
 

 

 

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលេខ ០០០១០៥៩៣) 

 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេ 

 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និខ ១២ខខ 

គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 

 

 

 

ាតិ្កា 

  ទំេ័រ 

របាយការណ៍របស់ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេ ១ 

របាយការណ៍សតីេីការម្រត្ួត្េិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេ ២ - ៣ 

របាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេ ៤ 

របាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្ និខេទធផេេម្អិត្លផេខៗសលខេបចល ល្ ុះលេេ ៥ - ៦ 

របាយការណ៍បខម្រម្បម្រម្ួេមូ្េធ្នសលខេបចល ល្ ុះលេេ ៧ - ៨  

របាយការណ៍េំហូរស្ថច់ម្របាក់សលខេបចល ល្ ុះលេេ ៩ -១០ 

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេ ១១ - ៤៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេ មិ្នបានរាប់បញ្ចូ េ នូវកំណត់្សាា េ់ទំខអស់ ខដេានកន ខ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ម្របចំឆ្ន ំល្ុះលទ។ ដូលចនុះលហើយ ការអានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេ គួរខត្
ានការភាជ ប់ជាមួ្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ម្របចំឆ្ន ំសម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ និខ
លសចកតីជូ្នដំណឹខជាស្ថធារណៈរបស់ធ្្គារវឌ្ឍនៈអាស ី ចំកាត់្ អំឡ ខលេេការយិបរលិចេទចល ល្ ុះលេេលនុះ។ 









ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
របាយការណ៍ស្ថថ នភាេហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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 កំណត់្ 

សាា េ់ 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

ម្រទេយសកម្ម          

ស្ថច់ម្របាក់កន ខថ្ដ ៤  ៤៧៨.៨២៩.៨៣៤  ១.៩៥០.៧៥៣  ៣៧៨.១០១.៣៧៣  ១.៥២៩.៤២០ 

សម្ត្ េយលៅធ្្គារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ៥  ១.៣៥៣.៩៥៣.៧៦៩  ៥.៥១៦.០០៨  ១.៤៨១.៦២៦.៧០១  ៥.៩៩៣.១៨០ 

សម្ត្ េយលៅធ្្គារ្  ្ ៦  ៥៥៧.៤៥៦.១១៤  ២.២៧១.០៧៦  ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧  ១.៣១៨.៤៩៤ 

ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន ៧  ៥.២៧៨.៩៨៩.៥៩៦  ២១.៥០៦.៦០៤  ៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤  ១៥.៤៣០.០៥៥ 

មូ្េបម្រត្វនិិលោគ ៨  ៣៦.៨៣៩.៦៧៥  ១៥០.០៨៥  ៧.៤៣៤.០៨៦  ៣០.០៧១ 

ម្រទេយសម្បត្តិ និខបរកិាេ រ ៩  ៤៧.៦៤៣.៧៨៣  ១៩៤.១០១  ៤១.៧៣១.៨៩០  ១៦៨.៨០៥ 

សិទធិកន ខការលម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម ១០  ៣៩.៨៩៣.២៣៨  ១៦២.៥២៥  ៣៣.៧១៩.០៧៤  ១៣៦.៣៩៤ 

ម្រទេយសកម្មអរូបី ១១  ១៥.៨៨៧.៣៤៨  ៦៤.៧២៥  ៨.៩៣១.៤៣០  ៣៦.១២៨ 

ម្រទេយសកម្មេនធេនារ ១២  ១០.៨៧៥.៥៥៥  ៤៤.៣០៧  ៥.៦៦៨.១១៤  ២២.៩២៨ 

ម្រទេយសកម្មលផេខ  ៗ ១៣  ៤០.៦៩១.៤៨២  ១៦៥.៧៧៧  ៣០.៥១៤.៣៩២  ១២៣.៤៣១ 

ម្រទេយសកម្មសរ ប   ៧.៨៦១.០៦០.៣៩៤  ៣២.០២៥.៩៦១  ៦.១២៨.២៨២.៩៧១  ២៤.៧៨៨.៩០៦ 
          

បំណ េ           

ម្របាក់បលញ្ញើរបស់ធ្ គារ និខ  

ម្រគឹុះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថ លផេខៗ  ១៤  ៩៥.៥៣១.៧៤២  ៣៨៩.១៩៦  ៦៨.៧១៨.៧២៨  ២៧៧.៩៦៨ 

ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន ១៥  ៦.២០៨.១៩៨.៣៤៣  ២៥.២៩២.២០០  ៤.៨០២.៧៤៩.៦៤៨  ១៩.៤២៧.១២២ 

មូ្េបម្រត្បំណ េ ១៦  ២១.៣១០.៩៩៦  ៨៦.៨២១  ២១.២៨២.០៨៨  ៨៦.០៨៦ 

ម្របាក់កម្ច ី ១៧  ១៩៧.៣៩៩.៦២៦  ៨០៤.២០៦  ២៤២.០០៤.០៩១  ៩៧៨.៩០៧ 

អន បំណ េ ១៨  ១៤៨.០២៧.៩៦២  ៦០៣.០៦៦  ១១៧.០២៣.០៣៥  ៤៧៣.៣៥៨ 

បំណ េេនធលេើម្របាក់ចំលណញ   ៤៦.៩៥៧.២៣៦  ១៩១.៣០៤  ៣៦.២១៧.០៤៨  ១៤៦.៤៩៨ 

បំណ េភតិ្សនា  ១៩  ៤២.៤៦៣.៣៥៥  ១៧២.៩៩៦  ៣៥.៧២១.៩០២  ១៤៤.៤៩៦ 

បំណ េលផេខ  ៗ ២០  ៥១.៣៥៨.៦៤៥  ២០៩.២៣៦  ៣៦.៧៧៨.១២០  ១៤៨.៧៦៧ 

បំណ េសរ ប   ៦.៨១១.២៤៧.៩០៥  ២៧.៧៤៩.០២៥  ៥.៣៦០.៤៩៤.៦៦០  ២១.៦៨៣.២០២ 

មូ្េធ្ន          

លដើម្ទ ន   ៥២០.០០០.០០០  ២.១១៨.៤៨០  ៣៣៥.០០០.០០០  ១.៣៥៥.០៧៥ 

ទ នបម្រម្ុខតាម្បទបបញ្ញត្តិ   ៤៣.៦៣៧.៩០៩  ១៧៧.៧៨១  ៤២.១៤១.៨៨៧  ១៧០.៤៦៤ 

ម្របាក់ចំលណញរកាទ ក   ៤៨៦.១៧៤.៥៨០  ១.៩៧០.៩៣១  ៣៩០.៦៤៦.៤២៤  ១.៥៨២.៣៣០ 

េលម្អៀខេីការបតូររូបិយប័ណណ   -  ៩.៧៤៤  -  (២.១៦៥) 

មូ្េធ្នសរ ប   ១.០៤៩.៨១២.៤៨៩  ៤.២៧៦.៩៣៦  ៧៦៧.៧៨៨.៣១១  ៣.១០៥.៧០៤ 

បំណ េ និខមូ្េធ្នសរ ប   ៧.៨៦១.០៦០.៣៩៤  ៣២.០២៥.៩៦១  ៦.១២៨.២៨២.៩៧១  ២៤.៧៨៨.៩០៦ 

កំណត់្សាា េ់ដូចានភាជ ប់ជាមួ្យចប់េីទំេ័រទី១១ ដេ់ទី៤៩ គឺជាខផនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះ
លេេលនុះ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
របាយការណ៍ចំង្ណញ ឬខាត និខលទធផលលមអិតង្ផេខៗសង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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កំណត់្សាា េ់ដូចានភាជ ប់ជាមួ្យចប់េីទំេ័រទី១១ដេ់ទី៤៩ គឺជាខផនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះ
លេេលនុះ។ 

 

 

 

 កំណត់្ 

សាា េ់ 

 

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

        

ចំណូេេីការម្របាក់ ២១  ១២៤.៩៣១.៦៣៤  ៥០៨.៧២២  ៩៧.៤២៤.៥២៤  ៣៩៥.៩៣៣ 

ចំណាយលេើការម្របាក់ ២១  (១៥.៦៩៨.៧១១)  (៦៣.៩២៥)  (១៤.៧៨៨.២៨៦)  (៦០.១០០) 

ចំណូេេីការម្របាក់ស ទធ   ១០៩.២៣២.៩២៣  ៤៤៤.៧៩៧  ៨២.៦៣៦.២៣៨  ៣៣៥.៨៣៣ 

          

ចំណូេេីកថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរ ២២  ១៥.២០៧.២៧៨  ៦១.៩២៤  ១២.២៤០.៧៤៦  ៤៩.៧៤៦ 

ចំណាយលេើកថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរ ២២  (៥.៦២២.៤៤៥)  (២២.៨៩៥)  (៤.៤៥៣.០៦៨)  (១៨.០៩៧) 

ចំណូេេីកថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរស ទធ   ៩.៥៨៤.៨៣៣  ៣៩.០២៩  ៧.៧៨៧.៦៧៨  ៣១.៦៤៩ 

          

ចំណូេម្របតិ្បត្តិការលផេខ  ៗ ២៣  ២.២៦០.៤៣០  ៩.២០៤  ១.២៦៦.៩០០  ៥.១៤៩ 

ចំណាយប គាេិក ២៤  (២៣.៤១០.៨៤៤)  (៩៥.៣២៩)  (១៨.៦៣៨.៥៦២)  (៧៥.៧៤៧) 

ចំណាយរេំស់ ២៥  (៥.១២៦.៤២៨)  (២០.៨៧៥)  (៥.៦២៣.២៥៥)  (២២.៨៥៣) 

ចំណាយម្របតិ្បត្តិការ ២៦  (៨.៦០៨.៩៦៩)  (៣៥.០៥៦)  (៦.៩៩៩.៦៦១)  (២៨.៤៤៧) 

ការខាត្បខ់ស ទធថ្នឱ្នភាេត្ថ្ម្ល
លេើម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ២៧  (១៣.០៨០.៥២២)  (៥៣.២៦៤)  (៤.៧៧៦.៩៣៣)  (១៩.៤១៣) 

ម្របាក់ចំលណញម្ នដកេនធ   ៧០.៨៥១.៤២៣  ២៨៨.៥០៦  ៥៥.៦៥២.៤០៥  ២២៦.១៧១ 

          

េនធលេើម្របាក់ចំលណញ   (១១.៩៧៦.៦០៨)  (៤៨.៧៦៩)  (៨.១៥៤.៧៧៤)  (៣៣.១៤១) 

ម្របាក់ចំលណញកន ខម្រគា   ៥៨.៨៧៤.៨១៥  ២៣៩.៧៣៧  ៤៧.៤៩៧.៦៣១  ១៩៣.០៣០ 

          

ចំណូេេម្អិត្លផេខ  ៗ   -  (១.៨៦៩)  -  (២០.៣៣៩) 

ចំណូេេម្អិត្សរ បកន ខម្រគា   ៥៨.៨៧៤.៨១៥  ២៣៧.៨៦៨  ៤៧.៤៩៧.៦៣១  ១៧២.៦៩១ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
របាយការណ៍ចំង្ណញ ឬខាត និខលទធផលលមអិតង្ផេខៗសង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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កំណត់្សាា េ់ដូចានភាជ ប់ជាមួ្យចប់េីទំេ័រទី១១ដេ់ទី៤៩ គឺជាខផនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះ
លេេលនុះ។ 

 

 

 កំណត់្ 

សាា េ់ 

 

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

        

ចំណូេេីការម្របាក់ ២១  ៤៥៤.៥៤៣.៩៥៣  ១.៨៤៩.០៨៥  ៣៥៤.៧៩១.៨៧៧  ១.៤៤៦.៤៨៦ 

ចំណាយលេើការម្របាក់ ២១  (៦២.៨០៥.៩៥៩)  (២៥៥.៤៩៥)  (៥៨.៩៩១.៤២៤)  (២៤០.៥០៨) 

ចំណូេេីការម្របាក់ស ទធ   ៣៩១.៧៣៧.៩៩៤  ១.៥៩៣.៥៩០  ២៩៥.៨០០.៤៥៣  ១.២០៥.៩៧៨ 

          

ចំណូេេីកថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរ ២២  ៥៣.៣២៦.៥៩៤  ២១៦.៩៣៣  ៤០.៤៣៩.០៥២  ១៦៤.៨៧០ 

ចំណាយលេើកថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរ ២២  (២០.២៦២.១៨៩)  (៨២.៤២៧)  (១៦.១០៨.៨៥០)  (៦៥.៦៧៦) 

ចំណូេេីកថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរស ទធ   ៣៣.០៦៤.៤០៥  ១៣៤.៥០៦  ២៤.៣៣០.២០២  ៩៩.១៩៤ 

          

ចំណូេម្របតិ្បត្តិការលផេខ  ៗ ២៣  ៦.១២៨.៧២៤  ២៤.៩៣២  ៣.៣៨៣.១១៧  ១៣.៧៩៣ 

ចំណាយប គាេិក ២៤  (៨៤.៦៣០.១២៩)  (៣៤៤.២៧៥)  (៧១.៩១៤.០៦៧)  (២៩៣.១៩៤) 

ចំណាយរេំស់ ២៥  (១៩.០០០.៥៨៥)  (៧៧.២៩៤)  (១៩.៦១៩.២៨៤)  (៧៩.៩៨៨) 

ចំណាយម្របតិ្បត្តិការ ២៦  (៣២.៧៨៩.៤០៣)  (១៣៣.៣៨៧)  (២៩.៤១១.២៣៤)  (១១៩.៩១០) 

ការខាត្បខ់ស ទធថ្នឱ្នភាេត្ថ្ម្ល 
លេើម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ២៧  (២៩.៨០០.២២០)  (១២១.២២៧)  (១៣.៦៩៨.២៦៤)  (៥៥.៨៤៨) 

ម្របាក់ចំលណញម្ នដកេនធ   ២៦៤.៧១០.៧៨៦  ១.០៧៦.៨៤៥  ១៨៨.៨៧០.៩២៣  ៧៧០.០២៥ 

          

េនធលេើម្របាក់ចំលណញ   (៥២.៦៨៦.៦០៨)  (២១៤.៣២៩)  (៣៧.៤៦២.៧៧៤)  (១៥២.៧៣៦) 

ម្របាក់ចំលណញកន ខម្រគា   ២១២.០២៤.១៧៨  ៨៦២.៥១៦  ១៥១.៤០៨.១៤៩  ៦១៧.២៨៩ 

          

ចំណូេេម្អិត្លផេខ  ៗ   -  ១១.៩០៩  -  (១២.២៧៤) 

ចំណូេេម្អិត្សរ បកន ខម្រគា   ២១២.០២៤.១៧៨  ៨៧៤.៤២៥  ១៥១.៤០៨.១៤៩  ៦០៥.០១៥ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
របាយការណ៍ចំង្ណញ ឬខាត និខលទធផលលមអិតង្ផេខៗសង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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  លដើម្ទ ន  ទ នបម្រម្ខុតាម្បទបបញ្ញត្តិ  ម្របាក់ចំលណញរកាទ ក  

េលម្អៀខេីការបតូរ
របិូយប័ណណ  សរ ប 

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

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ១២ខខគិត្ម្រតឹ្ម្ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០                   

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០២០  ២១៥.០០០.០០០  ៨៧៦.១២៥  ៣៣.៦៦១.៧៧៨  ១៣៧.១៧២  ២៤៧.៧១៨.៣៨៤  ៩៩៩.៣៤៣  ១០.១០៩  ៤៩៦.៣៨០.១៦២  ២.០២២.៧៤៩ 

ការលបាុះផាយលដើម្ទ នបខនថម្  ១២០.០០០.០០០  ៤៨៩.២៤០  -  -  -  -  -  ១២០.០០០.០០០  ៤៨៩.២៤០ 

  ៣៣៥.០០០.០០០  ១.៣៦៥.៣៦៥  ៣៣.៦៦១.៧៧៨  ១៣៧.១៧២  ២៤៧.៧១៨.៣៨៤  ៩៩៩.៣៤៣  ១០.១០៩  ៦១៦.៣៨០.១៦២  ២.៥១១.៩៨៩ 

                   

ម្របាក់ចំលណញកន ខម្រគា  -  -  -  -  ១៥១.៤០៨.១៤៩  ៦១៧.២៨៩  -  ១៥១.៤០៨.១៤៩  ៦១៧.២៨៩ 

េទធផេេម្អិត្លផេខ  ៗ- េលម្អៀខេីការបដូរ 
រូបិយប័ណណ  -  -  -  -  -  -  (១២.២៧៤)  -  (១២.២៧៤) 

  -  -  -  -  ១៥១.៤០៨.១៤៩  ៦១៧.២៨៩  (១២.២៧៤)  ១៥១.៤០៨.១៤៩  ៦០៥.០១៥ 

                   

ការលផេរេីម្របាក់ចំលណញរកាទ កលៅ 

ទ នបម្រម្ខុ តាម្បទបបញ្ញត្តិ  -  -  ៨.៤៨០.១០៩  ៣៤.៣០២  (៨.៤៨០.១០៩)  (៣៤.៣០២)  -  -  - 

េលម្អៀខេីការបដូររូបិយប័ណណ  -  (១០.២៩០)  -  (១.០១០)  -  -  -  -  (១១.៣០០) 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០  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 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
របាយការណ៍ចំង្ណញ ឬខាត និខលទធផលលមអិតង្ផេខៗសង្ខេបចង្នាល ោះង្េល (ត) 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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  លដើម្ទ ន  ទ នបម្រម្ខុតាម្បទបបញ្ញត្តិ  ម្របាក់ចំលណញរកាទ ក  

េលម្អៀខេីការ
បតូររបិូយប័ណណ  សរ ប 

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

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ១២ខខគិត្ម្រតឹ្ម្ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ 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 

បំខបលខេីម្របាក់ចំលណញរកាទ ក  ១១៥.០០០.០០០  ៤៦៧.៨២០  -  -  (១១៥.០០០.០០០)  (៤៦៧.៨២០)  -  -  - 

ការលបាុះផាយលដើម្ទ នបខនថម្  ៧០.០០០.០០០  ២៨៤.៧៦០  -  -  -  -  -  ៧០.០០០.០០០  ២៨៤.៧៦០ 

  ៥២០.០០០.០០០  ២.១០៧.៦៥៥  ៤២.១៤១.៨៨៧  ១៧០.៤៦៤  ២៧៥.៦៤៦.៤២៤  ១.១១៤.៥១០  (២.១៦៥)  ៨៣៧.៧៨៨.៣១១  ៣.៣៩០.៤៦៤ 

                   

ម្របាក់ចំលណញកន ខម្រគា  -  -  -  -  ២១២.០២៤.១៧៨  ៨៦២.៥១៦  -  ២១២.០២៤.១៧៨  ៨៦២.៥១៦ 

េទធផេេម្អិត្លផេខ  ៗ- េលម្អៀខេីការបដូរ 
រូបិយប័ណណ  -  -  -  -  -  -  ១១.៩០៩  -  ១១.៩០៩ 

  -  -  -  -  ២១២.០២៤.១៧៨  ៨៦២.៥១៦  ១១.៩០៩  ២១២.០២៤.១៧៨  ៨៧៤.៤២៥ 

                   

ការលផេរេីម្របាក់ចំលណញរកាទ កលៅ 

ទ នបម្រម្ខុតាម្បទបបញ្ញត្តិ  -  -  ១.៤៩៦.០២២  ៦.០៩៥  (១.៤៩៦.០២២)  (៦.០៩៥)  -  -  - 

េលម្អៀខេីការបដូររូបិយប័ណណ  -  ១០.៨២៥  -  ១.២២២  -  -  -  -  ១២.០៤៧ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  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 

 

កំណត់្សាា េ់ដូចានភាជ ប់ជាមួ្យចប់េីទំេ័រទី១១ដេ់ទី៤៩ គឺជាខផនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេលនុះ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ម្របារ់សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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 កំណត់្ 

សាា េ់ 

 

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ 
 

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

        

េំហូរស្ថច់ម្របាក់េីសកម្មភាេ
ម្របតិ្បត្តិការ       

 

ម្របាក់ចំលណញម្ នបខ់េនធ   ២៦៤.៧១០.៧៨៦  ១.០៧៦.៨៤៥  ១៨៨.៨៧០.៩២៣  ៧៧០.០២៥ 

និយ័ត្ភាេ៖          

ចំណាយរេំស ់ ២៥  ១៩.០០០.៥៨៥  ៧៧.២៩៤  ១៩.៦១៩.២៨៤  ៧៩.៩៨៨ 

ការខាត្បខ់ស ទធថ្នឱ្នភាេត្ថ្ម្ល  
លេើម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ២៧  ២៩.៨០០.២២០  ១២១.២២៧  ១៣.៦៩៨.២៦៤  ៥៥.៨៤៨ 

ចំលណញេីការេក់ 

ម្រទេយសម្បត្តិ និខបរកិាេ រ   (១០៣.១៦៥)  (៤២០)  (២១.៧២៦)  (៨៩) 

ចំលណញេីការខកខម្របភតិ្សនា   (៤៧.០១៧)  (១៩១)  -  - 

ចំណូេេីការម្របាក់ស ទធ ២១  (៣៩១.៧៣៧.៩៩៤)  (១.៥៩៣.៥៩០)  (២៩៥.៨០០.៤៥៣)  (១.២០៥.៩៧៨) 

   (៧៨.៣៧៦.៥៨៥)  (៣១៨.៨៣៥)  (៧៣.៦៣៣.៧០៨)  (៣០០.២០៦) 

បខម្រម្បម្រម្ួេ ៖          

សម្ត្ េយលៅធ្្គារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា  ១៧៤.៩៣៤.៩៤៩  ៧១១.៦៣៥  (៦១៥.៨៧៣.៥៣២)  (២.៥១០.៩១៦) 

សម្ត្ េយលៅធ្្គារ្  ្   (១៨.២៣០.៥៩៧)  (៧៤.១៦២)  (១៩០.០៧១.០៧៣)  (៧៧៤.៩២០) 

ឥណទនផតេដ់េ់អតិ្ងិជ្ន   (១.៤៨៣.៧៨៥.០៥៥)  (៦.០៣៦.០៣៨)  (១.០៦១.៦៨៩.៦០៨)  (៤.៣២៨.៥០៩) 

ម្រទេយសកម្មលផេខ  ៗ   (១១.៤៧៩.៩១៦)  (៤៦.៧០០)  (៩.៣៨១.៣៥៥)  (៣៨.២៤៨) 

ម្របាក់បលញ្ញើរបស់ធ្្គារ និខ  

ម្រគឹុះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថ លផេខៗ    ២៦.៧២៣.៦៣៣  ១០៨.៧១២  ៣៩.៨៧៧.២៨៦  ១៦២.៥៨០ 

ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន   ១.៤០៦.២៥៩.៧៤២  ៥.៧២០.៦៦៤  ១.៤៣៤.៣៦៧.១២៦  ៥.៨៤៧.៩១៤ 

បំណ េលផេខៗ    ១៤.៤៤២.២០៩  ៥៨.៧៥០  ១១.០៣៨.៥៣១  ៤៥.០០៣ 

ស្ថច់ម្របាក់បានេី/(លម្របើម្របាស់កន ខ) 
ម្របតិ្បត្តិការ  ៣០.៤៨៨.៣៨០  ១២៤.០២៦  (៤៦៥.៣៦៦.៣៣៣)  (១.៨៩៧.៣០២) 

         

ការម្របាក់បានទទួេ   ៤៤៤.៧៣៦.០២១  ១.៨០៩.១៨៦  ៣៤៧.០៥៦.៧៦២  ១.៤១៤.៩៥០ 

ការម្របាក់បានបខ់   (៥៩.៤៧៧.៥១៨)  (២៤១.៩៥៥)  (៥៤.២៧៤.៧២២)  (២២១.២៧៨) 

េនធលេើម្របាក់ចំលណញ 

បានបខ់   (៤៧.១៥៣.៨៦០)  (១៩១.៨២២)  (១៦.៩៥៣.៩០២)  (៦៩.១២១) 

ស្ថច់ម្របាក់ស ទធបានេី/(លម្របើម្របាស់កន ខ)
សកម្មភាេម្របតិ្បត្តិការ  ៣៦៨.៥៩៣.០២៣  ១.៤៩៩.៤៣៥  (១៨៩.៥៣៨.១៩៥)  (៧៧២.៧៥១) 



 

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ម្របារ់សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល (ត) 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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កំណត់្ 

សាា េ់  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

   ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

េំហូរស្ថច់ម្របាក់េីសកម្មភាេវនិិលោគ          

ការទិញមូ្េបម្រត្វនិិលោគ   (៣០.០០០.០០០)  (១២២.០៤០)  (៤.២៣៨.១២៨)  (១៧.២៧៩) 

ស្ថច់ម្របាក់បានេីការេក់ 

មូ្េបម្រត្វនិិលោគ  -  -  ២៩.៨១៣.៤៣១  ១២១.៥៤៩ 

ការទិញម្រទេយសម្បត្តិនិខបរកិាេ រ   (១៥.៤៥១.១២៦)  (៦២.៨៥៥)  (១២.៩៩៣.៥១៤)  (៥២.៩៧៥) 

ការទិញម្រទេយសកម្មអរូបី   (៨.៩៨៦.៨៥៦)  (៣៦.៥៥៩)  (២.៩៣៧.៥៨០)  (១១.៩៧៧) 

ស្ថច់ម្របាក់បានេីការេក់ម្រទេយ
សម្បត្តិនិខបរកិាេ រ   ១០៣.៥០១  ៤២១  ២២.៨៨២  ៩៣ 

ស្ថច់ម្របាក់ស ទធ(លម្របើម្របាស់កន ខ)/ 

បានេីសកម្មភាេវនិិលោគ (៥៤.៣៣៤.៤៨១)  (២២១.០៣៣)  ៩.៦៦៧.០៩១  ៣៩.៤១១ 

េំហូរស្ថច់ម្របាក់េីសកម្មភាេ 

ហិរញ្ញបបទន        

ការលបាុះផាយលដើម្ទ នបខនថម្   ៧០.០០០.០០០  ២៨៤.៧៦០  ១២០.០០០.០០០  ៤៨៩.២៤០ 

ស្ថច់ម្របាក់បានេីម្របាក់កម្ចី   ៣៩៥.៤៥៦.៨០៦  ១.៦០៨.៧១៨  ៥៤៥.២៤១.៦០២  ២.២២២.៩៥០ 

ការទូទត់្សខម្របាក់កម្ចី   (៤៤២.១៧១.៩៣៣)  (១.៧៩៨.៧៥៥)  (៥៨៣.៧៨៨.០៣៣)  (២.៣៨០.១០៤) 

ស្ថច់ម្របាក់បានេីអន បំណ េ   ៥០.០០០.០០០  ២០៣.៤០០  -  - 

ការទូទត់្សខអន បំណ េ   (១៩.០០០.០០០)  (៧៧.២៩២)  (១១.០០០.០០០)  (៤៤.៨៤៧) 

ការទូទត់្សខម្របាក់លដើម្ភតិ្សនា   (៨.៤៣៩.៥៥២)  (៣៤.៣៣២)  (៧.២៤៣.៧៧៦)  (២៩.៥៣៣) 

ស្ថច់ម្របាក់ស ទធបានេីសកម្មភាេ
ហិរញ្ញបបទន   ៤៥.៨៤៥.៣២១  ១៨៦.៤៩៩  ៦៣.២០៩.៧៩៣  ២៥៧.៧០៦ 

ការលកើនលឡើខ/(ងយច ុះ)ស ទធនូវស្ថច់ 

ម្របាក់និខស្ថច់ម្របាក់សម្មូ្េ  ៣៦០.១០៣.៨៦៣  ១.៤៦៤.៩០១  (១១៦.៦៦១.៣១១)  (៤៧៥.៦៣៤) 

ស្ថច់ម្របាក់និខស្ថច់ម្របាក់ 

សម្មូ្េ ល្ដើម្ម្រគា   ៥៩៥.២២០.៣៨៨  ២.៤០៧.៦៦៦  ៧១១.៨៨១.៦៩៩  ២.៩០០.៩១៨ 

េលម្អៀខេីការបតូររូបិយប័ណណ   -  ១៩.៤២៤  -  (១៧.៦១៨) 

ស្ថច់ម្របាក់និខស្ថច់ម្របាក់ 

សម្មូ្េ្ច ខម្រគា ២៨  ៩៥៥.៣២៤.២៥១  ៣.៨៩១.៩៩១  ៥៩៥.២២០.៣៨៨  ២.៤០៧.៦៦៦ 

ម្របតិ្បត្តិការមិ្នខម្នស្ថច់ម្របាក់សំខាន់ៗ 

លៅថ្ងៃទី១៩ ខខមី្្ ឆ្ន ំ២០២១ ធ្្គារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាបានអន ម័្ត្លេើការបំខបលខម្របាក់ចំលណញរកាទ ក
របស់ធ្្គារចំនួន ១១៥ ោនដ ោល រអាលម្រកិ លៅជាមូ្េធ្ន ។ 

កំណត់្សាា េ់ដូចានភាជ ប់ជាមួ្យចប់េីទំេ័រទី១១ដេ់ទី៤៩ គឺជាខផនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ 
សលខេបចល ល្ ុះលេេលនុះ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១. អំេ៊ីធនាគារ 

ធ្្គារវឌ្ឍនៈអាស ី ចំកាត់្ លៅកាត់្ថា (“ធ្្គារ”) បានច ុះបញ្ជ ីលៅកម្ព ជាលៅថ្ងៃទី ២៥ ខខត្ ោ ឆ្ន ំ
១៩៩៦ ជាមួ្យម្រកសួខពាណិជ្ជកម្មលម្រកាម្ការច ុះបញ្ជ ីលេខ Co. ៣២២/៩៧E (លេខច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មងមី 
០០០១០៥៩៣)  និខ បានចប់លផតើម្លធ្វើម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកម្ម លៅថ្ងៃទី២៥ ខខត្ ោ ឆ្ន ំ១៩៩៦ ។ លៅថ្ងៃទី២៨ 

ខខវចិេិកា ឆ្ន ំ២០០៦ ធ្្គារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា (“NBC”) បានផតេ់អាជ្ាប័ណណអចិថ្ក្ត្នតយ៍លេខ ១៤ ដេ់ធ្្គារ ។  

សកម្មភាេចម្បខ របស់ធ្្គារ  គឺផតេ់លសវាកម្មធ្្គារ និខ លសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខដេពាក់េ័នធលៅកន ខ
ម្រេុះរាជាណាចម្រកកម្ព ជា។ េ ំានការផ្លល ស់បតូរជាស្ថរវនតលៅលេើសកម្មភាេចម្បខរបស់ធ្្គារ លៅកន ខ
ការយិបរលិចេទលនុះលទ។ 

ការោិេ័យច ុះបញ្ជ ីរបស់ធ្្គារានទីតំាខសថិត្លៅ អាគារលេខ ១៤១ ១៤៦ ១៤៨ និខ១៤៨ អា លប 
លស លដ ម្ហាវងីិ ម្រេុះសីហន  និខលេខ ១៥ និខ ១៥៣ អា លប លស ផលូវលេខ២៧៨  និខ ផេុះលេខ ១៧១  
ផលូវម្រត្សក់ខផអម្ ភូមិ្ទី៤ សង្ហា ត់្បឹខលកខកខទី១ ខណឌ បឹខលកខកខ រាជ្ធានីភនំលេញ  ម្រេុះរាជាណាចម្រកកម្ព ជា  ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេ    ម្រត្ូវបានអន ម័្ត្ឲ្យលចញផាយលោយម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេ លៅ
ថ្ងៃទី១៤ ខខក ម្ភៈ ឆ្ន ំ២០២២ ។ 

២. មូលដ្ឋា នថ្នការង្រៀបចំ 

២.១ របាយការណ៍អន លោម្ភាេ 

របាយការណ៍សលខេបចល ល្ ុះលេេ ម្រត្ូវបានលរៀបចំលឡើខ លោយអន លោម្តាម្ សតខ់ោរគណលនយយអនតរជាតិ្
ថ្នកម្ព ជា លេខ ៣៤ សតីេី របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ចល ល្ ុះលេេ។  

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេ មិ្នបានរាប់បញ្ចូ េ នូវកំណត់្សាា េ់ទំខអស់ ខដេានកន ខ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ម្របចំឆ្ន ំល្ុះលទ។ ដូលចនុះលហើយការអានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ចល ល្ ុះលេេ គួរខត្ានការភាជ ប់
ជាមួ្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ម្របចំឆ្ន ំ សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ និខលសចកតីជូ្ន
ដំណឹខជាស្ថធារណៈរបស់ធ្្គារ លៅអំឡ ខការយិបរចិេទចល ល្ ុះលេេលនុះ។  

២.២ ការវនិិចេ័យគណលនយយសំខាន់ៗនិខម្របភេចម្បខថ្នការបា៉ា ន់ស្ថម នភាេមិ្នម្របាកដម្របជា 

ការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេ  ត្ម្រម្ូវឱ្យគណៈម្រគប់ម្រគខ   លធ្វើការវនិិចេ័យ ការបា៉ា ន់ស្ថម ន 
និខការសនមត្ ខដេានផេប៉ាុះពាេ់ដេ់ការអន វត្តនូវលគាេនលោបាយគណលនយយ និខសម្ត្ េយម្រទេយសកម្ម 
បំណ េ ចំណូេ និខចំណាយ ខដេបានរាយការណ៍។ េទធផេជាក់ខសតខអាចខ សេីការបា៉ា ន់ស្ថម នទំខល្ុះ។ 

  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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 ២. មូលដ្ឋា នថ្នការង្រៀបចំ(ត) 

២.២ ការវនិិចេ័យគណលនយយសំខាន់ៗនិខម្របភេចម្បខថ្នការបា៉ា ន់ស្ថម នភាេមិ្នម្របាកដម្របជា(ត្) 

 លៅកន ខការលរៀបចំលឡើខថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេ ការវនិិចេ័យសំខាន់ៗ  ខដេម្រត្ូវបាន
លធ្វើលោយគណ:ម្រគប់ម្រគខកន ខការអន វត្តនូវលគាេនលោបាយ គណលនយយ និខ ម្របភេចម្បខថ្នការបា៉ា ន់ស្ថម នភាេ
មិ្នម្របាកដម្របជា គឺដូចនឹខអវីខដេបានអន វត្តលៅកន ខរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ ខដរ ។ 

២.៣ ការម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថ  

លគាេលៅ និខលគាេនលោបាយរបស់ធ្្គារកន ខការម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថ  គឺដូចនឹខអវីខដេ
បានបង្ហា ញលៅកន ខរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ ។ 

២.៤ ការបង្ហា ញជារបិូយប័ណណម្របាក់លរៀេ 

អន លោម្តាម្ចាប់សតីេី គណលនយយនិខសវនកម្ម ច ុះថ្ងៃទី១១ ខខលម្ស្ថ ឆ្ន ំ២០១៦ ការកត់្ម្រតាបតូរេីម្របាក់
ដ ោល រអាលម្រកិ លៅជាម្របាក់លរៀេ ម្រត្ូវបានបង្ហា ញកន ខរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេ លោយ 

លម្របើម្របាស់អម្រតាច ខការយិបរលិចេទ និខអម្រតាម្ធ្យម្សម្រាប់ការយិបរលិចេទ  ដូចខដេបានម្របកាសលោយធ្្គារជាតិ្
ថ្នកម្ព ជា។  

ម្រទេយសកម្ម និខបំណ េលៅកន ខរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថ នីមួ្យៗខដេបានបង្ហា ញ ម្រត្ូវបានបដូរ
តាម្អម្រតាច ខការយិបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍ លោយខឡកខេខ់ចំណូេ និខចំណាយ លៅកន ខរបាយការណ៍ 
ចំលណញ ឬ ខាត្ និខេទធផេេម្អិត្លផេខៗ និខខេខ់លៅកន ខេំហូរស្ថច់ម្របាក់ ម្រត្ូវបានបដូរលៅជាម្របាក់លរៀេលោយ
លម្របើម្របាស់អម្រតាម្ធ្យម្សម្រាប់ការយិបរលិចេទ។ េទធផេថ្នភាេេលម្អៀខខដេលកើត្លទបើខេីការបដូររបិូយប័ណណ ម្រត្ូវបាន
កត់្ម្រតាកន ខចំណូេេម្អិត្លផេខៗ។  

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេខដេបានបង្ហា ញជាម្របាក់លរៀេ ម្រត្ូវបានលធ្វើលឡើខលោយខផអកលេើ
អម្រតាបតូរម្របាក់កន ខមួ្យដ ោល រអាលម្រកិដូចខាខលម្រកាម្៖ 

 អម្រតាច ខការយិបរលិចេទ   អម្រតាម្ធ្យម្១២ខខ  អម្រតាម្ធ្យម្៣ខខ  

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ ៤.០៧៤   ៤.០៦៨  ៤.០៧២  

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ ៤.០៤៥   ៤.០៧៧  ៤.០៦៤  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣. ង្គាលនង្ោបាយគណង្នយយសខំាន់ៗ 

លគាេនលោបាយគណលនយយម្រត្ូវបានអន វត្ត  លោយានសខាតិ្ភាេ  ដូចរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ    សម្រាប់
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ លេើកខេខខត្ ការអន វត្តសតខ់ោរងមី និខសតខ់ោរខដេម្រត្ូវបានលធ្វើ
វលិស្ថធ្នកម្មដូចខាខលម្រកាម្។ 

៣.១ សតខ់ោរងមី និខសតខ់ោរខដេម្រត្ូវបានលធ្វើវលិស្ថធ្នកម្មខដេានស េេភាេលៅកន ខការយិបរលិចេទលនុះ 

ការលធ្វើវលិស្ថធ្នកម្មលៅលេើ CIFRS ១៦ សម្បទនការជួ្េខដេទក់ទខនឹខកូវដី-១៩ 

ការលធ្វើវលិស្ថធ្នកម្មលៅលេើ CIFRS ៩ CIAS 

    ៣៩ CIFRS ៧ CIFRS ៤ និខ CIFRS ១៦ 

កំខណទម្រម្ខ់លៅលេើលគាេការណ៍អម្រតាការម្របាក់ - ដំណាក់កាេ
ទី២ 

ការលធ្វើវលិស្ថធ្នកម្មលៅលេើ CIFRS ១៦ សម្បទនការជួ្េខដេទក់ទខនឹខកូវដី-១៩ លម្រកាយថ្ងៃទី៣១ 
ខខធ្នូ  ឆ្ន ំ២០២១ 

ការអន វត្ត សតខ់ោរខដេម្រត្ូវបានលធ្វើវលិស្ថធ្នកម្មទំខលនុះ មិ្នានផេប៉ាុះពាេ់ជាស្ថរវនតលៅលេើ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ធ្្គារលឡើយ។ 

៣.២ សតខ់ោរងមី និខខកខម្របខដេបានលចញផាយខត្េ ំទន់ានស េេភាេ 

ការលធ្វើវលិស្ថធ្នកម្មលៅលេើ CIAS ៣៧ កិចចសនាខាត្បខ់ - ថ្ងលលដើម្កន ខការបំលេញកិចចសនា 

ការខកសម្រម្ួេម្របចំឆ្ន ំលៅលេើសតខ់ោរ  CIFRS 

២០១៨-២០២០ 

- ការលធ្វើវលិស្ថធ្នកម្មលៅលេើ CIFRS ១ ការអន វត្តជាលេើក
ដំបូខថ្នសតខ់ោរ CIFRS 

- ការលធ្វើវលិស្ថធ្នកម្មលៅលេើ CIFRS ៩ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  
- ការលធ្វើវលិស្ថធ្នកម្មលៅលេើឧទហរណ៍េនយេ់លេើCIFRS១៦ 

- ការលធ្វើវលិស្ថធ្នកម្មលៅលេើ CIAS ៤១ កសិកម្ម 
ការលធ្វើវលិស្ថធ្នកម្មលៅលេើ CIAS ១៦ ម្រទេយសម្បត្តិ និខបរកិាេ រ - ម្របាក់កថ្ម្រម្ទទួេបានម្ នលេេ 

     ការោក់លម្របើម្របាស់ 
ការលធ្វើវលិស្ថធ្នកម្មលៅលេើ CIFRS ៣ លោខថ្នម្រកបខណឌ ទសេនទន 

ការលធ្វើវលិស្ថធ្នកម្មលៅលេើ CIAS ១ ចំណាត់្ថាន ក់បំណ េជារយ:លេេខលី ឬខវខ 

CIFRS ១៧ កិចចសនាធា្រា៉ាប់រខ 

ការលធ្វើវលិស្ថធ្នកម្មលៅលេើ CIFRS ១០និខ CIAS 

២៨ 

ការេក់ ឬការលធ្វើវភិាគទនថ្នម្រទេយសកម្មរវាខអនកវនិិលោគ         
និខ ញាតិ្សម្ពនធ័ ឬម្រកុម្ហ  នរួម្ទ ន 

ការលធ្វើវលិស្ថធ្នកម្មលៅលេើ CIAS ៨ និយម្ន័យថ្នការបា៉ា ន់ស្ថម នគណលនយយ 
ការលធ្វើវលិស្ថធ្នកម្មលៅលេើ CIAS១ និខ របាយ

ការណ៍អន វត្តទី២ ថ្នសតខ់ោរ CIFRS 

ការបង្ហា ញថ្នលគាេនលោបាយគណលនយយ 
 

ការលធ្វើវលិស្ថធ្នកម្មលៅលេើ CIAS ១២ េនធេនារលៅលេើម្រទេយសកម្មនិខបំណ េខដេលកើត្លឡើខេី
ម្របតិ្បត្តិការខត្មួ្យ 

 គណៈម្រគប់ម្រគខមិ្នរេឹំខថា ការអន វត្តសតខ់ោរ ខដេបានលរៀបរាប់ខាខលេើនឹខានផេប៉ាុះពាេ់ជាស្ថរវនត
លៅលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ របស់ធ្្គារកន ខលេេអ្គត្លឡើយ។ 
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រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៤. ស្ថច់ម្របារ់រន ខថ្ដ 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

        

ស្ថច់ម្របាក់កន ខថ្ដ ៤៥៧.៤៨៩.១៨១  ១.៨៦៣.៨១១  ៣៦០.១៦០.៩៤៦  ១.៤៥៦.៨៥១ 

ស្ថច់ម្របាក់កំេ ខម្របមូ្េ ២១.៣៤០.៦៥៣  ៨៦.៩៤២  ១៧.៩៤០.៤២៧  ៧២.៥៦៩ 

 ៤៧៨.៨២៩.៨៣៤  ១.៩៥០.៧៥៣  ៣៧៨.១០១.៣៧៣  ១.៥២៩.៤២០ 

៥. សមត លយង្ៅធនាគារជាតិថ្នរមព ជា 

 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

        

ម្របាក់ត្ម្ាេ់ធា ល្េើលដើម្ទ ន (ក) ៥២.០០៩.៩២០  ២១១.៨៨៨  ៣៣.៥១៥.១៥៨  ១៣៥.៥៦៩ 

ទ នបម្រម្ុខកាត្េវកិចច (ខ) ៤៣២.២៧៥.៥២៨  ១.៧៦១.០៩១  ៣៤៩.៥០១.៤៨០  ១.៤១៣.៧៣៣ 

គណនីចរនត ១៧៨.៥២០.៩៥៥  ៧២៧.២៩៤  ១៣៨.៦១២.០៤៣  ៥៦០.៦៨៦ 

មូ្េបម្រត្អាចជួ្ញដូរបាន (NCD) ៦៩១.១៤៧.៣៦៦  ២.៨១៥.៧៣៥  ៩៥៩.៩៩៨.០២០  ៣.៨៨៣.១៩២ 

 ១.៣៥៣.៩៥៣.៧៦៩  ៥.៥១៦.០០៨  ១.៤៨១.៦២៦.៧០១  ៥.៩៩៣.១៨០ 

(ក) ម្របាក់ត្ម្ាេ់ធា្លេើលដើម្ទ ន 

លោយអន លោម្លៅតាម្ម្របកាសរបស់ធ្្គារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាលេខធ្៧-០១-១៣៦ច ុះ    ថ្ងៃទី១៥ ខខត្ ោ 
ឆ្ន ំ២០០១ ធ្្គារចំបាច់ម្រត្ូវរកាម្របាក់បលញ្ញើតាម្ចាប់ឲ្យបាន ១០% ថ្នលដើម្ទ នខដេបានច ុះបញ្ជ ីសរ បរបស់
ខលួន ។ ម្របាក់ត្ម្ាេ់លនុះមិ្នអាចលម្របើម្របាស់បានកន ខម្របតិ្បត្តិការម្របចំថ្ងៃល្ុះលទ និខ ម្រត្ូវបខវិេឲ្យធ្្គារវញិ លៅ
លេេខដេធ្្គារសម័ម្រគចិត្តបញ្ច ប់អាជី្វកម្មរបស់ខលួន ។ 

កន ខការយិបរលិចេទលនុះ ធ្្គារទទួេបានការម្របាក់អម្រតាចប់េី ០,០៤% លៅ ០,០៦% កន ខមួ្យឆ្ន ំ 
(២០២០៖ ០,០៦% លៅ ០,៤៧% កន ខមួ្យឆ្ន ំ)។ 

(ខ) ទ នបម្រម្ុខកាត្េវកិចច 

ម្របាក់បម្រម្ុខកាត្េវកិចចគឺជាម្របាក់បម្រម្ុខខដេខម្របម្របួេតាម្កម្រមិ្ត្ថ្នម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន និខ ម្របាក់
កម្ចីបរលទស។ វាម្រត្ូវបានរកាទ កលោយអន លោម្តាម្ម្របកាសរបស់ធ្្គារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាលេខធ្៧-០២០-២៣០ 

ច ុះថ្ងៃទី ១៨ ខខមី្្ ឆ្ន ំ២០២០ ខដេម្រត្ូវបានគណ្តាម្អម្រតា ៧% ថ្នម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្នជាម្របាក់លរៀេ 
និខរបិូយវត្ថ លម្រៅេីម្របាក់លរៀេ។ លៅថ្ងៃទី ២៦ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១ ធ្្គារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាបានលចញេិខិត្ជូ្ន
ដំណឹខលេខ ធ្១៣-០២១-៣៦៣ សតីេីេទធផេថ្នកិចចម្របជ្ ំលេើកទី ៥៥ ថ្នគណៈកាម ធិ្ការលគាេនលោបាយ
របិូយវត្ថ ខដេបញ្ហជ ក់េីការបនតការរកាម្របាក់បម្រម្ុខកាត្េវកិចចកន ខអម្រតា ៧% សម្រាប់ម្របាក់លរៀេនិខរូបិយប័ណណ
លផេខៗ។
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រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 
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៦. សមត លយង្ៅធនាគារនានា 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

        

សម្ត្ េយលៅធ្្គារ្  ្

វាស់ខវខតាម្ត្ថ្ម្លដករេំស់ ៥៥៨.៤៤០.០០៣  ២.២៧៥.០៨៤  ៣២៦.៧២៥.៦២៥  ១.៣២១.៦០៥ 

សំវធិានធ្នលេើការខាត្បខ់េី
ឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល (៩៨៣.៨៨៩)  (៤.០០៨)  (៧៦៩.១២៨)  (៣.១១១) 

 ៥៥៧.៤៥៦.១១៤  ២.២៧១.០៧៦  ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧  ១.៣១៨.៤៩៤ 

៧. ឥណទានផតលដ់លអ់តិងិជន 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

វាស់ខវខតាម្ត្ថ្ម្លដករេំស់        

ឥណទនពាណិជ្ជកម្ម ៤.៦០២.៣៤៨.០១៥  ១៨.៧៤៩.៩៦៦  ៣.៤៨០.៥៦៩.២៨៩  ១៤.០៧៨.៩០១ 

ឥណទនវបិារបូន៍ ៦០៨.៤៨៨.៩៧១  ២.៤៧៨.៩៨៤  ២៨៨.៦៤៣.៤៣១  ១.១៦៧.៥៦៣ 

ឥណទនអនកលម្របើម្របាស់៖        

ឥណទនលគហោឋ ន ៨៧.១២៥.៩៣៣  ៣៥៤.៩៥១  ៤៣.៩៣៣.៩៤២  ១៧៧.៧១៣ 

ឥណទនោនយនត ៨.០០៣.៥៦៣  ៣២.៦០៧  ៣.៨១៣.៤៧៥  ១៥.៤២៦ 

ឥណទនផតេ់ដេ់ប គាេិក ១៦.៧៤៧.០៨៤  ៦៨.២២៨  ១៤.៧២២.៨៤៧  ៥៩.៥៥៤ 

ឥណទនប គាេ ១.២២៤.៥៧៧  ៤.៩៨៩  ៤៥២.០៤៧  ១.៨២៩ 

ប័ណណឥណទន ១.៤៦៧.២៦៤  ៥.៩៧៧  ១.២៣៦.៥១៨  ៥.០០២ 

ឥណទនដ េសរ ប ៥.៣២៥.៤០៥.៤០៧  ២១.៦៩៥.៧០២  ៣.៨៣៣.៣៧១.៥៤៩  ១៥.៥០៥.៩៨៨ 

សំវធិាននធ្នលេើការខាត្បខ់េី
ឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល (៤៦.៤១៥.៨១១)  (១៨៩.០៩៨)  (១៨.៧៧២.១៣៥)  (៧៥.៩៣៣) 

 ៥.២៧៨.៩៨៩.៥៩៦  ២១.៥០៦.៦០៤  ៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤  ១៥.៤៣០.០៥៥ 
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រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 

16 
 

៨. មូលបម្រតវិនិង្ោគ 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

មូ្េបម្រត្វនិិលោគវាស់ខវខតាម្
ត្ថ្ម្លដករេំស់(*) ៣៧.៤៥០.៣១០  ១៥២.៥៧៣  ៧.៤៦៧.៥៩១  ៣០.២០៦ 

សំវធិានធានលេើការខាត្បខ់េី 

ឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល (៦១០.៦៣៥)  (២.៤៨៨)  (៣៣.៥០៥)  (១៣៥) 

 ៣៦.៨៣៩.៦៧៥  ១៥០.០៨៥  ៧.៤៣៤.០៨៦  ៣០.០៧១ 

(*) លៅថ្ងៃទី ២០ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ ធ្្គារ បានវនិិលោគនូវទឹកម្របាក់ចំនួន ៣០ ោនដ ោល រអាលម្រកិលេើសញ្ហញ ប័ណណ 
ស្ថជី្វកម្មរបស់ ម្រកុម្ហ  ន លខម្បូឌា ខអ រផត្ អ ិនលវសមិ្ន ឯ.ក លដើម្បីចូេរមួ្ កន ខការស្ថខសខ់ និខអភិវឌ្ឍ លៅលេើ អាកាស
ោនោឋ នអនតរជាតិ្លត្លជា ថ្នរាជ្រោឋ ភិបាេកម្ព ជា។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៩. ម្រទេយសមបតតិ និខបរកិាេ រ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ការជួ្សជ្ េខកេម្អ
អាគារជួ្េ 

 

បរកិាេ រការោិេ័យ
លម្រគឿខសង្ហា រមឹ្និខ

លម្រគឿខបំពាក់ 
 

ោនយនត 
 

ក ំេយូទ័រនិខសាភ រៈ
េ័ត៌្ានវទិា  

សំណខ់កំេ ខ 

ដំលណើ រការ 
 

សរ ប 

 
ដ ោល រអាលម្រកិ 

 
ដ ោល រអាលម្រកិ 

 
ដ ោល រអាលម្រកិ 

 
ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ 

 
ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០              

ត្ថ្ម្លលដើម្ ២៥.២៧០.៦៧៣  ១៤.៣២៦.៧៧២  ១.៧២៩.៦១៥  ៣១.០៤២.៨៦៩  ១៤៥.៨០១  ៧២.៥១៥.៧៣០  ២៩៣.៣២៦ 

រេំស់បខារ ៨.៨៥៩.៦៥៣  ៧.១៩៦.៦០៦  ១.១៩០.៩០៧  ១៣.៥៣៦.៦៧៤  -  ៣០.៧៨៣.៨៤០  ១២៤.៥២១ 

ត្ថ្ម្លលោខ ១៦.៤១១.០២០  ៧.១៣០.១៦៦  ៥៣៨.៧០៨  ១៧.៥០៦.១៩៥  ១៤៥.៨០១  ៤១.៧៣១.៨៩០  ១៦៨.៨០៥ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៩. ម្រទេយសមបតតិ និខបរកិាេ រ(ត)

 

ការជួ្សជ្ េខកេម្អ
អាគារជួ្េ 

 

បរកិាេ រការោិេ័យ
លម្រគឿខសង្ហា រមឹ្និខ

លម្រគឿខបំពាក់ 
 

ោនយនត 
 

ក ំេយូទ័រនិខសាភ រៈ
េ័ត៌្ានវទិា  

សំណខ់កំេ ខ 

ដំលណើ រការ 
 

សរ ប 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ ដ ោល រអាលម្រកិ 
 

ដ ោល រអាលម្រកិ 
 

ដ ោល រអាលម្រកិ 
 

ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ 
 

ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

ត្ថ្ម្លលដើម្              

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០២១ ២៥.២៧០.៦៧៣  ១៤.៣២៦.៧៧២  ១.៧២៩.៦១៥  ៣១.០៤២.៨៦៩  ១៤៥.៨០១  ៧២.៥១៥.៧៣០  ២៩៣.៣២៦ 

ការទិញបខនថម្ ១៣៤.៩៧៣  ១.៣០២.២៨៧  ២៨៥.៩២៥  ១០.២៩២.១០៥  ៣.៤៣៥.៨៣៦  ១៥.៤៥១.១២៦  ៦២.៨៥៥ 

ការលផេរ ៣.០៤៨.២៩៦  ១៧២.៣៩៤  -  -  (៣.២២០.៦៩០)  -  - 

ការេក់លចញ -  -  (២១៩.៣៦៩)  (៦០.០៧៤)  -  (២៧៩.៤៤៣)  (១.១៣៧) 

េលម្អៀខេីការបតូររូបិយប័ណណ -  -  -  -  -  -  ២.១៩៥ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ២៨.៤៥៣.៩៤២  ១៥.៨០១.៤៥៣  ១.៧៩៦.១៧១  ៤១.២៧៤.៩០០  ៣៦០.៩៤៧  ៨៧.៦៨៧.៤១៣  ៣៥៧.២៣៩ 

រេំស់បខារ              

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០២១ ៨.៨៥៩.៦៥៣  ៧.១៩៦.៦០៦  ១.១៩០.៩០៧  ១៣.៥៣៦.៦៧៤  -  ៣០.៧៨៣.៨៤០  ១២៤.៥២១ 

រេំស ់ ៣.៥៩៤.១២៧  ២.៤៩៧.៤៥៥  ២៤៣.១៥៧  ៣.២០៤.១៥៨  -  ៩.៥៣៨.៨៩៧  ៣៨.៨០៤ 

ការេក់លចញ -  -  (២១៩.៣៦៩)  (៥៩.៧៣៨)  -  (២៧៩.១០៧)  (១.១៣៥) 

េលម្អៀខេីការបតូររូបិយប័ណណ -  -  -  -  -  -  ៩៤៨ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ១២.៤៥៣.៧៨០  ៩.៦៩៤.០៦១  ១.២១៤.៦៩៥  ១៦.៦៨១.០៩៤  -  ៤០.០៤៣.៦៣០  ១៦៣.១៣៨ 

ត្ថ្ម្លលោខ              

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ១៦.០០០.១៦២  ៦.១០៧.៣៩២  ៥៨១.៤៧៦  ២៤.៥៩៣.៨០៦  ៣៦០.៩៤៧  ៤៧.៦៤៣.៧៨៣  ១៩៤.១០១ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១០. សទិធិរន ខការង្ម្របើម្របាសម់្រទេយសរមម 

ធ្្គារបានច ុះភតិ្សនាលេើការជួ្េម្រទេយសកម្មរមួ្ានអាគារការោិេ័យ និខោនយនត។ េ័ត៌្ាន  

សដីអំេីភតិ្សនាខដេធ្្គារគឺជាភតិ្កៈម្រត្ូវបានបង្ហា ញដូចខាខលម្រកាម្។ 

 

 អាគារ
ការោិេ័យ 

 
ោនយនត  សរ ប 

  ដ ោល រអាលម្រកិ 
 

ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០         

ត្ថ្ម្លលដើម្  ៤៧.៨៥២.២៣៣  ២.២០៣.២០៤  ៥០.០៥៥.៤៣៧  ២០២.៤៧៤ 

រេំស់បខារ  ១៤.៦៩៥.៤៣៧  ១.៦៤០.៩២៦  ១៦.៣៣៦.៣៦៣  ៦៦.០៨០ 

ត្ថ្ម្លលោខ  ៣៣.១៥៦.៧៩៦  ៥៦២.២៧៨  ៣៣.៧១៩.០៧៤  ១៣៦.៣៩៤ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១         

ត្ថ្ម្លលដើម្         

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០២១  ៤៧.៨៥២.២៣៣  ២.២០៣.២០៤  ៥០.០៥៥.៤៣៧  ២០២.៤៧៤ 

ការទិញបខនថម្  ១៣.៣៥៨.៧៣២  ១.០៦៨.៣៤៣  ១៤.៤២៧.០៧៥  ៥៨.៦៨៩ 

ការខកខម្របភតិ្សនា  (៦៩៨.២៦០)  (១២៣.៩០១)  (៨២២.១៦១)  (៣.៣៤៥) 

េលម្អៀខេីការបតូររបិូយប័ណណ  -  -  -  ១.៥៣៤ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  ៦០.៥១២.៧០៥  ៣.១៤៧.៦៤៦  ៦៣.៦៦០.៣៥១  ២៥៩.៣៥២ 

រេំស់បខារ         

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០២១  ១៤.៦៩៥.៤៣៧  ១.៦៤០.៩២៦  ១៦.៣៣៦.៣៦៣  ៦៦.០៨០ 

រេំស់  ៦.៨០៤.៩២១  ៧០០១៨៦  ៧.៥០៦.១០៧  ៣០.៥៣៥ 

ការខកខម្របភតិ្សនា  (២៥.៥១២)  (៤៩.៨៤៥)  (៧៥.៣៥៧)  (៣០៧) 

េលម្អៀខេីការបតូររបិូយប័ណណ  -  -  -  ៥១៩ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  ២១.៤៧៤.៨៤៦  ២.២៩២.២៦៧  ២៣.៧៦៧.១១៣  ៩៦.៨២៧ 

ត្ថ្ម្លលោខ         

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  ៣៩.០៣៧.៨៥៩  ៨៥៥.៣៧៩  ៣៩.៨៩៣.២៣៨  ១៦២.៥២៥ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១០. សទិធិរន ខការង្ម្របើម្របាសម់្រទេយសរមម(ត) 

ទឹកម្របាក់ម្រត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លៅកន ខរបាយការណ៍ចំលណញឬខាត្ 

  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

       

ចំណាយរេំស់លេើសិទធិកន ខការលម្របើម្របាស់ 

ម្រទេយសកម្ម (កំណត់្សាា េ់ ២៥)  ២.០២៩.១២៨  ៨.២៦៣  ២.២៤១.៩០៦  ៩.១១១ 

ចំណាយការម្របាក់លេើបំណ េភតិ្សនា 
(កំណត់្សាា េ់ ២១)  ៥០៩.២៦៤  ២.០៧៤  ៥៨១.៥១៦  ២.៣៦៣ 

ចំណាយលេើភតិ្សនារបស់ម្រទេយសកម្ម
ខដេានត្ថ្ម្លទប និខភតិ្សនា 

រយៈលេេខលី  ៨៣៨.៤០៤  ៣.៤១៤  ១៦១.១៧១  ៦៥៥ 

  ៣.៣៧៦.៧៩៦  ១៣.៧៥១  ២.៩៨៤.៥៩៣  ១២.១២៩ 

 

  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

       

ចំណាយរេំស់លេើសិទធិកន ខការលម្របើម្របាស់ 

ម្រទេយសកម្ម (កំណត់្សាា េ់ ២៥)  ៧.៤៣០.៧៥០  ៣០.២២៨  ៦.៧២៩.១៧១  ២៧.៤៣៥ 

ចំណាយការម្របាក់លេើបំណ េភតិ្សនា 
(កំណត់្សាា េ់ ២១)  ១.៩០៥.៦១៣  ៧.៧៥២  ១.៧៧៦.៣៣៨  ៧.២៤២ 

ចំណាយលេើភតិ្សនារបស់ម្រទេយសកម្ម
ខដេានត្ថ្ម្លទប និខភតិ្សនា 

រយៈលេេខលី  ៣.៣៨៨.៥១១  ១៣.៧៨៤  ៣.៣៥០.៥៧៦  ១៣.៦៦០ 

  ១២.៧២៤.៨៧៤  ៥១.៧៦៤  ១១.៨៥៦.០៨៥  ៤៨.៣៣៧ 

  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១១. ម្រទេយសរមមអរបូ៊ី 

 
 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

កម្មវធីិ្ក ំេយួទ័រ     

ត្ថ្ម្លលដើម្  ១២.៨៥៣.៨៣៩  ៥១.៩៩៤ 

រេំស់បខារ  ៣.៩២២.៤០៩  ១៥.៨៦៦ 

សម្ត្ េយច ខម្រគា  ៨.៩៣១.៤៣០  ៣៦.១២៨ 

     

  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

កម្មវធីិ្ក ំេយូទ័រ     

ត្ថ្ម្លលដើម្     

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា  ១២.៨៥៣.៨៣៩  ៥១.៩៩៤ 

ការទិញបខនថម្  ៨.៩៨៦.៨៥៦  ៣៦.៥៥៩ 

េលម្អៀខេីការបតូររបិូយប័ណណ  -  ៤២៦ 

  ២១.៨៤០.៦៩៥  ៨៨.៩៧៩ 

រេំស់បខារ     

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា  ៣.៩២២.៤០៩  ១៥.៨៦៦ 

រេំស់  ២.០៣០.៩៣៨  ៨.២៦២ 

េលម្អៀខេីការបតូររបិូយប័ណណ  -  ១២៦ 

  ៥.៩៥៣.៣៤៧  ២៤.២៥៤ 

សម្ត្ េយច ខម្រគា  ១៥.៨៨៧.៣៤៨  ៦៤.៧២៥ 

  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១២.  ម្រទេយសរមមេនធេនារ 

ម្រទេយសកម្ម និខបំណ េេនធេនារម្រត្ូវបានកាត់្កខ លៅលេេានការអន ញ្ហញ ត្លោយចាប់កន ខការកាត់្
កខរវាខម្រទេយសកម្មេនធបចច បបនន និខបំណ េេនធបចច បបននលហើយលៅលេេខដេេនធេនារសថិត្លម្រកាម្អាជ្ាធ្រេនធ
ខត្មួ្យ។ ចំនួនខដេបានកាត់្កខរចួលហើយានដូចខាខលម្រកាម្៖ 

  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

ម្រទេយសកម្មេនធេនារ  ១៣.៥០៩.១៣៦  ៥៥.០៣៦  ៧.០៨២.៩៧០  ២៨.៦៥១ 

បំណ េេនធេនារ  (២.៦៣៣.៥៨១)  (១០.៧២៩)  (១.៤១៤.៨៥៦)  (៥.៧២៣) 

ម្រទេយសកម្មេនធេនារ-ស ទធ  ១០.៨៧៥.៥៥៥  ៤៤.៣០៧  ៥.៦៦៨.១១៤  ២២.៩២៨ 

 

 ម្រទេយសកម្មេនធេនារ-ស ទធ លកើត្លឡើខបណាត េម្កេីធាត្ ថ្នម្រទេយសកម្មេនារដូចជា សំវធិានធ្នលេើ
ការខាត្បខ់ឱ្នភាេត្ថ្ម្ល ចំណូេកថ្ម្រម្លសវាឥណទន និខកថ្ម្រម្លសវាកាត្េនារ និខបខារម្របាក់លេើកទឹកចិត្ត
របស់គណៈម្រគប់ម្រគខ និខធាត្ ថ្នបំណ េេនធេនារ ដូចជាម្រទេយសកម្មខដេអាចរេំស់បាន និខការម្របាក់េនារ។ 

១៣.  ម្រទេយសរមមង្ផេខៗ 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

        

ម្របាក់កក់និខម្របាក់បខ់ម្ ន ២០.៦៨៥.២៧៩  ៨៤.២៧២  ១៣.៣៦៥.៣០១  ៥៤.០៦៣ 

គណនីម្រត្ូវទទួេេីMaster/Visa Card

និខMoneyGramនិខគណនីម្រត្ូវ
ទទួេលផេខ  ៗ ១៣.៤៩៥.៥១៨  ៥៤.៩៨១  ១០.១០៨.១៤១  ៤០.៨៨៧ 

ការចំណាយប លរម្របទន ៤.០២១.០៩៦  ១៦.៣៨២  ៣.៩៦១.១៨៨  ១៦.០២៣ 

ការផាត់្ផាខ់កាត្ ៣.៤៦៥.៥៣២  ១៤.១១៩  ៣.០៨៥.៩៧៩  ១២.៤៨៣ 

ការវនិិលោគលផេខ  ៗ ៧៦.១៨៥  ៣១០  ២៥.៥៨៨  ១០៤ 

សំវធិាននធ្នលេើឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល 
និខម្របាក់បលញ្ញើ និខគណនី 

ម្រត្ូវទទួេលផេខ  ៗ (១.០៥២.១២៨)  (៤.២៨៧)  (៣១.៨០៥)  (១២៩) 

 ៤០.៦៩១.៤៨២  ១៦៥.៧៧៧  ៣០.៥១៤.៣៩២  ១២៣.៤៣១ 

 

  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៤. ម្របារ់បង្ញ្ញ ើរបសធ់នាគារ និខម្រគឹោះស្ថថ នហរិញ្ញវតថ ង្ផេខៗ 

 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

        

គណនីសនេំ ៦.០២២.៩៤៣  ២៤.៥៣៧  ២៣.៨៥៣.៥៦២  ៩៦.៤៨៨ 

គណនីចរនត ៦២.៥៨៩.៩៥៣  ២៥៤.៩៩១  ៣១.៤៦៤.២៨៩  ១២៧.២៧៣ 

ម្របាក់បលញ្ញើានកាេកំណត់្ ២៦.៩១៨.៨៤៦  ១០៩.៦៦៨  ១៣.៤០០.៨៧៧  ៥៤.២០៧ 

 ៩៥.៥៣១.៧៤២  ៣៨៩.១៩៦  ៦៨.៧១៨.៧២៨  ២៧៧.៩៦៨ 

១៥. ម្របារ់បង្ញ្ញ ើរបសអ់តិងិជន 

 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

        

គណនីសនេំ ៤.០៣៣.៦៥៣.៧០៦  ១៦.៤៣៣.១០៥  ៣.០១៤.៧៤៥.៦៣២  ១២.១៩៤.៦៤៦ 

គណនីចរនត ១.១៦៨.៩៩២.០៤៣  ៤.៧៦២.៤៧៤  ៨៣៧.១៨៤.៦៤៩  ៣.៣៨៦.៤១២ 

ម្របាក់បលញ្ញើានកាេកំណត់្ ១.០០៣.៩១៨.៦២៦  ៤.០៨៩.៩៦៤  ៩៥០.៧៤៦.៧៩៧  ៣.៨៤៥.៧៧០ 

ម្របាក់បលញ្ញើកម្រមិ្ត្ទ ក ១.៦៣៣.៩៦៨  ៦.៦៥៧  ៧២.៥៧០  ២៩៤ 

 ៦.២០៨.១៩៨.៣៤៣  ២៥.២៩២.២០០  ៤.៨០២.៧៤៩.៦៤៨  ១៩.៤២៧.១២២ 

 

១៦. មូលបម្រតបំណ ល 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ 

        

សញ្ហញ ប័ណណស្ថជី្វកម្ម ២១.៣១០.៩៩៦  ៨៦.៨២១  ២១.២៨២.០៨៨  ៨៦.០៨៦ 

  

 ការម្របាក់ម្រត្ូវទូទត់្ជាលរៀខរាេ់ពាក់កណាត េឆាស។ សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ  
ឆ្ន ំ២០២១ ធ្្គារបានលធ្វើការទូទត់្ ការម្របាក់លេើមូ្េបម្រត្បំណ េ ជូ្នដេ់វនិិលោគិន ជាទឹកម្របាក់សរ បចំនួន 
៦.៥៨០ ោនលរៀេឬ ម្របាណ ១.៦១៥.១៨៦ ដ ោល រអាលម្រកិ (២០២០៖ ៦.៥១៣ ោនលរៀេ ឬ ម្របាណ 
១.៦១០.១៥០ ដ ោល រអាលម្រកិ) ។ 

  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
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១៧. ម្របារ់រមច៊ី 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

        

ម្របាក់កម្ចីវាស់ខវខតាម្ត្ថ្ម្ល 
ដករេំស់         

ម្របតិ្បត្តិការផតេ់សនេនីយភាេ 

លោយានការធា  ្(ក) ១៦៧.២៧៦.៧៨៩  ៦៨១.៤៨៦  ២២៥.៨៥៣.៥០១  ៩១៣.៥៧៧ 

ម្របាក់កម្ចីេីធ្្គារ (ខ) ៣០.១២២.៨៣៧  ១២២.៧២០  ១៦.១៥០.៥៩០  ៦៥.៣៣០ 

        

 ១៩៧.៣៩៩.៦២៦  ៨០៤.២០៦  ២៤២.០០៤.០៩១  ៩៧៨.៩០៧ 

  

(ក) លនុះតំ្ណាខឱ្យម្របតិ្តបត្តិការផតេ់សនេនីយភាេលោយានការធា្ (LPCO) ចំនួន ៣០ ខដេ 

ផតេ់លោយធ្្គារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា។ ម្របាក់លដើម្ និខការម្របាក់ ម្រត្ូវលធ្វើការទូទត់្លៅលេេដេ់កាេ
កំណត់្ ជាមួ្យនឹខរយៈលេេម្រេម្លម្រេៀខចប់េី ៣ខខ រហូត្ដេ់ ១២ខខ។ 

(ខ) លនុះតំ្ណាខឱ្យម្របាក់កម្ចីេីធ្្គារលផេខៗ ជាមួ្យនឹខរយៈលេេម្រេម្លម្រេៀខចប់េី ៣ខខ រហូត្
ដេ់ ៧ឆ្ន ំ (២០២០៖ ២ខខ ដេ់ ៧ឆ្ន ំ)។ 

 LPCO ខដេទទួេបានេីធ្្គារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ម្រត្ូវបានធា ល្េញលេញលោយមូ្េបម្រត្អាចជួ្ញដូរបាន 
(NCD) ជាម្របាក់ដ ោល រអាលម្រកិ។ ម្របាក់កម្ចីលផេខលទៀត្ េ ំានម្រទេយធា ល្្ុះលទ ។ ម្របាក់កម្ចីខាខលេើ ចំណាយអម្រតាការ
ម្របាក់លងរចប់េី ០,៦៣% លៅ ៦,៨៤% កន ខមួ្យឆ្ន ំ (២០២០៖ ០,៤២% លៅ ៦,៨៤%)។ 

១៨. អន បំណ ល 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

        

ធ្្គារជាតិ្កាណាោ ១៤៨.០២៧.៩៦២  ៦០៣.០៦៦  ១១៧.០២៣.០៣៥  ៤៧៣.៣៥៨ 

  អន បំណ េខាខលេើ េ ំានម្រទេយធា  ្ និខានអម្រតាការម្របាក់ម្របចំឆ្ន ំចប់េី ៦,៦៧% លៅ ៨,៩៨% 

(២០២០៖  ៧,២២% លៅ ៨,៩៨% កន ខមួ្យឆ្ន ំ) ខដេានកាេកំណត់្សខរយៈលេេ ៧ឆ្ន ំ។  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 
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១៩. បំណ លភតិសនា 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

កាេវភិាគតាម្អាយ កាេ៖        

ឆ្ន ំទី១ ៨.៧៦៣.៥៨៦  ៣៥.៧០៣  ៧.៥០៥.៦២២  ៣០.៣៦០ 

ឆ្ន ំទី២ ៧.៩២៦.៣៣៥  ៣២.២៩២  ៦.៤៧០.៥៣៤  ២៦.១៧៣ 

ឆ្ន ំទី៣ ៧.៥១១.០២១  ៣០.៦០០  ៦.២៦២.៦៧៤  ២៥.៣៣៣ 

ឆ្ន ំទី៤ ៦.៨០២.៧៥២  ២៧.៧១៤  ៥.៩៦៥.១២៩  ២៤.១២៩ 

ឆ្ន ំទី៥ ៦.០២២.៣៧២  ២៤.៥៣៥  ៥.៤៩០.៨២៤  ២២.២១០ 

ត្លៅម្ ខ ១៣.២០៧.៨១៧  ៥៣.៨០៩  ១០.៨៩៨.៩៧០  ៤៤.០៨៧ 

 ៥០.២៣៣.៨៨៣  ២០៤.៦៥៣  ៤២.៥៩៣.៧៥៣  ១៧២.២៩២ 

ដក ៖ ការម្របាក់មិ្នទន់ទទួេស្ថា េ់ (៧.៧៧០.៥២៨)  (៣១.៦៥៧)  (៦.៨៧១.៨៥១)  (២៧.៧៩៦) 

 ៤២.៤៦៣.៣៥៥  ១៧២.៩៩៦  ៣៥.៧២១.៩០២  ១៤៤.៤៩៦ 

២០. បំណ លង្ផេខៗ 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

        

ចំណាយបខារ ៤០.១៩៦.៣៨៧  ១៦៣.៧៦០  ២៧.៧៣២.១០៨  ១១២.១៧៦ 

គណនីម្រត្ូវទូទត់្លអាយ
Master/VisaCard   និខMoneyGram

និខបំណ េម្រត្ូវទូទត់្លផេខ  ៗ ៣.៧៥៦.៨៧២  ១៥.៣០៧  ៣.៧៩០.៧១៦  ១៥.៣៣៣ 

ម្របាក់ចំណូេមិ្នទន់ទទួេស្ថា េ់ ៣.៧១៩.៩២០  ១៥.១៥៥  ២.៨១៤.៥៨៦  ១១.៣៨៥ 

ការលផេរស្ថច់ម្របាក់ខដេកំេ ខ    

ដំលណើ រការ  ២.៥៩០.១៦៦  ១០.៥៥២  ១.៥៩២.៦០៦  ៦.៤៤២ 

េនធលផេខ មៗ្រត្ូវទូទត់្ ៨២២.៥៨៥  ៣.៣៥១  ៧១៣.៧០៥  ២.៨៨៧ 

សំវធិានធ្នសម្រាប់ខេខ់លម្រៅត្ េយការ ២៧២.៧១៥  ១.១១១  ១៣៤.៣៩៩  ៥៤៤ 

        

 ៥១.៣៥៨.៦៤៥  ២០៩.២៣៦  ៣៦.៧៧៨.១២០  ១៤៨.៧៦៧ 

  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 
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២១. ចំណូលេ៊ីការម្របារ់ស ទធ 

  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

       

ចំណូេេីការម្របាក់         

ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន  ១២២.១៩០.៥៨៣  ៤៩៧.៥៦០  ៩៥.៤៦៩.០៨៥  ៣៨៧.៩៨៦ 

សម្ត្ េយលៅធ្្គារជាតិ្ថ្ន 

កម្ព ជានិខធ្្គារ្  ្  ២.៤៩១.៥៩៧  ១០.១៤៦  ១.៧៦០.៣២១  ៧.១៥៤ 

មូ្េបម្រត្វនិិលោគ  ២០៧.៤៩២  ៨៤៥  ១៥០.៧៨៩  ៦១៣ 

លផេខ  ៗ  ៤១.៩៦២  ១៧១  ៤៤.៣២៩  ១៨០ 

  ១២៤.៩៣១.៦៣៤  ៥០៨.៧២២  ៩៧.៤២៤.៥២៤  ៣៩៥.៩៣៣ 

ចំណាយលេើការម្របាក់         

ម្របាក់បលញ្ញើរបស់ធ្្គារ និខ  

ម្រគឹុះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថ លផេខ  ៗ  ១៦៣.៨១៣  ៦៦៧  ២២៨.៥៧៨  ៩២៩ 

ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ១០.០០៧.៧៥៥  ៤០.៧៥២  ៩.៤២៤.៩២៩  ៣៨.៣០៣ 

ម្របាក់កម្ចី  ២.៥១១.១០៣  ១០.២២៥  ១.៧៥៦.៣៨១  ៧.១៣៨ 

អន បំណ េ  ២.១០៣.១១៦  ៨.៥៦៤  ២.៣៩០.៧០៣  ៩.៧១៦ 

បំណ េភតិ្សនា  ៥០៩.២៦៤  ២.០៧៤  ៥៨១.៥១៦  ២.៣៦៣ 

មូ្េបម្រត្បំណ េ  ៤០៣.៦៦០  ១.៦៤៣  ៤០៦.១៧៩  ១.៦៥១ 

  ១៥.៦៩៨.៧១១  ៦៣.៩២៥  ១៤.៧៨៨.២៨៦  ៦០.១០០ 

         

ចំណូេេីការម្របាក់ស ទធ  ១០៩.២៣២.៩២៣  ៤៤៤.៧៩៧  ៨២.៦៣៦.២៣៨  ៣៣៥.៨៣៣ 

  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 
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២១. ចំណូលេ៊ីការម្របារ់ស ទធ (ត) 

  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

       

ចំណូេេីការម្របាក់         

ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន  ៤៤៥.២៦៨.៣២៦  ១.៨១១.៣៥២  ៣៤៥.៣៧៤.៣៣៤  ១.៤០៨.០៩១ 

សម្ត្ េយលៅធ្្គារជាតិ្ថ្ន 

កម្ព ជានិខធ្្គារ្  ្  ៨.៤៤៤.៤១៨  ៣៤.៣៥២  ៨.៥៥២.៥១៦  ៣៤.៨៦៩ 

មូ្េបម្រត្វនិិលោគ  ៦៨៦.៨៨២  ២.៧៩៤  ៥៦៧.៦៤៧  ២.៣១៤ 

លផេខ  ៗ  ១៤៤.៣២៧  ៥៨៧  ២៩៧.៣៨០  ១.២១២ 

  ៤៥៤.៥៤៣.៩៥៣  ១.៨៤៩.០៨៥  ៣៥៤.៧៩១.៨៧៧  ១.៤៤៦.៤៨៦ 

ចំណាយលេើការម្របាក់         

ម្របាក់បលញ្ញើរបស់ធ្្គារ និខ  

ម្រគឹុះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថ លផេខ  ៗ  ៦៣២.២៤១  ២.៥៧២  ៩២២.១២៥  ៣.៧៦០ 

ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ៣៧.៨៩៧.៩០៤  ១៥៤.១៦៩  ៣៦.១៩០.៦៨៣  ១៤៧.៥៤៩ 

ម្របាក់កម្ចី  ១១.៨៦៨.៤២០  ៤៨.២៨១  ៨.៤២២.៥២២  ៣៤.៣៣៩ 

អន បំណ េ  ៨.៨៨៦.៥៩៥  ៣៦.១៥១  ១០.០៦៩.៦០៦  ៤១.០៥៤ 

បំណ េភតិ្សនា  ១.៩០៥.៦១៣  ៧.៧៥២  ១.៧៧៦.៣៣៨  ៧.២៤១ 

មូ្េបម្រត្បំណ េ  ១.៦១៥.១៨៦  ៦.៥៧០  ១.៦១០.១៥០  ៦.៥៦៥ 

  ៦២.៨០៥.៩៥៩  ២៥៥.៤៩៥  ៥៨.៩៩១.៤២៤  ២៤០.៥០៨ 

         

ចំណូេេីការម្របាក់ស ទធ  ៣៩១.៧៣៧.៩៩៤  ១.៥៩៣.៥៩០  ២៩៥.៨០០.៤៥៣  ១.២០៥.៩៧៨ 

  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២២. ចំណូលេ៊ីរថ្ម្រមង្ជើខស្ថរស ទធ 

  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

       

ចំណូេេីកថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរ         

កថ្ម្រម្េីប័ណណMaster/VisaនិខUPI  ៥.៤២៤.៥៩៩  ២២.០៨៩  ៤.៣២០.៧៧៧  ១៧.៥៦០ 

កថ្ម្រម្េីលផេរម្របាក់និខលវរម្របាក់  ៣.០៧៣.០៤៦  ១២.៥១៣  ២.២២៧.២៦០  ៩.០៥២ 

កថ្ម្រម្េីកិចចសនាឥណទន និខការ
ទូទត់្ឥណទនម្ នលេេកំណត់្  ១.៩៥០.៦៩៧  ៧.៩៤៣  ១.៦៩១.៤៧៧  ៦.៨៧៤ 

ការបញ្ចូ េទឹកម្របាក់តាម្ទូរស័េេ
លោយគាម នលេខកូដ  ១.៣៣២.៥០០  ៥.៤២៦  ៩២០.៥០០  ៣.៧៤១ 

កថ្ម្រម្េីលេខគណនីេិលសស  ៨៥០.៤៤៨  ៣.៤៦៣  ៧៧៥.១៩៩  ៣.១៥០ 

កថ្ម្រម្េីE-wallet  ៧០១.៤៦៩  ២.៨៥៦  ៣៦១.២៧៥  ១.៤៦៨ 

កថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរេីលសវាធា្រា៉ាប់រខ  ៣៤១.៣៩៦  ១.៣៩០  ៤៥៧.៦៣១  ១.៨៦០ 

កថ្ម្រម្ម្របេ័នធ  ២៣៣.៦៦០  ៩៥១  ២១៥.០០០  ៨៧៤ 

កថ្ម្រម្លផេខ  ៗ  ១.២៩៩.៤៦៣  ៥.២៩៣  ១.២៧១.៦២៧  ៥.១៦៧ 

  ១៥.២០៧.២៧៨  ៦១.៩២៤  ១២.២៤០.៧៤៦  ៤៩.៧៤៦ 

         

ចំណាយលេើកថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរ         

ចំណាយលេើលសវាប័ណណMaster/Visa

និខUPI  ៤.៨១១.៩៩៥  ១៩.៥៩៤  ៣.៦៤៥.៥៣៩  ១៤.៨១៦ 

ចំណាយលសវាធ្្គារនិខម្រគឹុះស្ថថ ន
ហិរញ្ញវត្ថ លផេខ  ៗ  ៦៦៧.៩៤១  ២.៧២០  ៦៥១.០០២  ២.៦៤៦ 

ចំណាយលផេខ  ៗ  ១៤២.៥០៩  ៥៨១  ១៥៦.៥២៧  ៦៣៥ 

  ៥.៦២២.៤៤៥  ២២.៨៩៥  ៤.៤៥៣.០៦៨  ១៨.០៩៧ 

         

ចំណូេ េីកថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរស ទធ  ៩.៥៨៤.៨៣៣  ៣៩.០២៩  ៧.៧៨៧.៦៧៨  ៣១.៦៤៩ 

 

  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២២. ចំណូលេ៊ីរថ្ម្រមង្ជើខស្ថរស ទធ (ត) 

  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

       

ចំណូេេីកថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរ         

កថ្ម្រម្េីប័ណណMaster/VisaនិខUPI  ១៨.៨៨៨.៥៣៩  ៧៦.៨៣៩  ១៦.៥៤២.០៩៧  ៦៧.៤៤២ 

កថ្ម្រម្េីលផេរម្របាក់និខលវរម្របាក់  ១០.៥៨៤.៩២៦  ៤៣.០៥៩  ៧.២៧០.៨២៨  ២៩.៦៤៣ 

កថ្ម្រម្េីកិចចសនាឥណទន និខការ
ទូទត់្ឥណទនម្ នលេេកំណត់្  ៧.២៦២.៣៤៥  ២៩.៥៤៣  ៤.៩៦៨.៨១៤  ២០.២៥៨ 

ការបញ្ចូ េទឹកម្របាក់តាម្ទូរស័េេ
លោយគាម នលេខកូដ  ៤.៩៥៥.៧២៤  ២០.១៦០  ៣.០៧៦.៥៥០  ១២.៥៤៣ 

កថ្ម្រម្េីលេខគណនីេិលសស  ៣.០៧១.២៨១  ១២.៤៩៤  ២.២៦៩.៥៤២  ៩.២៥៣ 

កថ្ម្រម្េីE-wallet  ២.២៨៧.១៦៦  ៩.៣០៤  ១.០៨២.២៤៦  ៤.៤១២ 

កថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរេីលសវាធា្រា៉ាប់រខ  ១.៣៨១.៨០៥  ៥.៦២១  ១.៥៥៩.៦២៥  ៦.៣៥៩ 

កថ្ម្រម្ម្របេ័នធ  ៨៤១.៣៥៧  ៣.៤២៣  ៧៦០.២១០  ៣.០៩៩ 

កថ្ម្រម្លផេខ  ៗ  ៤.០៥៣.៤៥១  ១៦.៤៩០  ២.៩០៩.១៤០  ១១.៨៦១ 

  ៥៣.៣២៦.៥៩៤  ២១៦.៩៣៣  ៤០.៤៣៩.០៥២  ១៦៤.៨៧០ 

         

ចំណាយលេើកថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរ         

ចំណាយលេើលសវាប័ណណMaster/Visa

និខUPI  ១៦.៧៦៦.៥២៨  ៦៨.២០៦  ១៤.០២៧.៨៤៨  ៥៧.១៩៣ 

ចំណាយលសវាធ្្គារនិខម្រគឹុះស្ថថ ន
ហិរញ្ញវត្ថ លផេខ  ៗ  ៣.១៧៤.៥៤៧  ១២.៩១៤  ១.៩២៤.១៧៥  ៧.៨៤៥ 

ចំណាយលផេខ  ៗ  ៣២១.១១៤  ១.៣០៧  ១៥៦.៨២៧  ៦៣៨ 

  ២០.២៦២.១៨៩  ៨២.៤២៧  ១៦.១០៨.៨៥០  ៦៥.៦៧៦ 

         

ចំណូេ េីកថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរស ទធ  ៣៣.០៦៤.៤០៥  ១៣៤.៥០៦  ២៤.៣៣០.២០២  ៩៩.១៩៤ 

 

  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៣. ចំណូលម្របតិបតតិការង្ផេខៗ 

 

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

      

ចំលណញេីអម្រតាបដូរម្របាក់ស ទធ ២.២៥៥.៧៣៦  ៩.១៨៥  ១.២៦៥.៤៥០  ៥.១៤៣ 

ចំណូេលផេខ  ៗ ៤.៦៩៤  ១៩  ១.៤៥០  ៦ 

        

 ២.២៦០.៤៣០  ៩.២០៤  ១.២៦៦.៩០០  ៥.១៤៩ 

 

 

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

      

ចំលណញេីអម្រតាបដូរម្របាក់ស ទធ ៦.០៥៨.៧៤០  ២៤.៦៤៧  ៣.៣៥០.១៩៧  ១៣.៦៥៩ 

ចំណូេលផេខ  ៗ ៦៩.៩៨៤  ២៨៥  ៣២.៩២០  ១៣៤ 

        

 ៦.១២៨.៧២៤  ២៤.៩៣២  ៣.៣៨៣.១១៧  ១៣.៧៩៣ 

 

២៤. ចំណាយប គាលរិ 

 

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

      

ម្របាក់លបៀវត្េរនិ៍ខម្របាក់រង្ហវ ន់ ២១.៨៧១.២០៣  ៨៩.០៦០  ១៧.៧២៣.០៧៣  ៧២.០២៧ 

ម្របាក់បំណាច់អតី្ត្ភាេការង្ហរ ១.០៦១.៤២៣  ៤.៣២២  ៥៩៧.៧១៨  ២.៤២៩ 

ចំណាយលផេខ លៗេើប គាេិក ៤៧៨.២១៨  ១.៩៤៧  ៣១៧.៧៧១  ១.២៩១ 

        

 ២៣.៤១០.៨៤៤  ៩៥.៣២៩  ១៨.៦៣៨.៥៦២  ៧៥.៧៤៧ 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៤. ចំណាយប គាលរិ (ត) 

 

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

      

ម្របាក់លបៀវត្េរនិ៍ខម្របាក់រង្ហវ ន់ ៧៧.៦០៧.៩១៥  ៣១៥.៧០៩  ៦៦.០២៩.៧៣២  ២៦៩.២០៣ 

ម្របាក់បំណាច់អតី្ត្ភាេការង្ហរ ៤.៤០៦.២៧៤  ១៧.៩២៥  ៣.១០៦.២៧១  ១២.៦៦៤ 

ចំណាយលផេខ លៗេើប គាេិក ២.៦១៥.៩៤០  ១០.៦៤១  ២.៧៧៨.០៦៤  ១១.៣២៧ 

        

 ៨៤.៦៣០.១២៩  ៣៤៤.២៧៥  ៧១.៩១៤.០៦៧  ២៩៣.១៩៤ 

២៥. ចំណាយរលំស ់

 

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

      

ម្រទេយសម្បត្តិនិខបរកិាេ រ ២.៤៨៣.២៩៣  ១០.១១២  ៣.០៥១.១២១  ១២.៤០០ 

សិទធិកន ខការលម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម ២.០២៩.១២៨  ៨.២៦៣  ២.២៤១.៩០៦  ៩.១១១ 

ម្រទេយសកម្មអរបីូ ៦១៤.០០៧  ២.៥០០  ៣៣០.២២៨  ១.៣៤២ 

        

 ៥.១២៦.៤២៨  ២០.៨៧៥  ៥.៦២៣.២៥៥  ២២.៨៥៣ 

 

 

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

      

ម្រទេយសម្បត្តិនិខបរកិាេ រ ៩.៥៣៨.៨៩៧  ៣៨.៨០៤  ១១.៧០៩.២២៦  ៤៧.៧៣៩ 

សិទធិកន ខការលម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម ៧.៤៣០.៧៥០  ៣០.២២៨  ៦.៧២៩.១៧១  ២៧.៤៣៥ 

ម្រទេយសកម្មអរបីូ ២.០៣០.៩៣៨  ៨.២៦២  ១.១៨០.៨៨៧  ៤.៨១៤ 

        

 ១៩.០០០.៥៨៥  ៧៧.២៩៤  ១៩.៦១៩.២៨៤  ៧៩.៩៨៨ 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៦. ចំណាយម្របតិបតតិការ 

 

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

      

ការជួ្សជ្ េនិខខងទំ ២.០៣៥.៦៥៥  ៨.២៨៩  ២.១៥៤.៤៩៩  ៨.៧៥៦ 

សាភ រៈការោិេ័យ ១.២០៦.៣៣១  ៤.៩១២  ១.១៣៩.០៧៨  ៤.៦២៩ 

ការជួ្េ ៨៣៨.៤០៤  ៣.៤១៤  ១៦១.១៧១  ៦៥៥ 

លសវាសនតិស ខ ៧៤៩.៩៨៤  ៣.០៥៤  ៥៧៩.៩៨៣  ២.៣៥៧ 

ទំ្ក់ទំនខ ៦៤៨.៣៥០  ២.៦៤០  ៤៦៨.៤១២  ១.៩០៤ 

ខផនកទីផារនិខការផាយ 

ពាណិជ្ជកម្ម ៦២៥.៣៩១  ២.៥៤៧  ៦១៩.៨១៤  ២.៥១៩ 

ថ្ងលទឹកនិខលភលើខ ៥៤៥.៤៦០  ២.២២១  ៤០៩.៤៨៧  ១.៦៦៤ 

ជំ្្ញវជិាជ ជី្វៈ ៤៣០.០៦៨  ១.៧៥១  ៣៨៨.៨០៣  ១.៥៨០ 

ការធា្រា៉ាប់រខ ២៨៦.៨១៣  ១.១៦៨  ២៣២.០០២  ៩៤៣ 

ថ្ងលម្របតិ្បត្តិការោនយនត ២៤០.៨៤២  ៩៨១  ១៧៧.៦៩២  ៧២២ 

អាហារនិខការកំស្ថនត ២៣៣.៩៦៨  ៩៥៣  ២០.៤៧៦  ៨៣ 

អាជ្ាប័ណណ ១៨៤.១៦៥  ៧៥០  ១៧៩.៦៩០  ៧៣០ 

កថ្ម្រម្ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេ ១៤៤.៤៦៩  ៥៨៨  ៨៥.៦២៥  ៣៤៨ 

ថ្ងលេិនិត្យឥណទន ៨៩.២០១  ៣៦៣  ៨៩.០៥២  ៣៦២ 

ថ្ងលលធ្វើដំលណើ រ ៨៩.០៣៨  ៣៦៣  ៨៨.២០៤  ៣៥៨ 

ថ្ងលសាជិ្កភាេ ៨០.១០៣  ៣២៦  ២៤.៦៨០  ១០០ 

ការបរចិច គ ៨.១៩៣  ៣៣  ១៣២.៤៤២  ៥៣៩ 

ចំណាយលផេខ  ៗ ១៧២.៥៣៤  ៧០៣  ៤៨.៥៥១  ១៩៨ 

        

 ៨.៦០៨.៩៦៩  ៣៥.០៥៦  ៦.៩៩៩.៦៦១  ២៨.៤៤៧ 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៦. ចំណាយម្របតិបតតិការ (ត) 

 

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

      

ការជួ្សជ្ េនិខខងទំ ៧.៥៧៤.៨៩២  ៣០.៨១៥  ៨.០១២.២៥០  ៣២.៦៦៦ 

សាភ រៈការោិេ័យ ៥.០៩៦.៥៦៦  ២០.៧៣៣  ៤.៨៣១.៩៨២  ១៩.៧០០ 

ការជួ្េ ៣.៣៨៨.៥១១  ១៣.៧៨៤  ៣.៣៥០.៥៧៦  ១៣.៦៦០ 

លសវាសនតិស ខ ២.៧៦៩.៨៨៩  ១១.២៦៨  ២.៣៣២.១៨៦  ៩.៥០៨ 

ទំ្ក់ទំនខ ២.៣១៩.៦២៣  ៩.៤៣៦  ១.៦២២.២១៥  ៦.៦១៤ 

ថ្ងលទឹកនិខលភលើខ ២.២២៣.៣៤៨  ៩.០៤៥  ២.០១៣.៤៣២  ៨.២០៩ 

ខផនកទីផារនិខការផាយ 

ពាណិជ្ជកម្ម ២.០៩៩.៩៣៩  ៨.៥៤៣  ២.០១០.៤៧៩  ៨.១៩៧ 

ជំ្្ញវជិាជ ជី្វៈ ១.៣៩៣.៣៦៩  ៥.៦៦៨  ១.៣៦៣.៣៧៦  ៥.៥៥៨ 

ការបរចិច គ ១.១០០.៧១៩  ៤.៤៧៩  ១៧៤.៨៨១  ៧១៣ 

ការធា្រា៉ាប់រខ ១.០៥៦.៨៧៧  ៤.២៩៩  ៨៣៩.៥៥៥  ៣.៤២៣ 

ថ្ងលម្របតិ្បត្តិការោនយនត ៨៣៩.៨២២  ៣.៤១៦  ៧៥២.៩១១  ៣.០៧០ 

អាជ្ាប័ណណ ៧២៣.១៥៧  ២.៩៤២  ៧០៣.២០១  ២.៨៦៧ 

កថ្ម្រម្ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេ ៤៩៨.១០៦  ២.០២៦  ៣៤៣.២៣៥  ១.៣៩៩ 

ថ្ងលេិនិត្យឥណទន ៣៦៨.៤៥៤  ១.៤៩៩  ៣២៧.៧៥០  ១.៣៣៦ 

អាហារនិខការកំស្ថនត ២៩៥.៥១០  ១.២០២  ១២៣.០៣០  ៥០២ 

ថ្ងលលធ្វើដំលណើ រ ២៨៩.៩១៩  ១.១៧៩  ៣៣៦.៧៣៥  ១.៣៧៣ 

ថ្ងលសាជិ្កភាេ ១៥៤.៧៤១  ៦២៩  ៦៦.៨៨៨  ២៧៣ 

ចំណាយលផេខ  ៗ ៥៩៥.៩៦១  ២.៤២៤  ២០៦.៥៥២  ៨៤២ 

        

 ៣២.៧៨៩.៤០៣  ១៣៣.៣៨៧  ២៩.៤១១.២៣៤  ១១៩.៩១០ 

 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៧. ការខាតបខ់ស ទធថ្នឱនភាេតថ្មលង្លើម្រទេយសរមមហរិញ្ញវតថ  

 

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

      

ឥណទនផដេ់អតិ្ងិជ្ន ១១.៥៣៧.២៤៤  ៤៦.៩៨០  ៤.៦៤៨.១៣៣  ១៨.៨៩០ 

សម្ត្ េយលៅធ្្គារ្  ្ (៥១.៧៤៣)  (២១១)  ៣៣.៣៤២  ១៣៦ 

មូ្េបម្រត្វនិិលោគ ៥៧៨.៥៦១  ២.៣៥៦  ២.៤០១  ១០ 

កិចចសនាឥណទននិខកិចចសនា
ធា្ហិរញ្ញវត្ថ  ៩.៥៧២  ៣៩  ៨៨.៩៣០  ៣៦០ 

ម្របាក់បលញ្ញើ និខ គណនីម្រត្ូវទទួេ 

លផេខ  ៗ ១.០០៦.៨៨៨  ៤.១០០  ៤.១២៧  ១៧ 

        

 ១៣.០៨០.៥២២  ៥៣.២៦៤  ៤.៧៧៦.៩៣៣  ១៩.៤១៣ 

 

 

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

      

ឥណទនផដេ់អតិ្ងិជ្ន ២៧.៨៤៩.៦៨៩  ១១៣.២៩៣  ១២.៨៦៦.៨១៣  ៥២.៤៥៨ 

សម្ត្ េយលៅធ្្គារ្  ្ ២១៤.៧៦២  ៨៧៤  ៧០៨.៣៨៥  ២.៨៨៨ 

មូ្េបម្រត្វនិិលោគ ៥៧៧.១៣០  ២.៣៤៨  ១១.៩២៥  ៤៩ 

កិចចសនាឥណទននិខកិចចសនា
ធា្ហិរញ្ញវត្ថ  ១៣៨.៣១៦  ៥៦១  ១១៥.៤៨៦  ៤៧១ 

ម្របាក់បលញ្ញើនិខ គណនីម្រត្ូវទទួេ 

លផេខ  ៗ ១.០២០.៣២៣  ៤.១៥១  (៤.៣៤៥)  (១៨) 

        

 ២៩.៨០០.២២០  ១២១.២២៧  ១៣.៦៩៨.២៦៤  ៥៥.៨៤៨ 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៨. ស្ថច់ម្របារ់និខស្ថច់ម្របារ់សមមូល 

 សម្រាប់លគាេបំណខថ្នរបាយការណ៍េំហូរស្ថច់ម្របាក់ ស្ថច់ម្របាក់និខស្ថច់ម្របាក់សម្មូ្េរួម្ាន៖ 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

      

ស្ថច់ម្របាក់កន ខថ្ដ ៤៧៨.៨២៩.៨៣៤  ១.៩៥០.៧៥៣  ៣៧៨.១០១.៣៧៣  ១.៥២៩.៤២០ 

សម្ត្ េយលៅធ្្គារជាតិ្ 

ថ្នកម្ព ជា ១៩៦.២៩៤.៩៩២  ៧៩៩.៧០៦  ១៤៨.៧៥៩.៣០៧  ៦០១.៧៣១ 

សម្ត្ េយលៅធ្្គារ្  ្ ២៨០.១៩៩.៤២៥  ១.១៤១.៥៣២  ៦៨.៣៥៩.៧០៨  ២៧៦.៥១៥ 

        

 ៩៥៥.៣២៤.២៥១  ៣.៨៩១.៩៩១  ៥៩៥.២២០.៣៨៨  ២.៤០៧.៦៦៦ 

 

ស្ថច់ម្របាក់ និខ ស្ថច់ម្របាក់សម្មូ្េ រមួ្ាន ស្ថច់ម្របាក់ និខម្របាក់បលញ្ញើានកាេកំណត់្រយៈលេេខលី 
ខដេានអាយ កាេលដើម្ ៣ខខ ឬតិ្ចជាខលនុះ លោយកាត់្កខឥណទនវបិារូបន៍ខដេលៅសេ់។ ត្ថ្ម្លលោខថ្ន
ម្រទេយសកម្មទំខលនុះ គឺម្របហាក់ម្របខហេនឹខត្ថ្ម្លសម្ស្សប។ ស្ថច់ម្របាក់ និខ ស្ថច់ម្របាក់សម្មូ្េលៅច ខ
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ដូចខដេបានបង្ហា ញលៅកន ខរបាយការណ៍េំហូរស្ថច់ម្របាក់ អាចម្រត្ូវបានផាូផាខជាមួ្យ
ធាត្ ខដេពាក់េ័នធលៅកន ខរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថ  ដូចខដេបានបង្ហា ញខាខលេើ។ 

 

២៩. សមព័នធញាតិ 

(ក) សម្ព័នធញាតិ្ និខទំ្ក់ទំនខ 

សម្ព័នធញាតិ្ និខទំ្ក់ទំនខជាមួ្យធ្្គារានដូចខាខលម្រកាម្៖ 

សម្ព័នធញាតិ្ ទំ្ក់ទំនខ 

ធ្្គារជាតិ្កាណាោ ភាគទ និកធំ្បំផ ត្ 

គណៈម្រគប់ម្រគខសំខាន់  ៗ គណៈម្រគប់ម្រគខម្របតិ្បត្តិរបស់ធ្្គារ ខដេជាអនកលធ្វើការសលម្រម្ច
ចិត្តសំខាន់ៗទក់ទខលៅនឹខលគាេលៅយ ទធស្ថស្រសតរបស់ធ្្គារ 

ម្រកុម្ហ  ន Advanced Technology Asia IT  សម្ព័នធញាតិ្ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៩. សមព័នធញាតិ (ត)  

(ខ) សម្ត្ េយសម្ព័នធញាតិ្ 

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

        

ឥណទនផដេ់ឲ្យគណៈម្រគប់ម្រគខ ៥.២៥២.៥៤២  ២១.៣៩៩  ៤.៦៤៨.៩៥៥  ១៨.៨០៥ 

ម្របាក់បលញ្ញើ និខម្របាក់ត្ម្ាេ់លោយ
អភិបាេ និខគណៈ ម្រគប់ម្រគខ ៣.៣៦៣.៩៨៤  ១៣.៧០៥  ៣.៤០៩.៨១៦  ១៣.៧៩៣ 

អន បំណ េេីធ្ គារជាតិ្កាណាោ ១៤៨.០២៧.៩៦២  ៦០៣.០៦៦  ១១៧.០២៣.០៣៥  ៤៧៣.៣៥៨ 

ម្របាក់បលញ្ញើលៅធ្ គារជាតិ្កាណាោ ១៨៥.៧០៣.៣០១  ៧៥៦.៥៥៥  ២១២.៣៩៨  ៨៥៩ 

(គ) ម្របតិ្បត្តិការជាមួ្យសម្ព័នធញាតិ្្្ 

 

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

      

ចំណូេការម្របាក់លៅលេើឥណទន
ផដេ់ឲ្យគណៈម្រគប់ម្រគខ ៧៧.៨៨៦  ៣១៧  ៩៨.១៩៣  ៣៩៩ 

ចំណាយលេើការម្របាក់បលញ្ញើនិខ 

ម្របាក់ត្ម្ាេ់ឲ្យអភិបាេនិខ 

គណៈម្រគប់ម្រគខ ៥៣.២៧៨  ២១៧  ៩.៤៦២  ៣៨ 

ចំណាយលេើការម្របាក់ឲ្យធ្្គារជាតិ្ 
កាណាោ ២.១០៣.១១៦  ៨.៥៦៤  ២.៣៩០.៧០៣  ៩.៧១៦ 

ចំណូេការម្របាក់េីធ្្គារជាតិ្ 

កាណាោ ១៨៩.៤៨៩  ៧៧២  -  - 

ចំណាយលេើការទិញម្រទេយសម្បត្តិនិខ
បរកិាេ រេីសម្ព័នធញាតិ្ ៨៩៦.១៣៣  ៣.៦៤៩  ២.០៧២  ៨ 

ចំណាយលេើលសវាកម្មេីសម្ព័នធញាតិ្ ២៩០.៨៧៦  ១.១៨៤  ១៩៩.៦៧៣  ៨១១ 

  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៩. សមព័នធញាតិ (ត)  

 (គ) ម្របតិ្បត្តិការជាមួ្យសម្ព័នធញាតិ្្្ (ត្) 

 

 

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

      

ចំណូេការម្របាក់លៅលេើឥណទន
ផដេ់ឲ្យគណៈម្រគប់ម្រគខ ២៦៣.៤២០  ១.០៧២  ២៦៨.៦៤៥  ១.០៩៥ 

ចំណាយលេើការម្របាក់បលញ្ញើនិខ 

ម្របាក់ត្ម្ាេ់ឲ្យអភិបាេនិខ 

គណៈម្រគប់ម្រគខ ៨៨.៥០៨  ៣៦០  ៩១.៤០៧  ៣៧៣ 

ចំណាយលេើការម្របាក់ឲ្យធ្្គារជាតិ្ 
កាណាោ ៨.៨៨៦.៥៩៥  ៣៦.១៥១  ១០.០៦៩.៦០៦  ៤១.០៥៤ 

ចំណូេការម្របាក់េីធ្្គារជាតិ្ 

កាណាោ ៤៩៦.១០០  ២.០១៨  -  - 

ការទិញម្រទេយសម្បត្តិនិខបរកិាេ រ 
េីសម្ព័នធញាតិ្ ២.០០៥.៥០៣  ៨.១៥៨  ៥.៤៩៥  ២២ 

ការគិត្ថ្ងលលសវាេីសម្ព័នធញាតិ្ ៩៨៧.៧៩៤  ៤.០១៨  ១.២១៨.១៥៣  ៤.៩៦៦ 

 
       



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៩. សមព័នធញាតិ (ត)  

( ) ម្របាក់លបៀវត្េររ៍បស់គណៈម្រគប់ម្រគខសំខាន់ៗ និខអភិបាេ  

 

 

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

      

ម្របាក់លបៀវត្េរនិ៍ខអត្ថម្របលោជ្ន៍ ៧.៨៩១.៦៣៥  ៣២.១៣៥  ៥.២៩១.០២៤  ២១.៥០៣ 

 

 

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ១២ខខ 

ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

      

ម្របាក់លបៀវត្េរនិ៍ខអត្ថម្របលោជ្ន៍ ២៤.០០៣.៧៤២  ៩៧.៦៤៧  ១៧.២៩០.៩៤៧  ៧០.៤៩៥ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣០. រិចចសនាឥណទាន និខរិចចសនាធានាហរិញ្ញវតថ  

 ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

        

ឥណទនវបិារបូន៍ខដេមិ្នទន់ 

បានលម្របើ ២៤០.៧១១.២៩២  ៩៨០.៦៥៨  ១១៦.៥៦៧.៤៨០  ៤៧១.៥១៥ 

មូ្េបម្រត្បំណ េ ១២.១៦៤.២៣៣  ៤៩.៥៥៧  ១៣.៦៣៥.៧៩៣  ៥៥.១៥៧ 

ការធា ល្េើការទូទត់្ ១០.៥៤៤.៣០១  ៤២.៩៥៧  ៨.៩០៣.៤៦១  ៣៦.០១៥ 

ប័ណណឥណទនខដេមិ្នទន់បានលម្របើ ៩.៨៦០.០៧០  ៤០.១៧០  ៩.៦៩៣.៥៣៧  ៣៩.២១០ 

េិខិត្ឥណទន ៧.៩៤៥.៥៩០  ៣២.៣៧០  ១០.៤៥៥.៨៩៤  ៤២.២៩៤ 

មូ្េបម្រត្ ៤.៤០០.០០០  ១៧.៩២៦  ៤.៤០០.០០០  ១៧.៧៩៨ 

មូ្េបម្រត្បំណ េលេើការធា  ្ ៧៨២.០៤៨  ៣.១៨៦  ១៧៦.៥៩៣  ៧១៤ 

មូ្េបម្រត្លេើការលដញថ្ងល ៤០៨.៨៤៤  ១.៦៦៦  ២.២១៤.៦៤៤  ៨.៩៥៨ 

ការធា ល្ផេខ  ៗ ២៣៧.០០០  ៩៦៦  ២៣៧.០០០  ៩៥៩ 

        

 ២៨៧.០៥៣.៣៧៨  ១.១៦៩.៤៥៦  ១៦៦.២៨៤.៤០២  ៦៧២.៦២០ 

៣១. របាយការណ៍តាមខផនរ 

ធ្្គារ មិ្នម្រត្ូវបានត្ម្រម្ូវឲ្យលធ្វើរបាយការណ៍តាម្ខផនកលទ េីលម្រពាុះម្របាក់ចំណូេមួ្យភាគធំ្គឺបានម្កេី 

អាជី្វកម្មខផនកខត្មួ្យខដេជាឥណទន និខការឲ្យកម្ចី។ សកម្មភាេទំខអស់ម្រត្ូវបានលធ្វើលឡើខ លៅកន ខ 

ម្រេុះរាជាណាចម្រកកម្ព ជា។ 

  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣២. ការម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  

លគាេការណ៍ម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថ របស់ធ្្គារ បានលធ្វើលឡើខស្សបលៅនឹខលគាេការណ៍ខដេ
បានបង្ហា ញលៅកន ខរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទគិត្ម្រតឹ្ម្ ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ ។ 

ការខាត្បខ់រេឹំខទ ក - បខម្រម្បម្រម្ួេថ្នECLថ្នឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន 

តារាខខាខលម្រកាម្ សលខេបេីសំវធិានធ្នលេើ ការខាត្បខ់ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន្កន ខកំឡ ខ
ការយិបរលិចេទ៖ 

  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ 

 

 ដំណាក់កាេ 

ទី១  

ដំណាក់កាេ
ទី២  

ដំណាក់កាេ
ទី៣ 

  

 

 

ECL១២ខខ 

 

ECL 

លេញមួ្យ
អាយ កាេ 

 ECL 

លេញមួ្យ
អាយ កាេ 

 

សរ ប 

 

 ដ ោល រ 
អាលម្រកិ  

ដ ោល រ 
អាលម្រកិ 

 ដ ោល រ 
អាលម្រកិ 

 

ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

សំវធិានធ្នលេើការខាត្បខ់ 

លៅថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២១ 

 

៩.២៨៣.៧៦៧  ២.៩៩៣.៩៩៥  ៦.៤៩៤.៣៧៣  ១៨.៧៧២.១៣៥  ៧៥.៩៣៣ 

បខម្រម្បម្រម្េួសំវធិានធ្នលេើការខាត្បខ់           

លផេរលៅដំណាក់កាេទី១  ១១០.២៩៦  (១០០.៩១៩)  (៩.៣៧៧)  -  - 

លផេរលៅដំណាក់កាេទី២  (១៧៤.៧០០)  ១៨៩.២២១  (១៤.៥២១)  -  - 

លផេរលៅដំណាក់កាេទី៣  (១២៣.២២៣)  (១.២៣២.៤១៩)  ១.៣៥៥.៦៤២  -  - 

ការវាស់ខវខលឡើខវញិថ្នសំវធិានធ្នលេើ
ការខាត្បខ់ស ទធ(១) 

 

៣៤៥.៣៤៨  ២.៦៥៨.០០៤  ៣.៨០៣.២២៦  ៦.៨០៦.៥៧៨  ២៧.៧៣០ 

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ២.៧០៩.៩០៥  ៤០.៧១៣  ៤៨.៥០៩  ២.៧៩៩.១២៧  ១១.៤០៤ 

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខេខទទួេស្ថា េ់  (១.០៦៩.៣០៤)  (៤២៤.៣៦៧)  (១.២៩២.០១៩)  (២.៧៨៥.៦៩០)  (១១.៣៤៩) 

បខម្រម្បម្រម្េួ្  ្  ២០.៩៤៥.៣២៩(២)  (៥.៣៤៦)  (១១៦.៣២២)  ២០.៨២៣.៦៦១  ៨៤.៨៣៥ 

ភាេេលម្អៀខេីការផ្លល ស់បតូររូបិយប័ណណ  -  -  -  -  ៥៤៥ 

សំវធិានធ្នលេើការខាត្បខ់ 

លៅថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ 

 

៣២.០២៧.៤១៨  ៤.១១៨.៨៨២  ១០.២៦៩.៥១១  ៤៦.៤១៥.៨១១  ១៨៩.០៩៨ 

(១) រាប់បញ្ចូ េការវាស់ខវខលឡើខវញិថ្នសំវធិានធ្នថ្នការខាត្បខ់ស ទធ(ប េ្ ប់េីការលផេរ) ខដេបណាត េម្កេីការផ្លល ស់ 
បតូរបរាិណ និខគ ណភាេឥណទនថ្នម្របាក់កម្ចីខដេានស្ស្ថប់។ 

(២) លនុះបង្ហា ញេីការបខនថម្ ECL សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១។សូម្េិនិត្យកំណត់្សាា េ ់៣៤ (ក) 

សម្រាប់េ័ត៌្ានេម្អិត្។  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣២. ការម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

ការខាត្បខ់រេឹំខទ ក-បខម្រម្បម្រម្េួថ្នECLថ្នឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន (ត្) 

 

  ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ 

 

 ដំណាក់កាេ 

ទី១  

ដំណាក់កាេ 

ទី២  

ដំណាក់កាេ 

ទី៣ 

  

 

 

ECL១២ខខ 

 

ECL 

លេញមួ្យអាយ 
កាេ 

 ECL 

លេញមួ្យ
អាយ កាេ 

 

សរ ប 

 

 ដ ោល រ 
អាលម្រកិ  

ដ ោល រ 
អាលម្រកិ 

 ដ ោល រ 
អាលម្រកិ 

 

ដ ោល រអាលម្រកិ  ោនលរៀេ 

សំវធិានធ្នលេើការខាត្បខ់លៅ 

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០២០ 

 

១.៥៧៣.៨៨១  ៥៦៦.៣១៧  ៤.២១៥.២៥៤  ៦.៣៥៥.៤៥២  ២៥.៨៩៨ 

បខម្រម្បម្រម្េួសំវធិានធ្នលេើការ 
ខាត្បខ់ 

 

         

លផេរលៅដំណាក់កាេទី១  ៥.២១៣  (៥.២១៣)  -  -  - 

លផេរលៅដំណាក់កាេទី២  (១០.៦៤១)  ១០.៦៤១  -  -  - 

លផេរលៅដំណាក់កាេទី៣  (៨.២៤២)  (២២៧.៩៩៤)  ២៣៦.២៣៦  -  - 

ការវាស់ខវខលឡើខវញិ ថ្នសំវធិានធ្នលេើការ
ខាត្បខ់ស ទធ(១) 

 

៧៨០.៤១៩  ២.៧១២.៨៨៩  ២.៦៣៦.០០១  ៦.១២៩.៣០៩  ២៤.៧៩៣ 

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ៧.៦១២.៦៤១  ៣៧.៣៨៥  ៣៥.៤៧៣  ៧.៦៨៥.៤៩៩  ៣១.០៨៨ 

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខេខទទួេស្ថា េ់  (៦១០.៨៥១)  (៥០.៧២៧)  (៤២២.៩១៦)  (១.០៨៤.៤៩៤)  (៤.៣៨៧) 

បខម្រម្បម្រម្េួ្  ្  (៥៨.៦៥៣)  (៤៩.៣០៣)  (២០៥.៦៧៥)  (៣១៣.៦៣១)  (១.២៦៩) 

ភាេេលម្អៀខេីការផ្លល ស់បតូររូបិយប័ណណ  -  -  -  -  (១៩០) 

សំវធិានធ្នលេើការខាត្បខ់ 

លៅថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

៩.២៨៣.៧៦៧  ២.៩៩៣.៩៩៥  ៦.៤៩៤.៣៧៣  ១៤.១២២.១៣៥  ៧៥.៩៣៣ 

(១) រាប់បញ្ចូ េការវាស់ខវខលឡើខវញិថ្នសំវធិានធ្នថ្នការខាត្បខ់ស ទធ(ប េ្ ប់េីការលផេរ) ខដេបណាត េម្កេីការផ្លល ស់ 
បតូរបរាិណ និខគ ណភាេឥណទនថ្នម្របាក់កម្ចីខដេានស្ស្ថប់។ 

 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣២. ការម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

ហានិភ័យសនេនីយភាេ 

ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  និខបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  

តារាខខាខលម្រកាម្បង្ហា ញេីអាយ កាេលៅតាម្កិចចសនាជាក់ខសតខខដេលៅសេ់ ថ្នម្រទេយសកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថ  និខបំណ េហិរញ្ញវត្ថ របស់ធ្្គារ។ ផេបូកថ្នសម្ត្ េយខដេបានបង្ហា ញលៅកន ខការវភិាគតាម្ 

អាយ កាេមិ្នអាច ផាូផាខជាមួ្យនឹខត្ថ្ម្លលោខថ្នម្រទេយសកម្ម និខបំណ េដូចខដេបានបង្ហា ញលៅកន ខ 

របាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថ លឡើយ។ លនុះលោយស្ថរខត្ការវភិាគភាេតាម្អាយ កាេ រមួ្បញ្ចូ េ េំហូរស្ថច់
ម្របាក់ទំខអស់ខដេទក់ទខនឹខម្របាក់លដើម្ លោយេ ំខផអកលេើមូ្េោឋ នអបបហា ។ ចំនួនទឹកម្របាក់សម្រាប់ 

កិចចសនាឥណទន និខ កិចចសនាធា្ហិរញ្ញវត្ត គឺជាចំនួនអតិ្បរាិខដេអាចម្រត្ូវបានដកលចញលម្រកាម្កិចចសនា
ឥណទន ឬលៅថា    កិចចសនាធា្ហិរញ្ញវត្ថ ខដេរមួ្បញ្ចូ េទំខ    រយៈលេេដំបូខខដេ កិចចសនាទំខលនុះម្រត្ូវ
បានទូទត់្។ េំហូរស្ថច់ម្របាក់ខដេេ ំបានលធ្វើអបបហា ជាបំណ េខដេសថិត្លៅលម្រកាម្កិចចសនាធា្ហិរញ្ញវត្ថ  
និខ កិចចសនាម្របហាក់ម្របខហេលោយខបខខចកខផអកលេើកាេបរលិចេទដំបូខ ខដេលគអាចទូទត់្បាន។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣២. ការម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហរិញ្ញវតថ ( ត) 

 ហានិភ័យសនេនីយភាេ (ត្) 

ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ និខបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 
 

  ត្ថ្ម្លលោខ  

ត្ថ្ម្លដ េ 

េំហូរចូេ/(លចញ)  រហូត្ដេ់១ខខ 

 

>១–៣ខខ  >៣–១២ខខ  >១–៥ឆ្ន ំ  លេើសេី៥ឆ្ន ំ  

មិ្នានអាយ 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 ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១                 

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ តាម្ម្របលភទ                 

ម្រទេយសកម្មមិ្នខម្ននិសេនេ                 

ស្ថច់ម្របាក់កន ខថ្ដ  ៤៧៨.៨២៩.៨៣៤  ៤៧៨.៨២៩.៨៣៤  ៤៧៨.៨២៩.៨៣៤  -  -  -  -  - 

សម្ត្ េយលៅធ្្គារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា  ១.៣៥៣.៩៥៣.៧៦៩  ១.៣៥៤.៣៥៦.០៣៥  ២៤៨.៣៩២.០៨៩  ១៩៩.៥០៩.២៩២  ៤២២.១៧៩.១២៦  -  -  ៤៨៤.២៧៥.៥២៨ 

សម្ត្ េយលៅធ្្គារ្  ្  ៥៥៧.៤៥៦.១១៤  ៥៦២.៥៣១.៦៦៩  ២៧៣.៦៦៥.៣៤៤  ៣៩.៨២៧.៦២៦  ២៤៩.០៣៨.៦៩៩  -  -  - 

ឥណទនផដេដ់េ់អតិ្ងិជ្ន  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  - 

មូ្េបម្រត្វនិិលោគ  ៣៦.៨៣៩.៦៧៥  ៤១.០០៧.១៩១  -  -  ៣.១១២.៩៣៨  ៣៧.៨៩៤.២៥៣  -  - 

ម្រទេយសកម្មលផេខ  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 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣២.  ការម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

ហានិភ័យសនេនីយភាេ (ត្) 

ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ និខបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

  ត្ថ្ម្លលោខ  

ត្ថ្ម្លដ េ 

េំហូរចូេ/(លចញ)  រហូត្ដេ់១ខខ 

 

>១–៣ខខ  >៣–១២ខខ  >១–៥ឆ្ន ំ  លេើសេី៥ឆ្ន ំ  

មិ្នានអាយ 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 ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១                 

បំំណ េហិរញ្ញវត្ថ តាម្ម្របលភទ                 

បំណ េមិ្នខម្ននិសេនេ                 

ម្របាក់បលញ្ញើរបស់ធ្្គារនិខ
ម្រគឹុះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថ លផេខៗ  (៩៥.៥៣១.៧៤២)  (៩៦.៦០៤.៩២៣)  (៧២.៣២៩.៩៣៧)  -  (២២.៧៦០.៨៤៥)  (១.៥១៤.១៤១)  -  - 

ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  (៦.២០៨.១៩៨.៣៤៣)  (៦.២៣៩.៤១៦.១៨៥)  (៥.៣៦២.៤៣២.៥២៨)  (២១៩.៧៥៩.៩៧៤)  (៦១៧.៦២៤.៤៦១)  (៣៩.៥៩៩.២២២)  -  - 

មូ្េបម្រត្បំណ េ  (២១.៣១០.៩៩៦)  (២២.៤២៨.១២៩)  -  (៨០៦.៥៨០)  (២១.៦២១.៥៤៩)  -  -  - 

ម្របាក់កម្ចី  (១៩៧.៣៩៩.៦២៦)  (២០៥.២៦៨.៤១៤)  (៦៣.៥២២.៤២៣)  (៣០.៨៨៣.១៩៥)  (១០៥.៧០៨.៧៤០)  (៤៧៥.០៨៩)  (៤.៦៧៨.៩៦៧)  - 

អន បំណ េ  (១៤៨.០២៧.៩៦២)  (១៩៧.៧២៥.១៥៦)  -  -  (២.១៣១.៨០១)  (១២២.៩៨១.២១៩)  (៧២.៦១២.១៣៦)  - 

បំណ េភតិ្សនា  (៤២.៤៦៣.៣៥៥)  (៥០.២៣៣.៨៨៣)  (៧៨០.៧២១)  (១.៤៨៧.១២២)  (៦.៤៩៥.៧៤៣)  (២៨.២៦២.៤៨០)  (១៣.២០៧.៨១៧)  - 

បំណ េ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)  - 

កិចចសនាឥណទននិខ 

កិចចសនាធា្ហិរញ្ញវត្ត   -  (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)  (២៩.០៩០.៩៥២)  (២២.៤៦៣.២១៤)  (១.២៧៧.៣០៨)   (៤.០៧៤.៩២៨)  (៩០២.៦០៤)   (៣៧២.៨៩៩)  - 
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៣២.  ការម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

  ហានិភ័យសនេនីយភាេ (ត្) 

 ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ និខបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 
 

  ត្ថ្ម្លលោខ  

ត្ថ្ម្លដ េ 

េំហូរចូេ/(លចញ)  រហូត្ដេ់១ខខ 

 

>១–៣ខខ  >៣–១២ខខ  >១–៥ឆ្ន ំ  លេើសេី៥ឆ្ន ំ  

មិ្នានអាយ 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 ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០                 

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ តាម្ម្របលភទ                 

ម្រទេយសកម្មមិ្នខម្ននិសេនេ                 

ស្ថច់ម្របាក់កន ខថ្ដ  ៣៧៨.១០១.៣៧៣  ៣៧៨.១០១.៣៧៣  ៣៧៨.១០១.៣៧៣  -  -  -  -  - 

សម្ត្ េយលៅធ្្គារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា  ១.៤៨១.៦២៦.៧០១  ១.៤៨២.៤៦៣.៦៧១  ២២៧.៦០២.២៩០  ១៤០.៨៩៧.១០២  ៧៣០.៩៦២.៧៩៩  -  -  ៣៨៣.០០១.៤៨០ 

សម្ត្ េយលៅធ្្គារ្  ្  ៣២៥.៩៥៦.៤៩៧  ៣២៩.១៥៩.០១៣  ៦២.៥៣១.៥៨៤  ២៨.០៨៥.៩៤៥  ២៣៨.៥៤១.៤៨៤  -  -  - 

ឥណទនផដេដ់េ់អតិ្ងិជ្ន  ៣.៨១៤.៥៩៩.៤១៤  ៤.៩២៥.១៣១.០៦៩  ៧៤.២០៨.២២៣  ១៣៤.៦៥៩.៦៩៦  ៦៣៥.៣០៩.១១៤  ២.៧៦៣.៦២១.២០៥  ១.៣១៧.៣៣២.៨៣១  - 

មូ្េបម្រត្វនិិលោគ  ៧.៤៣៤.០៨៦  ៨.៩២១.៨២៦  -  -  -  ៨.៩២១.៨២៦  -  - 

ម្រទេយសកម្មលផេខ  ៗ  ១៧.៣៤៧.៩៦២  ១៧.៣៤៧.៩៦២  ៦.៤៣៣.៩៤២  ១៨.០២៥  ៦.៩០៦.៧៦០  ៨៣៧.២៧០  ៣.១៥១.៩៦៥  - 

                 

សម្មូ្េជាដ ោល រអាលម្រកិ  ៦.០២៥.០៦៦.០៣៣  ៧.១៤១.១២៤.៩១៤  ៧៤៨.៨៧៧.៤១២  ៣០៣.៦៦០.៧៦៨  ១.៦១១.៧២០.១៥៧  ២.៧៧៣.៣៨០.៣០១  ១.៣២០.៤៨៤.៧៩៦  ៣៨៣.០០១.៤៨០ 

                 

សម្មូ្េជាោនលរៀេ  ២៤.៣៧១.៣៩២  ២៨.៨៨៥.៨៥០  ៣.០២៩.២០៩  ១.២២៨.៣០៨  ៦.៥១៩.៤០៨  ១១.២១៨.៣២៣  ៥.៣៤១.៣៦១  ១.៥៤៩.២៤១ 
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៣២.  ការម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

  ហានិភ័យសនេនីយភាេ (ត្) 

ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ និខបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

  ត្ថ្ម្លលោខ  

ត្ថ្ម្លដ េ 

េំហូរចូេ/(លចញ)  រហូត្ដេ់១ខខ 

 

>១–៣ខខ  >៣–១២ខខ  >១–៥ឆ្ន ំ  លេើសេី៥ឆ្ន ំ  

មិ្នានអាយ 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 ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២០                 

បំំណ េហិរញ្ញវត្ថ តាម្ម្របលភទ                 

បំណ េមិ្នខម្ននិសេនេ                 

ម្របាក់បលញ្ញើរបស់ធ្្គារនិខ
ម្រគឹុះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថ លផេខៗ  (៦៨.៧១៨.៧២៨)  (៦៩.៥៤៤.៣១៨)  (៥៥.៣១៧.៨៥១)  -  (៩.៧៨៦.៧៤៩)  (៤.៤៣៩.៧១៨)  -  - 

ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  (៤.៨០២.៧៤៩.៦៤៨)  (៤.៨៣៥.៤០៤.៨៧៩)  (៣.៩៧០.៩៨៥.៤៥៧)  (២១២.៣១០.៦៧៦)  (៦១៣.០៩៥.៨៨៣)  (៣៩.០១២.៨៦៣)  -  - 

មូ្េបម្រត្បំណ េ  (២១.២៨២.០៨៨)  (២៤.០៤១.២៨៩)  -  (៨០៦.៥៨០)  (៨០៦.៥៨០)  (២២.៤២៨.១២៩)  -  - 

ម្របាក់កម្ចី  (២៤២.០០៤.០៩១)  (២៦០.៣៩២.២៤៤)  (៣.៨៣០.៦០៥)  (៦៥.១៩២.២៣៣)  (១៨៣.៩៩៧.២៣២)  (៦.១១៧.២៧៧)  (១.២៥៤.៨៩៧)  - 

អន បំណ េ  (១១៧.០២៣.០៣៥)  (១៥៦.២៨៦.៦៦៨)  -  -  -  (១០០.៣៨១.៤៣៧)  (៥៥.៩០៥.២៣១)  - 

បំណ េភតិ្សនា  (៣៥.៧២១.៩០២)  (៤២.៥៩៣.៧៥៣)  (៦៤៤.៩១៨)  (១.២៧៤.៥២៧)  (៥.៥៨៦.១៧៧)  (២៤.១៨៩.១៦១)  (១០.៨៩៨.៩៧០)  - 

បំណ េលផេខៗ  (៣៣.៨២៩.១៣៦)  (៣៣.៨២៩.១៣៦)  (៧១៣.៧០៥)  (១៦.៧៨១.២៣០)  (៥.៣៨៣.៧២៨)  (១០.៦១៣.៣៩០)  (៣៣៧.០៨៣)  - 

  (៥.៣២១.៣២៨.៦២៨)  (៥.៤២២.០៩២.២៨៧)  (៤.០៣១.៤៩២.៥៣៦)  (២៩៦.៣៦៥.២៤៦)  (៨១៨.៦៥៦.៣៤៩)  (២០៧.១៨១.៩៧៥)  (៦៨.៣៩៦.១៨១)  - 

កិចចសនាឥណទននិខ 

កិចចសនាធា្ហិរញ្ញវត្ត   -  (១៦១.៦៤៧.៤០៣)  (១០.៤៧១.២៨៤)  (១៩.៤៧៤.០៣១)  (១២០.៣៦៩.៤៨៦)  (១១.៣៣២.៦០២)  -  - 

សម្មូ្េជាដ ោល រអាលម្រកិ  (៥.៣២១.៣២៨.៦២៨)  (៥.៥៨៣.៧៣៩.៦៩០)  (៤.០៤១.៩៦៣.៨២០)  (៣១៥.៨៣៩.២៧៧)  (៩៣៩.០២៥.៨៣៥)  (២១៨.៥១៤.៥៧៧)  (៦៨.៣៩៦.១៨១)  - 

សម្មូ្េជាោនលរៀេ  (២១.៥២៤.៧៧៤)  (២២.៥៨៦.២២៧)  (១៦.៣៤៩.៧៤៤)  (១.២៧៧.៥៧០)  (៣.៧៩៨.៣៦០)  (៨៨៣.៨៩១)  (២៧៦.៦៦៣)  - 
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៣៣. េ័ត៌ានង្ម្របៀបង្ធៀប 

តួ្លេខមួ្យចំនួន ម្រត្ូវបានចត់្ថាន ក់លឡើខវញិ លដើម្បីឲ្យស្សបលៅតាម្ការបង្ហា ញ និខការោត្ម្រត្ោខ
េ័ត៌្ាន្ការយិបរលិចេទបចច បបនន។ 

៣៤. ផលប ោះពាលេ់៊ីជមៃឺរវូ៊ីដ-១៩ 

ផេប៉ាុះពាេ់ថ្នវរី សកូរ ណា (“កូវដី-១៩”) បានរាត្ត្ាត្ភូមិ្ស្ថស្រសតជាលម្រចើនជាសកេលោក។ អខាការ 
ស ខភាេេិភេលោកបានម្របកាសអាសននអនតរជាតិ្បណាត េអំេី ជ្ម្ៃឺកូវដី-១៩ លៅកន ខខខម្ករា ឆ្ន ំ២០២០ និខបាន
ចត់្ថាន ក់វរី សលនុះជាជ្ម្ៃឺរាត្ត្ាត្ជាសកេលោកតំាខេីខខមី្្ ឆ្ន ំ២០២០។ ការរកីរាេោេថ្នជ្ម្ៃឺកូវដី-១៩ 

ានផេប៉ាុះពាេ់ជាខាល ំខ ដេ់ស ខភាេ និខការបនតអាជី្វកម្ម។ 

ធ្្គារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា និខរាជ្រោឋ ភិបាេកម្ព ជាបានចត់្វធិានការជាលម្រចើន លដើម្បីជួ្យសម្រម្ួេដេ់
លសដឋកិចច និខវស័ិយហិរញ្ញវត្ថ  និខការលធ្វើអាជី្វកម្មលៅកន ខរយៈលេេខដេមិ្នធាល ប់ានេីម្ នម្ក ខដេរមួ្ាន
ដូចជាការអន ញ្ហញ ត្ឲ្យលធ្វើការលរៀបចំឥណទនលឡើខវញិ និខការបលខាើត្ថ្នធ្្គារសហម្រគាសធ្ នតូ្ច និខម្ធ្យម្ 
លដើម្បីសម្រម្បសម្រម្ួេគលម្រាខសហហិរញ្ញបបទនម្រទម្រទខ់សហម្រគាសធ្ នតូ្ច និខម្ធ្យម្។ 

គណៈម្រគប់ម្រគខនឹខបនតការម្រត្ួត្េិនិត្យេីផេប៉ាុះពាេ់ថ្នជ្ម្ៃឺកូវដី-១៩ និខចត់្ម្រគប់វធិានការទប់ស្ថា ត់្
រាេ់ឥទធិេេខដេអាចប៉ាុះពាេ់ដេ់ម្របតិ្បត្តិការរបស់ធ្្គារ។ 

ធ្្គារបានលធ្វើការវនិិចេ័យចំលពាុះផេប៉ាុះពាេ់ថ្នជ្ម្ៃឺកូវដី-១៩ លៅតាម្ការខណ្ំរបស់ធ្្គារជាតិ្
ថ្នកម្ព ជា និខសតខ់ោររបាយការណ៍ទក់ទខនឹខហិរញ្ញវត្ថ អនតរជាតិ្ថ្នកម្ព ជាដូចខាខលម្រកាម្៖ 

 (ក) ការខាត្បខ់ឥណទនខដេរេឹំខទ ក 

ភាេខដេអាចខកខានកន ខការសខ(PD) 

PD ម្រត្ូវបានគណ្លោយលម្របើទិននន័យា៉ា ម្រទីសម្របចំខខសម្រាប់រយៈលេេ ៧ ឆ្ន ំកនលខម្កលនុះខដេ
ាន ៧២ ា៉ា ម្រទីស ។ វធីិ្ស្ថស្រសតេម្អិត្ជាខម្ ន ម្រត្ូវបានអន វត្តលោយបំខបកដំណាក់កាេទី ១ លៅ “ម្រកុម្ ០” 
ខដេមិ្នានថ្ងៃហួសលេេកំណត់្ និខ “ម្រកុម្ ១” ខដេានឥណទនហួសកាេកំណត់្េី ១ លៅ ២៩ ថ្ងៃ។ 

អម្រតាខាត្បខ់លោយស្ថរខកខានកន ខការសខ(LGD) 

គណនីសកម្មខដេលៅខត្ានបនតសកម្មភាេម្របមូ្េម្រត្ឡប់ម្កវញិ ម្រត្ូវបានោក់បញ្ចូ េកន ខការ
គណ្ LGD ខផអកលេើការវភិាគរយៈលេេរបស់ LGD ។ កម្រមិ្ត្ឥណទនសម្រាប់ការគណ្ LGD ម្រត្ូវបាន   

ខកខម្របេីការលម្របើម្របាស់ ឥណទនលៅលេេខាត្បខ់ (EAD) ខដេលៅបនតានការលកើនលឡើខលៅកន ខម្៉ាូខដេចស់ 
លៅជាកម្រមិ្ត្ឥណទនលៅលេេខកខានកន ខការសខខត្ម្តខ។ កម្រមិ្ត្ LGD តាម្វស័ិយ ម្រត្ូវបានខកត្ម្រម្ូវឲ្យស្សប
លៅតាម្ការខបខខចកខដេលម្របើម្របាស់កន ខការគណ្ PD ។  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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(ក) ការខាត្បខ់ឥណទនខដេរេឹំខទ ក (ត្) 

េទធផេងលឹខខងលខលេើម្របូបាប ីេីលត្(Probability weighted outcome) 

បចច បបននលនុះ ការកំណត់្លសណារយី៉ាូមូ្េោឋ ន េអ និខអាម្រកក់ ម្រត្ូវបានផតេ់ការងលឹខខងលខជា ៦០ ភាគរយ 
២០ ភាគរយនិខ ២០ភាគរយ លរៀខគាន ។ 

េ័ត៌្ានខដេរេឹំខទ កលៅថ្ងៃខាខម្ ខ(Forward-looking information) 

េ័ត៌្ានខដេរេឹំខទ កលៅថ្ងៃខាខម្ ខម្រត្ូវបានលម្របើម្របាស់សម្រាប់ខត្ PD។ សម្រាប់ LGD េ័ត៌្ានខដេ
រេឹំខទ កលៅថ្ងៃខាខម្ ខមិ្នម្រត្ូវបានលម្របើម្របាស់ល្ុះលទ លោយស្ថរខត្មិ្នានេ័ត៌្ានថ្នការខកខានសខម្រគប់
ម្រគាន់លៅ  ម្រតី្ាសម្ នៗលដើម្បីលធ្វើការវភិាគសថិតិ្រេឹំខទ កលៅថ្ងៃខាខម្ ខលោយានភាេលជ្ឿទ កចិត្តបានល្ុះលទ។ 

កតាត ា៉ា ម្រកូលសដឋកិចចចំបខៗ 

កតាត ា៉ា ម្រកូលសដឋកិចចខដេម្រត្ូវបានកំណត់្និខលម្របើម្របាស់សម្រាប់PDខដេរេឹំខទ កានដូចខាខលម្រកាម្៖ 
PDតាម្ខផនក កតាត ា៉ា ម្រកូលសដឋកិចច(១)

 

កសិកម្ម សនេសេន៍ត្ថ្ម្លទំនិញលម្របើម្របាស់លៅកម្ព ជា 

សំណខ់និខអចេនម្រទេយ ការចូេរមួ្ចំខណកកំលណើ នGDPកន ខវស័ិយឧសាហកម្ម 
ការជួ្េអចេនម្រទេយ GDPរបស់កម្ព ជាលៅត្ថ្ម្ល ២០០០ លងរ 
ផេិត្កម្ម កំលណើ នវនិិលោគផ្លេ េ់េីបរលទស 

ការេក់ដ ំនិខរាយ សនេសេន៍ត្ថ្ម្លទំនិញលម្របើម្របាស់លៅកម្ព ជា 

លសវាកម្ម ការចូេរមួ្ចំខណកកំលណើ នGDPកន ខវស័ិយឧសាហកម្ម 
ឥណទនប គាេ ការចូេរមួ្ចំខណកកំលណើ នGDPកន ខវស័ិយឧសាហកម្ម 

(១) កតាត ា៉ា ម្រកូលសដឋកិចចទំខអស់ានមូ្េោឋ នលៅកន ខបរបិទម្របលទសកម្ព ជាលេើកខេខខត្ានការបញ្ហជ ក់លផេខេី
លនុះ។ 

ធ្្គារក៏បានបខនថម្ECLចំនួន ២០.៩៥ោនដ ោល រលៅកន ខអំឡ ខ ឆ្ន ំ២០២១ខដេ្ំឲ្យ ECL បខនថម្
សរ បគិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ ានចំនួន២៥.៦ោនដ ោល រអាលម្រកិ។ ការបខនថម្ ECL គឺលៅលម្រកាម្ 

លសណារយី៉ាូលសតស ម្របសិនលបើឥណទនខដេម្រត្ូវបានលរៀបចំលឡើខវញិលម្រចើនដខ ខដេអន លម្រគាុះកន ខការសខម្របាក់លដើម្
និខការម្របាក់ ្កាេបរលិចេទរាយការណ៍ម្រត្ូវបានចត់្ថាន ក់កន ខដំណាក់កាេទី២ លោយស្ថរខត្ភាេមិ្នចាស់ោស់ថ្ន
ជ្ម្ៃឺកូវដី-១៩។ 

(ខ) គណលនយយសម្រាប់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខដេបានខកខម្រប 

ធ្្គារបានលធ្វើការេិចរណា អំេីកតាត លសដឋកិចច និខ បានេនារការសខម្របាក់កម្ចី សម្រាប់អនកខចីម្របាក់ 
ខដេអាជី្វកម្មរបស់លគ ម្រត្ូវបានរខប៉ាុះពាេ់លោយ ជ្ម្ៃឺកូវដី-១៩ រហូត្ដេ់រយៈលេេ ១២ខខចំលពាុះម្រគប់វស័ិយ។ 

ការចំលណញ និខការខាត្បខ់េីការខកខម្របេកេខណឌ ទំខលនុះមិ្នបានចត់្ទ កជាស្ថរវនតលឡើយ។  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ១២ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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(គ) ការវាយត្ថ្ម្លនិខការវនិិចេ័យ 

ធ្្គារបានគិត្គូរអំេីផេប៉ាុះពាេ់ ខដេបខាលឡើខេីភាេខម្របម្របួេ ថ្នលសដឋកិចចបចច បបនន កន ខការ
កំណត់្ តួ្លេខរបស់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  និខម្រទេយសកម្មលផេខៗលទៀត្កន ខរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេប
ចល ល្ ុះលេេ ខដេការកំណត់្លនុះគឺជាការកំណត់្េអបំផ ត្របស់គណៈម្រគប់ម្រគខេឹខខផអកលេើេ័ត៌្ានខដេាន។ 
ប៉ា ខនត ទីផារអាចានបខម្រម្បម្រម្ួេមិ្នម្របម្រកតី្ដូចការរេឹំខទ ក ដូចលនុះតួ្លេខខដេបានកំណត់្អាចាន  

ការខម្របម្របួេលៅតាម្បខម្រម្បម្រម្ួេទីផារ។ 

៣៥. ម្រេឹតតិការណ៍បនាា ប់េ៊ីដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 

្ថ្ងៃទី២៨ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ ធ្្គារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា បានលចញស្ថរាចរខណ្ំ លេខធ្៧-០២១-២៣១៤ 
សតីេីកាត្េវកិចចលធ្វើចំណាត់្ថាន ក់ និខសំវធិានធ្នចំលពាុះឥណទនលរៀបចំលឡើខវញិ សម្រាប់ធ្្គារ និខនិខម្រគឹុះស្ថថ ន
ហិរញ្ញវត្ថ  ខដេានម្របសិទធភាេអន វត្តចប់េីថ្ងៃច ុះហត្ថលេខាត្លៅ។ ប េ្ ប់េីសិកាេ ស្ថោ របស់ធ្្គារជាតិ្ថ្ន       
កម្ព ជា សម្រាប់ធ្្គារ និខម្រគឹុះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថ  ខដេបានលរៀបចំលឡើខ ថ្្ងៃទី១៨ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០២២ ធ្្គារជាតិ្ថ្ន       
កម្ព ជា បានអន ញ្ហញ តិ្លអាយ ធ្្គារ និខម្រគឹុះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថ  េនារលេេអន វត្តស្ថរាចរងមីលនុះ រហូត្ដេ់ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា 
ឆ្ន ំ២០២២។ 

 

 លោខតាម្ស្ថរាចរខណ្ំ ធ្្គារម្រត្ូវលធ្វើចំណាត់្ថាន ក់ និខសំវធិានធ្ន ចំលពាុះឥណទនលរៀបចំលឡើខវញិដូច
ខាខលម្រកាម្ ៖ 

• ឥណទនលរៀបចំលឡើខវញិ ខដេាន “ ស្ថថ នភាេេអ”  ម្រត្ូវបានកំណត់្ថាជា “ឥណទនដំលណើ រការ” និខម្រត្ូវបាន
ចត់្ថាន ក់ជាឥណទន “ឃ្ល ំលម្ើេ”   ខដេម្រត្ូវលធ្វើសំវធិានធ្ន ៣%  ថ្នឥណទនដ េ លោយមិ្នគិត្េីចំនួនដខថ្ន
ការលរៀបចំលឡើខវញិ។ 

• ឥណទនលរៀបចំលឡើខវញិខដេាន “ស្ថថ នភាេខដេម្រត្ូវការលរៀបចំឥណទនលឡើខវញិបខនថម្” ម្រត្ូវបានកំណត់្
ជា “ឥណទនមិ្នដំលណើ រការ” និខម្រត្ូវ៖ 
ក. ចត់្ថាន ក់ជាឥណទន “លម្រកាម្សតខ់ោរ” ចំលពាុះឥណទនលរៀបចំលឡើខវញិលេើកទីមួ្យ លហើយម្រត្ូវលធ្វើ 

សំវធិានធ្ន ២០% ថ្នឥណទនដ េ 

ខ. ចត់្ថាន ក់ជាឥណទន “សខេ័យ” ចំលពាុះឥណទនលរៀបចំលឡើខវញិលេើកទីេីរ លហើយម្រត្ូវលធ្វើសំវធិានធ្ន 
៥០% ថ្នឥណទនដ េ 

• ឥណទនលរៀបចំលឡើខវញិខដេាន “ស្ថថ នភាេមិ្នេអ” ម្រត្ូវបានកំណត់្ថាជា “ឥណទនមិ្នដំលណើ រការ” និខ
ម្រត្ូវចត់្ថាន ក់ជា “ឥណទនបាត់្បខ់” ខដេម្រត្ូវលធ្វើសំវធិានធ្ន ១០០% ថ្នឥណទនដ េ។ 

 

លោខតាម្ការអន វត្តស្ថរាចរខណ្ំលនុះ ធ្្គារម្រត្ូវបខនថម្ទ នបម្រម្ុខតាម្បទបបញ្ញត្តិចំនួន ១៧.៨២២.៤៥២ ដ ោល រ 
អាលម្រកិ (លសមើនឹខ ៧២.៦០៩ ោនលរៀេ) លោយលផេរេីម្របាក់ចំលណញរកាទ ក។ 

 


