ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់
(ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មល េខ N. ០០០១០៥៩៣)

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថសលខេបចល្លុះលេេ
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និខ ៦ខខ
គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្ន២
ំ ០២០

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល

សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០

ាត្ិកា
ទំេ័រ
របាយការណ៍របស់ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេ

១

របាយការណ៍សតីេីការម្រត្ួត្េិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថសលខេបចល្លុះលេេ
របាយការណ៍ស្ថថនភាេហិរញ្ញ វត្ថសលខេបចល្លុះលេេ

៤

របាយការណ៍ចំលណញ ឬ ខាត្ និខេទធផេេម្អិត្លផេខៗសលខេបចល្លុះលេេ
របាយការណ៍បខម្រម្បម្រម្ួេម្ូ េធនសលខេបចល្លុះលេេ

៨-៩

កំណត្់ សាាេ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថសលខេបចល្លុះលេេ

ម្ិ នបានរាប់ បញ្ូច េ

៥-៦
៧

របាយការណ៍េំហូរស្ថច់ម្របាក់ សលខេបចល្លុះលេេ

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថសលខេបចល្លុះលេេ

២-៣

១០ - ៤៨

នូ វកំ ណត្់ សាាេ់ទំខអស់

ខដេានកនខ

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថម្របចំឆ្នំល្ុះលទ។ ដូលចនុះលហើយ ការអានរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថសលខេបចល្លុះលេេ គួ រខត្
ានការភាជប់ ជាម្ួ យរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថម្របចំឆ្នំសម្រាប់ ដំណាច់ ការ ិយបរ ិលចេទថ្ងៃទី ៣១ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៩ និខ
លសចកតីជ្ូនដំណឹខ ជាស្ថធារណៈរបស់ធ្គារវឌ្ឍនៈអាសី ចំកាត្់ អំ ឡខលេេការ ិយបរ ិលចេទចល្លុះលេេលនុះ។

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
របាយការណ៍ស្ថថនភាេហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
កំណត្់
សាាេ់

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ម្រទេយសកម្ម
ស្ថច់ម្របាក់កខថ្ដ
ន

៤

៣0៤.៤៧២.១៤០

សម្ត្េយលៅធ្គារជាត្ិថ្នកម្ពជា

៥

១.១៧៤.០០២.៨៤៧

សម្ត្េយលៅធ្គារ្្

៦

ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន

៧

ម្ូេបម្រត្វ ិនិលោគ

៨

៣.៣៨៦.៥៥២

១៣.៨៦១.១៥៧

៣៣.២៨៥.៤៣៤

១៣៥.៦៣៨.១៤៤

ម្រទេយសម្បត្តិ និខបរ ិកាេរ

៩

៤៤.១៨២.៩១៨

១៨0.៨៤០.៦៨៣

៤០.៤៤៨.៧៥៨

១៦៤.៨២៨.៦៨៩

សិទិក
ធ នខការលម្របើម្របាស់ម្រទេយសកម្ម

១០

៣៤.៣៨៥.៨៥៧

១៤0.៧៤១.៣១៣

៣៤.៥៣៧.០៣១

១៤០.៧៣៨.៤០១

ម្រទេយសកម្មអរូបី

១១

៧.៥៥៣.៦០៥

៣0.៩១៦.៩០៥

៧.១៧៤.៧៣៧

២៩.២៣៧.០៥៣

ម្រទេយសកម្មេនធេនារ - សទធ

១២

២.៥៣៣.២៥២

១0.៣៦៨.៦០០

២.១៩១.៣៩១

៨.៩២៩.៩១៨

ម្រទេយសកម្មលផេខៗ

១៣

២៤.០៣៩.៥៣២

៩៨.៣៩៣.៨០៤

២២.៣៦៣.៩៧២

៩១.១៣៣.១៨៥

សរបម្រទេយសកម្ម

១.២៤៦.២០៤.៤៦៩

២៥១.៧៥០.២០៥

១.០២៥.៨៨២.០៨៥

៤.៨0៥.១៩៣.៦៥៣ ១.១៥១.៦៥៤.២៣៩

៤.៦៩២.៩៩១.០២៤

២៦២.៤០៧.៧៥៤ ១.០៧៤.០៣៤.៩៣៧

៩៣.៤១១.៦៨៩

៣៨០.៦៥២.៦៣៣

៣.១១៩.០០៧.៩៨៩ ១២.៧៦៦.០៩៩.៦៩៩ ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣ ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០

៤.៩៧៥.៩៧២.៤៤៦ ២០.៣៦៦.៦៥៥.២២០ ៤.៣៩៤.៨៨៨.៣៦៩ ១៧.៩០៩.១៧០.១០២

បំណេ
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន

១៤

ម្ូេបម្រត្បំណេ

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

អនបំណេ

១៧

១២៥.៣០២.៥៨២

៥១២.៨៦៣.៤៦៨

១២៨.០០០.០០០

៥២១.៦០០.០០០

១៧.៤៤៥.១៦៧

៧១.៤0៣.០៦៩

១២.២៣១.៤៥៣

៤៩.៨៤៣.១៧១

បំណេេនធលេើម្របាក់ ចំលណញ

៣.៨២២.៩០៥.៤២៥ ១៥.៦៤៧.១៥១.៩០៥ ៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩ ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥

បំណេភត្ិសនា

១៨

៣៥.៩១៥.៦៨៧

១៤៧.០០២.៩០៧

៣៦.៥១៣.៤០៧

១៤៨.៧៩២.១៣៤

បំណេលផេខៗ

១៩

៣២.៦៨៩.៨៨៧

១៣៣.៧៩៩.៧០៦

២៥.៦២៤.១០៣

១០៤.៤១៨.២២០

៤.២៩៤.០៣៨.៣២៤ ១៧.៥៧៥.៤៩៨.៨៥៩ ៣.៨៩៨.៥០៨.២០៧

១៥.៨៨៦.៤២០.៩៤៤

សរបបំណេ
ម្ូេធន
លដើម្ទន
ទនបម្រម្ុខតាម្បទបញ្ញ ត្ិត
ម្របាក់ចំលណញរកាទក
េលម្អៀខេីការបតូររូបិយប័ណណ
សរបម្ូេធន
សរបបំណេ និខម្ូេធន

៣៣៥.០០០.០០០

១,៣៧១,១៥៥,០០០

២១៥.០០០.០០០

៨៧៦.១២៥.០០០

៤០.២២៨.៦៤០

១៦៤.៦៥៥.៨២៤

៣៣.៦៦១.៧៧៨

១៣៧.១៧១.៧៤៤

៣0៦.៧០៥.៤៨២

១.២៤៩.៧៧២.១៩០

២៤៧.៧១៨.៣៨៤

៩៩៩.៣៤៣.៣១២

-

៥.៥៧៣.៣៤៧

-

១០.១០៩.១០២

៦៨១.៩៣៤.១២២

២.៧៩១.១៥៦.៣៦១

៤៩៦.៣៨០.១៦២

២.០២២.៧៤៩.១៥៨

២0.៣៦៦.៦៥៥.២២0 ៤.៣៩៤.៨៨៨.៣៦៩

១៧.៩0៩.១៧0.១0២

៤.៩៧៥.៩៧២.៤៤៦

កំណត្់សាាេ់ដូចានភាជប់ជាម្ួយចប់េីទំេ័រទី១០ ដេ់ទី៤៨ គឺជាខផនកម្ួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថសលខេបចល្លុះលេេលនុះ។

4

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
របាយការណ៍ចំង្ណញ ឬ ខាត និខលទធផលលមអិតង្ផេខៗសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០

កំណត្់
សាាេ់

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ៣ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ៣ខខ

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្ន២
ំ ០២០

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ 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)

៦៦.៨៧៥.៨៣៦

២៧៣.៣២១.៥៤២

៥០.១៦៩.៦៥៨

២០៣.២៨៧.៤៥៥

ចំណូេសទធេីការម្របាក់
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)

៦.៤៩២.១៦០

២៦.៥៣៣.៤៥៨

៥.៤៧៤.៩៧៩

២២.១៨៤.៦១៥

ចំណូេសទធេីកថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរ
ចំណូេម្របត្ិបត្តិការលផេខៗ

២២

៦២៥.៥៧០

២.៥៥៦.៧០៥

១៩៧.៧៩៩

៨០១.៤៨២

ចំណាយបគាេិក

២៣

(១៧.៨៦៦.៥៦៧)

(៧៣.០២០.៦៥៩)

(១៤.៦៨២.៥៥២)

(៥៩.៤៩៣.៧០១)

ចំណាយម្របត្ិបត្តិការ

២៤

(៧.២២៨.៤៩១)

(២៩.៥៤២.៨៤៣)

(៥.០៩១.២៩៣)

(២០.៦២៩.៩១៩)

ចំណាយរ ំេស់

២៥

(៥.០៣៦.៣៤០)

(២០.៥៨៣.៥២២)

(៣.៥៣៧.១៩៨)

(១៤.៣៣២.៧២៦)

៤៣.៨៦២.១៦៨

១៧៩.២៦៤.៦៨១

៣២.៥៣១.៣៩៣

១៣១.៨១៧.២០៦

(២.៨២១.៨៦៥)

(១១.៥៣២.៩៦២)

(១.០៣៩.០៩០)

(៤.២១០.៣៩៣)

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)

ម្របាក់ចំលណញកនខម្រគា

៣២.០១១.៣០៣

១៣០.៨៣០.១៩៦

២៥.០៤៦.៣០៣

១០១.៤៨៧.៦២១

ចំណូេេម្អិត្លផេខៗ

-

៦.៦១០.៦៨២

-

៨.៣៨៤.៣៣៤

៣២.០១១.៣០៣

១៣៧.៤៤០.៨៧៨

២៥.០៤៦.៣០៣

១០៩.៨៧១.៩៥៥

៣២.០១១.៣០៣

១៣០.៨៣០.១៩៦

២៥.០៤៦.៣០៣

១០១.៤៨៧.៦២១

៣២.០១១.៣០៣

១៣៧.៤៤០.៨៧៨

២៥.០៤៦.៣០៣

១០៩.៨៧១.៩៥៥

ម្របាក់ចំលណញម្របត្ិបត្តិការ
ការខាត្បខ់សទធរ ំេឹខទកលេើ
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ
ម្របាក់ចំលណញម្នដកេនធ

សរបចំណូេេម្អិត្កនខម្រគា

២៦

ម្របាក់ចំលណញផ្ទាេ់
របស់ាចស់ហន
សរបចំណូេេម្អិត្ផ្ទាេ់
របស់ាចស់ហន

កំណត្់សាាេ់ដូចានភាជប់ជាម្ួយចប់េីទំេ័រទី១០ ដេ់ទី៤៨ គឺជាខផនកម្ួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថសលខេបចល្លុះលេេ
លនុះ។

5

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
របាយការណ៍ចំង្ណញ ឬ ខាត និខលទធផលលមអិតង្ផេខៗសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០

កំណត្់
សាាេ់

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ៦ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ៦ខខ

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ 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)

១៣៣.២៩៩.៣៩២

៥៤៣.៣២៨.៣២២

៩៣.៨២៥.៨៦២

៣៧៨.០២៤.៣៩៨

ចំណូេសទធេីការម្របាក់
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)

១៤.១៤៣.៤៥២

៥៧.៦៤៨.៧១០

១១.០៤៧.៥៧៧

៤៤.៥១០.៦៨៨

១.៣៩៤.៦២៦

៥.៦៨៤.៤៩៦

៧៥៤.១៩២

៣.០៣៨.៦៤០

(២៤.៨៩២.៤៣៤)

(១០០.២៩១.៦១៧)

ចំណូេសទធេក
ី ថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរ
ចំណូេម្របត្ិបត្តិការលផេខៗ

២២

ចំណាយបគាេិក

២៣

(៣៥.៩០៦.៧៤០) (១៤៦.៣៥៥.៨៧២)

ចំណាយម្របត្ិបត្តិការ

២៤

(១៥.០៥៣.០៣៨)

(៦១.៣៥៦.១៨៣)

(៩.៨៨៨.២៦៧)

(៣៩.៨៣៩.៨២៨)

ចំណាយរ ំេស់

២៥

(៩.០៤៧.៩៣៨)

(៣៦.៨៧៩.៣៩៦)

(៦.៧៧៣.០៨១)

(២៧.២៨៨.៧៤៣)

៨៨.៨២៩.៧៥៤

៣៦២.០៧០.០៧៧

៦៤.០៧៣.៨៤៩

២៥៨.១៥៣.៥៣៨

(៤.៧៨៥.៧៩៤)

(១៩.៥០៦.៨៩៦)

(១.៨៧១.៨០៨)

(៧.៥៤១.៥១៤)

ម្របាក់ចំលណញម្នដកេនធ

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)

ម្របាក់ចំលណញកនខម្រគា

៦៥.៥៥៣.៩៦០

២៦៧.១៩៧.៩៤១

៤៩.៧៨៣.០៤១

២០០.៥៧៥.៨៧៣

ចំណូេេម្អិត្លផេខៗ

-

៥.៥៧៣.៣៤៧

-

៨.២០៩.០២៥

៦៥.៥៥៣.៩៦០

២៧២.៧៧១.២៨៨

៤៩.៧៨៣.០៤១

២០៨.៧៨៤.៨៩៨

៦៥.៥៥៣.៩៦០

២៦៧.១៩៧.៩៤១

៤៩.៧៨៣.០៤១

២០០.៥៧៥.៨៧៣

៦៥.៥៥៣.៩៦០

២៧២.៧៧១.២៨៨

៤៩.៧៨៣.០៤១

២០៨.៧៨៤.៨៩៨

ម្របាក់ចំលណញម្របត្ិបត្តិការ
ការខាត្បខ់សទធរ ំេឹខទកលេើ
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ

សរបចំណូេេម្អិត្កនខម្រគា

២៦

ម្របាក់ចំលណញផ្ទាេ់
របស់ាចស់ហន
សរបចំណូេេម្អិត្ផ្ទាេ់
របស់ាចស់ហន

កំណត្់សាាេ់ដូចានភាជប់ជាម្ួយចប់េីទំេ័រទី១០ ដេ់ទី៤៨ គឺជាខផនកម្ួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថសលខេបចល្លុះលេេ
លនុះ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
របាយការណ៍បខម្រមបម្រមួលមូលធនសង្ខេបចង្នាលោះង្េល

សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
ទនបម្រម្ុខតាម្បទ

ម្របាក់ចំលណញ

លដើម្ទន

បញ្ញត្ិត

រកាទក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

េលម្អៀខេីការបតូរ
រូបិយប័ណណ

សរប

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ៦ខខគិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០១៩
(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម)

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០១៩

១៦៥.០០០.០០០

២១.៣២១.៨៧៤

១៣២.៦៤៦.៩១២

-

៣១៨.៩៦៨.៧៨៦

-

-

៤៩.៧៨៣.០៤១

-

៤៩.៧៨៣.០៤១

១៦៥.០០០.០០០

២១.៣២១.៨៧៤

១៨២.៤២៩.៩៥៣

-

៣៦៨.៧៥១.៨២៧

-

៦.២៤២.៥២៤

(៦.២៤២.៥២៤)

-

-

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ឆ្នំ២០១៩

១៦៥.០០០.០០០

២៧.៥៦៤.៣៩៨

១៧៦.១៨៧.៤២៩

-

៣៦៨.៧៥១.៨២៧

សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ

៦៧០.៨៩០.០០០

១១២.០៧៦.៨៤១

៧០៨.១៦៩.០៦២

៨.២០៩.០២៥

១.៤៩៩.៣៤៤.៩២៨

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្ន២
ំ ០២០

២១៥.០០០.០០០

៣៣.៦៦១.៧៧៨

២៤៧.៧១៨.៣៨៤

-

៤៩៦.៣៨០.១៦២

ការលបាុះផាយលដើម្ទនបខនថម្

១២០.០០០.០០០

-

-

-

១២០.០០០.០០០

-

-

៦៥.៥៥៣.៩៦០

-

៦៥.៥៥៣.៩៦០

៣៣៥.០០០.០០០

៣៣.៦៦១.៧៧៨

៣១៣.២៧២.៣៤៤

-

៦៨១.៩៣៤.១២២

-

៦.៥៦៦.៨៦២

(៦.៥៦៦.៨៦២)

-

-

៣៣៥.០០០.០០០

៤០.២២៨.៦៤០

៣០៦.៧០៥.៤៨២

-

៦៨១.៩៣៤.១២២

ម្របាក់ចំលណញកនខម្រគា
ការលផារេី ម្របាក់ចំលណញរកាទកលៅទនបម្រម្ុខតាម្បទបញ្ញ ត្ិត

សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ៦ខខគិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ ២០២០

ម្របាក់ចំលណញកនខម្រគា
ការលផារេី ម្របាក់ចំលណញរកាទកលៅទនបម្រម្ុខតាម្បទបញ្ញ ត្ិត
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្ន២
ំ ០២០
សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ

១.៣៧១.១៥៥.០០០

១៦៤.៦៥៥.៨២៤ ១.២៤៩.៧៧២.១៩០

កំណត្់សាាេ់ដូចានភាជប់ជាម្ួយចប់េីទំេ័រទី១០ ដេ់ទី៤៨ គឺជាខផនកម្ួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថសលខេបចល្លុះលេេលនុះ។
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៥.៥៧៣.៣៤៧ ២.៧៩១.១៥៦.៣៦១

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
របាយការណ៍លំហូរស្ថច់ម្របារ់សង្ខេបចង្នាលោះង្េល

សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០

កំណត្់
សាាេ់

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ៦ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ៦ខខ

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម)
េំហរូ ស្ថច់ម្របាក់េីសកម្មភាេ
ម្របត្ិបត្តិការ
ម្របាក់ចំលណញម្នបខ់េនធ

៨៤.០៤៣.៩៦០

៣៤២.៥៦៣.១៨១

៦២.២០២.០៤១

២៥០.៦១២.០២៤

៩.០៤៧.៩៣៨

៣៦.៨៧៩.៣៩៦

៦.៧៧៣.០៨១

២៧.២៨៨.៧៤៣

៤.៧៨៥.៧៩៤

១៩.៥០៦.៨៩៦

១.៨៧១.៨០៨

៧.៥៤១.៥១៤

(២២.៤៣០)

(៩១.៤២៥)

៤៧

១៨៩

(១៣៣.២៩៩.៣៩២)

(៥៤៣.៣២៨.៣២២)

(៩៣.៨២៥.៨៦២)

(៣៧៨.០២៤.៣៩៨)

(៣៥.៤៤៤.១៣០)

(១៤៤.៤៧០.២៧៤)

(២២.៩៧៨.៨៨៥)

(៩២.៥៨១.៩២៨)

៥៨.៨៦២.៩៨២

២៣៩.៩២៥.៥១៥

(៣៩៤.៥៥៥.៨២៥)

(១.៥៨៩.៦៦៥.៤១៩)

(១៤.៨១៣.៥៦៤)

(៦០.៣៨០.០៨៧)

(៥.៥៤៣.២៥៦)

(២២.៣៣៣.៧៧៨)

និយ័ត្ភាេ៖
ចំណាយរ ំេស់
ការខាត្បខ់សទធរ ំេឹខទកលេើម្រទេយ
សកម្មហិរញ្ញ វត្ថ

២៥
២៦

(ចំលណញ)/ខាត្ េីការេក់
ម្រទេយសម្បត្តិ និខបរ ិកាេរ
ចំណូេសទធេីការម្របាក់

២០

បខម្រម្បម្រម្ួេៈ
សម្ត្េយលៅធ្គារជាត្ិថ្នកម្ពជា
សម្ត្េយលៅធ្គារ្្
ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន
ម្រទេយសកម្មលផេខៗ

(៣៦២.៦៨៥.៦៨៨) (១.៤៧៨.៣០៦.៨៦៤) (៤០៧.៨៥៥.៣៧៧) (១.៦៤៣.២៤៩.៣១៤)
(៤.៣៥៥.១០៦)

(១៧.៧៥១.៤១២)

៤២៧.៨៧១.៦៤៩

១.៧៤៤.០០៤.៨៤១

៧.០៥២.៦៤២

២៨.៧៤៦.៥៦៩

២៧៣.៧៣៤

១.១០២.៨៧៤

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)

(១២.០៩១.៣៧៤)

(៤៩.២៨៤.៤៤០)

(១៧.៩៧៣.៦៧១)

(៧២.៤១៥.៩២០)

១៩៥.៨៥៥.០៧៩

៧៩៨.៣០៥.៣០៣

(៣.៦៨៣.៩៧៨)

(១៤.៨៤២.៧៤៧)

ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
បំណេលផេខៗ

(៣.០៦៨.១៣៣)

(១២.៣៦១.៥០៨)

៧៥៣.៨៥៣.២៦១ ៣.០៣៧.២៧៤.៧៨៩

ស្ថច់ម្របាក់ទទួេបាន/
(លម្របើម្របាស់) កនខម្របត្ិបត្តិការ

េនធលេើម្របាក់ចំលណញ
បានបខ់
ស្ថច់ម្របាក់សទធបានេី/(លម្របើម្របាស់កខ)
ន
សកម្មភាេម្របត្ិបត្តិការ
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
របាយការណ៍លំហូរស្ថច់ម្របារ់សង្ខេបចង្នាលោះង្េល (ត)

សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០

កំណត្់
សាាេ់

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ៦ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ៦ខខ

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម)

េំហូរស្ថច់ម្របាក់េីសកម្មភាេវ ិនិលោគ
ការទិ ញម្ូ េបម្រត្វ ិនិលោគ

-

-

(១៦០.១១៨.៤៦៤)

(៦៤៥.១១៧.២៩១)

២៩.៧៨៦.៨៩៥

១២១.៤១១.៣៨៤

១១២.៣៦៨.២៨៨

៤៥២.៧៣១.៨៣២

(៩.៣៨២.៥៨៥)

(៣៨.២៤៣.៤១៦)

(៦.៩៥៣.៤៣២)

(២៨.០១៥.៣៧៨)

(៩២៤.០៣២)

(៣.៧៦៦.៣៥៤)

(៣.៨៧៦.៨៥៨)

(១៥.៦១៩.៨៦១)

២២.៨៨២

៩៣.២៦៧

១.៧៥៥

៧.០៧១

១៩.៥០៣.១៦០

៧៩.៤៩៤.៨៨១

(៥៨.៥៧៨.៧១១)

(២៣៦.០១៣.៦២៧)

១២០.០០០.០០០

៤៨៩.១២០.០០០

-

-

ស្ថច់ម្របាក់ បានេី ម្របាក់កម្ចី

៣៦២.២៧២.១៧០ ១.៤៧៦.៦២១.៣៦៥

១៩១.០៦៥.៥៥៧

៧៦៩.៨០៣.១២៩

ការទូ ទត្់ សខម្របាក់កម្ចី

(៤០៣.០១៣.៧៥៥) (១.៦៤២.៦៨៤.០៦៥)

(៩៨.៦៦៧.៦២៥)

(៣៩៧.៥៣១.៨៦១)

ស្ថច់ម្របាក់ បានេី ការេក់
ម្ូេបម្រត្វ ិនិ លោគ
ការទិ ញម្រទេយសម្បត្តិ និខបរ ិកាេរ
ការទិ ញម្រទេយសកម្មអរូបី
ស្ថច់ម្របាក់ បានេី ការេក់ ម្រទេយ
សម្បត្តិ និខបរ ិកាេរ
ស្ថច់ម្របាក់សទធបានេី/ (លម្របើម្របាស់កខ)
ន
សកម្មភាេ វ ិនិលោគ
េំហូរស្ថច់ម្របាក់េីសកម្មភាេហិរញ្ញបបទន
ការលបាុះផាយលដើម្ទនបខនថម្

ការទូ ទត្់ សខអនបំណេ

(២.៧០០.០០០)

(១១.០០៥.២០០)

(១.៥០០.០០០)

(៦.០៤៣.៥០០)

ការទូ ទត្់ សខម្របាក់លដើម្ភត្ិ សនា

(២.៨៧៨.២៨៥)

(១១.៧៣១.៨៩០)

(២.៩៦៤.៥២៨)

(១១.៩៤៤.០៨៣)

៧៣.៦៨០.១៣០

៣០០.៣២០.២១០

៨៧.៩៣៣.៤០៤

៣៥៤.២៨៣.៦៨៥

២៨៩.០៣៨.៣៦៩ ១.១៧៨.១២០.៣៩៤

២៥.៦៧០.៧១៥

១០៣.៤២៧.៣១១

៥៥៤.៥៤០.១៦៤ ២.២៥៩.៧៥១.១៦៨

៤៤១.៧៥៧.៤១១

១.៧៧៤.៩៨១.២៧៧

១៤.៨៩៥.៣៧៤

-

២២.១៥៤.១៧២

៨៤៣.៥៧៨.៥៣៣ ៣.៤៥២.៧៦៦.៩៣៦

៤៦៧.៤២៨.១២៦

១.៩០០.៥៦២.៧៦០

ស្ថច់ម្របាក់សទធបានេីសកម្មភាេ
ហិរញ្ញបបទន
ការលកើនលឡើខសទធនូវស្ថច់ម្របាក់
និខស្ថច់ម្របាក់សម្ម្ូ េ
ស្ថច់ម្របាក់ និខស្ថច់ ម្របាក់ សម្
ម្ូេ្លដើម្ម្រគា
េលម្អៀខេីការបតូររូបិយប័ណណ

-

ស្ថច់ម្របាក់ និខស្ថច់ម្របាក់
សម្ម្ូេ្ចខម្រគា

២៧

កំណត្់ សាាេ់ដូចានភាជប់ ជាម្ួ យចប់ េីទំេ័រទី១០ ដេ់ទី៤៨ គឺ ជាខផនកម្ួ យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថចល្លុះលេេលនុះ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល

សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
១

អំេ៊ីធនាគារ
ធ្គារវឌ្ឍនៈអាសី ចំ កាត្់ លៅកាត្់ ថា (“ធ្គារ”) បានចុះបញ្ជីលៅកម្ពជាលៅថ្ងៃទី ២៥ ខខត្ោ ឆ្នំ ១៩៩៦
ជាម្ួ យម្រកសួខពាណិជ្ជកម្មលម្រកាម្ការចុះបញ្ជីលេខ Co. ៣២២/៩៧E (លេខចុះបញ្ជីងីម ០០០១០៥៩៣) និ ខ បាន
ចប់ លផតើម្លធវើម្របត្ិ បត្តិការអាជ្ី វកម្ម លៅថ្ងៃទី ២៥ ខខត្ោ ឆ្នំ ១៩៩៦ ។ លៅថ្ងៃទី ២៨ ខខវ ិចេិកា ឆ្នំ ២០០៦ ធ្គារ
ជាត្ិ ថ្នកម្ពជា (“NBC”) បានផតេ់អាជា្ប័ ណណអចិ ថ្ក្ត្នតយ៍លេខ ១៤ ដេ់ធ្គារ ។
សកម្មភាេចម្បខ

របស់ធ្គារ

ម្រេុះរាជាណាចម្រកកម្ពជា។
ការ ិយបរ ិលចេទលនុះលទ។

គឺផតេ់លសវាកម្មធ្គារ

និ ខលសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថ

ខដេពាក់េ័នធលៅកនខ

េំ ានការផ្ទលស់បូតរជាស្ថរវនតលៅលេើសកម្មភាេចម្បខរបស់ធ្គារ

លៅកនខ

ការ ិោេ័យចុះបញ្ជីរបស់ធ្គារានទី តាំខសថិត្លៅ អាគារលេខ ១៤១ ១៤៦ ១៤៨ និខ១៤៨ អា លប លស លដ
ម្ហាវ ិងី ម្រេុះសីហន និខ លេខ ១៥ និ ខ ១៥៣ អា លប លស ផលូវលេខ២៧៨ ភូម្ិទី៤ សង្ហាត្់ បឹ ខលកខកខទី ១ ខណឌ
បឹខលកខកខ រាជ្ធានីភំនលេញ ម្រេុះរាជាណាចម្រកកម្ពជា ។
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថសលខេបចល្លុះលេេ

ម្រត្ូវបានអនម្័ត្ឲ្យលចញផាយលោយម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេលៅ

ថ្ងៃទី១២

ខខសីហា ឆ្នំ២០២០ ។
២.

មូលដ្ធធនថ្នការង្រៀបចំ

២.១

របាយការណ៏រអនលោម្ភាេ
របាយការណ៍សលខេបចល្លុះលេេ ម្រត្ូវបានលរៀបចំ លឡើខ លោយអនលោម្តាម្ សតខ់ោរគណលនយយអនតរជាត្ិថ្នកម្ពជា
លេខ ៣៤ សតីេី “របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថចល្លុះលេេ”។
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថសលខេបចល្លុះលេេ

ម្ិនបានរាប់បញ្ូច េ នូ វកំណត្់ សាាេ់ទំខអស់

ខដេានកនខ

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថម្របចំឆ្នំល្ុះលទ។ ដូលចនុះលហើយការអានរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថចល្លុះលេេ គួ រខត្ានការ
ភាជប់ ជាម្ួ យរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថម្របចំឆ្នំសម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៩
ជ្ូនដំណឹខជាស្ថធារណៈរបស់ធ្គារវឌ្ឍនៈអាសី

ចំ កាត្់

និ ខលសចកតី

លៅអំ ឡខលេេការ ិយបរ ិចេទចល្លុះលេេលនុះ។

េទធផេសម្រាប់ដំណាច់ ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ និខ៦ខខគិ ត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០ ម្ិនខម្នជា
សូច្ករថ្នេទធផេខដេអាចរ ំេឺខទកសម្រាប់

ដំ ណាច់ការ ិយបរ ិលចេទម្របចំឆ្នំគិត្ម្រត្ឹម្

ឆ្នំ២០២០ល្ុះលទ។
២.២

ថ្ងៃទី៣១

ខខធនូ

ការវ ិនិច័យ
េ គណលនយយ សំខាន់ៗ និខម្របភេចម្បខ ថ្នការបា៉ា ន់ស្ថមនភាេម្ិនម្របាកដ
ការលរៀបចំ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថសលខេបចល្លុះលេេ ត្ម្រម្ូវឱ្យគណ:ម្រគប់ម្រគខលធវើការវ ិនិច័េយ ការបា៉ា ន់ស្ថមន និ ខការ
សនមត្

ខដេានផេប៉ាុះពាេ់ដេ់ការអនវត្តនូវលគាេនលោបាយគណលនយយ

និខសម្ត្េយម្រទេយសកម្ម

បំណេ ចំណូេ និខចំ ណាយ ខដេបានរាយការណ៍។ េទធផេជាក់ ខសតខអាចខសេី ការបា៉ា ន់ស្ថមនទំខល្ុះ។
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រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល

សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
២.

មូលដ្ធធនថ្នការង្រៀបចំ (ត)

២.២

ការវ ិនិច័យ
េ គណលនយយ សំខាន់ៗ និខម្របភេចម្បខ ថ្នការបា៉ា ន់ស្ថមនភាេម្ិនម្របាកដ (ត្)
លៅកនខការលរៀបចំ លឡើខថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថសលខេបចល្លុះលេេ

ការវ ិនិច័េយសំខាន់ៗ

លោយគណ:ម្រគប់ ម្រគខកនខការអនវត្តនូវលគាេនលោបាយ គណលនយយ និ ខ

ខដេម្រត្ូវបានលធវើ

ម្របភេចម្បខថ្នការបា៉ា ន់ស្ថមនភាេ

ម្ិនម្របាកដ គឺដូចនឹខអវីខដេបានអនវត្តលៅកនខរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថម្របចំឆ្នំគិត្ម្រត្ឹ ម្ ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៩
ខដរលេើកខេខខត្ចំណចខដេបានបង្ហាញលៅកនខកំ ណត្់ សាាេ់ទី៣២។
២.៣

ការម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ថ
លគាេលៅ និ ខលគាេនលោបាយរបស់ធ្គារកនខការម្រគប់ម្រគខហានិ ភ័យហិរញ្ញ វត្ថ គឺ ដូចនឹខអវីខដេបានបង្ហាញ
លៅកនខ

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថម្របចំឆ្នំគិត្ម្រត្ឹ ម្ថ្ងៃទី ៣១ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៩ លេើកខេខខត្ចំណចខដេបាន
បង្ហាញលៅកនខកំណត្់ សាាេ់ទី៣២។
២.៤

ការបង្ហាញជារូបិយប័ណណម្របាក់លរៀេ
អនលោម្តាម្ចាប់សីេ
ត ី គណលនយយនិខសវនកម្ម ចុះថ្ងៃទី១១ ខខលម្ស្ថ ឆ្នំ២០១៦ ការកត្់ម្រតាបតូរេី ម្របាក់ដោលរ អា
លម្រ ិកលៅជាម្របាក់ លរៀេខដេបានបង្ហាញកនខរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថសលខេបចល្លុះលេេ លោយលម្របើ ម្របាស់អម្រតាចខ
ការ ិយបរ ិលចេទ និខអម្រតាម្ធយម្សម្រាប់ការ ិយបរ ិលចេទ ដូចខដេបានម្របកាសលោយធ្គារជាត្ិថ្នកម្ពជា។
ម្រទេយសកម្ម និខបំណេលៅកនខរបាយការណ៍ស្ថថនភាេហិរញ្ញ វត្ថនីម្ួយៗខដេបានបង្ហាញ ម្រត្ូវបានបដូរតាម្ អម្រតា

ចខការ ិយបរ ិលចេទថ្នរបាយការណ៍ លោយខឡកខាខ់ចំណូេ និ ខចំណាយ លៅកនខរបាយការណ៍ ចំលណញ ឬ ខាត្ និខ
េទធផេេម្អិត្លផេខៗ និខខាខ់លៅកនខេំហូរស្ថច់ ម្របាក់ ម្រត្ូវបានបដូរលៅជាម្របាក់លរៀេលោយលម្របើម្របាស់អម្រតាម្ធយម្

សម្រាប់ការ ិយបរ ិលចេទ។ េទធផេថ្នភាេេលម្អៀខខដេលកើត្លទបើខេីការបដូររូបិយប័ណណ ម្រត្ូវបានកត្់ម្រតាកនខចំណូេ
េម្អិត្លផេខៗ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថសលខេបចល្លុះលេេខដេបានបង្ហាញជាម្របាក់លរៀេ ម្រត្ូវបានលធវើលឡើខលោយខផអកលេើអម្រតាបតូរ
ម្របាក់កនខម្ួ យដោលរអាលម្រ ិកដូ ចខាខលម្រកាម្៖

អម្រតាចខការ ិយបរ ិលចេទ

អម្រតាម្ធយម្ ៦ ខខ

អម្រតាម្ធយម្ ៣ ខខ

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០

៤.០៩៣

៤.០៧៦

៤.០៨៧

ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៩

៤.០៧៥

ម្ិនលម្របើ ម្របាស់

ម្ិនលម្របើ ម្របាស់

៤.០៦៦

៤.០២៩

៤.០៥២

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០១៩

11

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល

សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
៣.

ង្គាលនង្ោបាយគណង្នយយសំខាន់ៗ
លគាេនលោបាយគណលនយយម្រត្ូវបានអនវត្ត លោយានសខាត្ិភាេ ដូចរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ សម្រាប់ដំណាច់
ការ ិយបរ ិលចេទ ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៩ លេើកខេខខត្ ចំ ណចខដេបានបង្ហាញលៅកនខកំណត្់សាាេ់ទី ៣២ និខ
ការអនវត្តសខ
ត ់ោរងមី និខសតខ់ោរខដេម្រត្ូវបានលធវើវ ិលស្ថធនកម្មដូចខាខលម្រកាម្។

៣.១

សតខ់ោរងមីនិខសតខ់ោរខដេម្រត្ូវបានលធវើវ ិលស្ថធនកម្ម និខ ការបកស្ស្ថយខដេានសេេភាេលៅកនខការ ិយបរ ិលចេទ
លនុះ
ការលធវើវ ិលស្ថធនកម្មលៅលេើ CIFRS ៣

និយម្ន័យថ្នអាជ្ីវកម្ម

ការលធវើវ ិលស្ថធនកម្មលៅលេើ CIAS ១ និខ CIAS ៨

និយម្ន័យថ្នភាេជាស្ថរវនត

ម្រកបខ័ណឌទសេនទន

ការលធវើវ ិលស្ថធនកម្មលៅលេើ

ឯកស្ថរលោខ

ថ្នម្រកបខ័ ណឌ

ទសេនទនកនខសដខ់ោ CIFRSs
ការលធវើវ ិលស្ថធនកម្មលៅលេើ CIFRS ១៦

សម្បទនការជ្ួ េខដេទក់ទខនឹខកូ វ ីដ-១៩

ធ្គារម្ិនចំបាច់ ខកខម្របលគាេនលោបាយគណលនយយ ឬខកត្ម្រម្ូវម្រត្េប់លម្រកាយលោយស្ថរខត្ការអនម្័ត្សតខ់ោរ
ទំខលនុះលឡើយ។
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រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល

សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
៣.

ង្គាលនង្ោបាយគណង្នយយសំខាន់ៗ (ត)

៣.២

សតខ់ោរងមីនិខខកខម្របខដេបានលចញផាយខត្េំទន់ានសេេភាេ
CIFRS ១៧

កិចចសនាធា្រា៉ា ប់ រខ

CIFRS ១០ និខ CIAS ២៨ (ការលធវើវ ិលស្ថធនកម្ម)

ការេក់ ឬការលធវើវ ិភាគទនថ្នម្រទេយសកម្មរវាខអនកវ ិនិលោគ
និខ ញាត្ិ សម្ពន័ធ ឬ ម្រកុម្ហនរួម្ទន

ការលធវើវ ិលស្ថធនកម្មលៅលេើ CIAS ១

បទបង្ហាញថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ

ការលធវើវ ិលស្ថធនកម្មលៅលេើ CIAS ៣៧

សំវ ិធានធន បំណេយថាភាេ និ ខ ម្រទេយសកម្មយថាភាេ

ការលធវើវ ិលស្ថធនកម្មបខនថម្លទៀត្លៅលេើ CIFRS ៣

ការរួម្បញ្ជូ េថ្នអាជ្ី វកម្ម

ការលធវើវ ិលស្ថធនកម្មលៅលេើ CIAS ១៦

ម្រទេយសម្បត្តិ និខបរ ិកាេរ - ម្របាក់កថ្ម្រម្ទទួ េបានម្នលេេ
ការោក់លម្របើ ម្របាស់

ការខកេម្អម្របចំឆ្នំលៅលេើ សតខ់ោរ

- ការលធវើវ ិលស្ថធនកម្មលៅលេើ CIFRS ១ ការអនវត្តជាលេើក

CIFRS ២០១៨-២០២០

ដំបូខថ្នសតខ់ោរ CIFRS
- ការលធវើវ ិលស្ថធនកម្មលៅលេើ CIFRS ៩ ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ
- ការលធវើវ ិលស្ថធនកម្មលៅលេើឧទហរណ៍លេើCIFRS១៦
- ការលធវើវ ិលស្ថធនកម្មលៅលេើ CIAS ៤១ កសិកម្ម

ធ្គារកំណត្់ ថា

នឹខេំាននិយ័ត្ភាេជាស្ថរវនតល្ុះលឡើយ

ចំលពាុះការអនម្័ត្ជាលេើកដំបូខ

នូវការលធវើ

វ ិលស្ថធនកម្មលៅលេើ CIAS១, CIAS ៣៧, CIAS ១៦, CIFRS ១, CIFRS ៩, និខ CIFRS ១៦។ CIFRS ១៧, CIFRS ១០,
CIFRS ៣, CIAS ៤១ និខ CIAS ២៨ គឺម្ិនានភាេទក់ ទខនឹខធ្គារល្ុះលទ។

13

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល

សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
៤.

ស្ថច់ម្របារ់រខថ្ដ
ន
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្ន២
ំ ០២០
ដោលរអាលម្រ ិក
ស្ថច់ម្របាក់ កនខថ្ដ

២៩០.២២៩.០៣៣ ១.១៨៧.៩០៧.៤៣២

ស្ថច់ម្របាក់ កំេខម្របម្ូ េ

៥.

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

២៣៧.៥៩២.៨៦២

៩៦៨.១៩០.៩១៣

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

សមតលយង្ៅធនាគារជាតិថ្នរមពជា

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្ន២
ំ ០២០
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ម្របាក់ត្ម្ាេ់ធា្លេើលដើម្ទន (ក)

៣៣.៥៧៧.០៦២

១៣៧.៤៣០.៩១៥

ទនបម្រម្ុខកាត្េវកិចច (ខ)

២៦០.១២០.៩៥៨

១.០៦៤.៦៧៥.០៨១

គណនីចរនត

១២៤.៧០៤.៨៩១

៥១០.៤១៧.១១៩

ម្ូេបម្រត្អាចជ្ួញដូរបាន (NCD)

៧៥៥.៥៩៩.៩៣៦ ៣.០៩២.៦៧០.៥៣៨

ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

២១.៥៥៣.៧៧០

ពាន់លរៀេ

៨៧.៨៣១.៦១៣

៤១៣.៩៩១.៩៤៥ ១.៦៨៧.០១៧.១៧៦
២៣៥.៦៩១.៨៨៦

៩៦០.៤៤៤.៤៣៥

៤៨០.៤១៦.៦៣៨ ១.៩៥៧.៦៩៧.៨០០

១.១៧៤.០០២.៨៤៧ ៤.៨០៥.១៩៣.៦៥៣ ១.១៥១.៦៥៤.២៣៩ ៤.៦៩២.៩៩១.០២៤
(ក) ម្របាក់ត្ម្ាេ់ធា្លេើលដើម្ទន
លោយអនលោម្លៅតាម្ម្របកាស របស់ធ្គារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា លេខធ៧-០១-១៣៦

ចុះថ្ងៃទី១៥

ខខត្ោ

ឆ្នំ២០០១ ធ្គារចំបាច់ម្រត្ូវរកាម្របាក់ បលញ្ញើតាម្ចាប់ឲ្យបាន ១០% ថ្នលដើ ម្ទនសរបរបស់ខួលន ។ ម្របាក់ ត្ម្ាេ់

លនុះម្ិនអាចលម្របើ ម្របាស់បានកនខម្របត្ិបត្តិការម្របចំថ្ងៃល្ុះលទ និ ខ ម្រត្ូវបខវិេឲ្យធ្គារវ ិញ លៅលេេខដេធ្គារ
សម័ម្រគចិត្តបញ្ចប់ អាជ្ី វកម្មរបស់ខួលន ។
កនខការ ិយបរ ិលចេទលនុះ ធ្គារទទួ េបានការម្របាក់ អម្រតាេី ០.៤៧% លៅ ០.៤៨% កនខម្ួ យឆ្នំ (២០១៩៖ ០.៥៤%
លៅ ០.៧២% កនខម្ួ យឆ្នំ)។
(ខ) ម្របាក់បម្រម្ុខកាត្េវកិចច
ម្របាក់បម្រម្ុខកាត្េវកិចច គឺ ជាម្របាក់ បម្រម្ុខខដេខម្របម្របួេតាម្កម្រម្ិ ត្ថ្នម្របាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិ ងិជ្ន។ វាម្រត្ូវបានរកា
ទកលោយលគារេតាម្ម្របកាសរបស់ធ្គារជាត្ិ ថ្នកម្ពជាលេខ ធ៧-០២០-២៣០ ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខខម្ី ្ ឆ្នំ ២០២០
ខដេម្រត្ូវបានគណ្តាម្អម្រតា ៧% ថ្នម្របាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្នជាម្របាក់ លរៀេ និ ខរូបិយវត្ថលម្រៅេី ម្របាក់លរៀេ។
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រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល

សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
៦.

សមតលយង្ៅធនាគារនានា
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្ន២
ំ ០២០
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

សម្ត្េយលៅធ្គារ្្
វាស់ខវខតាម្ត្ថ្ម្លដករ ំេស់

២៦៣.១៨៨.៨២០

១.០៧៧.២៣១.៨៤០

៩៣.៤៧២.៤៣១

៣៨០.៩០០.១៥៦

(៧៨១.០៦៦)

(៣.១៩៦.៩០៣)

(៦០.៧៤២)

(២៤៧.៥២៣)

២៦២.៤០៧.៧៥៤ ១.០៧៤.០៣៤.៩៣៧

៩៣.៤១១.៦៨៩

៣៨០.៦៥២.៦៣៣

សំវ ិធានធនលេើការខាត្បខ់េី
ឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល

៧.

ឥណទានផតលដ
់ ល់អតិងិជន
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្ន២
ំ ០២០
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

លៅត្ថ្ម្លរ ំេស់
ឥណទនពាណិជ្ជកម្ម៖
ឥណទនរយៈលេេខលី
ឥណទនរយៈលេេខវខ
ឥណទនវ ិបារូបន៍

១០.១៤៦.២៨៩

៤១.៥២៨.៧៦១

៨.៦៤២.៦៥៤

៣៥.២១៨.៨១៥

២.៩៣១.១៣១.៨៤៨ ១១.៩៩៧.១២២.៦៥៤ ២.៦៣១.៦២១.៣៥០ ១០.៧២៣.៨៥៧.០០១
១៥៧.២៨២.៥២៥

៦៤៣.៧៥៧.៣៧៥

៩៥.២១៧.១២៥

៣៨៨.០០៩.៧៨៤

ឥណទនលគហោឋន

១៥.៧២២.៨៥០

៦៤.៣៥៣.៦២៥

១៤.២៩៥.៦៤៩

៥៨.២៥៤.៧៧០

ឥណទនោនយនត

៤៩.៦៣០

២០៣.១៣៦

១៦.០៦០

៦៥.៤៤៥

១៣.០៩៥.០៥៤

៥៣.៥៩៨.០៥៦

១២.៦០៥.១៥២

៥១.៣៦៥.៩៩៤

១.៩០៣.៧៥១

៧.៧៩២.០៥៣

២.០២៨.៣៧៥

៨.២៦៥.៦២៨

ឥណទនអនកលម្របើម្របាស់៖

ឥណទនផតេ់ដេ់បគាេិក
ប័ណណឥណទន
ឥណទនដេសរប

៣.១២៩.៣៣១.៩៤៧ ១២.៨០៨.៣៥៥.៦៦០ ២.៧៦៤.៤២៦.៣៦៥ ១១.២៦៥.០៣៧.៤៣៧

សំវ ិធាននធនលេើការខាត្បខ់េី
ឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល
ឥណទនសទធសរប

(១០.៣២៣.៩៥៨)

(៤២.២៥៥.៩៦១)

(៦.៣៥៥.៤៥២)

(២៥.៨៩៨.៤៦៧)

៣.១១៩.០០៧.៩៨៩ ១២.៧៦៦.០៩៩.៦៩៩ ២.៧៥៨.០៧០.៩១៣ ១១.២៣៩.១៣៨.៩៧០
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សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
៨.

មូលបម្រតវិនិង្ោគ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្ន២
ំ ០២០
ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៣.៤០៧.៣៩៧

១៣.៩៤៦.៤៧៦

៣៣.៣០៧.០១៤

១៣៥.៧២៦.០៨៣

(២០.៨៤៥)

(៨៥.៣១៩)

(២១.៥៨០)

(៨៧.៩៣៩)

៣.៣៨៦.៥៥២

១៣.៨៦១.១៥៧

៣៣.២៨៥.៤៣៤

១៣៥.៦៣៨.១៤៤

ម្ូេបម្រត្វ ិនិ លោគលៅត្ថ្ម្ល
រ ំេស់
សំវ ិធានធាន លេើការខាត្បខ់េី
ឱ្នភាេថ្នត្ថ្ម្ល
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
៩.

ម្រទេយសមបតតិ និខបរ ិកាេរ
បរ ិកាេរការ ិោេ័យ
ការជ្ួសជ្េខកេម្អ លម្រគឿខសង្ហារ ឹម្និខ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៩
ត្ថ្ម្លលដើម្

អាគារជ្ួេ

លម្រគឿខបំពាក់

ោនយនត

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

កំេយូទ័រ និខសាារៈ

សំណខ់កំេខ

េ័ត្៌ានវ ិទា

ដំលណើរការ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

២២.៥៣៨.៧៦៧

១២.១៧៩.០៤២

១.៦៣២.៨៣៥

២២.៩៣២.៦៦៧

២៧៩.៩០៨

៥៩.៥៦៣.២១៩

២៤២.៧២០.១១៧

រ ំេស់បខារ

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
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
៩.

ម្រទេយសមបតតិ និខបរ ិកាេរ (ត)
បរ ិកាេរការ ិោេ័យ

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០

ការជ្ួសជ្េខកេម្អ

លម្រគឿខសង្ហារ ឹម្និខ

អាគារជ្ួេ

លម្រគឿខបំពាក់

ោនយនត

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

កំេយូទ័រ និខសាារៈ

សំណខ់កំេខ

េ័ត្៌ានវ ិទា

ដំលណើរការ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ត្ថ្ម្លលដើម្
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០២០

២២.៥៣៨.៧៦៧

១២.១៧៩.០៤២

១.៦៣២.៨៣៥

២២.៩៣២.៦៦៧

២៧៩.៩០៨

៥៩.៥៦៣.២១៩

២៤២.៧២០.១១៧

៦៧.៨៩០

១.៤២៩.៨០៣

៦៦.៦៦០

៦.១៩០.៤៩១

១.៦៦៣.៤០៨

៩.៤១៨.២៥២

៣៨.៣៨៨.៧៩៥

១.៤៩៣.០០៨

១១៩.៧១៩

-

-

(១.៦១២.៧២៧)

-

-

-

(១.៤៦៦)

(១១.៧៨០)

(៧.២៨១)

-

(២០.៥២៧)

(៨៣.៦៦៨)

(៦.៩៨៧)

(៣៤.១១១)

-

(៥.៧៨៩)

-

(៤៦.៨៨៧)

(១៩១.១១២)

-

-

-

-

-

-

១.២៣១.១០៣

២៤.០៩២.៦៧៨

១៣.៦៩២.៩៨៧

១.៦៨៧.៧១៥

២៩.១១០.០៨៨

៣៣០.៥៨៩

៦៨.៩១៤.០៥៧

២៨២.០៦៥.២៣៥

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០២០

៥.៥៨៩.៧៣៣

៤.៧៥១.៩៨២

៩៩២.៤៦១

៧.៧៨០.២៨៥

-

១៩.១១៤.៤៦១

៧៧.៨៩១.៤២៨

រ ំេស់

១.៥៨៣.២៧២

១.២០៥.៣២៩

១០៤.១៣៧

២.៧៥៥.២៣៤

-

៥.៦៤៧.៩៧២

២៣.០២១.១៣៤

-

(១.២២៤)

(១១.៧៨០)

(៧.២៧៦)

-

(២០.២៨០)

(៨២.៦៦១)

(៣.៦២៩)

(១.៦៤២)

-

(៥.៧៤៣)

-

(១១.០១៤)

(៤៤.៨៩៣)

-

-

-

-

-

-

៤៣៩.៥៤៤

៧.១៦៩.៣៧៦

៥.៩៥៤.៤៤៥

១.០៨៤.៨១៨

១០.៥២២.៥០០

-

២៤.៧៣១.១៣៩

១០១.២២៤.៥៥២

១៦.៩២៣.៣០២

៧.៧៣៨.៥៤២

៦០២.៨៩៧

១៨.៥៨៧.៥៨៨

៣៣០.៥៨៩

៤៤.១៨២.៩១៨

១៨០.៨៤០.៦៨៣

ការទិញបខនថម្
ការលផារ
ការេក់លចញ
ការេបលចេ
េលម្អៀខេីការបតូររូបិយប័ណណ

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០
រ ំេស់បខារ

ការេក់លចញ
ការេបលចេ
េលម្អៀខេីការបតូររូបិយប័ណណ

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០
ត្ថ្ម្លលោខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
១០.

សិទធិរខការង្ម្របើ
ន
ម្របាស់ម្រទេយសរមម
ធ្គារបានចុះភត្ិ សនាលេើការជ្ួ េម្រទេយសកម្ម រួម្ាន អាគារការ ិោេ័យ និ ខ ោនយនត។ េ័ ត្៌ានសដីអំេី
ភត្ិសនា ខដេធ្គារគឺ ជាអនកជ្ួ េ ម្រត្ូវបានបង្ហាញដូ ចខាខលម្រកាម្។

ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៩
ត្ថ្ម្លលដើម្

អាគារការ ិោេ័យ

ោនយនត

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៤២.៥៦០.២៦៧

១.៥៨៣.៩៥៦

៤៤.១៤៤.២២៣ ១៧៩.៨៨៧.៧០៩

រ ំេស់បខារ

៨.៥៥៨.៣៨២

១.០៤៨.៨១០

ត្ថ្ម្លលោខ

៣៤.០០១.៨៨៥

៥៣៥.១៤៦

៣៤.៥៣៧.០៣១ ១៤០.៧៣៨.៤០១

៤២.៥៦០.២៦៧

១.៥៨៣.៩៥៦

៤៤.១៤៤.២២៣ ១៧៩.៨៨៧.៧០៩

២.៤៧២.០០៦

២៣១.៦២២

២.៧០៣.៦២៨

១១.០១៩.៩៨៨

-

-

-

៨៤០.៥៥៧

៤៥.០៣២.២៧៣

១.៨១៥.៥៧៨

ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០២០

៨.៥៥៨.៣៨២

១.០៤៨.៨១០

៩.៦០៧.១៩២

៣៩.១៤៩.៣០៨

រ ំេស់

២.៦០៩.៣៨៧

២៤៥.៤១៥

២.៨៥៤.៨០២

១១.៦៣៦.១៧៤

-

-

-

២២១.៤៥៩

១១.១៦៧.៧៦៩

១.២៩៤.២២៥

១២.៤៦១.៩៩៤

៥១.០០៦.៩៤១

៣៣.៨៦៤.៥០៤

៥២១.៣៥៣

៩.៦០៧.១៩២

៣៩.១៤៩.៣០៨

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្ន២
ំ ០២០
ត្ថ្ម្លលដើម្
ថ្ងៃទី១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០២០
ការទិញបខនថម្
េលម្អៀខេីការបតូររូបិយប័ណណ

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០

៤៦.៨៤៧.៨៥១ ១៩១.៧៤៨.២៥៤

រ ំេស់បខារ

េលម្អៀខេីការបតូររូបិយប័ណណ

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០
ត្ថ្ម្លលោខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០
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៣៤.៣៨៥.៨៥៧ ១៤០.៧៤១.៣១៣

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
១០.

សិទធិរខការង្ម្របើ
ន
ម្របាស់ម្រទេយសរមម (ត)
ទឹកម្របាក់ ម្រត្ូវបានទទួ េស្ថាេ់លៅកនខរបាយការណ៍ចំ លណញ ឬ ខាត្
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្ន២
ំ ០២០
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្ន២
ំ ០១៩
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម)
ចំណាយរ ំេស់លេើសិទិក
ធ នខការលម្របើ ម្របាស់
ម្រទេយសកម្ម
ចំណាយការម្របាក់ លេើភត្ិសនាបំណេ

២.៨៥៤.៨០២

១១.៦៣៦.១៧៤

២.៦៨៥.៣៨៣

១០.៨១៩.៤០៨

៧៣៨.៦៦៧

៣.០១០.៨០៧

៨០៣.០៤០

៣.២៣៥.៤៤៨

២.៣៤០.០៥២

៩.៥៣៨.០៥២

១.១៨៥.០០៧

៤.៧៧៤.៣៩៣

៥.៩៣៣.៥២១

២៤.១៨៥.០៣២

៤.៦៧៣.៤៣០

១៨.៨២៩.២៤៩

ចំណាយលេើភត្ិសនារបស់ម្រទេយសកម្ម
ខដេានត្ថ្ម្លទប

១១.

ម្រទេយសរមមអរ ូប៊ី
ថ្ងៃទី ៣១ ខខធនូ ឆ្នំ ២០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក
កម្មវ ិធីកំេយូទ័រ

ពាន់លរៀេ

ត្ថ្ម្លលដើម្

៩.៩១៦.២៥៩

៤០.៤០៨.៧៥៥

រ ំេស់បខារ

២.៧៤១.៥២២

១១.១៧១.៧០២

សម្ត្េយចខម្រគា

៧.១៧៤.៧៣៧ ២៩.២៣៧.០៥៣
ថ្ងៃទី ៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ ២០២០
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

កម្មវ ិធីកំេយូទ័រ
ត្ថ្ម្លលដើម្

សម្ត្េយលដើម្ម្រគា
ការទិញបខនថម្
េលម្អៀខេីការបតូររូបិយប័ណណ

៩.៩១៦.២៥៩

៤០.៤០៨.៧៥៥

៩២៤.០៣២

៣.៧៦៦.៣៥៤

-

១៩៤.២០២

១០.៨៤០.២៩១

៤៤.៣៦៩.៣១១

២.៧៤១.៥២២

១១.១៧១.៧០២

៥៤៥.១៦៤

២.២២២.០៨៨

-

៥៨.៦១៦

៣.២៨៦.៦៨៦

១៣.៤៥២.៤០៦

៧.៥៥៣.៦០៥

៣០.៩១៦.៩០៥

រ ំេស់បខារ
សម្ត្េយលដើម្ម្រគា
រ ំេស់
េលម្អៀខេីការបតូររូបិយប័ណណ
សម្ត្េយចខម្រគា
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រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
១២.

ម្រទេយសរមមេនធេនារ - សទធ
េនធេនារជាម្រទេយសកម្ម និ ខបំណេ ម្រត្ូវបានកាត្់ កខលៅលេេានការអនញ្ហញត្លោយចាប់ កនខការកាត្់កខ
រវាខម្រទេយសកម្មេនធបចចបបនន

និខបំណេេនធបចចបបនន

លហើយលៅលេេខដេេនធេនារសថិត្លម្រកាម្អាជា្ធរេនធ

ខត្ម្ួ យ។ ចំនួនខដេបានកាត្់ កខរួចលហើយ ានដូ ចខាខលម្រកាម្៖
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្ន២
ំ ០២០
ដោលរអាលម្រ ិក
ម្រទេយសកម្មេនធេនារ

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៥.០២៧.៥៩៧

២០.៥៧៧.៩៥៥

៤.៧៩២.៧២២

១៩.៥៣០.៣៤២

បំណេេនធេនារ

(២.៤៩៤.៣៤៥)

(១០.២០៩.៣៥៥)

(២.៦០១.៣៣១)

(១០.៦០០.៤២៤)

ម្រទេយសកម្មេនធេនារ - សទធ

២.៥៣៣.២៥២

១០.៣៦៨.៦០០

២.១៩១.៣៩១

៨.៩២៩.៩១៨

ម្រទេយសកម្មេនធេនារលកើត្លឡើខភាគលម្រចើ នបណា
ត េម្កេី ចំណូេកថ្ម្រម្លសវាដំលណើរការ និខលសវាកាត្េនារ និខ
ម្របាក់ឩបត្ថម្ាបខារថ្នគណ:ម្រគប់ម្រគខ។
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រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
១៣.

ម្រទេយសរមមង្ផេខៗ

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្ន២
ំ ០២០
ដោលរអាលម្រ ិក
ម្របាក់កក់ និខម្របាក់បខ់ម្ន

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

១០.៧៦២.៣៥៧

៤៤.០៥០.៣២៧

១២.១៩៩.៨២៧

៤៩.៧១៤.២៩៥

៦.០០៧.២១២

២៤.៥៨៧.៥១៩

៤.៣៤៧.១១៦

១៧.៧១៤.៤៩៨

Card និខ MoneyGram

២.៦៦៤.៥២០

១០.៩០៥.៨៨០

៣.២៤០.១២៤

១៣.២០៣.៥០៤

ការវ ិនិ លោគ Credit Bureau

២៥.៥៨៨

១០៤.៧៣២

២៥.៥៨៨

១០៤.២៧១

៤.១៦៨.៩១១

១៧.០៦៣.៣៥៣

១.៨៧២.៩៧១

៧.៦៣២.៣៥៧

៤១០.៩៤៤

១.៦៨១.៩៩៣

៦៧៨.៣៤៦

២.៧៦៤.២៦០

២៤.០៣៩.៥៣២

៩៨.៣៩៣.៨០៤

២២.៣៦៣.៩៧២

៩១.១៣៣.១៨៥

ការចំណាយបលរម្របទន
គណនីម្រត្ូវទទួេេី Master/Visa

ការផាត្់ផាខ់កាត្
លផេខៗ

១៤.

ម្របារ់បង្ញ្ញ រើ បស់អតិងិជន

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្ន២
ំ ០២០
ដោលរអាលម្រ ិក
គណនីចរនត
គណនីសនេំ
ម្របាក់បលញ្ញើានកាេកំណត្់
ម្របាក់បលញ្ញើកម្រម្ិត្ទក

៧៤៦.០០៩.៥០៥
២.១៩៨.៩០៣.៣៦១

ពាន់លរៀេ
៣.០៥៣.៤១៦.៩០៤

ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៦១៣.៧០៩.១២៩

២.៥០០.៨៦៤.៧០១

៩.០០០.១១១.៤៥៧ ២.០៣៦.៧០៨.៨៦៩

៨.២៩៩.៥៨៨.៦៤១

៨៧៧.៦៧៨.៩៩០

៣.៥៩២.៣៤០.១០៦

៣១៣.៥៦៩

១.២៨៣.៤៣៨

៧៤៤.៩២២.១៣០ ៣.០៣៥.៥៥៧.៦៨០
៣.៣២១

១៣.៥៣៣

៣.៨២២.៩០៥.៤២៥ ១៥.៦៤៧.១៥១.៩០៥ ៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩ ១៣.៨៣៦.០២៤.៥៥៥
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រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
១៥.

មូលបម្រតបំណល
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្ន២
ំ ០២០

សញ្ហញប័ណណស្ថជ្ីវកម្ម

ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

២០.៩៣៧.៣៧៩

៨៥.៦៩៦.៦៩២

២០.៩៣៩.៣៣៧

ដោលរអាលម្រ ិក
៨៥.៣២៧.៧៩៨

លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខឧសភា ឆ្នំ ២០១៩ ធ្គារបានទទួ េេិខិត្អនញ្ហញត្ េី ធ្គារជាត្ិថ្នកម្ពជា សតីេី ការលបាុះ
ផាយេក់ សញ្ហញប័ណណស្ថជ្ី វកម្ម។
លៅថ្ងៃទី ៧ ខខសីហា ឆ្នំ ២០១៩ ធ្គារបានទទួ េការអនញ្ហញត្ និខចុះបញ្ជីជាស្ថថេរ េីគណៈកម្មការម្ូ េបម្រត្
កម្ពជា (SECC) លេើទម្រម្ខ់ ពាកយលសនើសំរួម្

និ ខឯកស្ថរផតេ់េ័ត្៌ាន សម្រាប់ ការលបាុះផាយេក់ សញ្ហញប័ណណ

ស្ថជ្ី វកម្មរបស់ធ្គារជាស្ថធារណៈ។ សញ្ហញប័ណណលនុះម្រត្ូវបានលបាុះផាយ ឱ្យលៅ វ ិនិលោគិនចំនួន ៦៥ ្ក់
លៅថ្ងៃទី ១៤ ខខសីហា ឆ្នំ ២០១៩ កនខចំនួនទឹកម្របាក់ សរប ៨៤.៨២១ ពាន់ោនលរៀេ (ម្របាណ ២០,៧២៣ោន
ដោលរអាលម្រ ិក) កនខរយៈលេេ ៣ ឆ្នំ និ ខអម្រតាគូប៉ាខ ៧.៧៥% កនខម្ួ យឆ្នំ។
ធ្គារ ម្ិនានការខកខានសខម្រត្ឡប់នូវ ម្របាក់ លដើ ម្ ឬ ការម្របាក់ ឬ ការរ ំលោភបំ ពានណាម្ួ យ ទក់ទខនឹ ខ
ម្ូេបម្រត្បំណេ របស់ធ្គារកនខឆ្នំលនុះលទ។
ការម្របាក់ម្រត្ូវទូ ទត្់ ជាលរៀខរាេ់ឆាស។

សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៦ខខ គិត្ម្រត្ឹម្ ថ្ងៃទី

៣០

ខខម្ិ ង្

ឆ្នំ២០២០ ធ្គារបានលធវើការទូទត្់ ការម្របាក់ លេើម្ូេបម្រត្បំណេ ជ្ូនដេ់វ ិនិ លោគិ ន ជាទឹ កម្របាក់ សរបចំនួន
៣.២៨៧ ោនលរៀេ (ម្របាណ ៨០៦.៤២៨ដោលរអាលម្រ ិក)។ ការម្របាក់ ខដេបានលធវើការទូ ទត្់ សម្រាប់ដំណាច់
ការ ិយបរ ិចេទ ៣ខខ គិត្ម្រត្ឹ ម្

ថ្ងៃទី ៣០ ខខម្ិ ង្ ឆ្នំ២០២០ ាន ចំនួន ១.៦៤៣ ោនលរៀេ (ម្របាណ

៣៩៩.២៤៨ដោលរអាលម្រ ិក) ។
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រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
១៦.

ម្របារ់រមច៊ី

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្ន២
ំ ០២០
ដោលរអាលម្រ ិក
ម្របាក់កម្ចីសរប

២៣៨.៨៤២.១៩៧

ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៩

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៩៧៧.៥៨១.១១២

២៧៩.៨៥៦.៤៥៨

១.១៤០.៤១៥.០៦៦

លៅកនខអំ ឡខលេេ ៦ខខលនុះ បខម្រម្បម្រម្ួេលៅលេើម្របាក់កម្ចីរបស់ធ្គារ ានដូចលរៀបរាប់ខាខលម្រកាម្៖


ម្របត្ិបត្តិការផតេ់សនានីយភាេលោយានការធា្ចំនួន ២៧

(Liquidity-Providing

Collateralized

Operation – LPCO) ដែលបានផតេ់ជ្ូនេីធ្គារជាត្ិ ានទឹកម្របាក់ចំនួន ២១៧.០២៦.៤៩៧ ដោលរ
អាលម្រ ិក (លសមើនឹខ៨៨៤,៦ ពាន់ោនលរៀេ) ម្រត្ូវបានបខវិេបនត លហើយានម្របត្ិតបត្តិការងមី ចំនួន១០ ខដេ
ានទឹកម្របាក់ចំនួន ៥០.២៧៤.៧៧៩ ដោលរអាលម្រ ិក (លសមើនឹខ ២០៥ ពាន់ ោនលរៀេ) ។ ានម្របត្ិតបត្តិការ
ចំនួន ១៥ LPCO ខដរបានលធវើការទូទត្់សខទឹកម្របាក់កម្ចីចំនួន
(លសមើនឹខ ៤៣៣,៦ ពាន់ោនលរៀេ)

លៅលេេដេ់ការកំណត្់។

១០៦.៣៧៨.៨០៣ ដោលរអាលម្រ ិក
ម្របាក់ លដើម្ និខការម្របាក់ លេើរាេ់

ម្របត្ិបត្តិការ ម្រត្ូវលធវើការទូទត្់លៅលេេដេ់កាេកំ ណត្់ ជាម្ួ យនឹខរយៈលេេម្រេម្លម្រេៀខចប់េី ៣ខខ
រហូត្ដេ់ ១២ខខ។


ឥណទនរយៈលេេខលីម្ួយ

ខដេានទឹកម្របាក់ចំនួន

២០

ោនដោលរអាលម្រ ិក

ខដេទទួេបានេី

AfrAsia Bank Limited លៅម្របលទស Mauritius លៅថ្ងៃទី ១៩ ខខឧសភា ឆ្នំ២០២០។ ម្របាក់លដើម្ និខ
ការម្របាក់ ម្រត្ូវលធវើការទូទត្់ លៅលេេដេ់កាេកំណត្់។


ឥណទនរយៈលេេខវខម្ួ យ

ខដេានទឹកម្របាក់កម្ចីានកំណត្់ចំនួន

២ោនដោលរអាលម្រ ិក

ខដេ

ទទួេបានេី SME Bank of Cambodia លហើយទឹកម្របាក់ បានដកានចំនួន១៥០.០០០ ដោលរអាលម្រ ិក ថ្ន
ឥណទនកំណត្់ លៅថ្ងៃទី ១៩ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០ ខដេានរយៈលេេ ៨៤ ខខ។ ម្របាក់លដើម្ និខ
ការម្របាក់ ម្រត្ូវលធវើការទូទត្់ លៅលរៀខរាេ់ខខ។


ឥណទនរយៈលេេខវខម្ួ យ

ខដេទទួេបានេី

DEG-Deutcsche

Investitions

und

Entwicklungsgesellschaft Mbh ានការទូទត្់ សខទឹកម្របាក់កម្ចីចំនួន ៣.១២៥.០០៥ ដោលរអាលម្រ ិក
លៅថ្ងៃទី ១៥ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០។ការម្របាក់គឺម្រត្ូវបខ់ ម្របចំឆាសគិត្ចប់ លផតើម្េី កាេបរ ិលចេទផតេ់ម្របាក់
កម្ចីនីម្ួយៗ។
១៧.

អនបំណល
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្ន២
ំ ០២០
ដោលរអាលម្រ ិក
ធ្គារជាត្ិថ្នម្របលទសកាណាោ

១២៥.៣០២.៥៨២

ពាន់លរៀេ
៥១២.៨៦៣.៤៦៨
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ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

១២៨.០០០.០០០

៥២១.៦០០.០០០

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
១៨.

បំណលភតិសនា
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្ន២
ំ ០២០
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

កាេវ ិភាគតាម្អាយកាេ៖
ឆ្នំទី១

៧៨៣.៧៤៦

៣.២០៧.៨៧២

២១២.៥៥៩

៨៦៦.១៧៨

ឆ្នំទី២

១.៥៩៧.៧៣២

៦.៥៣៩.៥១៧

១.១៣៣.១៨១

៤.៦១៧.៧១៣

ឆ្នំទី៣

៣៣៨.៧៦៦

១.៣៨៦.៥៦៩

១.២៦៣.៥៨៥

៥.១៤៩.១០៩

ឆ្នំទី៤

១.៩២៦.៧៣៣

៧.៨៨៦.១១៨

៧៤៥.៦៥៧

៣.០៣៨.៥៥២

ឆ្នំទី៥

២.៨៧៣.៥៧៤

១១.៧៦១.៥៣៨

៣.៤៨៤.០៥៩

១៤.១៩៧.៥៤០

៣៤.៩០៤.៣២២ ១៤២.៨៦៣.៣៩១

៣៧.២៥១.២៣២

១៥១.៧៩៨.៧៧១

ឆ្នំទី៦ត្លៅម្ខ
ដកៈ ត្ថ្ម្លអបបរហាលោយលម្របើ IBR

១៩.

៤២.៤២៤.៨៧៣

១៧៣.៦៤៥.០០៥

៤៤.០៩០.២៧៣

១៧៩.៦៦៧.៨៦៣

(៦.៥០៩.១៨៦)

(២៦.៦៤២.០៩៨)

(៧.៥៧៦.៨៦៦)

(៣០.៨៧៥.៧២៩)

៣៥.៩១៥.៦៨៧

១៤៧.០០២.៩០៧

៣៦.៥១៣.៤០៧

១៤៨.៧៩២.១៣៤

បំណលង្ផេខៗ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្ន២
ំ ០២០

ចំណាយបខារ
ម្របាក់ចំណូេម្ិនទន់ទទួេស្ថាេ់
េនធលផេខៗម្រត្ូវទូទត្់
សំវ ិធានធនសម្រាប់ខាខ់លម្រៅត្េយការ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

១៧.៤៨៩.៥៤៣

៧១.៥៨៤.៦៩៩

១៨.០២៣.៥០៤

៧៣.៤៤៥.៧៧៩

២.៦០៤.៤៧០

១០.៦៦០.០៩៦

២.២១៨.២៤៣

៩.០៣៩.៣៤១

៧៩៨.៥៧៧

៣.២៦៨.៥៧៦

៨៥៧.២៤៦

៣.៤៩៣.២៧៧

៣២.០៥៥

១៣១.២០១

១៨.៩១៦

៧៧.០៨៣

៧.៦៦៣.៤៨៤

៣១.៣៦៦.៦៤១

២៦៩.១៩៥

១.០៩៦.៩៧០

៤.១០១.៧៥៨

១៦.៧៨៨.៤៩៣

៤.២៣៦.៩៩៩

១៧.២៦៥.៧៧០

៣២.៦៨៩.៨៨៧ ១៣៣.៧៩៩.៧០៦

២៥.៦២៤.១០៣

១០៤.៤១៨.២២០

ការលផារស្ថច់ ម្របាក់ ខដេកំេខ
ដំលណើរការ
លផេខៗ
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
២០.

ចំណូលេ៊ីការម្របារ់សទធ
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម)
ចំណូេេីការម្របាក់
ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន

៧៩.៤៨៥.៦៣៧

៣២៤.៨៥៧.៧៩៨

២.១៥៣.៦១៩

៨.៨០១.៨៤១

១.៦៩៤.៩២៥

៦.៨៦៧.៨៣៦

៩៤.៧៥៧

៣៨៧.២៧២

៤៧៩.៣៤០

១.៩៤២.២៨៦

២២៣.៣៤៤

៩១២.៨០៧

-

-

៨១.៩៥៧.៣៥៧

៣៣៤.៩៥៩.៧១៨

៦២.៣២៦.៤៧២

២៥២.៥៤៦.៨៦៥

ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន

៩.២៣៩.៩១០

៣៧.៧៦៣.៥១២

៨.៤២៣.៤០៧

៣៤.១៣១.៦៤៥

អនបំណេប្ាប់បនេំ

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

បំណេភត្ិសនា

៤៤៧.៦១២

១.៨២៩.៣៩០

៤០៧.៩២៩

១.៦៥២.៩២៨

ម្ូេបម្រត្បំណេ

៣៩៩.២៤៨

១.៦៣១.៧២៧

-

-

១៥.០៨១.៥២១

៦១.៦៣៨.១៧៦

១២.១៥៦.៨១៤

៤៩.២៥៩.៤១០

៦៦.៨៧៥.៨៣៦

២៧៣.៣២១.៥៤២

៥០.១៦៩.៦៥៨

២០៣.២៨៧.៤៥៥

សម្ត្េយលៅធ្គារ្្
ម្ូេបម្រត្វ ិនិ លោគ

៦០.១៥២.២០៧ ២៤៣.៧៣៦.៧៤៣

ការទទួេស្ថាេ់ម្រត្ឡប់ម្កវ ិញ
នូវចំណូេការម្របាក់
ចំណាយលេើការម្របាក់

ចំណូេេីការម្របាក់សទធ
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
២០.

ចំណូលេ៊ីការម្របារ់សទធ (ត)
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៦ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៦ខខ

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម)
ចំណូេេីការម្របាក់
ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន

១៥៦.៥០៦.២៤៩

៦៣៧.៩១៩.៤៧១

១១៤.៩១៦.០៣៨

៤៦២.៩៩៦.៧១៧

៤.៩២៣.៧៦៣

២០.០៦៩.២៥៨

២.៩១៨.៧២៥

១១.៧៥៩.៥៤៣

៣១៥.៦៩៨

១.២៨៦.៧៨៥

៩២២.២៣៨

៣.៧១៥.៦៩៧

២២៣.៣៤៤

៩១០.៣៥០

-

-

១៦១.៩៦៩.០៥៤

៦៦០.១៨៥.៨៦៤

១១៨.៧៥៧.០០១

៤៧៨.៤៧១.៩៥៧

១៧.១៦៤.៤៩៤

៦៩.៩៦២.៤៧៨

១៧.៩២៥.៥៧៨

៧២.២២២.១៥៤

អនបំណេប្ាប់បនេំ

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

បំណេភត្ិសនា

៧៣៨.៦៦៧

៣.០១០.៨០៧

៨០៣.០៤០

៣.២៣៥.៤៤៨

ម្ូេបម្រត្បំណេ

៨០៣.០៣៣

៣.២៧៣.១៦១

-

-

២៨.៦៦៩.៦៦២

១១៦.៨៥៧.៥៤២

២៤.៩៣១.១៣៩

១០០.៤៤៧.៥៥៩

១៣៣.២៩៩.៣៩២

៥៤៣.៣២៨.៣២២

៩៣.៨២៥.៨៦២

៣៧៨.០២៤.៣៩៨

សម្ត្េយលៅធ្គារ្្
ម្ូេបម្រត្វ ិនិ លោគ
ការទទួេស្ថាេ់ម្រត្ឡប់ម្កវ ិញ
នូវចំណូេការម្របាក់
ចំណាយលេើការម្របាក់
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន

ចំណូេេីការម្របាក់សទធ
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
២១.

ចំណូលេ៊ីរថ្ម្រម និខ ង្ជើខស្ថរសទធ
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ 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

៣.៣៥០.៧០៣

១៣.៦៩៤.៣២៣

៣.៥៣៦.៨៩៩

១៤.៣៣១.៥១៥

ទូរស័េានិខទូរស្ថរ

១៦៧.១១០

៦៨២.៩៧៩

១១៣.៣៥២

៤៥៩.៣០២

ការបញ្ូច េទឹកម្របាក់តាម្ទូរស័េា
លោយគាមនលេខកូដ

៧០៩.០០០

២.៨៩៧.៦៨៣

៣៤៨.០០០

១.៤១០.០៩៦

កថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរេី លសវាធា្រា៉ា ប់រខ

១៥៩.៨២៨

៦៥៣.២១៧

១៧៨.៣៨៥

៧២២.៨១៦

៨៨៩.៤៣៧

៣.៦៣៥.១២៩

៤៣១.៨៧៥

១.៧៤៩.៩៥៧

៩.៧៦៧.៥៦០

៣៩.៩២០.០១៨

៨.៦៥៦.០២៤

៣៥.០៧៤.២០៩

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

៣៦៥.៨០៩

១.៤៩៥.០៦១

៤៤៣.៩៥៧

១.៧៩៨.៩១៤

៨.៨៣៨

៣៦.១២១

១៨.៧១១

៧៥.៨១៧

១០០

៤០៩

៥៩០

២.៣៩០

៣.២៧៥.៤០០

១៣.៣៨៦.៥៦០

៣.១៨១.០៤៥

១២.៨៨៩.៥៩៤

៦.៤៩២.១៦០

២៦.៥៣៣.៤៥៨

៥.៤៧៤.៩៧៩

២២.១៨៤.៦១៥

កថ្ម្រម្េីប័ណណ Master/Visa and UPI

កថ្ម្រម្លផេខៗ

ចំណាយេីកថ្ម្រម្ និខ លជ្ើខស្ថរ

ចំណាយលសវាធ្គារ និខម្រគឹុះស្ថថន
ហិរញ្ញ វត្ថលផេខៗ
ចំណាយលសវា Union Pay
ចំណាយលផេខៗ

ចំណូេេីកថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរសទធ
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
២១.

ចំណូលេ៊ីរថ្ម្រម និខ ង្ជើខស្ថរសទធ (ត)
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៦ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៦ខខ

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម)
ចំណូេេីកថ្ម្រម្ និខ លជ្ើខស្ថរ
ការសនាឥណទន

៦.៦៨១.២៣០ ២៧.២៣២.៦៩៣

កថ្ម្រម្េីលផារម្របាក់និខលវរម្របាក់

៣.១៨៩.៣២៩

កថ្ម្រម្េីប័ណណ Master/Visa and UPI
ទូរស័េានិខទូរស្ថរ
ការបញ្ូច េទឹកម្របាក់តាម្ទូរស័េា
លោយគាមនលេខកូដ
កថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរេី លសវាធា្រា៉ា ប់រខ
កថ្ម្រម្លផេខៗ

៥.៦២៥.៣៦៩

២២.៦៦៤.៦១២

១២.៩៩៩.៧០៥

២.៥៣៧.០៨៧

១០.២២១.៩២៤

៨.១៩៦.៤៤៩ ៣៣.៤០៨.៧២៦

៧.០៤៥.០៥៧

២៨.៣៨៤.៥៣៥

៣៥៤.១៧០

១.៤៤៣.៥៩៧

១៩០.១៨៧

៧៦៦.២៦៣

១.៣៣០.០០០

៥.៤២១.០៨០

៦១៨.៤០០

២.៤៩១.៥៣៤

៤១៤.៩៦១

១.៦៩១.៣៨១

៣៨៧.៥៦៩

១.៥៦១.៥១៦

១.៦៩២.១៨៩

៦.៨៩៧.៣៦៣

៨២៦.១៧០

៣.៣២៨.៦៣៨

២១.៨៥៨.៣២៨

៨៩.០៩៤.៥៤៥

១៧.២២៩.៨៣៩

៦៩.៤១៩.០២២

២.៥២០.១៣៦ ១០.២៧២.០៧៤

២.២៧៦.៦៩៨

៩.១៧២.៨១៦

៤.៣៣២.៣៦៧ ១៧.៦៥៨.៧២៨

៣.១២៩.១៦១

១២.៦០៧.៣៩០

ចំណាយេីកថ្ម្រម្ និខ លជ្ើខស្ថរ
ចំណាយលសវា MasterCard
ចំណាយលសវា Visa Card
ចំណាយលសវាធ្គារ និខម្រគឹុះស្ថថន
ហិរញ្ញ វត្ថលផេខៗ
ចំណាយលសវា Union Pay
ចំណាយលផេខៗ

ចំណូេេីកថ្ម្រម្លជ្ើខស្ថរសទធ

៨៣៦.២៨៦

៣.៤០៨.៧០២

៧៣៩.១០២

២.៩៧៧.៨៤២

២៥.៨៨៧

១០៥.៥១៦

៣៥.៥១៧

១៤៣.០៩៨

២០០

៨១៥

១.៧៨៤

៧.១៨៨

៧.៧១៤.៨៧៦ ៣១.៤៤៥.៨៣៥

៦.១៨២.២៦២

២៤.៩០៨.៣៣៤

១១.០៤៧.៥៧៧

៤៤.៥១០.៦៨៨

១៤.១៤៣.៤៥២
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៥៧.៦៤៨.៧១០

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
២២.

ចំណូលម្របតិបតតិការង្ផេខៗ
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០១៩
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម)
ចំលណញេីអម្រតាបដូរម្របាក់សទធ
ចំណូេលផេខៗ

៦១៤.៩៤០

២.៥១៣.២៦០

១៩៧.៤៣៩

៨០០.០២៣

១០.៦៣០

៤៣.៤៤៥

៣៦០

១.៤៥៩

៦២៥.៥៧០

២.៥៥៦.៧០៥

១៩៧.៧៩៩

៨០១.៤៨២

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៦ខខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៦ខខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០១៩
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម)
ចំលណញេីអម្រតាបដូរម្របាក់សទធ
ចំណូេលផេខៗ

២៣.

១.៣៨២.៨៩៦

៥.៦៣៦.៦៨៤

៦២២.០២៩

២.៥០៦.១៥៥

១១.៧៣០

៤៧.៨១២

១៣២.១៦៣

៥៣២.៤៨៥

១.៣៩៤.៦២៦

៥.៦៨៤.៤៩៦

៧៥៤.១៩២

៣.០៣៨.៦៤០

ចំណាយបគាលរ
ិ
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្ន២
ំ ០២០

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម)
ម្របាក់លបៀវត្េរ ៍ និខម្របាក់រង្ហវន់

១៦.៥៣៦.៩៨៨

៦៧.៥៨៦.៦៧០

១៣.៥៩៥.៥៦៥

៥៥.០៨៩.២៣០

ម្របាក់បំណាច់អត្ីត្ភាេការង្ហរ

៨៩៣.៧៦៧

៣.៦៥២.៨២៦

៥៣០.៨៨៣

២.១៥១.១៣៨

ចំណាយលផេខៗលេើបគាេិក

៤៣៥.៨១២

១.៧៨១.១៦៣

៥៥៦.១០៤

២.២៥៣.៣៣៣

១៧.៨៦៦.៥៦៧

៧៣.០២០.៦៥៩

១៤.៦៨២.៥៥២

៥៩.៤៩៣.៧០១
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
២៣.

ចំណាយបគាលរ
ិ (ត)
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៦ខខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្ន២
ំ ០២០
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៦ខខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្ន២
ំ ០១៩
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម)
ម្របាក់លបៀវត្េរ ៍ និខម្របាក់រង្ហវន់
ម្របាក់បំណាច់អត្ីត្ភាេការង្ហរ
ចំណាយលផេខៗលេើបគាេិក

៣៣.១៣០.០៧៦

១៣៥.០៣៨.១៩០

២៤.២១៧.២៤៧

៩៧.៥៧១.២៨៨

១.៨២៣.៨១៩

៧.៤៣៣.៨៨៦

(២១៤.៧៤៧)

(៨៦៥.២១៦)

៩៥២.៨៤៥

៣.៨៨៣.៧៩៦

៨៨៩.៩៣៤

៣.៥៨៥.៥៤៥

៣៥.៩០៦.៧៤០

១៤៦.៣៥៥.៨៧២

២៤.៨៩២.៤៣៤

១០០.២៩១.៦១៧
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
២៤.

ចំណាយម្របតិបតតិការ
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០១៩
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម)
ការជ្ួសជ្េ និខខងទំ

២.០១២.១៤៦

៨.២២៣.៦៤១

៩២៩.៩៨១

៣.៧៦៨.២៨៣

១.២៦៤.៧៣៣

៥.១៦៨.៩៦៤

៧៥១.៩៧៤

៣.០៤៦.៩៩៩

លសវាសនតិសខ

៦០៧.២៤០

២.៤៨១.៧៩០

៤៥៦.០៩៦

១.៨៤៨.១០១

ការជ្ួេោនយនត

៦០១.៧៦៦

២.៤៥៩.៤១៨

៣៩២.០៩២

១.៥៨៨.៧៥៧

៥៧៣.៥៣១

២.៣៤៤.០២១

៤៦៧.៤៧២

១.៨៩៤.១៩៧

៣៩១.៥៧២

១.៦០០.៣៥៥

៤៧៨.៣៧៧

១.៩៣៨.៣៨៤

ទំ្ក់ទំនខ

៣៧៨.១៨៧

១.៥៤៥.៦៥០

៣០០.៩៤៩

១.២១៩.៤៤៥

ជ្ំ្ញវ ិជាជជ្ីវៈ

៣១២.៥០៩

១.២៧៧.២២៤

២៥៩.៤៥៩

១.០៥១.៣២៨

ការជ្ួេអាគារ

២៥៦.៦៥៦

១.០៤៨.៩៥៣

២១០.៥៣២

៨៥៣.០៧៦

ការធា្រា៉ា ប់រខ

១៩២.១៨៥

៧៨៥.៤៦០

១២៧.០៨៥

៥១៤.៩៤៨

អាជា្ប័ណណ

១៦៩.៧០៣

៦៩៣.៥៧៦

១៦០.៥៦០

៦៥០.៥៨៩

ថ្ងលម្របត្ិបត្តិការោនយនត

១៦៥.១៣៣

៦៧៤.៨៩៩

១៦៥.៩៦៧

៦៧២.៤៩៨

កថ្ម្រម្ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេ

៨៥.៦២៥

៣៤៩.៩៤៩

៣៥.០៨៩

១៤២.១៨១

ថ្ងលលធវើដំលណើរ

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

ថ្ងលសាជ្ិកភាេ

១២.៦៥០

៥១.៧០១

២.៥៧១

១០.៤១៨

ចំណាយលផេខៗ

៧០.៤៥៧

២៨៧.៩៥៧

១៥១.៨៥៨

៦១៥.៣២៧

៧.២២៨.៤៩១

២៩.៥៤២.៨៤៣

៥.០៩១.២៩៣

២០.៦២៩.៩១៩

សាារៈការ ិោេ័យ

ថ្ងលទឹក និខលភលើខ
ខផនកទីផារ និខការផាយ
ពាណិជ្ជកម្ម
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
២៤.

ចំណាយម្របតិបតតិការ (ត)
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៦ខខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៦ខខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០១៩
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម)
ការជ្ួសជ្េ និខខងទំ

៣.៧៨៣.៧៣០

១៥.៤២២.៤៨៣

១.៧៣៥.៩០០

៦.៩៩៣.៩៤១

២.៥១៩.០២៦

១០.២៦៧.៥៥០

១.៥៥៧.៤៤៧

៦.២៧៤.៩៥៤

លសវាសនតិសខ

១.២៣៨.២០៣

៥.០៤៦.៩១៥

៧៦៣.៤៥២

៣.០៧៥.៩៤៨

ការជ្ួេោនយនត

១.១៨៣.៦០៣

៤.៨២៤.៣៦៦

៨៧៩.៦៤៨

៣.៥៤៤.១០២

ការជ្ួេអាគារ

១.១០១.៨៤៩

៤.៤៩១.១៣៧

៤២១.៥៥៥

១.៦៩៨.៤៤៥

ថ្ងលទឹក និខលភលើខ

១.០៧៨.៨១២

៤.៣៩៧.២៣៨

៨៧២.០៦៩

៣.៥១៣.៥៦៦

៩១២.៩៥៩

៣.៧២១.២២១

៨៨៦.៧៧៨

៣.៥៧២.៨២៩

ទំ្ក់ទំនខ

៧៦២.៩០២

៣.១០៩.៥៨៩

៥៣៦.១២៤

២.១៦០.០៤៤

ជ្ំ្ញវ ិជាជជ្ីវៈ

៦៣៣.៧៤៨

២.៥៨៣.១៥៧

៤៧៦.៤៤៧

១.៩១៩.៦០៥

ថ្ងលម្របត្ិបត្តិការោនយនត

៣៨២.២៣៧

១.៥៥៧.៩៩៨

៣១៣.០៨៨

១.២៦១.៤៣២

ការធា្រា៉ា ប់រខ

៣៧៨.៣១៦

១.៥៤២.០១៦

២៤៤.៥៣៤

៩៨៥.២២៧

អាជា្ប័ណណ

៣៥៤.៧៩២

១.៤៤៦.១៣២

៣២០.១៨៤

១.២៩០.០២១

កថ្ម្រម្ម្រកុម្ម្របឹកាភិបាេ

១៧១.៩៨៥

៧០១.០១១

៦៩.៦៨៥

២៨០.៧៦១

ថ្ងលលធវើដំលណើរ

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

ថ្ងលសាជ្ិកភាេ

៣១.៣៩០

១២៧.៩៤៦

១៩.៣៥៩

៧៧.៩៩៧

ចំណាយលផេខៗ

១៤៣.៩៣០

៥៨៦.៦៥៧

២៨២.២៩១

១.១៣៧.៣៥១

១៥.០៥៣.០៣៨

៦១.៣៥៦.១៨៣

៩.៨៨៨.២៦៧

៣៩.៨៣៩.៨២៨

សាារៈការ ិោេ័យ

ខផនកទីផារ និខការផាយ
ពាណិជ្ជកម្ម
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
២៥.

ចំណាយរ ំលស់
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០១៩
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម)
ម្រទេយសម្បត្តិ និខបរ ិកាេរ

២.៩០៨.៨៧៥

១១.៨៨៨.៥៧២

១.៩៥៩.៥១១

៧.៩៣៩.៩៣៩

សិទិក
ធ នខការលម្របើ ម្របាស់ម្រទេយសកម្ម

១.៨៤៨.២៩៥

៧.៥៥៣.៩៨២

១.៣៦៨.៥៥៦

៥.៥៤៥.៣៨៩

២៧៩.១៧០

១.១៤០.៩៦៨

២០៩.១៣១

៨៤៧.៣៩៨

៥.០៣៦.៣៤០

២០.៥៨៣.៥២២

៣.៥៣៧.១៩៨

១៤.៣៣២.៧២៦

ម្រទេយសកម្មអរូបី

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៦ខខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៦ខខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០១៩
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម)
ម្រទេយសម្បត្តិ និខបរ ិកាេរ

៥.៦៤៧.៩៧២

២៣.០២១.១៣៤

៣.៧៣៤.០៤៣

១៥.០៤៤.៤៥៩

សិទិក
ធ នខការលម្របើ ម្របាស់ម្រទេយសកម្ម

២.៨៥៤.៨០២

១១.៦៣៦.១៧៤

២.៦៨៥.៣៨៣

១០.៨១៩.៤០៨

៥៤៥.១៦៤

២.២២២.០៨៨

៣៥៣.៦៥៥

១.៤២៤.៨៧៦

៩.០៤៧.៩៣៨

៣៦.៨៧៩.៣៩៦

៦.៧៧៣.០៨១

២៧.២៨៨.៧៤៣

ម្រទេយសកម្មអរូបី
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
២៦.

ការខាតបខ់សទធរ ំេឹខទរង្លើម្រទេយសរមមហរិ ញ្ញ វតថ
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០១៩
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម)
ឥណទនផដេ់អត្ិងិជ្ន
សម្ត្េយលៅធ្គារ្្
ម្ូេបម្រត្វ ិនិ លោគ
ម្របាក់កក់សម្រាប់ការជ្ួ េ

២.៦៩៧.៩៨៤

១១.០២៦.៦៦១

៩០១.២៦៥

៣.៦៥១.៩២៦

១២៩.៤១៥

៥២៨.៩១៩

៩៨.៧៩៤

៤០០.៣១៣

៥៨៦

២.៣៩៥

៥៧.២៣២

២៣១.៩០៤

(៩.១២៤)

(៣៧.២៩០)

(២៥៣)

(១.០២៥)

៣.០០៤

១២.២៧៧

(១៧.៩៤៨)

(៧២.៧២៥)

២.៨២១.៨៦៥

១១.៥៣២.៩៦២

១.០៣៩.០៩០

៤.២១០.៣៩៣

កិចចសនាឥណទន និខកិចចសនា
ធា្ហិរញ្ញ វត្ថ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៦ខខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៦ខខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០១៩
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម)
ឥណទនផដេ់អត្ិងិជ្ន
សម្ត្េយលៅធ្គារ្្
ម្ូេបម្រត្វ ិនិ លោគ
ម្របាក់កក់សម្រាប់ការជ្ួ េ

៤.០៦២.០១៧

១៦.៥៥៦.៧៨១

៨០២.៦៣២

៣.២៣៣.៨០៤

៧២០.៣២៤

២.៩៣៦.០៤១

១.០៨៣.២៦៤

៤.៣៦៤.៤៧១

(៧៣៤)

(២.៩៩២)

(៥.៥២៥)

(២២.២៦០)

(៨.៩៥៥)

(៣៦.៥០១)

២៧៤

១.១០៤

១៣.១៤២

៥៣.៥៦៧

(៨.៨៣៧)

(៣៥.៦០៥)

៤.៧៨៥.៧៩៤

១៩.៥០៦.៨៩៦

១.៨៧១.៨០៨

៧.៥៤១.៥១៤

កិចចសនាឥណទន និខកិចចសនា
ធា្ហិរញ្ញ វត្ថ
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
២៧.

ស្ថច់ម្របារ់ និខស្ថច់ម្របារ់សមមូល
សម្រាប់លគាេបំណខថ្នរបាយការណ៍េំហូរស្ថច់ម្របាក់ ស្ថច់ ម្របាក់ និ ខស្ថច់ ម្របាក់ សម្ម្ូ េ រួម្ាន៖
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០
ដោលរអាលម្រ ិក
ស្ថច់ម្របាក់កនខថ្ដ

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្ន២
ំ ០១៩
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៣០៤.៤៧២.១៤០

១.២៤៦.២០៤.៤៦៩

១៩៩.៧៥០.៥៣១

៨១២.១៨៥.៦៥៩

៣៧០.៩៥៣.១០៣

១.៥១៨.៣១១.០៥១

២២២.៨៣០.៧៣៩

៩០៦.០២៩.៧៨៥

១៦៨.១៥៣.២៩០

៦៨៨.២៥១.៤១៦

៤៤.៨៤៦.៨៥៦

១៨២.៣៤៧.៣១៦

សម្ត្េយលៅធ្គារជាត្ិ
ថ្នកម្ពជា
សម្ត្េយលៅធ្គារ្្

៨៤៣.៥៧៨.៥៣៣ ៣.៤៥២.៧៦៦.៩៣៦

៤៦៧.៤២៨.១២៦ ១.៩០០.៥៦២.៧៦០

ស្ថច់ម្របាក់ សទធ និ ខ ស្ថច់ ម្របាក់សម្ម្ូ េ រួម្ាន ស្ថច់ម្របាក់ និខម្របាក់ បលញ្ញើានកាេកំ ណត្់ រយៈលេេខលី ខដេ
ានអាយកាេលដើ ម្ ៣ខខ ឬត្ិចជាខលនុះ លោយកាត្់កខឥណទនវ ិបារូបន៍ ខដេលៅសេ់។ ត្ថ្ម្លលោខថ្នម្រទេយ
សកម្មទំខលនុះ គឺ ម្របហាក់ម្របខហេនឹខត្ថ្ម្លសម្រម្យ។ ស្ថច់ម្របាក់ និ ខ ស្ថច់ ម្របាក់ សម្ម្ូ េសម្រាប់ដំណាច់
ការ ិយបរ ិលចេទ ដូចខដេបានបង្ហាញលៅកនខរបាយការណ៍េំហូរស្ថច់ ម្របាក់ អាចម្រត្ូវបានផាូផាខជាម្ួ យធាត្ខដេ
ពាក់េ័នធលៅកនខរបាយការណ៍ស្ថថនភាេហិរញ្ញ វត្ថ ដូចខដេបានបង្ហាញខាខលេើ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
២៨.

សមព័នធញាតិ

(ក)

សម្ត្េយសម្ព័នញា
ធ ត្ិ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

កម្ចីេីធ្គារជាត្ិថ្ន
ម្របលទសកាណាោ

១២៥.៣០២.៥៨២

៥១២.៨៦៣.៤៦៨

១២៨.០០០.០០០

៥២១.៦០០.០០០

៣.៧១១.៦៩៩

១៥.១៩១.៩៨៣

៣.៨០៣.២០២

១៥.៤៩៨.០៤៨

ម្របាក់បលញ្ញើ និខម្របាក់ត្ម្ាេ់លោយ
គណៈម្រគប់ម្រគខសំខាន់ៗ អភិបាេ
និខភាគទនិក
(ខ)

ម្របត្ិបត្តិការជាម្ួយសម្ព័នញា
ធ ត្ិ្្
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០១៩
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម)
ចំណាយលេើការម្របាក់ឲ្យធ្គារជាត្ិ
ថ្នម្របលទសកាណាោ

២.៥៦៧.៤៩៦

១០.៤៩៣.៣៥៦

១.៩៦១.៨២៣

៧.៩៤៩.៣០៧

១៨.៨០១

៧៦.៨៣៩

២៩.៥០២

១១៩.៥៤៣

ចំណាយលេើការម្របាក់ឲ្យគណៈ
ម្រគប់ម្រគខសំខាន់ៗ អភិបាេ និ ខ
ភាគទនិក

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៦ខខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៦ខខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០១៩
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម)
ចំណាយលេើការម្របាក់ឲ្យធ្គារជាត្ិ
ថ្នម្របលទសកាណាោ

៥.២២០.៦៦៦

២១.២៧៩.៤៣៥

៣.៩១១.៦១២

១៥.៧៥៩.៨៨៥

៧៤.៧១៩

៣០៤.៥៥៥

៦៤.០៧៦

២៥៨.១៦២

ចំណាយលេើការម្របាក់ឲ្យគណៈ
ម្រគប់ម្រគខសំខាន់ៗ អភិបាេ និ ខ
ភាគទនិក
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
២៨.

សមព័នធញាតិ (ត)

(គ)

ម្របារ់ង្បៀវតេរ ៍របស់គណៈម្រគប់ម្រគខសំខាន់ៗ អភិបាល និខភាគទនិរ
ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៣ខខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០១៩
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម)
ម្របាក់លបៀវត្េរ ៍ និខអត្ថម្របលោជ្ន៍

៤.០៨៨.៨៩២

១៦.៧១១.៣០២

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៦ខខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

៤.០៧៨.៤០៥

១៦.៥២៥.៦៩៧

ដំណាច់ការ ិយបរ ិលចេទ ៦ខខ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០១៩
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

(ម្ិនបានម្រត្ួត្េិនិត្យ និខលធវើសវនកម្ម)
ម្របាក់លបៀវត្េរ ៍ និខអត្ថម្របលោជ្ន៍

៧.៧៨០.៧៤២

៣១.៧១៤.៣០៤
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៥.៥២២.៨០៨

២២.២៥១.៣៩៣

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
២៩.

រិចចសនាឥណទាន និខ រិចចសនាធានាហិរញ្ញ វតថ
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្ន២
ំ ០២០
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៩

ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

ឥណទនវ ិបារូបន៍ខដេ
ម្ិនទន់បានលម្របើ
ម្ូេបម្រត្បំណេ

៧៨.៧៦៧.៣៧០ ៣២២.៣៩៤.៨៤៥ ៥០.៣៤២.៤៣៨
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

បណណ ឥណទនខដេម្ិនទន់បានលម្របើ

៩.៩៦៦.១៥៤

៤០.៧៩១.៤៦៨

៩.៤៣០.៣១៦

៣៨.៤២៨.៥៣៨

ម្ូេបម្រត្

៤.៤០០.០០០

១៨.០០៩.២០០

៤.៤០០.០០០

១៧.៩៣០.០០០

ការធា្លេើការទូទត្់

៨.៤០១.២៥៤

៣៤.៣៨៦.៣៣៣

៥.៨៩៧.១០៣

២៤.០៣០.៦៩៥

៤.៣១៧.៦៩០

១៧.៦៧២.៣០៥

៥.២១៣.៨៩៩

២១.២៤៦.៦៣៨

៣.១៦២

១២.៩៤២

១៥.២០១

៦១.៩៤៤

៣៣០.៤០២

១.៣៥២.៣៣៥

៣៣០.៤០២

១.៣៤៦.៣៨៨

ម្ូេបម្រត្បំណេលេើការលដញថ្ងល
ម្ូេបម្រត្បំណេលេើការធា្
ការធា្លផេខៗ

១២៤.៤២១.៣២១
៣០.

២០៥.១៤៥.៤៣៥

៥០៩.២៥៦.៤៦៦ ៩៩.៧២១.៣១១ ៤០៦.៣៦៤.៣៤២

របាយការណ៍តាមខផនរ
ធ្គារ ម្ិនម្រត្ូវបានត្ម្រម្ូវឲ្យលធវើរបាយការណ៍តាម្ខផនកលទ េី លម្រពាុះម្របាក់ចំណូេម្ួ យភាគធំ គឺ បានម្កេី អាជ្ី វកម្ម
ខផនកខត្ម្ួ យ ខដេជាឥណទន និ ខម្របាក់កម្ចី។ សកម្មភាេទំខអស់ម្រត្ូវបានលធវើលឡើខ លៅកនខម្រេុះរាជាណាចម្រក
កម្ពជា។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
៣១.

ការម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ
លគាេការណ៍ម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ថរបស់ធ្គារ បានលធវើលឡើខស្សបលៅនឹខលគាេការណ៍ខដេបានបង្ហាញ
លៅកនខរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថម្របចំឆ្នំ

សម្រាប់ដំណាច់ ការ ិយបរ ិលចេទគិត្ម្រត្ឹម្ ថ្ងៃទី

លេើកខេខខត្ចំណចខដេបានបង្ហាញលៅកនខកំណត្់ សាាេ់លេខ ៣២។

៣១ ខខធនូ

ឆ្នំ

២០១៩

ការខាត្បខ់រ ំេឹខទក - បខម្រម្បម្រម្ួេថ្ន ECL ថ្នឥណទនផតេដ
់ េ់អត្ិងិជ្ន
តារាខខាខលម្រកាម្សលខេបេីសំវ ិធានធនលេើការខាត្បខ់ ឥណទនផតេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន្ដំ ណាច់ ការ ិយបរ ិលចេទ ៖
ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០
ដំណាក់កាេ ដំណាក់កាេ ដំណាក់កាេ
ទី១

ទី២

ទី៣

ECL

ECL

អាយកាេ

អាយកាេ

ដោលរ

ដោលរ

ដោលរ

អាលម្រ ិក

អាលម្រ ិក

អាលម្រ ិក

ECL ១២ខខ

វ ិធានធនលេើការខាត្បខ់លៅ
ថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០២០

១.៥៧៣.៨៨១

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

៥៦៦.៣១៧ ៤.២១៥.២៥៤

ពាន់លរៀេ

៦.៣៥៥.៤៥២ ២៥.៨៩៨.៤៦៧

បខម្រម្បម្រម្ួេវ ិធានធនលេើការខាត្បខ់
លផារលៅដំណាក់កាេទី ១

១៣.៥៨៩

(១៣.៥៨៩)

-

-

-

លផារលៅដំណាក់កាេទី ២

(៨.៨៣៣)

៨.៨៣៣

-

-

-

លផារលៅដំណាក់កាេទី ៣

(៣.៣៣៩) (២០៣.៩៥៦)

២០៧.២៩៥

-

-

ការវាស់ខវខលឡើខវ ិញលេើវ ិធានធនលេើការ
ខាត្បខ់សទធ (*)
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថទទួេស្ថាេ់ងីម
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថខេខទទួេស្ថាេ់
បខម្រម្បម្រម្ួេ្្
ភាេេលម្អៀខេីការផ្ទលស់បូររូ
ត បិយបណណ

៨០.៦៥២

៨៨៣.៧៦៤ ២.៩៧៤.៧៤៥

៣.៩៣៩.១៦១ ១៦.១២២.៩៨៦

៤៣៦.៤២២

-

-

៤៣៦.៤២២

១.៧៨៦.២៧៥

(១៦៤.០៣០)

(១៧.៣៩០)

(៥៥.៣៣៧)

(២៣៦.៧៥៧)

(៩៦៩.០៤៦)

(២៣)

(១០.០១៧)

(១៦០.២៨០)

(១៧០.៣២០)

(៦៩៧.១២០)

-

-

-

-

១១៤.៣៩៩

សំវ ិធានធនលេើការខាត្បខ់
លៅថ្ងៃទី ៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០

១.៩២៨.៣១៩ ១.២១៣.៩៦២ ៧.១៨១.៦៧៧ ១០.៣២៣.៩៥៨ ៤២.២៥៥.៩៦១

(*) រាប់បញ្ូច េការវាស់ខវខលឡើខវ ិញលេើវ ិធានធនលេើការខាត្បខ់ (ប្ាប់េីការលផារ) ខដេបណា
ត េម្កេី ការផ្ទលស់

បតូរបរ ិាណនិ ខគណភាេឥណទនថ្នម្របាក់ កម្ចីខដេានស្ស្ថប់ ។
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រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
៣១.

ការម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)
ការខាត្បខ់រ ំេឹខទក - បខម្រម្បម្រម្ួេថ្ន ECL ថ្នឥណទនផតេដ
់ េ់អត្ិងិជ្ន (ត្)

ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ដំណាក់កាេ ដំណាក់កាេ ដំណាក់កាេ
ទី១

ទី២

ទី៣

ECL

ECL

អាយកាេ

អាយកាេ

ដោលរ

ដោលរ

ដោលរ

អាលម្រ ិក

អាលម្រ ិក

អាលម្រ ិក

ECL ១២ខខ

សរប
ដោលរអាលម្រ ិក

ពាន់លរៀេ

វ ិធានធនលេើការខាត្បខ់លៅ
ថ្ងៃទី ១ ខខម្ករា ឆ្នំ២០១៩

១.១០០.៩០៩

៧៨២.៣៣៤ ២.៩៧៥.៨៤៣

៤.៨៥៩.០៨៦ ១៩.៥២៣.៨០៦

បខម្រម្បម្រម្ួេវ ិធានធនលេើការ
ខាត្បខ់
លផារលៅដំណាក់កាេទី ១

១០៨.៦១២

(១០៦.៤៣២)

(២.១៨០)

-

-

លផារលៅដំណាក់កាេទី ២

(៥.៤៥៣)

៥៣.២០៣

(៤៧.៧៥០)

-

-

លផារលៅដំណាក់កាេទី ៣

(៥.០៤២)

(២២៩.២៦០)

២៣៤.៣០២

-

-

២២៤.៦២៦ ១.៦៣៩.០៦៣

១.៦៥៣.៨៨៩

៦.៧៣៩.៥៩៧

ការវាស់ខវខលឡើខវ ិញលេើវ ិធានធនលេើ
ការខាត្បខ់សទធ (*)
ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថទទួេស្ថាេ់ងីម

(២០៩.៨០០)
១.០២៦.៣១៨

៤៧.៦៣៨

៤៧១.៦៧៦

១.៥៤៥.៦៣២

៦.២៩៨.៤៥០

(៤៤០.៧៤២) (១៣៧.៤១២)

(២៩១.៥២៨)

(៨៦៩.៦៨២)

(៣.៥៤៣.៩៥៤)

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថខេខ
ទទួេស្ថាេ់
បខម្រម្បម្រម្ួេ្្
ភាេេលម្អៀខេីការផ្ទលស់បូរត
រូបិយបណណ

(៩២១)

(៦៨.៣៨០) (៧៦៤.១៧២)

-

-

-

(៨៣៣.៤៧៣) (៣.៣៩៦.៤០២)
-

២៧៦.៩៧០

សំវ ិធានធនលេើការខាត្បខ់
លៅថ្ងៃទី ៣១ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៩

១.៥៧៣.៨៨១

៥៦៦.៣១៧ ៤.២១៥.២៥៤

៦.៣៥៥.៤៥២ ២៥.៨៩៨.៤៦៧

(*) រាប់បញ្ូច េការវាស់ខវខលឡើខវ ិញលេើវ ិធានធនលេើការខាត្បខ់ (ប្ាប់េីការលផារ) ខដេបណា
ត េម្កេី ការផ្ទលស់
បតូរបរ ិាណនិ ខគណភាេឥណទនថ្នម្របាក់ កម្ចីខដេានស្ស្ថប់ ។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
៣១.

ការម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)
ហានិភ័យសនានីយភាេ
ការវ ិភាគតាម្អាយកាេថ្នបំណេហិរញ្ញវត្ថ និខម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ
តារាខខាខលម្រកាម្បង្ហាញេីអាយកាេលៅតាម្កិចចសនាជាក់ខសតខខដេលៅសេ់

ថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ និខ

បំណេហិរញ្ញ វត្ថរបស់ធ្គារ។ ផេបូកថ្នសម្ត្េយខដេបានបង្ហាញលៅកនខការវ ិភាគតាម្អាយកាេម្ិនអាច
ផាូផាខជាម្ួយនឹខត្ថ្ម្លលោខថ្នម្រទេយសកម្ម
និខបំណេដូចខដេបានបង្ហាញលៅកនខរបាយការណ៍ស្ថថនភាេ
ហិរញ្ញ វត្ថលឡើយ។ លនុះលោយស្ថរខត្ការវ ិភាគភាេតាម្អាយកាេ រួម្បញ្ូច េ េំហូរស្ថច់ម្របាក់ទំខអស់ខដេ

ទក់ទខនឹខម្របាក់លដើម្ លោយេំខផអកលេើម្ូេោឋនអបបរហា ។ ចំនួនទឹកម្របាក់សម្រាប់កិចចសនាឥណទន និខ
កិចចសនាធា្ហិរញ្ញ វត្តគឺជាចំនួនអត្ិបរ ិាខដេអាចម្រត្ូវបានដកលចញលម្រកាម្កិចចសនាឥណទន
កិចចសនាធា្ហិរញ្ញ វត្ថខដេរួម្បញ្ូច េទំខ
ស្ថច់ម្របាក់ខដេេំ បានលធវើអបបរហា

ឬលៅថា

រយៈលេេដំ បូខខដេ កិចចសនាទំខលនុះម្រត្ូវបានទូទត្់។ េំហូរ

ជាបំណេខដេសថិត្លៅលម្រកាម្កិចចសនាធា្ហិរញ្ញ វត្ថ

ម្របហាក់ម្របខហេលោយខបខខចកខផអកលេើកាេបរ ិលចេទដំបូខ ខដេលគអាចទូទត្់ បាន។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
៣១. ការម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)
ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្)
ការវ ិភាគតាម្អាយកាេថ្នបំណេហិរញ្ញវត្ថ និខម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ (ត្)
ត្ថ្ម្លដេ
ត្ថ្ម្លលោខ

េំហូរចូេ/(លចញ)

រហូត្ដេ់ ១ខខ

>១–៣ ខខ

> ៣–១២ខខ

> ១–៥ ឆ្នំ

លេើសេី ៥ឆ្នំ

ម្ិនានអាយកាេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

៣០៤.៤៧២.១៤០

៣០៤.៤៧២.១៤០

៣០៤.៤៧២.១៤០

-

-

-

-

-

១.១៧៤.០០២.៨៤៧ ១.១៧៤.៧៣៩.៤៦៦

២៦៥.៦៦១.៥៤៤

២៣០.០៤៣.៥៧៤

៣៨៥.៣៣៦.៣២៨

-

-

២៩៣.៦៩៨.០២០

៧៥.០៤៣.៤០៨

-

-

-

៥២៥.៦៩៧.២៧៩ ២.៣៩៦.៣២៦.៩៩២ ១.០៥៦.៩៦៨.៤៦២

-

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្ន២
ំ ០២០
ម្រទេយសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថតាម្ម្របលភទ
ម្រទេយសកម្មម្ិនខម្ននិសេនា
ស្ថច់ម្របាក់កនខថ្ដ
សម្ត្េយលៅធ្គារជាត្ិថ្នកម្ពជា
សម្ត្េយលៅធ្គារ ្្

២៦២.៤០៧.៧៥៤

២៦៤.៩៣៩.៤១៨

១១៩.៦១០.០២៨

៧០.២៨៥.៩៨២

៣.១១៩.០០៧.៩៨៩

៤.៣១៨.៣១៥.៩៩៩

២២០.៣៩០.៣២៧

១១៨.៩៣២.៩៣៩

ម្ូេបម្រត្វ ិនិ លោគ

៣.៣៨៦.៥៥២

៤.០៨៦.៤៦០

-

-

-

៤.០៨៦.៤៦០

-

-

ម្រទេយសកម្មលផេខៗ

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

៤.៨៧៣.២៧០.៨២១

៩១៧.៤០៥.៣២០

៤១៩.២៨៣.៦៧៦

៩៨៦.១៥៥.៧០៣

២.៤០១.១០៥.៥៧៨ ១.០៥៨.៨៩៨.៧២៥

២៩៣.៦៩៨.០២០

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

ឥណទនផដេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន

សម្ម្ូេជាដោលរអាលម្រ ិក
សម្ម្ូេជាពាន់ លរៀេ

៦.០៧៦.៥៤៧.០២២
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
៣១. ការម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)
ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្)
ការវ ិភាគតាម្អាយកាេថ្នបំណេហិរញ្ញវត្ថ និខម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ (ត្)
ត្ថ្ម្លដេ

ម្ិនាន

ត្ថ្ម្លលោខ

េំហូរចូេ/(លចញ)

រហូត្ដេ់ ១ខខ

> ១– ៣ ខខ

> ៣ – ១២ ខខ

> ១– ៥ ឆ្នំ

លេើសេី ៥ ឆ្នំ

អាយកាេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០
បំំណេហិរញ្ញវត្ថតាម្ម្របលភទ
បំណេ ម្ិនខម្ននិ សេនា
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន

៣.៨២២.៩០៥.៤២៥

(៣.៨៥៥.៧៣៨.៩២២)

២០.៩៣៧.៣៧៩

(២៥.៦៥៤.៤៥០)

ម្របាក់កម្ចី

២៣៨.៨៤២.១៩៧

(២៦០.៣៣៤.៦៧០)

អនបំណេ

១២៥.៣០២.៥៨២

(១៧០.៧២៣.០១១)

-

-

បំណេភត្ិ សនា

៣៥.៩១៥.៦៨៧

(៤៣.២៧០.៨១៦)

(១.០៦៤.៧៦៥)

(២.១០៦.៥៣០)

បំណេលផេខៗ

២២.៣៨៩.៨៧៨

(២២.៣៨៩.៨៧៨)

(៤.៩០០.៣៣៥)

(១៦.៩៣៤.១៨៥)

ម្ូេបម្រត្បំ ណេ

៤.២៦៦.២៩៣.១៤៨ (៤.៣៧៨.១១១.៧៤៧)

(៣.០៧៤.៣៧៥.៨៦៣) (១៧៩.៧២២.៦២៩)
(៨០៦.៥៨០)

(៨០៦.៥៨០)

(១៤.៩១៩.៩៩១) (២៩.៤៣០.៣២១)

(៣.០៩៦.០៦៧.៥៣៤) (២២៩.០០០.២៤៥)

(៥៥៩.៦៨១.៥៦៥)

(៤១.៩៥៨.៨៦៥)

-

-

(៨០៦.៥៨០) (២៣.២៣៤.៧១០)

-

-

(២០០.៦៨៨.៤២៥)

(១៥.១២៤.៨៥៨)

(១៧១.០៧៥)

-

-

(៦៤.៨៩២.៨៤៧)

(១០៥.៨៣០.១៦៤)

-

(៨.៩៥៥.៤៤៥) (២៧.៣៥៥.២៨៧)

(៣.៧៨៨.៧៨៩)

-

(៥១០.៦៧៣)

-

(៧៧០.១៣២.០១៥) (១៧២.៦១១.២៥២) (១១០.៣០០.៧០១)

-

-

(៤៤.៦៨៥)

កិចចសនាឥណទននិខ
កិចចសនាធា្ហិរញ្ញ វត្ត

-

(៩៤.៨១៤.៧១៩)

សម្ម្ូេជាដោលរអាលម្រ ិក

៤.២៦៦.២៩៣.១៤៨

(៤.៤៧២.៩២៦.៤៦៦)

សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ

(១០.១៤៩.៣២៦)

(១១.៦២៩.៩៦៣)

(៦៣.៧១៥.៧៧២)

(៩.៣១៩.៦៥៨)

-

-

(៣.១០៦.២១៦.៨៦០) (២៤០.៦៣០.២០៨) (៨៣៣.៨៤៧.៧៨៧) (១៨១.៩៣០.៩១០) (១១០.៣០០.៧០១)

-

១៧.៤៦១.៩៣៧.៨៥៥ (១៨.៣០៧.៦៨៨.០២៥) (១២.៧១៣.៧៤៥.៦០៨) (៩៨៤.៨៩៩.៤៤១) (៣.៤១២.៩៣៨.៩៩២) (៧៤៤.៦៤៣.២១៥)
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(៤៥១.៤៦០.៧៦៩)

-

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
៣១. ការម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)
ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្)
ការវ ិភាគតាម្អាយកាេថ្នបំណេហិរញ្ញវត្ថ និខម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ (ត្)
ត្ថ្ម្លដេ

ម្ិនាន

ត្ថ្ម្លលោខ

េំហរូ ចូេ/(លចញ)

រហូត្ដេ់ ១ខខ

> ១– ៣ ខខ

> ៣ – ១២ ខខ

> ១– ៥ ឆ្នំ

លេើសេី ៥ ឆ្នំ

អាយកាេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

ម្រទេយសកម្មហរិ ញ្ញវត្ថតាម្ម្របលភទ
ម្រទេយសកម្មម្ិនខម្ននិសេនា
ស្ថច់ម្របាក់កខថ្ដ
ន

២៥១.៧៥០.២០៥

២៥១.៧៥០.២០៥

២៥១.៧៥០.២០៥

-

-

-

-

-

១.១៥១.៦៥៤.២៣៩

១.១៥២.៧៥៦.៣៤៩

៣៥៧.១០៦.១០៦

១៦៨.០៨៨.៤៣៩

១៩២.០១៦.០៨៩

-

- ៤៣៥.៥៤៥.៧១៥

៩៣.៤១១.៦៨៩

៩៤.៨១៧.៤៣៣

២៤.៨២៣.៤១៦

១២.៦៩៩.៩៨៣

៥៧.២៩៤.០៣៤

-

-

-

២.៧៥៨.០៧០.៩១៣

៣.៨១៦.១៣៣.៣១១

១៥៨.០២១.២៨៨

១១៤.១៨១.៦៣២

៤៩៧.៤១៥.៤៣៤ ២.១៥១.៥៦៣.៣៤០

៨៩៤.៩៥១.៦១៧

-

៣៣.២៨៥.៤៣៤

៣៦.៥៨១.២១៧

-

-

៣០.០០០.០០០

៦.៥៨១.២១៧

-

-

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

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

សម្ត្េយលៅធ្គារជាត្ិ
ថ្នកម្ពជា
សម្ត្េយលៅធ្គារ្្
ឥណទនផដេ់ដេ់អត្ិងិជ្ន
វ ិនិលោគលេើម្ូេបម្រត្
ម្រទេយសកម្មលផេខៗ

សម្ម្ូេជាដោលរអាលម្រ ិក
សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ

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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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ខែ និខ៦ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
៣១. ការម្រគប់ម្រគខហានិភ័យហិរញ្ញ វតថ (ត)
ហានិភ័យសនានីយភាេ (ត្)
ការវ ិភាគតាម្អាយកាេថ្នបំណេហិរញ្ញវត្ថ និខម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថ (ត្)
ត្ថ្ម្លដេ

ម្ិនានអាយ

ត្ថ្ម្លលោខ

េំហូរចូេ/(លចញ)

រហូត្ដេ់ ១ខខ

> ១– ៣ ខខ

> ៣ – ១២ ខខ

> ១– ៥ ឆ្នំ

លេើសេី ៥ ឆ្នំ

កាេ

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

ដោលរអាលម្រ ិក

(២.៧៦៣.០៧០.៨៤៨)

(១៦១.០២០.៧២៩)

(៤៤៩.២៦៧.០៩៣)

(៥៣.៨១៤.៨២៧)

-

-

ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន២
ំ ០១៩

បំំណេហិរញ្ញវត្ថតាម្ម្របលភទ
បំណេ ម្ិនខម្ននិសេនា
ម្របាក់បលញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន

៣.៣៩៥.៣៤៣.៤៤៩ (៣.៤២៧.១៧៣.៤៩៧)

ម្ូេបម្រត្បំណេ

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)

-

-

អនបំណេ

១២៨.០០០.០០០

(១៧៨.៤៤០.៣៨២)

-

-

(២០.១២៦.៩០៤)

(៧០.៧០៨.៨៨០)

(៨៧.៦០៤.៥៩៨)

-

បំណេភត្ិសនា

៣៦.៥១៣.៤០៧

(៤៤.០៩០.២៧៣)

(៥៥៩.៥៥៨)

(១.០៦៦.០៥៣)

(៤.៩៩៩.៧៧៣)

(២២.៩៥៤.៨៣៧)

(១៤.៥១០.០៥២)

-

បំណេលផេខៗ

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)

-

-

(៦៨.៤៩៧.១០៣)

(៥៥.៤៦៣.៧៤៨)

(២.៧៧៣.៥២៤)

(១.៥៣៥.៥៩៥)

៣.៨៨៤.០៣៩.៥៩៥

(៤.០៥២.៩៨៦.៦៧២)

(២.៨៦៧.៤១៩.៦៤៨)

(២៦៤.៩៨០.៨២៨)

កិចចសនាឥណទននិខកិចចសនា
ធា្ហិរញ្ញវត្ត
សម្ម្ូេជាដោលរអាលម្រ ិក
សម្ម្ូេជាពាន់លរៀេ

១៥.៨២៧.៤៦១.៣៥០

-

-

(៦២៤.៩៤២.៣៥៥)

(១៩២.៩៩៧.៦១៨) (១០២.៦៤៦.២២៣)

-

(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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(៨.៧២៤.២៣៦)

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ ខែ និខ ៦ ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
៣២.

ផលបោះពាល់េ៊ី រូវ៊ីដ-១៩
េិភេលោកម្រត្ូវបានរខផេប៉ាុះពាេ់អំេីជ្ម្ៃឺរាត្ត្ាត្វ ីរសកូ រណា (“កូវ ីដ-១៩”)។ លៅថ្ងៃទី ៣០ ខខម្ករា ឆ្នំ២០២០
អខាការសខភាេេិភេលោកបានម្របកាសអាសននអនតរជាត្ិ បណា
ត េអំេី

កូវ ីដ-១៩។ ចប់េីថ្ងៃទី ១១ ខខម្ី្

ឆ្នំ២០២០ អខាការសខភាេេិ ភេលោកបានម្របកាសជាផលូវការថា កូ វ ីដ-១៩ ជាជ្ម្ៃឺរាត្ត្ាត្េិភេលោក។ ការរ ីក
រាេោេថ្នជ្ម្ៃឺកូវ ីដ-១៩
េិភេលោក។

ានផេប៉ាុះពាេ់ជាខាលំខ

ដេ់សខភាេការបនតអាជ្ីវកម្មទូលៅ

និខ

លសដឋកិចច

ធ្គារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា និខ រាជ្រោឋភិ បាេកម្ពជាបានលរៀបចំវ ិធានការ លដើម្បីជ្ួយសម្រម្ួេដេ់

អាជ្ីវកម្មកនខម្រគាេំបាកលនុះ។

គណៈម្រគប់ម្រគខនឹខបនតការម្រត្ួត្េិនិត្យេីផេប៉ាុះពាេ់

និខ

ចត្់ វ ិធានការ

ទប់ស្ថាត្់។
ធ្គារបានលធវើការវ ិនិច័េយចំលពាុះ

ផេប៉ាុះពាេ់ថ្ន

កូ វ ីដ-១៩លៅតាម្ការខណ្ំរបស់ធ្គារជាត្ិ ថ្នកម្ពជា

និខ សតខ់ោររបាយការណ៍ទក់ទខនឹខហិរញ្ញ វត្ថអនតរជាត្ិ ថ្នកម្ពជាដូចខាខលម្រកាម្៖
(ក)

ការខាត្បខ់ឥណទនខដេរ ំេឹខទក
គណៈម្រគប់ ម្រគខបានលធវើការវ ិនិ ច័យ
េ

និខម្រត្ួត្េិនិត្យលៅលេើម្រេឹត្ិកា
ត រណ៍្្ខដេអាចានទំ្ក់ ទំនខលៅនឹខ

ការបា៉ា ន់ស្ថមនភាេខដេអាចខកខានកនខការសខ

ថ្នម្៉ាូខឌ្េការខាត្បខ់ឥណទនខដេរ ំេឹខទក។

គិត្ម្រត្ឹ ម្

ថ្ងៃទី ៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០ ធ្គារម្ិនបានកត្់ សាាេ់នូវទំ ្ក់ទនខរវាខកតាតា៉ា ម្រកូលសដឋកិចច ខដេានការ
ខកត្ម្រម្ូវចំលពាុះ កូ វ ីដ-១៩ ខដេានភាេពាក់េ័នធសម្រាប់ធ្គារកនខការបា៉ា ន់ស្ថមនការខាត្បខ់រ ំេឹខទកល្ុះលទ។
លទុះជាោ៉ា ខលនុះកតី ធ្គារបានលធវើការេិ ចរណា និ ខគិ ត្គូ រជាេិលសស ខដេប៉ាុះពាេ់លោយស្ថរ កូវ ីដ-១៩ ចំលពាុះ
កតាតគណភាេនិខបរ ិាណសម្រាប់កំណត្់នូវការលកើ នលឡើខជាស្ថរវនតថ្នហានិភ័យឥណទន

និ ខសូច្ករថ្ន

ឱ្នភាេឥណទន ខដេបានបង្ហាញលោយធ្គារជាត្ិថ្នកម្ពជា ចំលពាុះវ ិស័យ អាទិ ភាេដូចខាខលម្រកាម្៖
-

វ ិស័យលទសចរណ៍

-

វ ិស័យវាយនភ័ណឌ

-

វ ិស័យសំណខ់

-

វ ិស័យដឹកជ្ញ្ូជ ន

គិត្ម្រត្ឹម្ថ្ងៃទី ៣០ ខខម្ិង្ ឆ្នំ២០២០ ានឥណទនលរៀបចំ លឡើខវ ិញលកើ ត្លឡើខខដេបណា
ដ េម្កេីផេប៉ាុះពាេ់ថ្ន
កូវ ីដ-១៩លោយកតាតទំខលនុះលធវើឲ្យានការទាលក់ចុះនូ វចំ ណាត្់ ថានក់ ឥណទន និ ខទទួ េស្ថាេ់បខនថម្នូ វការខាត្
បខ់រ ំេឹ ខទក ខដេបានបង្ហាញកនខកំណត្់ សាាេ់ទី៣១ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថសលខេបចល្លុះលេេ។
គណៈម្រគប់ ម្រគខបានលម្របើម្របាស់ទិននន័យសតីអំេីឥណទន

ខដេានការបខ់ សខម្ិនលទៀខទត្់ លៅកនខវ ិស័យលនុះ

គិត្ម្រត្ឹ ម្ថ្ងៃទី ៣១ ខខឧសភា ឆ្នំ២០២០ លោយខផអកលេើរបាយការណ៍វ ិស័យេី ការ ិោេ័យឥណទនកម្ពជា
(CBC) និខបានលធវើការវ ិភាគបខនថម្លេើទំហំ ECL របស់ធ្គារ។ ឥណទន ខដេានការបខ់ សខម្ិ នលទៀខទត្់
លេើស ៣០ថ្ងៃថ្នវ ិស័យលនុះម្រត្ូវបានសនមត្ថាសថិត្កនខដំ ណាក់ កាេទី ២ និខលេើសរយៈលេេ ៩០ ថ្ងៃម្រត្ូវបាន
សនមត្ថាសថិត្កនខដំ ណាក់ កាេទី ៣។

ECLម្រត្ូវបានលធវើាម្រត្ោឋនខផអកតាម្សាាម្រត្ថ្នការកំ ណត្់ ឥណទន

ខដេានការបខ់ សខម្ិ នលទៀខទត្់លៅកនខវ ិស័យ កនខដំ ណាក់ កាេទី២ និ ខ ទី ៣។
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ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់
រំណត់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថសង្ខេបចង្នាលោះង្េល
សម្រាប់ដំណាច់ការ ិយបរ ិង្ចេទ ៣ ខែ និខ ៦ ខែ គិតម្រតឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខែមិងនា ឆ្ន ំ២០២០
៣២.

ផលបោះពាល់េ៊ី រូវ៊ីដ-១៩ (ត)

(ក)

ការខាត្បខ់ឥណទនខដេរ ំេឹខទក (ត្)
តាម្ការវ ិភាគលនុះ គណៈម្រគប់ ម្រគខបានសលម្រម្ចផតេ់ ECL បខនថម្ចំនួន ១ោនដោលរអាលម្រ ិកបខនថម្លេើ ECL
ខដេានស្ស្ថប់ លោយស្ថរផេប៉ាុះពាេ់ថ្ន កូវ ីដ-១៩ ។ គណៈម្រគប់ ម្រគខនឹ ខបនតផតេ់នូវ ECL បខនថម្ម្របសិនលបើ
ចំបាច់។
គណៈម្រគប់ ម្រគខ

កំេខបនតខកេម្អនូវ

វ ិលស្ថធនកម្មសំខាន់ ៗកនខល្ុះាន

ម្៉ាូ ខដេECL

លោយានជ្ំនួយេីអនកេិ លម្រគាុះលោបេ់ខដេ

ភាេខដេអាចខកខានកនខការសខ

ការលធវើ

ការខាត្បខ់លោយស្ថរខកខានកនខ

ការសខ និខេ័ត្៌ានខដេរ ំេឹ ខទកលៅថ្ងៃខាខម្ខខដេរួម្បញ្ូច េនូ វកតាតា៉ា ម្រកូលសដឋកិចច។
គណៈម្រគប់ ម្រគខរ ំេឹ ខថាការគណ្

ECL

លោយលម្របើម្៉ាូខដេខដេម្រត្ូវបានខកេម្អនឹខម្រត្ូវអនវត្តចប់េីខខត្ោ

ឆ្នំ២០២០ ត្លៅ។
(ខ)

គណលនយយសម្រាប់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថខដេបានខកខម្រប
ធ្គារបានលធវើការេិ ចរណា អំេីកតាតលសដឋកិចច និខ បានលធវើការសម្រម្ួេ លោយេនារការសខម្របាក់ សម្រាប់
អនកខចីម្របាក់ ខដេអាជ្ី វកម្មរបស់លគ ម្រត្ូវបានប៉ាុះពាេ់លោយ កូ វ ីដ-១៩ រហូត្ដេ់ រយៈលេេ ១២ខខចំ លពាុះម្រគប់
វ ិស័យ។ ការខាត្បខ់េីការខកខម្របទំខលនុះម្ិនបានចត្់ទកជាស្ថរវនតលឡើយ។

(គ)

ការវាយត្ថ្ម្លនិខការវ ិនិច័យ
េ
ធ្គារបានគិត្គូរអំេីផេប៉ា ុះពាេ់

ខដេបខារលឡើខេីភាេខម្របម្របួេម្ិនម្របម្រកត្ីថ្នលសដឋកិចច

កនខការកំណត្់

ត្ួលេខរបស់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ និខម្រទេយសកម្មលផេខៗលទៀត្កនខរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថសលខេបចល្លុះលេេ
ខដេការកំ ណត្់លនុះគឺ ជាការកំណត្់េប
អ ំផត្របស់ គណៈម្រគប់ម្រគខេឹខខផអកលេើេ័ត្៌ានខដេាន។ ប៉ាខនតទីផារ
អាចានបខម្រម្បម្រម្ួេម្ិនម្របម្រកត្ីដូចការរ ំេឹខទក ដូចលនុះត្ួលេខខដេបានកំណត្់អាចាន ការខម្របម្របួេលៅ
តាម្បខម្រម្បម្រម្ួេទីផារ។
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