
 

 
 

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលេខ N. ០០០១០៥៩៣) 
 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេ 
 
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និខ ៦ខខ 
គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ២ំ០២០ 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

 

 
ាតិ្កា 

  ទំេ័រ 

របាយការណ៍របស់ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេ ១ 

របាយការណ៍សតីេីការម្រត្ួត្េិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេ ២-៣ 

របាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេ ៤ 

របាយការណ៍ចំលណញ ឬ ខាត្ និខេទធផេេម្អិត្លផេខៗសលខេបចល ល្ ុះលេេ ៥-៦ 

របាយការណ៍បខម្រម្បម្រម្ួេមូ្េធនសលខេបចល ល្ ុះលេេ ៧  

របាយការណ៍េំហូរស្ថច់ម្របាក់សលខេបចល ល្ ុះលេេ ៨ - ៩ 

កំណត់្សាា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេ ១០ - ៤៨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេ មិ្នបានរាប់បញ្ចូ េ នូវកំណត់្សាា េ់ទំខអស់ ខដេានកន ខ      
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ម្របចំឆ្ន ំល្ុះលទ។ ដូលចនុះលហើយ ការអានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេ គួរខត្
ានការភាជ ប់ជាមួ្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ម្របចំឆ្ន ំសម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទថ្ងៃទី ៣១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ និខ
លសចកតីជូ្នដំណឹខ ជាស្ថធារណៈរបស់ធ្គារវឌ្ឍនៈអាស ី ចំកាត់្ អំឡ ខលេេការយិបរលិចេទចល ល្ ុះលេេលនុះ។  









ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
របាយការណ៍ស្ថថ នភាេហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 
គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 កំណត់្ 
សាា េ់ 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
          ម្រទេយសកម្ម          
ស្ថច់ម្របាក់កន ខថ្ដ ៤   ៣0៤.៤៧២.១៤០   ១.២៤៦.២០៤.៤៦៩    ២៥១.៧៥០.២០៥    ១.០២៥.៨៨២.០៨៥  
សម្ត្ េយលៅធ្គារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ៥  ១.១៧៤.០០២.៨៤៧   ៤.៨0៥.១៩៣.៦៥៣  ១.១៥១.៦៥៤.២៣៩  ៤.៦៩២.៩៩១.០២៤ 
សម្ត្ េយលៅធ្គារ្  ្ ៦   ២៦២.៤០៧.៧៥៤    ១.០៧៤.០៣៤.៩៣៧   ៩៣.៤១១.៦៨៩  ៣៨០.៦៥២.៦៣៣ 
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន ៧   ៣.១១៩.០០៧.៩៨៩    ១២.៧៦៦.០៩៩.៦៩៩   ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣  ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០ 
មូ្េបម្រត្វនិិលោគ ៨   ៣.៣៨៦.៥៥២    ១៣.៨៦១.១៥៧   ៣៣.២៨៥.៤៣៤  ១៣៥.៦៣៨.១៤៤ 
ម្រទេយសម្បត្តិ និខបរកិាេ រ ៩   ៤៤.១៨២.៩១៨    ១៨0.៨៤០.៦៨៣   ៤០.៤៤៨.៧៥៨  ១៦៤.៨២៨.៦៨៩ 
សិទធិកន ខការលម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម ១០   ៣៤.៣៨៥.៨៥៧    ១៤0.៧៤១.៣១៣   ៣៤.៥៣៧.០៣១  ១៤០.៧៣៨.៤០១ 
ម្រទេយសកម្មអរបីូ ១១   ៧.៥៥៣.៦០៥    ៣0.៩១៦.៩០៥   ៧.១៧៤.៧៣៧  ២៩.២៣៧.០៥៣ 
ម្រទេយសកម្មេនធេនារ - ស ទធ ១២   ២.៥៣៣.២៥២    ១0.៣៦៨.៦០០   ២.១៩១.៣៩១   ៨.៩២៩.៩១៨ 
ម្រទេយសកម្មលផេខ  ៗ ១៣   ២៤.០៣៩.៥៣២    ៩៨.៣៩៣.៨០៤   ២២.៣៦៣.៩៧២  ៩១.១៣៣.១៨៥ 
សរ បម្រទេយសកម្ម    ៤.៩៧៥.៩៧២.៤៤៦    ២០.៣៦៦.៦៥៥.២២០   ៤.៣៩៤.៨៨៨.៣៦៩   ១៧.៩០៩.១៧០.១០២ 
          បំណ េ           
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន ១៤   ៣.៨២២.៩០៥.៤២៥    ១៥.៦៤៧.១៥១.៩០៥   ៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩   ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥  
មូ្េបម្រត្បំណ េ ១៥   ២០.៩៣៧.៣៧៩    ៨៥.៦៩៦.៦៩២   ២០.៩៣៩.៣៣៧   ៨៥.៣២៧.៧៩៨  
ម្របាក់កម្ចី ១៦   ២៣៨.៨៤២.១៩៧    ៩៧៧.៥៨១.១១២   ២៧៩.៨៥៦.៤៥៨   ១.១៤០.៤១៥.០៦៦  
អន បំណ េ ១៧   ១២៥.៣០២.៥៨២    ៥១២.៨៦៣.៤៦៨   ១២៨.០០០.០០០   ៥២១.៦០០.០០០  
បំណ េេនធលេើម្របាក់ចំលណញ    ១៧.៤៤៥.១៦៧      ៧១.៤0៣.០៦៩    ១២.២៣១.៤៥៣   ៤៩.៨៤៣.១៧១ 
បំណ េភតិ្សនា  ១៨   ៣៥.៩១៥.៦៨៧    ១៤៧.០០២.៩០៧   ៣៦.៥១៣.៤០៧  ១៤៨.៧៩២.១៣៤ 
បំណ េលផេខ  ៗ ១៩   ៣២.៦៨៩.៨៨៧    ១៣៣.៧៩៩.៧០៦   ២៥.៦២៤.១០៣   ១០៤.៤១៨.២២០ 
សរ បបំណ េ   ៤.២៩៤.០៣៨.៣២៤   ១៧.៥៧៥.៤៩៨.៨៥៩   ៣.៨៩៨.៥០៨.២០៧  ១៥.៨៨៦.៤២០.៩៤៤ 
          មូ្េធន          
លដើម្ទ ន    ៣៣៥.០០០.០០០    ១,៣៧១,១៥៥,០០០   ២១៥.០០០.០០០  ៨៧៦.១២៥.០០០ 
ទ នបម្រម្ុខតាម្បទបញ្ញត្តិ    ៤០.២២៨.៦៤០    ១៦៤.៦៥៥.៨២៤   ៣៣.៦៦១.៧៧៨  ១៣៧.១៧១.៧៤៤ 
ម្របាក់ចំលណញរកាទ ក    ៣0៦.៧០៥.៤៨២   ១.២៤៩.៧៧២.១៩០  ២៤៧.៧១៨.៣៨៤   ៩៩៩.៣៤៣.៣១២ 
េលម្អៀខេីការបតូររបិូយប័ណណ    -      ៥.៥៧៣.៣៤៧    -      ១០.១០៩.១០២  
          សរ បមូ្េធន    ៦៨១.៩៣៤.១២២    ២.៧៩១.១៥៦.៣៦១   ៤៩៦.៣៨០.១៦២   ២.០២២.៧៤៩.១៥៨ 

សរ បបំណ េ និខមូ្េធន    ៤.៩៧៥.៩៧២.៤៤៦    ២0.៣៦៦.៦៥៥.២២0   ៤.៣៩៤.៨៨៨.៣៦៩   ១៧.៩0៩.១៧0.១0២ 

កំណត់្សាា េ់ដូចានភាជ ប់ជាមួ្យចប់េីទំេ័រទី១០ ដេ់ទី៤៨ គឺជាខផនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេលនុះ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
របាយការណ៍ចំង្ណញ ឬ ខាត និខលទធផលលមអិតង្ផេខៗសង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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កំណត់្សាា េ់ដូចានភាជ ប់ជាមួ្យចប់េីទំេ័រទី១០ ដេ់ទី៤៨ គឺជាខផនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេ
លនុះ។

 
 កំណត់្ 

សាា េ់ 
 

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ៣ខខ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ២ំ០២០  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ៣ខខ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ២ំ០១៩ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
       (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម) 
ចំណូេេីការម្របាក់ ២០  ៨១.៩៥៧.៣៥៧   ៣៣៤.៩៥៩.៧១៨   ៦២.៣២៦.៤៧២   ២៥២.៥៤៦.៨៦៥  
ចំណាយលេើការម្របាក់ ២០   (១៥.០៨១.៥២១)   (៦១.៦៣៨.១៧៦)   (១២.១៥៦.៨១៤)   (៤៩.២៥៩.៤១០) 
ចំណូេស ទធេីការម្របាក់   ៦៦.៨៧៥.៨៣៦   ២៧៣.៣២១.៥៤២   ៥០.១៦៩.៦៥៨   ២០៣.២៨៧.៤៥៥  
          
ចំណូេេីកថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរ ២១   ៩.៧៦៧.៥៦០    ៣៩.៩២០.០១៨    ៨.៦៥៦.០២៤    ៣៥.០៧៤.២០៩  
ចំណាយលេើកថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរ ២១   (៣.២៧៥.៤០០)   (១៣.៣៨៦.៥៦០)   (៣.១៨១.០៤៥)   (១២.៨៨៩.៥៩៤) 
ចំណូេស ទធេីកថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរ    ៦.៤៩២.១៦០    ២៦.៥៣៣.៤៥៨    ៥.៤៧៤.៩៧៩    ២២.១៨៤.៦១៥  
          
ចំណូេម្របតិ្បត្តិការលផេខ  ៗ ២២   ៦២៥.៥៧០    ២.៥៥៦.៧០៥    ១៩៧.៧៩៩    ៨០១.៤៨២  
ចំណាយប គាេិក ២៣   (១៧.៨៦៦.៥៦៧)   (៧៣.០២០.៦៥៩)   (១៤.៦៨២.៥៥២)   (៥៩.៤៩៣.៧០១) 
ចំណាយម្របតិ្បត្តិការ ២៤   (៧.២២៨.៤៩១)   (២៩.៥៤២.៨៤៣)   (៥.០៩១.២៩៣)   (២០.៦២៩.៩១៩) 
ចំណាយរេំស់ ២៥   (៥.០៣៦.៣៤០)   (២០.៥៨៣.៥២២)   (៣.៥៣៧.១៩៨)   (១៤.៣៣២.៧២៦) 
ម្របាក់ចំលណញម្របតិ្បត្តិការ    ៤៣.៨៦២.១៦៨    ១៧៩.២៦៤.៦៨១    ៣២.៥៣១.៣៩៣    ១៣១.៨១៧.២០៦  
          
ការខាត្បខ់ស ទធរេឹំខទ កលេើ 
      ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ២៦   (២.៨២១.៨៦៥)   (១១.៥៣២.៩៦២)   (១.០៣៩.០៩០)   (៤.២១០.៣៩៣) 
ម្របាក់ចំលណញម្ នដកេនធ    ៤១.០៤០.៣០៣   ១៦៧.៧៣១.៧១៩    ៣១.៤៩២.៣០៣    ១២៧.៦០៦.៨១៣  
          
េនធលេើម្របាក់ចំលណញ    (៩.០២៩.០០០)   (៣៦.៩០១.៥២៣)   (៦.៤៤៦.០០០)   (២៦.១១៩.១៩២) 
ម្របាក់ចំលណញកន ខម្រគា    ៣២.០១១.៣០៣    ១៣០.៨៣០.១៩៦    ២៥.០៤៦.៣០៣    ១០១.៤៨៧.៦២១  
ចំណូេេម្អិត្លផេខ  ៗ    -      ៦.៦១០.៦៨២    -     ៨.៣៨៤.៣៣៤ 
សរ បចំណូេេម្អិត្កន ខម្រគា   ៣២.០១១.៣០៣   ១៣៧.៤៤០.៨៧៨   ២៥.០៤៦.៣០៣   ១០៩.៨៧១.៩៥៥  
ម្របាក់ចំលណញផ្ទា េ់ 

របស់ាច ស់ហ  ន    ៣២.០១១.៣០៣    ១៣០.៨៣០.១៩៦    ២៥.០៤៦.៣០៣    ១០១.៤៨៧.៦២១  
សរ បចំណូេេម្អិត្ផ្ទា េ់ 

របស់ាច ស់ហ  ន    ៣២.០១១.៣០៣    ១៣៧.៤៤០.៨៧៨    ២៥.០៤៦.៣០៣    ១០៩.៨៧១.៩៥៥  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
របាយការណ៍ចំង្ណញ ឬ ខាត និខលទធផលលមអិតង្ផេខៗសង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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កំណត់្សាា េ់ដូចានភាជ ប់ជាមួ្យចប់េីទំេ័រទី១០ ដេ់ទី៤៨ គឺជាខផនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេ
លនុះ។ 

   ដំណាច់ការយិបរលិចេទ៦ខខ  ដំណាច់ការយិបរលិចេទ៦ខខ 
 កំណត់្ 

សាា េ់ 
 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០១៩ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
       (មិ្នបានម្រត្តួ្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម) 
ចំណូេេីការម្របាក់ ២០  ១៦១.៩៦៩.០៥៤   ៦៦០.១៨៥.៨៦៤   ១១៨.៧៥៧.០០១   ៤៧៨.៤៧១.៩៥៧  
ចំណាយលេើការម្របាក់ ២០  (២៨.៦៦៩.៦៦២)  (១១៦.៨៥៧.៥៤២)  (២៤.៩៣១.១៣៩)  (១០០.៤៤៧.៥៥៩) 
ចំណូេស ទធេីការម្របាក់   ១៣៣.២៩៩.៣៩២   ៥៤៣.៣២៨.៣២២   ៩៣.៨២៥.៨៦២   ៣៧៨.០២៤.៣៩៨  
          
ចំណូេេីកថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរ ២១  ២១.៨៥៨.៣២៨   ៨៩.០៩៤.៥៤៥   ១៧.២២៩.៨៣៩   ៦៩.៤១៩.០២២  
ចំណាយលេើកថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរ ២១  (៧.៧១៤.៨៧៦)  (៣១.៤៤៥.៨៣៥)  (៦.១៨២.២៦២)  (២៤.៩០៨.៣៣៤) 
ចំណូេស ទធេីកថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរ   ១៤.១៤៣.៤៥២   ៥៧.៦៤៨.៧១០   ១១.០៤៧.៥៧៧   ៤៤.៥១០.៦៨៨  
          
ចំណូេម្របតិ្បត្តិការលផេខ  ៗ ២២  ១.៣៩៤.៦២៦   ៥.៦៨៤.៤៩៦   ៧៥៤.១៩២   ៣.០៣៨.៦៤០  
ចំណាយប គាេិក ២៣  (៣៥.៩០៦.៧៤០)  (១៤៦.៣៥៥.៨៧២)  (២៤.៨៩២.៤៣៤)  (១០០.២៩១.៦១៧) 
ចំណាយម្របតិ្បត្តិការ ២៤  (១៥.០៥៣.០៣៨)  (៦១.៣៥៦.១៨៣)  (៩.៨៨៨.២៦៧)  (៣៩.៨៣៩.៨២៨) 
ចំណាយរេំស់ ២៥  (៩.០៤៧.៩៣៨)  (៣៦.៨៧៩.៣៩៦)  (៦.៧៧៣.០៨១)  (២៧.២៨៨.៧៤៣) 

ម្របាក់ចំលណញម្របតិ្បត្តិការ   ៨៨.៨២៩.៧៥៤   ៣៦២.០៧០.០៧៧   ៦៤.០៧៣.៨៤៩   ២៥៨.១៥៣.៥៣៨  
          
ការខាត្បខ់ស ទធរេឹំខទ កលេើ 
      ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ២៦  (៤.៧៨៥.៧៩៤)  (១៩.៥០៦.៨៩៦)  (១.៨៧១.៨០៨)  (៧.៥៤១.៥១៤) 
ម្របាក់ចំលណញម្ នដកេនធ   ៨៤.០៤៣.៩៦០   ៣៤២.៥៦៣.១៨១   ៦២.២០២.០៤១   ២៥០.៦១២.០២៤  
          
េនធលេើម្របាក់ចំលណញ   (១៨.៤៩០.០០០)  (៧៥.៣៦៥.២៤០)  (១២.៤១៩.០០០)  (៥០.០៣៦.១៥១) 
ម្របាក់ចំលណញកន ខម្រគា   ៦៥.៥៥៣.៩៦០   ២៦៧.១៩៧.៩៤១   ៤៩.៧៨៣.០៤១   ២០០.៥៧៥.៨៧៣  
          
ចំណូេេម្អិត្លផេខ  ៗ   -  ៥.៥៧៣.៣៤៧   -     ៨.២០៩.០២៥ 
សរ បចំណូេេម្អិត្កន ខម្រគា   ៦៥.៥៥៣.៩៦០   ២៧២.៧៧១.២៨៨   ៤៩.៧៨៣.០៤១   ២០៨.៧៨៤.៨៩៨  
ម្របាក់ចំលណញផ្ទា េ់ 

របស់ាច ស់ហ  ន    ៦៥.៥៥៣.៩៦០    ២៦៧.១៩៧.៩៤១    ៤៩.៧៨៣.០៤១    ២០០.៥៧៥.៨៧៣  
សរ បចំណូេេម្អិត្ផ្ទា េ់ 

របស់ាច ស់ហ  ន    ៦៥.៥៥៣.៩៦០    ២៧២.៧៧១.២៨៨    ៤៩.៧៨៣.០៤១    ២០៨.៧៨៤.៨៩៨  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
របាយការណ៍បខម្រមបម្រមួលមូលធនសង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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  លដើម្ទ ន  
ទ នបម្រម្ខុតាម្បទ

បញ្ញត្តិ  
ម្របាក់ចំលណញ 

រកាទ ក  
េលម្អៀខេីការបតូរ                
របិូយប័ណណ 

 
សរ ប 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ 
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ៦ខខគិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០១៩ 
        (មិ្នបានម្រត្តួ្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម)        

  
 

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩   ១៦៥.០០០.០០០    ២១.៣២១.៨៧៤    ១៣២.៦៤៦.៩១២   -  ៣១៨.៩៦៨.៧៨៦  
ម្របាក់ចំលណញកន ខម្រគា  -  -  ៤៩.៧៨៣.០៤១  -  ៤៩.៧៨៣.០៤១  
  ១៦៥.០០០.០០០  ២១.៣២១.៨៧៤  ១៨២.៤២៩.៩៥៣  -  ៣៦៨.៧៥១.៨២៧ 
ការលផារេីម្របាក់ចំលណញរកាទ កលៅទ នបម្រម្ុខតាម្បទបញ្ញត្តិ  -   ៦.២៤២.៥២៤    (៦.២៤២.៥២៤)  -  - 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង ្ឆ្ន ំ២០១៩   ១៦៥.០០០.០០០    ២៧.៥៦៤.៣៩៨   ១៧៦.១៨៧.៤២៩  -  ៣៦៨.៧៥១.៨២៧ 
           
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ   ៦៧០.៨៩០.០០០    ១១២.០៧៦.៨៤១   ៧០៨.១៦៩.០៦២  ៨.២០៩.០២៥  ១.៤៩៩.៣៤៤.៩២៨ 
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ៦ខខគិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ ២០២០           
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០  ២១៥.០០០.០០០  ៣៣.៦៦១.៧៧៨  ២៤៧.៧១៨.៣៨៤  -  ៤៩៦.៣៨០.១៦២ 
ការលបាុះផាយលដើម្ទ នបខនថម្  ១២០.០០០.០០០  -  -  -  ១២០.០០០.០០០ 
ម្របាក់ចំលណញកន ខម្រគា  -  -  ៦៥.៥៥៣.៩៦០  -  ៦៥.៥៥៣.៩៦០ 
  ៣៣៥.០០០.០០០  ៣៣.៦៦១.៧៧៨  ៣១៣.២៧២.៣៤៤  -  ៦៨១.៩៣៤.១២២ 
ការលផារេីម្របាក់ចំលណញរកាទ កលៅទ នបម្រម្ុខតាម្បទបញ្ញត្តិ  -  ៦.៥៦៦.៨៦២  (៦.៥៦៦.៨៦២)  -  - 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ២ំ០២០  ៣៣៥.០០០.០០០  ៤០.២២៨.៦៤០  ៣០៦.៧០៥.៤៨២  -  ៦៨១.៩៣៤.១២២ 
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  ១.៣៧១.១៥៥.០០០  ១៦៤.៦៥៥.៨២៤  ១.២៤៩.៧៧២.១៩០   ៥.៥៧៣.៣៤៧   ២.៧៩១.១៥៦.៣៦១ 
           
កំណត់្សាា េ់ដូចានភាជ ប់ជាមួ្យចប់េីទំេ័រទី១០ ដេ់ទី៤៨ គឺជាខផនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេលនុះ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ម្របារ់សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 កំណត់្ 
សាា េ់ 

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ៦ខខ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០ 

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ៦ខខ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០១៩ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
       (មិ្នបានម្រត្តួ្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម) 
េំហូរស្ថច់ម្របាក់េីសកម្មភាេ

ម្របតិ្បត្តិការ        

ម្របាក់ចំលណញម្ នបខ់េនធ    ៨៤.០៤៣.៩៦០    ៣៤២.៥៦៣.១៨១   ៦២.២០២.០៤១  ២៥០.៦១២.០២៤ 
និយ័ត្ភាេ៖          
ចំណាយរេំស់ ២៥   ៩.០៤៧.៩៣៨    ៣៦.៨៧៩.៣៩៦   ៦.៧៧៣.០៨១  ២៧.២៨៨.៧៤៣ 
ការខាត្បខ់ស ទធរេឹំខទ កលេើម្រទេយ

សកម្មហិរញ្ញវត្ថ  
២៦ 

  ៤.៧៨៥.៧៩៤    ១៩.៥០៦.៨៩៦   ១.៨៧១.៨០៨  ៧.៥៤១.៥១៤ 
(ចំលណញ)/ខាត្ េីការេក់ 

ម្រទេយសម្បត្តិ និខបរកិាេ រ    (២២.៤៣០)   (៩១.៤២៥)  ៤៧  ១៨៩ 
ចំណូេស ទធេីការម្របាក់ ២០  (១៣៣.២៩៩.៣៩២)  (៥៤៣.៣២៨.៣២២)  (៩៣.៨២៥.៨៦២)   (៣៧៨.០២៤.៣៩៨)  
    (៣៥.៤៤៤.១៣០)   (១៤៤.៤៧០.២៧៤)  (២២.៩៧៨.៨៨៥)  (៩២.៥៨១.៩២៨) 
បខម្រម្បម្រម្េួៈ          
សម្ត្ េយលៅធ្គារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា   ៥៨.៨៦២.៩៨២    ២៣៩.៩២៥.៥១៥   (៣៩៤.៥៥៥.៨២៥)  (១.៥៨៩.៦៦៥.៤១៩) 
សម្ត្ េយលៅធ្គារ្  ្    (១៤.៨១៣.៥៦៤)   (៦០.៣៨០.០៨៧)  (៥.៥៤៣.២៥៦)  (២២.៣៣៣.៧៧៨) 
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន    (៣៦២.៦៨៥.៦៨៨)   (១.៤៧៨.៣០៦.៨៦៤)  (៤០៧.៨៥៥.៣៧៧)  (១.៦៤៣.២៤៩.៣១៤) 
ម្រទេយសកម្មលផេខ  ៗ    (៤.៣៥៥.១០៦)   (១៧.៧៥១.៤១២)  (៣.០៦៨.១៣៣)  (១២.៣៦១.៥០៨) 
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន    ៤២៧.៨៧១.៦៤៩    ១.៧៤៤.០០៤.៨៤១   ៧៥៣.៨៥៣.២៦១  ៣.០៣៧.២៧៤.៧៨៩ 
បំណ េលផេខ  ៗ    ៧.០៥២.៦៤២    ២៨.៧៤៦.៥៦៩   ២៧៣.៧៣៤  ១.១០២.៨៧៤ 
ស្ថច់ម្របាក់ទទួេបាន/  
       (លម្របើម្របាស់) កន ខម្របតិ្បត្តិការ   ៧៦.៤៨៨.៧៨៥    ៣១១.៧៦៨.២៨៨   (៧៩.៨៧៤.៤៨១)  (៣២១.៨១៤.២៨៤) 

ការម្របាក់បានទទួេ    ១៥៩.៩៧០.៣៨៩   ៦៥២.០៣៩.៣០៦  ១១៦.៤១៦.៤៧០  ៤៦៩.០៤១.៩៥៨ 
ការម្របាក់បានបខ់   (២៨.៥១២.៧២១)  (១១៦.២១៧.៨៥១)  (២២.២៥២.២៩៦)  (៨៩.៦៥៤.៥០១) 
េនធលេើម្របាក់ចំលណញ 

បានបខ់    (១២.០៩១.៣៧៤)   (៤៩.២៨៤.៤៤០) 
 

(១៧.៩៧៣.៦៧១)  (៧២.៤១៥.៩២០) 
ស្ថច់ម្របាក់ស ទធបានេី/(លម្របើម្របាស់កន ខ)       

សកម្មភាេម្របតិ្បត្តិការ   ១៩៥.៨៥៥.០៧៩    ៧៩៨.៣០៥.៣០៣   (៣.៦៨៣.៩៧៨)  (១៤.៨៤២.៧៤៧) 



 

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ម្របារ់សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល (ត) 
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 កំណត់្ 
សាា េ់ 

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ៦ខខ 

ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង ្ ឆ្ន ំ២០២០  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ៦ខខ 

ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង ្ ឆ្ន ំ២០១៩ 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
       (មិ្នបានម្រត្តួ្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម) 
េំហូរស្ថច់ម្របាក់េីសកម្មភាេវនិិលោគ          
ការទិញមូ្េបម្រត្វនិិលោគ    -      -     (១៦០.១១៨.៤៦៤)  (៦៤៥.១១៧.២៩១) 
ស្ថច់ម្របាក់បានេីការេក់ 

មូ្េបម្រត្វនិិលោគ    ២៩.៧៨៦.៨៩៥    ១២១.៤១១.៣៨៤   ១១២.៣៦៨.២៨៨  ៤៥២.៧៣១.៨៣២ 
ការទិញម្រទេយសម្បត្តិ និខបរកិាេ រ    (៩.៣៨២.៥៨៥)   (៣៨.២៤៣.៤១៦)  (៦.៩៥៣.៤៣២)  (២៨.០១៥.៣៧៨) 
ការទិញម្រទេយសកម្មអរបីូ    (៩២៤.០៣២)   (៣.៧៦៦.៣៥៤)  (៣.៨៧៦.៨៥៨)  (១៥.៦១៩.៨៦១) 
ស្ថច់ម្របាក់បានេីការេក់ម្រទេយ

សម្បត្តិ និខបរកិាេ រ    ២២.៨៨២    ៩៣.២៦៧   ១.៧៥៥  ៧.០៧១ 
ស្ថច់ម្របាក់ស ទធបានេី/ (លម្របើម្របាស់កន ខ)     

សកម្មភាេ វនិិលោគ   ១៩.៥០៣.១៦០    ៧៩.៤៩៤.៨៨១   (៥៨.៥៧៨.៧១១)  (២៣៦.០១៣.៦២៧) 
េំហូរស្ថច់ម្របាក់េីសកម្មភាេហិរញ្ញបបទន         
ការលបាុះផាយលដើម្ទ នបខនថម្    ១២០.០០០.០០០    ៤៨៩.១២០.០០០   -  - 
ស្ថច់ម្របាក់បានេីម្របាក់កម្ចី    ៣៦២.២៧២.១៧០    ១.៤៧៦.៦២១.៣៦៥   ១៩១.០៦៥.៥៥៧  ៧៦៩.៨០៣.១២៩ 
ការទូទត់្សខម្របាក់កម្ចី   (៤០៣.០១៣.៧៥៥)  (១.៦៤២.៦៨៤.០៦៥)  (៩៨.៦៦៧.៦២៥)  (៣៩៧.៥៣១.៨៦១) 
ការទូទត់្សខអន បំណ េ    (២.៧០០.០០០)   (១១.០០៥.២០០)  (១.៥០០.០០០)  (៦.០៤៣.៥០០) 
ការទូទត់្សខម្របាក់លដើម្ភតិ្សនា    (២.៨៧៨.២៨៥)   (១១.៧៣១.៨៩០)  (២.៩៦៤.៥២៨)  (១១.៩៤៤.០៨៣) 
ស្ថច់ម្របាក់ស ទធបានេីសកម្មភាេ 

ហិរញ្ញបបទន    ៧៣.៦៨០.១៣០    ៣០០.៣២០.២១០   ៨៧.៩៣៣.៤០៤  ៣៥៤.២៨៣.៦៨៥ 
ការលកើនលឡើខស ទធនូវស្ថច់ម្របាក់ 

និខស្ថច់ម្របាក់សម្មូ្េ    ២៨៩.០៣៨.៣៦៩    ១.១៧៨.១២០.៣៩៤   ២៥.៦៧០.៧១៥  ១០៣.៤២៧.៣១១ 
ស្ថច់ម្របាក់ និខស្ថច់ម្របាក់សម្

មូ្េ្លដើម្ម្រគា    ៥៥៤.៥៤០.១៦៤    ២.២៥៩.៧៥១.១៦៨   ៤៤១.៧៥៧.៤១១  ១.៧៧៤.៩៨១.២៧៧ 
េលម្អៀខេីការបតូររបិូយប័ណណ    -     ១៤.៨៩៥.៣៧៤  -  ២២.១៥៤.១៧២ 
ស្ថច់ម្របាក់ និខស្ថច់ម្របាក់ 

សម្មូ្េ្ច ខម្រគា ២៧  
 

៨៤៣.៥៧៨.៥៣៣    ៣.៤៥២.៧៦៦.៩៣៦   ៤៦៧.៤២៨.១២៦  ១.៩០០.៥៦២.៧៦០ 
 
កំណត់្សាា េ់ដូចានភាជ ប់ជាមួ្យចប់េីទំេ័រទី១០ ដេ់ទី៤៨ គឺជាខផនកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ចល ល្ ុះលេេលនុះ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១ អំេ៊ីធនាគារ 

ធ្គារវឌ្ឍនៈអាស ី ចំកាត់្ លៅកាត់្ថា (“ធ្គារ”) បានច ុះបញ្ជ ីលៅកម្ព ជាលៅថ្ងៃទី ២៥ ខខត្ ោ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ 
ជាមួ្យម្រកសួខពាណិជ្ជកម្មលម្រកាម្ការច ុះបញ្ជ ីលេខ Co. ៣២២/៩៧E (លេខច ុះបញ្ជ ីងមី ០០០១០៥៩៣) និខ បាន
ចប់លផតើម្លធវើម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកម្ម លៅថ្ងៃទី ២៥ ខខត្ ោ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ។ លៅថ្ងៃទី ២៨ ខខវចិេិកា ឆ្ន ំ ២០០៦ ធ្គារ
ជាតិ្ថ្នកម្ព ជា (“NBC”) បានផតេ់អាជ្ាប័ណណអចិថ្ក្ត្នតយ៍លេខ ១៤ ដេ់ធ្គារ ។  

សកម្មភាេចម្បខ របស់ធ្គារ គឺផតេ់លសវាកម្មធ្គារ និខលសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថ  ខដេពាក់េ័នធលៅកន ខ                  
ម្រេុះរាជាណាចម្រកកម្ព ជា។ េ ំានការផ្ទល ស់បតូរជាស្ថរវនតលៅលេើសកម្មភាេចម្បខរបស់ធ្គារ លៅកន ខ
ការយិបរលិចេទលនុះលទ។ 

ការោិេ័យច ុះបញ្ជ ីរបស់ធ្គារានទីតំាខសថិត្លៅ អាគារលេខ ១៤១ ១៤៦ ១៤៨ និខ១៤៨ អា លប លស លដ 
ម្ហាវងីិ ម្រេុះសីហន  និខ លេខ ១៥ និខ ១៥៣ អា លប លស ផលូវលេខ២៧៨ ភូមិ្ទី៤ សង្ហា ត់្ បឹខលកខកខទី១ ខណឌ                
បឹខលកខកខ រាជ្ធានីភនំលេញ ម្រេុះរាជាណាចម្រកកម្ព ជា ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេ     ម្រត្ូវបានអន ម័្ត្ឲ្យលចញផាយលោយម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេលៅ      ថ្ងៃទី១២ 
ខខសីហា  ឆ្ន ំ២០២០ ។ 

២. មូលដ្ធធ នថ្នការង្រៀបចំ  

២.១ របាយការណ៏រអន លោម្ភាេ 

របាយការណ៍សលខេបចល ល្ ុះលេេ ម្រត្ូវបានលរៀបចំលឡើខ លោយអន លោម្តាម្ សតខ់ោរគណលនយយអនតរជាតិ្ថ្នកម្ព ជា 
លេខ ៣៤ សតីេី “របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ចល ល្ ុះលេេ”។  

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេ មិ្នបានរាប់បញ្ចូ េ នូវកំណត់្សាា េ់ទំខអស់ ខដេានកន ខ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ម្របចំឆ្ន ំល្ុះលទ។ ដូលចនុះលហើយការអានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ចល ល្ ុះលេេ គួរខត្ានការ
ភាជ ប់ជាមួ្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ម្របចំឆ្ន ំសម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ និខលសចកតី
ជូ្នដំណឹខជាស្ថធារណៈរបស់ធ្គារវឌ្ឍនៈអាស ី ចំកាត់្ លៅអំឡ ខលេេការយិបរចិេទចល ល្ ុះលេេលនុះ។           
េទធផេសម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ និខ៦ខខគិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង ្ ឆ្ន ំ២០២០ មិ្នខម្នជា              
សូច្ករថ្នេទធផេខដេអាចរេឺំខទ កសម្រាប់    ដំណាច់ការយិបរលិចេទម្របចំឆ្ន ំគិត្ម្រតឹ្ម្    ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ 
ឆ្ន ំ២០២០ល្ុះលទ។ 

២.២ ការវនិិចេ័យគណលនយយ សំខាន់ៗ និខម្របភេចម្បខ ថ្នការបា៉ា ន់ស្ថម នភាេមិ្នម្របាកដ 

ការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេ ត្ម្រម្ូវឱ្យគណ:ម្រគប់ម្រគខលធវើការវនិិចេ័យ ការបា៉ា ន់ស្ថម ន និខការ
សនមត្ ខដេានផេប៉ាុះពាេ់ដេ់ការអន វត្តនូវលគាេនលោបាយគណលនយយ និខសម្ត្ េយម្រទេយសកម្ម 
បំណ េ ចំណូេ និខចំណាយ ខដេបានរាយការណ៍។ េទធផេជាក់ខសតខអាចខ សេីការបា៉ា ន់ស្ថម នទំខល្ុះ។ 
  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 ២. មូលដ្ធធ នថ្នការង្រៀបចំ (ត) 

២.២ ការវនិិចេ័យគណលនយយ សំខាន់ៗ និខម្របភេចម្បខ ថ្នការបា៉ា ន់ស្ថម នភាេមិ្នម្របាកដ (ត្) 

លៅកន ខការលរៀបចំលឡើខថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេ ការវនិិចេ័យសំខាន់ៗ  ខដេម្រត្ូវបានលធវើ
លោយគណ:ម្រគប់ម្រគខកន ខការអន វត្តនូវលគាេនលោបាយ គណលនយយ និខ ម្របភេចម្បខថ្នការបា៉ា ន់ស្ថម នភាេ                  
មិ្នម្របាកដ គឺដូចនឹខអវីខដេបានអន វត្តលៅកន ខរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ម្របចំឆ្ន ំគិត្ម្រតឹ្ម្ ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩
ខដរលេើកខេខខត្ចំណ ចខដេបានបង្ហា ញលៅកន ខកំណត់្សាា េ់ទី៣២។ 

២.៣ ការម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថ  

លគាេលៅ និខលគាេនលោបាយរបស់ធ្គារកន ខការម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថ  គឺដូចនឹខអវីខដេបានបង្ហា ញ
លៅកន ខ    របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ម្របចំឆ្ន ំគិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី ៣១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ លេើកខេខខត្ចំណ ចខដេបាន
បង្ហា ញលៅកន ខកំណត់្សាា េ់ទី៣២។ 

២.៤ ការបង្ហា ញជារបិូយប័ណណម្របាក់លរៀេ 

អន លោម្តាម្ចាប់សតីេី គណលនយយនិខសវនកម្ម ច ុះថ្ងៃទី១១ ខខលម្ស្ថ ឆ្ន ំ២០១៦ ការកត់្ម្រតាបតូរេីម្របាក់ដ ោល រ     អា
លម្រកិលៅជាម្របាក់លរៀេខដេបានបង្ហា ញកន ខរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេ លោយលម្របើម្របាស់អម្រតាច ខ
ការយិបរលិចេទ និខអម្រតាម្ធយម្សម្រាប់ការយិបរលិចេទ  ដូចខដេបានម្របកាសលោយធ្គារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា។  

ម្រទេយសកម្ម និខបំណ េលៅកន ខរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថ នីមួ្យៗខដេបានបង្ហា ញ ម្រត្ូវបានបដូរតាម្ អម្រតា
ច ខការយិបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍ លោយខឡកខាខ់ចំណូេ និខចំណាយ លៅកន ខរបាយការណ៍ ចំលណញ ឬ ខាត្ និខ
េទធផេេម្អិត្លផេខៗ និខខាខ់លៅកន ខេំហូរស្ថច់ម្របាក់ ម្រត្ូវបានបដូរលៅជាម្របាក់លរៀេលោយលម្របើម្របាស់អម្រតាម្ធយម្
សម្រាប់ការយិបរលិចេទ។ េទធផេថ្នភាេេលម្អៀខខដេលកើត្លទបើខេីការបដូររបិូយប័ណណ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតាកន ខចំណូេ
េម្អិត្លផេខៗ។  

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេខដេបានបង្ហា ញជាម្របាក់លរៀេ ម្រត្ូវបានលធវើលឡើខលោយខផអកលេើអម្រតាបតូរ
ម្របាក់កន ខមួ្យដ ោល រអាលម្រកិដូចខាខលម្រកាម្៖ 

 
អម្រតាច ខការយិបរលិចេទ 
  

អម្រតាម្ធយម្ ៦  ខខ  អម្រតាម្ធយម្ ៣ ខខ 
 

ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង ្ ឆ្ន ំ២០២០ ៤.០៩៣  ៤.០៧៦  ៤.០៨៧  
ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ ៤.០៧៥  មិ្នលម្របើម្របាស់  មិ្នលម្របើម្របាស់  
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង ្ ឆ្ន ំ២០១៩ ៤.០៦៦  ៤.០២៩  ៤.០៥២  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣. ង្គាលនង្ោបាយគណង្នយយសខំាន់ៗ 

លគាេនលោបាយគណលនយយម្រត្ូវបានអន វត្ត  លោយានសខាតិ្ភាេ  ដូចរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ     សម្រាប់ដំណាច់
ការយិបរលិចេទ ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ លេើកខេខខត្ ចំណ ចខដេបានបង្ហា ញលៅកន ខកំណត់្សាា េ់ទី ៣២ និខ
ការអន វត្តសតខ់ោរងមី និខសតខ់ោរខដេម្រត្ូវបានលធវើវលិស្ថធនកម្មដូចខាខលម្រកាម្។ 

៣.១ សតខ់ោរងមីនិខសតខ់ោរខដេម្រត្វូបានលធវើវលិស្ថធនកម្ម និខ ការបកស្ស្ថយខដេានស េេភាេលៅកន ខការយិបរលិចេទ
លនុះ 

ការលធវើវលិស្ថធនកម្មលៅលេើ CIFRS ៣              និយម្ន័យថ្នអាជី្វកម្ម 

ការលធវើវលិស្ថធនកម្មលៅលេើ  CIAS ១ និខ CIAS ៨  និយម្ន័យថ្នភាេជាស្ថរវនត   

ម្រកបខ័ណឌ ទសេនទន ការលធវើវលិស្ថធនកម្មលៅលេើ ឯកស្ថរលោខ ថ្នម្រកបខ័ណឌ
ទសេនទនកន ខសដខ់ោ CIFRSs 

ការលធវើវលិស្ថធនកម្មលៅលេើ CIFRS ១៦ សម្បទនការជួ្េខដេទក់ទខនឹខកូវដី-១៩ 

ធ្គារមិ្នចំបាច់ខកខម្របលគាេនលោបាយគណលនយយ ឬខកត្ម្រម្ូវម្រត្េប់លម្រកាយលោយស្ថរខត្ការអន ម័្ត្សតខ់ោរ
ទំខលនុះលឡើយ។ 

 

  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣. ង្គាលនង្ោបាយគណង្នយយសខំាន់ៗ (ត) 

៣.២ សតខ់ោរងមីនិខខកខម្របខដេបានលចញផាយខត្េ ំទន់ានស េេភាេ 

CIFRS ១៧             កិចចសនាធា្រា៉ាប់រខ 

CIFRS ១០ និខ CIAS ២៨ (ការលធវើវលិស្ថធនកម្ម) ការេក់ ឬការលធវើវភិាគទនថ្នម្រទេយសកម្មរវាខអនកវនិិលោគ 
និខ ញាតិ្សម្ពនធ័ ឬ  ម្រកុម្ហ  នរមួ្ទ ន  

ការលធវើវលិស្ថធនកម្មលៅលេើ CIAS ១ បទបង្ហា ញថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ  

ការលធវើវលិស្ថធនកម្មលៅលេើ CIAS ៣៧ សំវធិានធន បំណ េយថាភាេ និខ ម្រទេយសកម្មយថាភាេ 

ការលធវើវលិស្ថធនកម្មបខនថម្លទៀត្លៅលេើ CIFRS ៣ ការរួម្បញ្ជូ េថ្នអាជី្វកម្ម 

ការលធវើវលិស្ថធនកម្មលៅលេើ CIAS ១៦ ម្រទេយសម្បត្តិ និខបរកិាេ រ - ម្របាក់កថ្ម្រម្ទទួេបានម្ នលេេ
ការោក់លម្របើម្របាស់ 

ការខកេម្អម្របចំឆ្ន ំលៅលេើ សតខ់ោរ  - ការលធវើវលិស្ថធនកម្មលៅលេើ CIFRS ១ ការអន វត្តជាលេើក 

CIFRS ២០១៨-២០២០ ដំបូខថ្នសតខ់ោរ CIFRS 

   - ការលធវើវលិស្ថធនកម្មលៅលេើ CIFRS ៩ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថ   

   - ការលធវើវលិស្ថធនកម្មលៅលេើឧទហរណ៍លេើCIFRS១៦     

   - ការលធវើវលិស្ថធនកម្មលៅលេើ CIAS ៤១ កសិកម្ម 

ធ្គារកំណត់្ថា នឹខេ ំាននិយ័ត្ភាេជាស្ថរវនតល្ុះលឡើយ ចំលពាុះការអន ម័្ត្ជាលេើកដំបូខ នូវការលធវើ        
វលិស្ថធនកម្មលៅលេើ CIAS១, CIAS ៣៧, CIAS ១៦, CIFRS ១, CIFRS ៩, និខ CIFRS ១៦។ CIFRS ១៧, CIFRS ១០, 
CIFRS ៣, CIAS ៤១ និខ CIAS ២៨ គឺមិ្នានភាេទក់ទខនឹខធ្គារល្ុះលទ។ 
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រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 
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៤. ស្ថច់ម្របារ់រន ខថ្ដ 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
        
ស្ថច់ម្របាក់កន ខថ្ដ  ២៩០.២២៩.០៣៣    ១.១៨៧.៩០៧.៤៣២    ២៣៧.៥៩២.៨៦២    ៩៦៨.១៩០.៩១៣  
ស្ថច់ម្របាក់កំេ ខម្របមូ្េ  ១៤.២៤៣.១០៧    ៥៨.២៩៧.០៣៧    ១៤.១៥៧.៣៤៣    ៥៧.៦៩១.១៧២  
  ៣០៤.៤៧២.១៤០    ១.២៤៦.២០៤.៤៦៩    ២៥១.៧៥០.២០៥   ១.០២៥.៨៨២.០៨៥  

៥. សមត លយង្ៅធនាគារជាតិថ្នរមព ជា 
 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
        
ម្របាក់ត្ម្ាេ់ធា ល្េើលដើម្ទ ន (ក)  ៣៣.៥៧៧.០៦២    ១៣៧.៤៣០.៩១៥    ២១.៥៥៣.៧៧០    ៨៧.៨៣១.៦១៣  
ទ នបម្រម្ុខកាត្េវកិចច (ខ)  ២៦០.១២០.៩៥៨    ១.០៦៤.៦៧៥.០៨១    ៤១៣.៩៩១.៩៤៥   ១.៦៨៧.០១៧.១៧៦  
គណនីចរនត  ១២៤.៧០៤.៨៩១    ៥១០.៤១៧.១១៩    ២៣៥.៦៩១.៨៨៦    ៩៦០.៤៤៤.៤៣៥  
មូ្េបម្រត្អាចជួ្ញដូរបាន (NCD) ៧៥៥.៥៩៩.៩៣៦  ៣.០៩២.៦៧០.៥៣៨   ៤៨០.៤១៦.៦៣៨   ១.៩៥៧.៦៩៧.៨០០  
 ១.១៧៤.០០២.៨៤៧   ៤.៨០៥.១៩៣.៦៥៣   ១.១៥១.៦៥៤.២៣៩   ៤.៦៩២.៩៩១.០២៤  

(ក) ម្របាក់ត្ម្ាេ់ធា្លេើលដើម្ទ ន 

លោយអន លោម្លៅតាម្ម្របកាស  របស់ធ្គារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា លេខធ៧-០១-១៣៦    ច ុះថ្ងៃទី១៥     ខខត្ ោ      
ឆ្ន ំ២០០១ ធ្គារចំបាច់ម្រត្ូវរកាម្របាក់បលញ្ញើតាម្ចាប់ឲ្យបាន ១០% ថ្នលដើម្ទ នសរ បរបស់ខលួន ។ ម្របាក់ត្ម្ាេ់
លនុះមិ្នអាចលម្របើម្របាស់បានកន ខម្របតិ្បត្តិការម្របចំថ្ងៃល្ុះលទ និខ ម្រត្ូវបខវិេឲ្យធ្គារវញិ លៅលេេខដេធ្គារ  
សម័ម្រគចិត្តបញ្ច ប់អាជី្វកម្មរបស់ខលួន ។ 

កន ខការយិបរលិចេទលនុះ ធ្គារទទួេបានការម្របាក់អម្រតាេី ០.៤៧% លៅ ០.៤៨% កន ខមួ្យឆ្ន ំ (២០១៩៖ ០.៥៤% 
លៅ ០.៧២% កន ខមួ្យឆ្ន ំ)។ 

 (ខ) ម្របាក់បម្រម្ុខកាត្េវកិចច 

ម្របាក់បម្រម្ុខកាត្េវកិចច គឺជាម្របាក់បម្រម្ុខខដេខម្របម្របួេតាម្កម្រមិ្ត្ថ្នម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន។ វាម្រត្ូវបានរកា
ទ កលោយលគារេតាម្ម្របកាសរបស់ធ្គារជាតិ្ថ្នកម្ព ជាលេខ ធ៧-០២០-២៣០ ច ុះថ្ងៃទី ១៨ ខខមី្្ ឆ្ន ំ ២០២០ 
ខដេម្រត្ូវបានគណ្តាម្អម្រតា ៧% ថ្នម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្នជាម្របាក់លរៀេ និខរបិូយវត្ថ លម្រៅេី ម្របាក់លរៀេ។



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
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៦. សមត លយង្ៅធនាគារនានា 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
        
សម្ត្ េយលៅធ្គារ្  ្
វាស់ខវខតាម្ត្ថ្ម្លដករេំស់  ២៦៣.១៨៨.៨២០    ១.០៧៧.២៣១.៨៤០   ៩៣.៤៧២.៤៣១   ៣៨០.៩០០.១៥៦  

សំវធិានធនលេើការខាត្បខ់េី
ឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល  (៧៨១.០៦៦)   (៣.១៩៦.៩០៣)  (៦០.៧៤២)  (២៤៧.៥២៣) 

  ២៦២.៤០៧.៧៥៤    ១.០៧៤.០៣៤.៩៣៧   ៩៣.៤១១.៦៨៩   ៣៨០.៦៥២.៦៣៣  

៧. ឥណទានផតលដ់លអ់តិងិជន 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
លៅត្ថ្ម្លរេំស់        
ឥណទនពាណិជ្ជកម្ម៖        
ឥណទនរយៈលេេខលី  ១០.១៤៦.២៨៩    ៤១.៥២៨.៧៦១   ៨.៦៤២.៦៥៤  ៣៥.២១៨.៨១៥ 
ឥណទនរយៈលេេខវខ ២.៩៣១.១៣១.៨៤៨   ១១.៩៩៧.១២២.៦៥៤   ២.៦៣១.៦២១.៣៥០  ១០.៧២៣.៨៥៧.០០១ 

ឥណទនវបិារបូន៍  ១៥៧.២៨២.៥២៥    ៦៤៣.៧៥៧.៣៧៥   ៩៥.២១៧.១២៥  ៣៨៨.០០៩.៧៨៤ 
ឥណទនអនកលម្របើម្របាស់៖        
ឥណទនលគហោឋ ន  ១៥.៧២២.៨៥០    ៦៤.៣៥៣.៦២៥   ១៤.២៩៥.៦៤៩  ៥៨.២៥៤.៧៧០ 
ឥណទនោនយនត  ៤៩.៦៣០    ២០៣.១៣៦   ១៦.០៦០  ៦៥.៤៤៥ 
ឥណទនផតេ់ដេ់ប គាេិក  ១៣.០៩៥.០៥៤    ៥៣.៥៩៨.០៥៦   ១២.៦០៥.១៥២  ៥១.៣៦៥.៩៩៤ 
ប័ណណឥណទន  ១.៩០៣.៧៥១    ៧.៧៩២.០៥៣   ២.០២៨.៣៧៥  ៨.២៦៥.៦២៨ 

ឥណទនដ េសរ ប ៣.១២៩.៣៣១.៩៤៧   ១២.៨០៨.៣៥៥.៦៦០   ២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥  ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧ 
សំវធិាននធនលេើការខាត្បខ់េី    
    ឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល  (១០.៣២៣.៩៥៨)   (៤២.២៥៥.៩៦១) 

 
(៦.៣៥៥.៤៥២)  (២៥.៨៩៨.៤៦៧) 

ឥណទនស ទធសរ ប ៣.១១៩.០០៧.៩៨៩   ១២.៧៦៦.០៩៩.៦៩៩   ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣  ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០ 
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៨. មូលបម្រតវិនិង្ោគ 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
មូ្េបម្រត្វនិិលោគលៅត្ថ្ម្ល

រេំស់  ៣.៤០៧.៣៩៧    ១៣.៩៤៦.៤៧៦   ៣៣.៣០៧.០១៤  ១៣៥.៧២៦.០៨៣ 
សំវធិានធាន លេើការខាត្បខ់េី

ឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល  (២០.៨៤៥)   (៨៥.៣១៩)  (២១.៥៨០)  (៨៧.៩៣៩) 
  ៣.៣៨៦.៥៥២    ១៣.៨៦១.១៥៧   ៣៣.២៨៥.៤៣៤  ១៣៥.៦៣៨.១៤៤ 

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 
សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៩. ម្រទេយសមបតតិ និខបរកិាេ រ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

ការជួ្សជ្ េខកេម្អ
អាគារជួ្េ  

បរកិាេ រការោិេ័យ
លម្រគឿខសង្ហា រមឹ្និខ
លម្រគឿខបំពាក់  ោនយនត  

ក ំេយូទ័រ និខសាា 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  ពាន់លរៀេ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩              
ត្ថ្ម្លលដើម្  ២២.៥៣៨.៧៦៧    ១២.១៧៩.០៤២    ១.៦៣២.៨៣៥    ២២.៩៣២.៦៦៧    ២៧៩.៩០៨    ៥៩.៥៦៣.២១៩   ២៤២.៧២០.១១៧  
រេំស់បខារ  ៥.៥៨៩.៧៣៣    ៤.៧៥១.៩៨២    ៩៩២.៤៦១    ៧.៧៨០.២៨៥    -      ១៩.១១៤.៤៦១    ៧៧.៨៩១.៤២៨  
ត្ថ្ម្លលោខ  ១៦.៩៤៩.០៣៤    ៧.៤២៧.០៦០    ៦៤០.៣៧៤    ១៥.១៥២.៣៨២    ២៧៩.៩០៨    ៤០.៤៤៨.៧៥៨    ១៦៤.៨២៨.៦៨៩  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៩. ម្រទេយសមបតតិ និខបរកិាេ រ (ត)

 

ការជួ្សជ្ េខកេម្អ
អាគារជួ្េ  

បរកិាេ រការោិេ័យ
លម្រគឿខសង្ហា រមឹ្និខ
លម្រគឿខបំពាក់  ោនយនត  

ក ំេយូទ័រ និខសាា រៈ
េ័ត៌្ានវទិា  

សំណខ់កំេ ខ 
ដំលណើ រការ  សរ ប 

ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០ ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ត្ថ្ម្លលដើម្              
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០២០  ២២.៥៣៨.៧៦៧    ១២.១៧៩.០៤២    ១.៦៣២.៨៣៥    ២២.៩៣២.៦៦៧    ២៧៩.៩០៨    ៥៩.៥៦៣.២១៩    ២៤២.៧២០.១១៧  
ការទិញបខនថម្  ៦៧.៨៩០    ១.៤២៩.៨០៣    ៦៦.៦៦០    ៦.១៩០.៤៩១    ១.៦៦៣.៤០៨    ៩.៤១៨.២៥២    ៣៨.៣៨៨.៧៩៥  
ការលផារ  ១.៤៩៣.០០៨    ១១៩.៧១៩   -     -      (១.៦១២.៧២៧)  -     -    
ការេក់លចញ -      (១.៤៦៦)   (១១.៧៨០)   (៧.២៨១)   -      (២០.៥២៧)   (៨៣.៦៦៨) 
ការេ បលចេ (៦.៩៨៧)  (៣៤.១១១)   -      (៥.៧៨៩)   -     (៤៦.៨៨៧)  (១៩១.១១២) 
េលម្អៀខេីការបតូររបិូយប័ណណ  -      -      -      -      -      -      ១.២៣១.១០៣  
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០  ២៤.០៩២.៦៧៨    ១៣.៦៩២.៩៨៧    ១.៦៨៧.៧១៥    ២៩.១១០.០៨៨    ៣៣០.៥៨៩    ៦៨.៩១៤.០៥៧    ២៨២.០៦៥.២៣៥  
រេំស់បខារ              
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០២០  ៥.៥៨៩.៧៣៣    ៤.៧៥១.៩៨២    ៩៩២.៤៦១    ៧.៧៨០.២៨៥    -      ១៩.១១៤.៤៦១    ៧៧.៨៩១.៤២៨  
រេំស់  ១.៥៨៣.២៧២    ១.២០៥.៣២៩    ១០៤.១៣៧    ២.៧៥៥.២៣៤    -      ៥.៦៤៧.៩៧២    ២៣.០២១.១៣៤  
ការេក់លចញ -      (១.២២៤)   (១១.៧៨០)   (៧.២៧៦)   -      (២០.២៨០)   (៨២.៦៦១) 
ការេ បលចេ  (៣.៦២៩)   (១.៦៤២)   -      (៥.៧៤៣)   -      (១១.០១៤)   (៤៤.៨៩៣) 
េលម្អៀខេីការបតូររបិូយប័ណណ  -      -      -      -      -      -      ៤៣៩.៥៤៤  
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០  ៧.១៦៩.៣៧៦    ៥.៩៥៤.៤៤៥    ១.០៨៤.៨១៨    ១០.៥២២.៥០០    -      ២៤.៧៣១.១៣៩    ១០១.២២៤.៥៥២  
ត្ថ្ម្លលោខ              
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០  ១៦.៩២៣.៣០២    ៧.៧៣៨.៥៤២    ៦០២.៨៩៧    ១៨.៥៨៧.៥៨៨    ៣៣០.៥៨៩    ៤៤.១៨២.៩១៨    ១៨០.៨៤០.៦៨៣  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១០.       សទិធិរន ខការង្ម្របើម្របាសម់្រទេយសរមម 

ធ្គារបានច ុះភតិ្សនាលេើការជួ្េម្រទេយសកម្ម រួម្ាន អាគារការោិេ័យ និខ ោនយនត។ េ័ត៌្ានសដីអំេី   
ភតិ្សនា ខដេធ្គារគឺជាអនកជួ្េ ម្រត្ូវបានបង្ហា ញដូចខាខលម្រកាម្។ 

  អាគារការោិេ័យ  ោនយនត  សរ ប 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩         
ត្ថ្ម្លលដើម្  ៤២.៥៦០.២៦៧  ១.៥៨៣.៩៥៦  ៤៤.១៤៤.២២៣  ១៧៩.៨៨៧.៧០៩ 
រេំស់បខារ  ៨.៥៥៨.៣៨២  ១.០៤៨.៨១០   ៩.៦០៧.១៩២   ៣៩.១៤៩.៣០៨  
ត្ថ្ម្លលោខ  ៣៤.០០១.៨៨៥  ៥៣៥.១៤៦   ៣៤.៥៣៧.០៣១   ១៤០.៧៣៨.៤០១  
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ២ំ០២០         
ត្ថ្ម្លលដើម្         
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០២០  ៤២.៥៦០.២៦៧  ១.៥៨៣.៩៥៦  ៤៤.១៤៤.២២៣  ១៧៩.៨៨៧.៧០៩ 
ការទិញបខនថម្   ២.៤៧២.០០៦    ២៣១.៦២២    ២.៧០៣.៦២៨    ១១.០១៩.៩៨៨  
េលម្អៀខេីការបតូររបិូយប័ណណ   -      -      -      ៨៤០.៥៥៧  
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០   ៤៥.០៣២.២៧៣    ១.៨១៥.៥៧៨    ៤៦.៨៤៧.៨៥១    ១៩១.៧៤៨.២៥៤  
រេំស់បខារ         
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០២០  ៨.៥៥៨.៣៨២  ១.០៤៨.៨១០   ៩.៦០៧.១៩២   ៣៩.១៤៩.៣០៨  
រេំស់   ២.៦០៩.៣៨៧    ២៤៥.៤១៥    ២.៨៥៤.៨០២    ១១.៦៣៦.១៧៤  
េលម្អៀខេីការបតូររបិូយប័ណណ   -      -      -      ២២១.៤៥៩  
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០   ១១.១៦៧.៧៦៩    ១.២៩៤.២២៥    ១២.៤៦១.៩៩៤    ៥១.០០៦.៩៤១  
ត្ថ្ម្លលោខ         
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០  ៣៣.៨៦៤.៥០៤   ៥២១.៣៥៣   ៣៤.៣៨៥.៨៥៧   ១៤០.៧៤១.៣១៣  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 
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១០. សទិធិរន ខការង្ម្របើម្របាសម់្រទេយសរមម (ត) 

ទឹកម្របាក់ម្រត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លៅកន ខរបាយការណ៍ចំលណញ ឬ ខាត្ 

  ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ២ំ០១៩ 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម) 
ចំណាយរេំស់លេើសិទធិកន ខការលម្របើម្របាស់ 

ម្រទេយសកម្ម   ២.៨៥៤.៨០២    ១១.៦៣៦.១៧៤   ២.៦៨៥.៣៨៣  ១០.៨១៩.៤០៨ 
ចំណាយការម្របាក់លេើភតិ្សនាបំណ េ   ៧៣៨.៦៦៧    ៣.០១០.៨០៧    ៨០៣.០៤០    ៣.២៣៥.៤៤៨  
ចំណាយលេើភតិ្សនារបស់ម្រទេយសកម្ម  
       ខដេានត្ថ្ម្លទប   ២.៣៤០.០៥២    ៩.៥៣៨.០៥២    ១.១៨៥.០០៧    ៤.៧៧៤.៣៩៣  
   ៥.៩៣៣.៥២១    ២៤.១៨៥.០៣២   ៤.៦៧៣.៤៣០    ១៨.៨២៩.២៤៩ 

 
១១. ម្រទេយសរមមអរបូ៊ី 

  ថ្ងៃទី ៣១ ខខធនូ ឆ្ន ំ ២០១៩ 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
កម្មវធីិក ំេយូទ័រ     
ត្ថ្ម្លលដើម្  ៩.៩១៦.២៥៩   ៤០.៤០៨.៧៥៥  
រេំស់បខារ  ២.៧៤១.៥២២   ១១.១៧១.៧០២  
សម្ត្ េយច ខម្រគា  ៧.១៧៤.៧៣៧   ២៩.២៣៧.០៥៣  
     
  ថ្ងៃទី ៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ ២០២០ 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
កម្មវធីិក ំេយូទ័រ     
ត្ថ្ម្លលដើម្     
សម្ត្ េយលដើម្ម្រគា   ៩.៩១៦.២៥៩    ៤០.៤០៨.៧៥៥  
ការទិញបខនថម្   ៩២៤.០៣២    ៣.៧៦៦.៣៥៤  
េលម្អៀខេីការបតូររបិូយប័ណណ   -      ១៩៤.២០២  
   ១០.៨៤០.២៩១    ៤៤.៣៦៩.៣១១  
រេំស់បខារ     
សម្ត្ េយលដើម្ម្រគា   ២.៧៤១.៥២២    ១១.១៧១.៧០២  
រេំស់   ៥៤៥.១៦៤    ២.២២២.០៨៨  
េលម្អៀខេីការបតូររបិូយប័ណណ   -      ៥៨.៦១៦  
   ៣.២៨៦.៦៨៦    ១៣.៤៥២.៤០៦  
សម្ត្ េយច ខម្រគា   ៧.៥៥៣.៦០៥    ៣០.៩១៦.៩០៥  
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១២.  ម្រទេយសរមមេនធេនារ - ស ទធ 

េនធេនារជាម្រទេយសកម្ម និខបំណ េ ម្រត្ូវបានកាត់្កខលៅលេេានការអន ញ្ហញ ត្លោយចាប់ កន ខការកាត់្កខ
រវាខម្រទេយសកម្មេនធបចច បបនន និខបំណ េេនធបចច បបនន លហើយលៅលេេខដេេនធេនារសថិត្លម្រកាម្អាជ្ាធរេនធ      
ខត្មួ្យ។ ចំនួនខដេបានកាត់្កខរចួលហើយ ានដូចខាខលម្រកាម្៖ 

  ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
ម្រទេយសកម្មេនធេនារ    ៥.០២៧.៥៩៧    ២០.៥៧៧.៩៥៥   ៤.៧៩២.៧២២   ១៩.៥៣០.៣៤២ 
បំណ េេនធេនារ   (២.៤៩៤.៣៤៥)   (១០.២០៩.៣៥៥)  (២.៦០១.៣៣១)   (១០.៦០០.៤២៤) 
ម្រទេយសកម្មេនធេនារ - ស ទធ   ២.៥៣៣.២៥២    ១០.៣៦៨.៦០០   ២.១៩១.៣៩១   ៨.៩២៩.៩១៨ 

 

ម្រទេយសកម្មេនធេនារលកើត្លឡើខភាគលម្រចើនបណាត េម្កេីចំណូេកថ្ម្រម្លសវាដំលណើ រការ និខលសវាកាត្េនារ និខ
ម្របាក់ឩបត្ថម្ាបខារថ្នគណ:ម្រគប់ម្រគខ។ 
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១៣. ម្រទេយសរមមង្ផេខៗ 

 
 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
        
ម្របាក់កក់ និខម្របាក់បខ់ម្ ន  ១០.៧៦២.៣៥៧    ៤៤.០៥០.៣២៧   ១២.១៩៩.៨២៧   ៤៩.៧១៤.២៩៥  
ការចំណាយប លរម្របទន  ៦.០០៧.២១២    ២៤.៥៨៧.៥១៩   ៤.៣៤៧.១១៦   ១៧.៧១៤.៤៩៨  
គណនីម្រត្ូវទទួេេី Master/Visa 

Card  និខ MoneyGram  ២.៦៦៤.៥២០    ១០.៩០៥.៨៨០   ៣.២៤០.១២៤   ១៣.២០៣.៥០៤  
ការវនិិលោគ Credit Bureau  ២៥.៥៨៨    ១០៤.៧៣២   ២៥.៥៨៨   ១០៤.២៧១  
ការផាត់្ផាខ់កាត្  ៤.១៦៨.៩១១    ១៧.០៦៣.៣៥៣   ១.៨៧២.៩៧១   ៧.៦៣២.៣៥៧  
លផេខ  ៗ  ៤១០.៩៤៤    ១.៦៨១.៩៩៣   ៦៧៨.៣៤៦   ២.៧៦៤.២៦០  
  ២៤.០៣៩.៥៣២    ៩៨.៣៩៣.៨០៤   ២២.៣៦៣.៩៧២   ៩១.១៣៣.១៨៥  

១៤. ម្របារ់បង្ញ្ញ ើរបសអ់តិងិជន 

 
 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
        
គណនីចរនត  ៧៤៦.០០៩.៥០៥    ៣.០៥៣.៤១៦.៩០៤   ៦១៣.៧០៩.១២៩  ២.៥០០.៨៦៤.៧០១ 
គណនីសនេំ  ២.១៩៨.៩០៣.៣៦១    ៩.០០០.១១១.៤៥៧   ២.០៣៦.៧០៨.៨៦៩  ៨.២៩៩.៥៨៨.៦៤១ 
ម្របាក់បលញ្ញើានកាេកំណត់្  ៨៧៧.៦៧៨.៩៩០    ៣.៥៩២.៣៤០.១០៦   ៧៤៤.៩២២.១៣០  ៣.០៣៥.៥៥៧.៦៨០ 
ម្របាក់បលញ្ញើកម្រមិ្ត្ទ ក  ៣១៣.៥៦៩    ១.២៨៣.៤៣៨   ៣.៣២១  ១៣.៥៣៣ 
 ៣.៨២២.៩០៥.៤២៥   ១៥.៦៤៧.១៥១.៩០៥   ៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩  ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥ 
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១៥. មូលបម្រតបំណ ល 
 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ 
        

សញ្ហញ ប័ណណស្ថជី្វកម្ម  ២០.៩៣៧.៣៧៩    ៨៥.៦៩៦.៦៩២   ២០.៩៣៩.៣៣៧  ៨៥.៣២៧.៧៩៨ 

លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៩ ធ្គារបានទទួេេិខិត្អន ញ្ហញ ត្ េីធ្គារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា សតីេី ការលបាុះ
ផាយេក់ សញ្ហញ ប័ណណស្ថជី្វកម្ម។ 

លៅថ្ងៃទី ៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ ២០១៩ ធ្គារបានទទួេការអន ញ្ហញ ត្ និខច ុះបញ្ជ ីជាស្ថថ េរ េីគណៈកម្មការមូ្េបម្រត្ 
កម្ព ជា (SECC) លេើទម្រម្ខ់ពាកយលសនើស ំរួម្  និខឯកស្ថរផតេ់េ័ត៌្ាន សម្រាប់ការលបាុះផាយេក់សញ្ហញ ប័ណណ                              
ស្ថជី្វកម្មរបស់ធ្គារជាស្ថធារណៈ។ សញ្ហញ ប័ណណលនុះម្រត្ូវបានលបាុះផាយ ឱ្យលៅ វនិិលោគិនចំនួន ៦៥ ្ក់                              
លៅថ្ងៃទី ១៤ ខខសីហា ឆ្ន ំ ២០១៩ កន ខចំនួនទឹកម្របាក់សរ ប ៨៤.៨២១ ពាន់ោនលរៀេ  (ម្របាណ ២០,៧២៣ោន                             
ដ ោល រអាលម្រកិ) កន ខរយៈលេេ ៣ ឆ្ន ំ និខអម្រតាគូប៉ា ខ ៧.៧៥% កន ខមួ្យឆ្ន ំ។ 

ធ្គារ មិ្នានការខកខានសខម្រត្ឡប់នូវ ម្របាក់លដើម្ ឬ ការម្របាក់ ឬ ការរលំោភបំពានណាមួ្យ ទក់ទខនឹខ                             
មូ្េបម្រត្បំណ េ របស់ធ្គារកន ខឆ្ន ំលនុះលទ។ 

ការម្របាក់ម្រត្ូវទូទត់្ជាលរៀខរាេ់ឆាស។ សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ គិត្ម្រតឹ្ម្ ថ្ងៃទី ៣០ ខខមិ្ង ្          
ឆ្ន ំ២០២០ ធ្គារបានលធវើការទូទត់្ ការម្របាក់លេើមូ្េបម្រត្បំណ េ ជូ្នដេ់វនិិលោគិន ជាទឹកម្របាក់សរ បចំនួន 
៣.២៨៧ ោនលរៀេ (ម្របាណ ៨០៦.៤២៨ដ ោល រអាលម្រកិ)។  ការម្របាក់ខដេបានលធវើការទូទត់្ សម្រាប់ដំណាច់
ការយិបរចិេទ  ៣ខខ  គិត្ម្រតឹ្ម្  ថ្ងៃទី ៣០ ខខមិ្ង ្ ឆ្ន ំ២០២០ ាន ចំនួន ១.៦៤៣ ោនលរៀេ (ម្របាណ 
៣៩៩.២៤៨ដ ោល រអាលម្រកិ) ។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 

24 

 

១៦. ម្របារ់រមច៊ី 

 
 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
        

ម្របាក់កម្ចីសរ ប  ២៣៨.៨៤២.១៩៧    ៩៧៧.៥៨១.១១២   ២៧៩.៨៥៦.៤៥៨  ១.១៤០.៤១៥.០៦៦ 

លៅកន ខអំឡ ខលេេ ៦ខខលនុះ បខម្រម្បម្រម្ួេលៅលេើម្របាក់កម្ចីរបស់ធ្គារ ានដូចលរៀបរាប់ខាខលម្រកាម្៖ 

 ម្របតិ្បត្តិការផតេ់សនានីយភាេលោយានការធា្ចំនួន ២៧ (Liquidity-Providing Collateralized 
Operation – LPCO)   ដែលបានផតេ់ជូ្នេីធ្គារជាតិ្ ានទឹកម្របាក់ចំនួន  ២១៧.០២៦.៤៩៧ ដ ោល រ
អាលម្រកិ (លសមើនឹខ៨៨៤,៦ ពាន់ោនលរៀេ) ម្រត្ូវបានបខវិេបនត លហើយានម្របតិ្តបត្តិការងមីចំនួន១០ ខដេ
ានទឹកម្របាក់ចំនួន ៥០.២៧៤.៧៧៩ ដ ោល រអាលម្រកិ (លសមើនឹខ ២០៥ ពាន់ោនលរៀេ) ។ ានម្របតិ្តបត្តិការ
ចំនួន ១៥ LPCO ខដរបានលធវើការទូទត់្សខទឹកម្របាក់កម្ចីចំនួន  ១០៦.៣៧៨.៨០៣ ដ ោល រអាលម្រកិ      
(លសមើនឹខ ៤៣៣,៦ ពាន់ោនលរៀេ)   លៅលេេដេ់ការកំណត់្។  ម្របាក់លដើម្ និខការម្របាក់ លេើរាេ់            
ម្របតិ្បត្តិការ ម្រត្ូវលធវើការទូទត់្លៅលេេដេ់កាេកំណត់្ ជាមួ្យនឹខរយៈលេេម្រេម្លម្រេៀខចប់េី ៣ខខ 
រហូត្ដេ់ ១២ខខ។ 

 ឥណទនរយៈលេេខលីមួ្យ ខដេានទឹកម្របាក់ចំនួន ២០ ោនដ ោល រអាលម្រកិ ខដេទទួេបានេី 
AfrAsia Bank Limited លៅម្របលទស Mauritius លៅថ្ងៃទី ១៩ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២០។ ម្របាក់លដើម្ និខ         
ការម្របាក់ ម្រត្ូវលធវើការទូទត់្លៅលេេដេ់កាេកំណត់្។ 

 ឥណទនរយៈលេេខវខមួ្យ ខដេានទឹកម្របាក់កម្ចីានកំណត់្ចំនួន ២ោនដ ោល រអាលម្រកិ ខដេ
ទទួេបានេី SME Bank of Cambodia លហើយទឹកម្របាក់បានដកានចំនួន១៥០.០០០ ដ ោល រអាលម្រកិ ថ្ន
ឥណទនកំណត់្ លៅថ្ងៃទី ១៩ ខខមិ្ង ្ ឆ្ន ំ២០២០ ខដេានរយៈលេេ ៨៤ ខខ។ ម្របាក់លដើម្ និខ         
ការម្របាក់ ម្រត្ូវលធវើការទូទត់្លៅលរៀខរាេ់ខខ។ 

 ឥណទនរយៈលេេខវខមួ្យ ខដេទទួេបានេី DEG-Deutcsche Investitions und 
Entwicklungsgesellschaft Mbh ានការទូទត់្សខទឹកម្របាក់កម្ចីចំនួន ៣.១២៥.០០៥ ដ ោល រអាលម្រកិ 
លៅថ្ងៃទី ១៥ ខខមិ្ង ្ ឆ្ន ំ២០២០។ការម្របាក់គឺម្រត្ូវបខ់ម្របចំឆាសគិត្ចប់លផតើម្េីកាេបរលិចេទផតេ់ម្របាក់
កម្ចីនីមួ្យៗ។ 

១៧. អន បំណ ល 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ដ ោល រអាលម្រកិ 
        

ធ្គារជាតិ្ថ្នម្របលទសកាណាោ ១២៥.៣០២.៥៨២   ៥១២.៨៦៣.៤៦៨   ១២៨.០០០.០០០  ៥២១.៦០០.០០០ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
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១៨. បំណ លភតិសនា 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
កាេវភិាគតាម្អាយ កាេ៖        
ឆ្ន ំទី១  ៧៨៣.៧៤៦    ៣.២០៧.៨៧២   ២១២.៥៥៩  ៨៦៦.១៧៨ 
ឆ្ន ំទី២  ១.៥៩៧.៧៣២    ៦.៥៣៩.៥១៧   ១.១៣៣.១៨១  ៤.៦១៧.៧១៣ 
ឆ្ន ំទី៣  ៣៣៨.៧៦៦    ១.៣៨៦.៥៦៩   ១.២៦៣.៥៨៥  ៥.១៤៩.១០៩ 
ឆ្ន ំទី៤  ១.៩២៦.៧៣៣    ៧.៨៨៦.១១៨   ៧៤៥.៦៥៧  ៣.០៣៨.៥៥២ 
ឆ្ន ំទី៥  ២.៨៧៣.៥៧៤    ១១.៧៦១.៥៣៨   ៣.៤៨៤.០៥៩  ១៤.១៩៧.៥៤០ 
ឆ្ន ំទី៦ត្លៅម្ ខ ៣៤.៩០៤.៣២២   ១៤២.៨៦៣.៣៩១   ៣៧.២៥១.២៣២  ១៥១.៧៩៨.៧៧១ 
  ៤២.៤២៤.៨៧៣    ១៧៣.៦៤៥.០០៥   ៤៤.០៩០.២៧៣  ១៧៩.៦៦៧.៨៦៣ 
ដកៈ ត្ថ្ម្លអបបរហាលោយលម្របើ IBR  (៦.៥០៩.១៨៦)   (២៦.៦៤២.០៩៨)  (៧.៥៧៦.៨៦៦)  (៣០.៨៧៥.៧២៩) 
  ៣៥.៩១៥.៦៨៧    ១៤៧.០០២.៩០៧   ៣៦.៥១៣.៤០៧  ១៤៨.៧៩២.១៣៤ 

១៩. បំណ លង្ផេខៗ 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
        
ចំណាយបខារ  ១៧.៤៨៩.៥៤៣   ៧១.៥៨៤.៦៩៩  ១៨.០២៣.៥០៤  ៧៣.៤៤៥.៧៧៩ 
ម្របាក់ចំណូេមិ្នទន់ទទួេស្ថា េ់  ២.៦០៤.៤៧០   ១០.៦៦០.០៩៦   ២.២១៨.២៤៣    ៩.០៣៩.៣៤១  
េនធលផេខ មៗ្រត្ូវទូទត់្  ៧៩៨.៥៧៧   ៣.២៦៨.៥៧៦   ៨៥៧.២៤៦    ៣.៤៩៣.២៧៧  
សំវធិានធនសម្រាប់ខាខ់លម្រៅត្ េយការ  ៣២.០៥៥   ១៣១.២០១   ១៨.៩១៦    ៧៧.០៨៣  
ការលផារស្ថច់ម្របាក់ខដេកំេ ខ 
    ដំលណើ រការ  ៧.៦៦៣.៤៨៤   ៣១.៣៦៦.៦៤១  ២៦៩.១៩៥  ១.០៩៦.៩៧០ 
លផេខ  ៗ  ៤.១០១.៧៥៨   ១៦.៧៨៨.៤៩៣  ៤.២៣៦.៩៩៩   ១៧.២៦៥.៧៧០ 
        
  ៣២.៦៨៩.៨៨៧   ១៣៣.៧៩៩.៧០៦  ២៥.៦២៤.១០៣  ១០៤.៤១៨.២២០ 
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២០. ចំណូលេ៊ីការម្របារ់ស ទធ  

  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០១៩ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម) 
ចំណូេេីការម្របាក់         
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន   ៧៩.៤៨៥.៦៣៧    ៣២៤.៨៥៧.៧៩៨     ៦០.១៥២.២០៧  ២៤៣.៧៣៦.៧៤៣ 
សម្ត្ េយលៅធ្គារ្  ្   ២.១៥៣.៦១៩    ៨.៨០១.៨៤១    ១.៦៩៤.៩២៥    ៦.៨៦៧.៨៣៦  
មូ្េបម្រត្វនិិលោគ   ៩៤.៧៥៧    ៣៨៧.២៧២    ៤៧៩.៣៤០    ១.៩៤២.២៨៦  
ការទទួេស្ថា េ់ម្រត្ឡប់ម្កវញិ

នូវចំណូេការម្របាក់   ២២៣.៣៤៤    ៩១២.៨០៧  
 

 -      -    
  ៨១.៩៥៧.៣៥៧   ៣៣៤.៩៥៩.៧១៨   ៦២.៣២៦.៤៧២  ២៥២.៥៤៦.៨៦៥ 
ចំណាយលេើការម្របាក់         
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន   ៩.២៣៩.៩១០    ៣៧.៧៦៣.៥១២    ៨.៤២៣.៤០៧    ៣៤.១៣១.៦៤៥  
អន បំណ េប ា្ ប់បនេំ   ២.៥៦៧.៤៩៦    ១០.៤៩៣.៣៥៦    ១.៩៦១.៨២៣    ៧.៩៤៩.៣០៧  
ម្របាក់កម្ចី   ២.៤២៧.២៥៥    ៩.៩២០.១៩១    ១.៣៦៣.៦៥៥    ៥.៥២៥.៥៣០  
បំណ េភតិ្សនា   ៤៤៧.៦១២    ១.៨២៩.៣៩០    ៤០៧.៩២៩    ១.៦៥២.៩២៨  
មូ្េបម្រត្បំណ េ   ៣៩៩.២៤៨    ១.៦៣១.៧២៧    -      -    
   ១៥.០៨១.៥២១    ៦១.៦៣៨.១៧៦    ១២.១៥៦.៨១៤    ៤៩.២៥៩.៤១០  
         
ចំណូេេីការម្របាក់ស ទធ  ៦៦.៨៧៥.៨៣៦   ២៧៣.៣២១.៥៤២   ៥០.១៦៩.៦៥៨  ២០៣.២៨៧.៤៥៥ 
  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
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២០. ចំណូលេ៊ីការម្របារ់ស ទធ (ត) 

  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 
 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 
 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០១៩ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម) 
ចំណូេេីការម្របាក់         
ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន   ១៥៦.៥០៦.២៤៩    ៦៣៧.៩១៩.៤៧១   ១១៤.៩១៦.០៣៨  ៤៦២.៩៩៦.៧១៧ 
សម្ត្ េយលៅធ្គារ្  ្   ៤.៩២៣.៧៦៣    ២០.០៦៩.២៥៨    ២.៩១៨.៧២៥    ១១.៧៥៩.៥៤៣  
មូ្េបម្រត្វនិិលោគ   ៣១៥.៦៩៨    ១.២៨៦.៧៨៥    ៩២២.២៣៨    ៣.៧១៥.៦៩៧  
ការទទួេស្ថា េ់ម្រត្ឡប់ម្កវញិ

នូវចំណូេការម្របាក់   ២២៣.៣៤៤    ៩១០.៣៥០    -      -    
   ១៦១.៩៦៩.០៥៤    ៦៦០.១៨៥.៨៦៤   ១១៨.៧៥៧.០០១  ៤៧៨.៤៧១.៩៥៧ 
ចំណាយលេើការម្របាក់         
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន   ១៧.១៦៤.៤៩៤    ៦៩.៩៦២.៤៧៨    ១៧.៩២៥.៥៧៨    ៧២.២២២.១៥៤  
អន បំណ េប ា្ ប់បនេំ   ៥.២២០.៦៦៦    ២១.២៧៩.៤៣៥    ៣.៩១១.៦១២    ១៥.៧៥៩.៨៨៥  
ម្របាក់កម្ចី   ៤.៧៤២.៨០២    ១៩.៣៣១.៦៦១    ២.២៩០.៩០៩    ៩.២៣០.០៧២  
បំណ េភតិ្សនា   ៧៣៨.៦៦៧    ៣.០១០.៨០៧    ៨០៣.០៤០    ៣.២៣៥.៤៤៨  
មូ្េបម្រត្បំណ េ   ៨០៣.០៣៣    ៣.២៧៣.១៦១    -      -    
   ២៨.៦៦៩.៦៦២    ១១៦.៨៥៧.៥៤២    ២៤.៩៣១.១៣៩    ១០០.៤៤៧.៥៥៩  
         
ចំណូេេីការម្របាក់ស ទធ  ១៣៣.២៩៩.៣៩២   ៥៤៣.៣២៨.៣២២   ៩៣.៨២៥.៨៦២    ៣៧៨.០២៤.៣៩៨ 
  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២១. ចំណូលេ៊ីរថ្ម្រម និខ ង្ជើខស្ថរស ទធ 

  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០១៩ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម) 
ចំណូេេីកថ្ម្រម្ និខ លជ្ើខស្ថរ         
ការសនាឥណទន   ២.៩១៤.៩៧៩    ១១.៩១៣.៥១៩    ២.៦៦៨.៩៧៤    ១០.៨១៤.៦៨៣  
កថ្ម្រម្េីលផារម្របាក់និខលវរម្របាក់   ១.៥៧៦.៥០៣    ៦.៤៤៣.១៦៨    ១.៣៧៨.៥៣៩    ៥.៥៨៥.៨៤០  
កថ្ម្រម្េីប័ណណ Master/Visa and UPI   ៣.៣៥០.៧០៣    ១៣.៦៩៤.៣២៣    ៣.៥៣៦.៨៩៩    ១៤.៣៣១.៥១៥  
ទូរស័េានិខទូរស្ថរ   ១៦៧.១១០    ៦៨២.៩៧៩    ១១៣.៣៥២    ៤៥៩.៣០២  
ការបញ្ចូ េទឹកម្របាក់តាម្ទូរស័េា

លោយគាម នលេខកូដ   ៧០៩.០០០    ២.៨៩៧.៦៨៣    ៣៤៨.០០០    ១.៤១០.០៩៦  
កថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរេីលសវាធា្រា៉ាប់រខ   ១៥៩.៨២៨    ៦៥៣.២១៧    ១៧៨.៣៨៥    ៧២២.៨១៦  
កថ្ម្រម្លផេខ  ៗ   ៨៨៩.៤៣៧    ៣.៦៣៥.១២៩    ៤៣១.៨៧៥    ១.៧៤៩.៩៥៧  
   ៩.៧៦៧.៥៦០    ៣៩.៩២០.០១៨    ៨.៦៥៦.០២៤    ៣៥.០៧៤.២០៩  
         
ចំណាយេីកថ្ម្រម្ និខ លជ្ើខស្ថរ         
ចំណាយលសវា MasterCard   ១.០១៥.៦៦៥    ៤.១៥១.០២៣    ១.០៦៩.៨៦៩    ៤.៣៣៥.១០៩  
ចំណាយលសវា Visa Card   ១.៨៨៤.៩៨៨    ៧.៧០៣.៩៤៦    ១.៦៤៧.៩១៨    ៦.៦៧៧.៣៦៤  
ចំណាយលសវាធ្គារ និខម្រគឹុះស្ថថ ន

ហិរញ្ញវត្ថ លផេខ  ៗ   ៣៦៥.៨០៩    ១.៤៩៥.០៦១    ៤៤៣.៩៥៧    ១.៧៩៨.៩១៤  
ចំណាយលសវា Union Pay   ៨.៨៣៨    ៣៦.១២១    ១៨.៧១១    ៧៥.៨១៧  
ចំណាយលផេខ  ៗ   ១០០    ៤០៩    ៥៩០    ២.៣៩០  
   ៣.២៧៥.៤០០    ១៣.៣៨៦.៥៦០    ៣.១៨១.០៤៥    ១២.៨៨៩.៥៩៤  
         
ចំណូេេីកថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរស ទធ   ៦.៤៩២.១៦០    ២៦.៥៣៣.៤៥៨    ៥.៤៧៤.៩៧៩    ២២.១៨៤.៦១៥  

 

  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២១. ចំណូលេ៊ីរថ្ម្រម និខ ង្ជើខស្ថរស ទធ (ត) 

  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 
 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០  

ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 
 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០១៩ 

  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម) 
ចំណូេេីកថ្ម្រម្ និខ លជ្ើខស្ថរ         
ការសនាឥណទន   ៦.៦៨១.២៣០    ២៧.២៣២.៦៩៣    ៥.៦២៥.៣៦៩    ២២.៦៦៤.៦១២  
កថ្ម្រម្េីលផារម្របាក់និខលវរម្របាក់   ៣.១៨៩.៣២៩    ១២.៩៩៩.៧០៥    ២.៥៣៧.០៨៧    ១០.២២១.៩២៤  
កថ្ម្រម្េីប័ណណ Master/Visa and UPI   ៨.១៩៦.៤៤៩    ៣៣.៤០៨.៧២៦    ៧.០៤៥.០៥៧    ២៨.៣៨៤.៥៣៥  
ទូរស័េានិខទូរស្ថរ   ៣៥៤.១៧០    ១.៤៤៣.៥៩៧    ១៩០.១៨៧    ៧៦៦.២៦៣  
ការបញ្ចូ េទឹកម្របាក់តាម្ទូរស័េា

លោយគាម នលេខកូដ   ១.៣៣០.០០០    ៥.៤២១.០៨០    ៦១៨.៤០០    ២.៤៩១.៥៣៤  
កថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរេីលសវាធា្រា៉ាប់រខ   ៤១៤.៩៦១    ១.៦៩១.៣៨១    ៣៨៧.៥៦៩    ១.៥៦១.៥១៦  
កថ្ម្រម្លផេខ  ៗ   ១.៦៩២.១៨៩    ៦.៨៩៧.៣៦៣    ៨២៦.១៧០    ៣.៣២៨.៦៣៨  
   ២១.៨៥៨.៣២៨    ៨៩.០៩៤.៥៤៥    ១៧.២២៩.៨៣៩    ៦៩.៤១៩.០២២  
         
ចំណាយេីកថ្ម្រម្ និខ លជ្ើខស្ថរ         
ចំណាយលសវា MasterCard   ២.៥២០.១៣៦    ១០.២៧២.០៧៤    ២.២៧៦.៦៩៨    ៩.១៧២.៨១៦  
ចំណាយលសវា Visa Card   ៤.៣៣២.៣៦៧    ១៧.៦៥៨.៧២៨    ៣.១២៩.១៦១    ១២.៦០៧.៣៩០  
ចំណាយលសវាធ្គារ និខម្រគឹុះស្ថថ ន

ហិរញ្ញវត្ថ លផេខ  ៗ   ៨៣៦.២៨៦    ៣.៤០៨.៧០២    ៧៣៩.១០២    ២.៩៧៧.៨៤២  
ចំណាយលសវា Union Pay   ២៥.៨៨៧    ១០៥.៥១៦    ៣៥.៥១៧    ១៤៣.០៩៨  
ចំណាយលផេខ  ៗ   ២០០    ៨១៥    ១.៧៨៤    ៧.១៨៨  
   ៧.៧១៤.៨៧៦    ៣១.៤៤៥.៨៣៥    ៦.១៨២.២៦២    ២៤.៩០៨.៣៣៤  
         
ចំណូេេីកថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរស ទធ   ១៤.១៤៣.៤៥២    ៥៧.៦៤៨.៧១០    ១១.០៤៧.៥៧៧    ៤៤.៥១០.៦៨៨  

 

  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២២. ចំណូលម្របតិបតតិការង្ផេខៗ 

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម) 
ចំលណញេីអម្រតាបដូរម្របាក់ស ទធ  ៦១៤.៩៤០    ២.៥១៣.២៦០    ១៩៧.៤៣៩    ៨០០.០២៣  
ចំណូេលផេខ  ៗ  ១០.៦៣០    ៤៣.៤៤៥    ៣៦០    ១.៤៥៩  
        
  ៦២៥.៥៧០    ២.៥៥៦.៧០៥    ១៩៧.៧៩៩    ៨០១.៤៨២  

 

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 
 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម) 
ចំលណញេីអម្រតាបដូរម្របាក់ស ទធ  ១.៣៨២.៨៩៦    ៥.៦៣៦.៦៨៤    ៦២២.០២៩    ២.៥០៦.១៥៥  
ចំណូេលផេខ  ៗ  ១១.៧៣០    ៤៧.៨១២    ១៣២.១៦៣    ៥៣២.៤៨៥  
        
  ១.៣៩៤.៦២៦    ៥.៦៨៤.៤៩៦    ៧៥៤.១៩២    ៣.០៣៨.៦៤០  

២៣. ចំណាយប គាលរិ 

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ២ំ០២០  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម) 
ម្របាក់លបៀវត្េរ ៍និខម្របាក់រង្ហវ ន់  ១៦.៥៣៦.៩៨៨    ៦៧.៥៨៦.៦៧០    ១៣.៥៩៥.៥៦៥    ៥៥.០៨៩.២៣០  
ម្របាក់បំណាច់អតី្ត្ភាេការង្ហរ  ៨៩៣.៧៦៧    ៣.៦៥២.៨២៦    ៥៣០.៨៨៣    ២.១៥១.១៣៨  
ចំណាយលផេខ លៗេើប គាេិក  ៤៣៥.៨១២    ១.៧៨១.១៦៣    ៥៥៦.១០៤    ២.២៥៣.៣៣៣  
        
  ១៧.៨៦៦.៥៦៧    ៧៣.០២០.៦៥៩    ១៤.៦៨២.៥៥២    ៥៩.៤៩៣.៧០១  
 
 
 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២៣. ចំណាយប គាលរិ  (ត) 

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 

ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ២ំ០២០  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម) 
ម្របាក់លបៀវត្េរ ៍និខម្របាក់រង្ហវ ន់  ៣៣.១៣០.០៧៦    ១៣៥.០៣៨.១៩០    ២៤.២១៧.២៤៧    ៩៧.៥៧១.២៨៨  
ម្របាក់បំណាច់អតី្ត្ភាេការង្ហរ  ១.៨២៣.៨១៩    ៧.៤៣៣.៨៨៦    (២១៤.៧៤៧)   (៨៦៥.២១៦) 
ចំណាយលផេខ លៗេើប គាេិក  ៩៥២.៨៤៥    ៣.៨៨៣.៧៩៦    ៨៨៩.៩៣៤    ៣.៥៨៥.៥៤៥  
        
 ៣៥.៩០៦.៧៤០   ១៤៦.៣៥៥.៨៧២   ២៤.៨៩២.៤៣៤   ១០០.២៩១.៦១៧  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 

32 

 

២៤. ចំណាយម្របតិបតតិការ 

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម) 
ការជួ្សជ្ េ និខខងទំ ២.០១២.១៤៦  ៨.២២៣.៦៤១  ៩២៩.៩៨១  ៣.៧៦៨.២៨៣ 
សាា រៈការោិេ័យ ១.២៦៤.៧៣៣  ៥.១៦៨.៩៦៤  ៧៥១.៩៧៤  ៣.០៤៦.៩៩៩ 
លសវាសនតិស ខ ៦០៧.២៤០  ២.៤៨១.៧៩០  ៤៥៦.០៩៦  ១.៨៤៨.១០១ 
ការជួ្េោនយនត ៦០១.៧៦៦  ២.៤៥៩.៤១៨  ៣៩២.០៩២  ១.៥៨៨.៧៥៧ 
ថ្ងលទឹក និខលភលើខ ៥៧៣.៥៣១  ២.៣៤៤.០២១  ៤៦៧.៤៧២  ១.៨៩៤.១៩៧ 
ខផនកទីផារ និខការផាយ 

ពាណិជ្ជកម្ម 
៣៩១.៥៧២  ១.៦០០.៣៥៥  ៤៧៨.៣៧៧  ១.៩៣៨.៣៨៤ 

ទំ្ក់ទំនខ ៣៧៨.១៨៧  ១.៥៤៥.៦៥០  ៣០០.៩៤៩  ១.២១៩.៤៤៥ 
ជំ្្ញវជិាជ ជី្វៈ ៣១២.៥០៩  ១.២៧៧.២២៤  ២៥៩.៤៥៩  ១.០៥១.៣២៨ 
ការជួ្េអាគារ ២៥៦.៦៥៦  ១.០៤៨.៩៥៣  ២១០.៥៣២  ៨៥៣.០៧៦ 
ការធា្រា៉ាប់រខ ១៩២.១៨៥  ៧៨៥.៤៦០  ១២៧.០៨៥  ៥១៤.៩៤៨ 
អាជ្ាប័ណណ ១៦៩.៧០៣  ៦៩៣.៥៧៦  ១៦០.៥៦០  ៦៥០.៥៨៩ 
ថ្ងលម្របតិ្បត្តិការោនយនត ១៦៥.១៣៣  ៦៧៤.៨៩៩  ១៦៥.៩៦៧  ៦៧២.៤៩៨ 
កថ្ម្រម្ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេ ៨៥.៦២៥  ៣៤៩.៩៤៩  ៣៥.០៨៩  ១៤២.១៨១ 
ថ្ងលលធវើដំលណើ រ ៦២.៥០៦  ២៥៥.៤៦២  ១១៦.៥៥៦  ៤៧២.២៨៥ 
ថ្ងលេិនិត្យឥណទន ៥៥.៦៩៦  ២២៧.៦៣០  ៥៩.៧១១  ២៤១.៩៤៩ 
អាហារ និខការកំស្ថនត ១៦.១៩៦  ៦៦.១៩៣  ២៤.៩៦៤  ១០១.១៥៤ 
ថ្ងលសាជិ្កភាេ ១២.៦៥០  ៥១.៧០១  ២.៥៧១  ១០.៤១៨ 
ចំណាយលផេខ  ៗ ៧០.៤៥៧  ២៨៧.៩៥៧  ១៥១.៨៥៨  ៦១៥.៣២៧ 
        
  ៧.២២៨.៤៩១    ២៩.៥៤២.៨៤៣    ៥.០៩១.២៩៣    ២០.៦២៩.៩១៩  
 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២៤. ចំណាយម្របតិបតតិការ (ត) 

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 
 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម) 
ការជួ្សជ្ េ និខខងទំ ៣.៧៨៣.៧៣០  ១៥.៤២២.៤៨៣  ១.៧៣៥.៩០០  ៦.៩៩៣.៩៤១ 
សាា រៈការោិេ័យ ២.៥១៩.០២៦  ១០.២៦៧.៥៥០  ១.៥៥៧.៤៤៧  ៦.២៧៤.៩៥៤ 
លសវាសនតិស ខ ១.២៣៨.២០៣  ៥.០៤៦.៩១៥  ៧៦៣.៤៥២  ៣.០៧៥.៩៤៨ 
ការជួ្េោនយនត ១.១៨៣.៦០៣  ៤.៨២៤.៣៦៦  ៨៧៩.៦៤៨  ៣.៥៤៤.១០២ 
ការជួ្េអាគារ ១.១០១.៨៤៩  ៤.៤៩១.១៣៧  ៤២១.៥៥៥  ១.៦៩៨.៤៤៥ 
ថ្ងលទឹក និខលភលើខ ១.០៧៨.៨១២  ៤.៣៩៧.២៣៨  ៨៧២.០៦៩  ៣.៥១៣.៥៦៦ 
ខផនកទីផារ និខការផាយ 

ពាណិជ្ជកម្ម 
៩១២.៩៥៩  ៣.៧២១.២២១  ៨៨៦.៧៧៨  ៣.៥៧២.៨២៩ 

ទំ្ក់ទំនខ ៧៦២.៩០២  ៣.១០៩.៥៨៩  ៥៣៦.១២៤  ២.១៦០.០៤៤ 
ជំ្្ញវជិាជ ជី្វៈ ៦៣៣.៧៤៨  ២.៥៨៣.១៥៧  ៤៧៦.៤៤៧  ១.៩១៩.៦០៥ 
ថ្ងលម្របតិ្បត្តិការោនយនត ៣៨២.២៣៧  ១.៥៥៧.៩៩៨  ៣១៣.០៨៨  ១.២៦១.៤៣២ 
ការធា្រា៉ាប់រខ ៣៧៨.៣១៦  ១.៥៤២.០១៦  ២៤៤.៥៣៤  ៩៨៥.២២៧ 
អាជ្ាប័ណណ ៣៥៤.៧៩២  ១.៤៤៦.១៣២  ៣២០.១៨៤  ១.២៩០.០២១ 
កថ្ម្រម្ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេ ១៧១.៩៨៥  ៧០១.០១១  ៦៩.៦៨៥  ២៨០.៧៦១ 
ថ្ងលលធវើដំលណើ រ ១៥៨.៧៤៨  ៦៤៧.០៥៧  ១៨៣.១១៥  ៧៣៧.៧៧០ 
ថ្ងលេិនិត្យឥណទន ១៤៦.៩៣០  ៥៩៨.៨៨៧  ១៤០.៣២២  ៥៦៥.៣៥៧ 
អាហារ និខការកំស្ថនត ៦៩.៨៧៨  ២៨៤.៨២៣  ១៨៦.២៦៩  ៧៥០.៤៧៨ 
ថ្ងលសាជិ្កភាេ ៣១.៣៩០  ១២៧.៩៤៦  ១៩.៣៥៩  ៧៧.៩៩៧ 
ចំណាយលផេខ  ៗ ១៤៣.៩៣០  ៥៨៦.៦៥៧  ២៨២.២៩១  ១.១៣៧.៣៥១ 
        
  ១៥.០៥៣.០៣៨    ៦១.៣៥៦.១៨៣    ៩.៨៨៨.២៦៧    ៣៩.៨៣៩.៨២៨  
 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២៥. ចំណាយរលំស ់

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម) 
ម្រទេយសម្បត្តិ និខបរកិាេ រ  ២.៩០៨.៨៧៥    ១១.៨៨៨.៥៧២    ១.៩៥៩.៥១១    ៧.៩៣៩.៩៣៩  
សិទធិកន ខការលម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម  ១.៨៤៨.២៩៥    ៧.៥៥៣.៩៨២    ១.៣៦៨.៥៥៦    ៥.៥៤៥.៣៨៩  
ម្រទេយសកម្មអរបីូ  ២៧៩.១៧០    ១.១៤០.៩៦៨    ២០៩.១៣១    ៨៤៧.៣៩៨  
        
  ៥.០៣៦.៣៤០    ២០.៥៨៣.៥២២    ៣.៥៣៧.១៩៨    ១៤.៣៣២.៧២៦  
 

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 
 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម) 
ម្រទេយសម្បត្តិ និខបរកិាេ រ  ៥.៦៤៧.៩៧២    ២៣.០២១.១៣៤    ៣.៧៣៤.០៤៣    ១៥.០៤៤.៤៥៩  
សិទធិកន ខការលម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម  ២.៨៥៤.៨០២    ១១.៦៣៦.១៧៤    ២.៦៨៥.៣៨៣    ១០.៨១៩.៤០៨  
ម្រទេយសកម្មអរបីូ  ៥៤៥.១៦៤    ២.២២២.០៨៨    ៣៥៣.៦៥៥    ១.៤២៤.៨៧៦  
        
  ៩.០៤៧.៩៣៨    ៣៦.៨៧៩.៣៩៦    ៦.៧៧៣.០៨១    ២៧.២៨៨.៧៤៣  
  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២៦. ការខាតបខ់ស ទធរេំឹខទ រង្លើម្រទេយសរមមហរិញ្ញវតថ  

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម) 
ឥណទនផដេ់អតិ្ងិជ្ន  ២.៦៩៧.៩៨៤   ១១.០២៦.៦៦១   ៩០១.២៦៥    ៣.៦៥១.៩២៦  
សម្ត្ េយលៅធ្គារ្  ្  ១២៩.៤១៥    ៥២៨.៩១៩    ៩៨.៧៩៤    ៤០០.៣១៣  
មូ្េបម្រត្វនិិលោគ  ៥៨៦    ២.៣៩៥    ៥៧.២៣២    ២៣១.៩០៤  
ម្របាក់កក់សម្រាប់ការជួ្េ  (៩.១២៤)   (៣៧.២៩០)   (២៥៣)   (១.០២៥) 
កិចចសនាឥណទន និខកិចចសនា

ធា្ហិរញ្ញវត្ថ   ៣.០០៤    ១២.២៧៧    (១៧.៩៤៨)   (៧២.៧២៥) 
        
  ២.៨២១.៨៦៥    ១១.៥៣២.៩៦២    ១.០៣៩.០៩០    ៤.២១០.៣៩៣  

  

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 
 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម) 
ឥណទនផដេ់អតិ្ងិជ្ន  ៤.០៦២.០១៧   ១៦.៥៥៦.៧៨១   ៨០២.៦៣២    ៣.២៣៣.៨០៤  
សម្ត្ េយលៅធ្គារ្  ្  ៧២០.៣២៤    ២.៩៣៦.០៤១    ១.០៨៣.២៦៤    ៤.៣៦៤.៤៧១  
មូ្េបម្រត្វនិិលោគ  (៧៣៤)   (២.៩៩២)   (៥.៥២៥)   (២២.២៦០) 
ម្របាក់កក់សម្រាប់ការជួ្េ  (៨.៩៥៥)   (៣៦.៥០១)   ២៧៤    ១.១០៤  
កិចចសនាឥណទន និខកិចចសនា

ធា្ហិរញ្ញវត្ថ   ១៣.១៤២    ៥៣.៥៦៧    (៨.៨៣៧)   (៣៥.៦០៥) 
        
  ៤.៧៨៥.៧៩៤    ១៩.៥០៦.៨៩៦   ១.៨៧១.៨០៨    ៧.៥៤១.៥១៤  
  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 
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២៧. ស្ថច់ម្របារ់ និខស្ថច់ម្របារ់សមមូល 
សម្រាប់លគាេបំណខថ្នរបាយការណ៍េំហូរស្ថច់ម្របាក់ ស្ថច់ម្របាក់ និខស្ថច់ម្របាក់សម្មូ្េ រមួ្ាន៖ 

  ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         
ស្ថច់ម្របាក់កន ខថ្ដ  ៣០៤.៤៧២.១៤០    ១.២៤៦.២០៤.៤៦៩    ១៩៩.៧៥០.៥៣១    ៨១២.១៨៥.៦៥៩  
សម្ត្ េយលៅធ្គារជាតិ្ 

ថ្នកម្ព ជា  ៣៧០.៩៥៣.១០៣    ១.៥១៨.៣១១.០៥១   ២២២.៨៣០.៧៣៩  ៩០៦.០២៩.៧៨៥ 
សម្ត្ េយលៅធ្គារ្  ្  ១៦៨.១៥៣.២៩០    ៦៨៨.២៥១.៤១៦   ៤៤.៨៤៦.៨៥៦  ១៨២.៣៤៧.៣១៦ 
        
 ៨៤៣.៥៧៨.៥៣៣   ៣.៤៥២.៧៦៦.៩៣៦   ៤៦៧.៤២៨.១២៦   ១.៩០០.៥៦២.៧៦០  
 
ស្ថច់ម្របាក់ស ទធ និខ ស្ថច់ម្របាក់សម្មូ្េ រួម្ាន ស្ថច់ម្របាក់ និខម្របាក់បលញ្ញើានកាេកំណត់្រយៈលេេខលី ខដេ
ានអាយ កាេលដើម្ ៣ខខ ឬតិ្ចជាខលនុះ លោយកាត់្កខឥណទនវបិារបូន៍ខដេលៅសេ់។ ត្ថ្ម្លលោខថ្នម្រទេយ
សកម្មទំខលនុះ គឺម្របហាក់ម្របខហេនឹខត្ថ្ម្លសម្រម្យ។ ស្ថច់ម្របាក់ និខ ស្ថច់ម្របាក់សម្មូ្េសម្រាប់ដំណាច់
ការយិបរលិចេទ ដូចខដេបានបង្ហា ញលៅកន ខរបាយការណ៍េំហូរស្ថច់ម្របាក់ អាចម្រត្ូវបានផាូផាខជាមួ្យធាត្ ខដេ
ពាក់េ័នធលៅកន ខរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថ  ដូចខដេបានបង្ហា ញខាខលេើ។ 
  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២៨. សមព័នធញាតិ 

(ក) សម្ត្ េយសម្ព័នធញាតិ្ 

  ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០  ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
         
កម្ចីេីធ្គារជាតិ្ថ្ន 

ម្របលទសកាណាោ  ១២៥.៣០២.៥៨២    ៥១២.៨៦៣.៤៦៨   ១២៨.០០០.០០០  ៥២១.៦០០.០០០ 
        
ម្របាក់បលញ្ញើ និខម្របាក់ត្ម្ាេ់លោយ  
គណៈម្រគប់ម្រគខសំខាន់  ៗអភិបាេ

និខភាគទ និក  ៣.៧១១.៦៩៩   ១៥.១៩១.៩៨៣  ៣.៨០៣.២០២  ១៥.៤៩៨.០៤៨ 

 (ខ) ម្របតិ្បត្តិការជាមួ្យសម្ព័នធញាតិ្្្ 

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម) 
ចំណាយលេើការម្របាក់ឲ្យធ្គារជាតិ្

ថ្នម្របលទសកាណាោ  ២.៥៦៧.៤៩៦    ១០.៤៩៣.៣៥៦    ១.៩៦១.៨២៣    ៧.៩៤៩.៣០៧  
        

ចំណាយលេើការម្របាក់ឲ្យគណៈ
ម្រគប់ម្រគខសំខាន់  ៗអភិបាេ និខ
ភាគទ និក  ១៨.៨០១    ៧៦.៨៣៩    ២៩.៥០២    ១១៩.៥៤៣  

 

       

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 
 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម) 
ចំណាយលេើការម្របាក់ឲ្យធ្គារជាតិ្

ថ្នម្របលទសកាណាោ  ៥.២២០.៦៦៦    ២១.២៧៩.៤៣៥    ៣.៩១១.៦១២    ១៥.៧៥៩.៨៨៥  
        

ចំណាយលេើការម្របាក់ឲ្យគណៈ
ម្រគប់ម្រគខសំខាន់  ៗអភិបាេ និខ
ភាគទ និក  ៧៤.៧១៩    ៣០៤.៥៥៥    ៦៤.០៧៦   ២៥៨.១៦២ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 
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 ២៨. សមព័នធញាតិ (ត) 

(គ) ម្របារ់ង្បៀវតេររ៍បសគ់ណៈម្រគប់ម្រគខសខំាន់ៗ អភិបាល និខភាគទ និរ 

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៣ខខ 
 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម) 
ម្របាក់លបៀវត្េរ ៍និខអត្ថម្របលោជ្ន៍  ៤.០៨៨.៨៩២    ១៦.៧១១.៣០២    ៤.០៧៨.៤០៥    ១៦.៥២៥.៦៩៧  

  

 
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០  
ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៦ខខ 
 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
      (មិ្នបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម) 
ម្របាក់លបៀវត្េរ ៍និខអត្ថម្របលោជ្ន៍  ៧.៧៨០.៧៤២    ៣១.៧១៤.៣០៤   ៥.៥២២.៨០៨  ២២.២៥១.៣៩៣ 
  



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២៩. រិចចសនាឥណទាន និខ រិចចសនាធានាហរិញ្ញវតថ  

 ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ២ំ០២០  ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ  ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 
        
ឥណទនវបិារបូន៍ខដេ 
មិ្នទន់បានលម្របើ  ៧៨.៧៦៧.៣៧០   ៣២២.៣៩៤.៨៤៥  ៥០.៣៤២.៤៣៨  ២០៥.១៤៥.៤៣៥ 

មូ្េបម្រត្បំណ េ  ១២.១៥៤.០៩៤   ៤៩.៧៤៦.៧០៧  ១៥.៣៦៧.៦០៣   ៦២.៦២២.៩៨២  
េិខិត្ឥណទន  ៦.០៨១.១៩៥   ២៤.៨៩០.៣៣១  ៨.៧២៤.៣៤៩   ៣៥.៥៥១.៧២២  
បណណឥណទនខដេមិ្នទន់បានលម្របើ  ៩.៩៦៦.១៥៤   ៤០.៧៩១.៤៦៨  ៩.៤៣០.៣១៦   ៣៨.៤២៨.៥៣៨  
មូ្េបម្រត្  ៤.៤០០.០០០   ១៨.០០៩.២០០  ៤.៤០០.០០០   ១៧.៩៣០.០០០  
ការធា ល្េើការទូទត់្  ៨.៤០១.២៥៤   ៣៤.៣៨៦.៣៣៣  ៥.៨៩៧.១០៣   ២៤.០៣០.៦៩៥  
មូ្េបម្រត្បំណ េលេើការលដញថ្ងល  ៤.៣១៧.៦៩០   ១៧.៦៧២.៣០៥  ៥.២១៣.៨៩៩   ២១.២៤៦.៦៣៨  
មូ្េបម្រត្បំណ េលេើការធា  ្  ៣.១៦២   ១២.៩៤២  ១៥.២០១   ៦១.៩៤៤  
ការធា ល្ផេខ  ៗ  ៣៣០.៤០២   ១.៣៥២.៣៣៥  ៣៣០.៤០២   ១.៣៤៦.៣៨៨  
        
 ១២៤.៤២១.៣២១  ៥០៩.២៥៦.៤៦៦  ៩៩.៧២១.៣១១  ៤០៦.៣៦៤.៣៤២ 

៣០. របាយការណ៍តាមខផនរ 

ធ្គារ មិ្នម្រត្ូវបានត្ម្រម្ូវឲ្យលធវើរបាយការណ៍តាម្ខផនកលទ េីលម្រពាុះម្របាក់ចំណូេមួ្យភាគធំ គឺបានម្កេី អាជី្វកម្ម
ខផនកខត្មួ្យ ខដេជាឥណទន និខម្របាក់កម្ចី។ សកម្មភាេទំខអស់ម្រត្ូវបានលធវើលឡើខ លៅកន ខម្រេុះរាជាណាចម្រក 
កម្ព ជា។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣១. ការម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  

លគាេការណ៍ម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថ របស់ធ្គារ បានលធវើលឡើខស្សបលៅនឹខលគាេការណ៍ខដេបានបង្ហា ញ
លៅកន ខរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ម្របចំឆ្ន ំ សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរលិចេទគិត្ម្រតឹ្ម្ ថ្ងៃទី ៣១ ខខធនូ ឆ្ន ំ ២០១៩               
លេើកខេខខត្ចំណ ចខដេបានបង្ហា ញលៅកន ខកំណត់្សាា េ់លេខ ៣២។ 

ការខាត្បខ់រេឹំខទ ក - បខម្រម្បម្រម្េួថ្ន ECL ថ្នឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន 

តារាខខាខលម្រកាម្សលខេបេីសំវធិានធនលេើការខាត្បខ់ឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន្ដំណាច់ការយិបរលិចេទ ៖ 

  ថ្ងៃទី៣០ ខខមិ្ង ្  ឆ្ន ំ២០២០ 

 
 ដំណាក់កាេ

ទី១  
ដំណាក់កាេ

ទី២  
ដំណាក់កាេ

ទី៣ 
  

 
 

ECL ១២ខខ 
 

ECL  
អាយ កាេ 

 ECL  
អាយ កាេ 

 
សរ ប 

 
 ដ ោល រ 

អាលម្រកិ  
ដ ោល រ 
អាលម្រកិ 

 ដ ោល រ 
អាលម្រកិ 

 
ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

វធិានធនលេើការខាត្បខ់លៅ 
ថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០២០ 

 
 ១.៥៧៣.៨៨១    ៥៦៦.៣១៧    ៤.២១៥.២៥៤    ៦.៣៥៥.៤៥២    ២៥.៨៩៨.៤៦៧  

បខម្រម្បម្រម្េួវធិានធនលេើការខាត្បខ់           
លផារលៅដំណាក់កាេទី១   ១៣.៥៨៩    (១៣.៥៨៩)   -      -      -    
លផារលៅដំណាក់កាេទី២   (៨.៨៣៣)   ៨.៨៣៣    -      -      -    
លផារលៅដំណាក់កាេទី៣   (៣.៣៣៩)   (២០៣.៩៥៦)   ២០៧.២៩៥    -      -    

ការវាស់ខវខលឡើខវញិលេើវធិានធនលេើការ 
ខាត្បខ់ស ទធ (*) 

 

 ៨០.៦៥២    ៨៨៣.៧៦៤   
 

២.៩៧៤.៧៤៥    ៣.៩៣៩.១៦១    ១៦.១២២.៩៨៦  
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី   ៤៣៦.៤២២    -      -      ៤៣៦.៤២២    ១.៧៨៦.២៧៥  
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខេខទទួេស្ថា េ់   (១៦៤.០៣០)   (១៧.៣៩០)   (៥៥.៣៣៧)   (២៣៦.៧៥៧)   (៩៦៩.០៤៦) 
បខម្រម្បម្រម្េួ្  ្   (២៣)   (១០.០១៧)   (១៦០.២៨០)   (១៧០.៣២០)   (៦៩៧.១២០) 
ភាេេលម្អៀខេីការផ្ទល ស់បតូររបិូយបណណ   -      -      -      -      ១១៤.៣៩៩  

សំវធិានធនលេើការខាត្បខ់ 
លៅថ្ងៃទី ៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០ 

 

 ១.៩២៨.៣១៩    ១.២១៣.៩៦២       
 

៧.១៨១.៦៧៧    ១០.៣២៣.៩៥៨    ៤២.២៥៥.៩៦១  

 (*) រាប់បញ្ចូ េការវាស់ខវខលឡើខវញិលេើវធិានធនលេើការខាត្បខ់ (ប ា្ ប់េីការលផារ) ខដេបណាត េម្កេីការផ្ទល ស់
បតូរបរាិណនិខគ ណភាេឥណទនថ្នម្របាក់កម្ចីខដេានស្ស្ថប់។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 

41 

 

៣១. ការម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

ការខាត្បខ់រេឹំខទ ក - បខម្រម្បម្រម្េួថ្ន ECL ថ្នឥណទនផតេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន (ត្) 

 
  ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 
 ដំណាក់កាេ 

ទី១  
ដំណាក់កាេ 

ទី២  
ដំណាក់កាេ 

ទី៣ 
  

 
 

ECL ១២ខខ 
 

ECL  
អាយ កាេ 

 ECL  
អាយ កាេ 

 
សរ ប 

 
 ដ ោល រ 

អាលម្រកិ  
ដ ោល រ 
អាលម្រកិ 

 ដ ោល រ 
អាលម្រកិ 

 
ដ ោល រអាលម្រកិ  ពាន់លរៀេ 

វធិានធនលេើការខាត្បខ់លៅ 
ថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
១.១០០.៩០៩  ៧៨២.៣៣៤  ២.៩៧៥.៨៤៣  ៤.៨៥៩.០៨៦  ១៩.៥២៣.៨០៦ 

បខម្រម្បម្រម្េួវធិានធនលេើការ 
ខាត្បខ់ 

 
         

លផារលៅដំណាក់កាេទី១  ១០៨.៦១២  (១០៦.៤៣២)  (២.១៨០)  -  - 
លផារលៅដំណាក់កាេទី២  (៥.៤៥៣)  ៥៣.២០៣  (៤៧.៧៥០)  -  - 
លផារលៅដំណាក់កាេទី៣  (៥.០៤២)  (២២៩.២៦០)  ២៣៤.៣០២  -  - 

ការវាស់ខវខលឡើខវញិលេើវធិានធនលេើ
ការខាត្បខ់ស ទធ (*) 

 
(២០៩.៨០០)  ២២៤.៦២៦  ១.៦៣៩.០៦៣  ១.៦៥៣.៨៨៩  ៦.៧៣៩.៥៩៧ 

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ទទួេស្ថា េ់ងមី  ១.០២៦.៣១៨  ៤៧.៦៣៨  ៤៧១.៦៧៦  ១.៥៤៥.៦៣២  ៦.២៩៨.៤៥០ 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខេខ 

ទទួេស្ថា េ់ 
 

(៤៤០.៧៤២)  (១៣៧.៤១២)  (២៩១.៥២៨)  (៨៦៩.៦៨២)  (៣.៥៤៣.៩៥៤) 
បខម្រម្បម្រម្េួ្  ្  (៩២១)  (៦៨.៣៨០)  (៧៦៤.១៧២)  (៨៣៣.៤៧៣)  (៣.៣៩៦.៤០២) 
ភាេេលម្អៀខេីការផ្ទល ស់បតូរ 

របិូយបណណ 
 

-  -  -  -  ២៧៦.៩៧០ 
សំវធិានធនលេើការខាត្បខ់ 
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 
១.៥៧៣.៨៨១   ៥៦៦.៣១៧   ៤.២១៥.២៥៤   ៦.៣៥៥.៤៥២  ២៥.៨៩៨.៤៦៧ 

(*) រាប់បញ្ចូ េការវាស់ខវខលឡើខវញិលេើវធិានធនលេើការខាត្បខ់ (ប ា្ ប់េីការលផារ) ខដេបណាត េម្កេីការផ្ទល ស់
បតូរបរាិណនិខគ ណភាេឥណទនថ្នម្របាក់កម្ចីខដេានស្ស្ថប់។ 

 
 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
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៣១. ការម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

ហានិភ័យសនានីយភាេ 

ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  និខម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  

តារាខខាខលម្រកាម្បង្ហា ញេីអាយ កាេលៅតាម្កិចចសនាជាក់ខសតខខដេលៅសេ់ ថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  និខ
បំណ េហិរញ្ញវត្ថ របស់ធ្គារ។ ផេបូកថ្នសម្ត្ េយខដេបានបង្ហា ញលៅកន ខការវភិាគតាម្អាយ កាេមិ្នអាច 
ផាូផាខជាមួ្យនឹខត្ថ្ម្លលោខថ្នម្រទេយសកម្ម និខបំណ េដូចខដេបានបង្ហា ញលៅកន ខរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេ
ហិរញ្ញវត្ថ លឡើយ។ លនុះលោយស្ថរខត្ការវភិាគភាេតាម្អាយ កាេ រមួ្បញ្ចូ េ េំហូរស្ថច់ម្របាក់ទំខអស់ខដេ
ទក់ទខនឹខម្របាក់លដើម្ លោយេ ំខផអកលេើមូ្េោឋ នអបបរហា ។ ចំនួនទឹកម្របាក់សម្រាប់កិចចសនាឥណទន និខ     
កិចចសនាធា្ហិរញ្ញវត្ត គឺជាចំនួនអតិ្បរាិខដេអាចម្រត្ូវបានដកលចញលម្រកាម្កិចចសនាឥណទន ឬលៅថា           
កិចចសនាធា្ហិរញ្ញវត្ថ ខដេរមួ្បញ្ចូ េទំខ    រយៈលេេដំបូខខដេ កិចចសនាទំខលនុះម្រត្ូវបានទូទត់្។ េំហូរ
ស្ថច់ម្របាក់ខដេេ ំបានលធវើអបបរហា ជាបំណ េខដេសថិត្លៅលម្រកាម្កិចចសនាធា្ហិរញ្ញវត្ថ  និខកិចចសនា
ម្របហាក់ម្របខហេលោយខបខខចកខផអកលេើកាេបរលិចេទដំបូខ ខដេលគអាចទូទត់្បាន។ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣១. ការម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

 ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្) 

ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  និខម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 
 
  ត្ថ្ម្លលោខ  

ត្ថ្ម្លដ េ 
េំហូរចូេ/(លចញ)  រហូត្ដេ់ ១ខខ 

 
> ១– ៣  ខខ  >   ៣ – ១២ ខខ  >  ១– ៥   ឆ្ន  ំ  លេើសេី ៥ ឆ្ន  ំ  មិ្នានអាយ កាេ 

  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  ្ឆ្ន ២ំ០២០                 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ តាម្ម្របលភទ                 
ម្រទេយសកម្មមិ្នខម្ននិសេនា                 
ស្ថច់ម្របាក់កន ខថ្ដ  ៣០៤.៤៧២.១៤០  ៣០៤.៤៧២.១៤០  ៣០៤.៤៧២.១៤០  -  -  -  -  - 
សម្ត្ េយលៅធ្គារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា  ១.១៧៤.០០២.៨៤៧  ១.១៧៤.៧៣៩.៤៦៦  ២៦៥.៦៦១.៥៤៤  ២៣០.០៤៣.៥៧៤  ៣៨៥.៣៣៦.៣២៨  -  -  ២៩៣.៦៩៨.០២០ 
សម្ត្ េយលៅធ្គារ ្  ្  ២៦២.៤០៧.៧៥៤  ២៦៤.៩៣៩.៤១៨  ១១៩.៦១០.០២៨  ៧០.២៨៥.៩៨២  ៧៥.០៤៣.៤០៨  -  -  - 
ឥណទនផដេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន  ៣.១១៩.០០៧.៩៨៩  ៤.៣១៨.៣១៥.៩៩៩  ២២០.៣៩០.៣២៧  ១១៨.៩៣២.៩៣៩  ៥២៥.៦៩៧.២៧៩  ២.៣៩៦.៣២៦.៩៩២  ១.០៥៦.៩៦៨.៤៦២  - 
មូ្េបម្រត្វនិិលោគ  ៣.៣៨៦.៥៥២  ៤.០៨៦.៤៦០  -  -  -  ៤.០៨៦.៤៦០  -  - 
ម្រទេយសកម្មលផេខ  ៗ  ៩.៩៩៣.៥៣៩  ៩.៩៩៣.៥៣៩  ៧.២៧១.២៨១  ២១.១៨១  ៧៨.៦៨៨  ៦៩២.១២៦  ១.៩៣០.២៦៣  - 

  ៤.៨៧៣.២៧០.៨២១  ៦.០៧៦.៥៤៧.០២២  ៩១៧.៤០៥.៣២០  ៤១៩.២៨៣.៦៧៦  ៩៨៦.១៥៥.៧០៣  ២.៤០១.១០៥.៥៧៨  ១.០៥៨.៨៩៨.៧២៥  ២៩៣.៦៩៨.០២០ 
                 
សម្មូ្េជាដ ោល រអាលម្រកិ  ៤.៨៧៣.២៧០.៨២១  ៦.០៧៦.៥៤៧.០២២  ៩១៧.៤០៥.៣២០  ៤១៩.២៨៣.៦៧៦  ៩៨៦.១៥៥.៧០៣  ២.៤០១.១០៥.៥៧៨  ១.០៥៨.៨៩៨.៧២៥  ២៩៣.៦៩៨.០២០ 
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  ១៩.៩៤៦.២៩៧.៤៧០  ២៤.៨៧១.៣០៦.៩៦១  ៣.៧៥៤.៩៣៩.៩៧៥  ១.៧១៦.១២៨.០៨៦  ៤.០៣៦.៣៣៥.២៩២  ៩.៨២៧.៧២៥.១៣១  ៤.៣៣៤.០៧២.៤៨១  ១.២០២.១០៥.៩៩៦ 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 
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៣១.  ការម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្) 

ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  និខម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

  ត្ថ្ម្លលោខ  
ត្ថ្ម្លដ េ 

េំហូរចូេ/(លចញ)  រហូត្ដេ់ ១ខខ 
 

> ១– ៣  ខខ  >   ៣ – ១២ ខខ  >  ១– ៥   ឆ្ន  ំ  លេើសេី ៥ ឆ្ន  ំ  
មិ្នាន 

អាយ កាេ 
  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 ្ ឆ្ន ំ២០២០                 
បំំណ េហិរញ្ញវត្ថ តាម្ម្របលភទ                 
បំណ េ មិ្នខម្ននិសេនា                   
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ៣.៨២២.៩០៥.៤២៥  (៣.៨៥៥.៧៣៨.៩២២)  (៣.០៧៤.៣៧៥.៨៦៣)  (១៧៩.៧២២.៦២៩)  (៥៥៩.៦៨១.៥៦៥)  (៤១.៩៥៨.៨៦៥)  -  - 
មូ្េបម្រត្បំណ េ  ២០.៩៣៧.៣៧៩  (២៥.៦៥៤.៤៥០)  (៨០៦.៥៨០)  (៨០៦.៥៨០)  (៨០៦.៥៨០)  (២៣.២៣៤.៧១០)  -  - 
ម្របាក់កម្ចី  ២៣៨.៨៤២.១៩៧  (២៦០.៣៣៤.៦៧០)  (១៤.៩១៩.៩៩១)  (២៩.៤៣០.៣២១)  (២០០.៦៨៨.៤២៥)  (១៥.១២៤.៨៥៨)  (១៧១.០៧៥)  - 
អន បំណ េ  ១២៥.៣០២.៥៨២  (១៧០.៧២៣.០១១)  -  -  -  (៦៤.៨៩២.៨៤៧)  (១០៥.៨៣០.១៦៤)  - 
បំណ េភតិ្សនា  ៣៥.៩១៥.៦៨៧  (៤៣.២៧០.៨១៦)  (១.០៦៤.៧៦៥)  (២.១០៦.៥៣០)  (៨.៩៥៥.៤៤៥)  (២៧.៣៥៥.២៨៧)  (៣.៧៨៨.៧៨៩)  - 
បំណ េលផេខៗ  ២២.៣៨៩.៨៧៨  (២២.៣៨៩.៨៧៨)  (៤.៩០០.៣៣៥)  (១៦.៩៣៤.១៨៥)  -  (៤៤.៦៨៥)  (៥១០.៦៧៣)  - 

  ៤.២៦៦.២៩៣.១៤៨  (៤.៣៧៨.១១១.៧៤៧)  (៣.០៩៦.០៦៧.៥៣៤)  (២២៩.០០០.២៤៥)  (៧៧០.១៣២.០១៥)  (១៧២.៦១១.២៥២)  (១១០.៣០០.៧០១)  - 
កិចចសនាឥណទននិខ 
កិចចសនាធា្ហិរញ្ញវត្ត   -  (៩៤.៨១៤.៧១៩)  (១០.១៤៩.៣២៦)  (១១.៦២៩.៩៦៣)  (៦៣.៧១៥.៧៧២)  (៩.៣១៩.៦៥៨)  -  - 

សម្មូ្េជាដ ោល រអាលម្រកិ  ៤.២៦៦.២៩៣.១៤៨  (៤.៤៧២.៩២៦.៤៦៦)  (៣.១០៦.២១៦.៨៦០)  (២៤០.៦៣០.២០៨)  (៨៣៣.៨៤៧.៧៨៧)  (១៨១.៩៣០.៩១០)  (១១០.៣០០.៧០១)  - 

សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  ១៧.៤៦១.៩៣៧.៨៥៥  (១៨.៣០៧.៦៨៨.០២៥)  (១២.៧១៣.៧៤៥.៦០៨)  (៩៨៤.៨៩៩.៤៤១)  (៣.៤១២.៩៣៨.៩៩២)  (៧៤៤.៦៤៣.២១៥)  (៤៥១.៤៦០.៧៦៩)  - 
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៣១.  ការម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

  ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្) 

 ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  និខម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 
 
  ត្ថ្ម្លលោខ  

ត្ថ្ម្លដ េ 
េំហូរចូេ/(លចញ)  រហូត្ដេ់ ១ខខ 

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

មិ្នាន 
អាយ កាេ 

  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 ២ំ០១៩                 
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ តាម្ម្របលភទ                 
ម្រទេយសកម្មមិ្នខម្ននិសេនា                 
ស្ថច់ម្របាក់កន ខថ្ដ   ២៥១.៧៥០.២០៥    ២៥១.៧៥០.២០៥    ២៥១.៧៥០.២០៥   -  -  -  -  - 
សម្ត្ េយលៅធ្គារជាតិ្ 
ថ្នកម្ព ជា  ១.១៥១.៦៥៤.២៣៩  ១.១៥២.៧៥៦.៣៤៩  ៣៥៧.១០៦.១០៦  ១៦៨.០៨៨.៤៣៩  ១៩២.០១៦.០៨៩  -  -  ៤៣៥.៥៤៥.៧១៥ 
សម្ត្ េយលៅធ្គារ្  ្  ៩៣.៤១១.៦៨៩  ៩៤.៨១៧.៤៣៣  ២៤.៨២៣.៤១៦  ១២.៦៩៩.៩៨៣  ៥៧.២៩៤.០៣៤  -  -  - 
ឥណទនផដេ់ដេ់អតិ្ងិជ្ន  ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣  ៣.៨១៦.១៣៣.៣១១  ១៥៨.០២១.២៨៨  ១១៤.១៨១.៦៣២  ៤៩៧.៤១៥.៤៣៤  ២.១៥១.៥៦៣.៣៤០  ៨៩៤.៩៥១.៦១៧  - 
វនិិលោគលេើមូ្េបម្រត្  ៣៣.២៨៥.៤៣៤  ៣៦.៥៨១.២១៧  -  -  ៣០.០០០.០០០  ៦.៥៨១.២១៧  -  - 
ម្រទេយសកម្មលផេខ  ៗ  ៩.៤៣២.០៧០  ៩.៤៣២.០៧០  ៥.៩១៥.៤៩៩  ១០.៣៤០  ៤៧.២៤៧  ៦៥១.៥៩៩  ២.៨០៧.៣៨៥  - 

   ៤.២៩៧.៦០៤.៥៥០    ៥.៣៦១.៤៧០.៥៨៥    ៧៩៧.៦១៦.៥១៤   ២៩៤.៩៨០.៣៩៤  ៧៧៦.៧៧២.៨០៤  ២.១៥៨.៧៩៦.១៥៦  ៨៩៧.៧៥៩.០០២  ៤៣៥.៥៤៥.៧១៥ 
                 
សម្មូ្េជាដ ោល រអាលម្រកិ   ៤.២៩៧.៦០៤.៥៥០    ៥.៣៦១.៤៧០.៥៨៥    ៧៩៧.៦១៦.៥១៤   ២៩៤.៩៨០.៣៩៤  ៧៧៦.៧៧២.៨០៤  ២.១៥៨.៧៩៦.១៥៦  ៨៩៧.៧៥៩.០០២  ៤៣៥.៥៤៥.៧១៥ 
                 
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  ១៧.៥១២.៧៣៨.៥៤១  ២១.៨៤៧.៩៩២.៦៣៤  ៣.២៥០.២៨៧.២៩៥  ១.២០២.០៤៥.១០៦  ៣.១៦៥.៣៤៩.១៧៦  ៨.៧៩៧.០៩៤.៣៣៦  ៣.៦៥៨.៣៦៧.៩៣៣  ១.៧៧៤.៨៤៨.៧៨៩ 
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៣១.  ការម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហរិញ្ញវតថ  (ត) 

  ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្) 

ការវភិាគតាម្អាយ កាេថ្នបំណ េហិរញ្ញវត្ថ  និខម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  (ត្) 

  ត្ថ្ម្លលោខ  
ត្ថ្ម្លដ េ 

េំហូរចូេ/(លចញ)  រហូត្ដេ់ ១ខខ 
 

> ១– ៣  ខខ  >   ៣ – ១២ ខខ  >  ១– ៥   ឆ្ន  ំ  លេើសេី ៥ ឆ្ន  ំ  
មិ្នានអាយ 

កាេ 
  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 ២ំ០១៩                 
បំំណ េហិរញ្ញវត្ថ តាម្ម្របលភទ                 
បំណ េ មិ្នខម្ននិសេនា                 
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  ៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩  (៣.៤២៧.១៧៣.៤៩៧)  (២.៧៦៣.០៧០.៨៤៨)  (១៦១.០២០.៧២៩)  (៤៤៩.២៦៧.០៩៣)  (៥៣.៨១៤.៨២៧)  -  - 
មូ្េបម្រត្បំណ េ  ២០.៩៣៩.៣៣៧  (២៥.៦៥៤.៤៥០)  -  (៨០៦.៥៨០)  (៨០៦.៥៨០)  (២៤.០៤១.២៩០)  -  - 
ម្របាក់កម្ចី  ២៧៩.៨៥៦.៤៥៨  (២៨៥.៧៤៤.០២៣)  (៤២.៩៦២.០៥៤)  (៨៨.៦០៦.៨៣០)  (១៤៨.២០៦.៤១០)  (៥.៩៦៨.៧២៩)  -  - 
អន បំណ េ  ១២៨.០០០.០០០  (១៧៨.៤៤០.៣៨២)  -  -  (២០.១២៦.៩០៤)  (៧០.៧០៨.៨៨០)  (៨៧.៦០៤.៥៩៨)  - 
បំណ េភតិ្សនា  ៣៦.៥១៣.៤០៧  (៤៤.០៩០.២៧៣)  (៥៥៩.៥៥៨)  (១.០៦៦.០៥៣)  (៤.៩៩៩.៧៧៣)  (២២.៩៥៤.៨៣៧)  (១៤.៥១០.០៥២)  - 
បំណ េលផេខៗ    ២៣.៣៨៦.៩៤៤    (២៣.៣៨៦.៩៤៤)   (៥.៣៦៣.៤៤០)   (១០.៧០៧.១១២)  -   (៦.៧៨៤.៨១៩)  (៥៣១.៥៧៣)  - 

   ៣.៨៨៤.០៣៩.៥៩៥    (៣.៩៨៤.៤៨៩.៥៦៩)   (២.៨១១.៩៥៥.៩០០)   (២៦២.២០៧.៣០៤)  (៦២៣.៤០៦.៧៦០)  (១៨៤.២៧៣.៣៨២)  (១០២.៦៤៦.២២៣)  - 
កិចចសនាឥណទននិខកិចចសនា
ធា្ហិរញ្ញវត្ត   -  (៦៨.៤៩៧.១០៣)  (៥៥.៤៦៣.៧៤៨)  (២.៧៧៣.៥២៤)  (១.៥៣៥.៥៩៥)  (៨.៧២៤.២៣៦)  -  - 

                 
សម្មូ្េជាដ ោល រអាលម្រកិ   ៣.៨៨៤.០៣៩.៥៩៥    (៤.០៥២.៩៨៦.៦៧២)   (២.៨៦៧.៤១៩.៦៤៨)   (២៦៤.៩៨០.៨២៨)  (៦២៤.៩៤២.៣៥៥)   (១៩២.៩៩៧.៦១៨)  (១០២.៦៤៦.២២៣)  - 
                 
សម្មូ្េជាពាន់លរៀេ  ១៥.៨២៧.៤៦១.៣៥០   (១៦.៥១៥.៩២០.៦៨៨)  (១១.៦៨៤.៧៣៥.០៦៦)  (១.០៧៩.៧៩៦.៨៧៤)  (២.៥៤៦.៦៤០.០៩៧)   (៧៨៦.៤៦៥.២៩៣)  (៤១៨.២៨៣.៣៥៩)  - 
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   ៣២. ផលប ោះពាលេ់៊ី រវូ៊ីដ-១៩ 

េិភេលោកម្រត្ូវបានរខផេប៉ាុះពាេ់អំេីជ្ម្ៃឺរាត្ត្ាត្វរី សកូរ ណា (“កូវដី-១៩”)។ លៅថ្ងៃទី ៣០ ខខម្ករា ឆ្ន ំ២០២០                          
អខាការស ខភាេេិភេលោកបានម្របកាសអាសននអនតរជាតិ្បណាត េអំេី កូវដី-១៩។ ចប់េីថ្ងៃទី ១១ ខខមី្្             
ឆ្ន ំ២០២០ អខាការស ខភាេេិភេលោកបានម្របកាសជាផលូវការថា កូវដី-១៩ ជាជ្ម្ៃឺរាត្ត្ាត្េិភេលោក។ ការរកី
រាេោេថ្នជ្ម្ៃឺកូវដី-១៩ ានផេប៉ាុះពាេ់ជាខាល ំខ ដេ់ស ខភាេការបនតអាជី្វកម្មទូលៅ និខ លសដឋកិចច               
េិភេលោក។  ធ្គារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា និខ រាជ្រោឋ ភិបាេកម្ព ជាបានលរៀបចំវធិានការ លដើម្បីជួ្យសម្រម្ួេដេ់
អាជី្វកម្មកន ខម្រគាេំបាកលនុះ។ គណៈម្រគប់ម្រគខនឹខបនតការម្រត្ួត្េិនិត្យេីផេប៉ាុះពាេ់  និខ ចត់្វធិានការ           
ទប់ស្ថា ត់្។ 

ធ្គារបានលធវើការវនិិចេ័យចំលពាុះ ផេប៉ាុះពាេ់ថ្ន កូវដី-១៩លៅតាម្ការខណ្ំរបស់ធ្គារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា 
និខ សតខ់ោររបាយការណ៍ទក់ទខនឹខហិរញ្ញវត្ថ អនតរជាតិ្ថ្នកម្ព ជាដូចខាខលម្រកាម្៖ 

(ក) ការខាត្បខ់ឥណទនខដេរេឹំខទ ក 

គណៈម្រគប់ម្រគខបានលធវើការវនិិចេ័យ និខម្រត្ួត្េិនិត្យលៅលេើម្រេឹត្តិការណ៍្្ខដេអាចានទំ្ក់ទំនខលៅនឹខ
ការបា៉ា ន់ស្ថម នភាេខដេអាចខកខានកន ខការសខ ថ្នម្៉ាូខឌ្េការខាត្បខ់ឥណទនខដេរេឹំខទ ក។ គិត្ម្រតឹ្ម្                      
ថ្ងៃទី ៣០ ខខមិ្ង  ្  ឆ្ន ំ២០២០ ធ្គារមិ្នបានកត់្សាា េ់នូវទំ្ក់ទនខរវាខកតាត ា៉ា ម្រកូលសដឋកិចច ខដេានការ    
ខកត្ម្រម្ូវចំលពាុះ កូវដី-១៩ ខដេានភាេពាក់េ័នធសម្រាប់ធ្គារកន ខការបា៉ា ន់ស្ថម នការខាត្បខ់រេឹំខទ កល្ុះលទ។ 

លទុះជាោ៉ាខលនុះកតី ធ្គារបានលធវើការេិចរណា និខគិត្គូរជាេិលសស ខដេប៉ាុះពាេ់លោយស្ថរ កូវដី-១៩ ចំលពាុះ 
កតាត គ ណភាេនិខបរាិណសម្រាប់កំណត់្នូវការលកើនលឡើខជាស្ថរវនតថ្នហានិភ័យឥណទន និខសូច្ករថ្ន 
ឱ្នភាេឥណទន ខដេបានបង្ហា ញលោយធ្គារជាតិ្ថ្នកម្ព ជា ចំលពាុះវស័ិយ  អាទិភាេដូចខាខលម្រកាម្៖ 

- វស័ិយលទសចរណ៍ 
- វស័ិយវាយនភ័ណឌ  
- វស័ិយសំណខ់ 
- វស័ិយដឹកជ្ញ្ជូ ន 

គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី ៣០ ខខមិ្ង  ្ឆ្ន ំ២០២០ ានឥណទនលរៀបចំលឡើខវញិលកើត្លឡើខខដេបណាដ េម្កេីផេប៉ាុះពាេ់ថ្ន 
កូវដី-១៩លោយកតាត ទំខលនុះលធវើឲ្យានការទាល ក់ច ុះនូវចំណាត់្ថាន ក់ឥណទន និខទទួេស្ថា េ់បខនថម្នូវការខាត្
បខ់រេឹំខទ ក ខដេបានបង្ហា ញកន ខកំណត់្សាា េ់ទី៣១ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេ។  

គណៈម្រគប់ម្រគខបានលម្របើម្របាស់ទិននន័យសតីអំេីឥណទន ខដេានការបខ់សខមិ្នលទៀខទត់្លៅកន ខវស័ិយលនុះ       
គិត្ម្រតឹ្ម្ថ្ងៃទី ៣១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២០ លោយខផអកលេើរបាយការណ៍វស័ិយេីការោិេ័យឥណទនកម្ព ជា 
(CBC) និខបានលធវើការវភិាគបខនថម្លេើទំហំ ECL របស់ធ្គារ។ ឥណទន ខដេានការបខ់សខមិ្នលទៀខទត់្ 
លេើស ៣០ថ្ងៃថ្នវស័ិយលនុះម្រត្ូវបានសនមត្ថាសថិត្កន ខដំណាក់កាេទី ២ និខលេើសរយៈលេេ ៩០ ថ្ងៃម្រត្ូវបាន
សនមត្ថាសថិត្កន ខដំណាក់កាេទី៣។ ECLម្រត្ូវបានលធវើាម្រត្ោឋ នខផអកតាម្សាាម្រត្ថ្នការកំណត់្ឥណទន
ខដេានការបខ់សខមិ្នលទៀខទត់្លៅកន ខវស័ិយ កន ខដំណាក់កាេទី២ និខ ទី៣។  

 



ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 

រំណត់សាា លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ សង្ខេបចង្នាល ោះង្េល 

សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៣ ខែ និខ ៦ ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិង នា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣២. ផលប ោះពាលេ់៊ី រវូ៊ីដ-១៩ (ត) 

(ក) ការខាត្បខ់ឥណទនខដេរេឹំខទ ក (ត្) 

តាម្ការវភិាគលនុះ គណៈម្រគប់ម្រគខបានសលម្រម្ចផតេ់ ECL បខនថម្ចំនួន ១ោនដ ោល រអាលម្រកិបខនថម្លេើ ECL 
ខដេានស្ស្ថប់លោយស្ថរផេប៉ាុះពាេ់ថ្ន កូវដី-១៩ ។ គណៈម្រគប់ម្រគខនឹខបនតផតេ់នូវ ECL បខនថម្ម្របសិនលបើ     
ចំបាច់។ 

គណៈម្រគប់ម្រគខ កំេ ខបនតខកេម្អនូវ ម្៉ាូខដេECL លោយានជំ្នួយេីអនកេិលម្រគាុះលោបេ់ខដេ ការលធវើ        
វលិស្ថធនកម្មសំខាន់ៗកន ខល្ុះាន ភាេខដេអាចខកខានកន ខការសខ  ការខាត្បខ់លោយស្ថរខកខានកន ខ         
ការសខ និខេ័ត៌្ានខដេរេឹំខទ កលៅថ្ងៃខាខម្ ខខដេរមួ្បញ្ចូ េនូវកតាត ា៉ា ម្រកូលសដឋកិចច។ 

គណៈម្រគប់ម្រគខរេឹំខថាការគណ្ ECL លោយលម្របើម្៉ាូខដេខដេម្រត្ូវបានខកេម្អនឹខម្រត្ូវអន វត្តចប់េីខខត្ ោ          
ឆ្ន ំ២០២០ ត្លៅ។ 

(ខ) គណលនយយសម្រាប់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ ខដេបានខកខម្រប 

ធ្គារបានលធវើការេិចរណា អំេីកតាត លសដឋកិចច និខ បានលធវើការសម្រម្ួេ លោយេនារការសខម្របាក់ សម្រាប់
អនកខចីម្របាក់ ខដេអាជី្វកម្មរបស់លគ ម្រត្ូវបានប៉ាុះពាេ់លោយ កូវដី-១៩ រហូត្ដេ់ រយៈលេេ ១២ខខចំលពាុះម្រគប់     
វស័ិយ។ ការខាត្បខ់េីការខកខម្របទំខលនុះមិ្នបានចត់្ទ កជាស្ថរវនតលឡើយ។ 

(គ) ការវាយត្ថ្ម្លនិខការវនិិចេ័យ 

ធ្គារបានគិត្គូរអំេីផេប៉ាុះពាេ់ ខដេបខារលឡើខេីភាេខម្របម្របួេមិ្នម្របម្រកតី្ថ្នលសដឋកិចច កន ខការកំណត់្      
តួ្លេខរបស់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ  និខម្រទេយសកម្មលផេខៗលទៀត្កន ខរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ សលខេបចល ល្ ុះលេេ 
ខដេការកំណត់្លនុះគឺជាការកំណត់្េអបំផ ត្របស់គណៈម្រគប់ម្រគខេឹខខផអកលេើេ័ត៌្ានខដេាន។ ប៉ា ខនតទីផារ
អាចានបខម្រម្បម្រម្ួេមិ្នម្របម្រកតី្ដូចការរេឹំខទ ក ដូចលនុះតួ្លេខខដេបានកំណត់្អាចាន ការខម្របម្របួេលៅ
តាម្បខម្រម្បម្រម្ួេទីផារ។ 

 


