
 

 
 

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលេខ ០០០១០៥៩៣) 
 
ព័ត៌មានហិរញ្ញវតថ សលខេបប្បចាំប្តីមាស 
សប្មាប់ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និខ ៦ខខ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២ 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
ព័ត៌មានហរិញ្ញវតថ សង្ខេបប្បចបំ្ត៊ីមាស 
សប្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ៦ខែ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២២ 

 

 

 
មាតិកា 

  ទាំព័រ 

របាយការណ៍របស់ប្កុម្ប្បឹកាភិបាេ ១ 

របាយការណ៍សតីពីការប្តួតពិនិតយព័ត៌មានហិរញ្ញវតថ សលខេបប្បចាំប្តីមាស ២ - ៣ 

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវតថ សលខេបប្បចាំប្តីមាស ៤ 

របាយការណ៍ចាំលណញ ឬខាត និខេទធផេេម្អិតលផេខៗសលខេបប្បចាំប្តីមាស ៥ - ៦ 

របាយការណ៍បខប្ម្បប្ម្ួេមូ្េធនសលខេបប្បចាំប្តីមាស ៧ - ៨  

របាយការណ៍េាំហូរស្ថច់ប្បាក់សលខេបប្បចាំប្តីមាស ៩ -១០ 

កាំណត់សមាា េ់លេើព័ត៌មានហិរញ្ញវតថ សលខេបប្បចាំប្តីមាស ១១ - ៣៥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតថ សលខេបប្បចាំប្តីមាស មិ្នបង្ហា ញ នូវកាំណត់សមាា េ់ទាំខអស់ ខដេមានកន ខ                            
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ប្បចាំឆ្ន ាំលនាុះលទ ។ ដូលចនុះលហើយ ចូរអានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ សលខេបប្បចាំប្តីមាស 
ជាមួ្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ប្បចាំឆ្ន ាំសប្មាប់ដាំណាច់ការយិបរលិចេទថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១         និខលសចកតី
ជូ្នដាំណឹខជាស្ថធារណៈរបស់ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ី ចាំកាត់ អាំឡ ខលពេការយិបរលិចេទប្បចាំប្តីមាសលនុះ ។  
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 កាំណត់ 
សមាា េ់ 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២  ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 
ប្ទពយសកម្ម          
ស្ថច់ប្បាក់កន ខថ្ដ   ៤៤៥.៧១៥.៤០៧  ១.៨១៤.០៦២  ៤៧៨.៨២៩.៨៣៤  ១.៩៥០.៧៥៣ 
សម្ត េយលៅធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា   ១.២៩១.៥៩៤.២១៥  ៥.២៥៦.៧៨៨  ១.៣៥៣.៩៥៣.៧៦៩  ៥.៥១៦.០០៨ 
សម្ត េយលៅធនាគារនានា   ៤៥៥.២៦២.៨៦៧  ១.៨៥២.៩២០  ៥៥៧.៤៥៦.១១៤  ២.២៧១.០៧៦ 
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិងិជ្ន ៤   ៦.០៣៨.៣០៨.១៩០    ២៤.៥៧៥.៩១៤   ៥.២៧៨.៩៨៩.៥៩៦  ២១.៥០៦.៦០៤ 
មូ្េបប្តវនិិលោរ   ៣៧.៨៣៧.៥៦១  ១៥៣.៩៩៩  ៣៦.៨៣៩.៦៧៥  ១៥០.០៨៥ 
ប្ទពយសម្បតតិ និខបរកិាេ រ   ៥៣.៩៤៧.៥៣៦  ២១៩.៥៦៦  ៤៧.៦៤៣.៧៨៣  ១៩៤.១០១ 
សិទធិកន ខការលប្បើប្បាស់ប្ទពយសកម្ម ៥  ៥៦.១៥៦.២៧០  ២២៨.៥៥៦  ៣៩.៨៩៣.២៣៨  ១៦២.៥២៥ 
ប្ទពយសកម្មអរូបី   ១៥.១៦១.៦២៧  ៦១.៧០៨  ១៥.៨៨៧.៣៤៨  ៦៤.៧២៥ 
ប្ទពយសកម្មពនធពនារ   ៤.៣៦៦.៨៩៤  ១៧.៧៧៣  ១០.៨៧៥.៥៥៥  ៤៤.៣០៧ 
ប្ទពយសកម្មលផេខ  ៗ ៦  ៦៥.៩៦៧.៧៣៣  ២៦៨.៤៨៩  ៤០.៦៩១.៤៨២  ១៦៥.៧៧៧ 
ប្ទពយសកម្មសរ ប    ៨.៤៦៤.៣១៨.៣០០    ៣៤.៤៤៩.៧៧៥   ៧.៨៦១.០៦០.៣៩៤  ៣២.០២៥.៩៦១ 
          

បាំណ េ           
ប្បាក់បលញ្ញើរបស់ធនាគារ និខ  

ប្រឹុះស្ថថ នហិរញ្ញវតថ លផេខៗ    ១៥៣.៨៣៣.៣៦៨  ៦២៦.១០២  ៩៥.៥៣១.៧៤២  ៣៨៩.១៩៦ 
ប្បាក់បលញ្ញើរបស់អតិងិជ្ន   ៦.៧២៩.៣១៣.៥៩៨  ២៧.៣៨៨.៣០៦  ៦.២០៨.១៩៨.៣៤៣  ២៥.២៩២.២០០ 
មូ្េបប្តបាំណ េ ៧  ២១.៤២៣.៥២៧  ៨៧.១៩៤  ២១.៣១០.៩៩៦  ៨៦.៨២១ 
ប្បាក់កម្េ ី ៨  ១០៦.០៩៧.៩២២  ៤៣១.៨១៩  ១៩៧.៣៩៩.៦២៦  ៨០៤.២០៦ 
អន បាំណ េ   ១៤៤.១២៧.២១២  ៥៨៦.៥៩៨  ១៤៨.០២៧.៩៦២  ៦០៣.០៦៦ 
បាំណ េពនធលេើប្បាក់ចាំលណញ    ២២.៣៣៧.១៦២    ៩០.៩១២   ៤៦.៩៥៧.២៣៦  ១៩១.៣០៤ 
បាំណ េភតិសនា  ៩  ៥៨.៨៤៩.៦៨៩  ២៣៩.៥១៨  ៤២.៤៦៣.៣៥៥  ១៧២.៩៩៦ 
បាំណ េលផេខ  ៗ   ៤៧.៩៥០.១៥៧  ១៩៥.១៥៦  ៥១.៣៥៨.៦៤៥  ២០៩.២៣៦ 
បាំណ េសរ ប   ៧.២៨៣.៩៣២.៦៣៥    ២៩.៦៤៥.៦០៥   ៦.៨១១.២៤៧.៩០៥  ២៧.៧៤៩.០២៥ 
មូ្េធន          
លដើម្ទ ន   ៦៦០.០០០.០០០  ២.៦៨៦.២០០  ៥២០.០០០.០០០  ២.១១៨.៤៨០ 
ទ នបប្ម្ុខតាម្បទបបញ្ញតតិ ១០   ៧៨.៦៧៦.០៩០    ៣២០.២១២   ៤៣.៦៣៧.៩០៩  ១៧៧.៧៨១ 
ប្បាក់ចាំលណញរកាទ ក    ៤៤១.៧០៩.៥៧៥    ១.៧៩០.០៥២   ៤៨៦.១៧៤.៥៨០  ១.៩៧០.៩៣១ 
េលម្អៀខពីការបតូររូបិយប័ណណ   -  ៧.៧០៦  -  ៩.៧៤៤ 
មូ្េធនសរ ប    ១.១៨០.៣៨៥.៦៦៥    ៤.៨០៤.១៧០   ១.០៤៩.៨១២.៤៨៩  ៤.២៧៦.៩៣៦ 
បាំណ េ និខមូ្េធនសរ ប    ៨.៤៦៤.៣១៨.៣០០    ៣៤.៤៤៩.៧៧៥   ៧.៨៦១.០៦០.៣៩៤  ៣២.០២៥.៩៦១ 

កាំណត់សមាា េ់ដូចមានភាជ ប់ជាមួ្យចប់ពីទាំព័រទី ១១ ដេ់ទី ៣៥ រឺជាខផនកមួ្យថ្នព័ត៌មានហិរញ្ញវតថ សលខេប
ប្បចាំប្តីមាសលនុះ ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
របាយការណ៍ចំង្ណញ ឬខាត និខលទធផលលមអិតង្ផេខៗសង្ខេបប្បចបំ្ត៊ីមាស 
សប្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២២ 
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កាំណត់សមាា េ់ដូចមានភាជ ប់ជាមួ្យចប់ពីទាំព័រទី១១ ដេ់ទី៣៥ រឺជាខផនកមួ្យថ្នព័ត៌មានហិរញ្ញវតថ សលខេប
ប្បចាំប្តីមាសលនុះ ។ 

 

 

 
 កាំណត់ 

សមាា េ់ 
 

ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២  

ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២១ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 
        
ចាំណូេពីការប្បាក់ ១១  ១៤០.៣៦៣.៥៨១  ៥៦៩.៣១៥  ១០៩.២៦៣.៥៨៣  ៤៤៣.៩៣៨ 
ចាំណាយលេើការប្បាក់   (១៨.៦៥៩.៦៦២)  (៧៥.៦៨៤)  (១៦.០១២.៥០៤)  (៦៥.០៥៩) 
ចាំណូេពីការប្បាក់ស ទធ   ១២១.៧០៣.៩១៩  ៤៩៣.៦៣១  ៩៣.២៥១.០៧៩  ៣៧៨.៨៧៩ 
          
ចាំណូេពីកថ្ប្ម្លជ្ើខស្ថរ   ១៨.០៤៩.១៦១  ៧៣.២០៧  ១២.៨៣៨.៩៩០  ៥២.១៦៥ 
ចាំណាយលេើកថ្ប្ម្លជ្ើខស្ថរ   (៦.៤១២.៨៣៣)  (២៦.០១០)  (៤.៨១៩.៨៩៥)  (១៩.៥៨៣) 
ចាំណូេពីកថ្ប្ម្លជ្ើខស្ថរស ទធ   ១១.៦៣៦.៣២៨  ៤៧.១៩៧  ៨.០១៩.០៩៥  ៣២.៥៨២ 
          
ចាំណូេប្បតិបតតិការលផេខ  ៗ   ៥៧៦.១០៧  ២.៣៣៧  ១.២៥១.២៣២  ៥.០៨៤ 
ចាំណាយប រាេិក ១២  (២៥.៤៥២.១៦២)  (១០៣.២៣៤)  (២០.៦៨៣.២៥៩)  (៨៤.០៣៦) 
ចាំណាយរាំេស់   (៥.៧៧៤.០៥០)  (២៣.៤២០)  (៤.៥៨៣.០១៧)  (១៨.៦២១) 
ចាំណាយប្បតិបតតិការ   (៩.៦៩៤.៧៤២)  (៣៩.៣២២)  (៧.៩៧៣.៨១៩)  (៣២.៣៩៨) 
ការខាតបខ់ស ទធថ្នឱ្នភាពតថ្ម្ល

លេើប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ     (១៣.៣៣៣.១៧២)   (៥៤.០៧៩)  (១១.៦៣០.៤៦៥)  (៤៧.២៥៥) 
ប្បាក់ចាំលណញម្ នដកពនធ    ៧៩.៦៦២.២២៨    ៣២៣.១១០   ៥៧.៦៥០.៨៤៦  ២៣៤.២៣៥ 
          
ពនធលេើប្បាក់ចាំលណញ    (១៦.៦៩៣.០០០)   (៦៧.៧០៧)  (១២.១៧១.០០០)  (៤៩.៤៥១) 
ប្បាក់ចាំលណញកន ខប្គា    ៦២.៩៦៩.២២៨    ២៥៥.៤០៣   ៤៥.៤៧៩.៨៤៦  ១៨៤.៧៨៤ 
          
េទធផេេម្អិតលផេខ  ៗ   -  ១០.៥០៩  -  ១០.៤៦៤ 
េទធផេេម្អិតសរ បកន ខប្គា    ៦២.៩៦៩.២២៨    ២៦៥.៩១២   ៤៥.៤៧៩.៨៤៦  ១៩៥.២៤៨ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
របាយការណ៍ចំង្ណញ ឬខាត និខលទធផលលមអិតង្ផេខៗសង្ខេបប្បចបំ្ត៊ីមាស 
សប្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៦ខែ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២២ 
 

6 

 
កាំណត់សមាា េ់ដូចមានភាជ ប់ជាមួ្យចប់ពីទាំព័រទី១១ ដេ់ទី៣៥ រឺជាខផនកមួ្យថ្នព័ត៌មានហិរញ្ញវតថ សលខេប

ប្បចាំប្តីមាសលនុះ ។ 

 

 
 កាំណត់ 

សមាា េ់ 
 

ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២  

ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២១ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 
        
ចាំណូេពីការប្បាក់ ១១  ២៧១.៥៨៧.៨០២  ១.១០២.៦៤៦  ២១២.២០៦.២០២  ៨៦១.៧៦៩ 
ចាំណាយលេើការប្បាក់   (៣៤.៩៧៩.០៩៨)  (១៤២.០១៥)  (៣១.៤៩២.៤០៣)  (១២៧.៨៩១) 
ចាំណូេពីការប្បាក់ស ទធ   ២៣៦.៦០៨.៧០៤  ៩៦០.៦៣១  ១៨០.៧១៣.៧៩៩  ៧៣៣.៨៧៨ 
          
ចាំណូេពីកថ្ប្ម្លជ្ើខស្ថរ   ៣៤.០៧៩.៨៤១  ១៣៨.៣៦៤  ២៥.៤៦៤.៦៣១  ១០៣.៤១២ 
ចាំណាយលេើកថ្ប្ម្លជ្ើខស្ថរ   (១១.៩៩៣.៩៨៩)  (៤៨.៦៩៦)  (៩.៣៥៦.០១៦)  (៣៧.៩៩៥) 
ចាំណូេពីកថ្ប្ម្លជ្ើខស្ថរស ទធ   ២២.០៨៥.៨៥២  ៨៩.៦៦៨  ១៦.១០៨.៦១៥  ៦៥.៤១៧ 
          
ចាំណូេប្បតិបតតិការលផេខ  ៗ   ៣.៥៣៩.៥០២  ១៤.៣៧០  ២.៤១៥.៨៤១  ៩.៨១១ 
ចាំណាយប រាេិក ១២  (៤៨.៥៧៤.៧៧៨)  (១៩៧.២១៤)  (៤០.៤៨៩.៧១៤)  (១៦៤.៤២៩) 
ចាំណាយរាំេស់   (១១.២៩៣.១៦៤)  (៤៥.៨៥០)  (៩.០២៦.៤៧០)  (៣៦.៦៥៦) 
ចាំណាយប្បតិបតតិការ   (១៨.៣៨៤.៧៩៤)  (៧៤.៦៤២)  (១៦.១៨៦.២២៤)  (៦៥.៧៣១) 
ការខាតបខ់ស ទធថ្នឱ្នភាពតថ្ម្ល 

លេើប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ     (១៨.៧៤៤.១៤៦)   (៧៦.១០១)  (១៥.៧៩១.៣៥៣)  (៦៤.១២៩) 
ប្បាក់ចាំលណញម្ នដកពនធ    ១៦៥.២៣៧.១៧៦    ៦៧០.៨៦២   ១១៧.៧៤៤.៤៩៤  ៤៧៨.១៦១ 
          
ពនធលេើប្បាក់ចាំលណញ    (៣៤.៦៦៤.០០០)   (១៤០.៧៣៦)  (២៤.៧៩១.០០០)  (១០០.៦៧៥) 
ប្បាក់ចាំលណញកន ខប្គា    ១៣០.៥៧៣.១៧៦    ៥៣០.១២៦   ៩២.៩៥៣.៤៩៤  ៣៧៧.៤៨៦ 
          
េទធផេេម្អិតលផេខ  ៗ   -  (២.០៣៨)  -  ១១.៤០៩  
េទធផេេម្អិតសរ បកន ខប្គា    ១៣០.៥៧៣.១៧៦    ៥២៨.០៨៨   ៩២.៩៥៣.៤៩៤  ៣៨៨.៨៩៥ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
របាយការណ៍បខប្មបប្មួលមូលធនសង្ខេបប្បចបំ្ត៊ីមាស 
សប្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៦ខែ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២២ 
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  លដើម្ទ ន  ទ នបប្ម្ខុតាម្បទបបញ្ញតតិ  ប្បាក់ចាំលណញរកាទ ក  
េលម្អៀខពីការបតូរ
របិូយប័ណណ  សរ ប 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 
សប្មាប់ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ៦ខខ  

ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២១                   
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២១  ៣៣៥.០០០.០០០  ១.៣៥៥.០៧៥  ៤២.១៤១.៨៨៧  ១៧០.៤៦៤  ៣៩០.៦៤៦.៤២៤  ១.៥៨២.៣៣០  (២.១៦៥)  ៧៦៧.៧៨៨.៣១១  ៣.១០៥.៧០៤ 
បាំខបលខពីប្បាក់ចាំលណញរកាទ ក  ១១៥.០០០.០០០  ៤៦៧.០១៥  -  -  (១១៥.០០០.០០០)  (៤៦៧.០១៥)  -  -  - 
  ៤៥០.០០០.០០០  ១.៨២២.០៩០   ៤២.១៤១.៨៨៧  ១៧០.៤៦៤  ២៧៥.៦៤៦.៤២៤  ១.១១៥.៣១៥   (២.១៦៥)  ៧៦៧.៧៨៨.៣១១  ៣.១០៥.៧០៤ 
                   
ប្បាក់ចាំលណញកន ខប្គា  -  -  -  -  ៩២.៩៥៣.៤៩៤  ៣៧៧.៤៨៦  -  ៩២.៩៥៣.៤៩៤  ៣៧៧.៤៨៦ 
េទធផេេម្អិតលផេខ  ៗ- េលម្អៀខពីការបដូរ 

រូបិយប័ណណ  -  -  -  -  -  -  ១១.៤០៩  -  ១១.៤០៩ 
  -  -  -  -  ៩២.៩៥៣.៤៩៤  ៣៧៧.៤៨៦  ១១.៤០៩  ៩២.៩៥៣.៤៩៤  ៣៨៨.៨៩៥  
                   
ការលផេរពីប្បាក់ចាំលណញរកាទ កលៅ 

ទ នបប្ម្ខុ តាម្បទបបញ្ញតតិ  -  -  (១.៥៥៣.៤១៧)  (៦.៣៣០)  ១.៥៥៣.៤១៧   ៦.៣៣០   -  -  - 
េលម្អៀខពីការបដូររូបិយប័ណណ  -  ១១.៦៦០  -  ១.២៦៤  -  -  -  -  ១២.៩២៤ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២១  ៤៥០.០០០.០០០  ១.៨៣៣.៧៥០  ៤០.៥៨៨.៤៧០  ១៦៥.៣៩៨  ៣៧០.១៥៣.៣៣៥  ១.៤៩៩.១៣១  ៩.២៤៤  ៨៦០.៧៤១.៨០៥  ៣.៥០៧.៥២៣ 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
របាយការណ៍បខប្មបប្មួលមូលធនសង្ខេបប្បចបំ្ត៊ីមាស (ត) 
សប្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៦ខែ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២២ 
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  លដើម្ទ ន  ទ នបប្ម្ខុតាម្បទបបញ្ញតតិ  ប្បាក់ចាំលណញរកាទ ក  
េលម្អៀខពីការ
បតូររបិូយប័ណណ  សរ ប 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 
សប្មាប់ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ៦ខខ 

ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២                   
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២២  ៥២០.០០០.០០០  ២.១១៨.៤៨០  ៤៣.៦៣៧.៩០៩  ១៧៧.៧៨១  ៤៨៦.១៧៤.៥៨០  ១.៩៧០.៩៣១  ៩.៧៤៤  ១.០៤៩.៨១២.៤៨៩  ៤.២៧៦.៩៣៦ 
បាំខបលខពីប្បាក់ចាំលណញរកាទ ក  ១៤០.០០០.០០០  ៥៦៨.៤០០  -  -  (១៤០.០០០.០០០)  (៥៦៨.៤០០)  -  -  - 
  ៦៦០.០០០.០០០  ២.៦៨៦.៨៨០  ៤៣.៦៣៧.៩០៩  ១៧៧.៧៨១  ៣៤៦.១៧៤.៥៨០  ១.៤០២.៥៣១  ៩.៧៤៤  ១.០៤៩.៨១២.៤៨៩  ៤.២៧៦.៩៣៦ 
                   
ប្បាក់ចាំលណញកន ខប្គា  -  -  -  -  ១៣០.៥៧៣.១៧៦  ៥៣០.១២៦  -  ១៣០.៥៧៣.១៧៦  ៥៣០.១២៦ 
េទធផេេម្អិតលផេខ  ៗ- េលម្អៀខពីការបដូរ 

រូបិយប័ណណ  -  -  -  -  -  -  (២.០៣៨)  -  (២.០៣៨) 
  -  -  -  -  ១៣០.៥៧៣.១៧៦  ៥៣០.១២៦  (២.០៣៨)  ១៣០.៥៧៣.១៧៦  ៥២៨.០៨៨ 
                   
ការលផេរពីប្បាក់ចាំលណញរកាទ កលៅ 

ទ នបប្ម្ខុតាម្បទបបញ្ញតតិ  -  -  ៣៥.០៣៨.១៨១  ១៤២.៦០៥  (៣៥.០៣៨.១៨១)  (១៤២.៦០៥)  -  -  - 
េលម្អៀខពីការបដូររូបិយប័ណណ  -  (៦៨០)  -  (១៧៤)  -  -  -  -  (៨៥៤) 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២  ៦៦០.០០០.០០០  ២.៦៨៦.២០០  ៧៨.៦៧៦.០៩០  ៣២០.២១២  ៤៤១.៧០៩.៥៧៥  ១.៧៩០.០៥២  ៧.៧០៦  ១.១៨០.៣៨៥.៦៦៥  ៤.៨០៤.១៧០ 

 
កាំណត់សមាា េ់ដូចមានភាជ ប់ជាមួ្យចប់ពីទាំព័រទី១១ដេ់ទី៣៥ រឺជាខផនកមួ្យថ្នព័ត៌មានហិរញ្ញវតថ សលខេបប្បចាំប្តីមាសលនុះ ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ប្បារ់សង្ខេបប្បចបំ្ត៊ីមាស 
សប្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៦ខែ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២២ 
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 កាំណត់ 
សមាា េ់ 

 
ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២ 

 
ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២១ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

          
េាំហូរស្ថច់ប្បាក់ពីសកម្មភាព

ប្បតិបតតិការ          
ប្បាក់ចាំលណញម្ នបខ់ពនធ    ១៦៥.២៣៧.១៧៦    ៦៧០.៨៦២   ១១៧.៧៤៤.៤៩៤  ៤៧៨.១៦១ 
និយ័តភាព៖          
ចាំណាយរាំេស ់   ១១.២៩៣.១៦៤  ៤៥.៨៥០  ៩.០២៦.៤៧០  ៣៦.៦៥៦ 
ការខាតបខ់ស ទធថ្នឱ្នភាពតថ្ម្ល  

លេើប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ     ១៨.៧៤៤.១៤៦    ៧៦.១០១   ១៥.៧៩១.៣៥៣  ៦៤.១២៩ 
ខាត /(ចាំលណញ) បានពីការេក់

ប្ទពយសម្បតតិ និខបរកិាេ រ   ៤៤.៦២៧  ១៨១  (១០៣.៣៩៨)  (៤២០) 
ចាំលណញ ពីការខកខប្ប 

ភតិសនា   (២៤.៦៤៣)  (១០០)  (៤៣.៦០៤)  (១៧៧) 
ចាំណូេពីការប្បាក់ស ទធ   (២៣៦.៦០៨.៧០៤)  (៩៦០.៦៣១)  (១៨០.៧១៣.៧៩៩)  (៧៣៣.៨៧៨) 
   (៤១.៣១៤.២៣៤)  (១៦៧.៧៣៧)   (៣៨.២៩៨.៤៨៤)   (១៥៥.៥២៩) 
បខប្ម្បប្ម្ួេ ៖          
សម្ត េយលៅធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា  ១១៥.៦១៧.៣៨៨  ៤៦៩.៤០៧  ១២១.៨៥៨.៣៧២  ៤៩៤.៨៦៧ 
សម្ត េយលៅធនាគារនានា   ២.៧៥៨.៧៤៥  ១១.២០១  (៤០.០៤៥.៤៦៣)  (១៦២.៦២៥) 
ឥណទនផតេដ់េ់អតិងិជ្ន   (៧៧៤.០៨៦.៣៣០)  (៣.១៤២.៧៩០)  (៦៤៨.៨០៦.០២០)  (២.៦៣៤.៨០១) 
ប្ទពយសកម្មលផេខ  ៗ   (២៥.៨១០.០៦៨)  (១០៤.៧៨៩)  (៤.៦៩៨.១២៨)  (១៩.០៧៩) 
ប្បាក់បលញ្ញើរបស់ធនាគារ និខ  

ប្រឹុះស្ថថ នហិរញ្ញវតថ លផេខៗ    ៥៨.២៧១.០៣៩  ២៣៦.៥៨០  ១៧.០៩២.០៨៧  ៦៩.៤១១ 
ប្បាក់បលញ្ញើរបស់អតិងិជ្ន   ៥១៨.៨៤៦.៣៥៣  ២.១០៦.៥១៦  ៦៥៤.២៧១.៣៥៩  ២.៦៥៦.៩៩៦ 
បាំណ េលផេខៗ    (៣.៤៦៣.៥៣៣)  (១៤.០៦២)  ៤.៣៩៤.៧៥៤  ១៧.៨៤៦ 

ស្ថច់ប្បាក់ស ទធ(លប្បើប្បាស់កន ខ)/ 
បានពីប្បតិបតតិការ  (១៤៩.១៨០.៦៤០)  (៦០៥.៦៧៤)  

                  
៦៥.៧៦៨.៤៧៧   

                         
២៦៧.០៨៦  

         
ការប្បាក់បានទទួេ   ២៦៤.៤៥៧.២៩១  ១.០៧៣.៦៩៧  ២០៥.៨៥៥.៣៥៩  ៨៣៥.៩៧៩ 
ការប្បាក់បានបខ់   (៣៤.៨៥៥.១២៣)  (១៤១.៥១២)  (២៩.២៦២.១៧១)  (១១៨.៨៣៤) 
ពនធលេើប្បាក់ចាំណូេបានបខ់   (៥២.៧៧៥.៤១៣)  (២១៤.២៦៨)  (៣៩.៧៧៩.៩៦៧)  (១៦១.៥៤៦) 
ស្ថច់ប្បាក់បានពីសកម្មភាព 

ប្បតិបតតិការ  ២៧.៦៤៦.១១៥  ១១២.២៤៣  ២០២.៥៨១.៦៩៨  ៨២២.៦៨៥ 



 

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ប្បារ់សង្ខេបប្បចបំ្ត៊ីមាស (ត) 
សប្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៦ខែ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២២ 
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កាំណត់ 
សមាា េ់  

ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២ 

 
ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២១ 

   ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 
េាំហូរស្ថច់ប្បាក់ពីសកម្មភាព 

វនិិលោរ          
ការទិញប្ទពយសម្បតតិនិខបរកិាេ រ   (១១.៦៩៦.៣៨២)  (៤៧.៤៨៧)  (៥.៤៨៤.៦៥៦)  (២២.២៧៤) 
ការទិញប្ទពយសកម្មអរូបី   (៥៨៨.៨១៧)  (២.៣៩១)  (៥.៦៦១.៨៩៨)  (២២.៩៩៣) 
ស្ថច់ប្បាក់បានពីការេក់ប្ទពយ

សម្បតតិនិខបរកិាេ រ   ២៤.០១៤  ៩៧  ១០៣.៣៩៨  ៤២០ 
ស្ថច់ប្បាក់ស ទធលប្បើប្បាស់កន ខ 

សកម្មភាពវនិិលោរ   (១២.២៦១.១៨៥)  (៤៩.៧៨១)  (១១.០៤៣.១៥៦)  (៤៤.៨៤៧) 
          
េាំហូរស្ថច់ប្បាក់ពីសកម្មភាព 

ហិរញ្ញបបទន          
ស្ថច់ប្បាក់បានពីប្បាក់កម្េី   ១៣៥.២៨១.១២១  ៥៤៩.២៤១  ២៨៧.៤៦៤.០៤៩  ១.១៦៧.៣៩២ 
ការទូទត់សខប្បាក់កម្េី   (២២២.៩៤៣.៧៥៩)  (៩០៥.១៥២)  (២០២.៧២១.៩២២)  (៨២៣.២៥៤) 
ការទូទត់សខអន បាំណ េ   (៣.៩០០.០០០)  (១៥.៨៣៤)  (៣.៩០០.០០០)  (១៥.៨៣៨) 
ការទូទត់សខប្បាក់លដើម្ភតិសនា   (៥.៣២៤.៩៦៣)  (២១.៦១៩)  (៤.០១០.០៥៧)  (១៦.២៨៥) 
ស្ថច់ប្បាក់ស ទធ(លប្បើប្បាស់កន ខ)/

បានពីសកម្មភាពហិរញ្ញបបទន   (៩៦.៨៨៧.៦០១)  (៣៩៣.៣៦៤)  ៧៦.៨៣២.០៧០  ៣១២.០១៥ 
          
ការងយច ុះស ទធនូវស្ថច់ប្បាក់និខ 

ស្ថច់ប្បាក់សម្មូ្េ  (៨១.៥០២.៦៧១)  (៣៣០.៩០២)  ២៦៨.៣៧០.៦១២  ១.០៨៩.៨៥៣ 
ស្ថច់ប្បាក់និខស្ថច់ប្បាក់ 

សម្មូ្េនាលដើម្ប្គា   ៩៥៥.៣២៤.២៥១  ៣.៨៩១.៩៩១  ៥៩៥.២២០.៣៨៨  ២.៤០៧.៦៦៦ 
េលម្អៀខពីការបតូររូបិយប័ណណ   -  (៤.៦៣៦)  -  ២១.៦១៤ 
ស្ថច់ប្បាក់និខស្ថច់ប្បាក់ 

សម្មូ្េនាច ខប្គា ១៣  ៨៧៣.៨២១.៥៨០  ៣.៥៥៦.៤៥៣  ៨៦៣.៥៩១.០០០  ៣.៥១៩.១៣៣ 
ប្បតិបតតិការមិ្នខម្នស្ថច់ប្បាក់សាំខាន់ៗ 

លៅថ្ងៃទី៧ ខខលម្ស្ថ ឆ្ន ាំ២០២២ ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជាបានអន ម័្តលេើការបាំខបលខប្បាក់ចាំលណញរកាទ ក
របស់ធនាគារចាំនួន ១៤០ ោនដ ោល រអាលម្រកិ លៅជាមូ្េធន ខដេលធវើឲ្យលដើម្ទ នសរ បលកើនដេ់ ៦៦០ ោន
ដ ោល រអាលម្រកិ ខដេលសមើនឹខ ៦៦០.០០០ ភារហ  ន ជាមួ្យតថ្ម្លចរកឹ ១.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិ កន ខមួ្យហ  ន ។  

កាំណត់សមាា េ់ដូចមានភាជ ប់ជាមួ្យចប់ពីទាំព័រទី ១១ដេ់ទី៣៥ រឺជាខផនកមួ្យថ្នព័ត៌មានហិរញ្ញវតថ 
សលខេបប្បចាំប្តីមាសលនុះ ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សមាា លង់្លើព័ត៌មានហរិញ្ញវតថ សង្ខេបប្បចបំ្ត៊ីមាស 

សប្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ៦ខែ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២២ 
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១. អំព៊ីធនាគារ 

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ី ចាំកាត់ (លៅកាត់ថា “ធនាគារ”) បានច ុះបញ្ជ ីកន ខប្បលទសកម្ព ជាលៅថ្ងៃទី ២៥ ខខត ោ 
ឆ្ន ាំ១៩៩៦ ជាមួ្យប្កសួខពាណិជ្ជកម្មលប្កាម្ការច ុះបញ្ជ ីលេខ Co. ៣២២/៩៧E (លេខច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មងមី 
០០០១០៥៩៣)  និខ បានចប់លផតើម្លធវើប្បតិបតតិការអាជី្វកម្ម លៅថ្ងៃទី២៥ ខខត ោ ឆ្ន ាំ១៩៩៦ ។ លៅថ្ងៃទី២៨ 
ខខវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០០៦ ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា (“NBC”) បានផតេ់អាជ្ាប័ណណអចិថ្្នតយ៍លេខ ១៤ ដេ់ធនាគារ ។  

សកម្មភាពចម្បខ របស់ធនាគារ  រឺផតេ់លសវាកម្មធនាគារ និខ លសវាកម្មហិរញ្ញវតថ ខដេពាក់ព័នធលៅកន ខ
ប្ពុះរាជាណាចប្កកម្ព ជា។ ព ាំមានការផ្លល ស់បតូរជាស្ថរវនតលៅលេើសកម្មភាពចម្បខរបស់ធនាគារ លៅកន ខ
ការយិបរលិចេទលនុះលទ ។ 

ការោិេ័យច ុះបញ្ជ ីរបស់ធនាគារមានទីតាាំខសថិតលៅ អាគារលេខ ១៤១ ១៤៦ ១៤៨ និខ១៤៨ អា លប 
លស លដ ម្ហាវងីិ ប្ពុះសីហន  និខលេខ ១៥ និខ ១៥៣ អា លប លស ផលូវលេខ២៧៨  និខ ផេុះលេខ ១៧១  
ផលូវប្តសក់ខផអម្ ភូមិ្ទី៤ សង្ហា ត់បឹខលកខកខទី១ ខណឌ បឹខលកខកខ រាជ្ធានីភនាំលពញ  ប្ពុះរាជាណាចប្កកម្ព ជា  ។ 

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតថ សលខេបប្បចាំប្តីមាស    ប្តូវបានអន ម័្តឲ្យលចញផាយលោយប្កុម្ប្បឹកាភិបាេ លៅ        
ថ្ងៃទី ១០ ខខ សីហា ឆ្ន ាំ២០២២  ។ 

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតថ សលខេបប្បចាំប្តីមាសសប្មាប់ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និខ ៦ខខ ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ
២០២២ ប្តូវបានលធវើការប្តួតពិនិតយ លោយព ាំបានលធវើសវនកម្មលនាុះលទ ។ 

២. មូលដ្ឋា នថ្នការង្រៀបចំ 

២.១ របាយការណ៍អន លោម្ភាព 

ព័ត៌មានសលខេបប្បចាំប្តីមាស ប្តូវបានលរៀបចាំលឡើខ លោយអន លោម្តាម្ សតខ់ោររណលនយយអនតរជាតិថ្ន
កម្ព ជា លេខ ៣៤ សតីពី របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ចលនាល ុះលពេ  ។  

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតថ សលខេបប្បចាំប្តីមាស មិ្នបានរាប់បញ្េូ េ នូវកាំណត់សមាា េ់ទាំខអស់ ខដេមានកន ខ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ប្បចាំឆ្ន ាំលនាុះលទ ។ ដូលចនុះលហើយ ព័ត៌មានហិរញ្ញវតថ ប្បចាំប្តីមាស រួរខតអានជាមួ្យ              
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ប្បចាំឆ្ន ាំ សប្មាប់ដាំណាច់ការយិបរលិចេទថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ និខលសចកតីជូ្នដាំណឹខជា
ស្ថធារណៈរបស់ធនាគារ លៅអាំឡ ខការយិបរចិេទប្បចាំប្តីមាសលនុះ ។  

២.២ ការវនិិចេ័យរណលនយយសាំខាន់ៗនិខប្បភពចម្បខថ្នការបា៉ា ន់ស្ថម នភាពមិ្នប្បាកដប្បជា 

ការលរៀបចាំព័ត៌មានហិរញ្ញវតថ សលខេបប្បចាំប្តីមាស  តប្ម្ូវឱ្យរណៈប្រប់ប្រខ   លធវើការវនិិចេ័យ ការបា៉ា ន់ស្ថម ន 
និខការសនមត ខដេមានផេប៉ាុះពាេ់ដេ់ការអន វតតនូវលគាេនលោបាយរណលនយយ និខសម្ត េយប្ទពយសកម្ម 
បាំណ េ ចាំណូេ និខចាំណាយ ខដេបានរាយការណ៍។ េទធផេជាក់ខសតខអាចខ សពីការបា៉ា ន់ស្ថម នទាំខលនាុះ ។ 
  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សមាា លង់្លើព័ត៌មានហរិញ្ញវតថ សង្ខេបប្បចបំ្ត៊ីមាស 

សប្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ៦ខែ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២២ 
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 ២. មូលដ្ឋា នថ្នការង្រៀបចំ(ត) 

២.២ ការវនិិចេ័យរណលនយយសាំខាន់ៗនិខប្បភពចម្បខថ្នការបា៉ា ន់ស្ថម នភាពមិ្នប្បាកដប្បជា(ត) 

  លៅកន ខការលរៀបចាំលឡើខថ្នព័ត៌មានហិរញ្ញវតថ សលខេបប្បចាំប្តីមាស ការវនិិចេ័យសាំខាន់ៗ  ខដេប្តូវបានលធវើ
លោយរណៈប្រប់ប្រខកន ខការអន វតតនូវលគាេនលោបាយរណលនយយ និខ ប្បភពចម្បខថ្នការបា៉ា ន់ស្ថម នភាពមិ្ន
ប្បាកដប្បជា រឺដូចនឹខអវីខដេបានអន វតតលៅកន ខរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ សប្មាប់ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ថ្ងៃទី៣១ 
ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ ខដរ ។ 

២.៣ ការបង្ហា ញជារបិូយប័ណណប្បាក់លរៀេ 

អន លោម្តាម្ចាប់សតីពី រណលនយយនិខសវនកម្ម ច ុះថ្ងៃទី១១ ខខលម្ស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៦ ការកត់ប្តាបតូរពីប្បាក់
ដ ោល រអាលម្រកិលៅជាប្បាក់លរៀេ ប្តូវបានបង្ហា ញកន ខព័ត៌មានហិរញ្ញវតថ សលខេបប្បចាំប្តីមាស លោយ 
លប្បើប្បាស់អប្តាច ខការយិបរលិចេទ និខអប្តាម្ធយម្សប្មាប់ការយិបរលិចេទ  ដូចខដេបានប្បកាសលោយធនាគារជាតិ
ថ្នកម្ព ជា ។  

ប្ទពយសកម្ម និខបាំណ េលៅកន ខរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវតថ នីមួ្យៗខដេបានបង្ហា ញ ប្តូវបានបដូរ
តាម្អប្តាច ខការយិបរលិចេទថ្នព័ត៌មានលោយខឡកខេខ់ចាំណូេ និខចាំណាយ លៅកន ខរបាយការណ៍ ចាំលណញ ឬ ខាត 
និខ  េទធផេេម្អិតលផេខ  ៗ និខខេខ់លៅកន ខេាំហូរស្ថច់ប្បាក់ ប្តូវបានបដូរលៅជាប្បាក់លរៀេលោយលប្បើប្បាស់អប្តា
ម្ធយម្សប្មាប់ការយិបរលិចេទ។ េទធផេថ្នភាពេលម្អៀខខដេលកើតលទបើខពីការបដូររបិូយប័ណណ ប្តូវបានកត់ប្តាកន ខ 
េទធផេេម្អិតលផេខ  ៗ។  

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតថ សលខេបប្បចាំប្តីមាសខដេបានបង្ហា ញជាប្បាក់លរៀេ ប្តូវបានលធវើលឡើខលោយខផអកលេើ 
អប្តាបតូរប្បាក់កន ខមួ្យដ ោល រអាលម្រកិដូចខាខលប្កាម្៖ 

 អប្តាច ខការយិបរលិចេទ  អប្តាម្ធយម្៦ខខ  អប្តាម្ធយម្៣ខខ 

ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២ ៤.០៧០  ៤.០៦០  ៤.០៥៦ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ ៤.០៧៤  គាម ន  គាម ន 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២១ ៤.០៧៥  ៤.០៦១  ៤.០៦៣ 

ការបខាត់លេខ 

តួលេខលៅកន ខរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ  ប្តូវបានបខាត់សប្មាប់ប្បាក់ដ ោល រអាលម្រកិ និខខេខ់ោនសប្មាប់
ប្បាក់លរៀេ។ 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សមាា លង់្លើព័ត៌មានហរិញ្ញវតថ សង្ខេបប្បចបំ្ត៊ីមាស 
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៣. ង្គាលនង្ោបាយគណង្នយយសខំាន់ៗ 

លគាេនលោបាយរណលនយយប្តូវបានអន វតត  លោយមានសខាតិភាព  ដូចរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ    សប្មាប់
ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ លេើកខេខខត ការអន វតតសតខ់ោរងមី និខសតខ់ោរខដេប្តូវបានលធវើ
វលិស្ថធនកម្មដូចខាខលប្កាម្ ។ 

៣.១ សតខ់ោរងមី និខសតខ់ោរខដេប្តូវបានលធវើវលិស្ថធនកម្មខដេមានស ពេភាពលៅកន ខការយិបរលិចេទលនុះ 

ការលធវើវលិស្ថធនកម្មលៅលេើ CIAS ៣៧ កិចេសនាខាតបខ់ - ថ្ងលលដើម្កន ខការបាំលពញកិចេសនា 

ការខកសប្ម្ួេប្បចាំឆ្ន ាំលៅលេើសតខ់ោរ  
CIFRS ២០១៨-២០២០ 

- ការលធវើវលិស្ថធនកម្មលៅលេើ CIFRS ១ ការអន វតតជាលេើកដាំបូខថ្ន
សតខ់ោរ CIFRs 

- ការលធវើវលិស្ថធនកម្មលៅលេើ CIFRS ៩ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវតថ  
- ការលធវើវលិស្ថធនកម្មលៅលេើឧទហរណ៍ពនយេ់លេើCIFRS១៦ 
- ការលធវើវលិស្ថធនកម្មលៅលេើ CIAS ៤១ កសិកម្ម 

ការលធវើវលិស្ថធនកម្មលៅលេើ CIAS ១៦ ប្ទពយសម្បតតិ និខបរកិាេ រ - ប្បាក់កថ្ប្ម្ទទួេបានម្ នលពេ 
  ការោក់លប្បើប្បាស់ 

ការលធវើវលិស្ថធនកម្មលៅលេើ CIFRS ៣ លោខថ្នប្កបខណឌ ទសេនទន 

ការអន វតតសតខ់ោរខដេប្តូវបានលធវើវលិស្ថធនកម្មទាំខលនុះ មិ្នមានផេប៉ាុះពាេ់ជាស្ថរវនតលៅលេើ 
ព័ត៌មានហិរញ្ញវតថ របស់ធនាគារលឡើយ ។ 

៣.២ សតខ់ោរងមី និខសតខ់ោរCIFRSsខដេបានខកខប្បខដេបានលចញផាយខតព ាំទន់មានស ពេភាព 

 សដខ់ោររណលនយយងមីមួ្យចាំនួន វលិស្ថធនកម្មសតខ់ោររណលនយយ និខការបកស្ស្ថយលេើសតខ់ោរ
រណលនយយប្តូវបានលបាុះផាយ ខតវាមិ្នខម្នជាកាតពវកិចេសប្មាប់ដាំណាច់ការយិបរលិចេទរាយការណ៍ថ្ងៃទី ៣០  
ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២លនាុះលឡើយ លហើយធនាគារក៏ព ាំបានលធវើការអន វតតម្ នកាេកាំណត់លនាុះខដរ។ សតខ់ោរ  
វលិស្ថធនកម្ម ឬការបកស្ស្ថយលេើសតខ់ោររណលនយយទាំខលនុះ មិ្នប្តូវបានរ ាំពឹខថានឹខមានផេប៉ាុះពាេ់ជាស្ថរវនត
ដេ់ធនាគារកន ខការយិបរលិចេទរាយការណ៍បចេ បបនន ឬនាលពេអនារត និខដេ់ប្បតិបតតិការនាលពេអនារតខដេ
អាចលម្ើេល ើញលនាុះលទ ។ 
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៤. ឥណទានផតលដ់លអ់តិងិជន 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២  ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 
វាស់ខវខតាម្តថ្ម្លដករ ាំេស់        
ឥណទនពាណិជ្ជកម្ម ៥.១៧៦.៥៣៩.១៥១  ២១.០៦៨.៥១៤  ៤.៦០២.៣៤៨.០១៥  ១៨.៧៤៩.៩៦៦ 
ឥណទនវបិារបូន៍ ៧៩២.២៤៨.៧៦៧  ៣.២២៤.៤៥២  ៦០៨.៤៨៨.៩៧១  ២.៤៧៨.៩៨៤ 
ឥណទនអនកលប្បើប្បាស់៖        
ឥណទនលរហោឋ ន ១០៣.៩២៩.១០៨  ៤២២.៩៩១  ៨៧.១២៥.៩៣៣  ៣៥៤.៩៥១ 
ឥណទនោនយនត ៩.៧៤៧.៩០៤  ៣៩.៦៧៤  ៨.០០៣.៥៦៣  ៣២.៦០៧ 
ឥណទនផតេ់ដេ់ប រាេិក ១៧.៦៦៥.៧២០  ៧១.៨៩៩  ១៦.៧៤៧.០៨៤  ៦៨.២២៨ 
ឥណទនប រាេ ១.៦៤៤.០១៥  ៦.៦៩១  ១.២២៤.៥៧៧  ៤.៩៨៩ 
ប័ណណឥណទន ១.៦២៤.៤២៣  ៦.៦១៣  ១.៤៦៧.២៦៤  ៥.៩៧៧ 

ឥណទនដ េសរ ប ៦.១០៣.៣៩៩.០៨៨  ២៤.៨៤០.៨៣៤  ៥.៣២៥.៤០៥.៤០៧  ២១.៦៩៥.៧០២ 
សាំវធិាននធនលេើការខាតបខ់ពី

ឱ្នភាពថ្នតថ្ម្ល  (៦៥.០៩០.៨៩៨)   (២៦៤.៩២០)  (៤៦.៤១៥.៨១១)  (១៨៩.០៩៨) 
  ៦.០៣៨.៣០៨.១៩០    ២៤.៥៧៥.៩១៤   ៥.២៧៨.៩៨៩.៥៩៦  ២១.៥០៦.៦០៤ 
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៥. សទិធិរន ខការង្ប្បើប្បាសប់្ទពយសរមម 

ធនាគារបានច ុះភតិសនាលេើការជួ្េប្ទពយសកម្មរមួ្មានអគារការោិេ័យ និខោនយនត។ ព័ត៌មាន  
សដីអាំពីភតិសនាខដេធនាគាររឺជាភតិកៈប្តូវបានបង្ហា ញដូចខាខលប្កាម្។ 

 

 អគារ
ការោិេ័យ  ោនយនត  សរ ប 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១         
តថ្ម្លលដើម្  ៦០.៥១២.៧០៥  ៣.១៤៧.៦៤៦  ៦៣.៦៦០.៣៥១  ២៥៩.៣៥២ 
រ ាំេស់បខារ  ២១.៤៧៤.៨៤៦  ២.២៩២.២៦៧  ២៣.៧៦៧.១១៣  ៩៦.៨២៧ 
តថ្ម្លលោខ  ៣៩.០៣៧.៨៥៩  ៨៥៥.៣៧៩  ៣៩.៨៩៣.២៣៨  ១៦២.៥២៥ 
 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២         
តថ្ម្លលដើម្         
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២២  ៦០.៥១២.៧០៥  ៣.១៤៧.៦៤៦  ៦៣.៦៦០.៣៥១  ២៥៩.៣៥២ 
ការទិញបខនថម្  ២០.៦២៣.៧៩៤  ៤៣៩.០១៥  ២១.០៦២.៨០៩  ៨៥.៥១៥ 
ការខកខប្បភតិសនា  (៩២.៥៧៤)  (៥២.៥៦៥)  (១៤៥.១៣៩)  (៥៨៩) 
េលម្អៀខពីការបតូររបិូយប័ណណ  -  -  -  (៤៥) 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២  ៨១.០៤៣.៩២៥  ៣.៥៣៤.០៩៦  ៨៤.៥៧៨.០២១  ៣៤៤.២៣៣ 
រ ាំេស់បខារ         
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២២  ២១.៤៧៤.៨៤៦  ២.២៩២.២៦៧  ២៣.៧៦៧.១១៣  ៩៦.៨២៧ 
រ ាំេស់  ៤.១៨៣.៧៥០  ៤០៦.១៩១  ៤.៥៨៩.៩៤១  ១៨.៦៣៥ 
ការខកខប្បភតិសនា  ៦១.២៣២  ៣.៤៦៥  ៦៤.៦៩៧  ២៦៣ 
េលម្អៀខពីការបតូររបិូយប័ណណ  -  -  -  (៤៨) 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២  ២៥.៧១៩.៨២៨  ២.៧០១.៩២៣  ២៨.៤២១.៧៥១  ១១៥.៦៧៧ 
តថ្ម្លលោខ         
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២  ៥៥.៣២៤.០៩៧  ៨៣២.១៧៣  ៥៦.១៥៦.២៧០  ២២៨.៥៥៦ 
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៦.  ប្ទពយសរមមង្ផេខៗ 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២  ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 
        
ប្បាក់កក់និខប្បាក់បខ់ម្ ន ៣៥.៩២៥.៨១៩  ១៤៦.២១៨  ២០.៦៨៥.២៧៩  ៨៤.២៧២ 
រណនីប្តូវទទួេពីMaster/Visa Card

និខMoneyGramនិខរណនីប្តូវ
ទទួេលផេខ  ៗ ២០.៥៥៤.៥០៩  ៨៣.៦៥៧  ១៣.៤៩៥.៥១៨  ៥៤.៩៨១ 

ការចាំណាយប លរប្បទន ៨.០៦២.៩៧៦  ៣២.៨១៦  ៤.០២១.០៩៦  ១៦.៣៨២ 
ការផាត់ផាខ់កាត ២.៤០០.៦៩០  ៩.៧៧១  ៣.៤៦៥.៥៣២  ១៤.១១៩ 
ការវនិិលោរលផេខ  ៗ ៧៦.១៨៥  ៣១០  ៧៦.១៨៥  ៣១០ 
សាំវធិានធនលេើឱ្នភាពថ្នតថ្ម្ល

ប្បាក់កក់ និខរណនី 
ប្តូវទទួេលផេខ  ៗ (១.០៥២.៤៤៦)  (៤.២៨៣)  (១.០៥២.១២៨)  (៤.២៨៧) 

 ៦៥.៩៦៧.៧៣៣  ២៦៨.៤៨៩  ៤០.៦៩១.៤៨២  ១៦៥.៧៧៧ 
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៧. មូលបប្តបំណ ល 
 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២  ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 
        
សញ្ហញ ប័ណណស្ថជី្វកម្ម ២១.៤២៣.៥២៧  ៨៧.១៩៤  ២១.៣១០.៩៩៦  ៨៦.៨២១ 

លៅថ្ងៃទី៣១ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៩ ធនាគារបានទទួេេិខិតអន ញ្ហញ តពីធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា សតីពី
ការលបាុះផាយេក់សញ្ហញ ប័ណណស្ថជី្វកម្ម។ 

លៅថ្ងៃទី៧ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៩ ធនាគារបានទទួេការអន ញ្ហញ ត និខច ុះបញ្ជ ីជាស្ថថ ពរពី និយ័តករ 
មូ្េបប្តកម្ព ជាលៅកាត់ថា “SERC” (ពីម្ នរឺរណៈកម្មការមូ្េបប្តកម្ព ជា) លេើទប្ម្ខ់ពាកយលសនើស ាំរមួ្ និខ 
ឯកស្ថរផតេ់ព័ត៌មាន សប្មាប់ការលបាុះផាយេក់សញ្ហញ ប័ណណស្ថជី្វកម្មរបស់ធនាគារជាស្ថធារណៈ។  
សញ្ហញ ប័ណណលនុះប្តូវបានលបាុះផាយឲ្យលៅវនិិលោរិនចាំនួន ៦៥ នាក់    លៅថ្ងៃទី១៤ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៩ កន ខ
ចាំនួនទឹកប្បាក់សរ ប ៨៤.៨២១ ពាន់ោនលរៀេ (ប្បមាណ ២០.៨២០.០៧៩ ដ ោល រអាលម្រកិ) កន ខរយៈលពេ ៣ 
ឆ្ន ាំ និខអប្តារូប៉ា ខ ៧,៧៥% កន ខមួ្យឆ្ន ាំ។ ការប្បាក់ប្តូវទូទត់ជាលរៀខរាេ់ពាក់កណាត េឆ្ន ាំ។ 

ធនាគារមិ្នមានការខកខាតសខប្តេប់លៅប្បាក់លដើម្ ឬការប្បាក់ ឬការរ ាំលោភបាំពានណាមួ្យ
ទក់ទខនឹខមូ្េបប្តបាំណ េរបស់ធនាគារកន ខឆ្ន ាំលនុះលទ។ 

សប្មាប់ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២ ធនាគារបានលធវើការទូទត់  
ការប្បាក់លេើមូ្េបប្តបាំណ េ ជូ្នដេ់វនិិលោរិន ជាទឹកប្បាក់សរ បចាំនួន ៣.២៩៤ ោនលរៀេឬ ប្បមាណ 
៨០៩.៣៨៧ ដ ោល រអាលម្រកិ (២០២១៖ ៣.២៩៥ ោនលរៀេ ឬ ប្បមាណ ៨០៨.៦១៤ ដ ោល រអាលម្រកិ) ។  
សញ្ហញ ប័ណណនឹខផ តកាំណត់លៅថ្ងៃទី ១៤ ខខសីហា ឆ្ន ាំ ២០២២ ។ 
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៨. ប្បារ់រមច៊ី 
 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២  ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 
        
ប្បាក់កម្េីវាស់ខវខតាម្តថ្ម្ល 

ដករ ាំេស់         
ប្បតិបតតិការផតេ់សនេនីយភាព 

លោយមានការធានា (ក) ៥១.៧២០.៤៧១  ២១០.៥០២  ១៦៧.២៧៦.៧៨៩  ៦៨១.៤៨៦ 
ប្បាក់កម្េីពីធនាគារ (ខ) ៥៤.៣៧៧.៤៥១  ២២១.៣១៧  ៣០.១២២.៨៣៧  ១២២.៧២០ 
        

 ១០៦.០៩៧.៩២២  ៤៣១.៨១៩  ១៩៧.៣៩៩.៦២៦  ៨០៤.២០៦ 

(ក) លនុះតាំណាខឱ្យប្បតិតបតតិការផតេ់សនេនីយភាពលោយមានការធានា (LPCOs) ចាំនួន ៣៥ ខដេ 
ផតេ់លោយធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា (២០២១៖ ៣០ LPCOs)។ ប្បាក់លដើម្ និខការប្បាក់ ប្តូវលធវើការទូទត់លៅលពេ
ដេ់កាេកាំណត់ ជាមួ្យនឹខរយៈលពេប្ពម្លប្ពៀខចប់ពី៣ខខ រហូតដេ់ ១២ខខ(២០២១៖ ៣ខខ ដេ់ ១២ខខ)។ 

(ខ) លនុះតាំណាខឱ្យប្បាក់កម្េីពីធនាគារលផេខៗ ជាមួ្យនឹខរយៈលពេប្ពម្លប្ពៀខចប់ពី ៣ខខ រហូត
ដេ់ ៧ឆ្ន ាំ (២០២១៖ ៣ខខ ដេ់ ៧ឆ្ន ាំ)។ 

 LPCO ខដេទទួេបានពីធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា ប្តូវបានធានាលពញលេញលោយមូ្េបប្តអាចជួ្ញដូរបានជា
ប្បាក់ដ ោល រអាលម្រកិ។ ប្បាក់កម្េីលផេខលទៀត ព ាំមានប្ទពយធានាលនាុះលទ ។ ប្បាក់កម្េីខាខលេើ ចាំណាយអប្តាការប្បាក់លងរ
ចប់ពី ១,៦៧% លៅ ៦,១៥% កន ខមួ្យឆ្ន ាំ (២០២១៖ ០,៦៣% លៅ ៦,៨៤% )។ 

៩. បំណ លភតិសនា 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២  ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 
កាេវភិារតាម្អាយ កាេ៖        
ឆ្ន ាំទី១ ១០.៥០៩.៧៦៤  ៤២.៧៧៥  ៨.៧៦៣.៥៨៦  ៣៥.៧០៣ 
ឆ្ន ាំទី២ ៩.៩៥១.១៤៤  ៤០.៥០១  ៧.៩២៦.៣៣៥  ៣២.២៩២ 
ឆ្ន ាំទី៣ ៩.៤៨៨.៨២៦  ៣៨.៦២០  ៧.៥១១.០២១  ៣០.៦០០ 
ឆ្ន ាំទី៤ ៩.០៤៤.៥៦៦  ៣៦.៨១១  ៦.៨០២.៧៥២  ២៧.៧១៤ 
ឆ្ន ាំទី៥ ៧.៩៩១.៣៤១  ៣២.៥២៥  ៦.០២២.៣៧២  ២៤.៥៣៥ 
តលៅម្ ខ ២៤.៩៤៨.៩២២  ១០១.៥៤២  ១៣.២០៧.៨១៧  ៥៣.៨០៩ 
 ៧១.៩៣៤.៥៦៣  ២៩២.៧៧៤  ៥០.២៣៣.៨៨៣  ២០៤.៦៥៣ 
ដក ៖ ការប្បាក់មិ្នទន់ទទួេស្ថា េ់ (១៣.០៨៤.៨៧៤)  (៥៣.២៥៦)  (៧.៧៧០.៥២៨)  (៣១.៦៥៧) 
 ៥៨.៨៤៩.៦៨៩  ២៣៩.៥១៨  ៤២.៤៦៣.៣៥៥  ១៧២.៩៩៦ 
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១០. ទ នបប្មុខតាមបទបបញ្ញតតិ 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២  ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

សម្ត េយលដើម្ការយិបរលិចេទ ៤៣.៦៣៧.៩០៩  ១៧៧.៧៨១  ៤២.១៤១.៨៨៧  ១៧០.៤៦៤ 
ការលផេរលៅទ នបប្ម្ុខតាម្បទបបញ្ញតតិ ៣៥.០៣៨.១៨១  ១៤២.៦០៥  ១.៤៩៦.០២២  ៦.០៩៥ 
េលម្អៀខពីការបតូររបិូយប័ណណ -  (១៧៤)  -  ១.២២២ 
សម្ត េយនាច ខការយិបរលិចេទ  ៧៨.៦៧៦.០៩០    ៣២០.២១២   ៤៣.៦៣៧.៩០៩  ១៧៧.៧៨១ 
 

លៅកន ខកាំឡ ខការយិបរលិចេទ ធនាគារបានកក់ប្តាសាំវធិានធនបខនថម្ ខដេជាេទធផេថ្នស្ថរាចរខណនាាំងមី
របស់ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា លេខធ៧-០២១-២៣១៤ សតីពីកាតពវកិចេលធវើចាំណាត់ថាន ក់ និខសាំវធិានធនចាំលពាុះ 
ឥណទន លរៀបចាំលឡើខវញិច ុះថ្ងៃទី ២៨ ខខធនូ ឆ្ន ាំ ២០២១ ។ 

 
១១. ចំណូលព៊ីការប្បារ់ស ទធ 

  
ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២  

ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២១ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 
       
ចាំណូេពីការប្បាក់         
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិងិជ្ន  ១៣៦.២៧៦.៤០២  ៥៥២.៧៣៧  ១០៧.១៧៧.៣៨១  ៤៣៥.៤៦២ 
សម្ត េយលៅធនាគារជាតិថ្ន 

កម្ព ជានិខធនាគារនានា  ៣.៤៦៦.៣៧៥  ១៤.០៦០  ១.៨៩១.៩៨៦  ៧.៦៨៧ 
មូ្េបប្តវនិិលោរ  ៥៦៩.៥៩៨  ២.៣១០  ១៦៥.២៤៣  ៦៧១ 
លផេខ  ៗ  ៥១.២០៦  ២០៨  ២៨.៩៧៣  ១១៨ 
  ១៤០.៣៦៣.៥៨១  ៥៦៩.៣១៥  ១០៩.២៦៣.៥៨៣  ៤៤៣.៩៣៨ 
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១១. ចំណូលព៊ីការប្បារ់ស ទធ (ត) 

  
ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២  

ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២១ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 
       
ចាំណូេពីការប្បាក់         
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិងិជ្ន  ២៦៣.៩៨៩.៧៧១  ១.០៧១.៧៩៨  ២០៨.១៥២.៧០៥  ៨៤៥.៣០៨ 
សម្ត េយលៅធនាគារជាតិថ្ន 

កម្ព ជានិខធនាគារនានា  ៦.៣៧០.៩៩៣  ២៥.៨៦៦  ៣.៦៦៨.៩៩២  ១៤.៩០០ 
មូ្េបប្តវនិិលោរ  ១.១២៧.៦០៤  ៤.៥៧៨  ៣១៩.៩១៧  ១.២៩៩ 
លផេខ  ៗ  ៩៩.៤៣៤  ៤០៤  ៦៤.៥៨៨  ២៦២ 
  ២៧១.៥៨៧.៨០២  ១.១០២.៦៤៦  ២១២.២០៦.២០២  ៨៦១.៧៦៩ 

១២. ចំណាយប គាលរិ 

 
ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២  
ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២១ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 
      
ប្បាក់លបៀវតេរនិ៍ខប្បាក់រង្ហវ ន់ ២២.៩៤៤.៨៣៩  ៩៣.០៦៤  ១៨.៧៩៥.០៨៨  ៧៦.៣៦៤ 
ប្បាក់បាំណាច់អតីតភាពការង្ហរ ១.៤៤៦.៦៩៣  ៥.៨៦៨  ១.០៧៩.១៥៨  ៤.៣៨៥ 
ចាំណាយលផេខ លៗេើប រាេិក ១.០៦០.៦៣០  ៤.៣០២  ៨០៩.០១៣  ៣.២៨៧ 
        
 ២៥.៤៥២.១៦២  ១០៣.២៣៤  ២០.៦៨៣.២៥៩  ៨៤.០៣៦ 
 

 
ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 

ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២  
ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២១ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 
      
ប្បាក់លបៀវតេរនិ៍ខប្បាក់រង្ហវ ន់ ៤៣.៧៧៥.៤៦៦  ១៧៧.៧២៨  ៣៦.៧៥២.៦៣៩  ១៤៩.២៥២ 
ប្បាក់បាំណាច់អតីតភាពការង្ហរ ២.៨៧៣.២៨៩  ១១.៦៦៦  ២.២២៨.៨៥១  ៩.០៥១ 
ចាំណាយលផេខ លៗេើប រាេិក ១.៩២៦.០២៣  ៧.៨២០  ១.៥០៨.២២៤  ៦.១២៦ 
 ៤៨.៥៧៤.៧៧៨  ១៩៧.២១៤  ៤០.៤៨៩.៧១៤  ១៦៤.៤២៩ 
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រំណត់សមាា លង់្លើព័ត៌មានហរិញ្ញវតថ សង្ខេបប្បចបំ្ត៊ីមាស 

សប្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ៦ខែ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២២ 
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១៣. ស្ថច់ប្បារ់និខស្ថច់ប្បារ់សមមូល 
 សប្មាប់លគាេបាំណខថ្នរបាយការណ៍េាំហូរស្ថច់ប្បាក់ ស្ថច់ប្បាក់និខស្ថច់ប្បាក់សម្មូ្េរួម្មាន៖ 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២  ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២១ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 
      
ស្ថច់ប្បាក់កន ខថ្ដ ៤៤៥.៧១៥.៤០៧  ១.៨១៤.០៦២  ៥០៦.៤៣៨.៧៤៩  ២.០៦៣.៧៣៨ 
សម្ត េយលៅធនាគារជាតិ 

ថ្នកម្ព ជា ២៤៨.៨៥៩.៤១៧  ១.០១២.៨៥៨  ១៤៧.៦៥២.៦១៤  ៦០១.៦៨៤ 
សម្ត េយលៅធនាគារនានា ១៧៩.២៤៦.៧៥៦  ៧២៩.៥៣៣  ២០៩.៤៩៩.៦៣៧  ៨៥៣.៧១១ 
        
 ៨៧៣.៨២១.៥៨០  ៣.៥៥៦.៤៥៣  ៨៦៣.៥៩១.០០០  ៣.៥១៩.១៣៣ 
 

ស្ថច់ប្បាក់ និខ ស្ថច់ប្បាក់សម្មូ្េ រមួ្មាន ស្ថច់ប្បាក់ និខប្បាក់បលញ្ញើមានកាេកាំណត់រយៈលពេខលី 
ខដេមានអាយ កាេលដើម្ ៣ខខ ឬតិចជាខលនុះ លោយកាត់កខឥណទនវបិារូបន៍ខដេលៅសេ់។ តថ្ម្លលោខថ្ន
ប្ទពយសកម្មទាំខលនុះ រឺប្បហាក់ប្បខហេនឹខតថ្ម្លសម្ស្សប។  

 
១៤. ភាគ៊ីពារ់ព័នធ 

(ក) ភារីពាក់ព័នធ និខទាំនាក់ទាំនខ 

ភារីពាក់ព័នធ និខទាំនាក់ទាំនខជាមួ្យធនាគារមានដូចខាខលប្កាម្៖ 

ភារីពាក់ព័នធ ទាំនាក់ទាំនខ 
ធនាគារជាតិកាណាោ ភារទ និកលម្ច ខលប្កាយបខអស់ 
រណៈប្រប់ប្រខសាំខាន់  ៗ រណៈប្រប់ប្រខប្បតិបតតិរបស់ធនាគារ ខដេជាអនកលធវើការសលប្ម្ច

ចិតតសាំខាន់ៗទក់ទខលៅនឹខលគាេលៅយ ទធស្ថស្រសតរបស់ធនាគារ 
ប្កុម្ហ  ន Advanced Technology Asia IT  ញាតិសម្ព័នធ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សមាា លង់្លើព័ត៌មានហរិញ្ញវតថ សង្ខេបប្បចបំ្ត៊ីមាស 

សប្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ៦ខែ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២២ 
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១៤. ភាគ៊ីពារ់ព័នធ (ត)  

ខ) សម្ត េយភារីពាក់ព័នធ 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២  ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 
        

ឥណទនផដេ់ឲ្យរណៈប្រប់ប្រខ ៦.២០៦.៨៣១  ២៥.២៦២  ៥.២៥២.៥៤២  ២១.៣៩៩ 
        

ប្បាក់បលញ្ញើ និខប្បាក់តម្ាេ់លោយ
អភិបាេ និខរណៈ ប្រប់ប្រខ ៣.៩១៩.២២៧  ១៥.៩៥១  ៣.៣៦៣.៩៨៤  ១៣.៧០៥ 

        

អន បាំណ េពីធនាគារជាតិកាណាោ ១៤៤.១២៧.២១២  ៥៨៦.៥៩៨  ១៤៨.០២៧.៩៦២  ៦០៣.០៦៦ 
        

ប្បាក់បលញ្ញើលៅធនាគារជាតិកាណាោ ១៥៦.១៤៧.៧៨៦  ៦៣៥.៥២១  ១៨៥.៧០៣.៣០១  ៧៥៦.៥៥៥ 

(រ) ប្បតិបតតិការជាមួ្យភារីពាក់ព័នធនានា 

 
ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២  
ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២១ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 
      

ចាំណូេការប្បាក់លៅលេើឥណទន
ផដេ់ឲ្យរណៈប្រប់ប្រខ ៥៨.២៧៤  ២៣៦  ៦៩.៣៩៧  ២៨២ 

        

ចាំណាយលេើការប្បាក់បលញ្ញើនិខ 
ប្បាក់តម្ាេ់ឲ្យអភិបាេនិខ 
រណៈប្រប់ប្រខ  ៤.១៣០   ១៧   ១១.៧៦១   ៤៨  

        

ចាំណាយលេើការប្បាក់ឲ្យធនាគារជាតិ 
កាណាោ ២.៨៨០.៧៧២  ១១.៦៨៤  ២.២៩២.៧៧៧  ៩.៣១៦ 

        

ចាំណូេការប្បាក់ពីធនាគារជាតិ 
កាណាោ ៣៧៧.៧៥៩  ១.៥៣២  ១៣០.១៤១  ៥២៩ 

        

ចាំណាយលេើលសវាកម្មពីញាតិសម្ព័នធ ២៩៦.៤៨៨  ១.២០៣  ៣៤៣.៦១៧  ១.៣៩៦ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សមាា លង់្លើព័ត៌មានហរិញ្ញវតថ សង្ខេបប្បចបំ្ត៊ីមាស 

សប្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ៦ខែ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២២ 
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១៤. ភាគ៊ីពារ់ព័នធ (ត)  

 (រ) ប្បតិបតតិការជាមួ្យភារីពាក់ព័នធនានា (ត) 

 

 
ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 

ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២  
ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២១ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 
      

ចាំណូេការប្បាក់លៅលេើឥណទន
ផដេ់ឲ្យរណៈប្រប់ប្រខ ១២៦.៣៩៨  ៥១៣  ១៣៥.២៥៥  ៥៤៩ 

        

ចាំណាយលេើការប្បាក់បលញ្ញើនិខ 
ប្បាក់តម្ាេ់ឲ្យអភិបាេនិខ 
រណៈប្រប់ប្រខ  ១២.៧១៧    ៥២   ២៥.៨៥១   ១០៥  

        

ចាំណាយលេើការប្បាក់ឲ្យធនាគារជាតិ 
កាណាោ ៥.៧៥៦.៩៩៦  ២៣.៣៧៣  ៤.៥៨៦.៥៧២  ១៨.៦២៦ 

        

ចាំណូេការប្បាក់ពីធនាគារជាតិ 
កាណាោ ៥៧៦.៩៧៩  ២.៣៤៣  ១៣០.១៤១  ៥២៩ 

        
ចាំណាយលេើការទិញប្ទពយសម្បតតិ 

និខបរកិាេ រពីញាតិសម្ព័នធ ៦៧៧.៨២២  ២.៧៥២  -  - 
        

ចាំណាយលេើលសវាកម្មពីញាតិសម្ព័នធ ៦០៤.៩៤៩  ២.៤៥៦  ៥៤៩.៩២៩  ២.២៣៣ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សមាា លង់្លើព័ត៌មានហរិញ្ញវតថ សង្ខេបប្បចបំ្ត៊ីមាស 

សប្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ៦ខែ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២២ 
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១៤. ភាគ៊ីពារ់ព័នធ (ត)  

( ) ប្បាក់លបៀវតេររ៍បស់អភិបាេ និខរណៈប្រប់ប្រខសាំខាន់ៗ 

 

 
ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២  
ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២១ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 
      
ប្បាក់លបៀវតេរនិ៍ខអតថប្បលោជ្ន៍  ៦.៤៤៧.៦៩៨    ២៦.១៥២   ៥.៥០៥.៧៦៦   ២២.៣៧០  

 

 
ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 

ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២  
ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២១ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 
      
ប្បាក់លបៀវតេរនិ៍ខអតថប្បលោជ្ន៍ ១៣.២៦៨.៥៣៣  ៥៣.៨៧០  ១០.០០៤.១៤២  ៤០.៦២៧ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សមាា លង់្លើព័ត៌មានហរិញ្ញវតថ សង្ខេបប្បចបំ្ត៊ីមាស 

សប្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ៦ខែ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២២ 

25 

 

១៥. រិចចសនាឥណទាន និខរិចចសនាធានាហរិញ្ញវតថ  

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២  ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 
        
ឥណទនវបិារបូន៍ខដេមិ្នទន់ 
បានលប្បើ ២៧៩.៨៤៥.៣១៦  ១.១៣៨.៩៧០  ២៤០.៧១១.២៩២  ៩៨០.៦៥៨ 

ការធានាលេើការទូទត់ ១៣.៣២០.២២៣  ៥៤.២១៣  ១០.៥៤៤.៣០១  ៤២.៩៥៧ 
មូ្េបប្តបាំណ េ ១២.៨៥៥.២៦៦  ៥២.៣២១  ១២.១៦៤.២៣៣  ៤៩.៥៥៧ 
េិខិតឥណទន ១១.៩៥០.៥១៨  ៤៨.៦៣៩  ៧.៩៤៥.៥៩០  ៣២.៣៧០ 
ប័ណណឥណទនខដេមិ្នទន់បានលប្បើ ១០.២៩១.៤០២  ៤១.៨៨៦  ៩.៨៦០.០៧០  ៤០.១៧០ 
មូ្េបប្ត ៤.៤០០.០០០  ១៧.៩០៨  ៤.៤០០.០០០  ១៧.៩២៦ 
មូ្េបប្តលេើការលដញថ្ងល ៦៦៥.៩០៤  ២.៧១០  ៤០៨.៨៤៤  ១.៦៦៦ 
មូ្េបប្តបាំណ េលេើការធានា ៣៨៧.៧០២  ១.៥៧៨  ៧៨២.០៤៨  ៣.១៨៦ 
ការធានាលផេខ  ៗ ២៣៧.០០០  ៩៦៥  ២៣៧.០០០  ៩៦៦ 
        
 ៣៣៣.៩៥៣.៣៣១  ១.៣៥៩.១៩០  ២៨៧.០៥៣.៣៧៨  ១.១៦៩.៤៥៦ 

១៦. ការរាយការណ៍តាមខផនរ 

ប្បាក់ចាំណូេមួ្យភារធាំរបស់ធនាគាររឺបានម្កពីអាជី្វកម្មខផនកខតមួ្យខដេជាឥណទន និខការផតេ់ 
កម្េី លហើយសកម្មភាពទាំខអស់ប្តូវបានលធវើលឡើខលៅកន ខប្ពុះរាជាណាចប្កកម្ព ជា ។ 

១៧. តថ្មៃសមប្សបថ្នប្ទពយសរមម និខបំណ លហរិញ្ញវតថ  

តថ្ម្លសម្ស្សបបង្ហា ញពីចាំនួនទឹកប្បាក់ខដេប្ទពយសកម្ម អាចប្តូវបានបដូរ ឬបាំណ េប្តូវបានទូទត់តាម្
មូ្េោឋ នធម្មតា ។ តថ្ម្លទីផារ មិ្នអាចរកបានសប្មាប់ខផនកសាំខាន់ថ្នប្ទពយសកម្ម និខបាំណ េលនាុះលទ ។  
លហត លនុះ តថ្ម្លទីផារប្តូវខផអកលេើការសនមតរបស់រណៈប្រប់ប្រខ លោយលោខតាម្ប្បលភទថ្នប្ទពយសកម្ម និខ
បាំណ េទាំខលនាុះ ។ តាម្ទសេនៈរបស់រណៈប្រប់ប្រខ តថ្ម្លលោខថ្នប្ទពយសកម្ម និខបាំណ េហិរញ្ញវតថ ខដេ
មានកន ខរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញវតថ  មានតថ្ម្លប្បហាក់ប្បខហេនឹខតថ្ម្លសម្ស្សប ។ កន ខការលធវើការវាយតថ្ម្ល
លនុះ  រណៈប្រប់ប្រខសនមតថាឥណទនផតេ់ដេ់អតិងិជ្ន ប្តូវបានរកាទ ករហូតដេ់កាេកាំណត់ជាមួ្យនឹខ
តថ្ម្លសម្ស្សបលសមើនឹខតថ្ម្លលោខថ្នឥណទនផតេ់ដេ់អតិងិជ្ន ខដេប្តូវបានលធវើនិយ័តកម្មលេើសាំវធិានធន
សប្មាប់ឥណទនខាតបខ់ ប្បសិនលបើមាន ។ 
  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សមាា លង់្លើព័ត៌មានហរិញ្ញវតថ សង្ខេបប្បចបំ្ត៊ីមាស 

សប្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ៦ខែ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២២ 
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១៨. ការប្គប់ប្គខហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  
លគាេនលោបាយប្រប់ប្រខហានិភ័យហិរញ្ញវតថ របស់ធនាគារ បានលធវើលឡើខស្សបលៅនឹខលគាេនលោបាយ

ខដេបានបង្ហា ញលៅកន ខរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ សប្មាប់ដាំណាច់ការយិបរលិចេទ ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

សាំវធិានធនលេើការខាតបខ់ - បខប្ម្បប្ម្ួេថ្នការខាតបខ់ឥណទនរ ាំពឹខទ ក (លៅកាត់ថា “ECL”) ថ្នឥណទនផតេ់
ដេ់អតិងិជ្ន 

តារាខខាខលប្កាម្ សលខេបពីសាំវធិានធនលេើ ការខាតបខ់ឥណទនផតេ់ដេ់អតិងិជ្នកន ខកាំឡ ខ
ការយិបរលិចេទ៖ 
  ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២ 

 
 ដាំណាក់កាេ 

ទី១  
ដាំណាក់កាេ

ទី២  
ដាំណាក់កាេ

ទី៣ 
  

 

 
ECL១២ខខ 

 

ECL 
លពញមួ្យ
អាយ កាេ 

 ECL 
លពញមួ្យ
អាយ កាេ 

 

សរ ប 

 
 ដ ោល រ 

អាលម្រកិ  
ដ ោល រ 
អាលម្រកិ 

 ដ ោល រ 
អាលម្រកិ 

 
ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

សាំវធិានធនលេើការខាតបខ់ 
លៅថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២២ 

 
៣២.០២៧.៤១៨  ៤.១១៨.៨៨២  ១០.២៦៩.៥១១  ៤៦.៤១៥.៨១១  ១៨៩.០៩៨ 

បខប្ម្បប្ម្េួសាំវធិានធនលេើការខាតបខ់           
លផេរលៅដាំណាក់កាេទី១  ១.៦៣៩.៥០៩  (១.៣៥៥.១៦១)  (២៨៤.៣៤៨)  -  - 
លផេរលៅដាំណាក់កាេទី២  (២៥៩.១៦៤)  ២៩៧.៣០០  (៣៨.១៣៦)  -  - 
លផេរលៅដាំណាក់កាេទី៣  (៤៤៨.៦៤៤)  (២.០៤៨.៧៨៤)  ២.៤៩៧.៤២៨  -  - 

ការវាស់ខវខលឡើខវញិថ្នសាំវធិានធនលេើ
ការខាតបខ់ស ទធ(១) 

 
១.១៦២.៩៨៨  ៣.៩៨២.០១៦  ៧.៧០៦.៦១៣  ១២.៨៥១.៦១៧  ៥២.៣០៦ 

ប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ១.៥៣១.៦៩៦  ១៥៦.៣៥០  ១.៨៦៣.៣៥៨  ៣.៥៥១.៤០៤  ១៤.៤៥៤ 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ ខេខទទួេស្ថា េ់  (៧៨៦.៣០០)  (២៩៦.១៩៧)  (៩៤៩.៣៦៨)  (២.០៣១.៨៦៥)  (៨.២៧០) 
ការេ បលចញ  (៦៥៨)  (១០.៩៤៦)  (៨៤.៤៦៥)  (៩៦.០៦៩)  (៣៩១) 
បខប្ម្បប្ម្េួនានា  ៤.៤០០.០០០(២)  -  -  ៤.៤០០.០០០  ១៧.៩០៨ 
េលម្អៀខពីការបតូររូបិយប័ណណ  -  -  -  -  (១៨៥) 
សាំវធិានធនលេើការខាតបខ់ 
លៅថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២ 

 
៣៩.២៦៦.៨៤៥  ៤.៨៤៣.៤៦០  ២០.៩៨០.៥៩៣  ៦៥.០៩០.៨៩៨  ២៦៤.៩២០ 

(១) រាប់បញ្េូ េការវាស់ខវខលឡើខវញិថ្នសាំវធិានធនថ្នការខាតបខ់ (បនាេ ប់ពីការលផេរ) ខដេបណាត េម្កពីការផ្លល ស់បតូរបរមិាណ 
និខរ ណភាពឥណទនថ្នប្បាក់កម្េីខដេមានស្ស្ថប់ ។ 

(២) លនុះបង្ហា ញពីការបខនថម្ ECL សប្មាប់ដាំណាច់ការយិបរលិចេទថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២។ សូម្ពិនិតយកាំណត់សមាា េ់ 
១៩ (ក) សប្មាប់ព័ត៌មានេម្អិត ។  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សមាា លង់្លើព័ត៌មានហរិញ្ញវតថ សង្ខេបប្បចបំ្ត៊ីមាស 

សប្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ៦ខែ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២២ 
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១៨. ការប្គប់ប្គខហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

សាំវធិានធនលេើការខាតបខ់ - បខប្ម្បប្ម្ួេថ្នការខាតបខ់ឥណទនរ ាំពឹខទ ក (លៅកាត់ថា “ ECL”) ថ្នឥណទនផតេ់
ដេ់អតិងិជ្ន (ត) 

 
  ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២១ 

 
 ដាំណាក់កាេ 

ទី១  
ដាំណាក់កាេ 

ទី២  
ដាំណាក់កាេ 

ទី៣ 
  

 

 
ECL១២ខខ 

 

ECL 
លពញមួ្យអាយ 

កាេ 

 ECL 
លពញមួ្យ
អាយ កាេ 

 

សរ ប 

 
 ដ ោល រ 

អាលម្រកិ  
ដ ោល រ 
អាលម្រកិ 

 ដ ោល រ 
អាលម្រកិ 

 
ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

សាំវធិានធនលេើការខាតបខ់លៅ 
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២១ 

 
៩.២៨៣.៧៦៧  ២.៩៩៣.៩៩៥  ៦.៤៩៤.៣៧៣  ១៨.៧៧២.១៣៥  ៧៥.៩៣៣ 

បខប្ម្បប្ម្េួសាំវធិានធនលេើការ 
ខាតបខ់ 

 
         

លផេរលៅដាំណាក់កាេទី១  ៨២.៩៩០  (៨២.៩៩០)  -  -  - 
លផេរលៅដាំណាក់កាេទី២  (៤៥.៩២៤)  ៦៩.៨២២  (២៣.៨៩៨)  -  - 
លផេរលៅដាំណាក់កាេទី៣  (៤០.៩២៩)  (៨៣៨.៦០៧)  ៨៧៩.៥៣៦  -  - 

ការការវាស់ខវខលឡើខវញិ ថ្នសាំវធិានធនលេើ
ការខាតបខ់ស ទធ(១) 

 
២.៧១៥.៤២២  ៩១៣.៩៦៦  ៩៤៦.៥០០  ៤.៥៧៥.៨៨៨  ១៨.៦៤៧ 

ប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ១.២៨៨.៤១៥  ៤០៧  ១៥៦.៩៥៤  ១.៤៤៥.៧៧៦  ៥.៨៩២ 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ ខេខទទួេស្ថា េ់  (៤៩៥.៨៧៥)  (២០២.៥៦៩)  (៧៥៣.៣៧៣)  (១.៤៥១.៨១៧)  (៥.៩១៦) 
ការេ បលចញ  -  (៣.៨០៩)  (៥៧.៥៦១)  (៦១.៣៧០)  (២៥០) 
បខប្ម្បប្ម្េួនានា  ១១.០០០.០០០(២)  -  -  ១១.០០០.០០០  ៤៤.៨២៥ 
េលម្អៀខពីការបតូររូបិយប័ណណ  -  -  -  -  ៥៦២ 
សាំវធិានធនលេើការខាតបខ់ 
លៅថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២១ 

 
២៣.៧៨៧.៨៦៦  ២.៨៥០.២១៥  ៧.៦៤២.៥៣១  ៣៤.២៨០.៦១២  ១៣៩.៦៩៣ 

(១) រាប់បញ្េូ េការវាស់ខវខលឡើខវញិថ្នសាំវធិានធនថ្នការខាតបខ់ (បនាេ ប់ពីការលផេរ) ខដេបណាត េម្កពីការផ្លល ស់បតូរបរមិាណ 
និខរ ណភាពឥណទនថ្នប្បាក់កម្េីខដេមានស្ស្ថប់ ។ 

(២) លនុះបង្ហា ញពីការបខនថម្ ECL សប្មាប់ដាំណាច់ការយិបរលិចេទថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២១។ សូម្ពិនិតយកាំណត់សមាា េ់  
១៩ (ក) សប្មាប់ព័ត៌មានេម្អិត ។ 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សមាា លង់្លើព័ត៌មានហរិញ្ញវតថ សង្ខេបប្បចបំ្ត៊ីមាស 

សប្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ៦ខែ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២២ 
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១៨. ការប្គប់ប្គខហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

ហានិភ័យសនេនីយភាព 

ការវភិារតាម្អាយ កាេថ្នប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ  និខបាំណ េហិរញ្ញវតថ  

តារាខខាខលប្កាម្បង្ហា ញពីអាយ កាេលៅតាម្កិចេសនាជាក់ខសតខខដេលៅសេ់ ថ្នប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ  
និខបាំណ េហិរញ្ញវតថ របស់ធនាគារ ។ ផេបូកថ្នសម្ត េយខដេបានបង្ហា ញលៅកន ខការវភិារតាម្អាយ កាេមិ្ន
អាច ផាូផាខជាមួ្យនឹខតថ្ម្លលោខថ្នប្ទពយសកម្ម និខបាំណ េដូចខដេបានបង្ហា ញលៅកន ខរបាយការណ៍ស្ថថ នភាព
ហិរញ្ញវតថ លឡើយ ។ លនុះលោយស្ថរខតការវភិារតាម្អាយ កាេ រមួ្បញ្េូ េ េាំហូរស្ថច់ប្បាក់ទាំខអស់ខដេទក់ទខ
នឹខប្បាក់លដើម្ លោយខផអកលេើមូ្េោឋ នមិ្នលធវើអបបហារ ។ ចាំនួនទឹកប្បាក់សប្មាប់កិចេសនាឥណទន និខ 
កិចេសនាធានាហិរញ្ញវតត  រឺជាចាំនួនអតិបរមិាខដេអាចប្តូវបានដកលចញលប្កាម្កិចេសនាឥណទន ឬប្តូវបាន 
អន វតតលប្កាម្កិចេសនាធានាហិរញ្ញវតថ ខដេរមួ្បញ្េូ េទាំខរយៈលពេដាំបូខខដេ កិចេសនាទាំខលនុះប្តូវបាន 
ទូទត់ ។ េាំហូរស្ថច់ប្បាក់មិ្នលធវើអបបហារ ជាបាំណ េខដេសថិតលៅលប្កាម្  កិចេសនាធានាហិរញ្ញវតថ  និខ 
កិចេសនាប្បហាក់ប្បខហេ លោយខបខខចកខផអកលេើកាេបរលិចេទដាំបូខខដេលរអាចប្តូវបានអន វតត ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សមាា លង់្លើព័ត៌មានហរិញ្ញវតថ សង្ខេបប្បចបំ្ត៊ីមាស 

សប្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ៦ខែ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២២ 
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១៨. ការប្គប់ប្គខហានិភ័យហរិញ្ញវតថ ( ត) 

 ហានិភ័យសនេនីយភាព (ត) 

ការវភិារតាម្អាយ កាេថ្នប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ និខបាំណ េហិរញ្ញវតថ  (ត) 
 
  តថ្ម្លលោខ  

តថ្ម្លដ េ 
េាំហូរចូេ/(លចញ)  រហូតដេ់១ខខ 

 
>១–៣ខខ  >៣–១២ខខ  >១–៥ឆ្ន ាំ  លេើសពី៥ឆ្ន ាំ  

មិ្នមានអាយ កាេ
ចាស់ោស់ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២                 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ តាម្ប្បលភទ                 
ប្ទពយសកម្មមិ្នខម្ននិសេនេ                 
ស្ថច់ប្បាក់កន ខថ្ដ  ៤៤៥.៧១៥.៤០៧  ៤៤៥.៧១៥.៤០៧  ៤៤៥.៧១៥.៤០៧  -  -  -  -  - 
សម្ត េយលៅធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា  ១.២៩១.៥៩៤.២១៥  ១.២៩៣.៤៦៤.០៣៥  ២៦២.៥៩០.៥២៩  ២០៣.៥១៨.៩៨៤  ២៨៩.៧៦២.៩៩៩  -  -  ៥៣៧.៥៩១.៥២៣ 
សម្ត េយលៅធនាគារនានា  ៤៥៥.២៦២.៨៦៧  ៤៥៩.០១៦.៥០៧  ២០១.១៩៦.៥៣៤  ៨៥.៤៥៩.៧៦៨  ១៧២.៣៦០.២០៥  -  -  - 
ឥណទនផដេដ់េ់អតិងិជ្ន  ៦.០៣៨.៣០៨.១៩០  ៨.១១៧.៣៨៩.៤៥៩  ២១៧.២៣៦.៦៤៦  ៣១៨.០២៥.៧១៥  ១.៤៦៩.៣២៧.៣៣៧  ៣.៨៧២.៤០៤.៤៤៣  ២.២៤០.៣៩៥.៣១៨  - 
មូ្េបប្តវនិិលោរ  ៣៧.៨៣៧.៥៦១  ៤០.៨៣០.៩៦៨  ៣.០៨៦.៤២៥  -  ១.០៣៤.៣៦០  ៣៦.៧១០.១៨៣  -  - 
ប្ទពយសកម្មលផេខ  ៗ  ៣៤.០០០.១៩៦  ៣៤.០០០.១៩៦  ១៩.៦០៣.៥៤១  ១០០.៧៨៧  ១០០.១៩២  ១.៧៨៦.៧២១  ៤.៣៩៤.៩៧៨  ៨.០១៣.៩៧៧ 
                 

សម្មូ្េជាដ ោល រអាលម្រកិ  ៨.៣០២.៧១៨.៤៣៦  ១០.៣៩០.៤១៦.៥៧២  ១.១៤៩.៤២៩.០៨២  ៦០៧.១០៥.២៥៤  ១.៩៣២.៥៨៥.០៩៣  ៣.៩១០.៩០១.៣៤៧  ២.២៤៤.៧៩០.២៩៦  ៥៤៥.៦០៥.៥០០ 
                 
សម្មូ្េជាោនលរៀេ  ៣៣.៧៩២.០៦៤  ៤២.២៨៨.៩៩៥  ៤.៦៧៨.១៧៧  ២.៤៧០.៩១៨  ៧.៨៦៥.៦២១  ១៥.៩១៧.៣៦៨  ៩.១៣៦.២៩៧  ២.២២០.៦១៤ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សមាា លង់្លើព័ត៌មានហរិញ្ញវតថ សង្ខេបប្បចបំ្ត៊ីមាស 

សប្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ៦ខែ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២២ 
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១៨.  ការប្គប់ប្គខហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

ហានិភ័យសនេនីយភាព (ត) 

ការវភិារតាម្អាយ កាេថ្នប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ និខបាំណ េហិរញ្ញវតថ  (ត) 

  តថ្ម្លលោខ  
តថ្ម្លដ េ 

េាំហូរចូេ/(លចញ)  រហូតដេ់១ខខ 
 

>១–៣ខខ  >៣–១២ខខ  >១–៥ឆ្ន ាំ  លេើសពី៥ឆ្ន ាំ  
មិ្នមានអាយ កាេ
ចាស់ោស់ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២                 
បាំាំណ េហិរញ្ញវតថ តាម្ប្បលភទ                 
បាំណ េមិ្នខម្ននិសេនេ                 
ប្បាក់បលញ្ញើរបស់ធនាគារនិខ
ប្រឹុះស្ថថ នហិរញ្ញវតថ លផេខៗ  (១៥៣.៨៣៣.៣៦៨)  (១៥៦.៧៧៦.៦៩៥)  (៤៥.៣៨៨.៧៤៧)  (៤៤.២១១.៣៣៨)  (៦១.៤៨៧.៧៩៦)  (៥.៦៨៨.៨១៤)  -  - 

ប្បាក់បលញ្ញើរបស់អតិងិជ្ន  (៦.៧២៩.៣១៣.៥៩៨)  (៦.៧៧១.០០៦.២២២)  (៥.៦៨១.៤២១.២១៩)  (២៤៨.០១៩.២៦៤)  (៧៩១.៨៤៩.៤៥៤)  (៤៩.៧១៦.២៨៥)  -  - 
មូ្េបប្តបាំណ េ  (២១.៤២៣.៥២៧)  (២១.៦២១.៥៤៩)  -  (២១.៦២១.៥៤៩)  -  -  -  - 
ប្បាក់កម្េី  (១០៦.០៩៧.៩២២)  (១០៩.០៩៦.៤០៩)  (១៤.២៤៧.៧០៤)  (៦៣.៨១១.៣៨៥)  (២៦.១៤៤.៧៣២)  (៥១៤.៥៤២)  (៤.៣៧៨.០៤៦)  - 
អន បាំណ េ  (១៤៤.១២៧.២១២)  (១៨៨.១៨០.៧៩៥)  -  -  (៣.៦៥៧.៤៣៦)  (១១៣.៥១២.៤៨២)  (៧១.០១០.៨៧៧)  - 
បាំណ េភតិសនា  (៥៨.៨៤៩.៦៨៩)  (៧១.៩៣៤.៥៦៣)  (៩០៧.០១៧)  (២.៦០២.៥៥២)  (៧.០០០.១៩៥)  (៣៦.៤៧៥.៨៧៧)  (២៤.៩៤៨.៩២២)  - 
បាំណ េលផេខៗ  (៤២.៥១២.៥៤៩)  (៤២.៥១២.៥៤៩)  -  (២១.៩៨០.៥១១)  (៩.៨៤៤.៤១០)  (១០.២៥០.៧៦១)  (៤៣៦.៨៦៧)  - 

  (៧.២៥៦.១៥៧.៨៦៥)  (៧.៣៦១.១២៨.៧៨២)  (៥.៧៤១.៩៦៤.៦៨៧)  (៤០២.២៤៦.៥៩៩)  (៨៩៩.៩៨៤.០២៣)  (២១៦.១៥៨.៧៦១)  (១០០.៧៧៤.៧១២)  - 
កិចេសនាឥណទននិខ 
កិចេសនាធានាហិរញ្ញវតត   -  (៣២៩.៣១៦.៣៣២)  (១៩.៥៩១.៩២២)  (៥៧.៩៤៥.០៤៩)  (២៣៨.៤០៤.៨៧៧)  (១៣.៣៦៤.៩៨៧)  (៩.៤៩៧)  - 

សម្មូ្េជាដ ោល រអាលម្រកិ  (៧.២៥៦.១៥៧.៨៦៥)  (៧.៦៩០.៤៤៥.១១៤)  (៥.៧៦១.៥៥៦.៦០៩)  (៤៦០.១៩១.៦៤៨)  (១.១៣៨.៣៨៨.៩០០)  (២២៩.៥២៣.៧៤៨)  (១០០.៧៨៤.២០៩)  - 

សម្មូ្េជាោនលរៀេ  (២៩.៥៣២.៥៦៣)  (៣១.៣០០.១១២)  (២៣.៤៤៩.៥៣៥)  (១.៨៧២.៩៨០)  (៤.៦៣៣.២៤៣)  (៩៣៤.១៦២)  (៤១០.១៩២)  - 
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១៨.  ការប្គប់ប្គខហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

  ហានិភ័យសនេនីយភាព (ត) 

 ការវភិារតាម្អាយ កាេថ្នប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ និខបាំណ េហិរញ្ញវតថ  (ត) 
 

  តថ្ម្លលោខ  
តថ្ម្លដ េ 

េាំហូរចូេ/(លចញ)  រហូតដេ់១ខខ 
 

>១–៣ខខ  >៣–១២ខខ  >១–៥ឆ្ន ាំ  លេើសពី៥ឆ្ន ាំ  
មិ្នមានអាយ កាេ
ចាស់ោស់ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១                 
ប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ តាម្ប្បលភទ                 
ប្ទពយសកម្មមិ្នខម្ននិសេនេ                 
ស្ថច់ប្បាក់កន ខថ្ដ  ៤៧៨.៨២៩.៨៣៤  ៤៧៨.៨២៩.៨៣៤  ៤៧៨.៨២៩.៨៣៤  -  -  -  -  - 
សម្ត េយលៅធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា  ១.៣៥៣.៩៥៣.៧៦៩  ១.៣៥៤.៣៥៦.០៣៥  ២៤៨.៣៩២.០៨៩  ១៩៩.៥០៩.២៩២  ៤២២.១៧៩.១២៦  -  -  ៤៨៤.២៧៥.៥២៨ 
សម្ត េយលៅធនាគារនានា  ៥៥៧.៤៥៦.១១៤  ៥៦២.៥៣១.៦៦៩  ២៧៣.៦៦៥.៣៤៤  ៣៩.៨២៧.៦២៦  ២៤៩.០៣៨.៦៩៩  -  -  - 
ឥណទនផដេដ់េ់អតិងិជ្ន  ៥.២៧៨.៩៨៩.៥៩៦  ៧.១៤៣.០៧៣.០៥១  ១៦៦.១៩៣.៧០៨  ២៥៨.៣២០.៦៤៥  ១.២៧២.៧២៥.៤៥៨  ៣.៥១៤.៥៦១.៥០០  ១.៩៣១.២៧១.៧៤០  - 
មូ្េបប្តវនិិលោរ  ៣៦.៨៣៩.៦៧៥  ៤១.០០៧.១៩១  -  -  ៣.១១២.៩៣៨  ៣៧.៨៩៤.២៥៣  -  - 
ប្ទពយសកម្មលផេខ  ៗ  ២៤.៥៣០.៣៨២  ២៤.៥៣០.៣៨២  ១២.៥៩៣.៧០៣  ១០៤.៣៨០  ១៧២.៦៣០  ១.៥២៦.៤៩០  ៤.៣០២.២២៥  ៥.៨៣០.៩៥៤ 

                 
សម្មូ្េជាដ ោល រអាលម្រកិ  ៧.៧៣០.៥៩៩.៣៧០  ៩.៦០៤.៣២៨.១៦២  ១.១៧៩.៦៧៤.៦៧៨  ៤៩៧.៧៦១.៩៤៣  ១.៩៤៧.២២៨.៨៥១  ៣.៥៥៣.៩៨២.២៤៣  ១.៩៣៥.៥៧៣.៩៦៥  ៤៩០.១០៦.៤៨២ 
                 
សម្មូ្េជាោនលរៀេ  ៣១.៤៩៤.៤៦២  ៣៩.១២៨.០៣៣  ៤.៨០៥.៩៩៥  ២.០២៧.៨៨២  ៧.៩៣៣.០១០  ១៤.៤៧៨.៩២៤  ៧.៨៨៥.៥២៨  ១.៩៩៦.៦៩៤ 
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១៨.  ការប្គប់ប្គខហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

  ហានិភ័យសនេនីយភាព (ត) 

ការវភិារតាម្អាយ កាេថ្នប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ និខបាំណ េហិរញ្ញវតថ  (ត) 

  តថ្ម្លលោខ  
តថ្ម្លដ េ 

េាំហូរចូេ/(លចញ)  រហូតដេ់១ខខ 
 

>១–៣ខខ  >៣–១២ខខ  >១–៥ឆ្ន ាំ  លេើសពី៥ឆ្ន ាំ  
មិ្នមានអាយ កាេ
ចាស់ោស់ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១                 
បាំាំណ េហិរញ្ញវតថ តាម្ប្បលភទ                 
បាំណ េមិ្នខម្ននិសេនេ                 
ប្បាក់បលញ្ញើរបស់ធនាគារនិខ
ប្រឹុះស្ថថ នហិរញ្ញវតថ លផេខៗ  (៩៥.៥៣១.៧៤២)  (៩៦.៦០៤.៩២៣)  (៧២.៣២៩.៩៣៧)  -  (២២.៧៦០.៨៤៥)  (១.៥១៤.១៤១)  -  - 

ប្បាក់បលញ្ញើរបស់អតិងិជ្ន  (៦.២០៨.១៩៨.៣៤៣)  (៦.២៣៩.៤១៦.១៨៥)  (៥.៣៦២.៤៣២.៥២៨)  (២១៩.៧៥៩.៩៧៤)  (៦១៧.៦២៤.៤៦១)  (៣៩.៥៩៩.២២២)  -  - 
មូ្េបប្តបាំណ េ  (២១.៣១០.៩៩៦)  (២២.៤២៨.១២៩)  -  (៨០៦.៥៨០)  (២១.៦២១.៥៤៩)  -  -  - 
ប្បាក់កម្េី  (១៩៧.៣៩៩.៦២៦)  (២០៥.២៦៨.៤១៤)  (៦៣.៥២២.៤២៣)  (៣០.៨៨៣.១៩៥)  (១០៥.៧០៨.៧៤០)  (៤៧៥.០៨៩)  (៤.៦៧៨.៩៦៧)  - 
អន បាំណ េ  (១៤៨.០២៧.៩៦២)  (១៩៧.៧២៥.១៥៦)  -  -  (២.១៣១.៨០១)  (១២២.៩៨១.២១៩)  (៧២.៦១២.១៣៦)  - 
បាំណ េភតិសនា  (៤២.៤៦៣.៣៥៥)  (៥០.២៣៣.៨៨៣)  (៧៨០.៧២១)  (១.៤៨៧.១២២)  (៦.៤៩៥.៧៤៣)  (២៨.២៦២.៤៨០)  (១៣.២០៧.៨១៧)  - 
បាំណ េលផេខៗ  (៤៦.៥៤៣.៤២៥)  (៤៦.៥៤៣.៤២៥)  (២.៨១៧)  (២២.៨៦៣.៥៧៩)   (៦.៣៥៤.១៩៩)  (១៦.២៩០.៣៥៥)   (១.០៣២.៤៧៥)  - 

  (៦.៧៥៩.៤៧៥.៤៤៩)  (៦.៨៥៨.២២០.១១៥)  (៥.៤៩៩.០៦៨.៤២៦)  (២៧៥.៨០០.៤៥០)   (៧៨២.៦៩៧.៣៣៨)  (២០៩.១២២.៥០៦)   (៩១.៥៣១.៣៩៥)  - 
កិចេសនាឥណទននិខ 
កិចេសនាធានាហិរញ្ញវតត   -  (២៨២.៤១៦.៣៧៨)  (១៤.៧២៩.៨៥៦)  (៣៧.៧២៦.២៤២)  (២១៧.៥៣០.៥១៩)  (១២.៤២៩.៧៦១)  -  - 

សម្មូ្េជាដ ោល រអាលម្រកិ  (៦.៧៥៩.៤៧៥.៤៤៩)  (៧.១៤០.៦៣៦.៤៩៣)  (៥.៥១៣.៧៩៨.២៨២)  (៣១៣.៥២៦.៦៩២)  (១.០០០.២២៧.៨៥៧)  (២២១.៥៥២.២៦៧)   (៩១.៥៣១.៣៩៥)  - 

សម្មូ្េជាោនលរៀេ  (២៧.៥៣៨.១០៣)  (២៩.០៩០.៩៥៣)  (២២.៤៦៣.២១៤)  (១.២៧៧.៣០៨)   (៤.០៧៤.៩២៨)  (៩០២.៦០៤)   (៣៧២.៨៩៩)  - 
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១៩. ផលប ៉ះពាលព់៊ីជមៃឺរវូ៊ីដ-១៩ 

ផេប៉ាុះពាេ់ថ្នវរី សកូរ ណា (“កូវដី-១៩”) បានរាតតាតភូមិ្ស្ថស្រសតជាលប្ចើនជាសកេលោក ។ អខាការ 
ស ខភាពពិភពលោកបានប្បកាសអាសននអនតរជាតិបណាត េអាំពី ជ្ាំខឺកូវដី-១៩ លៅកន ខខខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២០ និខបាន
ចត់ថាន ក់វរី សលនុះជាជ្ាំខឺរាតតាតជាសកេលោកលៅកន ខខខមី្នា ឆ្ន ាំ២០២០ ។ ការរកីរាេោេថ្នជ្ាំខឺកូវដី-១៩ 
មានផេប៉ាុះពាេ់ជាខាល ាំខ ដេ់ស ខភាព និខការបនតអាជី្វកម្ម ។ 

ធនាគារជាតិថ្នកម្ព ជា និខរាជ្រោឋ ភិបាេកម្ព ជាបានចត់វធិានការជាលប្ចើន លដើម្បីជួ្យសប្ម្ួេដេ់
លសដឋកិចេ និខវស័ិយហិរញ្ញវតថ  និខការលធវើអាជី្វកម្មលៅកន ខរយៈលពេខដេមិ្នធាល ប់មានពីម្ នម្ក ខដេរមួ្មាន
ដូចជាការអន ញ្ហញ តឲ្យលធវើការលរៀបចាំឥណទនលឡើខវញិ និខការបលខាើតថ្នធនាគារសហប្គាសធ នតូច និខម្ធយម្ 
លដើម្បីសប្ម្បសប្ម្ួេរលប្មាខសហហិរញ្ញបបទនប្ទប្ទខ់សហប្គាសធ នតូច និខម្ធយម្ ។ 

រណៈប្រប់ប្រខនឹខបនតការប្តួតពិនិតយពីផេប៉ាុះពាេ់ថ្នជ្ាំខឺកូវដី-១៩ និខចត់ប្រប់វធិានការទប់ស្ថា ត់
រាេ់ឥទធិពេខដេអាចប៉ាុះពាេ់ដេ់ប្បតិបតតិការរបស់ធនាគារ ។ 

ធនាគារបានលធវើការវនិិចេ័យចាំលពាុះផេប៉ាុះពាេ់ថ្នជ្ាំខឺកូវដី-១៩ លៅតាម្ការខណនាាំរបស់ធនាគារជាតិ
ថ្នកម្ព ជា និខសតខ់ោរព័ត៌មានទក់ទខនឹខហិរញ្ញវតថ អនតរជាតិថ្នកម្ព ជាខដេស្សបនឹខការរណនារិតប្តឹម្ថ្ងៃទី
៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ ដូចខាខលប្កាម្៖ 

 (ក) ការខាតបខ់ឥណទនខដេរ ាំពឹខទ ក 

ប្បូបាប ីេីលតថ្នការខកខានសខ (លៅកាត់ថា“PD”) 

PD ប្តូវបានរណនាលោយលប្បើទិននន័យមា៉ា ប្ទីសប្បចាំខខសប្មាប់រយៈលពេ ៧ ឆ្ន ាំកនលខម្កលនុះខដេ
មាន ៧២ មា៉ា ប្ទីស ។ វធីិស្ថស្រសតេម្អិតជាខម្ ន ប្តូវបានអន វតតលោយបាំខបកដាំណាក់កាេទី ១ លៅ “ប្កុម្ ០” 
ខដេមិ្នមានថ្ងៃហួសលពេកាំណត់ និខ “ប្កុម្ ១” ខដេមានឥណទនហួសកាេកាំណត់ពី ១ លៅ ២៩ ថ្ងៃ ។ 

អប្តាខាតបខ់លពេខកខានសខ (លៅកាត់ថា“LGD”) 

រណនីសកម្មខដេលៅខតមានបនតសកម្មភាពប្បមូ្េប្តឡប់ម្កវញិ ប្តូវបានោក់បញ្េូ េកន ខការ
រណនា LGD ខផអកលេើការវភិាររយៈលពេរបស់ LGD ។ ផេប៉ាុះពាេ់សប្មាប់ការរណនា LGD ប្តូវបានខកខប្ប
ពីការលប្បើប្បាស់ ទាំហាំប៉ាុះពាេ់លពេខកខានសខ (លៅកាត់ថា “EAD”) ខដេលៅបនតមានការលកើនលឡើខលៅកន ខ 
ម្៉ាូខដេចស់ ។ កប្មិ្ត LGD តាម្វស័ិយ ប្តូវបានខកតប្ម្ូវឲ្យស្សបលៅតាម្ការខបខខចកខដេលប្បើប្បាស់កន ខការ
រណនា PD ។  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សមាា លង់្លើព័ត៌មានហរិញ្ញវតថ សង្ខេបប្បចបំ្ត៊ីមាស 

សប្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ៦ខែ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២២ 
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(ក) ការខាតបខ់ឥណទនខដេរ ាំពឹខទ ក (ត) 

េទធផេងលឹខខងលខលេើប្បូបាប ីេីលត(Probability weighted outcome) 

បចេ បបននលនុះ ការកាំណត់លសណារយី៉ាូមូ្េោឋ ន េអ និខអាប្កក់ ប្តូវបានផតេ់ការងលឹខខងលខជា ៦០% ២០% 
និខ ២០% លរៀខគាន  ។ 

ព័ត៌មានខដេរ ាំពឹខទ កលៅថ្ងៃខាខម្ ខ(Forward-looking information) 

ព័ត៌មានខដេរ ាំពឹខទ កលៅថ្ងៃខាខម្ ខប្តូវបានលប្បើប្បាស់សប្មាប់ខត PD។ សប្មាប់ LGD ព័ត៌មានខដេ
រ ាំពឹខទ កលៅថ្ងៃខាខម្ ខមិ្នប្តូវបានលប្បើប្បាស់លនាុះលទ លោយស្ថរខតមិ្នមានព័ត៌មានថ្នការខកខានសខ 
ប្រប់ប្គាន់លៅប្តីមាសម្ នៗលដើម្បីលធវើការវភិារសថិតិរ ាំពឹខទ កលៅថ្ងៃខាខម្ ខ លោយមានភាពលជ្ឿទ កចិតតបានលនាុះ
លទ ។ 

កតាត មា៉ា ប្កូលសដឋកិចេចម្បខៗ 

កតាត មា៉ា ប្កូលសដឋកិចេខដេប្តូវបានកាំណត់និខលប្បើប្បាស់សប្មាប់PDខដេរ ាំពឹខទ ក លៅថ្ងៃខាខម្ ខមាន
ដូចខាខលប្កាម្៖ 
PDតាម្ខផនក កតាត មា៉ា ប្កូលសដឋកិចេ(១) 
កសិកម្ម សនេសេន៍ថ្ងលទាំនិញលប្បើប្បាស់របស់កម្ព ជា 

សាំណខ់និខអចេនប្ទពយ ផេិតផេកន ខស្សុកសរ ប (ផសស) រិតតាម្ថ្ងលបចេ បបនន 
ការជួ្េអចេនប្ទពយ ផេិតផេកន ខស្សុកសរ បរបស់ប្បលទសកម្ព ជា រិតតាម្ថ្ងលលងរ ឆ្ន ាំ២០០០ 
ផេិតកម្ម េាំហូរថ្នវនិិលោរទ នផ្លេ េ់ពីបរលទស 
ការេក់ដ ាំនិខរាយ សនេសេន៍ថ្ងលទាំនិញលប្បើប្បាស់របស់កម្ព ជា 

លសវាកម្ម ផេិតផេកន ខស្សុកសរ ប (ផសស) រិតតាម្ថ្ងលបចេ បបនន 
ឥណទនប រាេ ផេិតផេកន ខស្សុកសរ ប (ផសស) រិតតាម្ថ្ងលបចេ បបនន 

(១) កតាត មា៉ា ប្កូលសដឋកិចេទាំខអស់មានមូ្េោឋ នលៅកន ខបរបិទប្បលទសកម្ព ជាលេើកខេខខតមានការបញ្ហជ ក់លផេខ 
ពីលនុះ ។ 

ធនាគារក៏បានបខនថម្ECLចាំនួន ៣០ោនដ ោល រ រិតប្តឹម្ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង នា ឆ្ន ាំ២០២២ (២០២១៖  ២៥.៦ 
ោនដ ោល រ) ។ ការបខនថម្ ECLរឺលៅកន ខរបូភាពលសណារយី៉ាូលស្រសតស ខដេឥណទនលរៀបចាំលឡើខវញិជាក់ោក់
មួ្យចាំនួននឹខប្តូវបានខកខានកន ខការសខប្តេប់ លោយខផអកលេើអប្តាខកខាន របស់ឥណទនលរៀបចាំលឡើខ
វញិ ខដេផ តកាំណត់រយៈលពេលេើកខេខ លោយស្ថរខតភាពមិ្នចាស់ោស់ថ្នលសដឋកិចេលប្កាម្បរបិទជ្ាំខឺ 
កូវដី-១៩ ការលកើនលឡើខអតិផរណាថ្នពិភពលោក និខការរកីស្ថយភាយភាពអវជិ្ជមានពីស្ង្ហា ម្លៅប្បលទស
អ  យខប្កន។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សមាា លង់្លើព័ត៌មានហរិញ្ញវតថ សង្ខេបប្បចបំ្ត៊ីមាស 

សប្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ៦ខែ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២២ 
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(ខ) រណលនយយសប្មាប់ប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ ខដេបានខកខប្ប 

ធនាគារបានលធវើការពិចរណា អាំពីកតាត លសដឋកិចេ និខ បានពនារការសខប្បាក់កម្េី សប្មាប់អនកខេីប្បាក់ 
ខដេអាជី្វកម្មរបស់លរ ប្តូវបានរខប៉ាុះពាេ់លោយ ជ្ាំខឺកូវដី-១៩ រហូតដេ់រយៈលពេ ១២ខខចាំលពាុះប្រប់វស័ិយ ។ 
ការចាំលណញ និខការខាតបខ់ពីការខកខប្បេកេខណឌ ទាំខលនុះមិ្នបានចត់ទ កជាស្ថរវនតលឡើយ ។  

(រ) ការបា៉ា ន់ស្ថម នការវាយតថ្ម្លនិខការវនិិចេ័យ 

ធនាគារបានរិតរូរអាំពីផេប៉ាុះពាេ់ ខដេបខាលឡើខពីភាពខប្បប្បួេ ថ្នលសដឋកិចេបចេ បបនន កន ខការ
កាំណត់តួលេខរបស់ប្ទពយសកម្មហិរញ្ញវតថ  និខមិ្នខម្នហិរញ្ញវតថ ខដេការកាំណត់លនុះរឺជាការកាំណត់េអបាំផ ត
របស់រណៈប្រប់ប្រខពឹខខផអកលេើព័ត៌មានខដេមាន ។ ប៉ា ខនតទីផារមិ្នទន់មានលសថរភាព ដូចលនុះតួលេខខដេ
បានកាំណត់អាចមានការខប្បប្បួេលៅតាម្បខប្ម្បប្ម្ួេទីផារ ។ 

 


