
 
 
 
 

 
ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
និងក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួ  
និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយឡែក 

ចដ ល្ ោះដេល 
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ 

គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០២១  
និង 

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ 
សដីេីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ចដ ល្ ោះដេល 

 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

របាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ រមួ និង របាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ អដាយឡែរចអនាល ោះអេល 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 

 

ាតិ្កា 

 ទំេ័រ 
  
របាយការណ៍របស់ម្រកុមម្របឹកាភិបាល  ១ - ៨ 

  
របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ ៩ - ១៥ 
  
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេល៖  
  
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួចដ ល្ ោះដេល៖  

របាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុរមួចដ ល្ ោះដេល ១៦ 
របាយការណ៍ចំដណញឬខាត្ និងលទធផល លមអិត្ដផេង រៗមួចដ ល្ ោះដេល ១៧ - ២០ 

របាយការណ៍បឡម្រមបម្រមួលមូលធនរមួចដ ល្ ោះដេល ២១ - ២២ 
របាយការណ៍លំហូរស្ថច់ម្របាក់រមួចដ ល្ ោះដេល ២៣ - ២៤ 
  

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយឡែកចដ ល្ ោះដេល៖  

របាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុដោយឡែកចដ ល្ ោះដេល ២៥ 

របាយការណ៍ចំដណញឬខាត្ និងលទធផល លមអិត្ដផេង ដៗោយឡែកចដ ល្ ោះដេល ២៦ -២៧  
របាយការណ៍បឡម្រមបម្រមួលមូលធនដោយឡែកចដ ល្ ោះដេល ២៨ -២៩ 
របាយការណ៍លំហូរស្ថច់ម្របាក់ដោយឡែកចដ ល្ ោះដេល ៣០ - ៣១ 
  

កំណត់្សាា ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេល ៣២ - ២៤៨ 
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របាយការណ៍របសស់វនររឯររាជយ 
 
 
 
 
 
 
 
ជូនចំអ ោះភាគហ  និរថ្ន 

ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និងក្រមុហ  នប ក្រសមព័នធ 

អោបល ់

ដយើងែាុំបានដធវើសវនកមមដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលរួមរបស់ ធ្គារ ដេសីុលីោ ភីេិលសីុ ដៅកាត់្ថា 
(“ធ្គារ”) និងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធរបស់ធ្គារ ឡដលត្ដៅដនោះទំងធ្គារ និង ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ម្រត្ូវដៅ
កាត់្ថា (“សមព័នធធ្គារ”) និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយឡែកចដ ល្ ោះដេលរបស់ធ្គារ ឡដលរួមាន            
របាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុរួម និងដោយឡែកចដ ល្ ោះដេល ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០២១  របាយការណ៍
ចំដណញឬខាត្ និងលទធផលលមអិត្ដផេង  ៗសម្រាប់ការយិបរដិចេទ៣ឡែ និង៦ឡែឡដលបានបញ្ច ប់ របាយការណ៍សដីេី
បឡម្រមបម្រមួលមូលធន និងលំហូរស្ថច់ម្របាក់រួម និងដោយឡែកចដ ល្ ោះដេល សម្រាប់ការយិបរដិចេទ៦ឡែឡដលបាន
បញ្ច ប់ និងកំណត់្សាា ល់ឡដលរួមានដគាលនដយាបាយគណដនយយសំខាន់  ៗ ម្រេមទំងេ័ត៌្ានេនយល់ដផេង  ៗ
ឡដលបានបង្ហា ញដៅទំេ័រទី៣២ ដល់ទី២៤៨ (ដៅកាត់្ថា “របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេល”)។ 

ជាមតិ្របស់ដយើងែាុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលជាស្ថរវនត បានបង្ហា ញនូវភាេម្រតឹ្មម្រត្វូថ្នស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុ
ចដ ល្ ោះដេលរបស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ្ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០២១  ម្រេមទំងលទធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរ
ស្ថច់ម្របាក់ចដ ល្ ោះដេលរបស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ សម្រាប់ការយិបរដិចេទ៣ឡែ និង៦ឡែឡដលបានបញ្ច ប់ដោយ
េនុដល្លមដៅតមសតង់ោររបាយការណ៍ទក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុេនដរជាតិ្ថ្នកមពុជា (“ស.រ.ទ.ហ.េ.ក”) និងដសចកតីឡណ្ំ
េីធ្គារជាតិ្ថ្នកមពុជា (“NBC”)។ 

មូលដាា នថ្នមរសិវនរមម 

ដយើងែាុំ បានដធវើសវនកមមដោយេនុដល្លមដៅតមសតង់ោរសវនកមមេនតរជាតិ្ថ្នកមពុជា (“ស.ស.េ.ក”)។ ការទទួលែុស
ម្រត្ូវរបស់ដយើងែាុំ ឡដលស្សបតមសតង់ោរទំងដ្ោះ ម្រត្ូវបានដរៀបរាប់បឡនថមដទៀត្ដៅកនុងកថាែណឌ សដីេី ការទទួល
ែុសម្រត្វូរបស់សវនករសម្រាប់ការដធវើសវនកមមដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេល ឡដលានដៅកនុងរបាយការណ៍
របស់ដយើងែាុំ។ ដយើងែាុំ ានភាេឯករាជ្យេីសមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ដោយស្សបដៅតមត្ម្រមូវការម្រកមសីលធម៌
វជិាជ ជី្វៈ ឡដលពាក់េ័នធនឹងសវនកមមដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដៅកនុងម្រេោះរាជាណាចម្រកកមពុជា ដហើយដយើងែាុំបាន
បំដេញនូវទំនួលែុសម្រត្ូវដលើម្រកមសីលធម៌វជិាជ ជី្វៈស្សបតមត្ម្រមូវការរបស់សតង់ោរទំងដ្ោះ។ ដយើងែាុំដជ្ឿជាក់ថា 

នេហរន សនងុន (នែម្បូឌា) លីម្ី្ ីត្ 
ជានទ់២ី០ េគារកាណាឌីយ៉ា  
៣១៥ ផ្លូវក្េោះេងរឌូង 
(ដកងម្ហាវងិីក្េោះម្ុនីវងស) 
សង្កា ត្វ់ត្តភនាំ ែណឌ ែូននេញ 
រាជធានីភនាំនេញ 
ក្េោះរាជាណាចក្កកម្ពុជា 
នលែទូស័េទ +៨៥៥ ២៣៩៦៦ ៥២០ 
www.grantthornton.com.kh 
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ភសតុតងសវនកមមឡដលដយើងែាុំម្របមូលបានានលកខណៈម្រគប់ម្រគាន់ និងសមស្សបសម្រាប់ជាមូលោឋ នកនុងការ
បដញ្ចញមតិ្សវនកមមរបស់ដយើងែាុំ។ 

បញ្ហា សខំាន់ៗរន ងការអធវើសវនរមម 
បញ្ញា សំខាន់  ៗកនុងការដធវើសវនកមម គឺជាបញ្ញា មួយឡដលតមការវនិិចេ័យម្របកបដោយវជិាជ ជី្វៈរបស់ដយើងែាុំ កំណត់្
ថាជាបញ្ញា សំខាន់បំផុត្កនុងការដធវើសវនកមមដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម និងដោយឡែកចដ ល្ ោះដេលសម្រាប់
ការយិបរដិចេទបចចុបបនន។ បញ្ញា ទំងដនោះម្រត្ូវបានដោោះស្ស្ថយកនុងបរបិទថ្នការដធវើសវនកមមនិងជាមូលោឋ នកនុងការ
បដញ្ចញមតិ្សវនកមមរបស់ដយើងែាុំ ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួមនិងដោយឡែកចដ ល្ ោះដេលទំងមូលដោយមិន
ានការបដញ្ចញមតិ្សវនកមមោច់ដោយឡែកសម្រាប់បញ្ញា ដនោះដទ។  

បញ្ញា សំខាន់ៗកនុងការដធវើសវនកមម វធីិឡដលបញ្ញា ដនោះម្រត្វូបានដោោះស្ស្ថយកនងុការដធវើសវន
កមមរបស់ដយើងែាុ ំ

សំវធិានធនសម្រាប់ឱ្នភាេថ្នការខាត្បង់ត្ថ្មលដៅដលើ
ឥណទនផដល់ដល់េតិ្ងិជ្ន 

ដយាងដៅដលើកំណត់្សាា ល់ ២(ង)(vii) សម្រាប់ដគាល
នដយាបាយគណដនយយរបស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ
ដៅដលើឱ្នភាេថ្នឥណទនផដល់ដល់េតិ្ងិជ្ន កំណត់្
សាា ល់ ៤ ដៅដលើការវនិិចេ័យ និងការបា៉ា ន់ស្ថម ន
គណដនយយមិនជាក់ល្លក់សំខាន់  ៗ និងកំណត់្សាា ល់
៣៧.១ សម្រាប់ដសចកដីបង្ហា ញេីហានិភ័យឥណទន
របស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ។ 

ឥណទនផដល់ដល់េតិ្ងិជ្នឡដលានចំនួនម្របាណ 
៦៥,៥៨% និង៦៤,៧៤% ថ្នម្រទេយសមបតិ្តសរបុរបស់         
សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ។ ផលប័ម្រត្ឥណទនដុល
របស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គាររមួានម្របាក់កមចីផដល់
ដល់េតិ្ងិជ្ន ការដបាោះដំុ និងលក់រាយ ដសវាកមម និង     ក
សិកមម។ ដយាងដៅដលើកំណត់្សាា ល់ ៣៧.១ (ឃ្)(២) 
សម្រាប់េ័ត៌្ានលមអិត្។ េតិ្ងិជ្នរមួានទំងម្រកមុហ ុន
ស្ថជី្វកមម និងឯកត្តជ្ន។ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ បានេនុម័ត្ដៅដលើ                  
ស.រ.ហ.េ.ក ៩ “ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ” ដៅកនុងឆ្ន ំ២០១៩។ 
ស.រ.ហ.េ.ក ៩ បានបង្ហា ញេីការខាត្បង់ឥណទនឡដល
បានរេឹំងទុក (“ECL”) គំរឱូ្នភាេត្ថ្មល ឡដលត្ម្រមវូឱ្យដម្របើ
ម្របាស់នូវគំរូសមុគស្ថម ញ និងការសនមត្សំខាន់ៗេំេីស្ថថ ន
ភាេដសដឋកិចច្ ដេលេ្គត្ និងស្ថថ នភាេឥណទន។  

នីតិ្វធីិសវនកមមរបស់ដយើងែាុាំនដូចខាងដម្រកាម៖  

 

• ដយើងែាុំទទួលបានការយល់ដឹង វាយត្ថ្មលដលើការឡក
ត្ម្រមូវ និងការេនុវត្ត ម្រេមទំងេិនិត្យដលើម្របសិទធិភាេ
ថ្នការម្រគប់ម្រគងសំខាន់  ៗ ដៅដលើសំវធិានធន
សម្រាប់ឱ្នភាេថ្នការខាត្បង់។ ការម្រត្តួ្េិនិត្យកនុង
ចំដណាមដផេង ដៗទៀត្ រមួាន៖ 
- ការដសនើរសំុឥណទន និងការម្រត្តួ្េិនិត្យឥណ

ទន 
- ការកំណត់្េត្តសញ្ញញ ណថ្នការដកើនដែើងនូវ

ហានិភ័យឥណទនសំខាន់  ៗ
- ការម្រត្តួ្េិនិត្យម្របចំាឆ្ន ំជាបនតរប ា្ ប់ថ្នលទធ

ភាេថ្នការទទួលបានឥណទនរបស់េនកែចីនិង 
- ភាេម្រតឹ្មម្រត្វូថ្នការបញ្ចូ លទិននន័យ  

• ដយើងែាុំបានដធវើការវាយត្ថ្មលថាដត្ើវធីិស្ថស្តសត និងការ
សនមត្ឡដលបានដម្របើម្របាស់ដៅកនុងម៉ាូឡដល ECL គឺ
សមស្សបជាមួយនឹងត្ម្រមវូការរបស់ ស.រ.ហ.េ.ក ៩ 
រួមបញ្ចូ លទំងផលប៉ាោះពាល់ថ្នជ្មៃឺកូវតី្-១៩។  

• ដយើងែាុំបានដធវើការេិនិត្យដៅដលើម៉ាូឡដលដលើការ
ម្រត្តួ្េិនិត្យដៅដលើភាេសមស្សបថ្នការផដល់            ចំ
ណាត់្ថាន ក់ និងដំណាក់កាលឥណទនម្រត្វូបាន ការ
វាយត្ថ្មល និងការសននិោឋ នរបស់េនកម្រគប់ម្រគងដៅដលើ



របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុចន ល្ ោះនេលដែលបានន វ្ើសវកម្មរចួ នៅថ្ងៃទី៣០ ដែម្ិងុ  ្ឆ្ន ាំ២០២១ របស់្្គារ នេសីុលីដា ភីេលិសីុ និងក្កុម្ហ ុនបុក្ត្សម្ព័នធ 
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បញ្ញា សំខាន់ៗកនុងការដធវើសវនកមម វធីិឡដលបញ្ញា ដនោះម្រត្វូបានដោោះស្ស្ថយកនងុការដធវើសវន
កមមរបស់ដយើងែាុ ំ

សដង់ោរគណដនយយសមុគស្ថម ញដនោះត្ម្រមូវឱ្យានការ 
វនិិចេ័យ និងបកស្ស្ថយែុសៗគាន  ដៅកនុងការេនុវត្ត          
សដង់ោរគណដនយយទំងដនោះ ជាេិដសសដៅកនុងយុគ
សម័យឡដលមិនអាចបា៉ា ន់ស្ថម នបាន ថ្នជ្មៃឺរាត្ត្ាត្         
កូវតី្-១៩ ឡដល្ំមកនូវភាេមិនចាស់ល្លស់ែពស់ថ្នការ
បា៉ា ន់ស្ថម ន ។  

ការវនិិចេ័យសំខាន់ ដៗៅកនុងការេនុវត្តគណដនយយឡដល
ត្ម្រមូវដៅកនុងការវាស់ឡវង ECL រមួានដូចខាងដម្រកាម៖ 

• បដងកើត្ម៉ាូឡដលឡដលសមស្សបថ្នការវាយត្ថ្មលឡដល
បានដម្របើម្របាស់កនុងការគណ  ្ ECL។ ម៉ាូឡដលទំង
ដនោះ គឺានភាេសមុគស្ថម ញ ដហើយការវនិិចេ័យគឺម្រត្វូ
បានេនុវត្តកនុងការកំណត់្ដលើការបដងកើត្ដែើងនូវ      
ម៉ាូឡដលឡដលសមស្សប 

• ការកំណត់្េត្តសញ្ញញ ណថ្នឥណទនផដល់ដល់
េតិ្ងិជ្នឱ្យទន់ដេលដវល្ល និងហិរញ្ញបបទនឡដល
ានការដកើនដែើងគួរឱ្យកត់្សាា ល់ដៅកនុងហានិ
ភ័យឥណទន 

• ការសនមត្ឡដលបានដម្របើម្របាស់ដៅកនុងម៉ាូឡដល ECL 
ានដូចជាលំហូស្ថច់ម្របាក់ ថ្្ងៃេ្គត្ឡដលបាន
រេឹំងទុក កតត ា៉ា ម្រកូដសដឋកិចចថ្ងៃេ្គត្ និង កាល
បរដិចេទកំណត់្ និង 

• ផលប៉ាោះពាល់ថ្នជ្មៃឺរាត្ត្ាត្ កូវតី្-១៩ ឡដលពាក់
េ័នធដៅនឹងការវនិិចេ័យសំខាន់ដូចឡដលបានដរៀបរាប់
ខាងដលើ។ 

លទធភាេថ្នការទទួលបានឥណទន និងការដធវើ         
ចំណាត់្ថាន ក់ដៅដលើឥណទនឡដលបានដម្រជ្ើសដរ ើស។ 

• ដយើងែាុំបានវាយត្ថ្មលដៅដលើដំដណើ រការឡដលបាន
ដម្របើម្របាស់ដោយេនកម្រគប់ម្រគងដដើមបេីភិវឌ្ឍន៍
េ័ត៌្ាន ដ្េលេ្គត្។ ចំដពាោះគំរូេដងរភាេថ្ន
េ័ត៌្ាន ដ្េលេ្គត្សំខាន់  ៗ ដយើងែាុំបានដធវើ
ការដម្របៀបដធៀបដៅនឹងការេាករណ៍ឡដលទទួល
បានឯករាជ្យ និងេ័ត៌្ានឡដលានជាស្ថធារណៈ។ 

• ដយើងែាុំបានដធវើការេិនិត្យដៅដលើភាេម្រតឹ្មម្រត្ូវថ្នការ
បញ្ចូ លម៉ាូឡដល ECL សំខាន់  ៗតមរយៈការ      ដម្របៀប
ដធៀបជាមួយម្របេ័នធថ្នម្របភេឯកស្ថរ និង   ឯកស្ថរ៖ 

• ដយើងែាុំបានគណ ដ្ែើងវញិនូវ ECL ដដើមបសី្ថក
លបងដលើភាេ ម្រតឹ្មម្រត្វូថ្នការគណ ថ្្នគំរូ ECL។ 

• ដយើងែាុំបានដធវើការវាយត្ថ្មលដលើភាេម្រគប់ម្រគាន់ថ្ន
ការបកស្ស្ថយដដើមបធីា្បាននូវការេនុដល្លមដលើ 
ស.រ.ហ.េ.ក ៩។ 

ដយើងែាុំក៏បានចូលរមួជាមួយេនកឯកដទសរបស់ដយើងកនុង
ការេនុវត្តដៅដលើនីតិ្វធីិខាងដលើដៅដេលឡដលចំាបាច់ 
ឡដលម្រត្ូវការជំ្្ញជាក់ល្លក់។ 

បញ្ហា អផសងៗ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ធ្ គារ សម្រាប់ ការយិបរដិចេទឡដលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ំ២០២០ ម្រត្ូវបានដធវើ   
សវនកមមដោយសវនករដផេងដទៀត្ ឡដលបានផតល់នូវមតិ្ដយាបល់របស់ែលួនដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្្ងៃទី២៥ ឡែ
កុមភៈ ឆ្ន ំ២០២១ ដោយបញ្ញជ ក់ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធ្ គារ ម្រត្វូបានដរៀបចំដែើងដោយបង្ហា ញនូវ                      
ទិដឋភាេេិត្ និងម្រតឹ្មម្រត្ូវ។ ដយើងែាុំក៏បានបដញ្ចញនូវចំណាប់អារមមណ៍របស់ដយើងដៅដលើភាេជាក់ឡសដងថ្នការ     
ដម្របៀបដធៀបេ័ត៌្ានហិរញ្ញវត្តុសម្រាប់ការយិបរដិចេទឡដលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០២០ ឡដលមិនម្រត្វូបាន



របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុចន ល្ ោះនេលដែលបានន វ្ើសវកម្មរចួ នៅថ្ងៃទី៣០ ដែម្ិងុ  ្ឆ្ន ាំ២០២១ របស់្្គារ នេសីុលីដា ភីេលិសីុ និងក្កុម្ហ ុនបុក្ត្សម្ព័នធ 
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ដធវើសវនកមមប៉ាុឡនតម្រត្ូវបានដធវើការម្រត្តួ្េិនិត្យដោយ សវនករដឡដលដ្ោះ ដហើយបានដចញរបាយការណ៍ម្រត្ួត្េិនិត្យរបស់
ែលួនដៅ ថ្ងៃទី១០ ឡែសីហា ឆ្ន ំ២០២០។ 

េ័រ៌ានអផសងៗ 

េនកម្រគប់ម្រគងានភារៈកិចចទទួលែុសម្រត្វូដលើេ័ត៌្ានដផេងៗ ។ េ័ត៌្ានដផេងៗ ឡដលបានទទួលម្រតឹ្មកាលបរដិចេទថ្ន
របាយការណ៍សវនកមមដនោះ ជាេ័ត៌្ានដៅកនុងរបាយការណ៍របស់ម្រកមុម្របឹកាភិបាលឡដលបានបង្ហា ញដៅទំេ័រទី១ ដល់
ទី៨ ប៉ាុឡនតមិនរួមបញ្ចូ លរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេល និងដៅកនុងរបាយការណ៍សវនកមមរបស់ដយើងែាុំ។  

មតិ្របស់ដយើងែាុំ ដៅដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេល មិនបានម្រគបដណត ប់ដលើេ័ត៌្ានដផេង ដៗែើយ ដហើយ
ដយើងែាុំមិនដធវើការផដល់នូវេំណោះេំណាងណាមួយដៅដលើេ័ត៌្ានដនោះដទ។ 

ការទទួលែុសម្រត្ូវរបស់ដយើងែាុំ ពាក់េ័នធនឹងការដធវើសវនកមមរបស់ដយើងែាុំដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេល គឺ
ម្រត្ូវអានេ័ត៌្ានដផេង  ៗ ដហើយេិចារណាថាដត្ើេ័ត៌្ានដផេង ដៗ្ោះានភាេមិនស្សបគាន ជាស្ថរវនតជាមួយរបាយ-
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេល ឬការយល់ដឹងរបស់ដយើងែាុំឡដលទទួលបានដៅកនុងការដធវើសវនកមម ឬានបង្ហា ញនូវ
កំហុសឆាងជាស្ថរវនត។ 

ម្របសិនដបើការអានេ័ត៌្ានដផេង  ៗ ឡដលបានទទួលមុនកាលបរដិចេទថ្នរបាយការណ៍សវនកមមដនោះ អាចឱ្យដយើងែាុំ 
សននិោឋ នថា ានកំហុសឆាងជាស្ថរវនតដកើត្ដែើងដលើេ័ត៌្ានដផេង ដៗនោះ ដយើងែាុំម្រត្ូវរាយការណ៍ដៅតមស្ថថ នភាេ 
ជាក់ឡសតង។ ដយើងែាុំេំុានេវីឡដលម្រត្ូវរាយការណ៍ពាក់េ័នធនឹងេ័ត៌្ានដផេង ដៗនោះដទ។ 

ការទទួលែ សក្រវូអលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេលរបសេ់នរក្គប់ក្គង នងិេនរទទលួែ ស
ក្រូវអលើេភិបាលរិចច 

េនកម្រគប់ម្រគងានភារៈទទួលែុសម្រត្ូវដលើការដរៀបចំ និងការបង្ហា ញនូវភាេម្រតឹ្មម្រត្ូវថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះ
ដេល ដោយេនុដល្លមដៅតមសតង់ោរបាយការណ៍ទក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុេនដរជាតិ្ថ្នកមពុជា និងទទួលែុសម្រត្ូវដលើ
ម្របេ័នធម្រត្ួត្េិនិត្យថ្ផាកនុង ឡដលេនកម្រគប់ម្រគងកំណត់្ថាានភាេចំាបាច់ សម្រាប់ការដរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ចដ ល្ ោះដេលឱ្យដជ្ៀសផុត្េីការបង្ហា ញែុសជាស្ថរវនត ដោយស្ថរឡត្ការឡកលងបនលំ ឬកំហុសឆាង។  

ដៅកនុងការដរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេល េនកម្រគប់ម្រគងានភារៈទទួលែុសម្រត្ូវដលើការវាយត្ថ្មលនូវ  
លទធភាេរបស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ កនុងការបនតនិរនតរភាេអាជី្វកមម ការល្លត្ម្រត្ោងេ័ត៌្ាន ម្របសិនដបើពាក់
េ័នធនូវបញ្ញា ទំងឡាយឡដលទក់ទងដៅនឹងនិរនតរភាេអាជី្វកមម និងដម្របើម្របាស់មូលោឋ ននិរនតរភាេថ្នគណដនយយ 
ដលើកឡលងឡត្េនកម្រគប់ម្រគងានបំណងចង់ជ្ម្រមោះបញ្ជ ី ផ្លអ កដំដណើ រការសមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ឬគាម នជ្ដម្រមើស
សមរមយដថ្ទដទៀត្ដម្រៅេីដធវើឡបបដនោះ។ 

េនកទទួលែុសម្រត្ូវដលើេភិបាលកិចច ានភារៈទទួលែុសម្រត្ូវកនុងការម្រត្ួត្េិនិត្យដំដណើ រការថ្នការរាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលរបស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ។ 

 

 



របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុចន ល្ ោះនេលដែលបានន វ្ើសវកម្មរចួ នៅថ្ងៃទី៣០ ដែម្ិងុ  ្ឆ្ន ាំ២០២១ របស់្្គារ នេសីុលីដា ភីេលិសីុ និងក្កុម្ហ ុនបុក្ត្សម្ព័នធ 
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ការទទួលែ សក្រវូរបសស់វនររ សក្ាប់ការអធវើសវនរមមរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល 

ដគាលដៅរបស់ដយើងែាុំ គឺទទួលបាននូវេំណោះេំណាងសមដហតុ្ផលថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេល
ទំងមូលមិនានការបង្ហា ញែុសជាស្ថរវនតដោយស្ថរឡត្ការឡកលងបនលំ ឬកំហុសឆាង និងផដល់នូវរបាយការណ៍របស់
សវនករឡដលរមួបញ្ចូ លមតិ្របស់ដយើងែាុំ។ េំណោះេំណាងសមដហតុ្ផល គឺជាេំណោះេំណាងានកម្រមិត្ែពស់មួយ 
ប៉ាុឡនតវាមិនអាចធា្ថា ម្រគប់ដេលថ្នការដធវើសវនកមមដោយេនុដល្លមដៅតមសតង់ោរសវនកមមេនតរជាតិ្ថ្នកមពុជា 
អាចរកដឃ្ើញនូវការបង្ហា ញែុសជាស្ថរវនតឡដលបានដកើត្ដែើងដ្ោះដទ។ ការបង្ហា ញែុសជាស្ថរវនតអាចដកើត្ដែើង
ដោយស្ថរការ ឡកលងបនលំ ឬកំហុសឆាង ដហើយម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាជាស្ថរវនត ដៅដេលឡដលការឡកលងបនលំ ឬកំហុសឆាង
ឡត្មួយ ឬក៏រួមបញ្ចូ លគាន  ានផលប៉ាោះពាល់ដល់ការសដម្រមចចិត្តឡផនកដសដឋកិចចរបស់េនកដម្របើម្របាស់ ដោយដយាងដលើ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលដនោះ។ 

ជាឡផនកមួយថ្នការដធវើសវនកមម ដោយេនុដល្លមតមសតង់ោរសវនកមមេនតរជាតិ្ថ្នកមពុជា ដយើងែាុំេនុវត្តនូវការ            
វនិិចេ័យឡដលម្របកបដៅដោយវជិាជ ជី្វៈ និងរកានូវមជ្ឈធាតុ្និយម កនុងេំែុងដេលសវនកមម។ ដយើងែាុំក៏បាន៖ 

• ដធវើការកំណត់្ និងវាយត្ថ្មលនូវហានិភ័យថ្នការបង្ហា ញែុសជាស្ថរវនតដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេល 
ដោយស្ថរឡត្ ការឡកលងបនលំ ឬកំហុសឆាង និងទទួលែុសម្រត្ូវដលើការដរៀបចំ និងការេនុវត្តនូវនីតិ្វធីិសវនកមម 
ដដើមបដីឆលើយត្បដៅនឹងហានិភ័យទំងដ្ោះ និងម្របមូលនូវភសតុតងឡដលានលកខណៈម្រគប់ម្រគាន់ និងសម-
ស្សបជាមូលោឋ នសម្រាប់មតិ្របស់ដយើងែាុំ។ ហានិភ័យឡដលមិនអាចរកដឃ្ើញនូវការបង្ហា ញែុសជាស្ថរវនត 
ឡដលដកើត្ដែើង ដោយស្ថរឡត្ការឡកលងបនលំានលកខណៈែពស់ជាងការបង្ហា ញែុសដកើត្ដែើងេីកំហុសឆាង 
ដោយស្ថរឡត្ការឡកលងបនលំ អាចរួមបញ្ចូ លទំងការសមគំនិត្គាន  ការលួចបនលំ ការលុបដចាលដោយដចត្្ការ
បកស្ស្ថយមិនេិត្ ឬមិនេនុវត្តតមនីតិ្វធីិម្រគប់ម្រគងថ្ផាកនុង។ 

• ទទួលបាននូវការយល់ដឹងេំេីការម្រគប់ម្រគងថ្ផាកនុង ឡដលពាក់េ័នធនឹងការដធវើសវនកមម កនុងដគាលបំណងដដើមបី
ដរៀបចំនូវនីតិ្វធីិសវនកមមឡដលសមស្សបដៅតមកាលៈដទសៈ ប៉ាុឡនតមិនឡមនកនុងដគាលបំណងដដើមបីបដញ្ចញ
មតិ្ដលើម្របសិទធភាេថ្នការម្រគប់ម្រគងថ្ផាកនុងរបស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារដែើយ។ 

• ការវាយត្ថ្មលដលើភាេសមស្សបថ្នដគាលនដយាបាយគណដនយយឡដលបានដម្របើម្របាស់ និងភាេសមដហតុ្ផល
ថ្នការបា៉ា ន់ស្ថម នគណដនយយសំខាន់  ៗម្រេមទំងការល្លត្ម្រត្ោងេ័ត៌្ានពាក់េ័នធឡដលបានដធវើដែើងដោយេនក
ម្រគប់ម្រគង។ 

• ដធវើការសននិោឋ នដលើភាេសមស្សបថ្ន ការដម្របើម្របាស់មូលោឋ ននិរនតរភាេថ្នគណដនយយរបស់េនកម្រគប់ម្រគង និង 
ដោយឡផអកដៅដលើភសតុតងសវនកមមឡដលទទួលបាន ដធវើការសននិោឋ នថាដត្ើភាេមិនចាស់ល្លស់ស្ថរវនតពាក់េ័នធ
ដៅនឹងម្រេឹត្តិការណ៍ ឬលកខែណឌ ឡដលអាចដធវើឱ្យានមនាិលជាស្ថរវនតដលើលទធភាេរបស់សមព័នធធ្ គារនិង
ធ្ គារដដើមបបីនតនិរនតរភាេអាជី្វកមម។ ម្របសិនដបើដយើងែាុំដធវើការសននិោឋ នថាានភាេមិនម្របាកដម្របជាជាស្ថរវនត
បានដកើត្ដែើង ដយើងែាុំចំាបាច់ម្រត្វូបញ្ចូ លដៅកនុងរបាយការណ៍សវនកមមរបស់ដយើងែាុំ ដដើមបទីញចំណាប់
អារមមណ៍ដលើការល្លត្ម្រត្ោងេ័ត៌្ានពាក់េ័នធដៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេល ឬម្របសិនដបើការល្លត្
ម្រត្ោងេ័ត៌្ានានលកខណៈមិនម្រគប់ម្រគាន់ ដយើងែាុំចំាបាច់ម្រត្ូវដធវើការឡកឡម្របមតិ្របស់ដយើងែាុំ។ ការសននិោឋ នរបស់
ដយើងែាុំ គឺឡផអកតមភសតុតងសវនកមមឡដលម្របមូលបានម្រតឹ្មកាលបរដិចេទថ្នរបាយការណ៍សវនកមមរបស់ដយើងែាុំ។ 



របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុចន ល្ ោះនេលដែលបានន វ្ើសវកម្មរចួ នៅថ្ងៃទី៣០ ដែម្ិងុ  ្ឆ្ន ាំ២០២១ របស់្្គារ នេសីុលីដា ភីេលិសីុ និងក្កុម្ហ ុនបុក្ត្សម្ព័នធ 
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ដទោះជាយា៉ាងណាក៏ដោយ ម្រេឹត្តិការណ៍ ឬលកខែណឌ ដ្េលេ្ គត្អាចដធវើឱ្យសមព័នធធ្ គារ និងធ្ គារបញ្ឈប់
និរនតរភាេថ្នអាជី្វកមមបាន។ 

• វាយត្ថ្មលដលើការបង្ហា ញ ទម្រមង់ និងែលឹមស្ថរថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលទំងមូល ឡដលរួមបញ្ចូ ល    
ទំងការល្លត្ម្រត្ោងេ័ត៌្ាន និងវាយត្ថ្មលថាដត្ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលបានបង្ហា ញេីម្របតិ្បត្តិការ 
និងម្រេឹត្តិការណ៍ ពាក់េ័នធកនុងេត្ថន័យឡដលអាចសដម្រមចបាននូវការបង្ហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលដ៏
ម្រតឹ្មម្រត្ូវ។ 

• ទទួលបាននូវភសតុតងសវនកមមឡដលសមស្សប និងម្រគប់ម្រគាន់ ពាក់េ័នធនឹងេ័ត៌្ានហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលរបស់   
បណាត បុម្រត្សមព័នធ ដៅកនុងសមព័នធធ្គារ ដដើមបីបដញ្ចញមតិ្ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលរួម។ ដយើងែាុំ
ទទួលែុសម្រត្ូវកនុងការដឹក្ំ ការម្រត្ួត្ម្រតដមើល និងការម្របតិ្តបត្តិថ្នសវនកមមរបស់សមព័នធធ្ គារ។ ដយើងែាុំរកាការ
ទទួលែុសម្រត្ូវដលើមតិ្សវនកមមរបស់ដយើងែាុំ។ 

ដយើងែាុំផដល់េ័ត៌្ានជូ្នេនកទទួលែុសម្រត្ូវដលើេភិបាលកិចច រួមបញ្ចូ លទំងបញ្ញា ដផេងដទៀត្ ដូចជាវសិ្ថលភាេ 
និងដេលដវល្លឡដលបានដម្រគាងទុកសម្រាប់ការដធវើសវនកមម និងការរកដឃ្ើញបញ្ញា ជាស្ថរវនតដផេងដទៀត្ឡដលាន 
ចំណុចែវោះខាត្ថ្នការម្រគប់ម្រគងថ្ផាកនុងឡដលបានរកដឃ្ើញកនុងេំែុងដេលដធវើសវនកមម។  

ដយើងែាុំក៏បានផតល់ដសចកតីបញ្ញជ ក់ជូ្នេនកទទួលែុសម្រត្ូវដលើេភិបាលកិចចថា ដយើងែាុំបានេនុដល្លមតមលកខែណឌ
ត្ម្រមូវថ្នម្រកមសីលធម៌វជិាជ ជី្វៈឡដលពាក់េ័នធដលើឯករាជ្យភាេរបស់ដយើងែាុំ និងបានជ្ម្រាបជូ្នេួកគាត់្នូវរាល់
ទំ្ក់ទំនង និងបញ្ញា ដផេង ដៗទៀត្ឡដលអាចម្រត្ូវបានយកមកេិចារណាយា៉ាងសមដហតុ្ផល ថាអាចានទំ្ក់
ទំនងដៅនឹងការការពារឯករាជ្យភាេរបស់ដយើងែាុំ។ 

បញ្ញា ឡដលដយើងែាុំបានជ្ម្រាបជូ្នេនកទទួលែុសម្រត្ូវដលើេភិបាលកិចច គឺជាបញ្ញា ឡដលដយើងែាុំកំណត់្ថាានស្ថរៈ
សំខាន់បំផុត្ ដៅកនុងការដធវើសវនកមមដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេល សម្រាប់ការយិបរដិចេទឡដលបាន
បញ្ច ប់ ដហើយបញ្ញា ដនោះគឺជាបញ្ញា សំខាន់កនុងការដធវើសវនកមម។  





ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

របាយការណ៍សាថ នភាេហរិញ្ញវរថ រមួចអនាល ោះអេល 
នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១  
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  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១  

ថ្្ងៃទី៣១  ឡែធនូ  
ឆ្ន ំ២០២០  

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១  

ថ្្ងៃទី៣១  ឡែធនូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 កំណត់្ ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
 សាា ល់     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 
ក្ទេយសរមម         
ស្ថច់ម្របាក់កនុងថ្ដ ៧  ៦៥៥.៥៧៥.៤០៤    ៤១២.៧៥៩.០៥១    ២.៦៧១.៤៦៩.៧៧១    ១.៦៦៩.៦១០.៣៦១  
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្ គារដផេងៗ - សុទធ ៨  ៦៤៧.១៩២.៥២១    ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦    ២.៦៣៧.៣០៩.៥២៣    ២.១៦២.៦៧១.៩៧៦  
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៩  ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣    ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣    ២.៤៥៩.១៦៧.០៣៥    ២.២៩២.១៩៨.៤៤៦  
ឥណទន និងបុដរម្របទន - សុទធ ១០  ៤.៧៧០.០៤៥.៥៥៧    ៤.៤៧១.៣០០.៦១៨    ១៩.៤៣៧.៩៣៥.៦៤៥    ១៨.០៨៦.៤១១.០០០  
ម្រទេយសកមមដផេងៗ  ១១  ២៦.០៧២.១៦៩    ២២.៧៦៦.៩១៣    ១០៦.២៤៤.០៨៩    ៩២.០៩២.១៦៣  
ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់ ១២  ៣៨៦.២៣៧.៨៧១    ៣៦០.៣៧៧.០០៨    ១.៥៧៣.៩១៩.៣២៤    ១.៤៥៧.៧២៤.៩៩៧  
ម្រទេយ  និងបរកិាខ រ- សុទធ ១៤  ១៣០.១៤១.១៦៤    ១២៧.៥៤៦.៤៤១    ៥៣០.៣២៥.២៤៣    ៥១៥.៩២៥.៣៥៤  
ម្រទេយសកមមេរបីូ- សុទធ ១៥  ១៣.៥៩១.៣១៦    ១៤.៦៩០.៦៧៥    ៥៥.៣៨៤.៦១៣    ៥៩.៤២៣.៧៨០  
សិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមម- សុទធ ១៦  ២៩.២១១.៧៩១    ២៩.៥២៩.៧៦៨    ១១៩.០៣៨.០៤៨    ១១៩.៤៤៧.៩១២  
ម្រទេយសកមមេនធេនារ - សុទធ ១៧  ១១.៧៦៨.៩៦០    ១១.១៩៥.៨៤៥    ៤៧.៩៥៨.៥១២    ៤៥.២៨៧.១៩៣  
         
ក្ទេយសរមមសរ  ប   ៧.២៧៣.៣១៣.៣២៦    ៦.៥៥១.៤៩៣.៩៨៨    ២៩.៦៣៨.៧៥១.៨០៣    ២៦.៥០០.៧៩៣.១៨២  
         
បំណ ល និង មូលធន         
បំណ ល         
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្ គារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ  ១៨  ៤៨១.១៩០.២២១    ៣១៧.០០៩.៤៥៩    ១.៩៦០.៨៥០.១៥១    ១.២៨២.៣០៣.២៦២  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន ១៩  ៤.៧៤៥.០៤៣.៤៤៣    ៤.២៩៤.២៨៦.០៤៨    ១៩.៣៣៦.០៥២.០៣០    ១៧.៣៧០.៣៨៧.០៦៤  
បំណុលដផេងៗ  ២០  ៧៥.៣៤១.៥៨៨    ៦៣.៧៥១.១០៨    ៣០៧.០១៦.៩៧១    ២៥៧.៨៧៣.២៣២  
ម្របាក់កមចី ២១  ៥៦១.៩២៩.៣៨២    ៥៤២.៣៩៨.៩១៦    ២.២៨៩.៨៦២.២៣២    ២.១៩៤.០០៣.៦១៥  
បំណុលប្ ា ប់បនេំ ២២  ១៦៧.៣១៤.៦០៨    ១៦៧.១៥៨.៦២៣    ៦៨១.៨០៧.០២៨    ៦៧៦.១៥៦.៦៣០  
បំណុលេនធដលើម្របាក់ចំដណញកនុងការយិបរដិចេទ ៣១(ក)  ១៩.៤៨២.៤៣៦    ៣០.២៩២.៣៧០    ៧៩.៣៩០.៩២៧    ១២២.៥៣២.៦៣៧  
បំណុលភតិ្សនា ២៣  ២៨.៦៩០.៩២៩    ២៨.៦១៧.៩០២    ១១៦.៩១៥.៥៣៦    ១១៥.៧៥៩.៤១៤  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្ ២៤  ១៩.៩៧២.៥១៩    ១៨.៣៥៤.០៥៥    ៨១.៣៨៨.០១៥    ៧៤.២៤២.១៥២  
         
បំណ លសរ  ប   ៦.០៩៨.៩៦៥.១២៦    ៥.៤៦១.៨៦៨.៤៨១    ២៤.៨៥៣.២៨២.៨៩០    ២២.០៩៣.២៥៨.០០៦  
         
មូលធន         
ដដើមទុន ២៥  ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ១.៧៦៥.១៣៩.៣០២    ១.៧៥២.១៤៤.៤១២  
បុេវល្លភភាគហ ុន ២៥  ១១.៧០៦.២១៥    ១១.៧០៦.២១៥    ៤៧.៧០២.៨២៦    ៤៧.៣៥១.៦៤០  
ទុនបម្រមុង ៣៥  ៥៨៥.១៣៤.៧៤១    ៥០៣.០៩៤.២៣៦    ២.៤០២.៣២២.៩៨៨    ២.០៤៨.៧០៨.៩៩៧  
ម្របាក់ចំដណញរកាទុក   ១៣៨.២៩៦.៣៤៦    ១៤១.៦៦២.០៣៧    ៥៤៥.៦៥៨.៦៩០    ៥៥៩.៣៣០.១២៧  
េបបភាគភាគកមម   ៦.០៤៧.៨៧៩    -      ២៤.៦៤៥.១០៧    -    
មូលធនសរ  ប   ១.១៧៤.៣៤៨.២០០    ១.០៨៩.៦២៥.៥០៧    ៤.៧៨៥.៤៦៨.៩១៣    ៤.៤០៧.៥៣៥.១៧៦  
         
បំណ ល និង មូលធនសរ  ប   ៧.២៧៣.៣១៣.៣២៦    ៦.៥៥១.៤៩៣.៩៨៨    ២៩.៦៣៨.៧៥១.៨០៣    ២៦.៥០០.៧៩៣.១៨២  
 
 
កំណត់្សាា ល់ដូចានភាជ ប់ជាមួយ ដៅទំេ័រទី៣២ ដល់ទី២៤៨ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលដនោះ។ 
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របាយការណ៍ចំអណញ ឬខារ និងលទធផល លមអិរអផសង រៗមួចអនាល ោះអេល 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 កំណត់្   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 សាា ល់ ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 
         
ចំណូលការម្របាក់ ២៦  ២៧៩.៨២៥.៨០៦    ២៥២.៥៨២.៤២៤    ១.១៣៦.៦៥២.៤២៤    ១.០៣១.២៩៤.០៣៧  
ចំណាយការម្របាក់ ២៧  (៨០.៤៧២.៨៤៨)   (៧៥.៤៦៣.៩៨១)   (៣២៦.៨៨០.៧០៩)   (៣០៨.១១៩.៤៣៤) 
ចំណូលការម្របាក់សុទធ   ១៩៩.៣៥២.៩៥៨    ១៧៧.១១៨.៤៤៣    ៨០៩.៧៧១.៧១៥    ៧២៣.១៧៤.៦០៣  
         
ចំណូលកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ថ ២៨  ២១.៩១១.៨២៨    ២២.៥៨៩.៥៧៧    ៨៩.០០៥.៨៤៥    ៩២.២៣៣.២៤៣  
ចំណាយកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ថ   (១.៣៨២.៧៩០)   (៦៣១.៦៣៩)   (៥.៦១៦.៨៩៣)   (២.៥៧៨.៩៨២) 
ចំណូលកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ថសុទធ   ២០.៥២៩.០៣៨    ២១.៩៥៧.៩៣៨    ៨៣.៣៨៨.៩៥២    ៨៩.៦៥៤.២៦១  
         
ការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលរបស់ឥណទន  និងបុដរម្របទន 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្ គារដផេងៗ  និង គណនីម្រត្ូវទទួលដផេងៗ  ១០  (១០.២៤០.៧៩៦)   (១១.៨០៥.៩៩៦)   (៤១.៥៩៨.១១៣)   (៤៨.២០៣.៨៨២) 

ការកត់្ម្រតម្រត្លប់ថ្នការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលកិចចសនា
ដម្រៅតរាងតុ្លយការ ១០  ១២៤.១៤៩    ១៨៦.៥២៩    ៥០៤.២៩៣    ៧៦១.៥៩៨  

ចំណាយសុទធេីការខាត្បង់ឱ្នភាេ ថ្នត្ថ្មល   (១០.១១៦.៦៤៧)   (១១.៦១៩.៤៦៧)   (៤១.០៩៣.៨២០)   (៤៧.៤៤២.២៨៤) 
         
ចំណូលប្ ា ប់េីខាត្បង់ឱ្នភាេ ថ្នត្ថ្មល   ២០៩.៧៦៥.៣៤៩    ១៨៧.៤៥៦.៩១៤    ៨៥២.០៦៦.៨៤៧    ៧៦៥.៣៨៦.៥៨០  
         
ចំណូលដផេងៗ  ២៩  ៨.៣៤២.៦៦១    ៨.៥២០.២៤៧    ៣៣.៨៨៧.៨៨៩    ៣៤.៧៨៨.១៦៩  
ចំណាយទូដៅ  និងរដឋបាល ៣០  (១២០.០៦៦.១៦៩)   (១១៤.៦៥៩.២៩៧)   (៤៨៧.៧០៨.៧៧៨)   (៤៦៨.១៥៣.៩១០) 
         
ចំដណញមុន ចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ   ៩៨.០៤១.៨៤១    ៨១.៣១៧.៨៦៤    ៣៩៨.២៤៥.៩៥៨    ៣៣២.០២០.៨៣៩  
         
ចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ ៣១(ែ)  (១៦.៨៤៤.២៤០)   (១៧.៥៧៣.០៣៥)   (៦៨.៤២១.៣០៣)   (៧១.៧៥០.៧០២) 
         
ម្របាក់ចំដណញកនុងការយិបរដិចេទ (ដយាងដៅទំេ័រប្ ា ប់)   ៨១.១៩៧.៦០១    ៦៣.៧៤៤.៨២៩    ៣២៩.៨២៤.៦៥៥    ២៦០.២៧០.១៣៧  
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  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 

  
ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 
ថ្ងៃទី៣០ ឡែ មិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 
ថ្ងៃទី៣០ ឡែ មិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 កំណត់្   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 សាា ល់ ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 
         
ម្របាក់ចំដណញកនុងការយិបរដិចេទ (ដយាងមកេីទំេ័រមុន)   ៨១.១៩៧.៦០១    ៦៣.៧៤៤.៨២៩    ៣២៩.៨២៤.៦៥៥    ២៦០.២៧០.១៣៧  
         
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ ៖         
ធាតុ្ឡដលនឹងមិនម្រត្វូបានចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិ ដៅចំដណញ ឬខាត្៖       
ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នកាត្េវកិចចេត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្  (៥០.៥៤៧)   (៤០៧.៣៦៤)   (២០៥.៣២២)   (១.៦៦៣.២៧១) 
         
ធាតុ្ឡដលម្រត្វូ  ឬអាចម្រត្វូបានចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិដៅម្រគាប្ ា ប់ដៅចំដណញ ឬខាត្៖       
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ    -      -      ៥.៣០៤.៧៧២    ២.៨០៩.៤៨៣  
លទធផល(ខាត្)/ចំដណញលមអិត្ដផេងៗ កនុងការយិបរដិចេទ   (៥០.៥៤៧)   (៤០៧.៣៦៤)   ៥.០៩៩.៤៥០    ១.១៤៦.២១២  
         
លទធផលចំដណញលមអិត្ដផេងៗ កនុងការយិបរដិចេទសរបុ   ៨១.១៤៧.០៥៤    ៦៣.៣៣៧.៤៦៥    ៣៣៤.៩២៤.១០៥    ២៦១.៤១៦.៣៤៩  

         
ម្របាក់ចំដណញកនុងការយិបរដិចេទឡដលផតល់ជូ្នដល់៖         
ភាគហ ុនិករបស់ធ្គារ   ៨១.៤០០.០០៦    ៦៣.៧៤៤.៨២៩    ៣៣០.៦៤៦.៨២៤    ២៦០.២៧០.១៣៧  
េបបភាគភាគកមម   (២០២.៤០៥)   -      (៨២២.១៦៩)   -    
   ៨១.១៩៧.៦០១    ៦៣.៧៤៤.៨២៩    ៣២៩.៨២៤.៦៥៥    ២៦០.២៧០.១៣៧  
         
លទធផលចំដណញលមអិត្សរបុឡដលផតល់ជូ្នដល់៖         
ភាគហ ុនិករបស់ធ្គារ   ៨១.៣៤៩.២៤៣    ៦៣.៣៣៧.៤៦៥    ៣៣៥.៧៤៨.០២៥    ២៦១.៤១៦.៣៤៩  
េបបភាគភាគកមម   (២០២.១៨៩)   -      (៨២៣.៩២០)   -    
   ៨១.១៤៧.០៥៤    ៦៣.៣៣៧.៤៦៥    ៣៣៤.៩២៤.១០៥    ២៦១.៤១៦.៣៤៩  
 
ចំណូលកនុងមួយភាគហ ុនផតល់ជូ្នភាគហ ុនិករបស់ធ្ គារកនុងការយិបរដិចេទម្រត្ូវបានបង្ហា ញដូចខាងដម្រកាម៖ 
ចំដណញកនុងមួយភាគហ ុនមូលោឋ ន ៣២  ០.១៩    ០.១៥    ០.៧៦    ០.៦១  
ចំដណញកនុងមួយភាគហ ុនងយចុោះ ៣២  ០.១៩    ០.១៥    ០.៧៦    ០.៦១  
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់្សាា ល់ដូចានភាជ ប់ជាមួយ ដៅទំេ័រទី៣២ ដល់ទី២៤៨ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលដនោះ។ 
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ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 កំណត់្   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 សាា ល់ ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 
         
ចំណូលការម្របាក់ ២៦  ១៤០.២៥២.៤០៩    ១២៤.៨១៥.២៥៨    ៥៧០.១២៦.០៤៣    ៥១២.១៧៦.០៤២  
ចំណាយការម្របាក់ ២៧  (៤២.២៤២.៨៣៩)   (៣៧.៧៣៧.៤៩៦)   (១៧១.៧១៧.១៤១)   (១៥៤.៨៣៦.៧២៥) 
ចំណូលការម្របាក់សុទធ   ៩៨.០០៩.៥៧០    ៨៧.០៧៧.៧៦២   ៣៩៨.៤០៨.៩០២    ៣៥៧.៣៣៩.៣១៧  
         
ចំណូលកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ថ ២៨  ៩.៤៥៣.៩៨៦    ១០.០៦២.០៧០    ៣៨.៤៣០.៤៥៣    ៤១.៣៣៣.៩៨២  
ចំណាយកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ថ   (៤៦២.១៣៦)   ៩៨.១២២    (១.៨៧៨.៥៨៣)   ៣៨៦.០៣៧  
ចំណូលកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ថសុទធ   ៨.៩៩១.៨៥០    ១០.១៦០.១៩២    ៣៦.៥៥១.៨៧០    ៤១.៧២០.០១៩  
         
ការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលរបស់ឥណទន  និងបុដរម្របទន 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្ គារដផេងៗ  និង គណនីម្រត្ូវទទួលដផេងៗ  ១០  (៦.៤២៣.៨៣៤)   (៩.៤០៨.៥០៨)   (២៦.១១២.៨៨៥)   (៣៨.៤៦២.៨៨៨) 

ការកត់្ម្រតម្រត្លប់ថ្នការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលកិចចសនា
ដម្រៅតរាងតុ្លយការ ១០  ៩៣០    ១៩៩.៥៣៨    ៣.៧៨០    ៨១៤.៤៥៤  

ចំណាយសុទធេីការខាត្បង់ឱ្នភាេ ថ្នត្ថ្មល   (៦.៤២២.៩០៤)   (៩.២០៨.៩៧០)   (២៦.១០៩.១០៥)   (៣៧.៦៤៨.៤៣៤) 
         
ចំណូលប្ ា ប់េីខាត្បង់ឱ្នភាេ ថ្នត្ថ្មលសុទធ   ១០០.៥៧៨.៥១៦    ៨៨.០២៨.៩៨៤    ៤០៨.៨៥១.៦៦៧    ៣៦១.៤១០.៩០២  
         
ចំណូលដផេងៗ  ២៩  ៤.១៧២.៥៦២    ៤.៣២២.១៩១    ១៦.៩៦១.៤៦៥    ១៧.៧៣១.៤៦៧  
ចំណាយទូដៅ  និងរដឋបាល ៣០  (៥៨.៦០៤.១៣១)   (៥៣.៥៦៧.៩០៩)   (២៣៨.២២៥.៧៩៣)   (២១៩.៩៣៩.៦០១) 
         
ចំដណញមុន ចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ   ៤៦.១៤៦.៩៤៧    ៣៨.៧៨៣.២៦៦    ១៨៧.៥៨៧.៣៣៩    ១៥៩.២០២.៧៦៨  
         
ចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ ៣១(ែ)  (៩.០៥០.៧៨៤)   (៨.៦២៣.៥៥៨)   (៣៦.៧៩១.៤៣៧)   (៣៥.៣៨៨.៩៧៨) 
         
ម្របាក់ចំដណញកនុងការយិបរដិចេទ (ដយាងដៅទំេ័រប្ ា ប់)   ៣៧.០៩៦.១៦៣    ៣០.១៥៩.៧០៨    ១៥០.៧៩៥.៩០២    ១២៣.៨១៣.៧៩០  
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ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 
ថ្ងៃទី៣០ ឡែ មិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 
ថ្ងៃទី៣០ ឡែ មិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 កំណត់្   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 សាា ល់ ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 
         
ម្របាក់ចំដណញកនុងការយិបរដិចេទ (ដយាងមកេីទំេ័រមុន)   ៣៧.០៩៦.១៦៣    ៣០.១៥៩.៧០៨    ១៥០.៧៩៥.៩០២    ១២៣.៨១៣.៧៩០  
         
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ ៖         
ធាតុ្ឡដលនឹងមិនម្រត្វូបានចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិ ដៅចំដណញ ឬខាត្៖       
ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នកាត្េវកិចចេត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្  (២០៨.៤៩២)   (១.១៩២.៩៩៣)   (៨៤៧.៥២០)   (៤.៨៥៥.២៨២) 

       
ធាតុ្ឡដលម្រត្វូ  ឬអាចម្រត្វូបានចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិដៅម្រគាប្ ា ប់ដៅចំដណញ ឬខាត្៖       
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ    -      -      ៥.៩៦៨.៦៦៥    ៣.១៧៣.៣៦២  
លទធផលចំដណញ/ (ខាត្) លមអិត្ដផេងៗ កនុងការយិបរដិចេទ  (២០៨.៤៩២)   (១.១៩២.៩៩៣)   ៥.១២១.១៤៥    (១.៦៨១.៩២០) 
   -      -      -      -    
លទធផលចំដណញលមអិត្ដផេងៗ កនុងការយិបរដិចេទសរបុ   ៣៦.៨៨៧.៦៧១    ២៨.៩៦៦.៧១៥    ១៥៥.៩១៧.០៤៧    ១២២.១៣១.៨៧០  

         
ម្របាក់ចំដណញកនុងការយិបរដិចេទឡដលផតល់ជូ្នដល់៖         
ភាគហ ុនិករបស់ធ្គារ   ៣៧.១៧០.១៣៧    ៣០.១៥៩.៧០៨    ១៥១.០៩៦.៦០៧    ១២៣.៨១៣.៧៩០  
េបបភាគភាគកមម   (៧៣.៩៧៤)   -      (៣០០.៧០៥)   -    
   ៣៧.០៩៦.១៦៣    ៣០.១៥៩.៧០៨    ១៥០.៧៩៥.៩០២    ១២៣.៨១៣.៧៩០  
         
លទធផលចំដណញលមអិត្សរបុឡដលផតល់ជូ្នដល់៖         
ភាគហ ុនិករបស់ធ្គារ   ៣៦.៩៦៣.៨៤៩    ២៨.៩៦៦.៧១៥    ១៥៦.២២៦.៧១១    ១២២.១៣១.៨៧០  
េបបភាគភាគកមម   (៧៦.១៧៨)   -      (៣០៩.៦៦៤)   -    
   ៣៦.៨៨៧.៦៧១    ២៨.៩៦៦.៧១៥    ១៥៥.៩១៧.០៤៧    ១២២.១៣១.៨៧០  
 
ចំណូលកនុងមួយភាគហ ុនផតល់ជូ្នភាគហ ុនិករបស់ធ្ គារកនុងការយិបរដិចេទម្រត្ូវបានបង្ហា ញដូចខាងដម្រកាម៖ 
ចំដណញកនុងមួយភាគហ ុនមូលោឋ ន ៣២  ០.០៩    ០.០៧    ០.៣៥    ០.២៩  
ចំដណញកនុងមួយភាគហ ុនងយចុោះ ៣២  ០.០៩    ០.០៧    ០.៣៥    ០.២៩  
 
 
 
 
 
កំណត់្សាា ល់ដូចានភាជ ប់ជាមួយ ដៅទំេ័រទី៣២ ដល់ទី២៤៨ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលដនោះ។ 
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 ផរលជ់ូនភាគហ  និររបសក់្រុមហ  នអម     
 អដើមទ ន  ប េវលាភភាគហ  ន  ទ នបក្មុង  ចំអណញររាទ រ  សរ  ប  េបបភាគភាគរមម  មូលធនសរ  ប 

 ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល 
   (កំណត់្សាា ល់ ៥)    (កំណត់្សាា ល់ ៥)    (កំណត់្សាា ល់ ៥)    (កំណត់្សាា ល់ ៥)    (កំណត់្សាា ល់ ៥)    (កំណត់្សាា ល់ ៥)    (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                            
ថ្្ងៃទី ១ ឡែ មករា ឆ្ន ំ ២០២១  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  

ម្របាក់ចំដណញកនុងការយិបរដិចេទ  -      -      -      -      -      -      ៨១.៤០០.០០៦    ៣៣០.៦៤៦.៨២៤    ៨១.៤០០.០០៦    ៣៣០.៦៤៦.៨២៤    (២០២.៤០៥)   (៨២២.១៦៩)   ៨១.១៩៧.៦០១    ៣២៩.៨២៤.៦៥៥  
លទធផលចំដណញលមអិត្ដផេងៗ ៖                            
ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នកាត្េវកិចចេត្ថ-

ម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្  -      -      -      -      -      -      (៥០.៧៦៣)   (២០៦.១៩៩)   (៥០.៧៦៣)   (២០៦.១៩៩)   ២១៦    ៨៧៧    (៥០.៥៤៧)   (២០៥.៣២២) 
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ  -      -      -      -      -      ៥.៣០៧.៤០០    -      -      -      ៥.៣០៧.៤០០    -      (២.៦២៨)   -      ៥.៣០៤.៧៧២  
លទធផលចំអណញលមអរិសរ  បសក្ាប់
ការយិបរអិចេទ  -      -      -      -      -      ៥.៣០៧.៤០០    ៨១.៣៤៩.២៤៣    ៣៣០.៤៤០.៦២៥    ៨១.៣៤៩.២៤៣    ៣៣៥.៧៤៨.០២៥    (២០២.១៨៩)   (៨២៣.៩២០)   ៨១.១៤៧.០៥៤    ៣៣៤.៩២៤.១០៥  

                            
ក្បរិបររិការជាមួយ ភាគហ  និរ៖                            
វនិិដយាគដធវើដែើងដោយាច ស់កាន់កាប់

េបបភាគភាគកមម  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      ៦.៩៧១.៦៨១    ២៨.៣១៨.៩៦៨    ៦.៩៧១.៦៨១    ២៨.៣១៨.៩៦៨  
ភាគល្លភបានបង់  -      -      -      -      -      -      (៤២៦.២៣១)   (១.៧៣១.៣៥០)   (៤២៦.២៣១)   (១.៧៣១.៣៥០)   -      -      (៤២៦.២៣១)   (១.៧៣១.៣៥០) 
ការដផារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុកដៅជា ទុន

បម្រមុងទូដៅ  -      -      -      -      ៦៤.១០៣.៨៨៩    ២៦០.៣៨៩.៩៩៧    (៦៤.៥២៧.៧៥៣)   (២៦២.១១១.៧៣៣)   (៤២៣.៨៦៤)   (១.៧២១.៧៣៦)   -      -      (៤២៣.៨៦៤)   (១.៧២១.៧៣៦) 
ការដផារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុកដៅជាទុន

បម្រមុងតម បទបបញ្ញត្តិ  -      -      -      -      ២០.៤៨១.០៤១    ៨៣.១៩៣.៩៨៩    (២០.៤៨១.០៤១)   (៨៣.១៩៣.៩៨៩)   -      -      -      -      -      -    
ការដផារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុកដៅជា 

េបបភាគភាគកមម  -      -      -      -      -      -      ៧២០.០៩១    ២.៩២៥.០១០    ៧២០.០៩១    ២.៩២៥.០១០    (៧២០.០៩១)   (២.៩២៥.០១០)   -      -    
ទុនបម្រមុងេីការឡម្របម្របួលភាេជាាច ស់        

កមមសិទិធកនុង AIB  -      -      -      -      ៣.០២៨.៣១៩    ១២.៣០១.០៣២    -      -      ៣.០២៨.៣១៩    ១២.៣០១.០៣២    -      -      ៣.០២៨.៣១៩    ១២.៣០១.០៣២  
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ-         
        ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធបរដទស  -      -      -      -      (៥.៥៧២.៧៤៤)   (២២.៦៣៦.៤៨៦)   -      -      (៥.៥៧២.៧៤៤)   (២២.៦៣៦.៤៨៦)   (១.៥២២)   (៦.១៨២)   (៥.៥៧៤.២៦៦)   (២២.៦៤២.៦៦៨) 
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ   -      ១២.៩៩៤.៨៩០    -      ៣៥១.១៨៦    -      ១៥.០៥៨.០៥៩    -      -      -      ២៨.៤០៤.១៣៥    -      ៨១.២៥១    -      ២៨.៤៨៥.៣៨៦  
ក្បរិបររិការជាមួយ ភាគហ  និរសរ  ប  -      ១២.៩៩៤.៨៩០    -      ៣៥១.១៨៦    ៨២.០៤០.៥០៥    ៣៤៨.៣០៦.៥៩១    (៨៤.៧១៤.៩៣៤)   (៣៤៤.១១២.០៦២)   (២.៦៧៤.៤២៩)   ១៧.៥៤០.៦០៥    ៦.២៥០.០៦៨    ២៥.៤៦៩.០២៧    ៣.៥៧៥.៦៣៩    ៤៣.០០៩.៦៣២  
                            
ថ្្ងៃទី៣០  ឡែមិងុ  ្ ឆ្ន ំ២០២១  ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ១.៧៦៥.១៣៩.៣០២    ១១.៧០៦.២១៥    ៤៧.៧០២.៨២៦    ៥៨៥.១៣៤.៧៤១    ២.៤០២.៣២២.៩៨៨    ១៣៨.២៩៦.៣៤៦    ៥៤៥.៦៥៨.៦៩០    ១.១៦៨.៣០០.៣២១    ៤.៧៦០.៨២៣.៨០៦    ៦.០៤៧.៨៧៩    ២៤.៦៤៥.១០៧    ១.១៧៤.៣៤៨.២០០    ៤.៧៨៥.៤៦៨.៩១៣  
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សក្ាប់ដំណាចក់ារយិបរអិចេទ ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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 ផរលជ់ូនភាគហ  និររបសក់្រុមហ  នអម     
 អដើមទ ន  ប េវលាភភាគហ  ន  ទ នបក្មុង  ចំអណញររាទ រ  សរ  ប  េបបភាគភាគរមម  មូលធនសរ  ប 

 ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល 
   (កំណត់្សាា ល់ ៥)    (កំណត់្សាា ល់ ៥)    (កំណត់្សាា ល់ ៥)    (កំណត់្សាា ល់ ៥)    (កំណត់្សាា ល់ ៥)    (កំណត់្សាា ល់ ៥)    (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                            
ថ្្ងៃទី 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  

ម្របាក់ចំដណញកនុងការយិបរដិចេទ        (មិនបានដធវើ
សវនកមម)  -      -      -      -      -      -      ៦៣.៧៤៤.៨២៩    ២៦០.២៧០.១៣៧    ៦៣.៧៤៤.៨២៩    ២៦០.២៧០.១៣៧    -      -      ៦៣.៧៤៤.៨២៩    ២៦០.២៧០.១៣៧  

លទធផលចំដណញលមអិត្ដផេងៗ   (មិនបានដធវើ 
សវនកមម)៖                            

ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នកាត្េវកិចចេត្ថ- 
           ម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្  -      -      -      -      -      -      (៤០៧.៣៦៤)   (១.៦៦៣.២៧១)   (៤០៧.៣៦៤)   (១.៦៦៣.២៧១)   -      -      (៤០៧.៣៦៤)   (១.៦៦៣.២៧១) 
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ  -      -      -      -      -      ២.៨០៩.៤៨៣    -      -      -      ២.៨០៩.៤៨៣    -      -      -      ២.៨០៩.៤៨៣  
លទធផលចំអណញលមអរិសរ  បសក្ាប់
ការយិបរអិចេទ  (មិនបានអធវើសវនរមម)  -      -      -      -      -      ២.៨០៩.៤៨៣    ៦៣.៣៣៧.៤៦៥    ២៥៨.៦០៦.៨៦៦    ៦៣.៣៣៧.៤៦៥    ២៦១.៤១៦.៣៤៩    -      -      ៦៣.៣៣៧.៤៦៥    ២៦១.៤១៦.៣៤៩  

                            
ក្បរិបររិការជាមួយ ភាគហ  និរ 

  (មិនបានអធវើសវនរមម)៖                            
ការដផារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុក ដៅជាដដើមទុន  -      -      -      -      (៤.៤៥១.៨៦៤)   (១៨.១៧៦.៩៦១)   ៤.៤៥១.៨៦៤    ១៨.១៧៦.៩៦១    -      -      -      -      -      -    
ភាគល្លភបានបង់  -      -      -      -      -      -      (៣២.៧១៨.៨២៥)   (១៣៣.៥៩០.៩៦២)   (៣២.៧១៨.៨២៥)   (១៣៣.៥៩០.៩៦២)   -      -      (៣២.៧១៨.៨២៥)   (១៣៣.៥៩០.៩៦២) 
ការដផារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុកដៅជា ទុនបម្រមុង

ទូដៅ  -      -      -      -      ៨៩.៧៤៧.០៩៩    ៣៦៦.៤៣៧.៤០៥    (៩០.១៩១.៨៨៩)   (៣៦៨.២៥៣.៤៨៣)   (៤៤៤.៧៩០)   (១.៨១៦.០៧៨)   -      -      (៤៤៤.៧៩០)   (១.៨១៦.០៧៨) 
ការដបាោះផាយភាគហ ុន  ៤.៣៤៤.៨៦៥    ១៧.៧៤០.០៨៤    ១១.៧០៦.២១៥    ៤៧.៧៩៦.៤៧៦    -      -      -      -      ១៦.០៥១.០៨០    ៦៥.៥៣៦.៥៦០    -      -      ១៦.០៥១.០៨០    ៦៥.៥៣៦.៥៦០  
ការដផារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុកដៅជាទុនបម្រមុង   

តម បទបបញ្ញត្តិ  -      -      -      -      ២.៤៣៥.៨៧០    ៩.៩៤៥.៦៥៧    (២.៤៣៥.៨៧០)   (៩.៩៤៥.៦៥៧)   -      -      -      -      -      -    
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ-    ម្រកុមហ ុនបុម្រត្

សមព័នធបរដទស  -      -      -      -      ៦៨៥.៥១៧    ២.៧៩៨.៩៦៦    -      -      ៦៨៥.៥១៧    ២.៧៩៨.៩៦៦    -      -      ៦៨៥.៥១៧    ២.៧៩៨.៩៦៦  
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ   -      ៧.៧៦២.១៧៥    -      ១១៧.០៦២    -      ៧.១៤០.៦៩៦    -      -      -      ១៥.០១៩.៩៣៣    -      -      -      ១៥.០១៩.៩៣៣  
ក្បរិបររិការជាមួយ ភាគហ  និរសរ  ប 
  (មិនបានអធវើសវនរមម)  ៤.៣៤៤.៨៦៥    ២៥.៥០២.២៥៩    ១១.៧០៦.២១៥    ៤៧.៩១៣.៥៣៨    ៨៨.៤១៦.៦២២    ៣៦៨.១៤៥.៧៦៣    (១២០.៨៩៤.៧២០)   (៤៩៣.៦១៣.១៤១)   (១៦.៤២៧.០១៨)   (៥២.០៥១.៥៨១)   -      -      (១៦.៤២៧.០១៨)   (៥២.០៥១.៥៨១) 

                            
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០២០  
(មិនបានដធវើសវនកមម)  ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ១.៧៧២.៩៣៦.២៣៧    ១១.៧០៦.២១៥    ៤៧.៩១៣.៥៣៨    ៥០៣.១៦៥.៣៤៨    ២.០៧៩.០៤០.៥១២    ៦៣.៣៣៧.៤៦៥    ២៣៩.៦៥៥.៥០១    ១.០១១.៣៧២.០៤៧    ៤.១៣៩.៥៤៥.៧៨៨    -      -      ១.០១១.៣៧២.០៤៧    ៤.១៣៩.៥៤៥.៧៨៨  

 
កំណត់្សាា ល់ដូចានភាជ ប់ជាមួយ ដៅទំេ័រទី៣២ ដល់ទី២៤៨ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលដនោះ។ 
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របាយការណ៍លហូំរទឹរក្បារ់រមួចអនាល ោះអេល 
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   សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្ងៃទី៣០ ឡែ មិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១  ថ្ងៃទី៣០ ឡែ មិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 

 កំណត់្ ដុល្លល រអាដមរកិ  សាា ល ់  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
 សាា ល ់     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

លំហូរទឹកម្របាក់េីសកមមភាេម្របតិ្បត្តិការ         
ម្របាក់ចំដណញកនុងការយិបរដិចេទមុនដេលបង់េនធ   ៩៨.០៤១.៨៤១    ៨១.៣១៧.៨៦៤    ៣៩៨.២៤៥.៩៥៨    ៣៣២.០២០.៨៣៩  
និយ័ត្កមមដលើ៖         
រលំស់ ១៤  ១០.១២២.៩០៤    ១០.៦២៤.៧៩៤    ៤១.១១៩.២៣៦    ៤៣.៣៨១.០៣៤  
ការខាត្បង់ឱ្នភាេ ថ្នត្ថ្មលសុទធ ១០  ១០.១១៦.៦៤៧    ១១.៦១៩.៤៦៧    ៤១.០៩៣.៨២០    ៤៧.៤៤២.២៨៤  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បំណាច់េតី្ត្ភាេការង្ហរ ២៤(គ)  ៤.០៥៤.៥៨១    ៣.៩៥៩.៩៩៩    ១៦.៤៦៩.៧០៨    ១៦.១៦៨.៦៧៧  
រលំស់ដលើសិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមម ១៦  ៥.៥៣១.២៩៤    ៥.២៣២.៤១៣    ២២.៤៦៨.១១៦    ២១.៣៦៣.៩៤២  
រលំស់ដលើម្រទេយសកមមេរូបី ១៥  ២.០០៨.៦២១    ១.៦៣៩.៧១១    ៨.១៥៩.០១៩    ៦.៦៩៤.៩៤០  
ចំណាយេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្ត ២៤(ក)  ៨២៩.៩៦៧    ៨១៤.៩៦៥    ៣.៣៧១.៣២៦    ៣.៣២៧.៥០២  
ចំណាយដលើមូលនិធិេភិវឌ្ឍន៍វជិាជ ជី្វៈ ២៤(ែ)  ៧៦៩.៧៤៩    ៦៧៧.៩៧៨    ៣.១២៦.៧២០    ២.៧៦៨.១៨៤  
និយ័ត្កមមដលើម្រទេយ  និងបរកិាខ រ   ៥២៨.៦៦១    ១៩.១២៣    ២.១៤៧.៤២១    ៧៨.០៧៩  
ខាត្ /(ចំដណញ)េីការលក់ម្រទេយ  និងបរកិាខ រ  និងម្រទេយ សកមមេរូបី ២៩  ៤៣៦.២២០    (៩៩.៥៥០)   ១.៧៧១.៩២៦    (៤០៦.៤៦៣) 
និយ័ត្កមមដលើម្រទេយសកមមេរូបី   (២៣០.៦៩៨)   ២៦៣.៤៩៥    (៩៣៧.០៩៥)   ១.០៧៥.៨៥០  
ចំណូលភាគល្លភ   (១១៦.៦១៤)   (១៧៤.៤៧៩)   (៤៧៣.៦៨៦)   (៧១២.៣៩៨) 
ចំដណញេីការបតូររូបិយប័ណណមិនទន់បានទទួលស្ថា ល់   (១.៧៦៥.១៦៥)   ១៣៩.៥៧២    (៧.១៧០.១០១)   ៥៦៩.៨៧៣  
ទុនបម្រមុងសម្រាប់ការបតូររូបិយប័ណណ    (៥.៥៧៤.២៦៦)   ៦៨៥.៥១៧    (២២.៦៤២.៦៦៨)   ២.៧៩៨.៩៦៦  
ចំណូលការម្របាក់សុទធ   (១៩៩.៣៥២.៩៥៨)   (១៧៧.១១៨.៤៤៣)   (៨០៩.៧៧១.៧១៥)   (៧២៣.១៧៤.៦០៣) 

ការខាត្បង់េីម្របតិ្បត្តិការមុនដេលបឡម្រមបម្រមលួមូលធន   (៧៤.៥៩៩.២១៦)   (៦០.៣៩៧.៥៧៤)   (៣០៣.០២២.០១៥)   (២៤៦.៦០៣.២៩៤) 
បឡម្រមបម្រមួល ៖         
ឥណទន  និងបុដរម្របទន   (៣០៧.១៨៨.៤២៨)   (៣៧.៦៩៦.៧៥១)   (១.២៤៧.៧៩៩.៣៩៥)   (១៥៣.៩១៥.៨៣៤) 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្ គារដផេងៗ    (១៥៨.៣៤១.១០៩)   (៤២.៣១៣.៣២៨)   (៦៤៣.១៨១.៥៨៥)   (១៧២.៧៦៥.៣១៨) 
ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់   ១០៧.៧៦៧.៦៨៣    ២៧២.៨០៣.១៣៥    ៤៣៧.៧៥២.៣២៨    ១.១១៣.៨៥៥.២០០  
ម្រទេយសកមមដផេងៗ    (៣.២២៦.០១៤)   (២.៤១៨.៥៤៣)   (១៣.១០៤.០៦៩)   (៩.៨៧៤.៩១១) 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន   ៤៥០.៧៥៧.៣៩៥    (៧៧.៥៩៣.៨៥៩)   ១.៨៣០.៩៧៦.៥៣៨    (៣១៦.៨១៥.៧២៦) 
ម្របាក់បដញ្ញើេីធ្ គារដផេងៗ  និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ    ១៦៤.១៨០.៧៦២    ៨៥.៤២៦.២៦១    ៦៦៦.៩០២.២៥៥    ៣៤៨.៧៩៥.៤២៤  
បំណុលដផេងៗ    ៧.៣៤៤.៦៩៤    ៩.៨៤២.៤២៤    ២៩.៨៣៤.១៤៧    ៤០.១៨៦.៦១៧  

ស្ថច់ម្របាក់សុទធបានេីម្របតិ្បត្តិការ   ១៨៦.៦៩៥.៧៦៧    ១៤៧.៦៥១.៧៦៥    ៧៥៨.៣៥៨.២០៤    ៦០២.៨៦២.១៥៨  
         
ចំណូលការម្របាក់បានទទួល   ២៧៨.៩៥៧.៤៦០    ២៥០.៧១៨.០៣២    ១.១៣៣.១២៥.២០៣    ១.០២៣.៦៨១.៧២០  
មូលនិធិេភិវឌ្ឍន៍វជិាជ ជី្វៈបានបង់ ២៤(ែ)  (២.២៦៣)   (២.០៨៣.៦៧៩)   (៩.១៩២)   (៨.៥០៧.៦៦១) 
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្តបានបង់ ២៤(ក)  (១១០.៣៧០)   (៤៨.៤៦៨)   (៤៤៨.៣២៣)   (១៩៧.៨៩៥) 
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បំណាច់េតី្ត្ភាេការង្ហរបានបង់ ២៤(គ)  (៣.៩២៥.៨៦៦)   (៣.៧៣៨.៩៧០)   (១៥.៩៤៦.៨៦៨)   (១៥.២៦៦.២១៥) 
េនធដលើម្របាក់ចំដណញបានបង់ ៣១(ក)  (២៨.១៤១.៩៤៧)   (៣១.៩១២.៤១១)   (១១៤.៣១២.៥៨៩)   (១៣០.២៩៨.៣៧៤) 
ចំណាយការម្របាក់បានបង់   (៥៣.៥៦១.៦៤៩)   (៥១.២៣៣.៣១០)   (២១៧.៥៦៧.៤១៨)   (២០៩.១៨៥.៦០៤) 
ស្ថច់ម្របាក់សុទធបានេីសកមមភាេម្របតិ្បត្តិការ  (ដយាងដៅទំេ័រប្ ា ប់)   ៣៧៩.៩១១.១៣២    ៣០៩.៣៥២.៩៥៩    ១.៥៤៣.១៩៩.០១៧    ១.២៦៣.០៨៨.១២៩  
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របាយការណ៍លហូំរទឹរក្បារ់រមួចអនាល ោះអេល (រ) 
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  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ  ៦ ឡែ  គិត្ម្រតឹ្ម 
  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្ងៃទី៣០ ឡែ មិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១  ថ្ងៃទី៣០ ឡែ មិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 កំណត់្   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 

 សាា ល ់ ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

         
ស្ថច់ម្របាក់សុទធបានេីសកមមភាេម្របតិ្បត្តិការ  (ដយាងមកេីទំេ័រមុន)   ៣៧៩.៩១១.១៣២    ៣០៩.៣៥២.៩៥៩    ១.៥៤៣.១៩៩.០១៧    ១.២៦៣.០៨៨.១២៩  
លំហូរទឹកម្របាក់េីសកមមភាេវនិិដយាគ         
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ   (២៣.០២៦.៧៦៧)   ២៤.៧៧៧.៧២៥    (៩៣.៥៣៤.៧២៨)   ១០១.១៦៧.៤៥១  
ការម្របាក់បានមកេីការវនិិដយាគ   ៧៤៩.៦៥២    ២.១៨៨.៣១១    ៣.០៤៥.០៨៦    ៨.៩៣៤.៨៨១  
ស្ថច់ម្របាក់បានមកេីការវនិិដយាគដល់កាលកំណត់្   ៤៧.៣៣២    (៤០៧.៤១០)   ១៩២.២៦៣    (១.៦៦៣.៤៥៥) 
ការវនិិដយាគបឡនថម   (៣៦.១៤១)   -      (១៤៦.៨០៥)   -    
ការទិញម្រទេយ និងបរកិាខ រ ១៤  (១៣.៣១២.៧១២)   (១១.២១៧.៤២៧)   (៥៤.០៧៦.២៣៦)   (៤៥.៨០០.៧៥៤) 
ការទិញម្រទេយសកមមេរូបី ១៥  (១.១៨៦.៣៥៩)   (៧.៥១០.៣៧២)   (៤.៨១៨.៩៩០)   (៣០.៦៦៤.៨៤៩) 
ភាគល្លភបានទទួល   ១១៦.៦១៤    ១៧៤.៤៧៩    ៤៧៣.៦៨៦    ៧១២.៣៩៨  
ស្ថច់ម្របាក់បានេីការលក់ម្រទេយ  និងបរកិាខ រ និងម្រទេយសកមមេរូបី   ៧៨.២១១    ១១៧.៣៦៦    ៣១៧.៦៩៣    ៤៧៩.២០៥  
ស្ថច់ម្របាក់(ដម្របើកនុង)/បានេីសកមមភាេវនិិដយាគ   (៣៦.៥៧០.១៧០)   ៨.១២២.៦៧២    (១៤៨.៥៤៨.០៣១)   ៣៣.១៦៤.៨៧៧  
         
លំហូរស្ថច់ម្របាក់េីសកមមភាេហិរញ្ញបបទន         

ការទូទត់្ភាគល្លភ   (៤២៦.២៣១)   (៣២.៧១៨.៨២៥)   (១.៧៣១.៣៥០)   (១៣៣.៥៩០.៩៦២) 

ការបង់េនធដលើការបដងកើនដដើមទុនរបស់ ABL   (៤២៣.៨៦៤)   (៤៤៤.៧៩០)   (១.៧២១.៧៣៦)   (១.៨១៦.០៧៨) 

វនិិដយាគដធវើដែើងដោយាច ស់កាន់កាប់េបបភាគភាគកមមរបស់ AIB   ១០.០០០.០០០    -      ៤០.៦២០.០០០    -    
ការសងម្របាក់កមចី   (៦៨.៨៨៤.៩៨៣)   (១១៧.១២៩.០៧៩)   (២៧៩.៨១០.៨០១)   (៤៧៨.២៣៨.០៣០) 
ស្ថច់ម្របាក់បានេីម្របាក់កមចី   ៨៧.៦២៣.០៩១    ២៩.៨២៨.០១០    ៣៥៥.៩២៤.៩៩៦    ១២១.៧៨៧.៧៦៥  
ការសងបំណុលប្ ា ប់បនេំ   -      (៣១០.០៦៩)   -      (១.២៦៦.០១២) 
ស្ថច់ម្របាក់បានេីបំណុលប្ ា ប់បនេំ   ១៨២.៩២៩    ៣៥.០០០.០០០    ៧៤៣.០៥៨    ១៤២.៩០៥.០០០  
ស្ថច់ម្របាក់បានេីការដបាោះផាយភាគហ ុន   -      ៤.៣៤៤.៨៦៥    -      ១៧.៧៤០.០៨៤  
ចំណាយការម្របាក់បានបង់   (២០.៨០៤.១២៨)   (២៦.២៩៨.៨៣៦)   (៨៤.៥០៦.៣៦៨)   (១០៧.៣៧៨.១៥១) 
ស្ថច់ម្របាក់បានេីបុេវល្លភភាគហ ុន     -      ១១.៧០៦.២១៥    -      ៤៧.៧៩៦.៤៧៦  
ការទូទត់្បំណុលភតិ្សនា ២៣  (៥.៩៣៥.៥៦៣)   (៥.៧១៦.៤៤៤)   (២៤.១១០.២៥៧)   (២៣.៣៤០.២៤១) 
ស្ថច់ម្របាក់សុទធបានេី/(ដម្របើកនុង) សកមមភាេ ហិរញ្ញបបទន   ១.៣៣១.២៥១    (១០១.៧៣៨.៩៥៣)   ៥.៤០៧.៥៤២    (៤១៥.៤០០.១៤៩) 
         
ការដកើនដែើង ស្ថច់ម្របាក់ និងស្ថច់ម្របាក់សមមូលសុទធ   ៣៤៤.៦៧២.២១៣    ២១៥.៧៣៦.៦៧៨    ១.៤០០.០៥៨.៥២៨    ៨៨០.៨៥២.៨៥៧  
ស្ថច់ម្របាក់ និងស្ថច់ម្របាក់សមមូល ្ ដដើមការយិបរដិចេទ ៣៣  ១.៤៩៧.១០៥.៥០៤    ១.៤៩៨.៧២០.៤៥៧    ៦.០៥៥.៧៩១.៧៦៤    ៦.១០៧.២៨៥.៨៦២  
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ    -      -      ៤៩.៣៩៣.៩០៥    ២៩.១៣៤.៣៣៥  
ស្ថច់ម្របាក់ និងស្ថច់ម្របាក់សមមូល  ្ ចុងការយិបរដិចេទ ៣៣  ១.៨៤១.៧៧៧.៧១៧    ១.៧១៤.៤៥៧.១៣៥    ៧.៥០៥.២៤៤.១៩៧    ៧.០១៧.២៧៣.០៥៤  

 
 ដៅេំែុងការយិបរដិចេទ សមព័នធធ្គារបានចុោះកិចចសនាជួ្លងមី  និងទទួលស្ថា ល់សិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមមចំនួន ៥.៣៤៤.៤០០ 
ដុល្លល រអាដមរកិ (២០២០៖ ៤.២៣៨.១៩៥ ដុល្លល រអាដមរកិ) ឡដលទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងបំណុលភតិ្សនា និងជាម្របតិ្បត្តិការមិនឡមនស្ថច់
ម្របាក់។ 
 
 
កំណត់្សាា ល់ដូចានភាជ ប់ជាមួយ ដៅទំេ័រទី៣២ ដល់ទី២៤៨ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលដនោះ។



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

របាយការណ៍សាថ នភាេហរិញ្ញវរថ អដាយឡែរចអនាល ោះអេល 
នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១  
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  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ  
ឆ្ន ំ២០២០ 

 កំណត់្ ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
 សាា ល់     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 
ក្ទេយសរមម         
ស្ថច់ម្របាក់កនុងថ្ដ ៧  ៦៣៩.៤៣៤.២២៣    ៤០០.៨១៦.១២៦    ២.៦០៥.៦៩៤.៤៥៩    ១.៦២១.៣០១.២៣០  
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្ គារដផេងៗ  ៨  ៦២០.៦០៨.០០១    ៥០៧.៦២៩.៤០៧    ២.៥២៨.៩៧៧.៦០៤    ២.០៥៣.៣៦០.៩៥១  
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៩  ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣    ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣    ២.៤៥៩.១៦៧.០៣៥    ២.២៩២.១៩៨.៤៤៦  
ឥណទន និងបុដរម្របទន - សុទធ ១០  ៤.៥៩៧.៥១៨.៩៥៩    ៤.២៩២.៦៤៩.១៥៩    ១៨.៧៣៤.៨៨៩.៧៥៨    ១៧.៣៦៣.៧៦៥.៨៤៨  
ម្រទេយសកមមដផេងៗ  ១១  ២៣.២៨៣.៨៧៥    ២០.២៥៦.១១០    ៩៤.៨៨១.៧៩២    ៨១.៩៣៥.៩៦៥  
ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់ ១២  ៣៨៣.៦៥៤.១០៣    ៣៥៦.៧៥៣.៧៥៦    ១.៥៦៣.៣៩០.៤៧០    ១.៤៤៣.០៦៨.៩៤៣  
ការវនិិដយាគកនុងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ១៣  ៩១.១១៧.៧១៦    ៩១.១១៥.៥៧១    ៣៧១.៣០៤.៦៩៣    ៣៦៨.៥៦២.៤៨៥  
ម្រទេយ  និងបរកិាខ រ- សុទធ ១៤  ៩៤.៤២៥.២៤១    ៩០.៨៣៦.៤២២    ៣៨៤.៧៨២.៨៥៧    ៣៦៧.៤៣៣.៣២៧  
ម្រទេយសកមមេរបីូ- សុទធ ១៥  ១២.៤០៦.៦០១    ១៣.៨៨៤.៥៥៨    ៥០.៥៥៦.៨៩៩    ៥៦.១៦៣.០៣៧  
សិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមម- សុទធ ១៦  ២៦.២២៧.១១៧    ២៦.១៨២.១៧២    ១០៦.៨៧៥.៥០២    ១០៥.៩០៦.៨៨៦  
ម្រទេយសកមមេនធេនារ - សុទធ ១៧  ៩.៥៣៧.៣២៥    ១២.៦៨៥.៩៤៧    ៣៨.៨៦៤.៥៩៩    ៥១.៣១៤.៦៥៦  
         
ក្ទេយសរមមសរ  ប   ៧.១០១.៦៨៩.៧៣៤    ៦.៣៧៩.៤៨៣.៧៥១    ២៨.៩៣៩.៣៨៥.៦៦៨    ២៥.៨០៥.០១១.៧៧៤  
         
បំណ ល និង មូលធន         
បំណ ល         
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្ គារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ  ១៨  ៤៥៨.៩៧៩.៥៤៣    ២៩៦.៧៦៤.៥៥៤    ១.៨៧០.៣៤១.៦៣៨    ១.២០០.៤១២.៦២១  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន ១៩  ៤.៦៣៥.៥៣២.៦៣១    ៤.១៨០.២៦៨.៧៣៧    ១៨.៨៨៩.៧៩៥.៤៧១    ១៦.៩០៩.១៨៧.០៤១  
បំណុលដផេងៗ  ២០  ៧៣.៧៤០.៦៤៧    ៦២.៤០៨.៨៨២    ៣០០.៤៩៣.១៣៧    ២៥២.៤៤៣.៩២៨  
ម្របាក់កមចី ២១  ៥២៩.៥០៦.៥២៦    ៥០៧.៣៥២.៩១៦    ២.១៥៧.៧៣៩.០៩៣    ២.០៥២.២៤២.៥៤៥  
បំណុលប្ ា ប់បនេំ ២២  ១៦៧.៣១៤.៦០៨    ១៦៧.១៥៨.៦២៣    ៦៨១.៨០៧.០២៨    ៦៧៦.១៥៦.៦៣០  
បំណុលេនធដលើម្របាក់ចំណូលបចចុបបនន ៣១(ក)  ១៧.៤០៤.៤០៨    ២៧.៩៥០.៣៣៤    ៧០.៩២២.៩៦៣    ១១៣.០៥៩.១០១  
បំណុលភតិ្សនា ២៣  ២៥.៩៩៤.៧០៧    ២៥.៧៧២.៣៨៥    ១០៥.៩២៨.៤៣១    ១០៤.២៤៩.២៩៧  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្ ២៤  ១៩.២៧៩.៥១៤    ១៧.៧៨១.៧៦៣    ៧៨.៥៦៤.០២០    ៧១.៩២៧.២៣១  
         
បំណ លសរ  ប   ៥.៩២៧.៧៥២.៥៨៤    ៥.២៨៥.៤៥៨.១៩៤    ២៤.១៥៥.៥៩១.៧៨១    ២១.៣៧៩.៦៧៨.៣៩៤  
         
មូលធន         
ដដើមទុន ២៥  ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ១.៧៦៥.១៣៩.៣០២    ១.៧៥២.១៤៤.៤១២  
បុេវល្លភភាគហ ុន ២៥  ១១.៧០៦.២១៥    ១១.៧០៦.២១៥    ៤៧.៧០២.៨២៦    ៤៧.៣៥១.៦៤០  
ទុនបម្រមុង ៣៥  ៥៨៨.៥២៣.៩២៧    ៥១០.៧៤១.៥៥៤    ២.៤១៥.៨២៣.៣៤២    ២.០៧៩.៣៥៧.៨០២  
ម្របាក់ចំដណញរកាទុក   ១៤០.៥៤៣.៩៨៩    ១៣៨.៤១៤.៧៦៩    ៥៥៥.១២៨.៤១៧    ៥៤៦.៤៧៩.៥២៦  
មូលធនសរ  ប  ១.១៧៣.៩៣៧.១៥០  ១.០៩៤.០២៥.៥៥៧  ៤.៧៨៣.៧៩៣.៨៨៧  ៤.៤២៥.៣៣៣.៣៨០ 
         
បំណ ល និង មូលធនសរ  ប   ៧.១០១.៦៨៩.៧៣៤    ៦.៣៧៩.៤៨៣.៧៥១    ២៨.៩៣៩.៣៨៥.៦៦៨    ២៥.៨០៥.០១១.៧៧៤  
 
 
 
កំណត់្សាា ល់ដូចានភាជ ប់ជាមួយ ដៅទំេ័រទី៣២ ដល់ទី២៤៨ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលដនោះ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

របាយការណ៍ចំអណញ ឬខារ និងលទធផល លមអិរអផសង អៗដាយឡែរចអនាល ោះអេល 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 

26 

  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរចិ្ចេទ ៦ ខែ គិតម្រតមឹ 
 

 ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 
ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 
ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០ 
 កំណត់្   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 សាា ល់ ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 
  

       

ចំណូលការម្របាក់ ២៦  ២៦១.០២៣.៣៤០    ២៣៤.៨០៧.៦៩៨    ១.០៦០.២៧៦.៨០៧    ៩៥៨.៧១៩.៨៣១  
ចំណាយការម្របាក់ ២៧  (៧៥.៦៤៩.៥៥៨)   (៦៩.៩២៣.៥៧០)   (៣០៧.២៨៨.៥០៥)   (២៨៥.៤៩៧.៩៣៦) 
ចំណូលការម្របាក់សុទធ  ១៨៥.៣៧៣.៧៨២    ១៦៤.៨៨៤.១២៨    ៧៥២.៩៨៨.៣០២    ៦៧៣.២២១.៨៩៥  
         
ចំណូលកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ថ ២៨  ១៩.៨៣៩.៣៦៦    ២០.៨៥២.៣០១    ៨០.៥៨៧.៥០៥    ៨៥.១៣៩.៩៤៥  
ចំណាយកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ថ   (១.២១៤.៦៧៩)   (៥១០.០១៦)   (៤.៩៣៤.០២៦)   (២.០៨២.៣៩៥) 
ចំណូលកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ថសុទធ   ១៨.៦២៤.៦៨៧    ២០.៣៤២.២៨៥    ៧៥.៦៥៣.៤៧៩    ៨៣.០៥៧.៥៥០  
         

ការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលរបស់ឥណទន  និងបុដរម្របទន ម្របាក់
បដញ្ញើដៅធ្ គារដផេងៗ  និង គណនីម្រត្ូវទទួលដផេងៗ  ១០  (៥៣៨.០១៣)   (៨.០១១.២៩៨)   (២.១៨៥.៤០៩)   (៣២.៧១០.១៣០) 
ការកត់្ម្រតម្រត្លប់ថ្នការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលកិចចសនាដម្រៅ   
តរាងតុ្លយការ ១០  ១៥៧.៤២២    ២៣៥.០៩៣    ៦៣៩.៤៤៨    ៩៥៩.៨៨៥  
ចំណាយសុទធេីការខាត្បង់ឱ្នភាេ ថ្នត្ថ្មល   (៣៨០.៥៩១)   (៧.៧៧៦.២០៥)   (១.៥៤៥.៩៦១)   (៣១.៧៥០.២៤៥) 
         
ចំណូលប្ ា ប់េីការខាត្បង់ឱ្នភាេ ថ្នត្ថ្មល   ២០៣.៦១៧.៨៧៨    ១៧៧.៤៥០.២០៨    ៨២៧.០៩៥.៨២០    ៧២៤.៥២៩.២០០  
         
ចំណូលដផេងៗ  ២៩  ៧.៦៣២.៩៤១    ៨.០០៤.៣១៧    ៣១.០០៥.០០៦    ៣២.៦៨១.៦២៦  
ចំណាយទូដៅ និងរដឋបាល ៣០  (១១១.៤១៤.៩៧៧)   (១០៤.៩៧៨.០៨០)   (៤៥២.៥៦៧.៦៣៧)   (៤២៨.៦២៥.៥០១) 
         
ចំដណញមុនចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ   ៩៩.៨៣៥.៨៤២    ៨០.៤៧៦.៤៤៥    ៤០៥.៥៣៣.១៨៩    ៣២៨.៥៨៥.៣២៥  
         
ចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ ៣១(ែ)  (១៩.៤៧៧.៥៤៥)   (១៦.២៤២.២០៥)   (៧៩.១១៧.៧៨៨)   (៦៦.៣១៦.៩២៣) 
         
ម្របាក់ចំដណញកនុងការយិបរដិចេទ   ៨០.៣៥៨.២៩៧    ៦៤.២៣៤.២៤០    ៣២៦.៤១៥.៤០១    ២៦២.២៦៨.៤០២  
 

 
       

លទធផលចំដណញលមអិត្ដផេងៗ ៖         
ធាតុ្ឡដលនឹងមិនម្រត្វូបានចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិ ដៅចំដណញឬខាត្៖        
ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នកាត្េវកិចចេត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្   (២០.៤៧៥)   (៣៨៧.៩១៨)   (៨៣.១៦៩)   (១.៥៨៣.៨៦៩) 
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ    -      -      ៥.១៩៦.៨៣៦    ២.៧៥៧.៩៧៦  
លទធផល(ខាត្)/ចំដណញលមអិត្ដផេងៗ កនុងការយិបរដិចេទ   (២០.៤៧៥)   (៣៨៧.៩១៨)   ៥.១១៣.៦៦៧    ១.១៧៤.១០៧  

 

 

       
លទធផលចំដណញលមអិត្ដផេងៗ កនុងការយិបរដិចេទសរបុ   ៨០.៣៣៧.៨២២    ៦៣.៨៤៦.៣២២    ៣៣១.៥២៩.០៦៨    ២៦៣.៤៤២.៥០៩  

 
        

 

 

កំណត់្សាា ល់ដូចានភាជ ប់ជាមួយ ដៅទំេ័រទី៣២ ដល់ទី២៤៨ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលដនោះ។



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

របាយការណ៍ចំអណញ ឬខារ និងលទធផល លមអិរអផសង អៗដាយឡែរចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរចិ្ចេទ ៣ ខែ គិតម្រតឹម 
 

 ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 
ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 
ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០ 
 កំណត់្   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 សាា ល់ ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 
  

       

ចំណូលការម្របាក់ ២៦  ១៣១.៤៨៩.៣៥៦    ១១៥.៨៧៩.៧៨០    ៥៣៤.៥០៤.២៣២    ៤៧៥.៥១៥.៧០០  
ចំណាយការម្របាក់ ២៧  (៣៩.៩០៦.១៣៥)   (៣៥.០៤៤.០២៧)   (១៦២.២១៨.៤៣៩)   (១៤៣.៧៨២.៣៥៣) 
ចំណូលការម្របាក់សុទធ   ៩១.៥៨៣.២២១    ៨០.៨៣៥.៧៥៣    ៣៧២.២៨៥.៧៩៣    ៣៣១.៧៣៣.៣៤៧  
         
ចំណូលកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ថ ២៨  ៨.៤៥៦.៦៤០    ៩.១៦១.៣១៥    ៣៤.៣៧៦.២៤២    ៣៧.៦៣៩.៤៦៩  
ចំណាយកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ថ   (៣៧៤.០៧២)   (១៥៣.០៧១)   (១.៥២០.៦០៣)   (៦៣២.១២៧) 
ចំណូលកថ្ម្រម និង ដជ្ើងស្ថសុទធ   ៨.០៨២.៥៦៨    ៩.០០៨.២៤៤    ៣២.៨៥៥.៦៣៩    ៣៧.០០៧.៣៤២  
         
ការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលរបស់ឥណទន  និងបុដរម្របទន ម្របាក់
បដញ្ញើដៅធ្ គារដផេងៗ  និង គណនីម្រត្ូវទទួលដផេងៗ  ១០  (២.១៣៥.៥០៨)   (៦.១២១.២៣០)   (៨.៦៨០.៨៤០)   (២៥.០៣០.៧៨៤) 
ការកត់្ម្រតម្រត្លប់ថ្នការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលកិចចសនាដម្រៅ  
តរាងតុ្លយការ ១០  ៣៧.៤១៣    ២៥៥.៣៥៩    ១៥២.០៨៤    ១.០៤២.២២៦  
ចំណាយសុទធេីការខាត្បង់ឱ្នភាេ ថ្នត្ថ្មល   (២.០៩៨.០៩៥)   (៥.៨៦៥.៨៧១)   (៨.៥២៨.៧៥៦)   (២៣.៩៨៨.៥៥៨) 
         
ចំណូលប្ ា ប់េីការខាត្បង់ឱ្នភាេ ថ្នត្ថ្មល   ៩៧.៥៦៧.៦៩៤    ៨៣.៩៧៨.១២៦    ៣៩៦.៦១២.៦៧៦    ៣៤៤.៧៥២.១៣១  
         
ចំណូលដផេងៗ  ២៩  ៣.៧៧២.៧៦៨    ៤.០៥១.៣៥០    ១៥.៣៣៦.៣០២    ១៦.៦២០.៧២១  
ចំណាយទូដៅ  និងរដឋបាល ៣០  (៥៤.៥០៥.១៨២)   (៤៩.០១២.៣០៥)   (២២១.៥៦៣.៥៦៥)   (២០១.២៣៦.៥៥៧) 
         
ចំដណញមុនចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ   ៤៦.៨៣៥.២៨០    ៣៩.០១៧.១៧១    ១៩០.៣៨៥.៤១៣    ១៦០.១៣៦.២៩៥  
         
ចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ ៣១(ែ)  (៩.២០៩.៥៧២)   (៧.៩៥៦.៥៥៥)   (៣៧.៤៣៦.៩១០)   (៣២.៦៥២.៣២៧) 
         
ម្របាក់ចំដណញកនុងការយិបរដិចេទ   ៣៧.៦២៥.៧០៨    ៣១.០៦០.៦១៦    ១៥២.៩៤៨.៥០៣    ១២៧.៤៨៣.៩៦៨  
 

        
លទធផលចំដណញលមអិត្ដផេងៗ ៖         
ធាតុ្ឡដលនឹងមិនម្រត្វូបានចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិ ដៅចំដណញឬខាត្៖        
ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នកាត្េវកិចចេត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្   (១៩៣.៩៨៩)   (១.១៥០.៧១២)   (៧៨៨.៥៦៥)   (៤.៦៨៣.១០១) 
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ    -      -      ៥.៨៤០.៤២៩    ៣.១០៩.១៧៥  
លទធផល(ខាត្)/ចំដណញលមអិត្ដផេងៗ កនុងការយិបរដិចេទ   (១៩៣.៩៨៩)   (១.១៥០.៧១២)   ៥.០៥១.៨៦៤    (១.៥៧៣.៩២៦) 

 

 

       
លទធផលចំដណញលមអិត្ដផេងៗ កនុងការយិបរដិចេទសរបុ   ៣៧.៤៣១.៧១៩    ២៩.៩០៩.៩០៤    ១៥៨.០០០.៣៦៧    ១២៥.៩១០.០៤២  

 
 

       

 

កំណត់្សាា ល់ដូចានភាជ ប់ជាមួយ ដៅទំេ័រទី៣២ ដល់ទី២៤៨ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលដនោះ។



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
របាយការណ៍សរ៊ីេ៊ីបឡក្មបក្មួលមូលធនអដាយឡែរចអនាល ោះអេល 
សក្ាប់ដំណាចក់ារយិបរអិចេទ ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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 អដើមទ ន  ប េវលាភភាគហ  ន  ទ នបក្មុង  ចំអណញររាទ រ  មូលធនសរ  ប  
 ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល  
   (កំណត់្សាា ល់ ៥)    (កំណត់្សាា ល់ ៥)    (កំណត់្សាា ល់ ៥)    (កំណត់្សាា ល់ ៥)    (កំណត់្សាា ល់ ៥)  

                     
ថ្្ងៃទី ១ ឡែ មករា ឆ្ន  ំ២០២១  ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ១.៧៥២.១៤៤.៤១២    ១១.៧០៦.២១៥    ៤៧.៣៥១.៦៤០    ៥១០.៧៤១.៥៥៦    ២.០៧៩.៣៥៧.៨១០    ១៣៨.៤១៤.៧៦៩    ៥៤៦.៤៧៩.៥២៦    ១.០៩៤.០២៥.៥៥៩    ៤.៤២៥.៣៣៣.៣៨៨   

ម្របាក់ចំដណញសម្រាប់ការយិបរដិចេទ   -      -      -      -      -      -      ៨០.៣៥៨.២៩៧    ៣២៦.៤១៥.៤០១    ៨០.៣៥៨.២៩៧    ៣២៦.៤១៥.៤០១   
លទធផលចំដណញលមអិត្ដផេងៗ ៖                     
ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នកាត្េវកិចចេត្ថម្របដយាជ្ន៍
និដយាជិ្ត្  -      -      -      -      -      -      (២០.៤៧៥)   (៨៣.១៦៩)   (២០.៤៧៥)   (៨៣.១៦៩)  

លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   -      -      -      -      -      ៥.១៩៦.៨៣៦    -      -      -      ៥.១៩៦.៨៣៦   
លទធផលចំដណញលមអិត្សរបុសម្រាប់ការយិបរដិចេទ  -      -      -      -      -      ៥.១៩៦.៨៣៦    ៨០.៣៣៧.៨២២    ៣២៦.៣៣២.២៣២    ៨០.៣៣៧.៨២២    ៣៣១.៥២៩.០៦៨   
                     
ម្របតិ្បត្តិការជាមួយ ភាគហ ុនិក៖                     
ភាគល្លភបានបង់  -      -      -      -      -      -      (៤២៦.២៣១)   (១.៧៣១.៣៥០)   (៤២៦.២៣១)   (១.៧៣១.៣៥០)  
ការដផារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុកដៅជាដដើមទុនបម្រមុង  -      -      -      -      ៥៥.៣២៧.៩២៥    ២២៤.៧៤២.០៣១    (៥៥.៣២៧.៩២៥)   (២២៤.៧៤២.០៣១)   -      -     
ការដផារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុក ដៅទុនបម្រមុងតម    
បទបបញ្ញត្តិ   -      -      -      -    

 
 ២២.៤៥៤.៤៤៦    ៩១.២០៩.៩៦០    (២២.៤៥៤.៤៤៦)   (៩១.២០៩.៩៦០)   -      -     

លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   -      ១២.៩៩៤.៨៩០    -      ៣៥១.១៨៦    -      ១៥.៣១៦.៧០៥    -      -      -      ២៨.៦៦២.៧៨១   
ម្របតិ្បត្តិការជាមួយភាគហ ុនិកសរបុ  -      ១២.៩៩៤.៨៩០    -      ៣៥១.១៨៦    ៧៧.៧៨២.៣៧១    ៣៣១.២៦៨.៦៩៦    (៧៨.២០៨.៦០២)   (៣១៧.៦៨៣.៣៤១)   (៤២៦.២៣១)   ២៦.៩៣១.៤៣១   
                     
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ២ំ០២១   ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ១.៧៦៥.១៣៩.៣០២    ១១.៧០៦.២១៥    ៤៧.៧០២.៨២៦    ៥៨៨.៥២៣.៩២៧    ២.៤១៥.៨២៣.៣៤២    ១៤០.៥៤៣.៩៨៩    ៥៥៥.១២៨.៤១៧   ១.១៧៣.៩៣៧.១៥០   ៤.៧៨៣.៧៩៣.៨៨៧   

 
 
 
 
 
 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

របាយការណ៍សរ៊ីេ៊ីបឡក្មបក្មួលមូលធនអដាយឡែរចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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 អដើមទ ន  ប េវលាភភាគហ  ន  ទ នបក្មុង  ចំអណញររាទ រ  មូលធនសរ  ប  
 ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល  
   (កំណត់្សាា ល់ ៥)    (កំណត់្សាា ល់ ៥)    (កំណត់្សាា ល់ ៥)    (កំណត់្សាា ល់ ៥)    (កំណត់្សាា ល់ ៥)  

                     
ថ្្ងៃទី 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   

ម្របាក់ចំដណញសម្រាប់ការយិបរដិចេទ (មិនបានដធវើ
សវនកមម)  -      -      -      -      -      -      ៦៤.២៣៤.២៤០    ២៦២.២៦៨.៤០២    ៦៤.២៣៤.២៤០    ២៦២.២៦៨.៤០២   

លទធផលចំដណញលមអិត្ដផេងៗ  (មិនបានដធវើ 
សវនកមម)៖                     

ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នកាត្េវកិចចេត្ថម្របដយាជ្ន៍
និដយាជិ្ត្  -      -      -      -      -      -      (៣៨៧.៩១៨)   (១.៥៨៣.៨៦៩)   (៣៨៧.៩១៨)   (១.៥៨៣.៨៦៩)  

លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   -      -      -      -      -      ២.៧៥៧.៩៧៦    -      -      -      ២.៧៥៧.៩៧៦   
លទធផលចំដណញលមអិត្សរបុសម្រាប់
ការយិបរដិចេទ (មិនបានដធវើសវនកមម)  -      -      -      -      -      ២.៧៥៧.៩៧៦    ៦៣.៨៤៦.៣២២    ២៦០.៦៨៤.៥៣៣    ៦៣.៨៤៦.៣២២    ២៦៣.៤៤២.៥០៩   

                     
ម្របតិ្បត្តិការជាមួយ ភាគហ ុនិក (មិនបានដធវើសវនកមម)
៖                     

ភាគល្លភឡដលបានបង់  -      -      -      -      -      -      (៣២.៧១៨.៨២៥)   (១៣៣.៥៩០.៩៦២)   (៣២.៧១៨.៨២៥)   (១៣៣.៥៩០.៩៦២)  
ការដផារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុកដៅជាដដើមទុន

បម្រមុង  -      -      -      -      ៨២.២៦២.៨៨១    ៣៣៥.៨៧៩.៣៤៣    (៨២.២៦២.៨៨១)   (៣៣៥.៨៧៩.៣៤៣)   -      -     
ការដបាោះផាយភាគហ ុន  ៤.៣៤៤.៨៦៥    ១៧.៧៤០.០៨៤    ១១.៧០៦.២១៥    ៤៧.៧៩៦.៤៧៦    -      -      -      -      ១៦.០៥១.០៨០    ៦៥.៥៣៦.៥៦០   
ការដផារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុក ដៅទុនបម្រមុង

តម បទបបញ្ញត្តិ   -      -      -      -      ២.៧៦៩.០៦១    ១១.៣០៦.០៧៦    (២.៧៦៩.០៦១)   (១១.៣០៦.០៧៦)   -      -     
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   -      ៧.៧៦២.១៧៥    -      ១១៧.០៦២    -      ៧.៣៣៥.៥៨៤    -      -      -      ១៥.២១៤.៨២១   
ម្របតិ្បត្តិការជាមួយភាគហ ុនិកសរបុ (មិនបានដធវើ
សវនកមម)  ៤.៣៤៤.៨៦៥    ២៥.៥០២.២៥៩    ១១.៧០៦.២១៥    ៤៧.៩១៣.៥៣៨    ៨៥.០៣១.៩៤២    ៣៥៤.៥២១.០០៣   

 
(១១៧.៧៥០.៧៦៧)   (៤៨០.៧៧៦.៣៨១)   (១៦.៦៦៧.៧៤៥)   (៥២.៨៣៩.៥៨១)  

                     
ថ្្ងៃទី៣០  ឡែមិងុ  ្ ឆ្ន ២ំ០២០ (មិនបានដធវើ        
សវនកមម)  ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ១.៧៧២.៩៣៦.២៣៧    ១១.៧០៦.២១៥    ៤៧.៩១៣.៥៣៨    ៥១០.៧៤១.៥៥៤    ២.១០៩.៦៤៧.៦៣៥    ៦៣.៨៤៦.៣២២    ២៤២.១៤០.៥៤១    ១.០១៩.៤៥៧.១១០    ៤.១៧២.៦៣៧.៩៥១   

 
កំណត់្សាា ល់ដូចានភាជ ប់ជាមួយ ដៅទំេ័រទី៣២ ដល់ទី២៤៨ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលដនោះ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

របាយការណ៍លហូំរទឹរក្បារ់អដាយឡែរចអនាល ោះអេល  
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 

 
ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្ងៃទី៣០ ឡែ មិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 កំណត់្   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 សាា ល ់ ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 
         លំហូរស្ថច់ម្របាក់េីសកមមភាេម្របតិ្បត្តិការ         
ម្របាក់ចំដណញកនុងការយិបរដិចេទមុនដេលបង់េនធ   ៩៩.៨៣៥.៨៤២    ៨០.៤៧៦.៤៤៥    ៤០៥.៥៣៣.១៨៩    ៣២៨.៥៨៥.៣២៥  
និយ័ត្កមមដលើ៖         
រលំស់ ១៤  ៨.៩៦៣.១១២    ៩.៥៣២.៨៥៦    ៣៦.៤០៨.១៦១    ៣៨.៩២២.៦៥១  
រលំស់ដលើសិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមម ១៦  ៥.១១៩.៤៧៨    ៤.៨១២.៦៨៩    ២០.៧៩៥.៣២០    ១៩.៦៥០.២០៩  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បំណាច់េតី្ត្ភាេការង្ហរ ២៤(គ)  ៣.៩៥៥.៦០៨    ៣.៨៨៨.៧១៤    ១៦.០៦៧.៦៨០    ១៥.៨៧៧.៦១៩  
រលំស់ដលើម្រទេយសកមមេរូបី ១៥  ១.៧៨៩.៩៦៩    ១.៤៦៨.៧០៦    ៧.២៧០.៨៥៤    ៥.៩៩៦.៧២៧  
ចំណាយេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្ត ២៤(ក)  ៧៨៨.១៧៤    ៧៦១.៣៣២    ៣.២០១.៥៦៣    ៣.១០៨.៥១៩  
ចំណាយដលើ មូលនិធិេភិវឌ្ឍន៍វជិាជ ជី្វៈ ២៤(ែ)  ៧៣៩.៤៦៤    ៦៧៧.៩៧៨    ៣.០០៣.៧០៣    ២.៧៦៨.១៨៤  
និយ័ត្កមមដលើម្រទេយ  និងបរកិាខ រ   ៥២៨.០៨០    ១០.៤៣៣    ២.១៤៥.០៦១    ៤២.៥៩៨  
(ខាត្)/ចំដណញេីការលក់ម្រទេយ  និងបរកិាខ រ  និង ម្រទេយសកមមេរូបី ២៩  ៤៣៥.៦៨៧    (៩០.៦៩២)   ១.៧៦៩.៧៦១    (៣៧០.២៩៥) 
ខាត្ ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលសុទធ ១០  ៣៨០.៥៩១    ៧.៧៧៦.២០៥    ១.៥៤៥.៩៦១    ៣១.៧៥០.២៤៥  
ចំណូលភាគល្លភ   (១១៦.៦១៤)   (១៧៤.៤៧៩)   (៤៧៣.៦៨៦)   (៧១២.៣៩៨) 
និយ័ត្កមមដលើម្រទេយសកមមេរូបី   (២៣០.៦៩៨)   ២៧២.១៨៥    (៩៣៧.០៩៥)   ១.១១១.៣៣១  
ចំដណញេីការបតូររូបិយប័ណណមិនទន់បានទទួលស្ថា ល់   (៨៩០.៧៩២)   ១៨.០៨៩    (៣.៦១៨.៣៩៧)   ៧៣.៨៥៧  
ចំណូលការម្របាក់សុទធ   (១៨៥.៣៧៣.៧៨២)   (១៦៤.៨៨៤.១២៨)   (៧៥២.៩៨៨.៣០២)   (៦៧៣.២២១.៨៩៥) 

ការខាត្បង់េីម្របតិ្បត្តិការមុនដេលបឡម្រមបម្រមលួមូលធន   (៦៤.០៧៥.៨៨១)   (៥៥.៤៥៣.៦៦៧)   (២៦០.២៧៦.២២៧)   (២២៦.៤១៧.៣២៣) 
បឡម្រមបម្រមួល ៖         
ឥណទន  និងបុដរម្របទន   (៣០៤.១៤៥.៤៣២)   (៣៣.៣៨៤.២៦៩)   (១.២៣៥.៤៣៨.៧៤៥)   (១៣៦.៣០៧.៩៧០) 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្ គារដផេងៗ    (១៤៨.៧៦២.១៨៨)   (៣៤.៩៧៤.១០០)   (៦០៤.២៧២.០០៨)   (១៤២.៧៩៩.២៥០) 
ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់   ១០១.១៦២.១៦១    ២៦៤.៨៦៦.៥៤៦    ៤១០.៩២០.៦៩៨    ១.០៨១.៤៥០.១០៧  
ម្រទេយសកមមដផេងៗ    (២.៩៣៥.១២៨)   (២.២០៥.១៤២)   (១១.៩២២.៤៩០)   (៩.០០៣.៥៩៥) 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន   ៤៥៥.២៦៣.៨៩៤    (៨៧.០១០.៩៨៥)   ១.៨៤៩.២៨១.៩៣៧    (៣៥៥.២៦៥.៨៥២) 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្ គារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ    ១៦២.២១៤.៩៨៩    ៧៧.៩៣៨.១៩៩    ៦៥៨.៩១៧.២៨៥    ៣១៨.២២១.៦៦៧  
បំណុលដផេងៗ    ៦.២១២.២០០    ១១.២៣៣.៦២៤    ២៥.២៣៣.៩៥៦    ៤៥.៨៦៦.៨៨៧  

ស្ថច់ម្របាក់សុទធបានេីម្របតិ្បត្តិការ   ២០៤.៩៣៤.៦១៥    ១៤១.០១០.២០៦    ៨៣២.៤៤៤.៤០៦    ៥៧៥.៧៤៤.៦៧១  
         ចំណូលការម្របាក់បានទទួល   ២៦០.១៤៩.៤៩៣    ២៣២.៩៥៨.៦៦៥    ១.០៥៦.៧២៧.២៤១    ៩៥១.១៧០.២៣៤  
មូលនិធិេភិវឌ្ឍន៍វជិាជ ជី្វៈបានបង់ ២៤(ែ)  (២.២៦៣)   (២.០៨៣.៦៧៩)   (៩.១៩២)   (៨.៥០៧.៦៦១) 
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្តបានបង់ ២៤(ក)  (១១០.៣៧០)   (៤៨.៤៦៨)   (៤៤៨.៣២៣)   (១៩៧.៨៩៥) 
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បំណាច់េតី្ត្ភាេការង្ហរបានបង់ ២៤(គ)  (៣.៨៥៧.២៤៨)   (៣.៦៧០.៥៤១)   (១៥.៦៦៨.១៤១)   (១៤.៩៨៦.៨១៩) 
េនធដលើម្របាក់ចំណូលបានបង់ ៣១(ក)  (២៦.៨៧៤.៨៤៩)   (៣១.២៩០.០២៣)   (១០៩.១៦៥.៦៣៧)   (១២៧.៧៥៧.១៦៤) 
ចំណាយការម្របាក់បានបង់   (៥០.០៨៣.១២៣)   (៤៨.៨៧២.៥៩៦)   (២០៣.៤៣៧.៦៤៦)   (១៩៩.៥៤៦.៨១០) 

ស្ថច់ម្របាក់សុទធបានេីសកមមភាេម្របតិ្បត្តិការ (ដយាងដៅទំេ័រប្ ា ប់)   ៣៨៤.១៥៦.២៥៥    ២៨៨.០០៣.៥៦៤    ១.៥៦០.៤៤២.៧០៨       ១.១៧៥.៩១៨.៥៥៦  
         



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

របាយការណ៍លហូំរទឹរក្បារ់អដាយឡែរចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
  ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្ងៃទី៣០ ឡែ មិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១  ថ្ងៃទី៣០ ឡែ មិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 កំណត់្   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 

 សាា ល ់ ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

         
ស្ថច់ម្របាក់សុទធបានេីសកមមភាេម្របតិ្បត្តិការ (ដយាងមកេីទំេ័រមុន)   ៣៨៤.១៥៦.២៥៥    ២៨៨.០០៣.៥៦៤    ១.៥៦០.៤៤២.៧០៨    ១.១៧៥.៩១៨.៥៥៦  
លំហូរទឹកម្របាក់េីសកមមភាេវនិិដយាគ         
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ   (២៣.០១៦.៧១២)   ២៤.៧៧៧.៧២៥    (៩៣.៤៩៣.៨៨៤)   ១០១.១៦៧.៤៥១  
ការម្របាក់បានមកេីការវនិិដយាគ   ៧៤១.៥៤៣    ២.១៧៦.១៥៧    ៣.០១២.១៤៨    ៨.៨៨៥.២៥៦  
ស្ថច់ម្របាក់បានមកេីការវនិិដយាគដល់កាលកំណត់្   ៣៧.២៧៧    (៤០៧.៤១០)   ១៥១.៤១៩    (១.៦៦៣.៤៥៥) 
ការវនិិដយាគបឡនថម   (៣៦.១៤១)   -      (១៤៦.៨០៥)   -    
ការទិញម្រទេយ  និងបរកិាខ រ ១៤  (១៣.០៣៥.១៧៦)   (១១.០២០.៣៧២)   (៥២.៩៤៨.៨៨៥)   (៤៤.៩៩៦.១៧៩) 
ការទិញម្រទេយសកមមេរូបី ១៥  (៥៧៦.៩៣០)   (៧.៤៤៤.១៧០)   (២.៣៤៣.៤៩០)   (៣០.៣៩៤.៥៤៦) 
ការវនិិដយាគកនុងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធបឡនថម   (២.១៤៥)   -      (៨.៧១៣)   -    
ភាគល្លភបានទទួល   ១១៦.៦១៤    ១៧៤.៤៧៩    ៤៧៣.៦៨៦    ៧១២.៣៩៨  
ស្ថច់ម្របាក់បានេីការលក់ម្រទេយ និងបរកិាខ រ   ៧៦.២៩៥    ៩៨.៣៧៨    ៣០៩.៩១០    ៤០១.៦៧៧  
ស្ថច់ម្របាក់(ដម្របើកនុង)/បានេីសកមមភាេវនិិដយាគ   (៣៥.៦៩៥.៣៧៥)   ៨.៣៥៤.៧៨៧    (១៤៤.៩៩៤.៦១៤)   ៣៤.១១២.៦០២  
         
លំហូរស្ថច់ម្របាក់េីសកមមភាេហិរញ្ញបបទន         

ការទូទត់្ភាគល្លភ   (៤២៦.២៣១)   (៣២.៧១៨.៨២៥)   (១.៧៣១.៣៥០)   (១៣៣.៥៩០.៩៦២) 
ការសងម្របាក់កមចី   (៥៣.៧៦៧.៧១៨)   (១១១.៤១២.២០៤)   (២១៨.៤០៤.៤៧១)   (៤៥៤.៨៩៦.០២៩) 
ស្ថច់ម្របាក់បានេីម្របាក់កមចី   ៧៥.០០០.០០០    ២៩.៨២៨.០១០    ៣០៤.៦៥០.០០០    ១២១.៧៨៧.៧៦៥  
ការសងបំណុលប្ ា ប់បនេំ   -      (៣១០.០៦៩)   -      (១.២៦៦.០១២) 
ស្ថច់ម្របាក់បានេីបំណុលប្ ា ប់បនេំ   ១៨២.៩២៩    ៣៥.០០០.០០០    ៧៤៣.០៥៨    ១៤២.៩០៥.០០០  
ស្ថច់ម្របាក់បានេីការដបាោះផាយភាគហ ុន   -      ៤.៣៤៤.៨៦៥    -      ១៧.៧៤០.០៨៤  
ចំណាយការម្របាក់បានបង់   (១៨.៥២០.៣៤២)   (២៣.៨៧៨.៩៩៦)   (៧៥.២២៩.៦២៩)   (៩៧.៤៩៧.៩៥២) 
ស្ថច់ម្របាក់បានេីបុេវល្លភភាគហ ុន   -      ១១.៧០៦.២១៥    -      ៤៧.៧៩៦.៤៧៦  
ការទូទត់្បំណុលភតិ្សនា ២៣  (៥.៦៦៥.៣៣៨)   (៥.២៦៣.៥០៤)   (២៣.០១២.៦០៣)   (២១.៤៩០.៨៨៧) 
ស្ថច់ម្របាក់សុទធ ដម្របើកនុងសកមមភាេ ហិរញ្ញបបទន   (៣.១៩៦.៧០០)   (៩២.៧០៤.៥០៨)   (១២.៩៨៤.៩៩៥)   (៣៧៨.៥១២.៥១៧) 
         
ការ/ដកើនដែើង ស្ថច់ម្របាក់ និងស្ថច់ម្របាក់សមមូលសុទធ   ៣៤៥.២៦៤.១៨០    ២០៣.៦៥៣.៨៤៣    ១.៤០២.៤៦៣.០៩៩    ៨៣១.៥១៨.៦៤១  
ស្ថច់ម្របាក់ និងស្ថច់ម្របាក់សមមូល ្ ដដើមការយិបរដិចេទ ៣៣  ១.៤៥៧.៦៩៧.៩៣៩    ១.៤៥៩.៦១៣.៤៤៨    ៥.៨៩៦.៣៨៨.១៦៣    ៥.៩៤៧.៩២៤.៨០១  
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ    -      -      ៤៨.២១៩.៣៧៣    ២៨.៣០៩.៥៨០  
         
ស្ថច់ម្របាក់ និងស្ថច់ម្របាក់សមមូល  ្ ចុងការយិបរដិចេទ ៣៣  ១.៨០២.៩៦២.១១៩    ១.៦៦៣.២៦៧.២៩១    ៧.៣៤៧.០៧០.៦៣៥    ៦.៨០៧.៧៥៣.០២២  
         
 ដៅេំែុងការយិបរដិចេទ ធ្គារបានចុោះកិចចសនាជួ្លងមី និងទទួលស្ថា ល់សិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមមចំនួន ៥.២៣១.៥៣០ 
ដុល្លល រ      អាដមរកិ (២០២០៖ ៣.៨១២.២៤១ ដុល្លល រអាដមរកិ) ឡដលទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងបំណុលភតិ្សនា និងជាម្របតិ្បត្តិការមិនឡមន
ស្ថច់ម្របាក់។ 
 
 

កំណត់្សាា ល់ដូចានភាជ ប់ជាមួយ ដៅទំេ័រទី៣២ ដល់ទី២៤៨ គឺជាឡផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលដនោះ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល  
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១. េ័រ៌ានទូអៅ 
មុនថ្ងៃទី១ ឡែធនូ ឆ្ន ំ២០០៣ ធ្គារ ដេសីុលីោ ភីេិលសីុ (ដៅកាត់្ថា “ធ្គារ”) គឺជាម្រកមុហ ុនមហាជ្ន

ទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ ឡដលបដងកើត្ដែើងដម្រកាមចាប់ម្រេោះរាជាណាចម្រកកមពុជា ដហើយដធវើម្របតិ្បត្តិការជាធ្គារ   
ឯកដទសឡដលានទីស្ថន ក់ការកណាត លដៅរាជ្ធានីភនំដេញ និងានស្ថខាចំនួន ១៤ កនុងម្រេោះរាជាណាចម្រកកមពុជា។ 
ដៅថ្ងៃទី១ ឡែធនូ ឆ្ន ំ២០០៣ ធ្គារជាតិ្ថ្នកមពុជា បានផតល់អាជាា ប័ណណដល់ធ្គារ ជាធ្គារពាណិជ្ជឯកជ្ន 
សម្រាប់រយៈដេល ៣ឆ្ន ំ គិត្ចាប់េីថ្ងៃទី១ ឡែធនូ ឆ្ន ំ២០០៣។ ដៅថ្ងៃទី២៨ ឡែវចិេិកា ឆ្ន ំ២០០៦ អាជាា ប័ណណរបស់ធ្គារ 
ម្រត្ូវបានដធវើជាងមីមតងដទៀត្ដៅជាអាជាា ប័ណណេចិថ្្នតយ៍។ ថ្ងៃទី២៥ ឡែឧសភា ឆ្ន ំ២០២០ ធ្គារដជាគជ័្យដៅកនុងការ
ចុោះបញ្ជ ីដៅដលើទីផារមូលបម្រត្កមពុជា។  

ការយិាល័យចុោះបញ្ជ ីរបស់ធ្គារានទីតំងសថិត្ដៅេគារដលែ ៦១ មហាវងីិម្រេោះមុនីវងេ សង្ហក ត់្ស្សោះចក     
ែណឌ ដូនដេញ រាជ្ធានីភនំដេញ ម្រេោះរាជាណាចម្រកកមពុជា។  

ធ្គារដធវើម្របតិ្បត្តិការដម្រកាមការម្រត្ួត្េិនិត្យរបស់ធ្គារជាតិ្ថ្នកមពុជា ដោយដផ្លត ត្ជាេិដសសដលើការផតល់
ឥណទន និងដសវាហិរញ្ញវត្ថុដផេង ដៗទៀត្សម្រាប់ម្របជាេលរដឋទូដៅ ក៏ដូចជាសហម្រគាសធុនតូ្ច និងមធយម ម្រេមទំង
សកមមភាេអាជី្វកមមដថ្ទដទៀត្ ឡដលម្រកុមម្របឹកាភិបាលដជ្ឿជាក់ថាគំាម្រទដល់ដគាលបំណងដនោះ។ 

សកមមភាេចមបង រៗបស់ម្រកមុហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ម្រត្ូវបានល្លត្ម្រត្ោងដៅកនុងកំណត់្សាា ល់ ១៣ ដលើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេល។ 

គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០២១  សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ានបុគាលិកចំនួន ១៣.៦៨៦ ្ក់ និង 
១២.០៣៦ ្ក់ (២០២០៖ ១៣.៧០៤ ្ក់ និង ១២,០១៣ ្ក់) ដហើយសមព័នធធ្គារានស្ថខាចំនួន ២៦២ ទូទំងដែត្ត
ម្រកុងដៅកនុងម្រេោះរាជាណាចម្រកកមពុជា   ៣៨ស្ថខា ដៅស្ថធារណរដឋម្របជាធិបដត្យយម្របជាានិត្ឡាវ និង១៧ស្ថខា  ដៅ
ស្ថធារណរដឋសហភាេមីយា៉ា ន់ា៉ា ។ 

២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ 

ដគាលនដយាបាយគណដនយយសំខាន់ៗខាងដម្រកាមដនោះ ម្រត្វូបានេនុវត្តដោយសមព័នធធ្គារ និងធ្គារ                  
កនុងការដរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលដនោះ។ ដគាលនដយាបាយទំងេស់ដនោះ ម្រត្ូវបានយកមកេនុវត្ត
ម្របកបដោយសងាតិ្ភាេដៅម្រគប់ការយិបរដិចេទ ដលើកឡលងឡត្ានការបញ្ញជ ក់បឡនថម។ 

(ក) មូលោឋ នថ្នការដរៀបចំនិងបង្ហា ញ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលរបស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ម្រត្ូវបានដរៀបចំដែើងដោយេនុដល្លមដៅ

តមសតង់ោររបាយការណ៍ទក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុេនដរជាតិ្ថ្នកមពុជា ដៅកាត់្ថា (“ស.រ.ទ.ហ.េ.ក”)។ របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរួមចដ ល្ ោះដេលម្រត្ូវបានដរៀបចំដែើងដៅតមមូលោឋ នថ្ងលដដើមដលើកឡលងឡត្ធាតុ្មួយចំនួនឡដលមិនម្រត្ូវបាន
ដរៀបចំដែើងដៅតមមូលោឋ នថ្ងលដដើមានដូចជា៖ 

• ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតមរលំស់ថ្ងលដដើម



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់  ៗ(រ) 

(ក) មូលោឋ នថ្នការដរៀបចំ (ត្) 
• ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឡដលបានកំណត់្ត្ថ្មលតមត្ថ្មលសមស្សប 

• បានកំណត់្ជាម្រទេយសកមមឡដលានេត្ថម្របដយាជ្ន៍ ឬកាត្េវកិចច 

• សំវធិានធនឡដលបានវាស់ឡវង តមការចំណាយឡដលបានបា៉ា ន់ស្ថម នលអបំផុត្ ឡដលត្ម្រមូវឱ្យទូទត់្នូវ
កាត្េវកិចចបចចុបបនន ជាមួយការដធវើេបបហា ម្របសិនដបើានផលប៉ាោះពាល់ដៅដលើត្ថ្មលថ្នស្ថច់ម្របាក់។ 

ការដរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេល េនុដល្លមដៅតម ស.រ.ទ.ហ.េ.ក ត្ម្រមូវឱ្យដម្របើម្របាស់ការបា៉ា ន់
ស្ថម នគណដនយយសំខាន់ៗ។ វាក៏ត្ម្រមវូឱ្យម្រកមុម្របឹកាភិបាលដធវើការវនិិចេ័យកនុងដំដណើ រការេនុវត្តដគាលនដយាបាយ
គណដនយយ របស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ។ ឡផនកពាក់េ័នធនឹងការវនិិចេ័យ ឬភាេសមុគស្ថម ញឡដលានកម្រមិត្ែពស់ ឬ
ឡផនកឡដលានការសនមត្ និងការបា៉ា ន់ស្ថម នជាស្ថរវនតចំដពាោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលម្រត្វូបានបង្ហា ញដៅកនុង
កំណត់្សាា ល់ ៣។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានបង្ហា ញដោយេនុដល្លមតមសតង់ោរគណដនយយកមពុជា ៣៤ របាយការណ៍ហិរញ្ញ
វត្ថុចដ ល្ ោះដេល។ 

េនកម្រគប់ម្រគងល្លត្ម្រត្ោងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលដោយឡផអកដលើសនានីយភាេ។ េ័ត៌្ានេំេី              
ម្រទេយសកមមរយៈដេលែលី និងឡវង និងបំណុលរយៈដេលែលី និងឡវងបានល្លត្ម្រត្ោងដៅកនុងឡផនកការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ       
ហរញិ្ញវត្ថុ។ ម្រទេយសកមម និងបំណុលឡដលដលើស១២ឡែ គឺម្រត្ូវចាត់្ទុកជាម្រទេយសកមមរយៈដេលឡវង និងបំណុលរយៈ    
ដេលឡវង។ 

 (ែ) ការដម្របើម្របាស់សតង់ោរងមី និងសតង់ោរគណដនយយឡដលបានឡកសម្រមលួ  

(i)  សតង់ោរងមី និងសតង់ោរគណដនយយឡដលបានឡកសម្រមលួឡដលចូលជាធរានដៅកនុងេំែុងម្រតី្ាសដនោះ  

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារបានដម្របើម្របាស់សតង់ោរងមី និងសតង់ោរគណដនយយឡដលបានឡកសម្រមលួទំងេស់ដៅ
ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០២១។  សតង់ោរងមី និងសតង់ោរគណដនយយឡដលបានឡកសម្រមលួ និងដសចកតីបកស្ស្ថយឡដល
ទក់ទងដៅនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលរបស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារានដូចជា៖ 

• កំឡណទម្រមង់េម្រតការម្របាក់ - ដំណាក់កាលទី ២ (វដិស្ថធនកមម ស.រ.ហ.េ.ក ៩. ស.គ.េ.ក ៣៩. ស.រ.ហ.េ.ក ៧                    
ស.រ.ហ.េ.ក ៤ និង ស.រ.ហ.េ.ក ១៦) 

• សមបទនការជួ្លទក់ទងនឹងកូវដី១៩ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០២១ (វដិស្ថធនកមមដលើ ស.រ.ហ.េ.ក ១៦)  

េនកម្រគប់ម្រគងបានដធវើការគណ ដ្លើការដម្របើម្របាស់សតង់ោរងមីទំងដនោះ គឺមិនានការប៉ាោះពាល់ជាស្ថរវនតដៅដលើរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលរបស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារដែើយ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ែ) ការដម្របើម្របាស់សតង់ោរងមី និងសតង់ោរគណដនយយឡដលបានឡកសម្រមលួ  (ត្) 

 (ii)  សតង់ោរងមី និងសតង់ោរគណដនយយឡដលបានឡកសម្រមលួប៉ាុឡនតមិនទន់ចូលជាធរាន 

ដៅថ្ងៃេនុម័ត្ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដនោះ ានសតង់ោរងមី និងសតង់ោរគណដនយយឡដលបានឡកសម្រមលួបាន
ដចញផាយប៉ាុឡនតមិនទន់ចូលជាធរាន ដហើយមិនម្រត្វូានសម្រាប់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារានដូចខាងដម្រកាម៖ 

• ស.រ.ហ.េ.ក ១៧ កិចចសនាធា្រា៉ាប់រង 

• ឯកស្ថរដយាងចំដពាោះម្រកបែណឌ ទសេនទន (វដិស្ថធនកមមដលើ ស.រ.ហ.េ.ក ៣ ) 

• ចំណាត់្ថាន ក់បំណុលរយៈដេលែលី ឬរយៈដេលឡវង េនារដេលចូលជាធរាន (វដិស្ថធនកមមដលើ  ស.គ.េ.ក ១) 

• ម្រទេយសមបតិ្ត ដរាងចម្រក និងបរកិាខ រ ចំណូលេីការលក់មុនដេលដម្របើម្របាស់(វដិស្ថធនកមមដលើ ស.គ.េ.ក១៦) 

• កិចចសនាសមុគស្ថម ញ  ថ្ងលដដើមបបំីដេញកិចចសនា(វដិស្ថធនកមមដលើ  ស.គ.េ.ក៣៧ ) 

• ការឡកលមអម្របចំាឆ្ន ំដលើសតង់ោរ ស.រ.ហ.េ.ក ២០១៨ - ២០២០ 

• ការេនារដេលដលើការដលើកឡលងបដណាត ោះអាសននេីការដម្របើម្របាស់ស.រ.ហ.េ.ក ៩ (វដិស្ថធនកមមដលើ  ស.រ.ហ.េ.ក  ៤) 

• ការល្លត្ម្រត្ោងដគាលនដយាបាយគណដនយយ (វដិស្ថធនកមមដលើ  ស.គ.េ.ក ១  និងការេនុវត្តរបាយការណ៍ ស.រ.ហ.េ.ក ២) 

• និយមន័យថ្នការបា៉ា ន់ស្ថម នគណដនយយ (វដិស្ថធនកមមដលើ  ស.គ.េ.ក ៨) 

• េនធេនារទក់ទងនឹងម្រទេយសកមម និងបំណុលឡដលដកើត្ដែើងេីម្របតិ្បត្តិការឯកដតភាគី (វដិស្ថធនកមមដលើ            
ស.គ.េ.ក១២) 

េនកម្រគប់ម្រគងបានសនមត្ថាការមិនដម្របើម្របាស់សតង់ោរងមីដរៀបរាប់ខាងដលើទំងដនោះ នឹងមិនានការប៉ាោះពាល់ជាស្ថរវនត
សម្រាប់របាយការណ៍ហរញិ្ញវត្ថុរបស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារដៅដេលខាងមុែដែើយ។ 

  (គ) របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួ 

(i) ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ 

ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ គឺជាម្រកុមហ ុនទំងឡាយណាឡដលសមព័នធានេភិបាលភាេ។ សមព័នធេភិបាលម្រកុមហ ុន
មួយដៅដេលឡដលសមព័នធម្របឈ្ម ឬានសិទធិចំដពាោះផលេដងរេីការវនិិដយាគជាមួយម្រកុមហ ុន និងានឥទធិេលដៅ
ដលើផលទំងដ្ោះតមរយៈសិទធិេំណាចរបស់ែលួនកនុងការដឹក្ំសកមមភាេឡដលពាក់េ័នធរបស់ម្រកុមហ ុន។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួមចដ ល្ ោះដេល គឺរួមបញ្ចូ លនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលរបស់ធ្គារ និងម្រកុម
ហ ុនបុម្រត្សមព័នធទំងេស់ ឡដលបានដរៀបចំសម្រាប់ការយិបរដិចេទហិរញ្ញវត្ថុដនោះ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(គ) របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួ (ត្) 

(i) ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ (ត្) 

ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ម្រត្ូវបានរួមញ្ចូ លគាន ចាប់េីកាលបរដិចេទឡដលេភិបាលភាេម្រត្ូវបានដផារដៅឱ្យសមព័នធ
ធ្គារ និងបញ្ឈប់ការរួមញ្ចូ លគាន ចាប់េីកាលបរដិចេទឡដលេភិបាលភាេបានបញ្ច ប់។ 

រាល់ម្របតិ្បត្តិការ និងសមតុ្លយជាស្ថរវនតរវាងសមព័នធធ្គារម្រត្ូវបានលុបដចាល ដហើយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
រួមចដ ល្ ោះដេល ឆលុោះបញ្ញច ំងឡត្ម្របតិ្បត្តិការខាងដម្រៅឡត្ប៉ាុដណាណ ោះ។ ដៅដេលចំាបាច់ ដគាលនដយាបាយគណដនយយរបស់
ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ម្រត្ូវបានផ្លល ស់បតូរដដើមបីធា្ឱ្យបាននូវសងាតិ្ភាេជាមួយនឹងដគាលនដយាបាយឡដលេនុវត្តដោយ
សមព័នធ។ 

(ii) ការផ្លល ស់បតូ រេត្ថម្របដយាជ្ន៍ភាគហ ុនិកកនុងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ដោយមិនផ្លល ស់បតូ រេភិបាលភាេ 

ម្របតិ្បត្តិការជាមួយេបបភាគភាគកមម ឡដលមិនដធវើឱ្យានការបាត់្បង់េភិបាលភាេម្រត្ូវបានកត់្ម្រតជាម្របតិ្បត្តិការ
មូលធន ដូចម្របតិ្បត្តិការជាមួយាច ស់ម្រកុមហ ុនកនុង្មជាាច ស់ឡដរ។ ករណីានការទិញេីេបបភាគភាគកមម លដមអៀង
រវាង ត្ថ្មលត្បសនងឡដលបានបង់ និងចំឡណកពាក់េ័នធថ្នត្ថ្មលដយាងម្រទេយសកមមសុទធរបស់ម្រកមុហ ុនបុម្រត្សមព័នធឡដលបាន
ទិញ ម្រត្វូបានកត់្ម្រតដកដចញេីមូលធន។ ករណីានការលក់េបបភាគភាគកមម លដមអៀងរវាង ត្ថ្មលត្បសនងឡដលបាន
ទទួល និងចំឡណកពាក់េ័នធថ្នត្ថ្មលដយាងម្រទេយសកមមសុទធរបស់ម្រកមុហ ុនបុម្រត្សមព័នធឡដលបានលក់ក៏ម្រត្ូវកត់្ម្រតកនុង
មូលធនឡដរ។ 

(iii) ការលក់ថ្នម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ 

ដៅដេលឡដលសមព័នធឡលងានេភិបាលភាេ េត្ថម្របដយាជ្ន៍ឡដលានដៅកនុងម្រកុមហ ុនម្រត្ូវបានវាស់ឡវងដែើង
វញិដៅតមត្ថ្មលសមស្សប ដៅកាលបរដិចេទឡដលេភិបាលភាេបានបាត់្បង់ ជាមួយនឹងការផ្លល ស់បតូរថ្នត្ថ្មល ឡដលម្រត្ូវ
បានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្។ ត្ថ្មលសមស្សបគឺជាត្ថ្មលដយាងដំបូងសម្រាប់ដគាលបំណង
គណដនយយជាបនតប ា្ ប់ សម្រាប់េត្ថម្របដយាជ្ន៍ឡដលម្រត្ូវទទួលបានទុកជាសាគត្ ការោក់ទុនរួមគាន  ឬម្រទេយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុ។ ដលើសេីដនោះដទៀត្ ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅម្រគាមុនដៅកនុងលទធផលលមអិត្ដផេងៗ
ទក់ទងនឹងេងាភាេដ្ោះ ម្រត្ូវកត់្ម្រតដូចករណីឡដលសមព័នធបានលក់ដោយផ្លា ល់ថ្នម្រទេយសកមម ឬសងបំណុលឡដល
ពាក់េ័នធ។ វាអាចានន័យថា ចំនួនឡដលបានទទួលដៅម្រគាមុនដៅកនុងលទធផលលមអិត្ដផេង  ៗម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ដែើង
វញិដៅរបាយការណ៍ម្របាក់ចំដណញ ឬខាត្។ 
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រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបថ្នអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(គ) របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួ (ត្) 

(iv) ការវនិិដយាគកនុងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ 
ការវនិិដយាគកនុងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ម្រត្ូវបានរាយការណ៍តមថ្ងលដដើម ដកការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលបងារដៅកនុង
របាយការណ៍ដោយឡែកចដ ល្ ោះដេលរបស់ធ្គារ។ ដៅដេលលក់ការវនិិដយាគដ្ោះដចញវញិ ត្ថ្មលលដមអៀងរវាងត្ថ្មល
ត្បសនងឡដលបានមកេីការលក់ និងត្ថ្មលដយាងរបស់វា ម្រត្វូបានកត់្ម្រតដៅកនុងរបាយការណ៍ចំដណញឬខាត្ និង       
លទធផលលមអិត្ដផេង  ៗ។ 

ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលម្រត្ូវទទួលបានេីម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ឡដលធ្គារមិនរេឹំងថានឹងសងម្រត្ែប់មកវញិ្
ដេលេ្គត្ ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជាឡផនកមួយថ្នការវនិិដយាគរបស់ធ្គារដៅកនុងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ។ 

(ឃ្) ការឡម្របសម្រមលួរបិូយប័ណណបរដទស 

(i) រូបិយប័ណណមុែង្ហរ និងរូបិយប័ណណសម្រាប់ការបង្ហា ញ 

ធាតុ្ដៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលរបស់ម្រកុមហ ុនថ្នសមព័នធ ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងដោយដម្របើម្របាស់រូបិយ
ប័ណណថ្នបរសិ្ថថ នដសដឋកិចចសំខាន់ឡដលម្រកុមហ ុនដម្របើដៅកនុងកិចចម្របតិ្បត្តិការ (“រូបិយប័ណណមុែង្ហរ”)។ របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេល ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាម្របាក់ដុល្លល រអាដមរកិ ឡដលជារបិូយប័ណណមុែង្ហរ និងជារូបិយប័ណណសម្រាប់
ការបង្ហា ញរបស់ សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ។ 

(ii) ម្របតិ្បត្តិការ និងសមតុ្លយ 

ម្របតិ្បត្ដិការជារបិូយប័ណណដផេង ដៗម្រៅេីម្របាក់ដុល្លល រអាដមរកិ ម្រត្ូវបានឡម្របសម្រមលួដៅជារូបិយប័ណណមុែង្ហរ      
តមេម្រតបដូរម្របាក់ ្កាលបរដិចេទថ្នម្របតិ្បត្ដិការដ្ោះ។ ចំដណញ និងខាត្េីការបដូររូបិយប័ណណបរដទសឡដលដកើត្មក  
េីការទូទត់្ថ្នម្របតិ្បត្ដិការទំងដនោះ និងេីការឡម្របសម្រមួលេម្រតបដូរម្របាក់ ដៅចុងការយិបរដិចេទរបស់ម្រទេយសកមម និង
បំណុលរូបិយវត្ថុ្  ្ ឡដលកំណត់្ជារបិូយប័ណណដផេង  ៗ ដម្រៅេីម្របាក់ដុល្លល រអាដមរកិ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតដៅកនុង                  
របាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្ និងលទធផលលមអិត្ដផេងៗ។ 

(iii) សមព័នធធ្គារ 

របាយការណ៍លទធផល និងស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលថ្នកិចចម្របតិ្បត្តិការដម្រៅម្របដទស (ឡដលមិនាន   
រូបិយប័ណណថ្នដសដឋកិចចឡដលានេតិ្ផរណាែពស់ហួសដហតុ្) ឡដលានរូបិយប័ណណមុែង្ហរែុសគាន េីរបិូយប័ណណ
សម្រាប់ការបង្ហា ញរបស់ធ្គារ ម្រត្ូវបានឡម្របសម្រមួលដៅជារបិូយប័ណណសម្រាប់ការបង្ហា ញ ដូចខាងដម្រកាម៖ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
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២. អសចររ៊ីសអងេបថ្នអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ឃ្) ការឡម្របសម្រមលួរបិូយប័ណណបរដទស (ត្) 

(iii) សមព័នធធ្គារ (ត្) 

ក) ម្រទេយសកមមនិងបំណុលសម្រាប់របាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុនីមួយ ឡៗដលបានបង្ហា ញ ម្រត្ូវបានឡម្រប
សម្រមួលតមេម្រតបិទបញ្ជ ីដៅចុងការយិបរដិចេទថ្នរបាយការណ៍។ 

ែ) ម្របាក់ចំណូលនិងចំណាយ សម្រាប់ការរាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្ និងលទធផលលមអិត្ដផេងៗ នីមួយ  ៗម្រត្ូវ
បានឡម្របសម្រមលួតមេម្រតបតូរម្របាក់ជាមធយម (ដលើកឡលងឡត្េម្រតមធយមដនោះមិនឡមនជាភាេម្របហាក់ម្របឡហល
សមដហតុ្ផលថ្នផលប៉ាោះពាល់បងាររបស់េម្រតដៅកាលបរដិចេទម្របតិ្បត្តិការ កនុងករណីឡដលចំណូលនិង
ចំណាយម្រត្វូបានឡម្របសម្រមលួតមេម្រតដៅកាលបរដិចេទថ្នម្របតិ្បត្តិការដនោះ) និង 

គ) រាល់ភាេែុសគាន ថ្នលដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជាសាសធាតុ្ោច់ដោយឡែកថ្ន
មូលធន។ 

លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណឡដលដកើត្ដែើងេីការឡម្របសម្រមួលថ្នការវនិិដយាគសុទធ ដៅកនុងកិចចម្របតិ្បត្តិការបរដទស 
ណាមួយ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍លទធផលលមអិត្ដផេង  ៗ ដៅកនុងមូលោឋ នថ្នការរួមបញ្ចូ លគាន ។          
ដៅដេលកិចចម្របតិ្បត្ដិការបរដទស ម្រត្ូវបានលក់ដោយឡផនក លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ ម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិដៅ
របាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្ឡដលជាឡផនកមួយថ្នចំដណញ ឬខាត្េីការលក់។ 

(ង) ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ 

(i) ការទទួលស្ថា ល់ និងការវាស់ឡវងដលើកដំបូង 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារទទួលស្ថា ល់ដលើកដំបូងនូវឥណទននិងបុដរម្របទន ម្របាក់បដញ្ញើ ម្របាក់កមចី និង 
បំណុលប ា្ ប់បនេំ ដៅកាលបរដិចេទឡដលដកើត្ាន។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដផេងដទៀត្ (រួមានការទិញ និងលក់               
ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុជាម្របចំា) ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកាលបរដិចេទជួ្ញដូរ ឡដលជាកាលបរដិចេទឡដលសមព័នធធ្គារ 
និងធ្គារកាល យជាភាគីថ្នកិចចសនារបស់របស់ឧបករណ៍។ 

ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងដលើកដំបូងតមត្ថ្មលសមស្សប បូកនឹង (សម្រាប់
ឧបករណ៍ឡដលមិនឡមនវាស់ឡវងតមត្ថ្មលសមស្សបតមរយៈចំដណញ ឬខាត្ (“FVTPL”) ចំណាយម្របតិ្បត្តិការឡដល
ដកើត្មកេីការទិញ ឬដចញផាយម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបថ្នអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ង) ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ii) ការដធវើចំណាត់្ថាន ក់ 

ដៅកនុងការទទួលស្ថា ល់ដលើកដំបូង ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្វូបានចាត់្ថាន ក់ជា: ត្ថ្មលដករលំស់ត្ថ្មលសមស្សប
តមរយៈលទធផលលមអិត្ដផេង  ៗ(“FVOCI”) ឬត្ថ្មលសមស្សបតមរយៈចំដណញ ឬខាត្ (“FVTPL”)។ 

ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតមត្ថ្មលដករលំស់ ម្របសិនដបើវាបំដេញតមលកខែណខ ទំងេីរដូចខាង
ដម្រកាម ដហើយមិនម្រត្ូវបានកំណត់្ជា FVTPL ដ្ោះដទ៖ 

• ម្រទេយសកមមឡដលានដៅកនុងម៉ាូឡដលអាជី្វកមម កនុងដគាលបំណងរកាទុកដដើមបកីារម្របមូលស្ថច់ម្របាក់តម
កិចចសនា និង 

• លកខែណឌ ថ្នកិចចសនារបស់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ផតល់នូវកាលបរដិចេទជាក់ល្លក់ចំដពាោះលំហូរស្ថច់ម្របាក់ 
ឡដលជាម្រត្ូវទូទត់្ឡត្ម្របាក់ដដើម និងការម្របាក់ តមបរាិណម្របាក់ដដើមដៅជំ្ពាក់ (“SPPI”)។ 

ឧបករណ៍បំណុល ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតម FVOCI លុោះម្រតឡត្វាបានបំដេញតមលកខែណឌ ទំងេីរដូចខាងដម្រកាម 
ដហើយមិនម្រត្ូវបានកំណត់្ជា FVTPL ដ្ោះដទ៖ 

• ម្រទេយសកមមឡដលានដៅកនុងម៉ាូឡដលអាជី្វកមម កនុងដគាលបំណងរកាទុកដដើមបកីារម្របមូលស្ថច់ម្របាក់តម
កិចចសនា និងការលក់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និង 

• លកខែណឌ ថ្នកិចចសនារបស់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ផតល់នូវកាលបរដិចេទជាក់ល្លក់ចំដពាោះលំហូរស្ថច់ម្របាក់ 
ឡដលជា SPPI។ 

សម្រាប់ការទទួលស្ថា ល់ការវនិិដយាគដលើមូលធនដលើកដំបូង ឡដលមិនម្រត្ូវបានកាន់កាប់សម្រាប់ជួ្ញដូរ  
សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ម្រត្ូវអាចដម្រជ្ើសដរ ើសជាស្ថថ េរដដើមបីបង្ហា ញការឡម្របម្របួលត្ថ្មលសមស្សបដៅម្រគាប ា្ ប់កនុង
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ។ ការដម្រជ្ើសដរ ើសដនោះដធវើដែើងដោយឡផអកមូលោឋ នតមការវនិិដយាគនីមួយៗ។ 

ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុទំងេស់ដផេងដទៀត្ឡដលម្រត្វូបានចាត់្ថាន ក់តមការវាស់ឡវងតម FVTPL 

ដលើសេីដនោះ សម្រាប់ការទទួលស្ថា ល់ដលើកដំបូង សមព័នធធ្គារ និងធ្គារអាចនឹងកំណត់្ជាស្ថថ េរនូវ                 
ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ វាស់ឡវងតម FVTPL ម្របសិនមិនបំដេញតមលកខែណឌ កនុងការវាស់ឡវងតមត្ថ្មលដករលំស់ ឬ              
តម FVOCI ម្របសិនដបើេនុវត្តដូដចនោះម្រត្វូលុបបំបាត់្ឬកាត់្បនថយជាស្ថរវនដនូវភាេមិនសីុគាន ថ្នគណដនយយឡដលនឹង              
ដកើត្ដែើង។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបថ្នអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ង) ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ii) ការដធវើចំណាត់្ថាន ក់ (ត្) 

ការវាយត្ថ្មលម៉ាូឡដលអាជី្វកមម 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ដធវើការវាយត្ថ្មលេំេីដគាលបំណងថ្នម៉ាូឡដលអាជី្វកមម ឡដលម្រទេយសកមមមួយម្រត្ូវបាន
កាន់កាប់កនុងកម្រមិត្សាព ធហាវ សីុលីធីមួយ ដម្រពាោះវាឆលុោះបញ្ញច ំងបានលអបំផុត្េំេីមដធាបាយឡដលអាជី្វកមមម្រត្ូវបាន
ម្រគប់ម្រគង និងេ័ត៌្ានដៅឡដលបានផតល់ជូ្នេនកម្រគប់ម្រគង។  េ័ត៌្ានទំងដ្ោះរមួាន៖ 

• ដគាលនដយាបាយ និងដគាលបំណងឡដលបានឡចងសម្រាប់សាព ធហាវ សីុលីធី និងការេនុវត្តជាក់ឡសតង             
នូវដគាលនដយាបាយទំងដ្ោះ។ ជាេិដសសថាដត្ើយុទធស្ថស្តសតរបស់េនកម្រគប់ម្រគង ដផ្លត ត្ដលើការឡសវងរក
ចំណូលការម្របាក់តមកិចចសនា រកានូវទម្រមង់េម្រតការម្របាក់ជាក់ល្លក់មួយ ដធវើឱ្យសីុសង្ហវ ក់គាន រវាង              
រយៈដេលថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដៅនឹងរយៈដេលថ្នបំណុល ឡដលជាហិរញ្ញបបទនរបស់ម្រទេយសកមម
ទំងដ្ោះ ឬការដធវើឱ្យានលំហូរស្ថច់ម្របាក់តមរយៈការលក់ម្រទេយសកមម 

• វធីិកនុងការវាយត្ថ្មលលទធផលថ្នសាព ធហាវ សីុលីធី និងវធីិរាយការណ៍ដៅេនកម្រគប់ម្រគងរបស់សមព័នធធ្គារ 
និងធ្គារ 

• ហានិភ័យឡដលជ្ោះឥទធិេលដល់លទធផលថ្នម៉ាូឡដលអាជី្វកមម (និងម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡដលានដៅ
កនុងម៉ាូឡដលអាជី្វកមមដ្ោះ) និងយុទធស្ថស្តសតសម្រាប់ម្រគប់ម្រគងហានិភ័យទំងដ្ោះ 

• រដបៀបឡដលេនកម្រគប់ម្រគងអាជី្វកមមទទួលបានការទូទត់្ (ឧទហរណ៍៖ ដត្ើការទូទត់្ឡផអកដលើត្ថ្មលសមស្សប
ថ្នម្រទេយសកមមឡដលបានម្រគប់ម្រគង ឬស្ថច់ម្របាក់តមកិចចសនាឡដលបានម្របមូល) និង 

• ភាេញឹកញាប់ បរាិណនិងរយៈដេលថ្នការលក់កនុងម្រគាមុន មូលដហតុ្ថ្នការលក់ទំងដ្ោះ និងការរេឹំង
ទុកេំេីសកមមភាេថ្នការលក់ ដ្េលេ្គត្។ ដទោះជាយា៉ាងណាក៏ដោយ េ័ត៌្ានេំេីសកមមភាេថ្នការ
លក់មិនម្រត្ូវបានយកមកេិចារណាោច់ដោយឡែកដែើយ ប៉ាុឡនតជាឡផនកមួយថ្នការវាយត្ថ្មលទំងមូលថ្ន          
វធីីស្ថស្តសតឡដលសមព័នធធ្គារ និងធ្គារ បានឡចងេំេីដគាលបំណងសម្រាប់សដម្រមចបានការម្រគប់ម្រគង
ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងវធីិស្ថស្តសតកនុងការទទួលបានលំហូរស្ថច់ម្របាក់។ 

ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡដលទុកសម្រាប់ការជួ្ញដូរ ឬចាត់្ឡចង ដហើយឡដលលទធផលរបស់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ 
ម្រត្ូវបានវាយត្ថ្មលតមមូលោឋ នត្ថ្មលសមស្សប ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតម FVTPL ដម្រពាោះម្រទេយសកមមទំងដ្ោះមិនឡមនទុក
សម្រាប់ម្របមូលស្ថច់ម្របាក់តមកិចចសនា ឬមិនឡមនទុកសម្រាប់ទំងការម្របមូលស្ថច់ម្របាក់តមកិចចសនានិងសម្រាប់
លក់ដែើយ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់  ៗ(រ) 

(ង) ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ii). ការដធវើចំណាត់្ថាន ក់ (ត្) 

ការវាយត្ថ្មលថាដត្ើលំហូរស្ថច់ម្របាក់តមកិចចសនាជាការទូទត់្ឡត្ម្របាក់ដដើម និងការម្របាក់ 

ចំដពាោះដគាលបំណងថ្នការវាយត្ថ្មលដនោះ “ម្របាក់ដដើម” គឺជាត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដៅដេល
ទទួលស្ថា ល់ដលើកដំបូង។ “ការម្របាក់” គឺជាត្ថ្មលត្បសនងមួយសម្រាប់ដេលដវល្លថ្នការដម្របើម្របាស់ទឹកម្របាក់ សម្រាប់         
រយៈដេលណាមួយ និងសម្រាប់ហានិភ័យឡដលពាក់េ័នធនឹងបរាិណម្របាក់ដដើម ដៅជាប់ជំ្ពាក់កនុងេំែុងដេល               
ជាក់ល្លក់មួយ និងសម្រាប់ចំណាយរួមទំងហានិភ័យកនុងការផតល់កមចីជាមូលោឋ នដផេង ដៗទៀត្ (ដូចជាហានិភ័យ            
សនានីយភាេ និងចំណាយរដឋបាល) រួមទំងកម្រមិត្ម្របាក់ចំដណញ។ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារេិចារណាដៅដលើលកខែណឌ កិចចសនារបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដដើមបីវាយត្ថ្មលថាដត្ើ 
ស្ថច់ម្របាក់តមកិចចសនា គឺសម្រាប់ទូទត់្ឡត្ម្របាក់ដដើម និងការម្របាក់ឡដរ ឬដទ។ វារួមបញ្ចូ លការវាយត្ថ្មលថាដត្ើម្រទេយ
សកមមហិរញ្ញវត្ថុ ានលកខែណឌ កិចចសនាឡដលអាចផ្លល ស់បតូរដេលដវល្ល ឬចំនួនលំហូរស្ថច់ម្របាក់តមកិចចសនាឡដល
មិនអាចបំដេញតមលកខែណឌ ថ្នការទូទត់្ឡត្ម្របាក់ដដើម និងការម្របាក់។ 

កនុងការវាយត្ថ្មល សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ េិចារណាដលើ៖ 

• ម្រេឹត្តិការណ៍ជាយថាដហតុ្ឡដលអាចផ្លល ស់បតូរចំនួន និងដេលដវល្លថ្នលំហូរស្ថច់ម្របាក់ 

• លកខណៈេិដសសអានុភាេ 

• លកខែណឌ សងម្របាក់មុនកាលកំណត់្ និងការេនារដេលសង 

• លកខែណឌ ឡដលកម្រមិត្សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ កនុងការទមទរមកវញិនូវស្ថច់ម្របាក់េីម្រទេយសកមមជាក់
ល្លក់ (ដូចជា ឥណទនានម្រទេយោក់បញ្ញច ំជាក់ល្លក់) និង 

• លកខណៈេិដសសឡដលឡកឡម្របត្ថ្មលត្បសនងេំេីដេលដវល្លថ្នការដម្របើម្របាស់ទឹកម្របាក់ (ឧទហរណ៍ ការកំណត់្
េម្រតការ ម្របាក់ដែើងវញិតមរយៈដេលកំណត់្) ។ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារានសាព ធឥណទនានេម្រតដងររយៈដេលឡវងឡដលសមព័នធធ្គារ និងធ្គារ
ានជ្ដម្រមើសដសនើឱ្យឡកឡម្របេម្រតការម្របាក់ដៅកាលបរដិចេទថ្នការកំណត់្ជាងមីដែើងវញិតមរយៈដេលកំណត់្។ សិទធិ
កំណត់្ដែើងវញិទំងដនោះ ម្រត្ូវបានកម្រមិត្តមេម្រតទីផារដៅដេលានការឡកឡម្របឡដលសមព័នធធ្គារ និងធ្គារាន
ជ្ដម្រមើសកនុងការទទួលយកេម្រតការម្របាក់ ឡដលបានឡកត្ម្រមូវ ឬ សងម្របាក់ដដើមឥណទនដោយមិនានការេិន័យ។         
សមព័នធធ្គារ និងធ្គារបានកំណត់្ថា លំហូរស្ថច់ម្របាក់តមកិចចសនាថ្នឥណទនទំងដនោះ គឺជា SPPI េីដម្រពាោះ
ការជ្ដម្រមើសានការផ្លល ស់បតូរេម្រតការម្របាក់តមរដបៀបមួយឡដលជាត្ថ្មលត្បសនង សម្រាប់ដេលដវល្លថ្នការដម្របើម្របាស់
ស្ថច់ម្របាក់ ហានិភ័យឥណទន ចំណាយ និងហានិភ័យកនុងការផតល់កមចីជាមូលោឋ នដផេង ដៗទៀត្ ទក់ទងនឹងចំនួន
ម្របាក់ដដើមឡដលដៅជាប់ជំ្ពាក់។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ង) ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ii). ការដធវើចំណាត់្ថាន ក់ (ត្)ឥណទនឡដលានម្រទេយោក់បញ្ញច ំជាក់ល្លក់ 

កនុងករណីែលោះ ឥណទនឡដលផតល់ដោយសមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ឡដលម្រត្ូវបានធា ដ្ោយម្រទេយោក់បញ្ញច ំ
របស់េតិ្ងិជ្ន បានកម្រមិត្សមព័នធធ្គារ និងធ្គារកនុងការទមទរលំហូរស្ថច់ម្របាក់របស់ម្រទេយោក់បញ្ញច ំ           
(ឥណទនឡដលានម្រទេយោក់បញ្ញច ំជាក់ល្លក់)។ កនុងករណីដនោះ សមព័នធធ្គារ និងធ្គារដធវើការវនិិចេ័យកនុងការវាយ
ត្ថ្មលថាដត្ើឥណទនដ្ោះ បំដេញតមលកខែណឌ ទូទត់្ឡត្ម្របាក់ដដើម និងការម្របាក់ឡដរ ឬដទ។  ជាទូដៅសមព័នធធ្គារ 
និងធ្គារ េិចារណាដលើេ័ត៌្ានខាងដម្រកាមកនុងការវនិិចេ័យ៖ 

• ថាដត្ើកិចចសនាានបញ្ញជ ក់ចាស់េីចំនួន និងកាលបរដិចេទថ្នសំណងឥណទនឡដរ ឬដទ 

• ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទេយបញ្ញច ំពាក់េ័នធនឹងចំនួនថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡដលានការធា្  

• សមត្ថភាេ និងឆនាៈរបស់េតិ្ងិជ្ន កនុងការទូទត់្សងតមកិចចសនា ដទោះបីានឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល                 
ម្រទេយបញ្ញច ំក៏ដោយ 

• ថាដត្ើេតិ្ងិជ្នគឺជារបូវនតបុគាល ឬជាេងាភាេម្របតិ្បត្តិការសំខាន់ ឬជាេងាភាេឡដលានដគាលបំណង
េិដសស  

• ហានិភ័យរបស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារថ្នការបាត់្បង់ម្រទេយសកមម ទក់ទងនឹងឥណទនឡដលម្រទេយ
ោក់បញ្ញច ំដេញដលញ  

• វសិ្ថលភាេឡដលម្រទេយោក់បញ្ញច ំបង្ហា ញេីម្រទេយសកមមរបស់េតិ្ងិជ្នទំងេស់ ឬជាឡផនកណាមួយ និង 

• ថាដត្ើសមព័នធធ្គារ និងធ្គារនឹងទទួលបានេត្ថម្របដយាជ្ន៍េីការដកើនត្ថ្មលថ្នម្រទេយសកមមដនោះ ឬដទ។  

ការដធវើចំណាត់្ថាន ក់ដែើងវញិ 

ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុមិនម្រត្វូបានដធវើចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិប ា្ ប់េីការទទួលស្ថា ល់ដលើកដំបូងដែើយ ដលើកឡលង
ឡត្កនុងេំែុងដេលប ា្ ប់េីសមព័នធធ្គារ និងធ្គារផ្លល ស់បតូរម៉ាូឡដលអាជី្វកមមរបស់ែលួន កនុងការម្រគប់ម្រគងម្រទេយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ  

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ បានចាត់្ថាន ក់បំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ែលួន (ដម្រៅេីការធា្ហិរញ្ញវត្ថុ និងការសនា              
ផតល់ឥណទន) ជាការវាស់ឡវងតមត្ថ្មលដករលំស់ថ្ងលដដើម ឬ FVTPL។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ង) ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្)(iii) ការឈ្ប់ទទួលស្ថា ល់ 

ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ឈ្ប់ទទួលស្ថា ល់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដៅដេលឡដលសិទធិតមកិចចសនាកនុងការ
ទទួលលំហូរស្ថច់ម្របាក់េីម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុផុត្កំណត់្ (សូមដមើល(iv)) ឬការដផារសិទធិទទួលលំហូរស្ថច់ម្របាក់តម
កិចចសនាកនុងម្របតិ្បត្តិការ ឡដលរាល់ហានិភ័យ និងផលចំដណញដសាើរឡត្ទំងេស់ថ្នភាេជាកមមសិទធិ ថ្នម្រទេយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានដផារ ឬកនុងករណីឡដលសមព័នធធ្គារ និងធ្គារមិនដផារ ឬមិនរកាទុកនូវហានិភ័យ និងផល
ចំដណញដសាើរឡត្ទំងេស់ថ្នភាេជាកមមសិទធិ ដហើយវាមិនរកាេភិបាលភាេថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ដៅដេលឡដលានការឈ្ប់ទទួលស្ថា ល់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ភាេលដមអៀងរវាងត្ថ្មលដយាងរបស់ម្រទេយសកមម 
(ឬត្ថ្មលដយាងឡដលជាចំឡណកថ្នម្រទេយសកមមឡដលឈ្ប់ទទួលស្ថា ល់) និងផលបូកថ្ន (i). ត្ថ្មលត្បសនងឡដលទទួលបាន 
(រាប់បញ្ចូ លទំងម្រទេយសកមមងមីឡដលទទួលបាន ដកបំណុលងមីឡដលបានទទួលយក) និង (ii). ចំដណញ ឬខាត្សរុប ឡដល
បានទទួលស្ថា ល់កនុង OCI ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងចំដណញ ឬខាត្ ។ 

ការចំដណញ ឬខាត្បង់សរុប ឡដលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុង OCI ទក់ទងនឹងមូលបម្រត្វនិិដយាគមូលធន 
ឡដលបានកំណត់្ជា FVOCI មិនម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងម្របាក់ចំដណញ ឬខាត្ ដៅដេលឡដលានការឈ្ប់ទទួល
ស្ថា ល់នូវមូលបម្រត្ឡបបដនោះដែើយ ដូចឡដលបានេនយល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្និងលទធផលលមអិត្           
ដផេងៗ។ ភាគកមមដលើម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឡដលបានដផារឡដលានលកខណៈម្រគប់ម្រគាន់សម្រាប់ការឈ្ប់ទទួលស្ថា ល់
ឡដលម្រត្ូវបានបដងកើត្ ឬរកាទុកដោយសមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជា ម្រទេយសកមម ឬបំណុលោច់
ដោយឡែក។ 

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារឈ្ប់ទទួលស្ថា ល់បំណុលហិរញ្ញវត្ថុមួយ ដៅដេលកាត្េវកិចចតមកិចចសនាម្រត្ូវបាន
ដបាោះបង់ដចាល ឬម្រត្ូវបានលុបដចាល ឬផុត្កាលកំណត់្។ 

 (iv) ការឡកឡម្របថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ  

ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  

ម្របសិនដបើលកខែណឌ ថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានឡកឡម្រប ដ្ោះសមព័នធធ្គារ និងធ្គារវាយត្ថ្មលថាដត្ើ     
លំហូរស្ថច់ម្របាក់ថ្នម្រទេយសកមមឡដលបានឡកឡម្របដ្ោះ ានភាេែុសគាន ខាល ំង ឬដទ។  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ង) ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

 (iv) ការឡកឡម្របថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ម្របសិនដបើលំហូរស្ថច់ម្របាក់ានភាេែុសគាន ខាល ំង ដ្ោះសិទធិតមកិចចសនាចំដពាោះលំហូរស្ថច់ម្របាក់េីម្រទេយសកមម 
ហិរញ្ញវត្ថុដដើម ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាផុត្កាលកំណត់្។ កនុងករណីដនោះម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដដើម ម្រត្ូវឈ្ប់ទទួលស្ថា ល់ 
(សូមដមើល (iii)) ដហើយម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុងមីមួយម្រត្វូបានទទួលស្ថា ល់តមត្ថ្មលសមស្សប បូកនឹង ចំណាយម្របតិ្បត្តិការ
ឡដលានលកខណៈសមបត្តិម្រគប់ម្រគាន់។ ថ្ងលដសវា្ ឡ្ដលទទួលបានជាឡផនកថ្នការឡកឡម្របដនោះ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតដូចខាង
ដម្រកាម៖ 

• ថ្ងលដសវាឡដលម្រត្ូវបានេិចារណាកនុងការកំណត់្ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទេយសកមមងមី និងថ្ងលដសវាឡដលជាសំណង
ថ្នចំណាយម្របតិ្បត្តិការឡដលឡដលានលកខណៈសមបត្តិម្រគប់ម្រគាន់ ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លកនុងការវាស់ឡវង
ដលើកដំបូងថ្នម្រទេយសកមម និង 

• ថ្ងលដសវាដផេងដទៀត្ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លកនុងចំដណញ ឬងខាត្ ឡដលជាឡផនកមួយថ្នការចំដណញ ឬខាត្ដលើ 
ការឈ្ប់ទទួលស្ថា ល់។ 

ម្របសិនដបើលំហូរស្ថច់ម្របាក់ម្រត្ូវបានឡកឡម្របដៅដេលឡដលេតិ្ងិជ្នជួ្បការលំបាកឡផនកហិរញ្ញវត្ថុ ដ្ោះដគាល
បំណងថ្នការឡកឡម្របជាទូដៅគឺដដើមបីទទួលបានមកវញិជាេតិ្បរាថ្នលកខែណឌ តមកិចចសនាដដើម ជាជាងបដងកើត្
ម្រទេយសកមមងមីឡដលានលកខែណឌ ែុសគាន ខាល ំង។ ម្របសិនដបើសមព័នធធ្គារ និងធ្គារានគដម្រាងឡកឡម្របម្រទេយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុតមរដបៀបមួយឡដលអាច្ំឱ្យានការដលើកឡលងចំដពាោះលំហូរស្ថច់ម្របាក់ ដ្ោះម្រត្ូវេិចារណាជាដំបូងថាដត្ើ
ឡផនកមួយថ្នម្រទេយសកមមគួរឡត្ម្រត្ូវបានលុបដចញេីបញ្ជ ី មុនដេលដធវើការឡកឡម្របដកើត្ដែើងឡដរ ឬដទ (សូមដមើលដគាល
នដយាបាយការលុបដចញេីបញ្ជ ីដៅខាងដម្រកាម)។ វធីិស្ថស្តសតដនោះានផលប៉ាោះពាល់ដល់លទធផលថ្នការវាយត្ថ្មល
បរាិណ និងានន័យថាលកខណៈវនិិចេ័យថ្នកាឈ្ប់ទទួលស្ថា ល់ ជាធមមតមិនបំដេញបានករណីទំងដនោះដទ។ 

ម្របសិនដបើការឡកឡម្របម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតមត្ថ្មលដករលំស់ ឬ FVOCI មិនបណាត លឱ្យានការ
ឈ្ប់ទទួលស្ថា ល់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដទ ដ្ោះសមព័នធធ្គារ និងធ្គារនឹងគណ ដ្ែើងវញិនូវត្ថ្មលដយាងដុលថ្ន
ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុជាមុន ដោយដម្របើេម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាេដំបូងថ្នម្រទេយសកមម និងទទួលស្ថា ល់      លទធផលថ្ន
ការឡកត្ម្រមូវជាចំដណញ ឬខាត្ ដៅកនុងរបាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្។ សម្រាប់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡដលានេម្រត
េដងរ េម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាេដំបូងឡដលធាល ប់បានដម្របើដដើមបីគណ្ចំដណញ ឬខាត្េីការឡកឡម្រប ម្រត្ូវបានឡកត្ម្រមូវ
ដដើមបឆីលុោះបញ្ញច ំងេីលកខែណឌ ទីផារបចចុបបននដៅដេលឡដលដធវើការឡកឡម្រប។ រាល់ចំណាយ ឬថ្ងលដសវាឡដលដកើត្ដែើង និង
ថ្ងលដសវាទទួលបានឡដលជាឡផនកមួយថ្នការឡកឡម្របដធវើការឡកត្ម្រមូវត្ថ្មលដយាងដុលរបស់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡដលបាន
ដធវើការឡម្របនិងម្រត្ូវបានរលំស់ឡផអកដលើរយៈដេលឡដលដៅសល់ថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡដលបានឡកឡម្របដ្ោះ។ 
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រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 

44 

២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ង) ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(iv) ការឡកឡម្របម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ម្របសិនដបើការឡកឡម្របដនោះ ម្រត្ូវបានដធវើដែើងដោយស្ថរឡត្េតិ្ងិជ្នជួ្បការលំបាកឡផនកហិរញ្ញវត្ថុ (សូមដមើល (vii)) 
ដ្ោះចំដណញ ឬខាត្ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាមួយគាន នឹងការខាត្បង់ដលើឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលរបស់ម្រទេយសកមម។ កនុងករណីដផេង
ដទៀត្ ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាចំណូលការម្របាក់ ឡដលគណ ដ្ោយដម្របើវធីិស្ថស្តសតេម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាេ (សូមដមើល    
(កំណត់្សាា ល់២ (ង)))។ 

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ឈ្ប់ទទួលស្ថា ល់បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ដៅដេលឡដលលកខែណឌ របស់វាម្រត្ូវបានឡកឡម្រប 
ដហើយលំហូរស្ថច់ម្របាក់ថ្នបំណុលឡដលបានឡកឡម្របដ្ោះានភាេែុសគាន ខាល ំង។ កនុងករណីដនោះ បំណុលហិរញ្ញវត្ថុងមី
មួយ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់តមត្ថ្មលសមស្សប។ ភាេលដមអៀងរវាងត្ថ្មលដយាងថ្នបំណុលហិរញ្ញវត្ថុឡដលម្រត្ូវបានឈ្ប់
ទទួលស្ថា ល់ និងត្ថ្មលត្បសនងឡដលបានទូទត់្ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងចំដណញ ឬ ខាត្។ ត្ថ្មលត្បសនងឡដលបាន
ទូទត់្រួមាន ម្រទេយសកមមមិនឡមនហិរញ្ញវត្ថុឡដលបានដផារ (ម្របសិនដបើាន) និងការទទួលយកបំណុលងមី រួមទំង
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុឡដលបានឡកឡម្របងមី។ 
 
             ម្របសិនដបើការឡកឡម្របបំណុលហិរញ្ញវត្ថុដនោះមិនដធវើឱ្យានការឈ្ប់ទទួលស្ថា ល់ដទ ដ្ោះត្ថ្មលដករលំស់ថ្ន
បំណុលម្រត្វូបានគណ ដ្ែើងវញិដោយដធវើេបបហារលំហូរស្ថច់ម្របាក់ឡដលបានឡកឡម្រប តមេម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាេ
ដំបូង ដហើយលទធផលថ្នចំដណញ ឬខាត្ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្។ សម្រាប់បំណុល
ហិរញ្ញវត្ថុឡដលានេម្រតេដងរ េម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាេដំបូងឡដលធាល ប់បានដម្របើដដើមបគីណ្ចំដណញ ឬខាត្េីការ 
ឡកឡម្រប ម្រត្ូវបានឡកត្ម្រមូវដដើមបីឆលុោះបញ្ញច ំងេីលកខែណឌ ទីផារបចចុបបននដៅដេលឡដលដធវើការឡកឡម្រប។  រាល់ចំណាយ និងថ្ងល
ដសវាឡដលដកើត្ដែើង ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជាការឡកត្ម្រមវូដៅដលើត្ថ្មលដយាងថ្នបំណុល និងម្រត្ូវបានរលំស់ឡផអកដលើរយៈ
ដេលឡដលដៅសល់ថ្នបំណុលហិរញ្ញវត្ថុឡដលបានឡកឡម្របដ្ោះ ដោយដធវើការគណ្េម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាេដែើងវញិ
ដលើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ង) ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(v) ការកាត់្កង 

ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ អាចកាត់្កងគាន បាន និងម្រត្ូវបង្ហា ញជាចំនួនសុទធដៅកនុង                       
របាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុ លុោះម្រតឡត្សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ានសិទធិតមចាប់ដដើមបីដធវើការកាត់្កងគាន
បាន និងានបំណងដធវើការទូទត់្ដោយឡផអកដលើមូលោឋ នចំនួនដៅសល់សុទធ ឬក៏លក់ម្រទេយសកមម និងទូទត់្បំណុល             
កនុងដេលដំណាលគាន ។ 

ចំណូល និងចំណាយ ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាមូលោឋ នសុទធដៅដេលឡដលម្រត្ូវបានេនុញ្ញញ ត្ដោយ ស.រ.ហ.េ.ក ឬ 
សម្រាប់ចំដណញ ឬខាត្ ឡដលដកើត្ដែើងេីម្រកុមថ្នម្របតិ្បត្តិការស្សដដៀងគាន  ដូចជាដៅកនុងសកមមភាេជួ្ញដូររបស់                 
សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ។ 

(vi) ការវាស់ឡវងត្ថ្មលសមស្សប 

ត្ថ្មលសមស្សប គឺជាថ្ងលឡដលនឹងទទួលបានដោយការលក់ម្រទេយសកមម ឬថ្ងលឡដលបានសងចំដពាោះការដផារ
បំណុលដៅកនុងម្របតិ្បត្តិការធមមត រវាងេនកចូលរួមកនុងទីផារ្ ដ្ៅកាលបរដិចេទថ្នការវាស់ឡវងដៅកនុងទីផារដគាល 
ឬកនុងករណីមិនានទីផារដគាល គឺយកទីផារជាអាទិភាេបំផុត្ ឡដលសមព័នធធ្គារ និងធ្គារ អាចកំណត់្រកបាន
ដៅកាលបរដិចេទថ្នការវាស់ឡវងដ្ោះ។ ត្ថ្មលសមស្សបរបស់បំណុល ឆលុោះបញ្ញច ំងេីហានិភ័យមិនឡមនម្របតិ្បត្តិការ។ 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នបំណុលហិរញ្ញវត្ថុានលកខណៈេិដសសថ្នត្ម្រមូវការ (ឧទហរណ៍ ម្របាក់បដញ្ញើតមត្ម្រមូវការ)   
គឺមិនម្រត្ូវតិ្ចជាងចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលម្រត្ូវសងតមត្ម្រមូវការដទ ដោយម្រត្ូវដធវើេបបហារចាប់េីថ្ងៃដំបូងឡដលចំនួនទឹក
ម្របាក់អាចត្ម្រមូវឱ្យសង។ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារទទួលស្ថា ល់ការដផាររវាងកម្រមិត្ថ្នឋា្នុម្រកមថ្នត្ថ្មលសមស្សប ដៅចុង
ការយិបរដិចេទ ថ្នរបាយការណ៍េំែុងដេលឡដលការផ្លល ស់បតូរបានដកើត្ដែើង។ 

(vii) ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារទទួលស្ថា ល់សំវធិានធនដលើការខាត្បង់ សម្រាប់ការខាត្បង់ឥណទនឡដលរេឹំង
ទុក (ECL) ចំដពាោះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឡដលមិនបានវាស់ឡវងតម FVTPL ដូចខាងដម្រកាម៖ 

• ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឡដលជាឧបករណ៍បំណុល 

• គណនីភតិ្សនាម្រត្ូវទទួល  

• កិចចសនាធា្ហិរញ្ញវត្ថុឡដលបានដបាោះផាយ និង 

• កិចចសនាផតល់ឥណទនឡដលបានដបាោះផាយ  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ង) ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii) ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល (ត្) 

េំុានការខាត្បង់ដលើឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដលើការវនិិដយាគមូលធនដែើយ។ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារវាស់ឡវងសំវធិានធនដលើការខាត្បង់ តមចំនួនឡដលដសមើនឹង ECL ដេញមួយអាយុ
កាល ដលើកឡលងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឡដលម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតម ECL ១២ ឡែ ដូចខាងដម្រកាមដនោះ៖ 

• មូលបម្រត្វនិិដយាគបំណុល ឡដលម្រត្វូបានកំណត់្ថាានហានិភ័យឥណទនទប ្ កាលបរដិចេទរាយការណ៍ 
និង 

• ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដផេងដទៀត្ (ដម្រៅេីគណនីភតិ្សនាម្រត្ូវទទួល) ឡដលហានិភ័យឥណទនមិនបាន
ដកើនដែើងជាស្ថរវនដ ចាប់តំងេីការទទួលស្ថា ល់ដលើកដំបូង។ 

សំវធិានធនដលើការខាត្បង់សម្រាប់គណនីភតិ្សនាម្រត្ូវទទួលឡត្ងឡត្ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតមចំនួនដសមើនឹង ECL 
ដេញមួយអាយុកាល។ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារេិចារណាដលើមូលបម្រត្វនិិដយាគបំណុលមួយថាានហានិភ័យឥណទនទប ដៅ 
ដេលឡដលចំណាត់្ថាន ក់ហានិភ័យឥណទនរបស់វាដសមើដៅនឹងនិយមន័យឡដលម្រត្ូវបានដគស្ថា ល់ជាសកលថ្ន       “ថាន ក់
វនិិដយាគ”។ សមព័នធធ្ គារ និងធ្គារមិនេនុវត្តការដលើកឡលងហានិភ័យឥណទនទបចំដពាោះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដថ្ទ
ដទៀត្ដែើយ។ 

ECL ១២ ឡែ គឺជាឡផនកថ្ន ECL ឡដលបណាត លមកេីម្រេឹត្តិការណ៍ែកខានសងម្របាក់កនុងរយៈដេល ១២ ឡែ របស់
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយឡដលអាចដកើត្ដែើងកនុងរយៈដេល ១២ឡែ ប ា្ ប់េីកាលបរដិចេទរាយការណ៍។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
ឡដលបានទទួលស្ថា ល់តម ECL ១២ឡែ ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជា “ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសថិត្កនុងដំណាក់កាលទី ១”។ 

ECL ដេញមួយអាយុកាល (Life-time ECL) គឺជា ECL ឡដលអាចបណាត លមកេីម្រេឹត្តិការណ៍ែកខានសងម្របាក់កនុង
អាយុកាលឡដលរេឹំងទុក (expected life) ទំងេស់របស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឡដលបានទទួលស្ថា ល់
តម ECL ដេញមួយអាយុកាល ប៉ាុឡនតមិនឡមនានឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលឥណទន (credit-impaired) ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកជា 
“ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសថិត្កនុងដំណាក់កាលទី ២”។ 

ការវាស់ឡវង ECL  

ECL គឺជាការបា៉ា ន់ស្ថម នឡដលបានងលឹងតមម្របូបាប ីលីដត្ថ្នការខាត្បង់ឥណទន។ ECL ម្រត្ូវបានវាស់ឡវង              
ដូចខាងដម្រកាម៖ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ង) ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii) ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ការវាស់ឡវង ECL  (ត) 

• ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡដលមិនានឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល្ កាលបរដិចេទរាយការណ៍៖ ជាត្ថ្មលបចចុបបននថ្នកងវោះ
ខាត្ស្ថច់ម្របាក់ទំងេស់ (ដពាលគឺភាេែុសគាន រវាងលំហូរស្ថច់ម្របាក់ឡដលជំ្ពាក់ ដោយដយាងតម        
កិចចសនា និងលំហូរស្ថច់ម្របាក់ឡដលសមព័នធធ្គារ និងធ្គាររេឹំងទុកថានឹងទទួលបាន) ។ 

• ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡដលានឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល្កាលបរដិចេទរាយការណ៍៖ ជាភាេែុសគាន រវាងត្ថ្មលដយាង 
ដុល និងត្ថ្មលបចចុបបននថ្នលំហូរស្ថច់ម្របាក់ ដ្េលេ្គត្ឡដលរេឹំងទុក។ 

• កិចចសនាផតល់ឥណទនឡដលមិនទន់បានដម្របើម្របាស់៖ ជាត្ថ្មលបចចុបបននថ្នភាេែុសគាន រវាងលំហូរស្ថច់ម្របាក់
តមកិចចសនាឡដលជំ្ពាក់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ម្របសិនដបើកិចចសនាឥណទនម្រត្ូវបានដម្របើម្របាស់ 
និងលំហូរស្ថច់ម្របាក់ឡដលសមព័នធធ្គារ និងធ្គារ រេឹំងទុកថានឹងទទួលបាន និង 

• កិចចសនាធា្ហិរញ្ញវត្ថុ៖ ការទូទត់្ឡដលរេឹំងទុក ចំដពាោះចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលនឹងផតល់ដៅេនកទទួលផល 
ដោយដកដចញនូវចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលសមព័នធធ្គារ និងធ្គាររេឹំងថានឹងទទួលបានមកវញិ។ 

ធាតុ្ចូលសំខាន់ៗ កនុងការវាស់ឡវង ECL គឺបានមកេីេដងរដូចខាងដម្រកាម៖ 

• ម្របូបាប ីលីដត្ថ្នការែកខានសង (PD); 

• ការខាត្បង់ឡដលបណាត លមកេីការែកខានសង (LGD) និង 

• ទំហំថ្នការែកខានសង (EAD) 

ECL សម្រាប់ទំហំកនុងដំណាក់កាលទី ១ ម្រត្ូវបានគណ ដ្ោយផលគុណថ្នម្របបូាប ីលីដត្ថ្នការែកខានសង
កនុង ១២ ឡែ នឹងការខាត្បង់ឡដលបណាត លមកេីការែកខានសង នឹងទំហំថ្នការែកខានសង។ ECL ដេញមួយអាយុ
កាល ម្រត្ូវបានគណ្ដោយផលគុណថ្នម្របូបាប ីលីដត្ថ្នការែកខានសងដេញមួយអាយុកាល នឹងការខាត្បង់
ឡដលបណាត លមកេីការែកខានសង នឹង ទំហំថ្នការែកខានសង។ 

ម្របូបាប ីលីដត្ថ្នការែកខានសង (PD) ផតល់នូវការបា៉ា ន់ម្របាណថ្នលទធភាេឡដលេតិ្ងិជ្នាន ក់នឹងមិនអាច
បំដេញកាត្េវកិចចបំណុល ឬភាេែកខានកនុងរយៈដេលជាក់ល្លក់មួយ។ ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដម្រកាម វធីិស្ថស្តសតទូដៅ 
ឡដលត្ម្រមូវានដំណាក់កាលនឹងត្ម្រមូវទំងការបា៉ា ន់ស្ថម នម្របបូាប ីលីដត្ថ្នការែកខានសងកនុង១២ឡែ និង ម្របូបាប ីលីដត្
ថ្នការែកខានសងកនុងដេញមួយអាយុកាល ដោយដយាងដៅតមទិននន័យម្របវត្តិស្ថស្តសតដោយដម្របើវធីិស្ថស្តសត Migration 
(migration approach) ឬវធីិស្ថស្តសតការផតល់ចំណាត់្ថាន ក់លទធភាេសងេីភាគីឯករាជ្យ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ង) ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii) ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ការវាស់ឡវង ECL (ត្) 

 ការខាត្បង់ឡដលបណាត លមកេីការែកខានសង គឺជាកម្រមិត្ឡដលអាចបាត់្បង់ម្របសិនដបើានការែកខានសង។ 
ការខាត្បង់ឡដលបណាត លមកេីការែកខានសង ម្រត្ូវបានកំណត់្ជាភាគរយថ្នទំហំម្របឈ្មឡដលធ្គារអាចនឹង
បាត់្បង់កនុងករណីឡដលេតិ្ងិជ្នែកខានសង។ ការខាត្បង់ទំងដនោះជាធមមតម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាភាគរយថ្នទំហំថ្នការ
ែកខានសង (EAD) ដហើយេឹងឡផអកដលើម្របដភទនិងចំនួនម្រទេយោក់បញ្ញច ំម្រេមទំងម្របដភទថ្នេតិ្ងិជ្ន និងការម្របមូល
បំណុលឡដលរេឹំងទុកេីេតិ្ងិជ្ន ។ 

ជាមួយនឹងត្ថ្មលម្រទេយោកបញ្ញច ំឡដលម្រតឹ្មម្រត្ូវ ឡដលម្រត្ូវបានដធវើបចចុបបននកមមេីមួយដេលដៅមួយដេល ធ្គារ
អាចេិចារណាយកម្រទេយោក់បញ្ញច ំចូលដៅកនុងការគណ  ្ ការខាត្បង់ឡដលបណាត លមកេីការែកខានសង សម្រាប់
ការគណ  ្ECL។ កនុងករណីានម្រទេយោក់បញ្ញច ំដលើសលុប កម្រមិត្ទបបំផុត្របស់ ការខាត្បង់ឡដល  បណាត លមកេី
ការែកខានសង មួយ នឹងម្រត្ូវយកដៅេនុវត្តសម្រាប់ការគណ  ្ECL។ 

ទំហំថ្នការែកខានសង គឺជាចំនួនទឹកម្របាក់ដៅជំ្ពាក់ ដៅដេលានការែកខានសង។ ដទោះយា៉ាងណា ទំហំថ្ន
ការែកខានសង ែុសគាន ដៅតមលកខណៈថ្នផលិត្ផល៖ 

• ហាវ សីុលីធីរលំស់៖ ចំនួនទឹកម្របាក់បចចុបបននឡដលម្រត្ូវបានេនុញ្ញញ ត្ដម្រកាមកិចចសនា និងដកើត្ដែើងេីការ
ដធវើរលំស់ 

• ហាវ សីុលីធីអាចដម្របើម្របាស់ដែើងវញិ៖ េម្រតដម្របើម្របាស់ 

• ដម្រៅតរាងតុ្លយការ៖ កតត បំឡបលងឥណទន ("CCF") 

ដូចការដរៀបរាប់ខាងដលើ និងដោយឡផអកដលើការដម្របើម្របាស់ជាេតិ្បរាថ្នម្របបូាប ីលីដត្ថ្នការែកខានសងកនុង    
១២ឡែ សម្រាប់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដៅដំណាក់កាលទី១ សមព័នធធ្គារ និងធ្គារវាស់ឡវង ECL ដោយេិចារណា
ដលើ    ហានិភ័យថ្នការែកខានសង កនុងរយៈដេលតមកិចចសនាជាេតិ្បរា (រួមបញ្ចូ លទំងជ្ដម្រមើសការេនារដេល
សងរបស់េតិ្ងិជ្នម្របសិនដបើាន) ឡដលម្របឈ្មនឹងហានិភ័យឥណទន ដទោះបីជាកនុងដគាលបំណងម្រគប់ម្រគងហានិ
ភ័យឥណទនក៏ដោយ សមព័នធធ្គារ ឬ ធ្គារេិចារណាដលើរយៈដេលឡដលឡវងជាងមួយ។ រយៈដេលឡដលឡវងបំផុត្ 
គឺ គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃឡដលសមព័នធធ្គារ និងធ្គារានសិទធិទមទរការសងម្រត្ែប់ថ្នឥណទន ឬបុដរម្របទន ឬបញ្ច ប់   
កិចចសនាធា  ្ឬកិចចសនាផតល់ឥណទន។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ង) ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii) ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ការវាស់ឡវង ECL (ត្) 

ដទោះយា៉ាងណាក៏ដោយ សម្រាប់ហាវ សីុលីធីប័ណណឥណទនឡដលរួមានទំងឥណទន និងធាតុ្ការសនា           
ផតល់ឥណទនឡដលមិនទន់បានដម្របើម្របាស់ ឡដលសមព័នធធ្គារ និងធ្គារវាស់ឡវង ECL កនុងរយៈដេលមួយឡវងជាង               
រយៈដេលតមកិចចសនាេតិ្បរា ម្របសិនដបើ សមត្ថភាេតមកិចចសនារបស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារកនុងការ
ទមទរសំណង និងលុបដចាលការសនាផតល់ឥណទនឡដលមិនទន់បានដម្របើម្របាស់ មិនកំណត់្ការម្របឈ្មរបស់   
សមព័នធធ្គារ និងធ្គារចំដពាោះការខាត្បង់ឥណទនចំដពាោះរយៈដេលជូ្នដំណឹងតមកិចចសនា។ ហាវ សីុលីធីទំង
ដនោះមិនានរយៈដេលដងរ ឬរច្សមព័នធសងម្រត្ែប់ដទ ដហើយម្រត្ូវបានម្រគប់ម្រគងដលើមូលោឋ នហាវ សីុលីធីម្រកុម។ សមព័នធ
ធ្គារ និងធ្គារអាចលុបដចាលេួកដគដោយម្របសិទធភាេភាល ម  ៗ ប៉ាុឡនតសិទធិតមកិចចសនាដនោះមិនម្រត្ូវបានេនុវត្ត
ដៅកនុងការម្រគប់ម្រគងម្របចំាថ្ងៃជាធមមតដទ ប៉ាុឡនតដៅដេលឡដលសមព័នធធ្គារ ឬ ធ្គារ ដឹងេំេីការដកើនដែើងហានិភ័យ
ឥណទនដៅកម្រមិត្ហាវ សីុលីធី។ រយៈដេលឡវងជាងដនោះ ម្រត្ូវបានបា៉ា ន់ម្របាណដោយគិត្គូរេីសកមមភាេម្រគប់ម្រគង  
ហានិភ័យឥណទន ឡដលសមព័នធធ្គារ និងធ្គាររេឹំងថានឹងេនុវត្ត ដហើយឡដលអាចជួ្យកាត់្បនថយ ECL បាន។ 
ទំងដនោះរួមបញ្ចូ លទំងការកាត់្បនថយកម្រមិត្កំណត់្ការលុបដចាលថ្នហាវ សីុលីធី និង/ឬ បឡងវរសមតុ្លយឡដលដៅ
ជំ្ពាក់ដៅជាឥណទនឡដលានលកខែណឌ សងម្រត្ែប់វញិដងរ។ 

ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឡដលបានដរៀបចំដែើងវញិ 

ម្របសិនដបើលកខែណឌ ថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានចរចា ឬឡកឡម្រប ឬម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡដលានស្ស្ថប់   
ម្រត្ូវបានជំ្នួសដោយម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុងមី ដោយស្ថរស្ថថ នភាេលំបាកឡផនកហិរញ្ញវត្ថុរបស់េតិ្ងិជ្ន ដ្ោះការវាយ
ត្ថ្មលម្រត្ូវបានដធវើដែើង ដដើមបីវាយត្ថ្មលថាដត្ើម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុគួរឡត្ម្រត្ូវឈ្ប់ទទួលស្ថា ល់ ឬដទ ដហើយ ECL ម្រត្ូវបាន
វាស់ឡវងដូចខាងដម្រកាម៖ 

• ម្របសិនដបើការដរៀបចំដែើងវញិ មិន្ំឱ្យការឈ្ប់ទទួលស្ថា ល់ម្រទេយសកមមឡដលានស្ស្ថប់ដទ ដ្ោះលំហូរ
ស្ថច់ម្របាក់ឡដលរេឹំងទុកថាដកើត្ានេីម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡដលបានឡកឡម្រប ម្រត្ូវបានបញ្ចូ លដៅកនុងការ
គណ្កងវោះខាត្ថ្នស្ថច់ម្របាក់េីម្រទេយសកមមឡដលានស្ស្ថប់។ 

• ម្របសិនដបើការដរៀបចំដែើងវញិ ្ំឱ្យានការឈ្ប់ទទួលស្ថា ល់ម្រទេយសកមមឡដលានស្ស្ថប់ ដ្ោះត្ថ្មល             
សមស្សបរេឹំងទុកថ្នម្រទេយសកមមងមីដ្ោះ ម្រត្វូបានចាត់្ទុកជាលំហូរស្ថច់ម្របាក់ចុងដម្រកាយទទួលបានេី
ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបចចុបបនន ដៅដេលឡដលឈ្ប់ទទួលស្ថា ល់។ ចំនួនទឹកម្របាក់ដនោះម្រត្ូវបានបញ្ចូ លដៅ
កនុងការគណ្កងវោះខាត្ស្ថច់ម្របាក់េីម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបចចុបបនន ឡដលម្រត្ូវបានដធវើេបបហារេីកាលបរដិចេទ 
រេឹំងទុកថ្នការឈ្ប់ទទួលស្ថា ល់ ដៅកាលបរដិចេទរាយការណ៍ ដោយដម្របើេម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាេដដើម      
ថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបចចុបបនន។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ង) ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii) ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឡដលានឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលឥណទន 

ដៅកាលបរដិចេទរាយការណ៍នីមួយ  ៗសមព័នធធ្គារ និងធ្គារវាយត្ថ្មលថាដត្ើម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡដលបាន
កត់្ម្រតតមត្ថ្មលដករលំស់ និងម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបំណុលឡដលបានកត់្ម្រតតម FVOCI និងគណនីម្រត្ូវទទួល           
ភតិ្សនាហិរញ្ញវត្ថុានឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលឥណទនឡដរ ឬដទ (សំដៅដលើ “ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដៅដំណាក់កាលទី៣”។ 
ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុមួយានឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលឥណទន ដៅដេលឡដលម្រេឹត្តិការណ៍មួយ ឬដម្រចើន ឡដល្ំឱ្យានផល
ប៉ាោះពាល់ជាេវជិ្ជានដៅដលើលំហូរស្ថច់ម្របាក់ ដ្េលេ្គត្ឡដលរេឹំងទុកថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ បានដកើត្ដែើង។ 

ភសតុតងឡដលបញ្ញជ ក់ថាម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុានឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលឥណទន រួមានទិននន័យឡដលអាចេដងកត្
បានដូចខាងដម្រកាម៖ 

• ការលំបាកឡផនកហិរញ្ញវត្ថុជាស្ថរវនតរបស់េតិ្ងិជ្ន ឬេនកដបាោះផាយ 

• ការបំពានកិចចសនា ដូចជាការែកខានសង ឬហួសកាលកំណត់្ 

• ការដរៀបចំដែើងវញិដលើលកខែណឌ ថ្នឥណទន ឬបុដរម្របទន ដោយសមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ដលើ
លកខែណឌ ឡដលសមព័នធធ្គារ និងធ្គារមិនគួរយល់ម្រេម 

• េតិ្ងិជ្នទំនងជានឹងកេ័យធន ឬម្រត្ូវដរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុដផេងដទៀត្ដែើងវញិ 

• ការបាត់្បង់ទីផារសកមមចំដពាោះម្រទេយោក់បញ្ញច ំមួយដោយស្ថរឡត្ការលំបាកឡផនកហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ឥណទនឡដលម្រត្ូវបានចរចាដែើងវញិ ដោយស្ថរឡត្ការធាល ក់ចុោះថ្នស្ថថ នភាេរបស់េតិ្ងិជ្ន ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថា
ាឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលឥណទន លុោះម្រតឡត្ានភសតុតងបញ្ញជ ក់ថាហានិភ័យថ្នការមិនទទួលបានលំហូរស្ថច់ម្របាក់តម
កិចចសនាបានងយចុោះជាស្ថរវនដ និងមិនានសូច្ករដផេងដទៀត្ឡដល្ំឱ្យានឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល។ បឡនថមដលើដនោះ 
ឥណទនសម្រាប់ការជួ្ញដូររាយឡដលហួសកាលកំណត់្សង ៩០ថ្ងៃ ឬដលើសេីដនោះ ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាានឱ្នភាេ
ថ្នត្ថ្មលឥណទន ដទោះបីជានិយមន័យថ្នការែកខានសងតមបទបបញ្ញត្តិបានកំណត់្ដផេងគាន ក៏ដោយ។ 

ការបង្ហា ញសំវធិានធនសម្រាប់ ECL ដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុ 

សំវធិានធនខាត្បង់សម្រាប់ ECL ម្រត្វូបានបង្ហា ញដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុដូចខាងដម្រកាម៖ 

• ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡដលវាស់ឡវងដោយត្ថ្មលដករលំស់៖ ជាការកាត់្បនថយេីត្ថ្មលដយាងដុលរបស់          
ម្រទេយសកមម 

• ការសនាផតល់ឥណទន និងកិចចសនាធា្ហិរញ្ញវត្ថុ៖ ជាទូដៅ ជាការដធវើសំវធិានធន 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ង) ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii) ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល (ត្) 

ការបង្ហា ញសំវធិានធនសម្រាប់ ECL ដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

សំវធិានធនខាត្បង់សម្រាប់ ECL ម្រត្វូបានបង្ហា ញដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុដូចខាងដម្រកាម (ត្)៖ 

• ដៅដេលឡដលឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយរួមបញ្ចូ លទំងសាសធាតុ្មិនទន់បានដម្របើម្របាស់ និងបានដម្របើម្របាស់ 
ដហើយសមព័នធធ្គារ និងធ្គារមិនអាចកំណត់្ ECL ដលើសាសធាតុ្ការសនាផតល់ឥណទនដោយ
ឡែកេីសាសធាតុ្ថ្នការសនាផតល់ឥណទនឡដលបានដម្របើម្របាស់ សមព័នធធ្គារ និងធ្គារដធវើការ
បង្ហា ញ សំវធិានធនខាត្បង់រមួបញ្ចូ លគាន សម្រាប់សាសធាតុ្ទំងេីរ។ ចំនួនរួមបញ្ចូ លគាន ម្រត្ូវបាន
បង្ហា ញជា ការកាត់្ដចញេីត្ថ្មលដយាងដុលថ្នសាសធាតុ្ឡដលបានបានដម្របើម្របាស់។ ចំនួនដលើសរបស់
សំវធិានធន ខាត្បង់ដលើត្ថ្មលដយាងដុលថ្នសាសធាតុ្ឡដលបានដម្របើម្របាស់ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាការដធវើសំ
វធិានធន និង 

• ឧបករណ៍បំណុលឡដលវាស់ឡវងតម FVOCI៖ មិនានសំវធិានធនខាត្បង់ឡដលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅ
កនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុដទ េីដម្រពាោះត្ថ្មលដយាងថ្នម្រទេយសកមមទំងដនោះគឺជាត្ថ្មលសមស្សប។ 
ដទោះយា៉ាងណាក៏ដោយសំវធិានធនខាត្បង់ម្រត្ូវបានល្លត្ម្រត្ោង និងទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងទុនបម្រមុងត្ថ្មល
សមស្សប។ 

ការជ្ម្រមោះដចញេីបញ្ជ ី 

• ឥណទន និងមូលបម្រត្បំណុលម្រត្ូវបានជ្ម្រមោះដចញេីបញ្ជ ី (ជាឡផនក ឬទំងស្សុង) ដៅដេលមិនានការរេឹំងទុក
សមដហតុ្ផលថា អាចម្របមូលបានមកវញិនូវម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដ្ោះទំងស្សុង ឬចំឡណកណាមួយ។ ករណី
ដនោះានជាទូដៅ ដៅដេលសមព័នធធ្គារ និងធ្គារកំណត់្ថាេនកែចីេំុានម្រទេយសកមម ឬម្របភេចំណូលណា
ឡដលអាចបដងកើត្បាននូវលំហូរស្ថច់ម្របាក់ម្រគប់ម្រគាន់ ដដើមបទូីទត់្សងនូវចំនួនឡដលម្រត្ូវលុបដចញេីបញ្ជ ី។    
ការវាយត្ថ្មលដនោះម្រត្ូវបានដធវើដែើងតមកម្រមិត្ម្រទេយសកមមដទល។ 

• ទឹកម្របាក់ឡដលម្របមូលបានមកវញិេីចំនួនឡដលបានលុបដចញេីបញ្ជ ី ម្រត្ូវបញ្ចូ លដៅកនុងរបាយការណ៍
ចំដណញ ឬខាត្ និងលទធផលមអិត្ដផេងៗ។ 

• ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡដលបានជ្ម្រមោះដចញេីបញ្ជ ី ដៅឡត្អាចជាកមមវត្ថុចំដពាោះសកមមភាេទមទរសងមក
វញិ  តមផលូវចាប់ ដដើមបីេនុដល្លមតមនីតិ្វធីិរបស់សមព័នធធ្គារ  និងធ្គារកនុងការម្របមូលមកវញិនូវទឹក
ម្របាក់ឡដលដៅជំ្ពាក់។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ង) ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(vii) ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល (ត្) 

សំវធិានធនខាត្បង់សម្រាប់ ECL ម្រត្វូបានបង្ហា ញដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុដូចខាងដម្រកាម៖ (ត្) 

ការធា្ហិរញ្ញវត្ថុមិនឡមនជាឡផនកសំខាន់ថ្នកិចចសនា 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ វាយត្ថ្មលថាដត្ើកិចចសនាធា្ហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាធាតុ្ផេមួំយដ៏សំខាន់ថ្នម្រទេយសកមម
ហិរញ្ញវត្ថុ ឡដលម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លជាសាសធាតុ្ថ្នឧបករណ៍ដ្ោះ ឬជាកិចចសនាឡដលម្រត្ូវបានកត់្ម្រតដោយ
ឡែកេីគាន ។ កតត ឡដលសមព័នធធ្គារ និងធ្គារេិចារណាដៅដេលដធវើការវាយត្ថ្មលដនោះ រួមាន៖ 

• ការធា្ គឺជាឡផនកមួយថ្នលកខែណឌ តមកិចចសនារបស់ឧបករណ៍បំណុល 

• ការធា្ម្រត្ូវបានទមទរដោយចាប់ និងបទបបញ្ញត្តិឡដលម្រគប់ម្រគងកិចចសនារបស់ឧបករណ៍បំណុល 

• ការធា្ម្រត្ូវបានបញ្ចូ លកនុងដេលដំណាលគាន និងឧបករណ៍បំណុល និង 

• ការធា្ម្រត្ូវបានផតល់ដោយម្រកុមហ ុនដមរបស់េនកែចី ឬម្រកមុហ ុនដផេងដទៀត្ដៅកនុងសមព័នធរបស់េនកែចី។ 

ម្របសិនដបើសមព័នធធ្គារ និងធ្គារកំណត់្ថាការធា្គឺជាធាតុ្ផេសំំខាន់មួយថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ដ្ោះ
បុេវល្លភម្រត្ូវសងណាមួយទក់ទងនឹងការទទួលស្ថា ល់ដលើកដំបូងថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាជា
ចំណាយ ម្របតិ្បត្តិការកនុងការដធវើលទធកមមម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ។ សមព័នធធ្គារ និងធ្គារេិចារណាដលើផលប៉ាោះពាល់
ថ្នការការពារដៅដេលវាស់ឡវងត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍បំណុល និងដៅដេលវាស់ឡវង ECL។ 

ម្របសិនដបើសមព័នធធ្គារ និងធ្គារកំណត់្ថាការធា្មិនឡមនជាធាតុ្ផេសំំខាន់ថ្នឧបករណ៍បំណុលដទ ដ្ោះ
វាទទួលស្ថា ល់ជាម្រទេយសកមមមួយ ឡដលបង្ហា ញេីការបង់ម្របាក់ជាមុនថ្នបុេវល្លភថ្នការធា្ និងសិទធិទូទត់្សង
សម្រាប់ការខាត្បង់ឥណទន។ ម្រទេយសកមមបុេវល្លភបង់មុន ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់លុោះម្រតឡត្ការធា្មិនាន              
ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលឥណទន ឬមិនានការដកើនដែើងជាស្ថរវនតនូវ ហានិភ័យឥណទនដៅដេលការធា ម្្រត្ូវបាន         
ទទួលស្ថា ល់។ ម្រទេយសកមមទំងដនោះម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុង “ម្រទេយសកមមដផេង ”ៗ។ សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ
បង្ហា ញេីចំដណញ ឬខាត្ ដលើសិទធិទទួលបានសំណងដៅកនុងចំដណញ ឬខាត្ កនុងធាតុ្ជួ្រ "ការខាត្បង់ដលើឱ្នភាេ              
ថ្នត្ថ្មលរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ"។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ច) ស្ថច់ម្របាក់ និងស្ថច់ម្របាក់សមមូល  

ស្ថច់ម្របាក់ និងស្ថច់ម្របាក់សមមូល រួមានស្ថច់ម្របាក់កនុងថ្ដ និង ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្គារដផេង  ៗ ឡដលឥណ
ម្របតិ្ទនដំបូងាន     រយៈដេល ៣ឡែ ឬតិ្ចជាង និងឡដលអាចបតូរជាស្ថច់ម្របាក់ដេលណាក៏បាន ដោយានហានិភ័យ
តិ្ចតួ្ចចំដពាោះការផ្លល ស់បតូរត្ថ្មល។ 

ស្ថច់ម្របាក់ និងសមមូលស្ថច់ម្របាក់ ម្រត្ូវបានគិត្តមត្ថ្មលដករលំស់កនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុ។ 

(ឆ) ឥណទន និងបុដរម្របទន  

“ឥណទន និងបុដរម្របទន” ឡដលបង្ហា ញដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុ រួមានឥណទន និង                 
បុដរម្របទន ឡដលបានវាស់ឡវងតមត្ថ្មលដករលំស់។ ឥណទន និងបុដរម្របទនម្រត្ូវបានវាស់ឡវងដលើកដំបូងតមត្ថ្មល           
សមស្សប បូកនឹងចំណាយម្របតិ្បត្តិការឡដលដកើត្ដែើងដោយផ្លា ល់បឡនថម ដហើយ ដ្េលប ា្ ប់ម្រត្ូវកត់្ម្រតតមត្ថ្មល
ដករលំស់ដោយដម្របើវធីិស្ថស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធភាេ។ 

(ជ្) ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ 

“មូលបម្រត្ហិរញ្ញវត្ថុ” ឡដលបង្ហា ញដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុ រួមាន៖ 

• មូលបម្រត្វនិិដយាគបំណុល ឡដលបានវាស់ឡវងតមត្ថ្មលដករលំស់ថ្ងលដដើម។ មូលបម្រត្វនិិដយាគបំណុលទំង
ដនោះម្រត្វូបានវាស់ដលើកដំបូង តមត្ថ្មលសមស្សបបូកនឹងចំណាយម្របតិ្បត្តិការឡដលដកើត្ដែើងដោយផ្លា ល់
បឡនថម ដហើយ ដ្េលប ា្ ប់ម្រត្វូកត់្ម្រតតមត្ថ្មលដករលំស់ដោយដម្របើវធីិស្ថស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធភាេ។ 

• មូលបម្រត្បំណុលឡដលវាស់ឡវងតម FVOCI និង 

• មូលបម្រត្វនិិដយាគដលើមូលធនឡដលបានកំណត់្តម FVOCI។ 

ចំដពាោះមូលបម្រត្បំណុលឡដលបានវាស់ឡវងតម FVOCI ចំដណញ និងខាត្ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុង OCI
ដលើកឡលងឡត្ចំណុចដូចខាងដម្រកាម ឡដលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងចំដណញ ឬខាត្ តមរដបៀបដូចគាន នឹង                     
ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡដលម្រត្ូវបានវាស់តមត្ថ្មលដករលំស់៖ 

• ចំណូលការម្របាក់ដោយដម្របើវធីិស្ថស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធភាេ 

• ECL និងការកត់្ម្រតប្ញ្ញច ស និង 

• ចំដណញ និងខាត្ដលើការបតូររបិូយប័ណណបរដទស។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ជ្) ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ដៅដេលឡដលមូលបម្រត្បំណុលវាស់ឡវងតម FVOCI ម្រត្ូវបានឈ្ប់ទទួលស្ថា ល់ ចំដណញ ឬខាត្បងារឡដលបាន
ទទួលស្ថា ល់េីមុនដៅកនុង OCI ម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិេីមូលធន ដៅរបាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្។ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារដម្រជ្ើសដរ ើសបង្ហា ញដៅកនុង OCI េំេីការផ្លល ស់បតូរដៅកនុងត្ថ្មលសមស្សបថ្នការវនិិដយា
គជាក់ល្លក់ដៅកនុងឧបករណ៍មូលធន ឡដលមិនម្រត្ូវបានទុកសម្រាប់ជួ្ញដូរ។ ការដម្រជ្ើសដរ ើសដនោះដធវើដែើងដោយឡផអក
ដលើមូលោឋ នថ្នឧបករណ៍នីមួយ ដៗៅដេលទទួលស្ថា ល់ដលើកដំបូងនិងជាស្ថថ េរ។ 

ចំដណញ និងខាត្ដលើឧបករណ៍មូលធនទំងដនោះនឹងមិនម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ដែើងវញិដៅរបាយការណ៍ចំដណញ 
ឬខាត្ដទ ដហើយក៏េំុានឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់កនុងរបាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្ឡដរ។ ភាគល្លភ                   
ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្ ដលើកឡលងឡត្វាបង្ហា ញយា៉ាងចាស់េីការម្របមូលបាន               
មកវញិដលើឡផនកែលោះរបស់ថ្ងលដដើមថ្នការវនិិដយាគ កនុងករណីឡដលេួកដគម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុង OCI។ ចំដណញ 
និងខាត្បងារឡដលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុង OCI ម្រត្ូវបានដផារដៅម្របាក់ចំដណញរកាទុកដលើការលក់ដចញរបស់                
ការវនិិដយាគ។ 

(ឈ្) ដដើមទុន 

ភាគហ ុនធមមត ម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជាមូលធន។ ភាគហ ុនដថ្ទដទៀត្ម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជាមូលធន និង/ឬបំណុល 
ឡផអកដលើសាសធាតុ្ដសដឋកិចចថ្នឧបករណ៍ទំងដ្ោះ។ ការឡបងឡចកដៅេនកកាន់កាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយ ឡដល
បានចាត់្ថាន ក់ជាឧបករណ៍មូលធន ម្រត្ូវបានទូទត់្ដោយផ្លា ល់េីមូលធន។  

(ញ) ចំដណញកនុងមួយភាគហ ុន 

ចំដណញកនុងមួយភាគហ ុនមូលោឋ ន (EPS) គឺកំណត់្ដោយយកម្របាក់ចំដណញសុទធឡដលបានដធវើនិយ័ត្កមមរូច
ឡបងឡចកដៅាច ស់ភាហ ុនដោយឡចកនឹងចំនួនជាមធយមថ្នចំនួនភាគហ ុនឡដលានដៅកនុងេំែុងការយិបរដិចេទ ប ា្ ប់
េីការឡបងឡចកភាគល្លភដៅកនុងការយិបរដិចេទ។ 

ចំដណញកនុងមួយភាគហ ុនងយចុោះ ក៏គណ្ដូចគាន ដោយយកម្របាក់ចំដណញសុទធឡចកនឹងចំនួនជាមធយមថ្ន
ចំនួនភាគហ ុនឡដលាន និងដចញផាយដៅកនុងេំែុងការយិបរដិចេទ។ ដទោះជាយា៉ាងណាក៏ដោយម្របាក់ចំដណញសុទធ
សម្រាប់ឡបងឡចកភាគហ ុន និងចំនួនជាមធយមថ្នចំនួនភាគហ ុនឡដលាន គឺម្រត្ូវដធវើនិយ័ត្កមមដដើមបីឆលុោះបញ្ញច ំងេីផល 
ប៉ាោះពាល់ដលើភាគហ ុនឡដលអាចបឡមលង។ ភាគហ ុនឡដលអាចបឡមលងបាន ម្រត្ូវបានបឡមលងដៅជាភាគហ ុនដបាោះផាយ
សម្រាប់ភាគហ ុនធមមត។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ញ) ចំដណញកនុងមួយភាគហ ុនមូលោឋ ន (ត្) 

 កនុងករណីបង់ផ្លត ច់ថ្នភាគហ ុនធមមត    ម្របាក់ចំដណញសុទធឡដលយកដៅគណ្ចំដណញកនុងមួយភាគហ ុនមូល
ោឋ ន និងចំដណញកនុងមួយភាគហ ុនងយចុោះ គឺងយចុោះដោយភាេដលើសថ្នត្ថ្មលសមស្សបឡដលបានបង់ដៅេនកកាន់កាប់
ឧបករណ៍ ដលើត្ថ្មលដយាងថ្នការទទួលទិញឧបករណ៍ដ្ោះ។ 

(ដ) ម្រទេយ និងបរកិាខ រ  

ម្រទេយ និងបរកិាខ រម្រត្ូវបានកត់្ម្រតតមថ្ងលដដើម ដករលំស់បងារ និងការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលបងារ។ ថ្ងលដដើមរួម
ានការចំណាយផ្លា ល់្  ្កនុងការដធវើលទធកមមម្រទេយសកមមទំងដ្ោះ។ 

ថ្ងលដដើមរបស់ម្រទេយសមបត្តិ និងបរកិាខ រួមាន៖  

• ត្ថ្មលទិញចូលថ្នម្រទេយសមបត្តិ និងបរកិាខ រ រួមទំងចំណាយ្ំចូល និងេនធដលើការទិញឡដលមិនអាចដកមក
វញិបាន ប ា្ ប់េីការដកត្ថ្មលេបបហារពាណិជ្ចកមម និងការបងវិលម្របាក់មកវញិ និង 

• ថ្ងលដដើមណាមួយឡដលពាក់េ័នធដោយផ្លា ល់ដៅនឹងការ្ំយកម្រទេយសមបត្តិដៅកាន់ទីតំង និងលកខែណឌ
ឡដលសមស្សបកនុងកាដធវើម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកមមតមការកំណត់្របស់េនកម្រគប់ម្រគង។ 

ចំណាយបនតប ា្ ប់ដផេង មៗ្រត្ូវបានកត់្ម្រតបញ្ចូ លដៅកនុងត្ថ្មលដយាងថ្នម្រទេយដ្ោះ ឬម្រត្ូវបានកត់្ម្រតជាម្រទេយ
ោច់ដោយឡែក តមការសមស្សប ឡត្ដៅដេលឡដលានភាេម្របាកដម្របជាថា ផលម្របដយាជ្ន៍ដសដឋកិចច ដ្េល
េ្គត្ ថ្នម្រទេយដ្ោះនឹងហូរចូលមកកនុងសមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ដហើយថ្ងលដដើមថ្នម្រទេយដ្ោះអាចម្រត្ូវបានវាស់ឡវង
គួរឱ្យដជ្ឿជាក់បានឡត្ប៉ាុដណាណ ោះ។ ត្ថ្មលដយាងឡផនកថ្នម្រទេយឡដលបានជំ្នួសម្រត្ូវបានឈ្ប់ទទួលស្ថា ល់។ រាល់ចំណាយ
ដលើការជួ្សជុ្ល និងការឡងទំដផេង ដៗទៀត្ទំងេស់ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតជាបនាុកដៅកនុងរបាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្ និង
លទធផលលមអិត្ដផេង  ៗកនុងការយិបរដិចេទឡដលម្របតិ្បត្តិការដ្ោះដកើត្ដែើង។ 

ថ្ងលដដើមកនុងការស្ថងសង់ម្រទេយសមបត្តិដោយែលួនឯង រួមបញ្ចូ លទំងចំណាយដលើវត្ថុធាតុ្ដដើម និងកាល ំងេលកមម
ផ្លា ល់ រួមទំងចំណាយណាមួយឡដលចូលរួមដោយផ្លា ល់កនុងការ្ ំយកម្រទេយសមបត្តិដៅកាន់លកខែណឌ ការង្ហរ 
សម្រាប់ដគាលបំណងថ្នការដម្របើម្របាស់ឡដលបានដម្រគាងទុក រួមទំងថ្ងលដដើមថ្នការរុោះដរ ើ និងការដកហូត្ធាតុ្ថ្នម្រទេយ
សមបត្តិ និងការដរៀបចំទីតំងឡដលម្រទេយសមបត្តិដ្ោះសថិត្ដៅ ដហើយនិងចំណាយការម្របាក់ឡដលានលកខណៈសមបត្តិ
ម្រគប់ម្រគាន់។ ដីធលីមិនម្រត្ូវបានដធវើរលំស់ដទ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ដ) ម្រទេយ និងបរកិាខ រ (ត្) 

 ម្រទេយ និងបរកិាខ រដផេងដទៀត្ម្រត្ូវបានដធើវរលំស់តមមូលោឋ នរលំស់ដងរ ដដើមបលុីបដចញេីបញ្ជ ីនូវថ្ងលដដើមថ្នម្រទេយ
សកមមម្រតឹ្មត្ថ្មលកាកសំណល់ដលើអាយុកាលដម្របើម្របាស់បា៉ា ន់ស្ថម នថ្ន ម្រទេយសកមមនីមួយ  ៗសដងខបដូចខាងដម្រកាម៖ 

 ឆ្ន ំ 
ការឡកលមអដលើដី ៣ ដល់ ២០ 
េគារ និង ការឡកលមអ ៣ ដល់ ២០ 
ការឡកលមអដលើម្រទេយជួ្ល* ៣ ដល់ ៥ 
បរកិាខ រការយិាល័យ ៣ ដល់ ៧ 
បរកិាខ រកំុេយូទ័រ ៣ ដល់ ៧ 
យានយនដ  ៣ ដល់ ៨ 

*ការឡកលមអដលើម្រទេយជួ្ល គឺម្រត្ូវបានរលំស់ដោយឡផអកដលើអាយុកាលដម្របើម្របាស់ថ្នការឡកលមអចាប់េី៣ឆ្ន ំ ដល់៥ឆ្ន ំ ឬ 
រយៈដេលែលីជាងដនោះថ្នភតិ្សនាឡដលពាក់េ័នធ។ 

ត្ថ្មលកាកសំណល់របស់ម្រទេយសកមម និងអាយុកាលដម្របើម្របាស់ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និងឡកត្ម្រមូវម្របសិនជាាន
ភាេសមស្សប ដៅដរៀងរាល់ចុងការយិបរដិចេទថ្នរបាយការណ៍នីមួយៗ។ 

រលំស់ដលើម្រទេយសកមមឡដលកំេុងស្ថងសង់ចាប់ដផតើមដៅដេលឡដលម្រទេយសកមមម្រត្ូវបានដម្រត្ៀមរួចរាល់ សម្រាប់
ការដម្របើម្របាស់ឡដលបានដម្រគាងទុក។ 

ម្រទេយ និងបរកិាខ រ ម្រត្ូវបានេិនិត្យដែើងវញិ សម្រាប់ការបង្ហា ញេីឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលដៅដរៀងរាល់កាលបរដិចេទថ្នរបាយ-
ការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុនីមួយ  ៗ និងរាល់ដេលឡដលម្រេឹត្តិការណ៍ ឬការផ្លល ស់បតូរកាលៈដទសៈបង្ហា ញថាត្ថ្មលដយាង
អាចនឹងមិនអាចម្របមូលបានមកវញិ។ ដៅដេលឡដលត្ថ្មលដយាងថ្នម្រទេយសកមមណាមួយដលើសេីត្ថ្មលឡដលអាចម្របមូល
បានមកវញិឡដលបា៉ា ន់ស្ថម ន ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតបនថយឱ្យដៅម្រតឹ្មត្ថ្មលឡដលអាចម្របមូលបានមកវញិ។ 

ចំដណញ និងខាត្េីការលក់ម្រទេយ និងបរកិាខ រ ម្រត្ូវបានកំណត់្ដោយដធវើការដម្របៀបដធៀបចំណូលបានមកេី          
ការលក់ និងត្ថ្មលដយាង ដហើយម្រត្ូវបានកត់្ម្រតដៅកនុងចំណូលដផេងៗ។ 

(ឋ) ម្រទេយសកមមេរបីូ 

ម្រទេយេរូបីរួមានអាជាា ប័ណណសូហវឡវរកំុេយួទ័រឡដលបានដធវើលទធកមម និងចំណាយឡដលទក់ទង។ ម្រទេយសកមម             
េរូបីម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ឡត្ដៅដេលឡដលការចំណាយរបស់វាអាចវាស់ឡវងដោយដជ្ឿទុកចិត្តបាន ដហើយទំនងជា
ផលម្របដយាជ្ន៍ដសដឋកិចច្ ដេលេ្គត្ឡដលរេឹំងទុក នឹងហូរចូលកនុងសមព័នធធ្គារ និងធ្គារ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ឋ) ម្រទេយសកមមេរបីូ (ត្) 

ម្រទេយសកមមេរបីូម្រត្ូវបានរាយការណ៍តមថ្ងលដដើមម្របវត្តិស្ថស្តសតដករលំស់បងារ និងការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល
បងារ ម្របសិនជាាន។ ម្រទេយសកមមេរូបីម្រត្ូវបានដធវើរលំស់ដោយដម្របើម្របាស់វធីិស្ថស្តសតដងរដលើអាយុកាលដម្របើម្របាស់           
បា៉ា ន់ស្ថម នរបស់ម្រទេយសកមម។ អាយុកាលដម្របើម្របាស់របស់សូហវឡវរកំុេយួទ័រានរយៈដេលម្របំាឆ្ន ំ ដលើកឡលងឡត្                 
អាជាា ប័ណណកមមរបស់ម្របេ័នធធ្គារសនូល ឡដលានអាយុកាលដម្របើម្របាស់ដប់ឆ្ន ំ។ 

ម្រទេយសកមមេរបីូមិនម្រត្ូវបានដគទទួលស្ថា ល់ដៅដេលលុបដចាល ឬដៅដេលគាម នការរេឹំងទុកេីផលម្របដយាជ្ន៍
ដសដឋកិចច ដ្េលេ្គត្េីការដម្របើម្របាស់ ឬការលុបដចាល។ ចំដណញ ឬខាត្ឡដលដកើត្ដចញេីការមិនទទួលស្ថា ល់
ម្រទេយសកមមេរបីូឡដលវាស់ឡវងដោយភាេែុសគាន រវាងផលចំដណញថ្នការលុបដចាលសុទធ និងទឹកម្របាក់ដយាងរបស់
ម្រទេយសកមមម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជាម្របាក់ចំដណញ ឬខាត្ ដៅដេលឡដលម្រទេយសកមមដ្ោះម្រត្ូវបានលុបដចាល។
ចំណាយដផេងៗពាក់េ័នធនឹងការឡងរកាសូហវឡវរកំុេយូទ័រ ម្រត្វូបានកត់្ម្រតជាចំណាយដៅដេលឡដលម្របតិ្បតិ្តការដ្ោះ
បានដកើត្ដែើង។ 

(ឌ្) ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលរបស់ម្រទេយសកមមមិនឡមនហិរញ្ញវត្ថុ 

ការខាត្បង់ឱ្នភាេម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងកាលបរដិចេទឆ្ន ំចាស់ គឺម្រត្ូវបានវាយត្ថ្មល្រាល់ចុង
ការយិបរដិចេទថ្នរបាយការណ៍នីមួយ  ៗ សម្រាប់ការចងអុលបង្ហា ញណាមួយឡដលបង្ហា ញថាការខាត្បង់បានងយចុោះ ឬ
មិនបានដកើត្ានដទៀត្។ ការខាត្បង់ឱ្នភាេគឺម្រត្ូវបានកត់្ម្រតប្ញ្ញច ស់ ម្របសិនដបើានការឡកឡម្របកនុងការបា៉ា ន់ស្ថម ន
ឡដលបានដម្របើម្របាស់កនុងការកំណត់្ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលអាចម្របមូលមកវញិបាន។ ឱ្នភាេថ្នការខាត្បង់ គឺម្រត្ូវបាន
កត់្ម្រតប្ញ្ញច ស់ ចំដពាោះឡត្ទំហំទឹកម្របាក់ដយាងរបស់ម្រទេយសកមមឡដលមិនដលើសេីចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលម្រត្ូវបាន
កំណត់្រួចរាល់ ចំនួនរលំស់ដលើម្រទេយរូបី និងរលំស់ដលើម្រទេយេរូបីសុទធ ម្របសិនដបើមិនានឱ្នភាេថ្នការខាត្បង់ម្រត្ូវ
បានទទួលស្ថា ល់។ ការកត់្ម្រតប្ញ្ញច ស់ថ្នឱ្នភាេថ្នការខាត្បង់ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជាចំណូល។ 

ម្រទេយសកមមឡដលានអាយុកាលមិនអាចកំណត់្បានមិនឡមនជាកមមវត្ថុកនុងការដធវើរលំស់ដទ និងម្រត្ូវបានដធវើដត្សត
ដែើងវញិជាម្របចំាឆ្ន ំដដើមបីកំណត់្ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល។ ម្រទេយសកមមជាកមមវត្ថុកនុងការដធវើរលំស់ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្េិនិត្យដែើងវញិ
ដៅដេលានម្រេឹត្តិការណ៍ ឬការផ្លល ស់បតូរកនុងកាលៈដទសៈ ឡដលបង្ហា ញថាត្ថ្មលដយាងអាចនឹងមិនម្របមូលបានមកវញិ។ 
ការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដសមើនឹងចំនួនឡដលត្ថ្មលដយាងរបស់ ម្រទេយសកមម ដលើសេីត្ថ្មលឡដល
អាចម្របមូលបានមកវញិ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ឌ្) ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលរបស់ម្រទេយសកមមមិនឡមនហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

សម្រាប់ដគាលបំណងថ្នការដធវើដត្សដឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល ម្រទេយសកមមម្រត្ូវបានោក់បញ្ចូ លគាន ជាម្រកុមតូ្ចៗបំផុត្ 
ឡដលានលំហូរស្ថច់ម្របាក់អាចកំណត់្បានដោយឡផនក (េងាភាេរកស្ថច់ម្របាក់)។ ម្រទេយសកមមមិនឡមនហិរញ្ញវត្ថុដម្រៅេី
មូលនិធិពាណិជ្ជកមមឡដលទទួលរងនូវឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល ម្រត្ូវបានេិនិត្យដែើងវញិចំដពាោះការកត់្ម្រតប្ញ្ញច ស់មកវញិរបស់
ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលឡដលអាចដកើត្ាន។ ការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ចំដណញ  
ឬខាត្។ 

(ឍ) ទុនបម្រមងុ 

ទុនបម្រមុងរួមាន ទុនបម្រមុងទូដៅ ទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្តិ និងទុនបម្រមុងដផេងៗ។ 

ទុនបម្រមុងទូដៅ ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងសម្រាប់ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុទូដៅ។ ម្រកុមម្របឹកាភិបាលេនុវត្តការសដម្រមច
ចិត្តរបស់ែលួន សម្រាប់ការដម្របើម្របាស់ និងឡងរកាទុនបម្រមុងទូដៅ។ ការដផារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុក ដៅទុនបម្រមុងទូដៅ 
ម្រត្ូវានការយល់ម្រេមេីម្រកុមម្របឹកាភិបាលរបស់ម្រកុមហ ុននីមួយ ដៗៅកនុងសមព័នធ។ 

ទុនបម្រមុងតមបទបបញ្ញត្តិ ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងសម្រាប់ភាេែុសគាន ថ្នសំវធិានធនរវាងឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលឥណទន 
េនុដល្លមតម ស.រ.ហ.េ.ក និងសំវធិានធនតមបទបបញ្ញត្តិ។ វាម្រត្ូវបានដផាររវាងម្របាក់ចំដណញរកាទុក និងទុនបម្រមុង
តមបទបបញ្ញត្តិ។ 

ទុនបម្រមុងដផេង  ៗគឺសម្រាប់លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណថ្នការវនិិដយាគសុទធកនុងកិចចម្របតិ្បត្តិការបរដទស។ 

(ណ) េនធដលើម្របាក់ចំណូលបចចុបបនន និងេនធេនារ  

ការចំណាយេនធសម្រាប់ការយិបរដិចេទរមួាន េនធដលើម្របាក់ចំណូលបចចុបបនន និងេនធេនារ។ េនធម្រត្ូវបាន          
ទទួលស្ថា ល់ដៅកនុង ចំដណញ ឬខាត្ ដលើកឡលងឡត្វសិ្ថលភាេឡដលវាទក់ទងដៅនឹងែាង់ឡដលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់
ដៅកនុងលទធផលលមអិត្ដផេង  ៗ ឬដោយផ្លា ល់កនុងមូលធន។ កនុងករណីដនោះ េនធម្រត្វូបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងលទធផល
លមអិត្ដផេង  ៗឬដោយផ្លា ល់កនុងមូលធនដរៀងៗគាន ។ 

ចំណាយេនធបចចុបបនន ម្រត្ូវបានកំណត់្ដយាងដៅតមចាប់េនធថ្នយុតត ធិការនីមួយ  ៗ ឡដលសមព័នធធ្គារ
ម្របតិ្បត្តិការ និងបដងកើត្ម្របាក់ចំដណញឡដលជាប់េនធ និងរាប់បញ្ចូ លេនធទំងេស់ឡដលឡផអកដលើម្របាក់ចំដណញជាប់េនធ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ណ) េនធដលើម្របាក់ចំណូលបចចុបបនន និងេនធេនារ (ត្) 

េនធដលើម្របាក់ចំណូលេនារ ម្រត្វូបានទទួលស្ថា ល់ទំងេស់ដោយដម្របើវធីិស្ថស្តសតបំណុលដលើភាេែុសគាន               
បដណាត ោះអាសននឡដលដកើត្ដែើងរវាងមូលោឋ នេនធថ្នម្រទេយសកមម និងបំណុល និងចំនួនត្ថ្មលដយាងរបស់េួកដគដៅកនុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេល។ ដទោះយា៉ាងណាក៏ដោយេនធដលើម្របាក់ចំណូលេនារ មិនម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ ល
ម្របសិនដបើវាដកើត្ដែើងេីការទទួលស្ថា ល់ដលើកដំបូងថ្នម្រទេយសកមម ឬបំណុល ដៅកនុងម្របតិ្បត្តិការណាមួយដម្រៅេីការ
រួមបញ្ចូ លអាជី្វកមមឡដលដៅដេលម្របតិ្បត្តិការមិនប៉ាោះពាល់ដល់គណដនយយ ឬចំដណញ ឬខាត្ ឡដលជាប់េនធ។ 

ម្រទេយសកមមេនធេនារ ម្រត្វូបានទទួលស្ថា ល់កនុងវសិ្ថលភាេឡដលវាទំនងថាម្របាក់ចំដណញជាប់េនធ្ ដេល
េ្គត្នឹងដកើត្ានសម្រាប់ភាេែុសគាន បដណាត ោះអាសនន និងការខាត្បង់េនធឡដលមិនបានដម្របើ ឬឥណទនេនធឡដល
មិនបានដម្របើ ។  

 (ត្) េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្ 

(i). េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្រយៈដេលែលី 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារទទួលស្ថា ល់នូវការទទួលស្ថា ល់បំណុល និងចំណាយសម្រាប់ម្របាក់បឡនថម។              
សមព័នធធ្គារ និងធ្គារទទួលស្ថា ល់សំវធិានធនមួយដៅដេលានកាត្េវកិចចានកិចចសនា ឬានការេនុវត្តកនលង
មកឡដលបានបដងកើត្កាត្េវកិចចស្ថថ ប្។ 

ម្របាក់ឈ្នួល ម្របាក់ដបៀវត្េរ ៍ម្របាក់បឡនថម និងេត្ថម្របដយាជ្ន៍រយៈដេលែលីដផេង  ៗម្រត្វូបានទទួលស្ថា ល់ជាចំណាយ
កនុងការយិបរដិចេទ ឡដលដសវាកមមពាក់េ័នធ ម្រត្ូវបានផតល់ជូ្នដោយនិដយាជិ្ត្របស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ។ 

(ii) េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដម្រកាយេីបំដេញការង្ហរ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារានឡផនការេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដម្រកាយេីបំដេញការង្ហរដផេងៗដម្រចើន។ ឡផនការ        
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ទំងដនោះានដូចខាងដម្រកាម។ 

 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ត្) េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្ (ត្) 

(ii) េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដម្រកាយេីបំដេញការង្ហរ (ត្) 

េត្ថម្របដយាជ្ន៍េតី្ត្ភាេការង្ហរ  

ដយាងដៅតមម្របកាសដលែ ៤៤៣ កប/ម្រប.ក.ែ.ល ចុោះថ្ងៃទី២១ ឡែកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០១៨ និងដសចកតីឡណ្ំដលែ    ០៤២/
១៩ កប/ស.ណ.ន.ែ.ល ចុោះថ្ងៃទី២២ ឡែមី  ្ឆ្ន ំ២០១៩ ដចញដោយម្រកសួងការង្ហរ និងបណតុ ោះបណាដ លវជិាជ ជី្វៈ ធ្ គារ និង
ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ដលើកឡលងឡត្ធ្ គារដេសីុលីោឡាវ និងស្ថថ ប័នមីម្រកហិូរញ្ញវត្ថុ ដេសីុលីោមីយា៉ា ន់ា៉ា  នឹងផដល់ជូ្ន
និដយាជិ្ត្នូវម្របាក់បំណាច់េតី្ត្ភាេការង្ហរ ដូចខាងដម្រកាម៖ 

• ម្របាក់បំណាច់េតី្ត្ភាេការង្ហរបចចុបបនន៖ និដយាជិ្ត្ឡដលបដម្រមើការចាប់េី ១ឡែ ដល់ ៦ឡែ (មិនរាប់បញ្ចូ ល
រយៈដេលស្ថកលបងការង្ហរ) គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ្ ឬថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ នឹងទទួលបានម្របាក់បំណាច់
េតី្ត្ភាេការង្ហរចំនួន ៧.៥ថ្ងៃ។  

• ម្របាក់បំណាច់រលឹំកេតី្ត្ភាេការង្ហរ៖ និដយាជិ្ត្ឡដលបដម្រមើការដម្រកាមកិចចសនាការង្ហរានដងរដវល្លមិន
កំណត់្ ដហើយបដម្រមើការចាប់េី ១ឡែ ដល់ ៦ឡែ កនុងការយិបរដិចេទហិរញ្ញវត្ថុ នឹងទទួលបានម្របាក់រលឹំកេតី្ត្
ភាេការង្ហរដសមើនឹង ៣ថ្ងៃ ដហើយកនុងករណីបដម្រមើការង្ហរដលើសេី ៣ឡែ នឹងទទួលបាន ១៥ថ្ងៃ។ ម្របាក់
បំណាច់េតិ្បរាឡដលម្រត្ូវទូទត់្ មិនម្រត្ូវដលើសេី ៦ថ្ងៃ ថ្នម្របាក់ឈ្នួលមូលោឋ នគិត្ជាមធយមតមឆ្ន ំ
នីមួយ ឡៗដលបានទូទត់្ ចាប់េីឆ្ន ំ២០០៨ ដល់ឆ្ន ំ២០១៨ ប៉ាុឡនតមិនម្រត្ូវដលើសេី ១៥៦ថ្ងៃ ដែើយ។ ម្របាក់
បំណាច់នឹងម្រត្ូវទូទត់្ចាប់េីឡែធនូ ឆ្ន ំ២០២១។  

បំណុលដនោះម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់តមត្ថ្មលបចចុបបនន ថ្នកាត្េវកិចចឡដលបានកំណត់្្កាលបរដិចេទរាយការណ៍ 
ដោយដម្របើវធីិស្ថស្តសតឥណទនតមឯកតេាករណ៍ ដដើមបបីា៉ា ន់ស្ថម នត្ថ្មលេត្ថម្របដយាជ្ន៍ចុងដម្រកាយរបស់សមព័នធធ្គារ 
និងធ្គារ ឡដលនិដយាជិ្ត្ម្រត្ូវទទួលបានចំដពាោះដសវាកមមរបស់េួកដគដៅកនុងដេលបដម្រមើការង្ហរចាប់េីឆ្ន ំ២០០៨ ដល់ 
២០១៨។ សមព័នធធ្គារ និងធ្គារឡបងឡចកេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដៅតមដងរដវល្ល ឡដលម្រត្ូវទូទត់្ម្របាក់បំណាច់រលឹំក
េតី្ត្ភាេដនោះ។ កាត្េវកិចចដនោះដកើត្ដែើងដៅដេលនិដយាជិ្ត្បដម្រមើការង្ហរដដើមបទីទួលបានម្របាក់បំណាច់រលឹំកេតី្ត្ភាេ
ការង្ហរ ឡដលសមព័នធធ្គារ និងធ្គាររេឹំងថានឹងម្រត្ូវទូទត់្ដៅកាលបរដិចេទរាយការណ៍ ដ្េលេ្គត្។ 

ត្ថ្មលបចចុបបននម្របាក់បំណាច់រលឹំកេតី្ត្ភាេការង្ហរ ម្រត្ូវបានកំណត់្ដោយដធវើេបបហារម្របាក់ឡដលម្រត្ូវទូទត់្្
ដេលេ្គត្ ដោយដម្របើេម្រតការម្របាក់បដញ្ញើានកាលកំណត់្សម្រាប់រយៈដេល ៦០ឡែ។  

 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ត្) េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្ (ត្) 

(ii) េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដម្រកាយេីបំដេញការង្ហរ (ត្) 

េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្ត 

ធ្គារ និងម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ដលើកឡលងឡត្ស្ថថ ប័នមីម្រកហិូរញ្ញវត្ថុ ដេសីុលីោ មីយា៉ា ន់ា៉ា  ផតល់ជូ្នឡផនការ
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្តឡដលមិនម្រត្ូវបានផតល់ជាមូលនិធិ ឡដលជាឡផនការេត្ថម្របដយាជ្ន៍ឡដលបានកំណត់្
សម្រាប់បុគាលិកឡដលានសិទធិទទួលដៅដេលឡដលេួកគាត់្ដល់អាយុចូលនិវត្ត ដូចខាងដម្រកាម៖ 

• បុគាលិកឡដលានេតី្ត្ភាេការង្ហរជាមួយសមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ចំនួន ១៥ឆ្ន ំ ឬដលើស ដហើយម្រត្ូវ         
ចូលនិវត្តដៅអាយុ ៥៨ឆ្ន ំ ចំដពាោះេនកគាម នជំ្្ញ និង ៦០ឆ្ន ំ ចំដពាោះេនកានជំ្្ញ នឹងទទួលបាន                     
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្តដសមើនឹងម្របាក់ដបៀវត្េរចំ៍នួន ១២ឡែ ថ្នម្របាក់ដបៀវត្េរចុ៍ងដម្រកាយ។ 

• បុគាលិកឡដលានេតី្ត្ភាេការង្ហរជាមួយសមព័នធធ្គារ និងធ្គារចំនួន ១៥ឆ្ន ំ ឬដលើស ដហើយម្រត្ូវ           
ចូលនិវត្តមុន ដៅអាយុ ៥៥ឆ្ន ំ ចំដពាោះេនកគាម នជំ្្ញ និង ៥៧ឆ្ន ំ ចំដពាោះេនកានជំ្្ញ នឹងទទួលបាន         
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្តដសមើនឹងម្របាក់ដបៀវត្េរចំ៍នួន ៦ឡែ ថ្នម្របាក់ដបៀវត្េរចុ៍ងដម្រកាយ។ 

ចំដពាោះេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្តដនោះ មិនានរកាទុកកនុងមូលនិធិោច់ដោយឡែកដទ ដហើយការម្របាក់ម្រត្ូវ
បានផតល់សម្រាប់េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្ត។ 

បំណុល ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុតមត្ថ្មលបចចុបបននថ្នកាត្េវកិចចឡដលបាន
កំណត់្ ្ការយិបរដិចេទរាយការណ៍ ដោយដម្របើវធីិស្ថស្តសតឥណទនតមឯកតេាករណ៍ ដដើមបបីា៉ា ន់ស្ថម នត្ថ្មល                
ចុងដម្រកាយបំផុត្ឡដលសមព័នធធ្គារ និងធ្គារម្រត្ូវចំណាយចំដពាោះេត្ថម្របដយាជ្ន៍ឡដលនិដយាជិ្ត្ម្រត្ូវទទួលបាន
ជាងនូរនឹងការបដម្រមើការង្ហររបស់េួកដគកនុងដេលបចចុបបនន និងដេលកនលងមក។ សមព័នធធ្គារ និងធ្គារឡបងឡចក            
េត្ថម្របដយាជ្ន៍តមម្រគានីមួយៗ ឡដលកាត្េវកិចចផតល់េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្តបានដកើត្ដែើង។ កាត្េវកិចចដ្ោះ
ដកើត្ដែើងដៅដេលឡដលបុគាលិកបដម្រមើការង្ហរ ដដើមបីទទួលបានេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្ត ឡដលសមព័នធធ្គារ 
និងធ្គារ រេឹំងថានឹងទូទត់្កនុងការយិបរដិចេទរាយការណ៍្ដេលេ្គត្ ។ 

ត្ថ្មលបចចុបបននថ្នកាត្េវកិចចេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្ត ម្រត្ូវបានកំណត់្ដោយដធវើការេបបហារការទូទត់្ឡដល
រេឹំងទុក្ដេលេ្គត្ ដោយដយាងដៅតមេម្រតការម្របាក់ថ្នម្របាក់បដញ្ញើានកាលកំណត់្សម្រាប់រយៈដេល
ម្របំាមួយឆ្ន ំរបស់ធ្គារ ដោយស្ថរមិនានទីផារមូលបម្រត្ម្រកុមហ ុនឡដលានគុណភាេែពស់ ដហើយក៏មិនឡមនជា
មូលបម្រត្បំណុលរាជ្រោឋ ភិបាលឡដរ ។ 

 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ត្) េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្ (ត្) 

(ii) េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្ដម្រកាយេីបំដេញការង្ហរ (ត្) 

េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្ត (ត្) 

ចំដណញ និងខាត្ឡដលគណ ដ្ោយឡផអកដលើមូលោឋ នចាស់ល្លស់ ដកើត្ដែើងេីការឡកត្ម្រមូវគណនីសម្រមង់ 
និងេីបឡម្រមបម្រមួលការសនមត្ ឡដលគណ ដ្ោយឡផអកដលើមូលោឋ នចាស់ល្លស់ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតដៅកនុងរបាយការណ៍ 
លទធផលលមអិត្ដផេង  ៗនិងទទួលស្ថា ល់ដោយផ្លា ល់ ដៅកនុងម្របាក់ចំដណញរកាទុក កនុងការយិបរដិចេទឡដលម្របតិ្បត្តិការ 
ដ្ោះដកើត្ដែើង។ ចំណាយទក់ទិននឹងការផតល់េត្ថម្របដយាជ្ន៍ទំងដនោះ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតដៅកនុងរបាយការណ៍លទធផល
លមអិត្ដផេង  ៗ ដដើមបីដធវើការឡបងឡចកចំណាយទំងដ្ោះដៅតមរយៈដេលបដម្រមើការង្ហរ ឡដលានសិទធិទទួលបាន                
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដនោះ។ ត្ថ្មលដសវាកមមេីេតី្ត្កាល ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ភាល ម ដៗៅកនុងចំដណញ ឬខាត្។ 

េត្ថម្របដយាជ្ន៍េភិវឌ្ឍន៍វជិាជ ជី្វៈម្រគប់ម្រគង 

ធ្គារផតល់េត្ថម្របដយាជ្ន៍ភិវឌ្ឍន៍វជិាជ ជី្វៈម្រគប់ម្រគងដល់និដយាជិ្ត្ បដម្រមើការង្ហរដៅកនុងតួ្្ទីម្រគប់ម្រគង ដូច
ខាងដម្រកាម៖ 

 
លំោប់ថាន ក់មុែតំ្ឡណងម្រគប់ម្រគង េត្ថម្របដយាជ្ន៍ 
លំោប់ថាន ក់ទី ៦ ១.២៥០ ដុល្លល រអាដមរកិ 
លំោប់ថាន ក់ទី ៧ ២.៥០០ ដុល្លល រអាដមរកិ 
លំោប់ថាន ក់ទី ៨  ៣.៣៧៥ ដុល្លល រអាដមរកិ ដៅ ៣.៧៥០ ដុល្លល រអាដមរកិ 
លំោប់ថាន ក់ទី ៩  ៥.០០០ ដុល្លល រអាដមរកិ 
លំោប់ថាន ក់ទី ១០ ៦.២៥០ ដុល្លល រអាដមរកិ 

េួកដគានសិទធិទទួលបានសាជិ្កភាេ លុោះម្រតឡត្េួកដគបានដធវើការចាប់តំងេីកាលបរដិចេទថ្នការឡត្ងតំង 
ដៅកនុងមុែតំ្ឡណងម្រគប់ម្រគងបានរយៈដេលេីរឆ្ន ំជាប់ៗគាន  ដហើយការវាយត្ថ្មលលទធផលការង្ហររបស់េួកដគានកម្រមិត្
ែពស់ (ឧទហរណ៍ៈ េិនាុថ្នការវាយត្ថ្មលដសមើនឹង ឬែពស់ជាង ៧០០ និងគាម នលិែិត្ម្រេាន)។ េួកដគនឹងានសិទធិទទួល
បានសាជិ្កភាេដោយសវ័យម្របវត្តិដៅថ្ងៃដំបូងថ្នឆ្ន ំទីបីរបស់េួកដគ។ 

បំណុលម្រត្វូបានទទួលស្ថា ល់ ដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុ ដៅត្ថ្មលបចចុបបននថ្នកាត្េវកិចច                       
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដៅចុងការយិបរចិេទថ្នរបាយការណ៍នីមួយ  ៗ ដោយដម្របើវធីិស្ថស្តសតឥណទនតមឯកតេាករណ៍។ 
ត្ថ្មលបចចុបបនន ម្រត្ូវបានកំណត់្ដោយការដធវើេបបហារការទូទត់្ ដ្េលេ្គត្ឡដលបានបា៉ា ន់ស្ថម ន ដោយដយាងដៅ
ដលើេម្រតការម្របាក់បដញ្ញើានកាលកំណត់្សម្រាប់រយៈដេលបីឆ្ន ំ ដោយស្ថរសិទធិកនុងការទទួលបានេត្ថម្របដយាជ្ន៍
ានរយៈដេលបីឆ្ន ំ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ង) សំវធិានធន 

សំវធិានធន ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅដេលឡដលសមព័នធធ្គារ និងធ្គារានកាត្េវកិចចផលូវចាប់ ឬកាត្េវកិចច
ស្ថថ ប  ្ ដ្េលបចចុបបនន ឡដលជាលទធផល ថ្នម្រេឹត្ដិការណ៍េីេតី្ត្កាល ដហើយវាទំនងជាអាចានការហូរដចញថ្ន
ធនធានដដើមបីទូទត់្កាត្េវកិចចដ្ោះ ដហើយទឹកម្របាក់ថ្នកាត្េវកិចចអាចម្រត្ូវបានបា៉ា ន់ស្ថម នដោយភាេដជ្ឿជាក់។ 

ដៅដេលឡដលានកាត្េវកិចចស្សដដៀងគាន ដម្រចើន ភាេឡដលដកើត្ានដែើងថ្នលំហូរដចញដដើមបទូីទត់្កាត្េវកិចច
ដ្ោះ ម្រត្ូវបានកំណត់្ដោយដធវើការេិចារណាដៅដលើថាន ក់ថ្នកាត្េវកិចចទំងមូល។ សំវធិានធនម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ 
ដទោះបីជាលទធភាេថ្នលំហូរដចញទក់ទងនឹងធាតុ្ណាមួយឡដលបានរួមបញ្ចូ លដៅកនុងថាន ក់ដូចគាន ថ្នកាត្េវកិចច អាច
ានតិ្ចតួ្ចក៏ដោយ។ 

សំវធិានធន ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតមត្ថ្មលបចចុបបននថ្នចំណាយឡដលរេឹំងថានឹងម្រត្ូវដធវើការទូទត់្កាត្េវកិចចដ្ោះ 
ដោយដម្របើម្របាស់េម្រតមុនគិត្េនធ ដដើមបីឆលុោះបញ្ញច ំងេីការវាយត្ថ្មលតមទីផារបចចុបបននថ្នដេលដវល្លថ្នការដម្របើម្របាស់
ស្ថច់ម្របាក់ និងហានិភ័យជាក់ល្លក់ចំដពាោះកាត្េវកិចចដ្ោះ។ ការដកើនដែើងថ្នសំវធិានធនដោយស្ថរ ការកនលងផុត្ដៅ
ថ្នដេលដវល្ល ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជាចំណាយការម្របាក់។ 

(ទ) ការម្របាក់ 

េម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាេ 

ចំណូល និងចំណាយការម្របាក់ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្ ដោយដម្របើវធីិស្ថស្តសត
ការម្របាក់ម្របសិទធភាេ។ “េម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាេ” គឺជាេម្រតឡដលេបបហារការទទួល ឬទូទត់្ស្ថច់ម្របាក់ ដ្េល
េ្គត្ឡដលរេឹំងទុក កនុងអាយុកាលឡដលរេឹំងទុករបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មកដសមើនឹង៖ 

• ត្ថ្មលដយាងដុលរបស់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬ  

• ត្ថ្មលដករលំស់របស់បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ដៅដេលគណ្េម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាេសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដម្រៅេីម្រទេយសកមមឡដលានឱ្នភាេ
ថ្នត្ថ្មលឥណទនដៅដេលដធវើលទធកមម ឬបដងកើត្ សមព័នធធ្គារ និងធ្គារដធវើការបា៉ា ន់ស្ថម នលំហូរស្ថច់ម្របាក់ ដ្េល
េ្គត្ដោយេិចារណារាល់លកខែណឌ តមកិចចសនាទំងេស់របស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ាុឡនតមិនរាប់បញ្ចូ លនូវការ
ខាត្បង់ឡដលរេឹំងទុក (ECL) ដ្ោះដទ។ សម្រាប់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡដលានឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលឥណទនដៅដេលដធវើ
លទធកមម ឬបដងកើត្ េម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាេឡដលបានឡកត្ម្រមូវហានិភ័យឥណទន ម្រត្ូវបានគណ ដ្ោយដម្របើលំហូរ
ស្ថច់ម្របាក់ ដ្េលេ្គត្ឡដលបា៉ា ន់ស្ថម ន រួមបញ្ចូ លទំងការខាត្បង់ឥណទនឡដលរេឹំងទុក (ECL)។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ទ) ការម្របាក់ (ត្) 

េម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាេ (ត្) 

ការគណ្េម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាេ រួមបញ្ចូ លនូវចំណាយម្របតិ្បត្តិការ និងកថ្ម្រមឡដលបានបង់ ឬទទួល ឡដល
ជាឡផនកថ្នេម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាេ។  ចំណាយម្របតិ្បត្តិការរួមាន ការចំណាយបឡនថមឡដលចូលរួមដោយផ្លា ល់ដៅ
នឹងការដធវើលទធកមម ឬការដបាោះផាយម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។  

ត្ថ្មលដករលំស់ និងត្ថ្មលដយាងដុល 

ត្ថ្មលដករលំស់របស់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាចំនួនឡដលម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបំណុល
ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងដៅដេលទទួលស្ថា ល់ដលើកដំបូង ដកការសងមកវញិនូវម្របាក់ដដើម បូក ឬដករលំស់បងារ 
ដោយដម្របើវធីិស្ថស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធភាេ ថ្នភាេែុសគាន រវាងចំនួនឡដលទទួលស្ថា ល់ដលើកដំបូង និងចំនួនដៅឥណ
ម្របតិ្ទន និងម្រត្ូវដធវើនិយ័ត្កមមចំដពាោះការខាត្បង់ឥណទនឡដលរេឹំងទុក (ចំដពាោះម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ)។  

ត្ថ្មលដយាងដុលរបស់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាត្ថ្មលដករលំស់របស់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ មុនដេលដធវើនិយ័ត្
កមមសំវធិានធនដលើការខាត្បង់ឥណទនឡដលរេឹំងទុក។ 

ការគណ្ចំណូលការម្របាក់ និងចំណាយការម្របាក់ 

េម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាេរបស់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានគណ ដ្លើការទទួលស្ថា ល់
ដំបូងថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។ កនុងការគណ្ចំណូលការម្របាក់ និងចំណាយការម្របាក់ េម្រត              
ការម្របាក់ម្របសិទធភាេម្រត្ូវបានេនុវត្តដលើត្ថ្មលដយាងដុលរបស់ម្រទេយសកមម (ដៅដេលឡដលម្រទេយសកមមមិនម្រត្ូវបាន            
ចាត់្ទុកថាានឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលឥណទន) ឬត្ថ្មលដករលំស់ថ្នបំណុល។ េម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាេម្រត្ូវបានដធវើការ               
ឡកឡម្របដែើងវញិ ឡដលជាលទធផលថ្នការបា៉ា ន់ស្ថម នដែើងវញិតមដេលកំណត់្ របស់លំហូរស្ថច់ម្របាក់ថ្នឧបករណ៍
ឡដលានេម្រតការម្របាក់េដងរ ដដើមបឆីលុោះបញ្ញច ំងេីការផ្លល ស់បតូរេម្រតការម្របាក់ទីផារ។ េម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាេក៏               
ម្រត្ូវដធវើការឡកឡម្របដែើងវញិ សម្រាប់ការដធវើនិយ័ត្កមមត្ថ្មលសមស្សបថ្នការទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យ ដៅកាលបរដិចេទដធវើ
រលំស់ថ្នការដធវើនិយ័ត្កមមការទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យ ម្រត្ូវចាប់ដផតើម។ 

ចំដពាោះម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡដលានឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលឥណទនប ា្ ប់េីបានទទួលស្ថា ល់ដលើកដំបូង ចំណូល
ការម្របាក់ ម្រត្ូវបានគណ ដ្ោយដម្របើេម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាេ ដលើត្ថ្មលដករលំស់របស់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ។
ម្របសិនដបើម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡលងានឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលឥណទន ដ្ោះការគណ្ចំណូលការម្របាក់ម្រត្ូវបតូរមកដលើ
មូលោឋ នត្ថ្មលដុលវញិ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ទ) ការម្របាក់ (ត្) 

ការគណ្ចំណូលការម្របាក់ និងចំណាយការម្របាក់ 

ចំដពាោះម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡដលានឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលឥណទនដៅដេលទទួលស្ថា ល់ដលើកដំបូង ចំណូល                  
ការម្របាក់ម្រត្ូវបានគណ្ដោយដម្របើេម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាេឡដលបានឡកត្ម្រមូវឥណទន ដលើត្ថ្មលដករលំស់ថ្ន 
ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ។ ការគណ្ចំណូលការម្របាក់ដនោះ មិនម្រត្ូវបតូរដៅមូលោឋ នត្ថ្មលដុលវញិដទ ដទោះបីជាហានិភ័យ
ឥណទនរបស់ម្រទេយសកមមដ្ោះ ានភាេម្របដសើរក៏ដោយ។ 

ការបង្ហា ញ 

ចំណូលការម្របាក់ ម្រត្ូវបានគណ្ដោយដម្របើវធីិស្ថស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធិភាេ ឡដលបានបង្ហា ញដៅកនុង          
របាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្ និងលទធផលលមអិត្ដផេង  ៗរួមាន៖ 

• ការម្របាក់ដលើម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុវាស់តមត្ថ្មលដករលំស់ 

• ការម្របាក់ដលើឧបករណ៍បំណុលវាស់ឡវងតម FVOCI 

• ចំឡណកឡដលានម្របសិទធភាេថ្នការផ្លល ស់បតូរត្ថ្មលសមស្សបកនុងដដដរ ៉ាដវធីវការទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យ ឡដលាន
គុណវឌុ្ឍិ ឡដលបានកំណត់្ជាការទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យលំហូរស្ថច់ម្របាក់ថ្នភាេឡម្របម្របលួរបស់លំហូរស្ថច់
ម្របាក់ការម្របាក់ កនុងេំែុងដេលដូចគាន  ែណៈឡដលលំហូរស្ថច់ម្របាក់បានទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យានឥទធិេល
ដល់ចំណូល ឬចំណាយការម្របាក់ និង 

• ចំឡណកឡដលានម្របសិទធភាេថ្នការផ្លល ស់បតូរត្ថ្មលសមស្សបកនុងដដដរ ៉ាដវធីវការទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យ ឡដលបាន
កំណត់្ជាត្ថ្មលសមស្សបថ្នការទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យថ្នត្ថ្មលហានិភ័យេម្រតការម្របាក់។ 

ចំណាយការម្របាក់ឡដលបានបង្ហា ញដៅកនុងរបាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្ និង OCI រួមាន៖ 

• បំណុលហិរញ្ញវត្ថុឡដលវាស់ឡវងតមត្ថ្មលដករលំស់ និង 

• ចំឡណកឡដលានម្របសិទធភាេថ្នការផ្លល ស់បតូរត្ថ្មលសមស្សបកនុងដដដរ ៉ាដវធីវការទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យ ឡដលាន
គុណវុឌ្ឍិ ឡដលបានកំណត់្ជាការទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យលំហូរស្ថច់ម្របាក់ ថ្នភាេឡម្របម្របលួរបស់លំហូរស្ថច់
ម្របាក់ការម្របាក់កនុងេំែុងដេលដូចគាន  ែណៈឡដលលំហូរស្ថច់ម្របាក់បានទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យានឥទធិេលដល់
ចំណូល ឬចំណាយការម្របាក់។ 

ចំណូល និងចំណាយការម្របាក់ដលើម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ តម FVTPL ម្រត្ូវបាន
បង្ហា ញជាម្របាក់ចំណូលសុទធេីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដផេងដទៀត្តម FVTPL។ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ធ) កថ្ម្រម និងដជ្ើងស្ថ 

ចំណូល និងចំណាយកថ្ម្រម និងដជ្ើងស្ថ ឡដលជាឡផនកថ្នេម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាេ ថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬ
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានរួមបញ្ចូ លដៅកនុងេម្រតការម្របាក់ម្របសិទធភាេ។ 

ចំណូលកថ្ម្រម និងដជ្ើងស្ថដផេង  ៗ រួមានកថ្ម្រមដសវាកមមគណនី កថ្ម្រមម្រគប់ម្រគងការវនិិដយាគ ដជ្ើងស្ថដលើការ
លក់ កថ្ម្រមបដញ្ញើ និងកថ្ម្រមការម្របមូលផតុំ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជាដសវាកមមពាក់េ័នធម្រត្ូវបានបដម្រមើ។  

ម្របសិនដបើ កិចចសនាផតល់ឥណទនមិនម្រត្ូវបានរេឹំងថានឹងានការដកដម្របើម្របាស់ជាឥណទន ដ្ោះកថ្ម្រមកិចច
សនាផតល់ឥណទនឡដលទក់ទង ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដោយឈ្រដលើមូលោឋ នដងរ កនុងរយៈដេលថ្នកិចចសនា។ 

កិចចសនាជាមួយេតិ្ងិជ្នឡដលបដងកើត្ឱ្យានការទទួលស្ថា ល់ជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដៅកនុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ អាចជាឡផនកដៅកនុងវសិ្ថលភាេថ្ន ស.រ.ហ.េ.ក ៩ និងជាឡផនកដៅកនុង                
វសិ្ថលភាេថ្ន ស.រ.ហ.េ.ក ១៥។ កនុងករណីដនោះ សមព័នធធ្គារ និងធ្គារម្រត្ូវេនុវត្តជាដំបូង ស.រ.ហ.េ.ក ៩ ដដើមបី              
ឡបងឡចក និងវាស់ឡវងឡផនកថ្នកិចចសនា ឡដលសថិត្កនុងវសិ្ថលភាេថ្ន ស.រ.ហ.េ.ក ៩ ដហើយប ា្ ប់មកេនុវត្ត                      
ស.រ.ហ.េ.ក ១៥ ចំដពាោះឡផនកឡដលដៅដសសសល់។ 

(ន)  ការទទួលស្ថា ល់កថ្ម្រមដសវា និងចំណូលដផេង  ៗ

(i) ភាគល្លភ 

ភាគល្លភ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅដេលសិទធិទទួលបានការទូទត់្ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើង។ ជាធមមតដនោះ គឺជា
កាលបរដិចេទថ្នការឡបងឡចកភាគល្លភ (េិចឌី្វដឹីន) សម្រាប់មូលបម្រត្មូលធនសម្រមង់។ 

ភាគល្លភដលើឧបករណ៍មូលធនកំណត់្តម FVOCI ឡដលបង្ហា ញយា៉ាងចាស់េីការម្របមូលបានមកវញិ របស់
ឡផនកថ្នថ្ងលដដើមរបស់ការវនិិដយាគម្រត្ូវបង្ហា ញដៅកនុង OCI។ 

(ii) ដសវាកមមបណតុ ោះបណាត ល និងម្របឹកាដយាបល់ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារទទួលស្ថា ល់ចំណូលេីដសវាកមម ដៅដេលឡដលវាទំនងថាេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដសដឋកិចច
នឹងហូរចូលសមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ដហើយចំនួនទឹកម្របាក់ថ្នចំណូលអាចវាស់ឡវងដោយដជ្ឿជាក់។ ចំណូលេី                
ដសវាកមមបណតុ ោះបណាត ល និងដសវាកមមម្របឹកាដយាបល់ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅដេលឡដលដសវាកមមម្រត្ូវបានផតល់។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ប) ភតិ្សនា 

ដៅដំណាក់កាលដំបូងថ្នកិចចសនា សមព័នធធ្គារ និងធ្គារដធវើការវាយត្ថ្មលថាដត្ើកិចចសនាមួយាន ឬជា 
ភតិ្សនាឡដរ ឬដទ។ កិចចសនាជា ឬានភតិ្សនា ម្របសិនដបើកិចចសនាផដល់សិទធិេភិបាលការដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមម
ជាក់ល្លក់មួយកនុងរយៈដេលកំណត់្មួយ ជាងនូរនឹងត្ថ្មលត្បសនង។ 

កនុង្មជាភតិ្កៈ 

ដៅដេលចាប់ដផតើម ឬការឡកឡម្របថ្នកិចចសនាឡដលានសាសធាតុ្ភតិ្សនា សមព័នធធ្គារ និងធ្គារឡបង
ឡចកត្ថ្មលត្បសនងដៅកនុងកិចចសនាដៅសាសធាតុ្ភតិ្សនានីមួយ  ៗដោយឡផអកដលើមូលោឋ នថ្ងលឡត្ាន ក់ឯង។ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារទទួលស្ថា ល់សិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមម និងបំណុលភតិ្សនាដៅកាលបរដិចេទចាប់
ដផតើមភតិ្សនា។ សិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមមម្រត្ូវបានវាស់ដំបូងតមថ្ងលដដើម ឡដលរួមានត្ថ្មលដំបូងថ្នបំណុលភតិ្
សនាឡដលម្រត្ូវបានឡកត្ម្រមូវសម្រាប់ការទូទត់្ភតិ្សនាឡដលបានដធវើដែើងដៅ ឬមុនកាលបរដិចេទចាប់ដផតើម បូកនឹង
ចំណាយដោយផ្លា ល់ដំបូងឡដលបានដកើត្ដែើង និងការបា៉ា ន់ស្ថម នថ្នចំណាយដដើមបីរុោះដរ ើ និងផ្លល ស់ដចញម្រទេយសកមមជា
មូលោឋ ន ឬដដើមបសី្ថត រដែើងវញិនូវម្រទេយសកមមជាមូលោឋ ន ឬទីតំងឡដលវាសថិត្ដៅ ឬស្ថដ រដែើងវញិនូវម្រទេយសកមមជា
មូលោឋ នដៅតមលកខែណឌ ត្ម្រមូវ កនុងលកខែណឌ ថ្នភតិ្សនា (ដលើកឡលងឡត្ចំណាយឡដលដកើត្ដែើងកនុងការផលិត្              
សននិធិ) ដកដចញការដលើកទឹកចិត្តភតិ្សនាឡដលបានទទួល។  

សិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមមម្រត្ូវបានរលំស់ជាបនតប ា្ ប់តមវធីិស្ថស្តសតដងរ ចាប់េីកាលបរដិចេទចាប់ដផតើម រហូត្
ដល់ចុងបញ្ច ប់ថ្នអាយុកាលភតិ្សនា ដលើកឡលងឡត្ភតិ្សនាដផារការកាន់កាប់ម្រទេយសកមមជាមូលោឋ នដៅឱ្យសមព័នធ
ធ្គារ និងធ្គារដៅចុងការយិបរដិចេទថ្នរយៈដេលភតិ្សនា ឬថ្ងលដដើមថ្នសិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសមម ឆលុោះបញ្ញច ំងថា 
សមព័នធធ្គារ និងធ្គារនឹងេនុវត្តជ្ដម្រមើសដធវើលទធកមម។ កនុងករណីឡដលសិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមមនឹងម្រត្ូវបានដធវើ
រលំស់កនុងអាយុដម្របើម្របាស់ថ្នម្រទេយសកមមជាមូលោឋ ន ឡដលម្រត្ូវបានកំណត់្ដោយឡផអកដលើមូលោឋ នដូចគាន ដៅនឹង
ម្រទេយនិង បរកិាខ រ។ បឡនថមដលើដនោះ សិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមម  ម្រត្ូវបានកាត់្បនថយជាម្របចំាដៅតមការខាត្បង់ឱ្នភាេ
ថ្នត្ថ្មល និងឡកត្ម្រមូវសម្រាប់ការវាស់ឡវងដែើងវញិថ្នបំណុលភតិ្សនា។  

បំណុលភតិ្សនា ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងដលើកដំបូងតមត្ថ្មលបចចុបបននថ្នការទូទត់្ភតិ្សនាឡដលមិនទន់ បានបង់ 
ដៅកាលបរដិចេទចាប់ដផតើម ដធវើេបបហារដោយដម្របើេម្រតការម្របាក់ឡដលបងកប់ដៅកនុងភតិ្សនា ឬករណីឡដលេម្រតដ្ោះ
មិនអាចកំណត់្សមព័នធធ្គារ និងធ្គារដម្របើម្របាស់េម្រតការម្របាក់កមចីបឡនថមរបស់ែលួន។ ជាទូដៅសមព័នធធ្គារ និង
ធ្គារដម្របើម្របាស់េម្រតការម្របាក់កមចីបឡនថមរបស់ែលួនជាេម្រតេបបហារ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ប) ភតិ្សនា (ត្) 

កនុង្មជាភតិ្កៈ (ត្) 

ដៅថ្ងៃឡដលចាប់ដផតើមដម្របើម្របាស់ សមព័នធធ្គារ និងធ្គាដម្របើម្របាស់េម្រតការម្របាក់របស់ម្របាក់បដញ្ញើានកាល
កំណត់្រយៈដេលឡវង ដធវើេបបហារនឹងការទូទត់្ភតិ្សនា ថ្្ងៃេ្គត្ ដោយមិនគិត្េីប័ណណបំណុលសហការ 
ឬប័ណណបំណុលរោឋ ភិបាល។ 

ការទូទត់្ភតិ្សនាឡដលបានរួមបញ្ចូ លកនុងការវាស់ឡវងថ្នបំណុលភតិ្សនា ានដូចខាងដម្រកាម៖ 

• ការទូទត់្ដងរ រួមទំងការទូទត់្ដងរជាស្ថថ នភាេជាក់េិត្ 

• ការទូទត់្ភតិ្សនាេដងរឡដលអាស្ស័យដលើសនាសេន៍ ឬេម្រតមួយ ឡដលវាស់ឡវងដលើកដំបូងដោយដម្របើ  
សនាសេន៍ ឬេម្រតដៅកាលបរដិចេទចាប់ដផតើម  

• ត្ថ្មលឡដលរេឹំងថានឹងម្រត្ូវបង់ដៅដម្រកាមត្ថ្មលកាកសំណល់ានការធា  ្និង 

• ថ្ងលេនុវត្តឡដលសថិត្ដម្រកាមជ្ដម្រមើសថ្នការដធវើលទធកមមឡដលសមព័នធធ្គារ និងធ្គារានភាេម្របាកដម្របជា
កនុងការេនុវត្ត ការទូទត់្ភតិ្សនាដៅកនុងរយៈដេលានជ្ដម្រមើសថ្នការបនតជាងមីម្របសិនដបើសមព័នធធ្គារ 
និងធ្គារ ានភាេម្របាកដម្របជាកនុងការេនុវត្តជ្ដម្រមើសេនារ និងការេិន័យ សម្រាប់ការបញ្ច ប់ភតិ្សនា
មុនដេលកំណត់្ដលើកឡលងឡត្សមព័នធធ្គារ និងធ្គារានភាេម្របាកដម្របជា មិនបញ្ច ប់មុនដេល                        
កំណត់្។ 

បំណុលភតិ្សនា ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតមត្ថ្មលដករលំស់ដោយដម្របើវធីិស្ថស្តសតការម្របាក់ម្របសិទធភាេ។ បំណុលភតិ្
សនាម្រត្ូវបានវាស់ឡវងដែើងវញិដៅដេលានការឡកម្របការទូទត់្ភតិ្សនា ដ្េលេ្គត្ ឡដលដកើត្ដែើងេីការ
ផ្លល ស់បតូរថ្នសនាសេន៍ ឬ េម្រតណាមួយ ឬម្របសិនដបើានការឡកឡម្របត្ថ្មលបា៉ា ន់ស្ថម នឡដលសមព័នធធ្គារ និងធ្គាររេឹំង
ថានឹងម្រត្ូវទូទត់្ ដម្រកាមត្ថ្មលកាកសំណល់ានការធា្។ ម្របសិនដបើសមព័នធធ្គារ និងធ្គារផ្លល ស់បតូរ ការវាយត្ថ្មល 
ថាដត្ើម្រត្ូវេនុវត្តជ្ដម្រមើសការដធវើលទធកមម េនារ ឬបញ្ច ប់ឡដរ ឬដទ ឬម្របសិនដបើានការទូទត់្ដងរ ជាស្ថថ នភាេជាក់េិត្
ឡដលឡកឡម្រប។ 

ដៅដេលឡដលបំណុលភតិ្សនា ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតមវធីិស្ថស្តសតដនោះ ការឡកត្ម្រមូវម្រត្ូវបានដធវើដែើងដលើត្ថ្មល
ដយាង ថ្នសិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមម ឬក៏ទទួលស្ថា ល់កនុងចំដណញ ឬខាត្ ដបើសិនជាសិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមម ម្រត្ូវ
បានបញ្ចុ ោះរហូត្ដល់ានត្ថ្មលសូនយ។  

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារបង្ហា ញនូវសិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមមនិងបំណុលភតិ្សនាដោយឡែកេីគាន           
ដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(ប) ភតិ្សនា (ត្) 

កនុង្មជាភតិ្កៈ (ត្) 

ភតិ្សនាានរយៈដេលែលី និងភតិ្សនាថ្នម្រទេយសកមមឡដលានត្ថ្មលទប 

ភតិ្សនាជួ្លឡដល ្កាលបរដិចេទចាប់ដផដើម ឡដលានរយៈដេល ១២ឡែ ឬតិ្ចជាងដនោះ។ ភតិ្សនាជួ្លឡដល
ានរួមានជ្ដម្រមើសកនុងការទិញគឺមិនឡមនជាភតិ្សនាជួ្លរយៈដេលែលីដ្ោះដទ។ 

មូលោឋ នថ្នការជួ្លម្រទេយសមបត្តិ ឡដលមិនានលកខណៈសមបត្តិម្រគប់ម្រគាន់ជាភតិ្សនាថ្នម្រទេយសកមមឡដល
ានត្ថ្មលទប ម្របសិនដបើលកខណៈថ្នម្រទេយសមបត្តិឡដលានសភាេងមី ដហើយជាទូដៅមិនានត្ថ្មលទប ។ ឧទហរណ៍ 
ការជួ្លឡានឡដលមិនសមស្សបជាភតិ្សនាជួ្លថ្នម្រទេយសកមមឡដលានត្ថ្មលទបដែើយ ដម្រពាោះឡានងមីមិនានទប
ដែើយ។ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារបានដម្រជ្ើសដរ ើសមិនទទួលស្ថា ល់សិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមម និងបំណុលភតិ្សនា
ម្រតឹ្មម្រត្ូវ សម្រាប់ភតិ្សនាថ្នម្រទេយសកមមឡដលានត្ថ្មលទប និងភតិ្សនារយៈដេលែលី។ សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ
ទទួលស្ថា ល់ការទូទត់្ភតិ្សនាឡដលទក់ទងនឹងភតិ្សនាទំងដនោះ ជាការចំណាយតមមូលោឋ នដងរកនុងរយៈដេល
ថ្នភតិ្សនា។ 

(ផ) ម្រទេយសកមមយថាភាេ និងបំណុលយថាភាេ 

ម្រទេយសកមមយថាភាេ គឺជាការដកើត្ដែើងដោយមិនបានដម្រគាងទុក ឬរេឹំងទុកឡដលបណាត លមកេីភាេឡដលអាច
ដៅរួចថ្នលំហូរចូលនូវេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដសដឋកិចចដៅដលើសមព័នធធ្គារ និងធ្គារ។ ជាលទធផល វាម្រត្ូវបានដគចាត់្ទុក
ថាជាចំណូលឡដលមិនអាចទទួលស្ថា ល់ ម្រទេយសកមមយថាភាេ មិនម្រត្ូវបានកត់្ម្រតកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះ
ដេលរបស់ សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ។ 

បំណុលយថាភាេ ម្រត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លទំងការធា  ្ និងលិែិត្ឥណទនឡដលម្រត្ូវបានោក់តំ្កល់ជាម្រទេយ
បញ្ញច ំ គឺកាត្េវកិចចឡដលអាចដកើត្ានបណាត លេីម្រេឹត្តិការណ៍េតី្ត្កាលទំងឡាយ ឡដលេត្ថិភាេរបស់វានឹងម្រត្ូវបាន
បញ្ញជ ក់ដោយការដកើត្ដែើង ឬមិនដកើត្ដែើងថ្នម្រេឹត្តិការណ៍ ដ្េលេ្គត្មិនម្របាកដម្របជាមួយ ឬដម្រចើន ឡដលមិន
សថិត្ដៅដម្រកាមការម្រគប់ម្រគងរបស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ឬជាកាត្េវកិចចបចចុបបនន ឡដលដកើត្ដែើងេីម្រេឹត្តិការណ៍
េតី្ត្កាលឡដលមិនបានទទួលស្ថា ល់ េីដម្រពាោះវាអាចជាលំហូរដចញថ្នេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដសដឋកិចច ឬដម្រពាោះឡត្មិនអាច 
វាស់ឡវងដៅដលើចំនួនថ្នកាត្េវកិចចដអាយបានចាស់ល្លស់។ 

បំណុលយថាភាេ មិនម្រត្ូវបានកត់្ម្រតកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលរបស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ 
ប៉ាុឡនតម្រត្ូវបានោក់បង្ហា ញ ដលើកឡលងឡត្ម្របូបាប ីលីដត្ថ្នការកាត់្កង គឺដសាើឡត្គាម ន។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. អសចររ៊ីសអងេបេំេ៊ីអគាលនអោបាយគណអនយយសខំាន់ៗ (រ) 

(េ) ម្រេឹត្តិការណ៍ប ា្ ប់េីកាលបរដិចេទថ្នរបាយការណ៍ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារកំណត់្យកម្រេឹត្តិការណ៍ប ា្ ប់េីចុងការយិបរដិចេទឡដលបានបញ្ច ប់ថ្នរបាយការណ៍
នីមួយ  ៗ ថាម្រេឹត្តិការណ៍ទំងដ្ោះជាម្រេឹត្តិការណ៍េំដណាយផល និងមិនេំដណាយផល ឡដលដកើត្ដែើងកនុងរវាងចុង
ការយិបរដិចេទថ្ន របាយការណ៍ និង្កាលបរដិចេទឡដលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបដណាដ ោះអាសននបានេនុម័ត្ឱ្យដចញ
ផាយ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបដណាដ ោះអាសននរបស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ គឺម្រត្ូវដធវើនិយ័ត្កមមដដើមបីឆលុោះបញ្ញច ំងេី
ម្រេឹត្តិការណ៍ទំងដ្ោះ ឡដលផដល់នូវភសតុតងថ្នស្ថថ នភាេឡដលបានដកើត្ដែើង្ចុងការយិបរដិចេទថ្នរបាយការណ៍។ 
ម្រេឹត្តិការណ៍ឡដលមិនបានដធវើនិយ័ត្កមមប ា្ ប់ចុងការយិបរដិចេទថ្នរបាយការណ៍ម្រត្ូវបានបង្ហា ញដៅកនុងកំណត់្
សាា ល់ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបដណាដ ោះអាសននជាស្ថរវនត។ 

 

(ភ)  របាយការណ៍តមឡផនក 
ម្របតិ្បត្តិការតមឡផនក គឺជាធាតុ្ផេំរបស់សមព័នធធ្គារឡដលទក់ទងនឹងសកមមភាេអាជី្វកមម ឡដលវាអាចនឹង

ដកើត្ានចំណូល និងចំណាយ ឡដលរួមបញ្ចូ លចំណូល និងចំណាយ ឡដលទក់ទងនឹងម្របតិ្បត្តិការឡដលានដៅកនុង
ធាតុ្ផេំរបស់សមព័នធធ្គារ។ 

េ័ត៌្ានេំេីម្របតិ្បត្តិការតមឡផនក ឡដលម្រត្ូវនឹងកម្រមិត្កំណត់្ខាងដម្រកាម សមព័នធធ្គារនឹងរាយការណ៍ោច់
ដោយឡែករួមាន៖ 

• ចំនួនទឹកម្របាក់ថ្នរបាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្ឡដលដសមើនឹង ១០% ឬដម្រចើនជាងថ្នចំនួនទឹកម្របាក់ចំដណញ
រួមថ្នម្របតិ្បត្តិការតមឡផនកទំងេស់ ឡដលមិនរាយការណ៍ខាត្ និងទឹកម្របាក់ខាត្រួមថ្នម្របតិ្បត្តិការតមឡផនក
ទំងេស់ឡដលរាយការណ៍ខាត្ និង 

• ម្រទេយសកមមឡដលានចំនួន ១០% ឬដម្រចើនជាងថ្នម្រទេយសកមមរមួថ្នម្របតិ្បត្តិការតមឡផនក។ 

ម្របតិ្បត្តិការតមឡផនក ឡដលមិនម្រត្ូវនឹងកម្រមិត្កំណត់្ដនោះ អាចម្រត្ូវបានរាយការណ៍ និងល្លត្ម្រត្ោងោច់ដោយ
ឡែក ម្របសិនដបើេនកម្រគប់ម្រគងដជ្ឿថាេ័ត៌្ានេំេីឡផនកដ្ោះ គឺផតល់ផលម្របដយាជ្ន៍សម្រាប់េនកដម្របើម្របាស់ថ្នរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួម។ 

សម្រាប់ដគាលបំណងរបស់េនកម្រគប់ម្រគង សមព័នធធ្គារគឺកំេុងឡត្ដរៀបចំឱ្យដៅជាអាជី្វកមមធំៗចំនួន២ គឺឱ្យកមចី 
និង  ដសវាហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ។ ឡផនកទំងដនោះជាមូលោឋ ន ឡដលសមព័នធធ្គាររាយការណ៍ កនុងរបាយការណ៍តមឡផនកដំបូ
ង។ 

េ័ត៌្ានហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវតមឡផនកបានល្លត្ម្រត្ោងដៅកនុងកំណត់្សាា ល់៦។ 

៣. សាសភាេថ្នសមព័នធ 

លមអិត្ថ្នបុម្រត្សមព័នធរបស់ធ្គារដៅថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០២១ និងថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ំ២០២០ គឺម្រត្ូវបាន
ល្លត្ម្រត្ោងដៅកនុងកំណត់្សាា ល់១៣។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣. សាសភាេថ្នសមព័នធ (រ) 
 

េ័ត៌្ានហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ ដៗៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្នបុម្រត្សមព័នធមិនឡមនកាន់កាប់ដោយធ្គារ ឡដល
ានេបបភាគភាគកមមជាស្ថរវនត ដៅថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ ឆ្ន ំ២០២១ និងសម្រាប់ម្រតី្ាសឡដលបានបញ្ច ប់ម្រត្ូវបាន
បង្ហា ញដូចខាងដម្រកាម។ សដងខបថ្នេ័ត៌្ានហិរញ្ញវត្ថុខាងដម្រកាម គឺតំ្ណាងឱ្យចំនួនទឹកម្របាក់មុនដេលលុបបំបាត់្
ដចាល 

វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ ដៅថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០២១ 
 ដុល្លល អាដមរកិ 
ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុ  
ម្រទេយសកមមរយៈដេលែលី  ២.៦១១.៤៥៦  
ម្រទេយសកមមរយៈដេលឡវង  ៣៣.៣៧០.២៥២  
ម្រទេយសកមមសរុប  ៣៥.៩៨១.៧០៨  
បំណុលរយៈដេលែលី  ២.២៤៣.៥៥១  
បំណុលរយៈដេលឡវង  ៧.៨៨០.៦២៩  
បំណុលសរុប  ១០.១២៤.១៨០  
មូលធន  ២៥.៨៥៧.៥២៨  
  
  
ាច ស់កមមសិទធិ និងសិទធិដបាោះដឆ្ន ត្កាន់កាប់ដោយេបបភាគភាគកមម ២៣,៣៩១% 
មូលធនឡបងឡចកដៅ៖  
មូលធនកាន់កាប់ដោយសមព័នធធ្គារ  ១៩.៨០៩.១៩៤  
េបបភាគភាគកមម  ៦.០៤៨.៣៣៤  
  

លទធផលថ្នម្របតិ្បត្តិការ៖  
ចំណូល  ១.៨០៣.០៥១  
ថ្ងលដដើម និងចំណាយ  ២.៦៧០.០១៩  
ចំដណញសម្រាប់ម្រតី្ាស  (៨៦៦.៩៦៨) 
  

សរុបលទធផលចំដណញលមអិត្ដផេងៗសម្រាប់ម្រតី្ាស  (៨៦៦.០១១) 
ម្របាក់ចំដណញឡបងឡចកដៅ៖  
មូលធនកាន់កាប់ដោយសមព័នធធ្គារ  (៦៦៤.១៧៦) 
េបបភាគភាគកមម  (២០២.៧៩២) 
  
សរុបលទធផលចំដណញលមអិត្ដផេងៗសម្រាប់ម្រតី្ាសឡបងឡចកដៅ៖  
មូលធនកាន់កាប់ដោយសមព័នធធ្គារ  (៦៦៣.៤៤២) 
េបបភាគភាគកមម  (២០២.៥៦៩) 
  
ភាគល្លភបានបង់ដៅេបបភាគភាគកមម  -    
លំហូរស្ថច់ម្របាក់៖  
ស្ថច់ម្របាក់ដម្របើកនុងសកមមភាេម្របតិ្បត្តិការ  (២.៣៩០.៥៦៧) 
ស្ថច់ម្របាក់ដម្របើកនុងសកមមភាេវនិិដយាគ  (៤០.៧២១) 
ស្ថច់ម្របាក់ដម្របើកនុងសកមមភាេហិរញ្ញបបទន  ២.៥៩២.៥៧២  
លំហូរស្ថច់ម្របាក់សុទធ   ១៦១.២៨៤  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៤. ការបា៉ា ន់សាម ន និង វិនិចេ័យគណអនយយសខំាន់ៗរន ងការេន វររអគាលនអោបាយ
គណអនយយ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារដធវើការបា៉ា ន់ស្ថម ន និងការសនមត្ឡដលពាក់េ័នធនឹងេ្គត្។ តមនិយមន័យការ           
បា៉ា ន់ស្ថម នគណដនយយនឹងកម្រមដសមើនឹងលទធផលជាក់ឡសតងឡដលទក់ទង។ ដដើមបីដលើកកមពស់ែលឹមស្ថរេ័ត៌្ានថ្នការ
បា៉ា ន់ស្ថម នេដងរសំខាន់ៗមួយចំនួន ឡដលម្រត្ូវបានដគរេឹំងថានឹងានផលប៉ាោះពាល់ ជាស្ថរវនតដល់លទធផល និង               
កនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ម្រត្ូវបានស្ថកលបងសម្រាប់ភាេឡម្របម្របួលដៅ
នឹងការផ្លល ស់បតូរដៅកនុងបា៉ារា៉ា ឡម៉ាម្រត្ជាមូលោឋ ន។ ការបា៉ា ន់ស្ថម ន និងការសនមត្ឡដលានហានិភ័យជាស្ថរវនតកនុងការ             
បងកឱ្យានការឡកត្ម្រមវូជាស្ថរវនតដៅនឹងត្ថ្មលដយាងថ្នម្រទេយសមម និងបំណុលកនុងការយិបរដិចេទហិរញ្ញវត្ថុប ា្ ប់ានដូច
ខាងដម្រកាម៖ 

(ក) ការវនិិចេ័យ 

េ័ត៌្ានេំេីការវនិិចេ័យ ឡដលបានដធវើដែើងកនុងការេនុវត្តដគាលនដយាបាយគណដនយយឡដលានឥទធិេលជា          
ស្ថរវនដ ដលើចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលម្រត្វូបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេល ម្រត្វូបានបញ្ចូ លកនុង
កំណត់្សាា ល់ ដូចខាងដម្រកាម។ 

• កំណត់្សាា ល់ ២(ច) (ii)៖ ការដធវើចំណាត់្ថាន ក់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ៖ ការវាយត្ថ្មលម៉ាូឡដលអាជី្វកមម ឡដល
ម្រទេយទំងដ្ោះម្រត្ូវបានកាន់កាប់ និងការវាយត្ថ្មលថាដត្ើលកខែណឌ កិចចសនាថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ គឺជា
ការទូទត់្ឡត្ម្របាក់ដដើម និងការម្របាក់ (“ SPPI”) តមបរាិណម្របាក់ដដើមឡដលដៅជាប់ជំ្ពាក់។ 

• កំណត់្សាា ល់ ៣៧.១(ច)៖ ការបដងកើត្លកខណៈវនិិចេ័យសម្រាប់កំណត់្ ថាដត្ើហានិភ័យឥណទនដលើ            
ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបានដកើនដែើងជាស្ថរវនដ ចាប់តំងេីការទទួលស្ថា ល់ដំបូង ដោយកំណត់្វធីិស្ថស្តសត
សម្រាប់បញ្ចូ លេ័ត៌្ាន ដ្េលេ្គត្ដៅកនុងការវាស់ឡវងថ្ន ឥណទនឡដលរេឹំងថានឹងបាត់្បង់ (ECL) 
និងការដម្រជ្ើសដរ ើស និងការេនុម័ត្ដលើម៉ាូឡដល ឡដលដម្របើដដើមបីវាស់ឡវង ECL។ 

របូយិបណ័្ណ ច្ោល 

ឡផអកដលើែលឹមស្ថរដសដឋកិចចថ្នមូលោឋ នកាលៈដទសៈឡដលពាក់េ័នធនឹងធ្គារ េនកម្រគប់ម្រគងកំណត់្យករបិូយប័
ណណដគាលរបស់ធ្គារជា ម្របាក់ដុល្លល រអាដមរកិ (“USD”)។ ដុល្លល រអាដមរកិ គឺជារូបិយប័ណណថ្នបរយិាកាសដសដឋកិចច
ចមបងឡដលធ្គាដធវើម្របិត្បត្តិការ ដហើយវាក៏ជារបិូយប័ណណឡដលានឥទធិេលខាល ំងដៅដលើឥណទនឡដលផដល់ដល់
េតិ្ងិជ្ន និងចំណូលការម្របាក់។   

ភតសិន្យា 

ការវាយត្ថ្មលថាដត្ើការដរៀបចំានរួមបញ្ចូ លនូវភតិ្សនា គឺឡផអកដលើែលឹមស្ថររបស់ភតិ្សនាដ្ោះ។ ការដរៀបចំ
ាន ឬរួមានភតិ្សនាជួ្លដៅដេលឡដលការបំដេញនូវការដរៀបចំដោយឡផអកដលើម្រទេយសកមមជាក់ល្លក់ ឬម្រទេយ
សកមម និងការដរៀបចំឡដលទក់ទងសិទធិកនុងការដម្របើម្របាស់ដលើម្រទេយសកមម។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៤. ការបា៉ា ន់សាម ន និងវិនិចេ័យគណអនយយសខំាន់ៗរន ងការេន វររអគាលនអោបាយ
គណអនយយ (រ) 

(ែ) ភាេមិនចាស់ល្លស់ថ្នការសនមត្ និងការបា៉ា ន់ស្ថម ន 

ឱ្នភាេដកើត្ដែើងដៅដេលត្ថ្មលដយាងរបស់ម្រទេយសកមម ឬឯកតបដងកើត្ស្ថច់ម្របាក់ដលើសត្ថ្មលអាចម្របមូលមក
វញិបាន គឺជាត្ថ្មលឡដលែពស់ជាងរវាងត្ថ្មលសមស្សបដកថ្ងលដដើមដដើមបលីក់ និងត្ថ្មលដម្របើម្របាស់។ ត្ថ្មលសមស្សបដកថ្ងល
ដដើមដដើមបីលក់ ម្រត្ូវបានគណ ដ្ោយដម្របើម្របាស់ទិនន័យឡដលានស្ស្ថប់េីម្របតិ្បត្តិការលក់ដៅកនុងម្របតិ្បត្តិការបុគាល
ជាប់ទក់ទិនរបស់ម្រទេយសកមមឡដលានភាេស្សដដៀងគាន  ឬត្ថ្មលទីផារឡដលអាចសដងកត្បានដកការចំណាយដកើន
ដែើងសម្រាប់ការលក់ម្រទេយសកមម ។ ត្ថ្មលដម្របើម្របាស់ ម្រត្ូវបានគណ ដ្ោយដម្របើមូលោឋ នេបបហារ។ លំហូរស្ថច់ម្របាក់
បានេីគដម្រាងងវកិារ និងមិនរួមបញ្ចូ លការឡកឡម្របរច្សមព័នធ របស់ធ្គារ និងសមព័នធធ្គារ ឡដលមិនទន់បាន        
ដបតជាា  ឬដធវើការវនិិដយាគ ដ្េលេ្គត្ឡដលនឹងដធវើឱ្យម្របដសើរដែើងវញិថ្នសមថត្ភាេម្រទេយសកមមរបស់ឯកតបដងកើត្
ស្ថច់ម្របាក់ឡដលកំេុងដធវើដត្សត។ ត្ថ្មលអាចម្របមូលមកវញិបាន គឺលអបំផុត្សម្រាប់េម្រតេបបហារ ឡដលដម្របើម្របាស់
សម្រាប់ម៉ាូឡដលេបបហារលំហូរស្ថច់ម្របាក់ ក៏ដូចជាលំហូរស្ថច់ម្របាក់ឡដលរេឹំងទុកថានឹងហូរចូលដៅដេលេ្គាត្ 
និងេម្រតកំដណើ នឡដលម្រត្ូវបានដម្របើម្របាស់សម្រាប់ដគាលបំណងបឡនថម។ 

• កំណត់្សាា ល់ ៣៧.១(ច)៖ ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ កំណត់្ការបញ្ចូ លសាសធាតុ្ដៅ
កនុងម៉ាូឡដលថ្នការវាស់ឡវង ការខាត្បង់ឥណទនឡដលរេឹំងទុក (ECL) រួមទំងការបញ្ចូ លេ័ត៌្ាន ដ្េល
េ្គត្ ។ 

• កំណត់្សាា ល់ ៣៨.៤៖ ការកំណត់្ដលើត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាមួយទិននន័យមិនអាច
េដងកត្បានជាស្ថរវនដ។ 

• កំណត់្សាា ល់ ២៤(ក)(iv)៖ ការវាស់ឡវងថ្នកាត្េវកិចចេត្ថម្របដយាជ្ន៍ឡដលបានកំណត់្៖ ការសនមត្ឡដល
គណ ដ្ោយ ឡផអកដលើមូលោឋ នចាស់ល្លស់។ 

• កំណត់្សាា ល់ ៣៤៖ ការទទួលស្ថា ល់ និងការវាស់ឡវងយថាភាេ៖ ការសនមត្សំខាន់ៗេំេីលទធភាេ និង
ទំហំថ្នលំហូរធនធាន។ 

• កំណត់្សាា ល់ ២(ច)(vii)៖ ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ ការសនមត្សំខាន់  ៗឡដលដម្របើកនុងការ
បា៉ា ន់ស្ថម ន លំហូរស្ថច់ម្របាក់ឡដលអាចម្របមូលមកវញិបាន។ 

វរីសុកូរ ៉ាណូា និងផលប៉ាោះពាល់ដលើការខាត្បង់ឥណទនរេឹំងទុក 

ការខាត្បង់ឥណទនរេឹំងទុកម្រត្ូវបានបា៉ា ន់ម្របាណដោយឡផអកដៅដលើលកខែណឌ ដសដឋកិចច ឡដលបានេាករណ៍ 
មួយចំនួនដៅកនុងការយិបរដិចេទរាយការណ៍។ ការផាុោះដែើងថ្នណូឡវលវរីុសកូរ ៉ាូណា (“កូវដី-១៩”) បានរាលោលដលើ
ម្របដទសចិនដីដគាក កមពុជា និងបណាដ ម្របដទសដផេង ដៗទៀត្ ដធវើឱ្យានការរាងំសាោះសកមមភាេអាជី្វកមម និងដសដឋកិចច។ 
ផលប៉ាោះពាល់ដលើផលិត្ផលកនុងស្សុកសរុប (ផ.ស.ស) និងសូច្ករសំខាន់ដផេង មៗ្រត្ូវបានេិចារណាកនុងការកំណត់្
ភាេធៃន់ធៃរ និងលទធភាេថ្នការធាល ក់ចុោះថ្នដសដឋកិចចឡដលដម្របើម្របាស់កនុងការេាករណ៍ការខាត្បង់ឥណទនរេឹំងទុក។  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 

74 

៤. ការបា៉ា ន់សាម ន និងវិនិចេ័យគណអនយយសខំាន់ៗរន ងការេន វររអគាលនអោបាយ
គណអនយយ (រ) 

(ែ) ភាេមិនចាស់ល្លស់ថ្នការសនមត្ និងការបា៉ា ន់ស្ថម ន (ត្) 

វរីសុកូរ ៉ាណូា និងផលប៉ាោះពាល់ដលើការខាត្បង់ឥណទនរេឹំងទុក (ត្) 

េនកម្រគប់ម្រគងរេឹំងថាអាចានខាត្បង់ឥណទនរេឹំងទុកបឡនថម ចំនួន ៤.៨៦ ល្លនដុល្លល រអាដមរកិ គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី
៣០ ឡែមិងុ  ្ ឆ្ន ំ២០២១ ដោយឡផអកដៅដលើស្ថថ នភាេេ្គត្ឡដលអាចដកើត្ដែើង ដោយគិត្េីភាេជាក់ឡសតង 
លកខែណឌ  និងការេាករណ៍ថ្នស្ថថ នភាេដសដឋកិចចដេលេ្គត្ និងេ័ត៌្ានឡដលអាចដម្របើម្របាស់បានដៅកនុង
ការយិបរដិចេទរាយការណ៍។ 

ការគណ្ការខាត្បង់ឥណទនរេឹំងទុកដៅស្ថថ នភាេបចចុបបននអាចានភាេមិនជាក់ល្លក់ជាស្ថរវនត។ េនក
ម្រគប់ម្រគងបានេាករណ៍ដៅដលើផលប៉ាោះពាល់របស់វរីុសកូរ ៉ាូណាដៅដលើសមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ប៉ាុឡនតការេាករណ៍
ដនោះអាចនឹងឡម្របម្របួលជាស្ថរវនតដេលានម្រេឹតិ្តការណ៍ដកើត្ដែើង។ ជាលទធផល តួ្រដលែដនោះគួរឡត្មិនអាចយកជាការ
ឡណ្ំជាក់ល្លក់ ឬការេាករណ៍ថ្នផលប៉ាោះពាល់ហិរញ្ញវត្ថុចុងដម្រកាយឡដលបានរេឹំងទុកដ្ោះដទ។ ដៅដេលឡដល         
ផលប៉ាោះពាល់ដ្ោះកាន់ឡត្ានសភាេធៃន់ធៃរ និងយូរជាងការរេឹំងទុក ដ្ោះនឹងបណាដ លឱ្យានផលប៉ាោះពាល់ដៅដលើ
ខាត្បង់ឥណទនរេឹំងទុក ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុ និងលទធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ។ 

េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្តន៍ 

ត្ថ្មលបចចុបបននថ្នកាត្េវកិចចេត្ថម្របដយាជ្ន៍ចូលនិវត្តន៍អាស្ស័យដលើកតត មួយចំនួន ឡដលម្រត្ូវបានកំណត់្ដោយ
ការម្រគប់ម្រគង ដោយដម្របើការសនមត្មួយចំនួនដូចជាេម្រតកំដណើ នម្របាក់ឡែ េម្រតឈ្ប់េីការង្ហរ និងេម្រតមរណភាេ។ ការ
សនមត្ឡដលម្រត្វូបានដម្របើកនុងការកំណត់្ចំណាយសុទធសម្រាប់េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្តន៍ រមួានេម្រតេបបហារ។ 
ការផ្លល ស់បតូរណាមួយដៅកនុងការសនមត្ទំងដនោះ នឹងប៉ាោះពាល់ដល់ត្ថ្មលថ្នកាត្េវកិចចេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្តន៍។ 

េវត្ដានថ្នទីផារសញ្ញញ ប័ណណ និងមូលបម្រត្បំណុលរោឋ ភិបាល ការម្រគប់ម្រគងបានដម្របើេម្រតការម្របាក់បដញ្ញើាន
កាលកំណត់្រយៈដេល ៦ ឆ្ន ំ របស់េួកដគ ជាេម្រតេបបហារដដើមបកំីណត់្ត្ថ្មលបចចុបបននថ្នលំហូរស្ថច់ម្របាក់ ដ្េលេ្ គត្
ឡដលម្រត្វូបានបា៉ា ន់ស្ថម ន ឡដលដគរេឹំងថានឹងម្រត្ូវបានត្ម្រមូវដដើមបទូីទត់្កាត្េវកិចចេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្តន៍។ 

េនធ 

េនធម្រត្ូវបានគណ ដ្លើមូលោឋ នថ្នការបកស្ស្ថយដលើបទបបញ្ញត្តិេនធបចចុបបនន ឡដលបានេនុម័ត្្កាលបរដិចេទ
ថ្នរបាយការណ៍។ េនកម្រគប់ម្រគងវាយត្ថ្មលជាម្របចំាដលើស្ថថ នភាេថ្នម្របកាសេនធឡដលស្សបជាមួយបទបបញ្ញត្តិសដីេី      
េនធោរ ឡដលម្រត្ូវបានបកស្ស្ថយ។ ចាប់ដនោះបដងកើត្នូវបទបបញ្ញញ ត្តិឡដលសមស្សប ដលើមូលោឋ នថ្នចំនួនទឹកម្របាក់ឡដល
បានរេឹំងទុកថានឹងម្រត្ូវបង់ជូ្នអាជាា ធរេនធោរ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៤. ការបា៉ា ន់សាម ន និងវិនិចេ័យគណអនយយសខំាន់ៗរន ងការេន វររអគាលនអោបាយ
គណអនយយ (រ) 

 (ែ) ភាេមិនចាស់ល្លស់ថ្នការសនមត្ និងការបា៉ា ន់ស្ថម ន (ត្) 

េនធ (ត្) 

ដទោះជាយា៉ាងណាក៏ដោយ បទបបញ្ញញ ត្តិទំងដនោះអាចានការឡម្របម្របួលតមកាលកំណត់្ ដហើយការកំណត់្ថ្ន
បំណុលេនធនឹងម្រត្ូវបានដធវើដែើងប ា្ ប់េីការម្រត្ួត្េិនិត្យេីអាជាា ធរេនធោរ។ ដៅដេលឡដលលទធផលេនធចុងដម្រកាយ ថ្ន
បញ្ញា ទំងដនោះែុសគាន េីចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលបានកត់្ម្រតដំបូង ភាេែុសគាន ទំងដនោះនឹងប៉ាោះពាល់ដល់បំណុលេនធ និង
សមតុ្លយកនុងកាលបរដិចេទឡដលការកំណត់្ម្រត្ូវបានដធវើដែើង។ 

ការបា៉ា ន់ស្ថម នថ្ងលដដើមថ្នសិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមម 

ការកំណត់្ថ្ងលដដើមថ្នសិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមមរួមបញ្ចូ លចំនួនថ្នបំណុលភតិ្សនាឡដលទទួលស្ថា ល់ និង
ការបា៉ា ន់ស្ថម នថ្ងលដដើម ឡដលនឹងដកើត្ដែើងដៅដេលរុោះដរ ើ និងដកដចញនូវម្រទេយសកមមដ្ោះ ឬដធវើឱ្យដូចដដើមតម
លកខែណឌ ឡដលានឡចងកនុងកិចចសនា។ 

បំណុលភតិ្សនា គឹវាស់ឡវងតមត្ថ្មលបចចុបបនន ថ្នភតិ្សនាឡដលម្រត្ូវទូទត់្ដៅតមរយៈដេលថ្នភតិ្សនា។ 

ដៅកនុងការគណ  ្បំណុលភតិ្សនា សមព័នធធ្គារ និងធ្គារដម្របើម្របាស់ថ្ងលដដើមកមចី ដៅចាប់ដផតើមេនុវត្ត ដៅ
តមរយៈដេលថ្នភតិ្សនា។ 

ការបា៉ា ន់ស្ថម នអាយុកាលថ្នម្រទេយសកមម 

អាយុកាលថ្នការដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមមរបស់សមព័នធធ្ គារ និងធ្ គារម្រត្ូវបានបា៉ា ន់ស្ថម នឡផអកដលើការរេឹំងទុក
ម្រទេយសកមមអាចដម្របើម្របាស់បាន។ ការបា៉ា ន់ស្ថម នអាយុកាលម្រទេយសមបត្តិ ដរាងចម្រក និងបរកិាខ របស់សមព័នធធ្គារ និង
ធ្ គារម្រត្វូបានម្រត្តួ្េិនិត្យជាម្របចំាតមកាលកំណត់្ និងឡកឡម្របម្របសិនដបើការរេឹំងទុកែុសេីការបា៉ា ន់ស្ថម នដោយស្ថរ    
រូបរាង បដចចកដទស ឬសម័យកាល និងតមចាប់ ឬការកំណត់្ការដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមមថ្នសមព័នធធ្ គារ និងធ្ គារ។ 
បឡនថមដលើសេីដនោះការបា៉ា ន់ស្ថម នអាយុកាល គឺឡផអកដៅដលើការវាយត្ថ្មលតមការេនុវត្តដៅកនុងវស័ិយ ការវាយត្ថ្មលតមេនក
បដចចកដទសខាងកនុង និងបទេិដស្ថធន៍ដលើម្រទេយសកមមឡដលស្សដដៀងគាន ។ ដទោះបីជាយា៉ាងណាក៏ដោយ លទធផលម្របតិ្បត្តិ
ការដៅដេលេ្ គត្អាចប៉ាោះពាល់ជាស្ថរវនត ដោយការឡកឡម្របការបា៉ា ន់ស្ថម នតមកតត ឡដលដរៀបរាប់ខាងដលើ។ ចំនួនទឹក
ម្របាក់ និងដេលដវល្លថ្នកត់្ម្រតចំណាយថ្នរយៈដេលណាមួយ អាចានផលប៉ាោះពាល់ដោយស្ថរការឡកឡម្របថ្នកតត ទំង
ដ្ោះ។ ការងយចុោះថ្នការបា៉ា ន់ស្ថម នអាយុកាលដម្របើម្របាស់ម្រទេយសមបត្តិ ដរាងចម្រក និងបរកិាខ រនឹងដកើនដែើងការទទួលស្ថា ល់
ចំណាយម្របតិ្បត្តិការ និងងយចុោះម្រទេយសកមមរយៈដេលឡវង។ 

 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៥. ការបរូរេ៊ីដ លាល រអាអមររិអៅជាក្បារ់អរៀល 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេល ម្រត្ូវបានបង្ហា ញជាម្របាក់ដុល្លល រអាដមរកិ។ ការបតូររូបិយប័ណណេីម្របាក់ដុល្លល រ
អាដមរកិ ដៅជាម្របាក់ដរៀល ម្រត្ូវបានដធវើដែើងដដើមបីសម្រាប់ឡត្េនុវត្តដៅតមចាប់សតីេីគណដនយយ និងសវនកមម។ 

ម្រទេយសកមម និងបំណុលម្រត្ូវបានបតូរតមេម្រត ្កាលបរដិចេទរាយការណ៍។ របាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្ និង
លទធផលលមអិត្ដផេង  ៗ និងរបាយការណ៍លំហូរទឹកម្របាក់ ម្រត្វូបានបតូរដៅជាម្របាក់ដរៀល ដោយដម្របើម្របាស់េម្រតមធយម
ដៅកនុងការយិបរដិចេទ។ ភាេែុសគាន ឡដលដកើត្ដែើងេីការបតូររបិូយប័ណណ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជា “លដមអៀងេីការបតូរ
រូបិយប័ណណ” ដៅកនុងរបាយការណ៍លទធផលលមអិត្ដផេងៗ។ 

សមព័នធធ្គារ និង ធ្គារ ដម្របើម្របាស់េម្រតរបតូរម្របាក់ដូចខាងដម្រកាម៖ 

     េម្រត្កាលបរដិចេទ    េម្រតមធយម   េម្រតមធយម 
      រាយការណ៍          ៦ឡែ    ៣ឡែ 

ថ្ងៃទី ៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ ២០២១  ១ ដុល្លល រអាដមរកិ  =  ៤.០៧៥ដរៀល                   ៤.០៦២ដរៀល       ៤.០៦៥ដរៀល   

ថ្ងៃទី ៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ ២០២០  ១ ដុល្លល រអាដមរកិ  =  ៤.០៩៣ដរៀល                   ៤.០៨៣ដរៀល      ៤.១០៣ដរៀល   

ថ្ងៃទី ៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ំ ២០២០          ១ ដុល្លល រអាដមរកិ  =  ៤.០៤៥ដរៀល                    ៤.០៧៧ដរៀល 

តួ្ដលែឡដលម្រត្ូវបានបតូរដនោះ មិនគួរបកស្ស្ថយថាតួ្ដលែដនោះជាតួ្ដលែសម្រាប់បង្ហា ញ ដូចតួ្ដលែជាម្របាក់
ដុល្លល រអាដមរកិ ឬយល់ថាជាតួ្ដលែម្រត្ូវបានបតូរ ឬអាចបតូរដៅជាម្របាក់ដរៀលតមេម្រតបតូរម្របាក់ខាងដលើ ឬេម្រតបតូរម្របាក់
ដផេងដទៀត្ដទ។ 

៦.   េ័រ៌ានតាមឡផនរ 
ម្របតិ្បត្តិការចមបងរបស់សមព័នធធ្គារ គឺកនុងវស័ិយហិរញ្ញវត្ថុ ឡដលបានកំណត់្ដោយរបាយការណ៍តមឡផនក

របស់សមព័នធធ្គារ។ 

 (ក)      អាជី្វកមមតមឡផនក 

ម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកមមរបស់សមព័នធធ្គារ គឺម្រគប់ម្រគងោច់ដោយឡែក តមលកខណៈថ្នដសវា (ឡផនកដំបូង) និង
តមទីផារតំ្បន់ដផេងគាន  (ឡផនកទី២) ឡដលឡផនកនីមួយ  ៗគឺតំ្ណាងឱ្យយុទធស្ថស្តសតអាជី្វកមម។ ឡផនកអាជី្វកមមរបស់សមព័នធ
ធ្គារានដួចខាងដម្រកាម៖ 

កមចី៖ ផតល់ម្របាក់កមចីដៅឯកត្តជ្ន ម្រកុម និងនីតិ្បុគាល ក៏ដូចជា ស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុ។ ផលិត្ផលម្រត្ូវផតល់ជូ្នដៅ
តមដគាលបំណង លកខណៈ និងទំហំដូចជា កមចីជាម្រកុម កមចីធុនតូ្ច កមចីមធយម កមចីទិញផាោះ កមចីទិញឡាន កមចីទិញម៉ាូតូ្ 
ឥណទនវបិារូបរ ៍កមចីសម្រាប់ទុនបងវិល ភតិ្សនាហិរញ្ញវត្ថុ និងកមចីហិរញ្ញបបទនពាណិជ្ជកមម ។ល។ 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៦.  េ័រ៌ានតាមឡផនរ (រ) 

(ក)      អាជី្វកមមតមឡផនក (ត្) 

ដសវាហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ៖ ផតល់ដសវាដផេងៗដូចជា បតូរម្របាក់ ការផតល់កាត្ឥណទន និងឥណេនធ និងការទទួលដស
វាកមម ការដផារម្របាក់ ដៅកនុងម្របដទស និងដម្រៅម្របដទស ដសវាចាត់្ឡចងស្ថច់ម្របាក់ ដូចជា ម្របាក់ដបៀរវត្េរ ៍និងម្របមូលស្ថច់
ម្របាក់ ទូទត់្វកិកយបម្រត្ បញ្ចូ លទឹកម្របាក់ទូរស័េា និងបញ្ញជ េចិ្នតយ៍។ ដសវាទំងដនោះ គឺកំេុងដធវើទំដនើបកមមដម្របើម្របាស់
តមម្របេ័នធធ្គារឌី្ជី្ងល តមរយៈកមមវធីិទូរស័េា ដេបកនុងទូរស័េាថ្ដ ដេសីុលីោ េីុនដធើឡណត្ និង េីុែុមដមើស ក៏ដូច
ជាកមមវធីិឌី្ជី្ងលដផេង ដៗទៀត្។ 

ឡផនកទំងដនោះ គឺជាមូលោឋ នឡដលសមព័នធធ្គាររាយការណ៍ជាេ័ត៌្ានថ្នឡផនកដំបូង។ ម្របតិ្បត្តិការដផេង រៗបស់
សមព័នធធ្គារ រួមានម្របតិ្បត្តិការ និងហិរញ្ញវត្ថុម្រគប់ម្រគងដោយសមព័នធធ្គារ។ ម្របតិ្បត្តិការរវាងឡផនកនីមួយ ដៗកើត្ 
ដែើងតមការបា៉ា ន់ស្ថម នេម្រតទីផារដលើមូលោឋ នជំ្ដហា ងថ្ដ។ 

ចំណូល និងចំណាយតមឡផនក គឺឡបងឡចកដោយផ្លា ល់ដៅឡផនកដំបូងថ្នអាជី្វកមម និងទក់ទងនឹងឡផនកែលោះថ្ន 
ចំណូល និងចំណាយរបស់សមព័នធធ្គារ ឡដលអាចឡចកដៅតមឡផនកថ្នអាជី្វកមម ឡដលឆលុោះបញ្ញច ំងេីចំណូល និង
ចំណាយថ្នឡផនកអាជី្វកមមដ្ោះ។ 

សម្រាប់ឡផនកទី២ ចំណូល និងចំណាយ នឹងឡបងឡចកដៅតមតំ្បន់ភូមិស្ថស្តសត ដោយឡផអកដលើធនធានឡដល
បដងកើត្ម្របាក់ចំណូល និងតំ្បន់ភូមិស្ថស្តសតឡដលចំណាយដកើត្ដែើង។ 

 (ែ) ការវភិាគេ័ត៌្ានឡផនកដំបូង 

េ័ត៌្ានឡផនកដំបូង តមឡផនកអាជី្កមមដលើមូលោឋ នរួមសម្រាប់ការយិបរដិចេទថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០២១ និង
២០២០ ានដូចខាងដម្រកាម៖ 

   ដៅថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ២ំ០២១ 
  កមចី  ដសវាហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  សរបុ 
  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ 
ចំណូល       
េតិ្ងិជ្នខាងដម្រៅ       
ចំណូលការម្របាក់   ២៧៩.៨២៥.៨០៦    -      ២៧៩.៨២៥.៨០៦  
ចំណាយការម្របាក់   ៨០.៤៧២.៨៤៨    -      ៨០.៤៧២.៨៤៨  
ចំណូលការម្របាក់សុទធ   ១៩៩.៣៥២.៩៥៨    -      ១៩៩.៣៥២.៩៥៨  
ចំណូលមិនឡមនការម្របាក់   -      ៣០.២៥៤.៤៨៩    ៣០.២៥៤.៤៨៩  
សរបុចំណូលសុទធ   ១៩៩.៣៥២.៩៥៨    ៣០.២៥៤.៤៨៩    ២២៩.៦០៧.៤៤៧  

 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៦.   េ័រ៌ានតាមឡផនរ (រ) 

(ែ) ការវភិាគេ័ត៌្ានឡផនកដំបូង (ត្) 
   ដៅថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ២ំ០២០ 
  កមចី  ដសវាហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  សរបុ 
  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ 

ចំណូល       
សម្រាប់េតិ្ងិជ្នខាងដម្រៅ        
ចំណូលការម្របាក់   ២៥២.៥៨២.៤២៣    -      ២៥២.៥៨២.៤២៣  
ចំណាយការម្របាក់   ៧៥.៤៦៣.៩៨១    -      ៧៥.៤៦៣.៩៨១  
ចំណូលការម្របាក់សុទធ   ១៧៧.១១៨.៤៤២    -      ១៧៧.១១៨.៤៤២  
ចំណូលមិនឡមនការម្របាក់   -      ៣១.១០៩.៨២១    ៣១.១០៩.៨២១  
សរបុចំណូលសុទធ   ១៧៧.១១៨.៤៤២    ៣១.១០៩.៨២១    ២០៨.២២៨.២៦៣  

(គ) ការវភិាគេ័ត៌្ានឡផនកទី២ 
េ័ត៌្ានឡផនកទី២ (តមភូមិស្ថស្តសត) ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០២១ និង ៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ំ២០២០ និង សម្រាប់

ដំណាច់ការយិបរដិចេទ គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី ៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០២១ និង ២០២០ ានដូចខាងដម្រកាម៖ 
 

 ដៅថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ្ ឆ្ន ំ២០២១ 

 
ម្រេោះរាជាណាចម្រក

កមពុជា  

ស្ថធារណរដឋ
ម្របជាធិបដត្យយ
ម្របជាានិត្ឡាវ  

ស្ថធារណរដឋ
សហភាេ          មី

យា៉ា ន់ា៉ា   សរបុ 
 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ 
 របាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្        

ចំណូលសរបុ  ២៩០.៥០៦.៦២០    ១៥.៦៧៩.៣០៤    ៥.៣១៤.៦៨៩    ៣១១.៥០០.៦១៣  
ចំណាយសរបុ  ២១០.៩៩៣.៩៨១    ១៤.០២១.៦៩៥    ៤.៩៦៤.៤៥២    ២២៩.៩៨០.១២៨  
 ចំដណញសុទធ   ៧៩.៥១២.៦៣៩    ១.៦៥៧.៦០៩    ៣៥០.២៣៧    ៨១.៥២០.៤៨៥  

        
របាយការណ៍ស្ថថ នភាេហរញិ្ញវត្ថុ ថ្្ងៃ         

 ម្រទេយសកមមសរបុ ៧.១៣៩.៨៩៥.២៥១   ២០១.២៣៨.៧៧៥   ៣២.៦៣៧.៦២៧   ៧.៣៧៣.៧៧១.៦៥៣  
 បំណុលសរបុ ៥.៩៣៨.០៥៦.៧៤២    ១៥៨.០៦១.៦៣២    ១២.៥៥២.៣០៦    ៦.១០៨.៦៧០.៦៨០  

        
េ័ត៌្ានតមឡផនកដផេង  ៗ        

រលំស់ម្រទេយរបីូ និងេរបីូ  ១១.៣៦៤.៤៧៦    ៦៨១.០៥៤    ៨៥.៩៩៨    ១២.១៣១.៥២៨  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
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៦.   េ័រ៌ានតាមឡផនរ (រ) 
(គ)   ការវភិាគេ័ត៌្ានឡផនកទី២ (ត្) 

 ដៅថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ្ ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ម្រេោះរាជាណាចម្រកកមពុ

ជា  

ស្ថធារណរដឋ
ម្របជាធិបដត្យយ
ម្របជាានិត្ឡាវ  

ស្ថធារណរដឋ
សហភាេ          
មីយា៉ាន់ា៉ា   សរបុ 

 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ 
 របាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្        

ចំណូលសរបុ  ២៦៥.០៤២.១៨២    ១៣.១១៥.១៣៤    ៦.១០៥.០៧៦    ២៨៤.២៦២.៣៩២  
ចំណាយសរបុ  ២០២.២១៦.៣៥១    ១៣.១១៣.៨៦០    ៥.១០០.០៦០    ២២០.៤៣០.២៧១  
 ចំដណញសុទធ   ៦២.៨២៥.៨៣១    ១.២៧៤    ១.០០៥.០១៦    ៦៣.៨៣២.១២១  

        
របាយការណ៍ស្ថថ នភាេហរញិ្ញវត្ថុដៅថ្ងៃ

ដៅថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០        
 ម្រទេយសកមមសរបុ ៦.៤១៥.៧៧២.៣១៧   ១៨៨.២២២.២៥៨   ៤៨.៩៣២.៧១៣   ៦.៦៥២.៩២៧.២៨៨  
 បំណុលសរបុ  ៥.៣០៣.០០៤.៩២១   ១៤៥.២១០.៤៧០    ២៤.៦៥៦.៥០៣   ៥.៤៧២.៨៧១.៨៩៤  

        
េ័ត៌្ានតមឡផនកដផេង  ៗ        

រលំស់ម្រទេយរបីូ និងេរបីូ  ១០.១៣៦.៩០០    ៣៩៨.៩៣២    ៨៨.៩៦២    ១០.៦២៤.៧៩៤  
 
(ឃ្)   ការដផាៀងផ្លា ត់្ 

ការបង្ហា ញខាងដម្រកាមជាការដផាៀងផ្លា ត់្េ័ត៌្ានតមឡផនករបស់សមព័នធធ្គារ ដៅនឹងេ័ត៌្ានហរញិ្ញវត្ថុសំខាន់
ឡដលបានល្លត្ម្រត្ោងដៅកនុងរបាយការណ៍ហរញិ្ញវត្ថុរួមចដ ល្ ោះដេល។ 

 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្
ឆ្ន ២ំ០២១  

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្
ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ 
ចំណូល    

ចំណូលសរបុតមឡផនក  ៣១១.៥០០.៦១៣    ២៨៤.២៦២.៣៩២  
លុបដចាលដៅចំណូលឡផនកខាងកនុង  (១.៤២០.៣១៨)   (១.២០៤.១៨៤) 
ចំណូលសុទធដៅកនុងចំដណញ ឬខាត្  ៣១០.០៨០.២៩៥    ២៨៣.០៥៨.២០៨  
    

ចំដណញ ឬខាត្    
ចំណូលសរបុតមឡផនកម្របតិ្បត្តិការ  ៨១.៥២០.៤៨៥    ៦៣.៨៣២.១២១  
លុបដចាលដៅចំណូលឡផនកខាងកនុង  (១២០.៤៧៩)   (៨៧.២៩២) 
ចំណូលសុទធរបស់សមព័នធធ្គារដៅកនុងចំដណញ ឬខាត្  ៨១.៤០០.០០៦    ៦៣.៧៤៤.៨២៩  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
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៦.   េ័រ៌ានតាមឡផនរ (រ) 

(ឃ្)   ការដផាៀងផ្លា ត់្ (ត្) 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ២ំ០២១  
ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

 ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ 

 ម្រទេយសកមម     
 ម្រទេយសកមមសរបុតមឡផនក ៧.៣៧៣.៧៧១.៦៥៣    ៦.៦៥២.៩២៧.២៨៨  
ម្រទេយសកមមមិនបានឡបងឡចក  (១០០.៤៥៨.៣២៧)   (១០១.៤៣៣.៣០០) 
ម្រទេយសកមមសរបុ ៧.២៧៣.៣១៣.៣២៦    ៦.៥៥១.៤៩៣.៩៨៨  
    

 បំណុល    
 បំណុលសរបុតមឡផនក  ៦.១០៨.៦៧០.៦៨០    ៥.៤៧២.៨៧១.៨៩៤  
បំណុលមិនបានឡបងឡចក(លុបដចាលដៅបំណុលឡផនកខាងកនុង)   (៩.៧០៥.៥៥៤)   (១១.០០៣.៤១៣) 
បំណុលសរបុ  ៦.០៩៨.៩៦៥.១២៦    ៥.៤៦១.៨៦៨.៤៨១  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 

81 

៧. សាច់ក្បារ់រន ងថ្ដ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែ មិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែ ធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែ ធន ូ
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែ មិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែ ធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែ មិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែ ធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

តមរបិូយប័ណណ៖                
ជាម្របាក់ដុល្លល រអាដមរកិ  ៥១៩.៣៨១.៦៨៦    ២៨៤.៨៩២.០៩៨    ២.១១៦.៤៨០.៣៧០    ១.១៥២.៣៨៨.៥៣៦    ៥១៧.៥២៧.០១០    ២៨៣.០២៨.៨២៨    ២.១០៨.៩២២.៥៦៦    ១.១៤៤.៨៥១.៦០៩  
ជាម្របាក់ដរៀលឡែមរ  ១០២.៦៥០.៤២៥    ១០៣.៤៨៨.២៤៧    ៤១៨.៣០០.៤៨២    ៤១៨.៦០៩.៩៥៩    ១០២.៦៣៩.៧៩៨    ១០៣.៤៨០.៣២៥    ៤១៨.២៥៧.១៧៧    ៤១៨.៥៧៧.៩១៥  
ជាម្របាក់បាត្ថ្ង   ១៥.៧៨៨.៥៨៥    ១២.២៤៧.១៦០    ៦៤.៣៣៨.៤៨៤    ៤៩.៥៣៩.៧៦២    ១៤.១១៦.០៤៦    ៩.៩២៧.០៤៤    ៥៧.៥២២.៨៨៧    ៤០.១៥៤.៨៩៣  
ជាម្របាក់េឺរ ៉ាូ  ២.៨៩៥.២៨០    ២.៩៦៧.៥០២    ១១.៧៩៨.២៦៦    ១២.០០៣.៥៤៦    ២.៨៩៤.៥០២    ២.៩៦៥.១០៦    ១១.៧៩៥.០៩៦    ១១.៩៩៣.៨៥៤  
ជារូបិយប័ណណដផេងៗ   ១៤.៨៥៩.៤២៨    ៩.១៦៤.០៤៤    ៦០.៥៥២.១៦៩    ៣៧.០៦៨.៥៥៨    ២.២៥៦.៨៦៧    ១.៤១៤.៨២៣    ៩.១៩៦.៧៣៣    ៥.៧២២.៩៥៩  

  ៦៥៥.៥៧៥.៤០៤    ៤១២.៧៥៩.០៥១    ២.៦៧១.៤៦៩.៧៧១    ១.៦៦៩.៦១០.៣៦១    ៦៣៩.៤៣៤.២២៣    ៤០០.៨១៦.១២៦    ២.៦០៥.៦៩៤.៤៥៩    ១.៦២១.៣០១.២៣០  
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៨. ក្បារ់បអញ្ញ ើអៅធនាគារអផសង  ៗ- ស ទធ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែ មិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែ ធន ូ

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែ ធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែ មិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែ ធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែ មិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែ ធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
សមតុ្លយជាមួយធ្ គារកនុងស្សុក៖                

ធ្ គារជាតិ្ថ្នកមពុជា  ៣៩២.២៦០.០៧១    ២៦៤.១៩៧.៥៦៣    ១.៥៩៨.៤៥៩.៧៨៩    ១.០៦៨.៦៧៩.១៤២    ៣៩២.២៦០.០៧១    ២៦៤.១៩៧.៥៦៣    ១.៥៩៨.៤៥៩.៧៨៩    ១.០៦៨.៦៧៩.១៤២  
ធ្ គារដផេងៗ   ៤៥.៣៦៧.៩១៥    ៣.៣១៨.៧៥១    ១៨៤.៨៧៤.២៥៣    ១៣.៤២៤.៣៤៨    ៤៥.៣៦៧.៩១៤    ៣.៣១៨.៧៥១    ១៨៤.៨៧៤.២៤៩    ១៣.៤២៤.៣៤៨  
  ៤៣៧.៦២៧.៩៨៦    ២៦៧.៥១៦.៣១៤    ១.៧៨៣.៣៣៤.០៤២    ១.០៨២.១០៣.៤៩០    ៤៣៧.៦២៧.៩៨៥    ២៦៧.៥១៦.៣១៤    ១.៧៨៣.៣៣៤.០៣៨    ១.០៨២.១០៣.៤៩០  
                

សមតុ្លយជាមួយធ្ គារដៅដម្រៅម្របដទស៖                
ធ្ គារឡាវ  ២៧.៤៨៧.៩៦០    ១៩.៧៧១.៤៤៤    ១១២.០១៣.៤៣៧    ៧៩.៩៧៥.៤៩១    -      -      -      -    
ធ្ គារដផេងៗ   ១៨២.៨៩១.០៤៣    ២៤៧.៩៤៧.៨៣២    ៧៤៥.២៨១.០០០    ១.០០២.៩៤៨.៩៨០    ១៨៣.៧០២.២៦៧    ២៤០.២៥៤.៦៣៦    ៧៤៨.៥៨៦.៧៣៨    ៩៧១.៨៣០.០០៣  
  ២១០.៣៧៩.០០៣    ២៦៧.៧១៩.២៧៦    ៨៥៧.២៩៤.៤៣៧    ១.០៨២.៩២៤.៤៧១    ១៨៣.៧០២.២៦៧    ២៤០.២៥៤.៦៣៦    ៧៤៨.៥៨៦.៧៣៨    ៩៧១.៨៣០.០០៣  
  ៦៤៨.០០៦.៩៨៩    ៥៣៥.២៣៥.៥៩០    ២.៦៤០.៦២៨.៤៧៩    ២.១៦៥.០២៧.៩៦១    ៦២១.៣៣០.២៥២    ៥០៧.៧៧០.៩៥០    ២.៥៣១.៩២០.៧៧៦    ២.០៥៣.៩៣៣.៤៩៣  

សំវធិានធនដលើឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលខាត្បង់  (៨១៤.៤៦៨)   (៥៨២.៤៤៤)   (៣.៣១៨.៩៥៦)   (២.៣៥៥.៩៨៥)   (៧២២.២៥១)   (១៤១.៥៤៣)   (២.៩៤៣.១៧២)   (៥៧២.៥៤២) 

  ៦៤៧.១៩២.៥២១    ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦    ២.៦៣៧.៣០៩.៥២៣    ២.១៦២.៦៧១.៩៧៦    ៦២០.៦០៨.០០១    ៥០៧.៦២៩.៤០៧    ២.៥២៨.៩៧៧.៦០៤    ២.០៥៣.៣៦០.៩៥១  
                
ម្របាក់បដញ្ញើរយៈដេលែលី  ៦៤៥.៦៥១.៧៣៨    ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦    ២.៦៣១.០៣០.៨៣២    ២.១៦២.៦៧១.៩៧៦    ៦២០.៦០៨.០០១    ៥០៧.៦២៩.៤០៧    ២.៥២៨.៩៧៧.៦០៤    ២.០៥៣.៣៦០.៩៥១  
ម្របាក់បដញ្ញើរយៈដេលឡវង  ១.៥៤០.៧៨៣    -      ៦.២៧៨.៦៩១    -      -      -      -      -    

  ៦៤៧.១៩២.៥២១    ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦    ២.៦៣៧.៣០៩.៥២៣    ២.១៦២.៦៧១.៩៧៦    ៦២០.៦០៨.០០១    ៥០៧.៦២៩.៤០៧    ២.៥២៨.៩៧៧.៦០៤    ២.០៥៣.៣៦០.៩៥១  
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៨. ក្បារ់បអញ្ញ ើអៅធនាគារអផសង  ៗ- ស ទធ(រ) 

ក) តមម្របដភទគណនី 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ្ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ្ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ្ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 
សមតុ្លយជាមួយធ្ គារកនុងស្សុក៖                

គណនីចរនត  ៣៩៣.០៣២.១៩៦    ២៦៤.៤៨១.០៥៤    ១.៦០១.៦០៦.១៩៨    ១.០៦៩.៨២៥.៨៦៣    ៣៩៣.០៣២.១៩៦    ២៦៤.៤៨១.០៥៤    ១.៦០១.៦០៦.១៩៨    ១.០៦៩.៨២៥.៨៦៣  
ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកំណត់្  ៤៤.៥៩៥.៧៩០    ៣.០៣៥.២៦០    ១៨១.៧២៧.៨៤៤    ១២.២៧៧.៦២៧    ៤៤.៥៩៥.៧៨៩    ៣.០៣៥.២៦០    ១៨១.៧២៧.៨៤០    ១២.២៧៧.៦២៧  

  ៤៣៧.៦២៧.៩៨៦    ២៦៧.៥១៦.៣១៤    ១.៧៨៣.៣៣៤.០៤២    ១.០៨២.១០៣.៤៩០    ៤៣៧.៦២៧.៩៨៥    ២៦៧.៥១៦.៣១៤    ១.៧៨៣.៣៣៤.០៣៨    ១.០៨២.១០៣.៤៩០  
                
សមតុ្លយជាមួយធ្ គារដៅម្របដទស៖                

គណនីចរនត  ១៨៣.៣៧៥.៥៣៩    ២៦៦.១០១.៤៥៣    ៧៤៧.២៥៥.៣២១   ១.០៧៦.៣៨០.៣៧៧    ១៥៦.១៨៨.៣៩៤    ២៣៩.៧៥១.៩៥៨    ៦៣៦.៤៦៧.៧០៦    ៩៦៩.៧៩៦.៦៧០  
ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកំណត់្  ២៧.០០៣.៤៦៤    ១.៦១៧.៨២៣    ១១០.០៣៩.១១៦    ៦.៥៤៤.០៩៤    ២៧.៥១៣.៨៧៣    ៥០២.៦៧៨    ១១២.១១៩.០៣២    ២.០៣៣.៣៣៣  

  ២១០.៣៧៩.០០៣    ២៦៧.៧១៩.២៧៦    ៨៥៧.២៩៤.៤៣៧    ១.០៨២.៩២៤.៤៧១    ១៨៣.៧០២.២៦៧    ២៤០.២៥៤.៦៣៦    ៧៤៨.៥៨៦.៧៣៨    ៩៧១.៨៣០.០០៣  
                
  ៦៤៨.០០៦.៩៨៩    ៥៣៥.២៣៥.៥៩០    ២.៦៤០.៦២៨.៤៧៩    ២.១៦៥.០២៧.៩៦១    ៦២១.៣៣០.២៥២    ៥០៧.៧៧០.៩៥០    ២.៥៣១.៩២០.៧៧៦    ២.០៥៣.៩៣៣.៤៩៣  
សំវធិានធនដលើឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលខាត្បង់  (៨១៤.៤៦៨)   (៥៨២.៤៤៤)   (៣.៣១៨.៩៥៦)   (២.៣៥៥.៩៨៥)   (៧២២.២៥១)   (១៤១.៥៤៣)   (២.៩៤៣.១៧២)   (៥៧២.៥៤២) 
  ៦៤៧.១៩២.៥២១    ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦    ២.៦៣៧.៣០៩.៥២៣    ២.១៦២.៦៧១.៩៧៦    ៦២០.៦០៨.០០១    ៥០៧.៦២៩.៤០៧    ២.៥២៨.៩៧៧.៦០៤    ២.០៥៣.៣៦០.៩៥១  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
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៨. ក្បារ់បអញ្ញ ើអៅធនាគារអផសង  ៗ- ស ទធ (រ) 

ែ) តមេម្រតការម្របាក់ (កនុងមួយឆ្ន ំ) 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

        
គណនីចរនត គាម ន  គាម ន   គាម ន   គាម ន 
គណនីសនេំ  ០,០០% - ០,៥០%    ០,២០% - ០,៥០%   គាម ន   គាម ន 
ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកំណត់្  ០,១២% - ៧,៥០%    ០,១២% - ៧,៥០%    ០,១២% - ៤,៧៥%    ០,១២% - ៣,៣០%  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៩. ការវិនិអោគហរិញ្ញវរថ  
  សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 

 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
កំណត់្សាា ល ់ ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 
                
មូលបម្រត្ភាគហ ុនឡដលមិនបានចុោះបញ្ជ ី - ដោយត្ថ្មលសមស្សប
តមរយៈលទធផលលមអិត្ដផេងៗ ៖                
ម្រកុមហ ុន Credit Bureau Holding (Cambodia) Ltd  (ក)  ១៥៤.៨១២    ១៥៣.៥២៩    ៦៣០.៨៥៩    ៦២១.០២៥    ១៥៤.៨១២    ១៥៣.៥២៩    ៦៣០.៨៥៩    ៦២១.០២៥  
Swift  ៣៤.៨៥៨    -      ១៤២.០៤៦    -      ៣៤.៨៥៨    -      ១៤២.០៤៦    -    
សរបុវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុដៅ FVOCI  ១៨៩.៦៧០    ១៥៣.៥២៩    ៧៧២.៩០៥    ៦២១.០២៥    ១៨៩.៦៧០    ១៥៣.៥២៩    ៧៧២.៩០៥    ៦២១.០២៥  
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុសរបុដៅកនុងត្ថ្មលដករលំស់                
វញិ្ញញ បនបម្រត្ម្របាក់បដញ្ញើឡដលអាចចរចារបាន ជាមួយ  ធ្ គារ
ជាតិ្ថ្នកមពុជា                                                                                           (ែ)  ៦០៣.២៨៦.៩០៣    ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    ២.៤៥៨.៣៩៤.១៣០   

 
២.២៩១.៥៧៧.៤២១    ៦០៣.២៨៦.៩០៣    ៥៦៦.៥២០.៩៩៤    ២.៤៥៨.៣៩៤.១៣០    ២.២៩១.៥៧៧.៤២១  

សរបុវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុដៅរលំស់ថ្ងលដដើម  ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣    ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣    ២.៤៥៩.១៦៧.០៣៥    ២.២៩២.១៩៨.៤៤៦    ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣    ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣    ២.៤៥៩.១៦៧.០៣៥    ២.២៩២.១៩៨.៤៤៦  

(ក) តំ្ណាងដអាយការវនិិដយាគតមមូលធនរបស់ធ្គារដៅកនុងម្រកុមហ នុ Credit Bureau Holding (Cambodia) Ltd. (“CBC”). ដោយផ្លា ល់ចំនួន ៥% និងដោយម្របដយាល ១% តមរយៈ សាគមធ្គារកនុងម្របដទសកមពុជា 
(“ABC”)។ ទឹកម្របាក់វនិិដយាគរបស់ធ្គារដៅកនុងម្រកុមហ ុន Credit Bureau Holding (Cambodia) Ltd. (“CBC”). ានចំនួន ១៥៤.៨១២ ដុល្លល រអាដមរកិ ដៅថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ ២០២១ (ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០៖ ១៥៣.៥២៩ 
ដុល្លល រអាដមរកិ) និងដៅកនុងម្រកុមហ ុន  Swift ានចំនួន ៣៤.៨៥៨ ដុល្លល រអាដមរកិ ដោយេនកម្រគប់ម្រគងដជ្ឿថាថ្ងលដដើមថ្នការវនិិដយាគ គឺានត្ថ្មលម្របហាក់ម្របឡហលនឹងត្ថ្មលសមស្សប។ ភាគល្លភទទួលបានេី CBC កនុង
េំែុងឆ្ន ំ ២០២១ ានចំនួន ១១៦.៦១៤ ដុល្លល រអាដមរកិ (២០២០៖១៧៤.៤៧៩ ដុល្លល រអាដមរកិ)។ 

(ែ) ធ្គារបានោក់មូលបម្រត្អាចជួ្ញដូរបាន ឡដលានទឹកម្របាក់ចំនួន ៣៧.៣៥៤.៣០៦ ដុល្លល រអាដមរកិ (ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០៖ ១៤.៣៧៤.៨៧១ ដុល្លល រអាដមរកិ) ជាមួយធ្គារជាតិ្ថ្នកមពុជា ជាម្រទេយបញ្ញច ំសម្រាប់
ទូទត់្។ មូលបម្រត្អាចជួ្ញដូរបានដផេងដទៀត្ ានទឹកម្របាក់ចំនួន ៥៦៥.៩៣២.៥៩៧ ដុល្លល រអាដមរកិ (ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០៖ ៥៥២.១៤៦.១២៣ ដុល្លល រអាដមរកិ) ជាមួយធ្គារជាតិ្ ថ្ន កមពុជាកនុងដគាលបំណងរក
ចំណូលការម្របាក់។ មូលបម្រត្អាចជួ្ញដូរបានានរយៈដេលមិនដលើសបីឡែ។ គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០២១  និង ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ធ្គារមិនទន់បានដម្របើឥណទនវបិារបូន៍ដនោះដៅដែើយដទ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
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១០. ឥណទាន និងប អរក្បទាន - ស ទធ 

 

 

 សមព័នធធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០  ឡែ មិងុ  ្ ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១  ឡែ ធនូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០  ឡែ មិងុ  ្ ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១  ឡែ ធនូ ឆ្ន ំ២០២០ 
 ត្ថ្មលដយាងដុល  សំវធិានធន  ECL  ត្ថ្មលដយាង   ត្ថ្មលដយាងដុល  សំវធិានធន  ECL   ត្ថ្មលដយាង  ត្ថ្មលដយាងដុល  សំវធិានធន  ECL  ត្ថ្មលដយាង   ត្ថ្មលដយាងដុល  សំវធិានធន  ECL  ត្ថ្មលដយាង 
 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
             (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 
                        
ដសវាឥណទនខាន ត្តូ្ច  ២.២៥៣.៧២៦.៣៣៤    ២៣.៦១០.២២៩    ២.២៣០.១១៦.១០៥    ២.២១១.១៩៧.២៧២    ១៧.៣៥៣.៧៧៣    ២.១៩៣.៨៤៣.៤៩៩    ៩.១៨៣.៩៣៤.៨១១    ៩៦.២១១.៦៨៣    ៩.០៨៧.៧២៣.១២៨    ៨.៩៤៤.២៩២.៩៦៥    ៧០.១៩៦.០១២    ៨.៨៧៤.០៩៦.៩៥៣  
ឥណទនដគហោឋ នបុគាលិក  ២៦.០៣៦.៤៦៤    ១០.៨៨៨    ២៦.០២៥.៥៧៦    ២៥.២៣៩.៧៦៣    ១៧.០០៩    ២៥.២២២.៧៥៤    ១០៦.០៩៨.៥៩១    ៤៤.៣៦៩    ១០៦.០៥៤.២២២    ១០២.០៩៤.៨៤១    ៦៨.៨០១    ១០២.០២៦.០៤០  
ឥណទនដគហោឋ ន                    

ស្ថធារណៈ  ១៣៤.០០៣.៤០៩    ១.២២១.៣១២    ១៣២.៧៨២.០៩៧    ១៣៥.៥៥៥.៣៦១    ១.០៣២.៦០៥    ១៣៤.៥២២.៧៥៦    ៥៤៦.០៦៣.៨៩២    ៤.៩៧៦.៨៤៦    ៥៤១.០៨៧.០៤៦    ៥៤៨.៣២១.៤៣៥    ៤.១៧៦.៨៨៧    ៥៤៤.១៤៤.៥៤៨  
ឥណទនបុគាលិក  ២៤១.៣៤៥.៥៩៧    ២៤១.១១៥    ២៤១.១០៤.៤៨២    ២២១.៩២៣.៧៦១    ២២៥.៨៤១    ២២១.៦៩៧.៩២០    ៩៨៣.៤៨៣.៣០៨    ៩៨២.៥៤៤    ៩៨២.៥០០.៧៦៤    ៨៩៧.៦៨១.៦១៣    ៩១៣.៥២៧    ៨៩៦.៧៦៨.០៨៦  
ឥណទនវបិារូបន៍  ៧២.៨៣២.៦៤៣    ២៧៥.៩១០    ៧២.៥៥៦.៧៣៣    ៥៨.០៣៦.៣០២    ៣៥២.៩៥០    ៥៧.៦៨៣.៣៥២    ២៩៦.៧៩៣.០២០    ១.១២៤.៣៣៣    ២៩៥.៦៦៨.៦៨៧    ២៣៤.៧៥៦.៨៤២    ១.៤២៧.៦៨៣    ២៣៣.៣២៩.១៥៩  
ឥណទនឡកលមអដគហោឋ ន  ៣៨.៧៤០.៣៤២    ៦០១.៨៣៤    ៣៨.១៣៨.៥០៨    ៤៧.៧៨០.២៩៥    ៣៣៤.៦៤៤    ៤៧.៤៤៥.៦៥១    ១៥៧.៨៦៦.៨៩៤    ២.៤៥២.៤៧៤    ១៥៥.៤១៤.៤២០    ១៩៣.២៧១.២៩៣    ១.៣៥៣.៦៣៥    ១៩១.៩១៧.៦៥៨  
ឥណទនផ្លា ល់ែលួន និងេនក

ដម្របើម្របាស់ដផេងៗ   ១៨៥.៣៨៤.២៥១    ១.៧៥៧.០៤៧    ១៨៣.៦២៧.២០៤    ១៥៨.៣០០.២៨៤    ១.០៦១.៩៧២    ១៥៧.២៣៨.៣១២    ៧៥៥.៤៤០.៨២៣    ៧.១៥៩.៩៦៧    ៧៤៨.២៨០.៨៥៦    ៦៤០.៣២៤.៦៤៩    ៤.២៩៥.៦៧៦    ៦៣៦.០២៨.៩៧៣  
ប័ណណឥណទន  ៣១.៩៧៥.៣៣៥    ៧៩៨.៦៥៥    ៣១.១៧៦.៦៨០    ២៥.៦៤១.៩៦២    ៦៦៧.៣៤៥    ២៤.៩៧៤.៦១៧    ១៣០.២៩៩.៤៩០    ៣.២៥៤.៥១៩    ១២៧.០៤៤.៩៧១    ១០៣.៧២១.៧៣៦    ២.៦៩៩.៤១១    ១០១.០២២.៣២៥  
ឥណទនពាណិជ្ជកមម  ១១.៧១១.៩៤៦    ៨.១២១    ១១.៧០៣.៨២៥    ៩.៦៣២.៦៥៦    ២១.៥៧៨    ៩.៦១១.០៧៨    ៤៧.៧២៦.១៨០    ៣៣.០៩៣    ៤៧.៦៩៣.០៨៧    ៣៨.៩៦៤.០៩៤    ៨៧.២៨៣    ៣៨.៨៧៦.៨១១  
ឥណទនបងវិល  ៣៣.០០២.៦០៤    ១៨.២១៦    ៣២.៩៨៤.៣៨៨    ៣៣.២៩៦.២៧២    ២៣.៥១២    ៣៣.២៧២.៧៦០    ១៣៤.៤៨៥.៦១១    ៧៤.២៣០    ១៣៤.៤១១.៣៨១    ១៣៤.៦៨៣.៤២០    ៩៥.១០៦    ១៣៤.៥៨៨.៣១៤  
ឥណទនខាន ត្មធយម  ១.៧៨៣.៩៥៥.៦៥៦    ១៤.១២៥.៦៩៧    ១.៧៦៩.៨២៩.៩៥៩    ១.៥៨០.០៣៩.២៣៧    ១៤.២៥១.៣១៨    ១.៥៦៥.៧៨៧.៩១៩    ៧.២៦៩.៦១៩.២៩៨    ៥៧.៥៦២.២១៥    ៧.២១២.០៥៧.០៨៣    ៦.៣៩១.២៥៨.៧១៤    ៥៧.៦៤៦.៥៨១    ៦.៣៣៣.៦១២.១៣៣  

  ៤.៨១២.៧១៤.៥៨១    ៤២.៦៦៩.០២៤    ៤.៧៧០.០៤៥.៥៥៧    ៤.៥០៦.៦៤៣.១៦៥    ៣៥.៣៤២.៥៤៧    ៤.៤៧១.៣០០.៦១៨    ១៩.៦១១.៨១១.៩១៨    ១៧៣.៨៧៦.២៧៣    ១៩.៤៣៧.៩៣៥.៦៤៥    ១៨.២២៩.៣៧១.៦០២    ១៤២.៩៦០.៦០២    ១៨.០៨៦.៤១១.០០០  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១០. ឥណទាន និងប អរក្បទាន - ស ទធ (រ) 
 

 ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០  ឡែ មិងុ  ្ ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១  ឡែ ធនូ ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០  ឡែ មិងុ  ្ ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១  ឡែ ធនូ ឆ្ន ំ២០២០ 
 ត្ថ្មលដយាងដុល  សំវធិានធន   ECL   ត្ថ្មលដយាង   ត្ថ្មលដយាងដុល  សំវធិានធន  ECL  ត្ថ្មលដយាង  ត្ថ្មលដយាងដុល  សំវធិានធន   ECL  ត្ថ្មលដយាង   ត្ថ្មលដយាងដុល  សំវធិានធន ECL  ត្ថ្មលដយាង 
 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
             (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                        
ដសវាឥណទនខាន ត្តូ្ច  ២.០៩៧.៩៧៨.៣៥៥    ១២.២៦៨.៦៧៩    ២.០៨៥.៧០៩.៦៧៦    ២.០៤៨.៩៣៦.៤១២    ១៣.៣៤៣.៥៥២    ២.០៣៥.៥៩២.៨៦០    ៨.៥៤៩.២៦១.៧៩៧    ៤៩.៩៩៤.៨៦៧    ៨.៤៩៩.២៦៦.៩៣០    ៨.២៨៧.៩៤៧.៧៨៧    ៥៣.៩៧៤.៦៦៨    ៨.២៣៣.៩៧៣.១១៩  
ឥណទនដគហោឋ នបុគាលិក  ២៥.៩២២.៩២៧    ១០.៨៣១    ២៥.៩១២.០៩៦    ២៥.១០៨.៨៧៩    ១៦.៩០៧    ២៥.០៩១.៩៧២    ១០៥.៦៣៥.៩២៨    ៤៤.១៣៦    ១០៥.៥៩១.៧៩២    ១០១.៥៦៥.៤១៦    ៦៨.៣៨៩    ១០១.៤៩៧.០២៧  
ឥណទនដគហោឋ នស្ថធារណៈ  ១៣៣.១៥១.៨១៧    ១.១៦៨.៥៨៤    ១៣១.៩៨៣.២៣៣    ១៣៥.០៨៤.០៥៦    ១.០១៦.៧៨៩    ១៣៤.០៦៧.២៦៧    ៥៤២.៥៩៣.៦៥៤    ៤.៧៦១.៩៨០    ៥៣៧.៨៣១.៦៧៤    ៥៤៦.៤១៥.០០៧    ៤.១១២.៩១២    ៥៤២.៣០២.០៩៥  
ឥណទនបុគាលិក  ២៣៣.៥០៦.១៧៥    ២២៥.៤៤៥    ២៣៣.២៨០.៧៣០    ២១៤.៣៨៩.១២១    ២០៩.៩០៦    ២១៤.១៧៩.២១៥    ៩៥១.៥៣៧.៦៦៣    ៩១៨.៦៨៨    ៩៥០.៦១៨.៩៧៥    ៨៦៧.២០៣.៩៩៤    ៨៤៩.០៧០    ៨៦៦.៣៥៤.៩២៤  
ឥណទនវបិារូបន៍  ៧២.៤០៩.៩១២    ២៧២.៨៨២    ៧២.១៣៧.០៣០    ៥៧.៩៤៨.២៣៦    ៣៥១.៤៣២    ៥៧.៥៩៦.៨០៤    ២៩៥.០៧០.៣៩១    ១.១១១.៩៩៤    ២៩៣.៩៥៨.៣៩៧    ២៣៤.៤០០.៦១៥    ១.៤២១.៥៤២    ២៣២.៩៧៩.០៧៣  
ឥណទនឡកលមអដគហោឋ ន  ៣៣.៦៣៨.១០៧    ២៣០.០០៣    ៣៣.៤០៨.១០៤    ៤៤.២៦១.៤២១    ២៩៤.៤០១    ៤៣.៩៦៧.០២០    ១៣៧.០៧៥.២៨៦    ៩៣៧.២៦២    ១៣៦.១៣៨.០២៤    ១៧៩.០៣៧.៤៤៨    ១.១៩០.៨៥២    ១៧៧.៨៤៦.៥៩៦  
ឥណទនផ្លា ល់ែលួន និងេនក 

ដម្របើម្របាស់ដផេងៗ   ១៧៧.៩២០.៩៣១    ១.៤១៣.២៦២    ១៧៦.៥០៧.៦៦៩    ១៥៧.២២៨.៥៤១    ១.០៨៣.៧៩៣    ១៥៦.១៤៤.៧៤៨    ៧២៥.០២៧.៧៩៤    ៥.៧៥៩.០៤៣    ៧១៩.២៦៨.៧៥១    ៦៣៥.៩៨៩.៤៤៨    ៤.៣៨៣.៩៤១    ៦៣១.៦០៥.៥០៧  
ប័ណណឥណទន  ៣១.៩៧៥.៣៣៥    ៧៩៨.៦៥៥    ៣១.១៧៦.៦៨០    ២៥.៦៤១.៩៦២    ៦៦៧.៣៤៥    ២៤.៩៧៤.៦១៧    ១៣០.២៩៩.៤៩០    ៣.២៥៤.៥១៩    ១២៧.០៤៤.៩៧១    ១០៣.៧២១.៧៣៦    ២.៦៩៩.៤១១    ១០១.០២២.៣២៥  
ឥណទនពាណិជ្ជកមម  ១១.៧១១.៩៤៦    ៨.១២១    ១១.៧០៣.៨២៥    ៩.៦៣២.៦៥៦    ២១.៥៧៨    ៩.៦១១.០៧៨    ៤៧.៧២៦.១៨០    ៣៣.០៩៣    ៤៧.៦៩៣.០៨៧    ៣៨.៩៦៤.០៩៤    ៨៧.២៨៣    ៣៨.៨៧៦.៨១១  
ឥណទនបងវិល  ៣៣.០០២.៦០៤    ១៨.២១៦    ៣២.៩៨៤.៣៨៨    ៣៣.២៩៦.២៧២    ២៣.៥១២    ៣៣.២៧២.៧៦០    ១៣៤.៤៨៥.៦១១    ៧៤.២៣០    ១៣៤.៤១១.៣៨១    ១៣៤.៦៨៣.៤២០    ៩៥.១០៦    ១៣៤.៥៨៨.៣១៤  
ឥណទនខាន ត្មធយម  ១.៧៧៦.៧៤១.៨២១    ១៤.០២៦.២៩៣    ១.៧៦២.៧១៥.៥២៨    ១.៥៧២.៣៣០.៩៩២    ១៤.១៨០.១៧៤    ១.៥៥៨.១៥០.៨១៨    ៧.២៤០.២២២.៩២១    ៥៧.១៥៧.១៤៥    ៧.១៨៣.០៦៥.៧៧៦    ៦.៣៦០.០៧៨.៨៦១    ៥៧.៣៥៨.៨០៤    ៦.៣០២.៧២០.០៥៧  

  ៤.៦២៧.៩៥៩.៩៣០    ៣០.៤៤០.៩៧១    ៤.៥៩៧.៥១៨.៩៥៩    ៤.៣២៣.៨៥៨.៥៤៨    ៣១.២០៩.៣៨៩    ៤.២៩២.៦៤៩.១៥៩    ១៨.៨៥៨.៩៣៦.៧១៥    ១២៤.០៤៦.៩៥៧    ១៨.៧៣៤.៨៨៩.៧៥៨    ១៧.៤៩០.០០៧.៨២៦    ១២៦.២៤១.៩៧៨    ១៧.៣៦៣.៧៦៥.៨៤៨  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 

88 

១០. ឥណទាន និងប អរក្បទាន - ស ទធ  

(ក) ឥណទន និងបុដរម្របទនជាចំនួនដុលតមឥណម្របតិ្ទន 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
មិនដលើសេី១ឆ្ន ំ  ១.២៣២.១៣៤.៩០២    ១.១៩៩.៥៨៣.០០២    ៥.០២០.៩៤៩.៧២៦    ៤.៨៥២.៣១៣.២៤៣    ១.១៥៦.២៧៧.២២៩    ១.១១៤.៨១០.៨០១    ៤.៧១១.៨២៩.៧០៨    ៤.៥០៩.៤០៩.៦៩០  
ដលើស១ឆ្ន ំ ប៉ាុឡនតមិនដលើសេី ៣ឆ្ន ំ  ១.៧៥៣.៦៥៣.៦០៣    ១.៦៦៩.៩៩២.១០៩    ៧.១៤៦.១៣៨.៤៣២    ៦.៧៥៥.១១៨.០៨១    ១.៦៨៨.២១៧.៨២៤    ១.៦០៧.៤៨៧.០៣៥    ៦.៨៧៩.៤៨៧.៦៣៣    ៦.៥០២.២៨៥.០៥៧  
ដលើស៣ឆ្ន ំ ប៉ាុឡនតមិនដលើសេី ៥ឆ្ន ំ  ១.១៦៨.៤៤៤.៦២៤    ១.០៧៤.៥៩៧.៧៥៣    ៤.៧៦១.៤១១.៨៤៣    ៤.៣៤៦.៧៤៧.៩១១    ១.១៣៧.២១៤.៦៧៣    ១.០៤៩.០៧៥.៧០៤    ៤.៦៣៤.១៤៩.៧៩២    ៤.២៤៣.៥១១.២២៣  
ដលើសេី៥ឆ្ន ំ  ៦៥៨.៤៨១.៤៥២    ៥៦២.៤៧០.៣០១    ២.៦៨៣.៣១១.៩១៧    ២.២៧៥.១៩២.៣៦៧    ៦៤៦.២៥០.២០៤    ៥៥២.៤៨៥.០០៨    ២.៦៣៣.៤៦៩.៥៨២    ២.២៣៤.៨០១.៨៥៦  
  ៤.៨១២.៧១៤.៥៨១    ៤.៥០៦.៦៤៣.១៦៥    ១៩.៦១១.៨១១.៩១៨    ១៨.២២៩.៣៧១.៦០២    ៤.៦២៧.៩៥៩.៩៣០    ៤.៣២៣.៨៥៨.៥៤៨    ១៨.៨៥៨.៩៣៦.៧១៥    ១៧.៤៩០.០០៧.៨២៦  
                

 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
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សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១០. ឥណទាន និងប អរក្បទាន - ស ទធ (រ) 
សម្រាប់ការយិបរដិចេទ ធ្ គារ និងសមព័នធធ្គារបានទទួលស្ថា ល់សំវធិានធនសម្រាប់ការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលដូចខាងដម្រកាម៖ 

 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម   សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០ 
 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០ 
 
ថ្្ងៃទី៣០ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០ 
 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០ 
   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

សំវធិានធនសម្រាប់ការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល
ដលើ៖                 
   ឥណទន និងបុដរម្របទន  ៩.៩៥៨.៧៧០    ១១.៥២៨.៨៨៤    ៤០.៤៥២.៥២៣    ៤៧.០៧២.៤៣៣    (៨២.៣៤៩)   ៧.៧២៨.៧១៤    (៣៣៤.៥០១)   ៣១.៥៥៦.៣៣៩  
   ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្ គារដផេងៗ   ២៤២.៥៧៥    ២៦៧.២១៣    ៩៨៥.៣៤០    ១.០៩១.០៣១    ៥៨០.៦៩៥    ២៧៥.៥១៤    ២.៣៥៨.៧៨៣    ១.១២៤.៩២៤  
   គណនីម្រត្ូវទទួលដផេងៗ    ៣៩.៤៥១    ៩.៨៩៩    ១៦០.២៥០    ៤០.៤១៨    ៣៩.៦៦៧    ៧.០៧០    ១៦១.១២៧    ២៨.៨៦៧  
  ១០.២៤០.៧៩៦    ១១.៨០៥.៩៩៦    ៤១.៥៩៨.១១៣    ៤៨.២០៣.៨៨២    ៥៣៨.០១៣    ៨.០១១.២៩៨    ២.១៨៥.៤០៩    ៣២.៧១០.១៣០  
 កិចចសនាដម្រៅតរាងតុ្លយការ   (១២៤.១៤៩)   (១៨៦.៥២៩)   (៥០៤.២៩៣)   (៧៦១.៥៩៨)   (១៥៧.៤២២)   (២៣៥.០៩៣)   (៦៣៩.៤៤៨)   (៩៥៩.៨៨៥) 

  ១០.១១៦.៦៤៧    ១១.៦១៩.៤៦៧    ៤១.០៩៣.៨២០    ៤៧.៤៤២.២៨៤    ៣៨០.៥៩១    ៧.៧៧៦.២០៥    ១.៥៤៥.៩៦១    ៣១.៧៥០.២៤៥  

 
 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១០. ឥណទាន និងប អរក្បទាន - ស ទធ (រ) 
សម្រាប់ការយិបរដិចេទ ធ្ គារ និងសមព័នធធ្គារបានទទួលស្ថា ល់សំវធិានធនសម្រាប់ការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលដូចខាងដម្រកាម៖ 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម   សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០ 
 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០ 
 
ថ្្ងៃទី៣០ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០ 
 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០ 
   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

សំវធិានធនសម្រាប់ការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល
ដលើ៖                 
   ឥណទន និងបុដរម្របទន  ៦.២៧៤.៨០៤    ៨.៧៧០.៩៩២    ២៥.៥០៧.០៧៨    ៣៥.៨៦៧.១១៨    ១.៩២៣.០៩២    ៥.៨៥៦.៣៥២    ៧.៨១៧.៣៦៩    ២៣.៩៤៨.៩៣២  
   ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្ គារដផេងៗ   ១០៨.៧៧៧    ៦២៦.៤៦៧    ៤៤២.១៧៩    ២.៥៥០.៦៨០    ១៧២.៥៨៧    ២៥៦.៦៣៤    ៧០១.៥៦៦    ១.០៤៨.២១៥  
   គណនីម្រត្ូវទទួលដផេងៗ    ៤០.២៥៣    ១១.០៤៩    ១៦៣.៦២៨    ៤៥.០៩០    ៣៩.៨២៩    ៨.២៤៤    ១៦១.៩០៥    ៣៣.៦៣៧  
  ៦.៤២៣.៨៣៤    ៩.៤០៨.៥០៨    ២៦.១១២.៨៨៥    ៣៨.៤៦២.៨៨៨    ២.១៣៥.៥០៨    ៦.១២១.២៣០    ៨.៦៨០.៨៤០    ២៥.០៣០.៧៨៤  
 កិចចសនាដម្រៅតរាងតុ្លយការ   (៩៣០)   (១៩៩.៥៣៨)   (៣.៧៨០)   (៨១៤.៤៥៤)   (៣៧.៤១៣)   (២៥៥.៣៥៩)   (១៥២.០៨៤)   (១.០៤២.២២៦) 

  ៦.៤២២.៩០៤    ៩.២០៨.៩៧០    ២៦.១០៩.១០៥    ៣៧.៦៤៨.៤៣៤    ២.០៩៨.០៩៥    ៥.៨៦៥.៨៧១    ៨.៥២៨.៧៥៦    ២៣.៩៨៨.៥៥៨  

 
 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
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១០. ឥណទាន និងប អរក្បទាន - ស ទធ (រ) 
បឡម្រមបម្រមលួការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលសម្រាប់ការយិបរដិចេទ ានដូចខាងដម្រកាម៖ 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០ 
 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០ 
 
ថ្្ងៃទី៣០ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០ 
 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០ 
   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
ដ្ដើមការយិបរដិចេទ  ៣៥.៣៤២.៥៤៧    ៣៣.៤៤៣.០៥៥    ១៤២.៩៦០.៦០២    ១៣៦.២៨០.៤៤៩    ៣១.២០៩.៣៨៩    ៣២.៨៤៥.៤០២    ១២៦.២៤១.៩៧៨    ១៣៣.៨៤៥.០១២  

សំវធិានធនកិចចសនាដម្រៅតរាងតុ្លយការ  -      (២០៧.៤៧៩)   -      (៨៤៩.២១០)   -      (៦៥៥.៨២២)   -      (២.៦៨៤.២៧៨) 
សំវធិានធន/(កត់្ម្រតម្រត្លប់)សម្រាប់ការខាត្

បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលសម្រាប់ការយិបរដិចេទ  ៩.៩៥៨.៧៧០    ១១.៥២៨.៨៨៤    ៤០.៤៥២.៥២៣    ៤៧.០៧២.៤៣៣    (៨២.៣៤៩)   ៧.៧២៨.៧១៤    (៣៣៤.៥០១)   ៣១.៥៥៦.៣៣៩  
លុបដចញេីបញ្ជ ីសម្រាប់ការយិបរដិចេទ  (១.១១៧.០១២)   (៣.៨២៧.២៣៩)   (៤.៥៣៧.៣០៣)   (១៥.៦២៦.៦១៧)   (៤៤.០៥០)   (៣.០៩៥.២២០)   (១៧៨.៩៣១)   (១២.៦៣៧.៧៨៣) 
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   (១.៥១៥.២៨១)   (២៤.៤៣៦)   (៦.១៥៥.០៧១)   (៩៩.៧៧៣)   (៦៤២.០១៩)   ៧២.៥២០    (២.៦០៧.៨៨១)   ២៩៦.០៩៨  
លដមអៀងេីេម្រតបតូរម្របាក់  -      -      ១.១៥៥.៥២២    ៦៧៨.៧៤៨    -      -      ៩២៦.២៩២    ៦៣៨.២៧៧  

ចុ្ងការយិបរដិចេទ  ៤២.៦៦៩.០២៤    ៤០.៩១២.៧៨៥    ១៧៣.៨៧៦.២៧៣    ១៦៧.៤៥៦.០៣០    ៣០.៤៤០.៩៧១    ៣៦.៨៩៥.៥៩៤    ១២៤.០៤៦.៩៥៧    ១៥១.០១៣.៦៦៥  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១០. ឥណទាន និងប អរក្បទាន - ស ទធ (រ) 
បឡម្រមបម្រមលួការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលសម្រាប់ការយិបរដិចេទ ានដូចខាងដម្រកាម៖ 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០  
ថ្្ងៃទី៣០ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០ 
   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់  ៥) 

                
ដ្ដើមការយិបរដិចេទ  ៣៨.០៣៨.៤៣៩    ៣៤.៤៧៥.៨៤១    ១៥៣.៨៦៥.៤៨៥    ១៤០.៣១៦.៦៧២    ២៨.៩២៧.៤៧៤    ៣២.៩០៦.៥១១    ១១៧.០១១.៦៣៣    ១៣៣.៩២៩.៤៩៩  

សំវធិានធនសម្រាប់ការខាត្បង់ឱ្នភាេថ្ន
ត្ថ្មលសម្រាប់ការយិបរដិចេទ  ៦.២៧៤.៨០៤    ៨.៧៧០.៩៩២    ២៥.៥០៧.០៧៨    ៣៥.៨៦៧.១១៨    ១.៩២៣.០៩២    ៥.៨៥៦.៣៥២    ៧.៨១៧.៣៦៩    ២៣.៩៤៨.៩៣២  

លុបដចញេីបញ្ជ ីសម្រាប់ការយិបរដិចេទ  (៦៥៣.៧៨៩)   (២.៣៤៦.៣២៥)   (២.៦៥៧.៦៥២)    (៩.៦០៩.៦៦៣)   (៣០.១៧៩)    (១.៩៩៩.០១៣)   (១២២.៦៧៨)    (៨.១៨៣.៨៩៤) 
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   (៩៩០.៤៣០)   ១២.២៧៧    (៤.០២៦.០៩៨)   ៤៩.៣៩២    (៣៧៩.៤១៦)   ១៣១.៧៤៤    (១.៥៤២.៣២៦)   ៥៣៦.៧២១  
លដមអៀងេីេម្រតបតូរម្របាក់  -      -      ១.១៨៧.៤៦០    ៨៣២.៥១១    -      -      ៨៨២.៩៥៩    ៧៨២.៤០៧  

ចុ្ងការយិបរដិចេទ  ៤២.៦៦៩.០២៤    ៤០.៩១២.៧៨៥    ១៧៣.៨៧៦.២៧៣    ១៦៧.៤៥៦.០៣០    ៣០.៤៤០.៩៧១    ៣៦.៨៩៥.៥៩៤    ១២៤.០៤៦.៩៥៧    ១៥១.០១៣.៦៦៥  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១១. ក្ទេយសរមមអផសង  ៗ
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ
ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
ការទូទត់្ជាមុន និងបុដរម្របទន  ១៦.៥១៧.២២៧    ១២.៨៦៦.៤៥៩    ៦៧.៣០៧.៧០០    ៥២.០៤៤.៨២៧    ១៤.០៧៦.៨៥៣    ១០.៧៨២.៤៦០    ៥៧.៣៦៣.១៧៦    ៤៣.៦១៥.០៥១  
ការផាត់្ផាង់សាភ រការយិាល័យ  ២.៥៨៧.៦៦៩    ២.៤២៣.៧៨០    ១០.៥៤៤.៧៥១    ៩.៨០៤.១៩០    ២.៤១៥.០៥០    ២.២៤៨.៣៩២    ៩.៨៤១.៣២៩    ៩.០៩៤.៧៤៦  
ម្របាក់ទទួលបានេី Western Union  ៣.៣១៥.២៤៣    ៣.៧៥៥.០៦៤    ១៣.៥០៩.៦១៥    ១៥.១៨៩.២៣៤    ៣.២៧៦.៥៤៣    ៣.៦៦៦.០២១    ១៣.៣៥១.៩១៣    ១៤.៨២៩.០៥៥  
េនធម្របាក់ចំដណញម្រត្ូវទទួល  ២.២៦៦.០៤៦    ១.៩៦០.៩១៨    ៩.២៣៤.១៣៧    ៧.៩៣១.៩១៣    ២.២០២.១២៦    ១.៩០១.៩៦៤    ៨.៩៧៣.៦៦៣    ៧.៦៩៣.៤៤៤  
ដផេងៗ   ១.៣៨៥.៩៨៤    ១.៧៦០.៦៩២    ៥.៦៤៧.៨៨៦    ៧.១២១.៩៩៩    ១.៣១៣.៣០៣    ១.៦៥៧.២៧៣    ៥.៣៥១.៧១១    ៦.៧០៣.៦៦៩  
  ២៦.០៧២.១៦៩    ២២.៧៦៦.៩១៣    ១០៦.២៤៤.០៨៩    ៩២.០៩២.១៦៣    ២៣.២៨៣.៨៧៥    ២០.២៥៦.១១០    ៩៤.៨៨១.៧៩២    ៨១.៩៣៥.៩៦៥  
                

 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
ម្រទេយសកមមរយៈដេលែលី  ១៩.០១០.៥៩០    ១៧.១៧០.៥៨៤    ៧៧.៤៦៨.១៥៤    ៦៩.៤៥៥.០១២    ១៧.៦២៣.៧៧៥    ១៥.៣៥៣.៨០៧    ៧១.៨១៦.៨៨៥    ៦២.១០៦.១៤៩  
ម្រទេយសកមមរយៈដេលឡវង  ៧.០៦១.៥៧៩    ៥.៥៩៦.៣២៩    ២៨.៧៧៥.៩៣៥    ២២.៦៣៧.១៥១    ៥.៦៦០.១០០    ៤.៩០២.៣០៣    ២៣.០៦៤.៩០៧    ១៩.៨២៩.៨១៦  
  ២៦.០៧២.១៦៩    ២២.៧៦៦.៩១៣    ១០៦.២៤៤.០៨៩    ៩២.០៩២.១៦៣    ២៣.២៨៣.៨៧៥    ២០.២៥៦.១១០    ៩៤.៨៨១.៧៩២    ៨១.៩៣៥.៩៦៥  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១២. ក្បារ់បអញ្ញ ើតាមចាប់ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
ជាមួយធ្ គារកណាត ល (ក)  ៣៨៣.៦៥៤.១០៣    ៣៥៦.៧៥៣.៧៥៦    ១.៥៦៣.៣៩០.៤៧០    ១.៤៤៣.០៦៨.៩៤៣    ៣៨៣.៦៥៤.១០៣    ៣៥៦.៧៥៣.៧៥៦    ១.៥៦៣.៣៩០.៤៧០    ១.៤៤៣.០៦៨.៩៤៣  
ជាមួយធ្ គារកណាត លដផេងៗ  (ែ)  ២.៣៣៨.៣៦៩    ៣.៣៧៦.០៣៣    ៩.៥២៨.៨៥៤    ១៣.៦៥៦.០៥៤    -      -      -      -    
ដផេងៗ  (គ)  ២៤៥.៣៩៩    ២៤៧.២១៩    ១.០០០.០០០    ១.០០០.០០០    -      -      -      -    
  ៣៨៦.២៣៧.៨៧១    ៣៦០.៣៧៧.០០៨    ១.៥៧៣.៩១៩.៣២៤    ១.៤៥៧.៧២៤.៩៩៧    ៣៨៣.៦៥៤.១០៣    ៣៥៦.៧៥៣.៧៥៦    ១.៥៦៣.៣៩០.៤៧០    ១.៤៤៣.០៦៨.៩៤៣  

(ក) ជាមួយធ្គារកណាត ល 

(i) ទុនបម្រមុងកាត្េវកិចច 

ទុនបម្រមុងកាត្េវកិចចគឺជាទុនបម្រមុងេបបបរាឡដលម្រត្ូវបានគណ្តមេម្រត ៨% ចំដពាោះម្របាក់ដរៀល និង ១២,៥០% ចំដពាោះរបិូយប័ណណដផេង  ៗ ថ្នម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្គារ            
េនិវាសនជ្ន និង ម្របាក់បដញ្ញើម្រគឹោះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុ និង ម្របាក់កមចីេនិវាសនជ្ន ។ ដយាងតមម្របកាសរបស់ធ្គារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា ដលែ ធ៧-០១៨-២៨២ម្រប.ក. សតេីីរការរកាទុនបម្រមុងកាត្េវកិចចចំដពាោះម្របាក់បដញ្ញើ
និងម្របាក់កមចីរបស់ធ្គារពាណិជ្ជ  ទុនបម្រមងុកាត្េវកិចចសម្រាប់របិូយប័ណណម្របាក់ដរៀលនិងរបិូប័ណណដផេងដទៀត្មិនានការម្របាក់ដទចាប់តំងេីថ្ងៃទី២៩ ឡែសីហា ឆ្ន ២ំ០១៨ ។ 

ដៅថ្ងៃទី ១៨ ឡែមី  ្ឆ្ន ំ២០២០ធ្គារជាតិ្ ថ្ន កមពុជាបានដចញដសចកតីឡងលងការណ៍ ដោយម្របកាសកាត់្បនថយេម្រតទុនបម្រមុងកាត្េវកិចចចំដពាោះម្របាក់ដរៀល េី៨% មកម្រតឹ្ម៧%។ ចំដពាោះរបិូយប័ណណដផេង  ៗ
េម្រតទុនបម្រមុងកាត្េវកិចចម្រត្ូវបានកាត់្បនថយេី១២,៥០% មកម្រតឹ្ម ៧% ដដើមបីចូលរមួកាត់្បនថយផលប៉ាោះពាល់េីការឆលងរាលោលជ្មៃឺកូវដី១៩មកដលើដសដឋកិចចកមពុជា។  

ទុនបម្រមុងកាត្េវកិចចានចំនួន ៣៤០.៣៣៧.៧៣០ ដុល្លល រអាដមរកិ និង ៣១៣.៤៣៧.៤៥៤ ដុល្លល រអាដមរកិ សម្រាប់ចុងការយិបរដិចេទ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០២១ និងថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ំ២០២០។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១២. ក្បារ់បអញ្ញ ើតាមចាប់ (រ) 

(ក) ជាមួយធ្គារកណាត ល (រ) 

(ii) ការធា្ដដើមទុន 

ដយាងតមម្របកាសរបស់ធ្គារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា ដលែ ធ៧-០១-១៣៦ម្រប.ក. ចុោះថ្ងៃទី១៥ ឡែតុ្ល្ល ឆ្ន ំ២០០១ សតីេី
ម្របាក់ត្មកល់ធា្ដលើដដើមទុន ត្ម្រមូវឱ្យធ្គារត្មកល់ម្របាក់ចំនួន ១០% ថ្នដដើមទុនចុោះបញ្ជ ីដៅធ្គារកណាត ល។    
ម្របាក់ត្មកល់ដនោះនឹងម្រត្ូវ បងវិលជូ្នធ្គារវញិ ដៅដេលធ្គារសម័ម្រគចិត្តបញ្ច ប់ម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកមមរបស់ែលួន ដៅកនុង
ម្របដទសកមពុជា ដហើយម្របាក់ត្មកល់ដនោះមិនសម្រាប់ដម្របើកនុងម្របតិ្បត្តិការម្របចំាថ្ងៃរបស់ធ្គារដទ ។ គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣០ ឡែ
មិងុ្ ឆ្ន ំ២០២១  និងថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ំ២០២០ ការធា្ដដើមទុនានចំនួន ៤៣.៣១៦.៣០២ ដុល្លល រអាដមរកិ និង 
៤៣.៣១៦.៣០២ ដុល្លល រអាដមរកិ។  ម្របាក់ត្មកល់ធា្ដលើដដើមទុន គឺទទួលបានការម្របាក់ដៅេម្រត ១/៤ ថ្ន SIBOR កនុង
មូលោឋ ន៦ឡែ។ 

(ែ) ជាមួយធ្គារកណាត លដផេង  ៗ

ទំងដនោះគឺជាម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់របស់ធ្គារ ដេសីុលីោ ឡាវ លីមីធីត្ ឡដលម្រត្ូវបានរកាទុកជាមួយ ធ្គារ
ជាតិ្ឡាវ ដោយេនុដល្លមតមបទបបញ្ញត្តិរបស់ធ្គារជាតិ្ឡាវ។ ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់ទំងដនោះរមួាន ទុនបម្រមុង
កាត្េវកិចច ឡដលបានគណ្ចំនួន ៤% ថ្នម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្នជារូបិយប័ណណកនុងស្សុក និង ៨% ថ្នម្របាក់បដញ្ញើជា
រូបិយប័ណណបរដទស និងការធា ដ្ដើមទុនថ្នភាគហ ុនដ្ោះ ។ ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់មិនានការម្របាក់ដទ ។ 

(គ) ដផេង  ៗ

េនុដល្លមតមម្របកាសរបស់គណៈកមមការមូលបម្រត្កមពុជា (ដៅកាត់្ថា “គ.ម.ក”) ដលែ ០០៩ សតីេីការផតល់អាជាា
ប័ណណដល់ម្រកុមហ ុនមូលបម្រត្ និង ម្រកមុហ ុនតំ្ណាងមូលបម្រត្ ម្រកុមហ ុន ដេសីុលីោ សីុឃ្យួរធីឹ ភីេិលសីុ ម្រត្ូវបានត្ម្រមូវឱ្យ
ោក់ម្របាក់ត្មកល់ដៅកនុងគណនីរបស់គណៈកមមការមូលបម្រត្កមពុជា ឡដលរកាទុកដៅធ្គារជាតិ្ថ្នកមពុជាចំនួន 
១.០០០.០០០.០០០ ដរៀល (សមមូលនឹង ២៤៥.៣៩៩ ដុល្លល រអាដមរកិ) ដដើមបីដធវើម្របតិ្បត្តិការជាឈ្មួញមូលបម្រត្ដៅកនុង   
ម្រេោះរាជាណាចម្រកកមពុជា ។ ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់មិនានការម្របាក់ដទ ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៣. ការវិនិអោគអលើក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
 ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

                  ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ
ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

ភាគហ នុធមមតឡដលមិនម្រត្ូវបានចុោះបញ្ជ ីដលើផារភាគហ នុតមថ្ងលដដើម        
ធ្ គារ ដេសីុលីោ ឡាវ លីមីធីត្ (ក)  ៤៩.៣៨៩.៥៦៦    ៤៩.៣៨៩.៥៦៦    ២០១.២៦២.៤៨១    ១៩៩.៧៨០.៧៩៤  
ម្រកុមហ នុ ដេសីុលីោ សីុឃ្យួរធីឹ ភីេិលសីុ (ែ)  ២.០១០.០០០    ២.០១០.០០០    ៨.១៩០.៧៥០    ៨.១៣០.៤៥០  
វទិាស្ថថ ន ពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ (គ)  ១៩.៨០៥.០០០    ១៩.៨០៥.០០០    ៨០.៧០៥.៣៧៥    ៨០.១១១.២២៥  
ស្ថថ ប័នមីម្រកូហិរញ្ញវត្ថុ ដេសីុលីោ  មីយា៉ា ន់ា៉ា    (ឃ្)  ១៩.៩១៣.១៥០    ១៩.៩១១.០០៥    ៨១.១៤៦.០៨៧    ៨០.៥៤០.០១៦  

ការវនិិដយាគកនុងម្រកមុហ នុបុម្រត្សមព័នធសរបុ   ៩១.១១៧.៧១៦    ៩១.១១៥.៥៧១    ៣៧១.៣០៤.៦៩៣    ៣៦៨.៥៦២.៤៨៥  
 
លមអិត្េីម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធរបស់ធ្ គារានដូចខាងដម្រកាម៖  
 

 ជាាច ស់ភាគហ នុនិងានសិទធដបាោះដឆ្ន ត្ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

                  ឆ្ន ២ំ០២១  
ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
ដ ម្ ោះម្រកមុហ នុបុម្រត្សមព័នធ    
ធ្ គារ ដេសីុលីោ ឡាវ លីមីធីត្ (ក) ៩៩,៩០%  ៩៩,៩០% 
ម្រកុមហ នុ ដេសីុលីោ សីុឃ្យួរធីឹ ភីេិលសីុ  (ែ) ១០០%  ១០០% 
វទិាស្ថថ ន ពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ  (គ) ៧៦,៦០៩%  ១០០% 
ស្ថថ ប័នមីម្រកូហិរញ្ញវត្ថុ ដេសីុលីោ  មីយា៉ា ន់ា៉ា     (ឃ្) ១០០,០០%  ៩៩,៩៩% 

(ក) ធ្គារ ដេសីុលីោ ឡាវ លីមីធីត្  

ធ្គារ ដេសីុលីោ ឡាវ លីមីធីត្ (ដៅកាត់្ថា “ដេសីុលីោ ឡាវ”) ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងដៅស្ថធារណរដឋ                  
ម្របជាធិបដត្យយម្របជាានិត្ឡាវ ដៅថ្ងៃទី១៣ ឡែធនូ ឆ្ន ំ២០០៧ ដោយបានទទួលអាជាា ប័ណណជាដលើកដំបូងេីធ្គារជាតិ្ 
ឡាវ។ សកមមភាេអាជី្វកមមចមបង គឺការផតល់ដសវាធ្គារ និងដសវាហិរញ្ញវត្ថុដផេង ដៗទៀត្ដៅ ស្ថធារណរដឋម្របជាធិបដត្យយ
ម្របជាានិត្ឡាវ។ 

ធ្គារ ដេសីុលីោ ភីេិលសីុ កាន់កាប់ភាគហ ុនរបស់ដេសីុលីោ ឡាវ ចំនួន ៩៩,៩០% ។ ធ្គារដធវើការវនិិដយាគ
ដំបូងដៅឆ្ន ំ២០០៨ ជាមួយ ដេសីុលីោ ឡាវ នូវទឹកម្របាក់ចំនួន ៥.៤៧៧.៣៩៩ ដុល្លល រអាដមរកិ។ ដៅឆ្ន ំ២០០៩ ធ្គារដធវើការ
លក់ភាគហ ុនដៅម្រកមុហ ុន International Finance Corporation (“IFC”) នូវទឹកម្របាក់ចំនួន ៨៧៦.៣៨៤ ដុល្លល រអាដមរកិ ឡដលដធវើឱ្យ
ងយចុោះការវនិិដយាគដៅម្រតឹ្មចំនួន ៤.៦០១.០១៥ ដុល្លល រអាដមរកិ។ ដៅឆ្ន ំ២០១០ ធ្គារដធវើការបឡនថមដដើមទុនដៅ                     
ដេសីុលីោ ឡាវ ចំនួន ៥.៩៦៦.៩៦៩ដុល្លល រអាដមរកិ ដោយដធវើឱ្យដកើនដែើងការវនិិដយាគដល់១០.៥៦៧.៩៨៤ ដុល្លល រអាដមរ ិ
ក។  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៣. ការវិនិអោគអលើក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ (រ) 

(ក) ធ្គារ ដេសីុលីោ ឡាវ លីមីធីត្ (ត្)  
ដៅឆ្ន ំ២០១៤ ធ្គារដធវើការទិញភាគហ ុនេី FMO, StichtingTriodosDoen “TRI-Doen”, Tridos Fair Share Fund “TRI-Fair” 

និង IFC ចំនួន ២៨.៨៧៥.០៩៨ ដុល្លល រអាដមរកិ និងដធវើការបឡនថមដដើមទុនដៅ ដេសីុលីោ ឡាវ ចំនួន ៩.៩៤៦.៤៨៤ ដុល្លល រ           
អាដមរកិ ដោយដធវើឱ្យដកើនដែើងការវនិិដយាគដល់៤៩.៣៨៩.៥៦៦ ដុល្លល រអាដមរកិ. ដៅថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ ឆ្ន ំ២០២១ ការ        
វនិិដយាគដៅកនុង ដេសីុលីោ ឡាវ  គឺដៅដឡដល។   

 (ែ) ម្រកមុហ នុ ដេសីុលីោ សីុឃ្យួរធីឹ ភីេិលសីុ  
ដៅថ្ងៃទី ១ ឡែមី  ្ឆ្ន ំ២០១០ ម្រកុមហ ុន ដេសីុលីោ សីុឃ្យូរធីឹ ភីេិលសីុ (ដៅកាត់្ថា “ដេសីុលីោ សីុឃ្យូរធីឹ”)                  

ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងដៅម្រេោះរាជាណាចម្រកកមពុជា និង បានចុោះបញ្ជ ីជាមួយម្រកសួងពាណិជ្ជកមម ដម្រកាមវញិ្ញញ បនបម្រត្ចុោះបញ្ជ ី                             
ដលែ Co.០៤៤៨ KH/២០១០។ ដៅថ្ងៃទី២០ ឡែតុ្ល្ល ឆ្ន ំ២០១០ គណៈកមមការមូលបម្រត្កមពុជា (ដៅកាត់្ថា “គ.ម.ក”) បាន                      
ផដល់អាជាា ប័ណណដល់ ដេសីុលីោ សីុឃ្យូរធីឹ ជាឈ្មួញដជ្ើងស្ថមូលបម្រត្។ ដដើមទុនចុោះបញ្ជ ីរបស់ ដេសីុលីោ សីុឃ្យូរធីឹ     
ានចំនួន ២.០១០.០០០ ដុល្លល រអាដមរកិ ដោយឡបងឡចកជា ២.០១០.០០០ ភាគហ ុន និង ានត្ថ្មលចារកិ ១ ដុល្លល រអាដមរកិ           
កនុងមួយភាគហ ុន។ សកមមភាេអាជី្វកមមចមបង ដេសីុលីោ សីុឃ្យូរធីឹ គឺការផតល់ដសវាជាឈ្មួញដជ្ើងស្ថមូលបម្រត្ និងដសវា
ដផេង ដៗទៀត្ ឡដលបានេនុម័ត្ដោយគណៈកមមការមូលបម្រត្កមពុជា។  

ធ្គារ ដេសីុលីោ ភីេិលសីុ កាន់កាប់ភាគហ ុនរបស់ ដេសីុលីោ សីុឃ្យួរធីឹ ទំងស្សុង។ 

 (គ) វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ  
វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ (េតី្ត្ ម្រកុមហ ុនដេសីុលីោ ដម្រត្ននីង ដសនធ័រ) ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងដៅ                         

កនុងម្រេោះរាជាណាចម្រកកមពុជា ដម្រកាមអាជាា ប័ណណចុោះបញ្ជ ីរបស់ម្រកសួងពាណិជ្ជកមមដលែ Co. ១៣៣២KH/២០១១ ដៅថ្ងៃទី៨                        
ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០១១។ ដដើមទុនចុោះបញ្ជ ីរបស់វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ ានចំនួន ១៧.៨០៥.០០០ ដុល្លល រអាដមរកិ 
ដោយឡបងឡចកជា ១៧.៨០៥.០០០ ភាគហ ុន និង ានត្ថ្មលចារកិ ១ ដុល្លល រអាដមរកិ កនុងមួយភាគហ ុន។ កនុងឆ្ន ំ ២០១៨        
វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ បានបដងកើនដដើមទុនចុោះបញ្ជ ី ចំនួន ២.០០០.០០០ ដុល្លល រអាដមរកិ ដល់ ១៩.៨០៥.០០០ 
ដុល្លល រអាដមរកិ។ លកខនតិកៈងមី ម្រត្ូវបានេនុម័ត្ដោយម្រកសួងពាណិជ្ជកមម ្ ថ្ងៃទី១៤ ឡែធនូ ឆ្ន ំ២០១៨។ 

វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជាម្រគឹោះស្ថថ នឧត្តមសិកាឯកជ្ន ដម្រកាមេនុម្រកឹត្ ដលែ           
១៣ េនម្រក.បក ចុោះថ្ងៃទី២៥ ឡែមករា ឆ្ន ំ២០១៦ េីរាជ្រោឋ ភិបាលកមពុជា។ វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ ផតល់ការ                    
បណតុ ោះបណាត លកម្រមិត្បរញិ្ញញ បម្រត្រង កម្រមិត្បរញិ្ញញ បម្រត្ និងបរញិ្ញញ បម្រត្ជាន់ែពស់ ដលើដដបា៉ា តឺ្ម៉ាង់ ម្រគប់ម្រគងពាណិជ្ជកមម               
មុែជំ្្ញហិរញ្ញវត្ថុ និងធ្គារ។ វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ អាចដបើកស្ថខា មហាវទិាល័យងមី ដដបា៉ា តឺ្ម៉ាង់ងមី 
ឯកដទស កម្រមិត្ងមី ឬថាន ក់ងមី ម្របដភទបណតុ ោះបណាត លងមី សំុបតូរដ ម្ ោះងមី ឬ ទីតំងងមី ដោយដរៀបចំសំណំុឡបបបទសំុការេនុញ្ញញ ត្
េីម្រកសួងេប់រ ំយុវជ្ន និង កីឡា។ 

ធ្ គារ ដេសីុលីោ ភីេិលសីុ កាន់កាប់ភាគហ ុនរបស់វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ ទំងស្សុង។ ្ ថ្ងៃទី ១០ 
ឡែកុមភៈ ឆ្ន ំ២០២១ ធ្គារជាតិ្ថ្នកមពុជា បានេនុម័ត្ដលើសំដណើ របស់ធ្ គារ ដេសីុលីោ ភីេិលសីុ សតីេីការដំដែើងដដើមទុន
របស់ វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ ឡដលវនិិដយាគដោយ AFT (ដេសីុលីោ ហាវ យណាន់ហេល់ ម្រតស់) នូវ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៣. ការវិនិអោគអលើក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ (រ) 

(គ) វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ  (ត្) 
ទឹកម្របាក់ចំនួន ១០.០០០.០០០ ដុល្លល រអាដមរកិ ដសមើនឹងេម្រត ២៣,៣៩១០% ថ្នភាគហ ុនសរុបឡដលបានចុោះបញ្ជ ី ដសមើនឹង 

៦.០៤៧.០៤៦ ហ ុន កនុងត្ថ្មល ១.៦៥៣៧ ដុល្លល រអាដមរកិ កនុងមួយហ ុន តមរយៈកិចចម្រេមដម្រេៀងវនិិដយាគភាគហ ុន ចុោះថ្ងៃទី ២៦ ឡែ
កុមភៈ ឆ្ន ំ ២០២១ រវាង ធ្ គារ ដេសីុលីោ ភីេិលសីុ វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ និង ដេសីុលីោ ហាវ យណាន់          
ហេល់ម្រតស់។ ដូដចនោះ ភាគហ ុនរបស់វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ ដកើនដែើងដល់ ២៥.៨៥២.០៤៦ ដុល្លល រអាដមរកិ 
ឡដលដធវើឱ្យភាេជាាច ស់កមមសិទធិរបស់ធ្ គារដៅសល់ម្រតឹ្ម ៧៦,៦០៩០% ដសមើនឹង ១៩.៨០៥.០០០ ដុល្លល រអាដមរកិ។ 

 ថ្្ងៃទី២៩ ឡែមី  ្ ឆ្ន ំ២០២១ វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ បានោក់លិែិត្ដសនើសំុេនុម័ត្ដលើការដធវើ
វដិស្ថធនកមមដលើលកខនតិកៈរបស់ែលួន ដៅម្រកសួងពាណិជ្ជកមមទក់ទងនឹងការបដងកើនដដើមទុន។ ្ ថ្ងៃេនុម័ត្ដអាយដចញផាយ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេលដនោះ ការេនុម័ត្េីម្រកសួងពាណិជ្ជកមមដៅកំេុងដំដណើ រការ។ 

 (ឃ្) ស្ថថ ប័នមីម្រកហិូរញ្ញវត្ថុ ដេសីុលីោ មីយា៉ា ន់ា៉ា   
ស្ថថ ប័នមីម្រកហិូរញ្ញវត្ថុ ដេសីុលីោ មីយា៉ា ន់ា៉ា  (ដៅកាត់្ថា “AMM”) បានចុោះបញ្ជ ីដៅកនុងស្ថធារណរដឋសហភាេ              

មីយា៉ា ន់ា៉ា  ដម្រកាមចាប់សតីេីវនិិដយាគបរដទសថ្នស្ថធារណរដឋសហភាេមីយា៉ា ន់ា៉ា  ចុោះថ្ងៃទី៦ ឡែកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០១២ ដដើមបី
បំដេញដសវាដផេងៗតម  លិែិត្ចុោះបញ្ជ ីដលែ ១៤៣៧១៥០៩៤ និងបានចាប់ដផតើមម្របតិ្បត្តិការរបស់ែលួនដៅថ្ងៃទី១៨ ឡែកុមភៈ 
ឆ្ន ំ២០១៣។ ឆ្ន ំហិរញ្ញវត្ថុថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ AMM គិត្ចាប់េី ថ្ងៃទី១ ឡែតុ្ល្ល ដល់ថ្ងៃទី៣០ ឡែកញ្ញញ ។ 

AMM ម្រត្ូវបានេនុញ្ញញ ត្ឱ្យដធវើម្របតិ្បត្តិការជាស្ថថ ប័នមីម្រកូហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលម្របាក់បដញ្ញើកនុងស្ថធារណរដឋសហភាេ   
មីយា៉ា ន់ា៉ា  ដោយផតល់នូវដសវា ឡផនកមីម្រកូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនជូ្នទីផារម្របជាជ្ន ឡដលានម្របាក់ចំណូលទប និង ដធវើ
សកមមភាេដផេង ដៗទៀត្ ឡដលម្រត្ូវបានេនុញ្ញញ ត្ដោយអាជាា ធរម្រត្ួត្េិនិត្យឡផនកមីម្រកហិូរញ្ញវត្ថុ ដៅកនុងតំ្បន់ចំនួន ៤៥ កនុង      
ទីម្រកងុ Yangon និង ដៅកនុងតំ្បន់ចំនួន ២៨ កនុងទីម្រកុង Bago ៣ កនុងទីម្រកុង Mon State និង ២៥ ម្រកុងកនុងតំ្បន់ Magway។ 

ធ្ គារ ដេសីុលីោ ភីេិលសីុ បានដធវើការវនិិដយាគដំបូងដៅកនុង AMM ចំនួន ៩.៤១១.៧៦៥ ដុល្លល រអាដមរកិ។ ដៅឆ្ន ំ
២០១៤ ធ្ គារ ដេសីុលីោ ភីេិលសីុ បានលក់ភាគហ ុនកាន់កាប់ដៅ International Finance Corporation (“IFC”), COFIBRED and 
Kredittanstalt Fur Wiederaufbau (“KfW”) នូវចំនួន ៣.៦៥៩.៣៧១ ដុល្លល រអាដមរកិ ឡដលដធវើឱ្យងយចុោះការវនិិដយាគដៅសល់ម្រតឹ្ម 
៥.៧៥២.៣៩៤ ដុល្លល រអាដមរកិ។ 

ដោយានការសដម្រមចដោយម្រកមុម្របឹកាភិបាលរបស់ AMM ថ្្ងៃទី២៥ ឡែដមស្ថ ឆ្ន ំ២០១៨ ធ្គារ ដេសីុលីោ       
ភីេិលសីុ បានទិញភាគហ ុនធមមតចំនួន ៣.៦០០.០០០ (៤៥%) េី KFW COFIBRED S.A និង IFC កនុងត្ថ្មល ៦.១៩៣.៣២១ 
ដុល្លល រអាដមរកិ។ ការដផារភាគហ ុន ការឡត្ងតំងតំ្ណាងភាគទុននិក និងការផ្លល ស់បតូរសាជិ្កម្រកមុម្របឹកាភិបាល ម្រត្វូបាន
េនុម័ត្ដោយដលខាធិការថ្នគណៈកាម ការ ម្រគប់ម្រគងមីម្រកហិូរញ្ញវត្ថុ ស្ថធារណរដឋសហភាេ មីយា៉ា ន់ា៉ា  ដៅថ្ងៃទី២៧ ឡែ
កញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០១៨។  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៣. ការវិនិអោគអលើក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ (រ) 

(ឃ្) ស្ថថ ប័នមីម្រកហិូរញ្ញវត្ថុ ដេសីុលីោ មីយា៉ា ន់ា៉ា  (ត្)  

ដៅថ្ងៃទី២៣ ឡែកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០១៩ ធ្គារដេសីុលីោ ភីេិលសីុ បានបញ្ចូ លដដើមទុន ចំនួន ៣.៩៦៩.៩២៣.២០ ដុល្លល រ
អាដមរកិ ដសមើនឹង ៦.០៩៩.៣៩០.០០០ កាត្ និង បានបញ្ចូ លដដើមទុនបឡនថម ចំនួន ៣.៩៩៥.៣៦៦.៥០ ដុល្លល រអាដមរកិ ដសមើនឹង 
៦.០៣៩.៣៩៦.០០០ កាត្ ដៅថ្ងៃទី៣ ឡែធនូ ឆ្ន ំ២០១៩។ ៩៩,៩៩% ជាកមមសិទធិរបស់ធ្គារ និងដៅសល់ប៉ាុ ម្ នដទៀត្ជា      
កមមសិទធិរបស់ វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ។ 

ដៅថ្ងៃទី១២ ឡែឧសភា ឆ្ន ំ២០២១ ធ្គារដេសីុលីោ ភីេិលសីុបានបង់នូវទឹកម្របាក់ចំនួន ២.១៤៥ ដុល្លល រអាដមរកិ
ដដើមបកីាន់កាប់ភាគហ ុន ១០០% របស់ AMM ឡដលានទឹកម្របាក់ចំនួន ២០.១៤០.០០០.០០០ កាត្ (២០១៩៖ ៩៩,៩៩% ថ្ន 
៨.០០០.០០០.០០០ កាត្)។ ដៅថ្ងៃទី៥ ឡែដមស្ថ ឆ្ន ំ២០២១ AMM បានោក់លិែិត្ដសនើរសំុអាជាា រធរហិរញ្ញវត្ថុ ដដើមបេីនុម័ត្ 
MAA ដលើការដធវើវដិស្ថធនកមមដលើេនុសេរណៈរបស់ែលួន។ ថ្្ងៃេនុម័ត្ដអាយដចញផាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះ
ដេលដនោះ ការេនុម័ត្ គឺកំេុងដំដណើ រការ។ 

ស្ថថ នភាេថ្នម្របតិ្បត្តិការ 

ដៅដដើមឡែកុមភៈ ឆ្ន ំ២០២១ កងទ័េ Tatmadaw ឡដលជាកាល ំងម្របោប់អាវុធរបស់ស្ថធារណរដឋសហភាេមីយា៉ា ន់ា៉ា
បានម្របកាសេីភាេអាសននដេញមួយឆ្ន ំឡដល្ំឱ្យានការត្វា៉ាជាតិ្និយមនិងចល្មិនដគារេដល់សងាមសីុវលិ។ ការត្វា៉ា
និងចល្ទំងដនោះ បណាត លឱ្យានការរខំានជាបដណាត ោះអាសននដៅកនុងម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកមមដៅទូទំងស្ថធារណរដឋ                
សហភាេមីយា៉ា ន់ា៉ា រមួទំង AMM។ 

ដដើមបធីា្ថាដៅឡត្អាចបនតបាន  AMM ដៅឡត្បនតម្របមូលកមចី និងដគារេតមបទបញ្ញញ ត្តិរបស់អាជាា រធរ។ ដៅឡែមិងុ  ្
ឆ្ន ំ២០២១ េំុានដសចកតីម្របកាសេីអាជាា រធរដដើមបីផ្លអ ក ឬបញ្ឈប់ម្របតិ្បត្តិការរបស់ AMM ដែើយ។ ម្របតិ្បត្តិការរបស់ AMM 
ានការតឹ្ងរងឹបនតិចកនុងការផតល់ម្របាក់កមចីជូ្នេតិ្ងិជ្ន ដោយដផ្លត ត្ឡត្េតិ្ងិជ្នណាឡដលានម្របភេម្របាក់ចំណូលដម្រចើន ដៅ 
ានសកមមភាេអាជី្វកមម និងស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុរងឹាំ និងដធវើការឡកឡម្របកមចីជូ្នេតិ្ងិជ្នទំងឡាយណាឡដលឡកឡម្របជូ្ន      
បាន។ 

ដៅថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០២១ េម្រតម្របមូលម្របាក់កមចី គឺដកើនដែើង និងត្ថ្មលែកខានសងម្រត្លប់ និងផលប័ម្រត្កមចី
ានហានិភ័យ គឺងយចុោះ។ AMM គឺសថិត្ដៅកនុងេនុបាត្សនានីយលអ ឡដលអាចគំាម្រទបានដល់ចំណាយម្របតិ្បត្តិការ ជា
េិដសសសមត្ថភាេេកនុងការទូទត់្បំណុលដោយមិនានការឡកឡម្របដេលដវល្លសង និងការចរចាណាមួយដដើមបីឡកឡម្រប
តរាងសងម្របាក់ដែើយ។ ជាងដនោះដៅដទៀត្ AMM ដៅឡត្ដគារេតមេនុបាត្របស់ FRD។ ដយាងតមដរៀបរាប់ខាងដលើ ផលប៉ាោះ
ពាល់បចចុបបននថ្នស្ថថ នភាេអាសននមិនចំាបាច់បង្ហា ញេីការចុោះដែាយថ្នការវនិិដយាគរបស់ធ្គារដៅកនុង AMM ដ្ោះដទ 
ដូដចនោះគាម នការខាត្បង់ដលើឱ្នភាេត្ាល ភាេម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដទ។ 
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 ១៣. ការវិនិអោគអលើក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ (រ) 

(ង) ធ្គារ ដេសីុលីោ ភីេិលសីុ (ការយិាល័យតំ្ណាង) 

ដៅថ្ងៃទី៧ ឡែដមស្ថ ឆ្ន ំ២០១៧ ធ្គារ ដេសីុលីោ ភីេិលសីុ បានទទួលវញិ្ញញ បនបម្រត្ចុោះបញ្ជ ីជាការយិាល័យ
តំ្ណាងធ្គារបរដទស ដលែ FB/R.O-១/(០៤) ២០១៦ េីធ្គារកណាត លមីយា៉ា ន់ា៉ា  និង បានទទួលវញិ្ញញ បនបម្រត្ចុោះបញ្ជ ី
ពាណិជ្ជកមមជាការយិាល័យតំ្ណាង ដលែ ៥៨FC/២០១៦-២០១៧ (YGN) េីម្រកសួងឡផនការ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្នស្ថធារណរដឋ      
សហភាេមីយា៉ា ន់ា៉ា  ដៅថ្ងៃទី៦ ឡែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៦។ ការយិាល័យតំ្ណាងម្រត្ូវបានេនុញ្ញញ ត្ឱ្យដធវើសកមមភាេដូចខាង
ដម្រកាម៖ 

ក. ដធវើទីផារ ផេេវផាយ ចរចា និង ដរៀបចំឯកស្ថរសម្រាប់ដគាលដៅអាជី្វកមមជូ្នេតិ្ងិជ្នរបស់ធ្គារ ដេសីុលីោ    
ភីេិលសីុ 

ែ. ឡណ្ំេតិ្ងិជ្នរបស់ធ្គារ ដេសីុលីោ ភីេិលសីុ េំេីធ្គារដផេង ឡៗដលកំេុងដធវើម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកមម ដៅកនុង
ម្របដទស មីយា៉ា ន់ា៉ា  ដហើយម្រត្ួត្េិនិត្យ និង ម្រគប់ម្រគងម្របាក់កមចីឡដលផតល់ដោយធ្គារ ដេសីុលីោ ភីេិលសីុ ។ 

 

 

 

 

 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៤. ក្ទេយ និងបរកិាេ រ - ស ទធ 
 សមព័នធធនាគារ 

 ដ៊ីធល៊ី  ការឡរលមអ 
ដ៊ីធល៊ី  េគារ និង  

ការឡរលមអ  ការឡរលមអ 
អលើក្ទេយជួល 

 បរកិាេ រ 
ការោិលយ័ 

 បរកិាេ ររ ំេយទ័ូរ  ោនយនរ  ក្ទេយសរមមរំេ ងសាងសង់ 
 សរ  ប 

 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
ថ្្ងៃទី ៣០ ឡែ មិងុ  ្២០២១                  

ថ្ងលអដើម                  
ថ្្ងៃទី ១ ឡែ មករា ២០២១  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  

ការទិញបឡនថម  -      -      ៣៤.០៩១    ៤៣១.៧១៧    ១.០១៣.៤៦២    ៤.០៥១.៩៩៧    ១.៥៤២.៥៧៣    ៦.២៣៨.៨៧២    ១៣.៣១២.៧១២  
ការលក់ដចញ/ការជ្ម្រមោះដចញេីបញ្ជ ី  -      -      (៩.១៧០)   (១៤៥.៧៦០)   (២១០.២៥៤)   (២២១.៩៣២)   (១៧០.៦៧៩)   -      (៧៥៧.៧៩៥) 
ការដធវើចំណាត់្ថាន ក់ដែើងវញិ  -      -      -      ៤៤៨.៣៤១    ៦០.៧៦៤    ២០៨.៥៦៦    ៥៦.៨៥០    (៧៧៤.៥២១)   -    
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   -      -      -      (៤៩.៥៧០)   (៨៥.៥១២)   (២៣៦.១៤៤)   (៤១.១១២)   -      (៤១២.៣៣៨) 
និយ័ត្កមម  -      -      -      -      ៤.៥៥៨    ៦៧១    ១៣៩    (៥៣២.៩៥២)   (៥២៧.៥៨៤) 
ថ្្ងៃទី ៣០ ឡែ មិងុ  ្២០២១  ១៤.៥៤២.២៨០    ១.៧៥១.៩៣៤    ៩៨.៨៣១.២៨១    ៥.៨៨៩.៩៨១    ៦៥.៧៥៨.៧២៤    ៧៩.៩២០.៨៧៣    ២០.៤៨៩.០២០    ១០.២៩៦.២៥៦    ២៩៧.៤៨០.៣៤៩  

                  

ដក៖ រលំសប់ងារ                  
ថ្្ងៃទី ១ ឡែ មករា ២០២១  -      ៦៥២.១៩០    ២២.១២៥.១៧៣    ៤.៤៤៣.៣០៧    ៥១.៣៥៩.៦៦៥    ៦៣.៦២៥.៤៧២    ១៦.១១៣.១០៦    -      ១៥៨.៣១៨.៩១៣  

រលំស់កនុងការយិបរដិចេទ  -      ៩៥.៤៥៩    ២.២៨៣.១៨៧    ២៥៥.៩៤៧    ៣.១៥៨.០០៥    ៣.៦២៥.៥៦២    ៧០៤.៧៤៤    -      ១០.១២២.៩០៤  
ការលក់ដចញ/ការជ្ម្រមោះដចញេីបញ្ជ ី  -      -      (៤.៩៩៩)   (១៤៤.៥៤៥)   (២០៨.៤៥៤)   (២២០.៤៦៧)   (១៧០.៦៧៩)   -      (៧៤៩.១៤៤) 
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   -      (២៧)   (១១.០៧៧)   (៤២.៥១០)   (៨៤.៥៩០)   (១៧៨.០០៥)   (៣៨.៣៥៦)   -      (៣៥៤.៥៦៥) 
និយ័ត្កមម  -      -      -      -      ៣៥៨    ៧៩០    (៧១)   -      ១.០៧៧  
ថ្្ងៃទី ៣០ ឡែ មិងុ  ្២០២១  -      ៧៤៧.៦២២    ២៤.៣៩២.២៨៤    ៤.៥១២.១៩៩    ៥៤.២២៤.៩៨៤    ៦៦.៨៥៣.៣៥២    ១៦.៦០៨.៧៤៤    -      ១៦៧.៣៣៩.១៨៥  

 
                 

រថ្មលអោង  ១៤.៥៤២.២៨០    ១.០០៤.៣១២    ៧៤.៤៣៨.៩៩៧    ១.៣៧៧.៧៨២    ១១.៥៣៣.៧៤០    ១៣.០៦៧.៥២១    ៣.៨៨០.២៧៦    ១០.២៩៦.២៥៦    ១៣០.១៤១.១៦៤  
                  

សមមូលនឹង ន់អរៀល (រំណរ់សាា ល ់៥)  ៥៩.២៥៩.៧៩១    ៤.០៩២.៥៧១    ៣០៣.៣៣៨.៩១៣    ៥.៦១៤.៤៦២    ៤៦.៩៩៩.៩៩១    ៥៣.២៥០.១៤៨    ១៥.៨១២.១២៥    ៤១.៩៥៧.២៤២    ៥៣០.៣២៥.២៤៣  

 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ២ំ០២១  ម្រទេយ  និងបរកិាខ រឡដលរលំស់េស់ទំងស្សុងសរបុានចំនួន ១១១.១៣១.៦៣៤ ដុល្លល រអាដមរកិ (ថ្ងៃ៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០៖ ១០៧.៣៤២.៦៧១ ដុល្លល រអាដមរកិ) ដៅឡត្កំេុងដម្របើម្របាស់ 
ដោយសមព័នធធ្គារ ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៤. ក្ទេយ និងបរកិាេ រ - ស ទធ (រ) 
 សមព័នធធនាគារ 

 ដ៊ីធល៊ី  ការឡរលមអ 
ដ៊ីធល៊ី  េគារ និង  

ការឡរលមអ  ការឡរលមអ 
អលើក្ទេយជួល 

 បរកិាេ រ 
ការោិលយ័ 

 បរកិាេ ររ ំេយទ័ូរ  ោនយនរ  ក្ទេយសរមមរំេ ងសាងសង់ 
 សរ  ប 

 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
ថ្្ងៃទី ៣០ ឡែ មិងុ  ្២០២០                  

ថ្ងលអដើម  (មិនបានអធវើសវនរមម)                  
ថ្្ងៃទី១ ឡែ មករា ២០២០  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    ៩.១៥៥    ២០៧.៦០៩    ៣.២០៣.៧៥២    ២.៤៥៥.១៩៤    ១.៤៩៧.៧២៥    ៣.៨៣៩.២៣៧    ១១.២១៧.៤២៧  
ការលក់ដចញ/ការជ្ម្រមោះដចញេីបញ្ជ ី  -      -      -      (៤៧.៩១៨)   (១០០.០២១)   (៣០២.៣៩៦)   (៣០៧.៩០៣)   -      (៧៥៨.២៣៨) 
ការដធវើចំណាត់្ថាន ក់ដែើងវញិ  -      -      -      ៨៧.០៦០    ៧០.១៦៧    ២០.៧៩០    ៥៤.០០០    (២៣២.០១៧)   -    
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   -      -      -      ៤៣១    (១២.០៨៦)   (១០៣.១៣១)   (១៦.០៧១)   -      (១៣០.៨៥៧) 
និយ័ត្កមម  -      -      -      -      -      -      -      (១៩.១២៣)   (១៩.១២៣) 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែ មិងុ  ្២០២០ (មិនបានដធវើសវនកមម)  ១៤.៥៤២.២៨០    ១.៧៥១.៩៣៤    ៩៨.៧៩៦.៦៤០    ៥.២១១.០៦៩    ៦៤.២៨១.៥៤១    ៧២.៩៩៤.៣៤៩    ១៩.៤៣៣.០១៤    ៥.២៤៦.២៩១    ២៨២.២៥៧.១១៨  

                  
ដក៖ រលំសប់ងារ  (មិនបានអធវើសវនរមម)                  
ថ្្ងៃទី១ ឡែ មករា ២០២០  -      ៤២៧.៥៣៥    ១៧.៥២៧.៧៦៨    ៤.២៦៧.៩៤១    ៤៥.៤៣៦.៩៩៨    ៥៧.២១០.៨៧៣    ១៥.៩១៧.០០២    -      ១៤០.៧៨៨.១១៧  

រលំស់កនុងការយិបរដិចេទ  -      ១១៤.២១៥    ២.២៩០.២៩០    ១៩៥.៨៣១    ៣.៤២១.១០៣    ៣.៩៩៤.១៦៥    ៦០៩.១៩០    -      ១០.៦២៤.៧៩៤  
ការលក់ដចញ/ការជ្ម្រមោះដចញេីបញ្ជ ី  -      -      -      (៤៧.២៣០)   (៨៦.៨៨៩)   (២៩៩.១៥៥)   (៣០៦.៦៣៨)   -      (៧៣៩.៩១២) 
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   -      (៥១)   (៤.៦០៥)   ៤៨.៣៩០    ៤៧.៤១៨    ៣០.៦៣៦    ២៨.៥១១    -      ១៥០.២៩៩  
និយ័ត្កមម  -      -      -      -      -      -      -      -      -    
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែ មិងុ  ្២០២០ (មិនបានដធវើសវនកមម)  -      ៥៤១.៦៩៩    ១៩.៨១៣.៤៥៣    ៤.៤៦៤.៩៣២    ៤៨.៨១៨.៦៣០    ៦០.៩៣៦.៥១៩    ១៦.២៤៨.០៦៥    -      ១៥០.៨២៣.២៩៨  

                  
រថ្មលអោង (មិនបានអធវើសវនរមម)  ១៤.៥៤២.២៨០    ១.២១០.២៣៥    ៧៨.៩៨៣.១៨៧    ៧៤៦.១៣៧    ១៥.៤៦២.៩១១    ១២.០៥៧.៨៣០    ៣.១៨៤.៩៤៩    ៥.២៤៦.២៩១    ១៣១.៤៣៣.៨២០  
                  

សមមូលនឹង ន់អរៀល (រំណរ់សាា ល ់៥)  (មិនបាន
អធវើសវនរមម)  ៥៩.៥២១.៥៥២    ៤.៩៥៣.៤៩២    ៣២៣.២៧៨.១៨៤    ៣.០៥៣.៩៣៩    ៦៣.២៨៩.៦៩៥    ៤៩.៣៥២.៦៩៨    ១៣.០៣៥.៩៩៦    ២១.៤៧៣.០៦៩    ៥៣៧.៩៥៨.៦២៥  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៤. ក្ទេយ និងបរកិាេ រ - ស ទធ (រ) 
 ធនាគារ 

ថ្្ងៃទី ៣០ ឡែ មិងុ  ្២០២១ ដ៊ីធល៊ី  ការឡរលមអ 
ដ៊ីធល៊ី  េគារ និង  

ការឡរលមអ  ការឡរលមអ 
អលើក្ទេយជួល 

 បរកិាេ រ 
ការោិលយ័ 

 បរកិាេ ររ ំេយទ័ូរ  ោនយនរ  ក្ទេយសរមមរំេ ងសាងសង់ 
 សរ  ប 

 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
ថ្ងលអដើម                  
ថ្្ងៃទី ១ ឡែ មករា ២០២១  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  

ការទិញបឡនថម  -      -      ២០.៨៨៨    ៤២៥.២១៩    ៩៨៧.៩៨៩    ៤.០០៩.៨៥៦    ១.៤៨៤.២៤៩    ៦.១០៦.៩៧៥    ១៣.០៣៥.១៧៦  
ការលក់ដចញ/ការជ្ម្រមោះដចញេីបញ្ជ ី  -      -      (៩.១៧០)   (១៤៤.៤៨៨)   (២០៦.៥៣៨)   (២១៨.២០១)   (១៦៩.៩៥០)   -      (៧៤៨.៣៤៧) 
ការដធវើចំណាត់្ថាន ក់ដែើងវញិ  -      -      -      ៤៤៨.៣៤១    ៦០.៧៦៤    ២០៨.៥៦៦    ៥៦.៨៥០    (៧៧៤.៥២១)   -    
និយ័ត្កមម  -      -      -      -      ៣៥៨    ៦៧១    ១៣៩    (៥២៨.៧៥២)   (៥២៧.៥៨៤) 
ថ្្ងៃទី ៣០ ឡែ មិងុ  ្២០២១  ២.៣២៨.៣៤៤    ២៨២.៧២៦    ៧៦.៩០៤.៩១៩    ៥.០៤៧.១៧៨    ៦៣.០១៥.៨១៩    ៧២.២៥៤.០៤៩    ១៩.១៧២.១៥៨    ១០.០៤៧.០៤០    ២៤៩.០៥២.២៣៣  

                  

ដក៖ រលំសប់ងារ                  
ថ្្ងៃទី ១ ឡែ មករា ២០២១  -      ១៤៧.៤៥២    ២០.៥៣៥.៣៨០    ៣.៧៥២.៧០៧    ៤៩.១៨៨.៣៨៣    ៥៧.៩៥៩.៥៥១    ១៤.៨៧៣.០៩៣    -      ១៤៦.៤៥៦.៥៦៦  

រលំស់កនុងការយិបរដិចេទ  -      ៤.៥៩២    ១.៩១៩.៥៨៣    ២១៦.២៦៣    ២.៩៧៣.៨១៩    ៣.១៦៦.២៦១    ៦៨២.៥៩៤    -      ៨.៩៦៣.១១២  
ការលក់ដចញ/ការជ្ម្រមោះដចញេីបញ្ជ ី  -      -      (៤.៩៩៩)   (១៤៣.៥២៥)   (២០៥.៥២៥)   (២១៨.១៤៦)   (១៦៩.៩៥០)   -      (៧៤២.១៤៥) 
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   -      (២៧)   (១១.០៧៧)   (១.៣០៤)   (១៦.៨២៤)   (១៧.៩២៣)   (៣.៨៨២)   -      (៥១.០៣៧) 
និយ័ត្កមម  -      -      -      -      ៣៥៨    ២០៨    (៧០)   -      ៤៩៦  
ថ្្ងៃទី ៣០ ឡែ មិងុ  ្២០២១  -      ១៥២.០១៧    ២២.៤៣៨.៨៨៧    ៣.៨២៤.១៤១    ៥១.៩៤០.២១១    ៦០.៨៨៩.៩៥១    ១៥.៣៨១.៧៨៥    -      ១៥៤.៦២៦.៩៩២  

 
                 

រថ្មលអោង  ២.៣២៨.៣៤៤    ១៣០.៧០៩    ៥៤.៤៦៦.០៣២    ១.២២៣.០៣៧    ១១.០៧៥.៦០៨    ១១.៣៦៤.០៩៨    ៣.៧៩០.៣៧៣    ១០.០៤៧.០៤០    ៩៤.៤២៥.២៤១  
                  

សមមូលនឹង ន់អរៀល (រំណរ់សាា ល ់៥)  ៩.៤៨៨.០០២    ៥៣២.៦៣៩    ២២១.៩៤៩.០៨០    ៤.៩៨៣.៨៧៧    ៤៥.១៣៣.១០៣    ៤៦.៣០៨.៦៩៩    ១៥.៤៤៥.៧៧០    ៤០.៩៤១.៦៨៧    ៣៨៤.៧៨២.៨៥៧  

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០២១  ម្រទេយ និងបរកិាខ រឡដលរលំស់េស់ទំងស្សុងសរបុានចំនួន ១០៤.៨៦៣.៨៥៦ ដុល្លល រអាដមរកិ (៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ំ២០២០៖ ៩៩.៦៥២.៤៥៦ ដុល្លល រអាដមរកិ) ដៅឡត្កំេុង         
ដម្របើម្របាស់ ដោយធ្គារ ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៤. ក្ទេយ និងបរកិាេ រ - ស ទធ (រ) 
 ធនាគារ 

ថ្្ងៃទី ៣០ ឡែ មិងុ  ្២០២០ ដ៊ីធល៊ី  ការឡរលមអ 
ដ៊ីធល៊ី  េគារ និង  

ការឡរលមអ  ការឡរលមអ 
អលើក្ទេយជួល 

 បរកិាេ រ 
ការោិលយ័ 

 បរកិាេ ររ ំេយទ័ូរ  ោនយនរ  ក្ទេយសរមមរំេ ងសាងសង់ 
 សរ  ប 

 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
                  
ថ្ងលអដើម (មិនបានអធវើសវនរមម)                  
ថ្្ងៃទី ១ ឡែ មករា ២០២០  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  -      -      ៩.១៥៥    ១៩១.៣៩៧    ៣.១២៩.៦២៨    ២.៣៧៣.៩៥៣    ១.៤៧៩.៥២៩    ៣.៨៣៦.៧១០    ១១.០២០.៣៧២  
ការលក់ដចញ/ការជ្ម្រមោះដចញេីបញ្ជ ី  -      -      -      (៣៩.៤៥៨)   (៦៦.៩០២)   (២៤៩.៩១៧)   (៣០៥.៤០៣)   -      (៦៦១.៦៨០) 
ការដធវើចំណាត់្ថាន ក់ដែើងវញិ  -      -      -      ៨៧.០៦០    ៧០.១៦៧    ២០.៧៩០    ៥៤.០០០    (២៣២.០១៧)   -    
និយ័ត្កមម  -      -      -      -      -      -      -      (១០.៤៣៣)   (១០.៤៣៣) 
ថ្្ងៃទី ៣០ ឡែ មិងុ  ្២០២០ (មិនបានដធវើសវន

កមម)  ២.៣២៨.៣៤៤    ២៨២.៧២៦    ៧៦.៨៨៣.៤៨១    ៤.៣១៤.៦៨៨    ៦១.៤៩០.៥៨៨    ៦៥.១៥៤.៩៧០    ១៨.០២៥.១២៣    ៥.១៩១.៦២៦    ២៣៣.៦៧១.៥៤៦  
                  
ដក៖ រលំសប់ងារ (មិនបានអធវើសវនរមម)                  
ថ្្ងៃទី ១ ឡែ មករា ២០២០  -      ១០៨.៣៩២    ១៦.៦៧២.២៩២    ៣.៥៦៥.២៦៥    ៤៣.៤៥៤.៦៣៧    ៥២.០៤១.៤៥០    ១៤.៥៦៩.៩០៧    -      ១៣០.៤១១.៩៤៣  

រលំស់កនុងការយិបរដិចេទ  -      ២០.៩៩៣    ១.៩២៥.១៣៨    ១៦៥.៧៨៩    ៣.២៥៩.១៨០    ៣.៥៦៨.៤១២    ៥៩៣.៣៤៤    -      ៩.៥៣២.៨៥៦  
ការលក់ដចញ  -      -      -      (៣៩.១៣៣)   (៦៦.១១១)   (២៤៩.៩១៥)   (៣០៥.៤០៣)   -      (៦៦០.៥៦២) 
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   -      (៥១)   (៤.៦០៥)   (៣៩៤)   (៨.០២៩)   (៨.៨០០)   (១.៣៥៦)   -      (២៣.២៣៥) 
ថ្្ងៃទី ៣០ ឡែ មិងុ  ្២០២០ (មិនបានដធវើសវន

កមម)  -      ១២៩.៣៣៤    ១៨.៥៩២.៨២៥    ៣.៦៩១.៥២៧    ៤៦.៦៣៩.៦៧៧    ៥៥.៣៥១.១៤៧    ១៤.៨៥៦.៤៩២    -      ១៣៩.២៦១.០០២  
                  
រថ្មលអោង  ២.៣២៨.៣៤៤    ១៥៣.៣៩២    ៥៨.២៩០.៦៥៦    ៦២៣.១៦១    ១៤.៨៥០.៩១១    ៩.៨០៣.៨២៣    ៣.១៦៨.៦៣១    ៥.១៩១.៦២៦    ៩៤.៤១០.៥៤៤  
                  
សមមូលនឹង ន់អរៀល (រំណរ់សាា ល ់៥) (មិន
បានអធវើសវនរមម)  ៩.៥២៩.៩១២    ៦២៧.៨៣៣    ២៣៨.៥៨៣.៦៥៥    ២.៥៥០.៥៩៩    ៦០.៧៨៤.៧៧៩    ៤០.១២៧.០៤៨    ១២.៩៦៩.២០៧    ២១.២៤៩.៣២៤    ៣៨៦.៤២២.៣៥៧  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៥. ក្ទេយសរមមេរបូ៊ី - ស ទធ 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 

ថ្្ងៃទី ៣០ ឡែ មិងុ  ្២០២១ រមមវិធ៊ីរ ំេយទ័ូរ  ការងាររំេ ង    
ដំអណើ រការ  សរ  ប  រមមវិធ៊ីរ ំេយទ័ូរ  ការងាររំេ ង     

ដំអណើ រការ  សរ  ប 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
            

ថ្ងលអដើម            
ថ្្ងៃទី១ ឡែមករា ២០២១  ៣៩.២៦៩.០៧៨    ១.៨៣២.៩០៥    ៤១.១០១.៩៨៣    ៣៥.៨៣៧.៩២០    ១.៧៤១.១២៣    ៣៧.៥៧៩.០៤៣  

ការទិញបឡនថម  ៨៨១.៤៩៩    ៣០៤.៨៦០    ១.១៨៦.៣៥៩    ២៧០.២១២    ៣០៦.៧១៨    ៥៧៦.៩៣០  
ការលក់ដចញ  (៩៦៥.០០០)   -      (៩៦៥.០០០)   (៩៦៥.០០០)   -      (៩៦៥.០០០) 
ការដធវើចំណាត់្ថាន ក់ដែើងវញិ  ៤៦៦.៣៨៧    (៤៦៦.៣៨៧)   -      ៤៦៦.៣៨៧    (៤៦៦.៣៨៧)   -    
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   (៦៨.៣៦៨)   -      (៦៨.៣៦៨)   -      -      -    
និយ័ត្កមម  -      ២៣០.៦៩៨    ២៣០.៦៩៨    -      ២៣០.៦៩៨    ២៣០.៦៩៨  
ថ្្ងៃទី ៣០ ឡែ មិងុ  ្២០២១  ៣៩.៥៨៣.៥៩៦    ១.៩០២.០៧៦    ៤១.៤៨៥.៦៧២    ៣៥.៦០៩.៥១៩    ១.៨១២.១៥២    ៣៧.៤២១.៦៧១  

 

           

ដក៖ រលំសប់ងារ            
ថ្្ងៃទី១ ឡែមករា ២០២១  ២៦.៤១១.៣០៨    -      ២៦.៤១១.៣០៨    ២៣.៦៩៤.៤៨៥    -      ២៣.៦៩៤.៤៨៥  

រលំស់កនុងការយិបរដិចេទ  ២.០០៨.៦២១    -      ២.០០៨.៦២១    ១.៧៨៩.៩៦៩    -      ១.៧៨៩.៩៦៩  
ការលក់ដចញ  (៤៥៩.២២០)   -      (៤៥៩.២២០)   (៤៥៩.២២០)   -      (៤៥៩.២២០) 
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   (៦៦.៣៥៣)   -      (៦៦.៣៥៣)   (១០.១៦៤)   -      (១០.១៦៤) 
ថ្្ងៃទី ៣០ ឡែ មិងុ  ្២០២១  ២៧.៨៩៤.៣៥៦    -      ២៧.៨៩៤.៣៥៦    ២៥.០១៥.០៧០    -      ២៥.០១៥.០៧០  

            

រថ្មលអោង  ១១.៦៨៩.២៤០    ១.៩០២.០៧៦    ១៣.៥៩១.៣១៦    ១០.៥៩៤.៤៤៩    ១.៨១២.១៥២    ១២.៤០៦.៦០១  
            
សមមូលនឹង ន់អរៀល(រំណរ់សាា ល ់៥)  ៤៧.៦៣៣.៦៥៣    ៧.៧៥០.៩៦០    ៥៥.៣៨៤.៦១៣    ៤៣.១៧២.៣៨០    ៧.៣៨៤.៥១៩    ៥០.៥៥៦.៨៩៩  

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០២១  ម្រទេយសកមមេរបីូឡដលរលំស់េស់ទំងស្សុងសរបុានចំនួន ១៩.៣២៥.០៣២ ដុល្លល រអាដមរកិ និង ១៧.៥៦៤.០២៥ ដុល្លល រអាដមរកិ (៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ំ២០២០៖ ១៤.២៩០.៤៦៦ 
ដុល្លល រអាដមរកិ និង ១៣.៩៩៦.៧៩៧ ដុល្លល រអាដមរកិ) ដៅឡត្កំេុងដម្របើម្របាស់ដោយសមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៥. ក្ទេយសរមមេរបូ៊ី - ស ទធ (រ) 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 

ថ្្ងៃទី ៣០ ឡែ មិងុ  ្២០២០ រមមវិធ៊ីរ ំេយទ័ូរ  ការងាររំេ ង   
ដំអណើ រការ  សរ  ប  រមមវិធ៊ីរ ំេយទ័ូរ  ការងាររំេ ង   

ដំអណើ រការ  សរ  ប 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
ថ្ងលអដើម (មិនបានអធវើសវនរមម)            
ថ្្ងៃទី១ ឡែមករា ២០២០  ៣១.០៨០.៥០៥    ១.៦៥៩.៦៤១    ៣២.៧៤០.១៤៦    ២៧.៥៧៣.៣៦១    ១.៥៧២.៨៩៦    ២៩.១៤៦.២៥៧  

ការទិញបឡនថម  ១.៥៣៥.៧៨៣    ៥.៩៧៤.៥៨៩    ៧.៥១០.៣៧២    ១.៤៧០.៧៦៣    ៥.៩៧៣.៤០៧    ៧.៤៤៤.១៧០  
ការលក់ដចញ  (២១៧.៥៩៤)   -      (២១៧.៥៩៤)   (២១៧.៥៩៤)   -      (២១៧.៥៩៤) 
ការដធវើចំណាត់្ថាន ក់ដែើងវញិ  ២៥៩.២៨៦    (២៥៩.២៨៦)   -      ២៥៩.២៨៦    (២៥៩.២៨៦)   -    
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ  (៦០.៧៣០)   -      (៦០.៧៣០)   -      -      -    
និយ័ត្កមម  ៨.៦៩០    (២៧២.១៨៥)   (២៦៣.៤៩៥)   -      (២៧២.១៨៥)   (២៧២.១៨៥) 
ថ្្ងៃទី ៣០ ឡែ មិងុ  ្២០២០  ៣២.៦០៥.៩៤០    ៧.១០២.៧៥៩    ៣៩.៧០៨.៦៩៩    ២៩.០៨៥.៨១៦    ៧.០១៤.៨៣២    ៣៦.១០០.៦៤៨  

            
ដក៖ រលំសប់ងារ (មិនបានអធវើសវនរមម)            
ថ្្ងៃទី១ ឡែមករា ២០២០  ២៣.៧៤១.១៥៣    -      ២៣.៧៤១.១៥៣    ២១.២៣០.៨៩៥    -      ២១.២៣០.៨៩៥  

រលំស់កនុងការយិបរដិចេទ  ១.៦៣៩.៧១០    -      ១.៦៣៩.៧១១    ១.៤៦៨.៧០៦    -      ១.៤៦៨.៧០៦  
ការលក់ដចញ  (២០៧.០២៣)   -      (២០៧.០២៣)   (២០៧.០២៣)   -      (២០៧.០២៣) 
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ  (៤៨.៧៩៩)   -      (៤៨.៧៩៩)   (៣.៤៨២)   -      (៣.៤៨២) 
ថ្្ងៃទី ៣០ ឡែ មិងុ  ្២០២០ (មិនបានដធវើសវនកមម)  ២៥.១២៥.០៤១    -      ២៥.១២៥.០៤២    ២២.៤៨៩.០៩៦    -      ២២.៤៨៩.០៩៦  

            
រថ្មលអោង  ៧.៤៨០.៨៩៩    ៧.១០២.៧៥៩    ១៤.៥៨៣.៦៥៧    ៦.៥៩៦.៧២០    ៧.០១៤.៨៣២    ១៣.៦១១.៥៥២  
            
សមមូលនឹង ន់អរៀល(រំណរ់សាា ល ់៥) (មិនបានអធវើសវនរមម)  ៣០.៦១៩.៣២០    ២៩.០៧១.៥៩៣    ៥៩.៦៩០.៩០៨    ២៧.០០០.៣៧៥    ២៨.៧១១.៧០៧    ៥៥.៧១២.០៨២  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៦. សទិធិអក្បើក្បាសក់្ទេយសរមម - ស ទធ 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 
                

សិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមម  ២៩.២១១.៧៩១    ២៩.៥២៩.៧៦៨    ១១៩.០៣៨.០៤៨    ១១៩.៤៤៧.៩១២    ២៦.២២៧.១១៧    ២៦.១៨២.១៧២    ១០៦.៨៧៥.៥០២    ១០៥.៩០៦.៨៨៦  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៦. សទិធិអក្បើក្បាសក់្ទេយសរមម - ស ទធ (រ) 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ជួ្លការយិាល័យ និងរងយនតសម្រាប់ម្របតិ្បត្តិការរបស់ែលួន ។ េ័ត៌្ានេំេីកិចចសនាជួ្ល ឡដលសមព័នធធ្គារ និងធ្គារជាេនកជួ្លម្រត្ូវបានបង្ហា ញដូចខាងដម្រកាម៖ 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០ 
   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

 
    (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                

ដ្ដើមការយិបរដិចេទ  ២៩.៥២៩.៧៦៨    ៣២.៥៧៣.៨២៣    ១១៩.៤៤៧.៩១២    ១៣២.៧២០.៥៣៧    ២៦.១៨២.១៧២    ២៨.៨៤៧.៨៥០    ១០៥.៩០៦.៨៨៦    ១១៧.៥៥៤.៩៨៩  
ការទិញបឡនថម សម្រាប់កនុងការយិបរដិចេទ  ៥.៣៤៤.៤០០    ៤.២៣៨.១៩៥    ២១.៧០៨.៩៥៣    ១៧.៣០៤.៥៥០    ៥.២៣១.៥៣០    ៣.៨១២.២៤១    ២១.២៥០.៤៧៥    ១៥.៥៦៥.៣៨០  
រលំស់សម្រាប់ការយិបរដិចេទ  (៥.៥៣១.២៩៤)   (៥.២៣២.៤១៣)   (២២.៤៦៨.១១៦)   (២១.៣៦៣.៩៤២)   (៥.១១៩.៤៧៨)   (៤.៨១២.៦៨៩)   (២០.៧៩៥.៣២០)   (១៩.៦៥០.២០៩) 
ការបញ្ច ប់ភតិ្សនាជួ្លសម្រាប់ការយិបរដិចេទ  (៩៧.៩២៨)   (១៧៨.២៨៦)   (៣៩៧.៧៨៤)   (៧២៧.៩៤២)   (៩៧.៩២៨)   (៦៧.២៦៦)   (៣៩៧.៧៨៤)   (២៧៤.៦៤៧) 
លដមអៀងេីេម្រតបតូរម្របាក់  (៣៣.១៥៥)   ២២.០០២    (១៣៤.៦៧៦)   ១០៧.៦៦១    ៣០.៨២១    (១.៩០៦)   ១២៥.១៩៥    (៧.៧៨២) 
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ  -      -      ៨៨១.៧៥៩    ៥៧៤.៧៨៩    -      -      ៧៨៦.០៥០    ៥០៨.៥៦៤  
ចុ្ងការយិបរដិចេទ   ២៩.២១១.៧៩១    ៣១.៤២៣.៣២១    ១១៩.០៣៨.០៤៨    ១២៨.៦១៥.៦៥៣    ២៦.២២៧.១១៧    ២៧.៧៧៨.២៣០    ១០៦.៨៧៥.៥០២    ១១៣.៦៩៦.២៩៥  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៦. សទិធិអក្បើក្បាសក់្ទេយសរមម - ស ទធ (រ) 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ជួ្លការយិាល័យ និងរងយនតសម្រាប់ម្របតិ្បត្តិការរបស់ែលួន ។ េ័ត៌្ានេំេីកិចចសនាជួ្ល ឡដលសមព័នធធ្គារ និងធ្គារជាេនកជួ្លម្រត្ូវបានបង្ហា ញដូចខាងដម្រកាម (ត្)៖ 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្
ឆ្ន ំ២០២០  

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១  

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្
ឆ្ន ំ២០២០  

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១  

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្
ឆ្ន ំ២០២០ 

   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

 
    (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                

ដ្ដើមការយិបរដិចេទ  ២៨.៦០៦.២៦៩    ៣២.៦៦៨.៣៧៧    ១១៥.៧១២.៣៥៨    ១៣២.៩៦០.២៩៤    ២៥.៥០០.៣៨៥    ២៨.៨៥១.០៨៦    ១០៣.១៤៩.០៥៧    ១១៧.៤២៣.៩២០  
ការទិញបឡនថម សម្រាប់កនុងការយិបរដិចេទ  ៣.៥៣៦.៧០៦    ១.៥៤២.១៥៧    ១៤.៣៧៦.៧១០    ៦.៣៥០.៥៤៨    ៣.៤៣៣.១៦៧    ១.៤០១.៧៩៨    ១៣.៩៥៥.៨២៤    ៥.៧៧១.៧៥០  
រលំស់សម្រាប់ការយិបរដិចេទ  (២.៨៥៦.៩០៤)   (២.៦០៧.៩៨៣)   (១១.៦១៣.៣១៥)   (១០.៧០០.៨៨៣)   (២.៦៥៣.៥៦៧)   (២.៣៩៨.៦៥៥)   (១០.៧៨៦.៧៥០)   (៩.៨៤១.៩៨៩) 
ការបញ្ច ប់ភតិ្សនាជួ្លសម្រាប់

ការយិបរដិចេទ  (៧២.០០៣)   (១៦២.២៩៥)   (២៩២.៦៩២)   (៦៦២.៩៧១)   (៧២.០០៣)   (៥១.២៧៥)   (២៩២.៦៩២)   (២០៩.៦៧៦) 
លដមអៀងេីេម្រតបតូរម្របាក់  (២.២៧៧)   (១៦.៩៣៥)   (៩.២៥៦)   (៥០.៥៤០)   ១៩.១៣៥    (២៤.៧២៤)   ៧៧.៧៨៤    (១០០.៤៩២) 
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ  -      -      ៨៦៤.២៤៣    ៧១៩.២០៥    -      -      ៧៧២.២៧៩    ៦៥២.៧៨២  
ចុ្ងការយិបរដិចេទ   ២៩.២១១.៧៩១    ៣១.៤២៣.៣២១    ១១៩.០៣៨.០៤៨    ១២៨.៦១៥.៦៥៣    ២៦.២២៧.១១៧    ២៧.៧៧៨.២៣០    ១០៦.៨៧៥.៥០២    ១១៣.៦៩៦.២៩៥  

 
ការមិនទទួលស្ថា ល់ការទូទត់្ភតិ្សនាជាបំណុល៖ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារដបាោះដឆ្ន ត្មិនទទួលស្ថា ល់បំណុលភតិ្សនា សម្រាប់កិចចសនាជូ្លឡដលានរយៈដេលែលី (កិចចសនាជូ្លឡដលានរយៈ១២ឡែ ឬតិ្ចជាង) ឬ កិចចសនាជូ្លម្រទេយសកមមឡដល
ានត្ថ្មលទប។ ការទូទត់្កិចចសនាដ្ោះ គឺតមមូលោឋ នដងរ។  ដលើសេីដនោះដទៀត្ ការបង់ម្របាក់ជួ្លដផេងៗមួយចំនួន មិនម្រត្ូវបានេនុញ្ញញ ត្ឱ្យទទួលស្ថា ល់ថាជាបំណុលភតិ្សនា និងម្រត្ូវកត់្ជាចំណាយដៅ
ដេលឡដលដកើត្ដែើង ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៦. សទិធិអក្បើក្បាសក់្ទេយសរមម - ស ទធ(រ) 
ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្ និងលទធផលលមអិត្ដផេង  ៗ៖ 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 

 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្
ឆ្ន ំ២០២០ 

   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 
                

ចំណាយរលំស់  ៥.៥៣១.២៩៤    ៥.២៣២.៤១៣    ២២.៤៦៨.១១៦    ២១.៣៦៣.៩៤២    ៥.១១៩.៤៧៨    ៤.៨១២.៦៨៩    ២០.៧៩៥.៣២០    ១៩.៦៥០.២០៩  
ការម្របាក់ដលើបំណុលភតិ្សនា  ៩៧១.៨៣៨    ១.០៧៦.៣៦៤    ៣.៩៤៧.៦០៨    ៤.៣៩៤.៧៩៣    ៨៧៤.៧២២    ៩៥៦.៣៣៥    ៣.៥៥៣.១២១    ៣.៩០៤.៧១៥  
ចំដណញេីការលុបភតិ្សនាមុន
ដេលកំណត់្  (១៨០)   (៤.០០២)   (៧៣១)   (១៦.៣៤០)   (១៨០)   (៤.០០២)   (៧៣១)   (១៦.៣៤០) 

  ៦.៥០២.៩៥២    ៦.៣០៤.៧៧៥    ២៦.៤១៤.៩៩៣    ២៥.៧៤២.៣៩៥    ៥.៩៩៤.០២០    ៥.៧៦៥.០២២    ២៤.៣៤៧.៧១០    ២៣.៥៣៨.៥៨៤  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៦. សទិធិអក្បើក្បាសក់្ទេយសរមម - ស ទធ(រ) 
ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្ និងលទធផលលមអិត្ដផេង  ៗ(ត្) ៖ 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 

 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្
ឆ្ន ំ២០២០ 

   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 
                

ចំណាយរលំស់  ២.៨៥៦.៩០៤    ២.៦០៧.៩៨៣    ១១.៦១៣.៣១៥    ១០.៧០០.៨៨៣    ២.៦៥៣.៥៦៧    ២.៣៩៨.៦៥៥    ១០.៧៨៦.៧៥០    ៩.៨៤១.៩៨៩  
ការម្របាក់ដលើបំណុលភតិ្សនា  ៤៩១.០៣៩    ៥៣២.៤៨៤    ១.៩៩៦.០៧៤    ២.១៨៥.០០៩    ៤៤៣.០៧៨    ៤៧២.៨១៣    ១.៨០១.១១២    ១.៩៤០.១៦៦  
ចំដណញេីការលុបភតិ្សនាមុន
ដេលកំណត់្  (២.២៤៣)   (៣.៩៤៣)   (៩.១១៨)   (១៦.១០០)   (២.២៤៣)   (៣.៦៥៣)   (៩.១១៨)   (១៤.៩២៣) 

  ៣.៣៤៥.៧០០    ៣.១៣៦.៥២៤    ១៣.៦០០.២៧១    ១២.៨៦៩.៧៩២    ៣.០៩៤.៤០២    ២.៨៦៧.៨១៥    ១២.៥៧៨.៧៤៤    ១១.៧៦៧.២៣២  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៧. ក្ទេយសរមមេនធេនារ - ស ទធ 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 
                

ម្រទេយសកមមេនធេនារ  ៣៦.២៥១.២៤៩    ៣២.៣២៤.៥៤៨    ១៤៧.៧២៣.៨៤០    ១៣០.៧៥២.៧៩៧    ៣២.៧៣៤.៥៤៦    ៣១.០១៥.៦៦៣    ១៣៣.៣៩៣.២៧៥    ១២៥.៤៥៨.៣៥៧  
បំណុលេនធេនារ   (២៤.៤៨២.២៨៩)   (២១.១២៨.៧០៣)   (៩៩.៧៦៥.៣២៨)   (៨៥.៤៦៥.៦០៤)   (២៣.១៩៧.២២១)   (១៨.៣២៩.៧១៦)   (៩៤.៥២៨.៦៧៦)   (៧៤.១៤៣.៧០១) 
  ១១.៧៦៨.៩៦០    ១១.១៩៥.៨៤៥    ៤៧.៩៥៨.៥១២    ៤៥.២៨៧.១៩៣    ៩.៥៣៧.៣២៥    ១២.៦៨៥.៩៤៧    ៣៨.៨៦៤.៥៩៩    ៥១.៣១៤.៦៥៦  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៧. ក្ទេយសរមមេនធេនារ - ស ទធ (រ) 
បឡម្រមបម្រមួលម្រទេយសកមមេនធេនារសម្រាប់ការយិបរដិចេទ ានដូចខាងដម្រកាម៖ 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្
ឆ្ន ំ២០២០  

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០ 
   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                

ដ្ដើមការយិបរដិចេទ  ១១.១៩៥.៨៤៥    ១៤.៨១៤.៣៥៤    ៤៥.២៨៧.១៩៣    ៦០.៣៦៨.៤៩៤    ១២.៦៨៥.៩៤៧    ១៤.០០៧.៧៤៣    ៥១.៣១៤.៦៥៦    ៥៧.០៨១.៥៥៣  
(ដកដចញ)/កត់្ម្រតជាបនាុកកនុង  របាយ

ការណ៍ចំដណញ ឬខាត្  ៤៨៧.៧៧៣    ១៤៧.៦៤៨    ១.៩៨១.៣៣៤    ៦០២.៨៤៧    (៣.១៤៨.៦២២)   ៤១៧.៦៤១    (១២.៧៨៩.៧០៣)   ១.៧០៥.២២៨  
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ  ៨៥.៣៤២    -      ៣៤៦.៦៥៩    -      -      -      -      -    
លដមអៀងេីេម្រតបតូរម្របាក់  -      -      ៣៤៣.៣២៦    ២៦៨.១៣៣    -      -      ៣៣៩.៦៤៦    ២៥៦.៣១៦  
ចុ្ងការយិបរដិចេទ   ១១.៧៦៨.៩៦០    ១៤.៩៦២.០០២    ៤៧.៩៥៨.៥១២    ៦១.២៣៩.៤៧៤    ៩.៥៣៧.៣២៥    ១៤.៤២៥.៣៨៤    ៣៨.៨៦៤.៥៩៩    ៥៩.០៤៣.០៩៧  

ម្រទេយសកមមេនធេនារ ម្រត្ូវបានការកាត់្កងដៅដេលានសិទធិេនុវត្តតមចាប់ដដើមបីកាត់្កងម្រទេយសកមមេនធម្របចំាឆ្ន ំ និងបំណុលេនធម្របចំាឆ្ន ំ និងដៅដេលឡដលេនធេនារពាក់េ័នធដៅ នឹងអាជាា ធរស្ថរដេើេនធ
ដឡដល ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៧. ក្ទេយសរមមេនធេនារ - ស ទធ (រ) 
បឡម្រមបម្រមួលម្រទេយសកមមេនធេនារសម្រាប់ការយិបរដិចេទ ានដូចខាងដម្រកាម(ត្)៖ 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្
ឆ្ន ំ២០២០ 

   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                

ដ្ដើមការយិបរដិចេទ  ១៤.០១៦.៦៦៣    ១៥.៥៨៨.៧៥៨    ៥៦.៦៩៧.៤០២    ៦៣.៤៤៦.២៤៥    ១២.១៨៧.៤៤១    ១៤.៧៥៩.២២៤    ៤៩.២៩៨.១៩៩    ៦០.០៧០.០៤២  
កត់្ម្រតជាបនាុកកនុង របាយការណ៍

ចំដណញ ឬខាត្  (២.១៧៦.៣០៣)   (៦២៦.៧៥៦)   (៨.៨៤៦.៦៧២)   (២.៥៤៣.៥៥៣)   (២.៦៥០.១១៦)   (៣៣៣.៨៤០)   (១០.៧៧២.៧២២)   (១.៣៤៨.០៣៩) 
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ  (៧១.៤០០)   -      (២៩០.២៤១)   -      -      -      -      -    
លដមអៀងេីេម្រតបតូរម្របាក់  -      -      ៣៩៨.០២៣    ៣៣៦.៧៨២    -      -      ៣៣៩.១២២    ៣២១.០៩៤  
ចុ្ងការយិបរដិចេទ   ១១.៧៦៨.៩៦០    ១៤.៩៦២.០០២    ៤៧.៩៥៨.៥១២    ៦១.២៣៩.៤៧៤    ៩.៥៣៧.៣២៥    ១៤.៤២៥.៣៨៤    ៣៨.៨៦៤.៥៩៩    ៥៩.០៤៣.០៩៧  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៧. ក្ទេយសរមមេនធេនារ - ស ទធ (រ)  
ម្រទេយសកមមេនធេនារ ម្រត្ូវបានការកាត់្កងដៅដេលានសិទធិេនុវត្តតមចាប់ដដើមបីកាត់្កងម្រទេយសកមមេនធម្របចំាឆ្ន ំ និងបំណុលេនធម្របចំាឆ្ន ំ និងដៅដេលឡដលេនធេនារពាក់េ័នធដៅនឹងអាជាា ធរស្ថរដេើ

េនធដឡដល ។ 

សាសធាតុ្ និងបឡម្រមបម្រមួលម្រទេយសកមម និងបំណុលេនធេនារកនុងការយិបរដិចេទ ានដូចខាងដម្រកាម៖ 

ក្ទេយសរមមេនធេនាររបស់សមព័នធធនាគារ 
 

 

រថ្ក្មេ៊ីដំអណើ រ
ការឥណទាន 
អៅសល ់  

ក្បារ់ចំណូល
មិនទាន់ 
ទទួលបាន  

សវិំធានធន
ឥណទាន 
បារ់បង់  

សវិំធានធន 
អផសងៗ   

ក្បារ់រងាវ ន់ 
ប គាលិរ  

ខារេ៊ីការបរូរ 
របិូយប័ណណ  
មិនទាន់បាន
ទទួលសាា ល់  

រលំសត់ាមវិធ៊ី            
េអនលឿនេនធ  ភរិសនា 

 

អផសងៗ  

 

 សរ  បl 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ដ លាល រអាអមររិ 
ថ្្ងៃទី៣០  ឡែមិងុ  ្ ឆ្ន ២ំ០២១                      

ថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ំ២០២១  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  
(ដកដចញ)/កត់្ម្រតជាបនាុកកនុងរបាយការណ៍ចំដណញ 

ឬខាត្  ២០៩.៧៩៥    ៧.៣២៨    ៧១៧.០៧៨    (៨៣៤.៩៣៨)   ១.១៥៧.១៨៧    ៦២.៤៩៩    ៩៦.១៥៥    ៣៣.៥៧៤    ២.៤៧៨.១០០  
 
  ៣.៩២៦.៧០១  

ថ្្ងៃទី៣០  ឡែមិងុ  ្ ឆ្ន ២ំ០២១   ៧.៧៧០.៤៥៨    ៥៧.៦២៣    ១០.១៤៣.៩៣៤    ៦.៥០០.៣១៦    ១.៤១៨.៦២១    ៨៧៦.៧៨៥    ១.៦៩៨.៧៣៩    ៣៥០.៧៨៣    ៧.៤៣៣.៩៩០     ៣៦.២៥១.២៤៩  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥)  ៣១.៦៦៤.៦១៦    ២៣៤.៨១៤    ៤១.៣៣៦.៥៣១    ២៦.៤៨៨.៧៨៨    ៥.៧៨០.៨៨១    ៣.៥៧២.៨៩៩    ៦.៩២២.៣៦១    ១.៤២៩.៤៤១    ៣០.២៩៣.៥០៩     ១៤៧.៧២៣.៨៤០  
                     
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្  ឆ្ន ២ំ០២០                     

ថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ំ២០២០  ៧.៣៤០.៣៣៤    ៧៨.៧៩៦    ៧.៨៦៦.២៥៤    ៦.៧៧២.៨៦២    ៤១៦.៧៤៥    ៦០៩.៦៦៤    (១.៥៣៥)   -      (១.៥៥៣.៨៥៩)       ២១.៥២៩.២៦១  
(ដកដចញ)/កត់្ម្រតជាបនាុកកនុងរបាយការណ៍ចំដណញ 

ឬខាត្  ២៣២.៤៩៧    (៥៨.១៧១)   ៦៤៩.៥២២    ៤២២.៤០៩    (៣៥៩.២១៤)   ១៧១.៧៤៧    ៣.១២០    -      ២.២៩៨.០៥៥  
 
  ២.៦៦១.២៥៥  

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្  ឆ្ន ២ំ០២០ (មិនបានដធវើសវនកមម) ៧.៥៧២.៨៣១   ២០.៦២៥    ៨.៥១៥.៧៧៦    ៧.១៩៥.២៧១    ៥៧.៥៣១    ៧៨១.៤១១    ១.៥៨៥    -      ៧៤៤.១៩៦     ២៤.១៩០.៥១៦  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥)   
(មិនបានដធវើសវនកមម)  ២៨.១៣៥.៧៧៧    ៨៤.៤១៨    ៣៤.៨៥៥.០៧១    ២៩.៤៥០.២៤៤    ២៣៥.៤៧៤    ៣.១៩៨.៣១៥    ៦.៤៨៧    -      ៣.០៤៥.៩៩៦  

 
  ៩៩.០១១.៧៨២  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៧. ក្ទេយសរមមេនធេនារ - ស ទធ (រ) 
សាសធាតុ្ និងបឡម្រមបម្រមួលម្រទេយសកមមេនធេនារកនុងការយិបរដិចេទ ានដូចខាងដម្រកាម៖ (ត្) 

ក្ទេយសរមមេនធេនាររបស់ធនាគារ 
 

 
រថ្ក្មេ៊ីដំអណើ រការ

ឥណទាន 
អៅសល ់  

សវិំធានធន   
ឥណទាន 
បារ់បង់  

សវិំធានធន 
អផសងៗ   

ក្បារ់រងាវ ន់ 
ប គាលិរ  

ខារេ៊ីការបរូរ 
របិូយប័ណណ  
មិនទាន់បាន
ទទួលសាា ល់  

រលំសត់ាមវិធ៊ី            
េអនលឿនេនធ  ភរិសនា 

 

អផសងៗ   សរ  បl 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ២ំ០២១                   

ថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ំ២០២១  ៧.៥៦០.៦៦៣    ៩.៤២៦.៨៥៦    ៧.២២០.២៤៣    ២៦១.៤៣៤    ៨១៤.២៨៦    ១.៦០០.៧៤២    ២៧០.១៦៩    ៣.៨៦១.២៧០    ៣១.០១៥.៦៦៣  
(ដកដចញ)/កត់្ម្រតជាបនាុកកនុងរបាយការណ៍

ចំដណញ ឬខាត្  ២០៩.៧៩៥    ៧១៧.០៧៨    (៨៤០.៩៩០)   ១.១៥៧.១៨៧    ៦២.៣៨៧   ៩៥.៧៦២   ២៨.១៦៦  
 

 ២៨៩.៤៩៨    ១.៧១៨.៨៨៣  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ២ំ០២១   ៧.៧៧០.៤៥៨    ១០.១៤៣.៩៣៤    ៦.៣៧៩.២៥៣    ១.៤១៨.៦២១    ៨៧៦.៦៧៣    ១.៦៩៦.៥០៤    ២៩៨.៣៣៥    ៤.១៥០.៧៦៨    ៣២.៧៣៤.៥៤៦  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កំណត់្សាា ល់៥)  ៣១.៦៦៤.៦១៦    ៤១.៣៣៦.៥៣១    ២៥.៩៩៥.៤៥៦    ៥.៧៨០.៨៨១    ៣.៥៧២.៤៤២    ៦.៩១៣.២៥៤    ១.២១៥.៧១៥    ១៦.៩១៤.៣៨០    ១៣៣.៣៩៣.២៧៥  
                  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្  ឆ្ន ២ំ០២០                  

ថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ំ២០២០  ៦.៦៤១.៦២៤    ៧.៨៦៦.២៥៤    ៦.៦៤៦.៤០៩    ៤១៦.៧៤៥    ៦០៩.៦៦៤    -      -      (៥៨៧.៥០៨)   ២១.៥៩៣.១៨៨  
(ដកដចញ)/កត់្ម្រតជាបនាុកកនុង របាយការណ៍

ចំដណញ ឬខាត្  ២៣២.៤៩៧    ៦៤៩.៥២២    ៤១៤.៥០៥    (៣៥៩.២១៤)   ១៧១.៧៤៧   
 -      -     

 (១២៨.៥៤៣)   ៩៨០.៥១៤  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្  ឆ្ន ២ំ០២០  (មិន
បានដធវើសវនកមម)  ៦.៨៧៤.១២១    ៨.៥១៥.៧៧៦    ៧.០៦០.៩១៤    ៥៧.៥៣១    ៧៨១.៤១១   

 -      -     
 (៧១៦.០៥១)   ២២.៥៧៣.៧០២  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កំណត់្សាា ល់៥)  
(មិនបានដធវើសវនកមម)  ២៨.១៣៥.៧៧៧    ៣៤.៨៥៥.០៧១    ២៨.៩០០.៣២១    ២៣៥.៤៧៤    ៣.១៩៨.៣១៥    -      -      (២.៩៣០.៧៩៦)   ៩២.៣៩៤.១៦២  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៧. ក្ទេយសរមមេនធេនារ - ស ទធ (រ) 
បំណ លេនធេនាររបសស់មព័នធធនាគារ 
 
 

រលំសត់ាមវិធ៊ី            
េអនលឿនេនធ  

ចំអណញេ៊ីការ            
បរូររបិូយប័ណណ         
មិនទាន់បាន 
ទទួលសាា ល់ 

 

អផសងៗ  

 

សរ  ប 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្  ឆ្ន ២ំ០២១        

ថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ២ំ០២១  -      ៦៤០.១៧៩    ១៣.២៤៦.៩៤០    ១៣.៨៨៧.១១៩  
(ដកដចញ)/កត់្ម្រតជាបនាុកកនុងរបាយការណ៍

ចំដណញ ឬខាត្  ៣៣៥.០៣៧    (៦៣៩.៥២៤) 
 

 ១០.៨៩៩.៦៥៧    ១០.៥៩៥.១៧០  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្  ឆ្ន ២ំ០២១  ៣៣៥.០៣៧    ៦៥៥    ២៤.១៤៦.៥៩៧    ២៤.៤៨២.២៨៩  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥)  ១.៣៦៥.២៧៦    ២.៦៦៩    ៩៨.៣៩៧.៣៨៣    ៩៩.៧៦៥.៣២៨  
        
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ២ំ០២០        

ថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ២ំ០២០  (២៧២.៥៣០)   ៧៨៧    ៨.៣៦៤.៦៤៩    ៨.០៩៣.២១៩  
(ដកដចញ)/កត់្ម្រតជាបនាុកកនុងរបាយការណ៍

ចំដណញ ឬខាត្  (១៦៤.៦៨០)   ១៤៧  
 

 ១.៣០០.០៦៨    ១.១៣៥.២៩៥  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ២ំ០២០ (មិនបានដធវើសវនកមម)  (៤៣៧.២១០)   ៩៣៤    ៩.៦៦៤.៧១៧    ៩.២២៨.៥១៤  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥)  
(មិនបានដធវើសវនកមម)  (១.៧៨៩.៥០១)   ៣.៨២៣  

 
 ៣៩.៥៥៧.៦៨៧    ៣៧.៧៧២.៣០៨  

        
បំណ លេនធេនាររបសធ់នាគារ 
 

រលំសត់ាមវិធ៊ី            
េអនលឿនេនធ  

ចំអណញេ៊ីការ            
បរូររបិូយប័ណណ         
មិនទាន់បាន 
ទទួលសាា ល់ 

 

អផសងៗ  

 

សរ  ប 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្  ឆ្ន ២ំ០២១        

ថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ២ំ០២១  -      ៦៣៩.៣៩២    ១២.៨៩១.០៣០    ១៣.៥៣០.៤២២  
(ដកដចញ)/កត់្ម្រតជាបនាុកកនុងរបាយការណ៍

ចំដណញ ឬខាត្  -    
 

 (៦៣៩.៣៩២)   ១០.៣០៦.១៩១    ៩.៦៦៦.៧៩៩  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្  ឆ្ន ២ំ០២១  -      -      ២៣.១៩៧.២២១    ២៣.១៩៧.២២១  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥)  -      -      ៩៤.៥២៨.៦៧៦    ៩៤.៥២៨.៦៧៦  
        

ថ្្ងៃទី៣០  ឡែមិងុ  ្ ឆ្ន ២ំ០២០        
ថ្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ២ំ០២០  (៥៤៣.២៤៣)   -      ៨.១២៨.៦៨៨    ៧.៥៨៥.៤៤៥  
(ដកដចញ)/កត់្ម្រតជាបនាុកកនុងរបាយការណ៍ចំដណញ 

ឬខាត្  (២២១.៩៨១) 
 

 -      ៧៨៤.៨៥៤    ៥៦២.៨៧៣  
ថ្្ងៃទី៣០  ឡែមិងុ  ្ ឆ្ន ២ំ០២០ (មិនបានដធវើសវនកមម)  (៧៦៥.២២៤)   -      ៨.៩១៣.៥៤២    ៨.១៤៨.៣១៨  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥)  
(មិនបានដធវើសវនកមម)  (៣.១៣២.០៦២) 

 
 -      ៣៦.៤៣៧.២៧៥    ៣៣.៣៥១.០៦៥  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៨. ក្បារ់បអញ្ញ ើរបសធ់នាគារ និងសាថ ប័នហរិញ្ញវរថ អផសង  ៗ
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
គណនីចរនត  ១៣០.២៥៦.៧៤៣    ១០៦.៦០៦.៦២៦    ៥៣០.៧៩៦.២២៨    ៤៣១.២២៣.៨០២    ១៣២.៥២៣.៨៩៥    ១០៨.១៥៥.៥៦៨    ៥៤០.០៣៤.៨៧២    ៤៣៧.៤៨៩.២៧៣  
គណនីសនេំ  ៥៥.៥៤២.៧៣៧    ៤៧.៥៥១.៨៦១    ២២៦.៣៣៦.៦៥៣    ១៩២.៣៤៧.២៧៨    ៥៣.៩០៥.៣៩០    ៤៦.៨១៦.៩១២    ២១៩.៦៦៤.៤៦៤    ១៨៩.៣៧៤.៤០៩  
ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកំណត់្  ២៩៥.៣៩០.៧៤១    ១៦២.៨៥០.៩៧២   ១.២០៣.៧១៧.២៧០    ៦៥៨.៧៣២.១៨២    ២៧២.៥៥០.២៥៨   ១៤១.៧៩២.០៧៤    ១.១១០.៦៤២.៣០២    ៥៧៣.៥៤៨.៩៣៩  

  ៤៨១.១៩០.២២១    ៣១៧.០០៩.៤៥៩    ១.៩៦០.៨៥០.១៥១    ១.២៨២.៣០៣.២៦២    ៤៥៨.៩៧៩.៥៤៣    ២៩៦.៧៦៤.៥៥៤    ១.៨៧០.៣៤១.៦៣៨    ១.២០០.៤១២.៦២១  

ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្គារដផេងៗនិងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗម្រត្ូវបានវភិាគដូចខាងដម្រកាម៖ 

ក) វភិាគតមឥណម្របតិ្ទន 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
មិនដលើសេីម្របំាមួយឡែ  ២៥០.៩៤០.៣៧៣    ១៩៥.៧១៧.៨៥៧    ១.០២២.៥៨២.០២០    ៧៩១.៦៧៨.៧៣២    ២៤២.២១១.១៥៧    ១៨៣.៧១៧.១៧៦    ៩៨៧.០១០.៤៦៥    ៧៤៣.១៣៥.៩៧៧  
ដលើសេីម្របំាមួយឡែ ប៉ាុឡនតមិនដលើសេីមួយឆ្ន ំ  ១២៩.៧៤៨.៩៤៤    ៣០.១០៥.១៩៩    ៥២៨.៧២៦.៩៤៧    ១២១.៧៧៥.៥៣០    ១១៨.៥០១.៣៥៧    ២១.៨៦០.៩៧៥    ៤៨២.៨៩៣.០៣០    ៨៨.៤២៧.៦៤៤  
ដលើសេីមួយឆ្ន ំ ប៉ាុឡនតមិនដលើសេីបីឆ្ន ំ  ១២.៧៧០.៩០៥    ៥.៦៤៨.៨១៥    ៥២.០៤១.៤៣៨    ២២.៨៤៩.៤៥៧    ១០.៥៣៧.០៣០    ៥.៦៤៨.៨១៥    ៤២.៩៣៨.៣៩៧    ២២.៨៤៩.៤៥៧  
ដលើសេីបីឆ្ន ំ  ៨៧.៧២៩.៩៩៩    ៨៥.៥៣៧.៥៨៨    ៣៥៧.៤៩៩.៧៤៦    ៣៤៥.៩៩៩.៥៤៣    ៨៧.៧២៩.៩៩៩    ៨៥.៥៣៧.៥៨៨    ៣៥៧.៤៩៩.៧៤៦    ៣៤៥.៩៩៩.៥៤៣  

  ៤៨១.១៩០.២២១    ៣១៧.០០៩.៤៥៩    ១.៩៦០.៨៥០.១៥១    ១.២៨២.៣០៣.២៦២    ៤៥៨.៩៧៩.៥៤៣    ២៩៦.៧៦៤.៥៥៤   ១.៨៧០.៣៤១.៦៣៨    ១.២០០.៤១២.៦២១  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 

119 

១៨. ក្បារ់បអញ្ញ ើរបសធ់នាគារ និងសាថ ប័នហរិញ្ញវរថ អផសង  ៗ(រ) 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្គារដផេងៗនិងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗម្រត្ូវបានវភិាគដូចខាងដម្រកាម៖ (ត្) 

ែ) វភិាគតមទំ្ក់ទំនង 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
ភាគីពាក់េ័នធ  ៦៦.៩៧១    ៧២.៧៧៤    ២៧២.៩០៧    ២៩៤.៣៧១    ២.៤១២.៦៩៥    ១.៦៧០.៦៩៥    ៩.៨៣១.៧៣២    ៦.៧៥៧.៩៦១  
ភាគីមិនពាក់េ័នធ  ៤៨១.១២៣.២៥០    ៣១៦.៩៣៦.៦៨៥    ១.៩៦០.៥៧៧.២៤៤    ១.២៨២.០០៨.៨៩១    ៤៥៦.៥៦៦.៨៤៨    ២៩៥.០៩៣.៨៥៩    ១.៨៦០.៥០៩.៩០៦    ១.១៩៣.៦៥៤.៦៦០  

  ៤៨១.១៩០.២២១    ៣១៧.០០៩.៤៥៩    ១.៩៦០.៨៥០.១៥១   ១.២៨២.៣០៣.២៦២    ៤៥៨.៩៧៩.៥៤៣    ២៩៦.៧៦៤.៥៥៤    ១.៨៧០.៣៤១.៦៣៨    ១.២០០.៤១២.៦២១  

គ) វភិាគតមេម្រតការម្របាក់ (ម្របចំាឆ្ន )ំ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ្
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ្
ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ្

ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

        
គណនីចរនត  ០,០០% - ០,២០%   គាម ន   ០,០០% - ០,២០%   គាម ន 
គណនីម្របាក់បដញ្ញើសនេំ  ០,០០% - ១,៩០%    ០,០០% - ១,៩០%    ០,០០% - ០,៥០%    ០,០០% - ០,៥០%  
គណនីម្របាក់បដញ្ញើានកាលកំណត់្  ១,០០% - ៧,៩៥%    ១,០០% - ៧,៩៥%    ១,០០% - ៧,៩៥%    ១,០០% - ៧,៩៥%  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៩. ក្បារ់បអញ្ញ ើរបសេ់រិងិជន 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 

     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 
                

គណនីចរនត  ៦៤៦.៨៥៧.២០៦    ៥២៥.១៧៩.៩៧៦    ២.៦៣៥.៩៤៣.១១៤    ២.១២៤.៣៥៣.០០៣    ៦៣៨.៥៣៣.៧៩៥    ៥១៥.៣៥៣.០១២    ២.៦០២.០២៥.២១៥    ២.០៨៤.៦០២.៩៣៤  
ម្របាក់បដញ្ញើសនេំ  ១.៨៧៦.៧៣៩.១៧៧   ១.៨៦៦.៦២៤.៧៧៧    ៧.៦៤៧.៧១២.១៤៦    ៧.៥៥០.៤៩៧.២២៣    ១.៨៤១.៩៦៧.០៤៣    ១.៨២៤.៦៨៤.៥១៥    ៧.៥០៦.០១៥.៧០០    ៧.៣៨០.៨៤៨.៨៦៣  
ម្របាក់បដញ្ញើកម្រមិត្  ១២.១៩១.០៨៣    ១៣.១៣៤.១៧៦    ៤៩.៦៧៨.៦៦៤    ៥៣.១២៧.៧៤២    ១២.១៨៨.៤៨៥    ១៣.១៣៤.១៧៦    ៤៩.៦៦៨.០៧៦    ៥៣.១២៧.៧៤១  
ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកំណត់្  ២.២០៩.២៥៥.៩៧៧    ១.៨៨៩.៣៤៧.១១៩    ៩.០០២.៧១៨.១០៦    ៧.៦៤២.៤០៩.០៩៦    ២.១៤២.៨៤៣.៣០៨    ១.៨២៧.០៩៧.០៣៤    ៨.៧៣២.០៨៦.៤៨០    ៧.៣៩០.៦០៧.៥០៣  

  ៤.៧៤៥.០៤៣.៤៤៣    ៤.២៩៤.២៨៦.០៤៨    ១៩.៣៣៦.០៥២.០៣០   ១៧.៣៧០.៣៨៧.០៦៤    ៤.៦៣៥.៥៣២.៦៣១    ៤.១៨០.២៦៨.៧៣៧    ១៨.៨៨៩.៧៩៥.៤៧១    ១៦.៩០៩.១៨៧.០៤១  

ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន ម្រត្ូវបានវភិាគដូចខាងដម្រកាម៖ 

ក) វភិាគតមឥណម្របតិ្ទន 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 
ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 
ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
កនុងរយៈដេលម្របំាមួយឡែ  ៣.៣៦៣.៤២៤.៧០៨    ៣.១២០.២៦៩.៨៤៩    ១៣.៧០៥.៩៥៥.៦៨៥    ១២.៦២១.៤៩១.៥៣៩    ៣.៣០៣.៤១៥.១០២   ៣.០៤៨.៤៥៨.៦៣៧    ១៣.៤៦១.៤១៦.៥៤០    ១២.៣៣១.០១៥.១៨៧  
ដលើសម្របំាមួយឡែ ប៉ាុឡនតមិនដលើសេីមួយឆ្ន ំ  ៧៤៨.១០៥.៣៧៨    ៦១៨.៥៣៨.៥៧២    ៣.០៤៨.៥២៩.៤១៥    ២.៥០១.៩៨៨.៥២៤    ៧២៤.៩៩៤.៣០៦    ៦០១.៣០៤.៣៤១    ២.៩៥៤.៣៥១.៧៩៧    ២.៤៣២.២៧៦.០៥៩  
ដលើសេីមួយឆ្ន ំ ប៉ាុឡនតមិនដលើសេីបីឆ្ន ំ  ៤៦៧.៥០៩.៩៤៤    ៤០៥.៣៥៥.៣០៥    ១.៩០៥.១០៣.០២២    ១.៦៣៩.៦៦២.២០៩    ៤៥២.១១៣.៨៥៤    ៣៨៧.៨៥៨.៧២៩    ១.៨៤២.៣៦៣.៩៥៥    ១.៥៦៨.៨៨៨.៥៥៩  
ដលើសេីបីឆ្ន ំ  ១៦៦.០០៣.៤១៣    ១៥០.១២២.៣២២    ៦៧៦.៤៦៣.៩០៨    ៦០៧.២៤៤.៧៩២    ១៥៥.០០៩.៣៦៩    ១៤២.៦៤៧.០៣០    ៦៣១.៦៦៣.១៧៩    ៥៧៧.០០៧.២៣៦  

  ៤.៧៤៥.០៤៣.៤៤៣    ៤.២៩៤.២៨៦.០៤៨    ១៩.៣៣៦.០៥២.០៣០    ១៧.៣៧០.៣៨៧.០៦៤    ៤.៦៣៥.៥៣២.៦៣១   ៤.១៨០.២៦៨.៧៣៧    ១៨.៨៨៩.៧៩៥.៤៧១    ១៦.៩០៩.១៨៧.០៤១  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៩. ក្បារ់បអញ្ញ ើរបសេ់រិងិជន (រ) 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន ម្រត្ូវបានវភិាគដូចខាងដម្រកាម (ត្)៖ 

ែ) វភិាគតមទំ្ក់ទំនង 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
ភាគីពាក់េ័នធ  ៨.៣៨៩.៣៦៣    ១៨.២៥១.៦០៤    ៣៤.១៨៦.៦៥៤    ៧៣.៨២៧.៧៣៨    ១១.៩៤៣.២៨៩    ១៩.៤៧៨.០៧៤    ៤៨.៦៦៨.៩០៣    ៧៨.៧៨៨.៨០៩  
ភាគីមិនពាក់េ័នធ  ៤.៧៣៦.៦៥៤.០៨០    ៤.២៧៦.០៣៤.៤៤៤    ១៩.៣០១.៨៦៥.៣៧៦    ១៧.២៩៦.៥៥៩.៣២៦    ៤.៦២៣.៥៨៩.៣៤២    ៤.១៦០.៧៩០.៦៦៣    ១៨.៨៤១.១២៦.៥៦៨    ១៦.៨៣០.៣៩៨.២៣២  

  ៤.៧៤៥.០៤៣.៤៤៣    ៤.២៩៤.២៨៦.០៤៨    ១៩.៣៣៦.០៥២.០៣០    ១៧.៣៧០.៣៨៧.០៦៤    ៤.៦៣៥.៥៣២.៦៣១    ៤.១៨០.២៦៨.៧៣៧    ១៨.៨៨៩.៧៩៥.៤៧១    ១៦.៩០៩.១៨៧.០៤១  

គ) វភិាគតមេម្រតការម្របាក់ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ្
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ្
ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

        
គណនីចរនត  ០,០០% - ០,២០%   គាម ន   ០,០០% - ០,២០%   គាម ន 
ម្របាក់បដញ្ញើកម្រមិត្ គាម ន    គាម ន  គាម ន  គាម ន 
ម្របាក់បដញ្ញើសនេំ  ០,០០% - ១៥,០០%    ០,០០% - ១៥,០០%    ០,០០% - ០,៥០%    ០,០០% - ០,៥០%  
ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកំណត់្  ០,៥០% - ១១,៦៥%    ០,៥០% - ១២,០០%    ០,៥០% - ៨,២៥%    ០,៥០% - ៨,២៥%  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២០. បំណ លអផសង  ៗ
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
បងារការឈ្ប់សម្រាកម្របចំាឆ្ន ំ  ២១.១២៥.៣៦៧    ២០.០៦៣.៣១០    ៨៦.០៨៥.៨៧១    ៨១.១៥៦.០៨៩    ២០.៧០៩.២៣៤    ១៩.៦២៦.៦២០    ៨៤.៣៩០.១២៩    ៧៩.៣៨៩.៦៧៨  
បងារម្របាក់រង្ហវ ន់បុគាលិក  ៩.៥២៧.២៣៥    ១១.០៤៦.២៨០    ៣៨.៨២៣.៤៨៣    ៤៤.៦៨២.២០៣    ៨.៦២២.៣០៦    ១០.៤៥៤.៩៩៩    ៣៥.១៣៥.៨៩៧    ៤២.២៩០.៤៧១  
មូលនិធិេតិ្ងិជ្នដផារម្របាក់  ២៥.៧៨២.១៥៤    ១៦.០៦០.៤៦០    ១០៥.០៦២.២៧៨    ៦៤.៩៦៤.៥៦១    ២៥.៧៧១.០២៧    ១៦.០២៦.៦៥៦    ១០៥.០១៦.៩៣៥    ៦៤.៨២៧.៨២៤  
េនធម្រត្ូវបង់  ១.៥០០.៩៧៦    ១.៥៦៣.៩០១    ៦.១១៦.៤៧៧    ៦.៣២៥.៩៨០    ១.៤១៤.០១៣    ១.៤៧៨.៤១៣    ៥.៧៦២.១០៣    ៥.៩៨០.១៨១  
ដផេងៗ   ១៧.៤០៥.៨៥៦    ១៥.០១៧.១៥៧    ៧០.៩២៨.៨៦២    ៦០.៧៤៤.៣៩៩    ១៧.២២៤.០៦៧    ១៤.៨២២.១៩៤    ៧០.១៨៨.០៧៣    ៥៩.៩៥៥.៧៧៤  

  ៧៥.៣៤១.៥៨៨    ៦៣.៧៥១.១០៨    ៣០៧.០១៦.៩៧១    ២៥៧.៨៧៣.២៣២    ៧៣.៧៤០.៦៤៧    ៦២.៤០៨.៨៨២    ៣០០.៤៩៣.១៣៧    ២៥២.៤៤៣.៩២៨  
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
បំណុលរយៈដេលែលី  ៥៤.៨១១.៨៧៧    ៤៤.០៥០.៥១៤    ២២៣.៣៥៨.៣៩៩    ១៧៨.១៨៤.៣២៩    ៥៣.២៩៦.៨៩២    ៤២.៧៨២.២៦៣    ២១៧.១៨៤.៨៣៥    ១៧៣.០៥៤.២៥៤  
បំណុលរយៈដេលឡវង  ២០.៥២៩.៧១១    ១៩.៧០០.៥៩៤    ៨៣.៦៥៨.៥៧២    ៧៩.៦៨៨.៩០៣    ២០.៤៤៣.៧៥៥    ១៩.៦២៦.៦១៩    ៨៣.៣០៨.៣០២    ៧៩.៣៨៩.៦៧៤  

  ៧៥.៣៤១.៥៨៨    ៦៣.៧៥១.១០៨    ៣០៧.០១៦.៩៧១    ២៥៧.៨៧៣.២៣២    ៧៣.៧៤០.៦៤៧    ៦២.៤០៨.៨៨២    ៣០០.៤៩៣.១៣៧    ២៥២.៤៤៣.៩២៨  
 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២១.  ក្បារ់រមច៊ី 
សមព័នធធ្គារ និងធ្គារបានចុោះកិចចសនាែចីម្របាក់ជាមួយេនកផតល់កមចីដផេង  ៗ។ ការទូទត់្សងម្របាក់ដដើម និងការម្របាក់ម្រត្ូវបានដធវើដែើងទំងម្របចំាម្រតី្ាស ឆាស ឬម្របចំាឆ្ន ំដោយឡផអកដលើកាលវភិាគ

សងសម្រាប់កិចចម្រេមដម្រេៀងែចីនីមួយ  ៗ។ សមព័នធធ្គារ និងធ្គារមិនបានសនាថានឹងោក់បញ្ញច ណំាមួយសម្រាប់ម្របាក់កមចីដ្ោះដទ ។ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
េំុានម្រទេយបញ្ញច ំ៖                

ម្របាក់កមចីរយៈដេលែលី  ១៦០.៩០០.៥២៦    ១២៤.៦២៩.០៧១    ៦៥៥.៦៦៩.៦៤៣    ៥០៤.១២៤.៥៩២    ១៣៧.៦៨៨.៩០០    ១០៤.៨៨៦.៦៩៨    ៥៦១.០៨២.២៦៨    ៤២៤.២៦៦.៦៩៣  
ម្របាក់កមចីរយៈដេលឡវង  ៤០១.០២៨.៨៥៦    ៤១៧.៧៦៩.៨៤៥    ១.៦៣៤.១៩២.៥៨៩    ១.៦៨៩.៨៧៩.០២៣    ៣៩១.៨១៧.៦២៦    ៤០២.៤៦៦.២១៨    ១.៥៩៦.៦៥៦.៨២៥    ១.៦២៧.៩៧៥.៨៥២  

  ៥៦១.៩២៩.៣៨២    ៥៤២.៣៩៨.៩១៦    ២.២៨៩.៨៦២.២៣២    ២.១៩៤.០០៣.៦១៥    ៥២៩.៥០៦.៥២៦    ៥០៧.៣៥២.៩១៦    ២.១៥៧.៧៣៩.០៩៣    ២.០៥២.២៤២.៥៤៥  

ម្របាក់កមចី ម្រត្ូវបានវភិាគដូចខាងដម្រកាម៖ 

ក) វភិាគតមទំ្ក់ទំនង 
  

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
ភាគីពាក់េ័នធ  -      -      -      -      -      -      -      -    
ភាគីមិនពាក់េ័នធ  ៥៦១.៩២៩.៣៨២    ៥៤២.៣៩៨.៩១៦    ២.២៨៩.៨៦២.២៣២    ២.១៩៤.០០៣.៦១៥    ៥២៩.៥០៦.៥២៦    ៥០៧.៣៥២.៩១៦    ២.១៥៧.៧៣៩.០៩៣    ២.០៥២.២៤២.៥៤៥  
  ៥៦១.៩២៩.៣៨២    ៥៤២.៣៩៨.៩១៦    ២.២៨៩.៨៦២.២៣២    ២.១៩៤.០០៣.៦១៥    ៥២៩.៥០៦.៥២៦    ៥០៧.៣៥២.៩១៦    ២.១៥៧.៧៣៩.០៩៣    ២.០៥២.២៤២.៥៤៥  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 

124 

២១. ក្បារ់រមច៊ី (រ) 
(ែ) វភិាគតមេម្រតការម្របាក់ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ្
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ្
ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ្
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
        

េម្រតការម្របាក់ម្របចំាឆ្ន ំ  ២,០០% - ១៤,៥០%    ២,០០% - ១៤,៥០%    ២,០០% - ៧,៦៩%    ២,០០% - ៨,០០%  

២២. បំណ លបនាទ ប់បនស ំ

ទំងដនោះគឺជាបំណុលប ា្ ប់បនេំេីភាគីមិនពាក់េ័នធ។ បំណុលទំងដនោះម្រត្ូវេនុម័ត្ដោយ ធ្គារជាតិ្ថ្នកមពុជា ដដើមបីោក់បញ្ចូ លដៅកនុងែាង់ម្របដភទទីេីរ ដៅកនុងការគណ្មូលនិធិផ្លា ល់របស់ធ្គារ 
ដោយេនុដល្លមដៅតមម្របកាសដលែ ធ៧-០១០-១៨២ម្រប.ក. របស់ធ្គារជាតិ្ថ្នកមពុជា ។ សមព័នធធ្គារ និងធ្គារមិនបានសនាថានឹងបញ្ញច ំសម្រាប់បំណុលប ា្ ប់បនេំដនោះដទ។ 

 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទីs៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
បំណុលប្ ា ប់បនេំរយៈដេលែលី  ២៦.១២៩.៨០៩    ១១.៤០៨.៤១៣    ១០៦.៤៧៨.៩៧២    ៤៦.១៤៧.០៣១    ២៦.១២៩.៨០៩    ១១.៤០៨.៤១៣    ១០៦.៤៧៨.៩៧២    ៤៦.១៤៧.០៣១  
បំណុលប្ ា ប់បនេំរយៈដេលឡវង  ១៤១.១៨៤.៧៩៩    ១៥៥.៧៥០.២១០    ៥៧៥.៣២៨.០៥៦    ៦៣០.០០៩.៥៩៩    ១៤១.១៨៤.៧៩៩    ១៥៥.៧៥០.២១០    ៥៧៥.៣២៨.០៥៦    ៦៣០.០០៩.៥៩៩  

  ១៦៧.៣១៤.៦០៨    ១៦៧.១៥៨.៦២៣    ៦៨១.៨០៧.០២៨    ៦៧៦.១៥៦.៦៣០    ១៦៧.៣១៤.៦០៨    ១៦៧.១៥៨.៦២៣    ៦៨១.៨០៧.០២៨    ៦៧៦.១៥៦.៦៣០  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២២. បំណ លបនាទ ប់បនស ំ(រ) 

បំណុលប ា្ ប់បនេំ ម្រត្ូវបានវភិាគដូចខាងដម្រកាម៖ 

ក) វភិាគតមទំ្ក់ទំនង 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
ភាគីពាក់េ័នធ  -      -      -      -      -      -      -      -    
ភាគីមិនពាក់េ័នធ  ១៦៧.៣១៤.៦០៨    ១៦៧.១៥៨.៦២៣    ៦៨១.៨០៧.០២៨    ៦៧៦.១៥៦.៦៣០    ១៦៧.៣១៤.៦០៨    ១៦៧.១៥៨.៦២៣    ៦៨១.៨០៧.០២៨    ៦៧៦.១៥៦.៦៣០  

  ១៦៧.៣១៤.៦០៨    ១៦៧.១៥៨.៦២៣    ៦៨១.៨០៧.០២៨    ៦៧៦.១៥៦.៦៣០    ១៦៧.៣១៤.៦០៨    ១៦៧.១៥៨.៦២៣    ៦៨១.៨០៧.០២៨    ៦៧៦.១៥៦.៦៣០  

(ែ) វភិាគតមេម្រតការម្របាក់ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ្
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ្
ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ្
ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
        

េម្រតការម្របាក់ម្របចំាឆ្ន ំ  ៥,៧៦% - ៨,៤៨%    ៥,៣៨% - ៨,៤៨%    ៥,៧៦% - ៨,៤៨%    ៥,៣៨% - ៨,៤៨%  
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២៣. បំណ លភរិសនា 
ការវភិាគបំណុលភតិ្សនារបស់សមព័នធធ្ គារដូចខាងដម្រកាម៖  

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ
ឆ្ន ំ២០២០ 

 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 

     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 
បំណុលភតិ្សនាឡដលមិនបានរាប់បញ្ចូ ល         

       

តិ្ចជាងមួយឆ្ន ំ  ១១.០៣០.៨៤៣    ១០.២៦១.៩០២    ៤៤.៩៥០.៦៨៥    ៤១.៥០៩.៣៩៤    ១០.២៨៥.០៩៥    ៩.៦៥៥.៦០២    ៤១.៩១១.៧៦២    ៣៩.០៥៦.៩១០  
មួយដៅម្របំាឆ្ន ំ  ១៩.២៣៨.៧៤៥    ២០.៥៨១.២៩៤    ៧៨.៣៩៧.៨៨៦    ៨៣.២៥១.៣៣៤    ១៧.៩៩៨.៧១៥    ១៨.៨៨៨.៨៩៦    ៧៣.៣៤៤.៧៦៤    ៧៦.៤០៥.៥៨៤  
ដលើសេីម្របំាឆ្ន ំ  ៤.២៥២.៧៥៤    ៣.៨១៦.៤៦២    ១៧.៣២៩.៩៧៣    ១៥.៤៣៧.៥៨៩    ១.០០៣.៩៦១    ៦៥៥.៩២៩    ៤.០៩១.១៤១    ២.៦៥៣.២៣៣  

បំណុលភតិ្សនាសរបុឡដលមិនបានដធវើេបបហារ  ៣៤.៥២២.៣៤២    ៣៤.៦៥៩.៦៥៨    ១៤០.៦៧៨.៥៤៤    ១៤០.១៩៨.៣១៧    ២៩.២៨៧.៧៧១    ២៩.២០០.៤២៧    ១១៩.៣៤៧.៦៦៧    ១១៨.១១៥.៧២៧  

                
ត្ថ្មលបចចុបបននថ្នបំណុលភតិ្សនា                
បំណុលភតិ្សនារយៈដេលែលី  ១០.៦៩២.៧០៣    ១០.៣០៩.៨៦៥    ៤៣.៥៧២.៧៦៥    ៤១.៧០៣.៤០៤    ៩.៩៧៤.០១៥    ៩.៧១១.៨៧៩    ៤០.៦៤៤.១១១    ៣៩.២៨៤.៥៥១  
បំណុលភតិ្សនារយៈដេលឡវង  ១៧.៩៩៨.២២៦    ១៨.៣០៨.០៣៧    ៧៣.៣៤២.៧៧១    ៧៤.០៥៦.០១០    ១៦.០២០.៦៩២    ១៦.០៦០.៥០៦    ៦៥.២៨៤.៣២០    ៦៤.៩៦៤.៧៤៦  

សរបុត្ថ្មលបចចុបបននថ្នបំណុលភតិ្សនា  ២៨.៦៩០.៩២៩    ២៨.៦១៧.៩០២    ១១៦.៩១៥.៥៣៦    ១១៥.៧៥៩.៤១៤    ២៥.៩៩៤.៧០៧    ២៥.៧៧២.៣៨៥    ១០៥.៩២៨.៤៣១    ១០៤.២៤៩.២៩៧  

 
 

  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
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២៣.  បំណ លភរិសនា (រ) 
សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ជួ្លការយិាល័យ សម្រាប់ម្របតិ្បត្តិការរបស់ែលួន ។ េ័ត៌្ានេំេីកិចចសនាជួ្ល ឡដលសមព័នធធ្គារ និងធ្គារជាេនកជួ្លម្រត្ូវបានបង្ហា ញដូចខាងដម្រកាម៖  

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 

 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្
ឆ្ន ំ២០២០ 

   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                ដ្ដើមការយិបរដិចេទ  ២៨.៦១៧.៩០២    ៣០.៩១៥.៩៣៩    ១១៥.៧៥៩.៤១៤    ១២៥.៩៨២.៤៥១    ២៥.៧៧២.៣៨៥    ២៧.៧៨៩.១៦៨    ១០៤.២៤៩.២៩៧    ១១៣.២៤០.៨៦០  
ការទិញបឡនថម សម្រាប់កនុងការយិបរដិចេទ  ៥.១៨០.១១៦    ៤.២០១.៦៩០    ២១.០៤១.៦៣១    ១៧.១៥៥.៥០០    ៥.១១៤.៤៦៥    ៣.៧៧៥.៧១៤    ២០.៧៧៤.៩៥៧    ១៥.៤១៦.២៤០  
ការទូទត់្សម្រាប់ការយិបរដិចេទ  (៥.៩៣៥.៥៦៣)   (៥.៦៨០.៨៣៦)   (២៤.១១០.២៥៧)   (២៣.១៩៤.៨៥៣)   (៥.៦៦៥.៣៣៨)   (៥.២២៩.៣៧៧)   (២៣.០១២.៦០៣)   (២១.៣៥១.៥៤៦) 
ការបញ្ច ប់ភតិ្សនាសម្រាប់ការយិបរដិចេទ  (១០១.៥២៧)   ៧៨.១៣៣    (៤១២.៤០៣)   ៣១៩.០១៧    (១០១.៥២៧)   (៧១.២៦៧)   (៤១២.៤០៣)   (២៩០.៩៨៣) 
ការម្របាក់  ៩៧១.៧២២    ១.០៧៦.៣៦៤    ៣.៩៤៧.១៣៧    ៤.៣៩៤.៧៩៣    ៨៧៤.៧២២    ៩៥៦.៣៣៥    ៣.៥៥៣.១២១    ៣.៩០៤.៧១៥  
លដមអៀងេីេម្រតបតូរម្របាក់  (៤១.៧២១)   (២៧៣.២៩៥)   (១៦៩.៤៧១)   (១.១១៥.៨៦៣)   -      -      -      -    
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   -      -      ៨៥៩.៤៨៥    (៩០៤.៧៥៤)   -      -      ៧៧៦.០៦២    ៤៩៤.៥១៩  
ចុ្ងការយិបរដិចេទ  ២៨.៦៩០.៩២៩    ៣០.៣១៧.៩៩៥    ១១៦.៩១៥.៥៣៦    ១២២.៦៣៦.២៩១    ២៥.៩៩៤.៧០៧    ២៧.២២០.៥៧៣    ១០៥.៩២៨.៤៣១    ១១១.៤១៣.៨០៥  
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២៣.  បំណ លភរិសនា (រ) 
សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ជួ្លការយិាល័យ សម្រាប់ម្របតិ្បត្តិការរបស់ែលួន ។ េ័ត៌្ានេំេីកិចចសនាជួ្ល ឡដលសមព័នធធ្គារ និងធ្គារជាេនកជួ្លម្រត្ូវបានបង្ហា ញដូចខាងដម្រកាម (ត្)៖  
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 

 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្
ឆ្ន ំ២០២០ 

   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ពាន់ដរៀល  ពាន់ដរៀល 

     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                ដ្ដើមការយិបរដិចេទ  ២៧.៨៩៧.២៣២    ៣១.៣៦១.៩៣៩    ១១២.៨៤៤.៣០៣    ១២៦.៨៥៩.០៤៥    ២៥.១៥៥.៤១៣    ២៨.០៧២.៦៥៩    ១០១.៧៥៣.៦៤៦    ១១៤.២៥៥.៧២២  
ការទិញបឡនថម សម្រាប់កនុងការយិបរដិចេទ  ៣.៤០៨.៦០៨    ១.៤២៥.៩៥៤    ១៣.៨៥៥.៩៩២    ៥.៨៧៧.៦៨៥    ៣.៣៥០.៩១៦    ១.៣៦៥.២៥៩    ១៣.៦២១.៤៧៤    ៥.៦២២.៥៦២  
ការទូទត់្សម្រាប់ការយិបរដិចេទ  (៣.០១៦.៣១២)   (២.៨៩៧.៨៩៥)   (១២.២៦១.៣០៨)   (១១.៨៨៧.៧៦៤)   (២.៨៨០.៤៥៥)   (២.៦៣៥.២២៨)   (១១.៧០៩.០៥០)   (១០.៨១១.៥១៩) 
ការបញ្ច ប់ភតិ្សនាសម្រាប់ការយិបរដិចេទ  (៧៧.៣០៨)   ៩១.៤០៧    (៣១៤.២៥៧)   ៣៧២.៩៤៩    (៧៤.២៤៥)   (៥៤.៩៣០)   (៣០១.៨០៦)   (២២៤.៦០៦) 
ការម្របាក់  ៤៩០.៩២៣    ៥៣២.៤៨៤    ១.៩៩៥.៦០២    ២.១៨៥.០០៩    ៤៤៣.០៧៨    ៤៧២.៨១៣    ១.៨០១.១១២    ១.៩៤០.១៦៦  
លដមអៀងេីេម្រតបតូរម្របាក់  (១២.២១៤)   (១៩៥.៨៩៤)   (៤៩.៦៥០)   (៨០១.៣៨៣)   -      -      -      -    
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   -      -      ៨៤៤.៨៥៤    ៣០.៧៥០    -      -      ៧៦៣.០៥៥    ៦៣១.៤៨០  
ចុ្ងការយិបរដិចេទ  ២៨.៦៩០.៩២៩    ៣០.៣១៧.៩៩៥    ១១៦.៩១៥.៥៣៦    ១២២.៦៣៦.២៩១    ២៥.៩៩៤.៧០៧    ២៧.២២០.៥៧៣    ១០៥.៩២៨.៤៣១    ១១១.៤១៣.៨០៥  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៣.  បំណ លភរិសនា (រ) 
ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍លំហូរទឹកម្របាក់ដូចខាងដម្រកាម ៖ 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 

     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 
                
លំហូរស្ថច់ម្របាក់សរបុសម្រាប់ការជួ្ល  ៥.៩៣៥.៥៦៣    ៥.៧១៦.៤៤៤    ២៤.១១០.២៥៧    ២៣.៣៤០.២៤១    ៥.៦៦៥.៣៣៨    ៥.២៦៣.៥០៤    ២៣.០១២.៦០៣    ២១.៤៩០.៨៨៧  

 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 

     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 
                
លំហូរស្ថច់ម្របាក់សរបុសម្រាប់ការជួ្ល  ៣.០១៥.៨០៥    ២.៩៥៤.២១៣    ១២.២៥៩.២៤៧    ១២.១១៧.២៩៦    ២.៨៨០.៤៥៥    ២.៦៧៣.៧៤៣    ១១.៧០៩.០៥០    ១០.៩៦៨.៦៨៨  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៤. េរថក្បអោជន៍និអោជិរ  
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
រំណរ់ 
សាា ល ់

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ

ឆ្ន ំ២០២០ 
  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 

     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 
                
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្ត (ក)  ១១.៧៦៤.៨៤៧    ១១.០១០.៤៧១    ៤៧.៩៤១.៧៥២    ៤៤.៥៣៧.៣៥៥    ១១.១៨៧.០៣២    ១០.៤៩៨.១៩០    ៤៥.៥៨៧.១៥៤    ៤២.៤៦៥.១៧៨  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍េភិវឌ្ឍន៍វជិាជ ជី្វៈ ម្រគប់ម្រគង (ែ)  ២.០៧០.២៥៩    ១.៣០៧.១៧២    ៨.៤៣៦.៣០៥    ៥.២៨៧.៥១១    ២.០៣៩.៩៨៣    ១.៣០៧.១៧២    ៨.៣១២.៩៣១    ៥.២៨៧.៥១១  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បំណាច់េតី្ត្ភាេការង្ហរ (គ)  ៦.១៣៧.៤១៣    ៦.០៣៦.៤១២    ២៥.០០៩.៩៥៨    ២៤.៤១៧.២៨៦    ៦.០៥២.៤៩៩    ៥.៩៧៦.៤០១    ២៤.៦៦៣.៩៣៥    ២៤.១៧៤.៥៤២  

  ១៩.៩៧២.៥១៩    ១៨.៣៥៤.០៥៥    ៨១.៣៨៨.០១៥    ៧៤.២៤២.១៥២    ១៩.២៧៩.៥១៤    ១៧.៧៨១.៧៦៣    ៧៨.៥៦៤.០២០    ៧១.៩២៧.២៣១  
    
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ
ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 
                
េត្ថម្របដយាជ្ន៍រយៈដេលែលី  ៨.២០៧.៦៧៣    ៧.៣៤៣.៥៨៤    ៣៣.៤៤៦.២៦៧    ២៩.៧០៤.៧៩៧    ៨.០៩២.៤៨២    ៧.២៨៣.៥៧៣    ៣២.៩៧៦.៨៦៤    ២៩.៤៦២.០៥៣  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍រយៈដេលឡវង  ១១.៧៦៤.៨៤៦    ១១.០១០.៤៧១    ៤៧.៩៤១.៧៤៨    ៤៤.៥៣៧.៣៥៥    ១១.១៨៧.០៣២    ១០.៤៩៨.១៩០    ៤៥.៥៨៧.១៥៦    ៤២.៤៦៥.១៧៨  

  ១៩.៩៧២.៥១៩    ១៨.៣៥៤.០៥៥    ៨១.៣៨៨.០១៥    ៧៤.២៤២.១៥២    ១៩.២៧៩.៥១៤    ១៧.៧៨១.៧៦៣    ៧៨.៥៦៤.០២០    ៧១.៩២៧.២៣១  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៤. េរថក្បអោជន៍និអោជិរ (រ) 
(ក) េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្ត 

(i) ចំនួនទឹកម្របាក់ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានកំណត់្ដូចខាងដម្រកាម៖ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 ្
ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
ត្ថ្មលបចចុបបននថ្នការទទួលបានេត្ថម្របដយាជ្ន៍

ឡដលបានកំណត់្កាត្េវកិចច  ១១.៧៦៤.៨៤៧    ១១.០១០.៤៧១    ៤៧.៩៤១.៧៥២    ៤៤.៥៣៧.៣៥៥    ១១.១៨៧.០៣២    ១០.៤៩៨.១៩០    ៤៥.៥៨៧.១៥៤    ៤២.៤៦៥.១៧៨  
ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទេយសកមមឡផនការ  -      -      -      -      -      -      -      -    
បំណុលសុទធម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់កនុង      របាយ

ការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុ  ១១.៧៦៤.៨៤៧    ១១.០១០.៤៧១    ៤៧.៩៤១.៧៥២    ៤៤.៥៣៧.៣៥៥    ១១.១៨៧.០៣២    ១០.៤៩៨.១៩០    ៤៥.៥៨៧.១៥៤    ៤២.៤៦៥.១៧៨  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៤. េរថក្បអោជន៍និអោជិរ (រ) 

(ក) េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្ត (ត្) 

(ii) បឡម្រមបម្រមួលដលើកាត្េវកិចចេត្ថម្របដយាជ្ន៍ ឡដលបានកំណត់្កនុងមួយការយិបរដិចេទានដូចខាងដម្រកាម៖ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ  ៦ ឡែ  គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ  ៦ ឡែ  គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
ដ្ដើមការយិបរដិចេទ   ១១.០១០.៤៧១    ៩.៧២៣.៣៦៧    ៤៤.៥៣៧.៣៥៥    ៣៩.៦២២.៧២១    ១០.៤៩៨.១៩០    ៩.១៤៣.២៩៥    ៤២.៤៦៥.១៧៨    ៣៧.២៥៨.៩២៦  

បនាុកត្ថ្មលដសវាកមមបចចុបបនន  ៤៤២.៥៣៤    ៤១៩.២៦០    ១.៧៩៧.៥៧៣    ១.៧១១.៨៣៩    ៤១៣.៨៥៧    ៣៩៤.៥៤៥    ១.៦៨១.០៨៧    ១.៦១០.៩២៧  
ចំណាយការម្របាក់  ៣៩៤.៧៣៥    ៣៤៨.២៦៨    ១.៦០៣.៤១៤    ១.៤២១.៩៧៨    ៣៨១.៦១៩    ៣១៩.៣៥០    ១.៥៥០.១៣៦    ១.៣០៣.៩០៦  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍បានបង់  (១១០.៣៧០)   (៤៨.៤៦៨)   (៤៤៨.៣២៣)   (១៩៧.៨៩៥)   (១១០.៣៧០)   (៤៨.៤៦៨)   (៤៤៨.៣២៣)   (១៩៧.៨៩៥) 
ខាត្េីការទូទត់្េត្ថម្របដយាជ្ន៍  (៧.៣០២)   ៤៧.៤៣៧    (២៩.៦៦១)   ១៩៣.៦៨៥    (៧.៣០២)   ៤៧.៤៣៧    (២៩.៦៦០)   ១៩៣.៦៨៥  
ចំដណញេីការវាស់ឡវងដែើងវញិកនុងការយិបរដិចេទ  ៥០.៥៤៧    ៤០៧.៣៦៥    ២០៥.៣២២    ១.៦៦៣.២៧១    ២០.៤៧៥    ៣៨៧.៩១៨    ៨៣.១៦៩    ១.៥៨៣.៨៦៩  
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   (១៥.៧៦៨)   (១០.៩៣២)   (៦៤.០៥០)   (៤៤.៦៣៥)   (៩.៤៣៧)   (៤.៧៣៥)   (៣៨.៣៣៣)   (១៩.៣៣៣) 
លដមអៀងេីេម្រតបតូរម្របាក់  -      -      ៣៤០.១២២    ១៨៦.៦៥០    -      -      ៣២៣.៩០០    ១៧៥.៥៤១  

ចុ្ងការយិបរដិចេទ  ១១.៧៦៤.៨៤៧    ១០.៨៨៦.២៩៧    ៤៧.៩៤១.៧៥២    ៤៤.៥៥៧.៦១៤    ១១.១៨៧.០៣២    ១០.២៣៩.៣៤២    ៤៥.៥៨៧.១៥៤    ៤១.៩០៩.៦២៦  
 

 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៤. េរថក្បអោជន៍និអោជិរ (រ) 

(ក) េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្ត (ត្) 

(iii) ចំនួនទឹកម្របាក់ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដៅកនុងរបាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្ ម្រត្ូវបានកំណត់្ដូចខាងដម្រកាម៖ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
បនាុកត្ថ្មលដសវាកមមបចចុបបនន  ៤៤២.៥៣៤    ៤១៩.២៦០    ១.៧៩៧.៥៧៣    ១.៧១១.៨៣៩    ៤១៣.៨៥៧    ៣៩៤.៥៤៥    ១.៦៨១.០៨៧    ១.៦១០.៩២៧  
ចំណាយការម្របាក់  ៣៩៤.៧៣៥    ៣៤៨.២៦៨    ១.៦០៣.៤១៤    ១.៤២១.៩៧៨    ៣៨១.៦១៩    ៣១៩.៣៥០    ១.៥៥០.១៣៦    ១.៣០៣.៩០៦  
ចំដណញ/(ខាត្)េីការទូទត់្េត្ថម្របដយាជ្ន៍  (៧.៣០២)   ៤៧.៤៣៧    (២៩.៦៦១)   ១៩៣.៦៨៥    (៧.៣០២)   ៤៧.៤៣៧    (២៩.៦៦០)   ១៩៣.៦៨៦  
  ៨២៩.៩៦៧    ៨១៤.៩៦៥    ៣.៣៧១.៣២៦    ៣.៣២៧.៥០២    ៧៨៨.១៧៤    ៧៦១.៣៣២    ៣.២០១.៥៦៣    ៣.១០៨.៥១៩  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៤. េរថក្បអោជន៍និអោជិរ (រ) 

(ក) េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្ត (ត្) 

(iv) ការសនមត្ដ៏សំខាន់ ឡៗដលបានដម្របើម្របាស់ដដើមបីកំណត់្ចំណាយ និងកាត្េវកិចចបា៉ា ន់ស្ថម ន ានដូចខាងដម្រកាម៖ 
 

 ៣០  មិង នា  ២០២១  ៣១  ធនូ  ២០២០ 
    
េម្រតកំដណើ នម្របាក់ដបៀវត្េរ ៍ ៣,៥០%  ៣,៤៦% 
េម្រតេតិ្ផរណា ១,២០%  ១,២០% 
េម្រតេបបហារ ៧,២៥%  ៧,០០% 
េម្រតមរណៈ (*) និង េម្រតបឡម្រមបម្រមលួបុគាលិក (**)    

(*)  តរាងេម្រតមរណៈានដូចខាងដម្រកាម៖ 

អាយ  
 ៣០  មិង នា  ២០២១ ៣១  ធនូ ២០២០ 

េក្តាបឡក្មមរណៈ (% រន ងមួយឆ្ន )ំ េក្តាបឡក្មមរណៈ (% រន ងមួយឆ្ន )ំ 
ស្តសរ៊ី ប រស ស្តសរ៊ី ប រស 

១៨-២៩  ០ - ០,៤៩   ០ - ០,៤២   ០ - ០,៤៩   ០ - ០,៤២  
៣០-៣៩  ០ - ០,១០   ០ - ០,៣២   ០ - ០,១០   ០ - ០,៣២  
៤០-៤៩  -     -     -     -    
៥០-៥៩  -     ០ - ៦,៦៧   -     ០ - ៦,៦៧  
៦០  -     -     -     -    

(**)  តរាងេម្រតបឡម្រមបម្រមួលបុគាលិកានដូចខាងដម្រកាម៖ 

អាយ  
 ៣០  មិង នា  ២០២១ ៣១  ធនូ  ២០២០ 

េក្តា បឡក្មបក្មួលប គាលរិ (% រន ងមួយឆ្ន )ំ េក្តា បឡក្មបក្មួលប គាលរិ (% រន ងមួយឆ្ន )ំ 
ស្តសរ៊ី ប រស ស្តសរ៊ី ប រស 

១៨-២៩  ២,៣ - ៩,១០   ៤,២៩ - ៩,២៤   ២,៣ - ៩,១០   ៤,២៩ - ៩,២៤  
៣០-៣៩  ១,៦៨ - ៤,៦៨   ២,៧៤ - ៥,៧៦   ១,៦៨ - ៤,៦៨   ២,៧៤ - ៥,៧៦  
៤០-៤៩  ០ - ៦,៦៧   ០ - ៤,៣៨   ០ - ៦,៦៧   ០ - ៤,៣៨  
៥០-៥៩  -     ០ - ៨,៣៣   -     ០ - ៨,៣៣  
៦០  -     -     -     -    



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៤. េរថក្បអោជន៍និអោជិរ (រ) 

(ក) េត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្ត (ត្) 

ភាេឡម្របម្របលួថ្នកាត្េវកិចចេត្ថម្របដយាជ្ន៍ឡដលបានកំណត់្ចំដពាោះការផ្លល ស់បតូរការសនមត្ដ៏សំខាន់គឺ៖ 
 

     ផលប៉ាោះ លអ់លើការេវរិចចេរថក្បអោជន៍ឡដលបានរំណរ់ 
 ការផ្លល សប់រូរការសនមរ  ការអរើនអែើងអលើការសនមរ  ការងយច ោះអលើការសនមរ 
 ៣០  មិង នា

២០២១ 
 ៣១  ធូ

២០២០ 
   ៣០  មិង នា

២០២១ 
 ៣១  ធូ  

២០២០ 
   ៣០  មិង នា

២០២១ 
 ៣១  ធូ  

២០២០ 
                
េម្រតកំដណើ នម្របាក់ឡែ ១,០០%  ១,០០%  ការដកើនដែើងដោយ  ២០,៤៦%  ២០,៨០%  ការងយចុោះដោយ  ១៦,៤៥%  ១៦,៦៧% 
េេម្រតេបបហារ ១,០០%  ១,០០%  ការងយចុោះដោយ  ១៦,៣៩%  ១៦,៦១%  ការដកើនដែើងដោយ  ២០,៤០%  ២០,៧៥% 
េម្រតេតិ្ផរណា ១,០០%  ១,០០%  ការដកើនដែើងដោយ  ២០,៥០%  ២០,៨៤%  ការងយចុោះដោយ  ១៦,៤៨%  ១៦,៦៩% 
េម្រតមរណភាេ ០,១០%  ០,១០%  ការងយចុោះដោយ  ១,៨៨%  ១,៩១%  ការដកើនដែើងដោយ  ០,០៨%  ០,០៩% 
េម្រត បឡម្រមបម្រមួលរបស់បុគាលិក ១,០០%  ១,០០%  ការងយចុោះដោយ  ១២,៤២%  ១២,៧៣%  ការដកើនដែើងដោយ  ៧,០៥%  ៧,៣៩% 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៤. េរថក្បអោជន៍និអោជិរ (រ) 
(ែ) េត្ថម្របដយាជ្ន៍េភិវឌ្ឍន៍វជិាជ ជី្វៈម្រគប់ម្រគង 

បឡម្រមបម្រមលួដៅកនុងេត្ថម្របដយាជ្ន៍េភិវឌ្ឍន៍វជិាជ ជី្វៈម្រគប់ម្រគងានដូចខាងដម្រកាម៖ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
ដ្ដើមការយិបរដិចេទ  ១.៣០៧.១៧២    ២.០៨៣.៧២៦    ៥.២៨៧.៥១១    ៨.៤៩១.១៨៣    ១.៣០៧.១៧២    ២.០៨៣.៧២៦    ៥.២៨៧.៥១១    ៨.៤៩១.១៨៣  

ការបឡនថម (កំណត់្សាា ល់ ៣០)  ៧៦៩.៧៤៩    ៦៧៧.៩៧៨    ៣.១២៦.៧២០    ២.៧៦៨.១៨៤    ៧៣៩.៤៦៤    ៦៧៧.៩៧៨    ៣.០០៣.៧០៣    ២.៧៦៨.១៨៤  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍បានបង់  (២.២៦៣)   (២.០៨៣.៦៧៩)   (៩.១៩២)   (៨.៥០៧.៦៦១)   (២.២៦៣)   (២.០៨៣.៦៧៩)   (៩.១៩២)   (៨.៥០៧.៦៦១) 
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   (៤.៣៩៩)   (២.៤៥០)   (១៧.៨៦៩)   (១០.០០៣)   (៤.៣៩០)   (២.៤៥០)   (១៧.៨៣២)   (១០.០០៣) 
លដមអៀងេីេម្រតបតូរម្របាក់  -      -      ៤៩.១៣៥    ២៣.៤២៥    -      -      ៤៨.៧៤១    ២៣.៤២៦  
ចុ្ងការយិបរដិចេទ  ២.០៧០.២៥៩    ៦៧៥.៥៧៥    ៨.៤៣៦.៣០៥    ២.៧៦៥.១២៨    ២.០៣៩.៩៨៣    ៦៧៥.៥៧៥    ៨.៣១២.៩៣១    ២.៧៦៥.១២៩  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៤. េរថក្បអោជន៍និអោជិរ (រ) 

(គ) េត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បំណាច់េតី្ត្ភាេការង្ហរ 

បឡម្រមបម្រមលួដៅដៅកនុងេត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បំណាច់េតី្ត្ភាេការង្ហរ ានដូចខាងដម្រកាម៖ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
ដ្ដើមការយិបរដិចេទ  ៦.០៣៦.៤១២    ៦.៤៩៨.៨០០    ២៤.៤១៧.២៨៦    ២៦.៤៨២.៦១០    ៥.៩៧៦.៤០១    ៦.៤៤០.៤៥៦    ២៤.១៧៤.៥៤២    ២៦.២៤៤.៨៥៨  

ការបឡនថម (កំណត់្សាា ល់ ៣០)  ៤.០៥៤.៥៨១    ៣.៩៥៩.៩៩៩    ១៦.៤៦៩.៧០៨    ១៦.១៦៨.៦៧៧    ៣.៩៥៥.៦០៨    ៣.៨៨៨.៧១៤    ១៦.០៦៧.៦៨០    ១៥.៨៧៧.៦១៩  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍បានបង់  (៣.៩២៥.៨៦៦)   (៣.៧៣៨.៩៧០)   (១៥.៩៤៦.៨៦៨)   (១៥.២៦៦.២១៥)   (៣.៨៥៧.២៤៨)   (៣.៦៧០.៥៤១)   (១៥.៦៦៨.១៤១)   (១៤.៩៨៦.៨១៩) 
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   (២៧.៧១៤)   (២០.០៨៨)   (១១២.៥៧៤)   (៨២.០១៩)   (២២.២៦២)   (២០.០៣៦)   (៩០.៤២៨)   (៨១.៨០៧) 
លដមអៀងេីេម្រតបតូរម្របាក់  -      -      ១៨២.៤០៦    ១១៨.៩៨៧    -      -      ១៨០.២៨២    ១១៧.៩១០  
ចុ្ងការយិបរដិចេទ   ៦.១៣៧.៤១៣    ៦.៦៩៩.៧៤១    ២៥.០០៩.៩៥៨    ២៧.៤២២.០៤០    ៦.០៥២.៤៩៩    ៦.៦៣៨.៥៩៣    ២៤.៦៦៣.៩៣៥    ២៧.១៧១.៧៦១  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៥. អដើមទ ន និង ប េវលាភភាគហ  ន 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្  ឆ្ន ២ំ០២១ ដដើមទុនចុោះបញ្ជ សីរបុាន ៤៣៣.១៦៣.០១៩ ភាគហ នុ (២០២០៖ ៤៣៣.១៦៣.០១៩ ភាគហ នុ) ឡដលានត្ថ្មលចារកិ ១ ដុល្លល រអាដមរកិ កនុង ១ ភាគហ នុ ។ ភាគហ នុទំងេស់ម្រត្ូវបានបង់

រចួ រាល់ទំងស្សុងដោយភាគហ និុក និងអាស្ស័យដៅតមចំឡណកភាគហ ុនរបស់េួកដគដៅកនុងធ្ គារដូចខាងដម្រកាម៖ 

ដដើមទុន 
 

 នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា   ឆ្ន ២ំ០២១  នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

ចំនួនភាគហ  ន  ដ លាល រអាអមររិ  

ការកាន់ 
កាប់ភាគហ  ន 
គិរជាភាគរយ  ចំនួនភាគហ  ន  ដ លាល រអាអមររិ  

ការកាន់ 
កាប់ភាគហ  ន 
គិរជាភាគរយ 

            
ACLEDA Financial Trust  ១១១.៤៩២.៧១៩    ១១១.៤៩២.៧១៩   ២៥.៧៣៩២%   ១១១.៤៩២.៧១៩    ១១១.៤៩២.៧១៩   ២៥,៧៣៩២% 
ASA Plc.  ៨៩.៨៧៨.០២៦    ៨៩.៨៧៨.០២៦   ២០.៧៤៩២%   ១០៧.២០៤.៥៤៧    ១០៧.២០៤.៥៤៧   ២៤,៧៤៩២% 
SMBC  ៧៨.២៥៩.៣១០    ៧៨.២៥៩.៣១០   ១៨.០៦៦៩%   ៧៨.២៥៩.៣១០    ៧៨.២៥៩.៣១០   ១៨,០៦៦៩% 
COFIBRED S.A  ៥២.៥៣០.២២៣    ៥២.៥៣០.២២៣   ១២.១២៧១%   ៥២.៥៣០.២២៣    ៥២.៥៣០.២២៣   ១២,១២៧១% 
ORIX Corporation  ៥២.៥៣០.២២៣    ៥២.៥៣០.២២៣   ១២.១២៧១%   ៥២.៥៣០.២២៣    ៥២.៥៣០.២២៣   ១២,១២៧១% 
Triodos Microfinance Fund  ១០.៩៣៨.៣៣៩    ១០.៩៣៨.៣៣៩   ២.៥២៥២%   ១០.៩៣៨.៣៣៩    ១០.៩៣៨.៣៣៩   ២,៥២៥២% 
Triodos Fair Share Fund  ៩.៣៥៤.១៥៧    ៩.៣៥៤.១៥៧   ២.១៥៩៥%   ៩.៣៥៤.១៥៧    ៩.៣៥៤.១៥៧   ២,១៥៩៥% 
Triodos Sustainable Finance Foundation  ៦.៥០៨.៦៣៦    ៦.៥០៨.៦៣៦   ១.៥០២៦%   ៦.៥០៨.៦៣៦    ៦.៥០៨.៦៣៦   ១,៥០២៦% 
Public Shareholders  ២១.៦៧១.៣៨៦    ២១.៦៧១.៣៨៦   ៥.០០៣១%   ៤.៣៤៤.៨៦៥    ៤.៣៤៤.៨៦៥   ១,០០៣១% 
  ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ៤៣៣.១៦៣.០១៩   ១០០%   ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ៤៣៣.១៦៣.០១៩   ១០០% 
            
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥)    ១.៧៦៥.១៣៩.៣០២        ១.៧៥២.១៤៤.៤១២    

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៥. អដើមទ ន និង ប េវលាភភាគហ  ន (រ) 
បុេវល្លភភាគហ ុន 

បុេវល្លភភាគហ ុន គឺចំនួនឡដលដលើសរវាងទឹកម្របាក់ឡដលធ្គារបានទទួលេីការដបាោះផាយភាគហ ុនងមីប ា្ ប់េី
ទូទត់្ចំណាយម្របតិ្បត្តិការទក់ទងដោយផ្លា ល់ដលើការដបាោះផាយ នឹងត្ថ្មលចារកឹថ្នភាគហ ុនឡដលបានដបាោះផាយ។  

ថ្្ងៃទី២៥ ឡែឧសភា ឆ្ន ំ២០២០ ធ្គារបានចុោះបញ្ជ ីភាគហ ុនរបស់ែលួនដៅកនុងម្រកុមហ ុនផារមូលបម្រត្កមពុជា(ផ.ម.ក)។ 
ចំនួនភាគហ ុនងមីឡដលបានដបាោះផាយានចំនួន ៤.៣៤៤.៨៦៥ ភាគហ ុនឡដលានត្ថ្មលចារកឹ ៤.០០០ (០,៩៨ ដុល្លល រអាដមរកិ) 
កនុងមួយភាគហ ុននឹងត្ថ្មលដបាោះផាយលក់ជាស្ថធារណៈដលើកដំបូង ១៦.២០០ (៣,៩៧ ដុល្លល រអាដមរកិ) ដរៀល កនុងមួយ               
ភាគហ ុន។ ធ្គារបានទទួលស្ថច់ម្របាក់េីការដបាោះផាយភាគហ ុនងមីចំនួន ១៧.០៨២.១០៥ ដុល្លល រអាដមរកិ និងាន
ចំណាយ ម្របតិ្បត្តិការទក់ទងដោយផ្លា ល់ដលើការដបាោះផាយមូលបម្រត្កមមសិទធិជាស្ថធារណៈដំបូងចំនួន ១.០៣១.០២៥ 
ដុល្លល រអាដមរកិ ដោយទទួលបានបុេវភាគហ ុនចំនួន ១១.៧០៦.២១៥ ដុល្លល រអាដមរកិ (៤៧.៧២៦.២៣៩ ពាន់ដរៀល)។ ដៅថ្ងៃ
ទី២៣ ឡែវចិេិកា ឆ្ន ំ២០២០ ាច ស់ភាគហ ុនបានេនុម័ត្ឱ្យឡកឡម្របលកខនតិកៈម្រកមុហ ុនទក់ទងនឹងការបដងកើនដដើមទុនសម្រាប់
ការដបាោះផាយលក់មូលបម្រត្ជាស្ថធារណៈដលើកដំបូង។ លកខនតិកៈម្រត្ូវបានេនុម័ត្ដោយធ្គារជាតិ្ថ្នកមពុជា ដៅថ្ងៃទី
២៩ ឡែមី្ ឆ្ន ំ២០២១ និងម្រកសួងពាណិជ្ជកមម ដៅថ្ងៃទី១២ ឡែឧសភា ឆ្ន ំ២០២១។ 

ដៅថ្ងៃទី១០ ឡែមិងុ  ្ ឆ្ន ំ២០២១ ម្រកមុម្របឹកាភិបាលបានេនុម័ត្ឱ្យឡបងឡចកភាគល្លភជាស្ថច់ម្របាក់ចំនួន 
៤២.៤៩៣.២៩២ ដុល្លល រអាដមរកិ ឬដៅេម្រត ០,០៩៨១ កនុងមួយភាគហ ុនដលើម្របាក់ចំដណញរកាទុករបស់ធ្ គារ។ ដៅថ្ងៃទី៣០ 
ឡែមិងុ  ្ ឆ្ន ំ២០២១ ធ្ គារបានទូទត់្ភាគល្លភជាស្ថច់ម្របាក់ចំនួន ៤២៦.២៣១ ដុល្លល រអាដមរកិ ដៅដអាយភាគហ ុនិកជា
ស្ថធារណជ្ន។ ភាគល្លភម្រត្វូបានេនារដេល សម្រាប់ាច ស់ភាគហ ុនជាស្ថថ ប័ន ឡដលម្រត្វូបានរកាទុកជាឡផនកមួយថ្នម្របាក់
ចំដណញរកាទុករបស់ធ្ គារ និងម្រត្ូវសថិត្ដៅដម្រកាមការេនុម័ត្របស់ធ្ គារជាតិ្ថ្នកមពុជាសម្រាប់ការឡបងឡចកឡដលាន
ទឹកម្របាក់ចំនួន ៤២.០៦៧.០៦១ ដុល្លល រអាដមរកិ។ 

 ដៅថ្ងៃទី១៥ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០២១ ASA Plc., ជាាច ស់ភាគហ ុនស្ថថ ប័នមួយរបស់ធ្ គារ បានដធវើឱ្យភាគហ ុនទំងេស់
របស់ែលួនស្សបចាប់ដៅតមយល់ម្រេមរបស់ភាគហ ុនិកេិត្ម្របាកដចំនួន ១១.៤៨៨ ដលើភាគហ ុនសរបុ ១០៧.២០៤.៥៤៧ ដសមើ
នឹង ២៤.៧៤៩២% ថ្នភាគហ ុនសរុបរបស់ធ្គារស្សបតមវធិានការឡដលពាក់េ័នធនិងបទបបញ្ញត្តិរបស់ គ.ម.ក ។ ប្ ា ប់
េីដធវើឱ្យស្សបចាប់ ៤ % ថ្នភាគហ ុនរបស់ធ្ គារ ដសមើនឹង ១៧.៣២៦.៥២១ ភាគហ ុន នឹងម្រត្ូវបានបង្ហា ញដៅដលើ ទីផារ          
មូលបម្រត្ កនុងឆ្ន ២ំ០២១ ។ សម្រាប់ភាគហ ុនឡដលដៅសល់ចំនួន ២០.៧៤៩២% នឹងម្រត្ូវេនុវត្តតមឡផនការឡដលបានកំណត់្ ។ 

 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៦. ចំណូលការក្បារ់ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

ឥណទន និងបុដរម្របទន៖                
- ចំណូលការម្របាក់  ២៧៨.៩៥៧.៤៦០    ២៥០.៧១៨.០៣២    ១.១៣៣.១២៥.២០៣    ១.០២៣.៦៨១.៧២៥    ២៦០.១៤៩.៤៩៣    ២៣២.៩៥៨.៦៦៥    ១.០៥៦.៧២៧.២៤១    ៩៥១.១៧០.២២៩  
- ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ  ១៩៨.១៨០    ១.២៤៩.១៣៩    ៨០៥.០០៧    ៥.១០០.២៣៥    ១៩៥.៨៦៣    ១.២៤៩.១៣៩    ៧៩៥.៥៩៦    ៥.១០០.២៣៥  

                
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្គារដផេងៗ ៖                
- ធ្ គារដៅដម្រៅម្របដទសកមពុជា  ៦៩.៥៦៣    ៣៤២.៩៥០    ២៨២.៥៦៥    ១.៤០០.២៦៥    ៨៥.៣៣០    ៣៤២.៧៩៣    ៣៤៦.៦១១    ១.៣៩៩.៦២៥  
- ធ្ គារដៅខាងកនុងម្របដទសកមពុជា  ៦០០.៦០៣    ២៧២.៣០៣    ២.៤៣៩.៦៤៩    ១.១១១.៨១២    ៥៩២.៦៥៤    ២៥៧.១០១    ២.៤០៧.៣៥៩    ១.០៤៩.៧៤២  

  ២៧៩.៨២៥.៨០៦    ២៥២.៥៨២.៤២៤    ១.១៣៦.៦៥២.៤២៤    ១.០៣១.២៩៤.០៣៧    ២៦១.០២៣.៣៤០    ២៣៤.៨០៧.៦៩៨    ១.០៦០.២៧៦.៨០៧    ៩៥៨.៧១៩.៨៣១  
 
 
 
 
 
 
  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៦. ចំណូលការក្បារ់ (រ) 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

ឥណទន និងបុដរម្របទន៖                
- ចំណូលការម្របាក់  ១៣៩.៨០៥.៥០៨    ១២៤.៣៣០.៣៦៨    ៥៦៨.៣០៩.៣៩០    ៥១០.១៦៨.៦៤៦    ១៣១.០៣១.៨៤៩    ១១៥.៤០៣.៣៥៨    ៥៣២.៦៤៤.៤៦៦    ៤៧៣.៥៤៣.០១៧  
- ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ  ១០៣.២៧៥    ២៩៣.៧៣៤    ៤១៩.៨១៣    ១.២១៨.៤២៤    ១០០.៩៥៨    ២៩៣.៧៣៤    ៤១០.៣៩៤    ១.២១៨.៤២៤  

                
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្គារដផេងៗ ៖                
- ធ្ គារដៅដម្រៅម្របដទសកមពុជា  ៤១.៥៣៩    ៦៧.០១២    ១៦៨.៨៥៦    ២៧៩.១២៩    ៥៤.៤៧៥    ៦៦.៨៥៥    ២២១.៤៤១    ២៧៨.៤៨៨  
- ធ្ គារដៅខាងកនុងម្របដទសកមពុជា  ៣០២.០៨៧    ១២៤.១៤៤    ១.២២៧.៩៨៤    ៥០៩.៨៤៣    ៣០២.០៧៤    ១១៥.៨៣៣    ១.២២៧.៩៣១    ៤៧៥.៧៧១  

  ១៤០.២៥២.៤០៩    ១២៤.៨១៥.២៥៨    ៥៧០.១២៦.០៤៣    ៥១២.១៧៦.០៤២    ១៣១.៤៨៩.៣៥៦    ១១៥.៨៧៩.៧៨០    ៥៣៤.៥០៤.២៣២    ៤៧៥.៥១៥.៧០០  
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៧. ចំណាយការក្បារ់ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្ គារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ                 

ម្របាក់បដញ្ញើសនេំានកាលកំណត់្  ៥.២០០.០០០    ៣.៨៨៩.២៩១    ២១.១២២.៤០០    ១៥.៨៧៩.៩៧៥    ៤.៥៣៧.៨៣០    ៣.៣៨៩.៧២៩    ១៨.៤៣២.៦៦៥    ១៣.៨៤០.២៦៤  
ម្របាក់បដញ្ញើសនេំ  ២១.៦៧៦    ១៨.៦៨៥    ៨៨.០៤៨    ៧៦.២៩១    ១១.៦៧៦    ១២.៦៤៩    ៤៧.៤២៨    ៥១.៦៤៦  
គណនីចរនត  ១០៤    -      ៤២២    -      ១០៤    -      ៤២២    -    

                
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន                

ម្របាក់បដញ្ញើសនេំានកាលកំណត់្  ៤៩.៩៤១.១០៣    ៤៣.០៣៣.៩១២    ២០២.៨៦០.៧៦០    ១៧៥.៧០៧.៤៦៣    ៤៧.៩៨៣.៨៣៩    ៤១.០៨៤.៩០៦    ១៩៤.៩១០.៣៥៤    ១៦៧.៧៤៩.៦៧១  
ម្របាក់បដញ្ញើសនេំ  ៣.៣០៩.០៤៥    ២.៩២៥.៣៣២    ១៣.៤៤១.៣៤១    ១១.៩៤៤.១៣១    ២.៧៩០.០៧៦    ២.៣០៦.៥៣៤    ១១.៣៣៣.២៨៩    ៩.៤១៧.៥៧៨  
គណនីចរនត  ៣៦.៥៨៦    ២៧.១១៨    ១៤៨.៦១២    ១១០.៧២៣    ៣៦.៥៨៦    ២៧.១១៨    ១៤៨.៦១២    ១១០.៧២៣  
                

បំណុលប្ ា ប់បនេំ  ៥.៨០៥.៤៥៨    ៥.៩៥៨.៦៩៦    ២៣.៥៨១.៧៧០    ២៤.៣២៩.៣៥៦    ៥.៨០៥.៤៥៨    ៥.៩៥៨.៦៩៦    ២៣.៥៨១.៧៧១    ២៤.៣២៩.៣៥៦  
ម្របាក់កមចី  ១៥.១៨៧.០៣៨    ១៨.៥៣៤.៥៨៣    ៦១.៦៨៩.៧៤៨    ៧៥.៦៧៦.៧០២    ១៣.៦០៩.២៦៧    ១៦.១៨៧.៦០៣    ៥៥.២៨០.៨៤៣    ៦៦.០៩៣.៩៨៣  
ចំណាយការម្របាក់ដលើភតិ្សនា  ៩៧១.៨៣៨    ១.០៧៦.៣៦៤    ៣.៩៤៧.៦០៨    ៤.៣៩៤.៧៩៣    ៨៧៤.៧២២    ៩៥៦.៣៣៥    ៣.៥៥៣.១២១    ៣.៩០៤.៧១៥  

  ៨០.៤៧២.៨៤៨    ៧៥.៤៦៣.៩៨១    ៣២៦.៨៨០.៧០៩    ៣០៨.១១៩.៤៣៤    ៧៥.៦៤៩.៥៥៨    ៦៩.៩២៣.៥៧០    ៣០៧.២៨៨.៥០៥    ២៨៥.៤៩៧.៩៣៦  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៧. ចំណាយការក្បារ់(រ) 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្ គារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ                 

ម្របាក់បដញ្ញើសនេំានកាលកំណត់្  ២.៨២២.៧៤៣    ១.៩២៦.២៩៤    ១១.៤៧៤.៤៥០    ៧.៩០៤.៣១៨    ២.៤៧៥.៨១២    ១.៦៦៧.៨៤៨    ១០.០៦៤.១៧៦    ៦.៨៤៤.២៦១  
ម្របាក់បដញ្ញើសនេំ  ១១.៧៤៥    ១០.៤៣៧    ៤៧.៧៤៣    ៤២.៧៧៩    ៦.០១៤    ៧.១៥៦    ២៤.៤៤៧    ២៩.៣២៨  
គណនីចរនត  ៥៨    -      ២៣៦    -      ៥៨    -      ២៣៦    -    

                
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន                

ម្របាក់បដញ្ញើសនេំានកាលកំណត់្  ២៦.៦៥៥.៥៨០    ២១.៥៣៩.៤៣៨    ១០៨.៣៥៤.៩៣៣    ៨៨.៣៧៥.៤១៥    ២៥.៦៧៥.០២៩    ២០.៥៥២.៥៥៥    ១០៤.៣៦៨.៩៩៣    ៨៤.៣២៦.៧២៩  
ម្របាក់បដញ្ញើសនេំ  ១.៦៨៧.៦៤៨    ១.៤៣១.៧៤៨    ៦.៨៦០.២៨៩    ៥.៨៧៥.៦៩៩    ១.៤៤១.៩២៦    ១.១២៦.៧០៥    ៥.៨៦១.៤២៩    ៤.៦២៣.៩៣៣  
គណនីចរនត  ២៣.៥២២    ១៣.០០៧    ៩៥.៦១៧    ៥៣.៣៩០    ២៣.៥២២    ១៣.០០៧    ៩៥.៦១៧    ៥៣.៣៩០  
                

បំណុលប្ ា ប់បនេំ  ២.៩២០.២៨៥    ៣.៣៤៨.៣៥៤    ១១.៨៧០.៩៥៩    ១៣.៧២៣.៥៣៦    ២.៩២០.២៨៥    ៣.៣៤៨.៣៥៤    ១១.៨៧០.៩៥៩    ១៣.៧២៣.៥៣៦  
ម្របាក់កមចី  ៧.៦៣០.២១៩    ៨.៩៣៥.៧៣៤    ៣១.០១៦.៨៤០    ៣៦.៦៧៦.៥៧៩    ៦.៩២០.៤១១    ៧.៨៥៥.៥៨៩    ២៨.១៣១.៤៧០    ៣២.២៤១.០១០  
ចំណាយការម្របាក់ដលើភតិ្សនា  ៤៩១.០៣៩    ៥៣២.៤៨៤    ១.៩៩៦.០៧៤    ២.១៨៥.០០៩    ៤៤៣.០៧៨    ៤៧២.៨១៣    ១.៨០១.១១២    ១.៩៤០.១៦៦  

  ៤២.២៤២.៨៣៩    ៣៧.៧៣៧.៤៩៦    ១៧១.៧១៧.១៤១    ១៥៤.៨៣៦.៧២៥    ៣៩.៩០៦.១៣៥    ៣៥.០៤៤.០២៧    ១៦២.២១៨.៤៣៩    ១៤៣.៧៨២.៣៥៣  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៨.  ចំណូលរថ្ក្ម និង អជើងសា 

 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
កថ្ម្រមដជ្ើងស្ថ  ៨.០៣៩.៣២៣    ៨.០២៩.០៦១    ៣២.៦៥៥.៧៣០    ៣២.៧៨២.៦៥៦    ៧.៨០៤.២៨១    ៧.៧៩២.៨៤៥    ៣១.៧០០.៩៨៩    ៣១.៨១៨.១៨៦  
កថ្ម្រមេីា៉ា សីុនដេធីេឹម  ៤.១១៨.៣៧៦    ៣.៤១៧.៥០៤    ១៦.៧២៨.៨៤៣    ១៣.៩៥៣.៦៦៩    ៤.០៧២.៩០០    ៣.៣៧៨.២៧២    ១៦.៥៤៤.១២០    ១៣.៧៩៣.៤៨៥  
កថ្ម្រមេីការសងឥណទនមុនកាលកំណត់្  ៣.៤១១.២២៩    ៣.០៣៧.៤២១    ១៣.៨៥៦.៤១២    ១២.៤០១.៧៩០    ២.៥១១.៤៥៤    ២.៤២២.៤២២    ១០.២០១.៥២៦    ៩.៨៩០.៧៤៩  
កថ្ម្រមដជ្ើងស្ថ បានេីភាន ក់ង្ហរធា រ្ា៉ា ប់រង  ១.៩១១.៦២២    ២.៤៦៦.៤៣៣    ៧.៧៦៥.០០៩    ១០.០៧០.៤៤៦    ១.៨១៦.៣៥៨    ២.៣៤៣.៣៥២    ៧.៣៧៨.០៤៦    ៩.៥៦៧.៩០៦  
កថ្ម្រមេីដសវាម្របាក់បដញ្ញើ  ១.៨១៤.៧៧៩    ១.១៤២.៦១០    ៧.៣៧១.៦៣២    ៤.៦៦៥.២៧៧    ១.៦៩៤.៣០២    ១.១៣២.៥១៩    ៦.៨៨២.២៥៥    ៤.៦២៤.០៧៥  
កថ្ម្រមេីការបណតុ ោះបណាត ល  ៦២៩.៧៨៥    ៦៧៨.៥០៥    ២.៥៥៨.១៨៧    ២.៧៧០.៣៣៦    ១២.៨៣៤    ១២.៧៩៩    ៥២.១៣២    ៥២.២៥៨  
កថ្ម្រមេីការធា  ្  ២៨៩.០០២    ៦០៤.៦០០    ១.១៧៣.៩២៦    ២.៤៦៨.៥៨២    ២៨៨.០១៥    ៦០៤.២០៦    ១.១៦៩.៩១៧    ២.៤៦៦.៩៧៣  
កថ្ម្រមដផេងៗ   ១.៦៩៧.៧១២    ៣.២១៣.៤៤៣    ៦.៨៩៦.១០៦    ១៣.១២០.៤៨៧    ១.៦៣៩.២២២    ៣.១៦៥.៨៨៦    ៦.៦៥៨.៥២០    ១២.៩២៦.៣១៣  
  ២១.៩១១.៨២៨    ២២.៥៨៩.៥៧៧    ៨៩.០០៥.៨៤៥    ៩២.២៣៣.២៤៣    ១៩.៨៣៩.៣៦៦    ២០.៨៥២.៣០១    ៨០.៥៨៧.៥០៥    ៨៥.១៣៩.៩៤៥  

ថ្្ងៃទី ៣០ មិងុ  ្២០២១ ានកថ្ម្រមដជ្ើងស្ថេីការទូទត់្ជាស្ថច់ម្របាក់ចំនួន១.៩៩១.២០០ ដរៀល (ដសមើរនឹង ៤៨៩ ដុល្លល រអាដមរកិ) និង ៣.៩៩៧ ដុល្លល រអាដមរកិ (២០២០៖ ២.៦៦៣.០០០ ដរៀល (ដសមើរនឹង ៦៥១             
ដុល្លល រអាដមរកិ) និង ៧.៤១១ ដុល្លល រអាដមរកិ) សម្រាប់ម្របតិ្បត្តិការរបស់ភាន ក់ង្ហរទូទត់្ស្ថច់ម្របាក់ពាក់េ័នធនឹងមូលបម្រត្។ 
 
 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៨.  ចំណូលរថ្ក្ម និង អជើងសា (រ) 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
កថ្ម្រមដជ្ើងស្ថ  ៣.៥៦២.១៤៨    ៣.៨៥០.៣៦១    ១៤.៤៨០.១៣២    ១៥.៨០៤.៥៩៨    ៣.៤២៦.៧៧៣    ៣.៦៧៤.៥៦៣    ១៣.៩២៩.៨៣២    ១៥.០៨៥.៦០៦  
កថ្ម្រមេីា៉ា សីុនដេធីេឹម  ២.២១៨.៩៥២    ១.៧៥៩.៨៦៤    ៩.០២០.០៤០    ៧.២១៨.៦៧៨    ២.១៩៦.២០២    ១.៧៤១.១៦៣    ៨.៩២៧.៥៦១    ៧.១៤១.៩១១  
កថ្ម្រមេីការសងឥណទនមុនកាលកំណត់្  ១.៥២៩.៧៥១    ១.២៨២.៨២៣    ៦.២១៨.៤៣៨    ៥.២៧២.៨៥៨    ១.១១៥.៣១៥    ៩៦៩.២៩៣    ៤.៥៣៣.៧៥៥    ៣.៩៨៦.៦៨៦  
កថ្ម្រមដជ្ើងស្ថ បានេីភាន ក់ង្ហរធា រ្ា៉ា ប់រង  ៩២៣.៨០៤    ១.០១៧.៧០៩    ៣.៧៥៥.២៦៣    ៤.១៨៤.២៨០    ៨៧៨.៩៩៨    ៩៦៩.៣៨៧    ៣.៥៧៣.១២៧    ៣.៩៨៥.៤៨៦  
កថ្ម្រមេីការបណតុ ោះបណាត ល  ៣៤៦.៦០៦    ៣១៤.៧៧៩    ១.៤០៨.៩៥៣    ១.២៩២.៥១៧    ៦.៤២៦    ៦.៣៨៨    ២៦.១២២    ២៦.២១០  
កថ្ម្រមេីការធា  ្  ១៣១.៩៣១    ២៥១.១០៣    ៥៣៦.៣០០    ១.០៣២.៣២៤    ១៣១.៦២៥    ២៥០.៧០៩    ៥៣៥.០៥៦    ១.០៣០.៧១៥  
កថ្ម្រមេីដសវាម្របាក់បដញ្ញើ  ៦២.៤០៩    ១០៩.២៨២    ២៥៣.៦៩៣    ៤៦៦.៨៦៥    ៥១.១៦២    ១០៥.២៦៣    ២០៧.៩៧៤    ៤៥០.៣៣៤  
កថ្ម្រមដផេងៗ   ៦៧៨.៣៨៥    ១.៤៧៦.១៤៩    ២.៧៥៧.៦៣៥    ៦.០៦១.៨៦២    ៦៥០.១៣៩    ១.៤៤៤.៥៤៩    ២.៦៤២.៨១៥    ៥.៩៣២.៥២១  
  ៩.៤៥៣.៩៨៦    ១០.០៦២.០៧០    ៣៨.៤៣០.៤៥៣    ៤១.៣៣៣.៩៨២    ៨.៤៥៦.៦៤០    ៩.១៦១.៣១៥    ៣៤.៣៧៦.២៤២    ៣៧.៦៣៩.៤៦៩  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៩. ចំណូល/(ខារ)អផសង  ៗ- ស ទធ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
ចំដណញេីការបតូររូបិយប័ណណ   ៥.៣៥០.២២៣    ៥.២៧៩.៧៨៥    ២១.៧៣២.៦០៦    ២១.៥៥៧.៣៦២    ៥.៣៤១.១៣០    ៥.២៧៥.៣៦៥    ២១.៦៩៥.៦៧០    ២១.៥៣៩.៣១៥  
ការម្របមូលឥណទន និងបុដរម្របទនបាត់្បង់ឡដលបាន

ជ្ម្រមោះដចញេីបញ្ជ ីរចួមកវញិ  ២.៧៦០.៨១៥    ២.៣៩៣.៨៣៥    ១១.២១៤.៤៣១    ៩.៧៧៤.០២៨    ២.១៥៤.១៧៩    ២.១១៨.៣៥៧    ៨.៧៥០.២៧៥    ៨.៦៤៩.២៥២  
(ខាត្) /ចំដណញេីការលក់ម្រទេយ និង បរកិាខ រ  (៤៣៦.២២០)   ៩៩.៥៥០    (១.៧៧១.៩២៦)   ៤០៦.៤៦៣    (៤៣៥.៦៨៧)   ៩០.៦៩២    (១.៧៦៩.៧៦១)   ៣៧០.២៩៥  
ភាគហ ុនដលើត្ថ្មលសមស្សបតមរយៈចំដណញ ឬខាត្  ១១៦.៦១៤    ១៧៤.៤៧៩    ៤៧៣.៦៨៦    ៧១២.៣៩៨    ១១៦.៦១៤    ១៧៤.៤៧៩    ៤៧៣.៦៨៦    ៧១២.៣៩៨  
ចំណូលដផេងៗ   ៥៥១.២២៩    ៥៧២.៥៩៨    ២.២៣៩.០៩២    ២.៣៣៧.៩១៨    ៤៥៦.៧០៥    ៣៤៥.៤២៤    ១.៨៥៥.១៣៦    ១.៤១០.៣៦៦  
  ៨.៣៤២.៦៦១    ៨.៥២០.២៤៧    ៣៣.៨៨៧.៨៨៩    ៣៤.៧៨៨.១៦៩    ៧.៦៣២.៩៤១    ៨.០០៤.៣១៧    ៣១.០០៥.០០៦    ៣២.៦៨១.៦២៦  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៩. ចំណូល/(ខារ)អផសង  ៗ- ស ទធ(រ) 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
ចំដណញេីការបតូររូបិយប័ណណ   ២.៧០៦.៤៩៨    ២.៤៥០.៣១៧    ១១.០០១.៩១៤    ១០.០៦១.២៣៤    ២.៧០២.៤៣៨    ២.៤៤៤.៩៦១    ១០.៩៨៥.៤១០    ១០.០៣៩.៣៨៤  
ការម្របមូលឥណទន និងបុដរម្របទនបាត់្បង់ឡដលបាន

ជ្ម្រមោះដចញេីបញ្ជ ីរចួមកវញិ  ១.១៥៣.៩២៣    ១.៤៣៥.៨៣៨    ៤.៦៩០.៦៩៧    ៥.៨៨១.៦៨៦    ៨០៧.៧៨០    ១.៣២៧.៦៩៥    ៣.២៨៣.៦២៦    ៥.៤៣៦.៧៩២  
ចំដណញេីការលក់ម្រទេយ និង បរកិាខ រ  ៣.៤៥៨    ៨១.៥១១    ១៤.០៥៧    ៣៣៣.១៧១    ៣.៨៤៤    ៧១.៧៥០    ១៥.៦២៦    ២៩៣.៣៣៤  
ភាគហ ុនដលើត្ថ្មលសមស្សបតមរយៈចំដណញ ឬខាត្  ១១៦.៦១៤    ១៧៤.៤៧៩    ៤៧៤.០៣៦    ៧១២.៣៩៨    ១១៦.៦១៤    ១៧៤.៤៧៩    ៤៧៤.០៣៦    ៧១២.៣៩៨  
ចំណូលដផេងៗ   ១៩២.០៦៩    ១៨០.០៤៦    ៧៨០.៧៦០    ៧៤២.៩៧៨    ១៤២.០៩២    ៣២.៤៦៥    ៥៧៧.៦០៤    ១៣៨.៨១៣  
  ៤.១៧២.៥៦២    ៤.៣២២.១៩១    ១៦.៩៦១.៤៦៥    ១៧.៧៣១.៤៦៧    ៣.៧៧២.៧៦៨    ៤.០៥១.៣៥០    ១៥.៣៣៦.៣០២    ១៦.៦២០.៧២១  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣០. ចំណាយទូអៅ និងរដាបាល 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ្ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

 

               

ម្របាក់ដបៀវត្េរ ៍និង ម្របាក់ឈ្នួល   ៥៤.៧៤៣.១០២    ៥១.៤១២.៦៩៤    ២២២.៣៦៦.៤៨០    ២០៩.៩១៨.០៣០    ៥០.៤០៦.៤៤២    ៤៦.៩០៦.៩៦១    ២០៤.៧៥០.៩៦៧    ១៩១.៥២១.១២២  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្ដផេងៗ   ២០.៩៧១.៥១២    ១៨.៩៨១.០៦១    ៨៥.១៨៦.២៨២    ៧៧.៤៩៩.៦៧២    ២០.៥២៧.៩៧២    ១៧.៩៨៤.៥១៨    ៨៣.៣៨៤.៦២២    ៧៣.៤៣០.៧៨៧  
ចំណាយរលំស់ដលើម្រទេយនិងបរកិាខ រ   ១០.១២២.៩០៦    ១០.៦២៤.៧៩៤    ៤១.១១៩.២៤៤    ៤៣.៣៨១.០៣៤    ៨.៩៦៣.១១២    ៩.៥៣២.៨៥៦    ៣៦.៤០៨.១៦១    ៣៨.៩២២.៦៥១  
ចំណាយជួ្សជុ្ល និង ឡងទំ  ៦.២២៨.៨២២    ៥.៤៧៤.៧៨០    ២៥.៣០១.៤៧៥    ២២.៣៥៣.៥២៧    ៥.៩៤៣.៨៩៧    ៥.២១៩.៥៣២    ២៤.១៤៤.១១០    ២១.៣១១.៣៤៩  
រលំស់ដលើសិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមម  ៥.៥៣១.២៩៤    ៥.២៣២.៤១៣    ២២.៤៦៨.១១៦    ២១.៣៦៣.៩៤២    ៥.១១៩.៤៧៨    ៤.៨១២.៦៨៩    ២០.៧៩៥.៣២០    ១៩.៦៥០.២០៩  
ចំណាយេត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បំណាច់េតី្ត្ភាេការង្ហរ ការ 

(កំណត់្សាា ល់ ២៤ (គ))  ៤.០៥៤.៥៨១    ៣.៩៥៩.៩៩៩    ១៦.៤៦៩.៧០៨    ១៦.១៦៨.៦៧៦    ៣.៩៥៥.៦០៨    ៣.៨៨៨.៧១៤    ១៦.០៦៧.៦៨០    ១៥.៨៧៧.៦១៩  
ចំណាយទឹកដភលើង  ២.៥៩៣.៩១៤    ២.៦៧១.៧៤៨    ១០.៥៣៦.៤៧៩    ១០.៩០៨.៧៤៧    ២.៤២៨.៨៦១    ២.៤៦៩.៩៣៧    ៩.៨៦៦.០៣៣    ១០.០៨៤.៧៥៣  
ចំណាយបរកិាខ រការយិាល័យ  ២.៤១០.៨៤៧    ២.៧៦០.៦០២    ៩.៧៩២.៨៦១    ១១.២៧១.៥៣៨    ២.១៦៥.៨០៦    ២.៤៣៣.៥២១    ៨.៧៩៧.៥០៤    ៩.៩៣៦.០៦៦  
ចំណាយរលំស់ដលើម្រទេយសកមមេរបីូ  ២.០០៨.៦២២    ១.៦៣៩.៧១០    ៨.១៥៩.០២៣    ៦.៦៩៤.៩៣៦    ១.៧៨៩.៩៦៩    ១.៤៦៨.៧០៦    ៧.២៧០.៨៥៤    ៥.៩៩៦.៧២៧  
ចំណាយទំ ក់្ទំនង  ១.៩០៣.៩៧៤    ១.៩៧៧.៣៣៦    ៧.៧៣៣.៩៤២    ៨.០៧៣.៤៦៣    ១.៤១៥.៦៥៣    ១.៥១៤.០០៧    ៥.៧៥០.៣៨២    ៦.១៨១.៦៩១  
ចំណាយេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្ត (កំណត់្សាា ល់ ២៤ (ក))  ៨២៩.៩៦៧    ៨១៤.៩៦៥    ៣.៣៧១.៣២៦    ៣.៣២៧.៥០២    ៧៨៨.១៧៤    ៧៦១.៣៣២    ៣.២០១.៥៦៣    ៣.១០៨.៥១៩  
ចំណាយការដធវើដំដណើ រ   ៨០៤.៧៤៤    ១.០១៦.១៥០    ៣.២៦៨.៨៧០    ៤.១៤៨.៩៤០    ៧០៩.០៧៦    ៨៧០.៤៤៨    ២.៨៨០.២៦៧    ៣.៥៥៤.០៣៩  
ការចំណាយដលើេត្ថម្របដយាជ្ន៍េភិវឌ្ឍន៍វជិាជ ជី្វៈម្រគប់ម្រគង 

(កំណត់្សាា ល់ ២៤ (ែ))  ៧៦៩.៧៤៩    ៦៧៧.៩៧៨    ៣.១២៦.៧២០    ២.៧៦៨.១៨៤    ៧៣៩.៤៦៤    ៦៧៧.៩៧៨    ៣.០០៣.៧០៣    ២.៧៦៨.១៨៤  
ចំណាយកថ្ម្រមអាជាា ប័ណណ   ៥៤៨.៤៧២    ៥៨១.៤៦៩    ២.២២៧.៨៩៣    ២.៣៧៤.១៣៨    ៥៣៤.៤៣៧    ៥៦៣.៥០៣    ២.១៧០.៨៨៣    ២.៣០០.៧៨៣  
ចំណាយដផេងៗ   ៦.៥៤៣.៦៦៣    ៦.៨៣៣.៥៩៨    ២៦.៥៨០.៣៥៩    ២៧.៩០១.៥៨១    ៥.៩២៧.០២៨    ៥.៨៧៣.៣៧៨    ២៤.០៧៥.៥៨៨    ២៣.៩៨១.០០២  
   ១២០.០៦៦.១៦៩    ១១៤.៦៥៩.២៩៧    ៤៨៧.៧០៨.៧៧៨    ៤៦៨.១៥៣.៩១០    ១១១.៤១៤.៩៧៧    ១០៤.៩៧៨.០៨០    ៤៥២.៥៦៧.៦៣៧    ៤២៨.៦២៥.៥០១  
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៣០. ចំណាយទូអៅ និងរដាបាល (រ) 

ថ្្ងៃទី ៣០ មិងុ  ្២០២១ ចំណាយម្របាក់ដបៀវត្េរ ៍និង ម្របាក់ឈ្នួលចំនួន ២២.២២៦ ដុល្លល រអាដមរកិ (២០២០៖ ១៧.៧១១ ដុល្លល រអាដមរកិ) ម្រត្ូវបានទូទត់្ឱ្យនិដយាជិ្ត្របស់ធ្គារ
សម្រាប់ម្របតិ្បត្តិការរបស់ភាន ក់ង្ហរទូទត់្ស្ថច់ម្របាក់ពាក់េ័នធនឹងមូលបម្រត្។ 

ថ្្ងៃទី ៣០ មិងុ  ្២០២១ ានការចំណាយសម្រាប់ម្របតិ្បត្តិការរបស់ភាន ក់ង្ហរទូទត់្ស្ថច់ម្របាក់ពាក់េ័នធនឹងមូលបម្រត្ ទក់ទិននឹងសាភ រៈផាត់្ផាង់ការយិាល័យចំនួន ៨៦ ដុល្លល រអាដមរកិ 
ដម្រគឿងសង្ហា រមឹ និងបរកិាខ របំពាក់ចំនួន ២៨៦ ដុល្លល រអាដមរកិ និងកថ្ម្រមសាជិ្កភាេចំនួន ៦.៣៣៩ ដុល្លល រអាដមរកិ (២៥.៨៣៣.៣៣៣ ដរៀល) (២០២០៖ ការជួ្សជុ្ល និងការឡងទំចំនួន ៤.៨៦០             
ដុល្លល រអាដមរកិ សាភ រៈផាត់្ផាង់ការយិាល័យចំនួន ៤៥២ ដុល្លល រអាដមរកិ ដម្រគឿងសង្ហា រមឹ និង បរកិាខ របំពាក់ចំនួន ២២៣ ដុល្លល រអាដមរកិ និងកថ្ម្រមសាជិ្កភាេចំនួន ៦.៣១២ ដុល្លល រអាដមរកិ 
(២៥.៨៣៣.៣៣៣ ដរៀល)។ 
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៣០. ចំណាយទូអៅ និងរដាបាល (រ) 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ្ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

 

               

ម្របាក់ដបៀវត្េរ ៍និង ម្របាក់ឈ្នួល   ២៨.១៨៩.៦១១    ២៦.៣៣៥.១១២    ១១៤.៥៩០.៧៦៩    ១០៨.០២៧.៨១៤    ២៦.០៤០.៣១៩    ២៤.០៤៩.៧៦៩    ១០៥.៨៥៣.៨៩៧    ៩៨.៦៥២.៣៥១  
េត្ថម្របដយាជ្ន៍និដយាជិ្ត្ដផេងៗ   ៨.៣៥១.០៤៦    ៦.៥៣៦.៣៩៥    ៣៣.៩៤៧.០០២    ២៦.៩៣៦.៩៩៥    ៨.៣៥៩.០៣២    ៦.០៩៣.៧០២    ៣៣.៩៧៩.៤៦៥    ២៥.១១៨.៤០២  
ចំណាយរលំស់ដលើម្រទេយនិងបរកិាខ រ   ៥.០៤០.៧៩៩    ៥.៣៤១.៨៣៤    ២០.៤៩០.៨៤៨    ២១.៩១៦.៣៦៨    ៤.៤៦៣.០២១    ៤.៧៩៥.១៥៦    ១៨.១៤២.១៨០    ១៩.៦៧៣.៣៧៦  
ចំណាយជួ្សជុ្ល និង ឡងទំ  ៣.១២៨.០៩០    ២.៦១២.៨៦៥    ១២.៧១៥.៦៨៦    ១០.៧២៥.៥៦៦    ២.៩៩៥.១២០    ២.៤៨៣.០៤៣    ១២.១៧៥.១៦៣    ១០.១៩២.៩៩៤  
រលំស់ដលើសិទធិដម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមម  ២.៨៥៦.៩០៤    ២.៦០៧.៩៨៣    ១១.៦១៣.៣១៥    ១០.៧០០.៨៨៣    ២.៦៥៣.៥៦៧    ២.៣៩៨.៦៥៥    ១០.៧៨៦.៧៥០    ៩.៨៤១.៩៨៩  
ចំណាយេត្ថម្របដយាជ្ន៍ម្របាក់បំណាច់េតី្ត្ភាេការង្ហរ ការ  ២.០៤៤.១៣៨    ១.៨៤២.៤៤០    ៨.៣០៩.៤២១    ៧.៥៦៥.០៣៤    ១.៩៩២.១៨០    ១.៧៩៦.២៤២    ៨.០៩៨.២១២    ៧.៣៧៥.៩០៥  
ចំណាយទឹកដភលើង  ១.៣៩៦.៦៩២    ១.៤១២.៤៨៥    ៥.៦៧៧.៥៥៣    ៥.៧៩២.៣៦១    ១.៣០៥.៨៧៩    ១.៣១១.៨១៧    ៥.៣០៨.៣៩៨    ៥.៣៧៩.៣១១  
ចំណាយបរកិាខ រការយិាល័យ  ១.១៧១.០១៤    ១.៣៤៣.៩២២    ៤.៧៦០.១៧២    ៥.៥១៥.៥៦៧    ១.០៣៦.៥០៩    ១.២១០.១២៤    ៤.២១៣.៤០៩    ៤.៩៦៥.៤០៤  
ចំណាយរលំស់ដលើម្រទេយសកមមេរបីូ  ៩៧៤.២៩៣    ៨៣៤.៨៤១    ៣.៩៦០.៥០១    ៣.៤២៤.៧៥៣    ៨៦៤.៨៤៤    ៧៤៩.៥០៣    ៣.៥១៥.៥៩១    ៣.០៧៤.៦០៥  
ចំណាយទំ ក់្ទំនង  ៩០៦.៦០៤    ៨៧៨.៤៦៣    ៣.៦៨៥.៣៤៥    ៣.៦០៨.៧៤២    ៦៤៨.២៤៧    ៦៤២.០៥៥    ២.៦៣៥.១២៤    ២.៦៣៨.៩៥០  
ចំណាយេត្ថម្របដយាជ្ន៍ដេលចូលនិវត្ត   ៤១៥.៧២៤    (៦៩៦.១៩៦)   ១.៦៨៩.៩១៨    (២.៨១២.៣៤៥)   ៤០៣.៨៤៦    (៦៨០.៨២០)   ១.៦៤១.៦៣៤    (២.៧៥០.៩៤៥) 
ការចំណាយដលើេត្ថម្របដយាជ្ន៍េភិវឌ្ឍន៍វជិាជ ជី្វៈម្រគប់ម្រគង  ៤០២.៣២៣    ៣៣៨.២៥៨    ១.៦៣៥.៤៤៣    ១.៣៨៧.៩០២    ៣៨៣.៥៧៤    ៣៣៨.២៥៨    ១.៥៥៩.២២៨    ១.៣៨៧.៩០២  
ចំណាយការដធវើដំដណើ រ  ៣៣៥.៥៩៣    ៣៩៩.១១០    ១.៣៦៤.១៨៦    ១.៦៤១.៩០៦    ២៩៥.៨៣៩    ៣៥៥.១៥៦    ១.២០២.៥៨៦    ១.៤៦០.៤០៨  
ចំណាយកថ្ម្រមអាជាា ប័ណណ   ២៧៦.០៤៥    ២៨៨.១៣៧    ១.១២២.១២៣    ១.១៨២.៣៣០    ២៦៨.៧៥៣    ២៨០.៨៤៣    ១.០៩២.៤៨១    ១.១៥២.៣៣៥  
ចំណាយដផេងៗ   ៣.១១៥.២៥៥    ៣.៤៩២.២៦០    ១២.៦៦៣.៥១១    ១៤.៣២៥.៧២៥    ២.៧៩៤.៤៥២    ៣.១៨៨.៨០២    ១១.៣៥៩.៤៤៧    ១៣.០៧៣.៥៧០  
  ៥៨.៦០៤.១៣១    ៥៣.៥៦៧.៩០៩    ២៣៨.២២៥.៧៩៣    ២១៩.៩៣៩.៦០១    ៥៤.៥០៥.១៨២    ៤៩.០១២.៣០៥    ២២១.៥៦៣.៥៦៥    ២០១.២៣៦.៥៥៧  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
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៣១. សារអេើេនធ 
(ក) បំណុលេនធដលើម្របាក់ចំដណញម្របចំាការយិបរដិចេទ 

 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                

បំណុលេនធដលើម្របាក់ចំដណញម្របចំា
ការយិបរដិចេទ  ១៩.៤៨២.៤៣៦    ៣០.២៩២.៣៧០    ៧៩.៣៩០.៩២៧    ១២២.៥៣២.៦៣៧    ១៧.៤០៤.៤០៨    ២៧.៩៥០.៣៣៤    ៧០.៩២២.៩៦៣    ១១៣.០៥៩.១០១  

 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                

ដ្ដើមការយិបរដិចេទ  ៣០.២៩២.៣៧០    ៣០.៤៥៩.៣០៣    ១២២.៥៣២.៦៣៧    ១២៤.១២១.៦៦០    ២៧.៩៥០.៣៣៤    ២៩.១៧៥.៥៦០    ១១៣.០៥៩.១០១    ១១៨.៨៩០.៤០៧  
ចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ  ១៧.៣៣២.០១៣    ១៧.៧២០.៦៨៣    ៧០.៤០២.៦៣៧    ៧២.៣៥៣.៥៤៩    ១៦.៣២៨.៩២៣    ១៦.៦៥៩.៨៤៦    ៦៦.៣២៨.០៨៥    ៦៨.០២២.១៥១  
េនធដលើម្របាក់ចំដណញបានបង់  (២៨.១៤១.៩៤៧)   (៣១.៩១២.៤១១)   (១១៤.៣១២.៥៨៩)   (១៣០.២៩៨.៣៧៤)   (២៦.៨៧៤.៨៤៩)   (៣១.២៩០.០២៣)   (១០៩.១៦៥.៦៣៧)   (១២៧.៧៥៧.១៦៤) 
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   -      (២៦.៦៤៧)   -      (១០៨.៨០០)   -      -      -      -    
លដមអៀងេីេម្រតបតូរម្របាក់  -      -      ៧៦៨.២៤២    ៤០៦.០៨៣    -      -      ៧០១.៤១៤    ៣៧៨.៨៥៩  
ចុ្ងការយិបរដិចេទ  ១៩.៤៨២.៤៣៦    ១៦.២៤០.៩២៨    ៧៩.៣៩០.៩២៧    ៦៦.៤៧៤.១១៨    ១៧.៤០៤.៤០៨    ១៤.៥៤៥.៣៨៣    ៧០.៩២២.៩៦៣    ៥៩.៥៣៤.២៥៣  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣១. សារអេើេនធ (រ) 
(ក) បំណុលេនធដលើម្របាក់ចំដណញម្របចំាការយិបរដិចេទ (ត្) 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                

ដ្ដើមការយិបរដិចេទ  ១២.៨១៧.៨២៧    ៩.៥១៩.៨៧៦    ៥១.៨៤៨.១១០    ៣៨.៧៤៥.៨៩៥    ១០.៩២១.៤៥៩    ៨.២៦៥.២៦៤    ៤៤.១៧៧.៣០២    ៣៣.៦៣៩.៦២៤  
ចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ  ៦.៨៧៤.៤៨១    ៧.៩៩៦.៨០៣    ២៧.៩៤៤.៧៦៥    ៣២.៨៤៥.៤២៥    ៦.៥៥៩.៤៥៦    ៧.៦២២.៧១៥    ២៦.៦៦៤.១៨៩    ៣១.៣០៤.២៨៨  
េនធដលើម្របាក់ចំដណញបានបង់  (២០៩.៨៧២)   (១.៥៤៦.២៧០)   (៨៥៣.១៣០)   (៦.៩២០.៧៤៣)   (៧៦.៥០៧)   (១.៣៤២.៥៩៦)   (៣១១.០០១)   (៦.០៨០.៧៦៨) 
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   -      ២៧០.៥១៩    -      ៤២៨.២៩៦    -      -      -      -    
លដមអៀងេីេម្រតបតូរម្របាក់  -      -      ៤៥១.១៨២    ១.៣៧៥.២៤៥    -      -      ៣៩២.៤៧៣    ៦៧១.១០៩  
ចុ្ងការយិបរដិចេទ  ១៩.៤៨២.៤៣៦    ១៦.២៤០.៩២៨    ៧៩.៣៩០.៩២៧    ៦៦.៤៧៤.១១៨    ១៧.៤០៤.៤០៨    ១៤.៥៤៥.៣៨៣    ៧០.៩២២.៩៦៣    ៥៩.៥៣៤.២៥៣  

 

 

 

 

 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
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សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 

153 

៣១. សារអេើេនធ (រ) 
(ែ)  ចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

 

               

េនធដលើម្របាក់ចំដណញម្របចំាការយិបរដិចេទ  ១៧.៣៣២.០១៣    ១៧.៧២០.៦៨៣    ៧០.៤០២.៦៣៧    ៧២.៣៥៣.៥៤៩    ១៦.៣២៨.៩២៣    ១៦.៦៥៩.៨៤៦    ៦៦.៣២៨.០៨៥    ៦៨.០២២.១៥១  
ចំណាយេនធេនារ/(េត្ថម្របដយាជ្ន៍)  (៤៨៧.៧៧៣)   (១៤៧.៦៤៨)   (១.៩៨១.៣៣៤)   (៦០២.៨៤៧)   ៣.១៤៨.៦២២    (៤១៧.៦៤១)   ១២.៧៨៩.៧០៣    (១.៧០៥.២២៨) 
  ១៦.៨៤៤.២៤០    ១៧.៥៧៣.០៣៥    ៦៨.៤២១.៣០៣    ៧១.៧៥០.៧០២    ១៩.៤៧៧.៥៤៥    ១៦.២៤២.២០៥    ៧៩.១១៧.៧៨៨    ៦៦.៣១៦.៩២៣  

 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

 

               

េនធដលើម្របាក់ចំដណញម្របចំាការយិបរដិចេទ  ៦.៨៧៤.៤៨១    ៧.៩៩៦.៨០៣    ២៧.៩៤៤.៧៦៥    ៣២.៨៤៥.៤២៥    ៦.៥៥៩.៤៥៦    ៧.៦២២.៧១៥    ២៦.៦៦៤.១៨៩    ៣១.៣០៤.២៨៨  
ចំណាយេនធេនារ  ២.១៧៦.៣០៣    ៦២៦.៧៥៥    ៨.៨៤៦.៦៧២    ២.៥៤៣.៥៥៣    ២.៦៥០.១១៦    ៣៣៣.៨៤០    ១០.៧៧២.៧២២    ១.៣៤៨.០៣៩  
  ៩.០៥០.៧៨៤    ៨.៦២៣.៥៥៨    ៣៦.៧៩១.៤៣៧    ៣៥.៣៨៨.៩៧៨    ៩.២០៩.៥៧២    ៧.៩៥៦.៥៥៥    ៣៧.៤៣៦.៩១០    ៣២.៦៥២.៣២៧  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
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៣១. សារអេើេនធ (រ) 
គ) ការដផាៀងផ្លា ត់្រវាងចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ និង ចំដណញគណដនយយ 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

 

               

ចំដណញមុនបង់េនធ  ៩៨.០៤១.៨៤១    ៨១.៣១៧.៨៦៤   ៣៩៨.២៤៥.៩៥៨    ៣៣២.០២០.៨៣៩   ៩៩.៨៣៥.៨៤២   ៨០.៤៧៦.៤៤៥   ៤០៥.៥៣៣.១៨៩   ៣២៨.៥៨៥.៣២៥  
 

               
េនធគណ្តមេម្រតេនធកនុងស្សុកឡដលម្រត្ូវេនុវត្តចំដពាោះ

ម្របាក់ចំដណញកនុងម្របដទសនីមួយ  ៗ  ១៩.៥៨៣.០២៩    ១៦.៣៧១.៣៧៦    ៧៩.៥៤៦.២៦៤    ៦៦.៨៤៤.៣២៨    ១៩.៩៦៧.១៦៨    ១៦.០៩៥.២៨៩    ៨១.១០៦.៦៣៦    ៦៥.៧១៧.០៦៥  
ផលប៉ាោះពាល់ចំណាយឡដលមិនអាចកាត់្កងតមចាប់េនធ  (២.៧៣៨.៧៨៩)   ១.២០១.៦៥៩   (១១.១២៤.៩៦១)   ៤.៩០៦.៣៧៤    (៤៨៩.៦២៣)   ១៤៦.៩១៦    (១.៩៨៨.៨៤៨)   ៥៩៩.៨៥៨  
  ១៦.៨៤៤.២៤០    ១៧.៥៧៣.០៣៥    ៦៨.៤២១.៣០៣    ៧១.៧៥០.៧០២   ១៩.៤៧៧.៥៤៥   ១៦.២៤២.២០៥    ៧៩.១១៧.៧៨៨    ៦៦.៣១៦.៩២៣  

 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 

155 

៣១. សារអេើេនធ (រ) 
គ) ការដផាៀងផ្លា ត់្រវាងចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ និង ចំដណញគណដនយយ (ត្) 

 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                

ចំដណញមុនបង់េនធ  ៤៦.១៤៦.៩៤៧    ៣៨.៧៨៣.២៦៦    ១៨៧.៥៨៧.៣៤០    ១៥៩.២០២.៧៦៨    ៤៦.៨៣៥.២៨០    ៣៩.០១៧.១៧១    ១៩០.៣៨៥.៤១២    ១៦០.១៣៦.២៩៥  
េនធគណ្តមេម្រតេនធកនុងស្សុកឡដលម្រត្ូវេនុវត្តចំដពាោះ

ម្របាក់ចំដណញកនុងម្របដទសនីមួយ  ៗ  ៩.៣០០.៥១១    ៧.៨៤៥.៦០៦    ៣៧.៨០៦.៥៧៧    ៣២.២០៤.១២៤    ៩.៣៦៧.០៥៦    ៧.៨០៣.៤៣៤    ៣៨.០៧៧.០៨៣    ៣២.០២៧.២៥៨  
ផលប៉ាោះពាល់ចំណាយឡដលមិនអាចកាត់្កងតមចាប់េនធ  (២៤៩.៧២៧)   ៧៧៧.៩៥២    (១.០១៥.១៤០)   ៣.១៨៤.៨៥៤    (១៥៧.៤៨៤)   ១៥៣.១២១    (៦៤០.១៧១)   ៦២៥.០៦៩  
  ៩.០៥០.៧៨៤    ៨.៦២៣.៥៥៨    ៣៦.៧៩១.៤៣៧    ៣៥.៣៨៨.៩៧៨    ៩.២០៩.៥៧២    ៧.៩៥៦.៥៥៥    ៣៧.៤៣៦.៩១២    ៣២.៦៥២.៣២៧  

 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣១. សារអេើេនធ(រ)  

(គ) ការដផាៀងផ្លា ត់្រវាងចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ និង ចំដណញគណដនយយ (ត្) 

ដោយម្រត្វូបានចុោះបញ្ជ ីដោយដជាគជ័្យដៅ ផ. ម. ក. ធ្គារអាចទទួលបានការកាត់្ បនថយេនធដលើម្របាក់ចំណូល 
ចំនួន ៥០% កនុងរយៈដេល ៣ ឆ្ន ំប ា្ ប់េីការចុោះបញ្ជ ីជាផលូវការ (តមសាាម្រត្ដៅនឹងភាគរយមូលបម្រត្កមមសិទធិឡដលបាន   
ចុោះបញ្ជ ីដោយយក ២០.០០០១ ភាគរយជាដគាល េនុដល្លមតមម្របកាសដលែ ១៨៣ សតីេីការឡណ្ំ េនុវត្ត ការដលើកទឹកចិត្ត
េនធដលើម្របាក់ចំណូលចំដពាោះសហម្រគាសដបាោះផាយលក់មូលបម្រត្ដលើកដំបូងជាស្ថធារណៈ) និងការដលើក ឡលងបំណុល
េនធដផេង រៗួមទំងេនធដលើម្របាក់ចំណូលនិងេនធកាត់្ទុកសម្រាប់រយៈដេលចាប់េីឆ្ន ំ N -៣ ដល់ N-១០ ឡដល N ជាឆ្ន ំ IPO (“េី 
N-៣ ដល់ N-១០”) ដោយេនុដល្លមតមេនុម្រកឹត្យដលែ ០១ េនម្រក.ប.ក ដចញដោយរាជ្រោឋ ភិបាលកមពុជា ចុោះថ្ងៃទី៤ ឡែមករា 
ឆ្ន ំ២០១៩ និងការេនារដេលជាបដណាត ោះអាសននដលើការបង់រដំោោះេនធ ដលើម្របាក់ចំណូល សម្រាប់ រយៈដេល ៣ឆ្ន ំ ប ា្ ប់េី
បានចុោះបញ្ជ ីជាផលូវការស្សបតមម្របកាស ដលែ ៨៥៥ របស់ម្រកសួងដសដឋកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុចុោះថ្ងៃទី២៤ ឡែកកកោ ឆ្ន ំ២០១៥។ 
ធ្គារបានបំដេញឡបបបទដៅេគា្ យកោឋ នេនធោរ (េ.េ.ដ) តមរយៈគណៈកមមការ មូលបម្រត្កមពុជាដដើមបទីទួលបានការ
ដលើកទឹកចិត្តេនធ។ 

ដៅថ្ងៃទី២៨ ឡែឧសភា ឆ្ន ំ២០២០ ធ្គារបានោក់លិែិត្ដៅ គ.ម.ក. ដសនើសំុជំ្នួយកនុងការ សម្រមបសម្រមលួ ជាមួយ    
េ.េ.ដ សម្រាប់ការយល់ម្រេមជាល្លយលកខណ៍េកេរសតីេីការដលើកទឹកចិត្តេនធទក់ទងនឹងការដលើកឡលងបំណុលេនធ
សម្រាប់រយៈដេលេី N-៣ ដល់ N-១០។ ប ា្ ប់មកដៅថ្ងៃទី ២០ ឡែតុ្ល្លឆ្ន ំ ២០២០ គ.ម.ក. បានោក់លិែិត្មួយដៅ េ.េ.ដ 
ដសនើសំុការយល់ម្រេមជាល្លយលកខណ៍េកេរដលើការដលើកទឹកចិត្តេនធ សម្រាប់រយៈដេលេី N-៣ ដល់ N-១០ ។ បំណុលេនធ
ជាក់ឡសតងឡដលម្រត្វូបានដលើកឡលង និងម្រត្វូកំណត់្ដោយ េ.េ.ដ។ គិត្ម្រតឹ្មកាលបរដិចេទថ្ន របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះ
ដេល ធ្គារកំេុងរង់ចំាការយល់ម្រេមជាល្លយលកខណ៍េកេរេី េ.េ.ដ។ 

ដៅថ្ងៃទី២៧ ឡែតុ្ល្ល ឆ្ន ំ២០២០ ធ្ គារបានោក់លិែិត្ដៅ គ.ម.ក ដសនើសំុជំ្នួយ កនុងការសម្រមបសម្រមលួជាមួយ               
េ.េ.ដ សម្រាប់ការយល់ម្រេមជាល្លយលកខណ៍េកេរដលើការេនារ ដេលជាបដណាត ោះ អាសនន ដលើការបង់រដំោោះេនធដលើម្របាក់
ចំណូលកនុងរយៈដេល ៣ឆ្ន ំប្ ា ប់េីការចុោះបញ្ជ ីជាផលូវការ។ ដៅថ្ងៃទី១៥ ឡែធនូ ឆ្ន ំ២០២០ េ.េ.ដ បានជូ្ន ដំណឹងដៅ គ.ម.ក   
បានយល់ម្រេមដលើការេនារដេលជាបដណាត ោះ អាសននដលើការបង់រដំោោះេនធដលើម្របាក់ចំណូល សម្រាប់ធ្ គារចាប់េីឡែវចិេិកា 
ឆ្ន ំ២០២០ រហូត្ដល់ដំណាច់ការយិបរដិចេទដលើកទឹកចិត្តេនធ។ ដៅថ្ងៃទី០៨ ឡែមករា ឆ្ន ំ២០២១ ធ្ គារ បានទទួលលិែិត្យល់
ម្រេមេី េ.េ.ដ ដលើការេនារដេលជាបដណាត ោះ អាសននដលើការបង់រដំោោះេនធដលើម្របាក់ ចំណូល សម្រាប់ធ្ គារចាប់ េីឡែវចិេិកា 
ឆ្ន ំ២០២០ រហូត្ដល់ ដំណាច់ ការយិបរដិចេទដលើកទឹកចិត្តេនធ។  

ដលើសេីដនោះដទៀត្ ដៅថ្ងៃទី៦ ឡែមករា ឆ្ន ំ២០២១ ធ្គារបានោក់លិែិត្ដៅ គ.ម.ក ដសនើសំុជំ្នួយកនុងការ           សម្រមប
សម្រមលួជាមួយ េ.េ.ដ សម្រាប់ការយល់ម្រេមជាល្លយលកខណ៍េកេរដលើការដលើក ទឹកចិត្តេនធេនុដល្លមតម ម្របកាសដលែ 
១៨៣ សតីេីការឡណ្ំេនុវត្តការដលើកទឹកចិត្តេនធ ដលើម្របាក់ចំណូលចំដពាោះសហម្រគាសដបាោះផាយលក់មូលបម្រត្ដលើកដំបូង
ជាស្ថធារណៈ។ ដៅថ្ងៃទី១៩ ឡែកុមភៈ ឆ្ន ំ២០២១ ធ្ គារបានោក់លិែិត្ដៅ េ.េ.ដ ដោយដយាងតម េនុម្រកឹត្ដលែ ០១ 
សម្រាប់ការយល់ម្រេមជាល្លយលកខណ៍េកេរដលើការដលើកទឹកចិត្តេនធដលើម្របាក់ចំណូលចំដពាោះសហម្រគាសដបាោះផាយលក់ 
មូលបម្រត្ ដលើកដំបូងជាស្ថធារណៈ។ ដៅថ្ងៃទី២៦ ឡែមី  ្ឆ្ន ំ២០២១ ធ្ គារបានទទួលលិែិត្យល់ម្រេមេី េ.េ.ដ ដលើការ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣១. សារអេើេនធ (រ) 
 

(គ) ការដផាៀងផ្លា ត់្រវាងចំណាយេនធដលើម្របាក់ចំដណញ និង ចំដណញគណដនយយ (ត្) 

ដលើកទឹកចិត្តេនធដលើម្របាក់ចំណូល ចាប់េីឆ្ន ំ ២០២០ ដល់ឆ្ន ំ២០២១ េនុដល្លមតម ឧបសមព័នធ និងម្របកាស ដលែ ១៨៣         
សតីេីការឡណ្ំេនុវត្តការដលើកទឹកចិត្តេនធដលើម្របាក់ចំណូល ចំដពាោះសហម្រគាសដបាោះផាយលក់មូលបម្រត្ដលើកដំបូងជា               
ស្ថធារណៈ។ 

ដៅថ្ងៃទី២ ឡែដមស្ថ ឆ្ន ំ២០២១ ធ្គារបានោក់លិែិត្ដៅ គ.ម.ក. ដដើមបីផតល់នូវេ័ត៌្ទក់ទងនឹងការេនុម័ត្ដោយ     
េ.េ.ដ ឱ្យេនុវត្តេនធដលើកទឹកចិត្តដលើម្របាក់ចំណូលសម្រាប់ឆ្ន ំ២០២០ ដល់ឆ្ន ំ២០២១ រមួជាមួយលិែិត្ដៅ គ.ម.ក ដសនើសំុ
ជំ្នួយកនុងការសម្រមបសម្រមលួជាមួយ េ.េ.ដ សម្រាប់ការយល់ម្រេមជាល្លយលកខណ៍េកេរដលើេនធដលើកទឹកចិត្តដលើម្របាក់
ចំណូលសម្រាប់ចំនួន ៣ឆ្ន ំ។ ដៅថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០២១ គ.ម.ក. បានោក់លិែិត្ដៅ េ.េ.ដសម្រាប់ការយល់ម្រេមជា
ល្លយលកខណ៍េកេរដលើេនធដលើកទឹកចិត្តដលើម្របាក់ចំណូលសម្រាប់ឆ្ន ំ ២០២០ ២០២១ និង ២០២២។ គិត្ម្រតឹ្មកាលបរដិចេទ
ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេល ធ្គារកំេុងរង់ចំាការយល់ម្រេមជាល្លយលកខណ៍េកេរេី េ.េ.ដ។ 

ឃ្) បញ្ញា េនធដផេង  ៗ

លិែិត្ម្របកាសេនធរបស់ធ្គារ និង ម្រកមុហ ុនបុម្រត្សមព័នធ ម្រត្ូវានការម្រត្តួ្េិនិត្យដោយេគា្ យកោឋ នេនធោរ              
តមការយិបរដិចេទ។  

ឡផនកែលោះថ្នចាប់ និង បទបបញ្ញតិ្តេនធោរអាចានការបកស្ស្ថយែុសៗគាន  ដហតុ្ដនោះចំនួនេនធឡដលបាន រាយការណ៍
ដៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចដ ល្ ោះដេល អាចានការផ្លល ស់បតូរដៅដេលដម្រកាយ អាស្ស័យដលើការកំណត់្ចុងដម្រកាយដោយ
េគា្ យកោឋ នេនធោរ។ 
 

 

 

 

 

 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
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៣២. ចំអណញរន ងមួយភាគហ  ន 

ខាងដម្រកាមដនោះបង្ហា ញេីម្របាក់ចំដណញរបស់ធ្គារ ឡដលដម្របើម្របាស់កនុងការគណ្ចំដណញកនុងមួយភាគហ ុន 
មូលោឋ ន និងចំដណញកនុងមួយភាគហ ុនងយចុោះ សម្រាប់រយៈដេលឡដល បាន បង្ហា ញ ៖ 

 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

        

ម្របាក់ចំដណញផដល់ជូ្នេនកកាន់កាប់ភាគហ នុ   ៨១.៤០០.០០៦    ៦៣.៧៤៤.៨២៩    ៣៣០.៦៤៦.៨២៤    ២៦០.២៧០.១៣៧  
ចំនួនភាគហ នុគិត្ជាមធយម   ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ៤២៩.៧០១.៤៥១    ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ៤២៩.៧០១.៤៥១  
ចំដណញកនុងមួយភាគហ នុមូលោឋ ន   ០.១៩    ០.១៥    ០.៧៦    ០.៦១  
ចំដណញកនុងមួយភាគហ នុងយចុោះ   ០.១៩    ០.១៥    ០.៧៦    ០.៦១  

 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 

 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

        

ម្របាក់ចំដណញផដល់ជូ្នេនកកាន់កាប់ភាគហ នុ   ៣៧.១៧០.១៣៧    ៣០.១៥៩.៧០៨    ១៥១.០៩៦.៦០៧    ១២៣.៨១៣.៧៩០  
ចំនួនភាគហ នុគិត្ជាមធយម   ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ៤៣០.៥៨៤.៧៤៧    ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ៤៣០.៥៨៤.៧៤៧  
ចំដណញកនុងមួយភាគហ នុមូលោឋ ន   ០.០៩    ០.០៧    ០.៣៥    ០.២៩  
ចំដណញកនុងមួយភាគហ នុងយចុោះ   ០.០៩    ០.០៧    ០.៣៥    ០.២៩  

ធ្គារេំុានភាគហ ុនងយចុោះគិត្ម្រតឹ្មដំណាច់ការយិបរដិចេទនីមួយៗ។ ដូដចនោះ ចំដណញកនុងមួយភាគហ ុនងយចុោះ
ដសមើនឹងចំដណញកនុងមួយភាគហ ុនមូលោឋ ន។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
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៣៣. សាច់ក្បារ់ និងសាច់ក្បារ់សមមូល 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
   (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
ស្ថច់ម្របាក់កនុងថ្ដ (កំណត់្សាា ល់ ៧)  ៦៥៥.៥៧៥.៤០៤    ៤៩៧.០២៦.០៩៤    ២.៦៧១.៤៦៩.៧៧១    ២.០៣៤.៣២៧.៨០៣    ៦៣៩.៤៣៤.២២៣    ៤៨៤.០៣៣.៥៧៥    ២.៦០៥.៦៩៤.៤៥៩    ១.៩៨១.១៤៩.៤២២  

ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្ គារដផេងៗ ៖                
សមតុ្លយដៅធ្ គារជាតិ្ថ្នកមពុជា៖                

- គណនីចរនត  ៤១៧.៧៤៨.០៣១    ៥១០.០៦៨.១៧៥    ១.៧០២.៣២៣.២២៦    ២.០៨៧.៧០៩.០៤០    ៣៩២.២៦០.០៧១    ៤៨២.៥៦៤.៣៨៣    ១.៥៩៨.៤៥៩.៧៨៩    ១.៩៧៥.១៣៦.០២០  
-  មូលបម្រត្ម្របាក់បដញ្ញើអាចជួ្ញដូរបានឡដលានកាលកំណត់្ 

បីឡែ ឬតិ្ចជាងបីឡែ  ៥៦៥.៩៣២.៥៩៧    ៤៥៩.៧៨៤.៩០៤    ២.៣០៦.១៧៥.៣៣៣    ១.៨៨១.៨៩៩.៦១២    ៥៦៥.៩៣២.៥៩៧    ៤៥៩.៧៨៤.៩០៤    ២.៣០៦.១៧៥.៣៣៣    ១.៨៨១.៨៩៩.៦១២  

សមតុ្លយដៅធ្ គារដផេងៗ ៖  -      -                
- គណនីចរនត  ១៥៨.៦៥៩.៧០៤    ៥៧.១៩៥.៨១០    ៦៤៦.៥៣៨.២៩៤    ២៣៤.១០២.៤៥០    ១៥៦.៩៦០.៥១៩    ៤៨.៤៩៩.០៥៨    ៦៣៩.៦១៤.១១៥    ១៩៨.៥០៦.៦៤៤  
- គណនីសនេំ  -      ១.៣០៦.៦៣៩    -      ៥.៣៤៨.០៧៣    -      ១.៣០៦.៦៣៨    -      ៥.៣៤៨.០៦៩  
-  គណនីម្របាក់បដញ្ញើានកាលកំណត់្ឡដលានកាលកំណត់្ 
បីឡែ ឬតិ្ចជាងបីឡែ  ៤៣.៨៦១.៩៨១    ១៨៩.០៧៥.៥១៣    ១៧៨.៧៣៧.៥៧៣    ៧៧៣.៨៨៦.០៧៦    ៤៨.៣៧៤.៧០៩    ១៨៧.០៧៨.៧៣៣    ១៩៧.១២៦.៩៣៩    ៧៦៥.៧១៣.២៥៥  

  ១.៨៤១.៧៧៧.៧១៧    ១.៧១៤.៤៥៧.១៣៥    ៧.៥០៥.២៤៤.១៩៧    ៧.០១៧.២៧៣.០៥៤    ១.៨០២.៩៦២.១១៩    ១.៦៦៣.២៦៧.២៩១    ៧.៣៤៧.០៧០.៦៣៥    ៦.៨០៧.៧៥៣.០២២  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៤. រិចចសនា និង យថាភាេ 
សមព័នធធ្គារ និង ធ្ គារ ានចំនួនទឹកម្របាក់កនុងកិចចសនាថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដម្រៅតរាងតុ្លយការ របស់សមព័នធធ្ គារ និង ធ្ គារ ឡដលម្រត្ូវេនារឥណទន ជូ្នេតិ្ងិជ្ន លិែិត្ធា្

ធ្គារ និង កញ្ច ប់ឥណទនដផេងៗ ដូចខាងដម្រកាម៖ 

(ក) កិចចសនាផតល់ឥណទនទន លិែិត្ធា្ធ្គារ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
ឥណទនវបិារបូន៍ឡដលមិនបានដម្របើម្របាស់  ១៥០.៤៦៣.២៦៨    ១២០.៩៣៧.៦០៧    ៦១៣.១៣៧.៨១៧    ៤៨៩.១៩២.៦២០    ១៤៩.៦៩៥.១៥៦    ១២០.១០៨.៩៦២    ៦១០.០០៧.៧៦១    ៤៨៥.៨៤០.៧៥១  
លិែិត្ធា្ធ្ គារ  ៤៥.៧៥៤.២២៧    ៤៧.០៣៨.១៦៦    ១៨៦.៤៤៨.៤៧៥    ១៩០.២៦៩.៣៨១    ៤៥.៥១៨.២៩១    ៤៦.៨៣១.៦៦២    ១៨៥.៤៨៧.០៣៦    ១៨៩.៤៣៤.០៧៣  
លិែិត្ឥណទន  ៧.១៨២.៣៥៧    ៧.៨៦២.៨១៨    ២៩.២៦៨.១០៥    ៣១.៨០៥.០៩៩    ៧.១៨២.៣៥៧    ៧.៨៦២.៨១៨    ២៩.២៦៨.១០៥    ៣១.៨០៥.០៩៩  
ម្របតិ្បត្តិការបតូរម្របាក់បរដទសភាល មៗ   ១៨០.៩៦៣    -      ៧៣៧.៤២៤    -      ១៨០.៩៦៣   -      ៧៣៧.៤២៤    -    

  ២០៣.៥៨០.៨១៥    ១៧៥.៨៣៨.៥៩១    ៨២៩.៥៩១.៨២១    ៧១១.២៦៧.១០០    ២០២.៥៧៦.៧៦៧    ១៧៤.៨០៣.៤៤២    ៨២៥.៥០០.៣២៦    ៧០៧.០៧៩.៩២៣  

គាម នការខាត្បង់ជាស្ថរវនតណាមួយម្រត្ូវបានរេឹំងទុកជាលទធផលថ្នម្របតិ្បត្តិការទំងដនោះដទ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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 ៣៤. រិចចសនា និងយថាភាេ (រ) 

(ែ) កិចចសនាទក់ទងនឹងម្រទេយសមបត្តិ និង បរកិាខ រ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  
ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
មិនដលើសេី ១ឆ្ន  ំ  ៣.៩៦៤.៩៩៩    ៤.៦០១.៨៣២    ១៦.១៥៧.៣៧១    ១៨.៦១៤.៤១០    ៣.៣១៥.៤៨៩    ៤.៥៨៩.១៥៥    ១៣.៥១០.៦១៨    ១៨.៥៦៣.១៣២  
ដលើសេី ១ឆ្ន ំ ប៉ាុឡនតមិនដលើសេី ៥ឆ្ន  ំ  ១៤៦.៤៩៨    ១៤៦.៤៩៨    ៥៩៦.៩៧៩    ៥៩២.៥៨៤    -      -      -      -    

  ៤.១១១.៤៩៧    ៤.៧៤៨.៣៣០    ១៦.៧៥៤.៣៥០    ១៩.២០៦.៩៩៤    ៣.៣១៥.៤៨៩    ៤.៥៨៩.១៥៥    ១៣.៥១០.៦១៨    ១៨.៥៦៣.១៣២  

សមតុ្លយចំដពាោះកិចចសនាទំងដនោះ គឺពាក់េ័នធដៅនឹងការទិញម្រទេយ និងបរកិាខ រ និងម្រទេយសកមមេរបីូរបស់ធ្គារ ដេសីុលីោ ភីេិលសីុចំនួន ៥.៦២១.៣០៣ ដុល្លល រអាដមរកិ កិចចសនាស្ថង
សង់េគារ វទិាស្ថថ ន ពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ និង ការទិញបរកិាខ រដផេងៗចំនួន ៤.២៥៤ ដុល្លល រអាដមរកិ និងការទិញបរកិាខ រដផេង  ៗរបស់ធ្គារ ដេសីុលីោ ឡាវ លីមីធីត្ ចំនួន ១៤៦.៤៩៨ ដុល្លល រ
អាដមរកិ និងម្របេ័នធរកាទុកទិននន័យ dell សម្រាប់ DC និង DR. ដធវើឱ្យម្របដសើរដែើងនូវ IBM and QR/Laos ATM pool ចំនួន៦៤៥.២៥៦ ដុល្លល រអាដមរកិ។ 

(គ) កិចចសនាដផេង  ៗ

ដៅថ្ងៃទី៣០ ឡែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៦ ធ្គារបានធា្ដលើកិចចម្រេមដម្រេៀងឥណទនរបស់ វទិាស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ ជាមួយនឹង IFC ឡដលានទឹកម្របាក់ចំនួន ១៣.០០០.០០០ 
ដុល្លល រអាដមរកិ ឡដលនឹងម្រត្វូផុត្កំណត់្ដៅថ្ងៃទី១៥ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ២ំ០២៦។ ដៅចុងការយិបរដិចេទថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ២ំ០២១  ានចំនួនទឹកម្របាក់ចំនួន ៩.៣៧៣.១៩០ ដុល្លល រអាដមរកិ សម្រាប់ការបង់
សង។ 

ធ្គារបានដធវើសំវធិានធនឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលខាត្បង់ចំនួន ៣៣៧.១៧៦ ដុល្លល រអាដមរកិ (ឆ្ន ំ ២០២០៖ ៣៧០.៤៤៨ ដុល្លល រអាដមរកិ) ទក់ទងនឹងការធា ដ្នោះ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៥. ទ នបក្មុង 
 

 
សមព័នធធនាគារ 

ទ នបក្មុងទូអៅ  ទ នបក្មុងបទបបញ្ញររិ  លអមអៀងេ៊ីការបរូររបូិយប័ណណ   ក្បរិបររិការជាមួយេបបភាគភាគរមម  ទ នបក្មុង អផសងៗ   សរ  ប 
 ដ លាល រអាអមររិ 

 
 ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ 

 
 ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ 

 
 ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ 

 
 ន់អរៀល 

   (កំណត់្សាា ល ់៥)    (កំណត់្សាា ល ់៥)    (កំណត់្សាា ល ់៥)    (កំណត់្សាា ល ់៥)  (កំណត់្សាា ល ់៥)    (កំណត់្សាា ល ់៥) 
                      
ថ្្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ំ២០២១  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  

                      
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ ៖                      
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ -លដមអៀងេី
ការបតូររូបិយប័ណណ   -      -    

 
 -      -      -      -      -      -      ៥.៣០៧.៤០០    -      ៥.៣០៧.៤០០  

លទធផលលមអិរអផសងៗ រន ងការយិបរអិចេទសរ  ប  -      -      -      -      -      -      -      -      ៥.៣០៧.៤០០    -      ៥.៣០៧.៤០០  
                      
ក្បរិបររិការជាមួយភាគហ  និរ៖                      
ការដផារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុកដៅ

ជាទុនបម្រមុងទូដៅ  ៦៤.១០៣.៨៨៩    ២៦០.៣៨៩.៩៩៧  
 

 -      -      -      -      -      -      -      ៦៤.១០៣.៨៨៩    ២៦០.៣៨៩.៩៩៧  
ការដផារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុកដៅជាទុន

បម្រមុងតមបទបបញ្ញត្តិ   -      -    
 

 ២០.៤៨១.០៤១    ៨៣.១៩៣.៩៨៩    -      -      -      -      -      ២០.៤៨១.០៤១    ៨៣.១៩៣.៩៨៩  
េបបភាគភាគកមមទុនបម្រមុង  -      -      -      -      -      -      ៣.០២៨.៣១៩    ១២.៣០១.០៣២    -      ៣.០២៨.៣១៩    ១២.៣០១.០៣២  
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ - ម្រកុមហ ុនបុម្រត្      
សមព័នធបរដទស  -      -    

 
 -      -      (៥.៥៧២.៧៤៤)   (២២.៦៣៦.៤៨៦)   -      -      -      (៥.៥៧២.៧៤៤)   (២២.៦៣៦.៤៨៦) 

លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ   -      ១៤.៦៣៩.៥៨៣    -      ២.២០២.០៨៤    -      (៧២១.៦៨២)   -      ៣៩.៣៦៨    (១.១០១.២៩៤)   -      ១៥.០៥៨.០៥៩  
ក្បរិបររិការជាមួយភាគហ  និរសរ  ប  ៦៤.១០៣.៨៨៩    ២៧៥.០២៩.៥៨០    ២០.៤៨១.០៤១    ៨៥.៣៩៦.០៧៣    (៥.៥៧២.៧៤៤)   (២៣.៣៥៨.១៦៨)   ៣.០២៨.៣១៩    ១២.៣៤០.៤០០    (១.១០១.២៩៤)   ៨២.០៤០.៥០៥    ៣៤៨.៣០៦.៥៩១  

នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា   ឆ្ន ២ំ០២១  ៥២៤.៣១១.៥៨៧    ២.១៣៦.៥៦៩.៧១៦    ៨៥.០០៨.៧៩៣    ៣៤៦.៤១០.៨៣១    (២៧.២១៣.៩៥៨)   (១១០.៨៩៦.៨៧៩)   ៣.០២៨.៣១៩    ១២.៣៤០.៤០០    ១៧.៨៩៨.៩២០    ៥៨៥.១៣៤.៧៤១    ២.៤០២.៣២២.៩៨៨  
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៥. ទ នបក្មុង (រ) 
 
 

សមព័នធធនាគារ 
ទ នបក្មុងទូអៅ  ទ នបក្មុងបទបបញ្ញររិ  លអមអៀងេ៊ីការបរូររបូិយប័ណណ   ក្បរិបររិការជាមួយេបបភាគភាគរមម  ទ នបក្មុង  អផសងៗ   សរ  ប 

 ដ លាល រអាអមររិ 
 

 ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ 
 

 ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ 
 

 ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ 
 

 ន់អរៀល 
   (កំណត់្សាា ល់ ៥)    (កំណត់្សាា ល់ ៥)    កំណត់្សាា ល់ ៥)    (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)    (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                      
ថ្្ងៃទី១ 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  

                      
លទធផលលមអិរអផសងៗ   (មិនបានអធវើសវនរមម)៖                       
លទធផលលមអិត្ដផេងៗ -លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ   -        -      -      -      -      -      -      ២.៨០៩.៤៨៣    -      ២.៨០៩.៤៨៣  
លទធផលលមអិរអផសងៗ រន ងការយិបរអិចេទសរ  ប 

(មិនបានអធវើសវនរមម)  -      -    
 

 -      -      -      -      -      -      ២.៨០៩.៤៨៣    -      ២.៨០៩.៤៨៣  
                      
ក្បរិបររិការជាមួយភាគហ  និរ  (មិនបានអធវើសវនរមម)៖                      
ការដផារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុកដៅជាដដើមទុន  (៤.៤៥១.៨៦៤)   (១៨.១៧៦.៩៦១)   -      -      -      -      -      -      -      (៤.៤៥១.៨៦៤)   (១៨.១៧៦.៩៦១) 
ការដផារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុកដៅជាទុនបម្រមុង

ទូដៅ  ៨៩.៧៤៧.០៩៩    ៣៦៦.៤៣៧.៤០៥  
 

 -      -      -      -      -      -      -      ៨៩.៧៤៧.០៩៩    ៣៦៦.៤៣៧.៤០៥  
ការដផារេីចំដណញរកាទុកដៅជាទុនបម្រមុងតម

បទបបញ្ញត្តិ   -      -    
 

 ២.៤៣៥.៨៧០    ៩.៩៤៥.៦៥៧    -      -      -      -      -      ២.៤៣៥.៨៧០    ៩.៩៤៥.៦៥៧  
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ - ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ

បរដទស  -      -    
 

 -      -      ៦៨៥.៥១៧    ២.៧៩៨.៩៦៦    -      -      -      ៦៨៥.៥១៧    ២.៧៩៨.៩៦៦  
លដមអៀងេីការបតូររូបិយប័ណណ   -      ៨.០២៣.៦៧៩    -      ៧១៩.៧១០    -      (៣៩៣.៧៤៦)   -      -      (១.២០៨.៩៤៧)   -      ៧.១៤០.៦៩៦  
ក្បរិបររិការជាមួយភាគហ  និរសរ  ប  (មិនបានអធវើសវន

រមម)  ៨៥.២៩៥.២៣៥    ៣៥៦.២៨៤.១២៣  
 

 ២.៤៣៥.៨៧០    ១០.៦៦៥.៣៦៧    ៦៨៥.៥១៧    ២.៤០៥.២២០   -     -      -      (១.២០៨.៩៤៧)   ៨៨.៤១៦.៦២២    ៣៦៨.១៤៥.៧៦៣  

នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០  (មិនបានអធវើសវនរមម)  ៤៨៣.៦៦៩.០០២    ១.៩៧៩.៦៥៧.២២២    ៤១.០៦៦.៤៤៨    ១៦៨.០៨៤.៩៧៣    (២១.៥៧០.១០២)   (៨៨.២៨៦.៤២៧)   -      -      ១៩.៥៨៤.៧៤៤    ៥០៣.១៦៥.៣៤៨    ២.០៧៩.០៤០.៥១២  
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៥. ទ នបក្មុង (រ) 
 ធនាគារ 
 ទ នបក្មុងទូអៅ  ទ នបក្មុងបទបបញ្ញររិ  ទ នបក្មុងអផសង  ៗ  សរ  ប 

 ដ លាល រអាអមររិ 
 

 ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល 
   (កំណត់្សាា ល់ ៥)    (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)    (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

              
ថ្្ងៃទី១ ឡែមករា ឆ្ន ំ២០២១  ៤៥៥.៤១៣.៦៣១    ១.៨៤២.១៤៨.១៣៧    ៥៥.៣២៧.៩២៥    ២២៣.៨០១.៤៥៩    ១៣.៤០៨.២១៤    ៥១០.៧៤១.៥៥៦    ២.០៧៩.៣៥៧.៨១០  

លទធផលលមអិរអផសង ៖ៗ              
លទធផលលមអិត្ដផេង -ៗលដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   -      -      -      -      ៥.១៩៦.៨៣៦    -      ៥.១៩៦.៨៣៦  
លទធផលលមអិរអផសងៗរន ងរន ងការយិបរអិចេទសរ  ប  -      -      -      -      ៥.១៩៦.៨៣៦    -      ៥.១៩៦.៨៣៦  
        

 
     

ក្បរិបររិការជាមួយភាគហ  និរ៖              
ការដផារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុកដៅជាទុនបម្រមុងទូដៅ  ៥៥.៣២៧.៩២៥    ២២៤.៧៤២.០៣១    -      -      -      ៥៥.៣២៧.៩២៥    ២២៤.៧៤២.០៣១  
ការដផារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុកដៅជាទុនបម្រមុងតម បទបបញ្ញត្តិ   -      -      ២២.៤៥៤.៤៤៦    ៩១.២០៩.៩៦០    -      ២២.៤៥៤.៤៤៦    ៩១.២០៩.៩៦០  
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   -      ១៤.៣៨១.៦៧៣    -      ១.៩៥១.៧៤៤    (១.០១៦.៧១២)   -      ១៥.៣១៦.៧០៥  
ក្បរិបររិការជាមួយភាគហ  និរសរ  ប  ៥៥.៣២៧.៩២៥    ២៣៩.១២៣.៧០៤    ២២.៤៥៤.៤៤៦    ៩៣.១៦១.៧០៤    (១.០១៦.៧១២)   ៧៧.៧៨២.៣៧១    ៣៣១.២៦៨.៦៩៦  
នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា   ឆ្ន ២ំ០២១  ៥១០.៧៤១.៥៥៦    ២.០៨១.២៧១.៨៤១    ៧៧.៧៨២.៣៧១    ៣១៦.៩៦៣.១៦៣    ១៧.៥៨៨.៣៣៨    ៥៨៨.៥២៣.៩២៧    ២.៤១៥.៨២៣.៣៤២  
              
ថ្្ងៃទី១ 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 (មិនបានអធវើសវនរមម)៖              
លទធផលលមអិត្ដផេង -ៗលដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   -      -      -      -      ២.៧៥៧.៩៧៦    -      ២.៧៥៧.៩៧៦  
លទធផលលមអិរអផសងៗរន ងការយិបរអិចេទសរ  ប (មិនបានអធវើសវនរមម)  -      -      -      -      ២.៧៥៧.៩៧៦    -      ២.៧៥៧.៩៧៦  
        

 
     

ក្បរិបររិការជាមួយភាគហ  និរ (មិនបានអធវើសវនរមម)៖              
ការដផារេីម្របាក់ចំដណញរកាទុកដៅជាទុនបម្រមុងទូដៅ  ៨២.២៦២.៨៨១    ៣៣៥.៨៧៩.៣៤៣    -      -      -      ៨២.២៦២.៨៨១    ៣៣៥.៨៧៩.៣៤៣  
ការដផារេីចំដណញរកាទុកដៅជាទុនបម្រមុងតម បទបបញ្ញត្តិ   -      -      ២.៧៦៩.០៦១    ១១.៣០៦.០៧៦    -      ២.៧៦៩.០៦១    ១១.៣០៦.០៧៦  
លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   -      ៧.៨១៤.៩៨៧    -      ៦៩៨.១០៥    (១.១៧៧.៥០៨)   -      ៧.៣៣៥.៥៨៤  
ក្បរិបររិការជាមួយភាគហ  និរសរ  ប (មិនបានអធវើសវនរមម)  ៨២.២៦២.៨៨១    ៣៤៣.៦៩៤.៣៣០    ២.៧៦៩.០៦១    ១២.០០៤.១៨១    (១.១៧៧.៥០៨)   ៨៥.០៣១.៩៤២    ៣៥៤.៥២១.០០៣  
នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ (មិនបានអធវើសវនរមម)  ៤៧០.៧២៧.២០៥    ១.៩២៦.៦៨៦.៤៥០    ៤០.០១៤.៣៤៩    ១៦៣.៧៧៨.៧៣០    ១៩.១៨២.៤៥៥    ៥១០.៧៤១.៥៥៤    ២.១០៩.៦៤៧.៦៣៥  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៦. សមរ លយ និងក្បរិបររិការជាមួយសមព័នធញារិ  

(ក) សមព័នធញាតិ្ និងទំ្ក់ទំនង 
 

សមព័នធញាតិ្ ទំ្ក់ទំនង 

ធ្គារ ដេសីុលីោ ភីេិលសីុ ម្រកមុហ ុនដម 

ម្រកមុហ ុនបុម្រត្សមព័នធរបស់ធ្គារដូចឡដលបានបង្ហា ញដៅកនុង
កំណត់្សាា ល់ ១៣ 

ម្រកមុហ ុនបុម្រត្សមព័នធ 

ភាគហ ុនិកដូចឡដលបានបង្ហា ញដៅកនុងកំណត់្សាា ល់ ២៥ ភាគហ ុនិក 

បុគាលិកេនកម្រគប់ម្រគងសំខាន់  ៗ បុគាលិកេនកម្រគប់ម្រគងសំខាន់ៗគឺជាបុគាលទំងឡាយណាឡដលានសិទធិេំណាច និង ការទទួលែុសម្រត្វូដោយ
ផ្លា ល់ ឬដោយម្របដយាលកនុងការដធវើឡផនការ ការដឹក្ំ និង ការម្រត្ួត្េិនិត្យសកមមភាេ្ រ្បស់សមព័នធធ្គារ និង 
ធ្គារ ។ បុគាលិកេនកម្រគប់ម្រគងសំខាន់ រៗបស់សមព័នធធ្គារ និង ធ្គារ រមួានម្រកមុម្របឹកាភិបាលទំងេស់
របស់ធ្គារ និង សាជិ្កេនកម្រគប់ម្រគងជាន់ែពស់របស់សមព័នធធ្គារ និង ធ្គារ ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
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៣៦. សមរ លយ និងក្បរិបររិការជាមួយសមព័នធញារិ (រ)  
(ែ) សមតុ្លយជាមួយសមព័នធញាតិ្  

  សមព័នធធនាគារ 
 

ធនាគារ  
 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

i).  ឥណទាន និង ប អរក្បទាន                
 បុគាលិកេនកម្រគប់ម្រគងសំខាន់  ៗ  ១៣.៩៩២.៣៦៩    ១៣.៩៨៨.៦៥១    ៥៧.០១៨.៩០៤    ៥៦.៥៨៤.០៩៣    ១៣.១២០.៩២៣    ១២.៩៩៦.១៦៩    ៥៣.៤៦៧.៧៦១    ៥២.៥៦៩.៥០៤  
 ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ  -      -      -      -      -      ៦.៤៤០.៥៩០    -      ២៦.០៥២.១៨៧  
   ១៣.៩៩២.៣៦៩    ១៣.៩៨៨.៦៥១    ៥៧.០១៨.៩០៤    ៥៦.៥៨៤.០៩៣    ១៣.១២០.៩២៣    ១៩.៤៣៦.៧៥៩    ៥៣.៤៦៧.៧៦១    ៧៨.៦២១.៦៩១  
                 

ii).  សមរ លយជាមួយសមព័នធញារិ                
 ភាគហ ុនិក  ៤៦៩.០៤៤    ៤១២.១៦២    ១.៩១១.៣៥៤    ១.៦៦៧.១៩៥    ៤៦៩.០៤៤    ៤១២.១៦២    ១.៩១១.៣៥៤    ១.៦៦៧.១៩៥  
 ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ  -      -      -      -      ២.៥១២.៧២៩    ៥០២.៦៧៨    ១០.២៣៩.៣៧១    ២.០៣៣.៣៣៣  
   ៤៦៩.០៤៤    ៤១២.១៦២    ១.៩១១.៣៥៤    ១.៦៦៧.១៩៥    ២.៩៨១.៧៧៣    ៩១៤.៨៤០    ១២.១៥០.៧២៥    ៣.៧០០.៥២៨  
                 

iii).  គណន៊ីក្រូវទទួល/(គណន៊ីក្រូវ
ទូទារឱ់្យ) សមព័នធញារិ 

               

 ម្របាក់បដញ្ញើេនកម្រគប់ម្រគងសំខាន់  ៗ                
 គណនីម្រត្ូវទូទត់្ដផេងៗ   (៣៥.៥៤៣)   (២៨.៣៧៥)   (១៤៤.៨៣៨)   (១១៤.៧៧៧)   (៣៥.៥៤៣)   (២៨.៣៧៥)   (១៤៤.៨៣៨)   (១១៤.៧៧៧) 
 ភាគហ ុនិក                
 គណនីម្រត្ូវទូទត់្ដផេងៗ   (១០៣)   (៥០០)   (៤២០)   (២.០២៣)   (១០៣)   (៥០០)   (៤២០)   (២.០២៣) 
 ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ                
 គណនីម្រត្ូវទទួលដផេងៗ   -      -      -      -      ៤៩.២២៨    ១៦៩.៥៤៤    ២០០.៦០៤    ៦៨៥.៨០៦  
 គណនីម្រត្ូវទូទត់្ដផេងៗ   -      -      -      -      (៨៣.៤២១)   (២.១៨៧)   (៣៣៩.៩៤០)   (៨.៨៤៦) 
   (៣៥.៦៤៦)   (២៨.៨៧៥)   (១៤៥.២៥៨)   (១១៦.៨០០)   (៦៩.៨៣៩)   ១៣៨.៤៨២    (២៨៤.៥៩៤)   ៥៦០.១៦០  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
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៣៦. សមរ លយ និងក្បរិបររិការជាមួយសមព័នធញារិ(រ)  
(ែ) សមតុ្លយជាមួយសមព័នធញាតិ្ (ត្) 
 
  សមព័នធធនាគារ 

 
ធនាគារ  

 ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធន ូ

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ំ២០២០ 
  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 
iv).  ក្បារ់បអញ្ញ ើរបសស់មព័នធញារិ                 

 បុគាលិកេនកម្រគប់ម្រគងសំខាន់  ៗ  ៥.៨៣៩.៤១៩    ៥.២០៦.៧៨២    ២៣.៧៩៥.៦៣២    ២១.០៦១.៤៣៣    ៥.០១៤.៦២០    ៤.៥១៣.៨៥២    ២០.៤៣៤.៥៧៧    ១៨.២៥៨.៥៣១  
 ភាគហ ុនិក                
 គណនីចរនត  ២.៤៥៥.៦១២    ១២.៨៦៧.៣៨៤    ១០.០០៦.៦១៩    ៥២.០៤៨.៥៦៨    ២.៤៥៥.៦១២    ១២.៨៦៧.៣៨៤    ១០.០០៦.៦១៩    ៥២.០៤៨.៥៦៨  

 គណនីសនេំ  ៤១.២០០    ៩៩.៧១២    ១៦៧.៨៩០    ៤០៣.៣៣៥    ៤១.២០០    ៩៩.៧១២    ១៦៧.៨៩០    ៤០៣.៣៣៥  
 ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកំណត់្  ១២០.១០៣    ១៥០.៥០០    ៤៨៩.៤២០    ៦០៨.៧៧៣    ១២០.១០៣    ១៥០.៥០០    ៤៨៩.៤២០    ៦០៨.៧៧៣  

 ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ                
 គណនីចរនត  -      -      -      -      ២.៤២០.៣៤៧    ១.៦៣៧.២២៤    ៩.៨៦២.៩១៤    ៦.៦២២.៥៧១  

 គណនីសនេំ  -      -      -      -      ១៤៨.០៨២    ១៨០.១៣៥    ៦០៣.៤៣៤    ៧២៨.៦៤៦  
 ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកំណត់្  -      -      -      -      ៤.១៥៦.០២០    ១.៦៩៩.៩៦២    ១៦.៩៣៥.៧៨២    ៦.៨៧៦.៣៤៦  
   ៨.៤៥៦.៣៣៤    ១៨.៣២៤.៣៧៨    ៣៤.៤៥៩.៥៦១    ៧៤.១២២.១០៩    ១៤.៣៥៥.៩៨៤    ២១.១៤៨.៧៦៩    ៥៨.៥០០.៦៣៦    ៨៥.៥៤៦.៧៧០  
v).  ក្បារ់រមច៊ីេ៊ីសមព័នធញារិ                
 ភាគហ ុនិក  -      -      -      -      -      -      -      -    
                 
 
 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
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៣៦. សមរ លយ និងក្បរិបររិការជាមួយសមព័នធញារិ (រ) 
(គ) ម្របតិ្បត្តិការសមព័នធញាតិ្ 
 
  សមព័នធធនាគារ 

 
ធនាគារ 

  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 
i).  ចំណូលការក្បារ់េ៊ីសមព័នធញារិ                

 ឥណទន និង បុដរម្របទនផតល់ដល់
គណៈម្រគប់ម្រគងសំខាន់  ៗ  ៦៣០.៨៨២    ៤៧៥.៨៩០    ២.៥៦១.៣៨១    ១.៩៤៧.៨១៨    ៥៦៦.៦៦៩    ៤៥៤.១០៣    ២.៣០០.៦៧៦    ១.៨៥៨.៦៤៤  

 ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ភាគហ និុក  -      ៣៥៤    -      ១.៤៤៩    -      ៣៥៤    -      ១.៤៤៩  
 ម្របាក់បដញ្ញើជាមួយម្រកមុហ ុនបុម្រត្សមព័នធ  -      -      -      -      ១៥.៧៦៧    -      ៦៤.០១៤    -    
 ឥណទនផតល់ដល់ម្រកមុហ ុនបុម្រត្សមព័នធ  -      -      -      -      ១៦៧.២០៥    ១៨៩.៥៨៣    ៦៧៨.៨៥២    ៧៧៥.៩៦៣  

   ៦៣០.៨៨២    ៤៧៦.២៤៤    ២.៥៦១.៣៨១    ១.៩៤៩.២៦៧    ៧៤៩.៦៤១    ៦៤៤.០៤០    ៣.០៤៣.៥៤២    ២.៦៣៦.០៥៦  
                 

ii). I ចំណូលរថ្ក្ម និង អជើងសាេ៊ីសមព័នធញារិ               
 ភាគហ ុនិក  ១៤.០៣២    ១៤.០៣២    ៥៦.៩៧០    ៥៧.៤៣៣    ១៤.០៣២    ១៤.០៣២    ៥៦.៩៧០    ៥៧.៤៣៣  
 ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ  -      -      -      -      ៧.៩៧៨    ២.៦៥២    ៣២.៣៩០    ១០.៨៥៥  

   ១៤.០៣២    ១៤.០៣២    ៥៦.៩៧០    ៥៧.៤៣៣    ២២.០១០    ១៦.៦៨៤    ៨៩.៣៦០    ៦៨.២៨៨  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៦. សមរ លយ និងក្បរិបររិការជាមួយសមព័នធញារិ (រ) 
(គ) ម្របតិ្បត្តិការសមព័នធញាតិ្ (ត្) 

  សមព័នធធនាគារ 
 

ធនាគារ 
  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ្ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

iii).  ចំណាយការក្បារ់អៅឱ្យ សមព័នធញារ ិ                
 ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េនកម្រគប់ម្រគងសំខាន់  ៗ  ៧៩.០៣៣    ១៧៤.២៥៥    ៣២០.៨៧៤    ៧១៣.២២៦    ៧១.១៣៣    ១៦៩.៣៥២    ២៨៨.៨០០    ៦៩៣.១៥៨  
 ម្របាក់កមចីេីភាគហ និុក  -      ៤៤.៣៧៣    -      ១៨១.៦១៩    -      -      -      -    
 ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ភាគហ និុក  ៣.៩៣១    ១០៤.៧៦១    ១៥.៩៦០    ៤២៨.៧៨៧    ៣.៩៣១    ១០៤.៧៦១    ១៥.៩៦០    ៤២៨.៧៨៧  
 ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ម្រកុមហ នុបុម្រត្សមព័នធ  -      -      -      -      ៨៣.០៨៤    ៤៧.១៨៧    ៣៣៧.៣២១    ១៩៣.១៣៦  

   ៨២.៩៦៤    ៣២៣.៣៨៩    ៣៣៦.៨៣៤    ១.៣២៣.៦៣២    ១៥៨.១៤៨    ៣២១.៣០០    ៦៤២.០៨១    ១.៣១៥.០៨១  
iv).  ចំណាយរថ្ក្ម និង អជើងសាអៅឱ្យសមព័នធញារិ               

 ម្រកុមម្របឹកាភិបាល  ៣២៧.៧៣៨    ៤១១.៤៩៨    ១.៣៣០.៦១៦    ១.៦៨៤.២៦១    ១៨៩.៣៨៦    ២៥៧.៨៣០    ៧៦៨.៩០៧    ១.០៥៥.២៩៨  
 េនកម្រគប់ម្រគងសំខាន់  ៗ  ៥.២៧១.៦៩៨    ៥.៩៦៦.៨៩០    ២១.៤០៣.០៩៤    ២៤.៤២២.៤៨១    ៤.៣៩១.៧១១    ៥.០៣០.២៥១    ១៧.៨៣០.៣៤៧    ២០.៥៨៨.៨១៧  
 ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ  -      -      -      -      ១.១៤៧.១២៧    ៩៦៥.១២៥    ៤.៦៥៧.៣៣៦    ៣.៩៥០.២៥៧  

   ៥.៥៩៩.៤៣៥    ៦.៣៧៨.៣៨៨    ២២.៧៣៣.៧១០    ២៦.១០៦.៧៤២    ៥.៧២៨.២២៤    ៦.២៥៣.២០៦    ២៣.២៥៦.៥៩០    ២៥.៥៩៤.៣៧២  
v).  រិចចសនាអផសង  ៗ                

 ECL ដលើការធា្ហិរញ្ញវត្ថុ ដលើកមចីរបស់វទិា
ស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ េី IFC  -      -      -      -      ៣៣៧.១៧៦    (៤៨.៥៥៤)   ១.៣៦៨.៩៣៥    (១៩៨.៧៣២) 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៦. សមរ លយ និងក្បរិបររិការជាមួយសមព័នធញារិ (រ) 
(គ) ម្របតិ្បត្តិការសមព័នធញាតិ្ (ត្) 

  សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 

 
 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២១ 

 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 

i).  ចំណូលការក្បារ់េ៊ីសមព័នធញារិ                

 ឥណទន និង បុដរម្របទនផតល់ដល់         
គណៈម្រគប់ម្រគងសំខាន់  ៗ  ២២៩.១២៨    ៣០៥.៤១៨    ៩៣០.២៦០    ១.២៥៣.៩៩៧    ២២៦.២៨៤    ២៩៤.១២៦    ៩១៨.៧១៣    ១.២០៧.៥៣៨  

 ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ភាគហ និុក  -      ៣៥៤    -      ១.៤៤៩    -      ៣៥៤    -      ១.៤៤៩  
 ម្របាក់បដញ្ញើជាមួយម្រកមុហ ុនបុម្រត្សមព័នធ  -      -      -      -      ១២.៩៣៦    -      ៥២.៥២០    -    
 ឥណទនផតល់ដល់ម្រកមុហ ុនបុម្រត្សមព័នធ  -      -      -      -      ៥៣.៩០០    ៩៤.៧៩១    ២១៨.៨៣៤    ៣៩០.១៦០  

  
 ២២៩.១២៨    ៣០៥.៧៧២    ៩៣០.២៦០    ១.២៥៥.៤៤៦    ២៩៣.១២០    ៣៨៩.២៧១    ១.១៩០.០៦៧    ១.៥៩៩.១៤៧  

ii).  ចំណូលរថ្ក្ម និង អជើងសាេ៊ីសមព័នធញារិ               
 ភាគហ ុនិក  ៧.០១៦    ៧.០១៦    ២៨.៤៨៥    ២៨.៨៧៨    ៧.០១៦    ៧.០១៦    ២៨.៤៨៥    ២៨.៨៧៨  
 ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ  -      -      -      -      ៣៧៥    ២.១៨៨    ១.៥២២    ៨.៩៦៦  

   ៧.០១៦    ៧.០១៦    ២៨.៤៨៥    ២៨.៨៧៨    ៧.៣៩១    ៩.២០៤    ៣០.០០៧    ៣៧.៨៤៤  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៦. សមរ លយ និងក្បរិបររិការជាមួយសមព័នធញារិ (រ) 
(គ) ម្របតិ្បត្តិការសមព័នធញាតិ្ (ត្) 

  សមព័នធធនាគារ 
 

ធនាគារ 
  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៣ ឡែ គិត្ម្រតឹ្ម 
 

 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ្ ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 

ឆ្ន ំ២០២១  ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ 
ឆ្ន ំ២០២០ 

    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម)    (មិនបានដធវើសវនកមម) 
  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

iii).  ចំណាយការក្បារ់អៅឱ្យសមព័នធញារិ                
 ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េនកម្រគប់ម្រគងសំខាន់  ៗ  ៤០.៦៥២    ១២៩.៣៣៤    ១៦៥.០៤៧    ៥៣០.៣៩៨    ៣៤.៣៧៩    ១២៤.៦៣០    ១៣៩.៥៧៩    ៥១១.១៣៩  
 ម្របាក់កមចីេីភាគហ និុក  -      ១៧.១៤៧    -      ៧០.៨០៩    -      -      -      -    
 ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ភាគហ និុក  ១.៨៤៨    ៨១.៧០១    ៧.៥០៣    ៣៣៤.៩៣៣    ១.៨៤៨    ៨១.៧០១    ៧.៥០៣    ៣៣៤.៩៣៣  
 ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ម្រកុមហ នុបុម្រត្សមព័នធ  -      -      -      -      ៥៣.០៥៤    ២២.២២៨    ២១៥.៣៩៩    ៩១.៥៥៣  

   ៤២.៥០០    ២២៨.១៨២    ១៧២.៥៥០    ៩៣៦.១៤០    ៨៩.២៨១    ២២៨.៥៥៩    ៣៦២.៤៨១    ៩៣៧.៦២៥  
iv).  ចំណាយរថ្ក្ម និង អជើងសាអៅឱ្យសមព័នធញារិ               

 ម្រកុមម្របឹកាភិបាល  ១៩៣.១៨៥    ២៦១.៤៤១    ៧៨៤.៣៣១    ១.០៧៣.៥២៩    ១១៣.០៦៧    ១៧០.៤៥៥    ៤៥៩.០៥២    ៦៩៩.៦៨២  
 េនកម្រគប់ម្រគងសំខាន់  ៗ  ១.៩០៨.៦៨៣    ២.២៤៥.២៨១    ៧.៧៤៩.២៥៣    ៩.២៧៥.៥៣២    ១.៥៤៥.៦២៣    ១.៩៣៨.២២៧    ៦.២៧៥.២៣០    ៨.០០៤.២៧៩  
 ម្រកុមហ ុនបុម្រត្សមព័នធ  -      -      -      -      ៥១១.៦៥៩    ៣៦៦.២៣០    ២.០៧៧.៣៣៦    ១.៥១២.៧៥៤  

   ២.១០១.៨៦៨    ២.៥០៦.៧២២    ៨.៥៣៣.៥៨៤    ១០.៣៤៩.០៦១    ២.១៧០.៣៤៩    ២.៤៧៤.៩១២    ៨.៨១១.៦១៨    ១០.២១៦.៧១៥  
v).  រិចចសនាអផសង  ៗ                

 ECL ដលើការធា្ហិរញ្ញវត្ថុ ដលើកមចីរបស់វទិា
ស្ថថ នពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ េី IFC  -      -      -      -      (៣៦.៤៩១)   (១៥៣.៧២១)   (១៤៨.១៥៣)   (៦២៦.៧៦២) 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  
(ក) ដសចកតីដផតើម និង ទសេនៈទូដៅ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារគឺជាធ្គារ្ ំមុែ ឡដលបានចុោះបញ្ជ ីកនុងទីផារមូលបម្រត្ និងានបណាត ញម្របតិ្បត្តិការស្ថខា និងដសវាសវ័យម្របតិ្បត្តិការដម្រចើនជាងដគដៅកនុង
ម្របដទសកមពុជា កនុងការផតល់នូវផលិត្ផល និងដសវាកមមជាដម្រចើនម្របដភទជូ្នដល់ស្ថធារណជ្នដូចជា ដសវាឥណទន ដសវាម្របាក់បដញ្ញើ-សនេ ំដសវាដផារម្របាក់ ដសវាចាត់្ឡចងស្ថច់
ម្របាក់ ដសវាហិរញ្ញបបទនពាណិជ្ជកមម ប័ណណដេសីុលីោ និងប័ណណឥណេនធ-ឥណទន និងដសវាឌី្ជី្ងល ដូចជា ដសវាដេសីុលីោេីុនដធើឡណត្ ដសវាដេសីុលីោម៉ាូបាល ដសវាដេសីុ
លីោេីុែុមដមើស ា៉ា សីុនដេធីេឹម ា៉ា សីុនឆូត្កាត្ និងា៉ា សីុនោក់ម្របាក់បដញ្ញើានកាលកំណត់្។ ដូចឡដលបានបង្ហា ញកនុងកំណត់្សាា ល់ដលែ១១ ម្រកមុហ ុនបុម្រត្សមព័នធទំង៤ 
របស់ធ្គារានដូចខាងដម្រកាម៖ 

(ក) ធ្ គារ ដេសីុលីោ ឡាវ លីមីធីត្  
(ែ) ម្រកមុហ ុន ដេសីុលីោ សីុឃ្យួរធីឹ ភីេិលសីុ  
(គ) វទិាស្ថថ ន ពាណិជ្ជស្ថស្តសត ដេសីុលីោ  
(ឃ្) ស្ថថ ប័នមីម្រកហិូរញ្ញវត្ថុ ដេសីុលីោ  មីយា៉ា ន់ា៉ា   

សថិត្កនុងមជ្ឈោឋ នអាជី្វកមមឡដលានការម្របកួត្ម្របឡជ្ង  ការវវិត្តន៍ និងរកីលូត្ល្លស់យា៉ាងឆ្ប់រហ័សថ្នបដចចកវទិា និងការផ្លល ស់បតូរ ឬឡបលកេីគាន នចាប់ឡដលម្រត្ូវេនុវត្ត 
ដូដចនោះសមព័នធធ្គារ និងធ្គារចំាបាច់ម្រត្វូានការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យម្របកបដោយម្របសិទធភាេ ដដើមបីម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ សថិត្ដៅកនុងរងវង់កម្រមិត្រសីអាប់ឡភថាយ (Risk Appetite) 
និងរសីងដលើឡរន (Risk Tolerance) ឡដលផតល់នូវការធា្សមស្សប ចំដពាោះដគាលដៅឡដលសដម្រមចបាន។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
(ក) ដសចកតីដផតើម និង ទសេនៈទូដៅ (ត្) 

ម្រកបែ័ណឌ ម្រគប់ម្រគងហានិភ័យម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើង ដោយានធាតុ្ចំាបាច់ដូចជា៖ ១) េភិបាលកិចច និងការម្រត្ួត្េិនិត្យដោយម្រកុមម្របឹកាភិបាល និងថាន ក់ម្រគប់ម្រគងជាន់ែពស់ ២) ការ
េនុវត្តរសីអាប់ឡភថាយ (Risk Appetite) និងរសីងដលើឡរន (Risk Tolerance) ៣) ការេនុវត្តដំដណើ រការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ និង ៤) ដហោឋ រច្សមព័នធបដចចកវទិា និងទិននន័យ។  
ម្រកបែ័ណឌ ដនោះ ម្រត្វូបានរមួបញ្ចូ លកនុងដំដណើ រការម្រគប់ម្រគងអាជី្វកមម និងម្របតិ្បត្តិការម្របចំាថ្ងៃ ដដើមបផីដល់នូវការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យទីផារម្របកបដោយត្ាល ភាេ និងសងាតិ្ភាេ         
ទូទំងធ្គារ និងសមព័នធធ្គារ។ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារបដងកើត្ឱ្យានដំដណើ រការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យឡដលអាចម្រគប់ម្រគងហានិភ័យបានទុកជាមុន ដោយោក់បញ្ចូ លវបបធម៌ថ្នការទទួលែុសម្រត្វូ និង
ភាេជាាច ស់ហានិភ័យកនុងការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យដៅម្រគប់កម្រមិត្ ចាប់តំងេីម្រកមុម្របឹកាភិបាល ថាន ក់ម្រគប់ម្រគងជាន់ែពស់ រហូត្ដល់កមមករនិដយាជិ្ត្ម្រគប់លំោប់ថាន ក់។ វបបធម៌
ម្រគប់ម្រគងហានិភ័យដនោះម្រត្វូបានគំាម្រទដោយ (១) ដគាលនដយាបាយ្្ទក់ទងនឹងកមមករនិដយាជិ្ត្ធ្គារ (ការម្រគប់ម្រគងធនធានមនុសេ និងម្រកមសីលធម៌ ម្រកមម្របតិ្បត្តិ ទំ្ស់
ផលម្របដយាជ្ន៍  ការឡត្ងតំង និងល្លភការ កំណារពារនិដវទនជ្ន និងរបាយការណ៍លមអិត្សដីេីកំហុស ។ល។) (២) ភាេសមស្សបថ្នដគាលនដយាបាយសដីេីការផដល់េត្ថម្របដយាជ្ន៍
្  ្ជាមួយនឹងកម្រមិត្រសីអាប់ឡភថាយ (Risk Appetite) និងរសីងដលើឡរន (Risk Tolerance) និង (៣) ការបណតុ ោះបណាត លេំេីហានិភ័យទីផារដៅទូទំងធ្គារ។ 

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យរបស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ម្រត្វូេនុវត្តតមម៉ាូឡដលឡែេប ា្ ត់្ទំងបី ឡដលគំាម្រទដោយភាេម្រគប់ម្រគាន់ថ្នបុគាលិកជំ្្ញ ដៅកនុងការម្រគប់ម្រគង
ហានិភ័យ ដៅម្រគប់ឡផនកទំងេស់ ថ្នឡែេប ា្ ត់្ទំងបី។ 

 

 

 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល (រ) 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
(ែ) ដគាលបំណង និង ដគាលការណ៍ 

ដគាលបំណងថ្នដគាលនដយាបាយម្រគប់ម្រគងហានិភ័យរួមាន៖  
- ដដើមបមី្រគប់ម្រគងហានិភ័យ ឱ្យសថិត្ដៅកនុងរងវង់កម្រមិត្រសីអាប់ឡភថាយ (Risk Appetite) និងរសីងដលើឡរន (Risk Tolerance) ឡដលផតល់នូវការធា្សមស្សប ចំដពាោះ

ដគាលដៅឡដលសដម្រមចបាន។ 
- ដដើមបមី្រគប់ម្រគងហានិភ័យានម្របសិទធភាេ និងដដើមបកំីណត់្េត្តសញ្ញញ ណហានិភ័យមុនដេលវាដកើត្ានដែើង និងកាត់្បនថយហានិភ័យសកាដ នុេលឱ្យបានម្រតឹ្ម

ម្រត្ូវ និងទន់ដេលដវល្ល ។ 

ដដើមបមី្រគប់ម្រគងហានិភ័យ កនុងដគាលបំណងដធវើឱ្យកាន់ឡត្ម្របដសើរ ដលើការចាត់្ឡចងហានិភ័យ ដដើមបីបឡនថមត្ថ្មលដល់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ។ រសីអាប់ឡភថាយ (Risk 
Appetite) ម្រត្ូវបានកំណត់្ជាចំនួន និងម្របដភទថ្នហានិភ័យ កនុងកម្រមិត្ទំងមូលឡដល ម្រកុមហ ុនានបំណងនឹងទទួលយក ដដើមបីរកាបានត្ថ្មលភាគហ ុនិករយៈដេលឡវង។          
រសីងដលើឡរន (Risk Tolerance) គឺសំដៅដៅដលើបឡម្រមបម្រមួលថ្នហានិភ័យជាេតិ្បរាឡដលអាចទទួលយកបាន និងដធវើការេិចារណាដៅដលើវធិានការណ៍សមស្សបដដើមបីកាត់្
បនថយហានិភ័យ ។ 

របាយការណ៍រសីអាប់ឡភថាយ (Risk Appetite) និងរសីងដលើឡរន (Risk Tolerance) របស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ គឺជាការដរៀបចំដៅតមយុទធស្ថស្តសតអាជី្វកមម និង     
តួ្្ទីរបស់ធ្គារដៅកនុងម្របេ័នធហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ម្រកុមម្របឹកាភិបាល េនុម័ត្ ដៅដលើរបាយការណ៍រសីអាប់ឡភថាយ (Risk Appetite) និងរសីងដលើឡរន (Risk Tolerance) របស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ជាមួយនិងការ
សដម្រមចដៅដលើហានិភ័យសំខាន់ៗមួយចំនួន ឡដលធ្គារម្រត្ូវបានម្របឈ្ម និងផតល់នូវវធីិស្ថស្តសតកនុងការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យទំងដ្ោះ ។  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
(ែ) ដគាលបំណង និង ដគាលការណ៍ (ត្) 

ដគាលនដយាបាយម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ ឡបកឡចកម្របដភទហានិភ័យែុសៗគាន  ស្សបដៅតមម្របដភទ្ ឡ្ដលកំណត់្ដោយគណៈកមមការ Basel និងស្សបតមលកខណៈ 
និងបរបិទអាជី្វកមមរបស់ធ្គារ ។ ដគាលនដយាបាយដនោះបានកំណត់្រសីងដលើឡរន (Risk Tolerance) និងកម្រមិត្ កំណត់្ថ្ផាកនុង (IInternal Targets) ដៅតមម្របដភទហានិភ័យ
នីមួយ  ៗ។ 

ដៅម្រគប់ដេលទំងេស់ សមព័នធធ្គារ និងធ្គារម្រត្ូវម្របកាន់ខាជ ប់នូវេនុបាត្ម្របុងម្របយ័ត្ន និងត្ម្រមូវការ្ ឡ្ដលបានឡចង ដោយធ្គារជាតិ្ថ្នកមពុជា។ 

ដៅម្រគប់ដេលទំងេស់ លុោះម្រតឡត្ានការបញ្ញជ ក់ដផេងេីដនោះ សមព័នធធ្គារ និងធ្គារម្រត្ូវម្របកាន់ខាជ ប់នូវរសីងដលើឡរន (Risk Tolerance) និងកម្រមិត្ កំណត់្ថ្ផាកនុង 
(Internal Targets) ឡដលបានបដងកើត្ដោយ ម្រកុមម្របឹកាភិបាល ដដើមបីកាត់្បនថយការខាត្បង់ជាស្ថរវនត ។ 

សកមមភាេអាជី្វកមមរបស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ម្របឈ្មនឹងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗមួយចំនួនដូចជា ហានិភ័យឥណទន ហានិភ័យទីផារ (រួមានហានិភ័យ
រូបិយប័ណណ ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់ ធ្គារមិនម្របឈ្មនឹងហានិភ័យថ្ងលភាគហ ុន និងថ្ងលទំនិញដទ ដោយស្ថរសមព័នធធ្គារ និងធ្គារមិនានដធវើការវនិិដយាគដលើ         
ភាគហ ុន ឬទំនិញណាមួយដ្ោះដទ)និងហានិភ័យសនានីយភាេ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
(ែ) ដគាលបំណង និង ដគាលការណ៍ (ត្) 

សមព័នធធ្គារ និង ធ្គារ កាន់កាប់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និង បំណុលហិរញ្ញវត្ថុដូចខាងដម្រកាម៖ 
 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 

 នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា  
ឆ្ន ២ំ០២១  នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា  

ឆ្ន ២ំ០២១ 
 នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ 

bh២០២០  នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា  ឆ្ន ២ំ០២១ 
 នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ២ំ០២០  នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា  
ឆ្ន ២ំ០២១ 

 នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 
ក្ទេយសរមមហរិញ្ញវរថ                 
ស្ថច់ម្របាក់កនុងថ្ដ ៦៥៥.៥៧៥.៤០៤  ៤១២.៧៥៩.០៥១  ២.៦៧១.៤៦៩.៧៧១  ១.៦៦៩.៦១០.៣៦១  ៦៣៩.៤៣៤.២២៣  ៤០០.៨១៦.១២៦  ២.៦០៥.៦៩៤.៤៥៩  ១.៦២១.៣០១.២៣០ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្គារដផេង -ៗសុទធ ៦៤៧.១៩២.៥២១  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦  ២.៦៣៧.៣០៩.៥២៣  ២.១៦២.៦៧១.៩៧៦  ៦២០.៦០៨.០០១  ៥០៧.៦២៩.៤០៧  ២.៥២៨.៩៧៧.៦០៤  ២.០៥៣.៣៦០.៩៥១ 
ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់ ៣៨៦.២៣៧.៨៧១  ៣៦០.៣៧៧.០០៨  ១.៥៧៣.៩១៩.៣២៤  ១.៤៥៧.៧២៤.៩៩៧  ៣៨៣.៦៥៤.១០៣  ៣៥៦.៧៥៣.៧៥៦  ១.៥៦៣.៣៩០.៤៧០  ១.៤៤៣.០៦៨.៩៤៣ 

ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣  ២.៤៥៩.១៦៧.០៣៥  ២.២៩២.១៩៨.៤៤៦  ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣  ២.៤៥៩.១៦៧.០៣៥  ២.២៩២.១៩៨.៤៤៦ 

ឥណទន និងបុដរម្របទន- សុទធ ៤.៧៧០.០៤៥.៥៥៧  ៤.៤៧១.៣០០.៦១៨  ១៩.៤៣៧.៩៣៥.៦៤៥  ១៨.០៨៦.៤១១.០០០  ៤.៥៩៧.៥១៨.៩៥៩  ៤.២៩២.៦៤៩.១៥៩  ១៨.៧៣៤.៨៨៩.៧៥៨  ១៧.៣៦៣.៧៦៥.៨៤៨ 

ម្រទេយសកមមដផេងៗ  ៦.៤៩៣.២១១  ៦.៩២១.៨៥២  ២៦.៤៥៩.៨៣៥  ២៧.៩៩៨.៨៩១  ៦.៤៣៣.៩៨៦  ៦.៩២៣.២២២  ២៦.២១៨.៤៩៣  ២៨.០០៤.៤៣៣ 

ក្ទេយសរមមហរិញ្ញវរថ សរ  ប  ៧.០៦៩.០២១.១៣៧    ៦.៣៥២.៦៨៦.១៩៨    ២៨.៨០៦.២៦១.១៣៣    ២៥.៦៩៦.៦១៥.៦៧១    ៦.៨៥១.១២៥.៨៤៥    ៦.១៣១.៤៤៦.១៩៣    ២៧.៩១៨.៣៣៧.៨១៩    ២៤.៨០១.៦៩៩.៨៥១  

បំណ លហរិញ្ញវរថ                 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្គារ                  

និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ  ៤៨១.១៩០.២២១  ៣១៧.០០៩.៤៥៩  ១.៩៦០.៨៥០.១៥១  ១.២៨២.៣០៣.២៦២  ៤៥៨.៩៧៩.៥៤៣  ២៩៦.៧៦៤.៥៥៤  ១.៨៧០.៣៤១.៦៣៨  ១.២០០.៤១២.៦២១ 

ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន ៤.៧៤៥.០៤៣.៤៤៣  ៤.២៩៤.២៨៦.០៤៨  ១៩.៣៣៦.០៥២.០៣០  ១៧.៣៧០.៣៨៧.០៦៤  ៤.៦៣៥.៥៣២.៦៣១  ៤.១៨០.២៦៨.៧៣៧  ១៨.៨៨៩.៧៩៥.៤៧១  ១៦.៩០៩.១៨៧.០៤១ 

បំណុលភតិ្សនា ២៨.៦៩០.៩២៩  ២៨.៦១៧.៩០២  ១១៦.៩១៥.៥៣៦  ១១៥.៧៥៩.៤១៤  ២៥.៩៩៤.៧០៧  ២៥.៧៧២.៣៨៥  ១០៥.៩២៨.៤៣១  ១០៤.២៤៩.២៩៧ 

ម្របាក់កមចី ៥៦១.៩២៩.៣៨២  ៥៤២.៣៩៨.៩១៦  ២.២៨៩.៨៦២.២៣២  ២.១៩៤.០០៣.៦១៥  ៥២៩.៥០៦.៥២៦  ៥០៧.៣៥២.៩១៦  ២.១៥៧.៧៣៩.០៩៣  ២.០៥២.២៤២.៥៤៥ 

បំណុលប ា្ ប់បនេំ ១៦៧.៣១៤.៦០៨  ១៦៧.១៥៨.៦២៣  ៦៨១.៨០៧.០២៨  ៦៧៦.១៥៦.៦៣០  ១៦៧.៣១៤.៦០៨  ១៦៧.១៥៨.៦២៣  ៦៨១.៨០៧.០២៨  ៦៧៦.១៥៦.៦៣០ 

បំណុលដផេងៗ  ៣៩.៧៦៦.០៣៣  ២៨.៦៩៩.២២៨  ១៦២.០៤៦.៥៨៤  ១១៦.០៨៨.៣៧៧  ៣៩.៦៧៨.២៨២  ២៨.៤៨៨.៩៥៩  ១៦១.៦៨៨.៩៩៩  ១១៥.២៣៧.៨៣៩ 

បំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប  ៦.០២៣.៩៣៤.៦១៦    ៥.៣៧៨.១៧០.១៧៦    ២៤.៥៤៧.៥៣៣.៥៦១    ២១.៧៥៤.៦៩៨.៣៦២    ៥.៨៥៧.០០៦.២៩៧    ៥.២០៥.៨០៦.១៧៤    ២៣.៨៦៧.៣០០.៦៦០    ២១.០៥៧.៤៨៥.៩៧៣  

ក្ទេយសរមមហរិញ្ញវរថ ស ទធ  ១.០៤៥.០៨៦.៥២១    ៩៧៤.៥១៦.០២២    ៤.២៥៨.៧២៧.៥៧២    ៣.៩៤១.៩១៧.៣០៩    ៩៩៤.១១៩.៥៤៨    ៩២៥.៦៤០.០១៩    ៤.០៥១.០៣៧.១៥៩    ៣.៧៤៤.២១៣.៨៧៨  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន 

ហានិភ័យឥណទន គឺជាហានិភ័យឡដលភាគីាខ ងដទៀត្ថ្នកិចចសនា ែកខានកនុងការបំដេញកាត្េវកិចច           
របស់ែលួន េនុដល្លមតមលកខែណឌ ឡដលបានម្រេមដម្រេៀងគាន  ។ ែណៈដេលឡដលឥណទន និងបុដរម្របទន ជាម្របភេ
ចាស់បំផុត្ថ្នហានិភ័យឥណទនម្របភេដផេងដទៀត្ថ្នហានិភ័យឥណទន តមរយៈសកមមភាេរបស់ស្ថថ ប័ន រួមាន 
ដៅកនុងដសៀវដៅធ្គារ (banking book) និង ដសៀវដៅពាណិជ្ជកមម (trading book) ទំងដៅកនុង និងដម្រៅតរាង
តុ្លយការ ។ ស្ថថ ប័នកំេុងម្របឈ្មនឹងហានិភ័យឥណទនដលើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដផេងដទៀត្ដម្រៅេី ឥណទន និង            
បុដរម្របទន រួមបញ្ចូ លទំងការទទួលម្រេមហិរញ្ញបបទន ពាណិជ្ជកមម កិចចសនាផតល់ ឥណទន និងលិែិត្ធា្ធ្គារ 
ម្របតិ្បត្តិការេនតរធ្គារ ការទូទត់្ម្របតិ្បត្តិការ ម្របតិ្បតិ្តការបតូររូបិយប័ណណបរដទស មូលបម្រត្បំណុលមូលធន និង
ឧបករណ៍និទសេន៍ហិរញ្ញវត្ថុដផេង ដៗទៀត្។ 

ដគាលការណ៍ហានិភ័យឥណទន៖ 

• ម្រកមុម្របឹកាភិបាលទទួលស្ថា ល់ថា ការកត់្ម្រតឥណទន គឺជាម្របភេដ៏សំខាន់ថ្នម្របាក់ចំដណញរបស់
ធ្គារ ឡត្ផាុយដៅវញិ ការកត់្ម្រតឥណទនដនោះ ក៏បងកឱ្យាននូវហានិភ័យថ្នការខាត្បង់ដ៏ធៃន់ធៃរផងឡដរ។ 

• ម្រកុមម្របឹកាភិបាលដធវើការេិចារណាកនុងការផតល់ឥណទនដៅកាន់ចំឡណកទីផារតូ្ច  ៗ ដូចជាការផតល់            
កមចីឥណទនដៅកាន់ អាជី្វកមមខាន ត្តូ្ច (ដដើមបីេនុវត្តឱ្យបានម្រតឹ្មម្រត្ូវតមដគាលនដយាបាយឡដលាន
ស្ស្ថប់) ដូចឡដលេនកធាល ប់បានដឹង ដយើងនឹងទទួលរងនូវហានិភ័យឥណទន កនុងកម្រមិត្ទបបំផុត្          
ដេលឡដលផតល់កមចីដៅកាន់ឥណទនខាន ត្តូ្ច ដជ្ៀសវាងការផតល់កមចីដៅកាន់ឥណទនឡដលានទំហំ
ធំៗ។         ម្រកុមម្របឹកាភិបាល ដធវើការេិចារណាដ៏សមស្សបកនុងការដម្របៀបផាឹមេីហានិភ័យ និង ចំណូលឡដល
ទទួល បានេីការផតល់ឥណទនកាន់ចំឡណកទីផារតូ្ច ដៗនោះ ដហើយក៏បានេិចារណាថាឥណទនខាន ត្តូ្ច 
ជាផលិត្ផលសនូលរបស់សមព័នធធ្គារ និង ធ្គារផងឡដរ។ 

• ម្រកុមម្របឹកាភិបាលដធវើការេិចារណាថា េនកម្រគប់ម្រគងានសិទធិម្រគប់ម្រគាន់កនុងការឡកត្ម្រមូវ ផ្លល ស់បតូរតម           
ស្ថថ នភាេជាក់ឡសតង ឬ េភិវឌ្ឍផលិត្ផលឡដលានស្ស្ថប់ ដហើយនឹងឡែេសង្ហវ ក់ផលិត្ផល ប៉ាុឡនត ត្ម្រមូវឱ្យ
ានការយល់ម្រេមេីម្រកុមម្របឹកាភិបាល។ 

• ការទទួលែុសម្រត្ូវម្របចំាថ្ងៃសម្រាប់ហានិភ័យឥណទន គឺជាការទទួលែុសម្រត្ូវរបស់េនកម្រគប់ម្រគងជាន់
ែពស់ ថ្ន្យកោឋ នឥណទន និង ស្ថខា ។ 

• ហានិភ័យឥណទនគឺម្រត្ូវបានវាស់ឡវងជាម្របចំា ដោយគណ្ការខាត្បង់ឡដលបានរេឹំងទុក (“ECL”) 
ឡដលអាច ដកើត្ានដែើង ចំដពាោះេតិ្ងិជ្នឡដលែកខានសងម្រត្ែប់ ការម្របឈ្មហានិភ័យកនុង
ម្រេឹត្តិការណ៍ ថ្នការែកខានសង និង ភាេខាល ំងថ្នការខាត្បង់ (“LGD”) ឡដលបានមកេីការែកខានសងរបស់
េតិ្ងិជ្ន ដោយឡផអកដៅដលើេិនាុឥណទនសម្រាប់ការេនុវត្ត។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

ដគាលការណ៍ហានិភ័យឥណទន (ត្) 

• ម្រកុមម្របឹកាភិបាលយល់ដឃ្ើញថាហានិភ័យឥណទនគឺអាចរកីរាលោលដល់វស័ិយដផេង ដៗទៀត្ ដូចជា                 
(វស័ិយពាណិជ្ជកមម កសិកមម ដសវាកមម ឧសាហកមម និង ដហោឋ រច្សមព័នធ…) និងផលិត្ផលដផេងដទៀត្ 
ដដើមបដីជ្ៀសវាងការម្របឈ្មមិនម្រតឹ្មម្រត្ូវដៅដលើ វស័ិយ ឬឧសាហកមមជាក់ល្លក់មួយ។ 

• ហានិភ័យជាម្របេ័នធ គឺជាហានិភ័យថ្ន ម្របេ័នធទំងមូលថ្នវស័ិយហិរញ្ញវត្ថុ ។ ម្រកុមម្របឹកាភិបាលយល់
ដឃ្ើញថា ហានិភ័យឥណទនដៅដលើថ្ដគូភាគីស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុទំងឡាយ គួរឡត្ជាកមមវត្ថុថ្នការវាយត្ថ្មល
ដ៏ម្របុងម្របយ័ត្ន និង េភិបាលភាេ ដូចដៅនឹងទម្រមង់ថ្នការផតល់កមចីឥណទនដថ្ទដទៀត្ ដហើយកម្រមិត្
កំណត់្ ស្ថថ នភាេ ម្របុងម្របយ័ត្ន គួរឡត្ម្រត្ូវបានកំណត់្ដដើមបីការពារសមព័នធធ្គារ និងធ្គារឱ្យបាន     
ម្រគប់ម្រគាន់ សម្រាប់ហានិភ័យ ជាម្របេ័នធ។ 

កម្រមិត្កំណត់្ថ្ផាកនុ ងស្ថថ នភាេថ្នហានិភ័យឥណទន 

កម្រមិត្កំណត់្ថ្ផាកនុងស្ថថ នភាេដលើផលិត្ផលឥណទន គួរឡត្បដងកើត្ដែើងដោយគណៈកាម ធិការម្រគប់ម្រគងហា
និភ័យនិងបដចចកវទិាេ័ត៌្ានថ្នម្រកុមម្របឹកាភិបាល និង ានការេនុម័ត្ដោយម្រកុមម្របឹកាភិបាល។ កម្រមិត្កំណត់្  
ស្ថថ នភាេ គួរឡត្ ម្រត្ូវបានស្សប ដៅតមកម្រមិត្រសីអាប់ឡភថាយ (Risk Appetite)។ 

្យកោឋ នម្រគប់ម្រគងហានិភ័យម្រត្វូម្រត្តួ្េិនិត្យជាម្របចំា ដៅដលើរាល់កម្រមិត្កំណត់្ថ្ផាកនុងស្ថថ នភាេដូចឡដលបាន
កំណត់្ ដហើយេនុម័ត្ដោយម្រកមុម្របឹកាភិបាល និងផតល់េនុស្ថសន៍ដៅដលើការផ្លល ស់បតូរដផេង ឡៗដលចាត់្ទុកថាវា       
សមស្សប។ 

ដដើមបីរកាកំដណើ នឥណទន កនុងមដធាបាយដ៏ម្របុងម្របយ័ត្ន និង សមដហតុ្ផល ក៏ដូចជាដដើមបីរកាគុណភាេ
សាព ធ ឥណទន ធ្គារបានោក់កម្រមិត្កំណត់្ដផេង ដៗៅដលើផលិត្ផលឥណទន ឡដលម្រត្ូវេនុវត្តតមយា៉ាង
ខាជ ប់ែជួន ដូចខាងដម្រកាម៖ 

• េនុបាត្ហានិភ័យឥណទន (Loan Exposure ratio): ម្រត្ូវបានកំណត់្ដូចជាសាព ធឥណទន ឡដលាន               
ហានិភ័យបានែកខានមិនបានសងធំជាងស្ថមសិបថ្ងៃសរុប ឡចកជាមួយ មូលនិធិម្រទេយសមបត្តិសុទធរបស់
សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ឡត្ម្រត្ូវតិ្ចជាង ២៥%។ 

• កម្រមិត្កំណត់្ការផតល់ឥណទន (Ceilings) ដៅកាន់វស័ិយដផេង  ៗ និង ដោយផលិត្ផលម្រត្ូវោក់ឡដន
កំណត់្ដៅដលើហានិភ័យម្របមូលផតុំ។ 

• ទំហំហានិភ័យធំបំផុត្ (Maximum Exposure) សម្រាប់េតិ្ងិជ្នាន ក់ ឬ េតិ្ងិជ្នម្រកុម គឺអាចានទំហំរហូត្
ដល់ ៥% ថ្នមូលនិធិម្រទេយសមបត្តិសុទធរបស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ។  ថ្ដគូភាគីស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុ         
្្។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ក) ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យឥណទន 

ម្រកុមម្របឹកាភិបាលបានឡបងឡចកការទទួលែុសម្រត្ូវ កនុងការម្រត្តួ្េិនិត្យដៅដលើហានិភ័យឥណទន ដៅគណៈ  
កាម ធិកាម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ និងបដចចកវទិាេ័ត៌្ានថ្នម្រកុមម្របឹកាភិបាល។ ្យកោឋ នឥណទន ឡដលទទួលែុស
ម្រត្ូវម្រគប់ម្រគងហានិភ័យឥណទន ម្រត្ូវេឹងឡផអកដៅដលើសកមមភាេ ដូចឡដលានឡចងខាងដម្រកាម៖ 

• ការឡបងឡចកតួ្្ទីោច់ដោយឡែករវាងេនកឡដលពាក់េ័នធ កនុងការម្របាស្ស័យជាមួយេតិ្ងិជ្ន ឡដលោក់
ពាកយសំុែចីឥណទន និង េនកឡដលពាក់េ័នធកនុងការេនុម័ត្ឥណទន។ 

• ការឡបងឡចកតួ្្ទីោច់ដោយឡែក រវាងេនកឡដលពាក់េ័នធកនុងការម្របាស្ស័យជាមួយេតិ្ងិជ្នដោយផ្លា ល់ 
និងេនកទទួលែុសម្រត្ូវកនុងការម្រគប់ម្រគងឥណទន។ 

• ដគាលការណ៍ថ្នការេនុម័ត្េីរលំោប់ថាន ក់ដផេងគាន  ដដើមបីធា្ឱ្យានតុ្លយភាេថ្នផលម្របដយាជ្ន៍របស់
េតិ្ងិជ្នឱ្យបានលអ និងដគាលដៅថ្ន ដំដណើ រការវាយត្ថ្មលហានិភ័យ។  

• ការដរៀបចំឯកស្ថរបានម្រេមដម្រេៀងឱ្យទន់ដេលដវល្ល និងដេញដលញជាមួយេតិ្ងិជ្ន រួមជាមួយេ័ត៌្ាន
ឡដលម្រត្ូវការទំងេស់ឡដល ទក់ទងនឹងការវាយត្ថ្មល និងដំដណើ រការម្រគប់ម្រគងឥណទន។  

• ម្របេ័នធម្រត្ួត្េិនិត្យឥណទនម្រត្ូវានការម្របយ័ត្នម្របឡយង គួបផេំនឹងការេិនិត្យសាយិកភាេឡដលអាច
កំណត់្សាា ល់សញ្ញញ ណ ទន់ដេលសតីេីេ័ត៌្ានពាក់េ័នធនឹងការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ។  

• ការម្រត្ួត្េិនិត្យដោយឯករាជ្យ ដដើមបធីា្ឱ្យាននូវេនុដល្លមភាេដៅតមនីតិ្វធីិ និងនិយ័ត្កមមកនុង
ដំដណើ រការឥណទន និង ការតមោនគុណភាេទក់ទងនឹងហានិភ័យ និងការម្រត្ួត្េិនិត្យឥណទនឱ្យ
បានទន់ដេលដវល្ល។  

• សមព័នធធ្គារ និងធ្គារនឹងរកាឱ្យបានលអនូវសមតុ្លយឥណទនតមវស័ិយដផេង  ៗ ដូចជាវស័ិយ
ឧសាហកមម តំ្បន់ភូមិស្ថស្តសត រូបិយប័ណណ និងទំហំឥណទន។  

• ការវភិាគឥណទនដធវើដែើងដោយដផ្លត ត្សំខាន់ដលើសមត្ថភាេ និងឆនាៈរបស់េតិ្ងិជ្នកនុងការសងឥណ
ទន តមរយៈការវាយត្ថ្មលេីេត្តចរតិ្ លំហូរស្ថច់ម្របាក់ និង ការេនុវត្តតម green-lining methodology។  

សាព ធឥណទនសរុបរបស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារឡដលផតល់ឱ្យេតិ្ងិជ្នាន ក់ ឬេតិ្ងិជ្នម្រកុម (ដគាល
ការណ៍េនកែចីឡត្មួយ) មិនម្រត្ូវដលើស ៥% ថ្នម្រទេយសមបតិ្តសុទធរបស់ធ្គារ។ “សាព ធឥណទន” 
(Exposure) គឺរួមានបរាិណសរុបថ្ន (i) ចំនួនទឹកម្របាក់ថ្នម្រទេយរបស់េនកែចី ឡដលេនកែចីដ្ោះជាកូន
បំណុល (ii) ម្របាក់ឡដលេនកែចីជំ្ពាក់ (ឥណដទយយ) តមរយៈការផតល់ហិរញ្ញបបទន ឬឥណទនដៅឱ្យ ឬ
ជំ្នួសឱ្យបុគាលដ្ោះ ឡដលរួមានដូចជា ការធា្បំណុល លិែិត្ឥណទន និសេនាវត្ថុ (derivatives)។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ែ) ការម្រគប់ម្រគងកម្រមិត្ហានិភ័យ និង ដគាលនដយាបាយបនថយហានិភ័យ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារដធវើម្របតិ្បត្ដិការ និងផដល់ឥណទន និងបុដរម្របទនជូ្នេតិ្ងិជ្នជាឯកត្ដជ្ន ឬ          
សហម្រគាស្  ្ ដៅកនុងម្រេោះរាជាណាចម្រកកមពុជា ស្ថធារណរដឋម្របជាធិបដត្យយម្របជាានិត្ឡាវ និងស្ថធារណរដឋ
សហភាេ មីយា៉ា ន់ា៉ា។ សមព័នធធ្គារ និង ធ្គារម្រគប់ម្រគងកម្រមិត្ហានិភ័យ និងដផ្លត ត្ការយកចិត្តទុកោក់ដលើ          
ហានិភ័យឥណទន ដៅដេលឡដលហានិភ័យម្រត្ូវបានរកដឃ្ើញ។ ហានិភ័យឥណទនធំម្រត្ូវបានកំណត់្និយមន័យ
ដោយធ្គារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា ថាជាហានិភ័យឥណទនទូដៅជាមួយនឹងេត្ថគាហកឯកត្តជ្ននីមួយៗ ឡដលានចំនួន
ដលើសេី ១០% ថ្នមូលនិធិផ្លា ល់សុទធ។ 

ដយាងតមលកខែណឌ ថ្នម្របកាសដលែ ធ៧-០៦-២២៦ម្រប.ក. របស់ធ្គារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា ត្ម្រមូវឱ្យធ្គាររកា
ឱ្យបានម្រគប់ ដេលដវល្លនូវេនុបាត្េតិ្បរាចំនួន ២០% រវាងហានិភ័យសរុបឡដលដចញេីម្របតិ្បត្តិការជាមួយនឹង        
េត្ថគាហកជាឯកត្តជ្ននីមួយ  ៗនិងមូលនិធិផ្លា ល់សុទធរបស់ធ្គារ។ ដហើយម្រត្ូវរកាហានិភ័យឥណទនធំៗសរុបមិន
ម្រត្ូវឱ្យដលើស ៣០០% ថ្នមូលនិធិផ្លា ល់សុទធរបស់ធ្គារដែើយ។ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារបានដម្របើម្របាស់ដគាលការណ៍ និងការេនុវត្តជាដម្រចើន ដដើមបីកាត់្បនថយហានិភ័យ
ឥណទន។ ដគាលការណ៍ឡដលានម្របសិទធភាេបំផុត្កនុងចំដណាមដគាលការណ៍ទំងេស់ដនោះ គឺការធា ដ្ោយោក់
វត្ថុបញ្ញច ំដលើឥណទន និងបុដរម្របទន េតិ្ងិជ្ន ឡដលជាការេនុវត្តទូដៅ។ សមព័នធធ្គារ និងធ្គារេនុវត្តដគាល
ការណ៍ឡណ្ំសតីេីការទទួលយកនូវចំណាត់្ ថាន ក់ជាក់ល្លក់ថ្នវត្ថុបញ្ញច ំ ឬការកាត់្បនថយហានិភ័យឥណទន។ 
ម្របដភទថ្នវត្ថុបញ្ញច ំសំខាន់ ដៗដើមបធីា្ឥណទន និងបុដរម្របទនេតិ្ងិជ្នានដូចជា៖ 

• វត្ថុបញ្ញច ំជាម្រទេយសមបត្តិកនុងលកខណៈជាលំដៅោឋ ន (ានដីធលី េគារ និង ម្រទេយសមបត្តិដផេង )ៗ 

• កថ្ម្រមដផេង ដៗលើម្រទេយសកមមកនុងអាជី្វកមម ដូចជាដីធលី េគារ 

• ស្ថច់ម្របាក់កនុងទម្រមង់ជាម្របាក់បដញ្ញើានកម្រមិត្ ។ 

(គ) ការម្របឈ្មហានិភ័យឥណទនេតិ្បរាមុនការកាន់កាប់វត្ថុបញ្ញច ំ ឬមុនការបដងកើនឥណទន 

ចំដពាោះម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡដលបានឆលុោះបញ្ញច ំងដៅកនុងតរាងតុ្លយការ ានដូចជាការម្របឈ្មដៅនឹងហានិភ័យ
ឥណទន គឺដសមើនឹងត្ថ្មលដយាងសុទធ។ ឯកិចចសនាធា្ហិរញ្ញវត្ថុ និងកិចចសនាទទួល គឺជាទំហំេតិ្បរាឡដលសមព័នធ
ធ្គារ និងធ្គារ នឹងទូទត់្ ម្របសិនដបើលិែិត្ធា  ្ ទំងដ្ោះម្រត្ូវបានដៅយក មកដម្របើម្របាស់វញិ ។ ចំឡណកឯ       
ឥណទនឡដលទក់ទងនឹងកិចចសនា និងយថាភាេ ឡដលមិនអាចបដិដសធបានដេញអាយុកាលថ្នកិចចសនាដ្ោះ         
ជាទូដៅគឺដសមើនឹងត្ថ្មលទំងស្សងុឡដលានកនុងកិចចសនា ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(គ) ការម្របឈ្មហានិភ័យឥណទនេតិ្បរាមុនការកាន់កាប់វត្ថុបញ្ញច ំ ឬមុនការបដងកើនឥណទន (ត្) 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 
 នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា  

ឆ្ន ២ំ០២១  នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ២ំ០២០  នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា  

ឆ្ន ២ំ០២១  នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ២ំ០២០  នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា  

ឆ្ន ២ំ០២១  នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ២ំ០២០  នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា  

ឆ្ន ២ំ០២១  នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)      (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

ការម្របឈ្មឥណទនទក់ទិននឹងម្រទេយសកមមកនុងតរាង
តុ្លយការ៖ 

               

ស្ថច់ម្របាក់កនុងថ្ដ ៦៥៥.៥៧៥.៤០៤  ៤១២.៧៥៩.០៥១  ២.៦៧១.៤៦៩.៧៧១  ១.៦៦៩.៦១០.៣៦១  ៦៣៩.៤៣៤.២២៣  ៤០០.៨១៦.១២៦  ២.៦០៥.៦៩៤.៤៥៩  ១.៦២១.៣០១.២៣០ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្ គារដផេងៗ -សុទធ ៦៤៧.១៩២.៥២១  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦  ២.៦៣៧.៣០៩.៥២៣  ២.១៦២.៦៧១.៩៧៦  ៦២០.៦០៨.០០១  ៥០៧.៦២៩.៤០៧  ២.៥២៨.៩៧៧.៦០៤  ២.០៥៣.៣៦០.៩៥១ 
ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់ ៣៨៦.២៣៧.៨៧១  ៣៦០.៣៧៧.០០៨  ១.៥៧៣.៩១៩.៣២៤  ១.៤៥៧.៧២៤.៩៩៧  ៣៨៣.៦៥៤.១០៣  ៣៥៦.៧៥៣.៧៥៦  ១.៥៦៣.៣៩០.៤៧០  ១.៤៤៣.០៦៨.៩៤៣ 

ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣  ២.៤៥៩.១៦៧.០៣៥  ២.២៩២.១៩៨.៤៤៦  ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣  ២.៤៥៩.១៦៧.០៣៥  ២.២៩២.១៩៨.៤៤៦ 

ឥណទន និងបុដរម្របទន- សុទធ ៤.៧៧០.០៤៥.៥៥៧  ៤.៤៧១.៣០០.៦១៨  ១៩.៤៣៧.៩៣៥.៦៤៥  ១៨.០៨៦.៤១១.០០០  ៤.៥៩៧.៥១៨.៩៥៩  ៤.២៩២.៦៤៩.១៥៩  ១៨.៧៣៤.៨៨៩.៧៥៨  ១៧.៣៦៣.៧៦៥.៨៤៨ 

ម្រទេយសកមមដផេងៗ  ៦.៤៩៣.២១១  ៦.៩២១.៨៥២  ២៦.៤៥៩.៨៣៥  ២៧.៩៩៨.៨៩១  ៦.៤៣៣.៩៨៦  ៦.៩២៣.២២២  ២៦.២១៨.៤៩៣  ២៨.០០៤.៤៣៣ 

  ៧.០៦៩.០២១.១៣៧  ៦.៣៥២.៦៨៦.១៩៨  ២៨.៨០៦.២៦១.១៣៣  ២៥.៦៩៦.៦១៥.៦៧១  ៦.៨៥១.១២៥.៨៤៥  ៦.១៣១.៤៤៦.១៩៣  ២៧.៩១៨.៣៣៧.៨១៩  ២៤.៨០១.៦៩៩.៨៥១ 

ការម្របឈ្មឥណទនទក់ទិននឹងម្រទេយសកមមដម្រៅតរាង
តុ្លយការ៖                

កិចចសនាផតល់ឥណទនឡដលមិនបានដម្របើម្របាស់ ១៥០.៤៦៣.២៦៨  ១២០.៩៣៧.៦០៧  ៦១៣.១៣៧.៨១៧  ៤៨៩.១៩២.៦២០  ១៤៩.៦៩៥.១៥៦  ១២០.១០៨.៩៦២  ៦១០.០០៧.៧៦១  ៤៨៥.៨៤០.៧៥១ 

លិែិត្ធា រ្បស់ធ្ គារ ៤៥.៧៥៤.២២៧  ៤៧.០៣៨.១៦៦  ១៨៦.៤៤៨.៤៧៥  ១៩០.២៦៩.៣៨១  ៤៥.៥១៨.២៩១  ៤៦.៨៣១.៦៦២  ១៨៥.៤៨៧.០៣៦  ១៨៩.៤៣៤.០៧៣ 

លិែិត្ឥណទន ៧.១៨២.៣៥៧  ៧.៨៦២.៨១៨  ២៩.២៦៨.១០៥  ៣១.៨០៥.០៩៩  ៧.១៨២.៣៥៧  ៧.៨៦២.៨១៨  ២៩.២៦៨.១០៥  ៣១.៨០៥.០៩៩ 

ការបតូររបិូយប័ណណបរដទស ១៨០.៩៦៣  -  ៧៣៧.៤២៤  -  ១៨០.៩៦៣  -  ៧៣៧.៤២៤  - 

 ២០៣.៥៨០.៨១៥  ១៧៥.៨៣៨.៥៩១  ៨២៩.៥៩១.៨២១  ៧១១.២៦៧.១០០  ២០២.៥៧៦.៧៦៧  ១៧៤.៨០៣.៤៤២  ៨២៥.៥០០.៣២៦  ៧០៧.០៧៩.៩២៣ 

ហានិភ័យឥណទនេតិ្បរាសរបុ ៧.២៧២.៦០១.៩៥២  ៦.៥២៨.៥២៤.៧៨៩  ២៩.៦៣៥.៨៥២.៩៥៤  ២៦.៤០៧.៨៨២.៧៧១  ៧.០៥៣.៧០២.៦១២  ៦.៣០៦.២៤៩.៦៣៥  ២៨.៧៤៣.៨៣៨.១៤៥  ២៥.៥០៨.៧៧៩.៧៧៤ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(គ) ហានិភ័យឥណទនេតិ្បរាមុនការកាន់កាប់វត្ថុបញ្ញច ំ ឬមុនការបដងកើនឥណទន (ត្) 

តរាងខាងដលើបង្ហា ញេីស្ថថ នភាេអាម្រកក់បំផុត្ថ្នការម្របឈ្មហានិភ័យឥណទនរបស់សមព័នធធ្គារ និង
ធ្គារ គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០២១  និងថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ំ២០២០ ដោយមិនគិត្ដល់វត្ថុបញ្ញច ំ ឬការបដងកើន           
ឥណទនដផេងដទៀត្ដទ ។ ចំដពាោះម្រទេយសកមមកនុង តរាងតុ្លយការ ការម្របឈ្មហានិភ័យឡដលបានបង្ហា ញខាងដលើគឺ
ឡផអកដៅដលើត្ថ្មលដយាងសុទធ ។  

ដូចបានបង្ហា ញខាងដលើ ៦៥,៥៩% ថ្នការម្របឈ្មហានិភ័យ េតិ្បរាសរបុចំដពាោះសមព័នធធ្ គារ និង ៦៥,១៨% ថ្ន
ការម្របឈ្មហានិភ័យេតិ្បរាសរបុចំដពាោះធ្ គារ គឺដកើត្មកេីឥណទន និង បុដរម្របទនេតិ្ងិជ្ន (២០២០៖ ៦៨,៦៩% 
ចំដពាោះសមព័នធធ្ គារ និង ៦៨,០៧% ចំដពាោះធ្ គារ) ។ 

េនកម្រគប់ម្រគងានជំ្ដនឿថា ែលួនានលទធភាេបនតការម្រគប់ម្រគង និងម្រទម្រទង់ហានិភ័យឥណទនរបស់សមព័នធ
ធ្គារ ឡដលបណាត លមកេីឥណទន និងបុដរម្របទន ឱ្យសថិត្កនុងកម្រមិត្េបបបរាតមវធីិដូចខាងដម្រកាម ។ ហានិភ័យ
ឥណទនសំខាន់  ៗគឺជាផលប៉ាោះពាល់ឡដលដកើត្ដែើងេីឥណទន និងបុដរម្របទនសុទធ។ ដដើមបកីាត់្បនថយផលប៉ាោះពាល់
េីហានិភ័យឥណទនឡដលដកើត្ដែើងេីឥណទន និងបុដរម្របទន សុទធ រាល់ទំហំឥណទនឡដលបានេនុម័ត្ដោយ
្យកោឋ នឥណទនម្រត្ូវឡត្មិនដលើសេី ៧៥%ថ្នត្ថ្មលឡដលអាចលក់ដចញឡដលបានបា៉ា ន់ស្ថម នទុករបស់វត្ថុបញ្ញច ំដ្ោះ
ដទ។ គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០២១  ម្របាណ ៩៦.១៧% (ឆ្ន ំ២០២០៖ ម្របាណ ៩៨.៥៩%) ថ្នឥណទន និង    
បុដរម្របទនសុទធទំងដនោះម្រត្ូវបានោក់បញ្ញច ំ។ 

(ឃ្) ការម្របមូលផតុំម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដធៀបនឹងការម្របឈ្មហានិភ័យឥណទន 

ការម្របមូលផតុំហានិភ័យឥណទនដកើត្ដែើងដៅដេលានភាគីថ្ដគូមួយចំនួនឡដលានសកមមភាេអាជី្វកមម
ម្របហាក់ម្របឡហលគាន  និងានស្ថថ នភាេឡផនកដសដឋកិចចស្សដដៀងគាន  ឡដលអាចបណាត លឱ្យេួកដគេំុានលទធភាេបំដេញ
កាត្េវកិចចសងបំណុលបាន ដៅដេលឡដលេួកដគជួ្បម្របទោះនឹងផលប៉ាោះពាល់ថ្នបឡម្រមបម្រមលួឡផនកដសដឋកិចច ឬលកខែណឌ
ដផេង ដៗទៀត្ស្សដដៀងគាន  ។ សមព័នធធ្គារ និងធ្គារបានវភិាគដលើការដផ្លត ត្អារមមណ៍ថ្នហានិភ័យឥណទនដោយ 
ឡផអកដលើ ភូមិស្ថស្តសត និងឧសាហកមមដូចខាងដម្រកាម៖ 

 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 
(ឃ្) ការម្របមូលផតុំម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដធៀបនឹងការម្របឈ្មហានិភ័យឥណទន (ត្) 
(i)  វភិាគតមទីតំងភូមិស្ថស្តសត 

ការវភិាគេំេីការម្របមូលផតុំហានិភ័យឥណទន (ដោយមិនគិត្េីវត្ថុបញ្ញច ំ ឬការបដងកើនឥណទន) ឡផអកដៅតមទីតំងថ្នម្របដទស ភាគីថ្ដគូ គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០២១  និង ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ   ឆ្ន ំ
២០២០ ានដូចខាងដម្រកាម៖ 

 សមព័នធធនាគារ 
 រមព ជា  បារាងំ  អាែមឺ៉ាង់  ឡាវ  សងឹាប រ ៊ី  សហរដាអាអមររិ  ម៊ីោ៉ា ន់ា៉ា   ក្បអទសអផសងៗ   សរ  ប 

 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
ថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១                   
ការម្របឈ្មឥណទនទក់ទិននឹងម្រទេយសកមមកនុង

តរាងតុ្លយការ៖ 
                 

ស្ថច់ម្របាក់កនុងថ្ដ ៦៣៩.៤៥៣.៦០៧  -  -  ១១.៣៩០.២៤៩  -  -  ៤.៧៣១.៥៤៨  -  ៦៥៥.៥៧៥.៤០៤ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្គារដផេង -ៗសុទធ ៤៣៩.៤៣៤.២៨៦  ៥៦៦.៥៥៣  ២៦២.៨៦៩  ៥១.៣៦២.៧៥២  ៩៦៤.៦១៤  ១៤៤.៩២២.៩២៧  ២៤២.៥៤១  ៩.៤៣៥.៩៧៩  ៦៤៧.១៩២.៥២១ 
ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់ ៣៨៣.៨៩៩.៥០២  -  -  ២.៣៣៨.៣៦៩  -  -  -  -  ៣៨៦.២៣៧.៨៧១ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣  -  -  -  -  -  -  -  ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន- សុទធ ៤.៥៩៧.៥៥២.០៩៧  -  -  ១៤៧.៥០៥.០៧៤  -  -  ២៤.៩៨៨.៣៨៦  -  ៤.៧៧០.០៤៥.៥៥៧ 
ម្រទេយសកមមដផេងៗ  ៦.៤១៥.១៦៧  -  -  ៥៥.៤៣៧  -  -  ២២.៦០៧  -  ៦.៤៩៣.២១១ 
 ៦.៦៧០.២៣១.២៣២  ៥៦៦.៥៥៣  ២៦២.៨៦៩  ២១២.៦៥១.៨៨១  ៩៦៤.៦១៤  ១៤៤.៩២២.៩២៧  ២៩.៩៨៥.០៨២  ៩.៤៣៥.៩៧៩  ៧.០៦៩.០២១.១៣៧ 
ការម្របឈ្មឥណទនទក់ទិននឹងម្រទេយសកមមដម្រៅ

តរាងតុ្លយការ៖                  
កិចចសនាផតល់ឥណទនឡដលមិនបានដម្របើម្របាស់ ១៤៩.៦៩៥.១៥៦  -  -  ៧៦៨.១១២  -  -  -  -  ១៥០.៤៦៣.២៦៨ 
លិែិត្ធា រ្បស់ធ្គារ ៤៥.៥១៨.២៩១  -  -  ២៣៥.៩៣៦  -  -  -  -  ៤៥.៧៥៤.២២៧ 
លិែិត្ឥណទន ៧.១៨២.៣៥៧  -  -  -  -  -  -  -  ៧.១៨២.៣៥៧ 
ការបតូររូបិយប័ណណបរដទស ១៨០.៩៦៣  -  -  -  -  -  -  -  ១៨០.៩៦៣ 
 ២០២.៥៧៦.៧៦៧  -  -  ១.០០៤.០៤៨  -  -  -  -  ២០៣.៥៨០.៨១៥ 
ការម្របឈ្មឥណទនេតិ្បរាសរបុ ៦.៨៧២.៨០៧.៩៩៩  ៥៦៦.៥៥៣  ២៦២.៨៦៩  ២១៣.៦៥៥.៩២៩  ៩៦៤.៦១៤  ១៤៤.៩២២.៩២៧  ២៩.៩៨៥.០៨២  ៩.៤៣៥.៩៧៩  ៧.២៧២.៦០១.៩៥២ 

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥) ២៨.០០៦.៦៩២.៥៩៦  ២.៣០៨.៧០៣  ១.០៧១.១៩១  ៨៧០.៦៤៧.៩១១  ៣.៩៣០.៨០២  ៥៩០.៥៦០.៩២៨  ១២២.១៨៩.២០៩  ៣៨.៤៥១.៦១៤  ២៩.៦៣៥.៨៥២.៩៥៤ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឃ្) ការម្របមូលផតុំម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដធៀបនឹងការម្របឈ្មហានិភ័យឥណទន (ត្) 

(i)  វភិាគតមទីតំងភូមិស្ថស្តសត (ត្) 
 សមព័នធធនាគារ 
 រមព ជា  បារាងំ  អាែមឺ៉ាង់  ឡាវ  សងឹាប រ ៊ី  សហរដាអាអមររិ  ម៊ីោ៉ា ន់ា៉ា   ក្បអទសអផសងៗ   សរ  ប 

 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ   ឆ្ន ២ំ០២០                  
ការម្របឈ្មឥណទនទក់ទិននឹងម្រទេយសកមមកនុង

តរាងតុ្លយការ៖ 
                 

ស្ថច់ម្របាក់កនុងថ្ដ ៤០០.៨២៩.៣០០  -  -  ១១.៦២៤.៩១១  -  -  ៣០៤.៨៤០  -  ៤១២.៧៥៩.០៥១ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្គារដផេង -ៗសុទធ ២៦៩.០២២.៩៣២  ៦៣១.៥៦៩  ៥៦៨.៩១៦  ២០.៦១២.២៦៧  ២៦៣.៩៦៩  ២៣២.៩៧៥.៩០១  ៤.៨២៣.៤៧៥  ៥.៧៥៤.១១៧  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦ 
ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់ ៣៥៧.០០០.៩៧៤  -  -  ៣.៣៧៦.០៣៤  -  -  -  -  ៣៦០.៣៧៧.០០៨ 
ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣  -  -  -  -  -  -  -  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣ 
ឥណទន និងបុដរម្របទន -សុទធ ៤.២៨៦.៤២៦.៦០១  -  -  ១៤០.៩០២.៣៦៧  -  -  ៤៣.៩៧១.៦៥០  -  ៤.៤៧១.៣០០.៦១៨ 
ម្រទេយសកមមដផេងៗ  ៦.៧៧៤.៥៣២  -  -  ១៤៧.៣២០  -  -  -  -  ៦.៩២១.៨៥២ 
 ៥.៨៨៦.៧២៨.៨៦២  ៦៣១.៥៦៩  ៥៦៨.៩១៦  ១៧៦.៦៦២.៨៩៩  ២៦៣.៩៦៩  ២៣២.៩៧៥.៩០១  ៤៩.០៩៩.៩៦៥  ៥.៧៥៤.១១៧  ៦.៣៥២.៦៨៦.១៩៨ 
ការម្របឈ្មឥណទនទក់ទិននឹងម្រទេយសកមម

ដម្រៅតរាងតុ្លយការ៖                  
កិចចសនាផតល់ឥណទនឡដលមិនបានដម្របើម្របាស់ ១២០.១០៨.៩៦២  -  -  ៨២៨.៦៤៥  -  -  -  -  ១២០.៩៣៧.៦០៧ 
លិែិត្ធា រ្បស់ធ្គារ ៤៦.៨៣១.៦៦២  -  -  ២០៦.៥០៤  -  -  -  -  ៤៧.០៣៨.១៦៦ 
លិែិត្ឥណទន ៧.៨៦២.៨១៨  -  -  -  -  -  -  -  ៧.៨៦២.៨១៨ 
 ១៧៤.៨០៣.៤៤២  -  -  ១.០៣៥.១៤៩  -  -  -  -  ១៧៥.៨៣៨.៥៩១ 

ការម្របឈ្មឥណទនេតិ្បរាសរបុ ៦.០៦១.៥៣២.៣០៤  ៦៣១.៥៦៩  ៥៦៨.៩១៦  ១៧៧.៦៩៨.០៤៨  ២៦៣.៩៦៩  ២៣២.៩៧៥.៩០១  ៤៩.០៩៩.៩៦៥  ៥.៧៥៤.១១៧  ៦.៥២៨.៥២៤.៧៨៩ 

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥) ២៤.៥១៨.៨៩៨.១៧០  ២.៥៥៤.៦៩៧  ២.៣០១.២៦៥  ៧១៨.៧៨៨.៦០៤  ១.០៦៧.៧៥៥  ៩៤២.៣៨៧.៥២០  ១៩៨.៦០៩.៣៥៨  ២៣.២៧៥.៤០៣  ២៦.៤០៧.៨៨២.៧៧២ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 

185 

៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឃ្) ការម្របមូលផតុំម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដធៀបនឹងការម្របឈ្មហានិភ័យឥណទន (ត្) 

(i)  វភិាគតមទីតំងភូមិស្ថស្តសត (ត្) 
 ធនាគារ 
 រមព ជា  បារាងំ  អាែមឺ៉ាង់  ឡាវ  សងឹាប រ ៊ី  សហរដាអាអមររិ  ម៊ីោ៉ា ន់ា៉ា   ក្បអទសអផសងៗ   សរ  ប 

 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
ថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១                   
ការម្របឈ្មឥណទនទក់ទិននឹងម្រទេយសកមមកនុង

តរាងតុ្លយការ៖ 
                 

ស្ថច់ម្របាក់កនុងថ្ដ ៦៣៩.៤៣៤.២២៣  -  -  -  -  -  -  -  ៦៣៩.៤៣៤.២២៣ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្គារដផេង -ៗសុទធ ៤៣៧.១៣៣.១៣០  ៥៦៦.៥៥៣  ២៦២.៨៦៩  ២៧.៤៦៨.០៣៣  ៩៦៤.៦១៤  ១៤៤.៩២២.៩២៧  ៤៦.៧៤៤  ៩.២៤៣.១៣១  ៦២០.៦០៨.០០១ 
ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់ ៣៨៣.៦៥៤.១០៣  -  -  -  -  -  -  -  ៣៨៣.៦៥៤.១០៣ 

ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣  -  -  -  -  -  -  -  ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣ 

ឥណទន និងបុដរម្របទន- សុទធ ៤.៥៩៧.៥១៨.៩៥៩  -  -  -  -  -  -  -  ៤.៥៩៧.៥១៨.៩៥៩ 

ម្រទេយសកមមដផេងៗ  ៦.៣៩៧.៤៨៦  -  -  ៨០  -  -  ៣៦.៤២០  -  ៦.៤៣៣.៩៨៦ 

 ៦.៦៦៧.៦១៤.៤៧៤  ៥៦៦.៥៥៣  ២៦២.៨៦៩  ២៧.៤៦៨.១១៣  ៩៦៤.៦១៤  ១៤៤.៩២២.៩២៧  ៨៣.១៦៤  ៩.២៤៣.១៣១  ៦.៨៥១.១២៥.៨៤៥ 

ការម្របឈ្មឥណទនទក់ទិននឹងម្រទេយសកមម
ដម្រៅតរាងតុ្លយការ៖                  

កិចចសនាផតល់ឥណទនឡដលមិនបាន 
ដម្របើម្របាស់ ១៤៩.៦៩៥.១៥៦  -  -  -  -  -  -  -  ១៤៩.៦៩៥.១៥៦ 

លិែិត្ធា រ្បស់ធ្គារ ៤៥.៥១៨.២៩១  -  -  -  -  -  -  -  ៤៥.៥១៨.២៩១ 

លិែិត្ឥណទន ៧.១៨២.៣៥៧  -  -  -  -  -  -  -  ៧.១៨២.៣៥៧ 

ការបតូររបិូយប័ណណបរដទស ១៨០.៩៦៣  -  -  -  -  -  -  -  ១៨០.៩៦៣ 

 ២០២.៥៧៦.៧៦៧  -  -  -  -  -  -  -  ២០២.៥៧៦.៧៦៧ 

ការម្របឈ្មឥណទនេតិ្បរាសរបុ ៦.៨៧០.១៩១.២៤១  ៥៦៦.៥៥៣  ២៦២.៨៦៩  ២៧.៤៦៨.១១៣  ៩៦៤.៦១៤  ១៤៤.៩២២.៩២៧  ៨៣.១៦៤  ៩.២៤៣.១៣១  ៧.០៥៣.៧០២.៦១២ 

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥) ២៧.៩៩៦.០២៩.៣០៧  ២.៣០៨.៧០៣  ១.០៧១.១៩១  ១១១.៩៣២.៥៦០  ៣.៩៣០.៨០២  ៥៩០.៥៦០.៩២៨  ៣៣៨.៨៩៣  ៣៧.៦៦៥.៧៥៩  ២៨.៧៤៣.៨៣៨.១៤៣ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឃ្) ការម្របមូលផតុំម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដធៀបនឹងការម្របឈ្មហានិភ័យឥណទន (ត្) 

(i)  វភិាគតមទីតំងភូមិស្ថស្តសត (ត្) 
 ធនាគារ 
 រមព ជា  បារាងំ  អាែមឺ៉ាង់  ឡាវ  សងឹាប រ ៊ី  សហរដាអាអមររិ  ម៊ីោ៉ា ន់ា៉ា   ក្បអទសអផសងៗ   សរ  ប 

 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
ថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធន ូ  ឆ្ន ២ំ០២០                  

ការម្របឈ្មឥណទនទក់ទិននឹងម្រទេយសកមម
កនុងតរាងតុ្លយការ៖ 

                 

ស្ថច់ម្របាក់កនុងថ្ដ ៤០០.៨១៦.១២៦  -  -  -  -  -  -  -  ៤០០.៨១៦.១២៦ 

ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្គារដផេង -ៗសុទធ ២៦៧.៤៤៤.៤២១  ៦៣១.៥៦៩  ៥៦៨.៩១៦  ៤៩៩.៨៦១  ២៦៣.៩៦៩  ២៣២.៩៧៥.៩០១  ៤៦.៨៧៣  ៥.១៩៧.៨៩៧  ៥០៧.៦២៩.៤០៧ 

ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់ ៣៥៦.៧៥៣.៧៥៦  -  -  -  -  -  -  -  ៣៥៦.៧៥៣.៧៥៦ 

ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣  -  -  -  -  -  -  -  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣ 

ឥណទន និងបុដរម្របទន- សុទធ ៤.២៩២.៦៤៩.១៥៩  -  -  -  -  -  -  -  ៤.២៩២.៦៤៩.១៥៩ 

ម្រទេយសកមមដផេងៗ  ៦.៧៥៦.៣៥៦  -  -  -  -  -  ១៦៦.៨៦៦  -  ៦.៩២៣.២២២ 

 ៥.៨៩១.០៩៤.៣៤១  ៦៣១.៥៦៩  ៥៦៨.៩១៦  ៤៩៩.៨៦១  ២៦៣.៩៦៩  ២៣២.៩៧៥.៩០១  ២១៣.៧៣៩  ៥.១៩៧.៨៩៧  ៦.១៣១.៤៤៦.១៩៣ 

ការម្របឈ្មឥណទនទក់ទិននឹងម្រទេយសកមម
ដម្រៅតរាងតុ្លយការ៖                  

កិចចសនាផតល់ឥណទនឡដលមិនបានដម្របើម្របាស់ ១២០.១០៨.៩៦២  -  -  -  -  -  -  -  ១២០.១០៨.៩៦២ 

លិែិត្ធា រ្បស់ធ្គារ ៤៦.៨៣១.៦៦២  -  -  -  -  -  -  -  ៤៦.៨៣១.៦៦២ 

លិែិត្ឥណទន ៧.៨៦២.៨១៨  -  -  -  -  -  -  -  ៧.៨៦២.៨១៨ 

 ១៧៤.៨០៣.៤៤២  -  -  -  -  -  -  -  ១៧៤.៨០៣.៤៤២ 

ការម្របឈ្មឥណទនេតិ្បរាសរបុ ៦.០៦៥.៨៩៧.៧៨៣  ៦៣១.៥៦៩  ៥៦៨.៩១៦  ៤៩៩.៨៦១  ២៦៣.៩៦៩  ២៣២.៩៧៥.៩០១  ២១៣.៧៣៩  ៥.១៩៧.៨៩៧  ៦.៣០៦.២៤៩.៦៣៥ 

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥) ២៤.៥៣៦.៥៥៦.៥៣២  ២.៥៥៤.៦៩៧  ២.៣០១.២៦៥  ២.០២១.៩៣៨  ១.០៦៧.៧៥៥  ៩៤២.៣៨៧.៥២០  ៨៦៤.៥៧៤  ២១.០២៥.៤៩៣  ២៥.៥០៨.៧៧៩.៧៧៤ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 
(ឃ្) ការម្របមូលផតុំម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដធៀបនឹងការម្របឈ្មហានិភ័យឥណទន (ត្) 
(ii)  វភិាគតមម្របដភទអាជី្វកមម 

ការវភិាគេំេីការម្របមូលផតុំហានិភ័យឥណទន (ដោយមិនគិត្េីវត្ថុបញ្ញច ំ ឬការេម្រងឹងឥណទន) ដៅតមត្ថ្មលដយាង គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០២១ និងថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូឆ្ន ំ២០២០ ឡផអកដៅតម
ម្របដភទអាជី្វកមមរបស់ភាគីថ្ដគូានដូចខាងដម្រកាម៖ 

 សមព័នធធនាគារ 

 ក្គឹោះសាថ នហរិញ្ញវរថ   
ការលរ់ដ ំ និង             

លរ់រាយ  អសវារមម  អគហដាា ន  ផលរិរមម  រសរិមម  អាជ៊ីវរមមអផសង  ៗ  សរ  ប 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១                 
ការម្របឈ្មឥណទនទក់ទិននឹងម្រទេយ

សកមមកនុងតរាងតុ្លយការ៖                
ស្ថច់ម្របាក់កនុងថ្ដ ៦៥៥.៥៧៥.៤០៤  -  -  -  -  -  -  ៦៥៥.៥៧៥.៤០៤ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្គារដផេង -ៗសុទធ ៦៤៧.១៩២.៥២១  -  -  -  -  -  -  ៦៤៧.១៩២.៥២១ 
ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់ -  -  -  -  -  -  ៣៨៦.២៣៧.៨៧១  ៣៨៦.២៣៧.៨៧១ 

ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ -  -  -  -  -  -  ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣  ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣ 

ឥណទន និងបុដរម្របទន- សុទធ  ៧.៩៨៣.៩៦៤  ១.៥៩២.២១៣.១៧៦  ១.២១៩.៤៥៥.៨៥០  ១៩៦.៩៤៦.១៨១  ១៤១.៩០៩.១២៨  ៩៥៣.៥៩៤.៦២៨  ៦៥៧.៩៤២.៦៣០  ៤.៧៧០.០៤៥.៥៥៧ 

ម្រទេយសកមមដផេងៗ  ៣.៣៣០.៩៧៥  -  -  -  -  -  ៣.១៦២.២៣៦  ៦.៤៩៣.២១១ 

 ១.៣១៤.០៨២.៨៦៤  ១.៥៩២.២១៣.១៧៦  ១.២១៩.៤៥៥.៨៥០  ១៩៦.៩៤៦.១៨១  ១៤១.៩០៩.១២៨  ៩៥៣.៥៩៤.៦២៨  ១.៦៥០.៨១៩.៣១០  ៧.០៦៩.០២១.១៣៧ 

                ការម្របឈ្មឥណទនទក់ទិននឹងម្រទេយ
សកមមដម្រៅតរាងតុ្លយការ៖                

កិចចសនាផតល់ឥណទនឡដលមិនបានដម្របើម្របាស់ -  -  -  -  -  -  ១៥០.៤៦៣.២៦៨  ១៥០.៤៦៣.២៦៨ 

លិែិត្ធា រ្បស់ធ្គារ -  -  -  -  -  -  ៤៥.៧៥៤.២២៧  ៤៥.៧៥៤.២២៧ 

លិែិត្ឥណទន -  -  -  -  -  -  ៧.១៨២.៣៥៧  ៧.១៨២.៣៥៧ 

ការបតូររូបិយប័ណណបរដទស -  -  -  -  -  -  ១៨០.៩៦៣  ១៨០.៩៦៣ 

 -  -  -  -  -  -  ២០៣.៥៨០.៨១៥  ២០៣.៥៨០.៨១៥ 

                ការម្របឈ្មឥណទនេតិ្បរាសរបុ ១.៣១៤.០៨២.៨៦៤  ១.៥៩២.២១៣.១៧៦  ១.២១៩.៤៥៥.៨៥០  ១៩៦.៩៤៦.១៨១  ១៤១.៩០៩.១២៨  ៩៥៣.៥៩៤.៦២៨  ១.៨៥៤.៤០០.១២៥  ៧.២៧២.៦០១.៩៥២ 

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥) ៥.៣៥៤.៨៨៧.៦៧១  ៦.៤៨៨.២៦៨.៦៩២  ៤.៩៦៩.២៨២.៥៨៩  ៨០២.៥៥៥.៦៨៨  ៥៧៨.២៧៩.៦៩៧  ៣.៨៨៥.៨៩៨.១០៩  ៧.៥៥៦.៦៨០.៥០៩  ២៩.៦៣៥.៨៥២.៩៥៥ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឃ្) ការម្របមូលផតុំម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដធៀបនឹងការម្របឈ្មហានិភ័យឥណទន (ត្) 

(ii) វភិាគតមម្របដភទអាជី្វកមម (ត្) 
 

 សមព័នធធនាគារ 

 ក្គឹោះសាថ នហរិញ្ញវរថ   
ការលរ់ដ  ំនិង               

លរ់រាយ  អសវារមម  អគហដាា ន  ផលរិរមម  រសរិមម  អាជ៊ីវរមមអផសងៗ   សរ  ប 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ   ឆ្ន ២ំ០២០                
ការម្របឈ្មឥណទនទក់ទិននឹង

ម្រទេយសកមមកនុងតរាងតុ្លយកា៖                

ស្ថច់ម្របាក់កនុងថ្ដ ៤១២.៧៥៩.០៥១  -  -  -  -  -  -  ៤១២.៧៥៩.០៥១ 

ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្ គារដផេងៗ -សុទធ ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦  -  -  -  -  -  -  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦ 

ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់ -  -  -  -  -  -  ៣៦០.៣៧៧.០០៨  ៣៦០.៣៧៧.០០៨ 

ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥៦៦.៥២០.៩៩៤  -  -  -  -  -  ១៥៣.៥២៩  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣ 

ឥណទន និងបុដរម្របទន- សុទធ 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 

ម្រទេយសកមមដផេងៗ  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  ១.០៣៤.៥៥០.៣៨០  ៦.៣៥២.៦៨៦.១៩៨ 

                ការម្របឈ្មឥណទនទក់ទិននឹង
ម្រទេយសកមមដម្រៅតរាងតុ្លយការ
៖ 

               

កិចចសនាផតល់ឥណទនឡដលមិនបានដម្របើម្របាស់ -  -  -  -  -  -  ១២០.៩៣៧.៦០៧  ១២០.៩៣៧.៦០៧ 

លិែិត្ធា រ្បស់ធ្ គារ -  -  -  -  -  -  ៤៧.០៣៨.១៦៦  ៤៧.០៣៨.១៦៦ 

លិែិត្ឥណទន -  -  -  -  -  -  ៧.៨៦២.៨១៨  ៧.៨៦២.៨១៨ 

 -  -  -  -  -  -  ១៧៥.៨៣៨.៥៩១  ១៧៥.៨៣៨.៥៩១ 

                
ការម្របឈ្មឥណទនេតិ្បរាសរបុ ១.៥៤០.៣៩៣.៨១៣  ១.៥១១.៣២៧.០៤២  ១.០៨៦.៤០៩.៤៨១  ១៦០.២៣២.៥៥៨  ១៣០.៩៣៣.១៣៦  ៨៨៨.៨៣៩.៧៨៨  ១.២១០.៣៨៨.៩៧១  ៦.៥២៨.៥២៤.៧៨៩ 

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥) ៦.២៣០.៨៩២.៩៧៤  ៦.១១៣.៣១៧.៨៨៥  ៤.៣៩៤.៥២៦.៣៥១  ៦៤៨.១៤០.៦៩៧  ៥២៩.៦២៤.៥៣៥  ៣.៥៩៥.៣៥៦.៩៤២  ៤.៨៩៦.០២៣.៣៨៨  ២៦.៤០៧.៨៨២.៧៧២ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 
(ឃ្) ការម្របមូលផតុំម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដធៀបនឹងការម្របឈ្មហានិភ័យឥណទន (ត្) 
(ii) វភិាគតមម្របដភទអាជី្វកមម (ត្) 

 
 ធនាគារ 

 ក្គឹោះសាថ នហរិញ្ញវរថ   
ការលរ់ដ ំ និង             

លរ់រាយ  អសវារមម  អគហដាា ន  ផលរិរមម  រសរិមម  អាជ៊ីវរមមអផសង  ៗ  សរ  ប 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១                 
ការម្របឈ្មឥណទនទក់ទិននឹង

ម្រទេយសកមមកនុងតរាងតុ្លយការ៖                
ស្ថច់ម្របាក់កនុងថ្ដ ៦៣៩.៤៣៤.២២៣  -  -  -  -  -  -  ៦៣៩.៤៣៤.២២៣ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្គារដផេង -ៗសុទធ ៦២០.៦០៨.០០១  -  -  -  -  -  -  ៦២០.៦០៨.០០១ 
ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់ -  -  -  -  -  -  ៣៨៣.៦៥៤.១០៣  ៣៨៣.៦៥៤.១០៣ 

ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ -  -  -  -  -  -  ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣  ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣ 

ឥណទន និងបុដរម្របទន- សុទធ  ៧.៩៨៣.៩៦៤  ១.៥២០.០៦០.៦៣០  ១.១៨១.២៥៤.០៣៦  ១៩១.៣០៣.៤៣២  ១៣៤.៨៥២.០៥៩  ៩១៩.៣៥៣.២០៣  ៦៤២.៧១១.៦៣៥  ៤.៥៩៧.៥១៨.៩៥៩ 

ម្រទេយសកមមដផេងៗ  ៣.៣១៣.០៤២  -  -  -  -  -  ៣.១២០.៩៤៤  ៦.៤៣៣.៩៨៦ 

 ១.២៧១.៣៣៩.២៣០  ១.៥២០.០៦០.៦៣០  ១.១៨១.២៥៤.០៣៦  ១៩១.៣០៣.៤៣២  ១៣៤.៨៥២.០៥៩  ៩១៩.៣៥៣.២០៣  ១.៦៣២.៩៦៣.២៥៥  ៦.៨៥១.១២៥.៨៤៥ 

                ការម្របឈ្មឥណទនទក់ទិននឹងម្រទេយ
សកមមដម្រៅតរាងតុ្លយការ៖                

កិចចសនាផតល់ឥណទនឡដលមិនបានដម្របើម្របាស់ -  -  -  -  -  -  ១៤៩.៦៩៥.១៥៦  ១៤៩.៦៩៥.១៥៦ 

លិែិត្ធា រ្បស់ធ្គារ -  -  -  -  -  -  ៤៥.៥១៨.២៩១  ៤៥.៥១៨.២៩១ 

លិែិត្ឥណទន -  -  -  -  -  -  ៧.១៨២.៣៥៧  ៧.១៨២.៣៥៧ 

ការបតូររូបិយប័ណណបរដទស -  -  -  -  -  -  ១៨០.៩៦៣  ១៨០.៩៦៣ 

 -  -  -  -  -  -  ២០២.៥៧៦.៧៦៧  ២០២.៥៧៦.៧៦៧ 

                
ការម្របឈ្មឥណទនេតិ្បរាសរបុ ១.២៧១.៣៣៩.២៣០  ១.៥២០.០៦០.៦៣០  ១.១៨១.២៥៤.០៣៦  ១៩១.៣០៣.៤៣២  ១៣៤.៨៥២.០៥៩  ៩១៩.៣៥៣.២០៣  ១.៨៣៥.៥៤០.០២២  ៧.០៥៣.៧០២.៦១២ 

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥) ៥.១៨០.៧០៧.៣៦២  ៦.១៩៤.២៤៧.០៦៧  ៤.៨១៣.៦១០.១៩៧  ៧៧៩.៥៦១.៤៨៥  ៥៤៩.៥២២.១៤០  ៣.៧៤៦.៣៦៤.៣០២  ៧.៤៧៩.៨២៥.៥៩០  ២៨.៧៤៣.៨៣៨.១៤៣ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឃ្) ការម្របមូលផតុំម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដធៀបនឹងការម្របឈ្មហានិភ័យឥណទន (ត្) 

(ii) វភិាគតមម្របដភទអាជី្វកមម (ត្) 
 

 ធនាគារ 

 ក្គឹោះសាថ នហរិញ្ញវរថ   
ការលរ់ដ  ំនិង                     

លរ់រាយ  អសវារមម  អគហដាា ន  ផលរិរមម  រសរិមម  អាជ៊ីវរមមអផសងៗ   សរ  ប 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ   ឆ្ន ២ំ០២០                
ការម្របឈ្មឥណទនទក់ទិននឹង

ម្រទេយសកមមកនុងតរាងតុ្លយការ៖                

ស្ថច់ម្របាក់កនុងថ្ដ ៤០០.៨១៦.១២៦  -  -  -  -  -  -  ៤០០.៨១៦.១២៦ 

ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្ គារដផេងៗ -សុទធ ៥០៧.៦២៩.៤០៧  -  -  -  -  -  -  ៥០៧.៦២៩.៤០៧ 

ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់ -  -  -  -  -  -  ៣៥៦.៧៥៣.៧៥៦  ៣៥៦.៧៥៣.៧៥៦ 

ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥៦៦.៥២០.៩៩៤  -  -  -  -  -  ១៥៣.៥២៩  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣ 

ឥណទន និងបុដរម្របទន- សុទធ 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 

ម្រទេយសកមមដផេងៗ  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  ១.០០៨.១៩៧.៩៥៩  ៦.១៣១.៤៤៦.១៩៣ 

                ការម្របឈ្មឥណទនទក់ទិននឹង
ម្រទេយសកមមដម្រៅតរាងតុ្លយការ៖                

កិចចសនាផតល់ឥណទនឡដលមិនបានដម្របើម្របាស់ -  -  -  -  -  -  ១២០.១០៨.៩៦២  ១២០.១០៨.៩៦២ 

លិែិត្ធា រ្បស់ធ្ គារ -  -  -  -  -  -  ៤៦.៨៣១.៦៦២  ៤៦.៨៣១.៦៦២ 

លិែិត្ឥណទន -  -  -  -  -  -  ៧.៨៦២.៨១៨  ៧.៨៦២.៨១៨ 

 -  -  -  -  -  -  ១៧៤.៨០៣.៤៤២  ១៧៤.៨០៣.៤៤២ 

                
ការម្របឈ្មឥណទនេតិ្បរាសរបុ ១.៥០១.៤៧២.៣៥០  ១.៤៣៣.៩៤៨.៣៣៦  ១.០៥៦.២៣៨.០៩៣  ១៥៩.២៨៩.៨៥១  ១២៤.០៥៨.០៥៧  ៨៤៨.២៤១.៥៤៧  ១.១៨៣.០០១.៤០១  ៦.៣០៦.២៤៩.៦៣៥ 

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥) ៦.០៧៣.៤៥៥.៦៥៦  ៥.៨០០.៣២១.០១៩  ៤.២៧២.៤៨៣.០៨៦  ៦៤៤.៣២៧.៤៤៧  ៥០១.៨១៤.៨៤១  ៣.៤៣១.១៣៧.០៥៨  ៤.៧៨៥.២៤០.៦៦៧  ២៥.៥០៨.៧៧៩.៧៧៤ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ង) ដគាលនដយាបាយលុបដចាល 
 ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអាចម្រត្ូវបានលុបដចាលដៅដម្រកាមការេនុម័ត្របស់គណៈកាម ធិការឥណទន  កនុង
ករណីឡដលសមព័នធធ្គារ និងធ្គារបាត់្បង់ការម្រគប់ម្រគងដលើសិទធិកិចចសនារបស់ែលួនដលើទីតំងដ្ោះ ឬដៅដេល
ឡដលឡផនកែលោះ ឬឡផនកទំងេស់ម្រត្ូវបាន ចាត់្ទុកថាមិនអាចម្របមូលបាន។ ដនោះជាករណីេិដសសដៅដេលឡដលគាម នការ
រេឹំងទុកេិត្ម្របាកដថ្នការស្ថត រដែើងវញិរបស់គូភាគី ឬដៅដេលឡដលសមព័នធធ្គារ និងធ្គារបានបាត់្បង់ការ
ម្រគប់ម្រគងដលើសិទធិកិចចសនារបស់ែលួន ដៅដលើទីតំងដោយស្ថរ ការសដម្រមចចិត្តរបស់តុ្ល្លការ។ កាលៈដទសៈឡដល
កឡនលងមួយគួរឡត្ម្រត្ូវបានលុបដចាលរមួបញ្ចូ លផងឡដរ ប៉ាុឡនតមិនាន កំណត់្៖ 

ក) ម្រគប់មូលបម្រត្ ឬម្រទេយបញ្ញច ំទំងេស់ ឡដលម្រត្ូវបាន ដធវើការដោោះដូរនិងទូទត់្ជាស្ថច់ម្របាក់ ប៉ាុឡនតស្ថច់ម្របាក់
ឡដលទទួលបាន មិនអាចទូទត់្ជាមួយចំនួនទឹកម្របាក់របស់ហាវ សីុលីធីឡដលដៅសល់បានដទ។  

ែ) សមព័នធធ្គារ និងធ្គារមិនអាចម្របមូលបាន ឬក៏គាម នការធា្សមដហតុ្ផលណាមួយឡដលថា ធ្គារ
នឹងម្របមូលម្របាក់ឡដលែកខានទំងេស់ដៅនឹងលកខែណឌ កិចចសនាថ្នកិចចម្រេមដម្រេៀង។  

គ) គូភាគីបានកេ័យធន ឬកំេុងសថិត្កនុងទម្រមង់ថ្នការដរៀបចំរច្សមព័នធហិរញ្ញវត្ថុដែើងវញិឡដលជាលទធផល
ឡដលវាមិនទំនងជាអាចផតល់ដសវាកមមហាវ សីុលីធីបាន។ 

ឃ្) ហាវ សីុលីធីដនោះម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់តមម្របដភទខាត្បង់។ 

(ច) គុណភាេឥណទនថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថ ុ

ដយាងតមឡណ្ំ ស.រ.ហ.េ.ក ៩ េីទសេនៈរបស់ ECL ឡដលធ្គាររេឹំងថានឹងទទួលបានបទេិដស្ថធន៍ដលើ
គណនីដូចគាន ទំង ១២ឡែ (ដំណាក់កាលទី១) ឬដេញអាយុកាល (ដំណាក់កាលទី២ និងទី៣)។ ការផ្លល ស់បតូរវធីិស្ថស្តសតកនុង
ការផតល់បទបបញ្ញត្តិឡណ្ំដធវើសំវធិានធនដោយ ស.រ.ហ.េ.ក ៩ ម្រត្ូវបានដរៀបចំដែើងដដើមបី៖ 

• ធា្ឱ្យានការទទួលស្ថា ល់ទន់ដេលដវល្លថ្នការខាត្បង់ឥណទន ឡដលានលកខណៈឆលុោះបញ្ញច ំងជាង     
គំរូខាត្បង់ឡដលបានដកើត្ដែើងដូចឡដលានេីមុន។ 

• ឡបងឡចករវាងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឡដលកាន់ឡត្យា៉ា ប់យឺុនគួរឱ្យកត់្សាា ល់នូវគុណភាេឥណទន និងរបស់
ឡដលមិនទន់ាន។និង 

• ផតល់នូវការបា៉ា ន់ស្ថម នកាន់ឡត្ម្របដសើរថ្ន ECL ឡដលបណាត លមកេីផលប៉ាោះថ្នស្ថថ នភាេា៉ា ម្រកូដសដឋកិចច។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 

192 

៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ច) គុណភាេឥណទនថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារេនុវត្តវធីិស្ថស្តសត ៣ ដំណាក់កាល ដោយឡផអកដលើការផ្លល ស់បតូរគុណភាេឥណទន         
ចាប់តំងេីានការទទួលស្ថា ល់ដំបូង៖ 
 

វធីិស្ថស្តសត ៣ ដំណាក់កាល 
ដំណាក់កាលទី១ ដំណាក់កាលទី២ ដំណាក់កាលទី៣ 

ដំដណើ រការ ដម្រកាមដំដណើ រការ មិនដំដណើ រការ 

ការទទួលស្ថា ល់ការខាត្បង់
ឥណទនឡដលរេឹំងថានឹង
បាត់្បង់ 

ការខាត្បង់ឥណទនឡដល           
រេឹំងទុករយៈដេល ១២ ឡែ 

ការខាត្បង់ឥណទនឡដល
រេឹំងទុកដេញមួយអាយុកាល 

ការខាត្បង់ឥណទនឡដល
រេឹំងទុកដេញមួយអាយុកាល 

លកខណៈវនិិចេ័យ មិនានការដកើនដែើងជាស្ថរវ
នដដលើហានិភ័យឥណទនដទ 

ហានិភ័យឥណទនឡដលបាន
ដកើនដែើងជាស្ថរវនដ 

ឥណទនឡដលានឱ្នភាេ         
ថ្នត្ថ្មល 

មូលោឋ នថ្នការគណ  ្        
ថ្នម្របាក់ចំដណញ 

ត្ថ្មលដយាងដុល ត្ថ្មលដយាងដុល ត្ថ្មលដយាងសុទធ 

ការទទួលស្ថា ល់ ការខាត្បង់ឥណទនឡដលរេឹំងទុក ECL 

ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុនឹងម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ និងម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជាបីម្របដភទដផេងគាន ឡដលរួមាន៖ 

ក)  ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡដលវាស់ឡវងដោយត្ថ្មលដករលំស់  

ែ) ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតមត្ថ្មលសមស្សប តមរយៈការឡបងឡចកចំណូលទូដៅដផេងដទៀត្ 

គ) ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានវាស់តមត្ថ្មលម្រតឹ្មម្រត្ូវតមរយៈម្របាក់ចំដណញ ឬខាត្ ។ 

ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុឡដលម្រត្ូវបានវាស់ឡវងតមត្ថ្មលដករលំស់ ឬតមរយៈការឡបងឡចក
ចំណូលទូដៅដផេង  ៗនឹងម្រត្ូវទទួលរងនូវការវាយត្ថ្មលដលើឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល ។ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ នឹងវាស់ ECL ដោយដម្របើវធីិស្ថស្តសតទូដៅនិងស្ថមញ្ញ ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧ ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ច) គុណភាេឥណទនថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ការទទួលស្ថា ល់ ECL (ត្) 

វធីិស្ថស្តសតទូដៅរួមាន ការឡញកេតិ្ងិជ្នដចញជា ៣ ដំណាក់កាលដផេងៗគាន  ដោយដយាងដៅតមលកខណៈ               
វនិិចេ័យដំណាក់កាល ដោយដធវើការវាយត្ថ្មលហានិភ័យឥណទន។ ECL រយៈដេល ១២ឡែ នឹងម្រត្ូវបានគណ្សម្រាប់
ដំណាក់កាលទី១ ែណៈ ECL ដេញមួយអាយុកាលនឹងម្រត្ូវបានគណ្សម្រាប់ដំណាក់កាលទី២ និងដំណាក់កាលទី៣។ 
្កាលបរដិចេទរាយការណ៍នីមួយ  ៗ សមព័នធធ្គារ និងធ្គារនឹងវាយត្ថ្មលហានិភ័យឥណទនដៅតមឥណទន
នីមួយ  ៗដបើដម្របៀបដធៀបនឹងកម្រមិត្ហានិភ័យកាលបរដិចេទដដើម។ 

ខាងដម្រកាមដនោះ គឺជាតរាងបង្ហា ញេីការសដងខបថ្នស្ថថ នភាេហានិភ័យឥណទន និងរយៈដេលសម្រាប់ការ
គណ រ្បស់ ECL តមដំណាក់កាល៖ 

ឥណទនរយៈដេលឡវង (ដលើសេីមួយឆ្ន ំ) 
 

ដំណាក់កាល ស្ថថ នភាេហានិភ័យឥណទន ចំណាត់្ថាន ក់ ចំនួនថ្ងៃហួសកាលកំណត់្ សូច្ ករថ្នការយឺត្យា៉ាវ 

១ មិនានការដកើនដែើងជាស្ថរវនដ
ដលើហានិភ័យឥណទនដទ ឥណទនធមមត ០ ដល់តូ្ចជាង ៣០ ថ្ងៃ ដំដណើ រការ 

២ ហានិភ័យឥណទនបាន            
ដកើនដែើងជាស្ថរវនដ ឥណទនឃ្ល ំដមើល ៣០ ដល់តូ្ចជាង ៩០ ថ្ងៃ ដម្រកាមដំដណើ រការ 

៣ ឥណទនានឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល 

ឥណទនដម្រកាមសដង់ោរ ៩០ ដល់តូ្ចជាង ១៨០ ថ្ងៃ 

មិនដំដណើ រការ ឥណទនជាប់សងេ័យ ១៨០ ដល់តូ្ចជាង ៣៦០ ថ្ងៃ 

ឥណទនខាត្បង់ ចាប់ េី ៣៦០ ថ្ងៃ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ច) គុណភាេឥណទនថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ការទទួលស្ថា ល់ ECL (ត្) 

ឥណទនរយៈដេលែលី (មួយឆ្ន ំ ឬតិ្ចជាង) 
 

ដំណាក់កាល ស្ថថ នភាេហានិភ័យឥណទន ចំណាត់្ថាន ក់ ចំនួនថ្ងៃហួសកាលកំណត់្ សូច្ ករថ្នការយឺត្យា៉ាវ 

១ មិនានការដកើនដែើងជាស្ថរវនដ
ដលើហានិភ័យឥណទនដទ ឥណទនធមមត ០ ដល់ ១៤ ថ្ងៃ ដំដណើ រការ 

២ ហានិភ័យឥណទនបាន              
ដកើនដែើងជាស្ថរវនដ ឥណទនឃ្ល ំដមើល ១៥ ដល់ ៣០ ថ្ងៃ ដម្រកាមដំដណើ រការ 

៣ ឥណទនានឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល 

ឥណទនដម្រកាមសដង់ោរ ៣១ ដល់ ៦០ ថ្ងៃ 

មិនដំដណើ រការ ឥណទនជាប់សងេ័យ ៦១ ដល់ ៩០ ថ្ងៃ 

ឥណទនខាត្បង់ ចាប់េី ៩១ ថ្ងៃ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារនឹងដម្របើម្របាស់េ័ត៌្ានចំនួនថ្ងៃហួសកាលកំណត់្សង និងការដធវើចំណាត់្ថាន ក់របស់
ធ្គារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា សម្រាប់លកខណៈវនិិចេ័យកនុងការឡបងឡចកជាដំណាក់កាល។ ដូចគាន ដនោះផងឡដរ សមព័នធធ្គារ និង
ធ្គារនឹងបដងកើត្ការោក់េិនាុ ឥណទន ឬធាតុ្ឡដលអាចបា៉ា ន់ស្ថម នបាន ដ្េលេ្គត្ ដៅដេលានេ័ត៌្ានកាន់ឡត្
ង្ហយស្សលួរក។ ដៅដេលេនុវត្តម្របេ័នធោក់េិនាុឥណទន កម្រមិត្ហានិភ័យធាល ក់ចុោះដទវរដង ឬដម្រចើនជាងដនោះ ដោយដម្របៀប
ដធៀបដៅនឹងកម្រមិត្ហានិភ័យ្កាលបរដិចេត្ឡដលបានផដល់ឱ្យ ដហើយឥណទនដនោះម្រត្ូវចាត់្ចំណាត់្ថាន ក់ដៅដំណាក់
កាលទី២។ 

សម្រាប់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុឡដលានរយៈដេលែលី វធីិស្ថស្តសតស្ថមញ្ញនឹងម្រត្ូវបានដម្របើដៅដេលឡដលវាមិនត្ម្រមូវ
ឱ្យានលកខណៈវនិិចេ័យជាដំណាក់កាលៗ។ ដៅកនុងករណីដនោះ វានឹងម្រត្ូវបានឡបងឡចកជាឥណទនដំដណើ រការដំណាក់
កាលទី១ ឬឥណទនមិនដំដណើ រការ (ដំណាក់កាលទី៣)។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ច) គុណភាេឥណទនថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ការដធវើចំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  

ធ្ គារបានដធវើចំណាត់្ថាន ក់ឥណទន និងការដធវើសំវធិានធនជាកាត្េវកិចចតមត្ម្រមូវការរបស់ធ្ គារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា 
តមម្របកាសដលែ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ចុោះថ្ងៃទី១ ឡែធនូ ឆ្ន ំ២០១៧ និងស្ថរាចរដលែ ធ៧ ០១៨-០០១ស រ ច ឆ ណ ចុោះថ្ងៃទី១៦ ឡែ
កុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៨ សតីេីការកំណត់្ហានិភ័យឥណទន និងការដធវើសំវធិានធននូវឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល។ ឥណទន និងបុដរម្របទន 
ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជា ៥ ចំណាត់្ថាន ក់ដូចបានេិេណ៌្ខាងដម្រកាម៖ 
 

ចំណារ់ថាន រ់/លរេណៈវិនិចេ័យ 
បទេិអសាធន៍ទូទារ់ក្បារ់ 

សម្រាប់ហាវ សីុលីធីឡដលាន              
រយៈដេលដដើមដលើសេីមួយឆ្ន  ំ

សម្រាប់ហាវ សីុលីធីឡដលាន              
រយៈដេលដដើមមួយឆ្ន ំ ឬតិ្ចជាង
ដនោះ ១- ឥណទនធមមត 

ឥណទនឡដល ម្រត្ូវបានទូទត់្សងទន់ដេលដវល្ល និងមិន
ជាប់សងេ័យសម្រាប់ការទូទត់្សង្ ដេលេ្ គត្។ ការ
ទូទត់្សង ម្រត្ូវបានដធវើដែើងតមកិចចសនា ដហើយេតិ្ងិជ្ន
មិនបង្ហា ញេីភាេទន់ដែាយ ថ្នលទធភាេកនុងការទូទត់្សង
អាជី្វកមមលំហូរស្ថច់ម្របាក់ និងស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុដ្ោះ
ដែើយ ។ 

 
- ដទៀងទត់្ 

 
- ដទៀងទត់្ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ច) គុណភាេឥណទនថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ចំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  
 

ថាន រ់/លរេណៈវិនិចេ័យ 
បទេិអសាធន៍ទូទារ់ក្បារ់ 

សម្រាប់ហាវ សីុលីធីឡដលានរយៈ
ដេលដដើមដលើសេីមួយឆ្ន  ំ

សម្រាប់ហាវ សីុលីធីឡដលានរយៈ
ដេលដដើមមួយឆ្ន  ំឬតិ្ចជាងដនោះ 

២- ឥណទនឃ្ល ដំមើល 
ឥណទនឡដលដៅកនុងចំណាត់្ថាន ក់ដនោះ ម្រត្ូវបានការពារ
ដ្េលបចចុបបនន ដហើយម្របឡហលជាមិនអាចហួសកាល

កំណត់្ដទ ប៉ាុឡនតវាបង្ហា ញេីភាេទន់ដែាយ ឡដលអាច      
ជ្ោះឥទធិេលយា៉ាងធៃន់ធៃរ ដល់ការទូទត់្សងរបស់កូន
បំណុល ដៅកាលបរដិចេទ្ ដេលេ្ គត្ ម្របសិនដបើមិន
បានឡកត្ម្រមូវឱ្យបានទន់ដេលដវល្ល និងយកចិត្តទុកោក់
េីម្រគឹោះស្ថថ ន ដហើយធា ឱ្្យានការយកចិត្តទុកោក់េី
ធ្ គារ ។ ឧទហរណ៍ថ្នការឡបបដនោះ ភាេទន់ដែាយដនោះ
រាប់បញ្ចូ ល ប៉ាុឡនតមិនម្រត្ូវបានកំណត់្ចំដពាោះនិ ន្ ការ   
ងយចុោះថ្នម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកមមរបស់ថ្ដគូរភាគី ឬ          
ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុរបស់ែលួន និងស្ថថ នភាេដសដឋកិចច 
និងលកខែណឌ ទីផារឡដល អាចប៉ាោះពាល់ដល់ម្របាក់
ចំដណញ និងលទធភាេទូទត់្សង្ ដេលេ គ្ត្របស់
ែលួន ឬស្ថថ នភាេកាន់ឡត្យា៉ាប់យឺុនថ្នម្រទេយបញ្ញច ំ ។                 
ចំណាត់្ថាន ក់ដនោះ ានដហតុ្ផលផ្លា ល់ែលួនយា៉ាង
ចាស់ល្លស់ ដហើយមិនគួរដម្របើជាការសម្រមបសម្រមលួ
រវាងឥណទន ធមមត និងឥណទនដម្រកាមសដង់ោរដទ ។ 

 
- ដៅដេលឡដលហាវ សីុលីធីណា

មួយហួសកាលបរដិចេទចាប់េី ៣០ 
ថ្ងៃដៅ ៨៩ ថ្ងៃ ។ 

- ដៅដេលការទូទត់្ការម្របាក់កនុងរ
យៈដេលេី ៣០ ដៅ ៨៩ ថ្ងៃ ម្រត្ូវបាន
ដធវើមូលធននីយកមមហិរញ្ញបបទន 
ឬបញ្ចូ លដៅកនុងហាវ សីុលីធីងមី ។ 

 
- ដៅដេលឡដលហាវ សីុលីធីណា

មួយហួសកំណត់្កនុងរយៈដេល
េតិ្បរាិ ៣០ ថ្ងៃ។ 

- ដៅដេលការទូទត់្ការម្របាក់កនុង        
រយៈដេលេតិ្បរាិ ៣០ ថ្ងៃ ម្រត្ូវ 
បានដធវើមូលធនកមមហិរញ្ញបបទន 
ឬបញ្ចូ លដៅកនុងហាវ សីុលីធីងមី ។ 

- កនុងករណីដនោះ ឥណទនវបិារបូន៍
ឡដលដលើសកំណត់្ថ្ន ទឹកម្របាក់
ឡដលបានេនុម័ត្សម្រាប់ រយៈ
ដេលេតិ្បរា ៣០ ថ្ងៃ ឬគណនី
ចរនតេសកមមកនុងរយៈដេល ៣០ ថ្ងៃ 
ឬលំហូរស្ថច់ម្របាក់ ចូលកនុង
គណនីចរនតមិនម្រគប់ម្រគាន់ ដដើមបី
ទូទត់្ដលើការម្របាក់ កនុងរយៈដេល
េតិ្បរា ៣០ ថ្ងៃ ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ច) គុណភាេឥណទនថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ចំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 
 

ថាន រ់/លរេណៈវិនិចេ័យ 
បទេិអសាធន៍ទូទារ់ក្បារ់ 

សម្រាប់ហាវ សីុលីធីឡដលានរយៈ
ដេលដដើមដលើសេីមួយឆ្ន  ំ

សម្រាប់ហាវ សីុលីធីឡដលានរយៈ
ដេលដដើមមួយឆ្ន  ំឬតិ្ចជាងដនោះ 

៣- ឥណទនដម្រកាមសដង់ោរ 
ឥណទនឡដលបានចាត់្ថាន ក់ ដៅកនុងចំណាត់្ថាន ក់ដនោះ 
បង្ហា ញេីភាេទន់ដែាយគួរឱ្យកត់្សាា ល់ ដហើយ         
មិនម្រត្ូវបានការពារម្រគប់ម្រគាន់ដោយអាជី្វកមមបចចុបបនន ឬ
ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុ និងលទធភាេសងរបស់កូនបំណុល
ដទ ។  និយាយឱ្យចំដៅម្របភេដដើមថ្នការសងបំណុល គឺ
មិនម្រគប់ម្រគាន់ដដើមបីទូទត់្បំណុលដ្ោះដទ ដោយមិន
គិត្េីម្របាក់ចំណូល ឡដលបានមកេីម្របភេប្ ា ប់បនេំ
ដូចជាការលក់ម្រទេយបញ្ញច ជំាដដើម ។ កតត ឡដល្ំឱ្យាន
ចំណាត់្ថាន ក់ឥណទនដម្រកាមសដង់ោររមួាន៖ 

- កូនបំណុលគាម នលទធភាេ ដដើមបីបំដេញតម
លកខែណឌ ថ្នការទូទត់្សងម្របាក់តមកិចចសនា 

- ស្ថថ នភាេដសដឋកិចច និងទីផារមិនេំដណាយផល 
ឡដលអាចជ្ោះឥទធិេលយា៉ាងធៃន់ធៃរដល់ អាជី្វកមម 
និងម្របាក់ចំដណញរបស់ថ្ដគូរភាគី ដ្េលេ្ គត្ 

- ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុទន់ដែាយ និង/ឬ េសមត្ថភាេ
របស់ថ្ដគូរភាគីដដើមបីបដងកើត្លំហូរស្ថច់ម្របាក់
ម្រគប់ម្រគាន់ដដើមបីបំដេញការទូទត់្សង 

- ភាេលំបាកឡដលបានជួ្បម្របទោះដោយថ្ដគូរភាគី 
កនុងការទូទត់្សងឥណទនដផេងដទៀត្ ឡដលផតល់
ដោយម្រគឹោះស្ថថ ន ឬដោយស្ថថ ប័នដផេងដទៀត្ ដៅ
ដេលានេ័ត៌្ានអាចដម្របើម្របាស់បាន និង 

- ការបំពានដលើកិចចម្រេមដម្រេៀងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយថ្ដគូរ
ភាគី ។ 

 
- ដៅដេលឡដលហាវ សីុលីធីណា
មួយហួសកាលបរដិចេទសងចាប់
េី ៩០ ថ្ងៃដៅ ១៧៩ ថ្ងៃ ។  

- ដៅដេលឡដលការទូទត់្សង ការ
ម្របាក់កនុងរយៈដេលចាប់េី ៩០ថ្ងៃ 
ដៅ ១៧៩ ថ្ងៃម្រត្ូវបានដធវើមូលធន
នីយកមមហិរញ្ញបបទនឬបញ្ចូ ល
ដៅកនុងហាវ សីុលីធីងមី ។ 

 
- ដៅដេលឡដលហាវ សីុលីធីណា

មួយហួសកាលបរដិចេទសងកនុងរ
យៈដេលេតិ្បរា៦០ ថ្ងៃ ។ 

- ដៅដេលការទូទត់្សងការម្របាក់រ
យៈដេលេតិ្បរា ៦០ ថ្ងៃ ម្រត្ូវបាន
ោក់ជាមូលធនហិរញ្ញបបទន ឬ
បញ្ចូ លដៅ កនុងហាវ សីុលីធីងមី ។ 

- កនុងករណីដនោះឥណទនវបិារបូន៍
ឡដលដលើសកំណត់្ ថ្នទឹកម្របាក់
ឡដលបាន េនុម័ត្សម្រាប់ រយៈ
ដេលេតិ្បរា៦០ថ្ងៃ ឬគណនី
ចរនតេសកមមកនុងរយៈដេលេតិ្បរ
ា៦០ ថ្ងៃ ។  

- ឥណទនរបូារបូឡដលមិនានលំ
ហូរចូលគណនីចរនតសម្រាប់រយៈ
ដេល ៦០ ថ្ងៃម្រត្ូវឡត្ឡកឡម្របជាម្របាក់
កមចីានកាលកំណត់្វញិ ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ច) គុណភាេឥណទនថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ចំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 
 

ថាន រ់/លរេណៈវិនិចេយ័ 
បទេិអសាធន៍ទូទារ់ក្បារ់ 

សម្រាប់ហាវ សីុលីធីឡដលានរយៈដេល
ដដើមដលើសេីមួយឆ្ន  ំ

សម្រាប់ហាវ សីុលីធីឡដលានយៈដេល
ដដើមមួយឆ្ន  ំឬតិ្ចជាងដនោះ 
 ៤- ឥណទនជាប់សងេយ័ 

ឥណទន ឡដលបានចាត់្ថាន ក់ដៅកនុងម្របដភទ
ដនោះ បង្ហា ញេីភាេទន់ដែាយធៃន់ធៃរជាងចំ
ណាត់្ថាន ក់ឥណទនដម្រកាមសដង់ោ ឡដលការ
ម្របមូលបានមកវញិម្រគប់ចំនួន ឡផអកដលើមូល
ោឋ នថ្នដំដណើ រដហតុ្ឡដលានស្ស្ថប់ 
លកខែណឌ  ឬត្ថ្មលថ្នម្រទេយបញ្ញច ំានការ
សងេ័យែពស់ ឬមិនអាចម្របមូលបានវញិ ។  ការ
រេឹំងទុកថានឹងបាត់្បង់ គឺែពស់ ដទោះបីជា
ចំនួនេិត្ម្របាកដដៅមិនទន់បានកំណត់្
សម្រាប់ដេលដនោះក៏ដោយ ។ 

 

 
- ដៅដេលឡដលហាវ សីុលីធីណាមួយ

ហួសកាលបរដិចេទសងចាប់េី ១៨០ ថ្ងៃ
ដៅ ៣៥៩ ថ្ងៃ ។ 

- ដៅដេលការទូទត់្ការម្របាក់កនុងរយៈ
ដេលចាប់េី ១៨០ ថ្ងៃ ដៅ ៣៥៩ ថ្ងៃម្រត្ូវ
បានដគោក់កនុងមូលធនកមម ឬរកិំលដៅ
ោក់ចូលកនុង  ហាវ សីុលីធីងមី ។ 

 
- ដៅដេលឡដលហាវ សីុលីធីណាមួយ

ហួសកាលបរដិចេទសងកនុងរយៈដេល 
េតិ្បរាិ៩០ ថ្ងៃ ។ 

- ដៅដេល ការទូទត់្ការម្របាក់រយៈ
ដេលេតិ្បរា ៩០ ថ្ងៃម្រត្ូវបានោក់ជា
មូលធនឬរកិំលចូលកនុងហាវ សីុលីធី
ងមី ។ 

- កនុងករណី ឥណទនវបិារបូន៍ឡដល
ដលើសកំណត់្ថ្ន ទឹកម្របាក់ឡដលបាន
េនុម័ត្សម្រាប់គឺានរយៈដេលេតិ្
បរា ៩០ ថ្ងៃ ឬគណនីចរនត េសកមម
កនុងរយៈដេល េតិ្បរា៩០ ថ្ងៃ ។ 

៥- ឥណទនខាត្បង់ 
ឥណទនឡដលម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ថាជាការ
បាត់្បង់ គឺដៅដេលឡដលវាមិនអាចម្របមូល
បានមកវញិ ដហើយការទូទត់្សងវញិអាច
ានចំនួនតិ្ចតួ្ច ឬម្របមូលមិនបានដស្ថោះ ។ 

 
- ដៅដេលឡដលហាវ សីុលីធីណាមួយ

ហួសកាលបរដិចេទសងេី ៣៦០ ថ្ងៃ ។ 
- ដៅដេលការទូទត់្សងការម្របាក់រយៈ

ដេល ៣៦០ ថ្ងៃឬដម្រចើនជាងដនោះម្រត្ូវបាន
ោក់មូលធនកមមឬរកិំលដៅហាវ សីុលី
ធីងមី ។ 

 
- ដៅដេលឡដលហាវ សីុលីធីណាមួយ

ហួសកាលបរដិចេទសងរយៈដេលេតិ្
បរា ១៨០ ថ្ងៃ ។ 

- ដៅដេល ការទូទត់្ការម្របាក់ រយៈ 
ដេលេតិ្បរា ១៨០ ថ្ងៃម្រត្ូវបានដធវើ
មូលធនកមម ឬរកិំលចូលកនុងហាវ សីុ
លីធីងមី ។ 

- កនុងករណី ឥណទនវបិារបូន៍ឡដល
ដលើសកំណត់្ថ្ន ទឹកម្របាក់ឡដលបាន
េនុម័ត្ សម្រាប់រយៈដេល ១៨០ ថ្ងៃ    
ឬ គណនីចរនតេសកមមរយៈដេល       
េតិ្បរា ១៨០ ថ្ងៃ ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ច) គុណភាេឥណទនថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ចំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

ទក់ទងដៅនឹងហាវ សីុលីធីឡដលានការទូទត់្សងដៅដលើមូលោឋ នម្របចំាម្រតី្ាស ម្របចំាឆាស ឬយូរជាងដនោះ 
ហាវ សីុលីធីម្រត្ូវឡត្ម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ដម្រកាមសតង់ោរ ឬអាម្រកក់ជាងដនោះអាស្ស័យដលើស្ថថ នភាេរបស់េនកែចីឱ្យបានឆ្ប់ដៅ
ដេលានបញ្ញា ដកើត្ដែើង ។ សម្រាប់ដគាលបំណងថ្នតរាងខាងដលើ ការែកខានសងនឹងម្រត្ូវបានេិចារណាថាបានដកើត្
ដែើង ៥ ថ្ងៃដធវើការប ា្ ប់េីកាលបរដិចេទទូទត់្ ។ ការដធវើចំណាត់្ថាន ក់ដម្រកាមសតង់ោរនឹងម្រត្ូវបានេនុញ្ញញ ត្ឡត្កនុងករណីឡដល
គូភាគីបានបង្ហា ញយា៉ាងចាស់ថាេំុានលទធភាេកនុងការបង់ម្របាក់តមដេលដវល្លកំណត់្ ជាបដណាត ោះ អាសននប៉ាុដណាណ ោះ ។ 

ហាវ សីុលីធីឡដលម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជាដម្រកាមសតង់ោរ សងេយ័ ឬខាត្បង់នឹងម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាជាហាវ សីុលីធី 
ឡដលមិនដំដណើ រការ ។ ហាវ សីុលីធីដផេងៗនឹងម្រត្វូបានចាត់្ទុកថាជា “ដំដណើ រការ”។ 

តរាងខាងដម្រកាមបង្ហា ញេ័ត៌្ានេំេីគុណភាេឥណទនថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឡដលម្រត្ូវបានវាស់ឡវងដោយ
ត្ថ្មលដករលំស់ ។ ដលើកឡលងឡត្ានការចងអុលបង្ហា ញជាេិដសសចំដពាោះម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុចំនួនទឹកម្របាក់ដៅកនុងតរាង
ដនោះបង្ហា ញេីត្ថ្មលដយាងដុលសរុប ។ សម្រាប់កិចចសនាផតល់ឥណទន និងកិចចសនាធា្ហិរញ្ញវត្ថុចំនួនទឹកម្របាក់ដៅ
កនុងតរាងតំ្ណាងឱ្យចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលបានសនា ឬធា ដ្រៀងៗែលួន ។ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ច) គុណភាេឥណទនថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ចំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 
 

ឥណទន និងបុដរម្របទន តមត្ថ្មល
ដករលំស់ 

នាថ្ងៃទ៊ី៣០     ឡែមិង នា  
ឆ្ន ២ំ០២១  នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ២ំ០២០ 

ដំណាក់កាលទី ១ECL 
១២ ឡែ  

ដំណាក់កាលទី ២ 
ឥណទនឡដលមិនាន
ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលដលើ 
ECL ដេញមួយអាយុ

កាល 

 

ដំណាក់កាលទី ៣
ឥណទនឡដលាន    ឱ្
នភាេថ្នត្ថ្មលដលើ ECL 
ដេញមួយអាយុកាល 

 សរបុ  សរបុ 

ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ 
សមព័នធធ្ គារ          
ធមមត  ៤.៦៣៥.១០០.២៥៤    -      -      ៤.៦៣៥.១០០.២៥៤    ៤.៣៧៥.២៦២.០២៥  
ឃ្ល ំដមើល  -      ៥៧.១២៣.០៦៧    ៧១.៣២៥    ៥៧.១៩៤.៣៩២    ២៦.៤៧០.៣១០  
ដម្រកាមសដង់ោរ  -      -      ៤២.៧៦៧.២៨៥    ៤២.៧៦៧.២៨៥    ៣២.៩៨៥.៧០៥  
សងេ័យ  -      -      ២០.៦៥៥.៥២៨    ២០.៦៥៥.៥២៨    ៥០.១២៥.៨៨៩  
បាត់្បង់  -      -      ៥៦.៩៩៧.១២២    ៥៦.៩៩៧.១២២    ២១.៧៩៩.២៣៦  

  ៤.៦៣៥.១០០.២៥៤    ៥៧.១២៣.០៦៧    ១២០.៤៩១.២៦០    ៤.៨១២.៧១៤.៥៨១    ៤.៥០៦.៦៤៣.១៦៥  
សំវធិានធនដលើ ECL   (២០.៣៥៣.៨៤៣)   (៦.៥០៣.១១០)   (១៥.៨១២.០៧១)   (៤២.៦៦៩.០២៤)   (៣៥.៣៤២.៥៤៧) 
ត្ថ្មលដយាង  ៤.៦១៤.៧៤៦.៤១១    ៥០.៦១៩.៩៥៧    ១០៤.៦៧៩.១៨៩    ៤.៧៧០.០៤៥.៥៥៧    ៤.៤៧១.៣០០.៦១៨  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កំណត់្សាា ល់ ៥)  ១៨.៨០៥.០៩១.៦២៥    ២០៦.២៧៦.៣២៥    ៤២៦.៥៦៧.៦៩៥    ១៩.៤៣៧.៩៣៥.៦៤៥    ១៨.០៨៦.៤១១.០០០  
          
ធ្ គារ          
ធមមត  ៤.៤៦៣.២៧២.៦៤៧    -      -      ៤.៤៦៣.២៧២.៦៤៧    ៤.១៩៨.៧៥៧.៣១៧  
ឃ្ល ំដមើល  -      ៤៩.២៥៨.៨៩៦    -      ៤៩.២៥៨.៨៩៦    ២៣.៩៤៥.៤៩៤  
ដម្រកាមសដង់ោរ  -      -      ៣៩.៨៣៦.២៣៦    ៣៩.៨៣៦.២៣៦    ៣១.៧៧៣.៦៨៣  
សងេ័យ  -      -      ១៩.២៥២.១៩៦    ១៩.២៥២.១៩៦    ៤៨.១៧៨.២៩៩  
បាត់្បង់  -      -      ៥៦.៣៣៩.៩៥៥    ៥៦.៣៣៩.៩៥៥    ២១.២០៣.៧៥៥  

  ៤.៤៦៣.២៧២.៦៤៧    ៤៩.២៥៨.៨៩៦    ១១៥.៤២៨.៣៨៧    ៤.៦២៧.៩៥៩.៩៣០    ៤.៣២៣.៨៥៨.៥៤៨  
សំវធិានធនដលើ ECL   (១១.៤០២.៩៧៩)   (៤.៧៣០.០២៦)   (១៤.៣០៧.៩៦៦)   (៣០.៤៤០.៩៧១)   (៣១.២០៩.៣៨៩) 
ត្ថ្មលដយាង  ៤.៤៥១.៨៦៩.៦៦៨    ៤៤.៥២៨.៨៧០    ១០១.១២០.៤២១    ៤.៥៩៧.៥១៨.៩៥៩    ៤.២៩២.៦៤៩.១៥៩  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កំណត់្សាា ល់ ៥)  ១៨.១៤១.៣៦៨.៨៩៧    ១៨១.៤៥៥.១៤៥    ៤១២.០៦៥.៧១៦    ១៨.៧៣៤.៨៨៩.៧៥៨    ១៧.៣៦៣.៧៦៥.៨៤៨  
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ច) គុណភាេឥណទនថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ចំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 
 

ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុតមត្ថ្មល
ដករលំស់ 

នាថ្ងៃទ៊ី៣០     ឡែមិង នា  
ឆ្ន ២ំ០២១  នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ២ំ០២០ 

ដំណាក់កាលទី ១ECL 
១២ ឡែ  

ដំណាក់កាលទី ២ 
ឥណទនឡដលមិន
ានឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល
ដលើ ECL ដេញមួយ

អាយុកាល 

 

ដំណាក់កាលទី ៣
ឥណទនឡដលាន ឱ្
នភាេថ្នត្ថ្មលដលើ ECL 
ដេញមួយ   អាយុ

កាល 

 សរបុ  សរបុ 

ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ 
សមព័នធធ្ គារ          
ធមមត  ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣    -      -      ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣    ៥៦៦.៥២០.៩៩៤  
ឃ្ល ំដមើល  -      -      -      -      -    
ដម្រកាមសដង់ោរ  -      -      -      -      -    
 សងេ័យ  -      -      -      -      -    
បាត់្បង់  -      -      -      -      -    

     ត្ថ្មលដយាងដុលសរបុ  ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣    -      -      ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣    ៥៦៦.៥២០.៩៩៤  
សំវធិានធនដលើ ECL  -      -      -      -      -    
ត្ថ្មលដយាង - ត្ថ្មលសមស្សប  ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣    -      -      ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣    ៥៦៦.៥២០.៩៩៤  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កំណត់្សាា ល់ ៥)  ២.៤៥៩.១៦៧.០៣៥    -      -      ២.៤៥៩.១៦៧.០៣៥    ២.២៩១.៥៧៧.៤២១  
          
ធ្ គារ          
ធមមត  ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣    -      -      ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣    ៥៦៦.៥២០.៩៩៤  
ឃ្ល ំដមើល  -      -      -      -      -    
ដម្រកាមសដង់ោរ  -      -      -      -      -    
សងេ័យ  -      -      -      -      -    
បាត់្បង់  -      -      -      -      -    

ត្ថ្មលដយាងដុលសរបុ  ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣    -      -      ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣    ៥៦៦.៥២០.៩៩៤  
សំវធិានធនដលើ ECL  -      -      -      -      -    
ត្ថ្មលដយាង - ត្ថ្មលសមស្សប  ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣    -      -      ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣    ៥៦៦.៥២០.៩៩៤  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កំណត់្សាា ល់ ៥)  ២.៤៥៩.១៦៧.០៣៥    -      -      ២.៤៥៩.១៦៧.០៣៥    ២.២៩១.៥៧៧.៤២១  
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ច) គុណភាេឥណទនថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ចំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 
 

ស្ថច់ម្របាក់ និងម្របាក់បដញ្ញើដៅ
ធ្ គារដផេងៗ  

នាថ្ងៃទ៊ី៣០   ឡែមិង នា  
ឆ្ន ២ំ០២១  នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ២ំ០២០ 

ដំណាក់កាលទី ១
ECL ១២ ឡែ  

ដំណាក់កាលទី ២ 
ឥណទនឡដលមិន
ានឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល
ដលើ ECL ដេញមួយ

អាយុកាល 

 

ដំណាក់កាលទី ៣
ឥណទនឡដលាន  
ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលដលើ 

ECL ដេញមួយ   អាយុ
កាល 

 សរបុ  សរបុ 

ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ 
សមព័នធធ្ គារ          
ធមមត  ១.៣០៣.៥៨២.៣៩៣    -      -      ១.៣០៣.៥៨២.៣៩៣    ៩៤៧.៩៩៤.៦៤១  
ឃ្ល ំដមើល  -      -      -      -      -    
ដម្រកាមសដង់ោរ  -      -      -      -      -    
សងេ័យ  -      -      -      -      -    
បាត់្បង់  -      -      -      -      -    

  ១.៣០៣.៥៨២.៣៩៣    -      -      ១.៣០៣.៥៨២.៣៩៣    ៩៤៧.៩៩៤.៦៤១  
សំវធិានធនដលើ ECL  (៨១៤.៤៦៨)   -      -      (៨១៤.៤៦៨)   (៥៨២.៤៤៤) 
ត្ថ្មលដយាង   ១.៣០២.៧៦៧.៩២៥    -      -      ១.៣០២.៧៦៧.៩២៥    ៩៤៧.៤១២.១៩៧  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កំណត់្សាា ល់ ៥)  ៥.៣០៨.៧៧៩.២៩៤    -      -      ៥.៣០៨.៧៧៩.២៩៤    ៣.៨៣២.២៨២.៣៣៧  
          
ធ្ គារ          
ធមមត  ១.២៦០.៧៦៤.៤៧៥    -      -      ១.២៦០.៧៦៤.៤៧៥    ៩០៨.៥៨៧.០៧៦  
ឃ្ល ំដមើល  -      -      -      -      -    
ដម្រកាមសដង់ោរ  -      -      -      -      -    
សងេ័យ  -      -      -      -      -    
បាត់្បង់  -      -      -      -      -    

  ១.២៦០.៧៦៤.៤៧៥    -      -      ១.២៦០.៧៦៤.៤៧៥    ៩០៨.៥៨៧.០៧៦  
សំវធិានធនដលើ ECL  (៧២២.២៥១)   -      -      (៧២២.២៥១)   (១៤១.៥៤៣) 
ត្ថ្មលដយាង - ត្ថ្មលសមស្សប  ១.២៦០.០៤២.២២៤    -      -      ១.២៦០.០៤២.២២៤    ៩០៨.៤៤៥.៥៣៣  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កំណត់្សាា ល់ ៥)  ៥.១៣៤.៦៧២.០៦៣    -      -      ៥.១៣៤.៦៧២.០៦៣    ៣.៦៧៤.៦៦២.១៨១  
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ច) គុណភាេឥណទនថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

          ចំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 

ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់ 

នាថ្ងៃទ៊ី៣០   ឡែមិង នា  
ឆ្ន ២ំ០២១  នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ២ំ០២០ 

ដំណាក់កាលទី ១
ECL ១២ ឡែ  

ដំណាក់កាលទី ២ 
ឥណទនឡដលមិន
ានឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល
ដលើ ECL ដេញមួយ

អាយុកាល 

 

ដំណាក់កាលទី ៣
ឥណទនឡដលាន  
ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលដលើ 

ECL ដេញមួយ   អាយុ
កាល 

 សរបុ  សរបុ 

ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ 
សមព័នធធ្ គារ          
ធមមត  ៣៨៦.២៣៧.៨៧១    -      -      ៣៨៦.២៣៧.៨៧១    ៣៦០.៣៧៧.០០៨  

ឃ្ល ំដមើល  -      -      -      -      -    

ដម្រកាមសដង់ោរ  -      -      -      -      -    

សងេ័យ  -      -      -      -      -    

បាត់្បង់  -      -      -      -      -    

  ៣៨៦.២៣៧.៨៧១    -      -      ៣៨៦.២៣៧.៨៧១    ៣៦០.៣៧៧.០០៨  

សំវធិានធនដលើ ECL  -      -      -      -      -    

ត្ថ្មលដយាង   ៣៨៦.២៣៧.៨៧១    -      -      ៣៨៦.២៣៧.៨៧១    ៣៦០.៣៧៧.០០៨  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 
(កំណត់្សាា ល់ ៥) 

 

១.៥៧៣.៩១៩.៣២៤    -      -      ១.៥៧៣.៩១៩.៣២៤    ១.៤៥៧.៧២៤.៩៩៧  

          
ធ្ គារ          
ធមមត  ៣៨៣.៦៥៤.១០៣    -      -      ៣៨៣.៦៥៤.១០៣    ៣៥៦.៧៥៣.៧៥៦  

ឃ្ល ំដមើល  -      -      -      -      -    

ដម្រកាមសដង់ោរ  -      -      -      -      -    

សងេ័យ  -      -      -      -      -    

បាត់្បង់  -      -      -      -      -    

  ៣៨៣.៦៥៤.១០៣    -      -      ៣៨៣.៦៥៤.១០៣    ៣៥៦.៧៥៣.៧៥៦  

សំវធិានធនដលើ ECL          

ត្ថ្មលដយាង - ត្ថ្មលសមស្សប  ៣៨៣.៦៥៤.១០៣    -      -      ៣៨៣.៦៥៤.១០៣    ៣៥៦.៧៥៣.៧៥៦  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 
(កំណត់្សាា ល់ ៥) 

 

១.៥៦៣.៣៩០.៤៧០    -      -      ១.៥៦៣.៣៩០.៤៧០    ១.៤៤៣.០៦៨.៩៤៣  
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ច) គុណភាេឥណទនថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ចំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 
 

គណនីម្រត្វូទទួលដផេងៗ  

នាថ្ងៃទ៊ី៣០   ឡែមិង នា  
ឆ្ន ២ំ០២១  នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ២ំ០២០ 

ដំណាក់កាលទី ១ECL 
១២ ឡែ  

ដំណាក់កាលទី ២ 
ឥណទនឡដលមិន
ានឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល
ដលើ ECL ដេញមួយ

អាយុកាល 

 

ដំណាក់កាលទី ៣
ឥណទនឡដលាន  
ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលដលើ 
ECL ដេញមួយអាយុ

កាល 

 សរបុ  សរបុ 

ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ 
សមព័នធធ្ គារ          
ធមមត  ៦.៧៣២.០៤១    -      -      ៦.៧៣២.០៤១    ៦.៩២១.៨៥២  
ឃ្ល ំដមើល  -      -      -      -      -    
ដម្រកាមសដង់ោរ  -      -      -      -      -    
សងេ័យ  -      -      -      -      -    
បាត់្បង់  -      -      -      -      -    

  ៦.៧៣២.០៤១    -      -      ៦.៧៣២.០៤១    ៦.៩២១.៨៥២  
សំវធិានធនដលើ ECL  (២៣៨.៨៣០)   -      -      (២៣៨.៨៣០)   (១៩៩.៣៩៣) 
ត្ថ្មលដយាង   ៦.៤៩៣.២១១    -      -      ៦.៤៩៣.២១១    ៦.៧២២.៤៥៩  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កំណត់្សាា ល់ ៥)  ២៦.៤៥៩.៨៣៥    -      -      ២៦.៤៥៩.៨៣៥    ២៧.១៩២.៣៤៧  
          
ធ្ គារ          
ធមមត  ៦.៦៧០.៦៩២    -      -      ៦.៦៧០.៦៩២    ៦.៩២៣.២២២  
ឃ្ល ំដមើល  -      -      -      -      -    
ដម្រកាមសដង់ោរ  -      -      -      -      -    
សងេ័យ  -      -      -      -      -    
បាត់្បង់  -      -      -      -      -    

  ៦.៦៧០.៦៩២    -      -      ៦.៦៧០.៦៩២    ៦.៩២៣.២២២  
សំវធិានធនដលើ ECL  (២៣៦.៧០៦)   -      -      (២៣៦.៧០៦)   (១៩៧.០៤៥) 
ត្ថ្មលដយាង   ៦.៤៣៣.៩៨៦    -      -      ៦.៤៣៣.៩៨៦    ៦.៧២៦.១៧៧  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កំណត់្សាា ល់ ៥)  ២៦.២១៨.៤៩៣    -      -      ២៦.២១៨.៤៩៣    ២៧.២០៧.៣៨៦  
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ច) គុណភាេឥណទនថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ចំណាត់្ថាន ក់ឥណទនសម្រាប់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ  (ត្) 
 

កិចចសនាធា្ហិរញ្ញវត្ថុ 

នាថ្ងៃទ៊ី៣០   ឡែមិង នា  
ឆ្ន ២ំ០២១  នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ២ំ០២០ 

ដំណាក់កាលទី ១ 
ECL ១២ ឡែ  

ដំណាក់កាលទី ២ 
ឥណទនឡដលមិន
ានឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល
ដលើ ECL ដេញមួយ

អាយុកាល 

 

ដំណាក់កាលទី ៣ 
ឥណទនឡដលានឱ្
នភាេថ្នត្ថ្មលដលើ ECL 
ដេញមួយអាយុកាល 

 សរបុ  សរបុ 

ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ  ដុល្លល រអាដមរកិ 
សមព័នធធ្ គារ          
ធមមត  ៤៧.០៦៧.៥៩៨    -      -      ៤៧.០៦៧.៥៩៨    ៤៧.០៣៨.១៦៦  
ឃ្ល ំដមើល  -      -      -      -      -    
ដម្រកាមសដង់ោរ  -      -      -      -      -    
សងេ័យ  -      -      -      -      -    
បាត់្បង់  -      -      -      -      -    

ត្ថ្មលដយាងដុលសរបុ  ៤៧.០៦៧.៥៩៨    -      -      ៤៧.០៦៧.៥៩៨    ៤៧.០៣៨.១៦៦  
សំវធិានធនដលើ ECL  (៣០.៦៩៦)   -      -      (៣០.៦៩៦)   (១៥៤.៩០៧) 

ត្ថ្មលដយាង - ត្ថ្មលសមស្សប  ៤៧.០៣៦.៩០២    -      -      ៤៧.០៣៦.៩០២    ៤៦.៨៨៣.២៥៩  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កំណត់្សាា ល់ ៥)  ១៩១.៦៧៥.៣៧៦    -      -      ១៩១.៦៧៥.៣៧៦    ១៨៩.៦៤២.៧៨៣  
          
ធ្ គារ          
ធមមត  ៥៦.០៦០.៣០៣    -      -      ៥៦.០៦០.៣០៣    ៥៦.៩៧៨.៥៤៣  
ឃ្ល ំដមើល  -      -      -      -      -    
ដម្រកាមសដង់ោរ  -      -      -      -      -    
សងេ័យ  -      -      -      -      -    
បាត់្បង់  -      -      -      -      -    

ត្ថ្មលដយាងដុលសរបុ  ៥៦.០៦០.៣០៣    -      -      ៥៦.០៦០.៣០៣    ៥៦.៩៧៨.៥៤៣  
សំវធិានធនដលើ ECL  (៣៦៧.៨៤១)   -      -      (៣៦៧.៨៤១)   (៥២៥.៣២៤) 

ត្ថ្មលដយាង - ត្ថ្មលសមស្សប  ៥៥.៦៩២.៤៦២    -      -      ៥៥.៦៩២.៤៦២    ៥៦.៤៥៣.២១៩  
សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 

(កំណត់្សាា ល់ ៥)  ២២៦.៩៤៦.៧៨៣    -      -      ២២៦.៩៤៦.៧៨៣    ២២៨.៣៥៣.២៧១  
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលដកើត្ដែើងេី ECL 
ការដកើនដែើងហានិភ័យឥណទនជាស្ថវនត 
សមព័នធធ្គារ និងធ្គារេិចារណាថា ការដកើនដែើងថ្នហានិភ័យឥណទនជាស្ថរវនត ដកើត្ដែើងមិនដលើសេីដេល

ឡដលឥណទនបានែកខានសង ដម្រចើនជាង ឬដសមើនឹង ៣០ថ្ងៃ សម្រាប់ ហាវ សីុលីធីរយៈដេលឡវង ឬដម្រចើនជាង ឬដសមើនឹង ១៥ថ្ងៃ 
សម្រាប់    ហាវ សីុលីធីរយៈដេលែលី។ ថ្ងៃឡដលហួសកំណត់្សងម្រតូ្វបានកំណត់្ដោយការរាប់ចំនួនថ្ងៃចាប់តំងេីថ្ងៃផុត្កំណត់្
ដំបូងឡដលទក់ទងនឹងការទូទត់្ម្របាក់ដេញដលញមិនម្រតូ្វបានទទួល។ កាលបរដិចេទកំណត់្ម្រតូ្វបានកំណត់្សងដោយមិន គិត្
េីរយៈដេលេនុដម្រគាោះណាមួយឡដលអាចានសម្រាប់េនកែចី។ 

ម្របសិនដបើានភ័សតុតងបង្ហា ញថាមិនានការដកើនដែើងថ្នហានិភ័យឥណទនជាស្ថរវនត ទក់ទងនឹងការទទួល
ស្ថា ល់ដំបូងដទដ្ោះ ការដធវើសំវធិានធន ដលើ ការខាត្បង់ដលើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយនឹង ម្រត្ូវវាស់ឡវងជា ECL រយៈដេល  
១២ឡែ។ សូច្ករ មួយចំនួនថ្នការដកើនដែើងថ្នហានិភ័យឥណទនដូចជាការែកខានសងអាចជាការចងអុលបង្ហា ញេីការ
ដកើនដែើងហានិភ័យថ្នការែកខានសង ឡដលដៅឡត្បនតដកើត្ានជាបនតប ា្ ប់។ កនុងករណីទំងដនោះ ធ្គារកំណត់្                
រយៈដេលស្ថកលបងកនុងេំែុងដេលឡដលម្រទេយសមមហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានទមទរដដើមបីបង្ហា ញអាកបបកិរយិាលអេនកែចីដដើមបី  
ផតល់ភសតុតងថាហានិភ័យឥណទនរបស់ែលួនបានធាល ក់ចុោះ។ ដៅដេលលកខែណឌ ម្របាក់កមចីានកិចចសនា ម្រត្វូបានឡកឡម្រប       
ភសតុតងឡដលបញ្ញជ ក់េីលកខណៈវនិិចេ័យសម្រាប់ការទទួលស្ថា ល់ដេញមួយអាយុកាល ECL ឡលងម្រត្វូបានរាប់បញ្ចូ លនូវ
ម្របវត្តិថ្នការេនុវត្តការទូទត់្ម្របាក់ ដធៀបនឹងលកខែណឌ កិចចសនាឡដលបានឡកឡម្រប។ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារម្រត្ួត្េិនិត្យម្របសិទធភាេថ្នលកខណៈវនិិចេ័យ ឡដលម្រត្ូវបានដម្របើដដើមបកំីណត់្េីការដកើន
ដែើងជាស្ថរវនតនូវហានិភ័យឥណទនដោយដធវើការម្រត្ួត្េិនិត្យជាម្របចំាដដើមបីបញ្ញជ ក់ថា៖ 

• លកខណៈវនិិចេ័យានសមត្ថភាេកំណត់្េីការដកើនដែើងជាស្ថរវនតថ្នហានិភ័យឥណទនសំខាន់  ៗ មុនដេល
ានការម្របឈ្មហានិភ័យ។ 

• លកខណៈវនិិចេ័យមិនម្រត្ូវគាន ដៅនឹងដេលដវល្លឡដលម្រទេយណាមួយហួសកាលបរដិចេទកំណត់្សង ៣០ថ្ងៃ ឬ 
១៥ថ្ងៃ 

• រយៈដេលជាមធយមរវាងការកំណត់្េត្តសញ្ញញ ណថ្នការដកើនដែើងហានិភ័យឥណទនជាស្ថរវនត និងការែក
ខានសងបានដកើត្ដែើងសមស្សបតមកាលៈដទសៈជាក់ឡសតង។ 

• ការម្របឈ្មជាទូដៅមិនម្រត្ូវបានដផារដោយផ្លា ល់េីការវាស់សាង់ ECL រយៈដេល ១២ឡែដៅជាឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល
ឥណទនដែើយ និង 

• មិនានការឡម្របម្របួលឡដលមិនានការធា្ចំដពាោះសំវធិានធនដលើការបាត់្បង់េីការដផាររវាង ម្របូបាប ីលីដត្ថ្ន
ការែកខានសងកនុង រយៈដេល ១២ឡែ (ដំណាក់កាលទី១) និង ម្របូបាប ីលីដត្ថ្នការែកខានសងកនុងដេញមួយ
អាយុកាល (ដំណាក់កាលទី២)។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលដកើត្ដែើងេី ECL (ត្) 

និយមន័យថ្នការែកខានសង 

ធ្គារចាត់្ទុកម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុសថិត្កនុងស្ថថ នភាេមិនស្សបតមម្របកាសរបស់ធ្គារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា សតីេី
ការផតល់ចំណាត់្ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន និងឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល ឡដលានឡចងកនុងាម្រត ១៧ និងាម្រត ១៩ ដៅដេល៖ 

១) និយមន័យការែកខានសង/និយមន័យថ្ន ឥណទនមិនដំដណើ រការ (េិនភីេិល) សម្រាប់ហាវ សីុលីធីរយៈ
ដេលឡវង ជាកឡនលងឡដលសិទធិកាន់កាប់ដដើមានរយៈដេលជាងមួយឆ្ន ំ ដូចខាងដម្រកាម៖ 

ចំនួនថ្ងៃហួសកាលរំណរ់ ចំណារ់ថាន រ់ សចូនាររថ្នការយរឺោ៉ា វ 

០ ដល់ដម្រកាម ៣០ថ្ងៃ ធមមត 
មិនយឺត្យា៉ា វ/ដំដណើ រការ 

៣០ ដល់ដម្រកាម ៩០ថ្ងៃ ឃ្ល ំដមើល 
៩០ ដល់ដម្រកាម ១៨០ថ្ងៃ ដម្រកាមសដង់ោរ 

យឺត្យា៉ា វ/មិនដំដណើ រការ ១៨០ ដល់ដម្រកាម ៣៦០ថ្ងៃ សងេ័យ 

ចាប់េី ៣៦០ថ្ងៃ បាត់្បង់ 

២) និយមន័យការែកខានសង/និយមន័យថ្ន NPL សម្រាប់ហាវ សីុលីធីរយៈដេលែលី ឡដលសិទធិកាន់កាប់ដដើម
តិ្ចជាង ឬដសមើនឹងមួយឆ្ន ំ ដូចខាងដម្រកាម៖ 

ចំនួនថ្ងៃហួសកាលរំណរ់ ចំណារ់ថាន រ់ សចូនាររថ្នការយរឺោ៉ា វ 

០ ដល់ ១៤ថ្ងៃ ធមមត 
មិនយឺត្យា៉ា វ/ដំដណើ រការ 

១៥ ដល់ ៣០ថ្ងៃ ឃ្ល ំដមើល 
៣១ ដល់ ៦០ថ្ងៃ ដម្រកាមសដង់ោរ 

យឺត្យា៉ា វ/មិនដំដណើ រការ ៦១ ដល់ ៩០ថ្ងៃ សងេ័យ 
ចាប់េី ៩១ថ្ងៃ បាត់្បង់ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលដកើត្ដែើងេី ECL (ត្) 

និយមន័យថ្នការែកខានសង (ត្) 

៣) បឡនថមដលើការដធវើចំណាត់្ថាន ក់ឥណទនដោយដយាងដៅតមេ័ត៌្ានការែកខានសង ធ្គារក៏េនុវត្តការ
ចាត់្ចំណាត់្ថាន ក់ ដោយថ្ដដៅដេលានសញ្ញញ ថ្នទម្រមង់ឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលឥណទន ធ្គារអាចចាត់្ថាន ក់
ឥណទនដៅជាដម្រកាមសតង់ោ សងេ័យ ឬបាត់្បង់ដទោះបី ការែកខានសង(DPD) តិ្ចជាង ៩០ ថ្ងៃសម្រាប់
ឥណទនរយៈដេលឡវង និងតិ្ចជាង ៣០ ថ្ងៃសម្រាប់ឥណទនរយៈដេលែលី។ 

ការោក់បញ្ចូ លេ័ត៌្ានដលើការម្របដមើលេ្គត្ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ការោក់បញ្ចូ លេ័ត៌្ានដលើការម្របដមើលេ្គត្ ដោយវាយត្ថ្មលទំងដលើថាដត្ើ                    
ហានិភ័យឥណទនរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានដកើនដែើងជាស្ថរវនដចាប់តំងេីការទទួលស្ថា ល់ដំបូង និងការវាស់ឡវង 
ECL។ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារបដងកើត្ដសណារយី៉ាូដសដឋកិចចចំនួន ៣ គឺ៖ ករណីជាមូលោឋ នឡដលជាដសណារយី៉ាូដម
ដានបានកំណត់្នូវម្របូបាប ីលីដត្ថ្នការដកើត្ដែើង ៥៥% ដហើយដសណារយី៉ាូឡដលដៅសល់េីរដទៀត្ គឺបានកំណត់្ ២០% 
សម្រាប់ដសណារយី៉ាូដកើនដែើង និង ២៥% សម្រាប់ដសណារយី៉ាូងយចុោះ ដសណារយី៉ាូនីមួយ មៗ្រត្ូវបានកំណត់្ម្របូបាប ីលីដត្
២០%ថ្នការដកើត្ដែើង។ ករណីជាមូលោឋ នម្រត្ូវបានដធវើស្សបដៅនឹង េ័ត៌្ានឡដលដម្របើដោយសមព័នធធ្គារ និងធ្គារ 
សម្រាប់ដគាលបំណងដផេងដទៀត្ដូចជា ការដធវើឡផនការយុទធស្ថស្តសត និងឡផនការងវកិា។ 

េ័ត៌្ានខាងដម្រៅឡដលម្រត្ូវបានេិចារណារួមាន ទិននន័យដសដឋកិចច និងការេាករណ៍ឡដលដចញផាយដោយ   
ស្ថថ ប័នរោឋ ភិបាល និងអាជាា ធររបិូយវត្ថុដៅកនុងបណាត ម្របដទសឡដលសមព័នធធ្គារ និងធ្គារម្របតិ្បត្តិការ េងាការ្ ន
មុែដូចជា មូលនិធិរបិូយវត្ថុេនតរជាតិ្ និងេនកជំ្្ញវស័ិយឯកជ្ននិងេនកេាករណ៍ឡដលបានដម្រជ្ើសដរ ើស។ 

សមព័នធធ្ គារ និងធ្ គារបានកំណត់្និងចងម្រកងឯកស្ថរសំខាន់ ថៗ្នហានិភ័យឥណទន និងការខាត្បង់ឥណទន
សម្រាប់ផលប័ម្រត្ហិរញ្ញវត្ថុនីមួយ  ៗស្សបតមម្របដទសនីមួយ ដៗហើយដោយដម្របើការវភិាគទិននន័យម្របវត្តិស្ថស្តសតបានបា៉ា ន់ស្ថម ន
ទំ្ក់ទំនងរវាងេដងរា៉ា ម្រកូដសដឋកិចច និងហានិភ័យឥណទន និងការបាត់្បង់ឥណទន។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលដកើត្ដែើងេី ECL (ត្) 

ការោក់បញ្ចូ លេ័ត៌្ានដលើការម្របដមើលេ្គត្ (ត្) 

ដសណារយី៉ាូដសដឋកិចចថ្នផលប័ម្រត្របស់ធ្គារឡដលបានដម្របើដៅថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ ឆ្ន ំ២០២១  រួមានសូច្ករ           
សំខាន់ៗដូចខាងដម្រកាមសម្រាប់ម្របដទសកមពុជាសម្រាប់ឆ្ន ំឡដលបញ្ច ប់ចាប់េី ឆ្ន ំ២០២១ ដល់ឆ្ន ំ២០២៥៖ 
 
ហានិភ័យ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ 

១- ឥណទនខាន ត្តូ្ច           

 - បឡម្រមបម្រមួលឥណទន (្ ំដចញ) េីមួយឆ្ន ំដៅមួយឆ្ន ំ: 

  មូលោឋ ន ១៣.៣៨% ១៣.៨០% ១៣.៧៧% ១៥.០៩% ១៥.០៩% 

  ដកើនដែើង ២៧.៦៨% ២៨.១០% ២៨.០៦% ២៩.៣៨% ២៩.៣៨% 

  ងយចុោះ -០.៩២% -០.៤៩% -០.៥៣% ០.៧៩% ០.៧៩% 

 - បឡម្រមបម្រមួលផលិត្ផលកនុងស្សុកសរបុេីមួយឆ្ន ំដៅមួយឆ្ន ំរបស់ម្របដទសកមពុជា កនុងត្ថ្មលដងរ ២០០០ (គិត្ជាពាន់ល្លនដរៀល) 

  មូលោឋ ន ៤.០០% ៥.៧០% ៦.៣០% ៧.១៦% ៧.១៦% 

  ដកើនដែើង ៤.៣៩% ៦.០៩% ៦.៦៩% ៧.៥៥% ៧.៥៥% 

  ងយចុោះ ៣.៦១% ៥.៣១% ៥.៩១% ៦.៧៧% ៦.៧៧% 

- ឥណទនកនុងស្សុកសម្រាប់វស័ិយឯកជ្ន (% ថ្នផលិត្ផលកនុងស្សុកសរបុ) 

  មូលោឋ ន ១០១.០៥% ១០៣.២៦% ១០៤.៤១% ៦៧.៩៧% ៦៧.៩៧% 

  ដកើនដែើង ៥៧.០៩% ៥៩.៣០% ៦០.៤៦% ២៤.០១% ២៤.០១% 

  ងយចុោះ ១៤៥.០០% ១៤៧.២១% ១៤៨.៣៧% ១១១.៩២% ១១១.៩២% 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលដកើត្ដែើងេី ECL (ត្) 

ការោក់បញ្ចូ លេ័ត៌្ានដលើការម្របដមើលេ្គត្ (ត្) 
 
ហានិភ័យ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ 
២- ឥណទនខាន ត្មធយម           
 - បឡម្រមបម្រមួលឥណទន (្ ំដចញ) េីមួយឆ្ន ំដៅមួយឆ្ន ំ: 
  មូលោឋ ន ១៣.៣៨% ១៣.៨០% ១៣.៧០% ១៥.០៩% ១៥.០៩% 

  ដកើនដែើង ២៧.៦៨% ២៨.០៦% ២៩.៣៨% ២៩.៣៨% ២៩.៣៨% 

  ងយចុោះ -០.៩២% -០.៤៩% -០.៥៣% ០.៧៩% ០.៧៩% 

 - បឡម្រមបម្រមួលផលិត្ផលកនុងស្សុកសរបុេីមួយឆ្ន ំដៅមួយឆ្ន ំរបស់ម្របដទសកមពុជា កនុងត្ថ្មលដងរ ២០០០ (គិត្ជាពាន់ល្លនដរៀល) 
  មូលោឋ ន ៤.០០% ៥.៧០% ៦.៣០% ៧.១៦% ៧.១៦% 

  ដកើនដែើង ៤.៣៩% ៦.០៩% ៦.៦៩% ៧.៥៥% ៧.៥៥% 

  ងយចុោះ ៣.៦១% ៥.៣១% ៥.៩១% ៦.៧៧% ៦.៧៧% 

 - ឥណេនធ (្ ំចូល)  
  មូលោឋ ន ២១.១៤៥ ២១.៣២៦ ២១.៤៨១ ១២.៨៤១ ១២.៨៤១ 

  ដកើនដែើង ១៤.៨៣៧ ១៥.០១៨ ១៥.១៧៣ ៦.៥៣៣ ៦.៥៣៣ 

  ងយចុោះ ២៧.៤៥៣ ២៧.៦៣៤ ២៧.៧៩០ ១៩.១៤៩ ១៩.១៤៩ 

៣- ឥណទន បុគាលិក     
- ភាេេត់្ការង្ហរដធវើដៅកនុងម្របដទសកមពុជាសរបុ     
 មូលោឋ ន ០.២០% ០.២១% ០.២២% ០.៤៤% ០.៤៤% 

 ដកើនដែើង -០.២៣% -០.២២% -០.២១% -០.០១% -០.០១% 

 ងយចុោះ ០.៦៤% ០.៦៥% ០.៦៦% ០.៨៨% ០.៨៨% 

- ម្រគប់ធាតុ្របស់សនាសេន៍ថ្ងលទំនិញដម្របើម្របាស់ម្របដទសកមពុជា ឆ្ន ំ២០០៦ ដសមើ១០០  
 មូលោឋ ន ១៨៣.៧៤ ១៨៣.៩៨ ១៨៤.០៩ ១៦៣.៤៦ ១៦៣.៤៦ 

 ដកើនដែើង ១៦៤.៩៥ ១៦៥.១៩ ១៦៥.៣១ ១៤៤.៦៧ ១៤៤.៦៧ 

 ងយចុោះ ២០២.៥២ ២០២.៧៦ ២០២.៨៨ ១៨២.២៥ ១៨២.២៥ 

៤- ឥណទន វបិារបូន៏      
- ម្រគប់ធាតុ្របស់សនាសេន៍ថ្ងលទំនិញដម្របើម្របាស់ម្របដទសកមពុជា ឆ្ន ំ២០០៦ ដសមើ១០០ 
 មូលោឋ ន ១៨៣.៧៤ ១៨៣.៩៨ ១៨៤.០៩ ១៦២.៤៤ ១៦២.៤៤ 

 ដកើនដែើង ១៦៥.០០ ១៦៥.២៥ ១៦៥.៣៦ ១៤៣.៧១ ១៤៣.៧១ 

 ងយចុោះ ២០២.៤៧ ២០២.៧១ ២០២.៨៣ ១៨១.១៧ ១៨១.១៧ 

៥- ឥណទនឡកលមអដគហោឋ ន     
- បឡម្រមបម្រមួលផលិត្ផលកនុងស្សុកសរបុេីមួយឆ្ន ំដៅមួយឆ្ន ំរបស់ម្របដទសកមពុជា កនុងត្ថ្មលដងរ ២០០០ (គិត្ជាពាន់ល្លនដរៀល) 
 មូលោឋ ន ៤% ៥.៧% ៦.៣% ៦.៩៦% ៦.៩៦% 

 ដកើនដែើង ៥.៦៥% ៧.៣៥% ៧.៩៥% ៨.៦១% ៨.៦១% 

 ងយចុោះ ២.៣៥% ៤.០៥% ៤.៦៥% ៥.៣០% ៥.៣០% 
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រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលដកើត្ដែើងេី ECL (ត្) 

ការោក់បញ្ចូ លេ័ត៌្ានដលើការម្របដមើលេ្គត្ (ត្) 

ទំ្ក់ទំនងឡដលបានេាករណ៍រវាងសូច្ករសំខាន់  ៗនិងេម្រតការខាត្បង់ និងការខាត្បង់ដលើផលប័ម្រត្ដផេងៗ
ថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងដោយឡផអកដលើការវភិាគទិននន័យម្របវត្តិស្ថស្តសតឡដលអាចរកបានកនុងរយៈដេល 
៧ឆ្ន ំកនលងមក។ 

ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឡដលបានឡកឡម្រប 

លកខែណឌ កិចចសនាថ្នឥណទនអាចម្រត្វូបានឡកឡម្របដោយដហតុ្ផលមួយចំនួនរមួាន ការផ្លល ស់បតូរលកខែណឌ         
ទីផារ ការរកាេតិ្ងិជ្ន និងកតត ដផេងដទៀត្ឡដលមិនទក់ទងនឹងការងយចុោះឥណទនជាសកាត នុេល ដ្េលបចចុបបនន 
របស់េតិ្ងិជ្ន។ ឥណទនឡដលានស្ស្ថប់ឡដលលកខែណឌ ម្រត្ូវបានឡកឡម្របអាចម្រត្ូវបានមិនទទួលស្ថា ល់ និងបានចរចា 
ដែើងដ្ោះ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ថាជាឥណទនងមី កនុងត្ថ្មលសមស្សបតមដគាលការណ៍គណដនយយ ឡដលាន ឡចងកនុង
កំណត់្សាា ល់ ២(ច)(iv)។  

ដៅដេលឡដលលកខែណឌ ថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុម្រត្ូវបានឡកឡម្រប ដហើយការឡកឡម្របមិនានលទធផលជាកនុងការមិន
ទទួលស្ថា ល់ការកំណត់្ថាដត្ើ ហានិភ័យឥណទនរបស់ម្រទេយសកមមបានដកើនដែើងគួរឱ្យកត់្សាា ល់ឆលុោះបញ្ញច ំងេីការ
ដម្របៀបដធៀប៖ 

• ម្របូបាប ីលីដត្ថ្នការែកខានសង (PD) ដេញមួយអាយុកាលរបស់វាដៅកាលបរដិចេទរាយការណ៍ ដោយឡផអកដលើ
លកខែណឌ ឡដលបានឡកឡម្រប ជាមួយ។ 

• ម្របូបាប ីលីដត្ថ្នការែកខានសង (PD) អាយុកាលដៅសល់ឡដលបា៉ា ន់ស្ថម នឡផអកដលើទិននន័យសតីេី ការទទួល
ស្ថា ល់ ដំបូងនិងល័កខែ័ណឌ កិចចសនាដដើម។ 

ដៅដេលឡដលការឡកឡម្របបានដធវើឱ្យានការខាត្បង់ ឥណទនងមីម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់និងឡបងឡចកសម្រាប់ 
ដំណាក់កាលទី១ (សនមត្ថាវាមិនានឱ្នភាេថ្នត្ថ្មលឥណទនដៅដេលដ្ោះដទ)។ 

លកខែណឌ ឡដលម្រត្វូបានឡកលមអជាទូដៅរមួបញ្ចូ លការេម្រងីកឥណម្របតិ្ទន ការផ្លល ស់បតូរដេលដវល្លថ្នការទូទត់្
សងការម្របាក់ និងការឡកឡម្របលកខែណឌ ថ្នកិចចម្រេមដម្រេៀងឥណទន។ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលដកើត្ដែើងេី ECL (ត្) 

សំវធិានធនដលើការខាត្បង់ 

កនុងការយិបរដិចេទ សំវធិានធនឬសំវធិានធនប្ញ្ញច ស់ ការខាត្បង់ដលើឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ដលើម្របាក់ចំដណញ ឬខាត្ានដូចខាងដម្រកាម៖ 
 

 សមព័នធធនាគារ  ធនាគារ 

ក្បអភទ នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា  
ឆ្ន ២ំ០២១  នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ២ំ០២០  នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា  ឆ្ន ២ំ០២១  នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ២ំ០២០  នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា  ឆ្ន ២ំ០២១  នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ២ំ០២០  នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា  ឆ្ន ២ំ០២១  នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥)       (កំណត់្សាា ល់ ៥)

កំណត់្សាា ល់ ៥) 
 (កំណត់្សាា ល់ ៥) 

                
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្គារ្  ្  ២៤២.៥៧៥    (៧.៧៨៦)   ៩៨៥.៣៤០    (៣១.៧៤៤)   ៥៨០.៦៩៥    ៩៦.០៨៣    ២.៣៥៨.៧៨៣    ៣៩១.៧៣០  
ឥណទន និងបុដរម្របទនផតល់ដល់េតិ្ងិជ្ន  ៩.៩៥៨.៧៧០    ២០.៨៥២.៣៥៧    ៤០.៤៥២.៥២៣    ៨៥.០១៥.០៥៩    (៨២.៣៤៩)   ១៦.២០៤.៤៦២    (៣៣៤.៥០១)   ៦៦.០៦៥.៥៩២  
ម្រទេយសកមមដផេងៗ   ៣៩.៤៥១    (៥០.៥៤០)   ១៦០.២៥០    (២០៦.០៥១)   ៣៩.៦៦៧    (៥២.៨៦៩)   ១៦១.១២៧    (២១៥.៥៤៧) 
  ១០.២៤០.៧៩៦    ២០.៧៩៤.០៣១    ៤១.៥៩៨.១១៣    ៨៤.៧៧៧.២៦៤    ៥៣៨.០១៣    ១៦.២៤៧.៦៧៦    ២.១៨៥.៤០៩    ៦៦.២៤១.៧៧៥  
កិចចសនាធា្ហិរញ្ញវត្ថុ  (១២៤.១៤៩)   (៥៤.១៥៦)   (៥០៤.២៩៣)   (២២០.៧៩៤)   (១៥៧.៤២២)   (១៣២.០៨២)   (៦៣៩.៤៤៨)   (៥៣៨.៤៩៨) 

សរបុ  ១០.១១៦.៦៤៧    ២០.៧៣៩.៨៧៥    ៤១.០៩៣.៨២០    ៨៤.៥៥៦.៤៧០    ៣៨០.៥៩១    ១៦.១១៥.៥៩៤    ១.៥៤៥.៩៦១    ៦៥.៧០៣.២៧៧  
  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
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សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 

213 

៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលដកើត្ដែើងេី ECL (ត្) 

សំវធិានធនដលើការខាត្បង់ (ត្) 

តរាងខាងដម្រកាមបង្ហា ញេីសមតុ្លយថ្នសំវធិានធនដលើការខាត្បង់តមថាន ក់ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖  
 នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា  

ឆ្ន ២ំ០២១  នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ២ំ០២០ 

ឥណទន និងបុដរម្របទនតមត្ថ្មលដករលំស ់ ដំណារ់កាលទ៊ី ១  ដំណារ់កាលទ៊ី ២  ដំណារ់កាលទ៊ី ៣  សរ  ប  ដំណារ់កាលទ៊ី ១  ដំណារ់កាលទ៊ី ២  ដំណារ់កាលទ៊ី ៣  សរ  ប 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 

សមព័នធធនាគារ                
ថ្្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ១១.៩០៥.៤៩៨    ៣.៣០៣.៦៩៨    ២០.១៣៣.៣៥១    ៣៥.៣៤២.៥៤៧    ២៤.៦២៧.៤២២    ៣៤៤.៤៥៣    ៨.២៦៣.៧០១    ៣៣.២៣៥.៥៧៦  

សំវធិានធន/(កត់្ម្រតម្រត្លប់)ដលើការបាត់្បង់
កនុងការយិបរដិចេទ 

 ៨.៤៤៨.៣៤៥    ៣.១៩៩.៤១២    (១.៦៨៨.៩៨៧)   ៩.៩៥៨.៧៧០    (១២.៧២១.៩២២)   ២.៩៥៩.២៤៥    ៣០.៦១៥.០៣៤    ២០.៨៥២.៣៥៧  

ការលុបដចាលកនុងការយិបរដិចេទ  -      -      (១.១១៧.០១២)   (១.១១៧.០១២)   -      -      (១៨.៦៧៦.៤៥៩)   (១៨.៦៧៦.៤៥៩) 

លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   -      -      (១.៥១៥.២៨១)   (១.៥១៥.២៨១)   -      -      (៦៨.៩២៧)   (៦៨.៩២៧) 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្  ២០.៣៥៣.៨៤៣    ៦.៥០៣.១១០    ១៥.៨១២.០៧១    ៤២.៦៦៩.០២៤    ១១.៩០៥.៥០០    ៣.៣០៣.៦៩៨    ២០.១៣៣.៣៤៩    ៣៥.៣៤២.៥៤៧  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥)  ៨២.៩៤១.៩១១    ២៦.៥០០.១៧៣    ៦៤.៤៣៤.១៨៩    ១៧៣.៨៧៦.២៧៣    ៤៨.១៥៧.៧៤៨    ១៣.៣៦៣.៤៥៨    ៨១.៤៣៩.៣៩៧    ១៤២.៩៦០.៦០២  
                

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលដកើត្ដែើងេី ECL (ត្) 

សំវធិានធនដលើការខាត្បង់ (ត្) 

តរាងខាងដម្រកាមបង្ហា ញេីសមតុ្លយថ្នសំវធិានធនខាត្បង់តមថាន ក់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ (ត្) 
 

 នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា  
ឆ្ន ២ំ០២១  នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ឥណទន និងបុដរម្របទនតមត្ថ្មលដករលំស់ ដំណារ់កាលទ៊ី ១  ដំណារ់កាលទ៊ី ២  ដំណារ់កាលទ៊ី ៣  សរ  ប  ដំណារ់កាលទ៊ី ១  ដំណារ់កាលទ៊ី ២  ដំណារ់កាលទ៊ី ៣  សរ  ប 

 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
ធនាគារ                
ថ្្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ១០.៨៣៩.១៥៥    ២.៩០៦.៩៤១    ១៧.៤៦៣.២៩៣    ៣១.២០៩.៣៨៩    ២៤.០៦៦.១៣៧    ២៨៦.២០២    ៧.៨៣៧.២៤១    ៣២.១៨៩.៥៨០  

សំវធិានធន/(កត់្ម្រតម្រត្លប់)ដលើការបាត់្បង់កនុង
ការយិបរដិចេទ 

 ៥៦៣.៨២៤    ១.៨២៣.០៨៥    (២.៤៦៩.២៥៨)   (៨២.៣៤៩)   (១៣.២២៦.៩៨២)   ២.៦២០.៧៣៩    ២៦.៨១០.៧០៤    ១៦.២០៤.៤៦២  

ការលុបដចាលកនុងការយិបរដិចេទ  -      -      (៤៤.០៥០)   (៤៤.០៥០)   -      -      (១៧.១៥៨.០៥៤)   (១៧.១៥៨.០៥៤) 

លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ   -      -      (៦៤២.០១៩)   (៦៤២.០១៩)  -  -    (២៦.៥៩៩)   (២៦.៥៩៩) 

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្  ១១.៤០២.៩៧៩    ៤.៧៣០.០២៦    ១៤.៣០៧.៩៦៦    ៣០.៤៤០.៩៧១    ១០.៨៣៩.១៥៥    ២.៩០៦.៩៤១    ១៧.៤៦៣.២៩៣    ៣១.២០៩.៣៨៩  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥)  ៤៦.៤៦៧.១៣៩    ១៩.២៧៤.៨៥៦    ៥៨.៣០៤.៩៦២    ១២៤.០៤៦.៩៥៧    ៤៣.៨៤៤.៣៨២    ១១.៧៥៨.៥៧៦    ៧០.៦៣៩.០២០    ១២៦.២៤១.៩៧៨  
                

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 

215 

៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលដកើត្ដែើងេី ECL (ត្) 

សំវធិានធនដលើការខាត្បង់ (ត្) 

តរាងខាងដម្រកាមបង្ហា ញេីសមតុ្លយថ្នសំវធិានធនខាត្បង់តមថាន ក់ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ (ត្) 
 

 នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា  
ឆ្ន ២ំ០២១  នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ស្ថច់ម្របាក់ និងម្របាក់បដញ្ញើដៅ

ធ្ គារដផេងៗ  
ដំណារ់កាល  ទ៊ី 

១  
ដំណារ់កាល  ទ៊ី 

២  
ដំណារ់កាល  ទ៊ី 

៣  សរ  ប  
 

សរ  ប 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
សមព័នធធនាគារ          
ថ្្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ៥៨២.៤៤៤    -      -      ៥៨២.៤៤៤    ៥៨៩.៩៥៦  

សំវធិានធន/(កត់្ម្រតម្រត្លប់)
ដលើការបាត់្បង់កនុង
ការយិបរដិចេទ 

 ២៤២.៥៧៥    -      -      ២៤២.៥៧៥    (៧.៧៨៦) 

លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ  (១០.៥៥១)   -      -      (១០.៥៥១)   ២៧៤  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្  ៨១៤.៤៦៨    -      -      ៨១៤.៤៦៨    ៥៨២.៤៤៤  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 
(កំណត់្សាា ល់ ៥)  ៣.៣១៨.៩៥៦    -      -      ៣.៣១៨.៩៥៦    ២.៣៥៥.៩៨៥  

          
ធនាគារ          
ថ្្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ១៤១.៥៤៣    -      -      ១៤១.៥៤៣    ៤៥.២៤១  

សំវធិានធនដលើការបាត់្បង់ 
កនុងការយិបរដិចេទ  ៥៨០.៦៩៥    -      -      ៥៨០.៦៩៥    ៩៦.០៨៣  

លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ  ១៣    -      -      ១៣    ២១៩  
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្  ៧២២.២៥១    -      -      ៧២២.២៥១    ១៤១.៥៤៣  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 
(កំណត់្សាា ល់ ៥)  ២.៩៤៣.១៧២    -      -      ២.៩៤៣.១៧២    ៥៧២.៥៤២  

 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលដកើត្ដែើងេី ECL (ត្) 

សំវធិានធនដលើការខាត្បង់ (ត្) 

តរាងខាងដម្រកាមបង្ហា ញេីសមតុ្លយថ្នសមវធិានធនខាត្បង់តមថាន ក់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ (ត្) 
 

 នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា  
ឆ្ន ២ំ០២១  នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ២ំ០២០ 

គណនីម្រត្វូទទួលដផេងៗ  ដំណារ់កាល  ទ៊ី 
១  

ដំណារ់កាល  ទ៊ី 
២  

ដំណារ់កាល  ទ៊ី 
៣  សរ  ប  

 
សរ  ប 

 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
សមព័នធធនាគារ          
ថ្្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ១៩៩.៣៩៣    -      -      ១៩៩.៣៩៣    ២៩៥.០២៧  

សំវធិានធន/(កត់្ម្រតម្រត្លប់)
ដលើការបាត់្បង់កនុង
ការយិបរដិចេទ 

 ៣៩.៤៥១    -      -      ៣៩.៤៥១    (៥០.៥៤០) 

លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ  (១៤)   -      -      (១៤)   (៤៥.០៩៤) 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្  ២៣៨.៨៣០    -      -      ២៣៨.៨៣០    ១៩៩.៣៩៣  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 
(កំណត់្សាា ល់ ៥)  ៩៧៣.២៣២    -      -      ៩៧៣.២៣២    ៨០៦.៥៤៥  

          
ធនាគារ          
ថ្្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ១៩៧.០៤៥    -      -      ១៩៧.០៤៥    ២៩៥.០០៩  

សំវធិានធន/(កត់្ម្រតម្រត្លប់)
ដលើការបាត់្បង់កនុង
ការយិបរដិចេទ 

 ៣៩.៦៦៧    -      -      ៣៩.៦៦៧    (៥២.៨៦៩) 

លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ  (៦)   -      -      (៦)   (៤៥.០៩៥) 
ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្  ២៣៦.៧០៦    -      -      ២៣៦.៧០៦    ១៩៧.០៤៥  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល 
(កំណត់្សាា ល់ ៥)  ៩៦៤.៥៧៧    -      -      ៩៦៤.៥៧៧    ៧៩៧.០៤៧  

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 

217 

៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ឆ) ចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលដកើត្ដែើងេី ECL (ត្) 

សំវធិានធនដលើការខាត្បង់ (ត្) 

តរាងខាងដម្រកាមបង្ហា ញេីសមតុ្លយថ្នសំវធិានធនខាត្បង់តមថាន ក់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ (ត្) 
 

 នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា  
ឆ្ន ២ំ០២១   នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ 

ឆ្ន ២ំ០២០ 

កិចចសនាធា្ហិរញ្ញវត្ថុ 
ដំណារ់កាល  ទ៊ី 

១  
ដំណារ់កាល   ទ៊ី 

២  
ដំណារ់កាល    ទ៊ី 

៣  សរ  ប  
 

សរ  ប 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
សមព័នធធនាគារ          
ថ្្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ១៥៤.៩០៧    -      -      ១៥៤.៩០៧    ២០៧.៤៧៩  

សំវធិានធនដលើការបាត់្បង់ កនុង
ការយិបរដិចេទ 

 (១២៤.១៤៩)   -      -      (១២៤.១៤៩)   (៥៤.១៥៦) 

លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ  (៦២)   -      -      (៦២)   ១.៥៨៤  

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្  ៣០.៦៩៦    -      -      ៣០.៦៩៦    ១៥៤.៩០៧  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កំណត់្
សាា ល់ ៥)  ១២៥.០៨៦    -      -      ១២៥.០៨៦    ៦២៦.៥៩៩  

          
ធនាគារ          
ថ្្ងៃទី ១ ឡែ មករា  ៥២៥.៣២៤    -      -      ៥២៥.៣២៤    ៦៥៥.៨២២  

សំវធិានធនដលើការបាត់្បង់ កនុង
ការយិបរដិចេទ  (១៥៧.៤២២)   -      -      (១៥៧.៤២២)   (១៣២.០៨២) 

លដមអៀងេីការបតូររបិូយប័ណណ  (៦១)   -      -      (៦១)   ១.៥៨៤  

ថ្្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្  ៣៦៧.៨៤១    -      -      ៣៦៧.៨៤១    ៥២៥.៣២៤  

សមមូលនឹងពាន់ដរៀល (កំណត់្
សាា ល់ ៥)  ១.៤៩៨.៩៥២    -      -      ១.៤៩៨.៩៥២    ២.១២៤.៩៣៦  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.១ ហានិភ័យឥណទាន (រ) 

(ជ្) ការរកីរាលោលថ្នកូវដី-១៩ និងផលប៉ាោះពាល់ដៅដលើ ECL  

ផលដប៉ាោះពាល់ថ្នការរកីរាលោលរបស់ កូវដី-១៩ ដៅដលើកំដណើ នដសដឋកិចចបណាត លឱ្យេដងរដសដឋកិចចឡដលម្រត្ូវបាន
ដម្របើម្របាស់ជាម៉ាូឡដលសថិត្ដៅដម្រៅឡដនកំណត់្ ស.រ.ហ.េ.ក ៩ ឡដលបដងកើត្ដែើងដដើមបីដំដណើ រការការគណ ដ្ែើងវញិ។     
ដលើសេីដនោះដទៀត្ការគំាម្រទរបស់រាជ្រោឋ ភិបាលបចចុបបនន និងបទបបញ្ញត្តិសតីេីការដរៀបចំរច្ សមព័នធម្របាក់កមចីឡដលម្រត្វូបាន
បដងកើត្ដែើងដដើមបកីាត់្បនថយផលប៉ាោះពាល់េវជិ្ជានថ្ន កូវដី-១៩ និងផលប៉ាោះពាល់ដសដឋកិចចដ៏ថ្ទដទៀត្ម្រត្ូវបានយកជាឡផនកមួយ
ដៅកនុងម៉ាូឡដលដនោះ។  លទធផលថ្នម៉ាូឡដល ស.រ.ហ.េ.ក ៩ ដម្រកាមលកខែណឌ ដសដឋកិចចបចចុបបនន មិនអាចវាស់ឡវងលទធផលម្រតឹ្មម្រត្ូវ
ដទ។ ដូដចនោះការម្រត្ួត្សីុគាន ដម្រកាយគំរូដោយឡផអកដលើការវភិាគបំឡរបំរលួនិងការវនិិចេ័យរបស់ថាន ក់ដឹក្ ំជាន់ែពស់របស់ធ្ គារ
ដេសីុលីោគឺចំាបាច់ដដើមបឆីលុោះបញ្ញច ំងេី ECL កនុងវធីិស្ថស្តសតមួយដដើមបដីចៀសវាងការបា៉ា ន់ស្ថម នទបដេកហួសកម្រមិត្ដេកដៅ
កនុងកាលៈដទសៈដនោះ។ 

ម៉ាូឡឌ្លម្រត្ូវបានឡកសម្រមលួ (calibrate) ដែើងវញិជាញឹកញាប់ ដដើមបអីាចម្រគប់ម្រគងស្ថថ នការឡដលបណាត លមកេី             
ផលប៉ាោះពាល់ថ្ន កូវដី-១៩។ ការឡកសម្រមលួដែើងវញិនិងការបដងកើត្ម៉ាូឡឌ្លងមីដៅឆ្ន ំ ២០២០ មិនទន់បានបញ្ចូ លនូវផលប៉ាោះពាល់
ដៅដលើឥណទនខាន ត្តូ្ច មធយម និងឥណទនឡកលមអលំដៅោឋ នដៅដែើយ ដោយទុកបញ្ចូ លដៅឆ្ន ំ ២០២១។ កនុងរយៈកាល
ដនោះ ដបើដទោះជាស្ថថ នភាេដសដឋកិចចរបស់ម្របដទសកមពុជាានភាេធូរស្ស្ថលខាល ំងយា៉ាងណាកតី និងរេឹំងថានឹងដកើនដែើង ៤   ភាគ
រយដៅឆ្ន ំ ២០២១ េី ៣,១ ភាគរយ ដៅឆ្ន ំ ២០២០ ក៏ភាេធូរស្ស្ថលដនោះដៅមិនទន់ានលំនឹង ដោយស្ថរានការឡណ្ំដែើង
វញិដៅការបិទែាប់ដដើមបីម្រគប់ម្រគងការរកីរាលោលកូវដី-១៩ ។ ដូដចនោះដយើងម្របដមើលដមើលដឃ្ើញថានឹងានការឡកសម្រមលួ             
ម៉ាូឡឌ្លដៅឆ្ន ំ ២០២១ ។ 

សមព័នធធ្ គារ និងធ្ គារក៏ដធវើការកំណត់្េត្តសញ្ញញ ណ និងេិនិត្យដែើងវញិយា៉ាងដទៀងទត់្ចំដពាោះេតិ្ងិជ្នឡដល
ធាល ប់ានម្របវត្តិដកើនដែើងនូវហានិភ័យឥណទននិងឱ្នភាេឥណទន ជាេិដសសេតិ្ងិជ្នទំងដ្ោះបានទទួលយកការេនារ
ដេលការទូទត់្និងសម្រមួលនូវលកខែណឌ ដថ្ទដទៀត្ ដដើមបីដោោះស្ស្ថយបញ្ញា ស្ថច់ម្របាក់ង្ហយស្សលួ រយៈដេលែលីឬបានេនារ
ដេល និងផតល់ឱ្យនូវេ័ត៌្ានឥណទនកនុងកម្រមិត្ណាមួយដល់េតិ្ងិជ្នទំងដនោះ។ 

ការេាករណ៍ដសដឋកិចច គឺសថិត្ដៅដម្រកាមភាេមិនម្របាកដម្របជាកម្រមិត្ែពស់ដៅកនុងស្ថថ នភាេបចចុបបនន។ ជាដហតុ្                  
បណាត លឱ្យការេាករណ៍និងម៉ាូឡដលដសដឋកិចចអាចមិនម្រត្ូវបានេនុវត្ត។ ដោយត្ម្រមវូឱ្យានការេឹងឡផអកកាន់ឡត្ខាល ំងដលើការ
េាករណ៍របស់ធ្ គារជាតិ្ថ្នកមពុជា ម្រកសួងដសដឋកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ធ្គារេិភេដល្លក ឬ ធ្គារេភិវឌ្ឍន៍អាសីុដដើមបី
បញ្ចូ លដៅកនុងការវភិាគនិងវាយត្ថ្មលលទធផល ECL។ 

សមព័នធធ្ គារ និងធ្ គារក៏បដងកើត្ដសណារយី៉ាូដសដឋកិចចចំនួន ៣ ដដើមបឆីលុោះបញ្ញច ំងេីស្ថថ នភាេដសដឋកិចច ដោយចាប់
ដផតើមេីមូលោឋ នម្រគឹោះលអនិងអាម្រកក់។ ដសណារយី៉ាូនីមួយៗគឺស្សបនឹងម្របបូាប ីលីដត្ ៥៥% ២០% និង ២៥% ដនោះដបើដយាងតម
ដសចកតីសដម្រមចរបស់ថាន ក់ម្រគប់ម្រគងជាន់ែពស់របស់ធ្គារដេសីុលីោចាប់តំងេីការផាុោះកូវដី-១៩ ដៅឡែមី  ្ឆ្ន ំ២០២០។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ 

សមព័នធធ្ គារ និងធ្ គារ ដធវើការដោោះស្ស្ថយបញ្ញា ដៅដលើភាេរងប៉ាោះពាល់ដលើហានិភ័យទីផារឡដលជាហានិភ័យថ្ន
ការផ្លល ស់បតូរថ្នកម្រមិត្ ឬភាេដែើងចុោះថ្នេម្រតទីផារ ឬត្ថ្មលទីផារ ានដូចជា េម្រតការម្របាក់ េម្រតបតូររបិូយប័ណណបរដទស ត្ថ្មល
វត្ថុធាតុ្ដដើម និងត្ថ្មលម្រទេយាច ស់ ឡដលអាចផតល់ផលប៉ាោះពាល់ជាេវជិ្ជានដៅដលើចំណូលេ្ គត្ ដដើមទុន ឬសមត្ថភាេកនុង
ការ សដម្រមចដគាលដៅអាជី្វកមមរបស់សមព័នធធ្ គារ និងធ្ គារ។ 

ម្របដភទចមបងថ្នហានិភ័យទីផាររបស់សមព័នធធ្គារ និង ធ្គារានដូចជា៖ 

(i) ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់៖ អាច្ំមកនូវភាេខាត្បង់ ដៅដេលានភាេេសមតុ្លយរវាងម្រទេសកមម និង
បំណុល ដហើយេម្រតការម្របាក់ដលើម្រទេយទំងដ្ោះផ្លល ស់បតូរជាដទៀងទត់្ ឬដៅចដ ល្ ោះដេលឡដលែុសគាន ។ 

(ii) ហានិភ័យេម្រតបតូ ររបិូយប័ណណបរដទស៖ អាច្ំមកនូវភាេខាត្បង់ ដៅដេលានេសមតុ្លយរវាងម្រទេយសកមម 
និងម្រទេយេកមម របស់របិូយប័ណណជាក់ល្លក់ណាមួយ។ 

(iii) ហានិភ័យវត្ថុធាតុ្ដដើម និងម្រទេយាច ស់មិនម្រត្ូវបានេនុវត្តកនុងដេលដវល្ល ឡដលធ្គារមិនមិនានដធវើការ        
វនិិដយាគដលើភាគហ ុន ឬទំនិញណាមួយដ្ោះដទ។ 

គណៈកាម ធិការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ និងេត៌្ានវទិា(“”BRIC”) ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងដោយម្រកុមម្របឹកាភិបាល 
ដដើមបជួី្យម្រកុមម្របឹកាភិបាលកនុងដលើទំនួលែុសម្រត្ូវកនុងការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យរបស់ែលួនឱ្យានម្របសិទធភាេ និងម្រត្តួ្េិនិត្យ
ជាដទៀងទត់្ដលើសមត្ថភាេរបស់េនកម្រគប់ម្រគងកនុងការវាយត្ថ្មល និងម្រគប់ម្រគងហានិភ័យរបស់ធ្គារ។ ហានិភ័យទីផារម្រត្ូវ
បានម្រគប់ម្រគងឡផអកដៅដលើដគាលការណ៍ និងកម្រមិត្កំណត់្ថ្ផាកនុង ដូចខាងដម្រកាម៖ 

ដគាលការណ៍ថ្នហានិភ័យទីផារ 

• ស្សបដៅតមដគាលនដយាបាយធ្គាររងឹាំ សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ នឹងម្រគប់ម្រគងយា៉ាងសកមមដលើស្ថថ ន
ភាេរូបិយប័ណណ និងស្ថថ នភាេហានិភ័យេម្រតការម្របាក់ កនុងការទប់បង្ហក រស្ថថ នភាេ ដោយផាូរផាងម្រទេយសកមម 
និងបំណុល។ 

• សមព័នធធ្គារ និងធ្គារមិនម្រត្ូវពាក់េ័នធនឹងសកមមភាេដោយទទួលចំណូលបានមកេីការជួ្ញដូរផ្លត ច់មុែ 
ឬការទសេន៍ទយដលើបឡម្រមបម្រមួលថ្នេម្រតបតូរម្របាក់ េម្រតការម្របាក់ ឬត្ថ្មលថ្នមូលបម្រត្។ 

• កម្រមិត្កំណត់្ ដូចឡដលបានកំណត់្ដោយធ្គារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា គឺានេត្ថន័យកម្រមិត្ផលប៉ាោះពាល់ 
េវជិ្ជានថ្នហានិភ័យទីផារ និងមិនានេត្ថន័យសម្រាប់បដងកើត្ឱ្កាសសម្រាប់ការជួ្ញដូរផ្លត ច់មុែដទ។ 

• ទំនួលែុសម្រត្ូវេីមួយថ្ងៃដៅមួយថ្ងៃសម្រាប់ហានិភ័យទីផារ គឺសថិត្ដៅដលើគណៈម្រគប់ម្រគងជាន់ែពស់ ថ្ន 
រត្្ភិបាល។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 

កម្រមិត្កំណត់្ស្ថថ នភាេថ្នហានិភ័យទីផារ 

• កម្រមិត្កំណត់្ដោយបទបបញ្ញត្តិដលើភាេមិនផាូរផាងគាន ថ្នការបតូររបិូយប័ណណបរដទសកនុងមួយរបិូយប័ណណ និង
សរុប គួរម្រត្ូវបាន េដងកត្ម្រគប់ដេលទំងេស់។ 

• ម្រគប់ដេលទំងេស់ ធ្គារម្រត្ូវានកម្រមិត្កំណត់្ស្ថថ នភាេខាងកនុងឡដលែពស់ជាងកម្រមិត្កំណត់្របស់បញ្ញត្តិ 
ដដើមបឱី្យាន ឡដនសុវត្ថិភាេកនុងការធា្ការេនុដល្លមទំងស្សុងជាេចិថ្្នតយ៍ ដៅតមកម្រមិត្កំណត់្ដោយ
បទបញ្ញត្តិ។ 

• ការកំណត់្កម្រមិត្ ថ្ផាកនុង គឺសថិត្ដៅដម្រកាមការសដម្រមចចិត្តរបស់គណៈកាម ធិការ ម្រទេយសកមម និង ម្រទេយេកមម 
(”ALCO”) ប៉ាុឡនត ចំាបាច់ម្រត្ូវឡត្ ១) ឡចង និង បង្ហា ញេំេីដហតុ្ផលដៅកនុងកំណត់្ដហតុ្ (”ALCO”) និង ២) ម្រត្ូវបាន
េនុម័ត្ជាផលូវការ ដោយម្របធាន្យកម្របតិ្បត្តិ។ 

• ្យកោឋ ន និង ការយិាល័យឡដលពាក់េ័នធគួរវាយត្ថ្មលជាដទៀងទត់្ និង ម្រត្តួ្េិនិត្យតមោនដលើហានិភ័យ
ថ្នការមិនេនុដល្លមតមកម្រមិត្កំណត់្។ ការបំពានកម្រមិត្កំណត់្ថ្ផាកនុងគួរម្រត្ូវបានរាយការណ៍ដៅកាន់ 
(”ALCO”) និងម្របធាន្យកម្របតិ្បត្តិ។ 

• រាល់ការផ្លល ស់បតូរដៅដលើកម្រមិត្កំណត់្ថ្ផាកនុង ម្រត្ូវរាយការណ៍តមរយៈេីុឡម៉ាល ដៅកាន់ម្របធានគណៈកាម ធិការ 
ម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ និងេត៌្ានវទិា (“BRIC”) ដៅកនុងថ្ងៃឡត្មួយថ្នការផ្លល ស់បតូរ។ 

• ម្រគប់ដេលទំងេស់ ធ្គារម្រត្ូវានឡផនការយថាភាេសម្រាប់េនុវត្ត ដៅដេលឡដលម្របធាន្យកម្របតិ្បត្តិ
យល់ដឃ្ើញថា កម្រមិត្សុវត្ថិភាេអាចនឹងមិនម្រគប់ម្រគាន់ និងានហានិភ័យដលើការដលមើសដលើកម្រមិត្កំណត់្       
បញ្ញតិ្ត ដលើភាេមិនផាូរផាងគាន ថ្នការបតូររបិូយប័ណណបរដទស។ ឡផនការយថាភាេដនោះគួរឡត្ម្រគប់ម្រគាន់ដដើមបីធា្
ថាកម្រមិត្កំណត់្ដោយបទបញ្ញត្តិភាេដលើ មិនផាូរផាងការបតូររូបិយប័ណណបរដទស នឹងមិនម្រត្ូវបានដលមើស។ 

គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០២១  និងថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ ឆ្ន ំ២០២០ សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ មិនានឧបករណ៍  
ហិរញ្ញវត្ថុឡដលវាស់ឡវងតមត្ថ្មលសមស្សបដទ។ សមព័នធធ្គារដម្របើម្របាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិសេនា ដូចជាកិចចសនា                    
បតូររូបិយប័ណណ និងកិចចសនាការពារេម្រតការម្របាក់ (interest rate swaps) ដដើមបីម្រគប់ម្រគងការម្របឈ្មហានិភ័យរបស់ែលួន។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 

(i) ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់ 

ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់ថ្នលំហូរស្ថច់ម្របាក់ គឺជាហានិភ័យឡដលដកើត្ដែើងដោយស្ថរលំហូរស្ថច់ម្របាក់ ដ្េល
េ្គត្ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ានការឡម្របម្របួលដៅតមការឡម្របម្របួលេម្រតការម្របាក់ដលើទីផារ។ ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់
ថ្នត្ថ្មលសមស្សប គឺជាហានិភ័យឡដលដកើត្ដែើងដោយស្ថរត្ថ្មលថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ានការឡម្របម្របលួការឡម្របម្របួល        
េម្រតការម្របាក់ដលើទីផារ។ ា៉ា ជី្ន ការម្របាក់អាចដកើនដែើងដោយស្ថរ ការឡម្របម្របួល ប៉ាុឡនតអាចកាត់្បនថយបងកជាការខាត្បង់
ដៅកនុងករណីឡដលបឡម្រមបម្រមួលឥត្រេឹំងទុកដកើត្ែីង។  

ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់របស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ អាចដកើត្េីម្របាក់កមចី។ ម្របាក់កមចីឡដលបានផតល់កនុង             
េម្រតការម្របាក់េដងរ ដធវើឱ្យសមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ម្របឈ្មនឹងហានិភ័យេម្រតការម្របាក់ថ្នលំហូរស្ថច់ម្របាក់។ សមព័នធ
ធ្គារ និងធ្គារ ម្រគប់ម្រគង ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់ថ្នលំហូរស្ថច់ម្របាក់ ដោយដម្របើម្របាស់កិចចសនាដផ្លត ោះបតូរេម្រតការ
ម្របាក់េដងរដៅេម្រតដងរ (floating-to-fixed interest rate swaps)។ ការដផ្លត ោះបតូរេម្រតការម្របាក់ឡបបដនោះ ានផលប៉ាោះពាល់ជា
ដសដឋកិចចដលើការបងវិល ម្របាក់កមចីេីេម្រតេដងរដៅេម្រតដងរ និង ប៉ាោះពាល់ដល់ការកត់្ម្រតចំណាយការម្របាក់ឡដលឡផអកដៅ
តមេម្រតដងរ។ សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ទទួលម្របាក់កមចី តមេម្រតេដងរ និង បតូរវាដៅជាេម្រតដងរឡដលទបជាងេម្រត
ឡដលានម្របសិនដបើសមព័នធធ្គារ និងធ្គារ បានែចីតមេម្រតដងរដោយផ្លា ល់។ តមការបតូរេម្រតការម្របាក់ សមព័នធ
ធ្គារ និងធ្គារ ម្រេមដម្រេៀងជាមួយភាគីដផេង ដៗដើមបីដផ្លត ោះបតូរតមចដ ល្ ោះដេលដវល្លជាក់ល្លក់ (ជាចមបង តមមូលោឋ ន
ម្របចំាឆាស) ភាេលដមអៀងរវាងេម្រតដងរ កនុងកិចចសនា និងចំនួនការម្របាក់ឡដលានេម្រតេដងរ ម្រត្ូវបានគណ ដ្ោយ 
ដយាងដៅ តមចំនួនឡដលបានម្រេមដម្រេៀងគាន ។ 

តរាងខាងដម្រកាមដនោះសដងខបេីការម្របឈ្មហានិភ័យេម្រតការម្របាក់របស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ។ ដៅកនុង
តរាងដនោះក៏រួមបញ្ចូ លនូវឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតមត្ថ្មលដយាង ដោយបានចាត់្ថាន ក់តមត្ថ្មលកនុងកិចចសនាដដើមម្រគា ឬតម
ឥណម្របតិ្ទនកាលផុត្កំណត់្សង។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៦.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 
(i) ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់ (ត្) 

 សមព័នធធនាគារ 
 ១ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន អំៅ៥ឆ្ន  ំ  អលើស៥ឆ្ន  ំ  មិនានការក្បារ់  សរ  ប 

ថ្ងៃទ៊ី ៣០ ឡែ មិង នាឆ្ន  ំ២០២១ ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
              
ក្ទេយសរមមហរិញ្ញវរថ               
ស្ថច់ម្របាក់កនុងថ្ដ -  -  -  -  -  ៦៥៥.៥៧៥.៤០៤  ៦៥៥.៥៧៥.៤០៤ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្គារដផេង  ៗ-សុទធ ១៧៦.៦៣១.៤៧៣  ១៧.៧២៣.៩២៧  ២៥.៧០៧.៨៤១  -  -  ៤២៧.១២៩.២៨០  ៦៤៧.១៩២.៥២១ 
ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់ -  ៤៣.៣១៦.៣០២  -  -  -  ៣៤២.៩២១.៥៦៩  ៣៨៦.២៣៧.៨៧១ 

ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥០៣.២៣៩.៥៧១  ១០០.០០០.០០០  -  -  -  ២៣៧.០០២  ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣ 

ឥណទន និងបុដរម្របទន-សុទធ              

- ឥណទនដំដណើ រការ ១២៤.៩៨៥.៦៩៤  ២៤០.៩២០.៦៨១  ៨៦៦.២២៨.៥២៧  ២.៩២២.០៩៨.២២៧  ៥៣៧.៩៩០.១៩២  -  ៤.៦៩២.២២៣.៣២១ 

- ឥណទនមិនដំដណើ រការ -  -  -  -  -  ១២០.៤៩១.២៦០  ១២០.៤៩១.២៦០ 

- សំវធិានធនឥណទនបាត់្បង់ -  -  -   -     -  (៤២.៦៦៩.០២៤)  (៤២.៦៦៩.០២៤) 

ម្រទេយសកមមដផេងៗ  -  -  -   -     -  ៦.៤៩៣.២១១  ៦.៤៩៣.២១១ 

ក្ទេយសរមមហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៨០៤.៨៥៦.៧៣៨  ៤០១.៩៦០.៩១០  ៨៩១.៩៣៦.៣៦៨  ២.៩២២.០៩៨.២២៧  ៥៣៧.៩៩០.១៩២  ១.៥១០.១៧៨.៧០២  ៧.០៦៩.០២១.១៣៧ 

បំណ លហរិញ្ញវរថ               
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្គារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ   ៨៨.១៤៨.២៦៧    ១៤.៦២០.៦១៤    ១៤៥.៨៣០.៣១១    ២៦.៥៥០.៥១៨    ៧៣.១៥០.០០០    ១៣២.៨៩០.៥១១    ៤៨១.១៩០.២២១  

ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន  ២.០៥០.៦៧៨.១១១    ២៣៩.០៦៣.៩២២    ១.១៥៤.៨២៦.៥៣៦    ៦១២.៩១៥.៨០៥    ១៧.៥៩១.១៦០    ៦៦៩.៩៦៧.៩០៩    ៤.៧៤៥.០៤៣.៤៤៣  

បំណុលដផេងៗ   -      -      -      -      -      ៣៩.៧៦៦.០៣៣    ៣៩.៧៦៦.០៣៣  

បំណុលភតិ្សនា  ១.២០២.៩៣៧    ១.៦៤៧.៨៩៨    ៧.៨៤១.៨៦៧    ១៦.៣៧៧.៦៨០    ១.៦២០.៥៤៧    -      ២៨.៦៩០.៩២៩  

ម្របាក់កមចី  ១.៥០៨.៦២៤    ៤៨.៩៣៤.៩៨៩    ១០២.៩០២.៥៣៤    ៣៦២.៦៤៦.១០០    ៣៨.៣៨២.៧៥៣    ៧.៥៥៤.៣៨២    ៥៦១.៩២៩.៣៨២  

បំណុលប ា្ ប់បនេំ  -      -      ២៥.៧២១.៩៣២    ៩១.១៤៤.៧១៤    ៥០.០៤០.០៨៥    ៤០៧.៨៧៧    ១៦៧.៣១៤.៦០៨  

បំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប  ២.១៤១.៥៣៧.៩៣៩    ៣០៤.២៦៧.៤២៣    ១.៤៣៧.១២៣.១៨០    ១.១០៩.៦៣៤.៨១៧    ១៨០.៧៨៤.៥៤៥    ៨៥០.៥៨៦.៧១២    ៦.០២៣.៩៣៤.៦១៦  

គាល រអវទយរិភាេេក្តាការក្បារ់ស ទធ (១.៣៣៦.៦៨១.២០១)  ៩៧.៦៩៣.៤៨៧  (៥៤៥.១៨៦.៨១២)  ១.៨១២.៤៦៣.៤១០  ៣៥៧.២០៥.៦៤៦  ៦៥៩.៥៩១.៩៩១  ១.០៤៥.០៨៦.៥២១ 

សមមូលនឹង ន់អរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥) (៥.៤៤៦.៩៧៥.៨៩៤)  ៣៩៨.១០០.៩៦០  (២.២២១.៦៣៦.២៥៩)  ៧.៣៨៥.៧៨៨.៣៩៦  ១.៤៥៥.៦១៣.០០៧  ២.៦៨៧.៨៣៧.៣៦២  ៤.២៥៨.៧២៧.៥៧២ 

              ចំឡណកថ្នឥណទនវបិារបូន៍មិនបានដម្របើម្របាស់ -  -  -  -  -  ១៥០.៤៦៣.២៦៨  ១៥០.៤៦៣.២៦៨ 

ការធា  ្ការទទួលយក និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ  -  -  -  -  -  ៥២.៩៣៦.៥៨៤  ៥២.៩៣៦.៥៨៤ 

ការបតូររូបិយប័ណណបរដទស -  -  -  -  -  ១៨០.៩៦៣  ១៨០.៩៦៣ 

គាល រអវទយរិភាេេក្តាការក្បារ់ស ទធ -  -  -  -  -  ២០៣.៥៨០.៨១៥  ២០៣.៥៨០.៨១៥ 

សមមូលនឹង ន់អរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥) -  -  -  -  -  ៨២៩.៥៩១.៨២១  ៨២៩.៥៩១.៨២១ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៧.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 
(i) ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់ (ត្) 

 សមព័នធធនាគារ 
 ១ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន អំៅ៥ឆ្ន  ំ  អលើស៥ឆ្ន  ំ  មិនានការក្បារ់  សរ  ប 

ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
              

ក្ទេយសរមមហរិញ្ញវរថ               
ស្ថច់ម្របាក់កនុងថ្ដ -  -  -  -  -  ៤១២.៧៥៩.០៥១  ៤១២.៧៥៩.០៥១ 

ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្គារដផេង -ៗសុទធ ២៣៤.៧៣៨.៣៥៥  ៤.០៧៦.៣១០  -  -  -  ២៩៥.៨៣៨.៤៨១  ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦ 

ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់ -  -  ៤៣.៣១៦.៣០២  -  -  ៣១៧.០៦០.៧០៦  ៣៦០.៣៧៧.០០៨ 

ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥៦៦.១៣៨.៤៤២  -  ៣៧២.៤៩៧  -  -  ១៦៣.៥៨៤ - ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣ 

ឥណទន និងបុដរម្របទន-សុទធ              
- ឥណទនដំដណើ រការ ១១៤.៦៧២.៨៣០  ២៣៩.៨៦៥.៥៨២  ៨៤៥.០៤៤.៥៨៩  ២.៧៤៤.៥៨៩.៨៦៤  ៤៥៤.២៤៩.៥៤៥  -  ៤.៣៩៨.៤២២.៤១០ 

- ឥណទនមិនដំដណើ រការ -  -  -  -  -  ១០៨.២២០.៧៥៣  ១០៨.២២០.៧៥៣ 

- សំវធិានធនឥណទនបាត់្បង់ -  -  -  -  -  (៣៥.៣៤២.៥៤៥)  (៣៥.៣៤២.៥៤៥) 

ម្រទេយសកមមដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ៦.៩២១.៨៥២  ៦.៩២១.៨៥២ 

ក្ទេយសរមមហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៩១៥.៥៤៩.៦២៧  ២៤៣.៩៤១.៨៩២  ៨៨៨.៧៣៣.៣៨៨  ២.៧៤៤.៥៨៩.៨៦៤  ៤៥៤.២៤៩.៥៤៥  ១.១០៥.៦២១.៨៨២  ៦.៣៥២.៦៨៦.១៩៨ 

បំណ លហរិញ្ញវរថ               
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្គារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ ៦៨.៥២៦.២៣២  ៨.៣៤៧.១៧៤  ៤០.៧១៦.០៧០  ១៨.៨៥៥.០០០  ៧១.៥៥៦.០២៩  ១០៩.០០៨.៩៥៤  ៣១៧.០០៩.៤៥៩ 

ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន ១.៩៩៨.២៧៩.២០៣  ២៥៤.៥៦២.៥៩៧  ៩២៣.០៤៣.៥៣២  ៥៣២.៦៣៤.២៨៦  ២១.២៩៦.៦៨៣  ៥៦៤.៤៦៩.៧៤៧  ៤.២៩៤.២៨៦.០៤៨ 

បំណុលដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ២៨.៦៩៩.២២៨  ២៨.៦៩៩.២២៨ 

បំណុលភតិ្សនា 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 

បំណុលប ា្ ប់បនេំ -  -  ១០.៩៧៣.៥៩១  ៩៨.៧៥៣.០០០  ៥៦.៩៩៧.២១០  ៤៣៤.៨២២  ១៦៧.១៥៨.៦២៣ 

បំណ 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 

គាល រអវទយរិភាេេក្តាការក្បារ់ស ទធ (១.១៥៤.៧៦២.៩៧៨)  (៩៥.៣០៨.៦០០)  (២១៤.១៨៩.៣៦២)  ១.៧៤៥.៩៦៩.៨៦១  ២៩៦.៥៦៥.៤៩៤  ៣៩៦.២៤១.៦០៧  ៩៧៤.៥១៦.០២២ 

សមមូលនឹង ន់អរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥) (៤.៦៧១.០១៦.២៤៦)  (៣៨៥.៥២៣.២៨៧)  (៨៦៦.៣៩៥.៩៦៩)  ៧.០៦២.៤៤៨.០៨៨  ១.១៩៩.៦០៧.៤២៣  ១.៦០២.៧៩៧.៣០០  ៣.៩៤១.៩១៧.៣០៩ 

              ចំឡណកថ្នឥណទនវបិារូបន៍មិនបានដម្របើម្របាស់ -  -  -  -  -  ១២០.៩៣៧.៦០៧  ១២០.៩៣៧.៦០៧ 

ការធា  ្ការទទួលយក និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ៥៤.៩០០.៩៨៤  ៥៤.៩០០.៩៨៤ 

គាល រអវទយរិភាេេក្តាការក្បារ់ស ទធ -  -  -  -  -  ១៧៥.៨៣៨.៥៩១  ១៧៥.៨៣៨.៥៩១ 

សមមូលនឹង ន់អរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥) -  -  -  -  -  ៧១១.២៦៧.១០០  ៧១១.២៦៧.១០០ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៧.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 
(i) ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់ (ត្) 

 ធនាគារ 
 ១ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន អំៅ៥ឆ្ន  ំ  អលើស៥ឆ្ន  ំ  មិនានការក្បារ់  សរ  ប 

ថ្ងៃទ៊ី ៣០ ឡែ មិង នា ឆ្ន  ំ២០២១ ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
              
ក្ទេយសរមមហរិញ្ញវរថ               
ស្ថច់ម្របាក់កនុងថ្ដ -  -  -  -  -  ៦៣៩.៤៣៤.២២៣  ៦៣៩.៤៣៤.២២៣ 
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្គារដផេង -ៗសុទធ ១៧៩.១៣១.៤៧៤  ១៧.៧២៣.៩២៧  ២៣.៧០៥.៥២១  -  -  ៤០០.០៤៧.០៧៩  ៦២០.៦០៨.០០១ 
ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់   ៤៣.៣១៦.៣០២  -  -  -  ៣៤០.៣៣៧.៨០១  ៣៨៣.៦៥៤.១០៣ 

ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥០៣.២៣៩.៥៧១  ១០០.០០០.០០០  -  -  -  ២៣៧.០០២  ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣ 

ឥណទន និងបុដរម្របទន-សុទធ              
- ឥណទនដំដណើ រការ ១១៤.៨៥៤.៩៤៨  ២២៥.៥៣៨.៥៩៥  ៨១៥.៨៨៣.៦៨៦  ២.៨២៥.៤៣២.៤៩៧  ៥៣០.៨២១.៨១៧  -  ៤.៥១២.៥៣១.៥៤៣ 

- ឥណទនមិនដំដណើ រការ -  -  -  -  -  ១១៥.៤២៨.៣៨៧  ១១៥.៤២៨.៣៨៧ 

- សំវធិានធនឥណទនបាត់្បង់ -  -  -  -  -  (៣០.៤៤០.៩៧១)  (៣០.៤៤០.៩៧១) 

ម្រទេយសកមមដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ៦.៤៣៣.៩៨៦  ៦.៤៣៣.៩៨៦ 

ក្ទេយសរមមហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៧៩៧.២២៥.៩៩៣  ៣៨៦.៥៧៨.៨២៤  ៨៣៩.៥៨៩.២០៧  ២.៨២៥.៤៣២.៤៩៧  ៥៣០.៨២១.៨១៧  ១.៤៧១.៤៧៧.៥០៧  ៦.៨៥១.១២៥.៨៤៥ 

បំណ លហរិញ្ញវរថ               
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្គារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ៨៤.៩២៩.១៤២    ១០.៩៤០.៣៤៤    ១៣១.០៦៧.០៥០    ២៤.៣៣៦.០២៩    ៧៣.១៥០.០០០    ១៣៤.៥៥៦.៩៧៨    ៤៥៨.៩៧៩.៥៤៣  

ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន  ២.០១៤.១៨៦.២៣៣    ២៣១.៩៥៣.២៩៤    ១.១២៤.៨៧៤.៤៦៩    ៥៩២.៩៣៥.៩៨១    ១១.៥៦៦.៦២១    ៦៦០.០១៦.០៣៣    ៤.៦៣៥.៥៣២.៦៣១  

បំណុលដផេង  ៗ  -      -      -      -      -      ៣៩.៦៧៨.២៨២    ៣៩.៦៧៨.២៨២  

បំណុលភតិ្សនា  ១.១៥២.៧៨០    ១.៤៩៥.៤៨០    ៧.៣២៥.៧៥៥    ១៥.៣៤៩.៥១១    ៦៧១.១៨១    -      ២៥.៩៩៤.៧០៧  

ម្របាក់កមចី  ១៩៦.៦២៩    ៤៤.៧៥៧.៨៨៧    ៨៥.៦៤៩.៩០៧    ៣៥៤.៣៧៥.៨៤៩    ៣៧.៤៤១.៧៧៥    ៧.០៨៤.៤៧៩    ៥២៩.៥០៦.៥២៦  

បំណុលប ា្ ប់បនេំ  -      -      ២៥.៧២១.៩៣២    ៩១.១៤៤.៧១៤    ៥០.០៤០.០៨៥    ៤០៧.៨៧៧    ១៦៧.៣១៤.៦០៨  

បំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប  ២.១០០.៤៦៤.៧៨៤    ២៨៩.១៤៧.០០៥    ១.៣៧៤.៦៣៩.១១៣    ១.០៧៨.១៤២.០៨៤    ១៧២.៨៦៩.៦៦២    ៨៤១.៧៤៣.៦៤៩    ៥.៨៥៧.០០៦.២៩៧  

គាល រអវទយរិភាេេក្តាការក្បារ់ស ទធ (១.៣០៣.២៣៨.៧៩១)  ៩៧.៤៣១.៨១៩  (៥៣៥.០៤៩.៩០៦)  ១.៧៤៧.២៩០.៤១៣  ៣៥៧.៩៥២.១៥៥  ៦២៩.៧៣៣.៨៥៨  ៩៩៤.១១៩.៥៤៨ 

សមមូលនឹង ន់អរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥) (៥.៣១០.៦៩៨.០៧៣)  ៣៩៧.០៣៤.៦៦២  (២.១៨០.៣២៨.៣៦៦)  ៧.១២០.២០៨.៤៣៤  ១.៤៥៨.៦៥៥.០២៨  ២.៥៦៦.១៦៥.៤៧៥  ៤.០៥១.០៣៧.១៦០ 

              ចំឡណកថ្នឥណទនវបិារបូន៍មិនបានដម្របើម្របាស់ -  -  -  -  -  ១៤៩.៦៩៥.១៥៦  ១៤៩.៦៩៥.១៥៦ 

ការធា  ្ការទទួលយក និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ៥២.៧០០.៦៤៨  ៥២.៧០០.៦៤៨ 

ការបតូររបិូយប័ណណបរដទស -  -  -  -  -  ១៨០.៩៦៣  ១៨០.៩៦៣ 

គាល រអវទយរិភាេេក្តាការក្បារ់ស ទធ -  -  -  -  -  ២០២.៥៧៦.៧៦៧  ២០២.៥៧៦.៧៦៧ 

សមមូលនឹង ន់អរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥) -  -  -  -  -  ៨២៥.៥០០.៣២៦  ៨២៥.៥០០.៣២៦ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៧.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 
(i) ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់ (ត្) 

 ធនាគារ 
 ១ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន អំៅ៥ឆ្ន  ំ  អលើស៥ឆ្ន  ំ  មិនានការក្បារ់  សរ  ប 

ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
ក្ទេយសរមមហរិញ្ញវរថ               
ស្ថច់ម្របាក់កនុងថ្ដ -  -  -  -  -  ៤០០.៨១៦.១២៦  ៤០០.៨១៦.១២៦ 

ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្គារដផេង -ៗសុទធ ២៣៤.៧០០.១៩៩  ៣.០០០.០០០  -  -  -  ២៦៩.៩២៩.២០៨  ៥០៧.៦២៩.៤០៧ 

ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់ -  -  ៤៣.៣១៦.៣០២  -  -  ៣១៣.៤៣៧.៤៥៤  ៣៥៦.៧៥៣.៧៥៦ 

ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ ៥៦៦.១៣៨.៤៤២  -  ៣៧២.៤៩៧  -  -  ១៦៣.៥៨៤  ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣ 

ឥណទន និងបុដរម្របទន-សុទធ              
- ឥណទនដំដណើ រការ ១០៥.៩៣៩.២៦៦  ២២០.៩១៨.៦២៥  ៧៨៧.៩៥២.៩១០  ២.៦៥៦.៥៦២.៧៣៩  ៤៥១.៣២៩.២៧១  -  ៤.២២២.៧០២.៨១១ 

- ឥណទនមិនដំដណើ រការ -  -  -  -  -  ១០១.១៥៥.៧៣៧  ១០១.១៥៥.៧៣៧ 

- សំវធិានធនឥណទនបាត់្បង់ -  -  -  -  -  (៣១.២០៩.៣៨៩)  (៣១.២០៩.៣៨៩) 

ម្រទេយសកមមដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ៦.៩២៣.២២២  ៦.៩២៣.២២២ 

ក្ទេយសរមមហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៩០៦.៧៧៧.៩០៧  ២២៣.៩១៨.៦២៥  ៨៣១.៦៤១.៧០៩  ២.៦៥៦.៥៦២.៧៣៩  ៤៥១.៣២៩.២៧១  ១.០៦១.២១៥.៩៤២  ៦.១៣១.៤៤៦.១៩៣ 

បំណ លហរិញ្ញវរថ               
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្គារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ ៦៧.៦៨៣.៦៥១  ៦.៣៥៦.០០០  ២២.៤២៩.៥៥៧  ១៨.៨៥៥.០០០  ៧១.៥៥៦.០២៩  ១០៩.៨៨៤.៣១៧  ២៩៦.៧៦៤.៥៥៤ 

ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន ១.៩៥៥.៣១៧.០២៦  ២៤៦.២៣២.៧០៤  ៨៩៦.៥៣៧.៣១០  ៥១១.៧៦០.១៣០  ១៧.៥៦៤.៧៦៣  ៥៥២.៨៥៦.៨០៤  ៤.១៨០.២៦៨.៧៣៧ 

បំណុលដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ២៨.៤៨៨.៩៥៩  ២៨.៤៨៨.៩៥៩ 

បំណុលភតិ្សនា 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 

បំណុលប ា្ ប់បនេំ -  -  ១០.៩៧៣.៥៩១  ៩៨.៧៥៣.០០០  ៥៦.៩៩៧.២១០  ៤៣៤.៨២២  ១៦៧.១៥៨.៦២៣ 

បំណ 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 

គាល រអវទយរិភាេេក្តាការក្បារ់ស ទធ (១.១១៨.០៣៧.២៧៣)  (១០១.២៧១.៤៦៩)  (២១២.១៨៤.៣២០)  ១.៦៩៣.២២៥.១៥៩  ៣០០.៥២០.០៣២  ៣៦៣.៣៨៧.៨៩០  ៩២៥.៦៤០.០១៩ 

សមមូលនឹង ន់អរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥) (៤.៥២២.៤៦០.៧៦៩)  (៤០៩.៦៤៣.០៩២)  (៨៥៨.២៨៥.៥៧៤)  ៦.៨៤៩.០៩៥.៧៦៨  ១.២១៥.៦០៣.៥២៩  ១.៤៦៩.៩០៤.០១៦  ៣.៧៤៤.២១៣.៨៧៨ 

ចំឡណកថ្នឥណទនវបិារូបន៍មិនបានដម្របើម្របាស់ -  -  -  -  -  ១២០.១០៨.៩៦២  ១២០.១០៨.៩៦២ 

ការធា  ្ការទទួលយក និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ -  -  -  -  -  ៥៤.៦៩៤.៤៨០  ៥៤.៦៩៤.៤៨០ 

គាល រអវទយរិភាេេក្តាការក្បារ់ស ទធ -  -  -  -  -  ១៧៤.៨០៣.៤៤២  ១៧៤.៨០៣.៤៤២ 

សមមូលនឹង ន់អរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥) -  -  -  -  -  ៧០៧.០៧៩.៩២៣  ៧០៧.០៧៩.៩២៣ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 

(i) ហានិភ័យេម្រតការម្របាក់ (ត្) 

ការវភិាគដវទយិត្ភាេត្ថ្មលសមស្សប ចំដពាោះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឡដលានេម្រតដងរ 

សមព័នធធ្គារ និង ធ្គារ មិនកត់្ម្រតម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ឬបំណុលហិរញ្ញវត្ថុឡដលានេម្រតដងរតមត្ថ្មលសម
ស្សបដទ តមរយៈម្របាក់ចំដណញ ឬខាត្។ ដូចដនោះ ម្របសិនដបើានបឡម្រមបម្រមួលេម្រតការម្របាក់ណាមួយ្កាលបរដិចេទរាយ
ការណ៍ដនោះ វានឹងមិនានផលប៉ាោះពាល់ដល់របាយការណ៍លទធផលដទ។ 

ការវភិាគដវទយិត្ភាេលំហូរស្ថច់ម្របាក់ ចំដពាោះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឡដលានេម្រតេដងរ។ 

របាយការណ៍លទធផលានសភាេង្ហយឡម្របម្របួលដៅតមចំណាយការម្របាក់ដលើម្របាក់កមចី ឡដលែពស់ជាង/ទប
ជាងអាស្ស័យ ដៅតមការឡម្របម្របួលេម្រតការម្របាក់។ ការឡម្របម្របួល២៥េិនាុ ថ្នេិនាុមូលោឋ ន (“bp”) ថ្នេម្រតការម្របាក់របស់
ម្របាក់កមចី ្កាលបរដិចេទរាយការណ៍ នឹងមិនានផលប៉ាោះពាល់ជាស្ថរវនតដលើរបាយការណ៍លទធផលរបស់សមព័នធធ្គារ 
និងធ្គារដទ។ 

 (ii) ហានិភ័យការបតូ ររូបិយប័ណណ 

សមព័នធធ្គារដធវើអាជី្វកមមដៅកនុងម្របដទសកមពុជា ម្របដទសឡាវ និង ម្របដទសមីយា៉ា ន់ា៉ា  និងដធវើម្របតិ្បត្តិការដោយ
ដម្របើរបិូយប័ណណ ដម្រចើនម្របដភទ ដហើយម្រត្ូវម្របឈ្មមុែនឹងហានិភ័យរូបិយប័ណណដផេងៗគាន ឡដរ កនុងដ្ោះរបិូយប័ណណសំខាន់ៗ
រួមាន ម្របាក់ដរៀល ម្របាក់េឺរ ៉ាូ ម្របាក់បាត្ថ្ង ម្របាក់គីបឡាវ ម្របាក់ដយ៉ានជ្ប៉ាុន ម្របាក់ដុល្លល រេូស្តស្ថត លី ម្របាក់ដុងដវៀត្ណាម  
ម្របាក់ដុល្លល រកាណាោ ម្របាក់កាត្ មីយា៉ា ន់ា៉ា  និង រូបិយប័ណណដផេង ដៗទៀត្។ 

ហានិភ័យការបតូររូបិយប័ណណដកើត្េីម្របតិ្បត្តិការពាណិជ្ជកមមកនុងដេលេ្គត្ ជាមួយនឹងម្រទេយសកមម និងបំណុល
ឡដលបានកំណត់្ជារបិូយប័ណណមួយ ឡដលវាមិនឡមនជារូបិយប័ណណមុែង្ហរ របស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ។ 

េនកម្រគប់ម្រគងម្រត្ួត្េិនិត្យហានិភ័យការបតូររបិូយប័ណណ ដោយដធៀបនឹងរូបិយប័ណណមុែង្ហរ។ ដដើមបកីារពារ ហានិភ័យ
ការបតូររូបិយប័ណណឡដលដកើត្េីម្របតិ្បត្តិការ ពាណិជ្ជកមម ដ្េលេ្គត្ និងម្រទេយសកមម និងបំណុលឡដលបានកត់្ម្រតស
មព័នធធ្គារដម្របើកិចចសនា ដ្េលេ្គត្។  

តរាងខាងដម្រកាមដនោះសដងខបេំេីការម្របឈ្មហានិភ័យការបតូររបិូយប័ណណរបស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ គិត្ម្រតឹ្ម
ថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ឆ្ន ំ២០២១  និង ថ្ងៃទី៣១ ឡែធនូ   ឆ្ន ំ២០២០។ កនុងតរាងដនោះគឺជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតមត្ថ្មលដយាង 
ដោយវភិាគតមរបិូយប័ណណ និងានត្ថ្មលសមមូលនឹងម្របាក់ដុល្លល រអាដមរកិ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៧.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 
(ii) ហានិភ័យការបតូ ររបិូយប័ណណ (ត្) 

 សមព័នធធនាគារ 
 សមមូលជាក្បារ់ដ លាល រអាអមររិ 

ថ្ងៃទ៊ី ៣០ ឡែ មិង នា ឆ្ន  ំ២០២១ ក្បារ់អរៀល  ក្បារ់ដ លាល រអាអមររិ  ក្បារ់បារថ្ង  ក្បារ់េឺរ ៉ា ូ  ក្បារ់ដ លាល រេូស្តសារ ល៊ី  ក្បារ់គ៊ីបឡាវ  របិូយប័ណណ អផសង  ៗ  សរ  ប 
                
ក្ទេយសរមមហរិញ្ញវរថ                 
ស្ថច់ម្របាក់កនុងថ្ដ  ១០២.៦៥០.៤២៥    ៥១៩.៣៨១.៦៨៦    ១៥.៧៨៨.៥៨៥    ២.៨៩៥.២៨០    ៤៦៤.៥១៧    ៧.៩៤១.៨៤៥    ៦.៤៥៣.០៦៦    ៦៥៥.៥៧៥.៤០៤  
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្គារដផេង -ៗសុទធ  ២០៥.៣០៧.៤២៦    ៤១៦.៥៥១.៤៣០    ៤.១៣១.៧៨៨    ៨៣០.០៥៥    ៧៩.៦៨០    ១៩.៣១៦.២៤៥    ៩៧៥.៨៩៧    ៦៤៧.១៩២.៥២១  
ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់  ៥៤.២៣៣.១២៩    ៣៣០.០៣៧.៦២២    ៣២៨.៧៩១    -      -      ១.៦៣៨.៣២៩    -      ៣៨៦.២៣៧.៨៧១  

ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ  ៨៥.៩២១.២៤៤    ៥១៧.៥៥៥.៣២៩    -      -      -      -      -      ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣  

ឥណទន និងបុដរម្របទន-សុទធ  ៦៣៨.៨៧៣.០៥៩    ៣.៩៣៣.៥៣៧.៨៤៦    ២៥.១៧៥.៨៦៧    -      -      ១៤៧.៤៧០.៣៩៩    ២៤.៩៨៨.៣៨៦    ៤.៧៧០.០៤៥.៥៥៧  

ម្រទេយសកមមដផេង  ៗ  ២៦៤.៨៥៧    ៦.១៥០.៤៦១    ៦    -      -      ៥៥.២៨០    ២២.៦០៧    ៦.៤៩៣.២១១  

ក្ទេយសរមមហរិញ្ញវរថ សរ  ប ១.០៨៧.២៥០.១៤០  ៥.៧២៣.២១៤.៣៧៤  ៤៥.៤២៥.០៣៧  ៣.៧២៥.៣៣៥  ៥៤៤.១៩៧  ១៧៦.៤២២.០៩៨  ៣២.៤៣៩.៩៥៦  ៧.០៦៩.០២១.១៣៧ 

                
បំណ លហរិញ្ញវរថ                 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្គារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ៤៣.៤៣៩.២៣៦    ៤១២.៩៨០.៥៧៩    ២៥០.២២៦    -      -      ២៤.៥២០.១៨០    -      ៤៨១.១៩០.២២១  

ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន  ៩៦១.៩០៩.៩៣២    ៣.៦៤០.៤៩២.១១៣    ៣៩.១៣០.៧០០    ៣.៧០៣.៩៧២    -      ៩៦.៦៩៣.៨៨០    ៣.១១២.៨៤៦    ៤.៧៤៥.០៤៣.៤៤៣  

បំណុលដផេង  ៗ  ៣.០៣៦.៣២៨    ៣៦.៤៨១.៩៨៤    ១៧.៦៨៩    ២៦.២៥០    -      ៨៧.៩៩០    ១១៥.៧៩២    ៣៩.៧៦៦.០៣៣  

បំណុលភតិ្សនា  -      ២៨.១២១.៦៣២    ៩១.៨១៤    -      -      ៣៥៧.៩៣៨    ១១៩.៥៤៥    ២៨.៦៩០.៩២៩  

ម្របាក់កមចី  ៣៩.៧៦៧.២៨៩    ៤៩៩.០០៣.៨៦៨    -      -      -      ១៥.៣១២.១៩៣    ៧.៨៤៦.០៣២    ៥៦១.៩២៩.៣៨២  

បំណុលប ា្ ប់បនេំ  -      ១៦៧.៣១៤.៦០៨    -      -      -      -      -      ១៦៧.៣១៤.៦០៨  

បំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប ១.០៤៨.១៥២.៧៨៥  ៤.៧៨៤.៣៩៤.៧៨៤  ៣៩.៤៩០.៤២៩  ៣.៧៣០.២២២  -  ១៣៦.៩៧២.១៨១  ១១.១៩៤.២១៥  ៦.០២៣.៩៣៤.៦១៦ 

សាថ នភាេស ទធអៅអលើតារាងរ លយការ ៣៩.០៩៧.៣៥៥  ៩៣៨.៨១៩.៥៩០  ៥.៩៣៤.៦០៨  (៤.៨៨៧)  ៥៤៤.១៩៧  ៣៩.៤៤៩.៩១៧  ២១.២៤៥.៧៤១  ១.០៤៥.០៨៦.៥២១ 

សមមូលនឹង ន់អរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥)  ១៥៩.៣២១.៧២២    ៣.៨២៥.៦៨៩.៨២៩    ២៤.១៨៣.៥២៨    (១៩.៩១៥)   ២.២១៧.៦០៣    ១៦០.៧៥៨.៤១២    ៨៦.៥៧៦.៣៩៣    ៤.២៥៨.៧២៧.៥៧២  

                
ចំឡណកថ្នឥណទនវបិារូបន៍មិនបានដម្របើម្របាស់  ២.៩៥៦.៥៦០    ១៤៥.៥៤២.៩០៦    ១.១៩៥.៦៩០    -      -      ៧៦៨.១១២    -      ១៥០.៤៦៣.២៦៨  

ការធា  ្ការទទួលយក និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ៥.២២៣.៧៤៨    ៤៤.៥៨៤.៤៣៦    ២.៦៤៦.០១២    -      -      ២៣៤.៥៧៣    ២៤៧.៨១៥    ៥២.៩៣៦.៥៨៤  

ការបតូររបិូយប័ណណបរដទស  -      ១៨០.៩៦៣    -      -      -      -      -      ១៨០.៩៦៣  

រិចចសនាផរលឥ់ណទាន ៨.១៨០.៣០៨  ១៩០.៣០៨.៣០៥  ៣.៨៤១.៧០២  -  -  ១.០០២.៦៨៥  ២៤៧.៨១៥  ២០៣.៥៨០.៨១៥ 

សមមូលនឹង ន់អរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥)  ៣៣.៣៣៤.៧៥៥    ៧៧៥.៥០៦.៣៤៣    ១៥.៦៥៤.៩៣៦    -      -      ៤.០៨៥.៩៤១    ១.០០៩.៨៤៥    ៨២៩.៥៩១.៨២០  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៧.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 
(ii) ហានិភ័យការបតូ ររបិូយប័ណណ (ត្) 

 សមព័នធធនាគារ 
 សមមូលជាក្បារ់ដ លាល រអាអមររិ 

ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធន ូឆ្ន  ំ២០២០ ក្បារ់អរៀល  ក្បារ់ដ លាល រអាអមររិ  ក្បារ់បារថ្ង  ក្បារ់េឺរ ៉ា ូ  ក្បារ់ដ លាល រេូស្តសារ ល៊ី  ក្បារ់គ៊ីបឡាវ  របិូយប័ណណ អផសង  ៗ  សរ  ប 
                
ក្ទេយសរមមហរិញ្ញវរថ                 
ស្ថច់ម្របាក់កនុងថ្ដ  ១០៣.៤៨៨.២៤៧    ២៨៤.៨៩២.០៩៨    ១២.២៤៧.១៦០    ២.៩៦៧.៥០២    ២២៦.៦២០    ៧.៤៤៦.៧៣៤    ១.៤៩០.៦៩០    ៤១២.៧៥៩.០៥១  

ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្គារដផេង -ៗសុទធ  ៧៨.៨៨២.៨៩៨    ៤៣១.១០៣.៩១៤    ៤.៣២៣.៣៣១    ១.២០០.៣៤០    ៧៨.៤៨៨    ១៥.៩៤៥.៧៣៨    ៣.១១៨.៤៣៧    ៥៣៤.៦៥៣.១៤៦  

ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់  ៤៣.៥៨៤.៦៧២    ៣១៣.៩៤១.០៧២    ៦៦២.៥៥៩    -      -      ២.១៨៨.៧០៥    -      ៣៦០.៣៧៧.០០៨  

ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ  ៣២.៣៦២.៦១៩    ៥៣៤.៣១១.៩០៤    -      -      -      -      -      ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣  

ឥណទន និងបុដរម្របទន-សុទធ  ៦០៥.៣៥៥.២៩៦    ៣.៦៥៣.៥២២.៧២៩    ២៧.៥៩៤.៤៣៤    -      -      ១៤០.៨៥៦.៥០៩    ៤៣.៩៧១.៦៥០    ៤.៤៧១.៣០០.៦១៨  

ម្រទេយសកមមដផេង  ៗ  ១១២.៦០៧    ៦.៦៦១.៨៨៥    ២៣.៣៤១    -      -      ១២៤.០១៩    -      ៦.៩២១.៨៥២  

ក្ទេយសរមមហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៨៦៣.៧៨៦.៣៣៩  ៥.២២៤.៤៣៣.៦០២  ៤៤.៨៥០.៨២៥  ៤.១៦៧.៨៤២  ៣០៥.១០៨  ១៦៦.៥៦១.៧០៥  ៤៨.៥៨០.៧៧៧  ៦.៣៥២.៦៨៦.១៩៨ 

 
               

បំណ លហរិញ្ញវរថ                 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្គារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ៣៤.៦៩៦.៨៥៦    ២៦០.២៣១.១៨១    ២៧២.១៣១    -      -      ២១.៨០៩.២៩១    -      ៣១៧.០០៩.៤៥៩  
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន  ៧៣១.៦២០.១៩៥    ៣.៤១៥.៨៥៣.៧២៩    ៣៩.៨៤១.៩៩១    ៣.៨២៤.០០១    -      ៩៤.៥១៥.១២២    ៨.៦៣១.០១០   

 ៤.២៩៤.២៨៦.០៤៨  
បំណុលដផេង  ៗ  ១.១៥៦.១៥៣    ២៧.២៨៧.៧៩៧    ៣៤.៨០០    ១១២.២៨៦    -      ៩៦.១៩៦    ១១.៩៩៦    ២៨.៦៩៩.២២៨  

បំណុលភតិ្សនា  -      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  

បំណុលប ា្ ប់បនេំ  -      ១៦៧.១៥៨.៦២៣    -      -      -      -      -      ១៦៧.១៥៨.៦២៣  

បំណ 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 នភាេស ទធអៅអលើតារាងរ លយការ ៥៦.២១១.៤១៤  ៨៤៨.៥៤៨.៨១៧  ៤.៥៦០.៥៤៧  ២៣១.៥៥៥  ៣០៥.១០៨  ៣៨.៨២០.៤៤៧  ២៥.៨៣៨.១៣៤  ៩៧៤.៥១៦.០២២ 

សមមូលនឹង ន់អរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥)  ២២៧.៣៧៥.១៧០    ៣.៤៣២.៣៧៩.៩៦៥    ១៨.៤៤៧.៤១៣    ៩៣៦.៦៤០    ១.២៣៤.១៦២    ១៥៧.០២៨.៧០៨    ១០៤.៥១៥.២៥១    ៣.៩៤១.៩១៧.៣០៩  

                
ចំឡណកថ្នឥណទនវបិារូបន៍មិនបានដម្របើម្របាស់  ២.៣៣១.៧៤៧    ១១៦.៧០៥.២៧៥    ១.០៧១.៩៤០    -      -      ៨២៨.៦៤៥    -      ១២០.៩៣៧.៦០៧  

ការធា  ្ការទទួលយក និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ៥.៥៥១.១៩៦    ៤៥.៧៨៤.១៤៥    ២.៨១០.៨១៧    ៣៤៩.៥១៥    -      ២០៥.១៤១    ២០០.១៧០    ៥៤.៩០០.៩៨៤  

រិចចសនាផរលឥ់ណទាន ៧.៨៨២.៩៤៣  ១៦២.៤៨៩.៤២០  ៣.៨៨២.៧៥៧  ៣៤៩.៥១៥  -  ១.០៣៣.៧៨៦  ២០០.១៧០  ១៧៥.៨៣៨.៥៩១ 

សមមូលនឹង ន់អរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥)  ៣១.៨៨៦.៥០៤    ៦៥៧.២៦៩.៧០៤    ១៥.៧០៥.៧៥២    ១.៤១៣.៧៨៨    -      ៤.១៨១.៦៦៤    ៨០៩.៦៨៨    ៧១១.២៦៧.១០០  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៧.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 
(ii) ហានិភ័យការបតូ ររបិូយប័ណណ (ត្) 

 ធនាគារ 
 សមមូលជាក្បារ់ដ លាល រអាអមររិ 

ថ្ងៃទ៊ី ៣០ ឡែ មិង នា ឆ្ន  ំ២០២១ ក្បារ់អរៀល  ក្បារ់ដ លាល រអាអមររិ  ក្បារ់បារថ្ង  ក្បារ់េឺរ ៉ា ូ  ក្បារ់ដ លាល រេូស្តសារ ល៊ី  ក្បារ់គ៊ីបឡាវ  របិូយប័ណណ អផសង  ៗ  សរ  ប 
                
ក្ទេយសរមមហរិញ្ញវរថ                 
ស្ថច់ម្របាក់កនុងថ្ដ  ១០២.៦៣៩.៧៩៨    ៥១៧.៥២៧.០១០    ១៤.១១៦.០៤៦    ២.៨៩៤.៥០២    ៤៦៤.៣៧០    ៣.៣១៥    ១.៧៨៩.១៨២    ៦៣៩.៤៣៤.២២៣  
ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្គារដផេង -ៗសុទធ  ២០៥.៣០៧.៤២៧    ៤១២.៥២៦.១៩៦    ១.០៧៨.៧៣៨    ៨៣០.០៥៥    ៧៩.៦៨០    -      ៧៨៥.៩០៥    ៦២០.៦០៨.០០១  
ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់  ៥៣.៩៨៧.៧៣០    ៣២៩.៦៦៦.៣៧៣    -      -      -      -      -      ៣៨៣.៦៥៤.១០៣  

ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ  ៨៥.៩២១.២៤៤    ៥១៧.៥៥៥.៣២៩    -      -      -      -      -      ៦០៣.៤៧៦.៥៧៣  

ឥណទន និងបុដរម្របទន-សុទធ  ៦៣៨.៨៧៣.០៥៩    ៣.៩៣៣.៤៧០.០៣៣    ២៥.១៧៥.៨៦៧    -      -      -      -      ៤.៥៩៧.៥១៨.៩៥៩  

ម្រទេយសកមមដផេង  ៗ  ២៦៤.៨៥៧    ៦.១៦៩.១២៣    ៦    -      -      -      -      ៦.៤៣៣.៩៨៦  

ក្ទេយសរមមហរិញ្ញវរថ សរ  ប ១.០៨៦.៩៩៤.១១៥  ៥.៧១៦.៩១៤.០៦៤  ៤០.៣៧០.៦៥៧  ៣.៧២៤.៥៥៧  ៥៤៤.០៥០  ៣.៣១៥  ២.៥៧៥.០៨៧  ៦.៨៥១.១២៥.៨៤៥ 

                
បំណ លហរិញ្ញវរថ                 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្គារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ៤៣.៤៣៩.២៣៦    ៤១៤.០៧៣.១៤៧    ១.៤៦៧.១៦០    -      -      -      -      ៤៥៨.៩៧៩.៥៤៣  

ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន  ៩៦២.៣០១.៨៦១    ៣.៦៣៦.៨៦៤.៨៤០    ៣២.៦៦១.៩៥៨    ៣.៧០៣.៩៧២    -      -      -      ៤.៦៣៥.៥៣២.៦៣១  

បំណុលដផេង  ៗ  ៣.០២៧.២៤៥    ៣៦.៥០៣.៣០៩    ១៧.៦៨៩    ២៦.២៥០    -      -      ១០៣.៧៨៩    ៣៩.៦៧៨.២៨២  

បំណុលភតិ្សនា  -      ២៥.៩៩៤.៧០៧    -      -      -      -      -      ២៥.៩៩៤.៧០៧  

ម្របាក់កមចី  ៣៩.៧៦៧.២៨៩    ៤៨៩.៧៣៩.២៣៧    -      -      -      -      -      ៥២៩.៥០៦.៥២៦  

បំណុលប ា្ ប់បនេំ  -      ១៦៧.៣១៤.៦០៨    -      -      -      -      -      ១៦៧.៣១៤.៦០៨  

បំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប ១.០៤៨.៥៣៥.៦៣១  ៤.៧៧០.៤៨៩.៨៤៨  ៣៤.១៤៦.៨០៧  ៣.៧៣០.២២២  -  -  ១០៣.៧៨៩  ៥.៨៥៧.០០៦.២៩៧ 

                
សាថ នភាេស ទធអៅអលើតារាងរ លយការ ៣៨.៤៥៨.៤៨៤  ៩៤៦.៤២៤.២១៦  ៦.២២៣.៨៥០  (៥.៦៦៥)  ៥៤៤.០៥០  ៣.៣១៥  ២.៤៧១.២៩៨  ៩៩៤.១១៩.៥៤៨ 

សមមូលនឹង ន់អរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥)  ១៥៦.៧១៨.៣២២    ៣.៨៥៦.៦៧៨.៦៨២    ២៥.៣៦២.១៨៩    (២៣.០៨៥)   ២.២១៧.០០៤    ១៣.៥០៩    ១០.០៧០.៥៣៩    ៤.០៥១.០៣៧.១៦០  

                
ចំឡណកថ្នឥណទនវបិារូបន៍មិនបានដម្របើម្របាស់  ២.៩៥៦.៥៦០    ១៤៥.៥៤២.៩០៦    ១.១៩៥.៦៩០    -      -      -      -      ១៤៩.៦៩៥.១៥៦  

ការធា  ្ការទទួលយក និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ៥.២២៣.៧៤៨    ៤៤.៥៨៣.០៧៣    ២.៦៤៦.០១២    -      -      -      ២៤៧.៨១៥    ៥២.៧០០.៦៤៨  

ការបតូររបិូយប័ណណបរដទស  -      ១៨០.៩៦៣    -      -      -      -      -      ១៨០.៩៦៣  

រិចចសនាផរលឥ់ណទាន ៨.១៨០.៣០៨  ១៩០.៣០៦.៩៤២  ៣.៨៤១.៧០២  -  -  -  ២៤៧.៨១៥  ២០២.៥៧៦.៧៦៧ 

សមមូលនឹង ន់អរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥)  ៣៣.៣៣៤.៧៥៥    ៧៧៥.៥០០.៧៨៩    ១៥.៦៥៤.៩៣៦    -      -      -      ១.០០៩.៨៤៦    ៨២៥.៥០០.៣២៦  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៧.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 
ii) ហានិភ័យការបតូ ររបិូយប័ណណ (ត្) 

 ធនាគារ 
 សមមូលជាក្បារ់ដ លាល រអាអមររិ 

ថ្ងៃទ៊ី ៣១ ឡែ ធនូ ឆ្ន  ំ២០២០ ក្បារ់អរៀល  ក្បារ់ដ លាល រអាអមររិ  ក្បារ់បារថ្ង  ក្បារ់េឺរ ៉ា ូ  ក្បារ់ដ លាល រេូស្តសារ ល៊ី  ក្បារ់គ៊ីបឡាវ  របិូយប័ណណ អផសង  ៗ  សរ  ប 
                
ក្ទេយសរមមហរិញ្ញវរថ                 
ស្ថច់ម្របាក់កនុងថ្ដ  ១០៣.៤៨០.៣២៥    ២៨៣.០២៨.៨២៨    ៩.៩២៧.០៤៤    ២.៩៦៥.១០៦    ២២៦.០២៣    ៣.២២៧    ១.១៨៥.៥៧៣    ៤០០.៨១៦.១២៦  

ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្គារដផេង -ៗសុទធ  ៧៨.៨៨២.៨៩៨    ៤២៦.១៥៣.៦១៦    ៦១៣.៧២៣    ១.២០០.៣៤០    ៧៨.៤៨៨    -      ៧០០.៣៤២    ៥០៧.៦២៩.៤០៧  

ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់  ៤៣.៣៣៧.៤៥៤    ៣១៣.៤១៦.៣០២    -      -      -      -      -      ៣៥៦.៧៥៣.៧៥៦  

ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ  ៣២.៣៦២.៦១៩    ៥៣៤.៣១១.៩០៤    -      -      -      -      -      ៥៦៦.៦៧៤.៥២៣  

ឥណទន និងបុដរម្របទន-សុទធ  ៦០៥.៣៥៥.២៩៧    ៣.៦៥៩.៦៩៩.៤២៨    ២៧.៥៩៤.៤៣៤    -      -      -      -      ៤.២៩២.៦៤៩.១៥៩  

ម្រទេយសកមមដផេង  ៗ  ១១១.៩៩៤    ៦.៨១១.២២១    ៧    -      -      -      -      ៦.៩២៣.២២២  

ក្ទេយសរមមហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៨៦៣.៥៣០.៥៨៧  ៥.២២៣.៤២១.២៩៩  ៣៨.១៣៥.២០៨  ៤.១៦៥.៤៤៦  ៣០៤.៥១១  ៣.២២៧  ១.៨៨៥.៩១៥  ៦.១៣១.៤៤៦.១៩៣ 

                
បំណ លហរិញ្ញវរថ                 
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្គារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ៣៤.៦៩៦.៨៥៦    ២៦១.៧៩៤.២៨៦    ២៧៣.៤១២    -      -      -      -      ២៩៦.៧៦៤.៥៥៤  

ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន  ៧៣១.៨៨៩.៤៧៨    ៣.៤១១.៤០៤.២៧៨    ៣៣.១៥០.៩៨០    ៣.៨២៤.០០១    -      -      -      ៤.១៨០.២៦៨.៧៣៧  

បំណុលដផេង  ៗ  ១.១៥០.២៧៦    ២៧.១៩៦.៩៥៥    ២៩.៣៣៥    ១១២.២៨៦    -      -      ១០៧    ២៨.៤៨៨.៩៥៩  

បំណុលភតិ្សនា  -      ២៥.៧៧២.៣៨៥    -      -      -      -      -      ២៥.៧៧២.៣៨៥  

ម្របាក់កមចី  ៤០.១០១.៧២១    ៤៦៧.២៥១.១៩៥    -      -      -      -      -      ៥០៧.៣៥២.៩១៦  

បំណុលប ា្ ប់បនេំ  -      ១៦៧.១៥៨.៦២៣    -      -      -      -      -      ១៦៧.១៥៨.៦២៣  

បំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប ៨០៧.៨៣៨.៣៣១  ៤.៣៦០.៥៧៧.៧២២  ៣៣.៤៥៣.៧២៧  ៣.៩៣៦.២៨៧  -  -  ១០៧  ៥.២០៥.៨០៦.១៧៤ 

                
សាថ នភាេស ទធអៅអលើតារាងរ លយការ ៥៥.៦៩២.២៥៦  ៨៦២.៨៤៣.៥៧៧  ៤.៦៨១.៤៨១  ២២៩.១៥៩  ៣០៤.៥១១  ៣.២២៧  ១.៨៨៥.៨០៨  ៩២៥.៦៤០.០១៩ 

សមមូលនឹង ន់អរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥)  ២២៥.២៧៥.១៧៦    ៣.៤៩០.២០២.២៦៩    ១៨.៩៣៦.៥៩១    ៩២៦.៩៤៨    ១.២៣១.៧៤៧    ១៣.០៥៣    ៧.៦២៨.០៩៤    ៣.៧៤៤.២១៣.៨៧៨  

                
ចំឡណកថ្នឥណទនវបិារូបន៍មិនបានដម្របើម្របាស់  ២.៣៣១.៧៤៧    ១១៦.៧០៥.២៧៥    ១.០៧១.៩៤០    -      -      -      -      ១២០.១០៨.៩៦២  

ការធា  ្ការទទួលយក និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ  ៥.៥៥១.១៩៦    ៤៥.៧៨២.៧៨២    ២.៨១០.៨១៧    ៣៤៩.៥១៥    -      -      ២០០.១៧០    ៥៤.៦៩៤.៤៨០  

រិចចសនាផរលឥ់ណទាន ៧.៨៨២.៩៤៣  ១៦២.៤៨៨.០៥៧  ៣.៨៨២.៧៥៧  ៣៤៩.៥១៥  -  -  ២០០.១៧០  ១៧៤.៨០៣.៤៤២ 

សមមូលនឹង ន់អរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥)  ៣១.៨៨៦.៥០៤    ៦៥៧.២៦៤.១៩១    ១៥.៧០៥.៧៥២    ១.៤១៣.៧៨៨    -      -      ៨០៩.៦៨៨    ៧០៧.០៧៩.៩២៣  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.២ ហានិភ័យទ៊ីផារ (រ) 

(ii) ហានិភ័យការបតូ ររូបិយប័ណណ (ត្) 

ការវភិាគដវទយិត្ភាេ  

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ានការម្របឈ្មហានិភ័យចំដពាោះការឡម្របម្របួលេម្រតបតូរម្របាក់ដុល្លល រអាដមរកិ និង                    
េម្រតបតូរម្របាក់ដផេង ដៗទៀត្។ ដោយស្ថរសមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ាននីតិ្វធីិសមស្សបកនុងការេម្រងឹង (ឬដធវើឱ្យធាល ក់ចុោះ) 
ម្របាក់ដុល្លល រអាដមរកិ ដធៀបនឹងរបិូយប័ណណ្  ្ ដូចដនោះការម្របឈ្មហានិភ័យរបស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ចំដពាោះ        
បឡម្រមបម្រមួលរូបិយប័ណណ្្គឺមិនានភាេជាស្ថរវនតដទ។ 

៣៧.៣ ហានិភ័យសនទន៊ីយភាេ 

ហានិភ័យសនានីយភាេ គឺជាហានិភ័យឡដលសមព័នធធ្គារ និងធ្គារមិនានលទធភាេបំដេញកាត្េវកិចច ឬមិន
អាចទូទត់្ ឬកាត់្កងកនុងបរបិទដសដឋកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ថថ នភាេទីផារជាក់ល្លក់ណាមួយ ។ ជាទូដៅហានិភ័យ       
សនានីយភាេដនោះអាចដធវើឱ្យធ្គាររងការខាត្បង់ឡដលអាចបណាត លមកេី ១) សមព័នធធ្គារ និងធ្គារមិនានស្ថច់
ម្របាក់ និង/ឬ ស្ថច់ម្របាក់សមមូលម្រគប់ម្រគាន់ ដដើមបបំីដេញតមដសចកតីម្រត្ូវការរបសាច ស់ម្របាក់បដញ្ញើ ាច ស់បំណុល និងការ
ទូទត់្បំណុលយថាភាេ ២) ការលក់ ម្រទេយសកមមេសនានីយភាេទបជាងត្ថ្មលទីផារ។ និង ៣) ម្រទេយសមបត្តិមិនអាចបតូរជា
ស្ថច់ម្របាក់នឹងមិនអាចលក់បានដៅដេលដវល្លឡដលដោយស្ថរគាម នេនកទិញ។ 

ដគាលបំណងកនុងការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាេរបស់សមព័នធធ្គារ គឺដដើមបធីា្ឱ្យបានថាសមព័នធធ្គារ
អាចបំដេញកាត្េវកិចចដលើត្ម្រមូវការស្ថច់ម្របាក់ទន់ដេលដវល្ល និងម្រគប់ម្រគងឡបបបទចំណាយម្របកបដោយម្របសិទធភាេ              
ែពស់។ ដូដចនោះ ដគាលដៅថ្នដគាលនដយាបាយម្រគប់ម្រគងស្ថច់ម្របាក់ង្ហយស្សួល និងម្របភេទុនរបស់សមព័នធធ្គារ គឺដដើមបី
រកាឱ្យបានលអនូវម្រទេយសកមមសនានីយឡដលានគុណភាេែពស់ និងេិេិធកមមថ្នម្រទេយសកមម សនានីយភាេ និងម្របភេទុន 
ដទោះសថិត្ដម្រកាមលកខែណឌ អាជី្វកមមធមមត និងស្ថថ នភាេលំបាកក៏ដោយ។ ដោយស្ថរសកាត នុេលថ្នម្របេ័នធឡចកចាយ និង
ការដផ្លត ត្សំខាន់ដលើយុទធស្ថស្តសតទីផារ សមព័នធធ្គារអាចរកាបាននូវេិេិធកមមថ្នម្របាក់បដញ្ញើសនូល ានដូចជា ម្របាក់
បដញ្ញើសនេំ ម្របាក់បដញ្ញើតមត្ម្រមូវការ និងម្របាក់បដញ្ញើានកាលកំណត់្។ ទំងេស់ដនោះបានផតល់ដល់សមព័នធធ្គារនូវ             
សថិរភាេយា៉ាងរងឹាំថ្នមូលនិធិសនូល។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.៣ ហានិភ័យសនទន៊ីយភាេ (រ) 

ការទទួលែុសម្រត្ូវដលើការការម្រត្ួត្េិនិត្យ និងម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាេេីមួយថ្ងៃដៅមួយថ្ងៃ ម្រត្ូវបានដផារ
សិទធិដៅ ALCO ឡដលម្រត្ូវរាយការណ៍ជូ្នដៅគណៈកាម ធិការម្របតិ្បត្តិជាដរៀងរាល់ឡែ។ 

ការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាេេីមួយថ្ងៃដៅមួយថ្ងៃ ការយិាល័យរត្្ភិបាល ម្រត្ូវធា្ឱ្យបាននូវមូលនិធិ
ម្រគប់ម្រគាន់ ដដើមបបំីដេញកាត្េវកិចចទូទត់្ និងការបង់សងរបស់ែលួនកនុងថ្ងៃឱ្យទន់ដេលដវល្ល។ ដម្រៅេីដនោះដំដណើ រការថ្នការ
ម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាេ រួមានដូចខាងដម្រកាម៖ 

ដគាលនដយាបាយហានិភ័យសនានីយភាេ៖  

• ម្រគប់ដេលេនកម្រគប់ម្រគងជាន់ែពស់ថ្នការយិាល័យរត្្ភិបាល ម្រត្ូវធា្ឱ្យបាននូវរាល់ម្របតិ្បត្តិការរបស់
ធ្គារ ឡដលានត្ម្រមូវការដម្របើម្របាស់មូលនិធិ និងអាចបំដេញត្ម្រមូវការបានទន់ដេលទំងកនុងដេល
បចចុបបនន និង ដ្េលេ្គត្។ ការយិាល័យរត្្ភិបាលម្រត្ូវដធវើដស្តសតសដត្សតដលើស្ថថ នភាេហានិភ័យ           
សនានីយភាេរបស់ែលួនម្របចំាថ្ងៃ។ 

• េនកម្រគប់ម្រគងជាន់ែពស់ថ្នការយិាល័យរត្្ភិបាល បានបដងកើត្ម្រកបែ័ណឌ កនុងការម្រត្ួត្េិនិត្យហានិភ័យ និង         
និតិ្វធីិ ដដើមបធីា្ឱ្យបានម្រគប់ដេលនូវសនានីយភាេម្រគប់ម្រគាន់ កនុងដ្ោះរួមបញ្ចូ ល ការកាន់កាប់ម្រទេយសកមម
ឡដលមិនជាប់កាត្េវកិចចដដើមបីរកាជំ្ហរដៅដេលឡដលានម្រេិត្តិការណ៍តនតឹ្ង រួមាន ការបាត់្បង់ម្របភេ
ស្ថច់ម្របាក់ដូចជា ម្របាក់បដញ្ញើ ម្របាក់កមចី ការបដងកើនដដើមទុន ឡដលហានិភ័យសនានីយភាេម្រត្ូវបានចាត់្ឡចង
ស្សបតមត្ម្រមូវការរបស់ម្រកុមម្របឹកាភិបាល។ 

• ការដធវើដស្តសតសដត្សត ម្រត្ូវបានេនុវត្តយា៉ាងដទៀងទត់្ដដើមបីដធវើការវាយត្ថ្មលេីដសណារយី៉ាូដផេង  ៗ រួមាន                  
រយៈដេលែលី មធយម ឡវង ភាេតនតឹ្ងរបស់ស្ថថ ប័នជាក់ល្លក់ និងទីផារទំងមូល ឡដលអាច្ំឱ្យធ្គារ 
ានហានិភ័យសនានីយភាេ។ 

• ការយិាល័យរត្្ភិបាលម្រត្ូវដធវើការកំណត់្ ម្រត្ួត្េិនិត្យតមោន ម្រគប់ម្រគង និងម្រត្ួត្េិនិត្យសនានីយភាេ              
កនុងថ្ងៃ រយៈដេលែលី មធយម និងឡវង។ ការយិាល័យរត្្ភិបាលម្រត្ូវបដងកើត្ និងការេនុវត្តដស្តសតសដត្សតដៅដលើ
លំហូរស្ថច់ម្របាក់ឡដលបានេាករណ៍ ដហើយទិននន័យឡដលទទួលបានម្រត្ូវបានដម្របើម្របាស់ ដដើមបីផតល់ជា
េ័ត៌្ានេីឡផនការយថាភាេមូលនិធិរបស់ធ្គារ។ 

• ធ្គាររួមបញ្ចូ លថ្ងលដដើមសនានីយភាេ េត្ថម្របដយាជ្ន៍និងហានិភ័យកនុងការកំណត់្ថ្ងលថ្ផាកនុង ការវាស់សាង់
លទធផល និង ដំដណើ រការ េនុម័ត្ផលិត្ផល ឬដសវាកមមងមី  ៗសម្រាប់សកមមភាេអាជី្វកមមសំខាន់ៗទំងេស់ 
(ទំងដៅកនុង និងដម្រៅតរាងតុ្លយការ) ដដើមបីឱ្យស្សបគាន ជាមួយនឹងេត្ថម្របដយាជ្ន៍េីហានិភ័យឡដលអាច
ទទួលយកបានេីឡផនកអាជី្វកមមនីមួយ  ៗ និងហានិភ័យសនានីយភាេឡដលប៉ាោះពាល់ដល់សកមមភាេអាជី្វកមម
របស់ធ្គារ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.៣ ហានិភ័យសនទន៊ីយភាេ (រ) 

(ក) ដំដណើ រការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្) 

កម្រមិត្កំណត់្ហានិភ័យសនានីយភាេ៖ 

• តមោនជាម្របចំានូវកម្រមិត្កំណត់្ដោយបទបបញ្ញត្តិ សតីេីេនុបាត្ម្រកបែ័ណឌ សនានីយភាេ (Liquidity 
Coverage Ratio LCR)។ 

• ម្រគប់ដេលដវល្ល ធ្គារនឹងាន កម្រមិត្កំណត់្ថ្ផាកនុងមួយ ឡដលានកម្រមិត្ែពស់ជាង កម្រមិត្កំណត់្ដោយ          
បទបបញ្ញតិ្ត ដដើមបឱី្យានកម្រមិត្សុវត្ថិភាេ និងដដើមបធីា្ឱ្យានការេនុវត្តជាេចិថ្្នតយ៍មួយដេញដលញ
ជាមួយនឹងកម្រមិត្កំណត់្បទបបញ្ញតិ្ត យា៉ាងដេញដលញ។ 

• ការកំណត់្កម្រមិត្ កម្រមិត្កំណត់្ថ្ផាកនុង គឺជាឆ ា្ នុសិទធិកនុងការសដម្រមចចិត្តរបស់ (“ALCO”) ដហើយប៉ាុឡនតការ
កំណត់្ដនោះ តមទមទរឱ្យាន ១) បង្ហា ញដហតុ្ផលដៅកនុងកំណត់្ដហតុ្ម្របជំុ្ (“ALCO”) និង ២) ការេនុម័ត្
ជាផលូវការដោយម្របធាន្យកម្របតិ្បត្តិ។ 

• កម្រមិត្ហានិភ័យទទួលបាន/កម្រមិត្កំណត់្ថ្ផាកនុងម្រត្ូវឡត្េិនិត្យដែើងវញិយា៉ាងដហាចណាស់មតងកនុងមួយឆ្ន ំ
ដដើមបឆីលុោះបញ្ញច ំងេីស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុនិងសមត្ថភាេកនុងឡសវងរកងវកិារ។ 

• ្យកោឋ ន និង ការយិាល័យពាក់េ័នធ គួរឡត្វាយត្ថ្មលឱ្យបានដទៀងទត់្ និងម្រត្ួត្េិនិត្យតមោនហានិភ័យ
មិនេនុដល្លមដៅតមកម្រមិត្កំណត់្។ រាល់ការបំពានណាមួយថ្ន កម្រមិត្កំណត់្ថ្ផាកនុងគួរឡត្ម្រត្ូវរាយការណ៍
ដៅកាន់ (“ALCO”) ដដើមបីចាត់្វធិានការការពារនិងម្រត្ូវដធវើការរាយការណ៍ដៅម្របធាន្យកម្របតិ្បត្តិ ដដើមបដីធវើ
ការេនុម័ត្។ 

• រាល់ការផ្លល ស់បតូរ កម្រមិត្ថ្ផាកនុង ម្រត្ូវរាយការណ៍តមរយៈេីុឡម៉ាលដៅកាន់ម្របធានថ្ន គណៈកាម ធិការម្រគប់ម្រគង
ហានិភ័យ និងេត៌្ានវទិា (“BRIC”) ដៅកនុងថ្ងៃឡដលាន ការផ្លល ស់បតូរដ្ោះ។ 

• ម្រគប់ដេលដវល្ល ធ្គារនឹងានឡផនការ ដដើមបីេនុវត្តដៅដេលឡដលកម្រមិត្សុវត្ថិភាេមិនានភាេម្រតឹ្មម្រត្ូវ 
ម្រគប់ម្រគាន់ (ដោយានការដឹងឮ ឬយល់ម្រេមេីម្របធាន្យកម្របតិ្បត្តិ) និងអាចានហានិភ័យឡដលបណាត ល 
មកេីកម្រមិត្កំណត់្ដោយបទបបញ្ញតិ្ត សនានីយភាេ អាចនឹងម្រត្ូវបានបំពាន។ ឡផនការយថាភាេឡបបដនោះ         
គួរឡត្ម្រត្ូវានម្រគប់ម្រគាន់ ដដើមបីធា្ថាកម្រមិត្កំណត់្ដោយបទបបញ្ញតិ្តដៅដលើសនានីយភាេនឹងមិន ម្រត្ូវបាន
បំពាន។ 

• កនុងករណីធ្គារជួ្បម្របទោះនឹងកងវោះស្ថច់ម្របាក់ង្ហយស្សួលធៃន់ធៃរ ធ្គារម្រត្ូវជូ្នដំណឹងដៅធ្គារជាតិ្
ថ្នកមពុជាជាប ា្ ន់ និងបង្ហា ញនូវសកមមភាេឡដលនឹងម្រត្ូវេនុវត្តដដើមបីដោោះស្ស្ថយស្ថថ នការណ៍ដនោះ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.៣ ហានិភ័យសនទន៊ីយភាេ (រ) 

(ក) ដំដណើ រការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្) 

កម្រមិត្កំណត់្ហានិភ័យសនានីយភាេ៖ (ត្) 
ធ្គារ បានបដងកើត្នូវម្រកបែ័ណឌ ម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាេម្របកបដោយភាេរងឹាំ និងទូលំទូល្លយ ដោយ

េនុដល្លម តមម្របកាសដលែ ធ៧-០១៧-៣០១ ម្រប.ក របស់ធ្គារជាតិ្ ថ្នកមពុជា ចុោះថ្ងៃទី២៧ ឡែកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០១៧         សតីេី
ម្រកបែ័ណឌ ម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាេ (LRMF) ឡដលម្រកបែ័ណឌ ដនោះរួមាន រសីអាប់ឡភថាយ (Risk Appetite)                           
រសីងដលើឡរន (Risk Tolerance) ដគាលនដយាបាយ សូច្ករផតល់សញ្ញញ ជាមុន (early warning indicators) និងយនតការ           ម្រត្ួត្
េិនិត្យ ឡដលម្រត្ូវបានេិនិត្យ និងេនុម័ត្ដោយ BRIC និង េនុម័ត្ដោយម្រកុមម្របឹកាភិបាល។ ធាតុ្ផេសំំខាន់ ថៗ្នម្រកបែ័ណឌ
ដនោះ គឺដដើមបីធា្ថា ធ្គារឡត្ងឡត្រកានូវសនានីយភាេម្រគប់ម្រគាន់ម្រគប់ដេល រួមទំងការកាន់កាប់ម្រទេយសកមមមិនជាប់
កាត្េវកិចច ឡដលអាចទទួលយកបាន ដដើមបីទប់ទល់នឹងម្រេឹត្តិការណ៍ដស្តសតស រួមទំង ការបាត់្បង់ម្របភេមូលនិធិទំងកនុង
ស្សុក (ដូចជាម្របាក់បដញ្ញើ) ឬខាងដម្រៅ (ដូចជាម្របាក់កមចី ឬការបដងកើនមូលធនបឡនថម) និងបញ្ញា ដផេងដទៀត្។ ធ្គារធា្ថា
សកមមភាេអាជី្វកមមម្រត្ូវបានផាត់្ផាង់ជាចមបង ដោយមូលនិធិឡដលានម្របភេដងរ ដលើមូលោឋ ននិរនតរភាេ។េនកម្រគប់ម្រគង
ដរៀបចំសូច្ករផតល់សញ្ញញ ជាមុន ដដើមបីជួ្យដល់ដំដណើ រការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាេម្របចំាថ្ងៃរបស់ែលួន កនុងការ
កំណត់្េីការដកើនដែើងថ្នហានិភ័យ ឬភាេង្ហយរងដម្រគាោះថ្នស្ថថ នភាេហានិភ័យសនានីយភាេរបស់ធ្គារ ឬត្ម្រមូវការ
មូលនិធិ ជាស្ថរវនត។ 

េនកម្រគប់ម្រគងបានដរៀបចំសូច្ករផតល់សញ្ញញ ជាមុន ដដើមបជីាជំ្នួយដល់ដំដណើ រការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយ
ភាេម្របចំាថ្ងៃ ដដើមបកំីណត់្សញ្ញញ ថ្ន ការដកើនដែើងហានិភ័យ ឬភាេង្ហយរងដម្រគាោះថ្នស្ថថ នភាេហានិភ័យសនានីយភាេ ឬ
ត្ម្រមូវការម្របភេទុនជាចំាបាច់សម្រាប់ម្រគឺោះស្ថថ ន។ 

ឡផនការយថាភាេសនានីយភាេរបស់ធ្គារ ("CLP") ផតល់ជាសញ្ញញ ដល់េនកម្រគប់ម្រគង និងដដើមបដីធវើការដឆលើយត្ប
ម្របកបដោយម្របសិទធភាេ កនុងដេលឡដលានវបិត្តិសនានីយភាេ និងសថិត្ដម្រកាមលកខែណឌ ទីផារេវជិ្ជាន។ ដគាលបំណង
ថ្នឡផនការយថាភាេសនានីយភាេ គឺដដើមបធីា្ថាធ្គារានម្រកបែណឌ មួយដដើមបីចាត់្ឡចងសនានីយភាេឱ្យាន
ម្របសិទធភាេ និងានភាេ រងឹាំ ដទោះសថិត្កនុងដេលានវបិត្តិ សនានីយភាេដោយឡផអកដៅដលើលទធផលថ្នការស្ថកលបង
ស្ថថ នភាេលំបាកថ្នសនានីយភាេដ្ោះ។ 

សមព័នធធ្គារ ដធវើការវាស់ឡវង តមោន និងចាត់្ឡចងស្ថថ នភាេសនានីយភាេេនុដល្លមតមចាប់សតីេីេនុបាត្
ម្រកបែ័ណឌ សនានីយភាេ។  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.៣ ហានិភ័យសនទន៊ីយភាេ (រ) 

(ក) ដំដណើ រការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្) 

កម្រមិត្កំណត់្ហានិភ័យសនានីយភាេ៖ (ត្) 
 

ដគាលបំណងថ្នេនុបាត្ម្រកបែ័ណឌ សនានីយភាេគឺ ដដើមបីបដងកើនភាេធន់រយៈដេលែលី (Short-Term Resilience) 
ចំដពាោះហានិភ័យសនានីយភាេរបស់ម្រគឹោះស្ថថ ននីមួយ  ៗ ដោយធា្ថាម្រគឹោះស្ថថ នទំងដ្ោះានបរាិណម្រទេយសកមម            
សនានីយម្រគប់ម្រគាន់មិនជាប់កាត្េវកិចច ឡដលអាចបំឡបលងជាស្ថច់ម្របាក់ដោយមិនខាត្បង់ ឬខាត្បង់តិ្ចតួ្ចេីត្ថ្មលដៅដលើ  
ទីផារ ដដើមបីបំដេញត្ម្រមូវការសនានីយភាេ កនុងដស្តសតសដសណារយី៉ាូ (Stress Scenario) សម្រាប់រយៈដេល ៣០ថ្ងៃ និងធា្
ថាដៅដេលឡដលេនុបាត្ម្រកបែ័ណឌ សនានីយភាេដនោះ ធាល ក់ចុោះដម្រកាមកម្រមិត្កំណត់្េបបបរា េនកម្រគប់ម្រគងម្រគឹោះស្ថថ នម្រត្ូវ
ចាត់្វធិានការឡកត្ម្រមូវប ា្ ន់។ 

ធ្គារក៏ដម្របើម្របាស់ឧបករណ៍មួយចំនួនដូចជា៖ េនុបាត្សនានីយភាេ ការវភិាគគាល ត្សនានីយភាេ កម្រមិត្
សុវត្ថិភាេ (Safety Margin) និងការេាករណ៍លំហូរស្ថច់ម្របាក់ម្របចំាឡែ ដដើមបដីធវើការវាស់ឡវង តមោន និងចាត់្ឡចងស្ថថ ន
ភាេសនានីយភាេ។ ជាងដនោះដៅដទៀត្ធ្គារក៏ដធវើដំដណើ រការស្ថកលបងស្ថថ នភាេលំបាកថ្ន សនានីយភាេជាដរៀង
រាល់ថ្ងៃ និងម្របចំាឡែ កនុងដគាលបំណងដដើមបីកំណត់្េត្តសញ្ញញ ណ និងបរាិណថ្នផលប៉ាោះពាល់ដៅនឹងភាេលំបាកថ្ន 
សនានីយភាេឡដលអាចដកើត្ាន្ដេលេ្គត្ ដហើយវភិាគដលើផលប៉ាោះពាល់ឡដលអាច ដកើត្ានដៅដលើលំហូរ      
ស្ថច់ម្របាក់ ស្ថថ នភាេសនានីយភាេម្របាក់ចំដណញ និង ស្ថធនភាេរបស់ធ្គារ។ 

(ែ) ដំដណើ រការរកម្របភេទុន 

ម្របភេសនានីយភាេចមបងរបស់សមព័នធធ្គារ បានមកេីដដើមទុនបានបង់របស់ភាគហ ុនិក ម្របាក់កមចី បំណុល
ប ា្ ប់បនេ ំ ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្គារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ និងម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន។ េនកម្រគប់ម្រគងម្រត្តួ្       
េិនិត្យម្របភេសនានីយភាេម្របចំាថ្ងៃយា៉ាងដទៀងទត់្ តមរយៈការម្រត្តួ្េិនិត្យដលើឥណម្របតិ្ទន ថ្នម្របាក់បដញ្ញើានកាល
កំណត់្ និងេតិ្ងិជ្នម្របាក់បដញ្ញើសំខាន់ៗ។ ចំឡណកឯម្របាក់កមចី និងបំណុលប ា្ ប់បនេំ ក៏ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្េិនិត្យម្របចំាថ្ងៃេី
េនកម្រគប់ម្រគងផងឡដរ ដៅដលើេម្រតការម្របាក់ ការសងម្រត្លប់ដៅវញិនូវម្របាក់ដដើម និងឥណម្របតិ្ទន។ 

(គ) លំហូរស្ថច់ម្របាក់មិននិសេនា (Non-derivative cash flow) 

តរាងខាងដម្រកាមដនោះបង្ហា ញេីលំហូរស្ថច់ម្របាក់ម្រត្វូបង់ ដម្រកាមបំណុល និង ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុមិននិសេនា 
(non-derivative financial liabilities and assets) ដម្របើម្របាស់ដដើមបីម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាេដោយឡផអកតម                       
ឥណម្របតិ្ទនដលើកិចចសនាឡដលដៅសល់ គិត្ម្រតឹ្មកាលបរដិចេទតរាងតុ្លយការ។ ចំនួនឡដលបានល្លត្ម្រត្ោងដៅកនុង
តរាងដនោះ គឺជាលំហូរស្ថច់ម្របាក់កនុងកិចចសនា ឡដលមិនដធវើេបបហារ សមព័នធធ្គារ ម្រគប់ម្រគងហានិភ័យសនានីយភាេ
ឡដលភាជ ប់ជាមួយ ដោយឡផអកតមលំហូរស្ថច់ម្របាក់ ជាប់កិចចសនាឡដលមិនដធវើេបបហារ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៧.៣ ហានិភ័យសនទន៊ីយភាេ (រ) 
(គ) លំហូរស្ថច់ម្របាក់មិននិសេនា (ត្) 

 សមព័នធធនាគារ 
 រហូរដល១់ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ៦ឡែ  ៦ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន អំៅ៥ឆ្ន  ំ  អលើស៥ឆ្ន  ំ  សរ  ប 

នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
              
បំណ លហរិញ្ញវរថ               
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្ គារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ   ២១៩.០៨៤.០៤៨    ១៥.៥៨២.៧៣០    ១៨.៩៣៣.១១៥    ១៣៥.២១០.០៤៩    ៤៩.៧៩០.៨៩៥    ១០៤.៤១៧.៤៩០    ៥៤៣.០១៨.៣២៧  

ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន  ២.៦៨៥.៧៥៦.៨៨៥    ២៥៥.០០៣.១៧៩    ៤៤៥.៨៣៤.៩០១    ៧៩០.០១៨.១៤៨    ៦៧៨.៨៤៥.៩២១    ២២.៥៩០.៥១៣    ៤.៨៧៨.០៤៩.៥៤៧  

បំណុលដផេងៗ   ៣៩.៥១៧.០០៦    ៣៩.៧៥០    ៦៥.៦១៩    ១៤៣.៦៥៨    -      -      ៣៩.៧៦៦.០៣៣  

បំណុលភតិ្សនា  ១.២០៣.៣៦៩    ១.៦៦៤.៣០៥    ២.៩០៧.៧២៦    ៥.២៥៥.៤៤៣    ១៩.២៣៨.៧៤៥    ៤.២៥២.៧៥៤    ៣៤.៥២២.៣៤២  

ម្របាក់កមចី  ៤.៧៥៥.៩៥៩    ៥៧.២៣៨.៦០១    ៨.៥៨៨.៩៤៨    ១១១.៤២២.៤៩០    ៣៩៤.២៩១.៥៨៦    ៣៨.៨១០.១៨០    ៦១៥.១០៧.៧៦៤  

បំណុលប្ ា ប់បនេំ  -      ៤១.៦៦៦    ១៥.៥៦៧.១៩៨    ២០.០៩៤.៤១២    ១១៧.១៤៣.៧២៣    ៦០.៥០១.២៦១    ២១៣.៣៤៨.២៦០  

បំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប (កាលផុត្កំណត់្កនុងកិចចសនា)  ២.៩៥០.៣១៧.២៦៧    ៣២៩.៥៧០.២៣១    ៤៩១.៨៩៧.៥០៧    ១.០៦២.១៤៤.២០០    ១.២៥៩.៣១០.៨៧០    ២៣០.៥៧២.១៩៨    ៦.៣២៣.៨១២.២៧៣  

សមមលូនងឹ ន់អរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥)  ១២.០២២.៥៤២.៨៦៣    ១.៣៤២.៩៩៨.៦៩១    ២.០០៤.៤៨២.៣៤១    ៤.៣២៨.២៣៧.៦១៥    ៥.១៣១.៦៩១.៧៩៥    ៩៣៩.៥៨១.៧០៧    ២៥.៧៦៩.៥៣៥.០១២  

              
ក្ទេយសរមមអក្បើក្បាសអ់ដើមប ៊ីក្គប់ក្គងហានភិ័យសនទន៊ីយភាេ 

(កាលផុត្កំណត់្កនុងកិចចសនា)  ១.៩៣៣.៣០១.៨៨៥    ៤៤១.៩១៦.៣៥២    ៤២៣.២០៣.៩៧៨    ៧៩០.៦៤៦.០៥៩    ៣.៦៦៤.១៦៨.០១៧    ១.១១១.០៦៩.៩៨៧    ៨.៣៦៤.៣០៦.២៧៨  

សមមលូនងឹ ន់អរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥)  ៧.៨៧៨.២០៥.១៨១    ១.៨០០.៨០៩.១៣៤    ១.៧២៤.៥៥៦.២១០    ៣.២២១.៨៨២.៦៩០    ១៤.៩៣១.៤៨៤.៦៦៩    ៤.៥២៧.៦១០.១៩៧    ៣៤.០៨៤.៥៤៨.០៨១  

នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ   ឆ្ន ២ំ០២០              
បំណ លហរិញ្ញវរថ               
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្ គារ 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  

បំណុលដផេងៗ   ២៨.៦២០.២២៦    ៦៣.៧៨៥    ១២.៦៧៧    ២.៥៤០    -      -      ២៨.៦៩៩.២២៨  

បំណុលភតិ្សនា  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  

បំណុលប្ ា ប់បនេំ  -      ៤៥.៨៣៤    ៤.៥៥៨.៥៩៦    ១៦.៧៧៦.៩២២    ១២៧.៩៦៧.៥៧៨    ៦៩.៥៥៦.៣៧៩    ២១៨.៩០៥.៣០៩  

បំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប (កាលផុត្កំណត់្កនុងកិចចសនា)  ២.៧៤០.២៣៥.៥១១    ៣៤៨.០២៣.៥២៣    ៣៦៦.៨៥២.៤៧៦    ៧៧៦.៥២៥.៣២៣    ១.២២៧.៣០៨.៥១៦    ២០៧.៩៥៣.៦២៣    ៥.៦៦៦.៨៩៨.៩៧២  

សមមលូនងឹ ន់អរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥)  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  

              
ក្ទេយសរមមអក្បើក្បាសអ់ដើមប ៊ីក្គប់ក្គងហានភិ័យសនទន៊ី
យភាេ (កាលផុត្កំណត់្កនុងកិចចសនា)  ១.៦៦៩.៧៩០.៧០២    ៣១៧.៨០៣.៣២០    ៤២៣.៦៤១.០៨៤    ៧១៨.៥៩៩.២០០    ៣.៤០៥.៨៥០.៣៥៣    ៩៨០.៨៥៩.១៨៧    ៧.៥១៦.៥៤៣.៨៤៦  

សមមលូនងឹ ន់អរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥)  ៦.៧៥៤.៣០៣.៣៩០    ១.២៨៥.៥១៤.៤២៩    ១.៧១៣.៦២៨.១៨៥    ២.៩០៦.៧៣៣.៧៦៤    ១៣.៧៧៦.៦៦៤.៦៧៨    ៣.៩៦៧.៥៧៥.៤១១    ៣០.៤០៤.៤១៩.៨៥៧  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 

៣៧.៣ ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្) 
(គ) លំហូរស្ថច់ម្របាក់មិននិសេនា (ត្) 

 ធនាគារ 
 រហូរដល១់ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ៦ឡែ  ៦ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន អំៅ៥ឆ្ន  ំ  អលើស៥ឆ្ន  ំ  សរ  ប 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 

នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១               
បំណ លហរិញ្ញវរថ               
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្ គារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ   ២១៧.៩២៦.៩៨៨    ១១.៧០០.៤៣៨    ១៥.១៣៤.២១៦    ១២៣.៤៤៤.៨៨១    ៤៧.៣០៧.៣០៤    ១០៤.៤១៧.៤៩០    ៥១៩.៩៣១.៣១៧  

ម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន  ២.៦៤០.៦១៧.៩៥៣    ២៤៧.២៣៧.៥៦៦    ៤៣៧.៦៤១.៥៧៧    ៧៦៥.៣៥៩.៤៧៥    ៦៥៣.៧០៩.៤៤២    ១៣.៦៤៥.០២៥    ៤.៧៥៨.២១១.០៣៨  

បំណុលដផេងៗ   ៣៩.៤៥៩.៦៥៧    ៣៩.៧៥០    ៥៩.៦២៥    ១១៩.២៥០    -      -      ៣៩.៦៧៨.២៨២  

បំណុលភតិ្សនា  ១.១៥៣.២១០    ១.៥១០.៣១២    ២.៧៦៤.២១២    ៤.៨៥៧.៣៦១    ១៧.៩៩៨.៧១៥    ១.០០៣.៩៦១    ២៩.២៨៧.៧៧១  

ម្របាក់កមចី  ៣.០៧៣.៣៧២    ៥២.៣៧៨.២៦៩    ៣.៥៨៣.១៩៨    ៩៧.៥៥៧.៣៩១    ៣៨៤.៣៨៧.៧២៤    ៣៧.៨២៧.៤៧៥    ៥៧៨.៨០៧.៤២៩  

បំណុលប្ ា ប់បនេំ  -      ៤១.៦៦៦    ១៥.៥៦៧.១៩៨    ២០.០៩៤.៤១២    ១១៧.១៤៣.៧២៣    ៦០.៥០១.២៦១    ២១៣.៣៤៨.២៦០  

បំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប (កាលផុត្កំណត់្កនុងកិចចសនា)  ២.៩០២.២៣១.១៨០    ៣១២.៩០៨.០០១    ៤៧៤.៧៥០.០២៦    ១.០១១.៤៣២.៧៧០    ១.២២០.៥៤៦.៩០៨    ២១៧.៣៩៥.២១២    ៦.១៣៩.២៦៤.០៩៧  

សមមលូនងឹ ន់អរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥)  ១១.៨២៦.៥៩២.០៥៤    ១.២៧៥.១០០.១០៤    ១.៩៣៤.៦០៦.៣៥៦    ៤.១២១.៥៨៨.៥៣៨    ៤.៩៧៣.៧២៨.៦៥០    ៨៨៥.៨៨៥.៤៨៩    ២៥.០១៧.៥០១.១៩១  

              
ក្ទេយសរមមអក្បើក្បាសអ់ដើមប ៊ីក្គប់ក្គងហានភិ័យសនទន៊ី
យភាេ (កាលផុត្កំណត់្កនុងកិចចសនា)  ១.៨៨០.១០៩.៨៥៨    ៤២២.០៨៧.៨០៨    ៣៩៦.១៦២.៥៣៥    ៧៤៩.៥១០.២៩០    ៣.៥៣៩.៦១៧.៣២៤    ១.១០៦.៤៨២.៣០៧    ៨.០៩៣.៩៧០.១២២  

សមមលូនងឹ ន់អរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥)  ៧.៦៦១.៤៤៧.៦៧១    ១.៧២០.០០៧.៨១៨    ១.៦១៤.៣៦២.៣៣០    ៣.០៥៤.២៥៤.៤៣២    ១៤.៤២៣.៩៤០.៥៩៥    ៤.៥០៨.៩១៥.៤០១    ៣២.៩៨២.៩២៨.២៤៧  

នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ  ឆ្ន ២ំ០២០              
បំណ លហរិញ្ញវរថ               
ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្ គារ 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  

បំណុលដផេងៗ   ២៨.៤៣៤.៣៥៩    ៥៤.៦០០    -      -      -      -      ២៨.៤៨៨.៩៥៩  

បំណុលភតិ្សនា  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  

បំណុលប្ ា ប់បនេំ  -      ៤៥.៨៣៤    ៤.៥៥៨.៥៩៦    ១៦.៧៧៦.៩២២    ១២៧.៩៦៧.៥៧៨    ៦៩.៥៥៦.៣៧៩    ២១៨.៩០៥.៣០៩  

បំណ លហរិញ្ញវរថ សរ  ប (កាលផុត្កំណត់្កនុងកិចចសនា)  ២.៦៨៥.៥២០.៤២២    ៣៣២.៣៨៧.៤៨២    ៣៣៨.៨៥១.៧១២    ៧៣៩.៧០៦.៤៨៣    ១.១៨៥.២៨០.៨៣៥    ១៩៧.០៧៤.៣៧០    ៥.៤៧៨.៨២១.៣០៥  

សមមលូនងឹ ន់អរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥)  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  

ក្ទេយសរមមអក្បើក្បាសអ់ដើមប ៊ីក្គប់ក្គងហានភិ័យសនទន៊ី
យភាេ (កាលផុត្កំណត់្កនុងកិចចសនា)  ១.៦២២.៣៩៣.៣០៧    ២៩៦.៥៨៧.៨៩៩    ៣៩៨.៣៤១.៦៦៥    ៦៨៥.០១៤.៨០៨    ៣.៣១៨.៨៨១.២៨១    ៩៧១.៧៤០.៨៦៧    ៧.២៩២.៩៥៩.៨២៧  

សមមលូនងឹ ន់អរៀល (កំណត់្សាា ល់ ៥)  ៦.៥៦២.៥៨០.៩២៧    ១.១៩៩.៦៩៨.០៥១    ១.៦១១.២៩២.០៣៥    ២.៧៧០.៨៨៤.៨៩៨    ១៣.៤២៤.៨៧៤.៧៨២    ៣.៩៣០.៦៩១.៨០៧    ២៩.៥០០.០២២.៥០០  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៧.៣ ហានិភ័យសនទន៊ីយភាេ (រ) 
(ឃ្) ែាង់ដម្រៅតរាងតុ្លយការ 

(i)  កិចចសនាឥណទន និង លិែិត្ធា  ្

កាលបរដិចេទថ្នចំនួនកនុងកិចចសនាថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដម្រៅតរាងតុ្លយការរបស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ឡដលម្រត្ូវេនារឥណទន និងកញ្ច ប់ឥណទនដផេងៗជូ្នេតិ្ងិជ្ន (កំណត់្សាា ល់៣២) 
ម្រត្ូវបានសដងខបកនុងតរាងខាងដម្រកាម៖ 
 

 សមព័នធធនាគារ 
 រហូរដល១់ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន អំៅ៥ឆ្ន  ំ  អលើស៥ឆ្ន  ំ  សរ  ប 
 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១             
ឥណទនវបិារបូន៍ឡដលមិនបានដម្របើម្របាស់  ១៥០.៤៦៣.២៦៨    -      -      -      -      ១៥០.៤៦៣.២៦៨  
លិែិត្ធា រ្បស់ធ្គារ  ៤.២១៤.៩០៨    ៥.៥១៨.០៦៩    ២០.១៩១.៨៣០    ១៥.៨២៧.៩៥៧    ១.៤៦៣    ៤៥.៧៥៤.២២៧  
លិែិត្ឥណទន  ១.៦១៨.៦៨៣    ២.៩៩៦.១៤១    ២.៥៦៧.៥៣៣    -      -      ៧.១៨២.៣៥៧  
ទឹកម្របាក់ទូទត់្ដុល (កិចចសនាបតូររបិូយប័ណណ ដ្េលេ្ គត្ )            
          -            (លំហូរស្ថច់ម្របាក់ចូល)  (១៨១.៨១៦)   -      -      -      -      (១៨១.៨១៦) 
          -             លំហូរស្ថច់ម្របាក់ដចញ  ១៨០.៩៦៣    -      -      -      -      ១៨០.៩៦៣  
                        លំហូរស្ថច់ម្របាក់សុទធ  (៨៥៣)   -      -      -      -      (៨៥៣) 
ទឹកម្របាក់ទូទត់្ដុល (កិចចសនាបតូរេម្រតការម្របាក់ ដ្េលេ គ្ត្ - ហានិភ័យលំហូរស្ថច់

ម្របាក់)            

- (លំហូរស្ថច់ម្របាក់ចូល)  -      (៦១.០៩៦)   (៣២៦.៤៦២)   (៥៦៤.៧៦៤)   -      (៩៥២.៣២២) 
- លំហូរស្ថច់ម្របាក់ដចញ  -      ៥៦៧.៣៨០    ២.៣៩៤.៣០៧    ៣.៨៣៩.៥៥១    -      ៦.៨០១.២៣៨  

លំហូរស្ថច់ម្របាក់សុទធ  -      ៥០៦.២៨៤    ២.០៦៧.៨៤៥    ៣.២៧៤.៧៨៧    -      ៥.៨៤៨.៩១៦  
            
សរ  ប  ១៥៦.២៩៦.០០៦    ៩.០២០.៤៩៤    ២៤.៨២៧.២០៨    ១៩.១០២.៧៤៤    ១.៤៦៣    ២០៩.២៤៧.៩១៥  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៧.៣ ហានិភ័យសនទន៊ីយភាេ (រ) 

(ឃ្) ែាង់ដម្រៅតរាងតុ្លយការ (ត្) 

(i)  កិចចសនាឥណទន និង លិែិត្ធា  ្(ត្) 
 

 សមព័នធធនាគារ 
 រហូរដល១់ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន អំៅ៥ឆ្ន  ំ  អលើស៥ឆ្ន  ំ  សរ  ប 
នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ   ឆ្ន ២ំ០២០ ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
            
ឥណទនវបិារបូន៍ឡដលមិនបានដម្របើម្របាស់  ១២០.៩៣៧.៦០៧    -      -      -      -      ១២០.៩៣៧.៦០៧  
លិែិត្ធា រ្បស់ធ្គារ  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  
ទឹកម្របាក់ទូទត់្ដុល (កិចចសនាបតូររបិូយប័ណណ ដ្េលេ្ គត្ )            
          -            (លំហូរស្ថច់ម្របាក់ចូល)  -      -      -      -      -      -    
          -             លំហូរស្ថច់ម្របាក់ដចញ  -      -      -      -      -      -    
                        លំហូរស្ថច់ម្របាក់សុទធ  -      -      -      -      -      -    
ទឹកម្របាក់ទូទត់្ដុល (កិចចសនាេម្រតការម្របាក់ ដ្េលេ្ គត្ - ហានិភ័យលំហូរស្ថច់ម្របាក់)            

- (លំហូរស្ថច់ម្របាក់ចូល)  -      (៥៥.៩០៥)   (៤៩៧.០៦៨)   (១.០២២.២៦៣)   (៧.៥៦៩)   (១.៥៨២.៨០៥) 
- លំហូរស្ថច់ម្របាក់ដចញ  -      ៥២៦.៤៩៧    ២.២០០.៣០៤    ៤.៥០១.៨៦៦    ១២.៥៨៣    ៧.២៤១.២៥០  

លំហូរស្ថច់ម្របាក់សុទធ  -      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 ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៧.៣ ហានិភ័យសនទន៊ីយភាេ (រ) 

(ឃ្) ែាង់ដម្រៅតរាងតុ្លយការ (ត្) 

(i)  កិចចសនាឥណទន និង លិែិត្ធា  ្(ត្) 
 

 ធនាគារ 
 រហូរដល១់ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន អំៅ៥ឆ្ន  ំ  អលើស៥ឆ្ន  ំ  សរ  ប 
នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
            
ឥណទនវបិារបូន៍ឡដលមិនបានដម្របើម្របាស់  ១៤៩.៦៩៥.១៥៦   -  -  -  -   ១៤៩.៦៩៥.១៥៦  
លិែិត្ធា រ្បស់ធ្គារ  ៤.២១៤.៩០៨    ៥.៥១៨.០៦៩    ១៩.៩៥៧.២៥៧    ១៥.៨២៦.៥៩៤    ១.៤៦៣    ៤៥.៥១៨.២៩១  
លិែិត្ឥណទន  ១.៦១៨.៦៨៣    ២.៩៩៦.១៤១    ២.៥៦៧.៥៣៣    -      -      ៧.១៨២.៣៥៧  
ទឹកម្របាក់ទូទត់្ដុល (កិចចសនាបតូររបិូយប័ណណ ដ្េលេ្ គត្ )            
          -            (លំហូរស្ថច់ម្របាក់ចូល)  (១៨១.៨១៦)   -      -      -      -      (១៨១.៨១៦) 
          -             លំហូរស្ថច់ម្របាក់ដចញ  ១៨០.៩៦៣    -      -      -      -      ១៨០.៩៦៣  
                        លំហូរស្ថច់ម្របាក់សុទធ  (៨៥៣)   -      -      -      -      (៨៥៣) 
ទឹកម្របាក់ទូទត់្ដុល (កិចចសនាបតូរេម្រតការម្របាក់ ដ្េលេ គ្ត្ - ហានិភ័យលំហូរស្ថច់ម្របាក់)            

- (លំហូរស្ថច់ម្របាក់ចូល)  -      (៦១.០៩៦)   (៣២៦.៤៦២)   (៥៦៤.៧៦៤)   -      (៩៥២.៣២២) 
- លំហូរស្ថច់ម្របាក់ដចញ  -      ៥៦៧.៣៨០    ២.៣៩៤.៣០៧    ៣.៨៣៩.៥៥១    -      ៦.៨០១.២៣៨  

លំហូរស្ថច់ម្របាក់សុទធ  -      ៥០៦.២៨៤    ២.០៦៧.៨៤៥    ៣.២៧៤.៧៨៧    -      ៥.៨៤៨.៩១៦  
            
សរ  ប  ១៥៥.៥២៧.៨៩៤    ៩.០២០.៤៩៤    ២៤.៥៩២.៦៣៥    ១៩.១០១.៣៨១    ១.៤៦៣    ២០៨.២៤៣.៨៦៧  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៧.៣ ហានិភ័យសនទន៊ីយភាេ (រ) 

(ឃ្) ែាង់ដម្រៅតរាងតុ្លយការ (ត្) 

(i)  កិចចសនាឥណទន និង លិែិត្ធា  ្(ត្) 
 

 ធនាគារ 
 រហូរដល១់ឡែ  ១ឡែអៅ៣ឡែ  ៣ឡែអៅ១២ឡែ  ១ឆ្ន អំៅ៥ឆ្ន  ំ  អលើស៥ឆ្ន  ំ  សរ  ប 
នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ   ឆ្ន ២ំ០២០ ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ 
            
ឥណទនវបិារបូន៍ឡដលមិនបានដម្របើម្របាស់  ១២០.១០៨.៩៦២    -      -      -      -      ១២០.១០៨.៩៦២  
លិែិត្ធា រ្បស់ធ្គារ  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  
ទឹកម្របាក់ទូទត់្ដុល (កិចចសនាបតូររបិូយប័ណណ ដ្េលេ្ គត្ )            
          -            (លំហូរស្ថច់ម្របាក់ចូល)  -      -      -      -      -      -    
          -             លំហូរស្ថច់ម្របាក់ដចញ  -      -      -      -      -      -    
                        លំហូរស្ថច់ម្របាក់សុទធ  -      -      -      -      -      -    
ទឹកម្របាក់ទូទត់្ដុល (កិចចសនាបតូរេម្រតការម្របាក់ ដ្េលេ គ្ត្ - ហានិភ័យលំហូរស្ថច់ម្របាក់)            

- (លំហូរស្ថច់ម្របាក់ចូល)  -      (៥៥.៩០៥)   (៤៩៧.០៦៨)   (១.០២២.២៦៣)   (៧.៥៦៩)   (១.៥៨២.៨០៥) 
- លំហូរស្ថច់ម្របាក់ដចញ  -      ៥២៦.៤៩៧    ២.២០០.៣០៤    ៤.៥០១.៨៦៦    ១២.៥៨៣    ៧.២៤១.២៥០  

លំហូរស្ថច់ម្របាក់សុទធ  -      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  

(ii)  កញ្ច ប់ហិរញ្ញវត្ថុ ដផេង  ៗ

កញ្ច ប់ហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗក៏ម្រត្ូវបានរមួបញ្ចូ លដៅកនុងតរាងខាងដលើឡដរ ដោយឡផអកតមកាលបរដិចេទកនុងកិចចសនាដំបូងដគបងអស់។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៧. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវរថ  (រ) 
៣៧.៣ ហានិភ័យសនទន៊ីយភាេ (រ) 

(ង)   ការរកីរាលោលថ្នកូវដី-១៩ និងផលប៉ាោះពាល់ដៅដលើសនានីយភាេ 

ដោយេនុដល្លមតមវធិានការណ៍បឡនថមរបស់ធ្គារជាតិ្ថ្នកមពុជាបានោក់ដចញ ដោយផតល់នូវស្ថច់ម្របាក់ង្ហយ
ស្សួលបឡនថមដទៀត្ដល់វស័ិយធ្គារនិងហិរញ្ញវត្ថុដដើមបកីាត់្បនថយផលប៉ាោះពាល់ថ្នការរកីរាលោលថ្នកូវដី-១៩ ធ្គារ
បានបនតយកចិត្តទុកោក់ែពស់ដលើការម្រគប់ម្រគងស្ថច់ម្របាក់ង្ហយស្សួល រដោយបដងកើត្នូវការវាស់ឡវងការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យ 
និង Exit Strategy ដៅដេលបញ្ច ប់វធិានការបនធូរបនថយ ដដើមបីកាត់្បនថយហានិភ័យស្ថច់ម្របាក់ង្ហយស្សួលនិងរកានិរនតរភាេ
អាជី្វកមមដូចជា៖ 

- ធ្គារបានរកានូវមូលនិធិឬស្ថច់ម្របាក់សុទធកនុងកម្រមិត្លអបំផុត្សម្រាប់ម្របតិ្បត្តិការដៅទីស្ថន ក់ការកណាត ល 
និងា៉ា សីុនដេធីេឹមដដើមបីបង្ហក រនូវម្រេឹត្តិការណ៍ឡដលអាចនឹងដកើត្ានដែើងមិនបានរេឹំងទុកបណាត លមកេីការ
រាត្ត្ាត្ថ្នជំ្ងឺកូវដី-១៩។ 

- ជាឡផនកមួយថ្នការេនុវត្តឡផនការយថាភាេមូលនិធិ ធ្គារបានចុោះហត្ថដលខាដលើកិចចម្រេមដម្រេៀងជាមួយ          
េនកផតល់ម្របាក់កមចីសម្រាប់ម្របាក់កមចីរយៈដេលឡវង (កមចីអាទិភាេ)។ 

- ដលើសេីដនោះដទៀត្ ធ្គារបានទំ្ក់ទំនង និងចរចាជាមួយេនកផតល់ម្របាក់កមចីឡដលានសកាត នុេលដដើមបី
ទទួលបានម្របាក់កមចីរយៈដេលឡវង(កមចីអាទិភាេ)សម្រាប់ឆ្ន ំ ២០២១។ 

៣៨. រថ្មលសមក្សបថ្នឧបររណ៍ហរិញ្ញវរថ  

ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួមានម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។ សមព័នធធ្គារ និងធ្គារានម្រកបែ័ណឌ  
និងដគាលនដយាបាយឡដលបានបដងកើត្ដែើងឡដលផតល់ការឡណ្ំទក់ទងនឹងការេិចារណាជាក់ឡសតងដគាលការណ៍ និង
វធីិស្ថស្តសតវភិាគសម្រាប់ការបដងកើត្ការវាយត្ថ្មលដោយម្របុងម្របយ័ត្នចំដពាោះឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឡដលបានវាស់ឡវងដោយត្ថ្មល
សមស្សប។ 

ត្ថ្មលសមស្សបគឺជាថ្ងលឡដលម្រត្ូវទទួលដដើមបីលក់ម្រទេយសមម ឬបង់ដដើមបីដផារបំណុលកនុងម្របតិ្បត្តិការតមដលែដរៀង
ម្របតិ្បត្តិការ រវាងេនកចូលរួមទីផារដៅកាលបរដិចេទកំណត់្។ 

ការវាយត្ថ្មលឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានកំណត់្ដោយការដយាងដៅដលើត្ថ្មលឡដលបានដកស្សង់ដៅកនុងទីផារ
សកមម ឬដោយដម្របើបដចចកដទសវាយត្ថ្មលដោយឡផអកដលើធាតុ្ចូលឡដលអាចសដងកត្បាន ឬការបញ្ចូ លឡដលមិនអាចម្រគប់ម្រគង
បាន ។ ការវនិិចេ័យរបស់េនកម្រគប់ម្រគងម្រត្ូវបានេនុវត្តកនុងការដម្រជ្ើសដរ ើស និងេនុវត្តបា៉ារា៉ា ឡម៉ាម្រត្សមស្សបការសនមត្ និង
បដចចកដទសគំរឡូដលការបញ្ចូ លបា៉ារា៉ាឡម៉ាម្រត្ែលោះ ឬទំងេស់មិនម្រត្ូវបានដគសដងកត្ដឃ្ើញកនុងការទទួលបានត្ថ្មលជាក់ឡសតង។ 

  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៨. រថ្មលសមក្សបថ្នឧបររណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 

ការឡកត្ម្រមូវត្ថ្មលគឺជាឡផនកសំខាន់មួយថ្នដំដណើ រការវាយត្ថ្មល។ ការឡកត្ម្រមវូត្ថ្មលគឺដដើមបីឆលុោះបញ្ញច ំងេីភាេមិន
ម្របាកដម្របជាថ្នការវាយត្ថ្មលជាទូដៅចំដពាោះផលិត្ផលឡដលមិនសូវានលកខណៈសតង់ោរ មិនម្រត្ូវបានដគជួ្ញដូរតិ្ច និង
ានលកខណៈសមុគស្ថម ញ។ ការឡកត្ម្រមូវការវាយត្ថ្មល សមព័នធធ្គារ និងធ្គារេនុវត្តតមវធីិស្ថស្តសតឡដលេិចារណាដលើ
កតត ដផេងៗដូចជាសនានីយភាេការទិញលក់ Spread និងត្ថ្មលឡដលមិនអាចសាង់បាន និងធាតុ្ផេំដៅកនុងទីផារ និងភាេ
មិនចាស់ល្លស់ដៅកនុងការសនមត្ និងបា៉ារា៉ា ឡម៉ាម្រត្។ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារបនតដលើកសាួយការបដងកើត្ វធីិស្ថស្តសតវាយត្ថ្មល និងដំដណើ រការដដើមបធីា្ថាការវាយ
ត្ថ្មលានលកខណៈឆលុោះបញ្ញច ំង។ ម៉ាូឡដលវាយត្ថ្មលម្រត្ូវបានដធវើឱ្យានសុេលភាេទំងខាងកនុង និងខាងដម្រៅដោយានការ
ម្រត្ួត្េិនិត្យតមកាលកំណត់្ ដដើមបធីា្ថាគំរូដៅឡត្សមស្សបសម្រាប់ការដម្របើម្របាស់ឡដលបានដម្រគាងទុក។ 

ការកំណត់្ត្ថ្មលសមស្សប៖ 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារចាត់្ថាន ក់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយវាស់ឡវងតមត្ថ្មលសមស្សប តមឋា្នុម្រកមដូច
ខាងដម្រកាមឡដលឆលុោះបញ្ញច ំង ធាតុ្ចូលសំខាន់  ៗកនុងការវាស់ឡវងត្ថ្មលសមស្សប៖ 

កម្រមិត្ទី១ ធាតុ្ចូលថ្នវធីិស្ថស្តសតវាយត្ថ្មលឡដលបានត្ថ្មលដកស្សង់ (មិនទន់ាននិយ័ត្កមមឡកត្ម្រមូវ) ចំដពាោះម្រទេយសកមម 
ឬ បំណុលដៅកនុងទីផារស្សដដៀងគាន ។ 

កម្រមិត្ទី២ ធាតុ្ចូលថ្នវធីិស្ថស្តសតវាយត្ថ្មលរួមាន៖ 

• សម្រមង់ត្ថ្មលសម្រាប់ម្រទេយសកមម និងបំណុលស្សដដៀងគាន ដៅកនុងទីផារសកមម។ ឬ 

• សម្រមង់ត្ថ្មលសម្រាប់ម្រទេយសកមម និងបំណុលដូចគាន  ឬម្របហាក់ម្របឡហលដៅកនុងទីផារមិនសកមម។ ឬ 

• ធាតុ្ចូលឡដលអាចសដងកត្បានសម្រាប់ម្រទេយសកមម ឬបំណុល ការទទួលែុសម្រត្ូវដោយផ្លា ល់ ឬដោយម្របដយាល
សម្រាប់រយៈដេលដេញមួយឆ្ន ំថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

កម្រមិត្ទី៣ ធាតុ្ចូលមួយ ឬដម្រចើនដៅវធីិស្ថស្តសតវាយត្ថ្មលគឺមិនអាចដមើលដឃ្ើញចាស់ និងសំខាន់ចំដពាោះការវាស់ឡវង
ត្ថ្មលសមស្សប។ 

ម្រទេយសកមម និងបំណុលម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជាកម្រមិត្១ ដៅដេលឡដលការវាយត្ថ្មលឡផអកដលើត្ថ្មលឡដលបានដកស្សង់
សម្រាប់ម្រទេយសកមម ឬបំណុលដូចគាន ដៅកនុងទីផារសកមម។ 

ម្រទេយសកមម និងបំណុលម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថា ដគដកស្សង់ដៅកនុងទីផារសកមម ម្របសិនដបើត្ថ្មលអាចរកបានេីម្របភេ
ឡដលបានដបាោះេុមភផាយ និងអាចទុកចិត្តបានដហើយត្ថ្មលទំងដ្ោះតំ្ណាងឱ្យម្របតិ្បត្តិការជាក់ឡសតង និងដកើត្ដែើង               
ដទៀងទត់្ កនុងទីផារឡផអលដលើមូលោឋ នជំ្ដហាងថ្ដ (Arm’s Length Basis)។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៨. រថ្មលសមក្សបថ្នឧបររណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 

ការកំណត់្ត្ថ្មលសមស្សប៖ (ត្) 

ដៅដេលឡដលត្ថ្មលសមស្សប ម្រត្ូវបានកំណត់្ដោយដម្របើម្របាស់សម្រមង់ត្ថ្មល ថ្នម្រទេយសកមមនិងបំណុល ស្សដដៀង
គាន ដៅកនុងទីផារសកមម ឬសម្រមង់ត្ថ្មលថ្នម្រទេយសកមម និងបំណុលដូចគាន  ឬម្របហាក់ម្របឡហលដៅកនុងទីផារមិនសកមម 
ម្រទេយសកមម និងបំណុលទំងដ្ោះ ម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជាកម្រមិត្ទី២ កនុងករណីឡដលថ្ងលជាទូដៅមិនអាចរកបាន សមព័នធ
ធ្គារ និងធ្គារកំណត់្ត្ថ្មលសមស្សបដោយឡផអកដលើ បដចចកដទសវាយត្ថ្មលឡដលដម្របើបា៉ារា៉ា ឡម៉ាម្រត្ទីផារជាធាតុ្ចូល។ 
បដចចកដទសវាយត្ថ្មលភាគដម្រចើនដម្របើទិននន័យទីផារឡដលអាចេដងកត្បានរាប់បញ្ចូ ល ឡត្មិនកំណត់្ចំដពាោះឡែេដកាងទិននផល
ត្ថ្មលភាគហ ុន ភាេឡម្របម្របលួ និងេម្រតបតូរម្របាក់បរដទស។ 

ម្រទេយសកមម និងបំណុលម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជាកម្រមិត្ទី៣ ម្របសិនដបើការវាយត្ថ្មលរបស់េួកដគរួមបញ្ចូ លធាតុ្ចូល
សំខាន់ៗឡដលមិនឡផអកដលើទិននន័យទីផារឡដលអាចេដងកត្បាន។ ធាតុ្ចូលឡបបដនោះម្រត្ូវបានកំណត់្ដោយឡផអកដលើធាតុ្
ចូលឡដលអាចសដងកត្បានានលកខណៈស្សដដៀងគាន តម ការសដងកត្ជាម្របវត្តិស្ថស្តសត ឬបដចចកដទសវភិាគដផេងៗ។ 

ម្របសិនដបើត្ថ្មល ឬសម្រមង់ត្ថ្មលមិនអាចរកបានសម្រាប់ឧបករណ៍ ឬឧបករណ៍ម្របហាក់ម្របឡហលត្ថ្មលសមស្សប នឹង
ម្រត្ូវបានបដងកើត្ដែើងដោយដម្របើបដចចកដទសវាយត្ថ្មល ឬ Mark-to-Model។ ការវនិិចេ័យអាចម្រត្ូវបានទមទរដដើមបីវាយត្ថ្មល
ត្ម្រមវូការសម្រាប់ការឡកត្ម្រមូវការវាយត្ថ្មល ដដើមបីឆលុោះបញ្ញច ំងឱ្យបានម្រតឹ្មម្រត្វូនូវបា៉ារា៉ា ឡម៉ាម្រត្ឡដលមិនអាចម្រគប់ម្រគងបាន។        
ម៉ាូឡដលវាយត្ថ្មលក៏ម្រត្ូវេិចារណាដលើទិននន័យម្របតិ្បត្តិការ ដូចជា ឥណម្របតិ្ទន។ ធាតុ្ចូលម្រត្ូវបានកំណត់្មូលោឋ ន និង
បឡនថមដដើមបីទទួលបានត្ថ្មលសមស្សប។ 

(ក)  ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុវាស់ឡវងតមត្ថ្មលសមស្សប 

សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ មិនានចំនួនឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាស្ថរវនតឡដលវាស់ឡវងតមត្ថ្មលសមស្សបដ្ោះដទ។ 

(ែ) ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មិនម្រត្វូបានវាស់តមត្ថ្មលសមស្សប 

ដូចកាលបរដិចេទរបាយការណ៍ត្ថ្មលទីផារថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ានត្ថ្មល
ម្របឡហលរបស់េួកដគ។ 

i. ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្គារដផេង  ៗ

ត្ថ្មលឡដលបានបា៉ា ន់ស្ថម ន គឺឡផអកដលើវធីិស្ថស្តសតនិងការសនមត្ដូចខាងដម្រកាម៖ 

ម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្គារដផេង រៗួមាន គណនីចរនតឡដលមិនឡមនជាការម្របាក់ ម្របាក់បដញ្ញើសនេំ និងម្របាក់បដញ្ញើ              
ចរនត។ ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់បដញ្ញើដៅធ្គារដផេង  ៗ គឺត្ថ្មលដយាងរបស់ែលួនដៅកាលបរដិចេទរបាយការណ៍ដោយស្ថរ
ឥណម្របតិ្ទនថ្នឧបករណ៍ទំងដនោះ។ 

 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
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៣៨. រថ្មលសមក្សបថ្នឧបររណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 

(ែ) ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មិនម្រត្វូបានវាស់តមត្ថ្មលសមស្សប (ត្) 

ii. ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុ  

• ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុដៅ FVOCI 

តំ្ណាងឱ្យការវនិិដយាគរបស់ធ្គារដៅកនុង Credit Bureau Holding (Cambodia) Ltd ដោយ ៥% ជាការវនិិដយាគ
ស្ថច់ម្របាក់មូលលធន និង ១% តមរយៈសាគមធ្ គារដៅកមពុជា។ គាម នការបង្ហា ញេីត្ថ្មលសមស្សបណាមួយម្រត្ូវបានផតល់
សម្រាប់មូលបម្រត្វនិិដយាគទុនចំនួន ១៨៩.៦៧០ ដុល្លល រអាដមរកិ (ឆ្ន ំ ២០២០៖ ១៥៣.៥២៩ ដុល្លល រអាដមរកិ) ឡដលម្រត្វូបានវាស់
ដោយថ្ងលដដើមេីដម្រពាោះត្ថ្មលសមស្សបរបស់េួកដគមិនអាចវាស់ឡវងបានដទ។ ការវនិិដយាគមិនអាចម្របមូលទិញដៅវញិ ឬដផារ
បានដទ ដហើយក៏មិនានទីផារសម្រាប់េួកដគឡដរ។ សមព័នធធ្គារ និងធ្គារមិនានបំណងលក់ការវនិិដយាគដែើយ។ 

ការវនិិដយាគរបស់ធ្គារដៅកនុង SWIFT  ឡដលានចំនួន ៣៤.៨៥៨ ដុល្លល រអាដមរកិ គឺជាការវនិិដយាគត្ម្រមូវដោយ 
SWIFT SCRL ចំដពាោះសាជិ្ក SWIFT ទំងេស់ ដោយមិនានភាគល្លភម្រត្ូវបានផតល់ជូ្នដែើយ។ ដូដចនោះ ត្ថ្មលសមស្សបថ្ន
ការវនិិដយាគ គឺជាថ្ងលដដើមថ្នការវនិិដយាគ។ 

• ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុតមត្ថ្មលដករលំស់ 

ការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុដោយត្ថ្មលដករលំស់រួមាន មូលបម្រត្អាចជួ្ញដូរបាន ឡដលដបាោះផាយដោយធ្គារ
ជាតិ្ថ្នកមពុជា ឡដលានឥណម្របតិ្ទនតិ្ចជាងមួយឆ្ន ំ។ ត្ថ្មលសមស្សបថ្នការវនិិដយាគហិរញ្ញវត្ថុម្របហាក់ម្របឡហលនឹង
ត្ថ្មលដយាងរបស់ែលួនដៅកាលបរដិចេទថ្នការរាយការណ៍ ដោយស្ថរឥណម្របតិ្ទនរបស់ឧបករណ៍ទំងដនោះរយៈដេលែលី។ 

iii. ឥណទន និងបុដរម្របទន 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នឥណទន និងបុដរម្របទនគឺ ឡផអកដលើម្របតិ្បត្តិការទីផារឡដលអាចសដងកត្បាន។ ដៅកឡនលង               
ឡដលមិនានម្របតិ្បត្តិការទីផារឡដលអាចកត់្សាា ល់បាន ត្ថ្មលបា៉ា ន់ស្ថម នម្រត្វូបានបា៉ា ន់ម្របាណដោយដម្របើគំរវូាយត្ថ្មល            
ដូចជាបដចចកដទសលំហូរស្ថច់ម្របាក់ឡដលានេបបហារថ្នត្ថ្មល។ ការបញ្ចូ លដៅកនុងបដចចកដទសវាយត្ថ្មលរមួានការបាត់្បង់ 
អាយុកាលឡដលរេឹំងទុកេម្រតការម្របាក់ជាមុន និងម្របភេដដើម ឬការរាលោលទីផារប ា្ ប់។ ចំដពាោះឱ្នភាេថ្នត្ថ្មល          
ឥណទនឡផអកដលើវត្ថុបញ្ញច ំត្ថ្មលដងរ ម្រត្ូវបានវាស់ឡវងដោយឡផអកដលើត្ថ្មលថ្នវត្ថុបញ្ញច ំមូលោឋ ន។ ការបញ្ចូ លដៅកនុងម៉ាូឡដល
អាចរួមបញ្ចូ លទិននន័យេីភាគីទីបី និងេ័ត៌្ានឡដលទទួលបានេីេនកចូលរួមទីផារដផេង  ៗ ឡដលរួមបញ្ចូ លទំងទិននន័យ
ដំបូង និងប ា្ ប់ថ្នម្របតិ្បត្តិការឡដលបានសដងកត្។ ត្ថ្មលដយាងរបស់វាម្របហាក់ម្របឡហលដៅនឹងត្ថ្មលសមស្សបដៅកាល
បរដិចេទថ្នការរាយការណ៍។ 
  



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៨. រថ្មលសមក្សបថ្នឧបររណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 

 (ែ) ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មិនម្រត្វូបានវាស់តមត្ថ្មលសមស្សប (ត្) 

iv. ម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្គារ និងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុ ដផេង  ៗនិងម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្គារនិងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ និងម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្ន ឡដលាន
ឥណម្របតិ្ទនតិ្ចជាង ១ឆ្ន ំ ានត្ថ្មលម្របហាក់ម្របឡហលនឹងត្ថ្មលដយាងរបស់វា ដោយស្ថរម្របាក់បដញ្ញើទំងដនោះានរយៈ
ដេលែលី។ ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់បដញ្ញើរបស់ធ្គារនិងស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុដផេងៗ និងម្របាក់បដញ្ញើរបស់េតិ្ងិជ្នឡដល
ានឥណម្របតិ្ទនដលើសេី ១ឆ្ន ំ ម្រត្ូវបានដគរេឹំងថាានត្ថ្មលម្របហាក់ម្របឡហលនឹងត្ថ្មលដយាងរបស់វា ដោយស្ថរសមព័នធ
ធ្គារ និងធ្គារ បានផតល់េម្រតការម្របាក់ម្របហាក់ម្របឡហលគាន  ដៅនឹងឧបករណ៍ឡដលានឥណម្របតិ្ទន និង
លកខែណឌ ឥណទនស្សដដៀងគាន ឡដរ។ 

ត្ថ្មលសមស្សបបា៉ា ន់ស្ថម នថ្នម្របាក់បដញ្ញើឡដលមិនានកាលកំណត់្ រាប់ទំងម្របាក់បដញ្ញើឡដលគាម នការម្របាក់ ម្របាក់បដញ្ញើ
ឡដលអាចដកបានតមត្ម្រមូវការ គឺជាចំនួនទឹកម្របាក់ឡដលម្រត្ូវសង្ កាលបរដិចេទរាយការណ៍។ 

v. ម្របាក់បដញ្ញើតមចាប់ 

ការធា ដ្ដើមទុន និង ទុនបម្រមុងកាត្េវកិចច គឺជាទុនបម្រមុងេបបបរាឡដលម្រត្ូវបានត្ម្រមូវដោយ ធ្គារជាតិ្ថ្ន   
កមពុជា។ ម្របាក់បដញ្ញើដនោះនឹងម្រត្ូវបងវិលជូ្នធ្គារវញិ ដៅដេលធ្គារសម័ម្រគចិត្តបញ្ច ប់ម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកមមរបស់ែលួនដៅ
កនុងម្របដទសកមពុជា ដហើយម្របាក់ត្មកល់ដនោះមិនសម្រាប់ដម្របើកនុងម្របតិ្បត្តិការម្របចំាថ្ងៃរបស់ធ្គារដទ។ ត្ថ្មលសមស្សបគឺជា
ត្ថ្មលដយាងឡដលដៅកនុងការយិបរដិចេទរបាយការណ៏។ 

vi. ម្រទេយសកមមដផេង  ៗនិងបំណុលដផេង  ៗ

ត្ថ្មលដយាងថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុដផេង  ៗ ម្រត្ូវបានសនមត្ថាម្របហាក់ម្របឡហលនឹង
ត្ថ្មលសមស្សបរបស់វា ដោយស្ថរគណនីទំងដនោះមិនានត្ថ្មលឡម្របម្របួលជាស្ថរវនតដៅតមេម្រតទីផារដទ ។ 

vii. ម្របាក់កមចី និងបំណុលប ា្ ប់បនេ ំ

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់កមចី និងបំណុលប ា្ ប់បនេំ ម្រត្ូវបានបា៉ា ន់ស្ថម ន ដោយដធវើេបបហារលំហូរស្ថច់ម្របាក់បា៉ា ន់
ស្ថម ន ដ្េលេ្គត្ ដោយដម្របើេម្រតការម្របាក់ដលើទីផារឡដលេនុវត្តទូដៅ ចំដពាោះម្របាក់កមចី ឡដលានទម្រមង់ហានិភ័យ
ម្របហាក់ម្របឡហលគាន ។ ដទោះជាយា៉ាងណាក៏ដោយានឡត្េម្រតការម្របាក់ឡដលានចុោះកិចចសនាឡដលម្រត្ូវបានេោះអាង និង
ម្រត្ូវបានផតល់ដោយាច ស់បំណុលឡត្ប៉ាុដណាណ ោះ ឡដលអាចរកបាន្កាលបរដិចេទរាយការណ៍ ជំ្នួសឱ្យេម្រតការម្របាក់ឡដល
េនុវត្តទូដៅ។ សមព័នធធ្គារ និងធ្គារដជ្ឿជាក់ថា េម្រតការម្របាក់ឡដលានចុោះកិចចសនាមិនានភាេែុសគាន ជាស្ថរវនត
េីេម្រតការម្របាក់ដលើទីផារជាមូលោឋ នដទ ដូចដនោះ មិនានការឡម្របម្របួលេម្រតការម្របាក់ ចំដពាោះហានិភ័យឥណទនរបស់
សមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ្កាលបរដិចេទរាយការណ៍ដ្ោះដទ ដោយដយាងដៅតមការេិចារណារបស់ាច ស់ម្របាក់កមចី។ 
តមមូលោឋ នដនោះ ត្ថ្មលសមស្សបរបស់ម្របាក់កមចី និងបំណុលប ា្ ប់បនេំ ានត្ថ្មលម្របហាក់ម្របឡហលនឹងត្ថ្មលដយាងរបស់វា 
្កាលបរដិចេទរាយការណ៍។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣៩. ការក្គប់ក្គងអដើមទ ន 
វត្ថុវស័ិយរបស់ធ្គារកនុងការម្រគប់ម្រគងដដើមទុន គឹានលកខណៈ ទូលំទូល្លយជាង “មូលធន” ឡដលបានបង្ហា ញដៅដលើ

តរាងតុ្លយការគឺ៖ 
• េនុដល្លមតមត្ម្រមូវការដដើមទុនឡដលកំណត់្ដោយធ្គារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា 
• ការពារលទធភាេរបស់ធ្គារកនុងការបនតនិរនតរភាេអាជី្វកមម ដដើមបឱី្យធ្គារអាចបនតផតល់ផលម្របដយាជ្ន៍ដល់ ភាគ

ហ ុនិក និង ដល់ភាគីដផេង ឡៗដលពាក់េ័នធនឹងធ្គារ និង  
• រកាមូលោឋ នដដើមទុនរងឹាំដដើមបីគំាម្រទដល់ការេភិវឌ្ឍអាជី្វកមម 

ធ្គារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា ត្ម្រមូវឱ្យធ្គារពាណិជ្ជទំងេស់ម្រតូ្វ៖ (i) រកាដដើមទុនេបបបរា (ii) រកាមូលនិធិផ្លា ល់សុទធ
របស់ធ្គារយា៉ាងដហាចណាស់ឱ្យដសមើនឹងដដើមទុនេបបបរា និង (iii) េនុដល្លមតមេនុបាត្ស្ថធនភាេ េនុបាត្ម្រកបែ័ណឌ
សនានីយភាេ និង េនុបាត្ម្របុងម្របយ័ត្នដផេងៗដទៀត្។ 

តរាងខាងដម្រកាម សដងខបេីសាសភាេថ្នមូលធនបទបបញ្ញត្តិស្សបតមត្ម្រមូវការរបស់ធ្គារជាតិ្ថ្នកមពុជាដហើយចំនួន
ដនោះឡផអកដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយឡែក សម្រាប់ការយិបរដិចេទឡដលបញ្ច ប់ដៅថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្  ឆ្ន ២ំ០២១។ 

 ធនាគារ 
 នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា  

ឆ្ន ២ំ០២១  នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ២ំ០២០  នាថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា  

ឆ្ន ២ំ០២១  នាថ្ងៃទ៊ី៣១ ឡែធនូ 
ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ដ លាល រអាអមររិ  ដ លាល រអាអមររិ   ន់អរៀល   ន់អរៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ ៥)  (កំណត់្សាា ល់ ៥) 
អដើមទ នថាន រ់ទ៊ី១         
ដដើមទុន  ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ៤៣៣.១៦៣.០១៩    ១.៧៦៥.១៣៩.៣០២    ១.៧៥២.១៤៤.៤១២  
បុេវល្លភភាគហ នុ  ១១.៧០៦.២១៥    ១១.៧០៦.២១៥    ៤៧.៧០២.៨២៦    ៤៧.៣៥១.៦៤០  
ចំដណញរកាទុក  ១៤០.៥៤៣.៩៨៩    ១៣៨.៤១៤.៧៦៩    ៥៧២.៧១៦.៧៥៥    ៥៥៩.៨៨៧.៧៤១  
ទុនបម្រមុងទូដៅ ដយាង ធ្គារ ជាតិ្ ថ្ន  
           កមពុជាម្របកាស  ៥១០.៧៤១.៥៥៦    ៤៥៥.៤១៣.៦២៩    ២.០៨១.២៧១.៨៤១    ១.៨៤២.១៤៨.១២៩  
ដក៖ ម្រទេយសកមមេរបីូ  (១២.៤០៦.៦០១)   (១៣.៨៨៤.៥៥៨)   (៥០.៥៥៦.៨៩៩)   (៥៦.១៦៣.០៣៧) 
ដក៖ ឥណទនភាគីពាក់េ័នធ  (១៣.១២០.៩២៣)   (១៩.៤៣៦.៧៥៩)   (៥៣.៤៦៧.៧៦១)   (៧៨.៦២១.៦៩០) 
  ១.០៧០.៦២៧.២៥៥    ១.០០៥.៣៧៦.៣១៥    ៤.៣៦២.៨០៦.០៦៤    ៤.០៦៦.៧៤៧.១៩៥  
អដើមទ នថាន រ់ទ៊ី២ អដើមទ នបំអេញបឡនថម        
សំវធិានធនទូដៅ ដយាង ធ្ គារ ជាតិ្ ថ្ន 

កមពុជាម្របកាស  ៤៦.៩៨៦.២៨៤    ៤៤.៤៦៧.៦៦០    ១៩១.៤៦៩.១០៧    ១៧៩.៨៧១.៦៨៥  
បំណុលប្ ា ប់បនេំ (*)  ១៦៦.៩០៦.៧៣១    ១៦៦.៧២៣.៨០២    ៦៨០.១៤៤.៩២៩    ៦៧៤.៣៩៧.៧៧៩  
ដក៖ ការចូលភាគកមមតមត្ថ្មលសុទធចុោះបញ្ជ ី

កនុងម្រគឹោះស្ថថ នធ្គារឬហិរញ្ញវត្ថុ  (៧១.៣១២.៧១៦)   (៧១.៣១០.៥៧១)   (២៩០.៥៩៩.៣១៨)   (២៨៨.៤៥១.២៦០) 
  ១៤២.៥៨០.២៩៩    ១៣៩.៨៨០.៨៩១    ៥៨១.០១៤.៧១៨    ៥៦៥.៨១៨.២០៤  
  ១.២១៣.២០៧.៥៥៤    ១.១៤៥.២៥៧.២០៦    ៤.៩៤៣.៨២០.៧៨២    ៤.៦៣២.៥៦៥.៣៩៩  
        

(*) បំណុលប ា្ ប់បនេំដនោះម្រតូ្វបានេនុម័ត្ដោយធ្គារជាតិ្ ថ្ន កមពុជា  និង បង្ហា ញឡត្ចំនួនម្របាក់ដដើមឡដលដៅសល់ឡត្
ប៉ាុដណាណ ោះ។ 



ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង ក្រុមហ  នប ក្រសមព័នធ 
រំណរ់សាា លអ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ  (រ) 
សក្ាប់ដំណាច់ការយិបរអិចេទ ៣ឡែ និង ៦ឡែ គិរក្រឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ឡែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៤០. យថាភាេថ្នេនធ 

ថ្្ងៃទី២៤ ឡែធនូ ឆ្ន ំ២០១៨ ធ្គារបានទទួលលិែិត្ជូ្នដំណឹងសដីេីការកំណត់្េនធដែើងវញិសម្រាប់ឆ្ន ំ ហិរញ្ញវត្ថុ 
២០០៩ ដល់ ២០១៣ េី្យកោឋ នសវនកមមសហម្រគាសថ្នេគា្ យកោឋ នេនធោរ ឡដលកនុងដ្ោះធ្គារ ម្រត្វូបានត្ម្រមវូឱ្យ
បង់បំណុលេនធដលើបញ្ញា េនធដផេងៗ។  

ថ្្ងៃទី១១ ឡែមករា ឆ្ន ំ២០១៩ ធ្គារបានោក់លិែិត្ត្វា៉ានឹងការកំណត់្េនធដែើងវញិ ដោយឡផអកដលើបទបបញ្ញត្តិ          
េនធ។ លិែិត្បដិដសធម្រត្ូវបានដធវើដែើងដោយធ្ គារ ដហើយបានដផាើជូ្នេគា្យកោឋ នេនធោរដោយឡផអក ដលើមូលោឋ នថាការ
កំណត់្ដែើងវញិានភាេមិនម្រតឹ្មម្រត្ូវ។  

ថ្្ងៃទី១៧ ឡែកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០១៩ ធ្គារបានទទួលលិែិត្េីេគា្ យកោឋ នេនធោរសដីេីការជូ្នដំណឹងេំេីបំណុល
េនធ ឡដលទក់ទងនឹងការកំណត់្េនធដែើងវញិខាងដលើ េី្យកោឋ នសវនកមមសហម្រគាសថ្នេគា្ យកោឋ នេនធោរ។ ថ្្ងៃ
ទី២៦ ឡែកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០១៩ ធ្គារបានោក់លិែិត្ត្វា៉ានឹងការកំណត់្េនធដែើងវញិមតងដទៀត្ ដហើយបានដផាើជូ្នេគា្ យកោឋ ន
េនធោរដោយឡផអកដលើមូលោឋ នថាការកំណត់្ដែើងវញិានភាេមិនម្រតឹ្មម្រត្វូ។ ដៅថ្ងៃទី១០ ឡែកុមភៈ ឆ្ន ំ២០២០ ធ្គារបាន
ទទួលលិែិត្ជូ្នដំណឹងេីេគា្ យកោឋ នេនធោរ សតីេីការេនារដេលជាបដណាត ោះអាសននដលើការម្របមូលេនធទក់ទងនឹងការ
គណ្េនធដែើងវញិ។  

ដលើសេីដនោះដទៀត្ ដៅថ្ងៃទី៦ ឡែមី  ្ ឆ្ន ំ២០២០ ធ្គារបានទទួលលិែិត្ជូ្នដំណឹងេីេគា្យកោឋ នេនធោរ
ដដើមបដីធវើសវនកមមេនធោរសម្រាប់ឆ្ន ំស្ថរដេើេនធចាប់េីឆ្ន ំ២០១៥ ដល់ឆ្ន ំ២០១៨ ដហើយធ្គារ បានផតល់ឯកស្ថរតមការ
ដសនើសំុដៅឱ្យេគា្យកោឋ នេនធោរ ដៅថ្ងៃទី០២ ឡែកកកោ ឆ្ន ំ២០២០ រួចរាល់ដហើយ។ មិនទន់ានការដឆលើយត្បជាផលូវការ
នឹងលិែិត្ត្វា៉ាខាងដលើ ម្រេមទំងលទធផលថ្នការដធវើសវនកមមេនធោរសម្រាប់ឆ្ន ំស្ថរដេើេនធចាប់េីឆ្ន ំ២០១៥ ដល់ ឆ្ន ំ២០១៨ េី
េគា្ យកោឋ នេនធោរដៅដែើយដទ គិត្ម្រតឹ្មកាលបរដិចេទថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទំងដនោះ។ េនកម្រគប់ម្រគងដជ្ឿជាក់ថា 
បំណុលេនធ ឡដលធ្គារបានកត់្ម្រត គឺម្រគប់ម្រគាន់។ 
 
៤១. ក្េឹររិការណ៍អក្កាយការយិបរអិចចទរបាយការណ៍ 

ដម្រៅេីផលប៉ាោះពាល់ឡដលបណាត លមកេីជំ្ងឺកូវតី្-១៩  ដៅដលើសមព័នធធ្គារ និងធ្គារ ឡដលបានបង្ហា ញកនុង
កំណត់្សាា ល់ដលែ៣ ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មិនានម្រេឹត្តិការណ៍សំខាន់ដថ្ទឡដលបានដកើត្ដែើងដម្រកាយចុងបញ្ច ប់
ថ្នការយិបរដិចចទ និងដៅថ្ងៃេនុញ្ញញ ត្ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទំងដនោះឡដលានការឡកត្ម្រមូវ និងការល្លត្ម្រត្ោងេ័ត៌្ាន
ដៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

 
៤២. ការេន ម័រអៅអលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរថ ចអនាល ោះអេល 
 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយឡែកចដ ល្ ោះដេល សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរដិចេទ ៦ ឡែ 
គិត្ម្រតឹ្មថ្ងៃទី៣០ ឡែមិងុ  ្ ឆ្ន ំ២០២១  ម្រត្វូបានេនុម័ត្ឱ្យដចញផាយដោយម្រកមុម្របឹកាភិបាលដៅថ្ងៃទី៤ ឡែសីហា                     
ឆ្ន ំ២០២១។ 


