.៥៩១.៣៤០  ៧៣៣.៥៤៤.៦៧១  ២.៣៣៩.៨៩២.២០៣  ៣០៥.៥៥១.៩១២  ៨៨៨.១១០.៩៤៣  ៥.១៨៩.៥៥៧.៨១៨ 
បាំណ លហរិញ្ញវរថ               
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ ៦៧.៣៦៧.៣០៥  ៧.៦៣១.៧៦៧  ៦.៤០៥.០៥០  ១៤.០៥០.០០០  ៧០.១៥០.០០០  ១០៨.៦៧៣.៥៩៩  ២៧៤.២៧៧.៧២១ 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន ១.៨៧៥.៤៨៤.៧៩៨  ២៦៥.៣៣៥.៧១៣  ៩៦០.១១៩.៤៧០  ៣៧៦.៧១៧.៦៦៣  ១១.៩២៨.២៧១  ៤៩២.៥៦០.៦៤៤  ៣.៩៨២.១៤៦.៥៥៩ 
បាំណុលដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ២៦.១១៥.៩០៥  ២៦.១១៥.៩០៥ 
បាំណុលភត្ិសនា ១.០០១.០៦៦  ១.៣៣៦.៧៨៧  ៦.៦៨៥.៥៨០  ១៦.៩៨៨.៩៤២  ១.៧៧៦.៧៩៣  -  ២៧.៧៨៩.១៦៨ 
ម្របាក់កមចី ២៥.៦៩៨.៦៨០  ២៨.១៨៥.៨៩០  ១២២.៨០៧.៩១១  ៣៤១.៣៧៥.៦៤៧  -  -  ៥១៨.០៦៨.១២៨ 
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ -  -  ៨១.២៤៣.៤៤៧  ២៥.៩៦៤.២៧១  ៣២.០៩៤.៨៦២  -  ១៣៩.៣០២.៥៨០ 
បាំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប ១.៩៦៩.៥៥១.៨៤៩  ៣០២.៤៩០.១៥៧  ១.១៧៧.២៦១.៤៥៨  ៧៧៥.០៩៦.៥២៣  ១១៥.៩៤៩.៩២៦  ៦២៧.៣៥០.១៤៨  ៤.៩៦៧.៧០០.០៦១ 
គាា រអវទយរិភាពេក្តាការក្បារ់ស ទធ (១.៥៨៧.៦៨៥.១០០)  ២៣៨.១០១.១៨៣  (៤៤៣.៧១៦.៧៨៧)  ១.៥៦៤.៧៩៥.៦៨០  ១៨៩.៦០១.៩៨៦  ២៦០.៧៦០.៧៩៥  ២២១.៨៥៧.៧៥៧ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤) (៦.៤៦៩.៨១៦.៧៨៣)  ៩៧០.២៦២.៣២១  (១.៨០៨.១៤៥.៩០៧)  ៦.៣៧៦.៥៤២.៣៩៦  ៧៧២.៦២៨.០៩៣  ១.០៦២.៦០០.២៤០  ៩០៤.០៧០.៣៦០ 
ឆាំឡណកថ្នឥណទនវបិារូបន៍មិនបានដម្របើម្របាស់ -  -  -  -  -  ៩៣.០៦០.០៦៣  ៩៣.០៦០.០៦៣ 
ការធានា ការទទួលយក និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ៤៧.៣៥៣.៩៤៣  ៤៧.៣៥៣.៩៤៣ 
គាា រអវទយរិភាពេក្តាការក្បារ់ស ទធ -  -  -  -  -  ១៤០.៤១៤.០០៦  ១៤០.៤១៤.០០៦ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤) -  -  -  -  -  ៥៧២.១៨៧.០៧៤  ៥៧២.១៨៧.០៧៤ 

(*) សាំវធិានធ្នឡែលបានរួមបញ្ចូ លសម្រាប់កិឆចសនាដលើតរាងត្ុលយការ ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 

(i) ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់ (ត្) 

ការវភិាគដវទយិត្ភាពត្ថ្មលសមស្សប ឆាំដពាេះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឡែលានេម្រតដងរ 

សមព័នធធ្នាគារ និង ធ្នាគារ មិនកត់្ម្រតម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុឡែលានេម្រតដងរតមត្ថ្មលសម
ស្សបដទ តមរយៈម្របាក់ឆាំដណញ ឬខាត្។ ែូឆដនេះ ម្របសិនដបើានបឡម្រមបម្រមួលេម្រតការម្របាក់ណាមួយនាកាលបរដិឆេទរាយ
ការណ៍ដនេះ វានឹងមិនានផលប េះពាល់ែល់របាយការណ៍លទធផលដទ។ 

ការវភិាគដវទយិត្ភាពលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ ឆាំដពាេះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឡែលានេម្រតេដងរ។ 

របាយការណ៍លទធផលានសភាពង្ហយឡម្របម្របួលដៅតមឆាំណាយការម្របាក់ដលើម្របាក់កមចី ឡែលែពសជ់ាង/ទប
ជាងអាស្សយ័ ដៅតមការឡម្របម្របួលេម្រតការម្របាក់។ ការឡម្របម្របួលពិនាុមូលោឋ ន ២៥ (“bp”) ថ្នេម្រតការម្របាក់របស់ម្របាក់កមចី 
នាកាលបរដិឆេទរាយការណ៍ នឹងមិនានផលប េះពាល់ជាស្ថរវនតដលើរបាយការណ៍លទធផលរបស់សមព័នធធ្នាគារ និង
ធ្នាគារដទ។ 

(ii) ហានិភ័យការបតូ ររូបិយប័ណណ 

សមព័នធធ្នាគារដធ្វើអាជី្វកមមដៅកនុងម្របដទសកមពុជា ម្របដទសឡាវ និង ម្របដទសមីយា ន់ា  និងដធ្វើម្របតិ្បត្តិការដោយ
ដម្របើរបិូយប័ណណ ដម្រឆើនម្របដភទ ដហើយម្រត្ូវម្របឈមមុែនឹងហានិភ័យរូបិយប័ណណដផេងៗគាន ឡែរ កនុងដនាេះរបិូយប័ណណសាំខាន់ៗ
រួមាន ម្របាក់ដរៀល ម្របាក់េឺរ  ូ ម្របាក់បាត្ថ្ង ម្របាក់គីបឡាវ ម្របាក់ដយ នជ្ប ុន ម្របាក់ែុោល រេូស្តស្ថត លី ម្របាក់ែុងដវៀត្ណាម  
ម្របាក់ែុោល រកាណាោ ម្របាក់កាត្ មីយា ន់ា  និង រូបិយប័ណណដផេង ដៗទៀត្។ 

ហានិភ័យការបតូររូបិយប័ណណដកើត្ពីម្របតិ្បត្តិការពាណិជ្ជកមមកនុងដពលេនាគត្ ជាមួយនឹងម្រទពយសកមម និងបាំណុល
ឡែលបានកាំណត់្ជារបិូយប័ណណមួយ ឡែលវាមិនឡមនជារូបិយប័ណណមុែង្ហរ របស់សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ។ 

គណៈម្រគប់ម្រគងម្រត្ួត្ពិនិត្យហានិភ័យការបតូររូបិយប័ណណ ដោយដធ្ៀបនឹងរបិូយប័ណណមុែង្ហរ។ ដែើមបកីារពារ ហានិ
ភ័យការបតូររបិូយប័ណណឡែលដកើត្ពីម្របតិ្បត្តិការ ពាណិជ្ជកមមនាដពលេនាគត្ និងម្រទពយសកមម និងបាំណុលឡែលបានកត់្ម្រត
សមព័នធធ្នាគារដម្របើកិឆចសនានាដពលេនាគត្។  

តរាងខាងដម្រកាមដនេះសដងខបេាំពីការម្របឈមហានិភ័យការបតូររបិូយប័ណណរបសស់មព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ គិត្ម្រតឹ្ម
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ និង ថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩។ កនុងតរាងដនេះគឺជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតមត្ថ្មលដយាង ដោយ
វភិាគតមរូបិយប័ណណ និងានត្ថ្មលសមមូលនឹងម្របាក់ែុោល រអាដមរកិ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 

(ii) ហានភិ័យការបតូ ររូបិយបណ័ណ (ត្) 
 សមព័នធធនាគារ 
 សមមូលជាក្បារ់ែ លាា រអាអមររិ 

ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ក្បារ់អរៀល  ក្បារ់ែ លាា រអាអមររិ  ក្បារ់បារថ្ង  ក្បារ់េឺរ ៉ា ូ  ក្បារ់ែ លាា រេូស្តសាត ល៊ី  ក្បារ់គ៊ីបឡាវ  របិូយប័ណណ អផសង  ៗ  សរ  ប 
                
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ                 
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ  ១០៣.៤៨៨.២៤៧    ២៨៤.៨៩២.០៩៨    ១២.២៤៧.១៦០    ២.៩៦៧.៥០២    ២២៦.៦២០    ៧.៤៤៦.៧៣៤    ១.៤៩០.៦៩០    ៤១២.៧៥៩.០៥១  
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ  ៧៨.៨៨២.៨៩៨    ៤៣១.១០៣.៩១៤    ៤.៣២៣.៣៣១    ១.២០០.៣៤០    ៧៨.៤៨៨    ១៥.៩៤៥.៧៣៨    ៣.១១៨.៤៣៧    ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦  
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ  ៣២.៣៦២.៦១៩    ៥៣៤.៣១១.៩០៤    -      -      -      -      -      ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣  
ឥណទន និងបុដរម្របទន  ៦០៥.៣៥៥.២៩៦    ៣.៦៥៣.៥២២.៧២៩    ២៧.៥៩៤.៤៣៤    -      -      ១៤០.៨៥៦.៥០៩    ៤៣.៩៧១.៦៥០    ៤.៤៧១.៣០០.៦១៨  
ម្រទពយសកមមដផេង  ៗ  ១១២.៦០៧    ៦.៦៦១.៨៨៥    ២៣.៣៤១    -      -      ១២៤.០១៩    -      ៦.៩២១.៨៥២  
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៨២០.២០១.៦៦៧  ៤.៩១០.៤៩២.៥៣០  ៤៤.១៨៨.២៦៦  ៤.១៦៧.៨៤២  ៣០៥.១០៨  ១៦៤.៣៧៣.០០០  ៤៨.៥៨០.៧៧៧  ៥.៩៩២.៣០៩.១៩០ 
                
បាំណ លហរិញ្ញវរថ                 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ៣៤.៦៩៦.៨៥៦    ២៦០.២៣១.១៨១    ២៧២.១៣១    -      -      ២១.៨០៩.២៩១    -      ៣១៧.០០៩.៤៥៩  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន  ៧៣១.៦២០.១៩៥    ៣.៤១៥.៨៥៣.៧២៩    ៣៩.៨៤១.៩៩១    ៣.៨២៤.០០១    -      ៩៤.៥១៥.១២២    ៨.៦៣១.០១០    ៤.២៩៤.២៨៦.០៤៨  
បាំណុលដផេង  ៗ  ១.១៥៦.១៥៣    ២៧.២៨៧.៧៩៧    ៣៤.៨០០    ១១២.២៨៦    -      ៩៦.១៩៦    ១១.៩៩៦    ២៨.៦៩៩.២២៨  
បាំណុលភត្ិសនា  -      ២៧.៩១៣.៣៣៥    ១៤១.៣៥៦    -      -      ៤១០.២៣៧    ១៥២.៩៧៤    ២៨.៦១៧.៩០២  
ម្របាក់កមចី  ៤០.១០១.៧២១    ៤៧៧.៤៤០.១២០    -      -      -      ១០.៩១០.៤១២    ១៣.៩៤៦.៦៦៣    ៥៤២.៣៩៨.៩១៦  
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ  -      ១៦៧.១៥៨.៦២៣    -      -      -      -      -      ១៦៧.១៥៨.៦២៣  
បាំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៨០៧.៥៧៤.៩២៥  ៤.៣៧៥.៨៨៤.៧៨៥  ៤០.២៩០.២៧៨  ៣.៩៣៦.២៨៧  -  ១២៧.៧៤១.២៥៨  ២២.៧៤២.៦៤៣  ៥.៣៧៨.១៧០.១៧៦ 
សាថ នភាពស ទធអៅអលើតារាងរ លយការ ១២.៦២៦.៧៤២  ៥៣៤.៦០៧.៧៤៥  ៣.៨៩៧.៩៨៨  ២៣១.៥៥៥  ៣០៥.១០៨  ៣៦.៦៣១.៧៤២  ២៥.៨៣៨.១៣៤  ៦១៤.១៣៩.០១៤ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ៥១.០៧៥.១៧១    ២.១៦២.៤៨៨.៣២៩    ១៥.៧៦៧.៣៦១    ៩៣៦.៦៤០    ១.២៣៤.១៦២    ១៤៨.១៧៥.៣៩៦    ១០៤.៥១៥.២៥៣    ២.៤៨៤.១៩២.៣១២  
                
ឆាំឡណកថ្នឥណទនវបិារូបន៍មិនបានដម្របើម្របាស់  ២.៣៣១.៧៤៧    ១១៦.៧០៥.២៧៥    ១.០៧១.៩៤០    -      -      ៨២៨.៦៤៥    -      ១២០.៩៣៧.៦០៧  
ការធានា ការទទួលយក និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ៥.៥៥១.១៩៦    ៤៥.៧៨៤.១៤៥    ២.៨១០.៨១៧    ៣៤៩.៥១៥    -      ២០៥.១៤១    ២០០.១៧០    ៥៤.៩០០.៩៨៤  
រិឆចសនាផតល់ឥណទាន ៧.៨៨២.៩៤៣  ១៦២.៤៨៩.៤២០  ៣.៨៨២.៧៥៧  ៣៤៩.៥១៥  -  ១.០៣៣.៧៨៦  ២០០.១៧០  ១៧៥.៨៣៨.៥៩១ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ៣១.៨៨៦.៥០៤    ៦៥៧.២៦៩.៧០៤    ១៥.៧០៥.៧៥២    ១.៤១៣.៧៨៨    -      ៤.១៨១.៦៦៤    ៨០៩.៦៨៨    ៧១១.២៦៧.១០០  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 

(ii) ហានភិ័យការបតូ ររូបិយបណ័ណ (ត្) 
 សមព័នធធនាគារ 
 សមមូលជាក្បារ់ែ លាា រអាអមររិ 

ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ក្បារ់អរៀល  ក្បារ់ែ លាា រអាអមររិ  ក្បារ់បារថ្ង  ក្បារ់េឺរ ៉ា ូ  ក្បារ់ែ លាា រេូស្តសាត ល៊ី  ក្បារ់គ៊ីបឡាវ  របិូយប័ណណ អផសង  ៗ  សរ  ប 
                
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ                 
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ  ៧៣.៨៣២.៩៣៨    ៣២៨.១១២.៥៨៤    ៩.៨២០.៤១៣    ១.៦៩៧.៨០៤    ២៥៩.២៦៤    ៦.២៥៣.៣០២    ១.៥៥០.៩៣៣    ៤២១.៥២៧.២៣៨  
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ  ១៣៤.៥៤៧.៦៨៥    ៤២៥.១៤៥.៩៨៩    ៩.១៣៣.០៧៨    ២.៨៥៧.១៨៩    -      ១៤.៨៣០.៨៨២    ១.២១៥.៧០៨    ៥៨៧.៧៣០.៥៣១  
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ  ៤៩.១៣២    ៥២៧.៤២៥.៨៤៤    -      -      -      -      -      ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦  
ឥណទន និងបុដរម្របទន  ៤៩០.៦១៦.៨៣៨    ៣.១៦៣.៨៣៥.១៤៥    ២៧.៨៥៨.៣០១    -      -      ១២៧.២០១.៤៣៣    ៣៦.៥០៨.៨០២    ៣.៨៤៦.០២០.៥១៩  
ម្រទពយសកមមដផេង  ៗ  ១៣៧.៧០៥    ៥.៧២៩.៩៥០    ២.៤១៨    -      -      ៤៨.៧៩៣    -      ៥.៩១៨.៨៦៦  
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៦៩៩.១៨៤.២៩៨  ៤.៤៥០.២៤៩.៥១២  ៤៦.៨១៤.២១០  ៤.៥៥៤.៩៩៣  ២៥៩.២៦៤  ១៤៨.៣៣៤.៤១០  ៣៩.២៧៥.៤៤៣  ៥.៣៨៨.៦៧២.១៣០ 
                
បាំណ លហរិញ្ញវរថ                 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ២៨.៣៤២.៣៦៥    ២៤០.៦៣៩.១៣២    ៣៧១.៨៣៨    -      -      ១៥.៨២១.៨១០    -      ២៨៥.១៧៥.១៤៥  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន  ៥៩២.៨០១.៤៩៧    ៣.៣៥៨.៥៣៦.៨១៨    ៤១.៩៦២.៧៨៣    ៤.០០៩.៤៥១    ៩៦    ៧៩.៧២៤.១៧៣    ៥.៦៨៨.០៣៥   ៤.០៨២.៧២២.៨៥៣  
បាំណុលដផេង  ៗ  ៣.៦៤៧.២៤១    ២១.៨៥៤.១២០    ៦០៩.១៦៨    ១.០២២.៧០៥    -      ១០៤.១៨៦    ១៣.៩៧៧    ២៧.២៥១.៣៩៧  
បាំណុលភត្ិសនា  -      ៣០.០៦២.១៧៨    ១៣១.៨០៥    -      -      ៤១៧.៦៩០    ៣០៤.២៦៦    ៣០.៩១៥.៩៣៩  
ម្របាក់កមចី  ៦៥.៤១៤.២៧២    ៤៦៤.៦៩៤.៧១៤    -      -      -      ១៧.៩៥០.៩៧១    ១៦.៩១១.៧៤៤    ៥៦៤.៩៧១.៧០១  
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ  -      ១៣៩.៣០២.៥៨០    -      -      -      -      -      ១៣៩.៣០២.៥៨០  
បាំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៦៩០.២០៥.៣៧៥  ៤.២៥៥.០៨៩.៥៤២  ៤៣.០៧៥.៥៩៤  ៥.០៣២.១៥៦  ៩៦  ១១៤.០១៨.៨៣០  ២២.៩១៨.០២២  ៥.១៣០.៣៣៩.៦១៥ 
                
សាថ នភាពស ទធអៅអលើតារាងរ លយការ ៨.៩៧៨.៩២៣  ១៩៥.១៥៩.៩៧០  ៣.៧៣៨.៦១៦  (៤៧៧.១៦៣)  ២៥៩.១៦៨  ៣៤.៣១៥.៥៨០  ១៦.៣៥៧.៤២១  ២៥៨.៣៣២.៥១៥ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ៣៦.៥៨៩.១១១    ៧៩៥.២៧៦.៨៧៨    ១៥.២៣៤.៨៦០    (១.៩៤៤.៤៣៩)   ១.០៥៦.១១០    ១៣៩.៨៣៥.៩៨៩    ៦៦.៦៥៦.៤៩០    ១.០៥២.៧០៤.៩៩៩  
                
ឆាំឡណកថ្នឥណទនវបិារូបន៍មិនបានដម្របើម្របាស់  ១.៤៩៨.០៤៥    ៩១.៤៩៥.០២៤    ៦៦.៩៩៤    -      -      -      -      ៩៣.០៦០.០៦៣  
ការធានា ការទទួលយក និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ៤.២២៩.៩០៤    ៤២.៧៥៦.៧៥១    ៤៣.៥៥០    ៧០.០០០    -      -      ២៨០.៥៤២    ៤៧.៣៨០.៧៤៧  
រិឆចសនាផតលឥ់ណទាន ៥.៧២៧.៩៤៩  ១៣៤.២៥១.៧៧៥  ១១០.៥៤៤  ៧០.០០០  -  -  ២៨០.៥៤២  ១៤០.៤៤០.៨១០ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ២៣.៣៤១.៣៩២    ៥៤៧.០៧៥.៩៨៣    ៤៥០.៤៦៧    ២៨៥.២៥០    -      -      ១.១៤៣.២០៩    ៥៧២.២៩៦.៣០១  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 

(ii) ហានភិ័យការបតូ ររូបិយបណ័ណ (ត្) 
 ធនាគារ 
 សមមូលជាក្បារ់ែ លាា រអាអមររិ 

ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ក្បារ់អរៀល  ក្បារ់ែ លាា រអាអមររិ  ក្បារ់បារថ្ង  ក្បារ់េឺរ ៉ា ូ  ក្បារ់ែ លាា រេូស្តសាត ល៊ី  ក្បារ់គ៊ីបឡាវ  របិូយប័ណណ អផសង  ៗ  សរ  ប 
                
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ                 
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ  ១០៣.៤៨០.៣២៥    ២៨៣.០២៨.៨២៨    ៩.៩២៧.០៤៤    ២.៩៦៥.១០៦    ២២៦.០២៣    ៣.២២៧    ១.១៨៥.៥៧៣    ៤០០.៨១៦.១២៦  
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ  ៧៨.៨៨២.៨៩៨    ៤២៦.១៥៣.៦១៦    ៦១៣.៧២៣    ១.២០០.៣៤០    ៧៨.៤៨៨    -      ៧០០.៣៤២    ៥០៧.៦២៩.៤០៧  
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ  ៣២.៣៦២.៦១៩    ៥៣៤.៣១១.៩០៤    -      -      -      -      -      ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣  
ឥណទន និងបុដរម្របទន  ៦០៥.៣៥៥.២៩៧    ៣.៦៥៩.៦៩៩.៤២៨    ២៧.៥៩៤.៤៣៤    -      -      -      -      ៤.២៩២.៦៤៩.១៥៩  
ម្រទពយសកមមដផេង  ៗ  ១១១.៩៩៤    ៦.៨១១.២២១    ៧    -      -      -      -      ៦.៩២៣.២២២  
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៨២០.១៩៣.១៣៣  ៤.៩១០.០០៤.៩៩៧  ៣៨.១៣៥.២០៨  ៤.១៦៥.៤៤៦  ៣០៤.៥១១  ៣.២២៧  ១.៨៨៥.៩១៥  ៥.៧៧៤.៦៩២.៤៣៧ 
                
បាំណ លហរិញ្ញវរថ                 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ៣៤.៦៩៦.៨៥៦    ២៦១.៧៩៤.២៨៦    ២៧៣.៤១២    -      -      -      -      ២៩៦.៧៦៤.៥៥៤  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន  ៧៣១.៨៨៩.៤៧៨    ៣.៤១១.៤០៤.២៧៨    ៣៣.១៥០.៩៨០    ៣.៨២៤.០០១    -      -      -      ៤.១៨០.២៦៨.៧៣៧  
បាំណុលដផេង  ៗ  ១.១៥០.២៧៦    ២៧.១៩៦.៩៥៥    ២៩.៣៣៥    ១១២.២៨៦    -      -      ១០៧    ២៨.៤៨៨.៩៥៩  
បាំណុលភត្ិសនា  -      ២៥.៧៧២.៣៨៥    -      -      -      -      -      ២៥.៧៧២.៣៨៥  
ម្របាក់កមចី  ៤០.១០១.៧២១    ៤៦៧.២៥១.១៩៥    -      -      -      -      -      ៥០៧.៣៥២.៩១៦  
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ  -      ១៦៧.១៥៨.៦២៣    -      -      -      -      -      ១៦៧.១៥៨.៦២៣  
បាំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៨០៧.៨៣៨.៣៣១  ៤.៣៦០.៥៧៧.៧២២  ៣៣.៤៥៣.៧២៧  ៣.៩៣៦.២៨៧  -  -  ១០៧  ៥.២០៥.៨០៦.១៧៤ 
                
សាថ នភាពស ទធអៅអលើតារាងរ លយការ ១២.៣៥៤.៨០២  ៥៤៩.៤២៧.២៧៥  ៤.៦៨១.៤៨១  ២២៩.១៥៩  ៣០៤.៥១១  ៣.២២៧  ១.៨៨៥.៨០៨  ៥៦៨.៨៨៦.២៦៣ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ៤៩.៩៧៥.១៧៤    ២.២២២.៤៣៣.៣២៧    ១៨.៩៣៦.៥៩១    ៩២៦.៩៤៨    ១.២៣១.៧៤៧    ១៣.០៥៣    ៧.៦២៨.០៩៥    ២.៣០១.១៤៤.៩៣៥  
                
ឆាំឡណកថ្នឥណទនវបិារូបន៍មិនបានដម្របើម្របាស់  ២.៣៣១.៧៤៧    ១១៦.៧០៥.២៧៥    ១.០៧១.៩៤០    -      -      -      -      ១២០.១០៨.៩៦២  
ការធានា ការទទួលយក និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ៥.៥៥១.១៩៦    ៤៥.៧៨២.៧៨២    ២.៨១០.៨១៧    ៣៤៩.៥១៥    -      -      ២០០.១៧០    ៥៤.៦៩៤.៤៨០  
រិឆចសនាផតលឥ់ណទាន ៧.៨៨២.៩៤៣  ១៦២.៤៨៨.០៥៧  ៣.៨៨២.៧៥៧  ៣៤៩.៥១៥  -  -  ២០០.១៧០  ១៧៤.៨០៣.៤៤២ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ៣១.៨៨៦.៥០៤    ៦៥៧.២៦៤.១៩១    ១៥.៧០៥.៧៥២    ១.៤១៣.៧៨៨    -      -      ៨០៩.៦៨៨    ៧០៧.០៧៩.៩២៣  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 

ii) ហានភិ័យការបតូ ររូបិយបណ័ណ (ត្) 
 ធនាគារ 
 សមមូលជាក្បារ់ែ លាា រអាអមររិ 

ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ក្បារ់អរៀល  ក្បារ់ែ លាា រអាអមររិ  ក្បារ់បារថ្ង  ក្បារ់េឺរ ៉ា ូ  ក្បារ់ែ លាា រេូស្តសាត ល៊ី  ក្បារ់គ៊ីបឡាវ  របិូយប័ណណ អផសង  ៗ  សរ  ប 
                
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ                 
ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ  ៧៣.៨២៤.៤១៧    ៣២៦.៤៨១.១៦៤    ៧.៨៤៦.៩១៣    ១.៦៤០.០៥៧    ២៥៥.៣១៨    ១.៥៣៣    ៩០៦.៤៦៥    ៤១០.៩៥៥.៨៦៧  
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ  ១៣៤.៥៤៧.៦៨៥    ៤១៦.៧៦៩.៦៧៣    ៣.២៥៤.០៨៤    ២.៨៥៧.១៨៩    -      -      ១.១៨៣.៧០៩    ៥៥៨.៦១២.៣៤០  
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ  ៤៩.១៣២    ៥២៧.៤២៥.៨៤៤    -      -      -      -      -      ៥២៧.៤៧៤.៩៧៦  
ឥណទន និងបុដរម្របទន  ៤៩០.៦១៦.៨៣៨    ៣.១៦៨.១០៣.៨០៤    ២៧.៨៥៨.៣០១    -      -      -      -      ៣.៦៨៦.៥៧៨.៩៤៣  
ម្រទពយសកមមដផេង  ៗ  ១១០.៤១៦    ៥.៨២២.៨៥៨    ២.៤១៨    -      -      -      -      ៥.៩៣៥.៦៩២  
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៦៩៩.១៤៨.៤៨៨  ៤.៤៤៤.៦០៣.៣៤៣  ៣៨.៩៦១.៧១៦  ៤.៤៩៧.២៤៦  ២៥៥.៣១៨  ១.៥៣៣  ២.០៩០.១៧៤  ៥.១៨៩.៥៥៧.៨១៨ 
                
បាំណ លហរិញ្ញវរថ                 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ២៨.៣៤២.៣៦៥    ២៤២.២៥៨.៤៩២    ៣.៦៧៦.៨៦៤    -      -      -      -      ២៧៤.២៧៧.៧២១  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េត្ិងិជ្ន  ៥៩២.៨៥៦.៨៦៤    ៣.៣៥៥.០១៥.៨០០    ៣០.២៦៤.៣៤៨    ៤.០០៩.៤៥១    ៩៦    -      -      ៣.៩៨២.១៤៦.៥៥៩  
បាំណុលដផេង  ៗ  ៣.៦៤៦.៦៥២    ២១.៤៣៣.៨៣៩    ១១.៣៤២    ១.០២២.៧០៥    -      ១៨១    ១.១៨៦    ២៦.១១៥.៩០៥  
បាំណុលភត្ិសនា  -      ២៧.៧៨៩.១៦៨    -      -      -      -      -      ២៧.៧៨៩.១៦៨  
ម្របាក់កមចី  ៦៥.៤១៤.២៧២    ៤៥២.៦៥៣.៨៥៦    -      -      -      -      -      ៥១៨.០៦៨.១២៨  
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ  -      ១៣៩.៣០២.៥៨០    -      -      -      -      -      ១៣៩.៣០២.៥៨០  
បាំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៦៩០.២៦០.១៥៣  ៤.២៣៨.៤៥៣.៧៣៥  ៣៣.៩៥២.៥៥៤  ៥.០៣២.១៥៦  ៩៦  ១៨១  ១.១៨៦  ៤.៩៦៧.៧០០.០៦១ 
                
សាថ នភាពស ទធអៅអលើតារាងរ លយការ ៨.៨៨៨.៣៣៥  ២០៦.១៤៩.៦០៨  ៥.០០៩.១៦២  (៥៣៤.៩១០)  ២៥៥.២២២  ១.៣៥២  ២.០៨៨.៩៨៨  ២២១.៨៥៧.៧៥៧ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ៣៦.២១៩.៩៦៦    ៨៤០.០៥៩.៦៥៣    ២០.៤១២.៣៣៥    (២.១៧៩.៧៥៨)   ១.០៤០.០៣០    ៥.៥០៩    ៨.៥១២.៦២៦    ៩០៤.០៧០.៣៦០  
                
ឆាំឡណកថ្នឥណទនវបិារូបន៍មិនបានដម្របើម្របាស់  ១.៤៩៨.០៤៥    ៩១.៤៩៥.០២៤    ៦៦.៩៩៤    -      -      -      -      ៩៣.០៦០.០៦៣  
ការធានា ការទទួលយក និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ៤.២២៩.៩០៤    ៤២.៧២៩.៩៤៧    ៤៣.៥៥០    ៧០.០០០    -      -      ២៨០.៥៤២    ៤៧.៣៥៣.៩៤៣  
រិឆចសនាផតល់ឥណទាន ៥.៧២៧.៩៤៩  ១៣៤.២២៤.៩៧១  ១១០.៥៤៤  ៧០.០០០  -  -  ២៨០.៥៤២  ១៤០.៤១៤.០០៦ 
សមមូលនឹងពាន់អរៀល (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  ២៣.៣៤១.៣៩២    ៥៤៦.៩៦៦.៧៥៧    ៤៥០.៤៦៧    ២៨៥.២៥០    -      -      ១.១៤៣.២០៨    ៥៧២.១៨៧.០៧៤  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 

(ii) ហានិភ័យការបតូ ររូបិយប័ណណ (ត្) 

ការវភិាគដវទយិត្ភាព  

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ានការម្របឈមហានិភ័យឆាំដពាេះការឡម្របម្របួលេម្រតបតូរម្របាក់ែុោល រអាដមរកិ និង                    
េម្រតបតូរម្របាក់ដផេង ដៗទៀត្។ ដោយស្ថរសមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ាននីតិ្វធីិ្សមស្សបកនុងការពម្រងឹង (ឬដធ្វើឲ្យធាល ក់ឆុេះ) 
ម្របាក់ែុោល រអាដមរកិ ដធ្ៀបនឹងរបិូយប័ណណនានា ែូឆដនេះការម្របឈមហានិភ័យរបសស់មព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ឆាំដពាេះប
ឡម្រមបម្រមួលរូបិយប័ណណនានាគឺមិនានភាពជាស្ថរវនតដទ។ 

(iii)  ហានិភ័យត្ថ្មល 

សមព័នធធ្នាគារមិនម្របឈម នឹងហានិភ័យត្ថ្មលមូលបម្រត្ដទ ដោយស្ថរសមព័នធធ្នាគារមិនានរកាទុកការវនិិដយាគ 
ឡែលម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ដៅកនុងតរាងតុ្លយការតមត្ថ្មលសមស្សបដទ។ 

៣៥.៣ ហានិភ័យសនាន៊ីយភាព 

ហានិភ័យសនានីយភាព គឺជាហានិភ័យឡែលធ្នាគារមិនានលទធភាពបាំដពញកាត្ពវកិឆច ឬមិនអាឆទូទត់្ ឬកាត់្
កងកនុងបរបិទ ដសែឋកិឆច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ថថ នភាពទីផារជាក់ោក់ណាមួយ ។ ជាទូដៅហានិភ័យសនានីយភាពដនេះអាឆ
ដធ្វើឲ្យធ្នាគាររងការខាត្បង់ឡែលអាឆបណាត លមកពី ១) ធ្នាគារមិនានស្ថឆ់ម្របាក់ និង/ឬ ស្ថឆ់ម្របាក់សមមូលម្រគប់ម្រគាន់ 
ដែើមបបីាំដពញតមដសឆកតីម្រត្ូវការរបសាច ស់ម្របាក់បដញ្ញើ ាច ស់បាំណុល និងការទូទត់្បាំណុលយថាភាព ២) ការលក់               
ម្រទពយសកមមេសនានីយភាពទបជាងត្ថ្មលទីផារ។ និង ៣) ម្រទពយសមបត្តិមិនអាឆបតូរជាស្ថឆ់ម្របាក់នឹងមិនអាឆលក់បានដៅ
ដពលដវោឡែលដោយស្ថរគាម នេនកទិញ។ 

ដគាលបាំណងកនុងការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាពរបសស់មព័នធធ្នាគារ គឺដែើមបធីានាឲ្យបានថាសមព័នធធ្នាគារ
អាឆបាំដពញកាត្ពវកិឆចដលើត្ម្រមូវការស្ថឆ់ម្របាក់ទន់ដពលដវោ និងម្រគប់ម្រគងឡបបបទឆាំណាយម្របកបដោយម្របសិទធភាព              
ែពស់។ ែូដឆនេះ ដគាលដៅថ្នដគាលនដយាបាយម្រគប់ម្រគងស្ថឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សួល និងម្របភពទុនរបស់សមព័នធធ្នាគារ គឺដែើមបី
រកាឲ្យបានលអនូវម្រទពយសកមមសនានីយឡែលានគុណភាពែពស់ និងពិពិធ្កមមថ្នម្រទពយសកមម សនានីយភាព និងម្របភពទុន 
ដទេះសថិត្ដម្រកាមលកខែណឌ អាជី្វកមមធ្មមត និងស្ថថ នភាពលាំបាកក៏ដោយ។ ដោយស្ថរសកាត នុពលថ្នម្របព័នធឡឆកចាយ និង
ការដផ្លត ត្សាំខាន់ដលើយុទធស្ថស្តសតទីផារ សមព័នធធ្នាគារអាឆរកាបាននូវពិពិធ្កមមថ្នម្របាក់បដញ្ញើសនូល ានែូឆជា ម្របាក់
បដញ្ញើសនេាំ ម្របាក់បដញ្ញើតមត្ម្រមូវការ និងម្របាក់បដញ្ញើានកាលកាំណត់្។ ទាំងេស់ដនេះបានផតល់ែល់សមព័នធធ្នាគារនូវ             
សថិរភាពយា ងរងឹាាំថ្នមូលនិធិ្សនូល។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.៣ ហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 

(រ) ែាំអណើ រការក្គប់ក្គងហានិភ័យសនាន៊ីយភាព 

ការទទួលែុសម្រត្ូវដលើការការម្រត្ួត្ពិនិត្យ និងម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាពពីមួយថ្ងៃដៅមួយថ្ងៃ ម្រត្ូវបានដផារ
សិទធិដៅ ALCO ឡែលម្រត្ូវរាយការណ៍ជូ្នដៅគណៈកាម ធិ្ការម្របតិ្បត្តិជាដរៀងរាល់ឡែ។ 

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាពពីមួយថ្ងៃដៅមួយថ្ងៃ ការយិាលយ័រត្នាភិបាល ម្រត្ូវធានាឲ្យបាននូវមូលនិធិ្
ម្រគប់ម្រគាន់ ដែើមបបីាំដពញកាត្ពវកិឆចទូទត់្ និងការបង់សងរបស់ែលួនកនុងថ្ងៃឲ្យទន់ដពលដវោ។ ដម្រៅពីដនេះែាំដណើ រការថ្នការ
ម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាព រួមានែូឆខាងដម្រកាម៖ 

ដគាលនដយាបាយហានិភ័យសនានីយភាព៖  

• ម្រគប់ដពលេនកម្រគប់ម្រគងជាន់ែពស់ថ្នការយិាល័យរត្នាភិបាល ម្រត្ូវធានាឲ្យបាននូវរាល់ម្របតិ្បត្តិការរបស់
ធ្នាគារ ឡែលានត្ម្រមូវការដម្របើម្របាស់មូលនិធិ្ និងអាឆបាំដពញត្ម្រមូវការបានទន់ដពលទាំងកនុងដពល
បឆចុបបនន និងនាដពលេនាគត្។ ការយិាល័យរត្នាភិបាលម្រត្ូវដធ្វើដស្តសតសដត្សតដលើស្ថថ នភាពហានិភ័យសនានី
យភាពរបស់ែលួនម្របចាាំថ្ងៃ។ 

• េនកម្រគប់ម្រគងជាន់ែពសថ់្នការយិាលយ័រត្នាភិបាល បានបដងកើត្ម្រកបែ័ណឌ កនុងការម្រត្ួត្ពិនិត្យហានិភ័យ និង         
និតិ្វធីិ្ ដែើមបធីានាឲ្យបានម្រគប់ដពលនូវសនានីយភាពម្រគប់ម្រគាន់ កនុងដនាេះរួមបញ្ចូ ល ការកាន់កាប់ម្រទពយសកមម
ឡែលមិនជាប់កាត្ពវកិឆចដែើមបីរកាជ្ាំហរដៅដពលឡែលានម្រពិត្តិការណ៍តនតឹ្ង រួមាន ការបាត់្បង់ម្របភព
ស្ថឆ់ម្របាក់ែូឆជា ម្របាក់បដញ្ញើ ម្របាក់កមចី ការបដងកើនដែើមទុន ឡែលហានិភ័យសនានីយភាពម្រត្ូវបានចាត់្ឡឆង
ស្សបតមត្ម្រមូវការរបសម់្រកុមម្របឹកាភិបាល។ 

• ការដធ្វើដស្តសតសដត្សត ម្រត្ូវបានេនុវត្តយា ងដទៀងទត់្ដែើមបីដធ្វើការវាយត្ថ្មលពីដសណារយី ូដផេង  ៗ រួមាន                  
រយៈដពលែលី មធ្យម ឡវង ភាពតនតឹ្ងរបស់ស្ថថ ប័នជាក់ោក់ និងទីផារទាំងមូល ឡែលអាឆនាាំឲ្យធ្នាគារ 
ានហានិភ័យសនានីយភាព។ 

• ការយិាល័យរត្នាភិបាលម្រត្ូវដធ្វើការកាំណត់្ ម្រត្ួត្ពិនិត្យតមោន ម្រគប់ម្រគង និងម្រត្ួត្ពិនិត្យសនានីយភាព              
កនុងថ្ងៃ រយៈដពលែលី មធ្យម និងឡវង។ ការយិាល័យរត្នាភិបាលម្រត្ូវបដងកើត្ និងការេនុវត្តដស្តសតសដត្សតដៅដលើ
លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ឡែលបានពាករណ៍ ដហើយទិននន័យឡែលទទួលបានម្រត្ូវបានដម្របើម្របាស់ ដែើមបីផតល់ជា
ព័ត៌្ានពីឡផនការយថាភាពមូលនិធិ្របស់ធ្នាគារ។ 

• ធ្នាគាររួមបញ្ចូ លថ្ងលដែើមសនានីយភាព េត្ថម្របដយាជ្ន៍និងហានិភ័យកនុងការកាំណត់្ថ្ងលថ្ផាកនុង ការវាសស់ាង់
លទធផល និង ែាំដណើ រការ េនុម័ត្ផលិត្ផល ឬដសវាកមមងមី  ៗសម្រាប់សកមមភាពអាជី្វកមមសាំខាន់ៗទាំងេស ់
(ទាំងដៅកនុង និងដម្រៅតរាងតុ្លយការ) ដែើមបីឲ្យស្សបគាន ជាមួយនឹងេត្ថម្របដយាជ្ន៍ពីហានិភ័យឡែលអាឆ
ទទួលយកបានពីឡផនកអាជី្វកមមនីមួយ  ៗ និងហានិភ័យសនានីយភាពឡែលប េះពាល់ែល់សកមមភាពអាជី្វកមម
របស់ធ្នាគារ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.៣ ហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 

(រ) ែាំអណើ រការក្គប់ក្គងហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 

កម្រមិត្កាំណត់្ហានិភ័យសនានីយភាព៖ 

• តមោនជាម្របចាាំនូវកម្រមិត្កាំណត់្ដោយបទបបញ្ញត្តិ សតីពីេនុបាត្ម្រកបែ័ណឌ សនានីយភាព (Liquidity 
Coverage Ratio. LCR)។ 

• ម្រគប់ដពលដវោ ធ្នាគារនឹងាន កម្រមិត្កាំណត់្ថ្ផាកនុងមួយ ឡែលានកម្រមិត្ែពស់ជាង កម្រមិត្កាំណត់្ដោយ          
បទបបញ្ញតិ្ត ដែើមបឲី្យានកម្រមិត្សុវត្ថិភាព និងដែើមបធីានាឲ្យានការេនុវត្តជាេឆិថ្្នតយមួ៍យដពញដលញ
ជាមួយនឹងកម្រមិត្កាំណត់្បទបបញ្ញតិ្ត យា ងដពញដលញ។ 

• ការកាំណត់្កម្រមិត្ កម្រមិត្កាំណត់្ថ្ផាកនុង គឺជាឆនាា នុសទិធិកនុងការសដម្រមឆឆិត្តរបស់ ALCO ដហើយប ុឡនតការ
កាំណត់្ដនេះ តមទមទរឲ្យាន ១) បង្ហា ញដហតុ្ផលដៅកនុងកាំណត់្ដហតុ្ម្របជុ្ាំ ALCO និង ២) ការេនុម័ត្ជា
ផលូវការដោយម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិ។ 

• កម្រមិត្ហានិភ័យទទួលបាន/កម្រមិត្កាំណត់្ថ្ផាកនុងម្រត្ូវឡត្ពិនិត្យដែើងវញិយា ងដហាឆណាសម់តងកនុងមួយឆ្ន ាំ
ដែើមបឆីលុេះបញ្ជច ាំងពីស្ថថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងសមត្ថភាពកនុងឡសវងរកងវកិា។ 

• នាយកោឋ ន និង ការយិាល័យពាក់ព័នធ គួរឡត្វាយត្ថ្មលឲ្យបានដទៀងទត់្ និងម្រត្ួត្ពិនិត្យតមោនហានិភ័យ
មិនេនុដោមដៅតមកម្រមិត្កាំណត់្។ រាល់ការបាំពានណាមួយថ្ន កម្រមិត្កាំណត់្ថ្ផាកនុងគួរឡត្ម្រត្ូវរាយការណ៍
ដៅកាន់ ALCO ដែើមបីចាត់្វធិានការការពារនិងម្រត្ូវដធ្វើការរាយការណ៍ដៅម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិ ដែើមបីដធ្វើការ
េនុម័ត្។ 

• រាល់ការផ្លល ស់បតូរ កម្រមិត្ថ្ផាកនុង ម្រត្ូវរាយការណ៍តមរយៈេីុឡម លដៅកាន់ម្របធានថ្ន គណៈកាម ធិ្ការម្រគប់ម្រគង
ហានិភ័យ និងពត៌្ានវទិា (“BRIC”) ដៅកនុងថ្ងៃឡែលាន ការផ្លល សប់តូរដនាេះ។ 

• ម្រគប់ដពលដវោ ធ្នាគារនឹងានឡផនការ ដែើមបីេនុវត្តដៅដពលឡែលកម្រមិត្សុវត្ថិភាពមិនានភាពម្រតឹ្មម្រត្ូវ 
ម្រគប់ម្រគាន់ (ដោយានការែឹងឮ ឬយល់ម្រពមពីម្របធាននាយកម្របតិ្បត្តិ) និងអាឆានហានិភ័យឡែលបណាត ល 
មកពីកម្រមិត្កាំណត់្ដោយបទបបញ្ញតិ្ត សនានីយភាព អាឆនឹងម្រត្ូវបានបាំពាន។ ឡផនការយថាភាពឡបបដនេះ         
គួរឡត្ម្រត្ូវានម្រគប់ម្រគាន់ ដែើមបីធានាថាកម្រមិត្កាំណត់្ដោយបទបបញ្ញតិ្តដៅដលើសនានីយភាពនឹងមិន ម្រត្ូវបាន
បាំពាន។ 

• កនុងករណីធ្នាគារជួ្បម្របទេះនឹងកងវេះស្ថឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សួលធ្ៃន់ធ្ៃរ ធ្នាគារម្រត្ូវជូ្នែាំណឹងដៅធ្នាគារជាតិ្
ថ្នកមពុជាជាបនាា ន់ និងបង្ហា ញនូវសកមមភាពឡែលនឹងម្រត្ូវេនុវត្តដែើមបីដោេះស្ស្ថយស្ថថ នការណ៍ដនេះ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.៣ ហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 

(រ) ែាំអណើ រការក្គប់ក្គងហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 

កម្រមិត្កាំណត់្ហានិភ័យសនានីយភាព៖ (ត្) 

ធ្នាគារ បានបដងកើត្នូវម្រកបែ័ណឌ ម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាពម្របកបដោយភាពរងឹាាំ និងទូលាំទូោយ ដោយ
េនុដោម តមម្របកាសដលែ ធ្៧-០១៧-៣០១ ម្រប.ក របស់ធ្នាគារជាតិ្ ថ្នកមពុជា ឆុេះថ្ងៃទី២៧ ឡែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០១៧          
សតីពីម្រកបែ័ណឌ ម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាព (LRMF) ឡែលម្រកបែ័ណឌ ដនេះរួមាន រសីអាប់ឡភថាយ (Risk Appetite)       
រសីងដលើឡរន (Risk Tolerance) ដគាលនដយាបាយ សូឆនាករផតល់សញ្ជញ ជាមុន (early warning indicators) និងយនតការ           
ម្រត្ួត្ពិនិត្យ ឡែលម្រត្ូវបានពិនិត្យ និងេនុម័ត្ដោយ BRMC និង BALCO និងម្រត្ូវបានេនុម័ត្ដោយម្រកុមម្របឹកាភិបាល។ 
ធាតុ្ផេាំសាំខាន់ៗថ្នម្រកបែ័ណឌ ដនេះ គឺដែើមបីធានាថា ធ្នាគារឡត្ងឡត្រកានូវសនានីយភាពម្រគប់ម្រគាន់ម្រគប់ដពល រួមទាំងការ
កាន់កាប់ម្រទពយសកមមមិនជាប់កាត្ពវកិឆច ឡែលអាឆទទួលយកបាន ដែើមបទីប់ទល់នឹងម្រពឹត្តិការណ៍ដស្តសតស រួមទាំង            
ការបាត់្បង់ម្របភពមូលនិធិ្ទាំងកនុងស្សុក (ែូឆជាម្របាក់បដញ្ញើ) ឬខាងដម្រៅ (ែូឆជាម្របាក់កមចី ឬការបដងកើនមូលធ្នបឡនថម) 
និងបញ្ជា ដផេងដទៀត្។ ធ្នាគារធានាថាសកមមភាពអាជី្វកមមម្រត្ូវបានផាត់្ផាង់ជាឆមបង ដោយមូលនិធិ្ឡែលានម្របភពដងរ 
ដលើមូលោឋ ននិរនតរភាព។េនកម្រគប់ម្រគងដរៀបឆាំសូឆនាករផតល់សញ្ជញ ជាមុន ដែើមបីជួ្យែល់ែាំដណើ រការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យស
នានីយភាពម្របចាាំថ្ងៃរបសែ់លួន កនុងការកាំណត់្ពីការដកើនដែើងថ្នហានិភ័យ ឬភាពង្ហយរងដម្រគាេះថ្នស្ថថ នភាពហានិភ័យសនា
នីយភាពរបស់ធ្នាគារ ឬត្ម្រមូវការមូលនិធិ្ ជាស្ថរវនត។ 

គណៈម្រគប់ម្រគងបានដរៀបឆាំសូឆនាករផតល់សញ្ជញ ជាមុន ដែើមបីជាជ្ាំនួយែលែ់ាំដណើ រការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានី
យភាពម្របចាាំថ្ងៃ ដែើមបីកាំណត់្សញ្ជញ ថ្ន ការដកើនដែើងហានិភ័យ ឬភាពង្ហយរងដម្រគាេះថ្នស្ថថ នភាពហានិភ័យសនានីយភាព 
ឬត្ម្រមូវការម្របភពទុនជាចាាំបាឆ់សម្រាប់ម្រគឺេះស្ថថ ន។ 

ឡផនការយថាភាពសនានីយភាពរបស់ធ្នាគារ (CLP) ផតល់ជាសញ្ជញ ែល់គណៈម្រគប់ម្រគង និងដែើមបីដធ្វើការដឆលើយត្ប
ម្របកបដោយម្របសិទធភាព កនុងដពលឡែលានវបិត្តិសនានីយភាព និងសថិត្ដម្រកាមលកខែណឌ ទីផារេវជិ្ជាន។ ដគាលបាំណង
ថ្នឡផនការយថាភាពសនានីយភាព គឺដែើមបធីានាថាធ្នាគារានម្រកបែណឌ មួយដែើមបីចាត់្ឡឆងសនានីយភាពឲ្យាន
ម្របសិទធភាព និងានភាព រងឹាាំ ដទេះសថិត្កនុងដពលានវបិត្តិ សនានីយភាពដោយឡផអកដៅដលើលទធផលថ្នការស្ថកលបង
ស្ថថ នភាពលាំបាកថ្នសនានីយភាពដនាេះ។ 

សមព័នធធ្នាគារ ដធ្វើការវាសឡ់វង តមោន និងចាត់្ឡឆងស្ថថ នភាពសនានីយភាពេនុដោមតមឆាប់សតីពីេនុបាត្
ម្រកបែ័ណឌ សនានីយភាព។ ធ្នាគារម្រត្ូវដធ្វើការគណនា េនុបាត្ម្រកបែ័ណឌ សនានីយភាពស្សបតមគាំរូ របាយការណ៍ងមីចាប់ពី
ថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ជាែាំណាក់កាល រហូត្បាំដពញបានទាំងស្សុងដៅថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០២០។ ធ្នាគារម្រត្ូវរកាជា
ម្របចាាំនូវបរាិណម្រទពយសកមម សនានីយភាពឡែលអាឆទទួលយកបានម្រគប់ម្រគាន់ ដែើមបីឲ្យកម្រមិត្េនុបាត្ឡែលបានកាំណត់្
ស្សបដៅតមដពដលដវោ ែូឆខាងដម្រកាម៖ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.៣ ហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 

(រ) ែាំអណើ រការក្គប់ក្គងហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 

កម្រមិត្កាំណត់្ហានិភ័យសនានីយភាព៖ (ត្) 
 
ចាប់េនុវត្ត ១ កញ្ជញ  ២០១៦ ១ កញ្ជញ  ២០១៧ ១ កញ្ជញ  ២០១៨ ១ មងិុនា ២០១៩ ១ មករា ២០២០ 
េនុបាត្េបបបរា ៦០% ៧០% ៨០% ៩០% ១០០% 

ដគាលបាំណងថ្នេនុបាត្ម្រកបែ័ណឌ សនានីយភាពគឺ ដែើមបីបដងកើនភាពធ្ន់រយៈដពលែលី (Short-Term Resilience) 
ឆាំដពាេះហានិភ័យសនានីយភាពរបស់ម្រគឹេះស្ថថ ននីមួយ  ៗ ដោយធានាថាម្រគឹេះស្ថថ នទាំងដនាេះានបរាិណម្រទពយសកមមសនានី
យ ម្រគប់ម្រគាន់មិនជាប់កាត្ពវកិឆច ឡែលអាឆបាំឡបលងជាស្ថឆ់ម្របាក់ដោយមិនខាត្បង់ ឬខាត្បង់តិ្ឆតួ្ឆពីត្ថ្មលដៅដលើទីផារ 
ដែើមបបីាំដពញត្ម្រមូវការសនានីយភាព កនុងដស្តសតសដសណារយី ូ (Stress Scenario) សម្រាប់រយៈដពល ៣០ថ្ងៃ និងធានាថាដៅ
ដពលឡែលេនុបាត្ម្រកបែ័ណឌ សនានីយភាពដនេះ ធាល ក់ឆុេះដម្រកាមកម្រមិត្កាំណត់្េបបបរា គណៈម្រគប់ម្រគងម្រគឹេះស្ថថ នម្រត្ូវចាត់្
វធិានការឡកត្ម្រមូវបនាា ន់។ 

ធ្នាគារក៏ដម្របើម្របាស់ឧបករណ៍មួយឆាំនួនែូឆជា៖ េនុបាត្សនានីយភាព ការវភិាគគាល ត្សនានីយភាព កម្រមិត្
សុវត្ថិភាព (Safety Margin) និងការពាករណ៍លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ម្របចាាំឡែ ដែើមបដីធ្វើការវាស់ឡវង តមោន និងចាត់្ឡឆងស្ថថ ន
ភាពសនានីយភាព។ ជាងដនេះដៅដទៀត្ធ្នាគារក៏ដធ្វើែាំដណើ រការស្ថកលបងស្ថថ នភាពលាំបាកថ្ន សនានីយភាពជាដរៀង
រាល់ថ្ងៃ និងម្របចាាំឡែ កនុងដគាលបាំណងដែើមបីកាំណត់្េត្តសញ្ជញ ណ និងបរាិណថ្នផលប េះពាល់ដៅនឹងភាពលាំបាកថ្ន 
សនានីយភាពឡែលអាឆដកើត្ាននាដពលេនាគត្ ដហើយវភិាគដលើផលប េះពាល់ឡែលអាឆ ដកើត្ានដៅដលើលាំហូរ      
ស្ថឆ់ម្របាក់ ស្ថថ នភាពសនានីយភាពម្របាក់ឆាំដណញ និង ស្ថធ្នភាពរបសធ់្នាគារ។ 

(ែ) ែាំអណើ រការររក្បភពទ ន 

ម្របភពសនានីយភាពឆមបងរបសស់មព័នធធ្នាគារ បានមកពីដែើមទុនបានបង់របសភ់ាគហ និុក ម្របាក់កមចី បាំណុល
បនាា ប់បនេាំ ម្របាក់បដញ្ញើរបសធ់្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ និងម្របាក់បដញ្ញើរបសេ់តិ្ងិជ្ន។ គណៈម្រគប់ម្រគងម្រត្ួត្
ពិនិត្យម្របភពសនានីយភាពម្របចាាំថ្ងៃយា ងដទៀងទត់្ តមរយៈការម្រត្តួ្ពិនិត្យដលើឥណម្របតិ្ទន ថ្នម្របាក់បដញ្ញើានកាល
កាំណត់្ និងេតិ្ងិជ្នម្របាក់បដញ្ញើសាំខាន់ៗ។ ឆាំឡណកឯម្របាក់កមចី និងបាំណុលបនាា ប់បនេាំ ក៏ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្ពិនិត្យម្របចាាំថ្ងៃពី
គណៈម្រគប់ម្រគងផងឡែរ ដៅដលើេម្រតការម្របាក់ ការសងម្រត្លប់ដៅវញិនូវម្របាក់ដែើម និងឥណម្របតិ្ទន។ 

(គ) លាំហូរសាឆ់ក្បារ់មិននិសសនា (Non-derivative cash flow) 

តរាងខាងដម្រកាមដនេះបង្ហា ញពីលាំហរូស្ថឆ់ម្របាក់ម្រត្វូបង់ ដម្រកាមបាំណុល និង ម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុមិននិសេនា 
(non-derivative financial liabilities and assets) ដម្របើម្របាសដ់ែើមបីម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាពដោយឡផអកតម                       
ឥណម្របតិ្ទនដលើកិឆចសនាឡែលដៅសល់ គិត្ម្រតឹ្មកាលបរដិឆេទតរាងតុ្លយការ។ ឆាំនួនឡែលបានោត្ម្រត្ោងដៅកនុង
តរាងដនេះ គឺជាលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់កនុងកិឆចសនា ឡែលមិនដធ្វើេបបហារ សមព័នធធ្នាគារ ម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាព
ឡែលភាជ ប់ជាមួយ ដោយឡផអកតមលាំហរូស្ថឆ់ម្របាក់ ជាប់កិឆចសនាឡែលមិនដធ្វើេបបហារ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.៣ ហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 
(គ) លាំហូរសាឆ់ក្បារ់មិននិសសនា (Non-derivative cash flow) (រ) 

 សមព័នធធនាគារ 
 រហូរែល់១ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ៦ឡែ  ៦ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន ាំអៅ៥ឆ្ន ាំ  អលើស៥ឆ្ន ាំ  សរ ប 

នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
              
បាំណ លហរិញ្ញវរថ               
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ   ១៧៥.៩៧០.៣៤៩    ៩.២១៥.០៦៩    ១៣.០១៧.៥៤៦    ៣៣.៥៨៤.៤២២    ៤០.៧៤៧.៧២៥    ១០៣.៣៥១.៧៥៥    ៣៧៥.៨៨៦.៨៦៦  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន  ២.៥៣១.០៨៩.៥៣៩    ២៧២.៣៣២.៣៧៦    ៣៣៦.៤៦៨.០៨៦    ៦៥៣.៦៣០.៩៣៤    ៥៩២.៣៣៩.៧៧៨    ២៥.២៤៣.២៨២    ៤.៤១១.១០៣.៩៩៥  
បាំណុលដផេងៗ   ២៨.៦២០.២២៦    ៦៣.៧៨៥    ១២.៦៧៧    ២.៥៤០    -      -      ២៨.៦៩៩.២២៨  
បាំណុលភតិ្សនា  ១.១៧០.៣០៦    ១.៥៣៥.២៦០    ២.៥០៣.១០៧    ៥.០៥៣.២២៩    ២០.៥៨១.២៩៤    ៣.៨១៦.៤៦២    ៣៤.៦៥៩.៦៥៨  
ម្របាក់កមចី  ៣.៣៨៥.០៩១    ៦៤.៨៣១.១៩៩    ១០.២៩២.៤៦៤    ៦៧.៤៧៧.២៧៦    ៤៤៥.៦៧២.១៤១    ៥.៩៨៥.៧៤៥    ៥៩៧.៦៤៣.៩១៦  
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ  -      ៤៥.៨៣៤    ៤.៥៥៨.៥៩៦    ១៦.៧៧៦.៩២២    ១២៧.៩៦៧.៥៧៨    ៦៩.៥៥៦.៣៧៩    ២១៨.៩០៥.៣០៩  
បាំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប (កាលផុត្កាំណត់្កនុងកិឆចសនា)  ២.៧៤០.២៣៥.៥១១    ៣៤៨.០២៣.៥២៣    ៣៦៦.៨៥២.៤៧៦    ៧៧៦.៥២៥.៣២៣    ១.២២៧.៣០៨.៥១៦    ២០៧.៩៥៣.៦២៣    ៥.៦៦៦.៨៩៨.៩៧២  
សមមលូនងឹពាន់អរៀល (កាំណត់្សាា ល ់៤)  ១១.០៨៤.២៥២.៦៤២    ១.៤០៧.៧៥៥.១៥១    ១.៤៨៣.៩១៨.២៦៥    ៣.១៤១.០៤៤.៩៣២    ៤.៩៦៤.៤៦២.៩៤៧    ៨៤១.១៧២.៤០៥    ២២.៩២២.៦០៦.៣៤២  
              
ក្ទពយសរមមអក្បើក្បាស់អែើមប ៊ីក្គប់ក្គងហានភិ័យសនាន៊ីយភាព 

(កាលផុត្កាំណត់្កនុងកិឆចសនា)  ១.៦៦៩.៧៩០.៦៦៤    ៣១៧.៨០៣.៣២០    ៤២៣.៦៤១.០៨៤    ៧១៨.៥៩៩.២០០    ៣.៤០៥.៨៥០.៣៥៣    ៦២០.៤៨២.២១៧    ៧.១៥៦.១៦៦.៨៣៨  
សមមលូនងឹពាន់អរៀល (កាំណត់្សាា ល ់៤)  ៦.៧៥៤.៣០៣.២៣៦    ១.២៨៥.៥១៤.៤២៩    ១.៧១៣.៦២៨.១៨៥    ២.៩០៦.៧៣៣.៧៦៤    ១៣.៧៧៦.៦៦៤.៦៧៨    ២.៥០៩.៨៥០.៥៦៨    ២៨.៩៤៦.៦៩៤.៨៦០  
              
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  ឆ្ន ាំ២០១៩              
បាំណ លហរិញ្ញវរថ               
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ   ១៧២.៨៣៥.៩៤៤    ១០.២៨៨.៨១៥    ១១.៧៥០.១៤២    ៩.៦០២.៨៦៣    ៣៦.៥២០.២១៥    ១០៥.៩៣៦.៩៥៥    ៣៤៦.៩៣៤.៩៣៤  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន  ២.៤០២.៣៨១.៧៦០    ២៧៩.២១៨.៦៣២    ៣៥៩.០៥៧.២៤៩    ៦៧៣.៧៤៦.២៣៣    ៤៤៨.៨៩៧.៩៧១    ១៩.៨៨២.៦១១    ៤.១៨៣.១៨៤.៤៥៦  
បាំណុលដផេងៗ   ២៦.៦៧៥.៥១៩    ២៣៦.៤៩៧    ៣៣៩.៣៨១    -      -      -      ២៧.២៥១.៣៩៧  
បាំណុលភតិ្សនា  ១.០៤២.៧៩០    ១.៣៦៧.៧០៦    ២.៥៧៦.១៧៤    ៥.០៨១.៤២៨    ២៣.១២១.៩៧៩    ៤.៧៦០.០៥៤    ៣៧.៩៥០.១៣១  
ម្របាក់កមចី  ២៦.១៨៤.៦៥៤    ២៧.៩៩២.០៧២    ៧៥.៨៩៥.១២៨    ៨០.៦៨៥.១៧៩    ៤២៣.៥២៥.៣៩២    ៥.៣១៨.៥៣៦    ៦៣៩.៦០០.៩៦១  
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ  -      -      ៤.៣២៥.២៨២    ១២.៥៥៥.០៤៤    ១០១.៦៩០.៦៦៤    ៧៩.៤០៦.២៧១    ១៩៧.៩៧៧.២៦១  
បាំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប (កាលផុត្កាំណត់្កនុងកិឆចសនា)  ២.៦២៩.១២០.៦៦៧    ៣១៩.១០៣.៧២២    ៤៥៣.៩៤៣.៣៥៦    ៧៨១.៦៧០.៧៤៧    ១.០៣៣.៧៥៦.២២១    ២១៥.៣០៤.៤២៧    ៥.៤៣២.៨៩៩.១៤០  
សមមលូនងឹពាន់អរៀល (កាំណត់្សាា ល ់៤)  ១០.៧១៣.៦៦៦.៧១៨    ១.៣០០.៣៤៧.៦៦៧    ១.៨៤៩.៨១៩.១៧៦    ៣.១៨៥.៣០៨.២៩៤    ៤.២១២.៥៥៦.៦០១    ៨៧៧.៣៦៥.៥៤០    ២២.១៣៩.០៦៣.៩៩៦  
              
ក្ទពយសរមមអក្បើក្បាស់អែើមប ៊ីក្គប់ក្គងហានភិ័យសនាន៊ីយភាព 

(កាលផុត្កាំណត់្កនុងកិឆចសនា)  ១.៣៤៣.២៧៧.២៤៤    ៦៣២.៥៤៥.៩៦៧    ៤០៤.១៧៦.៧៥០    ៦៦៣.៧២៩.៣៥២    ៣.០០៥.២៧១.២៧១    ៣៦៩.១២៧.៤៩៣    ៦.៤១៨.១២៨.០៧៧  
សមមលូនងឹពាន់អរៀល (កាំណត់្សាា ល ់៤)  ៥.៤៧៣.៨៥៤.៧៦៩    ២.៥៧៧.៦២៤.៨១៦    ១.៦៤៧.០២០.២៥៦    ២.៧០៤.៦៩៧.១០៩    ១២.២៤៦.៤៨០.៤២៩    ១.៥០៤.១៩៤.៥៣៤    ២៦.១៥៣.៨៧១.៩១៣  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.៣ ហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 
(គ) លាំហូរសាឆ់ក្បារ់មិននិសសនា (Non-derivative cash flow) (រ) 

 ធនាគារ 
 រហូរែល់១ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ៦ឡែ  ៦ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន ាំអៅ៥ឆ្ន ាំ  អលើស៥ឆ្ន ាំ  សរ ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 

នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០              
បាំណ លហរិញ្ញវរថ               
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ   ១៧៦.៦៧១.០៧៥    ៧.១២៤.៤៤៥    ២.១៨៦.១៧០    ២៥.០១៥.៩៤០    ៤០.៧៤៧.៧២៥    ១០៣.៣៥១.៧៥៤    ៣៥៥.០៩៧.១០៩  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន  ២.៤៧៧.៨៩០.៦៩៦    ២៦៣.៣៦៦.៣៧៩    ៣២៥.៧៣៣.១៥៦    ៦៣៥.០៧៣.៧០១    ៥៦៧.៤៣៣.៦៤០    ១៩.៧៥៦.៤៥៩    ៤.២៨៩.២៥៤.០៣១  
បាំណុលដផេងៗ   ២៨.៤៣៤.៣៥៩    ៥៤.៦០០    -      -      -      -      ២៨.៤៨៨.៩៥៩  
បាំណុលភតិ្សនា  ១.០៨២.០៨៣    ១.៤៩៤.៩៩៥    ២.៣៧៤.១៣៧    ៤.៧០៤.៣៨៧    ១៨.៨៨៨.៨៩៦    ៦៥៥.៩២៩    ២៩.២០០.៤២៧  
ម្របាក់កមចី  ១.៤៤២.២០៩    ៦០.៣០១.២២៩    ៣.៩៩៩.៦៥៣    ៥៨.១៣៥.៥៣៣    ៤៣០.២៤២.៩៩៦    ៣.៧៥៣.៨៥០    ៥៥៧.៨៧៥.៤៧០  
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ  -      ៤៥.៨៣៤    ៤.៥៥៨.៥៩៦    ១៦.៧៧៦.៩២២    ១២៧.៩៦៧.៥៧៨    ៦៩.៥៥៦.៣៧៩    ២១៨.៩០៥.៣០៩  
បាំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប (កាលផុត្កាំណត់្កនុងកិឆចសនា)  ២.៦៨៥.៥២០.៤២២    ៣៣២.៣៨៧.៤៨២    ៣៣៨.៨៥១.៧១២    ៧៣៩.៧០៦.៤៨៣    ១.១៨៥.២៨០.៨៣៥    ១៩៧.០៧៤.៣៧០    ៥.៤៧៨.៨២១.៣០៤  
សមមលូនងឹពាន់អរៀល (កាំណត់្សាា ល ់៤)  ១០.៨៦២.៩៣០.១០៧    ១.៣៤៤.៥០៧.៣៦៥    ១.៣៧០.៦៥៥.១៧៥    ២.៩៩២.១១២.៧២៤    ៤.៧៩៤.៤៦០.៩៧៨    ៧៩៧.១៦៥.៨២៧    ២២.១៦១.៨៣២.១៧៦  

              
ក្ទពយសរមមអក្បើក្បាស់អែើមប ៊ីក្គប់ក្គងហានភិ័យសនាន៊ីយភាព 

(កាលផុត្កាំណត់្កនុងកិឆចសនា)  ១.៦២២.៣៩៣.៣០៧    ២៩៦.៥៨៧.៨៩៩    ៣៩៨.៣៤១.៦៦៥    ៦៨៥.០១៤.៨០៨    ៣.៣១៨.៨៨១.២៨១    ៦១៤.៩៨៧.១១១    ៦.៩៣៦.២០៦.០៧១  
សមមលូនងឹពាន់អរៀល (កាំណត់្សាា ល ់៤)  ៦.៥៦២.៥៨០.៩២៧    ១.១៩៩.៦៩៨.០៥១    ១.៦១១.២៩២.០៣៥    ២.៧៧០.៨៨៤.៨៩៨    ១៣.៤២៤.៨៧៤.៧៨២    ២.៤៨៧.៦២២.៨៦៤    ២៨.០៥៦.៩៥៣.៥៥៧  

              
នាថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ  ឆ្ន ាំ២០១៩              
បាំណ លហរិញ្ញវរថ               
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ   ១៧៦.២០៩.៤២៧    ៨.១៦៤.៣៤៨    ៥.០១០.៩២៧    ៥.៦៥៧.៣៥២    ៣៤.៦១២.២៨៣    ១០៥.៩៣៦.៩៥៥    ៣៣៥.៥៩១.២៩២  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន  ២.៣៥៨.៤៩១.៩៦១    ២៧៣.២១៨.២៣២    ៣៥០.១៧៨.៩៩៧    ៦៥៧.០១៣.៩៧៧    ៤២១.៣២៥.២៩២    ១៤.២០៤.៤០០    ៤.០៧៤.៤៣២.៨៥៩  
បាំណុលដផេងៗ   ២៦.១១៥.៩០៥    -      -      -      -      -      ២៦.១១៥.៩០៥  
បាំណុលភតិ្សនា  ៩៨៧.០៧៦    ១.៣៥០.១៤៥    ២.២៩០.៧១៧    ៤.៦៧២.៥៩៤    ២១.៤៤៤.២១២    ១.៣៧៣.៩៧២    ៣២.១១៨.៧១៦  
ម្របាក់កមចី  ២៥.៧៥២.៧២៤    ២២.៦៤៧.៩៥៣    ៦៩.៤២៩.០៧៤    ៧២.៥០២.២០០    ៣៩១.៩២៩.៧៧៨    -      ៥៨២.២៦១.៧២៩  
បាំណុលបនាា ប់បនេាំ  -      -      ៤.៣២៥.២៨២    ១២.៥៥៥.០៤៤    ១០១.៦៩០.៦៦៤    ៧៩.៤០៦.២៧១    ១៩៧.៩៧៧.២៦១  
បាំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប (កាលផុត្កាំណត់្កនុងកិឆចសនា)  ២.៥៨៧.៥៥៧.០៩៣    ៣០៥.៣៨០.៦៧៨    ៤៣១.២៣៤.៩៩៧    ៧៥២.៤០១.១៦៧    ៩៧១.០០២.២២៩    ២០០.៩២១.៥៩៨    ៥.២៤៨.៤៩៧.៧៦២  
សមមលូនងឹពាន់អរៀល (កាំណត់្សាា ល ់៤)  ១០.៥៤៤.២៩៥.១៥៤    ១.២៤៤.៤២៦.២៦៣    ១.៧៥៧.២៨២.៦១៣    ៣.០៦៦.០៣៤.៧៥៦    ៣.៩៥៦.៨៣៤.០៨៣    ៨១៨.៧៥៥.៥១២    ២១.៣៨៧.៦២៨.៣៨១  
ក្ទពយសរមមអក្បើក្បាស់អែើមប ៊ីក្គប់ក្គងហានភិ័យសនាន៊ីយភាព 

(កាលផុត្កាំណត់្កនុងកិឆចសនា)  ១.២៩៣.០២៧.៨៣៥    ៦០៨.៧០៤.៣៦៦    ៣៧៤.៩៦២.២៤០    ៦២៤.០៤១.៧០៩    ២.៩០៩.០៨៦.៤៦៦    ៣៦៧.៩៨៣.៧៣៥    ៦.១៧៧.៨០៦.៣៥១  
សមមលូនងឹពាន់អរៀល (កាំណត់្សាា ល ់៤)  ៥.២៦៩.០៨៨.៤២៨    ២.៤៨០.៤៧០.២៩១    ១.៥២៧.៩៧១.១២៨    ២.៥៤២.៩៦៩.៩៦៤    ១១.៨៥៤.៥២៧.៣៤៩    ១.៤៩៩.៥៣៣.៧២០    ២៥.១៧៤.៥៦០.៨៨០  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.៣ ហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 
(ឃ) ែាង់អក្ៅតារាងរ លយការ 

(i)  កិឆចសនាឥណទន និង លិែិត្ធានា 

កាលបរដិឆេទថ្នឆាំនួនកនុងកឆិចសនាថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដម្រៅតរាងត្ុលយការរបស់សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ឡែលម្រត្ូវពនារឥណទន និងកញ្ចប់ឥណទនដផេងៗជ្នូេត្ងិិជ្ន (កាំណត្់សាា ល់៣១) 
ម្រត្ូវបានសដងខបកនុងតរាងខាងដម្រកាម៖ 
 

 សមព័នធធនាគារ 
 រហូរែល់១ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន ាំអៅ៥ឆ្ន ាំ  អលើស៥ឆ្ន ាំ  សរ  ប 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០            
ឥណទនវបិារូបន៍ឡែលមិនបានដម្របើម្របាស់  ១២០.៩៣៧.៦០៧    -      -      -      -      ១២០.៩៣៧.៦០៧  
លិែិត្ធានារបស់ធ្នាគារ  ២.៥២៥.៨៦២    ៨.៩០១.០០២    ២០.៦៥២.១២៧    ១៤.៩៥៩.១៧៥    -      ៤៧.០៣៨.១៦៦  
លិែិត្ឥណទន  ២.០២៥.៩៩៤    ៥.៥២៨.៥៥៥    ៣០៨.២៦៩    -      -      ៧.៨៦២.៨១៨  
ទឹកម្របាក់ទូទត្់ែុល (កិឆចសនាបតូររូបិយប័ណណនាដពលេនាគត្ - ហានិភ័យលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់)            

- (លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ឆូល)  -      (៥៥.៩០៥)   (៤៩៧.០៦៨)   (១.០២២.២៦៣)   (៧.៥៦៩)   (១.៥៨២.៨០៥) 
- លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ដឆញ  -      ៥២៦.៤៩៧    ២.២០០.៣០៤    ៤.៥០១.៨៦៦    ១២.៥៨៣    ៧.២៤១.២៥០  

លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់សុទធ  -      ៤៧០.៥៩២    ១.៧០៣.២៣៦    ៣.៤៧៩.៦០៣    ៥.០១៤    ៥.៦៥៨.៤៤៥  
            
សរ  ប  ១២៥.៤៨៩.៤៦៣    ១៤.៩០០.១៤៩    ២២.៦៦៣.៦៣២    ១៨.៤៣៨.៧៧៨    ៥.០១៤    ១៨១.៤៩៧.០៣៦  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.៣ ហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 
(ឃ) ែាង់អក្ៅតារាងរ លយការ (រ) 

(i)  កិឆចសនាឥណទន និង លិែិត្ធានា (ត្) 
 

 សមព័នធធនាគារ 
 រហូរែល់១ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន ាំអៅ៥ឆ្ន ាំ  អលើស៥ឆ្ន ាំ  សរ  ប 
នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
            
ឥណទនវបិារូបន៍ឡែលមិនបានដម្របើម្របាស់  ៩៣.០៦០.០៦៣    -      -      -      -      ៩៣.០៦០.០៦៣  
លិែិត្ធានារបស់ធ្នាគារ  ៤.១៦០.៥៨១    ៨.៦៩៤.៨០៥    ២១.២១៨.១៦៥    ៤.៣៥៨.៨៤៦    -      ៣៨.៤៣២.៣៩៧  
លិែិត្ឥណទន  ១.៥៩៦.៣០០    ៣.៩៨២.៩១៦    ៣.៣៦៩.១៣៤    -      -      ៨.៩៤៨.៣៥០  
ទឹកម្របាក់ទូទត្់ែុល (កិឆចសនាបតូររូបិយប័ណណនាដពលេនាគត្ - ហានិភ័យលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់)            

- (លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ឆូល)  (២០៧.៣៦៦)   (៥១.៦២១)   (១.៨០៥.៨៨៩)   (១.១៩៧.៣៧៩)   -      (៣.២៦២.២៥៥) 
- លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ដឆញ  ១៥០.៥៨២    ៣៩.២៤៨    ២.១០០.៤៨៤    ១.៧០២.៨៩៩    -      ៣.៩៩៣.២១៣  

លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់សុទធ  (៥៦.៧៨៤)   (១២.៣៧៣)   ២៩៤.៥៩៥    ៥០៥.៥២០    -      ៧៣០.៩៥៨  
            
សរ  ប  ៩៨.៧៦០.១៦០    ១២.៦៦៥.៣៤៨    ២៤.៨៨១.៨៩៤    ៤.៨៦៤.៣៦៦    -      ១៤១.១៧១.៧៦៨  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.៣ ហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 
(ឃ) ែាង់អក្ៅតារាងរ លយការ (រ) 

(i)  កិឆចសនាឥណទន និង លិែិត្ធានា (ត្) 
 

 ធនាគារ 
 រហូរែល់១ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន ាំអៅ៥ឆ្ន ាំ  អលើស៥ឆ្ន ាំ  សរ  ប 
នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
            
ឥណទនវបិារូបន៍ឡែលមិនបានដម្របើម្របាស់  ១២០.១០៨.៩៦២   -  -  -  -   ១២០.១០៨.៩៦២  
លិែិត្ធានារបស់ធ្នាគារ  ២.៥២៥.៨៦២    ៨.៩០១.០០២    ២០.៤៤៦.៩៨៦    ១៤.៩៥៧.៨១២    -      ៤៦.៨៣១.៦៦២  
លិែិត្ឥណទន  ២.០២៥.៩៩៤    ៥.៥២៨.៥៥៥    ៣០៨.២៦៩    -      -      ៧.៨៦២.៨១៨  
ទឹកម្របាក់ទូទត្់ែុល (កិឆចសនាបតូររូបិយប័ណណនាដពលេនាគត្ - ហានិភ័យលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់)            

- (លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ឆូល)  -      (៥៥.៩០៥)   (៤៩៧.០៦៨)   (១.០២២.២៦៣)   (៧.៥៦៩)   (១.៥៨២.៨០៥) 
- លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ដឆញ  -      ៥២៦.៤៩៧    ២.២០០.៣០៤    ៤.៥០១.៨៦៦    ១២.៥៨៣    ៧.២៤១.២៥០  

លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់សុទធ  -      ៤៧០.៥៩២    ១.៧០៣.២៣៦    ៣.៤៧៩.៦០៣    ៥.០១៤    ៥.៦៥៨.៤៤៥  
            
សរ  ប  ១២៤.៦៦០.៨១៨    ១៤.៩០០.១៤៩    ២២.៤៥៨.៤៩១    ១៨.៤៣៧.៤១៥    ៥.០១៤    ១៨០.៤៦១.៨៨៧  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.៣ ហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 
(ឃ) ែាង់អក្ៅតារាងរ លយការ (រ) 

(i)  កិឆចសនាឥណទន និង លិែិត្ធានា (ត្) 
 

 ធនាគារ 
 រហូរែល់១ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន ាំអៅ៥ឆ្ន ាំ  អលើស៥ឆ្ន ាំ  សរ  ប 
នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ 
            
ឥណទនវបិារូបន៍ឡែលមិនបានដម្របើម្របាស់  ៩៣.០៦០.០៦៣    -      -      -      -      ៩៣.០៦០.០៦៣  
លិែិត្ធានារបស់ធ្នាគារ  ៤.១៦០.៥៨១    ៨.៦៧០.៧២៧    ២១.២១៥.៤៣៩    ៤.៣៥៨.៨៤៦    -      ៣៨.៤០៥.៥៩៣  
លិែិត្ឥណទន  ១.៥៩៦.៣០០    ៣.៩៨២.៩១៦    ៣.៣៦៩.១៣៤    -      -      ៨.៩៤៨.៣៥០  
ទឹកម្របាក់ទូទត្់ែុល (កិឆចសនាបតូររូបិយប័ណណនាដពលេនាគត្ - ហានិភ័យលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់)            

- (លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ឆូល)  (២០៧.៣៦៦)   (៥១.៦២១)   (១.៨០៥.៨៨៩)   (១.១៩៧.៣៧៩)   -      (៣.២៦២.២៥៥) 
- លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់ដឆញ  ១៥០.៥៨២    ៣៩.២៤៨    ២.១០០.៤៨៤    ១.៧០២.៨៩៩    -      ៣.៩៩៣.២១៣  

លាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់សុទធ  (៥៦.៧៨៤)   (១២.៣៧៣)   ២៩៤.៥៩៥    ៥០៥.៥២០    -      ៧៣០.៩៥៨  
            
សរ  ប  ៩៨.៧៦០.១៦០    ១២.៦៤១.២៧០    ២៤.៨៧៩.១៦៨    ៤.៨៦៤.៣៦៦    -      ១៤១.១៤៤.៩៦៤  

(ii)  កញ្ចបហិ់រញ្ញវត្ថុ ដផេង  ៗ

កញ្ចបហិ់រញ្ញវត្ថុដផេង  ៗក៏ម្រត្ូវបានរួមបញ្ចូ លដៅកនុងតរាងខាងដលើឡែរ ដោយឡផអកតមកាលបរដិឆេទកនុងកិឆចសនាែាំបូងដគបងអស់។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៥.៣ ហានិភ័យសនាន៊ីយភាព (រ) 
(ង) ការរ ៊ីររាលដាលថ្នរវូ៊ីែ-១៩ និងផលប៉ាុះពាលអ់ៅអលើសនាន៊ីយភាព 

ដោយេនុដោមតមវធិានការណ៍បឡនថមរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាបានោក់ដឆញ ដោយផតលនូ់វស្ថឆ់ម្របាក់ង្ហយ
ស្សួលបឡនថមដទៀត្ែល់វសិ័យធ្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដែើមបកីាត់្បនថយផលប េះពាលថ់្នការរកីរាលោលថ្នកូវែី-១៩ ធ្នាគារ
បានបនតយកឆិត្តទុកោក់ែពស់ដលើការម្រគប់ម្រគងស្ថឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សួលដោយបដងកើត្នូវការវាសឡ់វងការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ
ដែើមបកីាត់្បនថយហានិភ័យស្ថឆ់ម្របាក់ង្ហយស្សលួនិងរកានិរនតរភាពអាជី្វកមមែូឆជា៖ 

- ធ្នាគារបានរកានូវមូលនិធិ្ឬស្ថឆ់ម្របាក់សុទធកនុងកម្រមិត្លអបាំផុត្សម្រាប់ម្របតិ្បត្តិការដៅទីស្ថន ក់ការកណាត ល 
និងា សុីនដេធី្េឹមដែើមបីបង្ហក នូវម្រពឹត្តិការណ៍ឡែលអាឆនឹងដកើត្ានដែើងមិនបានរ ាំពឹងទុក បណាត លមកពីការ
រាត្ត្ាត្ថ្នជ្ាំងឺកូវែី-១៩។ 

- ជាឡផនកមួយថ្នការេនុវត្តឡផនការយថាភាពមូលនិធិ្ ធ្នាគារបានឆុេះហត្ថដលខាដលើកិឆចម្រពមដម្រពៀងជាមួយ          
េនកផតល់ម្របាក់កមចីសម្រាប់ម្របាក់កមចីរយៈដពលឡវង (កមចីអាទិភាព)។ 

- ដលើសពីដនេះដទៀត្ ធ្នាគារបានទាំនាក់ទាំនង និងឆរចាជាមួយេនកផតល់ម្របាក់កមចីឡែលានសកាត នុពលដែើមបី
ទទួលបានម្របាក់កមចីរយៈដពលឡវង(កមចីអាទិភាព)សម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២១។ 

៣៥.៤ រថ្មាសមក្សបថ្នឧបររណ៍ហរិញ្ញវរថ  

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួមានម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។ សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារានម្រកបែ័ណឌ  
និងដគាលនដយាបាយឡែលបានបដងកើត្ដែើងឡែលផតល់ការឡណនាាំទក់ទងនឹងការពិចារណាជាក់ឡសតងដគាលការណ៍ និង
វធីិ្ស្ថស្តសតវភិាគសម្រាប់ការបដងកើត្ការវាយត្ថ្មលដោយម្របុងម្របយ័ត្នឆាំដពាេះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឡែលបានវាស់ឡវងដោយត្ថ្មល
សមស្សប។ 

ត្ថ្មលសមស្សបគឺជាថ្ងលឡែលម្រត្ូវទទួលដែើមបីលក់ម្រទពយសមម ឬបង់ដែើមបីដផារបាំណុលកនុងម្របតិ្បត្តិការតមដលែដរៀង
ម្របតិ្បត្តិការ រវាងេនកឆូលរួមទីផារដៅកាលបរដិឆេទកាំណត់្។ 

ការវាយត្ថ្មលឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានកាំណត់្ដោយការដយាងដៅដលើត្ថ្មលឡែលបានែកស្សង់ដៅកនុងទីផារ
សកមម ឬដោយដម្របើបដឆចកដទសវាយត្ថ្មលដោយឡផអកដលើធាតុ្ឆូលឡែលអាឆសដងកត្បាន ឬការបញ្ចូលឡែលមិនអាឆម្រគប់ម្រគង
បាន ។ ការវនិិឆេ័យរបស់េនកម្រគប់ម្រគងម្រត្ូវបានេនុវត្តកនុងការដម្រជ្ើសដរ ើស និងេនុវត្តបា រា ឡម ម្រត្សមស្សបការសនមត្ និង
បដឆចកដទសគាំរឡូែលការបញ្ចូ លបា រា ឡម ម្រត្ែលេះ ឬទាំងេស់មិនម្រត្ូវបានដគសដងកត្ដឃ្ើញកនុងការទទួលបានត្ថ្មលជាក់ឡសតង។ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.៤ រថ្មាសមក្សបថ្នឧបររណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 

ការឡកត្ម្រមូវត្ថ្មលគឺជាឡផនកសាំខាន់មួយថ្នែាំដណើ រការវាយត្ថ្មល។ ការឡកត្ម្រមវូត្ថ្មលគឺដែើមបីឆលុេះបញ្ជច ាំងពីភាពមិន
ម្របាកែម្របជាថ្នការវាយត្ថ្មលជាទូដៅឆាំដពាេះផលិត្ផលឡែលមិនសូវានលកខណៈសតង់ោរ មិនម្រត្ូវបានដគជួ្ញែូរតិ្ឆនិង
ានលកខណៈសមុគស្ថម ញ។ ការឡកត្ម្រមូវការវាយត្ថ្មល សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារេនុវត្តតមវធីិ្ស្ថស្តសតឡែលពិចារណាដលើ
កតត ដផេងៗែូឆជាសនានីយភាពការទិញលក់ Spread និងត្ថ្មលឡែលមិនអាឆសាង់បាន និងធាតុ្ផេាំដៅកនុងទីផារ និងភាព
មិនឆាស់ោស់ដៅកនុងការសនមត្ និងបា រា ឡម ម្រត្។ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារបនតដលើកសាយួការបដងកើត្ វធីិ្ស្ថស្តសតវាយត្ថ្មល និងែាំដណើ រការដែើមបធីានាថាការវាយ
ត្ថ្មលានលកខណៈឆលុេះបញ្ជច ាំង។ ម ូឡែលវាយត្ថ្មលម្រត្ូវបានដធ្វើឲ្យានសុពលភាពទាំងខាងកនុង និងខាងដម្រៅដោយានការ
ម្រត្ួត្ពិនិត្យតមកាលកាំណត់្ ដែើមបធីានាថាគាំរូដៅឡត្សមស្សបសម្រាប់ការដម្របើម្របាស់ឡែលបានដម្រគាងទុក។ 

ការកាំណត់្ត្ថ្មលសមស្សប៖ 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារចាត់្ថាន ក់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយវាស់ឡវងតមត្ថ្មលសមស្សប តមឋានានុម្រកមែូឆ
ខាងដម្រកាមឡែលឆលុេះបញ្ជច ាំង ធាតុ្ឆូលសាំខាន់  ៗកនុងការវាស់ឡវងត្ថ្មលសមស្សប៖ 

កម្រមិត្ទី១ ធាតុ្ឆូលថ្នវធីិ្ស្ថស្តសតវាយត្ថ្មលឡែលបានត្ថ្មលែកស្សង់ (មិនទន់ាននិយ័ត្កមមឡកត្ម្រមូវ) ឆាំដពាេះម្រទពយសកមម 
ឬ បាំណុលដៅកនុងទីផារស្សដែៀងគាន ។ 

កម្រមិត្ទី២ ធាតុ្ឆូលថ្នវធីិ្ស្ថស្តសតវាយត្ថ្មលរួមាន៖ 

• សម្រមង់ត្ថ្មលសម្រាប់ម្រទពយសកមម និងបាំណុលស្សដែៀងគាន ដៅកនុងទីផារសកមម។ ឬ 

• សម្រមង់ត្ថ្មលសម្រាប់ម្រទពយសកមម និងបាំណុលែូឆគាន  ឬម្របហាក់ម្របឡហលដៅកនុងទីផារមិនសកមម។ ឬ 

• ធាតុ្ឆូលឡែលអាឆសដងកត្បានសម្រាប់ម្រទពយសកមម ឬបាំណុល ការទទួលែុសម្រត្ូវដោយផ្លា ល់ ឬដោយម្របដយាល
សម្រាប់រយៈដពលដពញមួយឆ្ន ាំថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

កម្រមិត្ទី៣ ធាតុ្ឆូលមួយ ឬដម្រឆើនដៅវធីិ្ស្ថស្តសតវាយត្ថ្មលគឺមិនអាឆដមើលដឃ្ើញឆាស់ និងសាំខាន់ឆាំដពាេះការវាសឡ់វង
ត្ថ្មលសមស្សប។ 

ម្រទពយសកមម និងបាំណុលម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជាកម្រមិត្១ ដៅដពលឡែលការវាយត្ថ្មលឡផអកដលើត្ថ្មលឡែលបានែកស្សង់
សម្រាប់ម្រទពយសកមម ឬបាំណុលែូឆគាន ដៅកនុងទីផារសកមម។ 

ម្រទពយសកមម និងបាំណុលម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថា ដគែកស្សង់ដៅកនុងទីផារសកមម ម្របសិនដបើត្ថ្មលអាឆរកបានពីម្របភព
ឡែលបានដបាេះពុមភផាយ និងអាឆទុកឆិត្តបានដហើយត្ថ្មលទាំងដនាេះត្ាំណាងឲ្យម្របតិ្បត្តិការជាក់ឡសតង និងដកើត្ដែើង               
ដទៀងទត់្ កនុងទីផារឡផអលដលើមូលោឋ នជ្ាំដហាងថ្ែ (Arm’s Length Basis)។ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.៤ រថ្មាសមក្សបថ្នឧបររណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 

ការកាំណត់្ត្ថ្មលសមស្សប៖ (ត្) 

ដៅដពលឡែលត្ថ្មលសមស្សប ម្រត្ូវបានកាំណត់្ដោយដម្របើម្របាស់សម្រមង់ត្ថ្មល ថ្នម្រទពយសកមមនិងបាំណុល ស្សដែៀង
គាន ដៅកនុងទីផារសកមម ឬសម្រមង់ត្ថ្មលថ្នម្រទពយសកមម និងបាំណុលែូឆគាន  ឬម្របហាក់ម្របឡហលដៅកនុងទីផារមិនសកមម 
ម្រទពយសកមម និងបាំណុលទាំងដនាេះ ម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជាកម្រមិត្ទី២ កនុងករណីឡែលថ្ងលជាទូដៅមិនអាឆរកបាន សមព័នធ
ធ្នាគារ និងធ្នាគារកាំណត់្ត្ថ្មលសមស្សបដោយឡផអកដលើ បដឆចកដទសវាយត្ថ្មលឡែលដម្របើបា រា ឡម ម្រត្ទីផារជាធាតុ្ឆូល។ 
បដឆចកដទសវាយត្ថ្មលភាគដម្រឆើនដម្របើទិននន័យទីផារឡែលអាឆេដងកត្បានរាប់បញ្ចូ ល ឡត្មិនកាំណត់្ឆាំដពាេះឡែេដកាងទិននផល
ត្ថ្មលភាគហ ុន ភាពឡម្របម្របលួ និងេម្រតបតូរម្របាក់បរដទស។ 

ម្រទពយសកមម និងបាំណុលម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជាកម្រមិត្ទី៣ ម្របសិនដបើការវាយត្ថ្មលរបស់ពួកដគរួមបញ្ចូ លធាតុ្ឆូល
សាំខាន់ៗឡែលមិនឡផអកដលើទិននន័យទីផារឡែលអាឆេដងកត្បាន។ ធាតុ្ឆូលឡបបដនេះម្រត្ូវបានកាំណត់្ដោយឡផអកដលើធាតុ្
ឆូលឡែលអាឆសដងកត្បានានលកខណៈស្សដែៀងគាន តម ការសដងកត្ជាម្របវត្តិស្ថស្តសត ឬបដឆចកដទសវភិាគដផេងៗ។ 

ម្របសិនដបើត្ថ្មល ឬសម្រមង់ត្ថ្មលមិនអាឆរកបានសម្រាប់ឧបករណ៍ ឬឧបករណ៍ម្របហាក់ម្របឡហលត្ថ្មលសមស្សប នឹង
ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងដោយដម្របើបដឆចកដទសវាយត្ថ្មល ឬ Mark-to-Model។ ការវនិិឆេ័យអាឆម្រត្ូវបានទមទរដែើមបីវាយត្ថ្មល
ត្ម្រមវូការសម្រាប់ការឡកត្ម្រមូវការវាយត្ថ្មល ដែើមបីឆលុេះបញ្ជច ាំងឲ្យបានម្រតឹ្មម្រត្វូនូវបា រា ឡម ម្រត្ឡែលមិនអាឆម្រគប់ម្រគងបាន។        
ម ូឡែលវាយត្ថ្មលក៏ម្រត្ូវពិចារណាដលើទិននន័យម្របតិ្បត្តិការ ែូឆជា ឥណម្របតិ្ទន។ ធាតុ្ឆូលម្រត្ូវបានកាំណត់្មូលោឋ ន និង
បឡនថមដែើមបីទទួលបានត្ថ្មលសមស្សប។ 

(ក)  ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុវាសឡ់វងតមត្ថ្មលសមស្សប 

សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ មិនានឆាំនួនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាស្ថរវនតឡែលវាស់ឡវងតមត្ថ្មលសមស្សបដនាេះដទ។ 

(ែ) ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មិនម្រត្វូបានវាសត់មត្ថ្មលសមស្សប 

ែូឆកាលបរដិឆេទរបាយការណ៍ត្ថ្មលទីផារថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ ានត្ថ្មល
ម្របឡហលរបសពួ់កដគ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.៤ រថ្មាសមក្សបថ្នឧបររណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 

(ែ) ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មិនម្រត្វូបានវាសត់មត្ថ្មលសមស្សប (ត្) 

i. ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ

ត្ថ្មលឡែលបានបា ន់ស្ថម ន គឺឡផអកដលើវធីិ្ស្ថស្តសតនិងការសនមត្ែូឆខាងដម្រកាម៖ 

ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង រៗួមាន គណនីឆរនតឡែលមិនឡមនជាការម្របាក់ ម្របាក់បដញ្ញើសនេាំ និងម្របាក់បដញ្ញើ              
ឆរនត។ ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្នាគារដផេង  ៗ គឺត្ថ្មលដយាងរបស់ែលួនដៅកាលបរដិឆេទរបាយការណ៍ដោយស្ថរ
ឥណម្របតិ្ទនថ្នឧបករណ៍ទាំងដនេះ។ 

ii. ការវនិិដយាគហរិញ្ញវត្ថុ  

• ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុដៅ FVOCI 

ត្ាំណាងឲ្យការវនិិដយាគរបស់ធ្នាគារដៅកនុង Credit Bureau Holding (Cambodia) Ltd ដោយ ៥% ជាការវនិិដយាគ
ស្ថឆ់ម្របាក់មូលលធ្ន និង ១% តមរយៈសាគមធ្នាគារដៅកមពុជា។ គាម នការបង្ហា ញពីត្ថ្មលសមស្សបណាមួយម្រត្ូវបានផតល់
សម្រាប់មូលបម្រត្វនិិដយាគទុនឆាំនួន ១៥៣.៥២៩ ែុោល រអាដមរកិ (ឆ្ន ាំ ២០១៩៖ ១៥៣.៥២៩ ែុោល រអាដមរកិ) ឡែលម្រត្វូបានវាស់
ដោយថ្ងលដែើមពីដម្រពាេះត្ថ្មលសមស្សបរបស់ពួកដគមិនអាឆវាស់ឡវងបានដទ។ ការវនិិដយាគមិនអាឆម្របមូលទិញដៅវញិ ឬដផារ
បានដទ ដហើយក៏មិនានទីផារសម្រាប់ពួកដគឡែរ។ សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារមិនានបាំណងលក់ការវនិិដយាគដែើយ។ 

• ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុតមត្ថ្មលែករ ាំលស ់

ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុដោយត្ថ្មលែករ ាំលស់រួមាន មូលបម្រត្អាឆជួ្ញែូរបាន ឡែលដបាេះផាយដោយធ្នាគារ
ជាតិ្ថ្នកមពុជា ឡែលានឥណម្របតិ្ទនតិ្ឆជាងមួយឆ្ន ាំ។ ត្ថ្មលសមស្សបថ្នការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុម្របហាក់ម្របឡហលនឹង
ត្ថ្មលដយាងរបស់ែលួនដៅកាលបរដិឆេទថ្នការរាយការណ៍ ដោយស្ថរឥណម្របតិ្ទនរបសឧ់បករណ៍ទាំងដនេះរយៈដពលែលី។ 

iii. ឥណទន និងបុដរម្របទន 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នឥណទន និងបុដរម្របទនគឺ ឡផអកដលើម្របតិ្បត្តិការទីផារឡែលអាឆសដងកត្បាន។ ដៅកឡនលង               
ឡែលមិនានម្របតិ្បត្តិការទីផារឡែលអាឆកត់្សាា លប់ាន ត្ថ្មលបា ន់ស្ថម នម្រត្វូបានបា ន់ម្របាណដោយដម្របើគាំរវូាយត្ថ្មល            
ែូឆជាបដឆចកដទសលាំហរូស្ថឆ់ម្របាក់ឡែលានេបបហារថ្នត្ថ្មល។ ការបញ្ចូលដៅកនុងបដឆចកដទសវាយត្ថ្មលរមួានការបាត់្បង់ 
អាយុកាលឡែលរាំពឹងទុកេម្រតការម្របាក់ជាមុន និងម្របភពដែើម ឬការរាលោលទីផារបនាា ប់។ ឆាំដពាេះឱនភាពថ្នត្ថ្មល          
ឥណទនឡផអកដលើវត្ថុបញ្ជច ាំត្ថ្មលដងរ ម្រត្ូវបានវាសឡ់វងដោយឡផអកដលើត្ថ្មលថ្នវត្ថុបញ្ជច ាំមូលោឋ ន។ ការបញ្ចូ លដៅកនុងម ូឡែល
អាឆរួមបញ្ចូ លទិននន័យពីភាគីទីបី និងព័ត៌្ានឡែលទទួលបានពីេនកឆូលរួមទីផារដផេង  ៗ ឡែលរួមបញ្ចូ លទាំងទិននន័យ
ែាំបូង និងបនាា ប់ថ្នម្របតិ្បត្តិការឡែលបានសដងកត្។ ត្ថ្មលដយាងរបស់វាម្របហាក់ម្របឡហលដៅនឹងត្ថ្មលសមស្សបដៅកាល
បរដិឆេទថ្នការរាយការណ៍។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.៤ រថ្មាសមក្សបថ្នឧបររណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 

(ែ) ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មិនម្រត្វូបានវាសត់មត្ថ្មលសមស្សប (ត្) 

iv. ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារ និងស្ថថ ប័នហរិញ្ញវត្ថុ ដផេង  ៗនិងម្របាក់បដញ្ញើរបសេ់តិ្ងិជ្ន 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្នាគារនិងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ និងម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន ឡែលាន
ឥណម្របតិ្ទនតិ្ឆជាង ១ឆ្ន ាំ ានត្ថ្មលម្របហាក់ម្របឡហលនឹងត្ថ្មលដយាងរបស់វា ដោយស្ថរម្របាក់បដញ្ញើទាំងដនេះានរយៈ
ដពលែលី។ ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់បដញ្ញើរបសធ់្នាគារនិងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ និងម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្នឡែល
ានឥណម្របតិ្ទនដលើសពី ១ឆ្ន ាំ ម្រត្ូវបានដគរ ាំពឹងថាានត្ថ្មលម្របហាក់ម្របឡហលនឹងត្ថ្មលដយាងរបស់វា ដោយស្ថរសមព័នធ
ធ្នាគារ និងធ្នាគារ បានផតល់េម្រតការម្របាក់ម្របហាក់ម្របឡហលគាន  ដៅនឹងឧបករណ៍ឡែលានឥណម្របតិ្ទន និង
លកខែណឌ ឥណទនស្សដែៀងគាន ឡែរ។ 

ត្ថ្មលសមស្សបបា ន់ស្ថម នថ្នម្របាក់បដញ្ញើឡែលមិនានកាលកាំណត់្ រាប់ទាំងម្របាក់បដញ្ញើឡែលគាម នការម្របាក់ ម្របាក់
បដញ្ញើឡែលអាឆែកបានតមត្ម្រមូវការ គឺជាឆាំនួនទឹកម្របាក់ឡែលម្រត្ូវសងនាកាលបរដិឆេទរាយការណ៍។ 

v. ម្រទពយសកមមដផេង  ៗនិងបាំណុលដផេង  ៗ

ត្ថ្មលដយាងថ្នម្រទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ ម្រត្ូវបានសនមត្ថាម្របហាក់ម្របឡហលនឹង
ត្ថ្មលសមស្សបរបស់វា ដោយស្ថរគណនីទាំងដនេះមិនានត្ថ្មលឡម្របម្របួលជាស្ថរវនតដៅតមេម្រតទីផារដទ ។ 

vi. ម្របាក់កមចី និងបាំណុលបនាា ប់បនេាំ 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់កមចី និងបាំណុលបនាា ប់បនេាំ ម្រត្ូវបានបា ន់ស្ថម ន ដោយដធ្វើេបបហារលាំហូរស្ថឆ់ម្របាក់បា ន់
ស្ថម ននាដពលេនាគត្ ដោយដម្របើេម្រតការម្របាក់ដលើទីផារឡែលេនុវត្តទូដៅ ឆាំដពាេះម្របាក់កមចី ឡែលានទម្រមង់ហានិភ័យ
ម្របហាក់ម្របឡហលគាន ។ ដទេះជាយា ងណាក៏ដោយានឡត្េម្រតការម្របាក់ឡែលានឆុេះកិឆចសនាឡែលម្រត្ូវបានេេះអាង និង
ម្រត្ូវបានផតល់ដោយាច ស់បាំណុលឡត្ប ុដណាណ េះ ឡែលអាឆរកបាននាកាលបរដិឆេទរាយការណ៍ ជ្ាំនួសឲ្យេម្រតការម្របាក់ឡែល
េនុវត្តទូដៅ។ សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារដជ្ឿជាក់ថា េម្រតការម្របាក់ឡែលានឆុេះកិឆចសនាមិនានភាពែុសគាន ជាស្ថរវនត
ពីេម្រតការម្របាក់ដលើទីផារជាមូលោឋ នដទ ែូឆដនេះ មិនានការឡម្របម្របួលេម្រតការម្របាក់ ឆាំដពាេះហានិភ័យឥណទនរបស់
សមព័នធធ្នាគារ និងធ្នាគារ នាកាលបរដិឆេទរាយការណ៍ដនាេះដទ ដោយដយាងដៅតមការពិចារណារបស់ាច ស់ម្របាក់កមចី។ 
តមមូលោឋ នដនេះ ត្ថ្មលសមស្សបរបស់ម្របាក់កមចី និងបាំណុលបនាា ប់បនេាំ ានត្ថ្មលម្របហាក់ម្របឡហលនឹងត្ថ្មលដយាងរបស់វា 
នាកាលបរដិឆេទរាយការណ៍។ 
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៣៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៥.៥ ការក្គប់ក្គងអែើមទ ន 

វត្ថុវសិ័យរបស់ធ្នាគារកនុងការម្រគប់ម្រគងដែើមទុន គឹានលកខណៈ ទូលាំទូោយជាង “មូលធ្ន” ឡែលបានបង្ហា ញដៅ
ដលើតរាងតុ្លយការគឺ៖ 

• េនុដោមតមត្ម្រមូវការដែើមទុនឡែលកាំណត់្ដោយធ្នាគារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា 
• ការពារលទធភាពរបស់ធ្នាគារកនុងការបនតនិរនតរភាពអាជី្វកមម ដែើមបឲី្យធ្នាគារអាឆបនតផតលផ់លម្របដយាជ្ន៍ែល់ 

ភាគហ ុនិក និង ែលភ់ាគីដផេង ឡៗែលពាក់ព័នធនឹងធ្នាគារ និង  
• រកាមូលោឋ នដែើមទុនរងឹាាំដែើមបគីាាំម្រទែល់ការេភិវឌឍអាជី្វកមម 

ធ្នាគារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា ត្ម្រមូវឲ្យធ្នាគារពាណិជ្ជទាំងេសម់្រត្ូវ៖ (i) រកាដែើមទុនេបបបរា (ii) រកាមូលនិធិ្
ផ្លា លស់ទុធរបស់ធ្នាគារយា ងដហាឆណាសឲ់្យដសមើនឹងដែើមទុនេបបបរា និង (iii) េនុដោមតមេនុបាត្ស្ថធ្នភាព 
េនុបាត្ម្រកបែ័ណឌ សនានីយភាព និង េនុបាត្ម្របុងម្របយ័ត្នដផេងៗដទៀត្។ 

តរាងខាងដម្រកាម សដងខបពីសាសភាពថ្នមូលធ្នបទបបញ្ញត្តិស្សបតមត្ម្រមវូការរបស់ធ្នាគារជាតិ្ថ្នកមពុជាដហើយ
ឆាំនួនដនេះឡផអកដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយឡែក សម្រាប់ការយិបរដិឆេទឡែលបញ្ច ប់ដៅថ្ងៃទី៣១ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០។ 

 ធនាគារ 
 ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 ែ លាា រអាអមររិ  ែ លាា រអាអមររិ  ពាន់អរៀល  ពាន់អរៀល 
     (កាំណត្់សាា ល់ ៤)  (កាំណត្់សាា ល់ ៤) 
អែើមទ នថាន រ់ទ៊ី១         
ដែើមទនុ  ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ៤២៨.៨១៨.១៥៤    ១.៧៥២.១៤៤.៤១២    ១.៧៤៧.៤៣៣.៩៧៨  
បុពវោភភាគហ នុ  ១១.៧០៦.២១៥    -      ៤៧.៣៥១.៦៤០    -    
ឆាំដណញរកាទកុ  ១៣៨.៤១៤.៧៦៩    ១១៧.៨៨៦.៧៧៩    ៥៥៩.៨៨៧.៧៤១    ៤៨០.៣៨៨.៦២៤  
ទុនបម្រមុងទូដៅ  ៤៥៥.៤១៣.៦២៩    ៣៨៨.៤៦៤.៣២៤    ១.៨៤២.១៤៨.១២៩    ១.៥៨២.៩៩២.១២០  
ែក៖ ម្រទពយសកមមេរូប ី  (១៣.៨៨៤.៥៥៨)   (៧.៩១៥.៣៦២)   (៥៦.១៦៣.០៣៧)   (៣២.២៥៥.១០០) 
ែក៖ ឥណទនភាគីពាក់ពន័ធ  (១៩.៤៣៦.៧៥៩)   (១០.២៤២.១១៨)   (៧៨.៦២១.៦៩០)   (៤១.៧៣៦.៦៣១) 
  ១.០០៥.៣៧៦.៣១៥    ៩១៧.០១១.៧៧៧    ៤.០៦៦.៧៤៧.១៩៥    ៣.៧៣៦.៨២២.៩៩១  
អែើមទ នថាន រ់ទ៊ី២ អែើមទ នបាំអពញបឡនថម        
សាំវធិានធ្នទូដៅ  ៤៤.៤៦៧.៦៦០    ៣៧.៨៤៣.៤០៣    ១៧៩.៨៧១.៦៨៥    ១៥៤.២១១.៨៦៧  
បាំណុលបនាា បប់នេាំ (*)  ១៦៦.៧២៣.៨០២    ១៣៨.៨៨៧.៤៩៨    ៦៧៤.៣៩៧.៧៧៩    ៥៦៥.៩៦៦.៥៥៤  
ែក៖ ការឆលូភាគកមមតមត្ថ្មលសុទធឆុេះបញ្ជ ី

កនុងម្រគឹេះស្ថថ នធ្នាគារឬហិរញ្ញវត្ថ ុ  (៧១.៣១០.៥៧១)   (៧១.៣១០.៥៧១)   (២៨៨.៤៥១.២៦០)   (២៩០.៥៩០.៥៧៧) 
  ១៣៩.៨៨០.៨៩១    ១០៥.៤២០.៣៣០    ៥៦៥.៨១៨.២០៤    ៤២៩.៥៨៧.៨៤៤  
  ១.១៤៥.២៥៧.២០៦    ១.០២២.៤៣២.១០៧    ៤.៦៣២.៥៦៥.៣៩៩    ៤.១៦៦.៤១០.៨៣៥  
        

(*) បាំណុលបនាា ប់បនេាំដនេះម្រត្វូបានេនុម័ត្ដោយធ្នាគារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា ។ 
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សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

210 

៣៦. យថាភាពថ្នពនធ 

នាថ្ងៃទី២៤ ឡែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ ធ្នាគារបានទទួលលែិិត្ជូ្នែាំណឹងសាីពីការកាំណត់្ពនធដែើងវញិសម្រាប់ឆ្ន ាំ ហរិញ្ញវត្ថុ 
២០០៩ ែល់ ២០១៣ ពីនាយកោឋ នសវនកមមសហម្រគាសថ្នេគានាយកោឋ នពនធោរ ឡែលកនុងដនាេះធ្នាគារ ម្រត្វូបានត្ម្រមវូឲ្យ
បង់បាំណុលពនធដលើបញ្ជា ពនធដផេងៗ។  

នាថ្ងៃទី១១ ឡែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩ ធ្នាគារបានោក់លិែិត្ត្វា នឹងការកាំណត់្ពនធដែើងវញិ ដោយឡផអកដលើបទបញ្ញត្តិ   
ពនធ។ លិែិត្បែិដសធ្ម្រត្ូវបានដធ្វើដែើងដោយធ្នាគារ ដហើយបានដផាើជូ្នេគានាយកោឋ នពនធោរដោយឡផអក ដលើមូលោឋ នថា 
ការកាំណត់្ដែើងវញិានភាពមិនម្រតឹ្មម្រត្ូវ។  

នាថ្ងៃទី១៧ ឡែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០១៩ ធ្នាគារបានទទួលលិែិត្ពីេគានាយកោឋ នពនធោរសាពីីការជូ្នែាំណឹងេាំពីបាំណុល
ពនធ ឡែលទក់ទងនឹងការកាំណត់្ពនធដែើងវញិខាងដលើ ពីនាយកោឋ នសវនកមមសហម្រគាសថ្នេគានាយកោឋ នពនធោរ។ នាថ្ងៃ
ទី២៣ ឡែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០១៩ ធ្នាគារបានោក់លិែិត្ត្វា នឹងការកាំណត់្ពនធដែើងវញិមតងដទៀត្ ដហើយបានដផាើជូ្នេគានាយក
ោឋ នពនធោរដោយឡផអកដលើមូលោឋ នថាការកាំណត់្ដែើងវញិានភាពមិនម្រតឹ្មម្រត្វូ។ ដៅថ្ងៃទី១០ ឡែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ ធ្នាគារ 
បានទទួលលិែិត្ជូ្នែាំណឹងពីេគានាយកោឋ នពនធោរ សតពីីការពនារដពលជាបដណាត េះអាសននដលើការម្របមូលពនធទក់ទងនឹង
ការគណនាពនធដែើងវញិ។  

ដលើសពីដនេះដទៀត្ ដៅថ្ងៃទី១០ ឡែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ ធ្នាគារបានទទួលលិែិត្ជូ្នែាំណឹងពីេគានាយកោឋ នពនធោរ
ដែើមបដីធ្វើសវនកមមពនធោរសម្រាប់ឆ្ន ាំស្ថរដពើពនធចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៥ ែល់ឆ្ន ាំ២០១៨ ដហើយធ្នាគារ បានផតល់ឯកស្ថរតមការ
ដសនើសុាំដៅឲ្យេគានាយកោឋ នពនធោរ ដៅថ្ងៃទី០២ ឡែកកកោ ឆ្ន ាំ២០២០ រួឆរាល់ដហើយ។ មិនទន់ានការដឆលើយត្បជាផលូវការ
នឹងលិែិត្ត្វា ខាងដលើ ម្រពមទាំងលទធផលថ្នការដធ្វើសវនកមមពនធោរសម្រាប់ឆ្ន ាំស្ថរដពើពនធចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៥ ែល់ ឆ្ន ាំ២០១៨ ពី
េគានាយកោឋ នពនធោរដៅដែើយដទ គិត្ម្រតឹ្មកាលបរដិឆេទថ្នរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុទាំងដនេះ។ គណៈម្រគប់ម្រគងដជ្ឿជាក់ថា 
បាំណុលពនធ ឡែលធ្នាគារបានកត់្ម្រត គឺម្រគប់ម្រគាន់។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រាំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ការយិបរអិឆេទឡែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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ការដបាេះផាយមូលបម្រត្កមមសិទធិ ជាស្ថធារណៈែាំបូង (“IPO”) 

ដៅថ្ងៃទី ២៥ ឡែកុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០២០ ធ្នាគារទទួលបានការេនុម័ត្ជាដគាលការណ៍សម្រាប់ការដបាេះផាយមូលបម្រត្    
កមមសទិធិជាស្ថធារណៈែាំបូង (“IPO”) ពីម្រកុមម្របឹកាភិបាលរបស់គណៈកមមការមូលបម្រត្កមពុជា (គ.ម.ក.)។ ធ្នាគារ និង            
ម្រកុមហ ុនធានាទិញមូលបម្រត្ យាន់ត សុឃី្យួរធីឹ្ (ដែមបូឌា) ភីេិលសុី បានដបើកែាំដណើ រការប ុកដបៀលឌីង (Book Building)            
ពីថ្ងៃទី០៣ ែល់ថ្ងៃទី១៤ ឡែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០។ ដៅថ្ងៃទី២០ ឡែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ លទធផលថ្នប ុកដបៀលឌីង ម្រត្ូវបានផេពវផាយ    
ជាស្ថធារណៈ ដោយានការឆូលរួមពីេនកវនិិដយាគិនឆាំនួន ២.១៨០នាក់ កនុងដនាេះានវនិិដយាគិនកនុងស្សុកឆាំនួន 
៩៥,៥៥% និងវនិិដយាគិនបរដទសឆាំនួន ៤,៤៥%។ ត្ថ្មលភាគហ ុនឆុងដម្រកាយឡែលបានកាំណត់្ដោយេនុដោមតមនីតិ្វធីិ្
សតីពីការដធ្វើ ប ុកដបៀលឌីង និងការដធ្វើបរវិសិកមម ឡែលបានេនុម័ត្ដោយគណៈកមមការមូលបម្រត្កមពុជា (គ.ម.ក.) គឺ            
១៦.២០០ ដរៀល (៣,៩៧ ែុោល រអាដមរកិ)។ 

ែាំដណើ រការបរវិសិកមម ចាប់ដផតើមពីថ្ងៃទី២៤ ឡែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ ែល់ថ្ងៃទី២៤ ឡែដមស្ថ ឆ្ន ាំ២០២០ ដហើយលទធផលថ្ន
ការដធ្វើបរវិសិកមមម្រត្ូវបានផេពវផាយ ជាស្ថធារណៈ ដៅថ្ងៃទី៣០ ឡែដមស្ថ ឆ្ន ាំ២០២០ ដហើយភាគហ ុនឆាំនួន ៤.៣៤៤.៨៦៥ 
ម្រត្ូវបានដធ្វើបរវិសិកមម។  

ភាគហ ុនរបស់ធ្នាគារ ម្រត្ូវបានឆុេះបញ្ជ ី ដៅកនុងម្រកុមហ ុនផារមូលបម្រត្កមពុជា ដៅថ្ងៃទី២៥ ឡែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០។   
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